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التصوير الفنّي الباهت للرتاث يف شعر ابن نُباتة خاصة مدائحه النبوية
*

سيدحممد أمريي
امللخص

عاش ابن نباتة يف فرتة االطحنااط؛ فا صابغ شعره بالصبغة اليت كانت عليها األشعار يف تلك الفرتة ،من تقليد وتكرار واستخدام ماا ال
يصلح أن يكون مادة يف الشعر.
أما تقليده ،فقد كان من كبار الشعراء؛ كامرئ القيس ،وطرفة بن العبد ،وخنساء ،وحسّان بن ثابت ،وكعب بن زهري ،وأباي تاام،
واملتنيب وأبي نؤاس.
وأما التكرار ،فقد ظهر يف املعاني املكررة الكثرية يف ديوانه .نذكر على سبيل املثال ،املعاني املتكررة اليت ذكرها يف مدح الرسول  ،واملعاني
اليت كرّرها يف مدح أمراء زمانه املختلفني.
وأما ما ال يصلح أن يكون مادة يف الشعر ،فهو استخدامه ملصالحات أدبية من طحناو وعارو

ومصاالحات علاحل ا اديث أو الرجاال

ومصالحات صوفية.
قد استفاد ابن نباتة من القرآن وا ديث معنى واقتباساً؛ فربز املفهوم الديين جليّاً يف ديوانه نزوالً مناه عناد رغباة األوسااط األدبياة
والناس آنذاك؛ ألن املفهوم الديين كانت له منزلة ،وال بد للشاعر أن يلبّي هذا الالب ،وأن يقف عند هذه الرغبة العامة؛ كما أنه صوّر لنا

اجلانب الالأخالقي يف زمانه بأشعار ماجنة ،وهي كثرية يف ديوانه.
املفردات الرئيسيّة :ابن نباتة ،األسلوب الشعري البن نباتة ،التصوير الفنّي ،الرتاث عند ابن نباتة

املقدمة
فرتة االطحنااط هلا ميزاتها اخلاصة ،وآثارها يف جوانب ا ياة كافة .و منها الشعر ،ملِا طرأ عليه من ضعف وسقوط ألسباب كثرية
اا كتفشّي العجمة ،والرطانة ،ومخول األذهان ،وإزراء امللوك بالشعر والشعراء اا  ،وملِا كان من هجوم التّرت من أثر عظيحل يف عادم
إقبال العام واخلاص على الشعر .

اا تاريخ التسلحل /8/3831 :ها .ش (1228/ 2/1/م)؛ تاريخ القبول /883 311 :ها .ش (1221393 8م).
* أستاذ مساعد يف قسحل اللغة العربية وآدابها جبامعة آزاد اا جنف آباد.
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ولذلك ابتعد الشعراء عن االبتكار ،وأخذوا يقلدون القدامى ،وحيذون حذوهحل يف كل شيء ،وال يضيفون على دياوان الشاعر
العربي إال مضامني رتيبة مملة ،قد أساؤوا استخدامها يف كثري من األحايني.
حاولنا يف هذه املقالة املتواضعة كشف هذه اجلوانب عند أمري شعراء تلك الفرتة ،وهو الشيخ مجال الدين بن نُباتة املصري الذي
عاش طويالً يف بالط ا كام ،وقضى فرتة من الزمن طويلة يسافر فيها مان بلاد إىل بلاد ،ومان باالط إىل باالط حتاى عااد إىل مصار
أخرياً ،ومات فيها عن سن يناهز  82عاماً.
التقليد يف شعر فرتة االطحنااط
الشعر ا ي هو ما كاان امتاداداً ملاضايه متماشاياً ما ا ملساتجدات واملساتحدثات يف حاضاره .وهاو يأخاذ مان املاضاي واجلاذور،
ويستمد منه طاقاتِه ،ثحل يتجاوب م ما جيري يف الواق  ،لكن شعر هاذه الفارتة

يساتا أن يالئاحل باني هاذين الشا َقني؛ فقاد كاان

أخذه واستمداده من الرتاث تقليداً حبتاً أفقد الشعر االبتكار وا يوية ،وصارت مماشاته لواق ا ياة تكلفااً أنازل الشاعر عان مساتواه
حتى «كان التكليف والتقلي د أظهر خصائص هذا الشعر دون اجلمود الذي استوىل على القرائح ،فقطع ما بينها وبني اابتكار ،ووقف بالشعراء عند

أساليب املتقدمني ومعا يهم» (البستاني ،د ت،ص .)1 2
فقد ظلات املوضاوعات القدياة املألوفاة تسايار علاى الشاعر والشاعراء؛ كأمناا هنااك إصارار قاوي علاى أن تظال للشاعر العرباي
شخصيته ،لكن مصانعةٌ غري حقيقية ،وتبقى موضوعاته،لكن تقليدية مكررة غري أصيلة.
ولقد احظ أدباء العصر اململوكي صعوبة اابتداع؛ أل هم وجدوا أ هم مسبوقون إىل املعا ي ،لكن ذلك مل يدفعهم إىل اليأس؛ ففي
املقدمة الغزلية للمدحة النبوية جند شعراء يذكرون معا ي اعتاد سابقوهم ذكْرها يف مقدمات قصائدهم املدحية ،أو يف قصائد الغزل
اخلالص؛ مثل :معا ي ااستسقاء ملاضي الزمان ،والتلهف على أحوال سالفة؛ كقول ابن باتة:
سَقَى اهللُ أكنافَ الغَضا سائلَ احلَبا

وإنْ كنتُ أسقي أدمعاً تتحدّرُ

ضا عنه الزمانُ بياضه

وخلّفه يف الرأس يزهو ويزهَرُ

وعيشاً

(حممد 111،م ،ص )119
ومن أجال أن يعاوّ

الشااعر عماا يف شاعره مان ضاعف يف املعناى واألسالوب ،أخاذ يتالعاب باأللفااظ ،ويساتخدم اسسانات

البديعية ،وسيلة للتغاية على هذا الضعف .فجاء الشعر مليئاً باسسنات من جناس وتورية وما إىل ذلك من البديعيات.
وجرى الشعر يف طريقني؛ هما :اإلباحية والزهد .وكان على كل حال تقليداً واقتباساً مع زيادة يف الزخرفة؛ ألن الزخرفة أصبحت
كل شيء يف الكتابة والشعر .والشاعر الشاعر من تفوّق على غريه يف تكديس احملسنات ،وتركيب األسجاع ،ورصف التوريات؛

و اإلكثار من األجناس» (الفاخوري 181،م ،ص .)/83
التصوير الفين الباهت
انعكس الرتاث اجلاهلي والعباسي يف شعر ابن نباتة انعكاساً واضحاً .فقد كان الشاعر يعبّر عن مضامني ذلك الرتاث ،ومن أجل
أن يكون اقتباسه هذا مثيناً مقبوالً ،يسلك طريقني يف ذلك؛ وهما:
ال .استخدام أشعار ذات صور فنية وأدبية عالية كانت قد أخذت مكانتها يف األوساط األدبية؛ كاستخدامه ملضاامني عادد مان
أو ً
املعلقات ،وأشعار املتنيب الراقية ،وباقي الشعراء اآلخرين الذين أخذوا مكانة عالية بني املتأدبني؛
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ثانياً .ا ستخدام معان ذات أثر نفسي قوي عند املسلمني العرب؛ وذلك فيما ي تعلق بالرسول الكريحل  يف مدحه ،مان
ذكر معجزاته ،وتفضيله على سائر األنبياء .وبهذا املضمون القيّحل اسبّب لدى نفوس املسلمني أراد الشعراء أن يعوّضوا عما يف
شعرهحل من الضعف.
هناك أسلوب آخر سلكه الشاعر ابن نباتة ،وهو استخدامه مصالحات أدبياة وعلمياة وصاوفية مان أجال أن يازوّد شاعره بثاروة
معنوية زمخة ،غري أن هذه املصالحات ال تصلح أن تكون مادة للشعر؛ لبعدها عن اخليال ،ولفقدها مقوّمات الكلمة الشعرية اليت
جيب أن اخاطب القلب واألحساس والعاطفة قبل كل شيء ،بينما هذه املصالحات تنشغل بالعقل واالساتدالل أكثار مان انشاغاهلا
بهذه املكونات الشعرية.
فلنرتك البحث يف هذا اجلانب من شعره؛ ألنه ال يتناسب م عنوان حبثنا الذي طحنن بصدده ،وهو الكشف عما يف هذا الشعر من
أثر الرتاث.
ولنستشهد اآلن مبا أفاد الشاعر من أشعار كبار الشعراء ،نبحثها على الرتتيب التارخيي على عادة دارسي قضايا تاريخ األدب العربي.
 .تقليده لشعراء جاهليني
 . .قال امرؤ القيس يف مال معلقته:
بسقط اللِوى بنيَ الدَخول فحومل

قفا َبك من ذكرى حبيب ومنزل

(السابق ،ص )12
أخذ ابن نباتة قسماً من هذا البيت ،وصاغه صياغة أخرى يف ثالثة أبيات له؛ وهي:
فـلـلّـهِ ذكـــرى مـــنـزلٍ وحـــبيــب

يُذَكِرُ ي مَغنى حِماهُ مجاَلهُ

(ابن نباتة،د ت ،ص )91
ملنازل

فيا صاحبَيْ رَحْلي قِفا بك من ذكرى

أحبّاءُ

ساروا

قبلنا

فقلتُ جلفينّ البعيدُ كَراهُما

قفا بك من ذكــرى ديــار وجــريان

(السابق ،ص ) 19
(السابق،ص )919

كان الصفدي من معاصري ابن نباتة ،وقد كان مشهوراً بكثرة سرقاته من أشعار ابن نباتة .فكتب األخري كتاباً اماه خبز الشاعري
يوبّخ فيه الصفدي على ذلك.
وأرسل الصفدي إىل ابن باتة بقصي دة عتاب جعل شطورها الثا ية أعجازَ معلقة امرئ القيس ،مفتتحاً هلا بقوله:
أيف كلّ يوم منك عَتْبٌ يسوءُ ي

كجُلمود صخر حطّه السّيل من علِ

ولعله كان يعاتبه لتسجيله عليه سرقات منه يف كتابه خبز الشعري .وصنع ابن باتة صنيعه ،فردّ عليه بقصيدة من فس الطراز،
شطورها الثا ي ة مقتبسة من فس الشطور يف معلّقة امرئ القيس .واستهلّها بقوله:
فَطمْتُ وَائي ثمّ أقبلتُ عاتباً

أفاطمُ مَهْالً بعضَ هـذا التـدلّل

عَتْبُها

املُ َفصّل

بروحيَ

ألفاظٌ

تَع َرضَ

تَعَ ُرضَ

أثناءِ

الوِشاح
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فأحْينيَ وُ ّداً كان كالرَسم عافياً

بسقْط اللّوى بنيَ الدّخول فحومل

(ابن نباتة ،د ت ،ص /11؛ نقالً عن :ضيف ،د ت ،ص )1 3
 .1.قال طرفة بن العبد يف مال معلقته:
ثَــهْمَد

تَلوحُ كباقي الوَشْم يف ظاهر اليد

لِــخولةَ

ببُ ْر َقةَ

أطـــاللٌ

صحْيب عليّ مطيّهم
وقوفاً بها َ

يــقولون ا تهلِك أسى وتَـــجَلّد

(طرفة 119،م ،ص 88اا)81
ثحل واصل الكالم يف آخرها وقال:
ستُبدي لك األيامُ ما كنتَ جاهالً

ويأتيك باألخبار مَن مل تزوّد

(السابق ،ص ) 12
وأفاد الشاعر ابن نباتة من هذه األبيات ،وصاغها بهذه الصورة:
تُحدّثك األ فاسُ فيها عن اللُما

ويأتيك باألخبار مَنْ مل تزوّد

شم
فشِم بارقاً قد خوّلتْك وا تَ ِ

خلولةَ

ثهمد

أهْمَلتَ منها ما أ َردْتَ وبعضَها

اديتَ :ا تهلِك أسى وتَجَلّد

أطالاً

بربقة

(ابن نباتة ،د ت ،ص ) 18
(السابق،ص ) 22
 ./.قالت اخلنساء يف رثاء أخيها صخر:
وإنّ صخراً لتأّمتُ اهلداةُ به

كأ ّه عَلمٌ يف رأسه ارُ

( 11/م ،ص )132
أخذ املعنى ابن نباتة وقال:
لي
كيف

صديقٌ
يُخفي

يَسوء ي

مـــا يُقاسي مِن األلــم

شُجو َه

ارٌ عــلى عَلم

وهي

(ابن نباتة ،د ت،ص )9/3
هناك ظاهرة قدية العهد يف الشعر العربي تسمى يف البدي «التصري » ،وهو أن تكون قافية الشار الثاني هي قافية الشاار األول
نفسااها وزن ااً ورويّ ااً وش اكالً .وهااو يف الشااعر مستحساان ،لكنااه غ اري ضااروري ،وقااد اسااتفتح بااه مجي ا املعلقااات وأكثاار قصااائد
اجلاهلية؛وهذا هو املكان األكثر استحباباً لإلتيان بالتصاري  ،لكان هاذه القاعادة البديعياة الايت كانات تاأتي عفوياة ناادرة ،صاارت
كغريها من القواعد البديعية يف عصر االطحنااط أداة تعبريية مملة أكثر الشعراءُ من اإلتيان بها.
أما ابن نباتة ،فقد استهل ديوانه بقصيدة مصرّعة،ليستمر التصري يف كثري من قصائده.
من ذاك القبيل قصيدة طويلة كل أبياتها مصرّعة ،قاهلا ابن باتة يف أبي صصري ،وهو أحـد شـعراء زما ـه ،واقـحح عليـه وز َهـا
وقافيتها؛ مطلعها:
وهاربٍ من رضوانْ

أوقعين يف النّريانْ

واحلسنُ شيءٌ فتّانْ

أفْنانْ

وللشّـــــجون
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وجَلَ صُنْع الرمحنْ

خالق قَدَّ األبْــــدانْ
(ابن نباتة ،د ت ،ص 228؛ نقالً عن :يوسف122/،م ،ص )/2

 .1تقليده للشعراء العباسيني:
استفاد شعراء عصر االطحنااط من شعراء العصر العباسي كثرياً ألسباب عديدة .منها ألن أولئك الشاعراء خلفاوا أعمااالً شاعرية
خالدة وعظيمة من الناحية الفنية؛ وألن الشعر العباسي مليء باملضامني الدينية اليت أولا بهاا شاعراء عصار االطحناااط .وأخارياً ألن
جلّ شعراء العصر العباسي كانوا يف بالطات ا كام ،ويتعاملون م هذه الفئة ا اكمة ،وقد أحسنوا معاملتهحل ،وهي ا ال نفساها
اليت كان عليها شعراء عصر االطحنااط؛ مبعنى أن شعراء العصر اململوكي أيضااً يرتاادون باالط ا كاام ،فنظاروا إىل شاعر الشاعراء
العباسيني ،ليأخذوا منهحل ما أرضوا به حكام زمانهحل.
 . .1قال أبو تام يف مدح املعتصحل عند فتح عمّورّية:
السّيفُ أصدقُ إ باءً من الكتب

يف حدّه احلدُ بني اجلدّ واللعب

(أبو تام 1222،م ،ص )/
قال ابن نباتة يف األسلوب نفسه:
وكلّمتْنا سيوفُ الكُتْب قائلةً

ما السَيفُ أصدقُ إ باءً من الكتُُب

(ابن نباتة ،د ت ،ص )9
 .1.1قال املتنيب:
يا أُخْتَ خَري أخ يا بنتَ خري أب

كنايةً بهما عن أشْرف النَسب

(الربقوقي ،د ت ،ص )98
وقال ابن نباتة:
جادَتْ ضرحيك للرّضوان غادية

يا أختَ خري أخ يا بنتَ خري أب

(ابن نباتة،د ت ،ص )98
قال املتنيب:
لكلِ امرئٍ من دهره ما تَعَوّدا

وعادة سيف الدّولة الطَعْنُ يف العِدى

(شيخو ،ب د ت  ،ص )98
وقال ابن نباتة:
فعاداتُ سيفِ الدولةِ الطعنُ يف العِدى

وعاداتُ ذا الطَعْنُ يف العِدى واألحبّة

(ابن نباتة ،د ت ،ص )9/2
قال املتنيب:
وا َحرَ قلباه ممّن قلبه

ومَنْ جبسمي وحالي عنده سَقَمُ

(العكربي،آ د ت ،ص )/31
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قال ابن نباتة:
وا َحرَ قلباهُ ممّن قلبه شَبم

يزهُو الشَآمُ مبَنْ فارقتُ طَلْعتَهُ

(ابن نباتة،د ت ،ص )9/2
قال املتنيب:
ما

َمن يَهُنْ يَسُهلِ اهلوانُ عليه

ِلجُرْح

مبيْت

إيالمُ

(العكربي،ب د ت ،ص )19
قال ابن نباتة:
جَرَحوه

فما

تألّمَ

ما

جُرحاً

ِلجُرْح

مبيْت

إيالمُ

(ابن نباتة ،د ت ،ص )9/2
للمتنيب أسلوب يف املدح ،وهو أن يشرك نفسه يف مدح من يدحه ،مما سبّب إزعاجاً عند سيف الدولة .ومباا أن املتانيب وأسااليبه
الشعرية القت قبوالً حسناً عند األوساط األدبية ومن ذلاك إشاراك الانفس يف املاديح «فـال يفـوت الشـاعر (ابـن باتـة)إشـراك فسـه يف
موضوع املدح متشّياًمع مذهب أبي الطيب الذي أصبح قاعدة عامة لدي الشعراء الذين جاؤوا بعده؛ ف أفاد ابن باتة من هذا األسلوب ،وجاءبه يف
شعره حيث قال:
َم َدحتُك بالشِعْرَي وغريَك بالشِعْرِ

شدْتُ أمداحاً تقولُ لِمَنْ أتَتْ
وأ ْ َ

(ابن نباتة ،د ت ،ص  18؛ نقالً عن :األيوبي 112،م،ص ) 28
كما قال يف مكان آخر:
أُ َعدَُ بها مِن صا َغةِ الشُعراء

أصوغُ على الدُرّ اليتيم مدائحاً

(ابن نباتة،د ت ،ص ) 2
لعل ابن نباتة هو واحد من أكرب شعراء العصر اعتزازاً بشعره .فهاهو يعتدُ بشعره كما اعتدّ من قبله املتنيب قائالً:
مَ ْن مُبلغُ العُرْبَ عن شعري ودولته

إنّ ابنَ عبّاد باقٍ وابنَ زيدو ا

ويف سياق مدحه امللك املؤيد ،صاحب محاة،افتخر ابن نباتة بشعره وقريضه فقال مبالغاً:
تعلّمْتُ أ واعَ الكالم برفده

فأصبحتُ أعلى الناس شعراً وأحسنا

(ابن نباتة ،د ت ،ص )981
وكثريةٌ هي مفاخر ابن باتة اليت جعلها خواّمت شعره،اسيما يف مدائحه اليت هيمنت على موضوعات ديوا ه .منها واحدة ختم بها
مدحة كادت أن تبلغ مخسني بيتاً .فبعد أن عَدّ حمامد ممدوحه وفضائله عليه قال:
وكم أ طقَتْ ُعماهُ منّي مدائحاً

سَرى ذكرُها غرباً وشرقاً فأدْجلا

أبا اخلري ُخذْها مِن ثنائي كرائماً

أبَتْ عن سوى أكفائِها أنْ تَزَوَجا

أوا ِسُ أبكارٌ يَحقُ لِحُسنها

على ساكن األمصار أن يتربّجا

(ابن نباتة،د ت ،ص 1؛ نقالً عن :يوسف122/،م،ص)/32
 ./قال أبونؤاس «قص ي دة يعرض في ها بالنظام شي خ املعتزلة لتشدّ ده يف أمر الغفران ،وي تهمه بالكفر وحتقري الدين:
دَعْ عنك لَوْمي فإنّ اللّوْمَ إغْراءُ

وداوِ ي باليت كا ت هي الدّاءُ
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صفراءُ ا تن ِزلُ األحزانُ ساحتَها

لو مَسَها حجرٌ مسَته سَــــرّاءُ

(شيخو،ب د ت ،ص )29
وقال ابن نباتة يدح قاضي القضاة تقي الدين السبكي (املتويف /23ها) ،والد الكاتب الفقيه تاج الدين السبكي ،مضمّناً قول أباي
نؤاس يف همزيته:
لو مسَ تهذيبُه أو رِفْقُه حجراً

َمسَتْه

يف

ِمن بيت فضل صحيح الوزن قدْ رَجَحَتْ

به

مفاخرُ

حالتَيه

ألفُ
آباءٍ

سرَاء
وأبناء

...
إن أقطع الليل يف مدحي له فلقد

َح ِمدْتُ عند صباح البشر إِسرائي

...
يا جاحداً رامَ أنْ ختفى له مِنـــَن

هيهاتَ! مـا املِسْكُ مَطْ ِويّ ًا بإخفاء

(ابن نباتة ،د ت ،ص  1اا 2؛ نقالً عن :األيوبي 112،م ،ص ) 22
كما قال ابن نباتة يدح امللك األفضل األيوبي ويعزّيه بوالده امللك املؤيد صاحب محاة:
َهناءٌ مَحا ذاك العزاءَ املقدَما

فما عبسَ احملزونُ حتى تَبسّما

ثغورُ ابتسام يف ثغور مدامع

شبيهان ا ميتازُ ذو السَبق منهما

َردُ مَجاري الدمع والبشرُ واضحٌ

كوابل غَيثٍ يف ضحى الشمس قد همى

(ابن نباتة ،د ت ،ص )911
وما كان ذلك إال تقليد لعبداهلل بن همام وأبي نؤاس؛ إذ إن
باب التعزي ة بامللك الراحل والتهنئة بامللك القادم قديم يف الشعر ،وقد فتح هذا الباب للشعراء عبداهلل بن همام السلولي؛ فإ ه ملا
مات معاوية ،توىل يزيد ابنه ،ومل يقدم عليه أحد على تعزيته حتى قام عبداهلل بن همام فقال:
اصربْ يزيدُ فقد فارقْتَ ذا مِقَةٍ

واشكُرْ حباءَ الذي بامللك حاباكا

ا رُزْءَ أعظمُ يف األقوام قد علموا

مـــمّا رُزِئْتَ وا عُقْبًي كـــعُقبــاكا

وبعده قال أبو ؤاس يهنّئ األمني باخلالفة بعد موت الرشيد:
َج َرتْ جوارٍ بالسّعد وال َنحْس

فالناسُ يف وَحْشة ويف أُ ْس

والعنيُ تبكي والسِنُ ضاحِكةٌ

فنحنُ يف مأتَم ويف عُـرْس

يُضحكها القائمُ األمني ويُبكيـ

ـها وفاةُ الرشيد باألمس

(الركابي 113،م،ص 8/اا) 88
قد عُرف أبونؤاس باردياته يف األدب العربي ،والشعراء الذين أتوا بعده قلدوه يف وصف الارد والقنص ،وشاعرنا

تفُته هاذه

أيضاً؛ فقد قلده يف وصف الصيد وساحة القنص ،وما استخدمه من وسائل فيه.
فقد خرج مع األفضل يف رحلة صيد .فوصفها يف أرجوزة طويلة يفت على مائة بيت وصف فيها رياض محاة؛ ثم أطنب يف وصف
القنص بالشواهني والصقور والكالب والبندق مثل قوله:
وكلُ شاهني شَهيّ املُرتقى

كبارقٍ طار وصَوْب قد هَمَى

لصيده

وكيده

بينا

تراه

ذاهباً

معتصماً

بأيده
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حتى تراه عائداً من أفْقه

ملتزماً

اجلناح

مُواصل

وكلّ

صَقْرٍ

طائرَه

يف

ال ُغدُوِ

عنقه
والرَواح

ذو مُقْلةٍ هلا ضِرامٌ واقِد

يكاد يشوي ما يصيد الصائد

كأمنا

املِخْلبُ

منه

مِنْجل

صدِ أعمار الطيور مُرْسَل
ِلحَ ْ

وكلُ

منسوب

إىل

سلوق

أهرت وثّاب اخلُطى َمشوق

اشر األظافر

اشر

طاوي الفؤاد

يا عجباً منه لطاوٍ

ويسْبِقُ الوهمَ إلدراك املنى

َيعَضُ بالبيض وخيطو بالقنا

وإمنا متثّلنا بهذه األبيات مجيعها من األرجوزة ،على أن أرجوزة الطرد املليئة باأللفاظ الغريبة عنـد أبـي ـؤاس ومـن جـاؤوا بعـده

استحالت إىل هذه اللغة السهلة عند ابن باتة (ضيف ،د ت ،ص 1 2اا.)1 3
وضمن ابن باتة ألبي ؤاس فقال:
وحَسْبُ حاليَ إ ْن كا َن الصدودُ رضًى

َفداوِ ي باليت كا تْ هي الدَاءُ

وهاك يا ساكناً قليب كؤوسَ طال

لو َمسَها حجرٌ مسَتْه ضرّاءُ

(ابن نباتة،د ت ،ص  3؛ نقالً عن :يوسف122/،م ،ص )/23
ويف تشبيه اهلالل بأشياءَ بديعةٍ تزيد على سبعني تشبيهاً .واعتنى الشيخ مجال الدين بن باتة جبمع بعضها يف قصيدته الرائية
اليت امتدح بها امللك املؤيد صاحب محاة ،واليت أوهلا:
يا شاهرَ اللّحظِ حُبّي فيك مشهورُ

وكاسِرَ اجلَفْن قليب منك مكسورُ

أما هذه التشبيهات التقليدية اليت مجعها الشاعر يف القصيدة املشار إليها ،فقد وردت يف قوله:
كأنَ شكلَ هالل العيد يف يده

َقوسٌ على مُهَج األعداء موتورُ

أو ِمخْلبٌ َمدَه َسْرُ السّماء هلم

فكلُ طائر قلب منه مذعورُ

أو مِ ْنجَلٌ حلصاد القوم منعطف

حلدَين مطرورُ
أو خنجرٌ مُ ْرهَف ا َ

وهاك يا ساكناً قليب كؤوسَ طال

(لو مسّها حجرٌ مسَتْه ضرّاءُ)

أو َعل تِرب أجادتْ يف هَديّته

إىل جواد بن أيّوبَ املقاديرُ

أو راكعُ الظهرِ شكراً يف الظالم على

مَنْ فضلُه يف السما واألرض مشكورُ

أو حاجبٌ أمشط يبين بأنّ له

عمراً له يف ظالل املُلْك تعمريُ

أو زورقٌ جاء فيه العيدُ منحدراً

حيث الدُجى كعُباب البحر مسجورُ

أو اَ ،فقُلْ ش َفةٌ للكأس مائلة

تُذكّرُ العيشَ أنّ العيشَ مذكورُ

أو ا ،فنصف سِوارٍ قام َيطرحه

كفُ الدُجى حني عَمَتْه التباشريُ

أو ا ،فقطعة القيد فُكّ عن بَشرٍ

أخنى الصيامُ عليه فهو مأسورُ

أو ا ،فمنْ رمضانَ النونُ قد سقطت

ملّا مضى وهو من شوّال حمصورُ

ها (ابن نباتة،د ت ،ص  83؛ نقالً عن :باشا 111،م،ص.)/82
بلغت التشبيهات اهلاللية اليت مجعها الشاعر أحد عشر تشبي ً
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البديعيات عامة
كان للبديعيات أو املدائح النبوية حظ وافر يف أدب عصر االطحنااط؛ فال جتد شاعراً إال وقد تارق إىل هذا املوضوع ،وصاا ماا
استااع صياغته« :إن املديح النبوي يف العصر اململوكي قد أضحى فنّاً شعرياً مستقالً ،له أصوله وقواعده ،وله شعراؤه الذين وقفوا شعرهم عليه»
(حممد 111،م،ص  ،)12/إال أن البديعيات كسائر شعر هذه الفرتة

تسلحل من التبعية والتقليد؛ فجاءت علاى نفاس الاريقاة الايت

كانت عليها يف العصور السابقة« :إ ا الحظ أن شعراء العصر يف مدائحهم النبوية قد التزموا األصالة؛ فاقتفوا آثار سابقيهم ،والتزموا منهج

الفحول أسلوباً ودرباً؛ فنسبوا وتشبّبوا ووقفوا على األطالل ،عا وا مشاقّ السفر وكابدوا األهوال ( »...يوساف122/،م ،ص  ،)/2/ولكان
هذا ال يعين أنهحل قد انسابوا انسياباً حبتاً ،و يأتوا بشيء ُيذكر يف هذا اإلطاار ،بال ساعوا إىل أن يصابغوا تقليادهحل مباا يتناساب ما
متالبات عصرهحل ،إال أن هذه املتالبات

تكن سوى تغيريات يف ظاهر الكالم دون املساس بروحه الرتاثية ،ودون إعاائاه صابغة

تتالئحل م مواصفات الشعر ا اصل على مقومات تامة ،حتى نستاي أن نسميه مستقالً بذاته.
وعاد الشعراء إىل الشعر العربي القديم حياكو ه ويعارضون قصائده ويضمنون أبياته ويستعينون به على أغراضهم .فجاءت بعض
قصائدهم خليطاً غريباً من الشـعر القـديم ومـن صـنعة عصـرهم .فهـم يريـ دون إظهـار معـرفتهم بـالحال الشـعري ،وبـراعتهم يف

استخدامه ليعطيهم ذلك وعاً من األصالة .ويريدون إثبات مقدرتهم على اصطناع فنون البديع اليت فُنت بها أهل عصرهم»
(حممد 111،م،ص )//8
فجاءت قصائدهحل معنيّة جبزئيات العمال األدباي دون وحدتاه وأهدافاه .فالقصايدة عاماة ليسات مرتابااة األجازاء ،وال متناساقة
البناء .الشاعر فيها مشغوف بغر

من أغرا

الشعر مثل املدح ،مغرق فيه ،متهالك عليه ،ال ينظر إىل ما حييط به من األحداث،

وال يهتحلّ مبعاجلة املوضاوعات الايت تهاحلّ الشاعر ،وال حيااول التقااط األحاداث اهلاماة الايت يعااني منهاا متمعاه اإلقليماي اخلااص،
والديين العام ،حتى يكون الشعر يف خدمة األمّة .فالشاعر جياب أ ن يكاون لاه مفهاوم ووظيفاة ومتعاة اخادم الفارد والتما واألمّاة،
وتهيّئ هلا كل األسباب اليت تنتشلها من براثن اسن والتخلف؛ ثحل تدفعها إىل األمام يف ميادين الرقيّ و التقدم.
يكن حياول التخلص من الذاتية واالناوائية ،و يكن يسعى إىل االنفتاح على متمعه بالتجدياد

الشاعر يف هذا العصر عامة

يف موضوعاته ومعانيه ،بل بقي اا كما كان سابقاً اا يأخذ من سابقيه لفظاً ومعنى؛ كما نرى عند شاعرنا يف هذه الساور.
بديعيات ابن نباتة
قبل البدء بالبحث عن بديعيات ابن نباتة ،ال بد من اإلشارة إىل أن قصدنا من التارق إىل بديعياتاه هاو استكشااف ماا فيهاا مان تقلياد
للماضني يف مدائحهحل النبوية؛ ثحل إرجاع هذه املضامني إىل أصوهلا األوىل ،وال نقصد حتليل هذه البديعيات ،وما فيها من مضامني.
البن نباتة مخس قصائد يف مدح الرسول الكريحل .
األولي .اهلمزية ،ومالعها:
شجُوُنٌ

حنوَها

العُشَاقُ

فاؤُوا

وصَبٌ ما له يف الصَربِ راءُ

(ابن نباتة،د ت ،ص )
وتق يف تسعة وتسعني بيتاً.
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والثانية .الرائية ،ومالعها:
صحا القلبُ لوا َسْ َمةٌ ت َتخَطَرُ

وملعةُ

برق

بالغضا

تتسَعَرُ

(السابق،ص) 82
وتق يف تسعني بيتاً ،وهي خري ما يف ديوانه.
والثالثة .العينية ،ومالعها:
يا دارَ جريتنا بسفح األجرع

ذكرَتْكِ أفواهُ الغُيول اهلُمَع

(السابق،ص)112
وتق يف مثانية ومثانني بيتاً.
والرابعة .الالمية ،ومالعها:
ما الطَرفُ بعدكمُ بالنّوم مكحولُ

هذا وكَم بيننا مِن ربعكم ميلُ!

(السابق،ص )//1
وتق يف تسعة وسبعني بيتاً.
واخلامسة .امليمية ،ومالعها:
أوْ

مدحيَك

فاملقامُ

عظيمُ

من

دو ه

املنثورُ

واملنظومُ

(السابق،ص )918
وهي أقصر مدائحه وأضعفها.
إنه ي عترب من املقل ني يف قول املدائح النبوية .وقد ي كون أنه نظحل بديعي اته ا ستجابة منه لالب األوساط األدبي ة آنذاك اليت
أوْ لت املدح النبوي أهمية كربى ،مما دف الكثريين إىل قول البديعيات ،حتى ولو تعوّ دوا على قول أشعار يتنافى مضمونها
م املدحيات؛ كما فعل الشاب الظريف الذي تعوّد على نظحل أشعار ملي ئة باالون ،ولكناه قاال أشاعاراً يف مادح الرساول
أيضاً.
بديعيات ابن باتة مليئة باحملسنات البديعية مماشاةًمع ما فُنت به أهل عصره ،مليئة بالتكرار اللفظي واملعنوي .فهو قد كرر مضامني
خمتلفة يف قصائده؛ كذكره املتكرر ملعجزات الرسول وشجاعته وكرمه .تبدأ القصائد هذه على طريقة اجلاهليني بالنسيب ووصف
الراحلة،إا أن هناك إشارة من الشاعر إىل موضوع احلقيقة احملمدية ،ومفهومها الغامض عند املتصوفة؛ إذ يقول:
تنقَلَ وراً بنيَ أصالب سادةٍ

فللّه منه يف مسا الفضـل َيّرُ

به أيّد الطّهرُ اخلليلي فا َتحَتْ

يداه على األصنام تَغزو وتكسرُ

ومن أجْله جيءَ الذّبيحان بالفِدى

وصنيَ دمٌ بني الدِماءِ مُــطهَرُ

(ابن نباتة،د ت ،ص  81؛ نقالً عن:مبارك ،د ت ،ص )1/2
ويف ذلك مايدل على مدى أثر املتصوفة يف تلك الفرتة.
وهنا نريد الكالم عن أثر الرتاث العربي يف مدحي ات ابن نباتة .نبدأها بالبحث عان آثاار حساان بان ثابات األنصااري شااعر
الرسول األول.
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أثر حسّان بن ثابت:
نقل ابن نباتة يف همزيتاه الايت ي عار

بالكاافرين البيا ت الثااني مان قصاي دة حساان دون أن حيادث فيا ه أي تغايري حياث

يقول:
فقل
وإنّ

للملحدين
أبي

ووالدَه

تنقّلوها

جَحـــيماً

وعِرضي

لِعِرض

إ ّنا

منكم

بُــراءُ

حممد

منكم

وقاءُ

«ويف هذا ما يشعر بأ ه كان يعارض همزية حسان بن ثابت» (السابق،ص )1/؛ فإن حسان يف همزيته اليت قاهلا يف فتح مكة أشار يف

كثري من أبياتها إىل منكري الرسالة وتوعدهم فيها:
شهدْتُ
فإنَ

به
أبي

وقومي
ووالدَه

صدَقوه

فقلتم ما ُجيبُ ومــا

شاءُ

وعرضي

منكم

وقاءُ

لعِرض

حممد

(شيخو ،آ د ت ،ص )18
وقد عبّر الشاعر فيها صراحة عن تأثره بكعب بن زهري وحسان بن ثابت؛ إذ يقول:
فهل لي إىل أبيات طيبةَ مَطْلعُ

به خملصٌ من إسار شقائي

أصوغ على الدُرِ اليتيم مدائحاً

أُ َعدُ بها من صاغة الشّعراءِ

ببيت زهريٍ حيث كعبٌ مباركٌ

وحسان مدحي ثابت ورجائي
(ابن نباتة،د ت ،ص  2؛ نقالً عن :حممد سا  111،م ،ص )//8

و يف قصيدته العينية يرى نفسه خليفة حسان ،فيقول:
إنْ كنت حسّا اً مبدحك ائباً

فسناك أرْشده وقالَ لي اتبع

(ابن نباتة ،د ت ،ص )11/
وفيها يقول أيضاً:
ماذا عسى املدحُ الطَهورُ يديرُ من

كأس الثنا بعد الكتاب املــحع

بثنائها

هَبَطتْ إليك من احمللِ األرفع

بعد

احلواميم

اليت

والبيت الثاني من قصيدة ابن سينا يف النفس ،ومالعها:
هبطتْ إليك من احملل األرفع

ورقاءُ

ذاتُ

تدلّل

ومتنّعِ

(مبارك،د ت،ص )1/3
أثر كعب ابن زهري
وأكثر قصيدة من قصائد املدح النبوي اليت عورضت هي قصيدة كعب بن زهري يف مدح الرساول  .ويرجا ذلاك إىل أساباب
كثرية؛ منها :أنها قيلت يف رسول اهلل  أثناء حياته،وأثاب عليها؛ فمعارضتها تقرّب الشاعر من أن تكون قصايدته مقبولاة عناد
ممدوحه؛ وألنها قصيدة قدية احتفل بها كعب كثرياً؛ فمعارضتها تعاي الشاعر معرفة بالشعر العربي األصيل ،ويفياد منهاا شاكالً
وموضوعاً ووزناً وقافية.
أفاد شاعرنا منها وقال قصيدة يف معارضتها
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بدأها بقوله:
ما الطّرْفُ بعدكمُ بالنوم مكحولُ

هذا وكَم بيننا من ربعكم ميلُ!

ما ميسِك اهلُدبُ دمعي حني أذكركم

إا كما يُمسِك املاءَ الغَرابيلُ

وبعد أن يتغزّل على طريقة كعب ،يضيف إىل مقدمته الوعظ وذكر األماكن املقدسة ،و ينتقل إىل املدح على طريقة كعب ،فيقول:
إن مل أ لْ عمالً أرجُو النجاةَ فلي

من الرسول ِبإذن اهلل تنْويلُ

ويسهب يف مدحه مضيفاً املعجزات والصنعة اليت عرفت يف عصره ،حتى إذا وصل إىل اخلامتة ،صرّح مبعارضته لكعب فقال:
إن كان كعبٌ مبا قد قال ضيفك يف

دار النعيم فلي يف الباب تطْفيلُ

وأينَ كابن زهريٍ لي شذا كلِم

مَـــطلولُ

رَبيعُها

بغمام

الغرب

هذه املعارضة مأخوذة من الشكل الشعري لقصيدة كعب ،وهي بذلك شكل تقليدي .وأمّا ما أضافه الشاعر ،فال خيرج القصيدة عن

أساسها األصلي (حممد سا  111،م ،ص .)/32
هناك أمور جتدر باإلشارة إليها عند مقارنتنا هلاتني القصيدتني ،هي:
أوالً .إن ابن نباتة وعند اخلصه إىل املدح يتخلص على طريقة كعب؛ فكعب عندما ييأس من كل أحد ،يابين أملاه كلاه علاى عفاو
الرسول وعافه؛ إذ يقول:
أُهلينَك

إي

عنك

مشغولُ

وقال كلُ خليل كنتُ آمُله

ا

فقلتُ خلُوا سبيلي ا أبا لكم

فكل ما قدَرَ الرمحنُ مــفعولُ

ُبِئْتُ أنَ رسولَ اهلل أوْعد ي

والعفوُ عند رسول اهلل مأمولُ

(شيخو،آ د ت،ص ) 9
وقد اخلص ابن نباتة إىل املدح كذلك وقال:
إن مل أ لْ عمالً أرجُو النَجاةَ فلي

من الرسول بإذن اهلل تنويلُ

(ابن نباتة،د ت ،ص )///
فهو يأمل النوال من الرسول ،ولكن ليس من باب اجلزاء ،فهو يعرتف صراحة بأن ليس لديه عمل يرجو النجاة به ،بل أمله كله
مبين على الرسول ورمحته.
ثانياً .أخذ الشاعر عن مقدمة كعب (الارف املكحول) يف قوله:
وما سعادُ غداةَ البني إذ رحلتْ

إا أغَنُ غَضيضُ الطّرف مكحولُ

نقل ابن نباتة معنى كعب من وصف ا سناء إىل وصف نفسه؛ فحبيباة كعاب طرفهاا مكحاول ،يف حاني أن طارف ابان نباتاة
يكتحل بالنوم .وهنا تبدو الصنعة يف التورية يف لفظة «ميل»؛ إذ ورّى بها عان البعاد وأداة الكحال .فافتقادت ألفااظُ كعاب فصااحتها
عند ابن نباتة؛ إذ قال:
ما الطّرفُ بعدكم بالنوم مكحولُ

هذا وكم بيننا من ربعكم ميلُ!

ثالثًا .أخذ ابن نباتة عبارات كاملةً من قصيدة كعب مثل قوله يف مدح الرسول :
حتى أتى عربيّ يُستضاءُ به

مُهَ َندٌ من سيوف اهلل مسلولُ

(السابق،ص)/9
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أخذه ابن نباتة من قول كعب:
إن الرّسولَ َلسيفٌ يُستضاءُ به

مهنّدٌ من سيوف اهلل مسلولُ

(شيخو،آ د ت ،ص ) 3
وكذلك قال كعب:
وا متُسّك بالعهد الذي زعمت

إا كما ميسك املاءَ الغَرابيلُ

فأخذه ابن نباتة وقال:
ب دمعي حني أذكركم
ما يُمسك اهلُد ُ

إا كما يُمسك املاءَ الغَرابيلُ

وقال كعب:
كا ت مواعيدُ عُرقوب هلا مثالً

وما

إا

مواعيدُها

األباطيلُ

فاقتبسه ابن نباتة وقال:
باتَتْ زخارفُها بالصرب واعدةً

وما

مواعيدُها

إا

األباطيلُ

مفاهيحل تراثية عامة:
قصيدته الرائية هي خري ما قال يف املدائح النبوية ،ورمبا كا ت خري ما يف ديوا ه من الشعر اجليد .ومتتاز هذه القصـيدة بوضـوح
املعا ي و قوة السبك ،وابد أن يكون معاصروه تلقَوها بكثري من القبول؛ أل ها بَعث لروعة القديم .ولننظر كيف يقول:
صحا القلبُ لوا سمةٌ تتخطّرُ

وملــعةُ بــرق بالـــغضا تتسـعّرُ

وذِكرُ جبني البابليّة إذ بدا

هاللُ الدُجى والشيءُ بالشيء َيذكُرُ

سقى اهللُ أكنافَ الغَضا سائِلَ احلَيا

وإن كـــنتُ أسقي أدمُـــعاً تتــحدّرُ

وعيشاً ضا عنه الزمان بياضَه

وخلَفـــه يف الرَأس يَزهو ويَزهَـــرُ

تغيّر ذاك اللونُ معْ مَنْ أحِبُه

ومَـــن ذا الذي يا عَزُ ا يتـــغَـــريُ

وكان الصبا ليالً وكنتُ كحامل

فيا أسَفا والشَيبُ كالصبح يُـسفِرُ

ويُنكر ي ليلى وما خِلْتُ أ ّه

إذا وَضـــَعَ املــــرءُ العِمـــا َمةَ يُن َكرُ

والقارئ جيد يف هذا الشعر العذب كلمات «الغضا» ،و«البابلية» ،و«العمامة» ،وجيد كذلك عبارات« :ومن ذا الذي يا عز ايتغري»،

و«صحا القلب» .وكل أولئك إشارات إىل معان حتدّل عنها الشعراء األقدمون (مبارك،د ت،ص .)1/1
ت الذي استشهد به يف خطبته ،وهو بيت سحيم بن وثيل:
وكالمه يف الشطر الثا ي من البيت األخري يذكّر ا خبطبة احلجّاج ،والبي ِ
أ ا ابنُ جَال وطَلّاعُ الثنايا

متى

أضع

العِمامة

تعرفو ي

وقول ابن باتة:
سقى اهللُ أكنافَ الغضا سائِلَ احلَيا

وإن كنتُ أسقي أدمُعاً تتحدّرُ

وعيشاً ضا عنه الزمانُ بياضَه

وخلَفَه يف الرأس يَزهو وي ْزهَرُ

يذكّر ا بقول الشاعر:
سقى اهللُ أياماً لنا وليالياً

َمضَنيَ فال يُرْجى هلن طلوعُ
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إذ العيشُ صافٍ واألحبّة جريةٌ

مجيعٌ وإذ كلُ الزمـــان ربــيعُ

(حممدسا  111،م،ص )119
النتائج:
 .استقى الشعر يف عصر االطحنااط مواضيعه وأساليبه من الرتاث؛
 .1كان استقاؤه من الرتاث تقليداً حبتاً ومماشاته للواق تكلفاً؛
 ./أضاف هذا الشعر على الرتاث حمسنات بديعية ومصالحات ال تصلح أن تكون مادة للشعر؛
 .9ضعف الشعر بذلك و يتمكن من اإلبداع؛
 .2أخذ ابن نباتة من الرتاث معنى واقتباساً وصبغه بصبغة العصر؛
 .3كان ا ظ األوفر للمتنيب وأبي نؤاس يف أخذه الكثري الكثري منهما؛
 ./أما يف البديعيات ،فقد أخذ من حسّان بن ثابت وكعب بن زهري؛
 .8هناك مفاهيحل تراثية عامة يف شعره تداوهلا الشعراء األقدمون؛
 .1التصوير الفين عنده أضعف بكثري مما كان عليه يف الرتاث؛
 . 2للتعويض عن ذلك استخدم البدي واملصالحات العلمية ذريعة للتغاية على ذلك؛
 .للتَكرار وق مسموع يف شعره؛ سواء اللفظي أو املعنوي.
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