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 ((نموذجا  أالشاعر العباسي ))الدافع المادي وأثره في المنجز الشعري 

 أ. م. د. عبد السالم محمد رشيد

 دم. م. إبراهيم محمد سرهي

بوصره   رررر ن العامر  المراديأممن نظروا في الشعر العربي منذ عصرره اوو  إلر   اءماهتدى النقاد القد
اإلبررداا الشررعري وذلررال مررن  ررال   كرران دافعررا  ًويررا  مررن دوافررعررررر  حاجررا اجتماعيررا ى لنرر  لنهرررد عن ررا

إن هناال صنا بين اىنهعا  النهسي والعمر  الهنريم مرن  رال  رداهرم اإلبرداا إلر  الرلبرا »صن م إل  تو 
فرري تهسررير ابررن ًتيبررا لرردوافع الشررعر ويظ ررر هررذا الرروعي  .(1)«والبغضرراء والشررول والعشررل واىسررتب اء

يعرفروه إى فري . والتكسب بالشعر لم يكن بغيرا الشرعراء أو  أمررهم بر  هرو  رارم عنري م ولرم (2)ومثيرات 
ذاغ وبعرد ضرع  نرمرحنا متأ رة من عمرر الشرعر تحرغ ضرغ   الحاجرا والهقرر والت نرع إلر  الترر  وال

 . (3)العصبيا و هوت ا عند الشعراء... وبذا بزلغ ظاهرة التكسب بالشعر
وان كان اوص  في مص نح )التكسب( هو  نب الرزل واىجت اد في تحصين  بشت  الوسائ  إى ان  

نحاغ النقد اودبي ًد ارتب  بتحصي  الما  بالشعر  اصام ومن هنا ينتج الضرر ب ذا الهن في مص 
 . (4)«التكسب دافع  الرلبا في الما  وهو دافع ى صنا ل  في  بيعت  بالهن»اوصي  إذ إن 

ب رر  عصررور اىزدهررار اىًتصررادي عنررد العرررب وذلررال بسرربب مررن ألعباسرري يدعررد مررن وبمررا إن العصررر ا
موا  بك  أنواع ا عن  بغداد والحواضر او رى ىسيما في ع دي الرشريد والمرأمون ومرا رافرل تدفل او

رهذا التدفل من َتحضُّر وترأنل وترر  فري العري  نعَ  اوزمرا »بر  ال بقرا ال اصرا مرن النران فكانرغ  غ  م 
ة عنرر  الحقيقيررا الترري واج ررغ شررعراء العصررر العباسرري ماثنررا فرري كررون م يعيشررون نم ررا  جديرردا  مررن الحيررا

                                      
 91: مم )د.  (1111م اب العربدوحم منشوراغ اتحاد الكت  اىتجاه النهسي في نقد الشعر العربيم د. عبد القادر في (1)
بن وبي محمد بن مسنم يقو  ابن ًتيبا: )ولنشعر دواٍا تحث الب يء وتبحث المتكن م من ا ال مع...(م الشعر والشعراءم  (1)

  79/ 1: م1191م 9ار م القاهرةم  م دار المعهر(172الدنيوري )غ  ًتيبا
ب  الكأل  وأرع ومن  ما رواه من ًو  المساور بن هند لم ا سأل  الحجاج لم تقو  الشعر بعد الكبر؟ فقا : اسقي ب  الماء 

 941/ 1كت م ينظر: المصدر نهس : وتقض  لي ب  الحاجا فان كهيتني ذلال تر 
م دروي  الجنديم دار ن ضا مصر لن بع والنشرم م بعا الرسالام ينظر: ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي (9)

 وما بعدها.  12: م1121
 111 م:1197م 1جاسمم دار الرائد العربيم بيروغم  ثائر حسن إل  ن ايا القرن السابع ال جريم  اإلبداا الشعري (4)
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. فكرران هررذا سررببا  م مررا  مررن أسررباب إبررداا الشررعر واإلكثررار منرر م وكرران (5)«المسررتويين المررادي والمعنرروي
الشررعراء يتنافسررون لنوصررو  إلرر  مراكررز ازدهررار الشررعر الترري تسررتق ب الشررعراء فيرتحنررون الي ررا لنتكسررب 

د وص  بشار بن برد ذلال بقول : )من ال هي (   ًو
ُتيقققققق ُي  ُيسقققققق   ُ ُالحــققققققـُ ُ ثققققققالطَّيقققققق  

ُ

ُال   قققققققق  ُ ُ ُنا لُقققققققق ُ  قققققققق     ــققققققققـى 
(6)

ُ
ُ

مرن م الرب الشرعراء م ما  الما  وكسب  وصار الغن  م نبا   بإزاءلقد تغيرغ عقنياغ كثير من الشعراء 
 ف ررررررررررررررررررررررررررررررذا صررررررررررررررررررررررررررررررالح بررررررررررررررررررررررررررررررن عبررررررررررررررررررررررررررررررد القرررررررررررررررررررررررررررررردون يدصرررررررررررررررررررررررررررررررح بررررررررررررررررررررررررررررررذلال ًررررررررررررررررررررررررررررررائال : 

 )من ال وي ( 
ُتجققققق  ُُسققققق  ي ُ ُا ققققق اُال ققققق  ُ ُبلققققق  ُ 

ي ُ  ُب قققق ُالقققق   ُ قققق ُاللُفلققققَُبا  ُ قققق خيقققق  
ُ

بتُصق  ُالق َّ  ُفقلُال سق ُنالسقي ُ ُ ُنج َّ

ُب قققق ُال  قققق ُ  شقققق اُ  قققق ُال  قققق ُ ُنلققققَُبا 
(7)

ُ ُُ

إى التكسررب بشررعره حترر  لررو مرردح مررن ى  وسررينا لديرر ولررين صررار الشرراعر يمقررغ الهقررر وي نررب الغنرر  
 من منزلا الشاعر الش صيا ومكانت م ون  سيسق  في نظر اآل رينم وهذه  ُّ يستحل المديحم وهذا يح  

َم ب ا النابغا الذبياني إذ يقو  ابرن  المعادلا او الًيا ليسغ وليدة العصر إنما هي ًديما واو  من ودصا
وكانررغ العرررب ى تتكسررب بالشررعر... حترر  نشررأ النابغررا فمرردح المنرروال : »هررر(452القيروانرري )غ  رشرريل

نا عن  الشعر... فسق غ منزلت  وتكسب ماى  جسيما   ب  الصا  . (8)«ًو
كان مديح الشاعر صادًا  وكان ممدوح  يسرتحل ذلرال المرديح فران مكانرا الشراعر سرترتهع مثنمرا  اما إن

يرفع الشاعر الممدوح بشعرهم إذن هي نظرة أ الًيا منظارهرا الردوافع التري دفعرغ بالشراعر إلر  القرو م 
شرباع ا الحاجراغ اإلنسرانى افتراض في ا لتحقيل رلبا المتنقري التري تر دي فري الن ايرا إلر  تحقيرل  يا وا 

 وهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو  كرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررون الشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراعر إنسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررانا  
ى يحيا إى ب ام والحصو  عن  الما  لالبا  ما يكون الضامن ىشباا تنال الحاجاغم مع إن الحصرو  

رن باإلعني  لين كر  شريء بر  إن اإلنسران يحتراج إ شرباا النهسري والرضرا لر  أكثرر مرن المرا  لكري يدحل

                                      
مم 1175ن ضا العربيا لن باعا والنشرم بيروغم م دار العز الدين إسماعي تألي  د.  ي اودب العباسي )الر يا والهن(مف (5)

 911: )د.  (
دار السالم لن باعا والنشر والتوزيع والترجمام  محمد ال اهر بن عاشورموشرح الشيخ تحقيل جمع و ديوان بشار بن بردم  (2)

 192/ 1: م1119 -هر 1411م 1  مصر م –القاهرة 
: م1127م 1غ البصريم بغدادم  ه(م نشر عبد اهلل ال  يبم منشوراديوان صالح بن عبد القدون )عصرهم حيات م شعر  (7)

151 
م تحقيل محمد محي الدين عبد الحميدم دار الجي م 5العمدة في محاسن الشعر وآداب  ونقدهم الحسن بن رشيل القيروانيم   (9)

 91/ 1: م1191لبنانم  –بيروغ 
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الررذي يتشررك  مررن  مسررا دوافررع  م(9)م الحاجرراغ اإلنسررانياوالقناعررام وهررذا مررا يسررمي  )ابراهررام ماسررنو( هررر 
متصاعدة في أهميت ا أي إن ا مرتبا تبعا  لألهرم فرالم مم والحاجرا التري لرم يحقق را اإلنسران بعرد سرتكون 

لتأتي بعدها الحاجرا التاليرا  بوصه ا دافعا  هي الدافع لنعم  واإلبداام وعندما تتحقل تنال الحاجا تنتهي 
 . دور الدافع  ديلت

فانر  مرن المحتمر  جردا  إن يكرون  –ولو بالقردر اليسرير  –وفي حا  نشأ الهرد في بيئا ى تشبع حاجات  
اًرر  ًررردرة عنررر  التكيرر  مرررع مجتمعررر  أو اإلبررداا فررري ادائررر . وهررذه الحاجررراغ صرررن ه ا ماسررنو فررري هرمررر  

 كاآلتي: 
 هرريامم الشرررابم و ًاعرردة ال رررم: وتمثرر  اوشررياء الهسرريولوجيا )العضررويا( ومن ررا ال ررواءم ال عرر .1

 أساسياغ معيشا اإلنسان. 
 مان. ان حاجات  العضويا فان  يت نع لألالحاجا إل  اومان: فبعد إن يشبع اإلنس .1
الحاجرراغ اىجتماعيررا: يسررع  اإلنسرران إلرر  التهاعرر  اىجتمرراعي والشررعور بالحررب واىنتمررراء  .9

 وتكوين الصداًاغ. 
 والتهرد. الحاجاغ إل  التقدير والرلبا في تحقيل النجاح  .4
الحاجررا إلرر  تحقيررل الررذاغ: وهرري ًمررا ال رررم فررإذا مررا تحققررغ وأشرربعغ حاجرراغ اإلنسرران فانرر   .5

يكون م يئا  وم هال  لإلبداا واىبتكار وهرذه آليراغ أساسريا فري تحريرر الهكرر لالرتقراء بر  إلر  
 مستوى اىبتكار واإلبداا الم نوب. 

 ضح هذه اآللياغ: الذي يو  تيونست يع إن نحاكي هرم ماسنو بالشك  اآل
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 119م )د. غ(: 9هرانم عالم الكتبم القاهرةم  النهسيم حامد عبد السالم ز  واإلرشادينظر: التوجي   (1)

 الحاجة للتقدير 

 الحاجات االجتماعية  

 حاجات األمان 

 الحاجات الفسيولوجية 

 )العضوية( 

 الحاجة لتحقيق الذات 
 اإلبداع 

الشعور 
 باالحترام 

 وتقدير الذات 
التفاعل االجتماعي 

 وتكوين 
قات والشعور االصد

 الوظيفي، الصحة، الزواج االمن  باالنتماء 

 الهواء، الطعام، الشراب، المسكن 

 ((هرم ماسلو))
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ن القرران الكرريم كران اوسربل فري عررض هرذه ولرين مرن المغراىة القرو  أىشال إن هذا التقسريم من قري 
ًدرَري ٍ   يراَل    َنرَا الشارَتاء  اآللياغ وان كانرغ بشرك  آ رر فري سرورة ًرري  بقولر  تعرال : ِإل   إ ياَلف   رم  ر ح 

ي     ٍ { بل َهَذا ال َبي غ  َفن َيع بدددوا رَ  َوالصل وٍا َوآَمَن دم مان  َ و   . (10)اللذ ي َأ  َعَم دم مان جد
فاإل عرررام مرررن الجررروا فيررر  تحقيرررل لنحاجررراغ الهسررريولوجيا واومرررن مرررن ال رررو  تحقيرررل لحاجرررا اومررران 

ر  الت ما اىجتماعيرا مرع القبائر  او ررى التريوالحاجاغ اىجتماعيا هي في رحنتي الشتاء والصي  بص 
 العرب.   ا نالوا ب ا تقدير واحترام النان حت  حققوا ذات م وكانوا ًبنا كد 

يريرررد الباحرررث بعرررد هرررذا كنررر  أن يصررر  إلررر  نتيجرررا إن الشرررعراء كغيررررهم مرررن البشرررر تن برررل عنررري م هرررذه 
النظريرراغ وتحقيررل احتياجررات م مررن لرروازم اإلبررداا عنرردهمم فرران كانررغ تنررال اىحتياجرراغ بسرري ا وسرراذجا 

جرراهني ومررع ذلررال فنررم يررتمكن جميررع الشررعراء مررن تأمين ررا ونهسرر م فنجررأوا إلرر  التكسررب. فرري العصررر ال
فكيرر  سرريكون الحررا  فرري العصررر العباسرري الررذي تعقرردغ فيرر  الحيرراة فرري جميررع مناحي ررا وانسررحب هررذا 

 التعقيد عن  تنال الحاجاغ التي تنوعغ وتعقدغ هي او رى؟ 
لشعر دون احتها  بأحقيا الممدوح من عردم ا ممرا تررال لع  هذا ما يهسر لنا اندفاا الشعراء لنتكسب با

أثرا  بالغا  في الشعر أدى إل  هبو  مستواه حت  صرار ينظرر إلير  عنر  انر  وسرينا لنتقررب إلر  المنروال 
ر  وازدرى مرن يجعر  الشرعر  رَ    َسره  المعررلي الشراعر والناًردم بر  والساداغم وهكذا وص مرن هرذا المًو

 .(11)وسينا لنتكسب
كرران »عنرر  يردفع ب رر  رسررالت  )الغهرران( الشرريخ ابررن القرارح عنرردما سررئ  مرا الشررعر؟ إن يقررو : وهرو مررا ج

ن ي رررج الشررعر مررن أ. وى شررال انرر  لتحررو    يررر (12)«أهرر  العاجنررا يتقربررون برر  إلرر  المنرروال والسرراداغ
دائرة الهن الرفيع )المثر  اوعنر ( ليصربح بضراعا ت ررح فري اوسروال يحراو  صراحب ا اسرتدرار ع ر  

                                      
 (. 4 – 1) سورة ًري م اآليا (11)
 922: م )د.  (1117)نقد الشعر(م د. احسان عبانم دار الشرولم اوردنم  عربعند الاودب النقد ينظر: تاريخ  (11)
دم ل ا مهيد ًميحام منشوراغ مكتبا (11) : م1194م 1ر ال ال م بيروغم  دا رسالا الغهرانم أبو العالء المعريم شرح ا ًو

144 



 (    2102) 3السنة  – 6مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                                                    ع 

119 

 

رر  ». وفرري سرربي  هررذا كرران عنرر  الشرراعر (13)متنقرريال سلرر  الررذاتي واعتقرراده الش صرري وذًو أن يتجاهرر  ح 
ال اص وان يضغ  عن  نهس  ويكبغ مشاعره وعوا ه  وبذلال تضيع الدوافع الحقيقيرا العميقرا برالنهن 

 . وبسربب مرن ذلرال حصر  ترداٍا   يرر فري مكانرا الشراعر ودوره(14)«أمام الحاجا إلر  الكسرب وال مرع
فمررررع ًيررررام الدولررررا العباسرررريا فقررررد الشررررعراء إلرررر  حررررٍد كبيررررر دورهررررم الهاعرررر  فرررري المجتمررررع »فرررري المجتمررررع 

 . (15)«العربي
اسررتمر الحررا  هكررذا فرري القرررن الثالررث ال جررري وباتررغ مكانررا الشرراعر فرري تراجررع بقرردر تراجررع دوره فرري 

الوزير ولم يعد نا قرا  ا ل ذا ال نيها أو ذاال يًبينت  ومجتمع  حت  صار يعبر عن حاىغ ش صيا فرد
باسم الجماعا ولالبا  ما يكون الشاعر مباشرا  في   اب  المدحي التكسبي لنممدوح كقو  أبي تمرام فري 

 الكام (داود بن محمد: )من مدح 
قققققُ ُ  َّققققق ن ُ اا ُفقققققلُال َّقققققُكُ مُ ب س  سققققق   ُالمُ  

ُ ىخققق ُال َّقققبُ:يققق ُا يققق ُق لقققتُ بُ:يققق ُ قققق ُق ُ

قققققق ققققققق ُُكُ  دُ فققققققجف  ُبج  ُد قققققق  ُ نقققققق ُ ُ   

ُ ققققق ُتفققققق  ُنا ُا ُيلج د ُتقققققل  قققققيقققققت  ُتُ م 
ُ

ققققققققققق نَّقققققققققققكُفقققققققققققلُال  ُُداندُ ُ ُميققققققققققق ُ تُ ُ  ُ   

ققققققققققققبن ُايقققققققققققق ُ ب ُُاألغقققققققققققق َُُّليم  ُ بقققققققققققق ُس 

قققققققققق ُ ُيققققققققق يكُ  ققققققققق  ُنج  ُلقققققققققلُ قليققققققققق ُ ُ د 

قققققققغ  ققققققق دُ ض  ن ققققققق  ُالج  ُ     ل ققققققق ُ  ت 
(16)

ُ
ُ

نحرظ ب را تنرال الم اتنرا التري اعتادهرا نلشاعر كامنا في هذه اوبياغ ولم استحوذ الممدوح عن  معاني ا
برذكره ىسرم الممردوح )داود(  مو نرب مباشررةم وصرريحا حانسرتمإم ب  هي معراني ام مع ممدوحي أبو تم

الندى( ومن ثم م البت  بان يهتح )ًه  دهره( )بجود يدي ( وأبرو تمرام يردرال جيردا  أن و ووصه  بأن  )أ 
 الحصرررو  عنررر  نررروا  الممررردوح لرررين بررراومر ال رررين بررر  هرررو نررروا مرررن الصرررراا برررين الشررراعر والمتنقررري
)الممدوح( ى يكسرب  الشراعر إى بوسرائ  معينرا ويحتراج إلر  صربر ومكابردة وعنراء. يقرو  أبرو تمرام فري 

 (ال وي ذلال: )من 
ققققق ققققق ُ ُ اه ُن قققققُتُ ذبُ ج  ققققق تُ ُة ُنُ غ  ب قققققجُ ُالسَّ ُ  ُذ 

ُ

ققققف ُُ ُصقققق ُ خ  بققققي ُبي قققق َّ قققق ُ ي  ُ   ئ ُ  ُال ص 
(17)

ُ
ُ

ب فقرررد جرررذب ب رررا ع ررراء ن الشررراعر يعنرررن انتصررراره ويه رررر بمدحتررر  التررري كررران ل رررا فعررر   عجيرررأواضرررح 
ررا الممرردوح جررذبا  عنرردما  رررل صررريعا  وهررو يسررتمع إلرر  إبررداا الشرراعر فرري مدحرر  وفرري هرر ذا تصرروير لقمل

                                      
 79: م1177م 2ر ال نيعام بيروغم  صناجا العرب اىعش  الكبيرم د. مص ه  الجوزوم دا (19)
 191: اإلبداا الشعري (14)
نشرم اإلسكندريام ا ال باعا والينمص ه  أبو شواربم دار الوفاء لد شعريا التهاوغ مد   لقراءة الشعر العباسيم د. محمد (15)

 19: م1111مصرم 
 :م1197م دار المعار م القاهرةم 5تحقيل محمد عبده عزامم   ال  يب التبريزيم شرحبديوان أبي تمامم  (12)
 1 /141 – 151 
 1/5: المصدر نهس  (17)
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ن أين الثرراني والثالررث ال جررريين يجررد والنرراظر فرري ًصررائد المررديح فرري القرررن ماوشررعار يا التررأثير فرري متنقرر
اعر  فري سربي  المرا ... و ضروا معظرم جتماعي الهتهصح عن تناز  الشاعر عن دوره اإل»كثيرا  من ا 

الشعراء لسن ان الحياة المدنيا الجديدة متأثرين ب قوس ا من إسرا  فري الماديرا وضرع  فري او رالل 
. مررع انرر  لررم يكررن جميررع هرر ىء الشررعراء مررن المعرروزين أو المحترراجين الررذين (18)«وانحررال  منظومررا القرريم

لثرراء الواسرعم ويرذكر صراحب العمردة بعضر م ومرن م أرهق م الهقر وأضناهم فقد عدرر  عرن كثيرر مرن م ا
 . (19)البحتري

. ومنرر  (20)ينحصررر فري إدراال المررا  ة فرري شرعره إن هدفرر  اوساسرري لنمردحومرع ذلررال فانر  ي كررد ليررر مرر 
 (البسي ًول : )من 

ققققققق  ُبق ا ققققققق ُ  ُ ُزُ   قققققققا  ُ قققققققب ل ُ ُ ن ُنس 

ققققُعُقققق ي ُ ُاب قققق ُ  في قققققشقققق  اُ  ُج  ُ ى اُ 

ُ قققققق   ُبقققققق ُ   ُب قققققق ُألسقققققق م َُّلقققققق  ُعلققققققل 
ُ

قق ُ ُ قق ُ ُفققلُالج   ُض  ققلققق   قققُيفُ ب اُب لسَّ ُ نا ُ   ش 

قققققققققق عقققققققققق  ُفي   قققققققققق ُ ُ ا ُ بقققققققققق ُانص  ُن ُن 

ققخُ  ُ قق ُال ققياُفيقق ُالصَّ قق   ُ لققف   بُنالصَّ
(21)

ُ
ُ

ب ررا أوهررو يرررى  يقررو : )مررن  وفرري ذلررالمجانررا  يضررا  إن المدحرر  سررنعا ى يمكررن إن يقرردم ا الشرراعر ل ال 
 (البسي 

ُ لعُ  اا ُبنُ خققق دُ اغ  قققُ ُ خي قققي جققق ُال  ُ
ُ

ققققققب ُت َّققققققُ ققققققُ ليقققققق ُ ُ قُ س   نقققققق جَُّ ُ ُحُ  ُ الم 
(22)

ُ
ُ

رون صررهات م الش صرريا بمررا يشررب  اإلعررالن التجرراري  ا ت م ويسررلررذلال فقررد راح الشررعراء يعرضررون  رردما
الر يص. مث  ما فع  ابان بن عبد الحميرد الالحقري فري ًصريدت  الحائيرا التري يصر  في را نهسر  عنرد 

 إذ يقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو : .(23)جعهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن يحيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
 ال هي ()من  

ُُنك ققققققققزُ ُاأل يقققققققق ُ ُبليقققققققق ُ بنقققققققق ُ قققققققق ُ

ُبليقققققققققق ُ ُخطيققققققققققىُ ُت سققققققققققىُ ُك اققققققققققىُ 

ُ قققققققق ُالققققققققـُخققققققققفُ بُقُ  لقققققققق ُشقققققققق ع ُ 

.........ُ

جميقققققققققق ُ ُ  ُسقققققققققق طُلحيقققققققققق  ُ ُننجقققققققققق ُ 

ُابققققققققققق حُ ب نُُاأل يققققققققققق ُ ُ ققققققققققق ُك ققققققققققق  ُ ُ

ُصقققققققققققق حُ علقققققققققققق ُال  ُُ ائقققققققققققق ُ ُن صقققققققققققق ُ 

ُ قققققق  ُاحققققققتُالج قققققق حُ ي مقققققق ُُــققققققـُ ُ ايــ

ُ

ُالمصققققققققققققققققق  حُ ُكُققققققققققققققققق ل ُ ُ ققققققققققققققققق دُ ا ُنا

                                      
 15: شعريا التهاوغ (19)
 جرةم د. وديعا    نجمم في القرنين الثاني والثالث لن الحاضرة العباسياالشعر في م وينظر: 192 – 195/ 1: العمدة (11)

  12م: 1177م 1شركا كاظما لننشر والترجما والتوزيعم  
 14ينظر: شعريا التهاوغ:  (11)
 152 – 155/ 1 :م1177م دار المعار م القاهرةم 9ديوان البحتريم تحقيل حسن كام  الصيرفيم   (11)
 1151/ 4المصدر نهس :  (11)
 119 – 111: م )د. غ(م دار المعار  بمصرم القاهرة9د الستار احمد فراجم  م ىبن المعتزم تحقيل عب بقاغ الشعراء (19)
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ُن ُال قققققق ُ لسققققققتُ ققققققخَُيقققققق ُب يقققققق   ُب لضَّ

.........ُ
ُن ُالمجُ  قققققققققققققققققققققققققم  قققققققققققققققققققققققققال ُ ُ اُ ح  ُ احُ ت 

ُ

ُ
 

يققققققق مُ ُال ققققققق  ُ ُبيمققققققق ُ  ُصقققققققي ُ ُطققققققق ئ اُ 

.........ُ

ُ   ققققققققل ُعقققققققق ي      ُدعقققققققق نلُاأل يقققققققق  
 

ققققققققققفققققققققققلُ  ُناحُ اُ فققققققققققلُبمُُخ  جققققققققققتُ ُنُ  ُ غ 

ُ

ققققققققققققققي  حُ  ُالص  قققققققققققققق   لج  ك لج  شققققققققققققققمَّ ي ُ 
(24)

 
 

لنمرا  ولرم  ا  مكسربال نهراء عنردما ات رذوا الشرعر هكذا صار حا  الشعراء في ذل رم وهروان م عنر  أبرواب 
أصربح الشرعر العربري »وسرينا لرذلال فقرد ال سروا وجدوا إن الغايرا ت يجد بعض م لضاضا في ذلال وربما

عن  يد الشعراء العباسريين وسرينا أكيردة مرن وسرائ  الكسرب والعري  تضراهي أيرا وسرينا أ ررى وأصربح 
 . (25)«شعراء الكسب ه ىء ف ورين بتكسب م بالشعر ولم يجدوا لضاضا في ذلال

لقد سنال الشعراء في سبي  ذلال ك  المسالال ومن را المبالغرا فري المرديح والمير  إلر  الصرنعا والتالعرب 
والرر  الغمرروض نتيجررا لمحرراولت م تحقيررل اوصررالا  رررر إل هرراء مررا تتسررم برر  معرراني م مررن ابتررذا رررر باولهرراظ 

 .(26)ل ذه العيوبفكنما كان الشاعر رالبا  في اوصالا أو اإلبداا كنما أصبح أكثر تعرضا  
يسررنك  الشرراعر فرري  فالشرراعر فرري ذلررال العصررر أراد اىنهررالغ مررن المعرراني الضرريقا والسرر حيا ممررا كرران

هاء صررها الشررجاعا والكرررم عنرر  الممرردوح الترري دأب الشررعراء عني ررا لين قرروا بمعرراٍن أضررمعرراني المررديح ك
تنرال المبالغراغ ًرو  أبري نروان تحم  شيئا  من اوصالا والتجديد بما يب ر المتنقري ويثيرر إعجابر  ومرن 

 فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردح هررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارون الرشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريد: 
 (الكام  )من

ققققققُب قققققق ُ ُنبخ ققققققتُ   ُ ُ  ُنَّقققققق  ُت  ققققققُ كُ ال
ُ

خلققققققُ ال قققققلُلقققققَُا ُُفُ ط قققققال  ُُكُ خ ف ققققق  ُل ُُ
(27)

ُ
ُ

ب من رررا تنقرري الرشررريد هرررذا المرررديح بالرضرررا لرررر لمبالغرررا فررري وصرر  م ابرررا الرشررريد واولريبررا حقرررا  هرررذه ا
فرررا والقبررو  مررع مررا تقبرر  المررديح م مررا كرران شرركن  يقررو  ين الرشرريد كرران أ  لكررن يبرردو فيرر  مررن مبالغررا وا 
. (28)«هكان هارون الرشيد يحتم  أن يمدح بما تمدح ب  اونبيراء فرال ينكررنل ذلرال وى يرردل »اوصه اني: 

                                      
؛  191 – 9/199م: 1117م 1لبنانم   –شعراء عباسيون منسيونم إبراهيم النجارم دار الغرب اإلسالميم بيروغ  (14)

م عني بنشره ج. هيورث. هر(995وينظر: ا بار الشعراء المحدثين من كتاب اوورالم وبي بكر محمد بن يحي  الصولي )غ 
   5 – 4م: 1171 -هر 1911م 1دنم دار المسيرةم بيروغم  

 12 – 15الشعر في الحاضرة العباسيا:  (15)
 119: م1191الق م دار المعار م  قادرينظر: مه وم الشعر عند العرب )كما يصوره كتاب الموازنا لآلمدي(م عبد ال (12)
ق  وضب   وشرح  احمد عبد المجيد الغزاليم راجع  وف رس  احمد إبراهيم زهوهم دار نوان الحسن بن هانيم حقديوان أبي  (17)

 912م: 1117 -هر 1419لبنانم )د.  (م  –الكتاب العربيم بيروغ 
 144/ 19: م1111ا العاما لنكتابم م ال يئا المصري1اولانيم اوصه انيم تحقيل أبو الهض  إبراهيم وجماعت م   (19)
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ن يضرا  يرفعرر  فرري مدحتر  فررول مسررتوى اإلنررأولعر  هررذا هررو ديردن  نيهترر  اومررين كرذلال ف ررذا أبررو نرروان 
 (الوافر)من والجن حين يقو : 

قققققققققب ُال يققققققققق  ُ ُ ققققققققق ُاب ُ ُ ُ  ُيققققققققق ُخي 

قققققققققُكُ نتققققققققق ُ ُفجنقققققققققتُنسقققققققققي ُ  ُ ي  ُ ُش 
ققققققققققل ُخُ  ققققققققققبققققققققققالُ ُ ُتُ    ُلُققققققققققل ُ ُ ُ  كلُ 

ُ

ُن ُي قققققققققققققق  ُ ُكُ ن يقققققققققققققق ُ ُ ُ ُي حقققققققققققققق  

ُن ُخقققققققققققققق ي ُ ُ،نح شققققققققققققققي ُعليققققققققققققققكُ 

نالققققققققققث ال ُدن ُ ُفجنققققققققققتُال قققققققققق قُ 
(29)

ُ
ُ

اتجاه المجامنرا والتزلر   لو نظرنا في القيما الهنيا ل ذا النوا من اإلبداا الشعري وهو ما يمكن تسميت 
ن ي غ  عنير  فترور اإلحسران وضرعه . فم مرا أسب المادي وحده فسنجد ان  ى بد إل  الك رميالذي ي

حاو  الشاعر إن يواري هذا الهتور ب نع هذا الكم ال ائ  من الصهاغ واىنصرياا لمرا يرضري الممردوح 
دوحين والعنمرراء ب سررارة أصررالت م فانرر  لررن يهنررح وسررتظ ر آثررار انصررياا الشررعراء لسررن ا الممرر محسررب
 . (30)الهنيا

اما اىتجاه اآل ر في المديح ف و اىتجاه الصادل الذي يصدر عن إعجاب حقيقي بالممدوح لذلال فان 
الصهاغ التي ي نع ا الشراعر عنر  هرذا الممردوح سرتكون أًررب إلر  الواًعيرا واىعتردا م وهرذا برال شرال 

ذلررال الررنم  مررن اإلبررداا الشررعري بررالقبو  ونرر  يدحررن بحررب  يبعررث اىرتيرراح فرري نهررن المتنقرري ويالًرري
عرغ فري»الشاعر وصدل عا هت  تجاه . ىن  ذا  رجرغ مرن  الكنما إذا  رجغ من القنرب ًو القنربم وا 

 . (31)«اآلذان تجاوز  النسان لم 
  الدولرررا إذ هررري صرررادرة عرررن حرررب صرررادل يولعررر  اصررردل مرررن يمثررر  هرررذا اىتجررراه مررردائح المتنبررري لسررر

عجررراب ب رررذا  الب ررر  المدرلجررر  الرررذي راح يررردافع عرررن اومرررا ويرررردُّ عن رررا اوعرررداءم ويحقرررل ل رررا مالحرررم وا 
اىنتصاراغ. فجاءغ ًصائد المتنبي فير  مالحرم أدبيرا مجسردة  اإلعجراب العميرل ب رذه الش صريا والرودل 
 ال ررالص ل ررا. مررن ذلررال ًصرريدت  الميميررا الرائعررا الترري يمرردح ب ررا سرري  الدولررا ويررذكر في ررا بنرراءه )ثغررر

 (ال وي  الحدث( ًائال: )من
َُُ زائ ُاققققجالُال  ققققُال ققققزمُ ُب قققق ُ ُققققق اُ علقققق ُ

ققققُفققققلُعققققي ُ َُُ   قققق ُ نا ُ ققققُلي ُ الصَّ ُ  ل اُ ص 

ققققق  ُ ُ ُالجقققققياُ ُال نلققققق ُ ُي  لَّقققققفُسقققققيفُ  ُمَّ
ُ

ُ امُالم قققققق امُ ال  ققققققُاُ  ُ ناققققققجالُعلقققققق ُق ققققققُ

قققققنا ُ َُ ُ ُ فقققققلُعقققققيُ ُ ُ لُ ص  َُ ال ُ ُال  قققققي ُ ققققق ئ

ققققعُ ُنققققق ُ  ُالخضقققق اُ ُز ُ ج  الجيقققق ر  ُمُ ع قققق ُ 
ُج 

                                      
 919ان: ديوان أبي نو  (11)
 99ينظر: شعريا التهاوغ:  (91)
م 4م وبي عثمان بن بحر بن محبوب الجاحظم تحقيل وشرح عبد السالم محمد هارونم مكتبا الجاحظم  البيان والتبيين (91)

 94 – 99/ 1: )د. غ(
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ققققُ قققق ُ  قققق ُعُ ُال قققق  ُ ُ قققق ُ عُ ُنيطلققققىُ  ُ ُ ن س 
ُ

َُ الضققققققق اغُ ُ ُا َّعيققققققق ُ ُ ققققققق ُ لقققققققكُ نُ ُ
(32)

ُ
ُ

د في ررا الشرراعر إلرر  حكمررا عقنيررا ادرك ررا برراله رة مررىشررال إن ررا رائعررا مررن روائررع إبررداا الشررعر العربرري ع
. يحمر  معراني الشرر  والعرزة والشرجاعا واإلبراء فري شر ص الهرارن (33)وسكب ا في ًالب لهظي جمير 

كانغ عزائم  شديدة مث  مكارم  العظيما فكان إن صغرغ امام ا عظائم اومرور فصرار المغوار الذي 
جيشرر  القيررام بمررا تقتضرري  همترر  مررن الغرراراغ والغررزواغ وهررو أمررر ى ًبرر  لنجيررو    د كناررسرري  الدولررا يد 

 . (34)الكثيرة ب  ىن ما في همت  لين في  اًا البشر تحمن 
السربب فري اىرتقراء ب رذه القصريدة إلر  مصرا  اإلبرداا  إن صدل شرعور الشراعر فري هرذا المرديح كران

كران ينظرر نظررة حرب واحتررام لنشراعر إذ يررى  –وهو المتنقي اوو  ل رذه اوشرعار  –وان سي  الدولا 
ر ىن يجعنر  عفي  هو اآل ر صورة الشاعر العربي الهرذ لرذا فقرد ت نعرغ نهرن سري  الدولرا الذ واًرا لنشر

 وىت . وب  أمجادهشاعره الذي يد ند 
إن كثيرررا  مررن الشررعراء ونقرراد »ر فرري اآلراء النقديررا الترري تتعنررل بقضرريا اإلبررداا الشررعري يجررد ظإن النررا

جادتررر م  الشرررعر والم تمرررين بررر  كرررانوا يررردركون إدراكرررا  واضرررحا م صرررنا الررردوافع الحقيقيرررا بإبرررداا الشرررعر وا 
 . (35)«شعروعالًت ا بألراض م ويعرفون ما لقوة الدافع وصدً  من أثر في إجادة ال

يعقروب ال ريمري وكران متصرال  بمحمرد برن منصرور برن زيرادم كاترب  وبريًا  احمد بن يوسر  الكاترب 
يا أبا يعقوب مدائحال آل  منصور بن زياد احسن من »مدائح جيادم ثم رثاه بعد موت    البرامكا ول  في

. (36)«اء وبين ما بون بعيدمراثيال وأجودم فقا  كنا يومئذ نعم  عن  الرجاء ونحن اليوم نعم  عن  الوف
بذلال في أشعارهم  ونَ حرا صَ ولقد توص  الشعراء إل  ًناعا بأهميا تنال الدوافع في إبداا الشعر وراحوا يد 

ينعر  ًوافير  ويعنرن إفالسر  ويغنرل براب حانوتر  وذلرال عنردما شرحلغ . (37)ف ذا إبراهيم بن عثمران الغرزي  
 ( الكام . ًائال : )من(38)عني  اويادي بالع اء

                                      
ي وضع  عبد الرحمن  ديوان المتنبيمشرح  (91) ًو : م1171 -هر 1911لبنانم )د.  (م  –م دار الكتاب العربيم بيروغ البًر
4 /14 – 15 
م 11لبنانم   –م دار العنم لنماليينم بيروغ المقدسي تألي  أنين العباسيمالعربي في العصر الشعر  أمراءينظر:  (99)

  11: م1175
يديوان المتنبيشرح ينظر:  (94) ًو  15 /4 :م البًر
 119اإلبداا الشعري:  (95)
 119/ 1م وينظر: العمدة: 1/991: الشعر والشعراء (92)
شاعر  هر(م 514 – 441هو إبراهيم بن عثمان بن عبان اىش بي الكنبي الغزاي شاعر من العصور العباسيا المتأ رة ) (97)

مدجيد من أه  لزة بهنس ينم ولد ب ا ورح  رحنا   وينا إل  العرال و راسانم ومدح آ  بوي  وليرهمم توفي ب راسانم ودفن 
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ُ ُالُقققق  ُقلققققتُضقققق ناة ققققق ل اُ جقققق
َُ ُالققققققق الدُ ُتُ ل قققققققخُ  ُ جقققققققا ُ ُ ي ُُفقققققققالُكققققققق ي

قققققققق  ى ُن قققققققق ُال ج ئققققققققىُبنَّقققققققق ُ ُيُ 
ُ

ُ للقققققققققُ ُ  اعقققققققق بقققققققق بُالقققققققق ناعلُنالُ

قققققققققق ُ ي ُُي ُ ل ققققققققققن ُ ُ ُ ا ُ ال َّققققققققققُ قققققققققق  ُ ُ  ُقُ ُ 

ني خقققق  ُفيقققق ُ ققققسُال سقققق د ُنيسقققق قُ 
(39)

ُ
ُ

ين م مرين مرن دوافرع  وى فان دافعفي النهن اثر العشل وال غَ فإذا ً  الكرماء الذين يرتج  نوال م و هَ 
 لنقا دون هذا اإلبداا وهما كافيان في نظر الشاعر ل جر الشعر برملت . أد ًو  الشعر ًد 

غ منزلرررا الشررراعر العباسررري برررال بو  وصرررار النرررب الشرررعراء يتنقرررون اىهانررراغ مرررن الحجررراب ر لقرررد اسرررتم
إلرر  مجالسررر م.  ريررل ىشرررال  والحررران ممررن هرررم عنرر  أبررواب ال نهررراء والرروزراء فرري مسررراعي م لنررد و 

 (الكام صعبا وم ينا في سبي  ني  المكافآغ وصه ا أبو تمام ًائال : )من 
َُ ُ ققققققققق  ُ ن ققققققققق ُلن ُ  ُ  ل قققققققققن ُُن ُكققققققققق ي

ُ

قققققق ُن ُت َّققققققُ َُ ئ ققققققل ُُ ليقققققق ُبلققققققفُ ُ ضُ خ  ي
(40)

ُ
ُ

دوحم وفي كتاب اولاني إشاراغ ضاء رلباغ الممر إرة السلب وال رد إل هاً م في الشعراء مرا لكما ذا
. ب  إن اومر يتجاوز ذلال إل  الضرب أو السجنم فكان ال نيها ى يتردد (41)تصلور تنال القضيا يرةكث

الررذي  –مررالا الرردنيا وشررال  النرران  –ضرررب الشرراعر أو سررجن  إذا لررم يوافررل هررواه فحترر  المتنبرري فرري 
بينر  وبرين عدر  بكبريائ  لم يسنم هو اآل ر من الضرب في مجالن الممردوحين فعنردما احتردم النقرا  

  )من البسي (  م نع ا:يقو  في  التيفي مجنن سي  الدولا حو  ًصيدت  أبي فران الحمداني 
قققققققق  ُ ُ قققققققنبتققققققق ُقل ققققققق هُ مقققققققق ُقل َُُ ش 

ُ

ُ َُ قققق   ن قققق ُبجسققققملُنتقققق للُع قققق هُس 
(42)

ُ
ُ

فري هرذه القصريدة وكثررة دعاوير  في را وضررب  بالردواة  مرن كثررة مناًشرت لضرب سري  الدولرا »فكان أن 
 . (43)«التي بين يدي 

                                                                                                                        
آى  بيغ. ينظر: اىعالمم ًامون تراجم ىش ر الرجا  والنساء من العرب والمستعربين  ببنخم ل  ديوان شعر يقع في  مسا

ينم تألي   ير الدين الزركنيم دار العنم لنماليينم بيروغ    1/51م: 1111م 15لبنانم   –والمستشًر
العربي في العرال وبالد ؛ وينظر: الشعر  91: م1171ينظر: التكسب بالشعرم د. جال  ال يا م دار اآلدابم بيروغم  (99)

يم د. عني جواد ال اهرم بغدادم   97 - 95مم )د.  (: 1121العجم في العصر السنجًو
ديوان الغزليم أبي اسحال إبراهيم بن عثمان بن محمد الكنبي اىش بيم تحقيل ودراسا د. عبد الرزال حسينم مراجعا  (91)

م 1اإلماراغ العربيا المتحدةم   –ركز جمعا الماجد لنثقافا والتراثم دبي وتقديم ًسم الدراساغ والنشر والعالًاغ الثقافيام م
  419م: 1119 -هر 1411

  –شرح الصولي لديوان أبي تمامم دراسا وتحقيل  ن  رشيد نعمانم دار ال نيعا لن باعا والنشرم بيروغ  (41)
 . م ولم اعثر عني  في ديوان أبي تمام بشرح التبريزي 1/442م: 1179)د.  (م 

 – 119/ 12م 119/ 19م 99 – 97/ 11م 15 – 49/ 7م 915/ 4م عن  سبي  المثا  ى الحصر: ينظر: اولاني (41)
157 

يديوان المتنبيشرح   (41) ًو  91/ 4: م البًر
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لناظر في معاني هذه القصيدة يجد المتشدد وهو أن اسي  الدولا مًو  نضي  سببا  آ را  في تهسير و 
بحضرة الممدوح واعتداده بنهس  ف ر الشاعر )المبدا( ن ن ا تجاوزغ الحدل المعقو  مما يمكن ًبول  مأ

زة برالنهن لنقيرام ب رذا التصرر  ىسيما إن كان هرذا المتنقري فارسرا  كريمرا  كسري  الدولرا الرذي دفعتر  العر
ررد انغمررن فرري عرروالم  –عنرر  مكانررا الشرراعر لديرر   –ليعيررد اومررور إلرر  نصرراب ا  بعررد إن وجررد الشرراعر ًو

سرماها مسرتمدا  شرحنا إضرافيا ممرا كران يوج ر  أعنر  نهسر  مرن معراني اله رر  يسرب إبداا الشعر فرراح 
المسررموح ب ررا  الحرردودحترر  تجرراوز  هإليرر  أبررو فررران الحمررداني مررن انتقرراص لش صرر  ومعايررب فرري شررعر 

  ممدوحر وهرو انر  لرين إى شراعر فري حضررة –الواًرع اولريم  –فجاءغ هذه الضربا لتعيرده إلر  الواًرع 
 عني  إن ى ينس  إن إرضاء هذا الممدوح هو هدف  اوسان وهو ما يجب إن ى يحيد عن . و 

ن كران الرثمن ضرربقيرل ذذلرال تمامرا  وأذعرن فري سربي  تح  ويبدو أن المتنبي ًد وعر فري  ا  لرال ال رد  وا 
 مجنن سي  الدولا لذا راح يقو  في نهن القصيدة: 

ققققققُ  ُكقققققق  ُ  كُ س  ققققققُ  ُ  قققققق ُق ققققققَُُ  َّ ُن  ُ ت س 
ُ

َُ َُُ   اُباضقققققققق كُ ُجقققققققق حُ فمقققققققق ُل ُُ بلقققققققق
(44)

ُ
ُ

ولين السلبد وال رد والسجن والضرب هو أًص  ما يمكن إن يتعرض لر  الشراعر فري مجرالن ال نهراء 
ومررر إلرر  القتررر  أحيانررا م وذلررال عنررردما يجررأ الشرراعر إلررر  اوسررنوب اآل ررر مرررن والرروزراء برر  ًررد يصررر  ا

أساليب التكسب وهو التكسب بال جاء ورائد هذا اوسنوب في ذلال العصر هو بشار بن برد الذي ات ذ 
إنررال لكثيررر ال جرراء فقررا : إنرري وجرردغ »بشررار: لينهررع المررديحم فقررد ًيرر  ى ال جرراء أسررنوبا  لنتكسررب حررين 

 لم آ ررذ بضرربع الشرراعر أكثررر مررن المررديح الرائررعم ومررن أراد مررن الشررعراء إن يكرررم فرري دهررر ال جرراء المرر
ى فنيبال  في ال جاء لي ا  فيع    . (45)«النئام عن  المديح فنيستعد لنهقرم وا 

وا  النان عن  ريل ال جاء ولع  هذا ال جاء كان السبب الحقيقي وراء مي الشعراء بابتزاز أصف و يو 
أورد ابررررن  نكرررران نقرررال  عررررن ال برررري فرررري تاري رررر  إن سررربب ًتنرررر  هرررو هجررررا ه لن نيهررررا ًتررر  بشررررار كمرررا 

 (السريع . بقول : )من(46)الم دي
ُمَّ اقققققققققققققققققق ُ  ُ نققققققققققققققققققلُب ُيزُ ُ  ُلي  قققققققققققققققققخُ 

ققققققققققققققققققغُ ُ ُ ب ققققققققققققققققققُ  ُللا ُل ُببقققققققققققققققققق ُ  ُه ُ ي 
ُ

قققققققققققققي ُُ قققققققققققققُ قُ ب ُب لققققققققققققق َُُّىُ ل   ُ  ُ لجُ  ُ نالصَّ

ققققق ُ ُ َُّدُ نُ  اا ُ يقققققزُ الخُ ُ ُ  سقققققلُفقققققلُت 
(47)

ُ
ُ

                                                                                                                        
م محمد كما  حنمي بالم راجع  وعنل عني  د. عني أبو زيدم دار سعد وأسنوب أبو ال يب المتنبي حيات  و نق  وشعره  (49)

ي:  77م: 1111م 5والتوزيعم دمشلم   ن لن باعا والنشرالدي ًو  1/119؛ وينظر: شرح ديوان المتنبيم البًر
يشرح  (44) ًو  4/97: ديوان المتنبيم البًر
 117/ 9اولاني:  (45)
ي بن  نكانم تحقيل محمد محأبو العبان شمن الدين احمد بن محمد بن أبي بكر م وأنباء أبناء الزمان وفياغ اوعيان (42)

 147/ 1: م1149الدين عبد الحميدم القاهرةم 
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. إى إن الرراجح عنردنا إن ًتنر  إنمرا كران (48)با  آ رر لقتنر  وهرو زندًتر مع إن مصادر أ رى تضري  سرب
ه أمثررا  الرروزير يعقرروب بررن داودم كررذلال رميرر  جميررع   يسرربب هجائرر  الررذي لررم يسررنم منرر  ال نيهررا وى وزرا

 . (49)النساء بالهاحشا ولم يستثن  من ُّنل أحدا
ى فإن أبا نروان لرم يكرن بأًر  مرن بشرار اما زندًت  وهي ما ى يمكن إنكارها فان ا كانغ ذريعا لقت ن م وا 

فري زندًتر  ومجونر  وت تكر  إى انر  لررم يغرامر بسرنوال  ريرل ال جراء المقررذا كمرا فعر  بشرار ىسريما مررع 
ًرا والنرين إذا مرا شرعر ب دلهم ورضاهم بالترذل  والرا  م عنير  بضرغال نهاء والوزراء وكان يمي  إل  كسب ود

ًرد »ب ذه ال ريقا. كمرا فعر  اومرين محمرد برن هرارون الرشريد الرذي كران  فكان لالبا  ما يهنغ من القت 
 : )مرن(50)«س   عن  أبي نوان لقضيا جرغ ل  معر م فت ردده بالقتر  وحبسر م فكترب إلير  مرن السرجن

 (مجزوء الكام 
قققققققققققبُكُ ب ققققققققققق قققققققققققُ ُ يج  ُس  ُدىالققققققققققق َُُّ ُ   

ُ ُبعققققققققققققققققق ُسقققققققققققققققققكُ بنتيققققققققققققققققق ةُا

ُ ان قققققققققققققُ ققققققققققققق ُ اُي ققققققققققققق  ُببققققققققققققق 
ُ

ققققققققققُنبعقققققققققق   ُ قققققققققق ُسققققققققققط ا ُ ُكب س 

قققققققققققققققققُلمثل ققققققققققققققققق ُنتيققققققققققققققققق ةُ ُدُ  ُكااس 

قققققققققُلقققققققققتُ   ُق ُُ  ُ ُكُ سققققققققق كببققققققققق ُن اس 
(51)

ُ ُُ

سيكون ل  اثره في نهسيا المتنقي فيرلُّ ًنب  وينرين لتنرال اىسرتكانا  ن مث  هذا التذل  وال ضواأى شال 
بو  الشاعر يعني ًبو  أشعاره  . واإلذعان من ًب  الشاعر فيقبن م ًو

عنرر  الشررعراء فرري العصررر  كرران ممررا فرضرر  الواًررع الصررا القررو  إن التكسررب بالشررعر مرردحا  أو هجرراء  
ا إن أراد الشاعر أن يكون ذاتيا  يعبر في شعره عن ش صيت  ومعتقدات  بتجرد فانر  سريكون مالعباسي أ

نظرنا فري حيراة هر ىء الشرعراء ىدركنرا مردى مرا كانرغ تتعررض لر  حيراة الهررد مرن »عرضا لن  ر فنو 
. لذلال صرار عنر  الشرعراء إمرا اىعترزا  (52)«ت  ومعتقدات ا  ار حين يدصرُّ عن  التعبير عن ش صي

تهاديا  لتنال اى  ارم أو ركوب مركرب التكسرب مرع مرا يرافقر  مرن ذ ن وهروان حينمرا يغرالي الشراعر فري 
المديح واإلمت ان في م وهذا مرا دفرع بعرض الشرعراء ىن ينهري عرن نهسر  صرها الشراعر مثر  أبري فرران 

مررن فرسرران بنرري حمرردان  ا  المنزلررا الوضرريعام لكررن إن كرران أبررو فررران فارسرر م فرررارا  مررن هررذه(53)الحمررداني
                                                                                                                        

 4/111ديوان بشار:  (47)
 11ينظر:  بقاغ الشعراء:  (49)
 15 – 14ينظر: المصدر نهس :  (41)
 11/ 1: م دار صادرم بيروغم )د. غ.  (حسان عبانإتحقيل د. م ابن  نكانم وفياغ اوعيان (51)
 .ا الصوليولم أجده برواي 911: م الغزاليديوان أبي نوان (51)
 455: م1121حركاغ التجديد في الشعر العربيم د. عبد القادر الق م مست  من الكتاب التذكاريم القاهرةم  (51)
م )د. 1147هر(م القاهرةم 411في محاسن أه  العصرم أبو منصور عبد المنال بن محمد الثعالبي )غ  ينظر: يتيما الدهر (59)

)  :1 /11 – 11  
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الحا  لذا كان عنري م النجروء  هويتمتع بما تتمتع ب  أسرت  الحاكما في حنب فنين ك  الشعراء عن  هذ
اإلبرداا الشرعري  فريإل  التكسب بأشعارهم. فكان ل رذا الحصرر لنموضروعاغ الشرعريا اثرر سرنبي كبيرر 

لشاعر إن يكسر هرذا ال رول ل ررج مرن المرديح وليرره إلر  إبرداعاغ أدبيرا متكامنرا ذاغ فنو است اا ا»
 . (54)«يق أبعاد شموليام دون حصر الشعر في عالًاغ أو ش واغ ش صيا محدودة وض

لكررن سررن ا المتنقرري القويررا الترري لالبررا  مررا تكررون مسررتمدة مررن سررن اغ أ رررى فرضررغ هررذا الواًررع عنرر  
تنقي معنويا  وربح الشاعر ماديا  و سر الشعر في هذه المعادلا التري حراو  شعراء هذا العصر فربح الم

الشعراء ال روج من ا فنم يتكسلبوا بأشعارهم فكان عني م أن يدفعوا ضرريبا ذلرال وهرو إن أشرعارهم  بعض
في  نيها أو وزير أو شري  مع إن ا ربما حمنغ  تنظمتنال ًد  واها النسيانم ولم تن  الش رة ون ا لم 

 من اإلبداا. كثيرا  في  يلات ا 
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