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 مقدمة: 

البشرر  كلرق ئرابم علرض اإل رالة والتجريربج لالتجريرب درو الم ردر إن تاريخ اإلبداع 
األدررم الررذ  يحقررف اإل ررالة اإلبداعيررة النوعيررة المتميررمةج و ررحيي أن عمليررة التجريررب ئررد 
ت ررإ إلررض الأشررإ أحيانرراج وا يحالأحررا النجررا  لكررن ال ررحيي أن التجريررب دررو الررذ  يأررتي 

 م. اآللاف أمام ظحور الجديدج وأمام التطور بشكإ عا

لالتجريب ي در عن رغبة لي رإية األشياء من ماوية جديدةج وكسر ئواعرد المنظرور 
التقليد .. التجريب مغامرة لنيةج وعقليةج وروحيةج تحاوإ أن تلبي حاجات ع رر جديردج 

 وترتبط باأللكار والت ور والمذادب الألسأية التي تميم الع ر.

محراوات تجريبيرةج ئرام بحرا شرعراءج  ومن دذا المنطلرف كران لري الشرعر العربري القرديم
 وكانت بعض دذه المحاوات بذرة أولض لما نلحظق لي الق يدة العربية المعا رة.

 ونبدأ بتعريف التجريب وموئف النقاد منق. 

لقد جاء المعنرض اللغرو  للتجريرب : ّجّربرق تجريبرار وتجربرة: اختبرره مررة بعرد أخرر ج 
  (i)ما عنده.ّ ويقاإ رجإ مجربج جّرَب األمورج وعرف

ي والم ررري: الررذ  ئررد  ُب مسررإ الُمجرررم والتجريررب م رردر الأعررإ )جررّرب( ّ والمجرررم
ب: ذو تجاربج ئد جّرب وُجّربّ ُب ومجرم جربتق األمور وأحكمتقج ورجإ مجرِّ
(ii) 

وعن المأحوم اا طالحي للتجريب لحو ما عرلرق أدونريي ّالمحاولرة الدابمرة للخررو  
المستقرةج أو التي أ بحت ئوالب وأنماطاج وابتكار طرف جديدةج وتعني من طرف التعبير 

دذه المحاولة إعطاء الوائع طابعا إبداعيا حركيا. دي إذن عمإ مستمر؛ لتجراوم مرا اسرتقر 
وَجُمدج ودي تجسيد إلرادة التغييرج ورمم لإليمان باإلنسرانج وئدرترق غيرر المحردودة علرض 

  (iii)وحسبج بإ ولقا لرغباتق أي اّ نع المستقبإج ا ولقا لحاجاتق 

وكررإ محاولررة جديرردة لرري األدب يمكررن أن نرردعودا تجريبررا؛ ألنحررا تحمررإ معرراني الجرردة 
 واابتكارج وغالبا ما تو ف المغامرات الأنية الجديدة بؤنحا تجريب.

والتجريب كما يعرلرق د. محمرد  رالي الشرنطي درو ّالعمرإ علرض ابتكرار أشركاإ جديردة 
باستخدام اللغة علض نحو جديدج أو توظيف الحاسة الب رية لي ترذوف  غير مسبوئة؛ وذلك

النصج أو باستخدام الرسوم واللوحات التي يتم تشركيلحا بواسرطة الكلمراتج أو بأرتي الرنص 
ليتحرروإ إلررض نرروع مررن الكتابررة تررذوب ليررق حرردود األجنرراي األدبيررة ويسررتدعي ن و رراج ا 

  (iv) اء بال حدود.ّح ر لحا حيث ت بي الكلمة إشارة عابمة لي ل

ويت إ التجريب باإلبداع وكسر المؤلوف والبحث عن ألرف جديردة لرذا يت رإ التجريرب 
بالتجربرة وااختبررار لالتجريررب مشررتف مررن جرررب ودرو محاولررة والتجربررة نتيجررة تررؤتي بعررد 
التجريب لالتجريب ّدو التجربة ال ررورية الرالمم إجراإدرا لتقردم األدب علرض غررار مرا 

  (v)العلمّ يجر  لي مجاإ

وإن المبادئ األساسية التي يعتمددا األدب التجريبري دري ّرلرع الحرواجم الأكريرة التري 
ظلت تحيمن علض القرابي والموادب طيلة سنواتج وتعطلحا لي سيردا نحو الخلرف وتبعرث 

وا يقت رر التجريرب علرض الشرعر؛ لحرو  (vi)ليحا عقرد الرنقص ومركبرات ااحتقرار الرذاتي ّ
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يمتد إلض جميع لنرون األدبج ويعرالا الشركإ والم رمونج ويمكرن القروإ: إن التجريرب درو 
 الم در األدم الذ  يحقف اإل الة اإلبداعية النوعية المتميمة.

ودنا ينبغي التمييم بين التجريب المأتعإ والتجريب مرن أجرإ التخريرب وبرين التجريرب 
ةج يمليحا ئانون التطور ذاتقج والتجريب ليي لعبة مماجيرة أو بو أق حاجة و  رورة ُملِحم

ررف باألشرياء والظروادر الترري  مو رة عرابرة برإ عمليررة بنراء حقيقري ئررابم علرض الروعي الُمَعمم
 يسعض المبدع لتنميتحا وتطويرداّ.

 وانقسم موئف النقاد تجاه التجريب إلض ئسمين:

كليةج ا ئيمة لحا؛ لحي ا تجسد المعنرضج وإنمرا ئسم يرلض التجريبج ويراه مخارف ش
 دي خرو  عن المؤلوف واأل الة. 

وئسم آخر يوالف علض التجريبج ويقبلق ويرر  أنرق عبرارة عرن اسرتخدام تقنيرات حديسرةج 
تجسد المعنض وتقويقج ودم يدعون إليق وإلض عدم الوئوف عند األشكاإ التقليدية. ومرنحم د. 

التجريرب ّمقبروإ إذا ظرإ لري حردود اللغرة دون جنرو  إلرض   الي الشرنطي الرذ  يرر  أن
توظيررف األشرركاإ الب ررريةج والمغررااة لرري الخرررو  خروجررا كررامالج علررض طبيعررة النسررف 
الوجررداني والنأسرري وااجتمرراعيج الررذ  تختمنررق دررذه اللغررة باسررتعارة الرمرروم الريا ررية 

 والكيميابية واألسحم والمعادات.

التو ريإ وإنترا  الدالرةج ولرو بجحرد إ رالي يبذلرق القرارئ؛ وظإ يحتأظ بقُْدرٍة ما علض 
ليشرارك لري درذا اإلنتررا  ا أن ي رنعق بالكامرإج ويعيررد كتابترق علرض دررواهج برإ يبحرث عررن 

 المأاتيي المبسوسة داخإ الق يدةج ويربطحا بمرجعياتحا. 

ج لمسإ دذا التجريب يمكرن أن يكرون مأعرواج أمرا القأرم خرار  مردارات التو ريإ تمامرا
واانقطرراع النحررابي مررع كررإ المرجعيررات الخارجيررةج واانحمرراك لرري ممارسررة لعبررة لغويررة 
مح ة لحذا ترف ا أظن أن المرحلة التي نعيشحا تحتملق علض اإلطالف؛ ألنق يتحروإ إلرض 
مجرد دذيانات لغويةج تعود بنا إلرض مشرارف ع رر اانحطراطج وتعيرد الحيراة مررة أخرر  

 (vii)ت لي أكسر المراحإ ظالما لي تاريخناّ. إلض لعبة األلغام التي شاع

ويررر  أدونرريي أن ّكررإ رلررض للتجريبيررة لرري المجتمررع العربرريج لررييجإذن إا رل ررا 
للخرررو  ممررا ترررم  ليررقج أ  لرريي إا م ررالحة مررع أشرركاإ الوائررع المرروروث؛ ذلررك أن 
يإ التجريبية ا تنحض ولقا لما دو رادنج وإنما تنحض كتجاوم لق من أجإ الكشف عن برد

أشرررمإ وأعمرررف وأغنرررض... مسرررؤلة اإلبرررداع الشرررعر ج ليسرررت جودريرررة أو مسرررؤلة ذاتيرررة أو 
 (viii)مو وعيةج وإنما دي مسؤلة رإية وكشفّ.

الشعر الجديدج ودو وحده الشعر السور .  -دو وحده-ويقوإ: ّالشعر التجريبي العربي 
-اخرتالفج ودرو  -يعلض العكر-ليي متابعة وا انسجاما وا ابتاللاج وإنما دو  -أوا–إنق 
تحرررك دابررم لرري ألررف  -سالسررا–بحررث مسررتمر علررض نظررام آخررر للكتابررة الشررعرية. ودررو  -سانيررا

ليي تراكماج كما دي الحراإ  -رابعا-اإلبداعج ا منحجية مسبقةج بإ مأاجآت مستمرة. ودو 
لرري المجرراات اائت ررادية وااجتماعيررةج بررإ بدايررة دابمررةج لقرريم اإلبررداع الشررعر  ليسررت 

تحررك دابرم لري ألرف إنسرانيج ُيرَإدم ؛ مرن أجرإ عرالم  -أخيررا–ةج بإ انبسائيرة. ودرو تراكمي
 (ix)أل إج وحياة إنسانية أرئض.ّ
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ولقد ير  د. الغذامي ّأن دناك مسؤلة أساسية من حيث المبدأج ودي أن التجربرة شررط 
نسران أولّي للأعإ الح ار ج يشحد علض ذلك تاريخ الح ارة اإلنسانيةج الرذ  يسبرت أن اإل

ما تقدم إا من خرالإ التجريربج ولروا درذا الحري لري اإلنسران لبقري علرض مرا درو عليرق ا 
يراو  مكانق؛ إذ يتكامإ الحّي التجريبي مع الحاجي التخييليج لالتجريب مربوط بالحاسرة 
التخييليةج القادرة علض مجراراة الوائرع المعطرضج ويقررر أن ئبولرق للتجريرب ا يحرده مرد ج 

حد معين؛ ألن شرطق الوحيد علض ئيام التجريب دو أن يررتبط بقروة الخيراإج  وا يقف عند
ويإكد مشروعية التجريب بإ  رورتقج ولعإ معظم اإلنجامات لي مجاإ العلم تمرت مرن 
خالإ التجريبج وأن كسررة التجريرب لري درذا الع رر مظحرر طبيعري مرن مظرادر الع رر 

 (x)المتناميج لالع ر ئام علض التجريبّ

محمد أحمد الحساني مع الدكتور الغذامي لي أن التجريب النظر  والعملري درو ويتأف  
أساي تطور جميرع المعرارف اإلنسرانيةج ولكرن األدرم مرن الردعوة إلرض التجريرب أو إباحترق 
للكإ بال استسناء الوئوف علض أسي دامة تجعإ من التجريب بناءر ا دردماج يحردد المعرالمج 

نوعيررة ا رمرروم  ررياع وتعميررة؛ إذ ينبغرري أن يكررون وا يطمرري الرردروبج يقرردم رسررالة 
للتجريررب درردف وا رري نبيررإ محررددج ينطلررف إليررق المجربررونج وأن يكررون المجرررب ممررن 
يملكون اإلمكانات الأكرية لخوض التجربة الشعرية والنسرية؛ حتض يستطيع أن يبردعج وأن 

ترض ع ررنا ي يفج ومن الخطؤ أن ُينظرر إلرض التجرارب الشرعرية مرن الع رر الجرادلي ح
دذا علض أنحا تجريب منطلف ا جذور لق وا أسيج لكإ تلك المعطيرات الأكريرة إنمرا دري 
امتررداد وإ ررالات بع ررحا لرربعضج وا يمكررن لشررجرة منبسررقة أن تقرروم علررض الحررواء دون 

 . (xi)ساف

ويرررر  الررردكتور عمالررردين المررردني لررري كتابرررق )األدب التجريبررري( أن: ّاألدب والأرررن 
تخريبيج وا بأن تحديميج وإنما دو أدب ِبَناءج ولرن تشرييدج لقرد نعترق  التجريبي ليي بؤدب

الخ روم بالتخريرربج والتحررديمج والتردمير؛ ألنررق ملررمإ لرريحم مأراديم سقاليررة ولكريررة وأدبيررةج 
باترررت لررري  ررردوردم برررال معنرررضج وا دررردفج ل رررارت بحكرررم ذلرررك لررري عرررداد الكليشرررات 

 (xii)الح ارية المعأنة.ّ

ي لي كتابرق )اإلبرداع الشرعر ( أن ّالمبردع لري براب الأنرون وير  د. م طأض السيول 
ا رل را -وبخا ة الشعر دو المتشوف إلض استحداث األنماط الجديدةج ورل رق للمرؤلوف 

وإنما رلض مقنن بؤوليات الأن وطريقة اإلبداع؛ ليسبت من وراء ذلك تؤكيرد  -لذات الرلض
  (xiii)ذاتق بإيجاد طرابف للتعبير خا ة بقّ.

.علررض محمررد المررومني لرري كتابررق )الحداسررة والتجريررب لرري الق ررة الق رريرة ويررر  د 
األردنية( أننا ّ نتخذ من التجريب المالذ األوإ واألخيرج مرا دام دنالرك لعرإ إبرداعي محمرا 

 اختلف اإلنتا  اإلبداعي. 

وئد يبدو التجريب ألوإ ودلرة غريبراج لكرن ذلرك لريي مردعاة لررلض أو ل رعف مكانرة 
ملرة األدب... والوا ري أن أ  عمرإ أدبري يبردأ بالتجريربج لرال يمكرن أل  األديب ودنو من

 (xiv)كاتب محما كان أن تن ا تجربتق الأنية واإلبداعية دون المرور بمرحلة التجريب.ّ
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ومن المإكد أنق ليي كإ تجريب وخرو  عن المؤلوف يعد إبداعاج لكن التجريرب الرذ  
أسر لي الشكإ أو الم مونج ولريي تجريبرا؛ يو ف باإلبداع ما كان لق إ الات إيجابية و

 لغرض التجريب لقط.

لمن خالإ التجريب بدأ التطور والتجديد لي األدبج ودنراك محراوات تحّولرت إلرض لرن 
لق أ ولق وئواعردهج ودنراك محراواتج وإن لرم تتحروإ إلرض لرن إا أنحرا تجربرةج كترب لحرا 

 (xv)النجا ج لحي محاولة إبداعية ناجحة.

رض أما عن أشركا إ التجريربج لقرد سرعت الق ريدة العربيرة المعا ررة إلري البحرث عرن بنر
وتقنيات تعبيريةج تخر  بحا من عالمج رأتق محدودا إلي عالم أكسر رحابةج لكان أن اتكرؤت 
الق يدة علض األنماط والبنض السرديةج واعتمدت لي ذلك أنماطا تجريبية عدةج تنوعت بين 

م رمون؛ لكران منحرا: التجريرب لري تبنري مبردأ نأري التجريب لري الشركإ والتجريرب لري ال
الحردود الأا ررلة بررين األنررواع والتراجررع عررن ئروانين النقرراء والوحرردةج والتجريررب لرري اللغررة 
والتركيررم علررض الررداات اللغويررةج والتجريررب علررض مسررتو  التشرركيإ الب ررر  للق رريدةج 

ددت تقسررريماتق والتجريرررب المعتمرررد علرررض العمرررإ الواحرررد بو رررأق سررريائا متحرررداج وإن تعررر
 المو وعيةج وغيردا من اتجادات التجريب علي مستو  الشكإ. 

وكان من اتجادات التجريب علرض مسرتو  المو روع: التجريرب علرض مسرتو  اسرتلحام 
التراث وبعسقج بإعادة تؤويلق واكتشرالقج سرم بعسرق مرن جديرد لري إيقراع جديردج ولغرة توا رإ 

  الحكري عرن الجسردج الخبررة الجسرديةج جديدةج وشكإ لنري جديردج والتجريرب علرض مسرتو
والتجريب علي مستو  حكي خبرات الحياة الشخ ية المباشرة )التأا يإ اليومية(؛ حيث 
اادتمام بالتأا يإ اليومية الدئيقةج وتحويلحا إلي مو وعات شعريةج تجسد موائف الحياة 

 أو مشاددداج التي يمارسحا البشر كالة.

إلض محراوات التجريرب يمكننرا القروإ بؤنرق مرن الممكرن  وسعيا وراء سبب لجوء المبدع
ّرد البواعث النأسية التي تجعإ المبدعين أميإ للتأردج وأئدر علض المسرابرةج واإلبرداع لري 

 (xvi)بواعث ومإسرات خارجيةج وبواعث ذاتيةج وسالسة تتعلف بالعمإ اإلبداعي ذاتقّ.

ةج وعلض تلك الرعشة التري تنرتا عرن لاإلبداع الأني ّيعتمد اعتمادا أساسيا علض العاطأ 
ااحتكرراك بمو رروع مرراج أو لكرررة مرراج أو درردف مررا؛ لررتمي دررذه العاطأررة جميررع جوانررب 
شخ يتقج وتقلف راحتقج وتدلعق إلض الأعإج إلض التعبير عما يجوإ لري نأسرقج ويعتمرإ لري 
وجدانرررقج ويأررررا درررذه العاطأرررةج ودرررذا الوجرررد لررري  رررور لنيرررة رابعرررة ئرررد تسررريطر علرررض 

 (xvii)تقّ.نأسي

وكان ذلك حيث يعتمد ّانأعاإ الأنان علض الوجد الأني والحدي والخياإج ودذا اانأعاإ 
ُمْأَعرم بحرا جميعراج إا إنرق يحمرإ لري طياترق درجرات عقالنيرق متأاوترةج انعكراي العرالم مررن 

 (xviii)ألكار وآراء ومعارف ومعلوماتّ.

ية برمتحرا؛ لرذا لحرو وعري وتوطن مرد ذلك إلض أن ّالأن األ ريإ يشرمإ الحيراة اإلنسران
وإبررداعج ودررو رابطررة انأعاليررة بررين األلرررادج ووعرري اجتمرراعي لعرراإ. والأنرران عنرردما يريررد 
ابتداع ال ورة الأنية أو النتا  الأنيج يسعض إلض التغلب علض ردود الأعإ اانأعالية للذاتج 

المحمرة ويحاوإ تجاوم ظوادر الوائرع إلرض الولرو  إلرض األعمرافج وكشرف جميرع الجوانرب 
 (xix)والعميقةج ليق علض مستو  التأكير العقليّ.
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كما يمكن الحكم علض إنترا  األديرب المبردع مرن خرالإ ّالنترا  الأعلري الرذ  تجسرد لري  
عمإ ملموي... بمدارستق والنظر لي جوانبقج وتبني أمارات اإلبداع ليق أن نقوإ: إن درذا 

 عية.العمإ ا ي در إا عن مبدع  احب ئدرات ودوالع إبدا

وينبغرري عليررق النظررر لرري ميررراث الما رري للمبرردعج منررذ طأولتررق مسررتحديا بررالنظر النائررد 
العميف والمقاييي العلمية الدئيقةج وأي ا بالنظر لري براكورة نتاجرق محمرا يكرن حترض  رار 

 (xx)إلض ما دو عليق نتاجقج لي حاات التودا اإلبداعي بعد أن استو  سوئق.ّ

 للتجريب في الشعر العربي القديم ؟س: هل هناك أشكال 

وعن أشكاإ التجريب لي الشعر العربي القديمج لالمالحظ أن دناك أشكاا للتجريب لري 
 الشعر العربي القديمج ظحرت ومن أبرمدا :

 المزدوج:

ودو ومن خأيف ئ ير ودو ما لوحظ أن الوليرد برن يميرد عمرد  إليرقج لقرد كران الوليرد  
وكران عاملرا أو مغنيراج وأشرار أبرو الأرر  لري غيرر مو رع مرن كتابرق إلرض بعرض شاعراج 

ألحانقج ومن يتعقب شعره يجده ألحانا خال ةج لحو من جحة ي راا مرن لغرة سرحلة تجرر  
علض اللسان لي خأةج ومن جحرة سانيرة تخترار لرق األومان الخأيأرةج التري تكسربق لري القلربج 

 ره يقوإ:ولي شع (xxi)كؤنق لحن خالص أو لحن  افّ

 شررررراع شرررررعر  لررررري سرررررليمض واشرررررتحر

 وتحادتررررررررررررررررق العررررررررررررررررذار  بينحررررررررررررررررا
 

 ورواه ُكرررررررررررإ  بررررررررررراد وح رررررررررررر 

(xxii)وتغنررررررين بررررررق حتررررررض انتشررررررر
 

 

ونررر  أن الوليررد بررن يميررد ّيميررإ أكسررر مررن الحجرراميين إلررض التحريررف لرري األومانج 
ترتالءم مرع الغنراء الجديرد. والوليرد مرن درذه الناحيرة يعرد خطروة نحابيرة والتعديإ ليحا؛ حتض 

للع ر األمو ج والتغيرات المختلأة التي حدست لي أومان الشعر تحرت ترؤسير الغنراء؛ لقرد 
كان عامف عود وملحن أ وات؛ ولذلك بدت تجمبة األومان عنرده بؤوسرع ممرا بردت عنرد 

 شعراء الحجام. 

للغناء بؤكسر مما طوعق عمرج وأئرانق من شرعراء الحجرام ومعنض ذلك أنق طوع الشعر 
بعامإ ال رورة اليومية التي كان يعيش لي أسنابحاج و ررورة الغنراء وألحانرق واسرتخرا  

 (xxiii)كإ ما يمكن من توئيعات وترنيماتّ.

ولعلنا ا نعجب حين نعرف أنق نظم أوإ ئطعة جاءت لي كتب الشعر العربي من ومن 
ومتررق الممدوجررة الترري خطررب بحررا لرري يرروم الجمعررة حيررث جرراء لرري المجتررثج وكررذلك أرج

الديوان:  أن الوليد ّخر  وكران مرع أ رحاب لرق علرض شررابج لقيرإ لرق: إن اليروم جمعرةج 
 لقاإ: وهللا ألخطبنحم اليوم بشعر ل عد المنبر لخطب لقاإ: 

 الحمرررررررررررررررررد   ولررررررررررررررررري الحمرررررررررررررررررد

 ودررررررو الررررررذ  لرررررري الكرررررررب أسررررررتعين

 أشررررررررحد لرررررررري الرررررررردنيا ومررررررررا سرررررررروادا

 مررررررررا إن لررررررررق لرررررررري خلقررررررررق شررررررررريك

 أشررررررررررحد أن الرررررررررردين ديررررررررررن أحمررررررررررد

 أحمرررررررده لررررررري يسررررررررنا والجحرررررررد 

 ودررررررو الررررررذ  لرررررريي لررررررق ئرررررررين

 أن ا إلرررررررررررررق غيرررررررررررررره إلحرررررررررررررا

 ئررررررد خ ررررررعت لملكررررررق الملررررررروك

 للررررررريي مرررررررن خالأرررررررق بمحترررررررد 
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 وأنررررررررررررررق رسرررررررررررررروإ رب العرررررررررررررررش

 أرسررررررررررررلق لرررررررررررري خلقررررررررررررق نررررررررررررذيرا

 ليظحررررررررررررررررر هللا بررررررررررررررررذاك الرررررررررررررررردينا
 

 القررررررادر الأرررررررد الشررررررديد الرررررربطش

 وبالكترررررررررراب واعظررررررررررا بشرررررررررريرا

(xxiv)وئرررررد جعلنرررررا ئبرررررإ مشرررررركينا
 

 

والممدو   كما تر  ّليق تتميم القالية مرع كرإ بيرتج ويراعري النراظم لري المرمدو  أن 
ج ودرو كرإ (xxv)تكون األبيات م رعةج لقالية الشطر األوإ دي نأي ئالية الشطر السرانيّ

شرطرتين مرع بدايرة كرإ  شطرتين علض ومن )مستأعلن مستأعلن مستأعلن( تتغير ئاليرة كرإ
 بيتج وإذا عددناه تاما يكون م رعا ومقأض؛ أ : ينتحي عجمه بالقالية التي انتحض  دره.

وئررد برردت مالمرري التجريررب ف خطبررة الوليررد بررن يميررد الممدوجررةج ولقررد أحرردث الوليررد 
بخطبتق دذه نقلرة كبرر  لري تراريخ الشرعر العربري؛ حيرث أخرر  شرعره بلغرة شرعرية ذات 

 ة ئريبة من جمحوره.أومان مؤلول

لقد جاء بومن يمكن أن يخ عق للحنق ولغنابق الجديدج وذلك بما يحدسق لي األومان مرن 
تجاومات وعلإ ومحالات كلحا؛ لريالبم شرعره مرع ألحانرق حترض يطوعحرا لغنابرق. ويعرد درذا 
ال نيع من الوليد تجريب علض مستو  الومن الشعر ج واإليقاع الموسريقيج ولجمراإ درذا 

ج وسحولتقج وات الق باللحن الخأيف السحإ والغناء لقد تقبلق الجمحور؛ ألنق وئع لري الومن
 ئلوبحم الموئع الحسن.

را  ولقد كان لخطبة الوليد أسردا الجلي علض الشعر العربيج لقد تعد أرجرومة الوليرد ّإمامر
ج (xxvi)للشعر التعليمي الذ  شاع لي الع ر العباسي عند أبران برن عبرد الحميرد ونظرابرقّ 

وئد امددر دذا النوع من الممدو  لي الع رر العباسري حيرثّ نظرم عبرد الحميرد ليرق لقحرا 
 وتاريخاج وئ  ا كسيرة؛ حيث نظم كتاب كليلة ودمنة ومن ذلك ئولق:

 دررررررررررررررررذا كترررررررررررررررراب أدب ومحنررررررررررررررررة

 ليررررررررررررررررق داات وليررررررررررررررررق رشرررررررررررررررردُ 

  لالحكمرررررررررررررراء يعرلررررررررررررررون ل ررررررررررررررلق
 

 ودررررو الررررذ  يرررردعض كليلررررة دمنررررة 

 ودرررررررو كتررررررراب و رررررررعتق الحنرررررررد

 والسرررررررررخأاء يشرررررررررتحون دملرررررررررق

 

وتابعررق كسيررر مررن الشررعراءج أبرررمدم أبررو العتاديررة لرري ممدوجتررق )ذات األمسرراإ( ومنحررا 
 :(xxvii)ئولق

 مررررررررا انتأررررررررع المرررررررررء بمسررررررررإ عقلررررررررق

 إن الشررررررررررررباب والأررررررررررررراا والجرررررررررررردة

 ا رررررحب ذو  الأ رررررإ وأدرررررإ الررررردين

  إيرررررررررررررررراك والغيبررررررررررررررررة والنميمررررررررررررررررة
 

 ذخرررر المررررء حسرررن لعلرررقوخيرررر  

 مأسرررررررررردة للمرررررررررررء أ  مأسرررررررررردة

 لرررررالمرء منسررررروب إلرررررض القررررررين

 لإنحررررررررررررررا منملررررررررررررررة ذميمررررررررررررررة 
 

 وألبي لراي الحمداني ممدوجتق لي اللحو بال يد يقوإ ليحا:

 مرررررا العمرررررر مرررررا طالرررررت برررررق الرررررددور
 

 العمررررررر مررررررا تررررررم بررررررق السرررررررور 
 

 وابن المعتم ممدوجتق لي الشراب مطلعحا:

  ررررررررراحب ئرررررررررد امنررررررررري ومادالررررررررري 
 

 لرررري تركرررري ال رررربو  سررررم عررررادا 
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وكسرت بعد ذلك الممدوجاتج وسميت بالشعر التعليمي أو النظم العلمي أو المتون ومن 
ذلك: تاريخ األندلي ابن عبد ربرقج وممدوجرة ابرن المعترم لري التراريخج وألأيرة ابرن مالرك 

 وغيردا.

وئد شملت الممدوجات جميع العلومج ولي الع ر الحديث نجد أرجرومة أحمرد شروئيج  
 التي أّرخ ليحا لملوك العربج وكذلك العقادج ومن ذلك ئولق:

 مررررررررررررا بالحررررررررررررا تطأررررررررررررر كررررررررررررالغماإِ 

 ديأرررررررررراء مررررررررررن أوانرررررررررري األنرررررررررردلي

  ئرررررررررررد أسرررررررررررأرت حاليرررررررررررة برررررررررررالنمورِ 
 

 سررررررررررراحرة بالتيرررررررررررق والجمررررررررررراإِ  

 ذات جبررررررين كالنحررررررار المشررررررميِ 

 لرررررررري وجنرررررررررة ومقلررررررررة وسغررررررررررِ 

 

ولقد ألاد شعر التأعيلة مرن بحرر الرجم)المرمدو (ج وذلرك لري عردم التمامرق بعردد محردد 
 (xxviii)من التأعيالتج وا بقالية واحدةج وعلض جوام مجيبق مشطوراّ.

ولقد كان لمحاولة الوليد أسردرا لري الشرعر العربري؛ حيرث ولّرد العباسريون مرن المرمدو  
والمسمطات والرباعياتج واستأاد األندلسيون أي ا مرن درذه   ورا أخر  من المخمسات

المحاولة لي اختراع الموشحاتج ولي الع ر الحديث شعر التأعيلةج وكذلك استغإ بعرض 
 المحدسين دذا النظم لي أناشيد األطأاإ.

والحف أن تجربة الوليد بن يميد ئد تحولت إلض لن أكسر منحا إلض تجريبج وتعد محاولة 
يميد ذات أسر بالغ لي الشعر العربي؛ لحي وإن بردت محاولرة وتجريرب لقرد كران  الوليد بن

لحا  د ؛ حيث تأرع عنحا المنظومات التعليمية وغيردا من تجديد وتنويرع لري األومانج 
 والقوالي كما حدث لي الع ر العباسي.

 الرباعيات والمخمسات :

ات؛ رغبرة مرنحم لري التنويرع عمد الشعراء العباسيون إلض اختراع الرباعياتج والمخمسر
لي القوالي واختراع أومان جديدةج تتواكب مع ع ردم والح ارةج التي يعيشونحا؛ لكان 
أن لجؤ بعض الشعراء إلض التنويع لي القوالي لقد ّنّوعوا لي ئوالي بعض ئ رابددم علرض 

 . (xxix)أساي  ورة الممدو  والمسمطاتّ

باعيةج ودي تتؤلف من أربعرة أشرطرج يتأرف والممدو  ّدو الذ  ألحم العباسيين نظم الر
ليحررا األوإ والسرراني والرابررع لرري القاليررةج أمررا السالررث لقررد يتأررف وئررد ا يتأررف مسررإ ئرروإ أبرري 

 نواي:

 أدِر الكررررررررؤي وأعجررررررررإ مررررررررن حرررررررربي

 ئحررررررررررررررررروة كرخيرررررررررررررررررة مشرررررررررررررررررمولة
 

 واسرررقنا مرررا ا  نجرررم لررري الغلررري 

 ترررررنأض الوحشرررررة عنرررررا بررررراألني
 

الأارسري بالردوبيتج والرباعيرة كسيررة لري ديروان أبري العتاديرةج وئرد وتسمض لي الشرعر 
انبسقررت مررن المررمدو  ولكرررة الرردورج الترري يحملحررا لرري شررطوره المتقابلررة المسررمطاتج وئررد 
يقترن اسم بشار ب رب منحاج دو المخمسرات وليحرا تقسرم الق ريدة إلرض أدوارج وكرإ دور 

 .(xxx)ولض من كإ دور لي القاليةّيتؤلف من خمسة أشطرج وتتأف األشطر األربعة األ
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والمسمطات: ّمن الق ابد: ما يرإتض ليرق بؤشرطار مقأراة بقاليرةج سرم يرإتض بعرددا بشرطر 
مقأض بقالية مخالأة. ويستمر علض دذا النحا مع التمام القالية المخالأرة لري الق ريدة وحترض 

 .(xxxi)تنتحي...ّ

 الموشحات :

كانت دناك عدة أسباب حدت بالشعراء األندلسريين إلرض اخترراع لرن الموشرحاتج لر ّ ولقد  
مما ا شرك ليرق أن لحيراة اللحرو والمجرونج وانتشرار السرمر والغنراء لري األنردلي أسررا لري 
اختراع الموشي وظحوره لي تلك األرض ذات الطبيعةج وارلرة الظرالإج لالشرعر الخأيرفج 

كان انتشار الغناء لي األندلي ئد استدعض ظحور الموشيج لانرق كما نعلمج مادة الغناءج لإذا 
أي ررا حرردد لررق ومنررقج وحرررره مررن ئيررود الشررعر التقليررد ج وئوالررب األومان المعرولررةج 
وعبوديرررة القاليرررة الوحيررردةج لالنح رررة الغنابيرررة إذن كانرررت مرررن دواعررري ظحرررور درررذا الأرررن 

 (xxxii)الجديدّ

نظوم علض ومن مخ وصج ودرو يترؤلف والموشي كما عرلق ابن سناء الملك: ّ كالم م
لرري األكسررر مررن سررتة أئأرراإج وخمسررة أبيررات ويقرراإ لررق التررامج ولرري األئررإ مررن خمسررة أئأرراإ 
وخمسررة أبيررات ويقرراإ لررق األئرررعج لالتررام مررا ابترردئ ليررق باألئأرراإج واألئرررع مررا ابترردئ ليررق 

تطرورت ج ومن يقرن الموشحات إلض المسمطات العباسية ّا يشك لي أنحا (xxxiii)باألبياتّ
عنحا وتأرعت منحا؛ إذ تتؤلف المسمطات مرن أدوارج تنتحري بشرطر يتحرد رويرق مرع مقابلرق 

 لي جميع األدوارج علض حين يختلف الرو  لي شطور كإ دور تسبقق. 

دت الشررطر الررذ  ُتخررتم بررق أدوار  وكررؤن كررإ مررا حرردث مررن تطررور لرري الموشررحات َعرردم
اختار األندلسيون لأنحم الجديد اسرماج يردإ المسمطاتج واتخذت من ذلك أئأاا متقابلة. وئد 

علررض  ررلتق بالمسررمطاتج ممررا يرردإ علررض أنحررم كررانوا يالحظررون ال ررلة بررين الأنررينج إذا 
المسمطات مشتقة من السمط ودو: العقرد المإلرف مرن أسرالك مرن لإلرإ تلتقري جميعحرا لري 
أن جودرتررقجعلض شرراكلة التقرراء أدواردررا لرري شرررطردا األخيررر ورويررق المتحررد لرري حرررين 

  (xxxiv)الموشحات مشتقة من الوشا  الذ  تتخذه المرأة لي خ رداّ.

واألنرردلي تررؤسرت بالغنرراءج بررإ تطررور لرري أح ررانحا ّولعررإ بيبررة عربيررةج لررم يتسررع تررؤسر 
  (xxxv)الشعر ليحا بالموسيقاج والغناء كما تؤسرت األندليج مما ديؤ امددار الموشحات بحاّ

علررض النظررام الرردور  متررؤسرا ا شررك بمحرراوات التجديررد لرري األومانج والموشرري ّيقرروم 
وبعررض أسرراليب األداء الشررعر  المتقدمررةج واألمسررإ بررق أن يكررون تطررويرا لمررا عرررف لرري 

. ومرن الموشرحات موشرحة مشرحورة لرذ  الرومارتين (xxxvi)المشرف مرن أسراليب التسرميطّ
 لسان الدين محمد بن عبد هللا بن الخطيب يقوإ ليحا:

 ادك الغيررررررررث إذا الغيررررررررث دمررررررررضجرررررررر

 لرررررررررررم يكرررررررررررن و رررررررررررلك إا حلمرررررررررررا
 

 يررررررا ممرررررران الو ررررررإ باألنرررررردلي 

 لرررري الكررررر  أو خلسررررة المخررررتلي
 

*** 

 إذ يقرررررررررود الرررررررررددر أشرررررررررتات المنرررررررررض

 ممرررررررررررررا بررررررررررررين لُررررررررررررراد  وسنررررررررررررا

 الخطرررررو علرررررض مرررررا ترسرررررمننقرررررإ  

 مسلمرررررا يررررردعو الحجررررريا الموسرررررم
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 والحيرررررررا ئرررررررد جلرررررررإ الرررررررروض سرررررررنا

 ورو  النعمرررررران عررررررن مرررررراء السررررررماء

  لكسررررررررررراه الحسرررررررررررن سوبرررررررررررار ُمعلمرررررررررررار 
 

 لسغررررررررور المدررررررررر ليررررررررق تبسررررررررم

 كيررررف يرررررو  مالررررك  عررررن أنرررري

  يرررررمد َ دررررري منرررررق برررررؤبحض ملررررربي
 

 
 ***  

 لررررررري ليررررررراإ ٍ كتمرررررررت سرررررررر الحرررررررو 

 مررررررراإ نجرررررررم الكرررررررؤي ليحرررررررا ودرررررررو 

 وطرررررر  مرررررا ليرررررق مرررررن عيرررررب ٍ سرررررو 

 حررررررررين لررررررررّذ النرررررررروم شرررررررريبار أو كمررررررررا

 غرررررررررارت الشرررررررررحب بنرررررررررا أو ربمرررررررررا
 

 بالررررردجض لررررروا شرررررموي الُغررررررر 

 مسرررررررتقيم السرررررررير سرررررررعد األسرررررررر

 أنرررررررررق مررررررررررم كلمررررررررري الب رررررررررر

 دجرررررم ال ررررربي دجررررروم الحرررررري

  أسرررررررت لينررررررا عيررررررون النرررررررجي
 

 ويقوإ ليحا:

 يرررررا أَديرررررَإ الحرررررري مرررررن واد  الغ ررررررا

  ررراف عرررن وجرررد  بكرررم رحرررب الأ رررا

 لؤعيررررررردوا عحرررررررد أنررررررري ئرررررررد م رررررررض

 واتقررررررررررررروا هللاج وأحيررررررررررررروا مغرمرررررررررررررا

 حررررررررررربي القلرررررررررررب علررررررررررريكم كرمرررررررررررا
 

 وبقلبررررررررري مسررررررررركن  أنرررررررررتم برررررررررق 

 ا أبرررررررالي شررررررررئق مرررررررن غربرررررررق

 تعتقرررررررروا عبرررررررردكم مررررررررن كربررررررررق

 يتالشررررررررض نأسررررررررار لرررررررري نأررررررررري

(xxxvii)ألتر ررررون َ عأرررراء الُحررررُبي
 

 

والمإكررد أن الموشررحات ليسررت خروجررا عررن المررؤلوفج بقرردر مررا درري تجريررب وتجديرردج 
 ائت رراه الع ررر؛ حيررث تعررد الموشررحات تجديررد وتنويررع لرري األومان والقرروالي؛ حيررث ّبرردأ
الشعراء يسؤمون من النظم علض وتيرة الق ابد القديمة التي تلتمم ليحرا األومان والقرواليج 
ورغبوا لي التجديد والتنويرعج ل رادلت درو  لري نأوسرحمج وأئبلروا عليحرا. أمرا مرن ناحيرة 
الغناء والتلحين لالموشحات أطوع وأيسرج ا تقيرد موسريقا الملحرن ونغماترقج برإ تنتقرإ لري 

غم إلض آخرج وا يكاد المغني ينحي الموشي؛ حتض يكون ئد أشبع رغبتق الأنية أجمابحا من ن
 .(xxxviii)بموسيقاج متعددة النغمات؛ بتعدد األومان والقواليّ 

وتعد الموشحات تجريباج وجد ئبوا وإبداعا من الشعر علض مر الع رور؛ حترض أ ربي 
وأ ربي لنراج لرق ئواعرده وأ رولقج ومرن ذلرك كتراب )دار لنا شرعرياج ألأرت ليرق المإلأراتج 

 الطرام لي عمإ الموشحات( ابن سناء الملك. 

لِحا إلض لن شعر ج وشيوع درذا الأرنج  ويمكننا القوإ إن الموشحات لم تعد تجريبا؛ لَتحو 
 وبالتالي تجاومت مرحلة التجريب. 

 لزوم ما اليلزم )اللزوميات(:

مقدمة لمومياتق بؤنق و رعق؛ ليكرون كتراب للسرأةج ا ديروان للقد اعترف أبو العالء لي 
شرعرج واعتررذر عمررا عسررض أن يقررع ليررقج ممرا ا يوالررف أسرراليب الشررعراءج وعمررا يأتقررده مررن 
عن ر الخياإج الذ  يعتمد عليق الشرعر وا يكرون شرعرا إا برقج وعلرإ لرذلك؛ برؤن الخيراإ 

 (xxxix)بر ء من الكذب والمينّكذبج وأنق لن يسبت ليق إا ما يعتقد أنق حفج وأنق 

 وئد وجدت اللموميات عند )ُكَسيِّر( لي تابيتق:
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 خليلررررررري درررررررذا ربرررررررع عرررررررمة لررررررراعقال
 

 ئلو ررريكما سرررم ابكيرررا حيرررث حلّرررتِ  
 

كما وجد عند الحطيبة نظير ذلك؛ حيث التمم لي بعض ئواليق إعادة ما ا يلممرق؛ طلبرا 
 : (xl)للميادة لي التناسب والتماسإج ومن ذلك ئولق

 أَا َمررررررررْن لَِقْلررررررررٍب عرررررررراِرِم الّنظررررررررراتِ 

ررررررا آِخررررررَر الليررررررِإ أْعَنَقررررررت  إذا مررررررا الس ريم

 دنالرررررررررك ا أخشرررررررررض مقالرررررررررة ئابرررررررررإٍ 

يررررررروِي وِنْسرررررررَوة    لحرررررررم َنَأرررررررر  ِمْسرررررررُإ الت 

ْبُتُكْم َلَوَجررررررررْدُتُكمْ   لََعْمررررررررِر  لقررررررررد َجرررررررررم

 وجرررررردتكُم لررررررم تجُبررررررروا عظررررررم مغرررررررمٍ 

 لررررررررإن ي ررررررررطنعني هللا ا أ ررررررررطنعكمُ 

 حررررررررري إذ بخلرررررررررتم بمرررررررررالكمعطررررررررراُء إل

 محررراريُي يررررو  رسرررلُحا  ررريَف أدلحرررا

 ِعَظرررررراُم َمِقيررررررإ الَحرررررراِم ُغْلررررررب  ِرَئاُبحررررررا

 يميررررررُإ القترررررراد جرررررردبحا عررررررن أ ررررررولق
 

َلراتِ   رررررُع ُطررررروَإ الليرررررإ برررررالمم  ُيَقطِّ

 َكواِكُبحرررررررا كرررررررالِجْمِع ُمْنَحرررررررِدَراتِ 

 إذا انتبرررذ العرررّماب لررري الحَجررررات

ِعرررررات  ممررررا جيررررُر مسررررإ اآلُتررررِن النم

 ِئَبررررراَ  الُوُجررررروِه َسررررريِّا الَعرررررِذَراتِ 

 وا تنحرررون الّنيررب لرري الجحررراتِ 

 وا أوتكررررْم مررررالي علررررض العسررررراتِ 

 محرراريُي ترعرررض عررامب الَقَأرررراتِ 

رررراُر أبررررَدْت أَْوُجررررَق الَخِأررررَراتِ   إذا النم

رررَبرات  ُيَبررراِكْرَن َبرررْرَد المررراِء لررري السم

 إذا مررررا َعررررَدْت َمْقررررُرَرة ر َخ ررررَراتِ 
 

وتقوإ د. بان حميد لرحان الراو  لي كتابحا )الحطيبة لي معيار النقد ئرديما وحرديسا( : 
ّ لقد التمم الراء لي جميع أبياتق مسإ حرف الرو ج ودي غير اممة ليحا. ويبدو أنق عمد 
لذلك إلسبات وجودهج وبيان ئدراتق أمام ئومق الذين لم يحألوا بق حبرا واحترامراج كمرا كانرت 

 (xli)رب تحأإ بالشعراء من أبنابحا وتتأاخر بحم.ّئبابإ الع

لكن دناك لرئا بين  نيع ُكَسيِّر والحطيبة و نيع أبي العالءج إذ الجديد لي  رنيع أبري 
العررالء أن ألرررد لحررا ديوانرراج نظمررق لرري مرحلررة العملررة ّوئررد التررمم ليررق سررالث لرروامم سابتررةج 

التمامق لري الشرعرج وكؤنرق حربي  لر حا علض شعرهج وألمم نأسق بحا مع أنحا مما ا يجب
نأسق لري شرعره لري سالسرة سرجونج كمرا حربي نأسرق لري حياترق لري السرجون السالسرةج التري 
 ر  بحا لي بعض لمومياتقج ومن دنا جاءت تسميتق لحذا الديوان التي تردإ علرض مذدبرق 

 حيث يقوإ:(xlii)ليق: ّاللمومياتّ أو ّلومم ما ا يلممّ

 نيأرانرررررري لرررررري السالسررررررة مررررررن سررررررجو

 لأقرررررررررد  نررررررررراظر  ولرررررررررموم بيتررررررررري
 

 لررررال تسررررؤإ عررررن الجسررررد الخبيررررث 

 وكررون الررنأي لرري الجسررم الخبيررث
 

لقد نظم أبرو العرالء لمومياترق ّولرف تخطريط دندسري دئيرفج رسرمق لري ذدنرق ودرو يبردأ 
حياتررق الجديرردة لرري عملتررقج والتمامررق علررض امتررداد دررذه الحيرراة دون أن يأكررر لرري تغييررره أو 

يستبدإ بق مذدبا آخررج لسربب بسريط؛ ودرو أنرق كران مقتنعرا برقج مطمبنرا إليرق؛ تطويره وأن 
ألنق انعكاي  ادف لحياتق التي التممحرا لري  رراحة عنيأرة مقتنعرا بحراج مطمبنرا إليحراجلي 
أعماف سجونق السالسة. وأي ا ألنق تراء  لق المجاإ الرذ  يسرتطيع أن يظحرر ليرق محاراترق 

ج ولري اللموميرات تكلرف (xliii)الاتق األدبية والعقلية المتعرددةّاللغوية وئدراتق العرو ية وسق
 أبو العالء سالث كلف: ّاألولض: أنق ينتظم حروف المعجم عن آخردا.

 السانية: أن يجيء رويق بالحركات السالث وبالسكون بعد ذلك.
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السالسررة: أنررق لررمم مررع كررإ رو  ليررق شرريء ا يلررمم مررن برراء أو ترراء أو غيررر ذلررك مررن 
 (xliv)الحروفّ

 ومعنض لموم ما ايلمم أن القالية يرد ليحا حرف لو غّير لم يكن مخال بالنظمج كما يعرد
 اللموم وحد يسميق اإلعناتج منحم وكسير القدماءج عند البديع لنون من لنا يلمم ا ما لموم

 ئوتقج ئدر علض حرلا ل اعداج الشعر من البيت رِو  ئبإ شعره لي يلتمم... الشاعر أن"
 الررو  حررف ئبرإ حركة مخ و ة يلتمم أن الكلف منق بعدم مشروطا طائتقج وبحسب
 ذلرك وعلرض مسرلكا وأبعرددا مرذدباج دذه ال رناعة أشف األسير من ابن رأ  لي ودو أي ا
  (xlv)."اللأظية ال ناعة مظادر من مظحر لاللموم

وتردور اللموميرات حروإ للسرأة وتقع اللموميات لي احد عشر ألرف بيرت مرن الشرعرج ّ 
أبرري العررالء لرري الحيرراة ومررا بعررد الحيرراةج الحيرراة اإلنسررانية وموئررف اإلنسرران منحررا وم رريره 
بعرردداجودي بحررذا ترردور لرري مجررالين مررن مجرراات البحررث الألسررأي:المجاإ األخالئرري الررذ  

بعرد يت إ بسلوك اإلنسان لي الحياةج والمجاإ الميتاليميقي الرذ  يت رإ بم رير اإلنسران 
الحيرراة. وئررد ومع الرردكتور طررق حسررين لرري كتابررق ّتجديررد ذكررر  أبرري العررالءّ للسررأتق علررض 
أربعة اتجادات :للسأة طبيعيةجوللسرأة ريا يةجوللسرأة إلحيرةج وللسرأة عمليرةج ولكنحرا لري 

 : (xlvii)ومن أمسلة لمومياتق ئولق (xlvi)الحقيقة تعود لي النحاية إلض دذين المجالينّ

 مررررررررا عررررررررراكم حررررررررادث لتحرررررررردسواإذا 

 وحيررررردوا عرررررن األشرررررياء خيأرررررة غّيحرررررا

 ومررررررا مالررررررت األيررررررام ودرررررري غوالررررررإ
 

 لررإن حررديث القرروم ينسرري الم رراببا 

 للرررررم تجعرررررإ اللرررررذات إا ن ررررراببا

 تسررررررردد سرررررررحما للمنيرررررررة  ررررررراببا
 

لماذا راعض دنا أبو العالء لوف الرو  وحركتق؟ لقد راعرض الحمرمة وكسررتحاج سرم ألرف 
ابة حرف وحركة ئ يرةج سم الحرف ئبلحا؛ وبذلك يكون ما يتكررر لري التؤسييج ودي بمس

 : (xlviii)أبيات أبي العالء عبارة عن: سالث حركات + أربعة حروف ّ ومن لمومياتق ئولق

 ا تشررررررررلن بررررررردنيا عنرررررررك معر رررررررة

 وا رررف لررإادك عنحررا مسلمررا ان رررلت

 يررررررررررا أم دلررررررررررر لحرررررررررراك هللا والررررررررررردة

 لرررو أنرررك العرررري أوئعرررت الطرررالف بحرررا
 

 لمررا التشررريف بالرردنيا دررو الشرررف 

 لكلنرررررا عرررررن مغانيحرررررا سنن ررررررف

 ليرررك العنررراء وليرررك الحرررم والسررررف

 لكنرررك األم مرررالي عنرررك من ررررف
 

 :(xlix)وئولق

 لبيرررررررررررب القررررررررررروم تؤلأرررررررررررق الرمايرررررررررررا

 لرررررررال تؤمرررررررإ مررررررررن الررررررردنيا  ررررررررالحا
 

 ويرررررررؤمر بالرشررررررراد لرررررررال يطررررررراع 

 لررررررذاك دررررررو الررررررذ  ا يسررررررتطاع
 

العالء لي لمومياتق تجريباج يت إ بحالترق النأسرية التري أرادت ومن دنا يعد  نيع أبي 
إسبات مكانتحا لي ع ره من خالإ ئدرتق اللغوية وسقالتق الألسأيةج ودذا ما أكرده كسيرر مرن 
النقرراد؛ حيررث اسررتطاع بعملررق ّأن يطرروع الشررعر العربرري للألسررأةج وأن يسبررت ئدرتررق علررض 

بإ أن يسبرت درذه القردرة لرق علرض الررغم مرن كرإ التعبير عن أدف اآلراء الألسأية وأعمقحاج 
القيررود واللررواممج الترري لر ررحا عليررق وألررمم نأسررق بحرراج واسررتطاع أن يقرردم مررن أعمرراف دررذه 
التجربة ألوإ مرة لي تاريخ الشعر العربريج وربمرا آلخرر مررة ديوانرا لري الشرعر الألسرأي 

 .(l)أسبت نجا  دذه التجربةّ
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عاش أبو العالء عملتق الطويلة مإمنا بحذه الألسأة النظريةج التي را  يدعو إليحرا لقد ّ 
لرري لمومياتررقج كمررا را  يطبقحررا علررض أسررلوبق لرري الحيرراةج لرراعتمإ الحيرراة إا مررن تالميررذه 
وكتبقج ورلض متعحا ولذاتحاج ولرض علض نأسرق حيراة خشرنة متقشرأة لري ملبسرق ومؤكلرقج 

ليرق حياترقج لرامتنع عرن أكرإ اللحرم وكرإ مرا ينتجرق الحيروان أو وئنع بما يسد رمقق ويبقري ع
الطيرج بإ دعرا إلرض تحرريم ذبححمراج كمرا دعرا إلرض تحرريم أكرإ  ريد البحرر وشرحد النحرإج 
وعاش نباتياج طعامق كما يذكر الررواة العردي وخبرم الشرعير وحلروة الترينج وملبسرق خشرن 

من الردّ  لي ال يفج وتررك كرإ السياب من القطنج ولراشق من لباء لي الشتاء وح ير 
 .(li)شيء غير ذلكّ

وسمض نأسق ردين المحبسين المنرمإ والعمرضجوان كران ئرد  رر  بؤنحرا سالسرة سرجونج 
كما أنق عاش رادبا منقطعا لعلمق وشعره وتؤمالتق لي الحياةج وتأكيره لي م رير اإلنسران 

 ليحا.

ددا التشراإم واليرؤي مرن كرإ لألسأة أبي العالء تت إ بحالتق النأسية دي ّ للسرأة يسرو 
شرريء لرري الحيرراةج ويسررتبد بحررا ئلررف وحيرررة مررن م ررير اإلنسرران بعررددا. ومررن الحررف أن أبررا 
العالء لي موئأق من مشكلة الحياة والموت يعد امتدادا لشاعرينج شرغال بحرذه المشركلة أبري 

ااستسرالم العتادية والمتنبي... ولكن أبا العتادية وئف من المشركلة موئأرا عاطأيراج يسروده 
للحياةج وااطمبنان إلض ما بعرد المروتج ويتجلرض ليرق اإليمران الرديني لري أئرو   روره لري 
حين يختأي من الشرك الألسرأي ب رورة وا رحةج أمرا المتنبري لإنرق يقرف مرن الحيراة موئأرا 
سوريا متمردا حائدا عليحراج وأمرا أبرو العرالء لموئأرق منحرا موئرف للسرأة درادئج يرتحكم ليرق 

ا يإمن إا بالحيج أما ما وراء الحي مما ا ي إ إليق العقإج لعالم مجحوإج  العقإ الذ 
 .(lii)يحيط بق الشك وتكتنأق الحيرة ويغشيق  باب كسيف يحجب الرإية ويرد الب رّ

وكان للنقاد رأيحم لي سبب تؤليف المعر  لديوانق )اللموميات(ج للقد رأ  د. طق حسين 
اللغويررة وكأررضج بررإ سررلك الغرابررة لرري التعبيررر لكرري  ّأن المعررر  لررم يق ررد إظحررار مقدرتررق

ّتخأض أغراض الكتاب علض كسيرر مرن النراي لرم يكرن يحرب أن يظحرروا عليحراّ وئرد لجرؤ؛ 
ليحقف ذلك إلض ّالرمم واإليماءج وإيسرار األلأراظ الجاليرةج والمعراني الغريبرةّ وكران يق رد 

ين؛ حتررض ا يحرردروا مررن وراء كررإ ذلررك ّأن يعمرري أمررر كتابررق علررض المتشررددين لرري الررد
 .(liii)دمقّ

وي رررف د.شررروئي  ررريف اللموميرررات ّبؤنحرررا مرررن طررررام جديرررد تت رررمن نقررردا للحيررراة 
ااجتماعيررة مررع دعرروة واسررعة إلررض المدررد والتقشررف ورلررض الرردنياج ويسرروده لرري ذلررك كلررق 
تشرراإم واسررعج لالحيرراة كلحررا آام ون ررب وعررذابج وي رريف أن ألكررار أ رروإ اللموميررات 

  (liv)متنبيّموجودة جميعا عند ال

وي ف األب يوحنا ئمير لي كتابق ) المعر  لي لمومياترق( برؤن اللموميرات ّللسرأة لرم 
تق د لذاتحاج وإنما دي حاات نأسرية انتابرت  راحبحاج لكونرت للسرأة ا رطبغت بالشرعرج 
وكسرت ليحا المراجعاتج ولقد التؤليفج وير  أننا نمسي لكرة المعر  إذا حللنا اللموميات 

ي عاد ؛ ألنحا ئبإ كإ شا  د  رو  لكرت كسيراج وشعرت كسيراج وشقيت ككتاب للسأ
 (lv)كسيراّ
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ويقرروإ د. عأيررف عبررد الرررحمن لرري كتابررق )ظررادرة التشرراإم ( : ّونحررن نميررإ إلررض أن 
اللموميات نظمحا الشاعر؛ ليرد علض تحرد  العرالم لرق آنرذاكج وليسبرت مقردرة لغويرة وأدبيرة 

اعتررراف بررقّ كمررا يقرروإ برران اللموميررات: ّمرررآة وعرو ررية وللسررأيةج وليجبررردم علررض ا
 .(lvi) ادئة وسجإ وا ي لحياتق ونأسقّ

ويقوإ د. حامد عبد القادر لي كتابق )م ادر سقالة أبي العالء( أن أبا العالء نظرم ّدرذا 
الديوان لي عحد العملة بعد رجوعق من بغداد؛ حيرث كران ئرد انتحرض مرن الردري والبحرثج 

وأدبيررة واسررعة؛ لنظررر أبررو العررالء ورأ  نأسررق بررين األلأرراظ  و ررارت لديررق ذخيرررة لغويررة
واآلراء والمعررانيج الترري ا تكرراد تح ررضج سررم نظررر لوجررد أوئررات لررراا طويلررة ا يمكررن 
احتمالحا وا يمكن ال بر عليحاج لاستعان بحذه األلأاظ وتلك المعاني علض ئطع دذا الأراا 

 .(lvii)الطويإّ

سين  أدم شاعرج عرلتق العربية لي القرن الخرامي ويعد المعر  بإجماع القدماء والمحد
الحجر ج بإ دو عند بعض المحدسين أدم شاعرج عرلق الشعر العربي علض امتداد تاريخرق 
الطويإج وان كنا نتأرف مرع الردكتور يوسرف خليرف علرض أنرق خاتمرة أجيراإ العمالقرةج الرذين 

للسرأيج تحولرت ئ رابده  شحددم الشعر العربيج وئد تم علض يديرق تحويرإ الشرعر إلرض بنراء
  معق إلض مجموعة من الن وص الألسأيةج وتحوإ ديوانق خاللحا إلض كتاب لي الألسأة.

وئد ذكر د. عبد هللا بن سليم الرشيد لي بحث لق بعنوان )اللموميات لي الشعر العربي  
أن اللموميررات لررم تكررن كسيرررة عنررد شررعراء الع ررر  (lviii)الحررديث الرإيررة والتشرركيإ الأنرري(

ديثج ولكررن نأرررا مررنحم خ ررودا بعنررايتحمج لؤ رردروا دواويررن لموميررة علررض طريقررة الحرر
المعر ج وتبرم آسرار المعرر  الأكريرة لري درذا النترا  مرن حيرث الميرإ إلرض التؤمرإ وإيرراد 
الحكرم ونحرو ذلرركج علرض أنحرم خرجرروا عرن اإلطرار الررذ  حربي المعرر  نأسررق ليرقج  وتعررد 

الحنين إلض النمط العربي القديمج وإيسار لعمرود لموميات الشعر الحديث ظادرة من ظوادر 
 الشعرج ونوعا من اانت ار للأ حض. 

عردةج  ألسرباب سمررة الحرديث الع رر لري الأرن درذا إلرض الشعراء بعض التأات كان للقد
اائتردار  عرن اإلبانرة يق ردون كرانوا الرذين للقردماء اّتباعرا يلرمم ا مرا يلرمم كران مرن لمنحم

 كران الرذ   ج البرارود سرامي محمرود درإاء أبررم الأكررج ولعرإ مجراإ ولسرحة والتوسرع
 بكسير من وإحاطتق ئريحتقج ولي ان  ناعتقج من وتمكنق مقدرتق أن يظحر علض حري ا
 اللغة. غريب

 مخيمررج وأحمرد محمرودج عبردالرحيم درم أربعرةج برالمعر  ترؤسرا األكسرروالشرعراء 
 معرا جأدرجرت لموميرة وعشررون اسنتران للريوإ الشراميج  وأحمرد السرعدنيج وعبردالعميم

 مخيمرر(ج  سرمادا)لموميات لموميراتج ج وللساني)يلمم ا ما لموم لي عنوان )ألكار تحت
 عبردالعميم السالرث:  العرالءج وأمرا أبري رو  إلرض األوإ )الحيراة والوجرود ( ئسرمحا أدرد 

 ليحا تتبع كسيرة لموميات للق الشامي أحمد جديدةج أما سماه لموميات ديوانج  السعدني للق
 ئطعة. ئطعة المعر  لموميات

ولقد تحولت تجربة أبي العرالء إلرض محاولرة ناجحرة وتجريربج كترب لرق النجرا  وإن لرم 
يتخذ شكإ الأن المستقإ لكنق إبداعج استطاع من خاللق أن يسبت مقدرترق اللغويرة والسقاليرةج 

 دذا النوع من الشعر.وأن ينتا شعرا عالبيا مميما؛ حيث جعإ الجميع يشغإ بدراسة 
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 أشكاإ أخر :
 

 / األاعيب اللأظية)اللغوية(:ٔ

أ/ نجد لي الع ر العباسي براعة من كتاب النسر كبديع الممران الحمرذاني والحريرر ؛  
حيث عمد بديع الممان الحمذاني لي مقاماتق ورسابلق إلض إظحار البراعةج وحأظ متن اللغة 
وت وير طابأة من األدباء الأقراءج وذكر بعض الباحسين أنحا إنما ألأت لغاية تعليميةج دي 

ومن ذلك ئوإ بديع الممران . (lix)التمرن علض الكتابةج واإلنشاءج وعلض مذادب النظم والنسر
ج ُكإ  ما أَْملِكُ  لَِبف  أَْئَبإَ  :الحمذاني كإ جملترين ُتْقرَرأُ مرن اليمرين إلرض ِدَبْق. ل إِْن َغنمض ِليِق َدَيف 

 اليسار وبالعكي حرلرا حرلرا.

 ب/ كذلك نجد تكرار الحروف عند بعض الشعراءج ومن ذلك ئوإ الحطيبة: 

 جررررررررم  هللا خيرررررررررار والجررررررررماُء بكأررررررررقِ 
 

 علض خير ما يجم  الرجاإ بغي ا  

  :كّإ كلمة تبدأ بعين مسإكذلك نجددا لي الع ر المملوكي والعسمانيج ومن ذلك ّ 
 علرررض عحرررد علرررو  ِعلّتررري عرررنم علمحرررا

 

 عسض علمت عذر  عأت عن عقوبتي  

  : و ظاء لي كّإ كلمة
 ظنررررررت عظيمررررررة ظلمنررررررا مررررررن حّظحررررررا

 وظعنرررررت أنظرررررر لررررري الظرررررالم وظلّرررررق

 ظحرررر  وظأرررر  سرررّم عظمررري لررري لظرررض

 لأظررررررري شرررررررواظ أو كشرررررررمي ظحيررررررررة
 

 لظللررررت أوئظحررررا لررررتكظم غيظحررررا 

 ظمررررآن أنتظررررر الظحررررور لوعظحررررا

 ألظرررررررادرنم لحظحرررررررا ولحأظحرررررررا

 ظأرررر لرررد  غلرررظ القلررروب ولّظحرررا
 

  : والنون لي كّإ كلمة
 نرررررررّمه لسرررررررانك عرررررررن نأررررررراف منرررررررالف

 وتجّنررررررررررب المررررررررررّن المنّكررررررررررد للنررررررررررد 
 

 وان رري لررإنم الررّدين ن رري ن رريي 

 وأعرررن بنيلرررك مرررن أعانرررك وامرررنن
 

 المستحدسة من األاعيب اللأظية: كذلك من األلوان 

 : النقط( ّالق يدة المحملة )الخالية جميع حرولحا من 

 الحمررررررررررررررررررررررررررررررد   ال ررررررررررررررررررررررررررررررمد

 هللا ا إلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررق إا هللا

 أّوإ كرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررّإ أّوإ

 الواسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع اآلاء واآل

 الَحرررررررررررررررررررْوإ والَطرررررررررررررررررررْوإ لرررررررررررررررررررق 

  كرررررررررررررررررررررإ  سرررررررررررررررررررررواه دالررررررررررررررررررررررك
 

 حرررررررررررراإ السرررررررررررررور والكمررررررررررررد 

 مرررررررررررررررررررررررررواك ال رررررررررررررررررررررررررمد

 أ رررررررررررإ األ ررررررررررروإ والعمرررررررررررد

 راء علمرررررررررررررررررررررررار والمررررررررررررررررررررررردد

 ا درع إا مرررررررررررررررررررا َسرررررررررررررررررررَرد

  ا ُعرررررررررررررررررررررررَدد  وا َعررررررررررررررررررررررردد
 

 :) حرولحا منقّطة كذلك الق يدة المعجمة ) كإّ 

 بررررررررررررين جنبرررررررررررريم شررررررررررررقّة خُشررررررررررررنت

 ِئْ ررررررررررُت جأنرررررررررري بيقظررررررررررة سبَتررررررررررت

 برررررررررري شررررررررررقيف يغيررررررررررب غيبررررررررررة ذ 

 لرررررري ئ رررررريٍض ُتبيتنرررررري َخِشررررررنِ  

 غررررررّب برررررريٍن لبرررررررت  لرررررري َغرررررررَبنِ 

 َ ررررررررررررررَعٍن بررررررررررررررّيٍن تجّنبنرررررررررررررري
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 شررررررررررررريخ لرررررررررررررنج لتررررررررررررري شنشرررررررررررررنة

  يّتقرررررررررررري ميررررررررررررَن جّنررررررررررررة ُجنيررررررررررررت
 

 شرررررربم لرررررري بيررررررت نخبررررررة لُبِنرررررري

  يّتقررررررررري شرررررررررين  رررررررررّنٍة بغنررررررررري
 

 : وكذلك إدماإ كلمة و إعجام أخر 

 ا تأررررررررررررري العحرررررررررررررد لتشرررررررررررررأيني وا

 تقت ررررررررري أحكرررررررررام بغررررررررريج طالمرررررررررا
 

 تنجررررررم الوعررررررد لتشررررررأي العلررررررال 

 نأّرررررررذت أحكامحرررررررا برررررررين المرررررررال
 

 : وإعجام آخروكذلك إدماإ حرف 

 ونررررررررررررررررررررديم بررررررررررررررررررررات عنررررررررررررررررررررد 

 خرررررررررررراف مررررررررررررن  ررررررررررررنع جميررررررررررررإ

 ئرررررررررررررررّرة لررررررررررررررري ميرررررررررررررررإ ئلرررررررررررررررب

 سرررررررررررررررررررررررررررررررّيد  رّف لرررررررررررررررررررررررررررررررذلّي
 

 ليلرررررررررررررررررة منرررررررررررررررررق غليرررررررررررررررررإ 

 ئلرررررررررت لررررررررري  ررررررررربر جميرررررررررإ

 منررررررررررك يررررررررررا غ ررررررررررنار يميررررررررررإ

 سررررررررررررررررّيد  عبررررررررررررررررد ذليررررررررررررررررإ
 

الطرلين وذات القوالي واأللغرام ووجدت لديحم ألوان أخر  كالطرد والعكي ومحبوك 
 واألحاجي والتطريم والتشطير والتخميي. 

 األشكاإ الشعرية لي الع ر المملوكي والعسماني: 
كان دناك عدة أسباب وراء تركيم الشعراء لي الع ر المملوكي والعسماني علض األشكاإ 

ج  إن (lx)الخارجيررةج والمينررات اللأظيررة وألرروان التالعررب لرري األلأرراظ والتأررنن لرري الشرركليات
بواعث الشعر لي الما ي اختلأت عن بواعسق لي الحا رج لقد كران مرن ئبرإ يطمري إلرض 
إر اء أميرج واستدرار خيرهج ونيإ عطاياهج أو إر اء نأسقج وما تحو  من مجد أدبريج 

يقرروإ الشررعر لرحررا بن رررج أو بكرراء علررض دميمررةج أو تأجعررا  أو اجتمرراعيج أو سياسرريج أو
 علض لقيد.

لقد  إ الحاكم طريقرق إلرض الشراعرج أو  -يق د الع ر المملوكي والعسماني-لؤما اآلن 
إن شبت لقإ ئد  رإ الشراعر طريقرق إلرض الحراكمج ولرم يعرد برين الررجلين مرن لقراء إا لري 

لحاكم لي دذه الع ور دو لي معظم األحيران النادر؛ ألن لغة دذا اختلأت عن لغة ذاكج وا
تركيج ا يأقق من العربية ئليال أو كسيراجأ ف إلرض ذلرك أن الشرعراء مرا عرادوا متأررغين 
لقوإ الشعر وحدهج بإ  ار يعملون لي عمإ آخرج باإل الة إلض الجمود الأكرر ج والعقرم 

كررذلك لقرردان الدراسررات العقلرريج والسقالررة ال رربيلة المحرردودةج الترري كرران ي رريبحا الشرراعر. 
النقدية التي تقّوم اإلنتا ج كإ ذلك أدم  إلض الركاكة لري األسرلوب واامدوا  اللغرو ج كمرا 

 (lxi)أغرئوا لي العامية إغرائا كبيراج سم ابتدعوا لحذه العامية أوماناج تتالءم معحا.

عرروا ومررن دنررا نجررددم ئررد ادتمرروا بمجرراات ال ررناعة اللأظيررة واألشرركاإ الشررعريةج وبر 
ليحرراج لظحررر لرري دررذا الع ررر مسررتحدسات شررعريةج تنقسررم إلررض ئسررمين: القسررم األوإ دررو 
األشركاإ الخارجيررةج والظروادر السررطحية والمينررات اللأظيرةج وألرروان التالعرب لرري األلأرراظ 
والتأنن لي الشكلياتج كما ظحر لي الشعر الحندسي والطرد والعكي والمحبروك والمشرجر 

لشعر  وأشعار التبادإ والمتوالياتج وما إلرض ذلرك مرن أاعيربج وملون القوالي والتاريخ ا

 والقسم الساني األلوان الشعرية الجديدة كاألدب الرديني بنوعيرق: ال رولي ومرديي الرسروإ
 ولي نظم العلوم وشعر الأكادة واإلخوانيات. 

والتشجير لي اللغة  رب مرن  رروب الت رنيفج يقروم علرض تأريرع كلمرة مرن معنرض  
 ج ودكذا دواليك لي استطراد وتسلسإ... أما التشجير لي األدبج لحرو نروع مرن كلمة أخر
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النظم يجعإ لي تأرعق علض أمساإ الشجرةج وسمي مشجرا اشتجار بعض كلماترق بربعضج 
أ  تداخلحاج وكإ ما تداخإ بعض أجمابق لي بعض لقد تشاجر. وذلك أن ينظم البيت الذ  

ة منرق؛ تتمرة لرق مرن نأري القاليرة التري نظرم بحراج دو جذع الق يدةج سم يأرع علرض كرإ كلمر
 (lxii)ودكذا من جحتيق اليمنض واليسر ؛ حتض يخر  منق مسإ الشجرةّ

والتختريم لري الشرعر العربري القرديم درو أن ت ررنع أبياتراج تكترب لري شركإ مخرتم تتقرراطع 
أشطرهج ويشترك ما يتالئض منحا لي موا ع التقاطع لي لأظة أو حرف واحد أو أكسرر إمرا 
م ررحأا أو مختلررف ال رربط أو بائيررا لرري حالررق كمررا لرري خاتمررة أبرري الطيررب الرنررد  وابررن 

ج ودذه الأنون ليست جديدة كإ الجردةج وا حديسرة كرإ الحداسرةج لحري معرولرة مرن (lxiii)ئالن
 ئبإ.. لكن الأرف لي تعميقحاج واإلكسار منحا؛ حتض كاد يكون سمة الع ر وعنوانق. 

 : (lxiv)ومن نماذ  التشجير

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

وئررد تبلررورت دندسررية الشرركإ الشررعر  لرري الع ررر المملرروكي والعسمرراني؛ حيررث وجرردت 
كرر ؤشكاإ دندسررية كالرردابرةج والمسلررثج والمربررعج والمخمرري والمعررين. ولرري دررذه األشرركاإ 

 نشرت مقطوعات أو ئ ابد علض  ورة دندسية معينق.

حرررف يبترردئ لالردابرة لحررا مركررمج ولرري دررذا المركررم حرررف مررن الحررروفج ومررن دررذا ال
البيتج وإلض درذا الحررف ينتحري البيرت. لحرو إذن مرن ألروان الشرعر المحبروك مرن طرليرقج 

 والدوابر علض أنواع: منحا الدابرة المركبةج ومنحا الدابرة البسيطة. 

وشعر الدابرة المركبة: يتطلب رسم دابررة أ رلية كبرر ج وحولحرا علرض المحريط دوابرر 
لكبيررة وال رغيرةج يمرر البيرت ابترداء وانتحراء؛ ليعرود  غيرةج وعلض حواف دذه الردوابر ا

مررن جديررد منطلقررا مررن المركررم إلررض الرردابرة ال ررغيرة السانيررةج سررم ينتحرري إلررض ال ررغيرة لرري 
مركمدرراج ويختلررف عرردد األبيررات برراختالف عرردد الرردوابرج لكلمررا كسرررت الرردوابر طالررت 

 الق يدةج والعكي  حيي. ودذه أبيات دابرة:
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 نررررررورار مررررررن مقامررررررك يسررررررطععشررررررقت 

 عمررردت علرررض تقرررديم مررردحي لمرررن غررردا

 عر ررررت لمررررن حررررام الشررررأاعة والعلرررري

 عرررررذلت لررررررإاد  مرررررن محّبررررررة غيررررررركم

 علررروَت بمرررا أعطيرررت مرررن رالرررع السرررما

 عجأررت ولررم ُيْبررِف الحررو  لرري مررن ئررو 

 عملررررررت حيرررررراتي مررررررن محّبتررررررك الترررررري
 

 وعيني غدت من لرط عشقك تدمع 

 أبررا النرردِّ يررا مررن لررق الخلررف ت رررع

 لرت أغررث دمعرري مررن الّنررار تلررذعوئ

 ولرغترررررق مرررررن كرررررّإ نأررررري تولّرررررع

 مقامررررار لغسنرررري مررررن دمرررروم تأجررررع

 لاشررأع وغسنرري مررن كررروب تأررمع

 بحرررا ترررذدب األكررردار منرررا وتقشرررع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومن تؤّمإ دذه الّدابرة المرّكبة تبدو لنا المالحظات التالية:

 كّإ بيت يبتدئ بحرف العين وبق ينتحي. -

 نحاية كّإ بيت معكوسة لي مطلع الذ  بعده.  -

 عكي بداية البيت األوإ تّتأف وئالية األخير.  -

 (lxv) دذه الق يدة ت لي أن تكون دابرة سباعّية. -

 وتالحظ أّن األبيات السالسة التالية ئد أمكن رسمحا دابرةج لي مسلث متساو  األ رالعج
 : واألبيات دي

 عينرررري سررررابإ لرررري حرررربِّ مررررن إنْ دمررررع 

 دمررررررررررررّر هللا أناسررررررررررررار ئررررررررررررد طَغرررررررررررروا

 دشررررررر الع رررررريان سررررررّم اّتبررررررع ر ررررررض
 

 رأتررررررق العررررررين لررررررم تخررررررَش رمررررررد 

 وبَغررروا مرررا لرررم ينرررالوا مرررن الّرمرررد

 رالررررع السرررربع الشررررداد بررررال عمررررد
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 ودذه األبيات ترسم مرّبعار ودابرةج وأبياتحا دي:

 عشرررررررررررف المسررررررررررركين درررررررررررذا ذنبرررررررررررق

 عأّررررررر المسرررررركين خررررررّدار لرررررري السررررررر 

 عنرررررررررف المحبررررررررروب غيرررررررررر  ولرررررررررسم

 عررررررررررف الحجرررررررررر حبيبررررررررري عامررررررررردار 
 

 ئّ ررررة الشرررركو  إلرررريكم ئررررد رلررررع 

 يرتجررررري و رررررالر وبررررراللطف ئنرررررع

  رررررا  لمرررررا برررررارف السغرررررر لررررررع

 (lxvi)وتسّنررررررض عنررررررد مررررررا دّإ ئشررررررع
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

الشررعراء لرري الع ررر المملرروكي والعسمرراني ومررن المإكررد أنررق ينبغرري لنررا أن نعررد مررا ئررام بررق 
؛  لرإن مرا ئرام برق درإاء الشرعراء لري (lxvii)يخدم الشعر ولم يكرن جررد نمرط شركلياج تجريب

الع ر المملوكي والعسمانيج يعد تجريبرا يخردم الشرعرج وان مرا نرراه لري الشرعر المعا رر 
ذرة األولض التري من تشكيإ ب ر  وغيرهج لحو امتداد لما ئام بق دإاء الشعراء بإ دو الب

 أسست لمسإ دذه المحاوات. 

ويجب التنبق إلض أن للتجريب لي الق يدة المعا رة بدايات لري الشرعر العربري القرديمج 
يت رري ذلررك بررالنظر لرري الحركررات التجديديررة لرري الق رريدة المعا رررة ّمنررذ بدايررة القرررن 

المنسرور وئ ريدة العشرينج أ : منذ الشرعر المحجرر  وجماعرة أبولرو والرديوان سرم الشرعر 
التأعيلررة والق رريدة الحرررة )ئ رريدة النسررر(ج لسررنر  أن داجسررحا كرران اإل ررالة والتجريررب 

 بو أحما األساي لي موا لة اإلبداع الشعر . 
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ومررن دنررا يمكررن لحررم مررا ئدمررق المبرردعون المتميررمون لرري تاريخنررا األدبرري المعا ررر مررن 
بيراتي ونرامك المالبكرة وادونريي أمساإ: جبران خليإ جبران وأمين الريحراني والسرياب وال

وخليإ حاو  ونمار ئباني والماغوط والقابمة تطوإ.. لقد أحي دإاء ب رورة اإل رالة 
وإبداع الجديد ويمكن أن نؤخذ من نرامك وادونريي مسرالين مشررئين لكونحمرا لرم يتحردا لقرط 

اإلبرداع  باإلبداع الشعر  بإ مارسا أي ا التنظير النقد  وكان لحمرا دور برارم لري تطرور
 الشعر .

ولو نظرنا للتشكيإ الب ر  لي الق يدة المعا رة نر  أن لق مسيإ لي الشعر العربي 
القررديم يتمسررإ ليمررا أنتجررق الشررعراء لرري الع ررر العسمرراني والمملرروكي مررن أشرركاإ جديرردة 
كالتشجير والتختيم والشعر الحندسي وغيرداج حيث عمد الشعراء المعا رون إلرض تنسريف 

 دتمام بالناحية الشكلية الب رية ودذا امتدد لما بدا بق الشعراء ئديما.ئ ابددم واا

ومن دنا كتب الشعراء المعا رون ئ ابددم علض شكإ رسم دندسي أو رسرم لنري أو  
رسم خطيج وئد وظأت دذه األشكاإ لي الشعر العربري الحرديث باعتباردرا مرادة ب رريةج 

 ة.ئابلة للتشكيإ الأني وتحقيف المتعة الجمالي

وإن شيوع الأن الشعر  يعني أنق تجاوم مرحلرة التجريرب؛ إذ التجريرب عرادة درو ئيرام 
شخص بعمإ ما ولكن ا تتا  لق الأر ة إلض أن يتحوإ إلض نمط كتابي معرينج لرالممدو  
علض سبيإ المسراإ لرن شرعر  لكرن أ ربي مح رورا لري المنظومرات التعليميرة بمعنرض أنرق 

 اللمومياتج ودذا ما يسمض بالتجريب. خر  عن اإلبداع الشعر ج كذلك 

 وأخيرا يمكن القوإ:

إن التجريرررب إبرررداع وتجديررردج وجرررد منرررذ القررردمج ومرررا المحررراوات الجديررردة لررري الشرررعر  
 المعا ر إلض امتداد لتلك المحاوات السابقة. 

 دذا وهللا اسؤإ أن يكون عملي علض الوجق المطلوبج وهللا ولي التوليف. 
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(iv) ج ٔألدبي المعا ر لي المملكة العربية السعودية: د. محمد  الي الشنطيج دار األندليج حابإج طالنقد ا

 799م .ص ٕٗٓٓ
(v) 9ٙم. ص77ٕٔج ٔئ ايا اإلبداع الأني: د. حسين جمعةج دار اآلدابج بيروتج ط 
(vi)  ٘ٔاألدب التجريبي: د.عم الدين المدنيج الشركة التونسيةج تونيج )د.ط(ج )د.ت(ج ص. 
(vii)  79ٓئ ايا اإلبداع الأنيج ص 
(viii)  :ٖ٘٘ممن الشعر 
(ix) ٖٙ٘المرجع السابف ص 
(x) 799ئ ايا اإلبداع الأنيج ص 
(xi)  799المرجع السابفج 
(xii)  ٘ٔاألدب التجريبيج ص 
(xiii) .المرجع السابفج ال أحة نأسحا 
(xiv)  9م. صٕٔٔٓج ٔم رجطاإلبداع الشعر  بين النظرية والتطبيف: د.م طأض السيوليج الدار الدوليةج. 
(xv)  الحداسة والتجريب لي الق ة الق يرة األردنية: د.علي محمد المومنيج دار اليامور  العلميةج األردنج

 .ٕٔم.  ص7ٕٓٓج ٔط
(xvi) 7اإلبداع الشعر ج ص 
(xvii) 9ٙئ ايا اإلبداع الأنيج ص 
(xviii) 9ٙالمرجع السابفج ص 
(xix)  9ٕالمرجع السابفج ص 
(xx) 9ٔاإلبداع الشعر ج ص 
(xxi) ٖٓٔالتطور والتجديد لي الشعر األمو : د. شوئي  يفج دار المعارفج القادرةج )د.ط(ج )د.ت(ج ص 
(xxii) ٖ٘مج ص797ٔج ٔشعر الوليد بن يميدج جمع وتحقيف: د.حسين عطوانج مكتبة األئ ضجعمانج ط 
(xxiii) ٖٔٔالتطور والتجديد لي الشعر األمو ج ص 
(xxiv) ٔٗٔشعر الوليد بن يميدج ص 
(xxv) ٖٓٓم. ص7ٕ٘ٔج ٕموسيقض الشعرج د.إبراديم أنييج مكتبة اانجلو الم رية ط 
(xxvi) ٕٖٔالتطور والتجديدج ص 
(xxvii)  ٖٖٓينظر: كتاب موسيقض الشعرج ص 
(xxviii) .ينظر: المرجع السابفج ال أحة نأسحا 
(xxix) ٕٗج )د.ت(ج صٖل وإ لي الشعر ونقده: د. شوئي  يفج دار المعارفج القادرةج ط 
(xxx) ٓٗسابف صالمرجع ال 
(xxxi) 9ٗٗالمعجم الوسيط: ج ص 
(xxxii) 9٘ٔم. ص9ٕٓٓج ٙلي األدب األندلسي: د.جودت الركابيج دار المعارفج القادرةج ط 
(xxxiii) 7ٖٕالمرجع السابف ص 
(xxxiv) ٘ٙٔل وإ لي الشعر ونقده: ص 
(xxxv) ٗٙٔالمرجع السابفج ص 
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(xxxvi) ٙٔم. ص9ٕٓٓج   ٔبوكج طالموشحات األندلسية: د. م او  بنت  الي الحميدةج الناد  األدبيج ت 
(xxxvii)  ٖٖٖلي األدب األندلسيج ص 
(xxxviii) ٕٕٕموسيقض الشعرج ص 
(xxxix) 9ٙٔم. صٕٓٓٓج ٕلي الشعر العباسي نحو منحا جديد: د. يوسف خليفج دار غريبج القادرةج ط 
(xl)   ٔٗم. ص 7ٙ9ٔشر  ديوان الحطيبة: ألبي سعيد السكر ج دار  ادرج بيروتج)د.ط(ج 
(xli) م. ص 9ٕٓٓ  ٔالحطيبة لي معيار النقد ئديما وحديسا: د. بان حميد لرحان الراو ج دار دجلةج العرافج  ط

ٖٔٗ 
(xlii) ٖٕٕلي الشعر العباسي نحو منحا جديدج ص 
(xliii)  ٕٕٕالمرجع السابفج ص 
(xliv)  دار الأجر للنشرج م ادر سقالة أبي العالء المعر  من خالإ لموم ما ا يلمم: د.علي كنجيان خنار ج

 ٔ٘م. ص7ٓ٘ٔج ٔالقادرةج ط
(xlv)  اللموميات لي الشعر العربي الحديث الرإية والتشكيإ الأنيج  مجلة جامعة أم القر  لعلوم الشريعة واللغة

 7ٖٔد  ص9ٕٗٔججماد الساني ٔٗجع7ٔالعربيةج  
(xlvi)  9ٙٔلي الشعر العباسي نحو منحا جديد:  ص 
(xlvii) حا.المرجع السابفج ال أحة نأس 
(xlviii)  ظادرة التشاإم لي الشعر العربي من أبي العتادية إلض أبي العالء: د.عأيف عبد الرحمنج دار العلوم

 9ٕٗم. ص 79ٖٔ
(xlix) 9ٖٔالأن ومذادبق )لي الشعر العربي(: د.شوئي  يفج دار المعارفج القادرةج )د.ط(ج )د.ت(. ص 
(l)  7ٕٗظادرة التشاإمج ص 
(li)  9ٕٗالمرجع السابفج ص 
(lii) 9ٙٔلي الشعر العباسي نحو منحا جديدج ص. 
(liii)  9ٕٗظادرة التشاإم ج ص 
(liv) 9ٖٔالأن ومذادبق: ص 
(lv)  7ٕٗظادرة التشاإمج ص 
(lvi)  9ٕٗالمرجع السابفج ص 
(lvii) ٔ٘م ادر سقالة أبي العالء: ص 
(lviii)  وما بعددا. 7ٕٖينظر اللموميات لي الشعر العربي الحديث الرإية والتشكيإ الأنيج ص 
(lix) م. ٕٔٓٓج 9مطالعات لي الشعر المملوكي والعسماني: د. بكر  شيخ أمينج دار العلم للماليينج بيروتج ط

 ٕٕٕص 
(lx) 9ٕٔالمرجع السابف ص . 
(lxi)  7ٖٓالمرجع السابف بت ريف ص 
(lxii)  9ٔٔالسابف ص 
(lxiii) م.  9ٕٓٓج ٔالتشكيإ الب ر  لي الشعر العربي الحديث: د. محمد ال أرانيج الناد  األدبيج الرياض ط

 ٖٖص 
(lxiv) 9ٗٔمطالعات لي الشعر المملوكي والعسمانيج ص 
(lxv) ٕٓٔالمرجع السابفج ص 
(lxvi) ٕٙٔالمرجع السابفج ص 
(lxvii) .اإل الة والتجريب وسر توا إ اإلبداعج مقاإ: نادض حسن 
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 مصادر البحث ومراجعه:

  والتطبيررف: د.م ررطأض السرريوليج الرردار الدوليررةج اإلبررداع الشررعر  بررين النظريررة
 م.ٕٔٔٓج ٔم رجط

 .)األدب التجريبي: د.عم الدين المدنيج الشركة التونسيةج تونيج )د.ط(ج )د.ت 

  اإل ررالة والتجريررب وسررر توا ررإ اإلبررداعج مقرراإ: نررادض حسررن. مجلررة المعرلررةج
 م.79٘ٔج ٘٘ٔالكويتج العدد 

 يث: د. محمد ال رأرانيج النراد  األدبريج التشكيإ الب ر  لي الشعر العربي الحد
 م.9ٕٓٓج ٔالرياض ط

  التطررور والتجديررد لرري الشررعر األمررو : د. شرروئي  رريفج دار المعررارفج القررادرةج
 ٖٓٔ)د.ط(ج )د.ت(ج ص

  الحداسررة والتجريررب لرري الق ررة الق رريرة األردنيررة: د.علرري محمررد المررومنيج دار
 م. 7ٕٓٓج ٔاليامور  العلميةج األردنج ط

  لري معيرار النقرد ئرديما وحرديسا: د. بران حميرد لرحران الرراو ج دار دجلرةج الحطيبرة
 م.9ٕٓٓ ٔالعرافج ط

 م. ٕ٘ٓٓج ٙممن الشعر: أدونييج دار السائيج بيروتج ط 

  م.7ٙ9ٔشر  ديوان الحطيبة: ألبي سعيد السكر ج دار  ادرج بيروتج)د.ط(ج 

 ج ٔ رضجعمانج طشعر الوليد بن يميدج جمع وتحقيف: د.حسين عطوانج مكتبة األئ
 م.797ٔ

  ال رحا  ترا  اللغرة و رحا  العربيرة للجرودر ج تحقيرف: أحمرد عطرارج دار العلرم
 م. 77ٓٔج ٗللماليينج بيروتج ط

  ظادرة التشاإم لي الشعر العربي من أبي العتاديرة إلرض أبري العرالء: د.عأيرف عبرد
 م.79ٖٔالرحمنج دار العلوم 

 ج )د.ت(.ٖمعارفج القادرةج طل وإ لي الشعر ونقده: د. شوئي  يفج دار ال 

  الأررن ومذادبررق )لرري الشررعر العربرري(: د.شرروئي  رريفج دار المعررارفج القررادرةج
 )د.ط(ج )د.ت(.
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 م. 9ٕٓٓج ٙلي األدب األندلسي: د.جودت الركابيج دار المعارفج القادرةج ط 

 ج ٕلي الشعر العباسي نحو منحا جديد: د. يوسف خليرفج دار غريربج القرادرةج ط
 م. ٕٓٓٓ

 م.77ٕٔج ٔيا اإلبداع الأني: د. حسين جمعةج دار اآلدابج بيروتج طئ ا 

 


