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 شكر وتقدٌر 

أحمدهللاتعالىعلىتوفٌقه،وطلباللمزٌدفٌها،إتماماللّنعمة

تمامهذاالعملالعلمً.اعلىوامتنانه

لم":صلىهللاعلٌهوسلمسٌدنارسولهللاووقوفاعندقول

داوود()سننأبًٌشكرهللامنلمٌشكرالّناس"

،واالعترافواالمتناناراتالشكروالّتقدٌرأتقّدمبأعظمعب

األفاضلأساتذتًإلى

المربًالعالمَبالّذكر وأخص  ًَ ولٌدَ،الّربانًالَعلمَمنهمشٌخ

 الذيرافقنًاررضوانمحّمدحسٌنالّنجوالزٌتون التٌن أرض 

فأكرمبهمن،اوالد هإالّ،فلمأجد ه ر ع وَوَه ل ه عبرسَالبحثهذافً

وماولدوالد 

.علٌهالّصحةَأدامهللاه

الّدكتورزٌنالّدٌنمختارياألستاذَالقمرَههعَب ت أهوالٌفوتنًأن 

لنابالّتوفٌقوالّدعاءَالّنصٌحةَالذيلمٌبرح 

علٌهنعمهههللاهفأسبغَ
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 اإلهداء

أهديهذاالعمل

ةةَلَز ن المَل ز نَ،والمهالّندٌة الّروضة إلىصاحب  ٌَ ن  سٌدولدآدم؛الس 

والفخر

ٌّدنامحّمد .صلىهللاعلٌهوسلم س

اأهتدي،إلىالتًفارقتنًولمٌشتّدعضديهَائ عَدهب تهل از إلىالتًمَ

إلىالوالدةالكرٌمةرحمهاهللاتعالى.

الحٌاةإالّلٌفرحبنجاحًـإلىوالديالذيماطلبالعٌشفً

حفظههللاتعالىـ

والحاضراعنغائب.،إلىكلأحدالأخّصقرٌباعنبعٌد
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 الرموز واالختصارات:

 

تـح:تحقٌق

ص:صفحة

صس:الصفحةالسابقة

ط:الطبعة

مس:المصدرالسابق

من:المصدرنفسه

ج:الجزء

دت:دونتارٌخ
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ونددددبإلدددىذلددد عبددداده،،الحمددددّاالدددذيبددددأبالحمددددكتابددده

،معالّرضددىّسددامعلددىمحّمدددحامددللددواءالحمدددثددّمالّصدداةوال

لمنتبعهونصرهوخدملغته.

وبعد:

دددةبمفهومهددداالّنقدددديإّناألسدددسالجمالٌدددة ٌّ والّنظرٌددداتاألدب

نتدددداجالفاسددددفةومنظددددرياألدب،بٌدددددأّنإ،هددددًمددددنالمعاصددددر

الّتفكٌدددرفدددًالددّدرسالّنقدددديالعربددًالقددددٌملدددمٌكددنبمعدددزلعددن

؛عددنغٌددرهمددنالنصددوصاألدبددًفالددّنصتصددجمالٌددةأسددس

وبخاّصدددددةالدددددّنصالّشدددددعريبوصدددددفهدٌدددددوانالعدددددرب،ومدددددن

والتدددددًاهتّمدددددتالكتدددددبالّنقدٌدددددةالمتقّدمدددددةالمعلدددددومباسدددددتقراء

الحدددّسالجمدددالًالدددذيكدددانأّنبالشدددعروتصدددنٌفهإلدددىطبقدددات،

كدددانعربٌدددا؛للنصدددوصنقددددهفدددًالقددددٌماألدبدددًالناقددددهٌعتمدددد

دددزإذت؛محضدددا ٌّ بخصوصدددٌةا لدددةمدددنباغدددةونحدددولغدددتهمتم

.وبالّتالًخصوصٌةالنتٌجةوعروضومعجموغٌرها

دددولدددٌسٌَ علدددومغٌدددرهمدددناالسدددتفادةمدددناألدبدددًالّنقددددمهد ع 

ـىذلددد فدددًحركدددةالتّجل دددتاألمدددماألخدددري؛إذٌ رجمدددةالمبّكدددرة

ـمدددعمددداشدددهد المجتمدددعهترجمدددةكتدددابفدددّنالّشدددعرألرسدددطوا
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التدددًمددداو،العربدددًمدددنانفتددداحللحددددودمدددعغٌدددرهمدددناألجنددداس

لبثدددتأنصدددارتعنصدددراحٌوٌدددافدددًالمجتمدددعالعربدددًٌشددداركه

َعَةالشدددعر؛جمٌدددعالمٌدددادٌن ،هدددذاوبخاصدددةمٌدددداناألدبوَصدددن 

لّدددفصدددديكبٌدددرافدددًأوسددداطالمجتمدددعالعربدددًاألثدددرالدددذيخَ

وخاصددددةالجانددددبالشددددعري،إزاءالمشدددداركةفددددًالعمددددلالفّنددددً

الددذيبدداتٌفقدددشددٌئامددنأعرافددهالمتقادمددةالددّزمنعلددىٌدددمددن

عرفوابالمولّدٌن.

ّنزعدددةالحدٌثدددةفدددًعصدددرهاصدددورةوإنكدددانظاهرهدددذهال

سددددلبٌةعلددددىالعمددددودالشددددعري،إالّأّنهدددداالتعدددددمجانبدددداإٌجابٌددددا

متمدددددثافدددددًحركدددددةالّصدددددرااالمحتددددددمبدددددٌنأنصدددددارالعمدددددود

الّشددددعريالددددذٌنراحددددواٌكشددددفونمكددددامنجمددددالالعمددددلالفّنددددً

ندددونقواعددددالعمدددودالّشدددعريالمتدددوارث،ومددداخدددالففٌددده ٌّ وٌب

الالقصٌدةالعربٌةالثابتةمنذتكّونها.هؤالءالمولدونجم

لقدددددكددددانا مددددديأحدددددأولئدددد الّنقددددادالددددذٌندافعددددواعددددن

أصددددالةالشددددعرالعربددددً،ممددددثافددددًالعمددددودالشددددعري؛الددددذي

عبدددرأحقدددابمتتالٌدددة؛لمطبدددوعٌنتناقلدددهأصدددحابالّصدددنعةمدددنا

العمددددودالشددددعري،والمددددواطنالتددددًخددددالففٌهددددامبٌندددداجمالٌددددة

الجمالٌة.هالمحدثونأسس
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األسددددسةهٌددددولقدددددجدددداءهددددذاالبحددددثٌستفسددددرعددددنمددددا

عبدددرمددداقّدمددده،لٌهددداالقصدددٌدةالعربٌدددةالجمالٌدددةالتدددًانبندددتع

االمديفًموازنتهبٌنأبًتماموالبحتري.

 اختٌار البحث:

التدددً؛األعمدددالالّنقدٌدددةتلددد دحدددألٌعدددال ٌدددأتًهدددذاالبحدددث

سدددعتإلدددىصدددبرأغدددوارالقصدددٌدالعربٌدددةمسدددتخرجةمدددواطن

ندددةسدددننالعدددربفدددًوالجمدددالفٌهدددا، ٌّ الّشدددعرومدددواطننظدددممب

ٌّنالّزلددددلالددددذيوقددددعفٌدددده ،المحدددددثونالجمددددالفٌدددده،كمدددداٌبدددد

لّدددددة ومدددددواطنإفسدددددادهملجمالهددددداالمتدددددوارث،كدددددّلذلددددد فدددددًحه

جمعددددتبددددٌنالعمددددلالّنظددددريوالّتنظٌددددري،فددددًموازنددددةبددددٌن

ـومدرسددة ـالمطبددوعٌن قطبددٌنمددنأقطددابالمدرسددةالّتراثٌددة

ـ دددنعة ـأصدددحابالص  وهدددوكتدددابأبدددوالحسدددنبدددنالحداثدددة

،والموسددددددومبددددددـ:"الموازنددددددةبددددددٌنأبددددددًتمدددددداما مديبشددددددر

والدددذيراحٌجّسددددمجموعدددةمدددنالقدددوانٌنالكلٌّدددة،ري"والبحتددد

التددددًمددددنشددددأنهاأنتكددددونمنهجددددامتكددددامافددددًتمٌٌددددزالددددّنص

الشدددعريعدددّمسدددواهمدددنالنصدددوصالتدددًالتشددداركهإالّالجاندددب

الشدددكلًدونالمضدددمونالفعلدددً،ومدددنهنددداكددداننقددددا مددددي

؛ٌدددنّمعدددنإدرا متكامدددلللعمدددلالشدددعرينقددددامنهجٌدددامتكددداما

قدٌصلبهإلىحّدالّنظرٌةالشعرٌةفًمرحلتهااألولى.
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فل ؤَختٌددددارالبحددددثبددددالظروفالمحٌطددددةبددددالمهوٌتضددددحهدددددفا

:منجهةالزمنوالمنه 

لتدددددراثرغبدددددةالعمدددددلعلدددددىا:ـمدددددنجهدددددةالدددددّزمنوالدددددأ

التنقٌددددب،وٌقددددٌنتددددامبددددأّنأصدددددافهلددددمٌنتددددهاألصددددٌلالعربددددً

علدددددىاخدددددتافالبددددداحثونوأّنأعماقدددددهلدددددمٌددددددركهاحولهدددددا،

لكدددل امدددنالبددداحثٌن؛ولكّندددهبحرو،لدددٌسذلددد تقصدددٌر إمكانددداتهم

.علىمكنوناتهالغوصحق 

 الموازنددةبددٌنأبددًتمددامفل ددمؤَف:ـمددنجهددةالمددنه ثانٌددا

متعدددددّددةٌمكدددددنأنفٌدددددهمٌدددددزاتتدددددوافرتفل دددددمؤَ؛والبحتدددددري

نحصًمنها:

:فددددالمؤلّفٌنطلددددقفددددًموازنتددددهمعتمددددداأصددددالةالمددددنه 

فمدددددادامٌعمدددددلضدددددمنالدددددّنص،منهجددددداواضدددددحاالٌحٌددددددعنددددده

.عنالعمودالشعريالّشعريفهوالٌرتئًالحٌد

الموضددددددددوعٌة:اشددددددددتهرمؤلّددددددددفالموازنددددددددةل مدددددددددي

باإلضدددافةإلدددىأمدددوركثٌدددرة؛بالموضدددوعٌةوالتدددًدعدددتإلٌهدددا

.البداٌةذالمنه الواضحمن

لددمتكددنمددنل مددديالظددرفالّزمنددً:وذلدد أّنالموازنددة

ذكددداءندددارالحدددربضدددمناألعمدددالالّنقدٌدددةالتدددًشددداركتفدددًإ
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،وإّنمددداأتدددتمتدددأخرةزمنٌددداعدددنالّشددداعرٌنبدددٌنالمدرسدددتٌن،

ودونمراعدددداةأّيدافددددعذاتددددًقددددد،لتأّمددددلبروٌددددةكددددافلبقددددر

عرٌناالّشددتددأّخرا مددديعددنإذ؛ٌسددقطمددنقٌمددةالعمددلالنقدددي

بفترةتدارسفٌهاالّصراابٌنهماوذل حوالًالمائةسنة.

ـ ـإضددافةإلددىمدداسددبق كمدداكددانالختٌددارهددذاالموضددوا

مجموعدددددةأسدددددبابودوافدددددع،منهددددداالّدراسددددداتالسدددددابقةالتدددددً

ارتبطددددتمواضددددٌعهابهددددذهالشخصددددٌةالعلمٌددددة،ولعددددلمعظددددم

ل مدددديةّنقدٌدددالالّنظدددرةتقدددّدمتاهتّمدددتبجاندددبالدراسدداتالتدددً

أخّصمنها:

.المنهجًلمؤلّفهمحّمدمندور)مطبوا(ـالّنقد

أحمدددددمطلددددوب،إتجاهدددداتالنقددددداألدبًفددددًالقددددرنالرابددددعـدددد

.مطبوا()الهجري

أحمددددطدددهإبدددراهٌم،تدددأرٌخالنقددددالعربدددًمدددنالجاهلٌدددةحّتدددىـددد

.)مطبوا(القرنالرابعالهجري

البعدددددالباغدددًالددددذيإضددددافةإلدددىالبعدددددالنقددددي،اختدددرت

ٌهددددتمببٌدددداناألسددددسالجمالٌددددةللشددددكلوالمضددددمونفددددًالعمددددود

الشعريكماعرفهالمطبوعون.





  
 



 مصادر البحث ومراجعه:

البحدددددث،مدددددنمصدددددادرتراثٌة،ومراجدددددعةتنّوعدددددتمكتبددددد

ٌّة،ومترجمةحدٌثة .عرب

أددددـالكتددددبالنقدٌددددة:تكّونددددتانطاقددددامددددنكتددددابالموازنددددة

وأخددريتسددبقه،لل مددديالددذيكددانمدددارالبحددثالعلمددًحولدده

مدددنأهدددّمالمصدددادرالمتقدمدددة؛فدددًالدددّزمنومنهدددامددداتتأّخرعنددده

،وأهدددددّمالمصددددددرللجددددداحظالبٌدددددانوالّتبٌدددددٌنوالحٌدددددوانكتدددددابً

عبدددددددالقدددددداهرالمتددددددأخرةأسددددددرارالباغددددددةفددددددًعلددددددمالبٌددددددانل

الجرجانً.

ـطبقاتفحولالشعراء،البنساّمالجمحً.

ـالعمدةفًمحاسنالشعر،ابنرشٌقالقٌروانً.

ـمجدددامٌعالشدددعر:وكاندددتمصددددراهامدددافدددًتحقٌدددق ب

؛ومدددددنالّنصدددددوصالّشدددددعرٌةومعرفدددددةنسدددددبتهاإلدددددىأصدددددحابها

مجامٌعالشعر:

دٌوانأبًتمام.ـ

دٌوانالبحتري.ـ

 أي



 ل
 

المؤتلفوالمختلفل مدي.ـ

ـالمعدداجمالعربٌدددة:معدداجماألعدداموالبلدددانومعددداجم ج

اللّغة.

ـتارٌخمدٌنةالسام،للخطٌبالبغدادي.

.وفاٌاتاألعٌان،البنخلكانـ

شذراتالذهب،شهابالّدٌنأبوالفاح.ـ

 إعداد البحث:

المزمددددددعالوصددددددولإلٌددددددهبالعمددددددلإّنازدواجٌددددددةالهدددددددف

لٌدددفعبالباحددثإلددىتقسددٌمهددذا؛الّنقددديالددذيكددانمخبددرالبحددث

.وخاتمةوثاثةفصولوتمهٌدالعملإلى:مقّدمةو

اٌسددددددلطعلددددددى:فابددددددّدأنٌكددددددونضددددددوء التمهٌدددددددأّمددددددا

ا مددددديالناقدددددوالشدددداعرٌنالبحتددددري:الموازنددددةشخصددددٌات

.وأبًتمام

مإلىمبحثٌنوقهاألول:الفصل :سِّ

أوال:الذوقالنقديعندا مددي:وٌتحدّدثعدنا مدديومداٌتعلّدق

 بشخصٌتهالعلمٌة

 بً



 م
 

مدددددنسدددددعةاّطددددداا،وموضدددددوعٌة،وتثبدددددتفدددددًرواٌدددددة

األشعار،وكٌفقّسمكتابهالموازنة.

ددددٌددددتمفٌددددهبَ(ا راءالنقدٌددددةل مدددددي):المبحددددثالثددددانً طهس 

حدددولأبدددًتمددداموالبحتدددريأهدددّمالقضددداٌاالنقدٌدددةالتدددًأثٌدددرت

وموقدددفا مدددديمنهدددا؛ومدددنتلددد القضددداٌا:مفهدددومالشدددعرعندددد

ا مدي،عمودالشعر،الصنعةالشعرٌة.

كددددّلهددددذاتددددّمعرضددددهفددددًمددددنه متكامددددلبددددٌنالمددددنه 

التارٌخًوالمنه اإلحصائً.

الشخصدددٌةالمدددنه التدددارٌخً:الدددذيٌكشدددفاللّثدددامعدددنهدددذه

.مبرزاعواملاستعدادهاالعلمً

المددددنه اإلحصددددائً:الددددذيٌتتّبددددعالنشدددداطالعلمددددًل مدددددي

.عبرآرائهالمبثوثةفًكتابالموازنة؛فًالساحةالنقدٌة

دراسدددةاألدبمددددنالددددّداخل:فٌخددددتصبالثدددانًأمددداالفصددددل

عدددرضمفهدددومالمضدددمونفدددًالعمدددود)المضدددمون(؛وٌدددتمفٌددده

وهً:مباحثةوعرضتهفًأربع،يالشعر

جمالٌدددددةالصدددددورة،البعددددددالجمدددددالًللّسدددددرقاتالّشدددددعرٌة

جمالٌدددةالوقدددوفعلدددى،جمالٌدددةاألغدددراضالّشدددعرٌة،الّشدددعرٌة

.الّطلل

 جً



 ن
 

دراسدددةاألدبمدددنالخدددارجأّمددداالفصدددلالثالدددث:فٌخدددتصب

وتوّزاعلىخمسمباحث.)الّشكل(وموقفهمناللّفظ؛

عددددنحددددددودالجنددددداس؛جمالٌددددةاللّفدددددظوتضددددّمنالحددددددٌث

جمالٌددددةاللّغددددة،جمالٌددددةالّنحددددووالصددددرف،جمالٌددددةوالّطبدددداق،

انطاقدددامدددنتطبٌقددداتالدددّنظم،جمالٌدددةاإلٌقدددااالّشدددعري،وهدددذا

.مديعلىشعريأبًتماموالبحتريا 

قشدددتهماتحدددتمدددنه ٌدددتّممناالثدددانًوالثالدددث:كددداالفصدددلٌن

متكامل:

أدددـالمدددنه الفندددً:والدددذيٌجلّدددًلندددااألصدددولالفنٌدددةالتدددً

.مدرسةالمطبوعٌنالّنابعةعن،اعتمدهاا مدي

ـالمددنه الّتحلٌلددً:ٌكمددنفددًبٌددانرأٌددهفددًمضددمون ب

خدددددالالنصدددددوصالمتبادلدددددةبدددددٌنأبدددددًتمدددددامالعمدددددلاألدبدددددً

.والبحتري

هدداالّصددورةالكلٌددةوٌلددًهددذاكلّددهالخاتمددة،وقدددعرضددتفٌ

نددتفٌهددامدداأمكننددًالّتوّصددل ٌّ لمدداانتهددتإلٌددههددذهالّدراسددة،وب

إلٌهمننتائ .

فهدددرسكاندددتالفهدددارسوتضدددّمنتفهرسدددٌن:وبعددددالخاتمدددة

صادروالمراجع،وفهرسالموضوعات.الم

 دي



 س
 

:الّصعوبات العلمٌة

أثندداءشددكاتوصددعوباتعلمٌددةإّنأّيباحددثقدددتواجهددهم

ـمداالعمل،ولمٌخلهذاالبحدثمدنصدعوباتوعقبدات،سدرعان

ٌبدواظاهرهما،محاولةالربطبٌنأمرٌنهامنلّلت،ذـبعونهللّا

بحكدمأّنهدا،وإلىحّدكبٌدرمتندافراوهدوموضدواالّنظرٌدةاألدبٌدة

جموعدددةمدددنالمدددذاهبالفلسدددفٌة،مدددهمقوا؛دٌثالّنشدددأةحدددس ر دَ

ٌندأيعدنالمدذاهبالفلسدفٌة،وٌتعامدلكدانالدذيالّتراثالعربدًو

معالبعداإلنسانًوالّرؤٌدةالفطرٌدةللحٌداة،ومدنثدّمتتأّكددالّرؤٌدة

منهجٌةالمتفّردةللتراثًالعربً.ال

لجانددددددبالشددددددكلًإسددددددقاطالإالّهددددددذاالبحددددددثفمدددددداكددددددان

:الموازندددةللّنظرٌدددةاألدبٌدددةعلدددىالتدددراثالّنقدددديالمتمّثدددلفدددً

لددنخلصإلددىأسددس؛تمدداموالبحتددريلصدداحبها مددديبددٌنأبددً

عندددددٌددددةلّنقدالندددداالنظرٌددددةتوّضددددحه،جمالٌددددةللددددّنصالشددددعري

.فًمرحلةتكاملفٌهاالبعدالنقديالعرب

:كلمة حق وواجب    

الحمددددافدددًاألولدددىوا خدددرة،ومدددنالواجدددبأداءدٌدددن

َسدددَملدددهبدددٌن ٌهق  األفاضدددل،فمددداكدددانلهدددذاالبحدددثأنٌدددتّموالأن

دددزفضددداء،لدددوالمّندددةه ٌّ هللاتعدددالى،ثدددّممدددامدددّنرفدددوفالبحدددوثح

 هً



 ا
 

مدددنأسددداتذة ًّ أفاضدددل؛شدددهدتلهدددماألخددداقبدددالكرمهللابدددهعلددد

األسدددتاذ ًَ :رضددددوانالدددددكتورقبدددلالعلددددم،وأخدددّصبددددذل شددددٌخ

الددذيمددافت لددًناصددحاموجهدداومعلّمددامحّمدددحسددٌنالّنجددار؛

ـددفكانددتكلما ـ،ومدداتددهلددًشمسدداتزٌددلعّنددًحجددبالجهددل

نددداوأسدددبلتلددد إالّصدددفةالّرّبدددانٌٌنمدددنأهدددلالعلدددم،حفظدددههللال

علٌهنعمهظاهرةوباطنة.

دددللددد بهددداأّنالمدددوت ٌّ علدددىالدددّرغممدددنغضدددباتهالتدددًٌخ

لعلمًأقربإلٌ منحبلالورٌد.ا

وأندددتأٌهددداالمرٌددددالتعلدددمحٌندددذا مددداٌخفدددًشدددٌخ مدددن

رحماتدددهوحرصدددهعلٌددد ،لتتصدددّورأّنددد تعدددٌشأبددددا...حفدددظ

هللاشٌخناعلىالّدواموأدامعّزه.

جمٌدددددعأشدددددواطهدددددذاالبحدددددث ًَ وبعددددددأنقطعدددددتوشدددددٌخ

لعمدددل،وكدددذاالعلمدددً،ولظدددروفمتعدددّددة؛تتعلّدددقبتقاعدددـدهعدددنا

ـتنددازل ـأدامهللاعددّزهوشددفاه الظددروفالّصددحٌةالتددًٌعٌشددها

:عددددناإلشددددرافعلددددىهددددذاالبحددددثالعلمددددً،ل سددددتاذالددددّدكتور

ومحبدددةَالكدددرمَ؛زٌدددنالدددّدٌنمختددداريالدددذيلمسدددنافٌدددهمدددعالعلدددم

للغٌروعدددددمالّتددددوانًفددددًتقدددددٌمالعددددونالعلمددددًوالّنفسددددًالّنفددددع 

والأنسددددددىٌددددددراوأدامعلٌددددددهالعافٌددددددة،لطلبتدددددده،فجددددددزاههللاخ

البحدددددثىأعضددددداءاللّجندددددةالدددددذٌنتجّشدددددمواعنددددداءالنظدددددرإلددددد

 وي



 ف
 

وتوجٌددددهابددددنهم،لمددددااسددددتوقفوهمددددنزلددددلعلمددددًصدددددرعندددده،

هدددممدددنقدددّدمٌددددالعدددونلدددًإنغدددابواعّندددًفخٌدددرهملدددن وكثٌدددر 

ٌغٌبعنهللالٌجازٌهمبه.

علدددىوفدددًاألخٌدددرأرجدددواأنٌكدددونهدددذاالبحدددثقددددعمدددل

الكشدددددفولدددددوعلدددددىجدددددزءٌسدددددٌرمدددددنتدددددراثأدبنددددداالعربدددددً

والشددعريبخاصددة،وأكددونقدددسدداهمتفددًالكشددفعددنبعددض

اثالّنقدي.رأصدافماتركهلنااألجدادمنالت

وهللاوحددددددددهالمسدددددددؤولأنٌهددددددددٌناسدددددددواءالّسدددددددبٌل،وأن

جعلنددددافددددًالددددذٌنأنعددددمهللاٌرزقندددداالّتسدددددٌدوالّتوفٌددددق،وأنٌ

 .همعلٌ
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 : باآلمدي التعرٌف 

:نسبه

كددددان،هددددوأبددددوالقاسددددمالحسددددنٌحٌددددىبددددنبشددددرا مدددددي

دددد ٌّ وكدددانكثٌدددرالّدراٌدددةوالّرواٌدددةسدددرٌعاإلدرا ،حسدددنالفهدددمج

ددددالصدددنعة ٌّ الشدددعرحسدددنالطبدددعج
1
لدددمتثبدددتالمصدددادرزمدددن،

والدتدددهإالّأندددهآمددددياألصدددلبصدددريالمولددددوالمنشدددأواختلفدددت

هـ073هـأو073المصادرفًسنةوفاتهبٌن
2
.

فكتددددبفددددًبغدددددادألبددددًاشددددتغلكاتبددددالعددددددمددددنالقضدددداة

جعفدددددرهدددددارونبدددددنمحمددددددالضدددددبً،وكتدددددببالبصدددددرةألبدددددً

الحسددددنأحمدددددوأبددددًأحمدددددطلحددددةبددددنالحسددددٌنبددددنالمثنددددى،

وبعدددددهمالقاضددددًالبلدددددأبددددًالقاسددددمجعفددددربددددنعبدددددالواحددددد

...ثدددّمألخٌدددهأبدددًالحسدددنمحمددددبدددنعبددددالواحددددلّمددداالهاشدددمً

ولًقضاءالبصرة
3
.



                                                           
ٌاقوتالحموي،معجماألدباء،تح:إحسانعباس،بٌروتدارالغرب 1

853،877م،ج:الثان3991ًاإلسامً،ط:األولى،
2
اتفًطبقاتاللغوٌٌنوالنحاة،تح:عجالالدٌنالسٌوطً،بغٌةالو

م،ج:3979هـ،3139دارالفكر،ط:الثانٌةمحمدأبوالفضلإبراهٌم،

555األولص
3
853صج:الثانًٌاقوتالحموي،معجماألدباء، 
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شٌوخه:

ا مددديتكوٌنددهالعلمددًعلددىجمهددرةمددنعلمدداءاللّغددةتلّقددى

،والنحددوبالبصددرةفعددرفبمذهبددهالبصددري:أبددًالعبدداسالمبددرد

وحملالعلمفًبغدادعلى:األخفشوالحامضوالّزجداج،نفطوٌه

وابندرٌدوابنالسّراجوغٌرهممنأهلاللّغةواألدب
1
.

 مؤلّفاته :

لمٌصلمنهفًاللّغةوالنقداشتهرا مديبعددمنالمؤلّفات

ٌدةكبٌدرةةعلمرنّمعنتملّكهلقددوهذااإلنتاجالمعرفًٌ،إالّالقلٌل

وكتبهكا تً
2
:

ـالموازنةبٌنأبًتماموالبحتري.

المؤتلفوالمختلففًأسماءالشعراء.ـ

ـكتابنثرالمنظموم.

ـكتابفًأّنالشاعرٌنالتتفقخواطرهما.

مافًعٌارالشعرالبنطباطبامنالخطأ.ـكتاب

ـكتابفرقمابٌنالخاصوالمشتر منمعانًالشعر.

                                                           
1
853،858ٌاقوتالحموي،معجماألدباءج:الثانً،ص
2
855،853،ج:الثانًصمس
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ـكتابتفضٌلامرئالقٌسعلىالجاهلٌٌن.

ـكتابفًشّدةحاجةاإلنسانإلىأنٌعرفنفسه.

ـكتابتبٌٌنغلطقدامةبنجعفرفًكتابنقدالشعر.

ـكتابمعانًشعرالبحتري.

كتابالّردعلىابنعّمارفٌماخّطأفٌهأبوتمام.ـ

ـكتابفعلتوأفعلت.

األضداد.وـكتابالحروفمناألصول

كتابدٌوانشعره.ـ
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 التعرٌف بأبً تمام :

 نسبه:

كانددددتأبددددوتمددددامحبٌددددببددددنأوسالطددددائًشددددامًاألصددددل

والدتددهبجاسدددموهددًقرٌدددةفدددًبلدددالجٌددددورمددنأعمدددالدمشدددق

وكدددانأسدددمرطدددوٌافصدددٌحاحلدددوالكدددامفٌدددهتمتمدددةوطبرٌدددة

ٌسدددٌرة
1
كدددانبمصدددرفدددًحداثتدددهٌسدددقًالمددداءفدددًالمسدددجدو

الجدددامع،ثدددّمجدددالساألدبددداء،فأخدددذعدددنهم،وتعلّدددممدددنهم،وكدددان

فطندددافهمدددا،وكدددانٌحدددّبالشدددعر،فلدددمٌدددزلٌعانٌدددهحتدددىقدددال

الشددعرفأجدداد،وشددااذكددره،وسددارشددعرهوبلددغالمعتصددمخبددره

فحملددددهإلٌددددهوهددددوبسددددّرمنرأي،فعمددددلأبددددوتمددددامفٌددددهقصددددائد

لمعتصموقّدمهعلىشعراءوقته.عّدة،وأجازها

وكددانقدددمإلددىبغدددادفجددالسبهددااألدبدداءوعاشددرالعلمدداء

موصدددوفابدددالظرفوحسدددناألخددداق،وكدددرمالدددنفس،ورويأّن

نسبهٌنتهًإلىٌشجببنٌعرببنقحطان
2
.

                                                           
أبوبكرمحمدبنٌحٌىالصولً،أخبارأبًتمام،تح:خلٌلمحمود 1

عّزام،نظٌراإلسامالهندي،قّدملهأحمدأمٌن،عساكر،محمدعبده

859م،ص3985هـ،3055بٌروت،دارا فاقالجدٌدة،ط:الثانٌة
2
محمدبنأبًبكربنخلكان،وفاٌاتاألعٌان،تح:إحسانعباس،

37م،ج:الثانً،ص3977هـ،3197بٌروت،دارالصادر،
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تسددعٌنومائددةواختلددففددًزمددنوفاتددهولدددأبددوتمددامسددنة

:أكان

أوجمددادياألولددىسددنة،ـددالمحددّرمسددنةاثنددٌنوثاثددٌنومددائتٌن

إحديوثاثٌنومائتٌن
1


شدددددٌدالنظددددرفددددًشددددعرمنقبلددددهفكانددددتتمددددامأبددددوكددددانو

مدددداجمعدددهمددددنأشدددعاراألوائددددلشدددعرٌةكثٌددددرةبدددٌنالهتصدددانٌف

ددمددنبَإالّأنهددالددمترتددبإالّوبّوبددهوبددٌنمدداأنشددده "ولددمٌددزلدهع 

شددعرهغٌددرمرتددبحتددىجمعددهأبددوبكددرالصددولً،ورتبددهعلددى

الحدددروف،ثدددمجمعدددهعلدددًبدددنحمدددزةاألصدددبهانً،ولدددمٌرتبددده

علىالحروفبلعلىاألنواا"
2


 مؤلّفاته:

.دٌوانشعرهـ

ـالحماسة.

ـكتابفحولالشعراء.

ـكتاباالختٌاراتمنشعرالشعراء.

                                                           
الخطٌبالبغدادي،تارٌخمدٌنةالّسام،تح:بشارعوادمعروف، 1

،مجلد:التاسعصم8553هـ،3088رالغرباإلسامً،بٌروتدا

361ـ357،358
37وفاٌاتاألعٌان،ابنخلكان،ج:الثانًص 2
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 :التعرٌف بالبحتري

 ـ نسبته ومولده:

أبدددوعبدددادةالولٌددددبدددنعبٌددددبدددنٌحٌدددىٌنتهدددًنسدددبهإلدددى

،ولددددالشددداعرالمشدددهور،الطدددائًالبحتدددريٌعدددرببدددنقحطدددان،

،وقٌدددلبزردفندددةوهدددًقرٌدددةمدددنقراهدددا،هدددـ(632)سدددنةبمندددب 

ونشدددأوتخدددّرجبهددداثدددّمخدددرجإلدددىالعدددراق،ومددددحجماعدددةمدددن

وخلقدددداكبٌددددرامددددناألكددددابرالخلفدددداءأّولهددددمالمتوّكددددلعلددددىهللّا،

والّرؤسددداء،وأقدددامبغدددداددهدددراطدددوٌاثدددّمعدددادإلدددىالشدددام،ولددده

أشعاركثسرةذكرفٌهاحلبوضواحٌها،وكانٌتغّزلبها
1
.

فًبمنددددب )وهددددًبددددٌنحلددددبوثددددّمعددددادإلددددىالشدددداموتدددد

هـ682سنةوالفرات(
2


لمبدددّرداءمدددنشدددعرهأبدددوالعبددداسا:وقددددرويعندددهأشدددٌرواّتهههه

والقاضدددددًأبدددددوعبددددددهللابدددددنخلدددددفبدددددنالمرزبدددددانًومحمدددددد

المحدددداملً،ومحمدددددبددددنأحمدددددالحكٌمددددً،وأبددددوبكددددرالصددددولً

وغٌرهم
3


                                                           
88،ص:6ابنخلكان،وفاٌاتاألعٌان،ج: 1
خٌرالدٌنالزركلً،األعام،لبناندارالعلمللماٌٌن،ط:الخامسة 2

383هـ،ج:الثامن،ص8558عشر
88ص،6:ابنخلكان،وفاٌتاألعٌان،ج 3
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:كلمة فً شعره

وسدددددئلأبدددددوالعددددداءالمعدددددريعنددددده،وعدددددنأبدددددًتمدددددام

والمتنبًفقالحكٌمانوالشاعرالبحتري
1


وكددددددددانٌقدددددددداللشددددددددعرالبحتددددددددري:ساسددددددددلالددددددددّذهب،

وهوفًالطبقةالعلٌا.
2


مؤلّفاته:
3

 

ـدٌوانشعر.

ـكتابالحماسة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
شهابالدٌنأبًالفاح،شذراتالذهب،تح:عبدالقادرأرناؤوط، 1

،3988هـ،3058محمودأرناؤوط،دمشق،دارابنالكثٌر،ط:األولى،

105المجلدالثالثص
81ص6وفاٌاتاألعٌانجابنخلّكان، 2
كلً،األعام،ج:الثامن،ص 3 ر  383الز 
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 اآلمدي ومنهجه في كتاب الموازنة

 

 ـ المبحث األول: الذوق النقدي عند اآلمدي.
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 اآلمدي :سعة اطالع 

،اجتمعدت ٌقفالمتأّملفًموازنةا مديعلىذوقنقديفذ 

فددًتنشددأتهظددروفكثٌددرة،فزٌددادةعلددىتحّكددما مددديفددًا لددة

اللّغوٌةبجمٌعأشكالهاـالنحووالباغةوالعروضومعرفدةالدّرواة

والدتحّكمفدًأصدولالفقدهوالمنطدقـكدذل هدومّطلدععلدىفلسدفة

الهند.الٌونانوحكمة

لددمتقتصددرتلدد المعددارفعلددىالجانددباللّغددوي،بددلكانددت

ممارسددداتمقارندددةفدددًجمٌدددعأبدددوابالعلدددم،تددددّلعلدددىتصدددفحه

العلمدددًلمدددنسدددبقه،وقدرتدددهالكبٌدددرةعلدددىالتدددرجٌح،وممددداٌددددل

علدددىذلددد رّدهعلدددىقدامدددةابدددنجعفدددرحدددٌنجعدددلالطبددداقأحدددد

أقسددددامالجندددداستحددددتمسددددّمىالمتكدددداف "هددددذابددددابأعنددددً

ـلّقبددهأبددوالفددرجقدامددةبددنجعفددرفددًكتابددهالمؤلددفال مطددابق

فدددددًنقددددددالّشدددددعر"المتكددددداف "وسدددددّمىضدددددربامدددددنالجنددددداس

المطدددابقوهدددًأنتدددأتًالكلمدددةمثدددلالكلمدددةسدددواءفدددًتألٌفهدددا

واّتفاقحروفهاوٌكونمعناهامخالفا"
1


                                                           
،الموازنةبٌنأبًتماموالبحتريالقاسمالحسنبنبشرا مديأبً 1

ط:األولى،دارالكتبالعلمٌة،تح:إبراهٌمشمسالدٌن،بٌروت

837صم،8556هـ،3087
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الٌدددددددريا مدددددددديلقدامدددددددةأنٌخدددددددرجعدددددددناسدددددددتعمال

اللّقددددبالددددذيأحدثددددهصددددحٌحإنكدددداناصددددطاحاتاألوائددددل،و

داللتدددهالعلمٌدددة"ومددداعلمدددتأحددددافعدددلهدددذاغٌرأبدددًمدددنجهدددة

الفدددرج،وإنكدددانهدددذااللّقدددبٌصدددّحلموافقتدددهمعندددىالملقبدددات،

وكانددددتاأللفدددداظغٌددددرمحظددددورة،فددددننًلددددمأكددددنأحددددّبلددددهأن

ٌخددالفمددنتقّدمدده،مثددلأبددًالعّبدداسعبدددهللابددنالمعتزوغٌددره

فددًهددذهاألنددوااوألّددففٌهددافددنذقدددسددبقوهإلددىاللّقددبممددنتكلّددم

وكفدددوهالمؤوندددة"
1
إّنالعمدددلبمصدددطلحاتاألوائدددلأولدددىعندددده

ندددهٌددددّلمدددنإٌدددرادشدددًءجدٌددددفدددًهدددذاالبددداب،وهدددذاتقندددٌنم

منإلدددددىمددددداتدددددؤولإلٌدددددهكثدددددرةعلدددددىإدرا متقدددددّدمفدددددًالدددددزّ

االصدددطاحات،ومددداتسدددّببهمدددنأزمدددةفدددًعددددمإدرا المعندددى

بسالدددذيفدددًالمسدددتقبل؛وكمددداٌدددؤّديإلدددىاللّدددعنددددالّدارسدددٌن

تضددٌعبددهكثٌددرمددنجهددودالبدداحثٌن،وهددذهالددّدعوةإلددىتوحٌددد

المصددددطلح؛هددددًالددددًتسددددعىإلددددىتحقٌقهدددداالكثٌددددرمددددنا داب

العالمٌدددةفدددًالّنقددددالحددددٌثعدددنطرٌدددقمددداتنتجدددهمدددننظرٌدددات

عامة.

علدددددىخطدددددورةالمنطدددددقالٌوندددددانًأدر ا مدددددديعظدددددم

 ـكمدددـاألدبالعربدددً هدددوماحدددظعلدددىنقددداداشدددعرهونقدددده

                                                           
837صالموازنة،ا مدي، 1



30 
 

المنطددددقالنقدددددبددددنجعفر،فقدددددأفقدددددلقدامددددةامثددددمددددنأعصددددره

وبدددددداتمهددددددّدداهالتددددددًترسددددددختفٌددددددالتلقائٌددددددةروحالعربددددددً

بدددددالقوانٌنالباغٌدددددةالمختلفدددددة"والتفٌددددددالباغدددددةوالنقددددددمدددددن

عتددددرا فلسددددفةالٌونددددانومددددنطقهم،ومندددداهجهمالعقلٌددددةغٌددددراال

حددددولالحدددددود،وتفرٌددددعاالسددددماءواالهتمددددامبددددالمظهراللّفظددددً

والتعقٌددددددالمعندددددويدوناالهتمدددددامبدددددروحاألدب،وطبٌعتددددده"
1


فكدددانا مدددديأحددددالنقدددادالدددذٌنانبدددروللتصدددّديلهدددذاالجمدددود

الباغًوالنقديعبرتبنٌهلمنه العمودالشعري.

ـالموازنددةبددٌن أبددًتمددامأّمددامدداٌخددّصموضددوامؤلّفدده

ـفلددمٌكددنبعٌدددداعددناألحددداثالّنقدٌددةالتددًعندددت والبحتددري

الشدددداعرٌن،بددددلكددددانمّطلعدددداعلددددىذلدددد الصددددرااالددددذيكددددان

محتدددددمابددددٌنأنصددددارالفددددرٌقٌناطاعدددداوافٌددددازادمددددنحددددّدة

بصددددٌرتهالّنقدٌددددة،وسددددّهللددددهاختٌددددارالمددددنه المناسددددبالددددذي

رنقددددددهٌسددددداعدهعلدددددىاسدددددتنباطمدددددواطنالجمدددددالفٌهمددددداعبددددد

لشعرٌهما.





                                                           
مكتبةرالنقدالعربً،،مصر،محمدزغلولساّم،أثرالقرآنفًتطوّ 1

815ص،ط:األولى،الشباب
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 :ـ تثبت اآلمدي فً نقل أشعار الطائٌٌن 

الٌكتفًا مدديبنقدلشدعرالطائٌٌنمدنمصددرواحدد؛ولكدن

فًالّنقلالّتحقٌقالدّدقٌقبدٌنعدددمدنالمصدادرحّتدىٌصدل تههه د  عه

ونقصددا،ولعددّلهددذاالمددنه ىتثبٌددثالّشددعرإعرابدداأوزٌددادةإلدد

فقددهكثٌدرمدنالدذٌنتصدّدواللمعركدةالّنقدٌدةبدٌنالّدقٌق،هوالذي

أنصدددارأبدددًتمددداموالبحتدددري،وهدددونفسدددهالمدددنه الدددذيتدددروم

الّدراسدداتالحدٌثددةتطبٌقددهعلددىالددّدرساألدبددًوالّنقددديمنددهعلددى

وجهالخصوص.

دددددةفدددددً ٌّ ٌجدددددالمتتّبدددددعلكتدددددابالموازندددددةهددددذهالدددددّروحالعلم

الٌقدددٌنبدددالّتحقٌق؛فٌقدددولإشددداراتل مددددي،إذٌحٌدددلشدددّكهإلدددى

مددثا:"وقدددكنددتأظددّنأّنأبدداتمددامعلددىهددذانظددمالّشددعر،وأّن

غلطددداوقددددععلٌددددهفدددًنقددددلالبٌددددتحّتدددىرجعددددتإلددددىالنسددددخة

العتٌقدددةالتدددًلدددمتقدددعبدددٌنٌدددديالصدددولًوأضدددرابه،فوجددددت

البٌدددتفدددًغٌدددرنسدددخةمثبتددداعلدددىهدددذاالخطدددأ"
1
ٌزٌددددهددددذا

علدددىمسدددألةالتحقٌدددق،لٌددددلعلدددىالدددّنصالّصدددرٌحمدددنا مددددي

تلددد الدددروحالّنقدٌدددةالصدددافٌة،ولتدددزولبدددهحجددد الدددذٌنٌدددّدعون

تعّصدددبا مدددديعلدددىأبدددًتمدددام،وكٌدددفلمتعّصدددبأنٌبحدددث

العددذرلمددنتعّصددبضددّده،فهددوالٌثبددتالخطددأللوهلددةاألولددى،

                                                           
369ص،ا مدي،الموازنة 1
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بددلٌرجددعفددًذلدد إلددىالبحددثلعددّلالخطددأمنشددأهالددّرواةالددذٌن

روحصدددافٌةفدددًالّنقددددبعٌددددةعدددنالهدددويكدددالتًتنددداقلوه،وأيّ

بالّتعصدددبإالّ"تهمدددةاّتهمدددهبهدددا دددهه ٌه تحلّدددىبهددداا مددددي،ومددداَرم 

بعددددضالّنقددددادالاّحقددددونعندددددمافسدددددالددددّذوقوغلبددددتالصددددنعة

والّتكلّددددفعلددددىاألدبالعربددددً،ونظددددربعددددضهددددؤالءاألدبدددداء

مدددام"أبدددًتالمتدددأّخرونفدددًبعدددضانتقددداداتال مدددديلسدددخافات

علدددىتلددد االنتقددداداتلمدددرضأذواقهدددمووسواسددده"ولدددمٌوافقدددوا

فقالواإّنالّرجلمتعّصبضّدأبًتمام"
1


ومدددناألمثلدددةالتدددًتعدددّززبدددراءةا مدددديوسدددامةروحددده

العلمٌددةمددنكددلمدداٌقدددحفددًآرائددهالّنقدٌددة،شددّكهفددًأّّنتحرٌفددا

وردالبٌدددتمدددنالدددّرواةفاحتمدددلالمعندددىالخطدددأ،وهدددوقدددولأبدددً

 تمام

َوإ َذاَفَقددددد  لَددددهه ق ددددد  َتف  دددداَفلَددددم  ددددَتَتأَخ  اَفلَس  ر  دددداَوالََصددددب  ع  َدم 

د ب َفاق 
2
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،وهمدددداالددددّدمعفددددالمعنىٌحتمددددلاجتمدددداانعتددددٌنمتضدددداّدٌن

والّصدددددبر؛وألّنالصددددددابرالٌكددددددونباكٌددددداوالبدددددداكًالٌكددددددون

صابرا
1
.

فالخطأالٌحتملالتعلٌل،ولكنثّمةشد ٌلحدقالّرواٌدةٌددفع

،ٌقدولا مددي:"ىالبحثوالتنقٌبعنهافًالمصادربا مديإل

دوقدعفدًكتابدةالبٌدتعنددوأّنغلطداقد،غٌدرهدذاوظننتهقدقال

ددكريوغٌددرهمددنالّنقددل ،حتددىرجعددتإلددىأصددلأبددًسددعٌدالس 

األصددولالقدٌمددةفلددمأجدددإالّ"دمعدداوالصددبرا"وذلدد غفلددةمندده

عجٌبددة"
2
والٌخفددىلطددفالعبددارة،فهددوٌجعددلالخطددأغفلددةلددم

لمعدانًتعتدهابراعةأبًتمامفًإٌرادالمعدانًالمبهمدة،فكٌدفبا

ددة،بددلهددًمددنقبٌددلالّزلددل،والتخفددىروحاألصددولًالددذي ٌّ الجل

ٌعتمدددفددًعللددهعلددىالقددرائنالكلٌددةفددًتقددوٌمالمددنه الالعلددل

الثانوٌةالفائتة.

  لآلمدي : ٌةالّنقدالفطرة 

دددزا مدددديعدددنغٌدددرهمدددنالّنقدددادالدددذٌناعتمددددواعلدددى ٌّ تم

المعدددارفالعلمٌةدددـزٌدددادةعلدددىالّدراٌدددةالواسدددعةبددددروبالّشدددعر

وأنوااالعلومالمحٌطةبهـبحّسمرهفوذوقفنًكبٌرفًنقدد
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علدىعلدوماللّغدة،بدلتتعدديإلدىالنقدٌدةالّشعر،فاتقتصرملكته

الطبٌعةالمختلفة،فهدوالٌرضدىالخطدأإدرا ماحولهمنصور

الشدددعريفدددًوصدددفالمشددداهدالمبثوثدددةفدددًالكدددون،إذامددداأراد

لشددعري،بددلعلددىالشدداعرأنٌجسدددهاصددورافّنٌددةفددًتعبٌددرها

وه االّدقددةالّتامددةفددًاسددتعمالصددورالطبٌعددةفددًالشددعراءأنٌتحددر 

ًتعتمدددتشددبٌهاتهموأوصددافهم؛ومددنتلدد االنتقدداداتالفطرٌددةالتدد

علددىالحددّسوالمشدداهدة،تصددوٌبهللبحتددريفددًمددواطنمددنشددعره

خرجفٌهاعنواقعالحّسوالمشاهدة.

قالالبحتري:

ر  لهَفج  َوأَو  َشانههه َقض  ن  مه ل   ٌ لَ َنآخ ر   ٌ َب فهق 
َغَةاأله ب  ص 

1


،:"...ٌصددددددففرسدددددداأشددددددقرأوخلوقٌدددددداقددددددالا مدددددددي

،وهدددوعنددددياللٌّدددلوأّولالفجدددرتكدددونبدددٌنآخدددروالحمدددرةال

،ثدددّمبٌددداضثدددّمالحمدددرةهدددذاغدددالط،ألّنأّولالفجدددرزرقدددةفدددً

خددددرالنهددددارعندددددغٌددددوب،كمدددداأّنآقددددرنالّشددددمسعندددددبدددددوّ

،وهًآخرالّشفق"ثّمالبٌاضثّمالزرق،الشمسالحمرة
2


                                                           
1
ةالهندٌة،مصر،المطبعنعبٌدبنٌحٌىالبحتري،الدٌوانأبوالولٌدب
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نقددددالبحتدددريسدددويإلدددىالتأّمدددلفدددًلدددمٌلجدددأا مدددديفدددً

ومدداٌتراوحددهمددنألددوانمنددذبداٌتددهإلددىتمّكددنالّشددمس،الفجددر

ٌهلجددأفٌددهإلددىعلددوم ـ،وهددونقدددال ـقددرنالشددمس فددًاألفددق

اللّغددةبقدددرمدداٌحتدداجفٌددهإلددىسددامةالفطددرةفددًتأّمددلمظدداهر

الّطبٌعة.

الحسدددٌةفدددًالٌقظدددةتلددد ومدددنالمواضدددعالتدددًتظهدددرفٌهدددا

البحتدددريحدددتأمدددلالّطبٌعدددة،إقدددرارهلمدددننقدددد دددَحر  ٌنجعدددلالس 

؛قالالبحتري:ٌتغّشىالّنهار

َتَهلِّله َهاالمه ره َدَهاَوأََضاَءف ٌَناَبد  لََعل ل خ اََفة َسع  َمأَط  و  ٌَ ال

ب له ق  المه الَنَهاره َتَجل لَهه َهاَسَحر  َفَكأَن  َفر  َجاَلََةَجع  لَب َست 
1


هددددذاالمعنددددىفاسددددد،ألّنالّسددددحرقددددالا مدددددي:"وقددددالوا

طددددّرةالّنهدددداروأّولددددهوبدددددءضددددٌائه،والشددددًءفددددًمثددددلهددددذاال

ٌتجلّددددددلأّولدددددده،ألّنالّتجلددددددلهددددددوأنٌجتمددددددععلٌددددددهوٌغطٌدددددده،

هدددارأبددددافددداٌجدددوزأنٌتغّشددداه،ألّندددهالمّتصدددلوالّسدددحرأمدددامالنّ

بالظلمدددةوالمخدددتلطبهددداوالطددداردلهدددا،فهدددوٌددددورحدددولكدددرة

ٌّر"األرض دائماعلىصورةواحدةالٌتغ
2
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ٌوظدددفالبحتدددريفدددًهدددذاالبٌدددتالّتشدددبٌة،فٌجعدددلالخافدددة

ا،وٌعطددددًللخلٌفددددةصددددورةالنهددددار؛وٌرٌدددددمددددنذلدددد أّن َسددددَحر 

ة،فلّمددداأتدددىالخلٌفدددةوشدددغلهاكدددانكالنهدددارَمدددل الخافدددةكاندددتظه

الددذيٌغطددىاللٌّددل؛وهددذاتشددبٌهجمٌددلوصددورةفّنٌددةبدٌعددة،إالّ

ا مدددددديالٌرضدددددىهدددددذهالصدددددورة،ولدددددٌسهدددددوأّولمدددددنأنّ

ددبقفددًذلدد ،وأشددارإلددى أفسدددهاولددمٌددريبصددوابها،بددلقدددسه

ذلدددد بقولدددده:"وقددددالوأهددددذاالمعنددددىفاسددددد"
1
بصددددٌغةجمددددع

دددَحرلدددٌاومنفصدددا الغائدددب،وعلّدددةالفسددداد؛هدددوأّندددهجعدددلالس 

عددددنالّنهددددار،وهددددولددددٌسكددددذل ؛بددددلالّسددددحرأّولالفجددددر،فددددا

َشاَهَدة فصل .ٌلهعنالن هاروجعلهقطعةمناللٌّجوزمه

 المنهج النقدي لآلمدي :

تفضددددٌلأحددددداّطلددددعا مددددديعلددددىاخددددتافالّنقددددادحددددول

البحتددددريوفقددددالرؤٌددددةنقدٌددددة،وذهددددبالّشدددداعرٌنأبددددًتمددددامأو

الددددبعضا خددددرإلددددىأّنكدددداالشدددداعرٌنٌنتمٌددددانإلددددىطبقددددة

الٌّتفدددقونظدددرةا مدددديبدددلالفدددرقواحددددة،إالّأّنهدددذاالدددّرأي

وإن»بٌنهمدددابدددادعلدددىتضددداعٌفشدددعرٌهما؛ٌقدددولا مددددي:

كدددانكثٌدددرمدددنالّنددداسقددددجعلهمددداطبقدددة،وذهدددبإلدددىالمسددداواة

بٌنهمددددددا.وإّنهمددددددالمختلفددددددان،ألّنالبحتددددددريأعرابددددددًالّشددددددعر
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مطبددددواوعلددددىمددددذهباألوائددددل،ومددددافددددارقعمددددودالّشدددددعر

المعددددروف،وكددددانٌتجّنددددبالّتعقٌدددددومسددددتكرهاأللفدددداظووحشددددً

صدددددنعة،الكدددددام...،وألّنأبددددداتمدددددامشددددددٌدالّتكلّدددددفصددددداحب

ومسدددتكرهاأللفددداظوالمعدددانً،وشدددعرهالٌشدددبهأشدددعاراألوائدددل

والعلدددىطدددرٌقتهملمدددافٌدددهمدددناالسدددتعارةالبعٌددددة،والمعدددانً

«المولّدددددة...
1
تهجلّددددًتلدددد المٌددددزاتالمددددذكورةمددددذهبٌنمددددن

مدددذاهبالّشدددعرقددددالٌتشدددابهانإالّمدددنناحٌدددةالمقٌددداسالّشدددكلً

ـ،أوصددددورةالموضددددوع اتالعامددددةللّشددددعر:ـددددالعددددروض

كدددددددالوقوفعلدددددددىالدددددددّدٌار،والغدددددددزل،والمدددددددواعظ،وا داب،

والمددددددح،والوصدددددف،والفخدددددر،والعتددددداب...،أّمددددداالمضدددددمون

فمددددذهبانمختلفددددان،ومددددنهندددداتكمددددنصددددعوبةالعمددددلالّنقدددددي

الدددددذيٌتصدددددّديلدددددها مددددددي،فهدددددوالٌقدددددفللموازندددددةبدددددٌن

تدداراعرٌناخشدداعرٌنٌنددتحانمددذهباواحدددا،بددلٌقددفأمددامشدد

ةالّشدددعر،فدددالبحتريإلدددىكدددلمنهمدددالنفسدددهطرٌقدددةفدددًصدددناع

مددددذهبالمطبددددوعٌنأمٌددددل،وأبددددوتمددددامإلددددىمددددذهبالصددددنعة

أقرب.

ٌهَوضددددحمنهجدددداأونظرٌددددةفددددًأخددددذا مددددديعلددددىعاتقدددده أن

الّشددعرتكددونحكمدداعلددىعملٌهمدداالشددعري،حّتددىالٌحٌدددعددن
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الموضددددوعٌةالّنقدٌددددة،وتكددددونأحكامددددهأوراقدددداتتسدددداقطأٌنمددددا

أرادلهددددداالدددددّرٌحالّسدددددقوط،وقددددددسدددددّطرا مدددددديلممارسدددددته

الّنقدٌدددةمنهجددداواضدددحامندددذالبداٌدددة؛وهوعمدددودالّشدددعرالعربدددً

ٌّقو»ومتذّوقٌدددده إذاكددددانالوقددددوفعلددددىهددددذاالعمددددودقدددددضدددد

مجددالا مددديفددًالّنقددد،إالّأّنددهكددانأمددراضددرورٌا،وهددوأّندده

البددّدأنٌضددعأمامددهمقٌاسدداأوٌّتخددذمنهجدداٌسددٌرعلٌددهوكددان

هددذاالمقٌدداسأوالمددنه عمددودالّشددعر،ولددوالذلدد لمددااسددتطاا

لدددتمندددهأنٌسدددٌرفدددًنقددددهوأنٌدددوازنبدددٌنالشددداعرٌن،بدددلألف

.ًمتاهددداتالتفضدددًإلدددىرأيأوحكدددم..زمدددامالّنقددددوتخدددّبطفددد

ولدددمٌكدددنالّنقدددادمدددنقبلدددهٌلزمدددونأنفسدددهمهدددذااإللدددزاملدددذل 

جددددداءتكثٌدددددرمدددددنأحكدددددامهمعامدددددةتعوزهددددداالّدقدددددةوالّنظدددددرة

«العلمٌة
1
.

دددة،مماجعلدددهٌلقدددداتسدددم ٌّ قدددّدمبدددٌنٌددددينقددددا مدددديبالمنهج

لدد دب،وذهددبٌرصدددامفهومددهملددهخّطددةنظرٌددةطددرحفٌهددع

بددددهالظددددواهراألدبٌددددة،فدددداٌتٌددددهوسددددطالمددددذاهبالمختلفددددة؛

البدددّدللّناقددددمدددنالّتسدددلّح،بمفهدددوممدددالددد دبعامدددة،»وهكدددذا

أيالبدددّدلدددهمدددناالسدددتنادإلدددىنظرٌدددةفدددًاألدبقبدددلتعاملددده

                                                           
اتالّنقداألدبًفًالقرنالرابعالهجري،الكوٌتأحمدمطلوب،اتجاه 1
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«المباشددددددرمددددددعالّنصددددددوصاألدبٌددددددة
1
والضددددددٌرأناختددددددار

ٌتمثدددددلفدددددًالعمدددددودامسدددددبقاللّشدددددعرا مدددددديلنفسدددددهمفهومددددد

 ـفددًنقدددهألبددًالشددعري ـمددذهبالمطبددوعٌنفددًنظددمالّشددعر

تماموالبحتري.

هأورفضدددهأمدددرأّمددداعدددنمنهجدددهالنقدددديمدددنحٌدددثقبولهددد

فدددددًغاٌدددددةالّصدددددعوبة،وذلددددد أّندددددهلكدددددّلناقددددددحّرٌدددددةاختٌدددددار

المفهدددومالّنظرٌددداتالتدددًٌدددريأّنالجدددودةسدددبٌلها،وقددددأثارهدددذا

عددددددمالتكدددددافؤأواحفٌظدددددةعدددددددمدددددنالّنقدددددادالدددددذٌنرالمسدددددّبق

المنهجددددًفددددًاختٌددددارهلدددده،وأّنددددهَحَكددددَمعلددددىالّشدددداعرٌنمددددن

البداٌدددةباختٌدددارهلمدددنه المطبدددوعٌن،وأّندددىألبدددًتمدددامأنٌبقدددى

درلدددهحدددقالمبدددارزةاألدبٌدددةضدددّدالبحتدددريفدددًمعركدددةقددددأَصددد

.؟فٌهاالحكممنذالوهلةاألولى

ٌبقدددىحكدددمالغلبدددةنسدددبٌا؛ذلددد أّنالقدددارئللموازندددةلكدددن

العامددددةلدددمٌقصدددددمدددنعملددددهتوجٌدددهاألحكدددداما مددددديأّنٌجدددد

رأيأّنهدددددذاالحكدددددمغٌدددددرممكدددددن»علدددددىالشددددداعرٌن؛ألنددددده

                                                           
نظرٌةاألدب،الجزائر،دارشكريعزٌزالماضً،محاضراتفً 1

35م،ص3980هـ،3050،ط:األولىالبعث
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وغٌددرعملددً،ولهددذاقددالإّنددًأّتبددعفددًالموازنددةبددٌنالشدداعرٌن

«طرٌقةمثلى
1
.تتعلقبجزئٌاتمنشعرٌهما

ألبددددًتمدددداموجددددّودشددددعرهعلددددىا مديقدددددانتصددددروهددددذا

مددواطنكثٌددرةفددًبددلفحسددبالبحتددري،لددٌسفددًمددوطنواحددد

.منكتابه

بخصوصددددٌةمددددنه الشدددداعرٌن،فدددددتحّفظا مدددددياهددددتمّ

جعلددددهخاصددددا،بددددلشددددعرٌهمانالحكددددمعامدددداعلددددىعدددداعلددددىإ

فلسددددت»علددددىمعددددانمحددددّددةإذااّتفقددددتفددددًالددددوزنوالقافٌددددة

ٌّهمدددداأشددددعرعندي،لتبدددداٌنالندددداسفددددًأحددددّبأنأطلدددد قالقددددولبأ

«العلددددم،واخددددتافمددددذاهبشددددعرهما
2
نددددا ٌّ وٌقددددولكددددذل مب

فأّمدددداأنددددافلسددددتأفصددددحبتفضددددٌلأحدددددهما»منهجددددهالعملددددً:

علددددىا خددددر،ولكّنددددًأوازنبددددٌنقصددددٌدتٌنمددددنشددددعرٌهماإذا

اّتفقتدددددافدددددًالدددددوزنوالقافٌدددددةوإعدددددرابالقافٌدددددة،وبدددددٌنمعندددددى

ٌّهمدددداأشددددعرفددددًتلدددد القصددددٌدةوفددددًذلدددد  ومعنددددى،فددددأقولأ

«المعندددى
3
وهدددذاإقدددرارمدددنا مددددينفسدددهبدددأنالحكدددمعلدددى

األحدددددهماعلددددىا خددددرعددددنهددددوي،الشدددداعرٌنلددددٌسانتصددددار

إّنمددداالمٌدددلألحددددهماندددات عدددناتجددداهخددداصفدددًفهدددمالّشدددعر،
                                                           

83شوقًضٌف،النقد،القاهرة،دارالمعارف،ط:الخامسة،ص 1
85ص،الموازنة،ا مدي 2

3
20مس،الصفحة 
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وحتددددىالحكددددملددددٌسعامدددداعلددددىشددددعرٌهمابددددلهددددوموضددددعً،

ٌّهددداالقدددارئإذاأردوفدددًاألخٌدددرال تأنتحكدددمحكدددمإلٌددد أندددتأ

وهددددذابددددارٌدددددبمددددنه علمددددًسدددددلٌم،مددددنه رجددددلٌدددددري»

ها،ثددّممددنه ناقدددٌددرفضكددّلالمددذاهبالمختلفددةوٌقبلهدداوٌسددّجل

تعمددٌممخددلوٌقصددرأحكامددهعلددىمدداٌعددرضلددهمددنتفاصددٌل

»
1
.

ٌسددددّدا مددددديأخٌددددراأّيثغددددرةٌمكددددنأليناقدددددأنٌأتٌدددده

منهدددافدددٌحطمدددنقٌمدددةعملدددهالّنقددددي،وٌعلدددنأّنأحكامدددهالنقدٌدددة

عامدددةلكدددّلالشددداعرٌنإذهدددوٌنطلدددقمدددنمقددداٌٌسفنٌدددةواضدددحة

لّمددددداكندددددتخّرجدددددت»ٌّرهددددداأليظدددددرففدددددًالموازندددددةالٌغ

مسدددداوئأبددددًتمدددداموابتدددددأتبسددددرقاتهوجددددبأنأبتدددددئمددددن

مسدداوئالبحتددريبسددرقاته؛فنّنددهأخددذمددنمعددانًمددنتقددّدممددن

الشعراءوممنتأّخرأخذاكثٌرا.

جدددهمدددنمسددداوي وكدددانٌنبغدددًأنالأذكدددرالّسدددرقاتفٌمددداأخرِّ

مدددنأدركتدددهمدددنهدددذٌنالشددداعرٌن،ألّنندددًقدددّدمتالقدددولفدددًأنّ

أهدددلالعلدددمبالشدددعرلمٌكوندددواٌدددرونسدددرقاتالمعدددانًمدددنكبٌدددر

مسددددداويالشدددددعراء،وخاصدددددةالمتدددددأخرٌن،إذكدددددانهدددددذابابدددددا

                                                           
1
353النقدالمنهجًعندالعرب،ص،محمودمندور 
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«مددددداتعّريمندددددهمتقدددددّدموالمتدددددأخر
1
فلدددددمٌسدددددلممدددددنطرحددددده

النقدددديحتدددىالبحتدددريالدددذيٌعدددّدأقدددربإلٌدددهمدددنجهدددةالعمدددود

لشعري.ا

:الموازنة كتابارّطة خ

دي،تقسدددددٌمالكتدددددابإلدددددىخارطدددددةعمدددددلا مدددددتضدددددّمنت

مرّتبةعلىالّشكلا تً:خمسةأقسام

:ٌسدددددّجلفٌدددددهالمؤلّدددددفا راءالّنقدٌدددددةالتدددددًالقسهههههم األّول

اٌٌسمتنّوعدددددددتكالّصدددددددنعةتشدددددددّعبتوتضددددددداربتحدددددددولمقددددددد

،والتدددًتتنددداولكددداّمدددنأبدددًتمدددام،والطبدددعوالّتكلّدددفوالّتصدددّنع

أحدددددأنصددددارأبددددًتمدددداموالبحتددددريفددددًمحدددداورةنقدٌددددةبددددٌن

،معذكرسرقاتأبًتمامالّشعرٌة.والبحتري

ٌدددوردفٌدددهالمؤلّدددفأخطددداءأبدددًتمدددامفدددًالقسهههم الثهههانً :

المضدددمونالّشدددعري،ومددداأوقعدددهفدددًالخطدددأمدددنتتّبدددعالمعدددانً

المسدددددتكرهةوالبعٌددددددة،وفدددددًالّشدددددكلالّشدددددعريحٌدددددثألفاظددددده

أوالمبالغدددددةإلدددددىالخطدددددوأسدددددالٌبهالتدددددًدفعدددددهالّتكلّدددددففٌهدددددا

الممقوتددددة،وٌقابددددلهددددذهاألخطدددداءبمدددداصددددّحعندددددهمددددنمددددنه 

.المطبوعٌنفًقولالّشعر

                                                           
889ص،ا مدي،الموازنة 1
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ٌددددذكرفٌددددهقبددددٌحاسددددتعاراتأبددددًتمددددام،القسههههم الثالههههث : 

وردفدددًشدددعرهمدددنمسدددتهجنالجنددداس،ومسدددتكرهطباقددده،ومدددا

ومنسوءالّنظموتعقٌدالّتركٌبووحشًاأللفاظ.

ا،ٌسدددتعرضبعدددضعٌدددوبالبحتدددريمحلّدددالقسهههم الّرابههه :

لكددنفددًإٌجددازمكتفٌددامددنهددذااإلٌجددازبددبعضمدداوقددعفٌددهمددن

علدددددىسدددددرقاتهمدددددنأبدددددًتمدددددامخاّصدددددة؛إذسدددددرقات،وٌرّكدددددز

ثدددمٌتبدددعذلددد بعدددضأخطائدددهفدددًالخصدددومةحولهمددداواقعدددة،

المعدددانً،ومددداوردفدددًشدددعرهمدددنتعقٌددددات،ومددداتعّسدددففٌددده،

أوزانمضددطربة،كددّلذلدد فددًومدداوردفددًبعددضشددعرهمددن

لمدددحسدددرٌعة،ألّنالبحتدددريكددددانمطبدددواالشدددعرموافقالمددددنه 

ا مدي.

ٌعتبددددددرهددددددذاالقسددددددمجددددددوهرالكتددددددابالقسههههههم الخههههههام :

؛ومضدددمونه،فهدددوٌقدددٌمفٌدددهموازندددةبدددٌنأبدددًتمددداموالبحتدددري

مدددااّتفدددقمدددنشدددعرٌهمافدددًالمعدددانًواألغدددراض،مطّبقدددافدددًفٌ

دٌددددةوجمالٌددددةكددددانقدددددطرحهددددافددددًمقدددداٌٌسنقتلدددد الموازنددددة

 .تضاعٌفكتابهـالموازنةـ
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 أـ عمود الشعر: 

رالعربددً،وسددننهمفددًنظددمإلتددزما مددديفددًنقدددهبعمددودالّشددع

،وقدددانطلددقمددنهددذهالنقطددةفددًموازنتددهوالحدددٌثعددنالشددعر

ا مددددديالّشددددعرالمطبددددواعلددددىأبددددًتمدددداموالبحتددددري،وآثددددر

الشددددعرالمصددددنوا،وعددددابعلددددىالّشددددعراءاإلغددددراقواإلبددددداا

وأشدددارإلدددىذلددد فدددً،والمٌدددلإلدددىوحشدددًاأللفددداظوالمعدددانً

مقّدمدددةكتابدددهحٌنمددداجعدددلالدددذٌنٌحتفدددونبشدددعرالبحتدددريهدددم

ونمدددددنالّشدددددعراءواألعدددددرابوالكتددددداب،وأّنالدددددذٌنالمطبوعددددد

دددنعةوالدددذٌنٌمٌلدددونإلدددىٌفضدددلونأبددداتمدددامهدددمأصدددحابا لص 

»فقدددالفدددًالبحتدددريغدددراقفدددًالمعدددانًوفلسدددفًالكددداماإل

أّندددهأعرابدددًالشدددعرمطبواوعلدددىمدددذهباألوائدددلومدددافدددارق

وكدددددانٌتجّندددددبالتعقٌددددددومسدددددتكرهعمدددددودالّشدددددعرالمعدددددروف

"األلفدددداظ،ووحشددددًالكددددام
1

وقددددالفددددًأبددددًتمددددام:"شدددددٌد

لفدددداظوالمعددددانً،وشددددعرهالّتكلّددددفصدددداحبصددددنعةوٌسددددتكرهاأل

الٌشدددددبهأشدددددعاراألوائدددددلوالعلدددددىطدددددرٌقتهملمدددددافٌدددددهمدددددن

«االسدددتعاراتالبعٌددددةوالمعدددانًالمولّددددة
2
فلدددٌسعمدددودالشدددعر

همفًنظمالشعرنالعربوطرٌقتَنَإالسَ

                                                           
1
39ص،ا مدي،الموازنة 

85ص،مس 2
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وإّنماولدددمٌضدددعا مدددديقواعددددهدددذاالعمدددودفدددًمقّدمدددة،

كدددانالنقددداد»كدددانوعٌدددااكتسدددبهعدددنممارسدددتهالّشدددعرٌةفقدددد

العددربعلددىوعددًذوقددًفطددريبددالقٌمالفّنٌددةالتددًتحكددمالفددن

الشددددعريعندددددالعددددرب،وإنلددددمٌضددددعوالهدددداحدددددوداوقواعددددد

ومصدددددطلحات،والتكدددددادتجددددددقٌمدددددةفّنٌدددددةقّررهددددداأصدددددحاب

المدددنه النقدددديبعددددإالّولهددداأصدددولعنددددهم،فكدددّلمدددانجدددده

لمدددداخبددددروهلددددمٌكددددنإالّرصدددددامددددذكورافددددًعمددددودالّشددددعر،

ووجهدددواالّشدددعراءلددده،حّتدددىصدددارمنهجدددالمدددنٌرٌددددلشدددعره

«الددددددّذٌواوالجددددددودةواالنتشددددددار
1
فددددددًأثندددددداءا مديأشدددددداروقد

إلددددىهتددددهالقواعدددددالتددددًتمثددددلتعلٌقددددهعلددددىأبٌدددداتالّشدددداعرٌن

الشعريعندالعرب.العمود

 ـ مفهوم الّشعر عند اآلمدي :

نوااٌنظدددددرا مدددددديإلدددددىالشدددددعرعلىأّندددددهصدددددناعةكدددددأ

فكمدددا»الصدددناعاتاألخدددريالتتكامدددلإالّضدددمنقواعددددمحدددّددة

أّنالمعرفدددةبكدددّلجدددنسمدددنهدددذهصدددناعة،فكدددذل المعرفدددةبكدددّل

«جنسمنأجناسالكاممنالشعروالخطابةصناعة
2


                                                           
نجويمحمدحسٌنصابر،النقداألدبًحتىنهاٌةالقرنالثالث 1

07،ص8556الهجري،مصردارالمعارف
157صا مدي،الموازنة، 2
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ولعدددّلمددداجّسددددهدددذهالّنظدددرةلدٌدددهفدددًأّنالشدددعرصدددناعة

الددددذٌنجعلددددوالشددددعرصددددناعة؛فلسددددفةالٌونددددانإّطاعددددهعلددددى

.كسائرالصناعاتاألخرمثلالنجارةوغٌرها

وممدددداٌؤّكدددددهددددذهالصددددلةالعلمٌددددةبددددٌنا مددددديوفلسددددفة

وأنددداأجمدددعلددد معدددانًهدددذاالبدددابفدددًكلمدددات»:الٌوندددانقولددده

زعمددددواأّنصددددناعةسددددمعتهامددددنشددددٌوبأهددددلالعلددددمبالّشددددعر:

سدددددتحكمإالّالّشدددددعروغٌرهدددددامدددددنالّصدددددناعاتالتجدددددودوالت

بأربعدددةأشدددٌاءوهدددً:جدددودةا لدددةوإصدددابةالغدددرضالمقصدددود

،وصددّحةالّتددألٌفواإلنتهدداءإلددىنهاٌددةالّصددنعةمددنغٌددرنقددص

«منهاوالزٌادة
1


وهدددذهاألربعددددةلٌسددددتشددددروطافددددًالمصددددنوعاتفحسددددب

»بدددلهدددًتجدددريعلدددىكدددّلمخلدددوقمدددنحٌدددوانأونبدددات،فقدددد

ذكددددرتاألوائددددلأّنكددددّلمحدددددثمصددددنوامحتدددداجإلددددىأربعددددة

ٌّةوعلدددة دددةوهدددًاألصدددل،وعلّدددةصدددور ٌّ أشدددٌاء،علّدددةهٌوالن

ٌّة «فاعلةوعلّةتمام
2
.

ونجدددددأقدددددمنددددصٌقددددّدممفهومدددداللشددددعرعلىأّنددددهصددددناعة

كسدددائرالّصدددناعاتعنددددالٌوندددان؛هدددومددداقّدمدددهأفاطدددونفدددً

                                                           
133ا مدي،الموازنة،ص 1
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ربالصدددناعةشدددأنهكشدددأنإذٌعبدددرعدددنعمدددلالشددداعمحاوراتددده،

إذنفمدددادامالٌصدددنعمددداهدددوموجدددودفهدددوعددداجز»:الّنجدددار

عددددنصددددنعالوجددددودالحقٌقددددًوإنمدددداٌصددددنعنوعددددامددددنشددددبه

الوجدددود.ولدددوأّنعمدددلصدددانعالسدددرٌرأوعمدددلأّيصدددانعآخدددر

«لهوجودحقٌقً.فمنالمتعّذرالظّنبأّنهٌقولالحقّ
1


ولدددددٌسا مدددددديمدددددنسدددددبقفدددددًإلدددددىتوظٌدددددفمصدددددطلح

فنّنندددددانجددددددمدددددنالّنقدددددادعلدددددىالعمدددددلالشدددددعري،الصدددددناعة،

المتقددّدمٌنمددناسددتعملهددذاالمصددطلحفددًالتعبٌددرعددنالمفهددوم

وللشددددعر»هددددـ(:603ٌقددددولابددددنسددددامالجمحددددً)،الشددددعري

صددددناعةوثقافدددددة،ٌعرفهدددداأهدددددلالعلددددمكسدددددائرأصددددنافالعلدددددم

تثقفدددهالعدددٌن،ومنهددداتثقفدددهاألذن،ومنهددداوالصدددناعات:منهدددامدددا

«ماتثقفهالٌد،ومنهاماٌثقفهاللسان
2


ٌّنأّنال فددددًّتقدددددمالّشددددعرعندا مددددديغٌددددرالعلددددم،ولقدددددبدددد

ددددزالشدددداعرفددددًمٌدددددانمددددنمٌددددادٌنالشددددعر  ٌ لددددٌسمقرونددددابتم

،فدددذل لدددٌسٌقّدمدددهفدددًشدددعره،أوطرحدددهلقضددداٌاعلمٌدددةالعلدددم

قدددالصددداحبأبدددًتمدددامفقددددأقدددررتم»علدددىالشدددعراءا خدددرٌن:

ألبددددًتمددددامبددددالعلموالّشددددعروالّرواٌددددةوالمحالددددةأّنالعلددددمفددددً
                                                           

36انظرفًنظرٌةاألدب،شكريعزٌزالماضً،ص 1
طبقاتفحولالشعراء،تح:محمودمحمدشاكر،القاهرةشركةالقدس، 2

.5دت.ص:
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أظهدددرمندددهفدددًشدددعرالبحتدددري،والشددداعرالعدددالمأفضدددلشدددعره

منالشاعرغٌرالعالم.

قددالصدداحبالبحتددري:قدددكددانالخلٌددلبددنأحمدددعالمدداشدداعرا

دددان ٌّ األحمدددروكددداناألصدددمعًعالمددداشددداعراوكدددانخلدددفبدددنح

أشددعرالعلمدداءومددابلددغبهددمالعلددمطبقددةمددنكددانفددًزمددانهممددن

الشدددعراءغٌددددرالعلمدددداءفقدددددصدددارالتجوٌدددددفددددًالشددددعرلٌسددددت

علّتددهالعلددمولددوكانددتعلّتددهالعلددملكددانمددنٌتعاطدداهمددنالعلمدداء

أشدددعرممدددنلدددٌسبعدددالم.فقددددسدددقطفضدددلأبدددًتمددداممدددنهدددذا

بالفضدددلإذكدددانالوجدددهعلدددىالبحتدددريوصدددارالبحتدددريأولدددى

«معلومددداشدددائعاأّنشدددعرالعلمددداءدونشدددعرالّشدددعراء
1
ٌؤّكدددد

الجدددلًبددٌنأنصددارأبددًتمدداموأنصددارالحددوارفددًهددذاا مدددي

دددةالتمٌٌدددزبدددٌنالشدددعركعمدددلفندددًالٌحتددداجإال ٌّ البحتدددرّيأهم

الٌسدددتغنًعدددنلّدربدددةوالصدددنعة،وبدددٌنالعلدددمكدددندرا عقلدددًل

علدددددى»اٌؤّكددددددا مدددددديبقددددداءهالتحلٌدددددلوالتجرٌددددددومدددددنهنددددد

الّذهنٌدددةالعربٌدددةالخالصدددةالتدددًالتدددريالشدددعرفدددًاألصدددلإالّ

تصدددوٌرالاحسددداسهدددمٌحفلدددونفدددًالشدددعربالمعدددانًالعوٌصدددة

فٌدددهأهدددّمباحتفدددالهمبالشدددعورالصدددادقواالنفعدددالالقدددوي،فالقلددد

                                                           
13 مدي،الموازنةصا 1
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«...وعلددىذلدد لددٌسمددنصددلةبددٌنالعلددموالشددعرفكددرمددنال
1


فددالعلملددٌسمٌددزةٌتفاضددلبهدداالشددعراء،ولكددنرّبشدداعرهددو

حرؤكدددددالّطدددد،وهندددداا مددددديٌأشددددعرمددددنغٌددددرهمددددنالعلمدددداء

الحدددٌثالمتمثددلبوضددعالحدددودبددٌنمدداهوفّنددًعددنغٌددرهمددن

بأدبٌدددةاألدبٌعدددرففدددًالنقددددالحددددٌثمدددا،أوالعلمٌدددةاألعمدددال

.

؛إذاعربددددالعمودالشددددعرياألصددددٌلاوتددددزدادصددددلةالشدددد

كدددانبعٌدددداعدددنالغمدددوضوفلسدددفًالكدددام،فالشدددعرعنددددهمكدددّل

قدددولأسدددلمناصدددٌةمعانٌدددهلقارئدددهفاّتضدددحمدلولدددهمدددنظددداهر

ولدددٌسالّشدددعرعنددددأهدددلالعلدددمبدددهإالّحسدددنالّتدددأّتً»منطوقددده:

وقددربالمأخدددذ،واختٌددارالكدددامووضددعاأللفددداظفددًمواضدددعها

ٌددددهالمسددددتعملفددددًمثلدددده،وأنٌددددوردالمعنددددىبدددداللّفظالمعتددددادف

وأنتكددددوناالسددددتعاراتوالّتمثددددٌاتالئقددددةبمددددااسددددتعٌرتلدددده

وغٌدددرمندددافرةلمعناهدددا،فدددنّنالكدددامالٌكتسدددًالبهددداءوالروندددق

«إالّإذاكددددانبهددددذاالوصددددف
2
فالّشددددعراألصددددٌلهددددوكددددّلمددددا

إلدددىٌلجدددأل،والّسدددهولةفدددًاألخدددذ،ولدددمالتدددزمالعفدددوفدددًالقدددو

وهدددذانفسدددههدددولكدددام،وغمدددوضالمعندددى،الّتدددوعر،وفلسدددفةا

                                                           
تأرٌخالنقدالعربًمنالجاهلٌةحّتىالقرنالرابعأحمدطهإبراهٌم، 1

361الهجري،دتص
135،صالموازنة 2
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وعلددددىهددددذا،نالقدددددامىالنقددددادالباغٌددددٌالسددددائدعندددددالمفهددددوم

غٌدددرقلٌلدددةمدددنالدددّزمنمدددّدةالقصدددٌدةالعربٌدددةالحدددالاسدددتمّرت

تشّقطرٌقهانحواإلجادة.

هلمدددنه انطاقدددامدددنتبٌٌّندددتعرٌدددفا مدددديللباغدددةدٌّتحدددد

ددددد،المطبددددوعٌنفددددًالعمددددلالّشددددعري ٌّ أبلغدددده،عندهالشددددعرفج

إّنمددداهدددًإصدددابةالمعندددىوإدرا الغدددرضبألفددداظ»:والباغدددة

عذبدددةسدددهلةمسدددتعملةسدددلٌمةمدددنالّتكلّدددفكافٌدددةالتبلدددغالهدددذر

الزائددددددعلدددددىقددددددرالحاجدددددة،والتدددددنقصنقصددددداناٌقدددددفدون

قالالبحتري:وذل كما،الغاٌة

 ف ًإ َشاَرتههه َتك  ح  لَم  ره َسب والشِّع   ٌ ر د الهََولَ
ه بهطَخهت لَوِّطه

1


وكماقالأٌضا:

ٌد ب لَوَل وَر جَرَع ش ت نَج ًهَـ افوَـاالقَهَت لَـص فَو لَن عاَمَوَ

ٌد ق ع الت ةَمَل ــظهنَـب ن ـَـجتَاوَار ٌَت خ ما اَالكَلَمَع تَس مهنَز حه

ٌد ـ عالبَام رَالمَةَاٌَغَب ه ـــــنَك رَد أَفٌَبَر الغَظَف الل نَب ك رَوَ
2


فددنناّتفددقمددعهددذامعنددىلطٌددفأوحكمددةعربٌددةأوأدبحسددن

فددذا زائدددفددًبهدداءالكلددم،فددننلددمٌّتفددقفقدددقددامالكددامبنفسدده
                                                           

18دٌوانالبحتري،ج:األول،ص 1
856مس،ج:األول،ص 2
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«واسدددددتغنىعمددددداسدددددواه
1

والٌمكدددددنأنٌتجّسددددددهدددددذاالمعندددددى

إالّفددددًإطددددارالعمددددودالشددددعري،ومددددذهبالمطبددددوعٌن؛للباغددددة

دددةالتدددًالتحتددداج ٌّ الدددذٌنٌعتمددددونعلدددىالمعدددانًالواضدددحةالجل

فدددًإباغهددداإالّعلدددىالٌسدددٌرمدددناأللفددداظالّدالدددةعلدددىالمعدددانً

لإلدددىالكمدددالإالّالمدددرادةمدددنالكدددام،والٌحسدددنذلددد ،وٌصددد

والٌزٌددددوذلددد أنٌحسدددنتألٌفددده،»نباجتمدددااشدددرطٌنأساسدددٌ

فٌدددهشدددٌئاعلدددىقددددرحاجتددده؛فصدددحةالتدددألٌففدددًالّشدددعروفدددً

كدددّلصدددناعةهدددًأقدددويدعائمدددهبعددددصدددحةالمعندددى،فكدددّلمدددن

صددددّحتألفدددداكددددانأقددددومبتلدددد الّصددددناعةممددددناضددددطربأكددددان

«تألٌفه
2
غةعندا مدي.هكذاتكتملصورةالبا

 : الصنعة والّتصّن 

الشدددددعري،ومدددددنأهدددددمللعمدددددودإذاكدددددانا مدددددديٌنتصدددددر

أسدددسالعمدددودالشدددعريالطبدددع؛الدددذيٌمثدددلعفوٌدددةالشددداعرفدددً

دددقدددولالشدددعرجرٌدددامدددعأحاسٌسدددهالّدفٌندددةدونأنتَ مدددنتلددد د حه

عندددد»:فمددداالشدددعرالّدفقدددةالّشدددعورٌةبعدددضالقدددوانٌنالعقلٌدددة

أهددددلالعلددددمبددددهإالّحسددددنالّتددددأّتً،وقددددربالمأخددددذ،واختٌددددار

الكددددامووضددددعاأللفدددداظفددددًمواضددددعها،وأنٌددددوردالمعنددددى

                                                           
135،133ص،ا مدي،الموازنة 1
131صمس، 2
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بددددددداللّفظالمعتدددددددادفٌدددددددهالمسدددددددتعملفدددددددًمثلددددددده،وأنتكدددددددون

االسدددددتعاراتوالّتمثدددددٌاتالئقدددددةبمدددددااسدددددتعٌرتلددددده،وغٌدددددر

روندددقإالّإذامندددافرةلمعناهدددا،فدددنّنالكدددامالٌكتسدددًالبهددداءوال

«كدددانبهدددذاالوصدددف
1
قدددابولقدددددأبالشدددعرالعربدددًعبدددرأح

غددددتحّتدددىمتاحقدددةمعتمدددداعلدددىالطبدددعبعٌدددداعدددنالّتصدددّنع،

حدددداولا مددددديأنٌقددددفف،بددددوادرتقنددددٌنالشددددعرتكّبددددلالشدددداعر

دد خوفددا»ةكحددّدمعتدددلبددٌنالطبددعوالتصددّنععَن عندددمفهددومالص 

لعددربإلددىلددونمددنالمحاكدداةمددنأنٌصددلالفددّنالشددعريعندددا

ـددراحفرٌدددقبقدددٌمالفددنالمفرغددةمددنالجمدددالوالحددسالصددادق

لشددددعرنحددددوالطبددددعوالصدددددورامددددنالنقددددادالددددذوقٌٌنٌوّجهددددون

دددةمحاولدددةمدددنمحددداوالتالتنقدددٌح ٌّ عنددده،وهدددؤالءاعتبدددرواأّنأ

بالشددعرإلددىالتكلّددفوالتصددنٌعوفددًـالفنددًوالتجوٌدددقدددتصددل

دددزبغنائٌتدددة ٌّ هدددذامدددوتمؤّكددددللفدددّنالشدددعريالعربدددًالدددذيٌتم

ٌّتهاوفنٌتهددا تلدد التددًتتعددارضمددعالّتكلددف،ألّنهدداتسددتقًعددذوب

مدددنالطبدددعوالعفوٌدددةالقدددادرعلدددىخلدددقالفدددّنخلقددداوموسدددٌقاها

«فطرٌاجمٌا
2


                                                           
135،صا مدي،الموازنة 1
مفهومالشعرفًضوءنظرٌاتالنقدالعربً،عبدالرؤوفأبوالّسعد، 2

851ى،دتصر،دارالمعارف،ط:األولمص
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ددددنعةالفنٌدددةتقدددددقددددٌِّه قددددفٌمامعتددددالٌما مددددديمفهدددومالص 

ـواختٌددار ـالطبددعالكامددلوالّتصددّنعالتدداّم بددٌنطرفددًنقددٌض

دددد الشددددعركفددددّنٌعبددددرعددددنٌراعددددىفٌددددهاختٌددددارنعةا مددددديللص 

التجربدددةاإلنسدددانٌةالتدددًالتدددتاءمإالمدددعالحّرٌدددةالمطلقدددةفدددً

الفددنّالتعبٌددروهددذاهددوالجانددبالروحددًفددًالشددعر،والٌخلددوا

تمّثلددددهاللّغددددةبمعاٌٌرهدددداوحدددددودهامدددداّديمددددنشددددكليالشددددعر

ددد نعةتظهدددرفدددًتضددداعٌفالشدددعرالعربدددًولقددددكاندددتتلددد الص 

إالّأّنهددددذهالّصددددنعةالفنٌددددةلددددمتكددددنلتفسددددداإلطددددار،األصددددٌل

العددددامللشددددعربددددلكانددددتتددددتاءموالّدفقددددةالشددددعورٌةللشدددداعر

وإنمددداكدددانالشددداعرٌقدددولفدددًهدددذاالفدددّنالبٌدددتوالبٌتدددٌنفدددً»

ٌدةوربمددداقدددرئفدددًشدددعرأحددددهمقصدددائَدمدددنغٌدددرأنالقصددد

ٌوجددددفٌهدددابٌدددتواحددددبددددٌع،وكدددانٌستحسدددنذلددد مدددنهمإذا

ا «أتىَقَدر 
1


وتكلّدددففدددًالّصدددنعة،البددددٌعتوظٌدددفأمعدددنأبدددوتمدددامفدددً

فددددرهفٌهدددداالكلمدددداتإفراغدددداقوالددددبتهحتددددىراحشددددعره؛الفّنٌددددة

وتعّمدددداالسدددتعاراتالبعٌددددة،عقلٌدددا؛ٌعتمددددعلدددىاختٌدددارالبددددٌع

وألّنأبدددا»المعدددانًالفلسدددفٌةالتدددًتكلّدددفالقدددارئشدددّدةالّتأمدددلو

تمددددددامشدددددددٌدالتكلّددددددف،صدددددداحبصددددددنعةومسددددددتكرهاأللفدددددداظ
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والمعدددددددانً،وشدددددددعرهالٌشدددددددبهأشدددددددعاراألوائدددددددلوالعلدددددددى

طددددددرٌقتهم؛لمددددددافٌددددددهمددددددناالسددددددتعاراتالبعٌدددددددة،والمعددددددانً

«المولّددددة
1
ًاسدددتعمالالصدددنعةوخدددرجعدددنفدددأبواتمدددامأفدددرطفددد

نهدددد األوائددددلفددددًعمددددودالشددددعروقدددددعددددرفالّشددددعراءفددددً

فدددًالّشدددعر»ولقددددكدددانلجاهلٌدددةبدددالّتنقٌح،والّتأّمدددلفدددًالشدددعر،

الجاهلٌددددةبددددرغمعفوٌتددددهوصدددددورهعددددنطبددددعمفطددددورعلددددى

االرتجدددددالوالّشدددددهقةالفّنٌدددددةالتدددددًالتخضدددددعلقواعددددددالّتكلّدددددف

تدددهوٌسدددّددوالّتصدددّنع.فدددنّنشددداعرهكثٌددد ٌّ رامددداٌعمدددلعقلدددهورو

قدراتددددهاالبداعٌددددةومددددا"الحولٌددددات"و"المعلّقددددات"والخضددددوا

للمٌدددراثالفّندددًبتقالٌددددهوقوانٌندددهالضدددابطةللشدددكلوالمضدددمون

«إالّتمّس بالّصناعةالفّنٌة
2


تلددد كاندددتطرٌقدددةالشدددعراءالدددذٌنألفدددواالطبدددعفدددًقدددول

الشدددعروإنزاوجدددوهأحٌاندددابالصدددنعة،ولقددددابتعددددأبوتمدددامعدددن

بددددل»عمددددودهملددددٌسألّنددددهاسددددتعملالبدددددٌعولكددددنألنددددهتكلّفدددده

وأسدددرف،،وأفددرطسددل فددًذلدد سددبٌلمسدددلمواحتددذيحددذوه

«والّسدددننالمدددألوفوزالعدددنالدددنه المعدددروف
3
عدددّدتوبهدددذا
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اسدددتعماالتهاللّغوٌدددةمغددداٌرةومحاٌددددةحّتدددىعلدددىالمحددددثٌنمدددن

فقدددخلددقأبددوتمددامللّشددعرلغددة»بالبدددٌعاوفهددر الشددعراءالددذٌنعه

جدٌددددددةمغددددداٌرةللغدددددةالحٌددددداةالٌومٌدددددةولغدددددةالحٌددددداةالّشدددددعرٌة

السدددائدةفجددداءتمعانٌدددهمغددداٌرةللمعدددانًالمألوفدددةوهكدددذاأٌضدددا

«ضهصورهوتعابٌرهومنهناكانغمو
1


هددددذاالغمددددوضالددددذيجعددددلالنقددددادالمطبددددوعٌنكثٌددددرامددددا

ـأطدددال»ٌسددتقبحونشددعرهوٌددرونبأنددهغٌددرثابدددث ووجدددت

ـأكثددددرمددددنشدددداهدتهورأٌتددددهمددددنرّواةاألشددددعار هللّاعمددددر 

المتدددددأخرٌنٌزعمدددددونأّنشدددددعرأبدددددًتمدددددامحبٌدددددببدددددنأوس

دددددددأمثالدددددده،وردٌئددددددهمطددددددروح ٌّ دددددددهج ٌّ الطددددددائًالٌتعلّددددددقبج

ومدددرذول؛فلهدددذاكدددانمختلفددداالٌتشدددابه،وأّنشدددعرالولٌددددبدددن

ولددددٌسفٌددددهعبٌدددددالبحتددددريصددددحٌحالّسددددب حسددددنالّدٌباجددددة،

سفسددددافوالردّيوالمطدددددروح،ولهدددددذاصدددددارمسدددددتوٌاٌشدددددبه

«بعضهبعضا
2


وتظهددددرالّصددددنعةالفنٌددددةكمدددداأرادهدددداا مددددديفددددًشددددعر

البحتدددري؛إذلدددمٌسدددتغنعدددنالبددددٌعواالسدددتعارات،ولكدددنسدددل 

فدددًتوظٌفهددداسدددبٌلالشدددعراءالمطبدددوعٌنمدددنعددددماالفدددراطفدددً
                                                           

1
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فددددارقعمددددودالشددددعروحصددددلللبحتددددريأّنددددهمددددا»اسددددتعمالها

وطرٌقتددددهالمعهددددودة،مددددعمددددانجدددددهكثٌددددرافددددًشددددعرهمددددن

االسدددددتعاراتوالتجندددددٌسوالمطابقدددددةوانفدددددردبحسدددددنالعبدددددارة،

«وحددددداوةاأللفددددداظوصدددددحةالمعدددددانً
1
هكدددددذاٌّتضدددددحمفهدددددوم

ددددددنعةلددددددديناقدددددددمددددددنالنقددددددادالجمددددددالٌٌنالددددددذٌنراحددددددوا الص 

إالدفقدددةٌصدددححونمدددافسددددمدددنأذواقالشدددعراءفلدددٌسالشدددعر

شددددعورٌة؛والتسددددتغنًهددددذهالّدفقددددةالشددددعورٌةعددددنالتجربددددة

العقلٌة.

 :النقد عند اآلمدي مفهوم 

ٌهدددتّما مدددديبمسدددألةالّنقدددداهتمامددداواضدددحا،وٌفدددردلهددددا

دد ٌّ هددوالّناقدددومدداهًشددروطه،وهددلح ٌّنفٌددهَمددن  زافددًكتابددهٌبدد

أنالنقدددددعلددددمأوفددددّنأوهددددومددددزٌ بددددٌناألمددددرٌن؟وٌحدددداول

ٌضدددعالحدددددودأمدددداممددددنأرادأنٌتصددددّديلهددددذاالعمددددلفٌعّرفدددده

قدرهفٌه.

ولعددّلمددافددرضهددذاالمددنه مددنالطددرح؛هددوالمابسددات

التارٌخٌددةالتددًشددهدتهاالفتددرةالعباسددٌة،ووفددودعددددكبٌددرمددن

ىالّسدددداحةالنقدٌددددةعلددددىتنددددّواأذواقهددددمومشدددداربهم،اسعلددددالّندددد
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العلمٌدددة،الكدددّلٌرٌددددالتصدددّديواخدددتافمسدددتوٌاتهموتدددأهٌاتهم

تًداررحاهابٌنالبحتريوأبًتمام.القدٌةللمعركةالنّ

أـالعلموالّدربة:

عَتب دددرا مدددديالّنقدددددصدددناعةمدددنالصددددناعات،شدددأنهشددددأن ٌَ

العلدددوماألخدددريالبدددّدلدددهمدددنإرثمعرفدددًبالشدددعرومددداحدددام

ومددددنالمهددددمأن،ًتتصددددلبددددهحولددددهمددددنالعلددددوماألخددددريالتدددد

بدددةوالممارسدددةالعملٌدددةرتأّكددددشدددرطالمعرفدددةالعلمٌدددةبطدددولالدّت

فمدددنسدددبٌلمدددنعدددرفبكثدددرةالّنظدددرفدددً»فدددًنقددددالشدددعر

أنٌقضددددىلددددهالّشددددعرواالرتٌدددداضفٌددددهوطددددولالمابسددددةلدددده

بدددالعلمبالشدددعروالمعرفدددةبأغراضددده،وأنٌسدددلّملدددهالحكدددمفٌددده،

ٌمثلددده.والٌندددازافدددًوٌقبدددلمندددهمددداٌقولددده،وٌعمدددلعلدددىمدددا

إذكددددانمددددنالواجددددبأنٌسددددلّمألهددددلكددددّل،شددددًءمددددنذلدددد 

صددددناعةصددددناعتهم،والٌخاصددددمهمفٌهدددداوالٌنددددازعهمإالمددددن

«كددانمددثلهمنظددرافددًالخبددرةوطددولالّدربددةوالمابسددة
1
فددنذا

مدداتوافرشددرطاالعلددموالدربددةالتددًتددأتًعددنطددولالمابسددة؛

البددداراالدددذيٌسدددتمعاسدددتحّقالمتصدددّديللشدددعروصدددفالناقدددد

وٌؤخذبه.إلىحكمه
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إذاكدددانالعلدددموالّدربدددةشدددرطانأساسدددٌانٌهتمدددانبالجاندددب

المدددداديللناقددددد،فددددابددددّدالكتمددددالهددددذهالصددددنعةمددددنجانددددب

النفسدددٌةلدددديالناقدددداتجددداهالدددنصفطدددري؛ٌتصدددلباألحاسدددٌس

الشعري.

ٌؤكددددددا مدددددديدورالفطدددددرةفدددددًالعملٌدددددةالّنقدٌدددددةلدددددٌس

،فكثٌدددرامددداٌلجدددأللشدددعرفقدددطبدددللجمٌدددعالصدددناعاتاألخدددري

الناقدددددإلددددىتفضددددٌلشددددًءعددددنآخددددرٌصددددعبالّتمٌٌددددزبٌنهمددددا

لمٌددددولمعلددددومأووفقددددالقاعدددددةمقددددّررة؛ولكددددنلددددٌسلشددددًء

تبرٌدددددرهفدددددًغالدددددباألحٌدددددان،ٌعرفدددددهأهدددددلنفسدددددًالٌمكدددددن

،ومدددنأمثلدددةماكدددانمالصدددناعةبٌدددنهموالٌمكدددنهمتعرٌفدددهلغٌدددره

وكدددددذل »سدددددائداعنددددددالعدددددربصدددددناعةالنخاسدددددةوالخٌدددددول

،المتقاربتدددانفدددًالمتقاربتدددانفدددًالجمدددالالبارعتدددانالجارٌتدددان

الوصددددف،السددددلٌمتانمددددنكددددّلعٌددددب،قدددددٌفددددّرقبٌنهمدددداالعددددالم

قحتدددىٌجعدددلبٌنهمدددافدددًالدددثمنفضددداكبٌدددرا،فدددنذابدددأمرالّرقٌددد

خددداس:مدددنأٌدددنفّضدددلتأندددتهدددذهالجارٌدددةعلدددىقٌدددللدددهوللنّ

أختهدددا؟ومدددنأٌدددنفضدددلتأندددتهدددذاالفدددرسعلدددىصددداحبه؟لدددم

ٌقدددددرعلددددىعبددددارةتوضددددحالفددددرقبٌنهمددددا،وإنمدددداٌعرفددددهكددددلّ

«ه،وكثرةدربته،وطولمابستهواحدمنهمابطبع
1



                                                           
855،856ص،ا مدي،الموازنة 1



60 
 

كاندددددتهدددددذهالحاسدددددةالنقدٌدددددةهامدددددةفدددددًالصدددددناعاتإذا

المادٌدددةالتدددًتعتمددددعلدددىالمشددداهدةالبصدددرٌة،فدددابدددّدأنتكدددون

لهددداأهمٌدددةكبدددريإذاتعلّدددقاألمدددربصدددناعةتعتمددددفدددًغالدددب

ذل الشدددعر:قددددٌتقددداربفكددد»حٌددانعلدددىالجاندددبالشدددعورياأل

ددددانالندددادران،فدددٌعلمأهدددلالصدددناعةبالشدددعر ٌّ أٌهمددداالبٌتدددانالج

«أجددددودفددددًمعندددداهإنكددددانمعندددداهمختلفددددا
1
ومددددنهنددددازاوج

والجاندددبالفطدددريلجاندددبالعلمدددًالتقعٌدددديللنقددددا مدددديبدددٌنا

والنفسً.

حّتددىٌقددفعلددىولددٌسلمددداأنٌدددعًالقدددرةعلددىالنقددد

ددلبهدداالنقدداداألوائددلالشددعراءالفحددول فددننهددو،العلددلالتددًَفض 

فهدددذا»أدركهددداواسدددتطااتعرٌفهددداأّهلدددهذلددد إلدددىدرجدددةالناقدددد

نتعلددددمحالدددد فددددًالعلددددمبالشددددعرلدددد ألأقددددرباألشددددٌاءالبدددداب

ونقددده.فددننعلمددتمددنذلدد مدداعلمددوه،والحلدد الطرٌددقالتددً

بهددداقدددّدموامدددنقدددّدموهوأّخدددروامدددنأّخدددروهفثدددقحٌنئدددذبنفسددد 

ٌه التأمدددلإلدددىعلدددمذلددد سدددتمعحكمددد وإنلدددمٌنتدددهبددد واحكدددم

«فدداعلمأّندد بمعددزلعددنالّصددناعة
2
ٌعتبددرهددذاالشددرطشددرطا

اختبارٌدددداللنقددددادحتددددىٌنسددددبواأنفسددددهمإلددددىدائددددرةالنقددددد،فددددنن

صددددقتمعدددرفتهمعلدددلالنقددداداألوائدددل،كدددانواأهدددالهدددذاالفدددّن،
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وإنلدددمٌددددركواحقٌقدددةالتفضدددٌلعندددداألوائدددلكدددانواخدددارجهدددذا

الفّن.

راسدددةاألدبٌدددةالحدٌثدددةعلدددىاعتبدددارأهّمٌدددةهدددذهأجمعدددتالد

األصدددولالتدددًقّررهددداا مددددي؛فجددداءتتعرٌفددداتهمللنقددددتحدددذوا

النقددددملكدددةتددددّرببدددلهدددوأشدددقمدددنذلددد ألّنفدددً»حدددذوهفدددـ

األدبأشددددٌاء)التحوٌهدددداالصددددفةوإنأحاطددددتبهدددداالمعرفددددة(

«أوعلىاألوضحوإننفذإلٌهااإلحساس
1


المحددددثونإلدددىضدددرورةالمزاوجدددةبدددٌنمددداهوصَلهدددولقددددخَ

فطدددريٌعتمددددعلدددىالفنٌدددة،ومددداهدددوعلمدددًلضدددمانسدددٌرورة

ندددريمدددنذلددد أّنالّنقدددد»الحركدددةالّنقدٌدددةسدددٌرورةمتطدددّورة

الخدددالصالدددذيلدددٌسللدددّذوقفٌدددهأثدددرهدددونقددددنددداقص،أونقدددد

جددداف،وأّنالدددذوقالخدددالصمدددنأثدددرالنقددددومدددنأثدددرالتجربدددة

ـأيالدددددذيهدددددواالستسدددددامإلدددددىمٌدددددلالعلمٌدددددةواال طددددداا

ـالٌرّقدددًالعقددلوالٌسددداعدهعلدددىنمدددّوقدددّوة الشددخصفحسدددب

«باإلنسدددددانإلدددددىكشدددددفالحقدددددائقاإلدرا والٌصدددددل
2
فالنقدددددد

                                                           
1
محمدمندور،النقدالمنهجًعندالعرب،مصر،دارنهضةمصر،

385مص3996
أحمدضٌف،مقّدمةلدراسةباغةالعرب،القاهرة،مطبعةالسفور، 2

95مص3983
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مدددداٌقددددفوسددددطابددددٌن؛الصددددحٌحالددددذيلددددهحددددقاالسددددتمرار

تلقائٌةوالعقلٌة.ال

التدددًنفسدددٌةالّناقدددد،ومدددرّدهدددذهالحالدددةالرفٌعدددةمدددنالّنقدددد

حتدددىصدددارتتتحدددر تحّركدددا،تشدددبعتبدددالعلوموالتجربدددةالفنٌدددة

آلٌدددداٌسددددلّمنفسددددهللطبددددعوالٌعتمدددددالتعلٌددددلإالفددددًالحدددداالت

فتصددددددرعندددددهالماحظددددداتوالفصدددددلفدددددًالمسدددددائل»القلٌلدددددة

دونأنٌعددددرفصدددداحبهلشددددًءمددددنذلدددد علددددةووجهدددداالفنٌددددة

ثٌر،تددأعثتددهاألشددٌاءفددًنفددسالناقدددمددنوإنمدداهددوصددديلمدداب

وظهدددرأّنعلّدددةذلددد مددداتنتهدددًإلٌدددهنفسدددٌةالناقددددمدددنتعقٌددددلدددم

ٌشدددرح،أومدددنعبقرٌدددةفدددًهدددذهالناحٌدددةسدددمتعلدددىالقواعدددد

«الوضعٌةوالقوانٌنالعلمٌة
1


مفهومدددامزاوجدددابدددٌنالعلمٌدددةٌبقدددىمفهدددوما مدددديللّنقدددد

تبلدددورتخالدددهخبدددرةمتقادمدددةالعهددددفدددًالنقدددد،والوالفنٌدددة؛إذ

لهدددذاالمفهدددومأنٌسدددل بالّنقددددطرٌقددداواضدددحالمعدددالمتبنددداهبددددّ

جمعكثٌرمناألدباءبعده.




                                                           

مكتبةالنهضةالمصرٌة،،القاهرة،أصولالنقداألدبً،أحمدالشاٌب 1

308،301ص،م3990ط:العاشرة
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 دراسة األدب من الّداخل ) المضمون(
رقاتاألدبٌةالسّالمبحثاألول:

:جمالٌةالصورةالشعرٌةالمبحثالثانً
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الّسدددددرقاتعلّدددددةقلّمددددداٌسدددددلممنهددددداالشدددددعراء،وخاصدددددة

المتدددأخرٌنمدددنهم،إذأّناألوائدددلقددددأحددداطوابالمعدددانًكلّهدددا،

منهددددداكبٌدددددراوالصدددددغٌراإالّأتدددددوعلٌددددده؛إالّأّنولدددددمٌتركدددددوا

لعصددددرالعباسددددًإذمسددددألةالسددددرقاتأخددددذتمنحدددداآخددددرفددددًا

فهددددداأنصددددداركدددددّلشددددداعرعلىخصدددددومهمأصدددددبحتتهمدددددةٌتقاذ

ٌرٌددددونمدددنذلددد إسدددقاطالخصدددموشدددعره،وخاصدددةفدددًتلددد 

المرحلددةإذاحتدددمالصددراابددٌنالقدددٌمالددذيكددانٌمّثددلطرٌقتددة

صددداحبهمأنّناّدعدددواالدددذٌ،وبدددٌنأنصدددارأبدددًتمدددامالبحتدددري

.أتىبمذهبجدٌدفًالشعر

أّنقررفٌددددددهأخددددددذا مدددددددّيإّزاءهددددددذهالمسددددددألةموقفددددددا،

مددن،فكددلنقدددانسددقطبددهقددولالشددعراءرقاتلٌسددتأساسدداالّسدد

،وخاصددةرقاتالشددعرٌةأبددًتمدداموالبحتددريلددمٌسددلمامددنالّسدد

واعلددىالّنظددرفددًشددعراألوائددلإذاكددانالشدداعرمددنالددذٌندأبدد

أبددداتّمدددامكدددان»فدددننّهدددافدددًمؤلّفددداتعوتقسدددٌمأغراضدددهوجم

كدددَده،وألّدددفكتابدددا مغرمدددامشدددغوفابالشدددعروانفدددردبدددهوجعلدددهوه

فٌددددده،واقتصدددددرمدددددنكدددددّلعلدددددمعلٌددددده،فدددددنذاأوردالمعندددددى

ٌبددددالدددهألندددهٌأخدددذالمعدددانًوٌحتدددذيالمسدددتغربلدددمٌكدددنذلددد 
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النفدددوسحددداوةمددداٌدددوردهاألعرابدددًالقدددحبهدددا،فلدددٌسلهدددافدددً

»
1


إذٌعتددددذرا مددددديألبددددًتمددددامأخددددذهالمعددددانًعددددنسددددابقٌه

لددٌسألحدددأنٌددأتًبجدٌدددفددًالمعددانًفقدددسددبقإلٌهددااألوائددل،

هم،وسدددل طدددرٌقهم،وإنكدددانّنمددداحدددذاحدددذوومددنتدددأّخرعدددنهمإ

فتجدٌدددهلددمٌقددععلددىالمعدددانً؛بددوتمدداماعتبددرمددنالمجددّددٌٌنأ

مشدددتر هالمعدددانًفاألصدددلطرٌقدددةعدددرضهدددذإنمددداوقدددععلدددى

بٌنهوبٌنمنتقّدموهفًالّزمن.

تاولا مدددددديمسدددددألةالّسدددددرقاتمدددددرةبلفدددددظالّسدددددرقاٌتنددددد 

واقتصدددرعلدددىهدددذٌناللّفظدددٌنوإنكدددان،بلفدددظاألخدددذوأخدددري

النقددددالقددددٌمعدددرفاصدددطاحاتأخدددريتختلدددفشدددّدةوضدددعفا،

وٌظهدددرمدددناصدددطاحا مدددديمنهجدددهالمتسددداهلفدددًالسدددرقات

الشعرٌةوٌعلّلهذاالتساؤلتعلٌاعلمٌا.

:االشتراك فً المعانًأـ

قدددولأبدددً»البدددابومدددناألمثلدددةالتدددًٌوردهددداا مدددديفدددًهدددذا

تمام:



                                                           
1
81ا مدي،الموازنةص
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؟ ذَزَمن  مه ود  اَشق ٌَقالجه ٌَ ألَمَتمهت

ه  مهتَكَرمه ٌَ ٌَمهتَمنلم فَقاَللًلم
1


:العتابًوقالأخذهمنقول

هامـَنشهوره ر  َفـَكأَن ههمنَنش  اَتهه ٌَ هإلـٌ َح تَصـَنائ عه َرد 
2


ـومثددلهددذاال ٌقدداللددهمسددروقألّنددهجددريفددًعدداداتالندداس

إذامددددداتالّرجدددددلمدددددنأهدددددلالخٌدددددروالفضدددددل،وأهثندددددًعلٌددددده

ـأنٌقولددوا:مددامدداتمددنخلّددفمثددلهددذاالثندداء،وال بالجمٌددل

مددنذكددربهددذاالددذكر،وذلدد شددائعفددًكددّلأمددةوفددًكددّللسددان

»
3
فمددددنالكدددداممدددداهوعددددامالٌمكددددنحصددددره،والاقتصدددداره

أحددددددونأحددددد،بددددلهددددومددددنالمشددددتر العددددام،تعارفتددددهعلددددى

دددلهدددذابابدددا ع  العقدددولٌطلدددقعلدددىمعندددىفتداولتدددهبٌنهدددا،فلدددوجه

منأبوابالّسرقاتماأمكنمعرفةا خذمنالمأخوذمنه.

:االشتراك فً اللّفظبـ

قالأبوتمام»ـولٌستالسرقةاالشترا فًاأللفاظدونالمعانً



                                                           
176،صدٌوانأبًتمام، 1
357ا مدي،الموازنةص 2
مس،الصفحةالسابقة 3
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 َفائ َحم إن  َدت د قَ َن الص  ىلَعَنهض 

َظام  َتـع  َعل م  ـلَو  َظام  َقىع 
َمل 

1


وقولالبحتري:

م 
ظه َرَمائ مهأَع  ههم  ن  م  ٌَت  ل  به َهاَوإ ن  ٌده لَىَجد  ب  ٌَ َس  ٌ َظام لَ ع  َمَساا 

2


،ر د لددددذيرثدددداهعظددددامالق ددددافددددأرادأبددددوتّمددددامأّنعظددددامالّرجددددل

وأرادالبحتدددددريأّنمسددددداعًالقدددددومعظدددددامالٌبلدددددىجدٌددددددها،

وإنبلٌددددتعظددددامهمولددددٌسههنددددااّتفدددداقإالّفددددًلفددددظالعظددددام

«الغٌر
3


قالأبوتمام:»مثلذل :و

نَده  َهَمن َ م  د  ٌَ ـال َعَدده م  َبقََمائ ه  ل ههم  جه أَو  م  َثَرهه أَك  رهـَفن ن 
4


وقولالبحتري:

َهَمالَبَقره َتف  أَن  لَههم   ً َهاَوَماَعل ع  نَمَقاط  الَقَواف ًم  ته َنح   ً َعلَ
5


                                                           
865دٌوانأبًتمام،ص 1
856،ج:الثانً،صدٌوانالبحتري 2
871ا مدي،الموازنة،ج:الثانً،ص 3
303دٌوانأبًتمام،ص 4
01دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 5
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فأرادأبوتمامأّنهالٌجبأنٌنظرإلىكثرةعددهم،فنّنأكثدرهم

بقددر،وذكددرالبحتددريأّنعلٌددهأنٌجٌدددالقددول،ولددٌسعلٌددهأن

«اقإالّفًلفظالبقرتفهمهالبقر،وماههنااّتف
1


تختلددفمعددانًالكددام،بدداختافمواقددعالكلمددات،والٌعنددً

افددًالمعنددى،فقدددالهمددتوافددقشدداعرٌنفددًبعددضالكلمدداتتوافق

ٌكوناالشترا إالّفًالظاهرأّماالمعانًفمتغاٌرة،وقدمّثللذل 

ٌّنفٌهااشدترا الشدعراءفدًكلمداتواخدتافهم فدًا مديأمثلةب

،ولٌسذل إالّاختافرتبالكلماتاإلعراب.المعانً

فٌماتفّردبهشاعرمامنبددٌعالمعدانًاتالّسرقتقعوإّنما

أّنمَلَع ٌهَفد»حّتىعرفبه،وجريغٌرهفًذل المعنىالحقابه

«إّنماهوفًالبدٌعالمختراالذيٌختصبهالشاعرقَر الس 
2


ولددئنكددانالمددأخوذمددنالمعددانًالتددًتفددردبهدداأحدددمددن

الشددعراءوسددبقإلٌهددا؛فا خددذلددٌسمرهونددابمرتبددةالددذّمبددلهددو

 مرتبتٌن:ٌتراوحبٌن

 :األخذ م  الّتقصٌرـ3أ

                                                           


871ا مدي،الموازنة،ص 1
858صمس، 2
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ٌهنغٌرهاللّفٌأخذشاعرع دقَفظوالمعندى،إالّأّنده أخدذهعدنرفدًص 

 .الموجودةفٌهمالعلةعناألصلكأنالٌقد

وقالددتمددرٌمبنددتطددارقترثددًأخاهددا،فددًأبٌددات»:قددالا مدددي

أنشدهاابناألنباريفًأمالٌه:

ن َهاالَقَمره  ٌ نَب َويم  َجى،َفه  لهواالد  ج  ٌَ  َنَناَقَمره  ٌ َب ل   ٌ لَ م  جه
ّناَكأَن  كه

1


أخذأبوتّماماللّفظوالمعنىفقال:

هَ َنب  َبنً  ٌَوَموَـَكأن  ات هـفَاَن

ره ن هاالـَبد   ٌ نَبـ م  َخر  ـومهَسَماء  نهجه
2
»

3


مددرٌمابنددتطددارقرأبوتمددامفددًأخددذالمعنددىعددنقّصدد

اوهددًأّندده:قمددر وجعلهددالددهامدددحأخٌهددةفددًقددّدمتالعلّددفمددرٌم

ةالتددًهلددمٌقددّدمالعلّددبٌتددهألّنددأّمدداأبوتّمددامتددأّخر؛)ٌجلددواالددّدجى(

؛فٌقتنددددعالسددددامعنفسددددٌابتلدددد المكانددددةجعلددددتمددددنمرثٌددددهبدددددرا

ٌّه .التًقّدمهالمرث

                                                           


حسٌن دٌوانالمعانً،ألبًهالالعسكري،تح:أحمدوالبٌتفً 1

م3990هـ،3030سبح،بٌروت،دارالكتبالعلمٌة،ط:األولى،

ٌّةالباهلٌة85،ج:األول،ص ،منسوبإلىصف
156دٌوانأبًتمام،ص 2
68،61الموازنة،ص 3
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»:قدددٌكددونالتقصددٌرفددًإبهددامالمعنددىـدداإلبهددامفددًالمعنددى:8أ

رةقوله:اومّماأخذهأبواتّماموقصرفًالعب

َدمَ َناَبع  َناوقهل  َداأهَوَقف  ٌهقَفر  َريب ه ما
لَعهالث  َحاَبةتهق  الهفًالس 

1


أخذهمنقولمسلمابنالولٌد.

هلهواألَوَعاراذ فَ َنىَعلٌََهاالس  َنة أَث  ز  يمه َهبَكَماَذَهَبتَغَواد 
2
ُه

)مددداٌقدددالفدددًوالّشدددرحفقولددده:ةوتقصدددٌرأبدددًتّمدددامفدددًالعبدددار

فقدددتقلددعالّسددحابةعدددن؟الّسددحابةتقلع(هددلالمددرادالثندداءأوالدددّذم

حٌندددهوقددددتقلدددععدددنإضدددراربددداألرضإذاكدددانالمطدددرلدددٌسل

،فسددببتقصددٌرههددوإبهددامالمعنددى،أّمددامسددلمنفددعفٌكددونثندداء

فقدددال:)أثندددىفقددددجدددزمعلدددىأّنالمزندددةالتدددًٌرٌهدددامزندددةخٌدددر

«(علٌهدددداالّسددددهلواألوعددددار
3
وهددددذاتقصددددٌرواضددددح،وتددددأخر

مسدددلمبدددنالولٌدددد،وإلغدددازعدددناألصدددلفدددادح،فشدددتانبدددٌنمددددح

أبًتمام.

: األخذ م  اإلجادةـ ب

ـكشفالمعنى:3ب

                                                           
َنا163دٌوانأبًتمام،ص 1 َنابدلَوقهم  ،وفٌه:َوَقف 
الغوانً،تح:سامًالدهان،القاهرة،دارمسلمابنالولٌد،شرحدٌوانصرٌع 2

130المعارف،ط:الثالثة،ص
61،60ا مدي،الموازنة،ص 3
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.وٌتفّوقا خذعنالمأخوذإذاماكشفالمعنىوأبانهللسامعـ

وقالمسلمبنالولٌدوهومعنىَسَبقإلٌه:»:قالا مدي

نَطب ٌَعت هعَ م  ٌده ز  ٌَ  ٌعه ٌَسَتط  إ حَجامَن الَ وف  ره وَءةوالَمع  المهره
1


وأحسناللّفظوأجادفقال:ههفَشَأخذأبوتمامالمعنىفكَ

َحت ىلَو  َطالَكفِّ َدَبس  لم أن هَدَعاَهال قََتَعو  لهبض  أََنام  هتهج بهه
2
»

3 

مدددن،وأدّلعلدددىالكدددرممعندددىأظهدددرإّنبٌدددتأبدددًتمدددام

إذٌمثددللكددرمممدوحددهبصددورةبسددطالكددفوعدددم؛بٌددتمسددلم

،فكددددانذلدددد أدّلعلددددىطبٌعددددةالكددددرمإجابددددةاألنامددددلللقددددبض

وسددددجٌتهفٌددددهبالصددددورةالحسددددٌةالتددددًتكشددددفالحقٌقددددةوتجلددددً

المعنى.

الّزٌادةوحسنالّسب :بـالّتفّوق8ب

ة:قالأبوالعتاهٌ»قالا مدي:

َنة  َكام  م  الَمَكار  ًِّ ف ًَط
هاا  ر  ب شهك  ٌهسَتَقل  ال

َكمن عَمة 
4


                                                           
1
65مسلمبنالولٌد،دٌوانصرٌعالغوانً،ص
839دٌوانأبًتمام،ص 2 هه ع  لَم تهط  وعجزالبٌتفٌه:َثَناَهال َقب ض 

 لهه  أَنام 
78ا مدي،الموازنة،ص 3
.79صمس، 4
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أخددذهالّطددائًفقددالوأحسددن،ألّنددهجدداءبالّزٌددادةالتددًهددًعكددس

الشًءاألّول

َمت مههللاهبالَبل َويوإنَعظه ٌهنع  قد

هللاه بَتلً  ٌَ َضالقََو َعم َبع  بالنِّ م  و 
1
»

2


رقاتالشدددعرٌةوبٌدددانأنواعهددداتعدددرضا مدددديللّسدددٌلدددم

ٌحكدددمبدددهعلدددىالشدددعر،إّنمدددااضدددطرهنقدددديأنهددداأسددداسعلدددى

،ولبٌدددانأّندددهالٌعدددّولعلٌهدددالتدددأخٌرلدددذل مدددنه تقسدددٌمالكتددداب

،وألّنالمتددددأخرٌنمددددنالشددددعراءمعددددذورونفددددًأخددددذالشددددعراء

وكددددانٌنبغددددًأنالأذكددددرالسددددرقاتفٌمددددا»هم:معددددانًغٌددددر

أخرجددهمددنمسدداوئهددذٌنالشدداعرٌن،ألّنددًقددّدمتالقددولفددً

ركتددددهمددددنأهددددلالعلددددمبالّشددددعرلددددمٌكونددددواٌددددروندأّنمددددنأ

سددددددرقاتالمعددددددانًمددددددنكبٌددددددرمسدددددداوئالشددددددعراء،وخاصددددددة

والمتدددأخرمالمتدددأخرٌن،إذكدددانهدددذابدددابمددداتعّريمندددهمتقددددّ

»
3
وفددًهددذابٌددانأحدددأهددّمالمقدداٌٌسالجمالٌددةوالفنٌددةفددًنقددد

علدددةمدددنالشددداعرٌنأصدددحابكدددلمدددنجعلهددداوالتدددً،الشدددعر

                                                           
897صدٌوانأبًتمام 1
79،85صا مدي،الموازنة 2
889صمس، 3
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تمددداموالبحتدددريألجدددلًشدددأنهاالقددددحفدددًأحددددالشددداعرٌنأبددد

.إسقاطه
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قدددددرةفٌهدددداتجلّددددىت،بداعٌددددةالصددددورةالشددددعرٌةضددددرورةإ 

هومددددديكمدددداتعكددددسشددددّدةنظددددر،إدرا ماحولددددهعلددددىالمبدددددا

قدرتدددهعلدددىصدددٌاغتهاصدددٌاغة،وفهمدددهلطبٌعدددةتلددد المددددركات

األدبفدددد،األدبتعبٌددددرعددددنالواقددددعبصددددورةألنّهددددذا،ولغوٌددددة

خصددددوصٌجّسددددداللّغددددةالمعجمٌددددةرعلىوجددددهالعّبعامددددةوالشدددد

حٌة،لمددددداٌنقلدددددهفٌهدددددامدددددنتجددددداربالحٌددددداةمحّملدددددةصدددددورا

العبددددرةفددددًالشددددعر»باألحاسددددٌسوالمشدددداعر،ولددددذل كانددددت

بالصددددورةالتددددًتنقددددلمددددافددددًالددددّنفسمددددنخددددواطرومشدددداعر

تردٌئدددددةالّتدددددألٌفكاندددددة،وتبدددددرزهللغٌدددددرفلدددددوبصددددددقودّقددددد

،ولواشددددتملتعلددددىنددددادرةوحكمددددة،فنّنهددددامضددددطربةالتنسددددٌق

الوتقدددبحفدددًمدددرأيالعدددٌن،وتضدددعففدددًتسدددقطفدددًاالسدددتعم

«تأثٌرهافًالّنفس
1
.

حّتددددددىتظهددددددر،إّنحاجددددددةالمبددددددداالسددددددتعمالالصددددددورة

دددةمعّبدددرةفتدددؤّديدورهددداالتوصدددٌلًوهدددو ٌّ أفكدددارهومشددداعرهح

فالصدددورةاألدبٌدددةهدددً»التدددأثٌرفدددًالمتلقدددًإفدددادةوإمتاعدددا:

فكددددارتلدددد الظددددالواأللددددوانالتددددًتخلعهدددداالّصددددٌاغةعلددددىاأل

والمشددددداعر،وهدددددوالّطرٌدددددقالدددددذيٌسدددددلكهالشددددداعرواألدٌدددددب

لعدددرضأفكددددارهوأغراضدددهعرضدددداأدبٌددددامدددؤثرا،فٌددددهطرفددددة
                                                           

مصطفىعبدالرحمنإبراهٌم،فًالّنقداألدبًالقدٌمعندالعرب،مكة 1

357م،ص3998هـ3039،مكةللطباعة،



77 
 

«وإثددددارةومتعددددة
1

الكددددامبددددٌنالحقٌقددددةولقدددددتعددددددتصددددورة

.والمجاز

اسددددتعمالصددددورةالمجددددازفددددًالتعبٌددددراللّغددددويلددددٌسإنّ

ٌتجددداوزكدددلوصدددفامقتصدددراعلدددىلغدددةدونأخدددري،بدددلهدددو

غدددةلٌتمٌدددزبالعالمٌدددة،وذلددد ألّندددهٌنطلدددقالحددددودالجغرافٌدددةللّ

فلسددفًمشددتر وهددوالعاقددةبددٌنالفكددرواللّغددة،ولقدددمددنمبدددأ

ـ ـمندددذالعهددددالٌوندددانًمدددنأعندددًالمجازدددأثٌدددرتهدددذهالمسدددألة

 ـفددّنالشددعر ـثددممدداقّدمددهالّنقددادالعددربخددالكتددابأرسددطوا

أّن»برتددددارٌخهمالباغددددًلٌتأّكددددد:مددددنبحددددثحددددولالمجددددازع

الحقٌقدددةوالمجدددازمدددنالمناشدددطاإلنسدددانٌةوالحضدددارٌةواللّغوٌدددة

التددًالتخلددوامنهددالغددةمددناللّغدداتوالتبتعدددعددنحضددارةأّمددة

«مناألمم
2


ةهدددًالعاقدددةالقائمدددوالصدددورةاللّغدددةولعدددّلأقدددويالوشدددائ بدددٌن

علدددىمراتدددبالصدددورة،وإّنأبدددٌناألشدددٌاءعلدددىأسددداسالّتشدددبٌه

إّنلفددددظ»االسددددتعارةلمدددداتحملددددهمددددنبعدددددتخٌلددددًالفّنٌددددةهددددً

االسددتعارةإذاأحسددنإدراكددهقدددٌكددونأهددديإلددىلفددظالصددورة

                                                           
الصورةاألدبٌةفًالقرآنالكرٌم،مصر،صاحالّدٌنعبدالّتواب، 1

9،35م،ص3995الشركةالمصرٌةالعالمٌةللنشر،ط:األولى،
محمدبركاتأبوعلى،الباغةالعربٌةفًضوءمنه متكامل،عمان 2

15م،ص3998هـ،3038،دارالٌسر،ط:األولى،
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إذاجدددازالحددددٌثالمفدددردعنهدددا،لدددنتسدددتقّلبحدددالعدددنالتفكٌدددر

«االستعاري
1
. 

:ـ أدوات الّتصوٌر

 ـ أوال:  التشبٌه :

قالالبحتري:

َتَرد َوَفوَ مهوا  َلالد 
ث  م  َناء اق ع  الَحس  ب  الَكاع  َخدِّ ن  ف ًَصح  َدت 

2


اخدددددتافحركدددددةالحبدددددابوحركدددددةوبددددداب»قدددددالا مددددددي:

،فلددٌسكددلشددًءٌشددّبهبشددًءٌقددعالتشددبٌهفٌددهمددنجمٌددعالددّدمع

الجهدداتحّتددىالٌغددادرمنهدداشددٌئا،وقدددٌكددونشددّبههبددبعضمددا

«فٌهالبكلّه
3


امبددٌنشدبٌهالتطدابقالّتدأّندهلدٌسمدنشدرطالتٌدريا مددي

المشددّبهوالمشددّبهبدده،بددلٌقددعالتشددبٌهإذاحصددلالتوافددقمددنجهددة

الحسدناءبدالخمرةوجعدلتتدابع دونأخري،فقددشدبهالبحتدريخدد 

دمعهاعلىالخدكالفواقعفًكأسالخمرة،وإنكانلدونالخمدرة

إالّ،ٌكونبخّدالحسدناءإلىالتورٌدالخفٌفأشبهمااألحمرالمائل

                                                           
م3958مصرٌة،القاهرة،مكتبةمصطفىناصف،الصورةاألدب 1

8ص
0صدٌوانالبحتري 2
155ـ899صالموازنة 3
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كمداتجدولالفواقدعفدًكدأسمععلىالخددٌتتدابعوالٌجدولأّنالدّ

ـالخمددرة التشددبٌهبالتقدداربوقددوا،وٌؤكدددا مددديهددذاالمفهددوم

ألّنالشًءإّنماٌشدبهبالشدًءإذا...»فٌقول:ـالجزئًالالكلً

ناهفنذاأشدبههفدًكدّلأحوالده،فقددصدّحقربمنه،أودنامنمع

«الّتشدددبٌهوالقبددده
1
فدددابدددأسبالتشدددبٌهإذاوجددددتالعاقدددةبدددٌن

المشّبهوالمشّبهبه.

والبّدللشاعرأنٌقدفعنددحددودالمعدانًإذاأرادتوظٌدف

فدًحكمعلىالبحتريبالخطأالًساسالجملهذااألتبعاوالتشبٌه،

عاقاتهدافدًغٌرالتشدبٌهصدورة؛ألّنهاستعملذٌلالفرسوصف

المعروفددةعندددالعددربفأفسدددالمعنددى،وكددانأحددّقبددهأنالٌهددتّم

الدذياسددتعملوهبالصدورةعلدىحسدابالمعندى،فٌخدرجبدهعدن

؛قالالبحتري:افٌه

 َعن  ب  ده ٌَ  َداءه ح َبالرِّ َكَماسه َذَنب 

ب ل  س  المه َكالق َناا  ف  ر  ،َوعه ف  ر  عه
2


هجعددددلذٌددددلألّندددد؛تشددددبٌهالبحتددددريبعٌدددددعددددنالصددددواب

،ولقددددشدددبهٌشدددبهذٌدددلالعدددروسفدددًمامسدددةاألرضالفدددرس

وس؛ولكددنلددٌسفددًمامسددتهالقدددامىذٌددلالفددرسبددذٌلالعددر
                                                           

879صا مدي،الموازنة 1
899صوان،وأثبتها مديفًالموازنةالٌوجدفًالدٌ 2
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ـ ـلددئّنذلدد مددنعٌددوبالفددرس بددلفددًتغطٌتددهالجددزءاألرض

،ولدددئناّتفقدددتالّصدددورةفقدددداختلدددفالغدددرض؛الخلفدددًللفدددرس

:والّصوابهوالمعنىالذيأرادهامرؤالقٌس

بهر  ده ن  َجَهام  ب ه َفر  د  َتسه وس  الَعره ل   ٌ َلَذ
ث  م  لََهاَذَنب 

1


الّصددددلةبددددٌنحددددظاهتمامدددداكبٌددددرامددددنا مددددديبنقامددددةنا

واحتددددرامالمعنددددىعندددددتوظٌددددفالتشددددبٌه،بددددهالمشددددبهوالمشددددبه

خشدددددٌةمددددديكمٌدددددزاننقدددددي،وهددددذابعددددددجمددددالًٌطرحدددددها 

ضددٌااالمعنددىعلددىالشددعراءومددنثددّمالحٌدددعددنعمددودالشددعر

وا مدددددديفدددددًهدددددذاالفدددددنمدددددرتبطبعمدددددودالشدددددعروبطرٌقة»

العدددربفدددًالتشدددبٌهوالٌدددريالخدددروجعلٌهددداألندددهقددددٌفضدددً

«إلىفسادالمعنى
2


:عند اآلمدي الحقٌقة والمجاز: انٌاـ ث

:ـالحقٌقةأولىمنالمجاز

البددددددّدأنتتأكدددددددأوالفكددددددرةاسددددددتهواءا مددددددديومٌلدددددده

فهدددوكثٌدددرامدددا،لالحقٌقدددًعلدددىاالسدددتعمالالمجدددازيلاسدددتعما

                                                           
ن،تح:عمرفاروقالطباا،بٌروتامرؤالقٌسبنحجرالكندي،دٌوا 1

65صاألرقم،دتدار
أحمدمطلوب،إتجاهاتالنقداألدبًفًالقرنالرابعالهجري،الكوٌت، 2

818مص3971هـ،3191وكالةالمطبوعات،ط:األولى
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ٌدددرفضتلددد االسدددتعاراتالتدددًتأخدددذبدددذهنالقدددارئإلدددىبعٌدددد

ذلددددد اإلغدددددراقبعٌددددددلٌعدددددودولدددددٌسفدددددًعدددددودهأّيزادمدددددن

اكددددانأجمددددلالفكددددري،بددددلكلّمدددداكددددانالمعنددددىواضددددحاجلٌدددد

مددادنددىمددنالمعددانًمددنالحقددائقكددانكددل »وأحلددىفددًالددّنفس

«ألددددددوطبددددددالّنفسوأحلددددددىفددددددًالسددددددمع
1
والمجازواالسددددددتعارة

معناهمددداواحددددفدددًنقددددا مدددديالاخدددتافبٌنهمدددا،فهدددوٌعّبدددر

مّرةبلفظاالستعارةوأخريبلفظالمجاز.

كٌدددفاستحسدددنها مدددديوانظدددرإلدددىأثدددرقدددولأبدددًتمدددام

ووصدددفهبالسدددكونواألمددداندونأّي؛حدددٌنتحدددّدثعدددنالدددّزمن

وأبلدددغ»السدددتعارةففدددًاسدددتعمالاإغدددراقفدددًالمعندددىأوتكلّددد

ـأبددووأبعدددمددنالتكلّددف،مددنهددذا ،وأشددبهبكددامالعددربقولدده

تمامـ:

ره عه َوالَسَواَمَتذ  َثات  ل ل َحاد  مهوَمة  َمذ  د  ٌَ َفا َمانه َسَكَنالز 
2
»

3


هوسدددكون هتوقدددفأبدددوتمدددامفدددًوصدددفالدددزّ مناسدددتقرار 

دددداههفددددًوصددددفاللّفددددظالحقٌقددددًالمعتدددداداسددددتعمالهعنددددد ٌّ عندددددإ

فوافددددقإغددددراقفددددًالّتفكٌددددروبعدددددفددددًالخٌددددالدون،األوائددددل

                                                           
389ا مدي،الموازنة،ص 1
309دٌوانأبًتمام،ص 2
851ا مدي،الموازنة،ص 3
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عمدددودالشدددعرالعربدددًإذجددداءتوظٌفدددهللصدددورةعلدددىالطبٌعدددة

.ومندونتكلف

ٌقسددددددما مدددددددياالسددددددتعارةإلددددددىحسددددددنةوردٌئددددددة؛وفقددددددا

لشددروطمحددّددةٌضددعهافددًطٌدداتنقدددهألبددًتمدداموالبحتددري

التنظٌروالتطبٌق.فٌجمعبذل بٌن

 أـ االستعارة الحسنة: 

:طرفًاالستعارةالعاقةبٌنوجودـ3أ

أّولأسدددداسجمددددالًٌضددددعها مددددديلاسددددتعارة،وجددددوب

وجددددودالقرٌنددددةبددددٌناللّفددددظالمسددددتعاروالمسددددتعارمندددده،وكددددل

اسدددددتعارةالتنطلدددددقمدددددنهدددددذاالمبددددددأ؛فهدددددًعنددددددهمرذولدددددة

مطروحةالٌنبغًااللتفاتإلٌها.

التددددًاشددددتملتعلددددىهددددذاالبعدددددالحسددددنةومددددناالسددددتعارة

لأبوتمام:قوالجمالً؛

قَ ةالن َوبه ٌَ َماو  ن  َام  الَجز  َناَبت  د 

َهاالح َقبه ع  َرب  ن  ةَم  د  ج  َقَبت  َتح  َواس 
1


                                                           
1
،والبٌتفٌه:55صدٌوانأبًتمام

َهاالح َقبه َدار  ن  ة م  د  ج  َقَبت  َتح  َواس  َةالن َوبه  ٌ و  أر  ن  اهم  الَجز  َناَبهه َقد 
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ـأيجعلددت»إّنجمددالاالسددتعارةفددًقولدده: ـددواسددتحقبت

بدعفدًحقٌبتهداالح َقَبـوهً نونجّدةالر  ،والحقٌبدةمداٌحتقبدهالس 

،وٌحددرزفٌددهمتاعددهالّراكددب،وهددووعدداءٌجعلددهخلفددهإذاركددب

،وهددذهاسددتعارةحسددنةوإّنمدداٌرٌدددأّنالحقددبسددلبتالّربددعوزاده

«جّدتهوذهبتبها
1


فددًاسددتعمالهللفددظالحقٌبددةاحتددرمأبددوتمددامعمددودالشددعر

ـودنددامددنشددرطا مددديالددذيٌوجددبالعاقددة ـالددّزمن للددّدهر

بدددٌنطرفدددًاالسدددتعارة،فكدددانتوظٌفدددهلاسدددتعارةتوظٌفددداحسدددنا

لقًقبولا مدي.

االستعارة:الدالعلىـوضعاللفظفًأصله8أ

تددّلعلدىرفًاستعمالالشاعربعضاأللفاظالتدًٌوالض

الواضددحاجلٌددداهددا،وٌكددونمعنااالسددتعارةفددًأصددلوضدددعها

إمعددداننظدددر،إذقددددتواضدددعالّنددداسعلدددىوكبٌرتفكٌرٌحتددداجإلدددى

،حتدىصدارتمحدّددةعنددهماستعمالتل األلفاظاسدتعارةلمعدان

فددانقدددشددار فانددا،وخالطدده»ومددنذلدد قددولهم:؛كالحقٌقددة

مددن نبعضددهاأوكدددومازجددهوانصددبغبدده،بمعنددىواحددد،وإنكددا

                                                           
187ا مدي،الموازنة،ص 1
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بعض،والٌكونهنا مداخلةوالممازجةلجسمفدًجسدم،وال

«مخالطةعلىالحقٌقة
1 

لالبحتري:قا

ب ه ت حَه ق ل خهق نَو رًَب ق اَخ أَتهغ بَصَوَ
ب َعذ  َجاَجههن 

أه ىَعَدل ته
2


علددددددىفاصددددددطباهاألخدددددداقبعضددددددهابددددددبعضالٌدددددددلّ

ا،بٌنهدددـ تدددداخلأّيوالعلدددىالحقٌقدددة،علدددىواخدددتاطاصدددطباه

الممددددوححّتدددىبطبددداالّداللدددةعلدددىالّتدددأثرلاسدددتعارةإّنمددداهدددً

،وهدددذهاأللفددداظمّمددداذاعدددتقلّددددهفدددًأخاقدددهفصدددارممددداثالددده

فددددًاالسددددتعمالالعربددددًحّتددددىصددددارتمحدددددّدتالمعددددانًفددددً

.الّذهنالتحتاجإلىإمعانالفكرفٌها

التجاوزباألسماءإلىغٌرهامنالمسّمٌات:ـ1أ

وأجددددددازا مددددددديللمددددددتكلمأنٌتجدددددداوزفددددددًاألسددددددماءأ

فٌنعدددتأحددددأندددوااالجدددنس،األوصدددافالمختلفدددةللجدددنسالواحدددد

بصددددفةغٌددددرهالددددذيهددددومددددنجنسددددهإذاتددددوافرفددددًالكددددام

شرطٌناثنٌن:

                                                           
155صا مدي،الموازنة 1
68دٌوانالبحتري،ج:األّول،ص 2
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أنٌخددرجالكدداممخددرجالعمددومالددذيٌضددّمالجددنسأّولهمددا:

كلّه.

ثانٌددا:أنالٌقصدددفددًالكددامتصددنٌفأنددوااالجددنسوبٌددان

أقسامه.

قالالبحتري:

ه  ر  َرة َنو  م  َتل ف اب حه ؤ  مه ض  و  َكالر 

ب ه  ش  َرة عه ض  َرت ه َوخه َزه  ٌَاض  َوَب
1


فدددنذاقلدددتفدددًهدددذاالدددّروضأندددوارمختلفدددة»ا مدددديقدددال

سددمعلددىجددازذلدد ،ألّندد تضددّمإلددىالبٌدداضغٌددرهفٌجددرياال

؛كمدددداتقددددول"العمددددران"ألبددددًالجمٌددددع،علددددىسددددبٌلالمجدددداز

ن"للّشدددمسوالقمدددر،بكدددروعمدددررضدددًهللاعنهمدددا،و"القمدددرا

،وكدددذل إذاقلدددتفٌهددداأزهددداركثٌدددرةجدددازذلددد ومددداأشدددبهذلددد 

سدددواهمامددنالصدددفرةتوّسدددعاكددانفٌهددداأبدددٌضوأحمددرومددداوإن

،فددنذافّصددلتمعتمددداألنتخددّصكددّلجددنسباسددم،كمدداومجددازا

َلبكددددّلجددددنسعددددناسددددمه ددددد  ع  ٌَ ددددزأن ٌهج  فعددددلالبحتددددري،ولددددم

                                                           
68صدٌوانالبحتري،ج:األّول 1
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اسدددددتعملتهالمخصدددددوصألّنذلددددد خطدددددأفدددددًاللّغدددددةعلدددددىمدددددا

«العرب
1


أنتصدددفجدددنسأزهدددارٌضدددّمأنواعدددامدددناأللدددوان دددنه سه ٌَح 

المختلفدددة،بدددأنتطلدددقلدددونندددواواحدددداتعممهددداعلدددىالجدددنس

كلّددده،كدددأنتصدددفحدٌقدددةتحتدددويمدددنأندددوااالدددورودوألوانددده

أصدددنافامختلفدددة،فتقدددول:مددداأجمدددلحمدددرةهدددذاالدددوردوأندددت

.ترٌدجمٌعالورودعلىاختافألوانها

ـعلددىالددّنفس؛قددالومددنمجددازاتهم ـالخٌددال إطاقهددمالّطٌددف

أبوتمام:

أهَمم  ر  َناإَذاَهَجَداَتَهاجه  ٌ َف  ٌ َط ره إال َتَزاوه هه ل طه ٌَخ  َل الََوص 

ًالخٌدددالٌلتقٌدددانفدددقدددال:فدددنذاكاندددتالدددنفسو»مددددي:قدددالا 

 ـوإنكددددانأحدددددهماخٌدددداالالنددددوم،فلددددمالأسددددّمٌهماخٌددددالٌن

نفساـعلىالمجازالذيتفعلهالعرب؟وا خر

«وهذاعندياحتجاجصحٌح،ٌصحعلٌهمعنىالبٌت
2


فجددددازإطدددداقالخٌددددالعلددددىالددددنفس؛لّمدددداكاندددداٌجتمعددددان

ن،فددددالنومجددددنسٌتضددددّمنصددددفتٌحددددالالنددددومعلددددىصدددداحبهما

                                                           
897ـ896الموازنة،ص 1
891صمس، 2
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نعلددددىاإلنسددددانفٌددددهوهددددًالددددنفسوالخٌددددال،وأبوتمددددامتطددددرءا

.ٌتحدثعنالجنسفٌجوزلهوصفهبأيالنوعٌنأراد

؛وهدددوالعددددولعدددنٌؤّكددددا مدددديهنددداأساسددداجمالٌدددامهمدددا

األوصدددددافإلدددددىغٌرهدددددامتدددددىٌقبدددددلتوظٌفدددددهعلدددددىسدددددبٌل

؟وهنددددددداٌفدددددددّرقا مدددددددديبدددددددٌناالسدددددددتعارةومتدددددددىالٌقبدددددددل

نذاقصددددالمدددتكلّموصدددفجدددنسالجدددنسوالندددوا؛فدددمصدددطلحً

تنددددرجتحتدددهأندددواامختلفدددةجدددازلدددهإطددداقوصدددفندددوامدددن

كددددانالخطددددابموّجهدددداإلددددىًالجددددنس؛إذااألنددددوااعلددددىبدددداق

الجددددنس،أّمدددداإذاقصدددددالتعبٌددددرعددددنالنددددوافدددداٌجددددوزلدددده

توظٌدددفصدددفةغٌدددرهمدددناألندددواااألخدددري؛إذالوصدددفموجددده

دددد "ٌجدددوز،فددداإلدددىندددوابعٌنددده ع  ٌَ بكدددّلجدددنسعدددناسدددمهلَأن

لددددد خطدددددأفدددددًاللّغدددددةعلدددددىمدددددااسدددددتعملتهالمخصدددددوصألّنذ

العرب"
1


 االستعارة القبٌحة :ـ  ب

وتقبحاالستعارةعندا مدي:

ـعدموجودالعاقةبٌنالمستعاروالمستعارمنه:3ب

 

                                                           
897ـ896الموازنة،ص 1
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قالأبوتمام:

خ ً  الر  ث   ٌ
َجَةالل  فهر  كهره َنَسأَش  الد َولٌ  ا  ًِّأََخاد  األَب  ر  ه 

1


مدددددديتعبٌدددددرأبدددددًتمدددددام،واسدددددتعارتهلدددددمٌدددددرضا           

...وأّيحاجدددددةل خدددددادا»ألخددددداداصدددددفةللّزمدددددانوللدددددّدهر

حّتدددىٌسدددتعٌرهاللدددّزمن؟وكدددانٌمكندددهأنٌقدددول:ولدددٌنمعددداطف

الددددّدهراألبددددً،أولددددٌنجوانددددبالددددّدهرأوخائددددقالددددّدهر،كمددددا

ٌّنالجواندددبفدددانسدددهلتقدددول: ،وموّطدددأاألكندددافالخائدددق،ولددد

أولددددددىباالسددددددتعمالفددددددًهددددددذا...ألّنهددددددذهاأللفدددددداظكانددددددت

،وٌدددتخلّصوكاندددتتندددوبعدددنالمعندددىالدددذيقصدددده،الموضدددع

«منلٌناألخادافنّنفًالكاممّتسعا
2


ددد           دددنَم ض  فدددًتوظٌدددفاأللفددداظال َمدددوجَة عَحددددوداللّغدددةس 

ةعلدددددىالمعدددددانً،فا مدددددديٌبندددددًتصدددددّورهللتجددددداوزلدددددللّدال

ـللكلمددةعلددىأسدداسالتقددارببددٌنطرفددً ـاالسددتعارة الددّداللً

 ـاالسددددتعارة فددددابددددّدمددددنـالمسددددتعارمنددددهوالمسددددتعارلدددده

سددمحبانتقددالوجددهتقدداربٌجمددعبددٌنطرفددًاالسددتعارةٌوجددود

دووجددد،وهدددذامددداانتفدددىفدددًالبٌدددت،فددداالّصدددفةللمسدددتعارلددده

                                                           
188دٌوانأبًتمام،ص 1
858ا مدي،الموازنة،ص 2
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ـصدددفحتاوالقدددربداللدددًّيصدددلةأل بدددٌنالدددّدهرواألخدددادا

.حتىتستعاراألخاداصفةللّدهرعنقاإلبلـ

وتماشددٌامددعالمددذهباللّغددويل مددديتددراهٌقتددرححلددوال

ددةفددًالبٌددتتقددوممقدداماألخدداداوتخددرجبددالمعنىعددنقددبح ٌّ لغو

نددب"مكدداناالسددتعمال"فلددواسددتعمللددٌنالمعدداطفأولددٌنالجوا

األخددادالكددانأولددىفددًالمعنددىللّداللددةعلددىتقلّددبأحددوالالددّدهر

والّزمنلكانأحسنالمعنىوقاربالّصواب.

وتريقبحاألخاداٌتاشىقلٌاعندا مديفًقولأبًتمام:

وَبا اَركه د  َعو  تههه َغاَدر  َبة  ه َضر   ٌ َدَع َتاَءف ًأَخ  الشِّ ته َفَضَرب 
1


فنّنذكراألخدعٌنعلدىقبحهمداأسدوهألّندهقدال»قالا مدي:

:"ضربةغادرتدهعدوداركوبدا"وذلد أّنالعدودالمسدّنمدناإلبدل

ٌضربعلىصدفحتًعنقدهفٌدذّل،قربدتاالسدتعارةمدنالصدواب

«ههناقلٌا
2


كددددنعا،وأيعاقددددةٌمٌسددددتعملأبددددوتمددددامللشددددتاءأخددددد

ا،وأيقددددبحفددددًالمعنددددىالشددددتاءواألخدددددفرضددددهاللددددربطبددددٌن

جعلندددددانسدددددتعٌرللّشدددددتاءصدددددفةاقرٌندددددةتأرادهأبدددددوتمدددددام،فددددد

                                                           
10دٌوانأبًتمام،ص 1
851،صالموازنة 2
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؛ولكددّنالشددًءالددذيجعددلا مددديٌقبددلهددذهاالسددتعارةاألخدددا

مددنالمَضددكثٌددرعلددى ـدَو قولدده"ضددربة"فددنّنالَعددض  الّركددوب

ـته دددداإلبددددلالمسددددّنة علددددىصددددفحةعنقهددددا،كددددّلهددددذابهرَض 

ألجددددلالوصددددولوالبعدددددعددددنالحقٌقددددةفددددًالمعنددددىاإلغددددراق

متثاقاكماالعودالّركوب.أّنالّشتاءمّرعلىبالسامعإلى

وّظددفالبحتددريلفددظاألخددادا،لكّنددهتوظٌددفاحتددرمفٌددهاألسددس

؛قالالبحتري:الجمالٌةالمتوارثةعندالعرب

ً َدع  أَخ  ع  لِّالَمَطام 
ذه ن  م  َتَقت  َوأَع 

1


اسددددتعماالمجازٌدددداٌعلددددواإلددددىألخدددداداسددددتعملالبحتددددرياا

الددددةعلددددىالّرقبددددةمحددددّررةمددددنإذجعددددلأخدعٌددددهالدّالحقٌقددددة؛

،زٌدددادةعلدددىالمعندددىالجمٌدددلالدددذيأّداههدددذاالتوظٌدددفالمطدددامع

ٌّدٌملدددد  االسددددتعاري؛إذجعددددلالطمددددعٌملدددد الّرقددددابكمدددداالّسدددد

.رقابالعبٌدواإلماء

ا مددديالٌخددرجعددنحدددودالمنطددقاللّغددوي،فددانددريو

؛بأنٌتجاوزباللّغةحدودهاالموضدوعةفدًاألصدلمحللشاعرٌس

قالأبوتمام:

                                                           
،والبٌتفٌه:85دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 1

ع  الَمَطام  قِّ نر  َتم 
َتق  لَىَوأع  َتن ًَشَرَفالعه لَغ  أب  ًَوإنًَِّوإن  َدع  أخ 



91 
 

َرههلََفك  َشط  ره ه  َلالد  مِّ حه َمالَو  هأَث َتَحَمل ته  ٌ أَ ب  ع  اأَي  ر  َقلهَرَده 
1


فجعدددلللدددّدهرعقددداوجعلدددهمفّكدددرافدددً»قدددالا مددددي:

أّيالعبددددأٌنأثقددددل،ومددددامعنددددىأبعدددددمددددنالصددددوابمددددنهددددذه

ـ االسددددتعارةوكدددداناألشددددبهواأللٌددددقبهددددذاالمعنددددىلمدددداقددددال:

ـأنٌقدددول:لتضعضدددعأو تحّملدددتمدددالدددوحّمدددلالدددّدهرشدددطره

النهددددّد،أوألمددددنالندددداسصددددروفهونوازلدددده،ونحددددوهددددذامّمددددا

«ًفًالباغةواإلفراطٌعتمدهأهلالمعان
2


التددددزما مددددديحدددددودالمنطددددقاللّغددددويالددددذيورثددددهعددددن

ا؛إذّيجمدددالفدددًاالسدددتعارة،فهدددوالٌدددريأشدددٌوخهالبصدددرٌٌن

ٌجمدددعبدددٌنالمسدددتعاروالمسدددتعارلددمٌكدددنهندددا عاقدددةأورابددط

ٌهجعدددلمنددده ،فددداعاقدددةتقدددرببدددٌنالدددّدهروبدددٌناإلنسدددانحتدددً

،وهددوبددذل ٌبنددًنظرتددهإلددىاالسددتعارةلددهعقددلفهددوٌفكربدده

.أركانالّتشبٌهالقرٌنةالتًتعتبرركناأساسامنعلى

المعندددىإّنالّسدددماحللّشددداعرفدددًالّتجددداوزاللّغدددوي،قددددٌفقدددد

دددروحدددهاألصدددٌلة،ولدددذل كدددانحَيالّشدددعر هأمدددرامهّمدددافدددًرهض 

وهدددذامددانجددداختدددارهالمحافظددةعلددىالمعندددىالصددحٌحللكلمددة،

ٌقدددّررالجرجدددانًأّنهدددذه»،بدددلكثٌدددرمدددنالّنقدددادبعددددا مددددي

                                                           
813،صدٌوانأبًتمام 1
850الموازنة،ص 2
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تتخدددددددرجالكدددددددامعدددددددنروحالّشدددددددعروطرٌقتهوأّنالتدددددددأوٌا

«المسامحةفٌهاتؤّدإلىفساداللّغةواختاطالكام
1


 : االستعارةعنالمعنىالمتداولخروج6بـ

:ومنردئاالستعاراتقولأبوتمام

َبد  األَك  ًَ لهَمش  ه الَمط   ٌ إ لَ ٌَدة َماَشت  َلَخر  َوص  نه  ٌ الَب ه   ٌ َجاَريإ لَ
2


ددددوَوَنٌَ ٌرٌدددددأّنالَبدددد»قددددالا مدددددي: الخرٌدددددةتجارٌددددالَص 

إلٌدددهفكأّندددهأرادأنٌقدددول:إّنالبدددٌنحدددالبٌندددهوبدددٌنوصدددلها،

واقتطعهمدددداعددددنأنتصددددلهوأشددددباههددددذامددددناللّفددددظالمسددددتعمل

الجددداري،فعددددلإلدددىأنجعدددلالبدددٌنوالوصدددلتجارٌددداإلٌدددهوأّن

الوصددددلفددددًتقدددددٌرهجددددريإلٌددددهٌرٌدددددهفجددددريالبددددٌنلٌمنعدددده،

ًالمصددددرااالثدددانًبمثدددلهددددذافجعلهمدددامتجدددارٌٌنثددددّمأتدددىفددد

التخلدددٌط،فقدددالماشدددتإلٌدددهالمطدددلمشدددًاألكبدددد،فالهددداءهندددا

راجعدددةإلدددىالوصدددل:أيلّمددداعزمدددتعلدددىأنتصدددلهعزمدددت

عددددزممتثاقددددلمماطددددل،فجددددلعزمهددددامشددددٌا،وجعددددلالمطددددل

مماشددددٌالهددددافٌددددامعشددددرالّشددددعراءوالبلغدددداء،وٌدددداأهددددلاللّغددددة

                                                           
طهأحمدإبراهٌم،تارٌخالّنقدالعربًمنالعصرالجاهلًإلىالقرن 1

309ص،دت،الّرابعالهجري
357دٌوانأبًتمام،ص 2
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بدددٌنوصدددلها؟وكٌدددفتماشدددًالعربٌدددةخبرونددداكٌدددفٌجددداريال

«هًمطلها؟أالتسمعون؟أالتضحكون؟
1


لدددٌسألبدددًتمدددامواللغٌدددرهمدددنالشدددعراءأنٌتجددداوزوافدددً

اسدددتعمالالمعدددانًحددددودهاالمتعدددارفلهدددا،ولدددٌسذلددد منهجدددا

ـ للبلغدداء،بددلكددانألبددًتمددامأنٌقددفعندددالمعنددىالمتعددارف

ـأنوهدددو ومددداكدددانٌنبغدددًلدددهأنالبدددٌنٌحدددولدونالوصدددل

،وٌجعلهمدددددامتجدددددارٌٌنتجددددداوزالمعندددددىباسدددددتعمالاالسدددددتعارةٌ

علددددىالحقٌقددددةفٌجعددددلالّسددددبقللبددددٌنعلددددىالوصددددل،فددددنّنذلدددد 

ٌّة،وممدددازادمدددنهدددذاالبعددددأن تجددداوزلحددددودالصدددورةالّشدددعر

لٌددددّل،مطدددلمشدددٌاوجعدددلالمطدددلٌماشدددًالعدددزمجعدددلللعدددزموال

ددد ددداله ول زهبدددذل علدددىالتثاقدددلونه معندددى،كدددّلذلددد تكلّدددففدددًالةم 

.،والعرفمنطبٌعتهملمتتعّودهقرائحالمتقدمٌن

:خروجاالستعارةعنحدودهاوفسادمعناهاـ 0ب

قالأبوتمام:

فًَبَدن ً الَبثِّ َوات  طه خه ر  مهَقصِّ

اب أَنًَِّماع  فًَقص ل م  ته لَب ر  الط 
2


                                                           
859ص،الموازنة 1
078دٌوانأبًتمام،ص 2
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ـخطددوات»قددالا مدددي: ـوهددوأشددّدالحددزن فجعددلللبددّث

فددًبدندده،وأّنددهقدددقّصددرهاألّنددهمدداقّصددرفددًالطلددبوهددذامددن

وساوسدددهالمحكمدددة،وإّنمددداأرادبدددهقددددسدددهلأمدددرالحدددزنعلٌددده

هلدددوقّصدددركدددانٌأسدددفهوٌشدددتّدألّندددهمددداقّصدددرفدددًالّطلدددب،ألّنددد

هقصددددٌرة،لمدددداجعلددددهحزندددده،فجعددددلللحددددزنخطددددىفددددًبدندددد

االمعنددددىالددددذيأرادألّنالخطددددىإذسددددهاخفٌفددددا،وهددددذاضدددددّ

طالددتتأخددذمددنالشددًءالددذيتمددّرعلٌددهأقددّلمّمدداتأخددذالخطددى

«القصٌرة
1


بمدداٌددوحىإلٌددهمددنالمعددانً،هأبددوتمددامفددًاسددتعاراتهٌتٌدد

اهوٌسددددتعٌر،فهددددهددددًمددددنالوسددددواسفددددًرأيا مددددديالتددددً

ـوسددرعةمرورهاددـالحددزنوهددومددناألمددوراللشددّدة معنوٌددة

،والٌخفدددىالتكلدددففدددًهدددذهاالسدددتعارةلعددددموجدددودالخطدددوات

وممدددازادمدددنرداءتهددداعددددم،قرٌندددةبدددٌنالحدددزنوالخطدددواتال

ولالهدددّم"مقصرخطدددوات"ٌددددّلعلدددىطدددـإصدددابتهاالمعندددىفددد

،ولددواسددتعملالطددولمكددانالقصددروالحددزنوهددوالٌرٌدددذلدد 

.حاللّفظلٌدّلعلىسرعةمرورالحزنلصل




                                                           

857الموازنة،ص 1
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قالأبوتمام:

د  ع  الَمو  َجاز  ب اإل ن  ته َنىَوَحَطم  َناَقالمه أَع  وف  ره ب الَمع  ته  ٌ َفلََو
1


رالموعددددددباإلنجدددددازاسدددددتعارةحطدددددمظهددددد»قدددددالا مددددددي:

،والمعنددددددىأٌضددددددافددددددًغاٌددددددةالددددددّرداءة،ألّنإنجددددددازقبٌحددددددة

«الموعدتصحٌحهوتحقٌقه
2


ّتحطددددٌمولددددٌسهنالدددد أّيتقدددداربداللددددًبددددٌنلفظتددددًال

التحطددددٌم،والتسددددتعمللفظددددةإنجازالوعدددددحّتددددىتسددددتعارلهددددا

بدددددلإنجدددددازالموعددددددتصدددددحٌحه،للداللدددددةعلدددددىعددددددماإلنجددددداز

موعددددهلكدددانذلددد خلدددفمفدددٌمنولدددواسدددتعملحّطددد،وتحقٌقددده

ّنالمخلدددددفهدددددوالددددذيٌمٌدددددتوعددددددهأقددددربإلدددددىالصددددوابأل

،والٌخفددددىكددددذل بعدددددهعددددنالعمددددودالشددددعريفددددًوٌحطمدددده

.ولوٌهلهابالمعروفجعلهللمنىأعناقا

 :  الخروجبلفظاالستعارةإلىالحقٌقةـ2ب

تمام:قالأبو

ي َقذ  أََقل  َدالَهَويَماء  َقَبع  تهس  قَلَم  َماء  ن  فَـم  ق ٌَكهه ٌهس  ة  ٌَ مهـه ـاف 
1


                                                           
،والبٌتفٌه:359،صدٌوانأبًتمام 1

د  ع  َرالَمو  َظه  َجاز  ب اإلن  ته َنىَوَحَطم  َناَقالمه أع  ود  عه ب الَمو  ته  ٌ َفلََو
377الموازنة،ص 2
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فجعدددلللقافٌدددةمددداءعلدددىاالسدددتعارة،فلدددوأراد»قدددالا مددددي:

ـففسددددمعندددىالّروندددق، ـٌسدددقٌكه الّرونددقلصدددلح،لكّندددهقدددال:

ـلددمتجعددلالمدداءمشددروبا،ألّندد  ـهددذاثددوبلددهمدداء إذاقلددت:

فتقددولمدداشددربتمدداءأعددذبمدددنمدداءثددوبشددربتهعندددفدددان

ـقفدددا ...،وكدددذل التقدددول:مددداشدددربتمددداءأعدددذبمدددنمددداء

ـأوأعددددذبمددددنمدددداءقصددددٌدةكددددذاألّنلاسددددتعارة ادحددددنبدددد 

«فنذاجاوزتهفسدتوقبحت،تصلحفٌه
2


،فدددنذاخرجددتإلددىالحقٌقددةبلفدددظتصددلحفٌددهلاسددتعارةحدددّ

ـمدداءقافٌددةولددذل ،أوشددبههفسدددت لددواكتفددىأبددوتمددامبقولدده

لصددددلحتاالسددددتعارةإذاحملددددتلٌدددددّلعلددددىالحسددددنوالفائدددددةـدددد

ـوهدددذامدددألوففدددً ـالّروندددق قدددد،أّمددداوكدددامالعدددربعلدددى

،"ٌسددددقٌكه"تجدددداوزبهدددداحددددّداالسددددتعارةإلددددىالحقٌقددددةبقولدددده:

":قدددالهألّندددفهدددومشدددروبفكأّنمددداجعدددللهدددامددداءعلدددىالحقٌقدددة

 .ٌسقٌكه"ولٌسذل مناستعاراتالعرب

بًتمام:ولٌسمنهذاالمعنىقولأ

                                                                                                                                                    
والبٌتفٌه:051دٌوانأبًتمام،ص 1

مه َفه  ق ٌَكهه س  ٌَ ة  ٌَ َكَقاف  َعلَىَظَمأ ماَء  َدالَهَويَماء  َقَبع  تهس  لَم 
856الموازنة،ص 2
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َماَءبهَكائً  ته َذب  َتع  اس  َقد  ن ًَصب  َفن ن  َماَءالمهام  ق نً  الَتس 
1


لّمدددا،ألّندددهفقددددعٌدددب،ولدددٌسبعٌدددبعنددددي»قدددالا مددددي:

جعددددلللمدددداممدددداء،)قداسددددتعذبتمدددداءبكددددائً(أرادأنٌقددددول:

لٌقابدددلمددداءبمددداء،وإنلدددمٌكدددنللمددداممددداءعلدددىالحقٌقدددة،كمدددا

َئة   َوَجهههَزاء  ﴿وجدددّلقدددالهللّاعدددّز ٌة َئة   َسههه ٌة 2﴾ِمْثل َهههها َسههه
ومعلدددومأّن

ٌّئة؛وكددذل  ٌّئةوإّنمدداهددًجددزاءعددنالّسدد  إِنْ ﴿الثانٌددةلٌسددتبسدد

وا هها َتْسههَخر  هها ِمنَّ مْ  َنْسههَخر   َفإِنَّ ونَ  َكَمهها ِمههْنك  3﴾َتْسههَخر 
والفعددلالثددانً

لددددددٌسبسددددددخرٌة،ومثددددددلهددددددذافددددددًالشددددددعروالكددددددامكثٌددددددر

«مسددددتعمل
4
ورجددددلصددددبإذاغلددددبعلٌددددهالهددددوي،وهددددومددددن

انصبابالقلب
5


التجاوزباألسماءإلىغٌرهامنالمسّمٌات:ـ5ب




                                                           

30دٌوانأبًتمام،ص 1
05سورةالشوري،بعضا ٌةالكرٌمة،رقم 2
18رقمسورةهود،بعضا ٌةالكرٌمة 3
857صالموانة 4
معجممقاٌٌساللّغة،تحقٌقمحمدعوضأبوالحسنأحمدبنفارس، 5

مرعبوفاطمةمحمدأصان،لبنان،دارإحٌاءالتراثالعربًط:

503م،ص8553هـ،3088األولى
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لالبحتري:قا

 ض  و  همهَكالر  ر  َرة َنو  م  َتل ف اب حه ؤ 

ب ه  ش  َرة عه ض  َرت ه َوخه َزه  ٌَاض  َوَب
1


،فدددداٌجددددوزأناألصددددنافإذاقصدددددتإلددددىبٌددددانوصددددف

عدددددناسدددددمهالمخصدددددوص؛»الّندددددواالواحددددددمنهددددداتنقدددددلاسدددددم

نًمددددنهدددددذاالموضددددعصدددددفرةزهددددره،وبٌددددداضبفتقددددول:أعج

ندددوره،وحمدددرةشدددقائقه،والٌجدددوزأنتقدددول:ٌعجبندددًحمدددرة

«ندددوره،والبٌددداضزهدددرهكمددداقدددالالبحتدددريألّنذلددد خطدددأ
2


ألّنالمقصددددهندددابٌددداناألصدددنافكدددّلعلدددىحدددديفددداٌحتمدددلو

المجاز.

وقرٌددبمددنهددذاالمعنددىاّتفدداقاألسددماءعلددىمسددّمىواحددد

نجدددداللّغدددةموضدددوعةعلدددىف،جنددداسالمسدددّمٌاتعاخدددتافأمددد

بدددددٌنأجنددددداسأسددددداسالّتوسدددددعفدددددًإعطددددداءالشدددددًءالمشدددددتر 

حٌدددثٌكدددوناختصددداص»مدددناللّغدددةمختلفدددةأوضددداعامتعدددددة

الّتوّسدددعفدددًوضدددعاالسدددمبمددداوضدددعلدددهمدددنطرٌدددقأرٌددددبددده

فدددددًمراعددددداتدقدددددائقالفدددددروقفدددددًالمعدددددانًاللّغدددددةوالّتندددددوا

المددددلولعلٌهددداكوضدددعهمللوضدددعالواحددددأسدددامًكثٌدددرةبحسدددب
                                                           

68،ج:األول،ص:دٌوانالبحتري 1
896ا مدي،الموازنة،ص 2
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اخددددددتافأجندددددداسالحٌددددددواننحددددددووضددددددع"الّشددددددفة"لانسددددددان

«"للبعٌدددروالجحفلدددة"للفدددرس...و"المشدددفر
1
ولدددذل الٌجدددوز

نقدددلالشدددفةهمثدددلنسمدددناألجنددداسلغٌدددرنقدددلمدددااخدددتّصبدددهجددد

والنقددددلمدددداهددددوخددددداصلهاللحٌددددواناإلنسددددانواسددددتعمامددددن

؛إذاألجنددددداسخشدددددٌةااللتبددددداسسدددددتعمالهلانسدددددانابدددددالحٌوانو

.مختلفة

ـنقلاأللفاظمنالمجازإلىالحقٌقة:2ب

:قالأبوتمام

ل ه  ث  م  ض  َعر  فً  ر  ه  الد  ول 
َكطه م  و  ٌَ ب 

ن يم  د  ج  َولهَووه َهَذاَوَهَذاَ أَط 
2


عملتفهدددذاإذاجدددريعلدددىهدددذااللّفدددظالمسددد»:قدددالا مددددي

حسددددنولددددمٌقددددبح،وإذاعدددددلتبددددهعددددنهددددذهالطرٌقددددة،وهددددذه

األلفددداظالمألوفدددةإلدددىماٌشدددبهالحقدددائقأوٌقاربهددداكندددتمخطئدددا

ألّنددد إذاقلدددت:"مضدددىلندددافدددًالخفدددضوالّدعدددةدهدددرطوٌدددل

                                                           
عبدالقاهرالجرجانً،أسرارالباغةفًعلمالبٌان،تح:محمدشاكر، 1

15ّدة،دارالمدنً،صج
815دٌوانأبًتمام،ص 2



100 
 

ذلدد ألّنهددذاعلددىهددذاالترتٌددبكددأّنطولددهكعرضدده"لددمٌجددز

«كأّنهوصفألشٌاءمجسمة
1


خددددرجأبددددوتمددددامعددددنجمالٌددددةالصددددورةالمجازٌددددةوأفسددددد

لددددّلاسدددتعمالهالقدددول،ولدددواكتفىبقولددده:"بٌدددومكطدددولالدددّدهر"

مجدددازاكمددداكاندددتالعدددربعلدددىالسدددعةوالّتمدددام"الطدددول"لفدددظ

ولوالعرضفًهذاالمعنىكثٌرا.تستعملالط

خرجددددهعددددنجمالٌددددةالمجددددازقولدددده:"فددددًعددددرضوإنمدددداأ

ٌّامجّسددددما؛ مثلدددده"إذٌجعددددلالسددددامعوكأّنددددهٌقددددٌسأمددددراحسدددد

كدددذل إذهدددوٌصدددفالٌدددوموهدددوأمدددرمعندددويالٌمكدددنولدددٌس

قٌاسدددددهحقٌقدددددة،ولواسدددددتعمللفدددددظالطدددددولوالعدددددرضعلدددددى

اسددددددتعمالالعددددددربلهمددددددالددددددوفىالمعنددددددىوأصددددددابالّصددددددورة

ددددددة؛ومددددددن ٌّ طرٌقددددددةالعددددددربفددددددًتوظٌددددددفالطددددددولالمجاز

ٌّرٌصفاألخاقوالعرض؛ :قولكث

لَهنَـب طَ ًٌّ اَـاح  مهَصف ىَوأَخ  ولهَسب  َوطه ض  لََهاَعر  ق 
2


:توظٌفالمعانًفًغٌرماوضعتلهاستعارةـ7ب

قالالبحتري:
                                                           

357ا مدي،الموازنة،ص 1
كثٌدددرعدددّزة،الددددٌوان،تدددح:إحسدددانعبددداس،بٌدددروت،دارالّثقافدددة 2

85مص3973هـ،3193
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خ ال ه  ـن  ل ة م  ف ًخه ـَدل َهة  َنامه قهولـه اَماَتَزالهعه ٌَ َجا الس  ٌبه َغر 

ت َذال ه إ َذا ف ًاب  نهوَنةه َمج  ة  م  ب ه ه  َفت  َماَحَتَعس  َصانهواالس  َشر  َمع 
1


قولددده"إذامعشدددرصدددانواالّسدددماح"معندددى»قدددالا مددددي:

ددددماح ،فٌكددددونلددددهسددددماحردئألّنالبخٌددددللددددٌسمددددنأهددددلالس 

أوصددانواالّسدددخاء،وسددواءعلٌددهقددال:صددانواالّسددماحٌصددونه

اكلّددددهالٌملدددد ،فددددنّنهددددذود،أوصددددانواالكددددرمأوصددددانواالجدددد

«،فكٌفٌصونهالبخاءمنهشٌئا،وهومنهمبعٌد
2


وفددددةعلددددىحسددددباألغددددراض،ولكددددّلمعنددددىالمعددددانًموق

الّتندددافر،ومدددنالمتعدددارفعلٌدددهالمعلدددومهدددولفظدددهالدددذيٌؤّدٌددده

فدددددًكدددددامالعدددددرببدددددٌنصدددددفتًالبخدددددلوالكدددددرم د  دددددر  ٌَ ،ولدددددم

ٌعدددّدهدددذا؛بدددلالبخٌدددلإلدددىالجدددودوالكدددرمزفًوصدددفالتجددداو

،والتدددًمددددحعمدددربدددنالخطدددابمدددنالمعاضدددلةفدددًالمعدددانً

الٌمددددح»رضدددًهللاعندددهشدددعرزهٌدددرلّمددداكدددانٌجتنبهددداقدددال

«إالبمددددافددددًالرجددددالرجددددا
3
وعلددددىذلدددد بٌددددتالبحتددددري

خدددارجعدددنجمالٌدددةالمجدددازلمدددافٌدددهمدددنالتجددداوزالمدددذمومفدددً

الوصفوالوقوافًالمعاضلة.

                                                           
371،ج:الثانًصدٌوانالبحتري 1
885الموازنةص 2
3
 885مس،ص
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ـوصددفالبخٌددل ولددئنقددّدروجددودذلدد فددًالشددعرالقدددٌم

ـ مدددهفٌمددداأحسدددنوافٌدددهتبدددعلمددداتقدّفالشددداعرالمتدددأخرمبدددالكرم

ٌقددددةإالإذا،المددداشدددّذمدددنمجدددازاتهمعدددنالحقمدددنالمجدددازات

،والضدددددرورةألجددددأتالبحتدددددريالضددددرورةإلدددددىذلدددد دعددددت

دددلهو»لخدددروجعدددنالحقٌقدددةفدددًالبٌدددتل ث  م  هه ٌهَسدددو  البحتدددريال

ٌّماأن ،هددددذا لٌسددددتههندددداوالٌجددددوزلددددهألنددددهمتددددأخر،والسدددد

مكدددان(صدددانواالثدددراء)ضدددرورةألّندددهقددددكدددانٌمكندددهأنٌقدددول

«(صانواالّسخاء)
1


ودالمجدازواالسدتعارةعنددا مدديالمهدمالتنبدهإلدىحددفمن

،ولكددنثمددتقاعدددةإطاقهدداتددؤّديالبعدددالمنددوطبهددافلٌسددتعلددى

،وهندا حددودٌسدمحتعمالهمافًالتعبٌرعناألحاسٌستضبطاس

للخٌالأنٌرتااضمنهاوالٌتجاوزهدا،وإنكدانا مدديقددأذن

ناسبةبٌنالمستعاروالمسدتعارلدهالم»باستعمالهمافابّدلهامن:

،وتكونهذهالمناسبةقرباأوتشابها،أوعاقدةمداٌقبلهداالدذوقـ

ٌّنةبٌناألشدٌاءفدً العربًـالذيتعّودصاةخاصةوعاقاتمع

الشددعروالقددولبصددفةعامددة،الأنتكددوناالسددتعارةبعٌدددةغٌددر

بفتنّفربدالمنأنمناسبة،فتبدواممجوجةفٌهاالّتفاوتواإلغرا

                                                           
885ا مدي،الموازنة،الصفحة 1
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«تربطبٌنالمعانً
وتل الحدودالتًوضعهاا مددي،تعكدس 1

منهجهاللّغويالصارماّتجاهاإلبددااكٌدفكدانشدكله،ولدٌسذلد 

بدددعامددنلدندده،إنمدداهددًالمبددادئالتددًتلقاهدداعددنشددٌوخهالمبددرد

وأبًالحسدناألخفدشـوغٌدرهمالدذٌنٌمّثلدونالمدرسدةالبصدرٌة

ثلهتهالمبادئفً:وتتم

أدددددـأنتكدددددوناللّفظدددددةالمسدددددتعارةصدددددالحةللمعندددددىالدددددذي

اسدددتعٌرتلددده،غٌدددربعٌددددةالمندددالتكلّدددفالعقدددلالتفكٌدددروشدددّدة

وإّنمدداتسددتعاراللّفظددةلغٌددرمدداهددً»الّتأمددلومحتملددةلفائدددةمددا

لدددهإذااحتملدددتمعندددىٌصدددلحلدددذل الشدددًءالدددذياسدددتعٌرتلددده،

مبندددًعلدددىالفائددددةفدددًحقٌقتدددهومجدددازهوٌلٌدددقبدددهألّنالكدددام

وإذالدددمتتعلّدددقاللّفظدددةالمسدددتعارةبفائددددةفدددًالنطدددقفددداوجددده

«الستعارتها
2


ـلتصددلحالصددورةاألدبٌددةالبددّدمددنرابطددةبددٌناللّفددظ ب

المسددددتعاروالمسددددتعارلدددده،بحٌددددثتكددددونتلدددد العاقددددةمبنٌددددة

الغالددبعلددىلمعنددىاألولوالثددانً،كمدداهددواعلددىالّتشددابهبددٌن

الدددذٌنٌفرضدددونالعمدددودالشدددعريعلدددىاإلبدددداانظدددرةاللغدددوٌٌن

وإنمدددااسدددتعارةالعدددربالمعندددىلمدددالدددٌسلدددهإذاكدددان»الفندددً
                                                           

محمددددزغلدددولسدددام،تدددارٌخالنقدددداألدبدددًوالباغدددًحتدددىالقدددرن 1

808،809الرابعالهجري،اإلسكندرٌة،دارالمعارف،ص
358ا مدي،الموازنة،ص 2
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ٌقاربددهأوٌدانٌدددهأوٌشددبههفدددًبعددضأحوالدددهأوكددانسدددببامدددن

أسدددبابه،فتكدددوناللّفظدددةالمسدددتعارةحٌنئدددذالئقدددةبالشدددًءالددددذي

«استعٌرتلهومائمةلمعناها
1


ـٌجددددبأنٌددددؤديلفددددظالمجددددازالمعنددددىالحقٌقددددًلدددده ج

فكمددداٌسدددتعمل؛وذلددد بدددأنٌكدددوناللّفدددظبدددٌنالمجدددازوالحقٌقدددة

اللّفددددظمجددددازالددددذل المعنددددى،ٌصددددلحبددددنفساللّفددددظأنٌددددؤدي

اسددددتعماللفددددظىالمعنددددىالحقٌقددددًلدددده،كمدددداأشددددارا مددددديإلدددد

فمعندددىكلمدددةالطدددولوالعدددرضإّنمددداتددددلّ»الطدددولوالعدددرض

علدددىمعندددىالكمدددالوالّتمدددامسدددواءفدددًحقٌقتهددداتقدددول:ثدددوب

طوٌدددلعدددرٌض،وكدددذل إذاوصدددفوامدددالٌسلدددهطدددولوعدددرض

«علىالحقٌقةفنّنماٌرٌدونالتماموالكمال
2


المجدددازيإلدددىالحقٌقدددةددددـالٌجدددوزالخدددروجباالسدددتعمال

لخفددضوالّدعددةدهددرطوٌددلكددأّنامضددىلنددافددً)»كددأنتقددول

طولدددهكعرضدددده(لددددمٌجدددزألّنهددددذاعلددددىهدددذاالترتٌددددبكأّندددده

«وصفألشٌاءمجسمة
3


                                                           
399ص،ا مدي،الموازنة  1
356صمس، 2
357،صمن 3
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لددددمٌسددددمحا مددددديلتصددددورالشددددعراءأنٌتجدددداوزحدددددود

اللّغددةفددًاسددتعمالالخٌددال،فهددوالٌعتددّدكثٌددرابتلدد المجددازات

واالسددددتعاراتالتددددًٌسددددتخدمهاالشددددعراء،ٌخرجددددونبهدددداعددددن

حتددددىٌصددددلإلددددىجمالٌددددةبددددلعلددددىالشدددداعر،منطددددقاللّغددددة

الصدددورةأنٌلتدددزمالحددددودالمنطقٌدددةالتدددًوضدددعهالدددهأسدددافه

وأيخدددروجعدددنتلددد الحددددودٌعدددّدخروجددداعدددنقواعدددداللّغدددة

لصددددورةالٌكمددددنفددددًخفدددداءالتددددًأرسدددداهااألوائددددل،فجمددددالا

داللتها.

ـ قدددددالتعتبددددرنظددددرةا مددددديإلددددىالصددددورةالشددددعرٌة

ـن رةمطلقددةٌسددلملددهفٌهددامددنكددلوجددهظددالمجددازواالسددتعارة

وإنكاندددددتتمثدددددلتصدددددورالمرحلدددددةنقدٌدددددةتعتبدددددرمهددددددالنقدددددد

األدبدددًعنددددالعدددرب،كمددداالتخلدددوارؤٌتدددهمدددنتصدددّورمنهجدددً

لقضاٌاالشدددددعرفدددددًالقدددددرنالرابدددددعالهجدددددري،إالأّنالمتتبدددددع

ٌلمدددسمدددنخدددالصدددبرآرائدددهتغلٌبدددالقدددانوناللّغدددةعلدددىالدددذات

اعتبددددددارالتفاعددددددلالددددددداللًأللفدددددداظاللّغددددددةالشدددددداعرة،وعدددددددم

،التعتدددددّدكثٌدددددرابالّتمددددداٌزوالوضدددددوحالمنطقٌدددددٌن»فالصدددددورة

والتعتمددددكثٌدددراعلدددىحددددودالتشدددابهالضدددٌقةبقددددرمددداتعتمدددد
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ـانعكددداسوتجسدددٌد علدددىتفاعدددلالدددّدالالتالدددذيهودددـبددددوره

«لتفاعلالذاتالشاعرةمعموضوعها
1


للتجدددددداوزالعقلددددددًفددددددًالّصددددددورةلعددددددّلرفددددددضا مدددددددي

الّشددددعرٌة،نددددابعمددددنمبدددددأالوضددددوحالددددذيكددددانٌبنددددًعلٌدددده

الّشددداعرالمطبدددواتشدددبٌهاتهواسدددتعاراته،فحرصدددهعلدددىنقدددل

أكثددددرمددددنحرصددددهواضددددحةمكشددددوفةالصددددورةإلددددىالمتلقددددً

هددداغامضدددةبعٌددددةعدددنالحٌددداةومددداحولدددهمدددنعلدددىالتعبٌدددرعن

ارزةلدددددديالشدددددعراءالمظددددداهرالحسدددددٌةتلددددد هدددددًالسدددددمةالبددددد

أّولمدددداٌاحددددظعلددددىمعددددانًالشدددداعر»المطبددددوعٌنوهددددً:

الجدداهلً،أّنهددداكانددتمعدددانًواضددحةبسدددٌطةلددٌسفٌهددداتكلّدددف

رعدددننفسددده،الإغدددراقفدددًالخٌدددالسدددواءحدددٌنٌعبدددوالبعددددو

«أوحٌنٌصّورماحولهمنالّطبٌعة
2
 إحساسه.

 

 

        

                                                           
لتددراثالنقددديوالباغددًعنددداجددابرعصددفور،الصددورةالفّنٌددةفددً 1

م،3998العدددددرب،بٌدددددروت،المركدددددزالثقدددددافًالعربدددددً،ط:الثانٌدددددة

855ص
هلً،مصدددددردارالمعدددددارف،ط:شدددددوقًضدددددٌف،العصدددددرالجدددددا 2

839،دت،صالثامنة
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 :أـ جمالٌة المدح

المددددددحغدددددرضمدددددناألغدددددراضالشدددددعرٌةالتدددددًضدددددمنها

العدددددربمعدددددانٌهم،ووضدددددعوالهددددداحددددددودامدددددنجهدددددةاللّفدددددظ

والمعنددددىتعددددارفواعلٌهددددا،وقددددفا مددددديعندددددهددددذهالجمالٌددددة

خطدددأالخدددروجعلٌهدددافدددًالمعدددانًواأللفددداظ،وٌعلدددلذلددد مبٌنا

شعراألوائلوطرٌقتهمفٌها.معتقدٌمهالبدٌلمن

:ـالتقصٌرفًالمدحمنجهةالمعانً

قالأبوتمام:

َرب  وَناألَق  ده َطان  األَو  َعد  ل  َب  فههه ر  عه ن  َبىَولَك  ل ل قهر  د  الوه
1


ألّنددهنقددص»لددمٌددوّفأبددوتمدداممرتبددةالفضددلللممدددوح:

ويقرابتدددددهلدددددذوحمرتبدددددةمدددددنالفضدددددل،وجعدددددلوّدهالممدددددد

ومدددنعهمعرفدددهوجعلدددهفدددًاألبعددددٌندونهدددمولأعدددرفلدددهفدددً

«ذل عذراٌتوّجه
2


كٌددددفٌبددددذلالمددددرءلددددذويقرابتددددهالمددددوّدةوٌمددددنعهممدددداهو

الزملهددددا؟فبددددذلالمعددددروفسددددببمددددنأسددددبابالمددددوّدةولعلّدددده

ّددلددذويالقرابددةمنددهثددمأقددويسددببلهددا،وإذاكددانالمددرءٌتددو

                                                           
81دٌوانأبًتمام،ص 1
305ا مدي،الموازنة،ص 2
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معدددروففدددٌهم،فدددننكدددانهدددذاوصدددفاٌوجدددبعدددلالهدددوالٌج

المّزٌددددةمددددنجهددددة،إالأّنهددددذاالوصددددفالٌلبددددثأنٌتاشددددى

وبددددذل أمددداممندددعالمعدددروفل قدددربٌنوجعلدددهفدددًاألبعددددٌن،

فٌدددددهمدددددنٌتضدددددحأّنالبٌدددددتالٌصدددددلحألنٌكدددددونمددددددحالمدددددا

انتقددداصالممددددوحمرتبدددةمدددنالفضدددل،وأبوتمدددامخدددالفطرٌقدددة

.أنٌجمعواكلذل للممدوحعادتهمالعرباألوائلفمن

:وأصابالبحتريالغرض؛إذقال

ود  ده َرَمو   ٌ َغ َطىَنَوال  ع  مه ب  َ ن ل تهههَماَوره ن  م  ة َوَعَطاء  َمَود 
1


وقالاألعشى:

ف ًالنََبانَ أََرت  أَس  َوَقد  َحاَجَتَهات  ف س 

َماَنَفَعا دِّ الوه ره  ٌ َوَخ ت َاف  َدائ  َبع 
2


فددداتدددتمجمالٌدددةالمددددحفدددًالبٌدددتإالّإذاجمدددعبدددٌنالمدددودة

والعطددددداء،فهمددددداٌسدددددتلزمانبعضدددددهماكمددددداجمدددددعالبحتدددددري

واألعشىللممدوحهماذل فًالبٌتٌن.

                                                           
370دٌوانالبحتري،ج:األّول،ص 1

األعشددىمٌمددونبددنقددٌس،الدددٌوان،تددح:محمدددمهددديناصددرالددّدٌن 2

صم8551هددددددـ،3080انٌددددددة،بٌددددددروت،دارالكتددددددبالعلمٌددددددة،ط:الث

350
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:ـالزٌادةفٌهعنحّدالغاٌة

المدحوزادفٌهعنالغاٌدةومماخرجفٌهأبوتمامعنجمالٌة

قوله:المتعارفة

ن ً َوإ ن  ٌ ٌته اَماَح ر  َنص  َمده َسأَح 

لَمهأَن  د ألَع  الَحم  َعن  ر  َجل َنص  َقد 
1


فنّنددددهرفددددعالممدددددوحعددددنالحمدددددالددددذي»قددددالا مدددددي:

نددددبهللاعبدددادهإلٌدددهبدددأنٌدددذكروهبدددهوٌنسدددبوهإلٌددده،وافتددددتح

،وللعددددربفددددًفددددًأّولسددددورةبددددذكره،وحددددثعلٌددددهفرقانددده

رالمددددحمددداهوكثٌدددرفدددًكامهددداوأشدددعارها،مدددافٌهممدددنكدددذ

َمدوالمناستقّلالحمدللممدوح ٌهح  «رفعأحداأن
2


،وٌتجدداوزبهدداحددّدهاالموضددواتمددامفددًالمعددانًٌتٌددهأبددو

،بددلقدددهمددالغددرضحدددوغاٌددةالٌجددوزالخددروجعن،فلكددلهددا

مدددناونقصدددانا،ومهمدددابلدددغالممددددوحاذّمدددمدددتكدددونالّزٌدددادةفٌه

إالّأّنددهال؛فعددةوالمدددحةمدداٌسددتحقبهدداالرّصددفاةالكمددالوالمّندد

دددٌَ الحمددددـوقددددوهوـنددددبهللاالعلدددًالقددددٌرإلٌدددهعبدددادهعدددمّل ج 

                                                           
333،صدٌوانأبًتمام 1
368،صالموازنة 2
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كددددانمددددنالممكددددنأنٌرفددددعممدوحددددهعددددنالددددذمأوالمدددددحأو

.الّندي

قالالبحتري:

َنىَجلَل َت وَمة تهب  ره أهك  َعن  َقط  َخل ق  َجل  الن لَو  َديَوالَباس َعن 
1


بالممددددوحإلدددىأعلدددىاوطرٌقدددةالعدددربإذاأرادواأنٌصدددلو

.علىخصالهمراتبالمدحأنٌحمدوه

قالزهٌر:

؟أَ د  َحم  مه ن ٌن  َتاَمىف ًالسِّ ٌَ ال ث َمال  َداههَغَماَمة  ٌَ  ٌ اض  َسب َف  ٌ لَ
2


ـنقصالممدوحمنجهةاللّفظ:

قالالبحتري:

ه  د  ــصه ٌَ  َكَرم  َعن  ن ٌفه ـــــع  َوالَالت  هه عه د  ٌهر  له
الالَعذ 

3


لمعدددانًألفاظددداكدددلمعندددىمدددناعدددربفدددًجعلدددتاللقدددد

،فاٌعّبرعنالمدحبألفاظالذم.تخدمها

                                                           
65دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 1
2
،ٌوان،تدددح:علدددىحسدددنفددداعور،بٌدددروتزهٌدددربدددنأبدددًسدددلمى،الدددد

05م،ص3988هـ،3058رالكتبالعلمٌة،ط:األولى،دا
368دٌوانالبحتري،ج:األول،ص: 3
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والعنددددهبألفدددداظسددددواهمددددنالمعددددانً،فالمعددددانًقوالددددبولكددددل

منهاماّدتهالتًتشغلهوتؤّديمعناه.

دددددحبدددده»:قددددالا مدددددي وهددددذاعنددددديمددددنأهجددددنمددددامه

خلٌفدددةوأقبحددده،ومدددنذاٌعّندددفالخلٌفدددةعلدددىالكدددرمأوٌصدددّده؟

«إّنهذابالهجوأولىمنهبالمدح
1


،بتوظٌفددددهألفاظدددداالابتعدددددالبحتددددريعددددنجمالٌددددةالمدددددح

،وبدددذلالمعدددروفمددددحفهدددوٌعّندددفالخلٌفدددةعلدددىالكدددرمتلٌدددقبال

،بدددلسدددبٌلهتلٌدددٌنٌقدددةألفاظدددهكدددانمادحدددالٌسدددتهدددذهطرومدددن

المعدددددانًوجمٌدددددلوإرضددددداءنفدددددسالممددددددوحبحلدددددو،الجاندددددب

الغددددددرضمددددددنالمدددددددححمددددددلالممدددددددوحعلددددددىاأللفدددددداظ،إذ

سددددن،وألفدددداظالبٌددددت)العددددذللهددددقالحبددددذلالخهمددددناالسددددتزادة

التعنٌدددف،ٌصدددّده(وكدددأنهندددا مندددازاللخلٌفدددةٌمنعدددهٌردعددده

ندددهمندددازافدددًالكدددرموالعطددداءمددداهوآتٌدددهإالّأل*،فهدددوالٌدددأتً

،ولولمٌكنهنا منازالمابذلولماأعطى.

قولأبًتمام:؛ومثلذل 

َتن  اَسَعىَفاس  ت َسار  ًَزَلالش َرَفاق  الَمَساع  َتكهن  لَم  ًه ع  الَالس  َولَو 
2


                                                           
888ا مدي،الموازنة، 1
388دٌوانأبًتمام،ص 2
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أرادأبدددوتمدددامالمددددحفاسدددتعملمدددناأللفددداظمددداالٌصدددلح

سدددددعىفاسدددددتنزل)»إالّللهجددددداءفخدددددرجعدددددنجمالٌدددددةالمددددددح

دددد(الّشدددرفاقتسدددارا ٌّ بدددلهدددوعندددديهجددداءلدددٌسبدددالمعنىالج

،اسددددتنزلالّشددددرففقدددددصددددارغٌددددرشددددرٌف،ألّنددددهإذامصددددّرح

شددرٌفاشددرٌفا بدداءكددانأبلددغمدداوذلدد أّندد إذاذممددترجددا

وضدددعتمدددنشدددرف هبدددهأنتقدددول:قددددحططدددتشدددرف ،ّمدددتذ

هلدددولدددمٌسدددتنزلهماكدددان...كأّنددد(اقتسدددارا،وقددددوّكددددهبقولددده)

لدده،فهدداّقددال:ترّقددىإلددىالّشددرفاألعلددىفحددواهاٌكددونحاوٌدد

«أوبلغالّنجم،أوعاعلىالشمس
1
.

تمددامالددذيأرادأنٌرفددعمددنشددرفأبددالددمتسددعفاأللفدداظ

:ممدوحددددده،فحطدددددهمدددددنحٌدددددثأرادأنٌرفعددددده؛وهدددددوقولددددده

فدددًأيتمكدددنمدددنالشدددرفإذاسدددتنزلهفهدددودانمنددده(اسدددتنزل)

زولالٌسددددتعملفٌمدددداعدددداغٌددددربعٌددددد،إالأّنلفددددظالّنددددقبضددددته

عةوارتفدددعمدددنالمعدددانًالحسدددنة؛بدددلالندددزولٌددددلعلدددىالَضددد

فخددددرجبددددذل عددددنجمالٌددددةالمدددددحوالدددد والددددذيجدددداءعددددن،دنوِّ

العربقولالشاعر:




                                                           

380،385ا مدي،الموازنة،ص 1
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عه ق  ٌَ َكاَن َكَرم لَـو  ن  م  س  َقالش م  َفو  ده

وا َقَعده م  ه  د  َمج  أَو  م  ه  َدد  ؤ  م ب سه َقـو 
1


لأبوتمام:قو،منتعبٌرهالبعٌدعنالغرضالّصحٌحو

الن  َثره َوأَك  َوهه ق ظ  ٌَ َضاء  إ ع  رهاس  َمـس  لَهه وق َعـلَىَنائ ل 
2


خطددددأ،قولدددده)علددددىنائددددللددددهمسددددروق(»قددددالا مدددددي:

ٌهنٌلدددده،فكٌددددفٌكددددونمسددددروقامندددده؟وهددددل ألّننائلددددههددددومددددا

هكددددذا:أنٌجعددددلنائلددددهمددددأخوذامنددددهعلددددىٌكددددونالهجددددوإال

«طرٌقالسرقة
3


َق،ألّنذلددد غصدددب دددر  ٌهمددددحالمدددرءعلدددىشدددًءمندددهسه ال

فٌمددداٌملددد ،والٌددددلعلدددىطٌدددبالدددنفسمدددنأيوجددده،للمدددرء

َمدددَلالهجددداءلكدددانأولدددى؛ألّندددهٌددددلعلدددىأّن ٌهحمدددلَمح  وإّنمدددالدددو

تددهلّمددالددمتكددنعددنطٌددبخدداطروصددفاءسددرٌرةفهددًمندده ٌّ عط

بمنزلةالمالالمسروقمنصاحبه.



                                                           
،وفددددًاألمددددالً،ألبددددًعلددددًابددددنإسددددماعٌل387ص،الموازنددددة 1

الكتددددددبالعلمٌددددددة،ج:األول،صالقددددددالًالبغدددددددادي،بٌددددددروت،دار

منسوبإلىأبًجوٌرٌة.356
857دٌونأبًتمام،ص 2
385ا مدي،الموازنة،ص 3
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:جمالٌة الفراقب ـ 

مددددداٌعتدددددريو،البدددددٌنحدددددالأبدددددداالعدددددربفدددددًوصدددددف

والعندددداءالروحددددً،مددددنأوصددددافالحسددددرةإثددددرذلدددد المشددددتاق

ةواأللفددددداظالملٌئددددد،االمعدددددانًالحسدددددانلهدددددفجدددددّردواوالجسددددددي

بالعاطفة.

هددداتدددهالمعدددانًمبٌنددداجمالٌتاووقدددفا مدددديعنددددبعدددضه

تماموالبحتريفٌها،ومنتل المعانً:وخطأأبً

مشتاق:ـالّدمعتخفٌفعنال

قالأبوتمام:

مهلَب ٌد  ك  ،َوَذاَ حه ته  ٌ َعَو ار  م 
ثه م  َدهه ال َبع  َظَعنهواَفَكاَنبهَكاَيَحو 

َعة  لَو  َرة  ب َجم  ر  د  َهاب الد أَج  َفــــاؤه
ود إ ط  وَلَوقـه َداَدطه َتز  أَن  ع  م 

1


وهدددذاخدددافمددداعلٌدددهالعدددرب،وضدددّد»قدددالا مددددي:

مدداٌعددرفمددنمعانٌهددا،ألّنالمعلددوممددنشددأنالددّدمعأنٌطفدد 

جدددد،وٌعقدددب الغلٌدددل،وٌبدددردحدددرارةالحدددزن،وٌزٌدددلشدددّدةالوه

                                                           
81دٌوانأبًتمام،ص 1
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الراّحددةوهددوفددًأشددعارهمكثٌددرموجددود،ٌنحددىبددههددذاالنحددو

«منالمعنى
1


 نمدددطٌحددداولأبدددوتمددداماإلغدددرابفدددًالمعندددىوسدددلو

،فٌجعددددلمددددنالددددّدمعحطبدددداوندددداراتزٌدددددفددددًإٌقددددادجدٌدددددفٌدددده

الجمدددددرةفدددددًقلدددددبالمشدددددتاقوإذاكدددددانكدددددذل فعدددددامالبكددددداء

والنحٌددب؟لكددنالعددربكانددتتجدددفددًالبكدداءراحددةوَسددل َوة مددن

أثرالبٌنوعلىهذاالمعنىتتابعتأشعارهم.

قالامرؤالقٌس:

ـرَ ه  َرة مه َفائ ًَعب  ش  َوإ ن  اقـَـة 

ل  َعـو  مه ن  م  س  َدار  ـم  َدَرس 
ن  ع  َفَهل 

2


وقولذيالّرمة:

 َراَحة  ق به ٌهع   ع  م  َداَرالد  ح 
ان  لََعل 

الَباَب ل   ً ف ًَنج  ش  ٌَ  ،أَو  د  َنالَوج  م 
3




                                                           
360ا مدي،الموازنة،ص 1
91دٌوانامرؤالقٌس،ص 2

ذيالّرمدددة،الددددٌوان،تح:أحمددددحسدددنسدددبح،بٌدددروت،دارالكتدددب 3

888م،ص3995هـ،3035العلمٌة،ط:األولى
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وقالالفرزدق:

ا ٌَ الَتاَق  أَن  َظن  َتف ًَمن  ش  ٌَ ب ه  البهَكاَءلََراَحة  لََهاإ ن  َفقهل ته
1


وأحسنأبوتماماللّفظوأصابالمعنىإذسل سبٌلاألوائدل

فددًهددذاالمعنددى،فددًبٌددتفرٌدددشددبٌهبأبٌدداتالمطبددوعٌنمددن

الشعراء؛قالأبوتمام:

ٌَدَمَدام  َفر  ته َرم َنَثر  غ  المه ل 
َضث ق  لهَبع  م  ٌَح   عه م  َوالد  َظم 

تهن  لَم  ع 
2


للمشتاق:ة رَص ـالدمعنه

فالددددمعٌخفدددفمدددنشدددوقالمشدددتاق،وإذاكدددانكدددذل فهدددو

ناصددددرللمشددددتاقعلددددىشدددددوقه،ولددددٌسناصددددراللشددددوقعلدددددى

صدددرالشدددوقلدددمٌكدددنبدددرداوراحدددةبدددلكدددانهإننّالمشدددتاق؛ألّنددد

ومنهناأخطأأبوتمامفًقوله:؛عناءوحسرة

َوَواب ـلهه  ع  م  الـد  اههَطـل  َوة َفـلَـب  َدع  ق  و 
َرالش  اَناص  ٌَ  قههه َدَعاَشو 

3


أرادأّنالشدددددوقدعددددداناصدددددراٌنصدددددرهفلّبددددداه»قدددددالا مددددددي:

الددددّدمع،بمعنددددىأّنددددهٌخفددددفالعدددد الشددددوقوٌطفدددد حرارتدددده،

                                                           
الفددددرزدق،الدددددٌوان،تددددح:مجٌدددددطددددراد،بٌددددروت،دارالكتدددداب 1

015م،ج:الثانً،ص8556هـ3087العربً،
َضش890َدٌوانأبًتمام،ص 2 لهَبع  م  ح  ٌَ  عه م  َرم ،وعجزه:والد  غ  المه و  ج 
يَوَواب لهه 837،صمس 3 ر  ٌَج   ع  م  الد  اههَطل  َُ ب 

،وعجزه:َفلَ
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شدددتاقعلدددىشدددوقه،والدددّدمعإّنمددداهدددووهدددذاإّنمددداهدددونصدددرةللم

«هٌثلمهوٌتجّونهوٌكسرمنحّدهحربللّشوق،ألنّ
1


إذقلدددبالمعندددى؛حدددادأبوتمدددامعدددنجدددادةالشدددعراءاألوائدددل

مع،فهددددونصددددٌرهوظهٌددددرلددددهعلددددىفجعددددلالشددددوقداعٌدددداللدددددّ

لَجددددأإلٌددددهالمشددددتاق،وإنمدددداكددددانالدددددّ ٌَ معحربدددداعلددددىالشددددوق

بهعنحسرةالبٌنولوعةالفراق.شتاقفٌخففمال

وتبددعفٌددهأبدداتّمددامإذ،ولددمٌسددلمالبحتددريمددنهددذاالخطددأ

الالبحتري:ق؛استنصرفٌهالّدمعللشوق

 ع  مه وَجب أَد  جه
َقالل  لََهاالش و  ته َنَصر 

 ل  َوص  َقاب  َنف ًأَع  َماَتاََحق  َتَصر 
2 

قالأبوتمام:

 أََسَرت  َقة  َهافهر  لََقت  َقة أَط  ر  حه ـن  م 

ه َغَزله ر  ف ًَنح  ل 
َعذ  ن  ا،َوم  ب  َقـل 

3


دددأ وهدددومعندددىردئ؛ألّنالقلدددبإّنمددداٌَ»:قدددالا مددددي ههرهس 

دددههشدددّدةالحدددبّ ل كه م  ٌَ الالفدددراق...ومددداعلدددمأّنللفدددراقلوعدددةَو

                                                           
378ا مدي،الموازنة،ص 1
807دٌوانلبحتري،ج:الثانً،ص 2
ه َعَذله830دٌوانأبًتمام،ص 3 ر  ف ًَنح  َغَزل  ن  ،وعجزه:َقل ب اَوم 
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صددعبةونددارامحرقددةعندددورودهوفجأتددهفدداٌسددّمىذلدد أسددرا

والعاقددددة،وإّنمدددداٌسددددّمىمحنددددةتطددددرأعلددددىأسددددٌرالحددددب،

ورّبمدداقتلددهكمدداٌقتددلاألسددٌر،والفددراقإّنمددالددهلوعددةثددمتبددرد

ددد ٌَ «رسالحدددبد ندددارهوتخمددددوقتدددافوقتددداحّتدددى
1
خدددرجالبٌدددت

عنجمالٌةمعنىالبٌنمنوجهٌن:

،وإنمدددددددااألسدددددددرول:أّنالفرقدددددددةالتأسدددددددرصددددددداحبهااأل

ٌصددددلحأنٌكددددونمددددنمعددددانىالنظددددرةأواللّحظددددة،فهددددًسددددبٌل

ٌّم،وإنماالفرقةتقتلصاحبهاقتا. أسرالقلببالحبوالتت

هودوامتعلددددددقالقلددددددببددددددالمحبوب؛أّناألسددددددرالثددددددانً:

دالمأسدددوربنسدددٌانهٌدددفدددّ قعدددلالفرقدددةسدددبٌاإلدددىوالعدددربتج

وقدقٌل:إذاغابعنه؛الحبٌب

ن ٌ ٌلَل ًالخَس ن ٌه
فهل تَأ ٌَىفَت شَق رهًطهق تَل تَاوَمَههنٌَ بَي أ الن ولهطه

2




 

                                                           
370الموازنة،ص 1

،ولدددهفدددً:المؤتلدددفوالمختلدددف،تدددح370ي،الموازندددة،صا مدددد 2

ـكرنكددددو،بٌددددروت،دارالجٌددددل،ط:األولددددى م3993هددددـ،3033:ف

،منسوبإلىاألصّمالباهلً،ولفظالبٌتفٌه:58،ص

ٌسلًالمحبٌنطولالّنأيبٌنهموٌلتقًطرفأخريفٌأتلف
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 ـ جمالٌة الوصف ج 

 ـ وصف المرأة :أ

:دقةالخصروضمورالبطنـ    

أبوتمام:قال

 َرت  الَخاَخ َلَصوِّ أَن  لَو  ٌف  َناله  م 

َهاالَخاَخ له  ٌ َعلَ اَجالَت  شهح  لََهاوه
1


مددداإّنهدددذاالدددذيوصدددفهأبدددوتمدددامضددددّ»قدددالا مددددي:

نطقدددتبدددهالعدددرب،وهدددوأقدددبحمددداوصدددفبدددهالّنسددداءألّنمدددن

ٌن،أنتوصددددددفبأّنهدددددداتعددددددضفددددددً ددددددر  شدددددأنالخاخٌددددددلوالبه

األعضدددداءوالّسددددواعد،وتضددددٌقبددددهالّسددددواعد،وتضددددٌقفددددً

اتجدددولعلٌهدددافقددددأخطدددأ دددج  شه ،فدددننجعدددلخاخٌلهددداوه ق  دددوه األَس 

ـالددذيمددنشددأ نهأنالوصددفألّنددهالٌجددوزأنٌكددونالخلخددال

بالّساقـوشاحاجائاعلىجسدها «ٌعض 
2


إذاكانددددتالمددددرأةبمقدددددارمدددداَوَصددددَفَهابددددهأبددددوتمددددامفهددددً

ات ددح  شه جددولبددالقبحأولددىمنهددابالحسددن،ألّنددهجعددلالخاخٌددلوه

علدددددى،علٌهدددددا،لٌددددددلعلدددددىدقدددددةالخصدددددر والخلخدددددالٌعدددددض 
                                                           

803دٌوانأبًتمام،ص 1
381ـ388الموازنة، 2
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فكٌددددفحالددددهإذاكددددانجددددائا،الجسدددددالموضددددعالمعددددروفمددددن

،وإنّ؟علٌدددده ـوهددددومدددداٌغطددددًأعلددددىمدددداٌسددددتعملونالوشدددداح

ـ صددددرهاوعاتقهددداوظهرهددداحتدددىالعجزدددـوٌجعلوندددهالمدددرأة

ددد ٌَ ومدددنعدددادةالعدددربأنهددداالتكددداد»علدددىامتائهددداادلوجدددائال

الكشدددحودّقدددةالخصدددرإالّإذاذكدددرتمعددده ًّ تدددذكرالهٌدددفوطددد

مددتاءوالددّريعلددىمدداعّرفتدد اإلمددناألعضدداءمدداٌسددتحبفٌدده

كماقالذوالّرمة:

 ،َقل قه َصاَنة  كهوَرة ،َخم  ،َمم  َزاءه َعج 

 مهَوالَقَصبه ،َوَتم الج س  َشاحه َهاالو  ن  م 
1
»

2


عنجمالٌةالوصفولدمٌحسدنوصدفأبوتماموبذل خرج

، فكانهاجٌدالهداالمرأة،وجعلالخلخالعلٌهاجائامثلالوشاح

.قصرهاصفةللهٌفالفاأمقتمن

 وصف الحلم : دـ 

قالأبوتمام:    

 ل َمهه ح  أن  لَو  م 
ل  ًالح  َحَواش  َرق ٌقه

ده بهر  هه َتف ًأن   ٌ َ َماَماَر  ٌ ب َكف 
1


                                                           
33دٌوانذيالّرمة،ص 1
381الموازنة،ص 2
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والخطددددأفددددًهددددذاالبٌددددتظدددداهر،ألّنددددً»ا مدددددي:لقددددا

ماعلمددددتأحدددددامددددنشددددعراءالجاهلٌددددةواإلسدددداموصددددفالحلددددم

بالّرقدددددة،وإّنمددددداٌوصدددددفالحلدددددمبدددددالعظموالرجحدددددانوالّثقدددددل

والّرزانة؛كماقالالّنابغة:

ظَ َوأع  َبره اَوأَك  اَم  ٌ مهأَح  اَس ه َوَشاف ع   ٌ اإ لَ فهوع  اَوأف َضلهَمش  ـِّد 
2
»

3


تقددددررعندددددالعددددربأّنلكددددّلمقدددداممقددددال،فمقددددامالمدددددح  

ٌقتضدددددًمدددددنالمعدددددانًمددددداالٌقتضدددددٌهمقدددددامالدددددّذم،ووصدددددفه

للممدددوحبالّرقددةفددًالحلددمهددوتوظٌددفأللفدداظالهجدداءفددًمقددام

الوصددددف،وخددددالفالمدددددح،فخددددرجأبددددوتمددددامعددددنجمالٌددددة

االسدددتعمالالعربدددًفدددًوصدددفالحلدددم؛إذمدددنشدددأنهمإذاأرادوا

دددثفدددًعقدددد،الخددداطروسدددعة،واأحددددابالرزاندددةأنٌصدددف ٌّ والّتر

ووصددددفوه،األمددددورالحادثدددداتجعلددددوالددددهحلمدددداٌددددزنالجبددددال

قالاألخطل:؛قولتفًالابالعظمةوبالثب

َتَقاَدلَههم  ٌهس  الَعَداَوة َحت ى سه اإ َذاقََشم  اَم  أَح  َظمهالن اس  واَوأع  َدره
4


                                                                                                                                                    
336دٌوانأبًتمام،ص 1

النابغددددةالدددددبٌانً،الدددددٌوان،تددددح:حمدددددوطمدددداس،بٌددددروت،دار 2

71م،ص8555هـ،3086المعرفة،ط:الثانٌة
339الموازنة،ص 3
األخطل،األخطل،تح:مهديمحمدناصرالّدٌن،بٌروت،دار 4

356م،ص3990هـ،3030الكتبالعلمٌة،ط:الثانٌة،
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ولٌسلمحت أنٌتدأّولكدامأبدًتمداموٌدذهبإلدىأندهإنمدا

أرادالمجدداز،فا مددديالٌقددربالمجددازإالّإذاكددانمّمددااسددتخدمته

العددربأوكانددتهنالدد قرٌنددةمددنالمعددانًالثانوٌددةالتددًتقتضددً

والعدربلدمتتجدوزفدًوصدفالحلدممدنتخرٌجهعلىالمجداز،

العظموالّشدةإلىالّرقةوالقرٌنةتجمعبٌنبدابالمددحوالدّذمفدً

وصفالحلم.

 وصف الفر :هـ ـ 

:وصفالعنقـ     

قالأبوتمام:

ٌه  َناألََرا  َهاد  م  ا  َرة َجل سََجذ  ههَصخ  ن  اَم  َتالص  ،َوَماَتح 
1


،ولدددمتشدددبٌهعندددقالفدددرسبالجدددذافدددًأصدددابأبدددوتمدددام

إذجعلدددوه،جمالٌدددةالوصدددفالعربدددًلعندددقالفدددرسٌخدددرجعدددن

،قالذوالّرمة:لجذالٌدّلعلىالقّوةوالّتحّملكا

َدقه أش  ن   ٌ ب ٌـَ الص  ـَناء  أح  قه َعر  ههمه قهوده ٌَ  َسام  اج  الس  ا 
َكج ذ  َوَهاد 

2


شدددبهالجدددذابشدددجرةلّمدددالوصدددفعدددنجمالٌدددةاخدددرجو

هدددابأنّفددداتوصدددفشدددجرةاألرا سددداقهاوالأغصدددانها،األرا 
                                                           

،وفًالعجز:َخل َفبدلتحت357دٌوانأبًتمام،ص 1
388دٌوانذيالّرمة،ص 2
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،ألّنهدددامهمدددابلغدددتفدددًعظمهدددالدددنتصدددلإلدددىمماثلدددةجدددذوا

بدددداسفددددًإنكددددارهأنعوأصددددابأبددددوال»الجددددذافددددًاالمددددتاء

تكددددونعٌددددداناألرا جددددذوعا،وإنلددددمٌلخددددصالمعنددددى،ألّن

«عٌداناألرا التغلظحّتىتصٌركالجذواوالتقاربها
1


ب:نَوصفالذ ـ

قالالبحتري:

ح  َكَماسه ب َذَنب  ده ٌَ  َداءه َعن َبالرِّ

ف  ر  عه َكالق َناا  ف  ر  ب ل ،َوعه س  المه
2


هدددددذاخطدددددأمدددددنالوصدددددف،ألّنذندددددب»قدددددالا مددددددي:

،وإنمدددداّساألرضكددددانعٌبددددافكٌددددفإذاسددددحبهالفددددرس،إذامدددد

كمددداندددابمددداقدددربمدددناألرضولدددمٌمّسدددهاالممددددوحمدددناألذ

قالامرؤالقٌس:

ـَزل  َسب أع   ٌ لَ ض  َقاألر   ٌ فهَو ب َضاف 
3


«"أيفوقاألرضبقلٌل"فقالفوٌقاألرض:
1


                                                           
338ا مدي،الموازنة،ص 1

ا مددددديفددددًموازنتددددهلددددٌسفددددًدٌددددوانالبحتددددري،وأثبتددددهلدددده 2

878،ص
َجهه 3 َفر  َسد  َتهه َبر  َتد  َتإَذااس  وصدرالبٌت...َوأن 
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بتعدددددبددددالفرسعددددنمددددواطن،واأخطددددأالبحتددددريالوصددددف

،ومددددنالمتعددددارفعلٌددددهعندددددالعددددربفددددًالجٌددددادالجددددودةفٌدددده

،وإذاعّبددددروابددددالطولألصددددٌلةأّنذنبهدددداعددددناألرضمرفددددواا

دددااألرض فددداٌرٌددددونالطدددولالدددذيٌجعدددلمدددنالدددذنبمامس 

.الخللبٌنساقٌهٌغطًبهذيبلٌرٌدونوفرةالشعرال

قالامرؤالقٌس:

بهـر  ده ن  َجَهام  ب ه َفـر  د  َتـسه وس  الَعره ل   ٌ لهَذ
ث  م  لََهاَذَنب 

2


:إذقددددددددال؛ولمامسددددددددةاألرضوالبحتددددددددريأرادبددددددددالطّ

دددكالقندددااالمه ـ،وبدددذل ل بَس  وعدددمّخدددرجعدددنجمالٌدددةالوصدددف

بجعلدددهالدددذنبـالعدددربمدددنمعدددانًوصدددفالخٌدددلاّتفدددقعلٌددده

ااألرضوهذاخطأفًالوصفعندهم.مامس

:ـوصفالشعلة

قالأبوتمام:

ق  ر  الَمف  ب   ٌ َش ءه َبد  ه   ٌ َوَت لََهاف ًَصه  َفـلٌ  َكـأن  ـلَة نـَبـ ذ  َوب ـشهع 
3


                                                                                                                                                    
879ا مدي،الموازنة،ص 1
65امرؤالقٌس،ص 2
399أبوتمام،ص 3
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لددددمٌصددددبأبددددوتمددددامجمالٌددددةوصددددفالفددددرس،وللفددددرس

األصددددٌلعندددددالعددددربمٌددددزاتوصددددفاتٌظهددددرمددددنخالهددددا

وجودتددده،وقددددتفدددّننالعدددربفدددًتعددددادهدددذهالصدددفات،جمالددده

لََهددا(»لددٌسمنهددا:وعددّدأبددوتمدداممددا ٌرٌدددمدداتفددّرققولدده)َفلٌ 

منهدددددافدددددًصدددددهوتٌه،والّصدددددهوةموضدددددعاللّبددددددوهدددددومقعدددددد

الفدددارسمدددنالفدددرس،وذلددد الموضدددعأبدددداٌنحدددثشدددعرهلغمدددر

دددداهفٌنبددددتأبددددٌض،ألّنالجلدددددهاهندددداٌددددرق،و ٌّ أنددددتالّسددددرجإ

تدددراهفدددًالخٌدددلكلّهددداعلدددىاخدددتافشدددٌاتها،ولدددٌسبالبٌددداض

«المحمودوالالحسنوالالجمٌلفهذاخطأمنهذاالوجه
1


لددددٌسدلددددٌاعلددددىجمددددالوجددددودةالّصددددهوةٌددددل ل فبٌدددداضفَ

فٌدددهالفدددرس دددة  ٌَ ق  بدددلهدددوأمدددرحدددادثمنشدددأه،والهدددوطبٌعدددةَخل 

،وهدددوممددداٌشدددتر فٌدددهجمٌدددعالخٌدددل،فددداعلٌدددهاللّبددددأثدددر

دددمددنالددّردئ،وإنمدداموضددعالشددعلةفددًالفددرس ٌّ ٌفددرقبددهالج

جودهمددددافٌددددهلددددٌسدلددددٌاعلددددىوالناصددددٌةوالددددّذنب،وحّتددددى

وهدددوخطدددأ»الدددّرداءة؛قدددالا مددددي:علدددىجودتهدددابدددلعامدددة

وهدددددوأنجعلدددددهشدددددعلة،والّشدددددعلةالتكدددددونإالّفدددددًالناصدددددٌة

                                                           
391ا مدي،الموازنة،ص 1
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،وهدددوأنٌبدددٌضوناحٌدددةمنهدددا،فٌقدددالفدددرسأشدددعلأوالدددّذنب

«وشعاءوذل عٌبمنعٌوبالخٌل
1  

 ـ وصف الخمر:و

قالالبحتري:

َجاَجَة ف ًالز  نهَهافٌَهخ  قَلَو  َهاف ًالَكـفِّ إَناء َكأن  ر   ٌ ب َغـ
ـائـ َمة 

2


ددددب لددددوملدددد اإلندددداءد »قددددالا مدددددي: الكانددددتهددددذهحالدددده،س 

والمعنددددىعنددددديصددددحٌحالعٌددددبفٌدددده،والقدددددح،وذلدددد أّن

الّرجددلقددددّلبهددذاالوصددفعلددىأّنشددعااالّشددرابفددًغاٌدددة

الغلبدددة،وأّنالكدددأسغاٌدددةفدددًالّرقدددة،فاعتمددددأنوصدددفاإلنددداء

«ومافٌهوصفالهٌئةعلىماهًعلٌه
3


،فدددًاإلنددداءرابوهدددوالّشدددشدددّدةٌرٌددددالبحتدددريوصدددف

وسددامتهمددنالكدددر،فجعددللونددهغالبدداعلددىالكددأسالمحمددول

ٌشدددداهدالشددددرابمحمددددافددددًفٌهددددا،حتددددىوأّنالندددداظروكأّندددده

الكدددفدونإنددداء،فدددالبحتريأبدددداصدددورةجمالٌدددةٌصدددّورفٌهدددا

صفاءالّشرابودّقةالّزجاجةالمحمولفٌها.

                                                           
391ا مدي،الموازنة،ص 1
0دٌوانالبحتري،ج:األول،ص 2
885نة،صالمواز 3
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واعتبدددرآخدددرونأّنالبحتدددريخدددارجعدددنجمالٌدددةالوصدددف

إالّإذاكانددددتتحمددددل،ورأواأّنالكددددأسالٌكددددونكددددذل حالهددددا

ـوهددو دّلعلددىلددونلددٌسبناصددعتددحمرةمشددربةسددواداودبسددا

ـدددد
1
وهددددذاخددددافمدددداأرادهالبحتددددريوهددددوالنقدددداوةوالنصدددداعة

:وٌعلددددددددلا مددددددددديوصددددددددفالبحتددددددددريوٌصددددددددّوبهفٌقددددددددول

اشددددددتّدر دَمددددددنالَكددددددت مَل فالّزجاجددددددةإذارقددددددتَوَصددددددَفتوَسدددددد»

صددددفاؤهاوبرٌقهددددا،فددددنذاوقددددععلٌهدددداالّشددددرابالّرقٌددددقاّتصددددل

ٌّن الّشددددعاعان،وامتددددزجالضددددوءان،فلددددمتكددددنالزجاجددددةتتبدددد

افدددًللّنددد ر  اظر،ولدددوصدددببنادبسددداأوعسددداأولبنددداأومددداءَكدددد 

علدددىالنددداظر؛ألّنإنددداءهدددذهصدددفتهفدددًالّرقدددةلمددداخفدددًاإلنددداء

ٌاءٌّتصددددلبشددددعاااإلندددداءهددددذهاألشددددٌاءالشددددعاالهدددداوالضدددد

«وضوئه
2


 وصف الدٌار :زـ 

قالأبوتمام:

                                                           
ابددددنمنظددددور،لسددددانالعددددرب،القدددداهرة،دارالمعددددارف،تددددح: 1

،ابددددددنفددددددارس3181مجموعددددددةمددددددناألسدددددداتذة،مدددددداّدة)دبددددددس(،ص

155مقاٌٌساللّغة
17ا مدي،الموازنة،ص 2
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الت َصاب  َن   َحس  س  َجـن أَداَرالبهؤ  ت  ر  َفـص   ً ـٌم ًإلَ ع  الن  ات 
1


وقولددده:"فصدددرتجّنددداتالنعدددٌم"معندددى»قدددالا مددددي:

حسددددن،ولكددددنفٌددددهإسددددرافأنٌجعددددلداراخلددددتمددددنأهلهددددا،

«وسّماهاداربؤسوهوبا فٌهاجّناتالّنعٌم
2


ددداإلسدددراففدددًالمعندددىحاصدددلفدددًالجَ ،بدددٌنمتناقضدددٌنع م 

فددددداٌتصدددددّورأنٌجمدددددعفدددددًوصدددددفداربدددددٌنصدددددفةالبدددددؤس

وكٌدددفٌبكدددًفٌهددداجّنددداتالنعدددٌموقددددكاندددتلدددهدار،عدددٌموالنّ

.جمالٌةالوصفإذأسرففًالمعنىفخرجعنبؤس

اركاندددتداربدددؤسعلٌدددهفدددًومدددنالممكدددنالقدددولأّنالددددّ

ثدددمهددًا نلددهدارٌدددريحددٌنكدددانمقٌمددابهددا،زمددنمضددى

ددددعنهددداواشدددتاقأٌامهددداالخدددوالًفٌهددداجنددداتالنّ ،عدددٌم،لّمددداَبعه

رأيفٌهدداالّنعددٌمبعدددالَشقددـوةلمدداعاٌنددهمددنفراقهددا،وقدددأتددىفدد

بمثلهذاالمعنىالبحتريفقال:

وَما سه ره ت  ر  ص  َباب  األح  ًَ اَمَغان  ٌَ

َملهوَما يف ٌ   د  ن  ع  ره ه  َوَغَداالد 



                                                           
873دٌوانأبًتمام،ص 1
853الموازنة،ص 2
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 سه َفالبهـؤ  َوقَألـ     ٌ َصـَت ـعـَر 

ـ ـــــــــ ن كه وَد  ن ًَجـن ة   ٌ ب َعـ ـَمـــاــــــت  َنعـٌ 
1


البحتريالّدارمحّلبؤسبعدأنكانتلهجّنداتالّنعدٌم،جعل

ن؛فَبعدددأنناألحّبددة،فالوصددفانغٌددرمتقددابلٌل َمددافقدددهبفقدددهامدد

اكدانٌجددفٌهدااألحبدة،صدارتداربدؤسكانتجنداتالنعدٌملََمد

 بعدأنأتىعٌهاالّدهروأخاهاوجعلهارسوما.

 ـ وصف العطاٌا :ح 

قالالبحتري:

ا ٌَ الَعَطا ن  ه  ر 
ف ًإث  َضح َكات 

ه  ود  عه َلره َقب  َحاب  الس  وقه َوبهره
2


مقدددددامالعطاٌدددددا،لّرعدددددودوقدددددالواأقددددداما»ا مددددددي:قدددددال

وإّنمددداكدددانٌنبغدددًأنٌقدددٌمالغٌدددوثمقدددامالعطاٌدددا،وهدددذاجهدددل

ممددددنقددددالبمعددددانًكددددامالعددددربومعنددددىالّتمثٌددددلفددددًالبٌددددت

صدددددحٌح،ألّنالّرعددددددمقّدمدددددةالغٌدددددث،وقدددددّلرعددددددالٌتلدددددوه

المطر...وأظّنهماجمٌعاأخذاالمعنىمنقولاألعشى:

                                                           
803دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 1
369األول،ص،ج:مس 2
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ـ ـــ ٌَمَكَمااس الَكر  له ز  َتن  س  ٌَ  ره دـَباَـَوالشِّع  الس  دَحاَبة  الس  دـده َزَلَرع  ــــَتن 
1


"
2


جدددرتسدددّنةالعدددربفدددًوصدددفالعطاٌددداوتمثٌلهدددابالغٌدددث

والمددداءالمنهمدددرتعظٌمدددالشدددأنهدددذاالفعدددل،ومددددحالفاعلددده،إالّ

المددددحإذأّنالبحتدددريفدددًرأيبعدددضالّنقدددادخدددرجعدددنجمالٌدددة

هلهدددابدددالرعودتمثٌلدددعدددودمدددثاعدددنالعطاٌدددا،إالّأّنجعدددلالر

؛العددددربوتددددبعهمفددددًذلدددد المتحدددددثونصددددحٌحعلددددىمددددذهب

الٌتبعدددددهمطدددددر،فلدددددمٌخدددددرجألّندددددهقدددددّلأنٌكدددددونرعددددددثدددددم

البحتددددريعددددنجمالٌددددةالمدددددحبوصددددفهالعطاٌدددداوتمثٌلددددهلهددددا

بالّرعود.

وقالبشاربنبرد:

َتا َفَدر  ه   ٌ يَراَحَت ـر  ع  ب ش  ته َحـلَب 

ـد  ع  َعلَىالر  َحابه الس  ا،َكَماَدر  َسَماح 
3




                                                           
(356دٌواناألعشى،ص 1 ده (بدل)َرع  ده ،وفًالعجز:)َبع 
887ص،الموازنة 2

بشددداربدددنبدددرد،الددددٌوان،تدددح:الّطددداهربدددنعاشدددور،القددداهرة، 3

لترجمدددددددددددددددددددددددددة،ج:مطبعدددددددددددددددددددددددددةلجندددددددددددددددددددددددددةالتدددددددددددددددددددددددددألٌفوا

385،صم3957هـ،3176الثالث،
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 :راحة المطًـ الوقوف للّسؤال ال إلأ

قالالبحتري:

َطاَهاَكاَلهَها َنىخه أد  ٌَسَقد  الع  ق ف 

دَ َؤالهَوَسل  َفاَ سه ش  َديإن  ع  َهااَرسه
1


لددددمٌصددددبالبحتددددريمعنددددىالعددددربفددددًالوقددددوفعلددددى

لدددمٌقدددف»الّطلدددل،وخدددرجعدددنجمالٌدددةغدددرضالوقدددوف؛فهدددو

سدددؤالها،وإّنمددداوقدددفلسدددؤالالدددّدارالدددذيتعدددّرضألنٌشدددفٌه

«إلعٌاءالمطً
2


بعٌدددره،ف دددده َوَجه  مددداأوقدددفالبحتدددريعلدددىالدددّدارإالَّتَعدددبه

علددددىالددددّدا  ً رجهدددددناقتدددده،ولكددددنسددددؤالومدددداأوقددددفالَعَرب دددد

،وتفقددددمدددواطناألحبددداب،فشدددّتانبدددٌنغدددرضالبحتدددريالدددّدٌار

وغرضالعربً

الّسدددددؤالأوقدددددعفدددددًالدددددّنفسإّنجمالٌدددددةالوقدددددوفألجدددددل

لكٌدددان،وأٌدددنذلددد مدددنوقدددوفلدددٌسالتحرٌكددداللعاطفدددةوهدددزّ

هجاندددةغاٌتدددهإالّاسدددترجااالدددّنفسمدددنطدددولالمسدددٌر،ومدددازاد

الغرض،هوأّنهجعللوقوفهعلتٌن:

                                                           
357دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 1
880ي،الموازنة،صا مد 2
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ددددٌَسَقددددتعددددبالّناقددددةوهوصدددددرالبٌددددت: الع  َنددددى"ق ددددف  أد  د 

َطاَهدددداَكاَلهَهددددا"،وسددددؤالالدددد خه ّداروهددددوعجددددزالبٌددددت:"َوَسددددل 

ددؤَ ددفاََ سه ش  َديإن  ددع  سددؤالالهَها"،فقددّدمتعددبالناقددة،علددىَداَرسه

فزادمنإفسادالمعنى.الّدار،

معنددىالوقددوفوزادعلٌددهمعنددىوقدددأبددداأبددوتمددامفددً

آخرأضفىعلٌهبعداجمالٌا.

قالأبوتمام:

 ل  ز  َقَ َفان  َشو  كهف  ٌَ  وفه قـه َسالوه  ٌ لَ

لَل  ب  ٌَ  ع  لََ ب ـالَمَدام  َغـلٌ  ل 
ـ له َواب

1


لدددددمٌكتدددددفأبدددددوتمدددددامبدددددالوقوفعلدددددىالدددددّدٌار،ورأيأّن

لدددنٌهددددأحّتدددىٌندددزلوٌطٌدددلالبكددداءغلٌلددده ل  علدددىالّشدددوق،لٌدددده

،وكدددّلتلددد مدددنالمعدددانًالتدددًتدددرادمدددنالوقدددوفوحرقدددةالقلدددب

فدددنندّلعلدددىذلددد بدددالّنزولفدددابدددأسبدددهلمددداٌحملدددهمدددنبعدددد

نفسددددًأكثددددرداللددددةمددددنالوقددددوف،وعلّددددقا مددددديعلددددىهددددذه

«وهذامعنىظـرٌف»الّزٌادةبقوله:
2


 

                                                           
لهل 885دٌوانأبًتمام،ص 1 ب  ٌَ مهوا َف ا ب الد  َغلٌ  لهل  ،وفًالعجز:َتب 
136الموازنة،ص 2
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ًّ والتعرٌج إلى الّدٌار:ب   ـ الط

قالأبوتمام

نَ ـٌـَداأَمَواط  َصع  لَههن  ب  د  َنن  ق اَولَم  َشـو  ر  َنزه يلَم  و 
َنط  ان  ٌَ الف ت 

1


قٌدددلالعدددربالتقصددددالدددّدٌارللوقدددوفعلٌهدددا،»قدددالا مددددي:

وإّنمددداتجتدددازبهدددا،فدددننكاندددتواقعدددةفدددًسدددننالطرٌدددققدددال

فدددًالوقدددوفلصددداحبه:قدددفوقفددداوقفدددوا،وإن الدددذيلدددهأَرب 

نالطرٌددققددال:عوجددا،وعّرجددا،وعوجددوا،لددمتكددنعلددىسددن

«وعّرجوا
2


ٌارللوقدددوفعلٌهدددا؛العدددربالتشدددّدالّرحدددالقاصددددةالددددّ

سدددننها:الطرٌدددقوتعدددّرجعلٌهددداإذاهدددًأتدددتعلدددىلكدددنتطدددوي

وكدددذل أرادأبدددوتمدددامفهدددولدددمٌركدددببعٌدددرهٌقصددددالددددٌاروال

مدددداحملددددهالّشددددوقإذمددددّرعلددددىمددددواطنندددددبلددددذل زٌددددارة،إنّ

فحملتددددهنفسددددهإلددددٌهمشددددوقافطددددويعلددددى،الفتددددّوةأهددددلالكددددرم

قددددال؛وفدددداءللعهدددددالددددذيمضددددى،ٌسددددلّمعلٌهدددداوٌسددددألهاالدددددٌار

ألّنهدددددمتددددذّكرواعنددددددمشددددارفتهاأوطدددددارهمفٌهدددددا،»ا مدددددي:

                                                           
وفٌه:)أمواقف(بدل)أمواطن(87دٌوانأبًتمام،ص 1
185ا مدي،الموازنة،ص 2
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اوّومبهدددداورأفنددددازعتهمنفوسددددهمإلددددىالوقددددوفعلٌهددددا،والّتلدددد

«ذل منكرمالعهدوحسنالوفاء
1


 ـ البكاء على الرب  :ج 

،جدددريعدددرفعدددنالعدددربأّنهدددمإذاوقفدددواعلدددىالدددّدٌار

ٌّامهددداوأهلهدددا،علدددىمدددافقددددوهمدددنتلددد الددددّشدددوقادمعهدددم ٌاروأ

ولقدددأجددادأبددوتمددامهددذاالمعنددىإذلددمٌكتددفبددأيدمددع،وإّنمددا

مصدددونعلدددىماٌجددددهمدددنوهدددوالدددّدمعال،قدددّدمأغلدددىدمدددعلدٌددده

.شوقللّربعوأهله

قالأبوتمام:

 ـب  َوَمـاَع  بهـع  أر  ن  ل َهام 
ث  َعـلَىم 

َواك ب  الس  مهوا  الد  وَنات  َمصه ٌلَـت  أذ 
2


قددددأنكدددر)مصدددوناتالدددّدمواالّسدددواكب»قدددالا مددددي:

بعضدددهم،وقدددالكٌدددفٌكدددونمدددنالّسدددواكبمددداهدددومصدددون،(

وإّنمددداأرادأبدددوتمدددامأذٌلدددتمصدددوناتالدددّدمواالتدددًهدددًا ن

                                                           
183،صالموازنة 1
05دٌوانأبًتمام،ص 2
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ددددلفظددداونظمدددا ٌّ سدددواكب،ولفظدددهٌحتمدددلمددداأراده،والبٌدددتج

«ومعنى
1


جمدددالًتمدددامفدددًبٌتدددهمددداتفّرقعنددددغٌدددره؛اجتمدددعألبددد

وافدددددقإذ،رائدددددقالعدددددالالنظمالددددد،ووحسدددددناللّفدددددظالمعندددددى،

جعدددلالدددّدمعمدددنالمصدددونحٌدددثالمعندددىالعربدددً،وأجدددادفٌددده

اءالّربدددعذرفإالّلغاٌدددةجلٌلدددة،فدددأظهرإزالمحتدددرزالدددذيالٌددد

ددةتدددّلعلددىوشددٌجةحمٌمددةبٌنددهوبددٌنالمكددانومددن ٌّ عاطفددةقو

،كددّلذلدد جددريبددهلفددظواعّمددارالمكددانفددًغددابراألزمددانكددان

اثدددددلسدددددجٌةالمطبدددددوعٌنفدددددًحسدددددن،ونظدددددمعدددددالرائدددددقٌم

صادقبماتوافقلدٌهممنلغة،مندونتكلّف.تعبٌرهمال














                                                           

115الموازنة،ص 1
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 الفصل الثالث :

 دراسة األدب من الخارج ) الّشكل(

المبحثاألول:جمالٌةاللّفظ

:جمالٌةاللّغةالمبحثالثانً

ٌّةالنحووالصرفالمبحثالثالث :جمال

:جمالٌةالّنظمالمبحثالرابع

:جمالٌةاإلٌقااالّشعريالمبحثالخامس
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تدددهوالعلدددلا،وٌقدددفعلدددىجمالٌٌبحدددثا مدددديمسدددألةاللّفدددظ

مخبدددرامّتخدددذامدددنشدددعرأبدددًتمددداموالبحتدددري،التدددًتتدددأّخربددده

فٌددددريأّناللّفددددظهددددوالوحدددددة،ٌسددددتنبطمنددددهأسسددددهالجمالٌددددة

وهدددوعنصدددرحٌدددويفدددًبٌئتددده،ٌسدددتمّدحٌاتددده،األساسدددٌةللّغدددة

فجمددددال،وإذاكددددانكددددذل تهددددااوعبددددرعاقوموتددددهمددددنخالهددددا

،وتددداولهاعلددىألسددنتفظددةراجددعإلددىشددٌوعهافددًالمجتمددعاللّ

دددهدددالدددٌسسدددويغرابتهدددافدددًتلددد البٌئدددةوبه،وقبحهالّنددداس هاد ع 

وكددددذل فّسددددروا»وهددددوالددددذيسددددّماهحوشددددًالكددددام:؛عنهددددا

حوشدددًالكدددام،وهدددوالدددذيالٌتكدددررفدددًكدددامالعدددربوإذا

«وردوردمستهجنا
1


 أـ حوشً الكالم :

،وذٌددوالمجتمددعالعباسددًعلددىجمٌددعاألصددعدةإّنتحضددرا

وخاصددةالشددعرالددذيمددابرح،الفنددونبشددّتىأنواعهدداوأصددنافها

؛تمعالعربًوطبقةالخلفاءخاصدةفسٌةعلىالمجسلطتهالنٌّزاول

األعاجممنالفدرسوغٌدرهممشاركةةشهدتإالّأّنالبٌئةالعباسٌ

إذ؛زاماأنٌؤثروافًصدرامةالفصدحى،وكانلفًقرضالشعر

.بدتبوادرالّنأيعنهاشٌئافشٌئا

                                                           
838ا مدي،الموازنة،ص 1
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لمتعدلتعبدرعدنعرابوماتحملهمنشظفالمعٌشةولغةاأل

وانتصارالحضارةلدممنالبذبولٌنالعٌشمبلغاكبٌراتبلغبٌئة

ٌّن،لكدنكدانهدذااالنتصدارعامداتنداول ٌكنخاصافدًمجدالمعد

أصبحكثٌرمدنالشدعراءـبقصددأوبغٌدرالحٌاةالماّدٌةوالعقلٌة،ف

قصدـٌستعملونلغةاألعدراببدلوحشدًلغدتهمٌعّبدرونبدهعدن

.روحالعصر

اءتلددد األلفددداظالتدددىقدددفموقفددداواضدددحاإزا مدددديًٌف دددل نه

فمدددنشدددأنالشددداعرالحضدددري»أضدددحتالتعبدددرعدددنبٌئتهدددا

أنٌدددأتًفدددًشدددعرهباأللفددداظالمسدددتعملةفدددًكدددامالحاضدددرة،

فدددنناختدددارأنٌدددأتًبمددداالٌسدددتعملهأهدددلالحضدددر،فمدددنسدددبٌله

لَدددهمدددنالمسدددتعملمدددنكدددامأهدددلالبددددودونالوحشدددً م  ح  ٌَ أن

الدددذيٌقدددّلاسدددتعمالهمإٌددداه،وأنٌجعلدددهمتفرقدددافدددًتضددداعٌف

مواضدددعه...فدددنّنالكدددامأجنددداسإذاأتدددىألفاظددده،وٌضدددعهفدددً

«منهشًءمعغٌرجنسهباٌنهونافرهوأظهرقبحه
1


فأجودهدددددامراتدددددبفدددددًالحسدددددن؛ٌجعدددددلا مددددددياأللفددددداظ

ودوندددهفدددًالجدددودةمدددااسدددتعملفٌددده،ماكدددانمتدددداوالفدددًبٌئتددده

الشددددداعرالغرٌدددددبالمتدددددداولمدددددنكدددددامالبددددددومعتفرٌقدددددهفدددددً

اعدددنالجمدددالماكدددانالغرٌدددبأكثدددره،وأبعددددهتضددداعٌفالشدددعر

                                                           
105،صا مدي،الموازنة 1
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،وفدددًاألخٌدددرمدددربطالفدددرسومددددارالمسدددألة،فدددالكامأجنددداس

،فدددددنذاقصددددددالمدددددتكلممخاطبدددددةالحضدددددرفلهدددددمألفددددداظهمالتدددددً

ٌدددددددركونمعانٌهددددددا،وإنقصدددددددمخاطبددددددةاألعددددددرابفلغددددددتهم

معلومدددة،وفدددًهدددذاتنبٌدددهمهدددمعلدددىمسدددألةالتبٌدددٌنواإلعتنددداء

ـالّشددددفويوال ـالمفهددددومالبالخطدددداب معلددددوملددددديمكتددددوب

لٌدددددةالتواصدددددلوالتدددددًتعددددددمددددددارالمسدددددتمعٌنحّتدددددىتدددددتّمعم

.الباغة

تائددددمظددددروفإّنمثددددلهددددذهاأللفدددداظالحوشددددٌةإنكانددددت

نددةبددأنتقددفدونالوصددولإلددىالباغددةبٌئددةماضددٌة،فهددًقم

ددد ٌّ مدددنالكدددام،إذتغ َصدددده رتطبٌعدددةتلددد البٌئدددةالتدددًهدددًالَمق 

،فكدددانالبدددّدوتحولدددتنظدددرةاإلنسدددانإلدددىالجمدددال،جتماعٌدددةاال

للّغدددددةبألفاظهددددداومعانٌهددددداأنتعّبدددددرعدددددنالواقدددددعانطاقدددددامدددددن

ة،مدددددعمراعددددداالّرؤٌدددددةالّشخصدددددٌةللّشددددداعروحاالتدددددهالنفسدددددٌة

المتلقًومستوياإلدرا اللّغويعنده.

وجعددلكثٌددرمددناللّغددوٌٌنشددٌوااللّفددظوبعدددهعددنالغرابددة

أولددددىإلدرا جمددددالاللّفددددظفددددًالبٌئددددةالمسددددتعملفٌهددددامقٌاسددددا

؛ثددددمٌتلددددوهغٌددددرهمددددنالشددددروطالتددددًمددددنشددددأنهاأنوجزالتدددده

فأّمدددداجزالددددةاللّفددددظفمددددالددددمٌكددددن»تحّسددددناللّفددددظأوتهّجندددده

ّمً؛ولكدددنمددداغربالمسدددتغلقالبددددوي،والالّسفسدددافالعدددابدددالمه
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اشدددددتّدأمدددددرهوسدددددهللفظدددددهوندددددأيواستعصدددددبعلدددددىغٌدددددر

«همإمكانهوهالمطبوعٌنمرامه،وت
1


لغرٌددبخروجدداااسددتعمالتمددامفددًتكلّددفأبددًعددّدا مدددي

عدددنجمالٌدددةاللّفدددظ،وانحرافددداعدددنالعمدددودالشدددعري،ومخالفدددة

لسنناألوائل.

ومنأمثلةاستعمالهللغرٌب:

قالأبوتمام:

األه قه تهَغرِّ َمم  إلَىه  اء  لَـج  ٌَسه ـ
أل  ـلَسه ـََساأه  َهااللٌِّ ٌِّ ـَدف ًآذ  س 

2


:وقالأبوتمام

ٌـره الَغـو  سه ـؤه ـَديلَـَهـااألب  أه  ـره  ٌ ٌـَابهـَجـ ي  الـَبـَجـار  ـن  هه
3




                                                           
هدددـ(،قواعددددالّشدددعر855،893أبدددوالحسدددنأحمددددبدددنٌحٌدددىثعلدددب) 1

،تدددح:رمضدددانعبددددالّتدددواب،القددداهرة،مكتبدددةالخدددانجً،ط:الثانٌدددة

61م،ص3995
363دٌوانأبًتمام،ص 2

البٌدددتالٌوجددددفًدٌدددوانأبدددًتمدددام،وأثبتدددها مدددديفدددًموازنتددده، 3

،وهددوفددًالوسدداطةبددٌنالمتنبددًوخصددومه،لعلددًبددنعبددد 13ص

الفضددددلإبددددراهٌموعلددددًمحمدددددالعزٌددددزالجرجددددانً،تددددح:محمدددددأبددددو

م8556هددددـ،3087ط:األولددددى،بٌددددروتالمكتبددددةالعصددددرٌة،البجدددداوي

89ص
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وقالأبوتمام:

ـَتـل ىَرأ ع  ٌَ  ح  ر  ل جه
ٌهوَسىكه ب َنَداَ  َطرَباألَسـاة  َدب ٌَسَقن  ب ـَدر 

1


األهلدددس:خفٌدددفاللّحدددم،واأللدددٌس:البطدددلالدددذيالٌبدددرح

مكاندددددددهفدددددددًالحدددددددربإالوهدددددددومنتصدددددددرفهتددددددداناللّفظتدددددددان

ـ ـجمددددعبجٌددددرة مسددددتكرهتانإذااجتمعتددددا،أمدددداالبجٌرٌددددة

والّدردبٌسمنأسماءالّدواهً
2


إالّ،ىاسدددتعمالمثدددلهدددذهاأللفددداظعلدددبددداتمدددامومددداحمدددلأ

فخددرجبددذل عددنجمالٌددة،مددناسددتعمالهوإكثددارهتتّبددعالغرٌددب

فاسددددتغربأبددددوتمدددداممعنددددىالكلمددددة»قددددالا مدددددي:فددددظ؛اللّ

فدددددأتىبهدددددا،وأحدددددّبأنالتفوتددددده؛؛فمثدددددلهدددددذهاأللفددددداظال

ٌسددددتعملهاشدددداعرمتقددددّدمإالّأنٌددددأتًفددددًجملددددةشددددعرهمنهددددا

«اللّفظةواللّفظتان،هًفًشعرأبًتمامكثٌرةفاشٌة
3


 :كراهة الّثقل ـ ب 

لددددٌسٌعنددددًاشددددتهاراللّفددددظوكثددددرةاسددددتعمالهأّنددددهٌقددددعأبدددددا

موقعددداملٌحدددامدددنالتركٌدددب؛بدددلمدددناأللفددداظالمسدددتعملةمددداإذا

                                                           
118دٌوانأبًتمام،ص 1
2
888ا مدي،الموازنة،صانظر
881،صمس 3
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اجتمدددعبعضدددهبدددبعضأورثذلددد ثقددداعلدددىاللّسدددانوصدددعوبة

فًالّنطقلقربمخرجهمماٌفقدالتركٌبجمالٌتهورونقه.

ومنذل قولأبًتمام:

نَ ةه  ٌ ر   ٌ بهَج لََهاَوإ ن  ته َجأر  اَبت 

َلالَجلَـده ه  تهؤ  يَفاس  َريَجلد  إلَىذه
1


فقدددال:"بجٌرٌدددة"و"جدددأرتلهدددا"وهدددذه»قدددالا مددددي:

األلفدددددداظوإنكانددددددتمعروفددددددةمسددددددتعملةفنّنهدددددداإذااجتمعددددددت

«استهقبحتوثقلت
2


قولأبًتّمام:؛ومثلذل 

 َ َجَرائ ًَقد  سه تهم  لهوَنَوأن  ذ  َتع  َكم  َتف ًالَغل َواء   ٌ َب أر  ئ ب  ات 
3


:تقدٌم الفصٌح على األفصحـ ج 

قالالبحتري:

َعلِّى َلأو  َعالَقو  ج  َتر  َعل َهاأن  أق م 

َنالَخَبل  َضَماب ًم  ف ٌَهاَبع  أهَخلِّفه
1


                                                           
118دٌوانأبًتمام،ص 1
2
888الموازنة،ص
30دٌوانأبًتمام،ص 3
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ه"وهددددذاأٌضددددابٌددددتردئالّصدددددرلفظدددد:قددددالا مدددددي

لعلّهددددداترجدددددعالقدددددولأوقدددددفومعنددددداه،ألّندددددهأرادأنٌقدددددول:)

مكدددانقدددفولٌسدددتهدددذهاللّفظدددةنائبدددةعدددنلعلدددً(فقدددال:)أقدددم(

لٌسددددتمددددنالوقددددوففددددًشددددًء...وقددددالتلدددد ،ألّناإلقامددددة

وهمددددداوإنكانتدددددالفظتدددددٌنعدددددربٌتٌن،فلعدددددلّ)علّهددددداأوعلّدددددى(

أحسددددنمددددنعددددّلوأبددددراوزادمددددنتهجٌنهدددداأّنددددهكّررهددددافددددً

«المصراا
2


خرجبٌتالبحتريعنجمالٌةاللّفظلوقوعهفًعلتٌن:

لمعنددددىالفددددظوهمددددافددددًكدددداناألولددددى:اسددددتعمالهلفظددددام

ظالقٌدددداممكددددانالوقددددوف،مددددعأّنهمددددان؛فاسددددتعمللفددددمختلفددددا

ا خدددروالٌنوبدددانالٌددددّلأحددددهماعلدددىمتغددداٌرانفدددًالمعندددى

عنبعضهمافًالمعنى.

الثانٌدددددددة:تقصدددددددٌرهفدددددددًاسدددددددتعمالاألفصدددددددحوإنكدددددددان

وهددددًلفددددظفصددددٌحمددددع(عددددلّ)المسددددتعملفصددددٌحا؛فاسددددتعمل:

.(لعّل)غةالفصحىوهًوجوداللّ



                                                                                                                                                    
387ص،دٌوانالبحتري،ج:الثانً 1
115الموازنة،ص 2
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 : المعتاد غٌرلفظه على إرادة المعنىـ د

قالأبوتمام:

 ل د  المه َبع  ر  أل  الح اَت  بهعه أر  َعـَفت 

ٌم  ـّلَهـض  َبة الَقـدّل كه ـر  غ  مه ـح 
الَكش 

1 

فدددًقدددولالّشدددعراءالمتدددأخرٌن)مغربدددةالقدددّد(»قدددالا مددددي:

غرٌددبالحسددن،وغرٌددبالقددّد،والكلمددةإذالددمٌددؤتبهدداعلددى

«لفظهاالمعتادهّجنتوقّبحت
2


مكدددان(القددددّ)هخدددرجأبدددوتمدددامعدددنجمالٌدددةاللّفدددظاسدددتعمالَأ

وابتعدددددعددددنالمعنددددىالمسدددتعملفددددًوصددددفالقبددددٌح؛(الحسدددن)

.عندالعربإذدّلعلٌهبـ"غرٌبالحسن"

ومثلهذااللّفظفًعدمالّشهرةوالحاوة؛قولالبحتري:

لهولََها أَلهطه َنس  ار  ق َفاف ًَمَغان ًالد 

لهولََها الا ئ ٌَنَكانهواحه َفر  الن  َعـن 
1


                                                           
(381دٌوانأبًتمام،ص 1 َبة  ر  غ  (بدل)مه

ولَة  ده وفًالعجز:)َمج 
189الموازنة،ص 2
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ددد،مددنأجددلقولددهوهددذااالب»قددالا مدددي ٌّ تددداءلددٌسبالج

،ولٌسددددتالفظددددةلٌسددددتبددددالحلوةوالالمشددددتهاةألنهدددد)الاّئددددٌن(

«مشهورة
2


إّنحددددرصالشددددعراءعلددددىانتقدددداءألفدددداظهمووضددددعهافددددً

نهددددداعدددددادبهددددداعنكدددددّلمددددداٌهجّأماكنهددددداالمناسدددددبةلهددددداواالبت

مدددنجهدددةبنٌدددةالحدددروفأومدددنجهدددةشدددهرتهاسدددواء؛وٌفسددددها

،لٌبعددثفددًالكددامجمدداالٌزٌدددمددنأثددرهعلددىنفددسوغرابتهددا

.له،وحسناستقبالهالسامع

 هـ ـ الّزٌادة الحسنة: 

قالالبتحتري:

 َعلَىأَضم  ق  َبر  ن  تهَ هللام  َنَشد 

َفالَعلَم  ن 
اَسـق ٌَتَجنهوَبالَحز  لَـم 

3


دددددالمعنددددى»قددددالا مدددددي: ٌّ وهددددذاالبٌددددتبددددارااللّفددددظج

«(نشددددت هللا)وزادفدددًجودتدددهقولددده
4
أنفدددابدددأسبالشددداعر

                                                                                                                                                    
(بدل،397دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 1 س  وفًالعجز:)اإل ن 

) َفر  )الن 
181،صا مدي،الموازنة 2
860،صدٌوانالبحتري،ج:الثانً 3
105،صا مدي،الموازنة 4
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فنّنددده(نشددددت هللا)لفدددظٌضدددٌفاللّفدددظفٌحسدددنفدددًالكددداممثدددل

،وخاصددددةلّمدددداجعلددددهمسددددتهّلجددددودةوبهدددداءابٌددددتمعنددددىالزاد

،عٌددهسدددمعههلفدددتالّسددامعبلطددفالكدددامحتددىٌرفكأّندد،الصدددر

.وٌوصلإلٌهمراده
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 عند اآلمدي: الّطباقصورة الجنا  و

إّنمدددددنأبدددددرزالقضددددداٌاالتدددددًاحتددددددمحولهددددداالّصدددددراا

،افتتددددانَعركددددةالنقدٌددددةبددددٌنالقدددددٌموالجدٌدددددأتددددونالمتكددددوحر 

أّن،والشدددددّ المحددددددثٌنبصدددددورةالّطبددددداقوالجنددددداسالّشدددددعراء

وأبدددرزمددداٌنبئددد »فدددًالكدددامرونقدددالهدددذهالصدددورةالجمالٌدددة

عددددنجمددددالاللّغددددةوموسددددٌقاها،مددددافٌهددددامددددنألددددوانبدٌعٌددددة

دددةأولفظٌدددةعدددنطرٌدددقالكلمدددةوأختهددد ٌّ اأوالكلمدددةوضدددّدهامعنو

،نلحددددظاألضددددادفددددًالّطبددداقوالمقابلددددةكمددددافدددًسددددٌاقواحدددد

،فدددًسدددٌاقٌنسدددابفدددًحدددظالمماثلدددةفدددًالجنددداسوالمشددداكلةنل

«نافروالٌعترٌهاضطرابسامةالٌشوبهت
1


:الجنا  ـأ

ٌّنمواطندددهالمقبولدددة     دددةالجنددداسٌبددد ٌّ وقدددفا مدددديلدددديجمال

مدددنغٌرهدددا،والٌخفدددىعلدددىالّدارسدددٌناألثدددرالموسدددقًالدددذي

ٌبعثددهالجندداسفددًأذنالّسددامعٌنممدداجعلددهمحددّلعناٌددةالكثٌددر

ألّفددددوافددددًمددددنالشددددعراءوالكّتددددابالمحدددددثٌن،والّنقددددادالددددذٌن

.الباغةالعربٌة

                                                           
عبدالقادرحسٌن،فّنالبدٌع،القاهرة،دارالّشروق،ط:األولى، 1

9م،ص3981هـ،3051
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وهدددومددددا»ٌوضدددحا مدددديمفهدددومالجندددداس؛إذٌقدددول:

«اشددددتّقبعضددددهمددددنبعددددض
1
فٌندددددرجتحددددتهددددذاالتعرٌددددف

المشدددددتر اللّفظدددددً:وهدددددواللّفدددددظالواحددددددٌحمدددددلعدددددددامدددددن

وٌشدددملكدددذل اشدددترا كلمتدددٌنفدددًصدددورةاللّفدددظ،،المعدددانً

.واختافهمافًالمعنىدونإٌرادلمعنىالمشتر اللّفظً

وٌقررا مديأّنهذهالصورةلٌستبدعامنصنعالّشعراء

فدً»المحدثٌن،كانلهمالسبقفٌهاعناألوائدل،بدلالجنداس:

منددهفددًالقصددٌدةالبٌددتأشددعاراألوائددلموجددود،لكّنددهإّنمدداٌددأتً

الواحدددوالبٌتددان،علددىحسددبمدداٌّتفددقللشدداعر،وٌحضددرفددً

خاطره،وفًاألكثرالٌعتمده،ورّبماخادٌوانالشاعرالمكثدر

دددَريفٌدددهلفظدددةواحددددة «منددده،فددداته
2
هدددذامدددذهبالقددددماءفدددً

وٌحضرفدً،؛أّنهٌردفًأشعارهمحسبماٌّتفقلهمفٌهالجناس

هٌنعددددمفدددًأشدددعارولعلّددد،علدددهفأوتتّبدددهممدددندونتكلّدددخدددواطر

،وفٌماٌلًتظهراألسسالتدًٌحسدنباسدتعمالهاالجنداسبعضهم

والطباق





                                                           
859الموازنة،ص 1
833،الموازنة،صمس 2
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 الكــــّم : أسا ـ 

ا مددددددديلٌبددددددٌنجمالٌددددددةلٌددددددهإّنأّولمقٌدددددداسٌقددددددفع

أبدددًعلدددىشدددعرالجنددداس؛هدددومقٌددداسالكدددّم؛ولدددذل تدددراهٌقدددف

تمددامرافضددالكثٌددرمددناسددتعماالتهللجندداس،فددأبوتمددامٌجانددب

وارثعددددنالعددددرب،وٌتكلّددددفاسددددتخدامَتددددالعمددددودالشددددعريالمه

ئًوجعلددددهغرضددددهااعتمدددددهالطدددد»الجندددداسٌقددددولا مدددددي:

«وبنددددىأكثددددرشددددعرهعلٌددددهفلددددوكددددانقلّددددلمنددددهواقتصددددر
1
ال

ظٌدددة،واللّفٌقصددددلدددذل غاٌدددةسدددويأّندددهٌبددددافدددًالصدددنعةال

المعنىأملمٌصبه.ٌبالًأصاب

 ـ ال بّد للجنا  أن ٌخدم المعنى :أ

قولأبًتمام:؛ومنجمٌلالجناس

َسق ٌم  ل َجَويالف َراق  ل م  َتس  س  مه مهوم  هه ن  واَعلَىاب  َرَبعه لَو  عه اَرب  ٌَ
2


الجنددداسفدددًقدددولأبدددًتمدددام)ٌددداربعلدددوربعدددوا(أضددداف

لتتأّمدددددلجمدددددالالمعندددددىالمفعدددددمٌحدددددر األذنموسدددددٌقٌاإٌقاعدددددا

«محلّدددددةالقدددددوم»بالعاطفدددددة؛إذهدددددوٌخاطدددددبالّربدددددع:وهدددددو
3


حالددددهالحبٌبددددةأشددددفقوالأهددددلمخاطبتددددهلددددهلددددوأّنعندددددوٌتمّنددددى
                                                           

833الموازنة،ص 1
887،صدٌوانأبًتمام 2
038،معجممقاٌٌساللّغة،صابنفارس 3
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دددهلعددّلذلددد ٌطفددد ،الددذيأسدددلمهللّسدددقم ٌّ ندددارالفدددراقوأقددداموابح

فددظبددلخدددم،فالجندداسلددمٌقتصددرعلددىاللّالتددًأنضددتهبالددـهموم

المعنى.

؛ومثددلهددذهاألمثلددةمددنالجندداسالحسددنالددذيٌخدددمالمعنددى

قولأبًتمام:

َتع  َتم  اس  لَو  ٌم  َمألََفكهلِّر  ت 
ن  كه ق ـأَراَمةه المه س  ب األن  ٌم ـت 

1


وقولأبًتمام:

وا ده َبعه إن  ن   ٌ الَع ع  َةَدم  ٌَ َدَغا ابهع  ٌَ

َهده َوالس  ر  ه  ولهالد 
َباَبةهطه الص  ًَ ه 

2


فددددً"أرامددددةورٌددددم"فالجندددداسهددددواالشددددترا بددددٌنلفظددددة 

وا"البٌدددتاألولوبدددٌن دددده دددَدوَبعه ،كلّمدددازاد"فدددًالبٌدددتالثدددانًبهع 

،إّنمثددلهددذاالتوظٌددفللجندداسذلدد علددىالقلددبدزادأثددرالبهعدد

فٌددده،وٌبعدددثجمددداالفدددًالمعندددىفدددًالكددداملٌصدددبغعلدددىاللّفدددظ

أّنأبدداتمدداملددمٌلتددزمهددذاإالّ،جدٌددداٌزٌدددمددنَقبولددهفددًالددّنفست

ٌحشدددواأبٌاتدددهالمدددنه المعتددددلفدددًاسدددتعمالالجنددداس،بدددلراح

ل حسنالمعنىوالحاوةاللّفظ.بهغٌرمعتبرفًذ

                                                           
873دٌوانأبًتمام،ص 1
95،صمس 2
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االتعلدددٌاتفدددًإدرا الجمدددالالدددذيٌخلّفدددهالجنددداستتندددوّ

ابقة،وتجتمدددعكلّهددداتحدددتمفهدددومالدددّذوقالفندددًفدددًاألبٌددداتالّسددد

ٌمضدددًوراءذوقدددهفدددًتقددددٌرالجنددداسأحسدددن»فا مدددديللناقدددد

هددددوأمقبددددٌحأسددددائغهددددوأومددددرذول،ٌنظددددرإلددددىالفددددّنالإلددددى

قائلددده،والإلدددىعصدددره،ومدددنهنددداكدددانالٌسدددتعذبجمٌدددعمدددا

«جددداءمدددنالّتجندددٌسفدددًكدددامالقددددماء
1
فلدددٌسهندددا مددداٌمندددع

قبددددولالجندددداسإذاكددددانموافقدددداللددددّذوقاألصددددٌل،متماشددددٌامددددع

وسدددٌقًفدددًنفدددسالّسدددامع،سدددواءأكدددانقائلدددهشددداعراالدددّنغمالم

قدٌماأومنالمحدثٌن.

:اللّفظ والمعنى فًخروج الجنا  عن جمالٌته لعلّة ـ ب 

وبعدددددهعددددن؛ومددددنالّشددددعرالددددذيحكددددما مددددديبرداءتدددده

فددددظوالللّافٌددددهمددددنتكلّددددفالجندددداسدونمراعدددداةلمدددد-الجمددددال

قولأبًتمام:-للمعنى

 ال ب الَعـق ٌق إن  ز  َمن  َعـق  ،َوَمن  ون  لَـَمل عه ه   ٌ َوال َد َعــق  َمـن 
2


إّنلفظتدددًعدددّقوعقٌدددقمدددنالكدددامالدددذياشدددتّقبعضدددهمدددن

مددددنالعقددددوقوهددددوقطٌعددددةالوالدددددٌنوكددددّلذي»بعددددضوالعددددّق

َرم،أّماالعقٌقالواديالمعروف «رحمَمح 
1


                                                           
305طهإبراهٌم،تارٌخالّنقداألدبًعندالعرب،ص 1
851،صدٌوانأبًتمام 2
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عددددددّقوالعقٌددددددقعددددددناأللفدددددداظوالٌخفددددددىبعدددددددكلمتددددددً 

المسددددتعذبةالتددددًتألفهددددااألذن،كمدددداأّنأبدددداتمددددامحّمددددلالكددددام

وهددددو،معنددددىبعٌددددداإذجعددددلالعقددددوقاّتجدددداهشددددًءالٌعقددددل

جدددداءاسددددتعمالهافددددًاللّغددددةلمددددنقطددددعوالدٌددددهالددددوادي،وقددددد

أواألرحام.

وقالأبوتمام:

تَ َوان  ٌن  الدِّ نه  ٌ اَنَع ب َقر  ت  َقر  َشَرت 

ـل َما طه َفاص  الشِّر    ٌهونه عه ن   ٌ َتَر ب األش 
2


 فددددددًغاٌددددددةفانتشددددددارعٌددددددونالّشددددددر»قدددددالا مدددددددي:

الغثاثدددددددةوالقباحدددددددة،وأٌضدددددددافدددددددنّنانتشدددددددارالعدددددددٌنلدددددددٌس

«بموجبلاصطام
3


اسدددددددتعانأبوتمدددددددامبالجنددددددداس،إالّأّناسدددددددتعمالهلدددددددهلدددددددم

فحددددددثفٌدددددهندددددوامدددددنالثقدددددل،زٌدددددادةعلدددددىٌناسدددددباللّفدددددظ

فهدددددددذاالتجندددددددٌسبدددددددٌن»فهاـالمعدددددددانًالّردٌئدددددددةالتدددددددًوّظددددددد

                                                                                                                                                    
688ـ683ابنفارس،معجممقاٌٌساللّغة،ص 1
808دٌوانأبًتمام،ص 2
838الموازنة،ص 3
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فًالبٌدددددتهجندددددةوانتشدددددرتواألشدددددترينشدددددرقدددددّرتوقدددددّران

«اقبٌحاوركاكةوجعلهغثّ
1
.

قالأبوتمام:

َت ه أخ   ٌ َعلَ ٌ  َخشهَنت  َجَحفـ  َوأن  ن   ٌ َش ن َبن ًخه لٌ  َلالَعاذ  قـَو 
2


"علدىثقدللفظدهلدم       ن   ٌ َش َبن ًخه ت  ٌحمدلفالجناسبٌن"َخشهن 

.الجنددداسمعندددىٌزٌددددمدددنمددداءالبٌدددت،سدددويتعّسدددفأّيمعندددى

المعنى :الجنا  عن جمالٌته لعلّة فً  ـ خروجج 

قالأبوتمام:

الَتهج ٌَبـا أن  ول  لـه االط  ٌَ َسَجا ن  م 

وَبا َتصه لَت ًأن  ق  مه ن  م  َفَصَواب 
3


ددددوقولددده)فصدددواب»ي:قدددالا مدددد ٌّ هدددذالبٌدددتصددددرهج

ٌّدةفًهذاالموضعوإ( «ّنماأرادالتجنٌسلٌستبالج
4


                                                           
طهأحمدإبراهٌم،تأرٌخالنقداألدبًحتىالقرنالرابعالهجري، 1

355ص

2
 151دٌوانأبًتمام،ص
18صم،س 3
110الموازنة،ص 4
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ألنددددهمخددددالفلمنهجددددهفددددًرفددددضا مددددديهددددذاالجندددداس

لدددٌسللعدددٌنأنتعدددرفالصدددوابفتدددذرفالدددّدمواإذ،االسدددتعارة

عقدددل،َمَثلهَهددداف ٌَ َمثدددلمددداقالددده:فدددٌمننسدددبللدددّدهركهدددًممددداال

بدددوتمدددامخدددرجبدددالمعنىأالعقدددلفجعلدددهمفّكدددرا،وبدددذل ٌكدددون

عنجمالٌةالجناس.

 اللّفظ : خروج الجنا  عن جمالٌته لعلّة فً ـ د

قالأبوتمام:

 ل د  المه َبع  ألر  الح اَت  بهعه أر  َعـَفت 

ٌ َبة القـَد ل كهلَِّهض  ر  غ  مه ح 
الَكش  م 

1


وهدددذا)أربدددعالحددداتوأربدددعالملدددد(جدددانسأبدددوتمدددامبدددٌن

خددددروجعددددنجمالٌددددةالجندددداسلمددددافٌددددهمددددنالصددددنعةاللّفظٌددددة

وإّنمدددداأرادعفددددتأربددددعحددددال:أيمددددواطنألربددددعنسددددوة،»

«وهذاتكلّفشدٌدوقدجاءبلفظغٌرحسنوالجمٌل
2


ـالٌجوزالمجانسةفًأكثرمنلفظٌن:هـ

قولأبًتمام:

                                                           
381دٌوانأبًتمام،ص 1
189،صا مدي،الموازنة 2
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ي َسل َمىب ذ  ن  م  ع  ب  َعلَىالر  َسـل م  َسلَم 

َوالق ـَدم  ـام   ٌ ـم َمَناأل ه َوس   ٌ َعـلـَ
1


اسدددددتعماله؛عدددددنجمالدددددهبالبٌدددددتأفسدددددداالبتدددددداءوخدددددرج

ـذيسددلمللجندداس ـسددلمى وهددذا»فددًأكثددرمددنلفظددٌنسددلّم

ددددد ٌّ ألّنددددهجدددداءبددددالّتجنٌسفددددًثاثددددةألفدددداظ،،ابتددددداءلددددٌسبالج

ٌنوقدددددجدددداءمثلددددهفددددًأشددددعاركددددانبلفظدددداوإّنمدددداٌحسددددنإذ

«،والّردئالٌؤتّمبهالّناس
2


قددال،هددذاالضدربمدنالجنداسونجددالبحتدريٌسدتعملمثدل

:البحتري

َبل  ٌٌِّت  يحه د  ههـوَدة َه  َمع  ن  م  ق ٌت  َهدهسه ـوَرة َماتهع  جه َمه  َغـَدت 
3


عهدددددديبهدددددامعهدددددودةفغددددددتمعهدددددودة»قدددددالا مددددددي:

 َهدددده ماتعهددد،وقددددٌكددونالعهددددمددنالّتعههدددد،وٌكددونقولدددهمدداتهع 

«أيقدنسٌتوهذاٌشبهتجنٌساتأبًتمام
4


                                                           
858دٌوانأبًتمام،ص 1
880ا مدي،الموازنة،ص 2
376دٌوانالبحتري،ج:األّول،ص 3
158الموازنة،صا مدي، 4
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والدددذيأّداه،ٌظهدددرجلٌدددافدددًالبٌدددتفدددًالمعندددىوالتعقٌدددد

إلدددىذلددد التعقٌدددداللّفظدددًحٌدددثتدددراهٌكدددررلفدددظالجنددداسثاثدددة

.مّراة

 الطباق : ب ـ

لغدددددرضإٌضددددداحالمعندددددىٌسدددددتعملالّطبددددداقفدددددًالكدددددام      

دددوتبٌٌنددده ٌَ أتًلٌدددؤّديوظٌفدددةأبعددددمدددنذلددد ،وال،وكثٌدددرامدددا

ٌه كتسددددددبٌددددددتفّطنلهددددددذهالوظٌفددددددةإالّالحددددددّسالمرهددددددفالددددددذي

عبرطولالممارسةللّشعراألصٌل.

مقابلددددة»اللّغدددويفقدددالهدددو:وقدددفا مدددديعنددددتعرٌفددده

الحدددرفبضدددّدهأومددداٌقابدددلالضدددّد...،ومندددهطدددابقالخٌدددل،

ٌقدددال:طدددابقالفدددرسإذاوقعدددتقدددوائمرجلٌدددهفدددًموقدددعقدددوائم

«ٌدٌهفًالمشًأوالعدو
1


مددداهدددومقابلدددةالشدددًءلمثلدددهالددددذيإنّ»وفدددًاالصدددطاح:

االمتضاّدٌنإذاـتقاباـمطابقٌن «هوعلىقدره،فسّمو 
2


دددل تتدددرّددهدددذهالح  ةاللّفظٌدددةفدددًأشدددعارالعدددربأكثدددرمدددنٌَ

،ًفدددًالكدددامالجمدددالؤديعمـدددـلهٌدددالالطبددداق،إالّأّنسالجندددا

                                                           
830،صالموازنة 1
835صس،م 2
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مسدددتعذبةاجاندددباللّفدددظحٌدددثتكدددونألفاظدددإالّإذاروعدددًفٌددده

بنظهدددارهمدددنجمالددده،والبدددّدللّفدددظأنٌخددددممعنددداهفٌزٌددددرائقدددة

ٌّنبهاألشٌاءوتبٌٌنه .؛وألّنالضّدتتب

سالحسدددنوالقبدددٌحفدددًشدددعرجندددالتتبدددعا مدددديمدددواطنا

بشدددددددعرأبًتمدددددددامأكثدددددددرمدددددددن،ولعدددددددّلاهتمددددددداهأبدددددددًتمدددددددام

؛تمددددامٌتعّمدددددهمددددناسددددتعمالهاوأبددددلمدددداكددددان؛شددددعرالبحتري

ولذل كانتتتفاوتلدٌهحسناوقبحا.

 ـ الطباق الحسن :أ

ومنجمٌلاستعمالصورةالّطباقلديأبًتمامقوله:

 َظم 
ن  ته لَم  ع  ٌَدَمـَدام  َفـر  َنـَثَرت 

المهغـَرم  ـل 
ـَضث ق  لهَبع  م  ٌَح   عه م  َوالد 

1


تلددد فطدددابقأبدددوتمدددامبدددٌن"نثدددرتوتدددنظم"،والنثدددرهدددو

إلقدداء»لددنظمفددًالكتابددة،وهددوفددًاللّغددةالطرٌقددةالتددًتقابددلا

«شددًءمتفددّرق
2
نٌدددالّنٌاللّددذٌّدددلعلددىالكثددرةواالنسددٌاب،و

علددددىحرقدددددةالقلدددددبواألسدددددىعلدددددىفدددددراقالحبٌبدددددة،كمددددداأّن

                                                           
،وفٌه:)شجو(بدل)ثقل(890دٌوانأبًتمام،ص 1
975صابنفارس،مقاٌٌساللّغة، 2
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مدددعخّفتهمدددانالٌخفدددىجمالهمددداوحسدددنهمافدددًالّسدددمعاللّفظتدددٌ

.علىاللّسان

:وقالأبوتمام

َرَعت  فهوَفالب لَىأس  ب جه ط  الر  ن                                 ف ًالغهص 

َدي                      َبالر  بَوَخط  َخط  ن  م  َرَحت  َتأب  َوالَمو 
1 

ـالرطدددب(ًقولدددهالّطبددداقفددد والجدددافهدددوضدددّد)جفدددوف

الرطدددب،فزٌدددادةعلدددىالجمدددالاللّفظدددًقدددّدمالّطبددداقجمددداالفدددً

َديبدددهشدددبٌهالمعندددى،إذندددزولالمدددوت باإلنسدددان،ولحددداقالدددر 

بالجفافٌصٌبالغصنالّرطبفٌمٌته.

وقالأبوتمام:

مههللا ع  ن  ٌه  َقد  َمت  َعظه ب الَبل َويَوإن 

ب الـن َعـم  م  َضالَقو  ـ َتل ىهللاَبـع  ب ٌَ َو
2


(فكددددممددددنٌددددنعموٌبتلددددًطددددابقأبددددوتمددددامبددددٌنقولدددده:)

مدداأمددربددهمددنالصددبرأّدياعلٌددهاالبددتاءنعمددةإذمبتلددىكددان

علٌدددهواالحتسددداب َعم  دددن  ماكاندددتعلٌددده،وفدددًالمقابدددلكدددممدددنمه

فددددأّديالّطبدددداق،حددددّقشددددكرها؛لّمددددالددددمٌددددوفّالددددنِّعمإالّابددددتاء
                                                           

103دٌوانأبًتمام،ص 1
897،صمس 2
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نالئقتدددددداناكمددددداأّناللّفظتددددددٌنحسددددددنتجمالٌدددددةفددددددًالمعنددددددى،

.ببعضهما

أجمددددلمددددافددددًصددددورةالطبدددداقفددددًالبٌددددتتلدددد ولعددددلّ

ـألّنددده»:العفوٌدددةالتدددًأنشددددبهددداالشددداعربٌتدددهفننددده اّتفدددقلددده

«جاءمنغٌرجهدـألّنهحلواأللفاظصحٌحالمعنى
1


 ـ الطباق القبٌح :ب 

 :اللّفظ والمعنى  فً لعلّة عن جماله الطباق خروجـ أ

:قالأبوتمام

 هه ضه َوَبع  ٌده َماتهر  ضه الََنَبع  َقد 

ن  لَـَواثـ ق ،َوإنًِّب الـن َخش  َجاح 
2


قالأبوتمام:

د ههٌتهق لَمَو ٌَتهر رِّحهد قَيلَر م لَعَ ٌهَبرِّ  َدههلَم  الَقَضاَءَوح  اَن  لَو 
3


مفددددًتوظٌددددفالطبدددداقدونأنٌقدددددَّفددددة ل الٌخفددددىأثددددرالكه

فالوصدددولإلدددىالّنجددداحال،أيجمددالمدددنجهدددةاللّفدددظأوالمعنددى

                                                           
306ص،ربالّنقداألدبًطهإبراهٌم،تأ 1
859دٌوانأبًتمام،ص 2
99،صمس 3
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فددددالمعنىال؛نائبدددداتالحٌدددداةلتهددددونٌحتدددداجإالّللوثددددوقبددددالّنفس

أّناختٌدددددارهألفددددداظ،كمددددداٌحتددددداجإلدددددىتكلّدددددفالطبددددداقلتبٌٌنددددده

الدددددذيدعدددددىأباتمددددداملهدددددذاوإنمددددداالّطبددددداقلدددددمٌكدددددنمناسدددددبا،

ددددتَتَالاالسددددتعم "،عهب  ددددن  الصددددنعةاللّفظٌددددةفددددًقولدددده"الََن...َخش 

»وكدددذل فدددًاسدددتعمالهلفدددظ"حدددّررتوٌبدددرد"قدددالا مددددي:

ونحددددوهددددذاممدددداٌكثددددرإنذكرتددددهذهددددبعظددددٌمشددددعرهوسددددقط

«وأكثرماعٌبعلٌهمنه
1


 :المعنى  خروج الطباق عن جماله لعلّة فًـ ب 

قالأبوتمام:

وق رهس ـمَههـلَل ـائ ىنَلَعَاء ضَإغ اس الن رهثَأك وَههوَظ ق ٌَ
2


خطدددأقولددده)علدددىنائدددللدددهمسدددروق(»قدددالا مددددي:

ألّننائلددددههددددومدددداٌنٌلدددده،فكٌددددفٌكددددونمسددددروقامندددده؟وهددددل

دددٌكدددونالهَ إالّهكدددذاأنٌجعدددلنائلدددهمدددأخوذامنددده؟...وإّنمددداوهج 

اعتمددددالمطابقدددةلّمددداوصدددفهبدددالّتٌقظجعلدددهممدددنٌسدددرقمندددهإذ

رقه «كانمنشأنالمتٌقظأنالٌغفلحتىٌستتمعلٌهالس 
3 

                                                           
836الموازنة،ص 1
857دٌوانأبًتمام،ص 2
385ا مدي،الموازنة،ص 3
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ٌطدددابقأبدددوتمدددامبدددٌنلفدددظ"ٌقدددظ"وجملدددة"علدددىنائدددللددده

المعددددرضإذالّندددائمهدددومسدددروق"التًتددددلعلدددىمعندددىالندددوم

للّسدددرقة،وبطباقدددههدددذاأفسددددالمعندددىإذجعدددلعطٌتدددهالتأخدددذ

مدددنصددداحبه؛علدددىغٌدددرمندددهإالّكمددداٌؤخدددذالمدددالالمسدددروق

؛المدددددحاللّفدددظأولددددىبمعندددىالهجدددومندددهب،وهدددذارضدددىمنددده

عنجمالٌةالمعنى.بذل فخرج
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أنتكدددون،علدددىفاظاللّغدددةـا مدددديفدددًاسدددتعمالألدددٌحدددرص

فمدددا،بدددهعدددناسدددتعمالالعدددربوالٌخدددرج،المعندددىٌخددددممدددّم

افدددومددداكدددانمجدددازا،كدددانحقٌقدددةفددداٌسدددتعملفدددًغٌرهدددا

ٌتجدداوزبددهإلددىالحقٌقددة،فاللّغددةموقوفددةعلددىاسددتعمالالعددرب

.الٌسوهألحدأنٌتجاوزفٌها

 : (ابَ الصَّ )ظ لف توظٌفـ أ

:أبوتمامقال

ـاقَ ـاَث  بهـوَرَهـاأث  بهولَـَهاَوده َباَوقـه َنالصِّ  ٌ بهوَعَهاَب ره َمانه َمالــز  س 
1


بهور دددولوالدددد  طدددأخاسدددتعمالأبدددًتمددداملفدددظالَصدددَبامدددعالقهبه

فهدددوٌددددلعلدددىوجدددودثاثدددةٌجعدددلالمعندددىغامضدددا؛فدددًاللّغدددة

بدددولن"القهالبٌدددتإالّنوعددداناثندددا،ولدددٌسفدددًالدددرٌحأندددواامدددن

بور"،أّمددداالّصدددبافهدددًنفدددسالقه "أثلثدددا"،دّلقولددده:فبدددول،والدددد 

ألّنالصددددباهددددً»أنددددواامددددنالددددّرٌحٌرٌدددددثدددداثهعلددددىأّندددد

«بدددول،ولدددٌسبدددٌنأهدددلاللّغدددةوغٌدددرهمفدددًذلددد خدددافالقه
2


فددأخرجالبٌددتعددنجمالٌتددهمدداوقددعفٌددهمددنغلددطفددًاللّغددةمددن

وجهٌن:

                                                           
65دٌوانأبًتمام،ص 1
315المــوازنة،ص 2
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الّربددددوابددددٌن؛الٌعقددددلأنتكددددونأوال:فســددددـادالمعنددددى

.همابمعنىالرٌحالمقبلةوكلٌالقبولالّصباو

بورمددددرتٌنعدددددمثانٌددددا: زتتكددددّررالددددد  ،ولددددذل لددددمٌجددددوِّ

بامجازاللّداللةعلى بهورا مدياستعمالالص  الده

 :(التقرٌبتوظٌف لفظ )ـ ب 

قالأبوتمام:

ى ههالمهَرط  ره  ٌ َذك ىَس َحب ً المه َكاألر 

َوالَخَبب ٌبه ر  َوالَتق  َوالَمل عه ده َوالـَوخ 
1


ولدددٌسالتقرٌدددبمدددنعددددواإلبدددل،وهدددو»قدددالا مددددي:

الّتقرٌدددبألجنددداسمدددنفدددًهدددذاالوصدددفمخطددد ،وقددددٌكدددون

الحٌواندددات،والٌكدددونلابدددلوإّندددامدددارأٌندددابعٌدددراقدددّطٌقدددّرب

«تقرٌبالفرس
2


،لكدددّلواحددددمنهددداوالخٌدددلوأندددوااالبهدددائمالمختلفدددةلابدددل

صدددفةوإناشدددتركوافدددً،والمشدددًرعةصدددفةخاصدددةفدددًالّسددد

ددددزبعضددددهاعددددنتبدددداٌنوامددددنتلدددد الّصددددفات ٌّ فددددًأخددددري،فتتم

،وأبدددوتمدددامجعدددلتلددد الصدددفاتفٌدددهمدددنندددتتباٌافٌمدددبعدددض
                                                           

53دٌوانأبًتمام،ص 1
381ا مدي،الموازنة،ص 2



168 
 

اوهددددذ،الخٌلومٌزتددددهللابددددلالددددذيهددددوصددددفةلعدددددوالتقرٌددددب

الدددذيال،إذلكدددّلشدددًءلقبدددهخدددروجبدددالمعنىعدددنجمالٌدددةاللّغدددة

ٌجوزتعدٌتهإلىغٌره.

 :( نَ ٌْ بَ  )لفظ توظٌف ـ ج 

قالأبوتمام:

الذ  م 
ك  َنحه  ٌ َب َهد  َوَمش  ع  َقط  ن  مه ل 

ه ، لهَصالٌ  ت ص  مه ت  الَمو  َبال  ب ح  أو 
1


إلىشٌئٌن:ٌنبها مدي

تسدددتعملوهدددومدددناأللفددداظالتدددًظ"البدددٌن"اسدددتعماللفددد:أوالـددد

ال»:قددددالا مدددددي؛فددددًجمٌددددعأحوالهدددداالوسددددطمكددددان َوَسددددطه

ٌحدددّلمحدددّلبدددٌن،وبدددٌنالٌحدددلمحدددّلوسدددطألّنددد تقدددولالبئدددر

وسدددطالددددار،والتقدددولالبئدددربدددٌنالددددار،وتقدددولالمدددالبٌنندددا

«نصفٌنوالتقولالمالوسطنا
2


                                                           
836دٌوانأبًتمام،ص 1
380ا مدي،الموازنة،ص 2



169 
 

الددّذّلوحكمددهوهمدداالمشددهدوسددطابددٌنأبددًتمددامجعددل ثانٌهها:ـهه 

فكٌددفالددّذلّالددذّلهددونفسددهحكددمألّن،شددًءواحددد،وهددذاخطددأ

َعلالمشهدوسطهما؟ ٌَج 
1
.

 :(الّرسم) توظٌف لفظـ د

لأبوتمام:اق

َسن  اب أح  ههود  َتَمع  ن  كه وََقد  َثـاو  ن  ـوم َساك  سه ـَنة َوره م  د  َسـن  أح 
2


باسدددددتعمالهلفظدددددةعدددددنجمالٌدددددةاللّغدددددةتمدددددامخدددددرجأبو

وإّنمدداٌدددلفددًاللّغددةعلددى؛سددمللّداللددةعلددىالددّدارالمعهددودةرّال

الدددددارالمهجددددورةالتددددًعفتهدددداالّرٌدددداح،ومدددداأبقددددتعلٌهدددداإالّ

قددالىأّنهدداكانددتعددامرةأحددداألزمنددة؛آثددارامتفّرقددةتدددّلعلدد

والّرسدددمالٌكدددونرسدددماإالّإذافارقدددهسددداكنوه،ألّن»:ا مددددي

«الّرسمهواألثرالباقًبعدسّكانه
3
.

ماأل) توظٌف لفظـ هـ   :  (بوالّثٌّ  ٌّ

قالالبحتري:

                                                           
184،صا مدي،الموازنة 1
2
887دٌوانأبًتمام،ص
369الموازنة،ص 3
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ــم  ٌِّ َوأ ـر 
َنب ك   ٌ َب ٌـهوَبالَغـَمام  ة جه ٌَ ـ كهل َعش  ٌحه ه الرِّ  ٌ َعلَ َتشهـق 

1


دددمهدددً»قدددالا مددددي: ٌّ وهدددذاأٌضددداغلدددطألندددهظدددّناأل

دددمهدددًالتدددًال ٌّ دددب...فجعلهدددافدددًالبٌدددتضدددّدالبكدددرواأل ٌّ الّث

هههوا﴿زوجلهدددابكدددراكاندددتأوثٌبددداقدددالهللّاتعدددالى هههاَمى َوأَْنِكح  ٌَ  اأْلَ

مْ  هههههالِِحٌنَ  ِمهههههْنك  مْ  ِمهههههنْ  َوالصَّ مْ  ِعَبهههههاِدك  2﴾َوإَِمهههههائِك 
جدددددّلثنددددداؤهأراد

دددباللّدددواتًالأزواجلهدددّن، ٌّ جمٌعددداداخلتدددانتحدددتفدددالبكروالث

ٌّب ٌّبا،وإّنماأرادالث ٌِّم،فتكونبكراوتكونث «األ
3


والفقهدددداءفددددًاسددددتعماللفددددظرمددددنالشددددعراءغلددددطكثٌدددد

دددببمعندددى ٌّ دددالث ٌّ دددعنددددهمم،فددداألٌّماأل ٌّ بالتدددًهدددًالمدددرأةالّث

ددددم،إالأّناالسددددتعمالالصددددحٌحللفددددظتددددوّفًعنهددددازوجهددددا ٌّ األ

ٌّمٌندددأيبهددداعدددنالمشدددا لفدددظعدددامركةالكلٌّدددةللفدددظالّثٌدددب،فددداأل

الرأةمدددكونهدددااوهدددًلثٌدددبفدددًجزئٌدددةواحددددةٌشدددتر مدددعا

ٌّمدددا،وقددددتكدددون دددافتددددعىأ اَكَعاب  دددر  زوجلهدددا،فقددددتكدددونب ك 

بدددامتدددوفىعنهدددازو ٌّ ٌّمالتصدددلحأنتكدددونضدددداث جهدددا،فددداأل

للّغددددةوجددددبصددددوناأللفدددداظلبكددددر،وحرصدددداعلددددىجمالٌددددةال

                                                           
856دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 1
18سورةالّنور،بعضا ٌةالكرٌمة،رقم 2
888ا مدي،الموازنة،ص 3
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ددددةالمعروفددددة؛فدددانتجدددداوزفددددًالتعبٌددددر ٌّ ضدددمنحدددددودهااللّغو

بهاعنالمعانًالموضوعةلها.

 :(طَ سَ قَ )لفظ  توظٌفـ و

قالالبحتري:

َتَرط  ق ٌَلاش  إن  َصافه اإلن  ًَ ط  َشر 

ٌق ـً إَذاَقاَلَقـَسـط َوَصـد  َمـن 
1


وكدددانٌجدددبأنٌقدددول:"أقسدددط"أي:عددددل،»قدددالا مددددي

ـمعنددداهجدددار،قدددالهللاتبدددار وتعدددالى ـبغٌدددرألدددف وقسدددط

هههها﴿ ونَ  َوأَمَّ مَ  َفَكههههان وا اْلَقاِسههههط  2﴾َحَطًبهههها لَِجَهههههنَّ
 إِنَّ ﴿وقددددالتعددددالى

 َ
ْقِسِطٌنَ  ٌ ِحب   ّللاَّ 3﴾اْلم 

»
4


ةداقددددددولهم:زٌدددددد؛علمددددداءاللّغددددددةالعربٌدددددةهقددددددّررمدددددّمإنّ 

،بددددلٌقلددددبالحددددرفالمعنددددىفددددًةدازٌددددتدددددلعلددددىالمبنددددى

ولعدددّلهدددذامدددا،الواحددددمعندددىالكلمدددةإلدددىضدددّدهبحدددرفواحدددد

نددددةواضددددحةأوقددددعبعددددض ٌّ ،الشددددعراءوالكّتددددابفددددًأغدددداطب

                                                           
118دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 1
35سورةالجن،ا ٌةالكرٌمة،رقم 2
08،رقمسورةالمائدة،بعضا ٌةالرٌمة 3
888،صالموازنة 4
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وربمدددداتكددددونالكلمددددةعلددددىغٌرمددددرادهم،مثلماحدددددثللبحتددددري

مكدددانأقسدددط،فخدددرجعدددنٌدددفقسدددطفدددًتوظحٌدددثإّندددهغلدددط

ددةالمعنددىبتوظٌفددهالكلمددةفددً ٌّ غٌددرمدداوضددعتلددهلغددة،جمال

بمعنى َسَطبمعنىظلموجا،عدلفَقَسطه .روأق 

 : فظ بمعنىل كلّ  تفردـ ز

ربٌددددةعلددددىعدددددمالتوافددددقالتددددامألفدددداظاللّغددددةالعتتأسسدددد 

وإندّلأصدددددلبعدددددضالكلمددددداتعلدددددىللكلمددددداتفدددددًالمعندددددى،

ددزهعددنمعنددىواحددد،فددنّناشددتقاقاتهوتقلٌباتددهتتفددردبمع ٌّ نددىٌم

البحتريفًقوله:علىولقدعٌب غٌرهمناالشتقاقات،

به مهَخض  وه خ  َومهَضم  ج  ـَضر  َومه د  َوس  ل َومه َرم  ل َومه َجـد  فـَمه
1


مضددددددّرج قددددددادقولدددددده)وعلددددددةالبٌددددددتعندددددددبعددددددضالنّ

ددد ومخض  مشدددتر ،(فهدددًتددددّلعلدددىمعندددىواحددددبهومضدددّمخه

خصددداواحدددداجدددازعطدددفبعضدددهاعلدددىفددنذاكدددانالموصدددوفش

والعلّددددةاشددددترا ،بعددددض،وإذاكددددانمتعددددّددالددددمٌجددددزالعطددددف

الكلماتالثاثةفًمعنىواحد
2
.

                                                           
61دٌوانالبحتري،ج:األول،ص 1
898ا مدي،الموازنة،ص 2
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ـمدددديفدددًعطدددفالكلمددداتالثاثدددةالٌدددريا  مضدددّرج 

ـ باللّغدددةعدددنجمالٌدددةاوالخروجددد،بأسددداومضدددّمخومخّضدددب

فلكددّلمنهدددا،،سدددواءكددانالموصدددوفواحددداأومتعددددداالمعنددى

دددزهعدددنغٌدددره ٌّ ،ألّنالمضدددّرجولدددٌسبمنكدددر»:معنددداهالدددذيٌم

،الحمددددرةالمشددددرقةالتددددًلٌسددددتبقانٌددددةمددددنالتضددددرٌ وهددددً

هفدددًمتاندددةالطٌدددبالدددذيوالمضدددّمخٌرٌددددبدددهغلدددظالدددّدموأّنددد

ددددبأرادأ،والمخّضددددٌتضددددّمخبدددده بّنالددددّدمخّضددددبهكمدددداٌخض 

،وإنكانددددتبالحّندددداء،ففددددًكددددّللفظددددةمددددالددددٌسفددددًاألخددددري

«الحمدددرةقددددشدددملتالجمٌدددع
1
دمدددنهدددذهاألوصدددافوقددددٌدددرا

،فٌددددّلكدددلوصدددفمنهددداعلدددىزمدددنمحدددّددبٌدددانزمدددنالقتدددل

وألّنالمضدددددّرجٌجدددددوزأنٌكدددددونأرادبدددددهطدددددراوةالدددددّدمأي»

مددنهمحدددٌثعهدددبالقتددل،والمضددّمخمددنقدددخثددرعلٌددهالددّدم،

كددددأّنقتلددددهقدددددتقددددّدمقبددددلا خددددروالمخضددددبٌجددددوزأنٌكددددون

«مضددددىلقتلددددهٌددددومأوأكثددددر
2
وسددددعمددددنأنأفاللّغددددةالعربٌددددة

.واحدفًمعنىاتشتر ألفاظه
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اللّغدددددويسرحدددددويأهمٌدددددةعدددددنالددددددّرسالنّالٌقدددددلالددددددّ

المعندددىالّصدددحٌحمدددنالكدددام،ٌنددداقشلوصدددولإلدددىلوالباغدددً

البٌدددتوٌظهدددربراعدددةوتمّكندددافدددًتصدددرٌف؛ا مدددديمخالفٌددده

فٌجمددددعبددددٌن،علددددىالمددددذهبالنحددددوياألرجددددحلفظدددداومعنددددى

،وتدددددراهحدددددٌنلنحوٌدددددةومددددداٌرّجحدددددهالّسدددددٌاقمنهددددداالقواعددددددا

دددسه،وٌثبدددتأهتهلمخالفٌدددهٌهددددممددداعلٌدددهعّولدددوامناقشددد اجمالٌدددةس 

كتابددددهأبددددوابًةفددددًتأوٌددددلالشددددعرتراهددددامتفّرقددددةفددددنحوٌدددد

الموازنة.

ومنتل األسس:

 :، إالّ بقرٌنة حذف المضافجوازعدم ـ أ

ـوحتىتدتّمغاٌدةاإلضدافة،معرفةاإلضافةإّنمنأقسامال

ـ ،ٌجدبعددمفصدلالمضدافعدنالمضدافإلٌده،إزالدةاإلبهدام

وبالّتددالًإلٌدده،وإنفصددلبٌنهمدداالٌدددلالمضددافعلددىالمضدداف

قالأبوتمام:،والعمومٌزولعنهالتعرٌفوٌصٌرإلىاإلبهام

َبَدل لَ آج ل  ن  م  َكاَنف ًَعاج ل  ـو 

َبَدله ه  د  ف  ر  ن  ه م  ـد  لَـَكاَنف ًَوع 
1
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ـ؛وبعدددد»قدددالا مددددي: فلدددوأرادماظننتدددهوذهبدددتإلٌددده

ـلددمٌلتفددتإلددى وذلدد لددٌسبمعلددوموالفددًالبٌددتعلٌددهدلٌددل

عاجدددلقدددولأوعاجدددلإرادتددده،ألّنددد إذافصدددلتاإلضدددافةمدددن

فعدددلففّرقددددتبددددٌنالمضددددافوالمضدددافإلٌددددهلددددمٌدددددّلأحدددددهما

علددددىا خددددرألّنلفظددددةآجددددلالتدددددّلعلددددى"آجددددلفعددددل"وال

«شدددًءمضدددمرىٌددددالنأٌضددداعلددد
1
،وٌستشدددهدا مدددديعلدددى

مدددة»مدداذهدددببقولدده: أالتدددريأّناألصدددمعًأنكددرعلدددىذيالر 

:رَتَقوله:ٌصفالوَ

 ل قهومهَكأَن هه حه س  الَقو  اط  ٌَ ف ًن 
2


كدددانٌجدددبأنٌقدددول:حلقدددومطدددائر،أوفقدددال:حلقدددوممددداذا؟إذ

،وإالّفقددددغٌرهمددداممددداٌشدددبهالدددوترفدددًالّدقدددةحلقدددومقطددداة،أو

ٌدددددر،وهدددددذامدددددنحلقدددددومفٌدددددل،أوحلقدددددومبعمٌكدددددونالحلقدددددو

،وإنكدددانالٌلدددزمذاالّرمدددةفٌدددهمدددااألصدددمعًإنكدددارصدددحٌح

ٌلدددزمأبددداتمدددام،ألّنالعدددربالتشدددّبهالدددوترإالّبحلقدددومالطدددائر

»
3
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مدددنظددداهرهحّمدددللفدددظالبٌدددتأكثدددرأنٌللمتلّقدددًالٌمكدددن

فلفدددظعاجدددلوآجدددل،بدددلٌوقدددففدددًالبٌدددتعنددددحددددودألفاظددده

،فوقعددداموقدددعالنكدددرةالٌمكدددنهمدددامننحدددذفالمضدددافمضدددافا

ا جددددلعلددددىأّنددددهٌرٌدددددتفضددددٌلالبٌددددتدلّهمددددا،فدددداتحدٌدددددمعن

وهددددددذاالمعنددددددىمخددددددالفلمدددددداعلٌددددددهالندددددداسالعاجددددددلعلددددددى

والعاجدددلأبدددداهدددوالمطلدددوبوالمرغدددوبفٌددده،حّتدددىإّنقلٌلَددده»

ٌددؤثرعلددىكثٌددرا جددل...فعاجددلالخٌددرخٌددرمددنآجلدده،كمددا

مدددنآجلددده،ألّنالعاجدددلشدددًءقددددوقدددع:أّنعاجدددلالّشدددرشدددر

إنكدددانخٌدددرافقددددحصدددلنفعددده،أوشدددّرافقددددتعّجدددلضدددرره،

،وربمدداوقددعاإلخفدداقمندده،كمدداأّن دده  ته وآجددلالخٌددرٌخشددىَفو 

آجدددلالّشدددرٌرجدددىزوالددده،ورّبمدددالدددمٌقدددع،فكٌدددفالٌكدددون

«العاجلبدالأوخلفامنا جل؟
1


 إالّاإلسترسدددالفدددًالمددددحومددداحمدددلأبددداتمدددامعلدددىذلددد

دددةالممددددوحمحققدددةكعاجدددلقولدددهإرادةو ٌّ إّنمدددا»:أّنآجدددلعط

تددددده، ٌّ أرادأّنهدددددذاالممددددددوحٌقدددددٌموعددددددهلصدددددحتهمقدددددامعط

وأحددّباإلغددراقعلددىرسددمه،فأخطددأفددًتمثٌددلمددامّثددلبددذكر

العاجدددددلوا جدددددلألّندددددهأطلدددددقالقدددددولعمومددددداالٌددددددّلعلدددددى
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«الخصددددوص
1
لقدددددأّديحددددذفالمضددددافمددددنكلمتددددًعاجددددل

.وّرثالبٌتإبهاماوغموضاأفقدهجمالٌتهوآجلإلىعموم

 اإلعراب :فً إبانة ٌاق لسّ اوظٌفة ـ ب 

قالالبحتري:

ٌَها ٌِّ لَىنهَح  ٌ لَ َمن  ار  ٌلهواإلَىالد  م 

َها لٌ  أه  ض  َبع  َهاَعن  ألـه َوَنس  َنَعـم 
2


وقدددالالبحتدددريفدددًبٌتدددهنحٌٌهددداواألجدددود»قدددالا مددددي:

ٌّهدداجزمدد ،وقدددٌكددوننحٌٌهددارفعدداعلددىألّنددهجددواباألمددرانح

«الحالوالجوابههناأجودمنالحال
3


ٌّهدددا)ٌدددرجحا مدددديالجدددزمفدددً ،لحدددال(علدددىالّرفدددعلنحٌ

وإنكدددانرفدددعالف اسددددائغـحاالدددالجملدددةألجدددلإعدددرابـعدددل

؛اأّوالياعتمدددادالجدددزمإعرابدددسدددٌاقالجملدددةٌقدددوِّلكدددن ؛اوممكنددد

الدددذيلتقدددعموقدددعالجدددواب(نحٌٌهدددا)لتقدددّدمفعدددلاألمدددرفجزمددده

ٌاق؛وٌتأكددددهندددافاعلٌدددةالّسدددهسدددٌاقالجملدددةاألمرٌدددةٌدددلإٌددددعوا
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عدددددهالجمددددالًفددددًتحدٌددددداإلعددددرابوبالّتددددالًالوصددددولإلددددىوبه

.المعنى

 جمالٌة "أل" التعرٌف : ـ ج 

قالالبحتري:

َواَما اََمـَةَوالـد  ـَتالس  ـلٌِّ اَومه م  َتلََناَسلٌ  م  ٌَنهللا ده أم 
1


تدددوهّمبعدددضالّنقدددادوقدددواالبحتدددريفدددًسدددوءالتقسدددٌم

"دمدددتلنددداسدددلٌما"هدددوقولددده"ملٌّدددتالّسدددامةفظّندددواأّنقولددده:

والددددددّدواما"،ولددددددٌسكددددددذل فاسددددددتعمالاأللددددددفوالدددددداّمفددددددً

،بعددددددثفٌهدددددداجمالٌددددددةفددددددًالمعنددددددىإذ"الّسددددددامةوالددددددّدوام"

التدددددًتفٌدددددداسدددددتغراقاالسدددددمأصدددددبحتمدددددنأسدددددماءالجدددددنس

،ألّندددهلدددّم...بدددلالقسدددمةصدددحٌحة»قدددالا مددددي:؛للمسدددّمى

فددددًأّولالبٌددددتقددددالفددددًعجددددزهلّسددددامةوالددددّدوامتقددددّدمذكددددرا

أيأدٌمدددددتلددددد تلددددد الّسدددددامة)وملٌّدددددتالّسدددددامةوالدددددّدواما(

ذل الدددّدوام...ذلدددد بدددذكرالّسدددامةوفٌهددددااأللدددفوالدددداّم،كدددو

«ألّنهددااسددمجددنس
2
ـالتعرٌددفمددنتأكٌدددالمعنددى؛ ـأل فددزاد

إذتستعملالستغراقالجنسلجمٌعأفراده.
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 تخصٌص العموم بالّتعّجب :ـ د 

قالالبحتري:

 بههه َعذ  مه َحم  ٌهر   لَم  ر  أَرَكالَهج  لَم 

َطاههب الَحَسد  ع  مه د  َتم  ع  ٌَ  لَم  ل  َوالَوص 
1


وذلددد أّنالبحتدددريلدددمٌدددردبقولددده)لدددم»قدددالا مددددي:

والجددددددنسجددددددنسالهجددددددرأركددددددالهجرلددددددمٌددددددرحممعّذبدددددده(

ممخدددددرجالعمدددددوملكدددددّلهجدددددروكدددددّل،فٌخدددددرجالكددددداالوصدددددل

والدددّدرهم،وإّنمددداأراد)لدددّدٌنارها،كمددداٌقدددالأهلددد النددداسَوصدددل

أيكدددالهجرالدددذيهدددذهحالددده(لدددمأركدددالهجرلدددمٌدددرحممعّذبددده

»
2


تعارفدددتالعدددربعلدددىوصدددفمدددنهجدددرهحبٌبدددهبدددالمرحوم

ظددددداهربٌدددددتو،االدددددذيٌصدددددلهحبٌبدددددهفمغبدددددوطومحسدددددودأمددددد

رجلفدددظالهجدددروالوصدددل؛إذأخدددالبحتدددريٌدددوحًبخدددافذلددد 

لٌدددةالوصددددف؛وٌكددددونالبحتدددريقددددأخطددددأجمامخدددرجالعمدددوم

إذا؛ولدددمٌصدددبالمعندددىالصدددحٌح،إالّأّنللمعندددىجهدددةصدددواب

هصدددتعجدددبفخصّالىجهدددةأهخدددرجعلدددىأّنالعمدددومقددددوردعلددد
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مدددنالهجدددروالوصدددلكدددونالبحتدددريإّنمددداقصددددحالدددةخاصدددةفٌ

.حبهاولمٌردعمومالهجروالوصلالٌرحموالٌحسدصا

 الكناٌة عن محذوف: ـهـ 

قالالبحتري:

لَى العه َعن  هه ن  م  ب الن ف س  ل  م  ٌَ  َفت ىلَم 

مٌلهَها ء سواههمه  ً َهاَشـ ر   ٌ إلَىَغـ
1


والتجدددوزالكناٌدددةعدددنغٌدددرمدددذكورفدددً»قدددالا مددددي:

لهدددذا،فكدددذل الٌجدددوزفدددًالبٌدددت)شدددًءسدددواهممٌلهدددا(مثددد

وهددددوٌرٌدددددشددددًءنفددددسسددددواهممٌلهددددا،ألّنالهدددداءفددددًقولدددده

ٌجددوزإسددقاطالددّنفس...ثددّمقددال)ممٌلهدداكناٌددةعددنالددّنفسفددا

علددددىاالبتددددداءوالخبددددر،أيلكددددنسددددواهمددددنسددددواهممٌلهددددا(

لهددافأضددمرلكددنوهددذاسددائغ...فددننسددلمالبٌددتمددنالّندداسممٌ

عٌدددباللّحدددن،لدددمٌسدددلممدددنعٌدددبالّتعّسدددفولسدددتأعدددرفبٌتدددا

«تعّسففًنظمهغٌرهذا
2


األصدددددلفدددددًالكددددداماإلباندددددةوالظهدددددور،وإّنالّتكنٌدددددةأو

مدددذكور،مّمددداٌقددددحفدددًهدددذااألصدددلعدددودالضدددمٌرعلدددىغٌدددر
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نفدددس)لدددىمحدددذوفتقددددٌرهوالهددداءفدددًقولدددهممٌلهددداعائددددةع

مدددنالكددداممّمددداٌخدددلبدددالمعنى(نفدددس)فحدددذف(سدددواهممٌلهدددا

وٌبهمهوٌخرجبهعنجمالٌةالوضوح.

(سددددددواهممٌلهددددددا)مددددددنقولدددددده(لكددددددن)وحددددددذفالبحتددددددري

هوجدددائزفدددًاللّغدددةوهدددوممدددا(لكدددنسدددواهممٌلهدددا)واألصدددل

.تعارفعلٌهالعربفًأشعارهم

 الحذف :ـ جمالٌة و

ومددداٌنطددويعلٌددهمدددنٌددريالمتأمددلفدددًبددابالحددذف

تعددددّديهالٌأّندددداالختصددددارفددددًاللّفددددظمددددعاسددددتكمالالمعنددددى،

هدددـتهالّنقدددادالعدددربولقددددأولدددى،حددددودجمالٌدددةالشدددكلاللّغدددوي

،لمددداٌحملدددههددددذااألسدددلوبمدددنداللددددةالمسدددألةإهتمامددداكبٌددددرا

،والتددددًتعجددددزالجملددددةالمتدددددفقحائٌددددةعلددددىالشددددعورالعاطفًإٌ

؛فٌؤّدٌهالحذف.ةعنأدائهاللّغوٌ

الحدددذفلعمدددريكثٌدددرفدددًكدددامالعدددربو»قدددالا مددددي:

إذاكدددانالمحدددذوفمّمددداتددددّلعلٌدددهجملدددةالكدددام،قدددالهللاعدددّز

وا أََولَههههمْ ﴿وجددددّل ههههر  َتَفكَّ    َخلَههههقَ  َمهههها أَْنف ِسههههِهمْ  فِههههً ٌَ
ههههَماَواتِ  ّللاَّ  السَّ
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َنه َمههها َوَمههها َواأْلَْرضَ  ٌْ ى َوأََجهههل   بِهههاْلَحقة  إاِلَّ  َب َسهههّمً 1﴾م 
أرادهللاعدددّز

وجددّلأولددمٌتفّكددروافٌعلمددواأّنددهمدداخلددقذلدد إالّبددالحّق،أولددم

«ٌتفّكروافٌقولواأوأشباهذل كثٌر
2


،وطرٌقدددددددةفالحدددددددذفأسدددددددلوبمدددددددنأسدددددددالٌبالعدددددددرب

فقدددددد،الدددددّنصالقرآندددددًجمالدددددهٌشدددددهدلقكامهددددداائدددددمدددددنطر

واعتبددددددرهمددددددنتكلّددددددمفددددددًباغددددددة؛وردالحددددددذففٌددددددهكثٌرا

ٌدددددددّلعلددددددىإعجددددددازالقددددددرآنالكددددددرٌمركنددددددامددددددنأركانهددددددا

العدددددددربإلدددددددىلجدددددددوء؛وٌعلّدددددددلبعدددددددضاللّغدددددددوٌٌنالقدددددددرآن

ٌكثدددددددرفدددددددًكامهدددددددممددددددداٌسدددددددتثقلون،»ألّنددددددده؛الحدددددددذف

،وأقدددددّروابعضددددداعلدددددىضدددددربمدددددنالتعدددددادلفحدددددذفوابعضدددددا

«ولمٌجٌئوابهعلىالّتماملئاٌكثرماٌستثقلون
3


عنصددددرااعتبرفددددًالكدددداموقددددعهلددددٌسكددددّلحددددذفإالأّنددد

ٌهجمالٌدددا دددف فكثٌدددرامدددا فقددددرّدا مددددي،فٌدددهالّتكلّدددفالمعندددىدهس 

الحذفتكلّفلمافٌهمن؛بٌتأبًتماموأسقطمعناه

قالأبوتمام:

                                                           
8بعضا ٌةالكرٌمة،رقمسورةالروم، 1
353ا مدي،الموازنةص 2

ً،المنصدددف،تدددح:إبدددراهٌممصدددطفى،أبدددوالفدددتحعثمدددانابدددنجّنددد 3

عبددددددهللّاأمدددددٌن،مصدددددر،شدددددركةالبدددددايالحلبدددددًوأوالده،ط:األولدددددى

899م،ج:الثانً،ص3950هـ،3171
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ا َرع  جه ق  ذه ٌَ  لَم  ن  َشاَءَره  ل َمن  َدي  ٌَ

َوالَعَسله ابه َ َدَريَماالص   ٌ َراَحَت ن  م 
1


لفددظهددذاالبٌددتمبنددًعلددىفسدداد،لكثددرة»قددالا مدددي:

)ٌددددّيلمدددنشددداءرهدددن(مدددافٌدددهمدددنالحدددذففكأّندددهأرادبقولددده

أيأصددددافحهوأباٌعددددهمعاقدددددةأومراهنددددةإنكددددانمددددنلددددمٌددددذق

بوالعسددددلومثددددلهددددذاالاجرعددددامددددنراحتٌدددد دريمدددداالّصدددد

التددددًتدددددخلللّشددددرط،والٌجددددوز)إن(ٌسددددوه،ألّنددددهحددددذف

حددددذفتسددددقطمعنددددىالّشددددرط،وحددددذف)مددددن(حددددذفهاألّنهدددداإذا

فاختددددّلالبٌددددتوأشددددكلوهددددًاالسددددمالددددذيصددددلته)لددددمٌددددذق(

«معناه
2


ددَمالكددامبمددا لددمٌلتددزمأبددوتمددامحدددودالحددذف،وخددرقَنظ 

هتجدددداوزهمددددنإسددددقاطلقواعدددددالنحددددو،فحددددذفمددددالددددٌسحقهدددد

"واالسددددددمالموصددددددول الحددددددذف،وهددددددوحددددددرفالّشددددددرط"إن 

"فأسددقطجمالٌددةالمعنددىوخددرجبددالكامإلددىاإلبهددام،فدددا "مددن 

ٌصدددلالمدددتكلّمإلدددىالمدددرادإالّإذاتعّسدددفالّتأوٌدددل،ولدددذل كدددان

مددنشددرطالحددذفتوّفرالقرٌنددةالتددًتدددّلعلددىالمحددذوفسددواء

.أكانتلفظٌةأوسٌاقٌة

                                                           
835دٌوانأبًتمام،ص 1
355صا مدي،الموازنة، 2
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 االستفهام:  ـ جمالٌةي 

قالأبوتمام:

ًط خَس مَانَاكَىإذَضَأر ل هَوٌَتهض رَ

ـرهاألم ههلَن ـامَضَر ٌه اف مَر األم نَم 
1


السدددتفهاماسدددتعمالهابخدددرجأبدددوتمدددامعدددنجمالٌدددةالمعندددى

فدددًالبٌدددتفقولددده»:قدددالا مدددديمدددعفعدددلٌدددرادمندددهالنفدددً،

)وهدددلأرضدددى(تقرٌدددرلفعدددلٌنفٌدددهعدددننفسددده،وهدددوالّرضدددا،

كمدداٌقدددولالقائددل:وهدددلٌمكننددًالمقدددامعلددىهدددذهالحدددال؟أي:

علددىالددّذل؟وهددلٌددرويزٌددد؟الٌمكننددً،وهددلٌصددبرالحددرّ

لٌشددبععمددرو؟وهددذهأفعددالمعناهدداالّنفددً؛وقولدده)وهددلأوهدد

لمعنددددىولسددددتاارهددددونفددددًللّرضددددى،فصددددإّنمدددداأرضددددى(

فٌدددهرضدددامدددنلدددهاألمدددرإذاكدددانالدددذيٌسدددخطنًمدددا؛أرضدددى

«منهفاحشوهذاخطأ؛أيرضاهللاتعالى
2


سدددتفهامفدددًغٌدددرالموضدددعالمناسدددباسدددتعملأبدددوتمددداماال

،فخدددرجبدددالمعنىإلدددىالفحدددشوالخطدددأ،فبتوظٌفدددهلاسدددتفهاملددده

                                                           
081دٌوانأبًتمام،ص 1
366الموازنة،ص 2
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دددالّرضدددامّمددداٌَم دََعدددب ر ق دددٌه األحكدددامالتدددًرضدددٌهالندددامدددنههطهخَس 

.منلهاألمروهوالشاراالحكٌم

ّتجددداهتلددد مذهبدددهالٌعتبدددرهدددذاالدددّنصإشدددارةمدددنا مددددي

محظدددددور،وعددددددماعتبدددددارمددددداهدددددوالّتجددددداوزاتفدددددًالمعدددددانً

وقدددددشددددّددكثٌددددرمددددنالّنقددددادعلددددىااللتددددزاماالخاقددددً،شددددرعا

بالّشدددداعرفددددٌمّسبهدددداورأوا أّنالمعددددانًأوسددددعمددددنأنتضددددٌق

.عنجمالٌةالمعنىأباتمام،وهذاماأخرجحدودالّشرا

:الصرفجمالٌة

قالأبوتمام:

 ل د  المه بهع  ألر  ت 
الح ا  بهعه أر  َعَفت 

َبة الَقدِّ ر  ع  مه ح 
الَكش  ٌم  ل كهلَِّهض 

1


إذجمدددع؛وقدددعأبدددوتمدددامفدددًبعدددضالتجددداوزاتالصدددرفٌة

دلددددأم  دددددو  ل  ال»قددددالا مدددددي:؛وهددددوالّندددداعمعلددددىالمه لهددددود  وأهم 

 لَد  وإّنماهوجمعأَم  ل د  «ٌجمععلىمه
2


قالأبوتمام:

                                                           
381دٌوانأبًتمام،ص 1
189الموازنة،ص 2
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 َباس  ن  م  وف َ َساَعة  قـه َماف ًوه

ً َراس َنـق ض  األَد  بهع  وَقاألَر 
قـه حه

1


وقولدددهاألدراسجمدددعدارس،وقلّمددداٌجمدددع»:قدددالا مددددي

فاعلعلىأفعال،ومنهشاهدوأشهاد،وماجدوأمجاد،وصاحب

«وأصحاب
2


صددرفومفارقتهدداعلددةتفقدددٌعتبددرا مددديالخددروجعددنقواعدددال

فمراعداةقواعددالّنصجمالدهوقوتدهوٌجعلدهمددعاةلنقددالشداعر 

الصرفعندهدلٌلعلىجودةالّنصالشعري.













 

                                                           
،وفٌه)ذمام(مكان)حقوق(368دٌوانأبًتمام،ص 1
136الموازنة،ص 2
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   جمالية الّنظم
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دإلدددددىالتنبٌدددددهعلدددددىسدددددبقا مدددددديكثٌدددددرامدددددنالّنقدددددا

،إٌصدددالالمعندددىإلدددىالّسدددامعلفدددًا،ودورهالفّعدددجمالٌدددةالدددّنظم

الغاٌدددةفلدددٌسالكدددامعلدددىأّيحدددالاجتمعدددتألفاظدددهتتحّقدددقمنددده

،كمددددداأّنسدددددبٌلالدددددّنظملدددددٌسالمرجدددددّوةمدددددنإٌصدددددالالمعندددددى

الّسدددددددٌاقالجاندددددددبالّشدددددددكلًللكلمدددددددةدونمراعددددددداةاالهتمدددددددامب

أّنالمعدددانًإذا»:فدددـا مديٌدددري،الخدددارجًلتركٌدددبالكدددام

أختهددددداوقعدددددتألفاظهدددددافدددددًمواقعهدددددا،وجددددداءتالكلمدددددةمدددددع

المشدددداكلةلهددددا،التددددًتقتضددددًأنتجاورهددددابمعناهدددداإّمدددداعلددددى

االّتفددداقوالتضددداّد،حسدددبماتوّجهدددهقسدددمةالكددداموأكثدددرالّشدددعر

ٌّدهذهسبٌله «الج
1


،فلٌسدددتالنقدددادإلدددىاإلشدددارةإلدددىجمالٌدددةالدددّنظما مدددديسدددبق

دددةراجعدددةللّفدددظدونالمعندددى ٌّ ،كمددداأّنالمعدددانًالتسدددتغنًالمز

أللفدداظا،إّنمدداالّشددأنفددًحسددنالتددًتخدددمهاصددورةاللّفددظالعددن

ال،واقتضدددددتحدددددالكدددددامإذاوقعدددددتموقعهددددداالّصدددددحٌحمدددددن

؛إّمددداعلدددىسدددبٌلالّتضددداّدوبإٌصدددالهتجاورهددداالمعندددىالمرغددد

أوالّترادف.

،مالٌدددةالدددّنظموٌمدددّزقأركدددانالبٌدددتإّنأكثدددرمددداٌفسددددج

هدددًمداخلدددة»المعاضدددلةوو،هددد-فددداتدددراهوحددددةمتماسدددكة-

                                                           
885صالموازنة، 1
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«الكددددامبعضددددهفددددًبعددددضوركددددوببعضددددهلددددبعض
1

وتكددددون

ٌلٌددقمددناأللفدداظفددًبندخددالمدداال؛الحشددوالّزائدددعددنالغاٌددةب

ألجددددلالوصددددولإلددددىبعددددضالمحّسددددناتاللّفظٌددددة؛نظددددمالكددددام

نفدددًوضدددوحوإذاكدددانجمدددالالدددّنظمٌكمددد،كالطبددداقوالجنددداس

مدددوضوخفددداءالمعاضدددلةسدددببالغفدددنّن،الّداللدددةوبٌدددانالمعندددى

،ومنصورالمعاضلة:الّداللةوبعدالفائدة

:أـ التعقٌد اللفظً

قالأبوتمام:

ا أخ  َمانه َخاَنالز  َفاَءأب  َخاَنالص 

الَكَمده هه مه ج س  ن  َتَخو  ٌَ  َفلَم  هه َعـن 
2


اظفددًألفددإدخددالنأقددبحمددااعتمدددهمددومددا»:قددالا مدددي

وقولدده(خددانوخددانوٌتخددّون)البٌددتمددنأجددلمدداٌشددبههاوهددو

لددمـمددعمدداأفسدددهمددناللّفددظـ،فددنذاتأّملددتالمعنددى(أبوأخددا)

                                                           
838ص،ا مدي،الموازنة 1
،والبٌتفٌه:158دٌوانأبًتمام،ص 2

ههالَكَمَدا مه ج س  ن  َتَخو  ٌَ  اَفلَم  أخ  لَهه َمانه َخاَنالز  َفاَءأب  َخاَنالص 
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أب هٌرٌددددخدددانالّصدددفاءفائددددة،ألّندددوالكبٌدددر،تجددددلدددهحددداوة

«منأجلهذالمٌتخّونجسمهالكمدخانالّزمانأخا
1


فدددًحشدددوالبٌدددتبألفددداظبوضدددوحتكلّدددفأبدددًتمدددامٌظهدددر

أّنهددددذاالّتجددددانس،لٌددددؤّثرفددددًالّسددددامع،إالّمددددنجددددنسواحددددد

حددددوداللّفدددظ،بدددلأّثدددرفدددً،لدددمٌقدددففحشدددهعنددددالمبدددالغفٌددده

،حٌددددثالفائدددددةترجددددىمددددنتلدددد األلفدددداظمددددنجهددددةالمعنددددى

.إالتكلٌفالسامعالّتفكٌرفًالمعنىالمعنى

وقالأبوتمام:

يد ل جَتَز ع ل أذًَ،وَت ابَبَصَبـ ههوهه يلَو ه لَمَو ٌَدَر شَمَو اٌٌََ
2


كأّندددهإلدددىقولددده)بصدددبابتً(فهدددذهاأللفددداظ»: مدددديقدددالا

ااسددتغنى،وقدددكددانأٌضددلةمددنشددّدةتعلّددقبعضددهابددبعضسلسدد

دإّنمددداهدددوألّنالّتشدددرّعدددنذكدددرالٌدددومفدددًقولددده)ٌدددوملهدددوي(

واقدددعبلهدددوهفلدددوقدددال)ٌددداٌدددومشدددّردلهدددوي(لكدددانأصدددّحفدددً

وأقددربفددًاللّفددظالمعنددىمددنقولدده)ٌدداٌددومشددّردٌددوملهددوي(

وبددداللّهوالثدددانًمدددن،أجدددلالٌدددوماألّولنفجددداءبدددالٌومالثدددانًمددد
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أجدددلاللّهدددوالدددذيقبلددده،...واللفدددظأولدددىبالمعاضدددلةمدددنهدددذه

«األلفاظ
1


ألفددداظالبٌدددت،فدددراحدائدددرةأرادأبدددوتمدددامأنٌطٌدددلمدددن

رجفدددًالبٌدددتمدددناأللفددداظمددداالٌخددددمالمعندددى،فهدددوٌكدددرّر ٌدددد 

 فقولددده"شدددّرد"هدددونفسددده"ٌدددوملهدددوه"؛اللّفدددظوالمعندددىواحدددد 

فأضدددافلفدددظالٌدددوممدددنأجدددلأنٌقابلدددهبدددالٌوماألّولولدددوحذفددده

جدددلاللّهدددواألّولولدددماللّهوالثدددانًألجددداءبدددلمددداضدددّرالمعندددى،و

أّيمعندددىجدٌدددد،وكأّندددهتكرٌدددرأللفددداظلددد ّوللثدددانًٌضدددفا

معنى.مننفسال

قددداكبٌدددرا،تتعلّدددقألفددداظصددددرالبٌدددتبعضدددهابدددبعضتعلّ

قّنمددداهدددوتعلّدددتعلدددقالٌمدددّتبدددأيصدددلةللباغدددة،إإالأّنهدددذاال

المعندددى،وهندددامدددنجهدددة،فدددافائددددةترجدددىمدددؤداهاللّفدددظفقدددط

ٌكمدددنالفدددرقبدددٌنالّتعلّدددقالباغدددًل لفددداظوالّتعلّدددقالدددذيٌدددراد

تعلّددقاأللفدداظبعضددهابددبعضدائمددافلددٌسمنددهالمعاضددلةفقددط،

قدددابدددٌنٌقدددولا مدددديمفرّ؛بعددددهاالجمدددالًالمندددوطبهدددايؤدٌّددد

...»:األلفددددداظقعلّددددنددددامدددددواطنالجمددددالفدددددًتمددددرٌنومبٌّاأل

وإّنمددداأرادواالمعدددانًإذاوقعدددتألفاظهدددافدددًمواقعهددداوجددداءت

الكلمددددةمددددعأختهدددداالمشدددداكلةلهددددا،التددددًتقتضددددًأنتجاوهددددا

                                                           
839ا مدي،الموازنة،ص 1
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اعلددىاالّتفددداق،أوالتضدداد،حسددبماتوجبددهقسدددمةبمعناهددا:إّمدد

ٌّدهذهسبٌله «الكام،وأكثرالّشعرالج
1


قالأبوتمام:

َرة  َقاد  ت  يالَمو  د   ٌ َتأ َتَناَوَلالَفو 

ههمهَبــَطـله ـن  ـفـا م   ٌ إَذاَتـَناَوَلَسـ
2


هدددوالّنجددداة،أيحدددالالمدددوت(الفدددوت)و»:قدددالا مددددي

وتتنددداولالفددداة،وهدددذاصدددحٌحمسدددتقٌم،فقدددالهدددو)دونالّنجددد

أٌدددددديالمدددددوت( وهدددددذامحدددددال،ألّنالنجددددداةالتتناولهددددداٌدددددده

المددوت،والتصدددلإلٌهدددا،وإالّلددمتكدددننجددداة،وهددذامدددنتعقٌدددده

الددذيٌخرجددهإلددىالخطددأ،وإّنمدداقصدددإلددىازدواجالكددامفددً

«الفددددوتوالمددددوت،ولددددمٌتأمددددلالمعنددددى
3
فالددددذيأخددددرجأبددددا

ورةالحصددولعلددىالّصددإلددىقصدددهتمددامعددنجمالٌددةالمعنددى،

ـدو ـالجندددـاس دددنمراعددداةاللّفظٌدددة ٌّ رالمعندددىبسدددببهدددذاتغ

الذيقلبالمعنىإلىالّضد.المحسناللّفظً
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:ب ـ الحــشو

قالالبحتري:

 لهه  َوَهاط  َحاب  الس  َعَهاَسح  َسـَقىَرب 

ٌهسـاَئ لهه   آن ف اَمن  ـر  ٌهَخـبِّ  لَم  َوإن 
1


مدددنأجدددلقولددده»قدددالا مددددي: دددز  وهدددذاالبٌدددتردئالَعجه

«آنفاألّنهحشوالحاجةللمعنىبه
2


قالالبحتري:

ٌَها ٌِّ لَىنهَح  ٌ لَ ن  م  ار  ـٌلهواإلَىالد  م 

، َهاَنَعم  ـلٌ  أه  ـض  َبع  ألهَعـن  َوَنس 
3


؛لقولددددهنعددددمولددددٌسوهددددذاالبٌددددتردئ»قددددالا مدددددي:

بدددالمعنىإلٌدددهحاجدددة،جددداءبهددداحشدددواومدددنالحشدددومددداالٌقدددبح

«و"نعم"ههناقبٌحة
4


،مددددنظددددٌنلففددددًزٌددددادةٌكمددددنالحشددددوفددددًالبٌتددددٌن

أفددداد؛فحدددرفالجدددزمفدددًالبٌدددتاألّول،المعندددىاخددددمغٌدددرأنٌ

                                                           
375انالبحتري،ج:الثانً،صدٌو 1
103،صا مدي،الموازنة 2
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خلإالّعلددددىالمضددددارالكّنددددهدالمعنددددىالماضددددًوإنكددددانالٌدددد

ٌقلدددبمعنددداهمدددنالمضددداراإلدددىالماضدددً،فددداحاجدددةللّداللدددة

،وكددددذل البٌددددتالثددددانًال"آنفدددداقولدددده"علددددىلفددددظالماضددددًب

ألّنددهالسددؤالحّتددىٌحتدداجللجددوابعلٌددهحاجددةإلددىلفددظ"نعددم"

.ب"نعم"

لفددداظالزائددددةعدددنالمعندددىتوظٌدددفالبحتدددريلدددبعضاألإنّ

رمددن،فقدددٌتجدداوزكثٌددعلددىالسددامعٌفسدددالمعنددىتوظٌفددالددٌس

،حتدددىٌقطدددعالّصدددلةبدددٌنأّولالشدددعراءفدددًاسدددتعمالهمللحشدددو

ٌهَضددمنبٌتددهمددناأللفدداظالزائدددةالبٌددتوآخددره ؛والتددًتفسدددبمددا

،فدددداتجعلددددهٌدددددر المددددرادمددددنالبٌددددت،امعالمعنددددىعلددددىالّسدددد

تددددأتلفألفدددداظالبٌددددتقددددادعلددددىأّنددددهٌنبغددددًأنالنّولددددذل ٌشددددّدد

تمددددنأّولددددهٌددددوحدددددةتامددددةحتددددىٌتنبددددهالمتلقددددًعلددددىآخددددرالب

لتددددألٌفشددددعره،وتنسددددٌقأبٌاتدددده،ًللّشدددداعرأنٌتأّمددددوٌنبغدددد»

وٌقدددفعلدددىحسدددنتجاورهددداأوقبحدددهفدددٌائمبٌنهدددالتندددتظملددده

تددددأبمعانٌهدددا،وٌّتصدددلكامدددهفٌهدددا،والٌجعدددلبدددٌنمددداقددددا

وصددفهوبددٌنتمامددهفضددامددنحشددولددٌسمددنجددنسمدداهددوفٌدده

«فٌنسىالسامعالمعنىالذيٌسوقالقولإلٌه
1
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 ج ـ التقسٌم :

أهدددّممددداتنبندددًعلٌدددهالباغدددةحسدددنالّتقسدددٌم،وهدددوتوزٌدددع

المعدددانًفدددًمصدددراعًالبٌدددت،مدددندونتكدددرارٌحمدددلالسدددامع

علىمظّنةالحشوالّزائد.

قالالبحتري

َمج  ف ل َفـَكأن  َبَمح  َحج  المه َهـدهل َسهه َةَمش   ٌ الَخف  َخل ـَوَتهه َوَكأن 
1


إلدددىسدددوءالّتقسدددٌموأبعددددوهعدددنالبٌدددتنسدددببعدددضالّنقددداد

جمالٌددةالباغددة،وظّنددواأّنمددافددًالمصددرااالّثددانًهددونفسدده

لغدددةةمدددافدددًالمصدددراااألّول،ومددداحملهدددمإلدددىذلددد إالّدّقددد

قولددددهمجلسددددهالمحّجددددبهددددوقولددددهفدددددًأّنالبٌددددت؛فزعمددددوا

ددة،وقولددهمحفددلهددونفسددهمشددهد ٌّ المصددرااالثددانًخلوتددهالخف

حاهدددذهاأللفددداظ وأنال،إالّأّنا مدددديٌقدددفعنددددالبٌدددتمصدددحِّ

والمعنددددىعنددددديصددددحٌحألّن»فددددًالمعنددددىبٌنهددددااشددددترا 

نٌخّصددددهم،المجلددددسالمحّجددددبقدددددٌكددددونفٌددددهالجماعددددةالددددذٌ

وفدددًاألعدددّماألكثدددرالٌسدددّمىمجلسددداإالّوفٌدددهقدددوم...فجعددددل

البحتددددريمجلسددددهالددددذياحتجددددبفٌددددهكالمحفددددلوالمحفددددلهددددو
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«المجمددددعالكثٌددددر
1

فلفددددظالمجلددددسوالمحفددددلالٌدددددالّنإالّعلددددى

دددة،قددددٌكدددونفٌهدددامنفدددردا،وقدددد»المشددداركة ٌّ والخلدددوةالخف

المجلددسفددرق،فكأّنددهإذاخددانهدداوبددٌنٌٌكددونمعددهمحبددوبفب

ـمددنٌشدداهدهٌجددوزأنٌكددونواحددداأو ددةوفٌهددامعدده ٌّ خلددوةخف

ـوالمحفددلالٌكددونإالعدددداكثٌددرافهددذاأٌضددافددرقبددٌن اثنددٌن

«المحفلوالمشهد"

المحفدددلوالمشدددهدفدددًالّداللدددةإالّعلدددىالكثدددرةالٌسدددتعمل

ركةالواحدددددواالثنددددٌنأّمدددداالخلددددوةفتدددددّلعلددددىاالنفددددرادأومشددددا

حّتددددىتدددددّلعلددددىالمشدددداهدة،إّنمدددداأرادالبحتددددريالمقابلددددةبددددٌن

أّنددددهال»المجلددددسوالخلددددوة،والمحفددددلوالمشددددهدلٌدددددّلعلددددى:

ٌفعددددلفددددًالمجلددددسالمحّجددددبإالّمدددداٌفعلددددهفددددًالمحفددددل،وال

دددةإالّمددداٌفعلدددهمدددعمدددنٌشددداهده،نسدددبه ٌّ ٌفعدددلفدددًخلوتدددهالخف

«نوكددرمالّسددرٌرةإلددىشددّدةالّتصددوّ
2
فلددمٌخددرجالبحتددريعددن

وّظدددفكدددّللفدددظفدددًغرضدددهالموضدددواجمالٌدددةالّتقسدددٌم،بدددل

.له





                                                           
891الموازنة،صا مدي، 1
891صس،م 2



198 
 

قالالبحتري:

 َتَسائ لههه أن  َعَمن  َرج  ت  اَرَرد  الد  َهب 

اتهـَسائ لهه  َعَعـم  ب  ـَديالَجـَواَبالر  َوأب 
1


دددد،ألّنعجدددزالبٌدددت»:مدددديا قدددال ٌّ وهدددذابٌدددتغٌدددرج

مثدددلصددددرهسدددـواءفدددًالمعندددى،وكأّندددهبندددىاألمدددرعلدددىأّن

وأّنالّسدددؤالإنوقدددعوقدددعفدددًمحلدددٌناثندددٌنالدددّدارغٌدددرالّربدددع

»
2


فظددداهرالبٌدددتٌحتمدددل،خدددرجالبحتدددريعدددنجمالٌدددةالدددّنظم

فهدددوفٌهمددداٌتحدددّدثأّنمعندددىالصددددرهدددونفسدددهمعندددىالعجدددز؛

،فعّبدددرفدددًالشدددطراألولبالدددّداروفدددًائلَلّسدددجدددوابالددددارلعدددن

الثددددانًبددددالّربع،وهددددذاٌخددددرجالبٌددددتإلددددىسددددوءالتقسددددٌم،فلددددم

تقسددددٌمالمعنددددىعلددددىالبٌددددت،ولعددددّلمدددداٌددددتمّكنالبحتددددريمددددن

إذاعتبدددرالددددارغٌدددرهدددوالتبددداسالمعدددانى؛أوقعدددهفدددًالخطدددأ

ع.بالرّ
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للدددددوزنالموسدددددٌقًجمالٌدددددةفدددددًتركٌدددددبالكدددددام؛إذ

ددددزبددددهالددددّنظمعددددنالّنثددددر،ولددددذل اإلٌقددددااالصددددوتًالددددذي ٌّ ٌتم

ة،الٌنبغددددىبتددددٌنشددددأعنتتددددابعالحركدددداتوالّسددددكناتقواعدددددثا

فٌسددددقطتركٌددددبالكدددداممددددنالمنظددددومإلددددى؛ألحدددددأنٌخرقهددددا

.شعرٌةحّددهاالعروضٌونضرورةلالمنثورإالّ

الددددذيٌتركددددب(الددددوزن)اهددددتّما مددددديبهددددذاالجانددددب

دالجمددددالًالمنددددوطبالخطدددداباللّفددددظوالمعنددددىلٌددددؤّديالبعددددمددددن

،والٌخفددددىذلدددد التددددأثٌرالشددددعري،وتددددأثٌرهفددددًنفددددسالسددددامع

نمدددداٌقدددداراأذنددددهالّنفسددددًلاٌقددددااالموسددددٌقًلددددديالّسددددامعحٌ

فدددًلَلَدددراحا مدددديٌتتّبدددعمدددواطنالخَ،وفكدددرهمعندددى،صدددوتا

شدددعر»أنّبدددبعدددضالّنقدددادٌحكدددماإلٌقدددااالموسدددٌقًالدددذيجعدددل

أبددًتمددامبالخطددبوبددالكامالمنثددورأشددبهمنددهبددالكامالمنظددوم

»
1


،لٌشدددددخصالعلّدددددةـلّلا مدددددديعدددددددامدددددناألبٌددددداتٌحددددد

العروضدددٌةالتدددىأسدددقطتعدددنبعدددضشدددعرأبدددًتمددداموصدددف

.وجعلتهأقربإلىالنثرمالّنظ
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قالأبوتمام:

ٌَــ َناألنــَسـاَ م ـكَ أب  نَــَوار  عهـضه اص 

 ـَفره َوأص  َسـاط َفـاق ع  َمـره عهـــَوأح 
1


ٌَا َسَكَ أَب  ـَوار  َن  ـَنــ   ـوـم  عه َضَناص 

ــو عه َمَرَســاط  َوأَح  ن  َفَرَفاق عه َوأَص 

ـلهن فَ ولهَمـفـَاع  َفعه ٌلهن  ولهَمـَفاع  عه

ـلـن  ولهَمفـَاع  َفعه لهن  ــولهَمَفاع  َفعه

وتمام:بوقالأ

ٌهس ٌـَقهوله ًفـَ ش  ـم  ٌَ َو عه ـم  ٌهس  اهــَفـ ر 

ٌهـوج  اإل اَله َفـ ف ـًَذات  به ـر  ـعهــَوٌـَض 
2


ـو عه ر  ٌهس  ًَف ش  م  ٌَ وَو عه م  ٌهس  ولهَف ــقــه ٌَ

إلـ ــات ذَـٌف بهـر ض ٌـَوَ ٌهفَاه لـَُ  ـوعهـــوج ـ

لهن ـولهـعهفـَ مََمَفـاع  ولهن  َفاعـ لهن َفعه

هفـَ هــلـٌع افَمَـولهعـ ن ـلهاعــفَمَولهعهفَنـ
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البٌتددددانمددددنالّطوٌددددلوالّطوٌددددل:فعددددولنمفدددداعٌلنفعددددولن

مفددداعٌلن،وكددداالبٌتدددٌنعروضدددهمامقبوضدددةوالقدددبضزحددداف

فًالطوٌل.جارمجريالعلّة

فدددًالبٌدددتاألولحدددذفالّندددونمدددنآخدددر"فعدددولن"كلّهددددا

ءمدددددن"مفددددداعٌلن"التدددددًفدددددًاوهدددددًأربعدددددة،وحدددددذفالٌددددد

انًحددذفالّنددونمددن"المصددرااالثددانًأٌضددا،وفددًالبٌددتالثدد

فعددددولن"األّول،والٌدددداءمددددن"مفدددداعٌلن"التددددًتلٌهددددا،ومددددن"

فعددددولن"التددددًهددددًأّولالمصددددرااالثددددانًوذلدددد كلّددددهٌسددددّمى

مقبوضا
1


قالأبوتمام:

ه  ف ًَثَمد  لهو   المه ره َغم  ل  ٌَض  ي ٌَدالذ  ز  ٌَ يأب ً َفد  إلَىالمه
2


ه  ف ٌــَثَمد  لهو   ل مه ره لهَغم  ل  ٌَض  ي لَذ  ٌَدل  َداأَب ًَيز  َفد  إ لَل مه

ن  لـه َتع  ف  مه َاته َفاع  لهن  ـَفاع  مه لهن  ع  َتف  س  مه َاته َفاع  لهن  َفاع  مه

وهذامنالّنوااألّولمنالمنسرحووزنه»قالا مدي:

، لهن  ع  َتف  مهس  وال ته عه َمف  لهن  ع  َتف  س  ـمه لهن  ع  َتف  مهس  والَته عه َمف  لهن  ع  َتف  س  مه

                                                           


886ا مدي،الموازنة،ص 1
93صدٌوانأبًتمام، 2
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فحذفالسٌنمنمستفعلناألولىومنمستفعلنالتًهًأّول

المصرااالّثانًفبقًمتفعلن،وهذاٌنقلإلىمفاعلن،وٌسّمى

هَحَذَفثانٌه،َوَحَذفالفاءمنمستفعلناألخٌرةفبقًمخبونا،ألنّ

،وٌقاللهمطوّي،ألّنهذهبرابعه، لهن  َتع  ف  مستعلنفٌنقلإلىمه

وحذفالواومنمفعوالتاألولىوالثانٌة،فصارفاعات،

،فأفسدالبٌتبكثرةالّزحاف «وٌقال:لهمطويٌّ
1


ٌسدددقطبدددهشدددعرجمالٌدددا؛الٌعتبدددرا مدددديالزحدددافمقٌاسدددا

إالّأّنكثرتدددددهفدددددً،شددددداعرمندددددهشدددددعرالشدددددعراء،إذالٌخلدددددو

جمددددالتتابعددددهحٌددددثٌسددددقطالبٌددددتتفقدددددهإٌقاعددددهالموسددددٌقً؛

الحركاتوالّسكنات.
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لسددددتأّدعددددًأّنهددددذهالّدراسددددةأحاطددددتبجمٌددددعالجوانددددب

أّنهددداتوّصدددلتإلدددىصدددبرنظرٌةالمعرفٌدددةوالنقدٌدددةل مددددي،وال

ولكددنحسددبًمددنهددذهالّدراسددةأّنهدداحاولددت؛تراثٌددةفددًاألدب

توالتددزالدّثددامعددنبعددضاألسددسالجمالٌددةالتددًعددكشددفاللّ

.هذاقواعدومعاٌٌرتوزنعلٌهاأعمالهمالشعراءاإلىزمن

توضددددحالبواعددددثالتددددًدفعتنددددًالخت َمددددةه َقد  ارٌددددجدددداءتالمه

وأوضددددحتفٌهددددامنهجددددًفددددًالبحددددث،وكددددانموضددددوا،هذاال

عنددددد؛منهجددددامتكدددداماٌجمددددعبددددٌنالمددددنه الفّنددددًوالتحلٌلددددً

بدددددًتمدددددامألسدددددسالجمالٌدددددةمدددددننقددددددا مدددددديألاسدددددتخراجا

تددددددري،ثددددددّمعّرضددددددتإلددددددىأقسددددددامالبحددددددثوصددددددعوباتهوالبح

وأهّمالمصادروالمراجعالتًشّكلتمكتبةالبحث.،العلمٌة

ّدراسدددةالبعددددالنقدددديل مدددديبعددددأنوتناولدددتفدددًهدددذهال

نددددددتالقواعدددددددالّنقدٌددددددةالتددددددًأقطددددددابالموازنددددددة،عرفدددددتب ٌّ وب

وللعمدددددود،لشدددددعرمفهومدددددهلاعتمددددددهاا مدددددديفدددددًموازنتدددددهو

شددروطالّناقدددورأٌددهفددًالصددنعةالشددعرٌة،ومدداهددً،الشددعري

ممارسةالعملٌةالنقدٌة.فًالذيلهالحق
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نظدددددرةا مدددددديإلدددددىببٌدددددانكمدددددااهتّمدددددتهدددددذهالّدراسدددددة

مدددددديكونهددددداأساسددددداجمالٌددددداو،الّسدددددرقاتالّشدددددعرٌةوأنواعهدددددا

ظهرفٌهقدرةالشاعرعلىاإلبداا.إٌجابٌات

عدددنالصدددورةالشدددعرٌةوبخاصدددةاالسدددتعارةالتدددًوتحدددّدثت

جومدداخددر،حدددودهاالباغٌددةفددًالعمددودالّشددعريا مدددينبددٌّ

دٌنعنجمالٌتها.المولّفٌه

مددددنعددددنجمالٌددددةاألغددددراضالّشددددعرٌةللحدددددٌثوانتقلددددت

.فٌهاتسننالعربكٌفكانومدحوفراقووصف،

عدددنجمالٌدددةالطلدددل،وطرٌقدددةكشدددفتفدددًهدددذهالّدراسدددةثدددّم

،وسددددؤالالّرسددددوم،وبكدددداءالددددّدٌار،علٌددددهالعددددربفددددًالوقددددوف

ندددتفٌددده ٌّ مفدددًوصدددفجمالٌدددةه ن نَخدددروجالمولّددددٌنعدددنَسدددوب

ومواقدددفا مدددديفدددً،وكدددّلذلددد ضدددمنكتددابالموازندددةالطلددل

.هذهالقضاٌا

علىدراسدددةاألدبمدددنداخلدددهولدددمتتوقدددفهدددذهالّدراسدددة

وحسدددب؛ولكنهددداتعدددّدتذلددد لدراسدددةاألدبمدددنخارجدددهحّتدددى

.وٌقتربمنتحقٌقأهدافهتكتملصورةالبحث

ظهدددرتفٌدددهعبقرٌدددةا مدددديجاندددباللّفدددظالدددذيتناولدددتف

الددددذيجعددددلخددددروجاللّفددددظعددددنجمالددددهالٌكددددونإالّبتوظٌددددف
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هوضددددّمنت،الغرٌددددبمددددعمشدددداركةبعددددضالعلددددلاألخددددريلدددده

الحدددددددٌثعددددددنالجندددددداسوالطبدددددداقوحدددددددودهمافددددددًالعمددددددود

وأٌنوقعالخطأعندالمولّدٌنفًاستعملهما.،الشعري

لخطددددأالددددذيوا،حدددددودجمالٌددددةاللّغددددةوواصددددلتفددددًبٌددددان

هالديالّشعراء.لحقاستعمالَ

وتتجلّددددىصددددرامةالقواعدددددالّنحوٌددددةوالصددددرفٌةفددددًضددددبط

ومددددددديتعددددددّدد،الشددددددعريالّشددددددكلالخددددددارجً)اللّفظ(للعمددددددود

ٌّاتهدددددافدددددًاالسدددددتعمالالشدددددعري موعدددددد،مدددددنالتعرٌدددددفجمال

،ودورالّسدددددٌاقفدددددًالفصدددددلبدددددٌنالمضدددددافوالمضدددددافإلٌددددده

.تخرٌ اإلعراب

إالّإذا؛هاألسدددددسالجمالٌدددددةدوروالفائددددددةتددددداوالٌظهدددددرله

تبنظمٌجلًّجمالها.كَب سه

حٌدددثأهمٌدددةهدددذهالّدراسدددة،وقددددأخدددذاإلٌقددداانصدددٌبهمدددن

تدددهفدددًتقددددٌمالدددّنصالّشدددعريوتمٌٌدددزهاإلٌقدددااالشدددعري؛ ٌّ وفاعل

تددهوتسددقطهل لَددعددنغٌددرهمددنالنصددوص،والع  ٌّ التددًتفقدددهجمال

إلىحّدالّنثر.
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كدددّلذلددد كدددانمدددنمنطلدددقا مددددي،ونظرتدددهإلدددىمفهدددوم

العمدددددودالّشدددددعريفدددددًموازنتدددددهبدددددٌننصدددددوصأبدددددًتمدددددام

.والبحتري

فعدددنالمدددنه العلمدددًأنحدددرالّعملدددًهدددذاأحاولدددتفدددً

اللّهدددّمإالّأنأعتمددددفدددً،فدددًرفدددضاألسدددسالجمالٌدددةل مددددي

.هتل علىنقادآخرٌنفًتصوٌبهأوتخطئذ

حٌددثأظهددربددٌنالفٌنددةواألخددريمددالدددّيمددنآراءراجٌددا

منهللاتعالىسداهاوصوابها.

وماكانفماكانفًهذاالعملمنصوابفللهالحمدوالشكر

،إالّأّنشدفٌعًفدًذلد لدلفمدنقبدلتقصدٌريزّونقصفٌهمن

وطولماعانٌتفٌهمدن،البحثمنجهدصدقمابذلتفًهذا

.جهدونصب

وآخددرثددّمالّصدداةمددعالّسددامعلددىالمبعددوثرحمددةللعددالمٌن

.الحمدارّبالعالمٌندعواناأن
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 ة المصادر والمراج مقائـ 

 قائمة الموضوعاتـ 
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ـالقرآنالكرٌم.

 المصادر:

أبدوالقاسدمالحسدنبدنبشدربدنٌحٌدىا مدديالبصدريا مدي:ـ

هـ(،073)ت

الموازنددةبددٌنأبددًتمدداموالبحتددري،تددح:إبددراهٌمشددمسـدد

هددـ،3267الددّدٌن،بٌددروتدارالكتددبالعلمٌددة،الطبعددةاألولددى

 م.6332

المؤتلفوالمختلف،تدح:فكرنكدو،بٌدروت،دارالجٌدلـ

 م.3993هـ،3233،الطبعة:األولى

ـدددددامدددددرؤالقدددددٌس:امدددددرؤالقدددددٌسأوسبدددددنحجدددددر،الددددددٌوان

،تح:عمرفاروقالطباا،بٌروت،داراألرقم،دت.

ـدداألخطددل:األخطددل،الدددٌوان،تددح:مهددديمحمدددناصددرالدددٌن

هددددـ،3232لمٌددددة،الطبعددددة:الثانٌددددة،بٌددددروت،دارالكتددددبالع

م.3992
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ـددداألعشدددى:األعشدددىمٌمدددونبدددنقدددٌس،الددددٌوان،تدددح:محمدددد

مهدددديناصدددرالددددٌن،بٌدددروت،دارالكتدددبالعلمٌدددة،الطبعدددة

م.3988هـ،3238:األولى

أبدددوعبدددادةالولٌددددبدددنعبٌددددبدددنٌحٌدددىالبحتدددري ـدددالبحتدددري:

صدددددددر،هدددددددـ(،الددددددددٌوان،م682هدددددددـ،632هدددددددـ،وقٌل633)

م.3933هـ،3669الطبعةالهندٌة،الطبعة:األولى

ـدددبشدددار:بشددداربدددنبدددرد،الددددٌوان،تدددح:الطددداهربدددنعاشدددور،

هدددددددـ3072القددددددداهرة،مطبعدددددددةلجندددددددةالتدددددددألٌفوالترجمدددددددة،

،3957.

ـددددالبغدددددادي:أبددددوبكددددرأحمدددددبددددنعلددددًبددددنثابددددتالخطٌددددب

هدددـ(،تدددارٌخمدٌندددةالسدددام،بٌدددروت،220هدددـ،096البغددددادي)

م.6333هـ،3266دارالغرباإلسامً،الطبعةاألولى



ـددددد388ـدددددأبدددددوتمدددددام:أبدددددوتمدددددامحبٌدددددببدددددنأوسالطدددددائً)

هدددددـ(،الددددددٌوان،تدددددح:شددددداهٌنعطٌدددددة،بٌدددددروت،دار603

م.6339الكتبالعلمٌة،الطبعةالرابعة



213 
 

هددـ(،633،693ـددثعلددب:أبددوالحسددنأحمدددبددنٌحٌددىثعلددب،)

رمضدددانعبددددالتدددواب،القددداهرة،مكتبدددةقواعددددالشدددعر،تدددح:

م.3995الخانجً،الطبعة:الثانٌة

،273ـددددددددددددددالجرجانً:عبدددددددددددددددالقدددددددددددددداهرالجرجددددددددددددددانً)ت

هددددـ(،أسرارالباغددددةفددددًعلددددمالبٌددددان،تح:محمدددددشدددداكر،272

جّدة،دارالمدنً،دت.



ـددددددددالجرجددددددددانً:علددددددددًبددددددددنعبدددددددددالعزٌددددددددزالجرجددددددددانً

وخصدددددومه،تدددددح:هدددددـ(،الوسددددداطةبدددددٌنالمتنبددددد693،022ً)

محمددددأبدددوالفضدددلإبدددراهٌم،علدددًمحمددددالبجددداوي،بٌدددروت،

.م6332هـ،3267المكتبةالعصرٌة،الطبعة:األولى

الجمحدددً:ابدددنسدددامالجمحدددً،طبقددداتفحدددولالشدددعراء،تدددح:ـددد

محمودشاكر،القاهرشركةالقدس،دت.
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Résumé :  

Al Amidi est considéré comme l’un des plus célèbre critique du 

quatrième siècle de l'Hégire. Il a tenté  de conférer une dimension plus 

pratique aux théories  critiques s’articulant autour de « la colonne 

poétique ».  A cet effet, il a essayé de procéder à une analyse comparative 

entre Abi Tammam et Al Bouhtouri, en abordant  les règles de l’esthétique  

littéraire, qui représentent l’ensemble de  critères critiques de la création 

poétique. Pour ce faire,  il a établi une méthodologie axée sur la préservation 

de la colonne poétique véhiculée par la poésie arabe ancienne. 

Mots clés : théories critiques, esthétique littéraire, colonne poétique, 

analyse comparative création poétique. 

Abstract: 

AL Amidi is considered as one of most famous critical of the fourth 

century hidjri. He tried to give another more convenient dimension to 

theories.  Al Amidi tried to proceed to a comparative analysis between Abi 

Tammam and Al Bouhtouri. While respecting the literary beauty bases, like 

a critical criteria - theoretical in his œuvreses, and he drew dice himself 

beginnings his own method that is the preservation of the poetic column in 

Arabic poetry. 

Words keys :critic theory, the beauty bases, criteria, the poetic 

column, comparative analysis, poetic creation. 

 :انًهخص

ٌؼّد اَهدي أحد أبسش أقطاب الٌّقد الؼسبً فً القسى السابغ الهجرسي  ققرد حراقن أى 

ٌقّدم صوزة تطبٍقٍت لتلك القواػد الٌقدٌت الٌّظسٌت التً تدقز حون الؼوود الّشرؼسي  فرً 

هواشًته بٍي أبً توام قالبحتسي  قاقفا ػلى األسس الجوالٍرت الترً هري هر ًها أى ت روى 

قواػد فً تقوٌن اإلبداع الّشؼسي  قذلك ػبس هٌهج اختطّره هٌرر البداٌرت  قارو الوحافظرت 

 ػلى الؼوود الّشؼسي كوا تٌاقلته القصٍدة الؼسبٍت هٌر القدٌن .

عسظ انجًانيسح، يعياس،انًىاصَسح انشسعشيح انكهًاخ انًفتاحيح: انقىاعذ انُظشيح، األ

 انعًىد انشعشي، اإلتذاع انّشعشي
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األسدددسالجمالٌدددةفدددًموازندددة»إّنبحثنددداهدددذاالموسدددومب

هددومشددروابحددثأكددادٌمًمقددّدمإلددىقسددماللّغددةالعربٌددة«ا مدددي

الماجسددتٌرفددًنظرٌددةوآدابهددابجامعددةتلمسددانلتحصددٌلشددهادة

 األدبوعلمالجمال،وقدفّصلناالقولفٌهكا تً:

ٌددددورمحورهدددذاالبحدددثحدددولأحددددتلددد األعمدددالالّنقدٌدددة؛

التددددًسددددعتإلددددىصددددبرأغددددوارالقصددددٌدالعربٌددددةمسددددتخرجة

نددددةَسددددَنَنالعددددربفددددًنظددددمالّشددددعر ٌّ مدددواطنالجمددددالفٌهددددا،ومب

ٌّنالّزلدددددلالددددد ذيوقدددددعفٌدددددهومدددددواطنالجمدددددالفٌددددده،كمددددداٌبددددد

ذلددد فدددً المحددددثون،ومدددواطنإفسدددادهملجمالهددداالمتدددوارث،كدددل 

لّدددةجمعدددتبدددٌنالعمدددلالّنظدددريوالّتنظٌدددري،فدددًموازندددةبدددٌن حه

ـومدرسددة ـالمطبددوعٌن قطبددٌنمددنأقطددابالمدرسددةالّتراثٌددة

ـوهدددوكتدددابأبدددوالحسدددنبدددن دددنعة ـأصدددحابالص  الحداثدددة

ةبددددددٌنأبددددددًتمددددددامالموازندددددد»بشددددددرا مدي،والموسددددددومبددددددـ:

،والدددذيراحٌجّسددددمجموعدددةمدددنالقدددوانٌنالكلٌّدددة«والبحتدددري

التددددًمددددنشددددأنهاأنتكددددونمنهجددددامتكددددامافددددًتمٌٌددددزالددددّنص

الشدددعريعدددّمسدددواهمدددنالنصدددوصالتدددًالتشددداركهإالّالجاندددب

الشدددكلًدونالمضدددمونالفعلدددً،ومدددنهنددداكددداننقددددا مددددي؛
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ا متكامدددلللعمدددلالشدددعري؛نقددددامنهجٌدددامتكددداماٌدددنّمعدددنإدر

قدٌصلبهإلىحّدالّنظرٌةالشعرٌةفًمرحلتهااألولى.

أّمددددامددددنناحٌددددةالطددددرحالمعرفددددًللموضددددوا؛فنّناألسددددس

دددةبمفهومهددداالّنقدددديالمعاصدددر،هدددً ٌّ الجمالٌدددةوالّنظرٌددداتاألدب

رسالّنقدددددي مددددنإنتدددداجالفاسددددفةومنظددددرياألدب،بٌدددددأّنالددددد 

لدددمٌكدددنبمعدددزلعدددنالّتفكٌدددرفدددًأسدددسجمالٌدددةالعربدددًالقددددٌم

تصددددفالددددّنصاألدبددددًعددددنغٌددددرهمددددنالنصددددوص؛وبخاّصددددة

الددددددّنصالّشددددددعريبوصددددددفهدٌددددددوانالعددددددرب،ومددددددنالمعلددددددوم

باسدددددتقراءالكتدددددبالّنقدٌدددددةالمتقّدمدددددةوالتدددددًاهتّمدددددتبالشدددددعر

وتصدددنٌفهإلدددىطبقدددات،أّنالحدددّسالجمدددالًالدددذيكدددانٌعتمدددده

فدددًنقددددهللنصدددوص؛كدددانعربٌدددامحضدددا؛الناقدددداألدبدددًالقددددٌم

ددزلغدددتهمبخصوصدددٌةا لدددةمددن:باغدددةونحدددووعدددروض ٌّ إذتتم

 ومعجموغٌرهاوبالّتالًخصوصٌةالنتٌجة.

مهالّنقدددداألدبدددًاالسدددتفادةمدددنعلدددومغٌدددرهمدددن دددد  ع  ٌَ ولدددٌس

األمددددماألخددددري؛إذٌتجل ددددىذلدددد فددددًحركددددةالّترجمددددةالمبّكددددرة

ـترجمددةكتددابفددنّ ـوٌبدواهددذاالتددأثرمثددل الّشددعرألرسددطوا

بددالمنطقواضددحافددًالقددرنالثددانًوالثالددثالهجددريحٌددثبدددأ

العمددلالنقددديٌحٌدددعددنالددذوقالفنددًوٌتجددهنحددوالتقنددٌن،ممددا
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دددَلهدددذا أفقددددهكثٌدددرامدددنالغنائٌدددةالتدددًقددددكدددانعدددرفبهدددا،وَمث 

 «.نقدالشعر»االتجاهقدامةابنجعفرفًكتابهالمسّمى

وقددددسدددارالشدددعرالعربدددًعلدددىهدددذهالشددداكلةفًمقابدددلالنقددددد

إذشددهدالمجتمددعالعربددًانفتاحدداللحدددودمددعغٌددرهمددناألدبددً،

األجندددداس،والتددددًمددددالبثددددتأنصددددارتعنصددددراحٌوٌددددافددددً

المجتمددددعالعربددددًٌشدددداركهجمٌددددعالمٌددددادٌن؛وبخاصددددةمٌدددددان

َعَةالّشددعر،هددذااألثددرالددذيَخلّددفصددديكبٌدد رافددًاألدبوَصددن 

أوسدددددددداطالمجتمددددددددعالعربددددددددًإّزاءالمشدددددددداركةفددددددددًالعمددددددددل

وخاصددددةالجانددددبالشددددعريالددددذيبدددداتٌفقدددددشددددٌئامددددنالفّنددددً،

أعرافدددهالمتقادمدددةالدددّزمنعلدددىٌددددمدددنعرفدددوابالمولّددددٌنوبلدددغ

أوجددهمددعأبددًتمددامالددذيأصددبحٌتصددّرففددًاألسددلوبواللّغددة

علىنحولمتألفهطبٌعةالعربفًتألٌفالشعر.

عددددتكددددّلهددددذهالظددددروفإلددددىاسددددتنفارعددددددمددددنالنقددددادد

الددددذٌنتمّسدددددكوابغنائٌددددةالشدددددعر؛وأرادواللقصددددٌدةالعربٌدددددةأن

تسدددتمرعلدددىذوقهددداالفّندددًالدددذيألفتدددهمندددذبدددداٌتهاوهدددوالعمدددود

الشدددعري،فكدددانا مدددديفدددًموازنتدددهبدددٌنالطدددائٌٌنٌجّسددددهدددذا

أٌهمددداالمدددذهبتجسدددٌداعملٌددداحٌدددثٌقدددفعنددددشدددعرٌهماوٌدددري

وافددددقسددددننالعددددربفددددًنظمددددهللشددددعرفجمددددعفددددًذلدددد بددددٌن

النظرٌةوالتطبٌق.
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ـاألسدددسالجمالٌدددةفدددً كدددانمشدددرواهدددذاالبحدددثالعلمدددً

ـٌكشددددفالّنقددددابعددددنتلدددد السددددننالتددددً موازنددددةا مدددددي

اعتمدددددهاالعددددربفددددًإبددددداعهمالشددددعريوطددددرٌقتهمفددددًتألٌفدددده

نٌددددتعلٌهددددامستفسددددراعددددنمدددداهددددًاألسددددسالجمالٌددددةالتددددًب

القصددٌدةالعربٌددة؟عبددرمدداقّدمددها مددديفددًموازنتددهبددٌنأبددً

تماموالبحتري.

وٌدددددأتًاختٌدددددارا مدددددديمخبدددددرالهدددددذاالبحدددددثللظدددددروف

َؤل فمنجهةالزمنوالمنه : المحٌطةبالمه

ـددددأوالددددـمددددنجهددددةالددددّزمن:رغبددددةالعمددددلعلددددىالتددددراث

تددددهالتنقٌددددبالعربددددًاألصددددٌل،وٌقددددٌنتددددامبددددأّنأصدددددافهلددددمٌن

حولهدددددا،وأّنأعماقدددددهلدددددمٌددددددركهاالغّواصدددددونعلدددددىاخدددددتاف

امدددنالبددداحثٌن؛ولكّندددهبحرولكدددل  إمكانددداتهم،لدددٌسذلددد تقصدددٌر 

الغوصفٌه. حق 

ـمدددنجهدددةالمدددنه :فمَؤل دددفالموازندددةبدددٌنأبدددً ـدددثانٌدددا

تمددداموالبحتدددري؛مَؤل دددفتدددوافرتفٌدددهمٌدددزاتمتعدددّددةٌمكدددنأن

نحصًمنها:
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ـأصدددالةالمدددنه :فدددالمؤلّفٌنطلدددقفدددًموازنتدددهمعتمدددداأددد

منهجددداواضدددحاالٌحٌددددعندددهمندددذالبداٌدددة،ولدددذل كاندددتأحكامددده

علىالشاعرٌنالبحتريوأبوتمامأحكاماثابتة.

ـالموضدددددوعٌة:اشددددتهرمؤلّدددددفالموازنددددةل مددددددي ب

بالموضدددوعٌةوالتدددًدعدددتإلٌهددداأمدددوركثٌدددرة؛باإلضدددافةإلدددى

اضح.المنه الو

ـالظرفالّزمندددً:وذلددد أّنالموازندددةل مدددديلدددمتكدددن ج

مددددنضددددمناألعمددددالالّنقدٌددددةالتددددًشدددداركتفددددًإذكدددداءنددددار

الحددددرببدددددٌنالمدرسددددتٌن،وإّنمددددداأتددددتمتدددددأخرةزمنٌدددداعدددددن

الّشدددداعرٌن،بقدددددرٌكفددددًإلددددىالتأّمددددلبروٌددددةودونمراعدددداةأّي

ا مددديدافددعذاتددًقدددٌسددقطمددنقٌمددةالعمددلالنقدددي؛إذتددأّخر

عددددنالّشدددداعرٌنبفتددددرةتدددددارسفٌهدددداالّصددددراابٌنهمدددداوذلدددد 

حوالًالمائةسنة.

كمدددددااّنهدددددذهالشخصدددددٌةالعلمٌدددددةكاندددددتمصدددددّباهتمدددددام

بعدددضالدراسددداتالحدٌثدددة،التدددًكشدددفتعدددنالبعددددالنقدددديلهدددذا

المَؤلّف؛ومنأهّمها:

ـالّنقدالمنهجًلمؤلّفهمحّمدمندور.
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تالنقددداألدبًفددًالقدددرنالرابددعالهجدددريـددأحمدددمطلدددوب،إتجاها

.

ـدددأحمددددطدددهإبدددراهٌم،تدددأرٌخالنقددددالعربدددًمدددنالجاهلٌدددةحّتدددى

القرنالرابعالهجري.

إضددافةعلددىاإلسددهامالنقددديالددذيتددّمطرحدده،حاولددتفددً

ـمسددتتمرا هددذاالبحددثأنأربددطالموازنددةبجمٌددعأبددواباللّغددة

ـ:فتطددّرقالبحدد ثإلددىالجانددبالنقددديالجانددبالتطبٌقددًفٌهددا

والباغًوالصرفًوالنحويواإلٌقاعً.

فدددددرضعلدددددًالبعددددددالموضدددددوعًللبحدددددث،أنأزاوجبدددددٌن

ندددافدددًالتمهٌدددد، ٌّ منددداه مختلفدددة،فقددددظهدددرالمدددنه التدددارٌخًب

وتقاسدددددمالمنهجاإلحصدددددائًوالفّندددددًوالتحلٌلدددددًأشدددددواطالبحدددددث

األخدددددري،إذتنددددداولفدددددًالفصدددددولالثاثدددددةإحصددددداءاألسدددددس

جمالٌددددةثددددّمتحلٌلهدددداواسددددتخراجالمظدددداهرالفنٌددددةفٌهددددافكددددانال

العملعلىالشاكلةا تٌة:

مدددة:وتطرقدددتفٌهددداإلدددىأهدددممراحدددلالعمدددلالبحثدددً، المقد 

ددددبهَلالت وصددددلإلددددىحددددّل نددددتفٌهدددداإشددددكالالبحددددث،وسه ٌّ كمدددداب

اإلشكالالبحثً،وماتعلّقبالصعوباتالعلمٌة.
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ا ٌسدددلطعلدددىشخصدددٌاتالموازندددة:التمهٌدددد:كدددانضدددوء 

ا مديالناقدوالشاعرٌنالبحتريوأبوتمام.

مإلىمبحثٌن: الفصلاألول:وقهسِّ

أوال:الدددددذوقالنقدددددديعنددددددا مددددددي:وتحدددددّدثتفٌدددددهعدددددن

دددااالتدددً ا مدددديومددداٌتعلّدددقبشخصدددٌتهالعلمٌدددة؛مدددنَسدددَعةاطِّ

يالشدددداعرأّهلتددددهإلددددىالفصددددلفددددًالمسددددألةالنقدٌددددةالتددددًتتعدددددّ

الشددددداعرٌنلدددددتمّسمدددددذهبٌنمدددددنمدددددذاهبالشدددددعرالعربدددددً،و

الموضددددوعٌةالتددددًٌجددددبعلددددىأّيناقدددددالتحلّددددًبهددددا،والتثبددددت

فًرواٌةشعرالطائٌٌن،وكٌفقّسما مدٌكتابهالموازنة.

وتعلّدددقالمبحدددثالثدددانًبطدددرحوتحلٌدددلأهدددّما راءالّنقدٌدددة

فٌهدددداانتصددددار:حٌددددثٌظهددددر«الموازنددددة»ل مددددديفددددًكتدددداب

لمددددذهبالمطبددددوعٌنوبددددذل تقدٌمددددهللعمددددودالشددددعري ا مدددددي 

ورفضدددهكدددّلمددداٌخدددالفسدددننالعدددربفدددًصدددناعةالشدددعر،ثدددّم

ٌدددةولدددٌستصدددّنع،فالشدددعراألصدددٌل فنِّ َعة  إّنالشدددعرعنددددهَصدددن 

هددوالددذيٌعتمدددعلددىالغنائٌددة،والالتكلّددففددًاسددتعمالالبدددٌع

كماهوشأنأبًتمام.

ٌهَنا قدددددد،ومدددددنهدددددوالناقددددددالجددددددٌرو دددددةالن  ٌّ دددددا مديماه ق شه

بتحلٌدددلالدددّنصالشدددعري،وٌؤّكددددشدددرطامهّمددداالبدددّدأنٌتحلّدددى
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بددهالناقدددباإلضدددافةإلددىمعرفتدددهللعلددوموإحاطتدددهبهددا؛أالوهدددو

ددددابععددددنالملكددددةالتددددًالتهنشددددئهاإالّالّدربددددة الّنقددددديالن  الحددددس 

والممارسةالطوٌلةللنصالشعري.

وٌدددأتًالفصدددلالثدددانًلتنددداولدراسدددةاألدبمدددنالدددّداخل،

وٌتوّزاعلىخمسةمباحث:

المبحدددددثاألول:جمالٌدددددةالّسدددددرقاتالشدددددعرٌة؛فا مدددددديال

ٌدددريأّنالّسدددرقاتالشدددعرٌةعلدددىإطاقهدددامقٌددداسشدددعري؛إذ

هددوأمددرقلّمدداتعددّريمنددهشدداعر؛فلددٌساالشددترا فددًالمعددانً

ٌبددداٌسدددقطمدددنقٌمدددةالشدددعر؛بدددلقددددالعامدددةأوظددداهراأللفددداظع

تكدددونالّسدددرقاتالشدددعرٌةبعدددداجمالٌدددا،حٌنمددداٌتخدددذهاالشددداعر

سدددددبٌالابددددددااالفّندددددً،فٌظٌدددددفعلدددددىالمعندددددىاألّولمعندددددى

جدٌددددا،أوٌخرجدددهفدددًصدددورةأبددددامدددنالصدددورةالتدددًكدددان

علٌها.

وٌتندددداولالمبحددددثالثددددانً:مفهددددومالصددددورةالشددددعرٌةعنددددد

لتحلٌدددل،فالصدددورةالشدددعرٌةتتعلّدددقبمفهدددوما مدددديبالدددّدرسوا

التشددددبٌهواالسددددتعارة،والٌقبددددلا مددددديالتوظٌددددفاالسددددتعاري

علدددىإطاقددده؛إذالٌقبدددلمدددناالسدددتعارةإالّمددداكدددانقائمددداعلدددى

عاقدددةبدددٌنالمسدددتعاروالمسدددتعارمنددده،فمدددناالسدددتعارةمددداهً

حسدددنةومنهدددامددداهًقبٌحدددةٌنفدددرمنهددداالحدددسالفطدددريللناقدددد،
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ذل ٌدددددريأّنأبددددداتمدددددامخدددددالفسدددددننالعدددددربوطدددددرٌقتهموبددددد

المألوفدددددة،إذأقددددداماسدددددتعاراتبدددددٌنأشدددددٌاءالتدددددربطبٌنهددددداأي

عاقةقربى؛وجعلذل منوسواسه.

وٌددددددأتًالمبحددددددثالثالددددددث:لٌكشددددددفَسددددددَنَنالعددددددربفددددددً

األغددددددراضالشددددددعرٌة؛فا مددددددديٌددددددريأّنتوظٌددددددفالمعددددددانً

فتددده،ولدددٌسلمتدددأخرموقدددوفعلدددىمدددااسدددتعملتهالعدددربومددداأل

أنٌخدددرجعمدددنتقدددّدمعلٌددده،ألّيحّجدددةتدددراءتلددده،فلدددٌسمدددن

أوصدددافالبخٌدددلأندددهٌصدددونالسدددماحة،والمدددنصدددفاتالكدددرٌم

أنددددهٌكددددرمالبعٌددددددونالقرٌددددب،والمددددنأوصددددافهمللخٌددددلأن

ٌجعلددددواذٌلددددهمسدددددالكددددذٌلالعددددروس...،كددددّلذلدددد انحددددراف

ا مدددديهدددذابدددالمعنىالشدددعريعدددنأصدددلوضدددعه،وقددددشددداهد

االنحددرافعندددالبحتددريوعندددأبددًتمددامأكثرددـوذلدد ألنددهكددان

ـفدددـتذهببدددهبعٌدددداعدددناالسدددتعمال ٌطلدددباالسدددتعارةكثٌدددرا

الصحٌح.

وٌكشددددددفالمبحددددددثالربددددددععددددددنجمالٌددددددةمتوارثددددددة؛وهً

جمالٌددددةالطلددددل،فالشدددداعرالعربددددًكددددانٌبتدددددئمقّدمددددةشددددعره

هدددذاالوقدددوفأدبتعدددارفبدددالوقوفعلدددىالّطلدددل،إالّأّندددهكدددانل

علٌددهالشددعراءقدددأهملددهالمتددأخرون،فددالعربتقددفعلددىالطددل
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ألجدددلالسدددؤال،والتقصددددالدددّدٌارإّنمددداتعدددرجعلٌهدددا،كمددداأنهدددا

منسننهاانتبكًالّدٌاربكاءالمشتاق.

لدددمتتوقددددفهددددذهالّدراسددددةعلددددىدراسددددةاألدبمددددنداخلدددده

خارجددده،حّتدددىوحسدددب،ولكنهددداتعدددّدتذلددد لدراسدددةاألدبمدددن

تكتمددددلصددددورةالبحددددثوٌقتددددربمددددنتحقٌددددقأهدافدددده؛فكددددان

الفصلالثالث،حٌثبحثتفٌهمجموعةمنالمباحث:

المبحددددددددثاألول:جمالٌددددددددةاللّفددددددددظالددددددددذيجعددددددددللدددددددده

ا مدٌشدددروطامنها:اجتندددابالحوشدددًمدددناأللفددداظ،ولعدددّلأكثدددر

مددداٌلحدددقاللّفدددظمدددنرداءةراجدددعإلدددىتوظٌدددفالحوشدددًمدددن

.الكام

كمددداأّنمدددنجمالٌدددةاللّفدددظتوظٌدددفاألفصدددحمدددناأللفددداظ،

وتر مادونه.

التكتمددددلجمالٌددددةالل فددددظإالّإذاوضددددعفددددًالمعنددددىالددددذي

َفإلددىغٌددرمعندداهالموضددوالددهخددرج ددر  أرٌدددلددهلغددة،فددنذاصه

عنجمالٌته.

وٌتحددددددّدثا مددددددديعلددددددىصددددددورتًالجندددددداسوالطبدددددداق،

فددددداوٌدددددريأنهمددددداالٌأخدددددذانالبعددددددال جمدددددالًلهمددددداإالّإذاوظِّ

توظٌفاعفوٌادونتكلّفاستعمالهما.
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أمددداالمبحدددثالثدددانً:فكدددانلجمالٌدددةاللّغدددة،وظهدددرخطدددأ

أبددددًتمددددامفددددًتوظٌفددددهلددددبعضاأللفدددداظفددددًغٌددددرموضددددعها،

كجعلدددهلفدددظالَصدددبانوعددداثالثدددامدددنأندددوااالدددرٌحمدددعالقبدددول

الَقبدددددول،والدددددّدبور،والتعندددددًفدددددًأصدددددلاسدددددتعمالهاإالّعلدددددى

دددفالتقرٌدددبوجعلدددهعددددوالابدددل،وإنمددداهدددوللفدددرس، وكمددداوظ 

وكمدددداأّنبددددٌنلددددٌسمددددنمعددددانًالوسددددط،إذالٌصددددحتوظٌددددف

الوسدددطمكدددانبددددٌنفنقدددولمكدددان:المددددالبٌنندددانصدددفٌن،المددددال

وسطنانصفٌن.

واهتممددددتفددددًالمبحددددثالثالددددث:بجمالٌددددةالنحددددو،وبٌنددددت

الموازنددددة؛وتنحصددددرفٌددددهالمسددددائلالتددددًتتعلّددددقبددددالنحوفددددً

الالتعرٌددددددددف»المسددددددددائلالنحوٌددددددددةفٌددددددددهعلددددددددى:جمالٌددددددددة

وتخصدددددددٌصالعمدددددددومبصدددددددٌغةالتعجدددددددب،الحدددددددذفوبعدددددددده«

الجمدددددالًفدددددًالكدددددام،جمالٌدددددةاالسدددددتفهام،وأبعدددددتالمباحدددددث

النحوٌدددةبعدددضالمسدددائلالصدددرفٌةالتدددًاشدددارإلٌهددداا مدددديفدددً

ٌجمددعفاعددلكتابدده؛مثددل:أملددودالٌجمددععلددىأملددد؛وأّنددهقلّمددا

علىأفعال.

وتعّرضدددتفدددًالمبحدددثالّرابدددعإلدددىجمالٌدددةالدددنظم؛ومدددا

هددددًالعلددددلالتددددًتصددددٌبالددددّنظمفتفسددددده؛وذكددددرا مددددديفددددً
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موازنتدددددهمدددددنالعلدددددل:التعقٌدددددداللّفظدددددً،والحشدددددوالزائدعلدددددى

المعنى،وسوءالتقسٌمعلىأجزاءالبٌت.

وكدددددانالمبحدددددثالخدددددامسٌهدددددتّمبالبعددددددالجمدددددالًلاٌقددددداا

الشددددعري،فددددأهّممدددداٌمتددددازبددددهالددددّنظمعددددنالنثددددرهددددوالددددوزن

الموسددددٌقً،إالّأّنالّشددددعرقدددددٌختددددّلبندددداءهالموسددددٌقً؛فٌنددددزل

إلدددىدرجدددةالنثدددروالخطابدددة،ولعدددّلأكثدددرمددداأوقدددعالشددداعرٌن

أبددوتمدداموالبحتددريفددًفسددادالددوزنالددذيٌددنقصمددنجمالٌتدده

لبٌدددتالشدددعريوالٌدددذهببهددداكلٌدددة،هدددوكثدددرةالّزحافددداتفدددًا

الذيٌنافًالطبٌعةالموسٌقٌةللشعرالعربً.

ثددددّمكانددددتالخاتمددددةجامعددددةألهددددّممحطدددداتهددددذاالبحددددث

العلمً،وتّمإٌرادأهّمالنتائ العلمٌةعنالموضوافٌها.

وأتبعددددتذلدددد فهددددرسالمصددددادروالمراجددددعالددددذيرتبتدددده

ترتٌبددداهجائٌدددا،وكدددانبعددددذلددد فهدددرستفصدددٌلًلجمٌدددعفصدددول

لمباحث.وا
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