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 نطخة عامة في مشيج اآلمجي في كتاب السػازنة 
nazrat eamat fi munhaj alamadii fi kitab almuazana 

 -:السػازنة 
أخحت مغ الفعل ) وزف( وزنت الذيء وزنا وزنة ... ووازنت ) :  في المغة

 . (ٔ)(بيغ الذيئيغ مػازنة ووزانا
، والسيداف :  ثقل الذيء بذيء مثمو ... وزف الذيء إذا قجره والػزف )

 . (ٕ)(السقجار ، السيداف : العجؿ ، ووازنو : عادلو وقابمو
ف السعشى المغػي لمسػازنة ىػ السقابمة أو السداواة أو السعادلة بيغ فإ وعميو

 شيئيغ ألغخاض التقجيخ السترف بالعجالة . 
قج وردت السػازنة بسعشى السقابمة السعادلة في القخآف الكخيع في قػلو تعالى و 

 . (ٖ)) وأقيسػا الػزف بالقدط(
قج استعسمػا ألفاضًا  اءماما مفيػـ السػازنة أصصالحًا فأنشا نجج أف الشقاد القج

 متعجدة يخاد بيا السػازنة مشيا : السفاضمة ، والسقابمة ، والسقايدة ، والسقارنة .
ستعسميا إذ قاؿ : ) وججتيع فاضمػا بيشيسا ، لغدارة أونجج اآلمجي نفدو 

أنا فمدت أفرح بتفزيل  فأماستعسل السػازنة بجاللة قػلو : ) أ كسا.  (ٗ)شعخييسا(
أحجىسا عمى اآلخخ ، ولكشي أوازف بيغ قريجتيغ مغ شعخىسا إذا اتفقتا في الػزف 

 . (٘)والقافية وإعخاب القافية ، وبيغ معشى ومعشى ...(
السعاني بالسعاني ) مقارنة  اوجاء في كتاب بجيع القخآف تعخيف السػازنة بأني

 . (ٙ)ليعخؼ الخاجح في الشطع مغ السخجػح(
) مشيج نقجي تصبيقي يخمي إلى تحقيق إحجى  وىي في جػىخىا العاـ

الغايتيغ الػصف والحكع أو كمييسا معا وذلظ بجراسة أديبيغ أو أكثخ دراسة شاممة 
 . (ٚ)(عمى وفق معاييخ نقجية تختمف مغ ناقج آلخخ تبعا لسحلبو في األدب ونقجه
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كسا أف السػازنة ىي ) أف تأتي الجسمة مغ الكالـ أو البيت مغ الذعخ فتدف 
 .(ٛ)الكمسات متعادؿ المفطات في التدجيع والتجدئة معا في الغالب(

بيغ عشرخيغ اجتسع ليسا التذابو  عقج مساثمةوعمى ىحا فالسػازنة ىي 
 السصمق أو التقارب الشدبي في الرفات العامة .

) جشذ مغ السقابمة التي يتع بيا  السػازنة في الرجؽ البالغيكسا اف 
فيعصي أوؿ الكالـ ما يميق بو أوال وآخخه ما يميق بو ، الـ عمى ما يجب كتختيب ال

 .(ٜ)خخًا(آ
) أف تكػف ألفاظ الفػاصل مغ الكالـ السشثػر  قج عخفيا ابغ األثيخ قائال :و 

متداوية في الػزف ، وأف يكػف صجر البيت الذعخي وعجده متداوي األلفاظ 
 .(ٓٔ)وزنا(

 السػازنة  وكتاب مشيج اآلمجي فيالفكخ البالغي والشقجي في  رادرم
البالغي الحي أضحى أكثخ وضػحًا  فكخلقج اعتسجت الحخكة الشقجية عمى ال

غ يدتعخض فرػؿ السػازنة يجج مداحة وموفاعمية في بعس الكتب الشقجية ، 
سدائل ال وكاف مجارىا عخضأبي تساـ والبحتخي ،  تتعمقواسعة مغ الشقاش 

إلجادة ب، أو مسا ُسجل لو  امسا أخح عمى ىحا الذاعخ أو ذاؾ الخصأ فييو بالغية ال
االستعارة والتذبيو والسجاز عسػمًا ، وكحلظ  فػي حجيث ثسا حجك،  اواإلحداف فيي

حجيث التخكيب في حالي اإلحداف واإلساءة ، ثع حجيث البجيع مغ شباؽ وجشاس 
 ا .سوغيخى

لع يخد الحجيث عغ ىحه الطػاىخ مباشخًا دائسًا ، بل كاف يأتي مغ خالؿ و 
بيال إلى تفزيل أصبح التفشغ فييا س وقجالسػضػعات الشقجية ، مجسػعة مغ 

 شاعخ عمى آخخ .
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فشية مغ دائخة نقج الذعخ نحػ الوقج ذىب اآلمجي إلى استبعاد األمػر غيخ 
بو الشحػيػف مغ عيػب ا لذعخ في ما يترل بالغخيب واإلعخاب إذ قاؿ : ) وأما ما بػَّ

شاد ، وغيخ ذلظ مسا ىػ عيب في المفع دوف السعشى ، فميدت  اإلقػاء واإِلكفاء والدِّ
 حاجة إلى ذكخه ، لكثختو وشيختو ، وكحلظ ما أخحتو الخواة عمى الستأخخيغ مغ بشا

اج إلى أف نبخىشو أو نجؿ ػػغ أف ُيحتػػوأكثخ م الغمط والخصأ والمحػف فاٍش أيزاً 
 . (ٔٔ)عميو (

باألخصاء التي تترل بالمغة والشحػ  ىتساـإذ أف دعػة اآلمجي إلى عجـ اال
عغ مجاؿ اىتساـ الشقج الفشي الحي  ةىحه األمػر خارج دليل عمى أفوالخواية ، 

 التجقيقو يا فيالتأمل اكتدب أصحابو خبخات خاصة مغ كثخة الشطخ في األشعار و 
يا ، حتى وصمػا إلى األصػؿ والقػاعج التي تقػـ عمييا العبارة األدبية ، وىػ ما ب

ز ، وىػ لع يقجر عميو غيخىع مغ غيخ أصحاب الرشعة أو مغ ىع خارج التخر
عيوالعمع بالذعخ قج خز بأف ي ) إفّ  :إذ قاؿ، ما نز عميو اآلمجي  كل أحج ،  جَّ

وأف يتعاشاه مغ ليذ مغ أىمو ، فمع ال يجعي أحج ىؤالء السعخفة بالعيغ والػرؽ 
والخيل والدالح والخقيق ، ...، فكيف لع يفعل ذلظ في الذعخ لسا راقو حدغ وزنو 

. ، فمع يتػقف عغ الحكع لو عمى ما سػاه حتى يخجع وقػافيو ، ودقيق معانيو ، ..
ووضع الكمع مشو في  وإلى مغ ىػ أعمع مشو بألفاضو واستػاء نطسو وصحة سبك

مػاضعو وكثخة مائو ورونقو إذ كاف الذعخ ال يحكع لو بالجػدة إال بأف تجتسع ىحه 
 .  (ٕٔ)الخالؿ فيو (

شقج مقرػر عمى أف ال عمىيجؿ اآلمجي  ومغ ىحا الشز الصػيل ندبياً 
الحي ييتع بالعبارة في بحت ، فش أف عسل الشاقج ىػ عسل  و أصحاب التخرز ، 

الشاقج  ىػاألدبية ويعتشي باأللفاظ وضخورة وضعيا في مػاضعيا وغيخىا 
 الستخرز .
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 إتباع سشة العخب في شعخىع :السعمع األوؿ : 
أف كل أمة تعتسج في استبقاء مآثخىا ، وتحريغ مشاقبيا : )الجاحع  قاؿلقج 

عمى درب مغ الجروب ، وشكل مغ األشكاؿ ، وكانت العخب في جاىميتيا تحتاؿ في 
ذلظ ىػ تخميجىا بأف تعتسج في ذلظ عمى الذعخ السػزوف ، والكالـ السقفى وكاف 

 . (ٖٔ)ديػانيا(
جة العخبية خخج عغ مشيج القريوعمى ىحا يجب عمى الذاعخ أف ال ي

، ألف ذلظ يفدح السجاؿ  السألػفة والرػر، ال بػل ال يخخج عغ السعاني  القجيسة
 أماـ الشقاد لمصعغ في عقميتو وترػره لألشياء .

رديئي خيخ  ) جيجه خيخ مغ جيجي و عمى قػؿ البحتخي ونجج اآلمجي يعمق 
ألف قػلو ىحا مغ رديئو( :) فيحا الخبخ إف كاف صحيحًا فيػ لمبحتخي ، ال عميو ، 

اـ شجيج االختالؼ ، وشعخه شجيُج االستػاء ، والسدتػى ػيجُؿ عمى أف شعخ أبي تس
غ السختمف الذعخ ، وقج أجسعشا نحغ وأنتع عمى أف أبا ػالذعخ أولى بالتقجمة م

ًا ، وأف البحتخي يعمػ ويتػسط وال ػًا قبيحػط انحصاشػتساـ يعمػ عمػًا حدشًا ويشح
 . (ٗٔ)وال ُيَدفِدف أفزل مسغ يدقط ويدفدف ( طػغ ال يدقػيدقط ، وم

شعخ  الفتساـ  مجي يفزل شعخ البحتخي عمى شعخ أبيوبيحا القػؿ فإف اآل
 .وعمى محىب األوائل وال يخخج عغ عسػد الذعخ السعخوؼ ، البحتخي مصبػع 

ل الذعخ السصبػع ييديخ عميو وىػ تفز اً مشيج ووبيحا يزع اآلمجي لشفد
عمى الذعخ الستكمف وىحا خالؼ ما ذىب إليو بقػؿ : ) فأما أنا فمدت أفرح 

مغ شعخىسا إذا اتفقتا  قريجتيغبتفزيل أحجىسا عمى اآلخخ ، ولكشي أوازف بيغ 
في الػزف والقافية وإعخاب القافية ، وبيغ معشى ومعشى ، ثع أقػؿ : أييسا أشعخ 

سعشى ؟ ثع أحكع أنت حيشئح عمى جسمة ما لكل واحج في تمظ القريجة ، وفي ذلظ ال
 . (٘ٔ)مشيسا إذا أحصت عمسًا بالجيج والخدئ(
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جيث دمحم بغ قاسع بغ ميخويو إذ قاؿ : ) سسعت أبي يقػؿ : ػػا حػػثع يشقػل لش
أوؿ مغ أفدج الذعخ مدمع بغ الػليج ، ثع أتبعو أبػ تساـ ، واستحدغ محلبو ، 

ه غيخ خاؿ مغ بعس ىحه األصشاؼ ، فدمظ وأحب أف يجعل كل بيت مغ شعخ 
شخيقًا وعخًا ، واستكخه األلفاظ والسعاني ، ففدج شعخه ، وذىبت شالوتو ، ونذف 

 . (ٙٔ)ماؤه(
 ،تساـ ومغ تبعو  يحكع قاسي وعاـ وشامل عمى شعخ أبفيو ىحا القػؿ و 

 فقج حكع مدبقًا عمى جسيع شعخ أبي ، وىحا خالؼ لمسشيج الحي وضعو لشفدو
 ستعاراتالاالتي فييا خمل كاألصشاؼ مغ بيت مغ شعخه  بالفداد كػنو لع يخلُ تساـ 

يخالف شخيق الدابقيغ الحيغ التدمػا عسػد  اً وغيخىا ، كسا أنو سمظ شخيق يسعانالو 
 الذعخ ولع يخخجػا عشو .

ألبي تساـ بالعمع بالذعخ  أقخَّ كسا يشقل لشا قػؿ صاحب أبي تساـ الحي 
عالع أفزل مغ الذاعخ غيخ العالع . وقػؿ صاحب البحتخي والذاعخ ال والخواية ،

مغ العمساء ىع شعخاء ، وما بمغ بيع العمع شبقة مغ كاف في  اً بأف ىشاؾ كثيخ 
الذعخ مغ العمساء أشعخ مسغ  ىمغ يتعاش لكيذ زمانيع مغ الذعخاء ، وليحا ل

 . (ٚٔ)ليذ بعالع
عمى ىحا القػؿ بقػلو : ) فقج سقط فزل أبي تساـ مغ ىحا  ويعمق اآلمجي

الػجو عمى البحتخي ، وصار البحتخي أولى بالفزل ، إذ كاف معمػمًا شائعًا أف 
شعخ العمساء دوف شعخ الذعخاء ، ومع ذلظ فإف أبا تساـ تعسج أف يُجؿ في شعخه 

ػاضع كثيخة مغ عمى عمسو بالمغة وبكالـ العخب ، فتعسج إدخاؿ ألفاظ غخيبة في م
 . (ٛٔ)شعخه(

وال يحتاج إلى ذكخ  اآلمجي قزية السػازنة نيائياً  ىنيأوبيحا التعميق كأنسا 
حتخي في قزية السػازنة تساـ والب يباقي القزايا التي ذكخىا كل  مغ أصحاب أب
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سقط جسيع شعخ أبا تساـ وأصبح الفزل لمبحتخي كػف أحكع اآلمجي  الف ، بيشيسا
سعخفة البالغة في أسخار المغة وكالـ العخب ، ولكغ في الشعخه  أبا تساـ أضيخ في

أسخار المغة تجعمو يتفشغ في أخخاج كل شيء جسيل بتساـ  امعخفة أب أف الحكيقة
مشيا ، وليحا يحتاج الدامع إلى الغػص في معانييا والتأمل الصػيل فييا وىحه 

أو معشى ججيج سػؼ  الذاعخ بفكخه ججيجة وإذا لع يأتِ بذيادة البحتخي نفدو ، 
 مغ شاعخ سابق أو معاصخ ، وىحا ةلمفع أو معشى أو فكخ  اً أو سارق اً يربح مقمج

ػف عالسا بالمغة التي ػال يرح كػف الذاعخ يجب أف يك الحكع مغ وجية نطخنا
 في ىحا وقع كبار الذعخاء وقج حتى ال يغيب عشو شيء مغ أسخارىا ، ، يكتب فييا 

وىحه بذيادة غيخ مػقعيا في  المغة ، واستعساؿ ألفاظ أو معافٍ  لدػء استعساؿ
 إذ قاؿ : ) وفي أشعار العخب ما يدتكخه نحػ قػؿ امخئ الكيذ :  اآلمجي نفدو

 َوِسغَّ َكُدشَّْيِق َسَشاًء َوُسشََّسا                       
ولع يعخؼ األصسعي ىحا ، وقاؿ أبػ عسخو : وىػ بيت مدججي : أي مغ 

 أىل السدجج . وقػؿ األعذى : عسل
  َشاٍو ِمَذلُّ َشُمػؿ  ُشْمُذل  َشِػؿ                      

األبيات  ػف الذعخاء ، وغيخىا ونجج مثل ىحهوىحا عشج أىل العمع مغ جش
 . (ٜٔ)واأللفاظ والسعاني كثيخة في أشعار كبار الذعخاء (

) ... ، وأبػ تساـ ال تكاد  كسا نججه يشقل لشا قػؿ صاحب البحتخي إذ قاؿ :
ة أبيات يكػف فييا مخصئًا ، أو ُمحيال ، أو عغ  تخمػ لو قريجة واحجة مغ عجَّ
الغخض عادال ، أو مدتعيخًا استعارة قبيحة ، أو مفدجًا لمسعشى الحي يقرجه بصمب 

 . (ٕٓ)الصباؽ والتجشيذ ، أو مبيسا بدػء العبارة والتعقيج حتى ال يفيع (
كاد تخمػ لو قريجة واحجة( وإذا ت) ال : مغ األحكاـ العامة بقػلو  كحلظ وىحه

تساـ الحي ال يتعمق بو جيج أمثالو ، وىحه  ف ىحا كسا يقػلػف إذف أيغ جيج أبيكا
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كاـ مغ األح مغ جيجي ( ، وىحهخيخ  جيجه : ) بذيادة البحتخي نفدو الحي قاؿ
وىحا بذيادة ، اع والعمػ تساـ فيو مغ اإلبج كػف كثيخ مغ شعخ أبي، السخدودة 

 كثيخ مغ العمساء والذعخاء .
الذعخ قميل الدقط ال يبيغ  ) والسصبػع الحي ىػ مدتػي : اآلمجي  أما قػؿ

جيجه مغ سائخ شعخه بيشػنة شجيجة ، ومغ أجل ذلظ صار جيج شعخ أبى تساـ 
 (ٕٔ)معمػمًا وعجده محرػرًا (

فإذا قل ، وىػ السصبػع لمذعخ  يوبيحا القػؿ يزع اآلمجي السكياس الحكيق
الذعخاء األوليغ  ليذ عمى مدتػى شعخًا رديئًا أصبح  الصبع الذعخ عغ مدتػى 
 وىػ الحي واكب فيو ىحا السدتػى عشجه . اً ومحرػر  تساـ قميالً  وليحا عج جيج أبي

الرحيح كػنو أختار جيج كل مغ  ىػ-اآلمجي  –ثع نججه يقػؿ وىحا عشجي 
خ ولع يخت، أخخى لمبحتخي  اً ختار أشعار تساـ والبحتخي ثع ترفح شعخىسا وا أبي

في مػاكب  اً ومعجود اً تساـ محرػر  يألبي تساـ إال القميل كػف جيج أب اً أشعار 
الذعخاء األوليغ ولع يكغ بالسدتػى الحي وضعو اآلمجي لسعخفة الجيج مغ الخدئ 

 . (ٕٕ)غ عسػد الذعخوىػ السصبػع الحي يجاري سشة العخب ولع يخخج ع
 يتباع أبا، و  الذعخ  ثع يعػد اآلمجي ويفدخ لشا كيف أفدج مدمع بغ الػليج

ؾ محىب البجيع متحيخا فيو ، في استعساؿ الصباؽ والتجشيذ ػ تساـ لو في سم
واالستعارات وإسخافو في التساس ىحه األبػاب وتػشيح شعخه بيا . إذ أف استعسالو 

ومعانيو ال تعخؼ إال بعج الَكجَّ والفكخ وشػؿ التأمل ، ليحه األجشاس جعمت مغ شعخه 
 . (ٖٕ)ومشو ما ال يعخؼ معشاه إال بالطغ والحجس

تساـ لػ أنو أخح عفػ ىحه األشياء ولع يػغل فييا ،  يونججه يتسشى عمى أب
واقترخ مغ القػؿ عمى ما كاف مححوِّا ححو الذعخاء السحدشيغ ، لكاف يتقجـ عشج 

أكثخ ، وكاف قميمو حيشئح يقػـ مقاـ كثيخ غيخه ، لسا فيو مغ  ل العمع بالذعخػػأى
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لصيف السعاني ومدتغخب األوصاؼ ، لكشو شخه إلى إيخاد كل ما جاش بو خاشخه 
ْذؿ الداقط ، والرػاب  وَلْجَمَجُو فكخه ، فخمط الجيج بالخدئ ، والعيغ الشادر بالخَّ

 . (ٕٗ)بالخصأ
ة والصباؽ والتجشيذ يخخج الذاعخ وبيحا فإف اإلكثار مغ استعساؿ االستعار 

 عغ السدتػى الذعخي الحي وضعو اآلمجي في قياس جيج الذعخ مغ ردئيو . 
مغ بذأف ويشقل لشا اآلمجي رد أصحاب البحتخي عمى أصحاب أبي تساـ 

أصحاب البحتخي ) أف دقيق السعاني وَجَج إذ ، سبقو إلى دقيق السعاني ولصيفيا 
  ( .ٕ٘)لغة(مػجػد في كل أمة ، وفي كل 

الذعخ عشج أىل العمع  فّ إويقػؿ اآلمجي في الخد عمى أصحاب أبي تساـ : ) 
بو ىػ حدغ التأتي ، وقخب السأخح ، واختيار الكالـ ، ووضع األلفاظ في مػاضعيا 
، وأف يػرد السعشى بالمفع السعتاد فيو السدتعسل في مثمو ، وأف تكػف االستعارات 

ت لو وغيخ مشافخة لسعشاه ، فإف الكالـ ال يكتدي البياء والتسثيالت الئقة بسا استعيخ 
  .  (ٕٙ)والخونق إال إذا كاف بيحا الػصف وتمظ شخيقة البحتخي (

وبيحا القػؿ لع يقترخ اآلمجي عمى أخخاج غيخ أصحاب التخرز مغ 
، بل أمتج نطخه إلى أخخاج دقيق مغ دائخة االىتساـ أصحاب المغة والشحػ والخواية 

دقيق  الف، العسمية اإلبجاعية  مغ الحكع عمى ىحا الذاعخ أو ذاؾ  السعاني مغ
 بيغ الشاس جسيعًا وفي كل المغات  . نطخ اآلمجي متجاوؿ فيالسعاني 

استبعاد فيو خخ عمى لداف أصحاب البحتخي يؤكج آ اً كسا نججه يشقل لشا نر
 يبأ –لذاعخ إذ قالػا : ) وإذا كانت شخيقة اق السعاني مغ العسمية اإلبجاعية دقي

، وكانت عبارتو مقرػرة -شخيقة العخب في قػؿ الذعخ –غيخ ىحه الصخيقة  -تساـ
عشيا ، ولدانو غيخ مجرؾ ليا حتى يعتسج دقيق السعاني مػغ فمدفة يػناف أو 
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حكسة اليشج أو أدب الفخس ، ... ، فإف شئت دعػناؾ حكيسا ، أو فيمدػفًا ، ولكغ 
 . (ٕٚ)ليدت عمى شخيقة العخب وال عمى محاىبيع (ال ندسيظ شاعخًا ، ألف شخيقتظ 

كثيخة في  فأنيا الذػاىج الذعخية التي تؤسذ لشطخية عسػد الذعخأمػا 
عسػد  وشصمقمالسػازنة ، إف لع نقل أف كل نقج يػجيو اآلمجي لذعخ الذاعخيغ ، 

وفق عمى الذعخ عغ الذعخاء األوائل ومغ الذػاىج التي جاء فييا السعشى والمفع 
 -تساـ : يد الذعخ قػؿ أبعسػ 

 (ٕٛ)قْج َيشَعُع هللا ِبالَبمػى َوإْف َعطست         وَيْبِتمي هللا َبْعَس القػـِ ِبالشَعِع
 -وقػؿ البحتخي :

ِحِع اِر والخَّ  (ٜٕ)َما إْف َيَداُؿ الشََّجى ُيْجَنى إليو َيجَا         ُمْسَتاَحًة مْغ َبعيِج الجَّ
الشرػص الذعخية مغ  فيمغة ال حكسو عمى  وبيحا يشصمق اآلمجي في

التقيج بالقاعجة ، فيػ ال يػد مخالفة القػاعج و  االلتداـمبجأيغ ، األوؿ يشز عمى 
الدشج  ر ، النياولحلظ فيػ يغمب القاعجة عمى االبتكا ، ف والشحاةػالتي سشيا المغػي

 الذعخاءة اار يتعمق بػجػب مجفأنو الذاىج ، أما السبجأ الثاني  دػيغالخئيذ في ت
في قػؿ الذعخ مغ خالؿ التداميع بدشغ العخب في لذعخ االوائل السحجثيغ 

وضخورة جخياف القػؿ الذعخي  أوصافيع ومعانييع واستخجاميع لأللفاظ والتعابيخ
  مجخى الحكيقة معشى ولفطًا .

ىػ نقل المداف البميغ الفريح مغ  اآلمجيإف الفكخ الحي كاف يحكع وبيحا ف
،  ، والحبظ ، والشدج ، والسعشى الدابقيغ إلى الالحقيغ مغ الذعخاء، نقل المفع

 . ، والرياغة....  والشقر

اتِّباع ُسشَّة  وىي الذعخاء ال يحيجوا عشو، أف يشتيجو وىحا ىػ الصخيق الحي أراد 
حجث سجعل مغ الذعخ ال، ومعخفة كل شيء يسكغ أف ي العخب في شعخىع وشبعيع

 . صػرًة مصابقًة لمذعخ القجيع الحدغ
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 السعمع الثاني : تحميل الشز وتحوقو :
ورؤيتو لبالغة الشز ومػشغ  تحميل الشز ىػ الحي يبخز فكخ اآلمجي فَ إ

اإلبجاع فيو ، وكمسا كذف لشا سخًا مغ أسخار المغة ، كذف لشا عغ فكخه ورؤيتو 
 -تساـ : يلإلبجاع ، ونطختو لسػاشغ الحدغ إذ قاؿ في قػؿ أب

 (ٖٓ)ِقْف ُنػبِّْغ ِكَشاَس ذاؾ اْلَغَداؿ         إفَّ ِفييا َلَسْدَخحًا ِلْمَسَقاؿِ     

ْبع ، وإنسا يخيج اْلَخْيسة أو البيت مغ ) والتأبيغ : مَ  ْجح اليالظ ، والِكشاس ىشا : الخَّ
بيػتيع ، سساه كشاسًا ألنو َجَعل السخّأة َغَداال : أي ِقف بشا َنْشجبو فإف السقاؿ يتدع 

 . (ٖٔ)فيو ، وىحا بيت جيج ومعشى حدغ مدتكيع (
 -تساـ : في قػؿ أبي كحلظوقاؿ  
 (ٕٖ)ُكفُّ َشْػَقَظ َفاْنِدِؿ         َواْبُمْل َغِميَمَظ ِباْلَسَجاِمِع ُيْبَملِ َلْيَذ اْلُػُقػُؼ يَ        

واسسو عبج  –) وىحا معشى ضخيف ، وقج جاء مثمو في الذعخ ، قاؿ األصع الباىمي 
وال أعخؼ غيخه ، وأضغ أبا تساـ َعَثخ بو واحتحى عميو ، ألنو  –هللا بغ الحجاج 

 . (ٖٖ)والسعاني (كاف ُمػلعًا بغخائب األلفاظ 
 -أما قػلو في قػؿ البحتخي :

 (ٖٗ)ِقِف اْلِعيَذ َقْج أْدَنى ُخصاَىا َكاَلُلَيا           َوَسل َداَر إْف َشَفاَؾ ُسؤاُلَيا 
: ) قج أدنى خصاىا كالليا( :  ) وىحا لفع حدغ ، ومعشى ليذ بالجيج ، ألنو قاؿ

أي قارب مغ خصػىا الكالُؿ ، وىحا كأنو لع يكف لدؤاؿ الجيار التي تعخض ألنو 
 -يذفيو ، وإنسا وقف إلعياء السصي . وجيج قػؿ عشتخة :

ـ         (ٖ٘)َفَػَقْفت ِفييا وَكأنيا               َفَجف  أِلْقِزَي حاَجَة اْلُسَتَمػِّ
الػقػؼ احتاط بأف شبَّو ناقتو بالَفَجف ، وىػ الَقْرخ ، لُيعمع أنو لع فإنو لسا أراد ذكخ 

 . (ٖٙ)ُيقفيا ليخيحيا (



ٔٔ 
 

ر فييا ، وأمارات ر مكامغ الج عمىجي وىػ يحمل الشرػص ػػاآلمويعتسج 
أدبية الشز ، أو شعخية الشز ، كسا أنو يعتسج عمى   عمى يدتشجالحدغ ، أي إنو 

الفراحة والبالغة والبياف في الشرػص ، حتى يبيغ مػاشغ الجػدة والبخاعة عشج 
وليحا نججه عشج ذكخ بيت مغ اآلبيات وفيو مغ الزعف أو الدػء  . يغعخ االذ

ه ، أف تحكخ شيئًا وتأتي بزجه بعجأي يقارف ىحا البيت ببيت آخخ أفزل مشو ، 
وىحا نػع مغ التحميل السشيجي ، وكأنسا يقػؿ كاف الججيخ بو أف يححو ححو ىحا 

، أي ال يبيغ مػشغ  يةالذاعخ الحي أجاد في الػصف أو غيخه مغ األغخاض الذعخ 
لذاعخ آخخ ويقػؿ  اً نسا يحكخ شاىجواويقػؿ لقج أخصأ بقػؿ كحا ،  حدبالخمل ف

 ىحا ىػ الرػاب .
لذعخي الػافخ لجى اآلمجي الحي يدتصيع مغ وىحا يجؿ عمى السخدوف ا

بيغ الذعخاء . فقج كاف اآلمجي يحمل الذعخ  ف خاللو أف يقارف ويفاضل ويػاز
 ، ويبخز السداوئ بحكخ السحاسغ .ح ػبالذعخ نفدو ، ويػضح الحدغ بالقبي

 -الكيذ : ئ أمخ  ونججه يحمل قػؿ
يار َكسا َبكى ابُغ حَعػجا َعمى الصَّمِل الُسحيِل َلَعمََّشا                ـَِنبكي الجَّ  (ٖٚ)َحا

إذ قاؿ : ) وإذ عخجػا كاف التعخيج أشق عمى الخكب والخكاب مغ الػقػؼ ، ألف ليا 
في الػقػؼ حيث انتيت راحة ، والتعخيج فيو زيادة في تعبيا وكالليا وإف قمت 

 -ػ تساـ :السدافة ، كسا قاؿ أب
ْشِج َمْخَكبًا      كائِب  أال إنََّسا َحاولت ُرشج        َوَما ِبَظ إْركابي ِمَغ الخُّ  (ٖٛ)الخَّ

ألف ىحا القػؿ مشو دؿ عمى التعخيج والتخدد في الخسػـ ، أو أف صاحبو أراد أف 
يدتسخ في الديخ وال يتعػؽ بالػقف فيعػد ذلظ عمييا بزخر وإف أكدبيا راحة ما 

 . (ٜٖ)ػؼ ، فقاؿ لو أبػ تساـ ) إنسا حاولت رشج الخكائب( ال رشجي (في الػق
 -وقػؿ البحتخي :
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 (ٓٗ)ِمُيُمػا إلى الجاِر ِمْغ َلْيمى ُنَحيييا         َنَعع َوَنْدأُليا َعْغ َبْعِس أىِميياَ  
إذ قاؿ عشو : ) وىحا بيت ردئ ، لقػلو )نعع( وليذ بالسعشى إلييا حاجًة ، فجاء 

 . (ٔٗ)ومغ الحذػ ما ال يكبح ، و)نعع( ىيشا قبيحة ، ...(بيا حذػا ، 
 -لُكَثيخ بغ عبج الخحسغ جاء فييا بكمسة )نعع( إذ قاؿ : اً ثع يحكخ أبيات 

 ؟ َنَعْع َسَتبيُغ          كسا اْنَبتَّ ِمْغ َحْبِل الَقِخيُغ َقِخيغُ  أَباِئشة  ُسْعجى       
، ألف االستفياـ فيو يقتزي أف وقاؿ اآلمجي عشيا ) أف مػضعيا ىيشا أصمح 

غ بيت البحتخي ، ألف ) ػػد مػيكػف )نعع( جػابًا لو  ، ... ، وكل أبيات ُكَثيخ أج
ي في بيت البحتخي حذػ ، وقاؿ البحتخي في بيتو : ) ػػاب ، وىػنعع( فييا ج

نحيييا( واألجػاد ) نحييا( ألنو جػاب األمخ ، وقج يكػف ) نحيييا( رفعًا عمى الحاؿ 
 . (ٕٗ)والجػاب ىيشا أجػد مغ الحاؿ(، 

 -السعمع الثالث : كثخة الذػاىج :
لقج اكتدب الذاىج الذعخي قيستو مشح أف بجأ المغػيػف والشحاة التقعيج لمغة 
العخبية الفريحة ، فاعتشػا بكالـ العخب بالجسع والّخواية ، وأكثخ ما اىتسػا بو ىػ 

، أما الكخيع الذعخ الجاىمي الحي يأتي في السقاـ الثاني في االستذياد بعج القخآف 
لطاىخة األدبية التي يداؽ مغ أجميا الذاىج فإنيا العالقة بيغ الذاىج الذعخي وا

عالقة السذابية ، إذ يكػف الذاىج أداة إلثارة ترجيق الػاقعة التي مغ أجميا سيق 
 . (ٖٗ)ىػ الجليل والحجة أنو مغ َثعَّ و  ،ىحا الذاىج

لقج كاف لمذػاىج الذعخية حزػر قػي في متغ السػازنة ، إذ أف ثالثة أرباع  
 صفحة في الكتاب  مغ األبيات الذعخية . خلإذ لع تالسػازنة شعخ ، 

البالغية و كاف الذاىج الذعخي أداة اآلمجي في مختمف القزايا الشقجية  فقج 
فيػ يبعث الشز الذعخي مغ ججيج ، ويعيجه إلى  ،تي عخض ليا وخاض فييا ال

 السعاصخيغ .اـ الشقاد ػاـ والبحتخي يدتقصب اىتسػػػي تسػػإذ ما زاؿ شعخ أب، الػاجية 
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كسا اف انفتاح اآلمجي عمى اآلراء الشقجية لمعمساء  قج اسيع في تذكيل  
الخصاب الشقجي مغ ججيج ، إذ نججه يشاقر ىحه اآلراء ويػافق بعزيا ويخالف 
البعس اآلخخ مشيا ، فقج رد عمى ابغ أبي شاىخ فيسا ندبو إلى أبي تساـ مغ 

 مشيا : سخقات شعخية ال يػافقو فييا اآلمجي
 -قػؿ أبي تساـ :

 (ٗٗ)َأَلْع َتُسْت يا َشقيَق الُجػد ُمْح َزَمٍغ     فقاؿ لي: َلْع َيُسْت مْغ َلْع َيُسْت َكَخُموَ     

 -أخحه مغ قػؿ العتابي :
ْت َصَشاِئُعُو إليِو َحَياَتُو                 فكَأنَُّو مْغ َنْذِخىَا َمْشُذػرُ         (٘ٗ)َردَّ

ل ىحا ال يقاؿ فيو مدخوؽ ، ألنو قج جخى في عادات ػػ) ومث : ويقػؿ اآلمجي
 . (ٙٗ)الشاس (

 ونججه يحكخ قػؿ امخئ الكيذ :
 (ٚٗ)َتَسصَّى برمبو               َوَأْرَدَؼ أْعَجازًا َوَناء بَكْمَكلِ لّسا فُقمُت َلُو           

الكيذ بيحا البيت ، وىع مغ لع يعخؼ  البعس قج عاب امخأ فّ ويقػؿ : ) إ
مػضػعات السعاني االستعارات و السجازات ، إذ ىػ في غاية الحدغ والجػدة 

صجره والرحة ألنو َقَرج وصَف أحػاؿ الميل الصػيل فحكخ امتجاد َوَسصو ، وتثاُقل 
 عجازه وأواخخه شيئًا فذيئًا ، وىحا عشجي مشتطع لجسيعلمحىاب واالنبعاث ، وتخادؼ ا

ْمب ،  نعػت الميل الصػيل عمى ىيئتو ، ... ، وَحُدغ أف يدتعيخ لمػسط اسع الرُّ
د بسشدلة واحجة ، وصمح أف  يًا مغ أجل امتجاده ، ألف تسصَّى وتسجَّ وجعمو متسصِّ
يدتعيخ لمرجر اسع الَكمَكل مغ أجل نيػضو ، وىحه أقخب االستعارات مغ الحكيقة 

 . (ٛٗ)عيخت لو (، لذجة مالءمة معشاىا لسعشى ما است
يبجو أف الذاىج الذعخي ىػ السحخؾ األساس لمقزايا الشقجية والبالغية  

أسمفشا سابقا ثالثة أرباعو شعخ ،  دب مابحالكتاب  التي تشاوليا اآلمجي الف
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وليذ كل الذػاىج التي أختارىا اآلمجي تعػد إلى الذاعخيغ محػر السػازنة عشجه 
إلى شعخاء سػاء كانػا مذيػريغ أو مغسػريغ انسا ىشاؾ كثيخ مغ الذػاىج تعػد 

 نسا يعتسج عمى ما مػجػد في الشز .افالذاىج الذعخي ال يعتسج عمى القائل 
السؤلف ال يدتحق اسع اختيار إال إذا ضع قصعا  فّ كسا قاؿ دمحم العسخي : ) إ 

مغ الذعخ مدتخخجة مغ كسية كبيخة ، وتكػف الكيسة الجسالية السختارة مخالفة 
 . (ٜٗ)خوؾ فجور الستخيخ أف يأخح الجيج ويتخؾ الباقي جانبا (لمست

مغ ختيار يعشي التسيد والسفاضمة بيغ ىحه الذػاىج السختارة الامغ ىشا ف
 دوف سػاىا ، وىحا قائع عمى إدراؾ الكيسة الفشية ليحا الذاىج السختار .

عمى معخفة جيجة بالجسيػر الحي سيتمقى كتابو  وعميو يبجو أف اآلمجي
واالختيارات التي يحػييا ، ألنو عمى وعي بأف عسمية االختيار تتأسذ في السقاـ 
األوؿ عمى تحجيج دور القارئ في تمقي ىحا الشػع مغ التأليف قبػال أو رفزا ، 

تع بحكخ : ) وأف أبتجئ بحكخ مداوئ الذاعخيغ ، ألخ ائالً وعمى ىحا األساس أعمغ ق
محاسشيسا ، وأذكخ شخفا مغ سخقات أبي تساـ وغمصو ، وساقط شعخه ، ومداوئ 

ح ما أخحه مغ معاني أبي تساـ وغيخ ذلظ مغ غمط في بعس ػػالبحتخي في أخ
ا إذا اتفقتا في الػزف والقافية ، ػغ شعخييسػغ قريجتيغ مػػػػمعانيو ، ثع أوازف بي

شعخييسا وأجعمو مؤلفا عمى حخوؼ السعجع ، ... ، وأتبع ذاؾ باالختيار السجخد مغ 
 . (ٓ٘)ليقخب متشاولو ، ويديل حفطو (

عسمية تجاولية تتع بيغ السبجع  (الذاىج الذعخي )يسكغ القػؿ إف اختيار  لحا
 . (ٔ٘)والستمقي في الدياؽ الحي يتزسغ قبػؿ االختيار أو رفزو

د الذعخ ، ونجج ىشا أف أحداف عباس يقػؿ : ) فكسا أف الذاعخ يمتـد عسػ 
فإف عمى الشاقج أف يمتـد عسػد الحوؽ ، وإال فال معشى لمجربة والتسخس وشػؿ الشطخ 
في آثار الدابقيغ فسغ ىحه الجربة يتكػف ذوؽ الشاقج ، ومشيا يدتجؿ عمى ما جخت 
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بو العادة فيتسكغ مغ الحكع عمى إحداف الذاعخ أو إساءتو بالشطخ إلى ما جخت 
 . (ٕ٘)عميو العخب في شخيقتيا (

 يومػغ الذػاىج الذعخية التي اختارىا اآلمجي في البكاء عمى الجيار قػؿ أب
 -تساـ :

ُمػِع الدَػاِكب     َعمى ِمْثِمَيا ِمْغ أْرُبع َوَمالِعِب     (ٖ٘)أِذيمْت َمُرػنات الجُّ

إذ قاؿ عشو : ) قج أنكخ بعزيع قػلو ) مرػنات الجمػع الدػاكب( ، وقاؿ : 
ما ىػ مرػف ، وإنسا أراد أبػ تساـ ) أذيمت( مرػنات  كيف يكػف مغ الدػاكب

الجمػع التي ىي اآلف سػاكب ، ولفطو يحتسل ما أراده ، والبيت جيج لفطًا ومعشى 
 .وفيسياحا يجؿ عمى ذوقو الخفيع في اختيار الشرػص الذعخية ػ. وى (ٗ٘)ونطسًا (

 -وقػؿ البحتخي : 
ْمع َكْيَف اْنِيَساُلَيا          ُوُقػُفَظ في َأْشالِلِيْع َوُسػأُليا        (٘٘)ُيِخيَظ ُغخوب الجَّ

 -وقػلو :
اِر              َوُسُمػِّا بَدْيَشٍب عغ َنَػارٍ           ار َبْعَج الجَّ  (ٙ٘)أُبكاًء في الجَّ

ويقػؿ اآلمجي عشيسا : ) وىسا مغ األبيات الحدشة ججا ، إذ البحتخي ترخؼ في 
اف فيو مختمفة عجيبة ، كميا جيج نادر ، وأبػ تساـ البكاء عمى الجيار حدغ ، ومع

 -البكاء عمى الجيار –لـد شخيقة واحجة لع يتجاوزىا ، والبحتخي في ىحا الباب 
 . (ٚ٘)أشعخ (

الذاىج الذعخي ضسغ مقاييذ  وضعيا ،  يعالج اآلمجي كافأف كسا نجج   
 وىي االبتعاد عغ السعاني السػلجة ، وتفزيل السعشى الستجاوؿ الجاري عمى العخؼ

  -تساـ : العخبي إذ نججه يعمق عمى قػؿ أبي
 (ٛ٘)َمَيا الػْحِر إالَّ أفَّ َىاَتا أواِنذ            َقَشا الخطِّ إالَّ أفَّ تِمَظ َذَواِبلُ       
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عشو ) وإنسا قيل لمخماح ) ذوابل( لميشيا وتثشييا ، فشفي ذلظ عغ ُقجود إذ قاؿ 
الشداء التي مغ أكسل أوصافيا التثشي والميغ واالنعصاؼ ، كسا قاؿ تسيع بغ أبي 

 -ابغ ُمقبل :
 َيْيُدْزف ِلمَسذي أوصااًل ُمشعسًة        َىدَّ الجُشػب ُضحى ِعيجاَف َيْبِخيَشا         
 (ٜ٘)ىِتداِز ُرَديشيَّ تحاَوقُو            أْيِجي التَّجاِر فداُدوا َمْتشُو ليشػَاأو كا         

ديشي لميشو وتثشيو ، وىحا أجػد مغ كل ما قالو الُشاس في  فذبو تسيع قجودىغ بالخُّ
) ميا الػحر( أراد : )كَسَيا  -تساـ ػاب -مذي الشداء وحدغ قجودىغ ، أما قػلو 

فػضع السذبو بو في مكاف السذبو ، وىحا في كالميع  الػحر إال أف ىاتا أوانذ(
 . (ٓٙ)شائع مدتفيس(

 -كسا نججه يعمق عمى قػؿ ابي تساـ : 
رْت             لَيا ُوُشحًا َجَالْت َعَمييَا الَخاَلِخلُ   (ٔٙ)ِمغ الِيْيف َلْػ َأفَّ الَخاَلِخَل ُصػِّ

أف ىحا خصأ في الػصف ، ألف مغ شأف الخالخل أف تػصف  يعج اآلمجي 
بأنيا تعس في األعزاد والدػاعج وتزيق في األسػؽ ، وجعمو الخالخل وشحًا 
تجل عمييا خصأ في الػصف لحلظ بيت أبي تساـ ضج ما نصقت بو العخب ومغ أقبح 

 . (ٕٙ)ما وصفت بو الشداء
 -: إبخاز العيػب : الخابعالسعمع 

اآلمجي إلحاح شجيج عمى أضيار العيػب ، سػاء كانت ىحه في مشيج 
عشج الشقاد ، كسا أنو ذكخ أماكغ الكبح في الذعخ ،  ـالعيػب عشج الذعخاء أنفديع أ

وليحا أخح شػشًا كبيخًا في بياف الذعخ السدتكخه األلفاظ أو السعاني ، أو كمييسا معا 
مغ العيػب ، وليحا  خ خاؿٍ ، وكل ذلظ يخسع فكخه الشقجي والبالغي في إيجاد شع

تخاه يححر مغ عيػب األوليغ مغ الذعخاء ، وعجـ الديخ وراءىع حيغ يحيجوف عغ 
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الصخيق ، كػف االقتجاء بالذعخ الجيج وليذ بالذعخ الخديء ، ومغ الذػاىج التي 
 -الكيذ : ع مغ خمل في شعخ الذعخاء قػؿ امخئ جاءت في الكتاب تبيغ ما وق

 (ٖٙ)ْوع َخْيَفاَنًة             َكدا وْجَيَيا َسَعف  ُمْشَتذخوأْرَكُب فِي الخَّ   

إذ قاؿ : ) شبو شعخ الشاصية بدعف الشخمة ، ىحا البيت األصسعي  فقج عاب
َعخ إذا غصَّى العيغ لع يكغ الفخس كخيسًا ، وذلظ مغ الَغَسع ...(  . (ٗٙ)والذَّ

 -وقج عيب عمى زىيخ بغ أبي سمسى قػلو : 
 ْغ َشَخَباٍب ماُؤَىا َشِحل           َعَمى اْلُجُحوِع َيَخْفَغ اْلَغْسَخ واْلَغَخقاَيْخُخْجغ مِ      

وقالػا : ) ليذ خخوج الزفادع مغ الساء خػؼ الغسخ والغخؽ ، وإنسا ذلظ ألنيا 
 . (٘ٙ)تبيس في الذصػط(

 -قػؿ ذي الخمة: قبيحو) ومغ فاسج المفع و اآلمجي : وقاؿ  
 فَأْضَحْت مباِدييا ِقفارًا ُرُسػُميا            كَأْف َلْع ِسَػى َأْىٍل ِمغ اْلػْحِر ُتْؤَىلِ   

 . (ٙٙ)( أراد : كأف لغ ُتؤىل سػى أىل مغ الػحر
 -أبي تساـ قػلو : اءخصويحكخ اآلمجي مغ ا 

 مغ َراَحَتْيَظ َدَرى ما الّراُب والَعَدلُ       َيِجي ِلسْغ شاَء َرْىغ  لع َيُحْؽ ُجَخعًا    
إذ قاؿ : ) ىحا البيت مبشي عمى الفداد ، لكثخة ما فيو مغ الححؼ ، ...، ومثل 
ىحا ال يدػغ ، ألنو ححؼ )إف( التي تجخل لمذخط ، وال يجػز ححفيا ، ألنيا إذا 

تل ُححفت سقط معشى الذخط ، وححؼ )مغ( وىي االسع الحي صمتو )لع يحؽ( فاخ
 . (ٚٙ)البيت ، وأشكل معشاه (

: ) ولػ لذػاىج في ذكخ عيػب الذعخاء إذ قاؿ مغ ا اً وقج ذكخ اآلمجي كثيخ 
استقريشا ىحا الباب لصاؿ ججًا ، وإنسا أوردنا ىيشا مشو مثااًل لتعمسػا أف فحػؿ 

 .  (ٛٙ)الذعخاء ، ...، ما ُعرسػا مغ الدلل ، وال سمسػا مغ الغمط(
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العباس في إنكاره عمى أبي  أبػيحكخ لشا خصأ  هفشججالشقاد  أما مغ أخصاء
تساـ أف شبو عشق الفخس بالجحع ، وتمظ عادة العخب ، وىػ في أشعارىا أكثخ ف 

 . (ٜٙ)أف يحرى
 -بعس الشقاد الحي عابػا قػؿ أمخئ الكيذ : ءوكحلظ نجج يحكخ أخصا

 َأْعَجازًأ َوَناَء بَكْمَكلِ َوَأْردَؼ         فُقْمُت َلُو َلسَّا َتَسصَّى برمبو           
الكيذ بيحا البيت مغ لع يعخؼ مػضػعات  أخ مػبقػلو : ) وقػج عػابػا ا

 .(ٓٚ)السعاني واالستعػارات وال السجػازات وىػ في غاية الحدغ والجػدة والرحة (
 -وكحلظ نججه يخد عمى مغ عابػا قػؿ أبي تساـ :

ـِ َفإنَّشي     سَ ال َتْدقشي ماء الْ     (ٔٚ)قِج أْستْعَحْبُت ماَء ُبكائي َصبّّ           ال
إذ قاؿ : ) فقج عيب ، وليذ بعيب عشجي ، ألنو لسا أراد أف يقػؿ ) قج استعحبت 

ل لمسالـ ماء ليقابل ماء بساء وإف لع يكغ لمسالـ ماء عمى ػػ( جع ماء بكائي
 چ   هبمب خب حب جب چالحكيقة ، كسا قاؿ هللا سبحانو عد وجل :

، ومعمـػ أف الثانية  (ٕٚ)
 . (ٖٚ)ليدت بديئة ، وإنسا ىي جداء عغ الديئة (

  -الخاتسة :
لقػج دعا اآلمجي إلى استبعاد األمػر غيخ الفشية مغ دائخة نقج الذعخ نحػ  

بو الشحػيػف مغ عيػب الذعخ ... ،  ما يترل بالغخيب واإلعخاب لقػلو ) وأما ما بػَّ
، ( ، فميدت بشا حاجة إلى ذكخه،...السعشى  وغيخ ذلظ مسا ىػ عيب في المفع دوف 

باألخصاء التي تترل بالمغة والشحػ والخواية ، االىتساـ إذ أف ىحه الجعػة إلى عجـ 
إيسانَا مشو بأف ىحه األمػر خارجة عغ مجاؿ اىتساـ الشقج الفشي الحي جاءت 

التجقيق و يا فياكتدب أصحابو خبخات خاصة مغ كثخة الشطخ في األشعار والتأمل 
يا ، حتى وصمػا إلى األصػؿ والقػاعج التي تقػـ عمييا العبارة األدبية ، وىػ ما ب

وىحا .  لع يقجر عميو غيخىع مغ غيخ أصحاب الرشعة أو مغ ىع خارج التخرز
يجؿ عمى أف اآلمجي عمى يقيغ أف عسل الشاقج ىػ عسل  فشي بحت ، فإف الحي 
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ظ وضخورة وضعيا في مػاضعيا وغيخىا ال ييتع بالعبارة األدبية ويعتشي باأللفا
 يدتصيع الكياـ بيا  غيخ الشاقج الستخرز .

لقج وضع اآلمجي لشفدو مشيجًا يديخ عميو وىػ تفزيل الذعخ السصبػع 
عمى الذعخ الستكمف وىحا خالؼ ما ذىب إليو بقػؿ : ) فأما أنا فمدت أفرح 

ريجة مغ شعخىسا إذا بتفزيل أحجىسا عمى اآلخخ ، ولكشي أوازف بيغ قريجة وق
) والسصبػع الحي ىػ مدتػي الذعخ قميل . وقػلو  اتفقتا في الػزف والقافية...(

الدقط ال يبيغ جيجه مغ سائخ شعخه بيشػنة شجيجة ، ومغ أجل ذلظ صار جيج شعخ 
أبى تساـ معمػمًا وعجده محرػرًا ( ، وبيحا القػؿ يزع اآلمجي السكياس الحكيقي 

بػع الحي عجه مدتػي الذعخ فيو ، فإذا قل الذعخ عغ ىحا لجيو لمذعخ وىػ السص
السدتػى بخأيو شعخًا رديئًا كػنو سقط عغ مدتػى الذعخ الحي وضعو وىػ السصبػع 
ومجاراة الذعخاء األوليغ وليحا عج جيج أبي تساـ قمياًل ومحرػرًا وىػ الحي واكب 

 فيو ىحا السدتػى عشجه .
رات ر فييا ، وأمار مكامغ الج عمى اآلمجي يعتسج وىػ يحمل الشرػص فّ إ

إلى أدبية الشز ، أو شعخية الشز ، كسا أنو يعتسج عمى   الحدغ ، أي إنو يدتشج
ػاشغ الجػدة والبخاعة عشج الفراحة والبالغة والبياف في الشرػص ، حتى يبيغ م

 .   الذاعخيغ
كانت ىحه أفي مشيج اآلمجي إلحاح شجيج عمى أضيار العيػب ، سػاء 

عشػج الذعخاء أنفديع أـ عشج الشقاد ، كسا أنو ذكخ أماكغ الكبح في الذعخ ،  العيػب
كخه األلفاظ أو السعاني ، أو كمييسا ػوليحا أخح شػشًا كبيخًا في بياف الذعخ السدت

معا ، وكل ذلظ يخسع مشيجو الشقجي والبالغي في إيجاد شعخ خاٍؿ مغ العيػب ، 
الذعخاء ، وعجـ الديخ وراءىع حيغ وليحا تخاه يححر مغ عيػب األوليغ مغ 

 يحيجوف عغ الصخيق ، كػف االقتجاء بالذعخ الجيج وليذ بالذعخ الخديء .
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 -اليػامر :
                                                           

 . ٖٕٕٔ/  ٙالمغة والرحاح العخبية :  تاج  (ٔ)
 . ٖٓٗ-11ٖ/ 1ٔلسان العرب مادة ) وزن( :   ٕ))
 . 2ٕسورة الرحمن اآلٌة :  (ٖ)
هـ( ، تحمٌك السٌد 1ٖٓألبً الماسم الحسن بن بشر اآلمدي )أبً تمام والبحتري شعر الموازنة بٌن ( ٗ)

 . ٓٔ:  ت( الماهرة  )د. -أحمد صمر ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف 
 . ٙ/ ٔالمصدر نفسه : ( ٘)

مرخ  هـ( ، تحمٌك د. حنفً دمحم شرف ، مطبعة الرسالةٗ٘ٙبدٌع المرآن ابن أبً األًصبع المصري )ت ٙ))
 . ٜ٘ىػ : ٖٚٚٔالصبعة األولى ، 

حمادي ، كلٌة التربٌة  ٌنظر : الموازنة منهجا نمدٌا لدٌما وحدٌثا ) رسالة ماجستٌر( ، إسماعٌل خلباص 1))
 . 9ٔم : 292ٔجامعة بغداد  –
تحرٌر التحبٌر ، ابن أبً األصبع المصري ، تحمٌك د. حنفً دمحم شرف ، اإلعالنات الشرلٌة ، الماهرة ،  9))

، ومعجم المصطلحات البالغٌة والنمدٌة ، د. أحمد مطلوب ، المجمع العلمً العرالً  9ٖٗهـ : 9ٖٖٔ
 . ٕٖٗ -ٕٖٔ/   ٖم : 291ٔ

العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونمده ابن رشٌك المٌروانً ، تحمٌك دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ، دار  2))
 . ٕٓ/ ٕم  : 21ٕٔالجبل ، بٌروت 

هـ( ، تحمٌك د. أحمد الحوفً و د. بدوي 1ٖٙالمثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر ، ابن األثٌر )ت ٓٔ))
 . 11ٖ/  ٔم : 21٘ٔة الماهر –طبانة ، النهضة مصر 

 . ٔ٘/  ٔالموازنة :   (ٔٔ)

 . ٖٔٗ،  ٕٔٗ، ٔٔٗ/ ٔ:  المصدر نفسه (ٕٔ)

بٌروت  –هـ( ، دار الكتب العلمٌة ٕ٘٘الحٌوان ، عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ )   (ٖٔ)

  . ٔ٘/ ٔهـ : ٕٗٗٔالطبعة الثانٌة ، 

 . ٔٔ/ ٔالموازنة :   (ٗٔ)

 . ٙ/ ٔالمصدر نفسه : (٘ٔ)

 . 9ٔ: ٔ: المصدر نفسه( ٙٔ)
 . ٕ٘:   المصدر نفسه( ٌنظر : 1ٔ)
 . ٕ٘: مصدر نفسه(  ال9ٔ)

 . 91ٕ-9ٕٙ/ ٔ: المصدر نفسه (2ٔ)

 . ٕ٘/ ٔ:  المصدر نفسه (ٕٓ)

 . ٗ٘/ ٔ: المصدر نفسه  (ٕٔ)

 . ٘٘/ ٔ:  المصدر نفسهٌنظر :   (ٕٕ)

 . 2ٖٔ/ ٔ:  ٌنظر : المصدر نفسه (ٖٕ)

 . ٓٗٔ-2ٖٔ/ ٔ:  ٌنظر : المصدر نفسه (ٕٗ)
 . ٖٕٗ/ ٔ:  المصدر نفسه (ٕ٘)

 . ٖٕٗ/ ٔ:  المصدر نفسه (ٕٙ)

 . ٕ٘ٗ/  ٔالمصدر نفسه :  (1ٕ)
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بشرح الخطٌب التبرٌزي ، تحمٌك دمحم عبده عزام ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف  تمام ىدٌوان أب (9ٕ)

 . 9ٕٓ/ ٖ :الماهرة  

، دار  ٖ، عنى بتحمٌمه وشرحه والتعلٌك علٌه ، حسن كامل الصٌرفً ، الطبعة دٌوان البحتري  (2ٕ)

 .  21ٗٔ/ ٖ :المعارف الماهرة 

 .     ٖٔٗ/  ٔبحثت عنه ولم أجده فً الدٌوان ، ٌنظر : الموازنة :    (ٖٓ)

 . ٖٔٗ/ ٔالموازنة :   (ٖٔ)

ٌَْس الولُوُف بُِكْفء َشْوِلَن فانِزِل   ٕٖ/ ٖدٌوان أبى تمام:   ٕٖ))  تَْبلُْل َغِلٌاًل بالدُُّموعِ فَتُْبِلل (.      ، وفٌه ) لَ

 . . ٖٔٗ/ ٔالموازنة :  (ٖٖ)

 . 2ٕٙٔ/ ٖدٌوان البحتري :    (ٖٗ)

 . 9ٗٔ: )د.ت(تحمٌك ودراسة دمحم سعٌد مولوي  ، المكتب اإلسالمً دٌوان عنترة بن شداد   (ٖ٘)

 .  ٖٖٗ-ٕٖٗالموازنة :   ٖٙ))

 ٗٔٔ:تحمٌك دمحم أبو الفضل إبراهٌم  الطبعة الخامسة ، دار المعارف ، الماهرة المٌس  دٌوان أمرئ 1ٖ))

 .  وفٌه )  ُعوَجا على الطَّلَِل الُمِحٌِل ألنَّنا (

راجً األسمر ، دار الكتاب الخطٌب التبرٌزي ، لدم له ووضع هوامشه وفهارسه تمام  ىدٌوان أبشرح   9ٖ))

 . ٕٔٔ/ ٔ: م 22ٗٔالعربً ، الطبعة الثانٌة 

 . ٖٗٗ-ٖٖٗ/ ٔالموازنة :  2ٖ))

 . ٕٗٔٗ/ ٗدٌوان البحتري :   ٓٗ))

 . ٕٗٗ/ ٔالموازنة :  ٔٗ))

 . ٗٗٗ، ٖٗٗ،  ٕٗٗ/ ٔ:  المصدر نفسه ٕٗ))

ترجمة دمحم الوالً ، وجرٌر عائشة دخل لدراسة الصور البٌانٌة ، فرانسوا مورو ، ـة المـٌنظر : البالغ (ٖٗ)

 . ٗ٘م : ٕٕٓٓ، الرباط 

 .، وفٌه ) ألَْم تَُمْت ٌا َشِمٌَك النَّْفِس ُمْذ زمِن (  1ٖٔ/ ٗ: دٌوان أبى تمام   ٗٗ))

 .   ٖٕٔ/ ٔالموازنة :  ٘ٗ))

 . ٖٕٔ/ ٔ: المصدر نفسه  ٙٗ))

 ( . ، وفٌه   ) فملُت له لّما تمطَّى بجوِزه 9ٔ المٌس: ئدٌوان امر 1ٗ))

 . ٕٙٙ/ ٔالموازنة :  9ٗ))

 . 2ٙم : 222ٔ، دمحم العمري ، الدار البٌضاء ،  االبالغة العربٌة أصولها وامتداداته 2ٗ))

 . ٔ٘/ ٔالموازنة :  (ٓ٘)

ٌنظر : بالغة الخطاب وعلم النص ، صالح فضل ، المجلس الوطنً للثمافة والفنون واألدب ، الكوٌت   (ٔ٘)

 . ٕٙم  : 22ٓٔ

تارٌخ النمد األدبً عند العرب ، نمد الشعر من المرن الثانً حتى المرن الثامن الهجري   أحسان  ( ٕ٘)

 .  ٗ٘ٔم: 22ٖٔعباس ، دار الشروق ، الطبعة األولى ، 

 .  ٔٔٔ/ ٔ :الخطٌب التبرٌزيدٌوان أبو تمام  (ٖ٘)

 . ٔ٘ٗ/ ٔالموازنة :   ٗ٘))

 . 2ٓٙٔ/ ٖدٌوان البحتري :   ٘٘))

 .   29ٙ/ ٕ: ه المصدر نفس ٙ٘))

 . ٔ٘ٗ/ ٔالموازنة :   1٘))

 . ٙٔٔ/ ٖتمام :   دٌوان أبى  (9٘)

 . 9٘ٔ/ ٔالموازنة :  2٘))

 . 9٘ٔ/ ٔ:  المصدر نفسه ٓٙ))

 ، وفٌه )ِمَن الِهٌِف لَْو أْن الَخالِخَل ُصٌََّرْت  لَها ُوُشماً َجالَْت علٌها الَخالِخُل(. ٘ٔٔ/ ٖتمام :  دٌوان أبى ٔٙ))

 .  1٘ٔ-1ٗٔ/ ٔالموازنة :  ٕٙ))

 .   ٖٙٔ دٌوان أمرؤ المٌس : (ٖٙ)

 . 1ٖ/ ٔالموازنة :  ٗٙ))

 . 2ٖ: ٔ:  المصدر نفسه (٘ٙ)

 . 2ٗ: ٔالمصدر نفسه :   (ٙٙ)



ٕٕ 
 

                                                                                                                                                                      

 . 2ٓٔ/ٔالمصدر نفسه :   (1ٙ)

 . ٔ٘: ٔ( المصدر نفسه : 9ٙ)

 . ٔٗٔ/ ٔالمصدر نفسه :  (2ٙ)

 . ٕٙٙ/ ٔالمصدر نفسه :  1ٓ))

 .   ٕٗ/ ٔ : تمام ىدٌوان أبشرح   1ٔ))

  . ٓٗ( سورة الشورى من اآلٌة : 1ٕ)

 . 11ٕ/ ٔالموازنة :   (1ٖ)

 


