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 الممخص:
يتمحور ىذا البحث حوؿ دراسة الدكتور مزىر السوداني لمشعر في العصر العباسي والكيفية التي 

أنو  مزىرومعروؼ عف الدكتور  ،المنيج التأريخيومدى التزامو بأسس ومتبنيات  ،اعتمدىا في ذلؾ
يتجمى ىذا األمر عند البحث والتمعف في مختمؼ  ،بحوثوو يعتمد عمى المنيج التأريخي في دراستو 

 الخارجية بشكٍؿ دقيٍؽ عمى المعطيات اىمتامو وىو ما يبدو واضحًا مف خالؿالدراسات التي أنتجيا 
عف مدى األثر الذي  والبحث ثقافية،و اجتماعية أو أسواء كانت سياسية  المحيطة بالنصوص الشعرية،

ومعرفة  ،وكذلؾ دراسة أبرز اتجاىات الشعر الذي أنتج في تمؾ الحقبة الزمنية أحدثتو في الشعر،
وكذلؾ لبيانو ألىـ االغراض الشعرية  ،ظروؼ والمعطيات التي ساىمت في ظيور تمؾ االتجاىاتال

الدكتور مزىر لممنيج وفي كؿ ذلؾ يبدو واضحًا توظيؼ  التي كانت تدور عمى السنة الشعراء،
 التاريخي مع تداخؿ مع المناىج األخرى مثؿ المنيج االجتماعي والمنيج النفسي والمنيج الفني.
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Abstracts: 

This research revolves around the study of Dr. Muzhar Al-Sudani of poetry 

in the Abbasid era and how he adopted it, and the extent of his commitment 

to the foundations and adoptions of the historical curriculum. What seems 

clear through his careful attention to the external data surrounding the poetic 

texts, whether political, social or cultural, and the search for the extent of the 

impact they had on poetry, as well as the study of the most prominent trends 

of poetry produced in that era, and knowledge of the conditions and data that 

contributed to the emergence of These trends, as well as for his statement of 
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the most important poetic purposes that revolved on the Sunnah of poets, and 

in all of this it seems clear that Dr. Mezher used the historical approach with 

overlap with other approaches such as the social approach, the psychological 

approach, and the artistic approach. 

Keywords: (Dr. Mazhar Al-Sudani, Sudanese poetry, the historical method). 

 
 المقدمة:

حد أىـ األكاديمييف العراقييف الذيف عرفوا أيعد الدكتور مزىر عبد موزاف السوداني 
في كميتي التربية واآلداب بجامعة البصرة،وقد درس ىذه  دب العباسيبتدريس مادة األ
لباحثيف أصبح البعض منيـ أساتذة ا ،وتتممذ عمى يديو العديد مفعديدةٍ  المادة لسنواتٍ 

،وقد تركزت دراسات الدكتور مزىر يـ مكانة معروفة في الساحة األكاديمية العراقيةل
،انطالقًا مف المبادئ عمى البحث والتنقيب في الشعرالعباسي وتحقيؽ تراث شعرائو

عف واألسس التي يعتمدىا المنيج التأريخي في الدراسات األدبية عف طريؽ التنقيب 
المؤثرات الخارجية وبياف مدى األثر الذي تركتو في الشعر،وكذلؾ دراسة أبرز 
االتجاىات الشعرية التي عرفيا العصر العباسي وبالتحديد االتجاىيف التقميدي والديني 
وىما اتجاىاف استحوذا عمى مساحات كبيرة في الساحة الشعرية في العصر 

،وىي أمور زت في تمؾ الحقبة الزمنيةالعباسي،وكذلؾ األغراض الشعرية التي بر 
 استحوذت عمى اىتماـ الدكتور مزىر في الدراسة.

 
 دراسة العوامل المؤثرة في الشعر

 دراسة العوامؿ السياسيةأواًل: 
يجد جميًا دراسة أثر العوامؿ السياسية ،إف المتأمؿ لكتابات الدكتور مزىر السوداني  

وىو مايبدو  ،ودورىا في توجيو األدب عمومًا والشعر خصوصًا في اتجاىات معينة  
ومما الشؾ فيو ،واضحًا في مختمؼ الدراسات والبحوث التي أنتجيا  الدكتور السوداني

ورًا بارزًا  في مفاصؿ الحياة المختمفة وتساىـ في توجيييا اف الظروؼ السياسية تمعب د
إذا ما عممنا أنو مرتبٌط ،نظرًا لما يمثمو الجانُب السياسيُّ مف ثقؿ ،باتجاىاٍت محددةٍ 

وقد سعى الدكتور مزىر السوداني إلى دراسة ،اساسًا بالسمطة بمختمؼ تجمياتيا وصنوفيا
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يقوؿ في دراستو لجحظة البرمكي"يجب دراسة  وبياف دوره في األدب إذ،أثر ىذا العامؿ 
الحياة السياسة لمفترة التي عاش فييا جحظة لبياف الظروؼ التي عاصرىا وما تركت 

( فنراه يؤكد عمى 1مف أثر في أخالقو وأدبو ألف الناس بازمانيـ أشبو منيـ بآبائيـ")
ؿ عمى الوجوب دور العامؿ السياسي وىو ما يتضح مف مفردة يجب آنفة الذكروالتي تد

 0وااللزاـ
وىكذا يشرع الدكتور السوداني في شرح الحياة السياسية التي عاصرىا جحظة وماشيدتو 

وما حصؿ فييا مف إقصاء خمفاء كانوا متربعيف ،مف صراعاٍت واضطراباٍت وثوراتٍ 
أضؼ إلى ذلؾ  الفوضى التي كانت تحدث ،عمى عرش السمطة واستبداليـ بآخريف

وما سببتو مف تغمِؿ النفوذ األجنبي وتدخمو الصريح ،عات واالنقالباتنتيجة لتمؾ الصرا
دوف ردع مف  ،في الحياة السياسية سعيًا لالستحواذ عمى مواقع القرار والتحكـ فييا

الخمفاء الذيف بقوا تائييف في ممذاتيـ وأىوائيـ وىو ماسبب مخاطر كبيرة كادت أف 
العامؿ السياسي في دراسات الدكتور مزىر كما يتضح أثر ،( 2تطيح بالدولة العباسية)

السوداني عند دراستو لشعر الحرب والقتاؿ عند أبي تماـ إذ يقوؿ"إف معظـ شعر أبي 
( 3تماـ قد نظـ في عيد الخميفتيف المأموف والمعتصـ وىو عيد سالت فيو دماء كثيرة")

حيث تتجمى  ،وىو ما كاف لو األثر الواضح في معظـ القصائد التي نظميا أبو تماـ 
والثورات التي كانت تتفجر في ذلؾ  ،مالمح الحرب والصراعات التي كانت تحدث

العصر ليجسد أبو تماـ تمؾ الظروؼ واألحداث مف خالؿ القصائد الشعرية التي نظميا 
 0واصفا فييا تمؾ الحروب والفتوحات،ومبينًا الكيفية التي حدثت فييا 

ذا دققنا النظر  في كتاب"الشعر ال نجد أف الدكتور ،عراقي في القرف السادس اليجري"وا 
مف خالؿ  الخوض في تفاصيؿ ،السوداني قد أعطى دراسة الحياة السياسية أىمية بالغة

والبحث المعمؽ فييا حيث يقوؿ"يمكف أف نالحظ فترتيف مختمفتيف في ،تمؾ الحياة
تفصؿ بينيما وفاة التاريخ السياسي العباسي  في المئة السادسة ىما الفترتاف المتاف 

( ويشرع في دراسة وبياف تفاصيؿ ىاتيتف 4ىػ")547السمطاف السموجقي مسعود سنة
حيث تميزت الفترة األولى ،إذ يرى أف لكؿ فترة ما يميزىا عف الفترة األخرى،المرحمتيف

إذ أصبح الخميفة ال حوؿ لو وال ،وتراجع نفوذ الخمفاء فييا ،بضعؼ السمطة العباسية
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ليكوف الطابع العاـ في تمؾ الفترة ىو ،ر الدولة تدار مف قبؿ السالجقةوكؿ أمو ،قوة
كما أشار ،وتفكؾ المقومات التي ترتكز عمييا،الضعؼ الشديد في السمطة العباسية 

ى طبيعة أوضاع العراؽ في تمؾ الفترة التي أصبحت فييا السيطرة إلالدكتور السوداني 
ذ مطالبيـ "وكاف في بغداد سمطتاف:سمطة وينف،والخميفة يأتمر بأوامرىـ ،لمسالجقة

وىي القوة الحقيقية ،وسمطة نائب السمطاف،الخميفة وىي ضعيفة واىية
(والسمطة العباسية تمثمت بعدد مف الخمفاء الذيف تعاقبوا عمى تولي منصب 5المؤثرة")
إال إف جوىر الحكـ بقي ثابتا مف خالؿ السطوة المطمقة لنائب السمطاف ،الخميفة
 0قيالسمجو 

اما الفترة الثانية فتتمثؿ بانتياء السيطرة السمجوقية عمى العراؽ بعد موت السمطاف 
وىي مرحمة ميمة شيدت تقمبات ومنعطفات كبيرة أدت بالنياية الى زواؿ سمطة ،مسعود

السالجقة وسيطرة السمطة العباسية عمى مساحاٍت واسعٍة مف األرض العربية بشكؿ 
ولـ تنفع محاوالت السالجقة المتكررة ،ة لقوة خارجية كامؿ دوف أف تكوف ىناؾ سطو 

لمسيطرة مرة اخرى عمى مواقع القرار والتحكـ فييا بحكـ شراسة المقاومة التي تصدت 
وبعد أف يقدـ الدكتور ،( 6لجميع المحاوالت وافشمتيا ليبقى الحكـ بيد الخميفة العباسي)
شيدىا القرف السادس  السوداني شرحًا مفصاًل لتؾ األوضاع السياسية التي

والشعر ،يؤكد تأثير تمؾ األحداث وانعكاسيا عمى العمـ واألدب بصورة عامة،اليجري
فيتحدث عف حدث سياسي تمثؿ في انتياء خالفة الفاطمييف في ،بصورة خاصة

مصرومدى تأثيره عمى العمـ والشعرفيقوؿ"ومف البديييات أف يشارؾ المؤلفوف في 
لؼ ابف الجوزي كتاب)النصر عمى مصر(ونظـ ابف المناسبات الميمة ولذلؾ ا

 0(7التعاويذي قصيدة طويمة")
واذا تأممنا دراسة الدكتور مزىر السوداني لمشاعر)ابف بساـ(نجد االىتماـ بدراسة الجانب 

فيو ،وبياف أثره في الشعر الذي نظمو يشغؿ جانبًا ميما مف جوانب البحث،السياسي
ختمؼ تقمباتيا كاف دورىا جميًا في التأثير عمى يؤكد عمى أف الظروؼ السياسية بم

الشعرالذي نظمو الشاعرفيقوؿ "لقد كاف الشاعر في خصاـ مع معظـ المتقدميف مف 
( وىذا األمر يفسر كثرة أبيات 8")000لكنو كاف يحسف الظف في بعضيـ،رجاؿ الدولة
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يقوـ الشاعر فالخصاـ مع رجاؿ الدولة يكوف باعثًا ألف ،اليجاء في شعر ابف بساـ 
ويبيف الدكتور مزىر السوداني ،بيجاء ىؤالء الرجاؿ سواء كانوا خمفاء او وزراء اوغيرذلؾ

الذيف نالوا قسطًا ،األسباب التي جعمت مف ابف بساـ في خصاـ كبير مع الرجاؿ الدولة
وأكثرىـ مف ،ىذه األسباب يوضحيا بالقوؿ "أما ىجاؤه لرجاؿ الدولة ،مف ىجاء الشاعر

وىو ،فأسبابو يرجع معظميا إلى سوء اختيار ىؤالء لتولي تمؾ المناصب الخطيرة،الوزراء
( فسوء اختيار ىؤالء الرجاؿ إلدارة شؤؤف الدولة 9أمر أفاضت في ذكره كتب التاريخ")

ىو األساس الذي جعميـ يقوموف بأعماؿ ال تؤدي إال لخدمة مالذتيـ وأىوائيـ دوف ،
وىو ما حمؿ ابف بساـ عمى اإلكثار مف ،ؤونياالنظر الى مصمحة الرعية وتدبير ش

 0ىجاء ىؤالء الوزراء والقادة
ىي تمؾ التي كاف ليا ،ومف العوامؿ السياسية التي أشار الييا الدكتور مزىر السوداني 

إذ إف مف ،أثر في غزؿ الشريؼ الرضي الذي كاف في خصاـ مع رجاؿ الدولة وقادتيا 
اض الغزؿ يتمثؿ في نظرة خصومو السياسيف أسباب تحرج الشاعر مف الخوض في أغر 

وىو ما حممو إلى االبتعاد عف غرض الغزؿ في ،الذيف يقوموف برصد أقوالو وأفعالو 
 0( 10بعض المناسبات)

أف الدكتور مزىر السوداني قد أعطى أىميًة كبيرًة لدراسِة الحياِة ،ىكذا نجد مما تقدـ
إذاما عممنا أف أغمب ،والشعر خصوصًا ،ب السياسيِة مؤكدًا دورىا في التأثير عمى األد

وقد أوضح ،دراساتو تركزت في العصور التي شيدت تدىورًا ممحوظًا في الخالفة
الدكتور شوقي ضيؼ أىـ األسباب التي ساىمت في تدىور األوضاع السياسية"وكاف 

رؼ أف كثرة الخمفاء انغمست في الميو والت،مف أىـ األسباب في تدىور الخالفة العباسية
(ىذا الترؼ والميو أدى إلى تشتت الدولة 11")0000واإلقباؿ عمى كؿ متاع مادي

وىو ما جعؿ الحياة السياسية تزداد سوءًا وترديًا ،وضعفيا وتغمغؿ النفوذ األجنبي فييا 
وتشتت أركاف الدولة وتصدعيا وىو ما ،تمثؿ ىذا السوء بكثرة الثورات واالضطرابات،

دراستو ألدب العصور العباسية حيث يقوؿ"إف الحالة يؤكده بطرس البستاني عند 
السياسية كانت عمى أسوء ما يكوف فمف حروب متواصمة ودولة متداولة وفتف مشتعمة 

 (12إلى تشقؽ مطرد حتى أصبح عمى كؿ بمد ممؾ ذو عرش وصولجاف")
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فالشعراء ليسو بمعزؿ عف ،وال شؾ إف الشعر قد تأثر في تمؾ األوضاع وأثر فييا 
فيـ عمى تماس مباشرمع مختمؼ الطبقات السياسية واالجتماعية ،وؼ المحيطة بيـالظر 

إذ "ال مراء في أف األدب قد لعب خالؿ التاريخ دورًا كبيرًا في ،في مختمؼ العصور 
مف خالؿ ،( ىذا الدور كاف واضحا في العصور العباسية 13ثورات الشعوب وحركاتيا")

وكانت ،عف تمؾ الظروؼ السياسية التي احاطت بيـ األدوار التي أداىا الشعراء معبريف
وىذا ما أراد الدكتور مزىر السوداني ،سببًا في الكثير مف األبيات الشعرية التي نظموىا

أف يجسده مف خالؿ دراستو لألوضاع السياسية في العصور العباسية ومدى تأثيرىا 
 0عمى األدب عمومًا والشعر خصوصاً 

 االجتماعيةدراسة العوامؿ ثانيًا:  
تشكُؿ دراسُة العوامِؿ االجتماعيِة الركَف الثاني الذي يرتبط بصمٍة وثيقٍة مع الشِعر  
وىنا ،وىو عامٌؿ شديُد االرتباتِط بالعامِؿ السياسي الذي سبؽ الحديث عنو ،ويؤثر فيو،

يذىب الدكتورمزىر لمربط بيف العامميف بالقوؿ "إف الجانب االجتماعي مف حياة الناس 
ولذلؾ سنجد أف دراسة الحياة ،د الصمة والتأثير بما يدور حوليـ مف أحداث سياسيةشدي

( وىذا 14االجتماعية ليست سوى انعكاسات السياسة ورجاليا في حياة الناس اليومية")
ينتج عنيا تقمبات في الجوانب االجتماعية ،يعني أف التقمبات السياسة ومتغيراتيا

 0والتأثير المتبادؿ بيف الجانبيف االجتماعي والسياسينظرًا لمصمة الشديدة ،المختمفة
ويالحظ الباحث أف الدكتور مزىر السوداني في دراستو لمجوانب االجتماعية وأثرىا في 

كاف ،قد ركز عمى ثالثة عناصر أساسية ،الشعرالعراقي في القرف السادس اليجري
اصر بػ)أثر السالجقة تمثمت ىذه العن،تأثيرىا جميًا في مختمؼ الجوانب االجتماعية

حيث كاف ليذه العناصِر أثٌر كبيٌر ودوٌر بارٌز في حياِة ،،والعياريف،والقبائؿ العراقية(
إذ ساىمت ىذه العناصر في انتشار الفقر والظمـ ،وىذا التاثير كاف تاثيرًا سمبياً ،الناسِ 

ا لـ يكف عمى الرغـ مف  أف العراؽ حيني،والجوع والفوارؽ الطبقية بيف فئات المجتمع
بؿ كاف ينعـ بخيراٍت كبيرٍة وىو ما يؤكده الدكتور مزىر"وعمى الرغـ مف كثرة ،فقيراً 

فقد كانت الطبقات الفقيرة تشكو مف غالء أسعار المواد الغذائية وصعوبة ،خيرات العراؽ
ودور الشعراء في ىذا المجاؿ يتمثؿ في تجسيد ىذه األوضاع ،(15الحصوؿ عمييا")
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وىو ما يؤكده الدكتور مزىر بالقوؿ"إف ىجاء ،لسعي مف أجؿ معالجتياوبياف حقيقتيا وا
والطبقة العميا منو صورة مف صور الواقع الذي يحاوؿ المجتمع طمسيا ،المجتمع 

والتستر عمييا في كؿ زماف ومكاف لكف الشعراء يأبوف إال أف يذّكروا بالحقيقة ويشيروا 
 (16إلى مواطف الضعؼ في البيئة االجتماعية")

ذا دققنا النظر لدراسة الدكتور مزىر لمشاعرجحظة البرمكي نجد أنو قد أعطى لدراسة  ،وا 
رغـ تأكيده عمى ضرورة اقتصار الدراسة ،الجوانب االجتماعية مساحة ميمة في البحث

عمى ما لو أثر  في أدبو وىو ما يستشؼ مف قولو "قبؿ البدء بدراسة الحياة االجتماعية 
رة إلى أنني لـ أكتب ىذه الصفحات ألدرس الحياة االجتماعية ال أجد بدًا مف اإلشا

نما سأقتصر في كالمي عمى ما يمكف أف يترؾ اثرًا في حياة جحظة  دراسة مفصمة وا 
( إذ البد مف وجود عوامؿ اجتماعية أحاطت بحياة جحظة وكاف ليا 17وأدبو وفنو")

لى إيضاحو وبياف إمزىر وىو ما سعى الدكتور ،دور في التأثير عمى ما أنتجو مف أدب
وىكذا أخذ الدكتور مزىر بشرح األوضاع االقتصادية ،مدى األثر لذي تركو عمى  شعره

والتي نتج ،وبياف ظروفيا مشيرًا إلى اليوة الشاسعة التي كانت بيف طبقات المجتمع 
وطبقة عميا تنعـ بكؿ مقومات ،بسببيا طبقة سحيقة تفتقر إلى أبسط مقومات العيش

تمثمت ىذه الطبقة بعوائؿ الخمفاء والمقربيف منيـ وكبار التجار الذيف كانوا ،الترؼالرفاه و 
 0(18يممكوف أموااًل طائمًة وقصورًا فارىًة دوف االكتراث بمعاناة الطبقات المعدومة)

إذ كاف ليـ تغمغٌؿ ،ومف الجوانب االجتماعية ما تركو الفرس مف أثرعمى طبيعة الحياة 
ويتحكموف في شؤوف ،حيث أخذوا يسيطروف عمى مركز القرار،عباسيِة كبيٌر في الدولِة ال

ىذا األمر كاف لو أثر في تخمي العرب طائعيف أو مكرىيف عف طبيعة األسموب ،الدولة
وأخذوا يميموف إلى مسايرة الحياة الفارسية التي أخذت ،الذي كانت تسيير عميو حياتيـ 
الفارسي في الحياة االجتماعية اليدايا  ومف مظاىر األثر،تحيط بيـ مف أكثر مف جانب

إذ اخذت ىذه الظاىرة بالشيوع ويقوـ كبار رجاؿ الدولة بتقديـ ،في النوروز والمناسبات 
ىذه الظاىرة عمؿ الشعراء عمى ،اليدايا إلى الخمفاء بغية التقرب منيـ وكسب ودىـ 

 0( 19تجسيدىا ومنيـ جحظة الذي كاف في شعره تجسيدًا لتمؾ األوضاع)



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
1230 

جانب اجتماعي آخر كاف لو أثر في شعر جحظة تمثؿ في انتشار الديارات في الدولة 
إذ كانت منتشرة بكثرة في الزمف الذي عاشو ،العباسية عمومًا والعراؽ خصوصاً 

ويعمؿ الدكتور مزىر عمى إحصائيا وذكر اسمائيا مؤكدًا أثرىا البالغ في حياة ،الشاعر
ويخمص الدكتور مزىر إلى أف تمؾ ،(20يمثميـ جحظة)الناس ومنيـ الشعراء الذيف 

وىذا ما ،العوامؿ االجتماعية كاف أثرىا واضحًا وجمًيا في ما أنتجو جحظة مف شعر
يؤكده الدكتور مزىر"فتمؾ جوانب مف الحياة االجتماعية استطاعت أف تترؾ اثًرا في 

ء أثرثاف ولمديارات شعر جحظة فكاف لمفرس أثر ولحياة الفقر والغنى والسعادة والشقا
وحياة إالفيا أثر ثالث ومف خالؿ ذلؾ برزت شخصية جحظة مف بيف التيارات 

 ( 21االجتماعية التي أحاطت بيا")
كما يتضح االىتماـ بدراسة الجانب االجتماعي عند دراستو لمحرب والقتاؿ في شعر أبي 

العشائرية الذي كاف حيث يؤكد أف التأثير القبمي وعالقتو بالنعرات والصراعات ،تماـ 
كاف لو األثر الكبير عمى الشاعر في فترة شبابو  ،طاغيًا عمى الساحة المصرية حينيا

وىوما يبرز جميًا ،وىو ما حممو عمى االفتخار بالقبيمة التي ينتمي الييا وىي قبيمة طيء
يا في كثير مف األبيات التي نظميا الشاعر مفتخرًا ومعتزًا يتمؾ القبيمة وبياف محاسن

وفي ىذا يقوؿ الدكتور مزىر"إف الصراع والنعرات ،وبطوالتيـ ،وذكر مواقؼ رجاليا 
ىي التي حممت أبا تماـ الشاب عمى ،العشائرية التي كانت تعج بيا الساحة المصرية

كما يذىب الدكتور مزىر ،( 22االفتخار بأياـ قبيمة طيء وتعداد مآثرىا وبطولة رجاليا")
ىو ،عر الذي نظمو أبو تماـ في الحروب الداخمية والخارجية إلى التأكيد عمى أف الش

فيو حس متجذر ،شاىد عمى مدى الحس القومي العربي الذي كاف يتصؼ بو الشاعر
والدليؿ عمى ذلؾ أف اغمب القادة الذيف مدحيـ أبو تماـ كانوا زعماء ،في شخصيتو

ي تمثؿ ركنًا أساسيًا في وىو ما يجسد عالقة الشاعر المتجذرة مع القبيمة الت،لقبائميـ 
  0(23النسيج االجتماعي العربي )

ىي تمؾ التي كاف دورىا بازرًا ،ومف الجوانب االجتماعية التي أشار الييا الدكتور مزىر
حيث كاف الشاعر وجماعتو يتصفوف بتأثر كبير بالتيارات ،في شعر "ابف يسير الرياشي"

كانت تربطيـ صمٌة مع زعماء تمؾ الحركات  إذ،الفكرية والثقافية التي كانت بارزًة حينيا
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ومف جانب آخر تربطيـ صمة قوية بالمجتمع الذي يعيشوف بو  ،وقادتيا مف جانب 
وىو ما انعكس عمى طبيعة الشعر ،ويستشعروف مف خاللو أحاسيس الناس ومشاعرىـ ،

 0( 24الذي نظموه)
ور لغزؿ الشريؼ كما تبدو دراسة أثر الظروؼ االجتماعية واضحة في دراسة الدكت

وقوة ،إذ يتحدث عف طبيعة عائمة الشريؼ الرضي ومكانتيا في المجتمع ،الرضي 
والتي كاف ،أضؼ إلى ذلؾ الظروؼ السياسية واالجتماعية التي أحاطت بيا ،نفوذىا 

وعف اثر تمؾ الظروؼ يقوؿ الدكتور ،أثرىا واضحًا في طبيعة الشعر الذي كتبو 
نزعة صوفية بدات تموح عمى شعر الشريؼ الرضي مزىر"ويبدو لي اف طرفًا مف 

وحياتو بسبب الظروؼ المحزنة التي احاطت بو خالؿ السنوات االخيرة مف 
(اي إف الشاعَر كاف شديَد التاثِر بطبيعِة الظروِؼ التي كانت تكتنُؼ 25حياتو")
 0وعممت عمى بمورة األغراض الشعرية التي تميز بيا شعره،حياَتو

ع لدراسة الدكتور مزىر أنو أعطى أىمية كبيرة لبياف الظروؼ ىكذا يرى المتتب
وأثرىا في الشعرموكدا دورىا الكبير في التأثير عمى طبيعة الشعر ،االجتماعية 

اذاما عممنا أف الفترة التي دارت حوليا أغمب دراساتو تمثمت في العصر ،المنظوـ
شاكؿ وىو ما ذىب إلى وىو عصر شيد العديد مف االضطرابات والم،العباسي الثاني 

تأكيده  محمد خفاجي "اساس الحياة االجتماعية الحالة االقتصادية التي تسيطر عمى 
والحياة االقتصادية في العصر العباسي الثاني كانت ،الناس مف حيث ال يشعروف 

 ( 26شديدة االضطراب والفوضى إلى حد بعيد")
برازىا ،يعيشيا في مجتمعو والشاعر بصورة عامة يعمؿ عمى تجسيد األوضاع التي  وا 

وفقًا لمشاعره وأحاسيسو اتجاه قضايا المجتمع المختمفة"فالشاعر ليس كائنًا طفيميًا في 
بؿ عنصرًا أساسيًا فيو يعبر عف ىمومو ويكشؼ ،مجتمعو وليس منطويًا عمى نفسو 

(وىو ما كاف واضحًا في مختمؼ العصور ومنيا العصر 27آالمو ويتضامف مع أفراده")
وأكثر ،كاف لو االثر في مختمؼ الطبقات ،الذي شيد انتقااًل اجتماعيا واضحًا ،لعباسي ا

الطبقات تاثرًا بيذا االنتقاؿ ىـ الشعراء كما يذىب احمد حسف الزيات"ولقد كاف أثر ىذا 
االنتقاؿ االجتماعي في خواطر الشعراء أبمغ منو في نفوس الكتاب فاف اولئؾ بالخمفاء 
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( فعمموا عمى مسايرة ىذا االنتقاؿ والتعبير 28لمدنية والترؼ اعمؽ")الصؽ ونفوسيـ با
ظيار خصائصو المختمفة االيجابية والسمبية عمى حد سواء   0عنو وا 

 دراسة العوامؿ الثقافية ثالثا: 
وتكوف ،تعد مف أبرز العوامؿ التي تؤثر في الشعر،إف الحالة الثقافية في أي مجتمع

مكوٌف ثقافيٌّ وىو جزٌء ميـٌ وفاعٌؿ في الثقافِة عمى مر  فالشعرُ ،شديدة االلتصاؽ بو
ومف ىذا المنطمؽ عمؿ الدكتور مزىر عمى دراسة العوامؿ الثقافية في العصر ،العصور

العباسي وبياف أثرىا في الشعر فنراه يقوؿ عند دراستو لمشعر العراقي في القرف السادس 
فقد كاف العراؽ ،االضطراب السياسياليجري"عمى الرغـ مف سوء األحواؿ االجتماعية و 

في القرف السادس يموج بحركة ثقافية ال حدود ليا شغمت الجميع عمى اختالؼ مذاىبيـ 
( وقد عمؿ عمى الربط بيف الحياة االجتماعية 29وأجناسيـ وأعمارىـ ودياناتيـ")

وىو ما يتضح مف ،والتأثير كما يبدو كاف عكسيًا ،وعالعقتيا بالجانب الثقافي،والسياسية
خالؿ السوء واالضطراب الذي كانت عميو الحياة السياسية وكذلؾ الحياة االجتماعية 

ومف ىنا عمؿ الدكتور مزىر عمى ،يقابمو ازدىار ونمو وتطور في الجانب الثقافي ،
تجسيد أىـ مالمح التطور واالزدىار الثقافي في العراؽ الذي شيده القرف السادس وبياف 

  0الشعر أثر ذلؾ عمى
ويجد الباحث أف أبرز الحاالت الثقافية التي شغمت دراسات الدكتور مزىرلمشعر العراقي 

تمثمت بكثرة التاليؼ واالىتماـ بالكتب والقراءة وىو ما يتضح مف ،في القرف السادس
قولو"مف أبرز مظاىر الحركة الثقافية الكبرى في القرف السادس اإلقباؿ عمى التاليؼ 

ا الغراـ بالكتب والتسابؽ القتنائيا وبذؿ األمواؿ الطائمة في سبيؿ وىذ،والتصنيؼ
ويقـو ،( وىو ما يؤكد أىمية الكتب ودورىا في المشيد الثقافي لذلؾ العصر30ذلؾ")

الدكتور مزىر بعرض مجموعة مف النماذج ألشخاص كاف اىتماىـ كبيرًا في مجاؿ 
ح المصنفات التي تعنى في مجاؿ والعمؿ عمى شر ،القراءة واقتناء الكتب والتمسؾ بيا

 0النحو وعمـو أخرى في شاىد عمى التطور الثقافي الذي شيده القرف السادس اليجري
ىي تمؾ المؤلفات التي أنتجيا ،ومف الجوانب الثقافية التي أشار الييا الدكتور مزىر

لمؤلفات موكدا أىمية تمؾ ا،رجاؿ القرف السادس في المجاالت الدينية والبالغية واألدبية
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مشيرًا إلى كثرة تمؾ ،ودورىا في إثراء الفكر العربي ورفده في جوانب معرفية متعددة
فيي تشمؿ ضروبًا مختمفًة مف ضروب ،وتعدد اتجاىاتيا واختصاصاتيا،المؤلفات 
( وىو ما يعضد فكرة ازدىار الناحية 31وليست مقتصرًة عمى جانب محدد)،المعرفة 

كما يمكف مالحظة التركيز عمى بياف دور ،ترة الزمنيةالثقافية وتطورىا في تمؾ الف
وفي ىذا الجانب ،المدارس التي ُانشئت في العراؽ في دفع عجمة العمـ وتطوير الثقافة

يسرد الدكتور مزىر أبرز المدارس التي كانت منتشرة في العراؽ خارج بغداد إضافة إلى 
ويذىب الى تقسيـ تمؾ ،افةمدارس بغداد التي كاف ليا الدور األكبر في مجاؿ الثق

األوؿ ٌأسس قبؿ القرف السادس واستمر في تقديـ الرسالة التي ،المدارس الى قسميف
ويبيف أىمية تمؾ المدارس ودورىا"إف كثرة ،والثاني أسس في القرف السادس،يحمميا

المدارس واإلنفاؽ عمييا بسخاء وميؿ الناس وخاصة األثرياء الى بناء مدارس جديدة أو 
دورىـ وقصورىـ لتكوف مدارس كؿ ذلؾ يدؿ عمى نيضة ثقافية ووعي عممي وقؼ 

 (32الشؾ فييما")
أما إذا دققنا النظر في دراسة الدكتور مزىر لػ)جحظة البرمكي (سنجد أف العناية 

فيو يرى أف العصر ،بالجانب الثقافي وأثره في شعره قد شغؿ حيزًا ميمًا مف الدراسة
شممت نواحي الحياة المختمفة ،ًا مف التحوالت الثقافية الذي عاش فيو جحظة شيد عدد

فيو يقوؿ عف تمؾ التحوالت"فمنيا اتساع الثقافة وتطور المعارؼ والعموـ فيذا ،
العصرالذي عاش فيو أبو تماـ والبحتري وابف الرومي يختمؼ كميًا عف عصر جرير 

الذي حصؿ في (في اشارة إلى التحوؿ الكبير 33")000والفرزدؽ مف كؿ النواحي
وكاف أثر ىذا ،واختالفو عف العصر األموي في جوانب عديدة ومتنوعة،العصر العباسي

إذ البد ليـ أف يسايروا ،التحوؿ واضحًا في نفوس الشعراء مف خالؿ نتاجاتيـ الشعرية
ىذا التطور الثقافي"وحقًا اصبح الشعراء مف كبار العمماء وصرنا نجد في شعرىـ ادلًة 

ومف النواحي الثقافية التي يبنيا الدكتور ،( 34واحي ثقا فتيـ المتعددة")كثيرًة عمى ن
ىي تمؾ التي تتعمؽ باتساع ظاىرة الغناء ،مزىر والتي كاف ليا أثر في شعر جحظة 

والعناية الكبيرة التي أعطاىا بنو العباس ليذه الظاىرة وىو ما يمكف أف يستشؼ مف ،
فاختاروا ليا أجمؿ السقاة وأنزه األماكف وأغمى قولو"اىتـ بنو العباس بمجالس الغناء 
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وغاياتيـ ،(إذ إف الكثير مف الناس أصبحو يجيدوف ىذا الفف ويبرعوف فيو35الفرش ")
عف طريؽ إقامة مجالس الغناء التي اتسمت بالكثرة ،التقرب مف الخمفاء وحاشيتيـ 

في دور والبعض اآلخر يقاـ ،حتى إف بعضيا يقاـ في مجمس الخميفة،والتعدد 
ىذا االىتماـ الكبير في مجالس الغناء يوكده ،وصنؼ آخر يختص  لعامة الناس،الوزراء

الدكتور شوقي ضيؼ بالقوؿ"ولـ يكف المجتمع العباسي يعنى بفف كما كاف يعنى بفف 
( في التفاتٍة واضحٍة إلى حجـ العناية واالىتماـ الذي كاف عميو 36الغناء والموسيقى")

ودور جحظة في مجالس الغناء كاف كبيرًا كما يرى ،العباسي ىذا الفف في العصر
إذ كاف منشغاًل إلى حٍد بعيٍد بأمور الغناء وىو ما يتضح مف كثير مف ،الدكتور مزىر

وىذا 0األبيات الشعرية التي انشدىا في ىذا المجاؿ الذي كاف مولعًا بو بصورة كبيرة
ات الذيف تصدوا لدراسة جحظة الشغؼ الكبير في مجاؿ الغناء كاف واضحًا في دراس

وترجموا لحياتو وفقًا لما يرى الدكتور مزىر السوداني حيث يقوؿ "لقد أجمع الذيف 
 (37")0000ترجموا لجحظة عمى أنو مف كبار المغنيف وحذاقيـ في عصره
يجد الباحث أف العناية ،وعند مالحظة دراسة الدكتور مزىر لغزؿ الشريؼ الرضي 

إذ يؤكد الدكتور مزىر عمى ،وبياف دوره في الشعر كاف حاضرًا بقوة،بأثرالعامؿ الثقافي 
عطائو صبغٍة  أف ثقافة الشريؼ الرضي كاف دورىا واضحًا وكبيرًا في توسيع فف الغزؿ وا 
خاصٍة مستخمصٍة مف حياة الشاعر الثقافية وىو ما يستشؼ مف قولو "لقد استطاع 

ريؽ بعض األصباغ والزخارؼ الشريؼ أف يوسع ويعمؽ ويجدد في فف الغزؿ عف ط
( أي إف ثقافة 38والنقوش البارعة التي استخمصيا واستوحاىا مف حياتو وثقافتو")

ليحمؿ ىذا ،الشريؼ الرضي كاف انعكاسيا جميًا عمى طبيعة شعر الغزؿ الذي أنتجو 
 0الشعر المضاميف الثقافية التي كانت تغمؼ حياة الشاعر وتوجيو وجية محددة

فقد شغؿ حيزًا ميمًا مف دراسة ،امؿ الثقافي في شعرابف يسيرالرياشي أما تاثير الع
موكدًا المكانة الثقافية التي كاف يحظى بيا الشاعر بيف ،الدكتور مزىر ليذا الشاعر 

والتي تمثمت في ،عارضًا أبرز العناصر الثقافية التي برز فييا ابف يسير،معاصريو 
وشغفو الكبير بيا وفي ىذا الجانب يقوؿ ،بالكتباالىتماـ الكبير الذي كاف يوليو الشاعر 

الدكتور مزىر "إف وصؼ الكتب بيذا الشكؿ ال يمكف اف يصدر إال عف عالـٍ أو مثقٍؼ 
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(  39كبٍير طالت صحبتو ليا وتفكيره بأىميتيا ودورىا في الحياة الفكرية والثقافية")
لى األثر الذي تركو االىتماـ الكبي ر بالكتب لدى ابف يسير وبذلؾ يشير الدكتور مزىرا 

بارزا ذلؾ األثر ،وىذا ما تجمى في الكثير مف المقطوعات الشعرية التي نظميا الشاعر،
 0الثقافي الذي استخمصو مف خالؿ التجارب الثقافية المختمفة التي حفمت بيا حياتو 

وتاسيسًا عمى ما سبؽ يمكف القوؿ بأف دراسة العوامؿ الخارجية المؤثرة في الشعر 
قد استحوذت عمى ،سواء كانت تمؾ العوامؿ سياسية أو اجتماعية أو ثقافية،العباسي 

وشغمت مساحاٍت واسعًة مف دراسة الدكتور مزىر لذلؾ الشعر الذي ُأنتج ،مفاصَؿ بارزٍة 
والذي يعتمد ،ما ينسجـ ويتماشى مع أسس المنيج التاريخيوىو ،في تمؾ الحقبة الزمنية

والشعر بصورة خاصة عمى أنو ،بشكٍؿ اساسيٍّ عمى النظر إلى األدب بصورة عامة 
نتاجيا بشكؿ يتالئـ ،نتاج لمؤثرات خارجية ساىمت في بمورة الظواىر األدبية المختمفة وا 

التي ،زاحـ تمؾ األحداث المختمفةوقد بيف الدكتور مزىر ت،مع طبيعة التأثير الذي أحدثتو
مؤكدًا الدور الواضح لتمؾ األحداث في ،شيدتيا الفترة التي درسيا مف العصر العباسي

وفي ،ففي الجانب السياسي الثورات واألضطرابات والنزاعات ،التاثير عمى حركة األدب 
نب الثقافي وفي الجا،الجانب االجتماعي مظاىر الترؼ والرخاء والفقر والرقيؽ والجواري

وقد تتبع الدكتور مزىر تمؾ الجوانب المختمفة بكثير مف ،أثر الكتب وامتزاج الثقافات
 0الدقة والتفصيؿ

 دراسة اتجاهات الشعر العباسبي
 : االتجاه التقميديأوالً  
يمثؿ اتجاىًا واسعًا  مما الشؾ فيو إف االتجاه التقميدي في الشعر العربي عموماً  

وقد شغؿ مساحاٍت متعددًة في مجاؿ اإلبداع الشعري في المجاليف األدبي ،وكبيًرا
إف لـ يكف أىميا ،والعصر العباسي بطبيعة الحاؿ مف أىـ العصور األدبية ،والنقدي

فضاًل عف كثرة ،إذاما عممنا أف ذلؾ العصرتميز بطوؿ الحقبة الزمنية،عمى اإلطالؽ
إضافة الى القيمة الفنية المتميزة لألنواع األدبية التي أنتجت فيو ،الشعري فيواإلبداع 

فيو عصر متميز كمًا ونوعًا إذ "اتسع مجاؿ القوؿ عمى صعيد الشعر والنثرفي أدب ،
تبعًا التساع مناحي الحياة وتشعبيا في ىذا الطور المتألؽ مف حضارة ،العصر العباسي
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ع الكبير وكثرة األغراض الشعرية وشيوع التيارات (وفي خضـ ىذا اإلتسا40العرب")
برز ،التجديدية التي تسعى لمخروج عف الذي اعتاد عميو العرب عند نظميـ لمشعر

االتجاه التقميدي واحدًا مف ابرز التيارات في مجاؿ الشعرلمحفاظ عمى الموروث والبناء 
 0عميو

يا السياسية واالجتماعية وأسباب التقميد متجذرٌة في عمؽ الحياة بمختمؼ مستويات
إذ إف "التقميد اصطالح أدبي وظاىرة في نفس الوقت أسبابيا تكمف في صميـ ،والثقافية

الحياة االجتماعية والثقافية  والسياسية  وال يصح الحكـ عمييا إال بعد كشؼ تمؾ 
(وىو ما يعني اف الظروؼ المحيطة بالنتاج األدبي ساىمت 41")000األحداث والدوافع

بروز اإلتجاىات المختمفة ومنيا اتجاه التقميد الذي كاف صداه واسعًا في العصر في 
 0العباسي إذ تبناه الكثير مف شعراء ونقاد ذلؾ العصر

ومف ىنا سعى الدكتور مزىر لموقوؼ عف كثب عمى ىذا االتجاه ودراستو وتحميمو وبياف 
مزىر لغزؿ الشريؼ فعند النظر في دراسة الدكتور ،مختمؼ التفاصيؿ المتعمقة بو

نجد أف ىناؾ إشارات واضحة تؤكد ميوؿ الشاعر إلى تيار المحافظة مف خالؿ ،الرضي
الكيفية التي نظـ بواسطتيا شعره وىو ما كاف جميًا في الحجازيات التي تميزت بالقوة 

وخصوصًا في ،وىي بذلؾ تعكس الثقافة الواسعة التي يمتمكيا الشريؼ الرضي،والمتانة 
حتى أف القارئ لمحجازيات يصؿ الى درجِة االعتقاد بأف ،المغة العربية مجاؿ عموـ

وحرصو ،كما تعكس تأثره بمحيطو،الشريؼ الرضي لـ تخؼ عميو خافية في لغة الضاد
كما ،( وىو ما يمثؿ امتدادًا لمتيار المحافظ في الشعر العربي42عمى ىويتو ونسبو)

الحجازيات تعود إلى الثقافة الواسعة  ويؤكد الدكتور مزىر عمى أف ىذه القوة في لغة
والتي امتزجت بوجو ديني اتسـ بااللتزاـ والمحافظة عمى ،التي كاف يتمتع بيا الشاعر

اليوية العربية لمشاعر"إف الشريؼ الرضي بسبب ثقافتو العربية اإلسالمية وبسبب ىذا 
ا قبؿ العصر الجو العربي المعطر باريج الديف الحنيؼ وجد نفسو يعود بالشعر الى م

( وبذلؾ يصبح الشريؼ الرضي مف أبرز الشعراء الذيف كانت المحافظة 43اإلسالمي")
ويتضح ىذا االتجاه بشكؿ أكبرفي دراسة الدكتور ،ً متجميًة في شعرىـ شكاًل ومضمونا

إذ إنو يؤكد سعة ذلؾ االتجاه وكثرة ،مزىر لمشعر العراقي في القرف السادس
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ي شعر العراؽ في القرف السادس مف أكبر االتجاىات شعرائو"واالتجاه المحافظ ف
( في إشارٍة 44الشعرية التي سادت في تمؾ الحقبة بؿ ىو أكبرىا عمى اإلطالؽ ")

فيو يذىب لمقوؿ باف االتجاه ،واضحٍة وجميٍة إلى مقدار العمؽ الذي يمثمو ذلؾ االتجاه
 0رف السادسالتقميدي ىو اكبر االتجاىات التي سادت في شعرالعراؽ في الق

والوقوؼ عمى ،وقد عكؼ الدكتور مزىر عمى دراسة أبرز اعالـ التقميد في ذلؾ العصر 
ابرز المحطات التي رافقتيـ وىـ ينظموف قصائدىـ في مختمؼ الموضوعات واألغراض 
وقد قاـ بتقسيـ الشعراء المحافظيف إلى أربع مجموعات وىي "شيوخ 

الشعراء العمماء" مبررًا ىذا ،الطبقة الحاكمةشعراء ،محافظوف مجددوف،المحافظيف
وىو ما ،وكثرة شعرائو ،التقسيـ إلى سعة التيار المحافظ وتشعب أغراضو وموضوعاتو 

وىذا ما دفعو الى ،يجعؿ دراسة ىذا الشعر دفعة واحدة امرًا في غاية الصعوبة والتعقيد
  0 (45القياـ بيذا التقسيـ)

يمثمو شيوخ المحافظيف ىـ "سعد بف محمد الحيص  وأبرز شعراء االتجاه األوؿ الذي
وأبو فراس عمي بف محمد ،ىػ 520ت ،وطمحة بف محمد النعماني،ىػ 574ت ،بيص

وىؤالء يعدوف أفضؿ مف ،ىػ "561ومفمح بف عمي االنباري ت  ،ىػ 573العامري ت
رافدًا  مثؿ الشعر المحافظ في تمؾ لفترة وىو ما يؤكده الدكتور مزىر"يمثؿ ىؤالء الشعراء

فريًدا مف روافد الشعر المحافظ بؿ إف بعضيـ كاف محافظًا في سموكو وطريقة تصرفو 
( في تفسير واضح  لسرياف 46بيف الناس كذلؾ فيـ محافظوف فطرة وسميقة وحياة")

المحافظة في أعماؽ ىؤالء الشعراء وحرصيـ الشديد عمييا ليس في قوؿ الشعر فحسب 
والمالحظ عمى دراسة الدكتور مزىر لشيوخ المحافظيف  ،بؿ في مختمؼ تفاصيؿ الحياة

أنيا قد تركزت عمى شاعر واحد وىو الحيص بيص دوف البقية مف زمالئو في نفس 
ويبدو أف السبب في ذلؾ يعود إلى المكانة المتميزة التي كاف يحظى بيا ،المجموعة
ألمثمة الشعرية فقد أكثر مف ضرب ا،وكذلؾ الجودة التي كاف يمتاز بيا شعره ،الشاعر

كما وقاـ بموازنة شعر الحيص بيص مع شاعر ،وأسيب في تحميميا والوقوؼ عمييا،
في مجموعة أخرى وىو سبط بف التعاويذي مشيرًا إلى نقاط التقارب والتباعد بيف ،اخر

وخصوصًا ،مؤكدًا المكانة الكبيرة التي يحظى بيا شعر الحيص بيص،شعر الشاعريف
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ورغـ ميمو إلى التكسب في شعره فقد بقي محافظًا عمى عزة إذ إنو ،في غرض المديح
  0( 47نفسو بعيدًا عف التوسؿ والخضوع حتى كانو أمير مف األمراء أوسيد مف السادة)

اما المجموعة الثانية لمشعراء المحافظيف وىـ محافظوف مجددوف فقد تمثمت بثالثة 
وابف المعمـ ،ىػ 579دي تواالبمو البغدا ،ىػ 583شعراء ىـ "سبط بف التعاويذي ت

ويبدو أف ىؤالء الشعراءوعمى الرغـ مف  انتمائيـ لمتيار ،"ىػ592الواسطي ت
إال إنيـ كانوا يميموف إلى الجديد أي انيـ غير شديدي التعصب لممحافظة ،المحافظ

حتى بدا شعرىـ كانو مطبوع بشئ مف التكمؼ والتعقيد "إف ميؿ ىؤالء إلى ،وقوانينيا 
جعؿ المحافظة عندىـ يغمب عمييا التكمؼ واالفتعاؿ ويبدو ،المعاصر ليـالجديد 

وقدعمؿ الدكتور ،(48الشاعر ربما متضايقًا مف ىذه القيود التي فرضت عميو فرضًا")
مزىر عمى بياف وتحميؿ نماذج مختمفة مف الشعر الذي نظمو شعراء ىذه المجموعة 

وىذا اليبرر ترؾ ،ي الجودة والمتانة موكدًا ترجيح كفة ابف التعاويذي عمى زميميو ف
ولذلؾ سمط الدكتور مزىر الضوء عمى ،( 49الشاعريف وعدـ الوقوؼ عمى شعرىـ)

مشيرًا إلى ،نماذج مختارة مف الشعر ليؤالء الشعراء مبرزًا القيمة الفنية التي تميز بيا 
معماًل ،عإذ إف أغمب اشعارىـ لـ تتعرض لمضيا،وفرة الشعر الذي نظمو ىؤالء الشعراء

إضافة إلى إقامتيـ في بغداد ،وفرة الشعر ىذا إلى اتصاليـ بكبار رجاؿ الدولة وقادتيا
 0( 50التي تمثؿ مركز الدولة وقوة نفوذىا)

متمثمة بالخمفاء والوزراء ،أما المجموعة الثالثة فقد ضمت شعراء الطبقة الحاكمة 
خوانيـ وأبنائيـ إضافة إلى المزيدييف وبني أبي  وأبرز االسماء التي أشار الييا ،الجبروا 

ىػ والخميفة الناصر 566ىـ "الخميفة المستنجد باهلل ت،الدكتور مزىر في ىذه المجموعة
واخوه شرؼ الديف ظفر ،ىػ561وعز الديف محمد بف ىبيرة ت،ىػ 622لديف اهلل ت

ومزيد بف صفواف بف ،ىػ530واخوه بدراف ت،ىػ529ودبيس بف صدقة ت،ىػ562ت
ىػ" وقد أشار الدكتور 574اضافة إلى األمير احمد بف أبي الفتوح ت،ىػ584الحسف ت

ف معظمو مقطوعات متناثرة،مزىر إلى قمة شعر ىذه الطبقة  معماًل ذلؾ إلى طبيعة ،وا 
إضافة إلى أسباب أخرى ،وصعوبة الوصوؿ إلى البعض منيـ لتدويف أشعارىـ ،حياتيـ
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التي ساىمت في تكويف شعرىذه وأبرز العوامؿ ،تتعمؽ بالصراعات السياسية
 0( 51تمثمت بالفراغ والسجف واالعتقاؿ والتغرب والحنيف إلى األوطاف)،المجموعة

ذا نظرنا إلى المجموعة الرابعة وأبرز ىوالء "ىبة ،نجد أنيا قد ضمت الشعراء العمماء،وا 
وتاج الديف ،ىػ524والحسيف بف محمد البارع ت،ىػ560اهلل بف صاعد بف التمميذ ت

والبديع ،ىػ597وابو الفرج عبد الرحمف بف الجوزي ت،ىػ613يمف بف زيد بف الحسف تال
وقد أكد الدكتور مزىر اف شعر ىذه الطبقة امتاز بالوفرة إال إف ،ىػ" 543االسطرالبي ت

أغمبو قد تعرض لمضياع "ويصدـ المرء حيف يجد أف أكثرية شعر العمماء قد ضاعت 
ف تمؾ األكداس والمجاميع الش، عرية لـ تبؽ منيا إال صبابة ال تبؿ الريؽ وال تزيد وا 

( وقد بيف السبب في ذلؾ يعود إلى اىتماـ المؤرخيف  والنقاد 52الضمآف إال عطشًا")
بمؤلفات العمماء ضمف حقوليا المعرفية المختمفة "أما شعرىـ وأدبيـ فكانوا يمروف بو 

وىكذا طويت عنا ،رافة والتفكوعمى سبيؿ الط،مكتفيف بالبيت أو البيتيف،مرورًا سريعاً 
ذاعتو ما يغير كثيرًا مف ،وحجب في زوايا الغيب أدب،دواويف ربما كاف في نشره وا 

( فكاف لضياع أغمب شعر العمماء أثر واضح 53المفاىيـ التي تتردد عف شعر العمماء")
وكبير في النظر إلى ذلؾ الشعر عمى أف فيو مف الضعؼ والركاكة ما يجعمو أقؿ قيمة 

 0نية مف الشعر الذي نظمو شعراء احترفوا الشعر وأجادوا في نظموف
ىكذا قد أعطى الدكتور مزىر أىمية كبيرة لمتيار المحافظ في الفترة التي درسيا مف 

ومؤكدًا عمى أف أغمب ،محماًل األسباب التي كانت وراء ىذا االتجاه،العصر العباسي
متمثاًل بالقصائد ،الفنية لمعمؿ األدبي  اي خارج البنية،ىي أسباب خارجية،تمؾ األسباب 

كما ىو الحاؿ في غزؿ الشريؼ الرضي الذي كانت أسباب ،التي نظميا الشعراء 
المحافظة فيو تعود الى ديانتو االسالمية وقوميتو العربية وثقافتو المرتبطة بالمجتمع 

بير في وكذلؾ نرى الدكتور مزىر يؤكد عمى أف لمبيئة أثر واضح وك،الذي يعيش فيو
شعر ابف المعمـ الواسطي "اما اثر البيئة في شعر بف المعمـ فيتضح حيف نعرؼ اف ىذا 
الشاعر ىو الوحيد بيف شعراء القرف السادس الذي لـ يستطع احد اف يعثر عمى بيت 

( فالشاعر 54تشـ منو رائحة المجوف او الغمماف اوالخروج عف مبادئ الخمؽ الكريـ")
والحاؿ ذاتو ينطبؽ عمى تاثير البيئة ،لتي تتالئـ مع الشعر التقميديكاف ممتزما بالقواعد ا
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( واألسباب الخارجية مف أىـ األسباب التي يستند عمييا 55في شعر الحيص بيص)
 0المنيج التاريخي كما ىو معموـ عند دراسة وتحميؿ الظواىر األدبية

 : االتجاه الدينيثانياً  
مما الشؾ فيو إف االتجاه الديني قد فرض نفسو بقوة عمى مختمؼ مفاصؿ الحياة في 

إذ اخذ تأثير ،منذ بداية البعثة النبوية وصواًل إلى العصور الالحقة ،الدولة اإلسالمية 
والشعراء بطبيعة الحاؿ مف أبرز الفئات التي كاف ،ىذا االتجاه يتمفصؿ في مواقع عدة

ويعبروف عف القضايا ،فييا ألنيـ يعيشوف ظروؼ مجتماعتيـ  أثر ىذا االتجاه واضحاً 
واألحداث التي تشيدىا وأثر االتجاه الديني نراه واضحًا عند دراسة ،التي تحدث فييا

الدكتور مزىر لغزؿ الشريؼ الرضي فيو يؤكد عمى أف الشاعر سميؿ عائمة دينية 
ف منشغاًل في إمور الذي كا،وىو ما كاف واضحا مف خالؿ سيرة الشاعر،محافظة 

الديف بمختمؼ تفاصيميا وتجمياتيا ومف ذلؾ اىتماىو بإمور الحج والحجيج "وىكذا نجد 
الشريؼ اذا لـ يحج فانو يحرص أما عمى توديع الذاىبيف الى الحج أو إستقباؿ القادميف 

(وىو ما يمثؿ داللة واضحة عمى عمؽ الجانب الديني في حياة الشريؼ 56منو")
نعكس ىذا االمر عمى طبيعة الشعر الذي نظمو حيث تفوح منو رائحة وقد ا،الرضي

الديف والعقيدة"وتدلنا مصادر ثقافتو كما تتجمى في مؤلفاتو األدبية وآثاره الشعرية بأنو 
شاعر فذ وأديب عميؽ الثقافة،شديد التعمؽ بالعمـ حريص عمى تراثو وعروبتو  فخور 

قد أكد الدكتور مزىر اف أثر الثقافة العربية (و 57ومبادئ دينو الحنيؼ")،بنسبو الشريؼ
حتى تمؾ القصائد التي نظميا في ،اإلسالمية كاف واضحًا في مختمؼ قصائد الشاعر

غرض الغزؿ إذ "إف الشريؼ الرضي كاف يحاوؿ التخمص مف مذاىب البغداديف في 
كاف يرى التشبيب ألّف أكثر الشعراء في تمؾ األياـ كانوا أسرفوا في العبث والمجوف و 

(وىذا يعني اف 58مف موجبات الكرامة أف يترفع في نسيبو عما الؼ اولئؾ الشعراء")
الشاعر كاف متاثرًا إلى حٍد كبيٍر في االتجاه الديني الى الحد الذي يجعؿ غرض 

مف أجؿ ،وىو غرض غالبًا ما يسعى قائمو لمتخمص مف القيود الدينية وغيرىا ،الغزؿ
وعمى الرغـ مف ،اسيس التي تتموضع في نفس الشاعرالتعبير عف المشاعر واألح

  0ذلؾ،فاف غزؿ الشريؼ الرضي كاف مغمفًا بطابٍع دينيٍّ محافظ
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ومف األمور التي تؤكد أثر االتجاه الديني في الشعر ما أورده الدكتور مزىر مف 
مستداًل عمى أف جحظة ينتمي إلى المذىب الشيعي ،تفاصيؿ عف جحظة البرمكي 

إضافة إلى أف الشاعر ،ذلؾ مجموعة مف األبيات لمشاعر تؤكد ىذا األمر ودليمو عمى 
رغـ إف الشاعر لـ يكف ،(59مف بغداد وبغداد في حينيا بيد الطاىريف وىـ مف الشيعة)

إذ إف شعره اتسـ بالميو والطرب والغناء حتى إف ،مف المتقيديف بمبادئ الديف وحيثياتو
ومف ىنا فاف الدكتور مزىرقد اعطى  0، الشاعر يعد مف كبار المغنيف في عصره

وخصوصًا ،لدراسة الجانب الديني ومدى تاثيره في الشعرمساحة ميمة في الدراسة 
فنراه يؤكد عمى االرتباط الوثيؽ بيف ،دراسة الشعر العراقي في القرف السادس اليجري

يا واحتراـ وعمى راسيا الخميفة اكتسبت شرعيت،الديف والخالفة إذ "إف الحكومة العباسية
ولذلؾ حرص الخمفاء عمى احاطة ،الناس ليا وحرصيـ عمى طاعتيا مف الديف وتعاليمو

(فالخمفاء اتخذوا مف الديف وسيمة لمواجية 60انفسيـ بما لو مف الديف والقداسة")
وابرز تمؾ االحداث التي ،الحركات والتيارات المعادية و المعارضة لمحكـ العباسي 

زىروالتي كانت تحمؿ طابعا دينيا ىي الحروب الصميبية التي اشار الييا الدكتور م
وكذلؾ الحروب ضد الفاطمييف والحركات ،اشتير فييا القائد صالح الديف االيوبي 

 0الشيعية المناىضة لمسمطة العباسية
ومعروؼ أف الخالفة العباسية وخصوصًا في عصرىا الثاني قد شيدت المزيد مف تمؾ 

"كما حفؿ العصر العباسي الثاني بكثرة ثورات العموييف الصراعات واالضطرابات 
وسبب ذلؾ راجع الى ،وخروجيـ عمى الخالفة مما تجد اخباره في مقتؿ الطالبيف

(وىذه االحداث والظروؼ كانت حافزا لمشعراء لنظـ 61اضطيادىـ واضطياد شيعتيـ")
ؾ االحداث"وكما وبذلؾ اصبح الشعراء جزءا مف تم،القصائد التي تعبر عنيا وتوثؽ ليا

حيث كاف الشعراءيستنيضوف اليمـ ويشجعوف ،شارؾ الشعرفي اوقات الحزف وااللـ
( ولذلؾ حظي الشعر بمكانة 62المقاتميف ويذكروف المجاىديف بالجنة وحسف العاقبة")

كبيرة في ىذا المجاؿ مف اجؿ بث روح الحماسة واإلقداـ في نفوس المقاتميف وحثيـ 
أجؿ إلوصوؿ إلى اليدؼ المرسوـ وىو الظفر بالنصر وىزيمة  عمى مواصمة القتاؿ مف

 0األعداء
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ومف ىنا فقد ابرز الدكتور مزىر دور الشعراء في التعبير عف أحداث الحروب التي 
مؤكدا عمى اعطاء الطرفيف المتنازعيف اىمية كبيرة لدور الشعراء وىو  تحمؿ طابعًا دينياً 

يقة حيث االحظ اف الشعراء ىـ الفئة التي ما يستشؼ مف قولو"ولعمي ال اجانب الحق
وجد الخصماف المتنازعاف في استمالتيا وتشجيعيا خير عوف عمى دحر الخصـو 

(فالشعراء كانوا يمثموف ركنًا أساسيًا في 63وتسفيو ارائيـ وجذب االنصار والمؤيديف")
ستضيء ميزاف الحروب والصراعات التي كانت تحدث اذ انيـ الشعمة التي مف خالليا ي

فيـ ،وحشد االنصار والمؤيديف،كؿ طرؼ الثبات عمو كعبو عمى الطرؼ االخر 
يجدوف"في كؿ وقعة طريقا الظيار جمد القادة وصمود المقاتميف وايماف المؤمنيف الذيف 

 0( 64تشربت في نفوسيـ مبادئ االبطاؿ وفروسية المشاىير مف رجاؿ االمة")
مزىر في ىذا االتجاه تمثمت في دور الشعراء  وأىـ المحطات التي توقؼ عندىا الدكتور

إذ اكد ،مف اجؿ الوقوؼ مع صالح الديف االيوبي ومناصرتو في الحرب  ضد الصميبيف
عمى اىمية الدور الذي لعبو الشعراء في تحقيؽ النصر عمى االعداء"وىكذا ساىـ شعراء 

ديف االيوبي العراؽ مع اخوانيـ مف شعراء مصر وسوريا في االشادة بمآثر صالح ال
فكاف ىذا الشعر العراقي خير تعبير ،وجياده في سبيؿ اعالء كممة االسالـ والمسمميف 

 0( 65عف الوحدة االسالمية التي كانت السبب االوؿ في دحر الصميبيف وطردىـ")
ومف المحطات االخرى في ىذا المجاؿ ىي الصراع بيف الدولة العباسية والدولة 

عراء واضحا فيو مف خالؿ مناصرة  الشاعر لمطرؼ الذي إذ برز دور الش،الفاطمية
وقد استمرت المعارؾ بيف ،ينتمي اليو واظياره بمظير المحافظ عمى الديف والشريعة

الجانبيف وكؿ جانب يسعى إلثبات أحقيتو في الوصوؿ إلى الزعامة الدينية مف خالؿ 
واعظـ منزلة وىي صفات تجعمو أكثر قربًا مف اهلل ،الصفات التي يتمتع بيا 

وكذلؾ نسبة الصفات الذميمة إلى الطرؼ المتخاصـ وبياف األمور السمبية التي ،عنده
  0(66تتمثؿ فيو بيدؼ إثبات األحقية في الخالفة لكؿ طرؼ )
عمى أنو أحد أىـ االتجاىات ،ىكذا نرى أف الدكتور مزىرقد نظر إلى االتجاه الديني

ومما ال شؾ فيو إف ىذا ،أغراضو وأساليبو التي كاف اثرىا واضحًا في الشعر بمختمؼ
وىو ما يؤكد تمسؾ  ،االتجاه حصؿ نتيجة لمؤثرات سياقية خارج النص الشعري ذاتو
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وتساىـ في ،الدكتور مزىر بالعناية بالعوامؿ الخارجية التي تؤثر في النصوص اإلبداعية
 0صناعتيا

 األغراض الشعريدراسة 
المديح: وىو مف أقدـ االغراض الشعرية التي حفؿ بيا الشعر العربي منذ العصر أواًل:

ذا ما ،والعصر العباسي برز فيو ىذا الغرض بقوة،الجاىمي مرورًا بالعصور الالحقة
فضال عف اتساع الرقعة المكانية ،اخذنا بنظراالعتبار اتساع المدة الزمنية ليذا العصر

وىو ما ساىـ في ازدىار ىذا الغرض شانو شاف األغراض ،لعباسيةلمدولة ا
وقصيدة المدح العباسية حافظت عمى المعاني والمقاييس لممدح في العصور ،األخرى

السابقة"ومقاييس المدح في ىذا العصرىي مقاييسو عند القدماء وعدتو وصؼ الممدوح 
وىو ما يعني اف قصيدة ( 67بصفات المثؿ األعمى في الرجؿ كما يراه السابقوف")

المدح قد حافظت عمى كثير مف مالمحيا وبنائيا مع السعي لمتجديد وفقًا لذوؽ العصر 
 0والظروؼ المحيطة

وقدحظي ىذا الغرض باىتماـ كبير لدى الدكتور مزىر حيث يرى  اف المديح في الفترة 
ـ يقتصر فم ،التي درسيا مف العصر العباسي قد شيد اتساعا في أنماط الممدوحيف 

المديح عمى الشخصيات الكبيرة البارزة فحسب إذ"يالحظ اف الذيف ينظـ فييـ شعر 
بؿ نجد في ىذه الحقبة ،المدح ليسوا رجاؿ السياسة الكبار كالخمفاء والوزراء وحدىـ

( 68مديحًا نظـ في النساء ومديحًا نظـ في العمماء ومديحًا نظـ في صاحب حماـ")
الجدة واالبتكار في قصيدة المدح رغـ حفاظيا عمى وىو ما يؤكد وجود شيء مف 

إذ وجد الشعراء "وىو ما يؤكده الدكتور مزىر بالقوؿ،الييكؿ العاـ لقصيدة المدح التقميدية
في أشخاص بعض الممدوحيف واألحداث المحيطة بيـ حوافز كبيرة اليمتيـ افكارا 

مبينا اف ابرز (69")وصورا كاف يظف اف ال سبيؿ ليا بعد اف شاخ شعر المدح وىـر
وعودة ،تمؾ االحداث  كانت تتمثؿ بالحروب الصميبية بقيادة صالح الديف األيوبي
ورغـ  ،الخطبة في مصر لمعباسييف اضافة الى تحزب بعض الشعراء لرجاؿ السياسة

مالمح التجديد التي طرات عمى قصيدة المدح العباسية في القرف السادس اليجري وفقا 
اال انو يؤكد التزاـ القصيدة بالقواعد العامة لقصيدة المدح التقميديةاذ ،رلراي الدكتور مزى
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محافظا عمى تقاليد ىذا الفف الموروثة ،"ظؿ شعر المديح في ىذه الحقبة بصورة عامة 
 ( 70مف ناحيتي الشكؿ والمضموف وكذلؾ في البناء العاـ لقصيدة المدح")

اقتصرت عمى ابيات ،مقتضبة  اما دراسة شعر المدح عند جحظة البرمكي فكانت
اذ يؤكد الدكتور مزىر عمى اف الشاعر لـ يكف مف المشيوريف في ىذا ،شعرية محدودة

الغرض النو ال يعد  مف الذيف يسعوف لمتكسب في شعره مف خالؿ طرؽ أبواب الخمفاء 
والوزراء بغية الحصوؿ عمى االمواؿ وىو ما يبينو الدكتور مزىر بالقوؿ"ما عثرت عميو 

ي شعر جحظة اليدؿ عمى انو مف فرساف حمبة المدح كما اف اخباره التدؿ عمى انو ف
 ( 71قصد خميفًة او اميرًا او وزيرًا بقصد المدح والحصوؿ عمى الجائزة")

وقد افرد الدكتور ،وىو مف اشير اغراض الشعر العربي بمختمؼ عصوره 0اليجاءثانيًا:
اذ ،وؼ عمى ىذا الغرض وبيانو وتحميمومزىر مساحات ميمة مف دراساتو وبحوثو لموق

يؤكد عند دراستو لمشاعر )ابف بساـ(اف اليجاء ابرز االغراض التي نظـ فييا الشاعر 
ولذلؾ مف الطبيعي اف يحتؿ ىذا الغرض ،حيث"تقـو شيرة ابف بساـ عمى اليجاء ،شعره

ما  (وىو72")154قطعة مف مجموع  96القسـ االكبر مف المجموعة التي عثرت عمييا 
وتبعًا لكثرت شعراليجاء ،يعني طغياف غرض اليجاء عمى األغراض الشعرية األخرى 

ومنيـ رجاؿ ،ومنيـ اصدقاؤه ،فقد تنوعت معو اصناؼ الميجويف فمنيـ اىؿ بيتو ،
وكؿ مجموعة ،اذ أورد الدكتور مزىر مجموعة مف األبيات الشعرية في كؿ قسـ ،الدولة

االشخاص الميجويف "وما داـ االشخاص الذيف تحتوي عمى صفات تتناسب مع طبيعة 
ىجاىـ ابف بساـ ليسوا صنفا واحدا او مجموعة متجانسة فمف الطبيعي اف تتعدد وتتنوع 

فميس مف المعقوؿ اف ييجو ،المعاني واالساليب التي يتخذىا الشاعر لمياجمة ضحاياه 
 (73ء او احد المغنيف")الشاعراباه او اىؿ بيتو بنفس الطريقة التي يياجـ بيا احد الوزرا

ويالحظ الباحث اف الدكتور مزىر قد اعطى االولوية لميجاءعند دراستو لالغراض 
ف الشاعر لـ يكف مف أالشعرية عند جحظة البرمكي عمى الرغـ مف تاكيده عمى 

اذا رجعنا الى ىشعر الرجؿ نستقريو "صحاب االذى والشر وىو ما يستشؼ مف قولوأ
فاننا ال نجد فييما ما يدؿ عمى الشر وحب االذى بؿ نجد انسانا لى اخباره نستعرضيا ا  و 

ومف ىذا المنطمؽ لجا الشاعر الى لسانو لمتعبير عف السخط والتذمر (74")وديعا رقيقا
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لى قسميف حسب راي الدكتور مزىروىما ىجاء إوقد انقسـ ىجاؤه ،عف طريؽ اليجاء
شغؿ حيزًا كبيرًا مف أىاجي  أما ىجاء البخالء فقد،وىجاء المجتمع باسره،البخالء
بخالء الماؿ وبخالء الطعاـ ،وىذا الضرب مف البخالء ينقسـ إلى قسميف،جحظة

النو قميؿ ومحدود ،وؿ والمالحظ اف الدكتور مزىر لـ يقؼ طويال عند القسـ األ،
في حيف اف القسـ الثاني استحوذ عمى اىتماـ كبير لدى الدكتور ،المقطوعات الشعرية

اف اغمب قصائد اليجاء عند جحظة نظمت في ىذا النوع مف الميجويف مزىر مؤكدا 
والسخرية مف تصرفاتيـ معمال ،فقد بالغ في ذميـ والحقاؽ الصفات المبتذلة بيـ ،

السبب في شدة مياجمة جحظة ليذا النوع مف البخالء بالقوؿ"أما مياجمة جحظة 
كاف سببو اف الرجؿ كاف وىو القسـ االكبر مف ىجائو فربما ،لبخالء الطعاـ خاصة 

شرىا اكوال ال يكاد يشبع فكاف مف يدعوه الى طعامو يعمـ بعد فوات االواف انو قد دعا 
واما ىجاء الناس والمجتمع  ،( 75جماعة ال واحدا فيقسـ اف ال يعاود الدعوة ابدا")

تمثؿ األوؿ بيجاء أسماء  ،باسره فقد قاـ الدكتور مزىرببياف نوعيف مف ىذا اليجاء
في حيف تمثؿ ،يبيف الشاعر عيوبيـ وصفاتيـ الذميمة  ،معروفة ومحددة في المجتمع

النوع الثاني بيجاء المجتمع كمو وىو ما برز فيو الشاعر ليشير إلى أف المجتمع الذي 
بعدما كاف مف طميعة القوـ  ،كاف فيو ىو المسؤوؿ  عما لحقو مف ضرر وفقر وبؤس

وىو ما حمؿ الشاعر النتقاد المجتمع وتوجيو االتياـ لو عف ،(76جاىا وسعة) واكثرىـ
 0طريؽ اليجاء

ذا أمعنا النظر لدراسة الدكتور مزىر لمشعر العراقي في القرف السادس اليجري  نجد ،وا 
فمنيـ كبار ،انو يشير إلى كثرة شعراء اليجاء في تمؾ الفترة مع تعدد ضروب الميجويف 

وىجاء نظـ في ذـ المدف اضافة الى ىجاء ،نيـ اصحاب الحرؼ موظفي الدولة وم
وىذا التنوع في ضروب الميجويف حمؿ معو تنوعا في معاني اليجاء ،المجتمع باسره

وكذلؾ في اساليب الشعراء في بث المعاني التي يسعوف لتوكيدىا في الميجويف وىو ما 
تتناسب مع لغة العامة وطبيعة ل،جعميـ يميموف إلى االساليب المستوحاة مف واقع حياتيـ

 (77حياتيـ)
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مف جانب آخر يذىب الدكتور مزىر الى التاكيد عمى اف شعر اليجاء في القرف 
وىو ما يمثؿ ،السادس مف اكثر انواع الشعر خروجا عف الطرؽ التقميدية في التعبير 

ف تطورا في ىذا الفف لـ يكف معيودا في الفترات السابقة وىو ما يمكف مالحظتو م
قولو"إف شعراء القرف السادس لـ يقفوا عند حدود الطرؽ السالفة في محاوالتيـ المستمرة 
لتطوير فف اليجاء واالخذ باكثر االساليب والوسائؿ اتفاقا وتماشيًا  مع روح العصر 
وطباع أىمو ولذلؾ حاولوا اف يطوروا أىاجييـ ويحوروىا لفظًا ومعنى تبعًا لمراتب 

( وىو ما يؤكد دور 78الجتماعية فصار اليجاء انواعًا وضروبًا")الميجويف ومنزلتيـ ا
الجانب االجتماعي في تطوير فف اليجاء ليتماشى مع ما يفرضو مف واقع يسعى 

  0الشعراء لبرىنتو مف خالؿ القصائد التي ينشدونيا
وىوغرض أصيؿ مف أغراض الشعر العربي في مختمؼ عصوره .الغزؿ ثالثًا:

وقد ،الدكتور مزىر ىذا الغرض مساحاٍت ميمًة في دراساتو وبحوثووقد أعطى ،ومراحمو
إال ،مؤكدًا اف الشاعر لو قصائد غزؿ كثيرة،خصص بحثًا لدراسة غزؿ الشريؼ الرضي

إف ابرز ما عرؼ بو الشاعر تمثؿ ب)الحجازيات(التي القت اىتمامًا كبيرًا عند 
شريؼ الذي تحدى بو الباحثيف ويوكد الدكتور مزىر في ىذا المجاؿ"اف غزؿ ال،الدارسيف

ىو غزلو الذي اشتيرباسـ الحجازيات وىو غزؿ يمتاز بالغموض والعمؽ فشاع وذاع 
ىذه ،(مؤكًدا المكانة التي تحظى بيا 79حتى نسي الناس أف لمشريؼ غزؿ كثير سواه")

وىو في دراستو ليذه القصائد يعزو إطالؽ ،القصائد والقيمة الفنية الكبيرة التي تمتاز بيا
تمثؿ االوؿ بكثرة أسماء األماكف التي مف ،تسمية الحجازيات عمى ىذا الشعر لسببيف 

والسبب الثاني يعود إلى أف الشاعرجعؿ مف معاني واحداث وأفكار ىذه ،الحجاز
 0(80) المقطوعات تدور في موسـ الحج

غزؿ في القرف السادس نراه يذىب لمتاكيد عمى وعند التامؿ في دراسة الدكتور مزىر لم 
اف اغمب الغزؿ كاف مرتبطًا بالمديح وىو ما جعمو يتسـ بالتقميد إذ"إف معظـ غزؿ القرف 

ولذلؾ صار قسـ كبير مف غزؿ ىذه الحقبة مف ،السادس ىو مقدمات لقصائد المديح
(فالمقدمات 81مديح")الغزؿ التقميدي الذي اعتاد الشعراء العرب اف يفتتحوا بو قصائد ال
وىناؾ نوع آخر مف ،الغزلية لقصائد المدح شكمت ابرز مالمح الغزؿ في تمؾ الحقبة
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وىو غالبا مايكوف عمى ىشكؿ ،الغزؿ تحدث عنو الدكتور مزىر وىو الغزؿ المغنى
ويؤكد الدكتور مزىر اف معظـ النصوص الشعرية مف ،أبياٍت قميمٍة أو مقطوعاٍت قصيرٍة 

خرجت عف الطابع العاـ لشعر الغزؿ في ذلؾ العصر والذي تمثؿ بالتقميد الغزؿ المغنى 
كما ،(82والسير عمى ما انتجو القدماء وما التزموا بو مف قواعد في بناء قصيدة الغزؿ)

يشير الدكتور مزىر الى اف الدوبيت "وىوأحد االوزاف الشعرية المستحدثة الخارجة عف 
(يشير إلى أف ىذا الموف مف الشعرىو الوحيد الذي 83قواعد الخميؿ بف احمد الفراىيدي")

ف معظـ الدوبيت ىو مف الغزؿ ،يعد مف انتاج القرف السادس  ولـ ينظـ عمى لساف ،وا 
ولـ يستبعد الدكتور ،بؿ اقتصر عمى الشعراء الذيف لـ ينالوا شيرة واسعة،كبار الشعراء

اف الشعراء الذيف ليـ مزىر أف يكوف ىذا الفف اي الدوبيت قد اقتصر شيوعو عمى لس
الف الدوبيت ينتمي إلى الفرس وىـ الذيف نظموا فيو الشعر ،(84صمة وارتباط بالفرس)

ورغـ مالمح التجديد في الغزؿ المغنى والدوبيت ومقوطوعات شعرية قصيرة ،اوالً 
بالتقميد وقمة ،إال إف الطابع العاـ لقصيدة الغزؿ في القرف السادس تمثؿ ،أخرى

 0وفقًا لرؤية الدكتور مزىر،التجديد
ويعد مف أبرز فنوف الشعر العربي "وىو غرض شعري تبعثو فاجعة  .الرثاء رابعًا:

الموت بعزيز رحؿ او عظيـ مفتقد وقد عرفو العرب منذ عصر ما قبؿ 
(والرثاء غالبًا ما يتسـ بصدؽ العاطفة وعمؽ الوجداف ألنو مبني عمى ذكر 85االسالـ")

ولذلؾ يعبر الراثي عف أحاسيسو ومشاعره اتجاه ذلؾ ،وجوداً محاسف شخص لـ يعد م
خالص وغرض الرثاء بذلؾ "يحرؾ النفس ويثير الوجداف ويربط  الشخص بكؿ صدؽ وا 

(وقد 86انو يرتبط بالحياة والموت بالفناء والبقاء")،اإلنساف بقضية مف أىـ قضايا الحياة
العباسي بطبيعة الحاؿ  والعصر،برز ىذا الغرض في مختمؼ عصور الدولة العربية

 0شيد ازدىارًا في ىذا الغرض تماشيًا مع ازدىار الحياة األدبية بصورة عامة
نراه ،وعند التمعف في دراسة الدكتور مزىر لغرض الرثاء في القرف السادس اليجري 

يشخص تراجعًا ممحوظًا في ىذا الغرض مف ناحيتيف ىما قمة عدد قصائد الرثاء وكذلؾ 
في البناء الفني لتمؾ األغراض وىو ما يظير في قولو"مف الظواىر  الضعؼ الواضح

االدبية التي تستوقؼ الباحث في شعر القرف السادس  ظاىرتاف االولى قمة المراثي قمة 
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والثانية اف ىذه المراثي ليست ،غير معيودة قياسا الى كثرة المدائح والممدوحيف
وبيف غرض يقترب منو كثيرا وىو غرض ( وىو بذلؾ يعقد مقارنة بيف الرثاء 87جيدة")

المدح مشيرا بذلؾ الى كثرة وجودة قصائد المدح بعكس القصائد التي نظمت في 
وقد بيف الدكتور مزىراف السبب في قمة عدد المراثي وضعفيا يعود لسببيف اثنيف ،الرثاء

عراء والثاني تحزب الش،االوؿ ضياع الكثير مف شعر الرثاء الذي انتج في تمؾ الحقبة،
وىذاف العامالف كانا مف ابرز األسباب التي أدت إلى ىذه ،( 88لمسياسة ورجاليا)

رغـ أىمية ىذا الغرض وموقعو المتميز بيف أغراض الشعر ،الشحة في قصائد الرثاء 
 0األخرى

ىذه ىي أبرز األغراض الشعرية التي وقؼ عمييا الدكتور مزىر عند دراستو لألدب في 
ارات مقتضبة الغراض اخرى لـ يقؼ عندىا مطوال مثؿ الحكمة مع اش،العصر العباسي
والمالحظ في تحميؿ ،حيث اكتفى فييا بنماذج قميمة وتحميؿ مقتضب،والعتاب والفخر

انو غالبًا ما يشير الى ،الدكتور مزىر لالغراض الشعرية بمختمؼ تمثالتيا وتنوعاتيا
كانت مؤثرة في تمؾ األغراض مثؿ العوامؿ السياسية واالجتماعية ،عوامؿ خارجية

وىو ما يؤكد تأريخة البحث عند الدكتور مزىر انسجامًا ،وقضايا البيئة والزماف والمكاف 
 منومع مبادئ المنيج التأريخي والمناىج السياقية األخرى التي تقترب 

مناهج األخرى في دراسات تداخل المنهج التاريخي مع ال                       
 الدكتور مزهر السوداني

 التداخؿ مع المنيج االجتماعيأواًل:
وىناؾ ،ينظر الكثيروف لممنيج االجتماعي عمى أنو قد ولد في أحضاف المنيج التاريخي

صعوبة في التفريؽ بيف المنيجيف بحكـ التداخؿ الكبير بيف مضاميف ورؤى كؿ 
ف "أف العمؿ الفني ليس نتاج مؤلؼ بوصفو فردًا والمنيج االجتماعي ينطمؽ م،منيما

واألعماؿ ،ولكنو يكشؼ الوعي الجماعي والمصالح والقيـ االجتماعية لجماعة أوطبقة
(وبذلؾ 89العظيمة وحدىا ىي التي تعبر باتساقيا عف رؤية العالـ ووعي جماعة ليا")

الوعي الجماعي الذي ال تكوف األعماؿ األدبية معبرًة عف األفراد ولكف تكوف معبرة عف 
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ويمكف مف خالؿ تمؾ األعماؿ وأبنيتيا الداللية الوصوؿ إلى ،ينتمي اليو ىؤالء األفراد
  0طبيعة أوضاع وظروؼ المجتمعات التي أنتجت فييا 

وبذلؾ تتضح نظرة النقد االجتماعي لمظواىر األدبية وربطيا بإطارىا االجتماعي"فاألدب 
فاألديب المنتج لمعمؿ االدبي في ،اجتماعية محددةال يكوف أدبًا إال في ظؿ شروٍط 

(وىذه الشروط ىي التي 90البدء والختاـ فاعؿ اجتماعي قادـ مف مجتمع معيف")
فرضت عمى األدباء أف تكوف نتاجاتيـ بشكؿ يتالئـ مع طبيعتيا وطبيعة األثر الذي 

حميميا مف أحدثتو فييـ وىكذا "يرتبط المنيج االجتماعي بقراء النصوص االدبية وت
(وبذلؾ يتداخؿ المنيج 91منظور مدى تعبيرىا عف الوسط االجتماعي الذي أنتجيا")

وتتضح بينيما عالئؽ ،االجتماعي بشكؿ  صريح وواضح مع المنيج التاريخي
فيما ،إلى الحد الذي ال يمكف الفصؿ بينيما في كثير مف األمور،ومشتركات كثيرة

كيؼ ال ،المناىج السياقية في دراسة األدب  يمثالف الركناف البارزاف ضمف منظمومة
والمنيج التاريخي يضع دراسة البيئة وىي حاضنة المجتمع إحدى ركائزه الجوىرية التي 

 0وفي ضوء متغيراتيا تتضح معالمو وسماتو،يخضع ليا األدب
ودليؿ ذلؾ يظير ،وىذا التداخؿ يمكف الوصوؿ عند النظر في دراسات الدكتور مزىر

فال تكاد دراسة تخمو مف بحث ،ىتماـ بالجانب االجتػػػػػػػماعي في دراساتوعف طريؽ اال
 الجوانب االجتماعية في 

ومدى تأثير تمؾ الجوانب عمى األدباء وعمى األدب الذي أنتجوه ،الحقب التي تدورفييا
تخصيصو ،ومف نماذج ذلؾ،مؤكدًا الصػػػػػػػمة الوثيقة بيف األدب وبيف محيطو المجتمعي

بيف فيو الحياة االجتماعية وما شيدتو مف أحداث ومتغيرات ،دراستو لجحظة لفصؿ في
كاف ليا االثر الواضح في شعره وشعر بقية الشعراء الذيف ينتموف لتمؾ الفترة ومف ذلؾ  

وىو يتحدث عف العوامؿ التي أثرت في االدب"ومف العوامؿ األخرى ،قوؿ الدكتور مزىر
الط والتزاوج بيف العرب والفرس والترؾ وذلؾ مما ذات األثر الكبير في األدب االخت

أدى إلى ضعؼ الروح العربية وتالشي العادات والتقاليد التي تمسؾ بيا 
ومتغيراتيا المختمفة ،(وبذلؾ تكوف البنية االجتماعية وحموالتيا المتعددة92العرب")
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معاش في ساىمت في التأثير عمى األدب والمضاميف التي يحمميا ليعبر عف الواقع ال
 0تمؾ الفترة

ومف تجميات التداخؿ التاريخي مع الجوانب االجتماعي ما يبرزه الدكتور مزىر وىو 
يحمؿ ازدىار فف اليجاء في عصر جحظة إذ يقوؿ"ىذا فف شعري آخر ازدىر في ىذه 
الفترة بسبب سوء األحواؿ االجتماعية التي كانت ترفع الوضيع وتحط مف قدر الكريـ 

( فقد ربط 93خيرغير الشعر يبث فيو ما يالقي مف أشجاف وأوجاع")فال يجد ىا األ
الدكتور مزىر بيف ازدىار غرض اليجاء وبيف سوء األحواؿ االجتماعية وما تحممو مف 
مشكالت في عالقة عكسية بيف الجانبيف ليجد الشعراء في مقطوعاتيـ وأبياتيـ متنفسًا 

  0ماعية لكشؼ ذلؾ التدىور واالنحطاط في الجوانب االجت
كما يذىب الدكتور مزىر إلى التأكيد عمى أف جحظة يمثؿ في شعره مرآة عاكسة 

في داللة عمى الترابط الوثيؽ بيف شخصيتو ،لطبيعة األوضاع التي تسود في مجتمعو
وبيف مجتمعو"وىكذا استطاع جحظة بنثره وشعره وغنائو أف يقدـ لنا لوحات اجتماعية 

تمع البغدادي  وكيؼ كاف يميو أياـ كانت بغداد ذات نابضة بالحياة تصور لنا المج
(لتبدو العالقة بيف الشاعر ومجتمعو عالقة تأثر تتضح في مختمؼ 94حوؿ وطوؿ")

 0األنواع األدبية التي انتجيا جحظة
ذلؾ الذي يظير ،ومف تداخؿ المنيج االجتماعي مع المنيج التاريخي عند الدكتور مزىر

إذ عمؿ عمى بياف طبيعة األوضاع ،القرف السادس في دراستو لمشعر العراقي في
ومف ذلؾ عمى ،وبياف مدى األثر الذي أحدثتو في األدب،االجتماعية في تمؾ الحقبة

سبيؿ المثاؿ ال الحصر قولو وىو يحمؿ فف الغزؿ"إف ارتباط قسـ كبير مف غزؿ ىذه 
في موقؼ الفترة بالمديح وخاصة مدح الخمفاء وكبار شخصيات العصر جعؿ الشعراء 

دقيؽ خاص إذ البد أف يكوف شعر ىذه المناسبات الحاشدة الرسمية جديرًا بسمعة 
وكذلؾ قولو"إف األدب صورة مف النشاط االجتماعي فيو ،(95الشاعر وىيبة الموقؼ")

ويصور اآلـ الناس ،يعكس عقمية الفرد والجماعة ويترجـ عما تحس بو وتشعر
د أو ىذه الجماعة وما يسيطر عمى حيمتيا مف وينقؿ لنا كيؼ يفكر ىذا الفر ،وآماليـ

ومف ىذيف النصيف يتبيف مقدار االىتماـ ،(96وكفر وأيماف")،خير أوشرومف فقر وغنى
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الذي يوليو الدكتور مزىر مف أجؿ ربط النتاجات األدبية بوسطيا االجتماعي الذي 
اسة مف وظاىرة الحديث عف الجوانب االجتماعية تكاد ال تخمو منيا در ،أنتجت فيو

وىو مايدلؿ عمى ،مع التوثيؽ والشرح لتمؾ العوامؿ االجتماعية،دراسات الدكتور مزىر
في شاىد عمى تداخؿ المنيجيف ،امتزاج البحث التاريخي عنده مع البحث االجتماعي

  0عنده
 التداخؿ مع المنيج النفسيثانيًا: 

كال المنيجييف  يتداخؿ المنيج النفسي مع المنيج التاريخي في النقد واألدب كوف
التي تتمحور حوؿ سياقات النصوص ،ينتمياف إلى منظمومة المناىج السياقية

رىاصاتيا الخارجية،اإلبداعية إذ" ،واستناد المنيجيف إلى قواعد العمـ وتوظيفيا في النقد،وا 
يرى فرويد صاحب مدرسة التحميؿ النفسي أف اإلبداع الفني واألدبي تعبير مقنع عف 

شباع ليا")رغبات مكبوتة ف ( وىذا الكبت البد مف 97ي ال وعي المبدع منذ طفولتو وا 
أف األسباب التي ساىمت في توليده تعود إلى عوامؿ خارجية في المحيط االجتماعي 

وىوما يدفعيـ لمتنفيس عف ذلؾ الكبت عف طريؽ الفف ،الذي ينتمي إليو األدباء
اإلبداعية و"لعمو مف  والعامؿ النفسي محور جوىري مف محاور العممية،واألدب

الصعوبة بمكاف أف يتشكؿ أدب دوف أف يكوف ىذا األدب جزءًا أو بعضًا مف نفس 
( ألف األديب يعكس تجربتو 98صاحبو أو مف إحساسو بما حولو عمى أقؿ تقدير")
مستميمًا ومستوعبًا بذلؾ طبيعة ،وأحاسيسو ومزاحو النفسي في ما ينتج مف أدب

ا يعمؿ النقد النفساني عمى استجالئو وتحسسو إذ "يتجسس الظروؼ المحيطة بو وىو م
المنيج النفسي عمى كؿ ما ىو جمي مما يمكف أف يمتقطو داخؿ المؤلؼ:أسراره ورسائمو 

(وىذا يدلؿ عمى أف العامؿ النفسي عند األدباء يتشكؿ عف 99ويومياتو الشخصية")
بقدٍر معيف مع أسس  طريؽ العوامؿ التي تحيط بيـ وتؤثر فييـ وىو ما يعد ربطاً 

  0المنيج التاريخي
وعند التنقيب عف إشارات الدكتور مزىر لمعوامؿ النفسية في دراستو وتحميمو 

ف كاف بقدر أقؿ مف بقية العوامؿ،يتضح وجود ىذا العامؿ،لألدب ومف ذلؾ تحميمو ،وا 
د ومدى الداللة التي تحمميا عمى نفسيتو"وىكذا وج،لغزؿ الشريؼ الرضي في حجازياتو
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وعكؼ عمى القوافي ،الشريؼ الرضي نفسو محاطًا بالحزف مف كؿ جانب فالذ بشطره
(فالحزف 100فطفحت حجازياتو باأللـ وخيبة المساعي")،يبث فييا اآلمو ويشكو إلييا

واأللـ واألسى الذي كاف يعيشو الشاعر ظير واتضح عف طريؽ ما أنتجو الشاعر مف 
واألثر النفسي يبدو واضحًا ،كانت عمييا حياتودلت عمى النفسية التي ،مقطوعات شعرية

في تحميؿ الدكتور مزىر لخمريات جحظة التي كانت تدؿ عمى األماني واألحالـ التي 
فوجد في الشعر المتنفس الذي يبث فيو ما يختمج ،ولـ يستطع ذلؾ،كاف يصبو لتحقيقيا

وىو في  في نفسو"وىكذا يكوف قسـ كبير مف خمريات جحظة ذكريات وآىات يطمقيا
شيخوختو المحطمة وفي ىذه الذكريات تجد أماني الشيوخ واحالميـ وضعفيـ 

(وبذلؾ تكوف الخمريات التي نظميا الشاعر مصداقًا لمنوازع النفسية 101واستسالميـ")
ما ،ومف الجوانب النفسية التي بينيا الدكتور مزىر،التي كانت تختمج في نفس الشاعر

إذ يقوؿ "الشعراء جماعة مف الناس ،ي في القرف السادسيظير في تحميمو لمشعر العراق
تختمؼ عنيـ في األحاسيس والمشاعر والعواطؼ فيـ أرؽ إحساسًا مف سائر الناس 
ولذلؾ تراىـ يغضبوف ويثوروف ألمور يراىا سواىـ ال تستحؽ االىتماـ وقد يكمفوف 

بيا الشعراء ( وىي إشارات نفسية يختص 102")ويولعوف  بما ال يمفت نظر اآلخريف
دوف سواىـ بحكـ تميزىـ بخصوصية متفردة تمكنيـ مف النظر بصورة مختمفة لما يدور 
حوليـ،وبالرغـ مف ىذا التفرد وىذه الخصوصية،تبقى العوامؿ المحيطة تمثؿ المؤثر 

 .األساس في نتاجاتيـ
 التداخؿ مع المنيج الفنيثالثًا:

ألف العمؿ األدبي ،المنيج الفني في دراسة األدبكثيرًا ما يتداخؿ المنيج التاريخي مع 
وحاجة المنيج التاريخي لمتكامؿ مع المنيج الفني ،يقوـ عمى أسس فنية فيو إبداع فني

يؤكدىا سيد قطب بالقوؿ"ىذا المنيج ال يستقؿ بنفسو فالبد فيو مف قسط مف المنيج 
حمة مف فالتذوؽ والحكـ ودراسة الخصائص الفنية ضرورية في كؿ مر ،الفني

وىذا األمر ،وىكذا أخذ الدكتور مزىر في شرح وتحميؿ الجوانب الفنية ،(103مراحمو")
يتضح في مختمؼ دراساتو فقد خصص فصاًل في دراستو لمشعر العراقي في القرف 

وفييا ،وكذلؾ في دراستو لجحظة البرمكي،تحت عنواف)الدراسة الفنية( اليجري السادس
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وىذا األمر ينطبؽ عمى بقية ،ية التي تميز فييا شعرهأظير العديد مف الجوانب الفن
الدراسات التي يظير في قسـ منيا اىتماـ واضح وبدرجات متفاوتة في بياف الجوانب 

وربط ذلؾ  ،الفنية وما تحممو مف مضاميف وعناصر في أبنيتيا ونسيجيا الداخمي
 0بالعوامؿ السياقية المحيطة

كتور مزىر بيانو لّمغة واألسموب في بعض ومف مضاميف الدراسة الفنية عند الد 
سموب ىو طريقة الكاتب الخاصة في التفكير القصائد والكيفية التي جاءت بيا و "األ

( وىو ما 104وفي نقؿ ىذا التفكير وىذا الشعور في صورة لغوية خاصة")،والشعور
فنية يعني تبوء عنصري المغة واالسموب لمكانة ميمة وجوىرية في مجاؿ الدراسات ال

فإنو ،والدكتور مزىر عندما يقؼ عمى المقطوعات الشعرية ويحمميا،في تحميؿ الشعر
وىو بذلؾ يذىب إلى أف ،سموب الذي تكوف عميو تمؾ المقطوعاتيؤكد أىمية المغة واأل

فقصيدة المدح تختمؼ ،القصائد تختمؼ في لغتيا وأساليبيا تبعًا  لمغرض الذي تكتب فيو
المدح ذاتيا تختمؼ تبعًا لمكانة وطبيعة الممدوحيف وىكذا  وقصيدة،عف قصيدة اليجاء

ومف مصاديؽ ذلؾ قولو في قصائد المدح "وىكذا يبدو لي أف مدائح ،لبقية األغراض
سموٍب يختمؼ عف سواىا بسبب مكانة الخميفة وثقافتو ،الخمفاء كانت تكتب بمغٍة وا 

د كانوا يميموف إلى المحافظة مف جية وكذلؾ بسبب حاشية الخميفة مف عمماء ونقا
(وبذلؾ يكوف لقيمة الممدوح وتأثير حاشيتو دورًا محوريًا في البناء 105القديـ في العادة")

ويتضح ىذا األمر بصورة أكبرعندما يوازف الدكتور ،المغوي واألسموبي لقصيدة المدح
والثانية في شخصية ،مزىر بيف قصيدتي مدح ؿ)ابف التعاويذي(إحداىما في خميفة

فالشاعر راعى ،إذ يوكد وجود اختالؼ في المغة واألسموب الذي عميو القصيدتيف،أخرى
الفوارؽ في المكانة بيف الشخصيتيف"لقد أجاد الشاعر في تخير المغة واألسموب المناسب 
لكؿ ممدوح فالخميفة تعمد أف يختار لو األلفاظ الجزلة القوية ذات الجرس 

وىذا التبايف ،ة مف مكانة في ذلؾ العصر(لتتناسب مع ما يمثمو الخميف106القوي")
الذيف اختمفت ،واالختالؼ يسري عمى كثير مف الشعراء في القرف السادس اليجري

أساليبيـ وىـ ينظموف الشعر في مختمؼ أغراضو تبعًا لممتغيرات الخارجية التي تؤثر 
    0في صياغة اإلسموب وطبيعة المغة
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ة في دراسة الدكتور مزىر لغزؿ الشريؼ سموب كانت حاضر كما إف دراسة المغة واأل
رغـ نفيو أف ،فيو يرى أف لغة الشريؼ الرضي كانت متأثرة بالطريقة الصوفية،الرضي

إذ"إف ظيور األلفاظ والمصطمحات الصوفية في ،يكوف الشاعر أحد أقطاب الصوفية
لكنو أدرؾ ،قد ال يدؿ عمى أف الرجؿ صار قطبًا مف أقطاب المتصوفة،شعر الشريؼ

(وقد تمثؿ ذلؾ بكثرة األلفاظ القرانية 107عالقة بيف فف الغزؿ وشعر التصوؼ")ال
وانعكاس ذلؾ ،والدينية في شعره في داللة عمى االرتباط مع المؤثرات المحيطة بالشاعر

 0عمى طبيعة الشعر الذي نظمو
اىتمامو بالصورة الشعرية ودورىا في ،ومف تجميات الدراسة الفنية عند الدكتور مزىر

إذ ،ويتفؽ النقاد والدارسوف عمى محورية الصورة ومركزيتيا في أي عمؿ أدبي،لشعرا
"تبوءت الصورة مكانة ميمة في مناىج النقد المختمفة ووضعيا النقاد في مقدمة وسائميـ 

( وقد أثبت الجاحظ قيمة الصورة 108لدراسة جوىر الشعر وما يتعمؽ بو مف مؤثرات")
المعروفة"إنما الشعرصناعة وضرب مف النسيج وجنس مف وأىميتيا منذ القدـ بمقولتو 

إذ إف الشاعر ،(وىو ما يؤكد الدور الكبير الذي تؤديو الصورة في الشعر109التصوير")
يعبر عف أحاسيسو وعواطفو وانفعاالتو ويوصوليا إلى المتمقي عف طريؽ الصور 

 0بمختمؼ تجمياتيا وتنوعاتيا
في بناء القصيدة فإف الدكتور مزىر سعى لموقوؼ  واستنادًا إلى أىمية الصورة ودورىا

ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ تحميمو لشعر ،عمى نماذج مختمفة مف الصور الشعرية
والجامدة مفتوف بيا ولذلؾ -الحية–جحظة البرمكي إذ يقوؿ "جحظة مشغوؼ بالطبيعة 

ف اختيار ويبدو ذوؽ الفناف المرىؼ واحساسو الدقيؽ في حس،أخذ قسمًا مف صوره منيا
(فالدكتور مزىر يشير ىنا 110الصورة التي تصمح أكثر مف غيرىا لمتعبير عما يحس")

متأثرًا بالبيئة التي ينتمي ،إلى المصدر الذي يستقي منو الشاعر صوره وتشبيياتو
حساسو وىو ما يظير في ،إلييا ودور الشاعر في انتقاء الصور التي تناسب ذوقو وا 

 0ظميا الشاعرالمقطوعات الشعرية التي ن
وىذا األمر ينطبؽ عمى دراسة الدكتور مزىر ؿ "الشعر العراقي في القرف السادس" 

مشيرًا إلى أف ،وفييا بيف مختمؼ الصور والتشبييات التي برزت في قصائد الشعراء
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وىي صور يمكف ،الطابع العاـ لتمؾ الصور والتشبييات اتسـ بطابع الضعؼ والركاكة
ويبدو أف ىذا األمر يعود إلى ،ف المشبو والمشبو بو بسيولة ويسرإدراؾ العالقة فييا بي

وىو ما انعكس عمى الشعر ،التراجع الذي حدث في ذلؾ العصر في مختمؼ الجوانب
 (111وطبيعة الصور التي تنتظـ في القصائد)

كاف حاضرًا عند الدكتور مزىر ،وبناًءعمى ما سبؽ فإف العناية بالجوانب الفنية وتحميميا
تجمى ىذا األمر بالعناية بالمغة واألسموب وكذلؾ ما يتعمؽ في ،ختمؼ دراساتوفي م

والصورة الشعرية ،الوزف والقافية والموسيقى وما تؤديو مف دور جوىري في بناء القصيدة
ومنزلتيا في بنية القصيدة وربط ىذه الجوانب بما يحيط النصوص مف مؤثرات ساىمت 

وبذلؾ يتضح التداخؿ في ،جيييا تبعًا آلثارىا ومتطمباتيافي بمورة تمؾ الجوانب الفنية وتو 
مع بقاء المنيج التاريخي يستحوذ عمى ،دراسات الدكتور مزىر بيف مناىج النقد المختمفة

مع السعي مف أجؿ االستفادة مف معطيات المناىج األخرى ،القدر األكبر مف التوظيؼ
ي الدراسة لتتداخؿ بذلؾ المناىج في تعضيد األفكار التي يريد الدكتور مزىر بيانيا ف
 0الساندة مع المنيج األساس عنده وىو المنيج التاريخي

 الخاتمة:
ىكذا يبدو جميًا اعتماد الدكتور مزىر السوداني اسس ومعطيات المنيج التاريخي،إذ ال 
تكاد تخمو دراسة مف دراساتو مف الوقوؼ بشكٍؿ واضٍح عمى الظروؼ المحيطة 

وكيؼ ساىمت تمؾ ،ياف مدى االثر الذي تركتو في الشعربالنصوص األدبية وب
الظروؼ بمختمؼ معطياتيا وتقمباتيا في توجيو الشعر وجية محددًة تتناغـ مع طبيعة 

كبيرًا عمى  األثر الذي تتركو في الشعراء،وبذلؾ يكوف وقع تمؾ االحداث والظروؼ
الشعراء وىو ما دفعيـ لتجسيد تمؾ الظروؼ، عف طريؽ المقطوعات الشعرية التي 
نظموىا،وىو ما يؤكد مدى توظيؼ الدكتور مزىر السوداني لممنيج التأريخي،بالرغـ مف 
وجود تداخؿ لمناىج أخرى في دراساتو مع المنيج التاريخي،مثؿ المنيج االجتماعي 

الفني،مع بقاء المنيج التاريخي ىوالذي يسيطر عمى توجيو  والمنيج النفسي والمنيج
الدراسة بما يتالئـ مع األسس التي يعتمدىا في تحميمو لمختمؼ النصوص الشعرية التي 

 كانت موضع دراسة الدكتور مزىر السوداني لالدب العباسي.
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 315مزىر السوداني،ص0الحرب والقتاؿ في شعر أبي تماـ:د(3)
 11الشعر العراقي في القرف السادس اليجري:د.مزىر السوداني،ص(4)
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 16المصدر نفسو:ص(7)
 21ابف بساـ حياتو وشعره:د.مزىر السوداني،ص(8)
 18المصدر نفسو:ص(9)
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 27ينظر:المصدر نفسو،ص(19)
 33المصدر نفسو،ص ينظر:(20)
 30المصدر نفسو،ص (21)
 317الحرب القتاؿ في شعر أبي تماـ:مصدر سابؽ،ص(22)
 339المصدر نفسو، ينظر:(23)



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
1257 

.مزىر قيؽ،د.محمد عبد الجبار المعيبد ويسير الرياشي دراسة وتحينظر:ابف (24)
 70السوداني،ص

 51عزؿ الشريؼ الرضي:مصدر سابؽ،ص(25)
 24الحياة األدبية في العصر العباسي:محمد عبد المنعـ خفاجي،ص(26)
 102البحث االدبي:شوقي ضيؼ،ص(27)
 235تاريخ األدب العربي:أحمد حسف الزيات،ص(28)
 29عراقي في القرف السادس اليجري:مصدر سابؽ،صالشعر ال(29)
 31المصدر نفسو،ص: (30)
 34ينظر:المصدر نفسو،ص (31)
 35المصدر نفسو:ص (32)
 42جحظة البرمكي األديب والشاعر:مصدر سابؽ،ص(33)
 41المصدر نفسو: (34)
 43المصدر نفسو: (35)
 85تاريخ األدب العربي العصر العباسي الثاني:مصدر سابؽ،ص(36)
 88جحظة البرمكي األديب والشاعر:مصدر سابؽ،(37)
 53غزؿ الشريؼ الرضي:مصدر سابؽ،ص(38)
 72ابف يسير الرياشي دراسة وتحقيؽ:مصدر سابؽ،ص(39)
 31خصائص الشعر في العصر العباسي:ياسمينةمحمد محمود عمر،ص(40)
في مجاؿ التقميد بيف أبي نواس ومعاصريو:حسيف  حركة الشعر العباسي(41)

 94الخريس،ص
 46ينظر:غزؿ الشريؼ الرضي،مصدر سابؽ،ص(42)
 55المصدر نفسو:ص (43)
 45الشعر العراقي في القرف السادس اليجري:مصدر سابؽ،ص(44)
 46المصدر نفسو،ص ينظر:(45)
 47المصدر نفسو:ص (46)
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 51المصدر نفسو،ص ينظر:(47)
 62المصدر نفسو:ص (48)
 64المصدر نفسو،صينظر: (49)
 60/61المصدر نفسو،ص ينظر:(50)
 75ينظر:المصدر نفسو،ص(51)
 80المصدر نفسو:ص (52)
 81المصدر نفسو:ص (53)
 72المصدر نفسو: (54)
 55المصدر نفسو،ص ينظر:(55)
 45غزؿ الشريؼ الرضي:مصدر سابؽ،ص(56)
 21بناء القصيدة في شعر الشريؼ الرضي:عناد غزواف،ص(57)
 281مبارؾ،صعبقرية الشريؼ الرضي:زكي (58)
 112/113ينظر:جحظة البرمكي األديب والشاعر:مصدر سابؽ،ص(59)
 159الشعر العراقي في القرف السادس اليجري:مصدر سابؽ،ص(60)
 18الحياة االدبية في العصر العباسي:مصدر سابؽ،ص(61)
 162الشعر العراقي في القرف السادس اليجري:مصدر سابؽ،ص(62)
 171المصدر نفسو:ص (63)
 172شعر الحرب في العصر العباسي:نوري حمودي القيسي،ص(64)
 169الشعر العراقي في القرف السادس اليجري:مصدر سابؽ،ص(65)
 178المصدر نفسو،ص ينظر:(66)
 165،صاألدب العربي وتأريخو:أحمد الشعراوي(67)
 96الشعر العراقي في القرف السادس اليجري:مصدر سابؽ،ص(68)
 90المصدر نفسو:ص (69)
 97المصدر نفسو:ص (70)
 213جحظة البرمكي األديب والشاعر:مصدر سابؽ،ص(71)
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 106ابف بساـ حياتو وشعره:مصدر سابؽ،ص(72)
 107المصدر نفسو:ص (73)
 169جحظة البرمكي األديب والشاعر:مصدر سابؽ،ص(74)
 207المصدر نفسو:ص (75)
 209المصدر نفسو،ص ينظر:(76)
 120السادس اليجري،مصدر سابؽ،صينظر:الشعر العراقي في القرف (77)
 122المصدر نفسو:ص (78)
 36غزؿ الشريؼ الرضي:مصدر سابؽ،ص(79)
 37،صالمصدر نفسو ينظر:(80)
 124الشعر العراقي في القرف السادس اليجري:مصدر سابؽ،(81)
 129المصدر نفسو،ص ينظر:(82)
 5الدوبيت دراسة عروضية تأصيمية:عمر خموؼ،ص(83)
 142/143العراقي في القرف السادس اليجري،مصدر سابؽ،صينظر:الشعر (84)
 210الرثاء في الشعر العربي وجراحات القموب:محمود حسف أبو ماجي،ص(85)
 10المصدر نفسو:ص (86)
 145الشعر العراقي في القرف السادس اليجري:مصدر سابؽ،ص(87)
 146المصدر نفسو:ص (88)
 53زيما،ترجمة،عايدة لطفي،صالنقد االجتماعي لألدب:بيير (89)
 18عمـ االجتماع األدبي:أنور عبد الحميد الموسى،(90)
 46:صالمصدر نفسو (91)
 43جحظة البرمكي االديب والشاعر:مصدر سابؽ،ص(92)
 46المصدر نفسو:ص (93)
 111المصدر نفسو: (94)
 26الشعر العراقي في القرف السادس اليجري:مصدر سابؽ،ص(95)
 76نفسو:المصدر  (96)
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 95المناىج النقدية الحديثة أسئمة ومقاربات:صالح ىويدي،ص(97)
 40دليؿ النظرية النقدية الحديثة:بساـ قطوس،ص(98)
 143مناىج النقد األدبي:أنريؾ أندرسف إمبرت،ترجمة،الطاىر مكي،ص(99)
 41غزؿ الشريؼ الرضي:مصدر سابؽ،ص(100)
 166صجحظة البرمكي األديب والشاعر:مصدر سابؽ،(101)
 117قرف السادس اليجري:مصدر سابؽ،صالشعر العراقي في ال(102)
 156النقد األدبي أصولو ومناىجو،سيد قطب،ص (103)
 22األدب وفنونو:عز الديف إسماعيؿ،ص(104)
 289الشعر العراقي في القرف السادس اليجري:مصدر سابؽ ،ص(105)
 288المصدر نفسو:ص (106)
 53سابؽ،صغزؿ الشريؼ الرضي:مصدر (107)
 7الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث:بشرى موسى صالح،ص(108)
 132ص/3كتاب الحيواف:الجاحظ،تحقيؽ،عبد السالـ محمد ىاروف/ج(109)
 243جحظة البرمكي األديب والشاعر:مصدر سابؽ،ص(110)
 273(ينظر:الشعر العراقي في القرف السادس اليجري،مصدر سابؽ،ص111)

 :والمراجع المصادر
 00 1986، 2،ع15مزىر السوداني،مجمة المورد،مج0ابف بساـ حياتو وشعره،د-
 0 2014،القاىرة،دار الفكر العربي،عز الديف اسماعيؿ،األدب وفنونو دراسة ونقد-
مؤسسة ىنداوي لمتعميـ ،1ط،بطرس البستاني،أدباء العرب في األعصر العباسية-

 0 2014القاىرة  مصر ،والثقافة
 0القاىرة مصر،دار المعارؼ،7ط،د شوقي ضيؼ،األدبي البحث-
دار الشؤوف الثقافية ،1عناد غزواف،ط0د،بناء القصيدة في شعر الشريؼ الرضي-

 .2008،بغداد،العامة 
 0دوف تاريخ،القاىرة،دار النيضة،أحمد حسف الزيات،تاريخ األدب العربي-
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 ،دار المعارؼ،2ط،د شوقي ضيؼ،العصر العباسي الثاني،تاريخ األدب العربي-
 0دوف تاريخ،مصر،
النجؼ   ،مطبعة النعماف،الدكتور مزىر السوداني ،جحظة البرمكي األديب والشاعر-

 0 1970األشرؼ  
 2000، 3ع،1مزىر السوداني،مجمة الذخائر،مج0الحرب والقتاؿ في شعر أبي تماـ،د-
0 
سيف ح0د،حركة الشعر العباسي في مجاؿ التقميد بيف أبي نواس ومعاصريو-

 0 1994،دار البشير لمنشر والتوزيع،1ط،الجزء األوؿ،الخريس
دار الوفاء لدنيا ،1ط،محمد عبد المنعـ خفاجي0د،الحياة األدبية في العصر العباسي-

 0 2004،االسكندرية،الطباعة والنشر
مجمة وادي ،ياسمينة محمد محمود عمر0خصائص الشعر في العصر العباسي،د-

  0 2015النيؿ لمدراسات والبحوث،
فضاءات لمنشر ،1ط،بساـ قطوس،دليؿ النظرية النقدية مناىج وتيارات -

 .2016،والتوزيع،اللكويت
 .1997،الرياض،1الدوبيت دراسة عروضية تأصيمية جديدة:عمر خموؼ،ط-
تب ،دار الك2ط،محمود حسف أبو ماجي،الرثاء في الشعر العربي وجراحات القموب-

 0 1982،بيروت لبناف،العممية
نوري حمودي القيسي، مجمة المجمع العممي 0د،شعر الحرب في العصر العباسي-

 0 1984 4،ج35،مج
منشورات ،دار الرشيد،مزىر السوداني0د،الشعر العراقي في القرف السادس اليجري-

 0 1980بغداد ،وزارة الثقافة واإلعالـ
مزىر  0عبد الجبار المعيبد و د محمد 0شعر محمد بف يسير الرياشي،د-

 0 2000،  2،ع1السوداني،مجمة الذخائر،س
المركز الثقافي  1ط،بشرى موسى صالح،الصورة الشعرية في النقد األدبي الحديث-

 0 1994،العربي بيروت
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 .2012عبقرية الشريؼ الرضي:زكي مبارؾ،مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والثقافة،مصر،-
 0دوف تاريخ،دار النيضة العربية،ر عبد الحميد الموسىد أنو ،عمـ االجتماع االدبي-
  ،9مزىر السوداني،مجمة أبحاث البصرة لمعموـ اإلنسانية،ع0د،غزؿ الشريؼ الرضي-

01993 
القاىرة ،دار نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع،محمد مندور،في األدب والنقد-

 0دوف تاريخ،مصر
 0 1965،القاىرة،2ط،3ج،محمد ىاروفعبد السالـ ،تحقيؽ،الجاحظ،كتاب الحيواف-
 ،دار المعارؼ،2ط،الطاىر مكي0د،ترجمة،أنريؾ أندرسف إمبرت،مناىج النقد األدبي-

 01992القاىرة  
دار نينوى لمدراسات ،1ط،صالح ىويدي،المناىج النقدية الحديثة اسئمة ومقاربات-

 والنشر
دار الفكر لمدراسات ،1ط،عايدة لطفي،ترجمة،بيير زيما ،النقد االجتماعي لألدب -

 01990القاىرة ،والنشر و   التوزيع
 0 2012،القاىرة مصر،دار الشروؽ،8ط،سيد قطب،النقد األدبي أصولو ومناىجو-


