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 و   
  احلمد  والصالة والسالم علي رسول ا أفصح من نطق بالضاد 

  وبعد .....

ــل الشــكر والتقــدير  وعظــيم االمتنــان ألســتاذي فضــيلة      أتقــدم جبزي

الذي توالني باالهتمام والرعايـة   ، الشيخ الربوفيسور عمر السيد العباس

توجيهاته وإرشاداته  األثر الكبري  يف إخـراج هـذا البحـث    فكانت ل

يســتقبلك  ، مفتوحــاً هبابــ لوظــ ،والــذي مــا خبــل  علــي بعلمــه ووقتــه وجهــده  

وظــل ميـدني وغــريي . باملصــادر واملراجــع مــن   ،وطيــب خــاطر  بأرحييـه 

الطيبـة بالصــحة   فلـه مـين جزيــل الشـكر والتمنيـات     ،مكتبتـه اخلاصـة   

  وطول العمر  . 

درمـان   وأم ، جامعـة اجلزيـرة   كذلك للقـائمني علـي    أجزلهر والشك

ــن   ياإلســالمية والقــرآن الكــريم فــرع أم درمــان وود مــدن   علــي حس

  الطيب طيلة فرتة البحث  املعاملة والتعاون 

  

  



 ٤

 ا :   
لمـا كانــت البالغــة العربیــة مـن العلــوم التــي نشــأت فـي كنــف القــرآن الكــریم وكــان 

لقرآنــي وتبیــان النــواحي الجمالیــة فیــه ولمــا كــان البــدیع فــي الــنص اهــدفها البحــث 

أحــد فروعهــا ووســیلة مهمــة مــن وســائل التعبیــر فقــد أردت أن أدرس البــدیع فــي 

شـعر ابـن الرومــي الـذي قرنـه النقــاد مـع أبـي تمــام فـي كونهمـا مــن أكثـر الشــعراء 

ع المولدین اخترعا وتولیدا للمعاني وفي هذا البحث أردت أن أوضح كیف استطا

یعنـــــي لمعـــــاني خاصــــة وان البـــــدیع فـــــي اللغـــــة ابــــن الرومـــــي أن یختـــــرع ویولـــــد ا

  المستحدث المخترع علي غیر مثال . 

أمـــا أهـــداف البحـــث فـــتكمن فـــي انــــه یـــدرس شـــعر ابـــن الرومـــي دراســـة بالغیــــة 

نســتعرض مــن خاللهــا الطرائــق التــي اســتطاع ابــن بهــا توظیــف اإلیقــاع المعنــي 

  التي تفرد بها .ن النواحي الجمالیة واإلبداعیة لتزیین وتجمیل شعره ثم الكشف ع

 حــــدود البحــــث فتشــــمل علــــي دیــــوان ابــــن الرومــــي عبــــد األمیــــر علــــي مهنــــا أمــــا

  باإلضافة إلي بعض الكتب التي انفردت بنشر شعره الذي لم في هذا الدیوان 

أمــا مــنهج البحــث فاعتمــدت المــنهج التــاریخي عنــد الحــدیث عــن حیــاة الشــاعر  

ومراحل تطوره ثم اعتمدت المنهج التطبیقي الوصفي الذي یعـرف وعصره البدیع 

  باللون البدیعي ثم یستخرج الشواهد من دیوان ابن الرومي ویحللها . 

فــي ســات السـابقة وحســب علمـي وبــد االطـالع  علــي الرسـائل الموجــودة االدر  أمـا

ر صــادالم أمـادراسـة تناولـت هــذا الموضـوع  أجـدالجامعـات السـودانیة وغیرهـا لــم 

كتب مثـل" أسـرار البالغـة للجرجـاني " البیـان  والمراجع فقد اعتمدت علي أمهات

جعفــر " نقــد الشــعر " لقدامــه بــن والتبیــین و" للجــاحظ " البــدیع " البــن المعتــز و 

  وغیرها 

أما خطة البحث فقد جعلتهـا فـي مقدمـة وتمهیـد وثالثـة فصـول وخاتمـة ، تكلمـت 

وثقافتـه ته جتماعیة البن الرومـي وكـذلك نشـأاالفي التمهید عن الحیاة السیاسیة و 

  ثم أغراضه الشعریة 



 ٥

ثـــم كــــان الفصــــل األول بعنـــوان البــــدیع ومراحــــل تطـــوره وفیــــه تعرضــــت لتعریــــف 

البالغة لغة واصطالحا ومراحل تطور علم البدیع ثم الصراع بین مؤیـدي البـدیع 

  ومعارضیه . 

سته ات البدیع قسمته إلي أما الفصل الثاني فكان بعنوان المعني وأثره علي مفرد

  وغیرها . مبحثاً تكلمت فیه عن الطباق والمقابلة  وأربعین

البــدیع وقســمه إلــي علــي مفــردات  وأثــره اإلیقــاعالفصــل الثالــث فكــان بعنــوان  أمــا

ثالثـــة عشــــر مبحثـــا تناولــــت فیـــه الجنــــاس ، رد العجـــز علــــي الصـــدر ، الســــجع 

م ، المجاورة ، التوشیع ، التطریز ، ،والموازنة ، التصریع ، التسمیط ، لزم ما یلز 

  التشریع ثم االكتفاء . 

هـــذا قـــد ذیلـــت البحـــث بفهـــرس لآلیـــات القرآنیـــة واآلبیـــات الشـــعریة ثـــم المصـــادر 

قدمت  أكون سائال اهللا العلي القدیر أن والمراجع مرتبة بحسب الترتیب الهجائي 

 أوالالحمـد هللا ، و حقیقة في الدراسات التي دارت حول شعر ابـن الرومـي  إضافة

  .   وصلي اهللا علي سیدنا محمد علي اله وصحبه وسلم
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  الحیاة السیاسیة في عهد ابن الرومي : 

عـــاش شــــاعرنا فـــي القــــرن الثالــــث الهجـــري ، ذلــــك العصــــر الـــذي اتســــم باالضــــطراب  

مـــن  األتـــراكالسیاســي واالجتمـــاعي ، فهالـــك النــزاع بـــین العـــرب والفــرس مـــن ناحیـــة ثــم 

والثـورات التـي كانـت تنـدلع  أنفسـهم األتـراكناحیة أخري ، وكذلك الفتن التي تحدث بـین 

بــین الحــین واآلخــر لتفــت فــي عضــد الدولــة العباســیة ، وقــد عاصــر شــاعرنا تســعة مــن 

یقــول  األتــراكالمعتصــم الــذي اعتمــد علــي عنصــر جدیــد فــي جیشــه وهــم  أولهــمالخلفــاء 

مـوالیهم فـاجتمع لـه  أیـديوشـرائهم مـن  األتـراكع المسعودي :( كـان المعتصـم یحـب جمـ

ــائهموالمنــاطق المذهبیــة الحلیــة المذهبیــة أنــواع الــدیباج اآلالف فألبســهم  أربعــةمــنهم   وآب

بنــي لهــم  وضــاقت بهــم شــوارع بغــداد اازدادو . ثــم بعــد أن  ١ )) عــن ســائر جنــودهبــالزي 

محمود  لكما یقو الحكم  دارةإلهم الید العلیا في  أصبحتمدینة سامرا شمالي بغداد ، ثم 

التعلیمـات   ( بقي الخلیفة اسما وصورة في قصره لـیس علیـه سـوي التوقیـع علـي(:شاكر

ثــم ســار الوضــع فــي  ٢ )) فــي كثیــر مــن األحیــان أو إصــدار األوامــر حســب رأي القــادة

الدولـة  إدارةمـن  األتـراكفـي مكـین  عهد الخلیفة الواثق كما كان في عهد والده المعتصم

فقد ارتكـب ل شوقي ضیف (( ولم یقف تجني الواثق علي الخلفاء من عند هذا الحد یقو 

، وسرعان مـا اسـتغل خطًأ خطیرًا في حقهم بانصرافه عن اتخاذ ولي عهد بعده للخالفة 

 ٢٣٢" ایتاخ " و " صیف " و " بغا " الكبیر هذه الفرصـة حـین تـوفي سـنة قواد األتراك 

تولیـة  أصـبحلبیعـة للمتوكـل ، وكـان ذلـك نـذیر شـؤم إذا هــ إذ حملـوا رجـال الدولـة علـي ا

ثم تولي الخالفة بعد الواثـق المتوكـل والـذي فـي عهـده انحسـرت  ٣ ))الخالفة بید الترك  

وقــد موجــة المعتزلــة الــذین كــانوا یقولــون بخلــق القــرآن  والتــي ابتــدأت فــي عهــد المــأمون 

ونجــده قــد حــارب  المــأمونذلك عــن القــول بخلــق القــرآن ، مخالفــا بــنهــي المتوكــل النــاس 

  العلویین 

                                                
 ١م ج ١٩٧٣أبو الحسن علي بن الحسین ، مروج الذهب ومعادن الجوهر  ، دار الفكر  يالمسعود -  ١

  ٥٣ص 
 .  ١٣م ص ١٩٩١شاكر ،محمود ، التاریخ اإلسالمي المكتب اإلسالمي بیروت  -  ٢
  ١٢ص  ٢صیف شوقي ، العصر العباسي الثاني ، دار المعارف مصر ط  -  ٣



 ٧

(( أمـر المتوكـل بهـدم قبـر الحسـین بـن واعمل فیهم تقتـیال وتشـریدا یقـول الطبـري: 

علـي وهــدم مــا حولــه مـن المنــازل والــدور وان یحــرث وینـذر ویســقي موضــع قبــره ، 

وأن یمنـع النـاس مـن اتیانــه فـذكر أن عامـل الشـرطة نــادي فـي الناحیـة مـن وجــدناه 

بعثنا به إلـي المطبـق ، فهـرب النـاس وامتنـوا مـن المصـیر إلیـه  بعد ثالثة عند قبره

      ١وحرث ذلك الموضع زرع ما حوالیه ))

المتوكل ففتكـوا بـه  بیه الخلیفةعلي التخلص من أ بمعاونة األتراك المنتصرثم قام 

اغرا التركــي حــارس دم بــهـــ ویــف محمــد عبــد المــنعم مقتلــه قــائال :(( تقــ٢٤٧عــام 

ل ومعه عشر غلمان من األتراك ، ینفذون المؤامرة التي دبرهـا قـواد األتـراك  المتوك

یكرهه ویوشك أن یعزلـه مـن والیـة العهـد ، ودخلـوا  أبوهومعهم المنتصر الذي كان 

  . ٢علي الخلیفة فقتلوه في قصر الجعفري وقتلوا معه وزیره الفتح ابن خاقان )) 

قبـل األتـراك من  لذي تعرض للقتل أیضایفة المستعین اثم تولي بعد المنتصر الخل

وولوا ابنه المعتز مكانه ، ثم عمد المعتز علي الفتك بقواد األتـراك ثـارا لمقتـل أبیـه 

:(( ولما رأي األتراك إقدام المعتز من قتل رؤسائهم وأعماله الحیلـة فـي فنـائهم واه 

قیــت مــن قــد صــنع المغاربــة والفراعنــة دونهــم صــاروا إلیــه بــأجمعهم وذلــك ألربــع ب

رجب سنة خمسة وخمسین ومائتین ، وجعلوا یقرعونه بذنوبه ویوبخونه علي أفعاله 

(( ٣   

ثـــم قـــاموا بعـــد ذلـــك بقتلـــه وولـــوا بعـــده المهـــدي الـــذي لـــم یمكـــث طـــویال ، ثـــم تـــولي 

والتـي یحـدثنا عنهـا الخالفة بعده المعتمد وهو الذي قامت في عهده فتنـة القرامطـة 

  ســـواد الكوفـــة قـــوم یعرفـــون بالقرامطـــة ، وكـــان ابتـــدأ أمـــرهمابـــن األثیـــر قـــائال (( تحـــرك ب

   

  

  

                                                
   ٣٩٥ص  ٩فر محمد بن جریر ، تاریخ االمم والملوك ، مؤسسة األعلمي بیروت جالطبري أبو جع - ١
   ١٣ص  ١٩٩١ اجي محمد عبد المنعم ، ابن المعتز وتراثه في األدب والنقد والبیان ، دار الجیل بیروتخف - ٢
   ٧٨ص  ٤مروج الذهب ج  ٣



 ٨

فیمــا ذكــر أن رجــل مــن ناحیــة خوذســتان إلــي ســواد الكوفــة فكــان موضــع 

النهــرین یظهــر الزهــد و التقشــف ، ویســف الخــوص ، ویأكــل مــن یقــال لــه 

یده ویكثر الصالة ، فقام علي ذلك مـدة ، فكـان إذا قصـده إلیـه رجـل ذاكـره كسب 

، وزهده في الدنیا ، واعلمه أن الصالة المفروضة علي الناس خمسـون امر الدین 

انـه یـدعو إلـي  أعلمهـمفشا ذلك عنـه ، بموضـعه ثـم  حتىصالة في كل یوم ولیلة 

   ١ )) استجاب له جمع كثیر حتىمن آل بیت الرسول فلم یزل علي ذلك  إمام

ــــي عهــــده دخــــل الــــزنج    ســــیوطي :فیهــــا خرابــــا ودمــــارا یقــــول ال وأحــــدثوا البصــــرةف

(( دخلت الزنج البصـرة وأعمالهـا واخربوهـا ، وبـذلوا السـیف واحرقـوا وخربـوا وسـبوا 

  . ٢ وجري بینهم وبین عسكرة عدة وقعات ))

وقــد وثــق ابــن الرومــي هــذه النكبــة بقصــیدة ینعــي فیهــا البصــرة ویبكیهــا بكــاًء حــارًا 

  وذلك في قصیدته التي مطلعها : 

٣*           وشغلها عنه بالدموع  السجام   زاد عن مقلتي لذیذ المنام      
  

ابـن  لـذین عاصـرهماالخلفاء  آخروبعد موت المتوكل تولي الخالفة المعتضد وهو 

(( ســكنت الفتیــة وصــلحت البلــدان وارتفعــت الحــروب ورخــص  الرومــي وفــي عهــده

األسعار ، وهـدأ الهـرج ، وسـالمه كـل مخـالف ، وكـات مظفـرا قـد دانـت لـه االمـور 

  منابذین له )) لله الشرق والغرب ، وأدیل له أكثر المخالفین علیه واوانفتح 

وهكــذا نجــد الوضــع الملــئ باالضــطراب وعــدم االســتقرار ومــا یحــدث فیــه مــن تحــول مقالیــد   

ـــاد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذلك فسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائس وكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد والدسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل المكائ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر بفعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة آلخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن خلیفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الحكـ

  

  

ي ضـنك وبـؤس فتركـت كـل یعیشون ف وآخرینیغرقون في النعیم  أناسالحكومیة جعل  اإلدارة

  . في حیاة وشعر ابن الرومي  أثرها األمورهذه 

                                                
   ٤٤ص  ٧م ج ١٩٨٢صادر بیوت  لتاریخ ، دار ابن األثیر عز الدین أبو الحسن علي ابن أبي الكرم،  الكامل في ا -١
   ٣٦٦السیوطي جالل الدین ، تاریخ الخلفاء ، تحقیق محمد محي الدین ، دار الجیل ، بیروت ، د . ث ص  - ٢
ابن الرومي ، أبو الحسن علي بن العباس بن جریج دیوان ابن الرومي شرح وتحقیق عبد اهللا األمیر علي مهنا دار مكتبة الهالل  - ٣

  شرح وتحقیق  ١م ج ١٩٩١ ١بیروت ط



 ٩

  

 ة اا  

یتكــون المجتمــع فــي عصــر ابــن الرومــي مــن عــدة عناصــر فباإلضــافة إلــي العــرب 

نجـــد الفـــرس واألتـــراك والـــروم والـــزنج وغیـــره وقـــد (( كـــان یتـــوزع مجتمـــع العصـــر 

طبقــات أساســیة، طبقــة علیــا تشــمل علــي الخلفــاء والــوزراء والقــواد العباســي ثــالث 

والوالة ومن یلحق بهم مـن األمـراء كبـار رجـال الدولـة ورؤوس التجـار ، وأصـحاب 

اإلقطـــاع مـــن األعیـــان وذوي الیســـار وطبقـــة وســـطي تشـــمل علـــي رجـــال  الجـــیش 

لـي العامـة وموظفي الدواوین من الزراع والصناع الممتازین ثم طبقة دنیا تشمتل ع

والخــــدم والرقیـــق ، ویـــأتي فـــي اثـــر تلــــك مـــن الـــزراع وأصـــحاب الحـــرف الصـــغیرة 

   ١ ))الطبقات أهل الذمة 

الحتكــاك العــرب  ونجــد أن فــن العمــارة البنــاء تطــور فــي هــذا العصــر وذلــك نتیجــة

وخاصة الفرس الذین كان لهـم بـاع طویـل فـي هـذا الفـن  بمختلف الشعوب األخرى

المــدن فــي هــذا العصــر  أمهــاتاد وســامراء وغیرهمــا مــن وقــد (( اتخــذت دور بغــد

وكانــــت مبنیـــة بــــاآلجر ومغطــــاة بــــالكلس . وتســــم ور  مثــــال الفــــرس والــــروم  علـــي

مقاصیر الحرم ویحیط بها حدائق غناء تـزرع فیهـا  هي ، أقساماألغنیاء إلي ثالثة 

الملونة  موقد طلیت جدرانها وسقوفها بالفسیفساء  المذهبة والرسو  والریاحینالفاكهة 

معلقـة فـي  وكأنهـاعلـي عمـد رقیقـة تظهـر لعـین لمرفوعـة ا أسـطحها بالقبـابوزینت 

تحـیط  أسـوارالفضاء ، ویحیط بكل دار سور واحد ، أما دور العامة فلـم یكـن لهـا 

بهــا وٕانمــا كانــت نوافــذها تطــل علــي الشــارع حتــى أن المــار یســتطیع أن یــري مــن 

   ٢ بداخلها ))

والمالهـي ، فقـد كـانوا یتلهـون بشـتي أنـواع التسـلیة مثـل  وكـذلك عرفـوا حیـاة التـرف

لعـــب الشـــطرنج والنـــرد وســـباق الخیـــل والســـباحة والمصـــارعة وكـــان كثـــر المغنـــون 

والمغنیــات مـــن الجــواري والرقیـــق ممـــا أدي النتشــار وزیـــوع الغنــاء وســـط قطاعـــات 

                                                
     ٥٣العصر العباسي الثاني ص  - ١
   ٤٤٢م ص ١٩٩٤،  ١٤حسن إبراهیم  حسن تاریخ اإلسالم السیاسي والدین والثقافي االجتماعي ، دار الجیل ، بیروت ط - ٢



 ١٠

ــــــس  ــــــرت كــــــذلك مجــــــالس الخمــــــر والســــــمر واإلن   كبیــــــرة مــــــن المجتمــــــع ، كمــــــا كث

  

خلیفة وزیر وأمیر وندماؤه من الشعراء واألدبـاء . أمـا عـن العامـة فكانـت  كان لكل

مجالس الخمـر تعقـد فـي البسـاتین والحـدائق التـي تكـون فـي الغالـب ملحقـة بـدورهم 

وكذلك كثرت الحانات التي یعمل بها األجانب یقول الجـاحظ  : (( ومـن تمـام آلـة 

یــار أو ازدانقــاذار أو میشــا أو الخمــار أن یكــون ذمیــًا وان یكــون اســمهآذین أو ماز 

كما نجد الظاهرة الشعوبیة والزندقة ،  ١ شلوما ویكون أرقط الثیاب مختوم العنق ))

علـي  وأفضـلیتهافقد مضي كثیـرون یشـیدون بحضـارة ومرتبـة الشـعب غیـر العربیـة 

العــرب فیتصــدي لهــم الجــاحظ ویــرد علیــه بقولــه ((وفــي الفــرس خطبــاء إال أن كــل 

،  رأيهــو عــن طــول فكــرة وعــن اجتهــاد  فإنمــاكــل معنــي للعجــم كــالم للفــرس ، و 

وطــول خلــوة ، وعــن مشــاورة ومعاونــة وعــن طــول التفكیــر ودراســة الكتــب وحكایــة 

الثاني علم األول وزیادة الثالث ففـي علـم الثـاني ، حتـى اجتمعـت ثمـار تلـك الفكـر 

  عند آخرهم .

 معانــاة وال لیسـت هنـاكوكـل شـئ للعـرب فإنمـا هـو بدیهـة وارتجـال وكأنـه إلهـام ، و 

   ٢ ))  وال استعانة مكابدة وال إجالة فكر

النبــوءات وطعنــوا فــي القــرآن  فــأنكرواأمــا حركــة الزندقــة واإللحــاد فقــد اشــتد عودهــا 

الكریم فتصدي لهم المتكلمـون والمعتزلـة وكـذلك نجـد ظـاهرة الزهـد والتصـوف التـي 

ذا العصر وكذلك نجد أن التي سادت في ه األخالقكانت تقابل المجون وانحالل 

العرب تأثروا بالشعوب األخرى وخاصة الفرس في مأكلهم ومشربهم وملبسهم فبعد 

ـــي  رؤوســـهم اصـــحبوا  یلبســـون أن كـــانوا یلبســـون النعـــال فـــي أرجلهـــم والعمـــائم عل

قـد یلــبس النــاس الخفــاف والقالنــس فــي الخفـاف والقالنــس كمــا یقــول الجــاحظ : (( 

الشتاء إذا دخلوا علـي الخلفـاء واألمـراء وعلـي السـادة في  الصیف ، كما یلبسونها 

  العظماء ، الن ذلك اشبه باالحتفال ، وبالتعظیم وابعد من 

  

                                                
    ٩٤ص  ٣ج  ٤لسالم هارون طالجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر ، البیان والتبیین ، دار الفكر ، بیروت ، تحقیق عبد ا - ١
   ٩٤ص   ١المصدر السابق ج - ٢



 ١١

  

   ١ التبذل واالسترسال واجر أن یفصلوا بین مواضع انسهم ومواضع انقباضهم ))

كــذلك أعــاد الخلفــاء العباســـیون االحتفــال بأعیــاد الفـــرس القدیمــة اذ (( لــم یقتصـــر 

ل الخلفـــاء العباســـیون علــــي العیـــدین ، بـــل شــــمل األعیـــاد الفارســـیة القدیمــــة احتفـــا

كــالنوروز والمهرجــان والــرام التــي أصــبحت فــي العصــر العباســي مــن اهــم أعیــادهم 

    ٢ الرسمیة ))

وكــذلك نجـــد اثــر الثقافـــة والفكـــر الفارســي واضـــحًا جلیــًا فـــي هـــذا العصــر (( وكـــان مـــن 

ــــار الكتــــاب األوائــــل الواضــــع ــــة الفنیــــة الفــــرس كب   )ین ألســــاس صــــناعة اإلنشــــاء (الكتاب

ومعانیــه الشــعر  أغــراضثــارًا واســعة فــي أ أحــدثوافــي الــدواوین وكــان مهــم شــعراء 

كثیــرا مــن آداب الفــرس وحكمهــم وأمثـــالهم وأوزانــه وقوافیــه ونقلــوا للخلفــاء والـــوزراء 

حـول  هذا قد اختلف النقاد ٣ التاریخیة مما ظهر أثره في األدب العربي واضحا ))

تأثیر الثقافة كان كبیر ومنهم من أنكره وتعصب لكل ماهو عربي وربما یكون مـن 

فات االخر  وباألساطیر الیوناني ملئ  األدبأن  التأثیرالتي قللت من هذا  األسباب

موقــف المعــارض ویــري ناقــد  معاصــر أن علــوم الیونــان  اإلســالمالتــي وقــف منهــا 

ألخـرى .(( ثـم نقـل العـرب علـوم الیونـان في معـاني الشـعر فقـط دون فنونـه ا أثرت

وغیــرهم فكــان لهــذا النقــل فضــل علــي الشــعر فــي معانیــه ال فــي فنونــه ، ألنهــم لــم 

یترجموا إال كتب العلم والحكمة ، ولم یحفوا بشعر الیونان وقصصهم وال بشعر وال 

بشــعر الالتیــین وخطــبهم تعصــبهم ألدبهــم وٕایثــارا لشــعرهم ، فلــم تــؤثر الترجمــة فــي 

عر إال بما دخله من الخواطر الفلسفیة واآلراء العلمیة في شعر أبي تمـام وأبـي الش

    ٤ ))العالء وٕاضرابهم 

  

  

                                                
    ١١٤ص  ٣البیان والتبیین ج - ١
   ٤٦١ص  ٣تاریخ االسم السیاسي والدیني والثقافي واالجتماعي ج - ٢
    ٢٨٢ص ١ج ٨أمین احمد ، ضحي اإلسالم ، مكتبة النهضة المصریة ط  - ٣
    ٢٨٢ص  ٢٨ار الثقافة بیروت د.ت ط الزیات احمد حسن ، تاریخ األدب العربي ، د - ٤



 ١٢

  

ویري شوقي ضیف أن الفلسفة الیونانیة أثرت في البالغة العربیة ((وأخـذت تنشـط 

في النصف الثاني مـن القـرن الثالـث الهجـري بیئـة جدیـدة عنیـت بشـئون البالغـة ، 

سفة وكان مما ساعد علي ظهورها كثرة ما نقل عن الیونان واحتفال هي بیئة المتفل

العـــرب بفلســـفتهم ، وادي التفلســـف إلـــي أن یتخـــذوا مـــن الفلســـفة الیونانیـــة ومعـــاییر 

  ١ وتقدیر قیمتها البیانیة ))الیونان البالغیة أساسًا في تقویم نماذج األدب العربي 

دًا : (( ومـن ثـم رجـع القـول لوجـود الیونـاني كـان محـدو  التأثیروهذا ناقد آخر یري 

العربــي فــي نطــاق محــدود ، وخاصــة إذا قــورن بــاالثر  األدباألثــر الیونــاني علــي 

النقــد االدبــي والفكــر اإلســالمي  إمــاهــذا خــاص بــاألدب الفارســي ، ونشــیر إلــي أن 

ونســـبة  ٢ فموقفـــه مختلـــف وان تأثیرهمـــا بـــالفكر الیونـــاني كمـــا اظهـــر مـــن غیـــره ))

الحیاة العقلیة تنضج نضوجًا واسعا وكان من   أخذتثقافات مجتمعة لتالقح هذه ال

نتائجها ظهور العنصر غیر العربي كعنصـر جدیـد اخـذ یلعـب دورًا بـارز فـي ذلـك 

العصر وهذا ما أكده ابن خلدون : (( من الغریب الواقع أن حملة العلـم فـي الملـة 

العلـوم العقلیـة إال فـي من اإلسالمیة أكثرهم من العجم ال من العلوم الشرعیة و ال 

القلیل النادر ، وأن منهم العربي في نسبته فهو عجمـي فـي لغتـه ومربـاه ومشـیخته 

(( ٣   

وهكذا استفاد ابن الرومي من هذا التنوع االجتمـاعي واحتكاكـه  بمختلـف الشـعوب 

  من فرس وأتراك وهنود وغیرهم في تشكیل قاموسه الشعري . 

  

  

  

  

                                                
      ٦٤ص  ٦ضیف ، شوقي ،البالغة ، تطور وتاریخ ، دار المعارف مصر ط - ١
  م   ١٩٩٨أبو سم ، محمد الحسین عبد القادر ، اثر الثقافات األجنبیة علي النقد العربي في العصر العباسي دار جامعة الخرطوم  - ٢
   ٥٤٣ص  ٥ط  ١٩٨٤د مقدمة ابن خلدون ، دار العلم بیروت ابن خلدون  ، عبد لرحمن بن محم - ٣



 ١٣

  

 ه وم  
یــل جــورجیس ، المعــروف بــابن علــي بــن العبــاس بــن جــریج وقالحســن  هــو ((أبــو

عبید اهللا بن عیسي بن جعفر المنصور بن محمد بن علـي بـن عبـد الرومي مولي 

اهللا العباس بن عبد المطلـب ، رضـي اهللا عنـه ، الشـاعر المشـهور صـاحب الـنظم 

عبــاس بــن وجــاء فــي تــاریخ بغــداد : (( علــي ابــن ال ١ العجیــب والتولیــد الغریــب ))

جریج ، أبو الحسن مولي عبید اهللا بن عیسي بن جعفر یعرف بابن الرومي ، احد 

   ٢الشعراء المكثرین الموجودین في الغزل والمدیح والهجاء واألوصاف )) 

هذا وقد اختلف المؤرخین في والدته ووفاته یقول ابن كثیر : (( وذكر انه ولد سنة 

ســنة ، وقیــل التــي بعــدها وقیــل فــي ســنة احــدي وعشــرین ومــائتین ومــات فــي هــذه ال

بعـد  األربعـاءویقول ابن خلكـان : (( وكانـت والدتـه یـوم  ٣ ست وسبعین ومائتین))

ببغـــداد فـــي ین ببغـــداد تطلـــوع الفجـــر للیلتـــین مـــن رجـــب ســـنة احـــي وعشـــرین ومـــائ

الموضع المعروف بالعقیقة ودرب الختلیـة فـي دار بـإزراء قصـر عیسـي بـن جعفـر  

یوم األربعاء للیلتین بقیتا من جمادي األولـي سـنة ثمانیـة وثمـانین المنصور وتوفي 

ـــرة بـــاب وقیـــل أربـــع وثمـــانین   وقیـــل ســـت وســـبعین ومـــائتین ببغـــداد ودفـــن فـــي مقب

فـي نسـبة  أیضـات بفـي والدتـه ووفاتـه تضـار  األقـوالومثلما تضـاربت  ٤ البستان ))

ن یقـول العقـاد : (( ولكن یرجع اغلب النقاد علي أن نسبة رومي ینتمي إلي الیونـا

الرومي فانـه یـذكره ویؤكـده فـي مواضـع  أصلهللشك في  ابن الرومي مجاالً  عوالید

یس وهــو اســم یونــاني ال شــتئ مــن دیوانــه ... واســم جــده مــع هــذا جــریج أو جــورج

  ینبغــــــي االلتفــــــات مــــــن قــــــال وال أصــــــلهللشــــــك فــــــي  إذنفــــــال معنــــــي شــــــبهه فیــــــه 

  

                                                
   ٣٨٥ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن أبي بكر ، وفیات األعیان ، دار صادر بیروت ص  - ١
   ٢٣٠ص  ١٤البغدادي أبو بكر بن  علي الخطیب تاریخ بغداد ، دار الكتب العربي ، دار الكتاب العربي بیروت ج  - ٢
   ٢٣٠ص   ١٤ابن كثیر ، الحافظ تاریخ بغداد ، دار الكاتب العربي ، بیروت ج - ٣
    ٣٦٠وفیات األعیان  ص  - ٤



 ١٤

كـذلك قـال بروكلمـان : (( كـان  ١ ))انه سـمي ابـن الرومـي لجمالـه فـي صـباه  

ابـــن الرومـــي یفخـــر بنســـبه الرومـــي ویتعـــالي علـــي الكتـــاب واالجنـــاد غیـــر 

وكذلك یقول شبق : (( بید أن شعر " علي " المتمیـز  ٢المتأدبین في الكوفة )) 

بخصائص هي في حضارة الیونان اظهـر منهـا فـي حضـارة العـرب ، یـرجح عنـدنا 

   ٣ حنایاه بقایا وراثیة غیر خافیة ))انه من اصل یوناني وانه في 

فـــي  اً فـــي ا نســـبة قـــد لعـــب دور  رأیـــهأمـــا محمـــد النـــویهي فیخـــالف علـــي شـــلق  فـــي 

عبقریته فیقول : (( حتى لو كان ابن الرومي یونانیا الشك فـي ییونـا نیتـه ، وكـان 

إلـي هـذا  –یونانیـة ، وكـان  أیضـا أمهیونانیًا وكانت  أبوهخالص الیونانیة أي كان 

التاسـع المـیالدي أو یعیش في ذلك الوقت ، أي في القرن  الثالث الهجـري  –ه كل

، لـیس فــي اإلمبراطوریــة اإلســالمیة كمـا عــاش فعــال ، بــل فـي بــالد الیونــان نفســها 

إلـــي  إلرجاعهـــالمـــا كـــان هـــذا ســـببا لنبوغـــة الخاصـــة وال تعلیـــل لمیزاتـــه و التبریـــر 

یونان ما قبـل المـیالد  –في شعر القدماء العبقریة الیونانیة القدماء التي تتجلي لنا 

حقیقـة بسـیطة : أن العلـم ال  وفي فنونهم وفي فلسفتهم وتقریـري هـذا مبنـي علـي –

   ٤ ))فوارق تورث بمعني الوراثة البیولوجیة  األجناسالعقلیة بین  بالفوارقیؤمن 

ل كتب وهذا التضارب في تاریخ وفاته ونسبة لعدم الدقة فیه یرجعه العقاد إلي إغفا

علـي شــئ فـي الكتـب التــي عثرنـا علیهــا  األدب سـیرة هـذا الشــاعر : ((وبحثنـا كثیــراً 

أخبـاره  تمن أخبار فیها ، فلم نجد ذكـرا ألبویـه وأهلـه وال أیـام حداثتـه وتعلیمـه ، وانقطعـ

  وهــــــــو شــــــــاعر رویــــــــت عنــــــــهفــــــــي هــــــــذه الفتــــــــرة فلــــــــم تقــــــــع لنــــــــا إال النــــــــوادر التــــــــي 

   

                                                
  العقاد ، عباس محمود ، حیاة ابن الرومي كما تؤخذ من معارضة اخبار علي شعره ،دار الكتاب العربي بیروت ص    - ١
   ٤٥م ص ١٩٨٣إلي العربیة عبد الحلیم النجار ، دار المعارف بروكلمان ،كارل : تاریخ األدب العربي ، نقله  - ٢
   ١٢م ص ١٩٨٢شلق ، علي ، ابن الرومي في الصورة والوجود ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت  - ٣
  .    ١٧٩مكتبة دار الفكر ، بیروت ، د . ت ص  –النویهي : محمد ، ثقافة الناقد األدبي  - ٤



 ١٥

امـا عـن عالقتـه  ١ ریخ الوقـائع التـي وردت فـي شـعره))ال تعرف سنة إال بالنظر إلـي تـوا

ـــدنیا مـــن المجتمـــع  ـــاآلخرین فنجـــد أن اهـــم مـــا یمیزهـــا التصـــاقه واحتكاكـــه بالطبقـــات ال ب

وشرائحه  الضعیفة فهو ینفر من مجتمع الخلفـاء واألمـراء وأصـحاب النفـوذ یقـول شـوقي 

النــاس فــي ضــیف : (( وفــي شــعره نزعــة شــعبیة واضــحة كــان یصــف المطــاعم وحیــاة 

بغداد وما یطعمونه ومـا یلبسـونه حتـى األردیـة المرقعـة ، ویعـرض علینـا صـور طبقـاتهم 

الـدنیا مــن خبـازین وحمــالین وشــوائین وشـحاذین ، ومــن هنـا كانــت تكثــر فـي شــعره ألفــاظ 

العامة ، فهو لیس شاعر الملوك والقصور من مثل البحتري ، وانما هو شاعر شعبي ، 

ــا بغــداد فــي ح وكــان ابــن الرومــي  ٢یاتهــا المتواضــعة وصــورها الشــعبیة )) یعــرض علین

شاعرًا مفرط الطیرة شدید الغلو فیها وقد ذكر الحصري بعضا من نوادره فقال : (( كـان 

أبو الحسن علي بن سلیمان األخفـش غـالم أبـي العبـاس المبـرد فـي عصـر ابـن الرومـي 

سحر ،فیقـرع البـاب فیقـال لـه : مـن شابًا مترفًا وملیحًا مستظرفًا ، وكان یعبث به فیأتیه ب

 فیقول قولوا ألبي الحسن مرة بن حنظله فیتطیر لقوله ویقـیم األیـام وال یخـرج مـن داره ))

ویعلـل محمـد عبـد المـنعم خفـاجي لهـذه الطیــرة عنـد ابـن الرومـي بقولـه : (( كـان شــابا  ٣

یاتــه ، وكــان جمــیال قــوي الملكــات مــزودًا بشــتي ألــوان الثقافــة فلــم یغنــه ذلــك شــیئا فــي ح

یسمع في حیاته ویري حیاة الترف التي یحیاها في عصره كثیر من الناس فتمنـي لنفسـه 

حظًا من النعمة فلم یحظ بطائل ، وهو الشاب الـذي ذاق الـم الیتـیم . والشـاعر المرهـف 

اإلحســاس فاشــتد ســخطه علــي النــاس ، وامطــرهم وابــًال مــن أهاجیــه التــي بغضــته إلــي 

ه فـي الحیـاة  فـي الحیـاة ، تـزوج فأعقـب ثالثـة أوالد فقـدهم جمیعـًا ، الكثیر وزادت أآلالم

وفقــد بعــدهم  أخــا ثــم زوجــة فعــاش حزینــا مهمومــًا وكانــت هــذه الحیــاة الحافلــة باإلحــداث 

وقــد اختــل النقــاد فــي  ٤ ســببًا فــي هــذه الطیــرة التــي الزمــت ابــن الرومــي طــوال حیاتــه ))

  لم یتشیع قائال والبغدادیون یدعون اعتناقه مذهب التشیع فیري أبو العالء انه

  

                                                
   ٥٩ود عباس ، ابن الرومي حیاته من شعره ، مطبعة مصر ، د.ت ص العقاد محم - ١
  .    ٢٩٧العصر العباسي الثاني ص  - ٢
  .     ٢٠٤ص  ١١ضیف ، شوقي ، الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، دار المعارف مصر ، ط   - ٣
      ٤٣٦ابن المعتز وتراثه في األدب والنقد والبیان ص  - ٤



 ١٦

أنــه متشــیع ، ویسشــهدون علــي ذلــك بقصــیدته الجیمیــة ومــا أراه  إال علــي مــذهب 

ع أبــي العــال فــي نفــي التشــیع ونجــد ناقــدة معاصــرة تتفــق مــ ١ غیــره مــن الشــعراء ))

لم یعرف عنه قصر شعره علي مذهب دون سـواه ولـذلك جـاء  (ابن الرومي (عن 

یوله عفویًا وتلقائیًا إنه ابن الرومي الذي جرب مـن عصـره مـره شعره المعبر عن م

أكثر من حلوه ولیس في شعر ابن الرومي المسجل ألحداث عصـره مـا یـدل علـي 

أما شوقي ضیف فیختلـف معهمـا ویـري أن ابـن   ٢ میل عقیدي واضح  المعالم ))

ل هـذا وعلي هذا النحو أصبح بن الرومي یجاهر بتشـیعه ولعـ (الرومي قد تشیع (

نـه لــم یحـاول المثـول بــین یـدي الخلفـاء مادحــًا ، أالجانـب فیـه السـبب الحقیقــي فـي 

ومع ذلـك كـان كثیـر التـردد علیهمـا ولكنـه  ءوبالتالي لم یظهر في مجالسهم بسامرا

ونجـد ابـن الرومـي عاصـر كثیـر مـن الشـعراء مـنهم   ٣ لم یتجـاوز عتبـة الـوزراء ))

ناجم ودعبل الخزاعي والحسین بن الضـحاك ، البحتري وابن المعتز وأبو عثمان ال

وهـذا األخیـر كــان لـه األثــر فـي تكــوین شـاعریة ابـن الرومــي كمـا یــرى العقـاد (فقــد 

ح أخبـاره ویـذكرها ألصـحابه ـكان ابن الرومـي معجبـا بالحسـین یـروي شـعره ویستلمـ

 (، أمــا ســبب موتــه فقیــل انــه مــات مســموما كمــا جــاء فــي وفیــات األعیــان :( ٤ ))

سبب موته ، رحمه اهللا تعالي أن الوزیر أبا الحسین القاسم بن عبیـد اهللا بـن وكان 

ن یخــاف مــن هجــوه وفلتــات لســانه اســلیمان بــن وهــب وزیــر األمــام المعتضــد ، كــ

بالفحش فدس علیه ابن فراس ، فأطعمه خشكنانجة مسمومة وهو في مجلسه فلما 

فقـال إلـي الموضـع الـذي أكلها ، أحس بالسم فقـام   فقـال لـه الـوزیر أیـن تـذهب ؟ 

بعثتني إلیه فقال له سلم علي والدي ، ما طریقي علـي النـار ، وخـرج مـن مجلسـه 

  ٥) )وأتي مجلسه وأقام أیام ومات 

                                                
 .٢٤٤، رسالة الغفران ،  دار القلم ، لبنان د . ث ، ص المعري أبو العال  -  ١
 .٧٨م ، ص ١٩٧٧نجم ودیعة ، الشعر في حاضرة الدولة العباسیة شركة كاظمة ، الكویت ، -  ٢
 .٣٠١العصر العباسي الثاني ص  -  ٣
 .  ٢٣٥ابن الرومي حیاته من شعره ص  -  ٤
 .٣٦١وفیات األعیان ص  -  ٥



 ١٧

وبعد هذا كله تتضح لنا شخصیة ابن الرومي فـي كونهـا شخصـیة مضـطربة فهـو یقبـل  

ئـذ الحســیة مـن طعــام علـي الحیـاة وملــذاتها ویتـرك العنــان لشـهواته وفــرط نهمـه نحــو اللذا

وخمر ونساء وهو ایضا یثور علیها ویصورها حالكة السواد تلفهـا القتامـة والكآبـة ، وهـو 

  كذلك یمدح الناس ثم یهجوهم ویبرز عیوبهم ونقائصهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٨

:   
 اســتمد ابــن الرومــي ثقافتــه مــن بیئتــه التــي عایشــها فكــان ألعمامــه الــروم وأخوالــه الفــرس

دورفي تلك الثقافة ، وكان أن أفراد هـذا الـتالقح والتمـاذج الثقـافي ثقافـة جدیـدة تمیـز بهـا 

ابن الرومـي عـن غیـره مـن الشـعراء یعتمـد بهـا الفلسـفة والمنطـق كعنصـرین أساسـین فـي 

شعره یقول شوقي ضیف : (( لم یكن ابن الرومي یذهب مذهب البحتري في أن الشعر 

أصالن مهمان في حرفته ، فهو یعتمـد  أنهمابل كان یري  یحتاج إلي فلسفة ومنطق، ال

فـي كثیـر مـن نماذجـه  أبیاتـهعلیهما في تفكیره وهو یسـتخدمهما فـي صـیغته حتـى لتتخـذ 

ة ، فــو یقــدم لهــا بمقــدمات ویخــرج منــه بنتــائج، وكأنــه رجــل مــن رجــال اقیســة دقیقــحتــى 

إال أن یخـرج نماذجـه  یـأبيالحدیث ، وهو لـذلك المنطق ، بل هو رجل من رجال الفكر 

خراجـــًا حـــدیثًا ، فیـــه فكـــر ، وفیـــه فلســـفة ، وفیـــه منطـــق ، وفیـــه تلـــك الصـــفات العقلیـــة إ

   ١ القدماء )) أسالفهمالجدیدة التي یمتاز بها شعراء العصر العباسي من 

وقـد تبلـغ بعـض هـذه القصـائد المئـات ممـا جعـل ونالحظ في شعر ابن الرومي طول قصـائده 

عض األحیان تكون علي حساب المعني دون اللفـظ یقـول العقـاد : في ب كثرةالالنقاد یرون أن 

(( فالعالمات البارزة في قصائد ابن هـي طـول نفسـه وشـدة استقصـائه المعنـي واسترسـاله فیـه 

ــذین جلــوا البیــت وحــدة الــنظم وجعلــوا القصــیدة  وبهــذا  االسترســال خــرج عــن ســنة النظــامین ال

ل أن یطرد  فیه المعني إلي عدة أبیات وقل أن یتوالي فیها أبیاتا متفرقة یضمها سمط واحد ق

النســق توالیــا یستقصــي علــي التقــدیم والتــأخیر والتبــدیل والتحــویر ، فخــالف ابــن الرومــي هــذه 

علــي النحــو الــذي نحــاه  أرادهالســنة وجعــل القصــیدة (كــًال) واحــد الیــتم إال بتمــام المعنــي الــذي 

سـر فـي سـبیل وین وتنحصر فیها األغـراض ، ولـو خافقصائده (موضوعات ) كاملة تقبل العن

شــوقي ضــیف یخــالف العقــاد ویــري أن طــول القصــائد  ولكــن ٢ )) ذلــك اللفــظ والفصــاحة

كل جوانـب المعنـي بحیـث ال محمدة للشاعر وال تقدح من شاعریته الن هدفه استقصاء 

  وال یتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردة 

  

  

                                                
      ٢٠٥الفن ومذاهبه ص  - ١
       ٣٠٨ابن الرومي حیاته من شعره ص  - ٢



 ١٩

المعاني تحلیال مستقصیًا حتى لكانـه وارده لغیره فیقول  (( لقد دفعته الفلسفة إلي تحلیل 

یریــد حــین یلــم بمعنــي إال یتــر فیــه بقیــة الحــد بعــده ، هــو تحلیــل یشــفع باألدلــة واألقیســة 

المنطقـة بحیـث تـتالحم األبیـات فـي القصـیدة تالحمـا األبیـات فـي القصـیدة تالحمـًا وثیقــا 

یستقصـي وكل بیت یسـلم إلـي تالیـه بـل یـدخل فـي تكوینـه وتشـكیلة وفـي تضـاعیف ذلـك 

     ١ ابن الرومي جوانب المعني الذي یرید أن یعرضه إلي ابعد غایة ممكنه ))

والقوافي السهلة ویعلل لیوسف    األوزانونالحظ في قصائده الطوال انه دائما ما یستخدم 

والقــوافي الســهلة عــامال یســاعد علــي كــان بقولــه : (( أن ابــن الرومــي  األمــربكــار هــذا 

   ٢ )) إطالة القصیدة

امــا فــي غیــر القصــائد الطــوال فنجــده شــاعر مقتــدر یســتخدم القــوافي الصــعبة والحــروف 

العصـــیة التـــي یتحاشـــاها الشـــعراء یقـــول العقـــاد : كـــان یركـــب القـــوافي الصـــعبة ویتعمـــد 

والظـاء والغـین والهـاء والـذال والـزاي  ءحتـى الثـاء والخـا أعصـاهاالحروف العصیة فیـذل 

  روي الناقصـــــــــة  فــــــــــي شـــــــــعر اقــــــــــدر وغیرهـــــــــا مــــــــــن الحـــــــــروف المتروكــــــــــة فـــــــــي الــــــــــ

  .  ٣ الشعراء ))

أمــا الفــاظ ابــن الرومــي فجــد بعــض قصــائده یســتخدم االلفــاظ الغریبــة باحثــًا عــن الفحولــة 

المزیده وصیغ المشـتقات كاسـم الفاعـل واسـم  األفعالالعربیة وبداوتها كما نجده یستخدم 

غرضــه مــن اســتخدام ولعــل المفعــول وصــیغ التفصــیل والمبالغــة واســمي الزمــان والمكــان 

  المشتقات هو أنه یرید أن یلم ویحیط بالمعاني من كل جوانبها .

شـعواء  هذا وقد اختلف النقاد حـو منزلتـه الشـعریة ، فنجـد صـاحب الوسـاطة یشـن حملـة

ینتحل ابـن الرومـي ویغلـوا فـي تقدیمـه  أصحابكعلي شعره قائال : (( وقد تجد كثیرا من 

، وهـي تنـاهز المائـة أو تربـي أو تضـعف فـال نعثـر  ستقرئي القصـیدة مـن شـعرهن ن،ونح

فیهــا إال بالبیــت الــذي یــروق البیــت أو البیتــین ، ثــم قــد تنســلخ قصــائده منــه وهــي واقفــة 

ــــــــــي رســــــــــلها ، ال ــــــــــة عل   یحصــــــــــل منهــــــــــا الســــــــــامع إال علــــــــــي تحــــــــــت ظلهــــــــــا ، جاری

   

                                                
   ٤٣ص ٣ضیف ، شوقي ، فصول في الشعر ونقده ، دار المعارف ، مصر ، د. ت ص  - ١
       ٢٦٢بكار ، یوسف حسین ، بناء القصیدة في النقد القدیم ، دار األندلس ، بیروت ، د . ت ص  - ٢
       ٣١٠ابن الرومي حیاته من شعره ص   - ٣



 ٢٠

 ویقـــول بروكامـــان حـــین عقـــد مقارنـــة بیـــه وبـــین ابـــى ١ عـــدد القـــوافي وانتظـــار الفـــراغ ))

وشــعر ابــن الرومــى أقــل طنطــة ودیــا مــن شــعر المتنبــى ،ولكنــة ابــین ((الطیــب المتنبــى 

ویقــــول المســـعودى : ((كــــان مــــن مختلقـــى معــــانى الشـــعر والموجــــودین فــــى ٢ )) وذلـــق 

  ٣ القصیر والطویل وكان الشعر اقل ادواته))

وبعد هذا كله یتضح لنا كیف أن ابن الرومى اسـتفاد مـن ثقافـات عصـره مـن  

  ومنطق وجدل واساطیر ماثورة فى تنویع وتلوین شعره .فلسفة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
نى ، على بن عبد العزیز ، الوساطة بین المتنبى وخصومه ، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم وعلى محمد البجاوى ، مبطعة الجرجا- ١

  .   ٥٤عیسى البابى الحلبى وشركاة مصر ص
  ٤٥تاریخ األدب العربى ، بروكلمان ص - ٢
  .  ٢٨٣ص ٤مروج الذهب ح - ٣



 ٢١

 ا اأ  

  اء

نجد أن الهجاء فن بـرع فیـه ابـن الرومـي براعـة قلمـا تتـأتي لشـاعر فهـو یصـور مهجویـه 

فــي صــورة النكــاد حیــث نســمعها أن نملــك أنفســنا مــن الضــحك واإلشــفاق علــي مهجویــه 

إظهــار العاهـات والنقــائص الجســدیة مســتخدما فـي ذلــك ألفــاظ فاحشــة فهـو الیتــورع عــن 

مقذعة یندي لهـا الجبـین ، والهجـاء عـن ابـن الرومـي لـه لونـان كمـا یقـول شـوقي ضـیف 

(( لونا كله اقذاع وسب وهتك لألعراض ، وقد یطیـل فیـه إلـي مئـات مـن األبیـات ولونـًا 

ن األهــم فــي هجائــه الن اللــون زاهیــًا ینحــو فیــه منحــي الســخریة وٕاالضــحاك . وهــو اللــو 

السابق كثیر ما نجده عن سابقیه ومعاصـریه أمـا الهجـاء السـاخر فقـد نمـا إلـي ابعـد حـد 

تســعفه فــي ذلــك قــدرة بارعــة علــي اســتقالل العیــوب الجســدیة فــي مهجویــه حتــى یصــبح 

ونجــــده هنــــا یخــــالف الطبیعــــة  ١ شــــبیها أدق الشــــبه بأصــــحاب الصــــور الكاریكاتوریــــة ))

   -سویة التي تستمتع برؤیة الورد ، فیقول ذامًا له :البشریة ال

  وقاتل لم هجون الورد متعمدا ؟       *    فقلت من بغضه عندي ومن سخطه 

ــــف ملتقطــــه  ــــي ك ــــك عــــن غلطــــه     *   الســــت تبصــــره ف ــــورد الینف ــــادح ال ــــا م   ی

   ٢كأنـــه ســــرم بغـــل حـــي یخرجــــه       *    عنـــد الریـــاث وبـــاقي الـــروث فـــي وســـطه

   -: و رجال یدعي عیسي علي بخلهوقال یهج

ــــــــــــــد  ــــــــــــــاق وال خال ــــــــــــــیس بب ــــــــــــــي نفســــــــــــــه   *    ول ــــــــــــــر عیســــــــــــــي عل   یقت

   ٣فلــو یستطیـــع لتقـطیـــر      *     تنـفس من منخـر واحــد

   -الزمان أیضا له نصیب في الهجاء والذم فیقول :

  دهــــــــــر عــــــــــال قــــــــــدر الوضــــــــــیع بــــــــــه  *  وهــــــــــو الشــــــــــریف یحطــــــــــه شــــــــــرفه 

  ٤ســــــــــــفًال وتطفـــــــــــــو فوقــــــــــــه جیفـــــــــــــةكــــــــــــالبحر یرســـــــــــــب فیــــــــــــه لؤلـــــــــــــؤ  * 
  

                                                

    ٣١٦ص  عصر العباسي الثانيلا -  ١

     ٩٣ص  ٣ج الدیوان  -  ٢

     ١٦٠ص  ٢المصدر السابق ج  -  ٣

     ٢١١ص  ٤المصدر نفسه ج  -  ٤



 ٢٢

  وهو كذلك كان یهجو ابوه فیقول : 

   ١لو كان مثلك في زمان محمد         *        ماجاء في القرآن بر الوالدین

   -الرثا : 

نكتب ابن الرومي في أهله جمیعًا فقد مات أخوه وزوجته وكذلك أبناؤه الثالثة وهم 

بنه األوسط محمد والذي كانـت لـه محبـة صغار فبكاهم بكاًء حارًا فیقول في رثاء ا

  خاصة في نفسه 

  فجودا فقد أودي نظیركما عندي     بكاؤكما یشفي وان كان ال یجدي    *  

  بني الذي أهدته كفاي للثري         *    فیا عزه المهدي ویا حسرة المهدي 

  عمد  إال قاتل اهللا المنایا ورمیها           *    من القوم حبات القلوب علي

   تـــوخي حمـــام المـــوت أوســـط صـــبیتي   *      فللـــه كیـــف اختـــار أوســـط العقـــد

  ٢علــي حــین شـــمت الخیــر مـــن لمحاتــه          *       وأنســـت مــن أفعالـــه أیــه الرشـــد

   -: كذلك رثائه امرأته

  حل مصابي علي البكاء             *            علي سحا وال تسحا

  اصدق عن صحة الوفاء            ترككما الداء مستكنا           *

  أن االسى والبكاء قدما         *          امران كالـداء والـدواء 

  وما ابتغاء الدواء إال           *          بغیـا سبیل إلي البقـاء 

   ٣ومبتني العیش بال خل          *          كاذبـة خلـة صفــاء

  

  ا نالهم من الزنج الذین استباحوهاوقال یبكي البصرة ویذكر أهلها بم

  زاد عن مقتلي لذیذ المنام             *       شغلها عنه بالدموع السجام 

   امـم الهنات العظـمن تكلأي نوع من بعد ما حل بالبصرة      *      

  

  

  

                                                
  .  ٣٠٥ص  ٢الدیوان  ج - ١
    ١٤٥ص  ٢المصدر السابق ج  - ٢
  .   ٧٥ص  ١المصدر نفسه ج - ٣



 ٢٣

  أي نوم من بعد من انتهك          *            جهرا محارم االسالم ؟

  *           حسبنا أن تكون رویا منام                 أن هذا االمور المر

   ١دامــي اهللا أي اقـاقدم الخائن اللعین علیها           *           وعل

  

  المدح   

كان ابن الرومي یطیل في قصائد المـدح حتـى لتصـل القصـیدة أكثـر مـن ثالثمائـة 

بیـت وقـد علـل العقـاد مائـة  األحـایینعـض لها بمقدمات قد تبلغ في ببیت ، ویمهد 

هـذا االمربقولـه :(( كـان یطیــل القصـائد حفـاوة بالممــدوحین وٕاكبـارًا لشـانهم وٕاظهــارًا 

وكان یري فرضا علیه الممدوح أن یستصعب وال یستسهل ، فإذا  بإرضائهملعنایته 

طرق القوافي السلة اعتذر عن تقصیره ))
 ٢   

فــاء بنــي العبــاس لــم یمــدح ونجــد ابــن الرومــي بــالرغم مــن معاصــرته لثمانیــة مــن خل

خلیفة سوي المتوكل ویعلل فوزي عطوي هذا األمر قائال ومع هذا قائال : (( ومع 

هذا فقد عجز عن یصیب مكانة في نفس الخلیفة وسائر الوالة واألمراء  ألنه كان 

هـو نفسـه ، ویظـن  من ناحیة ومجلبة للنحس ، علي مـا كـان یظـن األطوارغریب 

) به معاصره من ثانیة )
٣
. ولكنه مع ذلك مدح بعض وجهـا المجتمـع مـن امثالـه  

آل وهب آل طاهر إسماعیل بن بلبل وزیر المعتضد قال یمدح ابراهیم بـن المـدیر 

:-   

  ما أشرقت من العیون ضئیال         *         ولكن عظیما في الصدور جیًال 

  ون قبیًال اقبلت في خلع الوالیة طالعا          *       والناس حولك یوفض

  فكان البـدر المنیر مكمـال          *       من طالعـات سعوده اكلیـال 

  

  

  

                                                
  .    ١٣١ص  ٦الدیوان ج - ١
  .    ٣٠٨ابن الرومي حیاته من شعره ص  - ٢
  .   ٢٤م ص ١٩٧١شاعر القریة النفسیة ، الشركة اللبنانیة للكتاب ، بیروت ، لبنان الدیوان  عطوي عابدین ، فوزي ، ابن الرومي - ٣



 ٢٤

  ١الحسود غلیال 

  وقال یمدح عبید اهللا بن عبد اهللا : 

  یا مجیر الوري من الحدثان         *         وربیع العفاة كل أوان 

  ف الزمانما الذي ینشر المدائح ممن          *        قد طوي جوده صنو 

  *        وبها تهتدي إلیه االماني     فیها یستضئ كل رجاء           

یا شقیق الندي وترب المعاني        *        وسراج الهدي بكل مكان
٢

    

 ا  

رومـــي تســـاعده فـــي ذلـــك ملكـــة لالشـــعریة التـــي بـــرع فیهـــا ابـــن ا االغـــراضالوصـــف مـــن اهـــم  

تي لشـاعر ، وقـد كلـف ابـن الرومـي بالطبیعیـة واحبهـا حبـا تصویرة دقیقة وخیال واسع قلمـا یتـأ

ال یوصف وفتن بها فتونا اقرب إلـي الجنـون ومـن ثـم فهـي نتائجـه وتحادثـه وفـي مـرات أخـري 

   -في وصف روضة :یبثها احزانه یبثها احزانه وأشواقه یقول 

كان نسمیها أرج الخزامي              *          واله بعد وسمي ولي 
٣

  

  شمال هبت بلیل                  *           ال فنان الجنان لما نجي  هدیة

   ٤إذا انفاسها نسمت سجیرا               *           تنفس كالشجي لها الخلي

  -وقال یصف الربیع : 

  ٥فاألرض  في روض كأفواه الحبر                             

  زهراء زهراء الزهر نیره النوار                          

  تبرجـت بعد حیـاء وخفـر                            

  ٦ر ـدت الذكـتبرج االنثي تص                           

  

                                                
  ٢١٠ ص ٦الدیوان ج - ١

   ٢١٠ص  ٦المصدر السابق ج - ٢
   ٣٨٥ص  ٦الدیوان ج - ٣
  الوسمي أول المطر   - ٤
  الحبره جمع الحبرة وهي ضرب من برد الیمن له وشي  - ٥
    ٩١ص  ٣الدیوان ج - ٦



 ٢٥

  :  وقال یصف الثریا

  كان الثریا إذ تجمع شملها     *      ریاض ربیع فضلت بشهیق 

  ١یق د در فصلت بعقـوقد لمعت حتي كان بریقها    *       قالئ

فیها من طرائف ووصف الساقي  ت الخمر وما یدورف جلساونجد أن ابن قد وص

ومحاســنه والنــدیم وكرمـــه وكــذلك وصــف الخمـــر بكــل أنواعهــا وألوانهـــا ومــا تفعلـــه 

  بشاربها یقول ابن الرومي : 

     *       الن الراح تأمر بالسماح  أعازل أن شرب الراح رشد    

  ٢ ذكر الفالح من الفالح ا*       إذ       وذاكـم ـاتقینا شح أنفسن

ویصــف كــذلك رحـــالت الصــید والحیوانــات التـــي تســتخدم فــي القـــنص مــن كـــالب 

  وصقور وغیرها فیقول وقد خرج المعتضد لصید أسد : 

  لجامع خلتین من رشد  *       یاصائد األسد أن صیدكها        

     ٣قعداللسبیل و *         للسالكین وا        ــة  ملذة تجتني ومنفع

وعلي الرغم من أن بحر الرجز هو الذي یناسب الطردیات إال أن ابن الرومـي لـم 

یتقید به في بعـض قصـائده ویقـول مصـطفي الشـكعه معلـال ذلـك ((ولعـل ولـع ابـن 

الرومي بالموسیقي الشعریة هو الذي دفعه إلي عدم التزام  الرجـز الـذي ال یسـعفه 

  ٤ ه ))باإلیقاع و النغم الذي كلف ب

  ااض ا اي 

باإلضــافة لغــرض الهجــاء والوصــف والمــدح والرثــا نجــد أن البــن الرومــي أغراضــًا 

   -أخري تناولها في قصائده منها الغزل فهو یقول في وحید المغنیة :

  *       ففوادي بها معني عمید          ـد  یا خلیلي تتمني  وحی

 *      ومن الظبي مقلتان وجید غادة زانه من الغصن قد          

                                                

      ٢٤٧ص  ٤الدیوان ج -  ١

      ٤٥ص  ٢المصدر السابق ج -  ٢

    ١٩٨ص  ٢المصدر نفسه ج  -  ٣

  .  ٤٦٣الشكعة ، فنون الشعر في مجتمع الحمدانین ، عالم الكتب ، بیروت ص  –مصطفي  -  ٤



 ٢٦

  وزهاها من فرعها ومن الخدین        *         ذاك السواد و التوریـد 

  أو قد الحسن ناره من وحید           *        فوق خد وما شانه تخدید  

  ١فهي بـرد بخدهـا وسـالم            *       وهي للعاشقین جهد جهید 

  كذلك نجد في قصائده بعض الزهدیات فیقول :  

  بات یدعو الواحد الصمدا            *        في ظالم اللیل منفردا 

  خادم لم تبقي خدمته من             *       ال روحـا وال جسـدا 

  قد جفت عیناه غمضهمـا            *       والخلي القلب قد رقدا 

  *       مشعر أجفانه السهدا       لو تـراه وهـو منتصـب     

   ٢كلمـا مـر الوعیـد بـه            *       سح دمع العین فاطردا

   كذلك نجد الحكمة مبثوثة في ثنایا قصائده فیقول حاضا علي إتمام الصنیعة

  ال تصنعن صنیعة مبتورة            *        وٕاذا اصطنعت إلي الرجال فتمم 

   ٣عه            *         اشبع إذا أطعمت أو ال تطعـم ال تطعمنهم وتقطع طم

  : ویقول في االستعطاف

  أبا إسحق التغضب فارضـي          *        بعفوك دون مامول الثواب 

  أعیذك أن یقول لك المرجـي         *        رضیت من الغنیمة باإلیاب 

  ن عطیاك الرغاب *        نصیبي م       أسوء الرأي في ابن أبي وأمي 

  *         ولم یجـز سنن الصـواب        علي الفتي أن لم یجـن ذنـبا 

   ٤اعره منك إصغاء وفهمـا           *        یضئ لك عذره ضوء الشهاب

  ویقول في العتاب :

  ویحزنني طور وطور یأسرني        *       مغانمه طور وطورا مغارمه 

  *       وكانت مرجاة لدینا مقاومة          بلیت ببلوي والبـالیا كثیرة 

  

  

                                                

  .   ٢٦٦ص  ٢الدیوان ج -  ١

   ٢٧٩ص  ٢المصدر السابق  ج -  ٢

    ٣٢ص  ٦المصدر نفسه ج  -  ٣

   ٣٨١ه ص المصدر نفس -  ٤



 ٢٧

ویتضــح لنــا مــن خــالل مــا ســطره ابــن الرومــي مــن موضــوعات متنوعــة عــن الحیــاة  وشــرورها 

والناس وطبائعهم وعن الطرد والنقص وغیرهـا مـن الموضـوعات انـه یمتـاز بشخصـیة شـاعریة 

ها فــي قوالــب خصــبة اســتطاع مــن خاللهــا أن یغیــر فــي ســمات الموضــوعات القدیمــة ویضــع

  في عصره في خانة المجددین جدیدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٨

  

  

  ا اول

  ا وا ره 

  

  
ا  ول : اا   

  المطلب األول : البالغة لغة          
  المطلب الثاني : البالغة اصطالحا         

  غةالمطلب الثالث : مراحل تطور البال        
  
  

 ا ما ا   

  لغة البدیع المطلب األول :            
  المطلب الثاني : البدیع اصطالحا     
  

 ر ا ا : ا ا  
  

رو   ا : اا ا   

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٩

  ا اول
 ا   

  ا اول :
 :  ا  

جــاءت كلمــة البالغــة فــي لســان العــرب بمعنــي الفصــاحة اذ یقــول صــاحب اللســان 

:(( البالغــة الفصــاحة ، والَبلــغ والِبلــغ : البلیــغ مــن الرجــل . رجــل بلیــغ وبلــغ وبلــغ 

كـالم فصـیحة یبلـغ بعبـارة لسـانه كنــه مـا فـي قلبـه ، والجمـع بلغـاء وقـد بلــغ حسـن ال

بالضم بالغة أي صار بلغیا))
 ١   

بلـغ المكـان بلوغـا بالضـم تاج العروس بمعني الوصول وبلوغ الغایة : (( ونجدها في

وقــد وردت كلمـة البالغــة فـي القــرآن الكـریم بمعــان مختلفــة  ٢ ))وصـل إلیــه وانتهـي  

 ٣منهــا قولــه تعــالي (( وتحمــل أثقــالكم إلــي بلــد لــم تكونــا بالغیــه إال بشــق األنفــس )) 

حكمــا  أتینــاهي (( ولمــا بلــغ أشــده وهنــا جــاءت بمعنــي الوصــول ، وكــذلك قولــه تعــال

وهنــا بمعنــي كبـر وأصــبح فــي طـور الرجــال وكــذلك قولـه تعــالي ((أولئــك  ٤ وعلمـا ))

 ))الذین یعلم اهللا منا في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قوال بلیغا

كانت البالغة ، والفصاحة مصطلحین مترادفین فالبد  إذا وهنا بمعني الفصاحة ،  ٥

یضـــا أن نوضـــح ماهیـــة الفصـــاحة والتـــي یقـــول عنهـــا صـــاحب الصـــناعتین ((فأمـــا أ

علـي م، أنها من قولهم أفصح عما في نفسه إذا أظهره والشاهد الفصاحة فقد قال قو 

أنها اإلظهار قول العرب: أصبح الصبح إذا أضـاء وأفصـح اللـبن إذا انجلـت رغوتـه 

  وأفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــح األعجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إذا  .فظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــح أیضــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

                                                
ابن منظور ، جمال الدین ابي الفضل ، لسان العرب ، مؤسسة التاریخ العربي  ودار احیاء التراث  - ١

  مادة بلغ   ١م ح١٩٩٣ ٣العربي بیروت ط 

الزبیدي محي الدین ابي الفیض السید محمد مرتضي الواسطي ، تاج العروس من جواهر القاموس  -  ٢

     مادة بلغ ٦، دار الفكر ، بیروت ج

     ٧النحل ایه  -  ٣

     ٢٢سورة یوسف آیة  -  ٤

    ٦٣سورة النساء آیة  -  ٥



 ٣٠

م یكن یفصح ویبین وفصح اللحـان إذا عبـر عمـا فـي نفسـه وأظهـره علـي جهـة أبان أن ل

   ١ الصواب دون الخطأ ))

  المطلب الثاني 

  البالغة اصطالحا  : 

یعتبــر الجــاحظ مؤســس علــم البالغــة ونجــده كثیــرا مــا یســتعمل ألفــاظ البالغــة والفصــاحة 

ابــه البیـان والتبیــین والبیـان كمتـرادفین یــدالن علـي معنـي واحــد وقـد عــرف البالغـة فـي كت

فـــي مواضـــع كثیـــرة فمـــثال یقـــول : (( قیـــل للفـــارس مـــا البالغـــة ؟ قـــال معرفـــة الفـــل مـــن 

وقیـل للرومـي : مـا البالغـة   األقسامالوصل وقیل للیوناني : ما البالغة ؟ قال تصحیح 

؟ قال حسن االقتضاب عند البداهة والغزارة یوم اإلطالة وقیل للهندي مـا البالغـة : قـال 

    ٢ الداللة وانتهاز الفرصة وحسن اإلشارة )) وضح

بقولــه (( البالغــة اســم جــامع لمعــان تجــري فــي وجــوه كثیــرة  آخــروقــد عرفهــا فــي مكــان 

فمنهـــا مـــا یكـــون فـــي الســـكون ، ومنهـــا مـــا یكـــون فـــي االســـتماع ، ومنهـــا مـــا یكـــون فـــي 

ا مـا یكـون ، ومنهـ اإلشـارةالسكون ، ومنها ما یكون في االستماع ، ومنهـا مـا یكـون فـي 

، ومنهــا مــا یكــون شــعرا ،  ابتــدأفــي االحتجــاج ، ومنهــا مــا یكــون جوابــا ومنهــا مــا یكــون 

ومنها ما یكون رسائل فعامة مـا یكـون هـذا األبـواب الـوحي ومنها ما یكون سجعا وخطبا 

    ٣ ))فیها واإلشارة إلي المعني 

ا اإلیجـــاز قـــال وفـــي مكـــان آخـــر یعتبـــر البالغـــة فـــیكم ؟ قـــال اإلیجـــاز فقـــال معاویـــة ومـــ

   ٤ صحار أن تجیب فال تخطي ))

  لثالمطلب الثا

  مراحل تطور البالغة 

عــرف الجــاهلیون فنــون البالغــة منــذ العهــد الجــاهلي وذلــك مــن خــالل مالحظــات نقدیــة 

ــــدیها الشــــعراء الجــــاهلیون لبعضــــهم الــــبعض حــــول البیــــت الواحــــد أو القصــــیدة    كــــان یب

  

                                                

     ٦الصناعتین ص  -  ١

     ٨٨ص  ١البیان والتبیین ج -  ٢

   ١١٥ص   ١المصدر السابق ج -  ٣

      ١١٥ص  ١المصدر نفسه ج -  ٤



 ٣١

حظـات  النقدیـة انطباعیـة وذاتیـة تعتمـد علـي أو جملة شعر الشاعر ، وكانـت هـذه المال

الزوق ال علـي اإلحسـاس والمعـاییر النقدیـة التـي عرفهـا النقـاد فیمـا بعـد ، ولیسـت قصـة 

النابغة مع األعشى والخنساء ببعیدة عن أذهاننا یقـول شـوقي ضـیف : (( علـي الشـعراء 

یســـوقون أحیانـــا حینئـــذ كـــانوا یقفـــون علـــي اختیـــار األلفـــاظ والمعـــاني والصـــور ، وكـــانوا 

مالحظات ال ریب في أنها أصل المالحظـات البیانیـة فـي بالغتنـا العربیـة ومـن یتصـفح 

أشعارهم یجدها تذخر بالتشبیهات واالستعارات وتتناثر فیه من حین إلي حـین ألـوان مـن 

المقــابالت والجناســات ، ممــا یــدل داللــة واضــحة علــي انهــم كــان یعنــون عنایــة واســعة 

   ١ بإحسان الكالم ))

وعندما جاء اإلسالم ازدرت البالغة ازدهارا كبیرا إذ أنها بینت ما في القرآن من إعجـاز 

في معانیه ونظمه وأسـالیب وكـذلك مـا فـي البالغـة النبویـة مـن فصـاحة وبیـان واتـي قـال 

  عنها الجاحظ عندما تحدث عن بالغة النبي صلي اهللا وسلم : 

لم إال بكـالم قـد حـف بالعصـمة وهـو الكـالم (( فلم ینطق إال عن میراث حكمه ، ولم یـتك

الــذي القــي اهللا علیــه المحبــة وغشــاه القــول وجمــع لــه بــین المهابــة والحــالوة وقلــة حاجــة 

ته ثم لم یسمع الناس بكالم قط اعم نفعا وال اقصر لفظ وال اعدل وزنًا االسامع إلي معاد

رجا وال أفصح معنـي وال وال أجمل مذهبًا وال أكرم مطلبا وال أحسن موقعا و ال أسهل مخ

   ٢أبین في فحوي من كالمه (صلي اهللا علیه وسلم )) 

وفي العصر األموي نجـد أن البالغـة العربیـة تطـورت بفعـل عوامـل كثیـرة أوردهـا شـوقي 

ضیف بقوله : (( تحضر العرب واستقروا في المدن واألمصار ورقیت حیاتهم العقلیـة ، 

اســیة و العقیدیــة فكــان هنــاك الخــوارج والشــیعة واخــذوا یتجــادلون فــي جمیــع شــئونهم السی

والزبیریــون واألمویــون ، وكــان هنــاك المرجئــة والجبریــة والقدریــة والمعتزلــة ، ونمــا العقــل 

تكثر المالحظات المتصلة  فكان طبیعیا ینمو النظر في بالغة الكالم وان –نموًا واسعا 

العــرب بغیــرهم مــن األمــم أمــا فــي العصــر العباســي فــنج أن اتصــال   ٣ بحســن البیــان ))

  ودخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول كثیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

   
                                                

   ١٣البالغة تطور وتاریخ ص  -  ١

       ١٧ص  ٢البیان والتبیین ج -  ٢

       ١٥تطور وتاریخ ص  البالغة -  ٣



 ٣٢

اإلسالم من یونانیة وفارسـیة وهندیـة ورومیـة قـد أدي لظهـور الترجمـة فنقلـت كثیـر 

ـــم ظهـــرت حركـــة الشـــعوبیة والتـــي تنـــادي  ـــي العربیـــة ث مـــن فنـــون هـــذه الشـــعوب إل

لفــات البالغیــة ؤ بأفضــلیة هــذه الشــعوب علــي العــرب فكــان أن أظهــرت بعــض الم

تتحدث عن فصاحة العرب وبالغتهم علي من سواهم ومن هذه الكتب البیان التي 

  . ١والتبیین والذي یذكر فیه الجاحظ أن البدیع مقصور علي العرب دون سواهم 

وكـذلك ظهـرت مؤلفــات التـي تتحــدث عـن إعجـاز القــرآن مثـل إعجــاز القـرآن البــن 

  قد مثل عیار "الشعر " قتیة ثم توالت المؤلفات البالغیة والتي كانت مختلطة بالن

  البن طباطبا والموازنة بین أبي تمام والبحتري لآلمدي وغیرها  

                                                

    ٥٥ص  ٤البیان والتبیین ج -  ١



 ٣٣

   

 ما ا  
  ا   

  المطلب األول : البدیع لغة

جــاء فــي لســان العــرب :( البــدیع المحــدث العجیــب والبــدیع : المبتــدع وابــدعت الشــئ : 

. ١ األشـیاءوٕاحداثه إیاهــا )) إلبداعــه تعـالي اهللا أســماءاخترعتـه العلــي مثـال والبــدیع مـن 

وجــاء فــي تــاج العــروس : (( البــدیع حبــل ابتــدي فیــه ولــم یكــن حــبال فنكــث ثــم غــزل ثــم 

وجــاء فــي المعجــم  ٣ فــي الــدین ))وجــاء فــي الصــحاح: (( البدعــة حــدث  ٢ أعیــد فتلــه ))

لقـرآن الكـریم نجـد وفـي ا ٤الوسیط : (( یقال هذا من البدائع ممـا بلـغ الغایـة فـي بابـه )) 

قوله  تعالي : (( بدیع السـموات واألرض أنـي یكـون لـه ولـد ولـم تكـن لـه صـاحبة وخلـق 

ــیم )) ونجــد قولــه تعــالي (( بــدیع الســموات واألرض وٕاذا   ٥ كــل شــئ وهــو بكــل شــئ عل

فمعنــي إبــداعات الســموات واألرض خلقهمــا  ٦قضــي أمــر فإنمــا یقــول لــه كــن فیكــون )) 

ال ابــق ، ویتضــح لنــا مــن خــالل هــذه المعــاني التــي وردت فــي وٕایجادهمــا علــي غیــر مثــ

أن لفظـــه (البـــدیع) تعنـــي الجدیـــد المســـتظرف وظـــل المعنـــي ردحـــا مـــن المعـــاجم اللغویـــة 

ــا یــدل علــي مــذهب فنــي لــه  یحمــل مــدلوالً  وأصــبحثــم تغیــر  الزمــان الخاصــة  أســالیبهفنی

  المعروفة . 

  

  

  

  

                                                

    مادة بدع     ٨لسان العرب ج  -  ١

    مادة بدع     ٥الزبیدي ج -  ٢

الجوهري إسماعیل بن حماد ، الصحاح وتاج العربیة ، تحقیق احمد عبد الغفور ، دار العلم بیروت  -  ٣

    م    ١٩٨٤ ٣ط

صحاح وتاج العربیة ، تحقیق احمد عد الغفور ، دار العلم بیروت الجوهري إسماعیل بن حماد ، ال -  ٤

    مادة بدع      ٤، ج ١٩٨٤ ٣ط

       ١٠١سورة األنعام آیة  -  ٥

       ١١٧البقرة آیة  -  ٦



 ٣٤

  

 ا ا : ما ا  
علي  تحسین الكالم ، بعد رعایة تطبیقه : (( هو علم یعرف وجوه بقوله ينیو القز یعرفه 

  رب یرجعـداللة وهذه الوجوه ضربان : ضـوح الـال ووضـتضي الحقم

    

 ونجــد ابـن خلــدون فــي تعریفـه لعلــم البــدیع ال ١ إلـي المعنــي وضـرب یرجــع إلــي اللفـظ ))

ـــــــ ـــــــه بتعدیـــــــد بعـــــــض ان ـــــــد علی ـــــــي ولكنـــــــه یزی ـــــــدیع یخـــــــرج عـــــــن تعریـــــــف القزوین   واع الب

بسـجع یفصـله ،  أمفیقول : (( هو النظر فـي تحسـین الكـالم وتزینیـه بنـوع مـن التنمیـق  

أو توریـة عـن المعنـي المقصـود  أوزانـه، أو ترصـیع یقطـع  ألفاظـهأو تجنیس یشابه بـین 

الشـتراك اللفـظ بینهمـا ، أو طبـاق بالتقابـل بـین األضـداد وأمثالـه معني اخفـي منـه  بإیهام

    ٢ ذلك ))

ومــن هنــا یتضــح لنــا أن نظــرة الخطیــب القزوینــي ومــن تبعــه إلــي فنــون البــدیع علــي أنهــا 

مجـرد محسـنات حسـن عرضـي ، وان اسـتخدمها لمجـرد الزینـة والتزویـق هـي نظـرة غیـر 

عن الصواب وتتنافي مع مـا تضـیفه تلـك الفنـون علـي المعـاني مـن جمـال سدیدة وبعیدة 

  وبهاءً ومزایا وتزداد بها المعاني حسنا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  القزویني ، جالل الدین محمد عبد الرحمن ، اإلیضاح في علوم البالغة ، مكتبة الهالل  -  ١

   ٢٨٧ص  ١٩٩١،  ٢بیروت ط 

           ١٠٦٦قدمة ابن خلدون ص م - ٢ 



 ٣٥

  

  

  

  

  

ا ا  
ا  ر ا  

إذا أردنا أن نتلمس أولیات هذا اعلم نجده یتمثل في محاولـة تجسـیده علـي یـد مسـلم بـن 

الولید الذي أولع بالبـدیع فـي شـعره واشـتهر بإجـادة المـدح ، ثـم جـاء بعـده عثمـان عمـرو 

لح فنـــي وكــان یعنـــي بـــه بــن بحـــر الجــاحظ وهـــو أول مـــن اســتخدم كلمـــة البــدیع كمصـــط

وال معهوده عنـد سـابقیهم  مألوفةالصور الشعریة الجدیدة التي جاء بها الشعراء ولم تكن 

بقوله (( والبدیع مقصور علي العرب ، ومن اجلـه فاقـت لغـتهم كـل لغـة ، وبشـار حسـن 

. ونالحـظ أن الجـاحظ  ١ البـدیع ، والعتـابي یـذهب فـي شـعره فـي البـدیع مـذهب بشـار ))

وانمـا صـرف اهتمامـه به البیان والتبیین لـم یوضـح لفظـة البـدیع توضـیحًا واضـحًا في كتا

ــةفــي الشــواهد  عــن الســجع  التطبیقیــة دون القواعــد واإلحكــام النظریــة فــه قــد تكلــم األمثل

   وحسـن االنتهـاء وغیرهـا مـن الفنـونوحسـن الـتخلص واالقتباس والتقسـیم وحسـن االبتـداء 

ابـن المعتـز وهـو مـن اعیـان القـرن الثالـث وهـو أول مـن  البدیعیة ، ثم جـاء بعـد الجـاحظ

صـنف البـدیع وجمـع منهـا بضــعة عشـرة نوعـًا فیقـول عنــه (( البـدیع اسـم موضـوع لفنــون 

الشـــعر یـــذكرها الشـــعراء ونقـــاد المتـــأدبین مـــنهم فأمـــا العلمـــاء باللغـــة والشـــعر القـــدیم فـــال 

   ٢ یعرفون هذا االسم وال یدرون ماهو ))

البـــدیع كمـــذهب شـــعري لـــه خصائصـــه  عتبـــر أول دراســـة نقدیـــة تتنـــاولفكتـــاب "البـــدیع" ی

الفنییة وقالبه الفكري الخاص وفي أول هذا الكتاب یدعي ابـن المعتـز أن لـه الریـادة فـي 

هذا المضـمار الـذي ال ینازعـه فیـه احـد فیقـول : (( ومـاجمع قبلـي مـن فنـون البـدیع احـد 

ومـن  دي بنـا ویقصـر علـي هـذا فلیفعـلأن یقتـ أحـبوالسبقني إلي تألیفه مؤلف ... فمـن 

                                                

   ٥٥ص ٤البیان والتبیین ح -  ١

   ٥٨ابن المعتز ، عبد اهللا ، البدیع ، دار الحكمة ، دمشق ، د . ت ص  -  ٢



 ٣٦

 ١ أضاف من هذه المحاسن أو غیرها شیئا إلي البدیع ورأي فیه غیر رأینا فله اختیاره ))

ولكــن ناقــدا اخــرا یخالفــه الــراي ویــري انــه لــیس أول مــن ألــف البــدیع فیقــول حنفــي محمــد 

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف : (( ولكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح أن أول مؤلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

   

   

لیس هو بدیع ابن المعتز كمـا یـدعي ویشـاركه فـي  في جمع الصور البالغیةلیس البدیع

دعواه تل بعض علماء البالغة ولكن الحقیقـة أن اسـتاذ ابـن المعتـز ثعلـب المتـوفي سـنة 

هـ قد الف كتابا قبله جمع منه بعض فنون  البالغیة التي كانت معروفة في زمانـه ٢٩١

وقــد   ٢ دیع ))لـم یكـن لـه الســبق فـي جمـع هـذه األلــوان فـي مؤلـف خـاص تحــت اسـم البـ

أراد ابـــن المعتـــز أن یوضـــح مـــن خـــالل كتابـــه أن البـــدیع موجـــود فـــي اشـــعار الجـــاهلین 

واالسالمین علي حد سواء ولم یات به المولدون  فیقول : (( وقد قدمنا في ابواب كتابنا 

هذا بعض ما وجـدنا الفـي القـرآن واللغـة واحادیـث رسـول اهللا وكـالم الصـحابة واألعـراب 

ـــیعلم أن بشـــارًا وغیـــرهم وأشـــعا ر المتقـــدمین مـــن الكـــالم الـــذي ســـماه المحـــدثون البـــدیع ل

ــیهم وســلك ســبیل لــم یســبقوا إلــي هــذا الفــن ولكنــه كثــر فــي  ومســلمًا وابــا نــواس ومــن تقل

أشـعارهم فعــرف فـي زمــانهم حتـى ســمي بهـذا االســم ولكنـه كثــر فـي أشــعارهم فعـرف فــي 

ونجــد أن ابــن المعتــز قــد   ٣ )زمــانهم حتــى ســمو بهــذا االســم فــأعرب عنــه ودل علیــه )

اقتصــر فــي كتابـــه علــي خمســة أبـــواب ســماها أصــول البـــدیع وهــي االســتعارة والجنـــاس 

والمطابقة ورد العجز علي الصدر والمذهب الكالمي ، وهو كذلك ال یتحدث عن البدیع 

كعلم منفصل عن علوم البالغـة األخـرى  وكمـا اصـطلح علیـه النقـاد المتـأخرون ، وأنمـا  

لبـدیع عنـده مختلطـا بلـع البیـان كالتشـبیه واالسـتعارة اللتـان ذكرهمـا فـي كتابـه ، ثــم یـاتي ا

واول مــا یطالعنــا فیــه منهجیــة  ٤جــاء ابــن المعتــز قدامــة بــن جعفــر فــي كتابهنقــد الشــعر" 

البدیعیــة التــي الــذي یعتمــد علــي المنطــق ویقــوم علــي الحــدود والتعریفــات ، والمحســنات 

                                                

   ١المصدر السابق ص  -  ١

   ١٨٦شرف حفني محمد ، البالغة نشأتها وتطورها ، مكتبة الشباب ، مصر ، د. ت ص  -  ٢

   ١البدیع ص  -  ٣

د الشاعر لقدامة بن جعفر  ، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمیة بیروت انظر نق -  ٤

  وما بعدها  ١٣٩وما بعدها ص 



 ٣٧

بــه بلغــت اربعــة نوعــا وهــي الترصــیع ، الغلــو صــحة التقســیم اوردهــا قدامــة فــي تضــاعیف كتا

المقــابالت ، صــحة التفســیر  ، التتمــیم ، المبالغــة ، االشــارة ، االرداف ، التمثیــل ، التكــافؤ ، 

ـــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم إل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد قسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو قـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــات ، وهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال ، االلتفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــیح ، االیغـ ــ ــ ــ ــ ــ   مقدمــــــــــــــــة وثالثــــــــــــــــة التوشــ

  فصول . 

  

  

لي تألیف الكتاب ، ثم تحدث فـي فتحدث في المقدمة عن أنوع العلم بالشعر والباعث ع

الفصل األول عن حد الشعر وبیان مراتبه وتحدث في الفصل الثاني عن نعوت الجـودة 

ـــه . وبعـــد ذلـــك بـــرزت  ، أمـــا الفصـــل الثالـــث فقـــد خصـــه بعیـــوب الشـــعر ونعـــوت رداءت

مؤلفــات عــدة للمتكلمــین الــذي تحــدثوا  ومــن هــذه المؤلفــات " رســالة النكــت فــي إعجــاز 

یم" للرمـــاني "وٕاعجـــاز القـــرآن الكـــریم للبالقاني"وٕاعجـــاز القـــرآن" لعبـــد الجبـــار  القـــرآن الكـــر 

البــن طباطبــا العلــوي  ١األســد أبــادي . وفــي تلــك الفتــرة أیضــًا نجــد "كتــاب عیــار الشــعر"

الــذي تحـــدث فیــه عـــن بعـــض الفنــون البدیعیـــة كالســـرقات ورد اإلعجــاز علـــي الصـــدور 

  ٢د كتـاب "الموازنـة بـین أبـي تمـام والبحتــري"والغلـو والتعـریض وغیرهـا مـن الفنـون ثـم نجــ

لالمدي وقد ألفه لیقارن ویوازن بـین شـعر أبـي تمـام والبحتـري وتحـدث فیـه عـن الجنـاس 

  ٣والطبـــاق وحســـن االبتـــداء ، ثـــم نجـــد كـــذلك كتـــاب "الوســـاطة بـــین المتنبـــي وخصـــومه "

والســرقات لعلــي ابــن عبــدالعزیز الجرجــاني والــذي تحــدث فیــه عــن المطابقــة  والتجنــیس 

الشعریة وتحـدث عـن أقسـامها مـن غصـب وٕاغـارة واخـتالس وٕالمـام ومالحظـة ، ثـم نجـد 

وقـد جعلـه فـي عشـرة أبـواب  ٤أبا هالل العسكري في كتابـه "الصـناعتین الكتابـة والشـعر"

مشــتملة علــي ثالثــة وخمســین فصــًال تمثــل خمســة وثالثــین نوعــًا مــن أنــواع البــدیع ، أمــا 

                                                

 ٤٢انظر عیار الشعر البن طباطبا العلوي تحق محمد زغلول منشأ، المعارف باإلسكندریة ص  -  ١

  وما بعدها .   

  حقیق محمد محي الدین المكتبة العلمیة ، بیروت   انظر الموازنة بین أبي تمام والبحتري لالمدي ت -  ٢

انظر الوساطة بین المتنبي وخصومه للجرجاني ، تحقیق محمد أبو الفضل وٕابراهیم وعلي محمد  -  ٣

  وما بعدها .     ٣٤البجاوي ، مطبعة عیسي البابي الحلبي وشركاه ، مصر ص 

جاوي ومحمد الفضل إبراهیم ، المكتبة انظر الصناعتین الكتابة والشعر  تحقیق محمد علي الب -  ٤

  وما بعدها . ٢٦٦م ص ١٩٨٦العصریة ، بیروت 



 ٣٨

بلــغ ســبعة أنــواع هــي التشــطیر ، المجــاورة التطریــز االستشــهاد ، األلــوان التــي ابتكرهــا فت

  االحتجــــــــــــــــــــاج ، التلطــــــــــــــــــــف ، المشــــــــــــــــــــتق والمضــــــــــــــــــــاعفة ثــــــــــــــــــــم بعــــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــي 

   ١"هالل نلتقي بابن رشیق القیرواني في كتابه " العمدة"  في محاسن الشعر وآدآبه 

نات ویالحـــظ علـــي كتابـــه انـــه قـــد افـــرد ابـــواب منـــه لمباحـــث علـــم البیـــان واخـــري للمحســـ

البدیعیة مخالفا بذلك سابقیه في دمـج هـذه المباحـث مـع بعضـها وقـد بلغـت الـوان البـدیع 

وقدامـه والعسـكري وامـا عنده تسعة وعشرین نوعـان بعضـها ممـا سـبقه تالیـه ابـن المعتـز 

ما اخترعه فهي التوریة والتكرار واالستدعاء وتتمیز دراسة ابن رشیق بالدقـة واتفصـیل ، 

  والنثر . اوال ثم یشفعه باالمثال والشواهد من الشعر دیعي فهو یعرف الفن الب

ونجده قد استفاد مـن مؤلفـات  ٢ثم نلتقي بابن سنان الخفاجي في كتابه "سر الفصاحة " 

من سبقوه وهو كثیرا ما یصرح بهذا األمـر عنـدما یأخـذ منهـا . ثـم نلتقـي النصـف الثـاني 

الــذي تضــم  ٣ه " اســرار البالغــة " مــن القــرن الخــامس بعبــد القــادر الجرجــاني فــي كتابــ

مـن  بـأكثرمسائل البیان وبعض فنون البدیع ، ونجد أن مباحث علـم البـدیعلم تحـظ عنـد 

فــیهن فنــین مــن فنــون البــدیع وهمــا التجنــیس والســجع وقــد ركــز عبـــد صــفحات معــدودة 

 مــن ناحیــةالقــادر فــي دراســته لهــذین الفنــین علــي الوظیفــة التعبیریــة واألثــر النفســي لهمــا 

وعلي تالؤمهما وانسجامهما مـع الـنظم مـن ناحیـة أخـري ، فالجنـاس أو السـجع عنـده ال یكـون 

مقبوال أو حسنًا إذا كان المعني هو الذي طلبه واستدعاه أي أن المعني هو الذي یقود المتكلم 

نحو الجناس و السجع ال أن یقود هو المعنـي إلیهمـا ، وكـذلك تحـدث عـن لتعـدیالت الخیالیـة 

یعــرف عنــد البالغیــین بحســن التعلیــل . ثــم نلتقــي وهــي مــا وقها الشــعراء فــي أشــعارهم التــي یســ

وهـو یحتـوي علـي خمسـة  ٤" وكتابـه " البـدیع فـي نقـد الشـعرمنقـذ   أسـامةببالغي آخر وهـو 

  القرن السابع  أماالبدیع  ألوانوتسعین باكرا ذكر فه كثیرا من 

                                                

م ص ١٩٨١،  ٥انظر العمدة البن رشیق القیرواني ، تحیق محمد محي الدین دار الجیل ، ط -  ١

  وما بعدها  ٢٦٢

هرة انظر سر الفصاحة البن سنان الخفاجي تحقیق عبد المتعال الصعیدي ، اوالد صبیح ، القا -  ٢

  م . ١٩٧٩

  وما بعدها  ٧ص  ١٩٩١انظر أسرار البالغة لعبد القادر الجرجاني ، دار المدني ، جدة ،  -  ٣

انظر البدیع في نقد الشعر ألسامة  بن منقذ تحقیق احمد بدوي وحامد عبدالحمید ، مطبعة  -  ٤

  م ١٩٦٠هـ ١٣٨٠مصر  –الحلبي  –مصطفي البابي 



 ٣٩

ازي فـي كتابـه" نهایــة االیجـاز فــي الهجـري فنجـد مــن علمائـه فخـر الــدین محمـد عمـر الــر 

ونجـــده قـــد لخـــص فـــي كتابـــه كتـــابي عبـــد القـــادر الجرجـــاني "اســـرار  ١درایـــة االعجـــاز "

البالغـة" و "دالئـل االعجـاز" فكـان بعملـه هــذا أول مـن قعـد لعلـوم البالغـة فاخرجهـا مــن 

  الروح االدبیة إلي الجاف والمصطلحات العلمیة . 

الـذي خـص الجـزء الثالـث منـه  ٢ي فـي كتابـه "المفتـاح"ثم نجد كذلك سراج الـدین السـكاك

بعلمـي المعــاني والبیــان ملحقــا بهمـا علــم البــدیع وهــو أول مـن قســم البــدیع إلــي محســنات 

لفظیـة وأخـري، معنویــة والمحسـنات المعنویـة بلغــت عشـرین نوعـاً  واللفظیــة بلغـت ســبعة 

وكـذلك زكـي الـدین   ٣ائر"الیـدن ابـن االثیـر فـي كتابـه "المثـل السـانواع ، ثم نجـد ضـیاء 

  ٤بن ابي االصبع المصري في كتابه" تحریر التحبیر " 

العلـوي فـي اما القرن الثامن الهجري فنجد فیه بعض علماء البالغة مثل یحي بن حمـزة 

ثم ظهرت بعد ذلك ما  ٥اإلعجاز"الطراز المتضمن السرار البالغة وعلوم حقائق "كتابه 

م في مدح الرسول صـلي اهللا علیـه وسـلم ویشـمل كـل یعرف بالبدیعیات وهي قصائد تنظ

بیت محسن بدیعي أو اكثـر ویـرجح علـي أبـو زیـد أن أول مـن اطلـق مصـطلح (بدیعیـة) 

هـــو صـــفي الـــدین الحلـــي فیقـــول ((ولعـــل أول مـــن اطلـــق مصـــطلح (بدیعیـــة) علـــي هـــذه 

القصــائد ذات الصــفات الممیــزة هــو صــفي الــدین الحلــي الــذي ارســي دعــائم هــذا الفــن 

ــــــــــــــــــــــ   دو ذلــــــــــــــــــــــك جلیــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــالل تســــــــــــــــــــــمیة بدیعیــــــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــــــط ویب

  

  

                                                

دار  –االعجاز لفخر الدین الرازي ، تحقیق دراسة بكري شیخ امین  انظر نهایة االیجاز في درایة -  ١

  م ١٩٨٥ ١العلم للمالیین لبنان ط

انظر مفتاح العلوم البي یعقوب یوسف بن ابي بكر محمد بن علي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  -  ٢

  م  ١٩٨٧

 ، تحقیق محمد محي انظر المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر البي الفتح ضیاء نصر اهللا -  ٣

  م ١٩٨٥هـ ١٤١٦الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، بیروت 

  القاهرة –انظر تحریر التحبیر البن ابي االصبع المصري تحقیق حفني محمد شرف  -  ٤

  هـ  ١٣٨٣ 

  انظر الطراز المتضمن السرار البالغة وعلوم وحقائق االعجاز لیحي بن حمزه بن علي بن ابراهیم    -  ٥



 ٤٠

ودون اظهار مصطلحا ملزما ،فقدا اطلق علیها اسم الكافیة البدیعیـة فـي المـاائح النبویـة 

(( ١  

ونجد هذه البدیعیات قد أضعفت الشعر وجعلته صـناعة یتسـابق إلیـه العـرءا السـتعراض 

فـي شـعرهم فأضـاعوا  قدرتهم علي نظم الشعر فحرصوا لي تقصي ألوان  البدیع وحشـده

  المعني الشعري واخرجوه من سهولته وسالسته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

   ٤٠م  ص ١٩٨٣ ١أبو زید علي البدیعیات في األدب ، عالم الكتب ، بیروت ط -  ١



 ٤١

اا ا  
رو   ا  

د ظهور طبقة المولـدین وٕاكثـارهم مـن البـدیع ظهـرت إلـي السـطح الخصـومات األدبیـة بع

عتـدال وعـدم ادعـا فیـه إلـي اال فهنالك من عارضه ، ومنهم من وقف موقفا وسـطا وسـط

االفــراط فیــه ومــن الــذي اســتملحوا البــدیع ابــن طباطبــا إذ یقــول عــن تــزیین الشــعر بفنــون 

البــدیع : (( ویكــون كالنســاج الحــاذق الــذي یفــوف وشــیه باحســن التفویــف ویســدیه وینیــره 

تقاسـیم  أحسـنوال یهلهل شیئا منه فیشینه ، وكالنقاش الرقیق الذي یصبغ االصباغ  فـي 

ل صیغ منه حتـى یتضـاعف حسـنه فـي العیـان ، وكالنـاظم الـذي یؤلـف نقشه ، ویشیع ك

بــین النفــیس منهــا ، وكــالثمین  الرائــق ، وال یشــین عقــوده بــان یتفــاوت بــین جواهرهــا فــي 

النـــاظر فیـــه صـــاحبة إلـــي مصـــنوع ومـــن الـــذین أعجبـــوا بالشـــعر ال١ا )) نظمهـــا وتنســـیقه

قــــف الكعــــوب ، معتــــدل المعنــــي المســــتطرف الحصــــري عنــــدما یقــــول : (( المصــــنوع مث

مــاء البــدیع علــي جنباتــه ویجــول رونــق الحســن فــي صــفحاته كمــا یتجــول یطــّرد  األنبــوب

ویقــول فــي موضــع آخــر  ٢الســحر فــي الطــرف الكحیــل واألثــر فــي الســیف الصــقیل )) 

ـــدیع علـــي غیـــرهم مـــن الشـــعراء : (( وتـــأتي القصـــیدة فـــي تناســـب  مفضـــال اصـــحاب الب

ا بمدیحها كالرسالة البلیغة والخطبـة المـوجزة والینفصـل وانتظام نسیبه وٕاعجازهاصدورها 

ولطـف أفكـارهم جزء منها عن جزء ، وهذا مذهب اخـتص بـه المحـدثون لتوقـد خـواطرهم 

   ٣ في أشعارهم وكأنه مذهب سهل حزنه ونبهوا رسنه )) واعتماد البدیع وافنانینه

ي أصـــحاب  المعارضـــون فنجـــد علـــي رأســـهم االمـــدي الـــذي یشـــن حملـــة شـــعواء علـــ أمـــا

البدیع فهو یمیل في موازنته بین أبي تمام والبحتري إلي األخیر ألنه یحافظ علـي عمـود 

الشــعر ویقــول عــن شــعر أبــي تمــام : (( حتــى صــار كثیــر ممــا أتــي بــه مــن المعــاني ال 

  یعـــــــــــــــــرف والیعلـــــــــــــــــم غرضـــــــــــــــــه إال بعـــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــد والفكـــــــــــــــــر والتأمـــــــــــــــــل ومنـــــــــــــــــه 

  

  

  

                                                

    ٤٤عیار الشعر ص  -  ١

  ٥٩٧ص  ٢زهر اآلداب ج -  ٢

    ٥٩٧ص  ٢المصدر السابق ج -  ٣



 ٤٢

هذه االشـیاء ولـم یوغـل ، ولـم  ن اخذ عفوما ال یعرف معناه إال بالظن  والحدس ولو كا

مجاذبــه ویقتســرها مكارهــة ، وتنــاول مــا یســمح بــه خــاطرة وهــو والمعــاني  األلفــاظذب یجــا

بجمامة غیر متعب وال مكـدود ، واورد مـن االسـتعارات مـا قـرب مـا قـرب فـي حسـن ولـم 

هـذه یفحش ، واقتصر من القول ما كان محذوًا علـي حـذو الشـعراء المحسـنین لسـلم مـن 

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــق بمائ ــــــــــــــــــة ورون ــــــــــــــــــذهب بمائ ــــــــــــــــــي تهجــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــعر وت   األشــــــــــــــــــیاء إل

ویقول في موضع آخر عن مسـلم وأبـي تمـام : أول مـن افسـد الشـعر مسـلم  ١ ورونقه ))

أن یجل كل بیت مـن شـعره غیـر  وأحببن الولید والذي تبعه أبو تمام واستحسن مذهبه 

المعــاني ،ففســد شــعره  األلفــاظ، فســلك طریقــا وعــرًا ، واســتنكره  األصــنافخــال مــن هــذه 

وكذلك نجد القاض الجرجاني في وسـاطته یسـیر علـي  ٢ ))وذهبت طالوته ونشف ماؤه 

مـنهج  المتمسـكین بعـود الشــعر ونجـده یتخـذ مــن تقالیـد العـرب مقیاســًا یسـیر علیـه لــذلك 

الزخرفیة فیقول : (( كانت العـرب انمـا  األلوانالبدیع هذه  أصحابهو ایضا ینكر علي 

، وجزالــــة اللفــــظ الشــــعراء فــــي الجــــودة والحســــن بشــــرف المعنــــي وصــــحته  تفاضــــل بــــین

واستقامته وتسلم السیف فیه لمن وصف ، وشبه فقارب ، وبده فاغز ولمن كثرت سوائر 

أمثاله وشوراد أبیاته ، ولم تكن تعبا بالتجنیس والمطابقة ، وال تحفـل باإلبـداع واالسـتعارة 

أما عبد القادر الجرجـاني فهـو یعـارض  ٣ ))إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القریض 

یكون علي حساب المعني ، وهو كما نعلم من أصـحاب استخدام البدیع بإفراط الن هذا 

المعني الذذین یرون أن األلفاظ تبع للمعاني فهو یقول: (( وقد نجد في كالم المتـأخرین 

یع ، إلــي أن اآلن كالمــا حمــل صــاحبة فــرط شــفقة بــأمور ترجــع إلــي مالــه اســم فــي البــد

ینسي انه یتكلم لیفهم ویقول لینین ، ویخیل إلیه انه إذا جمع بـین اقسـام البـدیع فـي بیـت 

مــن طلبـة فـي خـبط عشــواء ، فـال ضـیر أن تقـع مـا عنــاه فـي عمیـاه ، وان یوقـع السـامع 

  وربما طمس 

  

  

                                                

  الموازنة بین ابي تمام والبحتري    -  ١

    ١٢٥المصدر السابق ص -  ٢

      ٣٤ – ٣٣الوساطة ص  -  ٣



 ٤٣

بكثرة ما یتكلفة عن المعني وأفسـده ،كمـن ثقـل العـروس بأصـناف الحلـي ینالهـا مـن ذلـك 

    ١ مكروه في نفسها ))

ولكن الجرجاني فـي موضـع آخـر یتحـدث عـن البـدیع وانـه إذا جـاء عفـو الخـاطر وخـال  

من التكلف والتعسف ال بأس من استخدامه (( وعلي الجملـة فانـك التجـد تجنیسـا مقبـوال 

وال سـجعًا حسـنًا ، حتـى یكــون المعنـي هـو الـذي طلبــه ، واسـتدعاه وسـاق نحـوه ، وحتــي 

،  وأحـالهتجد عنه حوًال ، ومن هنا كان أحلي تجنیس تسمعه  غي به بدال والتجده ال تبت

، أو إلي اجتالبه ، تأهب لطلبه  ما وقع من غیر قصد من المتكلم وأوالهبالحسن  وأحقه

ونجـد أن  ٢ ، وٕان كان مطلوبًا بهـذه المنزلـة وفـي هـذه الصـورة )) ما هو لحسن مالءمته

بدیع ولكن دون افراط الن ذلـك مـدعاة إلـي تعقیـد الشـعر معظم النقاد قد أقروا استخدم ال

وفقـــد سالســـته وســـهولته وغمـــوض المعنـــي یقـــول المعتـــز : (( ثـــم أن حبیـــب بـــن أوس 

الطــائي مــن بعــدهم شــغف  بــه حتــى بــه غلــب علیــه وتفــرغ فیــه وأكثــر منــه فأحســن فــي 

ر بعض ذلك وأساء في بعض وتلك عقبـي اإلفـراط وثمـرة اإلسـراف وربمـا قرئـت مـن شـع

أحدهم قصائده من غیر أن یوجد فیها بیت بدیع وكان یستحسن ذلك منهم إذا أتي نادرا 

: (( أن هــذا النــوع مــن الكــالم إذا ســلم مــن ویؤكــد هــذا األمــر صــاحب الصــناعتین  ٣ ))

أمــا ابــن رشـــیق  ٤ التكلــف ویــري مــن العیــوب كــان فــي غایــة الحســن ونهایــة الجــودة ))

الصـــنعة نحــــو البیـــت أو البیتــــین مـــن القصــــیدة أو فیقـــول: (( واســـتطرفوا مــــا جـــاء مــــن 

 القصائد یستل بذلك علي جودة شعر الرجـل وصـدق حسـه وصـفاء خـاطره فأمـا إذا كثـر

 أنونجـــد بالغیـــا آخـــر یـــروي  ٥ ذلـــك فهـــو عیـــب یشـــهد بخالفـــه الطـــب وایثـــار الكلفـــة ))

مخشـري مالءمة ومواءمة اللفظ المعني هو أحد الشروط التي یصح بها البدیع فیقـول الز 

وتزینها بطلـب الطبـاق وتزیینهـا  األلفاظ: (( لتعلم أن ما اسماه الناس البدیع من تحسین 

  بطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق 

  

                                                

       ٩أسرار البالغة ص  -  ١

       ١١المصدر السابق ص  -  ٢

       ١البدیع ص  -  ٣

      ٢٦٧الصناعتین ص  -  ٤

  .      ١٣٠العمدة ص  -  ٥



 ٤٤

والتجنیس فیها والتسجیع والترصیع ال یملح و الیبدع حتى یـوازي مصـنوعة مطبوعـة إال 

 ١ )فما قلق في أماكنه ونبا عن مواقفه فمنبوذ بالعراء ومرفـوض عنـد الخلفـاء والشـعراء )

منه  اإلكثارورأوا أن  إفراطنقادنا المعاصرون المعاصرون فقد نادوا باستخدامه دون  أما

العــالء المعـــري  أبــيیــؤدي إلــي العبــث اللفظـــي كمــا یقــول كمـــا یقــول طــه حســین ناقـــدًا 

التمسك  وأطالإلفراطه في استخدام البدیع : (( فقد قصد أبو العالء إلي العبث اللفظي 

نــه ورضـي حــین انتهــي إلیــه ووجــد مـن ســامعیه وقرائــه مــن رضــي بـه وجــد فــي البحــث ع

 أبــيعنــه كمــا رضــي ، وابــتهج كمــا ابــتهج ، وقــد كــان هــذا التكلــف اللفظــي شــائعًا بعــد 

كـل الرضـا العالء والناس یختلفون في الرضـا عنـه والسـخط علیـه ، ولسـت ارضـي عنـه 

ا المـذهب أو ذاك وال اسخط علیه كل السخط وال أحب أن أواجـه شـباب الكتـاب إلـي هـذ

    ٢ وٕانما التوسط بین األمرین ))

ونخلص إلي أن انقسام النقاد العرب إلي أنصار للفظ وأنصار للمعني انعكس 

علي علم البدیع فقسموه إلي ألوان لفظیة ترجع إلي اللفظ ومعنویة ترجع إلي 

  البعض  المعني وهذا األمر یجب أن ینظر إلیه علي إنهما تساویان یكمل بعضهما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

الزمخشري محمود بن عمر بن احمد جار اهللا ، المقامات ، تحقیق یوسف بقاعي ، دار الكتاب  -  ١

   ١٢ص  ١٩٨١ ١اللبناني بیروت ط

         ١٢٩نه ، دار المعارف ، مصر ، د. ت ص حسین طه مع ابي العالء المعري في سج -  ٢



 ٤٦

  الفصل الثاني

دات ا  هوأ ا  
  

  ا اول: اق

ا :ما ا  

ا :ا ا  

را :اا ا  

ا ا :ا ا  

دس: اا ا  

ا :ا ا  

وا ا :ا ا  

 :ا اا   

  ا ا : ااع

  ا ادي  : اطاف

  ا ام  : اال وااب

ا  : ا ا  

وا ا : اا ا  

ا : ا ا  

  ا ادس : اع

  ا ا : ااض

ا : ا ا  

اوا : ا ا  

ا اادطون : ا  

 ا ادي واون:  ارف



 ٤٧

  ارةا ام واون : 

ا  :ونوا ا حا و ا    

وا اا اونا:  

  رداا ا واون: 

  ا ادس واون: اع

  ا ا واون : ااس

ون : اوا ا ا  

ون : اوا ا ا  

ا ا: ن ا  

 ن : ادي واا ا ا  

ا  ن : اوا ما ا  

ن : اوا ا ا  

  ا اا وان : ات

  ا ا وان : ان

ا  ف ان: ادس واا ا  

ن : اوا ا ا  

وا ا اة اا : ن  

ا  اد لن: اوا ا ا  

را اا  :ن  

  ا ادي وارن:  ااء

  ا ام وارن:  امء

ا  :نروا ا ا  

روا اا ان:ا  

 ا ناروا ا:  

ردس وااسن: ا  



 ٤٨

لغة: (( طابقت بین الشیئیین اذا جعلتهما علي حذو واحد والزقتهما وهذا الشئ وفق هذا 

احد ومنه قولهم : وافق شن طبقه ووفاقه وطباقه وطبقه وطبیقه ومطبقه وقالُبه وقالِبه بمعني و 

  ١، وطابق بین قمیصین: لبس احدهما علي اآلخر))

اصطالحا: (( وهي الجمع بین المتضادین اي معنیین متقابلین في الجملة ویكون ذلك 

او فعلین كقوله  ٢" وتحسبهم ایقاظًا وهم رقود "بلفظین من نوع واحد اسمین كقوله تعالي: 

او  ٣"شاء وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء وتذل من تشاءتؤتي الملك من ت "تعالي: 

  .٥"))٤لها ما كسبت وعلیها ما أكتسبت "حرفین كقوله تعالي: 

ویسمي الطباق بالمطابقة وبالتطبیق والتطابق وبالتضاد وبالتكافؤ ویلحق بالطباق ما 

و قوله تعالي: یعرف بابهام التضاد وهو ما بني علي المضادة تاویال في المعني في نح

فنجد انه لیس هناك تضاد صریحا ومباشرا بین یغفر  ٦"یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء"

ویعذب اال عبر التاویل والتخییل والبد للطباق من هدف ومغزي من استخدامه واال كان 

ن یضربا من العبث الطائل من ورائه اما اجمل مافي المطابقة فیتمثل في الجمع بین الضرب

ضده فیحس المرء حینما یسمع احد الضدین ان  إليهیأ للذهن عند انتقال من الضد وما یت

  وهذا ما یجلب الدهشة والتعجب للسامع . اآلخرعقله قد انعكس فیه الضد 

  

  

  

  

                                                
 مادة طبق ٨لسان العرب ج -  ١
 ١٨یة سورة الكهف آ -  ٢
 ٢٦آل عمران آیة سورة  -  ٣
 ٢٤سورة سبأ آیة   -  ٤
 ٢٨٧االیضاح ص  -  ٥
 ١٢٩سورة آل عمران ایة  -  ٦



 ٤٩

  أنواع طباق االیجاب:

  / اذا كان اللفظان اسمین مثل قول ابن الرومي:١

  ١امنع كان منه ام عطاء  *  الن الناس الیخفي علیهم

  المنع ضده العطاء. أن إذمنع) و(عطاء) وهو طباق صریح ومباشر تي (ماق في كلفالطب

  كان اللفظان فعلین مثل قول ابن الرومي: إذا/ ٢

  ٢الملهوف مثلك ناما أیقظ إذا  *  انه األمرینام الذي استسعاك في 

  ).أیقظفالطباق بین الفعلین (ینام ) و (

  اسم نحو قول ابن الرومي: رواآلخفعل  اهم/ اذا كان اللفظان مختلفین كأن یكون احد٣

  ٣هجاءه أرادفأطال فیه فقد   *  لنواله امرأكل امرئ مدح 

  كان اللفظان حرفین مثل قول ابن الرومي: إذا/ ٤

  ٤ذماما فكونوا ال علیها وال لها  *  نتم لم تحفظوا المودتيفإن أ

  ).فالطباق بین الحرفین (علیها ) و ( لها

  طباق السلب:  أنواع

الطباق ولكن هنالك  أقساممن  البالغة جعلوا طباق السلب قسماً  أهلأخرون من المت

(السلب البدیع وسموه  أنواعمن  غیر واحد من العلماء جعل طباق السلب نوعًا مستقالً 

تبني الكالم علي نفي  أنهالل العسكري الذي عرفه بقوله: (( أبو ) ومن هؤالء واإلیجاب

به من جهة والنهي عنه في جهة وما  األمر أو،  أخريمن جهة  وٕاثباتهالشئ من جهة 

منفي وقد  واألخرحدهما مثبت أاسمین  أووهو قد یكون بین فعلین  ٥یجري مجري ذلك))

منفي وهذا قول جمهور البالغیین  واآلخرحدهما مثبت أیكون بین فعل واسم من مادة واحدة 

                                                                       ولكن هناك

  

                                                
 ٣٨ص ١جالدیوان  -  ١
 ٧٩ص ٦ج المصدر السابق  -  ٢
 ٩٧ص ٥ج المصدر نفسه -  ٣
 ٩٤ص ج المصدر نفسه -  ٤
 ٤٠٥الصناعتین ص -  ٥



 ٥٠

فقط ومن هؤالء الخطیب القزویني ((هو الجمع  األفعالمن حصر طباق السبب في 

  ١ونهي)) أمر أوبین فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي 

  ومن هذا النوع قول ابن الرومي:

  ٢لم تدم لي بشاشة االوطار  *  لو یدوم الشباب مدة عمري

  دوم) والمنفي (لم یدم)فطباق السلب بین الفعل المثبت (ی

  طباق التدبیج :

  ٣لغة جاء في لسان العرب: (( الدبج : النقش والتزیین ، فارسي معّرب))

اصطالحًا: وهو اجتماع االلوان في كالم او بیت شعر وقد ذكر الخطیب القزویني عندما 

  عرض بیت ابي تمام.

  ٤خضر *  لها اللیل اال وهي في سندس  تردي ثیاب الموت حمرا فما اتي

  ٥ثم قال في آخرها (( ومن الناس من سمي نحو ما ذكرنا تدبیجًا))

الم تر ان اهللا انزل من السماء  "وقد ورد طباق التدبیج في القران الكریم ومنه قوله تعالي: 

ماء ، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال حدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب 

  ٦"  سود

  رب قول ابن الرومي:ومن هذا الض

  ٧وحمرته وخضرته ادهمام  *  فوردته وشقرته احمرار

  فقد طابق بین االحمرار واالدهمام واالخیر معناه االسوداد.

                                                
  ٢٨٩اإلیضاح ص -  ١
 ٤٥ص ١جالدیوان  -  ٢
 مادة دیج ٦ج لسان العرب - ٣
 ٢٩٠االیضاح ص - ٤
 ٢٩٠الدیوان ص - ٥
 ٢٧سورة فاطر ایة  - ٦
 ٤٩ص ٦الدیوان ج - ٧



 ٥١

ا  

لغة : جاء في الصحاح : (( اقبل نقیض ادبر ، یقال: اقبل مقبال ، واقبل علیه بوجهه ، 

  .١لت لها قباًال واقبلته الشئ ، اي جعلته یلي قبالته))واقبلت النعل ، مثل قابلتها أي جع

اصطالحًا:(( هي ان تجمع بین شیئین متوافقین او اكثر ، وبین ضدیهما ، ثم اذا شرطت 

  هنا شرطا شرطت هناك ضده ، كقوله عز وجل .

* فسنیسره للیسري ، واما من بخل واستغني وكذب وصدق بالحسني  فاما من اعطي واتقي" 

لما جعل التسیر مشتركا بین اضداد تلك وهي المنع  ٢"  فسنیسره للعسري بالحسني

  .٣واالستغناء والتكذیب))

ونسبة للتشابه بین المقابلة والطباق فقد اختلف البالغیون فیهما فبعضهم جعل المقابلة ضربا 

من ضروب الطباق وبعضهم جعلها لونا مستقال ، فالخطیب القزویني جعلها جزءا من 

فیقول: (( ودخل في المطابقة ما یخص باسم المقابلة وهو ان یؤتي بمعنیین متوافقین الطباق 

اما ابن رشیق فیجعلها بابا مستقال  ٤او معان متوافقة ثم بما یقابلهما او یقابلها علي الترتیب))

. اما ابن ٥((واكثر ما تجئ المقابلة في االضداد ، فاذا جاوز الطباق ضدین كان مقابلة))

نه یفند الرأي القائل بضم الطباق والمقابلة في باب واحد فیقول: (( المقابلة ادخلها حجة فا

بین  ٦جماعة في المطابقة ، وهو غیر صحیح ، فان المقابلة اعم من المطابقة وهي التنظیر

شیئین فاكثر ، وبین ما یخالف وما یوافق .  فبقولنا: وما یوافق صارت المقابلة اعم من 

  ٧لتنظیر بین ما یوافق لیس بمطابقة))المطابقة فان ا

                                                
 مادة قبل ٥الصحاح ج - ١
 ١١-١٠سورة النبأ االیة  - ٢
 ٢٢٤المفتاح  ص  - ٣
 ٢٩١التلخیص ص -  ٤
  ١٥ص ٢جالعمدة  -  ٥
 التنظیر : التشبیه -  ٦
 ١٢٩ص ١جب دخزانة اال -  ٧



 ٥٢

والفرق بین المقابلة والطباق یتمثل في شیئین اولهما ان المطابقة تكون دائما بجمع متضادین 

اما المقابلة فتكون بین اربعة اضداد او اكثر ، والثاني ان الطباق یكون دائما باالضداد اما 

  ضداد تكون اعلي مرتبه واسمي مكانة.المقابلة فقد تكون باالضداد وبغیرها ، ولكنها باال

وجمال المقابلة یتمثل في الشعور بالمتعة وذلك عندما یري القارئ ان ما توقعه قد تحقق 

" فان القارئ یتوقع مقابل ذلك  ١" وجعلنا اللیل لباساً  "فنجد خیر مثال لذلك قوله تعالي : 

  .٢"  وجعلنا النهار معاشا

  ن مثل قول ابن الرومي:ومن انواعها مقابلة اثنین باثنی

  ٣ذلك السید الذي قتل   *    البأس واحیا الرجاء

  فقد قابل القتل والیاس بضربهما االحیاء والرجاء.

  وكذلك نجد مقابلة ثالثة بثالثة ومنه قول ابن الرومي:

  ٤ومني ، وابطن غائبا مستقبحاً   *  فأروح اظهر شاهدا مستحسنا 

  متضادتها ابطن وغائب ومستقبح.فقد قابل بین اظهر وشاهد ومستحسن ب

  وكذلك نجد مقابلة اربعة باربعة كقول ابن الرومي:

  ٥جمیل الجهر حلو حین یبدو  *     نظیف السر عف حین یخلو

اذا استثنینا كلمتي (السر) و(یبدو) نجد ان المقابلة ههنا بغیر االضداد فلیس نظیف ضد 

ن المقابلة تكون باالضداد جمیل ولیس عف ضد حلو وهذا جائز علي مذهب من یري ا

  وغیره.

                                                
 ٨ سورة النبأ آیة -  ١
 ١١ ةیآ سورة النبأ -  ٢
 ٣٧ص ١جالدیوان  -  ٣
 ٧٤ص ٢المصدر السابق ج -  ٤
 ٢٧٥ص ٢ج المصدر نفسه -  ٥



 ٥٣

  

ا ا  

ا  

فاذا بلغت  "لغة: بلغت المكان بلوغًا: وصلت الیه وكذلك اذا شارفت علیه ومنه قوله تعالي: 

  .٢اي قاربنه وبلغ الغالم ادرك)) ١"اجلهن

عفه ، اصطالحًا : ((وهي أن یكون للشئ صفة ثابتة ، فتزید في التعریف بمقدار شدته او ض

  .٣فیدعي له من الزیادة في تلك الصفة ما یستبعد عند السماع ، او یحیل عقله ثبوته))

  ویقسمها علماء البالغة الي ثالثة اقسام.

  ٤اوًال: التبلیغ وهي اقراط وصف الشئ بالممكن القریب وقوعه عادة

  ومنه قول ابن الرومي:

  ٥لقلبي اال زاد قلبي من الوجد  *  محمد ما شئ توهم سلوة

فقد ادعي ان ذكري محد ابنه قد ملكت علیه قلبه وانه كلما توهم ان هنالك شیئا بنسیه ذكره 

عمد الیه ولكن هیهات فانه یجد هذا الشئ یزید وجدا وحزنا وهذا االدعاء ممكن عقال 

  وعادة .

  ٦ثانیًا: االغراق وهو افراط في وصف الشئ بالممكن عقال ال عادة

  ومنه قول بن الرومي:

  رون درجـذات الق  *    قمل رؤوسكم لو أن

  ٧علي قرونكم عرج  *  شاء العروج الي السماء

وقد ادعي ان رؤوس هؤالء القوم وأن شعورهم غزرت واستطالت بحیث یمكن للقمل ان 

  یصعد علیها ویصل الي السماء وهذا االمر ممكن عقال ممتنع عادة.

  ١عقًال وعادة ثالثا: الغلو وهو االفراط في وصف الشئ بالمستحیل وقوعه
                                                

 ٢سورة الطالقة آیة  -  ١
 مادة بلغ ٤جالصحاح  -  ٢
 ٥٧ص ٣ج ١٩٨٨ ١، بدرالدین محمد بن عبداهللا ، البرهان في علوم القران ، دار الفكر ، بیروت ط يالزركش -  ٣
 ٨ص ٢خزانة االدب ج -  ٤
 ١٤٧ص ٢جالدیوان  -  ٥
 ١٢ص ٢خزانة االدب ح -  ٦
 ١٦ص ٢جالدیوان  -  ٧



 ٥٤

وابن حجة یضع شرطا البد من تحققه في االغراق والغلو حتي یعدان من المحاسن فیقول: 

((وكل من االغراق والغلو الیعد من المحاسن اال اذا اقترن بما یقربه الي القبول ، كقد 

ع شئ لالحتمال ، ولوال لالمتناع ، وكاد للمقارنة ، وما اشبه ذلك من انواع التقریب . وما وق

من االغراق والغلو في الكتاب العزیز ، وال في الكالم الفصیح ، اال مقرونا بما یخرجه من 

  .٢باب االستحالة ، ویدخله في باب االمكان مثل : كاد ولو وما یجري مجراهما))

  ومن شواهد الغلو عند ابن الرومي قوله:

  دـولیس بباق وال خال  *  یقتر عیسي علي نفسه

  ٣تنفس من منخر واحد  *    رهفلو یستطیع لتقتی

  فهذه استحالة عادة وعقال الن المرء الیستطیع ان یعیش وهو یتنفس بمنخر واحد.

                                                                                                                                                       
 ١٦ص ٢جخزانة االدب  -  ١
 ١٢ص ٢ج المصدر السابق -  ٢
 ١٦٠ص ٢جدیوان ابن الرومي  -  ٣



 ٥٥

  

 مأخوذغیره ، كأنه  وأظهرتسترته  إذاوریه توریة جاء في لسان العرب ((وریت الخبر ألغة : 

  .١یظهر)) ءه حیث القال وریته فكأنه یجعله ورا إذا ألنه اإلنسانمن وراء 

یكون للفظ استعماالن ، قریب وبعید ، فیذكر  أناصطالحًا : عرفها السكاكي بقوله :(( وهو 

  المراد به البعید كقوله: أنیظهر  أن إليالقریب في الحال  إلیهام

  ٢))  *   خلعنا علیهم بالطعان مالبسا    حملناهم طرًا علي الوهم بعدما

" الخیل الدهم كما تري وقوله سبحانه  إركابهم فأوهم  د العدابالحمل علي الدهم تقیی أراد

جمیعا قبضته یوم القیامة والسموات  واألرض "وقوله:  ٣" الرحمن علي العرش استوي

  .٥المتشابهات من هذا القبیل)) وأكثر ٤"مطویات بیمینه

ریب نوعین مرشحة وهي التي یذكر فیا الزم المعني الق إليوالخطیب القزویني یقسمها 

  . ٦ومجردة وهي التي لم یذكر معها الزم من لوازم المعني القریب وال من لوازم المعني البعید

نه یقصد أسبیل لتخلیص المتكلم مما یخشي عواقیه بادعائه  نهاأوسر جمالها یكمن في 

  علیه. إلیالمالذي  اآلخرالمعني 

  نبیالً  ومن أمثلة التوریة عند ابن الرومي قوله الذي یصف فیه رجالً 

  ابر یضیف بها فناء المنزل  *  قصرك بابن یوسف كّله أنولو 

  

  

  

  ١لـلیخیط قد قمیصه لم تفع  *    أیدهوأتاك یوسف یستعیدك 

                                                
  مادة وري. ٦لسان العرب ج -  ١
 لم اقف له علي قائل  -  ٢
 ٥سورة طه ایه  -  ٣
 ٦٧سورة الزمر ایة  -  ٤
 ٤٢٧المفتاح ص -  ٥
 ٢٩٩اإلیضاح ص -  ٦



 ٥٦

فكلمة (یوسف) لها معنیان: قریب موري به وهو اسم لوالد المذموم وقد تقدم ذكر الزم من 

 امرأةلیخة ته مع ذیحتمل سیدنا یوسف وقصلوازمه علي جهة الترشیح وهو كلمة (ابن) و 

  العزیز وهذا هو المعني البعید الموري.

  وكذلك منه قول ابن الرومي:

  ولم أك من وصل الفواني بمحرم   *        ورومیة یوما دعتني لوصلها 

  ٢يـقلت لها روم كوصاال من أرید  *  إنني األصلفقالت: فدتك نفسي ، ما 

ي " بمعني اطلب وقد ذكر ما یالئمه وهو فلفظ "رومي"  لها معنیان قریب غیر مراد وهو "رم

الرومي ، وقد ذكر مالئم هذا المعني  أصله"  وبعید مراد وهو " رومي " بمعني أریدالفعل " 

  ) وهي من التوریة المجردة. األصلوهو كلمة (

  

                                                                                                                                                       
م ١٩٨٧، مطبعة السعادة ، القاهرة  الفتاح ، دراسة تاریخیة وفنیة ألصول البالغة  ومسائل البدیع بسیوني ، عبد -  ١

 ورد هذان البیتان في هذا الكتاب ولم یردا في الدیوان. ٧٣ص ٢ح
البیتان  نقد ورد هذا. و ٨٩م ص٢٠٠٤ ١ناصف ، امیل اروع ما قبل في علوم البالغة ، دار الجیل بیروت ط -  ٢

 في هذا الكتاب ولم یردا في الدیوان.



 ٥٧

  بعضهم یسمیه االستشهاد وبعضهم یسمیه االحتجاج وهو:

بلیغ بحجة عقلیة قاطعة تؤید صحة دعواه ، وتبطل دعوي خصمه ، بعد (( أن یأتي ال

. وتمام ١مقدمات مسلمة عند المخاطب كقوله تعالي: " لو كان فیهما آلهة اال اهللا لفسدتا))

  .٢لم تفسدا ، فلیس فیهما اذن آلهة غیر اهللا)) إنهماالدلیل 

تي بني علیها كتابه البدیع ویقول وقد عده ابن المعتز احد الوان البدیع الخمسة الرئیسیة ال

عنه صاحب الصناعتین (( وهذا الجنس كثیر في كالم القدماء والمحدثین وهو احسن ما 

یتعاطي من اجناس صنعة الشعر ومجراه مجري التذییل لتولید المعاني وهو ان یاتي بمعني 

یقول عنه و ٣ثم تؤكده بمعني آخر یجري مجري االستشهاد علي االول والحجة علي صحته))

ابن حجة : (( نوع كبیر نسبت تسمیته الي الجاحظ ، وهو في االصطالح ان یاتي البلیغ 

علي صحة دعواه ، وابطال دعوي خصمه ، بحجة قاطعة عقلیة تصح نسبتها الي علم 

  ٤الكالم ، اذ علم الكالم عبارة عن اثبات اصول الدین بالبراهین العقلیة القاطعة))

المي وحسن التعلیل یشتركان في ان كلیهما یسوق االدلة والعلل ونالحظ ان المذهب الك

ولكنهما یختلفان في ان تعلیالت المذهب الكالمي حقیقیة یسندها العقل والمنطق وتعلیالت 

  حسن التعلیل یقوم علي التخییل والتصویر والتمت الي الواقع بصلة.

تخییل واالقناع اللذان یشدان ویتمثل جمال هذا النوع في جمال االدعاء الذي یقوم علي ال

  النفس ویمدانها بالجمال والروعة.

  

  

  

  

                                                
  ٢٢االنبیاء ایة   -  ١
 ٥٣البدیع ص -  ٢
 ٤١٧الصناعتین  ص -  ٣
 ٣٦٤ص ١جخزانة االدب  -  ٤



 ٥٨

  

  ومن هذا اللون قول ابن الرومي:

  

  وهوي الشریف بحطة شرفه  *  دنیا عال شان الوضع بها 

  ١ــهسفًال وتطفو فوقه جیف  *  كالبحر یرسب فیه لؤلؤه

فة فكذلك حال فكما انه یوجد اللؤلؤ في قاع البحر وتطفو فوق سطحه الجیف واالشیاء التا

  ع ترتفع مكانته ومنزلته.یالدنیا فالشریف ذو الحسب والنسب یكون في منزلة وصنیعه والوض

  ومنه قول ابن الرومي:

  بـیزید به یبسا وان ظن یرط  *    اذا غمر المال البخیل وجدته

  ٢اذا غمر الماء الحجارة تصلب  *      ولیس عجیبا ذاك منه فانه

ثر ماله زاده هذا االمر شحا وبخال وهذا االمر لیس غریبا الشاعر یدعي ان البخیل كلما ك

  الن الحجارة كلما تعرضت لمیاه كثیرة اصبحت صلدة وصلبة.

  ومن هذا اللون قول ابن الرومي ایضا:

  تحمون في الروع من اعدائكم سلبا  *  رأیتكم تستعدون السالح وال

  ٣اـــطبایدي الجناة والیحمیهم الر   *  كالنخل یشرع شوكا والیزود به

الشاعر یهجو هؤالء القوم بانهم یستعدون العدائهم بالسالح ولكنهم جبناء الیدفعون ظلما 

  اصابهم مثل النخیل تشرع الشوك في وجوه اخذي الرطب ولكن هذا الیجدیها نفعًا.

  ومنه ایضا قول ابن الرومي:

  سـال أجعل االنجم كاالشم  *    افضل الورد علي النرجس 

  ٤مثل الذي یمثل في المجلس  *    مجلسلیس الذي یقعد في 

الشاعر یدعي ان مكانه الورد افضل من مكانه النرجس ودلیله علي ذلك ان الشخص 

  المشارك في المجلس لیس كالشخص الغائب الذي یتحدث الناس بالنیابة عنه.

  ویقول ابن الرومي ایضا :

                                                
 ٢٣١ص ٤جالدیوان  -  ١
 .١٤٢ص ١ج المصدر السابق  -  ٢
 ٢٧١ص ١ج المصدر نفسه -  ٣
 ٣٢٨ص ٣المصدر نفسه ج -  ٤



 ٥٩

  

  الناس وشر االمور سافلها  *    قلت له لم هواك في سفل

  ١اــالسكر مختارها اسافله  *  لكعوب من قصب قال وجدت ا

الشاعر یاتي بحجة ودلیل لمن یلومه علي حب الوضعاء من الناس بان احسن مافي قصب 

  السكر یكون في اسافلها.

  ومنه قول ابن الرومي:

  دــت الفقـفقدناه كان الفاجع البی  *    وأوالدنا مثل الجوارح اّیها

  ٢م السمع بعد العین یهدي كما تهديا  *  هل العین بعد السمع تكفي مكانه

یري الشاعر ان اوالده مثل االعضاء الیستطیع احد ان یسد مكان اخیه ویدلل علي صحة 

  ذلك بان البصر الیسد مكان السمع وكذلك السمع الیسد مكان البصر.

  كذلك منه قول ابن الرومي:

  ابـفال تستكثرن من الصح  *  عدوك من صدیقك مستفاد

  ٣یحول من الطعام او الشراب  *  ما تراه وان الداء اكثر

یدعي الشاعر ان كثرة االصحاب التجدي الن مع الكثرة یكون االعداء مثل المرض یاتي 

  من كثرة االكل والشرب.

                                                
 ١٠٣ص ٥ج دیوان ال -  ١
 ١٤٦ص   ٢مصدر السابق جال  -  ٢
  ٢٤٦ص   ١المصدر نفسه ج -  ٣



 ٦٠

  ١، عد الشئ یعده عدًا وتعدادًا وعّده وعّدده)) واإلحصاءلغة : (( العد 

المفردة في النظم والنتر علي سیاق واحد ،  األسماءمن  داإلعدا إیقاعاصطالحًا: (( وهو 

نحوها ، فذلك في غایة الحسن ،  أومقابلة  أومطابقة  أوتجنیس ،  أوفان روعي فیه ازدواج 

 واإلثباتوالنهي ،  واألمرالحل والعقد ، والقبول والرد  إلیهومثاله من النثر قولهم (فالن 

  والنفي  ومن النظم قول المتبي: 

  ٣))٢والطعن والضرب والقرطاس والقلم  *  یل واللیل والبیداء تعرفنيالخ

  ومن هذا النوع قول ابن الرومي:

  ٥)٤علیك وممدود من الظل سجسج  *  سالم وریحان وروح ورحمة

موسیقي  وٕایقاعتسیر علي نسق واحد  أسماء أربعةصدر البیت نجد فیه  إلينظرنا  وٕاذا

  منه قول ابن الرومي: وأیضاموزون یمأل النفس طربا وبهجة 

  رــیخلف له فیها نظی  *    لم  أشیاءجمعت له 

  ٦الزَّبیر والرأيوالحلم ،   *    فیه الوسامة والندي

منفردة تسیر علي سیاق واحد مراعیة الترتیب الذي زاد  ألسماء إیقاعاوفي البیت الثاني نجد 

  البیت متعة وجماالً 

  قوله: أیضاومن هذا الضرب  

  ٧یمني له التلف أنلجارك  تأبي  *  عماء والشرفالدین والعلم والن

                                                
 مادة عدد ٢تاج العروس من جواهر القاموس ح -  ١
 ٣٦٩ص  ١المتنبي : أبو الطیب احمد بن الحسین ، دیوانه بشرح أبي البقاء العبكري ، دار المعرفة بیروت ج -  ٢

 .٢٩٠م ص١٩٨٥عجاز ، دار المالیین ، بیروت ط الرازي ، محمد بن عمر بن الحسین ، نهایة اإلیجاز في داریة اإل- ٣
  السجسج : الهواء المعتدل -  ٤
 ٢٤ص ٢الدیوان ج -  ٥
 ١٣ص ٣جالمصدر السابق  -  ٦
 ٢٥٢ص ٤جالمصدر نفسه  -  ٧



 ٦١

  ١لغة: جاء في لسان العرب : (( التهكم االستهزاء))

 اإلنذاربلفظ البشارة في موضع  اإلثباتاصطالحًا: عرفه صاحب تحریر التحبیر بقوله: (( 

ة في كتاب اهللا عز والوعد في مكان الوعید ، والمدح في معرض االستهزاء فشاهد البشار 

  .٣))" ٢ألیماً  ن لهم عذاباً وبشر المنافقین بأ "وجل قوله تعالي: 

ظاهرة جد  التهكم فأسلوببین التهكم وبین الهزل یراد به الجد  اً واضح اً هنالك فرق أنونجد 

  الهزل یراد به الجد فظاهره الهزل والمزاح والمقصود منه معني جاد. أماوباطنة تهكم ومزاح 

  ا الضرب قول ابن الرومي:ومن هذ

  شئ علیه یعطفه أصبح  *   عرض عن قرنه وصّد فماأ

  یكذب في وعده ویخلفه  *  كما یعد القرن باللقاء ؟ وكم

  ٤قفاه عن فرسخ فیعرفه  *    الیعرف القرن وجهه ویري

بارزه  وٕاذابن الرومي من ذلك الجبان الذي یعد غریمه بالمبارزة ثم الیفي بوعده ، ایتهكم 

یمیزه من  أنویعطیه قفاه فیحفظ المبارز معالم هذا القفا ویستطیع  أمامهرب من فانه یه

یغلب علیه الجدیة ولكنه القصد من  أسلوبمسافة بعیدة وقد صاغ ابن الرومي كالمه في 

  المزاح والسخریة والتهكم. ئهورا

  منه قول ابن الرومي: وأیضاً 

  ٥أسفل إليیرفعه اهللا   *  فیا له من عمل صالح

 أعمالهیسخر الشاعر ممن یهجوه ویصف  الكالم ظاهره جّد وباطنه هزل وتهكمهذا 

  . بالخسران ، وأن اهللا لن یتقبلها ، والكالم في ظاهره جّد وفي باطنه الهزل والتهكم

                                                
 مادة هكم. ٥لسان العرب ج -  ١
 ١٣٨النساء  -  ٢
  ٥٦٨تحریر التحبیر ص -  ٣
 ٢٠٥ص ٤جالدیوان  -  ٤
 . ورد في هذا الكتاب ولم یرد في الدیوان،البیت  ٢١٦ص ١جخزانة األدب  -  ٥



 ٦٢

لبازي لغة : (( النشر بالتحریك ، المنتشر: ویقال رأیت القوم نشرًا ، أي منتشرین واكتسي ا

  ١ریشًا نشرًا ، أي منتشرا طویًال ))

اما اللف لغة: (( لف من باب قتل فالتف والتف النبات بعضه ببعض اختلط ونشب والتف 

  ٢بثوبه اشتمل))

اصطالحا: (( أن تلف بین شیئین في الذكر ثم تتبعهما كالما مشتمال علي متعلق بواحد 

 "نهما الي ماهو له كقوله (عز وجل: وبآخر من غیر تعیین ، ثقة بان السامح برد كال م

  ٤))٣"ومن رحمته جعل لكم اللیل والنهار ـ معاشا لتسكنوا فیه ولتبتغوا من فضله

وقد قسمه بن  ففي االیة السكون راجع الي اللیل واالبتغاء من فضل اهللا راجع الي النهار .

للثاني . وهذا هو حجة الي قسمین ، قسم یشترط فیه الترتیب فیكون االول لالول والثاني 

یب ثقة تیشترط فیه التر  االكثر في اللف والنشر واالشهر وقسم علي العكس ، وهو الذي ال

ویتمثل جمال اللف والنشر في المتعة  ٥بان السامع یرد كل شئ الي موضعه ، تقدم او تأخر

ربطه ما نشره ، و  أفرادواللذة التي یحس بها الشخص عندما یكتشف العالقة بین كل فرد من 

  بكل فرد من افراد ما طوي سابقًا.

  ومن شواهد اللف والنشر عند ابن الرومي قوله:

  ومـفي الحادثات اذا دحون نج  *    آراؤكم ووجوهكم وسیوفكم

  ٦تجلو الدجي ، واالخریات نجوم  *    فیها معالم للهدي ومصابیح

رجع لالراء فاللف وقع في آراء وجوه وسیوف والنشر جاء علي الترتیب فمعالم للهدي ت

  ومصابیح ترجع للوجوه ، ورجوم ترجع للسیوف.

                                                
 مادة نشر ٢الصحاح ، ج -  ١
 مادة لفف ٢جالمصباح المنیر  -  ٢
 ٧٣سورة القصص آیة  -  ٣
 ٤٢٥المفتاح ص -  ٤
 ١٤٩ص ١جخزانة االدب  -  ٥
 ١٠٤ص ٦جالدیوان  -  ٦



 ٦٣

  ومنه ایضا قوله:

  ١بنظمي ونثري أخطال ثم جاحظاً   *  ألم تجدوني آل وهب لمدحكم

فقد ذكر متعددا (( نظم ونثر)) علي وجهه التفصیل ثم ذكر مالكل علي الترتیب ، فاالخطل 

  یرجع للنظم والجاحظ یرجع للنثر.

                                                
 ٩٧ص ٤ج الدیوان -  ١



 ٦٤

لغة : جاء في لسان العرب: (( الفسر : البیان فسر الشئ یفسره ، بالكسر ، ویفُسره 

  .١بالضم ، فْسرًا وفسَّره: أبانه))

 أحوالهایذكر  أنیضع الشاعر معاني یرید  أناالصطالح: عرفه قدامة بقوله (( هي 

منها ،  به أتيیخالف معني ما  أنبها من غیر  أتيذكرها  فإذافي شعره الذي یصنعه 

  یزید والینقص ، مثل قول الفرزدق.  وال

  ٢ طرید دم او حامال ثقل مغرم .  *   لقد خنت قوما لو لجأت الیهم

  فلما كان هذا البیت محتاجًا الي تفسیر قال:

  ٣وراءك شزرا بالوشیح المقوم  *    ت فیهم مطعما ومطاعناً یلفأل 

  .٤ونه ویحمیه))نه یلقي فیهم من یطاعن دأففسر قوله: (طرید دم ) بقوله 

واهللا خلق كل دابة من ماء فمنهم من  "التفسیر في القران الكریم قوله تعالي:  أمثلةومن 

. فذكر ٥"أربعیمشي علي بطنه ومنهم من یمشي علي رجلین ومنهم من یمشي علي 

حیث قال كل دابة ثم فسر سبحانه وتعالي هذا الجنس من  أوالسبحانه وتعالي الجنس 

  وماش علي رجلیه.زاحف علي بطنه 

یستوفي الشاعر شرح ما ابتدأ به مجمًال وقل ما  أنوعرفه بن رشیق بقوله: (( التفسیر 

  .٦من بیت واحد)) أكثرفي  إالیجي هذا 

من عرفه قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر وتبعه بعد  أولهذا المصطلح  أنونجد 

  خطیب القزویني .نجده عند السكاكي وال ذلك جمهور البالغیین ولكننا ال

  ن شواهد التفسیر عند ابن الرومي قوله: مو 

                                                
 مادة فسر. ١جلسان العرب  -  ١
 . ٢١٩ص ٢٠٠٥وانه ، شرح شكري فرحات دار الجیل ، الفرزدق ، همام بن غالب ، دی -  ٢
  ٢١٩المصدر السابق ص  -  ٣
 .١٣٥نقد الشعر ص  -  ٤
 .٤٥سورة النور آیة  -  ٥
 ٣٥ص ٢جالعمدة ،   -  ٦



 ٦٥

  النفس مني وتصرف إلیهاتمیل   *  بها الهم یكشف أشیاءثالثة 

  .١قطرن انواؤها لیس تخلق إذا  *  شراب وبستان وقطر سحابة

   .التي بها الهم ینكشف األشیاءفشراب وما عطف علیه تفسیر لثالثة 

  ومي قول ابن الر  أیضاومن هذا النوع 

  فتي سهلت محافره لغیري         *       ومحفري لدي الدهر صلد 

  ٢عیني           *       فاعرض دونـه مطل یـمد  إلیهخال وعد مددت 

بین الناس ولما كان هذا األمر یحتاج  المهجو لیس عادالً  أناألول  فالشاعر ذكر في البیت

الممدوح وعد الشاعر ولم یف  أنذلك وهو ل إلي تفسیر وتوضیح ، جاء البیت الثاني مفسراً 

  بوعده 

                                                
 .٢٦٥ص ٤جالدیوان  -  ١
 .٦٥ص ٣ج المصدر السابق -  ٢



 ٦٦

  

ولم  إلیهمعني لم یسبق  األولیخترع  أنعرفه صاحب تحریر التحبیر بقوله : (( وهو 

  یتبع فیه كقول عنترة في وصف الذباب:

  ٢ ))١األجذمقدح المكب علي الزناد   *  هزجا یحك ذراعه بذراعه

في بابه  تأمله الشخص وتخیله في فكره یجده غریباً  إذاهذا المعني  أن ویري ابن حجة

في قوله: بها ،  إلیهافانه قال: إن هذا الذباب لما خال بهذه الروضة التي أعاد الضمیر 

مترنمًا یحك ذراعه بذراعه من الطرب الذي اعتراه ، فشبهه عنترة برجل  صار هزجاً 

م الید ، والتقدیر في البیت قدح األجذالمقطوع  جذمواألقاعد یقدح زنادا بذراعیه  أجذم

  .٣المكب علي الزناد

الشعراء المخترعین ابن  أكثروعن اختراعات ابن الرومي یقول بن رشیق (( إن 

   ٤الرومي))

  هذا الضرب قول ابن الرومي: أمثلةومن 

  رـیدحو الرقاقة وشك اللمح بالبص  *  خبازا مررت به باألمسلم انس 

  رــــوارء كالقموبین رؤیتها ق  *    ةها في كفه كر ما بین رؤیت

  ٥مي فیه بالحجرفي صفحة الماء یر   *    تنداح دائرة بمقدار ما إال

احد تشبیه التمثیل هذا ، الذي یشبه فیه قطعة الخبز  إلیهاومن المعاني التي لم یسبقه 

الحجر  وهي في ید الخباز تبدو صغیرة ثم تتمدد حتي تصیر دائرة كبیرة كالقمر بذلك

  .الذي یرمي في الماء فتبدأ دوائر الماء في االتساع حتي تصیر دائرة كبیرة

  

  

                                                
  ١٢٠ت شداد ، عنتره ، شرح دیوان عنتره بن شداد ، المكتبة الثقافیة بیروت ، د . -  ١
 ٤٧١ر التحبیر صیتحر  -  ٢
 ٣٦٢ص ٢جالمصدر السابق  -  ٣
 ٢٤٤ص ٢جالعمدة  -  ٤
 ١٩٧ص ٣جالدیوان  -  ٥



 ٦٧

  قوله: أیضاومن حسن اختراعه 

  ان لم تصبها الساهریة یسهر  *  وال عیب فیها غیر ان ضجیعها

  رــیضوعه مسك ذكي وعنب  *  تذود الكري عنه بنشر كأنما

  ١رـــختتت أنها إالمن النوم   *    وما تعتریها آفة بشریة

  رــوتمط منورة بانت تراح   *  روضة  أنفاسوغیر عجیب طیب 

  ٢رــاالنام تغیِّ  وأنفاستطیب   *  الریاض بسحرة أنفاسكذلك 

یستطیع النوم الن  رفیق هذه الحسناء یظل ساهرا طوال الوقت فهو ال أنیقول الشاعر 

  وعطرها یحومان حوله ویمنعانه من النوم. أنفاسها

  قوله: یضاأومن حسن اختراعه 

  لكن عینك سهم حتف مرسل  *  عیني لعینیك حین تنظر مقتل

  ٣هو منك سهم وهو مني مقتل  *  ومن العجائب ان معني واحدا

الشاعر یتحدث عن حالتین مختلفتین فاالولي عندما ینظر هو اوال الي هذه الحسناء فان هذه 

هذه الحالة ، كانها سهم النظرة تصیبه في مقتل والثانیة عندما تنظر هي الیه فنظرتها في 

  مرسل ففي كال االمرین هو هائم متیم.

  ومن حسن االختراع ایضا قوله:

  وامللت اقالمي عتابا مرددا  *  توددت حتي لم اجد متوددا 

  ٤اذا النزع ادناه الي الصدر ابعدا  *    كاني استدعي بك ابن حنیة

والیجد منهم اال الصدود یشبه الشاعر حالته وهو یتودد ویرسل الرسائل الي بعض اخوانه 

  .بحالة الشخص الذي ینازع الموت

  ومن حسن االختراع ایضا قوله :

  * علي الجود دكنا وهي خضر علي االرض  وقد نشرت ابدي الجنوب مطارفا

  ضـــ*  علي اخضر في اصفر وسط مبی  یطرزها قوس السماء محمرة

  ٥ضــــ* مصبغة والبعض اقصر من بع    كأذیال خود في غالئل
                                                

 تتختر : تشتد -  ١
 ١٥ص ٣الدیوان ج - ٢
 ١٣٠ص ٥المصدر السابق ج - ٣
 ٢٣٧ص ١المصدر نفسه  ج - ٤
 ٦٢ص ٤المصدر نفسه ج -  ٥



 ٦٨

  المختلفة بثوب رقیق مصبغ بالوان مختلفة ترتدیه غادة حسناء. بألوانهو یشبه (قوح قزح) فه



 ٦٩

  بقوله: األدبنة اصاحب خز  هعرف

البیت الذي یلیها ، وهذا النوع كان اسمه التسبیغ  أولیعید الناظم لفظة القافیة في  أن(( هو 

قال: هذه التسمیة غیر الئقة بهذا االسم  األصبعوٕانما ابن أبي بسین مهملة وغین معجمة ، 

ما وقع في هذا النوع قول ابي  وأحسن أطرافهاتتشابه  األبیات، فان  األطراففسماه تشابه 

  نواس:

  وخازم خیر بني دارم  *  خزیمة خیر بني خازم

  ٢))١ني آدمـمثل تمیم ب  *    ودارم خیر تمیم وما

تشابه  أننواس السابق فنجد  أبيین كما في بیتى ي بیتف إالتي ونالحظ ان هذا النوع الیأ

  البیت الثاني. وأول األولقد وقع بین كلمة دارم في آخر البیت  األطراف

  ومن هذا الضرب قول ابن الرومي:

  لها بعض المساویك  *  ، وقد اهدي ٣الخود إلي

  ٤من الناس المنابیك  *    مساویك المفالیس

  البیت الثاني. أولومساویك في  األولة المساویك في آخر البیت بین كلم األطراففتشابه 

  وكذلك نجد قول ابن الرومي:

  برغم العدي من خیر امیر  *    أهله أنتوهنأك اهللا الذي 

  ٥ووافقه في ذاك خیر وزبیر  *  رأي فیك الزي لیس مشكال أمیر

  البیت الثاني. ولأفي  وأمیر األولفي آخر البیت  تشابه األطراف وقع بین كلمة أمیر نجد

                                                
 ٢٢٥ص ١جخزانة األدب  -  ١
م ،  ١٩٨٧، دیوانه ، شرحه وضبطه علي فاعور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  أبو نواس، الحسن بن هاني -  ٢

  ٤٧٦ص 
 الخود : الفتاة الحسنة االخالق -  ٣
 ٦٨ص ٥الدیوان ج -  ٤
 ٩٨ص ٣جالمصدر السابق  -  ٥



 ٧٠

  صاحب روضة الفصاحة بقوله: هعرف

 أكثر أوالكاتب عن شئ ثم یجیب عن سؤاله في بیت واحد  أویسأل الشاعر  أن(( وهو 

  ومثاله قول الشاعر:

  يـــاة منظرك البهكفاد ز   *  فقلت له ، كملت الحسن حقا 

  ٢))١وعندي : الزكاة علي الصبي  *         فقال: ابوحنیفة لي امام

یحكي كالما یقال ثم  أنهذا النوع ما كثرت فیه القلقلة وهي  أحسن أنویري ابن قیم الجوزیة 

 أنقال موسي لقومه  وٕاذ ". ثم دلل علي هذه القلقة من القران بقوله تعالي:  أیضایجییه بقال 

 وأیضا ٣" من الجاهلین أكون أنباهللا  أعوذ هزوا قال أتتخذناتذبحوا بقرة قالوا  أن یأمركماهللا 

  مثل له بالشعر في قول امرئ القیس:

  فقالت لك الویالت انك مرجلي  *  ویوم دخلت الخدر خدر عنیزة

  ٥)٤لـوالتمنعینا من جناك المعل  *  زمامها وأرخيفقلت لها سیري 

  ومن هذا اللون قول ابن الرومي:

  ري بدر السماء الذي یسريألست ت*     بدري هواه فقال لي  إليشكوت 

  ٦وشبهي في علوي وفي قدري)*   نظیري   بلي ، فقال: التمسه فانهفقلت: 

) ثم نجد القلقلة والسؤال وذلك في قوله (فقال لي) و (ألست فنجد في هذین البیتین اجتماع

في القصة النثریة  أوضح األسلوب، وهذا  یت الثاني مسبوقا بقوله ( فقلت)الجواب في الب

  شعري بدیع یشع لطافة وجماًال. أسلوبفي القصیدة الشعریة ولكن الشاعر صاغه في  منه

  قول ابن الرومي: أیضاومن هذا الضرب 
                                                

  ٥٦٣القائل رؤبه العجاج ، انظر معجم شواهد العربیة ص  -  ١
 ١٣٧روضة الفصاحة ، ص -  ٢
 .٦٧البقرة آیة  -  ٣
  ٩١ص  ٥امرؤ القیس ، حندج بن حجر ، دیوانه ، تحقیق محمد أبو الفضل ، دار المعارف ط  -  ٤
 ١٦٨علوم القران وعلم البیان ص إليالفوائد المشوق  -  ٥
 ٢٠٣ص ٣جالدیوان  -  ٦



 ٧١

  وهجوت االنام هجوا قبیحًا ؟  *  قیل لي: لم ذممت كل البرایا

  ١فأروني من یستحق المدیحا؟  *    قلت: هب انني كذبت علیهم

القلقلة في قوله (( قیل لي)) ((وقلت)) واستخدم  في هذین البیتین نجد ابن الرومي استخدم

  صیغة السؤال ایضا مما ساعده ذلك علي قرع الحجة بالحجة واضفاء الحیویة علي اسلوبه.

                                                
 ٩٦ص ٢الدیوان ج -  ١



 ٧٢

  عرفه عبدالقاهر الجرجاني بقوله:

یق العادات (( وهو ان یكون للمعني من المعاني والفعل من االفعال علة مشهورة من طر 

  .١والطباع ، ثم یجئ الشاعر فیمنع ان تكون لتلك المعروفة ویضع له علة اخري))

ویري عبدالقاهر الجرجاني ان حسن التعلیل یكون بدیعا وجمیال اذا كان التشبیه رابطا بین 

العلة والشئ المعلل فیقول: (( وینبغي ان تعلم ان باب التشبیهات قد حظي من هذه الطریقة 

ته ، والیبلغ البیان كنه ما ناله من اللطف باغر ن السحر ، التأتي الصفة علي بضرب م

والظرف فانه قد بلغ حدَّا یرد المعروف في طباع الغزل ، ویلهي الثكالن عن الثكل ، وینفث 

في عقد الوحشة وینشد ما ضل عنك من المسرة ، ویشهد للشعر بما یطیل لسانه في الفخر 

  .٢ن القدرة والقدر))ویبین جملة ما للبیان م

وجمال حسن التعلیل یتمثل في ذلك الخیال والتماس العلل غیر الحقیقة لالشیاء وما فیها من 

  طرافه یزداد بها الكالم جماال .

  ومن هذا النوع قول ابن الرومي:

  ٣خجًال توردها علیه شاهد  *  خجلت خدود الورد من تفضیله

وجاء بعلة طریفة تناسب الغرض الذي یرمي الیه فهو قد انكر العلة الحقیقیة لحمرة الورد 

  وهو ان هذه الحمرة التي ارتسمت علي خدود الورد ناتجة من شعوره بالخجل 

والحیاء عندما فضله الشاعر علي النرجس وغرض الشاعر من ذلك المبالغة في مدح 

  الممدوح.

  -وكذلك منه قول ابن الرومي:

  كاء الطفل ساعة یولدیكون ب  *  لما تؤذن الدنیا به من صروفها

  ١ألرحب مما كان فیه وارغد  *    واال فما یبكیه منها وانها

                                                
  ٢٩٦اسرار البالغة ص -١
 ٢٨٤صالمصدر السابق  -  ٢
 ١٦١ص ٢الدیوان ج -  ٣



 ٧٣

یذكر الشاعر االسباب الطبیعیة لبكاء الطفل عند مولده ویلتمس لذلك سببا آخر فیدعي ان 

الطفل یبكي عندما عرف ما ینتظره في هذه الحیاة من عناء ومشقة وعذاب وهذا البیت 

  التشاؤمیة تجاه الحیاة والناس والیري فیها اال آالم واحزان.یعكس لنا نظرة ابن الرومي 

  ومنه كذلك قول ابن الرومي:

  وبـقطر سهمیه من دماء القل  *    وغزال تري علي وجنتیه

  ٢بجوي في القلوب دامي الندوب  *  جرحته العیون فاقتص منها

دموع وانما فیدعي الشاعر ان قطرات الدمع النازلة من عیون محبوبته علي خدودها لیست 

  هي دماء نازفة من القلوب.

  وكذلك منه قول ابي الرومي:

  ٣حدادًا علي شرخ الشبیبة یلبس  *  رأیت خضاب المرء عند مشیبه

فهو ینكر العلة الطبیعیة لخضاب الشیب وهي الزینة ویاتي بعلة طریفة وهي ان المرء یصبغ 

  رأسه بالسواد حدادًا علي شبابه الذي ولي.

                                                                                                                                                       
 ١١٣ص ٢ج الدیوان  -  ١
 ١٦٩ -  ١٦٨ص ١ج المصدر السابق -  ٢
 ٢٨٤ص ٣ج المصدر نفسه -  ٣



 ٧٤

لغة: جاء في لسان العرب عن معني كلمة عكس:(( عكس الشئ یعكسه عكسا فانعكس : 

  ١رد آخره علي أوله))

الشئ بغیره ، وبدله  وأبدلتوجاء في تاج اللغة عن معني كلمة تبدیل: (( بدّل الشئ غیره ، 

  .٢اهللا من الخوف أمنًا))

باآلخر ، واآلخر  األول، كأنه یدل فیه  أولهس اصطالحا: (( هو أن یؤتي بكالم آخره عك

. وقال عنه صاحب روضة الفصاحة : (( هذه الصناعة ، لطیفة ، وبضاعة ٣))باألول

  ومثل لها بقول بعضهم یصف دولة : ٤شریفة جلیلة الموقع ، قلیلة المطلع))

  ٥إقباالً جاللة ، واقبلها جدا ، واجدها  وأفضلهافما اجلها فضال ، 

البالغیون في هذا اللون فبعضهم سماه العكس ، وبعضهم سماه التبدیل ،  وقد اختلف

  وبعضهم القلب ، وبعضهم جعله ضربا من ضروب الطباق وآخرون جعلوه من الجناس.

كقول  إلیها أضیفیقع بین احد طرفي جملة وما  أنعلي عدة وجوه منها  یأتيوهذا اللون 

یقع بین متعلقي فعلین في جملة كقوله  أن بعضهم: عادات السادات سادات العادات ومنها

  وكقول الحماسي. ٦" یخرج الحي من المیت ویخرج المیت من الحي"تعالي: 

  ورد وجوههن البیض سوداً   *  فرد شعورهن السود بیضا

  

  

                                                
 مادة عكس. ٩لسان العرب ج  -  ١
 مادة بدل ٤تاج اللغة وصحاح العربیة ج -  ٢
 ١ي محمد شرف مكتبة نهضة مصر طدالواحد ، بدیع القران ، تحقیق حفنابن ابي االصبع ، عبدالعظیم بن عب -  ٣

 ٢٠١م ص١٩٧٥ - هـ ١٣٧٧
 .٦٢الفصاحة ص روضة -  ٤
 ٦٢المصدر السابق ص -  ٥
 ١٩سورة الروم ایة   -  ٦



 ٧٥

ال هن حل لهم وال هم یحلون " یقع بعد لفظین في طرفي جملتین كقوله تعالي:  أنومنها 

  تنبي:الطیب الم أبيوقول  ١"لهن

  ٣))٢وال مال في الدنیا لمن قل مجده  *  فال مجد في الدنیا لمن قل ماله

جمال التقابل بین المعاني  وٕاظهار لأللفاظالطاقة التعبیریة  إبرازهوجمال هذا النوع یتمثل في 

  والموسیقي التي نحسها من خالل الكالم المتعاكس.

  ومن شواهد العكس والتبدیل عند ابن الرومي قوله:

  ٤بعیدا علي قرب قریبا علي بعد  *  ضحي مزارةي عني فأه الردطوا

علي رغم  جداً  یزوره فال یراه ، وجعله قریباً  ألنهرغم قربه ،  فالشاعر جعل مزار ابنه بعیداً 

عینیه وقد وقع العكس والتبدل  وأمامیري التراب الذي یحتویه ویحس به في قلبه  ألنهبعده 

  المتعدد . أضحيفي خبر 

  قول ابن الرومي: اً أیضومنه 

  ٥لترتق في فتق وتفتق في رتق  *  شارقعش لملوك الناس ماذر 

فقد وقع العكس والتبدیل بین متعلقي فعلین في جملتین وهما (( ترتق في فتق)) و(( تفتق في 

  رتق)).

  قول ابن الرومي في الخمر والنرجس: أیضاومنه 

  ٦ر علي ذهبوشرابهم د  *  یحانهم ذهب علي درر ر 

س بین خبر المبتدأ والجار والمجرور في صدر البیت وبین المبتدأ والجار والمجرور فقد عك

  قوله: أیضاومنه  في عجز البیت.

  ٧من ظاهره أحسن هوغیب  *  همن غیب أحسنوظاهرة 

الموسیقي الجمیلة التي تحسها  إلي إضافةهذا البیت یوضح لنا جمالیة التقابل بین المعاني 

  من خالل هذا التعاكس.

                                                
 ١٠سورة الممتحنة أیة   -  ١
  ٢٣ص  ٢دیوان أبو الطیب المتنبئ ج -  ٢
 ٢٩٧اإلیضاح ص -  ٣
 ١٤٥ص ٢جالدیوان   -  ٤
 ٢٧٥ص مصدر السابق جال  -  ٥
 ١٣٦ص ١ج المصدر نفسه  -  ٦
 ١٦ص ٣ج المصدر نفسه -  ٧



 ٧٦

لغة: (( یقال لطف به وله ، بالفتح ، یلطف لطفا اذا رفق به ... ویقال لطف اهللا لك أي 

  .١ما تحب برفق)) إلیك أوصل

اصطالحًا: یقول ابوهالل العسكري : (( هو ان تتلطف للمعني الحسن حتي تهجنه ، 

  ٢والمعني الهجین حتي تحسنه))

عرفه بقوله: (( التغایر سماه قوم التطلف وهو ان یتطلف الشاعر ویسمیه ابن حجة التغایر وی

  .٣بتوصله الي مدح ما كان قد ذمه ، هو او غیره))

  ومن هذه الضرب قول ابن الرومي:

  اـبل هم ملو عطایاك ٤اغبابها  *  وما مللت العطایا فاسترحت الي

  ٥وما بخلت وما امسكت ممساكا  *  امسكت سیبك اضراء لرغبتهم

مي یجد العذر للممدوح علي بخله ومنعه العطاء ، فیدعي ان الممدوح قد اغدق ابن الرو 

االموال علي الناس مرات ومرات حتي اصابهم الملل من ذلك وطلبوا منه عدم اعطائهم ، 

  فهدف ابن الرومي من ذلك تحسین وتجمیل صورة هذا البخیل في عیون ناقدیه.

  وایضا یقول ابن الرومي:

  هـــفقلت من بغضه عندي وعبط  *  رد متعمداً وقائل لم هجوت الو 

  ٦عند الریاث وباقي الروث في وسطه  *    كأنه سرم بغل حین یخرجه

  

في هذین البیت یخالف ابن الرومي طبیعة النفس البشریة التي جبلت علي حب الجمال 

المتمثل في الورود وهو ههنا یذم الورد ویشبهه بروث البغل فانظر الیه كیف تلطف للمعني 

  الحسن حتي هجته.

                                                
 ة لطفماد ١٢لسان العرب ج -  ١
 ٤٢٧الصناعتین ص -  ٢
 ٢٢٧ص ١جب دخزانة اال -  ٣
 الغب : اذا شربت االبل یوما ومنعت یوماً  -  ٤
 ١٢ص ٥جالدیوان  -  ٥
 ٩٣ص ٤جالمصدر السابق  -  ٦



 ٧٧

  وایضا یقول:

  اذا ما اضطررت وفي الحال ضیق  *  واني لذو حلف حاضر

  ١یدافـع بـاهللا مـا الیـطیـــق  *  وهل من جناح علي مرهق

یتلطف ابن الرومي لهذا الفعل القبیح وهو حلف الیمین الكاذبة وهو یرید ان یحسن هذا الفعل 

  بادعائه ان الذنب والمسئولیة لمن ارتكبه.

                                                
 .٢٧٢ص ٤الدیوان ج  -  ١



 ٧٨

وتبعت الشئ تبوعًا:  األفعاللغة: جاء في لسان العرب: (( تبع الشئ تبعًا وتباعًا في 

  ١ ، واّتبعه واتبعه وتتبعه قفاه وتطلبه متبعًا له)) . أثرهسرت في 

  متنبي .اصطالحًا: (( هو المدح بشئ علي وجه یستتبع مدحاً آخر كقول ابي الطیب ال

  ٣ ))٢خالد بأنكلهئنت الدنیا   *  ما لو حویته األعمارنهبت من 

) التي أستخدم لفظه ( نهب  و أعدائهقد بلغ الغایة في الشجاعة وقتل  بأنهفقد مدحه 

 عواستتبقتاله بل حیاتهم ،  أموالسیف الدولة لیس همه  أنلیوضح  األموالتكون لنهب 

ا ، حیث جعل الدنیا تفرح وتسعد بخلوده وبقائه الدنی إصالحهذا مدحه بكونه سببا في 

  فقد مدح المتنبي سیف الدولة بشئ علي وجه استتبع مدحه بشئ آخر.

وتنبیه الذهن وذلك  اإلدراكهذا اللون یساعد علي تنشیط  أنوجمال االستتباع یمكن في 

  وصفة المدح الثانیة. األوليعند ما یحاول الشخص الربط بین صفة المدح 

  هد هذا اللون قول ابن الرومي:ومن شوا

  ٤لكن عرضك غیر منتهك  *  وحریم مالك جد منتهك

في وجوه الخیر واستخدام لفظه (منتهك) التي تكون  األموالكریم ببذل  بأنهفقد مدحه 

  ماله كله مستباح من قبل المحتاجین ، واتبع هذا المدح بمدح آخر  أنللعرض لیوضح 

فضل عزته ومنعته فمدحه بشئ علي وجه عرضه وشرفه مصونان وذلك ب أنوهو 

  استتبع مدحه بشئ آخر.

                                                
 .مادة تبع  ٢لسان العرب ج  -  ١
 .  ٢٧٧ص  ١دیوان أبي الطیب المتنبي ج   -  ٢
 .٢٢٨المفتاح ج ص  -  ٣
 .٦ص ٥جالدیوان   -  ٤



 ٧٩

لغة: جاء في لسان العرب: (( عرض الشئ یعرض واعترض : انتصب ومنع وصار 

ة المنتصبة في النهر والطریق ونحوها تمنع السالكین سلوكها ویقال اعترض كالخشب عارضاً 

  ١ه))الشئ دون الشئ أي حال دون

والشعر اعتراض كالم في كالم لم یتمم معناه ثم  أیضااصطالحًا: (( ومن محاسن الكالم 

  فیتممه في بیت واحد كقول بعضهم . إلیهیعود 

  ٣ ))٢علي مشروع یروي ولم یصرد  *  -بمثله أخاكدع  –فظلوا بیوم 

قیل تمام  –یوقع المتكلم  أنمنصور الثعالبي بالحشو ویعرفه بقوله: (( وهو  أبوویسمیه 

،  أقسامبدونه ، ثم یتم كالمه بعد ذلك وهو علي ثالثة  األصليشیئا یتم غرضه  –كالمه 

  ٤حشو  ملیح ویسمیه الصاحب بن عباد: اللوزینج وحشو متوسط ، وحشو قبیح ))

  ولكن ابن حجة ینكر هذه التسمیة عند الثعالبي ویرد علیه بقوله:

بول منه: حشو اللوزینج ولیس بصحیح والفرق (( ومنهم من سماه الحشو وقالوا في المق

 یأتي إنمااالعتراض یفید زیادة في غرض المتكلم والناظم ، والحشو  أنبینهما ظاهر وهو 

الوزن الغیر ، وفي االعتراض من المحاسن المكملة للمعاني المقصودة ما یتمیز به  لإلقامة

  ٥كثیرة)) أنواععلي 

  ومن هذا النوع قول ابن الرومي:

  ٦قصر تلیه مطارح السمك  *  انك في –وقیت الجهل  –لم واع

  من االعتراضات التي زادت المعني فائدة . –فقوله : وقیت الجهل 

  
                                                

 مادة عرض ٩لسان العرب ج  -  ١
 لم أقف له علي قائل  -  ٢
 ٦٠البدیع ص -  ٣
 ١٣٠روضة الفصاحة ص -  ٤
 ٢٨٠ص ٢جخزانة األدب  -  ٥
 ٦ص ٥الدیوان ج -  ٦



 ٨٠

  وكذلك منه قول ابن الرومي:

  ١وأنك ممدوح فال تعد بن قدري  *    اني مادح –هداك  –تذكر 

وهو الدعاء  دخلت علي البیت فزادنه جماال وحسنا وكمل بها غرض الشاعر –فجملة هداك 

  للممدوح بالهدایه.

  قول ابن الرومي : وأیضا

  ٢وصدق المرء من خیر قوله *   لراض بحظي من ضمیرك قانع –واني 

  جماال  األصليقد زادت المعني  –وصدق المرء من خیر قوله  –جملة  أننجد 

  .د بها النظم فصاحة والكالم بالغةوكست اللفظ بهاًء وزا

                                                
 ٣٧ص ٣دیوان جال -  ١
 ١٤١ص ٤ج المصدر السابق -  ٢



 ٨١

لغة : جاء في لسان العرب : (( جرد الشئ یجرده جردًا او جّرده : قشره وجرد الجلد یجرده 

  .١جردًا : نزع عنه الشعر))

اصطالحًا : عرفه بن االثیر بقوله : (( إخالص الخطاب لغیرك وأنت ترید به نفسك ال 

  .٢المخاطب نفسه))

طلب التوسع في الكالم وثانیهما ان  ونجد ان هنالك فائدتان تتحققان من التجرید اولهما

المخاطب یستطیع بالتجرید اجراء االوصاف من مدح او ذم او غیرها علي نفسه ، في صفة 

  یخاطب بها غیره ویكون بهذا قد ابعد االحراج عن نفسه.

وسر جمال هذا اللون یتمثل في صدق العاطفة وقوة االنفعال الذي تحسه عندما تقرأ ابیاتا 

  اللون ، فالشاعر یطلق العنان لنفسه دون قیود لعلمه ان ما یقوله لن یالم علیه .شعریة لهذا 

  ومن شواهد التجرید عند ابن الرومي قوله:

  إن نأي المزن فسحقاً   *  للمزن برقًا  ٣التشم

  ٤اً ــحماد االندین افق  *  يــوانتجع افق بن

  ( انتجع).فقد جرد ابن الرومي من نفسه شخصا آخر وأخذ یخاطبه (التشم) و 

                                                
 مادة جرد ٢لسان العرب ج -  ١
 ٤٠٥ص المثل السائر -  ٢
  لمحهشام البرق :  -  ٣
 ٢٦٨ص ٤جالدیوان   -  ٤



 ٨٢

لغة: جاء في لسان العرب : (( یقال: هما زوجان لالثنین وهما زوج ، كما یقال هما 

سیان وهما سواء ، ابن سیدة: الزوج الفرد الذي له قرین والزوج لالثنان ، وعنده زوجا 

  .١))وأنثياثنین وقیل یعني ذكرا  أونعال وزوجا حمام یعني ذكرین 

  یزاوج بین معنیین في الشرط والجزاء كقول البحتري: أناصطالحا: (( وهي 

  ٢الواشي فلج بها الهجر إلي أصاخت *  اذا ما نهي الناهي فلج بي الهوي 

  :وقوله

  ٤ ))٣تذكرت القربي ففاضت دموعها  *  دماؤهااذا احتربت یوما ففاضت 

في الشرط والجزاء بترتیب  اخةواإلصقد زاوج بین النهي  األولفنجد البحتري في البیت 

اللجاج علیهما ثم في البیت الثاني زاوج بین االحتراب وتذكر القربي في الشرط والجزاء 

  بترتیب الفیض علیهما.

ومواجهة المخاطب بغیر ما یتوقع وذلك  المفاجأةجمال المزاوجة یتمثل في  أنونجد 

وقا لمعرفة جملة الجواب فیثیر سمع جملة الشرط فانه یكون متلهفا ومتش إذاالن السامع 

  في نفسه الدهشة والجمال. األمرهذا 

  ومن هذا النوع قول ابن الرومي:

  ٥علیهم ، فاحتوته الصنائع أغارت  *  رعشفاحتووا مال م أغارواما  إذا

 إذا  أنهمیوضح  األولوترابطا فالشرط  فنجد هنا شرطین وجوابین ونجد بینهما تالزماً 

 سیتعرضون لمثل هذا الغزو  أیضاً  إنهمجوابه فیقول  یأتيلیها ع وأغارواغزوا منطقة 

  واخذوا  واً هزموا عدّ إذا  أنهموالشرط الثاني یوضح  واإلغارة

  
                                                

  مادة زوج. ٦لسان العرب ج -  ١
  ٨٥ص  ١م ج ١٩٨٧البحتري : أبو عبادة الولید ، دیوانه دار الكتب العلمیة بیروت  -  ٢
  ٣٠١ص  ١المصدر السابق ج  -  ٣
 ٢٩٧اإلیضاح ص -  ٤
 ١٩٤ص ٤الدیوان ج -  ٥



 ٨٣

منهم  یأخذ أیضاالمعروف الذي یبذلونه في وجوه الخبر هو  أنجوابه لیقول  یأتيماله 

  .أموالهم

  ومن هذا النوع أیضا قول ابن الرومي : 

   ١الذي كنت ارتجي      *       أتیحت له تلقاء غیري مصادرإذا ورد المال  

  

                                                
 ٨٣ص ٣الدیوان ج -  ١



 ٨٤

  .١جرت)) األنهاراطرادا تبع بعضه بعضا واطرد الماء كذلك واطردت  األمرلغة : (( اطرد 

غیره وآبائه علي ترتیب الوالدة من غیر تكلف  أوالممدوح  بأسماءاصطالحا: ((وهو أن یأتي 

وسهولة انسجامه كقول  أطرادهفي تحدرها كالماء الجاري في  األسماءتي تكون في السبك ح

  الشاعر :

  ٣))٢بعتبة بن الحارث بن شهاب  *  إن یقتلوك فقد ثللت عروشهم

  وجاء في العمدة انه لما سمع عبدالملك بن مروان قول درید بن الصمة:

  ٤بن زید بن قارب أسماءذؤاب بن   *  قتلنا بعبداهللا خیر لداته

  ٥قال كالمتعجب: لوال القافیة لبلغ به آدم))

 وأهلصاحب الطراز فیري أن ذكر أمهات وجدات الممدوح لیس محمودًا عند البلغاء  أما

قدر الممدوح (( وقد عیب علي ابن نواس في  وٕانزالالعلم بالمدائح الشعریة لما فیه من الركة 

  ذكر المه في مدحه حیث قال: األمینمدحه لمحمد 

  ٦لعقد حباله استحكام أمال  *  جعفر أبینةابن زبیدة ب أصبحت

  فان مثل هذا مما یعد في القبح في مثل هذا المقام ، وهكذا قوله:

  ٧نسبت وال كالخیزران إذا  *  موسي       أمولیس كجدتیه 

  .٨یكون بالرجال ال من جهة النساء إنما،  اإلنسانكان هذا مكروها ، الن شرف  وٕانما

  

  
                                                

  مادة طرد ٢المصباح المنیر ح -  ١
شاعر هو ربیعة أبو ذؤاب ، انظر معجم شواهد العربیة لعبد السالم محمد هارون مكتبة الخانجي مصر  ال -  ٢

  ١٣٧ص  ١٩٧٢
 ٣١٨اإلیضاح ص -  ٣
  ٣٦الصمة ، درید ، دیوانه ، تحقیق عمر عبد الرسول ، دار المعارف ، ص  -  ٤
 ٨٢ص ٢جالعمدة  -  ٥
 ٤٩١دیوان أبي نواس  ص   -  ٦
 ٥٥٣ المصدر السابق ص  -  ٧
 ٩٤ص ٣جالطراز   -  ٨



 ٨٥

وجمال  .١الكثیرة الهدف منه اقامة الوزن وتحلیة النسب األسماءن ایراد ویري ابن رشیق ا

االطراد یتمثل في هذه السهولة والسالسة واالنسیاب في تسلسل اسماء اآلباء واالجداد وما 

  فیه من موسیقا وتناغم وهذا فن الیتاتي اال لمن صفت قریحته وملك ناصیة االدب.

  :ومن شواهد االطراد قول ابن الرومي

  ٢أبا حسن ، أعني علي بن احمدسأحمد ـ بعد اهللا ـ في كل مشهد   *  

  في هذا البیت جمع الشاعر كنیة الممدوح واسمه واسم ابیه دون تعسف وال تكلف.

                                                
 ٨٣العمدة ص -  ١
 ٢٧٣ص ٢جالدیوان  -  ٢



 ٨٦

الكاتب بالجهل  أویظهر الشاعر  أنیعرفه صاحب روضة الفصاحة بقوله: (( هو 

كذا تباهال ، وتجاهال وذلك ممدوح  أممه به ، ویقول: ما اعلم هو كذا بالشئ مع عل

  عند البلغاء ومثاله قول المتنبي: 

  ٢))١د وهو في كبدي جمرو ر في بب  *   خمر أمماء الغمام  أمأریقك 

البالغیة التي من اجلها یستخدم هذا النوع منها المبالغة في  واألسرارتتعدد النكات و 

هالل وأبو  ٣التدلة في الحب أوالتقریر  أوالتوبیخ  أوالتحقیر  أوظیم التع أوالمدح والذم 

الكالم وتثبیته فیقول: (( تجاهل العارف  تأكیدمنه  األساسهذا النوع الغرض  أنیري 

ما یعرف صحته محرج ما یشك فیه لیزید بذلك  إخراجومزج الشك بالیقین: هو 

قران فنجد بعض البالغیین قد عدل عن ال أسالیبوالن هذا النوع قد ورد في  ٤تاكیدًا))

القران  أسالیبمع  تأدباهذه التسمیة وسمي هذا النوع (سوق المعلوم مساق غیره) وذلك 

وتنزیها هللا تعالي عن تلك الكلمة (تجاهل) ، ویشترط ابن حجة وجود الشبة بین المشبه 

لیا من الشبه ، لم والمشبه به فیقول (( فان كان السؤال عن الشئ الذي یعرفه المتكلم خا

 ٥یكن من هذا الباب ، بل یكون من باب آخر كقوله تعالي: " ما تلك بیمینك یا موسي "

في تجاهل العارف بل  إلیهجل المبالغة  في التشبیه المشار ألفان السؤال هنا ، ما وقع 

  . ٦))أخريهو لفائدة 

 ألمرك بتجاهلك االستماع وذل أدبتجاهل العارف یتمثل في التنبیه علي  وسر جمال

  تعلمه سلفا وهذا فیه كثیر من اللطف وحسن المعاشرة. أنت
                                                

  ١٢٣ص  ٢دیوان أبي الطیب المتنبي ج -  ١
 ١٣٥روضة الفصاحة ص -  ٢
 ٥٠بدیع القران ص -  ٣
 ٣٩٦الصناعتین ص -  ٤
 ١٧سورة طة أیه  -  ٥
 ٢٧٤ص ١جخزانة األدب  -  ٦



 ٨٧

  

  ومن شواهد تجاهل العارف عند ابي الرومي قوله:

  ١من ماء خدك ام عصیر  *  اعصیر خمرك هذه 

فهو یعلم ان الخمر یكون من عصیر العنب والتمر وغیرهما ولكنه تجاهل تلك المعرفة 

  الحب قد سلبه عقله. كأنمامن الیعلم للمبالغة في التغزل وساق مساق 

                                                
 ٨ص ٣جالدیوان  -  ١



 ٨٨

وشوَّر : أمأ ، یكون ذلك بالكف والعین والحاجب ،  إلیه أشارلغة: جاء في لسان العرب: (( 

  انشد ثعلب :

  ٢ ))١األصابعتشیر  أن وٕاالهناك   *     حاجب إشارة إالنسر الهوي 

دني لمح یستدل علي ما اضمر المعاني الكثیرة بألیل علي اصطالحًا : (( اشتمال اللفظ الق

  من طویل الشرح كقول امرئ القیس:

  ٤))٣أفانین جري غیر كز وال وان  *  علي هیكل یعطیك قبل سؤاله

الجودة في  أوصافمعاني كثیرة تشمل جمیع  إلي) یشیر فنجد أن قوله: ( أفانین جري

  الخیول. الخیول مع نفي الكزازة والوني وهما من عیوب

  إليالید الن المشیر بیده یشیر دفعة واحدة  ةإشار  وقد ربط ابن حجة بین هذه التسمیة و

من اعتبار صحة الداللة  اإلشارةكثیرة والبد في  ألفاظ إلي، لو عبر عنها بلفظ الحتاج  أشیاء

 ارتهفإشمعناه ،  إلیهلم یفهم المشار  أن، وحسن البیان مع االختصار الن المشیر بیده ، 

  ٥معدودة من العبث)

  قول ابن الرومي: اإلشارةومن شواهد 

  ٧وحسبك باسمه فصل الخطاب  *  بني زریق ٦عبید اهللا قرم

  الممدوح. وأخالقمعان كثیرة تشمل شهامة وكرم  إلي إشارةففي قوله (فصل الخطاب) 

                                                
  جالس ثعلب ، شرح وتحقیق ، عبد السالم هارون ، دار المعارف ثعلب ، أبو العباس احمد بن یحي ، م -  ١

 ١٤٩ص   ٢ج 
 مادة شور ٧لسان العرب ج  -  ٢
  ٩١دیوان امرئ القیس ص  -  ٣
، تحقیق .د. نهي عارف الحسن ، دار صادر  صرة القریضفي نَ  ضصرة االغریالعلوي ، المظفر بن فضل ، نُ  -  ٤

 ٣٤ص ١٩٩٥هـ  ١٤١٦ ١، بیروت ط
 ٢٥٨خزانة األدب ص انظر -  ٥
 القرم : السید وبنو زریق جماعة من األنصار -  ٦
 ٢٨٤ص ٢جالدیوان  -  ٧



 ٨٩

آخذًا في معني فیستثني في بعضه ، فیعتقد  اإلنسانیكون  أن((  ماأفضلههما ضربان 

عیب في الممدوح استثني منه المادح في مدحه  أوما بعد االستثناء یكون نوع ذم  أنالسامع 

  قطعا له مثال ذلك قول النابغة. األولللمدح  تأكیداً تكملة االستثناء توجب  فإذا

  ٢ ))١من قواع الكتائب بهن فلول  *  والعیب فیهم غیر ان سیوفهم

هذا النوع كثیرة منها (سوي ) و(غیر) و(لكن) و(إال) و(حتي)  تأكیدالمستخدمة في  واألدوات

  و(بید) و(بید) و(لوال). 

 بأداةتتمثل في المفاجأة غیر المتوقعة فان المتكلم عندما ینطق  األسلوبوبالغة هذا 

المستثني مؤكدا  یأتيللمستثني منه ولكن  المستثني سیكون مخالفا أناالستثناء یتوقع السامع 

  ومثبتا للمستثني منه علي خالف التوقع فیحدث في النفس دهشة وجماًال.

  ومن شواهد هذا الضرب قول ابن الرومي:

  ٣التقع العین علي شبهه  *  لیس به عیب سوي انه

هذه  أذهانناتستقر في  أنیكون فیه عیب (فال) هنا نافیة للجنس ، وقبل  أنفهو ینفي 

ظل نیلحق به و  أنهناك شیئا من العیب یمكن  أناالستثناء (غیر) لتوهم  أداة تأتيالحقیقة 

في حالة ترقب وشوق لمعرفة هذا العیب ، حتي عندما ینتهي من قول الشطرة الثانیة من 

هو تثبیت لنفي  وٕانمابه الشاعر لم یكن كذلك  إلینا وأوحيما توهمناه عیبا  أنالبیت یتبین لنا 

  نس العیب وترسیخ له.ج

  قول ابن الرومي: أیضاومنه 

  ٤سوي منع المحب من العناق  *  نواهد الیعد لهن عیب

                                                
  ٤٤ص  ٣الذبیاني ،النابغة ، دیوانه ، تحقیق محمد أبو الفضل ، دار المعارف ط   -  ١
شأة دار الحلبي ، نجم الدین احمد ابن إسماعیل بن  األثیر ، جواهر الكنز ، تحقیق محمد زغلول سالم ، من  -  ٢

 ٢٠٦صالمعارف ، اإلسكندریة ، د. ت ، 
 ٣٥٦ص ٦جالدیوان  -  ٣
 ٢٨٩ج ص المصدر السابق -  ٤



 ٩٠

  

استثناء تلیها صفة  بأداةیثبت لشئ صفة مدح ویعقب  أنالضرب الثاني فهو: ((  أما

  .١))أخريمدح 

 عما قبلها مدحًا وذمًا كانت األداةبعد  اختلف ما إذاونالحظ في هذا الضرب انه 

  انه جمیل. إالالجملة مجرد اسثتناء مثل الجو خانق 

  ومن هذا الضرب قول ابن الرومي:

  ٢*    اراه كثیر ارخاء الستور  فقلت: هو المهذب غیر اني

هناك  أنثبت لممدوحه صفة التهذیب فلما جاء االستثناء وقع في وهمنا أفالشاعر 

) وهي كنایة رخاء الستورینقص من هذه الصفة ثم یجئ قوله ( كثیر إعیبا  أونقصا 

یراه احد بما یقوم به من عمل وهذا الكالم یبعد عننا الوهم الذي  أننه الیرید أعلي 

  ویثبتها. األولياستقر عندنا بنقیصه الممدوح ویؤكد الصفة 

استثناء  بأداةیثبت للشئ صفة ذم ویعقب  أنالذم بما یشبه المدح فهو: ((  تأكید أما

  .٣انه جاهل)) إالقولك فالن فاسق ، ك أخريتلیها صفة ذم 

  ومن هذا الضرب قول ابن الرومي:

  ٥محة ٤*   في ریقها من سلحها    خالصة النتن ولكنها

(لكن) بصفة مدح ولكنه  األداةیأتي بعد  أنالشاعر یذم امرأة برائحتها النتنة فتوقعنا 

رائحة كریهة ریقها الذي تمجه من فمها فیه  أنوهي  أخريخالف توقعنا وجاء بصفة ذم 

  بصفة ذم بعدها. األداةالذم قبل  تأكیدوكان الغرض من هذا 

                                                
 ٢١٢االیضاح ص -  ١
 ٢٣١ص ٣الدیوان ج -  ٢
 ٢١٣ص  االیضاح -  ٣
 ائطالسلح : الغ -  ٤
 ٣٢ص ٢جالدیوان  -  ٥



 ٩١

  ١لغة: ( غایرة مغایرة وغیارا: بادله ، یقال: غایره بالسلعة : بادله بها)

یتضاد المذهبان في المعني حتي یتقاوما ، ثم یصحا جمیعًا ، وذلك  أناصطالحًا: (( هو 

  ٢)) أفكارهمنان الشعراء ، وتصدقهم وغوص من افت

 أمرالقصاص  أنومن ثم نجد ابن رشیق یعطینا مثاال من التغایر بین شاعرین احدهما یزعم 

  :األولفیقول  الرأيالیتفق معه في  واآلخرالبد منه لشفاء النفوس 

  ٣الدماء الشافیات تكال إن  *   بأكفهمالیشربون دماءهم 

  :ویقول األخر

  ٥))٤بواء ، ولكن التكایل بالدم   *  لم یكن له  بأمرير فیقتل خی

  قول ابن الرومي: هذا اللون ومن

  األممله الرقاب ودانت خوفه   *ان یخدم القلم السیف الذي خضعت    

  مـمازال یتبع ما یجري به القل  *      والموت ال شئ یعادله –فالموت 

  ٦خدم أرهفت ا مذالسیوف له أن  *      بریت إذ األقالمكذا قضي اهللا في 

فالمغایرة تكون في تلك المقارنة التي یعقدها ابن الرومي بین السیف والقلم وهو هنا یفضل 

 إنومن ثم فهو خادمه ، ولكن نالحظ  بأمرهالسیف یأتمر  أنالقلم علي السیف ویدعي 

م في تماأبو معظم الشعراء كانوا یخالفون ابن الرومي الرأي ویفضلون السیف علي القلم ومنهم 

  قوله:

  ٧في حده الحد بین الجد واللعب  *  من الكتب  أنباءالسیف اصدق 

                                                
 ، مادة غایر. ١جالمعجم الوسیط  -  ١
 .١٠٠ص ٢جالعمدة  -  ٢
 ل لم اقف له علي قائ -  ٣
  ٣٥٩البیت لجابر بن حني ، انظر معجم شواهد العربیة ص  -  ٤
  .١٠١-١٠٠ص  ٢العمدة ج -  ٥
 .٥٩ص ٦جالدیوان  -  ٦
دار ، قدم له وشرح هوامشه راجي األسمر وس ، شرح دیوان ابي تمام للخطیب التبریزي ، ابوتمام ، حبیب بن أ -  ٧

 .٢١٨ص ١م ج١٩٩٨ ٣بیروت طالكتاب العربي ، 



 ٩٢

  وكذلك یتفق معه الشاعر الذي مأل الدنیا وشغل الناس ابوالطیب المتنبي في قوله:

  .١المجد للسیف لیس المجد للقلم  *  حتي رجعت واقالمي قوائل لي

                                                
 –دار المعرفة  –ري ببي: ابوالطیب احمد بن الحسین ، دیوان ابي الطیب المتنبي یشرح ابي البقاء العكالمتن -  ١

 ١٥٩ص ٣جبیروت 



 ٩٣

وَرصدًا : قصد له علي الطریق یرقبه ، ویقال رصد النجم ، ورصده لغة : (رصده ْرصدًا ، 

  .١بالخیر وغیره : رقبه)

اصطالحًا: (( هو ان یكون اول البیت شاهدا بقافیته ، ومعناها متعلقا به ، حتي ان الذي 

  .٢یعرف قافیة القصیدة التي البیت منها اذا سمع اول البیت عرف آخره وبانت له قافیته ))

 "اللون ایضا بالتسهیم والتوشیح والتبیین والتوأم ومن امثلته من القران قوله تعالي:  وسمي هذا

فالذي یستمع الي الفاصلة االول (طلوع  ٣"وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

  الشمس) یتبادر الي ذهنه مباشرة الفاصلة االخري ( قبل الغروب) .

ولیكن في صور كالمك دلیل حاجتك كما ان خیر  وتحدث الجاحظ عن هذا اللون فقال: ((

  .٤ابیات الشعر اذا سمعت صدره عرفت قافیته))

كما تحدث عنه ابن قتیبة بقوله: (( والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر علي 

. وجاء في العمدة أن ابن عباس  ٥القوافي وأراك في صدر بیته عجزه وفي فاتحته قافیته))

البیت قبل تمامه فقد حكي ان ابن ابي ربیعة جلس الي ابن عباس رضي كان یدرك عجز 

اهللا عنه فابتدأ ینشده (تشط غدا دار جیراننا) فاتمها ابن عباس ( وللدار بعد غٍد ابعد) فقال 

  ٦له عمر: هكذا صنعت))

  

  

                                                
 مادة رصد.  ١المعجم الوسیط ج  -  ١
 .١٦٧نقد الشعر ص -  ٢
 .١٦سورة سبأ آیة  -  ٣
 .١١٦ص ١جالبیان والتبیین  -  ٤
تحقیق احمد محمد شاكر ، دار التراث العربي ،  مصر ، د.ت  الشعراء ، ، الشعر و ابن قتیبة ، ابوعبداهللا -  ٥

 .٩٩ص ١ج
 ٣٣،  ٣٢ص ٢جالعمدة   -  ٦



 ٩٤

ویتفاوت الناس في ادراك هذا اللون ولكن كلما كان للمرء قدم راسخة في قول الشعر او 

تماع الیه كان اقدر علي ادراك القافیة من غیره ، وجمال االرصاد یتمثل في الشعور االس

باالرتیاح والبهجة عندما یتبین الشخص ان ما توقعه من تخمین لعجز البیت وقافیته قد 

  تحقق بالفعل.

  ومن شواهد االرصاد عند ابن الرومي قوله :

  لست بذي بخلاتصحب ذا بخل و     *       وكم قائل قد قال فیك مرة

  ١فقلت:انا المفتاح والقفل صاحبي *  وهل یوجد المفتاح اال مع القفل

یستطیع السامع بقلیل من النظر ان یعرف بقیت البیت وقافیته فروي البیت الالم یحتم ان 

تكون كلمة (القفل) هي القافیة والذي حتم ذلك ورود كلمة (القفل) في الشطر االول من 

الیتم معناه اال اذا كان (المفتاح) والقفل مقترنین مع بعضهما البعض  البیت وان معني البیت

  .مصاحبته للبخیل لدعم الحجة التي ادعاها الشاعر وهي

                                                
 .١٩١ص ٥جالدیوان  -  ١



 ٩٥

یرجع رجعا ورجوعًا ورجعي مرجعًا قال ابن السكیت هو  األمرلغة: (( رجع من سفره وعن 

  ١نقیض الذهاب))

هو أن تذكر شیئا ثم ترجع عنه ، مثل قولك : لیس له عقل ، بل مقدار ما  اصطالحًا : ((

  ٢یوجب الحجة علیه))

  بقول زهیر: األدبوقد مثل لها صاحب خزانة 

  ٣والدیم األرواحبلي وغیرها   *  قف بالدیار التي لم یعفها القدم

ؤیة ما حصل لها من التغیر  هل بها من ر ذوالنكتة فیه ، كأنه لما وقف بالدیار غرته روعة 

عقله وتحقق ماهي علیه من الدروس فقال بلي  إلي، فقال لم یعفها القدم ، ثم رجع 

  . ٤))عفت

 أوشك  إزالة أوتثبیت معني  أوبالغیة كثیرة منها الرجوع عن موقف  أهدافوالرجوع له 

لم یكن الرجوع  ذاإ أمانقض كالم سابق وفي هذه الحالة فانه یكون في غایة الجمال والكمال 

  ن هذا الیعد من الرجوع البالغي.غیة ، بل كان لمجرد تصحیح خطأ فإلنكتة بال

  ومن شواهد الرجوع عند ابن الرومي قوله:

  الحشر؟! إليوتخبو مصابیح السماء  *ــــا ترجف الدنیا وتهوي جباله أال

  ٥رــغرتك المقدوح منها سنا الفجببلي قد خبت ، لكن سطوت علي الدجي* 

فالشاعر كان في حالة من الشك وعدم الیقین وهو في حالته الحزینة تلك ، اخذ یسال 

في وجهه ، ولكنه لما  أبوابهاهل ارتجفت الدنیا وهوت جبالها وخبأت مصابیحها وسدت 

  كالمه  إليما فعلته الدنیا به عاد  وأدركعقله وفكره  إليعاد 

  

                                                
 مادة رجع ١ج المصباح  المنیر -  ١
 .١٢البدیع في نقد الشعر ص -  ٢
 ١١٦م ص ١٩٨٢ابن أبي سلمي زهیر ، دیوانه ، تحقیق فخر الدین قباوة ، دار األفاق الجدیدة بیروت ،  -  ٣
 ٢٨٢ص ٢خزانة األدب ح -  ٤
 ٦٤ص ٣جالدیوان  -  ٥



 ٩٦

له  أدارتالدنیا  أنت مصابیحها كنایة عن السابق ورجع عن شكه بقوله : بلي تغیرت وخبأ

  ظهرها.

  ومن هذا النوع أیضا قول ابن الرومي :

   ١بلي، قد رأي الساهي ومن یتفقد     *      الم تر زلفي صاعد عند ربه 

علـــي المخاطـــب تشـــككه فـــي قبـــول عبـــادة یســـتنكر الشـــاعر  مـــن البیـــت األولـــيفـــي الشـــطرة 

لشاعر عن استنكاره ویؤكـد قبـول هـذه العبـادة لغیـره بقولـه وفي الشطرة الثانیة یرجع ادوح، مالم

  بلي . 

  
                                                

 ١١٧ص ٢جالدیوان  -  ١



 ٩٧

  .١تحفظت منه)) أيلغة: (( احترس منه ، تحّرز ، وتحرست من فالن واحترست منه بمعني 

بما یخلصه  فیأتيله ، المتكلم بمعني یتوجه علیه فیه دخل فیفطن  یأتي أناصطالحًا: (( هو 

 ٢من غیر سوء))تخرج بیضاء  في جیبكمن ذلك ومثاله في كتاب اهللا عز وجل : (( اسلك یدك 

تدخل في البرص والبهق وغیر ذلك  أن إمكانفاحترس بقوله سبحانه وتعالي: من غیر سوء عن 

  ، ومثال ذلك في الشعر قول طرفه .

  ٣تهمي صوب الغمامة ودیمة  *  فسقي دیارك غیر مفسدها

  ٤فقوله غیر مفسدها احترس من مقابله وهو محو معالمها))

التكمیل بزیادة  یأتيالمعني قبل التكمیل صحیح تام ثم  أنوالفرق بین االحتراس والتكمیل والتتمیم 

لیتمم نقص المعني ونقص الوزن معا  یأتيمعني ، والتتمیم  أوبفن زائد  أمایكمل بها حسنه 

  ٥علي المعني ، وان كان تاما كامال ووزن الكالم صحیحاً واالحتراس الحتمال دخل 

  ومن شواهد االحتراس قول ابن الرومي:

  ٦*    قلب المدح ذات یوم هجاء   -داما ظلما  إن –بخس الثواب  إن

قلة العطاء مطلقا  أندام ظلمًا)) حتي الیتوهم السامع  إناستخدم الشاعر الجملة االحتراسیة (( 

قلة العطاء بصورة دائمة هي التي تكون  أنیؤكد  أن أرادهجاء ، ولكن هي التي تقلب المدح 

  مدعاه لذلك.

  وكذلك منه قول ابن الرومي:

  ٧إبدالمكانه *   ولبني وهب من الناس  –حین یخلو  –لكل بدیل 

                                                
 مادة حرس. ٣جلسان العرب  -  ١
 .٢٨/٣٢القصص آیة  -  ٢
  ١٧٧م ص ١٩٩٩ ١العبد ، طرفه ، دیوانه ، شرح عبد القادر محمد مایو ،دار القلم العربي ، ط -  ٣
 ٤٨٦ص ٢جخزانة األدب  -  ٤
 .٢٤٥تحریر التحبیر ص -  ٥
 ٧١ص ١جالدیوان  -  ٦
 ١٨٠ص ٥المصدر السابق ج -  ٧



 ٩٨

  

 إنسانجاء بالجملة االحتراسیة (حین یخلو) حتي الیتوهم السامع ان الشاعر یقصد ان كل 

  .أو قیداخیه دون شرط  یمكن ان یحل محل

  وكذلك من شواهد االحتراس قول ابن الرومي:

یقول  ٣الي خیر واهب –ولم تظلم  – ٢ففاءت  *  ١ولكن تصدت وانحرفت لحرفتي

ملة االحتراسیة جالشاعر انه رجع الي اهللا تعالي حامًال الخیبة والیأس في نفسه واستخدم ال

  ظلم الشاعر لغیره.(لم اظلم) لینفي توهم قد یتبادر الي الذهن ب

                                                
 الحرفة : هنا بمعني الخیبة -  ١
 فاءت : عادت  -  ٢

 ٢٣١ص ١الدیوان ج -  ٣



 ٩٩

َ◌مع : الذي بلغ    أشده.لغة: ((جمعت الشئ المتفرق فاجتمع ، والرجل المجتِّ

  .١قد لبست الدرع والخمار والملحفة)) أيشبت : قد جمعت الثیاب ،  إذاویقال للجاریة 

  اصطالحًا : (( هو أن تدخل شیئین فصاعدًا في نوع واحد كقوله: 

  ٢مفسدة  أيمفسدة للمرء   الفراغ والشباب والجدة   * أن

  .٤))" ٣المال والبنون زینة الحیاة الدنیا "وقوله تعالي : 

نجده جمع بین الفراغ والشباب والجدة في حكم واحد وهو كونها مفسدة  األولففي البیت 

وهو كونها زینة الحیاة فقد جمع بین المال والبنون في حكم واحد  القرآنیة اآلیةفي  أماللمرء ، 

  الدنیا.

  ومن هذا اللون قول ابن الرومي:

  تأبي لجارك ان یمني له التلف  *  الدین والعلم والنعماء والشرف

   ٦))٥محروم ومضطعف إلیهنیأوي   *    أربعة األركانمؤیدات من 

حروم الم إلیها الدین والعلم والنعماء والشرف في كونها یأوي  األربعة األمورفقد جمعت هذه 

  والضعیف .

  :أیضاومنه قول ابن الرومي 

  ٧*   حریرا ودیباجا وریطًا مقّطّ◌ّ◌َ◌عاً     ز خلعةمن الب أصنافاتلبس 

  الثالثة الحدید والدیباج والریط في كونها تلبس. األمورفقد جمع هذه 

  ومنه قول ابن الرومي:

                                                
 ،  مادة رجع  ٣الصحاح ج -  ١
 لم أقف له علي قائل  -  ٢
 ٤٦سورة الكهف آیة  -  ٣
 ٤٢٥المفتاح ص -  ٤
 مضطعف ومستضعف بمعني واحد . -  ٥
 ٢٥٢ص ٤جالدیوان  -  ٦
 ١٢٠ص ٤ج مصدر السابقال -  ٧



 ١٠٠

  

  الــأضاءت لضوئها اآلم  *  طالعت للعیون فیها مصابیح

  ١تمم وهاللممنحوس وبدر   *    یر شمس دجن ومشتٍر غ

  فقد جمع الشمس والمشتري والبدر والهالل في كونها مصابیح تضئ.

                                                
 ١٠٦ص  ٥الدیوان  ج -  ١



 ١٠١

  ١فانقسم)) أجزاءلغة : (( قسمته قسما من باب ضرب فرزته 

  اصطالحًا : عرفه الخطیب القزویني بقوله:

   ٢التعیین )) علي إلیهما لكل  إضافة(( وهو ذكر متعدد ثم 

  وقد مثل له بقول المتلمس:

  االذالن عیر الحي والوتد إال  *    والیقیم علي ضیم یراد به

  ٣دـوذا یشج فال یرثي له اح  *  هذا علي الخسف مربوط برمته

 إلي  وأضافالربط مع الخسف  األول إلي أضاففقد ذكر المتعدد وهو العیر والوتد ثم 

  الثاني الشج.

ثمود  فأماكذبت ثمود وعاد بالقارعة *  "في القران قوله تعالي: التقسیم  أمثلةومن 

  ٤" عاد فأهلكوا بریح صرصر عاتیة وأمافأهلكوا بالطاغیة * 

 إلي  وأضافبالطاغیة  إهالكهمثمود  إلي أضافوعاد ثم ، فقد ذكر المتعدد وهو ثمود 

  بالریح الصرصر العاتیة. إهالكهمعاد 

الشاعر قد  أنعندما یري السامع بالبهجة والسرور  إحساسفي ویتمثل جمال التقسیم 

 لإلحاطةالمعني ورد كل واحد لما یلیه الن النفس تتوق دائما  أنواعاستوفي كل 

  بجزئیات الفكرة.

  ومن شواهد هذا اللون قول ابن الرومي:

  ، واهللا الحمید أخوه أهلحتي   *      صبرت علي مغیب البدر 

  ٥د ـره فیها مدیـا عمـلدین    *  فذاك مضي آلخره ، وهذا  

                                                
 مادة قسم ٢المصباح المنیر ج -  ١
 ٢٠٢اإلیضاح ص -  ٢
 ٢٠٢المصدر السابق ص -  ٣
 ٦-٤سورة الحاقة اآلیات  -  ٤
 ٢٠٢ص ٢الدیوان ج -  ٥



 ١٠٢

فقد ذكر متعدد وهو غیاب البدر االول وظهور الثاني ثم اضاف (المضي) الي البدر الغائب 

و(العمر المدید) البدر الجدید علي وجه التعیین الن ذاك اسم اشارة للبعید وهذا اسم اشارة 

  للقریب .

  الضرب قوله ان الرومي ایضا: ومن هذا

  ١هذا یودعنا ، وهذا یكسف  *  در سمائنابان االمیر ، وبان ب

فقد ذكر المتعدد وهو االمیر والبدر ثم اضاف الوداع الي االمیر والكسوف الي البدر علي 

  وجه التعیین.

                                                
 .٢٢٤ص ٤ج دیوانال -  ١



 ١٠٣

لغة: (( فرقت بین الشئ فرقا من باب قتل فصلت ابعاضه وفرقت بین الحق والباطل 

  .١فصلت ))

  كقوله: شیئین من فتوقع بینهما تبایناً  إليتقتصد  أن اصطالحا: ((هو

  وقت سخاء األمیركنوال   *  ما نوال الغمام وقت ربیع

  ٣))٢ونوال الغمام قطرة ماء  *  بدرة عین األمیرفنوال 

وعطاء الغمام وهما من نوع واحد  األمیربین العطاءین : عطاء  الشاعر تبایناً  أوقعفقد 

  ضل عطاء الممدوح علي نوال الغمام.یف أنوهدفه من هذا التفریق 

  ومن شواهد هذا اللون قول ابن الرومي:

  ٥الشیب انبضا إذا ٤*  شباب الفتي یصمي  لشتان ما بین الشباب وضده

  ٦اــــ*  ویصطاد هذا كل صید تعرض    ینفر هذا كل صید محصل

ك بان تباینا بین الشباب والشیوخ ومن ثم فضل الشباب علي الشیوخ وعلل ذل أوقعفقد 

الشیخ فال یستطیع  أمان الطریدة التستطیع الهروب منه إذا ذهب للصید فإالشاب 

  الطریدة وغایته من هذا التفریق تفضیل الشباب علي الشیوخ. همجاراة الشاب فتهرب من

                                                
 مادة فرق ٢جالمصباح المنیر -  ١
 ٢٥د العربیة ص قائله الرشید الوطواط ،انظر معجم شواه -  ٢
 ٤٢٥المفتاح  ص -  ٣
 یصمي  : یقتل -  ٤
 انبض القوس : جذب وترصا -  ٥
 ٢٨ص ٤جالدیوان  -  ٦



 ١٠٤

  المتنبئ: الطیب أبياصطالحا: (( هو جمع متعدد تحت حكم تم تقسیمه كقول 

  ع ـ*  تشقي به الروم والصلبان والبی ٢خرشنه ١أرباضحتي اقام علي  

  ٣*  والنهب ماجمعوا والنار مازرعوا    للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا

حیث قال تشفي به  اإلجمالشقاء الروم بالممدوح علي سبیل  األولجمع في البیت 

  ٤الروم ثم قسم في الثاني وفصله))

حین موتها والتي لم  األنفساهللا یتوفي "ن في القران الكریم قوله تعالي: ومن هذا اللو 

 اجل مسمي إلي األخرىالتي قضي علیها الموت ، ویرسل تمت في منامها فیمسك 

عند منامها  مجازیاً  التي تموت موتا حقیقیا والتي تموت موتاً  األنفسفقد جمع بین .   ٥"

 األجل أدركهاالتي  األنفس إمساكقسم بینها في ثم  إیاهافي حكم واحد وهو توفي اهللا 

  .األجلحتي یدركها  فال تعود ، وترك األخرى

  ومن شواهد الجمع مع التقسیم قول بن الرومي:

  اـً في كل نائبة مفیدا عاصم  *  بلوت وجدته أیهما خوانإ

  طیبین مشاربا ومطاعماواأل  *  األحسنین ظهارة وبطانه

  ٦صلبین مغامزا ومعاجماً واأل  *  األلینین مالمسا ومعاطفا

وهما متعددان تحت حكم  األولفي البیت  وعاصماً  فقد جمع الشاعر بین كونه مفیداً 

 إليلینین أرجع األحسنین واألطیبین واأل، ثم قسم بعد ذلك و  األخوةواحد وهو صدق 

  ما یالئمه ویوافقه. إليكلمة (عاصم) فأرجع كل منهما  إليصلبین الفائدة) واأل(

                                                
 .ول المدینةحض وهو ما باض ،  جمع ر االرب -  ١
  ه : بلدة بالرومخرشن -  ٢
   ٢٢٤ص ٢دیوان أبي الطیب ج -  ٣
 ٣٠٣االیضاح ص -  ٤
 ٤٢سورة الزمر ایة  -  ٥
 ٣١٠ص ٢الدیوان ج -  ٦



 ١٠٥

  

  كثیرة ثم تجمعها مثل قول حسان : أموراً تقسیم  أناصطالحا: 

  نفعوا أشیاعهماو حاولوا النفع في   *  قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم

  ١دعـــان الخالئق فاعلم شرها الب  *  سجیة تلك منهم غیر محدثة

ثم جمعها في البیت  األولیاءونفع  داءاألع رض إليصفة الممدوحین  األولقسم في البیت 

  .٢))الثاني من حیث قال سجیة تلك

  

  ومن هذا اللون قول ابن الرومي:

  ردـــوالماء في خدیه یط  *      النار في خدیه تتقد

  ٣تقد*  دمعي یسیح ولوعتي    كأنهماضدان قد جمعا 

  

شبه بیاض ورقة خده فشبه حمرة لون خده عند خجله بالنار عند اشتعالها و  أوالً فقد قسم 

  في حكم واحد وهو كونهما ضدین. اآلمرینبالماء ، ثم جمع 

                                                
 ٣٠٤م ص ١٩٨٠ابت ، حسان ، دیوانه ، ضبط الدیوان وصححه عبد الرحمن البرقوقي، دار األندلس ، ث -  ١
 ٣٣اإلیضاح ص -  ٢
 ١٨٦ص ٢جالدیوان  -  ٣



 ١٠٦

 وأضعافهلغة: (( ضعف الشئ مثاله وقال الزجاج  : ضعف الشئ مثله الذي یضعفه 

  .١))أمثاله

في غرض  اصطالحًا: عرفه صاحب بدیع القرآن بقوله : (( هو أن یأتي المتكلم بمعني

الكالم ، ثم یعلق به معني آخر یقتضي زیادة معني من معاني ذلك  أغراضمن 

  .٢الفن))

  

  تمام: أبيوقد مثل لها صاحب الصناعتین بقول 

  اخرج ذم الفعال من عنفك  *  یخرج من جسمك السقام كما

  ٤)٣خلقك فیها اصح من خلقك  *    یسح سحًا علیك حتي یري

  

  قه ، فهما معنیان في كالم واحد .فدعا له بالصحة واخبر بصحة خل

  ومن شواهد المضاعفة عند ابن الرومي قوله:

  ته وانحالل حقودهالما عاقد  *  إال ثبات عقودها    أبتبنفس 

  ٥اـ*   فما تستزید اهللا غیر خلوده  تكلم النفس التي تم فضلها إال

 إلیه ر فقد ضمن كالمه هذا معنیین احدهما مصرح به وهو تمام فضلها والثاني مشا

  .وهو خلودها

                                                
 مادة ضعف ٨لسان العرب ج -  ١
 ١٧١بدیع القران ص -  ٢
 ٥٢٩دیوان أبي تمام ص  -  ٣
 ٤٢٣الصناعتین ص -  ٤
 ١٣٠ص ٢جالدیوان  -  ٥



 ١٠٧

لغة : (( التفت بوجهه یمنه ویسرة ولفته لفتا من باب ضرب صرفه الي ذات الیمین او 

  ١صرفته عنه )) إذاالشمال ومنه یقال لفته عن رأیه لفتا 

المخاطبة  إلي األخباروعن  األخبار إلياصطالحًا: ( هو انصراف المتكلم عن المخاطبة 

معني آخر قال تعالي جل ثناه  إليوما یشبه ذلك ومن االلتفات االنصراف عن معني یكون 

" یشأ یذهبكم ویأت بخلق جدید  أن "وقال  ٢" وجرین بهم بریح طیبة الفلككنتم في  إذاحتي  "
  وقال جریر: ٤"وبرزوا هللا جمیعًا " ثم قال  ٣

  ٦ ))٥یتها الخیامسقیت الغیث ا  *    متي كان الخیام بذي طلوح

الكریمتان نجد فیهما التفاتا وهو االنتقال من الحضور الي الغیبة ، اما البیت  فاآلیتان

الشعري فعكس ذلك فهو انتقال من الغیبة الي الحضور ، وقد ذكر ابن رشیق في كتابه 

الموصلي انه قال: قال  إسحاق، فقد حكي عن  األصمعيمن ذكر االلتفات  أول ((أنالعمدة 

  التفاتات جریر قلت وماهو فانشدني قوله: أتعرف األصمعيلي 

  بعود بشامة سقي الغمام  *  تودعنا سلیمي إذاتنسي 

  ٨ )) ٧البشام فذكر فدعا له إليتراه مقبال علي شعره اذا التفت  أما

، كان فیه تجدید لنشاط السامع  آخر إلي أسلوبانتقل من  إذاالكالم  آخر أنونالحظ 

  .لإلصغاء قاظاإی أكثرویجعله 

  ومن شواهد االلتفات عند ابن الرومي قوله:

                                                
 مادة لفت. ٢جالمصباح المنیر  -  ١
 ٢٢سورة یونس ایة  -  ٢
 ١٩سورة ابراهیم ایة  -  ٣
  ٢١سورة ابراهیم ایة  -  ٤
 ٦١٣ابن عطیة ، جریر ، دیوانه ، ضبط معانیه ایلیا الحاوي ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، ص  -  ٥
 ٥٩ -  ٥٨البدیع ص  -  ٦
  ٦١٣دیوان جریر ص   -  ٧
 ٤٦ص ٢جالعمدة   -  ٨



 ١٠٨

  

  

  ١تباشرت الموتي بقرب جواره  *  علیك سالم اهللا حیا ومیتًا 

في صدر البیت یخاطب الشاعر المتوفي ویدعو له بالسالم في حیاته ومماته ثم عجز البیت 

  یتحول من المخاطبة الي الغیبة وضمیر الهاء في (جواره) یدل علي ذلك.

  ومنه ایضا قول ابن الرومي:

  وكیف التصابي یابن ستین اشیب؟  طربُت ولم تطرْب علي حین مطرب   *

  *   أرنت علي خوط من البان اهدب     ومما حداك الشوق نوح حمامة

  ٢*   بدا ما بدا من شجوها لم تسلب            مطوقة تبكي ولم ار قبلها

یر المتكلم (طربت) ثم ینصرف من التكلم في صدر البیت االول یخاطب الشاعر نفسه بضم

  الي الخطاب فیقول (ولم تطرب) ثم ینصرف الي التكلم مرة اخري في قوله (ولم أر).

                                                
 ٢١٩ص ٣جالدیوان  -  ١
 ١٧٠ص ١جالمصدر السابق  -  ٢



 ١٠٩

لغة: ( فتن المال الناس من باب ضرب فتونا استمالهم وفتن في دینه وافتتن ایضا بالبناء 

  .١للمفعول مال عنه)

: (( هو ان یفتن الشاعر ویأتي بفنین متضادین من فنون الشعر في بیت واحد اصطالحاً 

فاكثر ، مثل النسیب والحماسة والمدیح والهجاء ، والرضاء والعزاء ، فاما ما فتن به الشاعر 

  من النسیب والحماسة قول عنترة : 

  فانني طب یاخذ الفارس المستلهم  *  ان تغد في دوني القناع

  .٢واخره حماسة)) فاول البیت نسیب

 ٣"ثم ننجي الذین اتقوا ونزد الظالمین فیها جتیًا  "ومن امثلة االفتنان في القرآن قوله تعالي 

  فقد جمع بین التهنئة والتعزیة.

ومن اصعب االفتتان الجمع بین التعزیة والتهنئة وقد جاء في العمدة : (( لما مات معاویة 

لي الجمع بین التهنئة والتعزیة حتي اتي عبید اهللا بن اجتمع الناس بباب یزید فلم یقدر احد ع

  همام السلولي فدخل فقال: ..... 

  واشكر حباء الذي بالملك اصفاك  *  فأصبر یزید فقد فارقت ذا ثقة

  اكـــكما رزئت وال عقبي كعقب  *  ال رزء اصبح في االقوام نعلمه

  اكــــفانت ترعاهم واهللا یرع  *  اصبحت والي امر الناس كلهم

  ٤اــــاذا نعیت والنسمع بمنعاك  *  وفي معاویة الباقي لنا خلف

  ومن شواهد هذا اللون قول ابن الرومي:

  وقلب تعاطاه العیون فتقصر  *  واني ودوني الشمس في بیت عزها

  ٥فجدك ادني للسفال واصغر  *    فاغض علي اقتراء عینك صاغراً 

                                                
 مادة فتن. ٢المصباح المنیر ج -  ١
 .٤٢٨المفتاح ص -  ٢
 .٧٢سورة مریم ایة  -  ٣
 .١٥٥ص ٢جالعمدة  -  ٤
 .١٣٩ص ٣جالدیوان  -  ٥



 ١١٠

جو الشاعر خصمه ، فالبیت اشتمل فالبیت االول یمدح الشاعر نفسه ، وفي البیت الثاني یه

  علي فنین متضادین وهما المدیح والهجاء.



 ١١١

الجزلة  األلفاظموافقة للمعاني ، فتختار  األلفاظتكون  أنعرفه احمد الهاشمي بقوله: (( هو 

الرقیقة ، والعبارات اللینة للغزل  ، والعبارات الشدیدة للفخر والحماسة ، وتختار الكلمات

  والمدح كقول بشار ..

  تقطر الدما أوهتكنا حجاب الشمس   *  ما غضبنا غضبة مصریة إذا

  ٢))١اـــذرا منبر صلي علینا وسلم  *    ما اعرنا سیدا من قبیلة إذا

 أن  األدیبهنالك عالقة وطیدة بین اللفظ والمعني وعلي  أنالقاهر الجرجاني  ویري عبد

ترسل المعاني علي سجیتها ، وتدعها تطلب  أنفهو یدعوك ((  ألفاظهاك المعاني تختار یتر 

ما یلیق بها ، ولم تلبس من المعارض  إالتركت ما ترید لم تكتس  إذا فإنها،  األلفاظ ألنفسها

رشیق فیجعل اللفظ بمثابة الجسم والمعني بمثابة الروح (( اللفظ جسم ،  أما ٣ما یزینها)) إال

 فإذا،  ه المعني ، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم : یضعف بضعفه ، ویقوي بقوتهوروح

 األجسامسلم المعني واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجته علیه ، كما یعرض لبعض 

ضعف المعني  إنتذهب الروح وكذلك  أنذلك من غیر  أشبهوما  رمن العرج والشلل والعو 

من المرض بمرض  لألجسامحظ كالذي یعرض  أوفرلك واقبل بعضه كان للفظ من ذ

  .٤))األرواح

فیها تهدید ووعید وعندما  ألفاظانه یستخدم إن الكریم عندما یخاطب المنافقین والكفار فآوالقر 

 "قوله تعالي في وصف جهنم  إليتكون رقیقة لینة فانظر  ألفاظهیخاطب المؤمنین فان 

القوا فیها سمعوا لها شهیقا وهي تفور *  إذالمصیر وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس ا

وفي مقابل هذه  ٥"خزنتها ألم یأتكم نذیر سألهمتكاد تمیز من الغیظ * كلما القي فیها فوج 

الیمین ، في سدر مخضود  أصحابالیمین ما  وأصحاب "الصورة یصف المؤمنین في الجنة 

                                                
 . ٥٩٠برد ، بشار ، دیوانه ، شرحه مهدي محمد ناصر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ص  -  ١
 .٣٠٧ص ٢٠٠٥ ٢غة ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، طالهاشمي ،  احمد ، جواهر البال -  ٢
 ١٤أسرار البالغة ، ص -  ٣
 ١٢٤ص ١جالعمدة  -  ٤
 ٨ -  ٦سورة الملك آیة  -  ٥



 ١١٢

ال مقطوعة وال ممنوعة ، وفرش  ، وطلح منضود ، وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثیرة

  ١"مرفوعة ، انا انشأناهن انشاءا فجعلناهن ابكارا عربا اترابا الصحاب الیمین 

  ومن امثلة ائتالف اللفظ مع المعني قول ابن الرومي:

  وقدما اذا استصرم الروم یصرم  *  هو السیف یجني كل رأس دناله

  مـــجثَّ وهامهم بین المناكب   *  فاقصر قوم وانتهو عن سفاهم

  مجاثمها سیف من البأس مخذم  *    واال فاني ضامن ان یبزَّها

  الي حیث اهوي الحق الیتلعثم  *    بكفَّي عبید اهللا یهوي نجدة

م  *  همام اذا اعوجت عوالي رماحه   ٢غدت بین احناء الضلوع تقوَّ

د نسمع الشاعر یدعو الممدوح الي الفتك باعدائه لذلك استخدم الفاظًا قویة شدیدة جزله تكا

  صخبها وجلجلتها.

                                                
 .٣٨،  ٢٧سورة الواقعة ایة  -  ١
 .٢٨٣ص ٥جالدیوان  -  ٢



 ١١٣

والجمع فروع ومنـه یقـال فرعـت مـن  أصلهوهو ما یتفرع من  أعالهلغة : ((الفرع من كل شئ 

  .١مسائل فتفرعت أي استخرجت فخرجت)) األصلهذا 

ف المـتكلم كالمـه باسـم منفـي ، بمـا خاصـة تـم یصـ أواصطالحًا : (( هو أن یصدر الشـاعر 

في القبح ، ثم یجعله  وأمافي الحسن  أماالمناسبة للمقام ،  أوصافه بأحسنذلك االسم المنفي 

 أونسـیب  أوفخـر  أوهجـاء  أویفرع منه جملة من جار ومجرور متعلقة به تعلق مـدح  أصال

التفضـیل ، ثـم یـدخل مـن علـي المقصـود بالمـدح  لبالفعـغیر ذلك ، ثم یخبـر عـن ذلـك االسـم 

فعل التفضیل ، فتحصل المساواة بـین االسـم المجـرور ا ، ویعلق المجرور بأیرهمغ أوالذم  أو

فتبقـي المسـاواة  األفضـلیةبمن وبین االسم الداخل علیـه مـا النافیـة ، الن حـرف النفـي قـد نفـي 

  عشي:الشعریة قول األ األمثلةبین ذلك ومن 

  لـغناء جاد علیها مسبل هط*     ما روضة من ریاض الحسن معشبة

  لــمؤزر بعمیم النبت مكته    *      احك الزهر منها كوكب شرقیض

  ٣))٢األصلدنا  إذامنها  بأحسنوال *       منها طیب رائحة بأطیبیوما 

ویقــول صــاحب تحریــر التحبیــر عــن التفریــع: (( وقــد ســمي بعــض المتــأخرین هــذا القســم مــن 

فــي بیــت  األصــلیقــع فــي مــا  وأكثــرالتفریــع النفــي والجحــود لتقــدم حــرف النفــي علــي جملتــه . 

  ٤بعیدا عنه)) وأماقریبا منه ،  أماوالتفریع منه في بیت آخر 

  -ومن شواهد التفریع عند ابن الرومي قوله:

  ضمها لجف ٧وال عقاب شروري  *  في اعلي معاقله ٦شابه ٥ما عفر

                                                
 مادة فرع. ٢جالمصباح المنیر   -  ١
  ٢١٩، ص ٢٠٠٥ر الجیل األعشي ، میمون بن قیس ، دیوانه بشرح یوسف شكري فرحات ، دا -  ٢
 .٣٧٢ص ١جخزانة األدب  -  ٣
 .٣٧٢تحریر التحبیر ص -  ٤
 عفر صفة للظبيالعفر : جمع  -  ٥
 شابه : جبل في دیار بني غطفان -  ٦
 شروري: جبل مطل علي تبوك -  ٧



 ١١٤

  

  ١فضـنه غذكال وال قسور في ا  *    یومًا بامنع مني یوم تمنعي

وهو االسم المنفي مع ذكر صعوبة اصـطیاده وذكـر  األولبیت فقد ذكر االصل االصل في ال

  في البیت الثاني الفرع وهو قوة الشاعر وقدرته علي اصطیادهما.

                                                
 ٢٥٤ص ٤جالدیوان  -  ١



 ١١٥

بعض النقاد یسمیه التناسب واالئتالف والتوفیق وقد عرفه صاحب االیضاح: ((أن یجمـع فـي 

وقـــول  ١به ال بالتضـــاد كقولـــه تعـــالي " الشـــمس والقمـــر بحســـبان"))الكـــالم بـــین أمـــر ومـــا یناســـ

بعضهم للمهلبي الوزیر: أنت ایها الوزیر اسماعیلي الوعد ، شعیبي التوفیق ، یوسفي العفـو ، 

  محمدي الخلق ، وقول اسید بن عنقاء الفزاري.

  ٢وفي خده الشعري وفي وجهه البدر  *  كأن الثریا علقت في جبینه

ان تقارب وتباعد التناسب من االمور التي یحكم بها علي حسن وقبح مراعاة ویري ابن حجة 

النظیر فیقـول: (( فلـو كـان ذكـر شـیئًا عـن غیـر تناسـب كـان نقصـًا وعیبـًا ، وٕان كـان جـائزًا ، 

  فإنهم عابوا علي ابي نواس قوله:

  ذبــمبرورة التك  *  وقد حلفت یمینًا 

  ٣والصفا والمحصب  *  برب زمزم والحوض

وض هنـــا اجنبـــي مـــن المناســـبة ، ألنـــه مـــایالئم المحصـــب والصـــفا وزمـــزم وٕانمـــا یناســـب فـــالح

   .٤الصراط والمیزان وماهو منوط بیوم القیامة))

ویتمثل جمال مراعاة النظیر في أن جمع الشئ الي ما یناسبه من نوعه او ما یالئمه من احد 

  .الوجوه یعزز الكالم ویجعل السامع في حالة من الوعي والیقظة

  ومن شواهد مراعاة النظیر عند ابن الرومي قوله:

  ٥وقلبي لیس یبرح مستهاما  *  فطرفي ساهر ، والجسم مضني

  

  

                                                
 ٥سورة الرحمن آیة  -  ١
 ٢٩٣ - ٢٩٢االیضاح ص -  ٢
،  وكل ما ذكر في هذا البیت اسماء لشعائر الحج ، ماعدا الحوض فانه في المحصب : مكان في وادي مني  -  ٣

 الجنة.
 ٢٩٥ص ١جخزانة االدب  -  ٤
 ١٦٢ص ٦ج  –الدیوان  -  ٥



 ١١٦

فقد جمع بین أرق العین وتعـب الجسـد وهیـام القلـب وهـي امـور متناسـبة یجمـع بینهـا احساسـه 

  باللوعة وتباریح العشق.



 ١١٧

عرفه صاحب جواهر الكنز بقوله : (( هو أن یقصد المـتكلم مـدح إنسـان أو ذمـه فیخـرج ذلـك 

دالمـة لمــا خـرج فـي جنـازة عمـة المنصـور وجلـس علــي  أبـيمخـرج المجـون ، مثـال ذلـك قـول 

ن المــؤمنی أمیـرلهـذه الحفـرة ؟ فقـال عمـة  أعـددتالقبـر ینتظـر مواراتهـا فقـال لـه المنصـور: مـا 

  وكقول الشاعر:

٢)).١*   فقل عدِّ عن ذا كیف أكلك الضب  إذا ما تمیمي أتاك مفاخراً 

ما یریـده دون أن یؤاخـذ علـي قولـه ، ألن الشـعر  إليالشاعر یصل  أنوسر جماله یتمثل في 

إذا كــان فــي إطــار الهــزل والمداعبــة تتقبلــه الــنفس ، وكــذلك وهــو فــي صــورته هــذه یكــون اقــوي 

  من كونه یأتي في صورة الجدِّ. وٕابرازهلمعني وابلغ في تصویر ا

  ومن هذا الضرب قول ابن الرومي یذم صاحب لحیه كبیرة :

  اشرعا إذامثل الشِّراعین   *   ٣قــا مائــــولحیة یحمله

  قودًا عنیفًا یتعب االخدعا  *  راً ـــتقوده الریح بها صاغ

  لم ینبعث في وجهه أصبعا  *  هــفإن عدا والریح في وجه

  ٤اــصاد بها حیتانه اجمع  *  اص في البحر بها غوصةلو غ

هزلــي هــذا الشــخص صــاحب اللحیــة الكبیــرة وكیــف أنــه  أســلوبیصــور لنــا ابــن الرومــي فــي 

تـؤلم جـانبي  فإنهـاهبـت علیهـا الـریح فـي االتجـاه المعـاكس  إذایحمل لحیه مثل شـراع السـفینة 

، وهـي لكثافتهـا یمكـن اسـتخدامها  ةأنملیجري فهو الیستطیع أن یتحرك قید  أنعنقه وٕاذا أراد 

  بدیًال عن الشبكة في اصطیاد السمك.

  أخريفي ذم صاحب لحیة  أیضاوقوله 

  ٦لكنها بغیر شعیر  *  مخالة ٥علق اهللا في عذاریك

                                                
 لم أقف له علي قائل -  ١
 ٢١٦جواهر الكنز ص -  ٢
 المائق االحمق -  ٣
 ١٩٢ص ٢الدیوان ج -  ٤
  العذار : جانبي اللحیه -  ٥
 ٣٣ص ٣جالدیوان  -  ٦



 ١١٨

  

مــن الضــحك والقهقهــة علیهــا ، فهــو  أنفســناهــذه الصــورة الســاخرة والتــي النملــك  إلــي فــأنظر 

وهـي  مخالةا الشخص بالدابة التي یعلق علي رأسها یصور كثافة الشعر علي جانب وجه هذ

  كیس یوضع فیه الشعیر لتأكل منه.

  وكذلك منه قول ابن الرومي:

  وفي وجوه الكالب طول  *  وجهك یا عمر فیه طول

  ١ففیك عن قدره سفول  *  والكلب  واٍف وفیك غدر

الكــالب فـي صــور هزلیــة یشــبه الشـاعر وجــه المهجــو بوجــه الكــالب فـي الطــول ولكنــه یفضــل 

  یتوفر عند المهجو. وهذا مما ال وٕاخالصهالوفائها 

  :أیضاویقول 

عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد التنغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم   *    اختلفا إذاوتحسب العین فكیه 

فــّكّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌ّ 

  ٢ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ِ◌ي بغل طّحان

فهـــو یأكـــل بصـــوت  األكـــلقواعـــد وآداب یلتـــزم ب لشـــخص ال أخـــريوهـــذه صـــورة كاریكاتوریـــة 

  مسموع مثل البغل.

  :أیضاویقول 

  ونــفهي مسنونه بغیر مسن  *    یكادم بعضا أضراسهبعض 

  التي للمنون الرحىدؤوب  أو  *    ال دؤوب إال دؤوب رحاها

  ٣عین الیقین اإلنسانكنت ذاك   *  یجتر حتي اإلنسانما ظننت 

  عه مثل الحیوانات المجترة.حلقه بعد ابتال إلي األكلیسترجع  أیضاوهو 

                                                
  ١٨٧ص ٥ج واندیال -  ١
 ٢٨٨ص ٦ج المصدر السابق -  ٢
 ٢٩٥ص ٦ج المصدر نفسه -  ٣



 ١١٩

القــائلین غنــي عــن تنــاول  أصــنافمــن  ألحــداصــطالحًا: قــال صــاحب الصــناعتین: (( لــیس 

یكســوها  أن أخــذوهاالمعــاني ممــن تقــدمهم والصــب علــي قوالــب مــن ســبقهم ، ولكــن علــیهم اذا 

وردوهــا فــي غیــر حلیتهــا االولــي ، مــن عنــدهم ویبرزونهــا فــي معــارض مــن تــالیفهم وی ألفاظــا

ویزیدوها في حسن تألیفها وجودة تركیبها وكمال حلیتها ومعرضها ، فاذا فعلـوا ذلـك فهـم أحـق 

  .١بها ممن سبق الیها))

  

  ومن شواهد حسن االخذ نجد قول ابن الرومي:

  ٢تلفت ملهوف ویشتاقه الغد  *  یعمل نحوه األمسیظل  أمام

  

  الذي اخذ من بیت ابي تمام:

  ٣ویكثر الوجد نحوه واالمس  *    یشتاقه من كماله غده

  

فأبوتمـام جعــل الممـدوح یشــتاق الیــه غـده ویأســي ماضــیه علیـه وأخــذ ابــن الرومـي هــذا المعنــي 

ــــین الممــــدوح والــــزمن وعــــدم انقطــــاع الماضــــي  ــــة الوجدانیــــة ب ــــه اســــتمراریة العالق واضــــاف الی

  .بالمستقبل وتلك زیادة ازداد بها المعني حسنًا وبهاءً 

                                                
 ١٩٦الصناعتین : ص -  ١
 ٢٥٢ص ١جدیوان أبي تمام  -  ٢
 ١٧٥ص ٢جالدیوان  -  ٣



 ١٢٠

عرفه ابن سنان بقوله: ((من وجوه تحسین الكالم االبتداء في القصائد ، وهو ما تحتاج 

  ١كالم یتطیر منه)) أویستفتح بلفظ محتمل  تحرز ، من ال إليفیه 

  قصیدة مدح بها البرامكة: أولنواس قوله في  أبيوأنكروا علي 

  قوله  إليشوع لباد  فلما انتهي الخ أنالبلي ،  أربع

  ٢بني برمك من رائحین وغاد*     ما فقدتم إذاسالم علي الدنیا 

واحد . ولذلك تطیر المعتصم لما مدحه بن  بأسبوعاستحكم تطیرهم ، ونكبوا بعد ذلك 

  الموصلي بقوله: إبراهیم

  لیت شعري ما الذي ابالك! یا  *  یا دار غیرك البلي ومحاك

مع فهمه وعلمه وكان خراب  إسحاقن ، وعجبوا من جواز ذلك علي فتغامز الحاضرو 

  .٣))القصر بعد ذلك بقلیل

یتأنق في ثالثة مواضع من كالمه حتي  أنالمتكلم علیه  أن اإلیضاحویري صاحب 

 ألنهاهذه المواضع مفتتح القصائد  وأولسبكا واصح معني ،  وأحسنلفظا  أعذبتكون 

ذكرنا اقبل السامع علي الكالم فوعي جمیعه ، وان  ما یقرع السمع فان كان كما أول

 أنالشاعر علیه  أنهالل فیري  أبو أما.  ٤كان بخالف ذلك اعرض عنه ورفضه

مما یتطیر ویستجفي من الكالم والمخاطبة والبكاء  أقوالهومفتتح  أشعارهیحترز في 

د ـالقصائونعي الشباب وذم الزمان السیما في  اآلالفالدیار وتشتیت  إقفارووصف 

   قـابن رشی وأما. ٥يـح والتهانـالتي تتضمن المدائ
  

                                                
 ٢٦٨سر الفصاحة ص -  ١
 ١٨٢دیوان ابي نواس ص  -  ٢
مطبعة مصطفي البابي المجید ،  منقذ ، اسامة ، البدیع في نقد الشعر ، تحقیق احمد احمد بدوي وحامد عبد -  ٣

 ٢٨٦م ص١٩٦٠هـ ١٣٨٠مصر  –الحلبي 
 ٣٥١انظر االیضاح ص -  ٤
 .٤٣١انظر الصناعتین ص -  ٥



 ١٢١

  

من  فإنهافینصح الشاعر بان یتجنب (أال) و(خلیليَّ) و (قد) فال یستكثر منها في ابتدائه ، 

  .١عالمات الضعف والتكالن

  ومن شواهد حسن االبتداء عند ابن الرومي قوله: 

  ٢ع السجامشغلها عنه بالدمو   *  زاد عن مقلتي لذیذ المنام

هذا البیت مفتتح لقصیدة تتحدث عن نكبة البصرة وما حل بها من قبل الزنج ، فكان مفتتحه 

هذا مفتتحا جمیًال ، یالئم حال الحزن وااللم الذي یعتصر قلبه واستخدم الفاظا متالئمة ال 

  ابن الرومي قوله: ابتداءمن حسن  وأیضاغرابة فیها . 

  ٣وطول بقاء لیس من بعده بعد  *    عدلك الطائر المیمون والطالع الس

فنجده قد ابتدأ قصیدته بكالم رقیق سهل واضح المعاني ، مستقال عما بعده ، مناسبا لمقام 

  المدح بحیث یجذب السامع الیه النه اول ما یقرع االذن وبه یعرف غرض الشاعر.

                                                
 ٢١٩ -  ٢١٨ص ٦جانظر العمدة -  ١
 ١٣١ص ٦جالدیوان  -  ٢
 ١٧٧ص ٢جالمصدر السابق  -  ٣



 ١٢٢

  

  عرف صاحب روضة الفصاحة بقوله:

 آخربیت في القصیدة رشیق اللفظ ، ملیح المعني یظهر للسامع انه  آخریكون  أن(( 

ما یبقي في المسامع ، وربما حفظ ونسي به ما سواه ، فان كان  آخر ألنهالقصیدة ، 

مستطرفا مستحسنا حكم للقصیدة كلها بالحسن بواسطته وان كان بخالف ذلك حكم علیها 

الغر والكواكب الزهر ومثاله قول  اآلبیاتوسط القصیدة من بالركاكة والسماجة وضاع مافي 

  المتنبي :

  ٢))١إنساناسواك  إذوشرف الناس   *  ساكنها أنت أرضاً قد شرف اهللا 

تخیر اللفظ والنظم الجید وصحة المعني ومطابقته  إلي باإلضافةویشترط في براعة االنتهاء 

  نبي بانتهاء الكالم.تكون في نهایة القصیدة ما یشعر وی أنلمقتضي الحال 

جمیع خواتم سور القرآن في غایة الحسن ، ونهایة الكمال ،  أنویري ابن قیم الجوزیة 

كالدعاء الذي ختمت به سورة البقرة والوصایا التي ختمت بها سورة آل عمران ، والفرائض 

الوعد التي ختمت بها سورة النساء ، والتبجیل والتعظیم اللذین ختمت بهما سورة المائدة و 

، والتحریض علي العبادة بوصف المالئكة الذي  األنعاموالوعید اللذین ختمت بهما سورة 

 األنفال، والحض علي الجهاد وصلة الرحم الذي ختمت بها سورة  األعرافختمت به سورة 

ووصف الرسول صلي اهللا علیه وسلم ومدحه وتسلیته ووصیته بالتهلیل التي ختمت بها سورة 

ه التي ختمت بها سورة یونس ، ومثلها خاتمة سورة هود ، ووصف القرآن ومدحه براءة وتسلیت

اللذین ختمت بهما سورة یوسف ، والرد علي من كذب الرسول صلي اهللا علیه وسلم الذي 

التي ختمت بها سورة  إنزالهوالعلة في ختمت به سورة الرعد ، ومدح القرآن وذكر فائدته 

  ووصیة الرسول التي  إبراهیم

  

  

                                                
 ٢٣١ص  ٢دیوان أبي الطیب ج  -  ١
 ١٥١روضة الفصاحة ص -  ٢



 ١٢٣

ومن حسن االنتهاء عند ابن الرومي قوله في نهایة قصیدته التي  .١ختمت بها سورة الحجر

  .٢لبمدح اسماعیل بن بل

  قـوتستنبئ الغیب الخفيَّ من العمی  *  وتسمو الي العلیاء حتي تنالها

  ٣بوجهك ذاك الطلق في یومك الطلق  *  وتلقي وجوه االولیاء وحسبهم

حسنا ویكمن هذا الحسن في وصول الممدوح الي العلیاء  فقد اختتم الشاعر القصیدة ختما

  والسؤدد والمجد الذي یؤذن بانتهاء الكالم.

كذلك من حسن انتهاء ابن الرومي ابیاته التي ختم بها قصیدته التي مدح بها صاعد بن 

  .٤مخلد

د  *  وان امرءا اضحي رجاؤك زاده د غیره لمُزوَّ   .٥وان لم یزوَّ

قصیدة بادعاء الشاعر ان الممدوح هو االمل المرتجي وان الوصول فالبیت یوحي بانتهاء ال

  الیه هو الغایة التي یسعي الناس .

  وكذلك قول ابن الرومي:

  ورد من حیاض العیش اعذب مشرب  *  فكل من ثمار العیش اطیب ماكل

  ٦بــــونعماء الیغتالها نحس كوك  *  وعش مائة موفورة في سعادة

                                                
 ١٤٢ان وعلم البیان صالفوائد المشوق الي علوم القر  -  ١
ة دة قصیر منصب االشراف علي دیوان الضیاع ، وولي الوزارة م دقلتل الشیباني هو ابو الصقر اسماعیل بن بلب -  ٢

 ).٣٦٠ص ٣جمروج الذهب  هـ (٢٦٥في العام 
 ٢٧٥ص ٤جالدیوان  -  ٣
في  هـ ووجه٢٦٥لموفق سنة عباسي واستكتبه ا: وزیر من اهل بغداد ، اسلم علي ید الموفق ال دلصاعد بن مخ -  ٤

ونقل الي دار في  هـ٢٧٥فظل في السجن الي سنة  هـ٢٧٢المهمات ، ولقب بزي الوزارتین ، وسجنه الموفق سنة 

 ).هـ٢٧٢هـ ، ٣٦٥الكامل البن االثیر حوادث  هـ (  ٢٧٦الجانب الغربي من بغداد وتوفي فیها سنة 
 ١٢٧ص ٢جالدیوان  -  ٥
 ٣٤٢ص ١جالمصدر السابق  -  ٦



 ١٢٤

اخذ في معني آخر غیره ،  إذاالمؤلف في معني من المعاني ، فبینما هو فیه  یأخذ أنهو 

یقطع المؤلف كالمه  أنبرقاب بعض من غیر  أخذا، فیكون بعضه  إلیهسببا  األولوجعل 

  ١)) إفراغاً  إفراغویستأنف كالما آخر ، بل یكون جمیع كالمه كأنما 

شعرها تبتدئ بذكر الدیار والبكاء  أكثره : (( كانت العرب في ویقول صاحب الصناعتین عن

معني آخر قالت: فدع ذا وسل الهم  إليالخروج  أرادت إذاعلیها ، والوجد بفراغ ساكنیها ثم 

  عنك بكذا ، كما قال:

  ٥))٤صام النهار وهجرا إذا ٣*     ذمول   ٢فدع ذا وسلِّ الهم عنك بحسرة

معني جدید وهو وصف  إليبدأ قصیدته بالغزل تحول  أند فالشاعر في البیت السابق بع

  الناقة.

والمعني الثاني ، الن  األولیكون هنالك مالءمة بین المعني  أنوالبد في هذا الضرب 

كان حسنا مالئم الطرفین حرك  فإذاالسامع یكون متیقظا ومترقبا لالنتقال للمعني الجدید ، 

  . إصغائهعلي  وأعانمن نشاط السامع 

الكالم  إليهنالك فرق بین التخلص واالستطراد فشرط االستطراد الرجوع  أنحجة  ابنري وی

معدومان في التخلص ،  واألمرانقطع الكالم ، فیكون المستطرد به آخر كالمه ،  أو،  األول

  .٦إلیهیقطع الكالم بل یستمر علي ما یتخلص  وال األول إليیرجع  نه الفإ

  ومي قوله:الر  أبيومن حسن التخلص عند 

  جسدك أحلتا أوفي جسدي   *    یا لیت روحي وروحك التقتا

                                                
 ١٤٤ص ،علوم القران وعلم البیان إليالفوائد المشوق  -  ١
 الحسرة : الناقة العظیمة -  ٢
 الناقة التي تسیر سیرا لینا -  ٣
  ١٤٢قائله الفرزدق ، انظر معجم شواهد العربیة ، ص   -  ٤
 ٤٥٢الصناعتین ص  -  ٥
 ٣٢٩ص ١جخزانة األدب  -  ٦



 ١٢٥

  عقدك أوشاء ضعیف ثناك   *    عجبت من ظلمك القوي ولو

  ١أودكه ــكف أفضال*   قّوم     دع ذا وقل في مدیح ذي كرم

یتغزل الشاعر بمحبوبته ثم یبتدي الشاعر في البیت الثالث بغرض جدید  األولینفي البیتین 

وذلك في استطراد رشیق وحسن انسجام یدالن علي رشاقته وقوته وتمكنه من هذا  وهو المدح

  قول ابن الرومي: أیضاالفن ومن هذا اللون 

  وذكر جیرتك الغادین للظعن  *  والدمن األطاللدع الوقوف علي 

   ٢كحظ ناظره من وجهه حسن  *  وامدح فتي حظه من وفر ثروته

عن الوقوف علي األطالل واالستهالالت الغزلیة ثم ینهي الشعراء فالشاعر في البیت األول 

   .  یتحول إلي معني جدید وهو المدح

                                                
 ٩ص ٥جالدیوان  -  ١
 ٣٠٩ص ٦ج المصدر السابق -  ٢



 ١٢٦

ولمح البرق والنجم لمحًا ،  ، واالسم اللمحة ، لغة : ((لمحه وألمحه ، إذا أبصره بنظر خفیف

  . ١ي مشابه ))أي لمع ، تقول رأیت لمحة البرق ، وفي فالن لمحة من أبیه أ

اصطالحًا (( وهو أن یشیر في فحوي الخطاب إلي مثل سائر أو شعر نادر ، أو قصة 

  مشهورة ، من غیر أن یذكره ، كقول بشار بن عدي :

  والدهر ما بین إنعام وٕایاس   *    الیوم خمر ویبدو في غٍد خبر

تل أخیه فصار أشار فیه إلي قول امريء القیس:{الیوم خمر وغدًا أمر} حیث بلغه نبأ ق

   ٢مثًال ))

  ومن هذا اللون قول ابن الرومي

    ٣وعدًا فـأنجز حر القوم ما وعدا   *   وقد وعدت بفكي من شدائده

  یشیر الشاعر في عجز البیت إلي مثل عربي مشهور وهو أنجز حر ما وعد

  وأیضًا قول ابن الرومي: 

  ٤ وكفانا مستحثًا قولهم     *    ال تؤخر لذة الیوم إلي غدٍ 

في الشطر الثاني من البیت إشارة إلي مثل عربي قدیم وهو( ال تؤخر عمل الیوم إلي  

  الغد ).

  وأیضًا من هذا اللون قول ابن الرومي 

  عرتني أم سماع أم مدام  *      أهذة منطق كالسحر لطفاً 

دقوها    ٥فإن القول ما قالت حزام   *    إذا قالت حزام فصَّ

                                                
  مادة لمح ١الصحاح ج   -١
  ١٦٣علوم القران وعلم البیان ص إليالفوائد المشق  -  ٢
  ١٦٤ص ٢الدیوان ج -  ٣
  ١٦٣ص ٢المصدر السابق ج -  ٤
  ٦ص ٦ج مصدر نفسهال -  ٥



 ١٢٧

عربي قدیم یضرب في القول السدید وحزام اسم امرأة معدولة  في البیت الثاني إشارة إلي مثل

  .من حازم   

  ١فقالت : عد فالعود احمد  *   وهممت أن اغني بذاك  

  والشطر الثاني یشیر إلي مثل عربي قدیم هو (العود احمد)  

  وأیضًا قول ابن الرومي : 

   ٢رضیت من الغنیمة باإلیاب  *   أعیذك أن یقول لك المرجِّي

  شطر البیت الثاني یشیر إلي مثل عربي قدیم وهو (( رضي من الغنیمة باإلیاب)). أیضًا 

  وأیضًا قوله : 

  ٣فألقها من حدیده  بحداده   *    بالحدید الحدید یفلح قدما

  في الشطر األول إشارة إلي مثل عربي قدیم  وهو (إن الحدید بالحدید یفلح).

  ومنه ایضا قول ابن الرومي:

  ٤ابك یرعي   *   فهو مرعي ولیس كالّسعدانكلَّ مرعي سوي جن

فالسعدان نبت له شوك وهو افضل ما تراعاه االبل وفیه یضرب المثل فیقال " مرعي وال 

  كالسعدان ".

                                                
  ٢٢٥ص ٢ج الدیوان  -  ١
  ٢٨١ص ١ج السابقالمصدر  -  ٢
  ٢٢٢ص ٢المصدر نفسه ج -  ٣
 ٢٤٩ص ١ج المصدر نفسه -  ٤



 ١٢٨

لغة : جاء في لسان العرب: (( ضمن الشئ وبه ضمنًا وضمانًا : كفل به ، وضم�نه ایاه : 

  .١له))كف� 

بیتین لغیره علي طریق  أوبیت  أواصطالحًا: ((هو ان یاتي الشاعر في شعره بمصراع 

یكون شعرا  أوینبه علیه ،  أنمعناه ، وحقه  وتأكیدالعاریة استعانة بذلك علي تمام مقصوده 

تمكن به  إذا یستحسن التضمین :  وٕانماكي الیتوهم السامع انه سرقه  األدباءمعروفا عند 

  ني الذي یضمنه ومثاله قول الحریري في المقامة الزبیدیة وهي الرابعة والثالثون.المع

  ٣))٢أضاعوافتي  وأي أضاعوني  *  سانشد عند بیعي نيأعلي 

الصلت وتمام  أبيالمیة بن  وأیضاوینسب الخطیب القزویني بیت الحریري السابق للعرجي 

  ٤البیت لیوم كریهة وسداد ثغر

یزید البیت المضمن معني جدیدا أو نكتة بالغیه كالتوریة والتشبیه  أنوأحسن وجوه التضمین 

ن وال الحدیث بل یكون من آیكون في القر  ال بأنهوغیرها . والتضمین یختلف عن االقتباس 

  كالم آخر غیرهما.

  التضمین. ألفاظیبدل الشاعر ویغیر تغییر یسیرا في  أنهذا وقد یقتضي اختالف المعني 

ن إ ، و  إیداعا أوقل بان كان مصراعا فما دونه رفوا  إذایسمي التضمین  والخطیب القزویني

  .٥زاد عن مصراع سمي استعانة))

  الرومي قوله: نومن شواهد التضمین عند اب

  واكیس أحجيأسي أن تقوي الشر   *    مــیأخذوك أنخذوهم عظات قبل 

  ٦ســـموقد قالها من قبلي المتل  *ذي الحلم قبل الیوم ماتقرع العصا    ل

  فقد قد ضمن شعره شطرا من بیت الشاعر المتلمس وكذلك قول ابن الرومي:

                                                
 دة ضمنما ٨لسان العرب ج -  ١
 ٥٨روضة الفصاحة ص -  ٢
 ٥٨روضة الفصاحة ص -  ٣
 ٣٤٥اإلیضاح ص -  ٤
 ٣٤٦ص مصدر السابق ال -  ٥
 ٣١٩ص ٣ج الدیوان  -  ٦



 ١٢٩

  لــمن قبیح الردا ومنع النق  *   لست ألحاك علي ما سمتني

  ١یجزي الفتي لیس الجمل إنما  *         اــــفقد قضي لبید بینن

ن قد ضمن شعره شطرًا من بیت الشاعر لبید بن ربیعة وكذلك منه قول اب أیضاوهنا 

  الرومي:

  معجب أعجبعقاري ؟ وفي هاتیك   *  تهضمتني أنثي وتغصب جهرة

  ٢بـــــفإنك لم یغلبك مثل مقل  *  القیس قوله ألمري أذكرتنيلقد 

  فهو قد ذكر الشاعر امرئ القیس الذي اخذ منه بیتًا وضمنه في شعره.

                                                
 ٨٩ص ٥الدیوان ج  -  ١
 ٢٧٢ص ١السابق جالمصدر  -  ٢



 ١٣٠

قبست منه نارا اقبس قبسا فاقبسني اي اعطاني منه  لغة : جاء في لسان العرب : (( یقال:

  .١قبسا ، وكذلك اقتبست منه نارًا ، واقتبست منه علما ایضا اي استفدته))

اصطالحًا: (( هو أن یأتي الشاعر والكاتب في كالمه بآیة من القرآن او بكلمة منه ، او 

  .٢بحدیث نبوي تزیینًا للكالم وتحسینًا))

یحتفظ المقتبس بالنص القرآني او ان یغیره بزیادة او نقصان او  وفي االقتباس یجوز ان

تقدیم او تاخیر وقد قسمه ابن حجة الي ثالثة اقسام: (( مقبول ، ومباح ، ومردود فاالول ، 

ما كان في الخطب والمواعظ والعهود ومدح النبي صلي اهللا علیه وسلم ونحو ذلك والثاني ما 

. والثالث علي ضربین: احدهما ، ما نسبه اهللا تعالي الي كان في الغزل والرسائل والقصص 

نفسه ، ونعوذ باهللا من نقله الي نفسه ، كما قیل عن احد بني مروان انه وقع علي مطالعة 

واالخر تضمین آیة كریمة في  ٣" نا ایابهم ثم ان علینا حسابهمیإن ال "فیها شكایه من عماله 

  . ٤معني الغزل))

  ي في هذا الضرب قوله:ومن نماذج ابن الروم

  من اهللا مسبوب بها الشعراء  * بهــیقولون ماال یفعلون مس

  ٥راءـیفعل االم یقولون ماال  *  وما ذاك فیهم وحده بل زیادة

والتي یقول فیها اهللا  ٢٢٦و  ٢٢٥و  ٢٢٤فالبیت االول مقتبس من سورة الشعراء ، آیة 

في كل واد یهیمون * وانهم یقولون والشعراء یتبعهم الغادون * الم تر انهم  "تعالي: 

فهو یاخذ علي هؤالء الشعراء ماخذین اولهما انهم یقولون بالشئ والیفعلونه  "ماالیفعلون

وكذلك مدحهم الخلفاء مدحا فیه كثیر من النفاق والكذب بادعائهم ان هؤالء الخلفاء یقولون 

  بافعال لم یاتونها اصًال.

                                                
 مادة قبس ١جلسان العرب  -  ١
 ٥٩روضة الفصاحة ، ص -  ٢
 .٢٥/٢٦ة الغاشیة ایه سور  -  ٣
 .٤٥٥ص ٢جخزانة االدب  -  ٤
 ٥٢ص ١جالدیوان  -  ٥



 ١٣١

  وكذلك قول ابن الرومي:

  ١وتفارقون فانتم محن  *  )تم لنا فتناوالدنا ان(

واعلموا ان اموالكم وأوالدكم فتنة وان اهللا عنده اجر عظیم  " ٢٨اشارة الي سورة االنفال ایة 

" .  

  وكذلك قوله:

ملت في وسعها ملت اعب  *  یا أرض : هل حِّ   اكــباهللا مذ حِّ

  ٢)وقیل یا أرض ابلعي ماك(  *  اــــكأنما یوحي الي رحمه

وقیل یا ارض ابلعي ماءك ویا سماء اقلعي  "وتتمتها :  ٤٤رة هود االیة اشارة الي سو 

  ."وغیض الماء وقضي االمر واستوت علي الجودي وقیل بعدا للقوم الظالمین

  ومنه قوله الرومي:

  . ٣)لق االنسان من عجل(خلو عجلت وجدت اهللا یعزرني * في قوله 

خلق االنسان من عجل "  ٣٧النبیاء آیة فقد اقتبس الشطر الثاني من قوله تعالي في سورة ا

  ."سأوریكم ایاتي فال تستعجلون

  وقوله كذلك :

  يـك ما أخطأت في منع  لقد أخطات في مدحي *

  ٤)بواد غــیر ذي زرعلقد انزلت ما جاحاتي *   (

ربنا  " ١٤/٣٧اقتبس الشطر الثاني من البیت الثاني من قوله تعالي في سورة ابراهیم ایة 

  "ن ذریتي بواد غیر ذي زرع .....اني اسكنت م

  فالوادي مقصود به مكة في االیة وفي البیت الشعري المقصود به الرجل الذي النفع فیه.

  ومنه ایضا قول ابن الرومي:

  ٥)حتي یري ناحال في شخص عرجون*(  تاتي علي القمر الساري نوائبه

                                                
 ٢٥٩ص ٦ج الدیوان -  ١
 .١١٤ص ١ج المصدر السابق  -  ٢
 ٢٣١ص ٢فسه جنالمصدر   -  ٣
 ٢١٣ص ٦ج المصدر نفسه -  ٤
 .٢١٣ص ٦ ج الدیوان -  ٥



 ١٣٢

منازل حتي عاد كالعرجون  والقمر قدرناه " ٣٩فهو یقتبسه من قوله تعالي في سورة یسن آیة 

  ."القدیم 

  وقوله ایضا:

  ١* نهیًا فأفحشوا التلقینا )انزل اهللا في التنابز بااللقاب(

  " والتنابزوا بااللقاب"  ١١یقتبسه من قوله تعالي في سورة الحجرات آیة 

  وایضا قوله: 

  ٢)التنسجنَّ فغزلك االنكاث(قل للفضیل اذا انتحي في نسجه * 

التي نقضت ك" والتكونوا  ٩في سورة النحل االیة  –ومي بیته من قوله تعالي استوحي ابن الر 

  غزلها من بعد قوة انكاثًا "

  وقوله ایضا :

  ٣)للمرتجیك : التثریبا –یا یوسف (قل كما قال یوسف الخیر * 

یوسف الخیر یقصد سیدنا یوسف وفي البیت اشارة الي قصة سیدنا یوسف مع اخوته في 

  ."قال التثریب علیكم الیوم یغفر اهللا لكم وهو ارحم الراحمین "  ٩٢سورة یوسف آیة 

  وقول ابن الرومي ایضا :

  وحاجتي ما وصلت  *  قد وصلت قارورتي

  ٤)تـبأي ذنب قتل(  *  رةــتسیل مستعب

  " .بأي ذنب قتلت "  ٩عجز البیت هو مقتبس من سورة التكویر ایة 

                                                
 ٢٥٩ص ١ج المصدر السابق  -  ١
 ٤٧٩ص ١نفسه جالمصدر  -  ٢
 .٢٦٢ص ١ج المصدر نفسه  -  ٣
  .٤١٧ص ١ج المصدر نفسه -  ٤



 ١٣٤

  الفصل الثالث

دات ا  هوأ ا  

  ا اول: اس

  ا ام: رد ا  ار

ا :ا ا  

ازما :اا ا  

ا :ا ا  

دس: اا ا  

  و :ا ا  

  ا ا: اورة

ا اا :  

ا :ا ا  

ا : ديا ا  

  ا ام : اء



 ١٣٥

یشاكله وفالن  إيس هذا نجاجاء في لسان العرب: (( یقال هذا یالجناس لغة: 

  ١ لم یكن له تمییز وال عقل)) إذایجانس البهائم والیجانس الناس 

تجئ الكلمة تجانس  أنقوله: (( التجنیس بعرفه بن المعتز الجناس اصطالحًا: 

  .٢حروفها)) تألیفتشبهها في  أنفي بیت شعر وكالم ومجانستها لها  أخري

یسمیه مجانسا وهو ومن ونجد من العلماء من یسمیه تجانسا ومن یسمیه تجنیسا 

ا یعطي م أنساعد اللفظ المعني یقول عبدالقاهر الجرجاني: ((  إذا إالالیستحسن 

لو كان باللفظ وحده ما  إذبنصرة المعني ،  إاللم یتم  أمرالتجنیس من الفضیلة 

  ٣مستحسن ولما وجد فیه من معیب مستهجن)) إالكان فیه 

اللفظ ویدرك بالفكر والوجدان  إليالجناس الحسن هو ما یرجع  أنویري عبدالقاهر 

 إذا إالسن تجانس اللفظین تستح التجنیس فانك ال أماال باللفظ والجرس فیقول: (( 

 أتراكیهما من العقل حمیدا ، ولم یكن مرمي الجامع بینهما بعیدا ، عنكان وقع م

  تمام في قوله: أبياستضعفت تجنیس 

  ٤مذهب أمفیه الظنون امذهب   *  ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت

  وقول المحدث:

  ٥بما اودعاني أمتدعاني  أو  *    ناظراه فیما جني ناظراه

، وقویت في  األولرأیت الفائدة ضعفت في  ألنك أماللفظ ؟  إليیرجع  مرأل

م لها و حروفا مكررة ، تر  أسمعك أندك بمذهب ومذهب علي یتك لم یز أالثاني ، ور 

نه لم علیك اللفظه فأ أعادقد  اآلخر ورأیت ، همجهولة منكر  إالفائدة فال تجدها 

الزیادة  أحسن، وقد  دكأنه لم یز ویوهمك ك أداهایخدعك عن الفائدة وقد 

  .٦ورفاها))

                                                
 .مادة جنس  ٢لسان العرب ج -  ١
 .٢٥البدیع ص -  ٢
  .٧ص ةأسرار البالغ  -  ٣
   ٤٣٤دیوان أبي تمام ص   -  ٤
  .لم أقف له علي قائل   -  ٥
 . ٧إسرار البالعة ص  -  ٦



 ١٣٦

اما االمدي فیري ان الجناس الفاسد هو الذي یؤدي الي المعاظلة فیقول (( إن 

المعاظلة التي لخصت معناها في الكتاب علي قدامة ، شدة تعلیق الشاعر الفاظ 

البیت بعضها ببعض ، وان یداخل لفظه من اجل لفظه تشبهها او تجانسها ، وان 

  .١عض االخالل))اخل بالمعني ب

  انواع الجناس:

نوعان ، جناس تام وجناس غیر تام فالجناس التام هو: (( ان یتفقا في انواع 

  .٢الحروف واعدادها وهیئاتها وترتیبها))

  وهو ینقسم الي مماثل ومستوفي.

أ/ الجناس المماثل: یعرفه القزویني بقوله: (( وان كانا من نوع واحد كاسمین سمي 

  .٣تعالي: (( ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة))مماثال كقوله 

  ومن جناس المماثلة قول ابن الرومي:

  ٤كناظرة الي شئ عجاب  *  اشارت بالخضاب الي الخضاب

ا في النطق واختلفتا في تشابهم في كلمة (الخضاب) الن الكلمتین تفالجناس التا

تاة بالحناء والخضاب الثانیة الف بعاصا لي هي خضابالمعني فالخضاب االو 

  مقصود بها خضاب الشیب ومن شواهد الجناس التام قول ابن الرومي ایضا:

  ٥لمعا من البیض تثني اعین البیض  *  ود في السود اثار تركن بهاسلل

الجناس في كلمة (العود) الن السود االولي مقصود بها اللیالي والسود الثانیة ف

  ن اللیالي السود یشیب بسببها رأس الفتي مقصود بها الشعر االسود اي ا

  وكذلك 

 إنهن أيالبیض الثانیة فتعني الفتیات  أما األبیضتعني الشعر  األوليالبیض 

  اعتقادا منهن انه كبیر السن. رأسهیعرضن عنه لشیب 

                                                
 .٢٥٩الموازنة ص  -  ١
 .٣١٩االیضاح ص -  ٢
 ٥٥الروم آیة  -  ٣
 .٢٧٢ص ١جالدیوان  -  ٤
 .٦٢ص ٤جالمصدر السابق  -  ٥



 ١٣٧

  وكذلك من قول ابن الرومي:

  ١بما فیه من نوار المتضاحك  *  ر عیوننابستان بستان یق

تعني اسم محبوبته وبستان الثانیة  األوليان) فبستان تسب ي كلمة (فالجناس التام ف

  بمعني الحدیقة المخضرة.

  قول ابن الرومي: أیضاومنه 

  ٢زاده اهللا بالعال استقالال  *  قاسم فاسم العطایا الصفایا

تعني اسم الممدوح . وقاسم الثانیة  األوليفالجناس التام في كلمة (قاسم ) فقاسم 

  .اآلخرین أعطيفعل (قسم) بمعني اسم فاعل من ال

ب/ الجناس المستوفي : یقول القزوني: (( وان كانا من نوعین كاسم وفعل سمي 

  تمام: أبيمستوفي كقول 

  ٤))٣یحیا لدي یحي بن عبداهللا  *    ما مات من كرم الزمان فانه

  ومن شواهد الجناس المستوفي عند ابن الرومي قوله:

    ٥فحذار بأهلهمنه الهوي   *  هويتبعوا الهوي فهوي بهم ، وكذا ال

النطق واختلفتا في المعني اتفقنا في  األولوالثانیة في شطر البیت  األوليفهوي 

اسم بمعني العشق والهیام والهوي الثانیة فعل بمعني أرداهم في  األولي) (فالهوي

  التهلكة.

دد وهي ع أربعة أمورالجناس الناقص: وهو ما اختلف فیه اللفظان في واحد من 

  ونوعها وترتیبها وشكلها. األحرف

  .أقسامثالثة  إلي/ االختالف في عدد الحروف وینقسم ١

مثل قوله  أولهخره ففي آ أو أولهوهو ما كان الحرف زائدا في (( أ/ المطرف

فالجناس الناقص في  ٦ربك یومئذ المساق)) إليتعالي: (( والتفت الساق بالساق 

                                                
 .٥٦ص ٥دیوان جال -  ١
 .١٠١ص ٥السابق جالمصدر  -  ٢
  ٢١٨دیوان ابي تمام ص  -  ٣
 ٣١٩االیضاح ص  -  ٤
 .٧٦ص ٢جالدیوان  -  ٥
 .٣٩سورة القیامة آیة   -  ٦



 ١٣٨

 أبيالكلمة وفي آخره قول  أولم الزائد كان في كلمتي الساق والمساق ، وحرف المی

  تمام:

  ١تصول باسیاف قواض قواضب  *  عواص عواصم أیدیمدون من 

وكان الحرف الزائد في آخر  ین عواص وعواصم وبین قواض وقواضبفالجناس ب

  .٢))الكلمة

  ومن شواهد المطرف عند ابن الرومي قوله:

  ٣ار سالمود سالمإعلي دار   *  قدمت قدم البر بعد سقام

 أولوسالم وكان الحرف الزائد في  إسالمكلمتي فنجد الجناس الناقص  في 

  الكلمة.

  وكذلك قول ابن الرومي :

  ٤تتصدي ألألم الخطاب  *  وكذاك الدنیا الدنیة قدراً 

  فنجد الجناس الناقص في كلمتي الدنیا والدنیة وكانت الزیادة في آخر الكلمة.

ي ط الكلمة نحو قولهم جدحرف زائدا في وسوهو ما كان ال(( :  (ب) المكتنف

  .٥))جهدي

  د الجناس المكتنف قول ابن الرومي:ومن شواه

  ٦یثني له عزم عازم أنك راء ما لیس حقه    *   وجدَّ أیت من اآلر 

  فالجناس الناقص كلمتي عزم وعازم وكانت زیادة الحرف في وسط الكلمة .

  من حرف كقول الخنساء : ثربأكوهو ما كانت الزیادة فیه ((یل (ج) المذِّ 

  

  ٨))٧من الجوي بین الجوانح     *         إن البكاء هو الشفاء

                                                
 ٤٦دیوان أبي تمام ص   -  ١
 .٣١٩انظر اإلیضاح ص -  ٢
 .٢٢ص ٦جالدیوان  -  ٣
 .٣٢٢ص ١جالمصدر السابق -  ٤
 .٣١٩ص ج اإلیضاح  -  ٥
 .٣٤ص ٦جالدیوان  -  ٦

  ٣٠م ص ٢٠٠٦الخنسا ، تماضر ، دیوانها ، تحقیق عبد السالم الحوفي ، دار الكتب العلمیة بیروت ،  -  ٧
  ٣١٩اإلیضاح ص -  ٨



 ١٣٩

  ومن شواهد المذیل عند ابن الرومي قوله:

  ١تأتیك فیها من الریحان أنباء  *  ویا حبذا نفحة من ریحه سحرا

  قسمین مضارع والحق . إليالحروف: وهي تنقسم  أنواع/ االختالف في ٢

 أنواعبقوله: (( وان اختلفا في  اإلیضاحارع: یعرفه صاحب (أ) الجناس المض

 أنمن حرف ، ثم الحرفان المختلفان  بأكثریقع االختالف  ال أنالحروف اشترط 

كقول الحریري. لیل  األولفي  أماكانا متقاربین سمي الجناس مضارعا ویكونان 

، وینأون  وهم ینهون عنه "في الوسط كقوله تعالي:  وأمادامس وطریق طامس ، 

في اآلخر كقول النبي  وأماالبالیا ،  أهداف. وقول بعضهم لبعض : البریا ٢" عنه

  . ٤))٣یوم القیامة إلي صلي اهللا علیه وسلم : الخیل معقود بنواصیها الخیر 

  ومن الجناس المضارع قول ابن الرومي:

  .٥جمعك بین العید والغید  *  ومن صوابه الرأي لقیته

العین والغین  األولالعید والغید وكان االختالف في الحرف  فالجناس الناقص بین

  وهما من مخرج واحد .

  وكذلك منه قول ابن الرومي:

  .٦د واحد *  تنیل یداه بعد منع یدیكاواج نتأمتي ـ لیت شعري ـ 

ن حرفي الجیم والحاء د وواحد واالختالف بیجفالجناس الناقص هنا بین كلمتي وا

  المخرج. وهما متقاربا

  اختالف الحرفین في اآلخر فمنه قول ابن الرومي: ماأ

  .٧اء ودونه   *  سماء سماح التزال تغیَّمضعجبت لرأي یست

                                                
 ٣٠ج  صالدیوان   -  ١
  .٢٦سورة االنعام اآلیة  -  ٢
  ٩٠ص٣ج١٩٨٦أبو عبد اهللا محمد ابن إسماعیل ، صحیح البخاري ، عالم الكتب بیروت ، البخاري ،   -  ٣
  .٣٢١اإلیضاح ص   -  ٤
 .١٨٢ص ٢الدیوان ج -  ٥
 .١٤ص ٥المصدر السابق ج -  ٦

 .٢٨٤ص ٥دیوان جال -  ٧



 ١٤٠

فالجناس الناقص هنا بین كلمتي سماء وسماح واالختالف بین حرفي الهمزة 

  والحاء وهما من مخرج واحد.

بقوله: (( وان كانا غیر  اإلیضاح(ب) الجناس الالحق: عرفه صاحب 

كقوله تعالي: (( ویل لكل  األولفي  أما،  أیضاقاربین سمي الحقا ویكونان مت

  .١همزة لمزة ))

وقول بعضهم رب وضي غیر رضي  *  وقول الحریري ال أعطي زمامي 

في الوسط كقوله تعالي: " ذلكم بما كنتم تفرحون في  وأمالمن یخفر ذمامي . 

لربه  اإلنسان إنلي : " . وقوله تعا٢بغیر الحق وبما كنتم تمرحون" األرض

كقوله  األخرفي  وأما ٣لكنود وانه علي ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید "

  وقول البحتري. ٤" األمنمن  أمرجاءهم  فإذاتعالي: " 

  .٦))٥لشاك من الصبابة شافي أمتالف    *  قٍ لما فات من تال هل 

  ومن شواهد الجناس الالحق عند ابن الرومي قوله:

  ٧في اللون سام    *   ولیل شكله في اللون حامنهار شكله 

 فاألولالمخرج ،  االسین والحاء متباعد افالجناس بین كلمتي سام وحام وحرف

 .الكلمة أولوالثاني مخرجه الحلق وهما قد جاءا في  مخرجه اللسان

                                                
 .١سورة الهمزة آیة  -  ١
 .٧٥سورة غافر آیة  -  ٢
 . ٨ – ٦سورة العادیات آیة  -  ٣
 .٨٣یة سورة النساء آ -  ٤
  ٣٤٦ص  ١دیوان البحتري ج -  ٥
 .٣٢١االیضاح ص -  ٦
 ٥٠ص ٦ جالدیوان  -  ٧



 ١٤١

  

احدي الكلمتین المتكررتین او عرفه السكاكي بقوله : (( وهو أن یكون : اصطالحاً 

المتجانستین ، أو الملحقتین بالتجانس ، في آخر البیت واألخري قبلها في أحد 

المواضیع الخمسة من البیت وهي صدر الصراع األول وحشوه وآخره وصدر 

  المصراع الثاني وحشوه كما إذا قلت:

  وزهده وعهده مشتهر  *  مشتهر في علمه وحلمه

  وزهده وعهده مشتهر  *  في علمه مشتهر وحلمه

  مشتهر وعهد مشتهر  *  في علمه وحلمه وزهده

  ١وعهده مشتهر مشتهر))  *  في علمه وحلمه وزهده

الكلمة الثانیة بكلمة في هذا اللون أن الكلمة تتكرر مرتین ویمكن أن تستبدل  ونجد

أخري تؤدي نفس المعني ولكنها بقیت لیكتمل االیقاع الناتج من التكرار ، وهذا 

ون ورد في شعر المتقدمین سلسال سهال التلمح فیه أثر الصنعة والتكلفة وعند الل

ما جاء المتأخرون التفتوا الي هذا اللون وأكثروا ومنه حتي أصبح معظمه ممجوجًا 

  غیر مستساغ.

وجمال رد العجز علي الصدر یتمثل في تاكیده للمعاني وتثبیتها فالكالم الذي 

ي بعض فیه تقریر وتذلیل وزیادة في المعني كما أن تتردد الفاظه ویرجع بعضها ال

فیه ربط آخر الكالم بأوله مما یجعل السامع یدرك آخر البیت اذا سمع اوله ، وفیه 

  كذلك ایقاع موسیقي تطرب له النفس  یحدثه هذا التكرار والتردید.

  ومن شواهد العجز علي الصدر قول ابن الرومي:

  ٢قها من حدیده بحدادهفال  *  بالحدید الحدید یفلح قدما

  

                                                
 .٤٣١المفتاح ص -  ١
 ٢٢٢ص ٢الدیوان ج  -  ٢



 ١٤٢

والثانیة في صدر البیت وقد  األوليفرد العجز علي الصدر في كلمتي الحدید 

  جاءتا متجاورتین ومنه كذلك قول ابن الرومي:

  ١عهد إليیصعد من عهد   *  الدائم العهد ولكنه

 األولي، وجاءت الكلمة    فرد العجز علي الصدر في قوله : ( عهد إلي عهد )

  احد .و لثانیة فاصل مفصولة عن ا

  وكذلك منه قول ابن الرومي:

  ٢وعفا الفعال فما یحس فعال  *  نوالذهب النوال فما یحس 

 األوليوالثانیة وفي كلمة الفعال  األوليفرد العجز علي الصدر في كلمة النوال 

  خري بفاصلین.انیة وكانت كل كلمة مفصولة عن األوالث

  ومنه قول ابن الرومي:

  ٣هنیئا ، ومن بعد الهناء مراء  *  وصیامه إفطارههنیئا له 

صدر البیت وهنیئا  أولفرد العجز علي الصدر في كلمة هنیئا التي جاءت في 

  التي جاءت أول عجز البیت.

  ومنه كذلك قول ابن الرومي:

  ٤ما یكون من النبیه وأقبح  *  فان الظلم من كل قبیح 

) التي أقبحیت و (فرد العجز علي الصدر في (قبیح) جاءت في آخر صدر الب

  جاءت في أول عجز البیت.

  ومنه كذلك قول ابن الرومي:

  ٥ها ذلك الوسنفیفیفر   *  أم هل یطیب لمقلة وسن

فرد العجز علي الصدر في كلمة (وسن) التي جاءت في آخر صدر البیت وكلمة 

  (الوسن) التي جاءت في آخر عجز البیت.

  

                                                
 ٢١٥ص ٢الدیوان ج -  ١
 ١٤٦ص ٥المصدر السابق ج -  ٢
 .٣٤ص ١المصدر نفسه ج -  ٣
 ٣٦٥ص ٦المصدر نفسه ج -  ٤
 ٢٥٨ص ٦المصدر نفسه ج -  ٥



 ١٤٣

  ومنه ذلك قول ابن الرومي:
  ٢لما خلت ممن تحب عراص  *  ي معمورةفعراص قلبك بالصب١

وفرد العجز علي الصدر في كلمة عراص التي جاءت في أول صدر البیت وكلمة 

  عراص التي جاءت في آخر عجز البیت.

                                                
  ها عرصه : االطالل وما تبقي من اثار السكان الراحلینالعراص : والعرصات واحد -  ١
  ١٦ص ٤الدیوان ج -  ٢



 ١٤٤

لغــة : ((  ســجع یســجع ســجعًا وســّجع تســجیعًا ، تكلــم بكــالم لــه فواصــل كفواصــل 

  .١الشعر من غیر وزن))

فه ابن ابي االصبع بقوله (( وهو أن یتوخي المـتكلم تسـجیع لجمـل اصطالحًا : عر 

. وجعله علي ضربین : ضرب تأتي فـي الجمـل المسـجعة مجملـة مدمجـة ٢كالمه))

  .٣والضرب اآلخر تأتي في الجمل المسجعة منفردة ))

والسجع عرف منذ العصر الجـاهلي وعنـد مـا جـاء االسـالم نهـي الرسـول صـلي اهللا 

ع الكهان ، هذا وقد اختلف العلماء فـي اسـلوب السـجع ، فمـنهم علیه وسلم عن سج

من عابه وعده من االسالیب التي تقوم علي الصنعة والتكلف ومـنهم مـن استحسـنه 

  وحجته علي ذلك وردوه في القرآن الكریم ، وبعضهم سماه "الفواصل" تأدبًا.

وهــي اختیــار ویــري ابــن االثیــر ان الســجع الحســن البــد ان تتــوفر فیــه شــروط ثالثــة 

مفردات االلفاظ المسجوعة بحیث تكون بعیدة عن العثاثة وان یكون اللفظ فیها تابع 

 ٤للمعنــي وأخیــرا ان تكــون كــل مــن الفقــرتین دالــة علــي معنــي مغــایر للفقــرة االخــري

وتتمثـل بالغــة الســجع فــي اثــره الــذي یتركـه علــي النفــوس وبمــا یحدثــه مــن موســیقي 

  النفس.تطرب لها االذن وتستریح لها 

  

  اقسامه :

  ین في الوزن وحرف السجع ت/ المتوازي (( وهو أن تكون كلمتي التسجیع متفق١

  

  

  ١))٥موضوعة" وأكوابومثاله قوله تعالي : " فیها سرر مرفوعة 
                                                

 مادة سجع ٣لسان العرب ج  -  ١
 ١٠٨بدیع القرآن ص -  ٢
 ١٠٨المصدر السابق ص -  ٣
 ١٩٨المثل السائر ص -  ٤
 ١٤ - ١٣سورة الغاشیة آیة  -  ٥



 ١٤٥

  فان مرفوعة وموضوعة متفقتان وزنًا ورویًا.

  الرومي قوله: أبنومن شواهد السجع المتوازي عند 

  ٢ا نالوا  وان طاولوا طالوار و ئلوا سالوا  *  وان ساساستنطقوا قالوا وان  إذا

 أیضـاومنـه  )طـالوا(و )  نـالوا (متفقتان وزنا وقافیه وكذلك فنجد (قالوا)  و (سالوا) 

  قول ابن الرومي.

  ٣، وحق اللبیب    *   وحق الحسیب  ، وحق النجیب األریبوحق 

  (الحسیب)  و (النجیب).)  و(اللبیب) متفقتان وزنًا وقافیه وكذلك األریبفنجد (

/ المطرف : (( وهو أن تكون الكلمتان متفقتین فـي حـرف التسـجیع ال فـي الـوزن ٢

وقول بعضهم مـن  ٤كقوله تعالي : " ما لكم الترجون هللا وقارًا * وقد خلقكم أطوارًا "

  .٥حسنت حاله استحسن محاله ))

  الرومي قوله: نومن شواهد السجع المطرف عند اب

  ٦قمر بدر إليماجد غمر  إليلي مفضل بحر    *    إ و منعم بر  إلي

  فبر وبحر مختلفان وزنًا متفقتان رویًا.

  قول ابن الرومي: وأیضا

  ٧، واطرحت حقوقي   *   وعادیت بري ، واصطفیت عقوقي أمريتناسیت 

وحقــوقي مختلفتــان وزنــًا متفقتــان رویــًا وكــذلك (بــري) و (عقــوقي) مختلفتــان  فــأمري

  رویًا.وزنًا متفقتان 

مـا فیهـا مثـل  أكثـراو  األلفـاظ/ المرصع : (( فان كان مـافي احـدي القـرنیین مـن ٣

بجواهر  األسجاعما یقابله من االخري في الوزن والتقفیة كقول الحریري فهو یطبع 

  .٨بزواجر وعظه)) اإلسماعلفظه ویضرع 

                                                                                                                                       
  ٩٨روضة الفصاحة ص -  ١
 ١٨١ص ٥الدیوان ج -  ٢
 ١٣٨ص ٦المصدر السابق ج -  ٣
  ١٤، ١٣سورة نوح اآلیة  -  ٤
  ٩٩روضة الفصاحة ص -  ٥
 ٢٦١ص ٣الدیوان ج -  ٦
 ٢٨٢ص ٤المصدر السابق ج -  ٧
 ٣٢٥االیضاح ص  -  ٨



 ١٤٦

  وشواهد السجع المرصع عند ابن الرومي قوله:

  ١*    ویا راهبا قذفت به االوجال  یا راغیا نزعت به اآلمال  

مثــل (قــذفت)  و (االمــال)  مثــل (االوجــال)  و (نزعــت ) (فراغـب)  مثــل (راهــب )  

  وزنا وتقفیه.

  ومنه قول ابن الرومي ایضا:

  حوراء في وطف ، قنواء في ذلف

  ٢ببلفاء في هیف عجزاء في ق        

                                                
 ١٤٦ص ٥الدیوان ج -  ١
 ٣١٠ص ١المصدر السابق ج  -  ٢



 ١٤٧

 أوكان علي زنته  إذاذا نة ووزانًا ، وهو یوازن هلغة: (( وزانت بین الشیئین مواز 

  .١))هیذاحكان م

وله یة كقن في الوزن دون التقفاصطالحًا: (( وهي ان تكون الفاصلتان متساویتی

فان كان ما في احدي القرینتین من  ٢"ي مبثوثةبار ونمارق مصفوفة وز  "تعالي : 

الوزن خص باسم المماثلة  في خرىما فیها مثل ما یقابله من األ أكثر أو األلفاظ

  . ٣"ا الكتاب المستبین وهدیناهما الصراط المستقیمموآتیناه "كقوله تعالي: 

  تمام : أبيوكقول 

  ٥))٤تلك ذوابل أن إالقنا الخط   *  أوانسا تها أن إالمها الوحش 

  هنالك اختالفا واتفاقا بین السجع والموازنة. أن األثیرویري ابن 

ع في المعادلة دون المماثلة ، الن في السجع اعتداال (( وهذا النوع اخو السج

 وأماالفواصل لورودها علي حرف واحد ،  أجزاءوزیادة في االعتدال وهي تماثل 

 إذنالموازنة ففیها االعتدال الموجود في السجع والتماثل في فواصلها ، فیقال 

علي هذا فالسجع اخص من (( كل سجع موازنة ولیس كل موازنة سجعا ، و 

  .٦الموازنة))

  ومن شواهد الموازنة عند ابن الرومي قوله:

  ٧وكم خرق االقصار والجود كاظم  *  وكم سفه الهجران والحلم صامت

فقد جاءت الموازنة بین (صامت) و (كاظم ) فالكلمتین جاءتا علي وزن واحد وان 

  اختلفتا في حرفي التقفیة.

                                                
 مادة وزن ٦لسان العرب ج -  ١
 ١٦،  ١٥سورة الغاشیة ایه  -  ٢
 ١٨،  ١٧الصافات ایة  -  ٣
  ٢٤١تمام ص دیوان ابي  -  ٤
 ٣٢٨االیضاح ص -  ٥
 ٢٧٢ص رالمثل السائ -  ٦
 ٨٩ص ٥الدیوان ج -  ٧



 ١٤٨

  وكذلك منه قول ابن الرومي:

  ١غیداء رودا ثدیها كاعب  *  بیضاء خودا ردفها ناهد

فقد جاءت الموازنة بین ناهد وكاعب فالكلمتین جاءتا علي وزن واحد وان اختلفتا 

  في حرفي التقفیة.

                                                
 ١٨٣ص ٦ج الدیوان -  ١



 ١٤٩

اسحق المصراعان بابا القصیدة بمنزلة مصراعي باب البیـت قـال  أبولغة : (( قال 

 صرع الشـعر والبـاب تصـریعا جعلـه ذاین وهما طرفا النهار و اقهما من الصرعقواشت

  .١مصراع))

اصطالحًا: (( عبارة عن استواء آخر جزء في صدر البیت ، وآخر جزء في عجـزه 

قصائد ، وفي وسطها ربما ما یكون بمطالع ال قوهو ألی واإلعرابفي الوزن والروي 

  فانه صرع المطلع بقوله: وهذا وقع في معلقة امرئ القیس سماعواأل قااألذو تمجه 

  ٣))٢بسقط اللوي بین الدخول فحومل  *  قفا نبك من ذكري حبیب ومنزل

دیــد والتكــرار لــیس التر  ألنــهالبــدیع رتبــة  أنــواعو والتصــریع عنــد البالغیــین یعــد اقــل 

  .مرتحتهما كبیر أ

  شواهد التصریع عند ابن الرومي قوله:ومن 

  ٤كل صمیموتحب نفسي دون   *  یا من اؤمل دون كل كریم

 اإلعـرابي واحد وهـو حـرف المـیم وكـذلك و ل وحرف الر ین فعز میم علي و حكریم و ف

  مجرور. إلیها مضاف تفكل من الكلمتین وقع

                                                
 مادة صرع ٥تاج العروس ج -  ١
  ٨دیوان امرئ القیس ص  -  ٢
 ٢٧٨ص ٢جخزانة األدب  -  ٣
 ١٠ص ٦جالدیوان  -  ٤



 ١٥٠

فهـو سـلك وجمعـه سـمط ، قـال  وٕااللغة : ((السمط ، الخیط ما دام فیه الخـرز 

  .١الهیثم : السمط الخیط الواحد المنظوم))أبو 
  

  

مقاطع فثالثـة منهـا  أربعةطالحًا: (( وهو أن یؤتي بالبیت من الشعر علي اص

تنقضـي القصـیدة علـي  أن إلـيعلي سـجع واحـد مـع مراعـاة القافیـة فـي الرابعـة 

  .قول جنوب الهزلیة  أمثلتههذه الصفة ومن 
  

  االــت علیه الحبوعلج شد  *    وحرب ردت وثغر سدت

  ٢ف الوكاال))وضیف فدیت بخا  *    ومال حویت وخیل حمیت
  

  ومن شواهد التسمیط عند ابن الرومي قوله:

  ٣فعال أوقال  أنصاحبه   *  المال غائبة ، والحمد آئبه والمجد
  

ـــرالقســـم  أمـــاالثالثـــة تســـیر علـــي ســـجع واحـــد وقافیـــة واحـــدة .  فاألقســـام  األخی

  وقافیه . افیختلف سجع

  قول ابن الرومي: أیضاومن هذا اللون 

  ٤وأسفارتبع    *   مهناة منتجع  ، غایات منتزع ، أكالء مر  أغراض

فالبیت احتوي علي أربعة مقاطع وجاءت ثالثة منها علي سجع واحد مع 

  اختالف المقطع الرابع 

                                                
 لسان العرب مادة سمط -  ١
 ٩٧ص ٣جالطراز  -  ٢
 ١١٠ص ٥جالدیوان  -  ٣
 ١٢٠ص ٣صدر نفسه جالم  -  ٤



 ١٥١

  

لغة: (( لزم الشئ یلزم لزومًا ثبت ودام ویتعدي بالهمزة ، فیقال ألزمته أي أثبته 

  ١لیه))وأدمته ولزمه المال وجب ع

اصطالحًا : (( وهو التزام ان یكون ما قبل القافیة حرفًا معینًا ، كما في قوله 

  وجاء في الحماسة:  ٢"من علق اإلنسانأقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق  "تعالي: 

  خقلت هواك كما خلقت لها  *    التي زعمت فؤادك ملها إن

  اـــبلباقة فأدقها واحله  *  بیضاء باكرها النعیم فصاغها

  ٤))٣اـلنا واقله أكثرهاما كان   *  حجبت تحیتها فقلت لصاحبي

مسلكا وهو یعد من محاسن  وأبعدهاالبدیع صنعة  أنواعویعتبر هذا اللون من اشق 

ولیس هو  إلیهجاء عفو الخاطر دون تكلف وكان المعني هو الذي یقود  إذاالكالم 

ب من ضروب البدیع الذي یقود للمعني وقد اولع ابوالعالء المعري بهذا الضر 

  ."لزوم ماال یلزم "أو  "اللزومیات"ووضع كتابًا ضخمًا في الشعر سماه 

لزوم ماال یلزم واالعنات  أیضاي (( االلتزام ویسمي ي الجندوعنها یقول عل

به  یأخذكلها ناطقة بما  وأسماؤهوالتضییق والتشدید ویسمیه نقاد العرب القافیة 

قل المئونة ، وتحجر ما وسعه اهللا علیه ، صاحبة نفسه من عسر القیود ، وث

عیب وال وقع في قصور او  أدركهوتكلف ما لو جنبه ، لم تلحقه تبعه وال 

  ٥تقصیر))

                                                
 مادة لزم ٢جالمصباح المنیر  -  ١
 ٢- ١سورة العلق آیة  -  ٢
  ٥٨٦دیوان بشار بن برد ص  -  ٣
 ٢٢٧علوم القران وعلم البیان ص إليالفوائد المشوق  -  ٤
 .٥ص ١٩٦٦ ٢یة ، االنجلو المصریة طالجندي ، علي ، البالغة الغن -  ٥



 ١٥٢

الغرض من استخدام هذا اللون یكون طلبا للزیادة في التناسب  أنویري ابن سنان 

  ١في التماثل واإلغراق

كان ابن الرومي خاصة وعن هذه الصنعة عند ابن الرومي یقول ابن رشیق (( 

من بین الشعراء یلتزم ماال یلزمه في القافیة ، حتي انه الیعاقب بین الواو والیاء 

  ٢شعره قدرة علي الشعر واتساعًا فیه )) أكثرفي 

  ومن شواهد لزوم ماال یلزم عند ابن الرومي قوله:

  بالشمس موقف احمد بن عليِّ   *    رأت إذللخیانة  األمانةرثت 

  يِّ ــواب ولـلوليِّ سلطان ث  *    بعده لألمانةمن ذا یؤمل 

يِّ ــــفبكت هناك جلیة لجل  *  بدر ضحي للشمس یومًا كامال
٣  

 إلي كانت مشددة لم تحتج  إذایائیة القافیة ، والیاء  األبیاتفالقصیدة التي منها 

 ابن الرومي قد لزم حرف الالم وهو لیس بالزم. أن إالحرف قبلها 

                                                
 ٢٨٣سر الفصاحة ، ص -  ١
 ١٦ص ١جالعمدة  -  ٢
 ٣٦٠ص ٦جالدیوان  -  ٣



 ١٥٣

وارًا لغة: ((الجوار : المجاورة والجار الذي یجاورك . وجاور الرجل مجاورة وجُ 

  ١: ساكنه))أفصحوارًا ، والكسر وجِ 

بیت ووقوع كل واحدة منها بجنب اصطالحًا : ((وهي تردد لفظتین في ال

وذلك  إلیهالغوا الیحتاج  أحداهماتكون  أنقریبا منها في غیر  أو ىخر األ

  كقول علقمة 

  ٢اني توجه والمحروم محروم  *  مطعمه مطعم الغنم یوم الغنمو 

  ٣ مجاورة)) "الغنم یوم الغنم " فقوله 

  ومن شواهد المجاورة قول ابن الرومي:

  ومحصل المجد غیر مشتركة  *  مشترك الحظ ال محَّصلة

  ٤ةــممنع العرض غیر منتهك  *  منتهك المال ال ممنعة

وكذلك قوله (ممنعة ممنع العرض) فقوله ( محصلة محصل المجد) ، مجاورة 

  ایضا مجاورة .

ـــا بجنـــب األفكـــال اللفظـــین  خـــري وكـــان وجودهمـــا (محصـــلة)  و(ممنعـــة) وقعت

  ضروریا الكتمال المعني.

                                                
 مادة جور ٢لسان العرب ج -  ١
  ١٤دیوان علقمة ص  -  ٢
 ٤١٥الصناعتین ص -  ٣
 ١٨ص ٥جالدیوان  -  ٤



 ١٥٤

لغة : (( الوشیعة : لفیفه من غزل ، وتسـمي القصـبة التـي یجعـل النسـاج فیهـا 

  ١لحمة الثوب للنسیج: وشیعة))

ًا : (( ان یـــأتي المـــتكلم بمثنـــي یفســـره بمعطـــوف ومعطـــوف علیـــه ، اصـــطالح

 ابـنیهـرم العطف ، ومثالـه قولـه علیـه السـالم  أصلهاالتثنیة  أنوذلك من اجل 

  ٣.))٢والحرص علي العمر علي المال الحرص اثنتانه ادم وتشب من

  ومن شواهد التوشیع عند ابن الرومي قوله:

  ٤هن نوعان: تفاح ورمانفی  *  وكثبان أغصانت لك الوجد جنّ أ

صــوره التفــاح تســتدعي  أن) ونالحــظ ورمــان نوعــان تفــاحفالتوشــیع فــي قولــه (

التوشــیع یقــوم علــي  أنصــورة الرمــان لمشــابتها ومماثلتهــا ومــن هنــا یظهــر لنــا 

  وطیدة من تداعي المعاني. أسس

  ومنه قول ابن الرومي:

  رـر والمطجودان البحلم یحمد األ  *     لنا یده تادجالقاسم أبو  إذا

  رـتضاءل النیران ، الشمس والقم  *   غرته أنوارلنا  أضاءتولو 

  درــ*     تأخر الماضیان السیف والق   عزمته حدّ  أووٕان مضي رأیه 

  ٥من لم یبت حذرا من خوف سطوته*   لم یدر ما المزعجان الخوف والحذر

  

                                                
 مادة وشع  ٣الصحاح ج -  ١
مسلم ، أبو الحسین ، صحیح مسلم ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ،   -  ٢

  ٧٢٤ص  ٢بیروت ج 
 ٧١ص ٣جالطراز  -  ٣
 ١٧٣ص ٦الدیوان ج -  ٤
 ٢٣١ص ٣جالمصدر السابق  -  ٥



 ١٥٥

مزعجـــان) وزاد االجـــودان ) و (النیــران) و( الماضــیان) و(ال فالتوشــیع فــي قولــه : (

  الشمس والقمر. األضدادفي جمال الصورة وفتنتها اجتماع 

  ومنه كذلك قول ابن الرومي:

  ١اسیرا ذلة : بدت ونفس  *  جفتني ان صددت ولي لدیها 

  ).ذلة : بدن ونفس أسیرافي قوله ( فالتوشیع  

 

                                                
  ٢٦٩ص ٣ج الدیوان -  ١



 ١٥٦

رز بالـذهب وغیـره ویقـال لغة : (( طرزت الثوب تطریزا جعلـت لـه طـرازا وثـوب مطـ

  .١فلس ومن الطراز االول أي مشكلة ومن النمط االول)) نوذا، هذا طرز هذا 

اصــطالحًا: (( أن یكــون صــدر الكــالم والشــعر مشــتمًال علــي ثالثــة اســماء مختلفــة 

  ٢))لفظ واحد بالمعاني ثم یؤتي بالعجز فتكرر فیه الثالثة 

  ومن هذا الضرب قول ابن الرومي:

  ٣صواب في صواب في صواب  *  ركم ورائي هجرتكم وهج

وتــرك هــؤالء وراءه كــان عــین الصــواب لــذا كــرر هــذه الشــاعر یخبرنــا بــان هجرتــه 

  الصفة ثالث مرات لتقریر وتاكید هذه الصفة.

  ومن شواهد التطریز ایضا عند ابن الرومي قوله:

  ٤قیقفي ع قیقفي ع قیقع  *    كأن الكأس في یدها وفیها

كیـد وتقریـر هـذه أولت قیـقأس وهو في یدها وفي فمها بلـون العالشاعر یشبه لون الك

  الصفة كررها ثالث مرات.

                                                
 مادة طرز ٢المصباح المنیر ج -  ١
 ٩٢ص ٣الطراز ج -  ٢

 ٤١١ص ١الدیوان ج  -  ٣
 ٣٤٧ص ٤مصدر السابق جال -  ٤



 ١٥٧

نزع بالعلف  إليها أي ظهور مائها عشریعة الیحتاج م اإلبل إیرادلغة : (( التشریع 

  ١شریع))توالسقي في الحوض وفي المثل الهون السقي ال

التوشیح ویعرفه بقوله : (( هو ان یبني الشاعر  ثیراألاصطالحًا : یسمیه ابن 

كان  األوليوقف من البیت علي القافیة  فإذاقصیدته علي بحرین مختلفین ،  أبیات

ما بني علیه شعره من  ذلك إلي أضاف وٕاذاشعرًا مستقیمًا من بحر علي عروض 

ما شعرًا مستقیما من بحر آخر علي عروض ، وصار  أیضاخري كان القافیة األ

  ٢للبیت كالوشاح)) األوليالقافیة  إليیضاف 

  بقول الحریري : األدبوقد مثل له صاحب خزانة 

  شرك الردي وقرار االكدار  *    أنهایا خاطب الدنیا الدنیه 

  ٣غدًا تبًا لها من دار أبكت  *  في یومها أضحكتدار متي 

ثامنة  إلي باإلسقاطوهي قصیدة معروفة في مقاماته من ثاني الكامل فتنتقل 

  فتصیر:

  شرك الردي أنها  *  یا خاطب الدنیا الدنیة

  ٤غدا)) أبكتفي یومها   *    أضحكتدار متي ما 

البیت من  أنهذا اللون له ارتباط بعلم العروض اذ یقول علماء العروض و 

حذفت منه تفعیلتان  وٕاذامجزوءًا  أصبححذفت منه تفعیله واحدة  إذاالقصیدة 

  مشطورًا. صبحأحذف شطره  وٕاذامنهوكا  أصبح

  

  

                                                
 مادة شرع ٥تاج العروس ج -  ١
 ٣٤٠ص رالمثل السائ -  ٢
  ٢٣٢شرح مقامات الحریري ص  -  ٣
 ٢٦٦ص ١ج دباألخزانة  -  ٤



 ١٥٨

ویري ابن ابي االصبع ان معظم سورة الرحمن جاءت من هذا الباب كقوله تعالي: 

(( یا معشر الجن واالنس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات واالرض 

فانفذوا التنفذون اال بسلطان ، فبأي آالء ربكما تكذبان ، یرسل علیكما شواظ من 

وهكذا الي آخر السورة فان  ١آالء ربكما تكذبان))نار ونحاس فال تنتصران فبأي 

الكالم لو اقتصر فیه علي اولي الفاصلتین دون الثانیة ـ لو كان التزیل كذلك ـ 

لكان الكالم مفیدًا وبتكمیل الكالم بالفاصلة الثانیة ، یفید معني زائدًا علي معني 

  .٢الكالم الذي خرج مخرج تجاهل العارف

ي عنصر المفاجأة والدهشة اللذین یحسهما السامع عندما ویتمثل جمال التشریع ف

  یقف علي القافیة االولي فیظن ان القصیدة قد انتهت ولكنه یتفاجأ باستمرارها.

  ومن شواهد التشریع قول ابن الرومي:

  وشاد بنیانها وقدرها  *    أحكم اتقانها بحكمته

  فحاك ایرادها ونشرها  *  وسط ریاض دنا الربیع لها

  ٣ورد انوارها وعصفرها  *  سحابة دیم وجادها من

فهذه االبیات من بحر المتسرح ، فیمكن ان نقف علي قافیتها االولي (قدرها) 

  ها)  ان نحذف الضرب ونقف علي قافیتها الثانیة ((بنیانها)) ر و(نشرها) و(عصف

و((ایرادها)) و((أنوارها)) فیصیر البیت من مجزوء المنسرح وتصبح القصیدة علي 

  التي:الشكل ا

  بنیانها دوشا  *      احكم اتقانها بحكمته

  فحاك ایرادها  *    وسط ریاض دنا الربیع لها

  ور�د انوارها.  *    وجادها من سحابة ریم

                                                
 ٣٦،  ٣٥،  ٣٤،  ٣٣سورة الرحمن ایة  -  ١
 ٧١ص ٣الطراز ج -  ٢
 ١٩٠ص ٣جالدیوان  -  ٣



 ١٥٩

لغة: جاء في المصباح المنیر : ((كفي الشئ یكفي كفایة فهـو كـاف اذا حصـل بـه 

نیت به او قنعت به وكل شـئ سـاوي شـیئا االستغناء عن غیره واكتفیت بالشئ استغ

  .١حتي صار مثله فهو مكافئ له))

ت من الشعر وقافیته بیباصطالحًا : عرفه ابن حجة بقوله: ((هو أن یاتي الشاعر 

ــة بــاقي لفــظ البیــت علیــه ،  ذوفحــمتعلقــة بم ، فلــم یفتقــر الــي ذكــر المحــذوف لدالل

  معني كقول ابن مطروح:ویكتفي بما هو معلوم في الذهن فیما یقتضي تمام ال

  *    ما دمت في قید الحیاة وال اذا  ي ال ارعوينال انتهي ال انث

فمــن المعلــوم ان بــاقي الكــالم: وال اذا مــت ، لمــا تقــدم مــن قولــه: الحیــاة ومتــي ذكــر 

ة و مــع مــا یفوتــه مــن حــال عیبــًا مــن عیــوب الشــعر ،كــان تمامــه فــي البیــت الثــاني ، 

  . ٢االذهان)) ه فيعاالكتفاء ولطفه وحسن موق

  ومنه قول ابن الرومي:

  مهًال فقد جزث االمد  *    یا راكضا في لهوه

  دـلذوي العق *    مواعظ   في االربعینات الثالث 

  ٣ْد ـق : قولوأربعین ت*        نبعین واربعیر كما ا

فالشاعر حذف الجملة والتي تاتي بعد حرف (قد) لداللة ما قبلها علیها وتمـام قـول 

اربـع واربعـین تقـول قـد بلغتهـا فالشـاعر اكتفـي بحـرف قـد الـذي یفیـد  الشاعر هو كم

  التحقیق ههنا.
 

                                                
   ٥٣٧ص ٢المصباح المنیر مادة كفي ج  -  ١
 ٢٨٢خزانة األدب ص -  ٢
  ١٥٦ص ٢جالدیوان  -  ٣



 ١٦٠

  

  اخلامتة والنتائج

  في خاتمة هذا البحث نخلص الي بعض النتائج والمالحظات وهي:

البدیع لیس كما یعتبره بعض النقاد زخرفا لفظیا یستخدم لتزیین وتجمیل  -١

  الكالم وانما هو وسیلة مهمة من وسائل التعبیر.

ان تقسیم البدیع الي لفظي ومعنوي تقسیم مردود اذ ال یصح ان نفصل  -٢

والمعني فلیس هنالك مزیة للفظ اال من خالل النظم الذي یسلك  بین اللفظ

 فیه.

الخلط بین علمي البیان والبدیع عند المتأخرین وكذلك كثرة المسمیات للون  -٣

 البدیعي الواحد من الصعوبات التي تواجه دارسي علم البدیع.

البدیع عند ابن الرومي لیس صنعة كما هو عند مسلم بن الولید وغیره من  -٤

حاب البدیع وانما ارتبط عنده باالستقراء الشامل لخصائص االشیاء اص

وممیزاتها وادراك الفروق بینها ، وهو عنده لیس هدفا في ذاته او حلیة 

 شكلیة تضاف الي الصورة وانما له دور في نقل المعني وایصاله.

نالحظ في بدیع ابن الرومي اهتمامه بالجناس واالشتقاق وهو یهدف من  -٥

لتحقیق هدفین ، اولهما اهتمامه باالیقاع الذي یعطي القصیدة  وراء ذلك

 جمالها ورونقها ثانیهما انه یرید استقصاء المعني من كل جوانبه.

الطباق عند ابن الرومي نوعان ، طباق مباشر ویكون بین الشئ وضده  -٦

 وطباق غیر مباشر ویكون بین المعاني من خالل اطارین متضادین.

المقابلة عند ابن الرومي فتظهر لنا قدرته علي التصرف بااللفاظ وفق اما  -٧

دالالتها المتضادة ، فتأتي متناظرة متقابلة بحیث یحس القارئ جمالها 

 وحسن أدائها.

  

  

  

 



 ١٦١

التزام ماال یلزم من االلوان البدیعیة التي اكثر منها ابن الرومي وهدفه من  -٨

 حاطته باللغة.ذلك ان یدلل علي مقدرته في نظم الشعر وا

واخیرا ال ازعم ان هذا البحث بلغ درجة الكمال ، او خال من الهنات ،  -٩

ولكن حسبي انني قد بذلت قصاري جهدي فان حالفني التوفیق فهذا فضل 

من اهللا ونعمه ، وان كانت فیه بعض المآخذ فشأن المرء ان یخطئ 

 ویصیب وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین.

  



 ١٦٢

  

  

  الفهارس الفنية

  

  اام اتس 

  ا آتس 

  اس 

ادر واس ا  

  س ات



 ١٦٣

  

  فهرس االيات القرانية

  

  رقم  السورة  االیـــــــــــة

  االیة

  رقم

  الصفحة

  (( هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ))

  

  ٣٤  ٢٤  البقرة

  

))مقَوى لوسإِذْ قَالَ مواْ وحتَذْب أَن كُمرأْمي اللّه إِن ه

 نم أَكُون أَن وذُ بِاللّهواً قَالَ أَعزذُنَا هقَالُواْ أَتَتَّخ ةقَرب

نيلاهالْج((  

  

  البقرة

  

٦٧  

  

٧١  

  

) قُولُ لَها يراً فَإِنَّمإِذَا قَضَى أَمضِ واألَرو اتاومالس يعدب

كُونكُن فَي(  

  

  

  البقرة

  

١١٧  

  

٣٤  

تُؤتي الْملْك من تَشاء وتَنزِع الْملْك ممن تَشاء ((

  ))وتُعز من تَشاء وتُذلُّ من تَشاء

  ٤٨  ٢٦  آل عمران

  

  ))يشاء يغْفر لمن يشاء ويعذِّب من ((

  

  

  آل عمران

  

١٢٩  

  

٤٨  

  

 )) اللّه لَمعي ينالَّذ كولَئ مهنع رِضفَأَع ي قُلُوبِهِما فم

  ))وعظْهم وقُل لَّهم في أَنفُسهِم قَوالً بليغًا

  

  

  النساء

  

٦٣  

  

٣٠  

  

  

  ))بشرِ الْمنافقني بِأَن لَهم عذَابا أَليما((
  

  النساء

  

١٣٨  

  

٦١  
  

  



 ١٦٤

 

  

))لَه كُونضِ أَنَّى ياألَرو اتاومالس يعدب  لَمو لَدو

 ءيبِكُلِّ ش ووه ءيكُلَّ ش لَقخةٌ وباحص تَكُن لَّه

يملع((  

  

  األنعام

  

١٠١  

  

٣٤  

  

))تَّى إِذَا كُنتُم في الْفُلْك وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبة(ح(   

  

  

  یونس

  

٢٢  

  

١٠٨  

  

))لْمعا وكْمح اهنآتَي هدلَغَ أَشا بلَماو((  

  

  

  یوسف

  

٢٢  

  

٣٠  

)مهنُقَلِّبو قُودر مهقَاظًا وأَي مهبستَح٤٨  ١٨  الكهف  )و  

) ريخ اتحالالص اتياقالْبا ونْيالد اةيةُ الْحزِين وننالْبالُ والْم

  )عند ربك ثَوابا وخير أَملًا

  ١٠٠  ٤٦  الكهف

  ٣٠  ٧  النحل  )الَكُم إِلَى بلَد لَّم تَكُونُواْ بالغيه إِالَّ بِشق األَنفُسِ وتَحملُ أَثْقَ(

  

 ) رِينبِآخ أْتيو اسا النهأَي كُمبذْهأْ يشإِن ي(  

  

  

  ابراهیم

  

١٩  

  

١٠٨  

  

  )وبرزُواْ للّه جميعا (

  

  

  ابراهیم

  

٢١  

  

١٠٨  

  

))تَّقَوا ونَذَر الظَّالمني فيها جِثياثُم نُنجي الَّذين ا((   

  

  

  مریم

  

٧٢  

  

١١٠  

        

        



 ١٦٥

  ((الرمحن علي العرش استوي))

  

  ٥٥  ٥  طه

  

  (( لو كان فيهما آله اال ا لفسدتا ))

  

  

  االنبیاء

  

٢٢  

  

٥٧  

  

(( وا خلق كل دابة من ماء فمنهم من ميشي 

علي بطنه ومنهم من ميشي علي رجلني 

  ن ميشي علي اربع))ومنهم م

  

  

  النور

  

٤٥  

  

٦٥  

  

  ((اسلك يدك بيضاء من غري سوء))

  

  

  القصص

  

٢٨/٣٢  

  

٩٨  

  

((ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار معاشا لتسكنوا فيه 

  ولتبتغوا من فضله))

  

  

  القصص

  

٧٣  

  

٦٣  

(( كذبت مثود وعاد بالقارعة ، فاما مثود فاهلكوا بالطاغية ، واما 

  رصر عاتية ))عاد فاهلكوا بريح ص

    ٦ – ٤  الحاقه

  
  
  
  
 



 ١٦٦

  

  )وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الْغُروبِ(( 

  

  

  سبأ

  

١٦  

  

٩٤  

  

)) اترثَم ا بِهنجراء فَأَخاء ممالس نلَ مأَنز اللَّه أَن تَر أَلَم

الِ جالْجِب نما وانُهفًا أَلْوخْتَلم فخْتَلم رمحو بِيض دد

ودس ابِيبغَرا وانُهأَلْو((  

  

  

  فاطر

  

٢٧  

  

٥٠  

  

)) تَبِنيسالْم تَابا الْكماهنآتَياطَ * ورا الصماهنيدهو

يمتَقسالْم(  

  

  

  الصافات

  

١٨-١٧  

  

١٤٧  

  

لَم تَمت اللَّه يتَوفَّى الْأَنفُس حني موتها والَّتي ((

 توا الْمهلَيي قَضَى عالَّت كسما فَيهامني مف

  ))ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى

  

  

  الزمر

  

٤٢  

  

١٠٥  

  

)) اتطْوِيم اتماوالسو ةاميالْق موي ضَتُها قَبيعمج ضالْأَرو

الَى عتَعو انَهحبس هينمبِيرِكُونشا يم((  

  

  

  الزمر

  

٦٧  

  

٥٥  



 ١٦٧

  
  
  
  
  
  
 

  

)) تتَم ي لَمالَّتا وهتوم نيح فَّى الْأَنفُستَوي اللَّه

 توا الْمهلَيي قَضَى عالَّت كسما فَيهامني مف

  ))ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى

  

  

  الزمر

  

٤٢  

  

١٠٥  

  

  تفرحون يف االرض بغري احلق))((وذلكم مبا كنتم 

  

  

  غافر

  

٧٥  

  

١٤٠  

  

  ((والشمس والقمر حبسبان))

  

  

  الرحمن

  

٥  

  

١١٦  

(( واصحاب اليمني ما أصحاب اليمني ، يف سدر 

خمضود ، وطلح منضود ، وظل ممدود ، وماء مسكوب ، وفاكهة 

كثرية ، المقطوعة وال ممنوعة ، وفرش مرفوعة ، انا انشاناهن 

ابكارا عربا اترابا  الصحاب  انشاءا فجعلناهن

  اليمني ))

    ٣٨-٢٧  الواقعة

  

  ((الهن حل هلم والهم يلحون هلن))

  

  الممتحنة

  

١٠  

  

٧٦  



 ١٦٨

  

  

  ((فاذا بلغن اجلهن ))

  

  

  الطالق

  

٢  

  

٥٣  

  
  
  
 

  

((وللذين كفروا يريهم عذاب جهنم وبئس املصري اذا ألقوا 

فيها مسعوا هلا شهيقاً وهي تفور تكاد متيز من الغيظ ، 

  كلما القوا فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير))

  

  

  الملك

  

٨ – ٦  

  

١١٢  

  

  ((وجعلنا الليل لباساً))

  

  

  النبأ

  

١٠  

  

٥٢  

  

  ((وجعلنا النهار معاشا))

  

  

  النبأ

  

١١  

  

٥٢  

  

(( ان االبرار لفي نعيم وان الفجار لفي 

  جحيم))

  

  

  االنفطار

  

١٤-١٣  

  

١٥٠  



 ١٦٩

  

  عة))(( فيها سرر مرفوعة واكواب موضو

  

  

  الغاشیة

  

١٤-١٣  

  

١٤٥  

  

  ((ومنارق مصفوفة وذرابي مبثوثة))

  

  

  الغاشیة

  

١٦-١٥  

  

١٤٧  

  

  ((إن إلينا إياهبم ثم  علينا حساهبم))

  

  

  الغاشیة

  

٢٦-٢٥  

  

١٥٠  

(( فاما من اعطي واتقي وصدق باحلسين 

فسنيسره لليسري ، واما من خبل واستغين وكذب 

  باحلسين فسنيسره للعسري))

  ٥١  ١٠  اللیل

  

(( كذبت مثود وعاد بالقارعة ، فأما مثود فاهلكوا بالطاغية ، واما 

  عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية))

  

  

  الحاقة

  

٦-٤  

  

١٠٢  

  

  ((والتفت الساق بالساق ايل ربك يومئذ املساق)) 

  

  

  القیامة

  

٣٩  

  

١٣٨  

  

((اقرا بامسك ربك الذي خلق ، خلق االنسان من 

  

  العلق

  

٢-١  

  

١٥٢  



 ١٧٠

  علق))

  

اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق االنسان من ((

علق ، اقرأ وربك االكرم ، الذي علم بالقلم ، علم 

  االنسان ما مل يعلم))

  ١  ٥-١  العلق

  

((ان االنسان لربه لكنود وانه علي ذلك لشهيد 

  وانه حلب اخلري لشديد))

  

  

  العادیات

  

٨-٦  

  

١٤٠  

  

  ((ويل لكل مهزة ملزة))

  

  

  الهمزة

  

١  

  

١٤٠  

  
  



 ١٧١

  رس األبيات الشعريةفه

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت

  ٢٣  ابن الرومي  البكاء  عیني

  ٢٣  " "  الوفاء  ترككما

  ٢٣  " "  الدواء  إن االسي

  ٢٣  " "  البقاء  وما ابتغاء

  ٢٣  " "  الصفاء  ومبتني

  ٩٨  " "  هجاء  إن بخس

  ٤٩  " "  عطاء  الن الناس

  ٤٩  " "  هجاءه  كل أمريء

  ٥٢  " "  الرجاء  ذلك

  ١٤٢  "   "  مراء  هنیئا

  ١٣١  "   "  الشعراء  یقولون 

  ١٣١  "   "  االمراء  وما ذاك

  ١٣٩  "   "  انباء  حبذا

  ١٠٤  مجهول  سخاء  ما نوال

  ١٠٤  مجهول  ماء  فنوال

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت

  ٢٧  ابن الرومي  الثواب  أبا اسحق 

  ٢٧  " "  الیاب با  اعیذك

  ٢٧  " "  الرغاب   اسوء

  ٢٧  " "  الصواب   علي ان 

  ٢٧  " "  الشهاب   اعره 

  ١٤٢  " "  مشرب   فكل 



 ١٧٢

  ١٤٢  " "  كوكب  وعش 

  ١٠٩  " "  أشیب   طربت 

  ١٠٩  " "  أهدب   ومما حداك

  ١٠٩  " "  تسلب   مطوقة

  ٩٩  " "  واهب   ریحانهم 

  ٨٩  " "  بالخطاب   عبید اهللا

  ١٣٣  " "  تثریبا   قل 

  ٥٩  " "  الصحاب   عدوك 

  ١٥٧  " "  صواب   هجرتكم 

  ١٤٨  " "  كاعب   بیضاء 

  ٨٥  " "  النجیب   وحق 

  ٥٨  " "  یرطب  اذا 

  ٥٨  " "  تصلب  ولیس

  ٩٢  " "  اللعب  السیف

  ٩٩  " "  واهب  ولكن 

  ١٣٠  " "  مقلب  لقد

  ١٣  " "  معجب  تهضمتني

  ١٣٦  " "  عجاب  اشارت 

  ١٣٨  " "  الخطاب  وكذاك

  ٥٨  " "  لرطبا  كالنخل

  ٥٨  " "  سلبا  رایتكم  

  ٥٩  " "  الشراب  وان

  ٥٨  " "  یرطب  غمر

  ٧٤  " "  القلوب  وغزال 

  ٧٤  " "  النجوم  جرحته

  ٧٦  " "  ذهب  ریحانهم



 ١٧٣

  ١٣٥  ابوتمام  مذهب  ذهب

  ١٣٨  " "  قواضب  یمدون 

  ٨٥  مجهول   شهاب   إن یقتلوك 

  ١١٦  أبو نواس  المحصب  برب 

  ١١٦  "   "   ال تكذب  وقد حلفت 

  ١١٨  مجهول   الضب   إذا 

  ٩٠  النابغة الذبیاني  الكتائب   وال عیب 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت

  ١٣٣  ابن الرومي   ما وصلت  قد

  ١٣٣  ابن الرومي  قتلت  تسیل

  

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت

  ١٣٣  ابن الرومي   االنكاث  قل

  

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت

  ٦٠  ابن الرومي   سجسج  سالم

  ٩١  " "  مجة   خالصة 

  ٥٣  " "  درج   لو أن

  ٥٣  " "  عرج  ساء العروج

  



 ١٧٤

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت

  ٢٦  ابن الرومي  بالسماح   أعاذل

  ٢٦  " "  الفالح   تقینا

  ٧١  " "  اقبیح  قیل

  ٧٢  " "  المدیحا  قلت 

  ٥٢  " "  مستقبحا  فأروح

  ١٣٩  الخنساء  الجوانح  ان

  

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت 

  ٢٦  ابن الرومي  عمید  یا خلیلي

  ٢٦  " "  وجید  عادة

  ٢٧  " "  التورید  وزهاها

  ٢٧  " "  دیدتخ  أوقد

  ٢٧  " "  جهید   فهي

د  و إن   ١٢٤  " "  لمزوَّ

  ٢٧  " "  منفردا  بان

  ٢٧  " "  السَّهدا  لو تراه

  ٢٧  "  "  فأطرَّدا  كلما 

  ٢٣  "  "  عندي  بكاؤكما

  ٢٣  "  "  المهدي  بنِّي

  ٢٣  "  "  عمد  االقاتل

  ٢٣  "  "  العقد  توخي



 ١٧٥

  ٢٣  "  "  الرشد  علي حین

  ٢٦  "  "  رشد  یاصائد

  ٢٦  "  "  دعقال  ملذة

  ٥٩  "  "  الفقد  اوالدنا

  ٥٩  "  "  تهديكما   هل العین

  ٥٣  "  "  الوجد  محمد

  ١٠٢  "  "  الحمید  صبرت

  ١٠٢  "  "  مدید  فزال

  ١٠٦  "  "  یطرد  النار

  ١٠٦  "  "  یتقد  ضدان

  ١٢٠  "  "  غد  وكفانا

  ٧٤  "  "  یولد  كما تؤذن

  ٧٤  "  "  ارغد  وٕاال فما

  ٢٢  "  "  خالد  یقتر

  ٢٢  "  "  واحد  فلو

  ٨٦  "  "  احمد  ساحمد

  ١٢٢  "  "  بعد  لك

  ١٠٧  "  "  قودهاح  بنفس

  ١٠٧  "  "  خلودها  اال تكلم

  ١٢٧  "  "  ما وعدوا  وقد

  ١٤٢  "  "  الحدید  فأدحروه

  ٧٦  "  "  بعد  طواه

  ٦٨  "  "  مرددا  توددت

  ٦٨  "  "  اابعد  يكأن

  ٥٢  "  "  یبدو  نظیف

  ٧٣  "  "  شاهد  خجلت



 ١٧٦

  ١٤١  "  "  بحداده  بالحدید

  ١٢٠  "   "  الغد  تمام

  ١٢٩  "   "  القید  ومن 

  ١٦٠  "   "  االمد  یا راكضا

  ١٦٠  "   "  العقد  في

  ١٦٠  "   "  الغد  كما

  ١٢٨  "   "  احمد  وهممت

  ١٤٢  "   "  عهد  الدائم

  ٧٦  المتنبئ  مجده  فال مجد

  ٧٩  "   "  خالد  نهبت

  ٨٠  مجهول  لم یصرد  فعلوا

  ١٠٢  المتلمس  الوتد  والیقیم

  ١٠٢  "   "  احد  هذا 

  ٧٥  الحماسي  سودا  فرد

  ١٠٠  مجهول  مفسده  الفراغإن 

  ١٢١  ابو نواس  غاد  سالم

  

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت 

  ١٠٩  ابن الرومي  جواره  علیك

  ٨٨  "   "  عصیر  صیرعا

  ٧٦  "   "  ظاهره  ظاهره

  ٥٠  "   "  االوطار  لو یدوم

  ١١٠  "   "  فتقصر  واني

  ١١٠  "   "  اصغر  فاغض

  ١١٨  "   "  شعیر  علق



 ١٧٧

  ٦٧  "   "  بالبصیر  لم انس

  ٦٧  "   "  كالقمر  ما بین

  ٦٧  "   "  بالحجر  اال بمقدار

  ٦٨  "   "  یسهر  وال عیب

  ٦٨  "   "  عنبر  تزود

  ٦٨  "   "  تتختر  وما تعتریها

  ٦٨  "   "  تمطر  تغیر

  ٩٦  "   "  الحشر  اال ترجف

  ٩٦  "   "  الفجر  بلي

  ٩١  "   "  الستور  فقلت

  ٩١  "   "  البقر  اذا 

  ٢٥  "   "  الحبر  االرض

  ٢٥  "   "  الزهر  نیرة

  ٢٥  "   "  للذكر  رجتب

  ٢٦  "   "  خفر  تبرجت

  ٧٠  "   "  امیر  وهنأك

  ٧٠  "   "  وزیر  امیر

  ٧٠  "   "  یسري  سكوت

  ٧١  "   "  قدري  فقلت

  ٦٠  "   "  نظیر  جمعت

  ٦٠  "   "  الزبیر  فیه 

  ٦٧  "   "  البصر  لم انس

  ٦٧  "   "  كالقمر  ما بین 

  ٦٧  "   "  الحجر  اال 

  ٦٨  "   "  تغیر  كذلك 

  ١٣٧  "   "  فحذار  تبعوا



 ١٧٨

  ١٥٥  "   "  الحذر  من لم

  ١٥٥  "   "  القدر  وان

  ١٥٥  "   "  القمر  ولو

  ١٥٥  "   "  المطر  اذا 

  ١٤٥  "   "  بدر  الي 

  ٨١  "   "  قدري  تذكر

  ١٥٩  "   "  قدرها  احكم

  ١٥٩  "   "  نشرها  وسط

  ١٥٩  ""     عصفرها  وجادها

  ٥٠  ابوتمام  خضر  تردي

  ١٥٩  الحریري  دار  دار

  ٧١  "   "  االكدار  یاخاطب

  ٨٣  البحتري  الهجر  إذا ما 

  ١٧  المتنبئ  جمر  اریقك

  ١١٦  اسید بن عنقاء  البدر  كأن

  ١٢٥  مجهول  هجرا  فدع

  ١٥١  "   "  اسفار  اغراض

  

  

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت 

  ١٢٩  ابن الرومي  كیسا  خذ وهم

  ١٢٩  "  "  المتلمس  لذي

  ٧٤  "  "  یلبس  رایت

  ٥٨  "  "  كالشمس  افضل

  ١٥٦  "   "  نفس  جفتني



 ١٧٩

  ٥٨  "  "  المجلس  لیس

  ١٢٧  ابوتمام  االمس  یشتاقه

  ٥٥  مجهول  مالبسا  حملناهم

  ١٢٧  بشار بن عدي  یاس  الیوم

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت

  ١٤٣  ابن الرومي   وعراص  راصفع

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت 

  ٦٨  ابن الرومي  االرض  وقد

  ٦٨  "  "  مبیض  یطر� 

  ٦٨  "  "  بغض  كاذیال

  ١٠٤  "  "  انبضا  لشتان

  ١٠٤  "  "  تعرضنا  ینفُّر

  ١٣٦  "   "  البیض  للسود

  

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت 

  ٢٢  ابن الرومي  عبطه  وقائل

  ٢٢  "  "  ملتقطه  یا مادحاً 

  ٢٢  "  "  وسطه  كأنه

  



 ١٨٠

  

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت 

  ٦٤  ابن الرومي  جاحظاً   ألم تجدوني

  

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت 

  ٨١  ابن الرومي  قانع  وٕاني

  ١٠٠  "  "  متقطعا  تلبس

  ٨٣  "  "  ائعصنال  ما إذا

  ١٣٢  "  "  منعي  ولقد

  ١٣٢  "  "  زرع  لقد

  ١١٨  "  "  اشرعا  ولحیة

  ١١٨  "  "  االخدعا  یقوده

  ١١٨  "  "  اصبعا  فإن 

  ١١٨  "  "  اجمعا  لو غاص

  ١٣٢  "   "  منعي  لقد

  ٨١  "   "  قانع  واني

  ١٠٥  المتنبئ  البیع  حتي

  ١٠٥  "   "  ما زروعوا  للسبي

  ٨٩  ثعلب  االصابع  نسر

  ١٠٦  حسان بن ثابت  نفعوا  قوم

  ١٠٦  "  "  البدع  سجیه

  ٨٣  البحتري  دموعها  اذا احتربت



 ١٨١

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت 

  ٦٠  ابن الرومي  التلف  الدین

  ٦١  "  "  یعطفه  اعرض

  ٦١  "  "  یتخلفه  كم

  ٦١  "  "  فیعرفه  الیعرف

  ١٠٠  "  "  عفمضط  مؤیدات

  ١٠٣  "  "  یكسف  بان

  ٦٥  "  "  وتصرف  ثالثة

  ٦٥  "  "  تخلف  شراب

  ١١٤  "  "  لجف  ما عفر

  ١١٤  "  "  عفیف  یوما

  ١١٥  "   "  غضف  یوما

  ١٤٠  البحتري  شافي  هل

  ٥٨  "  "  شرفه  دنیا

  ٥٨  "  "  جیفه  كالبحر

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت 

  ٨٢  ابن الرومي  حقافس  التشم

  ٨٢  "   "  افقا  وانتجع

  ٧٨  "   "  ضیق  واني

  ٧٨  "   "  ماال یطیق  وهل

  ٢٦  "   "  بشقیق  كأن

  ٢٦  "   "  بعقیق  وقد



 ١٨٢

  ١٢٤  "   "  العمق  یسمو

  ١٢٤  "   "  الطلق  یكفي

  ١٥٧  "   "  عقیق  كأن 

  ٩٠  "   "  العناق  نواهد

  ١٤٥  "   "  عقوقي  تناسیت

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  بیت صدر ال

  ١٢٥  ابن الرومي  جسدك  یالیت

  ١٢٦  ابن الرومي  عقدك  عجبت

  ١٢٦  "   "  اودك  دع

  ٨٠  "   "  السمك  اعلم

  ٧٩  "   "  منتهك  حریم

  ١١٢  "   "  اعیاك  یا ارض

  ١١٢  "   "  ماك  كأنما

  ٧٠  "   "  المساویك  الي الخلود

  ١٥٤  "   "  مشتركة  مشترك

  ١٥٤  "   "  هكهمنت  منتهك

  ٧٠  "   "  المنابیك  مساویك

  ١٣٩  "   "  یدیك  متي

  ٤٩  "   "  لها  ان

  ٥٩  "   "  سافلها  قلت

  ٥٩  "   "  اسافلها  وقال

  ١٣٧  "   "  المتضاحك  بستان

  ٧٧  "   "  عطایاكا  ومامللت

  ٧٧  "   "  ممساكا  وامسكت



 ١٨٣

  ١١٠  عبداهللا بن همام  اصفاك  فاصبر

  ١١٠  " "   كعقباك  الرزء

  ١١٠  " "   یرعاكا  بحتاص

  ١١٠  " "   یمنعاكا  وف

  ٧٠  ابوتمام  عنقك  یخرج

  ١٠٧  "   "  خلقك  یسبح

  ١٢١  ابن ابراهیم الموصلي  ابالك  یا دار

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت 

  ٦٨  ابن الرومي  مرسل  عیني

  ٦٨  "   "  مقتل  ومن

  ٢٤  "   "  جلیال  ما اسرفت

  ٢٤  "   "  قبیال  اقبلت

  ٢٤  "   "  اكلیال  فكأنك

  ٢٤  "   "  غلیال  كم من

  ١٠١  "   "  اآلمال  طالعت

  ١٠١  "   "  هالل  شمس

  ٩٨  "   "  ابدال  لكل

  ١١٩  "   "  طول  وجهك

  ١١٩  "   "  سفول  والكلب

  ٥٥  "   "  المنزل  ولو

  ٥٥  "   "  لم تفعل  وأتاك

  ٩٥  "   "  نجل  وكم

  ٩٥  "   "  انقفل  فقلت

  ١٣٠  "   "  لالنق  لست



 ١٨٤

  ١٣٠  "   "  الحمل  فقد

  ١٣٢  "   "  عجل  لو عجلت

  ١٣٧  "   "  استقاللها  قاسم

  ١٥١  "   "  فعال  المال

  ١٥٢  "   "  لها  ان 

  ١٥٢  "   "  واجلها  بیضاء

  ١٥٢  "   "  واقلها  حجبت

  ٩٥  "   "  القفل  فقلت

  ٩٥  "   "  بخل  وكم

    مجهول  نكال  الیشربون

  ١٤٦  "   "  االوجال  یاراغباً 

  ١٤٥  "   "  طالوا  واذا 

  ١٤٢  "   "  فعال  ذهب 

  ٦١  "   "  اسفل  فیا له

  ١٤٧  ابوتمام  ذوابل  مها

  ١٢١  ابراهیم الموصلي  ابالل  یا دار

  ١٤٩  امرؤ القیس  فحوملي  قفا

  ١٥١  جنوب الهزلیة  الخباال  وحرب

  ١٥١  "   "  الوكاال  ومال

  ١١٤  االعشي  هطل  ما روضة

  ١١٤  "   "  االصل  یوماً 

  ١١٤  "   "  مكتهل  یضاحك

  



 ١٨٥

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت 

  ٦٣  ابن الرومي  نجوم  آراؤكم

  ٦٣  "  "  رجوم  فیها

  ١١٣  "  "  یصرم  هو

  ١١٣  "  "  حثمّ   فاقصر

  ١١٣  "  "  مخدم  وٕاال

  ١١٣  "  "  یتلعثم  یكفي

  ١١٣  "  "  تقوم  صمام

  ١٢٢  "  "  السجام  زاد

  ٢٣  "  "  امالعظ  اي نوم

  ٢٣  "  "  االسالم  اي نوم

  ٢٣  "  "  اقدام  اقدم

  ٩٢  "  "  االمم  إن یخدم

  ٩٢  "  "  القلم  فالموت

  ٩٢  "  "  بمحرم  كذا

  ٥٦  "  "  رومي  ورومیة

  ٥٦  "  "  انسجام  زاد

  ٢٧  "  "  متمم  التضعن

  ٢٧  "  "  التطعم  التطعمنهم

  ١١٦  "  "  مستهاما  فطرفي

  ٤٩  "  "  ناما  ینام

  ٥٠  "  "  ادهمام  وردتهف

  ١٣٢  "  "  نوم  إذا

  ١٠٥  "  "  عاصما  اخوان

  ١٠٥  "  "  مطاعما  االحسنین



 ١٨٦

  ١٠٥  "  "  معاجما  االلینین

  ١٢٧  "  "  مدام  اهذه

  ١٢٧  "  "  حزام  اذا 

  ١٣٨  "  "  عازم  رایت

  ١٤٠  "  "  تغیم  عجبت

  ١٤٠  "  "  حام  نهار

  ١٤٧  "  "  كاظم  وكم

  ٩٣  "  "  للقلم  حتي 

  ٩٢  "  "  خدم  كذا

  ١٣٨  "   "  سالم  قدمت

  ٨  "   "  السجام  زاد

  ٢٧  "  "  مغارمه  ویحزنني

  ٢٧  "  "  مقاومه  بلیت

  ١٤٩  "   "  صمیم  یا من

  ٩٨  طرفة بن العبد  تهمي  فسقي

  ٩٦  زهیر بن ابي سلمي  الریم  قف

  ١١٢  بشار بن برد  الدما  إذا

  ١١٢  "  "  وسلما  إذا

  ١١٢  " "  الدما  اذا

  ١١٢  " "  سلما  اذا 

  ٦٥  الفرزدق  مغرم  لقد

  ٦٥  "  "  المقوم  أللفیت

  ١١٠  عنترة  المستلئم  إن

  ٧٠  "   "  دارم  خزیمة

  ٧٠  ابونواس  آدم  دارم

  ٨٥  ابونواس  استحكام  اصبحت



 ١٨٧

  ٦٠  المتنبئ  القلم  الخیل

  ١٠٨  جریر  الخیام  متي

  ١٠٨  " "  والغمام  اتنسي

  ٦٧  عنترة  االحذم  هزجا

  ١١٠  همام عبداهللا بن  المستلئم  ان 

  ٩٢  مجهول  الدم  فیقتل

  ١٥٤  علقمه  محرم  ومطعم

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت 

  ١٣٢  ابن الرومي  محن  اوالدنا

  ١٣٢  "  "  عرجون  تأتي

  ١٤٢  "   "  الوسن  ام هل

  ١٥٥  "   "  مانو ر   اجنت

  ١٣٢  "  "  التلقین  انزل

  ١١٩  "  "  طحان  وتحسب

  ١١٩  "  "  مسنون  بعض

  ١١٩  "  "  للمنون  ال دؤوب

  ١١٩  "  "  الیقین  ما ظننت

  ١٢٨  "  "  كالسعدان  كل� 

  ٢٥  "  "  اوان  یا مجبر

  ١٢٦  "   "  للظعن  دع

  ١٢٦  "   "  حسن  وامدح

  ١٣٢  "   "  التلقینا  انزل

  ٢٥  "   "  الزمان  ما الذي



 ١٨٨

  ٢٥  "   "  االماني  فیها

  ٢٥  "   "  مكان  یا شقیق

  ٢٣  "   "  دینالوال  لو كان

  ١٣٥  مجهول  اودعاني  ناظراه

  ٨٥  مجهول  كالخیزران  ولیس

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت 

  ٩٠  ابن الرومي  شبههه  لیس

  ١٣٧  "   "  عبداهللا  ما مات

  

  

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت 

  ١٦٠  ابن مطروح  إذا  ال انتهي 

  

 

  رقم الصفحة  الشاعر  عجز البیت  صدر البیت 

  ٢٥  ابن الرومي  وليّ   كأن

  ٢٥  " "  نجيّ   حدیة

  ٢٥  " "  انجليّ   إذا

  ٧١  مجهول  البهي  فقلت

  ٧١  " "  الصبي  فقال

  



 ١٨٩

  

  األعالمفهرس 

  (أ)

  ١٠حسن : إبراهیم

  ٣٤ابراهیم بن انس:

  ٢٤ر:ابراهیم بن المدب

  ١٤٧،  ١٤٤،  ٩٠،  ٨٢،  ٨ابن االثیر: 

  ١١احمد امین : 

  ١١احمد حسن الزیات:

  ١١٢احمد الهاشمي:

  ١٢١،  ٣٩اسامه بن منقذ: 

  ٢٤اسماعیل بن بلبل: 

  ١٤٤،  ٧٥،  ٤٠ابن االصبع المصري : 

  ١٣٠امرؤ القیس:

  ١١٤االعشي 

   ٣٨,٤٢اآلمدي 

  ١٣٠امرؤ القیس 

  (ب ) 

   ٨٣,١٣٨البحتري 

  ١٥بروكلمان : 

   ١١٢بشار 

   ١١٤البغدادي 

  (ت )

  أبو تمام 



 ١٩٠

  )ث (

  ٨٠الثعالبي 

  ٨٩ثعلب 

  )ج (

   ١٩,٣١,٣٦,٦٤الجاحظ  

   ١٨٠جریر 

   ١٣٥،  ١٢٠، ٧٣، ٤٤، ٤٣، ٣٩،  ٢١الجرجاني 

   ١٥٠جنوب الهزلیة 

  (ح) 

  ١٥بروكلمان : 

   ١٤٠،  ١٢٩الحریري 

   ١٠٦حسان 

  (خ ) 

   ١٣٦،  ١٢٩،  ٦٥الخطیب القزویني 

  (د) 

   ١١٨أبو دالمة 

  ( ر )

   ٦٠، ٤٠زي الرا

   ١٠٦،  ٨٦،  ٦٥،  ٣٩ابن رشیق 

ــــي:  ــ ــ ــ ــن الرومـ ــ ــ ــ ــ  ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٥، ١٤، ١٣، ١١، ٩،١٠ابـ

،٧٠،  ٦٧، ٦٣، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٤٨، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤ ،

٩٠، ٨٩، ٨٢، ٨٨، ٨١، ٨٠، ٧٩،  ٧٨، ٧٧، ،٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١ ،

،١٠٨، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٢، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٦، ٩٣، ٩٢،  ٩١ ،

١٢٥، ١٢٤، ١٢٢، ، ١١٩، ١١٨، ١١٦، ١١٤، ١١٣ ،١٠٩ ،



 ١٩١

١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦ ،

١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٣، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٩ 

،١٦٠، ، ١٥٩، ١٥٧، ، ١٥٦، ، ١٥٥،  ١٥٤.  

  (ز) 

  ،  ٣٤،  ٣٠الزبیدي 

  ٥٣الزركشي : 

   ٩٦زهیر بن ابي سلمي 

  ( س )

   ١٤١،  ٦٥،  ٥٥ ، ٤٠السكاكي 

  ،  ١٥٣،  ١٢١ابن سنان 

   ٨السیوطي 

  (ش) 

   ١٣,٦,١٦,٢٠,٣٢شوقي ضیف 

  (ص) 

   ٣١العبدي  ىصحار 

  (ط )

   ٣٨,٣٩ابن طباطبا 

   ٧الطبري 

   ٩٨طرفه 

   ٤٥طه حسین 

  ( ع ) 

  ٩٤ابن عباس: 

   ١٨عبد االمیر علي 

   ٥٥عبد الفتاح بسیوني 



 ١٩٢

  ٤٩، ٣٩العسكري : 

  ١٦، ١٥العقاد : 

  ١٥٤فحل : علقمة ال

   ١٥٢علي الجندي 

   ٤١علي أبو زید 

  ١١٠،  ٦٧عنتره بن شداد 

  (ق)

  ٩٤ابن قتیبة : 

  ٧١ابن قیم الجوزیة: 

  (م)

  ٧المبتدي : 

   ١٠٢المتلمس 

  ١٥٠، ٩٣،  ١١المتنبي :  

  ٦المتوكل : 

   ٧محمد عبد المنعم 

   ١٣محمد الحسین 

   ١٥محمد النویهي 

   ٦٠محمود شاكر 

  ٨المستعین : 

  ٦ي : المسعود

  ٧، ٦المعتصم : 

  ٥٧،  ٣٧،  ٣٦،  ١٦ابن المعتز: 

  ٧المنتصر : 

  ٣٠ابن منظور :



 ١٩٣

  ٧المأمون : 

  (ن) 

   ٩٠النابغة 

  ٨٥أبونواس : 

  (و)

   ١٧ودیعة نجم 

  ٧الواثق : 

  (ي)

  یوسف حسن

  

 

  



 ١٩٤

  

  

ادر واا  

  

  القرآن الكریم.

مل في ابن األثیر ، عز الدین أبي الحسن علي بن أبي الكرم ، الكا  .١

 م .١٩٨٢التاریخ ، دار صادر ـ بیروت 

ابن األثیر ، أبو الفتح ، ضیاء الدین نصر اهللا ، المثل السائر ،  .٢

تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، بیروت 

 م .١٩٨٠هـ ، ١٤١٦

االعشي ، میمون بن قیس ، دیوانه ، شرح عبد القادر محمد مایو دار ،  .٣

  ١٩٩٩القلم العربي 

اآلمدي ، أبو القاسم بن بشر بن یحیي ، الموازنة بین أبي تمام  .٤

والبحتري ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العلمیة ، 

 بیروت لبنان ، د. ت .

امرؤ القیس ، حندج بن حجر  ، دیوانه، تحقیق محمد أبو الفضل دار  .٥

 المعارف ، د . ت  

 ـ د.ت .       ٨بة النهضة المصریة طأمین ، احمد صفي اإلسالم ، مكت .٦

س إبراهیم وآخرون ، المعجم الوسیط ، أمواج للطباعة والنشر ـ بیروت یان .٧

 م .١٩٨٧ـ لبنان 

 ١٨٧البحتري أبو عبادة بن الولید ، دیوانه ، دار الكتب العلمیة بیروت  .٨

البخاري ، أبو عبد اهللا محمد ، صحیح البخاري ، عالم الكتب بیروت  .٩

١٩٨٦ 

، بشار ، دیوانه ، شرحه مهدي محمد ، دار الكتب العلمیة بیروت ، برد  .١٠

 د.ت 

بروكلمان ، كارل ، نقله الي العربیة ، وعبدالحلیم النجار ، دار  .١١

 م .١٩٨٣المعارف 



 ١٩٥

بسیوني ، عبدالفتاح ، علم البدیع ، دراسة تاریخیة وفنیة الصول  .١٢

 م.١٩٨٧ ١البالغة وسائل البدیع ، مطبعة السعادة ، القاهرة ط

البغدادي ، أبو بكر احمد بن علي الخطیب ، تاریخ بغداد ، دار  .١٣

 الكتاب العربي ، بیروت لبنان ، د.ت .

 بكار ، یوسف ، بناء القصیدة في النقد القدیم ، دار األندلس ، د.ت. .١٤

أبو تمام ، حبین بن اوس ،دیوانه ، قدم له وشرح هوامشه راجي  .١٥

 ١٩٩٨االسمر ، دار الكتاب العربي بیروت 

ثابت ، حسان ، دیوانه ، ضبط الدیوان وصححه عبد الرحمن البرقوقي ،  .١٦

  ١٩٨٠دار االندلس 

ثعلب ، أبو العباس احمد ، مجلس ثعلب ، شرح وتحقیق عبد السالم  .١٧

 هارون ، دار المعارف ، د. ت 

الثعالبي ، ابومنصور ، روضة الفصاحة ، تحقیق محمد ابراهیم سلیم  .١٨

 .ت.مكتبة القران ، القاهرة ، د

الجرجاني أبو بكر  أبو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، أسرار  .١٩

 م .١٩٩١البالغة ، دار المدني ـ جدة 

الجرجاني ، علي بن عبد العزیز ، الوساطة بین المتنبي وخصومه ،  .٢٠

تحقیق محمد أبو الفضل وعلي محمد البجاوي ، مطبعة عیسي البابي 

 الحلبي وشركاه ـ مصر د.ت .

بو عثمان بن بحر ، البیان والتبیین ، دار الفكر بیروت ، الجاحظ ، أ .٢١

 ـ د.ت .٤تحقیق عبد السالم محمد ، محمد هرون ط

٢٢.  

جعفر ابوالفرج قدامة ، نقد الشعر ، تحقیق محمد عبدالمنعم خفاجي ،  .٢٣

 دار الكتب العلمیة ، بیروت ، د.ت.

 ٣الجوهري ، إسماعیل بن حماد الصحاح تاج اللغة وتاج العربیة ط .٢٤

 م .١٩٨٤



 ١٩٦

ابن حجة ، تقي الدین أبي بكر ، خزانة األدب وغایة اإلرب ،  .٢٥

 م.١٩٩١ ٢شرح عصام شعیتو ـ دار مكتبة الهالل ـ بیروت ط

حسن ، إبراهیم حسن ، تاریخ االسالم السیاسي والدیني والثقافي  .٢٦

 م.١٩٩٦ ١٤واالجتماعي ، دار الجیل بیروت ط

رف ، مصر ، حسین طه ، مع ابي العالء في سجنه ، دار المعا .٢٧

 د.ت.

الحصري ، أبو اسحق  إبراهیم بن علي ، زهر اآلداب وثمرة ـ دار  .٢٨

 م .١٩٧٢الجیل ـ بیروت 

الحلبي ، نجم الدین احمد بن اسماعیل بن االثیر ، جواهر الكنز ،  .٢٩

 تحقیق محمد زغلول سالم ، منشأة المعارف باالسكندریة ، د.ت.

بدالمتعال الصعیدي الخفاجي ، ابن سنان ، سر الفصاحة ، تحقیق ع .٣٠

 م.١٩٧٩ ١اوال صبیح القاهرة ط

المنعم ، ابن المعتز وتراثه في االدب والنقد  خفاجي ، محمد عبد .٣١

 م.١٩٩١والبیان دار الجیل ، بیروت 

ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ـ مقدمة بن خلدون ، دار القلم ـ  .٣٢

  م .١٩٨٤ ٥بیرون ط

بن محمد بن   أبي بكر ـ ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدین احمد  .٣٣

  وفیات األعیان : دار صادر ـ بیروت د.ت

الخنساء، تماضر ، دیوانها ، تحقیق عبد السالم الحوفي ، دار الكتب   .٣٤

 م ٢٠٠٦العلمیة بیروت 

الرازي ، فخرالدین ، نهایة االیجار في درایة االعجاز ، تحقیق ودراسة  .٣٥

 م.١٩٨٩بكري شیخ امین ، دار العلم للمالیین بیروت 

ابن رشیق ، أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني ، العمدة في  .٣٦

 ٥محاسن الشعر ونقده ، تحقیق محمد محي الدین ، دار الجیل ط

 م .١٩٨١



 ١٩٧

ابن الرومي أبو الحسن بن العباس بن جریج ، دیوان بن الرومي ـ  .٣٧

 ١شرح وتحقیق عبد األمیر علي مهنا، دار مكتبة الهالل ، بیروت ط

  م .١٩٩١

، ي، محي الدین أبي فیض السید محمد مرتضي الو اسط الزبیدي .٣٨

 تاج العروس من جواهر القاموس ، دار الفكر ، د.ت.

الزبیاني ، النابغة ، دیوانه ، تحقیق محمد أبو الفضل ، دار المعارف ،  .٣٩

 د . ت 

القران  الزركشي ، بدر الدین محمد بن عبداهللا ، البرهان في علوم   .٤٠

 ١٩٨٨دار الفكر ، بیروت 

لزمخشري ، محمود بن عمر بن احمد جار اهللا ، المقامات ، تحقیق ا .٤١

 م١٩٨١ ١یوسف بقاعي ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ط

الزیات ، احمد حسن  ، تاریخ األدب العربي ، دار الثقافة بیروت  .٤٢

 ـ د.ت . ٢٨ط

  

ابوزید ، علي ، البدیعیات في االدب العربي ، عالم الكتب ، بیروت  .٤٣

 م.١٩٨٣

كي ، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي ، مفتاح السكا .٤٤

 م.١٩٨٧العلوم ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت 

ابن أبي سلمي ، زهیر ، دیوانه ، تحقیق فخر الدین غباوة دار االفاق  .٤٥

 م ،  ١٩٨٢بیروت ، 

ابوسم ، محمد الحسین عبدالقادر ، اثر الثقافات االجنبیة علي النقد  .٤٦

 م.١٩٩٨لعباسي ، دار جامعة الخرطوم العربي في العصر ا

السیوطي ، جالل الدین تاریخ الخلفاء ، تحقیق محمد محي الدین ـ  .٤٧

 بیروت ، د.ت. ٢دار الجیل ط

  

 شداد ، عنتره ، شرح دیوان عنتره ، المكتبة الثقافة بیروت ، د. ت  .٤٨



 ١٩٨

  

شرف ، حفني محمد ، البالغة نشأتها وتطورها ، مكتبة الشباب ،  .٤٩

 مصرف ، د.ت.

اكر ، محمود ، التاریخ االسالمي ، المكتب االسالمي ، بیروت ش .٥٠

 م.١٩٩١

الشكعة ، مصطفي ، فنون السعر في مجتمع الحمدانیین ـ عالم  .٥١

 الكتب ـ بیروت ، د.ت             .

شلق ، علي ، ابن الرومي في الصورة والوجود ، المؤسسة الجامعیة  .٥٢

 م.١٩٨٢ ١للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ط

الصمة ، درید ، دیوانه ، شرح وتحقیق عمر عبد الرسول ، دار  .٥٣

 العارف ، د.ت 

 ٣ضیف ، شوقي ، فصول في الشعر ونقده ، دار المعارف مصر ، ط .٥٤

 ، د.ت.

 ١١ضیف ، شوقي ، الفن ومذاهبه في الشعر العربي دار المعارف ط  .٥٥

 ، د.ت .

، مصر ،  ضیف ، شوقي ، العصر العباسي الثاني ،دار المعارف   .٥٦

 م.١٩٥٢ ٢ط

 ٢٦ضیف ، شوقي ، البالغة تطور وتاریخ ، دار المعارف ، مصر ط  .٥٧

 د.

الطبري ، أبو جعفر بن جریر، تاریخ األمم والشعوب ، مؤسسة  .٥٨

 االعلمي ، بیروت ، لبنان  د.ت .

 م.١٩٦٠عبدالمجید ، مطبعة مصطفي البابي ، مصر  .٥٩

دار القلم العربي ، ، دیوانه ، شرح عبد القادر محمد ، العبد ، طرفة  .٦٠

١٩٩٨   

عباس احمد ، شرح مقامات الحریري ، دار الكتب لأبو ا ، عبد المؤمن .٦١

 . ٢٠٠٦العلمیة بیروت ، 



 ١٩٩

العسكري ، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل ، الصناعتین  .٦٢

الكتابة والشعر، تحقیق محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم  ، 

 م .١٩٨٦ المكتبة العصریة ـ بیروت

عطوي ، فوزي ، ابن الرومي شاعر الغربة النفسیة ، الشركة اللبنانیة  .٦٣

 .١٩٧١ ١للكتاب ، بیروت ط

ابن عطیة ، جریر ، دیوانه ، تحقیق ایلیا حاوي ، دار الكتاب البناني  .٦٤

 بیروت ، د.ت 

، مطبعة  هالعقاد ، عباس محمود ، ابن الرومي ، حیاته من شعر  .٦٥

 مصر ـ د.ت .

س محمود ، حیاة ابن الرومي كما تؤخذ من معارضه العقاد ، عبا .٦٦

 اخباره علي شعره ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، د.ت.

 م.١٩٦٦ ٢علي ، الجندي ، البالغة الغنیة ، االنجلو المصریة ط .٦٧

العلوي ، المظفر بن فضل ، ُنصرة االغریض في َنصرة القریض ،  .٦٨

 .١٩٩٥هـ ١٤١٦ ١تحقیق نهي عارف الحسن ، دار صادر بیروت ط

العلوي ، محمد بن احمد بن طبا طبا ، عیار الشعر ، تحقیق محمد  .٦٩

 زغلول منشأة دار المعارف ـ اإلسكندریة د.ت .

العلوي ، یحي بن حمزة بن علي بن ابراهیم ، الطراز المتضمن السرار  .٧٠

 البالغة وعلوم حقائق االعجاز ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، د.ت.

 الب ، دیوانه ، دار صادر بیروت ، د.ت الفرزدق ، همام بن غ .٧١

الفیروز ابادي ، مجد الدین محمد بن یعقوب ، القاموس المحیط ،  .٧٢

 المؤسسة العربیة للطباعة والنشر  ، بیروت ، لبنان.

الفیومي ، احمد بن محمد علي ، المصباح المنیر ، المكتبة العلمیة ،  .٧٣

 بیروت د.ت.

مسلم ، الشعر والشعراء ، تحقیق ابن قتیبة ، أبو عبد اهللا بن مصعب بن  .٧٤

 أحمد محمد شاكر ـ دار التراث العربي ـ مصر د . ت .



 ٢٠٠

، جالل الدین محمد بن عبد الرحمن ، اإلیضاح في علوم  يالقز وین .٧٥

 م .١٩٩١ ٢البالغة ، دار مكتبة الهالل ، بیروت ط

ابن القیم الجوزیة ، شمس الدین محمد بن أبي بكر، الفوائد  .٧٦

  ـ القاهرة . د.ت .  نالقرآن وعلم البیان ، مكتبة القرآالمشوق إلي علوم 

  م .١٩٨٨ابن كثیر، الحافظ ، البدایة والنهایة ، مكتبة المعارف ـ بیروت  .٧٧

المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسین ، مروج الذهب ومعادن  .٧٨

 م .١٩٧٣الجوهر ـ دار الفكر 

احیاء  مسلم ، أبو الحسین ، صحیح مسلم ، تحقیق محمد فؤاد ، دار .٧٩

 التراث العربي بیروت ، د . ت 

المصري ، ابن ابي االصبع ، تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر  .٨٠

وبیان اعجاز القران ، تحقیق حفني محمد شریف ، القاهرة ، لجنة احیاء 

 هـ.١٣٣٨التراث االسالمي 

، بدیع القران ، تحقیق ، حفني محمد  اإلصبعالمصري ، ابن ابي  .٨١

 م.١٩٥٧هـ ،  ١٣٧٧ ١نهضة مصر ط شرف ، مكتبة

 ابن المعتز ، عبد اهللا ، البدیع ، دار الحكمة ـ دمشق د.ت . .٨٢

 المعري ، أبو العالء ـ رسالة الغفران ، دار القلم ، د.ت. .٨٣

جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب دار  ابن منظور ، أبو الفضل .٨٤

 م. ١٩٩٣ ٣إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي ، بیروت ط

 منقد ، اسامة ، البدیع في نقد الشعر ، تحقیق احمد بدوي وحامد .٨٥

نجم ، ودیعة طه ، الشعر في حاضرة الدولة العباسیة ، شركة كاظمة  .٨٦

 م.١٩٧٧، الكویت 

 ١ناصیف ، امیل ، اروع ما قیل في علوم البالغة ، دار الجیل ط .٨٧

 م.٢٠٠٤

عور ، دار أبو نواس ، الحسن بن هاني،  دیوانه شرحه علي فا .٨٨

 .   ١٩٨٧الكتب العلمیة بیروت 



 ٢٠١

النویهي ، محمد ، ثقافة الناقد االدبي ، مكتبة دار الفكر ، بیروت ،  .٨٩

 د.ت.

هارون ، عبد السالم ،معجم شواهد العربیة ، مكتبة الخانجي ، مصر  .٩٠

١٩٧٢  

الهاشمي ، احمد ، جواهر البالغة ، مكتبة االداب ، القاهرة ،  .٩١

 م .٢٠٠٥



 ٢٠٢

  

  عاتفهرست املوضو

  

اع  ا ر  

  ١  آیة

  ٢  االهداء

  ٣  الشكر والتقدیر

  ٤  المقدمة

  ٦  التمهید

  الفصل االول

    ا وا ره

    :  التعریف بالبالغةاألولالمبحث 

  ٣٠  : البالغة لغةولاألالمطلب       

  ٣١  المطلب الثاني: البالغة اصطالحاً 

  ٣١  المطلب الثالث: مراحل تطویر البالغة

  ٣٤  المبحث الثاني: التعریف بالبدیع

  ٣٤  : البدیع لغةاألولالمطلب 

  ٣٤  المطلب الثاني: البدیع اصطالحاً 

  ٣٦  المبحث الثالث: مراحل تطور البدیع

  ٤٢  ن مؤیدیه ومعارضیهالمبحث الرابع: البدیع بی
  
  
  
  
 

  الفصل الثاني

دات ا  هوا ا    

  ٤٨  المبحث االول: الطباق

  ٥١  المبحث الثاني: المقابلة

  ٥٣  المبحث الثالث: المبالغة



 ٢٠٣

  ٥٥  المبحث الرابع: التوریة

  ٥٧  المبحث الخامس: المذهب الكالمي

  ٦٠  المبحث السادس: التعدید

  ٦١  : التهكمالمبحث السابع

  ٦٣  المبحث الثامن: اللف والنشر

  ٦٥  المبحث التاسع: صحة التفسیر

  ٦٧  المبحث العاشر: سالمة االختراع

  ٧٠  المبحث الحادي عشر: تشابة االطراف

  ٧١  المبحث الثاني عشر : السؤال والجواب

  ٧٣  المبحث الثالث عشر: حسن التعلیل

  ٧٥  المبحث الرابع عشر: العكس والتبدیل

  ٧٧  المبحث الخامس عشر: التلطف

  ٧٩  المبحث السادس عشر: االستتباع

  ٨٠  المبحث السابع عشر: االعتراض

  ٨٢  المبحث الثامن عشر: التجرید

  ٨٣  المبحث التاسع عشر: المزاوجة
  
  
  
  
  

  ٨٥  المبحث العشرون : االطراد

  ٨٧  المبحث الحادي والعشرون: تجاهل العارف

  ٨٩  ن: االشارةالمبحث الثاني والعشرو 

  ٩٠  المبحث الثالث والعشرون:تاكید المدح بما یشبه الذم وعكسه

  ٩٢  المبحث الرابع والعشرون: التغایر

  ٩٤  المبحث الخامس والعشرون: االرصاد

  ٩٦  المبحث السادس والعشرون: الرجوع

  ٩٨  المبحث السابع والعشرون: االحتراس

  ١٠٠  المبحث الثامن والعشرون: الجمع



 ٢٠٤

  ١٠٢  بحث التاسع والعشرون: التقسیمالم

  ١٠٤  المبحث الثالثون :التفریق

  ١٠٥  المبحث الحادي والثالثون: الجمع مع التقسیم

  ١٠٦  المبحث الثاني والثالثون:التقسیم مع الجمع

  ١٠٧  المبحث الثالث والثالثون:المضاعفة

  ١٠٨  المبحث الرابع والثالثون:االلتفات

  ١١٠  ن:االفتتانالمبحث والخامس والثالثو 

  ١١٢  المبحث السادس والثالثون: ائتالف اللفظ مع المعني

  ١١٤  المبحث السابع والثالثون: التفریع

  ١١٦  المبحث الثامن والثالثون : مراعاة النظیر

  ١١٨  المبحث التاسع والثالثون: الهزل یراد به الجد
  
  
  
  
  
 

  ١٢٠  المبحث االربعون : حسن االخذ

  ١٢١  الربعون : حسن االبتداءالمبحث الحادي وا

  ١٢٣  المبحث الثاني واالربعون: حسن االنتهاء

  ١٢٥  المبحث الثالث واالربعون: حسن التخلص

  ١٢٧  المبحث الرابع واالربعون :التملیح

  ١٢٩  المبحث الخامس واالربعن :التضمین

  ١٣١  السادس واالربعون : االقتباس

  الفصل الثالث

    ا ا واه  دات

  ١٣٥  المبحث االول: الجناس

  ١٤١  المبحث الثاني: رد العجز علي الصدر

  ١٤٤  المبحث الثالث: السجع

  ١٤٧  المبحث الرابع: الموازنة

  ١٤٩  المبحث الخامس: التصریع



 ٢٠٥

  ١٥٠  التسمیطالمبحث السادس: 

  ١٥١  لزوم ماالیلزمالمبحث السابع: 

  ١٥٣  المجاورةالمبحث الثامن: 

  ١٥٤  التوشیعالتاسع: المبحث 

  ١٥٦  التطریز المبحث العاشر:

  ١٥٧  التشریعالمبحث الحادي عشر: 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ١٥٩  االكتفاءالمبحث الثاني عشر: 

  ١٦٠  الخاتمة والنتائج

  ١٦٣  فهرس االیات القرانیة

  ١٧٠  فهرس ابیات الشعر

  ١٨٨  فهرس االعالم

  ١٩٣  فهرس المصادر والمراجع

  ٢٠١  فهرس الموضوعات
  


