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Abstract: 
Cet article donne la définition de la 

controverse et présente la relation 

entre la controverse et la poésie Abou 

Tammam particulièrement dans lequel 

on cite les opinions philosophiques et 

critiques, les plus importants et 

conclure à la fin qu’Abou tammam est 

vraiment le maitre de la controverse 

poétique dans son temps. Après ce qui 

est à dit on essaie de mettre en 

évidence la relation entre notre poète 

et la controverse en citant les 

situations problèmes les plus 

importantes qu’il les a trouvé dans sa 

vie. Avec le poète Abou Tammam, la 

controverse commençait à apparaitre 

lors de l’opposition qu’il a sorti dans 

ses travaux de la tradition de la poésie 

et d’essayer d’inventer le nouveau sur 

les deux plans: la torme et le contenu. 

On révèle ainsi que son problème de 

bafouiller était la plus grande 

motivation pour qu’il dise la poésie à 

fin de compenser les douleurs causées 

de son handicap de la langue.    
    

 ::::صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يتناول هذا املقال اجلدل لغة  

واصطالحا، وعالقة اجلدل Sلشعر معوما، 
وبشعر ٔايب متام خصوصا، فنعرض حينئذ ٔالمه 
االٓراء الفلسفية والنقدية قدميها وحديهثا، لنخلص 
ٕاىل ٔان ٔاS متام هو سـيد اجلدل يف عرصه، وٕازاء 
 kما سلف نعمل عىل توضيح العالقة بني شاعر

مسـتحرضين يف سبيل ذw ٔامه القضاu واجلدل 
املشلكة يف حياته، فقد بدٔا اجلدل معه يف 
املعارضة اليت وا�ها يف ٔاثناء خروجه عن تقاليد 
الشعر، وحماولته بناء اجلديد عىل املسـتويني 

، وهنا نكشف ٔان قضية )الشلك واملضمون(
  المتمتة اكنت احلافز 

ويض االٔكرب � يف قول الشعر كونه مبزن� التع
ا�ي خيلصه من ٔامل العاهة اللغوية املفروضة عىل 

 لسان
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        ::::مفهوم اجلدل لغة واصطالحامفهوم اجلدل لغة واصطالحامفهوم اجلدل لغة واصطالحامفهوم اجلدل لغة واصطالحا
اجلدل لكمة سادت علوم الفلسفة واملنطق، وتضوّع ٔارجيها يف كتب اللغة وأالدب والنقد  ما دفع 

 ٔان ٔاحدًا مل يصل هبا ٕاىل ٕاالّ . Sملؤلفني واملرتمجني ٕاىل حتديد مفهوم لهذه اللكمة يبني ٔابعادها، ويّوحض دالالهتا
مكصطلح يوkين فلسفي يرادف لكمة  )Dialektike")1"عتبة الوضوح؛ ذw، ٔالّن بعضهم قد عين بتعريب 

اجلدل العربية، وبعضهم االٓخر عين بتطبيق املهنج اجلديل عىل الفن مبختلف ٔانواعه ومدارسه معمتدين يف هذا 
، فنصادف من املؤلفات )2("هيجل"، وراده الفيلسوف أالملاين وذاك عىل املنطق اجلديل ا�ي ٔاحياه من بعد

، هذه يه )4(، اجلدل ٔاو اu6ليكتيك مادuً )3("املهنج اجلديل عند هيجل: "عىل سبيل املثال ال احلرص
   .......".،)6(، قصة اu6لكتيك)5(اu6لكتيكية

ية Sلرشح والتفسري مبا يالمئ طبيعة ٔاّما عن اجلدل يف العربية، فقد تناولته املعامج والبحوث اللغو  
عىل رٔاس " لسان العرب"ورمبا اكن . اللغة؛ حيث خيتلف املعىن Sختالف احلراكت واختالف السـياقات

يف (*) كام ٔاننا لن نغمط دور الباحث محمد عنرب وكتابه. املعامج، التساع دفتيه، وكرثة تفصيالته للامدة ٔاو اجلذر
عان يف ا6راسات النقدية والبالغية  وٕاذا Sجلدل قد تضمن غري قليل من توضيح ما لهذا املفهوم من م

ا6الالت اليت حتيل ٕاىل الشدة واملتانة والصالبة، سواء ٔااكن ذw مرتبطًا مبخامصة االٓخر وحواره ٔام مبتانة 
ىل مسـتوى النسج وٕاحاكمه، مما تقدم اكن لزامًا علينا ٔان نعّرف Sجلدل ٕاىل مسـتوى اللغة ٔاوًال، ومن مث ع

  .الفلسفة والفن Úنياً 
        ::::اجلدل لغةاجلدل لغةاجلدل لغةاجلدل لغة

شّدة الفتل، وجدلُْت احلبل ٔاْجِدُ�ُ جدًال ٕاذا شددُت : اجلّدلُ : ((جاء يف لسان العرب ما ملخصه
هُ : واجلدل و6ُ الناقة والظبية جيُدُل جدوالً .. .مشـتدà : وغالٌم جادلٌ ... فتÞ فتًال حمكام، âقوَي وتَِبَع ٔام. ..

أالرض لشّدهتا، وقال ابن : واجلََد�.. .ُر، صفٌة غالبٌة، ؤاصÞ من اجلَْدِل ا�ي هو الّشّدة،الصق: وأالجدل
وقع : وجدَل احلَبè يف السنبل جيُدلُ .. .اجلََدا� فوق البلحة، وذw ٕاذا جدلت نواهتا ٔاي اشـتّدت،: العريب

ناِئِه ومجعه جمادل؛ وéجتداُل البنيان، القرص املرشف لوÚقة ب : واِملْجَدلْ . قويَ : فيه؛ عن ٔايب حنيفة، وقيل
  :ؤاصÞ اجلْدِل؛ قال أالعىش

د بنيانه               يِزلè عنه ُظُفُر الطائر                                                    يف ِمْجدِل شّدِ
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يف نقاط اتصال بعضها ببعض، وعىل طريف هذه "ٕان وحدة تنافر الناىشء من أالضداد تبدٔا 
  .)13("النقاط خيرج الضد من صّده، فيخرج املرح� احليّة من املرح� احملترضة

حا� الوالدة، ويه تعيش يف برزخ بني املوت واحلياة، ومك يقربنا هذا املقبوس من صورة أالم يف 
ٕاذ يكون املوت ٔاقرب ٕالهيا من احلياة مع ٔاّهنا حيّة، ويكون اجلنني بني احلياة واملوت   لكنه ٔاقرب ٕاىل احلياة 

ٕاّن úû من أالم واجلنني ميسك بطرف معىن حييÞ  !منه ٕاىل املوت مع ٔانه ٔاشـبه Sمليت، مفاذا واحلال هذه؟
خيرج احلّي من امليت وخيرج امليَت : " طرف معىن مضاّدٍ متامًا، و�w فال قول لنا بعد قو� عّز من قائلٕاىل

: _عىل حد تعبري ٕامام عبد الفتاح ٕامام_يه اللحظة اليت اكن يسمهيا هيجل_لعمري_، وهذه)14("من احليّ 
   .)15("اللحظة اجلدلية"

ني بعرض مراحل التكوين اليت مرت هبا هذه اللكمة، حنن ٕاذ نقوم بدراسة اجلدل، فٕاننا غري معني
  لكننا معنيون برصد مفهو�ا أالديب والفلسفي مبا يالمئ الشخصية اليت نتعامل معها؛ فأبو متام شاعر ومفكر

   قلب   عقل

 جدل خاص

   uعطا 

    ندى

 ود  

  بغض  عز 

 جدل عام
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وعليه، فٕان من الرضورة مباكن ٔان نسجل بأمانة ما وصلت ٕاليه . وجد� قاٌمئ عىل امجلع بني العاطفة والفكر
دuلوغوم : "من العبارة اليوkنية املأخوذ  Dialektike"عاريف ملا اصطلح عىل تسمية البحوث من ت

Diyalogome "م  )16("اليت تعين ٔاتلكّمû مث ٔاخذت تعين فن املناقشة، ٕاّهنا فن الربهان وفن دحض
  .)17(اخلصم

ûمه، وهو اخلصومة يف دفُع املرء خصمه عن ٕافساد قو� حبّجة ٔاو شـهبة، ٔاو يقصد به تصحيح : "ٕاذًا، اجلدل
فن : اu6لكتيكية بأهنا) جبور(مع ما وجدkه يف املعجم أالديب، حيث عرف _متاماً _، وهذا يتفق)18("احلقيقة
ٕاذا ما اجمتع اثنان خمتلفا الرٔاي ينشب جدٌل بيهنام حياول فيه لكè واحٍد دحض رٔاي خصمه، فيكون . احلوار

  )19(.. ".فلك مناقشة يه، من هذا اجلانب، دuلكتيكية. تعارض الطراحئ املعروضة ّحماكً للنقاش
املعزت� ٔاول من ٔابرز ذé wجتاه يف : "لعل مثل هذه التعريفات حدث بأحد الباحثني ٕاىل القول

النرث العريب، ؤاول من اسـتخدم ذw أالسلوب ا�ي يقوم عىل الرباعة Sسـتخدام ا6ليل، ويعمتد عىل املنطق 
عن كثري من التيارات واملذاهب الفقهية _ف� ذهب ٕاليه _متغافالً  )20("زامه Sحلّجةيف ٕاحفام اخلصم وٕال

والفلسفية اليت اعتدت أالسلوب ذاته، ما ٔا�ح لها الظهور هبيئة النّد القادر عىل جماد� الزنعة املعزتلية، وهذا 
يف فرتة _نرث العريب وما مزية املعزت�بدوره يدفعنا ٕاىل éعرتاف بأثر ّلكٍ من املرجئة والقدرية واجلربية يف ال 

  .سوى ٔاهنا اكنت مدعومة بتأييد اخللفية املأمون ومن بعده املعتصم والواثق_من الفرتات
وحىت نبقى ٕاطار التعريف مبفهوم اجلدل، نسـتعني مبا ورد يف ٔاي ا�كر احلكمي، فندلّل عىل حصة ûمنا 

 .�ة ٔاخرى روج املفهوم عن داللته العامة يف إالسالم منéالٓنف ا�كر من �ة، ونشري ٕاىل عدم اخلروج خ
قد مسع هللا قول اليت جتادw : "، قال تعاىل"ا�اد�"ب ؤاول ما يطالعنا يف القرآن الكرمي تسمية ٕاحدى سوره 

ٔاو  تناظٌر بني اثنني: "، وا�اد�)21("يف زو�ا، وتشـتيك ٕاىل هللا، وهللا يسمع حتاوركام ٕان هللا مسيٌع بصري
قالوا u : "وقو� عّز وجل )22("ٔاكرث، وتمتزي بطابع التضاد   معمتدة يف ذw عىل تعارض املعايري القميية ٔادبياً 

  .)23("نوح قد جادلتنا فأكرثت جدالنا فأتنا مبا تعدk مبا تعدk ٕان كنت من الصادقني
ٔاو العلوم الفرس وال ننكر  ٕاننا ٕاذ ننحو هذا املنحى، ال نتحامل عىل ما وردk من فلسفة اليوkنية

تأثّر ٔادبنا ونقدS kملهنج اجلديل الهيجيل من بعد، وٕامنا حسبنا ٔان حنافظ عىل ٔانفسـنا من الضياع وسط دوامة 
املصطلحات املعّربة وغري املعّربة، فاجلدل ا�ي يعين احلوار واملناقشة وٕاحفام اخلصم Sحلّجة والربهان موجودٌة 

، حيث النور "اجلدل"بيعة ٕاّال الوعاء الكبري ا�ي ما زال منذ البدء ينصُح مبا فيه بوجود إالنسان، وما الط 
عليه السالم جيادل قومه، " نوح"الوجود والالوجود، فها هو ذا .. .والظلمة، احلياة واملوت، ا�ات واملوضوع

ر موقف املتأّمل فيطلبون الربهان عىل صدق دعواه وكذw يف سورة ا�اد�، فٕاذا وقفنا من ذw احلوا
فالشكوى تقرتن Sحلّجة، وإالجابة ..) .السمع، الشكوى، احلوار(املصغي اكتشفنا بعضًا من عنارص اجلدل ک 

مع هناية _Sلنظر ٕاىل خصوصية احلا�_تقرتن Sحلل؛ احلّل ا�ي يفي بغرض اجلدل ويهنيه، ٕاذ تمت املصاحلة
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ومن بعده ) ص(دل ا�ي اسـتخدم يف جملس الرسول وما من شّكٍ يف ٔان اجل" ٕان هللا مسيع بصري"االٓية 
فكيف ٔاحضت املعزت� ٔاول من ٔابرز . اخللفاء والصحابة جدٌل يسعى لبلوغ احلق بوصفه نقطة التقاء املتجادلني

  .!ٔاو ليس القرآن واحلديث وûم اخللفاء وخطب القادة والفقهاء نرثًا؟.. .!اجلدل يف النرث العريب؟
ية يغين عن الترصحي، وما ٔاردk ٕاّال تأكيد رضورة وجود الربهان قبل البّت حبمك kفد قد التلميح يف هذه اجلدل 

حنن، واحلال هذه، ال حنّمل القضية ٔاكرث مما ". العقمي"يصبح مع الزمن قاعدة يف جدٍل تنطبق عليه صفة 
اية Sملوضوع ومنطٍق حتمتل، بل حناول الوصول من خاللها ٕاىل تقعيد واحض جلدل واٍحض نأمل ٔان يقوم عىل در 

  .يف العرض ومعرفة بأصول احلوار
        ::::ٔابو متام وعالقته Sجلدلٔابو متام وعالقته Sجلدلٔابو متام وعالقته Sجلدلٔابو متام وعالقته Sجلدل

ما عالقة ٔايب متام Sجلدل؟ من يقرٔا ٔاS متام : هو_وقد بلغنا ما بلغناه_السؤال ا�ي Sت ملحاحاً 
الدة الشاعر، ويّطلع عىل حياته ٕاكنسان جيد ٔان اجلدل عنده مادٌة و6 علهيا، ومات علهيا وعاش بني الو

  .واملوت جدل احلياة والشعر
بعد معر ليس _و6، فاكنت سـنة والدته مصدر خصومة بني املؤرخني وا6ارسني، مث قىض حنبه

فاÚٔر خصومة ٔاخرى ملّا تنتِه اÚٓرها بعد، ٕاذ مل يسـتطع ٔاحٌد اع3د سـنة بعيهنا لوفاته، وبني هذا وذاك _بطويل
  .اقسم الناس ٕازاء شعره ٕاىل مناهض � وموالٍ 

فهل يعود ذw ٕاىل العرص وما اتسم به من متازج عريق وثقايف بني العرب واملوايل  وتنوع العادات 
ربّام، وقد يكون السبب متصًال Sلشعر نفسِه، ورغبة ٔايب متام يف .. .والقمي، واختالف يف أالذواق وامليول؟

ما اكن ٔاحٌد من : "تقول الرواية !اختيار طريقة � متزيه من سواه من شعراء العرص العبايس، وما ٔاكرثمه
  .)24("الشعراء يقدر ٔان يأخذ درهامً واحدًا يف ٔاuم ٔايب متام، فلّما مات انقسم الشعراء ما اكن يأخذه

لندع، ٕاذًا، ٔامر والدة ٔايب متام ووفاته، ولنسارع ٕاىل تسليط الضوء عىل بعٍض من مواقفه اجلدلية 
.. .وحيه واملعارصين � من خلفاء ووزراء وقادة وكتّاب من �ة ٔاخرىجتاه احلياة والبيئة من kحية، وجتاه ممد

فٕاْن اكن اجلدل يعين الّشدة واملتانة، فقد اشـتد عود ٔايب متام، واتّسم قصيده Sملتانة، وٕاذا بثقافته تريق حىت 
ف� _يعين تالمئ ثقافة العرص عىل اتساع رحابة علو�ا، العربية مهنا وغري العربية، ؤاّما ٕاْن اكن اجلدل

فن احلوار واملناقشة، وغلبة اخلصم Sحلّجة  فقد شهد ا�متع العبايس مبختلف فئاته براعة ٔايب متام _يعنيه
ٕاّن ٔاS متام عندما اكن صبيًا طلَب من : يقول اخلربُ . وقدرته عىل ٕاحفام خصومه، ٔاو من جتّرٔا مهنم عىل جمادلته

ٔاحسنَت : ظِمِه، فامتثل للطلِب وملّا فرَِغ من ٕانشاِدِه قال � الشاعرُ ٔاحُد الشعراء الكباِر ٔان ينشَد قصيدًة من ن
عىل ِصغَِر سـنَِّك، فامتعَض الصيبè وحتّنيَ الفرصة للنيِل من الشاعر، مث ما لبَث ٔان طلَب منه ٕانشاَد قصيدة 

ما ٔاحسنت عىل ِكَربِ : من قصائِدِه فلّىب الشاعُر الكبُري الطلَب وعندما فرَغ من إالنشاِد Sدَرُه حبيٌب قائال
وِلَم : ِلَم ال تقوُل ما يفهم؟ فأجابَُه ٔابو متام من فوره: وجاء يف ٔاخباره ٔاّن ٔاحَد الكتّاِب قال خماطبًا ٔاS متام. سـنِّكَ 
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ويف .. .هذا جواٌب جديلà : هذا اجلواب فيقول: الشني عىل جواِب ٔايب متام فيقول. يعقُّب د !ال تفهُم ما يقال؟
وذw يَفَحُم ٔابو متاٍم  خصَمُه عن : يقول" اخلصوماُت البالغية والنقدية يف صنعِة ٔايب متام"موقع آخر من كتابه 

  . )25(طريق اجلدِل املمّوه
بني املدن يتغري مع تغري _ ) جامس(بعد ٔان غادر قرية _ ) حبيب بن ٔاوس الطايئ(تنقّل ٔابو متام 

صل Sلصانع املاهر فيربع يف احلياكة والنسـيج ويتقن فن الزخرفة، مث يتصل الزمن، ويسمو مع مسو العمل، يت
ويتقن لعبة اللكم، فيعود من مرص ٕاىل بغداد وهو عىل غري حاٍل، حيمل يف .. .)S)26لعامل والفقيه، يسمُع ويروي

يف _الرتحالجعبته بضاعة ال تكسد وجتارة ال تبور، يعرضها عىل ذوي الشأن متحمًال مشاّق السفر ؤاعباء 
  .فيحظى مبودة السلطان ويفوز مبجلسه_)27(زuرته ا6امئة للثغور وأالمصار

اكن يعلين من متمتة يسرية يف نطقه اضطرته ٕاىل اختاذ رواية يروي عنه الشعر، هذا ما ٔاكّده االٓمدي يف وصفه 
ه حبسة، ويف ûمه اكن ٔابو متام ٔامسر اللون، طويال، حلو ال>م، غري ٔان يف لسان: "لشاعرk حيث قال

  .)28("متمتة يسرية
  :)29(حىت قيل فيه

  u نّيب هللا يف الشعر، وu عيىس بن مرميْ                 
  ٔانَت من ٔاشعِر خلِق هللا ما مل تتلكمْ                  

مع _فيشّ>ن التيار أالول) هبة أالuم ف� يتعلّق بأيب متام(ويوافقه يف ذw البديعي يف كتابه 
يف اخلالف الناشب بني ا6ارسني لشاعرk واملؤرخني �، ويشّلك لكà من الصويل والهببييت _أالصفهاين

بي< وقف  )31(فٕاذا ٔانشد اسـتوى لسانه )30(الثاين، فأبو متام اكن يعاين من متمتة يسرية لكن لفظه لفظ أالعراب
دراسة القضية من حيث انهتـى عرضها، يقول  ابن خلّاكن موقف املشاهد فمل يعلّق ومل جيهتد، ما جعلنا نؤثر

فكيف ملن يعاين من متمتة يف نطقه ٔان حيظى Sٕجعاب  )32("حلو ال>م فيه متمتة يسرية.. .ٔابو متام: ابن خلّاكن
    !امجلهور واملمدوحني

لو حبثنا عن دال� المتمتة ومالبساهتا كعيب يف التلّفظ وخلل يف اسـتجابة اللسان لوجدk ابن 
المتمتة رّد ال>م ٕاىل التاء واملمي، وقيل هو ٔان يعجل ب>مه فال ياكد يفهُِمَك، وقيل هو : "يقول فهيا منظور

المتمتة يف ال>م ٔان ال يبني اللسان خيطئ موقع احلرف : وقال اللّيث.. .ٔان يستبق لكمُتُه ٕاىل حنكه أالعىل
وعليه، فٕان إالنشاد . )33("المتمتة الرتديد يف التاء: د بن يزيدمحم. فريجع ٕاىل لفٍظ Eٔنّه التاء واملمي وٕان مل يكن بيّناً 

، ٕاذ يتطلب اسـتقامة يف اللسان ودقة يف ٕاخراج أالصوات من خمار�ا، كام يتطلب "المتمتة"احلسن ال تناسـبه 
جرسها بعضًا من إالحياء، كونه يتصل Sللغة وبعنارص إالدهاش وامجلال فهيا، ويُعين Sللفظة من حيث تكويهنا و 

يؤدي ٕاىل ضياع بعض من طاقة " النطق"ؤاّي خلٍل يصيب معلية إالنشاد  )34(وصورهتا املفضية ٕاىل القلب
 :                        النص الشعري بوصفة رساً� لها قناهتا اخلاصة وهدفها املأمول، يأيت توضيح ذw يف اGطط أاليت
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  املسـتقبل  القناة  املرسل       الرسا�  
  املمدوح          النص                الهدف

  الشاعر            
  ٕاجعاب املمدوح         

  "   ٔابو متام"        
 )اخللل (الضوضاء مصدر         

  
، فٕان عنارص اتصا� مع املمدوح "ٕاجعاب املمدوح"ٔاما وقد بلغ ٔابو متام الهدف من ٕانشاده  

معظم املصادر ٔامجعت عىل متمتة : وٕاذا قال قائلٌ ). المتمتة(ا يسّمونه مم_بذw_اكنت اكم�؛ فهو ال يعاين
ٕاْن حنن سلّمنا مبا جاء به التيار أالول من ٔان ٔاS متام .. .!ٔايب متام، مفا wS تشكّك Sملقبو� وبأحصاهبا؟

ة القول وحسن Sختاذه روايًة يروي عنه الشعر؛ فالراوي �ام بلغ من جود_ٔابداً _اكن يمتمت، فٕاننا ال نسملّ 
ٔان يمل Sملعاين _ح3ً _للملتقى، ٔالنه ال يسـتطيع" النص الشعري"إالنشاد غري قادر عىل توصيل الرسا� 

مث هل اكن مبقدور ٔايب متام ٔان يسـتعني برواية لكّام اضطره . وحيسن Sٔاللفاظ، كام يملè هبا وحيس املبدُع لها
فيتوّسل _مثالً _كنه املثول بني يدي ممدوح اكملعتصمفالشاعر ال مي .. .Sلطبع، ال... .!املوقف �w؟

  .بآخر ٕالنشاد شعره، وٕان حدَث، فلعÞّ طارئة ال دامئة
ملاذا ال توافق التيار الثاين وتأخذ : يعود ذاك القائل فيجادلنا مبا بقي 6يه من جحج ويسأل

... ٔانشد اسـتوى لسانه؟ ب>مه من ٔان ٔاS متام يعاين من متمتة يسرية، لكن لفظه لفظ أالعراب، فٕاذا
اجلواب جدè يسٍري، فقد سـبق لنا ٔان سلّمنا بمتمتة ٔايب متام مع ٕاثباتنا براعته يف إالنشاد ٕاّال ٔان أالمر ال 
يعين موافقتنا التيار الثاين ّلك املوافقة، ٕاذ ال ميكن لشاعر ٔان يمتمت يف ûمه اليويم، فٕاذا ٔانشد الشعر 

دث، فٕانّه دليٌل قاطٌع عىل ثورة ٔايب متام عىل طبيعته الفزييولوجية؛ اسـتقام لسانه وحصâ لفظه، وٕان ح
حيث متكن من جتاوز عاهته مّرًة، عندما اختار لنفسه صنعة الشعر، ومّرًة ٔاخرى، عندما بزâ ٔاقرانه 

                   !فهل تراه اكن يمتمت حقاً .. .ومنافسـيه جبامل شعره وسالمة تلّفظه
  
  
  
 
 
 

 الھواء+اللسان
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