
 

 

 

 

 

  مظاهر الفكر يف شعر ابن الرومي

 

 * مرضية آباد
 مشهد، فردوسيقسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة  ـــمساعدة  ةأستاذ

 

 (62/1/4141: ؛ تاريخ القبول 4/2/4141: تاريخ االستالم)

 

املقال ملخّص  

كما نسبوه  ،فقدمياً وصفه النقاد باختراع املعاين وتوليدها ،اشتهر ابن الرومي بأنه شاعر الفكرة يف األدب العريب

عرف الفلسفة  ،عاملاً واسع العلم ،غرو فقد كان الرجل ذكياً حادّ الذكاء وال ،عمق التفكري وقوّة االستدالل والتحليل إىل

وأمهها التعليل  .فتأثّر شعره بأساليب هذه العلوم وظهرت آثارها عليه ،وتفقّه بعلم الكالم ،واملنطق وخرب اجلدل

 . والتحليل وأسلوب اجلدل واستقصاء املعاين والواقعية والدقّة والوحدة املوضوعية والنثرية والوضوح

 

ةكلمات الرئيسال  

 .ات اهلمذاينمقامقتضائية، ، السيادة االاملهارات، األبعاد، اء العاطفيكالذ

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: mrz_abad@yahoo.com  214114224162 :الكاتبهاتف  *

 

املقالة *
 

قرّرها جملس  اليت" يشعر ابن الروم ر يفكالفن والف"املوسومة بـ( 6)مآخوذة من أطروحة الرقم 

 .شهدمب ية اآلداب من جامعة فردوسيلكالدراسات ل

 جملة اللغة العربية وآداهبا

 هـ4141-4141لثالث، خريف ا  ، العددالتاسعةالسنة 

 422 -14صفحة 

* 
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 مقدمة

 ل وجهةكل ،ئان خمتلفانيأنّهما شكة يالبدا بدو يفي ،الشعرو ث عن العقلتحدّيعندما 

 ىمّيسق بأن يلي ال ،منهماخال  ار بأن أساسه اخليال والعاطفة ومالشع فقد عُرف ،يقطرو

الشعر يف تقييم شعر احلكمة و ىكما نر ،فكار قيمة ومفاهيم مثينةأ ىإن اشتمل علو اًشعر

.الغالب يف املذهيب (442، صاتون ، دةهدّار) 
4

 املنطق الو املنطق ىد علوعرف العقل بأنه يعتم 

 م النظر يفع إلّا أنّ من ين ،من عدم االنقياد للمنطق وحدودههما يال ملا فياخلو وائم العاطفةي

هو  ،والفلسفة صل به من املنطقتّيما فالعقل و ،الصلة بينها وثيقةً ىير ،صر الثالثةالعنا

 .زمها بأنواع الثقافةهّي العاطفة واخليال وجيربّإنّه يف ؛الشعرو لألدب رضيةد األهّالذي مي

اختالف درجات  أ يمن هنا و. ان الشعرقلخيال املثقّف مها اللذان ياخلو اةبّالعاطفة املر

كمال  ألنّ ؛مال الفنك ىلإشعره أقرب  أ ي ،عمقأكثر تثقيفاً وأالشاعر فمهما كان  ،ءالشعرا

مال الفنكنشأة  يف يسي رئرير له تأثكمال الفكفقل  ئتَإن شالفن يتولّد من كمال الفكر، و

.

 

عن  املتنيبي وابن الرومو متام يبأمثال أاز يامت هذا هو السرّ يفو (66-41، ص4421 اسكلنت،)

و أقة يعم ةتهم بفلسفيقة دون أن تتجّهز سليوتوا سالئق شعرأن يمن الشعراء الذ همريغ

عربون عن فلسفات وي ن من أذواقهم املوهوبةير مستمدّهنم ينظمون الشعإف ،قافة واسعةث

 .عماهلمأ ار يفكقلّ االبتوي هميد عليطر التقليسي ،كجة لذلذسا ةطيبس

 البحثخلفية 

فقدمياً أشار النقاد بعلوّ كعبه يف هذه  ،الفكر يف األدب العريبشعراء كبار وابن الرومي من 

 (114، ص4ج ،4111القريواين، ) ،فهذا ابن رشيق يصفه باختراع املعاين وتوليدها ،الناحية

إلّا أن عصر الشاعر مل يهتمّ  (122، ص6، ج4111ابن الرومي، ) ،وحرصه عليها واستقصائه هلا

قاموا  ،ذا بزغت مشس العصر احلديثإ ىحتّ ،ذلك ىمر علفأمهله الدّارسون وبقي األ ،به

فمن أوائلهم عباس حممود العقاد الذي فتح باب  .يبحثون عن حياته وشخصيته وشعره

ما حتدّث عنه الباحثون فنّ الوصف وملكة  كثرأو ،مام الدّارسنيأالدراسة يف شعر ابن الرومي 

                                                        

 )ال اخلصبياخلو ةه من العاطفة احلارّيملا ف عة املذهيبيشعر الش كمن ذل ا ستثين .4

.

، اتون ، دنيأم

 (422، ص4ج
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إىل ذلك كليات يف شعره وفنّه حتتاج  تلي ،كما حتدثوا عن حياته وشخصيته ،التصوير عنده

نعم فقد حتدّث القدماء واحملدثون عن  .منها عنصر الفكرة يف شعره ،حبوث تفصيلية مستقلة

إلّا أهنا  ،كما حتدّثوا عن قدرة استدالله وحتليله ،تفكريه العميق وذكائه احلادّ وثقافته الواسعة

 .مطاوي كالمهم عن ابن الرومي وشعره خترج عن أن تكون إشارات متفرقة عابرة وردت يف ال

 .لذلك خصصنا املقال بالبحث عن هذا اجلانب من شعر ابن الرومي واهلل ويل التوفيق

 ير عند ابن الرومكمصادر الف

فورث عنهما ميزات اجلنسني  ،من أبٍ رومي وأمّ فارسية ،ببغداد للهجرة 664ولد سنة 

وعاش يف بيئة هنلت من معني الثقافات  ،والرومية وآثار الثقافتني الفارسية ،الرومي والفارسي

ومل يكن  .خاصّة املنطق والفلسفة اليونانيتني ،واستوعبت روافدها ،املختلفة واحلضارات املتنوعة

كما اخنرط يف سلك  .(121، ص4، جاتون املعّري، د)« يتعاطي علم الفلسفة»فكان  ،ذلك فحسب

الفلسفة واملنطق واشتهروا بقوّة العقل وسعة الذهن ساس من أ ىاملعتزلة الذين قام مذهبهم عل

فمن الطبيعي أن تظهر  (11-14، صص4، جاتون د مني،أ) .املعاين ىفكار والغوص علوتوليد األ

و  أذلك أنه  أضف إىل. شعره ويتّجه االجتاه املعنوي يف نظمه ىمالمح الفلسفة واملنطق عل

 ،شكل وأمجله ىها من مكامنها وتربزها يف أحلفتستخرج ،عقلية فذة حتدّق يف أغوار املعاين

تلحظ األفكار الشاردة يف أبعد مراميها وتصيدها صيداً وتسبكها يف قوالب سهلة ممتنعة من 

تلك املعاين  نسان إىلينظر اإل. حساسهإمن خيال الشاعر و ةلفظه مصطبغة بألوان زاهية خلّاب

ذا هي متنوعة متعددة كأهنا صور إف ،لنظر فيهافما إن ينعم ا ،له واحدة مكرّرة فتبدو ،فكارواأل

 .صورة جديدة ختتلف عن األوىل ىمن أي وجه نظرت إليها تر ،ذات أبعاد

 شعره ر يفكمظاهر الف

لكنه متتّع بقسط وافر من احلكمة  ،من احلكمة العملية يف حياته ن كان خالياًإوابن الرومي و

عاملاً واسع العلم وقد أنتج ذكاؤه ... اً حادّ الذكاء وكان ذَكي»أنه  ت اإلشارة إىلفقد مرّ. النظرية

النويهي، )« الطبيعي احلادّ وعلمه الواسع املكتسب لديه عمق التفكري وقوهّ االستدالل والتحليل

وذلك، أعين عمق التفكري وقوة االستدالل والتحليل، من أهم مظاهر الفكر  .(411، ص4111

ذلك إبداعه للمعاين واملضامني إىل أضف . ها وإيضاحهايليها استقصاء املعاين وتفسري ،عنده

 .واستخدام أسلوب اجملادلة واملهاجاة والواقعية واقتراب لغة الشعر من النثر ،اجلديدة
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 ليالتعل :أ

وقد وجدت  ،منظوماً ومنثوراً ،يتجزّأ من أنواع الكالم واضح أن االستدالل واالحتجاج جزء ال

لكننا  .حسن التعليل واملذهب الكالمي: مها ،لظاهرة يف الشعرصنعتان بديعيتان تدرسان هذه ا

 ،مدائحه ةت شعره خاصّقبل نريد به ظاهرة عامّة استغر ،ال نريد يف هذا املقام هاتني الصنعتني

إخضاع املنطق  ىاقتداره عل ىوحقاً يدهش اإلنسان عندما ير .و يعتبأو يعتذر أعندما يستعطف 

ال يريد أن يقنع عقل  ،فهو عندما يعلّل أو حيلِّل ،لتعليل للشعروما يتصل به من االحتجاج وا

وهذا هو السرّ لتوفيقه يف اجلمع بني  ،بل ويقنع إحساس السامع وعواطفه ،نسان فحسباإل

يعتمد عليها يف اقتراب املنطق واالحتجاج  ىهناك ركيزة أخر مثّ. املنطق والشعر يف أكثر األحيان

من خياله وخيلق أجواء قصصية وغري  ه يستمدّنّأل ؛وهي اخليال ،نهمابل والتّركيب بي ،من الشعر

جفاف املنطق وبرودة الرباهني  ىلذلك ال نر ،قصصية يف إطارها تأ  تعليالته واحتجاجاته

 ،ميدح فيها الكاتب أمحد من ثوّابة ،ذلك بائيته املشهورة ىوخري مثالٍ عل ،شعره ىالعقلية عل

واثنني ومثانني  مائة ىحضرته، والقصيدة تشتمل عل وته للرحيل إىلن عدم استجابة دععويعتذر 

وكلّ ذلك يف أسلوب مجيل يقنع  ،وقد مألها بأنواع االحتجاج واالستدالل ملخاوفه عن السفر ،بيتاً

  .خيالٍ رائع وشاعرية نادرة ىالعقل وميتع اإلحساس ويدلّ عل

ــب  دَع اللــــــومَ  إنّ اللــــــوم عــــــون  النوائــــ

 الرِّحــــال مبخفــــقٍ فمـــا كــــلُّ مــــن حــــطّ 

ــائسُ   ــوس نفــ ــيسٌ والنفــ ــعي كــ  ويف الســ
 

ــد  املعاتـــــــــبِ    وال  ــاوزْ فيـــــــــه حـــــــ  تتجـــــــ

ــبِ     ــال بكاســـ ــدّ الرِّحـــ ــن شـــ ــلُّ مـــ  وال كـــ

ــب   ولــــــــيس بكــــــــيس بيعُهــــــــا بالرّغائــــــ
 

(441، ص4، ج4111 ابن الرومي،)  

 ويستدلّ بأنّ اللّوم ال ،ففي البداية يطلب من ممدوحه أن ال يلومه بسبب خوفه من السفر

ويستمرّ يف القصيدة ويذكر دليالً بعد  ،تزيد امللوم داءً وتؤمله ىفاللوم مصيبة أخر ،ة فيهفائد

كما أن القيام  ،خفاق يف كلّ األحيانفترك السفر ليس سبباً لإل ،دليل لعدم قيامه بالسفر

 ،جانب آخر من القضية يلتفت إىل مثّ .وقاتاملال يف مجيع األ ىللحصول عل بالسفر ليس سبباً

: فيقول وكأنّه يدفع االعتراض الوارد عليه ،نسان للهالكو أخطار السفر اليت تعرّض اإلوه

إلّا أنّه ميكن  ،ليهإنا عامل بأنّ السفر سعي والسعي هو الذي حيص  ل لإلنسان ما حيتاج أ ،نعم

 .وليس من املعقول أن يبيع نفسه بكل مالٍ مرغوب فيه ،نسانأن يتلف اإل
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عاين السابقة يف صور وتعابري جديدة؛ وبعد ذلك يشرع يف شرح أسباب مث يكرِّر الشاعر امل

 : يقول .خوفه من السفر ويؤيد تعليالتة بتحليل نفسي مجيل

ــل جمـــتين      ــتُ يف كـ ــقَ مـــا القيـ ــن يلـ  ومـ

ــا    ــفارُ مـــ ــتينَ األســـ ــأذاقـــ ــكـــ  ىر ه الغ نَـــ

ــدٍ   ــراء أزهـــــدَ زاهـــ  فأصـــــبحتُ يف اإلثـــ

 حريصــــاً، جبانـــــاً، أشــــتهي مث أنتـــــهي  

ـــ  ــن راح ذا حـــ ــه ومــــ  رص وجــــــنب فإنــــ
 

ــبِ      مــن الشــوك يزهــدْ يف الثمــار األاطاي

ــبِ   إيلّ ــرفض املطالــــــــ ــراين بــــــــ  وأغــــــــ

ــبَ راغـــــبِ    ــت يف اإلثـــــراء أرغـــ  وإن كنـــ

ــبِ   ــظَ املراقـ ــاب الـــرزق حلـ  بلَحْظـــي جنـ

ــبِ   ــر مـــــن كـــــل جانـــ  فقـــــري أتـــــاه الفقـــ
 

(441، ص 4ج ،4111ابن الرومي، )  

ممّا جعله يزهد يف كل نعمة  ،المالقاه فيه من أنواع املتاعب واآل فإنْ سبب كراهته للسفر ما

 فهو أرغبُ راغب يف املال لكنّ متاعب ،ومن البيت الثالث يأخذ يف حتليل نفسه ،حتصل له بالسفر

 ،خر جبان ينتهيآفهو من جانب حريص يشتهي ومن جانب  ،أزهد زاهد فيهإىل السفر حوّلته 

يصّور هذه احلالة النفسية الحظ كيف . الرزق حلظَ املراقب ةناحيإىل لكنه مع ذلك ينظر 

إىل انظر  مثّ .سلوب السهل املمتنعة وهبذا األنسان بكل صدق ودقّاإل ىالعنيفة اليت تتملك عل

فمن كان حريصاً أبداً يشعر باحلاجة  ،ليها من املقدمات السابقةإالنتيجة املنطقية اليت وصل 

ما أ ،فَيالزمه الفقر ،السعيقدام وإلاواخلائف مينعه خوفه من  ،ومن شعر باحلاجة فهو فقري

 الشاعر ىتر أال. ألن الفقر يأتيه من كل جانب ؛الناس ىمن اجتمع فيه اجلنب واحلرص فهو أشق

 .(426، ص4116 احلر،)« ة املنطق يف التعليل وجمد الفلسفة يف التأويل والتفسرييتربّع قمّ»

يتركه يف أحرج  إنّه ال ىحتّ ،هيف احلقيقة كان ابن الرّومي مشغوفاً هبذا اجلانب من فنّ

 ؛داءً حلق الصداقةأفيجب تركه  ،فيعلّل البكاء بأنه كالدّواء للحزن ،وهو رثاء امرأته ،املواقف

  .فليس بصافٍ يف صداقته ،البقاء بعد خلّه ىألنّ من طلب الدّواء يبغي البقاء ومن ابتغ

ــح ا  ــح ا وال تَسُـــــــــــــــ ــيينا شُـــــــــــــــ  عـــــــــــــــ

 مــــــــــــــــا الــــــــــــــــداءا مُســــــــــــــــتكنّاً   ككتر

ــ ــدْماً  ىإن األســـــــــــــ  والبكـــــــــــــــاءا قـــــــــــــ

 ومـــــــــــــــــا ابتغـــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــدواءِ إال  

ــــــــــلٍّ    ــي العـــــــــــيشِ بعـــــــــــد خـ  ــــــــ  ومُبتغـ 
 

ــاءِ    جــــــــــــلَّ مُصــــــــــــايب عــــــــــــن البكــــــــــ

ــاء   ــحة  الوفـــــــــ ــن صـــــــــ ــدقُ عـــــــــ  أصـــــــــ

ــدواءِ كالـــــــــــــــــداء أمـــــــــــــــــران   والـــــــــــــــ

ــبيلٍ إىل  ــا ســـــــــــــــ  البقـــــــــــــــــاءِ  بُغْيـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــةَ الصـــــــــــــــــــفاء     كاذ بُـــــــــــــــــــهُ خُلَـّ
 

(41، ص4ج ،4111ابن الرومي، )  
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ن احلزن أل ؛لك من الناحية النفسيةمع أن العقل يذعن جلمال تعليله السابق وصدق ذ

مع كلّ هذا  .صحّته ىوذلك آمل له وأضرّ عل ،مينع احملزون من البكاء ،ذا اشتدّ وجاوز احلدّإ

 وقد بلغ من. بيات السابقة من برودة املنطقِ وتنقيص له من التأثري العاطفيال خيفي ما يف األ

 فيوهي شعره ويضعفه كما نراه يف مرثية ،فحياناً فيتكلّف ويتعسأولعه هذا أن كانَ يغرق فيها 

  .له يعزّي رجالً عن ابنته

ـــ    ــاً علـ ــن حزنــ ــال هتل كــ ــةٍ  ىفــ ــة جنــ  ابنــ

ــا    ــتر حياهتـــ ــ ــاك سـ  ــذي أعطـــ ــل الـــ  لعـــ

ــه   ــر مثلـ ــر لـــيس يف الطهـ  ويف املـــاء طهـ
 

ــد    وحتــــرب ىاهلل تُحبُــــ غــــدتْ وهــــي عنــ

 كســـاها مــــن اللحــــد الــــذي هــــو أســــتر  

ــر    ــاء أطهــــ ــن املــــ ــاً مــــ ــرب أحيانــــ ـــ  وللتـ 
 

(14، ص6ج ،4111لرومي، ابن ا)   

كأهنا مل تكن عفيفة  ،ئ الذي أحاط هباحياء السيّاإل ىوينس ،وهكذا يستمرّ يف تعليالته

إالّ أنَّ جوانب التكلّف والتعسّف يف احتجاجاته  ،بل كانت مظنّة للريب والعثار ،والدهاإىل حبيبة 

قناع ه كان يستعني فيها باإلأنّ ــ بنا كما مرّ ــخاصة  ،أقلّ بكثري من مواضع اجلمال والفن فيها

 ،ففي البائية املارّ ذكرها .طار قصصيإ  هبا يف أعندما ي ،العاطفي كما يستمدّ من اخليال

ل  إليه أنه قد ي مثّ خي ،حدث له من املتاعب واألخطار والً مسافراً يف الربّ ويعدّد ماأميثّل نفسه 

 ،تم رحلته الطويلة يف أخطار السفرويتحدّث عن مهالك السفر البحري وخي ،ركب البحر

.ذا هذا الطريق أوعر الطرق وأخطرهاإف ،هنر دجلة ىحبديث السفر عل
4
 

 ليالتحل: ب

أخالقهم  ،األشخاص إىل ةمن أهم مظاهر الفكر يف شعر ابن رومي نظرته التحليلي

وجعلها  ،درة عندهوقد أشاد النويهي هبذه املق ى،وعقلياً تارةً أخر ،وأعماهلم حتليالً نفسياً تارة

هي حتليله الدقيق املستويٰف ملا : ميزته الفنية ااألويل»: فقال ،وجه امتيازه عن سائر الشعراء

جيده يف نفسه من االنفعاالت وما يعرض لعقله من االفكار وما يصوره له خياله من الشكوك 

لي التقصي يف واملخاوف فاذا ضممتَ ايل هذا كلّه ثقافته ودراسته الواسعة اليت مرنته ع

البحث واملناقشة والتحليل وجدت آن حتليله هذا الجياريه يف دّقته وال يف استيفائه شاعر عريب 

                                                        

 قه يفيتحدّث مع هفوات صديث يح ي،الشطرجن يالقاسم التوز يبعتابه أل 4/66ضاً أيراجع  .4

 .صياله وصنعة التشخيناً خبيمستع يأسلوب قصص
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ليه كيف حيلِّل حالته إأنظر . هو بارع يف هذا الفن وحقّاً. (616-621صص، 4111النويهي، ) «آخر

 : النفسية احلاصلة من التنازع بني الرهبة والرغبة

ــب  ــبٌ ورهـــــ ــازعين رَغْـــــ ــا تنـــــ  كالمهـــــ

ــةٍ   ــةً يف رغيبـــــ ــالً رغبـــــ ــذمتُ رجـــــ  فقـــــ

ــا  ىخــــافُ علــــ أ ــو مَفازَهــ  نفســــي وأرجــ
 

ــبِ   ـــــــالعُ املغايــــــ  قــــــــويٌ، وأعيــــــــاين اطِـّ

 وأخّــــــــرتُ رجــــــــالً رهبــــــــةً للمعاطــــــــبِ 

 وأســـــــــتارُ غَيـــــــــب اهللِ دون العواقـــــــــبِ 
 

(441، ص4ج ،4111ابن الرومي، )  

ويأ  فيه بعلل  ،اًليه كيف حيلّل امتناع ممدوحه عن إظهار مدحه حتليالً نفسيإمث انظر 

 : يشفعها بإجابات تردّ مزاعم املمدوح ،خمتلفة له

ــةً  ــدي نعمـــــ ــتَ ع نْـــــ ــي أغرســـــ  وأمرتَنِـــــ

 رَهاًكحتسِــــــب مَنْطقــــــي مُسْــــــتَ    كوأرا

ــوْ أضــــــحَ ك ـــــا ولــــ ــذا ىلَـّ ــتُهُ ككــــ  ورُضْــــ

ـــــي إن مــــــدحتُ   خ لْتُنِــــــي كأم خ لْــــــتَ أَنِـّ

ــناً   ــاهداً مُسْتَحْسَــــ ــرُ شــــ ــأروحُ أظْهــــ  فــــ

ــتْ  ــتَ إن جُم عَـ ــا ل  أمْ خفْـ ــي نِعمَتَـ  نفْسِـ
 

ــحا؟     ــاءا األفصــــ ــا الثنــــ ــعَ هبــــ ــا أذيــــ ـــ  ألَـّ

 يــــــأْ  وقــــــد كـــــــد  الضــــــمريَ وبر حـــــــا   

ــم حا    ــاك وسَـــ ــي هُنَـــ ــ ــنَ لـ  ــداك أذعـــ  بِنَـــ

ـــي أَنْ أَطْمَحــــا  ككافـــاتُ طَوْلَــــ   حَـــاشَ لـ 

ــتَقْبَحا  ـــــــي، وأ بطــــــــنُ غائبــــــــاً مُسْــــــ  م نِـّ

 رٍ نَـــــــــاط قٍ أن أمرحـــــــــاكحَـــــــــظٍ وشُـــــــــ
 

(411-414، صص4ج ،4111ابن الرومي، )  

 ما جاء به يف قصيدة له يعاتب فيها أحد أصدقائه ،ومن أمجل حتليالته من الناحية الفنية

 : قالف ،وقد استخدم فيها التشخيص وأسلوب احلوار ،ث عن عيوبهويتحدّ

 :شُــــــــنْعاً لعــــــــيينَ بــــــــدتْ قلــــــــت ملّــــــــا

ــــــتراً عـــــــنكن مـــــــا هتكـــــــتُ ليـــــــتين  سـ 

ــنَ ــوال :ق لــــ ــافنا لــــ ــا انكشــــ  جتلّــــــت  مــــ

ــت ــن  : قلـــ ــبْ بكـــ ــن كا أعجـــ ــفاتٍمـــ  ســـ

ــي مبُهْتَــــــــــدٍ أَعَجِــــــــــبْ :قلــــــــــن ـــــــ  يتمنـ 

ــت ــه: قلــــ ـــ ــيس تاللَـّ ــي لــــ ــنْ وَدْ مثلــــ  مَــــ

ــــــترَ  ود دتُ أنّـــــــي  غـــــــريَ   صَــــــــديقي سـ 
 

 يف حَشـــــــــــا حســــــــــــناء  رُب  شـــــــــــوهاءا  

ــويتُن  ــت فثـــــــــــ  الغطـــــــــــــاء  ذاك حتـــــــــــ

 قتمـــــــــــاء شـــــــــــبهة ظلمـــــــــــاء عنـــــــــــك

ـــــــــــــيَ كاشــــــــــــــفاتٍ  الظلمــــــــــــــاءِ غَواشـ 

ــه ــزل مل أنــــــــــ ــ يــــــــــ  عميــــــــــــاءِ  ىعلــــــــــ

 باهتــــــــــــــداءِ وحـــــــــــــريةً  ضَـــــــــــــالالً،  دَ

ــدالً ــتفادة بـــــــــــــــ ــاءا باسْـــــــــــــــ  األنْبـــــــــــــــ
 

(66، ص4ج ،4111ابن الرومي، )  

حيث كانت مستورة  ،يدور حول عيوب صديقه ،بياتأن حتليل الشاعر يف هذه األ ىال خيف

. يهان فعند االمتحان يكرم الرجل أو ؛غري أنّ حاجة الشاعر كشفت عنها ،حتت حسن لقائه
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لذلك يتمنّي  ،ره اليأس وحيبّ األملنسان يكلكنّ اإل .فيئس منه ،وبذلك عرف حقيقة صاحبه

ويعلّل  ،اجلهل ىل العلم علمثّ يعود وينظر بعني العقل ويفضّ ،تزال مستورة عليه لو كانت ال

ألهنا من وادي اجلهل  ؛إنّ العيوب ذات وجهني كاسفات مثّ. متنيه بأنه أراد ستر صديقه

 .صاحبه ةألهنا أزالت الستر عن حقيق ؛كاشفات ،والضالل

قوة ختيل الشاعر وتشخيصه، : أمرينإىل بيات راجع أن سرّ مجال هذه األ ىال خيفوكذا 

سلوب احلوار مع ما فيه من احملاجاة واجلدلأواستخدام 
4
غري أنّ حتليالت الشاعر ليست  ،

وتقترب من  ،ن اخليال والوحيعهنا قد تبتعد أل ؛هذه الدرجة من الفن واجلمال ىدائماً عل

.رائية له يذمّ فيها احلقد منها ،التقرير الواضح  (61، ص6ج ،4111ابن الرومي، ) 

 احملاجاةو سلوب اجلدلأ: ج

ثبات إل ،االحتجاج بالرباهني العقلية بني الطرفني ىسلوب الذي يشتمل علنريد به ذلك األ

من أمثلته ما ذكرنا آنفاً من احتجاجه مع عيوب صديقه اليت شخّصها يف صورة نسوة . شيء

ملا فيها من حسن التخييل واحلياة واحلركة املولودتني  ،وهو من أمجل جمادالته ،نّمثقّفة جيادهل 

و يعاتبه أغري أنه يف الكثرة الكثرية من جمادالته جيادل مباشرةً من ميدحه  ،من أسلوب احلوار

له  ةوقد مجع األغراض الثالثة يف المية له جيادل فيها ممدوحه وحيدُس أسباب مطل ،أو يهجوه

 : يقولوفيها 

 ســـــهوي عـــــن حقـــــوقي أكنــــتَ ظننـــــت 

ــاري حلمـــــــــي اســـــــــتعهدتَ أم  واغتفـــــــ

ــتَ ــب أخفــــــ ــوء عواقــــــ ــا الســــــ  فخَفْهــــــ

 ســـــــــوءٍ إتيـــــــــان  عـــــــــن اســــــــتعليتَ  أم
 

 واخنـــــــــذايل؟ جـــــــــبين أم اســــــــتيقنتَ  

ــي يف حَـــــــــوايل   ــتكفيتَ حزمـــــــ  أم اســـــــ

 وَبــــــــــــال مَجْــــــــــــين إســــــــــــاءةٍ فكــــــــــــلُّ

 فكــــــــــنْ يف ذاك فــــــــــوقي أو ح يـــــــــــايل  
 

(441، ص4ج ،4111ابن الرومي، )  

إذ كان يريد أن يقنعهم  ؛احتجاجاته هذه من أهم أسباب فشله مع املمدوحني كوال ش

لكنّه يصبّ عليهم أنواعاً من العلل املنطقية واالحتجاجات  ،البذل واإلحسان ىوحيملهم عل

 ،لذلك كانوا ينفرون منه ،الضجرإىل امللل وتنتهي  ىتبعث عل ،العقلية الواقعية أو االفتراضية
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فيزيد ذلك يف  ،دب إليهم احتجاجاته قد يقترب من اهلجو وإساءة األخاصّة أنه كان يف

 :ومن ذلك قوله يعاتب ،نفورهم عنه ومقتهم له

ــدحٍ مـــن امـــر     ــت مل تَحْفـــل مبـ  ئٍإذا أنـ

ــد وإال ــررتَ فقـــــــــ ــهُ أَن أقـــــــــ  مدحيَـــــــــ

ــ ــزاءِ ،ىبلـــ ــرِّ جبـــ ــر الشـــ ــاهرٌ بالشـــ  مـــ

 يــــدٌ خُلقــــت للن كــــر ال العُــــرف، سَــــلْطةو 
 

ـــــــفْ، وال تَ  ـــــــلفأنصـ  ــاءِ  حْفـ   لــــــــه هبجــــــ

ــي ، ــــــ ــي جبـــــــــزاءِ  ولكـــــــــن  رَضـ   ال تفـــــــ

 بـــــــــبالء تُجــــــــازي مُحســــــــناً   ولســــــــتَ 

ــ صَــــــــؤولو ــعفاء  ىعلــــــ ــؤّاهلا الضــــــ  سُــــــ
 

(61، ص4ج ،4111ابن الرومي، )   

ن طريق عه كان كثري التعلق بالعقل الباطين يف نظم الشعر نّإف يء،مهما يكن من ش

.الالشعور  ،يف مقطوعاته حىت ،دل كثرياًلذلك نراه يتمسك بأسلوب اجل (642، صاتون احلر، د) 

قرأ املقطوعة التالية وانظر كيف استخدم ا. وقد يلوّن هذا األسلوب بألوان من الفن والصنعة

 : سلوب اجلدل وما فيه من احلوارأمستعيناً ب ،التمثيل والتشبيه يف هجائه

ــألتُ إين ــن ســــــــــ ــاهرِ أيب ابــــــــــ  :طــــــــــ

ــنَهُ أح: يل فقــــــــــــــال ــدُهُ حُســــــــــــ  ســــــــــــ

ــتُ ــإن  :قلــــ ــد الشــــــمسَ  فــــ  وتيــــــتْ أ  قــــ

 ضــــــــوؤها بصــــــــري يعشــــــــي :فقــــــــال
 

ــمْ  ـــــ ــبح لـ  ــدرَ تنــــــ ــا إذا البــــــ ــرْ مــــــ  بَهَــــــ

ــر وأنـــــــــــــه عـــــــــــــالٍ   يفـــــــــــــوق البشـــــــــــ

ــذا، ــا هـــــ ــبحُ ومـــــ ــري تنـــــ  القمـــــــر؟  غـــــ

 ولـــــيس ضـــــوءُ البـــــدر يعشـــــي البصـــــر  
 

(21، ص6ج، 4111ابن الرومي، )   

 استقصاء املعاين: د

يق فهذا ابن رش ،القدماء واحملدثون ،وقد حتدث عن هذه الظاهرة يف شعر ابن رومي

يزال  فال ،الواحد ويولّده يأخذ املعىن ،حريصاً عليها ،كان ابن الرومي ضنيناً باملعاين: يقول

 فيهويعلم أنه ال مطمع  ،مييته كل ناحية حىتإىل يقلبه ظهراً لبطن ويصرّفه يف كل وجه و

.حدٍأل رجها فيستخ ،املعاين النادرة ىيغوص عل»وقال ابن خلكان  (122، ص6ج ،4111القريواين، ) 

فيه  ىيبق آخره الإىل يستوفيه  حىت يترك املعىن من مكامنها ويربزها يف أحسن صورة وال

 ،قهما أنيس املقدسي يف حديثه عن ابن الروميوصدّ .(111، ص4ج ،اتابن خلكان، دون )« بقية

تأثّره إىل كما تكلّم عنها احلاوي يف دراسته لفن الوصف عنده وردّها  (422، ص4124املقدسي، )

.بأساليب علم الكالم آفات إىل شار أغلبية هؤالء الباحثني أوقد ( 414، ص4112احلاوي، ) 
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 ؛وهم مصيبون يف رأيهم ،والوضوح الشديد والنثرية شعره، أمهّها إماتة املعىن ىالظاهرة عل

من مجيع اجلوانب  وظاهرة تناول املعىن ،ألن مجال الشعر كامن يف كونه وحياً وإهلاماً

معادلة إىل تبعده عن عناصره اجلمالية وينقله من هالة الغموض الشعري  ،سريهوإيضاحه وتف

تسمح له بأن خيرج عن دائرة اجلمال  مع هذا كلّه فإن عبقرية الشاعر ال. من الوضوح النثري

فعقله  ،ألسباب لَعلَ أمهّها الصدق الفنّي والتأثري الناتج عن ذلك ،الفنّي يف كثري من األحيان

حساس وهذا التشابك العجيب بني العقل واإل ،طفه كما أن عواطفه متشبّثة بعقلهمتأثّر بعوا

 .النفوس معانيه املستوفاة ثوباً من اجلمال حيبِّبها إىل ىيضفي عل

مواضع  إىل فإنه كان يفطن يف املعاين ،توليد املعاين وإبداعها ىذلك اقتداره علإىل أضف 

نّ ظاهرة إمث . هذا سبب ثانٍ جلمال معانيهو ،ومناظر قلّ من الشعراء من يفطن إليها

ولعلّنا  ،بياتملا توجد من الترابط بني األ ،عنصر مجايلإىل االستقصاء كانت قد تُحَو ل عنده 

من املعاين  يلحق بتقصيه ملعىن. مل نكن خمطئني إن مسّيناه الوحدة العضوية يف القصيدة

كما أن  ،يضاح اجململ وتفسري املبهمإإذ إنّ التقصّي يتطلب  ؛التفسري والتوضيح والتكرير

الءعات الثالثة شائعة يف  ىلذلك نر ،سلوب التكرارإىل أيضاح يف حاجة شديدة التقرير واإل

فيكرّر  ،يضاحاً وتقريراًإيأخذ يف بسطه وحياول أن يزيده  معىنإىل شعره فهو عندما يعمد 

يعلل كل افتراض ويوضّح كل »رض افتراضات متنوعة الواحد يف صور خمتلفة ويفت املعىن

« تفسريهاإىل يسارع  ىمن القلق واللبس حتّ ءيعلن نتيجة تبدو عليه شي احتمال ويكاد ال

. يف مقطوعاته وقد بلغ من شغفه هبذه الءعة أنه مل يكن يتركها حىت .(644ص، 4112احلاوي، )

يف قاهلا . يضاحه فيهاإتكراره وإىل وانظر  ،لهبيات التالية اليت اخترناها من مقطوعة اقرأ األ

  :قوماً عابوا شعرهجواب 

 شــــــــعري وجــــــــوهٌ نظــــــــرتْ يف وجــــــــوه

 عليــــــــــه  زاريــــــــــات  وهــــــــــي  فغــــــــــدتْ 

ــــــقاله صُـــــــوَراً منــــــــ      أبصـــــــرتْ يف صـ 

 فاجتوتْـــــــــه قبحهـــــــــا فيـــــــــه عاينـــــــــتْ

ــاءٍ قــــــــــــوم وجــــــــــــوهُ ورأتــــــــــــه  وِضــــــــــ

 يــــــــؤدِّي  املنظــــــــر الصــــــــقيل   هكــــــــذا 
 

ــــــــعت    تقبيحــــــــــا خلق هــــــــــا قبــــــــــلَ أ وسـ 

ــذي ــها كرتْــــــــــه أن والــــــــ  أ تيحــــــــــا  منــــــــ

ــه ــا ـــــــــ ــأظهرت ق باحــــــــ ــا فــــــــ  تكليحــــــــ

ــاً صــــــــرحيا    ــاتٍ هنــــــــاك ظلمــــــ  ظاملــــــ

ــه  ــيئاً فـــــــــرأت وجهـــــــ ــبيحاً وضـــــــ  صـــــــ

ــوازي مــــــــا ــاً  يــــــ ــه بليغــــــ ــيحاً بــــــ  فصــــــ
 

(462، ص4ج ،4111ابن الرومي، )  
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العيب إىل حيث مل يتذوّقوه ونسبوه  ؛الذي تناوله هو سقم أذواق عائيب شعره فاملعىن

 يكرر فيه املعىن ،يبسطه ويعرضه يف أسلوب شبه قصصي وجعل فأخذ هذا املعىن ،والنقصان

لكفاه  ،فحسب ولو أراد إيصال املعىن ،يضاح والتقريريريد هبا اإل ،الواحد يف أشكال متنوعة

فريدّد أن العيوب املنسوبة  ،ن من أن يترك منهجه احملب بكيتم أنه ال غري ،خريول واألالبيت األ

يف  ويف البيت اخلامس يتناول نفس املعىن ،بني أنفسهمالعائ شعره إمنا جاءت من عند إىل

والنموذج وان مل يكن من  ،والبيت السابع يكون كنتيجة منطقية ملا شرحه أوالً ،صورة معاكسة

ليه وتتأثر به ملا فيه إإلّا أنّ النفس ترتاح  ،أمجل مناذج تقصّيه للمعاين وإيضاحها وتكرارها

 ،ومن أمجل قصائده من هذه الناحية ،ن االستداللمن الصدق الفين ومجال التعبري وحس

 ،(441، ص4ج ،4111ابن الرومي، )« ن اللوم عون النوائبإدع اللوم »بائيته اليت يقول يف مطلعها 

 .وقد استشهدنا هبا يف مواضع من هذه املقالة

فيقدِّر حاالت مدحيه  ،يعاتب ممدوحيه لعدم إثابتهم يف مديح له ةويف األبيات التالي

  .ل واحد منهاكجابات الضرورية لساءة مع اإلحسان والتقصري واإلملختلفة من اإلا

 املعــــــــايل طــــــــاهرٍ طَــــــــوْد  يــــــــا بــــــــين

ــتم  األُىل والقـــــــــــوم  الســـــــــــاداتُ  أنـــــــــ

ــنتُ إن أكـــــــــــن ــدحكم أحســـــــــ  يف مـــــــــ

ــر  أو ــــــ ــن قصـ  ــدي أكـــــــ ــن جهـــــــ  مكعـــــــ

ــرد وا أو ــدح فــــــــــ ــتوراً املــــــــــ  وال مســــــــــ
 

ـــــــــــدْ ث قَــــــــــــا  وث قَــــــــــــات  يــــــــــــا   املعتمـ 

ــــــــدُ ــــــــدْ عنـــــــــهم اآلمـــــــــال تَعـ   مـــــــــا تَعـ 

ــدْ  فــــــــأخو اإلحســــــــان أوىل  مــــــــن رُفــــــ

 اجملتهــــــــــــــــدْ ثــــــــــــــــواب فــــــــــــــــأثيبوين

ــم توا يب ـــــــد   أَعينــــــــاً  تُشْــــــ  حنــــــــوي تَقـ 
 

(116، ص4ج ،4111ابن الرومي، )  

 ةيالواقع: هـ

 فهو ينقل الواقع خارجياً ،هذه الءعة واضحة يف شعره ىمن يدرس شعر ابن الرومي ير

ينقل الواقع نقالً فتوغرافياً بعيداً عن إحساسه  ه اللكنّ ،يف دّقة وتفصيل اًو نفسياً نقالً أمينأ

واقع امتزج بعاطفة إىل له بل ينفخ فيه من إحساسه وحيوّ ،وعواطفه يف أغلب األحيان

إلّا أن ابن الرومي شاعر التعقل واملنطق واالستدالل  ،ليهإالشاعر تلقاء املنقول وتأثّر بنظرته 

كما أن تعقله كان متأثراً مبا يشعر به  ،ه الصفاتفتثقفت عواطفه وأخيلته هبذ ،واملوضوعية

ومن هنا جاءت عواطفه مستدلّة معقولة كما  ،فقلّت احلواجز بينهما ،من العواطف واملشاعر
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وهذا  ،وهذا هو سرّ مجال واقعيته وسبب صدقه الفين ،جاءت استدالالته عاطفية إحساسية

هلذه  ىامليزة العظم»: حيث يقول ،ولدهما بعث النّويهي أن يشيد بءعته الواقعية يف رثاء 

نه يف هذه أل ؛(441، ص4111النويهي، )« ةالقصيدة هي صدقها التام وخلوها التام من املبالغ

يبكي عليه ويبوح مبا يشعر به من  ،يتحدث عن جتربة أب مفجوع فقد ولده احلبيب ةالقصيد

مبالغة إىل دون أن يعمد  ،حزن وأمل وما خيطر بباله من األفكار واملشاعر يف صدق تام

.وهتريج مشعوذ  (421-611، صص4111النويهي، : راجع) 

وأكثر مايكون ذلك عندما ينقل الواقع  ،وهكذا تتسم الواقعية يف شعره باجلمال والتأثري

فهم  ىملا فيه من التفسري الذي يذكرنا بتجاربنا ويساعدنا عل ،و آخرينأالنفسي لشخصه 

  :ليه كيف يصوّر لنا صراعه النفسيإأنظر . عر به من العقد واآلالمنفسياتنا والتنفيس عمّا نش

ــا ــاين وملـــــــــ ــة دعـــــــــ ــيد للمثوبـــــــــ  ســـــــــ

ــازعين ــبٌ تنـــــ ــب رَغْـــــ ــا ورهـــــ  كالمهـــــ

ــدمتُ ــالً فقـــــ ــةً رجـــــ ــةٍ يف رغبـــــ  رغيبـــــ
 

 املــــدح عــــاراً قبــــل بَــــذْل املثَــــاوبِ  ىيــــر 

ـــــــالعُ وأعيــــــــاين قــــــــويٌ، ــبِ اطِـّ  املغايــــــ

 للمعاطــــــــبِ رهبــــــــةً رجــــــــالً وأخّــــــــرتُ
 

(441، ص4ج ،4111 ابن الرومي،)   

إىل ليه كيف حيلّل خبل صاحبه حتليالً واقعياً مستمدّاً من نظرته النافذة إمث استمع 

  :النفس البشرية

ــدوْنا إىل ــونَ غــــ ــةً  ميمــــ ــبُ حاجــــ  نطلــــ

ـــــةو   إن اعــــــذروين : وقــــــال   بُخْلــــــي جِبِلَـّ

 خليقــــــــــةو دتْهاكــــــــــأبُخْــــــــــلٍ  طبيعـــــــــة  
 

 مطــــــلِ بــــــال وجيــــــزاً منعــــــاً فأوســــــعَنا 

ــدي وإنّ  الق فـــــــل  خلقـــــــةَ  خملوقـــــــةو  يـــــ

 مثلـــــي ختلَّقْتُهــــا خــــوفَ احتيــــاجي إىل   
 

(11، ص4ج ،4111ابن الرومي، )   

وخبالً مكتسباً  ،خبالً ذاتياً يوَدع النفس منذ أن خيلق اإلنسان ،البخل نوعني ىفهو ير

وقد استخدم ابن  .إن أهمّ أسباب البخل وأظهرها هو خوف االحتياج مثّ ،خيتاره لنفسه

حيث هجاه هجواً الذعاً دون  ،هنا بلون فنّهغري أنه لوّ ،ات يف هجو صاحبهالرومي هذه الواقعي

فوصفه بأن يده  ،فحلّل أسباب امتناع صاحبه عن البذل وعذره ،سبّ أو مهاترة التجاء إىل

ومل يكتف . ن من أن يتخلّص منهكالبخل وال يتم ىفهو جمبول عل ،هيئة القفل ىخلقت عل

كأنه يكره نفسه  ،رجل مثله آخر نشأ من خوف احتياجه إىلبل راح خيتلق له خبالً  ،بذلك

مّا من ناحية أ هذا من ناحية املعىن ،ومن هجا نفسه فالناس أحقّ بكراهته وهجوه ،ويهجوها
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حتليله ظلّا من اخليال املشفع باحلياة  ىعل ىفقد اختار احلوار الذي أضف ،سلوباأل

به وأسباب ذلك يربّره يف خبله وينفِّس عمّا كأنّه هبذا التحليل الواقعي لبخل صاح. واحلركة

أنَّ الرجل من  إىلويف نفس الوقت يومئ  ،يشعر به من الضجر والكراهية بالنسبة إليه

 .ذمّ اخلساسة والدناءة حبيث ال يليق هبجو وال

الواقع اخلارجي من  ليه من األوصاف الوجدانية إىلإوإن تركنا الواقع النفسي وما 

صورة تأثرت بعواطفه وخياله : نراه يتمثّل عنده يف صورتني ،واحلوادث الطبيعة واألشياء

والتقرير  ،التصوير الفتوغرايف ملا فيه من الدقة ومالحقة للتفاصيلإىل أقرب  ىوصورة أخر

وقد مجع النوعني يف قصيدة له . كما هو موجود يف اخلارج ئ،مام عيين القارأجتعل املشهد 

ه اجلديدة ويصفها بكل ما فيها من اجلدران والستور فيها أحد الكتاب بدار ئيهنّ

ليه وهو يتحدث عن موادّ إاستمع . والسجاجيد والبساتني وما إليها يف تفصيل وأمانة تامّة

 : يقرب فيه من الفتوغرافية حديثاً ،بناء هذه الدار ولوهنا وكيفية تنويرها

 تْ بـــــــــــــــــــاملرمر املســــــــــــــــــــ  بُنِيَـــــــــــــــــــ 

ــاج  ــابِ الســـــــــــــــــ ــل  ول بـــــــــــــــــ  ال بـــــــــــــــــ

 بيــــــــــــــــــاضٍ واكتســــــــــــــــــت ثــــــــــــــــــوبَ

ــ زهـــــــــــــــــــراءا فأتـــــــــــــــــــت  ىتُعشـــــــــــــــــ

 واتضـــــــــــــــــــــــــــــــاحٍ  ملـــــــــــــــــــــــــــــــعٍ  ذات

ــرقُ ق سِـــــــــــــــــــم ــها اإلشـــــــــــــــــ  منـــــــــــــــــ
 

ــار    ـــــــــــــــــــــنون والتـــــــــــــــــــرب الن ضـــــــــــــــــ

ــاري  ــوج القَمـــــــــــــــــــــــــــــ  بِيلَنْجـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــهُ ــهار مثـــــــــــــــــــــــل  ليلـ   النـــــــــــــــــــــ

 بــــــــــــــــــــــــــــــــائتالقٍ واســـــــــــــــــــــــــــــــــتعار 

ــن نــــــــــــــــور  ــار فهْــــــــــــــــي مــــــــــــــ  ونــــــــــــــ

ــقف بـــــــــــــــــــــني ــدار ســـــــــــــــــــ  وجـــــــــــــــــــ
 

(42، ص6ج ،4111ابن الرومي، )   

أو ما  ،ملصقول والذّهب والفضةفمعدّات البناء من أمثن املعدّات وأفضلها وهي املرمر ا

فليلها  ،بيض وهي مليئة باألنوارأولون الدار . ذ هِّبَ وف ضِّضَ وخشب الساج وعود البخور

حقّ عندما  ىولعلّ احلاوي عل ،كالنهار وهي تعشي الناظرين بلمعان أنوارها واشتعال أضوائها

... نّها تقرّر الواقع وتنقله نقالًإي أهي نظرة نقلية »: فيقول ،وصفه للعنب الرّازقي ىيعلِّق عل

 .(411، ص4111النويهي، )« دون أن خيرج عن حدود العني الالقطة واملالحظة القريبة

والصورة الثانية من واقعيته مثِّل هلا من نفس القصيدة بأبيات يصف فيها التصاوير 

لكنه يرتقي  ،بكل ما ذكرنا من الدقة والتفصيل ،والنقوش املوجودة يف فرش الدار وستورها

  :الفتوغرافية مبا ينفخ فيه من احلياة واحلركة ببيانه الساحر ىهبا عن مستو
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ــــــــــــدَتْ  جنـــــــــــــدٍ مـــــــــــــن خـــــــــــــري نُجِـّ

 ذا متاثيـــــــــــــــــــــــــــــــلٍ حســـــــــــــــــــــــــــــــان

 كســــــــــــــــــري أســــــــــــــــــرةَ نشــــــــــــــــــرتْ

ــاةً أو ــرادٍ يف رمـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  طـ 

ــن  ــلٍ مـــــــــــ ـــ  أورعيـــــــــــ ــري الـــــــــــ  محـــــــــــ

ــه ــل خلفَــــــــــــ ــرْ  كــــــــــــ ــث الــــــــــــ  حثيــــــــــــ
 

 التِّجــــــــــــــــــــار أيــــــــــــــــــــدي ملكـــــــــــــــــــتْ  

ــار  ــغار وكبــــــــــــــــــــ ــن صــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــ

ــتبندا  دَوار يف دَسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــربٍ خلــــــــــــــــــف ــوار ســــــــــــــــ  أو صُــــــــــــــــ

ــار  ــبوبِ احل ضـــــــــــــ ــوحش مشـــــــــــــ  ــــــــــــــ

 مُثـــــــــــــــــــار  نقـــــــــــــــــــعٍ  يف ــــــــــــــــــــرَكض 
 

(41، ص6ج ،4111ابن الرومي، )   

يرقصن يداً بيدٍ  ىفأوهلا تصور رواقص كسر ،فمنذ البيت الثالث أخذ يف شرح التماثيل

ويدرن، والثانية صورة رماة يطرد بعضهم غزالناً وآخرون بقر الوحش والطائفة الثالثة تطرد 

وقد ارتفع الغبار  ،ن محري الوحش وهي فزعة هاربة بسرعة من فوارس يشدّون خلفهاقطيعاً م

حتوّلت أفالماً  اهنأل ؛واحلق أن هذه التصاوير بطلت من أن تكون تصاوير. ومأل الفضاء عليهم

 .جتعل املشهد حياً نابضاً

ألن » ؛يف تصويره الفتوغرايف ىيؤاخذ عليه حتّال فإنّ ابن الرومي  يء،مهما يكن من ش

شكل يعجبنا بطرافة تشبيهه وقدرته يف السيطرة إىل املستطرد به  كيمياء حتوّل املعىن... لديه

 .(411، صاتون احلاوي، د)« الواقع واستعادته ىعل

 الدّقة: و

مالحقة إىل إن تلك الدقة تتحول »حيث قلنا  ،وقد أشرنا إليها ضمن حديثنا عن الواقعية

ليه كيف إأنظر . (411، صاتون د ،احلاوي)« باليقني والواقعية للتفاصيل والنتف اليت توحي

  :يدقّق يف وصف العنب الرازقي وميثلّه بصورته

ــي  ــف  ورازقـــــــــــ ــورِ مَخْطَـــــــــــ  اخل صـــــــــــ

 الشـــــــطور قــــــد ضُـــــــمِّنَتْ م ســـــــكاً إىل 

 احلَـــــــــــرور وهــــــــــجُ  منــــــــــه  مل يبــــــــــق 
 

 البلّــــــــــــــــــــورِ خمـــــــــــــــــــازن  كأنـــــــــــــــــــهُ  

 ويف األعــــــــــــايل مــــــــــــاءُ ورد جُــــــــــــوري 

ــياءً ــروف يف إال ضـــــــــــــ ــور ظـــــــــــــ  نـــــــــــــ
 

(24، ص6ج ،4111ابن الرومي، )  

  :مث الحظ دقّته عندما يتحدّث عن سوء معاملة أحد احلجاب له

ــبانَ  ــبٍ  وكـــم حاجـــبٍ غضـ ــرِ حاجـ  كاسـ

 بتحيـــــــــــــــةٍعبــــــــــــــوسٍ إذا حييتـــــــــــــــهُ  

ــه مــن الكســر    حمــا   بالكســرِ  اهلل مــا في

 زْرِنَــــ بْـــرٍ ومـــن منطـــقٍ   كمـــن   فيـــا لـــك  
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ــأن   ــل كــــــــ ــع قــــــــــدرَهُ يظــــــــ  اهلل يرفــــــــ

ــا رآين عــــاد  إذا ــ مــ  ىعمــــ  بــــال  ىأعمــ
 

 مبا حـطّ مـن قـدري، وصـغ رَ مـن أمـري      

ــم  ــاً وصَــ ــا مسيعــ ــه مــ ــن بأ ذْنيــ ــرِ مــ  وقــ
 

(46، ص6ج ،4111ابن الرومي، )   

فزاد نفسه هيبة بكسر  ،ومل يكتف بذلك ،جيترئ املراجع أن يكلّمه فاحلاجب غضبان ال

رب أشدّ الكرب كأنه وهو متك ،يتكلم إال قليالً رد  التحية إال كارهاً واليمث إنه عبوس ال  ،حاجبه

وحقاً قل من الشعراء من يتمكن من االتيان بنظري هلذا  ،أحداً وال يسمع صوتاً ىير ال

متثل وجتسم  ،هلامفكأنه يرسم لنا لوحةً فيها كثري من الوحي واإل ،الوصف الدقيق اجلميل

 .كما متثّل هوان شأن املراجعني وذلّتهم أمامهم ،حاالت احلجاب الروحية

 ةيدة املوضوعالواح: ز

 (612، ص4112العقاد، )العقاد  ىفرأ ،فقد اختلف الباحثون يف مقدار هذه الوحدة عنده

، 4124املقدسي، )كما أن املقدسي  ،أهنا عامّة يف قصائده (621، ص4122املازين، )وكذلك املازين 

وحدة يريان أن قصائده ال تزيد وحدهتا عن ( 611، ص4111النويهي، )وكذلك النويهي  (612ص

وإن اعترف النويهي بأن نزعته يف تركيب القصيدة ختتلف عن  ،القصيدة العربية العادية

ألن وحدة  ؛ولعلّنا ال نغايل إن صد قنا عقاداً واملازين يف رأيهما (611ص، 4111النويهي، ) .معاصريه

فكان  ،وهي وحدة العاطفة املسيطرة عليه عند نظم الشعر ى،املوضوع عنده تنشأ عن وحدة أخر

إنه مل يتمكن من أن يتخلّص منها يف  حىت ،ر بعواطفهثّأشديد الت ،عصابالشاعر خمتلّ األ

ع يف وال يتورّ ،وعتابه بشكواه وبيان حاله ،لذلك نراه يف مدائحه ميزج مدحه بعتابه ،أحرج املواقف

املدح ما هو عليه من  مث كأنّه يصحو يعود إىل ،غمراته هذه أن يقترب من اهلجو والتهديد

خيتم القصيدة وهكذا مهما طالت القصيدة وتنوعت  وهكذا يدور حىت ،واالستعطاف والعتاب

 ،وحالته هذه ال يبدو عليها التفكك الناشئ عن تنوع األغراض ،أغراضه ما دام الشاعر ينظمها

فال غرو فإنَّ بعض النقاد فسّر  ،صلة األغراضوصال متّبل تأ  تامّة االنسجام حمكمة األ

حدة املوضوعية بأهنا حركة األغراض املتنوعة يف انسجام عاطفي حنو اهلدف الواحدالو

.

 بكار،) 

 (614-614، صص4114

 ،ساليب املنطقية يف تناول املوضوعاتاأل ىمث إن هذه العاطفة اقترنت بعقلية جبارة مَرِنتْ عل

ها من جانب آخر وميضي ليإمث ينظر  ،هنايتها يأ  إىل فنراه يأ  بالفكرة حيلّلها متدرجاً حىت
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 ،هناية مطافهإىل أن يصل إىل  ــكما مرّ  ــوهكذا يدور  ،يف حتليلها من هذا املنظار اجلديد

ذلك يف  ىواألمثلة عل. وبذلك تأ  أفكاره يف قصائده شديدة االتصال ومضامينه وثيقة االرتباط

 : والميته (441، ص4ج ،4111، ابن الرومي) ،(بيتاً 416)« دع اللوم»منها بائيته  ،ديوانه كثرية

 السُــــؤْلِ واألمــــلِ ىال زلــــتَ تبلــــغ  أقصــــ 
 

ــعَ  ــنفسِ ممتّــــ ــراءِ الــــ  و اجلَــــــذلِ  بالسّــــ
 

(424، ص4ج ،4111ابن الرومي، )   

فكار فجاءت األ ،مزج فيها مدحه بشكواه وفخره وعتابه ،بيتاً( 21)هذه القصيدة احتوت 

أسلوب ابن الرومي عندما كان جيري وهذا هو  ،فيها متصلة واملضامني متمازجة مرتبطة

خاصة فيما كان  ،تقاليد عصره ىلكنه كان قد يعدل عن منهجه هذا جرياً عل ،سجيته ىعل

 : ميميته ،نا وتفككاًمن أشدها تفنّ. مفرط الطول من قصائده

ــم    ـــ ــواين مُظلَـّ ــايل والغــــ ــيمُ الليــــ  خصــــ
 

 وعهـــــــد الليــــــــايل والغــــــــواين مُــــــــذم مُ  
 

(622ص، 4ج ،4111ابن الرومي، )   

 .بياتأ 421وهي 

 ةيالنثر: ح

 ىالشعر أساليبها اليت تتوخّ ىففرضت عل ،وصلت الكتابة يف القرن الثالث أوج جمدها

كما أن الركائز  .(412، ص4122شلق، )« ركائز منطقية ىالوضوح والتسلسل واالعتماد عل

رفع احلواجز حيث استطاع برباعة أن ي ،املنطقية وصلت أوج جمدها الفنّي عند ابن الرومي

إلّا أن شدة ولوعه  ،حيانيف كثري من األ فجاء منطقه فنياً وفنّه منطقياً ،بني املنطق والفنّ

وتعليله  فنراه يسرف أحياناً يف بسط املعىن ،شعره ىباألساليب املنطقية تركت أثرها عل

ت ذلك من أدواإىل ما »فيكثر من استخدام أدوات التشبيه والعطف والظروف و ،وتدقيقه

. فيقترب شعره عندئذ من النثر وأساليبه ،(414ص، 4112احلاوي، )« وتوضّحه تستطرد باملعىن

 : تيةاقرأ األبيات اآل

ــغْ ــىت أبلــــ ــرٍ آل فــــ ــل بشــــ ــؤم لَهُمْ بــــ  مــــ

ــل ــا جـــائزٌ  هـ ــاس أو أبـــا  يـ  حســـنٌ  العبـ

ــمٌ ــادُون ظلــــ ــه تَمــــ ــر ال فيــــ ــل ىيــــ  مُكــــ
 

ــالةً  ــيس رســـــــ ــارُ  يف لـــــــ ــا عـــــــ  أمثاهلـــــــ

 نَظّـــــــارُ القلـــــــب ذكـــــــي شـــــــهمٌ وأنـــــــت

 إقصـــارُ؟ـــــ وإن ســـكت املظلـــوم  ـــــ عنـــه
 

(44، ص6ج ،4111ابن الرومي، )   
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نك تقرأ رسالةً من النثر مبا يف أسلوبه وعبارته من السهولة والتبسط من أأال تشعر ب

 أضف إىل. ىبعض من ناحية أخر ىبيات بعضها علاأل وإطالة اجلملة وتوقف معىن ،ناحية

ولوال ما يف البيت الثالث من اللوعة . الية من أي خيالذلك ما فيها من الواقعية البحتة اخل

والحظ النثرية  ،األبيات التالية مث استمع إىل ،من الشعرية يءبيات شمل يبق هلذه األ ،العاطفية

 . وما فيها من توايل العطف ،بيات األربعة موقوفة املعايناليت نشأت من كون األ

ـــ     ــر الـــ ــا بقـــ ــول قربهـــ ــرتْ حـــ ــو عُقـــ  لـــ

 الترائـــــــب منــــــــ ىعلـــــــ والــــــدرّ نظـــــــمٌ 

 فنائـــــــه بُهَـــــــمُ احلـــــــر    وانتحـــــــرت يف 

ــقيتُ مث ــدماء سَــــــــــــ ــا الــــــــــــ  تربتَهــــــــــــ
 

ــان   ــأنس مكـــــــ ــر  ــــــــ ــالص وامل هَـــــــ ــــــ  القـ 

ــهن ــكاله ـــــــــــ ــن وأشــــــــــ  الع تــــــــــــرِ  مــــــــــ

ــــــــيد امللــــــــــوك   مـــــــــن مُضــــــــــرِ  ب وصـ 

ــف  مـــــا يف الفـــــؤاد مـــــن وَحَـــــرِ      مل أشـــ
 

(42، ص6ج ،4111ابن الرومي، )   

غري أن الشاعر حاول تعويض  ،العاطفيمث إن فيها ملمح آخر من مالمح النثر وهو الفتور 

 .ومبا اختار هلا من األلفاظ اجلزلة النفيسة ،عليها من املبالغة واخليال ىذلك النقص مبا أضف

 ىه أخريمظاهر عقل: ط

حبيث انطبعت  ،بعلم الكالم هواضح أن شاعراً عرف الفلسفة واملنطق وخرب اجلدل وتفقّ

منها  ة،فإهنا متعدد ،مظاهر الفكر عنده فيما ذكرناال تنحصر  .نفسيته بأساليب هذه العلوم

لذلك حبثنا  ،سع لدراستها كلهاي غري أن اجملال ال ى،ومنها ما هو أظهر وأجل ىما يدقّ وخيف

من  يءعدد أخر منها يف شإىل ونشري هنا  ،من التفصيل يءعن أظهرها وأجالها يف ش

ن التعليل والتحليل والتفسري والواقعية فإن كالً م ،ومن أمههّا الوضوح يف املعاين. مجالاإل

ن العقلية الناهبة يتنبّه يف املعاين أل ؛ومنها االبتكار يف املعاين ،والنثرية مظاهر تُنت ج الوضوح

 : تشبيهه يف املصراع الثاين من البيت التايل أنظر إىل .يتنبه هلا آخرون أشياء ال إىل

 أعــــــــــنيُ مائهــــــــــا م يف األرضِكـــــــــ أكفُّ
 

ــدامكم   ــزالزل  وأقــــ ــي الــــ ــا مَراســــ  فيهــــ
 

(626، ص4ج ،4111ابن الرومي، )   

مراسي تسكن هبا الزالزل  ةحبيث تكون مبءل ،فأقدام املمدوحني من االستحكام والثبات

التوازن الذي أوجد بني  ،وزاد يف مجال هذا املعىن .جديد وتدفع هبا األزمات؛ وهذا معىن

 .مراعاة النظري واالستتباع ةاملصراعني باستعان
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ظهار براعته الكالمية إالرغبة يف »والتناقض هو اآلخر من مظاهر الفكر عنده وسبب ذلك 

لذلك  .(626، ص4116احلر، ) «الدفاع عن قضيتني متناقضتني دفاعاً منطقياً مقنعاً ىوقدرته عل

  :قوله يف الكذب والصدق. فيذم احلسن وميدح القبيح منه ،نراه خيالف الناس ويعكس القياس

 تــــــرجيح لقائلــــــه  القــــــول رف زخــــــ يف

ــول  النحــــلِ متدحــــهُ   مُجــــاجُ  هــــذا : تقــ

ــفَهما    ــاوزتَ وصـ ــا جـ ــاً، ومـ ــدحاً وذمـ  مـ
 

ــد واحلــــــق   ــيريِ بعــــــضُ يعتريــــــه قــــ  تغــــ

ــت  ــبْ قلــــ ـــ ــيْء: وإن تعـ  ــابري ذا قَــــ  الزنــــ

ــر  ــان يــ ــحرُ البيــ ــالنور  ىســ ــاءا كــ  الظلمــ
 

(421، ص6ج ،4111ابن الرومي، )  

 .من أمثال التقسيم والطي والنشر والتفريق ،يةومنها أيضاً حكمته وعدد من احملسنات البديع

 

 اخلامتة
و  من ذكاء حادّ وعقلية أمبا  ،شعراء الفكرة يف األدب العريبكبار كان ابن الرومي من 

ها الفلسفة واملنطق أمهّ ،وقد جهّز هذا الذكاء وتلك العقلية بأنواع الثقافات والعلوم ،نافذة

فأخرج منها لئالئ  ،لعلوم يف بوتقة مواهبه الشعريةفصهر هذه الثقافات وا ،وعلم الكالم

التعليل : أمههامصطبغة بألوان زاهية خالبة من الفلسفة واملنطق واجلدل  ،املعاين ودررها

 ةوالتحليل وأسلوب اجلدل واستقصاء املعاين والواقعية والدقة والوحدة املوضوعية والنثري

كالتقسيم والتفريق  ،ن احملسنات البديعيةوعدد م ،والوضوح واالبتكار والتناقض واحلكمة

مث هذه الظواهر مع ما يف أكثرها من إثراءٍ لشعر ابن الرومي قد تضعف شعره . والطي والنشر

 .ويبتعد عن اخليال ةركائز منطقي ىعندما يسرف يف االعتماد عل ،وتنهكه
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