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 هـ مقدمـة

ك حلضددددد رة عليهدددد    لعربيددددس  يةددددضايس ب حلضددددد ر    ل   ددددىة  ةر   حلضدددددحتكدددد   لقددددى ا    
ى ظدددرغد دىةدددىة اح شددد  ب ل ددد عر إىل ت ل ددد يف  لعصدددر  لعي ةددد  لف رةددديس غ يقرةقيدددس غ    ىةدددس 

 َّ ّتح غ تندد  عي  لعددرو غقدد دده علددح حيدد ة يدد  ف دد ف تفكدد  نعكدد  غ ؛  خمتلفددس عددك تلددأ  لدد  الفه 
م غقدىَ  حكله ع  ةتده للَ دغَدد ذإ  ليدىة  شدعرأحى اعدضم اب  مت م ك ل عريح  ظهرذلأ يف نت ده  

   ددد بتكر اعددد   غ ددد ر  ؛اددد  ةعدددإ علدددح إحدددى ش  آ ةددديقح  ل دددعرةس فدددل علدددح  آعدددلح غف دددر كدددل   لل  
 عر  لقدىمإىل  ل  د لينديي ركدك بي مد  ح ىةدىة   حلي ة  حلضد رةس  جح  غت ييه   غ ةتع ر   اك غ  

اادد م شددرةقتإ  منفسددها س    دد ل  دددى  حيف  ةددتعم ا  لل ددس غيف  لصدد ر  لف يددس  ددعر ا  اغ  ددل ل غقلَددى
خ ضددعس آضبسدد    ايتىعددس  لقددىا اح غشرةقددستسددّ غ دده ادد ه  شرةقددس  :خمتلفتددإ يف نظددم  ل ددعر

حدد ا اددالش  ل دد عرةك او متدد م  نقسددم  يهدد   ل دد س ع يفددس خصدد اس   ق ادد  ح حلضدد رة  جىةددىة
 ح ادددلتن لغ   لتعصدددش كددد ل  ل قدددى بعيدددى  عدددك لدددات  لصددد اس  قدددى قلدددش عليهددد    َمدددغل  غ ليندددييح 

 .شخصيس   إىل دىا عقيم غعى غ    خرد  عك  آ ض عيس  نته
نتددد    تكددد   ت ددد ا إملددد م مليددد   آتخ  دددمإح غلددد  ال  لينددديي  لدددات  لصددد اس ا دددر  غ 

 ل ةتج دش  لتعقيدى ح غانده كدلش  اغ  دلح غاد   د رف عمد    ل دعراعر و  ل عر اطيد م غعلدح ادا
ح غاندده كدد ل غ نفددر  هددالش دىةددى ح دد عسغح دديه ح غال ابدد  متدد م  دد حش  غاسددتكرت  الفدد   غ

 .ته كثرة اي ل بإقر به يف  ةتع رته غ بخيرج علح عم    ل عر بإكث رت اك  حملس     للفظيسح غ 
 مكددد بك او شددد لرح غ او  لضدددي ا ب دددر بدددك متددديةك تدددىخل   يف  لصددد اس  اغلكدددك  ل قددد    لددد

ّلم ت حيد ك  شدعر    ا ر تده ادك احكد م يف  ل د عرةكح  قدىا    لينديي؛ المل ةت صل   مت ا  مَ  غق
دددح غ يف شدددكله غاضدددم نه لقدددىم   ل دددعر ت خمددد لش ل دددعر  اغ  دددل يف ل تددده شدددعر  ؛ المتددد م  ابددد غ ر  اخ 

عصددش نقدد    لقددرل  لث لددي   جددري علددح ر ددى اخط  دده غاث ليدده غ لت اب  غبددالأ    ح غ دد رت  لف يددس
 .  عليه احي ن 
حدددد ا اددددالش   ر  قددددى  ةددددتط م ال ةسددددت عش  لصدددد اس  لدددد    آلاددددىي الددددم نكدددد ل غ 

ح بعىا   ةتف   اك نقى  لقرل  لر ب    جدري  لداي  د ر خصدي   لط  يإ يف ا   نته بإ شعرةهم 
ختلدددش  قدددى ددددى ح غاتسددد   آل ددد فح غات ددد م  ل ظدددر  ح غاعتمدددى  علدددح  لددداغف  ا و  لسدددليمح غ 

  اتدى    لل د ةإ غلل قد    ا بد اح  لدم ةكدك كد لل  ةإ ةيد ل  هند  ك ادك  ل قد   ةديقهعَمك  آلاىي 
ك ك ا بدد ا ةفهددم  ل ددعر  حملددىش  همدد    ل ددعر  حملددىشح غمل ةكددتقددىم  ل ددعر  لقددىم غتددأخّ  يف 
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غ ةك ددش حقيقددس اع نيددهح غإبدد  ملدد  بددإ  لدداغقإح غاخددا اددك  لطددرةقتإح غ عتمددى علددح  لدداغف 
 .غنقىت   هم  ل عريف لعلم 

اك شييعس  جىا  ل ىةى  لاي ق م بإ  تهيف ا   ن ل قىي ا هجه  آلاىي  ةت حح غقى 
رلدد  ااسددأ بفكددرة  آ   نددس  لقىلددس يف  ل قددى  لعددرو  لقددىم غش    إذ   ل قدد   حدد ا اددالش  ل دد عرةك؛ 

عمدد   نظرةدد ح غ  مثددل  ل ددعر  لقددىم ليندديي  ددد عضقدده علددح شددعر  لطدد  يإ غشيَ  إىل ادد ه  نقددىي  
 ظرةتددده اعددد ةّ لعمددد    ل دددعر اق اددد   ادددك  ختدددا غ ح يدددىة  ل دددعر تطييقيددد ح غابددد  متددد م مثدددل شدددعر  ل

اددك يف جمملهدد   ةسددتق انقىةددس اعدد ةّ غلدد   يف نقددىت ل ددعر  لطدد  يإ؛  ل قىةددس  لدد   حددتكم إليهدد 
 بعىا  ملد  كدل   ح لتق ليى  ل قىةس  ل  ةيق  عصرت يف ض اح  اا ياغ  يف  ل عر  ج لل  تنظر 

 قصدددد رل  غإةددددر  ه  يف غ رةدددده  غبددددَإ  ح لطدددد  يإفدددد  يف اسددددألس  لصدددد اس بددددإ ال   آؤلفدددد    لدددد  
 .احك اه   ل قىةس غضعفه  يف  لتعليل

ارحلددددس دىةددددىة يف  لتطييدددده  ل قددددىي بعددددى اددددرحل  بددددإ  لطدددد  يإ    نددددس  آلدددد  غبددددالأ اثَ 
بى ةددددس  ل قددددى ل لث دددد هدعلددددنقددددىة   ا هجدددد ه يف ا   نتددددل فسدددده   آلاددددىي رةددددم إذ لتددددىغةك غ لت ظددددّح 

 د ل   ل قددى  حلىةثدس؛ اندده   ا آ هجد  ع دى  لعددربح بدل إل ا هجدده لدا  ليكدد   ةكد ل اقددرب إىل 
ددةسد رم إىل  ي صدد ت بتفضدديل احددى  ل دد عرةك علددح  آلخدرح بددل ة    لدداي  شدديي عليدده  ئر   لقدد ر   

ادك  بدإ اعدل غاعدل سق رند آ بعدى ؛ل قىةدسيف  لعمليدس  ن ع  اك  آعر س ب جيى غ لر يا ادك  ل دعر 
 .اشعر هم اة  علح كم  حلح مث شعر  لط  يإ

 لددد  مل تتسدددم بددد ل ظر   لددد  ظهدددر  يهددد  غ ل قىةدددس   للمرحلدددس ي دددغ ةظهدددر اَل  آلادددىي بقددد  غ 
 بديع   آسد  ل  لل  ةدس  تصدل غده ع  ةته تلقد ا دئ يد    انه لكل  يف ب ي    ل ص  ل عري؛ 

 اغ ب لضدد م عددل ب لقيدد س إىل  ل  قدد   لل دد ي تدد رةح آغ  ليضقيددس اغ  ل ظددر يف  ددنس اغ  ل ن ةددس ا
م علدددح  قدد  ل قددى  لتطييقددد   لدداي يفشدددكل  تطدد ر  تدده ن   ال ا   لسددم   شددكليس تددد رة اخددر ح إ   

غ ختلدش  ل قد   يف  حح بعى ال  ضطرب   آع ةّ  ل قىةدس يف عصدرتنفسهاع ةّ استق ة اك  ل عر 
 .ىة لقضيس  ل  ح

اا  عضق  ب آ ض م  تع   إىل ارحلدس  لليسد ن  حيدي كد ل كتد ب  آ   ندس بدإ  لطد  يإ 
شدددددَى  نتيددددد ل  غ  ." اظ لر  لتنىةي يف شعر او مت م" لآلاىي اك اص  ر ااكريت غ آ ة اس بد 

 م لهد  ردرغج او متدةعل  ح غ غ لينديي  احك م  ل قىةس  ل  ك ل  آلاىي ةطلقه  علح شعر او متد م
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إليه   حتكم  آع ةّ  ل  ى  ب   ا  لينيي  م ح  غل ال حي غا حشرةقس  لعرب غعم    ل عر كع
 .ةهم ت ل عر نقى يف

غقدد   ختيددد ري ح يف  ا ب  لعددرو  لقدددىم  آ دسددتّاددداكرة  إجندد  اتيندد  ف  ر دددس  ل َمدد غ 
غبعددى  ح"آلاددىيلشددعر او متدد م غ ليندديي بددإ    نددس  آكتدد ب  آعدد ةّ  ل قىةددس يف  :" علددح ا ضدد م
هد  إىل غغد   اكرةح لاي غ  ه علح ع د  ل  آد لىكت ر  لعلم  لر غي  آ رد  ياةت ذعرضه علح 

 . لطرةقس  آثلح لليني يف  آ ض م
بطييعددددس  ه بعضدددده تعل دددد ؛جندددد   لددددا   ليندددديإيف    ب   ددددع  غ دهتددددلقددددى غككددددل ب حددددي 

يف غ ح  لد   نيثقد  عدك عمد    ل دعر  ل قىةدس حتىةى  آعد ةّغ   لل سحس يف ةتطلش  قَ   لاي آ ض م 
 لىر ةد    لد   شلعد  عليهد   مل ت در إذ   ح   ندس آيف  او مت م غ ليندييعلح شعر  تتي  تطييق هت 

ب يشد رة  يف ا   نتده بدإ  لطد  يإح غ كتفد     لد   حدتكم إليهد   آلادىي ل قىةدس عد ةّ  آا ليس إىل 
 آر د  بد  خدر ا    ب  صدعل  ه بعد غتعل   حيف  اار لعم    ل عرح غمل تفص   انه  حتكم إىلإىل 

 . غ ل  مل امتكك اك  حلص ا عليه   ليني ل     عضقس ه ض م 
 ل قىةدس  آع ةّ ى ةىحتغ  حعم    ل عر آفه م  ل ظري ل لبي  ليني  د ىلاك اك ل ل َم   غ 

ك بدإ  لىر ةد   اد لدا   ليندي ةعدى  يمد  اعتقدى ل دإ ؛ ل   ةت يطه   آلادىي ادك  ل دعر  لقدىم
تده ملعاد   عتمد    علدح  ل قىةس  ل   حتكم إليهد   آلادىي يف ا   نتده ع ةّ بي ل  آيف   ل  ص    ل

اقىاتده يف  ل ظرةدس عي ر   عمد    ل دعر اك ت  آر غق  حى غا   عتمى عليه اك فر اح ا ظف  ا  
 .شعر  لط  يإيف ا   نته بإ ااثلس تطييقيس ىي اك ا  قىاه  آلاغ  حىة  ل  حلم ةسل ه رحل

بعددد   بدددل إل؛ تدددهيف ا   ن اغا ادددك حتدددىش عددك عمددد    ل دددعر آلادددىي ةعددد  ال  غلددا   
بعدد   لصد قددى ح غ عمدد    ل دعرعضقدس ب  لقضد ة   لدد   د  عىةددى  رغ  إىلاشد لداةك ةدديق ت  ل قد   

 ." قىةس قيل  آلاىيب جه    ل"ع  نته غ  ليني لا  اىخل يف يف  لات  جه  
اي حيح   ض س إىلح غقسمته " ا ه   آلاىي يف  آ   نس" بدع  نته اا   لفصل  اغا  قى 

   نددددس  آكتدددد ب  يدددده    غ ددددف" ه   نددددس  آلاددددىي بددددإ  ل ظرةددددس غ لتطييدددده " آينددددي  اغا   غع  ندددد
 آدددددد ه   آدددددد ه   ل  دددددف  غ   عتمدددددى ى  ددددددقرح غ استأنسددددد  ب ل سدددددخس  لدددددد  حققهددددد   لسدددددديى ا ددددد

ح شعرةس تطييقيس اك شعر  لط  يإ ااثلس  ةتعرض غ  حغحمت ة هت اقس م  آ   نس  يي   يحص   ح  
 .ح غ آ ض ع    ل  تع    اغ تف غت   يه ل   آلاىي لل  عرةك ل  عىَ خط ا  ا  ياح صغ 
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يف  " آلاددىي بى ةددس  ل قددى  آ هجدد  ع ددى  لعددرب "ليددثمت كددرة  لثدد    آينددي يف   ن ق دد غ
ادددددك  آ   ندددددسح غ لتطييقيدددددس است دددددهى  بددددديع   ل صدددد ر  ل قىةدددددس  ل ظرةدددددس  حبدددددإ  لطددددد  يإ تددددها   ن
ّت ادك  ل قد  ت لداي ايَدئ  آلادىي ع ى  لفكر  ل قىي  لي آيني  لث يف تعرض اة    لداةك عدك قد

 ل  ددف   آدد ه  علددح اعتمددى  غخ ضدد   يف ا ضدد م  لصدد اس بددإ  لطدد  يإح ةدديق ت اغ ع  ددرغتح 
 .ست هى  بيع   ل ص ر  ل ظرةس غ لتطييقيس اك  آ   نسح غا  ةتقر   

 إىلغقسمته "  ل قى  لتطييق   آعي ري يف ا   نس  آلاىي"  بد  قى ع  نتهاا   لفصل  لث   
   ر  عي  حَى غ  ح"اق ا   عم    ل عر  ل ظرةس"  اغا ينيت  غل  يف  آ  ض س اي حيح
يف حتىةى  نظري اغظفه  كس ىرحه لىة  ل  حلم ةس؛  ل  نظَر     آر غق  يف شعم    ل عر 

مل حيى   ل  غ  حل عر  لط  يإ  لتطييق يف نقىت  آلاىي  ل   حتكم إليه   ل قىةس  آع ةّ 
 ل قىةس  ل   حتكم إليه   آلاىي يف  آع ةّ لث    آيني   ص ل  يف مث  .اق ا هت   ل ظرةس

اثلس ألل ةتقر     كاع ةّ  ةت يطته   آ اتح غل"ى عم    ل عراع ةّ تعتم"  بد ع  نته ا   نته غ
بتن ا " ع  نته  لياختم  لفصل هيني   . شعر  لط  يإاك  آلاىي  ل قىن ل  تطييقيس  ل

 لقىمح  لعرو ال ااَى دسر  بإ نقىن   اك خضله ح غل  " آعي ر  ل قىي إىل قضيس نقىةس 
  للاةك حت   إىل قضيس نقىةس ش لت   لسرقساعي ر غ  حعم    ل عر اعي ر ه  ق  غ ل قى  حلىةي 

عرض  الم  آلر ا  آختلفس  ل    مك .ف  رل  إىل  ل قى  حلىةيغ اتى   ح ل قى  لعرو  لقىم
لسرق    ل عرةس  ل  قضيس  ل  لربط بإ افه م  آلاىي  ح غلغ .   بقضيس عم    ل عرلتم 

غ ةتثمرل   حافه م نظرةس  لت  ر  ل  ع  ي  هب   ل قى  ل روبإ ح غ ظهر  يف  ل قى  لعرو  لقىم
  ت  ل  إليه  يف كل  ت     ل لالم ر متس ضم ته    لينيغختم   .ية ل قى  لعرو  حلى

 .ايني
 لاي مل ةكك له ليخدرج إىل  ل دد   لا    حبث ق  يف ي اةأا  هلل تع ىل ال اك ل قى غ  غيف  لت م 

علدح  ادك كثدّ ادك  اشدر د آسد عىة  لد  تلقيتهد  غحسدك ع ندهح مث  -  - هلل  اكت  يه ل   
غر عيددد ح غن قدددى   حا دددر  كددد ل  لددداي   لدددىكت ر  لعلمددد  لدددر غي  اةدددت ذ  آ دددرد  يراةدددهم اةدددت ذ

كمددد  اتقدددىم ب ل دددكر  غ لتقدددىةر . للينددديح غا دهددد ح غات بعددد  لكدددل ار حدددل إجنددد   لدددا   ليندددي
 .غإىل ر  ةس  ج اعس حغف  هب قسم  لل س  لعربيس إىل إ  رة ب جميل غ  عي د 
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 : لخالمد
 يد  ل اآلم  بة ق  ه ود النَّقدي  الج  

: 
 توعّبَ  ا،ايامهألو  اه سجال حافال حلياهتتوجعل ،املبكر االشعر منذ تارخيه العرب تعرف

وظل الشعر حيظى  ،قداسةال مرتبةقيمة ارتفعت به إىل  تهأكسبو ؛ بيئتهان خمتلف مظاهر ـفيه ع
معاايري نقداية شعر سار النقد قدما ايبحث عن ومع ال »هبذا التقداير يف مجيع عصوره األدبية، 

مناسبة للتمييز بني جيد الشعر وردايئه، وايصدر أحكاما بعفواية وفطراية تتماشى وطبيعة املرحلة 
 1«.اليت حاكاها الفطراية األوىل
ليت اوأهم اجلهود  نقد العريب القدمي،هذا املدخل أهم القضاايا اليت شغلت ال ايستعرضو 

؛ إذ كان النقد العريب ايسعى إىل تأسيس ، وكان هلا عالقة بعمود الشعردياآلمبذهلا النقاد قبل 
ل الناقد العريب و صو نقد ايقوم على قواعد وايستند إىل نظرايات ايدعمها بالتطبيق والدليل، وقبل 

إىل تقعيد النقد تناول بعض القضاايا اليت تتصل بالنظراية األدبية أو ببعض اخلصائص اليت متيز 
 .أو البالغة أو النقد اهتم بوضع حتدايدات وتعرايفات للشعرو ن الفنون، الشعر عـن غريه م

إىل هم ف  ر  ولكن فهم النقاد القدامى للنقد على أنه بيان للسيئات أكثر من احلسنات ص  
ل مثَ قد أكثر من بيان القيمة الفنية للنص، و  ،وكشف مثالب الشعراء وأخطائهم ،والذم ،القدح

بدااية بالنقد الذايت الذي كان  ؛ول للممارسة النقداية عند العربالعصر اجلاهلي املنطلق األ
 زنشا هحصالإو  ،ألفاظه هختريُ و ظر يف شعره، نَ دايده الر  ، بتـ  نظمهميارسه الشاعر اجلاهلي جتاه 

حوال كامال ذكرت بعض املصادر األدبية أن الشاعر زهري بن أيب سلمى كان ميضي إذ  إايقاعه،
حىت مسيت تلك القصائد باحلوليات، ومرورا بالروااية الشعراية وحماولة  ،ئدهظر يف قصاالنَ  دُ ايرد  

بعرضها على الشعراء املستحكمني، ووصوال إىل اختيار األوىل إنضاج احملاوالت الشعراية 
أو  فق عليه شكال ومضمونا أو ما اصطلح النقاد على تسميته باملعلقاتتالقصيدة األمنوذج امل

العصر اجلاهلي كانوا ممارسات نقداية يف عراء الذاين كانت هلم الشوايظهر أن  .املذهبات

                                                 

 

دار المعرفة الجامعية، جمهورية نجوى محمود حسين صابر، النقد األدبي حتى نهاية القرن الثالث الهجري،  - 1

 .22، ص 2002مصر العربية، 
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معتمدة معاايري شىت كلها نابعة من الذوق الفطري  » ايصدرون مالحظاهتم النقداية مبا لدايهم من
على االنطباع العام، والنادرة السرايعة واخلاطرة اليت تنبع من ذوق من عاش يف بيئة العرب، 

ومن جانب  ،ر على أعرافهم الفنية واللغواية، هذا من جانبوارتبط بقيمهم االجتماعية، وسا
ر وهم ايستوحون يف ذلك تشبيهات عآخر نرى النقاد ايصدرون أحكاما عامة على شعر شا

عدايدة، وهي يف حقيقة أمرها إصدارات نفسية حيسون هبا جتاه أشياء خمتلفة وجيدون يف 
 1«.ذلك الشاعر أو هذا أنفسهم رغبة يف إحداث تشابه بينها وبني

على الذوق فيها  واعتمدا بسيطةها على الشعر و طلقأاليت األحكام جُل كانت و 
م يالتحك ةدتت كتب تاراي  األدب عن فكر حتالفطري واإلحساس الساذج الذي مل ايتعقد، وقد 

كتلك املنافرة اليت وقعت بني الزبرقان بن بدر وعمرو بن   ؛اليت كان ايلجأ إليها الشاعر اجلاهلي
كان   الذي ربيعة بن حذار األسديفيها  م  ك  عدي، وح  السَ ل املخبَ و  ،بوعبدة بن الطيَ األهتم، 
 ج  ض  ن  ال هو أ   ،ن  خ  س  أ   م  ح  كل  أما أنت فشعرك   » :انقالعرب وعقالئهم، فقال للزبر  ءمن حكما

 مافكل وال ترك نيئا فينتفع به، وأما أنت ايا عمرو فشعرك كّبود حّب ايتألأل فيها البصر،ل كفيؤ 
فال تقطر وال  وأما أنت اياعبدة فإن شعرك كمزادة أحكم خرزها، أعيد فيها النظر نقص البصر،

 2«.وارتفع عن شعر غريهم عن شعرهم متطر، وأما أنت ايا خمبل فإن شعرك قصر
ني بلشعر اايبدايها يف  الشاعر اجلاهليكان املالحظات النقداية اليت   تراوحتقد و 

تأتري البيئة فيها من خالل توظيف  بوضوح تعكسا هكنالغموض والتعميم والسطحية، ول
 يفطا موضوعيا مساعدا يواختاذها وسيلة أو وس ،بعض مظاهر بيئته اجلاهليةل - الناقد -الشاعر

ما جعله اينحرف عن مسار النقد الصحيح، وخيلط بني الواقع وهو  ؛النقدايةإطالق أحكامه 
وما          .الفين والواقع االجتماعي

، ومل بسيطةكانت إن أحكامها  هو الفرتة اجلاهلية املمارسات النقداية خالل  نن ايقال عميكن أ
ذايت  »فيها النقد وإن ، تتجاوز مالحظات فرداية وردت على لسان شاعر أو ذَواقة للشعر

انطباعي، ذوقي جزئي، خال من التحليل والتفسري والتعليل، وأنه قائم على االنفعال الوقيت وال 
بظهور و   3«.قواعد مقررة، وليس له من دعامة إال الطبع والذوق احملض ايستند إىل

                                                 

 

 .24نجوى محمود حسين صابر، النقد األدبي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، ص - 1

 .24، ص4492شوقي ضيف، النقد، الطبعة الثانية، دار المعارف ، جمهورية مصر العربية،  - 2

 .44ص ،4444، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر عند العرب،دراسات في النقد األدبي عبد القادر هني،  - 3
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 ،بلسان عريب مبني -- على رسول اهللالكرمي  اإلسالم يف شبه جزايرة العرب، ونزول القرآن
ه لقصيدته د  ح القداسة الذي شيَ ر  ع ص  وهي تصدُ  ،وجد الشاعر نفسه أمام حقيقة كان خيشاها

 وأدرك بعد جحود   ،نفسه عاجزا عن اإلتيان مبثل القرآن الكرمي خاصة عندما وجد؛ الشعراية
انّبى  ف، بشري وآايات القرآن الكرمي وإعجازها البالغي والبياينكالم كالشاسع بني شعره   ن  و  البـ  

ليزداد حسنها  ؛وهنا أشعارهمنايقتبسون معاين القرآن وايضمن أسلموا ممَ كثري من الشعراء 
تغري ومل اينشط يف هذه الفرتة، فقد شغل العرب عن الشعر بالقرآن اي »أما النقد فلم .ومجاهلا

 الذي -- الشعر إال ما تروايه كتب األدب عن عمر بن اخلطاب نسمع عنما والفتوح، وقلَ 
ألنه ال  ؛ايعجب بزهري وايفضله على الشعراءعمر حبس احلطيئة يف هجاء مقذع نظمه، وكان 

يه، وكان إذا مسع بيتا فيه حكمة أو نزعة خلقية قواية ايل يف مدحه، وإمنا ميدح الرجل مبا فغاي
أو ولكن تلك املالحظات اليت كان ايبدايها اخلليفة عمر  1«.ه متعجبا منه أو مستحسنا لهد  ردَ 

 .  غريه مل ترق إىل مستوى النقد، وظلت مالحظات ذاتية انطباعية ذوقية
 :موقف اإلسالم من الشعر -1

ل قضية هامة وخطرية يف الوقت نفسه توقف عليها مستقبباألول  العصر اإلسالمي زمتيَ 
قضية موقف اإلسالم ي إىل أمر جامع بينهم، وه خاض فيها الدارسون ومل ايصلواو  النقدو  الشعر

  -الرسول ى أن اإلسالم منذ عهد أفرايق ر : فيه إىل فرايقني واوهو موقف انقسم ؛من الشعر
عتمد هذا الفرايق على مدلول او قائله، وضيق على  وتنكر لهواخللفاء الراشداين حارب الشعر  -

 م ُّه ُّع ُّب ُّيت ُُّّاء ُّر ُّع ُّوالش ُّ :يف قوله تعاىل اجلزء األول من آاية سورة الشعراء
ون ُّاو ُّالغ ُّ

ُّك ُُّّم ُّه ُّأن ُُّّر ُّت ُُّّألم ُّ (222) ون ُّهيم ُّي ُُّّاٍدو ُُّّل ُّفي
(222) 

ون ُّل ُّع ُّف ُّي ُُّّاُّل ُّم ُُّّون ُّول ُّق ُّي ُُّّم ُّه ُّأن ُّو ُّ
(222) 2  الشعراء  » أنَ  تعاىلاهلل  ني   بـ  ايوفيه

وهذا ايعين أن كالم الشعراء فيه  3«.ايذهبون مع الوهم كل مذهب، وأن أقواهلم ختالف أفعاهلم
 .خيال وعاطفة قد تبعده عن الواقع

                                                 

 

 .22شوقي ضيف، النقد، ص - 1

 .222 -222سورة الشعراء، اآلية  - 2

تجارب في النقد األدبي التطبيقي من منظور إسالمي، الطبعة األولى، دار البشير، عمان، عبد هللا منيع القبسي،  - 3

 .41، ص4492األردن، 
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أن املضمون الشعري عند الشعراء غري أايضا  الكرمية ايفهم من اآلايةقد الذي لكن املعىن 
م يف كل واد يالنظم الشعري، فالشاعر ايه زوات الشاعر وميوله ولضروراتناملؤمنني خيضع ل

 تضحوايايعرض له، ورمبا دفعه تفاعله أتناء عملية اإلبداع إىل تغليب سلطان القول على العقل، 
ما ال ايتمالك من الرمل، فهو اينهار أبدا، واهليام   معناه أن اهليام يف اللغةعلم هذا أكثر حني ن

 »أهنا توحي على  ايهيمون فهم لفظة من رسنياالد منهناك إن بل  1.كاجلنون من العشق
 وايقود الغاواين، ومنها أنه ايفسد األخالق، الايقف دونه طائل، الذيالسائب  بعنصر اخليال

 2«.ماال ايفعلونغري عمليني ايقولون  الشعراء قوموأن 
ن م مستنبط نه؛ ألةمَ اعموقف اإلسالم من الشعر  ث لمي أن كنرأي ال ميالهذا مثل و 

األمر وهو  ،دون استثناءيف قسمها األول عراء من قيمة الش طُ اليت حت   ايات الرامان قراءة جزئية آل
قد ايفرتق دون أن خيتلف يف الذي  ةتفسري موضوعي لآلايإجياد حث ابال ىعل الذي ايفرض

  .يف تفسري كتاب اهلل تعاىل فسراين الذاين هم أكثر ختصصاجوهره مع جهود امل
نقدايا ايقوم على النظر إىل الشعراء على أساس اإلميان واآلاية هبذا املنطق تقدم موقفا 

 قامهذا موقفا نقدايا على أساس أن القرآن الكرمي هو أول من أ دُ ع  قد ايـ  باهلل ورسوله أو عدمه، و 
تقسيما نظرايا للشعراء فأصبحوا مبوجبه ايصنفون تصنيفا ايرتفع عن التصنيف القبلي الذي كانوا 

موقفا نقدايا ميكن  مل التفسري السابق لآلايات لوجده ال ايعدُ لو تأ باحثال عرفون به، بل إناي  
واليت جيب  بني قول الشاعر وعمله، بيان العالقةألنه ايقوم على  ؛يف جمال األدب العمل به

مسؤولية فرداية عن  ولؤ مسأوهلما أن الشاعر فرد من اجملتمع، وهو : نظر هلا وفق مستواينيال
لشاعر شاعرا والنظر إىل املسألة من جهة عالقة التجربة الشعراية تانيهما اعتبار او أقواله وأفعاله، 

 الؤ تساايطرح وهو ما  ،العالقة بني العامل الفين والعامل الواقعي حدايد، وبتهبالتجربة السلوكية ل
 ،عن فهم فكرة أن الشعراء ايقولون ما ال ايفعلون، فهل من واجب الشاعر أال ايقول إال الصدق

  -الرسول حقيقية يف شعره؟ ولو كان األمر كذلك هل ايدخل شاعر أو أن اينقل الواقع صورا
أنه كان جبانا  األخبار ت  و  قد ر  و حسان بن تابت حيز الشعراء الذاين ايقولون ما ال ايفعلون،  -

ولكن أقواله الشعراية جتليه يف أعلى صور البطولة والشجاعة، وعلى هذا األساس وجب أن 
                                                 

 

   التفكير النقدي عند العرب، مدخل إلى نظرية األدب العربي، دار الفكر المعاصر، العاكوب، عيسى علي  - 1

 .29، ص2000 ،بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية
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عول يف هذا األمر ايأال  بل جيب ، عنه مأخذ احليطة واحلذرؤخذ العالقة بني الواقع والتعبريت
 .الواقع منطق خيتلف عن ؛ ألن منطق الشعرواحد من حقول املعرفة اإلنسانية على حقل

وقد ذهب أصحاب الرأي القائل بتضييق اإلسالم على الشعر والشعراء إىل إقحام  
 لئألن ميت )) --الرسولقول ك 1.حفظهمن روااية الشعر و  ر  ف  نـ  األحادايث النبواية اليت تـ  بعض 

حدايث لو فهم بعيدا عن فكرة  وهو 2(( .شعرا ميتلئخري من أن  ،جوف أحدكم قيحا ايرايه
 .لشعر ورواايتهمن ا -  -لرسولا وقفصال مليموقفا ف دَ األغراض الشعراية لع  

الذي  هو الشعر  أن الشعر املرفوضبني  فهم احلدايث يف إطار األغراض الشعراية اي  ولكن 
 قدلو  ،ه املشركون يف ساحة املواجهة بينهم وبني املسلمنيبُ ص  م يف غرض اهلجاء الذي كان اي  ظ  ن  
هجوه الذاين يف الرد على الشعراء املشركني  --ي أن حسان بن تابت استأذن الرسول رو  »
ذا و املقصود هب ؛3«(( وروح القدس معكهم ج  أه   )) :بقولهله  -  -وا بدعوته، فأذن ر وكف

الذي ايقع تأتريه على قائله إن خالف الداين وخاض يف جاء شعر اهلبني ايفرق  --أن الرسول
جاء الذي ايقع تأتريه على متلقيه إن وظفه قائله يف سبيل شعر اهلوبني  ،راض الناس بالباطلعأ

ن ، عندما كاميه طبيعة املرحلة األوىل من التاراي  اإلسالتوالعقيدة، وما فرضالدفاع عن الداين 
 تشفَ س  اي  موقف ميكن أن  وواحلروب، وهاملعارك  نتيجةالشعر أحد األسلحة الفعالة املؤترة يف 

الشاعر املسلم يف استعمال غرض اهلجاء يف سبيل إحقاق احلق دون  لىرفع احلرج ع منه
 العريب بعدما حثَ الفرد لق لت يف خ  اليت تأصَ  املروءةتوظيف لغة ميكن هلا أن خترج قائله عن 

 .ليها اإلسالمع
الشعراء فينطلق من االستثناء شجع و الشعر أجاز أما الفرايق الذي رأى أن اإلسالم 

واُّن ُّآم ُُّّين ُّذ ُّال ُُّّإل ُّ :يف قوله تعاىل اآلاية الكرمية من سورة الشعراء الذي جاء يف

ُّن ُّواُّم ُّر ُّص ُّت ُّا،ُّوان ُّير ُّث ُّك ُُّّواُّللا ُّر ُّك ُّذ ُّو ُُّّات ُّالح ُّواُّالص ُّل ُّم ُّع ُّو ُّ

ُّظ ُّم ُُّّد ُّع ُّب ُّ ُّو ُّم ُّل ُّا ُّظ ُّي ُّذ ُّال ُُّّم ُّل ُّع ُّي ُّس ُّوا ُّأي ُّم ُّل ُّن ُّبٍُّل ُّق ُّن ُّم ُُّّوا

ُّون ُّب ُّل ُّق ُّن ُّي ُّ
(229).4   الذاين قد نفرا من الشعراء  اآلاية الكرمية هبذا املعىن تستثينو
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، القرآن الكرمي هاددولكنهم خيتلفون عن غريهم يف صفاهتم اليت ح ،اينظمون يف غرض اهلجاء
ع م ق وله إىل نزعاته النفسية ض  ليت جتعل اإلنسان خي   هي صفات ترتفع هبم عن األهواء البشراية او 

 لفظة إميان وما حتيله -  - الصفات اإلميان باهلل ورسولههذه  أوىلو  » فيؤذي غريه بكالمه
االعتقاد إىل  ايعين حتولالذي  ، وعمل الصاحلاتباالعتقادمن معاين األمان واطمئنان القلب 

عر غري املؤمن الذي ايقول وال ايفعل، والشاعر املؤمن ة فارقة بني الشام، وهذه عالوعمل فعل
الذي ايعتقد وايعمل مبقتضى عقيدته، أما الدوام على ذكر اهلل فيفيد يف بقاء الشاعر مع احلق 

 1«.حىت ال ايهيم يف أوداية الباطل
لغة العرب أداة للتعبري من  هذاختوا يةزايرة العرباجل يف شبهر اإلسالم و ظهولقد كان ل

ضمن هلذه العامل األهم الذي عربية القرآن الكرمي يف أكثر من آاية على  -  - اهلل ديكأتو 
أفاد قد ن اإلسالم اكوالقطيعة من الناحية العقائداية، و  ،ةيالثقافمن الناحية  اللغة االستمراراية

إىل األمام من تشكيل كيان  الشعراء بإمدادهم باإلمكانات اليت تدفع عملية اإلبداع الشعري
لقبلي إىل األمة، وإخراج التجربة اوتغيري انتماء الشاعر من  ،جتماعي وسياسي للعرباتقايف و 

شعر شاهد ذلك الشعراية من مضامينها الفرداية والقبلية الضيقة إىل مواضيع أعم وأمشل، و 
 .الفتوح وغريه
،  املتوارتة من اجلاهلية كما أحدث اإلسالم تغيريا وتعميقا جملموعة من القيم 

ت وضبطت وفق موازاين الشرع، ذب  والفروسية وغريها من املثل العليا اليت ه   ،الكرمكالشجاعة، و 
 يف فسح الفضاء الرحب أمام الشعراء، احلرج عن الشاعر ترفعالنبواية اليت حادايث األ سامهتو 

عن  --للحق أو خمالفته له، فقد سئل النيب » ونظرت إىل املضمون الشعري ومدى موافقته
مل ايوافقه منه  ماو إمنا الشعر كالم مؤلف، فما وافق احلق منه فهو حسن،  )): الشعر فأجاب
 .عامةللشعر  --وهذه األحادايث إمنا تبني عدم معارضة الرسول  ، 2« ((.فال خري فيه
خيضع لقائله كالم ملفوظ نه  للقيم اليت انطوى عليها؛ أل الشعراإلسالم  أخضع كما

 ،فهو السيئ املؤذي الذي وجب جتنبه هوما خالف ومقصوده، فما وافق احلق فهو حسن مفيد،
بذلك نظرة إىل الفن تستمد مبوجبها القيمة الفنية مرجعيتها وأساسها من  »اإلسالم فأقام 

خاصة  ،القيمة األخالقية اليت ظلت من أكثر املعاايري اليت مشلت مساحة واسعة يف تاراي  النقد
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؛ ذلك أن الشاعر ميكنه أن ايؤتر يف الناس بقوله،  1«بغائية الشعر أو نفعيتهأولئك الذاين قالوا 
 . ومن مثَ امَله اإلسالم مسؤولية أقواله فهو مطالب بالدعوة إىل اخلري ما استطاع

 :واألخــالقالشعــر  -2  
فقد حتدتت كتب اإلغرايق  ،نفسه قدمية قدم الشعر قضية قضية الشعر واألخالق دُ ع  تـ  

متاع العقل إال ايهدف إىل  »الشعر أن سوف أفالطون أنه رأىالفيل ي عنو القدمية عنها إذ ر  
وال ايعاجل  هادئا، يماكح وال ايقوم بذلك قياما لكنه خياطب العواطف ونوازع األهواء، والروح،
دها فيغذي العواطف الثائرة وايتعهَ  ،ايعاجل ظواهرها املتغرية معاجلة عاطفية إمنا األشياء وحقائق 

ت جعلاألسباب اليت  أحد ذاهقد ايكون و  2«.والقضاء عليها من هتدئتها بالرعااية بدال
 .ايقصي الشعراء من مجهورايته الفاضلة أفالطون

وكان  ،التزامهم اخللقي أو الدايينبالشعراء اجلاهليني بعض  اشتهرعرب فقد عند الأما 
 ،مئههجا يف ونايقذع والألعراض واألخالق با ونوال ايستهرت  مرهاشعأيف  ونايتعفف شعراءمنهم 
 قيم نبيلة، وو  فاضلة أخالقا تضمنته أشعاره من مبأشهر الشعراء زهري بن أيب سلمى وكان 
 3« .بل إنه ال ميدح الرجل إال مبا فيه »،أنه كان ال ايهجو إال مضطرار وي 

كثـري مـن الشـعراء  املعيار األخالقي قدمي النشأة، عرفه العصر اجلاهلي ووقع حتـت تـأتريهو 
 -  - اخلليفـة عمـر الفـاروقفقـد كـان  ،بـه اتـأتر وا أكثـر كان ناياء الراشداجلاهليني، ولكن اخللف

ــ قــدو  مــوا املعيــار األخالقــي يف الشــعر؛اخللفــاء الــذاين حكَ  أحــد بقطــع لســان الشــاعر احلطيئــة  مَ ه 
لــه  ايفعــل واكتفــى ،بســه، مث رقَ  مل لكنــهبــدر، و  بــن ألنــه أقــذع يف هجــاء الزبرقــان » ؛عقابــا لــه

سراحه بعد أن مسع منه أبياتا ايستعطفه فيها بعيالـه الـذاين خلفهـم وراءه مـن  وعطف عليه وأطلق
وايقدمـه فضـل الشـاعر زهـري كـان اياألخالقـي  حتـت تـأتري املعيـار  -  -لكن عمرو  4«.غري عائل

، وال ميـدح الرجـل إال حوشـيه وال ايتبـع ،ال ايعاظل بـني الكـالم وجده؛ ألنه على غريه من الشعراء
الايـنجح يف حياتـه  الشعر سـبيل لبنـاء اإلنسـان الـذيايرى أن أن الفاروق كان  وهذا ايعين ؛مبا فيه

ى مـن أشـعار العـرب إذ و  ر  ا ايـ ـضـرورة االنتقـاء ممَـعلـى كـد لـذلك أالفاضلة،  هأخالقإال بسلوكاته و 
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ه، ومـــن األحادايـــث أحســـنها، ومـــن النســـب مـــا توصـــلون عليـــه، أرووا مـــن الشـــعر أعَفـــ » :ايقـــول
حماسـن الشـعر تـدل علـى مكـارم األخـالق، و  صـلت؛رفـت فو  قد ع   جمهولة   م  ح  وتعرفون به، فرب ر  

زدهـــر املعيـــار األخالقـــي يف ظـــل اإلســـالم، وأخـــذ امبثـــل هـــذه النظـــرة و  1«.ن مســـاوايهاـوتنهـــى عـــ
، وال رايـب النقـد حجما أكّب يف العملية النقداية ويف ترسي  فكرة النظـرة اإلسـالمية أو الداينيـة يف

  2«.الداين األسس اليت ايقوم عليها »وهي من أهم  داين عماده األخالقاإلسالم يف ذلك؛ ألن 
الفة  -  -الرسول عهديف اد حياة املسلمني سلكن املعيار األخالقي الذي  ويف خ 

اه هبذا املعيار يف قوله وزكَ  -  -بعدما حدد اهلل تعاىل مرجعيته يف الرسول -  -صحابته
على املسلمني يف عهد الدولة  كن له السلطان نفسهايمل ،3 ميظ  ع   ق  ل  ى خ  ل  ع  ل   ك  إنَ و   : تعاىل
بفعل الصراع السياسي بني احلياة العربية اإلسالمية، اليت مَست  اتلتغري اليت تأترت بااية و ماأل

فارتَد  ؛ألدبيةااألحزاب الذي طبع احلياة األمواية، وكان شعر اهلجاء املسيطر على الساحة 
مل مينع هذا أن إال   .بينهم همعصبية القبلية وأحيوا النعرات وتقاذفوا التُ الشعراء من جدايد إىل ال

فتطور  ؛من جانبيها املادي والعقلي » عزلته الثقافية واالجتماعيةمن  روجاخل من ريبالع  الفرد 
التطور عاما يف كل البيئات فقد كانت تسبق بيئة يف  مل ايكن هذاوإن  ،شعره، وتطور معه ذوقه

   4« .أخر أخرىشعرها وتت
 يعيار األخالقاملحييدوا عن  ومل وا أكثر التزاما باألخالقأمية الذاين كان ولكن خلفاء بين

معاوايـة بـن أيب سـفيان ايهـتم بتأدايـب اخلليفـة كان و  تقييم الشعر،ل --رسول اهلل الالذي وضعه 
ألنـه  ؛مراتـب األدبالناشئة على الثقافـة العربيـة اإلسـالمية وال جيـد غـري الشـعر الـذي ميثـل أعلـى 

عنه ي و ر   ي القوة والصالبة يف نفس اإلنسان، ونم  واي   ،الشجاعة واملروءةك على املثل العليا حيث
وكـان حـدايث األشـعار الـيت تـدور حـول  ،بالشـعر والعلـم أنه كـان جيعـل جلسـاءه مـن أهـل البصـر

م الشـعر ن معاوايـة كـان ايقـي  جاعة مما ايتـداول يف جملسـه، ووفقـا ملـا تداولتـه الرواايـات فـإاملروءة والش
وفق نظـرة أخالقيـة حتـط مـن قـدر األغـراض الشـعراية الـيت هتـدم أخـالق النـاس وتـؤول بـاجملتمع إىل 

 5.بالنساء واهلجاء والتكسبلتشبيب كادرك سحيق  
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معاايري  ىلإ يف معظمها ستندبين أمية ت اءأغلب املالحظات اليت كان ايبدايها خلف تناكو 
نون بالشعر وايبدون مالحظات نقداية تعى أن هؤالء اخللفاء كانوا ايايدل عل »هذا و  ،أخالقية

 1«.تفتقر إىل قواعد ومقااييس مضبوطةانطباعية و  والذوق ولكنها كانت الشعورمستلهمة من 
حياهتا االجتماعية نتيجة رقي احلجاز أسبق البيئات إىل التطور بشعرها،  تكانلقد  و 
ايون من األموال، و قه عليهم األمدلها من الفتوح وما أغلثروات اليت أصاهبا أهمزدوج لحتت تأتري 
واقرتن هبذه الثروات واألموال إغراق يف  » ،عن طلب اخلالفة همأهلها وايصرفو  احىت ايرضو 

هلم املوايل الذاين اجتهوا إىل الرتفيه عن ساداهتم  اجلانب املادي من احلضارات األجنبية اليت نقلها
؛ فالنت احلياة ونشأ  2«.نوادي خاصة نشطها املغنون واملغنيات بالغناء واملوسيقى، وأقاموا هلم

وظهرت مواضيع جدايدة، فأخذ العريب ايتغىن  ،الطبع وجتدد الشعر ورقَ  ،شباب يف احللية والنعيم
رفضوا أتار حفيظة الفقهاء الذاين ا ممَ  ،هبا ب  ب  وايش ،معشوقتهفيه  صفبنفسه يف غزل صرايح اي
 او بتيار الشعراء املغضوب عليهم الذاين شبَ ل ثَ ممعمر بن أيب ربيعة  كانهذا النوع من الغزل، و 

بل الفقهاء أو باالنتقادات اليت كانت توجه إليهم من ق   نها غري مبالنيمفات او باملرأة وصور 
 .الشعراء إلخالهلم بالعرف األخالقي القائم

مـا فيـه ايكـن إذا مل يف رواايـة الشـعر حرجـا  ونر ايـال  هـاءوإذا كانت مجهرة أهل العلم والفق
كــان مرفوضــا لدعوتــه الصــرحية إىل بــن أيب ربيعــة  اه، فــإن غــزل ع ــر  اينــال مــن و   وأ لرم مــروءة الرجــخيــ

 طنَ رَ كم شـعر عمـر بـن أيب ربيعـة، ال ايتـو  نوا فتيـاال تـروُ  » :بـن عـروة ايقـول وكـان هشـامالفاحشة، 
  3«.طانا تورُ يف الز  

إذا الـذي  غـزل عمـر بـن أيب ربيعـة اءقصـإاألخالقي املعيار االحتكام إىل كان من نتائج و 
مـا جيعلـه قـوي التـأتري  والصـور البدايعـة مـن املقومـات الفنيـة املعيار فإنـه ميتلـكهذا عن  اقرئ بعيد

 .يف النفوس، قادرا على النيل منها وحترايك وجداهنا بقوة
 خـالقاألمـراعني ، خيوضون يف موضوع الغزل زشباب من شعراء وادي احلجاجد و  كما 
زهلم إىل تصـــواير أحاسيســـهم غـــيف  انصـــرفو المـــرأة، و لاملـــادي  شـــخيصتال اتجنبـــو ف والعـــرف العـــام،
النظــرة العادايـــة إىل  نمـــثال أعلــى، وجتــاوزت نظـــرهتم هلــ نجــاعلني مــنه هتماحمبوبـــوعــواطفهم جتــاه 
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ها املقـاداير مـن حلـم ودم، وإمنـا تراهـا سـبيكة نورانيـة صـاغت انظرة العاشقة اليت ال ترى املرأة خملوقـال
 رشـه  اي  الـذي  الغـزل بينمـا عـرفيـف فبالغزل العمن الشعر هذا النوع عرف وفقا ألهواء النفس، و 

وبعث شـيوع هـذاين الضـربني مـن الشـعر يف احلجـاز  »، بالغزل املاجن باألوصاف املاداية يف املرأة
لشــعر القــدمي،  فقــد أخــذ كثــري مــن النــاس ايوازنــون بــني هــذا الشــعر اجلدايــد وا ؛نشــاطا نقــدايا واســعا

ايقــف ســيل هــذه املوازنــة عنــد حــد الصــرايح والعفيــف، وال : كمــا أخــذوا ايوازنــون بــني نــوعي الغــزل
  1.«.فهو ايطغى على كل الناس حىت الفقهاء

العصــر  يســةحبوجــه مــن وجــوه اخلــري أو النفــع  لــى أنــهإىل الشــعر ع ة النقــادنظــر مل تبــق و 
 ،املعـاايري  الـيت حتكمـت يف العمليـة النقدايـة ظل املعيـار األخالقـي مـن أكثـر إذ ،ظهرت فيه الذي

خاصــة أن النقـــد العـــريب قضـــى مـــدة طوايلـــة مـــن الـــزمن، وهـــو ايـــدور يف فلـــك االنطباعيـــة اخلالصـــة 
واألحكـــام اجلزئيـــة الـــيت تعتمـــد علـــى املفاضـــلة بـــني بيـــت وبيـــت أو متييـــز البيـــت املتفـــرد أو إرســـال 

 إىل أواخر القرن الثاين اهلجـري كذلك احلال بقيحكم عام يف الرتجيح بني شاعر وشاعر، وقد 
لـدايهم قواعـد  فتبلورت حيتل مكانا يف اهتمامات علماء اللغة والنحو، أاين أصبح درس الشعر »

يف أكثرهــا مــرياث القــرون  بعضــها اآلخــر صــرايح، ولكنهــا كانــتأوليــة يف النقــد بعضــها ضــمين و 
عـد نقـدا للشـعر نفسـه وإمنـا ايي ال ذالـالسابقة ويف طليعة تلك القواعد اعتماد النقـد مبـدأ اللياقـة 

  2«.االجتماعية واألخالقية املواضعاتلمح العالقة بني الشعر وبني اي
ن ســالم اجلمعــي حممــد بــاقد ـنــال مــعالشــعر  يفعيــار األخالقــي املفكــرة حتكــيم  تبــرز قــد و 

ر كثــريا مــن أســباب اجلــودة واإلخفــاق يف رك ،ســه املرهــف منــذ وقــت مبكــلــذي أدا( هـــ214ت)
حدايثا عن صنفني من  "لشعراءاطبقات فحول "مقدمة كتابه  » يف د  ر  و  إذ أ ،عر العريب القدميالش

يف  ه  ايتألَـ كـان  مـن الشـعراء مـنوذكـر أن لشعرمها صلة واضحة باجلانـب األخالقـي كان  ،الشعراء
، ومنهم من كان اينعـي جاءتهكم يف اهلاي وال ،ايستبهر بالفواحش وال ،يف شعره وايتعففجاهليته 

و اللفـ   فـاحشاجلـاهلي التعفف جتنـب الشـاعر بـقصـد سـالم  نأن ابوك  3«.رلى نفسه وايتعهَ ع
املعــاين و ظ الفــإىل الفــاحش مــن األ عمــد الشــاعرأن اير عهُ التَ بــ أراد و ،غزلــهيف ه و ئــيف هجااملعــىن 

 .يف هجاءه وغزلهجيعلها و 
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ومل  ،ة من الزمنفرتة غري قصري  العريب مسيطرا على النقد املعيار األخالقيظل لقد و 
أسري قيود األحكام االنطباعية  زالايما كان النقد   تنجح حماوالت النقاد يف استبعاده؛ ألن

) عي ـاألصمج حماولة ا دمال ميكن إبذلك فإنه و واآلراء الذوقية الشخصية اليت ال ايدعمها العلم، 
أدخلته باب اخلري  نكد بابه الشر إذاالشعر  »قولته مبالفصل بني الشعر واألخالق ( هـ242ت
إبعاد املعيار األخالقي بقدر ما أراد إقامة حد فاصل  رد؛ ألنه مل ايتلك احملاوالتضمن  1«.الن

ما ايتصل  أو ويخر األ طلب الثوابباملفهوم الدايين ايعين اخلري ؛ ألن بني الشعر واألخالق
 .اتصاال وتيقا بالناحية الداينية

ك االقضاايا اإلنسانية مبفهوم خمتلف عن ذ أن ايتناولفإنه من واجب الشعر  ومن مث َ 
الشاعر أن فرض على باب اخلري ايو الشعراء، فال ايدعو إىل عصبية وال إىل فاحشة،  هفالذي أل  
ق جمال اضاألخالقي أن املعيار ج املبالغة يف االحتكام إىل ائنتمن وكان  .رياخلإال  ايقولال 

  .العريب درس النقديالدم خت مل ةجه احلكم النقدي وجهوو   ،إبداع الشاعر
نظر إىل الشعر من خالل موضوعه  قد أحد رؤوس املعتزلة (هـ222ت)اجلاح   وكان

على اختاذ الشعر  احهحلبإوخضع للمعيار األخالقي  ،وداللته الظاهراية دون مراعاة الصورة الفنية
لكلمة إذا ا » ، ألنإىل فكرة األخالق اليت جتعل الشعر أكثر مصداقية راشوأ، وعاء للمعرفة

أحسن و ؛  2«من اللسان مل تتجاوز األذان وإذا خرجت ،وقعت يف القلب خرجت من القلب
نابعا من القلب أي صادقا؛ ألن الصدق جيعل الكالم اينفذ إىل القلب ما كان  هعند الكالم
ايتجاوز أذن سامعه  إذا كان الكالم بعيدا عن الصدق فإنه لنما أ، و وايؤتر يف سامعه بسهولة
تر فيه؛  وهذا أن اجلاح  ال ايفصل الصدق الفين عن الصدق األخالقي، ودليل ذلك فال ايؤ 
فكرة شرف اللف  واملعىن اللذاين هلما عالقة مباشرة باحملتوى الشعري الذي ايزكو كلما إىل دعوته 

لى تقدمي عأايضا  حثه فإن  متلقيه؛وإن كان ايقصد تأتري الشعر يف توفر فيه عنصر األخالق،
أخالقية تضمن قيما  إال إذاالشعر الايؤتر يف متلقيه  ؛ ألنلالحتذاءناس أمنوذجا األصلح من ال

شرط أن ايكون معىن ، هتوي يف مدارك اإلمث مع املفاسدو  املكارم، تسمو مع فالنفس روحية، أو
ة صاحبه وتقوى قائله، فإذا كان املعىن شرايفا واللف  نيَ س فيه كأن تنعيف ظاهر لفظه، و الكالم 

                                                 

 

 .19، صعند العرب إحسان عباس، تاريخ النقد األدبي - 1

 .92، ص2000، بيروت، لبنان، درويش جويدي، المكتبة العصرية، صيدا: البيان والتبيين، تحقيقالجاحظ ،  - 2



  .الجهود النقدية قبل اآلمدي: المدخل

 

 

 

20 

 يفالنافع  صنع يف القلب صنيع الغيثفإنه اي ؛التكلفن عكان صحيح الطبع بعيدا و  ،بليغا
 .الصاحلةالرتبة 

يف ودعا إىل اعتماده األخالقي  املعياربأايضا ( هـ 122ت ) ابن طباطبا اهتم كما   
نه مل حيدد املراد بقبح املعىن الذي لكو ه وابتذاله، صدق املعىن واعتداله على قبح حيجرت النقد ب

كل حسن مقبول االعتدال، كما أن علة كل قبيح   ةعلَ  »وكان قد رأى أَن  ،فر منه النفستن
إىل كل ما وافق هواها وتقلق مما خيالفه، وهلا أقوال تتصرف  نكتس والنفس ،منفى االضطراب

ية وطرب، فإن حيفإذا ورد عليها يف حالة من حاالهتا ما ايوافقها اهتزت له وحدتت هلا أر  ،هبا
الكالم الذي ال معىن له كاجلسد الذي ال ألن ؛  1« .واستوحشتلفها قلت ايها ما خيورد عل

 .فهو كالم فارغ بغري فائدةروح فيه، 
للنفس البشراية حاالت نفسية خمتلفة، فإن وردت عليها جعل هذا ايعين أن ابن طباطبا و 
صياغة عليها  توإن وردبالكالم، وتأترت  اوفرحت هب اقبلته تهاالحل ةوافقمو مفيدة صياغة 
ل املوازنة بني رد حسن و حا فإنهو من مث ، الكالمومل تتأتر ب اطبعها رفضته تخالفردايئة و 
بذلك ايوازن بني تصوراته األخالقية عن  »هوو  ؛إىل الصياغة وضرورة االهتمام باملعىن الشعر
املعىن الواحد  عة الشعر فال ايتعارض التسليم بأنوتسليمه بأمهية الصياغة ودورها يف صن   ،املعىن

 عنه بطرق متعددة تتفاوت قيمتها تبعا لصياغتها مع الوعي بوجود مستوايات عَّب ميكن أن اي  
 2«.متعددة للمعاين ذاهتا من حيث القيمة

يف  لشـعرإن افـ ؛على أساس أخالقـي دايـين النقداية نظرايته أسسقد ابن طباطبا إذا كان و  
يف أي منهمـــا  رغاايـــة الـــيت ايســـعى إليهـــا الشـــاعنظـــره ايـــدور أساســـا حـــول املـــدايح واهلجـــاء، وأن ال

َ و  .ال ايـــدخل يف الشـــعر اجليـــد هلـــدفمرتبطـــة بـــاخلري ومـــا خيـــرج عـــن هـــذا ا عـــارض صـــراحة مـــن مث 
ــ ادمــاعت، و هالتصــور الــذي رأى يف الشــعر بعــض الشــر بتأكيــده الغاايــة األخالقيــة لــ دق الــذي الص 

، أن الشـعر ايبـىن علـى القصـد ذلـك ؛خاصية أساسية من خصائص الشعر القدميب أن ايكون جي
الصـورة احلسـية للمـرأة أو وصـف مثـل اإلغـراق يف وصـف  داينإال ما احتمل الكذب يف حكم ال

ايعجـب إعجابـا شـدايدا كان  ذاهلو غريها من األمور اليت تدفع الشعر إىل الشر،  وعيوب الناس أ
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حمكمـة متقنـة  هأشـعار  تجعلـ ؛ ملـا رأى فيـه مـن حكمـة، وفكـرة صـائبةبشعر زهري بـن أيب سـلمى
  .اخلري اليت قصد إليها مستوفاة ملعاين

توافــق الصــياغة مــع املعــىن األخالقــي  »بشــعر زهــري إمنــا مــرده إىل  ابــن طباطبــاإعجــاب  و
واحلكمــة املــوجزة الــيت ميكــن أن تســاهم يف البنــاء األخالقــي للفــرد فتصــبح القصــيدة بــذلك قــادرة 

العقـد، وتشـجيع  السـخائم وحـل   ل  وبالتـايل س ـة الروح، وعلى تعدايل حاالت الـنفس، جعلى مماز 
قـدرة هائلـة تتمثـل يف الكشـف عمـا يف داخـل  بـذلك فتكتسب القصـيدة ؛اجلبان، ودفع العظائم

 -ري مـــا بـــداخل اآلخـــراين، وهـــذا كلـــه ايرجـــع حســـب ابـــن طباطبـــا إىل قـــدرة الشـــعرغيـــصـــاحبها وت
ن يف الضـــمائر مـــهـــار مـــا ايك  علـــى اقتنـــاا األشـــياء الكامنـــة يف النفـــوس والعقـــول وإظ -الصـــادق

حمققـة  .ومعللنفس النتقاهلا من اخلفي إىل املمنها، وما ايصاحب ذلك من أتر ايتجلى يف ابتهاج ا
ــل ابـن طباطبـا ميكـن القـول إن ، وبـذلك 1«.اءشـتنبـذلك لـذة شـعوراية تـدفع هبـا ىـو ذرى اال حيم 

بصــياغة مجيلــة تــبهج ة الشــاعر رســالة أخالقيــة؛ ألنــه ايســتطيع أن ايصــور تلــك اخلصــال األخالقيــ
املبــدع، ومتتـــع املتلقــي يف آن واحـــد الــذي ايكتشـــف مــن خـــالل تلــك الصـــياغة مــا كـــان دفينـــا يف 

ومــن هنــا ايصــبح للصــدق  »نفســه؛ ألن اإلشــادة باخلصــال ايغــري املتلقــي فيقبــل عليهــا يف هبجــة،
خـراين وبالتـايل كلما كـان املبـدع صـادقا مـع نفسـه كـان قـادرا علـى التـأتري يف اآل  مغزاه األعمق، إذ  

 2«.إمتاعهم بشيء من املعرفة فيعلمهم وميتعهم يف آن واحد
ايتحول الشعر الصادق إىل مؤتر يف السلوك  ،وهبذا التصور الفلسفي لوظيفة الشعر

م اليت اينطوي عليها واملتضمنة قيما أخالقية، ك  من خالل احل   هتجهو فيغريه وحيول اإلنساين 
ودة الصياغة ها من حقائق خمبوءة؛ ومن مث فإنه ايصبح جلوبذلك تنكشف النفس على ما بداخل

 هاذ منتختإذ  ،ق تقدميا مبهراائاحلق ابتقدميه التموايهقدرة هائلة من  - يف الشعر الصادق -
 ة،شفافرقيقة صورة متلقي يف للاحلقائق هذه فتتجلى  ،لب األلبابأشكاال تسحر العقول وخت
 .غموض إىل االنكشاف والوضوحهذا الجاوز تتو فتتحقق هلا متعة البحث، 

أن » وكان من الطبيعي يف ظل املعيار األخالقي يف تقومي األدب يف النقد العريب القدمي
يف األغراض اليت كانت حمور إبداع القدماء وورتها عنهم احملدتون أو ألزموا هبا  ايعاود النظر
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ع كما أراده بسبب ما أصاب بعضها من اىراف خطري ميس بالبناء األخالقي للمجتم
 1«.اإلسالم
من  تهمالصدق يف املعىن الشعري خشي أمبدكيد النقاد على قد ايكون الدافع يف تو و 

العصبية اجملتمع اإلسالمي إىل هتم دعو قد رفعوها ب شعراء العصر األموي الدعوات اليت كان
راء العصر اليت رفعها شعمة ااهلدَ أو تلك الدعوات يف ظل تصارع األحزاب السياسية، والعداء 

ودعوة صرحية إىل اإلباحية واالنغماس يف اللذات احملرمة، فلم جيد  ،بالرذايلة حالعباسي وفيها متدُ 
أخالقي ايستند إىل الوظيفة الرتبواية املنوطة  أمبدي إىل الشعر احملتوى  عا خضإمن  ب داالناقد 

 .وهي توجيه اإلنسان ىو اخلري والفضيلة اجملتمع يف الشعرب
ايقوم على أساس أخالقي  »عصفور أن فهم ابن طباطبا لوظيفة الشعر  جابرى أر  و
إعجابه الواضح  إحلاحه على مبدأ الصدق يف الشعر وب ذلكو  ،ال سبيل إىل جتاهله واضح

ه إىل املزالق نبَ  كما  ،تساهم يف بناء الفرداليت رأى أهنا خالقية األ قيمالباألشعار اليت تتضمن 
بط ، وهي مزالق ميكن هلا أن حت   يف الشعر اء تطبيق املعيار األخالقيرَ اخلطرية اليت قد ترتتب ج

دراسة عن  اعوض   األعمال اإلبداعية، فينصرف الناقد إىل االنشغال بالبحث عن الشاعر
كما اينصرف احلس األخالقي إىل البحث عن التطابق بني القصيدة وصاحبها، ،يث   ،الشعر

شفا عن نوااياه ودليال على مقصده، والنتيجة ايصبح نص القصيدة حجة على صاحبه وكا
  2«.الطبيعية لذلك هي انصراف احلكم النقدي إىل الشاعر ال إىل الشعر كإبداع فين

عـــن غـــريه مـــن نقـــاد عصـــره أنـــه نظـــر إىل قضـــية الصـــدق مـــن يف نقـــده ابـــن طباطبـــا ومتَيـــز 
هــة ايــدعو الشــاعر إىل خالهلمــا مــدى فهمــه هلــذه القضــية، فهــو مــن جمــن زاوايتــني خمتلفتــني تبــنَي 

توفري القيمة األخالقية يف شعره، وايطالب الناقد بالبحث عـن القيمـة األخالقيـة يف شـعر الشـاعر 
ونقـــده علـــى أساســـها، ومـــن جهـــة أخـــرى حيـــذر الناقـــد مـــن خطـــورة تطبيـــق املعيـــار األخالقـــي يف 

، شـعرك الالنقد؛ فينصرف الناقد إىل أمور ليست من صميم النقـد، كـأن ايبحـث يف الشـاعر وايـرت 
ايصــري التطــابق و حــث يف سـريته وصــدق قولــه وكذبـه، ب  ي  او  لألخبــار فـ  وبـذلك ايتحــول الشـاعر إىل ر  

    .قول الشاعر وفعله مطلبا من مطالب النقد بني
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ه فـغـرَي مـن موق ؛اعتمـاد املعيـار األخالقـي يف نقـد الشـعرالذي دعا إىل  ابن طباطبالكن 
ط و يف سبيل املواضـعات االجتماعيـة اجلدايـدة الـيت حتـ  »ار ذا املعيه عنمسح للشاعر أن ايتخلى و 
ه إىل تعلـيم الشـعراء السـرقة، ومـا دام الشـعراء غـري صـادقني أمـام احلكـام ئـلشاعر يف عصـره، وجلو ا

املعــــاين صـــــياغة ترضـــــي صـــــياغة فــــال ســـــبيل أمــــامهم إال العـــــودة إىل أشــــعار القـــــدماء، أو إعــــادة 
أن الشـعر يف تقييمه للشعر من فكرة اينطلق ابن طباطبا  وهو ما ايدعو إىل القول إن 1«.املمدوح

ايتضـمنها وتشـكل حمـورا مـن احملـاور الـيت ايقـوم  هنـاك قـيم أخـرى، بـل فقط ال ايتضمن القيم الفنية
أيت تلــك القــيم متــأخرة أو تانوايــة بالنســبة تــأنــه اينبغــي أن  ى؛ علــعليهــا باعتبارهــا ظــاهرة إنســانية

تغليـب القـيم الثانوايـة  »أمـا ، و يف الفـن عامـة والشـعر خاصـة األسـاسالفنية الـيت تعـد هـي  ةللقيم
هـذه احلـال سـيخرج  النقـد يفعلى القيم الفنية واحلكم علـى الفـن مـن خـالل القـيم الثانوايـة، فـإن 

  2«.عن دائرة النقد ليدخل يف إحدى الدوائر االجتماعية أو السياسية أو األخالقية
املعيــار ن خيفــف مــن حــَدة االحتكــام إىل أ( هـــ 119ت )قدامــة بــن جعفــر حــاول لقــد  و 

نظرايــة نقدايــة تقــوم علــى مــنهج علمــي لتمييــز جيــد الشــعر مــن ردايئــه  هتأصــيلباألخالقــي يف النقــد 
 وىلكانـت اخلطـوة األو  ،ومشددا على جتنيب الشعر احلكم األخالقـي ،مستعينا بالفلسفة واملنطق

الـيت ميكـن أن ايتناوهلـا احلكـم  ايةادة الشـعر املـ هلتمييز جيد الشعر من ردايئه هي حتدايـداليت قام هبا 
فلســـفية نظـــرة هـــي و ، الشـــعرنظـــم  يفالـــيت تســـتند إىل العلـــم فكـــرة الصـــنعة علـــى د َكـــأ، فبـــاجلودة
طـرح فكـرة الفصـل و عـن العمليـة النقدايـة،  يعيـار األخالقـاملد اسـتبعإىل ا وتـهجتلت يف دعأرسطية 

 يوهــ، مبدعــههــدرها يف الشــعري بــدل الــنص  إىلالبحــث د و بــني الشــعر والشــاعر، وتوجيــه جهــ
النقاد يف عصـره أو بعـده لـوفروا كثـريا مـن اجلهـود املهـدورة يف موضـوع السـرقات  ااستغله فكرة لو

 .إبداعهدوراهنا حول واليت دارت حول الشاعر أكثر من 
قضــية األخــالق يف يف فهــم أنضــج فكــرا مــن ســابقيه،  كــانقدامــة  ن إهبــذا ميكــن القــول و  
تتضــمن  أو موضــوعات قــد ايفــرتض ســلفا أن الشــعر اينطــوي بالضــرورة علــى معــانفهــو  »الشــعر 

د أن أي حكــم أخالقــي علــى املوضــوعات َكــأ هقيمــا أخالقيــة، ولكنــ ال تتضــمن هــي األخــرى أو  
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الــيت ايعاجلهــا الشــعر ال قيمــة لــه بالنســبة إىل نقــد الشــعر؛ ألن ذلــك احلكــم األخالقــي نــابع مــن 
  1«.وهو علم األخالق رعن نقد الشع علم متميز معاايري

القة الشعر باألخالق على املستوى النظري مل عقضية فصل يف ال قدامة ةاولحملكن  و
تقدمي معيار نقدي  تهألنه يف حماول ؛من العملية النقدايةمتاما د املعيار األخالقي ستبععله ايجت

لى أساس الغااية عهذاين الغرضني الشعرايني م قيَ لتحدايد قيمة املعىن يف غرض النسب والغزل، 
فضحها وأساء  هها الشاعر من وصفه املرأة مثال، فإن كان ايرايد إبراز مفاتنها فإنإلياليت ايهدف 

والذي جيب أن ايثىن عليه جلمال وحسن هذه  ،هلا؛ ألنه وصفها بأوصاف مل تكن هلا اي ٌد فيها
نه مدحها مبا هلا فإ ،الصنعة هو اخلالق وليس املخلوق، وأما إن وصف أخالقا ومشائل يف املرأة

وتصرف  ،ب هو ذكر الشاعر خلق النساء وأخالقهن وتصرف أحواهلنيأصبح النسو  » ،اي ٌد فيه
احللوة، واملعاطف  الشمائلواإلنسان الغزل هو الذي ايتكشف عن  معهن، أحوال اهلوى

  2«.والكالم املستعذب، واملزاج املستغرب الظرايفة، واحلركات اللطيفة،
 الذوق دفعه إىل إقصاء باللجوء إىل الفلسفة و املنطق قنني النقدتإىل قدامة  سعيإن 

ألن الغااية  ؛يف النص الشعري حضورالقيمة األخالقيةعلى ضرورة د يكالتأ و ،النقدجمال ن م
 حاله ريالذي ايتغ غااية أخالقية ترتبط بتأكيد مفهوم الفضائل يف نفس املتلقي النهائية للشعر

القيمة األخالقية يف أما و  ،ىل توازن القوى النفسيةإ تؤديضائل الفبذلك فإن هذه ، و بتلقيها
أي  ؛ال تتبدى إال من خالل طرايقة خاصة يف التقدمي، وكيفية متميزة يف التوصيل » فإهنا الشعر

، 3« نه إذا كان الشعر حيتوي على عنصر القيمة األخالقية الذي ايسميه قدامة بالفضائلإ
 ايعين  يف الصنعة البحث عن اإلتقان ، فإنتشكل من خالهلات اليتاملادة  صياغة إىل تاجحي يذوال
اجلودة يف تشكيل معناه يف صورة بعينها وإبراز هذه القيمة  اتصول الشاعر إىل أقصى غاايو 

 .املؤترةاجليدة وتقدميها شعرايا من خالل الصياغة 
 :والمعنــىفـظ الل   -3  
بالصياغة اليت تتكون من تنائية تاج إىل عنااية اليت حتقدامة على صناعة الشعر  الناقد ل َ أ 

بني الشكل أو الصورة،  »زمتي  اليت تأتر بالفكرة الفلسفية األرسطية هو يف ذلك ماللف  واملعىن، و 
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اللف ، والوزن، والقافية، واملعىن، وهذه العناصر : وبني املادة أو اهليولة، فعناصر الشعر عنده
مع اللف   وطيدة فاملعىن الشعري ايرتبط يف عالقة ،1«ة ائتالفمع بعضها يف عالق األربعة ترتبط

 هال ميكن احلكم على املعىن خارج هذه العالقات، ومعىن ذلك أن عليهو  ؛ومع الوزن ومع القافية
 ،ةالقيتضمنه من قيم أخ ايز جيده من ردايئه، ال مبميأن كم على املعىن أو حيأن لى الناقد ع

على الصياغة اليت تصاغ هبا املادة أو تتشكل من  أي احلكم، ةرايشع احتواه من معان اوإمنا مب
بحث ايأن الناقد  ىي تكون عليه فعلذالوالشكل خالهلا، وطاملا أن قيمة املادة تتحدد بالصورة 

عن القيمة الشعراية للمعىن يف صورته أو يف تشكيله داخل العناصر اليت ايتألف معها يف الصياغة 
زاهة والقناعة فث والن  ة والر  ع  ض  فعة والر  ا شرع يف أي معىن كان من الوعلى الشاعر إذ » الشعراية
يف ذلك إىل  الذميمة أن ايتوخى البلوغ من التجوايد وأغري ذلك من املعاين احلميدة واملدح و 

 2«.النهااية املطلوبة
ال حيدد قيمة قد خالف النقاد يف أنه قدامة الشعري ايكون ذا الطرح لقضية املعىن هبو 
األخالق، وإمنا حيدد قيمة املعىن  من فحش، خبروج شاعر مثال عن العرف أو على ما فيه املعىن

ط من القيمة حيمن خالل الطرايقة اليت عّب هبا الشاعر إذ ايرى أن فحش املعىن يف نفسه ال 
َ  و الفنية للشعر،   »: بقوله البالغة دما ايعر فعن الشكلضرورة العنااية بكد على فهو ايؤ  من مَث

ساق البناء، واعتدال الوزن، واشتقاق لف  من لف ، ق وات  جالبالغة الرتصيع والسوأحسن 
وعكس ما نظم من بناء، وتلخيص العبارة بألفاظ مستعارة وإايراد األقسام املوفورة بالتمام، 
وتصحيح املقابلة مبعان متعادلة وصحة التقسيم بإتقان النظوم، وتلخيص األوصاف بنفي 

املقابلة والتوازي، وإرداف  املعاين يفافؤ الوصف، بتكراير الوصف وتك اخلالف، واملبالغة يف
يف بالغة املنطق، وال ايستغين عن معرفتها  تاج إليهحيهذه املعاين مما و ...اللواحق ومتثيل املعاين
 3«.شاعر وال خطيب

 هوتنميق هتزوايقوحث ه على ، للنص بالشكل اخلارجيالناقد قدامة  اهتمامكان من نتائج و 
عند أصحاب  ظهرتاللعب به، وهي مسات و  اللف  وحتليتهإىل  ههتماماالشاعر وجه  نأ
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تهم وجدوا فيه جماال إلظهار براعالذاين اجملدداين  عدد من الشعراء مذهب البدايع الذي شغل به
 ةمستهلك كانتم يف املعاين؛ ألن أكثر املعاين اليت قصدوا إليها  وإغراهبهم وحتقيق إبداعاللغواية 
من سبيل أمام  » لم ايبقف، إال وسبقوا إليه االذاين مل ايرتكوا معىن جيد الشعراء األوائل قبلمن 

ون ذفنفانصرفوا إىل العنااية بالشكل ايست ،غري التجوايد الفين ملعان قدمية وحتليتهاالشعراء احملدتني 
 1«.ل طاقاهتم، وتبعهم النقاد يف ذلك، فظفر الشكل عندهم بأكّب عناايةك  فيه

وأولوها  قضية اللف  واملعىن واأتار الذاين اد النقهم أمن ( هـ 222 ت)اجلاح   اي عدُ و 
أرفع  ايصبح اللف  بذلك يفو  ،للبيان املادة األساسية »هي عنااية خاصة؛ ألن األلفاظ واملعاين 

حني ايتحدد املعىن بأنه و مراتب البيان وأكمل وسائل التعبري بالنسبة لسائر أنواع الدالالت، 
لذلك املدلول  االمسيةفإن اللف  هو الداللة  ،مة من األشياء واملشاعر واألفكارمدلول الكل

امتداد بني فكره النقدي يف ز يوهو ما جعله مي 2«.واإلشارة الكالمية املستخدمة لبيانه وظهوره
وايقلب كالمه وفق  ،اليت تسمح للشاعر بأن خيرج معناه يف أي صورة شاءمساحة املعىن 
فضال عن أن اللف    األلفاظ،وبني حمدوداية عدد  » يها عليه جتربته الشعرايةاملواقف اليت متل

حكم املعاين خالف حكم  نأل؛ كداللة اصطالحية مشرتكة ال ايتحصل إال باجلهد واملراس
وأمساء املعاين مقصورة  هنااية،ألن املعاين مبسوطة إىل غري غااية، وممتدة إىل غري و  األلفاظ؛
 3«.متحصلة حمدودة و، معدودة
املعاين املطروحة  فهم من هذا أن اجلاح  يف عناايته بالشكل إمنا كان متأترا بنظرايةاي  و 
وأن قوة الشاعر تكمن يف كيفية توظيف  ،ترى أن املعاين قدر مشرتك بني الناس مجيعااليت 

جودة وبذلك تكون ، فقد ايـ ع ّب  عن املعىن الواحد بألفاظ خمتلفة، الصياغة اجلميلةيف األلفاظ 
 .لتمس له لفظا كرمياامن أراد معىن كرميا ف األلفاظ،جبودة  املعاين رهنا

ة بني مائقتوحي بأنه فهم العالقة الفإهنا دعوة اجلاح  إىل العنااية بالشكل أما  و 
احلال وظروف  ىمعا ملقتض تهماسبانمو  يناظ للمعالفعلى مطابقة األم افهما قاملعىن و اللف  

بإخراج املعاين يف  الوزن وايتخري اللف  وايسعى إىل جودة السبك، فالشاعر مثال ايقيم لاقامل
، ورمبا تكرر املعىن نفسه لدى أكثر من األساس تتعدد قيمة املعىنا وعلى هذ ،أحلى حلة هلا
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ض مع مل خي » هواحد ولكن بألفاظ خمتلفة، وقد ايكون هذا من األسباب اليت جعلتشاعر 
مشرتك بني الشعراء  لى أساس أن املعاين قدرعلماء عصره يف موضوع السرقات الشعراية ع

أو بدايع خمرتع ميكن للشعراء أن ايستعينوا به أو  ،غرايب أن كل تشبيه ومعىن مصيب أوو  مجيعا،
    1«.ايكون ألحدهم احلق املطلق يف اكتسابه ببعضه وال
 عندما يالنقد الدرس نظراية املعاين املطروحة اليت جاء هبا اجلاح  سلبا علىأترت قد و 

نظرة   الشعر، وراحوا اينظرون إىلأصبح الشكل شغلهم الشاغلاين ذال استغلها رجال البيان
ما تضمنه الشعر من على حساب غريها كاالستعارة والتشبيه و ما احتواه من قيم فنية  في ةباحث
 .مضمونر و افكأ

عىن نظرة توفيقية إىل اللف  وامل من فرضيف عصره ن متكَ فقد  (هـ 292ت )ابن قتيبة  أما
جعل اللف  و  » معتمدا على املنطقأربعة أضرب  الشعر قَسمو  ،ى بينهما يف القيمةإذ سوَ 

الصورة الشعراية يف حد ذاهتا، أي  ؛ىل تفاوت جودة املعاينإه نبَ و م، يالتقسهذا واملعىن حموري 
يتها أو ، وأن روعة الصياغة لتعدل يف أمهلذاتهوتناسى أن اللف  يف العمل الفين مقصود بذاته و 

الشعري ليس موضوعا يف الفلسفة أو احلكمة أو الداين أو  وأن الفن ،قد تفوق جالل املعىن
و لكن من املمكن أن ايكون حمضر إحساس رفيق أو  ،االجتماع جيب التعبري عنه بوضوح

عاطفة حب أو أمل ايصوغها الشاعر صياغة مجيلة موحية فيحقق بذلك غااية الشعر املعّب عن 
 2«.ذوق واع
بني  »مييز ن أ ، واستطاعإىل تنائية اللف  واملعىنوَجه نقده ابن قتيبة  هذا ايعين أنو 

 ؛ال ايقصد فيه باللف  إال العبارة عن املعىن، وأسلوب فين أسلوب عقلي: نوعني من األساليب
إذ هو يف  لذاته،وهو أسلوب األدب اجليد، واللف  فيه ال ايستخدم للعبارة عن املعىن بل ايقصد 

 ونايعتن نأسلوب شعراء الصنعة أو شعراء البدايع الذايعقلي هو سلوب الألفا ؛ 3«خلق فيننفسه 
رون األلفاظ وتكون معانيهم غرايبة ساملختلفة، فيقت بألوان البدايعايوشحون معانيهم بالشكل و 

لف  لأسلوب شعراء الطبع الذاين جيعلون عناايتهم باهو فالفين سلوب األأما و  .وبعيدة وغامضة
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، ولو تأتى هلم املعىن بألفاظ بسيطة معروفة، وتكون معانيهم واضحة سهلة ملعىنيف سبيل ا
 .بعيدة عن الغموض والتكلف بسيطة

 إىليف تصنيف الشعر  بن قتيبة الذي درس علم املنطقالذوق اخلاا الساهم كما 
ء ايعتقد أن الشعرا وظل ،اهألفاظ رفضو  يناعبعض املعلى وافق ف ،معىنا و لفظ ني منفصلنيقسم

نضوجا، وأن بوع الشعري عندهم ايتفاوت غزارة و وأن الين » ايتفاوتون يف ملكة الشعر تفاوتا كبريا
 هو، و ايسريف سهولة و  وتدفقت وجاءته األلفاظوتعاقبت الشاعر املطبوع من وردت إليه املعاين 

حس ايدرك هبما ما ناله نقد روح الشعر على ماله من ذوق و حييل القارئ هبذه الطرايقة يف 
 1«.اجلبني ح  لشاعر من طول التفكري، وشدة العناء وش  ا

وفق األسس والقوالب  تجر قد أحكام النقاد القدامى ومعاايريهم أغلب  كانتو 
 واظلو  سرايعة،اخلاطرة الو  زئيةباجل همأحكاماتسمت الصناعية اليت رمسوها للنقد األديب، وهلذا 

  والعبارة أو الصياغة، فكان للشكل اجلمال على اللف واوقصر  ،مع الشكل الظاهري ونتعاملاي
اهتمت بالشكل  إىل معاايري همماحتكاوجتلى ذلك يف  ،آرائهم النقدايةواضحة يف سطوة 

بعيدة عن القيم الفنية اليت اينبغي أن سطحية ظاهرة الظاهري للنص وما حيتمله من دالالت 
ة، األدبي وا النصعن مواطن اجلمال يفمهمته البحث الذي  األديبتكون الغااية لدى الناقد 

 .اليت سامهت يف هذا اجلمال سباباألو عوامل الكشف و 
 :دثـعر المحالش   و القديم قدالن   -4

لشعر احملدث عن معركة نقداية استعرت يف  اىلإكشفت نظرة ابن قتيبة التوفيقية لقد  
شعراء ختام القرن الثاين اهلجري خلروج مجاعة من الشعراء على بعض القواعد اليت التزمها 

ذواق مبفاهيم جدايدة للشعر مل تتقبلها األقد أتوا الشعراء  وكان هؤالءسالم، إللية وااجلاه
قد استنفروا الشعر بعلماء كان الُرو اة وال، و ت ذوقها يف كنفهوربَ القدمي يف اليت مترست احملافظة 

 سمونهايوا احور أنفسهم للتحذاير من خطر هذا اجلدايد الذي بدأ ايظهر على الساحة الشعراية 
 .أو الشعر املولد الشعر احملدثخمتلفة منها ت اتسميب

النقاد  فمنالوقت نفسه، متبااينة ومتناقضة يف حملدث ا من الشعرد االنق فوكانت مواق
مه بل واهت ،ة األوائلن  عن س  قائله  خلروج لشعر احملدثا رفضمن الشعر بعلماء الو  للغواينيا و
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بن قتيبة القاضي الفقيه حاول أن ايصدر حكما عادال يف اولكن  .معافساد الشعر والذوق إب
 النقاد تقدميهم للشعر القدمي لتقدماللغوايني و و بالشعر عاب على العلماء فقد  ؛ هذه القضية

لغواية وتعبرياية جدايدة  اأمناط أنتؤكد نظرة  يه، و قائله ، وتأخريهم للشعر احملدث لتأخرقائله
ضفاه الشعراء من استعمال لصيغ شعراية وأسلوبية وذلك مبا أ » ،املنت الشعري يف تظهر 

منوذج القدمي إىل طور اإلبداع الشعري الذي ظهر جليا يف أشعار خرجت من دائرة التقليد لأل
الذاين مالوا إىل  وغريهم منبشار بن برد وأيب نواس وأيب متام و أيب العتاهية ومسلم بن الوليد 

انا، ما جعلهم هدفا هلجوم أنصار القدمي واماة التجدايد والبساطة يف األساليب اللغواية أحي
 1«.عمود الشعر
ليه من العصور اليت إعلى ما سرى  :تنتنياعلى دعامتني العريب القدمي النقد قام ولقد 

ما يف النقد من جتلت فيسبقته وما وصل إليه النقاد من أحكام يف نقد الشعر، والدعامة الثانية 
وا من الساحة حبلم اينسفعراب اجلدل، أما اللغوايون وفصحاء األاملنطق والفلسفة و و أتر البالغة 
  2. وال ايزالون من أنصار القدمي ، ايزالون من املة الشعر ونقدتهوال ،شعرايةاألدبية ال
على ما سنه الشعراء األوائل،  أحدمها حماف  خمتلفني نقداين ن أفرزتاان الدعامتاوهات 

لذي جيب أن تقاس عليه كل احملاوالت الشعراية، وجعل القصيدة اجلاهلية األمنوذج الفين ا
متفتح على احملاوالت الشعراية اليت ظهرت يف العصر العباسي وخالف فيها أصحاهبا خر واآل

الشعر إىل بوصول الايطمح إىل احملاف   وكان النقد، القصيدة اجلاهلية يف بعض قيما الفنية
أمثلة اختاذها و  ،ةوبعض العباسية األموايو  النماذج الشعراية اجلاهلية ه يفآمستوى املثال الذي ر 

اخلروج بالشعر كان ايسعى إىل فتح فقد  تاملالنقد ، وأما هاؤ أمنوذجية وجب على الشعراء احتذا
 .إىل اإلبداعاملقيدة العريب من النمطية 

 أيب» وي عنفقد ر   ،حمرتزا همموقفعن موقف علماء اللغة من الشعر احملدث شف وك
 [الشعر احملدث ] لقد حسن هذا املولد" :أنه كان ايقول اللغوي الشهري ملاالع عمرو الشيباين
، ملتقدمنيار اشعغواية إال بألايستشهد يف املسائل الوكان ال " .رواايتهب انصبيان أن آمرحىت مهمت 

رفض االحتجاج بأشعار املولداين يف قواعد اللغة؛ ألهنم مل ايأخذوا عن األعراب ومل ايقولوا واي
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منوذج األالشعر القدمي وبذلك مَثل .1« ه وأخذوا النحو عن طرايق التعلمالشعر على سليقت
 ،استجادتهو  بينهم وبني تذوق الشعر احملدث لكن هذا مل حيل  و  ،الشعري املكتمل عند اللغوايني

  .ال ايصرحون بذلك حىت ايلزموا الشعراء االقتداء بالشعر القدميكانوا هنم  مع أ
يف مجيع مستواياهتا، فانصب اهتمـامهم علـى اللفـ  مـن ر عوقد انشغل اللغوايون بلغة الش

ألفاظــا معروفــة  » يف نظــرهملشــعر مثَــل او  ،رة واالســتهجانفاملعــىن واملناســبة واملنــاو حيــث الداللــة 
لفـــ  رف باســـتعمال ظـــأن ايرايـــد الشـــاعر أن ايت إال ايعـــدوها، للشـــاعر أناينبغـــي وأمثلـــة مألوفـــة، ال

ايــون مبالحظــات عامــة يف نحو مل ايكتــف الو  .اخلطــرةوعلــى ســبيل  النــدرة،فيســتعمله يف  أعجمــي،
  2«.الشعر احملدث بل راحوا ايتتبعون أغالط الشعراء النحواية و اللغواية

 واســــتمدا عــــن نظــــرهتم املتصــــلبة الــــيت الشــــعر احملــــدثمــــن  نياللغــــواي مواقــــفت كشــــف و
فيهــا يف ذلـك العصـر مـن فكـرة احلفـاظ علـى اللغـة سـليمة مـن األخطـاء الـيت قـد ايقـع  مشـروعيتها

اخلـروج عـن الـنهج الشـعري الـذي  وهـذا ف على اللغة ،جـة اإلبـداع،عر احملدث الذي ايتحيَ االش
 .عن األوائل ي إىل خلخلة البناء الشعري املتوارثل قد ايؤداألوائ هسن  

 ايعجبون بشعر بوا أنفسهم اماة اللغة وحراسا على تراتهاالذاين نصَ  نو اللغوايما كان قلَ  و
يف معاين وجدوها إمنا مرُده إىل ما تأتروا به من  هماحلسن يف أشعار  ايرون أن واكانو  ،احملدتني

   .أشعارهم اوهضَمنأشعار األوائل و 
 ،استحسنه من منهمو  ،فقد وقف موقفا وسطا من الشعر احملدث اللغواينيأما بعض 
وال حملدث  وكانوا ايعتّبون أنه ال فضل لقدمي على حمدث ،لشعر القدميل تهحماكاولكنهم اشرتطوا 
ايستشهدون به يف  »أصبحوا ايتقبلون الشعر احملدث و وقفهبذا املو  ،باإلجادةعلى قدمي إال 

سهم يف توجيه احلركة الشعراية، ايوكان هذا النقد اللغوي والبالغي  جمال اللغة واجملاز والتشبيه،
 3«.وايسعى إىل احلفاظ على سالمة اللغة العربية

 شامل شعر احملدث مل ايكن هلا تأتريلاللغوايون حول ا اتارهالنقداية اليت أ الضجةولكن 
لت من ذوق متلقيه، بل عدَ يف ، وال تغيريا كليا مل تغري يف مقااييس الشعر ألهنا ؛لنقدايف 
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آرائهم  تعدايلو  ة الذوق اجلدايد،اجمار  إىل بعض النقاد اضطر، وهو ما أذواقهم بعض الشيء
 .الشعر القدمياليت استنبطوها من النظر يف قااييس حيتكمون إىل امل أهنم ظلوا إالبعض الشيء، 
 وقفإذ  ،الشعر احملدث تعاطفوا معالنقاد الذاين أهم د حأ( هـ  292 ت)املّبد وكان 

القدمي الشعر  مل ايفضل ذلكبو ايتابعه وايشجعه،  ،متفتح على اجلدايدو لقدمي لفض ار غري  اموقف
بل نظر إىل النص الشعري وما  قائله،حلدتان عهد احلدايث الشعر مل ايرفض ، و قائله لقدم عهد

الذي اجة عصره حل تلبيةهذا موقفه ن اكو  مل ايبال بالشعر قدميا أم حمدتا،و تضمنه من قيم 
فهو ايهدف إىل غااية عملية مفادها خدمة طبقة من  » ، ومن مثاحملدتني أشعارأعجب ببعض 

 1«.املتعلمني خاصة من ايهيئون أنفسهم ملستوى بالغي من فئة الكتاب
 وكـان ألفاظهـا،والتـأنق يف اسـتعمال  سالسـتها،على سالمة لغتهم و  لكتابا حراقد و 
نقدايــة، فكــانوا ايتنــاولون الشــعر ا كــانوا ايبدونــه مــن آراء الشــعراية مبــ ركــةبــارز يف توجيــه احل هلــم دور
ال ايتحـــاملون علـــى قائلـــه ألنـــه و  ،فيـــه ن إىل مـــواطن اجلـــودة والـــرداءةو ري شـــوايوالدراســـة،  بالتحليـــل
مـن دائـرة النقـد خرجـوا أهبـذا و  األوائل، اءلنمط الشعري الذي درج عليه الشعر للف ار أو خممتأخ

 .ظل راكنا إليها فيما خيص موقفه من الشعر احملدث يتالالتعصب 
بشــعر احملــدتني وإســهامهم يف االنتقــال  »م وهتحفــامــن خــالل  ء الكتــابآرا انعكســتو 

القرتاب او  االجتاه ىو املوضوعية، و  احلكم القاصرو ايعة بالنقد من االنطباع والتأتر، واخلاطرة السر 
، ر احملــدث علــى مســائل نقدايــة خمتلفــةصــب نقــدهم للشــعان قــد، و مــن النقــد املنهجــي الصــحيح

والســـرقات الشـــعراية، واملوازنـــة بـــني  ،والصـــدق والكـــذب ،الطبـــع والصـــنعةو   ،اللفـــ  واملعـــىن :مثـــل
ـــداينخـــالق و الشـــعراء، وأشـــاروا إىل العالقـــة بـــني الشـــعر واأل ، وكـــان انتصـــارهم للتيـــار الشـــعري ال

 تـوفيقي النظــرةكمـا كـان اجلـاح    2«.احملـدث وليـد ذلـك التغـري الكبـري يف الـذوق احلضــاري العـام
 ،فهــو ايعيــب علــى النقــاد اســتهجاهنم لشــعر املولــداين علــى جودتــه » ؛ىل الشــعر احملــدث والقــدميإ

وأنـه لـو   ،ى أن هذا ظلم يف حـق شـعر املولـداينورأ؛ د صاحبهوتقدميهم للشعر القدمي وإن مل جيو  
؛ ألن الناقـــد الـــذي ال  3«اجليـــد ممـــا كـــان، ويف أي زمـــن كـــان لعـــرف موضـــع رٌ كـــان للناقـــد بص ـــ

املوضـوعية  ةنظـر إىل الاجلاح   اعدهبذا  للقدمي، وايستجيد إال الشعر القدمي ايكشف عن تعصبه 
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مـن وكـان ملوقفـه ،  الشـعر احملـدثيف صوايروالت جبوانب التجدايد اليت تتأسس وفق قواعد فنية هتتم
ايقــوم علــى قبــول إبــداع الشــاعر دون البحــث ديب جدايــد أذوق م يف تشــكيل اســهإالشــعر احملــدث 

، وال احلــدايث حلداتتــه لقدمــه ايفضــل القــدمي ، فــالكمقيــاس نقــدي  دة الفنيــةو جلــا واختــاذ ،يف زمنــه
اجلـاح  يف ظـل هـذه اع اسـتطو  ،غ وجـنس مـن التصـوايربوضرب من الصـ غةاالشعر صيأن ذلك 
ــأن ايل  النظــرة  اإلبــداع الشــعري كــل  نأل ؛ل احملتــوىاغفــإلشــكل يف بنــاء القصــيدة دون أمهيــة اح م 
ىل إمبعــىن تقليــد اآلتــار اســتنادا  » عــن مصــطلح التوليــد االنتحــال ض مبصــطلحاســتعا، و متكامــلٌ 

 1«.فةو معر مناذج سابقة 
تقليد  النتحالا قصد مبصطلح و ،للشعر القدمي ظل وفياكناقد حماف   اجلاح  ولكن

 ،ل هلا الشعر القدمي من ائتالف األلفاظلتلك املقااييس اليت أصَ اآلتار استنادا إىل مناذج سابقة 
صاغ و  ،مراعاة األوزانو  ،حسن التخلصو ، حسن االستهاللو  ،تالحم األجزاءو  ،وجودة السبك

الصلة  )الغرايزة والبيئة والعرق  إىلها العوامل املؤترة يف الشعر اليت أرجع علىنظراية نقداية تقوم 
 أكّب العريب عند - يف نظره - الغرايزة ةقو  ألن ؛أشعر من املولد لعرق العريبعَد او  ،(الدمواية

 .لداملوَ  ها عندمن
النص ذلك الناقد التأتري الذي تتملكه صيحات اإلعجاب أمام اجلاح  مل ايكن و 
وجتلى ذلك يف موقفه ، اليت ايغلب عليها االنفعال فيسارع إىل إطالق األحكام النقداية، الشعري

 » نأ ، وذكر اعبلوغ غاايات اإلساءة واإلحسان م متام يف رسالته اليت تسلم له يبأالنقدي من 
فهام فقط، فأما أن ايكون يف شعره شيء خيلو من املعاين يف شعره استغلق على األ السيئ

 2«.اإلساءة للشاعرب على من تعرضوا اللطيفة واحملاسن والبدع الكثرية فهذا شيء منكر
عنيت ف ،حمدته و قدميه الشعرمن النقاد غري اللغوايني تدرس أخرى كما قامت طائفة 

القدمي الشعر ما بينه و بني تكشف حتلل عناصره، و عليه وأقبلت  حملدث وحفلت به،لشعر ابا
كثر إطالعا على الشعر الذاين كانوا أتلك هي طائفة الشعراء األدباء وعلماء  ؛من تفاوت

كثري السماع، غزاير الروااية، ايلقى  »الذي كان ( هـ242ت)عبد اهلل بن املعتز الشعر، ومنهم 
لكنه مع ذلك كان بارعا يف األدب ايقصد فصحاء العرب وايأخذ عنهم، و و  ،العلماء والنحوايني
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 متام أيبو مَكنه ذلك من االنتباه إىل البدايع يف شعر  1«.حسن الشعر مهتما بنقد احملدتني
مل البدايع أن فيه  بنَي  الذيكتاب البدايع ايه، وهو ما أشار إليه يف  مشكلة فنية لدشَكل الذي 
شغف  هوأن ،يف القرآن الكرميو كان موجودا يف أشعار القدامى،   ألنه ؛متام أيبع ا خرت ن اايكن م

 .رف بهيف أشعاره حىت ع   منه به و أكثر
أن خالل إشارته إىل من  على الشعر احملدثللشعر القدمي يل ابن املعتز ضفتايظهر و 
احملدتني وعلى رأسهم أبو متام الشعراء يف أشعار األوائل، وأن  اهامو  اكبري   اجزءميثل البدايع 

، واشتهروا عرهمظهر يف شوبالغوا يف ذلك حىت  ،وجعلوه يف أشعارهم ،تتبعوه يف الشعر القدمي
 .البدايع اءبشعر به، وصاروا ايسمون 

ختليص النقد من آراء اللغوايني بالنظر يف العباسي نقاد يف العصر حاول ال قدلو 
ق بالنقد من أحكام مل تنظر يف إبداع قيمتها الفنية بعيدا عما عل  حتدايد النصوا األدبية و 

عوامل متنوعة   »سامهت  كما النص األديب،ال عالقة هلا بأخرى  أموربقدر نظرها يف الشاعر 
وفطن العرب إىل كثري  لى حتليل صياغة الشعر ومعانيه،عو  ،قدكالغناء يف خلق روح جدايدة للن

وعرفوا بطبعهم ما هو  ،وجودة املعاين ،ورقة الشعور ،كروعة النغم  ،من خصائص الشعر اجليد
 2«.رديء ووماه ،حسن من عناصر الشعر

رايا يف أغلب األحيان وغري طف »ولكنه ظل  ،الفين قد بدأ يف التشكلذوق وكان ال
ناس وايدركون سببا ان باستطاعة الناقد أن ايعلل له، إال أنه شعر ايفهمه مجيع الن كإمعلل و 

ها اليت غالبا ال ختطئ خاصة نينيف طبيعة األشياء وقوا كان بذوقه متحكما حلكمه هذا، فقد
قد ل  3«.مع األذواق الصحيحة ومع تلك األعمال اليت تأيت عن فطرة سليمة

واقع فين حتول إىل الظهور على الساحة الشعراية، و من سي يف العصر العباالشعر احملدث  متكن
لشعر ت ال تطرب إال ليف بيئة كانله فتك مكانا امعه، و  التعاملالقدامى فرض على النقاد 

، وهذا ايعين أن الشعر احملدث انطوى على قيم شعرايةالذي ظل مسيطرا على الساحة الالقدمي 
 .عاايري جدايدة لنقدهوجدوا أنفسهم يف حاجة إىل من الذايالقدامى فنية هامة شدت انتباه النقاد 

 :نعةالطبع و الص   -5 
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الصنعة أن أمجعت على ولكنها  ،دالنقاد القدامى من الشاعر املولَ  مواقف تتبااين 
اين أتاروا هذه القضية يف حدايثه عن الطبع الشعري ذوكان اجلاح  من النقاد ال ،يف شعرهظاهرة 

بني  وحاول أن مييز ،االهتمامولكن ابن قتيبة أعطاها حيزا أكّب من  ،عند املولداين من الشعراء
 صنعة األوائل اليت هي أقرب إىل الطبع؛ فقد روت اآلتار األدبية أن زهريا: نوعني من الصنعة
كما اينقح الرجل   ،من زوائد ما فيه »كانا ايرددان النظر يف شعرايهما و ايزايالن وتلميذه احلطيئة  

تلف ختكانت  الشعراء القدامىولكن صنعة  1«.ايزايل ما فيه من عجر وعقدالعود بأن  اجلذع أو
ايكونون إىل  اينقحون أشعارهم وهم أقرب ماكانوا ألهنم  يف طبيعتها عن صنعة احملدتني؛ 

وإمنا  ؛خمصوصاإليها سعيا  وال ايسعىفهي عندهم طبيعية فطراية ال تتعتمد تعمدا  ،طبعهم
 .تقتضيها طبيعة العمل الفين

 ونمـــقو  في ؛اوهندعمـــتاي فإهنـــا غـــري طبيعيـــة مـــا دامـــوا ايقصـــدون إليهـــا وعة املولـــداين صـــنأمـــا 
منهــا  تهموتكــون غــااي ،إعــادة النظــر بعــد النظــر التفتــيش و ا بطــولوهنــنقحوايقــاف أشــعارهم بالث  

ترســب  علــى مــايف ذلــك معتمــداين  ،طلــب االســتعارات البعيــدةو واســتكراه األلفــاظ  املعــاين توليــد
إليــــه علــــوم الشــــعر واللغــــة يف  مــــا وصــــلتعلــــى  و ،فظهــــم ألشــــعار القــــدماءمــــن ح ميف أذهــــاهن
 .عصرهم
أمـا  ،أقـرب إىل الطبـع »النقد القدمي ال حييد يف معظمه عن فكـرة أن القـدامى  ظللقد و 
فحظهــم مــن الطبــع متفــاوت فبعضــهم ايقــوى لدايــه وحيكمــه يف اإلبــداع فيجــيء كالمــه  احملــدتون

ألنـــه ايـــدل علـــى كمـــال  حيـــب اإلغـــراب وإظهـــار االقتـــدار؛وبعضـــهم  ،أقـــرب إىل طرائـــق األعـــراب
 2«.إليه الفكر ال إىل الطبع فتحمله على اإلكثار من البدايع ألذلك ايلج ،الّباعة

 ،احلركــة النقدايــة توجيــهأخــرى كــان هلــا أترهــا يف فكــرة أايضــا علــى القــدمي  النقــدقــام  كمــا 
 ،بدايهتــه شــاعر جــودة قرحيتــه وحضــورمثــن العلمــاء والنقــاد يف ال » الشــعر املطبــوع إذ أصــليةوهــي 
ألن املطبـوع عنـد العـرب  ؛املطبـوعالشـاعر  وهـو ،األمنـوذج ذلك من أبرز صفات الشـاعر واعتّبوا

 املوجوداجلمــايل بــإن املطبــوع موصــول يف تفكــريهم  .شــعرههــو األصــل ســواء أرايــد بــه الشــاعر أم 
إن  .والطلــببالثقافــة  كتســبعنــدهم بــاملعمول امل فموصــلأمــا املصــنوع ..علــى الطبيعــة والفطــرة

                                                 

 

 .491ص العرب، التفكير النقدي عند ،لعاكوبعيسى علي ا - 1

 .249تاريخ النقد األدبي عند العرب، ص ،إحسان عباس - 2



  .الجهود النقدية قبل اآلمدي: المدخل

 

 

 

35 

كــد قرحيتــه وايتبعهــا اي يذطبــوع الــامل لثــال عليــه األلفــاظ إنثيــاال ميثــالشــاعر الــذي تتفــتح قرحيتــه وتن
 1«.القول طنعذي ايصال فيمثل املتكلف ي  ليظفر باجلودة بعد أل  

الطبع على أنه حال نفسية حتر ض قرحية الشـاعر علـى إنتـاج إىل النقاد القدامى  نظرقد و 
ـــنظم غفـــال دون مشـــقة، وظهـــرت يف شـــعره ال ـــذلك فـــإن الشـــاعر املطبـــوع مـــن جـــاءه ال شـــعر، وب

ومــن مث اعتــّب النقــاد الطبــع دلــيال علــى  إقامــة الــوزن وختــري اللفــ  وجــودة الســبك،مقدرتــه علــى 
 .اإلبداع الشعريو  الفطرايةوامللكة القدرة 
اإلبداعيـة عنـد بعـض  حـال مـن املعانـاة والصـعوبة يف العمليـة »:يفهعندهم  لصنعةاأما  

الشــعر املتكلــف ف  2«.ســيئة تكــون آتــارا وقــد، األشــعار يفآتــارا شــدايدة الوضــوح  الشــعراء؛ تــرتك
ألنـه حيمـل  د؛اعليـه النقـ صـيهافإنـه ايظـل عرضـة لنقـائص كثـرية حي ،مهما كان جيدا متقن الصنعة

 أشـعارهم أتـار الصــنعة الشـعراء احملـدتني تظهـر يفالــذاين رأوا أن  نهـا أهـل العلـم بالشـعريَ بمسـات ايت
 .البدايعايطلبون ايرايدون اإلبداع و عندما 
، يف ركـون الشـعراء إىل التكلـفمباشـر  سببنبهوا إىل أن طلب البدايع تقد  نقادوكان ال 
واىباس  ،إىل التعقيدمن البساطة الشعر فينتقلون ب فيطلبونه وايبالغون يف طلبهايستهوايهم إذ كان 

واأللفــاظ  ،لأللفــاظوتصــري املعــاين خاضــعة  » ؛همجــودإىل  طبــعال مــن حيوايــةو ، لــنفس اإلبــداعيا
ومـرة  ،مـرة للفكـرة ،فصـاحب البـدايع ايفكـر مـرتني ،احملسـناتوعشـرات  والطبـاق، ،أسرى اجلناس

 ،الصـياغة حركـة ذهنيـة عنـد الشـاعر املعلـوم أنومـن  ،لتحوايرها والتلطف هبـا حـىت تسـكن للبـدايع
 وإال نفســـا فـــاترا كلمـــا هـــمَ  ،ةنتظـــر إال عبـــارة معقـــدفـــإن تعقـــدت هـــذه احلركـــة مل ايكـــن لنـــا أن ن

ــــو  ،شــــان واالسرتســــالوحــــال بينــــه وبــــني اجلي   ،وقــــف بــــه احلــــرا علــــى الزخــــرف بــــاالطراد س تلم 
 3«.لذلك فإن التكلف أول ظاهرة يف شعر احملدتني ؛احملسنات

صـد اليت ايتدخل فيهـا الشـاعر عـن ق شعارباألكانت العرب ال حتفل يف نظم الشعر   ل َماو 
 حتفـــل وإمنــا منــه وايغــري مــا جاشــت بــه قرحيتــه؛ ألن هــذا مغالبــة للطبــع وحماربــة للطبيعــة الشــعراية، 

 ةصــحو  ةحافصــوال ةلـاز اجل، و معــىن لل شــرفالس اايضــع مقيـو طبــع خيضـع للالــذي الشـعر املطبــوع ب
 ،جنيس واملطابقـةلتومل تكـن تعبـأ بـا ،ه فقـاربوشـبَ  ،وتسلم السبق ملن وصف فأصـاب » ،لف لا
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هتمـة الصـنعة  تصـريذه املقـااييس هبـو  1«.حصل هلا عمود الشعرإذا بداع واالستعارة اإلحتفل ب وال
 .لصيقة بالشعراء املولداين
، أو اإلبــداع بعيــدا االبتــداعتعــين الصــنعة فــإن لمتكلــف ل ااملطبــوع نقيضــوإذا كــان الشــعر 

أكثــر مــن هنــا ليسـت علـى أاينظـرون إىل الصــنعة القــدامى كثـري مــن النقـاد وكــان   ،عـن هنــج األوائـل
، خاصـة إذا تعلـق األمـر بالشـعراء الشـعراية وعدم وضوح األغراض ،جمرد استعمال لأللفاظ الغرايبة
العـرف وبالغوا يف توظيف البدايع، وقصـدوا التغيـري يف  ،األوائلطرايقة الذاين صَرحوا خبروجهم عن 

 . القانون الشعري املتوارثاللغوي و 
عــن الشـــعراء الســابقني لـــه والـــذاين  ة الـــيت ايرتهــا الشـــاعرالعقليـــة الشــعرايايعــين طبـــع وكــان ال

ــه د  هلــم بــالتفوق واجلــودة يف الشــعر اســتخدام حيســن هــو الــذي لشــاعر املطبــوع إن افــ مث ومــن ،ش 
       .وتأليف املعاين يف أغراض شعراية واضحةاأللفاظ 

 :الهجريوق في القرن الرابع الذ   -6
 ،حـــول اللفـــ  والصـــياغة »را خمتلفـــة دارت اختـــذ الـــذوق الفطـــري يف احلكـــم النقـــدي صـــو 

مث  ،مجلـة بوصـف الطـابع العـام لـه عرواملعىن والصورة الشعراية والغلو يف املبالغة واحلكم علـى الشـا
دوات األفهـو ذوق غـري متمـرس وايفتقـر إىل  ؛2« احلكم على بعض قصـائده وخلـع ألقـاب عليهـا

 ة هـــذا الـــذوقبـــل إن ميـــز  ،العمـــل الفـــينمـــة تـــّبز قيمـــن إصـــدار أحكـــام نقدايـــة  نـــه  متك  الـــيت فنيـــة ال
 ،ئماومـن مث فـإن اجلـدل يف القـيم اجلماليـة قـ » ،ري معللـةغـالفطري جعلته ايصدر أحكاما عامـة و 

اينبغي أن ايكون إال بدرجات متقاربة حىت ايصبح من املمكـن أن ايتحقـق امليـزان الـدقيق  ولكنه ال
تفضيل شـاعر علـى شـاعر أو أتـر فـين علـى وق عند النقاد فيتفقون على لذوأن ايرتقي ا ،يف النقد

ايكـــون إال إذا اســـتوى األتـــر الفـــين وأصـــبح ذا قيمـــة عامـــة واشـــتمل علـــى عناصـــر  آخـــر وذلـــك ال
 3«.مشرتكة بني املثقفني وأصحاب الذوق

روعة مـن وسـيلة مشـ لتحوايلـه إىللذوق تابتة لالقدامى وضع قواعد النقاد بعض حاول  و
كــادت أن تــؤدي بالــذوق والنقــد إىل   فكــرةولكــن هــذه ال ،فــينلحكــم علــى األتــر الل النقــد وســائل
 الــدافع الــذي والذاتيــةاىــراف الــذوق الشخصــي إىل اهلــوى  اخلــوف مــن وكــان هــاجس ،اجلمــود
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وإن كانـــت علميـــة  -قواعــد صـــارمة وجامــدة عليـــه  ونطبقـــايلنقــد و ل وندقع ـــاي  بعـــض النقــاد  جعــل
الـيت جعلـت ب اسـباألد ايكـون هـذا أحـد قـو  ،النقدايـة لعمليـةابشكلت خطرا حمدقا  - موضوعية

الدربــة  الفنيــة وإىلإىل تفعيــل الــذوق الفــين الـذي مــرده إىل أصــالة احلاســة  »ايســعون نقـادا آخــراين 
 ،جتد لنفسها املوازاينقوة التمييز الفطراية اليت ب يه الناقد احلدايثمما ايس أو ، 1«لتثقيفان واواملري 

مستنبطة توظف أدوات فنية و نني وال تبتدعها القوانني، وتبتدع لنفسها القوا ،وال توجدها املوازاين
مـا فيهـا  بـذلك شـفكفت ها؛ال تنزلـق علـى أسـطحأعماقهـا و ه األشـياء و ن ـفتنفـذ إىل ك  من الشعر؛ 

 األداةالـذوق ميثـل ألن  ؛إىل أصـوله الفنيـة عـودة النقـد ةضـرور ب وهـي دعـوة صـرحية ،مجال فـينمن 
وايفهـم كـل إبـداع  ،حيفـ  قيمتـهحـدايث حقـه، و  وأفين قـدمي ي لكل أتر عطفي ،املرنة يف ايد الناقد

 .الذاين تعصبوا للشعر القدمي و العلماء بالشعر فهما صحيحا بعيدا عن تأتري اللغوايني فين
خيلــص إليهــا النقــد  نتيجــةهنــا أل ؛هلــى مراتبــعاملوضــوعية يف احلكــم الــذوقي أ تلــمثَ قــد  و

صـحيحة الفنية تعمل على توجيه النقد األديب الوجهة  املرحلة الذاتية اليت تفرز تقاليدبمروره بعد 
 .القيم الفنية يف النصوا األدبية اليت جتعله ايعمل على إبراز

وليــد عوامــل خمتلفــة  » إنــه: يف النقــد القــدميميكــن أن ايقــال عــن الــذوق الفطــري  وأهــم مــا
قـــــيم وهـــــي ال ،اســـــتمرت فـــــرتات زمنيـــــة طوايلـــــة يف حيـــــاة النقـــــاد العـــــربو  ،أعانـــــت علـــــى وجـــــوده

لــــداين واللغــــة واحلضــــارة يف ا تمتثلــــ القــــيم الثقافيــــةهــــذه و  ،الــــيت تــــرا عليهــــا العــــريب االجتماعيــــة
ننســى األتــر اخلطــري الــذي ســامهت بــه  وال ،بعــدالــيت ظهــرت فيمــا  اإلســالمية العلــومواألخــالق و 
يـة هذه العوامل وإن مل تكـن ايومـا فنو  .الناقدتشكيل ذوق خلق و  أمناطها يف اختالفالبيئة على 

أحكـــام نقدايـــة كـــان هلـــا أترهـــا  إصـــدارومـــن مث  ،الـــذوق العـــام صـــياغة،تـــة إال أهنـــا عملـــت علـــى 
نفسـه مبـا حيملـه مـن الشـعر  الكشـف عـن لكنه علـى أايـة حـال ال ايتعـنَي  ،األدبيةاحلياة الفعال يف 

  2«.قيمة مجالية حمضة
يـــة تفســـريا تفســـر الظـــواهر الفن بســـيطةعربيـــة الـــذي نشـــأ يف بيئـــة  الـــذوق الفطـــريولكـــن 

 بفعــل عوامــل وافــدة علــى الثقافــة العربيــة؛ ةتســارعامل ايةركــة الشــعر احل ايســاايرمل ايســتطع أن ســاذجا 
 .صدار أحكامه النقدايةايستند إليها يف إألنه كان ايتخذ من القدمي قاعدة فنية 
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علـــى الـــذوق الفطـــري  »فرضـــها نقدايـــة حركيـــة  هخلقـــيف الشـــعر احملـــدث  ةســـامهتـــّبز مو  
بحــــث عــــن أدوات فنيــــة إىل الت الناقــــد دفعــــ 1«،مثقــــف تقافــــة علميــــة واســــعةليتحــــول إىل ذوق 

فـتح عد علـى سـامـا ، وهـو الشـعر احملـدثطـرأ علـى ي ذالتطـور الـعلـى فهـم لـه  ةسـاعدمجدايدة 
فأصبح مـن مهمـة الناقـد البحـث عـن عالقـة بـني  »األديب،  والنصالقدمي  الناقدبني قناة تواصل 

   2«.ايد املوقع الفكري الذي تنهض منه هذه العالقةمث حتد ،النص و الواقع االجتماعي
 املثقــف لظــل النقــد القــدمي حبــيس أحكــام فطرايــة ذاتيــة ال ترقــى الفــين لــوال هــذا الــذوق  و

 اهلجري مل خيتلف كثريا عن الذوقبدااية القرن الرابع الذي ظهر ألن الذوق  ؛إىل مستوى التنظري
ـــج  علـــى  الناقـــد ثحيـــ كـــانالـــذي  و  ،خـــالل القـــرن الثالـــثســـاد الـــذي  الفطـــري  الشـــعر احملـــدث م 

  .ملخالفته طرايقة األوائل
ــــز كمــــا ــــث اعــــن نقــــاهلجــــري د القــــرن الرابــــع انقــــ متي لشــــعر إىل ايف نظــــرهتم د القــــرن الثال

ليسـوا أكثـر عكوفـا  » م  ه ـفـ  يف النقـد، تـأتري اللغـوايني بعـدما خـَف  ،فـينالذوق اعتمـادهم علـى الـب
الشـــعر احملـــدث فهمـــا ال  كاألدبـــاء ايفهمـــونليســـوا  و  ،اللغواينيعلـــى القـــدمي ونفـــورا مـــن احملـــدث كـــ

صــنف مجــع بــني الــذوقني وأخــذ مــن  وإمنــا هــم   ،مراميــهوال ايبــني  ،عللــه وال ايوضــح ،ايكشــف ســره
ــ ،تضــلع يف القــدمي؛ الطــرايقتني أنــس مبــا و  األدب موفهــ ،اعتمــد علــى الــذوقو  ،ف يف احلــدايثوأَل

  3«.ى إليه من نظرات و أحكاماهتد كل ماشاع يف عصره من أساليب اجلدال فصاغ فيها  
جعلت النقاد ايعتقدون أن األغـراض  » وايبدو أن التقليداية اليت غلبت على الشعر العريب

 ،كـن كلهـا قـد أصـبحت متداولـةتإن مل  ،وأن املعاين يف أغلب تلك األغراض ،قد حتددت سلفا
اخلـــروج علـــى  ومـــن مث كـــان ،اغةوأهنـــم إذا أرادوا أن جيـــددوا فلـــيس أمـــامهم إال التجدايـــد يف الصـــي

العـريب النقـد لكـن و  4«.العـريبمعاين القدماء أو أساليبهم يف الصياغة خروجا على تقاليد الشـعر 
ظـل ف ،كلية مـن سـيطرة القوالـب القدميـة الـيت أرسـاها الشـعراء القـدامىص  تخلَ ايستطع المل القدمي 

أن  » احلـقلـه لـيس أن و  ،ر القـدميخطى الشاع إتباععليه  تنظرة فرضالشاعر احملدث اينظر إىل 
ألن املتقدمني ؛ ايبكي عند بنيان مشيد أو ،فيقف على منزل عامر ،خيرج على مذهب املتقدمني
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 يف الغالـب ايصـدرون أحكـامهم النقدايـة كـان النقـادإذا  و 1«.العايفوقفوا على املنزل الداتر والرسم 
فهـــم  ، زمـــنهميفالشـــعر  ايصـــور حـــال ،واقعـــا خاصـــابـــذلك م ايقـــررون إهنفـــ »عـــن ذوق عصـــرهم 

الشـــعراية القدميـــة الـــيت حتولـــت إىل قوالـــب فنيــــة إتباعيتـــه املتمثلـــة يف إعـــادة الصـــيغ علـــى ايؤكـــدون 
 2«.افظة على تقاليد الشعر القدميحاولوا احملهبذه الطرايقة و  ،ايطالب الشعراء بالنسج على منواهلا

بــه  او ونوهــ إليــه اأشــارو ف ،صــرايهميف أشــعار معا املتميــزعــن اجلدايــد  واغفلــ ايمل ؤالء النقــادهــ ولكــن
وهــذا ايعـين أن النقــاد مل ايكتفــوا بالـذوق وحــده بــل  .ميلـةالفنيــة اجل هصــور ب ادو اشـأو  ،دتــهو جبأقـُروا و 
وحــاولوا أن ايقيمـوا عالقــة بــني األعمـال األدبيــة السـابقة والعمــل الفــين  » روا أســاليبهم النقدايـةطـوَ 

 ، ميكـن أن ايكـون معنـاه مسـتقال عمـن سـبقهال -مـثال - ألن عمل الشـاعر الذي ايرايدون نقده؛
  3«. ايفهمهحىت فالناقد حيتاج إىل مقارنة العمل الفين الذي بني ايدايه باألعمال السابقة

أنـه تـدرَج مـع الشـعر، فكـان يف بداايتـه فطرايـا حيـتكم  النقـد القـدمييف  ذوقز الـوأهم ما ميَ 
، مث أفــاد مــن الصــراع الــذي دار  دليــلإىل هداســتنادون  إىل مظــاهر بيئتــه، وايعلــل الظــواهر الفنيــة

 ذوق مثقف تقافـة علميـة واسـعة مكنتـه مـن نقـدبمنه وخرج  ،حول الشعر القدمي والشعر احملدث
 .  مبوضوعية لشعرا

نطباعيـا وال خيـرج اكـان   » نـهإ ( هــ190 ت)  وما ميكـن أن ايقـال عـن النقـد قبـل اآلمـدي
لــة الــيت ايبــدايها كثــري مــن علمــاء اللغــة أوالنحــو عــن فلــك املالحظــات الفردايــة املتقطعــة وغــري املعل

الســـقوط يف هـــوة التعمـــيم وعـــدم  جيعلهـــا تنـــزاح ىـــو ايغلـــب عليهـــا طـــابع االنفعـــال واالنـــدفاع مـــا
؛ وإمنـــا حمدتـــه وأ هب الشـــعر قدميـــاعالقـــدمي عجـــز عـــن اســـتيأن النقـــد  ينهـــذا ال ايعـــو  4«.الوضـــوح

حيـتكم إىل معـاايري نقدايـة واضـحة تعتمـد  النقد عدم توفر نقـد منهجـييف االنطباعية املقصود من 
العلـم  ووايشـري إليهـا، لـذوق ايتحسـس مـواطن اجلـودة ألن ا ؛بـني الـذوق الفـين والعلـم اجلمععلى 

  .يف صورهتا احلقيقيةيها وجيل   ،ىل أسباهباف إوايتعر ايعللها ايفسرها و 
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 :المبحث األول
 اآلمدية  ن  از  طبيق في مو  الت  ة و  ظري  الن  
يفاظرررميما ز خررر اببدررر  ابأررر زبااشرررأمامتاا ررربحاية   ررر  بررر اا1ةآلزررر  ظهرررموازنة  ررر ا

دررربراة   ررر ابأررر زباايببرةررربرةواةىبرررمفاة نةيررر با  خهرررب اةإلسرررةزخ اةزتزجرررحلاةرةررربرباة أمبخررر ا
يمت هررباا زستأصررخ كب ررحلاثررمازررساةلسررب  اة رر ااكااسررب حلايفا رر  اج يرر بايسررتأ ابررت يةواي خرر ا

ا.  يعة ة ص أ امتياشأماشأماة ط عايشأمازست  اةخلصنز اب اة طب خ  اياا زست 
لباطممتا  خر ازرسااة  ازخَّزواة أصماة أ بسياب ظميماةجل ي ببمتيةباتتثماق اة شأماكبنايا

 زي ررر ا  اا صرررم  اياة أ بسررريا  رررديداةجل يررر ايفالسرررتةبب اة شرررب مااتغخرررمايفاشرررض  ايزةررر ن   
ة تزي اجب خعامت نةناةلأمي  ايامبباكبناجي  ازسا دبا   خ ايخهب ايضبنايت ث اهد اةى نةنايحيخ هبا
  ايةقررررعاشررررأم ابرررر يأي ات ررررعا  رررراايفاة ت رررربفابأررررااة شررررأمةفابب صررررنراة   ظخرررر  ايبب سرررر بوا

يفاا»برررب طمي اة شرررأمةفاة   يأخررر  اياببلأررربياة أ خ ررر  ايابرررب غ نملايةإلةرررمةءايةل ب غررر  ايةررربفا
زنضن بواة شأمايي ن   ايمت  بظ  ايمتسب خ   ايزأب خ  ايمتيضبر  ايدنر  ايبخبالتر  ايزنسرخ ب ايا

اا2«ا.متي ة  
  اةآلز  ازساة  َّظميبواجبفايفازنة اي   حا مضباشبزةايزنجزةاىهمازباهدةاةل  ثااي
ت ازررسازنةضررخعايمتبررنةءابلنة  رر ايزررباضرر َّاماة  رربربابأررم ايك رربا.اةىزث رر اة شررأمي اة تط خ خرر ة    يرر ايا
ا.  س اةآلز  ة د ايضأ ا تخباة زمة خبا

ايمتاا  رنة متاابرسابرم  اياابشربرة شأمةفاة  ثنناة ديساريأنةا رنةفاة تة ير امتزثرب ايكبنا
ة أمبخرر اة رر اظ ررحلاطخ رر اقررمينا بيظرر ا  ررعاة شررأمي ايفاة  خئرر اي خرر اط ررمباانة ررقرر ازثَّاا يةررمهما  رربح

ب خررحلا ابخ  رربا  صررخ باة أمبخرر ايمترسررنةاقنة رر هباة ثببترر  ة شررأمةفاةىية رر اة ررديسامتسسررنةاازضتسرر بو

                                                 

 ،بغدادوعلماء البصرة  وتتلمذ على أيدي اآلِمدي، ولد بالبصرة ونشأ فيها، ر بن يحيهو أبو القاسم الحسن بن بِش - 1

ب ي ، ث م ألبي أمم د حلح ة ب ن الم نّ ىأل أيضا كتبوالضبّي، وعمل كاتبا بين يده،  اتصل بأبي جعفر هارون بن محمد

وض د اختل   ل ي ضض اء البص رة، ا و  لم   عب د الوام د ثم ألخي   أب ي الحس ن محم د ب نن الهاشمي، اعبد الرمم بن جعفر

 .(هـ 173 - هـ (370 سنتيو مد دوه بين  ات وفالمؤرخون في تحديد تاريخ 

ف ي عل م الش عر  معرفة واسعةل  شعر مسن، ووالنحو،  و رف اآلمدي بسعة علم ، ودضة معرفت  بالشعر واألدبع     

والمختل  ف ي أس ماء الش عراء، كت اب  المؤتل : مؤلفات  ، و مناآلداب سع فيتّ وا ا،فيصنت مفظًا، و دراية وو رواية 

الشعر البن حباحبا من الخط أ، كت اب  كتاب ن ر المنظوم، كتاب ما في عيارشعر أبي تمام والبحتري، و الموازنة بين

 ...الشعردامة بن جعفر في نقد كتاب تبيين غلط ضالخاص والمشترك،  فرق ما بين

 .31ص ،(ت.د)مصر  مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي، مكتبة غريب،، سعد إسماعيل شلبي - 2
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ةجت  رررحلاياأ بيتهررربابأديبررر اة أ ررربرباييصرررب  اةى  رررب  ا طب  ررر امتبرررمفازرررساة شرررأمةفايلي خَّررر ا  ية ررر ا
ا. ايزب حلايفامتسب خ هبا  اة سهن  اية  سبط ة زبمماة   ظياية  دخعاة   يأي

رر لايكرربناة   خ رر  اا رر امتَيجل ا»سررميأ اةخلطررنةوايفاة شررأما مكرر اة تة يرر اة رر اظهررموازررسااب 
تسرر ماة مةيرر اب بقرر امتبررنا ررنة ايمتبررناة أتبهخرر  ا امتتررعازررسابشرربر ايايةبررسازخررب بايابررساهمزرر  اةيرة هرربا

ة شرأمةفا سربااننيُ ّس ة   ب امةحاي اا1«بأ اهؤالفازس مابساة ن خ ا ختبدابخ ات  خد امتاا بح
ا ة شرأما سرباة ززربنايهردةاقر كاي ةكا ر يثانن ةكازصر ن  ايايُ ّخ رقمحيتهمايهدةازط رن ايا

 ربحاُمثر اة شرأماة ر   اابمتبراجأ رنة رن اة شرأماة  ر كاية شرأماة ر   ايااهميةشت اةخلةمابخر 
شرأم االايااش ي اة تض  ايادب باد أ  اييسرتضم اةى  رب ايةلأربيايي شرياة ضرةح ا»ى  ا

ك رباا2«.مي تهم البايخ ازساةالستأبرةواة  أخر بايةلأربياةلن ر بيش  امتشأبراةىية   ايالا  عاط
مت ررمةااة شررأمازط ررن  اي  ررعازرردهباةىية رر  ايزررباا»اة   رر  امثرر اة شررأماة  رر ك اى رر اجأ ررنة

اا3«.يبردا  ن اة شأماةلأميم ايكبنايتة باة تأ خ ايزستضم اةى  ب ايي شياة ضةح
 ا  ابصرررنز ا ة ازرررسا ررر لباتأصرررباة  رررب ايحترررن اةخلرررةمابررر اة   رررب ا رررن اة طرررب خ

زررربامتتررربحا    ررر ايمدررر ايهرررناا كررر ايميرررالا  اةال تصررربرا صرررب   اايلررردهبامت ررر اة شرررب ميس ايسرررأ
  ر زبا ربي امتناي  رثايفاا ةالست ب بازساهد اةخلصنز  ايب نغا رجبوازساة  ةجايةال  هربر

 اة شرب ميسامتيةر اة سر  ايضب رحلاةلنة  ر ابرا يمت صربرامتاا ربحا مت صبراة   ر  :ا ةجاة  مي  
اأررر ّاياتُااااااا.   ص ايفاقةخ اة صمة اب اة   كايةر يث

ةخلصررنز اايفاقةررخ زررسامتهررماةلؤ  رربواة    يرر اة رر اببضررحلاامتاا رربحاية   رر  اشررأمنة  رر ابرر الة
ة رر اثرربروا ررن ازرردهبابأرر ايرر با ز خرر اطني رر ازررساةخلصررنز اةآلزرر  اي رر اجرربفاا برر اة طررب خ 
 ا  بارسرب  ايفاة تأصربااردةاة شرب مامتيا ةك اك ربايجر ا ينة خه رباقر ا أرب اينجا»ة طب خ ا

ةى ضربح ااياتأر  واز ه رباة  سرداق ور اي  يثر  اي ظرمايفات رااة ضترباينجر ايخهربا سرمةيبايف
بأرر زباا ت ر حابشررةب  ا   صر ايفاقةررخ اة صرمة يااا4«.يضرأ بايفاة تأ خرر ا ي ر حا رةسر ايحت خررال

ت بي اةخلصنز امب هجا   يايأت  ا  عامتسر اي     ازخ ةناةادبراقب رةا  عابنملمت  امت  ا

                                                 

 .31، ص سعد إسماعيل شلبي، مقدمة القصيدة عند أبي تمام و المتنبي -1 

دار ألول، الجزء االسيد أممد صقر، الطبعة ال انية، : لموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيقا آلمدي،ا - 2

 .42 ، ص3774المعارف بمصر، 

 .42، ص صدر نفس الم - 3

النسون : النقد المنهجي عند العرب، ومنهج البحث في األدب واللغة، مترجم عن األستاذينمحمد مندور،  - 4

 .79، ص (ت.د)ومايي ، دار نهضة مصر للطباعة  والنشر، جمهورية مصر العربية، 
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ا ابرر اة طررب خ انة  ررةلييسررت  ا  ازأرربيمازسررت  ط ازررساة  ظررمايفاة شررأما ةترر  ايضب ررحلاا زنضررن خ 
  خبناةالبتةيبواةجلنهمير ابخ ه رب ايزرباوترب اا»يتص فا   نة   اب اشب ميسا    امتي اكتبءا

زث ررحلاةلنة  رر اة أطبيرربايةضرر بايفاترربريداة   رر ايبررد ااا1«.بصب صرر يابرر اكرر از ه رربايفادرر بت ا
ة ت أخرررررر اية تأ خرررررر اية ت سررررررم اةسررررررت ب ةا  اث بيرررررر ا مبخرررررر امتررررررب ب اي يداحيسررررررساا»اة أررررررماا ررررررن

ا2«.ةالبتخبر
ا»طمي ر اةلنة  ر اة ت  خ ير اة سرب ج اة  ب  ر ابر اة طرب خ اةآلزر  ايفازنة  تر اتبي اا   يا

 خأ ا يناتأ خ ايةضح ا  ازنة   از ريس ازؤير بابب ت صرخةواة ر ا  عاةل بض  ابن يازساة ط
تأ ررمةا ررساةلأب رربباة رر االااحلتُ رّماببلأرربيايةى  ررب ايةلنضررن بواة شررأمي اب مي هررباةل ت  رر  ايكب رر

زنضرن اة  رةسر ازرسا خرعامتطمةير  اياردةاجربفوالثربايفاة   ر ايةسرعاافتأمماة ض  ايفاةست صرب
اة خسمازساةالسرتطمة ةواةجلز خر  ا  راامت ر اةسرتغ ا خرعايسرب  اة   ر اة ر اةل هج اي خ ايخ ا ال

يزرساسر نكاسر خ اة  رمةفباة  قخ ر اية   رياة شر ي  اا زسات خبنا   أربياةلسرميق :ا ميهبا صم 
يضب رحلاةلنة  ر ااردةاة أرمملاا3«.يازساةال تضبحا  اة ديداة  م  ا خ باي  اة ث بي ا خ رباخبرم

يازررررردةهباة   رررررب ايفاحت خررررر اشرررررب مي امتاا ررررربحاا بيةا شرررررهاز ررررربهجاة   ررررر سرررررةةا رررررا»ةلت خرررررزا
ا4«.ية     

البررر ازرررساتنضرررخحا سرررهبزبواةآلزررر  اة    يررر ابررر اة طرررب خ ااكتررربءاةلنة  ررر اا يق ررر ا رةسررر
ي رمملابأراايحت خ  ا    هجاة أ  يايفازنة  تر  اية نقرنما  ر ازر هجاة ضتربءايطمي ر اتت خ ر  ا

 بوا   ي ازسابة از هجاةآلز  ايطمي تر ايفاردر اةلرب باة أ  خر ازساخرةفايزنضناازباير ايخ 
رريفاتمتخرربامتبررنةءازنة  ترر  ايااة رر امت سررساةسررتث برهب باكب ررحلا سرر  اةلنة  رر اة رر ا   هررباة سررخ ا ل َّ

متمحررر ادررر ماكبز ررر االست صرررب هباكررر ازرررباجررربفايفاة  سررر  اةل طنطررر  اي ررر اة ت ررر لبايفاتث خرررحلا
 .اة  صنصايةانةزش

ا:اكتابمقدمة ال -أ 
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 هبا هرر ةاقطأرر ا  ررعا  سرر ابررتنايضررننازنضررن خبايفاةيتررتحاةآلزرر  اةلنة  رر امب  زرر اضرر َّا
يقر ارترحلازربامترجرناا»ا:ة ص دايجمت  باةانف اب ن ر ايزت م اا     اي بي ةايفازنق  ايمت ضبز  

ة صررر د اياا  ايحترررماقررر ايهررربايخررر اة سرررةز  ايمت سرررسايفاة ت رررب اةررررالا-ا-متنايضرررنناة ا
اا1«...ت باةانف

يميررالايقرر ا  اجب رربامتاا رربح اييميررالا:ايكرربناةآلزرر  اقرر ايجرر امتزبزرر ايررمي  ا ت  رر 
اكثمبازبة نملاةلأبيايا قتهباياا» بحا س  ا  ااق ا  اجب باة      اي ساية امتببخبمايا

يةسررت مة  ايهرؤالفامتهرر اةلأرربياية شرأمةفايمتدرر بءاة صرر أ  ااةسرت  ب ايشررمحيرنر امررباحيتررب ا  ا
 رررةيبا» سررر  ا  اي ررر ازرررسايةررر اة   ررر  امتزرررباياا2«.خررر ا  اة تررر قخالاياي سررر ياة ضرررةحيزرررساو

ة   رررحاي سرررساة رررت  ي اييضرررعاة ضرررةحايفازنةضرررأ ايدررر  اة أ ررربرباياقرررمءاةلرررتتعاية ضشررربما
ا3«.بءايةى مةءاية شأمةفاةلط ن ننايمته اة  ةة ةلأبي ايهماة ضتَّا

بخ ه ربايفاةل ز ر  ايهرنازرباافيسرنَّااك بايج اةآلزر  ازرساجأر اة شرب ميساط  ر اية ر ب 
ية رر ب ايكرربناكثررمازررساة  ررب اقرر اجأ ه ررباط  رر اا»:ايفاقن رر كخرر ا  ررعاةبتةيه رربات يأرر ا  اة ت

يةضر   اايأر ابب  ر يعا  بير ا» اىنامتبربا ربحاا4ا«ي هبا  اةلسبيةبابخ ه ب ايا هن ربال ت  ربن
ةىدررب  ايةالبتضرربراة  ررديساي شرر  ب امتزررباياحت ررالا رر اا ي ررد ايفاةإلتخرربنابرر ابصررنرباتررمي  اسرربزأ يا

يزشرررب م ايفا  ررربرباالاتتضررر ا  رررعا رررعامتنايأرررعا رررسازأب خررر ايامتيضررربر  اة   ررر  اي  ررر ا رررمييا 
ة  رر يعابصررنرباظرربهمب اياتةررعا صرربامت خ هررب اة  سرربط اياة نضررنح ايات ررباة  رر يعا الازررباجرربفا

اا5«.  نة
شرأمةفاةلط ررن  ا  اة ت رريابشرأماة   رر  اة رد اي اةآلزرر  ا  ةربءسرر با هرمايُادةااريا

حايفاز  زت ايصما  اة ت  ب اة شب ميساهنازبازدهيباةبتةماق ايضنناة ديساي ة هما يق  ايا
ازررسمتبررمفابرر اقصررخ باياا نةنارمتفامتنايرريابت رر ا ررساي صررحابت ةررخ امت رر اة شررب ميسا  ررعاةآلبررم ا

متيه رباا»ا:زأر ا اي رن بر ازأر اياينة نايفاة ن ناية  بيخ اي  مةءاة  بيخ  اياابشأميه با  ةاةت  ت
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خررر ايشررر  اة رررد اةييررر كاةرضرررماة  هرررب يا   ررربرباا1«.متشررأمايفات رررااة  صرررخ ب اييفا  رررااةلأررر 
ا.اباببجلخ اية م  فازساة شأمةلأمي ايةإل بط ا    ابأاا

متزررربحازرررده  اشررأمي ا ت  ررر  ازررردهبااة  رربربلاازنة  تررر يفاز  زررر ااةآلزرر   اضرررعايااك ررب
ا»ا    ايزدهباة  ث اة د اةبت  ايخ امتبنا بح اي ناكبناة  ربربةىية  اة د اسبرا  خ اة  

 ايكثرمباةلربفاي سساة أ برب اي  ناة   رحامساي ة اسه اة ضةحاياقمي   اييؤثماد  اة س ا 
ية مي ال ايب     ا    امتشأم ايا ناكبنامساوخ ا  اة ص أ  اياةلأبياة غبزة اة  اتست م ا

اا2«. بحا    امتشأمابب غنصاية  ضمب ايتبن
ة د ايع ا ن ربااه بخ ّ  ازده   اة طب خ اةآلز  ا س هباياد اةخلصب ياة   خ اة  ا

ية رر اييضررأنةا رر اطمي رر اثببترر اسرربرا  خهررباةىة ررد ا ظ رر ازررساة صررمة اةخل رريابرر اة شررأماة  رر كا
َُ رر ل اة شررأماة رربرر اياا ة شررأمةفازررسابأرر هم

ة نيرربفا  شرررب مااأ ررخهمة ررد ا ظ رر اشررأمةفا اي  اةل
ا.اااا ز ا  اةجل ي ايفاك  اشيفايفا صمة   كا
ازةزررحاقرر اكرربناةآلزرر  ايا هررديساةلررده  ازررسابررة اةآلرةفاة  ظميرر اة رر امتير هرربا ررسابرر َّ

متشرأبراة شرب ميس ابر ااة    ير ايف  ر زبايط رالامت ضبزر اايفاتط خ بتر كسر  ا ر ااا ا خسرت  زهبصَاقلا
ة   ب ايفازدهباة شب ميساق  اظهنراةلنة   ا خةأ هباشر خأباات ااةآلرةفاة  امتقمهبب   ايستت  ا

ة  رةسر اة تط خ خر اا»اتهمابب تأصبا  امت  اة شب ميس ايهيايضمبا كخر  اى ر ا  ر ا    ايةايُا
  اةى ضررربحاق ررر امتناي ررر حااررربامبرررعرةواتأ هرررباز  أررر ا   ررربربايز  ن ررر ازاة ت  خ خررر اة ررر االات  ررر

ا3ا«.  ي 
اسرررر   ايفاة شررررب ميساق رررر اةخلررررنملايفزيفا ضرررر ازررررباير ازررررسامت ضرررربحادةاة أررررمملاة ررررنةارررريا
زررساسرر   امتيا بدررم ازررساة   ررب  اى رر ايميرر امتناانة  ترر يفازبررب  ا هررمامتناةآلزرر  ايُاا  رةسررته ب

يستنيفاةلب باة أ  خر اة ر ا أهرباكبز ر اق ر امتنايط رالامت ضبزر ا  رعاة شرب ميسا رهاحتظرعاخرة  ا
ا.اامهباز هجاة   ثاةر يثايي  نا  خهبطمي  ا   خ اي ايمبنضن خ امتكثم ايه

ا:اهمنهجالكتاب و موضوعات  –ب 
ةسررررتطب اةآلزرررر  امتناهررررتاا   سرررر از هةررررباببدرررربايفازنة  ترررر  ا رررربي امتناي رررربرءايخرررر ا

  خربناز هةر ا اياق  ر اة  ات بي حلازنضن اةخلصنز ةلنضن خ اة  اةيت موا  خهباةلؤ  بواة    ي ا
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زسبيباهديساة شب ميس اىبتمابردكما بسر ه ب ايمت كرماطميربايمت بامتبت بابدكماا»:اراب ن   َّاد
يزسربيباة   ر  ايفامتبردازربامتبرد ازرساازساسمقبوامتاا بح اي  بالت اية ط  ايسربقااشرأم  

 امتي ةنازساشرأميه بابر اقصرخ باياقصرخ با  ةاا.متاا بح ايةما  اازساة ط ايفابأاازأب خ 
 ا اب ازأ ايازأ  اي نا بس ه باتظهرمايفاتةرب خ اةت  تبايفاة ن ناية  بيخ اي  مةءاة  بيخ 

.ا امت كررمازررباة  ررم ابرر اكرر از ه رربايةررنَّ  ازررسازأرر اسرر ض اي ايسرر ض ادررب   .ا  رراايت ضشرر 
رربايقررعايفاشررأميه بازررساة تشرر خ  ايبببرربا  زثررب اىبررتماا ررباة مسررب    امتت ررعا  رراا.ايمتيررم ابببرربا   ل

ؤ  ررربا  رررعا رررميماةلأةرررم ا خ رررمءات بي ررر  اييسررره اببالبت ررربراة رررم ازرررساشرررأميه ب ايمتجأ ررر از
ا1«.  ظ  ايت عاةإل بط اب  ا ناشبفاة اتأب 

ا  عابطنةواثببت ا خت ةركاةالضرطمةءايفاةلر هجيفاةلنة   اةآلز  از هة اامتس ا   يا
م السبيباة شب ميساة  اةيتت هبابسرمقبل بايرن ياب ه ر ا ط خأر اة د ايقعايخ اة   ب اق    ايدك

ة اة  ب ما ن اة طب خ اية د ايت  يايفايضرمبامتيه ربامتشرأموامتيامتيه رباكربناير ظمامتشرأبر اة صما
يعا مد اة ب  عابخبنازسبيباة شب ميسا منباكبناا  دمةرايظهمامتنايا.ابسمق اةلأبيازساةآلبميس

  رعاحت خرالاشررمي اةلر هجاة أ  ريايفازنة  ترر  ا  ا ايضتر امبربا أرر ازرساخرةفايمت ضربحاقخ ررحلايفا
سرت  طهباةزأبيماي خر ازأت  ةا  عاياا  يق اةخلبصاست  زبيس اي منبالثايفازسبي ه بازة شب ما

زرسا ظررم ايفاة شررأماة  رر ك ا ب  رربازرباكرربنا  خرر اة   ررب اق  رر امتزثرب اةبررساسررةح ايةبررساقتخ رر اة  ررديساا
يضت خربنابأرمملازرنجزارخربباة شرب مايزرباير ايخر ازرسامت ضربح ايزرباةزترب ابر ازرسابصرب ياكب با
ا.نا رةس احت خ خ اىشأبر ي خ ا يا

كتببرر ايفا  رر ا رربيرا تسرره ا رةسررت  ايةيتررتحاهررد اة رربيرامب بجرر اج  خرر اةآلزرر  ااماقسَّرر
ضر  هبامتكثررمازررباجربفازررساخرةفاة  ررب ايفابصرنزتهما ررن اة طررب خ  ا خةأ هرباة ّسرر  اة ررد ايررعرا

 رر ادررب باط  هرربا  ررعامتشررأبرامتاا رربحاة ررد اة  ررعامت صرربر امتمتزررسابة رر ابأررااةى ضرربحاة رر ا
يست صياسمقبت ايهم  اكثمةاز هبامتكثرمازرساجيمجير اا زدهباج ي ايفا ظماة شأم ايهنازباجأ 

ا. امت صبر امت  اة  م امبدهباج ي  سمقبواة     اة د ا اي َّا
 :وأنصار البحترياالمحاجة بين أنصار أبي تمام -ج 

برردكمازررباتأترر ازررساامتبترر بيامت ررباا»:ب ن رر ا    بجرر ابرر امت صرربراة طررب خ حاةآلزرر  اقرر َّا
ة تةب اك ايمق ازسامتد بءاهديساة شب ميسا  عاة  مق اةىبمف ا  ر اجيبدر همايفات ةرخ ا
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مت ررر  با  رررعاةىبرررم ايازرررباي أرررب ابأةرررهما  رررعابأرررا ا تتتزررر ا  رررا اياترررز ة ابصرررمبايقرررنبايفا
ا1«. ض اا ناشئحلامتناحتضم اية ت ب كايخ بامتناتأت   

ميساقرررنالامتيا بجررر ازرررسامتقرررنة اكررر ايمقررر ازرررعار ايقررر امتير اةآلزررر  ايفاكتببررر اثةثررر اي شررر
دررررب باة  مقرررر اة ثب خرررر  ا ختةرررربي ابررررد ااة شررررب ميسا  اقةرررربيبامتبررررمفاتتأ ررررالابب صررررنراة  خب خرررر  ا

 شط ااكةز ي ااا خأض ايفا  اادنرباجمت أ اة د اسب  اجلن ا.اية شب مي  اياة   س  اياة ت خخ 
ا»ا:يزررسامتزث رر اهررد اة بجرر .اقرر ابب ر يسةلأتز ر ابرربملايفا  يرر اة  ةرربيباببدر ازررباكرربناا رر ا ة

يتبنا ربحاة  رم امبردهباةب  ر  ايدربرايخر امتيالاي زبزربازت ن رب ايشرهمابر ا:اقب ادب بامتاا بح
ياهررد ايةررخ  ا.ازرردهبامتاا رربح ايطمي رر امتاا رربح ايسرر ااة  ررب اهنةرر  ايةقت ررنةامتثررم :ا ررهاقخرر 

ا. م ا سازث هباة     
يفاةب ة رر اارردةاةلرردهبا  ررعازرربايدرر تم ايالاهررناا ررخ اةىزررم:اقررب ادررب باة   رر  

 خرر  اية ترردفا رردي  ايمتيررم ابررتي ايخرر  ايالاسررببالا  خرر  ابرر اسرر اايفا  ررااسرر خ ازسرر مابررساة نا
 ة ا رررساة ررر هجاةلأرررميم اية سررر ساةلرررت نم اي  رررعامتنازسررر  بامتيةرررباةرررماز تررر  ااررردةايمتسرررممايا

:ايياهرررا-قرررعا  خهرررباةسرررماة  ررر يعة ررر اياا ةلررردهب ايالاهرررنامتي ايخررر  ايا ض ررر ارمتفاهرررد اةى رررنةا
ز ثررنربازت مقرر ايفامتشررأبراةلت رر ز اي صرر هبايامتكثررمايفاشررأم اا-ةالسررتأبرب اية ط رربد اية تة ررخ 

ا2ا«ا.ز هب ايهيايفاكتبءاة امتيةبازنجن ب
ق ايج ازب باكثمبامّباقب ر اة  رب اية   رب ايفاة طرب خ  اي ض ر اة ت رعاز هرباةآلز  اكبنايا

 برر ة باابسررتغ اهررد اة بجرر ا خؤكرر ا  ررعامتناة صرر أ اية  رر يعا خسررتة ترر  ا  ازرربابرر حاخرةف ايفازنة ا
 ربحاشأميب ايدكمامتزث  ازساة  مخناة ضمكايزساة شأماة   كاتة  حلابر يأب ا رخ  يا  امتنامتبربا

زسرررر مابررررساة ن خرررر ا رررربامتي ازررررسامتيسرررر اة شررررأمابتصرررر أه ب ايتت أه ررررباة  رررر يعايتنشررررخحاايمتسررررتب  
  ثينا   ابرسازهميير  ا:انا   اة ا   ابسا ةي ابساةجلمةح اقب ريفامتبا»ي  ا اشأميه باب 

متي ازرررسامتيسررر اة شرررأمازسررر مابرررساة ن خررر ا ات أررر امتبرررنا ررربح ايةست سرررسا:امتااي رررن تأرررحلا:اقرررب 
ةمابرب ازرسابأرااهرد اةىدر بم ايسر ااطمي رباا زده   ايمت بامتناجيأ اك ابخحلازساشأما
 ايهردةاي رر امتنا3«طةيترر  ايا شر ازرب  اي ه رحلشرأم اي رمة ايةسرتضم اةى  رب ايةلأرربياي سر ا

كشررررررررر اةآلزررررررررر  ايفاياا.اكب نةايميةننامتناي ص اة شب ماة   يع ايجيأ  ا  اة   ب اة   ةزع
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يتررتثم ايفا  رراابأ  رربفاةررر يثاة ررديساا   ا  ررعاة ميةيرر ايفا  رر اةىب رربرب ت ررةهررد اة بجرر ا ررسا
 صرر دايفاةىب رربرا ررعاةست صررب  اةطمي رر اترر  ا هرريايأت رر يناة ّسرر  ايفاريةيرر ازرر اةررر يث ايا

ايأررر  ايفاهرررد اة بجررر ابرررعةا يناة تث رررحلازرررسادررر  اريةيتررر  اك ررربا ررر  ايرررةايرررنر اا ة ررر اينر هرررب
ق  ر  ايكربنا  ر اة  ربهماازرسةالستأبربازساة   يع اكب ط بداية تة رخ  ايهردةازردهباسربرا  خر ا

  ر ازرساةسررتأ بابا رب اتُامتنابأرااةى ا»ا ا  امتناة سر بايفا  راقر ا  َّر(اهررا293و)ةجلمجربيا
ةىد ي اي ثةا  رحاة رنةعاتأريناةبرتة اةىدرنةوايفاةررمءا اكثرموايدربرواةررمءايةرع ا

خ   ايةخلطرررماضرررمءاة  أرررمابد  ررر اأخ  امتدررر هباةلرررممتبايفاةارررن  ا ادررربراةارررن  اية  أرررماضرررأية ةررر
سامتقسرربحاة  رر يعاجرب يبايركخرر  ا ادرربرازربا صررالابررب نرك ابطررمة ايزرسا ّايرر ناةالسررتأبرباتضرننازرر

ا1«.  ةاكبناة    ازسامتج اة تش خ ا  عاةل ب غ 
 :يابأ اهد اة بج اي ت  اةآلز  ا  ا كمازسبيباة شب ميس

ا:الطائيينامساوئ: أوال
ا:مساوئ أبي تماماا-أ 

 :سرقات أبي تمام -1
ة ّسرررمق ازرررساة أخرررنءاة ررر احتررراازرررساقخ ررر اة شرررب م اىهنررربا خررربا اا ايضرررساةآلزررر  ايأررر ّا

 ماز  ا هاة شأمةفاة   ن  اي ضساة  ةرس اال ظرنةا  خر اكثرمباجيمجير ا سرمقبوامتاا ربح ايايلسَا
اااااااااااا.اة  ررررنةاةب ة رررر الرررردهباج يرررر ايفا ظررررماة شررررأمامتاا رررربحا  رررراابررررتنامت صرررربرةآلزرررر  ا  رررر اقرررر ا
كربنازسرته ةابب شرأم ازشرغنيبابر  ازشرغنالازر با  رم ااا»اة رد متاا ربحاايتتحازنضن اسرمقبوةيا
يهررد اةالبتخرربرةواترر  ا...  ررم  ايا رةسررت  ايا رر اكتررباةبتخرربرةوازؤ  رر ايخرر ازشررهنربازأمييرر بت

  ررعا  بيترر ابب شررأم ايامت رر اةشررتغ ابرر  ايجأ رر ايكرر  ايةمضرر  اياةقتصررمازررساكرر اةآل ةءاية أ ررنحا
  خ  ايا  ّ ازبايبت اك ماشيفازساشأماجبه يايالا سةزيايالا ر  ا الاقرممت اياطرب عايخر  ايا

اا2«.ة د اب يازساسمقبت امتكثمامّباظهماز هبا  عاكثملب[ا ني]اادةا
زاةآلز  ا ساةم ازساة   ب اة ديساةهت نةامبنضن اة سرمقبوامت ر اةسرتطب امتنازبازخَّامتهمايا

بخ ر ايبر اةىشرأبراازبايظهمايفاشأم ازساش  ب اياا يمبااب ازباحي ظ اة شب مازسامتشأبراةم 
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متاا ربحازرساة تشربب ازرعاشرأماةرم ابأ بيتر ابب شرأمايشرغ  اا  ر ازربارخ ايفامتشرأبرة  ا  ظهرب ايا
يخظهرماا يبطرب ايت  م ايخ  اي رةست ا  ايريةيت اي أ  ايهنازباجأ ابأااةلأبياتأ الابردهساة 

ا.  اايفاشأم ا يناقص از  
زب ررررر اي شرررررميساسرررررمق ازرررررساسرررررمقبوامتاا ررررربح اي كرررررمازصررررر رهبااةآلزررررر  ايقررررر امت صرررررعا

ا   اة سرررمقيخهرررباب تط خ ررربواة ررر امتشررربراةهرررتمابي منرررباامال هرررنحاة سرررمق   ض ررر ا ايُر لظ رررايطمي تهرررب اي
  سرمقبواة ر امتير هربامتبرناة ةرخبفابشرمابرسا رخم ا خ ت ر ااريةر يخهب اك بابلبنلاز هنز ا  سرمق ايفا

امتدرربءايفابأةررهبايمتبطررتايفابأررا اة ررد جهررباةبررسامتااطرربهماىاا رربحا  اة سررمقبواة رر ابمّا
ث اسمق  ا ُخ م ابببباخبمايدكمايخ ازبا س  اةبسامتااطبهمازساةىشأبرايمت صعاز هباية  ةايثة

 ا  اة سرررمدايا رررخ امبسرررميد اى ررر امّررربايشررر كاة  رررب ايخررر ازرررساةلأررربي ايجيرررم اا  رررعامت سررر تهم
ا.يمت صعاز هبامتربأ ا شمباسمق 

ا:سمقبواقن ازس مابساة ن خ يفازنضن اة ةآلز  ااهببمَّجة  ازث  اةىزسااي
َلااا َل َل َل َل َل َل َل َل ا رررُهسَّايلت رلَأ لُ ايفاُك  اُزَمحتيرلاسلاالبااااااةٍوايلث  َاب لا لااَ ا لنَّ لاة طَمادل
ا: بحامتبد اي ب ابنامتبةبسامتااطبهما  ايخقب اة د ايا

اة   زلبف ا رلنلةه ااطَمٍاابن ا لا َاأ ا لبُنامتلَ ةز   اُض  عاااااااب احَلا   َا لا  ايلقَ اظُاااااا ا1ا ريف 
ا لهَّاة مَّةيلااعلابزلحَلازلاقلامتلاااا رباااابو  اااااكت رَّهل باَ اتُ بت رز سل ا رةجللَخشا الَّامتهنَّ

ايبرلر :ايرتتعايفاةلأر ابزيرب ب اييفاقن رر »ا:اب ن ر ة  ختر اةخلطرتايفازأر اة سرمق ايااةآلزر  ا َّ
ناهر:اهر ة  َّايفاة ر زبفا نةهر اياا:متيةبايفاةلأر اب ن ر ايمتبطت.اجبفاب ايفابخت ياا. الامتهنبا ات بت 

يق ا كرماا.ياة أ  بناالاتشمءاة  زبف اي منباتتك اة   ما مءاة ثبية ش ا:اة أ  مءاةىي  اياة ش ا
ة شرررب ماااهررردةاةلأرر زررساسرر الا  ا متيَّامتنابررعةاز رررب  اةآلزرر  امتير ايااا2«.ةلت رر زنناهرردةاةلأررر 

اا:قن  نل اةىَي  ّ  اي  اايفاةىيرَا
اترلاااا ا ل لاملفاة طَّايل َ ارلمتَااااابااار لابر اعاخثلاخرَمل را  اقلا لا لَ ا   ا3اربرَاررمتَناسلُت ل

ا:ي ب متب اةلأ امُحلَخ ابساثنرامتير اةآلز  امتيةبامتنااي
ةايرلنَا اة طَّااااااااااةلخلبيل  ااز بارلمتَيحللا  ةازلباةل ل ادلب  عُااَم از سل ا1ايرلَ ظَمنلاة د  اُهنل
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 ازرسابر ايهدةاة ند ايفا  بايت عاةجلخشاط أبايفامتنايت  ر ارجر ايثربا  خر  اى ر
س  اية غخبي اك اشيفامتظ اةإل سبنازثر ا ايةة س ب االايمةبايفاة  ت عاياالايضب ايتك ا الازبا

 ا.ة س بب اياة غعباية ظ 

ُ اةبسامتااطبهمازسميقبايرية اةآلز  اقن امتاا بح ا:ايمتزبازسامتزث  ازبا ل َّ
ا2اَ اولُحَلازلَساَ اولُحَلاكلملُز ا:يلاب لا لايرلااااااوةجُلن  از َسا زلساخاللا  امتَ ا لُحَلايلباشلااااا

ا:ناة طب يامتبد ازساقن اة أتباقب ا بسامتااطبهماة كماةآلز  امتنايا
انرُاررشُاز َسا لَشمهلبازل َاا َّ ُاتضلايلااااااااا ُارلابترل ََّوادل ب  ُأُ ا  َخ  ا لخلا

باهرناي بءا  خ اب ط ابر ازرمق ايفاة  خحلاة سَّاا بفاةبسامتااطبهم  اةريااةآلز  اك با
امتناةلأر ا ايسرمق امتبرنا ربح ا زساة سمدازسميدايزباالايأ  ىنازثر اهردةاالاي رب ايخر اا»ايبرلّ ل

لا  خررر ا  ةازررربواة مجررر ازرررسامتهررر اة  ةررر ايةخلرررم ايمتُاا- اى ررر اجرررمفايفا رررب ةواة  رررب بزسرررميق ثرررين 
ي  راا.ا ازثر اهردةاة ث ربف ايالازرسا كرمامبثر اهردةاة ردكمزبازربوازرساب َّر:امتناي ن نةا-ببجل خ 

اا3ا«.شب عايفاك امتز  ايايفاك ا سبن
 :المعنى أخطاء أبي تمام في اللفظ و -2ا
بت رررر اةآلزرررر  ا ررررساة   ررررب اة ررررديساسرررر  ن ايت رررربي نةاةخلصررررنز ابرررر اة طررررب خ ايفامت رررر ا اة

يت بزرر ا  ررعامتاا رربحايفاجيمجيرر اىبطب رر  اى رر اكرربناحيررتضمايفاكرر ازرربامتدرر رازررسامت ضرربحا  ا
  ررر ابرررساة أرررةفا:ا   ررربفامتاا  رررية ايبرررد ااريرررااساة شرررأماة  ررر ك   يررر اةسرررت  طهبازرررازأررربيم

اا4«. خ اىاا بحازأ اة  م اب ايةب   ا الاثة ازأبنا»اة سةستبياة د ارمتفامتنَا
ي سررحلامترفاةىزررما  ررعازرربا كررم امتبررنا  رري اا»:ةآلزرر  ا  ررعامتاا  ررياقن رر ايجرربفايفار  ا
   ررربواكثرررمب ايبررر ة عاا-ب ايزأرررب خهما  رررعاكثرررمبازررربامتبرررد ازرررسامتشرررأبراة  رررا-بررر امترفامتنا ررر ا
يزررعاهرردةاي ررمامتراةل  ررمي ا ررساهرردةاة مجرر ا...  رر ا كررما بسرر  ابرر  ناة اهرربمت كماازشررهنرب ايمت ررب

جيأ رررنناة سرررمقبوازرررساك رررما خنبررر  اى ررر ابررربءازررربايأرررمفاز ررر امت ررر ازرررساة شرررأمةفا الاة   خررر  ابررر ا
ااااااااااااااااااا5«.يفاةلأبيايةى  ب ا طي  بالت  ايمتةب خ اي بة   ايج لمايأخ ن  ا ضثمبامتبطب  
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  اا  ط الاةآلز  ايفارية اة  بفامتاا  يازسايضمبامتنامتببا بحا ايضساشب مةا ب يبييا
ررُ هبايهم اا ةسررتطب امتناينظرر اة   سرر  اياةل طررالايةرض رر ايفامتشررأبر  جهرربايفازأرربيا قخ رر اييُرنلش 

داة أررمااة ررد اتررمفايفاك رر اة شررأماة  رر كايجأ ررحلاة رردياا بزبرربرماب يأرر ا نَّ ررحلاةى ظرربرا  خرر 
ىاا ربحا   ربواكثرمباهدةا رينامتنايا.اييأض ا  عايه هبايتديدازأب خهبا ي   ا  عامتشأبر 

يأرر امبثببرر اشررهب بابررمةفباةالبرر ة اة رر ااازررساةآلزرر  ايبرر ة عازشررهنربايفامتشررأبر  ايهرردةاةال رر ةم
 خرببااةرم اة رد اشرم نةايفاةخلصرنز ايفااربا  رب اة  رمناة ثب رثاةاشه كبناة طب يايمةبامتناي

ا.ة طب خ 
ب اةآلز  اةىس بءاياة  ية ياة  امت وابب  ب ا  اتغ خاامتاا بحازسا  راازربااب ك

متنا» سا   ابساة  بسمابسازهميي ا رسا دي ر ابرسا  ر اة طرب يا"اة نرق "رية ادب باكتبءا
 1«.متببا بحايمي اة   يعايخ م ا  اة ب 

ييسرتغ هباا تُرنلج  اة   ر اة  ر كب   يعاباة أ بي ا ماة   ايفبز ب غ اة شمباظ حلايض   ايا
ة سرررب  اة شرررأمي اببدررر اشرررأمايفاة رررديسا ايت   رررنةايجرررن اة شرررأماة ررر  اة  ررر ةزعاة   رررب ابأررراا

متنايرر ظماة شررب مابرربر اا-يفا ظررمهماا- رربحايمتسررتب  اةبررساةلأتررز ايب ررب اان رر امتبررة  رر يعاة ررد ازثَّا
ا.ابأ هماتعمتسالا الايخ اةىية  اي   يةازأبلة د ا  َّام اة شأة  ةبفا

قرررر ابمَّجرررحلامتبطرررربفامتاا رررربحايفاةلأرررربيااةلنة  رررر يكب رررحلاةلؤ  رررربواة    يرررر اة ررر اسرررر  حلا
ىاا  خرر اة ا  رر ابررسا ةي ابررساةجلررمةح ا"اة نرقرر "كترربءااا:ز هرربياا ةآلزرر  يب ت رر هباا يةى  ررب 
ةلأرميمااييزربا كرم امتبرناة أ رب امتمحر ابرسا  خر اة اة  طمب را أ  اة ابرساةلأترز "اة   يعا"يكتبء
ييضشررر اا يفارسرررب ت اة ررر ابرررّ ايخهررربامتبطررربفامتاا ررربحايفاةى  رررب ايةلأررربي(اهرررر437وا)برررب أزيزا
يمت ررباةآلنامت كرررمازررباة ررراايخرر امتبررنا ررربحازررساةلأررربياا»:  ن رر ررسا  بيتررر ابت ررااةلؤ  ررربواباةآلزرر  

ة مجررررب ايمتهرررر اة أ ررررمابب شررررأما  رررر اةلرررردةكمبايةل بيضرررر  ايزررررباايةى  ررررب  امَّرررربامتبدترررر ازررررسامتيررررنة 
ةست مجت امت بازسا  راايةسرت  ط ابأر امتنامتسر ااز ر اكر ازرباة ت ر اة تتيير اي بر احترحلاة رب ا

ااا2«.   ايال حلا  امت ىن
 بة رررر ايكرررربناةآلزرررر  اقرررر ايجرررر اهررررؤالفاة   ررررب ايأخ ررررننا  ررررعامتاا رررربحاكثررررمبامتبطب رررر ايا

ا: بح ن امتاازثَّ ا د اابياا أبياياةى  ب يفاةلا  ايمتةب خطي  بالت 
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اة  َّ لفااااااز َسا لاكلَما لاااننلاُماة ألبريُا لَنايرلَأ لا ايف  اقلادَّاال ا1ا  ارمحيلٍ اَ احُتَ لاٍبايل
ير ة  امت اةبتر ة  اةمت ازسا دباياا زسا دبامتيايمج ا»ا:يفاة  خحلاب ن  اطتةخلالا  عا  َّايا

 اة د ايد  اب ا ة خ ا  امتنايت بهعاةربزر ا ر اىناهدةاة ندا يةست مة  ايهدةا    اة ا
يفاةر رر  ايجيتهرر ايفاة ث رربفاالايرر  امحرر   اي منرربا هرربا  امتناةإل سرربنا منررباحي رر ا  ررعاة شرريفا
رر اةلشرر  ايخرر  االا  ررعاة شرريفاة ررد ا رر ابنة ررثاشررهنبا رر ايفا ة ررد ايتض  رر اييتةشرر   اييت  َّ

ةزرر ابرربجلن اهرردةاة غررمةحايأ ررعا  ررااجيرربامتنا  سرر ايشرر بادرر بب ا  خرر اي  َّرر ا  أ رر  ايزررساكرربناةما
ا2«.حي  ايو ح
يرمتفامتناةإل سربناا ية أ  ا عاةل طال امتاا بحاخلطتيفاتأ خ  اةست  اةآلز  اايظهمامتنيا

طني رر ايفاة ضررمحايةجلررن ايجيرر ا ّرردبايفازرربايتةشرر  اييت ّ  رر ازررسازشرر  ايفاسرر خ اا  ةاكرربنا ةايرر ٍا
ا.ا احي  :اي خ اك باقب اة طب يا  ة  اي   اجيبامتناحي  ا  عاهد اةخلص   

مت  امتكثماابازساة شميحابأر زباىاا بحاةآلز  اىبطبفاة  ابّمجهباةيزباية حا  عا
مت صررربهبا سررر ايمتربأررر ابطرررتايفاة   رررحايةلأررر  اك ررربا  َّرررماخرةف ابتزث ررر ازرررساة شرررأماةجلررربه يا

هررررد اا صررررم اياشررررأمفايخهررررباقخرررربحامتدرررر بابابأ رررن اة ةإلسررررةزيازررررساةىشررررأبراة ررر ارمتة شرررأمايا
ةالستأبرةواة  أخ ب اية تة خ اة   خح اية ط بداة رم  ف ايسرنفاة ر ظما:ابطبفايفا س امتزنرةى

ا.ي ةنايكثمباة زببرمىية ن شيازساةى  ب  ايةضطمةءاة
اا:االستعارات البعيدة - أ

 يقررر اة  رررينايزرررباةسرررت  ط ازرررسا  رررعا  ررر اةآلزررر  اةسرررتأبرةوامتاا ررربحا  ررر ةاي خررربازأت ررر ةا
ا قخبسررربا  رررعازرررباجررربفايفاة  رررمخناة ضرررمكازرررسادرررنرابخب خررر  ايةسرررتأبرةواي خررر ا»اأماة  ررر كاية شررر

اا3«.ييسندا د اامتزث  ازتأ  بايفاكتبءاة اتأب 
ا:حا ر اب ن ر يقر َّاا يجأ  ا    يثا ساق خحاةسرتأبرةوامتاا ربحايبصياجزفةايفاةلنة   

سازأب خررر  اية   رررخحازرررساةسرررتأبرةت  ايمت ررربامت كرررمايفاهررردةاةجلرررزفاة رررم  ازرررسامت  بظررر  اية سررربقاازرررا»

                                                 

 .457ص  ، 3ديوان أبي تمام، ج - 1

 .423، ص  3، ج لموازنةا آلمدي،ا - - 2

اتجاهات النقد العربي وضضاياه في القرن الرابع الهجري ومدى تأثرها بالقرآن الكريم، عمار الطاهر مليس،  - 3

 .476، ص 3795الجزائر، ضرفي، باتنة، 



                                                                                                    .النظرية والتطبيق في موازنة اآلمدي: األولالمبحث : الفصل األول

 

 

 

 

62 

 ازرررسا سرررة اي ظ ررر  ا  رررعازررربارمتيرررحلاةلتررردةكميسابتشرررأبراةلترررتبميسايتدةكمي ررر  اأ  رررتيةلسرررتضم اةل
اا1ا«.يي أننا  خ اييأخ ن  اب 
ا:اقن امتاا بحيزثب ا  اا

امتَب ل لَخ  ايلةلملَبحُلاة ش ا انب بُ اُ ن  ةارلكُاب لرلتةلااضلَمبل  اااتبفلايف 
ا2

اةى  ررب ا  رر هميةأرر ازررعاةثبثرر اهررد اا»:ب ن رر   خرر االا  َّررياة  خررحلازأرر ازرر  اةآليشررمحا
يفاةبيرررر اة   ب رررر اياةاةب رررر اياة غثبثرررر اياة  أرررر ا ررررساة صررررنةء اي مّنررررباابيهررررد اةسررررتأبرا...متبرررر  ب

ةستأبرواة أمءاةلأر الربا رخ اهرنا ر ا  ةاكربناي بربر امتياي بسر  امتيايشر ه ايفابأراامت نة ر  امتياا
يتضررررنناة   ظررر اةلسررررتأبربا خ ئرررداال  رررر ابب شررريفاة ررررد اةسرررتأموا رررر  ااكررربناسررر  بازررررسامتسررر بب  

اا3«.يزة   الأ ب 
ةالسررررتأبرباي ايستسررررخا  ظرررر امتبرررر  اة رررر اةسررررتأ  هباهررررد اظهررررمامتناةآلزرررر  اةسررررت  حاييا

  عاة  أماة رد اُيَةرملُءاةىد ياة شب مايفاةما  هبايجأ هبا   هم اىهنباتط الايفاةستأ بابا
رباةَسرُتأملا ر  اىنا امتَخر لا لا  عامتبَا يادر   ايجهر  ايهردةاةلأر اةلسرتأبرايفا ظرم االايت بسربا   ل

زة  ر الأ رب  ايهرنازربااةرمةرماال  ر ابب شريفاة رد اةسرتأموا ر  اياا-متبر  -ة   ظ اةلسرتأبربا
ة ررديسازث ررنةا  ررن اا يرر  اةآلزرر  ا  ررمارمتيرر ابرر أاامتشررأبراةجلرربه خاي ا متبأرر هبا ررساة صررنةء

ا:ة  خ ايفازأ  ت ابزماة ن ابايازثَّ ا.ة شأم
امتَ ةلب  ةايل بفلابضلاعابُص َا َّبا لطَّا لاُ احُلا لا َا ُايرلا ا4  اضلا َا   اااااايلمتَر لمل

ا رر   ااة طنيرر اةلث رر ابرربا نحاة  خرر ايخهرربايت ررن ة رر اابالسررتأبراببامت ةرربيظهررمامت رر ااي
ةجل ررر ازرررسا اهخئررر ا خررروضرررسامتناتنا ايزررربانسرررط اييررر هاابصررر ر باتررر ويا  رررعارمت اة شرررب ماجيرررثما

ةبي ايفاةرسسايةجلن باية صر   ايهريامتقرمءاةالسرتأبرةواا»متهنبايقب ا  هباازش  ا   زباي بخ 
اا5«.زساةر خ   ا ش بازة   ازأ بهبالأ ازبامتستأموا  

األ لاترلايةَشررا:ك ن رر اتأررب ااة ضررمك زررساة  ررمخنامتبررمفاجرربفااررباتزث رر ابةآلزرر  ااةستشرره اي
ااَخ  بة مَّمتُ اشلا

رة  رَّاا ُاَ رز اادُا لارَسر لاا ُاَخرة  َّاامُااُرا  ايخيلا :كد اااتأب ا ايك ن  ا6 اُ رننلا  اةاُهرَماُزظَاير  لاابرلاهل
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ررباكرربناة شررخبايتبرردايفاة ررممت اييسررأعا لاا»:ب ن رر ةىي ايفاةآليرر اا اةآلزرر  اةالسررتأبربي  َّررا 1 َّ 
ىجسررربحابراة ررر اتشرررتأ ايفاةجلسرررمازرررساة  اةرررما ب ررر اةىي اكب  َّرررايخررر اشرررخئبايشرررخئبا رررهاحيخ ررر ا

باة ت ررر ا اتشرررّ اة ت رررب اةآلزررر  اي سرررب اي منررراياةسرررتأبربيهرررا2«.يت خ ررر ا  اة   صررربنايةال ررر ةد
ةالسررتأبرباتشرر خ ا رردمامت رر اطميخرر ايالبرر ايفاكرر اا»ا نا:  خهررباكثررمازررساة  ةةخرر اة ررديساقررب نة

بأ ربرباا اينج اهدةاة  مءاب اةلأ خ  اي  ةا اتنج ات ااة ص   امتياةتش خ ازسايج اش   اي  
متبرمفا  ةا اينجر ايجر اة شر  اكب رحلاةالسرتأبربابأخر باب ر رابأر اةلشر  ابر  ايتضرننا  ناق خ رر ا

ا3«.يهدةاة  ن اة   خحاق خ اج ةايفامتشأبراة   زبف.اةماز  ن  
ابيجررر  ايخهررربا ب  ررر ادبأررر ا رةسرررت االسرررتأبرةوامتاا ررربحاة ررريفازنة  تررر ايب رررياةآلزررر  ا

ةررماز  ن رر  اىهنررباياةثخثرر ااةسررتأبرةواق خ رر اي:ايخهرربامتهنررب ب غترر ايكثررمبازا بررةةما طمي رر اةىية رر اإل
ةررررماال  رررر الرررربازسررررتأبربابت  ررررب اجرررربفايخهررررباة طررررب ياىناياا ة رررر ايضررررأحلااررررباترررربي وا رررر ي هب

ةستأموا   ايةمازة   الأ ب  اىنا ةستأبربا  ةاتص حايخ  اي  ةاجبي ت ايس وايق  حل ا
ا.يبأ وا ساة صنةء

   :القبيحيس التجن -ب       
متيررم اةآلزرر  اجررزف ةازررسازنة  ترر ايبصصرر الررباجرربفايفاشررأمامتاا رربحازررساق ررخحاة تة ررخ  ا

شرتالابأةر ازرسابأرا ايلّرباكربناة تة رخ ازرساة  ر يعاير ناةازرببت ر اةى  رب اي رمَّماة رب  ازرسا
خ ا  تة رير امنرب  امتاي.اة طب ياتت أ ايفامتشأبراة  ر ةزعايقصر ا  خر ايجأ ر ايفاشرأم ايمتكثرماز ر 

   اة ابساا بزمباة  خ  اي  اة مز  ايجميم اية  م  د اي كمازباقب  اق  كاا ية  راةىبشأمتزسا
يمت  ا منباكبنايتيتاز ر ايفاة  صرخ باة  خرحلاة نة ر اية  ختربنا  رعاا»ا ةلأتزايزأبدمي ايفاهدةاة  س

ا سرررربازرررربايت ررررالا  شررررب مايحيةررررمايفابرررربطم  ايمتناةجلرررربه يا ايضررررساي صرررر  ايالاي ررررتشا  رررر  
يكد ااةإلسةزي ايرمببابرةا يرنةناة شرب ماةلضثرماز ر  ايرةايرمفايخر ا  ظر اية ر ب اي  ر ا  خر ا
ر َّايفاط  ر   ايا ة  ثنن ايرخ امتبنا بحاشمي باظمي بايفامتشأبراةىية ر ايب ت ر  ايجأ ر اةمضر  ايلجل

زرررساةسرررت مغاُيَسرررأل ايخررر  اياةسرررتضثماز ررر  ايبررر ازأظرررماشرررأم ا  خررر  ايضب رررحلا سررربفت ايخررر امتكثرررما
ا4«.  سب  
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 اةىي اي ضررساة شررب ماا ة تة ررخ ازنجررن از ررداة  رر كايفامتشررأبراةىية رر هرردةايأررينامتنايا
ة  خرررحلامتياة  ختررر ايفاة  صرررخ باة نة ررر ب ايرمبرررباب رررحلايفايضرررسايضثرررماز ررر  ايالايتأررر فا كرررم ا ررر ا

اقصب   از   اىناط باة تة خ اة د ا  ا ةق ابب شض اق ايُؤثما  عاةلأر ايخضرننابأخر ةاامتي
درأباة  هرم امتيارمبررباسرأعاة شررب مازرسامتجر اة تة ررخ ايرةفاةى  رب اة غمي رر اةلسرتهة   ا ررد اا

ررررخ ازررررساة تة ررررق َّررررر ررررنا رررر اةآلزرررر  ا  ررررعامتاا رررربحامتنا  ا  بيترررر ا  اةى  رررررب ا ايفاشررررأم  اييجَّ
حامتزث رررر ا  ررررعاة تة ررررخ ايقرررر َّا.ايازررررساةاة رررر اية أخررررباية مكبكرررر ت  َّاةلسررررتأدب اة ة  رررر ابرررربلأ ا لرررر

ا:ة  خ ك ن اةزمبااازسامتشأبراةىية  استأدءةل
از َسا لة    ازلباترلا لحلاة طَّا  َ اطلا بر َّا لا َّبُحاز َسابرلَأ  امتَرض   اااااااا  خُ  لسلين  اسل

ا1
 ايةّ  رعامتناشرأماة طرب ياا ربحامتاة تة رخ اةجلخر ايفاشرأماامتزث  ازرسمتيةباز  اآلة كمايا

اا:قن  ةقتصما  عازث ااز  اي ناكبناق  اا»اخةن سا كب
ا2اخمسل  ااةد اجل لنلفاة ُ ملااةَبساُ ُنٍحاااااااااُزَستَس  مَنارلبرلُأنةا ل عايلبارلَبُعا لا

ا:متيةباياقن ر 
اة صَّ ببل ُااة ألَ  اايلبابُرَأ لاةلبيل  ا لَزع ا يل

ا3ا هَان اة  ََّهمايلة س اطُاا َنابرلُأُ يةااااااه 
بلأ ا ضربناقر امتترعا  رعاة غرمملابرايمتش ب اهدةازرساةى  رب اةلتةب سر اةلسرتأدب اة ة  ر 

اا4«.جي يازساةاة  اياة أخبيا
بررر ا  ظررر اظررربهماةىي اة  خرررحلا  اي ض ررر ايفاة تة رررخ ايفاة  ختررر  رررعاةآلزررر  ا ايأ رررالايا

يقرر ايضررنناةآلزرر  اةسررتأدءاة تة ررخ ا ا"ابأرر  ايبأرر يةا" اييفاة  خررحلاة ثرربيابرر "اربررع ايربأررنة"
ترر اةلنسررخ خ اة رر اترر   ازررعاة   ظترر ا امتضرر عا  خرر ا رربالابم ّابرربلأ  ابررايفاة  خترر  اى رر ا اهُ رر َا

ا.اةلتةب ست  اك بامتناةى  ب اةلتةب س اكب حلازت ني اييصخ  ايبأخ با ساة غمةب 
ا: اةآلز  ا   خحاة تة خ اب ن امتاا بحيزثَّا

شل لَواااااااببىَش لَيساُ ُخنُناة ش ا َل بقرلمََّواب  مَّةنلا لَ ُاة  ََّيسايلةَن ايُبَدطُ   ل ا5اَمك 
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ي ضرررساةآلزررر  ا ا"اة شررر و اةىشررر يس"اية تة رررخ ايفاهررردةاة  خرررحلاظررربهمابرلرررَ اة   ظتررر 
ررةيرر ناا»ا:ة  خررحلاب ن رر زأرر االا  ررعاي  َّررا ريةرر  مكايفاةبيرر اة غثبثرر اياة   ب رر  ا شررتبرا خررنناة ش 

ا1«.براة أ ا خ امبنجبا ةدطةحت شةيمتيةباي نا
يفاة  شررب  اية مكبكرر ااةبيرر ا درر  ابت رريازنةضررعامتبررمفاياريررااةآلزرر  اة تة ررخ ايفاك رربا

ا:متاا بحا ن ب  ايزثَّ اا.يةاةب  
ُ ايب تلرنلوَا امتَحاُزَدهلبُااااا لهل لحَلامبَدهل   اة سَّ ب ل ا2ايخ  اة ظ ُ نُنامتزلَدهلب 

يه باتظهماد أ اة طب يايقصر  ا ا"اُزَدهلبُاا ه حل ازدهب امتزدهب "ااة تة خ اب 
تنظخ ر اببل ب غر ايخر  ايكربناةبرساةلأترزاقر ا ربءا  رعامتاا ربحايفاكتببر اة  ر يعاافت   تة خ اي سب

ا. كثبر ازساة تة خ 
اة ررررر امتير هرررررباةآلزررررر  ايفاةلنة  ررررر اياة  ررررر ةزعازرررررسامتشرررررأبراياا ن اقرررررابت خسرررررهباق خ ررررر ررررر َّ
ا:ةىد أي

ااااااشلا ايلت رلُأرين  َيُوا  اةرلب ُنو  اُش َاايٍابيلقَ اة ل ا ُان ا  اشلاشُاز شل  اشلُ ن  
ا3«.يهدةا   امته اة أ مازساج نناة شأمةفا»:ايا  َّالا  خ اب ن  

اي ايتنسرعاةآلزر  ايفا رةسر اة تة رخ اة   رخحايفاشرأمامتاا ربح اي ض ر امتشربرا  ا  بيتر 
بررب تة خ اي كثرربر از رر ايفامتشررأبر  ايمتط ررالايخرر ا ض رربا ظميررباحيتررب ا  ات صررخ ايتأ خرر ااة نةضرر  
اا4«. امتكثمازسا  سب   ايدنةب امتق ازسابطئ يضب حلا سبفت ايخا»ا:يهناقن  

م ابررر ا  اة   ب ررر ايةاةب ررر  اهرررزرررساة تة رررخ ا رررهااة طرررب يا كثررربرتأررريناقررر اابسررربفيةإل
صررررنةءاة ية تأ ررررمةواة مكخضرررر  ايمتزرررربا ا تأّ رررر  اةى  ررررب اة غمي رررر اة رررر امت وابرررر ا  اةلأرررربياة غثخثرررر 

 خ رررر  اببسررررت  ةز اة  غرررر ابطمي رررر ا اة صررررنراة   يأرررر اة رررر اهمجهررررباة طررررب يايفا  رررر امتيختة ررررعايفا
مايخهباييطن هرباك ربايشربف اي ضرساةآلزر  االيصرم حاب بر ة ايأه هباة شأمةفاةىية   ايهنايت ضَّا

متاا بحايفاجمب اة  غ  اى ر اي ظرما  خهربا ظرمباق ةسر االاتغ رماكر اتلربي الربامترسرب اة أرمماة  غرن ا
ا.ة  ب م
 :لطائي من المطابقالطباق الرديء أو ما يستكره ل -ج      
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  ررر امتاا ررربحازرررساة ط ررربداة رررم  ف اي  ن ررر امبررربالرررباياةآلزررر  اجرررزفةازرررسازنة  تررر ابصَّررر
يرمتفاة طب ياة ط بدايفامتشأبراة أمء ايهنامتكثرماا»:يستضم ا  طب يازساةلطببال ايق َّحا  اب ن  

 اة ةر َّاي ربرءاابةر  امتيزربيمتيج ايفاكةزهبامباق زحلا كم ازساة تة رخ  ايهرناز بب ر اةررمما
يفاةلأرر  امتالاتررمفا  ااتةررب ةامتيةبت  رربلسرربيةبامت رر اة  سرر  ادررب    اي نا"ازطررببال"ي منررباقخرر 

ايةيرالاشرس ا:"ا رخ اهردةاط رالاهردة ايقرنامايفاةلثر :ا ادب    قنامايفامت  اةلأ خ ا  ةا ايشبك
ب  اي ناايمتياةطية ط الا  شيفا منباقخ ا  اط الالسبيةت ا يب ايفاةل  ةر ا  ةاجأ ا  خ ا"اط   ا

االٍا لررررطلااسَابا لرررر  رررر رلاطلااُبَّاكلاَماترلررر لاا:اةبت ررر اةجل سرررربن اقررررب اتأررررب 
 ررربالابأرررر ا ررررب  اي ايررررم ا:امت ا1

تسبييه بايخضم ايتغخم با يبكم اا-ايهنامت  ما-تسبييه بايفا ثخ اةلأ  ااي مّنبامترة ا زايج ا
حلاقنة مارج خ ايفازنضعاقنة ماطببالاة  م  ا  ةايقأ:ايز  اط بداةخلخ  اي ب ...مبمير با  خضم

ا2«.ي ي  يفاةلشيامتياة أ ي ايكد اازشياة ضةء
ا: ن ا همابسامتااس  عبا   طببالايفامتشأبراةجلبه   ةآلز  اا زثَّايا

اب ايلَصطبُ اة م جلب لا َخث  َ ق اةاااااازلباة  َّا  لااألثرَّمل ا لَسامتقرَملة    اد  ا3ابَخُثاكلدءل
كررردءايادررر قب ايقررر ا ة اةلأررر ايضرررن ب اىّناةلأررربيااا:ية ط ررربدايفاة  خرررحلابررر ا  ظررر 

ة رر ايط  هرررباة    يررر اابتشررأبراةىية ررر  ا تضررننامت ضبزرر اةآلزرر  استشررره ةتتةررحابتضرر ة هب ايا
  اب  ب  اشأمي اتستةخبا  ظميتر اة    ير اببدر امتناة   ر اقر ا  عامتشأبرامتاا بحازعربايز  َّا

ا.عايفاقةخ اي ن  اة شأمةفاة   ةزعطلاقلا
 ابربجلن بايةإل سربنةآلزر  ا  ما  ايخهباةة د اامتاا بحيفاشأمابدا ط ةزسامتزث  امتزبا

ا: قن اى  ا اي ب خايجبفابب   حاةر ناياةلأ اة ص خح
اب ا لحَلااااااايليرلَ ت  ياة ُابرلَأُااة  لانلفايل َنا لظُابب  رل َااَ ايُ أ ُماة ُاقلا ا4اب  ر ألم اَنح 
يررر أمايي ت ررري ايجأررر اةلأررر از رررببةا  أةررر ا:اأم ايبررر   اة   رررنف اية ررر:ابررر ة طرررب ياطرررببالا

رر َّ ا يضررن ب اى ررا ة رر أاا ينايسررب   ابرر ا  رر ا ة  الا اي  َّررةلأرر اجرربفال ررناة   ررحايضرربنا رر اد 
در خحا  رناة   رح اياازرسيفاهردةاة  رساي ناةقتصماة طب يا  عازبامتت الا ر اا»:  عاة  خحلاب ن  

ا5«. تهدءا لظماشأم ايس اامتكثمازبا خبا  خ يمتش ب اهدةازساجخ امتبخبت  اا...اةلأ 
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متاا ربحااشرأمازرسامتبرمفاشرنةه ازرساةلطرببالاباسرتضم ببلا نة  ةلادب بةستشه امتيةبايا
ا: رك ن 

ابرلَأُةُ ااااااابلاَ االلاقلا امتَكثُمازلباتُميُ ايل ابب  َّةلبح اش انل ا ي  ا1انلةث الُا لااس  ايل
بشرس ااالناي:اطببالاة د اب اة   ظتر زث اهدةاةلمتبنا بحات با نامتناةآلز  اي  ا

بإلشرربربا  امتنازثرر اهرردةاة ط رربدار  ف ايمتنابي ايرردكماسرر باريةرر اارردةاة ط رربد اي منررباةكت ررعا
اا.شأماة طب ياكبناسخةن ا نات بازث  

ايفالاببطرق ةزر ابرساجأ رماة رد ا ر اةلة  بق ا  ايفا  يث ا ساةلطببالامتشبراةآلز  ايا
تررررعاضررررمببازررررساةلتةررررب  اك ررررباا "ببلتضرررربي "ياتررررب ا"  رررر اة شررررأم"امتشررررأبراة  رررر ةزعايفاكتببرررر 

ناتتيتاة ض   ازث اة ض   اسنةفايفاتت خ هبايةت ربدا مييهرب اييضرننازأ ب رباتي ابي مَّاا"ببلطببال"
زبات راةإلشربربا  خر اه رباهرنامتنازثر اهردةاة تأمير ا   طرببالايصر حا    سرساة  ر يأيا ت  ب ايا

ة شرررب ماب رررن ازرررساة  ررر يعاادةاة ةرررمءارررةآلزررر  ا ازثَّررريا ا"ببجل رررب "ة رررد اةدرررط حا  خررر اة   رررب ا
ا:ةىيرَنل اةىَي   

اا  ارييلمتَقطُعاةارلَنجل لاُزَستت  س باااااااالَنجلٍ ا لخرَملة لٍ ا لَ  ل ا
:اج اة ثبيةىرملاة  أخ ب ايةانَا:اج اةىي ةانَاا»ا:شمحاةآلز  امت  ب اة  خحلاب ن  يا

:ا كمامت  ارمتفاقنزبازساة  غ ة ي ايس نناهدةاة  ن ازساة ب     ايانثّاة  بق اة أظخ  اةخل الاةل
ا2«.ةل بث  ايي   نناب اة ض   ا  ةاتم  وايتضمرو

  :سوء النظم و الوحشي من األلفاظ -د      
ببإلشرربربا"ايفاسرنفا سررجامتاا رربح ايتأ خرر ا ظ ر  ايي شرريامت  بظرر :"ةيترتحاةآلزرر  ابرربء
 ا  اابتسر نءاسرببمابرتنايضرنناة طرب ياقر اترعامامتاا بح اي  َّا  اكثمباهد اة ظنةهمايفاشأ

كررربناالايأبظررر ابررر ااا»:قن ررر ايفا هرررمابرررسامتااسررر  عامت ررر ا--اي ا رررسا  رررمابرررساةخلطررربءمبررربارُا
اا3«.ة ضةح ايالايتت عا نشخ  ايالاو حاة مج ا الامببايفاة مج 

ةآلزرر  ازررساهرردةاداةجيرراي.امتنايسررتضثمامَّرربا زرر اي ببرر اي ررمايررمتاازررباقب رر ا  ررم ايمت ررب
ا نشياة ضةحشمحاياا.أبراة طب يازسا خثاة   حايةلأ ة  ن ازأخبرةا   يباة ت   ايفا   امتش

                                                 

 .265 ، ص 3ج ،ديوان أبي تمام - 1

 .474 - 473، ص  3، جلموازنةا آلمدي،ا - - 2

 .471نفس ، ص  صدرمال - 3



                                                                                                    .النظرية والتطبيق في موازنة اآلمدي: األولالمبحث : الفصل األول

 

 

 

 

54 

ة   حاة غميباة د االايتضمرايفاكرةحاة أرمءاكثرمةاير  ةاير اير ازسرتهة ب ايزأر امتنا هرمابت  ا
ل ررنك ايالاورر حاة تةرربرامت امت رر االاورر حاة سررنق امبررباورر حابرر اةا الاورر حاة مجرر ا الامبرربايفاة مجرر 

يزأربياابمت  بظرا  ايمتد بءاة ص ب بوامبباو حابر اة صرأب خاايةىبطرب ايمح ر اة سرةح اىنا ُضر
اا.تص حا  ا يناةم 

ز ةب ررر اا»:ابررردكمات سرررمامتهررر اة أ رررمايقرررنامامتهنرررب"اةلأبظ ررر ا"اشرررمحاةآلزررر  ازصرررط حيا
ا1«. ايتأبظ رحلاة ضررةءتأبظر اةجلرمة :اة ضرةحابأةر ايفابأرا ايركرنءابأةر ا ر أا اك ن را

  ر ا"تربءمتبرد ازرساكييج امتناةلأ اةمايةضرحايرزة ا  خر اتأمي رباز  صربايفازصرط حاةلأبظ ر ا
ش باتأ خالاة شب مامت  ب اة  خحلابأةهباب أا ايمتناا»: ميهبابتهنبايا    ةز ابساجأ م"اة شأم

د ااريااا2«. بربلأ ابأرااةإلبرةازرسامتجر ا  ظر اتشر ههبامتياتب سرهب اي نامتبر َّاا ي ةب ا  ظر
ابتر َّاة ايتأ  ا ظ ر  اياخ ئب سة اساحلجأ رمتفاةآلز  امتهنبايفاشأماة طب يااوة ص أ اة  اظهما

ببى  ب اة ن شخ ااع  اةلأ  ايتتمت صمما  خ  اياةزأ ب ايدأبايه   اى  اركزا  عاة شض ايا
ا.يس ازأ ب ياس اا شمهباُ َ نبايفاشأم  ايةلهةنرب ايا
ا

ا:ا أبظ  اقن امتاا بح  ادب باةلنة   ة  ا كمهبازث  اةىيزسا
ُ اة ضلاَمايرلتلا لاخ ابلبنلاة زَّزلبنلامتب باااااااا لَ ُ ايرلابامتلابلبنلاة صَّ لا َس ل ا ل ُا لنََّناج 

ا3
ر:اةلأ اة رد امترة  اة طرب يا منرباهرنيا  ااربازرسامتج ر ا  َابربناة صر بفلامتخ ابربناة ززربنامتب 

زسرتغ الا رساةىيهربحاييضرب ايضرننامت ر ازأ اة  خرحلاامتي ازباية حا سيا.ايت نَّناجَس ل اة ض ل 
 اي  َّر اكبناة شب ماق ا  رالاارباجمسربازنسرخ خببةايب  ب اىنامت  ب اة  خحلاك هبازتشبا  اي ناا

اا.ياةمي هبان شياةى  ب جبفاب ايسنفاة  سج اياة تأ خ بم اببلأ ا  ا
هرردةاة  خررحل ايهررياسرر عاايررب ظما  امتكثررمامت  ررب اا»:الاةآلزرر  ا  ررعاة  خررحلاب ن رر   َّررقرر ايا

 ت ر  ازرسا  برب امت  رب اةزبامتش اتشر ثابأةرهبابر أا ايمتقر حازربا"ا   :"ك  بواخبمهباقن  
اا4«.يفاة  خحلازسامتج ازبايش ههب اي  ةاتتز حلاةلأ ا ات ا  ا ةيب ايالايخ اك مايب  ب
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رربا لا ازثرر اهرد اةىبخرربو اةرر اة ررديسايأخ رننا  خرر ا  ضربر اي ّزررريررااةآلزر  ا ك ربا رمتيةا َّ
  اة  اة  رعامتناة طرب ياقصر هبايفاشرأم  اظمتناهدةاة  ن ازساة ضةحازساة  ن اي خ ازساةلأب

هردةاكرةحاير  ابأةر ا  رعابأرا اييتبردابأةر ا:از   اة   غبفاية  ص بفايقب نةا  ر  ن ايهنا
تناة ررد امترة  اة   غرربفاية  صرر بفا منررباهررناةلأرربيا  ةايقأررحلامت  بظهرربايفاريةرر ابررا بمقرربءابأررا

نةقأهب ايجربفواة ض  ر ازرعامتبتهرباةلشربك  اارباة ر ات تةريامتناتبيرهربالأ بهرب اسرنةفاةت  رحلاز
ا.اازأهبايفاةلأ امتيابب  تهب

ة   رحاة غميرباة رد االايتضرمرايفاكرةحاا»ا:بت ر ا"ةرنشريازرساة ضرةح"اماةآلز   مَّااي
ة   رررحاة رررد ايضرررننا اىناة أرررمءا منرررباكب رررحلاجيتررربراا1«.زسرررتهة بير اة أرررمءاكثرررمة ايررر  ةاير ا

ةلت ةي اة د ا متءاة  ب ا  عاةستأ ب   ايَتت  باة   حاة غميباة د ا اجيمايفاكةزهب اي  ما
  بب ر ايفاشررأم  اى ر ارمتفا  راايفامترةجخررزاا يتط  رر  ايايتأ َّراةآلزر  امتنامتبربا رربحاكربنايتت أر اي

ا  نشرخت  رب ابامتبنا بحابجبفايخهشأمي اير امتزث  امتياا.اةى مةء ايت ةباب ايمتكثماز  ايفاشأم 
اا: قن  بايفاك

ا ا2ا ُافاجل    ايبَسترَُؤه  لاةجلل لااُ رلاحَلاجلتَرُواالباااااا  لاَناجُبلَميل ابلب لا  ايل
يرمتفاةآلزرر  امتناةى  ررب اة رر ا كمهرربامتبررنا رربحايفاة  خررحلاك ةميرر اياجررتروااررب امت  ررب ا

 اي ض هررربا  ةاة ضرررةحابابررربر زأمييررر ازسرررتأ    اي خسرررحلا نشرررخ امتيازسرررت    ا  ةاكب رررحلاز رررم 
رنشررياة   ررحايفاشررأماية رر اي اي تصررما  ررعازثررب ا اةسررت   حلاياث  ررحلزررعابأةررهبااحلةجت أرر

يزررساهررد اةى  ررب ا.ايشرر أهبابب تأ خرر اية رر  خ ا متزث رر ازت ن رر از ت ررببازررسامتشررأبراا كررممتاا رربحابرر ا
يفاايةمهباكثرم."ا..فةىهخ  اةى خ  اة  ةبرف اة  ر بخ  اة   طمب اة غ نة":ا  عاس خ اةلثب 

ا.اشأماة طب ي
  :حافاضطراب األوزان و الز   -هـ    

يخهرررباة طرررب يااجأررر اةآلزررر  اهررردةاة  ررربءايفاة ألرررميملايةبتررربرابأرررااةىبخررربواة ررر امتبررر َّا
ياقر َّحا ر امبرباقب ر ا"ايخ باكثمايفاشأماة طب يازساة ز بمايةضرطمةءاة رن ن:"ابب ن ن اي  ن  اء

 ناشأمامتاا ربحاببخلطربايبرب ضةحاةل ثرنرامتشر  اا»ا:زساةلط ن      ابسا  ياةخلزة يايةم ا
ااا3«.ز  ابب ضةحاةل ظنح
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زبابطمةاقر ايرؤثما  رعاة  ربربايفاةرضرما  رعامت اة طرب خ امتشرأم ابقن اتة ساةلانيه
ز ترزحايفابخئر اتُرألرم ماة شرأمابت ر اكرةحازرن يناز  رع ايكربنا  رعاةآلزر  اك بقر ااكرمببد امت ر اُ ا

وض هبامتنايتة بازث اهد اةآلرةفاة  ايايفازنة  ت اب اة طب خ اا عا  س اة أزحابتنايأ  ا    لا
ا.ة    ي ا ت ب ازسازص ةقخ امت ضبزمتنا

ةآلزررر  امتزث ررر ايقرررعايخهرررباةضرررطمةءاة رررن نايفاشرررأمامتاا ررربح ايمتشررربرا  اة زَّ ررربماا رررممل
ا: ن امتاا بحبد اا  ايزثَّا لمهباعتَّاقطَّعاةىبخبوات طخأبا ميضخب ايا اياة نةر ايخهب

َ ُ ايلاللااَ اتَ ت  َااُ َميلب ا اةآلزلب  اض سَّامتلانَّبااااا لاقرُااز  ابلين  ا1ايرلَ ت  اُااَزمل
"ازسررت أ سايررب  س"يهرردةاة  ررن ازررساة  سررخاايي  رر ا»ا:الا  ررعاةخلطررتايفاة  خررحلاب ن رر ي  َّرر

"اقرررنب:" اى ررر اقرررب "يرررب  س"يرررزة ايفا ميضررر  ايهرررنايأ رررسا ميررربايصررربر"ايأ رررس"ي ميضررر اياضرررمب ا
  اي  رراا منررباجيرربا رر ايفامتدرر اة رر ة مباالايفاهرردةاةلنضررع ايرر ناب  هرربا ررهاتصررما  ررعايشرر َّا
ةىي ازرساةلصرمة ا"ايرب  س"  ريازرسمتيختزيساة  خحل اكبنا طئبازساطميرالاة  غر  ا ا"ايأ س"اي ن

اا2«. ايهدةايس عا لَُ ن  ب اى  ا دماثب خ "يأ س"ة ثبياةى  ايصبر
ي ناكرربنازثرر اهرردةاكثررمايفاا-بت أررخةواة  خررحلاة شررأم اطررب ي اة ةآلزرر  ا بررةريرراايا
  خر ا ايخط رعاة شرأمةفاي  ر  متناياظم ايبشرة  مة  امبدهبايفاة ر َّااع َّ ةفامت  امت اى  اراا-ة شأم

اا.ية ت م  اشب مايضسماةىي ةنايهم ا  عاة  نةيفالة اة تة ي ايةإلب ة 
ا":يهنازساةل سمح"بحاقن امتاا ةآلز  اامتير هبيزساةىزث  اة  ا

ا3 ا  أ اتلاُزر َااَنن ارة  َّااامبلَسُ ن  ا لايامتُاااااة ص  رَغل  اة رَاااسَا لاايلَ ايُغخر َمايلَجهيلا
ا:ايت طخأ ا ميضخبايضننا  عاة شض اة تبيل

از ت أ *اين   ننا*ا صص غت ااااامتي امب *ايجهخعاايم*ا ايغينايا
اسز تأ *از أنالوا*ازست أ سسااااازست أ *از أنالوا*از ب  سااااااااااا

اةآلزررر  اةخلطرررتايفا رررميملاة  خرررحلاب ن ررر  ي ررردماة سررر ازرررسازسرررت أ ساةىي ااا»:يبررر َّ
".از رتأ س"  ي  ر ا"ازسرتأ س"ايصربروةىبرمبا"ازسرت أ س"ي دماة  بفازس"از ب  س"يصبرو

                                                 

 .191، ص  3ج ،ديوان أبي تمام - 1

 .147، ص  3الموازنة، ج - 2

 .249 ، ص 3ج ،ديوان أبي تمام - 3



                                                                                                    .النظرية والتطبيق في موازنة اآلمدي: األولالمبحث : الفصل األول

 

 

 

 

51 

  ايزثرر اهررد اةىبخرربوايفاشررأم اكثررما  ةامت ررحلاتت أترر  ايالاتضررب اتررمفامتشررأبراة  صرر بفايةلط ررنا
ا1«.  عاة شأمازساهدةاةجل  اشخئب

ز رربماة ةال ر ة اة نةضرحايفاكرةحاةآلزر  امَّررباير ازرساةضرطمةءا  رن نايكثرمبايضشر ايا
ة شأماة أمااة د اي نحا  عاة ن ناية  بيخ امتنا تر ا  ن ايفاشأماة طب ي امت  اكبناهشعا  عا

ا  رنّاحيُايضسرمازنسرخ عاة شرأماياخرمةا ايخهباتغ  ايحتَااةىي ةناية   نراة شأمي ا  نةواة تة ي ا  ا
ا.  ا ثماب  نفاة تة ي ايةإلب ة 

 : مساوئ البحتري : ثانيا 
 :سرقات البحتري -1      

بأ زباة تهعاةآلز  ازسا  صبفامتبطبفامتاا بحايتأ ة ازسبي   اة ت  ا  ابخبنامتبطبفا
 اة شب ميس ايكبناةآلز  اة      ايهدةازباي مض از هجاةلنة   اة د اي ز ا  ا قبز اة أ  اب

وخ ا  اشب ما يناخبم ا رد ااجأر ازرسااالاايا ق اقطعا  عا  س ا ه ةابتنايت مفاةر خ  
رباقب ا»اطرب خ  رةسر ازنة  رر ابر اة اكتببر   اة أرمءايفازأرر اترريكثررمةازرباتتسرعاةل بقشرر ايتشر  اك  ل

يةيتررررررتحاةآلزرررررر  اهرررررردةااااااااا2«.زساةلأبي
برساةجلرمةحايفاكتببر ااةجلزفازساةلنة   ابت ميجاسمقبواة      ايسربدابرعةا كرم ا  ر ابرسا ةي 

 رر امتبررم ا    رر  اسررت ب  ابخررحلازسررميد از هرربازرربا   ررعامتناةبررسامتااطرربهمامت   رر ااة نرقرر ا لرريّا
ا.شأم ازب  ابخحلاوتبي ااكمامتهنب ايامتبد ازسامتاا بحاببد ا
زرررسامتهررر اة أ رررماا»هماتنازرررسامت ركررر ا:خررر اةآلزررر  ايفاهررردةاةجلرررزفاقن ررر يامتهرررمازررربامتشررربرا  

بب شأما ايضن نةايميناسرمقبواةلأربيازرساك رمازسربيباة شرأمةف اببدر اةلترتبميسا  اكربناهردةا
ينجربازرسامتجر ا  راا برمة ازربامتبرد اة   ر  امتيةربا...اببببازباتأرمفاز ر ازت ر حاياالازترتبم
ا  اتت أررر  اىنامتدررر بء   ررر  ايالادررميحلاةالهت ررربحابررربءاةزررسازأررربياة شرررأمةف اي امتسررت يا
:ا اب اةست صخحلازبامتبد ازسامتاا بحاببدر [ااىاا بح]ا بحااة     ا اي َّ نةازباة  ب امتبن

ة شب ما ينةنارج اية  ازساة شرأمةفايختبردازرسازأب خر ازرباا  اكبنازسامتق حاةلسبيبامتنايتأ َّ 
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ناكربنا شرمبامتبخربو ايضخر اية رد امتبرد از هربايزير ا  رعامتبد اة     ازسازأبيامتاا بح اي 
ا1«زب  ابخحلوا
متنايظ ررما رر ابسررمقبواكت ررااة رر امتبمجهرربااسررمقبواة   رر   ا ةآلزرر  ايفاجيمجيررةجتهرر ايا

 نةامت ر احابت  ا ايست ياة   رثايفاسرمقبواة   ر   اىنامتدر بب ا اير َّاىاا بح اي ض  ادمَّا
جرررن باط أررر  ايامق ازرررسامتاا رربحا شررر باحتررم  اياة   رر  امتقررر اسرركررربناياا دررب بازررردهباج يرر 

حتررحلاضررغاادررب باةلنة  رر ايةضررطمايظ ررما رر ا الابتبخرربوايسررمبازسررميق  امالررديبامت  بظرر  اي رر
ة  رررن اة رررد امتير  ا صرررب باكتررربءاة نرقررر امتناهصرررياجرررزفةازرررساكتببررر ا سرررمقبواة   ررر  ازرررسا

بشرما:ابمَّجر امتبرناة ةرخبفزرسادر خحازرباا»ازأبيامتاا بحاببد  اي كمامت َّ ا   ات رااة سرمقبو
ا2«.بساحيياة ضبتب اى  اةست صعا  ااةست صبفابب خايخ ا هاتبي  ا  ازبا خ امبسميد

هررررباةآلزرررر  ا سررررمقبواة   رررر  ازررررساشررررأمةفاةررررمامتاا رررربحاقررررن ابمجيزررررساةىزث رررر اة رررر ا
ا:ة     
اة ضلاضلايلاابَن ُرهلاُهَ  ياة ّزجلبجل ا لاا ا3ابف ارا  لابغلَمااقب   ل  اات  ات رَّهلباااااايف 
ا

ا: امتبد ازساقن ا  يابساج      اي كمامتناة 
اة  َّ  يرم ااتنَّاركلااا ا4اخُاا ل َخ  اكب ُاُشألب  باالاحيُ ااااااابهلات  يُماز  رَاايل ل

    رر  انب خرر اي شررميسابخترربازسررميقبازررساة شررأمةفاةررمامتاايفازنة  ترر امت صررعاةآلزرر  ااي
    ازسامتشأبراة  ب ا  عاتلت  عاي مَّجتهب اي أ يازساسمقبواة ااايهدةازبازمَّاا»ا: بح اب ن  

اا5«. ناةست صختهبا ضب حلا نازبابمجت ازساسمقبوامتاا بحامتياتزي ا  خهب
ا] نالاكثملب ايمتهنماة ت نةازعاا»ا خأ نةابت ميجاسمقبواة  ث انةزباكب ة   ب ايظهمامتنايا
نةطمهم امتياةسرررت ه نهب امتيامتل رررنةاارررب ابرررايخهررربوا راةناترررة  ررر زبفايفاكثرررمازرررساةلأررربي ا[ااة شرررأمةف

ا6«.متيازسا  يا  ا جيبءاح نهباب   هبازساز يحا  ارثبفامتيا ما  از ييمتبديهبايمتبَا
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يتت رعا ب ة ر اببهت ربح اير َنايجر امت ر اياا    اكبناة    اة   كاي  رثايفاي ن ر اة شرب ميا
يكرربناا.ي ن ترر يفااشررضا ايي ايأت رر ا  ررعا  سرر امتيامتبررداةلأرربيازررساةررم  اي  ّرر احيرراازررساقرر را

ال ت ررب همامتناة شررأمةفاةىية رر اةسررته ضنةاكرر اا ةست صررنةاة   ررثايفاسررمقبواة رر ث قرر ا  ررب اة 
ا. ة ةىيااةفات ااةلأبياة  امتب  هباة شب مااب ب  زأ ا خ  اي ماي الا     ث اةما

مت صرعايخر احاي ر ايمتزباةجلزفاة د ابصص اةآلز  البامتبد اة   ر  ازرسازأربيامتاا رب
اا:ن اة     ك ا متربأ ايست ابختب

ثَا ةايرلاا  اةلاُ اةا از  امتَق لملةاَمايرل رَملَحاب  اااااا لابل ل اي خ  ا لهَّ ا1ادلَنغاة  خلبيل 
ا:ناة     امتبد ازساقن امتاا بحمت:اة َّ عيا

ا  لاةلا نَّاةا ا امتَناسلخلضُا ل امُنُنَُّ ااااااااامتيَر لَ حلل ا2اةبز انُنابلَ ر ةاكلاةارلمتَيحلل
مدابرردكماة  خررحلاة ررد اُسرراعكت رر  ازنضررعاة سررمق ايفابخررحلاة   رر   ايةاي اينضررحاةآلزرر

ز  اةلأ  ايكبناز هجاةلنة   اي تةريامتناحير   ازنضرعاة سرمق  اىنامتكثرماة رديسات ربي نةازنضرن ا
متياة   ررحا يناتأ خرر امتيااة سررمقبواكب ررحلاطررمي تهمات تةررياحت يرر اة  خررحلاة ررد اُسررمداز رر اةلأرر 

ا.تأ خال
 ررسا  سررر ال ررر اةل ب غرر امتياة ت صرررمايفاهررردةا  ررعازنضرررن خت اي يرررعاةآلزررر  ا رربامتكررر اك
 ياق اتربي وايفاهردةاة  ربء ايقصرمو اي اةسرت يا خرعا:ايا أ اقب ةاي ن ا»ا:ة  بءاب ن  

أرر اخزرربابمَّجرر امتبررناة ةررخبفابشررمابررساحيرريازررساةلسررميد اي ررخ اةىزررماكررد ا ابرر اقرر اةسررتنيخحلا 
الاةلأ خبنامتيات بربباةرمامتيا كموازبا أ  االايضننازسميقب اي ناةت يتيض حل ايتسب حلابتنا

 ااي  رررعاببلسرررميداة رررد ايشررره اة تتز ررر سرررب مازررربا كرررمامتبرررناة ةرررخبفابأررر ا  رررا اى ررر ااحلُامَ رررةطَّا
ااا3«.ة ص خحابص ت 

ة سررمق ايفا شررميسابخترربامت صرربهبامتبررناة ةررخبفا  ررعاة   رر  ايةل رر امتيةررباةآلزرر  اريرراايا
يقعايخ امتبناة ةخبف اىنات ااةلأبياة ر امتير هربازرساة د اغ اازساة أتعةا  اايخهبابب سمق  از

يهررياةررماز صررنرباا ةلأرربياةلسررتأ   اةجلبريرر اجمررمفاةىزثررب  اية رر ايسررتأ  هباة  ررب ايفاكةزهررم
ا:ة     ا ن بد اا زث ا ايا  عامت  ازساة  ب ا يناةم 
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اة ُأ يل  ااااا ايل
ضبرح 
ل
ايلضُااااااااعارخحُلاحيلَُ ُماببل لَةُ اُجر َّا لهَّ

اةل ا  ارزل لبز ااننل
ا1

ا: قن اةلأ ازسامتاا بحايفبتناة     امتبدااعة  ق امتبناة ةخبفاكبنايا
َ ُ  اي َمايلضَساااااابغَم ا از  ا2اب   ارتللبحٍامتَياط ألبناللااجلملفاةجُلنُ اجملَملفاة  رََّنح 

هردةاةلأر ازنجرن ايفا رب ةواا» ابرتنازثَّري   اةآلز  ارلَيةل اة سمق ايفاقن اة      ا
كبلثر ا  رعامت سر تهم ابرتناي ن رنةالرسامت رباشرخئبامتياااة  ب  ايزأرميمايفازأربياكةزهرم ايجربرٍا

يررةناالاحي ررما الابب طأرربح اييررةناالاحي ررما الاب ة رر ازررساشرر بايجرر  ااررب ايهرردةا:اةسررتضثماز رر 
ةت رربد ايرر ناا:اي منررباي ررب ا رر اسررمد :اسرر خ  ة ز ريازرربا   رر ا الابررب ت م ايالاي ررب الررباكب ررحلاهرد ا

كبناية ر اترعاهردةاةلأر امتيازث ر ازرساخبرم اياة تردة اي منربا كرمازأر اقر ا مير ايةسرتأ    االا
ا3«.مت  امتبد امتبداسمد

زرساسررمق  اييفاهردةاة رر يب اتأ خرر ابرر الرماياردةا ةيررعاةآلزر  ا ررساة   ر  ايفامتكثررمازررباةُا
 اكب نةايشمينا  اة سرمق ا يناتأ خر امتيات  خر ا  امتناة سرمق االا ا   ج ي ا اي ت  ا  خ اة   ب اق َا

ُزشرب  اابي ص ااباك ازبامتبد اة شب مازسازأبياس   ا  خهباة شأمةف اي منباه ربكازأربيايمت  بظر
  رررعاة شرررب أ ابلأررربياك اسرررب مامتيااعاشرررب ما يناخبرررم اكرررب  اةسرررتأ  حلاك ثررر خسرررحلا ضرررمةا  ررر

ا.مت س  اة  ب 
  رترررر ا  ررررعاردرررر اة شررررب عازررررساةلأرررربي اززرررر فاةلنة  رررر ايفازرررر  ايفابمة رررر اةآلاتة ررررعتلايا

احت ير ازر فا ضساة صأنب ايخ ا منباتضرننايفز خب اجخ  اياا»ايةجلبر از هباجممفاةىزثب  ايهن
 خب ايفا ب اة  يب امتياةاةرنح اةجلميبنا  عاةى س   ايزساشبفازب اادةاةلة شخن اية سميربايا

يةا  عامت  سهماكثمةامُايرَّا اب  ايا نامتبداب اة   ب ابأ اةآلز  ا نلا ض  ارةما  ا از خب االابتيا
اا4«.زساةجله اة د ابد ن ايفاتت عاة سمقبو

سمقبواة     اة  ابمَّجهبا  ايفازنة  تر  اى ر اكربنازسااكثمك باتسبزحاةآلز  ازعاا
تت ر ألرر ا طمي رر اا اة تة يرر  ابرر ا نَّا ايمت رر ا ايرر َّاطمي رر اةىية رر   ررعايفاشررأم ا  ررمامت رر اسرربرا  ررعا

 ايكب رررحلابغخرر اةآلزررر  امتنايث رررحلامتنايزأب خررر ا امت  بظرر ةىية رر ايجرررن باط أررر اجأ ترر ايت رررمَّ ايجيرررن ا
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ي اي  امتناوث  ا ضثمامَّرباجربفا ادب باة ص أ  شب ماة شب ماةلط ن امتق امتبدةامتياسمقبازساة
اا:     ن اة كيمت صعاز هبامتربأ ا شمبابختب اااب امتبناضخبفاية  عامت  ازسميد 

ا َناكبنلاة سَّةُحاحتل خّااسلةح اااااا برلايل ُسل  ل
اة مَّ  ايلَض  ياةل اُ ينل ا1ا اااااينلَجُهال

ا:زساقن امتاا بحامتناة     امتبداةلأ ق ا كماناة ةخبفامتباكبنيا
اة  َّ َاااا اة  ََّ حابرلخرَ رل لبا نَّايف  م  اا لارااااااريلةَقس  ا2امُاُأ رَنلةنلازلباجيُ س اة ةَّ  اح 

ست ازساهبط  امتناي   ا  خ اا»بتنامتببا بحاا  ة ةخبفايفاة  ب امتاابطت اةآلز  اي  َّا
يجيأررر اقسرررطبازرررساة  ظرررما ررر  اىنا  ةزررر اة  ظرررماتررر  ا  رررعاةلرررن ب اك ررربامتناةإل رررمةملايررر  ا  رررعا
رررةحاحتخررر  ايمتنايجهررر اجل ب ررر ا ة  غةررر  اية   ررر  ا منرررباسررر َّما  رررعاةاخرررثماة غ رررن  اي كرررمامتناة سَّ

رررر  ماق رررر ار  اة سررررةح ايةلأ خرررربنا ت  رررريطة ُسل
قرررر ابن اي ررررخ ا نة رررر از ه رررربازررررساة   اقترررر ايض ررررياةل

ا  عاةآلبمامتيازسميداز  يا ا3«.ة غمةب  ازباي سبامت   با  امت  ا دي 
  :أخطاء البحتري في اللفظ و المعنى -2 

ث  رباة   ر  ازاصرياة   رثايفامتبطربف بي اةآلز  ايفاهدةاةجلزفازسازنة  تر امتنايست 
ة ر اا هبازرساةلأربياة عيئرمتاا بح ايامت صعاز هربانب خر امتبطربفايفاةلأربي اي ر َّاابفيأ ازعامتبط

ا.ة     اجبفوايفاشأم
ا:ة     ايازثب ا  ااقن 

امتك اايلاامٍاضَاب ااَ لابحابرلا لاة غلاانءلاخُاجُااااااا ٍاخَّاش ا لاا ّاكُااايحُاة م اا  اخَا لا لااال اشُاتلا
ا4

يهرردةامتيةررباة ررا اى رر اظررسامتناةىكاهررياة ثخ ررب اا»ا:ن رر االاةآلزرر  ا  ررعاة  خررحلاب ي  َّرر
ضررررمةاكب ررررحلامتياثخ  ررررب اقررررب اة ايةأ هرررربايفاة  خررررحلاضرررر اة  ضررررم اياةىكاهررررياة رررر االا ي ااررررب اب ا

ربزلايلرنةاةىلاُ رض امت َايلا:تأب  َضرما خأربامترة اجر َّاث رب  اة  رنةيتاالا ي اارس اياة ثخ رباية   اا 5امضُا َاعاز 
ا. بضمةاياتضنناثخ اايتضنناب ا ةب تبناحتحلاةىك ا
ا.ضنناثخ ب ايا منبامترة اة ثخبت ناةىكاق ا:اي ناقخ 
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االاترر  ا:اقخرر  متجرر ا هنررباتضررنناثخ ررباياتضررننابضررمةازأ َّسرر امتيةرربايكلألببررب ا الامتنا  ظرر امتك 
ا1«.  عاشيفازساهد اةىيدبم ايا خسحلا  بربا الا ساة  االا ي ااب

ايفاااا شرم بايةيخرب ايرمتفاا متبطربفامتاا ربحازأر ازثر اهردة ايشرم يكبناةآلز  اقر ابر َّ
رررا يقرررعايخررر ا رررهابأرررااك ررربراة   هررربفايةأ رررنةازضررربناةىكابضرررمةشرررب عايامتناة طرررباكهررردةا  ا ايجَّ

ةآلزرر  ا  بيرر اة  رربربا  اةىبطرربفاة رر اة  بهرربامتدرر بءامتاا رربحا  ررعاة   رر  ا ررهاالايظررسا
زبا خباب اة   ر  ا"ي  ننا  اءا باة     ظبن امتناهدةاةال  بفاد خح ايخةأ  ازسازسبيا

اا:مت   باقن اة     شأميبن اا ايا بابختبن"يا خ ابأخب
اة ضلايلاابَن ُرهلاجلبجل ا لاُهَ  ياة ز ا ا2ابغلَما  لربف ااب   ل  اقلاا  اتَاضت رَّهلبااااااااايف 

ا رررناز ررر اةإل ررربفا بسرررب:ا ايقرررب نة  رررعاة   ررر  امت ضرررمامتدررر بءامتاا ررربحاهررردةاة  خرررحلقررر ايا
الا خرربايخرر  اا»يفابخررحلاة   رر  ادرر خ بااةلأرر يجرر امتناةآلزرر  اا ضررسياا. ضب ررحلاهررد ا ب رر 

ااردةاة ندر ا  رعامتناشرأب اة شرمةءايفاةبير اة غ  ر  ايامتناة ضرت ايالاق ح ايا   اامت ر اقر ا  َّ
ا3«.يفاةبي اة م ق  اي   امتنايد اةإل بفايزبايخ  ايايد اةاخئ ا  عازباهيا  خ 

ة طب ي ا منباقصر ابر ايدر اهخئر اة شرمةءايفاةإل ربف اي اي صر اية ند اة د اجبفاب ا
ا ةتر  ايالايدر اةإل ربف اي رناكربناي صر ايدر اةإل ربفا ضربنازصرخ بايفا يد اة شمةءايفا   
يدرر   اىناة زجبجرر اوضررسامتناتندرر اك رربايندرر ازرربايخهررب ايت ررعاةل ب غرر ايفا أتهررب ايهرريا  ةا

مةببادربيخباة ر زجا ئرحلاشرد ب هبايبمي هب اي  ةازُادل لحَلايس  حلازساة شنة بايفازب لب اةشت ا
ساة مة ريامتناة شرمةءاُزشرضَّ ا  رعاهخئر اة زجبجر اة ر اةبت رحلاي رمايأر ايظهرماة ص بفةنا هايظ

يخهباييتةبي اةآلز  اهديساة  خت ا  امتبخبوامتبمفارمتفاا.ز هبا الَّاتشلض ُ اة شمةءا  عاهخئتهب
ا: قن  بايفاة اازسا  َّاة     ا طئب اك

ا4غلَمابُرُميدٍاغلَماُ ُنحٍاااااااااامتَياسل لبٍءاترل ل َّفاب ايرل رَهلعاب ااَخر ٍامت  ا لا
قر ايضرننابرمداالاةخرثا:ا ببر ابأةرهمااردة ايقرب نةا»ا:  ن ربالاةآلز  ا  عاة  خحلا  ّايا

الا:االابررمدا الايزأرر ازطررم اي منررباقررب :ا اي رر ا-مت اة   رر  ا-زأرر  ايهررنابررمداةخل َّررب اية مجرر 
اا5«.يزأ ابمدزطما الا
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مت َّرر ا ايضررسايتسرررم ايفاا  ررعلثرر اهرردةاةلأرر اة ررد ارمتفايخررر اةررم ابطررت اا تأ خ ررايرر  اي
عاشررر  ايه ررر  ا احيضرررماييُاسرررأعا  ا ابررر اكررربناُوَأرررساة  ظرررمايفاةلأررر ايية    يررر ا طرررةدامت ضبزررر 

ا.ااستغ الا  خ ايهمازبا   ا  ةةرضمابب   خ اياةلثب ا ناظسَّامتناة  بربا
 :تجنيسرديء ال -3

احيياةآلز  اة ضثمازسار  فاة تة خ ايفا ظماة     ا الا ب ت اةث ت ا  َّ ُلبا 
ا:ك ن اة     ا.زسار  فات خس 

اةَدط ملة ُا ايل  كل ا  آلزلب ايف  ا1امتز  َّبامتَناُتصلمَّ لا لَساتللبحٍااااااااايل
يا ررربا  ظتررربناااتصرررمَّ  ايةدرررطمة  :ايفاة  خرررحلابررر اة   ظتررر جرررب  اة طرررب ياييظهرررمامتنا

امتز  َّرربامتنايغ  ررااةب ررب ا:اي ررن ا»: رر َّ باةآلزرر  ازررساق ررخحاة تة ررخ  ابأرر زباشررمحاةلأرر  اب ن رر 
مت ات رربي ايتغب ررباية   رربح ا:ايصررم اا ررساة سرر بح اياو أررااز رر اي آلزررب ايفايرر كاةدررطمة 

ا2«. اىناة أطبفا  خهباي سب"يفاي ك:"يقن  
يظرررر ايفااامت رررر ايميةرررر اك  سررررسابرررر يأي تة ررررخ ايفاة  خررررحل االايأررررينةيريررررااةآلزرررر  ا

ييفا اييفاكررةحاة أررمء اة شررمي اةررر يثيفاا اية ضررمكا اىناة تة ررخ ازنجررن ايفاة  ررمخنة شررأم
يفاهرردةا  رر زباةجت أترربازسررت   تبناا"اتصررم ياةدررطمة  ا"ااي ض رر ارمتفامتنا  ظرر شررأماةىية رر  ا

ا.اةلأ 
ا

 :اضطراب الوزن -4

ن ا  رررة شرررأمةفاةلط رررن   ايزرررساةل ترررزز ازرررسا ا َّاُدرررةآلزررر  امتناة   ررر  اة رررد اايجررر 
تشربابايفاةىبطربفازرسا خرثاة  رن اة طرب خ ا كرمامتنا اياةطمءايفاشأم يق ااة ن نمتناة شأما
زربارمتيرحلاشرخئبامّربا خربابر امتبرنا ربحا الايجر وايفاشرأماا»:اب ن  زسا خثاة ضمايخهبايةبت  با

ا3«.شأماة     اق خ ة     ازث   ا الامت  ايفاشأمامتاا بحاكثم ايايفا
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بب طمي ر ا  سرهباة ر ا بزر اارباا  بزر اةآلزر  امتشرأبرا  خبنامتبطبفاة   ر  ايفاة رن نااي
 رر َّ ازنضررعاة زَّ رربمايخهرربايمتشرربرا  اةجلررب زايا ابح اي رربحابت طخررعاةىبخرربوا ميضررخبمتشررأبرامتاا رر

ا:ز هبايفاة شأم ايزثب ا  ااقن اة     
ا   لب ةاتت َُّعاة  َّ َرُ اشلا َ ُ ابرلنلةفُاة اُااباااااجلأل لاَخئ ايل از  ا1اة   َم لَي ل

يفابرربءاةضررطمةءاة ررن ن ا ااي كررمامتناهرردةاة  خررحلامتقرر حازررساكرر ازرربا خرربابرر امتبررنا رربحا
ا: اي ّ  اي   قطرّأ 

اه نةف*يم يتس*  سشخئباااااااجأ  ةاه *اتت أس*اايلب ةاا
اسيأةت*ازست أ س*ايأةتسااتساااااايب ة*ز ب  س*يأةتسا

ةىي اية ثب خرررر ا"ايررررب ةتسا"ي رررردمامت رررر اا»ا:ي  َّرررر اةضررررطمةءاة ررررن نايفاة  خررررحلاب ن رررر 
 2«.يةىبمبايصبروايأةتس ايس ازست أ ساةىي ايصبرواز ب  س اي  ااك  ا  بماجب ز

اا:نيمحاسن الشاعـر : ثالثا
رربي لا يررمغاةآلزرر  ازررسابخرربنازسرربيباة طررب خ ا هرربا  ا كررما بسرر ه ب ايجأرر ا ضررر اا َّ
زررساا  ا لاصلرريجرر امتهرر اة  ّاا»بببرربايفايةرر  ايابصب صرر  ايقررب ايفابرربءايةرر امتاا رربحامت رر ااز ه ررب

حازط ررن اة شررأما ينازتض  رر  االيرر يأننامتبرربا رربحا ررسا طخرر اةلأرربياساي رر  امررمتدر بءامتاا رربح ا
يفابأرراازرربايررنر  اا  رر اي َناةبترر َّا:اي قخ هررب ايةإلبرر ة ايةإلةررمةءايخهررب ايةالسررت  ب ااررب ايي ن ررنن

يرر ّناة ررد اينجرر ايخهربازررساة  ررب راةلست سررسامتكثررمامّرباينجرر ازررساة سرر خ اةلسرر    اي نااز هرب
امت  بظ ا  عاش باةمةز ابب ط ربداية تة رخ اايةل بث ر  ا  امتكثمازساةهت بز ابت نكخةهت بز امبأب 

اا3«. ا  ةاالحا  اةست مج ابت ا  حاةستنفازساضأخ امتياقن ي  َّا
ح اييجررر امتناقب ررر اة   رررب اية أ  ررربفابب شرررأمايفامتاا ررربكررربناةآلزررر  اقررر ا ظرررمايفاكررر ازررربايا

برر  ا رر اببلأرربياة  طخ رر اة  قخ رر اة رر اترر  ا  ررعاةررر اةلمهرر اة ررد ا تررعااة  يررناةاة ررديسامت صرر ن 
ُ ل َّربا  ر   اة رد ايرر يأهبا  اكب رحلازأب خر ا اخرب اةل ر  يةخل

برم ةفازرساة غ رنملاةل ر ل ا  ترتيتاُزتَّش 
متكثمازرساة سر خ اة طب يا  اي كميةامتناة  ب راةلست سسازسازأبيا  اة غنصايفاةلأ ايحت خ 

زرررساط ررربداي رررم ايفاةسرررت  ةحامت يةتررر اة رررد اجيأ ررر ا  رررعاب يأررر اا ةلسررر    اي ضررر هماالايسرررب ن 
اةلأبييةستأبر اييت خ ا اا.ختيتابغميباةى  ب ايةث 
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ا:ب ن  متاا بحا بسساةآلز  اازث  يا
ا ٍانارسُا لاابنُاسلابا  االاابحلامتتلاا حلَانيلاطُااااا ٍاررخ رلاية ااملا شَااة ُااة لا  ةامترلايلاا

ا1
ان  اة أُاام امَا ُااخبُاط اامُاملاأَايرُاابنلاباكلازلااااااوَارلابيلاباجلاخ لاي اابر اة  َّااب ُاألات اةشَاااللانَا لا

ا:متيةبا ررر ن بيا
ا  ا َّاتنلاتلاا َاا نَايلااحلَاالقلااسَازلاا  اكُااا لا اابااارههلاجَايلاا ُا  انلاباترلاخهلا  اغَايرُاارُا َاة  لاايلاه اااااااا

ا2
ب ة أرر ا ررهازررسااهرردةمتيازرربامتشرر  اا»:ةىبخرربواب ن رر اررد اا بررب ة ررسا ةآلزرر  اكشرر ايا

متزباكبنايضنناهدةاشب مةا س بايثببماشأمةفا زب  ازساا ي سما  با  ااز سمابضةحا مااز ثنر
يضخرر اياب ة أرر ازشررهنرب اامتهرر اة  غرر اة أمبخرر ا  ررعاط ررباشررأم ايات سررم اياةسررتأبربازأب خرر اوا

ا3«ايتوا الابتب خا  حايامت سساس ااوايا ا  ت ةي  بس  ازيا
رمتفاةآلز  امتنا ب ازأبياهد اةىبخبواالاه عا هاي ناقبارباشرب مابب  برسرخ اك با
ا نامترة ات سرمهب ابث هر  عامتنايرتيتامبة  بثماشت  حلا  عازأبيا خ  ايأةزاةاب هن اب امتياةا  ي 

اكتببرربازطني،ررب ايجأرر ا  ررب باة تشرربرهبااة  ررب اهب سررخاة  ةررخ  اة رر اي ررياةلثررب اةىي اجأرر اة طررب ي
ب  ربراكايهرن  خهربازرسا خرثا اير ر ا اة  رب اخ   رييخضثرمازرسا كمهربااب زمهن ربالسرن ايت ر ا يةار

ا طخرربي ض هرربا  َّهررحلاة  ررب ا  اة أررن اةا   ررعاةىبةررماية خرربب اة رر اةشررتأ حلايفاة غببرر ايمتتررحلَا
ا.خبة د ايستأ  ايفاة   نراية ط ااة مة   

ير يأننااالادكماةآلز  امت  ايج امتكثرمامتدر بءامتاا ربحخبايفاببءاية اة      ايمتزَّا
مت ر امتقرمءازتبردة ايا ايكثرمباةلربف ا  اياجرن باة مدر  اي سرساة  ي بجر رناة   رحة     ا رسا ُا
ي ررخ اة شررأما  رر امتهرر اا»ا: ظماب ن رر اة رريخلررياطمي رر اة   رر  ايفا ازررسامتاا رربحا يمتسرر ماطمي رر
يضررعاةى  ررب ايفازنةضررأهب ايمتناياا ايةبتخرربراة ضررةح قررمءاةلتبررد ايايتا سررساة تررتة أ ررمابرر ا ال

 ت ثررخةواال  رر امبرربامتناتضررنناةالسررتأبرةوايةيا ا حاةلأتررب ايخرر اةلسررتأ  ايفازث رر يررنر اةلأرر ابررب  
 ررررالا الا  ةاكرررربنااررررردةايَاةررررماز رررربيمبالأ ررررب  ايررررر ناة ضررررةحاالايضتسررررياة  هرررربفاية مَّامتسررررتأموا رررر ايا

ا4«.ة ند 
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 كماةآلز  ابصب ياشأماة     اةلت ثر  ايفا  ناة   ح ايجن باة مَّد  اي سسايا
ي بجر   زنةضرأهباةل بسر  ااررب ايفايكثرمباةلربف ايقررمءاةلرتتع ايةبتخربراة ضرةح اييضررعاةى  رب ااة   
ببى  ررررب اابنخررررةإلتى  ررررب اةرنشررررخ اية غمي رررر  اي رررر حاةإلةررررمةءايفاةالسررررتأبرباية ت ثخرررر  ايت ررررباة

باةستأموا  ة ة
ل
ا.طمي ر اةىية ر ز نزربوا  رن اة شرأماياةآلزر  اا ر  اصب يياد اةخل.ا   ال
ا: ن  با بسساة     يةستشه ا

ا1ا َا ُارطلابُاا حلَان اطُاار اببادَاا لا خَايلاااااا ُارتُابرلايا شلا  اتضَااح ا ل َاامُاأَاة ش ايلااااا
ا:برر ن  امتيةبيا

انلارلاباة  هلاترَا لاصَّايلاا نَاناٍابألازلايلااااااا ا2ا خ  ا لاايلاا ٍايلامَاجلااملاأَارش ااحلَا لاةَّاهلااااااااةيف 
ا  ارخ  ارأَاة ترَّاا لا  لارُاظاَبلا َّاتللايلااااةاااابر اةبتخلااح اة ضةلاا لا  اتأَاسَازُاانلازَا ُاااا
اربيلاةلااب  اارسلااااااركَارلايت َاايبلام احاة  لاة   َااَبلاك ارلايلاااا

ُ
ا  ارخأ اة  لااة  املا اةل

زأر ا طخر  امتياا-ازعاهدةا-ةت الااي نا»ا:هد اةىبخبواب ن  جن با اةآلز  ا ا   يا
متيامت ءا سس ايدةكا ة ر ايفااربفاة ضرةح اي نا ايت رالاي ر اقربحاة ضرةحاب  سر  اا ةمي ا  ض 

اا3«.يةستغ ا  باسنة 
رر  ايخلَّصررحلازرربايفاة رر ظماطمي رر اة أررمءاقرر ا أررحلاةآلزرر  ارمتفامتناهررد اةىبخرربواتنَّايكل

اكثررمب اازأرربييااق خرر اكررةحة   رر  ااايفا ظررماة شررأمىناا ةشررت  حلا  خرر ا  بدررما  ررن اة شررأم
  ازأربناةل تبرباة  صرخ  اة  أخر با رساة غمةبر ايةرنشرخ ااتض ياةإلشبرباز  اب  خ ازساةى  ب يا

اا.ية غ نملابأخ با ساة تأ خ يةض  اا  ي ب
ررر ايلازرررساة أخرررنءاب  ررر اكررربناة   ررر  ايسرررأعايفا ظ ررر ا  اة ضرررةحاة صررر خحاةخلررريا يختأ َّ

ساشأم ا خةأ  امتقمءا  اةىيهبحاببد ازساو  هم اي ايتصر عا  اا دماة غميباية ن شياز
يأ ر ا  اه ا  س ايفاط  هربامتيامتنايتتخ اط أ ابب   ظ اةل بس  ا   أ اةل بسبا ينامتناجيَُاكبنا
ي رررةيباةى  ررب  ايدررر  ااة  ررم السرررساة أ رربرب ا»يبررد ااا  ب  رررب باقمةفترر ايت نورررشررأم اات  ررخح

يةباستةب ت  ايريفاشأم ايةست س  اسب ماة م اةايا  عاةست سبناشأم اةلأبيا هايقعاةإل ب 
اااااااااااا4«.يةبتةمازدةه هم اي سا  الا  عاة  ب ا خأبامتي ابب  ة ايمت الابب ت  ز ا  عاط  بلم
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  ابرمازرساجخ رة رد اة ترعاة     اا لارمتق امتَيرل ايفاة بج اب اة طب خ اةآلز  اانكبيا
ناشأمامتاا ربحا :اة  ب  امت ملاة ةآلز  اا بقشياا متاا بحا فبمازسار ايئ يار امتاا بح ا جخ ا

ستن اة شأمامتي ابب ت  ز ازرسايةلا»ا:ب ن  ش ي اةالستنةف اة     اش ي اةالبتةم ايشأما
  رعامتنامتبربا ربحايأ رنا  رنةا سر بايير  ااة طبطرباا-ا سايمت تما-ةل ت  اة شأم ايق امت أ با

الايس سررر امتيةررر امرررسازرررساالايسررر اايايا   ررر  ايأ رررنايايتنسرررا ايالايسررر ا اق خ رررب ايمتناة
ااا1«.يس اايايس س 

اا ه  اة د اقطأ ا  عا  س ابرتناالايصرمحا ي امتناةآلز  اضب يضماهدةاةرث ايامب
 ابب ت رر كا أرر حايجررن ايمت رر امتيَاا ةالسررتنةفابشرر ب   رر  ا ات  بشررهبمتيةرر  اي ض رر اة طررب خ اامت  ا

شررر ي اةالبرررتةماايجررر اشرررأم يفاشرررأم  ا رررةمارمتيررر ايفامتاا ررربحاة رررد اة سررربقااية س سررربما
امات ةرررخ اةآلزررر  خ سرررياة  ررربربيفاؤثمايرررقررر اكهررردةا ضرررماايا ا خررر نجرررن اة سررربقااية س سررربماي

سرر  با  ررعازنضررن خ اايررؤثمقرر اازرربا ايهررنيخُررترلهلماةآلزرر  ابب تأصرربت سررمةاةررمادرر خحا   رر  ا 
 .ةى ضبحاة    ي ايفاةلنة   

 : زنة بين معنى و معنىالموا: رابعا
ابرر ازأرر ايزأرر ازررسازأرربياة طررب خ  اكتببرر ايهررناةلنة  رر  ت رر اةآلزرر  ا  امتهررمامتجررزةفااة

يكبناةى سسامتنامتي ةناب ا ا[اب اة شب ميسا] اةلنة   ا ياق اة تهخحلاةآلناا»:ب ن    احا   اخ 
ت رربداهرردةاالايضررب ايت ررالازررعاة ايا ضررسايا  ررمةءاة  بيخرر اة  طأترر ا  ةاةت  ترربايفاة ررن ناياة  بيخرر 

اا2«.ةل ص  ايهياةلمزعاية غمملاةلأبياة  ا  خهب
ايهريا ر حا لثر ان ابخ ر ايبر ازتببأر متزربحا   ر اكرب وامتناحتريج اةآلزر  ا  سر ا   ايا

هررناةلرر هجاة  صررخ ت ا  ةاةت  ترربايفاة ررن ناياة  بيخرر اية ررمي  اياازررساةلنة  رر ابرر اة  خترر امتيا   ررض ا لا
 ا  ظرما ايزأر متناينة نابر ازأر اياا حتحلاضغاازبامت   ايبضطم ات يفاب ةي ازنة  امت    ة د ا
 ا ةلةر نناياة   ربف اياقسرماة  صرخ باياة  ظمباة   يي اة ت  خ ي ازسا خرثاة شرض اا»اة  صخ ب

ا3«.ثةث امتقسبحاكعف ايهياةاليتتبح ايةخلمي  ايةل ح
  ا  ازنةضرخع اقسَّريااوب اببالبتر ةفةجرزفةاببدربايترقصرب   باة طرب خ االيتتربحاامتيم يا

زررسا كررماة نقررنما  ررعا:ا ررن يمت رربامتبترر بابرر  ناة ازررسا  رراامبررباةيتت رربابرر اة ا»:حا رر اب ن رر قرر َّايا
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بايتصر ابر ازرسامتيدربيهباي ناهردةامَّر...ةىطة  اية سةحا  خهبيد اة  زساياةآلثبر اياة  يبرايا
ا1«.هد اةلأبياقصب   بايفابت ةفةو يا أنلب ايمتق حازسا  اا كما

يد اخثربراة ر يبراز ز ر ا نقنما  عاةىطة اياز نناة َامتبنا بحازساة شأمةفاة ديسايرُاكبنايا
يؤكرر ا  ررعايال رر ا   بضررياايررةايتةرربي هم ابرر ا  رر ايفاهرردةاة شررتن ا ايهررناز  رر ا   بضرر ببدرر 

 ازررساجهرراةىية رر ازررسايزررباتأر ا ب ررنباة شرر  ابرر ازربايسرر عاز رر قرربرباشرأم ايايشررأماا زرساجهرر 
ي  ريا رساكبه ر ايايبد ااية يا  رعاشرأم اشرخئبازرساق سرخ اةلبضري ايجرة اة تربريداا»امتبمف

يبمة ترر ااقرر رةا ةابررب ازررساة  صررخ ب اي سرر  امتناي رر  ا آلبررميسازأميترر اة نةسررأ ابشررأماة سرربب   
اا2«.  بب  ايفا سخجازطب أ ة  ب   ايفاةستغة  ايا

رر ايُاا طمي رر اةىية رر  ررساا بميجرر رربحا  ررعاامتبررب رربءاكثررمةاة ررد اةآلزرر  ا ضررسايا  ا اماش 
ة طرررب خ اا بتررر ةفةوبأرراايةكت رررعابت رررميجا ايخهرربايةت ب رر اة شرررأمةفاةىية ررر ايفا بت ةفةتررر اترر ت  خ ي

هرردةنايايفاةبيرر اةجلررن ب اا بترر ةفةنيهرردةناا»ا:ك ن رر اامت ضبزرربا   يرر ايخهرربا ايمتدرر رهرربي  ررالا  خ
تشررره ابتزث ررر ازرررساة شرررأماةجلررربه يا خساا3ا«ا... اي رررخ اهررردةاةالبتررر ةفاببجلخررر ةبتررر ةفةنادررربربن

ا.بأةهبايمتط الامت ضبزبايفابأةهباةآلبم   اياا يةىزن 
ستشرهب ةلبازرعاحت خ هربابصرنرباةيفاهردةاة  سرمازرساةلنة  ر اةلنضرن بواياةآلز  اا كميا

 ا  ر  اىشرأبراة طرب خ ا  قخ   ازع ةا س هبامتياق  هب ايز  زبارمتي ايخهبابصمة  ازسرت  ةايفا
ظررررررررررر اي ض ررررررررررر ااا4«. خ اة أمءايةر ب الاة   سخ  ايمتدن اة  غ  اييسب  اةى ةفة ديدايت با»

اةىية رر اةفي ظررما  اة شررأماييخرربا ديقرر اة  رريناة ررد ايتأبزرر ازررعاة شررأماييررالاةل هررنحاة   رر  اة ررد ا
اة ر ظميرةاجيرن ا شرب مازه رباكربنامتناهرب  همايفامترسنةاقنة ر اة  صرخ باا اىهنمفاللا اييلاخرَألا ظمبابرلا

ا.  خ از داةىج ة ا ا ساة س خ اة  غن اة د اسبريةمتيامتناهما
 اةيتتب ررررربوىاا ررررربحا سررررر ا"ااة ررررر  بفا  ررررر يبرابب سررررر خب"اا:يفازنضرررررن ير اةآلزررررر  امتيا

مت ضررربحاة ط ب خررر ا اا»بررر اا رررحل ات ناط رررالايخهررربامت ضبزررربا   يررر متةيتتب ررربو ايااي    ررر  اسررر أ 
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ا.ضن خ اة أ  خر  اية م ير اةل  سر   اةلنا تتةبي ا  ي اةال  أب ايامت ضبحامتست  ايخهباةآلز  ا
اا1«

ة   رر  اة أررماااضررميفاة  يأررينايكرربناةاليتترربحاةجلخرر ا   صررب  اة أمبخرر  امتيا سررساةلطررب عا
الابمة  اة شب مايفاجدءاة سبزعامتياةلت  ي ايهد اةخلبدخ اة   خر اة ر اة ت ر ا  خهرباة  بقر اة  ر كا

ا.اااابامة    اةر يثا  اة خنحاهنملايخهب اييُر لظ ايزة ا
ا:جخ ةنايا باابت ةفةن يقب اةآلز  ا ساة  خت اةىي  اىاا بحامتهن باااا
ا:ة طب ياقن ااا
ا2اخمُا أ ابايلاملارَا ظاهمَا خَا لااوَا لاةلايلاااااازكُاهلااش اررمتجلاامَانالُا ُاعاطُا لامتسَااااااااا
ا:امتيةب ارريقن اا

ا3ا ب  ارربلاا ُا َاز اام ابض ا لاامللايَّارلايلاااااااب  اهلاة أ اا ُا لاعاسلا لاةر اا لاهَاعا لا لاسلااااااا
ا:يمتزباة  خحلاة ثب ثايفاقن  امتاا بحاا

َلايلاااادااااملابرَابىلاباالز ا َازلااب عَاطلااادُامَابابرلايلااااااا ا4اال لايرَاةىلااةفُا لا ُاا  ُاابءلا لاة سَّاا ُا َاةل
نضرعاق خ ر  ا نا  ظ اطب عار يئر ايفاهردةاةلا»ا:ب ن  ةىبما  عاة  خحلااةآلز  ا  اليا
ايزأ ب اجخ ةنايصخ بن اي منربابريَّاا   ظا ي الىمت  اة س بءا  ا  ةفاةيا[:ااح بامتبنا]يقن  ا
ا5«.ى  ا  خ اة غخثا ة عد

ا:متزباة  خحلاة مةبعايفاقن امتاا بح
ا6اةد لاخَاةلاةب اٍابابنلاخهلاي اا ُاةَاةلاةدااااايلاعاة علا لا َابتلااحلَاب اادُامَاهباة  رلامتي ا

ا زرر ايبررمةحمَا  ازثرر ابرُارلاقررمَام   ابرُا ررعاز ررا»ا ايهررييفاة  خررحلاشررمحاةآلزرر  ا  ظرر اة ررعةدي رر ا
اا7«.يهياةىرملا ةواة ط ايةرصعاتضننا ةوامت نةنا ت   
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َُاقرررر ايا ةىرملاة طخ خررررر اة ضثررررمباةرصرررررعا اىنات ررررااة   خرررر ايفاة  خرررررحلاب صرررررنربب ةرررربامُت
 ايهرناك  ربايزراايخهرباة رعدبت نةراسبطأ اقنير ا ت  ر اةى رنةنااتت ىاتنزااياةل ت   اةى نةن ا

ا.مج ة تأةبايةال  هبرايةىرحي خَّ ايحي الاابا دباة  ُااة    ازباي أثايف
ا:متزباة  خحلاةخلبز ازساقن امتاا بح

ااا اضُايَارلااتزَّارهَاة ايلاااااافاة   لاابحُاهلا رَااا ا خَا لااةرلا لاااةرُابا لايلا ا1اةمت لافاي لااة ثملايف 
اازبةآلزررر  ابأررر ا شرررم ي ررر ا :ا رررب يا»ا:مت َّررر ا رررخ اجبخررر اة   رررحاياالاة  سرررخج اب ن ررر ابررر َّ

متك ر ااايمتك ربح ا:ار ر ايامترهربح ازثر :امتر حلاة س بف ا  ةامتتحلابب مَّ ل  ايهناةلطماة  ر  اي رب 
 زرممتباري ا:اتثر ا ضثرمبازربابر ايةةبضرت  ايز ر :ا رهبحاة   فاكربنا  رااسرب غب ايترممت :اي ناق حل

ا2«.ةةت :اة ش بءامت 
ةسررررتةب از هررررباة ثةثرررر اي رررر اا واة سرررر أ اة رررر امتير هررررباةآلزررر  ا    رررر  اليتتب رررربمتزرررباةاا

ا.ا هنباجخ باة   حاياةلأ :اةىي  ايقب ايخهب
ااا:يهياقن اة     

ا3ام لانايب ألازَاةرلاانءلا ُاجلااحللا خَاباسلالَّاااااااام ا عا ضلادا لامَابرلااسَاز ااة لااالاتُا َا شلااااااا
ا:بررر امتيةقن يا

اع ا لا َابرلاابفلاَتلاىلااةرٍا لااسَاز ااخحل اخ ا ُايلااعااااابُايمترَان اٍا ُاطُااسَا از اة  انلاة غلااحل اخلا  اسُاااااا
ا4

ا:قن اة     اي
اخ  اب  اغلازلااوَانلامتقرَاا نَايلااخال ا  ا عاة ألا لاااااااي  اة  اياةنلال  اايَاكلاااثلاخَاة غلاا ُابش ا لامتُاااااا

ا5
جخررر باا بتررر ةفةوهنررربا يمتزرررباةىبخررربواة مةبرررعايةخلررربز اية سرررب  اي ررر اقرررب اةآلزررر  ايخهررربا

اا6«.كثماةلبفاياة مي الاابخحلا»  ا ا:يي نقهباة  خحلاة مةبعاة د اقب ايخ 
ا:اقب اة     ايفاة  خحلاة مةبعيا

ا7اة رلابحامت َاناة شَّا ُابأُاابريلا عا  ار لااااب اااجَّارلااد ا َاة نلاا ث ازُاا  اكُااابحلاقلامتلا
ا:قب ايفاة  خحلاةخلبز اي
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ا1ا َان ُارت ابامتيَا لاة صَّااق ُانَا اسلات  ات َااااااااا ُان ُاجيلُاابءُا لاة سَّااالاأُابرَارلاامحَاالايلا
ا:ة  خحلاة سب  قب ايفااي

ابهلانزُاخُاةُااط  ايُااي اتَ اة نلااسلاز ااب  اهلا  اابااااهلانزُاسُارُااحلَا َّا لااثُاخَاعا لا لا خرَااةرلا عا لاسلاا
ا2

ا:يمتزباة  خحلاة سببعايفاقن اة     
ا  ب  اسلايُااسَابازلار ا خ  اامَا ر اُهلاا لَاا نَايلااااااا َا ُابط اهلايلاابء ا لاة سَّااح اباسلاهلاألابرَاعارلا لاسلا

ا3
"ا:يهرردةابخررحلار  فاة أةرز ازررسامتجرر اقن رر ا»:ا  خررحلاةىبرماب ن رر   ررعاةاةآلزرر    َّرالايا

اا4«ا.ىهنبا شناالا بج اببلأ ا  خ ا "خ  ب
زأررربياة شرررب ميسايفازنضرررن اة ررر  بفابررر ااأررر ازنة  تررر بة  تخةررر اة ررر اة تهرررعا  خهرررباكب رررحلايا

  ابرر اةلنضررن بواة رر اية نايخهررباةآلزررا يهضرردةاب خّررا.نبزتضبيئررة شررب ميساامتنا   رر يبرابب سرر خب
  ات ررندامتاا رربحاايمتا ت ررنداة   رر  ايفازنضررن بويتشرربرا  اا تت ررن امت ضبزرر ا خ بطررزأرربياة 

ا ررربايفيفابأرررااةلنضرررن بواكاه ررربامتشرررأميفامتي اة صرررميحاا ةررربءا ض ررريا ايفازنضرررن بوامتبرررمف
ااا.ة  هيا   يازباجبفا  ه بايفاتمكاة  ضبفا  عاة  يبراازنضن 

  خهررررباةآلزرررر  ابأرررر ازنة  ترررر ابرررر ازأرررربياة تهررررعاايوضررررسات  ررررخياةى ضرررربحاة  هب خرررر اة رررر 
ا:ة شب ميسايفازنةضخعاةىطة اية  ضبفا  عاة  يبرا  عاة شض اة تبيل

ا.يفاسحلازنضن بوايستضبيؤاة شب مارا
 .متبنا بحامتشأمازساة     ايفازنضن  اةث  را

ا.زنضن بواة     امتشأمازسامتاا بحايفانبيرا
ة  تخةرر ااحل رربض صررب خ ايفاحت يرر اةىشررأمازررساة طررب خ ا  ررناة ت رر اة  رربرباة طمي رر اةإليا
 اىنا رر  اةلنضررن بواة رر ات ررندايخهرربامتكثررمازررسات رراامتشررأمازررسامتاا رربحمتناة   رر  اةل ط خرر ا

ييأر اا شرأماة  ر يع  رعااية ر ةىيطمي ر اة ط عاأماش اياهدةايأينات نداة  ات ندايخهبامتبنا بح
ا.طمي  اة  ث اية  ا  عبراطمي  اةىمتياة تصا ة ص أ ت نداة ط عا  عاامتيةب

 :زلة كتاب الموازنة في النقد العربيـمن
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 آلزر  ازرسامتهرماة ضترباة    ير اة ر امت  رحلايفازنضرن ااب اة طب خ اكتبءاةلنة   ااأ  ايُا
 اة   ك ا  عامتسب امتناة   ر  ازثَّرةلنة   اب اشب ميساكبناا باةىثماة نةضحايفاة    اة أماا

 اة شرب ميس ا شرنءابصرنز ا رن ا مت فايهرنازرباا  اطمي ر اة ر ث  ربحازثَّراية  ايمتببطمي  اةى
متبأب  اة  غني اياا»ةتسب اجمب اة    ابض ااسب حلايف اة   اة ة أصماة أ بسياة  خئ اةلا  اكبن

  راا  رعانةضخعا الايطمحا    رثازرساج ير اياة تبرهخ اياة   خ  اي مايأ اه بكازنضن ازساةل
ا1«.ةلستة ةواةجل ي باة  ا ميهباة  ةرسننايفا  ااةر ضنفا

ب شرررأماببدررر امتي ئررراابأ  ررربفاة يكب رررحلاقةرررخ اة شرررأماة ررر  اقررر امتثررربروا  خظررر ابأررراا
 رسابرميجهماا ة شرأمةفاة ر ثانةايأخ رننا  رعة ديساكب نةايهت نناببجلب باة  غن ايخ  اي  اكرب 

ازتةررررربه  ايفا  رررررااكررررر ا ن اج يررررر  قبزررررر ا رررررمما غررررر  ااخهمة أرررررمماة  غرررررن اة  رررررب م ايلسرررررأَا
يتأبز ازرعازرباةبتر  ن اة   كا ايهنازباجأ اة    افاهدةاةخلمي ةة ت ديمةواة  اتنج ا  خهماجمَّا

ا.يشاابمي  ايمتب  ن 
ية  ةةر ااة  ربءا  رعازصرمة خ امتزربحاكترباة   ر ابر اة طرب خ اامبنة  ت    ايتحاةآلز  اا

يفاية تط خررالاامتنات ررعابرر اة  ظميرر ابررد ااتطب حلبسرريا هنةرر يةت أررحلاا طمي ترر ة رر اسرربروا  ررعا
 ايصر حاة   ر ا»ا  ة  رس احلاب اة أ رماياةيجة  اكب حلازطمي   ايزاة    ي اتأبز هبازعاة  ةبيبا

 اقنة رر از ط خرر  االاتررؤ  اةمضرربامت بخرربايتصرر عاا رربا ا  ئرربا  ررعا ةر اةى ءا الا  رر زباحتررنال
يا ضرررسا  رررعاسررر خ اة ت ثخررر االاا صرررنصاةجلخررر ببب  ا-مت خب رررب-يقررر ايرررؤتعاا ررربااةىزث ررر ادررر ب   

يرررةاي رررعا  رررااة ترررزةي اةلثررربيلابررر اة  ب ررر باياةلثرررب ا رررساطميرررالاةجيرررب اة  ب ررر بايسرررخ  اا ة تط خرررال
يكب رررررحلاكتررررررباااااا2«.  يازسا  بدماةجل ب  الستضشبمازبا
 ساة شرأماية شرأمةفاببجلب رباة  ظرم اي ر  از تصرمبا  رعااهبتضت يايفا  يثاة    اق  اةآلز  

ة رر اتتصرر ابب  ظميرر اةى بخرر امتياا»ة رر ا خسررحلازررسادرر خماة   رر اي أااة  ةرربيبا ررزررنجزا ررمملا
برر أااةخلصررب ياة رر ا خررزاة شررأما ررساةررم  امتياببالهت رربحابنضررعاحت يرر ةوامتياتأمي رربوا  شررأما

متياة ضررررةحايفازنضررررن بواتتصرررر ابب   رررر ا ا امتياة ررررديداةى ا بصررررمتياة   رررر امتياة  ةةرررر امتياة  
متياةما  اازسازسرب  اامتيازدهباة   يعاية ص أ  اض   اياة ط عايفاة شأم ة  ظم  ازث اة ت

اا3«.يخهباة   ب اة أمءازساق  امل ظمي ابب
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تأبز هبايفاز هةخ ا درباي ظ ااحرياا ة اياريحا بضة ات ا ةزنة  ةآلز  ايفا   اكبنايا
  بدرررمهبااجي رررعيت ررربي اةخلصرررنز اكمجررر ابأخررر ا  هررربايميررر امتنايهرررناا»ازرررعاقةرررخ ا لزَّبلرررحلاة   رررب 

 اي ر ايضرنناة   ر  ايخهرباقصما ض  ا  عاةجلز خبواة ر اي ظرما ضماي رسهب اي نييأمضهبايا
ا1«.يفا ب خ امتبمفمتشأماق ايضننامتبنا بحا ايامتشأمايفاببءاة شأم امتيايفازأ ازسازأب خ 

 بمة اةلزةيباة   ظخ ايفاشرأماة   ر  امربا رخ اارباشر  اةآلز  ا طمي  ا بي اةهد امبث ايا
 امتية خ ابقيا سساة  ي بج  ا اياي خ اجن باة شأمالةيباة   حا اشأمامتاا بح ايهنابديفا

كربناقر ا رَّءا  خر ا يقر ازرسا ظرم ايفاة شرأماة  ر ك ايزربايضرأ اة شأمامبخزةنا  ن اة شأم ايزباا
ا.به ي اة شب ماةجل  ت اجديرهبا   ي ازأبيماازس

يفااةج ير اب بي  ا   ي امتياز هبجرا ة طب خكتبءاةلنة   اب اايف   اة أزيزا تخالاايرمتف
قرمءامت ا   سر ايخ رباهرنا ة رد ارتر اةآلزرا»ا  اازسابة اةل هجاة     اعت ا ة    اة أما

ى  االايسر الاكغرم ا  اةإليصربحابت ةرخ امت ر اة شرب ميسا  رعاا   از بهجاة    اةر يث اي  ا
برد ااياه ربامتشرأم ايير با ينامتناي طرعابتيفامتزرنرا  ا2«.ةآلبم اي منرباهرناي ربرنابر اقصرخ ت 

ايضررنناةآلزرر  اقرر اطررنرايضررمباةلنة  رر اة   ورر ايفاة   رر اة أررماا  ازرر هجا  رر  اط  رر ا  ررعاشررأم
ا.اة طب خ اييظ ازباة تهعا  خ اة   ب اق   

ا يفا ررب ختت ررحلااي كررميةامتهنرربترر  ازنة  يفاةآلزرر  ايركررزابأررااة  ةرسرر ا  ررعاز هةخرر ا
 اةال تهررربفا  اةرضرررماا ياة ت ب هررربا  رررعاةل بقشررر اية ت  خررر اية تأ خرررالابضررر   ب خررر اةل :ا ت  ررر 
ةسررت  ب اةخلصرب يايةلشرربه ايفاترربريداة   ر اة أررماامتهنررباظ رحلاة ن خرر بازررساا» اي ب خرر اة   ر  
ا3«. ن هب

بأراااقخ  اةلنة   اب اة طب خ الة امتناةآلزر  ازرب ايفزسااحل ت صةمتزباةآلرةفاة  ايا
برداةآلزرر  اتؤةا ة رت رااايمتا ير ا  ات ةرخ امتشررأبراة   ر  ا  رعامتشرأبرامتاا رربحمت ضبزر اة    

 اىنابيفاظ  هرررا  طئررري هنررربابب تأصررربا    ررر   ااتمزخررر ياة رررد اي ةررر اة شرررأماةلط رررن  ابديقررر ا
ه ررباخ ررمبايفا خبتك   يرر اامت رر ثباضررة اانة نابرر اشررب ميسةآلزرر  امتهررما بقرر اقرر كاةسررتطب امتنايرر

متض ما تب ا ماايفاة    اة تط خ ياة ت صخ ياا»اكتبءاةلنة   باجيأ ازساادةازيبأ اييبل ب ايه
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  ررعاشرريفاي  رر ايرر  ا  ررعادررعاطنيرر  ايمت ررببا ةخ رر  ايقرر ربا  ررعا ررعاة  صررنصااة ررد ا نا  َّا
ا1«. شأماة شب ميساالاي نق ايخ امت  ايهميا اي هبازسابأايت ما

كترربءا"ةل ت  رر ازثرر ا اكثررمازررساةلصررب را رجن رر ااةآلزرر  زرربايشرره ا  ررعازنضررن خ ايا
ا"يىاا  خر ب اا"كتربءاةخلخر ا"ىاا ربح ايا" ينةناةر بس "ا ايىاا  خ  اة  ي نر ا"ةى نةف
 از هرباسر أ ا شرمبازؤ  ربا  رعاةىقر اعصلرحيُايةمهبازساة ضتباة  ةثخر اة ر اقر اا     عَّاا"ة ضبز 

ة    ير اة ر اترمفاضرميربامتنايضرننامتنايث رحلا ظميتر ااببمجن  ا  اهد اةلؤ  بواة ضثرمااكت  امترة يا
ا.ة  بق ا  عاةطة ايةسعاىكثماة ضتباة    ي اةلسب  بايفايهماة شأمايت  خماةآلرةفاة    ي 

 اي ضرر اشرريفا  ةازررباقَّا رررُ صبن ا  اخآبرردب ررحلازررساةلزنة  رر اةآلزرر  ايهرردةاالايأررينامتنا
هررررياياز رررر اة  صررررب   ات ررررنحا  ررررعاتا»يفاة تررررت خ ايهررررياابوٍابأررررااة  ةرسرررر اه َّررررمت صررررعا  خهرررربا

بب أ  خرر اةإل صررب خ امتشرر   اك رربامتهنررباتت رر  امبرربا رر اةآلزرر  ازررسازأرربناير وايفاة شررأم اياقرر ا
يفازنضرن اية ر  ا ايضرننات بيا ربا ر ا  رعااةث ربنتيفاه بكازأبناالاشمك ايخهب ايق ايش كا

بررر ا  ررر ا اةبيررر اك ررربامت ررر از تأررر ابررر جمةفازنة يجهررر اشررر ي  اة ت ب ررر  ايهررريا  ررر االاي تهررريا
ا2ا«.شب ميسازت ب  يسايفاتصنر با ط خأ اة شأم

يتبرردا  ا ا  ررعازأبجلرر اة  صررنصاة شررأمي ازأبجلرر از بشررمبايفا  رر  اكررزراةآلزرر  اك رربامتنا
ة رر ياة شررأم اييشررم  امتياحي  رر ُاا ايأ ررالا  خرر ايي تهرريا  ا طررةداةرضررماة   رر  ايخرر ازرر   با

 ا ةلأبجلرر اهررد اات صررمميا اميترر اة    يرر مبرربا  ظرر ازررساة شررأماة  رر كاة ررد ايسررتةخبا  ظخرةف ا
 ادررخبة از رربهخماا بالرر ماتمكررزا  ررعازأبجلرر ا صررخ امتكثررمامّررا» ايزرربايأن هرربامتهنررباشرب مامتيامتكثررم

 امتياقةربيباة ت  خر اةلنضرأيايزرباوضرسامتناقةربيبازتأر  بياك خ  اي  اازسابرة ازشرضةواا
اا3«.ت بسمياا يتص اا بازساشميح

ةآلزررر  ايفازنة  تررر ا ةرررن  اة ضبزررر ا شرررمي ا ظميررر اةررربابأرررااة  ةرسررر امتيبرررداخك ررربا
 اةهت بزررر ا اك  ررر متا  ررر   ا ضررربي ياةجيب هرررباا  أررربيماة   وررر اتط خ ررر اة صررربرحا   رررن اة شرررأم ايا

ا ازسرررب  اة ت خخررر ايف  ررر حاةال ت ررربوا از رسررر اة ط رررعايا بب شرررض اية  نة رررباة   ظخررر  ايزخ ررر ا
 امتزرنرايم خر ايثب نير ا طمة ةواة ر اكثرمةازرباهرم اارباكثرمباةالسرت اياةلأبياةلستأبربا  ر امتاا ربح

ا.الا ةق اابابب  ر اة     اة أما
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  رعاكتربءاةلنة  ر ابر اشرأمامتاابأرااة  ةرسر ااسرة هب  عاة رمةمازرساةا ّربواة ر ايا
يت ةرررخ اا  رررب خايخهررربا ةرررخحلااررربامتشرررأبراة   ررر  ةل ررربيبا  رررااةرزرررسا ررربحاية   ررر  ا آلزررر  ا

 ايرررر ناكترررربءاةلنة  رررر ابرررر اشررررأمامتاا رررربحاة شررررأماة رررر   سرررربءاماة  رررر كا  ررررعا  شررررأةآلزرررر  ا
ة ررر اةسرررتطب حلامتناجيرررنملايفازسرررت  اة   وررر امتهرررماةلؤ  ررربواة    يررر ا  رررعازرررسابررر اية   ررر  اي

تسرت  ايفامت ضبزهرباة    ير ا  اةرةر اية ر  خ  ايايامبنضرن خ ا اخةخلصنز اة  اقبزحلاب اة طرب 
   يرر ازررباب ضمتي رر اية ناةآلزرر  اي رربقشاي  رر اي  رر ايمتدرر راا  تط خررالمتنات ررعابرر اة  ظميرر اية
شأماة طرب خ  اي رحايفاة   خ ا صب ياةخلةست  ااك باب اي ي  ااكب حلا  عاةلب باة شأمي اة  اا

برر اة ررد اقرربحاترربي واة طررب خ ا تت رربي اقةرربيبا   يرر اارربا ةقرر ابب صررمة ا   يرر ايضررعاز هةخرر ا
ا.متياشأماة   يعا ة شأماة   كاية شأماة  
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  :الثانيالمبحث 
 بر  د الع  ن  جي ع  ه  قد المن  اية الن  د  دي ب  اآلم  

: 
احلياة  يفلقد كان لظهور أيب متام على الساحة الشعرية يف العصر العباسي أثر واضح 

من البديع،  أدواتهة بأسلوبه الشعري اجلديد الذي يستمد أإذ أحدث املفاج ،الثقافية العربية
يف إبداعه إذ متكن من  أيب متام تأحد أهم العوامل اليت ساعد ةديدوكانت البيئة العباسية اجل
 هها أو ليهتم هبا، فتحول شعر يلإمل يكن الشاعر األول لينتبه يف شعره إدماج مفاهيم جديدة 

ابن  كانو  ،نياهلجريوالرابع الثالث  نييف القرنللشعر شغلت النقاد واملتذوقني ظاهرة إىل 
بني مستحسن يف أيب متام،  الناس انقسامفيها بنين  رسالة مستقلة فقد أل   (هـ 892 ت)املعتز
 هوبني مستهجن له؛ ألن ،العباسية احلضارة خصائصيعكس روح العصر وحيمل  ه؛ ألنلشعره
ت كانو  ،حركة التأليف هاتبنت حول شعرهعنيفة خصومة ، فقامت ق للعرف الشعري القائمخر  

وكان اجلانب األكرب من جهد  ؛تبيان عيوبه قد اِتسعت يفو أ »يب متام يف االنتصار ألاخلصومة 
 1«.و يف ما كتبوه عنه مييل إىل إبراز وحتقيق عيوبه ،نقاد القرن الثالث يف جمالسهم

اخلصومة اليت ثمر يف نقده استطاع أن يستاآلمدي ة أن ر  فك   قشانيهذا املبحث  و
معايري  إىلكم ت  حعند العرب؛ ألنه انهجي املل مبوازنته بداية النقد ميث  أن و  ،دارت حول الطائيني

ألشعار تطبيقية الو حليلية من خالل دراسته الت يف الشعر يف حد ذاته همستنبطة من نظر  نقدية
وتدعمه  احلكم النقدي الذي يسنده العلم فيها قأن يطلقبل مة بالدليل واملثال دع  الطائيني امل

 .اخلربة و املراس
له أبو ومث   يجتديد جتاهااألول : خمتلفني يف ِاجتاهنيائيني بني الط صومةاخل تقد ترمج و

ي وحشد حوله أنصارا ومثله البحت  يوالثاين اجتاه تقليد وخصوًما، متام وحشد حوله أنصارًا
لكن تدخل النقد يف هذه اخلصومة اليت ثارت حول الشاعرين مل يكن  » ،وخصوما أيضا

ن سبقوا اآلمدي خاصة أولئك الذين رفضوا كل موضوعيا يف كثري مما ذهب إليه النقاد الذي
 2«.جديد ميكن أن يشكل خطرا على القصيدة العربية األصيلة
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 :قد المنهجيالن  أساس لة الموازنة المعل   -1
»  أنه كان على يف من سبقوهز عمتي   و ،نربى اآلمدي للموازنة بني أيب متام و البحتيا

ولغوية عالية، فكانت هذه العوامل معينة له على الدراسة  وذا ثقافة أدبية ،معرفة بالشعر العريب
مل  الذي وإىل الذوق األديب اخلالص وعلى املناقشة املستندة إىل البيئة والدليل، ،ملقارنةاالتحليلية 

ي اآلمدي حبقيقة ع  و   ىالولع باملنطق الشكلي أو بالفلسفة، فقد هد هظل أحكاميف سد ومل ي
ل ما ال يتصل باألدب والنقد من تيارات العلوم الفلسفية األدب والشعر إىل جتنب ك

عن مفهوم الشعر، أن الشعر ميكنه أن يقف  املستحدثة، بل هو يرى فيما كتب من حقائق
منه، ومىت ما  املراد دون ىت ما حقق املقصودم على قدميه وأن يستغين عن احلكمة والفلسفة،

 1«.أصاب غرضه و بلغ أهدافه
و لكــن  ،ني شــاعرين و أكثــر  ــورا يــدور حولــه كثــري مــن النقــد القــدموكانــت املفاضــلة بــ

شـــاعر دون ب أصــوهلا كانـــت بســيطة ســـاذجة، تــتلاص يف العجـــاب العــام لـــدى أحــد املعجبـــني
وهــذا مــا جعــل أو تصــنف الشــعران تصــنيفا معينــا حســب العصــر أو جتعلهــم يف  بقــات، آخــر، 

فتقـــر إىل املـــنهي الصـــحيح الـــذي يضـــمن هلـــا اآلمـــدي تموازنـــة أكثـــر املوازنـــات الـــيت ظهـــرت قبـــل 
 .مصداقية األحكام النقدية

متثـ ل  تـهموازن توفـق أسـس علميـة جعلـ نـاهبنقـدي علـى مـنهي فإنـه اعتمـد اآلمـدي أما و 
، إذ أو الســانة تتبــع نصــيب كــل  مــن الشــاعرين مــن الحســان »قــار  لل تحــاتأ ريقــة جديــدة 

 صــاحب احلــف األوفــر يف الحســان نيوتبيــ رين،ه بتجميــع  صــول كــل  منهمــا مــن هــذين األمــإنــ
ــيهمــا أشـــعر، وهبــذا الصـــنيع كــن حتديـــد أي  مي ن القـــار  مـــن قـــدم اآلمــدي منهًجـــا نقــديا ممتـــازًا ميك 

ــد علـــى يف موازنتــه هنهجــمب قــد صــرح و 2«.الملــام بنــواحي القــوة والضــعف عنــد الشــاعرين ، وأكن
ولست أحب أن أ لق القول » : بقوله ة املوازنةز بني األذواق، وحدند  ريقيه املوضوعية، ومحتري

 - فــإن كنــت ...بأيهمــا أشــعر عنــدي ي لتبــاين النــاس يف العلــم، و اخــتالف مــذاهبهم يف الشــعر
ن يفضـــل ســـهل الكـــالم وقريبـــه، و يـــوثر صـــحة الســـبك، وحســـن العبـــارة، ممنـــ -ســـالمتك اهلل أدام

، صــنعةالوإن كنــت متيــل إىل  ،ضــرورة ، فــالبحتي أشــعر عنــد وحلــو اللفــف ، وكثــرة املــان والرونــق
ك فـأبو متـام عنـد  ذلـوالفكرة، وال تلوي علـى مـا سـوى  بالغوص تستارجمضة اليت اواملعاين الغ

ولكــين أوازن بــني قصــيدة و  اآلخــر،فأمــا أنــا فــال أفصــح بتفضــيل أحــد ا علــى    ،أشـعر ال  الــة
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مث أقــول  معــ ،و بــني معــ  و  القافيــة،قصــيدة مــن شــعر ا إذا اِتفقتــا يف الــوزن و القافيــة و إعــراب 
حكم أنت حينئذ إن شئت على مجلـة مـا او يف ذلك املع  ي مث  القصيدة،أيهما أشعر يف تلك 

 1«.لكل واحد منهما إذا أحطت علما باجليد و الردين
ختـو  يف كانـت و  ،عن منهجها النقـديتفصح كتب النقد قبل موازنة اآلمدي تكن   ملو 

ر القــار  بــاملنهي املتبــع يف دراســتها، وكانــت املوازنــات بــني الشــعران تــتحكم نقــد الشــعر دون تنــوي
تـــتلاص يف  فتاـــرج هبـــا عـــن املوضـــوعية وتتحـــول إىل جمـــرد مالحظـــات نقديـــة ،هبـــا عوامـــل كثـــرية

 .يعوزها الدليل و التعليلو  العجاب
ر ي ، وحتـــقـــةيف الد  منـــه  ةرغبـــه النقـــدي يف املوازنـــة منهجـــعـــن  علـــنأاآلمـــدي  يبـــدو أنو 
أحــد الشـاعرين، علــى أنــه ال  مــع ل و هـوىوأن ال يقــع فيمـا وقــع فيــه غـريه مــن مي ــ » املوضـوعية،

ـــ إمنـــا يرجـــع بنـــا إىل  ريقـــة زوجـــة امـــر  القـــيس حـــني احـــتكم إليهـــا زوجهـــا  املـــنهيد يف هـــذا د  ي 
   2«يوعلقمة أيهما أشعر

عالمـة فارقـة بـني موازنـة  نطالق يف املوازنة بني الطائينياالنهي قبل املعن عالن لكن الو 
 -القــار  لــم أن هــذا املــنهي اشــت  مشــاركة إذا عاآلمــدي واملولفــات النقديــة الــيت ظهــرت قبلــه، 

مــنهي  و، وهــالعمليــة النقديــة يف -يكــون علــى علــم باجليــد والــردين مــن الشــعريــب أن الــذي 
 .النقدية عتمده النقد احلديث يف دراساتها

ـــةلقـــد حـــاول اآلمـــدي مبولفـــه أن  ـــو  الـــيت ال االنطباعيـــة مـــن ســـيطرة األحكـــام  رج املوازن
املوازنـة املعللـة هـي الطريقـة الـيت يثبـت هبـا املـرن أنـه قـد  » أنرأى فـتستند إىل العلم يف أحكامها، 

أصــبح ناقــًدا، فلــيكن اآلمــدي ذلــك الناقــد، ولـــيقم املوازنــة املعللــة ال بــني اِثنــني حكــم يف أمر ـــا 
نني من احملدثني  ا أبو متام والبحتي، ليثبت أن ناقًدا من  رازه يقف قدامى العلمان، بل بني اِث

هـــــــــذا و   3«.يف مستوى العلمان القدامى، إن مل يكن بقدرته على التعليل والتوضيح أوضح مقاًما
 اعمـل جاهـد، بـل فحسـبرأيـه الشاصـي تعتمـد علـى ، فلـم النقديـة هيف أحكامـ اممي ز  ما جعله 

بالنتــائي الــيت توصــل إليهــا غــريه مــن النقــاد،  يهــاعل لســتدالالبا آرائــه علــى حتقيــق املوضــوعية يف
 نذيلــاللفــت يف موضــوع اخلصــومة بــني الطــائيني أ  لفــات الــيت و وامل الرســائل كــل  بعــدما ِا لــع علــى

الــذي بــاران النقــاد ذلــك أنــه متــأثر يف يظهــر و . علــى زمنهمــا مــا يقــارب القــرن مــن الــزمنى انقضــ
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الكثري وي رائهم و يستدل حبكومتهم يف النقد، وهو ير آهو يعتمد على ف »قبله تناولوا اخلصومة 
ــــاب ، نقــــل عــــن كــــل موضــــوع مــــن موضــــوعاتهيف  و  ،عــــنهم يف كــــل صــــفحة مــــن صــــفحات الكت

وابــن قتيبــة  ،ســالم نبــاأســتاذ ا أيب عمــرو بــن العــالن، ونقــل عــن و األعــرايب ابــن األصــمعي وعــن 
 معاصـريهإمنـا يف تـدوينها وتنسـيقها و إضـافة آران  لهض  وف  ..علمان اللغةو وسوا ا من أئمة األدب 

  1 «.وتعليل ما مل يعللهو، وتدبيجها بكثري من آرائه  إليها،
ــــة لدراســــات بااآلمــــدي اعتــــ   كمــــا بــــني  شــــأن اخلصــــومة يفالســــابقة الــــيت دارت النقدي

 نقـــدي علـــى أصـــوليبـــين منهجـــه اللنايـــة فائقـــة ع - كانـــت شـــفوية أم كتابيـــةأســـوان  -الطـــائيني 
يف خــر باالجتاهــات الشــعرية اجلديــدة يريــد أن ينطلــق مــن واقعــه الــذي ز  » ، فهــو التار يــة ثابتــة

يبــذل جهــده يف ميــدان ال ــالع علــى  [ هــوو ] ...واملوضــوعات، واألعــاريأل واألوزان الصــياغة
ــإنتــاج الــذين ســبقوه، حيــاول بــذلك أن يــدرب نفســـه و مي   ات الضــرورية الــيت توهلـــه ن مــن اخلــرب  ك 

   2«.م على غريهللحك
تهيئـــة القـــار  لقبـــول حكمـــه للـــك اآلران ، فقـــد كـــان يمـــع تالنقديـــة تـــهحنك رتظهـــهنـــا و 
إذ ل عمــود الشــعر، كــد صــحة نظريتــه النقديــة الــيت تنطلــق مــن فكــرة أن البحــتي ممث ــو ي؛ ولالنقــدي

 أبــو ] كــان» :لاقــأن البحــتي  ذكــر فيــه  مــد بــن العــالن السجســتاين: علــي أيبعــن خــربا  وردأ
اخلـرب  أن هـذااآلمـدي ذكـر قـد و  3«.أغوص على املعاين مين، وأنـا أقـوم بعمـود الشـعر منـه [ متام

خرب يدعم الرأي الذي يشري إىل أن البحتي كان ينظم الشعر وهو  ينيالشامد عنف و عر شائع م
 .وهو على علم مبقومات عمود الشعر

 يهـامل ينظـر إل ألنـهملوازنـة؛ ا ملعـ  هفهمـيف النقـاد سـبقه مـن من اآلمدي  ةالفتربز خمكما 
بــل جعــل منهــا قبــل كــل شــين  فحســب،هلــذا الشــاعر أو ذا   »  بــالتفوقحكــم و نظــرة مفاضــلة 
وكثــــريا مــــا تتســــع فتشــــمل كــــل مــــا قالتــــه العــــرب يف معــــ  مــــن الشــــاعرين،  لشــــعردراســــة مقارنــــة 

  :أيب متاميف قول  أطاخلومثال ذلك تعليقه على  4«.املعاين
 5 لالخِ ا اخل  ه  ليـ  ع   ت  ال  ا ج  حً ا و ش  هل         ت  ر  يـ  ص   ل  خِ ال  اخل   أنن  و  ل   يفِ اهلِ  ن  مِ 
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إن هــذا الــذي وصــفه  » :بقولــه هيــعلنــق علف، املعــ أن الطــائي أخطــأ يف اآلمــدي رأى إذ  
ألن مـن شـأن اخلالخـل  ؛أقـبح مـا وصـف بـه النسـان مـن أبو متام ضد ما نطقت به العـرب، وهـو

ا تعأل يف األعضان والسواعد وتضيق يف األسوق، فإذا جعـل خالخلهـا والربين أن توصف بأهنم
ألنــه ال يــوز أن يكــون اخللاــال الــذي مــن شــأنه أن  ؛ول عليهــا فقــد أخطــأ الوصــفيــوشــحا 

ة بـه فتطرحـه حتقلده  املـرأة متشـتألن الوشاح هو ما  ؛أل بالساق وشاًحا جائال على جسدهايع
هـر حـىت ينتهـي إىل العجـز ظصب جانبه اآلخر على الالبطن و ينو على عاتقها فيستبطن الصدر 

وقـد تصـف ...لج ـرن ويلتقي  رفاه على الكشح األيسر، فيكون منها موضع محائل السيف مـن ال
كمـا قـال منصـور  ،لوصـفالكـن تعطـي كـل جـزن مـن اجلسـد قسـطه مـن و العرب اخلصر بالدقة، 

 : النمريي
  ع  س  أو   ل  ـاحِلج   لِ واًن ب  س   اان  ك  ل       ا هب  اق  ا حبِ ه  ل  ا ِحج  ومً ي   ت  س  قِ  لو  ف  

واحلقـــاب مـــا تـــديره املـــرأة علـــى  ،أوســـع مـــن حقاهبـــا - وهـــو اخللاـــال -فجعـــل حجلهـــا 
والوشاح ال  تص باخلصر وإمنا يعلق حـىت ينتهـي  ،خصرها فهو  تص باخلصر، وكذلك النطاق

 1«. املع  فأخطأيفمنصورا تبع أبو متام صر دقيقا والبطن ضامرًا، فاإليه إذا كان اخل
 أموضـع اخلطـحريص علـى بيـان كان أنه  عن لألخطان الطائيني اآلمدي تعليل يكشف و 
مثلـة مـا أمكـن مـن األ يستدعيو  ،احلجة والدليليستند إىل فنيا حتليال  ل املع ل  حي هوف ،وتصويبه
، العــرب  ريقــة لــىولكــنهم مل  رجــوا ع ،ا بالصــورة الشــعرية نفســهاو جــا  استحســنها لشــعران الــيت 

لـــه ل  حيرح املعـــ  و شـــيمث  ،فأخطـــأ النســـان  أن أبـــا متـــام خـــالف  ريقـــة العـــرب يف وصـــفبـــني  ي قـــدف
يشـــت  يف و ، الطـــائي تايف رفـــأل مبالغـــواملنطـــق  العقـــلمـــا إىل ميليـــه  ســـتنديو ، منطقيـــةبطريقـــة 

بط بصـــورة العـــأل تل الـــذي يـــر اـــاأن تكـــون مناســـبة ملـــا ا ســـتعريت لـــه؛ ألن اخللاملســـتعارة  ةفظـــللا
طـرح علـى العـاتق، ويسـدل علـى ه بالوشـاح الـذي يو الساعد، اليوز للشـاعر أن يشـب هبالساق أ

 .الظهر والصدر
 ،العــريب األصــيل بــالتاثالواســع عــن إملامــه أيضــا ألشــعار الطــائيني  هتعليلــ يكشــفكمــا 

، االـيت يتمتـع هبـ روح العلميـةالـ لـىعو الفـين ذوقـه  لـىع معتمـدا يصدر أحكامه النقديـة ناكفقد  
يــة جمنهويعتمــد علــى  ملتلقــيحــال ا يراعــفهــو ي ؛تــأثري يف منهجــهشــتغاله بالكتابــة الوقــد يكــون 

كـل مـن  ا يد، مسـتفالنقـدي احلكـمأخـريا التعليـق و  مث التعليـلو الشـرح  والقـرانة الدقيقـة  ىتقوم علـ
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قديـة ر قضـايا ناثـأو  ،الطائيني إىل غري ا من الشـعرانبذلك جاوز ساعد على فهم منقوده، فتما ي
أخـذه مـن أفـواه  » اممـ ا سـتفيدم أخطان أيب متام يف اللفف واملع  خرنجو بعده، من هتم هبا النقاد ا

استنبطه من قرانته للنصوص و  ا استارجهممن الرجال وأهل العلم بالشعر عند املذاكرة واملفاوضة، و 
حتــت ازــاز و الشــعرية الــيت تعامــل معهــا، بعــدما أســقط منهــا كــل مــا أحتمــل التأويــل، و دخــل 

 1«.الحت له أدىن علة
صالة الشعران أل ا املذهب الشعر العريب، واستنب اتوضيحاآلمدي يف املوازنة منهي  ميث لو 

األصـالة حكمـا يقـوم علـى الـذوق و احلقـائق النسـانية العامـة، و إن مل  »مع احلكـم علـى تلـك 
ذلـك  الفنيـة دون أي  الـة لـريدن  من حتكـم، مث الوقـوف يف تفسـري التفـاوت عنـد النزعـة  ل األمر

  2«.إىل الطبيعة النفسية لكل شاعر
 : أيب متام يف قوله أومثال ذلك ما ذكره اآلمدي يف تعليقه على خط

 ه  ل  ابو  و   يرِ ي    عِ م  الدن  ل      اه  لبن ف     ة   و  ع  د   قِ و  الشن  ر  اصِ ا ن  ي   ه  ق  و  ا ش  ع  د  
3 

، دعا ناصرًا ينصره فلباه الدمع  اد أن الشوق أر  »: بقولهوبنين خطأه  البيتمع   لحلن إذ 
ــو هــذا إمنــا هــو ن  . شــوق و يطفــا حرارتــهلمبعــ  أنــه  فــف الع ــي ا رة للمشــتاق علــى الشــوق، ص 

 .هألنه يثلمه و يتاونه و يكسر حدن  ؛ا هو حرب للشوقإمنن  الدمعو 
 : كما قال البحتي  

 4 يالئِ ا ض  وً ب ِنض  احل  كرًا و  ذِ  و ق  ـ       الشـن  د  ر  ا يـ  ار ممن ي  الد   كان  ب   و  
، ال يقلـــق وال يـــزعي  يثلمـــه حـــىت يصـــري ذكـــرًا ففـــه و  :أي ،" يـــرد الشـــوق ذكـــرًا" : قولـــهو 

فلـو كـان الـدمع ناصـرًا للشـوق ...يصغره و ميحقـه :أي ،اوً و احلب نض: كإقالق الشوق، و قوله
 الشـــوق إليــك، فالشــوق ع ــدو  املشـــتاق قــد ذحبــين: تقــول كلكــان يقويــه ويزيــد فيــه، أال تـــرى أنــ

لقـــــــــــــــد        5«.مه لتافيفه عنهحربه، والدمع سل  و 
أخطــأ يف  أبــا متــامورأى أن  ،إىل التجربــة واملنطــقفيــه ســتند افهــم اآلمــدي املعــ  يف البيــت فهمــا 

يكــون قــد دعــا مــن  الــدمع لينصــره و فــف عنــه حرقتــهوتــه دعيف الشــوق ألن ؛ املعــ  الــذي أراده
ـر ، فالـدمع  فـف الشـوق ويـذهب حرارتـهحدنه وليس من ينصرهيكسر  يف تكـون  ة الشـوق، ونص 
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 هلـو  حيو  الشـوقفف حـدة  الدمع ؛ ألنه جعل اآلمدي قول البحتياستحسن  و. تهزيادته وشد  
 .اوذي صاحبهتال  ةمجيل ىإىل ذكر 

هبا الشـعري للفكـرة الشـعرية ازـردة وألسـلو  » انقد اآلمـدي لشـعر الطـائيني نقـدكما يعد 
بعيــدتني عــن املــنهي العــريب، فهــو حتكــيم للمــنهي العــريب يف أســلوب  اظهــرت فيــه، إذا كانتــ الــذي

لـــه، مـــع عنايـــة منهـــا مـــا يـــرده الطبـــع العـــريب، ويقبـــل مـــا قب ، فـــريد  االشـــاعرين وألفاظهمـــا ومعانيهمـــ
شـعريا، علـى أن ستقصان سرقاهتما الشعرية الكثرية، فهو نقد عقلي لغوي أكثر منـه نقـًدا أدبيـا با

ــا يتجــه ، اآلمــدي ال يكتفــي يف نقــده للشــاعرين بالناحيــة الســلبية فقــط ، اايابيــ اجتاهــابــل كثــريًا م 
  1«.حة أبدع تصحيحفيأيت باألبيات اليت وقع اخلطأ فيها مصح  

ة الطبـع وحسـن حالفين الرفيع املبـين علـى أسـس مجاليـة جتمـع بـني صـ هيظهر بذلك ذوقو 
الشـعر  وانقـد نزه عـن غـريه مـن النقـاد الـذيناقد شاعر، وهذا ما مين  إىلي يتحول اآلمدو  الصنعة،

 . بالشعرملشاعر وعاو  ناقد ، فهوإدرا  معاناة الشاعرعن وهم بعيدين 
 : أيب متام يف قوله أخلط بيانهذلك  مثالو 

   ور  ي      ت  ثم  ج  
ُ  ج   ر  يـ  غ   لِ ق  الع   ر   يـ   ن  ك  ر  تـ  ا      فـ  ه  ارِ ك   أو  يف  تِ و  امل  2 ومث 

بيـــت ردين  ،جثمـــت  يـــور املـــوت يف أوكارهـــا »: هقولـــبالبيـــت  معـــ  اآلمـــديشـــرح و 
أي ســـاكنة ال ينفرهـــا شـــين،  ،يف أوكارهـــا جا ـــة ألنـــه جعـــل  ـــري املـــوت ؛القســـمة، ردين املعـــ 
ومـا كـان  وع،يعـين أهنـا نفـرت فطـارت، يريـد  ـريان عقـوهلم مـن شـدة الـرن  ،و ري العقل غـري جثـوم

 وإمنا كان الوجـه أن يعلهـا جا ـة علـى ر وسـهم و ، ري املوت جثوًما يف أوكارهاينبغي أن يعل 
 أيضـا،فأما أن تكون جا ة يف أوكارهـا فإهنـا يف السـلم ويف األمـن جا ـة يف أوكارهـا . عا عليهمقن و  

 ، و ـري احليـاة ضـد لطـري املـوتوإمنا هي ضد لطري اجلهل ]ري املوت طو ري العقل ليست بضد ل
  :قال[  الطائي ]كان فلو  [ 

   ور   ي   ت  ثم  ج   
ُ   اةِ احلي   ار  أ ي   كن  فت       م  هِ وسِ    ر   ق  فو   تِ و  امل  وم  ــتح 

  :قاللكان أشبه وأليق أو 
 مِ وِ ح   التن يف  لِ ق  الع   ر   يـ   ن  ك  فت       م  هِ  وسِ ر   ق  و  ع فـ  و  الرن  ور   ي   ت  قط  س    

اب إليه عقلـه وع، فإذا ث ار عقله من الرن  :ألهنم يقولون: لكان أيضا أقرب من الصواب
، وقـد يـوز أفراخـهإذا أفـرخ لـزم عشـه و ل، وذلـك أن الطـائر ثـ روعه، وهذا م   قد أفرخ: ليوسكن ق
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ه انتقــــل عــــن ذلــــك خــــ ــــارت فراو ألن الطــــائر إذا أفــــرخ  ؛أي ذهــــب " أفــــرخ روعــــه "أن يكــــون 
   1«.العش

فهمـا  أيب متـام ملعـاين اآلمـدي ى فهـمتحليـل ملعـاين الطـائي يـدل بوضـوح علـمثل هذا ال و
 عـن املعـ الفنيـة ربيـق الصـورة بأو الشـعري فهو ال ينشـغل مبوسـيقى البيـت  يسنده العلم واملنطق؛

دون أن  نيال يقبــل معــ  مــن معــاين الطــائيفــ، هتفرســو  املعــ  ، وإمنــا يركــز كــل ذهنــه يف فهــماملــراد
عقـول القـوم جعـل فاملعـ  يف  الطـائيرب اضـطعنـدما و  وخالصـة جتاربـه،ذوقـه الفـين يعرضه علـى 

؛ ألن هــذا خطــأعــدن اآلمــدي ، تطــري قبلهــا أو معهــا أرواحهــمينتبــه إىل أن  هلــول احلــرب وملتطــري 
قابلهــا ممقابلــة  يــور العقــل لطيــور اجلهــل؛ ألن  قبــلاحلــرب تقصــد الــروح قبــل العقــل، كمــا مل ي

 . يور العلم
عليـه  سـار جديـدا يف عصـره صـوص منهجـا بطريقته هذه يف حتليـل الناآلمدي  أسسقد ل

يسـعى إليهـا النقـاد خطـة علميـة مقـررة  جتاهه حىت صار ذلك االبعدالذين جا وا كثري من النقاد 
نهي الفــين لنقــاد املــ وهــ همنهجــ ارصــو الــذين يرغبــون يف ســري نقــدهم وفــق  ريقــة علميــة ممنهجــة، 

  .العرب مجيعاً 
الفــين الــذي عــرب عنــه ابــن ســالم  الحســاسذلــك صــورة هبــذا االجتــاه ل مثـنـ إنــهف ومــن مث ن 

فكــأن اآلمــدي   » ،بــني دور النقــد و الناقــد يف عصــره زحــني مينــ بإيــاز (هـــ  835ت) اجلمحــي
وأنـه قـد آن األوان لتصـبح هلـذا  للنقـد،الناقد الذي اجتمعت له اآلالت الضـرورية  كان حيس أنه

 2«.شاصيته املميزة وحكمه الذي يوخذ بالتسليمالناقد 
شـعر الطـائيني إال بعـد أن مل يـدرس يف املوازنـة يف أنـه النقديـة  اآلمـديكما تظهر حنكة 

زاد عليهمــا بــأن جعــل هلمــا و ا لــع علــى كتــب النقــد والبالغــة وأدر  مفهومهــا للشــعر والبالغــة، 
ختيـار الكـالم، ووضـع األلفــا  او  ، وقـرب املأخــذ،يتحسـن التـأ » مفهومـا خاصـا، فالشـعر عنــده

ــــاد فيــــيف مواضــــعها ســــتعارات ه املســــتعمل يف مثلــــه وأن تكــــون اال، وأن يــــورد املعــــ  بــــاللفف املعت
له وغري منافرة ملعنـاه، فـإن الكـالم ال يكتسـي البهـان و الرونـق إال  استعريتوالتمثيالت الئقة مبا 
ألن الشـعر  ؛النثـراخلطيـب صـاحب و وهـذا أصـل مـا حيتـاج إليـه الشـاعر ...إذا كـان هبـذا الوصـف
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وإدرا  الغر  بألفا  سـهلة عذبـة مسـتعملة سـليمة  والبالغة إمنا هي إصابة املع  غه،أبلأجوده 
 1«.وال تنقص نقصا يقف دون الغاية احلاجة،الزائد على قدر  تبلغ اهلذرال  التكلف،من 

ســـعي اآلمـــدي إىل بيـــان مقومـــات عمـــود الشـــعر الـــيت اختـــذ منهـــا  قـــولهـــذا ال يعكـــس و
مــــن خــــالل بيانــــه للاصــــائص الفنيــــة يف  الطــــائيني موازنتــــه بــــنييف احــــتكم إليهــــا يــــة معــــايري نقد
نفسـه الـذي  أأن يقـع يف اخلطـخوفـه مـن تنظـري لعمـود الشـعر عن ال هعانتما قد يكون، و شعريهما

يف قواعــد فلســفية منطقيــة بــأن جعلــه يف تعريفــات و  وقــع فيــه قدامــة بــن جعفــر الــذي مجنــد النقــد
 .حالت دون الناقد وإبداع الشاعر

ودارس  قــق ال يقبــل شــيئا بغــري  ،رجــل منصــف »مبنهجــه هــذا أنــه كــد اآلمــدي أكمــا  
، ري بعضـها ورثهـا مـن بيئتـه النقديـةبـل حيـتكم يف نقـده إىل معـاي ،بنية وال يقدم حكما بغـري دليـل

بتدعها بتعامله مع النصوص الشعرية اليت عاجلها معاجلة نصية صـا  مـن خالهلـا ا خروبعضها اآل
وهـو فيمـا يبــدو مل يكـن يهـل شـيئا ال مــن  ؛تمسهــا مـن جـان بعـده مــن النقـادمفـاهيم كليـة ظـل ي

ن وم الفلسـفية املسـتحدثة، وإن تكـعلوم اللغـة العربيـة وآداهبـا التقليديـة فحسـب، بـل وال مـن العلـ
وعنده أن أسـاس كـل نقـد صـحيح هـو  ،لت أحكامه عن األدب والشعرلمل تبهره، وال ض العلوم
 2«.الذوق

ال  فـــي يف موازنتـــه تـــأثره بـــاران النقـــاد الـــذين ســـبقوه، فإمنـــا دعـــاه إىل دي إذا كـــان اآلمـــو 
عمل مشت  بني النقاد؛ ألن قـرانة النصـوص  ا هومنإو  ،أن النقد ال يقوم على الفرديةبيانه ذلك 

فنيــة ال ميكــن أن حيــيط هبــا ناقــد  قــيمالــنص الشــعري مــن  يكتنــزهومــا  ،ختتلــف مــن ناقــد إىل آخــر
القـار  نـه جعـل أبـاران النقـاد قبلـه و  تهاسـتعانتظهـر يف ودقـة منهجـه اآلمدي  واحد، بل إن ذكان

هــا قــار  يلإإشــارات دقيقــة قــد ينتبــه علــى  األديب ينطــويالــنص ألن  يشــار  يف العمليــة النقديــة؛
 .ها ناقديلإوال ينتبه  لى قدر من العلمع

عمـود م اتـز لا قـد، و  الـب الناعمـود الشـعرلتزم احملدث اعلى الشاعر  اآلمدي فر  لقد
عتمـــاد علـــى أصـــول اللياقـــة وعلـــى قـــانون تنـــاول القواعـــد القدميـــة مـــن ا » وهـــذا يعـــين أنـــه ،الـــذوق

يكثــر اللجــون منتهـى اجلــودة وعلــى مــا أشــبه هــذين مــن أصــول نقديــة قدميــة وجعلهــا مقياًســا كبــريًا 
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لـيت كانـت تقـف إليه عندما يد الناس خمالفني لـه يف ذوقـه، فإنـه قـد جتـاوز حـدود تلـك القواعـد ا
 1«.عند املوصفات الشكلية إىل صميم العملية الشعرية

عــن التــزام اآلمــدي  ال يقــل أ يــة يف نظــرفإنــه ة الناقــد بــالتزام عمــود الــذوق لبــامطأمــا  و
ا انتبـه إىل  الشاعر عمود الشعر؛ ألن الناقد لـو نظـر إىل إبـداع الشـاعر بعيـدا عـن عمـود الـذوق ملـ

 .فيها أبو متام وأمثاله من شعران البديعقع و ثري من األخطان اليت ك
علـى  اخطـر التـزام عمـود الـذوق الناقـد علـى اآلمدي فر  يف  ىرألكن النقد احلديث  و

بيــان يقتــل االســتعارة، و قــد عمــود الــذوق  اللجــون إىلو  ،النقــد؛ ألن االحتكــام إىل  ريقــة العــرب
 .هيف شعر  وصافاألبعأل الشاعر غرين  ذلك أن الشعر ال يتأثر إذا

أمحـد بـن : عبـاسال وأبـ رنجهـاخبعأل األخطـان الـيت اآلمدي  ردن  وحتت تأثري عمود الذوق
 العبــاس وأبــ هنكــر أمــا ومثــال ذلــك . يب متــامأل (هـــ 359 ت) القطربلــيعبيــد اهلل بــن  مــد عمــار 

 : قولهيف على أيب متام 
 2 ج ل سة   ر  ا  ص   ِمن ه   ال  الصن  ت  حت  ا     م  ، و  ا ِ األر   ن  مِ  ع  ذ  جِ  هِ ي  ادِ ه  

هـذا مـن بعيـد خطائـه أن شـبه عنـق  » :هلـو قلبيـت باخلطـأ يف ا خرنجقد  أبو العباسكان و 
تكــون جــذوًعا ي أو تشــبه  األرا ومــىت رأى عيــدان  " األرا جــذع مــن " :الفــرس باجلــذع، مث قــال

  »3هبا أعناق اخليل
ــــأن  اآلمــــديرأى  و ــــق الفــــرس  إنكــــاره علــــى أيب متــــام أن شــــبهيف أخطــــأ العبــــاس  اأب عن
يف إنكاره على أيب متام أن ه لكنه وافق، و أن تشبه مثل هذا التشبيه عادة العربمن ألن  ؛باجلذع

 ،ال تصــري جــذوعاأن هــذه العيــدان مهمــا امــتألت مــن  بيعــة تكــون عيــدان األرا  جــذوعا؛ ألن 
أعنــاق اخليــل ال ذا املعــ  غــري صــاحلة ملــا اســتعريت لــه، كمــا أن هلــومــن مث ن فــإن اللفظــة املســتعارة 

 .األرا  يف أي صفة من الصفات نعيدا ت  معتش
فيجليـه يف  يرى خطأ الشاعر يف املعايناآلمدي النفسية يف نقده عندما  ةظهر فطنتكما 
بـــل يعـــود إىل نفســـه يســـتجلي  » علـــى مـــا يرويـــه فحســـبيف ذلـــك ال يعتمـــد هـــو ، و حتليـــل دقيـــق
عر أو عــدم إصــابته فيمــا يــذكر مــن حقــائق فيتاــذها ســبيال للحكــم علــى إصــابة الشــا ،حقائقهــا

  4«.ستحق العجابتظهر اآلمدي فطنة صادقة ومعرفة بالنفوس نفسية، وهنا ي  
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 :أيب متام يف قوله خلطأ بيانهذلك ل امثو 
 1 بس ج ومِ  ود  د م وِعهِ أم ر ت  مج            ةق  ر  ، ح  دِ بالتلد   د  ل  ج  التن  ر  أم  

لتجلد بالتلدد، واحلرقة ل ةمر جعل احلرقة آ »:قولهبالطائي  يف مع  أطاخلاآلمدي  لعلن و 
و تذهب به، فأمـا أن يعلـه مـتددا فـإن هـذا مـن  ةاليت تكون معناها بالتلدد وتسقط التجلد ألبت

أيضـــا فـــأي لفـــف أســـاف مـــن أن يعـــل احلرقـــة آمـــرة، و إمنـــا و أمحـــق املعـــاين وأوالهـــا بااِلســـتعالة، 
 2«.ة أو حنو هذا، و أما األمر فليس هذا موضعهبثة أو جالالعادة يف مثل هذا أن تكون باع

وموقــف اآلمــدي مــن أخطــان أيب متــام يشــري إىل فطنتــه ومعرفتــه بــالنفوس، فهــو يــرفأل أن 
 للتجلـد، تكون احلرقة آمرة كما يف مع  الطائي؛ ألن ذلك خمالف للعادة اليت جتعل احلرقة جالبة

كثــري مــن النصــوص علــى  تعليقــه  واملعرفــة بــالنفوس يفالصــادقة ال حيــافف علــى هــذه الفطنــة  هلكنــو 
إىل  ىإ ـالق أحكـام مبتسـرة ال ترقـحـد اِنفعـاال حـاًدا يصـل بـه إىل خاصة عندما ينفعـل  الشعرية

  : قول البحتيومثال ذلك انفعاله وإعجابه ب .الذي مثنله مستوى النقد املنهجي
   ر  م  لع     

 3 دِ اج  ي تو  ى ذِ ل  ًدا ع  ج  و   ت  ج  ين ه   د  ق  ل         دِ ث  أر   انِ ر  ح  صن  م  و   يـ  اين غ  امل
 دِ د  ــفـ  رِ  و ي  و  نـ   ني   ا بـ  ه  نـ  مِ  د  دن ر  تـ       الً ازِ ن  م   احِ ـ  يللر   ت  ح  أض   لاز ن  م      
 دِ ــعأس  : ت  ال  ا ق  م  ا و  يه  ه فِ ع  امِ د  م        ت  ل  لن الهلا فته  يب أ   احِ ص   ت  شج      

و هـذا لعمـري صـاحب حسـن  الصـحبة، ولعلـه كـان  » :هلئو قعلى البيت باآلمدي علق 
  4«.، فلما وقف على الديار تذكر أحبابه فبكىهوىله شجن و 
عـن مسـار منهجـه النقـدي أحيانـا  ـرج اآلمـدي  كـانضـبط  نهذا ااِلنفعال غـري املثل و مب
النقـاد بعـأل جعـل والنظـرة السـريعة، وهـو مـا اخلا فة  اخلا رةإىل تعليقات ال تتجاوز الذي رمسه 

باألحكـام النقديـة الـيت وردت  عصـفتأن  تدكايتهمونه بالتعصب للبحتي، وهي هتمة خطرية  
صـدر تلـك بصـدد اهـو و أن يضـبط نفسـه كناقـد موضـوعي اآلمـدي  ، وكان من واجب ةوازنيف امل

، خاصــة أنــه تفطــن بدايــة موازنتــه إىل ضــرورة االنتبــاه إىل اآلران الــيت تــدفع هاألحكــام حلظــة اِنفعالــ
أشعر إال د ر ن  هلذه التهمـة  طائينيال ، وما إصراره على عدم القرار أي  التعصبلناس إىل اهتامه با

باســتثنان  مــد منــدور الــذي رأى أن دفــع هتمــة  أو قــال هبــا الــيت مل يفلتهــا دارس إال وأشــار إليهــا
ــــه  ويف ذوقــــه األديب فـ   » تــــهنظــــر يف ثقافيأن باحــــث الحيتــــاج مــــن أمــــر  التعصــــب عــــن اآلمــــدي ا م 
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وذوق أديب،  معلومـات،: نقد يقوم على أمـرين مصدرا أحكامه، وذلك ملا هو واضح من أن كل
أن نعـــرف نوعهـــا، وأمـــا الـــذوق فهـــذه مســـألة شـــاقة، وهـــذا مـــا فعلــــه فأمـــا املعلومـــات فنســـتطيع 

   1«.اآلمدي على حنو يستحق كل إعجابه
 :اآلمديفي نقد  وح العلميةر  ال

ــِط احملاســن،  التعصــب يعــين بيــانإذا كــان  أو تقــدم شــاعر علــى أخــر دون املســاو  وغ م 
اآلمـــدي أليب متـــام بالبـــداع واالخـــتاع  شـــهدإذ  ،خلـــت مـــن مثـــل هـــذا املوازنـــةفـــإن وجـــه حـــق، 

أصــحاب  مــن ةصــفووجــدت أهــل الن » :بقولــه خاصــاً يف فضــله،فــرد لــه بابًــا أو  ،وبلطيــف املعــاين
يـدفعون أبـا متـام عـن لطيـف املعـاين ودقيقهـا،  البحتي، ومن يقدم مطبوع الشعر دون متكلفه ال

إنــه وإن ِاختــل يف بعـأل مــا يــورده منهــا فــإن : ويقولــون والبـداع والغــراب فيهــا، واالســتنبا  هلـا،
وإذا كـان هـذا ...الذي يوجد فيها من النادر املستحسـن أكثـر ممـا يوجـد مـن السنـايف املسـتذل

 2«.املعاينوهو لطيف   لبتهم،و  انهكذا فقد سلموا له الشين الذي هو ضالة الشعر 
دفع تـوكثرة النادر املستحسـن يف شـعره شهادة اآلمدي أليب متام بالفضل وجودة املعاين و 

الــذي  النقــاد هــم، بــل إنــه مــن أيف موازنتــه بــني الطــائيني تشــكيك يف مصــداقيتهلللــة و عنــه أي  ا
ت النقدية الـيت سـبقته وتناولـت موضـوع املولفا تنكا  وضوعية يف املوازنة بني الطائيني، إذحتر وا امل

ــــيت دارت حــــول أيب متــــام والبحــــتي اخلصــــومة  ألحــــد  تتعصــــبخرجــــت عــــن املوضــــوعية و قــــد ال
 .الشاعرين

الوقـوف موفقـا  ايـًدا ال مييـل بـه اهلـوى إىل أحـد  ته اول هو ة اآلمديموضوعيوما يوكد 
ينـــاقش شـــعر كـــل  وهـــة؛ فاعتمـــاده علـــى مـــنهي علمــي دقيـــق جتلـــت فيـــه روحـــه العلميــو الشــاعرين 

مدعومــة باحلجــة والــدليل، و يشــرح وحيلــل املعــاين وميثــل هلــا مــن الشــعر منهمــا مناقشــة موضــوعية 
تبــع مــا نســب إىل كــل منهمــا تكــان عليــه  وقبــل أن يقــول يف شــعر أحــد مــن الشــاعرين، »القــدم 
 متـام لي حقـق لها فرجع إىل نسخ ديـوان أيبئاإىل ق ها، فتنبه لتحقيق نصوصه ليتأكد من نسبخطأ

يصــحح  نأمــن شــعر البحــتي، وبعــد  ةاألبيــات الــيت ألفــت عليــه، وكــذلك رجــع إىل نســخ قريبــ
النصــــوص و يوثقهــــا كــــي ال ينســــب اخلطــــأ أو الجــــادة إىل أحــــد ا، وهــــو منهــــا بــــران يلجــــأ إىل 

                                                 

 .558 - 555، ص جي عند العرب، النقد المنهمحمد مندور - 1

 .287، ص  5الموازنة، ج - 2



 اآلمدي بداية النقد المنهجي عند العرب: المبحث الثاني: الفصل األول

 
92 

 تفضـيله وعيـب يف حججهمو املوازنة، وحياول يف موازنته أن يعر  مذهب أصحاب كل شاعر، 
 1«.ريهختاآلخر و 

 ه علــىداعتمــاعــن طريقــة علميــة ب الشــعرية لنصــوصلاآلمــدي حتقيــق فكــرة  كشــفكمــا ت
ين، فهــو يرجـــع إىل النســـخ روح علميـــة عادلــة يف دراســـة هــذين الشـــاعر أنــه ذو املصــادر األصـــلية 

يتأكــد مــن صــحة الشــعر الــذي بــني يديــه حــىت ال يرمــي الشــاعر مبــا و  ،ميعــن فيهــا النظــرو  القدميــة
مــا الح لــه حضــريا فميلــك ملكــة ناقــدة ال تقبــل الشــعر عــن نظــر؛  » ا يعــين أنــهذهــو  ،لــيس فيــه

وهو قبل أن يدرس مسألة يمع املولفات اليت كتبت قبله يف املوضـوع و  ،يرفأل نسبته إىل البدو
   2«.يدرسها ويناقش الرأي

بتحقيقـــه  ألنـــه ؛نقديـــة جديـــدة ا، وأرســـى قيمـــكـــون قـــد جتـــاوز نقـــاد عصـــرهخل لنـــة يوهبـــذه ا
كان الر وناة ينتحلون   فقد ،دارت عليها حركة النقد يتالنتحال الايكون قد انتبه لقضية لنصوص ل

يف هذا متأثر بعلمان احلديث الـذين ال يقبلـون حـديثا  هو، و ضعهاوحيرفون الكلم عن مو  األشعار
 .والتعديلرح اجلدون 

، ايــة موازنتــهيف بد بطريقــة حواريــة جدليــةجــي أصــحاب كــل شـاعر حل اآلمــدي ر أمـا عــ
وقـد كـان ذا قـدرة علـى  ،املماحكـةقـوة عارضـته يف اجلـدل، وقدرتـه علـى  »علـى ذلـك يـدل فإمنا 

حملتملـــة فيــه، ولكنـــه إذا الوجــوه ا التاــريي اِتضـــحت يف معاجلتــه لقـــرانة الشــعر واســـتنبا التأويــل و 
ى مـا ا، ومسـنتعدى هذه القرانة الدقيقة نبا ذوقه عن ضروب العمق، وخاصة إذا كان عمقـا معنويـ

بــه أبــو متــام أحيانــا مــن شــعر فلســفة هربــا مــن تســميته بالشــعر وهــو خملــص يف هــذا لذوقــه  يــين
مــــــــــــــا يثــــــــــــــري و          3«.عنه يكاد ال حييد

 و كــل الــذرائع الــيت ميكــن هلــا أن تنــال مــن أحكامــه النقديــة،أنــه يســد    اآلمــدياالنتبــاه يف موازنــة 
جـدليا ويفتعـل حـوارا  ،املقابـلالـرأي  وذكر الرأي يف علمية،بطريقة أشعار الطائيني ذلك بتحليله 

 عارضـايناقشـه ة و ِعد  املع  على وجوه  قلبيو ، ونظريته نهيه دائما إىل نتيجة حتمية ختدم آرانهي  
ــــأويالت الــــيت ميكــــن للقــــار  أن يتأوهلــــا للمعــــ  ــــه  .كــــل الت اســــتفاد أيضــــا مــــن ويظهــــر أيضــــا أن

مـنهي  » الـدليل املرشـد للوصـول إىل إيـاد هـاِاختـذ منو عصـره الدراسات القرآنية اليت نضجت يف 
نقدي متكامل متثل يف حتقيق النصوص وصحة نسبتها إىل قائلها وال الع على كل الدراسـات 
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الســـابقة الـــيت تناولـــت موضـــوع دراســـته مـــن قريـــب أو بعيـــد، ونقـــد النصـــوص الشـــعرية نقـــًد لغويـــا 
جـان يف اآليـات القرآنيـة، ومبـا قيـل مـن كـالم العـرب يف  ومعنويا ومقارنة كل مالحظاته اجلزئيـة مبـا

مـدعما و  ،العصر اجلاهلي حىت يكون كالمه علميـا معلـال بالقاعـدة اللغويـة و النحويـة و البالغيـة
ترعرعـت يف ظـل والعا فة املميزة الـيت منـت و  بالذاكرة النقدية التذوقية العامة من الدربة واملمارسة

 1«.وعلومه الزاخرة القرآن
 : أيب متام لو ق يف البكان على الديارموضوع يف  آلمديا ما ناقشذلك ومن أمثلة 
 اه  حِ نائِ م   ِمن   يِن ي  ع  إالن و   بِ ك   الرن ا    يف هب   ملن أ أمل ى من  و  اهل   ل  جِ أ   ار  د  

2 
ألن  ؛وهـذا لفـف  ـال عـن وجهـه » :هقولـيت ببالمع  على  قلن علبيان اخلطأ يف املع  و 

، فكيـــف يـــوز أن يكـــون عينـــه منائحهـــا إذا مل يلـــم هبـــا ي وإمنـــا وجـــه إيـــابو حتقيـــق  نـــاهه "إال"
من منائحها، أو أجل اهلوى عن أن  دار أجل اهلوى عن أن أمل هبا إال وعيين" :الكالم أن يقول

  3«".منائحهاأمل هبا وليس عني من 
 نلمـان اللغـة الـذين ععة حبتة ورثها لغويمن نظرة اآلمدي يف نقده لشعر الطائيني  نطلقا

وإن كانـــــت  يرفضـــــون أي جتـــــاوز للعـــــرف اللغـــــوي القـــــائم؛ فاألمنـــــا  التعبرييـــــة التقليديـــــة املتوارثـــــة
قـان، ولـو باالسـتمرار والو  انإتباع حسن يضـمن للغـة النقـ هارأى فيالقدم ن الناقد أ إال مستهلكة

 لــك، فــإن ذجديــد أو ســعى إىل إقامــة عــرف لغــوي  ريقــة القــدمان يف التعبــري لــىعالشــاعر خــرج 
الـرافأل لـبعأل فهـم موقـف اآلمـدي ي   ومـن مثن  ،اوجـب التصـدي هلـيهـدد اللغـة  ةاخلروج ي عد  بدع
 .الشعر القدمر افتعر  هلجوم أنصحاول أن يدد يف اللغة الذي أشعار أيب متام 

ين فـــمنـــوذج النقـــدي الـــذي يقـــوم علـــى مـــزج بـــني الـــذوق الم األقـــدرغبـــة اآلمـــدي يف تإن 
 :او ــ اهلجــري يف أوائــل القــرن الرابــع ارين نقــديني ظهــر ثــتصــدى بالتعقيــب ألهــم أعلتــه يوالعلــم ج

يكــن ومل  ،(هـــ 230ت)لقدامــة بــن جعفــر الشــعرو نقــد  ،(هـــ 388ت )ألبــن  با بــا الشــعرعيــار 
أن  مـن الضـروري لـيسرأى أنـه فـ ؛اننــن بل كان ناقًد ب ،حسبأخطان من سبقوه و ناقش اآلمدي ي
وإمنـا يكفـي أن يكـون صـادرًا  » بالكـذبالشـاعر  ن الواقـع لكـي ال يـتهم عا الشعر صادرً يكون 

فـاملع   ،صـحة املعـ [  يرددهـا كثـريًاكان بالعبارة اليت   ]ملقصود العل هذا هو و عن واقع نفسي، 
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يصح إذا استجابت له الـنفس أو أمكنهـا االسـتجابة لـه عنـدما تتهيـأ لـذلك، وهـو يصـح حـىت و 
 1«.لو كان جمرد ِاحتمال أو إمكان

املنهي الـذي اختـاره ابـن  با بـا  تهالفخميعين ال رفأل اآلمدي مطالبة الشاعر بالصدق و 
وافقـــه يف مـــا ميكـــن أن يســـمى ينـــه إبـــل ، دد  ريقـــة العـــرب يف التشـــبيهحيـــيف عيـــار الشـــعر الـــذي 

ه دأجـو فـإن اآلمـدي يـرى أن  ن أجـود الشـعر أكذبـه،إ: قـد قـالواالـر وناة كان  إذابالصدق الفين، و 
التقت جهـود ناقـدين كبـريين علـى ضـرورة مقاربـة ف » باالستعارة تهعنايد على ذلك يز وي ،أصدقه

 2«.احلقيقة أو ما مساه ابن  با با الصدق يف التشبيه
أثـاروا مـن الناحيـة النظريـة عـدًدا ال بـأس قـد  آلمـديمـن النقـاد السـابقني لكثـري كان    ذاوإ
واللفـف واملعـ ، ، والصـنعةكـالتكلف والطبـع : والبالغـة اهلامـة ذات الصـلة بالنقـد قضـايابه مـن ال

يف تعريفـات أو  خلصـهاو  خا  فيها النقـد القـدم كثـريا اليت قضاياغريها من ال أو البديع شعر أو
 ]جـان دور التطبيـق والتحليـل  حـىت » ا مـن األذهـانقرهب  الذي ي   يعوزها املثال التطبيقي حتديدات

مث يـــدرس مـــا فيـــه مـــن  ،الـــذي يضـــع فيـــه الـــنص الشـــعري أمامـــه فيتأملـــه و حيســـه[  مـــع اآلمـــدي
خصائص، ويكشف عما فيه من معان أو قيم، مستعينا مبا يستعني به النقد العملي من وسـائل 

 3«.واخلربة، والثقافة واملقارنة دورًا إيابيا ومنهجيايلعب فيها الذوق 
  :عند اآلمدي يالتطبيق النقد

كبـــري مـــن   رقـــدب الناقـــدعلـــى ضـــرورة أن يتمتنـــع اآلمـــدي يف موازنـــة التطبيقـــي النقـــد  قـــومي
، النظريـة بالقاعدةالتطبيقي  العلم حىت يتمكن من ربط املثالالنقدية املستندة إىل الفطنة واملعرفة 

 ظهــر ذلــك جليــا يف تعليــليألشــعار وتصــنيفها، و ا قــدرة فائقــة علــى حفــفعلــى قــوم كــذلك ي و
أبـو متـام مـن شتهر بـه اما  فقد أدر  العالقة بني ؛لكثرة التشابه والسرقة يف شعر أيب متام اآلمدي

توظيفهـــا يف شـــعره، بأشـــعار هـــوالن و  رهتـــأثوبـــني  ر القـــدمان،احلفـــف ألشـــعاو  االختيـــارال ـــالع و 
إىل هـذه فيهـا قدمـة أشـار مبم قـدن و اخـتع مـن معـان و صـور،  د أولـنا فيما أخـذ أو و  نة هباالستعاو 

، شــعرللذاكرتــه  متــام علــى شــعر القــدمان، ومــدى مــا ِاختــزن أيبالعالقــة وأبــان عــن مــدى ا ــالع 
  .هلذا احملصولحسن استغالله و 
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ـملـوال ثقافتـه الواسـعة وحفظـه كتشف سرقات الطائيني يما كان اآلمدي لو  هائـل مـن  ِلك 
الـــيت أوردهـــا يف موازنتــه إمنـــا أراد أن يثبـــت هبـــا شـــيئني خمتلفـــني،  أيب متـــامفكـــل اختيـــارات  الشــعر،

شـعار غـريه ألحفظـه  منالكبري الذي مجعه ي وأن خمزونه الشعر  ،أحد ا أن أبا متام شاعر صنعة
ع الشــاعر دون أحــد أدوات صــنعته، وثانيهمــا أن هــذا املاـزون الشــعري قــد يــنعكس يف إبــدا يعـد 

  .قبلهالنقاد هبا  همع بعأل السرقات اليت آخذه يربر تسا ل قصد منه،
علــى ا ــالع واســـع  كــانبـــل   ،علـــى الــتاث الشــعري فحســباآلمــدي قافــة ثتقتصــر  ومل

والــيت هلــا عالقــة باملمارســة النقديــة خاصــة الفلســفة  ،الفنــون الــيت نشــطت يف عصــرهشـىت العلــوم و ب
قــد ســكنت رحيــه بعــد ابــن  الــذوق كــانو  ،النقــد العــريب بصــورة مباشــرة اليونانيــة الــيت تــدخلت يف

النقـــد صـــناعة  أن ، ورأواالفلســـفية بـــروح الفكـــرةاملتشـــبعني ســـالم، فقـــام فريـــق مـــن النقـــاد العلمـــان 
النقـد حببسـه يف  واوأن يم ـد ،على الذوق الفين يقضواأن  واوكاد ختضع للعلم واملنطق والفلسفة،

هـــذا التيـــار  اآلمـــدي ضـــدوقـــد وقـــف  ،حتـــول دون الناقـــد وإبـــداع الشـــاعر ةقواعـــد وقـــوانني منطقيـــ
 ."د الشــعرقــتبيــني غلــط قدامــه بــن جعفــر يف ن : "هيف كتابــ النقــدعنــدما نــدد بالعقليــة العلميــة يف 

وعلـى تسـفيه   »يف فهم األدب ذوق الفين على ضرورة تدعيم مكانة ال ةنه لغلط قدامابييف أحل و 
بـد ، كمـا الوالعلمان، وعلى أن النقد صناعة ال بد فيها مـن  بـع و قرحيـة كثري مما جان به النقاد

لــألدب نفســه مــن  بــع وقرحيــة، والبــد هلــذا الطبــع مــن خــربة و ــول معانــاة، وأن هــوالن العلمــان 
، وا ون حني يريدون أن  وضوا النقد مبا عندهم من العلم و رق التفكـري، وأهنـم يضـن ون بـا ال

غوامضـــه بتقســـيمات املنطـــق، ومجـــل مـــن  بتغـــون أن يعرفـــوا أســـرار النقـــد ويرمــون عســـريًا، حـــني يو 
 1«.احلرام وصور من اللغةاجلدال وأبواب من احلالل و و الكالم 

الــــيت خــــالف فيهــــا أبــــو متــــام  ريقــــة األوائــــل خاصــــة  فنيــــةالصــــور الاآلمــــدي  رفــــألكمــــا 
شعار القـدامى، وهـو يف شت  فيها شرو ا كان قد استنبطها من قرانته وفهمه ألااالستعارة اليت 

ط أدق الشـارات الفنيـة يف النصـوص الشـعرية الـيت يتعامـل تلقن يمدرب فين  على ذوق عتمدهذا ي
بــني  لفــروق الــيت تكــون بــني أســلوب وآخــر، أوا مبيـ ًنــا ، و مــا توصــل إليــه مــن نتــائيمعلــالمعهــا 
تحليليـة ال تهعلـى دراسـ، و هذوقـ  عليـهرّبن لـى مـا عًدا يف بيان هذه املفارقات نمستو ، أخرىو صورة 

النقـدي للوهلـة األوىل عنـد قرانتـه  هظهـر حكمـيوبـذلك ال ، وضوعية ملا يكون أمامه من مناذجامل
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، مث التعليـق ، والتحليـل الـوايف للمعـايناملتفحصـة قـرانةو الالطويل، إمنا يأيت بعد التأمل  وصللنص
 .عليها

 : أيب متام  قولومثال ذلك  
 ل  ق  ثـ  ِه أ  ـي  ب أي  عِ رنا أ  ر  د ه  كن ف  ل         ه  ر  ط  ش   ر  ه  الدن  ل  مح    و  ا ل  م   ت  ل  من حت  

1 
جعلـه مفكـرًا و فجعـل للـدهر عقـال،  »: بقولـهعليـه علنق و  البيت اخلطأ يفاآلمدي وبنين 

هو أبعـد مـن الصـواب مـن هـذه ااِلسـتعارة، وكـان األشـبه واألليـق  ما شينو  ،يف أي العبأين أثقل
لتضعضـع، أو الهنـدن، أو ألمــن : أن يقـول ،حتملـت مـا لـو مح ـ ل الـدهر شـطره: قـال ا ملـهبـذا املعـ 

 ىوإمنـا رأ ،و هـذا املعـ  ممـا يعتمـده أهـل املعـاين يف البالغـة و الفـرا و حن نوازله،النناس صروف 
 ســتعارات متفرقــة مــن أشــعار القــدمان كمــا عرفتــك ال تنتهــي يفأشــيان يســري مــن بعيــد االأبــو متــام 
اســتكثر و و الغــراب بــإيراد أمثاهلــا، فاحتطــب،  املنزلــة، فاحتــذاها وأحــب البــداعهــذه البعــد إىل 

 2«.منها
ــ "ســتعارة املفظــة لالأنــه رأى يف يرجــع إىل  أيب متــامســتعارة الاآلمــدي ن اســتهجا و  "رفكن

، نه دن أو أِمــنـــ  تضعضــع أو اِ : وهــي قــتح اللفظــة املســتعارة املناســبةاغــري مناســبة ملــا اســتعريت لــه، و 
، أي التفتــيشو مـن أولئــك النقـاد الــذين يـوثرون الطبــع علـى التكلــف، والقرحيـة علــى البحـث  فهـو

طبع أذواق السـواد األعظـم مـن نقـاد ت من األفكار تظلاليت  ذه الفكرةهو  تفضيل شعر األوائل؛
مـن نطلـق ت والـيتالنقدية لعمود الشـعر  املرجعية يف فكرهم النقديمثنل  ؛ ألن الشعر القدمعصره

ذلك حتول الشاعر احملدث إىل جمرد  ا   أو مقلد ألساليب ب، و السابق على الالحقفكرة فضل 
 الـذي جـان بعـدهم شاعرللسس الفنية اليت ال يوز وضعوا األ، و هممعانييف  وااألوائل الذين تفوق

 .و أنصار القدم شعرهجوم محاة عمود ال ىلإ هضعر  ت  بدعة  إىل إبداعهأن حييد عنها وإال حتول 
ذوقـــه الـــذي نـــاقأل أنـــه  يعـــين ال بالفضـــل و براعـــة االخـــتاع أليب متـــام اآلمـــديشــهادة  و

 إىلمييـل وهـو هبـذا  ،االنسـجامو  ،والسالسة ،قةالر   و ،تميز بالعذوبةالذي ي يفضل الشعر املطبوع
د نظريــة عمــود مــن قيــو  عنــدما يتحــرر هلكنــ و .ه الفــينمتعــة ذوقــ لــه ألنــه حيقــق ؛البحــتيتفضــيل 

: حسًنا، فقـد ردن رأي مـن قـال إنصافايف غري موضوع  » ه، فإنه ينصفالشعر وينقد شعر أيب متام
إن أبا متام ليس له من املعاين اليت ابتدعها و اختعها غري ثالثة، ونـاقش الـذين أسـرفوا يف ختـريي 

فضـل املعـاين الـيت هـي  مث هـو يـومن بـأن لـه علـى البحـتي ،سرقاته، و رفأل بعـأل مـا اِنتهـوا إليـه
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و يقرر أن أبـا متـام كـان يتقـدم أكثـر  ،ضالة الشعران، و اليت فضلوا هبا ِامرأ القيس على اجلاهليني
 1«. بعهه جرى على أن ولالشعران املتأخرين 

مـذهب شـعر الطبـع و  :فضلي  غيان الذوق الذييشري إىل يف موازنته  اآلمدي ظلكما 
 حســـانالبيب متـــام ألالشـــهادة ذلـــك مل يصـــرفه عـــن  إال أن   هيف عصـــر شـــعر البـــديع علـــى األوائـــل 

عون وأهـل البالغـة ال و واملطب» :هقولإعجاب بعأل املطبوعني والبالغيني بأشعاره ببيان اجلودة و و 
ا يكـــون الفضـــل ، وإمنـــالغـــراق يف الوصـــفو  يكـــون الفضـــل عنـــدهم مـــن جهـــة ِاستقصـــان املعـــاين

وقـرب املـأتى،  ك،ب  السنـمـع جـودة  تفعـل،ا كانـت األوائـل كمـ  منهـا،وأخذ العفو  ،بالملام باملعاين
 2«.إليه أذهبو و القول يف هذا قوهلم، 

واأللفـا   املعـاينأخطـان يف يه أبو متام من وقع فما ختريي من مينع اآلمدي  لكن هذا ملو 
وهــو يفعــل ذلــك بــروح  »بنفســه  ســوان يف مــا ِاســتارجه غــريه مــن العلمــان أو مــا ِاســتارجه هــو

على الشاعر كل ما ِاحتمـل التأويـل و دخـل حتـت ازـاز  ا عيبمم ربنا أنه قد أسقط  إذمنصفة 
و الحــت لــه أدىن علــة، و هــو يستقصــي ااِلحتجــاج لعلمــه بكثــرة مــن ال يــوز اخلطــأ أو العيــب 

فهــو إذن ال يريــد أن يــت  ألحــد . ويــورد الشــبه والتمويــه، و يوقــع لــه التأويــل البعيــدعلــى الشــاعر 
هتامه بأنه يعيب بغري دليل حيرص على أن يقطع على املتعصبني أليب متام سـبيل التأويـل سبيال الِ 

وهو يف ذلك  ق فما يوز أن يدفعنا التعصب إىل تربيـر  .البا لةه ب  ش  لالبعيد والتمويه والتماس ل
ال مـا و ال يقبـل إ فهـو يـرد مـا أمـاله التعصـب...النقـدو إال فسد  للقبيحاألوجه  لح  متاملعيب و 

 3«.يراه مصيًبا فيه غري مكتف بقبوله بل يورد احلجي و ميعن النظر ويستقصي املناقشة
إىل الــدليل  فيهــا ســتنداموضــوعية  كانــتاآلمــدي إىل شــعر أيب متــام   ةنظــر يعــين أن وهــذا 

، ومثــال للطــائي بكثــرة املعارضــني ه، لعلمــااِلحتجــاج يف مجيــع ذلــك ى، مث استقصــاحلجــةوإقامــة 
 :خطأ أيب متام يف قوله ذلك مناقشته

ا       و ك  ل  اجل ِميع ل    ل   يد  اا   ش  ذ  ى ر ز ِئي بِ ل  ف ى ع  ق د  ع ف و ت  محِ   4 ِهيد 
أراد وكفـى بأنـه مضـى محيـدا شـاهدا علـى أين ر زئـت، »  :البيـت بقولـهمع  على  قلو ع

ا من الطلل قـد وكفى برزئي شاهدا على أنه مضى محيدا؛ ألن محيد :وكان وجه الكالم أن يقول
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مضـــى، ولـــيس بشـــاهد وال معلـــوم، و ر ز  ه مبـــا يظهـــر مـــن تفجعـــه مشـــاهد معلـــوم؛ ف ـــألن  يكـــون 
 .احلاضر شاهدا على الغائب أوىل من أن يكون الغائب شاهدا على احلاضر

 .هذا إمنا جان به على القلب: فإن قيل
لعرب على السهو، واملتأخر املتأخر ال يرخص له يف القلب؛ ألن القلب إمنا جان يف كالم ا: قيل

 1«.فيه إمنا حيتذي على أمثلتهم، ويقتدي هبم، وليس ينبغي له أن يتبعهم فيما سهوا
، ويثــري كــل االحتمــاالت املعــ  علــى وجـوهاآلمــدي يف تعليقــه علــى البيـت يقلــب  ىمضـو 

ا مفتتحـــا كالمـــه بـــاملع  الـــذي الح لـــه، وموضـــح ،البيـــتمعـــ  الـــيت ميكـــن أن يلجـــأ إليهـــا دارس 
أو  مـــن الشـــعر القـــدم أو القـــرآن الكـــرم ةومـــدعما كالمـــه بأمثلـــ ،اخلطـــأ، ومستقصـــيا االحتجـــاج

 ،رفأل التخـيص للشـعران املتـأخرين أن يـأتوا بالقلـب يف كالمهـم املنظـومهو يف، احلديث الشريف
ـــال دون  يف كالمهـــم  كالمهـــم، وإمنـــا وقـــعيفمل يقصـــدوا القلـــب وحجتـــه يف ذلـــك أن األوائـــل  غ ف 

د، ، موجـود إن احلذف يف القرآن الكرم: ، وإن قيلأو احتذانه وما كان سهوا اليوز تقليده عم 
    .أو النسيانعن السهو علوا كبريا تعاىل  - -بطل االحتجاج هبذا؛ ألنه كالم اهلل 

 نقــدا تطبيقيــانقــد شــعره ييتنــاول دراســة الشــاعر و  منهجــي ناقــدأنــه اآلمــدي كــد أذا هبــو 
معرفتـــه بأســـاليب العـــرب و  صـــول وافـــر مـــن الثـــروة اللغويـــة و الشـــعرية،  »توظيـــف  علـــى اعتمـــدم

واســتادام اهتا للكلمــة، كمــا هــد أن هــذه املعرفــة الواســعة قــد أســعفت الناقــد وأعانتــه علــى تربيــر 
تكـــاد أن إليـــه مســـألة  دانو االســـت ،هئلرجـــوع إىل الشـــعر القـــدم و اســـتفتاأحكامـــه وتـــدعيمها، وا
        2«.هتكون شائعة يف نقد

 احشـد تكتنـز املوازنـةجعل و  ،النقدية هدعم تطبيقاتيللشعر القدم ااآلمدي  ِاستفىتلقد و  
قالـــه أبــو متـــام  امبــ ييكتفـــ، فمـــن أجــل االستشـــهاد للمعــ  الواحــد ال مــن األمثلـــة الشــعرية هــائال

أو  ،قــــالوا يف املعــــ  نفســــه يستقصــــي أقــــواال لشــــعرانوالبحــــتي يف املعــــ  اجلزئــــي، بــــل كثــــريًا مــــا 
 .أو احلديث الشريف الكرم يستشهد بالقرآن

أبـو  ىرأو »  :هقولـ يف من قبيح التجنـيس يف شـعر أيب متـام موقفهذلك ما جان يف ثال مو 
حنــو و هــو مــا ِاشــتق بعضــه مــن بعــأل،  األوائــلمتــام أيضــا ازــانس مــن األلفــا  متفرقــا يف أشــعار 

 :قول ِامر  القيس
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 1 اــا تلبنس  م   هِ ائِ د   ن   مِ يِن بس  ل  يـ  لِ        هِ ضِ ِد أر  ع  بـ   ن  مِ  اح  الطمن  ح  م      د  ق  ل      
 : رـوقول جري
 2 ابس  ح   ري  ن اخل  وًسا ع  ب       ال  از  م  و       ىد  النن  نِ ع   ال  ق  ع   والً ق  ع  م   ال  ا ز  م  ف      

 : وقول الفرزدق
 3 بِ اصِ ح  و   اف  س   كل    ن  مِ  ه  ع  و س  أو         ه  اب  ح  س   نه  ع   اهلل   فن أخ   فاف  خِ و      

وكأن قول هذين الشاعرين يف جتنيس ما جنساه مـن هـذه األلفـا  وحاجتهمـا إليـه يشـبه 
  س   م  ل  هلا، وأس  اهلل    ر  ف  ار غ  ف  ِت اهلل، وغ  ص  ع   ع ص ينة  ":--قول النيب

ده ا تعمن حنو هذا مم  و  "ا اهلله  امل
 4«.الشعران

موضــوعيا يقــوم علــى املوازنــة بــني  نقــًدا ئينياطــلاآلمــدي نقــد ا أنتظهــر أ يــة املوازنــة يف و 
، دون امـا عامــةكأح »هـو ال حيكــم فذهب، يف املــخمتلفـني  و، النــوع األديب يفعملـني متشـاهبني 

الشاهد، فميزان العـدل الـذي يرتضـيه هـو املسـاواة، و  دون التقييد بالنص أو نظر أو دون حتديد،
ت نظــرة حتليليــة مقارنــة، بــل ال تــزال النظــرة ولكــن مــع ذلــك نالحــف أن نظرتــه إىل القصــيدة ليســ

، الــيت تــوه ِاهتمامهــا للــوزن و إعــراب القافيــة، و املعــاين اجلزئيــة املنثــورة يف أبيــات اجلزئيــة الشــكلية
بـا  الـذي يـربط تلـك املعـاين ويسـلكها يف مع  دون النظر إىل املع  العـام، أو الر  مع   القصيدة

 5«.تلك القصيدة
موازنتــــه بــــني شــــاعرين خمتلفــــني يف اآلمــــدي علــــى ا خــــذو قــــد آالدارســــني كـــان بعــــأل إذا  و 

ال تتجـــاوز احلكـــم  جزئيـــة شـــكليةإىل النصـــوص الشــعرية نظـــرة نظرتـــه علـــى  واملــذهب والطريقـــة، 
وقعــت بــني أنصـــار ا يف قــد الطــائيني بــني أن اخلصـــومة فــإهنم مل ينتبهــوا إىل  ،علــى البيــت املفــرد

ههــا وضــع هــذه اخلصــومة حتــت منظــار النقــد ووجن أنــه  وه هــقــام بــمــا أن عصــر ســابق لآلمــدي، و 
 .التعصب وسون التقديرالتوجيه الصحيح بعيدا عن 
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وفـــق خطـــوات دقيقـــة  منهجـــهبـــ  اآلمـــدي  ح مـــن ترتيـــب املواضـــيع يف املوازنـــة أنِضـــتن يو 
مـــذاهب النقـــاد يف  »أوال  عـــر ، إذ يجهـــات خمتلفـــةو حـــاول مـــن خالهلـــا تنـــاول املوضـــوع مـــن 

قـــول أنصـــار كـــل واحـــد منهمـــا خاصـــة، و يســـتعر  مـــا قيـــل مـــن  اســـن بوااِلهتمـــام  الشـــاعرين
 ،بطريقتــهمث يأخــذ يف املوازنــة  ،لكــل منهمــا، كمــا يســتعر  مــا قيــل مــن أصــول نقديــة مســاو و 

همـا و ينتهـي إىل  اسـنهما، و ذكـر مطلوبيهمـا يف سـرقة نفيذكر أنه سيبدأ بتناول مساو  كل م
إســـانة مـــن أســـان منهمـــا يف الطبـــاق و األلفـــا ، و غلطهـــا يف املعـــاين و انتحاهلـــا، و و  معـــاين النـــاس
مث يعمـد بعـد ذلـك إىل املوازنـة بـني قصـائد  ،ااِلستعارة وردانة النظم واضـطراب الـوزنو  التجنيس،
 1«.وبني املعاين املتشاهبة هلما يف أبيات مفردة الشاعرين،
ة وفق خطن  املوازنة وترتيبهاتأليف يف  تهطريقبشيئا من املنهي العلمي  اآلمديقد التزم ل و

تضــمن لــه الحا ــة بكــل نــواحي اخلصــومة الــيت تفرعــت إىل مواضــيع ال عالقــة هلــا بالنقــد، وكــان 
املوازنـة  افتتـاحاخلصـومة بـني الطـائيني قـد دفعـه إىل مسـألة  يف هاخللط بني املواضيع الـذي وقـع قبلـ

ـــق لكـــل مـــا جـــرى مـــ » حاجـــة كانـــت مبثابـــةمب ن أحكـــام علـــى لســـان مجيـــع عـــر  تفصـــيلي دقي
ة بقضـــية الفصـــل بـــني الشـــاعرين واحلكـــم عليهمـــا، ومل يشـــأ أن يعلـــق علـــى هـــذه يـــاأل ـــراف املعن

األحكــام، وإمنــا قــدمها للقــار  وتركهــا أمانــة بــني يديــه حــىت يســتطيع يف ضــوئها أن يتبــني  بيعــة 
يع اآلران علـى ط مجس  املعركة بني الشاعرين، وما تنهأل عليه من أسس، فليس من شك يف أن ب  

املوقــف وأن تســاعد القــار  علــى تتبــع  هنا أن جتلــو  أهــذه الصــورة الــيت قــدمها لنــا اآلمــدي مــن شــ
ومــا حيــتي بــه هلــذه األحكــام مــن حجــي ومــا ، اخلصــومة وتطورهــا وعلــى دراســة أحكــام كــل فريــق

  2«.يسوقه من أدلة
عـر  مجيـع اآلران الـيت اآلمدي أراد بتلك احملاجـة الـيت عرضـها يف بدايـة مولفـه أن ي وكأنن 

ه الفــتة الــيت ســبقت املوازنــة مــن آران يف نــقيلــت يف الطــائيني وحيــيط القــار  علًمــا مبــا متاضــت ع
مــن يظهــر فإنــه يف موازنتــه لمــنهي العلمـي ل هحتقيقــأمــا  و. هب الطـائينيذشـأن اخلصــومة حــول مــ
عرضـا يف الشـاعرين ن مـا ورد مـن آراكـل عـر    ، إذوأعلنهـا بدايـة مولفـه خالل اخلطة اليت رمسهـا

 راِلتـزم احلـذ، و ة شـعريهماو  يف دراسـأن  ـكل ما جرى من أحكام على الشاعرين قبل و  ،وافيا
تستند مل اليت  سبقةاألحكام امل حتر ى الصدق واعتمد احلق، ومل توثر فيهجتنب اهلوى و الذاتية و و 
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مث عمـــد إىل واســـعة فـــة األديب األصـــيل الـــذي يقـــوم علـــى ثقا هذوقـــوظـنــف احلجـــة، و يل و لدالـــإىل 
  .التحليليالتطبيقي ما يلجأ إليها النقد  احدى أدوات النقد األساسية اليت كثري إِ املوازنة اليت متثل 

 : أيب متام يف املديح يف قوله أعلى خطاآلمدي  قيومن أمثلة ذلك تعل
 دِ م  ن احل  ع   ر  ص  ن   لن ج   د  ق   أن   م  ل  ألع       يِن إنن و   ،ت  ي  يا ح  ا م  ر ص  ن   د  أمح   س  

1 
ألنــه رفــع املمــدوح عــن احلمــد الــذي  »أن الطــائي خمطــا يف هــذا املعــ ؛ : ى اآلمــديأر و 

 ، وحــثن فتــتح ف رقانــه يف أول ســورة بــذكرهواِ  ،نــدب اهلل عبــاده إليــه بــأن يــذكروه بــه، وينســبوه إليــه
عــن أن  رفــعأحـد أشــعارها، مـا فــيهم مــن كــر احلمـد مــا هــو كثـري يف كالمهــا و عليـه، وللعــرب يف ذ 

 2«.للممدوححيمد، وال من استقل احلمد 
خمالفـــة هـــذه املبالغـــة ليســـت  ؛ ألنرفـــع ممدوحـــه عـــن احلمـــديف الطـــائي  ةبالغـــيقبـــل م ملو 

أيضــا، فــإذا كــان رب  العبــاد قــد نــدب والعقــل هنــا خمالفــة للمنطــق ألبــل ، لطريقــة العــرب فحســب
ال حتصــى، ورمحتــه وســعت كــل  تعــد   إن  جليــة واضــحة، و  -  - ونعمتــه علــيهم ،عبــاده حلمــده

إذا رضـــي يســـعى إىل الغـــ ، و عـــن احلمـــد وهـــو ال حـــول لـــه وال قـــوة رتفـــع بشـــر يشـــين، فكيـــف 
 ي إذا غضب منع  و ، و شى الفقر،أعطى

فكــرة النقــائص، بِ نوًعــا مــن التــأثري غــري املباشــر يف مــنهي اآلمــدي لمــس نميكــن أن  كمــا
 تهمن مقابل اتقيعليبديه من تشاعرين، مث ما كان باحلوار الذي ساق فيه حجي أنصار ال اِبتدانً 

يســــتعري منهجــــه يف احلكــــم بــــني أيب متــــام و  » وهــــو يف هــــذاأو بــــني بيــــت وآخــــر،  ،خــــرمعـــ  آل
ما شاع بني النقاد مـن أن املوازنـة الدقيقـة بـني شـاعرين ال تـتم و البحتي من عمل شعر النقائأل 

د الشـعران بـذلك مــا دام كـل مــنهم بـأس أن يتقينــ القافيـة، و الال يف قصـيدتني تتفقـان يف الــوزن و إ
 3«.يريد أن يثبت أنه أقدر من خصمه على الكالم

أن البحــتي مل يكــن مثلــه مــن أيب متــام مثــل جريــر اآلمــدي عــن ذهــن  غــاب ولكــن الــذي
ولــيس بينهمــا، فلمــا   ابــني أنصــار  ت؛ ألن اخلصــومة دار بينهمــا نقــائألتكــن مل إذ مــن الفــرزدق 

القافيـــة و إعـــراب  قصـــيدتني إذا اتفقتـــا يف الـــوزن و أدر  أن املوازنـــة بـــني وازنتـــه ميفاآلمـــدي تقـــدم 
كنهمـا ال تتفقـان ول وزن والقافيـة وإعـراب القافيـةفقد تتفق القصـيدتان يف الـ القافية أمر غري جمد ،
وهكـذا جعـل اآلمـدي املعـاين  » ،، وكان امللجأ الوحيد هو املوازنـة بـني املعـاينيف الغر  الشعري
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أســاس املوازنــة بــني الشــاعرين، وقــد أحســن تطبيــق هــذا املــنهي عنــدما أخــذ يتنــاول املعــاين اجلزئيــة 
ذكـر كـل املعـاين [  الطلليـة] اليت عر  هلـا الشـاعران داخـل الغـر  الكبـري، ففـي غـر  املقدمـة 

من د  الوقــوف علــى الــديار أو اآلثــار ووصــف الــ: اجلزئيــة الــيت تــدور يف فلــك هــذا الغــر  الشــعري
والدعان بالسـقيا هلـا،  األزمان والرياح واألمطار إياها،و  تعفية الد هور، و والسالم عليها األ الل،و 

هـا الـذين كـانوا حلـوال هبــا ي ناعـن جـواب ســائلها، ومـا  لـف ق اوالبكـان فيهـا، وذكـر اسـتعجامه
  ريقــة املوازنــة أن يــوردكانــت و  .ويف تعنيــف األصــحاب ولــومهم علــى الوقــوف هبــا ،مــن الــوحش

مث ينتقــل إىل معــ   ،أوال مــا قالــه أبــو متــام يف املعــ  اجلزئــي فــيحكم عليــه ِاستحســانا أو ِاســتذاال
   1«.آخر

الطريــق الــيت مالمــح  كــان حيــاول تبــني  إىل أنــه  يف أول كتابــه اب اآلمــدي ضــطر يعــود اقــد و 
ان حــدوًدا معينــة، متكنــه مــن املوازنــة بــني الشــاعرين؛ ألن النقــاد قبلــه مل يضــعوا للموازنــة بــني الشــعر 

فكان من الطبيعي أن تغلب غلب عليه فكرة النقائأل خاصة أن الصراع النقدي حول الطـائيني 
تيــــار عمــــود الشــــعر القــــدم، وتيــــار الشــــعران املبتكــــرين، وج عــــل  » :خمتلفــــني أفــــرز تيــــارين نقــــديني

 2«.لتزاًما بالتيار الثاينج عل أبو متام أكثر اِ  البحتي أكثر متثيالً و اِندراجاً يف التيار األول،كما
، وكـان جزئيـةتكـون  ةيـدالنقأحكامـه بعأل  تجعل تهيف موازن نهجهملل اآلمدي ديعتإن 

م قـون الصـحيحة بـني شـاعرين تقتضـي أن ي  ألن املوازنـة  » ؛يف أحكامـه مشـوالكـون أكثـر يأن  عليه
ة معينــة ينبغــي أن شــعر ا تقوميـًـا عاًمــا، أمــا الوقــوف عنــد قصــيدتني فهــو وقــوف عنــد جزئيــات فنيــ

رجع إىل اللغة العربية وجعلها كل ومن مث فقد  3«.م يف شعر الشاعرينيتقيد هبا احلكم و ال يعمن 
، و الــذوق  االــنهي العــريب يف شــعر  هبتحكيمــالطــائيني شــعر  نقــد  و  ،شــين وأهــم شــين يف النقــد

 مـا ردنتـه ردن قبلته العرب، و ما قبل ، فالعريب يف كالمهما، واألساليب العربية يف أساليبهما الشعرية
كثـري كـان  و . أوزانبه مـن أسـاليب وتراكيـب و  امتازتما  بعدما كاد أن حييط بطريقة العرب و، 

ســاروا علــى  ريقتــه و منهجــه يف النقــد، وصــار ااِلجتــاه النقــدي قــد  هبعــد جــا وا ممــنمــن النقــاد 
ــ هــو املــنهي الفــين لنقــاد »الــذي رمســه خطــة علميــة مقــرره، بــل أصــبح  م العــرب مجيًعــا؛ فقــد حكن

 4«.والروح العربية ،اآلمدي الذوق األديب وحده
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نقــدا منهجيــا حــىت وإن اِتكــأ علــى منجــزات  » هجــانتيف إ النقديــة  خربتــهســا ت  كمــا
عيـل األول مـن علمـان سابقيه وتوسع فيها كما هو الشأن يف املوازنـة بـني الشـعران الـيت تنبـه هلـا الرن 

ىل ظاهرة اِقتفان الشعران األمويني أثر اجلاهليني يف بنان القصيدة ويف تفاصيل اللغة الذين أشاروا إ
 1«.أعطاه الصبغة النظريةو مقا عها، وهو األمر الذي انطلق منه اآلمدي 

 تــهمعرفعلــى تبحــره يف علــوم العربيــة واتســاع لنصــوص الشــعرية لاآلمــدي  نقــد كشــف  قــد  و 
اجلمـاه،  هذوقـ ىمنـن ا ـول مدارسـة األعمـال األدبيـة، ممـنربـة و على الطبـع و الد   تماالنقدية اليت ق

 .على استشعار مظاهر اجلمال يف الفن الشعري تهقدر  قونىو 
 لــه رنظنــالــذي الفــين علــى ضــرورة اِلتــزام الــذوق  هديــأكبتاآلمــدي وفيــا ملنهجــه  بــدا امــكو 

الدربـة  هذهقني، فمن و ول النظر يف أثار الساب فال مع  للدربة والتمرس » وإال ،عمود الذوقب
يتكون ذوق الناقـد، و منهـا يسـتدل علـى مـا جـرت عليـه عـادة العـرب يف  ريقتهـا، فيـتمكن مـن 

عليــه عــادة العــرب يف  ريقتهــا و  تمــا جــر إىل  بــالنظراحلكــم علــى إحســان الشــاعر أو إســانته 
إىل دقائق  ، وما ال يوز بل يتجاوزهاالستعماليف  يوز اللفف ومااليقف هذا األمر عند حدود 

 2«.واألخيلة املعاين والصور
اكتســبها مــن ا العــه اخلــربات الفنيــة الــيت  ضــون يف ه الفــينذوقــ علــى اآلمــدي إن اعتمــاد

 ازنو تـعلى مزيي متأسيس منهي نقدي يقوم  تهاوليكشف عن   على آران النقاد وعلمان الشعر
هــا ، وتقليديــة قرر والعوا ــف يف الســلو تبحــث إنســانية  :أنواعهــا لواملعرفــة بكــالفــين مــن الــذوق 

يف كيفيــة اســتعمال اللغــة واختيــار األلفــا  تبحــث  لغويــة و ،القــدامى يف  ريقــة الوصــف واملــدح
تفســـر  يـــةمنطقة يفلســـف و صـــائص الفنيـــة،تبحـــث يف األســـاليب واخل ، و أدبيـــةوصـــو  العبـــارات

كــان ، و فراســةالو اهــة بدال تقومــان علــى واجلــدلاجــة قــدرة علــى احملمتــده ب، و وحتلــل الظــواهر الفنيــة
 انقـده دقيقـفكـان ، املعـني علـى صـقل موهبتـه النقديـةيف ناقـد كاآلمـدي لصـفات جتماع هذه اال

، ةاللغـعلمـان وال تفيهـق  ،والفالسـفةسفسـطة املنا قـة  فيـهلـيس يستند إىل مـنهي يوجهـه العلـم، 
  .بالشعرواة، وال فساد ذوق العلمان وال حشو الر  

الشــعر تفريقــا دلن علـــى أن و بــني الفلســـفة  »اآلمــدي ق الص فــرن ذا الــذوق العــريب اخلـــهبــو 
 ،الفنية اليت انتهى إليها الشعر وإمنا هو مبدى حتقيقه للقيم ،الشعر عنده غري العلم وغري الفلسفة

                                                 

عمدار : مقدال لسسدتا  قدي بين ااِلتصال و االنفصال من الجاهلية إلى عصر التد ليف،نالنص اإلبداعي و النص ال - 1
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ومـــــن مث فـــــإن الرجـــــوع إىل الصـــــياغة الشـــــعرية العربيـــــة هـــــي املقيـــــاس األول يف جـــــودة شـــــاعر أو 
 1«.ردانته

لشــاعر غــري  ريقــة العــرب الــيت تفضــل حســن التــأين، وقــرب املأخــذ، إذا كانــت  ريقــة او 
يونـان الفلسفة املستنبطة من دقيق املعاين على مد تمواضعه، وتعالكالم ، ووضع األلفا اختيار و 

وإن اتفـق يف  ،نسـي مضـطرببألفـا  متعسـفة و  هـان أكثر اأو حكمة اهلند أو أدب الفـرس، و كـ
قــد جئــت  »: ل لــهو قــفــإن اآلمــدي ي ،يم النظــرتضــاعيف ذلــك شــين مــن صــحيح الوصــف وســل

ال فيلسـوفا ولكـن حبكمة وفلسفة ومعان لطيفـة حسـنة، فـإن شـئت دعونـا  حكيمـا، أو مسينـا  
 2«.نسميك شاعرًا
أنـــه غـــري الفلســـفة، كمـــا  مفادهـــا أن الشـــعر غـــري العلـــم وهامـــة فطـــن إىل حقيقـــة  ومـــن مث

أنــه قــد اســتادم املعــارف املاتلفــة الــيت  يــد موازنتــهيراجــع مــن و  ،حــدد العالقــة بــني كــل منهمــا
منها يف بابه، ففي دراسته ألخطان أيب متام وعيوبه  عصره خري استادام، فجعل كال اانتهى إليه

ـــ واملعـــاين، ومـــا يف  يف األلفـــا  هنخطـــاأ » م هـــذه األخطـــان و العيـــوب إىل ثالثـــة أقســـام فبـــنين قسن
 فكشـــف عمـــا كثـــر يف شـــعره مـــن الزحـــافباجلانـــب املوســـيقي  انمـــن إســـراف وقـــبح واعتنـــ هبديعـــ

 3«.وزنواضطراب ال
الـيت تناوهلـا الشعرية  األمثلةاستطاع اآلمدي أن حيلل ويناقش ويعلق وحيكم على أكثر  و

ي ـل  بالدراسة يف موازنته بني الطـائيني ـبـني الطـائيني لقـار  أن املوازنـة لحـىت لي ا  ص كـل تكـاد تلا 
مبنهجــه اجلديــد يف النقــد يــربط العــريب حــىت عصــرها، وأن  الشــعر دارت حــولاآلران النقديــة الــيت 

فكشـف عـن مقدرتـه النقديـة، وذوقـه املرهـف جتـاه بني التنظري والتطبيق، أو بني القاعـدة واملثـال، 
فعـــر  مســـاو  و اســـن الشـــاعرين، النصـــوص الشـــعرية الـــيت حللهـــا وعلـــق عليهـــا وحكـــم فيهـــا، 

الجتاهـــات لـــدى واآلران وا خـــتالف األذواقاي ووضـــع احلجـــي والرباهـــني، وهـــو يف هـــذا كلـــه يراعـــ
علــى شــعر ويقيســها وازن بــني القصــائد يــ وحاضــر الشــعر مباضــيه؛ فهــوازنتــه مبكمــا ربــط  القــرنان،
الواســـع بالشـــعر العـــريب، وعنـــد درايـــة  إملامـــهعـــن طـــائيني و كشـــفت دراســـته ألخطـــان ال .األوائـــل

أثرهـا الواضـح يف دراسـته  »يت كـان يتمتـع هبـا بأساليبه املاتلفة، ولقد كان هلـذه الثـروة الشـعرية الـ
علـى املوازنـة بـني بيـت الشـعر  اعتمـادهللشعر و حتليلـه، فكانـت أبـرز العناصـر يف نقـده التحليلـي 
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يف املعـــ  أو الـــيت تســـري معـــه يف نفـــس  همعـــالـــذي ينقـــده، و بـــني األبيـــات األخـــرى الـــيت تتشـــابه 
نـة بـني أيب متـام و البحـتي بـل املوازنـة الـيت يسـتعني هبـا بعنصر املوازنة هنا املواز  ، و ال نعيناالجتاه

ضــع الــنص الــذي الناقــد مــن أجــل تربيــر األحكــام و تــدعيمها، فمــن وســائل تــدعيم احلكــم أن ت
الضـون  إلقـانمـع غـريه حـىت يكـون ذلـك وسـيلة مـن وسـائل تفسـري الـنص و  تنقده جنبـا إىل جنـب
 1«.غريهمن خصائص عن  ريق مقارنته بعليه و بيان ما فيه 

املـــنهي الـــذي اعتمـــده اآلمـــدي يف موازنتـــه بـــني الطـــائيني يـــوحي بأنـــه كـــان يطمـــح إىل  إن
ضـون الـذوق واخلـربة و يف ناقشـها النقديـة و مالقضـايا تأسيس نقد منهجي يقوم على فكرة إثارة 

عة ثقافتـه الواسـلـك ذ ده يفعسـاوإمنـا ، اومرشـد اومثم ن امبدعموازنته العلم، وهو ما جعل منه يف 
ممــا انتهــى إليــه  حســن اســتثمارهو  دبيــة قبــل عصــره،باحليــاة األتــه ضــروبه وأشــكاله، وإحا  شــعرلبا

متتعـه من أشعار العـرب، إضـافة إىل الثابت الصحيح مث ارتكازه يف شواهده على ما  ،قبله النقاد 
لعلم بـــااملتســلحة الفطريـــة واعتمــاده علـــى املوهبــة القـــدم،  كنـــف الشــعريف   اهرفيـــع ربـ ـذوق أديب بــ
 .حلجة والدليلاملدعومة باو  ةعللامللقدرة على إصدار األحكام النقدية وا
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  :  الثالثالمبحث 
 يد  د اآلم  ن  ي ع  د  ق  كر الن  الف  

أطراف بعيدة كانت و حبثا واسًعا،  هابحثالنقد العريب القدمي فقضية الشعر احملدث شغلت 
فاضت ف، قد تدخلت يف هذه القضية اةاب والُرو  غويني والنحاة والكت  لختصصها كاليف  عن النقد
رحِّب بالنتاج الشعري اجلديد الذي حيمل خصائص العصر ومُ  بني مستحسنواختلفت فيها اآلراء 

ملا أحدثه الشعراء احملدثون من تغيري يف الشعر الذي ظل طيلة قرون عديدة  ومستهجن العباسي،
  .الفنية حمافظا على مقوماته وركائزه

ص أصحاهبا روح مذاهب نقدية تقم  هذه الظروف ظل يف وكان من الطبيعي أن تظهر 
يف طغى على كل شيء يف البيئة العباسية، فُشِغل بعض النقاد بالفلسفة ووظفوها الذي العلم 
 والسري يف دراسته بالروح العلمية احملضة، الشعر بتقسيمات املنطق،»  اخذو أف ،لشعرلهم نقد

 1«.الفنية فيه الذوق واحملاسن ونسيان
إىل الشعر والنقد، ويكشف عن نظرته  ،ر النقدي عند اآلمديك  الفِ  يتناول و هذا املبحث

املوازنة بني الطائيني  تقد ظهر و لت موازنته بني الطائيني مسرحا لنظرياته يف هذين الفنني، فقد مث  
تطور النقد ومنَا حتت تأثري األذواق اجلديدة عند  يف فرتة هامة من تاريخ النقد األديب، بعدما

األوضاع اليت جد ت  يف اجملتمع  نأن اللغويني من رُقيٍّ عقلي جعلهم يرو   ، وما أصاباألدباء
 .ةجديدمظاهر فنية ديد يستوعب ما متخضت عنه هذه األوضاع من إىل فكر جحتتاج العباسي 

والعلم  واملنطقالفلسفة  صوبالنقاد  اجلديدة دفعتالعباسية البيئة مبالمح الشعر  إن تأثر
الشعر  قسمونوي ،طبقات ون الشعراء يفصنففراحوا ي لدراسة الشعر،نقدية يتخذوها مناهج ل

النقد يف  واأدخل، و بالشعر رزاءأأشد  وافكان ،للفظ نعوتا بالتحديد القاسي العنيفا، و اأضرب
كادت توقف عجلة سريه، وتدخله غياهب فلسفية تسلب حركيته بقواعد وقوانني   دتجم تعقيدات 
 .أديبفين تاج والناقد حاسة الذوق الفين اليت ال تنفك عن أي نحرية اإلبداع، الشاعر 

 :زعةَّالتأثريةَّفيَّنقدَّاآلمديالن َّ
ان كىو  ،قيود علىى الشىعر عمومىا واللغىة خصوًصىا فرضمن يف عصر اآلمدي اللغويون متكن   

ومل تنفىىىتح علىىىى اجلديىىىد  ،جىىىاح اةركىىىة النقديىىىة الىىىيت ظلىىىت تىىىراوح مكا ىىىا وابحىىىك  منتيجىىىة ذلىىىك أ ىىى
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فض ىىل املطبىىوع يُ القىىدمي صىىار الشىىعر و  ،يب متىىا كىىأالعصىىر العباسىىي   شىىعراءالىىذي اد عىىاه بعىىض  يالشىىعر 
الىذي تفضىيل احملدث املصنوع دون االحتكىا  إىل مقىايين نقديىة هكنهىا أن تىار هىذا العلى الشعر 

 -نظىىرة اللغىىويني أحكمىىت ر مىىن تىىأثره بعوامىىل فنيىىة، و ثىىأكدينيىىة و  اجتماعيىىةعوامىىل سياسىىية و تىىأثر ب
 .ة توجيه اةركة النقديةف  لى دقبضتها ع -الشعر احملدث املنتقصة من قيمة 

صهر يف أمهية بالغة بعدما  ظهور اآلمدي يف هذه الفرتة من القرن الرابع اهلجريكان لو 
النقدي كبري من عناصر املوروث اللغوي و   بقدر»  أملَ  و ، السابقة له كره كل اجلهود النقديةفِ 

د األدباء جمتمعني، فلم يكن  ايني والنقللغو  اامتدادو كان فكره استمرارا قد  ف 1«.معاصريهو لسابقيه 
 مل يكن كاألدباء الذينو احملدث، الشعر  نفر منيو  ،القدميدراسة الشعر عكف على يكاللغويني 

 إمنا، و ال يوضح علله، وال يبني مراميهو  قاصرًا ال يكشف سره ومكنونه الشعر احملدث فهما افهمو 
، وأخذ من ماء بالشعر واألدباء والنقاد الفالسفةخمتلفة؛ بني ذوق اللغويني والعلق اذو أجع بني 

، وتعم ق يف فهمهاةديث الشعر مل أتالدراسة، و الرواية و يف القدمي باةفظ و  مرمستف، همطريقت
إليه من  اهتدىفصاغ فيها كل ما  ،يف عصرهواالحتجاج وأنن مبا شاع من أساليب اجلدال 

 .التنظري للنقد والشعرحىت انتهى به األمر إىل أحكا  آراء و نظرات و 
 برزت من جديد مع الصراع الذي دار حول أيب متا قد قضية القدمي واجلديد وكانت 

شعر رأى فيه فريق ال منظ  مذهبا جديًدا يف  ابتدعادعوا أنه متا   أيبأصحاب والبحرتي، ذلك أن 
ني شعره راحوا يرصدون االختالفات ب، فرشعنظم المذهب العرب يف  نمن معاصريه خروًجا ع

أيب متا ،  حول مذهببني النقاد خصومة وشعر الشعراء األوائل الذين مث لهم البحرتي، فقامت 
  .وكانت موازنة اآلمدي نتيجة لتلك اخلصومة

ف الُبحرتي  نِّ مداًدا كثريًا، وصُ اخلصومة حول الطائيني  أسالت مابعدولقد جاء اآلمدي 
 ةالبديع، وكان هلذه اخلصومة الفضل يف حتريك عجلود الشعر، وأبو متا  كرأس ملذهب مكممثل لع

 »ره ك  تقد  إىل املوازنة بني الشاعرين و يف فِ فتناول اآلمدي اخلصومة و النقد يف القرن الرابع، 
 عمود أوطريقة األوائل، : مذهبان شعريان واضحان الوضوح كله، أو طريقتان من طرائق النظم

   2«.البديع، أو شعر اةضر[  شعر ]أو دثنيمث طريقة احمل ،عرابأو شعر األالشعر، 
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آراء متباينة ومتناقضة يف حتديد مذهيب الشاعرين، وهو ما أفرزت اخلصومة بني الطائيني و 
نظم، طريقة اليف  انتلفخم ما أل ؛إن الطائيني من املذهب نفسه: فض رأي من قالوار اآلمدي دفع 

، وعلى مذهب األوائل، وعمطب عرايب الشعرالُبحرتي أ نأل» ؛ وأن لكل منهما خصائصه الفنية
، فهو بأن مستكره األلفاظ ووحشي الكال عمود الشعر املعروف، وكان يتجنب التعقيد و وما فارق 

 ؛أوىل م من املطبوعنيي وأيب يعقوب املكفوف اخلزهي وأمثاهلري ومنصور النم يقاس بأشجع السلمي
ه األلفاظ واملعاين، وشعره ال يشبه أشعار يستكر ، و متا  شديد التكلف، صاحب صنعة اأب ألنو 

البعيدة، واملعاين املتولدة، فهو بأن يكون يف  االستعاراتا فيه من ملاألوائل، وال على طريقتهم، 
 1«.حيز مسلم بن الوليد و من حذا حذوه أحق وأشبه

ها تبع طريقة الشعراء األوائل الذين ساروا على الطريقة نفستيالبحرتي أن  اآلمدي وجدو 
يستقي منه معايريه الذي  شعريمنوذج الخري ممثل لأل فرأى فيه اليت وضعها الشاعر اجلاهلي،

اغطة ضر الاكفمن األظلت فكرة متثيل البحرتي عمود الشعر و  اليت نظ ر هلا بعمود الشعر، النقدية
ف جملدد  على أحكامه النقدية، فهو عندما يعرت  وأث رتيف موازنته ووجهت ذوقه  ،يف فكره النقدي

ويقد   ،كأيب متا  بلطف املعىن، يسارع إىل االستدراك أن من شعراء العرب من سبق إىل هذا املعىن
 .مناذج شعرية تدعم رأيه
 :امرئ القينقول ومثلم اآلمدي ب

  ابِ بَ حَ  و  ا      سُُ هَ لُ أه   ا نا َ مَ دَ ع  ا بىَ هَ إليى   تُ و  سََ 
َ
 2 اللى حَ اال عَ حَ  اءِ امل

 : أخذه وعدل به إىل املديح فقالأعجب باملعىن ف ا مت اأب أن ادعى و
  ابِ ُعبَ  و  سُُ       ِكَلي هَماا  هَ يى  بىَ انِ جَ  ن  مِ  الَ لعُ لا سََ          

َ
 3 ه  اربُ وَ غَ  اشت  جَ  اءِ امل

امرئ  بيتيف املعىن  علىيف تعليقه وإعجابه الكبري ظهر انفعال اآلمدي لين غريبا أن ي و
 4«.إخفاء اةركة والدبيب أبلغ وال أبرع من بيت امرئ القين هذا وما قيل يف » :بقولهالقين 
شاعر من الشعراء احملدثني، فيه يف غاية اجلودة والااعة، وال هكن أن حياكيه وجده عىن وهو م

على الشعر التزموا عمود الشعر نظموا  نإىل فكرة أن الشعراء القدامى الذي هذا يف حكمهستند وا
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 كن أمامهم مناذج شعرية هكن أن متدهم مبعان أو صور حيتذو ا، فمعانيهمسجيتهم ومل تطبعهم و 
 . ونابعة عن طبع سليم، وقرحية صافية ،بعيدة عن كل تأثُّرمبدعة  صافية نقية
يف موازنته  وردأ، عمود الشعرممثل على أنه لبحرتي تقدهه لعلى صحة يؤكد اآلمدي ل و

 البحرتيمفاده أن لُبحرتي ل اكان صديقالذي  لسجستاين أيب علي حممد بن العالء انقله عن  اخا 
على املعاين مين، وأنا أقو   أغوص [ أبو متا  ]كان  »: قال  عن أيب متا  عن نفسه وعندما سئل 

 1«.بعمود الشعر منه
من فكرة أن شعراء اجلاهلية » نطلق يف فكره النقدي اأن اآلمدي قوي االعتقاد هذا ي و

يف الفن الشعري، وهو يرى أن النقد ينبغي أن  ىاال حيتذثا هكن أن يغدو موصدر اإلسال  أتوا مب
 2«.ق قوانني الصنعة الشعرية للمجددين من القدماءحياكم اآلثار الشعرية وف  

النقد العريب مد ة ج هت وَ قد  سبق الشعراء القدامى إىل كل معىن جيل بديعفكرة كانت و 
ته الفنية، وهذا ايف قدر تشكيك نظر إىل الشاعر احملدث نظرة ظل فيها الناقد ي، طويلة من الزمن

بديعة إىل كل املعاين ال واسبق نل الذيائاألو  اءيعين ضيق جمال إبداعه، وعجزه على جتاوز الشعر 
 .اجلميلة

والنحاة ن اللغويني م ا عن بيئته ورثهيتالص فكره من األحكا  خيلِّ ومل يستطع اآلمدي أن 
، اللغوية خاصة الصياغةب ، وعامة الشعر اليت هلا صلة مباشرة باللغةمن قضايا عاجلوا كثريا  نالذي

املثال فرفعوه إىل مستوى  ،درجات الصياغة اللغوية وصل إىل أعلى القدميوأجعوا على أن الشعر 
آراء كان هلا تأثريها  ذكروا، و لشعر القدميوتعصبوا ل، نقاش أو التعديلالأو القاعدة اليت ال تقبل 

 .القدمي باشر يف النقد العريبامل
ََّّ:عمودَّالشعرَّةؤازرَّلمَّوقعمودَّالذ َّ

ب لاطعلى ضوئها و  ،نظرية عمود الشعرفكرة أفضلية الشعر القدمي يف  ترجم النقد القدمي
عن مدرسة هذه النظرية اليت وضعوها دفاعا  مقوماتوفق شعره نظم أن يالشاعر احملدث  النقاد

اخلطر الذي يتهدد الشعر بوا حس، بعدما أينتسب البحرتي إليهاالطبع أو مدرسة األوائل اليت 
الداعية إىل بناء صرح شعري جديد على أنقاض  نيالعباسي اءالشعر بعض العريب جر اء صيحات 

  .املتزايدة مقق طموحاهحي -هميف نظر  -املوروث الشعري الذي مل يعد 
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فىىىرض بيكتىىىف النقىىىد  د، ملر اجلديىىىصىىىانمىىىن هجىىىو  أالشىىىعر القىىىدمي ذمىىىار محايىىىة ومىىىن أجىىىل 
 عمىىود الىىذوقالناقىىد ضىىرورة التىىزا  ىل دعىىا أيضىىا إ، بىىل فحسىىب عمىىود الشىىعر علىىى الشىىاعر احملىىدث
 .القدمي الذي يستمد مقوماته من الشعر

مىىن أجىىل حماصىىرة أصىىحاب أيب متىىا  الىىذين   » وقىىد بىىالغ اآلمىىدي يف توظيىىف هىىذا العمىىود 
الدربة وطول و على الناقد أن يكون له املراس  إذ ،و اعن التجديدية يف شعره و يؤيمدكانوا يدافعون 

ا جىىرت عليىىه العىىرب يف اةكىىم علىىى النظىىر يف آثىىار السىىابقني، وعليىىه أن تكىىون أحكامىىه النقديىىة مم ىى
و مىىا كانىىت حتبىىذه مىىن دقيىىق  ،تقبلىىهو مىىا كانىىت تقبلىىه مىىن األلفىىاظ و مىىا ال  ،الشىىعر لفظًىىا ومعىىىن

 1«.الشعراء عند بذهحت ال واألخيلة وما املعاين والصور
 ،طريقىة العىرب نبىه علىى خروجىه عىاعو  أيب متىا وفق عمىود الىذوق، نىاقآل اآلمىدي أشىعار و 

لىىو اقتصىىر علىىى املعىىىن الىىذي  هبأنىى هىىال، وعل  يىىهمعانبعىىض ب ل بأمثلىىة مىىن شىىعر األوائىىل، و صىىو  دل ىىو 
غىرب أولكنىه  ،امسىتقيم اصىحيح ه، السىتقا  لىه املعىىن، ولكىان مذهبىعند العىربالعادة  هعليجرت 

 :أيب متا  قول، ومث ل لذلك بعرف يف كال  العربفخرج إىل ما ال يُ 
 2 ودِ قُ وَ  ولَ طُ  ادَ دَ تز   ع أن  م  الد  بِ         اهَ ؤُ افَ ط  إِ  ة  عَ لو   ةِ رَ م  بَ  ر  دِ أج  

وهذا  » :بقولهعل ق و  ،عىنرأى اآلمدي أن الطائي خالف طريقة العرب فأخطأ يف املو 
ألن املعلو  من شأن الدمع أن يطفئ  ؛يعرف من معانيهاما  عرب، وضده الخالف ما نطقت ب

وهذا يف أشعارهم كثري موجود . الغليل، وياد حرارة اةزن، ويزيل شدة الوجد، ويعقب الراحة
 3«.ى به هذا النحو من املعىنحين

جد يف ،عمود الذوق القواعد اليت ينص عليهامن شعار أيب متا  أليف نقده اآلمدي وينطلق 
ا جرت عليه العادة؛ فمن العادة أن الدمع خيفف ما باملرء من مليف معانيه خمالفة واضحة للمنطق و 

دمعت ما و ، يةنفس راحةأعقب دمعه أمل، ويذهب مبا به من وجد، فما ذرف مهمو  دمعا إال 
جرت عليه العادة يف شأن ما  اعني عاشق على فراق حمبوب إال وبرد وجده وهدأت نفسه، فهذ

ر جتر عليه العادة؛ فرأى أن الدمع يمل د اإلبداع فخرج إىل ماار ألطائي دمع، ولكن اال  طيل ُعم 
  .يزيد يف ناره وهليبهاةزن ويتحول إىل وقود 
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يف  ضرورة إملا  الناقد بالقواعد القدهة عيني اآلمديفكر عمود الذوق يف  صارمن مث  و
وقانون منتهى اجلودة، ، اللياقةمبدأ على  عتمادكاالاليت استنبطت من الشعر القدمي،  النقد األديب، 

لقدمي، وسارع إىل قياس كل إبداع يف الناقد اركن إليها وما شاء به ذلك من أصول نقدية قدهة، 
 .الشعر عليها
فرد هلا أو واملعاين  يف األلفاظ هأخطاءأيب متا  على عمود الذوق وفق اآلمدي  حصىأ و

القبيح ، و ن معانيهموأنا أذكر يف هذا اجلزء الرذل من ألفاظه، والساقط » :قد   له بقولهجزءا خاصا 
على ما رأيت املتذاكرين بأشعار املتأخرين يتذاكرونه،  من نسجه ونظمه، هواملستكر  ،من استعاراته

وينعونه عليه ويعيبونه به وعلى أين وجدت لبعض ذلك نظائر يف أشعار املتقدمني فعلمت أنه 
املعاين غراب واإلبداع، وميال إىل وحشي يه يف العذر اعتمد، طلبا منه لإلبذلك اغرت ، وعل

 1«.واأللفاظ
فيه وقع جمرمد إحصاء واهن ملا كانت  موازنة اآلمدي بني الطائينيهذا ال يعين أن  و
مبنظار عمود ، فأبو متا  شعراء البديعطريقة لو  ،بيان لطريقة العربإ ا بل  ،ن من أخطاءاالشاعر 

واستعاراته  ،غربيةمولدة ومعانيه  ،رذلةوحشية ألفاظه ديد التكلف وصاحب صنعة، و الذوق ش
ن يف نظمه من و كما ي ام  وأ ،ان، وهو مي ال إىل اإلغراب واإلبداعهونسجه مستكر نظمه و  ،قبيحة

  .معىن حسن أو بديع فإنه احتذاه من شعر األوائل
على و مطبوع،  أعرايب الشعر،» و فهالذوق عمود خصائص نظمه توافق البحرتي فإن أما و 

 يمستكره األلفاظ ووحشكان يتجنب التعقيد و ما فارق عمود الشعر املعروف، و و ، مذهب األوائل
 ،أنصار القدمياآلمدي وكل األمنوذج املفض ل لدى  هشعر  منجتعل  نيةف خصائصي هو   2«.الكال 

  :البحرتي ومثال ذلك قول
 3 دِ مَ الس ر   وبِ بُ باهلُ  كَ الفَ تِ اخ   وكُ ش  تَ         دِ شِ ُمن   ةَ قَ إن  بُىر   اأَلَصاِئلِ أَصَبا 

ما زلت أسع الشيوخ من أهل العلم بالشعر » : بقولهالبيت  معىنعلى  اآلمدي قعل   و
وال  ملتقد  وال متأخر يف هذا املعىن أحسن من هذا البيت، وال أبرع لفظًا اعو  م ما سإ: يقولون

 4«.ألطف معىنأكثر ماًء وال رونقا، وال 
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ومثل هذه األحكا  اليت تظهر يف املوازنة يف تعليقات اآلمدي على شعر البحرتي تكشف 
ووافق أن كان شعر البحرتي على طريقة  ةماية شعر الطبع،أن عمود الشعر وعمود الذوق ُوِضَعا 

 .هذه اةماية أيضاهو  شملتهف ،األوائل
العريب ه النقد وج  قد الطائيني يف املوازنة يف مناقشة أشعار بطريقته وال بد أن اآلمدي 

الدربة وطول لنقدية تعتمد أساًسا على الطبع و أن املعرفة ا»  حفوض   ،النقدي هر ك  توجيها خد  فِ 
ي الذوق اجلمايل، ويضاعف قدرته على استشعار مظاهر اجلمال مِّ مدارسة األعمال األدبية، مما ين

 الطائينياةكم أي  املشاركة يفإىل  تهاآلمدي قارئ موازنهو ما يفسر دعوة و  1«.الشعري يف الفن
، بني اجليد والرديء من الشعر همتييز و  هتنطف، وما تقضي عليه هإىل اختيار بعد أن أوكله  أشعر

على  اةكميف نصف ي ، وأنرشعالمن  هفيما يرد عليل تأمُّ الحيسن و النظر  نعهأن طالبه بو 
  .الشاعرين
القدمي أحكمت قبضتها على إبداع النقد العريب اليت ركن إليها  كن نظرية عمود الشعرلو 

نه أل شعر البديع؛إىل تبين  وةالنقاد والشعراء الدعالشاعر احملدث وضيقت عليه، مما دفع ببعض 
الشعر إىل  بتقسيمجاءت هبا العصبية ق قوانني يطبتو ألين من حقِّ الناقد مصادرة إبداع الشاعر 

يف يد اآلمدي وغريه من أنصار حتولت   أن نظرية عمود الشعر كانت قدوهذا يعين .قدمي وحديث
اللغة واملعاين ، و يف النظم ميعر القدام خطى الشترسم  ى الشاعر احملدثم علحتم إىل حاجز القدمي 

حماولة اخلروج على منطية القول، أو كمالذ لثبات  »سند ضد استغلها بعض النقاد ك، و واألساليب
  2«.شعرياحتذاء األداء ال

َّ:صفاتَّالناقدَّالمنهجي
صفات الناقد املنهجي الذي يبىن منهجه على أسن بني الطائيني اآلمدي يف موازنته  بني  

طالبه برواية الشعر وحفظه واملداومة على قراءته، واالطالع على آراء النقاد فعلمية سليمة، 
قارنة ذلك بآراء األئمة يف النقد والعلماء بالشعر وإطالة النظر فيها، والتدرب على نقد الشعر وم

لبيان جوانب القصور واخلطأ، وجتنب اهلوى، وحتري الصدق واملوضوعية يف اةكم النقدي، وتربية 
قد  نهأأال ترى » : هقولبل لذلك مث  و  ذوق على أساس منهج علمي، والتخصص يف النقدطبع والال

يكون ، و ت العتق واجلودة والنجابة، موجود فيهما سائر عالمايكون فرسان سليمان من كل عيب
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وكذلك اجلاريتان البارعتان  .أحدمها أفضل من اآلخر بفرق ال يعلمُه إال أهل اخلاة والدربة الطويلة
 الرقيق،قد يفرق بينهما العامل بأمر  :عيبالسليمتان من كل  الوصف،املتقاربتان يف  اجلمال،يف 

من أين فضلت أنت هذه اجلارية  :للنخاسا قيل له و فإذ كبريًا،حىت جيعل بينهما يف الثمن فضال  
؟ مل يقدر على عبارة توضح الفرق لى صاحبه على أختها ؟ ومن أين فضلت أنت هذا الفرس ع

قد  :الشعروكذلك  .مالبستهو كثرة دربته وطول  بطبعه،وإمنا يعرفه كل واحد منهما  بينهما،
لم بصناعة الشعر أيهما أجود وإن كان معنامها فيعلم أهل الع النادران،البيتان اجليدان يتقارب 
 1«.تلفاخمأيهما أجود يف معناه وإن كان معنامها  أو واحد،

ة هامة لتحصل له ل  بُ  هضرورة متتعلصفات الناقد املنهجي على  بيانهيف اآلمدي شد د و 
للتعرف شعر الالنظر يف  ةوكثر العلم يف ضوء  يتهتربجيب الطبع الذي خلة وهي  ملكة نقد الشعر؛

ال ينكشف إال بعد طول على الصا يف استنباط املعاين؛ ألن بعضها  هعلى خصائصه، وترويض
 اآلمديوأوضح   .ةدرايو عن علم  الشعر نقد، فياملعرفة النقدية هلحتصل  نظر وإدامة فكر، وهبذا

ة له أن رتياض به وطول املالبسالا فمن سبيل من عرف بكثرة النظر يف الشعر و» : ذلك بقوله
يُفضي له بالعلم بالشعر واملعرفة بأغراضه، وأن يسلم له اةكم فيه، ويقبل منه ما يقوله، و يعمل 

يف شي من ذلك، إذ كان من الواجب أن يسلم ألهل كل صناعة على ما هثله وال ينازع 
ربة طول الدو صناعتهم، وال خياصمهم فيها، وال ينازعهم إال من كان مثلهم نظريًا يف اخلاة 

 2«.واملالبسة
الذوق العا  إىل احرتا  ه فحسب، بل وج  املنهجي ببيان صفات الناقد آلمدي ايكتف  ملو 

رأي الناقد الذي حصلت له ملكة نقد الشعر، وأن يسلم له يف اةكم ويقبل منه وال ينازع يف 
 يةدنقالعرفة مله يف كنف اطبع الذي َرّب  ه الناقد شيء؛ ألن هذا ما اختص به من صناعة، مث وج  

فإين أدلك على ما ينتهي بك »  :هقولبحتصل به ملكة الشعر العلم الصحيح الذي الصحيحة إىل 
ما أجع يف إىل البصرية والعلم بأمر نفسك يف معرفتك هبذه الصناعة أو اجلهل هبا، وهو أن تنظر 
قد ذلك فعليه األئمة يف علم الشعر من تفضيل بعض الشعراء على بعض، فإن عرفت علة 

فإن علمت من ذلك ما علموه، و الحت لك الطريق اليت ...علمت، وإن مل تعرفها فقد جهلت

                                                 

 

 .283، ص  8الموازنة، ج - 1

 .282، ص  8الموازنة، ج - 2



                                                                                                                  .الفكر النقدي عند اآلمدي: المبحث الثالث:الفصل األول 

 

 

886 

و إن مل . مع حكمكس  حكم يُ واَ هبا قدموا من قدموه و أخروا من أخروه، فثق حينئذ بنفسك، 
 1«.الصناعةينته بك التأمل إىل علم ذلك فاعلم أنك مبعزل عن 

 أدوات من البد فيهاالصناعات  كغريها من  قد صناعةأن الن  اآلمدي بني   ريظن  تى  وهبذا ال
ال بد هلذا الطبع من خاة وطول و  علم،الو  قرحيةالو  طبعال تتمثل يفدوات هذه األخاصة هبا، و 

لناقد لال حتصل ن ملكة النقد أل ؛التخصص يف الفن واالنقطاع إليهو ، يف جمال دراسة الشعر معاناة
من  ع النقد مبا عندها خضيريد إأن  وأية البسيطة يف الشعر والنقد، الذي يكتفي باملعرفة العلم

، و البالغة اللغةبعض قواعد و ، أأبواب اةالل واةرا  معرفة بعض وأ، منطق وأ فلسفة أو علم،
ِاغرترت بأن شارفت شيئا من تقسيمات املنطق أو  -أكرمك اهلل-لعلك » : بقولهص ذلك وخل  

أو علمت أبوابًا من اةالل واةرا ، أو حفظت صدرًا من اللغة، أو  جال من الكال  واجلَدل،
اطلعت على بعض مقايين العربية، وإنك مل ا أخذت بطرف نوع من هذه األنواع مبعاناة ومزاولة 

ومل تزاوله جيري ذلك  ،وُمت ِصل عناية فتوجهت فيه ومهرت، ظننت أن كل ما مل تالبسه من العلو 
َرر َت قرحيتك عليه نفذت فيه، وكشفت لك معانيه عر ضت له واجملرى، وأنك مىت ت هيهات لقد . أم 

واجلد ، اإلكباب عليه ظننت باطال، ورمت عسريًا؛ ألن العلم ال يدركه طالبه إال باالنقطاع إليه و
 2«.فيه واةرص على معرفة أسراره وغوامضه

علىى سىجيته دون تكلىف ومثلما فضل اآلمدي من الشعر مطبوعه الذي جيىري فيىه الشىاعر 
الىىىذوق الفىىىين املسىىىلح بىىىالعلو  اللغويىىىة فيىىىه الناقىىىد علىىىى أو تصىىىنع، فإنىىىه يفضىىىل النقىىىد الىىىذي يعتمىىىد 

وآراء النقاد و البالغيني والعلماء بالشعر حىت يتحول هذا النقد يف يِد صاحبه إىل وسيلة  ،والبالغية
ستنبط معانيها الدقيقة، وهذا الذوق يا و غوص يف أعماقهفيل النصوص األدبية، يفع الة متكِّنه من حتل

الفين حيتاج إىل حاسة فنية مرهفة، أو قو ة متييىز فطريىة تىرى يف النصىوص مىا ال يىراه القىارئ العىادي؛ 
 ألن نظرة الناقد املنهجي وجب عليها أن ال تنزلق علىى أسىطح األشىياء، وإمنىا أن تنفىذ إىل أعماقهىا

 .وتتعرف كنهها
لفهىىم النصىىوص وإدراك تطويىىع كىىل املعىىارف والعلىىو   ر اآلمىىدي تعىىينيف فكىىالنقىىد صىىناعة إن 

الناقىد جمىرد قىارئ فىإن قراءتىه ليسىت قىراءة عاديىة؛ أل ىا ال تبحىث  ُعىد  معانيها القريبة والبعيدة، وإن 
تبحىىث يف املعىىىن البىىاطن الىىذي يريىىد  قىىراءة يف املعىىىن الظىىاهر الىىذي يكشىىف نفسىىه مباشىىرة، ولكنهىىا
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لصىىفات  بتحديىىدهاآلمىىدي الته أيىىن وجىىدها فهىىو أحىىقُّ هبىىا، وكىىأن ضىىفهىىي  ،الكشىىف عىىن اةقيقىىة
ب در تأن يقرر اةقيقة الثابتة من أن ملكة النقد ملكة مستقلة ال بد من أن » املنهجي يريد قد النا

ألن  ؛أن حيفظ املرء القصائد أو يعىي أصىول اللغىة ليكىون ناقىًدا على تلك الصناعة، و أنه ال يكفي
ألن األدب أشىىىىياء ال حتويهىىىىا الصىىىىفة و إن أحاطىىىىت هبىىىىا املعرفىىىىة أو علىىىىى و  ؛ذلىىىىكالنقىىىىد أشىىىىق مىىىىن 

 1«.األوضح و إن نفذ إليها اإلحساس
املعرفة النظرية اليت قد املقصود منها ، لين اآلمدي إليها اليت يدعو الثقافة النقديةهذه و 

الشعر القدمي افق ذوق يقبل ما يو بيقها، وإمنا هي ثقافة ممزوجة بحتسن حفظ القاعدة وتسيء تط
أشكاله باألدب وضروبه و  حتيط واسعة الناقد ذا ثقافة علمية نظرية إذا كان فه، و لوَهُجُّ ما خيا

هذه الثقافة النظرية ثقافة أخرى علمية تنهض على » ف إىل يأن يضفإنه ينبغي عليه  ،ارسهومد
ق هذه الثقافة األخرى إال أساس من اإلملا  باألدباء و الشعراء إملا  ذوق و إحساس، و لن تتحق

وطول املصاحبة واملعاشرة لآلثار الفنية واكتساب اخلاة اليت متكننا من رؤية  باملمارسة العلمية
 2«.اةقائق

قىىد، الن   لتحصىىل لىىه ملكىىة علمالبىىالىىذوق  هىىزج أناملنهجىىي الناقىىد علىىى اآلمىىدي قىىد اشىىرتط و 
ثالثىىة أقسىىا ، إىل تقسىىيمها  ، وهىىو مىىا دفعىىهةهىىذه امللكىىة مي ىىز بىىني النقىىاد الىىذين ختتلىىف عنىىدهم قىىو و 
مىن تىىوفره  ِاسىىتعداد طبيعىي، ال بىىد  طىر عليهىىا الناقىد، و فُ  قىىوة  » وهىو لطبىىع منهىا لاألول القسىىم جعىل و 

، و اب والشعراءفيه، والثاين اةذق؛ قوة يكتسبها باملمارسة والدربة، وطول ااِلطالع على أثار الكت  
الثالىىىث جىىاع ااِلثنىىىني معىىىا ويسىىىميه و  سىىرار واخلبايىىىا،األيتعىىىرف علىىىى ، لالتمىىرس باجليىىىد منهىىىا والقبىىيح

ع ب ىالفطنة، وهي ِامتزاج الطبع باةذق، وصاحب الفطنة أقدر على التمييز واةكم مىن صىاحب الط  
 3«.دُه، أو صاحب اةذق وحدهوح  

الىذي  الناقد إذا التز  عمىود الىذوق يفهكن أن تتوفر  جيع هذه العناصر اآلمدي أنرأى و  
  صىىاحب الفطنىىة علىىى صىىاحب الطبىىع قىىد  مىىن مث و بالشىىعر القىىدمي،  ال  َصىىوِ يضىىمن لىىه البقىىاء علىىى 

م وصناعة يفضلون على من سواهم ممىن نقصىت وحده أو اةذق وحده؛ ألن أهل اةذاقة بكل عل  
حديىدات بالتعريفىات والتاهتمت  قدأكثر املؤلفات النقدية قبل املوازنة وكانت  .ت دربتهجتربته، وقل  
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هىىىىا بالقضىىىىايا الىىىيت هلىىىىا عالقىىىىة بالشىىىعر والشىىىىاعر وأمهلىىىىت عنايت تانصىىىب ودون تفصىىىيل أو توضىىىىيح، 
 .صلة بالنقد هلاالقضايا اليت 

َّ:قدَّاآلمديفيَّن ََّّعريةروةَّالش َّث َّال
» دراسته  وبني شعر الطائيني يف موازنته اآلمدي هبا  يزمت الثروة الشعرية اليت تنعكسا

تماده على املوازنة بني بيت الشعر الذي اعأبرز العناصر يف نقده التحليلي فكانت  ،للشعر وحتليله
وال نعىن  االجتاه،ينقده وبني األبيات األخرى اليت تتشابه معه يف املعىن أو اليت تسري معه يف نفن 

تاير  ا الناقد من أجلبل املوازنة اليت يستعني هب ،البحرتيو هنا املوازنة بني أيب متا   بعنصر املوازنة
 عإىل جنب م أن تضع النمص الذي تنقده جنبا اةكم،فمن وسائل تدعيم  تدعيمها،األحكا  و 

فيه من ما و بيان  عليهالضوء  اءقإلص و ون ذلك وسيلة من وسائل تفسري النغريه حىت يك
 ذلك أمثلة ومن   .من النصوص الشعريةنته بغريه ز او م  1« خصائص عن طريق

  تَ ي  فلوَ :قوله أيب متا  يف أاآلمدي على خطيق تعل
َ
 ازِ باإلن َ  تَ م  ط  حَ ى       وَ رَ الوَ  ناقَ أع   دِ عِ و  بامل

َ  رَ ه  ظَ 
 دِ عِ و  امل

2 
استعارة قبيحة جدا، ومعىن  "حطم ظهر املوعد باإلناز: "رأى اآلمدي يف قول الشاعرو 

قد : يقال ألن إناز املوعد هو تصحيحه وحتقيقه، وبذلك جرت العادة أن » ؛يف غاية الرداءة
الوعد حطم  موضع صحةفجعل أبو متا  يف . فالن، وحتقق ما قال، وذلك إذا أنزه وعدُ  صح  
له، وعده، وعل   قد مرمض فالن  : ، أتراهم يقولونكذبوهذا إمنا يكون إذا أخلف الوعد و  ،ظهره

ال ، ووعد وعًدا مريضا، فإذا أخلف وعده فقد أماته، واإلخالف هو الذي حيطم ظهر املوعد
ألن  ؛حطمت باإلناز ظهر املالو  :وكان ينبغي أن يقول. خفاء بفساد ما ذهب إليهو ال. اإلناز

   3«.املوعد حينئذ كان يصح و يسلم، و يتلف املال
 :قول البحرتيفهو  -نظر اآلمدي يف -املقبول الصحيح أما  و

َر الَعىُدوِّ َو قىَ َك تِل  ع لَ َت فِ َوجَعل   َو ِعدِ  و ِلَك قاِصرًا      ُعم 
َر امل  4 َوُعم 

وقتىه  ذ؛ فنفىافإن عمر املوعد مدة وقتىه، فىإذا أنىز صىار مىاال »: وشرح اآلمدي املعىن بقوله 
 1«.لين مببطل له، بل ذلك نقله من حال إىل حال أخرى
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مل  عليىىهأخطائىىه  ءشىىدته علىىى أيب متىىا  ومتاديىىه يف إحصىىابوال بىىد أن الىىذين آخىىذوا اآلمىىدي 
يتبىىع يف النقىىد منهًجىىا  ، ووفائىىه لعمىىود الشىىعر، فهىىوعمىىود الىىذوقب تعلقىىهحقيقىىة يأخىىذوا يف اةسىىبان 

يشفع رأيىه باةجة والدليل و أحكامه  عللويشرح معانيها، و يمن نصوص فيدرس ما أمامه  ،حمكما
  .كل دقائقهاتفصيل  املعاين ب حيلل، و أو القرآن الكرمي أو كال  العرب املثال من الشعر القدميب

املرجىع النهىائي  » رأى فيىه هيف نقده لشىعر أيب متىا  أنى عمود الذوقاآلمدي علق ما يار ت و
ال الىىيت  يميىىةحكالتيف كىىل نقىىد، وإمنىىا يىىأي خطىىر حتكىىيم الىىذوق عنىىدما نتخىىذه سىىتارًا لعمىىل األهىىواء 

 ، أوصىىادق مبىىا فيهىىا مىىن جىىال أو قىىبح إحسىىاسو تصىىدر يف أحكامهىىا عىىن نظىىر يف العناصىىر الفنيىىة 
الىىذي  وقكمىىا يقىىول اآلمىىدي نفسىىه، فالىىذ  ،  ا غفىىال مل جتتمىىع فيىىه الدربىىة إىل الطبىىععنىىدما يكىىون ذوقىى

، عىىادة أن يعللىىوا الكثىىري مىىن أحكىىامهميسىىتطيعون بىىه هىىو ذوق ذوي البصىىرية بالشىىعر، وهىىؤالء  تىىدُّ ع  يىَ 
 2«.وسيلة مشروعة من وسائل املعرفةيف التعليل ما جيعل الذوق و 

، نقديامعيارا اآلمدي يف عمود الشعر الذي اختذه  اشك كو احملدثني بعض الدارسني لكن  و
، فال هكن ال هكن حتديدهامضطربة إىل قاعدة  فرتض اللجوءيألنه  ؛اقانونا متعسف رأوا فيه بل

مبالغ يف رية ياللغوية والتصو  االستعماالتيف  لشاعر أو ناقد أن حييط مبا يسمى طريقة العرب
  .زعمه

ن اآلمدي نقد شعر الطائيني وهو واقع حتت تأثري إعجابه فكرة أإحسان عباس قد أثار  و
النقدية  هءرالدى اآلمدي جعلت آ التأثريةالنزعة رأى أن هذه  الذي وافق ذوقه، وبشعر البحرتي 

على حكم الطبيعة الذي يبيح للناقد أن يبدي رأيه فيما ال  االعتمادو الصعوبة بالغموض و تتسم 
د وجهته يف ذوقه قد حد  »وكان  ،الذي حفظه د من شعر الطائينياجلي هاختيار ، فبعد هكن تعليله

يف هذه املرحلة يكون اإلعجاب شيئا ال يعلل، ويظل هذا ، و أخذ ما يأخذه وطرح ما ال يستسيغه
وقد . ىل إدراك األسن اجلمالية يف الشيء اجلميلإاإلعجاب احملرك الكبري، دون أن يهتدي الناقد 

ا موضوعيا، وظلت تالحقه عاشت هذه التأثرية مع اآل ََ  بآثارهامدي حني شاء أن يكون ناقًد
إىل  ويستسلم ك كان كثريا ما يضيق ذرعا باملوضوعية املتزمتة ويثور ذوقه عليها،ل، ولذالقدهة
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إىل ذلك  وفيها ،تعليقات تأثرية فيها الكثري من اإلسراف يف اةمل على الشاهد وفيها التجين
   1«.طرفة ساخرة

  :متا أيب قوله  ه علىتعليقذلك  ومن أمثلة
 2 ألُ ش   يَ هِ ا وَ بَ  الص  يف  اهُ بَ صَ  ت  ادَ عَ وا     وَ ىلُ م  حتَ   َ و   يىَ ا  الص   هُ نىعَ  لَ م  حتَ        

 ل و ىأط   ذاكَ هَ  ذا وَ هَ  ن  مِ  يَ دِ ج  وَ وَ      هِ ثلِ ض مِ ر   عَ ر يف ه  كطول الد       و  بيىَ              
نظر امث ...قرِّ فألن الشمال تُ  ؛جعل الصبا شاال» : بقوله على معىن البيت آلمديوعلق ا

 3«.كيف جعل للدهر على هذا اللفظ الذي كأنه به هسح أرًضا أو يذرع ثوبًا  :إىل هذا السخف
ويتجلى ذلك  ،عمود الذوقشروط نظرية اآلمدي لكامل من    استساليف هذا اةكم و 
 تهموازنأيب متا ، ومثال ذلك ما جاء يف  مبعاينواضح فيها استخفاف اليت بعض تعليقاته أيضا يف 

ل و قي ،حسن املش يخصاف وثقل األرداف و اخلصور، واألو  بني ما قاله الطائيان يف وصف القدود
 :أبو متا 

 4 الِخلُ ا اخلَ هَ ليى  عَ  الت  جَ  شًحاا وُ هلَ        ت  رَ ُصيىِّ  لَ الخِ اخلَ  أن   لو   اهليفِ  نَ مِ 
 لُ ىىابِ ذوَ  لكَ تِ  أن   ال  إ طقنا اخلَ       نُ ىانِ اتا أوَ هَ  أن   آل إال  ح  ا الوَ مهَ    

من  [أنه] ، من اهليف لو أن اخلالخل سريت هلا وشًحا» : الطائي قولاآلمدي يف  وجدو 
ألن الوشاح ما تتقلده املرأة من  ؛اخللخال ال يكون يف موضع الوشاح ألن ؛حشهو أف أأقبح اخلط

يا من فضة أو غريها، تتزين به فيكون منها يف موضع محائل سري، أو خيط تنظم فيه خرزًا، أو حل
وقد اخطأ  .إال إذا مسخها اهلل، وأقمأهاالسيف من الرمجل، واخللخال ال يكون يف هذا املوضع 

وتثنيها،  ذوابل للينها :وإمنا قيل للرماح ،"قنا اخلط إال أن تلك ذوابل" :يف البيت الثاين أيضا فقال
 ]وهلل درُّ أيب عبادة  .االنعطافساء اليت من أكمل أوصافها التثين واللني و فنفى ذلك عن قدود الن

 : إذ يقول [ البحرتي
ل أو ِشِحة طِ ر  فل          ا هَ ىلي  عَ  ة  حَ لِ ن أس  ابَ ض  ق ت  غدَ       5 ولُ ىىىجتُ  اجَلد 

 ولُ ىنُ  :ف  ىيَ هِ  ن  مِ  ولُ ىُ قتَ  ادُ كَ تَ           الدَ ىتِ اع  ا يهَ ىنِ ثَ ىتَ  ن  مِ   ُ قوِّ يُ   
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َ مَ    ولُ ىىجُ اةُ  يهِ ا فِ مبَ  ت  اقَ ىضَ  قد  وَ           وح  لُ ي طُ ذِ  لَ ائِ ى خََ لَ عَ  شني 
 ؟ل  ىيقتِ َ   لى  قت ن  مِ  ادُ زدَ ىيَ  ل  ىهوَ         ي  ؤادِ ىُ ف م  قَ سَ  ن  يد مِ أزِ  تُ ل  قُ فىَ   
وكثرة جتنيسه، وفرط تقعره ، ال تعليالت أيب متا  بطباقه و هو الشعر - واهلل -فهذا 

 1«.وما زلت أسع الشيوخ يفضلون هذا البيت األخري على كل ما سعوه من الغزل، حاالتهإ
من  تأثري ما حفظهإىل  ع َزىيىُ  إمنا ؛التصلب يف موقف اآلمدي من معاين أيب متا هذا و 
ل جيده من أشعار أيب متا  إىل تلك الثروة الشعرية اليت ترسخت يف ذهنه واليت ؛ فهو يقين كأشعار
الواضح الذي ال حيتاج إىل تفسري أو  رها من الشعر املطبوع الذي هتاز باملعىن القريبيف أكث
 .تأويل

 ظاهرية جعلته ال يتجاوز املعىنقراءة يف شعر أيب متا   ة اآلمدي للمعاين الدقيقةراءق إن
اليت تناول العاين قريبة فيه املهو الذي تكون املطبوع النقاد الذين يرون أن الشعر  من ألنه ؛الظاهر

وهو ما جيعله يهلل ملعاين البحرتي اليت يغلب عليها الطبع  استنباط،ال حتتاج إىل استخراج أو 
أيب  ينامعيف  اءخطاأليشري إىل كثريا ما من مث فهو  فتكشف نفسها للقارئ دون عمق تفكري؛ و 

 .متا 
مال لجل نيتصف أهممعىن البيت الثاين أن الطائي نفى عن املرأة من اآلمدي كما فهم  

حيمل سات  »نقد  يف بعض املواضع بأنه هوهبذا هكن أن يوصف نقد ؛التثين واللني اوالرشاقة ومه
فهو ال يستطيع أن يتقبل ذوقيا إال املعىن القريب الذي يسلم للقارئ نفسه يف صياغة  ،أهل الظاهر

 يءااِلنبها  وما هكن أن جيو خيال فكر، وال جيد لذة يف التعمية  لاعمإجيلة إسالًما مباشرًا، دون 
صفة ها حرآها دون أن يبحث كثريًا عما هن ايتذوق الصياغة اجلميلة إذ[ فقد...]يف شكل أحجية

الصحة ما ال غاية وراءه يف اةسن و  ": ولذلك جتده يف أحكامه يسرع إىل القول بأن هذا. اجلمال
ذه الوقفات الذوقية اخلالصة اليت إىل عشرات من ه "حسبك هبذا حسنا وحالوة  "أو " الااعة و 

 2«.ا مما قرره يف نظريته من تعليليئال تعتمد ش
صاحب وهي أنه مسبقة عن أيب متا  يف نقده ملعاين أيب متا  موجها بفكرة  اآلمدي كانو 

اليت حتتاج على األفها   املستغلقةالفكر و  غريه باملعاين الغامضة و الدقيقة،صنعة، وشعره يتميز عن 
 اللفظ،طريقة األوائل اليت تتميز حبالوة لالف خمهذا يف وهو   ،استخراجوشرح و  استنباطإىل 
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، وكانت العرب ترى يف غموض ووضوح الفكرةاملعاين  انكشافو  ملأتى،ا ة العبارة وقربصح  و 
املعاين داللة على عجز الشاعر على إيضاح الصور الشعرية اليت قصد إليها، فهو يذهب إىل هذا 

  .  ليغطي عن عجزه وفقر معانيهالغموض 
الغامضة يف ظاهرة املعاين ب شاعرهم بإشادهمأنصار أيب متا  عن ذكر اآلمدي دفاع  و

من مل يفهمه، ه إمنا أعرض عن شعر  » :قالواف ،على متيزه ، ودليال ظاهراحجة له عدموهااليت شعره 
 1«.نفاذ يف علم الشعرال و أهلُ  ماءُ ه العلت  مَ هِ فَ قصور علمه عنه، و ، و لدقة معانيه
كثرة حفظه وروايته ، و بالشعر هفشغو  هغرمقد عابوا على أيب متا  فأصحاب البحرتي  أما

كان الشاعر العامل أفضل من الشاعر غري العامل عند   ذاإو  عر،شبالصار عاملا حىت  ف فيهيألالتو 
يف الشعر لين علته  ن التجويدأل ؛فإن ذلك ال يصدق دائما عند أنصار البحرتي ،أنصار أيب متا 
اخلليل بن أمحد كان ن لين بعامل، فقد  مممن يتعاطاه من العلماء أشعر عد لكذلك العلم، ولو كان  

من كان يف مرتبة ، وما بلغ هبم العلم ءشعرا ءعلماخلف بن حيان األمحر  يالكسائو  األصمعيو 
 . من الشعراء غري العلماءعصرهم 

َّ:ليهاقاسَّع َّغةَّالَّي َّالل َّ
البحرتي وهي أن  نمتا  ع الطائيني إىل خصيصة امتاز هبا أبومدي يف موازنته بني أشار اآل

أن يدل يف » رص على حيأبا متا  كان عاملا باللغة وكان حياول أن يظهر معرفته اللغوية يف نظمه إذ 
 2«.ة من شعرهيف مواضع كثري  غريبة فتعمد إدخال ألفاظ العرب،بكال  باللغة و  علمهشعره على 
نصبوا قلق الشعراء؛ ألن نقاد العصر العباسي وغريهم أ ااملعرفة اللغوية هاجس لتشك  قد و 

ستمده بالصياغة اليت هي  ا؛ أل مكسبا له يهورأوا يف املعرفة اللغوية لد ،اهتمامهم على لغة الشاعر
 رأى أن الشاعر إذا كان عليما، و خالفهم ولكن اآلمدي الذي هيل إىل الشعر املطبوع .مقصده

 .مفهومة غريمبهمة  همعانياةوشية فتكون  ةغريبيأي باأللفاظ الالتكلف و  باللغة فإنه قد يندفع إىل
املعرفة باللغة  هذهألن تقييم املعرفة اللغوية لدى الشاعر هبذا الفهم، ال يصدق على كل الشعراء؛ و 

. ظفها يف شعرهو يت يواملعاين الفتمده مبا شاء من األلفاظ وقوة للشاعر، إمداد مصدر تكون قد 
تصرف يف القدرة على الو ه املعرفة اللغوية حبسن استغالله هلذيب متا  ألاعرتف قد اآلمدي وكان 

 .لت على علمه وذكائهدبطريقة فنية إدخاهلا يف اجلمل لتجربته الشعرية ب خضاعهاإو املفردات 
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 : قولب أيب متا قدرة اللغوية ل اآلمدي ملومثم  

ََ ي  دَ ه  أَ  ب  يِّ ثىَ  كَ لَ  ة  يعَ نِ صَ وَ   1 ر ص  مُ  كَ ذ  بِ ائِ لِعَ  ابُ عَ الكَ  يَ هِ وَ   ا       هَ َت
أي  ،"ة لكعيصنو : "أراد بقوله: قو  وقالواطه غل   »: البيت بقولهمعىن على اآلمدي ق عل  و 
 "  ر أهديتها و هي الكعاب لعائذ بك أي على عائذ بك مص "رتعت فأي قد ا "ثيب"  للممدوح

بالكعاب على أ ا تقو  مقا  البكر ليجعلها يف البيت ضد الثيب فتصح له  وجاء ،أي قليل املال
  2« .لقسمةا

 ومثله يف البيت معىن صحيحا مقا  البكر ضًدا للثيباليت جعلها الطائي يف الكعاب و 
ألن أول أحوال الكواعب أن يكن قد ناهزن حد البلوغ و بدأت ثديهن ؛ يف كال  العربموجود 

 . ذه اةال أكثر ما يكن أبكارًاهبن هف، ظهور والتكعببال
ين مل ذن أبا متا  تفو ق مبعرفته اللغوية على النقاد الإىل أاآلمدي يف هذا التعليل إشارة من و 

 إىل وسيلة من وسائل اإلبداع تتحول هيف نظم اللغةألن  ؛يتمكنوا من فهم املعىن يف البيت
تأنن به القلوب؛ : عر أنسي وحشي يف آنش» وهذا ما جعل شعره يكتسب صفة أنه  واالخرتاع،

أل ا تتجدد به، لكنه يف الوقت ذاته يستعصي على من يقلده، فإذا أراد الشعراء أن يأتوا مبثله 
وهو يتدفق كماء أصلي ال يعرف " ضمري صنع " تعذر عليهم لغرابته ، فشعره يصدر عن 

  3«. النضوب
جانب » إىل هي و  ،واإلحساس مًعا خدمة الفكرالوظيفة األساسية للغة وبذلك تصري 

ويكون من  هذه الوظيفة األساسية غاية يف ذاها، والشاعر املاهر هو من يفطن إىل هذه اةقيقة،
واللغة كغاية يف األدب،  النسب الدقيقة بني اللغة كوسيلة حسن الذوق وسالمة اةن حبيث يقيم

عناصر هامة يف التأثري، وعناصر ألنه حير  نفسه بذلك من  ؛وسيلة اعتبارهافال يسرف يف 
و قد التصوير، وعناصر املوسيقى وكذلك حيذر من أن ينظر إليها كغاية، فيأي أدبه أو شعره 

 4«.و إحساًساأخال من كل مادة إنسانية فكرًا غلبت عليه اللفظة و 

                                                 

 

 .834، ص  4ديوان أبي تمام، ج - 1

 .866، ص  8جالموازنة،  - 2

 ص ،4004زء الثااني، الطبعاة الثامناة، دار السااقي بياروت، لبناان، الثابت والمتحول، الج، ي أحمد سعيدعل ،سأدوني - 3

846. 

 .880ص  ،محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب - 4



                                                                                                                  .الفكر النقدي عند اآلمدي: المبحث الثالث:الفصل األول 

 

 

842 

ى املعرفة اللغوية لدى أيب متا  عل نيقألخطاء أيب متا  أنه ي اآلمدي كما يبدو من ختريج
على العرف اللغوي الذي  هفض كل خروج لفري شعر العريب القدمي من صياغة لغوية، ما جاء يف ال

 اجتناهبمأقامه األوائل التصاهلم بعصر البداوة و النقاء اللغوي، وجريان نظمهم على الطبع، و 
عاصرته  وأ مبدأ الوعي الكامل بالتقاليد األدبية اليت سبقت الناقد» من مث فإن  ، والصنعة الشعرية

أمر ضروري يف تقومي العمل الفين، على أن الناقد اةصيف هو الذي يعرف مىت يستفيد من هذا 
 إىل املوروث من عاداتنا وتقاليدنا يف األدب مبدأ االحتكا فإن مبدأ  ؛املبدأ و مىت ال يستفيد منه

ور الذي ينشده، فنحن بني التطو نافع إذا مل نسرف يف تطبيقه إىل الدرجة اليت حتول بني الفنان 
 الذي ختضع له اةياة البد أن نتكم للقدمي على أال حيول هذا القدمي بيننا وبني طبيعة هذا التطور 

  1«.يف كل جماالها املختلفة
تقاليد أدبية ا ورثه من مىل إ أخطاء أيب متا  من  هناقشأكثر ما يف  اآلمدياستند قد  و

هو و  اخاص اسن  قانونو يف اللغة، من األخطاء ا غري قليل عددً عليه  ىحصأ، فعاصرته ه أوسبقت
حال بينه ف» يف اللغة  هتصرفحرية من  د  ق على املبدع، وحضي   بذلكو  "اللغة ال يقاس عليها  "أن

وما  ونعرف األولما و بني رؤية اجلديد يف األساليب والصياغة، فهو يعتا من خيرج يف اللغة على 
 2«.انتهوا إليه خطأ

 : متا  قوله أيبعلى آلمدي عاب اإىل اللغة  حدود هذه النظرة يفو 
ياُر دِ الَ  وَ  تَ ن  أَ  تَ ن  أَ  الَ               3 طَارُ و  تَىو لِت األَ  ى وَ َخف  اهلَوَ        يارُ الدِّ

مستهجن ولين و  لفظ من ألفاظ أهل اةضر، " تَ أن   تَ ن  أَ  الَ  "»: بقولهعلى البيت  وعل ق
أي ليست كال  معروف من كال  العرب، مستعمل حسن،   "و ال الديار ديار  ":بيد، لكن قوله

اآلمدي قول  عد  " اللغة ال يقاس عليها " أن يف ظل فكرة  و 4«.الديار ديارًا كما عهدت
غري نقية أصاهبا اللحن وصارت تعبريا شعبيا؛ ألن اللغة عند أهل اةضر " ال أنت أنت:" الطائي

 .األمم غري العربيةأجناس  م بغريهم منالختالطه
تعبريا شعبيا، مل يكن له املوقف  "ال أنت أنت "أيب متا   تعبريلكن اآلمدي الذي رأى يف و 

 :هقوليف  نفسه مع البحرتي 
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ِ َلو  َكاَن الَعِقيُق َعِقيَقا  َهَذا الَعِقيُق َوِفيِه َمر َأى ُمو ِنق    و    1لِل َعني 
مقلد ه كان ؛ أنمن ألفاظ أهل اةضرتعبريا شعبيا أو  " اقيق عقيقالع ناك  ول: " التعبرييف  ى ير مل

"  ينصُّ على أنواحرت  املبدأ الذي تعداه إىل غريه، مل ي، و انتهواإىل حيث  ىتهوان ،لألوائل يف لغته
يف معظم ما كتب ناقًدا حميطا بأسرار اللغة و دقائق البيان، اآلمدي كان ." للغة ال يقاس عليهاا

فإذا  ل،و حيلل كل املعاين اليت يراها قريبة التنا ،يف دقة مالحظة املفرد نقده عند البيت فهو يقف يف
 ،وجد فيه خطأ يف لفظ أو فساد تركيب أو إحالة يف معىن أو بعد عن النهج املألوف أشار إليه

األنساق اللغوية القدهة وطرائق العرب يف التعبري  » لتمث  بذلك و  .اقرتح التصويب وعللهو 
األنساق حاكم غري قليل من أشعار  ههلذ اا من مرجعيته يف حماكمة النصوص، ووفقءً التصوير جز و 

 2«.الشاعرين
 تقاليد لغويةم األعمال الفنية وفق يِّ قيُ  هنظرة قداسة جعلتإىل اللغة من مث نظر اآلمدي و 

  ،االستهزاءو  خريةالسالذي نال قسطا من  إبداعه يف أبو متا وخرج عنها  ،يف شعرهالبحرتي لتزمها ا
 :هقولكما يف 

ُ َوص َل َخريَدة        َماَجاَرى إلي ِه البىَ  َط  شَ ني 
َبدِ ت  إلي ِه امل َي األك   3 َل َمش 

كىأن الوصىل يف ...وصىلها يىد أن البىني حىال بينىه وبىنيير ...»:ح اآلمدي املعىىن يف البيىت بقولىهوشر 
جىىاريني، مث أتىىى يف املصىىراع الثىىاين بنحىىو ليمنعىىه، فجعلهمىىا متالبىىني يريىىده فجىىرى تقىىديره جىىرى إليىىه 

َط ىَشىَما" : فقىال التخليط،هذا 
بَىدِ ت  إلي ىِه امل ىَي األك  أي هنىا راجعىة إىل هىذا الوصىل،  ، فاهلىاء" َل َمش 

. فجعىل عزمهىا مشىيا، وجعىل املطىل  مماشىيا هلىا ،ملا عزمت علىى أن تصىله عزمىت عىز  متثاقىل مماطىل
ونا كيف جياري البني وصلها ؟ وكيىف متاشى: هل اللغة العربيةأ ويا البلغاءفيا معشر الشعراء و   ىخاِّ

 4«.، أال تضحكونتسمعونيف مطلها ؟ أال 
قد مع حركة التطور املستمرة يف اللغة  تتناىفاليت و اللغة إىل  احملافظةل هذه النظرة مث   و

تهلكة اليت سبقه إليها طالب بتكرار الصيغ القدهة املسامل ،مصادرة إبداع الفنانإىل تؤدي بالناقد 
إىل رقى تقد ال يتحول الفنان إىل جمرد مقلد للغة غريه اليت  ك، وبذلووظفوها يف أشعارهماألوائل 

ُنها من    .جتربته الشعرية صياغةمستوى هَكِّ
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 أن اإلضافةأحن  بثقل نظرته على كاهل الشعراء احملدثني أقرم بالذي اآلمدي  كنلو 
إىل  جديدة تنتميلغتهم اليت حاولوا جاهدين أن يصوغوها صياغة  يف »ت متثلم ة هلياةقيق

، وآثروها على مشعارهأ يفبلغته إىل البساطة والسهولة  قد مال همكثري منكان  إن  و  1«.عصرهم
وهبذه  .يف شعرهووحشي األلفاظ شذ عن معاصريه بتوظيفه غريب اللغة نه فإمتا   وأبوأما  الغرابة،

األلفاظ،  التعقيد ومستكره البحرتي ممن يتجنبف ،الطائينياآلمدي  فن  صنظرة احملافظة للغة ال
سوء نسجه فيد اةوشي منها تعمو يممن يستكره األلفاظ فهو متا   وووحشي الكال ، بينما أب

 . تعقد نظمهيو 
، ولكنه شعر العصر البداوة يف عيار أفرزه حتكا  مليف مسألة اللغة إىل االآلمدي اقد رجع ل
صار اليت شاعت يف عصره و العلو  اللغوية والبالغية إىل أن الشاعر احملدث استفاد من  مل ينتبه

إذا تعرض ملعىن تعمقه، وكان هذا » شاعر عامل باللغة أبو متا  و  ،يف شعره عمل عقله وعلمهيُ 
إىل ألوان اإلغراب يف املعاين ويف األلفاظ أيضا فكان يصل إىل أشياء مل يتعود  يضطرهالتعمق 

إليها، وكان يدهآل الناس مبا يظهر من هذه املعاين  يصلأن وال  -يف عصره  -اس أن يروهاالن
 وكانوا قد ألفوا أن جيدوا التعمق والتقصي، ،بعدما تعودوا أن يدلوا باللغة على معان قريبة، املختلفة

كأيب متا  جيد   عند الفالسفة وعند املتكلمني، فلما رأوه عند شاعر ةوختري األلفاظ و املعاين اجلديد
، أو حيمل األلفاظ أكثر مما حتمل، وجدوا يف ذلك حرجاً قة فيتكلف بعض الغريبمن اللغة مش

 2«.ومشقة، ولذلك أنكروا على أيب متا  اإلغراب وهذا التكلف يف التعبري
ََّّ:صناعةَّالشعراحتكامَّاآلمديَّإلىَّمؤثراتَّأجنبيةَّفيَّ

أن أبا متا  شديد يرى الذي النقدي ه من فكر نظرته احملافظة للغة نطلق اآلمدي يف ا
يف شعره مبعان فلسفية وألفاظ غريبة، فإذا سع بعض شعره »  يأيأنه التكلف وصاحب صنعة و 

رج على العرف اللغوي خيالطائي كان   َلمماو  3«.األعرايب مل يفهمه، و إذا فسر له فهمه و استحسنه
أخطاء   ى الطائي، وكان النقاد قد أحصوا علهروجب على اللغةحتي َف اآلمدي  فإنه يف نظر، القائم
ه أنه انفرد مبذهب جديد يف النظم، وأن ؤ هو ادعا يارهاأن ما وجد ف، يف املعاين واأللفاظكثرية 

 .املذهب ةِ تلك األخطاء طبيعية جلد  
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الذي وممثله البحرتي  ،شعر طبع ؛نيضربإىل الشعر  الذي يقسمتصنيف ال اآلمديتبىن 
اللفظ وحسن التخلص، ووضع الكال  يف موضعه و صحة العبارة، وقرب املأتى  وةحالإىل نسب 

كثرة حسن الديباجة، و وجودة الرصف، و » وبذلك فإن شعره هتاز حبالوة اللفظ ، وانكشاف املعاين
ل العلم به إال حسن التأي، وقرب املأخذ واختيار الكال ، ووضع و ...املاء لين الشعر عند أه 

أن تكون االستعارات ، و اضعها، وأن يورد املعىن باللفظ املعتاد فيه املستعمل يف مثلهمو  األلفاظ يف
والتمثيالت الئقة مبا استعريت له وغري منافرة ملعناه، فإن الكال  ال يكتسي البهاء والرونق إال إذا  

  1«.كان هبذا الوصف
ة احملسنات البديعية هتاز شعره بكثر الذي  صنعة وممثله أبو متا الشعر و الضرب الثاين 

اإلبداع لطيف املعاين و دقتها و لكن هذا ال ينفي عنه و . ملعاين الغامضة واأللفاظ اةوشيةوا
  .اإلغراب فيها و االستنباط هلاو 

وال يستسيغ  ةعالصنشعر  جُّ َهُّ  ،هذوقفاآلمدي  على أحكا كبري وكان هلذا التصنيف تأثري  
طبوعني ليدل على صنعته املر اشعأبما يقابل أشعار أيب متا  لذلك كان دائ ،املطبوعإال من الشعر 

لتأليف إىل سوء التكلف ل اه  ة سَ رجَ خُم  و جماهدة للطبع ومغالبة للقرحية  الصنعة؛ ألنه يعد تكلفهو 
من الناس قد جعلهما  اكثري  ذ وجدإ ،ينق بني مذهيب الشاعر يفر هو ما دفعه إىل التو ، لمُّ عوشدة الت

ألن البحرتي أعرايب الشعر مطبوع  » ؛ ما خمتلفانأكد على أف ساواة بينهما،طبقة، وذهب إىل امل
وخمالف ة صنعشاعر متا   اأب؛ وألن  2«وعلى مذهب األوائل و ما فارق عمود الشعر املعروف

 غري مدرك هفإن ،لطريقة العرب، وإن جاء يف أشعاره مبعىن لطيف، أو حكمة غريبة أو أدب حسن
، ويكون أكثر ما ونان أو حكمة اهلند أو أدب الفرسياليق املعاين من فلسفة هلا حىت يتعمد دق »

 3«.ونسج مضطربيورده منها بألفاظ متعسفة 
يُقِصيهم من اآلمدي  واة يف أشعارهم جعليالفلسفاملعاين وهؤالء الشعراء الذين أقحموا 

 ءندية اليت جااةكم اهلبنانية، أو اليو املتأثرة بالفلسفة الفلسفية املعاين ، ويرى يف ألوان مملكة الشعر
هبذا املوقف حيُِيل القارئ إىل قضية  ه، وكأنرغبتهم يف اإلبداع واالبتداعكانت نتيجة إمنا   الشعراء هبا

يف العصر العباسي، النقاد مدة غري بسيطة من الزمن على أحكا   اهَ لِ كَ ل  ت بكَ ناءالشعوبية اليت 

                                                 

 

 .243ص  ، 8جالموازنة،  - 1

 .02، ص صدر نفسهالم - 2

 .242ص  ،صدر نفسهالم - 3



                                                                                                                  .الفكر النقدي عند اآلمدي: المبحث الثالث:الفصل األول 

 

 

841 

احملدثني، من أيب متا  وغريه شعر من  همن موقفهم ذلك يُفال يبدي ذلك صراحة، وإمنا  هولكن
ب الشاعر الذي يدخل اةكمة أو يعاتوطرقهم يف نظم الشعر، وكان أساليب العرب وبدعوته إىل 

فإن شئت دعوناك  ،قد جئت حبكمة وفلسفة ومعاين لطيفة حسنة»  :هقولالفلسفة يف شعره ب
عرًا، وال ندعوك بليًغا، ألن طريقتك ليست على سيناك فيلسوفا، ولكن ال نسميك شا حكيما، أو

 1«.طريقة العرب وال على مذاهبهم
؛ موضعهايف غري  ةصنع افإ  ،صانعاكونه متا    اأبأما قضية الصنعة اليت يعيب هبا اآلمديُّ و 

 ،يسعى إىل إخراجها يف أحلى ُحل ةها شكال معينا، و حنيمالصانع اةقيقي، يتناول مادته فألن 
هبذا  و .عم ق فيها معرفته باملران والدربةقد و  ،والتما  على أصول عرفها سلفا فيها الكمال ىيتوخو 

طالب اآلمدي الشاعر بالوفاء  من مثو  أيضا، ومادته اللغة والفكرة، اصانع الشاعريكون املفهو  
نها بي  الشعر اليت حدد أركان صناعة و  .أسالفه وظفهامادته اللغوية كما  وظفأن ي ، ولصنعته

أن صناعة الشعر وغريها من سائر الصناعات ال جتود و » زعموا الذين  شيوخ أهل العلم بالشعر
، وصحة التأليف املقصودجودة اآللة، وإصابة الغرض : أربعة أشياء وهيبال تستحكم إال 

متا  الصنعة من غري نقص فيها وال زيادة عليها، وهذه اخلالل األربع ليست يف  إىل االنتهاءو 
وذكرت األوائل أن كل حمدث ، والنبات الصناعات وحدها، بل هي موجودة يف جيع اةيوانات

ة ل  ، وعِ ة فاعلةل  عِ ، و ة صوريةل  وعِ  ،ة هيوالنية وهي األصلل  عِ  :مصنوع حيتاج إىل أربعة أشياء
  2«.متامية

و  على تق ضع ملؤثرات أجنبيةخياآلمدي الذي حيتكم إىل طريقة العرب أن غريب الومن 
يف حديثه أجنبية بثقافة فلسفية  ئناسهستيف اقد يكون ، و ابن قتيبةهبا اليت آخذ اليونانية الفلسفة 

تزيد املعىن » ثر حسن التأليف وبراعة اللفظ اليت الذي يؤ مذهبه  رليا إمنا  ،الشعرصناعة عن 
بذلك  و 3«.تعهد ملاملكشوف هباء وحسنا ورونقا حىت كأنه قد أحدث فيه غرابة مل تكن وزيادة 

التصنُّع  أماإليها ينسب البحرتي، و صنعة تعين اجلودة يف النظم، وحسن التأليف وبراعة اللفظ، و فال
األلفاظ الغريبة واةوشية واملبالغة البديع، واإلغراب يف املعاين وإليها ينسب توظيف يعين تعمُّد فإنه 

  .أبو متا 
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تها كشف عن فهم غري كامل هلذه اهيمل هيانب ولكن مناقشة اآلمدي للعلل اليت ذكرها و
خيرتعها ليصور ما شاء و  -- ة اليت يبتدعها البارينيطيعنون ال اإمن »اهليوالنية العلل؛ ألنه العلة 

هي املعىن الذي ف: العلة الصورية أماو ، رس أو جل أو غريها من اةيوانفتصويره منها من رجل أو 
ويفرغ من  اسها تَبارك هَ تمم أن يُ : ية هيموالعلة التما ،تصويره من رجل -  - الباري يقصد

 1«.تصويرها من غري اِنتقاص منها
مث تكون (  األلفاظ )كانت العلة اهليوالنية هي اآللة أو املادة » الشعر على ق هذا بِّ إذا طُ و 

الصانع  انتهىإصابة الغرض هي العلة الصورية، مث تكون صحة التأليف مقابلة للعلة الفاعلة، فإذا 
وعلى هذا فإن صحة التأليف  ال زيادة عليها فتلك علة متامية،ه من غري نقص منها و إىل متا  صنعت

 2«(.بعد صحة املعىن ) يف الشعر هي أقوى دعائمه 
وحاول تطبيق ذلك  ،ن اآلمدي تأثر ببعض ما جاء يف الفلسفة اليونانيةأمن هذا  فهميو 

اهليولة ) العلتان األوىل والثانية» ألن  ؛لصحيحافهم على الشعر العريب، ولكنه مل يفهمه ال
أما العلة الفاعلة (  اللفظ واملعىن ) تقابالن يف الشعر ما أطلق عليه نقاد العرب اسي( والصورية
اليت جتعل من االتصال بني اهليولة والصورة تفردا بني قوا  وقوا ، وأما العلة " قوة اخللق" فهي 

 3«.اآلمدي يف استعمال املصطلح تساوي العلة الغائيةالتمامية فهي إن صدقنا 
قد يكون درس للصناعة الشعرية هبذه الطريقة الفلسفية بأنه  اآلمديتعليل كما يوحي 

يف كثري من مواضعها على هذا األثر  املوازنةبه إال شكليا، و تدل  يتأثرعلم الكال ، ولكنه مل 
شكل اةوارات اليت كان يديرها يف مث ر الطائيني، اص، بداية باحملاجة بني أنالواضح لعلم الكال 

  .وانتهاء بفهمه لصناعة الشعر متا  معارضات يف بيانه ألخطاء أيب
يدخل يف باب الفلسفة حىت ال يسميه » أيب متا  أنه بعض معاين اآلمدي من مث رأى و 

ية أو اِنبها  ودون ألنه كان ال يتذوق إال الشعر ذا املعىن القريب الذي يصله دون تعم ؛شعرًا
يكتفي بتذوق الصياغة اجلميلة، دون أن يعرف  يعين أنه  ذاوه 4«.إعمال خيال أو إجهاد فكر

كان متا    اأن أبعلى أيضا ، وموقفه هذا يدل كثريًا عما هنح القصيدة اجلمال والبهاء واةالوة
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، العرب ةج على طريقخر في الكون،شعره بالفلسفة والنظرات يف  غذييو  القوية،باألفكار يعتين 
 .حتتاج إىل استخراج واستنباطو دقيقة  همعانيوتصري 

 ه تعينيف فكر  الشاعر على عمل الصانع دليل على أن الصنعةبداع اآلمدي إل قياس إن
قريبة من لكانت  ةتكلفمأيب متا   ةكن صنعتاليت يستخدمها الشاعر لنظم شعره، ولو مل  الوسائل
دون مه من األشعار ال يطلق شعره ظذوق ما ينيت يذالوهوب املعر شاال نأل؛ اد شعرهجلالطبع و 

ول يف عما جيها تعبري ويتَحس ن مدى أو اللفظة  ةصدق العبار يتأم ل  وإمنا، أن هعن النظر فيه
 وأفكاره، إليه من تعبري دقيق عن عواطفه حفال يرضى إال بالعبارة اليت حتقق ما يطم »ه خاطر 

صنعة و الذي نده عند القدماء، " الصنعة " العملية الفنية مصطلحهكن أن نطلق على هذه و 
تدخل يف نطاق عملية اإلبداع ال غىن للشاعر عنها، والشاعر الصانع يتكئ على الصنعة وباصة 

ا فقط تصبح الصنعة مرادفة هنينئذ قد يغطي على عجزه بالصنعة و إذا أعوزته املوهبة، فهو ح
يقول الشعر ِارجتاال، أو أن التعبري األديب كان  نعر القدمي كا، وخيطئ من يظن أن الشاللتكلف

 1« .سهال ميسورًا لديه
مفهو   :النقدي تأخذ مفهومني خمتلفنياآلمدي الصنعة يف فكر  وبذلك يتحدد معىن

أي  تقومي شعره،و خطائه، أاجيايب يتمثل يف قبوله الصنعة اليت يرمي الشاعر من خالهلا إىل تصحيح 
؛ ألن كن أن تكون جيدة، وحسنة دون جلوء الشاعر إىل اإلكثار من البديع يف شعرهه أن الصنعة
د منها زيادة اةسن والرونق، لذلك وجب على الشاعر أن يكون و زيادة يف الشعر املقصالبديع 

 .مقتصدا غري متكلف يف هذه الزيادة
تكلف حىت يفسد يو  لشاعر يف طلب البديعا ةلغابيعين م والسليب لصنعة سليب لمفهو   و

 علىف الشاعر غري السنن الفنية املتفق عليها، كأن يتحي  وي الصنعة وخيرج عن الغرض الذي قصده،
 .اللغة أو يطلب االستعارة البعيدة أو يبالغ يف توظيف البديع وغريب اللغة يف شعره

 هنهككان ، و ولكنه أساء الصنعة ،ن أبا متا  تصنع يف شعرهإىل أاآلمدي هبذا أشار و 
 اجلودة، و  ها يف اةسناءحتذاإىل قوالب السابقني و  ةعودالك ما فاته و استدر ا، و امنه ةداستفاال
قد تعودوا أن يدلوا » ألن الناس  ؛إىل املعاين الدقيقة واللغة الغريبة دفعهيتجنب هذه الصنعة اليت تو 

ختري األلفاظ و عمق والتقصي قريبة ال سيما يف الشعر، وكانوا قد ألفوا أن جيدوا الت نباللغة على معا
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يب متا  جيد من اللغة مشقة، أاملتكلمني، فلما رأوه عند شاعر كاملعاين اجلديدة عند الفالسفة و و 
لذلك ، و فيتكلف بعض الغريب أو حيمل األلفاظ أكثر مما حتمل، وجدوا يف ذلك حرجا ومشقة

 1«.راب، وهذا التكلف يف التعبريغأنكروا على أيب متا  هذا اإل
تبع مذهب مسلم بن الوليد يف ايف حديثه عن صنعة أيب متا  الذي اآلمدي لقد أطنب و 

، استعاراتو جتنين طباق و احملسنات البديعية من يف طلب إلغراقه  ؛طلب البديع فأفسد الشعر
 مستغلقاشيح شعره هبا، حىت صار كثري مما أتى به من املعاين و األبواب وتتوظيف هذه يف  إسرافهو 
 » ،، ومنه ما ال يعرف معناه إال بالظن واةدسفيهاطول التأمل الفكر و إال بعد الكد و  فهمال يو 
، ومل جياذب األلفاظ واملعاين جماذبة و يقتسرها مل يوغل فيهاو  عفوا ن أخذ هذه األشياءاكلو  و 

، وأورد من االستعارات وهو بمامه غري متعب و ال مكدودبه خاطره  حمكارهة، وتناول ما يسم
 -رب وحسن، ومل يفحآل، واِقتصر من القول على ما كان حمذوًّا على حذو الشعراء احملسنني ما ق

رونقه، و لعل ذلك أن يكون ثلث شعره ئه و تذهب مباو  ليسلم من هذه األشياء اليت هجن الشعر
ئذ كان قليله حينو لظننته كان يتقد  عند أهل العلم بالشعر أكثر الشعراء املتأخرين،  -أو أكثر منه 

إىل إيراد كل ما  هَ رِ لكنه شَ يقو  مقا  كثري غريه، ملا فيه من لطيف املعاين ومستغرب األوصاف 
جاش به خاطره وجللجه فكره، فخلط اجليد بالرديء، والعني النادر بالرذل الساقط، والصواب 

 2«.باخلطأ
 الشعراءة على طريق كنت مل ا ألأيب متا  النص السابق أنه رفض صنعة  اآلمدي يف وبنيم 

ومن  ، أكثر الشعراء املتأخرينعلى ولتقد   ،جلعلت منه شاعرا متفرِّداولو كانت كذلك ، األوائل
  :متا  أيبقول صنعة السوء على  يدلاليت يقدمها اآلمدي لمثلة األ

 3 لُ قَ أَثى   هِ ي  أب  عِ  رًا أيم َده   رَ ك  لفَ       هُ رَ ط  شَ  رُ ه  الد   لَ مُحِّ  ا لو  مَ  تُ ل  م  حتَ 
فجعل للدهر عقال، وجعله مفكرًا يف أي » :هقولب وعل ق عليهالبيت  املعىن يف ستهجناو 

العبأين أثقل، وما شيء هو أبعد من الصواب من هذه االستعارة، وكان األشبه واألليق هبذا املعىن 
و ألمن الناس صروفه ،لتضعضع، أو اِل د :أن يقول "حتملت ما لو محل الدهر شطره  ": ملا قال

وإمنا رأى أبو متا  أشياء  .ل املعاين يف البالغة واإلفراطنوازله و نو هذا املعىن مما يعتمده أه و
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 اهاذفاحتالبعد إىل هذه املنزلة يف  ال تنتهييسرية من بعيد ااِلستعارات متفرقة يف أشعار القدماء 
 1«.منها واستكثر بفِاحتط أمثاهلا، بإيرادب اغر اإلو  اإلبداع،أحب و 

استعارات  اتهخالفة ملقبيح اعد هو اليت أغرب فيها، أيب متا  استعارات آلمدي ل ايقبمل 
، ولكنها تأي غفال دون قصد منهم؛ فهي هميأي مثلها يف أشعار أن  وذكر أنه هكن؛ األوائل

وطبعه ذه االستعارات هإىل  يقصدكان نتيجة خفوت الطبع يف بعض األحيان، ولكن الطائي  
من النقاد   هبسابقي يف فكره النقدي هذا يكشف بوضوح تأثر اآلمديو  خافت وصنعته قوية،

:" وأضرابه ممن يؤثرون الروح الشعرية املطبوعة على املعاين الشعرية املبتدعة، ويقولون» كاجلاحظ 
ك يف هذيب األلفاظ وشغلك يف التخلص إىل عليك أن جتتنب السوقي والوحشي، وال جتعل مه  

 2«.بالغ قتصاداالغرائب املعاين ويف 
على الشعر ر الشعر املطبوع روح إيثا ، فإنعندما يوازن اآلمدي بني شعر الطائينيأما 

صيحات اإلعجاب اليت يطلقها من حني آلخر فيشري إىل جودة فيظهر ذلك  تطغى عليه املصنوع
 .أشعار البحرتي دون أن ينسى اإلشارة إىل براعة أيب متا 

  :متا قول أيب  علىذلك تعليق اآلمدي ومن أمثلة 
َي عَ ى  ى قد أقسأ ع  ر  جتَ    ِ فَر اجَلرَُع الَفر ُد      َودَع  ِحس  دُ  ني   3 جَي تلب َماَءُه الوج 

 إذا انصَ 
َ
  الُ ؤَ ىسُ       هُ رُ بى  ل  صَ ف قد   ونُ زُ حرف امل

َ
 لىىُه َردُّ  كاءُ بُ ى فالاين عَ امل

عندي أوىل باجلودة، وأحلى يف فهذا  دقة وصنعة،و قول أيب متا  و إن كان فيه »  :هقولب
  4« .ألوط بالقلب، و أشبه مبذاهب الشعراء و ،النفن

 : قابل اآلمدي قول أيب متا  بقول البحرتيعندما  و
ُ ا العَ ت  هبَ َكانَ   َقد   ب  اكِ وَ سَ       ت  رَ انى بىَ ِة فَ يلَ خِ الن   اتِ ى ذَ لَ ا عَ نَ ف  قىَ  وَ             5 َخلُ  تَىب  ني 
َِ تىَ عَ  اتِ يَ ِس اآلَ ارِ ى دَ لَ عَ             لِ أَ ىىىش  وَ  يقُ فِ تَ س  ا تَ ا مَ بًّ صَ  هِ لي  عَ       ت  بَ اقىَ عَ اِف

رِ  م  لَ فىَ  ُم الد   َيد   لُ أَ س  نَ  فَ ي  كا كَ البُ  ضِ ر  فىَ  ن  مِ  نُ ن   الَ ا     وَ نَ يبىُ جيُِ  فَ كي    ارِ َرس 
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و  ،يف شعرهألنه كان مطبوًعا  ؛جرى يف أبياته هذه على مذاهب الناس أن البحرتي جدو 
 1«.يرسل نفسه على سجيتها، و ال يتعمق و ال يتكلف» ألنه 

هذه األحكا  اليت يقطع فيها اآلمدي بأن البحرتي من الشعراء املطبوعني الذين مثل و 
هل يعين مثل هذا : لءاتسيقارئ املوازنة  ترسوا خطى األوائل و ما فارقوا عمود الشعر، جيعل

وكيف هكن أن يفسر تقليد البحرتي أليب متا  يف  ؟ره  يتصنع قط يف شعمل الكال  أن البحرتي
 بعض معانيه حىت اهمه بعض النقاد بالسرقة ؟ 

دون أن يناقض ِفكره لكن جييب اآلمدي إجابة غري مباشرة على هذين السؤالني و و 
ال يشكل خطورة على الشعر املطبوع؛ تكلف بأنه  لهليع، و البحرتي تكلفالنقدي، فيشري إىل 

إىل عمد هنعه طبعه من اإليغال يف الصنعة، وإن  إذ  ،تكلف املولدينمن أضعف ه ألن تكلف
و من غري شك قد كان يظنه  »من الظرف  شيءاملصنوع فيه أن هذا التعبري  هظن بسببالصنعة ف

  2«.صادقا و لين من شك أن الذين سعوه قد أحسوا هبذا الظرف
 : -  يف صنعته أبا متا يقلدعندما  -ومثال ذلك قول البحرتي 

ي  َوِديَباجِ   3 َفَصاَغ َما َصاَغ ِمن  ِتا   َوِمن  َوَرق      َوَحاَك َما َحاَك ِمن  َوش 
وحوكه [ النبت]فصوغ الغيث  » :بقوله البيتإىل صنعة البحرتي يف اآلمدي يشري و 

ال  هو صائغ، وال كأنه صائغ، وكذلك :يقال ولكن ال بل هو حقيقة،. للنبات لين باستعارة
  4«.وعلى أن لفظة حائك خاصة يف غاية الركاكة. حائك: يقال

سبق عليه القول عنده أنه ممثل  الذي البحرتي تكلف ىلإنقده يف  شريلكن اآلمدي ال ي و
رتي بأنه شاعر أنه أقا  املوازنة على فكر نقدي يسلم للبحأيضا علم على  هوو  املطبوع،الشعر 

يعمق الفارق بني البحرتي وأيب متا ، فوقف من الصنعة  هعلأمر كهذا ج و، الطبع على اإلطالق
  .بعض معانيهإساءة البحرتي يف ال و  همعانيمن  كثريموقفا ثابتا مل يغريه إحسان أيب متا  يف  
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 :المبحث األول
 ةظري  عر الن  ات عمود الش  م  مقو  

أيبُمتامُُشعرُبنيُموازنتهيفُُودُالشعرعمُ إىلُُوااحتكمالذينُُداقالنُهمأاآلمديُُدُ عُ ي ُ 
لُممثُ كُلبحرتيأفرزهتاُاخلصومةُبنيُالطائينيُأنُصنفُااليتُنتائجُوكانُمنُبنيُال،ُوالبحرتي

أعرايبُالشعرُمطبوعُوعلىُمذهبُُ»ُنه؛ُألفنيةُئصمباُتضمنهُشعرهُمنُخصاُعمودُالشعرل
1ُُ«.الكالمُووحشيُ،األلفاظُالتعقيدُومستكرهبُوكانُيتجنُ ُ،األوائل

ُُو ُمتامُُصن ف ُممثُ كأبو ُالبديعلل ُاألوائلُتهخالفمبُ،شعر ُُهكسُروُُطريقة عمودُهيبة
ُُألنهُ؛الشعر ُص» ُصاحب ُالتكلف، ُنعشديد ُاأللفاظ ُويستكره ُة، ُوشعره ُيشبهُواملعاين، ال

2ُُ«.اُفيهُمنُاالتتعارا ُالبعيد ُواملعاينُاملولد ملُ؛طريقتهمُىوالُعلأشعارُاألوائل،ُ
فهومُاملحيددُُالطائيني،ُملبنيُُموازنتهيفُُعمودُالشعراحتكمُإىلُالذيُُاآلمديُلكنُو

ُُرالنظ ُي ُالعمود، ُُوهلذا ُشعُراكتفى ُعلى ُُويهمابتطبيقه ُم، ُقوماتخلص ُه ُإىلُالفنية بإشارته
ُاخلصا ُاليت ُاإلجيابية ُعليهئص ُالبحرتيُاانطوى ُالسبككُ:شعر ُالديباجة،ُُ،صحة وحسن

خرجُعلىُعمودُالشعرُوخالفُُمتامُاأبأشارُأيضاُإىلُأنُُوُ...وحالو ُاللفظ،ُوصحةُالعبار 
ُ ُشعره ُيف ُفظهر  ُاألوائل، ُاأللفاظكُتلبيةُخصائصطريقة ُومستكره ُالتعقيد ووحشيُ،

ُ.البعيد ُا تتعاُروُاالُ،واتتكراهُاملعاينُ،الكالم
عمودُماُاصطلحُعلىُتسميتهُبحيتكمُإىلُبعدُاآلمديُظلُالنقدُالعريبُالقدميُلقدُُو

يفُُهونظ رُل(ُه 124ُ )هُحىتُجاءُاملرزوقيُمعايُيواضحُحيد دُنظريُالشعرُيفُغيابُمفهومُ
ومنُُُ.مقدمتهُلشرحُديوانُاحلماتةُالذيُمجعُفيهُأبوُمتامُخمتارا ُمنُأشعارُالعرب

طب قهاُاآلمديُيفُموازنتهُعلىُاليتُيستعرضُمقوما ُعمودُالشعرُالنظريةُحثُذاُاملبُ هُفإنُث ُ 
شرحُديوانُلُتهيفُمقدمُاملرزوقيهلاُُرنظُ طريقةُالعرب،ُُواصطلحُعلىُتسميتهاُبُوُ،شعرُالطائيني

ظري لعمود المفهوم الن         .احلماتةُأليبُمتام
ُ:عرالش  
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إالُماُُُ-ُشعرُاحملدثنيُ-اجلديدُالشعرُمنُبنيُالطائينيُتهُاآلمديُيفُموازنُقبليُمل
ُكلُاالذيُُقدميشعرُالنُمقارباُللاك ُأرتاهاجتو دُالشعرُواليتُاليتُالفنيةُخلصائصُاشتملُعلى

الذيُيربطُجود ُالشعرُالتصورُهذاُويفُضوءُُ،وعلىُأتاتهاُنظمواُأشعارهماألوائلُالشعراءُ
ُاُهوُمألوفعمُ ُهجوُُرخلالنقدُاليتُقامتُحولُأيبُمتامُُةضجُ همُفتُ مبدىُمقاربتهُللشعرُالقدميُ

الشعراءُُعلىُطريقةطيلةُقرونُمهيمناُُبقيالذيُُعمودُالشعركسرهُهيبةُلُوُ،يفُطريقةُالعرب
ُ.ظمنُ اليفُ

يقومُ»ُ:تسُلذوقُاتتعاريُجديديُؤُنأخبروجهُعلىُطريقةُالعربُمتامُُوأبلقدُحاولُ
ُكانُمذهبيفُاألخيلةُواالُعلىُاالبتكار البحرتيُقائماُعلىُالعنايةُباملوتيقىُُتتعارا ،ُبينما

ُالقريبة ُالظاهر  ُواالتتعارا  ُاملأنوتة، ُاأللفاظ ُواتتعمال ُمنُُ؛الشعرية ُمقبوال ُكان فالبحرتي
ُكانُأبوُمتامُمفاجئاُالقائمُيفالنقدُ كانُُواتتطاعُاخرتاقُالنظامُالبالغيُاحملكم،ُُألنهُ؛حني
ُالشعريةُالرتباطهُملُُنُالنقدألُ؛غريبا يكنُبوتعه،ُأنُيستوعبُتريعاُفتحاُجديداُيفُالرؤيا

1ُ«.أصولُعقائديةُذا ُبثوابتُبالغية
بنفحا ُاجلوُالديينُالكالميُُمتأثراأيبُمتامُشعرُيفُموقفهُمنُاآلمديُقدُيكونُُو
ُكان لهُتأثيُمباشرُعلىُالنقدُمنُخاللُتفسيُالقرآنُُكانالذيُُُتائداُيفُعصره،ُوُالذي

ُالكرمي ُاإلتالمية ُبالعقيد  ُعالقة ُهلا ُلغوية ُواخلوضُيفُقضايا ،«ُُ ىلُاللغةُإفأصبحتُالرجعة
ظرُإىلُاللغةُنظر ُنُ ي ُ ُهجعلماُُووه،2ُُ«القدميةُمسألةُيتوقفُعليهاُفهمُالعقيد ُُفهماُمنزها

ُفقدُورفضُأيُقياسُيفُهذهُاملسألة،ُ،الشعراءُالقدامىُُبهخروجُعماُعربُيأيقبلُُقداتةُومل
تراء ُيفُحضارتهُُوُ،آدابهُوشعرهيفُكانُالعصرُالعباتيُاألولُوريثُفطر ُالعصرُاجلاهليُ

يفُوجهُالتغيا ُاليتُجد  ُصامد ُالعربيةُُةغللاُتبقيبذلكُُوُ.ثلهُالعلياومُ ُاإلتالممبادئُ
اليونانُوحضار ُُفكرتها،ُومتكنتُمنُاتتيعابُأصالُوُتهاعلىُعراقُحافظتُويفُالبيئةُالعربية،ُ

ُاهلندلفرسُا ُوحكمة ُبكل ُأمد ها ُالذي ُماضيها ُإىل ُجبذورها ُممتد  ُوظلت ُوُعناصر، ُالقو ،
ذلكُُواكسعوأنُيُ،التجديدُالذيُحدثُيفُاللغةُواستثمُرأنُتالعباتيُُاءعُرثلةُمنُشاتتطاعُ
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ُدفعُ،ُمرهاشعأيفُ ُأاآلمديُوهوُما ُنه ُيفُأشعارُاجلاهلينييزدادُمتسكا ُاليتُرآها وملُُ،باللغة
ُُ.تجديدُالذيُحدثُيفُاللغةُومسّاهُحتي فايقبلُال

ُاحملدثنيُُياآلمدُحريصإنُ ُالشعراء ُيقيسُلغة ُاألوائلُجعله ُالشعراء علىُتقدميُلغة
ُاجلاهليني ُالشعراء ُلغة ُعلى ُفإن ُبثقةُقبلهاُاوافقته، ُمعها ُوتعامل ُوإن ُفيهاُُاخالفته، شك 

لالعتيادُعلىُحساتيةُشعرية،ُالُ»ُجُروُّالقدميُالنقدُذاُيعينُأنُوهُ؛رُشديدذتعاملُمعهاُحبُو
ُوأفكارهم ُوجودهم ُخبصوصية ُبل ُالعرب، ُعند ُاللغة ُخبصوصية ُفقط ُيصابُُ،ترتبط لذلك

ىلُإفظهورُأيبُمتامُصرفُالنقدُُ. اجلديدالسما ُُاألدبيةُذا حدوثُالظاهر ُُبالبلبلةُعند
ُ.نظامُقائمالطارئُعلىُوحتديدُاخلللُُمنهُلتحديدُالظاهر ،ازنةُبينهُوبنيُغيه،ُيفُحماولةُاملُو
»1ُ

لروحُالشعريةُاملطبوعةُاليتُمتيلُاالذينُيؤثرونُالنقادُُمناآلمديُهذاُيؤكدُفكر ُأنُُو
ُواألتلوبُ،احللواللفظُالسبكُالصحيح،ُوالعبار ُاحلسنة،ُُوُوتؤثرالكالمُالسهلُالقريب،ُإىلُ

وهوُالُُ،لُنظمومجاُ،ةُلفظبُوذوعُ،صحةُتأليفُ»:الشعرنُألُ؛البسيطُالبعيدُعنُالتكلف
ُكذلكُقاصر ُعلىُمجالُاللفظُواألتلوبُ ُالرأيُيفُالشعرُوحده،ُبلُجيعلُالبالغة يرىُهذا

ُُو ُتفقاُوموحدمها ُالتأليفُالنهجهما ُصحة ُيف ُومسوُ ُأماُ،وجودتهُالعريب ُواحلكمةُاملعاين ها
بهُالشاعرُُمل ُ والذيُوإنُأُلكُالرتفُالزائدُعنُاحلاجة،ُفذهراقغواخليالُوإُعتها،ُواإلنسانيةُوُر

يفُحسنُصنعتهُوهبائها،ُوإالُفالصنعةُباقيةُقائمةُبنفسهاُومستغنيةُعماُُزاداخلطيبُفقدُُأو
2ُ«.تواها

ُرتاءُعلومإلُبدايةُإالمنهجيُانطباعيُإىلُنقدُحتولُالنقدُالعريبُمنُنقدُُوملُيكن
منُُاجليدُوالرديءُلتمييزُبنيذيُتتوفرُلهُاألدوا ُالالزمةُلالبالغيُهوُالُالعربية؛ُألنالبالغةُ

تقليد،ُوكانُالنقدُالبنيُالتجديدُُوأوُ،ُبتداعاالبداعُُوبنيُاإل،ُأوُ،ُبنيُاملطبوعُواملصنوعالشعر
ُالبالغة ُمشاركته ُالشعُقبل ييم ُتق  ُالنصوصُُريف ُجزئيا  ُيف ُتنظر ُاليت ُاألذواق ُفوضى يعاين

قدُالعصرُاجلاهليُُكانوُُ،عامةُعندُاملفاضلةُبنيُشاعرُوآخرُاأحكاموحتكمُعليهاُُ،الشعرية
ُ.ُاألمنوذجُالتطبيقيُللمفاضلةُالساذجةُبنيُالشعراءمث لُ
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علىُأنهُالناقدُظرُإىلُي  نُ علىُتطبيقا ُالبالغة،ُوصارُالقدميُكماُاقتصرُمفهومُالنقدُ
أنواعُالبيانُوالبديعُواملعاين،ُوالتصريفُُوُخبفاياُالنحوالبالغيُاخلبيُبأترارُاللغة،ُوالعليمُلكُذ

أنُلهُاجتمعتُفيهُصفا ُالبالغيُالذيُميكنُالناقدُالذيُمديُقدُرأىُيفُنفسهُأن هُاآلوكانُ
ُوقدُتانقدُي ُمشاهبةُبنينيُالذينُالبالغيالكرميُالقرآنُُإعجازالبحثُيفُُعدالشعر، ُوجدوا

ُالقرآنية ُالبيانية ُالصور ُاجلاهلينيُبعض ُنتائجُُ،وأشعار ُمن ُإليه ُوصلوا ُوما ُتطبيقاهتم فكانت
1ُ«.لالحتذاءمنوذجاُأاختاذُالقصيد ُاجلاهليةُُ»ىُضرور ُتأكيداُعل

ُنظريةُإجياديفُفكر ُُوكانتُجهودُاآلمديُالذيُمجعُبنيُصفيتُالناقدُوالبالغيُتصبُّ
اعتماداُعلىُالذوقُللشعرُُثابتةاولُوضعُأتسُحتُوُ،ماتهُاألتاتيةيُعلىُمقُوطُويفُالشعرُتن

ُواملنطق ُالكليُعلىُالبالُوُ،والفلسفة ُالاالعتماد ُتأثييتغة ُجليا ُفيها ُالثالثةُُُظهر العناصر
ُ ُعُأكثرُمعاييوضُ فُ،ىلُقياسُالشعرُمبقاييسُبالغيةإيفُميزانُاآلمديُُحتولُالنقدُوالسابقة،

ُ ُعلى ُالشعر ُعمود ُنظرية ُمقتضيا  ُالبالغأتاس ُاليت ُة ُإىل ُخالهلا ُمن الشعرُُدراتةطمح
ُ.تكادُتكونُشاملةُدراتة

عمودُالشعرُالذيُخضعُُإرتاءُقواعدينيُوالنقادُإىلُأدىُتضافرُجهودُالبالغقدُلُ
ةُإىلُتقدميُالشكلُوالعنايةُلكُيفُدعوتهُامللحُّذلنقد،ُوجتلىُخضوعهُلالبالغةُأكثرُمنُملطلبُ

ُا ُالعربية ُألنُالبالغة ُرتبطبه؛ ُثابتةُتُيفُتكوينها ُذا ُقيم ُكلية ُالتفكيُُىنطُوابأمور عليها
وردُفيهاُاُإىلُقضاياُمشاهبةُهلاُهقياتبنصُفيهاُملُيردُُتعاملُمعُالقضاياُاليتييُذالُالديين
ُُونص ،ُ ُالشكل ُحتول ُعليالفين ُاتفق ُُهالذي ُالنقاد ُاجلالقدامى ُالعربية ُالقصيد  ُيف إىلُاهلية

يفُالشكلُخضعُُوبذلكيفُالشعرُالعريب،ُيظهرُجديدُأيُعليهُقاسُأنُيجبُُوفينُأمنوذجُ
ُكفاعليعبالتُ»ُىعلبقيُُوُ،ثابتةُلتحديدا العريبُالقدميُالشعرُ املعاينُالثابتة،ُُإظهارُةيُاألديب

منُعلومُالبالغة،ُالذيُيستطيعُاحلكمُعلىُمدىُالتزامُُاملتضلعُإالالناقدُيفُهذهُاحلالةُماُُو
ُالشكلُحتُو2ُُُُُ«.الشاعرُبالشكلُاملركونُيفُالطبع ُتأثي ت

معاملُنظريةُالنقديُُهملُيفُفكُروهوُحيُ،ةُبنيُالطائينيوازناملىلُإُاآلمديقدمُتاملركونُيفُالطبعُ
ُالشعر ُُ؛علىُالطبعُركزتُيتالُعمود ُكالتقليدُيفُالشرع» ُاليتُهي ُعلىُالعاد  ُركز ُ،أيُأنه
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ُالتارخييُباملعىنُاإلحساسأنُميتلكُُو،ُهيؤكدُالشاعرُنبوغه،ُعليهُأنُيظهرُالصلةُبأتالفُيولك
شعري،ُعليهُأنُيثبتُقدرتهُعلىُأوُالفكر ،ُأيُأنُالشاعر،ُلكيُيتثبتُقدرتهُعلىُالتأليفُال

ُتال ُهوُمعروفُومتفقُعليه، ُيفُُوقربُمما ُوخمتلفا ُيستشعرُبهُخاصا عامُُوهُماأنُيدرجُما
ُ.ُوراتخ ُيأرُبارتبطُُىنعنُالبحثُيفُاملأل؛ُيفُالنقدُالعريبُاليفعفالتفردُاملعنويُالُمكانُله

1ُ«.متماتكُيفُالقيم
ُُاآلمديُكأنُ ُو ُالشعر ُعمود ُعلى ُارُأبرتكيزه ُالاثبإد ُالعريب ُالشعر ُأن ُإىلُ  ُجاء ذي

ُأحضاهنا ُيف ُوترىب ُوترعرع ُونشأ ُالقبيلة، ُخماض ُمن ُلُالوجود ُجيوز ُاإلطارُُهال ُعن ُخيرج أن
ُالقبلية ُالتقاليد ُعن ُانشقاقه ُالشاعر ُيرفضُإعالن ُالذيُُالقبليُالذي ُالعام ُالقانون اليتُمتثل

ُُوُضعجيبُأنُخي ُاجلميع، ُبُوهإليه ُدفع ُما ُالعريبُالنقد ُاالقدمي ُتفرداحرُتإىلُعدم الشاعرُُم
ُكانُيرىُالفضلُلدىُالشاعرُيفُختليهُ »ُه،ينمبعا العامةُُباملعاينُيهمعانُوإحلاق،ُعنُفرديتهبل

ُكالبدعةُيفُالشرعُتوليدُاملعىنفُ.اليتُأمجعُعليها الُُءالشعرانُاالختالفُبنيُإفُلذا،ُ.يفُالشعر
2ُُ«ُ.للمعىنلبسوهناُيفُاحلللُالسطحيةُاليتُيُويفُصيغهمُُإاليكونُ

وخمالفتهُطريقةُاألوائلُيفُيفُنظمُالشعرُأبوُمتامُمباُادعاهُمنُانفرادهُمبذهبُتاهمُُو
وماُحققهُيفُُأبوُمتامبنيُماُادعاهُأوُفهمُالعالقةُبنيُالنظريةُوالتطبيق،ُحماولةُإىلُمديُدفعُاآل
بنيُشعرُأيبُمتامُُوااُوازنعندمُهمبينفيماُخالفُيفُُواوقعُقدقبلُاآلمديُالنقادُُكانُوشعره،ُ

ُ ُليتطور ُالبحرتي، ُوشعر ُاخلالف ُهذا ُخصومة ُإىل ُبعد ُفيما ُالطائينيحول انصبُُمذهب
بُالبديع،ُوغوصهُلعلىُشعرُأيبُمتامُخلروجهُعلىُأتاليبُالعرب،ُومبالغاتهُيفُط»ُُهاجوهُر

ُمنهُمم.ُعلىُاملعاينُوإغرابهُومبالغته ُيفُرأيُأصحابُالبحرتيُالذينُاختذوا ثالُألتلوبُهذا
أماُأصحابُأيبُمتامُُفقدُرأوهُجمدداُوخمالفاُيفُشعرهُألتاليبُالقدماء،ُوهوُُ.العربُالقدماء
3ُ«.منُأنصارُالقدميُالذينُجيهلونُخصائصُشعرهضةُاملعاُرُىجلد ُشعرهُيلق

ُ ُمنُآراء ُعصره ُأفرزه ُاآلمديُما ُلقدُتبىن  ُنقدية ُُوانطلقيفُالطائيني، يفُحتديدُمنها
التقليديةُصائصُ،ُوهيُمعاييُمستمد ُمنُاخلهماياليتُنقدُعلىُأتاتهاُشعُرنقديةُالاملعاييُ
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علىُ»ُاآلمديُُكانفقدُُُبعدهُمنُالشعراء،ُءاليتُرت خهاُالشاعرُاجلاهليُوتبعهُفيهاُمنُجا
نُملُيضعواُهلاُحدوداُإالعرب،ُُوُطريُبالقيمُالفنيةُاليتُحتكمُالفنُالشعريُعندفوعيُذوقيُ

ُومصطلحا ُُ، وقواعد ُبعد ُالنقدي ُاملنهج ُأصحاب ُقررها ُفنية ُقيمة ُجند ُنكاد هلاُُوُإالوال
ُأصولُعندهم ُالشعرُملُيكنُُجندهُامفكلُ. ُيفُعمود ُووجهواُُإالمذكورا ُخربوه، ُملا رصدا

1ُ«.الشعراءُلهُحىتُصارُمنهجاُملنُيريدُلشعرهُالذيوعُُواجلود ُُواالنتشار
شعرُهوُمدىُاليفُنقدُاآلمديُهُإليمُكتحيكانُومنُالواضحُأنُاملعيارُاملطلقُالذيُُ

القدامىُيفُُخروجُعلىُأتاليبُإالماُهيُيفُنظمُالشعرُخمالفةُُكلُواتفاقهُمعُالشعرُالقدميُ
الشاعرُواهتمامُُ،أيُاخلروجُعلىُاملألوفُمنُاملعاينُأوُالتشبيهُأوُاالتتعار ُ،الصياغةُالشعرية

ُ.يدرجُضمنُهذاُاخلروجبالبديعُ
جود ُُسىلُقياإالداعنيُُالشعرُوعمودُروجنيُلنظريةُالنقادُاملمُأهمنُُاآلمديُعدي ُُو

ُاءالشعُرُعنُمتوارثةفنيةُُاقيمُضمنتالذيُيمستنبطةُمنُالشعرُالقدميُُييعامالشعرُعلىُأتاسُ
احملدثونُُإذُجد دُ،علىُاملستوىُالتطبيقيمكتملُاخلصائصُالفنيةُنظمهمُُكاناألوائلُالذينُُ

ُالشعرية ُصياغتهم ُعُ،يف ُعللوهم ُجتديدهى ُأن ُُمم ُمستوى ُإىل ُيرقى ُأن ُميكن الصياغةُال
ولكنُأباُمتامُملُُ.تهُوأصالتهيالقدميُالذيُقطعُالنقادُيفُأفضلالشعريةُاليتُاشتملُعليهاُالشعرُ

ُ»ُ،ملُحيققهُاألولونُجهُعلىُطريقةُالقدماءُقدُحققُماوُُرخبيزعمُأنهُُيكنُشاعراُعاديا؛ُألنهُ
ُكانُواجبُوُ ُكانُاآلأنُيُاآلمديملا الُُيمدنظرُيفُهذاُاجلديدُالذيُأخرجهُأبوُمتام،ُوملا

ُاجلديدُالذيُ وبعدُأنُُ،ُالقدميإىلبعدُأنُيردهُُإالأبوُمتامُُزعمهييستطيعُأنُيفصلُيفُهذا
ُ ُجنبا ُمعه ُىلُجنبإيضعه ُفقدُجلأ ُُوإُاآلمدي، ُالشعر، ىلُاملتوارثُالقدميُليجعلهُإىلُعمود

ُف اليتُُالعربُرجعُإىلُطريقةُأيُأنه2ُُ«.ةُأيبُمتامُأوُزيفهأصالعلىُصالُيفُاحلكمُيُ مقياتا
ُ،اللفظُواتتقامتهُوجزالةشرفُاملعىنُوصحتهُبيفُاجلود ُواحلسنُُ»ُالشعراءُنيتفاضلُبكانتُ

ُُ،وتسلمُالسبقُفيهُملنُوصفُفأصاب ُفقارب، ُكثر ُتُ ُهُ دُ وبُ وشبه ايرُأمثاله،ُوُ فأغزر،ُوملن
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ُأبياته ُبالتجنُ،وشوارد ُُباإلبداعوالُحتفلُُ،سُواملطابقةوملُتكنُتعبأ حصلُهلاُُإذاواالتتعار 
1ُ«.الشعرُونظامُالقريضمودُع

اخلصائصُبإشارهتاُإىلُُعمودُالشعرنظريةُأتستُلكانتُالعربُبفطرهتاُوذوقهاُقدُُو
ُاليتُ ُالشعرالفنية ُتساهمُيفُجود  ُيفُمالحظا ُ، ُإليها ُيشار ُكان ُتلكُاخلصائص ُلكن و

ُعلىُمثالُتطبيقي،ُوبذلكُفإنُغيُمربوطةُنظريةُجزئيةُ يفُجلىُيتُآلمدياُفضليفُأغلبها
ُفيهاُىلُإنهُربطهُأُووُُ،يفُموازنتهُإىلُعمودُالشعرُهاحتكام أمثلةُتطبيقيةُمنُشعرُالطائينيُبني 

ُب ُالبحرتي ُالتزام ُعمود ُعليهاُوالشعر ُمتام ُأيب ُُخروج ُخالل ُمن ُمعايي ُمنُنقدية اتتنبطها
ُ.الشعرُالقدميُمدارتته

ُبعدُوالذينُجاُؤُدالنقاُأما ُبُاهتمواُوُاآلمديُا ُباجلملُُفإهنمعمودُالشعر وملُُ،ديديأتوا
ُإليه ُوصل ُما ُإىل ُشيئا ُُ،يضيفوا ُجهودهم ُأقاموا ُوإمنا ُالانطالقا ُمن ُانتهىُُنقديةالنتائج اليت

ُإليها ،ُ ُهؤالومن ُاجلرجاين ُالقاضي ُه 284ُُ )ء )ُ ُآراء ُمتثل ُُاآلمديالذي كتابهُيفُُحبذق
الصفا ُاليتُعد هاُاآلمديُتناولُفقدُُ،دونُأنُيكشفُذلكُاملتنيبُوخصومهُةُبنيوتاطال

جعلهاُمنُمقوما ُعمودُجيابيةُإليحصلُعلىُصفا ُُجاءُبنقيضهاُو،ُأيبُمتامتلبيةُيفُشعرُ
ُاللفظُواتتقامتهُ»يفُهاُدحدُ الشعرُوُاليتُ ،ُ،ُوإصابةُالوصفشرفُاملعىنُوصحته،ُوجزالة

2ُُ«.الُالسائر ،ُواألبيا ُالشارد ،ُوكثر ُاألمثغزار ُيفُالبديهةوالُواملقاربةُيفُالتشبيه،
ُُو ُهؤالء ُالأشار ُحديثهُاآلمديُاءُرآُوالمتثُ ُممننقاد ُالشعرُميف ُصناعة ُإىلُعن

ُنُالشعراءُالذينُملمجتعلهُُوُكنُهلاُأنُتدفعُهتمةُالصنعةُعنُالشاعرمياخلصائصُالفنيةُاليتُ
ُ ُعلى ُالشعرخيرجوا ُيُكأنُ؛عمود ُقتصر ُاختياُرالشاعر ُلُهيف ُعلى ُاملستقيمُأللفاظ اجلزل

الُأنُيقاربُيفُالتشبيه،ُُوأنُبُاملعىنُاملقصودُيفُوصفه،ُُويصيأنُُوواملألوفُاملستعملُمنها،ُ
ُ ُاألمثال،خيُأنُوُ،غريبةُتهاتتعاُرتكون ُخمرج ُمبالغاته ُُوُرج ُحيأن ُعلى ُالوزنُمةاتتقارص

ُاللغةاإلعرابُوأداءُُإقامةسنُأنُحيُو،ُتهتالمُو ُالأنُُوُ،األلفاظُيُ شُوحكالمهُيفُُجن بُتيُو،
معىنُغامضاُقدُتعمقُفيهُمستخرجه،ُُ»ُمطابقةُوبديعاُأوُهشحنيُوأ،ُيعاصجتنيساُوتُرحيشوهُ

ُباختالفُالرتتيبُإليهوتغلغلُ هلةُل،ُوتوءُالتأليفُوه،ُواضطرابُالنظممستنبطه،ُثُالُيعبأ
                                                 

 

 

 .291أحمد الشايب، أصول النقد األدبي، ص  - 1

 .041إحسان عباس، تاريخ النقد األدبي عند العرب، ص  - 2



  .مقومات عمود الشعر النظرية: المبحث األول: الفصل الثاني

 

 

143 

والُميتحنُماُجيتمعانُُ،بينهماُمنُنسبُُمارب،ُوالُيساالنسج،ُوالُيقابلُبنيُاأللفاظُومعانيه
،ُوالُماُصورُلهُالغرضُإالُوالُالكالمُ،املعىنُإليهماُأدىُُإالُفظ،ُوالُيرىُاللفيهُمنُتبب

ُكساهُالتصنيعُإالونقُوالُالرُ ُ،ماُأفادهُالبديعُإالاحلسنُ 1ُُ«.ما
ُواأنُيضعُإىلُعمودُالشعرُدونهمُحيتكمونُيفُنقدبعدُاآلمديُظلُالنقادُلقدُُو

ُواضحاُنظرياُأوُمفهوماُاُحدُ  ُماهيةُ(ُه 124ُ )املرزوقيُحىتُجاءُُقوماتهمُيبني  مقوما ُوبني 
ُ ُالشعر ُعمود ُحددها ُعيارا  ُخالل ُمن ُمقدمته ُيف ُلشرح ُاحلماتة بعدماُُ،متامُيبألديوان

ُ ُآراء ُاتتوعب ُالشعرُواجلرجايناآلمدي ُعمود ُُ.يف ُالعيارا  ُتلك ُيف ُتأثره ُظهر ُهتأثُروقد
 .غةُالعربيةبالبال

 :عيارات عمود الشعر
ُفصُ  ُُتهيفُمقدمُياملرزوقل ُُأليبلشرحُديوانُاحلماتة ُاأركمتام ُنظرية ُالشعرن ُ،عمود

فالواجبُُ»ُ:املرزوقيُقوليقوما ُعمودُالشعرُالذيُمُمثلتوخل صهاُيفُمعاييُأوُعيارا ُ
ُتُ ي ُ نُأ قدميُنظامُُوُ،عةُمنُالطريفيزُتليدُالصنيعمودُالشعرُاملعروفُعندُالعربُلتمُهوُُمابني 

ه،ُومراتمُإقدامُاملزيفنيُعلىُُوالقريضُمنُاحلديث،ُوليعرفُموطئُأقدامُاملختارينُفيماُاختاُر
عبُالصُ ُيبُّعلىُاألُحمُ السُ ُ،ُوفضيلةُاألِتُّبنيُاملصنوعُواملطبوعُأيضاُفرقُماه،ُويعلمُُوفزيماُ

ُالتوفيق ُوباهلل ُاملعىنُُإهنمُ":فنقول ُشرف ُحياولون ُواتتقامتهُوصحتهكانوا ُاللفظ ُوجزالة ،ُ،
ُالوصفُواإلصابة ُهذُ-ُيف ُاجتماع ُباألتُهومن ُكثر  ُالثالثة ُاألتاب ُُووائر ُدواُرشمثال،
ُالوزن،ُُ-ُاألبيا  ُلذيذ ُمن ُختي ُعلى ُوالتئامها ُالنظم ُأجزاء ُوالتحام ُالتشبيه، ُيف واملقاربة
ُللمعُةمشاكلُوُله،ُاملستعارُمنهُاملستعارُومناتبة ُالُُاماقتضائهُوشد ُىناللفظ ُحىت للقافية

2ُ«."أبوابُهيُعمودُالشعرتبعةُُفهذهُ،منافر ُبينهما
ُُو ُأن ُُاملرزوقييبدو ُالشعر ُلعمود ُتنظيه ُيف ُمل ُيضف ُشيئا ُعجديدا ُبهُلى ُأتى ما

ُلصفا ُالسلبيةُاليتُوضعهاُاآلمدياُتهمعرفمنُجاء ُقبله؛ُثمرُاآلراءُاليتُتتاإمناُُوُ،هُوتابق
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ُعمودخل ُعلى ُالشاعر ُكالشعرُُُروج ُتعقيد ُاأللفاظُوالنسج، ُالكالمُوُ،مستكره ُ،وحشي
ُاملعاينُو ُأحسنُاإلغرابُيفُاالتتعار ،ُُُواتتكراه ُااتتثمكما ُرُما ُبه اجلرجاينُالقاضيُجاء
أضافُعليهاُعيارُُوُ،اليتُحيصلُهباُعمودُالشعرجيابيةُإلالصفا ُلبيانهُُيفصاحبُالوتاطةُ

ُ.لقافيةُحىتُالُمنافر ُبينهمالمشاكلةُاللفظُللمعىنُوشد ُاقتضائهماُ
ُُحد دُو ُُواملرزوقي ُالشعر ُعمود ُأبوابعيارا  ُتبعة ُُ،جعلها ُباب ُلكل منهاُوأفرد

وعيارُُ،املقاربةُيفُالتشبيهُوعيارُ،يفُالوصفُاإلصابةوعيارُعيارُاملعىن،ُوعيارُاللفظ،ُُ:معيارا
لفظُلاُةوعيارُمشاكلُ ،تعاُرتاال،ُوعيارُلتحامُأجزاءُالنظمُوالتئامهُعلىُختيُمنُلذيذُالوزناُِ

ُُ.للقافيةُاقتضائهماللمعينُوشد ُ
ُانعطفُُ.الثاقبأنُيعرضُعلىُالعقلُالصحيحُوالفهمُُ: نىـفعيار المع » ُليهعفإذا

ُ.ووحشتهُهمبقدارُشوبانتقصُُوإالخرجُوافيا،ُُ،بقرائنهمستأنساُُء،افاالصطُوُجنبتاُالقبول
رضُعليهاُفهوُعفماُتلمُمماُيهجنهُعندُالالطبعُوالروايةُواالتتعمال،ُ : اللفظعيار و

ُمراعُوهذاُ.املختارُواملستقيم ضامهاُُفإذاُبانفرادهاُفظةُتستكرملالُألن؛ُىيفُمفرداتهُومجلته
1ُ«ُ.ماالُيوافقهاُعاد ُاجلملةُهجينا

ُُو ُقد ُلتبق ُآلمدي ُحث ُأن ُعلى ُصناعةُُالشاعر ُالشعر ُكان ُإذا ُألنه ُاملعىن؛ صحة
ُصحة ُفإن ُمنُالصناعا ، ُأنُُكغيه ُومبا ُالتأليفُأقوىُدعائمه، ُصحة توجبُاملعىنُمعرفة

علىُالعقلُالصحيح،ُفإنهُالُبدُفيهُمنُالصحةُاملنطقيةُالدالةُعلىُانطباقُالقولُعلىُعرضهُ
الرجوعُيفُذلكُإىلُمقياسُالشعرُالقدميُالذيُتأتسُعلىُماُتواضعُعليهُالعرف،ُُالواقع،ُو

ُأيدهُاملنطق،ُو ُالفهمُلصُوما لكثيُمنُُالرافضُاآلمديموقفُي فهمُحةُاملعىنُيفُضوءُهذا
تخيُألفاظهُوجتنبُاهلجنيُوالوحشيُمنها،ُبُاحملدثالشاعرُطالبُومنُثُ.ُمبالغا ُأيبُمتام

ليدلُعلىُوجيعلهاُيفُشعرهُاأللفاظُاحلوشيةُُيقصدكانُالذيُُمتامُُيبأُعلىأكثرُماُعيبُهوُُو
ُفيخرج ُاللغوية، ُُمعرفته ُإىلُالغموضُواإلمبعانيه يوظفُلفظةُغيُُذلكُأنُالشاعرُقدغراب،

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ضعهاُيفُتركيبُجيعلهاُهجينةُقبيحةيُمستهجنةُمبفردهاُو

                                                 

 

 

 .48، ص المرجع نفسه - 1



  .مقومات عمود الشعر النظرية: المبحث األول: الفصل الثاني

 

 

145 

الذكاءُوحسنُالتمييز،ُفماُوجداهُصادقاُيفُالعلوقُُ: في الوصف اإلصابةعيار وُ»
ُ--ىُعنُعمرُوويُرُ.اإلصابةمنه،ُفذلكُتيماءُُللصوقُيتعسرُاخلروجُعنهُوالتربؤممازجاُيفُا

ُقال ُأنه ُزهيُعنه ُُإالكانُالُميدحُالرجلُُ":يف ُللرجالُوكيمبا ُفُفتأملُ ُ".ن ُالكالم نُإهذا
1ُُُ«ُ.ذكرناهُتفسيهُما
ُُو ُمبعيار ُالوصفيقصد ُيف ُاإلصابة ُالشاعرُ: ُيصوغ ُأن ُأي ُللغرض، ُالشعر إصابة

ُكانُلكلُغرضُوجودُوماهيةُُ»ُاملعاين ويأتُمنُالصفا ُماُحيققُالغرضُحتقيقاُقويا،ُفإذا
         2«ُ.هوُالصور ُاملثلىُلتحقيقُتلكُاملاهيةمستقلة،ُفالشعرُاملصيبُ

ُُالفطنةُ:المقاربة في التشبيه ياروعُ»   ُينتقُدقهفأصُ ُالتقدير،وحسن عندُُضماال
يفُالصفا ُأكثرُمنُانفرادمهاُليبنيُوجهُالشبهُُاكهماعُبنيُشيئنيُاشرُتوقُِوأحسنهُماُأُ ُالعكس،

ُكلفة،ُ ألنهُحينئذُُ؛هُبهُوأملكهاُلهأنُيكونُاملطلوبُمنُالتشبيهُأشهرُصفا ُاملشبُ ُإالبال
ُُو ُمنيدلُعلىُنفسه ُااللتباسُوُالغموضُحيميه ُقيل. ُوقد ُثالثة:" ُالشعر ُتائر،مثلُُ:أقسام

3ُ«."ُقريبةُ واتتعاُرُنادر،وتشبيهُ
التشبيهُعنصراُمجاليا،ُوأحدُأهمُاملقوما ُاليتُيقومُعليهاُالشعرُالعريب،ُوبذلكُُيعدُ وُ

ُ ُأنه ُعلى ُالقدامى ُالنقاد ُإليه ُمنظر ُوُرحلبعث ُوروايته، ُالشعر ُُأىفظ ُجزءفيه منُُااآلمدي
لكثيُمنُالصورُاليتُتشاهباُفيها،ُُُهوذكُرُ،شعرُالطائينيلذلكُيفُمناقشتهُُويدلُعلىالوصفُ

ُُ.ُالتشبيهُمنُالواقعُاملشاهدُتقريب،ُُوبالبدورُوالنجومُوالشموسُكتشبيهُالنساء
،ُنواللس  االطب عُ :لتحــام زاـ ال الــنظت والتعاىـه علــى لذيـر ىــن ل  ـ  الــو  ا  عيـار وُ»

،ُاُفي   هووص   وله،ُب   لُات   تمرُ ُت   هُوعق   وده،ُوملُيتح   بسُاللس   انُيفُفص   ولهيفم   اُملُيتعث   رُالطب   عُبأبن
ُكالبي تُوالبي تُُتذاكُيوش كُأنُالل،ُف كُ الُُاللُُوواتتسهالهُبالُمُ  ُكالكلم ةك ونُالقص يد ُمن ه

4ُُ«.ناُروتقاُألجزائهتساملاُ

                                                 

 

 

 .48الحماسة، ص  نشرح ديوا ،المرزوقي - 1

الشعري في التراث النقدي، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، القاهرة حسن طبل، المعنى  - 2

 .27، ص 4889جمهورية مصر العربية، 

 .44 - 48حماسة، ص ال نشرح ديوا ،المرزوقي - 3

 .44الحماسة، ص  نشرح ديوا ،المرزوقي - 4



  .مقومات عمود الشعر النظرية: المبحث األول: الفصل الثاني

 

 

146 

ص  ّحةُالت  أليفُال  يتُيقابله  اُرداء ُالت  أليف،ُوق  دُُك  رُاآلم  ديُيع  ينظمُيفُفال  نُ أنُمفه  ومُ
ء ُاللف ظُالت أليفُوُرداُألنُت وءُ»عد ُصحةُالتأليفُأحدُأربعةُأركانُجت ودُهب اُص ناعةُالش عر؛

يحت   اجُالق   ارئُلفهم   هُإىلُط   ولُتأم   لُفُ،فيفس   دُويض   طرب1ُُ«،ُاملع   ىنُال   دقيقُي  ذهبُبط   الو 
ُ.روتفكُ 

ُهازج  متُوُإيقاع  هخلف   ةُيط  ربُالطب  عُال  ذيُلذي  ذهُفإن  هُيع  ينُخت  يُُ؛خت  يُلذي  ذُال  وزنأم  اُُو
ُكماُيط ربُالفه مُمعهُ ؛ُألنُاض طرابُال وزنُيع ينُكث ر ُالزحاف ا ُيفُبئلص اللرتكي بُابصفائه،

ُ.بالكالمُاملنثورُأشبهُمنهُبالشعرُاملوزونُالشعرُاليتُجتعله
ُُ:ةتعار ساالعيار  وُ» ُحىتُُوالفطنة،الذهن ُاألصل ُيف ُالتشبيه ُتقريب ُاألمر ومالك

ُكانُلهُيفُالوضعُُألنهُ؛ثُيكتفيُباتمُاملستعارُبه،واملشبهُُيتناتبُاملشبه إىلُاملنقولُعما
2ُ«ُ.هاملستعارُل

تارُاللفظةُاليتُتالئمُاملعىنُالذيُا تتعي ُاشرتطُعلىُالشاعرُأنُخيوكانُاآلمديُقدُ
ُاتتعاُرله ُكانتُإذا ُالعرب ُألن ُأوُُ ؛ ُيقاربه ُراعتُيفُذلكُما ُإمنا ُله، ُليسُهو املعىنُملا

ُ.ُُيشاهبه
ُُ:للقافية اقتضائهماوشدة  نىلفظ للمعلا ةعيار ىشاكلُوُ» ودوامُُالدرسطول

فيهاُُزياد الُُو،ُوُّب ُ ن ُ ُيفُخالهلاُوالُجفاءُبعضهاُببعض،ُالُسالتباحبكمُُحكماُفإذاُرتة،داملا
ُقصُو ُُوروال ُالك، ُاملعاينلان ُرتب ُعلى ُمقسوما ُفظ ُجُ : ُاألخصُ قد ُواألخُ ُعل ُسُ لألخص،

ُكاملوعودُأُو.ُمنُالعيبُيءرُبالس،ُفهوُلألخُ  ُالقافيةُفيجبُأنُتكون ُما ُهافُ تشوُ يُاملنتظر،به
  3«ُ.تلبةُملستغنُعنهاجمُمقرها،كانتُقلقةُيفُُُوإالُ،واللفظُبقسطهُحبقهاملعىنُ

متثلُاملقوما ُاليتُهذهُاخلصالُإىلُالتوكيدُعلىُأنُبعدُبيانهُلعياراتهُوانتهىُاملرزوقيُ
لقُفشعرهُعليهاُفهوُعندهمُاملُفمنُلزمهاُحبقهاُوبىنُ»ُرُعندُالعربععمودُالش يقومُعليها
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ُكلهاُفبقدرُتُ ُاملعظمُاحملسنُاملقدم،ُومنُمل ،ُواإلحسانمنُالتقدمُتهُيكونُنصيبهُمُ هُ جيمعها
1ُُ«.آلناحىتُُمجاعُمأخوذُبهُمتبعُهنجهإوهذاُ

ُ ُتشكل ُاليت ُالفنية ُاخلصائص ُالقدمي ُالشعر ُعليهُتضمنها ُقام ُالذي ُالنظري األتاس
معاييُُاُالنقادهثُاختذحتققتُيفُأشعارُاألوائل،ُلعمودُالشعر،ُوهيُخصائصُتنظيُاملرزوقيُ

ُالشعرنقد ُلنقد ُُ،ية ُتبوذلك ُُانيميكن ُالنقدية ُملعايي ُاعتمدها ُآلااليت ُنقدهمدي شعرُلُيف
  :وحتديدهاُيفُاملعاييُالتاليةُتهموازنالطائينيُيفُ

إىلُالصورُالفنيةُاليتُأبدعهاُالشعراءُالسابقونُمديُحتكمُفيهاُاآلاُليدية ريةُتق معاييُشع -
ُكأنُميدحُالرجالُُ؛ُألنُالشعراءُالقدامىُدأبوااإلصابةُيفُالوصفعيارُُوأ علىُأوصافُمعينة

ُُ.بالعقلُالراجحُوالشجاعةُوالعدلُوغيها
-ُُ ُتتصل ُبيانية ُُومعايي ُوالتشبيها باجملاز ُاملقاربةُوأ االتتعارا  ُالتشبيهُعيار وعيارُُ،يف

  .رُاجلود ُفيهماُالقربُوعدمُاإلغرابُوصدقُالداللةاالتتعار ،ُوجعلُمعيا
ُهُالشعراءُاألوائلقةُيفُاتتعمالُاللغةُوعدمُاخلروجُعماُتنُ الدُ ديُاآلمرادُهباُأويةُ معاييُلغُ-

ُُُُ.ظالفيفُصوغُالعبارا ُأوُاتتعمالُاأل
طبائعُالنفوس،ُفقبلُمنُأقوالُالشعراءُماُنظرهُيفُمنُُمدينتزعهاُاآلاُمعاييُإنسانيةُعقليةُ-
  .لثقافةُالعامةيفُذلكُعلىُالتجاربُاليوميةُواُارفضُماُينافيها،ُمعتمدي،ُُوالئمهاي

؛ُألنُاأللفاظُمقسومةُعلىُرتبُاملعاينُفظُللمعىنلعيارُمشاكلهُالُوأُمعيارُاتتقامةُاللفظُ-
ُ.ُفاللفظُاخلسيسُللمعىنُاخلسيس،ُواللفظُالكرميُللمعىنُالكرمي

ُالبدي عُ- ُُمعيار ُناقش ُُفيهالذي ُأخطاءُاآلمدي ُوبني  ُالبديع، ُتوظيف ُيف ُمتام ُأيب مبالغة
ُ.املطابقةُواالتتعار التجنيسُُوالطائينيُيفُ

يفُُماوابتداعهُاومدىُابتكارمهئينيُاطالُأصالةحريُتلمعيارُالسرقةُالذيُجلأُإليهُاآلمديُُ-
ُ.امه،ُوصوُرماومعانيهُ،ماهبي،ُوأتلُوشعريهما

  :في الموا نة معيارياللنقد ا    
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ُوافقهعمودُالشعرُفمنظريةُُييايفُموازنتهُبنيُالطائينيُمنُمعمديُاآلُنطلقا منُُاا
إنُاخلصومةُحولُشعرُأيبُمتامُ»ُُ:هلذاُميكنُالقولُ؛حكمُعليهُاحكمُله،ُوماُخالفهشعرُ

القدميُالذيُميثلهُشعرُالبحرتيُتطبيقيا؛ُوعمودُ:ُحبقُطبيعةُاملعركةُبنيُالقدميُواجلديدُاختذ 
ُكانُليُ ُرُله؛ظُ نُ والذيُملُي ُ ُواجلديدُالذيُميثلهُشعرُأيبُمتامُتطبيقيا؛ُالشعرُنظريا؛ رُلهُنظُ وما

1ُ«.متامُأبولوالُ
ُالطائُلقدُو ُبني ُموازنته ُيف ُاآلمدي ُعلىُيحاول ُيقوم ُمعياري ُلنقد ُيؤتس ُأن ني
يفُصورهتاُالعامة،ُُاألمويبالنظرُيفُخصائصُالشعرُاجلاهليُأوُُتُ ي ُلُ ىلُمعاييُجُ إُاالحتكام

حكامُاألأنُُإالُ،شعرُالطائينيلنقدهُُيفُهااملعاييُالنقديةُاليتُاعتمدُنظريةبالد دُملُحيُهومعُأن
ُخاصةُاليتُبُ-ُاملوازنةالنقديةُاليتُجاء ُمبثوثةُيفُثناياُ ُامتامُوتعليالتهُهلُأيبُفيهاُأخطاءُني 

ُكُأنُهذهُحُوبوضُظهرتُ  ُاآلمدي ُاختذها ُالنقدية ُاملعايي ُيفُلعُرتكزاسند ُأحكامهُإطالقيه
ثُُ،وموضعهُأتوضحُطبيعةُاخلطبتعليال ُنيُالطائيماُخر جهُمنُأخطاءُالنقدية،ُوكانُيعللُ

ُُ.يصوبهُإنُأمكنهُذلك
ُكلُأمرُُ»ُُتهُالنقديةيعمودُالشعرُأتاسُنظُرُاآلمديهكذاُجعلُُو هوُالرجوعُيف

ُأنُ،عنهاثرُالعربُوأُ ُتهتعارفىلُماُإخيتلفُفيهُاملتذوقونُوالنقادُ علىُالشاعرُأنُيلتزمُُهفكما
ُف ُالشعر، ُيلُهنإعمود ُأن ُعلىُالناقد ُالذوقتزم وطولُُوالتمرسُللدربةفالُمعىنُُوإالُ،عمود

ثارُالسابقني،ُفمنُهذهُالدربةُيتكونُذوقُالناقد،ُومنهاُيستدلُعلىُماُجر ُبهُآالنظرُيفُ
ىلُماجر ُعليهُالعربُيفُإبالنظرُُإتاءتهالشاعرُأوُُإحسانفيتمكنُمنُاحلكمُعلىُ،ُالعاد 

ُاللفظُ،طريقتها ُحدود ُعند ُاألمر ُهذا ُيقف ُجيوزُوال ُال ُوما ُاالتتعمال ُيف ُجيوز بلُُ،وما
2ُ«.ىلُدقائقُاملعاينُوالصورُواألخيلةإيتجاوزهُ

ُم اُُل ُُو ُاملعللة ُللنقدُالتطبيقيُاملعياريُالذيُيتعاملُمعُالنصوصُاأمنوذجكانتُاملوازنة
ُالدارسُاملتفحُّ ُاندفعُُاآلمديفإنُُصُالذيُيبحثُيفُمجاليةُالنصالشعريةُمعاملة بقو ُفيها

ُليتجا ُبعض ُالشعرُيءلشاوز ُعمود ُإُنظرية ُورحابة، ُمشوال ُأكثر ُمعايي ُىل ُبنقدهُو اتتطاع
ُامل ُالتطبيقي ُعياري ُالقدميُُيأن ُالعريب ُالنقد ُوجه ُاجلزئيةُُاانطباعيكان ُاملالحظا  ُعلى يعتمد
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ُالسريعة ُُواخلاطر  ُمعياري ُنقد ُإىل ُواملناقشة، ُوالتعليل ُالتحليل ُعلى ُمنُيقوم ُكثي ُفيه رأى
ُُ.يجهناملُالنقدُأنهُأتاسُالدارتنيُ
ُالقدميُانوُُ ُاآلمديُبالشعر ُملُهليعلتُوُهنقديفُعكسُتأثر ُأخطاءُيفُشعرُأيبُعدُ ا ه

ُبلُُ تعليالتُتلكُالحُ وُ وأُ،متام ُللشعر، ُالطويلة ُمنُمدارتته ُاليتُاتتمدها ُالنقدية مبقدرته
ُناقدُالُمأماُجندُأنفسنا»ُمر ُوألولُألنه؛ُأهمُناقدُمنهجيُعرفهُالنقدُالقدميُهنإُ:ميكنُالقول

ُوحدها،ُوالُجينحُ ُفعلُابنُإيستندُعلىُأحكامُغيه ُكما ىلُالتعميمُيفُاحلكم،ُوالُيكتفي
ُمنُُةقتيبوابنُُ،تالم ُعرفُعنه ُوما ُمنُأحكام، ُفيه ُورد ُوما ُكلُشاعر بعرضُموجزُحليا 

ُاشت ُوما ُوي ُ ُرهخصائص، ُجانبا ُكله ُهذا ُيرتك ُبل ُشعر، ُمن ُعُ له ُالتإمد ُالدراتة طبيقيةُىل
1ُُُ«.نعة جتعلهاُمقُ مبربراقبلُأنُتقدمُهلاُُىلُاألحكامإالتحليليةُاليتُالُتقفزُ

ممنُذكرهمُُاالطائينيُأوُغيمهُالتعليقُاخلاطفُعلىُبعضُأشعاربُياآلمدُملُيكتفُو
ُعلىُماُامعتمديفُبابُمنُاألبوابُماُقالتهُالعربُُكثيُىتقصتابلُُ،يفُموازنتهُلالتتشهاد

ُ ُلديه ُالشعُمنتوفر ُُرياحملصول ُحفظهالضخم ُُالذي ُيواتيه» ُكلماُُوالذي ُصعوبة ُغي يف
ُلالتتداللُبه ُُ[وهذا]ُجاء ُاملناتبة ُيفُالنقدُالتحليلي، ُدعُ ُإذاعنصرُعميقُالفائد  مهُما

ُ ُالتحليل ُوموضوعية ُالسليم، ُخيفواملناقشةالذوق ُوال ُاختُى، ُبالشواهد ُاالتتدالل ُأن ارُبيف
2ُُ«.لذوقُالناقد
ُُجعلُكما ُاآلمدي ُالشعر ُلعمود ُنقده ُُ،مةيعظُأمهيةيف ُاختصر ُقد ُكان هذهُوإن

ُ ُالتطبيقيُاملعياريُالعمودية ُبنقده ُفإنه ُالتزامها، ُوفرضُعلىُالشاعر ُالتقاليد، دُقعُ يفُاحتذاء
وكانُمعتمداُبالنظرُيفُأشعارُاألوائل،ُُوُعمودُالشعرُببيانهُللخصائصُالفنيةُيفُشعرُالبحرتيل

ُكلُذلكُ نقديةُإىلُالشعرُنظر ُُتهفنظُر،ُعلىُفهمُوتعليلُالنصوصوقدرتهُُهُالفينعلىُذوقيف
ُمنُأجلهُاآلمديلُعمالذيُالنقديُُهوُاألتاسُ،ُوهقيودبذوقيةُتسرتشدُباملوروثُوتتقيدُ

3ُُ«.حتقيقُنقدُحتليليُمنهجيُلشعرُالطائينيُومنُخالهلماُللجديدُوالقدمي»ُُعلى
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ُيقتصرُو ُنقدُمل ُأُاآلمديُيف ُمناقشة ُمتامعلى ُأيب ُالذوقُُعلىُخطاء ُمن أتاس
ُُتوفرُيومُذاكُمنُقواعدُماُيستعملُ»ُبلُإنهُ،فحسب ُالدراتا ُُ،ولغويةحنوية ُأفرزته وما

ُ ُاملعنوية ُالدالال  ُتوضيح ُميدان ُيف ُاجيابية ُنتائج ُمن ُُ،للمفردا القرآنية ُيف طارُإوهي
1ُ«.الفكريُاالتتعمالُيفُاجملال

علىُشاعريةُأيبُُهويفُحكم،ُولُاألدبيةُيفُالشعراألصإىلُُاآلمديعُُورجكانُيفُولقدُُ
ُتواء ُوالبحرتي ُالنظمُعُ رجُ ُ»ُمتام ُيف ُالعربية ُواألتاليب ُاألديب ُوالذوق ُالعريب ُالنهج ُإىل ت

ىلُالنهجُاخلاصُيفُاجملازُإأوُُىلُالوزنُالشعريإُو،ُأإىلُاألفكارُواملعاينُواألخيلةُووالصياغة،ُأ
2ُ«.والتمثيل،ُوالوصف،ُوالطباق،ُواملقابلة،ُواجلناسُوغيهاوالكناية،ُوالتشبيه،ُُ،التتعار اُو

باألت   اليبُالعربي   ةُالقدمي   ةُيفُنظ   مُُاُب   أنُيسرتش   دُوُاآلم   دييفُنظ   رُملزم   ونُالش   عراءُُو
،ُيفُاألفك ار،ُأش عارهميفُُه اُولتزماُأوج دهاُالق دماءُوكلُالتقالي دُالفني ةُال يتُوأنُيتبنواُُالشعر،ُ
ُاللغ    ة،ُوالص    ياغةُالش    عريةُوُ،والص    ورُ،واألت    اليبُ،واأللف    اظُواألخيل    ة،ُواألغ    راض،ُُ،واملع    اين
ُ.عموما

ُاللغةيفُُوُيةُريفُالصياغةُالشعُوادجدُ ُنيالشعراءُاحملدثأنُتامُعيُمديُعلىُُوكانُاآلُُو
ُُوازادف ُبأخيلة ُوأتوا ُجديد ، ُمعاين ُإىل ُواهتدوا ُالشعراء، ُمن ُاملتقدمني ُمعاين ُ تشبيهاُويف

ُتعو دُمبتكر  ُاليت ُتلك ُاألولفاقت ُالشاعر ُُ،ها ُوظفوها ُإذ ُأغراض ُيف ُاألغراضُشعرية غي
ُكانتُتستندُإىلُالعلم،،ُوزادواُيفُطرافةُالتفكيُواملعاينُواخليالالقدمية لكنهُُوُ؛ُألنُصنعتهم

ُ ُعليهم ُُةغلبيعيب ُُوالصنعة ُنظمهم، ُُباملعاينُمهماهتمايف ُالغريبة واالتتعارا ُالغامضة
ُالشاعرُوغنائيتهخرجواُمنُعاطفةُفُوالبديعُاملتكلف،ُ،ملتنافر والتشبيها ُاُ»ُالبعيد املستغلقةُ

3ُُُُُ«ُ.إىلُعقلُاملفكرُوحكمةُاحلكيم
يُالذيُظهرُالشعُرُلتُاجلديدقدُتقبُ ُعباتيعصرُالاليفُالشعريةُُلساحةكانتُاُُذاإُو

ُاملول دين ُإذُبقيُالناقدُُ،علىُأيديُالشعراء ُكذلك؛ ُالقدميُفإنُالنقدُليس ُتوارثهملوفيا منُُا
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عنُعمودُالشعرُخروجهُُأعنُخطُيفوطالبُالشاعرُاحملدثُبالتكُ ُمقوما ُالقصيد ُالقدمية،
رجعُإىلُاألصولُالفنيةُأنُي،ُُوالذيُأرتاهُاألوائلُمنُالشعراءالعريبُاألصيلُجُإىلُالنهُلعود اب

ُكلُشيءُوأهمُشيءوُأنُجيشعرُالقدميُالوالبيانيةُيفُ ُ.يفُنظمهُعلها
إالُدليالُعلىُعدمُُدقالنجوهريةُيفُيفُقضاياُيفُعصرُاآلمديُُنقادالماُاختالفُُو

ُمونهملُجيدواُشيئاُيرجعونُإليهُوحيكُ ُومث لهُأبوُمتامُوغيه،ُالذيُديدُشعريُإمجاعهمُحولُاجل
عتُخصائصهُالفنيةُيفُنظريةُُيفُمشكال ُالنقدُغي نقديةُاصطلحواُالشعرُالقدميُالذيُمج 

ُ.عمودُالشعراهاُاآلمديُومسُ ُ،علىُتسميتهاُطريقةُالعرب

 :عمود الشعر في ىي ا  النقد الحد ث
ُاحملُو ُالدارتني ُبعض ُقف ُموقفا ُالشعر ُعمود ُنظرية ُمن ُلدثني ُعلىُآلمديمؤاخذا

ُلا ُالنقدُهربطعلىُُوُه،حتكامه ُبُيةمعاييه بذلكُتيصادرُإبداعُالشعراءُُ؛ُألنهلقدمياالشعر
ُكانواُيطمحونُإىلُالتجديدُيفُأشعارهم رُمعاييهُحىتُتستجيبُيطوُِتباآلمديُُاطالبُو،ُفالذين

لىُالشعرُالقدمي،ُإذاُقيسُعجديدُشعرهُفهمُيالُكأيبُمتامُالذيُقدُُُيناجملد دُاءلشعُراطلبُمل
تليلُاالجتاها ُالنقديةُاليتُكالتيكيُناقدُُ»ُأنُاآلمديُالدارتنيُولكنُالذيُفا ُهؤالءُ

ُكانتُحتكعصره،ُُوظهر ُقبلُ ُللنهجُالعُرياليت ،ُوملُيكنُيبُيفُنثرُاألديبُونظمُالشاعرما
وحتكيمُُ،بعرضهُعلىُميزانُالطبعُالعريبُإالُهمييزونُجيدُالشعرُمنُرديئالنقادُوعلماءُالشعرُ

1ُ«.األتلوبُالعريبُفيماُينقدون
ُ ُالتزم ُمقياتهُ،كنههُُيفُروحهُوكانُتقليدياُيفُمعاملُالنقدُالذيُُاآلمديُيفُموازنته

ُالنقديةُاجلديدوكانُُ،اإلتالميونُوُاجلاهليونوميزانهُُالقدمي،ُالشعر معتمداُُ يناقشُالقضايا
،ُعلىُطريقةُاملتكلمنيُيفُاحلوارُوالتحليليفُصورتهُجارياُكانُنهُُإعلىُاحلجةُوالدليل،ُأيُ

ُالنقدُوعلىُطريقةُاللغوينيُيفُاالتتنباطُوالتعليل،ُ ترجيحيُأوُقيميُومهمتهُاحلكمُُ»وهذا
فيعدُبذلكُُ،وضعهُيفُدرجةُفنيةُخاصةُبالنسبةُلغيهُد ُأوُالرداء ،ُوعلىُالنصُاألديبُباجلُو

ُيغلب ُولكنه ُمفضوال، ُأو ُُفاضال ُشاهد ُكل ُيتناول ُالذي ُاجلزئي ُالنقد ُبالنقدُوحدعليه ه
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كانُمعلال،ُُُإذاُإالالُيلزمُاآلخرينُُقكانُالذُونُُإوالتقديرُمعُاالعتمادُعلىُالذوقُاملهذب،ُُو
1ُ«.نُمنُاألشياءُأشياءُحتيطُهباُاملعرفةُوالُتؤديهاألُ؛يفُكلُحالةعلىُأنُالتعليلُليسُممكناُ

يفرضُ»ُألنه؛ُمتعسفاُاقانونُعّدوهالذيُُالذوقُعمودعلىُاآلمديُمتسكهُبُواباعاُمك
الذيُيستطيعُأنُيزعمُلنفسهُوللناسُأنهُقدُُفمنُهوُ،ىلُقاعد ُالُميكنُحتديدهاإاللجوءُ

ودليلهمُعلىُذلك2ُُُ«ُ؟ماال ُاللغويةُوالتصويريةُطريقةُالعربُيفُاالتتعمىُأحاطُمباُيس
ُنسبةُمنُاخلصائصُالفنيةُاليتُيتطلبهاُعمودُالشعر ؛ُأنُالشعراءُمجيعهمُدونُاتتثناءُحققوا

نهُخالفُطريقةُالعربُماُدامُقدُحققُنسبةُمنُعمودُإن هُالُميكنُأنُيقالُعنُشاعرُإأيُ
ُ ُعلى ُحكمه ُيف ُتسر ع ُاآلمدي ُفإن ُوبذلك ُأالشعر، ُمتام ُعدُّيب ُُحني ُلطريقةُشعره خمالفا

ُ.األوائل
ُعدُّ ُُكما ُاملوُرالدارتون ُهبا ُاحتفى ُاليت ُالشعر ُعمود ُُوُونظرية ُالنقدي ُعلىُث أقام

ُالنقدية ُمعظمُأحكامه ُأتاتها ُألوكثيُالتداخلشديدُاالضطرابُُامصطلح، ُ؛ ُنه ُيفيستند
ُ ُالنقدية ُمعاييإأحكامه ُُىل ُالغموض» ُأهنُ،يكتفنها ُإىل ُيفُُاباإلضافة ُالنظر ُمن مستقا 

بعضُلتقوميُالُتصلحُماُجيعلهاُوهو3ُُ«.خصائصُالشعرُاجلاهليُواألمويُيفُصورهتاُالعامة
العصرُُوالثقافيةُعناالجتماعيةُُاهظروفيفُُتختلفاُيتالُةالعباتيالذيُظهرُيفُالبيئةُُشعرال

ُُ.أوُاألمويُلياهاجل
ُالدارتنيُيفُأوتاطُشاعُالقولُُو ُُنإهؤالء ُالشعرعمُونظرية يفُالنقدُاتتعملتُُد

ُا ُالقولُيءدُرُكسندُُ»ُميلقدالعريب ُمنطية ُعلى ُاخلروج ُحماولة ُضد ُم، ُاحتذاءُُالذاأو لثبا 
ُمودُالشعرُجمردُإحصاءُواهنُملاُوقعُفيهُالشعراءُمنُأخطاءُتتصلأنُعأوُُ،الشعريُاألداء

ُبالعرفُ ُالعرفُاللغوي،كمحاولة ُأو ُالُيشكلُنظريلالعام ُمما ُماالبتعادُعنها وذلكُفيماُُ،ة
ُبالسلب ُالعمود ُبتعريف ُُ،يتصل ُنقيضه ُلبيان ُباإلجياب ُُ-وليس ُالصور ُُ-اإلجياب هو

4ُُ«.املثلى
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قُا،ُوضمجدُالشعرُالعريبأنُُعمودُالشعربنظريةُالقدميُمتسكُالنقدُجُائنتمنُوكانُ
ُاليتُفرضرهنيُفهوُُ،اعاالخرُتةُحريُ ُحرمهُوالشاعرُجمالُإبداعُ ُنظريةُعمُوتالقيود دُالشعر،ُها

ُ»ُألنُ؛الُخيدمُاإلبداعُالشعريُالذيُجاءُبهُأبوُمتامأمراُيفُالنقدُُهاتطبيقمنُعلُماُجيذاُهُو
أهناُُأوُناقدُوالُميكنُأنُيزعمُشاعرُ،النظريةُبعةسميكنُأنُتتحققُأعمدهتاُالُيفُتطبيقهاُال

ُُ-فهيُ،مجيعاُميكنُأنُتتحققُعمليا وقُخيتلفُاحلكمُعليهاُعلىُحسبُذُ-يفُمعظمها
ُاملتلقي ُوكذلك ُوخربته ُيقُ،الناقد ُأوُلوال ُمجيعا ُهبا ُالتزامه ُعدم ُوشعره ُالشاعر ُقيمة ُمن ل

1ُُُُ«.معظمها
ُل ُقد ُالعباتيأحدث ُُاتتنفاراُالشاعر ُواتعا ُالنقاد ُأوتاط ُيف كانواُالذينُُالقدامى

ُ ُأن ُبعدماخيشون ُمعرفيا، ُالشاعر ُعنُيتجاوزهم ُترمجت ُاليت ُالكثي ُالكتب ُله نودُاهلُهيأ 
ُواليونان ُبنيُوُ،والفرس ُواملناظرا  ُالدينيةُاحملاورا  ُلُالفرق ُاملناتب ُعقلهاجلو  ُبعدماُصقل ،

ُعقليةُوجد ُاحاليتُأُلوانُاملعرفة،يفُطلبهُألُلذ  فلمُيعدُالشعرُُ،غذاءُشعريُبديعيإىلُهلا
ماُُعلىُأيبُمتامشعرُسُاقيهوُماُعّدهُاآلمديُحمنةُدفعتهُإىلُيفهمُبسهولةُدونُإدامةُفكر،ُُو

ُاجلاهليُواإلتالميُواألموي، ُالعصر ُشعراء ُالنقاو ُدرجُعليه ُاليتُمثلتُعصر ُوهيُالعصور
ُ ُالسليمةُوالبداو اللغوية ُوالفطر  ُُأفادُبذلكُو، ُالعريب ُالنقد ُحتك» ُيفُيمن ُالقدمي ُاملقياس م

2ُ«.الشعر
ُثالثالُالقرنأواخرُيفُُاليتُدار ُحولُالشعرُمثر ُاآلراءُالنقديةُعمودُالشعرُيشكلُو

إالُُ،باإلمجاعاختارهاُشعراءُالعربيةُاليتُكنُالصيغةُتملُإنُُواآلراءُُذه،ُوهاهلجرينيُالقرنُالرابعُو
ُ.ااهلجريُونقدواُالشعرُعلىُأتاتهالقرنُالرابعُُتفقُعليهاُنقادااليتُاملثلىُالصور ُمث لتُُاهنأ

ُكناقدُُُوُو ُملزما ُنفسه ُاآلمدي ُيُكالتيكيجد ُاخلصومةأن ُمسألة ُيف نيُبُفصل
ُنوعيةُيفُجمالُالنقدُحيأنُالطائينيُُو تفتقرُإىلُاألحكامُاالنطباعيةُاليتُفيخل صهُمنُققُقفز 
3ُ«.اتتخدمُتعبيُعمودُالشعرُيفُموازنتهُبنيُأيبُمتامُوالبحرتيُ»ُقدفكانُأولُنا،ُاملوضوعية
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ُُو ُإالُأنهُقصدُبه ُله ُإنُملُينظ ر ُاليتُمنُمقوما ُالشعرُ»جمموعة ُالُوخصائصهُاألتاتية
ُاآلمديُعينُأنيهذاُُو1ُُ«.عنهاُوالُيقومُالشعرُإالُهبا،ُفهيُعمودهُالذيُتنهضُعليهُيستغىن

منُمفهومهُللشعرُومنُبعضُاملقوال ُذا ُالطابعُالعامُاليتُنظريةُعمودُالشعرُوضعُأتسُ
ُكلُمنُأيبُمتامُوالبحرتيُ»منُخالهلاُُوُوردهاي 2ُُ«.يصوغُاألحكامُاخلاصةُبشاعرية

فةُالولوجُإىلُماُينشدُالطفُاملدخلُوطُرعنُأيبُمتامُُالبحرتيُ ُميُزيتالل ةُاخلُتكانُو
؛ُألنُالقصيد ُالقدميةُاليتُقامتُعلىُوحد ُققُلهُالتفوقحيماُُوُاملبدعُبلوغهُمنُالتعبيُوالتأثي

ُبنيُأبياهت ُالعضويةُبتحقيقهُانسجاما ،ُاالبيتُفرضتُعلىُالشاعرُأنُيستعيضُعلىُالوحد 
ُكلُقائماُُلُالتأثيظفي ختيُاأللفاظُختياُيكشفُعنُفضلهاُالقصيد ،ُثُأجزاءُيفُالقارئُيف

بكلُمنهاُعلىُحنوُيتضحُمعهُأنُُةضعُاخلاصااملُوديدُعلىُبدائلهاُاملمكنةُيفُتياقُما،ُثُحت
ُب ُيفيض ُاللفظة ُهذه ُفيه ُجاء  ُالذي ُاإلحيائيالسياق ُتثمُُّةالداللية ُاليت ُالتأثي رهاُوضروب

 .ُوهيُيفُالشعرُمنُأقوىُدعائمهُبعدُصحةُاملعىن،ُثُصحةُالتأليفُاللغويُعالقا ُالبناء

اإلغرابُُوُ،علىُغيُهيئتهُاملعتاد ُاليتُألفهاُالناسُادهُاملعىنإنهُعرفُبإيُرفمتامُُأبوأماُ
يوردونُاملعىنُيفُهيئةُُكانُالشعراءُاألوائلوُُ،لصنعةُوالبديعواُيفُاالتتعار ُواملبالغةُيفُالتمثيل

ُتكلفُلوفةأم ُوال ُتعمل ُبدون ُويأتون ،ُ ُاتتعارا  ُلهمالئمة ُاتتعي  ُيسمحونُوُ،ملا
عمودُمقوما ُإنُفُوبذلك،ُاجلريانُيفُذلكُمعُالطبعُالسويُوُ،الصنعةُوالبديعُاالعتدالُيفب

ُعلىُقدميُالشعرُُتليسُالشعر، ُهخصائصُعامةُللشعرُقدميُ»:وإمناُهيُ،ُهجديدأوُوقفا
ُالنقادهوحديث ُنظر  ُوهيُتصور ُفيهُُ، ُاليتُينبغيُأنُتتوافر ُوتصورهمُللسما ُالفنية للشعر،

ُكانُقدمياُأدحىتُيستحسنُويستجا ُ:حديثاُم،ُإذُمنُالواضحُأنُشروطُالشعرُاجليد،ُتواء
ُ.ُنُمعرب ُعنُمعانيهاأنُتستقيمُفيهُاأللفاظُ،ُفالُيكونُفيهاُعوجُوالُاحنراف،ُوأنُتكُو

ُ ُالشعر ُعالما  ُومن ُمعنااجليد ُأنُيكون ُيأيضا ُوأن ُصحيحا، ُشريفا ُُوه ُفهصكون
ُمصيبا ُُو، ُالنظمأن ُأجزاء ُفيه ُُوُ،تلتحم ُبلُإنُمنُهذهُأن ُاملتخي، ُاللذيذ ُالوزن ُعلى تلتئم
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ُكتحقيقُااللتحامُبنيُأجزاءُالنظمُالذيُميكنُاالعناصرُماُهوُأكثرُتُو فراُيفُالشعرُاحلديث
1ُ«.واخلامتةُلأنُيوفرُحسنُاالنتقال،ُوبراعةُاالتتهال

ُمكالالُدفعهمُإىلُيفُعمودُالشعرُالنقادُالقدامىُعلىُالشكلُدونُاملضموننُتركيزُإ
ُالشعرية ُالصياغة ُُةفاضإُوُ،عن ُوشرفهاُُيفاحلديث ُواملعاين ُوداللتها، ُوفصاحتها األلفاظ

ُ.االتتهاللحسنُورنتهاُاملوتيقية،ُوحسنُاالنتقالُوالتخلص،ُُووبساطتها،ُواألوزانُ
ُبالإالكليُفُانصُراالُوقدُالُيفهمُهذا ُللعملُالفينبىلُاالهتمام ُالشكلية ُملُنية ُإذا

تقننيُمفهومُالصناعةُوالسبكُوالتصويرُالذيُنشأُمنذُاجليلُ»ُالنقدُحماولةُُيفُاحلسبانُؤخذي
ُكمالهُحىتُعصرُاملرزوقُضاألولُمنُالنقاد،ُوخا ،ُواتضحتُمعامله،ُبقو ُووضوح،ُمعُيرحلة

ولكنُهذاُالُينفيُعنُنظريةُعمودُ.ُبدُالقاهراءُمواطنُاللبسُعنهُبعدهُبقليلُعلىُيدُعفانت
متييزُاألثرُالبنيةُاليتُيعدُاملعىنُالشعريُُوتلكُُ...ُنيةُالكليةُللعملُالفينببالُالشعرُاالهتمام

2ُ«.االتتجابةُاإلنسانيةُجزءاُأصيالُفيهاُواالنفعايلُ
ُُو ُكان ُالمإذا ُالنقاد ُُقدامىوقف ُالقصيد  ُمن ُالقدمية ُمن ُلبنيتينطلق هاُتقديرهم

كانُمتأثراُمبفهومُوحد ُالبيت،ُوملُيتصورواُأنُوحد ُالشعورُ»ُُ،ُفإنُمفهومهمُهذاتركيبهاُو
»ُماُجعلهمُيعتقدونُأنُالشاعرُملزمُبأنُُووهُ،3ُ«هيُاليتُينبغيُأنُتتحكمُيفُهذهُالبنيةُ

املوافقةُ،ُوُيضعُلهُالقوايفُىحيضرُاملعىنُيفُنفسهُنثراُثُيبينُعليهُالشعرُبأنُيلبسهُألفاظاُأخُر
وتظلُاألبيا ُ.ُلُالقوايفُاليتُتردُعليهُمباُتقتضيهُمنُاملعاينشغثُهوُيبدأُيفُُ،والوزنُاملناتب

ُكثر ُاألبيا ُراحُيوفقُبينها،ُالُتنسيقمفرد ُالُصلةُبينهاُُو ُكبي،ُفإذا ،ُبلُرمباُبينهاُتفاو 
ُجُز ُينزع ُوقد ُمفرقها، ُبه ُيلحم ُمنُاألبيا ُما ُاتتعصىُالتوفيقُنظم ُبيتفإذا ُمن ألنهُُ؛ءا

4ُ«.فيةُمنُبيتُليضعُهلاُبيتاُجديدايضعُمكانهُجزءاُآخراُيراهُقويا،ُوقدُيأخذُقاضعيفُُو
ُكانُيعاينُحتقيقُالوحد ُالعضويةُيفُشعره،ُحىتُوُإنُاهذاُيعينُأنُالشُو عرُالقدمي

ُكثيُمنُاألحيانُمنُحتقيقُالوحد ُاملوضوعيةُبتناولهُموضوع ُُادواحُاجنحُالشاعرُاحملدثُيف
ُكانُيفعلُأبوُنواسُيفُوصفُاخلمر،ُفإنُحتقيقُالوحد ُالعضويةُيفُالقصيد ُالقدميةُظلُ كما
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فكر ُوحد ُالبيتُعلىُالشاعرُُ وقدُيعودُالسببُيفُذلكُإىلُتيطُرئباُيفُأغلبُاألحيان،ُاغ
أقامواُنقدهمُعلىُأتاسُهذاُأنُُالنقادعلىُُوحد ُالبيتأثرُُكانُمنوُُ،انعكاتهاُيفُإبداعهُو

ُنقدُوُ،هوماملف ُيف ُذلك ُُظهر ُاآلمدي ُكان ُالذي ُجينح ُالعامُإىل ُتياقها ُمن ُاألبيا  انتزاع
ُكوهنمُمييرجعُإىلُآراءُُناقدُقدميُالُي  ن فكُ كُهعليها؛ُألنحكمُلل ثلونُاما ُأهلُاللغةُوالنحو

ُ.اللغةُوالشعرُالقدمي
ُُو ُقامت ُلقد ُالشعر ُعمود ُنظرية ُالعريب ُالنقد ُعيف ُلى ُمتكأتاس ُمشولية ُاملةنظر 

ُكالعلماءُبالشعرُواللغوينيُوالنحا ُُوجهودُفيهاُُتتدخل الشعراء،ُوُالبالغينيُأطرافُعديد 
ُأحكام ُالنقدُهمفكانتُأكثر ُية ُإىلُالشكلُُويفُُتوجهجزئية ُجُزُتناولتأكثرها ،ُئيةقضايا

ُظُّن ُُوفقهاُو ُلر ُالشعر ُعمود ُمن ُتلك ُالنظر  ُاجلزئية ُالشكل ُأوُيف ُاملفردا  ُأو ُاألبيا  أو
ُالنقدُاألديبوجهتُُهالكنُو،ُظرُإىلُنتفُتدورُحولُالبيتُالواحدُأوُالبيتنيفن،ُيا الثنائ

لذوقُالذيُأصقلتهُالدربةُواملمارتةُاُ»ذُمنُختاعربياُيفُجوهره،ُُويكونُُتوجيهاُجعلهالقدميُ
ُليتبنيُ ُاملختلفة ُجوانبه ُمن ُاألديب ُالنص ُمنه ُهدى ُعلى ُالناقد ُيتناول ُالذي ُالرئيس املقياس

1ُ«ُ.جلماليةُوقيمهُالفنيةأترارهُا
ُُ ُحتققتُيفُالشعرُو ُعنُخصائصُفنية ُعبار  ُالشعرُيفُجمملها ُعمود صار ُنظرية

ُك حاولُمنُخالهلاُاليتُُيفُإطالقُأحكامهُالنقديةارتكزُعليهُندُسُ القدميُوجعلهاُالناقدُالقدمي
ُُ.أنُيقيمُالشعرُاحملدث
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 :الثانيالمبحث 
 رع  الش    ود  م  د ع  م  ت  ع  ايير ت  ع  م  

ََ  ن  ََأ رزََار شََعاار العصََا العسي ََوالهََي شََي ا العصََا العسي ََو اظاه ةََييا  ث  ََ      هد ش 
 َأ راَيه يَاا اخلَالف كَين ا  ،تقدمي رحدمهي  لى اآلخايف الف ااقع اخل ،مهي رزو متيم االسحرتي

    َز لانفَا  زَ  ا  يب متيم زأن  اَيحم  َايم ظ هدثش   ،يهميرن نشأت خصو   قي ت حوه شعا 
 ظاائَ؛ ملَايم ا ال   مَ ، ا  َد  الف  َ  يف الشَعا القَدمي ائ  التقيل دااش هد للسحرتي زيحت، يف شعاه

 ََََايم : ثوجََََد ال قََََي  رنف ََََهني ر ََََيم ذََََايقتي نيتلفتََََي ا ََََايسي  تسََََيي ي يف قََََوه الشََََعا »
  1«.م ل  رزو متيمالقد ير ام ل  السحرتي  ا ايم احملداي ا 

ال قديََ  د   ريََني املعََيي  ايََيََاا املسحََا ا ينََم التيفس قََو يف  وارنََ  اآل ََدي،  يت ََياه ا
 مَو  الشَعا انقَد  لَى ر ي َهي شَعا يف الشَعا القَدمي اهييَي  ه َأ نرَا يي اآل دي ا تمداليت 

 .  يال تيفس ق ي  أ املوارن   هي ْفا  لك؛  ع يه يَ  اليفيئ ي، ا 
يف التيفس ََََن ال قََََدي زعََََد »  احلََََ  جديََََد  اآل ََََدي زََََي اليفََََيئ ي وارنََََ    ت لََََ   قََََد ل
دهج ال قد العا يب  لَى يَاا ال حَو  ا َع رن املاحلَ  تالتدايأ االت ر   اكين ذس ع ي رن ي : احليت

؛  احلََ  ال قََد يف ز  ََيت الَ ل الشََعاي اال رلَي شََكلت تيفَوها نقََديي   َ  مل تت َني زََيل را الكلَو
  2«. التيفس قو
الَََيت رزَََدايي يف تلَََمل املالحرَََيت  قَََد ةهَََاتاخلصَََو   حَََوه  َََايم احملَََداي ت كينَََا 
اال رن اخلصََََو   . شََََعا   ََََلني زََََأ الول ََََد ار يب نََََواي ا  مهََََي  ََََأ ذسقََََ  احملََََداي »ال قََََي  يف 

الكََأ ال قََي  مل يتوقفََوا   ََد رخيفََير  ،احلق ق ََ  مل تكََأ مهََد  ا   ََا  اال  ََع ر يب متََيم االسحََرتي
كمي رلني مل ي يقشوا شعاه ل حكموا  ل   زي و   را زَيلاار  ثح َم   ،ر يب متيم ا  وز  ثح م

 3«ريهمي رشعا؟ : اامني جتياراا ذلمل اىل حميال  اإلجيز   أ ال ؤاه ا وياي
يََاا ت مل يكََأ نقََد الشََعا يف العصََا العسي ََو زع ََدا  ََأ تلََمل املفيهقََيت الََيت   ََز كمََي 

سََداا  اىل ال ََأ ح ََي   فََا  العََا يب ط ح ََي  الالعصََا  ََأ  ََ ه  ََأ العصََوه ال ََيزق  لََ ، اذ ت ََ  منََ
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زعَد ي  َي  ح ويَ ، ا ت احلاكَ  ال قديَ   ، ثت و ت احل ي  اظ ز  ، انش ط الشعا، اار ح ي  املدن  
 هائهَي حاكَ  ثل َف    از َ   تَأاا  يف  تجو  أ ال قيش احلي  حوه ا جَير القَا ن الكَامي، اةهَا 

قََيم  لََى راََوه ثكايََ ،   سعهََي » القََدمي  قََد العََا يب إن الثََا هلََا، ا ين يزيلفل ََف  اامل يفََن ال ونََ
اظاه الشََََايع  اإل ََََال   ، الكََََأ يََََاا ال قََََد مل يََََاثغ اال ََََتعين  زو ََََيئ؛ ااثََََد   ََََ   از ََََ ، 

 1«. ي دت   لى احكيم نراييت ، ارمههي ا يئ؛ الايين اامل يفن
 لى ال قدي   هاضع  عيي  يف  ا تمدا  ،يف جممل   ع يهييريضي كين ال قد العا يب القدمي ا   

لشعاي  القدمي  عيي  مي اها   أ القوالم ااظ يي ال راي هلاه املالتمس ا  ، قتض يت السال  
الشعاي اظمنوذج  ييل  يسين اثقهي نتيج  الشعاي، لالمل جع؛  أ القص د  ا  اليت كين الشي ا

 اهاي هي الشعا،  ظلي مجعت اخلصيئل الف    اليت يقيي  ل ؛  اجع ت  ال قدي الاي     
 . العاز  القص د  ال قد القدمي توثايي يف  جمرا  اخلصيئل
ََل  ا         ثَََإن  ،املع ََيهي ََ؛ ر ي َََي  ََأ ر ََس ال قَََد التيفس قََو زَََي اليفََيئ ي متاملوارنََ   تي كينََم 
 اىل رشَيهي ا قو َيت  مَو  الشَعا الَيف نقَده  لَى نرايَ  نقديَ  ا َتمديي  َأ  تمد ااآل دي 
يفض؛  ه؛ الكالم اقايس ، ايؤاا اح  »  الاي حتققت يف شعا السحرتي اليتف    ال  خصيئص

 مَو  الشَعا    حص؛ لَ زالملا   2«.اك ا  املير االاانن، ال سمل، اح أ العسيه ، احالا  اللفظ
ا َي ثَيهع  مَو  الشَعا املعَااف، اكَين  ،ر َاا يب الشَعا،  يفسَوو، ا لَى  َايم اظاائَ؛»  :ظنَ 

  3«.الكالم يظ ااحشويتج م التعق د ا  تكاه اظلف
زيلتحل َ؛ را التف َ   َي يف ل َ  السحَرتي  َأ اَح  يف  قَيه  للي  سَ َالكأ اآل دي مل يَ            
 لَى تقيل َد    َدم خااجَ ، اقَد زَدا قياَدا اةهَيهالاانَنا  ك ا  املَير  لفظ راالرا حالا   ال سمل

 :ايَََو   ر َََوهاَََااليف قيل َََد اىل خَََااج ر يب متَََيم  لَََى تلَََمل التيف املقيزَََ؛   نس َََا  ،الشَََعا القَََدمي
التصََ ع  ََ  الفََين، اتوخ ََ  ر ََيل م ا ََير اال ََ مي اال ََتعيه   ا ََااث  يف ا ََت دام السََديع حََد  

 زعَََغ  عين َََ  حَََا اَََيهت  ا اازَََ  يف اال َََتعيه ا  نييلفَََ  العَََاف التقل َََدي، ى   لَََلَََا محقصَََد  
  . لى الفهني    تعص    ضي 

  ََت سيف   ََأ الشََعا   مََو  الشََعاعتمََد  عََيي  نقديََ  تاآل ََدي يف  وارنتََ  اىل قََد احََتكني ل     
 :، اميكأ حتديديي يف املعيي  التيل  القدمي
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ث هَََََي اىل الصَََََوه الف  َََََ  الَََََيت رزَََََد هي الشَََََعاار احَََََتكني  شاااااع  ي ية    اااااي معااااا      -1     
 فهنييف   يف ااْ  رزوا  لى ذايق  من   اظاائ؛  ظن الشعاار اإلايز  يف الواف  يه  ار ،ال يزقون

تتحقََن زيال تمََي  يف  » اإلاََيز   ظن اظذََااف را   يََي  ََأ اظااََيف ي  ه   لضََموه اخلصََا راْ 
تصََويا الشََور  لََى  ََي يََو جََوياي را حق قََو  ََأ اََفيت  ال  ََي يََو  اضََو را رائََ؛  ََأ تلََمل 

كيئََ  اخلََالع، ا قتضََى ذ ا  ،املايََف، اذسعََ  املََوايلمل حب ََ  االصََفيت، االشََي ا امنََي يهتََدي لََ
    1«.الفأ ل س هادا للواقع، را نقال ر   ي ل تلمل ال را  رن 

 :لني يف قول ااف احلح الاي اآل دي  لى ر يب متيم  هرنكا ا  يه ذلمل  ي 
    اْ زَ      ن  يف ر   ت  يْ يه  ي        مل   ْ ف  زك             م  لْ حح  رن   وْ ني ل  لْ و احلح اشح و  ح   ق ن  ه  

2 
 رمحد زأ  س د اهلل: العسيي ر يبل ن  اآل دي اخليفأ يف الس ت، راه  تعاقس؛ رن يسي         

امل يز  . ياا الاي رضحمل ال يي   ا هعوه ااىل ياا الوقت »: قول يف  لى الس ت القيفازلو 
ااخليفأ يف : زقول  [ م اآل دي  لى قوه ر يب العسيي ق  مث ..] . لى ياا ش ئي[رزو العسيي ] 

لني زيلاق ، اامني اإل الم ااف احلح ياا الس ت ةييا  ظين  ي  لمت رحدا  أ شعاار ا ييل   ا 
  3«.يواف زيلعرني االاجحين، اال ق؛ االاران  احنو ذلمل

لني اف ث هي راحيهبي احلح ا جممو    أ رشعيه اظاائ؛ يف  وارنت  اآل دي  يع ا 
 أ ياه ، هري ل د ني   ق الا   اال ق؛،  االاجحين،  االعرم ،  ايلاران ، ك زصفيت اجييز  
 : َوه ال يز قاظ  ل  الشعاي  

 يَع  يثح ش  ا    ح  ْ ي ال  و   ف  شْ     ؛  رثض  ا     ا       د          ا  ركْ ي ا     ال  حْ ر   ني  ر  ر ْ ا                 
4 

  :اكمي قيه اظخيف؛ 

 ااه  ا قد  ي اذ     ال  رحْ  ييح ال    ني  ر  ر ْ ا          نيْ هل   ي   ق  تَ   ْ  ي  ا    ح  اا  د  الع   س  ش ْ      
5 

 :قيه الفار عكمي ا 

 َ؛  ه  ي نْ ا    ي اذ      ي جح َ  ختيل  ا            َان  ر  ه   يه  س  ا ح  زن   ي ت  َ  ال   رحْ   
1 
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زيليفايق  التقل دي  املعااث   لنيااف احلح  هين اآل دي  لى ياه اظ  ل  اليت جير ث  ل  ا 
لني ك ف يصفون  رال تاايني اذا ذ وا احلح  يف رشعيهيني، ؛ ياا ك  ا  ْ  »: ، زقول يف رشعيه العاب
  2«. حلم لني اقد خف  خف ف احلح : زيخلف ، ث قولون

صفيت لني زاف ث هي راحيهبي احلح ا  أ اظ  ل  الشعاي  اليت رخاى اه  جممو   رمث 
  :كقوه   يض زأ ك   الضيب اال ا   ،اليف شا يخلف ، ك  لس  

  ع  ا  يفْ ي  اا ا  د   ْ يَ   و  يف احل   ب  ا  ي    اح ذ           نيْ ه  و   ل  ح   يف  ف  خح  و          ل  يزح    تَ               

 :زأ  يلمل اظ دي  قد  قوه ا 

  يََع    رمْج   اح َضح ام ال و  ال  زأحْ            تْ ذيه   ار  ا  َْ فا      ا   ا  ج   كأن            

 سي  ث، اقيثت  ال قدي  الوا ع  لى ي س اآل دي رن يعل؛ لسعغ ياه اظ  ل ، ل ده  امل
ن القوم ا  ري  3«لي ذكا، ايو ر او  أ اظن ى ارخفظ »  افاارا اا   جع؛ رن الشي ا 

ااالنتقيم ْلني رزعد ااىل ال فيي  ي يه ون اىل اةهيه  ضسهني كلمي توثات ر سيز ، ثهني  أ احلح 
  .رقاب

 لى  فاضيالشعاي   أ رشعيه اظاائ؛ ياه اظ  ل   ىلاإشيهت  ز اآل دي رن  يرها ا 
ائ؛  لى ااف احللني زصفيت اليت  رب ث هي اظا ار التقيل د القدمي  ااحتاحملدث الشي ا 

العرني،  ارالاجيح ،  ارال ق؛،  اريلاران ، ز نعتوهلني زصفيت املدح افوا احلح ا اذا  تواها   ظلني 
    .، را ال ا  اليف ش اريخلف ، ز نعتوهااذا اافوه زصفيت الام 

ثهاه ذايق  » :ول الام زق لني زيملدح رااآل دي ذايق  اظاائ؛ يف ااف احلح  زي  كمي 
  ال يواف اريضي ثإن الا  .  دحوه زيل ق؛ االاران  ذ وه زيليف ش ااخلف  ل م ياافهني للحلني، ا 

اه  ر  ل   أ را      4«.زيلاق ، اامني يواف زيملتين  االصفيق ، ارك ا  ي يكون رلواني نيتلف 
 :اي ه يزيد زأ اليف ْ و قكالشعا القدمي ل د ني هري ،  
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  ا   ا  َ ز  قْي ا  يظزَْ ي زح ه  ثَ  هح   ع يي       أمن   ك    يهح ي  الد   ه  ال  رذْ  مل  تْ يقَ  ش  ر  

ااظزَََاع » :  قولَََز، ر يب متَََيمقَََوه يف  أاخليفَََ؛ ا ل َََ، الس َََتزعَََغ رلفَََيظ  شَََاح اآل َََديا        
الختالف اظلوان ث هي  ا أ ذلمل  ،زاقير :ه ؛  ثق ؛ ي كين ث هي حجيه  ا : ع  أ اظهضالااا 

قَوى نيتلفَ  اظلَوان  ثلَالمل شَس  الشَي ا  عَيهف الَدييه زَيلاا  الخَتالف ت؛  أ الاع الاي ث  
لر  ََت رنََ   ََي شََسه  زََيلا  اال   هق ََن حواشََو احللََني: قََيه [ متََيم رزََو ]رلََوان الََاا   الََوال رنََ 
 1«.أرثحش اخليف ملتينت  اياا   دي  أ

يََاا    » : قولََز "لََو رن حلمََ  زكف ََمل" :ر يب متََيم قََوهي  لََى نقََدي يحكمََاآل ََدي  ذلََنرا        
  2« .قَ طث ةأ رن رزي العسيي زأ  ميه امني رنكا ياه اللفر را  يف  يي  القسح ا ال  يث  كالم
  لاقََ يسََدا رنََ  مل يقسََ؛ ااََف احللََني زيليفايقََ  زيلكََأ قََوه اليفََيئو، ا ل سََي  ََسم هثضََ ا مل ي
كمَََي  .االََام لََني اَََفيت ايزتََ  يف املََدحايأ جعلََوا للحح اظاائَََ؛ الََذلََمل ليفايقََ   يلف يفنيََظنََ  

ر َََي رزَََو ا . اَََف الَََا  زيملتينَََ ا زيلاقَََ ، اقَََد  رزَََت العَََاب  لَََى   َََتهجأ ااَََف اليفَََيئو الَََا   ا
ََتا  .لََالمل ؛علََرن ي ان  كايََي اليفََيئوذ العسََيي ثإنََ  مل يقسََ؛ لفرََ  هق ََن الََيت  م  ََأ اتسََيو عج 
، ا ََي   ظنََ   ََسن  ل ََ  القََوه انََ  م ََ؛  مََو  الشََعا تيفس ق ََيالسحََرتي ظ يب متََيم يف ااََف الََا 

، ثَال ظن  م َ؛ شَعاار اليفسَع ا مَو  الشَعا]   تج م اظش ير امل كا   ل  اشتها     زأن  كين ي
 : السحرتيه و قك .[ أرزي متيم يف ياا اخليفجيور ل  رن يتسع 

 ا   ا  زَ   َأ  ه  رنَ   أ  َلْ  َ     ث   َ      َفح  ْ الص    ح ق  هح  أْ  ح  ي   ح ك    يه  ل    ا  
3 

اك ف مل جيد ش ئي جيعل  يف » : زقول  السحرتي تصافتعجسي  أ ات يره اآل دي          
الاي جيو     هيف شعا  ئيذيه  ار ا  أاخليفياا هرى يف أن ز اه ل ي العيمتالا  4«؟ الاق     الا 
يؤكد  لى رن ذايق  ر يب متيم   ، اكأن يب متيم ا يه  لى ذايق  اظاائ؛ذايق  رتقل د كلمي جينم 

السحرتي  اافاآل دي ه  ا رمث الو كين شي اا  يفسو ي، يف اخليفأ،  الشي ا الاي يتسعهي ق ط ت
 :السحرتي هو قمي يف ك ،زي و    اظاائ؛ احكني  ل  لى ذايق  لني احلح 
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 ي ه  اقل   ف  ني خ  لْ  احلح ي يفح هب    س  قح ا      ؛   از  ي  ى ا  و  ضْ ه   ين  ك  ْه ر   تْ ن  رح ا   وْ ل  ثَ     
1  

ااج  لى ذايق  نس   اىل ان رزي متيم كين يعمد اىل اخل الك   ،الس ت عىن مل يعلن  لى ا        
ارزو متيم ال جيه؛ ياا  أ راايف احللني، ايعلني رن الشعاار ال   يقصدان،  »: قول ز اظاائ؛

 2«.أااييه يعتمدان، العل  قد راه    ل ، الك   يايد رن يستدو ث قع يف اخليف

  ت سيف   أ  تمد  عيي  تقل دي  ا، رن  خيفير ر يب متيمظاآل دي ختايج ايتضح  أ          
  ي  تفاض  لى الشي ا الاكير اح أ التم  ز يف الواف ااإلايز  ث   زقده الشعا القدمي

 لصح  املعىن »زفكاه  س راآل دي    ميكأ القوه انإنث ا أ مث   يقن لل فس اليفمأن    
يع القوه  لى الواقع املشييد  فهو ي نقديي   يفلقي ث    أ الصح  امل يفق   الدال   لى انيفس

ا ي تواضع  ،زع دا  أ اخلل ط را الف ي  را اإلحيل ، حمتكمي اىل  ي ك ا   د الشعاار ال يزقي
اا ال  يع ي ق ط املعىن يف ا ي ريده العق؛ اامل يفن، ا أ ي ي كين اإلخاله هب ، ل   العاف

  3«.الضعف

كين ه راه   ي   يف ا ي   الشعا، ا د   يعو  اىل  اح  املعىنتاك ز اآل دي  لى ان        
 رن رزي متيم ي تس  اىلمل اآل دي  لكأ ا ، عيي   مو  الشعايف املاراقو قد جعل  الع يه ال يين 

جي دان الع يي  زيللفظ ايتكلفون » الايأ شعاار السديع ثهو  أ   خضع الجتيييت  صاه
ث اىل ال فوي االشعوه ثح م، اظلوان  أ السديع، ثهني ال يعتمدان يف الشعا  لى التحد

ايحم  ارزو متيم شي ا  كين  ثقد  4«.اامني يايدان التأا  املو  قو يف ال فس ااظذن ريضي
يف الدق  حا  » ايسيلغالع يي  زيملعىن اىل  مهيزيملو  قى امجيه اللفظ، الك   يتجيار  يعىنا ع  
يني  ظن رزي متيم كين يس  ع يه فهني، احا يف د املو  قى رح اى احا ال ي  س اال ي  ال ي  

اح ي ي قويي، الك   يف الوقت نف    يجز  أ رن يشاك ي  ع  يف ياا احلس، ا  يي  ر يب متيم 
ااف احللني زيلاق   مل يلفت   ]  رنكااا  ل الايأ رايه  ل   ال قي    ي يوزيملعيين ال ايس  

 5« .[اظاائ؛
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 رلني   لني زيلاقاحلح ر يب متيم ااف  قي  القدا ى ال سم يف هثغ ال ى ذ  ح ي رنره ا          
لني زيلكفي ظلني مل يألفوا ياه الصوه ، اوه  احلح »   ي رها ه اليفيئواعىن المل يفهموا امل

ثيلاج؛ احلل ني يو ال ق ؛، ثأ ي ياا الاي  ،لني زي سيهاتشس ه  زيلا ، الني كينوا يشسهون احلح 
الكأ يؤالر ال قي  مل يقدهاا الفاع  ،تألف  العابيواف زأن  هق ن احلواشو ثهاا شور مل 

يني  أ ا زي  قل   ر يب متيم ا قل   الشعاار املتقد ي االايأ قلد -ا  هني اآل دي  -السع د 
متيم هج؛ حضاي، ايو اذا  دح ثإمني ميدح الورهار  احملداي، االايأ شسهوا احللني زي سيه، ثأزو

ااف اخللفير زيلتأين االاران  مل ي تح أ     رن جيع؛ هلني االكتيب ااخللفير املرتثي، ايو اذا 
هران  يؤالر اظ ااب اليت تزن ا سيه، امل يكأ رحد يم رن يواف زض ي   الاري ااق؛ 

 1«.ال مع

ذاقي جديدا لدى املتلقو العسي و الاي ايه مي ز زي  احلضيه  العسي    رثارتلقد        
ت اليت جد    ز  أ ااجم الشي ا رن يتفيفأ اىل ياه امل ثصيهي ، املعيين احلضاي  ااملعيين السدا 

الشعا، ز؛ ايه ي تف د  أ   يف الااع العا يب الاي مل يعد يعتمد  لى االنيفسيو ثق ط يف تااق
زي لوي اىل حلقيت اذلمل احلصوه  ل هي  هال  االيت كين جو املعاث  اليت شي ت يف  صاه
 . أ ر يكأ االجتميوالعلني املس وا  يف امل يجد ا  يي 

نقده لمعيي  التقل دي  لاحتكني ث هي املوارن  ا  ايحم راه ييا أ اظ  ل  التيفس ق   اليت   
 : ر يب متيم قوه

 ؛  خح ال  اخل   يه ْ ل      تْ يل  ي ج  ح  ش  ي ا  هل       تْ ا   َ  ا   ؛  خح ال  اخل   رن   وْ ل    فح اهلح  أ   ح 
2 

الع م ث   رن رزي متيم مل يصم ...»: زقول  ن  ل  ،ا ل  يف املعىن أ اخليفاآل دي  حاض  ا         
ز  ال  ير  ظن  أ يف ااف ، اجير ااف  ضد  ي نيفقت ز  العاب، ايو  أ رقسح  ي ااف 

، اتض ن يف اظ وع، ثإذا  غ يف ال وا د ااظ ضيعالايأ رن تواف زألي تشأن اخلالخ؛ ا 
 جيور رن يكون اخلل يه الاي جع؛ خالخلهي اشحي جتوه  ل هي ثقد رخيفأ الواف  ظن  ال

تقلده املار  ت أ شأن  رن يعغ زيل يع اشيحي جيئال  لى ج ديي  ظن الوشيح يو  ي 
قهي ث  تسيفأ الصده االسيفأ اي صم جينس  اآلخا  لى الرها ت تشح  ز ، ثتيفاح   لى  ي

                                                 

 .010نفسه، ص  رجعمال - 1

  .11 ص ، 9ديوان أبي تمام، ج - 2



  د الشعرمعايير تعتمد عمو: المبحث الثاني: الفصل الثاني

 

165 

ال  ف  حا ي تهو اىل العجز ايلتقو ذاثيه  لى الكشح اظي ا  ث كون   هي يف  وضع محيئ؛
ااذا كينت ياه اوه  الوشيح ث   جيئز ااف  زيلقصا االض ن، ز؛ الواجم رن .  أ الاجيه

يواف زيل ع  االيفوه ل ده  لى متيم املار  اذوهلي، ايكون ذلمل الئقي زتشس   ال  ير يف الس ت 
 اامني يواف الوشيح زيلقلن ااحلاك  ل  تده زالمل  لى  ق  اخلصا  ظن . ال يين زق ي اخل ط

يقلن ي يك اذا كين اخلصا  ق قي االسيفأ ضي اا، ز؛ حاكت  تده  لى ضما السيفأ رك ا، ال س 
يو احللق  امل تديا  املعااف  -اذا كين اخلل يه . ذول  يف نف   مي يده  لى ا تالر اال مخل

اشيحي للمار  ثإن  يأخا ج ديي كل ، اياه اذا كينت كالمل ثقد    ت اىل  يي   -قدهيي 
 1«.؛عْ االص ا، اايهت يف ي ئ  ا    القمير 

حيال   ثع  اىل  يفيلس  الشي ا مبحاص اآل دي  لى ضااه  اإلايز  يف الواف،  ان         
حميكي  الواقع املواوف،  أ خاله مت  ؛  يئا  عين   را زعضهي مت  ال لفر ي، را ا تعااض 

  اخلل يه  اتسيف  هثغ رن يوضع اخلل يه  كين الوشيح  ظن اوه اا هبزعغ اجويهي، ا 
 ده  لى زأن يمبكين اضع  يف ال وا د را اظ وع، ااوه  الوشيح  اتسيف  مبكين اضع  

ا ال جيور للشي ا رن ي   ا تل زأاايث  امل  وز  ال  ، خيا أ مث ثإن ك؛ شور  .الرها االصده
  يوقعلمل ذخا  ظن  ي  م اف  نيتص  زشور اىل شور  ار ،لو كين ذلمل  لى  س ؛ ا ير

 .أيف اخليف

قد اضع  واافيت  ي   اليئ    اآل دي دم اايز  ر يب متيم يف ااف  يكون زس ين  ا
، ا أ مث يص  الااع ااحدا ال  تعد ا، التقيل دللجو   اا ميه زإضفير نز   تد و اىل احتاار 

 - يف ذس عت  -ن  ظ  لل وازت املقاه  ل   أ قس؛ ال قدالكأ الشعا مل يكأ ل م ؛  ائمي » 
آل دي ا يف ضور ياا ميكأ تف    وقف ا  2«.  يقغ لك؛ حتديد، انييلف لك؛ توج  

لااع العا يب يف ا   ادْ الاي رحدث  متيم زورالااثغ لك    أ الصوه الف    اليت جير هبي 
 .اظاائ؛ قسل  اارَلشعا ا هالاي ه الشعاي زتحل ق  خيهج الفضير اذلمل القدمي 

اليت  -اائ؛رشعيه اظ - اجع ت  ال قدي   ت دا يف نقده اىل  يف  وارنت  اة؛ اآل دي  
 اقو رت خاداي الايأ الشعاار احمل يف اج اليفاين  ا يجعلهي اظمنوذج التيفس قو يف نرايت  ال قدي    
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 ي مل تتعيهث  العاب، اىل  ااإلزداو ث اجو  ا ا اه ارزد وى التجديد العاف الشعاي القيئني 
 .ا قيفوا يف اخليفأ

: زقول متيم  ر يبرخيفير  أ   خاج ي  ح الشعا القدمي ل ؤكد  لى ار  ل   أ  اه رمث  
  1« .اقد تصف العاب اخلصا زيلدق ، الكأ تعيفو لك؛ جزر  أ ا  د ق يف   أ الواف» 
  :الق س  ه ا ا و قيف مي ك

   اه  و  ذح 
 يه  م  اكْ ا   ام   م    يفح  وهح ص  اخل   يف  يف  ي        لح    يلق  ي ك  انح ا  الع  ا   ونح ت  امل

2 

، ثشد انتسيي   ق  ااف  الق س  ا ا زشعا   ا جيز  ك ا ز قد اشتها اآل ديكين ا  
امتىن  ].  متيم ااكميهيف: ليفيف اخلصوه، قيه: رال تااه ملي قيه» : زقول عل ن  ل   ثلل صا، 
  3«لصح ل  املعىن ،لو رن اخلالخ؛ ا ت هلي حقسي:  لو قيها  ،[ياا الواف متيم  زورلو اتسع 

املعىن الاي جير ز  ا اؤ الق س يف ز ت   عااف  قسوه، ثلمي ااف خصايي زيلليفيث ،  ظن
حا ال ي رأ رن ياه املار  حن ل  اخلصا، ث ص  ذلمل   سي  يف متيم ااكميه: ح الصوه  زقول اض  

يف  زقوه   صوه ال ماياآل دي ؛     مث   .مج ل  القد   هش ق  القوام وهثرا قسحي يف شكلهي  
 :  ا ار  ااف

 ع     راْ  ؛  جْ احلح  ؛ْ ز   ، ال  ار  و  ي    ين  ك  ي        ل  يهب  ق  ي حبح له  جْ ي حح    وْ يَ   ت   ْ قح  وْ ل  ثَ  

را ع  أ  -ايو اخلل يه  -ثجع؛ حجلهي » : زقول  ا ل ن  ل   الس ت عىن اشاح      
لوشيح حقيهبي، ااحلقيب  ي تدياه املار   لى خصايي، ثهو خيتل زيخلصا، اكالمل ال يفيع، اا

ال خيتل زيخلصا، اامني يعلن حا ي تهو ال   اذا كين اخلصا  ق قي االسيفأ ضي اا، ثيتسع رزو متيم 
الكشح ا ق  اخلصا    صوها يف املعىن ثأخيفأ، ا أ  ي   العاب رلي ال تكي  تاكا اهل ف اذو  

اآل دي  اجد ا  4«.ال لظتالر االاي ا اال اذا ذكات  ع   أ اظ ضير  ي ي توجم ث   اال 
اخلل يه  يواي اقع ث   رزو متيم اذ جع؛ احلج؛ ا نف   ال أرن الشي ا   صوه اقع يف اخليف

الصوه   اياا يعين رن خصايي،؛ را ع  أ احلقيب الاي تدياه  لى جْ اي تلس   املار  يف الا  ال
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حجلهي ي  ام  اال م   اليت تتسي ه اىل اظذيين رن ياه املار  زدي  ، ز؛ ال    ؛ هلي يف السدان  
 تقد االشي ا يجي مداح   أ ح ا اياا يعين كالمل يف نرا اآل دي رن رْا ع  أ حقيهبي، 

  . ذايق  اظاائ؛احلداي اىل نييلف  الشعاار ياجع  سسهي  ه اظخيفيريا  ؛ رن   دح ، ا 
ظاحيهبي جممو   رخاى  أ رشعيه العاب ا رتف ث هي يف  وارنت  اآل دي اه  ر ا

، اي يقش قوه ر يب متيم ايقيزل  زسعغ رشعيه يف الواف تهنيمو  الشعا، ااايز  تهنيزإقي 
يكون قد تأاا هبي يف  صاه    ذايق  حجيج الشعاار الاي رخاجوا  سيل يهتني نياج امل ؛ يف

ثإن مح؛ زعغ  أ يايد اقي   العاه » :  قولزلش وو امل يةاات زي الفقهير اري؛ املل؛ اال ح؛، 
ثالن : اىل قوه ال يي" جيلت  ل هي اخلالخ؛: "امني ذيم يف قول : وه   لى رن يق ل  نف

 . راث  الي رخالق ، ال للي  فياليدخ؛ يف اخليم ل
مي ع  أ ياا التأاه، ايجز      ظن "  أ اهل ف:" ياا  أ كالم العي  ، اقوه ر يب متيم : ق ؛

، ااىل ياا ذيم، ال اىل [.أالضي ا  السيف:ايو ] :اهل ف اخلي صيت السيفون، الواحد  ي فير
 1«.ااف اظخالع اهق  اليفسيو

ثإن  »: مث يعاض اآل دي زعغ املعيين اليت قد يتأاهلي زعغ ال يي ايا   ل هي زقول 
: لو  يغ ذلمل اجير، كمي يقيه :ري" لو رن اخلالخ؛ ا ت هلي اشحي : " امني قيه: قيه قيئ؛

 .  ؛ ريدرخالق  لدخ  اح أ تح ق  اح اخل يط لح  ني  لو  خ؛ رحد يف    
 [يد  اآل دي ا ني الشي ا مل  ا] :كمي قيه الشي ا  

 ا  ك     أْ  سح مْ الش   ع  ثوْ  د  قع  ي   ين  ك    لوْ 
 ااد  قع   ينيْ دح جم ْ  راْ   ينيْ    ؤْ    لح  م  وْ قَ         مح

ياا  ايم ح أ  عااف  أ  اايسهني، الكأ ل س ز    ازي قوه ر يب متيم شس ، اامني   :ق ؛
الو قيه ياا ريضي  .رن اخلالخ؛ تكون  كين الوشيح  يلت  ل هي لو  :ه  لو قيهسكين يش

را نقل خلقهي را ضني زعغ  ييلكين يعد نييفئي  ظن   وار  ل   قيه ياا را قيه قصا ةها 
  2«.ر ضيئهي اىل زعغ حا يكون خل يهلي  كين اشيحهي  يه  ل هي

لو ت يفت » : كقوه القيئ؛  ث  ، يتضم ت اافي  سيل  از   شيئع  ذكا اآل دي ر  يال ا 
ي د زشعايي ل يفييي، الو  رتت اجههي زاها هي ل رتيي، الو    تهي ل يخت اإلاسع ث هي، 

   3«.را ظ   تهي
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 أ  تاج  نياج امل ؛ رقاب اىل احلق ق   أ ا ير ال  اهرى رن ياه املسيل يت امل ْ 
 نياج ث مي نياج تكون   اظز يت املاكوه  يف شور، اال  لى   يق  ذلمل اللفظ، ااإلحيل

يعين الصدع يف احلق ق    ظن نياج احلق ق  رقسح  أ اإلحيل  ث مي نياج  نياج التو ع ااملسيل  
  .، را  يفيزق  الواف للواقع، را نق؛ املشييد  ان  سيل  الواف
 ار  ا  ع  االش   : سيل   الشعاار يف قول  تعيىل حتدث  أالقا ن الكامي اآل دي اىل رن ارشيه         

ون  ل  ع  فْ يَ   ي ال      ون  ول  ق  يَ   نيْ ه  ارنَ   (991)ون  ه م  ي   ا   ا   ؛  يف ك   نيْ ه  رنَ   ا  تَ   رمل   (900)ان  يا  ال    نيْ ه  ع  سَ  يتْ 
(991) 

1  تم زا يو تلمل   ي جيع؛ الشعاريني ثإن  ،اياا ي يفسن  لى الشي ا املؤ أ ا   املؤ أ 
ر يب متيم تف    يف » ريني خصيئلاكينت يث ، هي الشي ا  لى اوهه اراا املسيل   اليت يضف

اىل رقصى  دى  أ اإلحيل ، ثإذا كين ر اب الشعا ركاز ، ثمي ر اب   سيل ت ، االواوه هبي
 سيل ت ، اان كين الصدع شاذي ر ي  ي يف ا ميه الفين  ثإن ظ يب متيم قده   ج س   لى 

 2«.اقت يص املعيين الشيه  
يف ذايق  حجيج   اىل حتق ن تعل ل  خليفأ ر يب متيم  أ خاله  عى اآل دي يرها رن ا        

لتمس ث هي العاه ي  ك؛ حميال     إزيفيلاح  نرايت  ال قدي  اليت تقوم  لى تقدمي شعا اظاائ؛ ز
 أ اهل ف : قيه ثإن رزي متيم امني :ازعد» :  قولاخااج   لى ذايق  اظاائ؛ زيف  سيل ت  لليفيئو 

 أ صايي     ق ن  ظلي قد تكون ا خأ، اقد تكون ضي ا   يفوي  ااهل فير يو الضي ا  السيف
ضمايي  ايض  احلقويأ، ث ضيفاب الوشيح ي يك  ظن  امني جياي  أ رحد جينس هي  لى حقو 

ا    صااضيفااب الوشيح ال يده  لى  ق  اخلصا خيا   ظن  قد يضيفاب، ااخل .ااحد
امني يقع ذاث     ظن      يف ف ز ، ا ا ال حميل ق ن، اامت  الزا   ال يوجم  اض اخلص

 3«  لى رحد جينس   ثمي اج  جع؛ اخلل يه يف  وضع الوشيح؟
كمي ااف     ق  اخلصا صفمل ي لى ز ين رخيفير ر يب متيم الاي اآل دي ااااه  ان     

   ااحيل ي ليفحم املوارن  يو  ي  د ه اي، ا هو واف السيفأ زيلضمرزدو ث، اامني الشعاار اظاائ؛
اامني يده    ،ال يوجم ضما السيفأ، اال يده  ل قصاه را ذوه الوشيح ن اخلل يه ا ضح  ظن

  . ، ايو يكشف ريضي  أ  وقف اآل دي الااثغ ملسيل يت ر يب متيم لى الضما حاكت  ال   
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وه  ر  ل   أ الشعا كين يز؛   ،قف   د حد تعل ؛ رخيفير ر يب متيمي اآل دي كأي ملا 
 :ال يز   كقوه  قسول  يي ه  ،اظاائ؛عاار لشلالقدمي ث هي  سيل يت 

 عح ا  فْ يَ   ن  ل      ا   ْ ح   لنْ ع  تَ  يَ   أْ    ي       ا  ه  ياَ  ع  تح اهْ  ين  س  ا    يف  خ   تْ    تع  ا اهْ اذ  
ثجع؛ القاط خييف رن ي ق ط  أ ي يك » :زقول  يف الس ت  لى املسيل   اآل دي ن ا ل  

  1«.ع     اخلوف خليفري لو كين مي يق: ث هلمل، اامني رخاج ياا كيمل ؛
 اياه املسيل   يف نراه الئق    تح    اختتلف كل ي  مي جير ز  رزو متيم   ظن   ه  

الصوه  نياج امل ؛، امل الشي ا رخاج اقد  .  هز   لتخيت   لى الواف زيلشور الاي  يلسمب
  ل  املعىن صح  ل ،لو رن اخلالخ؛ ا ت هلي نيفقي: لو قيهيقصد هبي احلق ق ، اهرى رن اليفيئو 

 . ظن ال يفيع يو ك؛  ي يداه  لى اخلصا
 الايأ التز وا  مو  الشعا، اائ؛ تح أ اآل دي  سيل يت زعغ الشعاار اظاكمي 

 :ازيل وا يف ااف اخلصوه زيلدق  كقوه ر يب العتيي  
 اهح د  ََاخل   أ  ا     د  اهل   د  عْ زَ    ي   َ   نَ  هْ ات ر  ا  ص  ني  ا        

 وهح ص  يف اخل   ام  و  اخل   أ   ْ س َ     َلي   أ  ه  َث  ا ح ا  ه   ج  فْ نَ          
خوامتهأ يف خصوهيأ  ظن ياا » : اشاحهي زقول ، املسيل   جم اآل دي هباه ر  ا 

ثيخلوام  2«.ري لو قعداا لو  عتهني: جف   يقعد ث هي مخ   :؛ قوهلنيحميه، اامني ذيم اىل   ْ 
 دام  ي   سيل     تح   ه اف الض م  ذات اظاليت تصلح رن تدخ؛ ث هي خصوه ال  ير 

رلوط زيل فس،  ثهواحلقيئن،   أم يا يرات قا ا  ؛ ياه الشي ا رخاج املعىن نياج امل ؛، 
  .ارحلى يف ال مع اراىل زيإل تجي  

فكا  ز اتأاا  ذايق  العاب يف الواف   لى احتاارالشعاار   يف ح   اآل دي يكون قد ا 
ق؛ الواقع زيفايق  ث    ختضع يف اوهيي للم يفن االعق؛، اكين اإلايز  يف الواف تعين نرن 

اض  لى العق؛ الصح ح، اذا      ظن اافهني  سقوا احملداي اىل ك؛  عىن زديعقد القد ير 
  .هرى ث   اح    يفق    ال   لى انيفسيع القوه  لى الواقع

يسي ا ل ؤ س ؛ ذايق  اظاائ لىخاج   رزي متيم أ ثكا  رن اآل دي يف  وارنت   يفلن يا 
  ت س ط  أ ال را ا تمي ا  لى  عيي  شعاي  تقل دي   ئ لمل  عى اىل كشف رخيفياجديدا، ل
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  اظاائ؛ ثإن  خييفئ ال ي اختيف  اخاج  أ ال هج ال ذايف الشعا القدمي  حا يايأ رن الشي ا ا
 .ايع سون  هبي  ر الذرخيفيره ا ل قي  اد ا، ا أ ال ه؛ رن ياْ حميل 
يف التشس    املقيهز    يه اأ االستع رات والتشب ه تب لمج ز و  ن ي يتصل مع     ب  -2

جع؛  ع يه ا و   ث همي القاب ا دم اإل ااب اادع قد جع؛ اآل دي  ، اا  يه اال تعيه 
 .الدالل 

   : زااا  المج -أ
هار ال قي  يف القان الاازع اهلجاي  ذلمل رلني  » ااضح يف  كين ملواقف الل ويي تأا 

وا قوا د ايه   تفاض  لى الشي ا اضوح الدالل  ا هول  االنتقيه  أ  عىن اىل  خا،     
اامل ي س  ااملشيهب  ااخلضوو لتقيل د جييز  يو مب يز  حدا  للمجير، ال ميكأ رن تيفسن ز هول  

 1«.ظن رزي متيم  سا زك    أ التصوهات اظا   لدى الل ويي   لى شعا ر يب متيم
ك؛ كلم  رهيد هبي     ي اقعت ل  يف اضع  »زأن   ا ير ونيعا ثسال  ون الكين ذا  اا 
ك؛ كلم  جزت هبي  ي اقعت ل  يف اضع الواضع اىل  ي مل توضع ل ،  أ   [را يو ] ...ااضعهي

ي اضعت ل  يف اضع    رن ت تأنف ث هي اضعي ملالحر  زي  ي هبي ال   ازي رالهي الا
 2«.ااضع

للحدا  اليت اضعهي السال  ون  ا  سكجتيارا  يف رشعيه احملداي لقدا ى اال قي  قد اجد  ا
خضوو  أ ا  ،اامل ي س  ااملشيهب    أ اضوح الدالل ، ا هول  االنتقيه  أ  عىن آلخا، للمجير

  .هي الشعاار اظاائ؛     لتقيل د جييز 
 :خيفير ر يب متيم قول ظاليت ذكايي اآل دي التيفس ق    أ اظ  ل  ا 

 ه  و  ذْ ر   اك  ا  ي  ا ا  ا  ي   أْ ي  ح دح جْ ا  ا          ح لح  ْ  ح  ضح اْ يف     اح يْ الد   وهح كيف    م  وْ ز َ  
3 

 اضي  - ايو الز ين -ثجع؛ للديا» :الس ت زقول    عىن  لى اخليفأ يفاآل دي ن  ل  ا 
كيفوه  :اذلمل حمغ احمليه، ا لى رن   ي كينت ز  ال   حيج   ظن  قد ا توىف املعىن زقول 

 يرا يف الكالم ؟جم   ا   ع  ثلني ال يكون     :ثإن ق ؛. تى  لى ال اض يف املسيل  ثأ ،الديا
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 ظن ا ير يف ياا ل  اوه   ياه اظلفيظ ا  تهي ا    احلقيئن، ايو زع د   أ ا ير: ق ؛
  ي شْ " : عااث ، ارلفيظ  ألوث   عتي  ، ال يتجيار يف ال يفن هبي اىل  ي  وايي، ايو قوه ال يي

ثإذا رها  . "هخير انعم  الديا اليفوي؛ العايغ  ر  ي ذويال  ايضي، ا ي رل ي يف       ا   غفْ يف خ  
   ذوه ا اض  لى احلق ق ي ل س ل  ات ي   هلني مبي رحسوه  ظلني اذا اافوا متي   اكميل  ا 

 ارهض   "،اا ع   تيم  : ري"   ايغ   ذوي؛   اوب  :" عت ، حنو قوهلنيثإمني يايدان متي   اكميل  ا 
 اال  اض   يف اليفوه اال ع ، اكالمل اذا اافوا  ي ل س ل  ذوه   تي    : ، ري"  ايض    ل   ذوي

  1«. لى احلق ق ، ثإمني يايدان التميم االكميه
ال يواف خيفأ يف املعىن  ظن  جع؛ للديا  اضي، االديا راليفيئو  رن هرى اآل ديا 
ه يياتد اىل الوهار، الو قال ا  ميكأ رن يواف زيليفوه  ظن  ميتد اىل اظ يمالك    ،زيلعاض
متيم  يملعىناليفيئو مل يقصد ز  ام اض الديا ثهاا يعين توقف ، االز أ ال يتوقف، ا ي : قيئ؛

ثإن   ؛ ياا التوة ف للمجير جعل  خييلف  الز أ را املد  امل ت اق  الديا اكميل ، اامني قصد 
 يأتونا ،  ان تكلف را تص ع هينيرشعييف   فواا ير يوةفون كينوا  ظاائ؛ الايأذايق  ا

  .ظ ا  تهي ا    ا يريزألف
 : اظاائ؛ قوه الاا و ات الشعااجمير  أ هي اآل دي ا تح  التيفس ق   اليت   ل  ا أ اظ

 ي       يفح ه  يي   ق  تَ   وْ ل   ش  يْ قا   وْ    ثاْ  أ  ازْ  ت  رنْ 
 
 وه  اليف  ا   ض  اْ الع   مل   ْ ال   يه  ا   دح جْ  امل

ايه : ثي تعيه للمجد ي ي اليفوه االعاض  ظن  رها » : زقول ت الس املعىن يف  ؛ا ل  
  2«.اكميل  ال مل ا د زتمي  

يقس؛ ا ير اذا ا تعم؛ الشي ا رلفيةي ا  تهي ال تصلح رن  اآل دي اا يعين رناي
   ظن  قصدجميرا ر للشي ا رن جيع؛ للمجد ذوال ا اضي، ازالمل ثهو جيو  تكون ا    حقيئن

 .شور  للمجد ذوه ا اض، ري ال ي قل   يكون زالمل ال   زتمي   اكميل ،  رن ا د ايه
 ت تعل ال   ، اي ست احائه  د ني لجممو   رز يت  ؛ئارشعيه اظا   أاآل دي  ىنتقامث 

 : قوه مت ني زأ ر يب  قس؛كظشعيه ر يب متيم  
 يف  ل  تَ  اخْ  ا   ا  اظ ْ  ت  ش  ر    ح السال   ض  اْ ي         س  س  ي خ  ف  زيل    تْ س  خ   يح   اذا الا  ا  ح      

اذا جاى  لى ياا اللفظ  [ ا ير ]ثهاا » :  قولز  لى ا ير يف الس تاآل دي  ن ل  ا 
امل تعم؛ ح أ امل ي تقسح، ااذا  دلت ز   أ ياه اليفايق  اياه اظلفيظ املألوث  اىل  ي 
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غ االد    يا ذوي؛  ضى ل ي يف اخلف: يشس  احلقيئن را يقيههبي ك ت نييفئي  ظنمل اذا قلت
م ،  مل جيز ذلمل  ظن ياا،  لى ياا الرتت م كأن  ااف لألش ير ا     -اكين ذول  كعاض  
، ثكين هباا اللفظ كأن  ياهو اوزي را مي ح "ز وم كيفوه الديا يف  اض   ل ":كمي قيه اليفيئو

 1«.رهضي، را يصف زيالجتميو االتدايا هجال
ت قوي   ايع  حي ل   عهي الرتاب اال سيه  لى  اض س  ي اذاا عىن الس ت رن الايح     

: ر يب  قس؛اآل دي ا ير يف قوه  ا تح أاظ وه تتفاع اختتلف، ا ، ثإن - ري  عتهي -السال  
 .  ظن  ا تعم؛ اللفظ  لى ا    ا ير ال س احلق ق "  اض السال "

اجتيه املده   السصاي   » ع يف  هائ  كين  تواثقي    ظخيفير ر يب متيم رن  تعل ل أ  فهنيي  ا 
تاثغ   ث مي يتص؛ زإ خيه الل   زكي لهي يف قوالم  قل   ا  يفق  ، تأىب الشااذ ااالحنااف، ا

   2«.ك؛  ي ال ياهه التف   العقلو، اال تقس؛ اال اظاوه املتعيهف  ل هي   د ا م ع
 ؛ اجم رز؛ جتديد ث هي، جعلت  ياثغ ك؛  نرا اآل دي اىل الل   نرا  قدا  لقد 

، كينت يف  هد الشعاار ا ييل ي الايأ   لوا  احل  ال قير الل وياحمليثر   ل هي كمي  الشعاار 
الاي  الق يي  لى الشيذ يف الل   زوج   يم اا ير زوج  خيص  ظنمث ثهو ياثغ  أ ا 
 ؛ ال هو ، ا ي يصده  أ العاب  لى  ستأخامل ، ال جي  و ر  ضااه  لى  س ؛ ال العاب   ت د ت

ح ح الص   ظن   يفيلم زيحتاار زجيعل  راال يتاي رن را م  لى  تأخا رن يتسع  ث   ال جي
ال ي مح للشي ا رن ث »، ئهنيخيفيرضااهاهتني ا هويني را  س يف اليف نرمهني، م لصيئاا

يضع الكلميت يف     ي اضعت ل  يف العاف الل وي الشيئع لدى العاب اظقحيح، اري 
ت الكلميت ميكأ رن تفاض  جتاز  القص د ، ر ا ال ميكأ رن يا   لى ذيأ ت    يف  الال

رن يفرتض رن ذايق  تفك  الشي ا احيالت   -يف ة؛ ياا الفهني  -اآل دي، ا ي كين ميكأ ل  
الاي   ، ميكأ رن تفاض  ل   ا ت دا ي خياي لل   الشعا اليت هلي   يفقهي اخليص الاي 

  أد  ي زي ل   الشعا ال    ي  داه را العلني   ال، ا أ مث  اح   جيعلهي تتمييز  أ ل   ال  ا،
ي س و رن ي تهو يف الل   اىل ح ا : ضااب الكالم، اتعي ؛  ع ا م ع مبق يي ااحد  ؤ اه رن 

 3«.انتهوا اال يتعداه اىل   ه، ثإن الل   ال يقيي  ل هي
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 ".كيفوه الديا يف  اض   ل ز وم   ":قوه ر يب متيميف  أيفاخل تعل ؛زاآل دي مل يكتف  ا
اح  هري  ؤكد ق لت يف املوضوو نف  ، ل اليت اظاائ؛ رشعيه ؛  يع منيذج  ت و    أ ز

 :مت ني زأ ر يب  قس؛ه و قك. ايد م 
ينح ث  ذا   ال  ا   ؛  اْ ا      ل   س  ل ْ          ث  ضح اْ     ؛      ح     ول  ذ   ين  مي    ؛  ك  ا    

ثإذا جعلت للز ين : ثإن ق ؛» :  قولزيفايق  حجيج   ز الس ت عىن  اآل دي نيقش ا
 العاض الاي يو  ع   لى ا ير، ثلني ال جتع؛ ل  العاض الاي يو خالف اليفوه  لى ا ير؟

العاض الاي يو خالف اليفوه حق ق ، االز ين ال  اض ل   لى احلق ق  ثك ف تكون : ق ؛ 
 ذاثلمي ، يواف زيلعاضان الز ين ال يواف زيل ع  رزدا، كمي ال: ثإن ق ؛، احلق ق  جميرا ؟

 ا تعات ل  العاض الاي يو ال ع  ؟
 -" ايضي  يش ثالن يف نعم  ر  ي ذويال":ان جير اافي احل   للز ين يف قوهلني -العاض: ق ؛

ثإمني الح ظنمل االت  زيليفوه، اقانت  ز ، ثكأن املعىن  يش يف ر أ م ل  اكم؛ اات ع مبي 
قد ات ع لمل الوقت االز ين يف ثع؛  : زيل ع  ثق ؛االز ين قد يواف  - كمي رخاتمل- رحس 

لكأ ، االعاض ي ي يو ال ع ، ا ال يقيه  اض اض لمل يف الوقت  ع ، ا  :كاا، اال يقيه
ياا  يف الوقت ث ح  لمل  اا تدا ، ياا  ز   عىن  ، اامنيجاى ياا  لى ح م  ي ا تعملوه

 1«.اليفوه
 لى  ز ين  ع رن جيع؛ لل ورجي  الشيل رن  خليفير ر يب متيماآل دي    يقش يتضح  أ ا 

يكأ ل   اض ال  اض ل   لى احلق ق ، ا ي مل  ز يناياثغ رن جيع؛ ل   اضي  ظن ال ،ا ير
ا ير، الكأ ان قان الشي ا لفر  العاض اليت جير هبي   لى  لى احلق ق  ال يكون ل   اض

 . ى متيم الز ين اكميل  ل  لى  س ؛ ا ير زيليفوه  ثإن املعىن خياج نياج امل ؛ ايده  
 أ  ور الرأ االايم ث مي ال ختلو رلي  ير ر يب متيم نرا  اآل دي  ي يالحظ يف  ا

ان  ر  ؛ اىل االلتزام مبي يو »   خيل احلاي  اليت ي س و رن تتيح للشي ا يف ا تعميه الل   اا ير
خيف  ، ال ميكأ رن تكون ر ي خااج الشي ا  لى العاف االتقيل د ثإن    ي ا   ، وجو  اااقع

 2« .ال    لى ذايق  العاب: حممو   العواقم ر ي املألوف ااملعااف االشيئع االواضح ثهو
 لى ر يي رن     همي كين توة ف  لل   اهقد يت ي ح اآل دي  ع الشي ا اظ ا

 ح ال يت يازدا  ، ز  مي ذسع  يف ت فمل  أ  لل   الا ى رنر، اه ي ت د هي زيفايق  ال تضايي
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 لى ح يب اىل التجديد دثع  ديد  اليت قد تيحلضيه  ا ز اتأاا ه ه  الشي ا احملدث الاي  ع 
 : أ الشي ا ضااه زأ اخليفيب يف قول  ه  يه ذلمل جتيار اائ؛، ا ل   اظ

 يغح اح أ الع     يف الز   ت  ق ْ ي ال     يه        ا  َت  و قَ     زَ  ا   ايج  ي   ال  لوْ ا  
 - يش يف اخل   ياا  اضي: ان قلت -اقد جيور»  : قول لى الس ت ز اآل دين  ل  ا 

ملح "ي يم ث  ، ا :ري "ل ؛ نيئني ": رن تايد زيلعاض  ع  اخل  ث  ، ال  عت  يف نف   كمي قيلوا
اامني ت تعيه اللفر  ل    ي يو ل ، اذا احتملت  عىن يصلح لالمل . يسصا ز  :ري ،"زياا

الم امني يو  سين  لى الفيئد  يف حق قت  اجميره، الشور الاي ا تع ت ل  ايل ن ز   ظن الك
الو كين الز ين يواف . ااذا مل تتعلن اللفر  امل تعيه  زفيئد  يف ال يفن ثال اج  ال تعيههتي

ظن  امني رها  رن يسيلغ   ملي كين ل  يف ز ت ر يب متيم  عىن - اياا حميه -زيلعاض  لى احلق ق  
يواف زيليفوه،كمي يواف ز  الشوع اال اام احنومهي، اذا كين الوجد امني  ،يف ذوه اجده

يليفوه  ز اكالمل الز ين امني يواف ." اا و ذيه اجدي، اذيه شوقو، اذيه ":ث قيه
، ثمي كينت حيجت  اىل العاض  يو امني ثض؛ اجده  لى "ذيه ل لو، اذيه ليهي ":ث قيه

 1«.العاضال  أ جه   الديا ا لى ال وم الاي جعل  كيلديا،  أ جه  اليفوه
را للز أ  اضي  وارن جيعل؛ ائاظا  اررن  جي  و ر للشعا  اتعل ق  اآل ديتعل ؛  أ يرها ا 

اخليفا ا تشعا   اكأن ،يف حي ياثغ ذلمل   د ر يب متيمنياج امل ؛  نيكال ه  واذوال اذا رخاج
ثإن   ال  اا ق  زيلل ويي ىل كين  ظن ا    لى الل  زتح  فهني احملداون الشعاار يشكل  الاي 

تعكس زدق  اليت الل   الشعاي  املتواها  الاي رحدا  الشي ا احملدث يف انتس  لالمل االنزييح 
املفيي ني  ان رن يكون هلي ثعيل تهي اخليا  يف توج   الفكا ا الروايا ااظش ير كس تي ار ين   

 اإلن يين ذات 
مجيو  »رلي  اجدن  ايرها رن اآل دي هباا املفهوم ر اف يف ا تسيه الل   ا  ل   ظ

اظلفيظ  عدا      ت   د العاب ظش ير، لتحضا هبي ياه اظش ير يف العقوه   د اإلشيه  
ال هي، اتع ي اظلفيظ لألش ير  لى ياا ال حو يعين رن اة فتهي يو ا تحضيه الشور املقصو  

ر الاي اضع يف رذيين امل يذسي   د اذالق  ااه يل   أ الفني،  أ مث ميكأ رن ي مى الشو
 2«. وضع الع يي :  عىن، ري   اللفظل
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ل ت  يف   عي ارلز   مبخياي، يتعي ؛  ع الل   تعي ال ثاض اآل دي  لى الشي ا رن  لقد       
ا يري زيخلضوو  مو    أ القوا د اخليا  زك؛   همي   ة؛ اال ت دام احلق قو را

ري اليت ث هي تيفيزن زي الداه   زدق ، اظلفيظ ث مي اضعت لي ت دم ثيال ت دام احلق قو 
ن الل   ذات ظ  اختصت ز احلق قو الاي  ياال اىل  دلوهللفر  لاال تش  ن رحب ا ااملدلوه، 
،  ان رن يوضع يف اال تسيه حمد اث هي  عىن ااحدا  فر يكون لل اذشيهي  حمض ، ااة ف  

تحد  املعىن الفا ي ال يزت ي رناذ ميكأ .  فرالفي ل   اخليا  لل  يع يف حتديد  عىن الل
خاله نريم  ايف، حد ت  املميه   الل وي  للعاب اظقحيح الايأ ش هد هلني  »  أ لأللفيظ

ةييا ااضح ثإن  زيل قير الل وي، ر ي اال ت دام ا يري ايو االنتقيه زي الدالالت ااملعيين 
 ي س  اليت تاز ط زي املعيين ااال العالق  امل يفهم  ال ي ع ز هول   أ ذاين القان   احملد   را

 ل    :ير .اقع الشي ا يف اخليفأ  ري رن الشي ا ل س حاا حاي  كي ل  يف اال ت دام ا يري
س ط ز وو خيص  أ العالقيت حد يي ل  ر الث   أ قس؛، اري خااج  لى ياه العالقيت ترن يا 

ز؛ يعد خااجي  لى  ،لل وي ثح ما يري  احملد    لفي، ال يعد خااجي  لى التقيل د اال ريم ا
 1«.قوا د العق؛ ا  يااه ال يزت  ريضي

ل  زيإلزداو مأ ش هد ا كين ذيف الل   الشعاي  ا  ي كا اآل دي  لى الشي ا تصاث ا
، يم جديداي ا  ى انفاا ه مباذايق  اظاائ؛، كمي يو حيه ر يب متيم الاحميال  اخلااج  لى 

ياات اليت كين الل ويون يوجهولي اريي     لتفت لتلمل التحارها  رن يوةف الل   توة في جمي
زآهار  ا تأاا  كيناآل دي   ياا اإلنكيه  ا هلمحيه، ا للم زأن  ذيف الل     اافوا تصاث ذال  ، ا

اخيا  املا  الاي تتلما  لى يدي  ر تيذه رزو احل أ اظخفش، ثقد كين املا  » الل ويي 
، اكين يتحمس ااايز  احلق ق ، ااح  املعىن، اجزال  اظلفيظ يلح  لى الوضوح اقاب املأخا،

 .اظاائ؛ الشعاار ظن جميرات  ال تتجيار تلمل اليت جير هبي   2«للسحرتي ايعجم ز 

  : رةااالستع -ب
ر يب متيم  لى رن  تسىن ال را  اليت كينت  يئد  يف  صاه االيت ت را اىل اآل دي  رن ايسد

اال تعيهات اىل ك؛  شق   ثتواَ؛ زَالمل اىل الرفَا يف ؛  يي ، حي ؛ نيرو يف اإلزداو اىل ك» 
اىل تو   اللفظ، ات مَ غ املعَىن رت تَأتى  مبيفلوز   أ الص ع  ريأ ا ت ف، امبيذا   ا، ثت ل ؛
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  يف  فهو َاال َتعيه  حَد  مل تكَأ قَده  ر يب متَيم  لَى الت   َ؛ هتَني اآل َدي  ظن ا   1«.ل  اقده
يف الوضََع الل ََوي  عااثََي تََده  ل ََ  الشََوايد  لََى رنََ   كََون للفََظ راََ؛رن ي »تقََوم  لََى رلََي 

ذلَمل اظاَ؛ اي قَ؛ ال َ  نقَال ا    الشي ا يف  َ  ر، مث ي تعمل  الشي ا  اضعياختل ز  ح
 2«.ر   ي    الرم، ث كون ي يك كيلعيهي 

ليفيئو احدامهي رن ا : لى   ي تي ر ي  تي  تعيهات ر يب متيماآل دي ال غ  ثْ ه  يقوم  ا
 مي اضعت ل  يف اظا؛ اي تعملهي ا تعميال جميريي  أ رج؛ اال تعيه ، ايو اظلفيظ خياج 
يف اظ ي      ي ت  جعل  اللجور اىل نريم ل وي ايهم  تعيهف  ل  ،  ى اآل ديثاض  ل ي 

للمع وي   جت  مهو ثالد ي   ال ين    ياليفيئو، ر ا تعيهات   يقش  أ ي يا تهجين 
ال يفهمون القدا ى يو  ي جع؛ ال قي  ا زيفايق  مل يعهديي اظاائ؛   جا للم  اتش  ص

  .   ا تعيهات ، ايتهمون  زيإل ااب ث هي
 : قس ح اال تعيه  قوه ر يب متيملاآل دي اليت راه يي التيفس ق       ل أ اظا 

  زح  ت  يْ و  ل  ثَ  
  ا ا  هْ ة   يرح زيإلْن   ت  مْ يف  ح  ى       ا  ه  الو    يع  ر ْ  و ح    وْ يمل

 3 دح  ح وْ مل
ا تعيه  قس ح  : حيفني ةها املو د زيإلنير» :زقول  لس ت يف  عىن ااخليفأ  لى  ن ل  ا 

جدا، ااملعىن ريضي يف  يي  الا ار   ظن انير الو د يو تصح ح  احتق ق ، ازالمل جات 
ثجع؛ رزو متيم يف  وضع اح  الو د حيفني . ، اذا رنزه"قد اح ا د ثالن" :العي   رن يقيه

ض ثالن ا ده قد  ا   ":، اياا امني يكون اذا رخلف الو د اكاب، رال تاايني يقولونةهاه
ااإلخالف يو الاي ييفني ةها . "ا لل ، اا د ا دا  ايضي  ثإذا رخلف ا ده ثقد ر يت 

احيفمت زيإلنير :  ي ذيم ال  ، اكين ي س و رن يقوه اال خفير زف ي . املو د، ال اإلنير
   4«.يصح اي لني د ح  ئا كينةها امليه  ظن املو 

ا تعيه  اليفيئو قس ح  جدا  ظن  جع؛ للمو د ةهاا يك ا اييفني رن اآل دي اجد ا 
زيالنير، ااملعىن الصح ح رن االنير يقوي املو د را جيعل  اح حي  ظن حتيف ني الو د يعين 

يقغ للواقع ن يكون  ع يه اح حي      ر لى الشي ا ط رت شا أ مث  ا .اخالث  ال س انيره
رن رزي متيم ال يقن شاط اح  املعىن يف شعاه   د ي يتعلن اظ ا لكأ الل وي را التصوياي، ا 
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د ال جيمع الصوه  املاكس   أ   ياا نيتلف  قال تااق  اال ا ي عى اىل اإلزداو ثهو زيال تعيه   
  ؛ ث كم الصوه  أ خاله املعىن الريياي  ظن  ل  قده  ثيئق   لى الت ها از ط ترا ا زز  هي 

  .، ايو  ي جيع؛  أ اوهه  ايس  يف نراينيالشعاار اال قي  ييزيفايق  مل يعهد
 اايو  ي راقع ال قي  الايأ تس و  ،ا تعيهات ر يب متيم جديد   لى الااع العا يبلقد كينت 
  أ اظح ين اىل  دم الفهني، الو حيالوا  اهزيك شديد ر ى هبني يف ك  » هار الل ويي يف 

ي اضعت ل ، اا تشعااا   يضو  أ ذلمل رهقهني اضيفااب الدالل  اا ت دام اظلفيظ يف   الت 
ان رزي متيم  شي ا  ده يف : نو ي  أ ال ااز  مل يألفويي يف الشعا القدمي مي  ثعهني اىل القوه

 1«. أ  اايم العاب املألوث  اىل اال تعيه   السع د   امل اج  للكالم اىل اخليفأ ااإلحيل  هشعا 
نيزع  أ  يه اال تعيه  اليت  اثهي العابع ر يب متيم  احتجيج اآل دي  لى خاْ كين ا 

  ل  ثإمني تفع؛ ذلمل اذا كين يقيهز  را يدان  يو املعىن ملي ل س »ثكا  رن العاب اذا ا تعيهت 
ح  ئا الئق    ثتكون اللفر  امل تعيه . را يشسه  يف زعغ رحول ، را كين  سسي  أ ر سيز 

 2«. الئم  ملع يها الاي ا تع ت ل ،  ورزيلش
ث هي كين اث ي ، ا نرا اآل دي اىل ا تعيهات ر يب متيم ثوجديي  ايس  ال ز   التأا ي هباه ا 

يو قاب املأخا، ااخت يه  »ن الشعا رن الايأ ياا  هار الل ويي االعلمير زيلشعا ي اها   أ مل
للفظ املعتي  ث   امل تعم؛ يف   ل ، ارن الكالم، ااضع اظلفيظ يف  واضعهي، ااياا  املعىن زي

تكون اال تعيهات، ا التم  الت الئق  مبي ا تع ت ل       يثا ، ثإن الكالم ال يكت و السهير 
االاانن اال اذا كين هباا الواف، تلمل يو ذايق  اظاائ؛، ا ايم العاب الايأ يقدهان 

 3«.جو   ال سمل اقاب املأتى
، اذ اجد ا تعيهات ر يب متيم  أاآل دي أ رن ي ف ا  وقف ميكيف ضور ياه ال را   ا

امني يو خااج  لى قوا د  » تقيل ده ا يري  ال يزت ا  ،املتواهث   لى ال ريم الل وي خااجيف 
العق؛ نف  ، ااملرها العلمو لالمل اخلااج يو  ي يسدا يف ا تعيهات ر يب متيم ياه  أ خلع 

جت  ني املع وييت  لى حنو     عقوه يف ك    أ التجيار احل ي  اإلن ين    لى ا ا ات ا أ 
 4«.ملي رلف العاب
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 "ملي جير يف شعا ظ يب متيم  أ قس ح اال تعيه ، "اقد رثا  اآل دي يف املوارن  زيزي جعل 
السيب  اثتتحا . ، ارذلن ث هي رحكي ي نقدي ج رخيفيريي، ا لن  ل هي  هي، اخا   اذكا  د ا ك  ا

 : ََََقول 1«ثمأ  اذاه رلفيظ ر يب متيم ا قس ح ا تعيهات  »:  ولقزيف املوارن  
 2 اقمل  ا  خ   أْ  ح  يم  ن  ا اظ  ا  ي   ت  جْ ج  رضْ           َدْ ق  ثَ   مل   ْ    د  رخْ  أْ  ح  مْ قو   ا  يْ ي    ي  

 : َََا قول
 و  ا  صْ ي   أ  ه   َْ  ح  ا  يْ الد   ن  أ  ك    وب  يف  ي          خ  اح َت   ْ تَ  ا  م  وْ يَ   ؛   ي ك  ل ْ     اح  ا  تَ   

3 
 :  ََا قولَ

 4 ندح الز   أ   ح  ع  يف  قْ ث َ   ا  صْ ي ن  دح ت   جم ْ ئ          اىل  َ    ي زح ف  ك    ا  يْ الد   د  مي    ال   ال  ر  
أ  ه   ح  ا  الديْ ، مل   ْ    د  رخْ   أْ  مْ قو   ا  يْ ي    ي  :" قول رن اليفيئو رخيفأ يف اآل دي هرى ا          
لفت  ذايق  اظاائ؛، ا سيل ت  يف جت  ني املع وي يف اوه  حم و  ، يمل  ."يكف    ا  يْ الد   د  مي   ، و  ا  صْ ي  

اللفر  اال مبي ي ي م املعىن، ري رن تكون  ت ت دمثقد كينت العاب تتحار يف ا تعيهاهتي، اال 
ل ،  الئم  ملع يه  ظن شاط اال تعيه  الوضوح اقاب  تملي ا تع      ي س  امل تعيه   اللفر
 .ااملأخ

 ال  ر  "، ا"و  ا  صْ ي   أ  ه   َْ  ح  ا  يْ الد  " ، ا"مل   ْ    د  رخْ  أْ  ح  مْ قو   ا  يْ ي    ي  :" ن  لى اال تعيهات ل   ا        
تسعت  يف شعا ر يب متيم اجدت  ك  ا  تارشسيه ياا مي اذا » : زقول  ،" ئ   ي زح ف  ك    ا  يْ الد   د  مي    ال  

 ،تقيفع  أ الزند، اكأن  يصاوللديا رخد ي، ايدا  - ع   يا  ياه اظلفيظ  -ثجع؛ كمي تاى 
يف  يي  القسيح  [  متيم مي جير ز  رزوا  يي  ]اياه اال تعيهات ...اجعل  يفكا ايست ني

  5«.ااهلجين  االسعد  أ الصواب
هرى ال يي قد ا تجيراا رن   نظ   ا تعيهاتا تقد اآل دي رن رزي متيم ر اب يف ا 

ثجع؛  لى  ااض ااإلقسيه، اا فير االوا؛، إلافيت لص ق  زيإلن ين كيي  سوا اىل الديا 
يالت ختاج ياه التأا  »امل يعلني رن   ؛ ،  لى  س ؛ اال تعيه  ي اريد  رخد  للدياالق يي 

      6«.ذايقت ، ارن امل يحم  ث هي تؤ ي اىل ث ي  الل  ، ااختالط الكالمعا ا الكالم  أ هاح الش  
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ي جير يف الشعا العا يب ق ي هي مبىل ا ئوا تعيهات اليفييف  وقف   أ  دي آلاا ت د  ا
كمي ال يقيي يف الل    لى الشيذ اال ي ه االضع ف كالمل اال تعيه  اا ير ال »  :ظن   القدمي

ي س و رن يقيي ث همي اال  لى ا  د االعيم ااملألوف، اياا  سدر ل وي  كي   د السصايي  أ 
 لى    الايأ  يزواخا ال قيا ا ا  الق س ه  ا تعي  يقس؛ الك  1«.اآل دي يف الل   ر يتا 

 : الق س قول   ا ا 
 ؛ك  لْ زك   ير  ن  ا ا  ير  ج  ر ْ  ف     رهْ ا          س ح لْ يفى زص  مت  ل م ي  ل    ت  لْ ثق  

2 
» :  قولز عىن يف الس ت ال قي  زقصوهيني يف ثهني يؤالر هري   تهمي اآل دي  لى  اثع ا 

اف  وضو يت املعيين ااال تعيهات اال ا يرات، عْ يَ  الق س هباا الس ت  أ مل  اقد  يب ا ار  
ظن  قصد ااف رحواه الل ؛ اليفوي؛ ثاكا ا تدا    ايو يف  يي  احل أ اا و   االصح 

رااخاه ش ئي ثش ئي، اياا   دي ا ا يف ، ات يق؛ ادهه للاييب ااالنسعيث، اتاا ف ر جيره 
 ي يكون  لى  أ ياا    ايرتقم    ترني  م ع نعوت الل ؛ اليفوي؛  لى ي ئت ، اذلمل رشد

ح أ رن مي جع؛ ل  ا يفي ميتد ار جيرا  اا ث  للو  ط اادها  ت يقال يف لوض ،   ، ثل  تصا  
متد  مب زل  ااحد ، ميف ي  أ رج؛ ا تدا ه  ظن متيفى ا جعل   تي تع  للو  ط ا ني الصلم ا 

تعيهات  أ احلق ق ، اال رقاب  اياه،  االح رن ي تع  للصده ا ني الكلك؛  أ رج؛ لوض
 3«.لشد   الئم   ع ييي ملعىن  ي ا تع ت ل 

يفايق   اثع اآل دي  لى ا تعيهات اظاائ؛، الكأ ياه الااح الدثي    ؛ ياه ال ْ مبا 
وةف الل   يا  ،اج  لى ذايق  اظاائ؛خيالاي  ا تعلن اظ ا زي تعيهات ر يب متيمذختفت ات كأ ا
يأ التز وا  مو  اال دل؛  لى اح  ا تعيهات اظاائ؛ ال. جيع؛ املعيين  ايس  توة في جميريي

، ز؛ ان  ق ي ي  لى  ي جير يف رشعيه اظاائ؛ ا تعيهات ر يب متيمز قد آل دي اال يكتفو الشعا، 
 ،ا تعيهات ث   ا نقدا ث  ي  لى ر يي  ي جير يف القا ن الكامي  أ اوه ز ين    »ي قديي 

 كقوه ر يب ذؤيما أ رشعيه اظاائ؛   4«،هلل تعيىلاي وع لالمل ر  ل   تعد   يف كتيب ا
 :اهلايل
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 اذ  ا  
 
 1 و  ف     ْ تَ   ال      مي  م  ح  ؛  ك    ت   ْ ف  ي        رلْ ي  يه  ف  رةْ  تْ س  ش  نْ   ر      ح ا امل
 -اذا نزلت زيإلن ين اخيليفت   -كمي كينت امل    » : الس ت زقول  عىن اشاح اآل دي 

 هلي ا ني اظةيثا  ظن ال شوب قد يكون نشست ث  ، اح أ رن ي تع : الح رن يقيه
 ي  رْ الا   ؛  تع  اشْ ا  -:-حنو قول  زيلرفا، ا لى ياا جيرت اال تعيهات يف كتيب اهلل تعيىل،

يس  ش ْ 
كين الش م يأخا يف الاري اي عى ث   ش ئي ثش ئي حا يل  اىل    حيل  اظاىل    ل م ي 2

 ل  اىل ال قصين ااالحرتاع، اكالمل قول  كيل يه اليت تشتع؛ يف ا  ني  أ اظج يم ثتح
ون  م  رلح     نيْ ا ي  إذ  ث   يه  ه  ال َ       ْ  ح  لخ   ْ ؛ ن  الل ْ  ني  هل       ي  ا   :تعيىل

كين ان الخ الشور  أ ل م ي    3
جع؛ ا رن يتار     اي زه     حيال ثحيال كي لد  أ اللحني ا ي شيكلهمي، : الشور يو

 :--ي حا يتكي ؛ الرالم ان الخي، اكالمل قول  انفصيه ال هيه  أ الل ؛ ش ئي ثش ئ
  ابا      ط  وْ     مل  ز  ه   هنيْ ل ْ     م  ص  ث 4   كين الضاب زيل وط  أ العااب ا تعيه للعااب ل م ي

 5«. وذي ثهاا جماى اال تعيهات يف كالم العاب
ك  نرا  تقل دي  تقوم  لى هز ط اخلصيئل املشرت  متيم ر يبا تعيهات اىل لقد نرا اآل دي 

 أ  يمل اخل يه اىل  يمل  هإخااج اوه ززي الصوه  احلق ق   االصوه  املشرتك   ظن الشي ا  لزم 
واقع  زاىل اوه  تكي ل   ياتس ط ث هي خ يه الشي ا   ده  الواقع اظ  يب، ا أ مث تتحوه اال تعيه 

ك  ا  ي  ث هي  ا ااز  ظن اياه الصوه  التكي ل   مل ي تيفع رزو متيم حتق قهي يف ا تعيهات    .الفين
اآل دي  أ  فهوم   زع د  ا تعيهاتإن ثمث ا أ يقو ه اىل  دم الواوه اىل احلق ق ، كين 

 قول  ر ي   ،  ؤ ايي رن الشعا ا ي   ذي    را خت  ؛  قلو   »ال قدي الاي يقوم  لى 
  6«. حق ق ثالزد  أ املشيهب  اامل ي س  ا قيهز  ا ير لل

يي قس ح  ايج     ه ر يب متيم اليت ثهني ا تعيهات اآل دي ر ي ر ا يف ضور ياا الفهني
أ رن جيع؛ للديا  اليفيئو كين يف  ىن    ا تقد رننظ  ك  ا   هياهثغ   ،ازع د   أ الصواب

خيا  لفر   ،     وضعهياظلفيظ اليت ا تعملهي يف  لى  س ؛ اال تعيه   ظن زعغ و يرخ
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ه  جممو    أ را ، مث ه اللفر   أ قس؛امل ي مع ي ن رخدو اليت رايهت ا ت ير اآل دي اكأ
 :ر يب متيم قوهكاليت ا تح  هي   تعيهات اال

  َيع  ا   اح ي يفح        ا  يْ الد   ن  أ  ك          ش   ْ     يتح     ْ  ا  يفح  أ  حنْ  ييلح  ل              
 1يعح َق  ي الا   ه  اشح و   ح  ي يفح      ح            ََيان  د  لح     ل  ي ا     ي ل  ي   ََري  ا           

 : َََقولا 
 ا   ح اْ ام ت  و  ال    ا   ايتح ي ح ح  للْ             و   ا       د  ال ي  ث   ين     الز   أ  ك                

2 
الديا يف اايع، حواش هي الاقيع، يد  ا و   " هرى اآل دي رن ياه اال تعيهاتا 
تااه ك ف قد ث»  :ل هي زقو   لن  ل  ، ا زكالم اظاائ؛  ه أ التكلف اشس   د زع" للحي ايت

خيل ط احل أ زيلقس ح، اا  د زيلا ير، اامني قسح اظخي و ملي جير ز    تعيها للديا، الو جير 
  3«.يف    ياا الوضع را رتى ز  حق ق  ااضع  يف  وضع  ملي قسح

ي   يف ا تعيهات  ذايق  اظاائ؛ خااج   لى  متيم ر يبب  لى ياآل دي الاي  لكأ  ا
مل ا  ،هي ح ت يا  ي تعيهات  يعجم زز؛ ان   ،يفايق  اظاائ؛ تسعي لاليفيئو اجد   أ  وقف  اذا

يعجم رن جع؛ لألييم حواشو  زوايع، امل الديا  الاي هز ط اليفيئو اآل دي ا تعيه  ي ت اب 
الاي كينوا ي رمون رشعيهيني  اظاائ؛  ظن   لهي  وجو  يف شعا  و  االلحي ايت يد    ،هق ق 

 .ميل هي  مو  الشعا اثن اخلصيئل اليت
ال ميكأ رن تكون حم؛ شمل حا لو ا تعم؛ لفر  رخدو ثا تعيهات السحرتي  ر يا   

 .يف شعا ر يب متيم  ه ا كا  يي الاي اجداليت ر ضست اآل دي 
 : لمل  ي جير يف قوه السحرتيذا  يه 
  ذه   أ   ح  ت  قْ تَ  ر ْ ى      ا  ل  الع   ف  ا   ش  ينح تْ    ل  رزَْ  نْ اح ي ا  ان  ح ا  

 
 4 و   ح د  ع رخْ  ح يفيامل

 ني حب  هي اها تهي، امل ي تهجأ ل  يف الس ت ا السحرتي ا تعيه  امل ي يقش اآل دي 
يف  ر يب متيما تعيه   أ ا  رخاى  احلديا   يا  مث  ،ل ف   رخد يجع؛ الاي السحرتي  ا تعيه 
  ر وغ - لى قسحهي  -رن ذكا اظخد ي يه ي »  اهرى ،"ثضازت الشتير يف رخد   " :قول 

، اذلمل رن العو  امل أ  أ اإلز؛ يضاب  لى افحو "ضاز   ي هت   و ا هكوزي :" ظن  قيه 
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لقد خشو     1« .ي ي  أ الصواب قل ال    ق  ث اه  قازت اال تعيه  يي
زقو  اىل  مو  الشعا،   ذو ازاليت كينت  ا  اظاائ؛الشعاار  أ املتواها  اال تعيه   لى اآل دي 

 ت قده  أ  حد  ا  ، تدخ؛ يف تش  صا  ،ك؛   يثا التأاي؛ ل     ا د  ، متيمر يب ات ا تعيه تعقم ث
  .اخل يل  

  ظن  مو  اىل اال تعيه اآل دي ر ي التعق م االتدخ؛ يف ا تعيهات اليفيئو را اهبا 
 هج   أ  هجيت التقمل الوجداين، متتد ث    شي ا » التعس  اال تعيهي قد يقوم  لى 

   أ حول ، ث لتحني هبي ايتأ لهي كمي لو كينت يو ذات ، ايل و ال  يئ   الشي ا اىل كيئ يت احل ي
رن هتتز افتي الوضوح  -يف ياه احليل   -التقل دي  زي الاات ااملوضوو، ا أ اليفس عو 

؛  سدر الت ي م امل يفقو، ايصسح احلديا  أ احلدا  الصيه   اليت ال ي س و رن تاالتمييز، اخي
   2«.يهي ضازي  أ  ور الفهني ليفس ع  اال تعيه  ذاهتييتجياريي التعس  اال تع

 أ زع د يي االيت رخيف ا تعيهات  ا ااز  متيم  ر يب لى ب ي اكين اآل دي قد 
اليت قصديي رزو  - ال ت تهو يف السعد اىل امل زل  »اليت ا  رشعيه القد ير يفاملتفاق   اتاال تعيه 
       3« .، ثيحتيفم، اا تك ا   هياا  ر  يهلياإلزداو ااإل ااب زإيثيحتاايي، ارحم  -متيم 

رن   امل ي تسََََ  لََََ  يف خضََََني اوهتََََ   لََََى ا ََََتعيهات ر يب متََََيم، اآل ََََديثََََيت الََََاي لكََََأ 
زيلتمََييز االوضََوح امليفلقََي ، اال تعتمََد  لََى اََوه التشََيز   الضََ ق    اال تعتََد ك ََ   »اال ََتعيه  

انعكََيي اجت ََ د  لتفي ََ؛ الََاات  - زََداهه -زقََده   ََي تعتمََد  لََى تفي ََ؛ الََدالالت الََاي يََو
يف ال قََد  احلََديا  يََو تلََمل  الََيت يتسََي ه اال ََتعيه  الشََي ا   ََع  وضََو هي  ظن رهثََع رشََكيه 

ذاثييي  التأا  االتَأاا،  لَى حنَو يفضَو اىل ختلَن  عَىن جديَد نَيتج   َأ العالقَ   املتفي لَ  زَي  
  4«.اليفاثي

  نييلف يف ذلمل ملي رلفت  العازفو رشعيهيي، ان ا ااب ر يب متيم يف ا تعيهات   ع  لم  زأن
 تفا   يف تعي لهي  ع الواقع الفين، ثهو ال يايد تكااه الصوه الف    ال ميف   ذات   لى رنيده  

، ي يضعهي يف قوالماأخاج الل    أ اال تعميه القدمي الثالقدا ى، شعاار اليت  رب  ل هي ال
ا  لى هر هني  هيثهمال قي    يرلوث  رأ    زصوه  ورجي، ا زااج زي الصوه احلق ق   ااخل يل  يا 
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  رحكي جيرت ث تقديايي، اليفيئو ثأ يرا تعيهات زعغ هني    ثا ت لن  ل اآل دي الاي
 .حدا  االنفعيهيف رك ايي تتجيار  ملا ازع د   أ املوضو   ، ،  ست ا  ث هيال قدي  

 : قوه ر يب متيمذلمل ا أ ر  ل  
    ح  ْ ل  اح  تْ يش          ايد  خ   ؛  اْ ا   ْي  ى السَ  يه  ج  

 دح س  اظكْ  و  شْ     ؛  يفْ امل
1 

جع  اىل احملم، يايد رن ااهلير يف ال   ه » :زقول ا ل ن  ل   الس ت  عىن اآل دي اشاح 
ان السي حيه ز    ازي االهي، : ثكأن  رها  رن يقوه ،اا؛ اخلايد  جتيهيي ال   السي ا

ثعده اىل رن جع؛  ،للفظ امل تعم؛ ا يهي يف العي  ااقتيفعهمي  أ رن تصل ، ارشسيه ياا  أ ا
السي االوا؛ جتيهيي ال  ،كأن الواوه يف تقدياه جاى ال   يايده ثجاى السي ل م ع ، ثجعلهمي 

 يشت ال   امليف؛  شو :  تجيهيي، مث رتى يف املصااو  ال يين ز حو  أ ياا الت ل  ط ثقيه
ملي  ز ت  لى رن تصل   ز ت  زم  ت يق؛ ميذ؛  :اظكسد، ثيهلير ي ي هاجع  اىل الوا؛ ري

 ير اري؛ الل   العاز  ، لث ي  عشا الشعاار االس .ثجع؛  ز هي  ش ي، اجع؛ امليف؛ ميش ي هلي
لهي  ؟ رال ت معون ؟ رال خااني  ك ف جييهي السي االهي ؟ اك ف متيشى يف  يف

ي هه  اال  هج أ الارنت  رن ي د يف  و اآل دي  ي تعل قيت ك ؛ ياه المبا  2«تضحكون؟
 دم ثهني اآل دي يكون اقد  احتاي الصدع،ا د زتج م اهلوى  ذل ف   يف زداي   وارنت ، ا

هي لنرا اىل التفي ؛ الاي ميكأ رن يدث يف الدالل  اا ي   تشك ه اال تعيه  رن  امل ؛ ي
لأللفيظ قد  يزت  خيا  رن الدالل  ال -  ياا الواقع را تعدي؛  القيت العلني نرا    رتيس  

 د و   زفكا   تيفلع  اىل امل تقس؛ اليفيئو ا تعيه    ظن  - قوا ديي ال قد املع يهي ىره 
 شدا  اىل   أ اظاائ؛ ال ي د   هي، اال يقس؛ ري حميال  ثإن  تفك  اآل دي ر ي ا التجديد، 
  .اظاائ؛الشعاار ف  ي خل  االتملل  أ املوهاث ال قييف الاىل ت عى شعاي  

  :التشاب اه -ج
 وقف اآل دي  أ تشس هيت ر يب متيم ك  ا  أ  وقف   أ ا تعيهات  اذ نرا مل خيتلف 

ظن تيفوه احل ي  يف   متيم وك الاي نرا  أ خالل  رزالف  أ ذاىل التشس    أ   روه نيت
أ ثينصاثوا  »  االايأ هاحوا يأخاان زأ سيب التحض  شعاار ا يف ذاع الرا   العصا العسي و
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زعغ التشس هيت السداي  القدمي  ه ني اايزتهي، اه ني رلي زديع  يف ذاهتي  ذلمل رن  ي رلف  
الشي ا السداي  أ  شييد ز ئت  يأخا  أ راايثهي اخيلعهي  لى  شسهيت  قد جيد ث هي الشي ا 

ث عده  أ تلمل اظاايف اىل رخاى  ،املولد  ي خييلف ذاق  الاي تأاا زأ سيب احلضيه 
  1«.ع  صاهيسايي ذا 
 : ااف الفاييف  ر يب متيمقوه اآل دي يي اه ر  أ اظ  ل  التيفس ق   اليتا 

   مح  ْ ش   ر  دْ ز    ح ت ْ و  هْ  ا  يفح  يهل   و  ل  ثَ   ن  أ  ا ك  د  سْ تَ      ل  عْ زش  ا  
 عح ا  فْ امل

2 
يايد " ثلوهلي :"اقول  »: زقول  ن  ل   ل   ا  اخليفأ ث  ،زي  ا الس ت  عىن اآل دي اشاح 
 وضع اللسد، ايو  قعد الفيهي  أ الفاي، اذلمل : االصهو  ، هي يف اهوت   ي تفاع  

، ارنت تااه يف ظن ا لد ي يك ياع  رز ضي ل مز ال اج اييه  ث  ستاملوضوو  رزدا ي حت شعاه 
اخل ؛ كلهي  لى اختالف ش يهتي، ال س زيلس يض احملمو  اال احل أ اال ا م ؛، ثهاا خيفأ  أ 

   أ اج  رخا، ايو رن جعل  شعل ، االشعل  ال تكون اال يف شعالر ايو خيفأ. ذا الوج 
 3«.ثهو رهح؛، اال يقيه رشع؛ خلق    ثإن كين ةها الفاي رز غ    اذلمل  أ   وب اخل ؛

رن الشعا احل أ يو  ي اليفيئو يف الس ت  أ ثكا   أنيفلن اآل دي يف   يقشت  خيفا
يف  ايو  ي جعل  ييفلم ،ز  احلق ق قيهب ث   القيئ؛ اذا شس ، ارح أ     الاي يص م 

ى رن  قيهزت  احلق ق  رشد  يف التشس   رك ا  أ اال تعيه ، اه ز؛ ان  ت، التشس   اإلايز  ااملقيهز 
اهو  الفاي  أ اليفيئو يف املعىن رن جع؛خيف   لملالجيم رن تكون رك ا   هي يف اال تعيه   

  .تعس  لك ا  هكوز  ز ضير، ايو اف     حممو   يف اخل ؛  ظلي تده  لى
الك    اوه  احلق ق  يف التشس  ، قيهز   أ  للشي ا زسعغ االنزييحاآل دي قد ي مح ا 
راقع  »امل يفن، ا أ مث ثإن الشي ا اذا  مجيح  ضسيفي يكم  العق؛ ايكسح ن يكون  يفرتض ر

للمالئم  ي اح حي  عقوال، اجيد ه  االئتالف زي رشد امل تلفيت تسي دا، رن يص م ز  همي شسَ  
 4«.االتأل ف ز  همي  ايسي ا س ال

 :السحرتي قوهذلمل   يه ا 
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 1  ح ا ح ز ا    ح ْ سش   أْ ي    هل   ه  زح             و  اق  فْ مب   ا      مح  ْ يلش  ك    ل   عْ زش  ا  
ي ل مل ا "زشعل :"[السحرتي]  ثقيه...»: زقول ا ل ن  ل     الس ت، عىناآل دي شاح ا 

ثأاضح رن  ذلمل "   ا مبفاقو  زه :"ز يضي يف ال يا  ، اقيه  لى  وضعهي، ا علوم  رن  رها  
اال رن الس يض يف  ،ع ك؛ ح أو ثأتى زشور يف"  هلي  أ شس   ز اا  :" املوضع رها ، اقيه

  2«.ال يا   ريضي ال عف
يقيهب زي احلق ق   كين الس ت الشعاي يعو  اىل رن السحرتيا جيز  زيلتشس   يف  ان

ر ي اظش ير املشرتك  يف ا  س املتفق  يف  » ،تالف زي اظش ير امل تلف االئ يه، ث وقع ااخل
الكو يص؛ الشي ا اىل  ،ال وو، ثإلي ت ت ين  أ ذلمل ز سوت املشيز  ث هي اق يم االتفيع ز  هي

حتق ن ياا االهتفيو ثالزد رن يكون حيذقي،  ق ن الفكا ليف ف ال را  ظن ايقيو االئتالف زي 
اظج يي، امني يقوم  لى  شيهب  هلي را؛ يف العق؛، ز د رلي خف   ال يص؛ ال هي امل تلفيت يف 

  3«.اال اخليا  مأ تقوى   ديني  لكيت الفكا االتصويا
يتم ز  أ   ه  أ شعاار  صاه مبي لدي   أ متيم  زأن رزياكين اآل دي نف   قد شهد 

ي قو  التصويا ثهو اليت جعلت  الشي ا الف ل وف، ر جتع؛     رن  تكي    لكيت الفكا اليت
 ي ر قيفهني  يف  ائا  ايو   اليت اد ت ذاع نقي   صاهالف    املسد   يسدو تلمل الصوه 

 .شعا حوهاخلالف 
كين ظ يب متيم قده  ذي     لى الت   ؛ جعلت  ي تهو اىل ا هاك االتفيع زي ال م ي  

  يكشف  أ  القيت زي تجعلتلمل القده  الاي      ثإن الع ياا الكي    اهار اظش ير
تواثقت   ده اظنواو امل تلف  اتألفت  مث    أ ا ، ها اظش ير مل ي تس  ال هي ر الث  را  عياا 

  لىيف جميه الصوه الف    اليت ةلت ثيهض  نف هي ا  لى اال رتاف زقو  ر يب متيم زيفايق  تسع
 .زقو  ث  تهيال يح  الشعاي  

ثإذا كين التشس     ز    ازي جديد ر يب متيمحيه  يل ديتق ثهميلتشس   اثهني اآل دي  لقد
حيل ، را يف شرتاكهمي يف اف  را الزيملفهوم القدمي يعين  قد  الق   قيهن  جتمع زي ذاثي 

 ، اقد ياه العالق  اليت قد ت ت د اىل  شيهب  ح     »ثإن ااظحواه، رجممو    أ الصفيت يف 
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قتضى الايين الاي ياز ط زي اليفاثي املقيهني  ان رن يكون امل ت ت د اىل  شيهب  يف احلكني را
يف ك    أ الصفيت احمل و  ، شاط رن   أ الضااهي رن يشرتك اليفاثين يف اهل ئ  املي ي  را

 1«.يتحقن التيفيزن زي اظذااف اخليهج   للع ياا املشيهب 
، ايو للتشس    اديدج ي فهو  يف تشس هيت ذايق  اظاائ؛ خبااج   أ  متيم ورزلقد ثاض 

الاي اوه  ت و   ختتلف ك يث  حب م التجاز  الشعاي    د الشي ا التشس   يف قد يكون  رن 
  ال قي  اىل رن التشس    س  زتشس هيت  ا تيفيو رن ي  اياا يعين رن .ي ت دم الل   ا ت دا ي جميريي

لصوه  االصف  ارخاى زيحليه اقد يكون يف املعىن كمي قد يكون تيه  يف ا » ،يف اهل ئ  يكونقد 
، ثإن ر يي  أ العق؛ مى ر يي  أ احلس رق ،  وار ركينت املشيهب  زي اليفاثي  ليااليفا 

حتي  را تفي ؛، مبعىن رن  ال االعالق  اليت تاز ط ز  همي يو  الق   قيهن  ر ي ي، ال  ت  الق  
ح ياا اليفاف ذاك كلميت، حب ا يصسجتيار  فاط يف  الل  ال -  اخ؛  التشس   - يدث

، را تتفي ؛  الل  اظذااف  كون   أ  الل  جديد ، يو حمصل  اإليهيمخا، الو  لى  س ؛ آلا
  2« .كمي قد يدث يف اال تعيه    هلاا التفي ؛
ر يب متيم، ايو رن اآل دي  أ تشس هيت اآل دي يف ضور ياا ميكأ تف    وقف  ا

هبين يف يشتثهو ياى رن  جيم رن يشرتك امل  لقدمياالشعا لااق  الاي هز يه يف ك ف  ي ثا   ة؛
اف  را رك ا، ارن تكون اوه  التشس    قيهز  لصوه  احلق ق  را تشتم؛  لى اف   أ 

 .افيهتي

  :و يا     لغامع -3

يف اوغ    الشعاار اظاائ؛الل   ا دم اخلااج  مي     ق  يف ا تعميه اياا  هبي الد  
يف   ق قي -خيا  امليفسو ي   هني -الشعاار   ثقد كين ظيلفالعسيهات را ا تعميه اظ

ا تعميهلني لل   يف اوهيني ا يري ، اكينت ا ي    سيهاهتني  تفق  ا هار الل ويي االعلمير 
زيلشعا، ثال ي تعملون  أ اظلفيظ اال رثصحهي ارقاهبي اىل الت ياه، اكينوا خيضعون لعاف 

دي رخيفير ك    يف شعا ر يب متيم  الاي كين ي ت دم ا أ مث رحصى اآل  .  اظاائ؛ل وي     
 .الل   ا ت دا ي نييلفي ليفاين اظاائ؛
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 : ر يب متيم قوهيف  وارنت   اآل دي ذكاييالتيفس ق   اليت ا أ اظ  ل  
 1 يَالا  ي راْ ي  وهح ز     ي ا  وهلح  س  قَ  ا  ي     س  الص   ْي  ي زَ  ه  و   ز  ه   ين     الز   ني  ق    

ظن الصسي يو »  :ج  ، زقول ييفايق  حجزالس ت  عىن يف  اخليفأ  لىاآل دي ا لن 
 .خالف قسوه، ال س زي ري؛ الل   ا  ينيال

زي  ":زوه  ثلعل  ا تعيه ياا اال ني للدزوه ثقيهظلي تقيز؛ الد    امني ه ت الصسي قسوال: ثإن ق ؛
ا قيزلتهي، ري الايح  املقيزل   ظلي تقيز؛ الصسي، ثكأن  رها  الصسي  ، يايد الدزوه"الصسي اقسوهلي

 .هلي
: مبعىن" ريد قسولمل " ع  أ العاب رن   ي ه   ...  هي: ياا  ل ط  أ التأاي؛   أ اجوه: ق ؛

سي احديي هباا ت الص   قيزلتهي، اامني خص  : مبعىن"  اه ريد قسوه  اه  ماا" ال ا  قيزلمل، 
 زوه  ظلي : اق ؛، ايو  يفلع الشمسظلي تأي  أ املوضع الاي يقس؛     ال هيه،   اال ني

 ل تهني را كين   مو ي   ل  يف كال هني را  يغ يف الو جير ياا. ضديي، رخا  أ رقس؛ ار زا
ل يغ رن ت مى الشميه ريضي قسوال  ظلي تقيز؛ ا  وب را رن ت مى ا  وب قسوال  :   هني

: املعيهض عيهض مب ؛ ياه ياا، اال ي تج ز رن ي وا ي رةأ رحدا يد . ظلي تقيز؛ الشميه
رن  ...: ا  هي  .تقسل ، امل ت يفن ز  مل  ي، اي  م اىل العاب  اال رن يدث ل       عااث

رن  رها  االث هييح، ارن  تويني  راالاي، يدلمل: اقول ." زي الصسي اقسوهلي ا زوهيي راالاي:" قيه
 2«.سي   الص   رن القسوه هيح  

 الل   زي الصسي ايو هيح ذ س  ل    ال تعفو الدييه، ازي امل يقس؛ اآل دي رن يقيز؛ يف
الدزوه ايو هيح قوي  شديد  تؤاا يف الدييه ثتعف هي  ع الز أ، ازالمل ثإن رزي متيم  ستدو 

، ايو  ي اظاائ؛ الشعاارالاييح زيفايق  نييلف  لتلمل اليت رلفهي  ا ت دمزتصاث  ياا يف الل   اذ 
 ت، اامني ذكا الدييه مل تاكا الدزوه اليت تعفو   ظن العابملعىنيف ا أخيفاآل دي يعده  جع؛

رزي ن ياا يعين را ،  ايهيي ال تعفو الدييه اال متحو أ الاييح اليت الاييح الضع ف  كيل   ني ا  يي 
مل يلفت  اال تعميه الل وي يف  عين   اياا ثأخيفأ   ،ل ا ت دام المل يكأ  ق قي يف متيم 

  .املتواهث
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 :السحرتيقوه زيف ا ت دام الل   اظاائ؛  ذايق صح  لاآل دي ؛     ا 
  1 يب   ا   ي ا  ي  اهح    ع ح زْ ى ه  ل  ي         ثع   م   ح ن   ح  ي يالا   تح س  ي   ااذ  

لتمس ظ يب ك؛ اظ ااه اليت قد ت   يهزيفياال احميف ز ت السحرتي املعىن اآل دي نيقش ا 
زي الصسي ا هلهي ال  هي، اال يكون : ها  زي الصسي اقسوهلي ري ل  رلعث: ثإن ق ؛» : قولز متيم

زي :"عااف، اامني يايد اال ني الاي يقع للايح الل    املس، ثكأن  قيهيايد زيلقسوه اههي امل
رتيني الضحيك " س،ااج  املعس  : ري" ي  جيرني  سيي ا س  :"كمي تقوه" القسوه اقسوهلي

ثت ت ي حوهار " ظن التعس س االضحمل يف الوج ، اقد  ااجه  الضحيك : ري" يك اضح  
ياا لفظ  يئغ   تق ني،    رني  ي هع ي   ؛ ياا يف : ق ؛. زع  هي احلوهار: ري" حبوهائهي 

ال ا  وب " ا" الصسي ا قسوهلي:" الايح، اال  لم يه يف الل  ، اال اجدني يف الشعاار رحدا قيه
ظن   ريضي ئين نييفي هلهي ال  هي، الو رها  اليفيئو ذلمل لك: ري" اقسوهلي، اال الشميه اقسوهلي

يف كتسهني ذكا الاييح  الايح ل  هي ا شديديي هيح ااحد ، اقد ا تقصى راحيب اظنوار
ذكا رن  هني رحد  ثمي اراايثهي انعوهتي، اا تشهداا زأك ا  ي هعوه  أ رشعيه العاب ث هي  

 2«.القسوه    الصسي
جع؛ الايح  رن  ا تح أ املعىن  ظن اليفيئوقوه السحرتي لدي اآل يرها  أ   يقش  ا 

 لدييهتد و لرن العاب  أ  ي   ال تعفو الدييه  ظن  هيي ذ س  ل    ضع ف  حا :ن  مي، ري
  .زيفوه السقير االتعم 

ان   ر يب متيم   د حد اال تشهي  زأشعيه اظاائ؛، ز؛ قوهاال يقف اآل دي يف نقده ل
يف ذلمل  تع  ي  ال قدي  ني هري  اثكاه امل يفق   االعقل    ي يدْ الشعاي  د وع  أ الشوايي   
االاي يوات   يف    اعوز  كلمي جيرت امل ي س   »حفر ، الاي الض ني ي الشعا يحملصوه ز

 ،لال تداله ز ، اياا   صا  م ن الفيئد  يف ال قد التحل لو، اذا  ي   م  الااع ال ل ني
ث حأ . ش ، اال خيفو رن يف اال تداله زيلشوايد اختسيه لااع ال يقدا وضو    التحل ؛ اامل يق
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يف  1«ن تيف ع رن حنكني  لى ذاع اآل دي اقدهت   لى التم  ز زي ا  د االا ير  أ الشعا
 .الشعاي  اليت يعاضهي  وارنت  زي اظز يت

الشعاار اح   ايم  لى   ؤكدلاآل دي ريضي  اليت يقد هيالشعاي     ل  أ اظا 
 :السحرتي هو قاظاائ؛ 

ي َوهل  س  قَ  ح ح ي  الا   ح ْي زَ   أْ  ح  ت  يْ ي      ي       ا  ي  د  قصْ  أ  هْ ج  ا    ؛  ا قح ي اذ  س  الص   ت  ئْ  ح ش  
2 

يعين احلموه، ااهلير يف قسوهلي " هأاج  :"ثقول » : زقول  ى  عىن الس ت لاآل دي ن  ل  ا 
: ، ثقيهزيههي اامني رها  هيي ااحد  اهييي ،ْي ي يومهمل رن  رها  هي  ح، اياا م  ي اىل الايهاجع  

ظن محوه الري  ي توجهت   ري رز ضت يايأ االهي: سي، ا ي يت القسوهئت الص   ش
: احكو  أ ازأ اظ اا يب، رن  قيه. نيتلفياجهي  هأ اىلان احلموه توج   :حنويي،  امل يق؛

  3«. ظن ال فس تقسلهي  سوالَ  ق تْ    القسوه ك؛ هيح ذ س  املس ل   ، ال رذى ث هي، ه ح 
ن  ا :يف قول رها    ظن السحرتي رن قوه السحرتي رجو   أ قوه ر يب متيماآل دي هرى ا 
،  تسعي يف ذلمل ذايق  اظاائ؛  لى خالف ر يب متيم الدييه ت عفوالايح الشديد  اليت  يس غ
ر  صاه اذال ي  لى رن  رك ا شعااخيا  خييفئ   ؛ رن  ل ين  نيك  يا ثأخيفأ  هيخيلفالاي 

  .ر لمهني زيفايق  اظاائ؛ا  ،رشعيه العاب
يف ل  ثا  ار، زيملعيةل  احوشو اظلفيظرزي متيم خا اآل دي  الل وي اثن املع يه ا 

ا ي رك ا  »: ثتتح  زقول ، اشو رلفية و اتعق د نرم  اح  ،ج ور ن ل ي جعل ايخزيزي   وارنت 
يف ري   -  -هع مبي هاي  أ  ما زأ اخليفيب  ، ارة  هجتده يف شعا ا  ي تااه  أ ذلمل، 

كين ال يعية؛ زي الكالم ، اال يتسع حوش  ، اال ميدح الاج؛ اال  ": زأ ر يب  لمو ملي قيه ث  
قد  ث ا ري؛ ا . ثلني ياتغ  ي قيل   ما، ارحم رن ي تك ا  ي ذ   ا يز " .مبي يف الاجيه

يف زعغ، اهكوب زعض    عضالكالم ز  خلاد : اذكااا املعيةل  ايو: العلني  أ ياا قوه  ما
. تعية؛ الكالم احنومهي مي يتعلن زعض  زسعغ   د ال في ا  .تعية؛ ا اا : كقولمل. لسعغ
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اكالمل ث ااا  عىن حوشو الكالم ايو اللفظ ال ايم  .ارك ا  ي ي تعم؛ يف يايأ ال و ي
    1«.ثإذا اه  اه     تهج ي  الاي ال يتكاه يف كالم العاب ك  ا

 : ر يب متيمقوه عيةل  املى لقهي اآل دي  ياليت  التيفس ق     ل  اظا أ 
 د  م  الك       م   ْ جح   نْ و  ت   ي   نيْ ل  ثَ        ْ     ي رخ   ين     الز   ين  خ   ي رخ  ف  الص   ين  خ  

2 
ثينرا اىل رلفيظ ياا الس ت ايو  سع  » : الس ت زقول  ل  يفةاملعيىل ااآل دي رشيه ا 

مده  أ ا خيه ت ا، ا ي رقسح  ي شد  تشسا زعضهي زسعغر ي "    : " كلميت  خايي  قول
رخ ا رخي :" ، اقول "خين اخين ا يت ون:" رلفيظ يف الس ت  أ رج؛  ي يشسههي ايو قول 

ظن    مل جتد ل  حالا ، اال ث   كس  ثيئد  - ع  ي رث ده  أ اللفظ  -ااذا  تأ لت املعىن "
 3« .ن رخي  أ رجل  اذ مل يت ون ج م  الكمديايد خين الصفير رخ خين الز ي

ملعيةل  اليت ي قيفون ث هي  ان قصد اكين ال قي  االعلمير زيلشعا يع سون الشعاار زي
يف شعاه املعيةل  عمد تي رزي متيم كينلكأ ا ،   هني  ظلني يايدان تعلن الكالم زعض  زسعغ

 يب متيم الاي كين يعية؛ يف شعاه  أ   وب ر اآل دييو  ي  د ه ل دل؛  لى  قدهت  الل وي ، 
 .ع املعيين   ض  ي  ل دل؛  لى  قدهه الل وي ، اقدهت   لى ااهار اظلفيظ الك   يف املقيز؛ 

ان ياا الاي : ثإن قيه قيئ؛» :  قولز ، يب متيمالتميي العاه ظاآل دي هثغ قد ا 
 ،مبي يلس هي  لفرسا الكالم زعض  زسعغ، اتعلن ك؛ شت  يف ياا الس ت  أ شد  تمرنكات  اذ

الكالم، ال س  أ املعيةل  يف اا خيه كلم   أ رج؛ رخاى تشس هي اجتين هي يو احملمو   أ 
 : ير االفصحير ملي اافوا  ي ي تجي  اي تحم  أ ال  ا اال رني  قيلوال، رال تاى رن السشور

 .ياا كالم  يده زعض   لى زعغ ايأخا زعض  زاقيب زعغ
امل يايداا ز  ياا ا  س  أ ال  ا اال رني، اال قصداا ياا ال وو ياا اح ح  أ قوهلني، : ق ؛

 أ التأل ف، اامني رها اا املعيين اذا اقعت رلفيةهي يف  واقعهي، اجيرت الكلم   ع رختهي 
ا ي  لى اإلتفيع را التضي ، ح سمي توجس  ق م  : ع يييملهلي اليت تقتضو رن جتياهيي   املشيكل

ا       4«.يد ياه  لس  الكالم ارك ا الشعا ا د
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رن اآل دي يفاع زي تشيك؛ الكالم  ع زعض  السعغ يف ن ن مج ؛، اتعلن  زالملنفهني 
  ده، ازي املعيةل  اليت  أ الكالم  مو احملايو  ،اظلفيظ زسعضهي السعغ يف جتينس اتات م

 . يقصديي الشي ا ل زيأ كال  
ملعيةل  رن  مل ي ت سيف   أ نراه يف اع يه الكأ الاي يؤاخا ز  اآل دي يف احتكي   مل

ايو  - الحر  رزدايي ذا اق  الشعا القدمي   لمي ثع؛  ع املعيي  اظخاى، اامني ا تمد  لى 
 .يف شي ا جييلو ايو ري  زأ ر يب  لمى -   ما

سع  تمتيم كين يت ى رن رزيرثإن اآل دي ه  ،كاه  أ اللفظتا ي ي  حوشو الكالمر ي 
 : قوه ر يب متيمكذلمل     تيفس ق    لى  لريقدم ا . ا خيل  يف شعاهايتيفلس ، ايتعمد 
 1 اح يف   ْ قز س      هْ زد   ي ح اظ    ب  رْ ه      و تلح عْ يَ  ح   اْ ج   ؛  ى ك     ؤْ يَ   اك  د  ز   

الََو   داااتََ ،   ََأا عََىن الس ََت رن املمََداح يََدااي مََو ه اكا ََ  كََ؛ جََاح  جََز اظذسََير  
رك َا  َأ لفَظ حوشَو يف ز تَ  الكَأ اليفَيئو حشَد .  كين ذاك ا اح مي ت سس  الداايو ال ي 

يف توة ف   ايَم الل َ  ااحشَو اظلفَيظ  ى اليفيئو ل اآل ديب ي  أ مث ا  .جع؛  ع يه  ايسيث
ََََد ا خيهلََََي يف  اليفََََيئو تتسعهََََي  رهاج ََََز اظ ََََاابيف  وجََََو   رلفََََيظ احشََََ    ويََََ ، اشََََعاه اتعم 
 .كال  

 اكا   هَََيلَََيف شَََعا اليفَََيئو  ايهَََي ا حوشَََو اظلفَََيظ زَََيب  لَََو تتسَََعرنَََ  اآل َََدي ذكَََا ا  
، ا  يََي  ريلََس رلََ س، االسجََيهى، اال لََوار: زيظلفََيظ التيل ََ  يلك ََ  اكتفََى زيلتم  ََ؛ هلََا  .الك ََ 
يتعمََ؛ لََ ، اال  الََاي ال القََح   ي ََتهج   ال ََيي  ََأ اظ ََاا يب   »الََاي  شََو اللفََظو ح ََأ  ك ََ 

اي لَ س يَو ل تَ  اال  َأ رلفيةَ ، ثهَو  َأ احملَدث الَ  يتيفلس ، اامني يَأي زَ   لَى  ي تَ  اذسعَ 
     2«.ااظحاى رن ي تهجأ  اال  أ كال   الاي جتاي  ي ت  ز 

يعىن ا تعميه الل   زيفايق  تؤ ي االاي الل    لى   حت  فمتيم   يبر لى ع م اآل دي يا 
ذايق  جتاب ال    لى  يا  ياحب   ،اىل التجديد يحو ذم اشي ا كين رزو متيم اىل ث ي  املعىن، ا 

و  ي  ثع  اىل ا ت دام الل   زيفايق  مل يألفهي اآل دي ياالنتسيه ل حقن التفا  الاي ا  يه، ا 
يتح ف الل   ك  ا را قل ال »  اذ هرى رن  ع الل   قف  وقفي  تصلسي  أ تعي ؛ اليفيئو الاي ا 

ين يف املعيين ااظلفيظ، اامني ك اقد اجد رن خيفأه. حبكني  ي يد     أ  رز  للتيفوه زيلشعا
، ايو نشأت    د ، خصوايزأن  رتى مبايم جديد، ارن ري  ايم جديد ل  رخيفيؤهياهيي 
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ياى رن رزي متيم مل ي أ التجديد، امل ي أ ذاع املعيين اا تعميه اظلفيظ امل ي س ، الالمل  
  1« .كين شديد الوذأ   لى الااع العيم  أ خاله ا  يئ  رن  ايحم  ايم جديد

 :عة  يمع     إنس ن ي  -4
،  أ رقواه الشعاار  ي يالئمهي ، ثقس؛أ ذسيئع ال فوي   دينتز هي اآلاايو اليت 

  ظن ال يقد جزر  أ اال قيث  العي  يف ذلمل  لى التجيهب ال و     ااهثغ  ي ي يث هي،  عتمد
 .هي ااحلكني  ل هيلا تمع ااة فت  هاد الروايا اظ ز   احتل 
اليت ةهات يف العصا العسي و  عقل  ال ز   حوا للاكين اآل دي  أ ال قي  الاي مل  

 لدىقس؛ رن تكون ياه ال ز   ذهيع  ي، الك   مل  اتصا ثيهتني ا يمهت يف ت    رذااع ال يي
  .ذايق  اظاائ؛الشي ا احملدث الاي خاج  لى 

 
 :قوه ر يب متيماملوارن  يف راه يي اليت التيفس ق   ا أ اظ  ل      

 ه  د  ز   هح دح ثْ هح  أْ  ح  هح دح  ْ  ا  يفح  ين  ك  ل    ه  د  ز   ؛    جح  أْ  ح ؛   يجح     يفح  ين  ك    لوْ 
2 

 أ  ج؛ يف  يج؛ امل ال يكون » : الس ت زقول  لى  عىن  علقي اآل دي ت يره ا 
يو  ، االعيج؛ رزدااتقدمي   لى اآلج؛ اي يهه زده؟ اال يي كلهني  لى اخت يه العيج؛ ا

يايد  يج؛  ي  [ اليفيئوكأن   ..].  يؤاا  لى ك   اآلج؛وب ث  ، حا  ان قل لَامليفلوب ااملا 
يكون رثض؛ رن  أ اظك ا املسيفئ، ثمأ شأن العيج؛ رزدا  رشتهو  ع القل  رحم ايل  

اظزداه  أ ك؛  ج؛ اذا كين يف اخل ، ثعيج؛  اخل  خ   أ  جل ، كمي رن  اظ واض ا
ا شا   ار ،كين خ ا ثقد حص؛ نفع   ظن العيج؛ شور قد اقع ان   أ  ج؛  يج؛ الشا شا  
 ىياج كمي رن  ج؛ الشا  . ثوت ، اهمبي اقع اإلخفيع     ىا ج؛ اخل  خيش. ثقد تعج؛ ضاهه

  3«... راال ، اهمبي مل يقع، ثك ف ال يكون العيج؛ زدال را خلفي  أ اآلج؛؟
ب ا حجج  ىلا ا ت د انيقشهي  ،اجوه د   لى اليفيئو يف قوه عىن املاآل دي  ق؛   
ظن العيج؛   ني  تقاح ح   اليفيئو  قولرن املعىن يف  هرى زعغ ال يي رن  همبي :  هي   يفق  

  اخللف  ي يو خلف ل ، كمي رن  ال ميكأ رن يتقدم ال يكون رزدا زدال اال خلفي  أ اآلج؛
  امني ق ؛ ل  خلفا  ا ي خلف  زعده، اهاظ يقتضو رن يكونالت ل ؛ االرتت م امل يفقو ظن 
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  أثأزو متيم امني  رنكا رن يكون العيج؛ زدال را خلفي   خلف الاي يو قدا   أيين  ظ
  .اآلج؛  لى ياه ال س ؛

 ل ط  أ التأاي؛ را   يليف   ظن  ل س  »ه ه الاي اح   املعىن ريضي اآل دي  ث  دا 
ىل ث حتج زأن ياا را   متيم  أ رن يكون العيج؛ زدال  أ اآلج؛  لى ياا الوج    ع رزو

مبي رها  رن  ال يقوم  قي   يف احليج  ال  ، . زيلتقدمي اياا راىل زيلتأخ   أ ذاين الرتت م
  1« ثك ف ال يكون اظاه يقوم  قيم ال يين ااملقدم  قيم املتأخا؟

  كََينلََو  " :قََيه  رنََلََو   ََتق ني كََين  املعََىن  ااثََرتض رن ر يب متََيم تصََويم قََوه  حََياها 
يَاا املعَىن  َ  قَيئني لكأ   َ؛ ا  ."يف ا ده  أ هثده زده لكين  يج؛ قوه زده  أ  ج؛ ثع؛

  .يف قوه اليفيئو
 م ََن كََين رزََي متََيم  رن التعلََ الت امل يفق ََ  الََيت تزخََا هبََي املوارنََ  ا الشََااح الواث ََ  تََده  ا
ي ََتعم؛ الل َ  زيفايقََ  نيتلفََ   مََي   رنََا   جََ  املعَيين امل تلفََ ا ر ا ،لو ََيئ؛ اظ ار يف الل ََ الفهَني 

ت ال قي  الايأ  جَزاا  َأ ثهمهَي ثَيهتموه زَيإل ااب ث ؛،   اظاائ      اج املعيين  لى راج  ح  
 .تايَََا ذاقَََ  اااسَََيت نرايتَََ اىل   رخيفَََير اليفَََيئو تيف   يقشَََاآل َََدي  َََعى   َََأ مث  اال مَََوض، ا 

 :  زقوه السحرتيا تده  ،ل دل؛  لى  ال   ذاق ا 
  ح يلح ع  ثح  أْ  ح   ح ولح ي زقْ     َْ ف  كتَ  ا  ال              ح ك    أْ  ح  ر  اح ى ا ْ ف  ك     ؛  لح ق   وْ ل  

2 
قوه السحرتي الاي   وضع ا و   يف سي  ي الك   مل ،ي  د ال ي هزاملعىن  ايصف ا
متيم  ظن   ي  ام املار ال يكتفو  أ القل ؛ حا  ر يبيف قوه املعىن   يفق ي رك ا  أ املعىن جع؛ 

 ، مث هجعانيراالفع؛  اْ د   ثيلقوه ييفلم املزيد، ثإن اظقواه ال ت ين  أ اظثعيه ش ئي،
اقيه ان  ..."ه  د  ز   ؛    جح  أْ  ح ؛   يجح     يفح  ين  ك    لوْ " :يف قوه ر يب متيم أاخليفاآل دي اىل تعل ؛ 

 قيم  يف ت ، ارحم اإل ااب  لى هه  زصحت   يقوم ا دهاح رها  رن ياا املمد» : اليفيئو
رذلن القوه  مو ي ثال يده  لى ظن    ثأخيفأ يف مت  ؛  ي   ؛ زاكا العيج؛ ااآلج؛

  3«.اخلصوص
ظن    ثل فو ره يفو أ  فهوم ل وي  يفلن اآل دي يف حكم   لى ز ت ر يب متيم يا 

زأن ك؛ شور  ص وو الزد ل   أ اوه  اي ويل را  ي ي مى زيلشك؛ ااملي   يرتكم » ياى 
                                                 

 .021 - 020ص، المصدر نفسه - 1

 .027، ص  9ج ديوان البحتري، - 2

 .021 ، ص 0ج ،الموازنة - 3



  د الشعرمعايير تعتمد عمو: المبحث الثاني: الفصل الثاني

 

194 

ي  أ املي   را اهل وىل، ثال الصوه  ت ت ين يف اجو ي ،  هي، اذلمل رن العالق  زي االا ي اا ق 
صوه ، لكأ املي   الواحد  ميكأ رن تتشك؛ زأشكيه را للاال املي   ميكأ رن توجد زيلفع؛ تسعي 

اوه نيتلف  تتفيات ق مهي تسعي ملي يدث ث هي  أ تأل ف نيصوص، را ن س  زي اظجزار، ثمأ 
 1«.املمكأ رن ند رش ير ك    ي واليي ااحد  ااوهيي نيتلف 

الفل ف   للعالق  القيئم  زي ا يئ   اللفظ ااملعىن، اان كينت اح ح  يف ال را   اياه
ي تق ني زكالم زديع الفظ هث ع، » ظن    ال تصدع  لى الشعا ، ثإليرا ال  ا الكالم العي ي

ل اه     يا ا  ، اال زعد  عيني  ا  أ ا هاكرح يني اتقصا اظثهيم  ،تعجز اخلواذا  أ  سيهات 
ج ث يض جي ش  أ    تع ف اال تكلف اال تعجاف يف ان جيم حمكني اليفسع االصف  ظن  اي

ز؛  ،يأي رح يني  هال ايشحأ  اات زيلا ز املسهني الاي ل س  أ الضااهي رن ي فا حبد القوه
   2«.زيإلييرث    ىيكتف

يفهني لكأ تصوه اآل دي للعالق  القيئم  زي اللفظ ااملعىن  لى ر يي ثل فو جعل  ا 
ن الصح  امل يفق   الدال   لى انيفسيع القوه  لى  أ ثكا  ر يفلن ث   يح  املعىن ثهمي نقديي ا

راايثي  وااضعاظاائ؛ الشعاار ظن  يو اليت جيم  لى الشعاار رن ي تسهوا هلي  الواقع املشييد
 . امل يفنريديي العق؛ ا قسلهي العاف ا تس ييي 

 :  مع  ر استة مي ال فظ -5
زينيفسيق  اان جي    نتتصالين تاف يامه ،ىل حالا  اللفظ اا تقي ت السحرتي ان  م  

ثضال  أ اضوح  ،الالر ي  ع القوا د اليت يقيي  ل هي يف الل   اال حو ااإل ااب االصاف» 
 3«. ع يه   د اال تعميه زشك؛  اليل  ق ن

للعََاف م الل ََ  ك فمََي شََير زََ؛ ثََاض  ل ََ  الاضََوخ ا ََت دظ يب متََيم اجيََو ر اآل ََدي  ملا 
ال قَي  ا لمَير الل ََ   تفَن  ل هَياجتتمَع ث َ  كَ؛ القوا َد الََيت  َ   اظاائَ؛ ا الََاي الَاي  الل َوي

 ز تَ  التأاايََ  جتَيه  لمََير لا ََتقي   اللفَظ  ع َيه يف احتكي َ  اىل  خيضََع يو ا ،االعلمَير زيلشَعا
 ََأ القصَ د    ََال  حااََوا  لَى ا ، الل َ  الَايأ ايتمََوا زتتسَع ر ََالط الشَعاار ال حويََ  االل ويَ 

 .هبمي اث   عْ الل   ا   ا ا أ ي ي تار رمه    ي اشرتذوه يف الشعا  أ  لني زيل حو اظخيفير، 
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يف احتكي ََ  هلََاا املع ََيه ال ي يفلََن  ََأ ثكََا  رن شََعا احملََداي تك ََا ث ََ  اكََين اآل ََدي 
زيظ ََََيجني، هني يف نقََََير ل ََََتهني الخََََتالذ مليشَََكا  زََََ؛ ،الل ويََََ  ثح ََََمال حويََََ  را اظخيفَََير 
يف »اجل َي يف  هار الل َويي ةهَا يَاا ا . الس ئ  العسي َ   لى ظلوان ال قيثيت الدخ ل   هنياتعاض

   1«.  سيهات زعغ رالئمل العلمير  أ ت وي  زيلشعا القدمي  ان احملدث
 : ر يب متيمقوه  ت  أ اظ  ل  التيفس ق   اليت نيقشهي اآل دي يف  وارنا 
 ؛     الع  ا   يب  ص  ي الْ ى    ه      مل  ت ْ اح  ه   أْ ي        ح    ا  ج   عْ ا  ي   ملْ  أ  يْ ه   ير  ش   أْ م  ي لح دح ي  

2 
 لفََظ يََاا الس ََت  سََين  لََى ث ََي  » : زقولََ  ا ل ََن  ل ََ  الس ََت عََىن يف  أاخليفََخََا ج ا 

ري راَيثح  ارزييعَ   عيقَد  را " يدي ملأ شَير هيَأ:" ظن  رها  زقول  لك ا   ي ث    أ احلاف 
ا  َ؛ يَاا ال ي َوغ  ظنَ  . يب االع َ؛ َمل  هى  َي الص َ ااي   ان كين مل يَاع جز َي  َأ هاحت

اال جيَََور حَََاثهي  ظلَََي اذا حَََاثت  َََق ط  عَََىن الشَََاط،  للشَََاط،الَََيت تَََدخ؛ " انْ " حَََاف 
  3«.ثيخت؛ الس ت ارشك؛  ع يه" مل ياع"ايو اال ني الاي الت  "  أْ    "احاف 

جََوار حََاف  ىل قي ََد  حنويََ  يف  ََدمااحََتكني يف نقََده ايرهََا  ََأ تعل ََ؛ اآل ََدي رنََ  
كَين قسَ؛  ليفيئو الاي  اقوه ازالمل يت    عىن ظن حاثهي ي ق ط  عىن الشاط،  الشاذ   " ان"

   ايََاا اليعََين رن كََالم العََاب خََال  ََأ احلََاف، زََ؛ انََ .-يََدي ملََأ اْن شََير هيََأ  -: احلََاف
 قَيه اهلل ي يده  ل   مجل  الكَالم،م  اذا كين احملااف » ريضي ايف القا ن الكامي  يك   يف كال ه

-  -:   َََََي   ملْ را َََََف   رنَْ اا يفح ا  تفك  َََََ هنيْ  ح َََََ اهلل   لَََََن  ي خ     َََََ ض  اظهْ ا   اتح و  م  ال   َََََه    ْ ي زَ  ا    ن  ي اال زَََََيحل  م 
ََََا   ََََ   ؛   رج  .ىم    

مل خلََََن ذلََََمل اال زََََيحلن، را  رامل يتفكََََااا ث علمََََوا رنََََ   ََََي   سََََيهك اهََََ ترها    4
 يأ  اح ي الَ ََ  َََأ  ث   :ااالختصَََيه قولَََ  تعَََيىل ا َََأ زَََيب احلَََاف. يتفكَََااا ث قولَََوا ارشَََسيه يَََاا ك َََ 

لَني امل يذَم لعَاب ختتصَا الكَالم لعح ا: قيه رزو  س َد  .5كنيْ ينح مي  اح  د  عْ زَ   م ْ اْ ف  ك  ر   نيْ ه  وي  ج  ا   تْ    و   ْ اح 
يف يكتَََف اآل َََدي  امل   6«.ه هلني ركفام زعد اميينكنييث ق: كأن  رها  مبي رهيد،
يف زَيب كَ؛  َي جَير  ى تقصَازَ؛ أ القَا ن الكَامي ثح َم  يال تشَهي   َزر يب متيم يفأ خلز ين  
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 ا .ال قََدي هفكََا   ََير   ََيقغ لا  ل سيفََ؛ كََ؛  عيهضََ  را  ََي زو زََ  ال حويََونا  ََ ، احلََاف يف الل
 :سوي  كقوه شي ا  ا تح  هي  أ الشعا القدمي ذكا ر  ل  

 ني       ا   م     لى ح  ي    ه  ل  ض  فْ يَ          نيح    ت ْ  ي ملْ ه   ح وْ  قَ  ي يفح     ت  لْ قَ   وْ ل  
ن ل  ثع تأنس يف نقده زأحكيم الل ويي خيا  رالئمل الايأ تتلما  لى ريديهني، كين يا 

ظن الكالم يده  ل  ، ذكا ذلمل   "رحد "يايد رحد يفضلهي، ثحاف» : لى الس ت زقول 
   1«.سوي   

ا َي ذ كَين   ا ،شَعازيل ي يملَكين     أ ثكا  رنلل   ر يب متيم  هنيفلن اآل دي يف نقدقد اا 
اجع؛ ث   نيتَيهات للشَعاار، اكَين  ارلف ث   كتسي ،احفر   داا ي  لى هاايت  ش وثي زيلشعا، ا 

؛ يف شَََعاه  لَََى  لمَََ  زيلل َََ  ازكَََالم لراَََحيب السحَََرتي يع سَََون  لَََى ر يب متَََيم تعمَََده رن يَََد
  .  ظن  تدااه ل   اظاائ؛ يف نيتيهات  الشعاي ررخيفيل  ال تكون  ن  أ الواجم رنكيالعاب، ا 
جتازتَََ  الشَََعاي ، ثكَََين ياا َََو  ىلا ل تَََ  خَََيلف ذايقَََ  اظاائَََ؛ ارخضَََعرزَََي متَََيم الكَََأ  

شي ايت  رك َا  َأ  اا يتَ  حَيه املتلقَو، اكَين الشَعاار قسلَ  ياا َون يف الل َ  حَيه املتلقَو الَاي 
يَدث يف الل َ  ح ويَ    َتقل ، اشَعاه يَاك » ثقَد كَين  قد يكون ل ويي را حنويَي، ر َي رزَو متَيم

عََ؛ شََعاه ثح  ان  .  ََأ ذاتََ ،  ََأ اكتفيئََ  زااتََ ، اال يََاك مبوضََو   را زََأي   صََا خََيهجوزََدرا 
ث  اج  أ التعس  اليفس عو اىل التعس  الفين الَاي مل يفهمَ    2«.يتوالد  أ ذيقت  الل وي  اخليا 

 .  أ اظح ين يف ك  اآل دي 
ظن اللفظ    ت هليد  ح    عين هي اليت لى  اآل دي  لى ضااه   الل  اظلفيظ  ل  رقد ا 

يصح الفص؛  لى ياا اظ يي زي اللفظ املاكم يف العسيه ، » لمعىن، ازالمل ليف رال  ه ز 
ازي املعىن املاكم كالمل، مبعىن رن نرني اظلفيظ يف العسيه  زصوه  را زأخاى ي   املعىن، اان 

أخاى  أ اللفظ، زصوه  را قد ميكأ التعس   أ املعىن ز ،زق ت اظلفيظ  لى حيهلي را زيلعكس
ا أ ي ي ت شأ القض  ، . قد يوجد اشرتاك زي  سيهتي يف  عىن، اان اختلفي يف اللفظ: ري

اليت ر يلت  دا ا ك  ا، احتولت  3«.  هي قضييي ثا   ، لع؛  أ رزاريي قض   ال اقيتاتتوالد 
 .اعا  و  أ امل ْ د  ملسْ    عيين الشعاار احملداي ايكشف از ع اآل دي اىل  ع يه نقدي يق س 
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 :  ر الس قيامع -6
شيو السحا  أ  اقيت الشعاار يف كتم ال قد القدمي ، اكين الدا و للسحا يف ياه 

، ها عين  ، ااوه  ،ا دى ازتكيهه اازتدا   يف ث  ، ار لوز  »القض   حتاي ال قي  ظايل  الشي ا
 قلدا  تأااا ز  ه، ا دى ياا  كينرم   د  لى رحد،ما عاث   ي اذا كين ياا الشي ا مل يعت

  1«.  ا جز  ال   ان اتكيه الشي ا  لى ال اق  ز  : التأا  ا هجيت ، اقيلوا
حي اتص؛ ياا اظ ا  ت  زي اليفيئ ي وارناق   ع يها نقديي يف ال     د  قد ن اآل دي ياك

اي هيأ  أ ذاك  حا اذا ايه الشعاار» القدمي   يفلقي ي س و  لى ا ديد رن يسدر      د  زع  
   2«.ا هج  انضسيذهني يف ز يئهني الشعاي العاز  ، القدمي، اتضح  دى التزا هني زقوا د الل  

 ا رتثو ارنصيه السحرتي ثإن  قد حشدت هلي رنصيها،صو   حوه اليفيئ ي اخلملي كينت ا 
يلشي ا زهوه ا ا  ،  اتأل فيي  ييت  زيلشعا مجعي اهاا   يزوا  ل ا  ،ظ يب متيم زيلعلني زيلشعا االاااي 

 لى   ييت  زيلشعا، ارن  اشت ؛  لت ك    لليفيئو اخت يهات شعاي   مل، اقد ذكا اآل دي يالع
ا تيفيو اآل دي رن يفهني العالق  زي شعا ر يب متيم االشعا  زالمل، ا ز ، اجعل  اكده ا اض 

« . لى ك اهتي يرك ا مي ةها   ه[  ر يب متيم] الاي خفو  أ  اقيت » رن اىل رشيه القدمي، ا 
3   

كمي رذ م يف » اآل دي رن  لأ ييف م احلديا ث هي قد ذكا ر ي  اقيت السحرتي ث
ني رن  اقيت ر يب متيم  تعلال زأن راحيب ر يب متيم ا  وا رن  را؛ االزتداو ااالخرتاو، ثتحت  

 وا يكشف ياا ا ينم   ده حا يده  لى رن  رخاه  أ   ه، ر ي راحيب السحرتي ثلني يد  
  4« . ر يب متيم  ي ا  يه راحيب

ج اآل دي  ي رخاه السحرتي  أ  عيين الشعاار ا ي ا  رن خي   ىقتضاالكأ   هج املوارن  
 أ رقسح امل يا  رن يتعمد الشي ا ال قي  ياان رن  ر يب متيم خيا   اذ كين  عيين رخاه  أ 

  . اجيعلهي يف شعاه يوان هج؛ ااحد  أ الشعاار ث أخا  أ  عين   
لك   ا  ،رخاه السحرتي  أ  عيين ر يب متيم يزيد  لى  يئ  ز تهاى اآل دي رن الاي ا 

ذسع  يأىب ظن   ال ي اعأخا ا يالاي يفسوو املشي ا ال   اقيت السحرتيلختاجي  يف ر حتا  
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يعمد اىل   ا عايحم رخا ا يه ، ز  مي الشي ا ال يأخا املعىن رخا ا يه  هو ث ،ال اق 
  .ا اق   فير املعيين، ثأخاه رخا حيج ال اق  لعجزه  أ ا ت

ي كينت ال اق  الشعاي   أ ر هيت امل يئ؛ اليت  ين هبي ال قد القدمي، ثإن اآل دي امل  
 فهوم حا ايه ل  احب وا ث هي حب ي جي ا   أ ريني ال قي  الايأ رح  وا ت ياه ياه القض  

خياي  يف ال اق  كتيزي »ف رل  رن   كتم تيهيخ اظ بقد ذكات  ، ا  عىن ال اق  يفجديد 
 يشرتك ث هي العاب اال ي  م   تعملهياليت تكلني ث    أ املعيين " اخليص ااملشرتك :" هيه

  1«.اىل ال اق ، ا ان كين   سوقي هبي
يف  دم تقدمي اآل دي مبقد   يشاح ث هي  عىن » ياا  أ زي اظ سيب يكون قد ا 

اذ  2«.ت ر يب متيم االسحرتي يف كتيز  املوارن ال اق  يف   ته؛ الفص؛ الاي  قده  أ  اقي
ث   شاح الاي " اخليص ااملشرتك" كتيز ال يي قد اذلعوا  لى  يرأ رن حتدث  أ ال اق  ايو 

 . واضعهيحد    عىن ال اق  ا 
: اكين  أ  ده املوارن  رن يداثع اآل دي  لى السحرتي الاي ر اف  ل   رزو الض ير

»  زاكا امل ااعرزو الض ير مل يكتف ، ا  أ  عيين ر يب متيم  يتاق   ك ا ا  يئ   زشا زأ  لو يف 
اخل ط ز   ي ل س  أ ال اع يف شور، اال ...حا تعدى اىل رن ر خ؛ يف السيب  ي ل س    

ل س ا ا  ى ريضي ث   ال اع ااملعيين نيتلف   زي املع  ي ت ي م اال تقيهب، ارتى زضاب  خا
 3« .ي يتيج ااحد رن يأخاه  أ  خااال اتفيع رلفيظ ل س   لهي م يث ه

ارن يد  اإلذيه الاي »  ،؛ يف  وضوو ال اقيت الشعاي فص  ي رناآل دي اا تيفيو 
تقع ث  ، ارن يضع حدا هلاا اخلل ط الكس  الاي الرم  وضوو ال اقيت، االاي جينم ث    

آل دي زفيف ت  اذاق  ك  ان اج  احلن، اتوهذوا يف رخيفير يأزييي ال قد ال زي  امل صف، ثأ هك ا
ال ل ني رن الشي ا ان رها  رن ي اع ال يعمد اىل الشيئع را املتدااه يف املعيين، اامني يعمد اىل 
ا ديد امل رتو الاي يقع  ل   الشي ا ظاه  ا ، ال ظن الشيئع ال ترها ث   ال اق  ثح م  

 4«.ز؛ ظن ال يهع يايد رن يقع  لى ا ديد املستدو
 :قوه ر يب متيم ال اق  قض   ث هيانيقش اآل دي يي اه لتيفس ق   اليت ر أ اظ  ل  اا 
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 1 ؛ايح و  نَ   يرح     الد  يفح  ْ   ين ذ  قس  ى     زعح ح  ض    ح ال ح ين ر ْ س  قْ  ح  تْ ل  ةل   قدْ ا      
 ؛يتح ق  تَ   ي مل ْ ه  رنَ   ال    اح  شح  ْ ا    أ   ح     ي  َأل  ك    ا  ح   يتح ي  االا   ع      تْ ي   رق    

 : ن اليفيئو رخاه  أ قوه   لني زأ ال دا :قيه اآل ديا        
 َ؛حت  اْ     ؛   ك  يفح        عْ تسَ  ي   أ  ثه   ي     هب   قأ  اح ا   ات  ي       ا   َْ اليف      و      قدْ  

 عىن ، ز؛ تعديي اىل الكشف  أ اخليفأ يف يف املعىن ثح م س ين ال اق زيكتف  امل
. ز تييف اجير ز  " اال رلي مل تقيت؛ :" ايف قول  ثأتى يف املعىن ززيي  ،» : قولزالس ت امل ااع، 

الشاب : االعل؛ يو الشاب اظاه،: اال ه؛" يف الد ير نواي؛":ارخيفأ ريضي يف املعىن زقول 
  2«.ال يين االعقسين ال تشاب الد ير، اامني تأك؛ اللحني

رن ى املعيين  ظن  هر   اق  الشي ا اظلفيظ ز؛ هكز  لى  اقز اآل دي نيتهي مل ا
اخيفولي زت    اظلفيظ حا ال يرها  ياملعيين قده  شرتك زي ال يي، الكأ الشعاار يقصدال

 :مي يف قوه ر يب متيمك. يف  عين هني املعىن امل ااع
 اه  و  ال    ني  ص  ف  ي انَْ م  ل   َْ  ح  ي  ؤْ نَ  ي      ا  ن  ز  ح   أ  مْ يفح ل   ا ح د  يخل  ك    يف  ا  ر  

3 
 :زقول  ي ااف اظاييفالا 4«قوه املااه الفقع و  رخاه  أ » اليفيئو ان: قيه اآل ديا 

  ني  ََليفْ     َأن  ك  أ  يح ا ح د  خب     ي    هََسانح و   لى ج   و ح قالو   راا                 
راه  املعىن يف  صااو، ارتى يف » :ع يف ز ت ر يب متيم زقول ا  ا املاملعىن اكشف  أ 

راا الوقو   لى : " ه رشاح ارةها  عىن، لقول ال يين مبعىن  خا يل ن ز  ثأجي ، اال رن ز ت املاا
  5« .ثأزين املعىن الاي  أ رجل  رشسهت اخلدا  املليفو  " جوانسهي 

 اجدث ز ا  امحااهيي، ا ليفني يت ترلوالي زلون اخلدا  ال يشسها ن اظاييف االشي ا ف اا
 ااه رشاح ارةهااآل دي رن املعىن امل ااع يف ز ت اليفيئو ج  د، الكأ املعىن اظالو   د امل

 . رايث   تشس  اخلدا ، ايو راا ال يه   كينتجعل أ رال سم الاي اض ح     ظنارجو 
نقي   صاه الايأ خيضوا  أ ي   اقيت اليفيئليف ختاجي  اختلف اآل دي ا املفهوم اهبا 

 وه ضع اظ، ثو زي   وضع ال اق  انقد املعىن اظالو ااملعىن امل ااع اذْ   يف  وضوو ال اقيت
  1«.اازتد ويي اكينوا ال يزقي ال هي وه اىل ريلهي الايأ اخرت ويي، اظ »ع هجريف نصيهبي ا 
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يضيفاب رح يني الاي  لم  ل   ة   رن  رحيط  لمي ز اقيت الشعاار،  اآل دي لكأا 
الاي ث وه  رشعيها  لم  ل هي ة    رن املعىن املعىن،  يف حتديد الشي ا الاي  اع     رزو متيم

  .  هيجير ز  رزو متيم قد   اع 
 :ر يب متيمقوه ا  يه ذلمل ختاجي  لل اق  يف 

  2 فيضح ت   ْ     اهح كْ ذح  أْ  ح  يا  دح  ح  يفح  وا     ل  ح   ا   ْ ح   اؤه  د  ين ر ْ ت  ل  ا           
 :ر شى زييل  يااو رخيه ظ  : رخا املعىن  أ قوه اظ شىهمبي ذكا رن اليفيئو ا 

 ا  ر  ت   ْ يَ   ز   ْ يَ   ملْ  انْ ا  ج   ث   ؛  ك   يفح           سح  صْ    ا   يه     م ْ  م  وْ الق   أ     أال ي                    
 :قوه  اا  الصعيل ملمث هرى رن اليفيئو همبي رخا املعىن  أ 

  مح يئح ال   ؛ ح ريْ  ف  و  ش  ت             از  رتح  اقْ   ون  أ   ال ي   ااد  ع  زَ   انْ ا           
 
 3ار  ت   ْ امل

 :زقول يف املعىن امل ااع اخليفأ  خا جال اع يف  عىن ز ت اليفيئو، ازعد ي زي  اآل دي 
رها    تفيض : تج زأن قيها قد احتج ل  حم. اامني يو   تف غ"   تفيض:"ثأخيفأ يف قول » 

احرتاي  أ ايقي   هبني، ثهني ا  ج؛  حيه ا   ظلني رزدا  لى  امني جعلهني يف ضون يف ذكاهث  ، ا 
يني هباه احليه قايسي كينت : ري" ح ا حلوا:"رال تااه، قيه   ،ال يقيفعون ذكاه لشد  اخلوف  

   4« ؟ زع د   اهيني     را
رزو متيم الاي ت س   للعالق  زي  ي حفر   أ القدا ى  نيقد رزاراقد يكون اآل دي 

اهااه امجع  ارلف ث    أ رشعيه العاب ازي تشيز   عين   مبعيين الشعاار اظاائ؛، اذ كين 
ا و  ظن  شي ا ايحم ا ع  ايسحا  ائمي  م ي يزيد شعاه  ا  ي  أ قصد ااع  اليفيئو ي

د را اخرتو هبي ث مي رخا را ال   » ي تعاليت ي - أ  عيين   ه  الو اضيفا اىل ال اع -قو   
 را رن  كين ي رتجع زعغ  عيين الشعا الاي حفر   ان ا و      5«. أ  عين ا اوه
  .يتهمون  زيل اق ا ز ، التشيز  ث ع سون  لمل ل قي  ذ، ث الحظ اث رها يف شعاه

يف  زيخت يهات  اليت مجعهير يب متيم ت  لى تأاا ل   شعاي  يفس ق   ر  ل  تراه  اآل دي ا 
 :  هي قول   يوان احلمي  
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   ين     لح      تْ يل  ق   ير  م  ك  احل   تح ين  ي ك  م  ا  
 ا ح ؤ  الف   مح د  خ   أْ  ح  رح اْ امل

1 
رحد زين  ي ا زأ ش سين، :  أ قوه ا عدي زأ ضميماملعىن  رخاقيه ان اليفيئو ا 
 .يف اخت يه القسيئ؛ اليفيئوذكاه الاي 

 :ا عدي زأ ضميمقيه  
 وال     ه   وه  ق  مبي يَ   ينح    ع؛ الل  ي     ج  من   اح  ، ا  ا ح ؤ  الف   ع      ين     السَ   ان  

2 
  ظن  خل ط اخليص  اقي ه ازأ ر يب ذييازعغ  ي  د  يم يف ه  ه متا اثع اآل دي  أ ر يب 

 .  أ املعيين زيملشرتك زي ال يي مي ال يكون   ل    ااقي
 :متيم ل  ذلمل قوه ر يب ح ر ْ  أْ  ح ا  

       كا    تْ مي    ملْ  أْ     تْ مي    ملْ :يلح  ثقيه        ؟أ   ر   أْ  ح  و ح ا     ن  ي شقح ي   تْ مت   رملْ          
3 

 : أ قوه العتي يب رخاهرزي متيم رن  ا  ىقد ازأ ر يب ذييا  كينا 
  وه  ش   ْ ي    اي  نشْ  أْ  ح     ثكأن           يتَ      ح    ح ال ْ     ع   يئح ا   تْ    ه    

ال يقيه ث     ااع  ظن  قد جاى يف  ي ات  »املعىن اهرى اآل دي رن   ؛ ياا 
 ي  يت  أ : رن يقولوا -اذا  يت الاج؛  أ ري؛ الفض؛ ااخل ، اراىن  ل   زي م ؛ -ال يي 
اذلمل شيئع يف ك؛ ر  ، ايف ك؛ ل ين . ف   ؛ ياا ال  ير، اال  أ ذكا مب ؛ ياا الاكاخل  
.»4  

 ع  عيين   ه  أ الشعاار زأن  ر يب متيم يعل؛ ري تشيز  يف شعا امل يكأ اآل دي 
ايفا ع زي  ي يعد    ااقي ا ي ل س  أ ال اع  ظن  ،ن ميعأ ال را يف املعىنقس؛ ر  ااع، 

يف املعىن املشرتك زي ال يي، االاي جياي  لى رل  تهني، كتشس   احل أ »  ونال اق  ال تك
ي تفيفأ ال   ال فس زفيفاهتي  ان رن زيلشمس االسده، اا و  زيل  ا االسحا  ظن ياه املعيين م  

ازأ ر يب ذييا رخيفأ يف ا  يئ  ال اق  اياا يعين رن  5«.حتتيج اىل اهليم را احو  أ شي ا  خا
 :قوه ر يب متيم ، ا  يه ذلمليناملع  ي نيتلف  ظن اليفيئو لى ال اق  

 6 يض      زَ  يفح  ت   ريْ ه   ا   و  ى    َ     َل   رحْ ي اىل  ه   َْ  ح  ت  ف  يلتَ  ث   ت  اْ ر  ن          
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 :قوه ك     ى رن اليفيئو رخا املعىن  أ اان ازأ ر يب ذييا : اقيه اآل دي
 ا ح و  َ    يفح  را   ْ تَ  ا   تْ ع     ا    اذ        يض  َ    زَ  يفح  ع     دْ ت   ر  ال  نْ  أْ    ا       

ل س زي املع  ي اتفيع اال »  أ ال اع  ظن  ي  عىن اليفيئو  ل م ه اآل ديا اا ت
 "ىل رحلى  وا اثيلتفت   هي :"ي قيهزاكا الس يض اال وا ، ااظلفيظ    حمروه ، ارزو متيم امن  

 وا     هي يف : اقد ق ؛ اياا يو الصح ح، يعين شحم     هي،" يف ز يض"يعين حدقتهي،
  رها  رن    هي تد ع يف ز يض اذا   عت، يايد خديي، ات را يف  وا ،    ز يض اجههي، اك  

  ظن ا  ير ال اق    د اختالف املع  ي ال جيورث  1«. اياا املعىن    ذلمل. يايد حدقتهي
لفظ يؤخا اال يعد رخاه اذ اظلفيظ  سيح     حمروه ، اال» يف املعيين  ال اق  ال تكون اال

 :ا أ ر  ل  ذلمل قوه السحرتي 2«. اق 
 هو   َ      ا   َْ     ضح اْ الا   ؛   ْ  ح  اك  زسشْ       ح ل  حت    ي ملْ     ه  زْ ا    ير  يف  الع   ثإن       

3 
 : أ قوه ر يب متيم   اقن السحرتي ارزو الض ير  قيه    ايو الس ت الاي 

 يَا  دح َ     ا  ض  اْ ثا   زا   كين   ي     َ    ذاإث  ض  اْ ه   ا  ي السشْ امن         
4 

. كيلااض  اال ديا  رها  رزو متيم رن السشا  ع الا  » : اآل دي ياا اال  ير زقول د ث    ا
ثل س زي املع  ي اتفيع . هارها  السحرتي رن العيفير  ي مل يكأ  ع  زشا كين كيلااض      و  

  5«.روه   لى رحداال يف ذكا السشا االااض، ااظلفيظ    حم
  اذا كينت ال اق  ال تتني اال يف املعيين ثإن اآل دي خياج اظلفيظ  أ جميه ال اق ا 

اذ  أ الشعاار،  هاار اال ين ظحد اال   ير رن  ح يب  زألفيظ  ان    عر ا  شيو زي الش يظل
عيه شوا ع  لى راذال   الك ا    زي از طيال اق  ا  خياج اليفيئو  أ  ائا   أال قي   اجد  أ
حيثرت  اخ يل  ا قل  زيملعيين ااظلفيظ اليت ا تعملهي » قاارات  للشعا الاي  أل  ، االقد ير

املعيين، ارن ي لم  ل   زعغ رلفيظ الشعاار، اال  هالشعاار، ثل س  ايسي رن تدخ؛ يف شعاه يا
عيين يف شعاه، متيم قد تعمد ا خيه ياه اظلفيظ اياه امل ،  ان رن يكون رزوال ايم  مي 
 6«.متيم قد تأاا يف    شمل  مبي قار  أ الشعا القدمي ثأزو
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  وضوو ال اقيت خبضو   يفشااط امل هج العلمو زعغ  اآل ديحقن القد 
يف  ها ت ، ا أ اةهيه قدهات   لى   يقش  زعغ القضييي اهلي   املتصل  مبوضوو  »للموضو    

ج  خا   اآل دي  تيزع   ي ني  ي  كين ثقد  . ؛ اال قديو املزيد  أ التحل ا  ،ال اقيت القايس 
ال قدي الاي يت ياه ال صوص  ا ينم التحل لو أ  اقيت الشي ايأ اتص  فهي، ر ي ال يزقون 

 ،زيلدها   االتعل ن ااحلكني، االاي يكشف يف ا ييي ذلمل  أ قده  اآل دي ال قدي  للشعا
اياا ال يقل؛  أ ق م   1« .ثصوه ال اقيتا قيي    اليت يسين  ل هي رحكي  ، ثهو قل ؛ يف 
رثيضوا ث هي قسل  ا ال اقيت امني ت ياهلي ال قي    ي ت يال  اآل دي يف ياا املوضوو  ظن قض  

 .را تعل ن   يقش   ان حتل ؛ راا لوا  لى  واقع ال اع  ،ايداحل
اليت  التقل دي  »ض ال قي  القدا ى يف  وضوو ال اقيت الشعاي   ل ؛  لى خوْ  ان  

رح وا زتدااه املعيين اتكااهيي، ارن الشعاار  نيخضع هلي الشعا العا يب، ا ل ؛ ريضي  لى رل
ييفاقون املوضو يت نف هي، ث أخا زعضهني  أ زعغ  ي ديأ را     ي ديأ  ظن املتقد ي 

، زعديني، ا أ رتى  عىن جديدا اة   جديداجير ملأ ش ئي مل يرتكوا ا ا ت اقوا املعيين ا ديد ، 
القاي ، مث تصفح  ااايأ الشعاار   ميه الفكا اكد  ات ين ز  ك؛  ايم،  أ إلازاه يف  س ؛ ا

ا أ مث تتدخ؛ الص ع  يف شعا الشي ا احملدث الاي تتحوه . ا مبي ث هي  أ  عيينقسل ، اتأا  
ح يف   ده ال اق  اىل ا  ل  لإلزداو، زعد ي تأ ؛  واذأ احل أ اال ااز  يف رشعيه القد ير ان

 2« .احتاائهي يف شعاه
جييز   إلك    أ ال تيئج ا  حتق ن يفيف  وضوو ال اقيت ح اآل دي ي نكمي ميكأ هاد 

   :رن    هي
 .مصالتع أ نرا اىل ال اق  زع دا ا  ، لموا تيفيو رن يت ياه املوضوو اثن   هج  -

  .رحكيم ال يزقي لى  لى ذاق  ا  ا تمداليفيئ ي، ا ل اقيت   املوضو    يف ختاجيالتزم  -
 أ   حفر ي زي  شتها ز   أ االخت يه اا ي زي التشيز   ي يف شعا اليفيئو  أ ا  ك ؛   ل   -
 .هي اااخرت  عييناملد  ول  ه يف ته يشع أ ري اختزنت  ذاكات  مب ت اا تعين اائ؛شعيه اظر
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أ   اك     ححاا  ،ئ يييف أ  اقيت الت يال  ال قي  االعلمير زيلشعا  ي ع  لى رك ا ذلا -
 رزو  لو حممد زأ العالر ال ج تيين ، ا زأ ر يب ذييا، اارزو الض ير اظ الط اليت اقع ث هي

 .ا ال اق   لى اليفيئ يو ا  الايأ 

 لى ك ا   ي رخاه  »متيم   يبظ، اشهد رن اامل تلف  يف املعيين الشيئع هثغ القوه زيل اق   -
 1«.ازدائع  شهوه نيرت يت ك     ، أ رشعيه ال يي ا عين هني

   حمروه   لى ر ا  شيو زي ال يي ا ثهو  هرى رن ال اق  تكون يف املعيين ز  مي اظلفيظ -
  .ن ايعاثهي العا يب االعجموي يفااح  يف اليفا  ي  ظلرحد

انتهج ال س ؛ الاي اكشف  ي ث هي  أ رخيفير، ا ل ميذج الشعاي  اليت ت ياهلي زيلدها   ا ؛حل   -
 .يف اظحكيم إل اافيق   اخلل ط اا

اىل ا ديَد امل َرتو الَاي  ي اع الشَيئع را املتَدااه يف املعَيين، اامنَي يعمَد ال رن الشي ا زي   -
 .ي ديد املستدوأي زيايد رن ي  ظن  يقع  ل   ظاه  ا 

ال ي َاع  ظن ذسعَ  يَأىب ال َاق  ث أخَا املعَىن رخَا ا َيه  أخا ا يرن الشي ا امليفسوو ا ت تج  -
رخََا ا ََيه ، ارن الشََي ا اََيحم الصََ ع  يعمََد اىل ال ََاق  لعجََزه  ََأ ا ََت فير املعََيين، الََ س 

 . اق ثأخاه رخا 

  :  ر الب  اعامع -7
 ىل الوجو  را ير اخلصو   اليت اقعت حوه  ايم اليفَيئ يازارت قض   القدمي اا ديد   

اال اا ي ي  تسو ي، اشها ز  انفا  مبايم اخرت  ، اايه ث   ر» ر يب متيم االسحرتي  ظن رزي متيم 
اقَََد هرى  2«.متَََيم، ا َََلمل ال َََيي لجَََ ، ااقتفَََوا راَََاه  َََايم ر يب متَََيم، اذايقَََ  ر يب :؛ َََحَََا ق
اتكَََأ  لَََى الصَََ ع  السديع َََ   »اشَََعا الخبااجَََ   لَََى  َََايم العَََاب يف اَََوغ   رنَََ  ها  عياَََا 

عََيين  ََأ حم ََ  التقل ََد اكََين الشََعا العََا يب ي .املوهااََ ، االقوالََم الشََعاي  الََيت  ََسق  ال هََي الشََعاار
اليت تلزم الشي ا زيفاع  عين  سن رن ا ت د ت  ااها اتكااها، اتفَاض  ل َ   وضَو يت ايزتَ ، 
حب ا يصَسح  ضَيفاا إل َي   اَ ي   املعَيين ال َيزق ، ااملوضَو يت املكَاه  اَ ي   تسَدا جديَد  

 3« .نيرت  
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ال قَي  اختلفَت  اقد شكلت قض   السديع يف شعا ر يب متيم  شكل  خيض ث هي ك َ   َأ
 الفايَن اظاه ىر، ا ه لَ  هجأ  َت خَا  ثايَنا  اا السَديع،هبَ عجَم ثاين زي   نراهتني اىل زديع

 لى شعاه نو ي  أ ا َاي املو َ قو الَاي يسعَا  وضفي  لني رن  مل يالسديع رن اليفيئو  مد اىل 
زَََديع يف رن  -ي آل َََدا َََ هني  ا -الفايََن ال َََيين هرى  مَََيز  الَََ فس، اىل رهي ََ  ا جيئس َََ  حمسسَََ  

يتج سَون السَديع ا  ونيعاثَ واكَين  أالَاياظاائ؛  ارالتقل د الاي  يه  ل   الشعا  أخااجي  اليفيئو 
 .اإلك يه     يف رشعيهيني
نََ  ا:   لسََديع   ََلني زََأ الول ََد، ا هثََغ رن يقََيهقََد ت س ََ( يَََ 907ت) اكََين ازََأ املعتََز 

              لكَََََامي االل َََََ ، ارحي يَََََا الا َََََوهيف القَََََا ن ا» ازتد َََََ   ظن السَََََديع كَََََين  وجَََََو ا  َََََأ قسَََََ؛ 
-- 1« .اكالم الصحيز  ااظ ااب، ا  يني، ارشعيه املتقد ي 

لَ س شَ ئي جويايَي يف ازَداو الشَي ا را اخرتا َ ، ارنَ  » ال قي  القدا ى رن السديع  هرىا 
  يعتقََدان رن راََحيزكََينوا يضََيف  ََأ ا ََو اىل الشََعا إلك ََيز  شََ ئي  ََأ ا مََيه، را يكََاا  

نَ  ميكََأ   ظالسَديع  َ  الرم للشَعا  َد   شَعا السََديع، ااآل َدي  رَا  نقَد اهبَاه ال  2«.يفعلَون
شَعا ا  ،السحَرتي  م لَ  يفسَوو اشَعا اىل   رَا ال ني الشعا  لَى ر َيي يَاهرن جيو  زدان  اق   

  .رزو متيم  م لا   ص وو
س شَعاه كشَعا اظاائَ؛، ثلَ » القد كين الشَعاار املعياَاان ظ يب متَيم يَدهكون  َي يفعلَ  

اال  لَََى ذَََايقتهني يف حَََي كَََين السحَََرتي رقَََاب الَََ هني، ا لَََى ذَََايقتهني، ثأاَََسح مَََ ال للشَََعا 
 ، را مل يفَ؛ العا يب القَدمي يف اَ ي ت  اهيتَ  امل تلفَ ، الكَأ يَاا ال يعَين رن السحَرتي مل جيَد  

 ،لالمل التجديد  ع ر ا أ السدي زيلتجديد، ثديوان  حيث؛ زالمل، اذلم رزو متيم التجديد ااختا
 3«.ثأاسح نييلفي ظ يل م العاب، را لعمو  الشعا

يف ح يتَََ  ازعَََد حَََوه  ايسَََ    ث ضَََج  احَََدااىل الَََوو ر يب متَََيم مبَََايم السَََديع  ر ىا 
اثيت ، كَين  َأ نتيئجهَي رن اكتشَف ال قَي  رنَ  مت َز  َأ شَعاار  صَاه زأ َلوز  ا ديَد امل َيلف 

 َي  ثعَ  اىل املسيل َ   ااايَ ،إلثَااط يف ا َت دام ر اات السَديعمتيم شديد ا ورز لألاائ؛  ثقد كين
 .الفكاا ميه   ثهو ال ت ت اج اال زيل وص ا س يا تعيهات   ا  يرتجثيف اوهه الف    
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خَا رزَي يؤااظاه احلكَني : ع يه السَديعاحتكي   مل يف نيتلفيي كمحباآل دي خاج قد ا 
صََو  ل َ   ََي جَير  َأ رخيفََير يف شَعاه ل ََور يين متَيم  لَى ك ََا  توة فَ  السََديع يف شَعاه، اال َي

انتقيص  أ شي اي  ر يب متيم الاي يعزا ك َ   َأ ال قَي  الفضَ؛ كمي ا ت دا   للسديع، ايف احل
، ا َأ مث  ظ ااتَ فَين يتحوه اىل  سَدو زي َت دا   ال  ، ثهو حي يوةفال   يف تيفوه شعا السديع

اىل اإلزََداو يف اذََيه املعجََني  يتعمََده اي ََعىاي الََ متََيم ر يب ةََييا  يف شََعاتكََون صََ ع  الثََإن 
  ثتحَوه شَعاه ي القدمي ارزدو  ث هَي ا ديَد  ث هجد  » القدمي ث ضع رز      تيفاث  لس ير قص د  

اىل  ََي يشََس  املهََيه  الف  ََ ، يايََد زََالمل رن ي ََزو اإل جََيب  ََأ ال ََي ع، ثكََين  ََأ ا ََيئل  يف 
  1« . شيكل يع اا  يي االتصويا ااملذلمل املسيل   العاز ، االفكا العم ن، ثيليفس

يف شَعا ر يب متَيم ح َزا يي َي يف ايتمي َيت قَد رخَاتي السَديع اال مَوض ةيياتَي كينت  ا
نرَََا اىل يَََيتي الرَََيياتي نرَََا  قَََد ن الَََدهي ال قَََدي احلَََديا يكَََ ذااال قَََي  قَََدميي احَََدي ي، ا 

ايََن حضََيه  زا فل ََف  زيليف ذلََمل تََأاا ن اليفََيئو  ر ى ََأ  رََييا التجديََد، اهر ه ، ا ََد  ف صََ 
زسديعََ  ا ايسََ ،  رث ََد الشََعااليفََيئو ان : قََيها الفََاي، ثََإن ال قََد القََدمي  يزََ  هبََيتي الرََيياتي 

 . ايحم  ايم   تق؛ خبصيئل  قل   ارخاث  اجع؛     
رشَد الع َم اذا الشَي ا قَد يعَيب »   ظن متَيم اَ عت  ر يب لَى م  َعي ثإنَ اآل َدي  ر ي  

 ،لليفسَََع ا سيل َََ  للقايَََ   ازيإلزَََداو مج َََع ث ونَََ ، ثَََإن تلَََمل جمييَََدقصَََد زيلصَََ ع   َََيئا شَََعاه، 
كَ؛ شَور اذا جتَياره املتجَيار   [  ظن ]  ؛نياج   ه؛ التَأل ف اىل  َور التكلَف اشَد  التعم َا 
ََ ااىل القََسح ح ََ     فاذََي، ا ََي اقََع اإلثََااط يف شََور اال شََين  ارحََيه اىل الف ََي  اََحت  وه ح

  ملتقََدم، را  عََىن احشََو  ََت    ال ذيئََ؛ حتتََ    ََأ لفرََ       ََي اهبََيره، ثك ََف اذا تتسََع الشََي ا
ان يََاا لعََي اخليفََأ، ا ييََ  يف  ََور . ثجعلَ  ا ي ََي، اا ََتك ا  ََأ رشََسيي ، ااشََح شَعاه ز رََيئاه

 2«.االخت يه
ََرََا  حََد  اهبََاه ال      لََى الشََي ا اجت يزََ  ي س ََو  ي  سََ ييا ََد   ع    اآل ََدي  فهو ََ  للص 

 تحََوه الشََي ا اىل جمََا  ثضََو  لََى اإلزََداو الفيفََاي، اتقتََ؛ ال ََج   تضََعف اليفسََع، اتق يظلََ
ايو نرا  قياا   ظن الصَ ع  االيفسَع  َ   ت يقضَي يف  مَ؛ الشَي ا، ذلَمل رن  .نيةني للكالم

اليفسََع ال يعََين االن ََ يب التلقََيئو للمويسََ ، اكََالمل الصََ ع  ال تعََين ا هََد ااملشََق  اتكل ََف » 
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كالمهَََي قَََده  ر ائ َََ  يلتقَََو ث هَََي العقَََ؛ ا  االصَََ ع  ذسَََع، الَََ فس ضَََد ذس عتهَََي، ثَََيليفسع اَََ ع ،
هبَاا يصَح رن يواَف الَ ل زأنَ   يفسَوو ول  زيظاوه االتقيل َد الف  َ ، ا االقاي ، ااملويس  املصق

 1«. ص وو  ان رن ي يفوي ياا الواف زأن  ت يقغ را ختل  ط را تشويش يف الاؤي 
ت  الشَي ا الَاي خيَيلف  َج » رن  ثَارىه ال را  ال قدي     يفا   لى ثكَا ياه ت اةل  

، اتواََف اََ عت  زََيلا ار   همََي كينََت اََ ي ت  حمكمََ ، دخ؛ يف كال ََ  يواََف زََيلتكلفتََاي
 َََور التَََأل ف ازاا َََ  اللفَََظ يَََايم زيفَََالا  املعَََىن الَََدق ن، » ن ثَََإزَََالمل ا   2«.از َََيؤه  َََل مي

. شَََعاهايف َََده ايعم َََ  حَََا يَََوج   َََتمع  اىل ذَََوه تأ َََ؛، ايَََاا  َََايم ر يب متَََيم يف  رَََني 
اح َأ التََأل ف ازاا َ  اللفََظ يزيََد املعَىن املكشََوف هبََير، اح َ ي اهانقََي حََا كأنَ  قََد رحََدث 

لشعاه  يسيج  امل : ث    ااز  مل تكأ، ا ريي   مل تعهد، اذلمل  ايم السحرتي اهلاا قيه ال يي
 3«.يقولوا ذلمل يف شعا ر يب متيم

ااك َيهه  التج َ سذلسَ   لَى يم رزَي متَ خَا   رنَ ملع َيه السَديعاآل دي احتكيم  أ نتيئج ا 
  4«. اض ، ثكينت ا يرت  ث   رك ا  أ اح ين ، ااواز  رق؛  أ خيفئ  »جعل  رن     ، ا

 :السحرتيقوه  س  اآل دي  ور التجث هي  ا أ اظ  ل  التيفس ق   اليت نيقش
 او  ا  يفح ااْ  ك  دح  ي  يفح  يهح لآل   ا           يح   ه    أْ     ا و  ص  ت   ي رنْ     ح ر  

5  
ا  مل  ََأ ال ََميح ْصََي   ي رن ي لسََمل  يلََم  ر   ََ» :زقولََ  ا ل ََن  ل ََ  الس ََت   عََىن شََاحا 

  ظن "يف يََدك":، اقولََ اار حََيم   ات يلََم   ري ت ََيثس  : يفااواْاََ دك  امي عََمل   ََ ، الآل ََيه يف يَ َ
  6«.العيفير ال هي ي  م

 :  قولكمي يف " تصا و " فر زل سحرتيجير ث هي الرخاى ر  ل  اآل دي مث ذكا  
 7  ح اللح خح  أْ  ح  يهج  ع خ     الو  ا   نح زْ َ            الْ  و  نَ      يرح ج  ا  لْ لح  أ   ْ ا    ص  ت  يَ  

                                                 

اإلبداع في الفكر النقدي عند العرب، الطبعة األولى، مطبعة عالم الكت ، القاهرة، محمد طه عصر، مفدوم  - 1

 .10 ، ص9111ورية مصر العربية، جمد

 .11، ص رجع نفسهمال - 2

 .091، ص  0ج الموازنة، - 3

 .917ص ، نفسهالمصدر  - 4

 .912، ص  0ج ،ديوان البحتري -5

 .011ص  ، 0ج الموازنة، - 6

  .027 ، ص 9ج ديوان البحتري، -7



  د الشعرمعايير تعتمد عمو: المبحث الثاني: الفصل الثاني

 

208 

قسحَي   هَي يف الس َت اظاه الَو كَين  رق؛  »  :يف ياا الس ت"  أيتصا  " لفر  رى رن ه  ا
" ، كَََين رح َََأ يف اللفَََظ اراثَََن  َََأ رجَََ؛ التج َََ س الكَََأ"و املَََزنيتَََداني للا جَََير  ن َََ: " قَََيه
 َأ  َ  تاثَن كد يف املعىن  ظن  مبعىن يت يقيفأ ا يتيفاحأ، يايد اإل ااو اىل الاجير رْا " صا أيت

  1«.الوقوو، ل ده  لى احلاص االشهو لالحنيفيط ا  عاال تو  
ه ثضَل   َد  الَاي   ا تقسح ث همي جت   َ يب متيم ظه ف اآل دي يايأ امل يلي زآخايأ را 

رن اآل ََدي  عََيني التزي  ََ ، ايََاا  م ََ؛ اظ ََلوب راجت  ََ   ضا ال ََف  ََأ ا ََو، ا ي ََي  ام يضََ
ل للشَي ا رن يكَون زَديعي يف ز َت را ز تَي شَاييف  اخ  يَ » ثقَد   ياثغ السديع مجل  ا تفص ال

ااَ ي   ثهَاا لَ س  َأ اإلزَداو، ا لَى  ارن يكون ذلمل  لى ثيفا  ا ج  ، ر َي رن يكَون قصَد
تََأخايأ رن يكونََوا رك ََا التزا ََي زيلاات ََ ، نرايََ  اآل ََدي ال قديََ  كََين  ََأ املفََااض  لََى امل حََد  

ارشد تأا ا زيخللجيت االعواذف الداخل َ   ظلَني اذلعَوا  لَى ال مَيذج احل َ  لعمَ؛ القَد ير  َأ 
  2«.الشعاار الايأ  سقويني ا ا تفي اا ا تفي   مج  زيلصوه القا ن   الزاخا 

زعَََدم اخلََََااج  ََََأ لََََج اآل ََََدي رك َََا الشََََعاار امليفََََيلسي  اهبَََاا كََََين رزََََو متَََيم يف ةََََأ  
مجَََع يف  يوانَََ  احلمي َََ  احفَََظ  َََأ قَََد اظاائَََ؛  ظنَََ  شَََي ا ا يكَََي  يكَََون  يملَََي زيلشَََعا، ا 

جعلَََ  رك َََا الشَََعاار  عاثَََ  زأ َََيل م القَََدا ى يف نرَََني الشَََعا، ثلَََو رح َََأ  رشَََعيه القَََد ير  َََي
خيفَير ز   لى  ااه  َ ه  َأ شَعاار  صَاه لَ جح يف تَداهك ك َ   َأ اظ توة ف  ي حيبح  اليفيئو 

 . اليت رحصييي  ل   ال قي 
الَاي كينَت العَاب حتفَ؛ زَ  ك َ ا  اليفسَيع َأ ب اآل َدي  لَى ر يب متَيم اك َيهه يكمي  َ
  ا يفََيزن، مل ََيا : ب الضََد، ا امنََي ق ََ؛ه يقََي ََي مبقيزلََ  احلََاف زضََده را  »: ثََ يف رشََعيهيي، ا ا  

  3« .رحد الق مي ايحس ، ا ان تضي ا را اختالثي يف املعىن
 : ا عديه و قكزن،  يح  أ خالهلي لفر  ذاض  شعاي    ل  اذكا ر

  يا   اهلا   يفأن  ي   البح الكح  يع  س          ذح ْي ا   ه  زيلا   أ  قْ يزح يف  ي   ؛   ْ خ  ا  
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شََوك كأنََ  ح ََمل ، اامليفيزقََ  رن تضََع اخل ََ؛ رهجلهََي  واضََع ريََديهي حََا  »اهلََااي  ا
هي كمََي متشََو الكََالب يف اهلََااي تسصََا  واقعهََي، يايََد رلََي ال تايََد اهلََاب ثهََو تت سََت يف  شََ 

 1«.  تق   ل 
  يف ثهمََََ ي ََََتعي وثهََََرهََََا رن اآل ََََدي  تََََأاا يف نقََََده زيلس ئََََ  الََََيت يعََََ ش ث هََََي، يا 

اقََوو   ظن تقيزلََ  اََوه  اخل ََ؛ ايََو تعََدا، مقيزلََ  الشََور مب لََ اليفسََيع مبََي شََييده يف ز ئتََ ، ث
 يفيزقَ ، ا  هَي ا َتعيه ال قَد  ي َمى، القوائني اخللف    وضع القَوائني اظ ي  َ  يف ا َاي را العَدا

 .  يف الل    تيفيزقي - اذا  تقيزال -املتضي يأ  ىث م اللفر ،
  :كقول   ،رك ا ث هي رزو متيم  أ اليفسيع ارجي شعاي  تيفس ق    ر  ل  اآل دي ذكاا 

 ق  اح  غ  عْ زَ   ؛  مح ي ْ  ع   ْ الد  ا        رنيح  ْ تَ   ملْ ع   ا ح د      ايد  ث   ت   اْ ن  
 
 ا   ْ ؛ امل

   2 مح
ارشََسيه يََاا  ََأ » : زََيلقوه ىكتفََا ي ََيقش  ََي يف يََاه اظز ََيت  ََأ جََو   اليفسََيع، ا  امل
  لَى املعَىن مجَيالاقَد رضَفى " ن َات، تَ رني"الس َت اظاه زَيااليفسَيع ةَييا يف  3«.ج د رز يت 

ا ََااث   ََأ  متََيم ر يب ى ََي   ََم  لََه ََني ا ، تتضََح  ظن املعََيين زأضََدا يي يتوضََ حه ، ارا ياهانقََ
 4«.عهييزدق ن املعيين اليف فهي ازد »  اال رن  يأي يف الص ع

 مََد ا خَاج  َأ ذسعََ  اذايقَ  اظاائَ؛  اذايتهَيان اآل َدي يف  ؤاخََا  السحَرتي  ملكمَي 
السديع  ، ز؛ ان  ياى رن رك ا رخيفير السحرتي كينت نت ج  تقل َده  اىل تقل د ر يب متيم يف ر يل س 

 : يف قول  يرت أ السح  ل  ذلمل خيفا أ ر. شعا السديع الاي اشتها ز  رزو متيم
 رمي    ا   ا  كْ  زح ْي زَ   يمح ال م   وب     ج              شح     ؛  ك    يح  الا    ح ل ْ     ن  ش  ت  

5 
اياا ريضَي  لَ ط   ظنَ  ةَأ رن اظمي يَو » : الس ت زقول   عىن يف أخليفااآل دي   ل؛ا 

زعَغ  كسَيه الفقهَير " ريضَي ث َ  ي ه  ال  م، اقد  ل ط  يف   ل  رزو متيم، اذكات  يف ر يل يفَ ، ا  َ
يَو الَيت ال راج هلَي، : ثرأ  السحرتي رن اظمي يو ال  م، ثجعلهي يف الس ت ضد السكا ااظمي  " 
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ََكح اانْ  »: زكََاا كينََت را ا سََي، قََيه تعََيىل ََي   وا اظي ََح   رها  جََ؛  ا ََيؤه اللََواي ال ررااج 1« كنيْ  ْ ى  ح
 2«.ثتكون زكاا اتكون ا سي   اال  م االسكا مج عي  اخلتين حتت اظميهلأ

ملسيل تََ  يف اال ت ََير  ر يب متََيم  ََده  لََى خيفََألقهي اآل ََدي يتيفس ق ََ  الََيت  ََالأ اظ  لََ   ََا 
 : ر يب متيم قوهاليفسيع  اذلس  ،يعزيلسد

 3 اه      اهح  حنْ زه يفح     أْ  ح ي ا  س  قلْ    تْ ا    ر   ق  اْ ي ثَ  ه  تَْ لق  رذْ  ق   اْ ح   أْ  ح   
ري رزارهتي "  رذلقتهي ثاق  " »: الس ت زقول   عىنيف  أاخليف أ اآل دي  كشفا 

 ،ل يفيزن زي اإلذالع ااظ يه" ر ات قلسي :"  أ رج؛ قول " رذلقتهي :" ارةهاهتي، اامني قيه
ميلك  شد  احلم ال ظن القلم امني يأ اه ا   يعين الفاق ، ايو  عىن ه ير" ر ات قلسي :" اقول 
ثمي كين ي يك حم، ثلني حضا للتو يع؟ ا ي كين  ، ثإن مل يكأ  أ وها قس؛ الفااع،الفااع

 ع  اليت ااف احليه ث هي ضاج  السكير ااال تهاله االزج؛ الاي ذكاه قس؛ الس ت، االقص  الف
 ي  لني رن للفااع لو   اعس ، انيه حماق    د اها ه ا ثجأت  ثال ي مى    د  فيهقتهني ؟ را  
قت؛ اظ  ، ثيلفااع ر   احلم، اهمبي قتلت  كمي ي  اامني يو حم   تيفار  لى  .ذلمل ر اا اال  الق 

االفااع يفمل ر ا احلم، اي  و . امني ل  لو   مث تا  نيهه، اختمد اقتي ثوقتي حا  يدهي احلم
 4«.اخلل ؛ خل ل  اذا ا تد ز  ر ين

كلمي ذلم السديع    اليفيئو ينيىل ضعف  عااآل دي يف ختاجي  ظخيفير ر يب متيم  رشيها 
لالمل  ،ه ار الذ يؤ  لى ر اات  ا يهم؛ املعىن الاي يضعف ايف د، ثتك ا رخيف ظن  ياكز

  ظن يف شعا ر يب متيم سديع لى الت ديد زآايه ال ت حاص اآل دي  يف  واذأ ك     أ  وارن
االس تي اال الا ، اهمبي  لني الشي ا » يتجياران ث   الس ت الواحد  كينوا  قلي ل  اال  اائ؛اظ

لمل الست ، اتعاى     حا ال تؤخا  ل   لفر ، ارزو متيم ال تكي  ختلو قص د  املك ا  أ ذ
أ ال اض  ي ال، را   تع ا ا تعيه  َااحد   أ  د  رز يت يكون ث هي نييفئي، را حم ال، را  

قس ح ، را  ف دا للمعىن الاي يقصده زيفلم اليفسيع االتج  س، را  سهمي ل  ز ور العسيه  
  5«.هني، اال يوجد ل  نياجتعق د حا ال يفاال
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ذيقيت اللفظ ا ك ونيت  » يف ذلمل كل  حاا   لى ا ت ااج ك؛ اليفيئو ثع ا كين ا 
 1« .صوه  اليت ياههي يف قص دت  كك؛الصوت   االدالل   يف  ن ااحد، لت دم ال

الرتك َم زشَك؛ انتشَا  »  حكي َانف َ   ا رزَو متَيم اياه الص ع  اللفر َ  الَيت شَ ؛ هبَي 
عاه حا ل م ؛ احدى ةواياه الكاى، اكأن  ي ست قدهاتَ   لَى اإلجَي    َأ خَاله يف  عرني ش

ي تجمع  أ خالل  ركا  ا ياه الزي   اللفر  ، ااخل يه الصوي الاي يعمن ز  الصوه   أ نيح   
  2«. أ الصفيت  أ نيح   رخاى كني  

 ر يب متََََيمو الََََو  اان رناملتََََأخايأ  ََََأ ال قََََي  يََََ تجعلََََاه الع ييََََ  الواضََََح  زيلسََََديع ايََََ
هف يف كََ؛ يكََين ا ََتجيز  ذس ع ََ  ملََي مت ََز زََ   العصََا العسي ََو  ََأ   ييََ  زيلشََك؛ االزخََ  سَديعزيل

زَََيلتزيي االرتاَََ ع،    يَََاه احلاثَََ ه اَََليفَََا  ميكَََأ احل يكَََ  زدايَََ  ح يتَََ ، اال  ثَََاشَََور، ا احرت 
  َََي لكَََ؛  َََي يتصَََ؛ زيحل  اَََوه  ث  َََ  ح  َََشَََعاه  َََأ يف ش صَََ   ر يب متَََيم الَََاي جعَََ؛ يَََي أا  تا 

  .اليفس ع  اثصوهلي  م ، اذكا رنواو  اظقمش  ارلوانمْ وين اال   ،  أ ح ا التيفايز االتفْ العسي   
ر يب متيم ك  ا  أ اظحكيم االنيفسي    الش ص   شعا قف اآل دي  أ لقد تضمأ  و 

 الثين هث ع ذاع  ل شي ا  ويوب ، خيا  رن رزي متيم املوضو    العلم  زعضهي اىل ثتقد االيت 
القوا د القدمي   اليفيئو ، ثتجيار ق؛ ادع التجاز  الشعاي اليت تالصي ق  ياضى اال زيلعسيه  

، احياه رن يؤ س لااع ثين جديد لكأ التزام ال قي  اىل  عيي   تواها  تكني ث هي ال قي احاليت 
  .القدا ى  مو  الشعا ا مو  الااع حيلت  ان ذلمل

مل يكأ نقده جما   الحريت  اذ ،نقي   صاه  أ للمعيين هنقديف  اآل دي مت  زكمي 
جميالت هلي  الق  اىل تجيار اظ ب  يزا  ي لم  ل هي االنيفسيو ااخليذا  ال ايع ، ز؛ ان  ي

اقيثت   ع  زعلوم رخاى كعلني ال فس ا لني االجتميو ا  يي  أ العلوم، اياا امني يده  لى 
ال يفوت   عىن  أ  عيين ر يب متيم  ان ا ث ي، شاحي ااثهو يشاح  عيين اظشعيه   ا ق   الحرت 

اي ي يرها الااع يف ا تعميل  الل   اا ي    ي يايد » رن يفص؛ ث   ايعل؛ خيفأه ا اواز  
ز؛ يعو  اىل  ، لى ذاق  ثح م»  عتمديف ذلمل ال ي ايو  3«.العسيه       أ  عىن

 دم اايزت  ث مي ياكا  نف   ي تجلو حقيئقهي ث ت ايي  س ال للحكني  لى اايز  الشي ا را
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 1«. أ حقيئن نف   ، اي ي ترها ثيف   اي ق  ا عاث  زيل فوي ت تحن اإل جيب
 لى رن  التوك ديايد   ناال ر ر يب متيم ر لى ز ين رخيفي   احليح ف تاال ميكأ  
املاجو هلي، را رلي مل حتقن  لى  مو  الشعا مل ت جح ال جيح حمياالت ر يب متيم يف اخلااج »

  ذات ق م  يف الشعا، ثقد كينت  عرني حمياالت  ضازي  أ الع يي  زيلشك؛ اا ااثي يف رايل
   2«.التأنن االتزاين  االزخاف

زيحتكي   اىل  عيي  نقدي  توا؛ اآل دي يف  وارنت  زي اليفيئ ي انقد رشعيهمهي لقد 
يئج نقدي  يي   اىل نتيف الشعا القدمي  ه قو يت  مو  الشعا اليت ا ت سيفت  أ نرا  ت تمدا

    :  هي
متيم يف ياه الص ع  ال يقف   د حدا  السديع، ز؛ يتجياره اىل الفل ف  االفكا  يرزرن   -

 ، ارن شعاه  ضي    ق قكينت  عين   ث ،جده املعتزل  ا لمير الكالم، اذ ا تفي   أ اامل يفن
رخاث    صيئل ، اخبيف  ق   عين  ، ا وا   لى ذاائفهي ال ي ه  تتضحاصيئل  قل   مت ز خب

 .ع ائيف ها   تصياياه، اك ا  زد تتضحا

قدهتََ  الف  ََ ، زََ؛ كينََت نت جََ   يف رن رخيفََير اليفََيئو مل تكََأ نت جََ  نقََل يف شََي ايت  را  -
 .خااج   لى ذايق  اظاائ؛ اذلس  السديع ااك يهه    

 زع َدا  َأ اخللَ طالقَوه  لَى الواقَع املشَييد عين انيفسيع ت   ال قديرن اح  املعىن يف  فهو  -
 ،ا َي تواضَع  ل َ  العَاف ،اىل  َي ك َا   َد الشَعاار ال َيزقي ميحتكَزيالاإلحيلَ ،  الف ي  را را

 .ا ي ريده العق؛ اامل يفن، ا أ ي ي كين اإلخاله هباا ال  يع ي ق ط املعىن يف الضعف

ز  مَََي    ظلَََني خياجولَََي نيَََاج امل َََ؛،كينَََت ج َََد   اظاائَََ؛ يف اَََوهيني الشَََعاي ا َََتعيهات رن  -
جََير زََ  اظاائََ؛  ظلََي    تح ََ   اختتلََف كل ََي  مََيا ََ  الئقََ   ََ  كينََت متََيم   ر يبا ََتعيهات 

 . جتع؛ املعىن  ايسي ا  ي ضي

ََََ  ا ََََهول  االنتقََََيه  ََََأ  عََََىن اىل  خََََا، اامل ي ََََس  ااملشََََيهب  رن ا ََََير يعََََين  - اضََََوح الدالل
 سا زك    أ التصوهات اظا   قد  رزو متيمل ، اكين  ااخلضوو لتقيل د جييز  يو مب يز  حدا 

 .ثهني اوهه الف    ثأ يرااال قي ،  لدى
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 كَ؛  ييََ ، حي ََ؛ اال َتعيهات اىل كََ؛  شَق   ثتواََ؛ زََالملنَيرو يف اإلزََداو اىل   رزَي متََيمرن  -
، ات مَََ غ  اىل الرفَََا مبيفلوزَََ   َََأ الصَََ ع  ريَََأ ا ت َََف، امبَََيذا   َََا ثت ل َََ؛ اىل تَََو   اللفَََظ

  .رت تأتى ل  اقدهااإل ااب ث   املعىن 

،  ي قيهب ث   القيئ؛ اذا شس ، ارح أ     الَاي يصَ م زَ  احلق قَ التشس   الصح ح يو رن  -
 .اكين اليفيئو خياج  أ ياا املفهوم اخيضع يف تشس هيت  اىل  ي متل    ل   جتازت  الشعاي 

تقل ََد ر يب متََيم  رن السحََرتي خييفََئ يف اظلفََيظ ا املعََيين كلمََي خََيلف ذايقََ  اظاائََ؛، احََياه  -
 .اظخيفير  أ شعاه كلمي  ي  اىل ذسع  اذايق  اظاائ؛يف ا عت  ازديع ، اتكي  ختتفو 

يَي، ثََأخاج اظلفَيظ  ََأ  اللتهَي الََيت اختص ََت ر رن رزَي متََيم كَين ي ََت دم الل َ  ا ََت دا ي جمي -
زي عية؛ ين     ق ق  يف ا تعميل  اللفظ را اوغ العسيه ، اذ كيتكون هبي، ايو  ي جع؛ ل ت  

 .يف شعاه  وش احل اظلفيظةف و ايالكالم 
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 : الثالثالمبحث 
 ةي  د  ق  ة ن  ي  ض  ي إلى ق  د  ق  يار الن  ع  ل الم  حو  ت  

السرقات معيار حديثهم عن معيار عمود الشعر و ريا يف ثالنقاد القدامى مدادا ك أسال
الذي نظر  ن إىل قضية نقدية امتدت آثارها إىل النقد احلديثان املعيار هذاحىت حتول الشعرية 
 . نظرة موضوعيةإليهما 

النقد العريب القدمي الذي بعض قضايا بني  تواصل جسر سعى إىل مد  يهذا املبحث  و
 النقد احلديث الذي طو ر بعضبني لنظريات النقدية وتطبيقاهتا، و لكثري من ال املنطلق األول مث  

يف ميزان النقد احلديث نظرية عمود أيضا ناقش يو خر، آلوعَدل عن بعضها ا تلك النظريات
ول ناتيكما يف النقد القدمي كمعيار نقدي استمد مقوماته من الشعر القدمي،   ت  فَ ظ  يت و  الشعر ال

أصالة ى تحر الذي احتكم إليه النقد القدمي ليمعيار السرقات الشعرية  بالدراسة والتحليل
اليت  فهم اآلمدي للسرقات الشعريةبني وضح العالقة وي ،عر ومدى ابتكاره وابتداعه يف فنهالشا

َ هبا النقد الغريب احلديثمفهوم نظرية التناص اليت ع  بني و يف النقد العريب القدمي،  ظهرت  .  ِني
من نتائج  قبلهنقاد على حسن استثمار ما حققه اليقوم  تهموازنيف نقد اآلمدي  إن

وهذه النزعة التقليدية اليت  .العرف القائم على تقاليد العرب وحياهتم» رتكز على ي، و نقدية
هذه املراعاة التامة للموروث، وما استنه األقدمون من قيم تركت أثرها العميق يف سادت، و 

حتتكم إىل نقدية اري يقوم على معايري يعمتأسيس نقد إىل  يسعى، فقد كان  1«.عمود الشعر
    .قدميلشعر العريب الخصائص ا تمعتجاعمود الشعر الذي 

الشعراء النظم على منواله، مث  ث  أعجب اآلمدي بالشعر اجلاهلي، فتشبث به وحقد و  
عمود الشعر الذي واستنباط خصائصه الفنية اليت مجعها يف  نظر فيه، وحاول تقعيد أصوله

اليت تفرض  القدوةة منص   يف موازنتهل ائاألو  اءالشعر ، فاعتلى احتكم إليه يف نقده لشعر الطائيني
الل عن ضال أو يوصف بالبدعة ننيقوامن ه و عما سن  حياد أي ، وصار على الشعراء االقتداء هبا

عاشوا األوائل  نأذهب النقاد القدامى هذا املذهب لظنهم و  هو النهج الصحيح الذي خط  
 .مرحلة النقاء اللغوي، وصفاء الطبع، وجودة القرحية
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ربط نظم الشعر يي ذواليف النقد، لكن األساس الذي قامت عليه نظرية عمود الشعر و 
قيمة كل شعر خيالف طريقة األوائل، جعلها تتحول إىل قضية نقدية  ط منحيإىل مثال سابق و 

ن هلا حماولتها احلفاظ على الشعر العريب بني مثم  يف النقد احلديث تباينت فيها آراء الدارسني 
 نبربطه إىل الشعر اجلاهلي الذي حيمل خصائص األصالة، وبني مؤاخذ للنقاد القدامى الذي

 منصفة غرينظرة احملدث ونظروا إىل إبداع الشاعر  الشعر او دجمف أساءوا تطبيق هذه النظرية
 :تولد عنها أمور عد ة منها

 :المنطقية النزعة العقلية -1
إىل عمود الشعر إىل  احتكامهم يفالنقاد القدامى استند بعض الدارسني يف مؤاخذهتم 

ديد؛ ألنه سيكون نفي للفرد، وإلغاء للشعر، وجتميد للمذهب، ورفض لكل فتح ج»  هحجة أن
االحتذاء، وتأكيدا للجوهر العقائدي للطريقة املعروفة، وهذا  تشويشا واختالال، ودعوة إىل

واضح يف عيارات املرزوقي إذ املعىن واللفظ يلتئمان استجابة لنزعة فطرية تتجاوز الفرد؛ لتحقيق 
ر املطبوع إىل تقريب طبع عليها الفرد، فيقصد الشاعتلك النزعة إمنا ي   .التجانس واالستئناس

التشبيه خوفا من الغموض وااللتباس، إذ يبني وجه الشبه بال كلفة، والشاعر املطبوع ال يكد 
 1«.وراء اجملهول، لذلك تتأتى أجزاء النظم عفو خاطره

والصاحة الاذي يتصاف بالشارف » مفهوما عاماا للمعاىن  وادحدقد  ىماالقدد االنقكان و         
وهاو ماا   2«.التمياز والفهم الثاقب، وإصابة الوصف عياره الاذكاء وحسانعياره العقل الصحيح 

يقاادس العقال، فطااالبوا الشااعراء   عقليااة تعتماد علااى املنطاق الااذيتكااون هتم إىل الشاعر جعال نظاار 
فأغلاب الظان أن مساألة عارض  ،( مناوذجيالاواقعي األ )طلاب الصاد  » بالقصد يف الصور، و 

ق حينااا، والعاارف حينااا آخاار كااان هلااا أثاار بااال  يف احلااد ماان املعااىن علااى العقاال، ماان خااالل املنطاا
إىل أفااق غااري أفااق الظاااهر و العاارف التقلياادي، فكااان الشااعر تقلياادا حمضااا لظاااهر  جنااوا اايااال

رفااض النقاااد القاادامى ماان مث  و   3 «.الطبيعة من جهة، وطريقة القدماء من جهة أخرى
حالااات دون املعاااىن بلغاااة فنياااة  ازياااة  وادمقااا نياااة لااادى الشاااعراء العباسااايني الاااذيبعاااض الصاااور الفن

أنااه فهمااوا منااه الااذي كااذب ماان ال ا، وهااذا يعااِن عناادهم نوعااالقااول علااى الواقااع املشاااهدانطبااا  
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كانات الصاورة »شاعوري النفساي؛ ألناه إذا وصارفهم ذلاك عان حتساس الصاد  ال .مبالغة غلو و
وضايحه، فهنااا حتقاق الغاياة نفساها تساهم يف إقناع املتلقي و التأثري فيه عن طريق شرا املعىن  وت

عن طرياق املبالغاة يف املعاىن، والصالة باني املبالغاة والشارا والتوضايح صالة وثيقاة؛ ذلاك أن املبالغاة 
تعاد وساايلة مان وسااائل شارا املعااىن وتوضايحه، عناادما ياراد هبااا  ارد يثياال املعاىن أو تأكيااد بعااض 

 1«.عناصره اهلامة
جعلهم بعيدين عن حقيقة يف الشعر الصد   على مبدأالنقاد القدامى  إحلااإن 

ألن نظرهتم إىل اإلبداع الشعري ناقصة، فلم ينتبهوا لدور الشاعر فيه، ومل يربطوا بينه  »الشعر؛ 
وقد كان ملوقفهم هذا نتائج عديدة، كان هلا األثر البعيد يف مجود الشعر . وبني جتربة الشعر

مانه من التعبري الذايت الصاد ، وعدم العناية حر عر و اوتأخره، منها تقييد حرية الشالعريب 
 2«. باايال، ورفض االستعارة لكواا ضربا من املبالغة القائمة على اايال

ألنه مستغر  يف حتليل الشعر،  » ؛ينعر االشأحد كان اآلمدي يف غىن عن تفضيل  و
بعنايته يف فنون ويف املوازنة بني أكرب شاعرين يف العصر؛ فالشعر غاية النظر، وأجدر شيء 

األدب، ولكنه يف بعض عمله التفت إىل التفرقة بني الشعر والنثر، فأقامها على أن الشعر ال 
   3«.يشرتط فيه الصد  أو طلب املنافع

؛ الفنية موقفه من املبالغةواضح يف تناقض  يف قع اآلمديو  عمود الشعرحتت تأثري و 
الواقع الفِن بني الب الشاعر بتحقيق انطبا  يط إذ ؛فهو من جهة من أنصار الصد  يف املعىن

 سمع، وأوىلدنا من احلقائق كان ألوط بالنفس، وأحلى يف ال»  ن كل ماأل ؛الواقع املشاهدو 
دقا يف شعره  اعلى الشاعر أن يكون صاآلمدي ومن جهة أخرى مل يفرض  4«.باإلستجادة

ها خيرجأن عليه ط رت شا هلكناحملال، و  حىت خيرج فيها إىليف أشياء  ةبالغه املنمكله، بل إنه يقبل 
 .النوادراألمثال و خمرج 

 :كليةالش   ظرة الجزئيةالن   - 2
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ويف  ،الفنية لقصيدة العربية اليت ترمجت يف استقاللية الصورة اىلإكان للنظرة اجلزئية لقد  
قصيدة ال»ىل إ انظرو  للقيم اجلمالية يف الشعر، إذ النقاد القدامىأثر بال  يف مفهوم  وحدة البيت

 من حيث كواا  موعة أجزاء، ال كال موحدا، 
 
بات ال ك  َر فاجلمال عند العرب هو مجال امل

يف هذا  و  1«.بات حني تكون العالقة بينها حسب مقتضيات العقلملفردات، وهو يف املركا
 ه الوحيد تقدمي صورة مفردة مستقلة، وإااءه  كان تأثري دون شك يف نفسية الشاعر الذي  

ألن األلفاظ واجلمل والعبارات يف نظر الناقد جزئيات مستقلة يقاس » ؛ املفرد املعىن يف البيت
حسنها يف ذاهتا، ولكن إذا كان مجال الصورة عند القدماء يقاس بفرديتها، فهنن هذا ال يعِن 

ع ال أام أغفلوا النظر إليها مع جاراهتا؛ وإمنا كانت نظرهتم إىل هذه الصور  تمعة، نظرة مج
توحيد، أي أن هذه النظرة كانت جتمع بني هذه الصور مع احملافظة على فردية كل صورة 

 2«.واستقالليتها
لوحدة العضوية يف ل هحتقيقعدم ب ميالقد عراالشؤاخذة م نطقيمن مث فهننه ليس من امل و

قد االن ةطالبمكما ال ميكن   عىن يف البيت املفرد،امل اليت بناها وهو يفكر يف وحدة تهقصيد
بالنظر إىل القصيدة على أاا كل متكامل يقاس حسنها يف ذاهتا؛ ألن البيت املفرد ال القدمي 

وإمنا  ،ال يصد  على القصيدة كلها أو اجلزء ميثل القصيدة وما يصد  من أحكام على البيت
ها تمس العذر للشاعر والناقد كليهما؛ ألاما خضعا للذو  الذي مي ز عصر أن يلنطقي املمن 

 األمر االنقد احلديث هلذقد تفطن و  ،وحدة البيت والذي كان خيتزل مجال الصورة الفنية يف
 بنيتها يفالفنية صائصها ووقف على أخص خ ،كاملمت ا كل  على أافنظر إىل القصيدة 

  .وظيفتها العامةو 
القواعد  الشعر لتقعيدجليًّا، إذ اهتموا بدراسة القدمي يف النقد اللغويني ظهر أثر  كما

، ومل ا كانت دراستهم تتم على مستوى البيت إطال  بعض األحكاميف ذلك  واواستغل اللغوية
السبب املباشر يف النظرة اجلزئية للقصيدة  حتاملفرد باهتمامهم باملفردات واجلمل، فهناا أض  

 » معتداته يف موازناآلمدي وقد بدا ، بعدهممن الذين جاءوا الشعر نقاد  كر سها اليت العربية
لت يف إطاره مساهات من كان قبله من اللغويني الذين ز  باجلانب اللغوي املعياري الذي تناَ 

ن اآلمدي ومهما إميكن القول  ، ومن مث  العرب أكدوا ضرورة أن جتري األلفاظ على أساليب
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اليت أرسى  حاول التوكيد على استقاللية رأيه يف دراسة الشعر إال أنه ظل أسري النزعة التأثرية
قواعدها اللغويون قبله، لكن الذي ميزه عن غريه من نقاد عصره؛ أنه ناقد مجايل احتكم إىل 

 1«.الذو  يف كثري من أحكامه النقدية
واضح تأثري معا على الشاعر والناقد الذي فرضته نظرية عمود الشعر الفِن كان للذو  و 

يفرض على الشاعر عمود الذو  الذي  تزاملبان الناقد ملزما كا ، إذة النقديةركاحليف توجيه 
يف نقده لشعر هلذا القانون  اآلمدي خضعف، ج يف استعاراته عما سن ه األوائلو ر اا عدم

تناول القواعد القدمية من اعتماد على أصول اللياقة وعلى قانون منتهى اجلودة » والطائيني 
كبريا يكثر اللجوء إليه عندما جيد وعلى ما أشبه هذين من أصول نقدية قدمية وجعلها مقياسا  

الناس خمالفني له يف ذوقه، فهننه قد جتاوز حدود تلك القواعد اليت كانت تقف عند حدود 
  2«.املواصفات الشكلية إىل صميم العملية الشعرية

رفضه تلك وعلل  ،اآلمدي من استعارات أيب يام رفضذا املفهوم يف ضوء ه و
ميكن  لسنن التقليدية املتوارثة عن الشعراء األوائل، وبذلكا عن الطائي خبروجاالستعارات 

 ةالتدخل يف قدر جيربه على ، بل و تعقب االستعارةإن عمود الشعر حير ض الناقد على : القول
 . اليت عرفها يف أشعار األوائل ويلزمه منطية الصورة الفنية هتشخيصيف و  اايالية الشاعر

القطيعة بني ث أن حتدإىل طريقة العرب حتكام اال يفالقدامى مبالغة النقاد كادت  و
 يف نظممنطية طريقة  ماالذي فرض عليه أسري عمود الشعرهما صار كليألن  ؛ املبدع والناقد
إبداع الشاعر  -نزوال عند رغبة عمود الذو   -بذلك صادر الناقد القدمي ، و الشعر ونقده

ولكن هذا ال  » ؛شاعرد حرية الانون قي  قتحول هذا العمود إىل فطريقة األوائل، خالف الذي 
يعِن أن مثة تناقضا بني حرية الفنان والذو  العام، فهنن تعبري الفنان عن ذاته، ال يلغي التزامه 
بالذو  العام، كما أن هذا االلتزام ال يلغي فرديته وخصوصيته كفنان، فالعمل األديب لقاء بني 

التزام الشاعر العمومية فقط يبقي شعره يف إطار  ااصوصية الذاتية والعمومية الذوقية، فهنن
إن التزم ااصوصية فقط خرج ألفضل، مهما كان إبداعه عظيما، و التقليد، ويبقي األصل هو ا
ظل و         3«.إىل التعقيد والغموض أحيانا
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قدمون التشبيه على االستعارة، وذلك بتأثري يالذو  نظرية عمود اااضعني لالنقاد القدامى 
واملقاربة يف التشبيه، مما ينسجم » طالبوا الشعراء باإلصابة يف الوصف فزعة العقلية االتباعية، الن

مع النزعة املنطقية العقلية من جهة، ويرتبط بالتوافق الشكلي من جهة ثانية؛ ألن األشكال 
ه الفنية، إمنا  فالفنان إذا كان ينشئ أبنيت. البالغية التقليدية ييل إىل االتكاء على العقل واملنطق

كان حيكم بناء أجزائها إحكاما عقليا، قائما على التعليل املنطقي املوضوعي، ال على التعليل 
على اآلمدي و كان من نتائج التدخل يف تشخيص الشاعر أن حكم  1«.احلدسي الشعوري

يت تفهم يفضلون الصورة القريبة المن النقاد الذين ؛ ألنه كان التعقيدو  بالغموض أيب يام شعر
غربية إليهم بالنسبة  ت ظاهرتا الغموض والتعقيدظلالذين من أو استنباط، و دون إعمال فكر 

إليها الشاعر املطبوع الذي يقدم صورا فنية قريبة الفهم واضحة عن العقلية البيانية اليت مييل 
  .املعىن

 :ربط الخيال بالوهم -3
سوء فهم  ؛عندهم ل مركز اإلبداع الشعريي مث  للعقل الذالقدامى النقاد نتج عن تقدمي         

أن  همألن عيار املعىن عند ملا أبدعه الشاعر خارج الطريقة القدمية اليت سنها الشعراء األوائل؛ 
 مل عندهث  الذي م اايال ونهملوهو ما جعلهم ي، يعرض على العقل الصحيح و الفهم الثاقب

فهنن ضعف ملكة اايال »  عليهوالصورة الفنية، و فصلوا بني مفهومي اايال و من الوهم،  اضرب
يف  الشعري عند العرب هو أثر من آثار خطابية الروا العربية املشتعلة اليت ال تعرف األناة

الفكر، فضال عن االستغرا  فيه، وهو أيضا أثر من آثار ماديتها احملضة اليت ال تستطيع اإلملام 
ع اايال إىل أبعد شوط وأقصى مدى، ولقد كان بغري الظواهر؛ مما يدعو إىل االسرتسال م

، أثر كبري يف النظر إىل الشاعر على أنه خطيب، وظيفته ( ااطابية واملادية )هلاتني النزعتني 
 2«.محاية ذمار القبيلة والنضال عن أعراضها بلسانه

وسيلة من وسائل  هفعد و  ،نفعيةال مع الشعر وفق النظرة ىماد القداالنقتعامل كما 
 ،لنقدهم ميثل املرجعية الفنية أن منوذج األديب الذي جيباألاجلاهلي  الشعروجعلوا من لدين، ا

عليها  اصطلحواو مجعوا فيها خصائص الشعر القدمي فأقاموا على أساسه نظريتهم النقدية اليت 
قل الع عيارها واالقرب يف املعىن وجعلو  ،اللفظيف  احلالوةو  زالةاجليتطلب  بعمود الشعر الذي
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 عيارها واوجعل اإلصابة يف الوصفو  ،واالستعمال الطبع والروايةو  الثاقبالصحيح والفهم 
ما وافق هذه ف، التقديروحسن  الفطنة عياره واوجعل املقاربة يف التشبيهو  ،الذكاء وحسن التمييز

 .املسرتذل اهلجنيفهو ما خالفها املختار املستقيم، و الشروط فهو 

 : يةتقديم الصياغة الشعر  -4
إىل الشعر يف األقوال اليت جاءت يف املوازنة واليت نظ ر  فلسفيةالاآلمدي نظرة  تر هظ
يتحدث عن الشعر من حيث كونه خلقا ورؤية مل و  ،عللعلى تقوم صناعة ه د  فع، فيها للشعر
ضريا يف تكرار املعاين مادامت »  اهتم بالصيغة ااارجية الشكلية للقصيدة، ومل يرَ و شعرية، 

االعتماد على الصور بالتايل  اغة مبتكرة، مما أدى إىل تكرار الصور نفسها وتشاهبها، والصي
 1«.اجلاهزة والثابتة املكررة اليت حضيت بهنمجاع عام من النقاد والناس

على ما أرساه النقاد قبله من قيم  عر الطائينيشل لكن اآلمدي الذي جرى يف نقد و
قرن ف ،لشعراليت تعد من حسن تأليف ا"  ة الصوريةالعل "يف توكيدهم على نقدية، خالفهم

بالتخييل؛ ذلك أن التخييل ليس إال طريقة خاصة يف صياغة املعاين أو  »الشعر  هحسن تأليف
يف ذاهتا من حيث جالهلا وهوااا، وأصدقها وأكذهبا إمنا  األفكار، وال تتصل بقيمة هذه املادة

يف طريقة الصياغة اليت ختيل للمتلقي أمرا من تكمن يف الشكل الذي تتخذه هذه املعاين، و 
  2«. األمور يقضي به إىل اختاذ وقفة سلوكية بعينها تتجلى يف فعل أو انفعال

فكل ما كان » صحة التأليف يف الشعر أقوى دعائمه  عد  إىل اآلمدي ذهب من مث و 
 3«.أصح تأليفا كان أقوى بتلك الصناعة ممن يضطرب تأليفه

من بني األسباب اليت حجبت دور اايال  بالصياغة الشكليةمدي اآلاهتمام د عوي
، ووقف موقفا مناقضا للخيال من جهة شجع الشاعر على صحة التأليفف يف الشعر،والصورة 

من جهة أخرى عندما عد  استعارات أيب يام غامضة وبعيدة، وأاا حتتاج إىل إعمال فكر، 
؛ ألن الذي يشرتط الوضوا وقرب املأتى مود الشعرقبح ملخالفتها عحكم عليها بالتعقيد والو 

ا يف الظهور كلف الشاعر، وطلبه الصنعة حبًّ تدليل على  ،الصور اليت حتتاج إىل تدبر واستخراج
 .الشعراء األوائل تهخمالفبيانا لفرديته و و 
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 دفعت الناقديف الفكر النقدي العريب، يف الشعر العريب القدمي  النزعة ااطابية ريأثت إن
فالشاعر عند العرب يقوم مقام ااطيب، هلذا » إىل االهتمام بالصياغة الشكلية؛ معا والشاعر 

املستمع أو والناقد يقوم مقام  1«.بتجويد شعره ليحقق التأثري املنشود يف اجلماعة عليه أن يعىن
فنية الإىل االهتمام بالصياغة  ها، فهو مندفع حتت ضغطالفنية القارئ الذي يبحث عن املتعة

إن الذو  العريب كان يعجب : ميكن القول وأالشكل اللذين حتوال إىل مطلب مجاعي، تزيني و 
 ظهر يف النقد العريب القدميمن مث والشكل الفِن الذي يراعي ذو  املستمع و  ،قةابالصورة الرب  

  .أغزل بيت وأمدا بيت
يبحث عن املتعة  لق  مت ألنه صار ؛إىل مساهم يف مجود الشعرحتول الناقد القدمي  و  

بهنتقان الصياغة وعلى ضرورة جتويد الصورة الفنية  ،واللذة ويلح على شرف املعىن وجزالة اللفظ
يثل أهم األسس اجلمالية  واليت وإخراجها يف هيئة مضارعة لتلك اليت جاء هبا الشاعر اجلاهلي

ليت تؤكد على العمق أكثر ا يةأهل التجربة الشعر »  و الفِن ألنه ركز على الشكلو ؛ يف الشعر
؛ ألن األلفاظ احلية والصور الفنية هي اليت تقوم زمر من التفصيالت اليت ال ترتك  اال لإلحياء وال

  2«.مبهمة اإلحياء والرمز، وحيويتها وغموضها وتناقضها يزيد من قوة اإلحياء والرمز
روعة ال اللفظ و مجعلى مقياس اجلودة يف الشعر النقد القدمي قصر على هذا األساس و 

املعاين ومسوها  أماو  ،وجودته يف صحة التأليفالقدمي العريب  النهجهما تفقاو ماألسلوب و 
، فذلك ترف زائد عن الفِن وما ينتجه من صور فنية بديعة عتها واايالو حلكمة اإلنسانية ور وا

مدي ظر اآل؛ لذلك مل ينمن لذة ومتعة ه لهعلى ما حيققاملتلقي الذي يبحث يف الشعر  حاجة
فه اضوغريه من النقاد القدامى يف ما أتى به أبو يام من جديد يف  ال اللغة الشعرية، أو ما أ

نظرة هي هنمنا ف ،ديد يف شعره هذا اجلإىل واوإن نظر  ،يف الصور الفنية ةمن عناصر جديد
 .أيب يام وظاهرة يف إبداعقائمة  ستبقىالصنعة ؛ ألن انتقاص واستهجان

 راثوإي بفكرة تقدمي الصياغة الشعرية،اآلمدي تأثر بني الطائيني  ةناملواز  قد عكست و  
من نتائج ذلك أن وقف من وكان اللفظ واألسلوب،  لروا الشعرية املطبوعة اليت ييل إىل إيثارا
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تكثري الطبقة اليت تتذو  اجلدة يف االستعارة، وتقبل على » حال دون موقفا استعارات أيب يام 
 1«.طبيعة اايال ااال  من إبراز احلياة يف صورة جديدة ما ميكن يف
مل تلق هلا احلفاوة نفسها  هبا النقد العريب القدمي حفلنظرية عمود الشعر اليت لكن  و

نظرة انتقاد ورأوا فيها مصطلحا  دثنيبعض الدارسني احملإليها نظر  يف النقد احلديث، إذ
ى االتكاء على صورة املثال على حسب تصور ما، ألنه يقوم عل»  مضطربا حيتاج إىل مراجعة؛

الذي يعد يف نظرهم  -وما ينحرف عنه من مالحظات جزئية يكون ذلك خمالفا لعمود الشعر
 رد إحصاء واهن ملا وقع فيه الشعراء من أخطاء تتصل بالعرف العام أو العرف  -

 - العمود -صل بتعريفه تيالبتعاد عنها مما ال يشكل نظرية ما، وذلك فيما لاللغوي،كمحاولة 
 2«. هو الصورة املثلى - اإلجياب -بالسالب، وليس باإلجياب لبيان نقيضه 

، وعللوا ذلك الشعريف موضوعية نظرية عمود  يكشكتالإىل دارسون آخرون هب ذ و
بالكتابة يف قصور رجال »  بأن هذه املعايري ختضع لعواطفه الذاتية، فقد كان اآلمدي يشتغل

أن  - يف العصر العباسي -بغداد والبصرة، فهنذا الحظنا أن هذه املهنة ال تصلح  الدولة يف
فيها السهولة والرتف والزخرف، وكانت معانيها  يَ وعي تكون بابا من أبواب الرز ، إال إذا ر  
أن أبا يام مل يكن يهتم بشيء من هذا يف   - كذلك-بسيطة سهلة قريبة التناول، والحظنا 

إذا عرفنا هذا وأدركنا أن هناك تصادما بني املذهبني، وأول شيء خيطر و كل ما أخذ عليه، 
بالذهن أن خياف اآلمدي على مهنته من كل ما يصادم مذهبه يف الكتابة، فدافع عنه، وهو يف 

  3«.دفاعه حيط من شأن شعراء املعاين، ويف مقدمتهم أبو يام
دثني يف أوساط الدارسني احمل قدياإىل عمود الشعر جدال نالنقد القدمي أثار احتكام لقد 

لنقد القدمي الذي أوجدها ومل حيسن ا تؤاخذنظرة عمود الشعر نظرية الذي نظر أكثرهم 
سبال أخرى  يتقوميه لإلبداع الشعر » يف  ملا سلك د الشعر، وأدى ذلك إىل جتميتوظيفها

ق فتحت على ضاعت هباء يف متابعات  انية ال طائل من ورائها، فمن منطلق اللغة الضي
الشعراء جبهة أخرى لتساهم يف تباعد اجلهود اإلبداعية وتفتح  االت أخرى للتالقي احلتمي 
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يف تشابك الكالم واملعاين مبعثا إلثارة احلزازات، ويصبح حق السبق  والتصادم املنتظر؛ ألن
 1«.وأفضلية القدمي على اجلديد حقا مشروعا حىت و لو تفو  الالحق على السابق

 على شدةيؤاخذ  هكان اآلمدي قد احتكم يف موازنته إىل عمود الشعر، فهنن  اإذ و
فهوم مل هديدعدم حتللشعراء ااارجني عنه، و  يهتصدمبالغته يف االحتكام إليه، و  و، عليه هحرص
يف الشعر  -يف نظره  -اليت حتققت الفنية أشار إىل خصائصه الشعر الذي عمود لواضح نظري 
 عرااشأن يزعم أنه أحاط بطريقة العرب أو أن يقول أن حد ميكن أل الأن  هفاتو ، القدمي

يف حقيقة األمر مهما يقال يف مسلم ودعبل وأيب يام »  عمود الشعر حرف عننأن ي استطاع
واملتنيب وغريهم من أصحاب التكلف والتصنع والبديع، فهؤالء وأمثاهلم قد هوا أن جيددوا 

هم احتفظوا دائما بفصاحة الكلمة، وجزالتها وبرونق بالفعل يف كثري من األشياء، ولكن
  2«.األسلوب ورصانته

صحة إال ال تكون الشعر أن جودة يف نقده لشعر الطائيني على فكرة اآلمدي  ركز
تأسيس » عمود الشعر إىل نظرية سعى من خالل ف ،نظمالظ ومجال الفاألة بو ذتأليف وعال

كان هلما األثر الواضح على عباسيني  شاعرين وازنته بني مب 3«.مفهوم نظري وتطبيقي له
ها ظمعم، فهناا يف النقدية هأحكامظهر بعض التسرع يف الساحتني الشعرية والنقدية، حىت وإن 

لة ذات قيمة كربى ال تقل أهية عن التجربة اإلبداعية الشعرية اجلديدة يمثلت رؤية نقدية أص
 .للشاعر احملدث

للخوف الذي أصاب  كرد فعلنقد العريب القدمي  اليف  نظرية عمود الشعرر و ظهإن  
ورأى أن النتاج الشعري اجلديد الذي ظهر يف العصر العباسي  ه،الناقد القدمي الذي توارث نقد
إذ طرا مفاهيم جديدة اختلفت عن تلك اليت ورثها الناقد  ؛القدمي يكاد يفلت من قبضة النقد

، أ يف بيئة خمتلفة عن البيئة العباسية يف كل شيءنشكنف شعر القدمي الذي رَّب  ذوقه الفِن يف  
اليت اشتملت على خصائص فنية مستنبطة من الشعر عمود الشعر وضع نظرية فسارع إىل 

ماية ذمار حل مل من خماض القبيلة، ونشأ وترعرع بني أحضاااااجلاهلي الذي جاء إىل الع
فسر قد ت و   .ر اجلديداتعرضت هلجوم بعض أنص لعربية اليتالقصيدة ا
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اصطدام بقايا احلضارة الفارسية الذي ظهر نتيجة هذه النظرية بأاا ترمجة للصراع الفِن 
واحلضارة العربية على املستوى الفِن، وال خيفى أن بعض الدعوات التجديدية كانت حتمل بني 

سوى  الظرفيف ظل هذا الناقد القدمي ال يؤاخذ و  ريب،عالطياهتا أفكارا هتدميية للموروث الثقايف 
ث الثقايف العريب مل يكن هلم أي هتديد للمورو  مصادرة إبداع الشعراء الذين ةاولإىل حم ئهيف جلو 

    .حسبالفِن بطاقتهم اإلبداعية الفنية ف  إبداعهموكانوا يندفعون يف
دارت عليهاااا حركاااة  حتاااول إىل قضاااية نقدياااةو ي شاااغل النقاااد العاااريب ذأماااا املعياااار الثااااين الااا

مااان القااارن الثالاااث )، فهاااو معياااار السااارقات الاااذي ظااال طيلاااة قااارنني مااان الااازمن ويالالنقاااد زمناااا طااا
سألة السرقات جيدها ملتتبع ولكن امل. أحد أهم قضايا النقد القدمي(  اهلجري حىت القرن ااامس

قدميااااة يف تاااااريل األدب العااااريب ويف الشااااعر منااااه بوجااااه خاااااص، وجاااادت بااااني شااااعراء  يااااةطبيع» 
باان  فااةبااني اماارئ القاايس وطر  هاااحظااوا مظاهر الوالشااعراء مجيعااا ملااا نقاااد اجلاهليااة، وفطاان إليهااا ال

، وكاان حساان بان ىأيب سالمبن العبد وبني األعشى والنابغة الذبياين وبني أوس بن حجر وزهر 
 :و يقول 1«.ثابت يعتز بكالمه وينفي عن معاينة األخذ واإلغارة

 2 ريع  م شي ه  ر  شع   ق  افي وَ ال يا   ل  بَ   وا   ق  طَ ا نَ مَ  اءَ رَ عَ الش   ر   أس   الَ 
أفق أن ذ كان يرى إباملفهوم السليب مرتبطا يف تفكري الناقد القدمي السرقة كان مفهوم  و
 ،عر أن يأخاذ مان اآلخارين ماا أبادعوهالكل مبدع؛ فال جيوز للشويتسع رحب الشعري اإلبداع  
الصاور اايالياة »دث يف بصماته اااصة يف إبداعه؛ ألن السرقة إمنا حت أن يبتكر ويظهر بل عليه

، وهااذه بطبيعتهااا معاارض للتجديااد والرباعااة تبعااا لدرجااة ةيااانوالكالظاااهرة يف التشاابيه واالسااتعارة 
 العلااوم والفلساافات، فيباااا للااذكي ميلتجديااد املظاااهر واملسااتحدثات، وتقااو و العواطااف وأشااكاهلا، 

دا فائزا بالرباعة يف هذا اجملاال شاء له فكره وخياله، وميكن لغريه أن يستغله  د أن يبتكر فيها ما
 3«.الذي ال حتصر أنواعه

بااني مااا يقولااه الشاااعر الراويااة الااذي حياااكي شاااعره الااذي  النقاااد القاادامىفاار   بااذلك و 
الايت يعماد فيهاا الشاعراء إىل  وباني السارقة الشاعرية، فيانظم شاعرا يضاارع شاعره، يتتلماذ علاى يدياه

ريه ماان غااالشاااعر إىل االسااتفادة ماان جتااارب  ندعو ياا كااانوام ماان جهااة  ، فااهناساارقة معاااين غااريهم
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شاديدة علاى ماا يساتعريه مان حماسابة كاانوا حياسابونه » ، غري أاام املشهود هلم بالفحولة الشعراء
غااريه، وعلااى ماااال يكتفااي فيااه علااى قرحيتااه وقااد أطبااق املتقاادمون واملتااأخرون علااى تااداول املعاااين 

فظاااه كلاااه، أو أخاااذه فأفساااده وقصااار فياااه عمااان بيااانهم، فلااايس علاااى أحاااد عياااب إال إذا أخاااذه بل
 1«.تقدمه

يسااتغلون موضااوع الساارقات ويرتصاادون أبسااط تشااابه بااني معاااين  القاادامىكااان النقاااد   و
مان زاوياة موضاوع السارقات  ىلإالشعراء للنيل منهم واالنتقاص من قيمتهم، ولكن اآلمدي نظار 

يساعى إىل  حد  ذاهتا بقدر ماا كاان السرقة يفخمتلفة عن تلك اليت نظر منها سابقوه، فلم يرتصد 
أن ميياز يف ثثاه عان أصاالة املبادع باني » إذ رأى أناه ينبغاي علاى الناقاد  إرساء مفهوم جديد هلاا،

د هباااا أصاااحاهبا ا وباااني املعااااين اااصاااة الااايت تفااار  ملاااك مشااااع للنااااس ط اارًّ  هااايشااارتكة الااايت املعاااين امل
فاآلمادي هناا ال ينظار إىل العمال  ؛قار سا د  ، ع  وعرفت هلم دون غريهم، واليت إذا أخذها السار 

األديب علااى أنااه جتربااة تنصااهر فيهااا العناصاار مثلمااا تنصااهر قطعااة السااكر يف كااوب املاااء فتفقاادها 
مالحمهاا اااصااة الايت كاناات هلااا قبال دخوهلااا يف التجربااة، بال ينظاار إلياه علااى أنااه إطاار تلتقااي فيااه 

 ع شاايئا ماان صاافاهتا الذاتيااة با راطهااا يف الكاال  تضااي  العناصاار األوليااة يف عالقااات جتاااور دون أن 
عناده إفرادهاا عناد  لَ الذي تتصاادم فياه ماع غريهاا لتعطاي العمال الفاِن صاورته املتميازة لاذلك ساه  

 هاا إىل أصاوهلا، ويف ظال الفهام لعالقاات العناصار داخال العمال األديبالسيا  الذي تارد فياه ورد  
 2«.ا عن الصور الكلية للعمل الفِنر  ا مبتو زئي  ا ج  م   فه  ال ميكن لآلمدي أن يفهم اإلبداع إال

باملفااهيم  الناقاداملنطقي أن يتأثر ألنه من  اآلمدي؛طبيعية يف نقد نظرة النقدية هذه ال و
م الفاان علااى أساااس نظاارة جزئيااة تعتمااد علااى وحاادة البياات، قااي  الشااائعة يف عصااره الاايت ت   النقديااة

 أنااه  ااح يف هعصاار نقاااد فيااه اآلماادي خااالف الااذي وتاارفض أخااذ الشااعراء ماان بعضااهم، ولكاان 
شروط املنهج العلمي يف موضوع السرقات الشاعرية، فقاد تنباه لكثارة التشاابه والتاأثر بعض حتقيق 

يف أشاااعار ية ظاملتشااامااان املعااااين ه اء يف شاااعر والسااارقة يف شاااعر أيب ياااام وأدرك العالقاااة باااني ماااا جااا
يف  ت  بَ ترس ااملعااين ؛ وهاو أن بعاض القدماء الذين سبقوه لتلك املعاين، وعلل ذلك تعليال منطقياا

، مث انعكساات يف ماان أشااعار األوائاال وصاانفة الطااائي بفعاال مااا حفااظ وروى ورت ااب ومجااع ذاكاار 
 .إبداعه الشعري دون قصد منه
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سارقات الشاعرية قبال المعظام ماا قيال يف أن يستقصاى السارقة  يف باابومل يفت اآلمدي 
اف ،الطائيني ةيف دراس وضاا ه كثاريا مان رجع إىل مصاادر السارقات وإىل مان ألفاوا فيهاا؛ بال ووج 

، وبااني مااا ال اه مساروقفيااففار  بااني ماا ميكاان أن يقاال  ،عنايتاه لتلااك السارقات الاايت خرجهاا غااريه
وأكثاروا فياه  طبيقاتاهتؤوا أسااو عياار السارقة مل العناانقاد أطلقاوا د قبلاه النقاوكان رقة، من الس   د  عَ يا  

الشاااااعر  ؤاخااااذكاإلغااااارة، واالغتصاااااب، واالسااااتيالء وغريهااااا، وهااااي مصااااطلحات تاملصاااطلحات  
توقعاه يف إحاراج شاديد، حيو لاه باذلك و شاعر غاريه ماع أي ناوع مان التشاابه يف شاعره ظهار يالذي 
 .لئيم سار إىل هم يف نظر 

أناه كاان موضاوع السارقات عان غاريه مان نقااد عصاره يف أيضاا اختالف اآلمدي جتلى  و
ال جيعلاون كاانوا أن النقااد والعلمااء بالشاعر   أقر  ، و ا يف خترجيه لكثري من سرقات الطائينيموضوعي

 1«.ألنااه باااب مااا يعاارى منااه أحااد ماان الشااعراء إال القلياال» الساارقات ماان كبااري عيااوب الشاااعر؛ 
قااة نقديااة أشااار إليهااا النقااد احلااديث وهااي أن بعااض التشااابه بااني أشااعار حقي لك تفطاان إىلذبااو 

 . الشاعر عفوا من غري قصد ةاملشاهب اينحضر املعتالشعراء حيدث دون إرادة منهم ف
، وراا يكشااف وسااائلها، وعااد  ثثااا واسااعا موضااوع الساارقاتيف النقااد القاادمي ث ثاالقااد 

َ ذلاااك دلااايال علاااى ضااايق  اااال اإلباااداع لااادى الشاااعراء   غااااريهم الاااذين يضاااطرون إىل أخاااذ معاااايني
لتحويااال املسااارو  إىل  »، بااال ويتخاااذون وساااائل متنوعاااة اويباااذلون اجلهاااود الضاااخمة يف إخفائهااا

فيااه مبتاادعا، وهااي الزيااادة  لااى الساارقة، ورفعااه إىل مسااتوى يباادومبتاادع أو بعبااارة أخاارى التغطيااة ع
ن أبل ، وعرض املعىن يف لفظ مليح على املعىن األصلي وتأكيده، وكلما ازداد الكالم  تأكيدا كا

 2«.أو ما يعرف مبالحة اللفظ واجلزالة والصحة
إن حسن التأليف وبراعاة »  :إليها بقوله تهشار بهنإىل هذه احلقيقة  اآلمدي ةفطنتظهر و 

اللفظ يزيد املعىن املكشوف هباء وحسنا ورونقا حىت كأنه قد أحدث فيه غرابة مل تكن وزيادة مل 
نظاار إىل العماال ي ظاالو  ،عماان ساابقوه يف خترجيااه للساارقات الشااعرية ياازيالنظاارة  ذاهبااو  3«.تعهااد
وكأنه ثوب مؤلف مان خار  شاىت فهاو ميياز العناصار الايت يشارتك فيهاا النااس كافاة مماا ال » الفِن 

ااوض فيه سارقة  عد  ا ي  ميكن أن يتهم فيه املبدع بالسرقة وبني تلك اليت اشتهر هبا شاعر بعينه مم  
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دافاع مان مث  و  1«.وبني ما أضافه املبدع حمور الدراسة من جديد باالعتماد على قرحيته مذمومة
هااا لااه أبااوعلي حممااد بان العااالء السجسااتاين الااذي ادعااى جَ بعااض ساارقاته الايت خر  يف عان أيب يااام 

أن ليس أليب يام من املعاين ما انفرد به واخرتعه إال ثالث معان، وكان اآلمدي قد رد  علاى أيب 
كثاريا مان أيضاا  اآلمادي  رد  و . أليب يام معاين فريادة وبادائع مشاهورة علي هذا اإلدعاء، وذكر أن  

إمنااا هااي يف البااديع » الشااعرية  أن الساارقة جهااا أبااو الضااياء بشاار باان حيااي، وبااني  الساارقات الاايت خر  
، ميف عاااداهتاملخاارتع الااذي خيااتص بااه الشاااعر، ال يف املعاااين املشاارتكة بااني الناااس الاايت هااي جاريااة 

إنااه أخااذه ماان : ة فيااه عاان الااذي يااورده أن يقااالا ترتفااع الظن ااواملسااتعملة يف أمثاااهلم وحماااوراهتم مم اا
 2«.غريه

باملساارو  الااذي يشااهد فيااه  ومل يقنااعالساارقات  باااب يفكااان أبااو الضااياء قااد اسااتكثر  و
يعااد  مااا  ني  وخلااط بااالتأماال الصااحيح بصااحته حااىت تعاادى ذلااك إىل التكثااري يف ختااريج الساارقات، 

وال بني املعنيني تناسب وال تقارب، وأتى بضرب آخار  » من السر  ليس ما ال وبني  ر  ن الس  م
اد عااى فيااه الساار  واملعاااين خمتلفاااة؛ ولاايس فيااه إال اتفااا  ألفاااظ لااايس مثلهااا ممااا حيتاااج واحاااد أن 

 3«.ر؛ إذ األلفاظ مباحة غري حمظورةيأخذه من آخ
بعااض مااا  يف تبنيااهكتابااه الضااياء   وأبااهبااا افتااتح مااة الاايت باملقداآلماادي جتلااى إعجاااب  و 

يف هااذا  إنااه ينبغااي ملاان نظاار» : هلااو قبوذكرهااا يف املوازنااة، جاااء فيهااا دون أن يفصااح عاان ذلااك، 
هاذا ماأخوذ مان هاذا، حاىت يتأمال املعاىن دون اللفاظ ، ويعمال : الكتاب أن ال يَاع َجال باأن يقاول

شاااااعر ماااااا نقااااال معنااااااه دون لفظاااااه، وأب عاااااد آخاااااذه يف وإمناااااا املسااااارو  يف ال. الفكااااار فيماااااا خ فيااااايَ 
القااايس وطرفاااة حاااني مل خيتلفاااا إال يف  امااارئومااان النااااس مااان يبعاااد ذهناااه إال عااان مثااال ...أخاااذه

ففااي الناااس طبقااة أخاارى حيتاااجون إىل ...وجتلااد:"، وقااال اآلخاار"وجتماال:"القافيااة، فقااال أحاادها
4«.لااة اللفااظ الظاااهر، وهاام قلياالمبنز  وطبقااة يكااون الغااامض عناادهم. دلياال ماان اللفااظ مااع املعااىن

، منهاا ماا ناقش فيهاا السارقة عناد الطاائيني كثريةتطبيقية  ورد اآلمدي يف موازنته أمثلة أ و 
 :هقول  رى األمثال، و ادعى أن البحرتي أخذ ةاجلاري ةاملستعمل ينامن املع" أبو الضياء"ذكره
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  م  ل  حَي   يت  بي ويَ  
َ
  ونَ ك   يَ ىت  حَ     لى الع   وَ  كارمي بامل

َ
 1 هي نامَ مَ  ل  ج   د  ج  امل

 :من قول أيب يام
 2 امليي ان  ثَ طعَ  اا أو   مسََ غري  لي          كن  يَ  م  لَ ؛ فاَ ه  ن  مي  مي و  ى النا  رَ َ    ود  ى اجل  رَ جَ 

الذي مل يكان لاه ليعماد  الضياء يف ادعائه السرقة على البحرتي  اآلمدي خطأ أيببني   و   
هذا املعاِن موجاود يف عاادات النااس، ومعاروف يف »  وألن مثل ه شاعر مطبوع، ؛ ألنإىل السرقة

فاالن ال : معاين كالمهم، وجار كاملثل على ألسنتهم، بأن يقولوا ملن أحب شيئا أو اساتكثر مناه
اتفاا ، فاهنن كاان واحاد : سار ، إمناا يقاال لاه: وال يقال ملا كانت هاذه سابيله...حيلم إال بالطعام

ر و احتااذاه، فهنمنااا ذكاار معااىن قااد عرفااه واسااتعمله، ال أنااه أخااذه مسااع هااذا املعااىن أو مثلااه ماان آخاا
وبااذلك نفااى اآلماادي الساارقة يامااا عاان شااعراء الطبااع، وهااو يف هااذا خاضااع ملااا  3.» أخااذ ساار 

 . يليه عليه نظرية عمود الشعر
 :على من رأى اتفا  املعىن بني قول أيب ياميف موازنته اآلمدي  كما رد  

َ مَ       بهي  تَ ك  تَر  ام  اكأي    مَ و  ياَ  ب  ر  وَ           َ مَ وَ  اةي القنَ  ت   4 افَ صي قَ نا  ن م  ر  القَ  ت 
 :وقول البحرتي        

َ ا       باَ القنَ  بهي  ال  ختَ  كَ ن  ضَ  ضي ري ع   مَ يفي           َ ناَ ثاَ ا انا  وع إذَ ل  الض   ني   5 اوعَ ل  ض   ني 
ااأ و لاايس » : بقولااه  الطااائينيرأوا اتفاقااا بااني معااىن قاااد الااذيننال أطااخيف رد ه اآلماادي د ك 

قاااع؛ فاااذكر ذلاااك أن فا حاااال الطعااان بالقناااا كياااف يصاااباااني املعنياااني اتفاااا  إال يف أن الشااااعرين و 
 َ إذا وقعااات  -مااااا واعوجاجهاااا القيااار ن ومااات القنااااة، وشاااب ه هاااذا انطاااواء الر  ممدوحاااه يقصاااف َمااات 

وهااو املعااىن الااذي  ريفااة العجيبااة،ظوهااذا ماان التشاابيهات ال. ضاالوعهم باعوجاااج – بضاالوع القااوم
ا أنشاااااد البحااااارتي حمماااااد بااااان يوساااااف القصااااايدة، وذلاااااك أول اساااااتغربه واستحسااااانه أباااااو ياااااام مل ااااا

 6 .»اجتماعهما وتعارفهما على ما يرويه الشاميون
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على فهمه املخاالف  تدل يف باب السرقات بأحكام نقدية كثريةموازنة اآلمدي و تزخر 
قبل أن  اهويتحر  يف املعىن فهو يدقق يار السرقة؛ملع فهمهوحسن  ،يف موضوع السرقة لنقاد عصره

  .ةالسرق علىحيكم 
ماااا  ردكاااان يااا أن اآلمااادي جااااءت مبثوثاااة يف املوازناااة إىلالنقدياااة الااايت األحكاااام  تشاااريو 

وهاذان املعنياان » : قولاهك،  ااا مساروقةإفيهاا  واالطاائيني وقاالخر جه غريه من النقاد لبعض معااين 
وقولاااه    1«.لالاااف، وهاااا شاااائعان يف الكاااالم، وجارياااان يف األمثاااجنساااهما واحاااد، ولفظهماااا خمت

إن : يصااااح أن يقااااال -وإن كااااان جاااانس املعنيااااني واحااااد  -فلاااايس » : كااااذلك يف موضااااع أخاااار
أحااادها أخاااذ مااان اآلخااار؛ ألن هاااذا قاااد صاااار جارياااا يف العاااادات، وكثااار علاااى األلسااان، والتهماااة 

خمتلفااان؛ واملعااىن واحااد  انفالغرضاا» : أيضاااقولااه  و  2«.ترتفااع عاان أن يأخااذ واحااد ماان اآلخاار
 - مثال هاذاو . إمناا زياد كاالم، وإمناا عمارو قاول باال فعال: شائع جار يف عاادات النااس أن يقولاوا

   3«.أنه مسرو : ال يقال -مع كثرته على األلسن
أي تناااوال  -واحااد  ماان جاانسن ااملعنيااأن الساارقة ال تكااون إال إذا كااان اآلماادي رأى  و

؛ ألن يني يف األمثااال والعااادات وشااائعانجااار نااا و كمل يلفظهمااا خمتلفااا و  وكااان -املوضااوع نفسااه 
 .ه هباذه املعااين دون غاريهاملعاين الشائعة بني الناس قدر مشارتك وال جياوز ألحاد أن ياد عي أحقي تا

رف لشاعر بعيناه ايف املعىن املبدع املخرتع الذي ع   ال تكون إال» السرقة أن ىل إاآلمدي نب ه مث  و
وضاع حاد للتجااوزات الايت ساعى إىل  وباذلك  4«.يت شاعر آخر فيسر  منه اجلدياد الباديعمث يأ

والذي جانب فيه كثريون وجه احلق وتورطوا يف أخطااء يأباهاا النقاد  »السرقة وقعت يف موضوع 
النزيه املنصف؛ فأدرك بفطنته وذوقه السليم أن الشاعر إذا أراد أن يسر  ال يعمد إىل الشائع أو 

 5«.ول من املعاين، وإمنا يعمد إىل اجلديد املخرتع الذي يقع عليه الشاعراملتدا
ااا و كاناات ااصااومة متأججااة حااول الطااائيني فقااد فطاان الشااعراء والنقاااد إىل الساارقة،   َلم 

بعواااا تيت» أخااذواوأحاطوهااا بعنايااة بالغااة، وحرصااوا علااى اسااتخراجها خاصااة يف عهااد أيب يااام، و 
كاان طبيعياا أن خياوض و لذي أوحي به، وجيعلون هلا رسوما وأصوال، االبيت ويصلون بني البيت و 
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ماؤثرات عصاره، واعتماد علاى الاذو  قبال احلكام، وهاو بعاض ص مان يل  الذي  1«.فيها اآلمدي
كااال شااايء إىل أصاااله، والاااذي يلاااتمس الااادليل ويتجناااب   يف هاااذا َويفي  للمااانهج العلماااي الاااذي يااارد  
املشارتك باني النااس، الاذي جياري علاى ألسانتهم،  » ملعاىن التعميم، فذكر أن السارقة ال تكاون يف ا

كتشاابيه احلسااان بالشااامس و البااادر، واجلاااواد بالغياااث و البحاار؛ ألن هاااذه املعااااين مماااا تفطااان إلياااه 
الانفس بفطرهتااا دون أن حتتاااج إىل إهلاام أو وحااي ماان شااعر آخاار، كااذلك ال جياوز إدعاااء الساارقة 

ة إال يف املعاااين، إذ األلفاااظ مباحااة غااري حمظااورة، ال تكااون الساارق[  كمااا ]عنااد اخااتالف املعنيااني
 2«.واللفظ يؤخذ وال يعد أخذه سرقة

 : ناصالت  عالقتها بعرية و رقات الش  الس  
يف  ى كثاااري مااان الدارساااني الاااذين اهتماااوا بالنقاااد العاااريب القااادمي أن اآلمااادي قاااد انتهاااىأر 

يف موضاااوع  3« ب الياااومإىل حقاااائق يلتقاااي بعضاااها ماااع ماااا ياااراه نقااااد الغااار  »موضاااوع السااارقات 
ه أناااهاااذا يعاااِن و  ،النقااااد القااادامى ىدلااافاااا كاااان مألو بطريقاااة خمتلفاااة عماااا  ه تناولااا السااارقات الاااذي

ليشاااري إىل ماااا ظهااار يف العصااار احلاااديث عناااد الغاااربيني حتااات مصاااطلح  األديبستشااارف املساااتقبل 
حياااث جوهرياااة يف الثقافاااة العربياااة مساااة ظااااهرة تاااداخل النصاااوص هاااي » ؛ ألناااه أدرك أن التنااااص

يف ذاكاااااارة اإلنسااااااان العااااااريب ممتزجااااااة ومتداخلااااااة يف تشااااااابك عجيااااااب  تتشااااااكل العااااااوامل الثقافيااااااة
 4«.مذهلو 

لكااان اآلمااادي لااايس الناقاااد العاااريب الوحياااد الاااذي أشاااار إىل وجاااود تاااداخل النصاااوص  و
كثاااري مااان املؤلفاااات النقدياااة القدمياااة إىل فكااارة التنااااص، ولكااان إذ أشاااارت   ؛فيماااا بينهاااا الشاااعرية

تقتضاااي ذات التقالياااد الشاااعرية، والوقاااوف » الااايت  باملقدماااة الطللياااةددة ابتاااداء مبصاااطلحات متعااا
متشاااابك ذكااار الااادمن فهاااذا إمناااا يفاااتح أفقاااا واساااعا لااادخول القصاااائد يف فضااااء نصاااي و والبكااااء 

صاااوال إىل االقتبااااس والتلمااايح والتضااامني والنقاااائض، وو  5«للتفاعااال النصاااي  ةووجاااود ترباااه خصاااب
وتقرتب هبا مان  وصفاهتا اليت تبعدها عن احملاكاةيعد عملية فنية هلا موانتهاء إىل االحتذاء الذي 

 . أو اإلغارة األخذ
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ت يف موضاوع السارقات حاول خاضاملؤلفات يف نقدنا القدمي اليت من  ريحامت كثكما 
، وساااارقات يللقطربلااااكساااارقات أيب يااااام » : فكاااارة التناااااص دون أن ياااادرك الناقااااد العااااريب ذلااااك

وساااااطة بااااني املتناااايب وخصوصااااه للجرجاااااين، واإلبانااااة عاااان ساااارقات املتناااايب البحاااارتي للنصااااييب، وال
وهاااذا ال يعاااد أمااارا غريباااا؛ ألن التنااااص أمااار ال باااد مناااه وذلاااك؛ ألن العمااال األديب ...للحميااادي

يدخل يف شجرة نسب عريقة وممتدة ياما مثل الكائن البشاري، إناه إنتااج نتااج أديب لغاوي لكال 
 1«.رة خصبه تؤول إىل نصوص تنتج عنهما سبقه من موروث أديب، وهو بذ

شااعر أيب  تعليلااه كثاارة التشااابه يفيف موضااوع الساارقات  اآلمااديأكاارب دلياال علااى فطنااة  و
دي مااان كثااارة حفظاااه وتدويناااه ومجعاااه  مباااا ترساااب يف ذهااان اآلماااميالقاااد ياااام ماااع غاااريه مااان الشاااعر

الااذي خااص بااه شاااعر ذلااك أن الساارقة ال تكااون إال يف املعااىن املباادع شااعار الشااعراء األوائاال، أل
معاصارة عناد بعاض نقااد احلداثاة » ذكارت دراساات بعينه، وهو ماا تفطان لاه النقاد احلاديث، إذ 

اإليقااع واللفاظ واملعااين أحياناا عيباا يؤخاذ علاى الشااعر، بال  يف الغربيني، أام ال يارون االشارتاك
ر قاد ثقاف أي حوار النصوص يف الفان الشاعري؛ ألن الشااع" التناص" يرون أن ذلك ضرب من

فاعتماده عليهاا أمار جاائز مطاروا، ومعارتف باه، فكال  .الشعر ثفظ كثري من النصوص السابقة
شاعر قد درب ملكته على حماذاة غريه ممن أعجب هبم، وقد يكون لكل شاعر أستاذ يقلاده يف 

بشخصاايته الشااعرية، ومااع هااذا  ل  قعااوده اعتمااد علااى نفسااه، واساات بااادئ األماار، مث إذا مااا اشااتد
 2«.ال ينفصل ياما عمن استوحاهم واختزام يف حمفوظه فهو

تقاااطع مااع ال إىلالشاااعر  فرضاات علااى القدميااة يف بيئااة تعااج  بالشااعرالقصاايدة  إن ظهااور
ساااد حلظاااة فردياااة خاصاااة؛ وهاااي أوج  جيعماااال فنياااا » القصااايدة  باعتباااار أعماااال أخااارى ساااابقة لاااه

بتياااار اللحظاااات الفردياااة املرتاكماااة توترهاااا وغناهاااا وهاااذه اللحظاااة تتصااال علاااى الااارغم مااان تفردهاااا 
نااص  ؛ فكاال  "فاالنص اباان الاانص" األخارى، وهااذا مااا يسااميه عباد اي الغااذامي بتناااص النصااوص،

لشااعر يتاأثر برتاثاه وثقافتاه أو بآخر أصداء نصاوص أخارى، وال شاك أن ا هو إناء حيوي بشكل
 3«.عليها شعره ويبِن
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الااايت ظهااارت يف  عالقاااة السااارقات لقاااد تباينااات مواقاااف النقااااد يف العصااار احلاااديث حاااول
ا شااكل قضااية نقديااة دار حااول ، مم ااالااذي ظهاار يف النقااد الغااريب احلااديث بالتناااصنقاادنا القاادمي 

جساورا باني السارقات و باني التنااص،  د  ال كبري أفارز آراء كثارية، بعضاها حااول أن مَي اجَ حمورها سي 
ديااة احلديثااة، باادعوى أنااه ال سااقاط فكاارة الساارقات ماان الدراسااات النقإحاااول اآلخاار  ها بعضااو 

 .بالتناصالشعرية أو األدبية عموما عالقة للسرقات 
لظهاااور املتاااأخر ملصاااطلح التنااااص يف النقاااد العاااريب، وتعااادد مفاهيماااه واختالفهاااا اكاااان  و

أحيانا السبب املباشر يف االضطراب يف فهم هذا املصطلح، وبالتايل االضطراب يف بياان عالقتاه 
، وهااااذا التعااااادد يف تعريااااف مصااااطلح التناااااص مل يظهاااار يف األدب العاااااريب بالنقااااد العااااريب القاااادمي

بااال لقاااي هاااذا املصاااطلح عاااددا مااان االختالفاااات املنهجياااة وكثااارة التعااااريف مناااذ حلظاااة  ،فحساااب
بتادع االايت كانات أول مان  - ( J.kristeva ) انطالقه مع رؤية الناقادة البلغارياة جولياكريستسافا

وذلاك لكثاارة املهتمااني هبااذا  - 4948 و 4944ة بااني ساانيت مصاطلح التناااص يف دراسااتها  النقديا
 . املصطلح
االجيااايب إذ يتوضااع يف جانااب  هقاارأ يف جانباايف التعاااريف ميكاان أن ي   لكاان هااذا التعاادد و

قاارئ يف اجلانااب السااليب، فااهنن  إذاالااذي صاااحب هااذا املصااطلح، ولكنااه ماان الثااراء غااري النهااائي 
ال  ، فهاوفهماه »رياف مصاطلح التنااص يعاود إىل ساوء ن هذا  التعدد يف تعإ: بعض اآلراء تقول

حيياال إىل إسااناد مرجعيااة الكتاااب إىل  الكتااب األخاارى، ولكنااه يشااري إىل تااداخل االخرتاقااات يف 
 1«. املمارسات الداللية

 وهجاا شاديدا يهم يف هذا املبحث هو بيان عالقة السرقات الشاعرية الايت توهجات و ما
النقاااد الغاااريب احلاااديث مااان خاااالل عااارض آراء يف الاااذي ظهااار يف النقاااد القااادمي مبصاااطلح التنااااص 

بعاض النقااد الاذين انقساموا يف هاذا الشاأن باني نااف  للعالقاة ومؤكاد  هلاا، وتقرياب رؤياة اآلمادي 
 يف موضوع السرقات من رؤية النقد الغريب يف ظااهرة التنااص، وربطهاا بأمثلاة تطبيقياة مان املوازناة

 .  بني الطائيني
 يف مالماااح التنااااص يف نقااادنا القااادمي سنقااادي احلاااديث أن ياااتلمس الاساااتطاع الااادر لقاااد  
ماا كاان األقادمون » إىل تباِن نظارة جديادة تصاحح النقاد  ودعأن ي، و السرقات الشعرية موضوع
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ضارورة إعاادة أن حياثهم علاى و   1«.احلاافر بلغاة بعضاهم ىقاع احلاافر علاأو و  يسمونه بالسارقات،
اااا تشااكل شاابه نظريااة حتتاااج إىل إعااادة بناااء ماان جديااد، الساارقات األدبيااة؛ ألموضااوع النظاار يف 

ني يف إشااارهتم إىل كااون التناااص تبااادل التااأثر والعالقااات بااذلااك بااأدوات تقنيااة جدياادة،  هتاااوقراء
 .نص أديب ما، ونصوص أدبية أخرى

الدارساااني دفاااع إن سااابق النقاااد العاااريب القااادمي إىل اكتشااااف فكااارة التنااااص معرفاااة معمقاااة 
الاااذي كاااان  لسااارقاتاملفهاااوم القااادمي لد علااى أنقااااض ياااجدمفهاااوم ياااد فكااارة بنااااء إىل توكاحملاادثني 

جيااادها الباحاااث مكااارورة يف يصاااب اهتماماااه علاااى الشااااعر و يهمااال الااانص األديب وهاااذه القضاااية 
لث الاذي دعاا إىل ضارورة التميياز ااإلشارة إىل الفريق الث وهو يدعو إىل .املؤلفات النقدية القدمية
بينهاااا وباااني احلقاااول فيماااا تاااداخل تواحلديثاااة خاصاااة يف املصاااطلحات الااايت باااني املفااااهيم القدمياااة 
ياتم بالدراساة العلمياة الايت تقتضاي أن ميياز كال مفهاوم عان غاريه وحيصار هاذا  النقدية األخارى، و
تنااول ت، و ىلة تتناول كل مفهوم على حادصهذا العمل يقتضي دراسة مفو ،  اله لتجنب االط

لغويااة معقاادة  ةأن التناااص ظاااهر هااذا الفريااق لاايت ظهاار فيهااا، وأكااد الظااروف التارخييااة والثقافيااة ا
وقدرتااه  ة معرفتااهي قااي، وسااع  لتزهااا علااى ثقافااة امليتستعصااي علااى الضاابط والتقنااني؛ إذ يعتمااد يف يي

 .على الرتجيح
اآلمدي الاذي اساتطاع أن يتباني ماا عارب عناه بالسار  يف كثاري  أنيدل الرأي هذا  مثل و

لبحرتي، بل جتاوز ذلك ليفر  بني ما يقال عنه مسارو ، وماا ال يقاال عناه او من أشعار أيب يام 
 .نه من السر إ

 :ومن أمثلة  ذلك ما ذكر من قول جرير يهجو األخطل 
 2 االااورجَ  هم  لي  عَ  ر  ال تكي ي  خَ        م  ه  دَ ع  باَ  ء  شي   كل    ب  سي حت   ازالتَ مَ              

 :فقال ىن من جريرن أبا يام  أخذ املعإ: قال اآلمدي و
  3 اج ر فَ أو   نقض  يَ  أن   ر  اذي ا حي َ قف  سَ  ش   هَ دَ  ن  ع مي ق  النا   فَ جَ سَ  ب  سي حَي   ن  رَ يا  حَ             
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املعااىن األول ن اياابإىل ، باال تعااداه ماان معااىن جريااريقااف اآلماادي عنااد بيااان الساار   مل و
احَي    :من القرآن الكرمي من قولاه تعااىلوهو املعىن  ارير الذي أخذ منه ج  هم  لاي  عَ  ة  حَ ي  َصا كال    ونَ ب  سي

   1.و  د  العَ  م  ه  
والتشعيب يف  بني النصوص هنن معرفة النقد العريب القدمي لظاهرة التداخلمن مث ف و           

معرفة جاءت منصبة على املرسل، إذ أكدت على دور املؤلف ليس فيما  يهو الكالم متعددة، 
يف أمساء احلقول النقدية ذاهتا، أيضا حظ اليك لكن ذلو  ورد من مقاطع نقدية فحسب،

ووقع احلافر على احلافر وتوارد ااواطر واحلفظ اجليد، كلها تعابري أولية انبثقت من  ،فالسرقات
 .يهد عليكو تالاملرسل و بدور الرتكيز على الذوات واالهتمام 

ما  ارية قد أوجدومعاجلة التجربة الشع على دور املرسل يف النقد القدمي، وهذا الرتكيز
وهو  ،تجزئة النصوص يف إطار التناول اجلزئي الذي يركز على اقتباس مابميكن االصطالا عليه 

قد ساعدت غريه من الشواهد اجلزئية أيضا، و السائد يف أغلب املنقول إلينا، ويوظفه و يصله ب
 . ى هذه التجزئةالقصيدة العربية اليت غابت فيها الوحدة العضوية وحضرت فيها وحدة البيت عل

عناية   لصنف اااص من التفاعل النصياأولوا  نقاد القدامىى بعض الباحثني أن الأر و 
أن يقيم نص ما عالقة مع نص آخر حمدد، وتظهر هذه العالقة من خالل  » ذلكو  ،كربى

 2«.كانت جزئية للنصوص يعود السبب يف ذلك إىل أن حتليالهتمو  البيت الواحد،
أن العناية بالسرقات يف النقد القدمي يت يف ضوء نظرة  لهك  يستخلص من ذلك و

آثار  يقتفونجزئية خاصة ملالبسات العصر، فراا النقاد يبحثون عن اجلزئيات يف النصوص، و 
فسيفساء من » على اعتبار النص األديب يقوم الدرس السيميائي احلديث ؛ ألن النص األول

د القدمي كان يسعى يف البحث عن املبدع األول النصوص تتجاور فيما بينها يف حني أن النق
بالتأثري  -كما يفعل املبحث التناصي   -ليثبت له حق الريادة وبراءة االخرتاع دون االهتمام 

 3«.التحويل الذي يارسه النصوص فيما بينها 
من الدرس السيميائي احلديث  واالذين اقرتب القدامى النقادأهم اآلمدي من يعد  و
يف األلفاظ إذا كانت مباحة غري حمظورة، وإمنا السرقة تتحقق  »:السرقة ال تكون أن رأىعندما 

يف املعاين البديعة املخرتعة اليت خيتص هبا شاعر دون آخر، وال يف املعاين املشرتكة بني الناس 
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 236  .تحول المعيار النقدي إلى قضية نقدية: المبحث الثالث: الفصل الثاني

وغري منكر لشاعرين متناسبني من . اليت هي جارية يف عاداهتم ومستعملة يف أمثاهلم وحماوراهتم
ل بلدين متقاربني أن يتفقا يف كثري من املعاين ال سيما ما تقدم الناس فيه، وتردد يف األشعار أه

 1«.ذكره، وجرى يف الطابع واالعتياد من الشاعر وغري الشاعر استعماله
أن  على إىل تشابه النصوص فيما بينهاالقدامى اآلمدي وغريه من النقاد ه اانتب دلي و

 داع الشاعر نظرة سطحيةينظر إىل إبمل يتعامل مع الشكل فقط، و مل القدمي النقد العريب 
، والشعر القدميالكرمي يتمثل رؤية نقدية مرجعيتها الدراسات النصية للقرآن  وإمنا كان فحسب،
جعل اآلمدي يشري دون أن فهنن معيار السرقة الذي ثث يف مسألة السبق إىل املعاين  ومن مث  

 كوناأللفاظ وإمنا السرقة ت ال تكون يفسرقة أن ال أتقوم على مبداليت  يقصد إىل فكرة التناص
يف املعاين املشرتكة بني تكون يف املعاين البديعة املخرتعة اليت خيتص هبا شاعر دون آخر، وال 

  .كالمهم العاديالناس اليت هي جارية يف عاداهتم ومستعملة يف أمثاهلم و 
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  :ةــالخاتم
قامتتاملوازواتتتا مللتترملو يفتتقدواملاملترتتاتاملو قتتدأملو رتتاامل فتتلمل اتتارملء  تتا مل  ز تت ملو يفتتقدوامل

وظفتتتاملاتتتايط ملليتتته  ململوتصتتفهم بمللتتتا فندملاملتنو تتتب ملوريملتفتتتنملتيتتتنملو تت ملمف  هتتت ملمف تتت    
وخلصتتزم ملو تتمملقامتتاملذتتز ململاوكاتتت.مليفتتا دملنوآملر تتدتفختتاملوج  تتاىمل تتاامل ذتتاملوا تت وقرملل

وخلصتزم ململه هوآلمايململ ف  رتي مل  فاو ملاملءىلملراائلملاملو  قصبملألأملمتاممل وو  ائهرملقاملحتز 
وهلتت ومل تتتآملك تتاىملوازواتتت ململ مبتتف عمل فوتتتملميتت مهاوملمتتنملو  هيتت ملو قفوهتت ملو تتمملب قتتاملو قصتتدملو ق ااتتت

لرملو  ائهرمليُقاُّملمنمل هبملواؤ ما ملو فرايت ملو تمملوات  ا امل آمل وت مللترملو ت ولملوو قفتبملوملوخلت  مل
وقتتامل.ملو آملختتز ملمبزوتز ه ملاملوخلصتتزم مللترملو  تائهر ملوملاملطتقدملو   تت ملوطتقدملو  تاي و فرايت  مل

مل:و ف ائعملو  ا ه لرملو  ائهرملحتره ملاملمزوات هملوا  اعملوآلمايمل
ترفتتت مللاازواتتتت ململوت رتتتلمل كرلتتتنيمللتتترملو  فنتتتنملوو    هتتت ملاملو ر تتتاياملو فرايتتت ملو تتتمملبدذ تتتا ملولتتت  -1

ملك ملو فرايتتت  ملوتتتتد ململقوفهتتت و  ملوتمقهتتتلملنورهملاململارئ تتتااملو رتتت ارتتتتهملألاتتتفزىملو   مهتتت مللتمل؛تز هتتت 
مل.ئهومياوملو يفا دمللقامل د ملحماانململهوحلفبمل  وق

بمل فتتلملواماوتتف مللتتزذتملمتتنملو   هقتت ملءىلملمزواتتت مل وط ملو فرتتاملو رتتائ تتنملاتتمزوات تتهملف عملمبتتورتمتت مل -8
تفتتتاو ملو ر تتتاياملو فرايتتت ملوي ختتت ملمقتتتاينململمتتتف عمل فوتتتتمليرتتتزممل فتتتلملو  مصتتتهلملاتق وتتتامل فتتتلمل

مل.يوتهملفندملاملو يفقد ملمنملو مي را
لتترمل تصتتارمل أملمتتتاممل ملومجتت ملررواملو فتتارمل ه وتتاملاملحماطتت ملمتت وهبملو فرتتانملاملو  تتائهر تتد مل -3

وذيتتتتنملواتتتت موارهمل فوتتتتان ملو تتتتمملمجق تتتتاملاملو فرايتتتت ململ تتتته  فكيفتتتت مل تتتتنملوململو تصتتتتارملو   تتتترتي 
مل.وخلصزم مللرملو  ائهر

و يتدق ملاملواقتا ململءيملذصتدمل؛ل دير ملخم فم مل واملكتاآملاتائاوملامل صتدهق ه ملو يدقا ململتفاو  -4
و يفتتقدوامل ا تت ملوا تت  دين؛ملألتتتهمللتتاىملمتتامليقتتداملمفتتهمل ذتتاملمتتنململميتتاوئوريملجيقف تتاملمتتنملك تتنمل

و يفقدوا ملللملءتهمليدامل آملو يفا دملقتاملسيتنملاملاتدق هملو تدعملواقترملوايتدولمل طتزنملمتنملواقترمل
  مل وملوألممتتا ملو يتتائدململوايتتدولملمفتته ملكوتتاملوا رصتتلملو يتتدق ملو تتمملقتتاملتفتتزآملمتتنملو يفتتقدملو رتتاا

لتتهمللقتت ململوهتزملمتتامللتتدرمل متتنملمقاته وتتاملت يفتتالهملوو قتدمل آملو  رتتارىملامللهيتت ملو يفتتا دينملجيقتلملكمتتنمل
و  يفتتتالهمللتتترملمقتتتا ملو   تتترتيملو أملمتتتتام ملكوتتتامللتتتدرملكمتتتد ملتيفتتتالهملمقتتتا مل أملمتتتتامملمتتت مل تتتنهملمتتتنمل

مل تتامفف يوكدتتتهملوملواتت ردملاململو رتتااملو يفتتقدواملو رتتاوململلا   تتارمل آملمقتتا ملمتتاملذمنتتهملمتتنملو يفتتقد
مل.هملنوآملقصاملمفهىلملطقدمل يدىملءو 
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ت تتهملءىلمل فتتد مل آملو يتتدق مل ملتفتتزآملء ملاملواقتترملوا تتاعملواختترتعملو تت يمل تتد مل يفتتا دمللقهفتتهمل مل -5
 .ي يتملطا دملر دمل هيدلملمفهملواقرملوجلايا

 تنمللدو  تهملو مائرت ملومرارتتهملمفاقيف همل يفقدملو  ائهرملمنملذهت ملو يفتفلملوملوا توزآململاكيفم -6
ؤهملو  قهتتتا مل؛مليؤكتتتاملي تتتكملوا رصتتتا فصتتتزلملو يفتتتقدي و فرايتتت ملو زووتتت   ملويوقتتتهملوادهتتت مل تتتاهملو

مل.و ز هملاملمقا ملو يفقدواملورل  امللا يفقدملو راا
و فمتتوملوواقتتر مل ملاتت لملمي تت مل فهتت مل فتتلململ فتتلوتصتتبملط تتاهملاملنرواتت مل   تتااملو يفتتا دينمل -7

 أملمتامملوذصدهاملاملق هحملو ا قار ملوملو   فته ملوملو   تالملووارالفت  ملوتق يت ملي تكمللا يفتزوهامل
  تدامل اتفزله ملكمتد ملاملطتقدملمي ت ملوو يفقدملوجلتاهفتملووألمتزي ملوململو فداملو ردرآوا فز  ملمنمل

 أملمتتتاممل  ف تتهملو  تتاي  ملمف تتاملاتتزاملتيتت ه ملوتقرتتاملتنوتته ملورنوا مل  ماظتته ملوتزظهمتتهملذزطتتتمل
مل.و فالم

وهتت همل؛مل تتما ملو فاقتتاملو تت يملي تت ف ملمب وتت ملترتتاملو يفتتقدملهتتت هاو قتتدأ مللفتتاررملو فرتتايمل تنَّتتدمل -2
ملووجاتتامووااوومتت مل فتتلملقدواتتتهمل ا تت ملو رتتااملمفتته ململ رووي تتهملو يفتتقدوتتدور ململو صتتما ملت ومتتلملا

و  خصتتاملاملوململ اء ه تتوا ز تتلمللمللا ف تتائعملو تتمملي ز تت فوتتااملو يفتتقد ملارارت  تتاململلتتيرواملو فرتتانملو
 ملوي تتق ملوملييفت املو تد يمل و تامملوجلوت مللترملو مفتزآ؛ملألآملي تكمليمتدلملوجل تزنمهتاوآملو فرتامل

مل. ملويؤنيملءىلملو م زرو ق مي 
ت  دملاململلقاماملا يفقدلقفوااملو يي لملذ زرهمللرز ملامل صدملكاآمليقعمللا فرانملوملوا  اعمل آمل -2

ملوألنىملوحتفهتلملتصز ته ملومجقتهمللترملو ت ولملو متيووق مل فتلملبد  تاملامل  تبململ  و قفزمملو قدله
 فتتتتلملمتتتتاملظ تتتتدملاملطتتتتقدمل مي مه تتتت ملوجل ئهتتتتا ملنرواتتتت ململلقتتتت ملنررءيمل ملوواواراتتتت ملو فرايتتتت 

و  ت ململ قتا املواو وتز ململ فنباملو تواتزاململاملو فيتع ملتقرهتاوململوحملا رملمنمل فزملاملو  اي 
ءيمتارهمللتاآملوملولهتاآمل ات اىملو  تق  ململ وا قار ملم ملحتاياملو قف ملوو  قفه مل فه تاململوادق ملومللقا

مل.و ائهمل ففرانملو  ينملا رزهفيفقدملوا  زع ملومل 
 اململو  ف مل نملو فرانملو  ينملا رزهملوتفاو ملوخلصزم مللرملو  ائهرملل دير مل ان  مل فبملي  -11

 فتتتلمل أملمتتتتامملاملختدجيتتتهملأل  ائتتته؛ملألتتتتهملوذتتت فبملاملكتتتلملمتتتامل  تتتارملمتتتنمل ذفتتتامملءىلملمقتتتاينمل
مل.تراي ملوا ف   املمنملو يفقدملو رااملو  يمليرزممل فلمل وزنملو يفقد
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ترتتاوملمزوتتز هاململطتتقدملو  تتائرملقتت ملمزقمتتاملواتت امل تتا مللتترملو يفتتا دين ملوذتتاو مل آمليفرتتاومل -11
فبمل ذفامامل ام ملنوآملتندمل وملنوآملحتايا ملسملآممل فلملوازوات مللرمل وفرملم يفاهبرمل مل زملري
مل.وملنوآملو  رهامللا فاملوملو يفاها مل وه وآملو قا ملو  يمليدت هملهزملواياوو  
و فند ملوجل ئه ملو يفففه  ملتفكملت و ململماتند ملحتفهفه ملمرارت  ملللململتفنملتندتهملءىلملو رصها ملري -18

وجل ئهت ملوافيفتزر ملامل لهتا ملااقتا ملهتت بملل تدوىملو را هت  ملوملءوململ و مملتزيلملوه وامامل فزاآملوملو را ه 
مل.فرصها  ملءىلملواقيملو قامملو رصها ملنوآملو فند

ووختايهتاململفوقتاينملو راميت ملت  هرتهملو صتارممل   ز هملو فاململ يفدوطملتندي مل وتزنملو يفتقد ملومل -13
ىلملماراتتت ملو   تتت ملءىلملوه وامتتتهمللا يفتتتفلملوو رزو تتتبملو فمنهتتت  ملومهفتتتهملءكو تتتا ملترتتتاي ملءوتتتا  مل

املواقتتا ملوايتت قار مل فتتامل أملمتتتام ملوكمتتد ملو اتت  دونو ململىلملميتتائلملو  خههتتلءملو تتامملو   متتا 
مل. فرااىلمل مزرمل د ه ملومل اتزي مل مل الق ملهلامللءو مملكمنوملمامل دعملهبامل

ريمليف تتت ملل طتتتقارملو  تتتائهر مللتتتلملرطتتت ملءىلملكمتتتنملمتتتنملطتتتقدملو يفتتتقدواملوجلتتتاهفهرملووألمتتتزيرمل -14
تمل   تلملوألممفت ملو    هرهت ملو تمملووا يف املهبا؛ملألهناملتقزنملاملر يتهملءىلمل ترت ملو فرتااملو ف،تزي ملوهت

 ململ.ملس فبملء ه املو فاقا

ريمليي   مل آمل فامل فدهملمنملوألذفامملو مملور  امل تنمللهي تهملمتنملو ف،تزيرملوو ف تا ملو ت ينمل -15
 اجلزوملكمنوملمنملو ر اياملو يفتقدملو تمملهلتامل تف ملم اطتد مللا ف،ت  ملو ا ت ملمتامليتا لملاملو صتها  مل

مل.و يفقدي 
لملو يفا دمل فلملا ه هملنوآملتفف مل وملتصف  ملو   تمللملو يفقدملوا  زعملو  يملجيديمل هه   مل -16

سيتتنملوململ  فتتلملو تت ولملو متتيملوايتتفحمللتتا قفزمملو ف،زيتت ملوو  ال هتت  هتتهملو فاقتتاملو فرتتاملو تت يمليق وتتامل
مل.ررواملو فرانملوملو  ال هرملوو قفواامللا يفقدوا موارمل

اقاملءملو ز تملو فاململلا  را هاملوألنله ملو مملا راملو فم اوا فانوملءىلملتاقشمل   اامل أملمتاممل -17
يتفاململا ا تملااتنَّملقاتزتتوملاملو ف،ت  ملمنملوأل  تاامل اًنومل نملقفهلمل فههململلذص  مل  ومل ا دته

مل. آملو ف، مل مليرارمل فه امل فل
و صتتات ملوحلرهرتتتملي فتتاو مل؛ملألآملمزوتتق اامل تتنململ  تتفق فتتلمل هنتتاملمتتتامململ أتنتتدملءىلمل تتفق مل -12

 ه تتاملو فوتتا ملي تتز لملييتتقلملءىلملء دوط تتاملامل ذفتتلملُذفَّتت ملوملمانتتتهمل هوف  تتاملطتتفالملمقهفتتا ملومل
تت مل ه تتاملمقد  تتهمللتتاادوآملوو ارلتت وو  وتتاممل فتتلمل  تتز مل د  تتاملاتتفمامل ي  تتز مل وملوام تتزمملهبتتملو ملو وَّ

 .مانتهملو ف، ملوو مفد تصنمل ات مل ي ا ملوملو يفا دملءىلمل
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 . ذينملتصزيدملو  هارو ملوألنله ملامل  اه ملوتصزيدملوأليوولملوو اهاهتا -12

ملو  ولملوو قفبملووخلت   ملو ف تاملو فرتاملقامملمقاينملتراي ملت  هره ملاملتراملو يفقد ملومج مللر -81
 .ملمنملو مفيم 
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 :قائمة المصادر والمراجع
  .رواية حفص عن عاصمبالقرآن الكرمي، * 

: اإلمام النووي، حتقيق: صحيح مسلم، تأليف اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج، شرح -1
 .2002أبو عبد الرمحان عادل بن سعد، الطبعة األوىل، دار ابن اهليثم، 

السيد  :عر أيب متام والبحرتي، حتقيق، املوازنة بني ش(أبو القاسم احلسن بن بشر) اآلمدي   -2
 .1792 ، دار املعارف مبصر،بعة الثانيةطالأمحد صقر، 

، (حماور حبثية يف نظرية األدب) األدب و املوقف النقدي  ،(أمحد عبد الفتاح ) أبو زايدة  -2
 .ELGA  ، 2002منشورات 

حي، اجمللد ين صبدالديوان ، تقدمي وشرح حمي ال( حبيب بن أوس الطائي ) أبو متام  -4
 .1779دار صادر، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، األول والثاين، 

، املعرفة التارخيية للنقد العريب، الطبعة األوىل، دار الوفاء لدنيا (جمدي ) أمحد توفيق  -5
   .2001 مجهورية مصر العربية،الطباعة والنشر، االسكندرية، 

، دار بعة الثامنةطالاجلزء الثاين،  ول،، الثابت واملتح(أدونيس )  ،(علي ) أمحد سعيد  -6
 .2002 الساقي بريوت، لبنان،

األخطل، الديوان، شرحه وقدم له مهدي حممد ناصر الدين، الطبعة الثانية، دار الكتب  -9
 .1774العلمية، بريوت، لبنان، 

، األسس اجلمالية يف النقد العريب، عرض وتفسري ومقارنة، دار (عز الدين ) إمساعيل  -8
 .1772العريب، القاهرة ، مصر، الفكر 

 إىل القرن الرابع، تاريخ النقد األديب عند العرب من العصر اجلاهلي (طه أمحد ) إبراهيم  -7
 .1785الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  اهلجري،

    . 1778دار صادر، بريوت لبنان، ، الطبعة األوىلامرؤ القيس، الديوان،  -10

ر، د، الديوان، اجمللد األول والثاين، دار صا(و عبادة الوليد بن عبيد اهلل أب) البحرتي  -11
 .(ت.د)بريوت، لبنان، 
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، دراسات نقدية يف الشعر العريب، املكتب اجلامعي (عبد الغفور ) ي ثهبجت احلدي -12
 .2004احلديث، اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية، 

قدي يف إبداع أيب متام، دار غريب للطباعة ، املوقف الفكري والن(عبد اهلل ) التطاوي  -12
 .2002 والنشر و التوزيع، مجهورية مصر العربية،

درويش جويدي، املكتبة : ، البيان والتبيني، حتقيق(أبو عمرو عثمان بن حبر ) اجلاحظ  -14
 .2000العصرية، صيدا، بريوت، لبنان، 

 .1771لبنان، ، الديوان، دار صادر، بريوت (أبو حرزة جرير بن عطية ) جرير  -15

 :، الوساطة بني املتنيب وخصومه، حتقيق وشرح(القاضي علي بن عبد العزيز) اجلرجاين  -16
حممد أبو الفضل إبراهيم ، علي حممد البجاوي، منشورات املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، 

 (ت.د)لبنان، 

املكتبة  ،وىلبعة األطالحممد الفاضلي،  :، أسرار البالغة، حتقيق(عبد القاهر ) اجلرجاين  -19
 .1778العصرية ، بريوت، لبنان، 

 .1765مجهورية مصر العربية،  ،، من حديث الشعر والنثر، دار املعارف( طه) حسني  -18

، النقد األديب عند العرب واليونان معامله وأعالمه، املؤسسة احلديثة (قصي ) احلسني  -17
 .(ت.د)للكتاب، طرابلس، لبنان، 

 .(ت.د)ادر، بريوت لبنان، حسان بن ثابت، الديوان، دار ص -20

، اجتاهات النقد العريب وقضاياه يف القرن الرابع اهلجري ومدى تأثرها (الطاهر ) حليس  -21
 .1786بالقرآن الكرمي، عمار قريف، باتنة، 

، دار الوفاء، بعة األوىلطال، احلياة األدبية يف العصر العباسي، (عبد املنعم ) خفاجي  -22
 .2004بية، االسكندرية، مجهورية مصر العر 

، عبقرية اإلبداع األديب، أسبابه و ظواهره، دار الوفاء للدنيا (عبد املنعم ) خفاجي  -22
 (.ت.د)الطباعة والنشر، االسكندرية، 

، أدبية النص، حماولة لتأسيس منهج نقدي عريب، دار غريب للطباعة (صالح ) رزق  -24
 .2002مجهورية مصر العربية، ، والنشر، القاهرة

 

 .(ت.د)سلمى، الديوان، دار صادر، بريوت لبنان، زهري بن أيب  -25
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، مقاالت يف تاريخ النقد العريب، مطبعة دار الطليعة، بريوت، لبنان، (داود ) سلوم  -26
1781. 

، تاريخ النقد األديب و البالغة حىت آخر القرن الرابع اهلجري، (حممد زغلول ) سالم  -29
 .1772 ية، مجهورية مصر العربية،، منشأة املعارف اجلامعية، االسكندر بعة الثالثةطال

دراسة يف التطور الفين للقصيدة العربية يف العصر ) ، الشعرية العربية،(نور الدين ) د الس   -28
 (ت.د) .، دار هومة، بوزريعة، اجلزائربعة األوىلطال، (العباسي األول 

، ، مكتبة النهضة املصريةبعة السادسةطال، أصول النقد األديب، (أمحد ) الشايب  -27
 .1760مجهورية مصر العربية، 

مجهورية ، مكتبة غريب، مقدمة القصيدة عند أيب متام واملتنيب، (سعد إمساعيل ) شليب  -20
 .(ت.د) ،مصر العربية

بعة طال، يف معرفة النص، دراسات يف النقد األديب،(ميىن العيد ) ، (حكمت ) الصباغ  -21
 .1785 ، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، لبنان،الثانية

 القرن الثالث، تاريخ النقد األديب عند العرب حىت هناية (مصطفى ) الصاوي اجلويين  -22
 .2000، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، مجهورية مصر العربية، اهلجري

، دار املعارف مبصر، مجهورية مصر العربية، بعة الثانيةطال، النقد، (شوقي ) ضيف  -22
1794. 

دار الفكر العريب  ،الطبعة الثانيةلشعري يف الرتاث النقدي، ، املعىن ا( حسن)طبل  -24
 .1778للطباعة والنشر، القاهرة مجهورية مصر العربية، 

نقد الشعر من القرن الثاين حىت  ،تاريخ النقد األديب عند العرب، (إحسان ) عباس  -25
 .1772، عمان، األردندار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، القرن الثامن اهلجري، 

، ، دراسات يف أدب العصر اجلاهلي و صدر اإلسالم(زكريا )  عبد الرمحان صيام  -26
 .1784ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

 
 
  

، يف النقد األديب، الطبعة الثانية، دار النهضة للطباعة والنشر، (عبد العزيز ) عتيق  -29
 .1792بريوت، لبنان، 
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، بعة األوىلطالفهوم اإلبداع يف الفكر النقدي عند العرب، م ،(حممد طه )  عصر -28
 .2000مطبعة عامل الكتب، القاهرة، مجهورية مصر العربية، 

بعة طال، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي و البالغي عند العرب، (جابر ) عصفور  -27
 .1772، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، الثالثة

دار التنوير للطباعة ، ثالثةال الطبعةيف الرتاث النقدي،  م الشعرمفهو ، (جابر ) عصفور  -40
 .1782، ، لبنانوالنشر، بريوت

مؤسسة نوفل للطباعة،  اجلاحظ،مفاهيم اجلمالية والنقد يف أدب  ،(ميشال )  عاصي -41
 .1781بريوت، لبنان، 

ة ، قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث، دار املعرف(حممد زكي ) العشماوي  -42
 .1777اجلامعية، مجهورية مصر العربية، 

، التفكري النقدي عند العرب، مدخل إىل نظرية األدب (عيسى ) علي العاكوب  -42
 .2000، العريب، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية

ل ، املصطلح يف الرتاث النقدي، منشأة املعارف باإلسكندرية، شركة اجلال(رجاء ) عيد  -44
  .2000للطباعة، العامرية، مجهورية مصر العربية، 

 دار سعاد الصباح، الكويت، بعة الثانية،طال، اخلطيئة والتكفري، (عبد اهلل ) الغذامي  -45
1772. 

، شكل القصيد العربية يف النقد العريب حىت القرن الثامن (جودت ) فخر الدين  -46
احلرف العريب للطباعة والنشر والتوزيع،  اهلجري، دار املناهل للطباعة والنشر والتوزيع، دار

 .1775بريوت، لبنان، 

 ، الديوان، شرحه وضبطه وقدم له علي فاعور،(أبو مهام غالب بن صعصعة ) الفرزدق  -49
 .(ت.د)دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

، قضية عمود الشعر يف الشعر العريب القدمي، دار العلوم، الرياض، (وليد ) قصاب  -48
 .1780السعودية،  العربية

، مجهرة أشعار العرب، شرحه وضبطه وقدم (أبو زيد حممد بن أيب اخلطاب ) القرشي  -47
 (  ت .د) فاعور، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  يعل: له
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، يف النقد العريب القدمي، مكتتبة األجنلومصرية، مجهورية مصر (عبد احلميد ) القط  -50
 .1787العربية، 

، النقد األديب حىت هناية القرن الثالث اهلجري، دار (جنوى )  حممود حسني صابر -51
 .2002، املعرفة اجلامعية، مجهورية مصر العربية

اجمللد األول،  الطبعة األول، ، شرح ديوان احلماسة،(أبو علي أمحد بن حممد)املرزوقي  -52
 .1771 نان،أمحد أمني ، عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت،لب: نشره

، سيمياء النص األديب، مطبعة إفريقيا للشرق، الدار البيضاء، اململكة (أنور ) املرجتي  -52
 .1789املغربية، 

دار اجليل للنشر والطباعة والتوزيع،  شرح يوسف شكري فرحات، ،ديوانالالصعاليك،  -54
 .2004 بريوت، لبنان،

األندلس، بريوت، دار  بعة الثانية،طال، الصورة األدبية، (ناصف ) مصطفى  -55
 .1781لبنان،

، مواقف يف األدب والنقد، منشورات وزارة الثقافة و اإلعالم، (عبد اجلبار ) املطليب  -56
 .1780دار الرشيد للنشر، اجلمهورية العراقية، 

، النقد املنهجي عند العرب، ومنهج البحث يف األدب واللغة، مرتجم (مد حم) مندور  -59
، دار هنضة مصر للطباعة  والنشر، مجهورية مصر العربية، النسون و ماييه :عن األستاذين

 .(ت.د)

، اجتاهات النقد األديب من اجلاهلية إىل هناية القرن ( حممد علي عبد الرمحان )منصور  -58
، مجهورية مصر العربية مجهورية مصر العربيةالرابع اهلجري، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، 

  .(ت.د)

من منظور إسالمي، التطبيقي، ، جتارب يف النقد األديب (هلل عبد ا)منيع القبسي   -57
 .1785الطبعة األوىل، دار البشري، عمان، األردن، 

، نظرية اإلبداع يف النقد العريب القدمي، ديوان املطبوعات اجلامعية، (عبد القادر ) هين  -60
 .1777 اجلزائر،

بيدة معمر بن املثىن التيمي ، تأليف أبو ع(نقائض جرير والفرزدق ) النقائض، الديوان،  -61
 .1778دار صادر، بريوت لبنان،  البصري، الطبعة األوىل، اجمللد األول،
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دراسات يف النقد األديب عند العرب،ديوان املطبوعات اجلامعية، ، (عبد القادر ) هين  -62
 .(ت.د)، اجلزائر

ن األصول إىل ، قضية اللفظ واملعىن ونظرية الشعر العريب عند العرب م( أمحد )الوردين  -62
، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، بعة الثانيةطالاجمللد األول،  م،12/اهلجريالقرن السابع 

  .1780لبنان، 

إىل عصر  ااِلتصال و االنفصال من اجلاهليةقدي بني نالنص اإلبداعي و النص ال -64
تصدر عن قسم  - 2005سنة ( 08)، عدد جملة اآلداب عمار ويس، :ألستاذ، االتأليف

 .اجلزائر -قسنطينة  -لغة العربية وآداهبا جامعة منتوري ال
 ( اإلنترنت: ) المواقع اإللكترونية

65- www.awu-dam.org  http:// 

66- m-adwni.8m.com     http:// 
69- www. alrkoba.com   http:// 

68- http://www.madarat.info    
67- http://www.nizwa.com        

90- http://www.mafhoum.com        
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