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أ

شكر وتقدٌر
إتمامالل ّنعمة،وطلباللمزٌدفٌها،أحمدهللاتعالىعلىتوفٌقه
وامتنانهعلىاتمامهذاالعملالعلمً .
ووقوفاعندقولسٌدنارسولهللاصلىهللاعلٌهوسلم":لم
ٌشكرهللامنلمٌشكرال ّناس"(سننأبًداوود) 
أتق ّدمبأعظمعباراتالشكروال ّتقدٌر،واالعترافواالمتنان 
إلىأساتذتًاألفاضل 
وأخص ّ
منهمشٌخًالمربًالعال َمال َعل َمالرّ بانً،ولٌ َد
بالذكر
َ
أرضالتٌنوالزٌتونرضوانمحمّدحسٌنال ّنجارالذيرافقنً
سهله َو َوعره،فلمأجدهإالّوالدا،فأكرمبهمن
فًهذاالبحثعبر َ
والدوماولد 
هللاهعلٌهالصّح َة .
أدام 
األستاذال ّدكتورزٌنال ّدٌنمختاري
َ
القمر
والٌفوتنًأنأ هتب َع هه َ
الذيلمٌبرحال ّنصٌح َةوال ّدعا َءلنابال ّتوفٌق 
هللاهعلٌهنعم هه 
فأسبغ 
َ

 

ب

اإلهداء
أهديهذاالعمل 
إلىصاحبالرّ وضةال ّندٌة،وال همَنزلال َمنزلَ َةالسن ٌَة؛سٌدولدآدم
والفخر 
سٌّدنامحمّد صلىهللاعلٌهوسلم .
عائ َهاأهتدي،إلىالتًفارقتنًولمٌشت ّدعضدي
تب هد َ
إلىالتً َمازل ه
إلىالوالدةالكرٌمةرحمهاهللاتعالى .
إلىوالديالذيماطلبالعٌشفًالحٌاةإالّلٌفرحبنجاحًـ
حفظههللاتعالىـ 
إلىكلأحدالأخصّ قرٌباعنبعٌد،والحاضراعنغائب .


ج

الرموز واالختصارات:
تـح:تحقٌق 
ص:صفحة 
صس:الصفحةالسابقة 
ط:الطبعة 
مس:المصدرالسابق 
من:المصدرنفسه 
ج:الجزء 
دت:دونتارٌخ 

د

المقَدََّم ُة
ُ

ه

الحمد ّ
ددداالدددذيبددددأبالحمددددكتابددده،ونددددبإلدددىذلددد عبددداده،
ثدد ّمالصّدداةوالسّددامعلددىمحمّدددحامددللددواءالحمددد،معالرّ ضددى
لمنتبعهونصرهوخدملغته .
وبعد :
إنّ األسدددسالجمالٌدددةوال ّنظرٌددداتاألدبٌّدددةبمفهومهددداال ّنقددددي
المعاصددددر،هددددًمددددنإنتدددداجالفاسددددفةومنظددددرياألدب،بٌدددددأنّ 
الدد ّدرسال ّنقدددديالعربددًالقددددٌملدددمٌكددنبمعدددزلعددنال ّتفكٌدددرفدددً
أسددسجمالٌددةتصددفالدد ّنصاألدبددًعددنغٌددرهمددنالنصددوص؛
وبخاصّدددددةالددددد ّنصال ّشدددددعريبوصدددددفهدٌدددددوانالعدددددرب،ومدددددن
المعلدددددومباسدددددتقراءالكتدددددبال ّنقدٌدددددةالمتق ّدمدددددةوالتدددددًاهتمّدددددت
بالشدددعروتصدددنٌفهإلدددىطبقدددات،أنّ الحدددسّ الجمدددالًالدددذيكدددان
ٌعتمددددهالناقدددداألدبدددًالقددددٌمفدددًنقددددهللنصدددوص؛كدددانعربٌدددا
محضدددا؛إذتتمٌّدددزلغدددتهمبخصوصدددٌةا لدددةمدددنباغدددةونحدددو
وعروضومعجموغٌرهاوبال ّتالًخصوصٌةالنتٌجة .
ولدددٌسٌَعدددد همال ّنقدددداألدبدددًاالسدددتفادةمدددنعلدددومغٌدددرهمدددن
األمدددماألخدددري؛إذٌتجلدددىذلددد فدددًحركدددةالّترجمدددةالمب ّكدددرة ـ
ترجمدددةكتدددابفدددنّ ال ّشدددعرألرسدددطوا ـمدددعمددداشدددهدهالمجتمدددع

و

العربدددًمدددنانفتددداحللحددددودمدددعغٌدددرهمدددناألجنددداس،والتدددًمدددا
لبثدددتأنصدددارتعنصدددراحٌوٌدددافدددًالمجتمدددعالعربدددًٌشددداركه
صدددن َع َةالشدددعر،هدددذا
جمٌدددعالمٌدددادٌن؛وبخاصدددةمٌدددداناألدبو َ
ددذيخلّدددفصدددديكبٌدددرافدددًأوسددداطالمجتمدددعالعربدددً
َ
األثدددرالد
إزاءالمشدددداركةفددددًالعمددددلالف ّنددددً،وخاصددددةالجانددددبالشددددعري
الددذيبدداتٌفقدددشددٌئامددنأعرافددهالمتقادمددةالد ّ
دزمنعلددىٌدددمددن
عرفوابالمولّدٌن .
وإنكدددانظاهرهدددذهال ّنزعدددةالحدٌثدددةفدددًعصدددرهاصدددورة
سددددلبٌةعلددددىالعمددددودالشددددعري،إالّأ ّنهدددداالتعدددددمجانبدددداإٌجابٌددددا
صدددددرااالمحتددددددمبدددددٌنأنصدددددارالعمدددددود
متمدددددثافدددددًحركدددددةال ّ
ال ّشددددعريالددددذٌنراحددددواٌكشددددفونمكددددامنجمددددالالعمددددلالف ّنددددً
وٌبٌّندددونقواعددددالعمدددودال ّشدددعريالمتدددوارث،ومددداخدددالففٌددده
هؤالءالمولدونجمالالقصٌدةالعربٌةالثابتةمنذتكوّ نها .
لقدددددكددددانا مددددديأحدددددأولئدددد ال ّنقددددادالددددذٌندافعددددواعددددن
أصددددالةالشددددعرالعربددددً،ممددددثافددددًالعمددددودالشددددعري؛الددددذي
صدددنعةمدددنالمطبدددوعٌنعبدددرأحقدددابمتتالٌدددة؛
تناقلدددهأصدددحابال ّ
مبٌندددداجمالٌددددةالعمددددودالشددددعري،والمددددواطنالتددددًخددددالففٌهددددا
المحدثونأسسهالجمالٌة .

ز

ولقدددددجدددداءهددددذاالبحددددثٌستفسددددرعددددنمدددداهٌددددةاألسددددس
الجمالٌدددةالتدددًانبندددتعلٌهددداالقصدددٌدةالعربٌدددة،عبدددرمددداق ّدمددده
االمديفًموازنتهبٌنأبًتماموالبحتري .

اختٌار البحث:
ٌدددأتًهدددذاالبحدددثلٌعدددال أحددددتلددد األعمدددالال ّنقدٌدددة؛التدددً
سدددعتإلدددىصدددبرأغدددوارالقصدددٌدالعربٌدددةمسدددتخرجةمدددواطن
الجمدددالفٌهدددا،ومبٌّندددةسدددننالعدددربفدددًنظدددمال ّشدددعرومدددواطن
ّ
ّنالزلددددلالددددذيوقددددعفٌددددهالمحدددددثون،
الجمددددالفٌدددده،كمدددداٌبددددٌ
ومدددددواطنإفسدددددادهملجمالهددددداالمتدددددوارث،كدددددلّذلددددد فدددددً هحلّدددددة
جمعددددتبددددٌنالعمددددلال ّنظددددريوال ّتنظٌددددري،فددددًموازنددددةبددددٌن
قطبددٌنمددنأقطددابالمدرسددةال ّتراثٌددة ـالمطبددوعٌن ـومدرسددة
الحداثدددة ـأصدددحابالصدددنعة ـوهدددوكتدددابأبدددوالحسدددنبدددن
بشددددددرا مدي،والموسددددددومبددددددـ":الموازنددددددةبددددددٌنأبددددددًتمددددددام
والبحتدددري"،والدددذيراحٌجسّددددمجموعدددةمدددنالقدددوانٌنالكلٌّدددة
التددددًمددددنشددددأنهاأنتكددددونمنهجددددامتكددددامافددددًتمٌٌددددزالدددد ّنص
الشدددعريعددد ّمسدددواهمدددنالنصدددوصالتدددًالتشددداركهإالّالجاندددب
الشدددكلًدونالمضدددمونالفعلدددً،ومدددنهنددداكددداننقددددا مددددي
نقددددامنهجٌدددامتكددداماٌدددن ّمعدددنإدرا متكامدددلللعمدددلالشدددعري؛
قدٌصلبهإلىح ّدال ّنظرٌةالشعرٌةفًمرحلتهااألولى .

ح

وٌتضددددحهدددددفاختٌددددارالبحددددثبددددالظروفالمحٌطددددةبددددال هم َؤلف
منجهةالزمنوالمنه  :
أوالدددددـمدددددنجهدددددةالد ّ
ددددزمن:رغبدددددةالعمدددددلعلدددددىالتدددددراث
العربددددًاألصددددٌل،وٌقددددٌنتددددامبددددأنّ أصدددددافهلددددمٌنتددددهالتنقٌددددب
حولهدددددا،وأنّ أعماقدددددهلدددددمٌددددددركهاالبددددداحثونعلدددددىاخدددددتاف
إمكانددداتهم،لدددٌسذلددد تقصدددٌرامدددنالبددداحثٌن؛ولك ّندددهبحرولكدددل
حقالغوصعلىمكنوناته .
مؤل دفالموازنددةبددٌنأبددًتمددام
ثانٌددا ـمددنجهددةالمددنه :ف َ
مؤلدددددفتدددددوافرتفٌدددددهمٌدددددزاتمتعددددد ّددةٌمكدددددنأن
والبحتدددددري؛ َ
نحصًمنها :
أصددددالةالمددددنه :فددددالمؤلّفٌنطلددددقفددددًموازنتددددهمعتمدددددا
منهجددددداواضدددددحاالٌحٌددددددعنددددده،فمدددددادامٌعمدددددلضدددددمنالددددد ّنص
ال ّشعريفهوالٌرتئًالحٌدعنالعمودالشعري .
الموضددددددددوعٌة:اشددددددددتهرمؤلّددددددددفالموازنددددددددةل مدددددددددي
بالموضدددوعٌةوالتدددًدعدددتإلٌهددداأمدددوركثٌدددرة؛باإلضدددافةإلدددى
المنه الواضحمنذالبداٌة .
ّ
الظددرفالزمنددً:وذلدد أنّ الموازنددةل مددديلددمتكددنمددن
ضدددمناألعمدددالال ّنقدٌدددةالتدددًشددداركتفدددًإذكددداءندددارالحدددرب

ط

بدددٌنالمدرسدددتٌن،وإ ّنمددداأتدددتمتدددأخرةزمنٌددداعدددنال ّشددداعرٌن،
بقددددركددددافللتأ ّمددددلبروٌددددة،ودونمراعدددداةأيّ دافددددعذاتددددًقددددد
ٌسددقطمددنقٌمددةالعمددلالنقدددي؛إذ ّ
تددأخرا مددديعددنال ّشدداعرٌن
بفترةتدارسفٌهاالصّراابٌنهماوذل حوالًالمائةسنة .
كمدداكددانالختٌددارهددذاالموضددوا ـإضددافةإلددىمدداسددبق ـ
مجموعدددددةأسدددددبابودوافدددددع،منهددددداال ّدراسددددداتالسدددددابقةالتدددددً
ارتبطددددتمواضددددٌعهابهددددذهالشخصددددٌةالعلمٌددددة،ولعددددلمعظددددم
الدراسدداتالتدددًتقددد ّدمتاهت ّمدددتبجاندددبال ّنظدددرةال ّنقدٌدددةل مددددي
أخصّ منها :
ـال ّنقدالمنهجًلمؤلّفهمحمّدمندور(مطبوا) .
ـددددأحمدددددمطلددددوب،إتجاهدددداتالنقددددداألدبًفددددًالقددددرنالرابددددع
الهجري(مطبوا) .
ـدددأحمددددطدددهإبدددراهٌم،تدددأرٌخالنقددددالعربدددًمدددنالجاهلٌدددةح ّتدددى
القرنالرابعالهجري(مطبوا) .
اختدددرتإضددددافةإلدددىالبعدددددالنقددددي،البعدددددالباغدددًالددددذي
ٌهددددتمببٌدددداناألسددددسالجمالٌددددةللشددددكلوالمضددددمونفددددًالعمددددود
الشعريكماعرفهالمطبوعون .


ي



مصادر البحث ومراجعه:
تنوّ عدددددتمكتبدددددةالبحدددددث،مدددددنمصدددددادرتراثٌة،ومراجدددددع
حدٌثةعربٌّة،ومترجمة .
أددددـالكتددددبالنقدٌددددة:تكوّ نددددتانطاقددددامددددنكتددددابالموازنددددة
لل مددديالددذيكددانمدددارالبحددثالعلمددًحولدده،وأخددريتسددبقه
ّ
فدددًالد ّ
دداتتأخرعنددده؛مدددنأهددد ّمالمصدددادرالمتقدمدددة
ددزمنومنهدددامد
كتدددددابًالبٌدددددانوال ّتبٌدددددٌنوالحٌدددددوانللجددددداحظ،وأهددددد ّمالمصددددددر
المتددددددأخرةأسددددددرارالباغددددددةفددددددًعلددددددمالبٌددددددانلعبدددددددالقدددددداهر
الجرجانً .
ـطبقاتفحولالشعراء،البنساّمالجمحً .
ـالعمدةفًمحاسنالشعر،ابنرشٌقالقٌروانً .
ب ـمجدددامٌعالشدددعر:وكاندددتمصددددراهامدددافدددًتحقٌدددق
ال ّنصدددددوصال ّشدددددعرٌةومعرفدددددةنسدددددبتهاإلدددددىأصدددددحابها؛ومدددددن
مجامٌعالشعر :
ـدٌوانأبًتمام .
ـدٌوانالبحتري .

 أي

ـالمؤتلفوالمختلفل مدي .
ج ـالمعدداجمالعربٌدددة:معدداجماألعدداموالبلدددانومعددداجم
اللّغة .
ـتارٌخمدٌنةالسام،للخطٌبالبغدادي .
ـوفاٌاتاألعٌان،البنخلكان .
ـشذراتالذهب،شهابال ّدٌنأبوالفاح .

إعداد البحث:
إنّ ازدواجٌددددددةالهدددددددفالمزمددددددعالوصددددددولإلٌددددددهبالعمددددددل
ال ّنقددديالددذيكددانمخبددرالبحددث؛لٌدددفعبالباحددثإلددىتقسددٌمهددذا
العملإلى:مق ّدمةوتمهٌدووثاثةفصولوخاتمة .
أ ّمدددددداالتمهٌددددددد:فابدددددد ّدأنٌكددددددونضددددددوءاٌسددددددلطعلددددددى
شخصددددٌاتالموازنددددة:ا مددددديالناقدددددوالشدددداعرٌنالبحتددددري
وأبًتمام .
الفصلاألول:وقهسِّمإلىمبحثٌن :
أوال:الذوقالنقديعندا مددي:وٌتحد ّدثعدنا مدديومداٌتعلّدق
بشخصٌتهالعلمٌة

بً ل

ّ
ددددعةاطددددداا،وموضدددددوعٌة،وتثبدددددتفدددددًرواٌدددددة
مدددددنسد
األشعار،وكٌفقسّمكتابهالموازنة .
ط
المبحددددثالثددددانً(:ا راءالنقدٌددددةل مدددددي)ٌددددتمفٌددددهَبسدددد ه
أهددد ّمالقضددداٌاالنقدٌدددةالتدددًأثٌدددرتحدددولأبدددًتمددداموالبحتدددري
وموقدددفا مدددديمنهدددا؛ومدددنتلددد القضددداٌا:مفهدددومالشدددعرعندددد
ا مدي،عمودالشعر،الصنعةالشعرٌة .
كددددلّهددددذاتدددد ّمعرضددددهفددددًمددددنه متكامددددلبددددٌنالمددددنه 
التارٌخًوالمنه اإلحصائً .
المدددنه التدددارٌخً:الدددذيٌكشدددفاللّثدددامعدددنهدددذهالشخصدددٌة
مبرزاعواملاستعدادهاالعلمً .
المددددنه اإلحصددددائً:الددددذيٌتت ّبددددعالنشدددداطالعلمددددًل مدددددي
فًالساحةالنقدٌة؛عبرآرائهالمبثوثةفًكتابالموازنة .
أمددداالفصددددلالثدددانً:فٌخددددتصبدراسدددةاألدبمددددنالدددد ّداخل
(المضدددمون)؛وٌدددتمفٌدددهعدددرضمفهدددومالمضدددمونفدددًالعمدددود
الشعري،وعرضتهفًأربعةمباحثوهً :
البعددددددالجمدددددالًللسّدددددرقاتال ّشدددددعرٌة،جمالٌدددددةالصدددددورة
ال ّشدددعرٌة،جمالٌدددةاألغدددراضال ّشدددعرٌة،جمالٌدددةالوقدددوفعلدددى
ّ
الطلل .

جًم


أ ّمددداالفصدددلالثالدددث:فٌخدددتصبدراسدددةاألدبمدددنالخدددارج
(ال ّشكل)وموقفهمناللّفظ؛ ّ
وتوزاعلىخمسمباحث .
جمالٌددددةاللّفدددددظوتضددددمّنالحددددددٌث؛عددددنحددددددودالجنددددداس
ّ
والطبدددداق،جمالٌددددةاللّغددددة،جمالٌددددةال ّنحددددووالصددددرف،جمالٌددددة
الددد ّنظم،جمالٌدددةاإلٌقدددااال ّشدددعري،وهدددذاانطاقدددامدددنتطبٌقدددات
ا مديعلىشعريأبًتماموالبحتري .
كددداالفصدددلٌنالثدددانًوالثالدددثٌ:دددت ّممناقشدددتهماتحدددتمدددنه 
متكامل :
أدددـالمدددنه الفندددً:والدددذيٌجلّدددًلندددااألصدددولالفنٌدددةالتدددً
اعتمدهاا مدي،ال ّنابعةعنمدرسةالمطبوعٌن .
ب ـالمددنه ال ّتحلٌلددًٌ:كمددنفددًبٌددانرأٌددهفددًمضددمون
العمدددددلاألدبدددددًخدددددالالنصدددددوصالمتبادلدددددةبدددددٌنأبدددددًتمدددددام
والبحتري .
صددورةالكلٌددة
وٌلددًهددذاكلّددهالخاتمددة،وقدددعرضددتفٌهدداال ّ
لمدداانتهددتإلٌددههددذهال ّدراسددة،وبٌّنددتفٌهددامدداأمكننددًال ّتوصّددل
إلٌهمننتائ  .
وبعددددالخاتمدددةكاندددتالفهدددارسوتضدددمّنتفهرسدددٌن:فهدددرس
المصادروالمراجع،وفهرسالموضوعات .

دي
ن

الصعوبات العلمٌة :
ّ
إنّ أيّ باحددثقدددتواجهددهمشددكاتوصددعوباتعلمٌددةأثندداء
العمل،ولمٌخلهذاالبحدثمدنصدعوباتوعقبدات،سدرعانمدا ـ
ّ
بعونهللا ـذلّلت،منهامحاولةالربطبٌنأمرٌنٌ،بدواظاهرهما
وإلىح ّدكبٌدرمتندافراوهدوموضدواال ّنظرٌدةاألدبٌدة،بحكدمأ ّنهدا
دَرسحددددٌثال ّنشدددأة؛قوامدددهمجموعدددةمدددنالمدددذاهبالفلسدددفٌة،
وال ّتراثالعربدًالدذيكدانٌندأيعدنالمدذاهبالفلسدفٌة،وٌتعامدل
معالبعداإلنسانًوالرّ ؤٌدةالفطرٌدةللحٌداة،ومدنثد ّمتتأ ّكددالرّ ؤٌدة
المنهجٌةالمتفرّ دةللتراثًالعربً .
فمدددددداكددددددانهددددددذاالبحددددددثإالّإسددددددقاطاللجانددددددبالشددددددكلً
ّ
ددديالمتمثدددلفدددً:الموازندددة
لل ّنظرٌدددةاألدبٌدددةعلدددىالتدددراثال ّنقد
بددٌنأبددًتمدداموالبحتددريلصدداحبها مدددي؛لددنخلصإلددىأسددس
حلندددداالنظرٌددددةال ّنقدٌددددةعنددددد
جمالٌددددةللدددد ّنصالشددددعري،توضّدددد ه
العربفًمرحلةتكاملفٌهاالبعدالنقدي .

كلمة حق وواجب :
الحمددددافدددًاألولدددىوا خدددرة،ومدددنالواجدددبأداءدٌدددن
األفاضدددل،فمددداكدددانلهدددذاالبحدددثأنٌدددت ّموالأنٌهق َسددد َملدددهبدددٌن
رفدددوفالبحدددوثح ٌّدددزفضددداء،لدددوالم ّنددد هةهللاتعدددالى،ثددد ّممدددامدددنّ 

س
هً

هللابدددهعلدددًّ مدددنأسددداتذةأفاضدددل؛شدددهدتلهدددماألخددداقبدددالكرم
دددٌخًاألسدددتاذالدددددكتور:رضددددوان
قبدددلالعلددددم،وأخدددصّ بددددذل شد َ
محمّدددحسددٌنال ّنجددار؛الددذيمددافت لددًناصددحاموجهدداومعلّمددا
ـددفكانددتكلماتددهلددًشمسدداتزٌددلع ّنددًحجددبالجهددل ـ،ومددا
تلددد إالّصدددفةالرّ ّبدددانٌٌنمدددنأهدددلالعلدددم،حفظدددههللالنددداوأسدددبل
علٌهنعمهظاهرةوباطنة .
علدددىالدددرّ غممدددنغضدددباتهالتدددًٌخ ٌّدددللددد بهددداأنّ المدددوت
العلمًأقربإلٌ منحبلالورٌد .
وأندددتأٌهددداالمرٌددددالتعلدددمحٌندددذا مددداٌخفدددًشدددٌخ مدددن
رحماتدددهوحرصدددهعلٌددد ،لتتصدددوّ رأ ّنددد تعدددٌشأبددددا...حفدددظ
ّ
واموأدامعزه .
هللاشٌخناعلىال ّد
ددددٌخًجمٌدددددعأشدددددواطهدددددذاالبحدددددث
وبعددددددأنقطعدددددتوشد
َ
العلمدددً،ولظدددروفمتعددد ّددة؛تتعلّدددقبتقاعدددـدهعدددنالعمدددل،وكدددذا
صددحٌةالتددًٌعٌشددها ـأدامهللاعد ّ
دزهوشددفاه ـتنددازل
الظددروفال ّ
عددددناإلشددددرافعلددددىهددددذاالبحددددثالعلمددددً،ل سددددتاذالدددد ّدكتور:
زٌدددنالددد ّدٌنمختددداريالدددذيلمسدددنافٌدددهمدددعالعلدددم؛الكدددر َمومحبددد َة
ال ّنفددددعللغٌروعدددددمال ّتددددوانًفددددًتقدددددٌمالعددددونالعلمددددًوال ّنفسددددً
لطلبتدددددده،فجددددددزاههللاخٌددددددراوأدامعلٌددددددهالعافٌددددددة،والأنسددددددى
أعضددددداءاللّجندددددةالدددددذٌنتج ّشدددددمواعنددددداءالنظدددددرإلدددددىالبحدددددث

وي
ا

وتوجٌددددهابددددنهم،لمددددااسددددتوقفوهمددددنزلددددلعلمددددًصدددددرعندددده،
وكثٌدددرهدددممدددنقددد ّدمٌددددالعدددونلدددًإنغدددابواع ّندددًفخٌدددرهملدددن
ٌغٌبعنهللالٌجازٌهمبه .
وفدددًاألخٌدددرأرجدددواأنٌكدددونهدددذاالبحدددثقددددعمدددلعلدددى
الكشدددددفولدددددوعلدددددىجدددددزءٌسدددددٌرمدددددنتدددددراثأدبنددددداالعربدددددً
والشددعريبخاصددة،وأكددونقدددسدداهمتفددًالكشددفعددنبعددض
أصدافماتركهلنااألجدادمنالتراثال ّنقدي .
وهللاوحددددددددهالمسدددددددؤولأنٌهددددددددٌناسدددددددواءال ّسدددددددبٌل،وأن
ٌرزقندددداال ّتسدددددٌدوال ّتوفٌددددق،وأنٌجعلنددددافددددًالددددذٌنأنعددددمهللا
علٌهم.

فزي

التمهيد:
التعريف بشخصيات الموازنة
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التعرٌف باآلمدي :
نسبه :
هددددوأبددددوالقاسددددمالحسددددنٌحٌددددىبددددنبشددددرا مدددددي،كددددان
حسدددنالفهدددمج ٌّددددال ّدراٌدددةوالرّ واٌدددةسدددرٌعاإلدرا ،وكدددانكثٌدددر
الشدددعرحسدددنالطبدددعج ٌّددددالصدددنعة،1لدددمتثبدددتالمصدددادرزمدددن
والدتدددهإالّأندددهآمددددياألصدددلبصدددريالمولددددوالمنشدددأواختلفدددت
المصادرفًسنةوفاتهبٌن073هـأو073هـ .2

اشددددتغلكاتبددددالعددددددمددددنالقضدددداةفكتددددبفددددًبغدددددادألبددددً
جعفدددددرهدددددارونبدددددنمحمددددددالضدددددبً،وكتدددددببالبصدددددرةألبدددددً
الحسددددنأحمدددددوأبددددًأحمدددددطلحددددةبددددنالحسددددٌنبددددنالمثنددددى،
وبعدددددهمالقاضددددًالبلدددددأبددددًالقاسددددمجعفددددربددددنعبدددددالواحددددد
الهاشدددمً...ثددد ّمألخٌدددهأبدددًالحسدددنمحمددددبدددنعبددددالواحددددل ّمدددا
ولًقضاءالبصرة .3

ٌ1اقوتالحموي،معجماألدباء،تح:إحسانعباس،بٌروتدارالغرب
اإلسامً،ط:األولى3991،م،ج:الثانً 877،853
2جالالدٌنالسٌوطً،بغٌةالوعاتفًطبقاتاللغوٌٌنوالنحاة،تح:
محمدأبوالفضلإبراهٌم،دارالفكر،ط:الثانٌة3139هـ3979،م،ج:
األولص 555
ٌ 3اقوتالحموي،معجماألدباء،ج:الثانًص 853
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شٌوخه :

تل ّقددىا مددديتكوٌنددهالعلمددًعلددىجمهددرةمددنعلمدداءاللّغددة
والنحددوبالبصددرةفعددرفبمذهبددهالبصددري:أبددًالعبدداسالمبددرد،
ّ
وحملالعلمفًبغدادعلى:األخفشوالحامضوالزجداج
نفطوٌه،
وابندرٌدوابنالسرّ اجوغٌرهممنأهلاللّغةواألدب .1
مؤلّفاته :
اشتهرا مديبعددمنالمؤلّفاتفًاللّغةوالنقدلمٌصلمنه
إالّالقلٌل،وهذااإلنتاجالمعرفًٌن ّمعنتملّكهلقددرةعلمٌدةكبٌدرة
وكتبهكا تً :2
ـالموازنةبٌنأبًتماموالبحتري .
ـالمؤتلفوالمختلففًأسماءالشعراء .
ـكتابنثرالمنظموم .
ـكتابفًأنّ الشاعرٌنالتتفقخواطرهما .
ـكتابمافًعٌارالشعرالبنطباطبامنالخطأ .
ـكتابفرقمابٌنالخاصوالمشتر منمعانًالشعر .
ٌ1اقوتالحموي،معجماألدباءج:الثانً،ص 858،853
2مس،ج:الثانًص 853،855
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ـكتابتفضٌلامرئالقٌسعلىالجاهلٌٌن .
ـكتابفًش ّدةحاجةاإلنسانإلىأنٌعرفنفسه .
ـكتابتبٌٌنغلطقدامةبنجعفرفًكتابنقدالشعر .
ـكتابمعانًشعرالبحتري .
ّ
ّارفٌماخطأفٌهأبوتمام .
ـكتابالرّ دعلىابنعم
ـكتابفعلتوأفعلت .
ـكتابالحروفمناألصولواألضداد .
ـكتابدٌوانشعره .
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التعرٌف بأبً تمام :
نسبه:
أبددددوتمددددامحبٌددددببددددنأوسالطددددائًشددددامًاألصددددلكانددددت
والدتددهبجاسدددموهددًقرٌدددةفدددًبلدددالجٌددددورمددنأعمدددالدمشدددق
وطبرٌدددةوكدددانأسدددمرطدددوٌافصدددٌحاحلدددوالكدددامفٌدددهتمتمدددة
ٌسدددٌرة1وكدددانبمصدددرفدددًحداثتدددهٌسدددقًالمددداءفدددًالمسدددجد
الجدددامع،ثددد ّمجدددالساألدبددداء،فأخدددذعدددنهم،وتعلّدددممدددنهم،وكدددان
فطندددافهمدددا،وكدددانٌحدددبّ الشدددعر،فلدددمٌدددزلٌعانٌدددهحتدددىقدددال
الشددعرفأجدداد،وشددااذكددره،وسددارشددعرهوبلددغالمعتصددمخبددره
فحملددددهإلٌددددهوهددددوبسددددرّ منرأي،فعمددددلأبددددوتمددددامفٌددددهقصددددائد
ع ّدة،وأجازهالمعتصموق ّدمهعلىشعراءوقته .
قدددمإلددىبغدددادفجددالسبهددااألدبدداءوعاشددرالعلمدداءوكددان
موصدددوفابدددالظرفوحسدددناألخددداق،وكدددرمالدددنفس،ورويأنّ 
نسبهٌنتهًإلىٌشجببنٌعرببنقحطان .2

1أبوبكرمحمدبنٌحٌىالصولً،أخبارأبًتمام،تح:خلٌلمحمود
عساكر،محمدعبدهع ّزام،نظٌراإلسامالهندي،ق ّدملهأحمدأمٌن،
بٌروت،دارا فاقالجدٌدة،ط:الثانٌة3055هـ3985،م،ص 859
2محمدبنأبًبكربنخلكان،وفاٌاتاألعٌان،تح:إحسانعباس،
بٌروت،دارالصادر3197،هـ3977،م،ج:الثانً،ص 37
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ولدددأبددوتمددامسددنةتسددعٌنومائددةواختلددففددًزمددنوفاتدده
أكان :
ـددالمحددرّ مسددنةاثنددٌنوثاثددٌنومددائتٌن،أوجمددادياألولددىسددنة
إحديوثاثٌنومائتٌن 1
وكددددانأبددددوتمددددامشدددددٌدالنظددددرفددددًشددددعرمنقبلددددهفكانددددت
تصدددانٌفهالشدددعرٌةكثٌددددرةبدددٌنمدددداجمعدددهمددددنأشدددعاراألوائددددل
الّمددنَبع د هد"ولددمٌددزل
وبوّ بددهوبددٌنمدداأنشدددهإالّأنهددالددمترتددبإ 
شددعرهغٌددرمرتددبحتددىجمعددهأبددوبكددرالصددولً،ورتبددهعلددى
الحدددروف،ثدددمجمعدددهعلدددًبدددنحمدددزةاألصدددبهانً،ولدددمٌرتبددده
علىالحروفبلعلىاألنواا" 2
مؤلّفاته:
ـدٌوانشعره .
ـالحماسة .
ـكتابفحولالشعراء .
ـكتاباالختٌاراتمنشعرالشعراء .
1الخطٌبالبغدادي،تارٌخمدٌنةالسّام،تح:بشارعوادمعروف،
بٌروتدارالغرباإلسامً3088،هـ8553،م،مجلد:التاسعص
358،357ـ 361
2وفاٌاتاألعٌان،ابنخلكان،ج:الثانًص 37
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التعرٌف بالبحتري:
ـ نسبته ومولده:
أبدددوعبدددادةالولٌددددبدددنعبٌددددبدددنٌحٌدددىٌنتهدددًنسدددبهإلدددى
ٌعدددرببدددنقحطدددان،الطدددائًالبحتدددري،الشددداعرالمشدددهور،ولدددد
بمندددب (سدددنة632هدددـ)،وقٌدددلبزردفندددةوهدددًقرٌدددةمدددنقراهدددا،
ونشدددأوتخدددرّ جبهددداثددد ّمخدددرجإلدددىالعدددراق،ومددددحجماعدددةمدددن
ّ
دددىهللا،وخلقدددداكبٌددددرامددددناألكددددابر
الخلفدددداءأوّ لهددددمالمتو ّكددددلعلد
والرّ ؤسددداء،وأقدددامبغدددداددهدددراطدددوٌاثددد ّمعدددادإلدددىالشدددام،ولددده
ّ
أشعاركثسرةذكرفٌهاحلبوضواحٌها،وكانٌتغزلبها .1
ثدددد ّمعددددادإلددددىالشدددداموتددددوفًبمنددددب (وهددددًبددددٌنحلددددب
والفرات)سنة682هـ 2
رواّتهههه:وقددددرويعندددهأشدددٌاءمدددنشدددعرهأبدددوالعبددداسالمبدددرّ د
ومحمددددددبدددددنخلدددددفبدددددنالمرزبدددددانًوالقاضدددددًأبدددددوعبددددددهللا
المحدددداملً،ومحمدددددبددددنأحمدددددالحكٌمددددً،وأبددددوبكددددرالصددددولً
وغٌرهم 3
1ابنخلكان،وفاٌاتاألعٌان،ج،6:ص 88:
2خٌرالدٌنالزركلً،األعام،لبناندارالعلمللماٌٌن،ط:الخامسة
عشر8558هـ،ج:الثامن،ص 383
3ابنخلكان،وفاٌتاألعٌان،ج،6:ص 88
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كلمة فً شعره :
وسدددددئلأبدددددوالعددددداءالمعدددددريعنددددده،وعدددددنأبدددددًتمدددددام
والمتنبًفقالحكٌمانوالشاعرالبحتري 1
وكددددددددانٌقدددددددداللشددددددددعرالبحتددددددددري:ساسددددددددلالد ّ
دددددددذهب،
وهوفًالطبقةالعلٌا 2.
مؤلّفاته:

3

ـدٌوانشعر .
ـكتابالحماسة .

1شهابالدٌنأبًالفاح،شذراتالذهب،تح:عبدالقادرأرناؤوط،
محمودأرناؤوط،دمشق،دارابنالكثٌر،ط:األولى3058،هـ ،3988،
المجلدالثالثص 105
2ابنخل ّكان،وفاٌاتاألعٌانج6ص 81
3الزركلً،األعام،ج:الثامن،ص 383
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الفصل األول :
اآلمدي ومنهجه في كتاب الموازنة
ـ المبحث األول :الذوق النقدي عند اآلمدي.
ـ المبحث الثانً  :آراؤه النقدٌة .
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المبحث األول
الذوق النقدي لدى اآلمدي
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سعة اطالع اآلمدي :
ٌقفالمتأمّلفًموازنةا مديعلىذوقنقديفذ،اجتمعدت
فددًتنشددأتهظددروفكثٌددرة،فزٌددادةعلددىتح ّكددما مددديفددًا لددة
اللّغوٌةبجمٌعأشكالهاـالنحووالباغةوالعروضومعرفدةالدرّ واة
ّ
هدومطلدععلدىفلسدفة
والدتح ّكمفدًأصدولالفقدهوالمنطدقـكدذل
الٌونانوحكمةالهند .
لددمتقتصددرتلدد المعددارفعلددىالجانددباللّغددوي،بددلكانددت
ممارسددداتمقارندددةفدددًجمٌدددعأبدددوابالعلدددم،تددددلّعلدددىتصدددفحه
العلمدددًلمدددنسدددبقه،وقدرتدددهالكبٌدددرةعلدددىالتدددرجٌح،وممددداٌددددل
علدددىذلددد ر ّدهعلدددىقدامدددةابدددنجعفدددرحدددٌنجعدددلالطبددداقأحدددد
أقسددددامالجندددداستحددددتمسددددمّىالمتكدددداف "هددددذابددددابأعنددددً
المطددابق ـل ّقبددهأبددوالفددرجقدامددةبددنجعفددرفددًكتابددهالمؤلددف
فدددددًنقددددددال ّشدددددعر"المتكددددداف "وسدددددمّىضدددددربامدددددنالجنددددداس
المطدددابقوهدددًأنتدددأتًالكلمدددةمثدددلالكلمدددةسدددواءفدددًتألٌفهدددا
وا ّتفاقحروفهاوٌكونمعناهامخالفا" 1

1أبًالقاسمالحسنبنبشرا مدي،الموازنةبٌنأبًتماموالبحتري
تح:إبراهٌمشمسالدٌن،بٌروت،دارالكتبالعلمٌة،ط:األولى
3087هـ8556،م،ص 837
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 الٌدددددددريا مدددددددديلقدامدددددددةأنٌخدددددددرجعدددددددناسدددددددتعمال
اصددددطاحاتاألوائددددل،وإنكدددداناللّقددددبالددددذيأحدثددددهصددددحٌح
مدددنجهدددةداللتدددهالعلمٌدددة"ومددداعلمدددتأحددددافعدددلهدددذاغٌرأبدددً
الفدددرج،وإنكدددانهدددذااللّقدددبٌصدددحّلموافقتدددهمعندددىالملقبدددات،
وكانددددتاأللفدددداظغٌددددرمحظددددورة،فددددننًلددددمأكددددنأحددددبّ لددددهأن
ٌخددالفمددنتق ّدمدده،مثددلأبددًالعبّدداسعبدددهللابددنالمعتزوغٌددره
ممددنتكلّددمفددًهددذهاألنددوااوألّددففٌهددافددنذقدددسددبقوهإلددىاللّقددب
وكفدددوهالمؤوندددة"1إنّ العمدددلبمصدددطلحاتاألوائدددلأولدددىعندددده
مدددنإٌدددرادشدددًءجدٌددددفدددًهدددذاالبددداب،وهدددذاتقندددٌنمندددهٌددددلّ
ددددزمنإلدددددىمددددداتدددددؤولإلٌدددددهكثدددددرة
علدددددىإدرا متقددددد ّدمفدددددًالد ّ
االصدددطاحات،ومددداتسدددبّبهمدددنأزمدددةفدددًعددددمإدرا المعندددى
عنددددال ّدارسدددٌنفدددًالمسدددتقبل؛وكمددداٌدددؤ ّديإلدددىاللّدددبسالدددذي
تضددٌعبددهكثٌددرمددنجهددودالبدداحثٌن،وهددذهالدد ّدعوةإلددىتوحٌددد
المصددددطلح؛هددددًالددددًتسددددعىإلددددىتحقٌقهدددداالكثٌددددرمددددنا داب
العالمٌدددةفدددًال ّنقددددالحددددٌثعدددنطرٌدددقمددداتنتجدددهمدددننظرٌدددات
عامة .
أدر ا مدددددديعظدددددمخطدددددورةالمنطدددددقالٌوندددددانًعلدددددى
األدبالعربدددً ـشدددعرهونقدددده ـكمددداهدددوماحدددظعلدددىنقددداد
1ا مدي،الموازنة،ص 837
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عصددددرهمددددنأمثددددالقدامددددةبددددنجعفر،فقدددددأفقدددددالمنطددددقالنقددددد
العربددددددًروحالتلقائٌددددددةالتددددددًترسددددددختفٌددددددهوبدددددداتمهدددددد ّددا
بدددددالقوانٌنالباغٌدددددةالمختلفدددددة"والتفٌددددددالباغدددددةوالنقددددددمدددددن
فلسددددفةالٌونددددانومددددنطقهم،ومندددداهجهمالعقلٌددددةغٌددددراالعتددددرا 
حددددولالحدددددود،وتفرٌددددعاالسددددماءواالهتمددددامبددددالمظهراللّفظددددً
والتعقٌددددددالمعندددددويدوناالهتمدددددامبدددددروحاألدب،وطبٌعتددددده"1
فكدددانا مدددديأحددددالنقدددادالدددذٌنانبدددروللتصددد ّديلهدددذاالجمدددود
الباغًوالنقديعبرتبنٌهلمنه العمودالشعري .
أمّددامدداٌخددصّ موضددوامؤلّفدده ـالموازنددةبددٌنأبددًتمددام
والبحتددري ـفلددمٌكددنبعٌدددداعددناألحددداثال ّنقدٌددةالتددًعندددت
ّ
دددانمطلعدددداعلددددىذلدددد الصددددرااالددددذيكددددان
الشدددداعرٌن،بددددلكد
محتدددددمابددددٌنأنصددددارالفددددرٌقٌناطاعدددداوافٌددددازادمددددنحدددد ّدة
بصددددٌرتهال ّنقدٌددددة،وسددددهّللددددهاختٌددددارالمددددنه المناسددددبالددددذي
ٌسددددداعدهعلدددددىاسدددددتنباطمدددددواطنالجمدددددالفٌهمددددداعبدددددرنقدددددده
لشعرٌهما .


1محمدزغلولساّم،أثرالقرآنفًتطوّرالنقدالعربً،،مصر،مكتبة
الشباب،ط:األولى،ص 815
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ـ تثبت اآلمدي فً نقل أشعار الطائٌٌن :
الٌكتفًا مدديبنقدلشدعرالطائٌٌنمدنمصددرواحدد؛ولكدن
عهد هتههفًال ّنقلال ّتحقٌقالد ّدقٌقبدٌنعدددمدنالمصدادرح ّتدىٌصدل
إلددىتثبٌددثال ّشددعرإعرابدداأوزٌددادةونقصددا،ولعددلّهددذاالمددنه 
ال ّدقٌق،هوالذيفقددهكثٌدرمدنالدذٌنتصد ّدواللمعركدةال ّنقدٌدةبدٌن
أنصدددارأبدددًتمددداموالبحتدددري،وهدددونفسدددهالمدددنه الدددذيتدددروم
ال ّدراسدداتالحدٌثددةتطبٌقددهعلددىالد ّدرساألدبددًوال ّنقددديمنددهعلددى
وجهالخصوص .
ٌجدددددالمتت ّبدددددعلكتدددددابالموازندددددةهددددذهالدددددرّ وحالعلم ٌّدددددةفدددددً
إشددداراتل مددددي،إذٌحٌدددلشددد ّكهإلدددىالٌقدددٌنبدددال ّتحقٌق؛فٌقدددول
مددثا":وقدددكنددتأظددنّ أنّ أبدداتمددامعلددىهددذانظددمال ّشددعر،وأنّ 
غلطددداوقددددععلٌددددهفدددًنقددددلالبٌددددتح ّتدددىرجعددددتإلددددىالنسددددخة
العتٌقدددةالتدددًلدددمتقدددعبدددٌنٌدددديالصدددولًوأضدددرابه،فوجددددت
البٌدددتفدددًغٌدددرنسدددخةمثبتددداعلدددىهدددذاالخطدددأ"ٌ1زٌددددهددددذا
صدددرٌحمدددنا مدددديعلدددىمسدددألةالتحقٌدددق،لٌددددلعلدددى
الددد ّنصال ّ
تلددد الدددروحال ّنقدٌدددةالصدددافٌة،ولتدددزولبدددهحجددد الدددذٌنٌددد ّدعون
تعصّدددبا مدددديعلدددىأبدددًتمدددام،وكٌدددفلمتعصّدددبأنٌبحدددث
العددذرلمددنتعصّددبضدد ّده،فهددوالٌثبددتالخطددأللوهلددةاألولددى،
1ا مدي،الموازنة،ص 369
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بددلٌرجددعفددًذل د إلددىالبحددثلع دلّالخطددأمنشددأهالددرّ واةالددذٌن
تنددداقلوه،وأيّروحصدددافٌةفدددًال ّنقددددبعٌددددةعدددنالهدددويكدددالتً
ددارم هٌدددههبال ّتعصدددبإالّ"تهمدددةا ّتهمدددهبهدددا
تحلّدددىبهددداا مددددي،ومد َ
بعددددضال ّنقددددادالاّحقددددونعندددددمافسدددددالد ّ
دددذوقوغلبددددتالصددددنعة
وال ّتكلّددددفعلددددىاألدبالعربددددً،ونظددددربعددددضهددددؤالءاألدبدددداء
المتد ّ
ددأخرونفدددًبعدددضانتقددداداتال مدددديلسدددخافاتأبدددًتمدددام"
ووسواسددده"ولدددمٌوافقدددواعلدددىتلددد االنتقددداداتلمدددرضأذواقهدددم
فقالواإنّ الرّ جلمتعصّبض ّدأبًتمام" 1
ومدددناألمثلدددةالتدددًتعد ّ
ددززبدددراءةا مدددديوسدددامةروحددده
العلمٌددةمددنكددلمدداٌقدددحفددًآرائددهال ّنقدٌددة،ش د ّكهفددًأّنّ تحرٌفددا
وردالبٌدددتمدددنالدددرّ واةفاحتمدددلالمعندددىالخطدددأ،وهدددوقدددولأبدددً
تمام
صددددبرا َفلَسد َ
َوإ َذا َف َقددددد َ
دددت
ددداوالَ َ
تأَخددددا َفلَددددم َتفقدددددلَددددههدَمعد َ
ب َفاقد 2

1محمدمنذور،ال ّنقدالمنهجًعندالعرب،مصر،دارنهضة،3996،
ص 358
2دٌوانأبًتمام،شاهٌنعطٌة،بٌروت،دارالكتبالعلمٌة،ط:
الرابعة8559م ،
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فددددالمعنىٌحتمددددلاجتمدددداانعتددددٌنمتضددددا ّدٌن،وهمدددداالدددد ّدمع
والصّدددددبر؛وألنّ الصددددددابرالٌكددددددونباكٌددددداوالبدددددداكًالٌكددددددون
صابرا .1
فالخطأالٌحتملالتعلٌل،ولكنثمّةشد ٌلحدقالرّ واٌدةٌددفع
با مديإلىالبحثوالتنقٌبعنهافًالمصادرٌ،قدولا مددي":
وظننتهقدقالغٌدرهدذا،وأنّ غلطداقددوقدعفدًكتابدةالبٌدتعندد
ال ّنقددل،حتددىرجعددتإلددىأصددلأبددًسددعٌدالسددكريوغٌددرهمددن
األصددولالقدٌمددةفلددمأجدددإالّ"دمعدداوالصددبرا"وذل د غفلددةمندده
عجٌبددة"2والٌخفددىلطددفالعبددارة،فهددوٌجعددلالخطددأغفلددةلددم
تعتدهابراعةأبًتمامفًإٌرادالمعدانًالمبهمدة،فكٌدفبالمعدانً
ّ
دلالزلددل،والتخفددىروحاألصددولًالددذي
الجل ٌّددة،بددلهددًمددنقبٌد
ٌعتمدددفددًعللددهعلددىالقددرائنالكلٌددةفددًتقددوٌمالمددنه الالعلددل
الثانوٌةالفائتة .

الفطرة ال ّنقدٌة لآلمدي :
تم ٌّدددزا مدددديعدددنغٌدددرهمدددنال ّنقدددادالدددذٌناعتمددددواعلدددى
المعدددارفالعلمٌةدددـزٌدددادةعلدددىال ّدراٌدددةالواسدددعةبددددروبال ّشدددعر
وأنوااالعلومالمحٌطةبهـبحسّ مرهفوذوقفنًكبٌرفًنقدد
1ا مدي،الموازنة،ص 376
2مس،ص 377

33

ال ّشعر،فاتقتصرملكتهالنقدٌدةعلدىعلدوماللّغدة،بدلتتعدديإلدى
إدرا ماحولهمنصورالطبٌعةالمختلفة،فهدوالٌرضدىالخطدأ
الشدددعريفدددًوصدددفالمشددداهدالمبثوثدددةفدددًالكدددون،إذامددداأراد
الشدداعرأنٌجسدددهاصددوراف ّنٌددةفددًتعبٌددرهالشددعري،بددلعلددى
الشددعراءأنٌتحددروهاال ّدقددةال ّتامددةفددًاسددتعمالصددورالطبٌعددةفددً
تشددبٌهاتهموأوصددافهم؛ومددنتل د االنتقدداداتالفطرٌددةالت دًتعتمددد
علددىالحددسّ والمشدداهدة،تصددوٌبهللبحتددريفددًمددواطنمددنشددعره
خرجفٌهاعنواقعالحسّ والمشاهدة .
قالالبحتري :
هوأَوله َفجر 1
صب َغ َةاألهفهق َبٌ َنآخرلٌَلمهن َقض َشا هنه َ
قددددددالا مددددددديٌ...":صددددددففرسدددددداأشددددددقرأوخلوقٌددددددا،
والحمدددرةالتكدددونبدددٌنآخدددراللٌّدددلوأوّ لالفجدددر،وهدددوعنددددي
فدددًهدددذاغدددالط،ألنّ أوّ لالفجدددرزرقدددة،ثددد ّمبٌددداضثددد ّمالحمدددرة
عندددددبدددددوّقددددرنال ّشددددمس،كمدددداأنّ آخددددرالنهددددارعندددددغٌددددوب
الشمسالحمرة،ث ّمالبٌاضث ّمالزرق،وهًآخرال ّشفق" 2

1أبوالولٌدبنعبٌدبنٌحٌىالبحتري،الدٌوان،مصر،المطبعةالهندٌة
ط:األولى3889،هـ3933،م،ج:الثانً،ص85
2الموازنة،ص 881
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لدددمٌلجدددأا مدددديفدددًنقددددالبحتدددريسدددويإلدددىالتأ ّمدددلفدددً
الفجددر،ومدداٌتراوحددهمددنألددوانمنددذبداٌتددهإلددىتم ّكددنال ّشددمس
فددًاألفددق ـقددرنالشددمس ـ،وهددونقدددالٌهلجددأفٌددهإلددىعلددوم
اللّغددةبقدددرمدداٌحتدداجفٌددهإلددىسددامةالفطددرةفددًتأ ّمددلمظدداهر
ّ
الطبٌعة .
ومدددنالمواضدددعالتدددًتظهدددرفٌهددداتلددد الٌقظدددةالحسدددٌةفدددً
ّ
دددحر
تأمد
ددلالطبٌعدددة،إقدددرارهلمدددننقددددالبحتدددريحدددٌنجعدددلالس َ
ٌتغ ّشىال ّنهار؛قالالبحتري :
ل
ضا َءفٌ َنا َبد هر َهاال هم َت َهلِّ ه
سعدَ َه
اوأَ َ
َ
ال ٌَو َمأَطلَ َعللخاَ َفة َ
ل 1
اس َحر َت َجللَههال َن َهاره المهقب ه
جع َفر َف َكأَن َه
َ
جاَلَ َة َ
لَب َست َ
قددددالا مدددددي":وقددددالواهددددذاالمعنددددىفاسددددد،ألنّ السّددددحر
طددددرّ ةال ّنهدددداروأوّ لددددهوبدددددءضددددٌائه،والشددددًءفددددًمثددددلهددددذاال
ٌتجلّددددددلأوّ لدددددده،ألنّ ال ّتجلددددددلهددددددوأنٌجتمددددددععلٌددددددهوٌغطٌدددددده،
وال ّسدددحرأمدددامالّنهدددارأبددددافددداٌجدددوزأنٌتغ ّشددداه،أل ّندددهالم ّتصدددل
بالظلمدددةوالمخدددتلطبهددداوالطددداردلهدددا،فهدددوٌددددورحدددولكدددرة
األرضدائماعلىصورةواحدةالٌتغٌّر" 2

1دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 358
2الموازنة،ص 890
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ٌوظدددفالبحتدددريفدددًهدددذاالبٌدددتال ّتشدددبٌة،فٌجعدددلالخافدددة
دددحرا،وٌعطددددًللخلٌفددددةصددددورةالنهددددار؛وٌرٌدددددمددددنذلدددد أنّ 
َسد َ
ددتظل َمدددة،فل ّمددداأتدددىالخلٌفدددةوشدددغلهاكدددانكالنهدددار
ه
الخافدددةكاند
الددذيٌغطددىاللٌّددل؛وهددذاتشددبٌهجمٌددلوصددورةف ّنٌددةبدٌعددة،إالّ
أنّا مدددددديالٌرضدددددىهدددددذهالصدددددورة،ولدددددٌسهدددددوأوّ لمدددددن
أفسدددهاولددمٌددريبصددوابها،بددلقددد هسددبقفددًذل د ،وأشددارإلددى
ذلدددد بقولدددده":وقددددالوأهددددذاالمعنددددىفاسددددد"1بصددددٌغةجمددددع
دددحرلدددٌاومنفصدددا
الغائدددب،وعلّدددةالفسددداد؛هدددوأ ّندددهجعدددلالس َ
عددددنال ّنهددددار،وهددددولددددٌسكددددذل ؛بددددلال ّسددددحرأوّ لالفجددددر،فددددا
ٌجوز هم َشا َهدَةفصلهعنالنهاروجعلهقطعةمناللٌّل .

المنهج النقدي لآلمدي :
ّ
اطلددددعا مددددديعلددددىاخددددتافال ّنقددددادحددددولتفضددددٌلأحددددد
ال ّشدددداعرٌنأبددددًتمددددامأوالبحتددددريوفقددددالرؤٌددددةنقدٌددددة،وذهددددب
الددددبعضا خددددرإلددددىأنّ كدددداالشدددداعرٌنٌنتمٌددددانإلددددىطبقددددة
واحددددة،إالّأنّ هدددذاالدددرّ أيالٌ ّتفدددقونظدددرةا مدددديبدددلالفدددرق
بٌنهمدددابدددادعلدددىتضددداعٌفشدددعرٌهما؛ٌقدددولا مددددي«:وإن
كدددانكثٌدددرمدددنال ّنددداسقددددجعلهمددداطبقدددة،وذهدددبإلدددىالمسددداواة
بٌنهمددددددا.وإ ّنهمددددددالمختلفددددددان،ألنّ البحتددددددريأعرابددددددًال ّشددددددعر
1ا مدي،الموازنة،ص 890
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مطبددددواوعلددددىمددددذهباألوائددددل،ومددددافددددارقعمددددودال ّشدددددعر
المعددددروف،وكددددانٌتج ّنددددبال ّتعقٌدددددومسددددتكرهاأللفدددداظووحشددددً
الكدددددام،...وألنّ أبددددداتمدددددامشددددددٌدال ّتكلّدددددفصددددداحبصدددددنعة،
ومسدددتكرهاأللفددداظوالمعدددانً،وشدددعرهالٌشدددبهأشدددعاراألوائدددل
والعلدددىطدددرٌقتهملمدددافٌدددهمدددناالسدددتعارةالبعٌددددة،والمعدددانً
المولّدددددة 1»...هتجلّددددًتلدددد المٌددددزاتالمددددذكورةمددددذهبٌنمددددن
مدددذاهبال ّشدددعرقددددالٌتشدددابهانإالّمدددنناحٌدددةالمقٌددداسال ّشدددكلً
ـددددالعددددروض

ـ،أوصددددورةالموضددددوعاتالعامددددةلل ّشددددعر:

كدددددددالوقوفعلدددددددىالددددددد ّدٌار،والغدددددددزل،والمدددددددواعظ،وا داب،
والمددددددح،والوصدددددف،والفخدددددر،والعتددددداب،...أ ّمددددداالمضدددددمون
فمددددذهبانمختلفددددان،ومددددنهندددداتكمددددنصددددعوبةالعمددددلال ّنقدددددي
الدددددذيٌتصددددد ّديلدددددها مددددددي،فهدددددوالٌقدددددفللموازندددددةبدددددٌن
شدداعرٌنٌنددتحانمددذهباواحدددا،بددلٌقددفأمددامشدداعرٌناختددار
كدددلمنهمدددالنفسدددهطرٌقدددةفدددًصدددناعةال ّشدددعر،فدددالبحتريإلدددى
مددددذهبالمطبددددوعٌنأمٌددددل،وأبددددوتمددددامإلددددىمددددذهبالصددددنعة
أقرب .
أخددددذا مددددديعلددددىعاتقددددهأنٌ َهوضددددحمنهجدددداأونظرٌددددةفددددً
ال ّشددعرتكددونحكمدداعلددىعملٌهمدداالشددعري،ح ّتددىالٌحٌدددعددن
1ا مدي،الموازنة،ص39ـ 85
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الموضددددوعٌةال ّنقدٌددددة،وتكددددونأحكامددددهأوراقدددداتتسدددداقطأٌنمددددا
أرادلهددددداالدددددرّ ٌحال ّسدددددقوط،وقددددددسد ّ
ددددطرا مدددددديلممارسدددددته
ال ّنقدٌدددةمنهجددداواضدددحامندددذالبداٌدددة؛وهوعمدددودال ّشدددعرالعربدددً
ومتذوّ قٌدددده«وإذاكددددانالوقددددوفعلددددىهددددذاالعمددددودقدددددضددددٌّق
مجددالا مددديفددًال ّنقددد،إالّأ ّنددهكددانأمددراضددرورٌا،وهددوأ ّندده
البدد ّدأنٌضددعأمامددهمقٌاسدداأوٌ ّتخددذمنهجدداٌسددٌرعلٌددهوكددان
هددذاالمقٌدداسأوالمددنه عمددودال ّشددعر،ولددوالذلدد لمددااسددتطاا
أنٌسدددٌرفدددًنقددددهوأنٌدددوازنبدددٌنالشددداعرٌن،بدددلألفلدددتمنددده
زمدددامال ّنقددددوتخدددبّطفدددًمتاهددداتالتفضدددًإلدددىرأيأوحكدددم...
ولدددمٌكدددنال ّنقدددادمدددنقبلدددهٌلزمدددونأنفسدددهمهدددذااإللدددزاملدددذل 
جددددداءتكثٌدددددرمدددددنأحكدددددامهمعامدددددةتعوزهددددداال ّدقدددددةوال ّنظدددددرة
العلمٌة» .1
لقدددداتسدددمنقددددا مدددديبالمنهج ٌّدددة،مماجعلدددهٌقددد ّدمبدددٌنٌددددي
ّ
ملددهخطددةنظرٌددةطددرحفٌهددامفهومددهلدد دب،وذهددبٌرصددد
ع
بددددهالظددددواهراألدبٌددددة،فدددداٌتٌددددهوسددددطالمددددذاهبالمختلفددددة؛
وهكدددذا«البددد ّدلل ّناقددددمدددنال ّتسدددلّح،بمفهدددوممدددالددد دبعامدددة،
أيالبددد ّدلدددهمدددناالسدددتنادإلدددىنظرٌدددةفدددًاألدبقبدددلتعاملددده

1أحمدمطلوب،اتجاهاتال ّنقداألدبًفًالقرنالرابعالهجري،الكوٌت
وكالةالمطبوعات،ط:األولى3191،هـ3971،م،ص 838
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المباشددددددرمددددددعال ّنصددددددوصاألدبٌددددددة»1والضددددددٌرأناختددددددار
ا مدددددديلنفسدددددهمفهومدددددامسدددددبقالل ّشدددددعرٌتمثدددددلفدددددًالعمدددددود
الشددعري ـمددذهبالمطبددوعٌنفددًنظددمال ّشددعر ـفددًنقدددهألبددً
تماموالبحتري .
أ ّمددداعدددنمنهجدددهالنقدددديمدددنحٌدددثقبولهدددهأورفضدددهأمدددر
صدددددعوبة،وذلددددد أ ّندددددهلكدددددلّناقددددددحرّ ٌدددددةاختٌدددددار
فدددددًغاٌدددددةال ّ
ال ّنظرٌددداتالتدددًٌدددريأنّ الجدددودةسدددبٌلها،وقددددأثارهدددذاالمفهدددوم
المسدددددبّقحفٌظدددددةعدددددددمدددددنال ّنقدددددادالدددددذٌنرأواعددددددمالتكدددددافؤ
دددهح َكدددد َمعلددددىال ّشدددداعرٌنمددددن
المنهجددددًفددددًاختٌددددارهلدددده،وأ ّند َ
البداٌدددةباختٌدددارهلمدددنه المطبدددوعٌن،وأ ّندددىألبدددًتمدددامأنٌبقدددى
لدددهحدددقالمبدددارزةاألدبٌدددةضددد ّدالبحتدددريفدددًمعركدددةقددددأَصددددر
فٌهاالحكممنذالوهلةاألولى؟ .
لكدددنٌبقدددىحكدددمالغلبدددةنسدددبٌا؛ذلددد أنّ القدددارئللموازندددة
ٌجددددأنّ ا مددددديلدددمٌقصدددددمدددنعملددددهتوجٌدددهاألحكددددامالعامددددة
علدددددىالشددددداعرٌن؛ألنددددده«رأيأنّ هدددددذاالحكدددددمغٌدددددرممكدددددن

1شكريعزٌزالماضً،محاضراتفًنظرٌةاألدب،الجزائر،دار
البعثط:األولى3050،هـ3980،م،ص 35
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وغٌددرعملددً،ولهددذاقددالإ ّنددًأ ّتبددعفددًالموازنددةبددٌنالشدداعرٌن
طرٌقةمثلى»1تتعلقبجزئٌاتمنشعرٌهما .
هددددذاوقدددددانتصددددرا مديألبددددًتمدددداموجددددوّ دشددددعرهعلددددى
البحتددري،لددٌسفددًمددوطنواحدددفحسددببددلفددًمددواطنكثٌددرة
منكتابه .
اهددددت ّما مددددديبخصوصددددٌةمددددنه الشدددداعرٌن،فدددددتح ّفظ
علددددىإعددددانالحكددددمعامدددداعلددددىشددددعرٌهما،بددددلجعلددددهخاصددددا
علددددىمعددددانمحدددد ّددةإذاا ّتفقددددتفددددًالددددوزنوالقافٌددددة«فلسددددت
أحددددبّ أنأطلددددقالقددددولبأٌّهمدددداأشددددعرعندي،لتبدددداٌنالندددداسفددددً
العلددددم،واخددددتافمددددذاهبشددددعرهما»2وٌقددددولكددددذل مبٌّنددددا
منهجددددهالعملددددً«:فأ ّمدددداأنددددافلسددددتأفصددددحبتفضددددٌلأحدددددهما
علددددىا خددددر،ولك ّنددددًأوازنبددددٌنقصددددٌدتٌنمددددنشددددعرٌهماإذا
ا ّتفقتدددددافدددددًالدددددوزنوالقافٌدددددةوإعدددددرابالقافٌدددددة،وبدددددٌنمعندددددى
ومعنددددى،فددددأقولأٌّهمدددداأشددددعرفددددًتلدددد القصددددٌدةوفددددًذلدددد 
المعندددى»3وهدددذاإقدددرارمدددنا مددددينفسدددهبدددأنالحكدددمعلدددى
الشدددداعرٌنلددددٌسانتصدددداراألحدددددهماعلددددىا خددددرعددددنهددددوي،
إ ّنمددداالمٌدددلألحددددهماندددات عدددناتجددداهخددداصفدددًفهدددمال ّشدددعر،
1شوقًضٌف،النقد،القاهرة،دارالمعارف،ط:الخامسة،ص 83
2ا مدي،الموازنة،ص 85
3مس،الصفحة 20
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وحتددددىالحكددددملددددٌسعامدددداعلددددىشددددعرٌهمابددددلهددددوموضددددعً،
وفدددًاألخٌدددرالحكدددمإلٌددد أندددتأٌّهددداالقدددارئإذاأردتأنتحكدددم
« وهددددذابددددارٌدددددبمددددنه علمددددًسدددددلٌم،مددددنه رجددددلٌدددددري
المددذاهبالمختلفددةوٌقبلهدداوٌسددجّ لها،ثدد ّممددنه ناقدددٌددرفضكددلّ
تعمددٌممخددلوٌقصددرأحكامددهعلددىمدداٌعددرضلددهمددنتفاصددٌل
» .1
ٌسدددد ّدا مددددديأخٌددددراأيّ ثغددددرةٌمكددددنأليناقدددددأنٌأتٌدددده
منهدددافدددٌحطمدددنقٌمدددةعملدددهال ّنقددددي،وٌعلدددنأنّ أحكامدددهالنقدٌدددة
عامدددةلكدددلّالشددداعرٌنإذهدددوٌنطلدددقمدددنمقددداٌٌسفنٌدددةواضدددحة
فدددددًالموازندددددةالٌغٌّرهددددداأليظدددددرف«ل ّمددددداكندددددتخرّ جدددددت
مسدددداوئأبددددًتمدددداموابتدددددأتبسددددرقاتهوجددددبأنأبتدددددئمددددن
مسدداوئالبحتددريبسددرقاته؛فن ّنددهأخددذمددنمعددانًمددنتقدد ّدممددن
ّ
الشعراءوممنتأخرأخذاكثٌرا .
وكدددانٌنبغدددًأنالأذكدددرالسّدددرقاتفٌمددداأخرِّ جدددهمدددنمسددداوي
هدددذٌنالشددداعرٌن،أل ّنندددًقددد ّدمتالقدددولفدددًأنّمدددنأدركتدددهمدددن
أهدددلالعلدددمبالشدددعرلمٌكوندددواٌدددرونسدددرقاتالمعدددانًمدددنكبٌدددر
مسددددداويالشدددددعراء،وخاصدددددةالمتدددددأخرٌن،إذكدددددانهدددددذابابدددددا

1محمودمندور،النقدالمنهجًعندالعرب،ص 353
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مددددداتعرّ يمندددددهمتقددددد ّدموالمتدددددأخر»1فلدددددمٌسدددددلممدددددنطرحددددده
النقدددديحتدددىالبحتدددريالدددذيٌعددد ّدأقدددربإلٌدددهمدددنجهدددةالعمدددود
الشعري .
خار ّطة كتاب الموازنة :
تضدددددمّنتخارطدددددةعمدددددلا مددددددي،تقسدددددٌمالكتدددددابإلدددددى
خمسةأقساممر ّتبةعلىال ّشكلا تً :
األولٌ:سدددددجّ لفٌدددددهالمؤلّدددددفا راءال ّنقدٌدددددةالتدددددً
القسهههههم ّ
صدددددددنعة
تشدددددددعّبتوتضددددددداربتحدددددددولمقددددددداٌٌسمتنوّ عدددددددتكال ّ
وال ّتصددد ّنع،والطبدددعوال ّتكلّدددف،والتدددًتتنددداولكددداّمدددنأبدددًتمدددام
والبحتددددريفددددًمحدددداورةنقدٌددددةبددددٌنأحدددددأنصددددارأبددددًتمددددام
والبحتري،معذكرسرقاتأبًتمامال ّشعرٌة .
القسهههم الثهههانً ٌ:دددوردفٌدددهالمؤلّدددفأخطددداءأبدددًتمدددامفدددً
المضدددمونال ّشدددعري،ومددداأوقعدددهفدددًالخطدددأمدددنتت ّبدددعالمعدددانً
المسدددددتكرهةوالبعٌددددددة،وفدددددًال ّشدددددكلال ّشدددددعريحٌدددددثألفاظددددده
وأسدددددالٌبهالتدددددًدفعدددددهال ّتكلّدددددففٌهددددداإلدددددىالخطدددددأوالمبالغدددددة
الممقوتددددة،وٌقابددددلهددددذهاألخطدددداءبمدددداصددددحّعندددددهمددددنمددددنه 
المطبوعٌنفًقولال ّشعر .
1ا مدي،الموازنة،ص889
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القسههههم الثالههههث ٌ :ددددذكرفٌددددهقبددددٌحاسددددتعاراتأبددددًتمددددام،
ومسدددتكرهطباقددده،ومددداوردفدددًشدددعرهمدددنمسدددتهجنالجنددداس،
ومنسوءال ّنظموتعقٌدال ّتركٌبووحشًاأللفاظ .
الرابههه ٌ:سدددتعرضبعدددضعٌدددوبالبحتدددريمحلّدددا،
القسهههم ّ
لكددنفددًإٌجددازمكتفٌددامددنهددذااإلٌجددازبددبعضمدداوقددعفٌددهمددن
صدددددة؛إذ
سدددددرقات،وٌر ّكدددددزعلدددددىسدددددرقاتهمدددددنأبدددددًتمدددددامخا ّ
الخصدددومةحولهمددداواقعدددة،ثدددمٌتبدددعذلددد بعدددضأخطائدددهفدددً
المعدددانً،ومددداوردفدددًشدددعرهمدددنتعقٌددددات،ومددداتع ّسدددففٌددده،
ومدداوردفددًبعددضشددعرهمددنأوزانمضددطربة،كددلّذلدد فددً
لمدددحسدددرٌعة،ألنّ البحتدددريكددددانمطبدددواالشدددعرموافقالمددددنه 
ا مدي .
القسههههههم الخههههههام ٌ:عتبددددددرهددددددذاالقسددددددمجددددددوهرالكتدددددداب
ومضدددمونه،فهدددوٌقدددٌمفٌدددهموازندددةبدددٌنأبدددًتمددداموالبحتدددري؛
فٌمددداا ّتفدددقمدددنشدددعرٌهمافدددًالمعدددانًواألغدددراض،مطبّقدددافدددً
تلدددد الموازنددددةمقدددداٌٌسنقدٌددددةوجمالٌددددةكددددانقدددددطرحهددددافددددً
تضاعٌفكتابهـالموازنةـ.
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أـ عمود الشعر:
إلتددزما مددديفددًنقدددهبعمددودال ّشددعرالعربددً،وسددننهمفددًنظددم
الشددعر،وقدددانطلددقمددنهددذهالنقطددةفددًموازنتددهوالحدددٌثعددن
أبددددًتمدددداموالبحتددددري،وآثددددرا مددددديال ّشددددعرالمطبددددواعلددددى
الشددددعرالمصددددنوا،وعددددابعلددددىال ّشددددعراءاإلغددددراقواإلبددددداا
والمٌدددلإلدددىوحشدددًاأللفددداظوالمعدددانً،وأشدددارإلدددىذلددد فدددً
مق ّدمدددةكتابدددهحٌنمددداجعدددلالدددذٌنٌحتفدددونبشدددعرالبحتدددريهدددم
المطبوعدددددونمدددددنال ّشدددددعراءواألعدددددرابوالكتددددداب،وأنّ الدددددذٌن
ٌفضدددلونأبددداتمدددامهدددمأصدددحابالصدددنعةوالدددذٌنٌمٌلدددونإلدددى
اإلغدددراقفدددًالمعدددانًوفلسدددفًالكدددامفقدددالفدددًالبحتدددري«
أ ّندددهأعرابدددًالشدددعرمطبواوعلدددىمدددذهباألوائدددلومدددافدددارق
عمدددددودال ّشدددددعرالمعدددددروفوكدددددانٌتج ّندددددبالتعقٌددددددومسدددددتكره
األلفدددداظ،ووحشددددًالكددددام"1وقددددالفددددًأبددددًتمددددام":شدددددٌد
ال ّتكلّددددفصدددداحبصددددنعةوٌسددددتكرهاأللفدددداظوالمعددددانً،وشددددعره
الٌشدددددبهأشدددددعاراألوائدددددلوالعلدددددىطدددددرٌقتهملمدددددافٌدددددهمدددددن
االسدددتعاراتالبعٌددددةوالمعدددانًالمولّددددة»2فلدددٌسعمدددودالشدددعر
إالسَننالعربوطرٌقَتهمفًنظمالشعر 
َ
1ا مدي،الموازنة،ص 39
2مس،ص 85
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ولدددمٌضدددعا مدددديقواعددددهدددذاالعمدددودفدددًمق ّدمدددة،وإ ّنما
كدددانوعٌدددااكتسدددبهعدددنممارسدددتهال ّشدددعرٌةفقدددد«كدددانالنقددداد
العددربعلددىوعددًذوقددًفطددريبددالقٌمالف ّنٌددةالتددًتحكددمالفددن
الشددددعريعندددددالعددددرب،وإنلددددمٌضددددعوالهدددداحدددددوداوقواعددددد
ومصدددددطلحات،والتكدددددادتجددددددقٌمدددددةف ّنٌدددددةقرّ رهددددداأصدددددحاب
المدددنه النقدددديبعددددإالّولهددداأصدددولعنددددهم،فكدددلّمدددانجدددده
مددددذكورافددددًعمددددودال ّشددددعر،لددددمٌكددددنإالّرصدددددالمدددداخبددددروه
ووجهدددواال ّشدددعراءلددده،ح ّتدددىصدددارمنهجدددالمدددنٌرٌددددلشدددعره
الد ّ
دددددذٌواوالجددددددودةواالنتشددددددار»1وقدأشددددددارا مديفددددددًأثندددددداء
تعلٌقددددهعلددددىأبٌدددداتال ّشدددداعرٌنإلددددىهتددددهالقواعدددددالتددددًتمثددددل
العمودالشعريعندالعرب .

ـ مفهوم ال ّ
شعر عند اآلمدي :
ٌنظدددددرا مدددددديإلدددددىالشدددددعرعلىأ ّندددددهصدددددناعةكدددددأنواا
الصدددناعاتاألخدددريالتتكامدددلإالّضدددمنقواعددددمحددد ّددة«فكمدددا
أنّ المعرفدددةبكدددلّجدددنسمدددنهدددذهصدددناعة،فكدددذل المعرفدددةبكدددلّ
جنسمنأجناسالكاممنالشعروالخطابةصناعة» 2

1نجويمحمدحسٌنصابر،النقداألدبًحتىنهاٌةالقرنالثالث
الهجري،مصردارالمعارف،8556ص 07
2ا مدي،الموازنة،ص 157
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ولعدددلّمددداج ّسددددهدددذهال ّنظدددرةلدٌدددهفدددًأنّ الشدددعرصدددناعة
ّ
إطاعددددهعلددددىفلسددددفةالٌونددددان؛الددددذٌنجعلددددوالشددددعرصددددناعة
كسائرالصناعاتاألخرمثلالنجارةوغٌرها .
وممدددداٌؤ ّكدددددهددددذهالصددددلةالعلمٌددددةبددددٌنا مددددديوفلسددددفة
الٌوندددانقولددده«:وأنددداأجمدددعلددد معدددانًهدددذاالبدددابفدددًكلمدددات
سددددمعتهامددددنشددددٌوبأهددددلالعلددددمبال ّشددددعر:زعمددددواأنّ صددددناعة
ال ّشدددددعروغٌرهدددددامدددددنالصّدددددناعاتالتجدددددودوالتسدددددتحكمإالّ
بأربعدددةأشدددٌاءوهدددً:جدددودةا لدددةوإصدددابةالغدددرضالمقصدددود
صددنعةمددنغٌددرنقددص
،وصددحّ ةال ّتددألٌفواإلنتهدداءإلددىنهاٌددةال ّ
منهاوالزٌادة» 1
وهدددذهاألربعددددةلٌسددددتشددددروطافددددًالمصددددنوعاتفحسددددب
بدددلهدددًتجدددريعلدددىكدددلّمخلدددوقمدددنحٌدددوانأونبدددات،فقدددد«
ذكددددرتاألوائددددلأنّ كددددلّمحدددددثمصددددنوامحتدددداجإلددددىأربعددددة
أشدددٌاء،علّدددةهٌوالنٌّدددةوهدددًاألصدددل،وعلّدددةصدددورٌّةوعلدددة
فاعلةوعلّةتمامٌّة» .2
ونجدددددأقدددددمنددددصٌقدددد ّدممفهومدددداللشددددعرعلىأ ّنددددهصددددناعة
كسدددائرالصّدددناعاتعنددددالٌوندددان؛هدددومددداق ّدمدددهأفاطدددونفدددً
1ا مدي،الموازنة،ص 133
2مس،ص 138
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محاوراتددده،إذٌعبدددرعدددنعمدددلالشددداعربالصدددناعةشدددأنهكشدددأن
ال ّنجدددار«:إذنفمدددادامالٌصدددنعمددداهدددوموجدددودفهدددوعددداجز
عددددنصددددنعالوجددددودالحقٌقددددًوإنمدددداٌصددددنعنوعددددامددددنشددددبه
الوجدددود.ولدددوأنّ عمدددلصدددانعالسدددرٌرأوعمدددلأيّ صدددانعآخدددر
ّ
هٌقولالحق» 1
ّ
لهوجودحقٌقً.فمنالمتعذرالظنّ بأ ّن
ولدددددٌسا مدددددديمدددددنسدددددبقفدددددًإلدددددىتوظٌدددددفمصدددددطلح
الصدددددناعة،علدددددىالعمدددددلالشدددددعري،فن ّنندددددانجددددددمدددددنال ّنقددددداد
المتقدد ّدمٌنمددناسددتعملهددذاالمصددطلحفددًالتعبٌددرعددنالمفهددوم
الشددددعريٌ،قددددولابددددنسددددامالجمحددددً(603هددددـ)«:وللشددددعر
صددددناعةوثقافدددددةٌ،عرفهدددداأهدددددلالعلددددمكسدددددائرأصددددنافالعلدددددم
والصدددناعات:منهدددامددداتثقفدددهالعدددٌن،ومنهددداتثقفدددهاألذن،ومنهدددا
ماتثقفهالٌد،ومنهاماٌثقفهاللسان» 2
ال ّشددددعرعندا مددددديغٌددددرالعلددددم،ولقدددددبددددٌّنأنّ ال ّتقدددددمفددددً
الشددددعرلددددٌسمقرونددددابتمٌددددزالشدددداعرفددددًمٌدددددانمددددنمٌددددادٌن
العلدددم،أوطرحدددهلقضددداٌاعلمٌدددةفدددًشدددعره،فدددذل لدددٌسٌق ّدمددده
علدددىالشدددعراءا خدددرٌن«:قدددالصددداحبأبدددًتمدددامفقددددأقدددررتم
ألبددددًتمددددامبددددالعلموال ّشددددعروالرّ واٌددددةوالمحالددددةأنّ العلددددمفددددً
1انظرفًنظرٌةاألدب،شكريعزٌزالماضً،ص 36
2طبقاتفحولالشعراء،تح:محمودمحمدشاكر،القاهرةشركةالقدس،
دت.ص .5:
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شدددعرهأظهدددرمندددهفدددًشدددعرالبحتدددري،والشددداعرالعدددالمأفضدددل
منالشاعرغٌرالعالم .
قددالصدداحبالبحتددري:قدددكددانالخلٌددلبددنأحمدددعالمدداشدداعرا
وكددداناألصدددمعًعالمددداشددداعراوكدددانخلدددفبدددنح ٌّددداناألحمدددر
أشددعرالعلمدداءومددابلددغبهددمالعلددمطبقددةمددنكددانفددًزمددانهممددن
الشدددعراءغٌددددرالعلمدددداءفقدددددصدددارالتجوٌدددددفددددًالشددددعرلٌسددددت
علّتددهالعلددمولددوكانددتعلّتددهالعلددملكددانمددنٌتعاطدداهمددنالعلمدداء
أشدددعرممدددنلدددٌسبعدددالم.فقددددسدددقطفضدددلأبدددًتمددداممدددنهدددذا
الوجدددهعلدددىالبحتدددريوصدددارالبحتدددريأولدددىبالفضدددلإذكدددان
معلومددداشدددائعاأنّ شدددعرالعلمددداءدونشدددعرال ّشدددعراء»ٌ1ؤ ّكدددد
ا مددديفددًهددذاالحددوارالجدددلًبددٌنأنصددارأبددًتمدداموأنصددار
البحتدددريّ أهمٌّدددةالتمٌٌدددزبدددٌنالشدددعركعمدددلفندددًالٌحتددداجإال
لل ّدربدددةوالصدددنعة،وبدددٌنالعلدددمكدددندرا عقلدددًالٌسدددتغنًعدددن
التحلٌدددددلوالتجرٌددددددومدددددنهنددددداٌؤ ّكددددددا مدددددديبقددددداءه«علدددددى
ّ
الذهنٌدددةالعربٌدددةالخالصدددةالتدددًالتدددريالشدددعرفدددًاألصدددلإالّ
تصدددوٌرالاحسددداسهدددمٌحفلدددونفدددًالشدددعربالمعدددانًالعوٌصدددة
احتفدددالهمبالشدددعورالصدددادقواالنفعدددالالقدددوي،فالقلدددبفٌدددهأهددد ّم

1ا مدي،الموازنةص 13
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مددنالفكددر...وعلددىذلدد لددٌسمددنصددلةبددٌنالعلددموالشددعر»1
فددالعلملددٌسمٌددزةٌتفاضددلبهدداالشددعراء،ولكددنربّ شدداعرهددو
ّ
ددددالطددددرح
أشددددعرمددددنغٌددددرهمددددنالعلمدددداء،وهندددداا مددددديٌؤكد
الحدددٌثالمتمثددلبوضددعالحدددودبددٌنمدداهوف ّنددًعددنغٌددرهمددن
األعمدددالالعلمٌدددة،أومددداٌعدددرففدددًالنقددددالحددددٌثبأدبٌدددةاألدب
 .
وتددددزدادصددددلةالشدددداعربددددالعمودالشددددعرياألصددددٌل؛إذا
كدددانبعٌدددداعدددنالغمدددوضوفلسدددفًالكدددام،فالشدددعرعنددددهمكدددلّ
قدددولأسدددلمناصدددٌةمعانٌدددهلقارئدددهفا ّتضدددحمدلولدددهمدددنظددداهر
منطوقددده«:ولدددٌسال ّشدددعرعنددددأهدددلالعلدددمبدددهإالّحسدددنال ّتدددأ ّتً
وقددربالمأخدددذ،واختٌددارالكدددامووضددعاأللفددداظفددًمواضدددعها
،وأنٌددددوردالمعنددددىبدددداللّفظالمعتددددادفٌددددهالمسددددتعملفددددًمثلدددده
وأنتكددددوناالسددددتعاراتوال ّتمثددددٌاتالئقددددةبمددددااسددددتعٌرتلدددده
وغٌدددرمندددافرةلمعناهدددا،فدددننّ الكدددامالٌكتسدددًالبهددداءوالروندددق
إالّإذاكددددانبهددددذاالوصددددف»2فال ّشددددعراألصددددٌلهددددوكددددلّمددددا
التدددزمالعفدددوفدددًالقدددول،وال ّسدددهولةفدددًاألخدددذ،ولدددمٌلجدددأإلدددى
ال ّتدددوعر،وفلسدددفةالكدددام،وغمدددوضالمعندددى،وهدددذانفسدددههدددو
1أحمدطهإبراهٌم،تأرٌخالنقدالعربًمنالجاهلٌةح ّتىالقرنالرابع
الهجري،دتص 361
2الموازنة،ص 135
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المفهددددومالسددددائدعندددددالنقددددادالباغٌددددٌنالقدددددامى،وعلددددىهددددذا
الحدددالاسدددتمرّ تالقصدددٌدةالعربٌدددةمددد ّدةمدددنالد ّ
ددزمنغٌدددرقلٌلدددة
ّ
تشقطرٌقهانحواإلجادة .
ٌ ّتحدددددتعرٌدددفا مدددديللباغدددةانطاقدددامدددنتبٌٌ ّندددهلمدددنه 
المطبددددوعٌنفددددًالعمددددلال ّشددددعري،فجٌّدددددالشددددعرعندهأبلغدددده،
والباغدددة«:إ ّنمددداهدددًإصدددابةالمعندددىوإدرا الغدددرضبألفددداظ
عذبدددةسدددهلةمسدددتعملةسدددلٌمةمدددنال ّتكلّدددفكافٌدددةالتبلدددغالهدددذر
الزائددددددعلدددددىقددددددرالحاجدددددة،والتدددددنقصنقصددددداناٌقدددددفدون
الغاٌة،وذل كماقالالبحتري :
طهبه 1
خ َ
طوِّلَت ه
سبال َهدر ه
ار هتهه َولٌَ َ
وال ِّشع هرلَمح َتكفًإ َش َ
وكماقالأٌضا :
جر َول َولَبٌد 
 َو َمعا َنلَوَفصـلَت َهاالَقـ َوافـً َهجَنتشع َر َ
ظــل َم َةالتعقٌد 
ن ه
اوَتجـَـنبـ َ
اَماختٌَار َ
لال َك 
ن همسَتع َم َ
حهز َ
غاٌَ َةال َم َرامالَبعـٌد 2
ـــــنبه َ
ٌبَفأ َد َرك َ
الغر َ
ظ َ
ناللف َ
 َو َركب َ
فددننا ّتفددقمددعهددذامعنددىلطٌددفأوحكمددةعربٌددةأوأدبحسددن
فددذا زائدددفددًبهدداءالكلددم،فددننلددمٌ ّتفددقفقدددقددامالكددامبنفسدده
1دٌوانالبحتري،ج:األول،ص 18
2
مس،ج:األول،ص 856
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واسدددددتغنىعمددددداسدددددواه»1والٌمكدددددنأنٌتج ّسددددددهدددددذاالمعندددددى
للباغددددة؛إالّفددددًإطددددارالعمددددودالشددددعري،ومددددذهبالمطبددددوعٌن
الدددذٌنٌعتمددددونعلدددىالمعدددانًالواضدددحةالجل ٌّدددةالتدددًالتحتددداج
فدددًإباغهددداإالّعلدددىالٌسدددٌرمدددناأللفددداظال ّدالدددةعلدددىالمعدددانً
المدددرادةمدددنالكدددام،والٌحسدددنذلددد ،وٌصدددلإلدددىالكمدددالإالّ
باجتمدددااشدددرطٌنأساسدددٌن«وذلددد أنٌحسدددنتألٌفددده،والٌزٌدددد
فٌدددهشدددٌئاعلدددىقددددرحاجتددده؛فصدددحةالتدددألٌففدددًال ّشدددعروفدددً
كدددلّصدددناعةهدددًأقدددويدعائمدددهبعددددصدددحةالمعندددى،فكدددلّمدددن
صددددناعةممددددناضددددطرب
كددددانأصددددحّتألفدددداكددددانأقددددومبتلدددد ال ّ
تألٌفه»2هكذاتكتملصورةالباغةعندا مدي .

الصنعة وال ّتص ّن :
إذاكدددددانا مدددددديٌنتصدددددرللعمدددددودالشدددددعري،ومدددددنأهدددددم
أسدددسالعمدددودالشدددعريالطبدددع؛الدددذيٌمثدددلعفوٌدددةالشددداعرفدددً
قدددولالشدددعرجرٌدددامدددعأحاسٌسدددهال ّدفٌندددةدونأنَتحه ددددمدددنتلددد 
ال ّدفقدددةال ّشدددعورٌةبعدددضالقدددوانٌنالعقلٌدددةفمددداالشدددعر«:عندددد
أهددددلالعلددددمبددددهإالّحسددددنال ّتددددأ ّتً،وقددددربالمأخددددذ،واختٌددددار
الكددددامووضددددعاأللفدددداظفددددًمواضددددعها،وأنٌددددوردالمعنددددى
1ا مدي،الموازنة،ص 133،135
2مس،ص 131
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بددددددداللّفظالمعتدددددددادفٌدددددددهالمسدددددددتعملفدددددددًمثلددددددده،وأنتكدددددددون
االسدددددتعاراتوال ّتمثدددددٌاتالئقدددددةبمدددددااسدددددتعٌرتلددددده،وغٌدددددر
مندددافرةلمعناهدددا،فدددننّ الكدددامالٌكتسدددًالبهددداءوالروندددقإالّإذا
كدددانبهدددذاالوصدددف»1ولقدددددأبالشدددعرالعربدددًعبدددرأحقددداب
متاحقدددةمعتمدددداعلدددىالطبدددعبعٌدددداعدددنال ّتصددد ّنع،ح ّتدددىغددددت
بددددوادرتقنددددٌنالشددددعرتك ّبددددلالشدددداعر،فحدددداولا مددددديأنٌقددددف
عندددمفهددومالصددن َعةكحدد ّدمعتدددلبددٌنالطبددعوالتصدد ّنع«خوفددا
مددنأنٌصددلالفددنّ الشددعريعندددالعددربإلددىلددونمددنالمحاكدداة
المفرغددةمددنالجمدددالوالحددسالصددادقبقدددٌمالفددنـددراحفرٌدددق
مددددنالنقددددادالددددذوقٌٌنٌوجّ هددددونالشددددعرنحددددوالطبددددعوالصدددددور
عنددده،وهدددؤالءاعتبدددرواأنّ أ ٌّدددةمحاولدددةمدددنمحددداوالتالتنقدددٌح
الفنددًوالتجوٌدددقدددتصددل ـبالشددعرإلددىالتكلّددفوالتصددنٌعوفددً
هدددذامدددوتمؤ ّكددددللفدددنّ الشدددعريالعربدددًالدددذيٌتم ٌّدددزبغنائٌتدددة
تل د التددًتتعددارضمددعال ّتكلددف،أل ّنهدداتسددتقًعددذوبٌّتهاوفنٌتهددا
وموسدددٌقاهامدددنالطبدددعوالعفوٌدددةالقدددادرعلدددىخلدددقالفدددنّ خلقدددا
فطرٌاجمٌا» 2

1ا مدي،الموازنة،ص 135
2عبدالرؤوفأبوالسّعد،مفهومالشعرفًضوءنظرٌاتالنقدالعربً،
مصر،دارالمعارف،ط:األولى،دتص 851

53

هٌقددد ِّدما مددددديمفهدددومالصددددنعةالفنٌدددةتقدددددٌمامعتددددالٌقددددف
بددٌنطرفددًنقددٌض ـالطبددعالكامددلوال ّتص د ّنعالتددا ّم ـواختٌددار
ا مددددديللصددددنعةاختٌددددارٌراعددددىفٌددددهالشددددعركفددددنّ ٌعبددددرعددددن
التجربدددةاإلنسدددانٌةالتدددًالتدددتاءمإالمدددعالحرّ ٌدددةالمطلقدددةفدددً
التعبٌددروهددذاهددوالجانددبالروحددًفددًالشددعر،والٌخلددواالفددنّ
الشددددعريمددددنشددددكلمددددا ّدي ّ
تمثلددددهاللّغددددةبمعاٌٌرهدددداوحدددددودها
ولقددددكاندددتتلددد الصدددنعةتظهدددرفدددًتضددداعٌفالشدددعرالعربدددً
صددددنعةالفنٌددددةلددددمتكددددنلتفسددددداإلطددددار
األصددددٌل،إالّأنّ هددددذهال ّ
العددددامللشددددعربددددلكانددددتتددددتاءموال ّدفقددددةالشددددعورٌةللشدددداعر
«وإنمددداكدددانالشددداعرٌقدددولفدددًهدددذاالفدددنّ البٌدددتوالبٌتدددٌنفدددً
القصدددٌدةوربمددداقدددرئفدددًشدددعرأحددددهمقصدددائ َدمدددنغٌدددرأن
ٌوجددددفٌهدددابٌدددتواحددددبددددٌع،وكدددانٌستحسدددنذلددد مدددنهمإذا
أتى َقدَرا» 1
صدددنعة
أمعدددنأبدددوتمدددامفدددًتوظٌدددفالبددددٌع،وتكلّدددففدددًال ّ
الف ّنٌددددة؛حتددددىراحشددددعرهقوالددددبهتفددددرهفٌهدددداالكلمدددداتإفراغددددا
عقلٌدددا؛ٌعتمددددعلدددىاختٌدددارالبددددٌع،وتع ّمدددداالسدددتعاراتالبعٌددددة
والمعدددانًالفلسدددفٌةالتدددًتكلّدددفالقدددارئشددد ّدةال ّتأمدددل«وألنّ أبدددا
تمددددددامشدددددددٌدالتكلّددددددف،صدددددداحبصددددددنعةومسددددددتكرهاأللفدددددداظ
1ا مدي،الموازنة،ص 87

54

والمعدددددددانً،وشدددددددعرهالٌشدددددددبهأشدددددددعاراألوائدددددددلوالعلدددددددى
طددددددرٌقتهم؛لمددددددافٌددددددهمددددددناالسددددددتعاراتالبعٌدددددددة،والمعددددددانً
المولّددددة»1فدددأبواتمدددامأفدددرطفدددًاسدددتعمالالصدددنعةوخدددرجعدددن
نهدددد األوائددددلفددددًعمددددودالشددددعروقدددددعددددرفال ّشددددعراءفددددً
لجاهلٌدددةبدددال ّتنقٌح،وال ّتأ ّمدددلفدددًالشدددعر،ولقددددكدددان«ال ّشدددعرفدددً
الجاهلٌددددةبددددرغمعفوٌتددددهوصدددددورهعددددنطبددددعمفطددددورعلددددى
االرتجدددددالوال ّشدددددهقةالف ّنٌدددددةالتدددددًالتخضدددددعلقواعددددددال ّتكلّدددددف
وال ّتصددد ّنع.فدددننّ شددداعرهكثٌدددرامددداٌعمدددلعقلدددهوروٌّتدددهوٌسددد ّدد
قدراتددددهاالبداعٌددددةومددددا"الحولٌددددات"و"المعلّقددددات"والخضددددوا
للمٌدددراثالف ّندددًبتقالٌددددهوقوانٌندددهالضدددابطةللشدددكلوالمضدددمون
إالّتم ّس بالصّناعةالف ّنٌة» 2
تلددد كاندددتطرٌقدددةالشدددعراءالدددذٌنألفدددواالطبدددعفدددًقدددول
الشدددعروإنزاوجدددوهأحٌاندددابالصدددنعة،ولقددددابتعددددأبوتمدددامعدددن
عمددددودهملددددٌسأل ّنددددهاسددددتعملالبدددددٌعولكددددنألنددددهتكلّفدددده«بددددل
سددل فددًذلدد سددبٌلمسدددلمواحتددذيحددذوه،وأفددرطوأسدددرف،
وزالعدددنالدددنه المعدددروفوالسّدددننالمدددألوف»3وبهدددذاعددد ّدت
1ا مدي،الموازنة،ص 85،39
2عبدال ّرؤوفأبوالسعد،مفهومالشعرفًضوءنظرٌاتال ّنقد،ص
 851
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اسدددتعماالتهاللّغوٌدددةمغددداٌرةومحاٌددددةح ّتدددىعلدددىالمحددددثٌنمدددن
عرفه دوابالبدددٌع«فقدددخلددقأبددوتمدداملل ّشددعرلغددة
الشددعراءالددذٌن ه
جدٌددددددةمغددددداٌرةللغدددددةالحٌددددداةالٌومٌدددددةولغدددددةالحٌددددداةال ّشدددددعرٌة
السدددائدةفجددداءتمعانٌدددهمغددداٌرةللمعدددانًالمألوفدددةوهكدددذاأٌضدددا
صورهوتعابٌرهومنهناكانغموضه» 1
هددددذاالغمددددوضالددددذيجعددددلالنقددددادالمطبددددوعٌنكثٌددددرامددددا
ٌسددتقبحونشددعرهوٌددرونبأنددهغٌددرثابدددث«ووجدددت ـأطدددال
ّ
هللاعمددددر

ـأكثددددرمددددنشدددداهدتهورأٌتددددهمددددنروّ اةاألشددددعار

المتدددددأخرٌنٌزعمدددددونأنّ شدددددعرأبدددددًتمدددددامحبٌدددددببدددددنأوس
الطددددددائًالٌتعلّددددددقبج ٌّدددددددهج ٌّدددددددأمثالدددددده،وردٌئددددددهمطددددددروح
ومدددرذول؛فلهدددذاكدددانمختلفددداالٌتشدددابه،وأنّ شدددعرالولٌددددبدددن
عبٌدددددالبحتددددريصددددحٌحال ّسددددب حسددددنال ّدٌباجددددة،ولددددٌسفٌدددده
سفسددددافوالرديّ والمطدددددروح،ولهدددددذاصدددددارمسدددددتوٌاٌشدددددبه
بعضهبعضا» 2
صددددنعةالفنٌددددةكمدددداأرادهدددداا مددددديفددددًشددددعر
وتظهددددرال ّ
البحتدددري؛إذلدددمٌسدددتغنعدددنالبددددٌعواالسدددتعارات،ولكدددنسدددل 
فدددًتوظٌفهددداسدددبٌلالشدددعراءالمطبدددوعٌنمدددنعددددماالفدددراطفدددً
1منٌفموسى،فًالشعروالنقد،لبنان،دارالفكراللّبنانً،ط:األولى
3055هـ3985،م،ص 18
2ا مدي،الموازنة،ص 39
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اسددددتعمالها«وحصددددلللبحتددددريأ ّنددددهمددددافددددارقعمددددودالشددددعر
وطرٌقتددددهالمعهددددودة،مددددعمددددانجدددددهكثٌددددرافددددًشددددعرهمددددن
االسدددددتعاراتوالتجندددددٌسوالمطابقدددددةوانفدددددردبحسدددددنالعبدددددارة،
وحددددداوةاأللفددددداظوصدددددحةالمعدددددانً»1هكدددددذاٌ ّتضدددددحمفهدددددوم
الصددددددنعةلددددددديناقدددددددمددددددنالنقددددددادالجمددددددالٌٌنالددددددذٌنراحددددددوا
ٌصدددححونمدددافسددددمدددنأذواقالشدددعراءفلدددٌسالشدددعرإالدفقدددة
شددددعورٌة؛والتسددددتغنًهددددذهال ّدفقددددةالشددددعورٌةعددددنالتجربددددة
العقلٌة .

مفهوم النقد عند اآلمدي :
ٌهدددت ّما مدددديبمسدددألةال ّنقدددداهتمامددداواضدددحا،وٌفدددردلهددددا
ح ٌّ دزافددًكتابددهٌب دٌّنفٌدده َمددنهددوال ّناقدددومدداهًشددروطه،وهددل
النقدددددعلددددمأوفددددنّ أوهددددومددددزٌ بددددٌناألمددددرٌن؟وٌحدددداولأن
ٌضدددعالحدددددودأمدددداممددددنأرادأنٌتصدددد ّديلهددددذاالعمددددلفٌعرّ فدددده
قدرهفٌه .
ولعددلّمددافددرضهددذاالمددنه مددنالطددرح؛هددوالمابسددات
التارٌخٌددةالتددًشددهدتهاالفتددرةالعباسددٌة،ووفددودعددددكبٌددرمددن
ال ّندددداسعلددددىال ّسدددداحةالنقدٌددددةعلددددىتنددددوّ اأذواقهددددمومشدددداربهم،
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واخدددتافمسدددتوٌاتهموتدددأهٌاتهمالعلمٌدددة،الكدددلٌّرٌددددالتصددد ّدي
للمعركةالّنقدٌةالتًداررحاهابٌنالبحتريوأبًتمام .
أـالعلموال ّدربة :
 ٌَع َتبدددرا مدددديال ّنقدددددصدددناعةمدددنالصددددناعات،شدددأنهشددددأن
العلدددوماألخدددريالبددد ّدلدددهمدددنإرثمعرفدددًبالشدددعرومددداحدددام
حولددددهمددددنالعلددددوماألخددددريالتددددًتتصددددلبدددده،ومددددنالمهددددمأن
تتأ ّكددددشدددرطالمعرفدددةالعلمٌدددةبطدددولال ّدربدددةوالممارسدددةالعملٌدددة
فدددًنقددددالشدددعر«فمدددنسدددبٌلمدددنعدددرفبكثدددرةال ّنظدددرفدددً
ال ّشددددعرواالرتٌدددداضفٌددددهوطددددولالمابسددددةلددددهأنٌقضددددىلدددده
بدددالعلمبالشدددعروالمعرفدددةبأغراضددده،وأنٌسدددلّملدددهالحكدددمفٌددده،
وٌقبدددلمندددهمددداٌقولددده،وٌعمدددلعلدددىمددداٌمثلددده.والٌندددازافدددً
شددددًءمددددنذلدددد ،إذكددددانمددددنالواجددددبأنٌسددددلّمألهددددلكددددلّ
صددددناعةصددددناعتهم،والٌخاصددددمهمفٌهدددداوالٌنددددازعهمإالمددددن
كددانمددثلهمنظددرافددًالخبددرةوطددولال ّدربددةوالمابسددة»1فددنذا
مدداتوافرشددرطاالعلددموالدربددةالتددًتددأتًعددنطددولالمابسددة؛
ّ
اسدددتحقالمتصددد ّديللشدددعروصدددفالناقددددالبددداراالدددذيٌسدددتمع
إلىحكمهوٌؤخذبه .
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إذاكدددانالعلدددموال ّدربدددةشدددرطانأساسدددٌانٌهتمدددانبالجاندددب
المدددداديللناقددددد،فددددابدددد ّدالكتمددددالهددددذهالصددددنعةمددددنجانددددب
فطدددري؛ٌتصدددلباألحاسدددٌسالنفسدددٌةلدددديالناقدددداتجددداهالدددنص
الشعري .
ٌؤكددددددا مدددددديدورالفطدددددرةفدددددًالعملٌدددددةال ّنقدٌدددددةلدددددٌس
للشدددعرفقدددطبدددللجمٌدددعالصدددناعاتاألخدددري،فكثٌدددرامددداٌلجدددأ
الناقدددددإلددددىتفضددددٌلشددددًءعددددنآخددددرٌصددددعبال ّتمٌٌددددزبٌنهمددددا
لددددٌسلشددددًءمعلددددومأووفقددددالقاعدددددةمقددددرّ رة؛ولكددددنلمٌددددول
نفسدددددًالٌمكدددددنتبرٌدددددرهفدددددًغالدددددباألحٌدددددانٌ،عرفدددددهأهدددددل
الصدددناعةبٌدددنهموالٌمكدددنهمتعرٌفدددهلغٌدددرهم،ومدددنأمثلدددةماكدددان
سدددددائداعنددددددالعدددددربصدددددناعةالنخاسدددددةوالخٌدددددول«وكدددددذل 
الجارٌتدددانالبارعتدددانالمتقاربتدددانفدددًالجمدددال،المتقاربتدددانفدددً
الوصددددف،السددددلٌمتانمددددنكددددلّعٌددددب،قدددددٌفددددرّ قبٌنهمدددداالعددددالم
بدددأمرالرّ قٌدددقحتدددىٌجعدددلبٌنهمدددافدددًالدددثمنفضددداكبٌدددرا،فدددنذا
ضدددلتأندددتهدددذهالجارٌدددةعلدددى
قٌدددللدددهوللّنخددداس:مدددنأٌدددنف ّ
أختهدددا؟ومدددنأٌدددنفضدددلتأندددتهدددذاالفدددرسعلدددىصددداحبه؟لدددم
ل
ٌقدددددرعلددددىعبددددارةتوضددددحالفددددرقبٌنهمددددا،وإنمدددداٌعرفددددهكدددد ّ
واحدمنهمابطبعه،وكثرةدربته،وطولمابسته» 1
1ا مدي،الموازنة،ص856،855
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إذاكاندددددتهدددددذهالحاسدددددةالنقدٌدددددةهامدددددةفدددددًالصدددددناعات
المادٌدددةالتدددًتعتمددددعلدددىالمشددداهدةالبصدددرٌة،فدددابددد ّدأنتكدددون
لهددداأهمٌدددةكبدددريإذاتعلّدددقاألمدددربصدددناعةتعتمددددفدددًغالدددب
األحٌددانعلدددىالجاندددبالشدددعوري«فكدددذل الشدددعر:قددددٌتقدددارب
البٌتدددانالج ٌّددددانالندددادران،فدددٌعلمأهدددلالصدددناعةبالشدددعرأٌهمدددا
أجددددودفددددًمعندددداهإنكددددانمعندددداهمختلفددددا»1ومددددنهنددددازاوج
ا مدددديبدددٌنالجاندددبالعلمدددًالتقعٌدددديللنقددددوالجاندددبالفطدددري
والنفسً .
ولددٌسلمددداأنٌدددعًالقدددرةعلددىالنقدددح ّتددىٌقددفعلددى
العلددلالتددً َفضددلبهدداالنقدداداألوائددلالشددعراءالفحددول،فددننهددو
أدركهددداواسدددتطااتعرٌفهددداأهّلدددهذلددد إلدددىدرجدددةالناقدددد«فهدددذا
البددددابأقددددرباألشددددٌاءلدددد ألنتعلددددمحالدددد فددددًالعلددددمبالشددددعر
ونقددده.فددننعلمددتمددنذلدد مدداعلمددوه،والحلدد الطرٌددقالتددً
ّ
ّ
ددنأخدددروهفثدددقحٌنئدددذبنفسددد 
موهوأخدددروامد
بهددداقددد ّدموامدددنقددد ّد
واحكدددم هٌسدددتمعحكمددد وإنلدددمٌنتدددهبددد التأمدددلإلدددىعلدددمذلددد 
فدداعلمأ ّندد بمعددزلعددنالصّددناعة»ٌ2عتبددرهددذاالشددرطشددرطا
اختبارٌدددداللنقددددادحتددددىٌنسددددبواأنفسددددهمإلددددىدائددددرةالنقددددد،فددددنن
صددددقتمعدددرفتهمعلدددلالنقددداداألوائدددل،كدددانواأهدددالهدددذاالفدددنّ ،
1ا مدي،الموازنة،ص 856
2مس،ص 158
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وإنلدددمٌددددركواحقٌقدددةالتفضدددٌلعندددداألوائدددلكدددانواخدددارجهدددذا
الفنّ  .
أجمعدددتالدراسدددةاألدبٌدددةالحدٌثدددةعلدددىاعتبدددارأهمٌّدددةهدددذه
األصدددولالتدددًقرّ رهددداا مددددي؛فجددداءتتعرٌفددداتهمللنقددددتحدددذوا
حدددذوهفدددـ«النقددددملكدددةتددددرّ ببدددلهدددوأشدددقمدددنذلددد ألنّ فدددً
األدبأشددددٌاء(التحوٌهدددداالصددددفةوإنأحاطددددتبهدددداالمعرفددددة)
أوعلىاألوضحوإننفذإلٌهااإلحساس» 1
صالمحددددثونإلدددىضدددرورةالمزاوجدددةبدددٌنمددداهو
دددخلهددد َ
ولقد َ
فطدددريٌعتمددددعلدددىالفنٌدددة،ومددداهدددوعلمدددًلضدددمانسدددٌرورة
الحركدددةال ّنقدٌدددةسدددٌرورةمتطدددوّ رة«ندددريمدددنذلددد أنّ ال ّنقدددد
الخدددالصالدددذيلدددٌسللد ّ
ددذوقفٌدددهأثدددرهدددونقددددنددداقص،أونقدددد
جددداف،وأنّ الدددذوقالخدددالصمدددنأثدددرالنقددددومدددنأثدددرالتجربدددة
العلمٌدددددةواالطددددداا

ـأيالدددددذيهدددددواالستسدددددامإلدددددىمٌدددددل

الشددخصفحسدددب ـالٌر ّقدددًالعقددلوالٌسددداعدهعلدددىنمدددوّ قدددوّ ة
اإلدرا والٌصدددددلباإلنسدددددانإلدددددىكشدددددفالحقدددددائق»2فالنقدددددد

1محمدمندور،النقدالمنهجًعندالعرب،مصر،دارنهضةمصر،
3996مص 385
2أحمدضٌف،مق ّدمةلدراسةباغةالعرب،القاهرة،مطبعةالسفور،
3983مص 95
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الصددددحٌحالددددذيلددددهحددددقاالسددددتمرار؛مدددداٌقددددفوسددددطابددددٌن
التلقائٌةوالعقلٌة .
ومدددر ّدهدددذهالحالدددةالرفٌعدددةمدددنال ّنقدددد،نفسدددٌةال ّناقددددالتدددً
تشدددبعتبدددالعلوموالتجربدددةالفنٌدددة،حتدددىصدددارتتتحدددر تحرّ كدددا
آلٌدددداٌسددددلّمنفسددددهللطبددددعوالٌعتمدددددالتعلٌددددلإالفددددًالحدددداالت
القلٌلدددددة«فتصددددددرعندددددهالماحظددددداتوالفصدددددلفدددددًالمسدددددائل
الفنٌددددةدونأنٌعددددرفصدددداحبهلشددددًءمددددنذلدددد علددددةووجهددددا
وإنمدداهددوصددديلمددابعثتددهاألشددٌاءفددًنفددسالناقدددمددنتددأثٌر،
وظهدددرأنّ علّدددةذلددد مددداتنتهدددًإلٌدددهنفسدددٌةالناقددددمدددنتعقٌددددلدددم
ٌشدددرح،أومدددنعبقرٌدددةفدددًهدددذهالناحٌدددةسدددمتعلدددىالقواعدددد
الوضعٌةوالقوانٌنالعلمٌة» 1
ٌبقدددىمفهدددوما مدددديلل ّنقددددمفهومدددامزاوجدددابدددٌنالعلمٌدددة
والفنٌدددة؛إذتبلدددورتخالدددهخبدددرةمتقادمدددةالعهددددفدددًالنقدددد،وال
بددد ّدلهدددذاالمفهدددومأنٌسدددل بال ّنقددددطرٌقددداواضدددحالمعدددالمتبنددداه
جمعكثٌرمناألدباءبعده .



1أحمدالشاٌب،أصولالنقداألدبً،القاهرة،مكتبةالنهضةالمصرٌة،
ط:العاشرة3990م،ص 301،308
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الفـصل الثاني :
دراسة األدب من الدّاخل ( المضمون)
سرقاتاألدبٌة 
المبحثاألول:ال ّ
المبحثالثانً:جمالٌةالصورةالشعرٌة 
المبحثالثالث:جمالٌةاألغراضال ّ
شعرٌة 
ّ
المبحثالرابع:جمالٌةالوقوفعلىالطلل 
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األول
المبحث ّ
السرقـات الشّعرية
ّ
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السّدددددرقاتعلّدددددةقلّمددددداٌسدددددلممنهددددداالشدددددعراء،وخاصدددددة
المتدددأخرٌنمدددنهم،إذأنّ األوائدددلقددددأحددداطوابالمعدددانًكلّهدددا،
ولدددددمٌتركدددددوامنهددددداكبٌدددددراوالصدددددغٌراإالّأتدددددوعلٌددددده؛إالّأنّ 
مسددددألةالسددددرقاتأخددددذتمنحدددداآخددددرفددددًالعصددددرالعباسددددًإذ
أصدددددبحتتهمدددددةٌتقاذفهددددداأنصددددداركدددددلّشددددداعرعلىخصدددددومهم
ٌرٌددددونمدددنذلددد إسدددقاطالخصدددموشدددعره،وخاصدددةفدددًتلددد 
ّ
المرحلددةإذاحتدددمالصددراابددٌنالقدددٌمالددذيكددانٌمثددلطرٌقتددة
البحتدددري،وبدددٌنأنصدددارأبدددًتمدددامالدددذٌنا ّدعدددواأنّصددداحبهم
أتىبمذهبجدٌدفًالشعر .
أخددددددذا مددددددديّ ّ
إزاءهددددددذهالمسددددددألةموقفددددددا،قررفٌددددددهأنّ 
السّددرقاتلٌسددتأساسددانقدددانسددقطبددهقددولالشددعراء،فكددلمددن
أبددًتمدداموالبحتددريلددمٌسددلمامددنالسّددرقاتالشددعرٌة،وخاصددة
إذاكددانالشدداعرمددنالددذٌندأبددواعلددىال ّنظددرفددًشددعراألوائددل
وتقسدددٌمأغراضدددهوجمعهدددافدددًمؤلّفددداتفدددننّ«أبدددات ّمدددامكدددان
مغرمدددامشدددغوفابالشدددعروانفدددردبدددهوجعلدددهوه كددددَه،وألّدددفكتابدددا
فٌددددده،واقتصدددددرمدددددنكدددددلّعلدددددمعلٌددددده،فدددددنذاأوردالمعندددددى
المسدددتغربلدددمٌكدددنذلددد ٌبددددالدددهألندددهٌأخدددذالمعدددانًوٌحتدددذي
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بهدددا،فلدددٌسلهدددافدددًالنفدددوسحددداوةمددداٌدددوردهاألعرابدددًالقدددح
» 1
ٌعتددددذرا مددددديألبددددًتمددددامأخددددذهالمعددددانًعددددنسددددابقٌهإذ
لددٌسألحدددأنٌددأتًبجدٌدددفددًالمعددانًفقدددسددبقإلٌهددااألوائددل،
ومددنتد ّ
ددأخرعدددنهمإ ّنمددداحدددذاحدددذوهم،وسدددل طدددرٌقهم،وإنكدددان
أبددوتمدداماعتبددرمددنالمجدد ّددٌٌن؛فتجدٌدددهلددمٌقددععلددىالمعدددانً
إنمددداوقدددععلدددىطرٌقدددةعدددرضهدددذهالمعدددانًفاألصدددلمشدددتر 
ّ
موهفًالزمن .
بٌنهوبٌنمنتق ّد
 ٌتنددددداولا مدددددديمسدددددألةال ّسدددددرقاتمدددددرةبلفدددددظال ّسدددددرقات
وأخدددريبلفدددظاألخدددذ،واقتصدددرعلدددىهدددذٌناللّفظدددٌنوإنكدددان
النقددددالقددددٌمعدددرفاصدددطاحاتأخدددريتختلدددفشددد ّدةوضدددعفا،
وٌظهدددرمدددناصدددطاحا مدددديمنهجدددهالمتسددداهلفدددًالسدددرقات
الشعرٌةوٌعللّهذاالتساؤلتعلٌاعلمٌا .
أـاالشتراك فً المعانً :
ومدددناألمثلدددةالتدددًٌوردهددداا مدددديفدددًهدددذاالبددداب«قدددولأبدددً
تمام :

1ا مدي،الموازنةص 81
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ٌقالجه ودم َ
ألَم َتمهت ٌَا َشق َ
هذز َمن؟ 
ف َقا َللًلم ٌَمهت َمنلم ٌَمهت َك َرمهه 1
وقالأخذهمنقولالعتابً :
ح ٌَا َتهه َفـ َكأَنههمن َنشرهامـَن ه
شوره 2
َرد
تصـ َنائعههإلـٌ َ
َ
ومثددلهددذاالٌقدداللددهمسددروقأل ّنددهجددريفددًعدداداتالندداس ـ
إذامددددداتالرّ جدددددلمدددددنأهدددددلالخٌدددددروالفضدددددل،وأهثندددددًعلٌددددده
بالجمٌددل ـأنٌقولددوا:مددامدداتمددنخلّددفمثددلهددذاالثندداء،وال
مددنذكددربهددذاالددذكر،وذل د شددائعفددًك دلّأمددةوفددًك دلّلسددان
»3فمددددنالكدددداممدددداهوعددددامالٌمكددددنحصددددره،والاقتصدددداره
علددددىأحددددددونأحددددد،بددددلهددددومددددنالمشددددتر العددددام،تعارفتدددده
العقدددولٌطلدددقعلدددىمعندددىفتداولتدددهبٌنهدددا،فلدددوجهعدددلهدددذابابدددا
منأبوابالسّرقاتماأمكنمعرفةا خذمنالمأخوذمنه .
بـاالشتراك فً اللّفظ :
ـولٌستالسرقةاالشترا فًاأللفاظدونالمعانً«قالأبوتمام 

1دٌوانأبًتمام،،ص 176
2ا مدي،الموازنةص 357
3مس،الصفحةالسابقة 
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علَى 
إنالص َفائ َحمن ََقد هنض َدت َ
علم َ
تـع َظام 1
 َمل َقىع َظامـلَو َ
وقولالبحتري :
ر َمائ همأَع ه
ظم 2
ىجدٌ هد َه
اوإنبهل ٌَتمنههم َ
َ
س ٌَبلَ َ
َم َسااع َظاملٌَ َ
فددددأرادأبددددوت ّمددددامأنّ عظددددامالرّ جددددلالددددذيرثدددداهعظددددامالقدددددر،
وأرادالبحتدددددريأنّ مسددددداعًالقدددددومعظدددددامالٌبلدددددىجدٌددددددها،
وإنبلٌددددتعظددددامهمولددددٌسههندددداا ّتفدددداقإالّفددددًلفددددظالعظددددام
الغٌر» 3
ومثلذل «:قالأبوتمام :
عدَ هد َفننأَك َث َرههمأَوجهلههم َبَقـ هر 4
ال ٌَد َه َمن َ مندَهـ َمائهم َ
وقولالبحتري :
َعلًَ َنح ه
او َما َعلًلَههمأَن َتف َه َمال َب َقره 5
تال َق َوافًمن َم َقاطع َه
َ

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

68

فأرادأبوتمامأ ّنهالٌجبأنٌنظرإلىكثرةعددهم،فننّ أكثدرهم
بقددر،وذكددرالبحتددريأنّ علٌددهأنٌجٌدددالقددول،ولددٌسعلٌددهأن
تفهمهالبقر،وماههناا ّتفاقإالّفًلفظالبقر» 1
تختلددفمعددانًالكددام،بدداختافمواقددعالكلمددات،والٌعنددً
توافددقشدداعرٌنفددًبعددضالكلمدداتتوافقهم دافددًالمعنددى،فقدددال
ّ
ّاالمعانًفمتغاٌرة،وقدمثللذل 
ٌكوناالشترا إالّفًالظاهرأم
ا مديأمثلةبٌّنفٌهااشدترا الشدعراءفدًكلمداتواخدتافهمفدً
المعانً،ولٌسذل إالّاختافرتبالكلماتاإلعراب .
وإ ّنماتقعالسّرقاتفٌماتفرّ دبهشاعرمامنبددٌعالمعدانً
ح ّتىعرفبه،وجريغٌرهفًذل المعنىالحقابه« َفدهٌعلَ َمأنّ 
قإ ّنماهوفًالبدٌعالمختراالذيٌختصبهالشاعر» 2
السر َ
ولددئنكددانالمددأخوذمددنالمعددانًالتددًتفددردبهدداأحدددمددن
الشددعراءوسددبقإلٌهددا؛فا خددذلددٌسمرهونددابمرتبددةالددذ ّمبددلهددو
ٌتراوحبٌنمرتبتٌن:
أ3ـاألخذ م ال ّتقصٌر:

 1ا مدي،الموازنة،ص 871
2مس،ص 858
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فٌأخذشاعرعنغٌرهاللّفظوالمعندى،إالّأ ّندههٌَقصدرفدًأخدذهعدن
عناألصلكأنالٌقدمالعلةالموجودةفٌه.
قددالا مدددي«:وقالددتمددرٌمبنددتطددارقترثددًأخاهددا،فددًأبٌددات
أنشدهاابناألنباريفًأمالٌه :
هك ّنا َكأَنجه ملٌَل َبٌ َن َنا َق َمره  ٌَجلهواالد َجىَ ،فه َويمن َبٌن َهاال َق َمره 1
أخذأبوتمّاماللّفظوالمعنىفقال :
وَفـاته 
ان ٌَو َم َ
 َكأن َبنً َنب َهـ َ
س َماء َ
خرمن َبـٌنهاالـ َبدره 3»2
 هنجهـو هم َ
قصّددرأبوتمددامفددًأخددذالمعنددىعددنمددرٌمابنددتطددارق
فمددرٌمق د ّدمتالعلّ دةفددًمدددحأخٌه داوجعلهددالددهقمددراوهددًأ ّندده:
(ٌجلددواال د ّدجى)؛أ ّمدداأبوت ّمددامتد ّ
دأخربٌتددهأل ّن دهلددمٌق د ّدمالعلّ دةالتددً
جعلددددتمددددنمرثٌددددهبدددددرا؛فٌقتنددددعالسددددامعنفسددددٌابتلدددد المكانددددة
التًق ّدمهالمرثٌّه .

 1والبٌتفًدٌوانالمعانً،ألبًهالالعسكري،تح:أحمد حسٌن
سبح،بٌروت،دارالكتبالعلمٌة،ط:األولى3030،هـ3990،م
،ج:األول،ص،85منسوبإلىصفٌّةالباهلٌة 
2دٌوانأبًتمام،ص 156
3الموازنة،ص 61،68
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أ8ـدداإلبهددامفددًالمعنددى:قدددٌكددونالتقصددٌرفددًإبهددامالمعنددى«:
وممّاأخذهأبواتمّاموقصرفًالعبارةقوله :
اأ هفر َدالث َريبهما هٌَقالهفًالس َحا َبة هتقلَعه 1
َو َقف َناوقهل َنا َبعدَ  َم 
أخذهمنقولمسلمابنالولٌد .
َفاذ َهب َك َم َ
وعارُ2ه 
ىعلٌَ َهاالسهلهواألَ َ
اذ َه َبت َغ َواديمهز َنةأَث َن َ
وتقصدددٌرأبدددًت ّمدددامفدددًالعبدددارةوال ّشدددرحفقولددده(:مددداٌقدددالفدددً
السّددحابةتقلع)هددلالمددرادالثندداءأوالد ّ
ددذم؟فقدددتقلددعالسّددحابةعدددن
إضدددراربددداألرضإذاكدددانالمطدددرلدددٌسلحٌندددهوقددددتقلدددععدددن
نفددعفٌكددونثندداء،فسددببتقصددٌرههددوإبهددامالمعنددى،أمّددامسددلم
فقددددجدددزمعلدددىأنّ المزندددةالتدددًٌرٌهدددامزندددةخٌدددرفقدددال(:أثندددى
علٌهدددداال ّسددددهلواألوعددددار)»3وهددددذاتقصددددٌرواضددددح،وتددددأخر
عدددناألصدددلفدددادح،فشدددتانبدددٌنمددددحمسدددلمبدددنالولٌدددد،وإلغددداز
أبًتمام .
ب ـاألخذ م اإلجادة  :
ب3ـكشفالمعنى :
ابدلوقهم َنا 
،وفٌه:و َقف َن
1دٌوانأبًتمام،ص163
َ
َ
2مسلمابنالولٌد،شرحدٌوانصرٌعالغوانً،تح:سامًالدهان،القاهرة،دار
المعارف،ط:الثالثة،ص 130

3ا مدي،الموازنة،ص 60،61
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ـوٌتفوّ قا خذعنالمأخوذإذاماكشفالمعنىوأبانهللسامع .
وقالمسلمبنالولٌدوهومعنىس َبقإلٌه :
قالا مدي«:
َ
حجا َم 1
ٌعته َ
عنال هم هرو َءةوال َمعره وفإ َ
الَ ٌَس َتطٌعه ٌَزٌ هدمن َطب َ
شَف ههوأحسناللّفظوأجادفقال :
أخذأبوتمامالمعنىف َك َ
حتىلَوأنهدَ َعا َهالَقبضلم هتجبههأَ َناملهه »
َت َعودَ َبس َطال َكفِّ َ

3 2

إنّ بٌدددتأبدددًتمدددامأظهدددرمعندددى،وأدلّعلدددىالكدددرممدددن
بٌددتمسددلم؛إذٌمثددللكددرمممدوحددهبصددورةبسددطالكددفوعدددم
إجابددددةاألنامددددلللقددددبض،فكددددانذلدددد أدلّعلددددىطبٌعددددةالكددددرم
وسددددجٌتهفٌددددهبالصددددورةالحسددددٌةالتددددًتكشددددفالحقٌقددددةوتجلددددً
المعنى .
ب8ـال ّتفوّ قب ّ
الزٌادةوحسنالسّب  :
قالا مدي«:قالأبوالعتاهٌة :
شكرهااف َ
َكمنع َمةالٌهس َت َقلب ه
ًطًِّ ال َم َكارم َكام َنة 4
1مسلمبنالولٌد،دٌوانصرٌعالغوانً،ص 65

2دٌوانأبًتمام،ص839وعجزالبٌتفٌهَ :ث َنا َهال َقبضلَم هتطعهه
أ َناملهه 
3ا مدي،الموازنة،ص 78
4مس،ص .79
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ّ
ّ
داءبالزٌددادةالتددًهددًعكددس
دذهالطددائًفقددالوأحسددن،أل ّنددهجد
أخد
الشًءاألوّ ل 
قدٌهنع همهللاهبال َبل َويوإن َع ه
ظ َمت 
ضالَقومبال ِّن َعم 2»1
 َو ٌَب َتلًهللاه َبع َ
لدددمٌتعدددرضا مدددديلل ّسدددرقاتالشدددعرٌةوبٌدددانأنواعهدددا
علدددىأنهددداأسددداسنقدددديٌحكدددمبدددهعلدددىالشدددعر،إ ّنمدددااضدددطره
لدددذل مدددنه تقسدددٌمالكتددداب،ولبٌدددانأ ّندددهالٌعدددوّ لعلٌهدددالتدددأخٌر
الشددددعراء،وألنّ المتددددأخرٌنمددددنالشددددعراءمعددددذورونفددددًأخددددذ
معددددانًغٌددددرهم«:وكددددانٌنبغددددًأنالأذكددددرالسددددرقاتفٌمددددا
أخرجددهمددنمسدداوئهددذٌنالشدداعرٌن،أل ّنددًقدد ّدمتالقددولفددً
أنّ مددددنأدركتددددهمددددنأهددددلالعلددددمبال ّشددددعرلددددمٌكونددددواٌددددرون
سددددددرقاتالمعددددددانًمددددددنكبٌددددددرمسدددددداوئالشددددددعراء،وخاصددددددة
المتدددأخرٌن،إذكدددانهدددذابدددابمددداتعرّ يمندددهمتقددد ّدموالمتدددأخر
»3وفددًهددذابٌددانأحدددأهدد ّمالمقدداٌٌسالجمالٌددةوالفنٌددةفددًنقددد
الشدددعر،والتدددًجعلهددداأصدددحابكدددلمدددنالشددداعرٌنعلدددةمدددن

1دٌوانأبًتمامص 897
2ا مدي،الموازنةص 85،79
3مس،ص 889
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شدددأنهاالقددددحفدددًأحددددالشددداعرٌنأبدددًتمددداموالبحتدددريألجدددل
إسقاطه .
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 الصددددورةالشددددعرٌةضددددرورةإبداعٌددددة،تتجلّددددىفٌهدددداقدددددرة
المبددددداعلددددىإدرا ماحولدددده،كمدددداتعكددددسشدددد ّدةنظددددرهومدددددي
فهمدددهلطبٌعدددةتلددد المددددركات،وقدرتدددهعلدددىصدددٌاغتهاصدددٌاغة
لغوٌددددة،وهددددذاألنّاألدبتعبٌددددرعددددنالواقددددعبصددددورة،فدددداألدب
بعامددددةوالشدددد ّعرعلىوجددددهالخصددددوصٌج ّسددددداللّغددددةالمعجمٌددددة
صدددددوراحٌة،لمددددداٌنقلدددددهفٌهدددددامدددددنتجددددداربالحٌددددداةمحمّلدددددة
باألحاسددددٌسوالمشدددداعر،ولددددذل كانددددت«العبددددرةفددددًالشددددعر
بالصددددورةالتددددًتنقددددلمددددافددددًالدددد ّنفسمددددنخددددواطرومشدددداعر
بصددددددقود ّقدددددة،وتبدددددرزهللغٌدددددرفلدددددوكاندددددتردٌئدددددةال ّتدددددألٌف
مضددددطربةالتنسددددٌق،ولواشددددتملتعلددددىنددددادرةوحكمددددة،فن ّنهددددا
تسدددقطفدددًاالسدددتعمالوتقدددبحفدددًمدددرأيالعدددٌن،وتضدددعففدددً
تأثٌرهافًال ّنفس» .1
إنّ حاجددددددةالمبددددددداالسددددددتعمالالصددددددورة،ح ّتددددددىتظهددددددر
أفكدددارهومشددداعرهح ٌّدددةمع ّبدددرةفتدددؤ ّديدورهددداالتوصدددٌلًوهدددو
التدددأثٌرفدددًالمتلقدددًإفدددادةوإمتاعدددا«:فالصدددورةاألدبٌدددةهدددً
صددددٌاغةعلددددىاألفكددددار
تلدددد الظددددالواأللددددوانالتددددًتخلعهدددداال ّ
ّ
ددددوالطرٌدددددقالدددددذيٌسدددددلكهالشددددداعرواألدٌدددددب
والمشددددداعر،وهد
لعدددرضأفكددددارهوأغراضدددهعرضدددداأدبٌددددامدددؤثرا،فٌددددهطرفددددة
1مصطفىعبدالرحمنإبراهٌم،فًال ّنقداألدبًالقدٌمعندالعرب،مكة
،مكةللطباعة3039،هـ3998م،ص 357

76

وإثددددارةومتعددددة»1ولقدددددتعددددددتصددددورةالكددددامبددددٌنالحقٌقددددة
والمجاز .
إنّاسددددتعمالصددددورةالمجددددازفددددًالتعبٌددددراللّغددددويلددددٌس
وصدددفامقتصدددراعلدددىلغدددةدونأخدددري،بدددلهدددوٌتجددداوزكدددل
الحددددودالجغرافٌدددةللّغدددةلٌتمٌدددزبالعالمٌدددة،وذلددد أل ّندددهٌنطلدددق
مددنمبدددأفلسددفًمشددتر وهددوالعاقددةبددٌنالفكددرواللّغددة،ولقددد
أثٌدددرتهدددذهالمسدددألة ـأعندددًالمجازدددـمندددذالعهددددالٌوندددانًمدددن
خددالكتددابأرسددطوا ـفددنّ الشددعر ـثددممدداق ّدمددهال ّنقددادالعددرب
مددددنبحددددثحددددولالمجددددازعبرتددددارٌخهمالباغددددًلٌتأ ّكددددد«:أنّ 
الحقٌقدددةوالمجدددازمدددنالمناشدددطاإلنسدددانٌةوالحضدددارٌةواللّغوٌدددة
التددًالتخلددوامنهددالغددةمددناللّغدداتوالتبتعدددعددنحضددارةأ ّمددة
مناألمم» 2
ولعدددلّأقدددويالوشدددائ بدددٌناللّغدددةوالصدددورةهدددًالعاقدددةالقائمدددة
بدددٌناألشدددٌاءعلدددىأسددداسال ّتشدددبٌه،وإنّ أعلدددىمراتدددبالصدددورة
الف ّنٌددددةهددددًاالسددددتعارةلمدددداتحملددددهمددددنبعدددددتخٌلددددً«إنّ لفددددظ
االسددتعارةإذاأحسددنإدراكددهقدددٌكددونأهددديإلددىلفددظالصددورة
1صاحال ّدٌنعبدال ّتواب،الصورةاألدبٌةفًالقرآنالكرٌم،مصر،
الشركةالمصرٌةالعالمٌةللنشر،ط:األولى3995،م،ص 35،9
2محمدبركاتأبوعلى،الباغةالعربٌةفًضوءمنه متكامل،عمان
،دارالٌسر،ط:األولى3038،هـ3998،م،ص 15
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إذاجدددازالحددددٌثالمفدددردعنهدددا،لدددنتسدددتقلّبحدددالعدددنالتفكٌدددر
االستعاري».1
ـ أدوات ال ّتصوٌر :
ـ أوال :التشبٌه :
قالالبحتري :
ًصحن َ
الحس َناء 2
َو َف َواقعمث َلالدمهوا َت َرددَ تف
خ ِّدال َكاعب َ
َ
قدددددالا مددددددي«:وبددددداباخدددددتافحركدددددةالحبدددددابوحركدددددة
ال د ّدمع،فلددٌسكددلشددًءٌش دبّهبشددًءٌقددعالتشددبٌهفٌددهمددنجمٌددع
الجهدداتح ّتددىالٌغددادرمنهدداشددٌئا،وقدددٌكددونش دبّههبددبعضمددا
فٌهالبكلّه» 3
ٌدريا مدديأ ّندهلدٌسمدنشدرطالتشدبٌهالتطدابقال ّتدامبددٌن
المشدبّهوالمشدبّهبدده،بددلٌقددعالتشددبٌهإذاحصددلالتوافددقمددنجهددة
دونأخري،فقددشدبهالبحتدريخددالحسدناءبدالخمرةوجعدلتتدابع
دمعهاعلىالخدكالفواقعفًكأسالخمرة،وإنكانلدونالخمدرة
الّ
األحمرالمائلإلىالتورٌدالخفٌفأشبهماٌكونبخ ّدالحسدناء،إ 
1مصطفىناصف،الصورةاألدبٌة،القاهرة،مكتبةمصر3958م
ص 8
2دٌوانالبحتريص 0
3الموازنةص899ـ 155
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أنّ ال ّدمععلىالخددٌتتدابعوالٌجدولكمداتجدولالفواقدعفدًكدأس
الخمددرة،وٌؤكدددا مددديهددذاالمفهددوم ـوقددواالتشددبٌهبالتقددارب
الجزئًالالكلً ـفٌقول...«:ألنّ الشًءإ ّنماٌشدبهبالشدًءإذا
قربمنه،أودنامنمعناهفنذاأشدبههفدًكدلّأحوالده،فقددصدحّ
ال ّتشدددبٌهوالقبددده»1فدددابدددأسبالتشدددبٌهإذاوجددددتالعاقدددةبدددٌن
المشبّهوالمشبّهبه .
والب ّدللشاعرأنٌقدفعنددحددودالمعدانًإذاأرادتوظٌدف
التشبٌه،وتبعالهذااألساسالجمالًحكمعلىالبحتريبالخطأفدً
وصفذٌلالفرس؛أل ّنهاستعملصدورةالتشدبٌهفدًغٌرعاقاتهدا
المعروفددةعندددالعددربفأفسدددالمعنددى،وكددانأحد ّ
دقبددهأنالٌهددت ّم
بالصدورةعلدىحسدابالمعندى،فٌخدرجبدهعدنالدذياسددتعملوه
فٌها؛قالالبحتري :
عن 
بالرِّ دَاءه ٌَ هدب َ
َذ َنب َك َماسهح َ
،وعهرف َكالق َنااالمهسبل 2
عهرف َ
تشددددبٌهالبحتددددريبعٌدددددعددددنالصددددواب؛أل ّنددددهجعددددلذٌددددل
الفدددرسٌشدددبهذٌدددلالعدددروسفدددًمامسدددةاألرض،ولقددددشدددبه
القدددامىذٌددلالفددرسبددذٌلالعددروس؛ولكددنلددٌسفددًمامسددته
1ا مدي،الموازنةص 879
2الٌوجدفًالدٌوان،وأثبتها مديفًالموازنةص 899
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األرض ـلددئنّ ذل د مددنعٌددوبالفددرس ـبددلفددًتغطٌتددهالجددزء
الخلفدددًللفدددرس،ولدددئنا ّتفقدددتالصّدددورةفقدددداختلدددفالغدددرض؛
والصّوابهوالمعنىالذيأرادهامرؤالقٌس :
اذ َنبمث َل َ
لَ َه َ
العره وس َتسهدبه َفر َج َهامن هدبهر 1
ذٌل َ
صددددلةبددددٌن
ناحددددظاهتمامدددداكبٌددددرامددددنا مددددديبنقامددددةال ّ
المشددددبهوالمشددددبهبدددده،واحتددددرامالمعنددددىعندددددتوظٌددددفالتشددددبٌه
وهددددذابعددددددجمددددالًٌطرحدددددها مددددديكمٌدددددزاننقدددددي،خشدددددٌة
ضددٌااالمعنددىعلددىالشددعراءومددنث د ّمالحٌدددعددنعمددودالشددعر
«وا مدددددديفدددددًهدددددذاالفدددددنمدددددرتبطبعمدددددودالشدددددعروبطرٌقة
العدددربفدددًالتشدددبٌهوالٌدددريالخدددروجعلٌهددداألندددهقددددٌفضدددً
إلىفسادالمعنى» 2
ـ ثانٌا :الحقٌقة والمجازعند اآلمدي  :
ـالحقٌقةأولىمنالمجاز :
البدددددد ّدأنتتأكدددددددأوالفكددددددرةاسددددددتهواءا مددددددديومٌلدددددده
لاسدددتعمالالحقٌقدددًعلدددىاالسدددتعمالالمجدددازي،فهدددوكثٌدددرامدددا
1امرؤالقٌسبنحجرالكندي،دٌوان،تح:عمرفاروقالطباا،بٌروت
داراألرقم،دتص 65
2أحمدمطلوب،إتجاهاتالنقداألدبًفًالقرنالرابعالهجري،الكوٌت،
وكالةالمطبوعات،ط:األولى3191هـ3971،مص 818
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ٌدددرفضتلددد االسدددتعاراتالتدددًتأخدددذبدددذهنالقدددارئإلدددىبعٌدددد
بعٌددددددلٌعدددددودولدددددٌسفدددددًعدددددودهأيّ زادمدددددنذلددددد اإلغدددددراق
الفكددددري،بددددلكلّمدددداكددددانالمعنددددىواضددددحاجلٌدددداكددددانأجمددددل
وأحلددىفددًال د ّنفس«كددلمددادنددىمددنالمعددانًمددنالحقددائقكددان
ألددددددوطبددددددال ّنفسوأحلددددددىفددددددًالسددددددمع»1والمجازواالسددددددتعارة
معناهمددداواحددددفدددًنقددددا مدددديالاخدددتافبٌنهمدددا،فهدددوٌع ّبدددر
مرّ ةبلفظاالستعارةوأخريبلفظالمجاز .
وانظدددرإلدددىأثدددرقدددولأبدددًتمدددامكٌدددفاستحسدددنها مددددي
ّ
ثعدددنالدددزمن؛ووصدددفهبالسدددكونواألمددداندونأيّ 
حدددٌنتحددد ّد
إغدددراقفدددًالمعندددىأوتكلّدددففدددًاسدددتعمالاالسدددتعارة«وأبلدددغ
مددنهددذا،وأبعدددمددنالتكلّددف،وأشددبهبكددامالعددربقولدده ـأبددو
تمامـ :
وال َس َوا َم َتذعهره 3»2
 َس َك َنالز َمانه  َفا ٌَد َمذمهو َمةلل َحاد َثات َ
توقدددفأبدددوتمدددامفدددًوصدددفالدددزمناسدددتقرارهوسدددكونه
ّ

عنددددداللّفددددظالحقٌقددددًالمعتدددداداسددددتعمالهفددددًوصددددفهإ ٌّدددداهعنددددد
األوائددددل،دونإغددددراقفددددًال ّتفكٌددددروبعدددددفددددًالخٌددددالفوافددددق
1ا مدي،الموازنة،ص 389
2دٌوانأبًتمام،ص 309
3ا مدي،الموازنة،ص 851
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عمدددودالشدددعرالعربدددًإذجددداءتوظٌفدددهللصدددورةعلدددىالطبٌعدددة
ومندونتكلف .
ٌقسددددددما مدددددددياالسددددددتعارةإلددددددىحسددددددنةوردٌئددددددة؛وفقددددددا
لشددروطمحدد ّددةٌضددعهافددًطٌدداتنقدددهألبددًتمدداموالبحتددري
فٌجمعبذل بٌنالتنظٌروالتطبٌق .
أـ االستعارة الحسنة:
أ3ـوجودالعاقةبٌنطرفًاالستعارة :
أوّ لأسدددداسجمددددالًٌضددددعها مددددديلاسددددتعارة،وجددددوب
وجددددودالقرٌنددددةبددددٌناللّفددددظالمسددددتعاروالمسددددتعارمندددده،وكددددل
اسدددددتعارةالتنطلدددددقمدددددنهدددددذاالمبددددددأ؛فهدددددًعنددددددهمرذولدددددة
مطروحةالٌنبغًااللتفاتإلٌها .
ومددددناالسددددتعارةالحسددددنةالتددددًاشددددتملتعلددددىهددددذاالبعددددد
الجمالً؛قولأبوتمام :
الجز َامن َماو ٌَةالن َوبه  
َقد َنا َبت َ
ربع َهاالح َقبه 1
 َواس َتح َق َبتجدةَمن َ

1دٌوانأبًتمامص،55والبٌتفٌه :
واس َتح َق َبتجدةمن َدار َهاالح َقبه 
هالجزاهمنأروٌ َةالن َوبه َ
 َقد َنا َبه َ
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إنّ جمددالاالسددتعارةفددًقولدده«:ـددواسددتحقبت ـأيجعلددت
ب ـوهًالسنونج ّدةالربدعفدًحقٌبتهدا،والحقٌبدةمداٌحتقبده
الح َق َ
الرّ اكددب،وهددووعدداءٌجعلددهخلفددهإذاركددب،وٌحددرزفٌددهمتاعدده
وزاده،وهددذهاسددتعارةحسددنةوإ ّنمدداٌرٌدددأنّ الحقددبسددلبتالرّ بددع
ج ّدتهوذهبتبها» 1
احتددرمأبددوتمددامعمددودالشددعرفددًاسددتعمالهللفددظالحقٌبددة
لل د ّدهر ـالد ّ
دزمن ـودنددامددنشددرطا مددديالددذيٌوجددبالعاقددة
بدددٌنطرفدددًاالسدددتعارة،فكدددانتوظٌفدددهلاسدددتعارةتوظٌفددداحسدددنا
لقًقبولا مدي .
أ8ـوضعاللفظفًأصلهالدالعلىاالستعارة :
والضٌرفًاستعمالالشاعربعضاأللفاظالتدًتددلّعلدى
االسددتعارةفددًأصددلوضدددعها،وٌكددونمعناهدداواضددحاجلٌددداال
ٌحتددداجإلدددىكبٌرتفكٌروإمعددداننظدددر،إذقددددتواضدددعال ّنددداسعلدددى
استعمالتل األلفاظاسدتعارةلمعدانمحد ّددةعنددهم،حتدىصدارت
كالحقٌقددة؛ومددنذل د قددولهم«:فددانقدددشددار فانددا،وخالطدده
ومازجددهوانصددبغبدده،بمعنددىواحددد،وإنكددانبعضددهاأوكددد مددن
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بعض،والٌكونهنا مداخلةوالممازجةلجسمفدًجسدم،وال
مخالطةعلىالحقٌقة»

1

قالالبحتري :
حتى َعدَل ه
اجههنب َعذبه 2
خلقه َ
اَقًب َروَنق ه
تأَخ 
صَبغ ه
َو َ
تأ ه َج َ
لعلددددددى
فاصددددددطباهاألخدددددداقبعضددددددهابددددددبعضالٌددددددد ّ
اصدددطباهواخدددتاطعلدددىالحقٌقدددة،والعلدددىأيّ تدددداخل بٌنهدددـا،
إ ّنمددداهدددًاسدددتعارةلل ّداللدددةعلدددىال ّتدددأثربطبدددااالممددددوحح ّتدددى
قلّددددهفدددًأخاقدددهفصدددارممددداثالددده،وهدددذهاأللفددداظم ّمددداذاعدددت
فددددًاالسددددتعمالالعربددددًح ّتددددىصددددارتمحددددد ّدتالمعددددانًفددددً
ّ
الذهنالتحتاجإلىإمعانالفكرفٌها .
أ1ـالتجاوزباألسماءإلىغٌرهامنالمسمٌّات :
أجددددددازا مددددددديللمددددددتكلمأنٌتجدددددداوزفددددددًاألسددددددماءأو
األوصدددافالمختلفدددةللجدددنسالواحدددد،فٌنعدددتأحددددأندددوااالجدددنس
بصددددفةغٌددددرهالددددذيهددددومددددنجنسددددهإذاتددددوافرفددددًالكددددام
شرطٌناثنٌن :
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أوّ لهمددا:أنٌخددرجالكدداممخددرجالعمددومالددذيٌضد ّمالجددنس
كلّه .
ثانٌددا:أنالٌقصدددفددًالكددامتصددنٌفأنددوااالجددنسوبٌددان
أقسامه .
قالالبحتري :
َكالروضمهؤ َتلفابحهم َرة َنوره 
 َو َب ٌَاض َ
و هخض َرةعهشبه 1
زه َرته َ
قدددالا مددددي«فدددنذاقلدددتفدددًهدددذاالدددرّ وضأندددوارمختلفدددة
جددازذلدد ،أل ّندد تضدد ّمإلددىالبٌدداضغٌددرهفٌجددرياالسددمعلددى
الجمٌددددع،علددددىسددددبٌلالمجدددداز؛كمدددداتقددددول"العمددددران"ألبددددً
بكدددروعمدددررضدددًهللاعنهمدددا،و"القمدددران"لل ّشدددمسوالقمدددر،
ومددداأشدددبهذلددد ،وكدددذل إذاقلدددتفٌهددداأزهددداركثٌدددرةجدددازذلددد 
وإنكددانفٌهددداأبدددٌضوأحمددرومددداسدددواهمامددنالصدددفرةتو ّسدددعا
ومجددازا،فددنذافصّددلتمعتمددداألنتخددصّ كددلّجددنسباسددم،كمددا
فعددددلالبحتددددري،ولددددمٌهجددددزأن ٌَعددددد َلبكددددلّجددددنسعددددناسددددمه
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المخصدددددوصألنّ ذلددددد خطدددددأفدددددًاللّغدددددةعلدددددىمدددددااسدددددتعملته
العرب» 1
ٌَح هسدددنه أنتصدددفجدددنسأزهدددارٌضددد ّمأنواعدددامدددناأللدددوان
المختلفدددة،بدددأنتطلدددقلدددونندددواواحدددداتعممهددداعلدددىالجدددنس
كلّددده،كدددأنتصدددفحدٌقدددةتحتدددويمدددنأندددوااالدددورودوألوانددده
أصدددنافامختلفدددة،فتقدددول:مددداأجمدددلحمدددرةهدددذاالدددوردوأندددت
ترٌدجمٌعالورودعلىاختافألوانها .
ّ
دمالطٌددف ـالخٌددال ـعلددىال د ّنفس؛قددال
ومددنمجددازاتهمإطاقهد
أبوتمام :
وص َل ٌَخل ه
طههإال َت َزاوه ره َطٌ َفٌ َناإ َذا َه َجدَا 
َت َهاجهرأ ه َممالَ َ
قدددالا مددددي«:قدددال:فدددنذاكاندددتالدددنفسوالخٌدددالٌلتقٌدددانفدددً
النددددوم،فلددددمالأسددددمٌّهماخٌددددالٌن

ـوإنكددددانأحدددددهماخٌدددداال

وا خرنفساـعلىالمجازالذيتفعلهالعرب؟ 
وهذاعندياحتجاجصحٌحٌ،صحعلٌهمعنىالبٌت» 2
فجددددازإطدددداقالخٌددددالعلددددىالددددنفس؛ل ّمدددداكاندددداٌجتمعددددان
علددددىصدددداحبهماحددددالالنددددوم،فددددالنومجددددنسٌتضددددمّنصددددفتٌن
1الموازنة،ص896ـ 897
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تطددددرءانعلددددىاإلنسددددانفٌددددهوهددددًالددددنفسوالخٌددددال،وأبوتمددددام
ٌتحدثعنالجنسفٌجوزلهوصفهبأيالنوعٌنأراد .
ٌؤ ّكددددا مدددديهنددداأساسددداجمالٌدددامهمدددا؛وهدددوالعددددولعدددن
األوصدددددافإلدددددىغٌرهدددددامتدددددىٌقبدددددلتوظٌفدددددهعلدددددىسدددددبٌل
االسدددددددتعارةومتدددددددىالٌقبدددددددل؟وهنددددددداٌفدددددددرّ قا مدددددددديبدددددددٌن
مصدددطلحًالجدددنسوالندددوا؛فدددنذاقصددددالمدددتكلّموصدددفجدددنس
تنددددرجتحتدددهأندددواامختلفدددةجدددازلدددهإطددداقوصدددفندددوامدددن
األنددددوااعلددددىبدددداقًالجددددنس؛إذاكددددانالخطددددابموجّ هدددداإلددددى
الجددددنس،أمّدددداإذاقصدددددالتعبٌددددرعددددنالنددددوافدددداٌجددددوزلدددده
توظٌدددفصدددفةغٌدددرهمدددناألندددواااألخدددري؛إذالوصدددفموجددده
لبكدددلّجدددنسعدددناسدددمه
إلدددىندددوابعٌنددده،فددداٌجدددوز"أن ٌَعدددد َ
المخصدددددوصألنّ ذلددددد خطدددددأفدددددًاللّغدددددةعلدددددىمدددددااسدددددتعملته
العرب" 1
ب ـ االستعارة القبٌحة :
وتقبحاالستعارةعندا مدي :
ب3ـعدموجودالعاقةبٌنالمستعاروالمستعارمنه :
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قالأبوتمام :
ٌنأَ َخاداالدهراألَبًِّ 1
َسأَش هكره فهر َج َةاللٌثالرخً َول َ


لدددددمٌدددددرضا مدددددديتعبٌدددددرأبدددددًتمدددددام،واسدددددتعارته

ّ
ددددفةللزمدددددانوللددددد ّدهر«...وأيّ حاجدددددةل خدددددادا
ألخددددداداصد
ح ّتدددىٌسدددتعٌرهاللد ّ
ددزمن؟وكدددانٌمكندددهأنٌقدددول:ولدددٌنمعددداطف
الدددد ّدهراألبددددً،أولددددٌنجوانددددبالدددد ّدهرأوخائددددقالدددد ّدهر،كمددددا
ّ
،وموطدددأاألكنددداف
تقدددول:فدددانسدددهلالخائدددق،ولدددٌّنالجواندددب
...ألنّ هددددددذهاأللفدددددداظكانددددددتأولددددددىباالسددددددتعمالفددددددًهددددددذا
الموضدددع،وكاندددتتندددوبعدددنالمعندددىالدددذيقصدددده،وٌدددتخلّص
منلٌناألخادافننّ فًالكامم ّتسعا» 2


وج َمدددالفدددًتوظٌدددفاأللفددداظ
نحددددوداللّغدددةسددد َعة َ
ضدددم َ

لل ّداللدددددةعلدددددىالمعدددددانً،فا مدددددديٌبندددددًتصدددددوّ رهللتجددددداوز
ال د ّداللً ـاالسددتعارة ـللكلمددةعلددىأسدداسالتقددارببددٌنطرفددً
االسددددتعارة ـالمسددددتعارمنددددهوالمسددددتعارلدددده ـفددددابدددد ّدمددددن
وجددودوجددهتقدداربٌجمددعبددٌنطرفددًاالسددتعارةٌسددمحبانتقددال
صدددفةللمسدددتعارلددده،وهدددذامددداانتفدددىفدددًالبٌدددت،فددداوجدددود
ال ّ
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أليّ صدددلةوالقدددربداللدددًبدددٌنالددد ّدهرواألخدددادا ـصدددفحتا
عنقاإلبلـحتىتستعاراألخاداصفةلل ّدهر .
وتماشددٌامددعالمددذهباللّغددويل مددديتددراهٌقتددرححلددوال
لغوٌّددةفددًالبٌددتتقددوممقدداماألخدداداوتخددرجبددالمعنىعددنقددبح
االسددتعمال"فلددواسددتعمللددٌنالمعدداطفأولددٌنالجوانددب"مكددان
األخددادالكددانأولددىفددًالمعنددىلل ّداللددةعلددىتقلّددبأحددوالال د ّدهر
ّ
والزمنلكانأحسنالمعنىوقاربالصّواب .
وتريقبحاألخاداٌتاشىقلٌاعندا مديفًقولأبًتمام :
ض َرب ه
ضر َبة َ
ار هكو َبا 1
تال ِّش َتا َءفًأَخدَ َعٌه
هعود َ
غادَر هته َ
َ
َف َ
قالا مدي«:فننّ ذكراألخدعٌنعلدىقبحهمداأسدوهأل ّندهقدال
":ضربةغادرتدهعدوداركوبدا"وذلد أنّ العدودالمسدنّ مدناإلبدل
ٌضربعلىصدفحتًعنقدهفٌدذلّ،قربدتاالسدتعارةمدنالصدواب
ههناقلٌا» 2
ٌسددددتعملأبددددوتمددددامللشددددتاءأخدددددعا،وأيعاقددددةٌمكددددن
فرضددددهاللددددربطبددددٌنالشددددتاءواألخدددددا،وأيقددددبحفددددًالمعنددددى
أرادهأبدددددوتمدددددام،فددددداقرٌندددددةتجعلندددددانسدددددتعٌرلل ّشدددددتاءصدددددفة
1دٌوانأبًتمام،ص 10
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األخدددا؛ولكددنّ الشددًءالددذيجعددلا مددديٌقبددلهددذهاالسددتعارة
دنالمض دضقولدده"ضددربة"فددننّ ال َع دودَالرّ كددوب ـ
علددىكثٌددرمد
َ
اإلبددددلالمسدددد ّنة

ـهتضدددد َربهعلددددىصددددفحةعنقهددددا،كددددلّهددددذا

اإلغددددراقفددددًالمعنددددىوالبعدددددعددددنالحقٌقددددةألجددددلالوصددددول
بالسامعإلىأنّ ال ّشتاءمرّ علىمتثاقاكماالعودالرّ كوب .
ّ
وظددفالبحتددريلفددظاألخددادا،لك ّنددهتوظٌددفاحتددرمفٌددهاألسددس
الجمالٌةالمتوارثةعندالعرب؛قالالبحتري :
َوأَع َت َقتمن ه
ذلِّال َم َطامعأَخدَ عً 1
اسددددتعملالبحتددددرياألخددددادااسددددتعماالمجازٌدددداٌعلددددواإلددددى
الحقٌقددددة؛إذجعددددلأخدعٌددددهال ّدالددددةعلددددىالرّ قبددددةمحددددرّ رةمددددن
المطدددامع،زٌدددادةعلدددىالمعندددىالجمٌدددلالدددذيأ ّداههدددذاالتوظٌدددف
االسددددتعاري؛إذجعددددلالطمددددعٌملدددد الرّ قددددابكمدددداال ّسددددٌّدٌملدددد 
رقابالعبٌدواإلماء .
ونددريا مددديالٌخددرجعددنحدددودالمنطددقاللّغددوي،فددا
ٌسمحللشاعربأنٌتجاوزباللّغةحدودهاالموضدوعةفدًاألصدل؛
قالأبوتمام :

1دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص،85والبٌتفٌه :
فال هعلَ
ىوأع َتق َ
تمنر ِّقال َم َطامعأخ َدعً 
َ
ًوإنأبلَغ َتنً َش َر َ
َوإ ِّن َ
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َت َح َمل ه
ل 1
ت َمالَوحه ِّم َلالدهره  َشط َرههلَ َفك َردَهراأَيعبأٌَهأَث َق ه
قدددالا مددددي«:فجعدددلللددد ّدهرعقددداوجعلدددهمف ّكدددرافدددً
أيّ العبددددأٌنأثقددددل،ومددددامعنددددىأبعدددددمددددنالصددددوابمددددنهددددذه
االسددددتعارةوكدددداناألشددددبهواأللٌددددقبهددددذاالمعنددددىلمدددداقددددال :ـ
تحمّلدددتمدددالدددوح ّمدددلالددد ّدهرشدددطره ـأنٌقدددول:لتضعضدددعأو
النهدددد ّد،أوألمددددنالندددداسصددددروفهونوازلدددده،ونحددددوهددددذام ّمددددا
ٌعتمدهأهلالمعانًفًالباغةواإلفراط» 2
التددددزما مددددديحدددددودالمنطددددقاللّغددددويالددددذيورثددددهعددددن
شدددٌوخهالبصدددرٌٌن،فهدددوالٌدددريأيّ جمدددالفدددًاالسدددتعارة؛إذا
لددمٌكدددنهندددا عاقدددةأورابددطٌجمدددعبدددٌنالمسدددتعاروالمسدددتعار
منددده،فددداعاقدددةتقدددرببدددٌنالددد ّدهروبدددٌناإلنسدددانحتدددًٌهجعدددل
لددهعقددلفهددوٌفكربدده،وهددوبددذل ٌبنددًنظرتددهإلددىاالسددتعارة
علىالقرٌنةالتًتعتبرركناأساسامنأركانال ّتشبٌه .
إنّ ال ّسدددماحلل ّشددداعرفدددًال ّتجددداوزاللّغدددوي،قددددٌفقددددالمعندددى
ددانحضددد هرهأمدددرامه ّمدددافدددً
َ
ال ّشدددعريروحدددهاألصدددٌلة،ولدددذل كد
المحافظددةعلددىالمعندددىالصددحٌحللكلمددة،وهدددذامددانجددداختددداره
كثٌدددرمدددنال ّنقدددادبعددددا مددددي،بدددل«ٌقدددرّ رالجرجدددانًأنّ هدددذه
1دٌوانأبًتمام،ص 813
2الموازنة،ص 850
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التدددددددأوٌاتتخدددددددرجالكدددددددامعدددددددنروحال ّشدددددددعروطرٌقتهوأنّ 
المسامحةفٌهاتؤ ّدإلىفساداللّغةواختاطالكام» 1
ـب6خروجاالستعارةعنالمعنىالمتداول :
ومنردئاالستعاراتقولأبوتمام :
وص َل َ
خرٌدَة َما َشتإلٌَهال َمطله َمش ًَاألَك َبد 2
اريإلٌَهال َبٌنه َ
َج َ
لالخرٌدددددةتجارٌددددا
ن َو َوصدددد َ
قددددالا مددددديٌ«:رٌدددددأنّ ال َبددددٌ َ
إلٌدددهفكأ ّندددهأرادأنٌقدددول:إنّ البدددٌنحدددالبٌندددهوبدددٌنوصدددلها،
واقتطعهمدددداعددددنأنتصددددلهوأشددددباههددددذامددددناللّفددددظالمسددددتعمل
الجددداري،فعددددلإلدددىأنجعدددلالبدددٌنوالوصدددلتجارٌددداإلٌدددهوأنّ 
الوصددددلفددددًتقدددددٌرهجددددريإلٌددددهٌرٌدددددهفجددددريالبددددٌنلٌمنعدددده،
فجعلهمدددامتجدددارٌٌنثدددد ّمأتدددىفدددًالمصددددرااالثدددانًبمثدددلهددددذا
التخلدددٌط،فقدددالماشدددتإلٌدددهالمطدددلمشدددًاألكبدددد،فالهددداءهندددا
راجعدددةإلدددىالوصدددل:أيل ّمددداعزمدددتعلدددىأنتصدددلهعزمدددت
عددددزممتثاقددددلمماطددددل،فجددددلعزمهددددامشددددٌا،وجعددددلالمطددددل
مماشددددٌالهددددافٌددددامعشددددرال ّشددددعراءوالبلغدددداء،وٌدددداأهددددلاللّغددددة

1طهأحمدإبراهٌم،تارٌخال ّنقدالعربًمنالعصرالجاهلًإلىالقرن
ال ّرابعالهجري،دت،ص 309
2دٌوانأبًتمام،ص 357
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العربٌدددةخبرونددداكٌدددفٌجددداريالبدددٌنوصدددلها؟وكٌدددفتماشدددً
هًمطلها؟أالتسمعون؟أالتضحكون؟» 1
لدددٌسألبدددًتمدددامواللغٌدددرهمدددنالشدددعراءأنٌتجددداوزوافدددً
اسدددتعمالالمعدددانًحددددودهاالمتعدددارفلهدددا،ولدددٌسذلددد منهجدددا
للبلغدداء،بددلكددانألبددًتمددامأنٌقددفعندددالمعنددىالمتعددارف ـ
وهدددوأنالبدددٌنٌحدددولدونالوصدددل ـومددداكدددانٌنبغدددًلدددهأن
ٌتجددددداوزالمعندددددىباسدددددتعمالاالسدددددتعارة،وٌجعلهمدددددامتجدددددارٌٌن
علددددىالحقٌقددددةفٌجعددددلال ّسددددبقللبددددٌنعلددددىالوصددددل،فددددننّ ذلدددد 
تجددداوزلحددددودالصدددورةال ّشدددعرٌّة،وممدددازادمدددنهدددذاالبعددددأن
جعدددلللعدددزموالمطدددلمشدددٌاوجعدددلالمطدددلٌماشدددًالعدددزم،لٌددددلّ
بدددذل علدددىالتثاقدددلو هنددد هزولالهمدددة،كدددلّذلددد تكلّدددففدددًالمعندددى
لمتتعوّ دهقرائحالمتقدمٌن،والعرفمنطبٌعتهم .
ب0ـ خروجاالستعارةعنحدودهاوفسادمعناها :
قالأبوتمام :
خ ه
ط َواتال َب ِّ
هم َقصِّر ه
ثفً َبدَ نً 
علمابأ َ ِّنً َما َقصر ه
تفًالطلَب 2
1الموازنة،ص 859
2دٌوانأبًتمام،ص 078
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قددالا مدددي«:فجعددلللبد ّ
دث ـوهددوأش د ّدالحددزن ـخطددوات
صددرفددًالطلددبوهددذامددن
صددرهاأل ّنددهمدداق ّ
فددًبدندده،وأ ّنددهقدددق ّ
وساوسدددهالمحكمدددة،وإ ّنمددداأرادبدددهقددددسدددهلأمدددرالحدددزنعلٌددده
ّ
صدددركدددانٌأسدددفهوٌشدددت ّد
صدددرفد
ددًالطلدددب،أل ّندددهلدددوق ّ
أل ّندددهمددداق ّ
حزندددده،فجعددددلللحددددزنخطددددىفددددًبدنددددهقصددددٌرة،لمدددداجعلدددده
سددددهاخفٌفددددا،وهددددذاضدددد ّدالمعنددددىالددددذيأرادألنّ الخطددددىإذا
طالددتتأخددذمددنالشددًءالددذيتمددرّ علٌددهأق دلّم ّمدداتأخددذالخطددى
القصٌرة» 1
ٌتٌ دهأبددوتمددامفددًاسددتعاراته،بمدداٌددوحىإلٌددهمددنالمعددانً
التددددًهددددًمددددنالوسددددواسفددددًرأيا مدددددي،فهدددداهوٌسددددتعٌر
لشدد ّدةالحددزنوهددومددناألمددورالمعنوٌددة ـوسددرعةمرورهاددـ
الخطدددوات،والٌخفدددىالتكلدددففدددًهدددذهاالسدددتعارةلعددددموجدددود
القرٌندددةبدددٌنالحدددزنوالخطدددوات،وممدددازادمدددنرداءتهددداعددددم
إصدددابتهاالمعندددىفدددـ"مقصرخطدددوات"ٌددددلّعلدددىطدددولالهددد ّم
والحددزنوهددوالٌرٌدددذل د ،ولددواسددتعملالطددولمكددانالقصددر
لصلحاللّفظلٌدلّعلىسرعةمرورالحزن .


1الموازنة،ص 857
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قالأبوتمام :
ىو َح َطم ه
َفلَ َوٌ ه
تبال َمعره وفأَع َن َ
تباإلن َجازال َموعد 1
اقال هم َن
َ
قدددددالا مددددددي«:حطدددددمظهدددددرالموعددددددباإلنجدددددازاسدددددتعارة
قبٌحددددددة،والمعنددددددىأٌضددددددافددددددًغاٌددددددةالددددددرّ داءة،ألنّ إنجدددددداز
الموعدتصحٌحهوتحقٌقه» 2
لددددٌسهنالدددد أيّ تقدددداربداللددددًبددددٌنلفظتددددًال ّتحطددددٌمو
إنجازالوعدددددح ّتددددىتسددددتعارلهددددا،والتسددددتعمللفظددددةالتحطددددٌم
للداللدددددةعلدددددىعددددددماإلنجددددداز،بدددددلإنجدددددازالموعددددددتصدددددحٌحه
ّ
ولدددواسدددتعملحطدددمفدددٌمنخلدددفموعددددهلكدددانذلددد 
وتحقٌقددده،
أقددددربإلدددددىالصددددوابألنّ المخلدددددفهدددددوالددددذيٌمٌدددددتوعدددددده
وٌحطمدددده،والٌخفددددىكددددذل بعدددددهعددددنالعمددددودالشددددعريفددددً
جعلهللمنىأعناقاولوٌهلهابالمعروف .
ب2ـالخروجبلفظاالستعارةإلىالحقٌقة :
قالأبوتمام :
لَم هتس َق َبعدَ ال َه َوي َماءأَ َقل َقذيمن َماءَقـاف ٌَةٌهسقٌ َكههَفـهـ هم 1
1دٌوانأبًتمام،ص،359والبٌتفٌه :
ىو َح َطم ه
َفلَ َوٌ ه
تبال َموعهودأع َن َ
تباإلن َجاز َظه َرال َموعد 
اقال هم َن
َ
2الموازنة،ص 377
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قدددالا مددددي«:فجعدددلللقافٌدددةمددداءعلدددىاالسدددتعارة،فلدددوأراد
الرّ ونددقلصدددلح،لك ّندددهقدددال :ـٌسدددقٌكه ـففسددددمعندددىالرّ وندددق،
أل ّن د إذاقلددت :ـهددذاثددوبلددهمدداء ـلددمتجعددلالمدداءمشددروبا،
فتقددولمدداشددربتمدداءأعددذبمدددنمدداءثددوبشددربتهعندددفدددان
،...وكدددذل التقدددول:مددداشدددربتمددداءأعدددذبمدددنمددداء ـقفدددا
نبدددد

ـأوأعددددذبمددددنمدددداءقصددددٌدةكددددذاألنّ لاسددددتعارةحدددددا

تصلحفٌه،فنذاجاوزتهفسدتوقبحت» 2
لاسددتعارةحدد ّدتصددلحفٌدده،فدددنذاخرجددتإلددىالحقٌقددةبلفدددظ
أوشددبههفسدددت،ولددذل لددواكتفددىأبددوتمددامبقولدده ـمدداءقافٌددة
ـددددلٌدددددلّعلددددىالحسددددنوالفائدددددةلصددددلحتاالسددددتعارةإذاحملددددت
علدددى ـالرّ وندددق ـوهدددذامدددألوففدددًكدددامالعدددرب،أ ّمددداوقدددد
تجدددداوزبهدددداحدددد ّداالسددددتعارةإلددددىالحقٌقددددةبقولددددهٌ":سددددقٌكه"،
فكأ ّنمددداجعدددللهدددامددداءعلدددىالحقٌقدددةفهدددومشدددروبأل ّندددهقدددال":
ٌسقٌكه"ولٌسذل مناستعاراتالعرب.
ولٌسمنهذاالمعنىقولأبًتمام :

1دٌوانأبًتمام،ص051والبٌتفٌه :
لَم هتس َق َبعدَال َه َوي َماء َعلَى َظ َمأماَء َك َقاف ٌَة ٌَسقٌ َكهه َفه هم 
2الموازنة،ص 856
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صب َقداس َتع َذب ه
ت َما َء هب َكائً 1
ال َتسقنً َما َءالمهام َفنننً َ
قدددالا مددددي«:فقددددعٌدددب،ولدددٌسبعٌدددبعنددددي،أل ّندددهل ّمدددا
أرادأنٌقددددول):قداسددددتعذبتمدددداءبكددددائً(جعددددلللمدددداممدددداء،
لٌقابدددلمددداءبمددداء،وإنلدددمٌكدددنللمددداممددداءعلدددىالحقٌقدددة،كمدددا
ّ
ددالهللاعد ّ
ددزوجدددلّ﴿ َو َجه َ
سههه ةٌ َئة ِم ْثل َهههها﴾2ومعلدددومأنّ 
قد
سههه ةٌ َئة َ
ههزاء َ
الثانٌددةلٌسددتبسددٌّئةوإ ّنمدداهددًجددزاءعددنالسّددٌّئة؛وكددذل ﴿إِنْ
ههخر مِهه ْنك ْم َك َمهها َت ْسه َ
هخروا ِم َّنهها َفإِ َّنهها َن ْس َ
َت ْسه َ
هخرونَ ﴾3والفعددلالثددانً
لددددددٌسبسددددددخرٌة،ومثددددددلهددددددذافددددددًالشددددددعروالكددددددامكثٌددددددر
مسددددتعمل»4ورجددددلصددددبإذاغلددددبعلٌددددهالهددددوي،وهددددومددددن
انصبابالقلب 5
ب5ـالتجاوزباألسماءإلىغٌرهامنالمسمٌّات :


1دٌوانأبًتمام،ص 30

2سورةالشوري،بعضا ٌةالكرٌمة،رقم05
3سورةهود،بعضا ٌةالكرٌمةرقم 18
4الموانةص 857
5أبوالحسنأحمدبنفارس،معجممقاٌٌساللّغة،تحقٌقمحمدعوض
مرعبوفاطمةمحمدأصان،لبنان،دارإحٌاءالتراثالعربًط:
األولى3088هـ8553،م،ص 503
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قالالبحتري :
َكالروض همؤ َتلفابحهم َرة َنوره 
 َو َب ٌَاض َ
و هخض َرةعهشبه 1
زه َرته َ
إذاقصدددددتإلددددىبٌددددانوصددددفاألصددددناف،فدددداٌجددددوزأن
تنقدددددلاسدددددمال ّندددددواالواحددددددمنهدددددا«عدددددناسدددددمهالمخصدددددوص؛
فتقددددول:أعجب نًمددددنهدددددذاالموضددددعصدددددفرةزهددددره،وبٌددددداض
ندددوره،وحمدددرةشدددقائقه،والٌجدددوزأنتقدددولٌ:عجبندددًحمدددرة
ندددوره،والبٌددداضزهدددرهكمددداقدددالالبحتدددريألنّ ذلددد خطدددأ»2
وألنّ المقصددددهندددابٌددداناألصدددنافكدددلّعلدددىحدددديفددداٌحتمدددل
المجاز .
وقرٌددبمددنهددذاالمعنددىا ّتفدداقاألسددماءعلددىمسددمّىواحددد
مدددعاخدددتافأجنددداسالمسدددمٌّات،فنجدددداللّغدددةموضدددوعةعلدددى
أسددددداسال ّتوسدددددعفدددددًإعطددددداءالشدددددًءالمشدددددتر بدددددٌنأجنددددداس
مختلفدددةأوضددداعامتعدددددةمدددناللّغدددة«حٌدددثٌكدددوناختصددداص
االسدددمبمددداوضدددعلدددهمدددنطرٌدددقأرٌددددبدددهال ّتو ّسدددعفدددًوضدددع
اللّغدددددةوال ّتندددددوافدددددًمراعددددداتدقدددددائقالفدددددروقفدددددًالمعدددددانً
المددددلولعلٌهددداكوضدددعهمللوضدددعالواحددددأسدددامًكثٌدددرةبحسدددب
1دٌوانالبحتري،ج:األول،ص 68:
2ا مدي،الموازنة،ص 896
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اخددددددتافأجندددددداسالحٌددددددواننحددددددووضددددددع"ال ّشددددددفة"لانسددددددان
و"المشدددفر"للبعٌدددروالجحفلدددة"للفدددرس1»...ولدددذل الٌجدددوز
نقدددلمدددااخدددتصّ بدددهجدددنسمدددناألجنددداسلغٌدددرهمثدددلنقدددلالشدددفة
مددددناإلنسددددانواسددددتعمالهاللحٌددددوانوالنقددددلمدددداهددددوخددددداص
بدددددالحٌوانواسدددددتعمالهلانسدددددانخشدددددٌةااللتبددددداس؛إذاألجنددددداس
مختلفة .
ب2ـنقلاأللفاظمنالمجازإلىالحقٌقة :
قالأبوتمام :
ب ٌَوم َك ه
ًعرضمثله 
طولالدهرف َ
ل 2
او َه َذا َ أَط َو ه
 َووه جديمن َه َذ َ
قدددالا مددددي«:فهدددذاإذاجدددريعلدددىهدددذااللّفدددظالمسدددتعمل
حسددددنولددددمٌقددددبح،وإذاعدددددلتبددددهعددددنهددددذهالطرٌقددددة،وهددددذه
األلفددداظالمألوفدددةإلدددىماٌشدددبهالحقدددائقأوٌقاربهددداكندددتمخطئدددا
أل ّنددد إذاقلدددت":مضدددىلندددافدددًالخفدددضوال ّدعدددةدهدددرطوٌدددل

1عبدالقاهرالجرجانً،أسرارالباغةفًعلمالبٌان،تح:محمدشاكر،
ج ّدة،دارالمدنً،ص 15
2دٌوانأبًتمام،ص 815
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كددأنّ طولددهكعرضدده"لددمٌجددزذلدد ألنّ هددذاعلددىهددذاالترتٌددب
كأ ّنهوصفألشٌاءمجسمة» 1
خددددرجأبددددوتمددددامعددددنجمالٌددددةالصددددورةالمجازٌددددةوأفسددددد
القدددول،ولدددواكتفىبقولددده":بٌدددومكطدددولالددد ّدهر"لددددلّاسدددتعماله
لفدددظ"الطدددول"علدددىالسدددعةوال ّتمددداممجدددازاكمددداكاندددتالعدددرب
تستعملالطولوالعرضفًهذاالمعنىكثٌرا .
وإنمدددداأخرجددددهعددددنجمالٌددددةالمجددددازقولدددده":فددددًعددددرض
مثلدددده"إذٌجعددددلالسددددامعوكأ ّنددددهٌقددددٌسأمددددراحسددددٌّامج ّسددددما؛
ولدددٌسكدددذل إذهدددوٌصدددفالٌدددوموهدددوأمدددرمعندددويالٌمكدددن
قٌاسدددددهحقٌقدددددة،ولواسدددددتعمللفدددددظالطدددددولوالعدددددرضعلدددددى
صددددددورة
اسددددددتعمالالعددددددربلهمددددددالددددددوفىالمعنددددددىوأصددددددابال ّ
المجاز ٌّددددددة؛ومددددددنطرٌقددددددةالعددددددربفددددددًتوظٌددددددفالطددددددول
والعرض؛قولكثٌّرٌصفاألخاق :
و ه
ل 2
طو ه
ىوأَخ 
صف
ب َ
اَقلَ َها َعرض َ
َ
طـاحًٌّ لَهَنـ َسب هم َ
ب7ـتوظٌفالمعانًفًغٌرماوضعتلهاستعارة :
قالالبحتري :
1ا مدي،الموازنة،ص 357
ّ
ددروت،دارالثقافدددة
2كثٌدددرعددد ّزة،الددددٌوان،تدددح:إحسدددانعبددداس،بٌد
3193هـ3973،مص 85
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َغرٌبه الس َجا ٌَا َما َت َزاله هعقهولهـ َنامهـدَل َهةفً هخلةمـنخاله 
اح َت َعس َفتبههمة َمج هنو َن هةفًابت َذاله 1
صا هنواالس َم َ
إ َذا َمع َشر َ
قدددالا مددددي«:قولددده"إذامعشدددرصدددانواال ّسدددماح"معندددى
ردئألنّ البخٌددددللددددٌسمددددنأهددددلالسددددماح،فٌكددددونلددددهسددددماح
ٌصددونه،وسددواءعلٌددهقددال:صددانواالسّددماحأوصددانواال ّسدددخاء
أوصددددانواالجددددود،أوصددددانواالكددددرم،فددددننّ هددددذاكلّددددهالٌملدددد 
البخاءمنهشٌئا،وهومنهمبعٌد،فكٌفٌصونه» 2
المعددددانًموقوفددددةعلددددىحسددددباألغددددراض،ولكددددلّمعنددددى
لفظدددهالدددذيٌؤ ّدٌددده،ومدددنالمتعدددارفعلٌدددهالمعلدددومهدددوال ّتندددافر
بدددددٌنصدددددفتًالبخدددددلوالكدددددرم،ولدددددم ٌَدددددردفدددددًكدددددامالعدددددرب
التجددداوزفًوصدددفالبخٌدددلإلدددىالجدددودوالكدددرم؛بدددلٌعددد ّدهدددذا
مدددنالمعاضدددلةفدددًالمعدددانً،والتدددًمددددحعمدددربدددنالخطددداب
شدددعرزهٌدددرل ّمددداكدددانٌجتنبهددداقدددالرضدددًهللاعنددده«الٌمددددح
رجدددداإالبمددددافددددًالرجددددال»3وعلددددىذلدددد بٌددددتالبحتددددري
خدددارجعدددنجمالٌدددةالمجدددازلمدددافٌدددهمدددنالتجددداوزالمدددذمومفدددً
الوصفوالوقوافًالمعاضلة .
1دٌوانالبحتري،ج:الثانًص 371
2الموازنةص 885
3مس،ص 885
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ولددئنقدد ّدروجددودذلدد فددًالشددعرالقدددٌم ـوصددفالبخٌددل
بدددالكرم ـفالشددداعرالمتدددأخرمتبدددعلمددداتق ّدمدددهفٌمددداأحسدددنوافٌددده
ّ
،المددداشدددذمدددنمجدددازاتهمعدددنالحقٌقددددةإالإذا
مدددنالمجدددازات
دعددددتالضددددرورةإلدددددىذلدددد ،والضدددددرورةألجددددأتالبحتدددددري
للخدددروجعدددنالحقٌقدددةفدددًالبٌدددت«والبحتدددريال هٌ َسدددو ههمثدددله
هددددذا،والٌجددددوزلددددهألنددددهمتددددأخر،والسددددٌّماأنلٌسددددتههنددددا
ضدددرورةأل ّندددهقددددكدددانٌمكندددهأنٌقدددول(صدددانواالثدددراء)مكدددان
(صانواالسّخاء)» 1
فمنالمهدمالتنبدهإلدىحددودالمجدازواالسدتعارةعنددا مددي
فلٌسددتعلددىإطاقهدداتددؤ ّديالبعدددالمنددوطبهددا،ولكددنثمددتقاعدددة
تضبطاستعمالهمافًالتعبٌرعناألحاسٌس،وهندا حددودٌسدمح
للخٌالأنٌرتااضمنهاوالٌتجاوزهدا،وإنكدانا مدديقددأذن
باستعمالهمافاب ّدلهامن«:المناسبةبٌنالمستعاروالمسدتعارلده
،وتكونهذهالمناسبةقرباأوتشابها،أوعاقدةمداٌقبلهداالدذوق ـ
العربً ـالذيتعوّ دصاةخاصةوعاقاتمعٌّنةبٌناألشدٌاءفدً
الشددعروالقددولبصددفةعامددة،الأنتكددوناالسددتعارةبعٌدددةغٌددر
مناسبة،فتبدواممجوجةفٌهاال ّتفاوتواإلغرابفتن ّفربدالمنأن

1ا مدي،الموازنة،الصفحة 885
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تربطبٌنالمعانً» 1وتل الحدودالتًوضعهاا مددي،تعكدس
منهجهاللّغويالصارما ّتجاهاإلبددااكٌدفكدانشدكله،ولدٌسذلد 
بدددعامددنلدندده،إنمدداهددًالمبددادئالتددًتلقاهدداعددنشددٌوخهالمبددرد
ّ
وأبًالحسدناألخفدشـوغٌدرهمالدذٌنٌمثلدونالمدرسدةالبصدرٌة
وتتمثلهتهالمبادئفً :
أدددددـأنتكدددددوناللّفظدددددةالمسدددددتعارةصدددددالحةللمعندددددىالدددددذي
اسدددتعٌرتلددده،غٌدددربعٌددددةالمندددالتكلّدددفالعقدددلالتفكٌدددروشددد ّدة
ال ّتأمددلومحتملددةلفائدددةمددا«وإ ّنمدداتسددتعاراللّفظددةلغٌددرمدداهددً
لدددهإذااحتملدددتمعندددىٌصدددلحلدددذل الشدددًءالدددذياسدددتعٌرتلددده،
وٌلٌدددقبدددهألنّ الكددداممبندددًعلدددىالفائددددةفدددًحقٌقتدددهومجدددازه
وإذالدددمتتعلّدددقاللّفظدددةالمسدددتعارةبفائددددةفدددًالنطدددقفددداوجددده
الستعارتها» 2
ب ـلتصددلحالصددورةاألدبٌددةالب د ّدمددنرابطددةبددٌناللّفددظ
المسددددتعاروالمسددددتعارلدددده،بحٌددددثتكددددونتلدددد العاقددددةمبنٌددددة
علددىال ّتشددابهبددٌنالمعنددىاألولوالثددانً،كمدداهددوالغالددبعلددى
نظدددرةاللغدددوٌٌنالدددذٌنٌفرضدددونالعمدددودالشدددعريعلدددىاإلبدددداا
الفندددً«وإنمدددااسدددتعارةالعدددربالمعندددىلمدددالدددٌسلدددهإذاكدددان
1محمددددزغلدددولسدددام،تدددارٌخالنقدددداألدبدددًوالباغدددًحتدددىالقدددرن
الرابعالهجري،اإلسكندرٌة،دارالمعارف،ص 809،808
2ا مدي،الموازنة،ص 358
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ٌقاربددهأوٌدانٌدددهأوٌشددبههفدددًبعددضأحوالدددهأوكددانسدددببامدددن
أسدددبابه،فتكدددوناللّفظدددةالمسدددتعارةحٌنئدددذالئقدددةبالشدددًءالددددذي
استعٌرتلهومائمةلمعناها» 1
ج ـٌجددددبأنٌددددؤديلفددددظالمجددددازالمعنددددىالحقٌقددددًلدددده
وذلددد بدددأنٌكدددوناللّفدددظبدددٌنالمجدددازوالحقٌقدددة؛فكمددداٌسدددتعمل
اللّفددددظمجددددازالددددذل المعنددددىٌ،صددددلحبددددنفساللّفددددظأنٌددددؤدي
المعنددددىالحقٌقددددًلدددده،كمدددداأشددددارا مددددديإلددددىاسددددتعماللفددددظ
ل
الطدددولوالعدددرض«فمعندددىكلمدددةالطدددولوالعدددرضإ ّنمددداتدددد ّ
علدددىمعندددىالكمدددالوال ّتمدددامسدددواءفدددًحقٌقتهددداتقدددول:ثدددوب
طوٌدددلعدددرٌض،وكدددذل إذاوصدددفوامدددالٌسلدددهطدددولوعدددرض
علىالحقٌقةفن ّنماٌرٌدونالتماموالكمال» 2
ددددـالٌجدددوزالخدددروجباالسدددتعمالالمجدددازيإلدددىالحقٌقدددة
كددأنتقددول«(مضددىلنددافددًالخفددضوال ّدعددةدهددرطوٌددلكددأنّ 
طولدددهكعرضدددده)لددددمٌجدددزألنّ هددددذاعلددددىهدددذاالترتٌددددبكأ ّندددده
وصفألشٌاءمجسمة» 3

1ا مدي،الموازنة،ص 399
2مس،ص 356
3من،ص 357
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لددددمٌسددددمحا مددددديلتصددددورالشددددعراءأنٌتجدددداوزحدددددود
اللّغددةفددًاسددتعمالالخٌددال،فهددوالٌعتدد ّدكثٌددرابتلدد المجددازات
واالسددددتعاراتالتددددًٌسددددتخدمهاالشددددعراءٌ،خرجددددونبهدددداعددددن
منطددددقاللّغددددة،بددددلعلددددىالشدددداعرحتددددىٌصددددلإلددددىجمالٌددددة
الصدددورةأنٌلتدددزمالحددددودالمنطقٌدددةالتدددًوضدددعهالدددهأسدددافه
وأيخدددروجعدددنتلددد الحددددودٌعددد ّدخروجددداعدددنقواعدددداللّغدددة
التددددًأرسدددداهااألوائددددل،فجمددددالالصددددورةالٌكمددددنفددددًخفدددداء
داللتها .
قدددددالتعتبددددرنظددددرةا مددددديإلددددىالصددددورةالشددددعرٌة ـ
المجددازواالسددتعارة ـنظ درةمطلقددةٌسددلملددهفٌهددامددنكددلوجدده
وإنكاندددددتتمثدددددلتصدددددورالمرحلدددددةنقدٌدددددةتعتبدددددرمهددددددالنقدددددد
األدبدددًعنددددالعدددرب،كمددداالتخلدددوارؤٌتدددهمدددنتصدددوّ رمنهجدددً
لقضاٌاالشدددددعرفدددددًالقدددددرنالرابدددددعالهجدددددري،إالأنّ المتتبدددددع
ٌلمدددسمدددنخدددالصدددبرآرائدددهتغلٌبدددالقدددانوناللّغدددةعلدددىالدددذات
الشدددددداعرة،وعدددددددماعتبددددددارالتفاعددددددلالددددددداللًأللفدددددداظاللّغددددددة
فالصدددددورة«التعتددددد ّدكثٌدددددرابال ّتمددددداٌزوالوضدددددوحالمنطقٌدددددٌن،
والتعتمددددكثٌدددراعلدددىحددددودالتشدددابهالضدددٌقةبقددددرمددداتعتمدددد
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علدددىتفاعدددلالددد ّدالالتالدددذيهودددـبددددوره ـانعكددداسوتجسدددٌد
لتفاعلالذاتالشاعرةمعموضوعها» 1
صددددددورة
لعددددددلّرفددددددضا مددددددديللتجدددددداوزالعقلددددددًفددددددًال ّ
ال ّشددددعرٌة،نددددابعمددددنمبدددددأالوضددددوحالددددذيكددددانٌبنددددًعلٌدددده
ال ّشددداعرالمطبدددواتشدددبٌهاتهواسدددتعاراته،فحرصدددهعلدددىنقدددل
الصددددورةإلددددىالمتلقددددًواضددددحةمكشددددوفةأكثددددرمددددنحرصدددده
علدددىالتعبٌدددرعنهددداغامضدددةبعٌددددةعدددنالحٌددداةومددداحولدددهمدددن
المظددددداهرالحسدددددٌةتلددددد هدددددًالسدددددمةالبدددددارزةلدددددديالشدددددعراء
المطبددددوعٌنوهددددً«:أوّ لمدددداٌاحددددظعلددددىمعددددانًالشدددداعر
الجدداهلً،أ ّنهددداكانددتمعدددانًواضددحةبسدددٌطةلددٌسفٌهددداتكلّدددف
والبعددددوالإغدددراقفدددًالخٌدددالسدددواءحدددٌنٌعبدددرعدددننفسددده،
ّ
رماحولهمنالطبٌعة»2إحساسه.
أوحٌنٌصوّ

1جددابرعصددفور،الصددورةالف ّنٌددةفددًالتددراثالنقددديوالباغددًعنددد
العدددددرب،بٌدددددروت،المركدددددزالثقدددددافًالعربدددددً،ط:الثانٌدددددة3998م،
ص 855
2شدددددوقًضدددددٌف،العصدددددرالجددددداهلً،مصدددددردارالمعدددددارف،ط:
الثامنة،دت،ص 839
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أـ جمالٌة المدح:
المددددددحغدددددرضمدددددناألغدددددراضالشدددددعرٌةالتدددددًضدددددمنها
العدددددربمعدددددانٌهم،ووضدددددعوالهددددداحددددددودامدددددنجهدددددةاللّفدددددظ
والمعنددددىتعددددارفواعلٌهددددا،وقددددفا مددددديعندددددهددددذهالجمالٌددددة
مبٌناخطدددأالخدددروجعلٌهدددافدددًالمعدددانًواأللفددداظ،وٌعلدددلذلددد 
معتقدٌمهالبدٌلمنشعراألوائلوطرٌقتهمفٌها .
ـالتقصٌرفًالمدحمنجهةالمعانً :
قالأبوتمام :
وناألَق َرب 1
ىولَكنعهرفهههل َب َعداألَو َطان هد َ
الوه دللقهر َب َ
لددمٌددوفّ أبددوتمدداممرتبددةالفضددلللممدددوح«:أل ّنددهنقددص
الممددددددوحمرتبدددددةمدددددنالفضدددددل،وجعدددددلو ّدهلدددددذويقرابتددددده
ومدددنعهمعرفدددهوجعلدددهفدددًاألبعددددٌندونهدددمولأعدددرفلدددهفدددً
ذل عذراٌتوجّ ه» 2
كٌددددفٌبددددذلالمددددرءلددددذويقرابتددددهالمددددو ّدةوٌمددددنعهممدددداهو
الزملهددددا؟فبددددذلالمعددددروفسددددببمددددنأسددددبابالمددددو ّدةولعلّدددده
أقددويسددببلهددا،وإذاكددانالمددرءٌتددو ّددلددذويالقرابددةمنددهثددم
1دٌوانأبًتمام،ص 81
2ا مدي،الموازنة،ص 305
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هدددوالٌجعدددلالمعدددروففدددٌهم،فدددننكدددانهدددذاوصدددفاٌوجدددب
ّ
المزٌددددةمددددنجهددددة،إالأنّ هددددذاالوصددددفالٌلبددددثأنٌتاشددددى
أمددداممندددعالمعدددروفل قدددربٌنوجعلدددهفدددًاألبعددددٌن،وبددددذل 
ٌتضدددددحأنّ البٌدددددتالٌصدددددلحألنٌكدددددونمددددددحالمدددددافٌدددددهمدددددن
انتقددداصالممددددوحمرتبدددةمدددنالفضدددل،وأبوتمدددامخدددالفطرٌقدددة
العرباألوائلفمنعادتهمأنٌجمعواكلذل للممدوح .
وأصابالبحتريالغرض؛إذقال :
اوره بمهع َطى َن َوال َغٌ َر َمو هدود 1
و َع َطاءمن َ نل هت هه َم
َ
َم َودة َ
وقالاألعشى :
اج َت َها 
ح َ
و َقدأَسأ َ َرتفًالَنفس َ
َباَنت َ
و َخٌ هرالوه ِّد َما َن َف َعا 2
 َبعدَ ائت َاف َ
فددداتدددتمجمالٌدددةالمددددحفدددًالبٌدددتإالّإذاجمدددعبدددٌنالمدددودة
والعطددددداء،فهمددددداٌسدددددتلزمانبعضدددددهماكمددددداجمدددددعالبحتدددددري
واألعشىللممدوحهماذل فًالبٌتٌن .

1دٌوانالبحتري،ج:األوّ ل،ص 370
2األعشددىمٌمددونبددنقددٌس،الدددٌوان،تددح:محمدددمهددديناصددرال د ّدٌن
،بٌددددددروت،دارالكتددددددبالعلمٌددددددة،ط:الثانٌددددددة3080هددددددـ8551،مص
 350
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ـالزٌادةفٌهعنح ّدالغاٌة :
ومماخرجفٌهأبوتمامعنجمالٌةالمدحوزادفٌهعنالغاٌدة
المتعارفةقوله :
احٌ ه
وإننً 
ٌت َ
َسأَح َم هد َنصرا َم َ
الحمد 1
عن َ
جل َنصر َ
ألَعلَ همأَن َقد َ
قددددالا مدددددي«:فن ّنددددهرفددددعالممدددددوحعددددنالحمدددددالددددذي
نددددبهللاعبدددادهإلٌدددهبدددأنٌدددذكروهبدددهوٌنسدددبوهإلٌددده،وافتددددتح
فرقاندددهفددددًأوّ لسددددورةبددددذكره،وحددددثعلٌدددده،وللعددددربفددددً
ذكدددرالمددددحمددداهوكثٌدددرفدددًكامهددداوأشدددعارها،مدددافٌهممدددن
رفعأحداأنٌهح َمدوالمناستقلّالحمدللممدوح» 2
ٌتٌددهأبددوتمددامفددًالمعددانً،وٌتجدداوزبهدداحدد ّدهاالموضددوا
لهددا،فلكددلغددرضحدددوغاٌددةالٌجددوزالخددروجعنهمددا،بددلقددد
ّ
ددونالزٌدددادةفٌهمددداذ ّمددداونقصدددانا،ومهمدددابلدددغالممددددوحمدددن
تكد
صددفاةالكمددالوالم ّنددةمدداٌسددتحقبهدداالرّفعددةوالمدددح؛إالّأ ّنددهال
ٌَجدددلعددد ّمنددددبهللاالعلدددًالقددددٌرإلٌدددهعبددداده ـوهوالحمددددـوقدددد

1دٌوانأبًتمام،ص 333
2الموازنة،ص 368
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كددددانمددددنالممكددددنأنٌرفددددعممدوحددددهعددددنالددددذمأوالمدددددحأو
ال ّندي .
قالالبحتري :
جل َ
ىجلَل َ
دَيوال َباس 1
ت َعنالن َ
عنأهك هرو َمة هتب َن َ
خلق َقط َ
لَو َ
وطرٌقدددةالعدددربإذاأرادواأنٌصدددلوابالممددددوحإلدددىأعلدددى
مراتبالمدحأنٌحمدوهعلىخصاله .
قالزهٌر :
سب َفٌاض ٌَدَاهه َغ َما َمةث َمالال ٌَ َتا َمىفًالسِّنٌنم َهحمد؟ 2
أَلٌَ َ
ـنقصالممدوحمنجهةاللّفظ :
قالالبحتري :
عن َك َرم ٌَــصهده 3
هوالَالتـــــعنٌفه َ
الالعذلهٌهرد هعه َ
َ
لقددددجعلدددتالعدددربفدددًكدددلمعندددىمدددنالمعدددانًألفاظدددا
تخدمها،فاٌعبّرعنالمدحبألفاظالذم .
1دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 65
2زهٌدددربدددنأبدددًسدددلمى،الددددٌوان،تدددح:علدددىحسدددنفددداعور،بٌدددروت،
دارالكتبالعلمٌة،ط:األولى3058،هـ3988،م،ص 05
3دٌوانالبحتري،ج:األول،ص 368:
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والعنددددهبألفدددداظسددددواهمددددنالمعددددانً،فالمعددددانًقوالددددبولكددددل
منهاما ّدتهالتًتشغلهوتؤ ّديمعناه .
قددددالا مدددددي«:وهددددذاعنددددديمددددنأهجددددنمددددا همدددددحبدددده
خلٌفدددةوأقبحددده،ومدددنذاٌع ّندددفالخلٌفدددةعلدددىالكدددرمأوٌصددد ّده؟
إنّ هذابالهجوأولىمنهبالمدح» 1
ابتعدددددالبحتددددريعددددنجمالٌددددةالمدددددح،بتوظٌفددددهألفاظدددداال
تلٌدددقبالمددددحفهدددوٌع ّندددفالخلٌفدددةعلدددىالكدددرم،وبدددذلالمعدددروف
ومدددنكدددانمادحدددالٌسدددتهدددذهطرٌقدددةألفاظددده،بدددلسدددبٌلهتلٌدددٌن
الجاندددددب،وإرضددددداءنفدددددسالممددددددوحبحلدددددوالمعدددددانًوجمٌدددددل
األلفدددددداظ،إذالغددددددرضمددددددنالمدددددددححمددددددلالممدددددددوحعلددددددى
بددددذلالخلهددددقالحسددددن،وألفدددداظالبٌددددت(العددددذل
ه
االسددددتزادةمددددن
ٌردعدددهالتعنٌدددفٌ،صددد ّده)وكدددأنهندددا مندددازاللخلٌفدددةٌمنعددده
،فهدددوالٌدددأتً*مددداهوآتٌدددهإالّألندددهمندددازافدددًالكدددرموالعطددداء
،ولولمٌكنهنا منازالمابذلولماأعطى .
ومثلذل ؛قولأبًتمام :
فاقت َسارا َولَوالَالسعًه لَم َت هكنال َم َساعً 2
َس َعى َفاس َتن َز َلالش َر َ

1ا مدي،الموازنة 888،
2دٌوانأبًتمام،ص 388
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أرادأبدددوتمدددامالمددددحفاسدددتعملمدددناأللفددداظمددداالٌصدددلح
إالّللهجددددداءفخدددددرجعدددددنجمالٌدددددةالمددددددح«(سدددددعىفاسدددددتنزل
ال ّشدددرفاقتسدددارا)لدددٌسبدددالمعنىالجٌّددددبدددلهدددوعندددديهجددداء
مصددددرّ ح،أل ّنددددهإذااسددددتنزلال ّشددددرففقدددددصددددارغٌددددرشددددرٌف،
وذلدد أ ّندد إذاذممددترجدداشددرٌفاشددرٌفا بدداءكددانأبلددغمددا
تذ ّمدددهبدددهأنتقدددول:قددددحططدددتشدددرف ،وضدددعتمدددنشدددرف 
،وقددددو ّكددددهبقولددده(اقتسدددارا)...كأ ّندددهلدددولدددمٌسدددتنزلهماكدددان
ٌكددونحاوٌ دالدده،فه داّقددال:تر ّقددىإلددىال ّشددرفاألعلددىفحددواه
أوبلغال ّنجم،أوعاعلىالشمس» .1
لددمتسددعفاأللفدداظأبدداتمددامالددذيأرادأنٌرفددعمددنشددرف
ممدوحددددده،فحطدددددهمدددددنحٌدددددثأرادأنٌرفعددددده؛وهدددددوقولددددده:
(اسدددتنزل)أيتمكدددنمدددنالشدددرفإذاسدددتنزلهفهدددودانمندددهفدددً
قبضددددتهغٌددددربعٌددددد،إالأنّ لفددددظال ّنددددزولالٌسددددتعملفٌمدددداعددددا
وارتفدددعمدددنالمعدددانًالحسدددنة؛بدددلالندددزولٌددددلعلدددىالضدددعة
َ
والدددددنوِّ فخددددرجبددددذل عددددنجمالٌددددةالمدددددح،والددددذيجدددداءعددددن
العربقولالشاعر :


1ا مدي،الموازنة،ص 385،380

113

ان ٌَق هع هد َفو َقالشمسمن َك َرم 
لَـو َك َ
 َقـومبسهؤدَدهمأَو َمجدهم َق َع هدوا 1
ومنتعبٌرهالبعٌدعنالغرضالصّحٌح،قولأبوتمام :
ضاء َعـلَى َنائللَهه َمـسرهوق 2
وه َهوأَك َثره الناسإع َ
ٌَقظ َ
قددددالا مدددددي«:قولدددده(علددددىنائددددللددددهمسددددروق)خطددددأ،
ألنّ نائلددددههددددومدددداٌهنٌلدددده،فكٌددددفٌكددددونمسددددروقامندددده؟وهددددل
ٌكددددونالهجددددوإالهكددددذا:أنٌجعددددلنائلددددهمددددأخوذامنددددهعلددددى
طرٌقالسرقة» 3
الٌهمددددحالمدددرءعلدددىشدددًءمنددده هسدددر َق،ألنّ ذلددد غصدددب
للمدددرءفٌمددداٌملددد ،والٌددددلعلدددىطٌدددبالدددنفسمدددنأيوجددده،
وإ ّنمدددالدددوٌهحمدددل َمح َمددد َلالهجددداءلكدددانأولدددى؛أل ّندددهٌددددلعلدددىأنّ 
عطٌّتددهل ّمددالددمتكددنعددنطٌددبخدداطروصددفاءسددرٌرةفهددًمندده
بمنزلةالمالالمسروقمنصاحبه .

1الموازنددددة،ص،387وفددددًاألمددددالً،ألبددددًعلددددًابددددنإسددددماعٌل
القددددددالًالبغدددددددادي،بٌددددددروت،دارالكتددددددبالعلمٌددددددة،ج:األول،ص
356منسوبإلىأبًجوٌرٌة .
2دٌونأبًتمام،ص 857
3ا مدي،الموازنة،ص 385
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ب ـ جمالٌة الفراق :
أبدددددداالعدددددربفدددددًوصدددددفحدددددالالبدددددٌن،ومددددداٌعتدددددري
المشددددتاقإثددددرذلدددد مددددنأوصددددافالحسددددرة،والعندددداءالروحددددً
والجسدددددديفجدددددرّ دوالهددددداالمعدددددانًالحسدددددان،واأللفددددداظالملٌئدددددة
بالعاطفة .
ووقدددفا مدددديعنددددبعدددضهاتدددهالمعدددانًمبٌنددداجمالٌتهدددا
وخطأأبًتماموالبحتريفٌها،ومنتل المعانً :
ـال ّدمعتخفٌفعنالمشتاق :
قالأبوتمام :
ه
ثمار َع َوٌ ه
،و َذا َ حهك هملَبٌد 
حوال َبع َدههم
ت َ
اي َ
ان هب َك َ
َظ َع هنوا َف َك َ
أَجدرب َجم َرةلَو َعةإط َفــــاؤه َهابالدمعأَن َتزدَاد ه
وقهـود 1
َطو َل َ
قدددالا مددددي«:وهدددذاخدددافمددداعلٌدددهالعدددرب،وضددد ّد
مدداٌعددرفمددنمعانٌهددا،ألنّ المعلددوممددنشددأنالدد ّدمعأنٌطفدد 
الغلٌدددل،وٌبدددردحدددرارةالحدددزن،وٌزٌدددلشددد ّدةالوه جدددد،وٌعقدددب

1دٌوانأبًتمام،ص 81
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الراّحددةوهددوفددًأشددعارهمكثٌددرموجددودٌ،نحددىبددههددذاالنحددو
منالمعنى» 1
ٌحددداولأبدددوتمددداماإلغدددرابفدددًالمعندددىوسدددلو نمدددط
جدٌدددددفٌدددده،فٌجعددددلمددددنالدددد ّدمعحطبدددداوندددداراتزٌدددددفددددًإٌقدددداد
الجمدددددرةفدددددًقلدددددبالمشدددددتاقوإذاكدددددانكدددددذل فعدددددامالبكددددداء
والنحٌددب؟لكددنالعددربكانددتتجدددفددًالبكدداءراحددةو َسددل َوةمددن
أثرالبٌنوعلىهذاالمعنىتتابعتأشعارهم .
قالامرؤالقٌس :
ـراقـَـة 
ًعب َرةمهه َ
َوإنش َفائ َ
َرسـمدَارسمنم َهعـول 2
 َف َهلعند َ
وقولذيالرّ مة :
احة 
ر َ
دَارالدمعٌهعقبه َ
لَ َعلانح َ
الوجد،أَو ٌَشفً َنجًال َباَبل 3
م َن َ

1ا مدي،الموازنة،ص 360
2دٌوانامرؤالقٌس،ص 91
3ذيالرّمدددة،الددددٌوان،تح:أحمددددحسدددنسدددبح،بٌدددروت،دارالكتدددب
العلمٌة،ط:األولى3035هـ3995،م،ص 888
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وقالالفرزدق :
َفقهل ه
احةبه ٌَش َتفً َمن َظنأَنال َتاَق ٌَا 1
تلَ َهاإنال هب َكا َءلَ َر َ
وأحسنأبوتماماللّفظوأصابالمعنىإذسل سبٌلاألوائدل
فددًهددذاالمعنددى،فددًبٌددتفرٌدددشددبٌهبأبٌدداتالمطبددوعٌنمددن
الشعراء؛قالأبوتمام :
َن َثر ه
ضثقلالمهغ َرم 2
ت َفرٌدَ  َمدَامعلَم هتن َظم
والدمعه ٌَحمله َبع َ
َ
ـالدمعهنص َرةللمشتاق :
فالددددمعٌخفدددفمدددنشدددوقالمشدددتاق،وإذاكدددانكدددذل فهدددو
ناصددددرللمشددددتاقعلددددىشدددددوقه،ولددددٌسناصددددراللشددددوقعلدددددى
المشدددتاق؛أل ّندددهإنّنصدددرالشدددوقلدددمٌكدددنبدددرداوراحدددةبدددلكدددان
عناءوحسرة؛ومنهناأخطأأبوتمامفًقوله :
دَ َعا َشوقههه ٌَا َناص َرالشوقدَ ع َوة َفـلَـباه َ
و َوابـلهه 3
هطـلالـدمع َ
قدددددالا مددددددي«:أرادأنّ الشدددددوقدعددددداناصدددددراٌنصدددددرهفل ّبددددداه
الدددد ّدمع،بمعنددددىأ ّنددددهٌخفددددفالعدددد الشددددوقوٌطفدددد حرارتدددده،
1الفددددرزدق،الدددددٌوان،تددددح:مجٌدددددطددددراد،بٌددددروت،دارالكتدددداب
العربً3087،هـ8556م،ج:الثانً،ص 015
2
شجوالمهغ َرم 
ض َ
دٌوانأبًتمام،ص،890وعجزه:والدمعه ٌَحمله َبع َ
3
يو َوابلهه 
مس،ص،837وعجزهَ :فلَب َُاهه َطلالدمع ٌَجر َ
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وهدددذاإ ّنمددداهدددونصدددرةللمشدددتاقعلدددىشدددوقه،والددد ّدمعإ ّنمددداهدددو
حربلل ّشوق،ألّنهٌثلمهوٌتجوّ نهوٌكسرمنح ّده» 1
حدددادأبوتمدددامعدددنجدددادةالشدددعراءاألوائدددل؛إذقلدددبالمعندددى
فجعددددلالشددددوقداعٌدددداللدددد ّدمع،فهددددونصددددٌرهوظهٌددددرلددددهعلددددى
لجددددأإلٌدددده
المشددددتاق،وإنمدددداكددددانالدددد ّدمعحربدددداعلددددىالشددددوق ٌَ َ
المشتاقفٌخففبهعنحسرةالبٌنولوعةالفراق .
ولددمٌسددلمالبحتددريمددنهددذاالخطددأ،وتبددعفٌددهأبدداتمّددامإذ
استنصرفٌهال ّدمعللشوق؛قالالبحتري :
صر ه
وجبأَدمهع 
تلَ َهاالشو َقاللجه َ
َن َ
صر َما
وصل َت َ
 َتاَ َحق َنفًأَع َقاب َ

2

قالأبوتمام :
مـنحهر َقةأَطلَ َقت َهافهر َقةأَ َس َرت 
ل 3
عذلفً َنحره َغ َز ه
ا،ومن َ
 َقـلب َ
قدددالا مددددي«:وهدددومعندددىردئ؛ألنّ القلدددبإ ّنمددداٌَأسدددرههه
َو ٌَمل هكدددههشددد ّدةالحدددبّالالفدددراق...ومددداعلدددمأنّ للفدددراقلوعدددة
1ا مدي،الموازنة،ص 378
2دٌوانلبحتري،ج:الثانً،ص 807
3
اومن َغ َزلفً َنحره َع َذله 
دٌوانأبًتمام،ص،830وعجزهَ :قلب َ
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صددعبةونددارامحرقددةعندددورودهوفجأتددهفدداٌس دمّىذلدد أسددرا
والعاقددددة،وإ ّنمدددداٌسددددمّىمحنددددةتطددددرأعلددددىأسددددٌرالحددددب،
وربّمدداقتلددهكمدداٌقتددلاألسددٌر،والفددراقإ ّنمددالددهلوعددةثددمتبددرد
ندددارهوتخمددددوقتدددافوقتددداح ّتدددى ٌَددددرسالحدددب»1خدددرجالبٌدددت
عنجمالٌةمعنىالبٌنمنوجهٌن :
األول:أنّ الفرقدددددددةالتأسدددددددرصددددددداحبها،وإنمدددددددااألسدددددددر
ٌصددددلحأنٌكددددونمددددنمعددددانىالنظددددرةأواللّحظددددة،فهددددًسددددبٌل
أسرالقلببالحبوالتتٌّم،وإنماالفرقةتقتلصاحبهاقتا .
الثددددددانً:أنّ األسددددددرهودوامتعلددددددقالقلددددددببددددددالمحبوب؛
والعدددربتجعدددلالفرقدددةسدددبٌاإلدددىفددد ّقٌددددالمأسدددوربنسدددٌانه
الحبٌبإذاغابعنه؛وقدقٌل :
شتىَفٌَأَتلفه 2
ًط هرق َ
اوَتلَتق ه
َ
طو هلالنأيَبٌَن هه َم
ًالخلٌلٌَن ه
َ
هٌنس


1الموازنة،ص 370
2ا مددددي،الموازندددة،ص،370ولدددهفدددً:المؤتلدددفوالمختلدددف،تدددح
:ف ـكرنكددددو،بٌددددروت،دارالجٌددددل،ط:األولددددى3033هددددـ3993،م
،ص،58منسوبإلىاألص ّمالباهلً،ولفظالبٌتفٌه :
ٌسلًالمحبٌنطولال ّنأيبٌنهموٌلتقًطرفأخريفٌأتلف 
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ج ـ جمالٌة الوصف
أـ وصف المرأة :
ـ دقةالخصروضمورالبطن :
قالأبوتمام :
م َنالهٌفلَوأَن َ
صوِّ َرت 
الخاَخ َل َ
لَ َهاوه ه
اجالَت َعلٌَ َه َ
ل 1
االخاَخ ه
شح َ
قدددالا مددددي«:إنّ هدددذاالدددذيوصدددفهأبدددوتمدددامضددد ّدمدددا
نطقدددتبدددهالعدددرب،وهدددوأقدددبحمددداوصدددفبدددهال ّنسددداءألنّ مدددن
شدددددأنالخاخٌددددددلوال هبددددددرٌن،أنتوصددددددفبأ ّنهدددددداتعددددددضفددددددً
األعضدددداءوال ّسددددواعد،وتضددددٌقبددددهال ّسددددواعد،وتضددددٌقفددددً
األَسدددوه ق،فدددننجعدددلخاخٌلهددداوه ه
شدددجاتجدددولعلٌهدددافقددددأخطدددأ
الوصددفأل ّنددهالٌجددوزأنٌكددونالخلخددال ـالددذيمددنشددأنهأن
ٌعضبالسّاقـوشاحاجائاعلىجسدها» 2
صدددد َف َهابددددهأبددددوتمددددامفهددددً
ددداو َ
إذاكانددددتالمددددرأةبمقدددددارمد َ
بددالقبحأولددىمنهددابالحسددن،أل ّنددهجعددلالخاخٌددلوه ه
شددحاتجددول
علٌهدددددا،لٌددددددلعلدددددىدقدددددةالخصدددددر،والخلخدددددالٌعدددددضعلدددددى
1دٌوانأبًتمام،ص 803
2الموازنة388،ـ 381
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الموضددددعالمعددددروفمددددنالجسددددد،فكٌددددفحالددددهإذاكددددانجددددائا
علٌدددده؟،وإّنمدددداٌسددددتعملونالوشدددداح ـوهددددومدددداٌغطددددًأعلددددى
المدددرأة ـصددددرهاوعاتقهددداوظهرهددداحتدددىالعجزدددـوٌجعلونددده
جدددائال ٌَددددلواعلدددىامتائهدددا«ومدددنعدددادةالعدددربأنهددداالتكددداد
تدددذكرالهٌدددفوطدددًّ الكشدددحود ّقدددةالخصدددرإالّإذاذكدددرتمعددده
مددناألعضدداءمدداٌسددتحبفٌددهاإلمددتاءوالددرّ يعلددىمدداعرّ فت د 
كماقالذوالرّ مة :
ورة َ
صا َنةَ ،قل هق 
،خم َ
َعج َزاءهَ ،مم هك َ
صبه  2»1
وال َق َ
ه،و َتمالجس هم َ
من َهاالو َشاح َ
وبذل خرجأبوتمامعنجمالٌةالوصفولدمٌحسدنوصدف
المرأة،وجعلالخلخالعلٌهاجائامثلالوشاحفكانهاجٌدالهدا ،
فاأمقتمنالقصرهاصفةللهٌف .
دـ وصف الحلم :
قالأبوتمام :
َرق ه
ح َواشًالحلملَوأنحل َمهه 
ٌق َ
ارٌ َ
تفًأنههبهر هد 1
ب َكفٌ َ  َما َم َ
1دٌوانذيالرّمة،ص 33
2الموازنة،ص 381
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قددددالا مدددددي«:والخطددددأفددددًهددددذاالبٌددددتظدددداهر،أل ّنددددً
ماعلمددددتأحدددددامددددنشددددعراءالجاهلٌددددةواإلسدددداموصددددفالحلددددم
ّ
ددددانوالثقدددددل
بالرّ قدددددة،وإ ّنمددددداٌوصدددددفالحلدددددمبدددددالعظموالرجحد
والرّ زانة؛كماقالال ّنابغة :
و َشافعا 3»2
اوأَك َب هر َسٌـِّد
َوأع َ
ضله َمشفهوعاإلٌَه َ
اوأف َ
َ
ظ همأَحاَم َ
 تقددددررعندددددالعددددربأنّ لكددددلّمقدددداممقددددال،فمقددددامالمدددددح
ٌقتضدددددًمدددددنالمعدددددانًمددددداالٌقتضدددددٌهمقدددددامالد ّ
ددددذم،ووصدددددفه
للممدددوحبالرّ قددةفددًالحلددمهددوتوظٌددفأللفدداظالهجدداءفددًمقددام
المدددددح،فخددددرجأبددددوتمددددامعددددنجمالٌددددةالوصددددف،وخددددالف
االسدددتعمالالعربدددًفدددًوصدددفالحلدددم؛إذمدددنشدددأنهمإذاأرادوا
أنٌصدددفواأحددددابالرزاندددة،وسدددعةالخددداطر،وال ّتر ٌّدددثفدددًعقدددد
األمددددورالحادثدددداتجعلددددوالددددهحلمدددداٌددددزنالجبددددال،ووصددددفوه
بالعظمةوبالثباتفًالقول؛قالاألخطل :
حتىٌهس َت َقادَ لَههم َوأع َظ همالناسأَحاَماإ َذاَقدَره وا 4
دَاوة َ
الع َ
َشمسه َ
1دٌوانأبًتمام،ص 336
2النابغددددةالدددددبٌانً،الدددددٌوان،تددددح:حمدددددوطمدددداس،بٌددددروت،دار
المعرفة،ط:الثانٌة3086هـ8555،م،ص 71
3الموازنة،ص 339
4األخطل،األخطل،تح:مهديمحمدناصرال ّدٌن،بٌروت،دار
الكتبالعلمٌة،ط:الثانٌة3030،هـ3990،م،ص 356
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ولٌسلمحت أنٌتدأوّ لكدامأبدًتمداموٌدذهبإلدىأندهإنمدا
أرادالمجدداز،فا مددديالٌقددربالمجددازإالّإذاكددانم ّمددااسددتخدمته
العددربأوكانددتهنال د قرٌنددةمددنالمعددانًالثانوٌددةالتددًتقتضددً
تخرٌجهعلىالمجداز،والعدربلدمتتجدوزفدًوصدفالحلدممدن
ّ
قةوالقرٌنةتجمعبٌنبدابالمددحوالدذمفدً
العظموال ّشدةإلىالرّ
وصفالحلم .
هـ ـ وصف الفر :
ـ وصفالعنق :
قالأبوتمام :
،و َما َتح َ
س 1
جل َ
هصخ َرة َ
تالصاَمنه َ
َهادٌه َجذام َناألَ َرا  َ
أصدددابأبدددوتمدددامفدددًتشدددبٌهعندددقالفدددرسبالجدددذا،ولدددم
ٌخدددرجعدددنجمالٌدددةالوصدددفالعربدددًلعندددقالفدددرس،إذجعلدددوه
كالجذالٌدلّعلىالقوّ ةوال ّتحمّل،قالذوالرّ مة :
دَق 2
َو َهاد َكجذاالساج َسام ٌَقهو هدههم َهعر هقأحـ َناءالصبٌـٌَنأش ه
وخدددرجعدددنجمالٌدددةالوصدددفلمّددداشدددبهالجدددذابشدددجرة
األرا ،فددداتوصدددفشدددجرةاألرا سددداقهاوالأغصدددانهابأّنهدددا
َ
فبدلتحت 
1دٌوانأبًتمام،ص357
،وفًالعجز:خل َ
2دٌوانذيالرّمة،ص 388
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جدددذوا،أل ّنهدددامهمدددابلغدددتفدددًعظمهدددالدددنتصدددلإلدددىمماثلدددة
الجددددذافددددًاالمددددتاء«وأصددددابأبددددوالعبدددداسفددددًإنكددددارهأن
تكددددونعٌددددداناألرا جددددذوعا،وإنلددددمٌلخددددصالمعنددددى،ألنّ 
عٌداناألرا التغلظح ّتىتصٌركالجذواوالتقاربها» 1
ـوصفالذَنب :
قالالبحتري :
بالرِّ دَاءه ٌَ هدب َعن 
َذ َنب َك َماسهح َ
،وعهرف َكالق َنااالمهسبل 2
عهرف َ
قدددددالا مددددددي«:هدددددذاخطدددددأمدددددنالوصدددددف،ألنّ ذندددددب
الفددددرس،إذامددددسّ األرضكددددانعٌبددددافكٌددددفإذاسددددحبه،وإنمددددا
الممددددوحمدددناألذندددابمددداقدددربمدددناألرضولدددمٌم ّسدددهاكمدددا
قالامرؤالقٌس :
سبأع َ
ـزل 3
ضاففه َوٌ َقاألرضلٌَ َ
ب َ
فقالفوٌقاألرض":أيفوقاألرضبقلٌل"» 1
1ا مدي،الموازنة،ص 338
2لددددٌسفددددًدٌددددوانالبحتددددري،وأثبتددددهلددددها مددددديفددددًموازنتدددده
،ص 878
وصدرالبٌت...وأن َ
تإ َذااس َتد َبر َتهه َسد َفر َج هه 
3
َ
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أخطددددأالبحتددددريالوصددددف،وابتعدددددبددددالفرسعددددنمددددواطن
الجددددودةفٌدددده،ومددددنالمتعددددارفعلٌددددهعندددددالعددددربفددددًالجٌدددداد
األصددددٌلةأنّ ذنبهدددداعددددناألرضمرفددددوا،وإذاع ّبددددروابددددالطول
فددداٌرٌددددونالطدددولالدددذيٌجعدددلمدددنالدددذنبمامسدددااألرض
بلٌرٌدونوفرةالشعرالذيٌغطًبهالخللبٌنساقٌه .
قالامرؤالقٌس :
لَ َها َذ َنبمثل َ
العره وس َتـسهدبه َفـر َج َهامن هدبهـر 2
هذٌل َ
دددددددالطولمامسددددددددةاألرض؛إذقددددددددال:
ّ
والبحتددددددددريأرادبد
كالقندددااال همسدددَبل،وبدددذل خدددرجعدددنجمالٌدددةالوصدددف ـوعددد ّم
ا ّتفدددقعلٌدددهالعدددربمدددنمعدددانًوصدددفالخٌدددل ـبجعلدددهالدددذنب
مامسااألرضوهذاخطأفًالوصفعندهم .
ـوصفالشعلة :
قالأبوتمام :
َوبـ ه
ًصه َو َتٌه َبدءه َشٌبال َمفرق 3
شعـلَةنـَبـذ َكـأن َفـلٌلَ َهاف
َ

1ا مدي،الموازنة،ص 879
2امرؤالقٌس،ص 65
3أبوتمام،ص 399
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لددددمٌصددددبأبددددوتمددددامجمالٌددددةوصددددفالفددددرس،وللفددددرس
األصددددٌلعندددددالعددددربمٌددددزاتوصددددفاتٌظهددددرمددددنخالهددددا
جمالدددهوجودتددده،وقددددتفددد ّننالعدددربفدددًتعددددادهدددذهالصدددفات،
وعدد ّدأبددوتمدداممددالددٌسمنهددا«:قولدده( َفلٌلَ َهددا)ٌرٌدددمدداتفددرّ ق
صدددددهوةموضدددددعاللّبددددددوهدددددومقعدددددد
منهدددددافدددددًصدددددهوتٌه،وال ّ
الفدددارسمدددنالفدددرس،وذلددد الموضدددعأبدددداٌنحدددثشدددعرهلغمدددر
ال ّسددددرجإ ٌّدددداهفٌنبددددتأبددددٌض،ألنّ الجلدددددهاهندددداٌددددرق،وأنددددت
تدددراهفدددًالخٌدددلكلّهددداعلدددىاخدددتافشدددٌاتها،ولدددٌسبالبٌددداض
المحمودوالالحسنوالالجمٌلفهذاخطأمنهذاالوجه» 1
صددددهوةلددددٌسدلددددٌاعلددددىجمددددالوجددددودة
فبٌدددداضَفلٌددددلال ّ
الفدددرس،والهدددوطبٌعد َ
ددةخلق ٌَدددةفٌدددهبدددلهدددوأمدددرحدددادثمنشدددأه
أثدددراللّبددددعلٌددده،وهدددوممددداٌشدددتر فٌدددهجمٌدددعالخٌدددل،فدددا
ٌفددرقبددهالجٌّدددمددنالددرّ دئ،وإنمدداموضددعالشددعلةفددًالفددرس
الناصددددٌةوالد ّ
دددذنب،وح ّتددددىوجودهمددددافٌددددهلددددٌسدلددددٌاعلددددى
جودتهدددابدددلعامدددةعلدددىالدددرّ داءة؛قدددالا مددددي«:وهدددوخطدددأ
وهدددددوأنجعلدددددهشدددددعلة،وال ّشدددددعلةالتكدددددونإالّفدددددًالناصدددددٌة

1ا مدي،الموازنة،ص 391
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أوالد ّ
ددذنب،وهدددوأنٌبدددٌضوناحٌدددةمنهدددا،فٌقدددالفدددرسأشدددعل
وشعاءوذل عٌبمنعٌوبالخٌل»  1
وـ وصف الخمر:
قالالبحتري :
اج َةلَو هن َهاَف َكأن َهافًال َكـفِّ َقـائـ َمةب َغـٌرإ َناء 2
ٌهخفًالز َج َ
قددددالا مدددددي«:لددددوملدددد اإلندددداءدبسددددالكانددددتهددددذهحالدددده،
والمعنددددىعنددددديصددددحٌحالعٌددددبفٌدددده،والقدددددح،وذلدددد أنّ 
الرّ جددلقددددلّبهددذاالوصددفعلددىأنّ شددعااال ّشددرابفددًغاٌدددة
الغلبدددة،وأنّ الكدددأسغاٌدددةفدددًالرّ قدددة،فاعتمددددأنوصدددفاإلنددداء
ومافٌهوصفالهٌئةعلىماهًعلٌه» 3
ٌرٌددددالبحتدددريوصدددفشددد ّدةال ّشدددرابوهدددوفدددًاإلنددداء،
وسددامتهمددنالكدددر،فجعددللونددهغالبدداعلددىالكددأسالمحمددول
فٌهددددا،حتددددىوأنّ الندددداظروكأ ّنددددهٌشدددداهدالشددددرابمحمددددافددددً
الكدددفدونإنددداء،فدددالبحتريأبدددداصدددورةجمالٌدددةٌصدددوّ رفٌهدددا
صفاءال ّشرابود ّق ّ
ةالزجاجةالمحمولفٌها .

1ا مدي،الموازنة،ص 391
2دٌوانالبحتري،ج:األول،ص 0
3الموازنة،ص 885
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واعتبدددرآخدددرونأنّ البحتدددريخدددارجعدددنجمالٌدددةالوصدددف
ورأواأنّ الكددددأسالٌكددددونكددددذل حالهددددا،إالّإذاكانددددتتحمددددل
دبسددا ـوهددوحمرةمشددربةسددواداوت ددلّعلددىلددونلددٌسبناصددع
ـدددد1وهددددذاخددددافمدددداأرادهالبحتددددريوهددددوالنقدددداوةوالنصدددداعة
وٌعلددددددددلا مددددددددديوصددددددددفالبحتددددددددريوٌصددددددددوّ بهفٌقددددددددول:
« ّ
توسددددددل َمتمددددددنال َكدددددددَراشددددددت ّد
صدددددد َف
فالزجاجددددددةإذارقد
َ
دددددتو َ
َ
صددددفاؤهاوبرٌقهددددا،فددددنذاوقددددععلٌهدددداال ّشددددرابالرّ قٌددددقا ّتصددددل
ال ّشددددعاعان،وامتددددزجالضددددوءان،فلددددمتكددددنالزجاجددددةتتبددددٌّن
لل ّنددداظر،ولدددوصدددببنادبسددداأوعسددداأولبنددداأومددداء َكددددرافدددً
إنددداءهدددذهصدددفتهفدددًالرّ قدددةلمددداخفدددًاإلنددداءعلدددىالنددداظر؛ألنّ 
هددددذهاألشددددٌاءالشددددعاالهدددداوالضددددٌاءٌ ّتصددددلبشددددعاااإلندددداء
وضوئه» 2
زـ وصف الدٌار :
قالأبوتمام :

1ابددددنمنظددددور،لسددددانالعددددرب،القدددداهرة،دارالمعددددارف،تددددح:
مجموعددددددةمددددددناألسدددددداتذة،مددددددا ّدة(دبددددددس)،ص،3181ابددددددنفددددددارس
مقاٌٌساللّغة 155
2ا مدي،الموازنة،ص 17
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جـناتالنعـٌم 1
صابًإلًَ َفـصرت َ
حس َن الت َ
أدَارالبهؤس َ
َ
قدددالا مددددي«:وقولددده":فصدددرتج ّنددداتالنعدددٌم"معندددى
حسددددن،ولكددددنفٌددددهإسددددرافأنٌجعددددلداراخلددددتمددددنأهلهددددا،
وسمّاهاداربؤسوهوبا فٌهاج ّناتال ّنعٌم» 2
ددًالجمدددعبدددٌنمتناقضدددٌن،
َ
اإلسدددراففدددًالمعندددىحاصدددلفد
فددددداٌتصدددددوّ رأنٌجمدددددعفدددددًوصدددددفداربدددددٌنصدددددفةالبدددددؤس
والّنعدددٌم،وكٌدددفٌبكدددًفٌهددداج ّنددداتالنعدددٌموقددددكاندددتلدددهدار
بؤسفخرجعنجمالٌةالوصفإذأسرففًالمعنى .
ومدددنالممكدددنالقدددولأنّ الددد ّداركاندددتداربدددؤسعلٌدددهفدددً
زمددنمضددىحددٌنكدددانمقٌمددابهددا،ثدددمهددًا نلددهدارٌدددري
فٌهددداجنددداتالّنعدددٌم،ل ّمدددا َب هعددددعنهددداواشدددتاقأٌامهددداالخدددوالً،
فددرأيفٌهدداال ّنعددٌمبعدددال َشقددـوةلمدداعاٌنددهمددنفراقهددا،وقدددأتددى
بمثلهذاالمعنىالبحتريفقال :
ٌَا َم َغان ًَاألح َبابصرتره سهو َما 
 َو َغدَاالدهره عنديفٌ  َملهو َما 

1دٌوانأبًتمام،ص 873
2الموازنة،ص 853
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وَقـ 
صـ َتٌ َ
ـفالبهـؤسه عـَر َ
أل َ
و َنعـٌـ َمـــا 1
ًجـنة َ
د هكنــــــــــــــــتب َعـٌن َ
جعلالبحتريال ّدارمحلّبؤسبعدأنكانتلهج ّنداتال ّنعدٌم،
ل َمددافقدددهبفقدددهام دناألح ّبددة،فالوصددفانغٌددرمتقددابلٌن؛ف َبعدددأن
كانتجنداتالنعدٌملَ َمداكدانٌجددفٌهدااألحبدة،صدارتداربدؤس
بعدأنأتىعٌهاال ّدهروأخاهاوجعلهارسوما.
ح ـ وصف العطاٌا :
قالالبحتري :
ضح َكاتفًإثرهنال َع َطا ٌَا 
 َ
 َو هب هر ه
وقالس َحاب َقب َلره عهوده 2
قدددددالا مددددددي«:وقدددددالواأقدددددامالرّ عدددددودمقدددددامالعطاٌدددددا،
وإ ّنمددداكدددانٌنبغدددًأنٌقدددٌمالغٌدددوثمقدددامالعطاٌدددا،وهدددذاجهدددل
ممددددنقددددالبمعددددانًكددددامالعددددربومعنددددىال ّتمثٌددددلفددددًالبٌددددت
صدددددحٌح،ألنّ الرّ عددددددمق ّدمدددددةالغٌدددددث،وقدددددلّرعددددددالٌتلدددددوه
المطر...وأظ ّنهماجمٌعاأخذاالمعنىمنقولاألعشى :

1دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 803
2مس،ج:األول،ص 369
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اَ1
دحا َبةالسدـ َب 
رعدـ هدالس َ
َوال ِّشعره  ٌَس َتنزلهال َكرٌ َم َك َمااســـــــــ َتن َز َل َ
" 2
جدددرتسددد ّنةالعدددربفدددًوصدددفالعطاٌددداوتمثٌلهدددابالغٌدددث
والمددداءالمنهمدددرتعظٌمدددالشدددأنهدددذاالفعدددل،ومددددحالفاعلددده،إالّ
أنّ البحتدددريفدددًرأيبعدددضال ّنقدددادخدددرجعدددنجمالٌدددةالمددددحإذ
جعدددلالرعدددودمدددثاعدددنالعطاٌدددا،إالّأنّ تمثٌلدددهلهدددابدددالرعود
صددددحٌحعلددددىمددددذهبالعددددربوتددددبعهمفددددًذلدددد المتحدددددثون؛
أل ّندددددهقدددددلّأنٌكدددددونرعددددددثدددددمالٌتبعدددددهمطدددددر،فلدددددمٌخدددددرج
البحتددددريعددددنجمالٌددددةالمدددددحبوصددددفهالعطاٌدددداوتمثٌلددددهلهددددا
بالرّ عود .
وقالبشاربنبرد :
 َحـلَب ه
اح َتٌه َفدَر َتا 
ير َ
تبشعـر َ
 َس َماحاَ ،ك َمادَرالس َحابه  َعلَىالرعـد 3

)بدل(رع هد) 
1دٌواناألعشى،ص،356وفًالعجزَ (:بع هد
َ
2الموازنة،ص 887
ّ
ددح:الطددداهربدددنعاشدددور،القددداهرة،
3بشددداربدددنبدددرد،الددددٌوان،تد
مطبعدددددددددددددددددددددددددةلجندددددددددددددددددددددددددةالتدددددددددددددددددددددددددألٌفوالترجمدددددددددددددددددددددددددة،ج:
الثالث3176،هـ3957،م،ص 385
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للسؤال ال إلراحة المطً:
أـ الوقوف ّ
قالالبحتري :
ٌس َقدأد َنى هخ َطا َها َكاَله َها 
قفالع َ
ارسهعدَيإنش َفا َ س َهؤاله َها 1
 َو َسلدَ َ
لددددمٌصددددبالبحتددددريمعنددددىالعددددربفددددًالوقددددوفعلددددى
ّ
الطلدددل،وخدددرجعدددنجمالٌدددةغدددرضالوقدددوف؛فهدددو«لدددمٌقدددف
لسدددؤالالددد ّدارالدددذيتعدددرّ ضألنٌشدددفٌهسدددؤالها،وإ ّنمددداوقدددف
إلعٌاءالمطً» 2
و َجهددد هدبعٌدددره،
فمددداأوقدددفالبحتدددريعلدددىالددد ّدارإالّ َت َعدددبه َ
ومدددداأوقددددفال َع َربددددًعلددددىالدددد ّدارجهدددددناقتدددده،ولكددددنسددددؤال
الددد ّدٌار،وتفقددددمدددواطناألحبددداب،فشددد ّتانبدددٌنغدددرضالبحتدددري
وغرضالعربً 
إنّ جمالٌدددددةالوقدددددوفألجدددددلال ّسدددددؤالأوقدددددعفدددددًالددددد ّنفس
تحرٌكددداللعاطفدددةوهدددزاللكٌدددان،وأٌدددنذلددد مدددنوقدددوفلدددٌس
ّ
غاٌتدددهإالّاسدددترجااالددد ّنفسمدددنطدددولالمسدددٌر،ومدددازادهجاندددة
الغرض،هوأ ّنهجعللوقوفهعلتٌن :
1دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 357
2ا مدي،الموازنة،ص 880
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دددٌس َقدددددأد َنددددى
تعددددبال ّناقددددةوهوصدددددرالبٌددددت":قددددفالعد َ
دددت":و َسددددل
هخ َطا َهددددا َكاَله َهددددا"،وسددددؤالالدددد ّداروهددددوعجددددزالبٌد
َ
هددؤاله َها"،فقدد ّدمتعددبالناقددة،علددىسددؤال
َارسهددع َديإنشددفا َ َ س َ
د َ
ال ّدار،فزادمنإفسادالمعنى .
وقدددأبددداأبددوتمددامفددًمعنددىالوقددوفوزادعلٌددهمعنددى
آخرأضفىعلٌهبعداجمالٌا .
قالأبوتمام :
سالوه قهـوفه  ٌَ هكف َشو َق َ  َفانزل 
لٌَ َ
 َوابـلهل َغـلٌلَ َ بـال َمدَامع ٌَبلَل 1
لدددددمٌكتدددددفأبدددددوتمدددددامبدددددالوقوفعلدددددىالددددد ّدٌار،ورأيأنّ 
غلٌلدددهلدددنٌهددددأح ّتدددىٌندددزلوٌطٌدددلالبكددداء،لٌددد هدلعلدددىال ّشدددوق
وحرقدددةالقلدددب،وكدددلّتلددد مدددنالمعدددانًالتدددًتدددرادمدددنالوقدددوف
فدددنندلّعلدددىذلددد بدددال ّنزولفدددابدددأسبدددهلمددداٌحملدددهمدددنبعدددد
نفسددددًأكثددددرداللددددةمددددنالوقددددوف،وعلّددددقا مددددديعلددددىهددددذه
ّ
الزٌادةبقوله«:وهذامعنىظـرٌف» 2

1دٌوانأبًتمام،ص،885وفًالعجزَ :تبلهل َغلٌابالدمهوا َف ٌَبلهل 
2الموازنة،ص 136
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الطً والتعرٌج إلى الدّ ٌار:
بـ
ّ
قالأبوتمام 
صعـٌـدَا 1
أ َم َواط َ
اولَم َنندبلَههن َ
نالفت ٌَان َنطويلَم َن هزر َشـوق َ
قدددالا مددددي«:قٌدددلالعدددربالتقصددددالددد ّدٌارللوقدددوفعلٌهدددا،
وإ ّنمددداتجتدددازبهدددا،فدددننكاندددتواقعدددةفدددًسدددننالطرٌدددققدددال
ددهأربفدددًالوقدددوفلصددداحبه:قدددفوقفددداوقفدددوا،وإن
الدددذيلد َ
لددمتكددنعلددىسددننالطرٌددققددال:عوجددا،وعرّ جددا،وعوجددوا،
وعرّ جوا» 2
العدددربالتشددد ّدالرّ حدددالقاصددددةالددد ّدٌارللوقدددوفعلٌهدددا؛
لكدددنتطدددويالطرٌدددقوتعدددرّ جعلٌهددداإذاهدددًأتدددتعلدددىسدددننها:
وكدددذل أرادأبدددوتمدددامفهدددولدددمٌركدددببعٌدددرهٌقصددددالددددٌاروال
ندددددبلددددذل زٌددددارة،إّنمدددداحملددددهال ّشددددوقإذمددددرّ علددددىمددددواطن
الفتددددوّ ةأهددددلالكددددرم،فحملتددددهنفسددددهإلددددٌهمشددددوقافطددددويعلددددى
الدددددٌارٌسددددلّمعلٌهدددداوٌسددددألها،وفدددداءللعهدددددالددددذيمضددددى؛قددددال
ا مدددددي«:أل ّنهدددددمتددددذ ّكرواعنددددددمشددددارفتهاأوطدددددارهمفٌهدددددا،

1دٌوانأبًتمام،ص87وفٌه(:أمواقف)بدل(أمواطن) 
2ا مدي،الموازنة،ص 185
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فنددددازعتهمنفوسددددهمإلددددىالوقددددوفعلٌهددددا،وال ّتلددددوّ مبهدددداورأوا
ذل منكرمالعهدوحسنالوفاء» 1
ج ـ البكاء على الرب :
عدددرفعدددنالعدددربأ ّنهدددمإذاوقفدددواعلدددىالددد ّدٌار،جدددري
دمعهدددمشدددوقاعلدددىمدددافقددددوهمدددنتلددد الددد ّدٌاروأٌّامهددداوأهلهدددا،
ولقدددأجددادأبددوتمددامهددذاالمعنددىإذلددمٌكتددفبددأيدمددع،وإ ّنمددا
قددد ّدمأغلدددىدمدددعلدٌددده،وهدددوالددد ّدمعالمصدددونعلدددىماٌجددددهمدددن
شوقللرّ بعوأهله .
قالأبوتمام :
و َمـاَعـب 
َعـلَىمثل َهامنأربهـع َ
أذٌلَـت َمصهو َناتالدمهواالس َواكب 2
قدددالا مددددي«:قددددأنكدددر(مصدددوناتالددد ّدمواال ّسدددواكب
)بعضدددهم،وقدددالكٌدددفٌكدددونمدددنال ّسدددواكبمددداهدددومصدددون،
وإ ّنمددداأرادأبدددوتمدددامأذٌلدددتمصدددوناتالددد ّدمواالتدددًهدددًا ن

1الموازنة،ص 183
2دٌوانأبًتمام،ص 05
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سدددواكب،ولفظدددهٌحتمدددلمددداأراده،والبٌدددتج ٌّددددلفظددداونظمدددا
ومعنى» 1
اجتمدددعألبدددًتمدددامفدددًبٌتدددهمددداتفرّ قعنددددغٌدددره؛جمدددال
المعندددددى،وحسدددددناللّفدددددظ،والدددددنظمالعدددددالالرائدددددق،إذوافدددددق
المعندددىالعربدددً،وأجدددادفٌدددهحٌدددثجعدددلالددد ّدمعمدددنالمصدددون
المحتدددرزالدددذيالٌدددذرفإالّلغاٌدددةجلٌلدددة،فدددأظهرإزاءالرّ بدددع
عاطفددةقوٌّددةتدددلّعلددىوشددٌجةحمٌمددةبٌنددهوبددٌنالمكددانومددن
كددانواع ّمددارالمكددانفددًغددابراألزمددان،ك دلّذل د جددريبددهلفددظ
حسدددددن،ونظدددددمعدددددالرائدددددقٌماثدددددلسدددددجٌةالمطبدددددوعٌنفدددددً
تعبٌرهمالصادقبماتوافقلدٌهممنلغة،مندونتكلّف .







1الموازنة،ص115
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ٌبحدددثا مدددديمسدددألةاللّفدددظ،وٌقدددفعلدددىجمالٌاتدددهوالعلدددل
التدددًتتد ّ
ددأخربددده،م ّتخدددذامدددنشدددعرأبدددًتمددداموالبحتدددريمخبدددرا
ٌسددددتنبطمنددددهأسسددددهالجمالٌددددة،فٌددددريأنّ اللّفددددظهددددوالوحدددددة
األساسدددٌةللّغدددة،وهدددوعنصدددرحٌدددويفدددًبٌئتدددهٌ،سدددتم ّدحٌاتددده
وموتددددهمددددنخالهدددداوعبددددرعاقاتهددددا،وإذاكددددانكددددذل فجمددددال
اللّفظددةراجددعإلددىشددٌوعهافددًالمجتمددع،وتددداولهاعلددىألسددنت
ال ّنددداس،وقبحههدددالدددٌسسدددويغرابتهدددافدددًتلددد البٌئدددةوهبعددددها
عنهددددا؛وهددددوالددددذيسددددمّاهحوشددددًالكددددام«:وكددددذل ف ّسددددروا
حوشدددًالكدددام،وهدددوالدددذيالٌتكدددررفدددًكدددامالعدددربوإذا
وردوردمستهجنا» 1
أـ حوشً الكالم :
إنّ تحضددرالمجتمددعالعباسددًعلددىجمٌددعاألصددعدة،وذٌددوا
الفنددونبشدد ّتىأنواعهدداوأصددنافها،وخاصددةالشددعرالددذيمددابرح
ٌزاولسلطتهالّنفسٌةعلىالمجتمعالعربًوطبقةالخلفاءخاصدة؛
إالّأنّ البٌئةالعباسٌةشهدتمشاركةاألعاجممنالفدرسوغٌدرهم
فًقرضالشعر،وكانلزاماأنٌؤثروافًصدرامةالفصدحى؛إذ
بدتبوادرال ّنأيعنهاشٌئافشٌئا .

1ا مدي،الموازنة،ص 838
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ولغةاألعرابوماتحملهمنشظفالمعٌشةلمتعدلتعبدرعدن
بٌئةبلغتمنالبذبولٌنالعٌشمبلغاكبٌراوانتصارالحضارةلدم
ٌكنخاصافدًمجدالمعدٌّن،لكدنكدانهدذااالنتصدارعامداتنداول
الحٌاةالما ّدٌةوالعقلٌة،فأصبحكثٌرمدنالشدعراءـبقصددأوبغٌدر
قصدـٌستعملونلغةاألعدراببدلوحشدًلغدتهمٌعبّدرونبدهعدن
روحالعصر .
هنلفدددًا مدددديٌقدددفموقفددداواضدددحاإزاءتلددد األلفددداظالتدددى
أضدددحتالتعبدددرعدددنبٌئتهدددا«فمدددنشدددأنالشددداعرالحضدددري
أنٌدددأتًفدددًشدددعرهباأللفددداظالمسدددتعملةفدددًكدددامالحاضدددرة،
فدددنناختدددارأنٌدددأتًبمددداالٌسدددتعملهأهدددلالحضدددر،فمدددنسدددبٌله
أن ٌَحملَدددهمدددنالمسدددتعملمدددنكدددامأهدددلالبددددودونالوحشدددً
الدددذيٌقدددلّاسدددتعمالهمإٌددداه،وأنٌجعلدددهمتفرقدددافدددًتضددداعٌف
ألفاظددده،وٌضدددعهفدددًمواضدددعه...فدددننّ الكدددامأجنددداسإذاأتدددى
منهشًءمعغٌرجنسهباٌنهونافرهوأظهرقبحه» 1
ٌجعدددددلا مددددددياأللفددددداظمراتدددددبفدددددًالحسدددددن؛فأجودهدددددا
ماكدددانمتدددداوالفدددًبٌئتددده،ودوندددهفدددًالجدددودةمدددااسدددتعملفٌددده
الشددددداعرالغرٌدددددبالمتدددددداولمدددددنكدددددامالبددددددومعتفرٌقدددددهفدددددً
تضددداعٌفالشدددعر،وأبعددددهاعدددنالجمدددالماكدددانالغرٌدددبأكثدددره
1ا مدي،الموازنة،ص 105
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،وفدددًاألخٌدددرمدددربطالفدددرسومددددارالمسدددألة،فدددالكامأجنددداس
،فدددددنذاقصددددددالمدددددتكلممخاطبدددددةالحضدددددرفلهدددددمألفددددداظهمالتدددددً
ٌدددددددركونمعانٌهددددددا،وإنقصدددددددمخاطبددددددةاألعددددددرابفلغددددددتهم
معلومدددة،وفدددًهدددذاتنبٌدددهمهدددمعلدددىمسدددألةالتبٌدددٌنواإلعتنددداء
بالخطدددداب ـال ّشددددفويوالمكتددددوب ـالمفهددددومالمعلددددوملدددددي
المسدددددتمعٌنح ّتدددددىتدددددت ّمعملٌدددددةالتواصدددددلوالتدددددًتعددددددمددددددار
الباغة .
إنّ مثددددلهددددذهاأللفدددداظالحوشددددٌةإنكانددددتتائددددمظددددروف
بٌئددةماضددٌة،فهددًقمنددةبددأنتقددفدونالوصددولإلددىالباغددة
صددد هدمدددنالكدددام،إذتغ ٌّدددرتطبٌعدددةتلددد البٌئدددة
التدددًهدددًال َمق َ
االجتماعٌدددة،وتحولدددتنظدددرةاإلنسدددانإلدددىالجمدددال،فكدددانالبددد ّد
للّغدددددةبألفاظهددددداومعانٌهددددداأنتع ّبدددددرعدددددنالواقدددددعانطاقدددددامدددددن
الرّ ؤٌدددددةال ّشخصدددددٌةلل ّشددددداعروحاالتدددددهالنفسدددددٌة،مدددددعمراعددددداة
المتلقًومستوياإلدرا اللّغويعنده .
وجعددلكثٌددرمددناللّغددوٌٌنشددٌوااللّفددظوبعدددهعددنالغرابددة
فددددًالبٌئددددةالمسددددتعملفٌهددددامقٌاسدددداأولددددىإلدرا جمددددالاللّفددددظ
وجزالتدددده؛ثددددمٌتلددددوهغٌددددرهمددددنالشددددروطالتددددًمددددنشددددأنهاأن
تحسّددددناللّفددددظأوتهجّ ندددده«فأمّدددداجزالددددةاللّفددددظفمددددالددددمٌكددددن
بدددال همغربالمسدددتغلقالبددددوي،والالسّفسدددافالعدددامًّ؛ولكدددنمدددا
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اشدددددت ّدأمدددددرهوسدددددهللفظدددددهوندددددأيواستعصدددددبعلدددددىغٌدددددر
المطبوعٌنمرامه،وتوههمإمكانه» 1
عدد ّدا مددديتكلّددفأبددًتمددامفددًاسددتعمالالغرٌددبخروجددا
عدددنجمالٌدددةاللّفدددظ،وانحرافددداعدددنالعمدددودالشدددعري،ومخالفدددة
لسنناألوائل .
ومنأمثلةاستعمالهللغرٌب :
قالأبوتمام :
األ هسـدَ فًآذ ٌِّ َهااللٌِّـَ َسا 2
أهـلَسه ألـ ٌَسه لَـجاءإلَىه َمم هت َغرِّ هق 
وقالأبوتمام :
هـجـٌـ هرأهـ َديلَـ َهـااألبـؤه سه َ
الغـوٌـ هر 3
ـجـاريٌـَاب َ
ههـنالـ َب َ

1أبدددوالحسدددنأحمددددبدددنٌحٌدددىثعلدددب(893،855هدددـ)،قواعددددال ّ
شدددعر
،تدددح:رمضدددانعبددددال ّتدددواب،القددداهرة،مكتبدددةالخدددانجً،ط:الثانٌدددة
3995م،ص 61
2دٌوانأبًتمام،ص 363
3البٌدددتالٌوجددددفًدٌدددوانأبدددًتمدددام،وأثبتدددها مدددديفدددًموازنتددده،
ص، 13وهددوفددًالوسدداطةبددٌنالمتنبددًوخصددومه،لعلددًبددنعبددد
العزٌددددزالجرجددددانً،تددددح:محمدددددأبددددوالفضددددلإبددددراهٌموعلددددًمحمددددد
البجدددداوي،بٌددددروتالمكتبددددةالعصددددرٌة،ط:األولددددى3087هددددـ8556،م
ص 89
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وقالأبوتمام :
ٌس َقن َطر 1
هوسى هكلجهرح ٌَعـ َتـل
باأل َسـاةبـدَر َدب َ
ىرأ َ
َ
ب َندَا َ ٌ َ
األهلدددس:خفٌدددفاللّحدددم،واأللدددٌس:البطدددلالدددذيالٌبدددرح
مكاندددددددهفدددددددًالحدددددددربإالوهدددددددومنتصدددددددرفهتددددددداناللّفظتدددددددان
مسددددتكرهتانإذااجتمعتددددا،أمدددداالبجٌرٌددددة ـجمددددعبجٌددددرة ـ
وال ّدردبٌسمنأسماءال ّدواهً 2
ومددداحمدددلأبددداتمدددامعلدددىاسدددتعمالمثدددلهدددذهاأللفددداظ،إالّ
تتبّددعالغرٌددبوإكثددارهمددناسددتعماله،فخددرجبددذل عددنجمالٌددة
اللّفددددظ؛قددددالا مدددددي«:فاسددددتغربأبددددوتمدددداممعنددددىالكلمددددة
فدددددأتىبهدددددا،وأحدددددبّ أنالتفوتددددده؛؛فمثدددددلهدددددذهاأللفددددداظال
ٌسددددتعملهاشدددداعرمتقدددد ّدمإالّأنٌددددأتًفددددًجملددددةشددددعرهمنهددددا
اللّفظةواللّفظتان،هًفًشعرأبًتمامكثٌرةفاشٌة» 3
ب ـ كراهة ال ّثقل :
لددددٌسٌعنددددًاشددددتهاراللّفددددظوكثددددرةاسددددتعمالهأ ّنددددهٌقددددعأبدددددا
موقعددداملٌحدددامدددنالتركٌدددب؛بدددلمدددناأللفددداظالمسدددتعملةمددداإذا

1دٌوانأبًتمام،ص 118
2انظرا مدي،الموازنة،ص 888
3مس،ص 881
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اجتمدددعبعضدددهبدددبعضأورثذلددد ثقددداعلدددىاللّسدددانوصدددعوبة
فًال ّنطقلقربمخرجهمماٌفقدالتركٌبجمالٌتهورونقه .
ومنذل قولأبًتمام :
جأر ه
تلَ َها 
َوإنب َهجٌرٌ هةَنا َبت َ
إلَ ه
الجلَـ هد 1
يجلدي َفاس هتؤه َل َ
ىذ َر َ
قدددالا مددددي«:فقدددال":بجٌرٌدددة"و"جدددأرتلهدددا"وهدددذه
األلفدددددداظوإنكانددددددتمعروفددددددةمسددددددتعملةفن ّنهدددددداإذااجتمعددددددت
اس هتقبحتوثقلت» 2
ومثلذل ؛قولأبًتمّام :
َ
َقد َ اتئبأر َبٌ َ
وأن هتمس َهج َرائً 3
تف
ون َ
ًالغل َواء َكم َتعذل ه َ
ج ـ تقدٌم الفصٌح على األفصح :
قالالبحتري :
علِّى 
أقم َعل َهاأن َترج َعال َقو َلأو َ
ض َمابًم َن َ
الخ َبل 1
أ ه َخلِّفه فٌ َها َبع َ
1دٌوانأبًتمام،ص 118
2الموازنة،ص 888
3دٌوانأبًتمام،ص 30
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قددددالا مدددددي":وهددددذاأٌضددددابٌددددتردئالصّدددددرلفظدددده
ومعنددددداه،أل ّندددددهأرادأنٌقدددددول(:قدددددفلعلّهددددداترجدددددعالقدددددولأو
لعلدددً)فقدددال(:أقدددم)مكدددانقدددفولٌسدددتهدددذهاللّفظدددةنائبدددةعدددن
تلدددد ،ألنّ اإلقامددددةلٌسددددتمددددنالوقددددوففددددًشددددًء...وقددددال
ل
(علّهددددداأوعلّدددددى)وهمددددداوإنكانتدددددالفظتدددددٌنعدددددربٌتٌن،فلعددددد ّ
أحسددددنمددددنعددددلّوأبددددراوزادمددددنتهجٌنهدددداأ ّنددددهكرّ رهددددافددددً
المصراا» 2
خرجبٌتالبحتريعنجمالٌةاللّفظلوقوعهفًعلتٌن :
األولددددى:اسددددتعمالهلفظددددامكددددانلفددددظوهمددددافددددًالمعنددددى
مختلفددددان؛فاسددددتعمللفددددظالقٌدددداممكددددانالوقددددوف،مددددعأ ّنهمددددا
متغددداٌرانفدددًالمعندددىالٌددددلّأحددددهماعلدددىا خدددروالٌنوبدددان
عنبعضهمافًالمعنى .
الثانٌدددددددة:تقصدددددددٌرهفدددددددًاسدددددددتعمالاألفصدددددددحوإنكدددددددان
ل)وهددددًلفددددظفصددددٌحمددددع
المسددددتعملفصددددٌحا؛فاسددددتعمل(:عدددد ّ
وجوداللّغةالفصحىوهً(لعلّ) .


1دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 387
2الموازنة،ص 115

146


دـ إرادة المعنى على غٌرلفظه المعتاد :
قالأبوتمام :
َعـ َفتأربهعه الحاَتألر َبعالمهلد 
ل هكـلّ َهـضٌمال َكشـحمهغـر َبةال َقـ ّد

1

قدددالا مددددي(«:مغربدددةالقددد ّد)فدددًقدددولال ّشدددعراءالمتدددأخرٌن
غرٌددبالحسددن،وغرٌددبالقدد ّد،والكلمددةإذالددمٌددؤتبهدداعلددى
لفظهاالمعتادهجّ نتوقبّحت» 2
أخدددرجأبدددوتمدددامعدددنجمالٌدددةاللّفدددظاسدددتعمالَه(القددد ّد)مكدددان
(الحسدددن)؛وابتعدددددعددددنالمعنددددىالمسدددتعملفددددًوصددددفالقبددددٌح
عندالعربإذدلّعلٌهبـ"غرٌبالحسن" .
ومثلهذااللّفظفًعدمال ّشهرةوالحاوة؛قولالبحتري :
ق َفافً َم َغانًالدار َنسأَل ه
هطلهولَ َها 
ٌن َكا هنوا هحلهولَ َها 1
 َعـنالن َفرالائ َ

1دٌوانأبًتمام،ص381وفًالعجزَ (:مج هدولَة)بدل(مهغر َبة) 
2الموازنة،ص 189
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قددالا مدددي«وهددذااالبتددداءلددٌسبالجٌّددد،مددنأجددلقولدده
(الاّئددددٌن)ألنهددددالفظددددةلٌسددددتبددددالحلوةوالالمشددددتهاة،ولٌسددددت
مشهورة» 2
إنّ حددددرصالشددددعراءعلددددىانتقدددداءألفدددداظهمووضددددعهافددددً
أماكنهددددداالمناسدددددبةلهددددداواالبتعدددددادبهددددداعنكدددددلّمددددداٌهجّنهدددددا
وٌفسددددها؛سدددواءمدددنجهدددةبنٌدددةالحدددروفأومدددنجهدددةشدددهرتها
وغرابتهددا،لٌبعددثفددًالكددامجمدداالٌزٌدددمددنأثددرهعلددىنفددس
السامع،وحسناستقبالهله .
هـ ـ ّ
الزٌادة الحسنة:
قالالبتحتري :
ضم 
َن َشد هت َ هللامن َبرق َعلَىأ َ
اسـق َ
العلَم 3
الحزن َف َ
وب َ
ج هن َ
ٌت َ
لَـم َ
قددددالا مدددددي«:وهددددذاالبٌددددتبددددارااللّفددددظج ٌّدددددالمعنددددى
وزادفدددًجودتدددهقولددده(نشددددت هللا)»4فدددابدددأسبالشددداعرأن
1دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص،397وفًالعجز(:اإلنس)بدل
(الن َفر) 
2ا مدي،الموازنة،ص 181
3دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 860
4ا مدي،الموازنة،ص 105
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ٌضدددٌفاللّفدددظفٌحسدددنفدددًالكددداممثدددللفدددظ(نشددددت هللا)فن ّنددده
زادمعنددددىالبٌددددتجددددودةوبهدددداءا،وخاصددددةل ّمدددداجعلددددهمسددددتهلّ
الصدددر،فكأ ّنددهلفدددتالسّددامعبلطددفالكدددامحتددىٌرعٌددهسدددمعه،
وٌوصلإلٌهمراده .
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صورة الجنا

و ّ
الطباق عند اآلمدي:

صدددددراا
إنّ مدددددنأبدددددرزالقضددددداٌاالتدددددًاحتددددددمحولهددددداال ّ
دددان
وحركددددتأتددددونالمعركددددةالنقدٌددددةبددددٌنالقدددددٌموالجدٌددددد،افتتد َ
ّ
ددددورةالطبددددداقوالجنددددداس،والشددددد ّأنّ 
ال ّشدددددعراءالمحددددددثٌنبصد
لهدددذهالصدددورةالجمالٌدددةرونقدددافدددًالكدددام«وأبدددرزمددداٌنبئددد 
عددددنجمددددالاللّغددددةوموسددددٌقاها،مددددافٌهددددامددددنألددددوانبدٌعٌددددة
معنو ٌّدددةأولفظٌدددةعدددنطرٌدددقالكلمدددةوأختهددداأوالكلمدددةوضددد ّدها
ّ
دددًالطبددداقوالمقابلددددةكمددددا
فدددًسددددٌاقواحدددد،نلحددددظاألضددددادفد
نلحدددظالمماثلدددةفدددًالجنددداسوالمشددداكلة،فدددًسدددٌاقٌنسدددابفدددً
سامةالٌشوبهتنافروالٌعترٌهاضطراب» 1
أـ الجنا  :
وقدددفا مدددديلدددديجمال ٌّدددةالجنددداسٌبدددٌّنمواطندددهالمقبولدددة
مدددنغٌرهدددا،والٌخفدددىعلدددىال ّدارسدددٌناألثدددرالموسدددقًالدددذي
ٌبعثددهالجندداسفددًأذنالسّددامعٌنممدداجعلددهمحددلّعناٌددةالكثٌددر
مددددنالشددددعراءوالك ّتددددابالمحدددددثٌن،وال ّنقددددادالددددذٌنألّفددددوافددددً
الباغةالعربٌة .

1عبدالقادرحسٌن،فنّ البدٌع،القاهرة،دارال ّ
شروق،ط:األولى،
3051هـ3981،م،ص 9
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ٌوضدددحا مدددديمفهدددومالجندددداس؛إذٌقدددول«:وهدددومددددا
ّ
اشددددتقبعضددددهمددددنبعددددض»1فٌندددددرجتحددددتهددددذاالتعرٌددددف
المشدددددتر اللّفظدددددً:وهدددددواللّفدددددظالواحددددددٌحمدددددلعدددددددامدددددن
المعدددانً،وٌشدددملكدددذل اشدددترا كلمتدددٌنفدددًصدددورةاللّفدددظ،
واختافهمافًالمعنىدونإٌرادلمعنىالمشتر اللّفظً .
وٌقررا مديأنّ هذهالصورةلٌستبدعامنصنعال ّشعراء
المحدثٌن،كانلهمالسبقفٌهاعناألوائدل،بدلالجنداس«:فدً
أشددعاراألوائددلموجددود،لك ّنددهإ ّنمدداٌددأتًمنددهفددًالقصددٌدةالبٌددت
الواحدددوالبٌتددان،علددىحسددبمدداٌ ّتفددقللشدداعر،وٌحضددرفددً
خاطره،وفًاألكثرالٌعتمده،وربّماخادٌوانالشاعرالمكثدر
ددريفٌدددهلفظدددةواحددددة»2هدددذامدددذهبالقددددماءفدددً
منددده،فدددا هتد َ
الجناس؛أ ّنهٌردفًأشعارهمحسبماٌ ّتفقلهمفٌه،وٌحضرفدً
خدددواطرهممدددندونتكلّدددفأوتت ّبدددعلددده،ولعلّدددهٌنعددددمفدددًأشدددعار
بعضهم،وفٌماٌلًتظهراألسسالتدًٌحسدنباسدتعمالهاالجنداس
والطباق 


1الموازنة،ص 859
2مس،الموازنة،ص 833
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ـ أسا

الكــــ ّم :

إنّ أوّ لمقٌدددددداسٌقددددددفعلٌددددددها مددددددديلٌبددددددٌنجمالٌددددددة
الجنددداس؛هدددومقٌددداسالكددد ّم؛ولدددذل تدددراهٌقدددفعلدددىشدددعرأبدددً
تمددامرافضددالكثٌددرمددناسددتعماالتهللجندداس،فددأبوتمددامٌجانددب
العمددددودالشددددعريال هم َتددددوارثعددددنالعددددرب،وٌتكلّددددفاسددددتخدام
الجندددداسٌقددددولا مدددددي«:اعتمدددددهالطددددائًوجعلددددهغرضدددده
وبنددددىأكثددددرشددددعرهعلٌددددهفلددددوكددددانقلّددددلمنددددهواقتصددددر»1ال
ٌقصددددلدددذل غاٌدددةسدددويأ ّندددهٌبددددافدددًالصدددنعةاللّفظٌدددة،وال
ٌبالًأصابالمعنىأملمٌصبه .
أـ ال بدّ للجنا

أن ٌخدم المعنى :

ومنجمٌلالجناس؛قولأبًتمام :
هواعلَىابن ههمهوممهس َتسلمل َج َويالف َراق َسقٌم 2
ر َبع َ
اربعه لَو َ
ٌَ َ
أضدددافالجنددداسفدددًقدددولأبدددًتمدددام(ٌددداربعلدددوربعدددوا)
إٌقاعددددداموسدددددٌقٌاٌحدددددر األذنلتتأ ّمدددددلجمدددددالالمعندددددىالمفعدددددم
بالعاطفدددددة؛إذهدددددوٌخاطدددددبالرّ بدددددع:وهدددددو«محلّدددددةالقدددددوم»3
وٌتم ّنددددىعندددددمخاطبتددددهلددددهلددددوأنّ أهددددلالحبٌبددددةأشددددفقوالحالدددده
1الموازنة،ص 833
2دٌوانأبًتمام،ص 887
3ابنفارس،معجممقاٌٌساللّغة،ص 038
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الددذيأسدددلمهلل ّسدددقم،وأقددداموابح ٌّدددهلعددلّذلددد ٌطفددد ندددارالفدددراق
التددًأنضددتهبالددـهموم،فالجندداسلددمٌقتصددرعلددىاللّفددظبددلخدددم
المعنى .
ومثددلهددذهاألمثلددةمددنالجندداسالحسددنالددذيٌخدددمالمعنددى؛
قولأبًتمام :
ف هكلِّرٌملَواس َتم َتعـتباألنسالمهقـٌم 1
أرا َم هة هكنت َمألَ َ
َ
وقولأبًتمام :
ٌَابهعدَ َ
غا ٌَ َةدَمعال َعٌنإن َب هع هدوا 
ه ًَالص َبا َب هة ه
والس َه هد 2
طولهالدهر َ
 فالجندددداسهددددواالشددددترا بددددٌنلفظددددة"أرامددددةورٌددددم"فددددً
البٌدددتاألولوبدددٌن"بهعددددَ و َب هعددد هدوا"فدددًالبٌدددتالثدددانً،كلّمدددازاد
البهعدددزادأثددرذلدد علددىالقلددب،إنّ مثددلهددذاالتوظٌددفللجندداس
فدددًالكددداملٌصدددبغعلدددىاللّفدددظجمددداالفدددًالمعندددى،وٌبعدددثفٌددده
الّأنّ أبدداتمدداملددمٌلتددزمهددذا
تجدٌددداٌزٌدددمددن َقبولددهفددًال د ّنفس،إ 
المدددنه المعتددددلفدددًاسدددتعمالالجنددداس،بدددلراحٌحشدددواأبٌاتددده
بهغٌرمعتبرفًذل حسنالمعنىوالحاوةاللّفظ .
1دٌوانأبًتمام،ص 873
2مس،ص 95

153

تتندددوّاالتعلدددٌاتفدددًإدرا الجمدددالالدددذيٌخلّفدددهالجنددداس
فدددًاألبٌددداتال ّسدددابقة،وتجتمدددعكلّهددداتحدددتمفهدددومالد ّ
ددذوقالفندددً
للناقددددفا مددددي«ٌمضدددًوراءذوقدددهفدددًتقددددٌرالجنددداسأحسدددن
هددددوأمقبددددٌحأسددددائغهددددوأومددددرذولٌ،نظددددرإلددددىالفددددنّ الإلددددى
قائلددده،والإلدددىعصدددره،ومدددنهنددداكدددانالٌسدددتعذبجمٌدددعمدددا
جددداءمدددنال ّتجندددٌسفدددًكدددامالقددددماء»1فلدددٌسهندددا مددداٌمندددع
قبددددولالجندددداسإذاكددددانموافقدددداللد ّ
دددذوقاألصددددٌل،متماشددددٌامددددع
الددد ّنغمالموسدددٌقًفدددًنفدددسالسّدددامع،سدددواءأكدددانقائلدددهشددداعرا
قدٌماأومنالمحدثٌن .
ب ـ خروج الجنا

عن جمالٌته لعلّة فً اللّفظ والمعنى :

ومددددنال ّشددددعرالددددذيحكددددما مددددديبرداءتدددده؛وبعدددددهعددددن
الجمددددال-لمددددافٌددددهمددددنتكلّددددفالجندددداسدونمراعدددداةللّفددددظوال
للمعنى-قولأبًتمام :
العـقٌق 2
،و َمن َعـق َمنزالب َ
والدٌَهلَـ َملعهون َ
عــق َ
إن َمـن َ
ددقوعقٌدددقمدددنالكدددامالدددذياشد ّ
إنّ لفظتدددًعد ّ
ددتقبعضدددهمدددن
بعددددضوالعد ّ
دددق«مددددنالعقددددوقوهددددوقطٌعددددةالوالدددددٌنوكددددلّذي
رحم َمح َرم،أمّاالعقٌقالواديالمعروف» 1
1طهإبراهٌم،تارٌخال ّنقداألدبًعندالعرب،ص 305
2دٌوانأبًتمام،ص 851
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 والٌخفددددددىبعدددددددكلمتددددددًعد ّ
دددددقوالعقٌددددددقعددددددناأللفدددددداظ
المسددددتعذبةالتددددًتألفهددددااألذن،كمدددداأنّ أبدددداتمددددامح ّمددددلالكددددام
معنددددىبعٌددددداإذجعددددلالعقددددوقا ّتجدددداهشددددًءالٌعقددددل،وهددددو
الددددوادي،وقدددددجدددداءاسددددتعمالهافددددًاللّغددددةلمددددنقطددددعوالدٌدددده
أواألرحام .
وقالأبوتمام :
وانَت َش َرت 
ان َعٌنه ال ِّدٌن َ
َقرتب َقر َ
باألش َت َرٌن هعٌهونه ال ِّشر  َفاص ه
طـل َما 2
قدددددالا مدددددددي«:فانتشددددددارعٌددددددونال ّشددددددر فددددددًغاٌددددددة
الغثاثدددددددةوالقباحدددددددة،وأٌضدددددددافدددددددننّ انتشدددددددارالعدددددددٌنلدددددددٌس
بموجبلاصطام» 3
اسدددددددتعانأبوتمدددددددامبالجنددددددداس،إالّأنّ اسدددددددتعمالهلدددددددهلدددددددم
ٌناسدددددباللّفدددددظفحددددددثفٌدددددهندددددوامدددددنالثقدددددل،زٌدددددادةعلدددددى
ّ
ددددددًوظدددددددـفها«فهدددددددذاالتجندددددددٌسبدددددددٌن
المعدددددددانًالرّ دٌئدددددددةالتد

1ابنفارس،معجممقاٌٌساللّغة،ص683ـ 688
2دٌوانأبًتمام،ص 808
3الموازنة،ص 838
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قدددددرّ توقدددددرّ انوانتشدددددرتواألشدددددترينشدددددرفًالبٌدددددتهجندددددة
وركاكةوجعلهغثاقبٌحا» .1
ّ
قالأبوتمام :
َخ ه
علٌَهأخ َ
وأن َج َحفـٌ قـَو َلال َعاذلٌن 2
ت َبنً هخ َشٌن
َ
ش َنت َ
شنت َبن ه
فالجناسبٌن"خ ه
َ
ًخ َشٌن"علدىثقدللفظدهلدمٌحمدل

أيّ معندددىٌزٌددددمدددنمددداءالبٌدددت،سدددويتع ّسدددفمعندددىالجنددداس.
ج ـ خروج الجنا

عن جمالٌته لعلّة فً المعنى  :

قالأبوتمام :
س َجا ٌَاالطلهـولأنالَ هتجٌ َبـا 
من َ
ص َوابمنمهقلَتًأن َتصهو َبا 3
 َف َ
قدددالا مددددي«:هدددذالبٌدددتصددددرهج ٌّددددوقولددده(فصدددواب
)لٌستبالجٌّدةفًهذاالموضعوإ ّنماأرادالتجنٌس» 4

1طهأحمدإبراهٌم،تأرٌخالنقداألدبًحتىالقرنالرابعالهجري،
ص 355
2دٌوانأبًتمام،ص 151
3م،سص 18
4الموازنة،ص 110
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رفددددضا مددددديهددددذاالجندددداسألنددددهمخددددالفلمنهجددددهفددددً
االسدددتعارة،إذلدددٌسللعدددٌنأنتعدددرفالصدددوابفتدددذرفالددد ّدموا
فهدددًممددداال ٌَعقدددلَ ،م َثله َهددداك َمثدددلمددداقالددده:فدددٌمننسدددبللددد ّدهر
العقدددلفجعلدددهمف ّكدددرا،وبدددذل ٌكدددونأبدددوتمدددامخدددرجبدددالمعنى
عنجمالٌةالجناس .
دـ خروج الجنا

عن جمالٌته لعلّة فً اللّفظ :

قالأبوتمام :
َعـ َفتأربهعه الحاَتألر َبعالمهلد 
ل هكلِّ َهضٌمال َكشحمهغر َبةالقـَد 1
جدددانسأبدددوتمدددامبدددٌن(أربدددعالحددداتوأربدددعالملدددد)وهدددذا
خددددروجعددددنجمالٌددددةالجندددداسلمددددافٌددددهمددددنالصددددنعةاللّفظٌددددة
«وإ ّنمدددداأرادعفددددتأربددددعحددددال:أيمددددواطنألربددددعنسددددوة،
وهذاتكلّفشدٌدوقدجاءبلفظغٌرحسنوالجمٌل» 2
هــالٌجوزالمجانسةفًأكثرمنلفظٌن :
قولأبًتمام :

1دٌوانأبًتمام،ص 381
2ا مدي،الموازنة،ص 189
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علَىالربعمن َسل َمىبذي َسلَم 
َسـلم َ
والقـدَم 1
وسـم َم َناألٌـام َ
 َعـلـٌَه َ
أفسدددددداالبتدددددداءوخدددددرجبالبٌدددددتعدددددنجمالددددده؛اسدددددتعماله
للجندداسفددًأكثددرمددنلفظددٌنس دلّم ـسددلمى ـذيسددلم«وهددذا
ابتددددداءلددددٌسبالج ٌّددددد،أل ّنددددهجدددداءبددددال ّتجنٌسفددددًثاثددددةألفدددداظ،
وإ ّنمدددداٌحسددددنإذاكددددانبلفظددددٌنوقدددددجدددداءمثلددددهفددددًأشددددعار
ال ّناس،والرّ دئالٌؤت ّمبه» 2
ونجددالبحتدريٌسدتعملمثدلهددذاالضدربمدنالجنداس،قددال
البحتري :
هـورة َما هتع َه هد 3
حه ٌٌِّت َبلسهقٌتمن َمعههـودَةَهدي َغـدَت َمهج َ
قدددددالا مددددددي«:عهدددددديبهدددددامعهدددددودةفغددددددتمعهدددددودة
ماتعهددد،وقددددٌكددونالعهددددمددنال ّتع ههدددد،وٌكددونقولدددهمددا هتع َهددد هد
أيقدنسٌتوهذاٌشبهتجنٌساتأبًتمام» 4

1دٌوانأبًتمام،ص 858
2ا مدي،الموازنة،ص 880
3دٌوانالبحتري،ج:األوّ ل،ص 376
4ا مدي،الموازنة،ص 158
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والتعقٌددددفدددًالمعندددىٌظهدددرجلٌدددافدددًالبٌدددت،والدددذيأ ّداه
إلدددىذلددد التعقٌدددداللّفظدددًحٌدددثتدددراهٌكدددررلفدددظالجنددداسثاثدددة
مرّ اة .
ب ـ الطباق :
ّ
ددددتعملالطبددددداقفدددددًالكددددداملغدددددرضإٌضددددداحالمعندددددى
ٌسد
وتبٌٌنددده،وكثٌدددرامدددا ٌَدددأتًلٌدددؤ ّديوظٌفدددةأبعددددمدددنذلددد ،وال
ّ
دددددتفطنلهددددددذهالوظٌفددددددةإالّالحددددددسّ المرهددددددفالددددددذيهٌكتسددددددب
ٌد
عبرطولالممارسةلل ّشعراألصٌل .
وقدددفا مدددديعنددددتعرٌفدددهاللّغدددويفقدددالهدددو«:مقابلددددة
الحدددرفبضددد ّدهأومددداٌقابدددلالضددد ّد،...ومندددهطدددابقالخٌدددل،
ٌقدددال:طدددابقالفدددرسإذاوقعدددتقدددوائمرجلٌدددهفدددًموقدددعقدددوائم
ٌدٌهفًالمشًأوالعدو» 1
وفدددًاالصدددطاح«:إّنمددداهدددومقابلدددةالشدددًءلمثلدددهالددددذي
هوعلىقدره،فسمّواالمتضا ّدٌنإذاـتقاباـمطابقٌن» 2
تتدددر ّددهدددذهالحل ٌَدددةاللّفظٌدددةفدددًأشدددعارالعدددربأكثدددرمدددن
الجنددداس،إالّأنّ الطبددداقالٌدددؤديعمـدددـلهالجمدددالًفدددًالكدددام،
1الموازنة،ص 830
2مس،ص 835
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إالّإذاروعدددًفٌدددهجاندددباللّفدددظحٌدددثتكدددونألفاظدددامسدددتعذبة
رائقدددة،والبددد ّدللّفدددظأنٌخددددممعنددداهفٌزٌددددمدددنجمالدددهبنظهددداره
وتبٌٌنه؛وألنّ الض ّدتتبٌّنبهاألشٌاء .
تتبدددعا مدددديمدددواطنالجنددداسالحسدددنوالقبدددٌحفدددًشدددعر
أبدددددددًتمدددددددام،ولعدددددددلّاهتمددددددداهبشدددددددعرأبًتمدددددددامأكثدددددددرمدددددددن
شددددعرالبحتري؛لمدددداكددددانأبددددوتمددددامٌتعمّدددددهمددددناسددددتعمالها؛
ولذل كانتتتفاوتلدٌهحسناوقبحا .
أـ الطباق الحسن :
ّ
ومنجمٌلاستعمالصورةالطباقلديأبًتمامقوله :
َنـ َث َرت َفـرٌدَ  َمـدَامعلَم هتن َظم 
هغـرم 1
ـضثقـلالم َ
 َوالدمعه  ٌَحمله َبع َ
فطدددابقأبدددوتمدددامبدددٌن"نثدددرتوتدددنظم"،والنثدددرهدددوتلددد 
الطرٌقددةالتددًتقابددلالددنظمفددًالكتابددة،وهددوفددًاللّغددة«إلقدداء
ددذٌنٌدددالّن
شددًءمتفددرّ ق»2وٌدددلعلددىالكثددرةواالنسددٌاب،اللّ ّ
علددددىحرقدددددةالقلدددددبواألسدددددىعلدددددىفدددددراقالحبٌبدددددة،كمددددداأنّ 

1دٌوانأبًتمام،ص،890وفٌه(:شجو)بدل(ثقل) 
2ابنفارس،مقاٌٌساللّغة،ص 975
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اللّفظتدددٌنالٌخفدددىجمالهمددداوحسدددنهمافدددًالسّدددمعمدددعخ ّفتهمدددا
علىاللّسان .
وقالأبوتمام :
وفالبلَىأس َر َعتفًال هغصنالرطب
جه فه َ
تأب َر َحتمن َ
بالردَ ي َوال َمو َ
خطب
َو َخط َ

1

 ّ
الطبددداقفدددًقولددده(جفدددوف ـالرطدددب)والجدددافهدددوضددد ّد
ّ
مالطبددداقجمددداالفدددً
الرطدددب،فزٌدددادةعلدددىالجمدددالاللّفظدددًقددد ّد
المعندددى،إذندددزولالمدددوتباإلنسدددان،ولحددداقالدددر َديبدددهشدددبٌه
بالجفافٌصٌبالغصنالرّ طبفٌمٌته .
وقالأبوتمام :
يوإن َع ه
ظ َمت 
َقدٌهنع همهللابال َبل َو َ
ضال َقومبالـن َعـم 2
 َو ٌَبـ َتلىهللا َبـع َ
طددددابقأبددددوتمددددامبددددٌنقولددددهٌ(:ددددنعموٌبتلددددً)فكددددممددددن
مبتلددىكددانعلٌددهاالبددتاءنعمددةإذاأ ّديمدداأمددربددهمددنالصددبر
واالحتسددداب،وفدددًالمقابدددلكدددممدددنمهدددن َعمعلٌدددهماكاندددتعلٌددده
ّ
الدددد ِّنعمإالّابددددتاء؛ل ّمددددالددددمٌددددوفّحد ّ
يالطبدددداق
دددقشددددكرها،فددددأ ّد
1دٌوانأبًتمام،ص 103
2مس،ص 897
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جمالٌدددددةفددددددًالمعنددددددى،كمددددداأنّ اللّفظتددددددٌنحسددددددنتانالئقتددددددان
ببعضهما .
لأجمددددلمددددافددددًصددددورةالطبدددداقفددددًالبٌددددتتلدددد 
ولعدددد ّ
العفوٌدددةالتدددًأنشددددبهددداالشددداعربٌتدددهفننددده«:ا ّتفدددقلددده ـأل ّنددده
جاءمنغٌرجهدـأل ّنهحلواأللفاظصحٌحالمعنى» 1
ب ـ الطباق القبٌح :
أـ خروج الطباق عن جماله لعلّة فً اللّفظ والمعنى :
قالأبوتمام :
ضهه 
و َبع ه
 َقدالَ َن َبعضه  َما هترٌ هد َ
،وإ ِّنًبالـن َجاحلَ َـواثـق 2
 َخشن َ
قالأبوتمام :
وح َدههلَم هٌ َبرِّ د 3
لَ َعمريلََقدحهرِّر ه
ضا َء َ
تٌَو َملَقٌهت ههلَواَنال َق َ
الٌخفددددىأثددددرال هكل َفددددةفددددًتوظٌددددفالطبدددداقدونأنٌقدددد ّدم
أيجمددالمدددنجهدددةاللّفدددظأوالمعنددى،فالوصدددولإلدددىال ّنجددداحال
1طهإبراهٌم،تأربال ّنقداألدبً،ص 306
2دٌوانأبًتمام،ص 859
3مس،ص 99
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ٌحتدددداجإالّللوثددددوقبددددال ّنفسلتهددددوننائبدددداتالحٌدددداة؛فددددالمعنىال
ٌحتددددداجإلدددددىتكلّدددددفالطبددددداقلتبٌٌنددددده،كمددددداأنّ اختٌدددددارهألفددددداظ
ّ
الطبددددداقلدددددمٌكدددددنمناسدددددبا،وإنمددددداالدددددذيدعدددددىأباتمددددداملهدددددذا
االسددددتعمالَتَتبددددعهالصددددنعةاللّفظٌددددةفددددًقولدددده"الَ َن َ
...خشددددن"،
وكدددذل فدددًاسدددتعمالهلفدددظ"حدددرّ رتوٌبدددرد"قدددالا مددددي«:
ونحددددوهددددذاممدددداٌكثددددرإنذكرتددددهذهددددبعظددددٌمشددددعرهوسددددقط
وأكثرماعٌبعلٌهمنه» 1
ب ـ خروج الطباق عن جماله لعلّة فً المعنى :
قالأبوتمام :
علَىَنائـللَـ هه َمـس هروق 2
ضاء َ
ٌَقظ َو هه َوأكَثرهالناسإغ َ
قدددالا مددددي«:قولددده(علدددىنائدددللدددهمسدددروق)خطدددأ
ألنّ نائلددددههددددومدددداٌنٌلدددده،فكٌددددفٌكددددونمسددددروقامندددده؟وهددددل
ٌكدددونال َهجدددوهإالّهكدددذاأنٌجعدددلنائلدددهمدددأخوذامنددده؟...وإ ّنمدددا
اعتمددددالمطابقدددةل ّمددداوصدددفهبدددال ّتٌقظجعلدددهممدددنٌسدددرقمندددهإذ
رق»
كانمنشأنالمتٌقظأنالٌغفلحتىٌستتمعلٌهالس ه

1الموازنة،ص 836
2دٌوانأبًتمام،ص 857
3ا مدي،الموازنة،ص 385
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3

ٌطدددابقأبدددوتمدددامبدددٌنلفدددظ"ٌقدددظ"وجملدددة"علدددىنائدددللددده
مسدددروق"التًتددددلعلدددىمعندددىالندددومإذال ّندددائمهدددوالمعددددرض
لل ّسدددرقة،وبطباقدددههدددذاأفسددددالمعندددىإذجعدددلعطٌتدددهالتأخدددذ
مندددهإالّكمددداٌؤخدددذالمدددالالمسدددروقمدددنصددداحبه؛علدددىغٌدددر
رضدددىمنددده،وهدددذااللّفدددظأولددددىبمعندددىالهجدددومندددهبالمدددددح؛
فخرجبذل عنجمالٌةالمعنى .
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المبحث الثاني
جمالية اللّغة
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ٌحدددرصا مدددديفدددًاسدددتعمالألدددـفاظاللّغدددة،علدددىأنتكدددون
مددد ّمٌخددددمالمعندددى،والٌخدددرجبدددهعدددناسدددتعمالالعدددرب،فمدددا
كدددانحقٌقدددةفددداٌسدددتعملفدددًغٌرهدددا،ومددداكدددانمجدددازافدددا
ٌتجدداوزبددهإلددىالحقٌقددة،فاللّغددةموقوفددةعلددىاسددتعمالالعددرب
الٌسوهألحدأنٌتجاوزفٌها .
الص َبا) :
أـ توظٌف لفظ ( َّ
قالأبوتمام :
هوع َها َبٌ َنال ِّ
هـور َهـاأثـاَثـا 1
ص َب
او هدب َ
اوقهـبهولَـ َه َ
َ
َقس َمالــز َمانه ره ب َ
ددظالصددد َبامدددعالقه هبدددولوالددددبهورخطدددأ
اسدددتعمالأبدددًتمددداملفد
َ
فدددًاللّغدددة؛ٌجعدددلالمعندددىغامضدددافهدددوٌددددلعلدددىوجدددودثاثدددة
أندددواامدددنالدددرٌح،ولدددٌسفدددًالبٌدددتإالّنوعددداناثندددان"القهبدددول
صدددبافهدددًنفدددسالقهبدددول،فقولددده":أثلثدددا"،دلّ
والددددبور"،أ ّمددداال ّ
علددددىأ ّنددددهٌرٌدددددثدددداثأنددددواامددددنالددددرّ ٌح«ألنّ الصددددباهددددً
القهبدددول،ولدددٌسبدددٌنأهدددلاللّغدددةوغٌدددرهمفدددًذلددد خددداف»2
فددأخرجالبٌددتعددنجمالٌتددهمدداوقددعفٌددهمددنغلددطفددًاللّغددةمددن
وجهٌن :

1دٌوانأبًتمام،ص 65
2المــوازنة،ص 315
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أوال:فســددددـادالمعنددددى؛الٌعقددددلأنتكددددونالرّ بددددوابددددٌن
الصّباوالقبولوكلٌهمابمعنىالرٌحالمقبلة .
ثانٌددددا:عدددددمتتكددددرّ رالدددددبورمددددرتٌن،ولددددذل لددددمٌجددددوِّ ز
ا مدياستعمالالصبامجازالل ّداللةعلىال هدبهور 
ب ـ توظٌف لفظ (التقرٌب):
قالأبوتمام :
َكاألر َحبًالم َهذكى َسٌره ههالم َهرطى 
و َ
الخ َبب 1
وال َتقرٌبه َ
وال َملعه َ
الـوخ هد َ
 َو َ
قدددالا مددددي«:ولدددٌسالتقرٌدددبمدددنعددددواإلبدددل،وهدددو
فدددًهدددذاالوصدددفمخطددد ،وقددددٌكدددونال ّتقرٌدددبألجنددداسمدددن
الحٌواندددات،والٌكدددونلابدددلوإ ّندددامدددارأٌندددابعٌدددراقد ّ
ددطٌقدددرّ ب
تقرٌبالفرس» 2
لابدددلوالخٌدددلوأندددوااالبهدددائمالمختلفدددة،لكدددلّواحددددمنهدددا
صدددفةخاصدددةفدددًال ّسدددرعةوالمشدددً،وإناشدددتركوافدددًصدددفة
صددددفاتتبدددداٌنوافددددًأخددددري،فتتم ٌّددددزبعضددددهاعددددن
مددددنتلدددد ال ّ
بعدددضفٌمددداتباٌندددتفٌدددهمدددنتلددد الصدددفات،وأبدددوتمدددامجعدددل
1دٌوانأبًتمام،ص 53
2ا مدي،الموازنة،ص 381
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التقرٌددددبالددددذيهددددوصددددفةلعدددددوالخٌلومٌزتددددهللابددددل،وهددددذا
خدددروجبدددالمعنىعدددنجمالٌدددةاللّغدددة،إذلكدددلّشدددًءلقبدددهالدددذيال
ٌجوزتعدٌتهإلىغٌره .
ج ـ توظٌف لفظ ( َب ٌْنَ ):
قالأبوتمام :
َو َمش َهد َبٌ َنحهكمالذلمهن َقطع 
ل 1
صالٌه،أوبح َبالال َموتمهتص ه
 َ
ٌنبها مديإلىشٌئٌن :
ـدددأوال:اسدددتعماللفدددظ"البدددٌن"وهدددومدددناأللفددداظالتدددًتسدددتعمل
مكددددانالوسددددطفددددًجمٌددددعأحوالهددددا؛قددددالا مددددديَ «:و َسد ه
دددطال
ٌحدددلّمحدددلّبدددٌن،وبدددٌنالٌحدددلمحدددلّوسدددطأل ّنددد تقدددولالبئدددر
وسدددطالددددار،والتقدددولالبئدددربدددٌنالددددار،وتقدددولالمدددالبٌنندددا
نصفٌنوالتقولالمالوسطنا» 2

1دٌوانأبًتمام،ص 836
2ا مدي،الموازنة،ص 380
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ـ ه ثانٌهها :جعددلأبددًتمددامالمشددهدوسددطابددٌنالد ّدذلّوحكمددهوهمددا
شددًءواحددد،وهددذاخطددأ،ألنّ الددذلّهددونفسددهحكددم ّ
لفكٌددف
الددذ ّ
ٌَج َعلالمشهدوسطهما؟ .1
الرسم):
دـ توظٌف لفظ ( ّ
قالأبوتمام :
َقد هكن َ
وره سهـوم 2
ت َمعههودابأح َسن َساكن َثـاو َ
وأح َسـندمـ َنة َ
خدددددرجأبوتمدددددامعدددددنجمالٌدددددةاللّغدددددةباسدددددتعمالهلفظدددددة
الرّسددملل ّداللددةعلددىال د ّدارالمعهددودة؛وإ ّنمدداٌدددلفددًاللّغددةعلددى
الدددددارالمهجددددورةالتددددًعفتهدددداالرّ ٌدددداح،ومدددداأبقددددتعلٌهدددداإالّ
آثددارامتفرّ قددةتدددلّعلددىأ ّنهدداكانددتعددامرةأحددداألزمنددة؛قددال
ا مددددي«:والرّ سدددمالٌكدددونرسدددماإالّإذافارقدددهسددداكنوه،ألنّ 
الرّ سمهواألثرالباقًبعدس ّكانه» .3
هـ ـ توظٌف لفظ (األ ٌّم وال ّث ٌّب) :
قالالبحتري :

1ا مدي،الموازنة،ص 184
2دٌوانأبًتمام،ص 887
3الموازنة،ص 369
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َت ه
وب َ
وأٌِّــم 1
الغـ َمام َبٌ َنبكـر َ
عشـ ٌَةجه ٌـ ه َ
علٌَهالرِّ ٌحه هكل َ
شـق َ
قدددالا مددددي«:وهدددذاأٌضددداغلدددطألندددهظدددنّ األٌّدددمهدددً
ّ
الثٌّدددب...فجعلهدددافدددًالبٌدددتضددد ّدالبكدددرواألٌّدددمهدددًالتدددًال
ّ
ددالهللاتعدددالى﴿ َوأَ ْنكِحهههوا ْاألَ ٌَههها َمى
زوجلهدددابكدددراكاندددتأوثٌبددداقد
الصهههههالِحٌِنَ ِمهههههنْ عِ َبهههههادِك ْم َوإِ َمهههههائِك ْم﴾2أرادجدددددلّثنددددداؤه
ِمههههه ْنك ْم َو َّ
اللّدددواتًالأزواجلهدددنّ ،فدددالبكروالثٌّدددبجمٌعددداداخلتدددانتحدددت
األٌِّم،فتكونبكراوتكونثٌّبا،وإ ّنماأرادالثٌّب» 3
غلددددطكثٌددددرمددددنالشددددعراءوالفقهدددداءفددددًاسددددتعماللفددددظ
ّ
هدددًالمدددرأةالثٌّدددبالتدددً
الثٌّدددببمعندددىاألٌّدددم،فددداألٌّمعنددددهم
تددددو ّفًعنهددددازوجهددددا،إالأنّ االسددددتعمالالصددددحٌحللفددددظاأل ٌّددددم
ّ
ددظالثٌدددب،فددداألٌّملفدددظعدددام
ٌندددأيبهددداعدددنالمشددداركةالكلٌّدددةللفد
ٌشدددتر مدددعالثٌدددبفدددًجزئٌدددةواحددددةوهدددًكونهددداامدددرأةال
زوجلهدددا،فقددددتكدددونبكدددرا َك َعابدددافتددددعىأٌّمدددا،وقددددتكدددون
ثٌّبدددامتدددوفىعنهدددازوجهدددا،فددداألٌّمالتصدددلحأنتكدددونضددددا
للبكددددر،وحرصدددداعلددددىجمالٌددددةاللّغددددةوجددددبصددددوناأللفدددداظ

1دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 856
2سورةال ّنور،بعضا ٌةالكرٌمة،رقم 18
3ا مدي،الموازنة،ص 888
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ضدددمنحدددددودهااللّغو ٌّددددةالمعروفددددة؛فدددانتجدددداوزفددددًالتعبٌددددر
بهاعنالمعانًالموضوعةلها .
س َط):
وـ توظٌف لفظ ( َق َ
قالالبحتري :
صافه إنقٌ َلاش َت َرط 
َشرط ًَاإلن َ
صـدٌقـً َمـن َ
ـسـط 1
إذا َقا َل َق َ
 َو َ
قدددالا مددددي«وكدددانٌجدددبأنٌقدددول":أقسدددط"أي:عددددل،
وقسدددط ـبغٌدددرألدددف ـمعنددداهجدددار،قدددالهللاتبدددار وتعدددالى
﴿ َوأَ َّمهههها ا ْل َقاسِ ههههطونَ َف َكههههانوا ل َِج َههههه َّن َم َح َط ًبهههها﴾2وقددددالتعددددالى﴿إِنَّ
ّللا ٌحِب ا ْلم ْقسِ طِ ٌنَ ﴾ 4»3
َّ َ
 إنّمددددد ّمقددددددرّ رهعلمددددداءاللّغددددددةالعربٌدددددة؛قددددددولهم:زٌددددددادة
المبنددددىتدددددلعلددددىزٌددددادةفددددًالمعنددددى،بددددلٌقلددددبالحددددرف
الواحددددمعندددىالكلمدددةإلدددىضددد ّدهبحدددرفواحدددد،ولعدددلّهدددذامدددا
أوقددددعبعددددضالشددددعراءوالك ّتددددابفددددًأغدددداطبٌّنددددةواضددددحة،
1دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 118
2سورةالجن،ا ٌةالكرٌمة،رقم 35
3سورةالمائدة،بعضا ٌةالرٌمة،رقم 08
4الموازنة،ص 888
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وربمدددداتكددددونالكلمددددةعلددددىغٌرمددددرادهم،مثلماحدددددثللبحتددددري
حٌدددثإ ّندددهغلدددطفدددًتوظٌدددفقسدددطمكدددانأقسدددط،فخدددرجعدددن
جمالٌّددةالمعنددىبتوظٌفددهالكلمددةفددًغٌددرمدداوضددعتلددهلغددة،
ف َق َس ه
طبمعنىعدل،وأق َس َطبمعنىظلموجار .
زـ تفرد كل ّ لفظ بمعنى :
 تأسسددددتألفدددداظاللّغددددةالعربٌددددةعلددددىعدددددمالتوافددددقالتددددام
للكلمددددداتفدددددًالمعندددددى،وإندلّأصدددددلبعدددددضالكلمددددداتعلدددددى
معنددىواحددد،فددننّ اشددتقاقاتهوتقلٌباتددهتتفددردبمعنددىٌمٌّددزهعددن
غٌرهمناالشتقاقات ،ولقدعٌبعلىالبحتريفًقوله :
ضمخوه م َهخضبه 1
وم َهوسد
و هم َ
هـضرج َ
وم َ
َ
وم َهرمل َ
فـَم َهجـدل َ
وعلددددددةالبٌددددددتعندددددددبعددددددضالّنقددددددادقولدددددده(مضددددددرّ ج
ومضددد ّم هخومخضدددبه)فهدددًتددددلّعلدددىمعندددىواحددددمشدددتر ،
فددنذاكدددانالموصدددوفشخصددداواحدددداجدددازعطدددفبعضدددهاعلدددى
بعددددض،وإذاكددددانمتعدددد ّددالددددمٌجددددزالعطددددف،والعلّددددةاشددددترا 
الكلماتالثاثةفًمعنىواحد .2

1دٌوانالبحتري،ج:األول،ص 61
2ا مدي،الموازنة،ص 898
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الٌدددريا مدددديفدددًعطدددفالكلمددداتالثاثدددة ـمضدددرّ ج
ضدددب ـبأسدددا،والخروجددداباللّغدددةعدددنجمالٌدددة
ومضدددمّخومخ ّ
المعنددى،سدددواءكددانالموصدددوفواحددداأومتعدددددا،فلكددلّمنهدددا
معنددداهالدددذيٌم ٌّدددزهعدددنغٌدددره«:ولدددٌسبمنكدددر،ألنّ المضدددرّ ج
مددددنالتضددددرٌ وهددددًالحمددددرةالمشددددرقةالتددددًلٌسددددتبقانٌددددة،
والمضدددمّخٌرٌددددبدددهغلدددظالددد ّدموأ ّندددهفدددًمتاندددةالطٌدددبالدددذي
ضددددبهكمدددداٌخضددددب
ضددددبأرادأنّ الدددد ّدمخ ّ
ٌتضددددمّخبدددده،والمخ ّ
بالح ّندددداء،ففددددًكددددلّلفظددددةمددددالددددٌسفددددًاألخددددري،وإنكانددددت
الحمدددرةقددددشدددملتالجمٌدددع»1وقددددٌدددرادمدددنهدددذهاألوصددداف
بٌدددانزمدددنالقتدددل،فٌددددلّكدددلوصدددفمنهددداعلدددىزمدددنمحددد ّدد
«وألنّ المضدددددرّ جٌجدددددوزأنٌكدددددونأرادبدددددهطدددددراوةالددددد ّدمأي
مددنهمحدددٌثعهدددبالقتددل،والمضددمّخمددنقدددخثددرعلٌددهالدد ّدم،
كددددأنّ قتلددددهقدددددتقدددد ّدمقبددددلا خددددروالمخضددددبٌجددددوزأنٌكددددون
مضددددىلقتلددددهٌددددومأوأكثددددر»2فاللّغددددةالعربٌددددةأوسددددعمددددنأن
تشتر ألفاظهافًمعنىواحد .


1ا مدي،الموازنة،ص 898
2ا مدي،الموازنة،ص 898
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المبحث الثالث
والصرفية
الجمالية النّحوية ّ
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الٌقدددددلالددددد ّدرسالّنحدددددويأهمٌدددددةعدددددنالددددد ّدرساللّغدددددوي
صدددحٌحمدددنالكدددامٌ،نددداقش
والباغدددًللوصدددولإلدددىالمعندددىال ّ
ا مدددديمخالفٌددده؛وٌظهدددربراعدددةوتم ّكندددافدددًتصدددرٌفالبٌدددت
لفظدددداومعنددددىعلددددىالمددددذهبالنحددددوياألرجددددح،فٌجمددددعبددددٌن
القواعددددددالنحوٌدددددةومددددداٌرجّ حدددددهال ّسدددددٌاقمنهدددددا،وتدددددراهحدددددٌن
سسددداجمالٌدددة
ددتأ ه ه
مناقشدددتهلمخالفٌدددهٌهددددممددداعلٌدددهعوّ لدددوا،وٌثبد 
نحوٌددددةفددددًتأوٌددددلالشددددعرتراهددددامتفرّ قددددةفددددًأبددددوابكتابدددده
الموازنة .
ومنتل األسس :
أـ عدم جوازحذف المضاف ،إالّ بقرٌنة :
إنّ منأقسامالمعرفةاإلضافة،وحتىتدت ّمغاٌدةاإلضدافة ـ
إزالدةاإلبهدام ـٌ،جدبعددمفصدلالمضدافعدنالمضدافإلٌده،
وإنفصددلبٌنهمدداالٌدددلالمضددافعلددىالمضددافإلٌدده،وبال ّتددالً
ٌزولعنهالتعرٌفوٌصٌرإلىاإلبهاموالعموم،قالأبوتمام :
ًعاجلمنآجل َبدَل 
انف َ
لَـو َك َ
ل 1
ًوعـدهمنرفده َبدَ ه
انف َ
لَـ َك َ

1دٌوانأبًتمام،ص 835
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قدددالا مددددي«:وبعدددد؛فلدددوأرادماظننتدددهوذهبدددتإلٌددده ـ
وذلدد لددٌسبمعلددوموالفددًالبٌددتعلٌددهدلٌددل ـلددمٌلتفددتإلددى
إرادتددده،أل ّنددد إذافصدددلتاإلضدددافةمدددنعاجدددلقدددولأوعاجدددل
فعدددلففرّ قددددتبددددٌنالمضددددافوالمضدددافإلٌددددهلددددمٌدددددلّأحدددددهما
علددددىا خددددرألنّ لفظددددةآجددددلالتدددددلّعلددددى"آجددددلفعددددل"وال
ٌددددالنأٌضددداعلدددىشدددًءمضدددمر»،1وٌستشدددهدا مدددديعلدددى
مدداذهدددببقولدده«:أالتدددريأنّ األصدددمعًأنكددرعلدددىذيالرمدددة
قولهٌ:صفالوَت َر :
َ
َكأَنههفًن ٌَاطال َقوسحهلقهو هم 2
فقدددال:حلقدددوممددداذا؟إذكدددانٌجدددبأنٌقدددول:حلقدددومطدددائر،أو
حلقدددومقطددداة،أوغٌرهمددداممددداٌشدددبهالدددوترفدددًال ّدقدددة،وإالّفقدددد
ٌكدددددونالحلقدددددومحلقدددددومفٌدددددل،أوحلقدددددومبعٌدددددر،وهدددددذامدددددن
األصدددمعًإنكدددارصدددحٌح،وإنكدددانالٌلدددزمذاالرّ مدددةفٌدددهمدددا
ٌلدددزمأبددداتمدددام،ألنّ العدددربالتشدددبّهالدددوترإالّبحلقدددومالطدددائر
» 3

1الموازنة،ص 350
2دٌوانذيالرّمة،ص،863وصدرالبٌتٌَ :ؤه و هدمن َمتن َها َمتن َو ٌَجذ هب هه 
3ا مدي،الموازنة،ص 350
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الٌمكدددنللمتل ّقدددًأنٌحمّدددللفدددظالبٌدددتأكثدددرمدددنظددداهره
بدددلٌوقدددففدددًالبٌدددتعنددددحددددودألفاظددده،فلفدددظعاجدددلوآجدددل
مضدددافانحدددذفالمضدددافمنهمدددا،فوقعددداموقدددعالنكدددرةالٌمكدددن
لالبٌددددتعلددددىأ ّنددددهٌرٌدددددتفضددددٌلا جددددل
تحدٌدددددمعناهمددددا،فددددد ّ
علددددددىالعاجددددددلوهددددددذاالمعنددددددىمخددددددالفلمدددددداعلٌددددددهالندددددداس
«والعاجدددلأبدددداهدددوالمطلدددوبوالمرغدددوبفٌددده،ح ّتدددىإنّ قلٌلَددده
ٌددؤثرعلددىكثٌددرا جددل...فعاجددلالخٌددرخٌددرمددنآجلدده،كمددا
أنّ عاجدددلال ّشدددرشدددرمدددنآجلددده،ألنّ العاجدددلشدددًءقددددوقدددع:
إنكدددانخٌدددرافقددددحصدددلنفعددده،أوشدددرّ افقددددتعجّ دددلضدددرره،
وآجددلالخٌددرٌخشددى َفو هتدده،وربمدداوقددعاإلخفدداقمندده،كمدداأنّ 
آجدددلال ّشدددرٌرجدددىزوالددده،وربّمدددالدددمٌقدددع،فكٌدددفالٌكدددون
العاجلبدالأوخلفامنا جل؟» 1
ومددداحمدددلأبددداتمدددامعلدددىذلددد إالّاإلسترسدددالفدددًالمددددح
وإرادةأنّ آجدددلعط ٌّدددةالممددددوحمحققدددةكعاجدددلقولددده«:إ ّنمدددا
أرادأنّ هدددددذاالممددددددوحٌقدددددٌموعددددددهلصدددددحتهمقدددددامعطٌّتددددده،
وأحددبّ اإلغددراقعلددىرسددمه،فأخطددأفددًتمثٌددلمد ّ
دامثددلبددذكر
العاجدددددلوا جدددددلأل ّندددددهأطلدددددقالقدددددولعمومددددداالٌددددددلّعلدددددى

1ا مدي،الموازنة،ص 350
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الخصددددوص»1لقدددددأ ّديحددددذفالمضددددافمددددنكلمتددددًعاجددددل
وآجلإلىعمومورّ ثالبٌتإبهاماوغموضاأفقدهجمالٌته .
لسٌاق فً إبانة اإلعراب :
ب ـ وظٌفة ا ّ
قالالبحتري :
مٌلهواإلَىالدار َمنلٌَلَى هن َحٌٌِّ َها 
اعن َبعضأهلٌ َها 2
و َنسألهـ َه َ
 َن َعـم َ
قدددالا مددددي«:وقدددالالبحتدددريفدددًبٌتدددهنحٌٌهددداواألجدددود
نحٌّهدداجزمدداأل ّنددهجددواباألمددر،وقدددٌكددوننحٌٌهددارفعدداعلددى
الحالوالجوابههناأجودمنالحال» 3
ٌدددرجحا مدددديالجدددزمفدددً(نحٌٌّهدددا)علدددىالرّ فدددعللحدددال،
وإنكدددانرفدددعالفعدددل ـألجدددلإعدددرابالجملدددةحاالدددـسددددائغا
وممكندددا؛لكدددنسدددٌاقالجملدددةٌقدددوِّياعتمدددادالجدددزمإعرابددداأوّ ال؛
لتقددد ّدمفعدددلاألمدددرفجزمددده(نحٌٌهدددا)لتقدددعموقدددعالجدددوابالدددذي
ٌددددعواإلٌدددهسدددٌاقالجملدددةاألمرٌدددة؛وٌتأكددددهندددافاعلٌدددةال ّسدددٌاق

1ا مدي،الموازنة،ص 355
2دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 118
3الموازنة،ص 886

178

و هبعدددددهالجمددددالًفددددًتحدٌددددداإلعددددرابوبال ّتددددالًالوصددددولإلددددى
المعنى .
ج ـ جمالٌة "أل" التعرٌف :
قالالبحتري :
اومهـلِّ َ
ٌنهللا هدم َ
والـد َوا َما 1
تلَ َنا َسلٌم
ٌـتالساَ َمـ َة َ
َ
أم َ
تدددوه ّمبعدددضال ّنقدددادوقدددواالبحتدددريفدددًسدددوءالتقسدددٌم
فظ ّندددواأنّ قولددده":دمدددتلنددداسدددلٌما"هدددوقولددده"ملٌّدددتال ّسدددامة
والدددددد ّدواما"،ولددددددٌسكددددددذل فاسددددددتعمالاأللددددددفوالدددددداّمفددددددً
"ال ّسددددددامةوالدددددد ّدوام"،بعددددددثفٌهدددددداجمالٌددددددةفددددددًالمعنددددددىإذ
أصدددددبحتمدددددنأسدددددماءالجدددددنسالتدددددًتفٌدددددداسدددددتغراقاالسدددددم
للمسدددمّى؛قدددالا مددددي...«:بدددلالقسدددمةصدددحٌحة،أل ّندددهلددد ّم
تقدددد ّدمذكددددرال ّسددددامةوالدددد ّدوامفددددًأوّ لالبٌددددتقددددالفددددًعجددددزه
(وملٌّدددددتال ّسدددددامةوالددددد ّدواما)أيأدٌمدددددتلددددد تلددددد ال ّسدددددامة
وكدددذل الددد ّدوام...ذلدددد بدددذكرالسّدددامةوفٌهددددااأللدددفوالدددداّم،
أل ّنهددااسددمجددنس»2فددزاد ـأل ـالتعرٌددفمددنتأكٌدددالمعنددى؛
إذتستعملالستغراقالجنسلجمٌعأفراده .

1دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 885
2الموازنة،ص 890
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عجب :
د ـ تخصٌص العموم بال ّت ّ
قالالبحتري :
أر َكال َهجرلَمٌهر َحم هم َعذ هبهه 
لَم َ
الح َسد 1
الوصللَم ٌَع َتمدمهع َطاههب َ
 َو َ
قدددالا مددددي«:وذلددد أنّ البحتدددريلدددمٌدددردبقولددده(لدددم
ّ
دددددرحممعذبدددددده)جددددددنسالهجددددددروالجددددددنس
أركددددددالهجرلددددددمٌد
الوصدددددل،فٌخدددددرجالكددددداممخدددددرجالعمدددددوملكدددددلّهجدددددروكدددددلّ
دداسالددد ّدٌنارهوالددد ّدرهم،وإ ّنمددداأراد(
وصدددل،كمددداٌقدددالأهلددد الند َ
ّ
ددرحممعذبددده)أيكدددالهجرالدددذيهدددذهحالددده
لدددمأركدددالهجرلدددمٌد
» 2
تعارفدددتالعدددربعلدددىوصدددفمدددنهجدددرهحبٌبدددهبدددالمرحوم
أمددددداالدددددذيٌصدددددلهحبٌبدددددهفمغبدددددوطومحسدددددود،وظددددداهربٌدددددت
البحتدددريٌدددوحًبخدددافذلددد ؛إذأخدددرجلفدددظالهجدددروالوصدددل
مخدددرجالعمدددوم؛وٌكددددونالبحتدددريقددددأخطددددأجمالٌدددةالوصددددف
ولدددمٌصدددبالمعندددىالصدددحٌح،إالّأنّ للمعندددىجهدددةصدددواب؛إذا
صصددده
أهخدددرجعلدددىأنّ العمدددومقددددوردعلدددىجهدددةالتعجدددبفخ ّ
1دٌوانالبحتري،ج:األول 378،
2الموازنة،ص 896،895

180

فٌكدددونالبحتدددريإ ّنمددداقصددددحالدددةخاصدددةمدددنالهجدددروالوصدددل
الٌرحموالٌحسدصاحبهاولمٌردعمومالهجروالوصل .
هـ ـ الكناٌة عن محذوف:
قالالبحتري :
هعنال هعلَى 
َفتىلَم ٌَملبالنفسمنه َ
إلَ َ
ىغـٌر َها َشـًءسواههمهمٌله َها 1
قدددالا مددددي«:والتجدددوزالكناٌدددةعدددنغٌدددرمدددذكورفدددً
مثدددلهدددذا،فكدددذل الٌجدددوزفدددًالبٌدددت(شدددًءسدددواهممٌلهدددا)
وهددددوٌرٌدددددشددددًءنفددددسسددددواهممٌلهددددا،ألنّ الهدددداءفددددًقولدددده
ممٌلهدداكناٌددةعددنال د ّنفسفدداٌجددوزإسددقاطال د ّنفس...ث د ّمقددال(
سددددواهممٌلهددددا)علددددىاالبتددددداءوالخبددددر،أيلكددددنسددددواهمددددن
ال ّندداسممٌلهددافأضددمرلكددنوهددذاسددائغ...فددننسددلمالبٌددتمددن
عٌدددباللّحدددن،لدددمٌسدددلممدددنعٌدددبال ّتع ّسدددفولسدددتأعدددرفبٌتدددا
تعسّففًنظمهغٌرهذا» 2
األصدددددلفدددددًالكددددداماإلباندددددةوالظهدددددور،وإنّ ال ّتكنٌدددددةأو
عدددودالضدددمٌرعلدددىغٌدددرمدددذكور،م ّمددداٌقددددحفدددًهدددذااألصدددل
1الٌوجدفًالدٌوان،وأثبتها مديفًالموازنة،ص 155
2الموازنة،ص 153
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والهددداءفدددًقولدددهممٌلهددداعائددددةعلدددىمحدددذوفتقددددٌره(نفدددس
سدددواهممٌلهدددا)فحدددذف(نفدددس)مدددنالكدددامم ّمددداٌخدددلبدددالمعنى
وٌبهمهوٌخرجبهعنجمالٌةالوضوح .
وحددددددذفالبحتددددددري(لكددددددن)مددددددنقولدددددده(سددددددواهممٌلهددددددا)
واألصدددل(لكدددنسدددواهممٌلهدددا)هوجدددائزفدددًاللّغدددةوهدددوممدددا
تعارفعلٌهالعربفًأشعارهم .
وـ جمالٌة الحذف :
ٌددريالمتأمددلفدددًبددابالحددذفومددداٌنطددويعلٌددهمدددن
االختصددددارفددددًاللّفددددظمددددعاسددددتكمالالمعنددددى،أ ّنددددهالٌتعدددد ّدي
حددددودجمالٌدددةالشدددكلاللّغدددوي،ولقددددأولدددىال ّنقدددادالعدددربهدددـته
المسدددألةإهتمامددداكبٌددددرا،لمددداٌحملدددههددددذااألسدددلوبمدددنداللددددة
إٌحائٌددددةعلددددىالشددددعورالعاطفًالمتدددددفق،والتددددًتعجددددزالجملددددة
اللّغوٌةعنأدائه؛فٌؤ ّدٌهالحذف .
قدددالا مددددي«:والحدددذفلعمدددريكثٌدددرفدددًكدددامالعدددرب
إذاكدددانالمحدددذوفم ّمددداتددددلّعلٌدددهجملدددةالكدددام،قدددالهللاعد ّ
ددز
هههق َّ
وجددددلّ﴿أَ َولَهههه ْم ٌَ َت َف َّكههههروا فِههههً أَ ْنفسِ هههه ِه ْم َمهههها َخلَه َ
سهههه َم َاوا ِ
ت
ّللا ال َّ
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سههه ًّمى﴾1أرادهللاعد ّ
ددز
ض َو َمههها َب ٌْ َنه َمههها إِ َّال ِبههها ْل َح ةق َوأَ َجهههل م َ
َو ْاألَ ْر َ
وجددلّأولددمٌتف ّكددروافٌعلمددواأ ّنددهمدداخلددقذلدد إالّ
ّ
بددالحق،أولددم
ٌتف ّكروافٌقولواأوأشباهذل كثٌر» 2
فالحدددددددذفأسدددددددلوبمدددددددنأسدددددددالٌبالعدددددددرب،وطرٌقدددددددة
مدددددنطرائدددددقكامهددددداٌشدددددهدلجمالدددددهالددددد ّنصالقرآندددددً،فقدددددد
وردالحددددددذففٌددددددهكثٌرا؛واعتبددددددرهمددددددنتكلّددددددمفددددددًباغددددددة
القددددددرآنالكددددددرٌمركنددددددامددددددنأركانهدددددداٌدددددددلّعلددددددىإعجدددددداز
القدددددددرآن؛وٌعلّدددددددلبعدددددددضاللّغدددددددوٌٌنلجدددددددوءالعدددددددربإلدددددددى
الحدددددددذف؛أل ّنددددددده«ٌكثدددددددرفدددددددًكامهدددددددممددددددداٌسدددددددتثقلون،
فحدددددذفوابعضددددداوأقدددددرّ وابعضددددداعلدددددىضدددددربمدددددنالتعدددددادل،
ولمٌجٌئوابهعلىال ّتماملئاٌكثرماٌستثقلون» 3
إالأ ّندددهلددددٌسكددددلّحددددذفوقددددعفددددًالكدددداماعتبرعنصددددرا
جمالٌدددافكثٌدددرامدددا هٌفسددد هدالمعندددىال ّتكلّدددففٌددده،فقددددر ّدا مددددي
بٌتأبًتماموأسقطمعناه؛لمافٌهمنتكلّفالحذف 
قالأبوتمام :
1سورةالروم،بعضا ٌةالكرٌمة،رقم 8
2ا مدي،الموازنةص 353
3أبدددوالفدددتحعثمدددانابدددنج ّندددً،المنصدددف،تدددح:إبدددراهٌممصدددطفى،
ّ
دددددهللاأمدددددٌن،مصدددددر،شدددددركةالبدددددايالحلبدددددًوأوالده،ط:األولدددددى
عبد
3171هـ3950،م،ج:الثانً،ص 899
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جهرعا 
رهنلَم ٌَ هذق َ
ٌَدَ يل َمن َشا َء َ
ل 1
وال َع َس ه
دَري َماالصابه َ
اح َتٌ َ َ
ر َ
من َ
قددالا مدددي«:لفددظهددذاالبٌددتمبنددًعلددىفسدداد،لكثددرة
مدددافٌدددهمدددنالحدددذففكأ ّندددهأرادبقولددده(ٌدددديّ لمدددنشددداءرهدددن)
أيأصددددافحهوأباٌعددددهمعاقدددددةأومراهنددددةإنكددددانمددددنلددددمٌددددذق
صددددابوالعسددددلومثددددلهددددذاال
جرعددددامددددنراحتٌدددد دريمدددداال ّ
ٌسددددوه،أل ّنددددهحددددذف(إن)التددددًتدددددخللل ّشددددرط،والٌجددددوز
حددددذفهاأل ّنهدددداإذاحددددذفتسددددقطمعنددددىال ّشددددرط،وحددددذف(مددددن)
وهددددًاالسددددمالددددذيصددددلته(لددددمٌددددذق)فاختددددلّالبٌددددتوأشددددكل
معناه» 2
لددمٌلتددزمأبددوتمددامحدددودالحددذف،وخددرق َنظدد َمالكددامبمددا
تجدددداوزهمددددنإسددددقاطلقواعدددددالنحددددو،فحددددذفمددددالددددٌسحقهدددده
الحددددددذف،وهددددددوحددددددرفال ّشددددددرط"إن"واالسددددددمالموصددددددول
"مددن"فأسددقطجمالٌددةالمعنددىوخددرجبددالكامإلددىاإلبهددام،فدددا
ٌصدددلالمدددتكل ّمإلدددىالمدددرادإالّإذاتع ّسدددفال ّتأوٌدددل،ولدددذل كدددان
مددنشددرطالحددذفتو ّفرالقرٌنددةالتددًتدددلّعلددىالمحددذوفسددواء
أكانتلفظٌةأوسٌاقٌة .
1دٌوانأبًتمام،ص 835
2ا مدي،الموازنة،ص 355
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ي ـ جمالٌة االستفهام:
قالأبوتمام :
خطً 
ان َمس َ
ىإذا َك َ
ض َ
ٌت َو َهلأر َ
َرض ه
ـر 1
ضـا َمنلَ ههاألم ه
ناألمر َمافٌهر َ
م َ
خدددرجأبدددوتمدددامعدددنجمالٌدددةالمعندددىباسدددتعمالهاالسدددتفهام
مدددعفعدددلٌدددرادمندددهالنفدددً،قدددالا مددددي«:فقولدددهفدددًالبٌدددت
(وهدددلأرضدددى)تقرٌدددرلفعدددلٌنفٌدددهعدددننفسددده،وهدددوالرّ ضدددا،
كمدداٌقدددولالقائددل:وهدددلٌمكننددًالمقدددامعلددىهدددذهالحدددال؟أي:
ّ
علددىالددذل؟وهددلٌددرويزٌددد؟
الٌمكننددً،وهددلٌصددبرالحددرّ
أوهددلٌشددبععمددرو؟وهددذهأفعددالمعناهدداال ّنفددً؛وقولدده(وهددل
أرضددددى)إ ّنمدددداهددددونفددددًللرّ ضددددى،فصددددارالمعنددددىولسددددت
أرضدددى؛إذاكدددانالدددذيٌسدددخطنًمدددافٌدددهرضدددامدددنلدددهاألمدددر
أيرضاهللاتعالى؛وهذاخطأمنهفاحش» 2
اسدددتعملأبدددوتمددداماالسدددتفهامفدددًغٌدددرالموضدددعالمناسدددب
لددده،فخدددرجبدددالمعنىإلدددىالفحدددشوالخطدددأ،فبتوظٌفدددهلاسدددتفهام

1دٌوانأبًتمام،ص 081
2الموازنة،ص 366
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ط ههمدددناألحكدددامالتدددًرضدددٌهالندددا
خ ه
هٌقدددرب َعددددَمالرّ ضدددام ّمددداٌَسددد َ
منلهاألمروهوالشاراالحكٌم .
ٌعتبدددرهدددذاالددد ّنصإشدددارةمدددنا مدددديلمذهبدددها ّتجددداهتلددد 
ال ّتجددددداوزاتفدددددًالمعدددددانً،وعددددددماعتبدددددارمددددداهدددددومحظدددددور
شددددرعا،وقدددددشدددد ّددكثٌددددرمددددنال ّنقددددادعلددددىااللتددددزاماالخاقددددً
ورأواأنّ المعددددانًأوسددددعمددددنأنتضددددٌقبال ّشدددداعرفددددٌمسّ بهددددا
حدودال ّشرا،وهذاماأخرجأباتمامعنجمالٌةالمعنى .
جمالٌةالصرف :
قالأبوتمام :
َع َفتأربهعه الحاتألربهعالمهلد 
ل هكلِّ َهضٌمال َكشحمهعر َبةال َق ِّد 1
وقدددعأبدددوتمدددامفدددًبعدددضالتجددداوزاتالصدددرفٌة؛إذجمدددع
أملددددودوهددددوال ّندددداعمعلددددىالمهلددددد؛قددددالا مدددددي«:وأهملهددددودال
ٌجمععلىمهلدوإ ّنماهوجمعأَملَد» 2
قالأبوتمام :
1دٌوانأبًتمام،ص 381
2الموازنة،ص 189
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اعةمن َباس 
س َ
َمافًوه قهـوف َ َ
 َنـقضًحه قه َ
ـوقاألَربهعاألَد َراس 1
قدددالا مددددي«:وقولدددهاألدراسجمدددعدارس،وقلّمددداٌجمدددع
فاعلعلىأفعال،ومنهشاهدوأشهاد،وماجدوأمجاد،وصاحب
وأصحاب» 2
ٌعتبددرا مددديالخددروجعددنقواعدددالصددرفومفارقتهدداعلددةتفقددد
ال ّنصجمالدهوقوتدهوٌجعلدهمددعاةلنقددالشداعر فمراعداةقواعدد
الصرفعندهدلٌلعلىجودةال ّنصالشعري .







1دٌوانأبًتمام،ص،368وفٌه(ذمام)مكان(حقوق) 
2الموازنة،ص 136
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الرابع
المبحث ّ
جمالية النّظم
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سدددددبقا مدددددديكثٌدددددرامدددددنال ّنقدددددادإلدددددىالتنبٌدددددهعلدددددى
جمالٌدددةالددد ّنظم،ودورهالف ّعدددالفدددًإٌصدددالالمعندددىإلدددىال ّسدددامع،
فلدددٌسالكدددامعلدددىأيّ حدددالاجتمعدددتألفاظدددهتتح ّقدددقمندددهالغاٌدددة
المرجدددددوّ ةمدددددنإٌصدددددالالمعندددددى،كمددددداأنّ سدددددبٌلالددددد ّنظملدددددٌس
االهتمدددددددامبالجاندددددددبال ّشدددددددكلًللكلمدددددددةدونمراعددددددداةال ّسدددددددٌاق
الخدددارجًلتركٌدددبالكدددام،فدددـا مديٌدددري«:أنّ المعدددانًإذا
وقعدددددتألفاظهدددددافدددددًمواقعهدددددا،وجددددداءتالكلمدددددةمدددددعأختهدددددا
المشدددداكلةلهددددا،التددددًتقتضددددًأنتجاورهددددابمعناهدددداإ ّمدددداعلددددى
اال ّتفددداقوالتضدددا ّد،حسدددبماتوجّ هدددهقسدددمةالكددداموأكثدددرال ّشدددعر
الجٌّدهذهسبٌله» 1
سدددبقا مدددديالنقدددادإلدددىاإلشدددارةإلدددىجمالٌدددةالددد ّنظم،فلٌسدددت
المز ٌّدددةراجعدددةللّفدددظدونالمعندددى،كمددداأنّ المعدددانًالتسدددتغنً
عددنصددورةاللّفددظالحسددنالتددًتخدددمها،إ ّنمدداال ّشددأنفددًاأللفدداظ
إذاوقعدددددتموقعهددددداالصّدددددحٌحمدددددنالكدددددام،واقتضدددددتحدددددال
تجاورهددداالمعندددىالمرغدددوبإٌصددداله؛إ ّمددداعلدددىسدددبٌلال ّتضدددا ّد
أوال ّترادف .
إنّ أكثدددرمددداٌفسددددجمالٌدددةالددد ّنظموٌمد ّ
ددزقأركدددانالبٌدددت،
فددداتدددراهوحددددةمتماسدددكة،-هدددوالمعاضدددلةو«هدددًمداخلدددة1الموازنة،ص 885
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الكددددامبعضددددهفددددًبعددددضوركددددوببعضددددهلددددبعض»1وتكددددون
ّ
الحشددوالزائدددعددنالغاٌددة؛بندخددالمدداالٌلٌددقمددناأللفدداظفددً
ب
نظددددمالكددددام؛ألجددددلالوصددددولإلددددىبعددددضالمح ّسددددناتاللّفظٌددددة
كالطبددداقوالجنددداس،وإذاكدددانجمدددالالددد ّنظمٌكمدددنفدددًوضدددوح
ال ّداللدددةوبٌدددانالمعندددى،فدددننّ المعاضدددلةسدددببالغمدددوضوخفددداء
ال ّداللةوبعدالفائدة،ومنصورالمعاضلة :
أـ التعقٌد اللفظً :
قالأبوتمام :
انالص َفا َءأب َ
انالز َمانه أخا 
خ َ
َخ َ
 َعـنهه َفلَم ٌَ َت َخونجس همههال َك َم هد 2
قددالا مدددي«:ومدداأقددبحمددااعتمدددهم دنإدخددالألف داظفددً
البٌددتمددنأجددلمدداٌشددبههاوهددو(خددانوخددانوٌتخددوّ ن)وقولدده
(أبوأخددا)،فددنذاتأمّلددتالمعنددى ـمددعمدداأفسدددهمددناللّفددظ ـلددم

1ا مدي،الموازنة،ص 838
2دٌوانأبًتمام،ص،158والبٌتفٌه :
انالص َفا َءأب َ
انالز َمانه لَههأخا َفلَم ٌَ َت َخونجسمهههال َك َم َدا 
خ َ
َخ َ
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صدددفاءأب
تجددددلدددهحددداوة،والكبٌدددرفائددددة،أل ّندددهٌرٌددددخدددانال ّ
ّ
خانالزمانأخامنأجلهذالمٌتخوّ نجسمهالكمد» 1
ٌظهدددربوضدددوحتكلّدددفأبدددًتمدددامفدددًحشدددوالبٌدددتبألفددداظ
مددددنجددددنسواحددددد،لٌد ّ
الّأنّ هددددذاال ّتجددددانس
دددؤثرفددددًال ّسددددامع،إ 
المبدددالغفٌددده،لدددمٌقدددففحشدددهعنددددحددددوداللّفدددظ،بد ّ
ددلأثدددرفدددً
المعنددددى،حٌددددثالفائدددددةترجددددىمددددنتلدددد األلفدددداظمددددنجهددددة
المعنىإالتكلٌفالسامعال ّتفكٌرفًالمعنى .
وقالأبوتمام :
جلدي 2
أذلعزَت َ
ً،و َ
َ
صَباَبت
شردٌََو َملَهويلَهوهههبـ َ
ٌَاٌَو َم َ
قدددالا مددددي«:فهدددذهاأللفددداظإلدددىقولددده(بصدددبابتً)كأ ّنددده
سلس دلةمددنشدد ّدةتعلّددقبعضددهابددبعض،وقدددكددانأٌضددااسددتغنى
عدددنذكدددرالٌدددومفدددًقولددده(ٌدددوملهدددوي)ألنّ ال ّتشدددرّدإ ّنمددداهدددو
واقدددعبلهدددوهفلدددوقدددال(ٌددداٌدددومشدددرّ دلهدددوي)لكدددانأصدددحّفدددً
المعنددىمددنقولدده(ٌدداٌددومشددرّ دٌددوملهددوي)وأقددربفددًاللّفددظ
فجددداءبدددالٌومالثدددانًمدددنأجدددلالٌدددوماألوّ ل،وبددداللّهوالثدددانًمدددن

1ا مدي،الموازنة 839،838،
2دٌوانأبًتمام،ص 357
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أجدددلاللّهدددوالدددذيقبلددده...،واللفدددظأولدددىبالمعاضدددلةمدددنهدددذه
األلفاظ» 1
أرادأبدددوتمدددامأنٌطٌدددلمدددندائدددرةألفددداظالبٌدددت،فدددراح
ٌددددرجفدددًالبٌدددتمدددناأللفددداظمددداالٌخددددمالمعندددى،فهدددوٌكدددرّر
اللّفدددظوالمعندددىواحدددد؛فقولددده"شدددرّ د"هدددونفسددده"ٌدددوملهدددوه"
فأضدددافلفدددظالٌدددوممدددنأجدددلأنٌقابلدددهبدددالٌوماألوّ لولدددوحذفددده
لمددداضدددرّ المعندددى،وجددداءبددداللّهوالثدددانًألجدددلاللّهدددواألوّ لولدددم
ٌضدددفالثدددانًلددد وّ لأيّ معندددىجدٌدددد،وكأ ّندددهتكرٌدددرأللفددداظ
مننفسالمعنى .
تتعلّدددقألفددداظصددددرالبٌدددتبعضدددهابدددبعضتعلّقددداكبٌدددرا،
إالأنّ هدددذاالتعلدددقالٌمد ّ
ددتبدددأيصدددلةللباغدددة،إ ّنمددداهدددوتعلّدددق
مدددؤداهاللّفدددظفقدددط،فدددافائددددةترجدددىمدددنجهدددةالمعندددى،وهندددا
ٌكمدددنالفدددرقبدددٌنال ّتعلّدددقالباغدددًل لفددداظوال ّتعلّدددقالدددذيٌدددراد
منددهالمعاضددلةفقددط،فلددٌسدائمدداتعلّددقاأللفدداظبعضددهابددبعض
ٌدددؤ ّديبعددددهاالجمدددالًالمندددوطبهدددا؛ٌقدددولا مدددديمفرّقدددابدددٌن
األمددددرٌنومبٌّنددددامدددددواطنالجمددددالفدددددًتعلّددددقاأللفددددداظ...«:
وإ ّنمددداأرادواالمعدددانًإذاوقعدددتألفاظهدددافدددًمواقعهددداوجددداءت
الكلمددددةمددددعأختهدددداالمشدددداكلةلهددددا،التددددًتقتضددددًأنتجاوهددددا
1ا مدي،الموازنة،ص 839
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بمعناهددا:إمّدداعلددىاال ّتفددداق،أوالتضدداد،حسددبماتوجبددهقسدددمة
الكام،وأكثرال ّشعرالجٌّدهذهسبٌله» 1
قالأبوتمام :
َت َن َاو َلال َفو َ
تأٌديال َموت َقاد َرة 
 َإذا َتـ َن َاو َل َسـٌـفـامـن هه هم َب َ
ل 2
ــطـ ه
قدددالا مددددي«:و(الفدددوت)هدددوال ّنجددداة،أيحدددالالمدددوت
دونال ّنجددداة،وهدددذاصدددحٌحمسدددتقٌم،فقدددالهدددو(تنددداولالفدددوت
أٌدددددديالمدددددوت)وهدددددذامحدددددال،ألنّ النجددددداةالتتناولهددددداٌددددد هد
المددوت،والتصدددلإلٌهدددا،وإالّلددمتكدددننجددداة،وهددذامدددنتعقٌدددده
الددذيٌخرجددهإلددىالخطددأ،وإ ّنمدداقصدددإلددىازدواجالكددامفددً
الفددددوتوالمددددوت،ولددددمٌتأمددددلالمعنددددى»3فالددددذيأخددددرجأبددددا
تمددامعددنجمالٌددةالمعنددى،قصدددهإلددىالحصددولعلددىالصّددورة
اللّفظٌدددة ـالجندددـاس ـدونمراعددداةتغ ٌّدددرالمعندددىبسدددببهدددذا
المحسناللّفظًالذيقلبالمعنىإلىالضّد .


1ا مدي،الموازنة،ص 885
2دٌوانأبًتمام،ص 836
3الموازنة،ص 386
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ب ـ الحــشو :
قالالبحتري :
و َهاطلهه 
اسحالس َحاب َ
ىرب َع َه َ
َسـ َق َ
 َوإنلَمٌ َهخـبِّـرآنفا َمنٌهسـاَئلهه 1
ددتردئالعجه دددزمدددنأجدددلقولددده
قدددالا مددددي«:وهدددذاالبٌد
َ
آنفاأل ّنهحشوالحاجةللمعنىبه» 2
قالالبحتري :
مـٌلهواإلَىالدارمنلٌَلَى هن َحٌٌِّ َها 
 َن َعمَ ،و َنسأله َعـن َبعـضأهـلٌ َها 3
قددددالا مدددددي«:وهددددذاالبٌددددتردئ؛لقولددددهنعددددمولددددٌس
بدددالمعنىإلٌدددهحاجدددة،جددداءبهددداحشدددواومدددنالحشدددومددداالٌقدددبح
و"نعم"ههناقبٌحة» 4
الحشددددوفددددًالبٌتددددٌنٌكمددددنفددددًزٌددددادةلفظددددٌن،مددددن
غٌدددرأنٌخددددماالمعندددى،فحدددرفالجدددزمفدددًالبٌدددتاألوّ ل؛أفددداد
1دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 375
2ا مدي،الموازنة،ص 103
3دٌوانالبحتري،ج:الثانً،ص 375
4ا مدي،الموازنة،ص 885
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المعنددددىالماضددددًوإنكددددانالٌدددددخلإالّعلددددىالمضددددارالك ّندددده
ٌقلدددبمعنددداهمدددنالمضددداراإلدددىالماضدددً،فددداحاجدددةلل ّداللدددة
علددددىلفددددظالماضددددًبقولدددده"آنفددددا"،وكددددذل البٌددددتالثددددانًال
حاجددةإلددىلفددظ"نعددم"أل ّنددهالسددؤالح ّتددىٌحتدداجللجددوابعلٌدده
ب"نعم" .
إنّتوظٌدددفالبحتدددريلدددبعضاأللفددداظالزائددددةعدددنالمعندددى
لددٌستوظٌفدداٌفسدددالمعنددىعلددىالسددامع،فقدددٌتجدداوزكثٌددرمددن
الشدددعراءفدددًاسدددتعمالهمللحشدددو،حتدددىٌقطدددعالصّدددلةبدددٌنأوّ ل
هضددمنبٌتددهمددناأللفدداظالزائدددة؛والتددًتفسددد
البٌددتوآخددرهبمدداٌ َ
المعنددددىعلددددىال ّسددددامع،فدددداتجعلددددهٌدددددر المددددرادمددددنالبٌددددت،
ولددددذل ٌشدددد ّددالّنقددددادعلددددىأ ّنددددهٌنبغددددًأنتددددأتلفألفدددداظالبٌددددت
وحدددددةتامددددةحتددددىٌتنبددددهالمتلقددددًعلددددىآخددددرالبٌددددتمددددنأوّ لدددده
«وٌنبغددددًلل ّشدددداعرأنٌتأ ّمددددلتددددألٌفشددددعره،وتنسددددٌقأبٌاتدددده،
وٌقدددفعلدددىحسدددنتجاورهددداأوقبحدددهفدددٌائمبٌنهدددالتندددتظملددده
معانٌهدددا،وٌ ّتصدددلكامدددهفٌهدددا،والٌجعدددلبدددٌنمددداقددددابتددددأ
وصددفهوبددٌنتمامددهفضددامددنحشددولددٌسمددنجددنسمدداهددوفٌدده
فٌنسىالسامعالمعنىالذيٌسوقالقولإلٌه» 1

1ابنطباطبا،عٌارالشعر،تح:عباسعبدالستار،بٌروت،دارالكتب
العلمٌة،ط:األولى3058هـ3988،م،ص 389
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ج ـ التقسٌم :
أهددد ّممددداتنبندددًعلٌدددهالباغدددةحسدددنال ّتقسدددٌم،وهدددوتوزٌدددع
المعدددانًفدددًمصدددراعًالبٌدددت،مدددندونتكدددرارٌحمدددلالسدددامع
ّ
ةالحشوالزائد .
علىمظ ّن
قالالبحتري 
خل َـو َته َ
ب َمحفل َو َكأن َ
هالخفٌ َة َمش َهـ هد 1
َفـ َكأن َمجل َسههالم َهحج َ
نسدددببعدددضال ّنقدددادالبٌدددتإلدددىسدددوءال ّتقسدددٌموأبعددددوهعدددن
ّ
مددافددًالمصددرااالثددانًهددونفسدده
جمالٌددةالباغددة،وظ ّنددواأنّ
مدددافدددًالمصدددراااألوّ ل،ومددداحملهدددمإلدددىذلددد إالّد ّقدددةلغدددة
البٌددددت؛فزعمددددواأنّ قولددددهمجلسددددهالمحجّ ددددبهددددوقولددددهفدددددً
المصددرااالثددانًخلوتددهالخفٌّددة،وقولددهمحفددلهددونفسددهمشددهد
إالّأنّ ا مدددديٌقدددفعنددددالبٌدددتمصدددحِّ حاهدددذهاأللفددداظ،وأنال
اشددددترا فددددًالمعنددددىبٌنهددددا«والمعنددددىعنددددديصددددحٌحألنّ 
صددددهم،
المجلددددسالمحجّ ددددبقدددددٌكددددونفٌددددهالجماعددددةالددددذٌنٌخ ّ
وفدددًاألعددد ّماألكثدددرالٌسدددمّىمجلسددداإالّوفٌدددهقدددوم...فجعددددل
البحتددددريمجلسددددهالددددذياحتجددددبفٌددددهكالمحفددددلوالمحفددددلهددددو

1دٌوانالبحتري،ج:األول،ص 376
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المجمددددعالكثٌددددر»1فلفددددظالمجلددددسوالمحفددددلالٌدددددالّنإالّعلددددى
المشددداركة«والخلدددوةالخف ٌّدددة،قددددٌكدددونفٌهدددامنفدددردا،وقدددد
ٌكددونمعددهمحبددوبفبٌنهدداوبددٌنالمجلددسفددرق،فكأ ّنددهإذاخددا
خلددوةخف ٌّددةوفٌهددامعدده ـمددنٌشدداهدهٌجددوزأنٌكددونواحددداأو
اثنددٌن ـوالمحفددلالٌكددونإالعدددداكثٌددرافهددذاأٌضددافددرقبددٌن
المحفلوالمشهد"» 
الٌسدددتعملالمحفدددلوالمشدددهدفدددًال ّداللدددةإالّعلدددىالكثدددرة
أ ّمدددداالخلددددوةفتدددددلّعلددددىاالنفددددرادأومشدددداركةالواحدددددواالثنددددٌن
ح ّتددددىتدددددلّعلددددىالمشدددداهدة،إ ّنمدددداأرادالبحتددددريالمقابلددددةبددددٌن
المجلددددسوالخلددددوة،والمحفددددلوالمشددددهدلٌدددددلّعلددددى«:أ ّنددددهال
ٌفعددددلفددددًالمجلددددسالمحجّ ددددبإالّمدددداٌفعلددددهفددددًالمحفددددل،وال
ٌفعدددلفدددًخلوتدددهالخف ٌّدددةإالّمددداٌفعلدددهمدددعمدددنٌشددداهده،نسدددبه
إلددىشدد ّدةال ّتصددوّنوكددرمالسّددرٌرة»2فلددمٌخددرجالبحتددريعددن
جمالٌدددةال ّتقسدددٌم،بدددل ّ
وظدددفكدددلّلفدددظفدددًغرضدددهالموضدددوا
له .


1ا مدي،الموازنة،ص 891
2مس،ص 891
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قالالبحتري :
رج َع َمنأن َ
ت َسائلههه 
ار َردت َ
َهبالد َ
عـما هتـ َسائلهه 1
 َوأبـدَ
ابالرب َع َ
يالج َـو َ
َ
قدددالا مددددي«:وهدددذابٌدددتغٌدددرج ٌّدددد،ألنّ عجدددزالبٌدددت
مثدددلصددددرهسدددـواءفدددًالمعندددى،وكأ ّندددهبندددىاألمدددرعلدددىأنّ 
الددد ّدارغٌدددرالرّ بدددعوأنّ ال ّسدددؤالإنوقدددعوقدددعفدددًمحلدددٌناثندددٌن
» 2
خدددرجالبحتدددريعدددنجمالٌدددةالددد ّنظم،فظددداهرالبٌدددتٌحتمدددل
أنّ معندددىالصددددرهدددونفسدددهمعندددىالعجدددز؛فهدددوفٌهمددداٌتحددد ّدث
ل،فع ّبدددرفدددًالشدددطراألولبالددد ّداروفدددً
عدددنجدددوابالددددارلل ّسدددائ َ
الثددددانًبددددالرّ بع،وهددددذاٌخددددرجالبٌددددتإلددددىسددددوءالتقسددددٌم،فلددددم
ٌددددتم ّكنالبحتددددريمددددنتقسددددٌمالمعنددددىعلددددىالبٌددددت،ولعددددلّمددددا
أوقعدددهفدددًالخطدددأهدددوالتبددداسالمعدددانى؛إذاعتبدددرالددددارغٌدددر
الرّبع .


1دٌوانالبحتري،ج:الثانً 386،
2
الموازنة،ص 115
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للدددددوزنالموسدددددٌقًجمالٌدددددةفدددددًتركٌدددددبالكدددددام؛إذ
ٌتم ٌّددددزبددددهالدددد ّنظمعددددنال ّنثددددر،ولددددذل اإلٌقددددااالصددددوتًالددددذي
ٌنشددددأعنتتددددابعالحركدددداتوال ّسددددكناتقواعدددددثابتددددة،الٌنبغددددى
ألحدددددأنٌخرقهددددا؛فٌسددددقطتركٌددددبالكدددداممددددنالمنظددددومإلددددى
المنثورإالّلضرورةشعرٌةح ّددهاالعروضٌون .
اهددددت ّما مددددديبهددددذاالجانددددب(الددددوزن)الددددذيٌتركددددب
مددددناللّفددددظوالمعنددددىلٌددددؤ ّديالبعدددددالجمددددالًالمنددددوطبالخطدددداب
الشددددعري،وتددددأثٌرهفددددًنفددددسالسددددامع،والٌخفددددىذلدددد التددددأثٌر
ال ّنفسددددًلاٌقددددااالموسددددٌقًلددددديال ّسددددامعحٌنمدددداٌقدددداراأذندددده
لفدددً
ّدددعمدددواطنالخلَددد َ
َ
صدددوتا،وفكدددرهمعندددى،راحا مدددديٌتتب
اإلٌقدددااالموسدددٌقًالدددذيجعدددلبعدددضال ّنقدددادٌحكدددمبدددأنّ«شدددعر
أبددًتمددامبالخطددبوبددالكامالمنثددورأشددبهمنددهبددالكامالمنظددوم
» 1
ٌحدددددـلّلا مدددددديعدددددددامدددددناألبٌدددددات،لٌشدددددخصالعلّدددددة
العروضدددٌةالتدددىأسدددقطتعدددنبعدددضشدددعرأبدددًتمددداموصدددف
ال ّنظموجعلتهأقربإلىالنثر .


 1ا مدي،الموازنة،ص،885وهوقولدعبلابنعلًالخزاعً 
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قالأبوتمام :
َكـ َسـا َ مــ َناألنــ َوارأبٌَــضه َنـاص هع 
 َوأصـ َفره َفـاقع َوأح َمـره َسـاطـــ هع 1
ض َناصعهـو 
َك َ
سا َمـ َنــ َن َـوارأَبٌَـ َ
ر َســاطعهــو 
وأَح َم َ
ر َفاقعهن َ
ف َ
 َوأَص َ
َفعهوله َمـ َفاعٌلهن َفعهوله َمـفـَاعـلهن 
 َفعهــوله َم َفاعلهن َفعهوله َمفـَاعـلـن 
وقالأبوتمام :
ا
هو ٌَـمشًفـٌَهســر ه
ٌـَقهوله َفـٌهسـمع َ
 َوٌـَضـربه فـً َذاتاإل َاله َفـٌهـوجـــ هع 2
هوو ٌَمشً َفٌهسرعهـو 
ٌَــقـهـوله َفٌهسمع َ
 َو ٌـَضـرهبفـٌ َذاتــلـُإ لـَاهَفـ هٌـوجــ هعـو 
ل َم َفـاعلهن َفعهولهن َم َفاعـلهن 
فـَـ هعـو ه

 فـَعـ هـو هل َمَفاعٌـلـــ هنَف هعو هل َمـَفاعــل هن 

 1دٌوانأبًتمام،ص 086
2مس،ص 086
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ّ
ّ
دددلوالطوٌددددل:فعددددولنمفدددداعٌلنفعددددولن
دددنالطوٌد
البٌتددددانمد
مفددداعٌلن،وكددداالبٌتدددٌنعروضدددهمامقبوضدددةوالقدددبضزحددداف
جارمجريالعلّةفًالطوٌل .
فدددًالبٌدددتاألولحدددذفال ّندددونمدددنآخدددر"فعدددولن"كلّهددددا
وهدددددًأربعدددددة،وحدددددذفالٌددددداءمدددددن"مفددددداعٌلن"التدددددًفدددددً
المصددرااالثددانًأٌضددا،وفددًالبٌددتالثددانًحددذفال ّنددونمددن"
فعددددولن"األوّ ل،والٌدددداءمددددن"مفدددداعٌلن"التددددًتلٌهددددا،ومددددن"
فعددددولن"التددددًهددددًأوّ لالمصددددرااالثددددانًوذلدددد كلّددددهٌسددددمّى
مقبوضا 1
قالأبوتمام :
إلَىال هم َفديأبً ٌَزٌدَالذي ٌَضل َغمره ال هملهو فً َث َمده 2
ًيزٌدَللَذي ٌَضلله َغمرهل هملهو فٌــ َث َمده 
إلَل هم َفددَاأَب َ
تمهس َتفعلهنمهـ َفاعلهن َفاع َا ه
هم َفاعلهن َفاع َا ه
تمهف َتعلهـن 
قالا مدي«:وهذامنال ّنوااألوّ لمنالمنسرحووزنه
تمهس َتفعلهنـمهس َتفعلهن َمفعهوال ه
مهس َتفعلهن َمفعهوالَ ه
تمهس َتفعلهن،

1ا مدي،الموازنة،ص 886
2دٌوانأبًتمام،ص 93
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فحذفالسٌنمنمستفعلناألولىومنمستفعلنالتًهًأوّ ل
ّ
المصرااالثانًفبقًمتفعلن،وهذاٌنقلإلىمفاعلن،وٌسمّى
ثانٌه،و َح َذفالفاءمنمستفعلناألخٌرةفبقً
ف
َ
هح َذ َ
مخبونا،ألّن َ
مستعلنفٌنقلإلىمهف َتعلهن،وٌقاللهمطويّ ،أل ّنهذهبرابعه،
وحذفالواومنمفعوالتاألولىوالثانٌة،فصارفاعات،
ّ
،فأفسدالبٌتبكثرةالزحاف» 1
وٌقال:لهمطويٌّ
الٌعتبدددرا مدددديالزحدددافمقٌاسددداجمالٌدددا؛ٌسدددقطبدددهشدددعر
الشدددددعراء،إذالٌخلدددددومندددددهشدددددعرشددددداعر،إالّأنّ كثرتدددددهفدددددً
البٌددددتتفقدددددهإٌقاعددددهالموسددددٌقً؛حٌددددثٌسددددقطتتابعددددهجمددددال
الحركاتوالسّكنات .






1ا مدي،الموازنة،ص887
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لسددددتأ ّدعددددًأنّ هددددذهال ّدراسددددةأحاطددددتبجمٌددددعالجوانددددب
صدددلتإلدددىصدددبرنظرٌة
المعرفٌدددةوالنقدٌدددةل مددددي،والأ ّنهددداتو ّ
تراثٌددةفددًاألدب؛ولكددنحسددبًمددنهددذهال ّدراسددةأ ّنهدداحاولددت
كشددفاللّثددامعددنبعددضاألسددسالجمالٌددةالتددًعدد ّدتوالتددزال
إلىزمناهذاقواعدومعاٌٌرتوزنعلٌهاأعمالهمالشعراء .
جدددداءتال هم َقد َمدددد هةتوضددددحالبواعددددثالتددددًدفعتنددددًالختٌددددار
هذاالموضددددوا،وأوضددددحتفٌهددددامنهجددددًفددددًالبحددددث،وكددددان
منهجددددامتكدددداماٌجمددددعبددددٌنالمددددنه الف ّنددددًوالتحلٌلددددً؛عنددددد
اسدددددتخراجاألسدددددسالجمالٌدددددةمدددددننقددددددا مدددددديألبدددددًتمدددددام
والبحتددددددري،ثدددددد ّمعرّ ضددددددتإلددددددىأقسددددددامالبحددددددثوصددددددعوباته
العلمٌة،وأه ّمالمصادروالمراجعالتًش ّكلتمكتبةالبحث .
وتناولدددتفدددًهدددذهال ّدراسدددةالبعددددالنقدددديل مدددديبعددددأن
عرفدددددتبأقطددددددابالموازنددددددة،وبٌّنددددددتالقواعدددددددال ّنقدٌددددددةالتددددددً
اعتمددددددهاا مدددددديفدددددًموازنتدددددهومفهومدددددهللشدددددعر،وللعمدددددود
الشددعري،ورأٌددهفددًالصددنعةالشددعرٌة،ومدداهددًشددروطال ّناقددد
الذيلهالحقفًممارسةالعملٌةالنقدٌة .
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كمدددددااهت ّمدددددتهدددددذهال ّدراسدددددةببٌددددداننظدددددرةا مدددددديإلدددددى
ال ّسدددددرقاتال ّشدددددعرٌةوأنواعهدددددا،ومدددددديكونهددددداأساسددددداجمالٌدددددا
إٌجابٌاتظهرفٌهقدرةالشاعرعلىاإلبداا .
وتحددد ّدثتعدددنالصدددورةالشدددعرٌةوبخاصدددةاالسدددتعارةالتدددً
بددٌّنا مددديحدددودهاالباغٌددةفددًالعمددودال ّشددعري،ومدداخددرج
فٌهالمولّدٌنعنجمالٌتها .
وانتقلددددتللحدددددٌثعددددنجمالٌددددةاألغددددراضال ّشددددعرٌةمددددن
مدحوفراقووصف،وكٌفكانتسننالعربفٌها .
ثددد ّمكشدددفتفدددًهدددذهال ّدراسدددةعدددنجمالٌدددةالطلدددل،وطرٌقدددة
العددددربفددددًالوقددددوفعلٌدددده،وبكدددداءالدددد ّدٌار،وسددددؤالالرّ سددددوم،
دددٌنعدددنسدددَننهمفدددًوصدددفجمالٌدددة
وبٌّندددتفٌدددهخدددروجالمولّد
َ
الطلددل،وكدددلّذلددد ضدددمنكتددابالموازندددةومواقدددفا مدددديفدددً
هذهالقضاٌا .
ولدددمتتوقدددفهدددذهال ّدراسدددةعلىدراسدددةاألدبمدددنداخلددده
وحسدددب؛ولكنهددداتعددد ّدتذلددد لدراسدددةاألدبمدددنخارجدددهح ّتدددى
تكتملصورةالبحثوٌقتربمنتحقٌقأهدافه .
فتناولدددتجاندددباللّفدددظالدددذيظهدددرتفٌدددهعبقرٌدددةا مددددي
الددددذيجعددددلخددددروجاللّفددددظعددددنجمالددددهالٌكددددونإالّبتوظٌددددف
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الغرٌددددبمددددعمشدددداركةبعددددضالعلددددلاألخددددريلدددده،وضددددمّنته
الحدددددددٌثعددددددنالجندددددداسوالطبدددددداقوحدددددددودهمافددددددًالعمددددددود
الشعري،وأٌنوقعالخطأعندالمولّدٌنفًاستعملهما .
وواصددددلتفددددًبٌددددانحدددددودجمالٌددددةاللّغددددة،والخطددددأالددددذي
لحقاستعمالَهالديال ّشعراء .
وتتجلّددددىصددددرامةالقواعدددددال ّنحوٌددددةوالصددددرفٌةفددددًضددددبط
ال ّشددددددكلالخددددددارجً(اللّفظ)للعمددددددودالشددددددعري،ومددددددديتعدددددد ّدد
جمالٌّاتهدددددافدددددًاالسدددددتعمالالشدددددعريمدددددنالتعرٌدددددف،وعددددددم
الفصدددددلبدددددٌنالمضدددددافوالمضدددددافإلٌددددده،ودورال ّسدددددٌاقفدددددً
تخرٌ اإلعراب .
والٌظهدددددرلهاتدددددهاألسدددددسالجمالٌدددددةدوروالفائددددددة؛إالّإذا
سب َكتبنظمٌجلًّجمالها .
ه
وقددددأخدددذاإلٌقددداانصدددٌبهمدددنهدددذهال ّدراسدددة،حٌدددثأهمٌدددة
اإلٌقدددااالشدددعري؛وفاعلٌّتدددهفدددًتقددددٌمالددد ّنصال ّشدددعريوتمٌٌدددزه
عددنغٌددرهمددنالنصددوص،والعلَددلالتددًتفقدددهجمالٌّتددهوتسددقطه
إلىح ّدال ّنثر .
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كدددلّذلددد كدددانمدددنمنطلدددقا مددددي،ونظرتدددهإلدددىمفهدددوم
العمدددددودال ّشدددددعريفدددددًموازنتدددددهبدددددٌننصدددددوصأبدددددًتمدددددام
والبحتري .
الّأنحدددرفعدددنالمدددنه العلمدددً
حاولدددتفدددًعملدددًهدددذاأ 
فدددًرفدددضاألسدددسالجمالٌدددةل مددددي،اللّهددد ّمإالّأنأعتمددددفدددً
ذل علىنقادآخرٌنفًتصوٌبهأوتخطئته .
حٌددثأظهددربددٌنالفٌنددةواألخددريمددالددديّ مددنآراءراجٌددا
منهللاتعالىسداهاوصوابها .
فماكانفًهذاالعملمنصوابفللهالحمدوالشكروماكان
فٌهمننقصو ّزلدلفمدنقبدلتقصدٌري،إالّأنّ شدفٌعًفدًذلد 
صدقمابذلتفًهذاالبحثمنجهد،وطولماعانٌتفٌهمدن
جهدونصب .
صدداةمددعال ّسددامعلددىالمبعددوثرحمددةللعددالمٌنوآخددر
ث د ّمال ّ
دعواناأنالحمداربّ العالمٌن .
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ـالقرآنالكرٌم .
المصادر:
ـا مدي:أبدوالقاسدمالحسدنبدنبشدربدنٌحٌدىا مدديالبصدري
(ت073هـ) ،
ـ دالموازنددةبددٌنأبددًتمدداموالبحتددري،تددح:إبددراهٌمشددمس
ال د ّدٌن،بٌددروتدارالكتددبالعلمٌددة،الطبعددةاألولددى3267هددـ،
6332م.
ـالمؤتلفوالمختلف،تدح:فكرنكدو،بٌدروت،دارالجٌدل
،الطبعة:األولى3233هـ3993،م.
ـدددددامدددددرؤالقدددددٌس:امدددددرؤالقدددددٌسأوسبدددددنحجدددددر،الددددددٌوان
،تح:عمرفاروقالطباا،بٌروت،داراألرقم،دت .
ـدداألخطددل:األخطددل،الدددٌوان،تددح:مهددديمحمدددناصددرالدددٌن
،بٌددددروت،دارالكتددددبالعلمٌددددة،الطبعددددة:الثانٌددددة3232هددددـ،
3992م .
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ـددداألعشدددى:األعشدددىمٌمدددونبدددنقدددٌس،الددددٌوان،تدددح:محمدددد
مهدددديناصدددرالددددٌن،بٌدددروت،دارالكتدددبالعلمٌدددة،الطبعدددة
:األولى3238هـ3988،م .
ـدددالبحتدددري :أبدددوعبدددادةالولٌددددبدددنعبٌددددبدددنٌحٌدددىالبحتدددري
(633هدددددددـ،وقٌل632هدددددددـ682،هدددددددـ)،الددددددددٌوان،مصدددددددر،
الطبعةالهندٌة،الطبعة:األولى3669هـ3933،م .
ـدددبشدددار:بشددداربدددنبدددرد،الددددٌوان،تدددح:الطددداهربدددنعاشدددور،
القددددددداهرة،مطبعدددددددةلجندددددددةالتدددددددألٌفوالترجمدددددددة3072،هدددددددـ
 .3957،
ـددددالبغدددددادي:أبددددوبكددددرأحمدددددبددددنعلددددًبددددنثابددددتالخطٌددددب
البغددددادي(096هدددـ220،هدددـ)،تدددارٌخمدٌندددةالسدددام،بٌدددروت،
دارالغرباإلسامً،الطبعةاألولى3266هـ6333،م .

ـدددددأبدددددوتمدددددام:أبدددددوتمدددددامحبٌدددددببدددددنأوسالطدددددائً(388ـددددد
 603هدددددـ)،الددددددٌوان،تدددددح:شددددداهٌنعطٌدددددة،بٌدددددروت،دار
الكتبالعلمٌة،الطبعةالرابعة6339م .
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ـددثعلددب:أبددوالحسددنأحمدددبددنٌحٌددىثعلددب693،633(،هددـ)،
قواعددددالشدددعر،تدددح:رمضدددانعبددددالتدددواب،القددداهرة،مكتبدددة
الخانجً،الطبعة:الثانٌة3995م .
ـددددددددددددددالجرجانً:عبدددددددددددددددالقدددددددددددددداهرالجرجددددددددددددددانً(ت،273
272هددددـ)،أسرارالباغددددةفددددًعلددددمالبٌددددان،تح:محمدددددشدددداكر،
ج ّدة،دارالمدنً،دت .

ـددددددددالجرجددددددددانً:علددددددددًبددددددددنعبدددددددددالعزٌددددددددزالجرجددددددددانً
(022،693هدددددـ)،الوسددددداطةبدددددٌنالمتنبدددددًوخصدددددومه،تدددددح:
محمددددأبدددوالفضدددلإبدددراهٌم،علدددًمحمددددالبجددداوي،بٌدددروت،
المكتبةالعصرٌة،الطبعة:األولى3267هـ6332،م .
ـدددالجمحدددً:ابدددنسدددامالجمحدددً،طبقددداتفحدددولالشدددعراء،تدددح:
محمودشاكر،القاهرشركةالقدس،دت .
ـدددابدددنجندددً:أبدددوالفدددتحعثمدددانبدددنجندددً،المنصدددف،تدددح:
إبدددددراهٌممصدددددطفىوعبددددددهللاأمدددددٌن،مصدددددر،شدددددركةالبددددداي
الحلبً،وأوالده،الطبعة:األولى3236هـ3986،م .
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ـددالحمددويٌ:دداقوتالحمددوي،معجددماألدبدداءإرشدداداألرٌددبإلددى
معرفددددةاألدٌددددب،تددددح:إحسددددانعبدددداس،بٌددددروت،دارالغددددرب
اإلسامً،الطبعةاألولى3990:م .
ـددابددنخل ّكددانأبددوالعبدداسشددمسال د ّدٌنأحمدددبددنمحمدددبددنأبددً
بكددددربددددنخل ّكددددان(238هددددـ283،هددددـ)،وفاٌدددداتاألعٌانوإنبدددداء
أبندددداءالزمددددان،تددددح:إحسددددانعبدددداس،بٌددددروت،دارالصددددادر،
3097هـ3977،م .
ـدددذوالرّ مدددة،الددددٌوان،تدددح:أحمددددحسدددنسدددبح،بٌدددروت،دار
الكتبالعلمٌة،الطبعة:األولى3262هـ3995،م .
ـدددابدددنرشدددٌق:ابدددنرشدددٌقالقٌرواندددً(252،093هدددـ)،العمددددة
فددًمحاسددنالشددعرونقددده،تددح:محمدددمحددًالدددٌنعبدددالحمٌددد،
بٌروت،دارالجٌل،الطبعة:الخامسة3983،م .
ـددددددددددددالسددددددددددددٌوطً:جددددددددددددالالدددددددددددددٌنعبدددددددددددددالددددددددددددرحمن
السدددددٌوطً(ت933هدددددـ)،بغٌدددددةالوعددددداةفدددددًطبقددددداتاللّغدددددوٌٌن
والنحددداة،تددددح:محمددددأبددددوالفضدددلإبددددراهٌم،دارالفكدددرالطبعددددة
الثانٌة3099هـ3979،م .
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ـددالصددولً:أبددوبكددربددنمحمدددبددنٌحٌددىالصددولً،أخبددارأبددً
تمدددام،تدددح:خلٌدددلمحمدددودعسددداكر،محمددددعبددددهعدددزام،نظٌدددر
اإلسددددامالهندددددي،قدددد ّدملدددده:أحمدددددأمددددٌن،بٌددددروت،دارا فدددداق
الجدٌدةالطبعةالثانٌة3233،هـ3983،م .
ـددابددنطباطبددا:محمدددأحمدددبددنطباطبدداالعلددوي،عٌددارالشددعر،
تدددددح:عبددددداسعبددددددالسدددددتار،بٌدددددروت،دارالكتدددددبالعلمٌدددددة،
الطبعة:األولى3236هـ3986،م.
ـددددالعسددددكري:أبددددوهددددالالعسددددكري،دٌددددوانالمعددددانً،تددددح:
ددددددددٌنسددددددددد َبح،بٌدددددددددروت،دارالكتدددددددددبالعلمٌدددددددددة
أحمددددددددددحسد
َ
،الطبعة:األولى3232هـ3992،م .
ـددالعكددري:شددهابال د ّدٌنأبددوالفدداحبددنمحمدددالعكددريالحنبلددً
الدمشددددددقً(3306هددددددـ3389،هددددددـ)،شددددددذراتالددددددذهبفددددددً
تعرٌدددددفمدددددنذهدددددب،تدددددح:عبددددددالقدددددادرأرنددددداؤوط،محمدددددود
أرناؤوط،دمشق،دارابنكثٌرالطبعةاألولى3232،هـ ،
ـددددابددددنفددددارس:أبددددوالحسددددنأحمدددددبددددنفددددارس(ت095هددددـ)،
معجددددممقدددداٌٌساللّغددددة،تددددح:محمدددددعددددوضمرعددددب،فاطمددددة
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محمددددأصدددان،لبندددان،دارإحٌددداءالتدددراث،الطبعدددة:األولدددى
3266هـ6333،م .
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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
ٌؼ ّد اَهدي أحد أبسش أقطاب الٌّقد الؼسبً فً القسى السابغ الهجرسي ققرد حراقن أى
ًٌق ّدم صوزة تطبٍقٍت لتلك القواػد الٌقدٌت الٌّظسٌت التً تدقز حون الؼوود ال ّشرؼسي فر
هواشًته بٍي أبً توام قالبحتسي قاقفا ػلى األسس الجوالٍرت الترً هري هر ًها أى ت روى
قواػد فً تقوٌن اإلبداع ال ّشؼسي قذلك ػبس هٌهج اختطّره هٌرر البداٌرت قارو الوحافظرت
. ػلى الؼوود ال ّشؼسي كوا تٌاقلته القصٍدة الؼسبٍت هٌر القدٌن
انًىاصَسح انشسعشيح، يعياس، األعسظ انجًانيسح، انقىاعذ انُظشيح:انكهًاخ انًفتاحيح
 اإلتذاع انشّعشي،انعًىد انشعشي
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إنّ بحثنددداهدددذاالموسدددومب«األسدددسالجمالٌدددةفدددًموازندددة
ا مدددي»هددومشددروابحددثأكددادٌمًمقد ّدمإلددىقسددماللّغددةالعربٌددة
وآدابهددابجامعددةتلمسددانلتحصددٌلشددهادةالماجسددتٌرفددًنظرٌددة
األدبوعلمالجمال،وقدفصّلناالقولفٌهكا تً:
ٌددددورمحورهدددذاالبحدددثحدددولأحددددتلددد األعمدددالال ّنقدٌدددة؛
التددددًسددددعتإلددددىصددددبرأغددددوارالقصددددٌدالعربٌددددةمسددددتخرجة
دددةسدددد َن َنالعددددربفددددًنظددددمال ّشددددعر
مدددواطنالجمددددالفٌهددددا،ومبٌّند َ
ّ
ّنالزلدددددلالدددددذيوقدددددعفٌددددده
ومدددددواطنالجمدددددالفٌددددده،كمددددداٌبدددددٌ
المحددددثون،ومدددواطنإفسدددادهملجمالهددداالمتدددوارث،كدددلذلددد فدددً
حه لّدددةجمعدددتبدددٌنالعمدددلال ّنظدددريوال ّتنظٌدددري،فدددًموازندددةبدددٌن
قطبددٌنمددنأقطددابالمدرسددةال ّتراثٌددة ـالمطبددوعٌن ـومدرسددة
الحداثدددة ـأصدددحابالصدددنعة ـوهدددوكتدددابأبدددوالحسدددنبدددن
بشددددددرا مدي،والموسددددددومبددددددـ«:الموازنددددددةبددددددٌنأبددددددًتمددددددام
والبحتدددري»،والدددذيراحٌج ّسددددمجموعدددةمدددنالقدددوانٌنالكلٌّدددة
التددددًمددددنشددددأنهاأنتكددددونمنهجددددامتكددددامافددددًتمٌٌددددزالدددد ّنص
الشدددعريعددد ّمسدددواهمدددنالنصدددوصالتدددًالتشددداركهإالّالجاندددب
الشدددكلًدونالمضدددمونالفعلدددً،ومدددنهنددداكددداننقددددا مددددي؛
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نقددددامنهجٌدددامتكددداماٌدددن ّمعدددنإدرا متكامدددلللعمدددلالشدددعري؛
قدٌصلبهإلىح ّدال ّنظرٌةالشعرٌةفًمرحلتهااألولى .
أ ّمددددامددددنناحٌددددةالطددددرحالمعرفددددًللموضددددوا؛فننّ األسددددس
الجمالٌدددةوال ّنظرٌددداتاألدب ٌّدددةبمفهومهددداال ّنقدددديالمعاصدددر،هدددً
مددددنإنتدددداجالفاسددددفةومنظددددرياألدب،بٌدددددأنّ الدددددرسال ّنقدددددي
العربدددًالقددددٌملدددمٌكدددنبمعدددزلعدددنال ّتفكٌدددرفدددًأسدددسجمالٌدددة
صددددة
تصددددفالدددد ّنصاألدبددددًعددددنغٌددددرهمددددنالنصددددوص؛وبخا ّ
الدددددد ّنصال ّشددددددعريبوصددددددفهدٌددددددوانالعددددددرب،ومددددددنالمعلددددددوم
باسدددددتقراءالكتدددددبال ّنقدٌدددددةالمتق ّدمدددددةوالتدددددًاهتمّدددددتبالشدددددعر
وتصدددنٌفهإلدددىطبقدددات،أنّ الحدددسّ الجمدددالًالدددذيكدددانٌعتمدددده
الناقدددداألدبدددًالقددددٌمفدددًنقددددهللنصدددوص؛كدددانعربٌدددامحضدددا؛
إذتتمٌّددزلغدددتهمبخصوصدددٌةا لدددةمددن:باغدددةونحدددووعدددروض
ومعجموغٌرهاوبال ّتالًخصوصٌةالنتٌجة.
ولدددٌس ٌَعدددد همال ّنقدددداألدبدددًاالسدددتفادةمدددنعلدددومغٌدددرهمدددن
األمددددماألخددددري؛إذٌتجلددددىذلدددد فددددًحركددددةال ّترجمددددةالمب ّكددددرة
مثددل ـترجمددةكتددابفددنّال ّشددعرألرسددطوا ـوٌبدواهددذاالتددأثر
بددالمنطقواضددحافددًالقددرنالثددانًوالثالددثالهجددريحٌددثبدددأ
العمددلالنقددديٌحٌدددعددنالددذوقالفنددًوٌتجددهنحددوالتقنددٌن،ممددا
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أفقددددهكثٌدددرامدددنالغنائٌدددةالتدددًقددددكدددانعدددرفبهدددا،و َمثددد َلهدددذا
االتجاهقدامةابنجعفرفًكتابهالمسمّى«نقدالشعر».
وقددددسدددارالشدددعرالعربدددًعلدددىهدددذهالشددداكلةفًمقابدددلالنقددددد
األدبددً،إذشددهدالمجتمددعالعربددًانفتاحدداللحدددودمددعغٌددرهمددن
األجندددداس،والتددددًمددددالبثددددتأنصددددارتعنصددددراحٌوٌددددافددددً
المجتمددددعالعربددددًٌشدددداركهجمٌددددعالمٌددددادٌن؛وبخاصددددةمٌدددددان
َ
دذااألثددرالددذيخلّددفصددديكبٌددرافددً
األدبوصددن َع َةال ّشددعر،هد
َ
ّ
دددددددًإزاءالمشدددددددداركةفددددددددًالعمددددددددل
أوسدددددددداطالمجتمددددددددعالعربد
الف ّنددددً،وخاصددددةالجانددددبالشددددعريالددددذيبدددداتٌفقدددددشددددٌئامددددن
أعرافدددهالمتقادمدددةالد ّ
ددزمنعلدددىٌددددمدددنعرفدددوابالمولّددددٌنوبلدددغ
أوجددهمددعأبددًتمددامالددذيأصددبحٌتصددرّ ففددًاألسددلوبواللّغددة
علىنحولمتألفهطبٌعةالعربفًتألٌفالشعر .
دعددددتكددددلّهددددذهالظددددروفإلددددىاسددددتنفارعددددددمددددنالنقدددداد
الددددذٌنتم ّسدددددكوابغنائٌددددةالشدددددعر؛وأرادواللقصددددٌدةالعربٌدددددةأن
تسدددتمرعلدددىذوقهددداالف ّندددًالدددذيألفتدددهمندددذبدددداٌتهاوهدددوالعمدددود
الشدددعري،فكدددانا مدددديفدددًموازنتدددهبدددٌنالطدددائٌٌنٌج ّسددددهدددذا
المدددذهبتجسدددٌداعملٌددداحٌدددثٌقدددفعنددددشدددعرٌهماوٌدددريأٌهمدددا
وافددددقسددددننالعددددربفددددًنظمددددهللشددددعرفجمددددعفددددًذلدددد بددددٌن
النظرٌةوالتطبٌق .
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كدددانمشدددرواهدددذاالبحدددثالعلمدددً ـاألسدددسالجمالٌدددةفدددً
موازنددددةا مدددددي ـٌكشددددفال ّنقددددابعددددنتلدددد السددددننالتددددً
اعتمدددددهاالعددددربفددددًإبددددداعهمالشددددعريوطددددرٌقتهمفددددًتألٌفدددده
مستفسددددراعددددنمدددداهددددًاألسددددسالجمالٌددددةالتددددًبنٌددددتعلٌهددددا
القصددٌدةالعربٌددة؟عبددرمدداق ّدمددها مددديفددًموازنتددهبددٌنأبددً
تماموالبحتري .
وٌدددددأتًاختٌدددددارا مدددددديمخبدددددرالهدددددذاالبحدددددثللظدددددروف
المحٌطةبالم َهؤلفمنجهةالزمنوالمنه  :
ـددددأوالددددـمددددنجهددددةالد ّ
دددزمن:رغبددددةالعمددددلعلددددىالتددددراث
العربددددًاألصددددٌل،وٌقددددٌنتددددامبددددأنّ أصدددددافهلددددمٌنتددددهالتنقٌددددب
حولهدددددا،وأنّ أعماقدددددهلدددددمٌددددددركهاالغوّ اصدددددونعلدددددىاخدددددتاف
إمكانددداتهم،لدددٌسذلددد تقصدددٌرامدددنالبددداحثٌن؛ولك ّندددهبحرولكدددل
حقالغوصفٌه .
:فمؤلدددفالموازندددةبدددٌنأبدددً
ـدددثانٌدددا ـمدددنجهدددةالمدددنه
َ
ددري؛مؤلدددفتدددوافرتفٌدددهمٌدددزاتمتعددد ّددةٌمكدددنأن
تمددداموالبحتد
َ
نحصًمنها :
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أدددـأصدددالةالمدددنه :فدددالمؤلّفٌنطلدددقفدددًموازنتدددهمعتمددددا
منهجددداواضدددحاالٌحٌددددعندددهمندددذالبداٌدددة،ولدددذل كاندددتأحكامددده
علىالشاعرٌنالبحتريوأبوتمامأحكاماثابتة .
ب

ـالموضدددددوعٌة:اشددددتهرمؤلّدددددفالموازنددددةل مددددددي

بالموضدددوعٌةوالتدددًدعدددتإلٌهددداأمدددوركثٌدددرة؛باإلضدددافةإلدددى
المنه الواضح .
ّ
ـالظرفالزمندددً:وذلددد أنّ الموازندددةل مدددديلدددمتكدددن
ج
مددددنضددددمناألعمددددالال ّنقدٌددددةالتددددًشدددداركتفددددًإذكدددداءنددددار
الحددددرببدددددٌنالمدرسددددتٌن،وإ ّنمددددداأتددددتمتدددددأخرةزمنٌدددداعدددددن
ال ّشدددداعرٌن،بقدددددرٌكفددددًإلددددىالتأ ّمددددلبروٌددددةودونمراعدددداةأيّ 
ّ
دافددعذاتددًقدددٌسددقطمددنقٌمددةالعمددلالنقدددي؛إذتددأخرا مدددي
عددددنال ّشدددداعرٌنبفتددددرةتدددددارسفٌهدددداالصّددددراابٌنهمدددداوذلدددد 
حوالًالمائةسنة .
كمددددداانّ هدددددذهالشخصدددددٌةالعلمٌدددددةكاندددددتمصدددددبّ اهتمدددددام
بعدددضالدراسددداتالحدٌثدددة،التدددًكشدددفتعدددنالبعددددالنقدددديلهدددذا
المؤلّف؛ومنأهمّها :
َ
ـال ّنقدالمنهجًلمؤلّفهمحمّدمندور .
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ـددأحمدددمطلدددوب،إتجاهاتالنقددداألدبًفددًالقدددرنالرابددعالهجدددري
.
ـدددأحمددددطدددهإبدددراهٌم،تدددأرٌخالنقددددالعربدددًمدددنالجاهلٌدددةح ّتدددى
القرنالرابعالهجري .
إضددافةعلددىاإلسددهامالنقددديالددذيتدد ّمطرحدده،حاولددتفددً
هددذاالبحددثأنأربددطالموازنددةبجمٌددعأبددواباللّغددة ـمسددتتمرا
الجانددبالتطبٌقددًفٌهددا ـ:فتطددرّ قالبح دثإلددىالجانددبالنقدددي
والباغًوالصرفًوالنحويواإلٌقاعً .
فدددددرضعلدددددًالبعددددددالموضدددددوعًللبحدددددث،أنأزاوجبدددددٌن
منددداه مختلفدددة،فقددددظهدددرالمدددنه التدددارٌخًبٌّندددافدددًالتمهٌدددد،
وتقاسدددددمالمنهجاإلحصدددددائًوالف ّندددددًوالتحلٌلدددددًأشدددددواطالبحدددددث
األخدددددري،إذتنددددداولفدددددًالفصدددددولالثاثدددددةإحصددددداءاألسدددددس
الجمالٌددددةثدددد ّمتحلٌلهدددداواسددددتخراجالمظدددداهرالفنٌددددةفٌهددددافكددددان
العملعلىالشاكلةا تٌة :
المقدمدددة:وتطرقدددتفٌهددداإلدددىأهدددممراحدددلالعمدددلالبحثدددً،
كمددددابٌّنددددتفٌهدددداإشددددكالالبحددددث،وسهدددد هب َلالتوصددددلإلددددىحددددلّ
اإلشكالالبحثً،وماتعلّقبالصعوباتالعلمٌة .

235

التمهٌدددد:كدددانضدددوءاٌسدددلطعلدددىشخصدددٌاتالموازندددة:
ا مديالناقدوالشاعرٌنالبحتريوأبوتمام .
الفصلاألول:وقهسِّمإلىمبحثٌن :
أوال:الدددددذوقالنقدددددديعنددددددا مددددددي:وتحددددد ّدثتفٌدددددهعدددددن
ددع ِّ
ةاطدددااالتدددً
ددنسد َ
ا مدددديومددداٌتعلّدددقبشخصدددٌتهالعلمٌدددة؛مد َ
أهّلتددددهإلددددىالفصددددلفددددًالمسددددألةالنقدٌددددةالتددددًتتعدددد ّديالشدددداعر
الشددددداعرٌنلدددددتمسّ مدددددذهبٌنمدددددنمدددددذاهبالشدددددعرالعربدددددً،و
الموضددددوعٌةالتددددًٌجددددبعلددددىأيّ ناقدددددالتحلّددددًبهددددا،والتثبددددت
فًرواٌةشعرالطائٌٌن،وكٌفقسّما مدٌكتابهالموازنة .
وتعلّدددقالمبحدددثالثدددانًبطدددرحوتحلٌدددلأهددد ّما راءال ّنقدٌدددة
ل مددددديفددددًكتدددداب«الموازنددددة»:حٌددددثٌظهددددرفٌهدددداانتصددددار
ا مددددديلمددددذهبالمطبددددوعٌنوبددددذل تقدٌمددددهللعمددددودالشددددعري
ورفضدددهكدددلّمددداٌخدددالفسدددننالعدددربفدددًصدددناعةالشدددعر،ثددد ّم
الشدددعرعنددددهصدددن َعةف ِّنٌدددةولدددٌستصددد ّنع،فالشدددعراألصدددٌل
إنّ
َ
هددوالددذيٌعتمدددعلددىالغنائٌددة،والالتكلّددففددًاسددتعمالالبدددٌع
كماهوشأنأبًتمام .
و هٌ َناق ه
شدددددا مديماه ٌّدددددةالنقدددددد،ومدددددنهدددددوالناقددددددالجددددددٌر
بتحلٌدددلالددد ّنصالشدددعري،وٌؤ ّكددددشدددرطامه ّمددداالبددد ّدأنٌتحلّدددى
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بددهالناقدددباإلضدددافةإلددىمعرفتدددهللعلددوموإحاطتدددهبهددا؛أالوهدددو
الحددددسال ّنقددددديالنددددابععددددنالملكددددةالتددددًال هتنشددددئهاإالّال ّدربددددة
والممارسةالطوٌلةللنصالشعري .
وٌدددأتًالفصدددلالثدددانًلتنددداولدراسدددةاألدبمدددنالددد ّداخل،
ّ
وٌتوزاعلىخمسةمباحث :
المبحدددددثاألول:جمالٌدددددةال ّسدددددرقاتالشدددددعرٌة؛فا مدددددديال
ٌدددريأنّ السّدددرقاتالشدددعرٌةعلدددىإطاقهدددامقٌددداسشدددعري؛إذ
هددوأمددرقلّمدداتعددرّ يمنددهشدداعر؛فلددٌساالشددترا فددًالمعددانً
العامدددةأوظددداهراأللفددداظعٌبددداٌسدددقطمدددنقٌمدددةالشدددعر؛بدددلقدددد
تكدددونال ّسدددرقاتالشدددعرٌةبعدددداجمالٌدددا،حٌنمددداٌتخدددذهاالشددداعر
سدددددبٌالابددددددااالف ّندددددً،فٌظٌدددددفعلدددددىالمعندددددىاألوّ لمعندددددى
جدٌددددا،أوٌخرجدددهفدددًصدددورةأبددددامدددنالصدددورةالتدددًكدددان
علٌها .
وٌتندددداولالمبحددددثالثددددانً:مفهددددومالصددددورةالشددددعرٌةعنددددد
ا مدددديبالددد ّدرسوالتحلٌدددل،فالصدددورةالشدددعرٌةتتعلّدددقبمفهدددوم
التشددددبٌهواالسددددتعارة،والٌقبددددلا مددددديالتوظٌددددفاالسددددتعاري
علدددىإطاقددده؛إذالٌقبدددلمدددناالسدددتعارةإالّمددداكدددانقائمددداعلدددى
عاقدددةبدددٌنالمسدددتعاروالمسدددتعارمنددده،فمدددناالسدددتعارةمددداهً
حسدددنةومنهدددامددداهًقبٌحدددةٌنفدددرمنهددداالحدددسالفطدددريللناقدددد،
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وبدددددذل ٌدددددريأنّ أبددددداتمدددددامخدددددالفسدددددننالعدددددربوطدددددرٌقتهم
المألوفدددددة،إذأقددددداماسدددددتعاراتبدددددٌنأشدددددٌاءالتدددددربطبٌنهددددداأي
عاقةقربى؛وجعلذل منوسواسه .
وٌددددددأتًالمبحددددددثالثالددددددث:لٌكشددددددف َسدددددد َن َنالعددددددربفددددددً
األغددددددراضالشددددددعرٌة؛فا مددددددديٌددددددريأنّ توظٌددددددفالمعددددددانً
موقدددوفعلدددىمدددااسدددتعملتهالعدددربومددداألفتددده،ولدددٌسلمتدددأخر
أنٌخدددرجعمدددنتقددد ّدمعلٌددده،أليّ حجّ دددةتدددراءتلددده،فلدددٌسمدددن
أوصدددافالبخٌدددلأندددهٌصدددونالسدددماحة،والمدددنصدددفاتالكدددرٌم
أنددددهٌكددددرمالبعٌددددددونالقرٌددددب،والمددددنأوصددددافهمللخٌددددلأن
ٌجعلددددواذٌلددددهمسدددددالكددددذٌلالعددددروس،...كددددلّذلدددد انحددددراف
بدددالمعنىالشدددعريعدددنأصدددلوضدددعه،وقددددشددداهدا مدددديهدددذا
االنحددرافعندددالبحتددريوعندددأبددًتمددامأكثرددـوذل د ألنددهكددان
ٌطلدددباالسدددتعارةكثٌدددرا ـفدددـتذهببدددهبعٌدددداعدددناالسدددتعمال
الصحٌح .
وٌكشددددددفالمبحددددددثالربددددددععددددددنجمالٌددددددةمتوارثددددددة؛وهً
جمالٌددددةالطلددددل،فالشدددداعرالعربددددًكددددانٌبتدددددئمق ّدمددددةشددددعره
ّ
ددىالطلدددل،إالّأ ّندددهكدددانلهدددذاالوقدددوفأدبتعدددارف
بدددالوقوفعلد
علٌددهالشددعراءقدددأهملددهالمتددأخرون،فددالعربتقددفعلددىالطددل
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ألجدددلالسدددؤال،والتقصددددالددد ّدٌارإ ّنمددداتعدددرجعلٌهدددا،كمددداأنهدددا
منسننهاانتبكًال ّدٌاربكاءالمشتاق .
لدددمتتوقددددفهددددذهال ّدراسددددةعلددددىدراسددددةاألدبمددددنداخلدددده
وحسدددب،ولكنهددداتعددد ّدتذلددد لدراسدددةاألدبمدددنخارجددده،ح ّتدددى
تكتمددددلصددددورةالبحددددثوٌقتددددربمددددنتحقٌددددقأهدافدددده؛فكددددان
الفصلالثالث،حٌثبحثتفٌهمجموعةمنالمباحث :
المبحددددددددثاألول:جمالٌددددددددةاللّفددددددددظالددددددددذيجعددددددددللدددددددده
ا مدٌشدددروطامنها:اجتندددابالحوشدددًمدددناأللفددداظ،ولعدددلّأكثدددر
مددداٌلحدددقاللّفدددظمدددنرداءةراجدددعإلدددىتوظٌدددفالحوشدددًمدددن
الكام .
كمددداأنّ مدددنجمالٌدددةاللّفدددظتوظٌدددفاألفصدددحمدددناأللفددداظ،
وتر مادونه .
التكتمددددلجمالٌددددةاللفددددظإالّإذاوضددددعفددددًالمعنددددىالددددذي
فإلددىغٌددرمعندداهالموضددوالددهخددرج
أرٌدددلددهلغددة،فددنذا ه
صددر َ
عنجمالٌته .
وٌتحدددددد ّدثا مددددددديعلددددددىصددددددورتًالجندددددداسوالطبدددددداق،
ِّ
وٌدددددريأنهمددددداالٌأخدددددذانالبعددددددالجمدددددالًلهمددددداإالّ
إذاوظفدددددا
توظٌفاعفوٌادونتكلّفاستعمالهما .
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أمددداالمبحدددثالثدددانً:فكدددانلجمالٌدددةاللّغدددة،وظهدددرخطدددأ
أبددددًتمددددامفددددًتوظٌفددددهلددددبعضاأللفدددداظفددددًغٌددددرموضددددعها،
كجعلدددهلفدددظالصدددبانوعددداثالثدددامدددنأندددوااالدددرٌحمدددعالقبدددول
َ
والددددد ّدبور،والتعندددددًفدددددًأصدددددلاسدددددتعمالهاإالّعلدددددىال َقبدددددول،
وكمددداوظدددفالتقرٌدددبوجعلدددهعددددوالابدددل،وإنمددداهدددوللفدددرس،
وكمدددداأنّ بددددٌنلددددٌسمددددنمعددددانًالوسددددط،إذالٌصددددحتوظٌددددف
الوسدددطمكدددانبددددٌنفنقدددولمكدددان:المددددالبٌنندددانصدددفٌن،المددددال
وسطنانصفٌن .
واهتممددددتفددددًالمبحددددثالثالددددث:بجمالٌددددةالنحددددو،وبٌنددددت
فٌددددهالمسددددائلالتددددًتتعلّددددقبددددالنحوفددددًالموازنددددة؛وتنحصددددر
المسددددددددائلالنحوٌددددددددةفٌددددددددهعلددددددددى:جمالٌددددددددة«الالتعرٌددددددددف
»وتخصدددددددٌصالعمدددددددومبصدددددددٌغةالتعجدددددددب،الحدددددددذفوبعدددددددده
الجمدددددالًفدددددًالكدددددام،جمالٌدددددةاالسدددددتفهام،وأبعدددددتالمباحدددددث
النحوٌدددةبعدددضالمسدددائلالصدددرفٌةالتدددًاشدددارإلٌهددداا مدددديفدددً
كتابدده؛مثددل:أملددودالٌجمددععلددىأملددد؛وأ ّنددهقلّمدداٌجمددعفاعددل
علىأفعال .
وتعرّ ضدددتفدددًالمبحدددثالرّ ابدددعإلدددىجمالٌدددةالدددنظم؛ومدددا
هددددًالعلددددلالتددددًتصددددٌبالدددد ّنظمفتفسددددده؛وذكددددرا مددددديفددددً
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موازنتدددددهمدددددنالعلدددددل:التعقٌدددددداللّفظدددددً،والحشدددددوالزائدعلدددددى
المعنى،وسوءالتقسٌمعلىأجزاءالبٌت .
وكدددددانالمبحدددددثالخدددددامسٌهدددددت ّمبالبعددددددالجمدددددالًلاٌقددددداا
الشددددعري،فددددأه ّممدددداٌمتددددازبددددهالدددد ّنظمعددددنالنثددددرهددددوالددددوزن
الموسددددٌقً،إالّأنّ ال ّشددددعرقدددددٌختددددلّبندددداءهالموسددددٌقً؛فٌنددددزل
إلدددىدرجدددةالنثدددروالخطابدددة،ولعدددلّأكثدددرمددداأوقدددعالشددداعرٌن
أبددوتمدداموالبحتددريفددًفسددادالددوزنالددذيٌددنقصمددنجمالٌتدده
ّ
ددرةالزحافددداتفدددًالبٌدددتالشدددعري
والٌدددذهببهددداكلٌدددة،هدددوكثد
الذيٌنافًالطبٌعةالموسٌقٌةللشعرالعربً .
ثدددد ّمكانددددتالخاتمددددةجامعددددةألهدددد ّممحطدددداتهددددذاالبحددددث
العلمً،وت ّمإٌرادأه ّمالنتائ العلمٌةعنالموضوافٌها .
وأتبعددددتذلدددد فهددددرسالمصددددادروالمراجددددعالددددذيرتبتدددده
ترتٌبددداهجائٌدددا،وكدددانبعددددذلددد فهدددرستفصدددٌلًلجمٌدددعفصدددول
والمباحث .
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