
 

 كمية اآلداب -قسم المغة العربية
 أدب-الماجستير

 المادة: قضايا عروضية
 المحاضرة الخامسة

 تناسب الوزن مع الغرض
 

هػ( أفَّ الغرض الػذ  يهػا القػوؿ ه ػوف أينػؿ ااًػهاتاا واتًػا اا ٖٛٛلقد تصّور الحاتمي )ت 
واًتمراراا يي تعػض اووزاف دوف تعػض ويػي تعػض القػوايي دوف تعنػأاي وت ًهًػاا  طػب ذلػؾ ططػب 

ظر يي أ  اووزاف ه ػوف أحًػف اًػتمراراا، ومػ  هاهت ّمؿ الغرض الذ  هرمها ي ره، ي))لشا ر أْف مف ا
 ي(ٔ)((أ  القوايي ه وف أشدُّ اطراداا 

هذا القوؿ لـ ه ِت ا تتاطاا هري  تمقتناه الحاتمي  همة الوزف حّتب هجعطا مااًتاا وغراض 
 أوف تاإلاشػػاِد الػػذ  همػػاض الغػػرض وجػػوده التػػاـ دوف أخػػر ، وأحًػػف اًػػتمراراا يهأػػا، لػػول ارتتػػاط الػػوز 

فَّ الوزف الُماَشَد تػا هػو اإلحالػة الصػوتهة التػارزة لطدللػة  طػب مػا يػي القصػهدة مػف إ مالا، مف حهث 
 ي(ٕ)م امف الغاب والتمهُّز

هػ( مف  تؿ ومػا حػاوؿ ٕٕٖولعؿَّ الحاتمي  د اًتاد إلب ما ًتؽ أف  ّرره اتف طتاطتا )ت 
يإذا أراد الشا ر تااء  صهدة مخَّض المعاػب الػذ  هرهػد ))المحدث تا  اد تااء القصهدة  إلزاـ الشا ر

تااء الشعر  طها يي ي ره اثراا، وأ دَّ لا ما ُهطتًا إّهاه مف اولفاظ التي تطاتقا، والقوايي التػي توايقػا، 
 ي(ٖ)((والوزف الذ  هًطس لا القوؿ  طها

هػػػػ(، الػػػذ  رّدده لتز هتػػػا ٜٖ٘العًػػػ ر  )ت ووجػػػد هػػػذا التصػػػّور صػػػداه لػػػد  أتػػػي هػػػ ؿ 
ذا أردت أف تعمػػػؿ شػػعراا ياحنػػػر الم))وت  هػػده  خطرهػػا  طػػػب أعػػااي التػػػي ترهػػد اظمأػػػا يػػي ي ػػػرؾ، و وا 

 ي(ٗ)(( طتؾ، واططب لأا وزااا هت ّتب يها إهرادها و ايهةا تحتمطأا
خفهَّػػػة  وهاػػػاؾ إشػػارة ي(٘)هػػػ( هػػػذا التصػػّورٙ٘ٙالمظفّػػر تػػػف الفنػػؿ العطػػػو  )ت تمثػػػؿ و ػػد 
هػػػ( هم ػػف أف تاػػدرج نػمف هػػذا الًػػهاؽ، إذ أف مػػف  ااصػر  مػػود الشػػعر  اػػده ٕٔٗلطمرزو ػي )ت 

تخهُّػر لذهػذ ))ي إذ هم ػف أْف ُهفأػـ مػف  تػارة (ٙ)((التحاـ أجزاء الاظـ والتئامأا م  تخهُّر مف لذهذ الػوزف))

                                                           
الة المونحة:  (ٔ)  ي ٕٗالحاتمي، الًر
 ي ٖٚٔ تد القادر تا هًب، الت صهؿ الاقد  لفاهة الشعر الجاهطي، ُأطروحة د توراه:  (ٕ)
 ي ٖٗاتف طتاطتا،  هار الشعر:  (ٖ)
 ي ٜٖٔأتو ه ؿ العً ر ،  تاب الصاا تهف:  (ٗ)
 ي ٜٖٛ: المظّفر تف الفنؿ العطو ، انرة اإلغرهض يي ُاصرة القرهض (٘)
 ي ٜ/ٔالمرزو ي، شرح دهواف الحماًة:  (ٙ)



 

ة الهقا هػة ، تحهػث هطػرب الوزاف الشعرهة تتمػاهز يػي مًػتوهات تااًػتأا و همأػا الصػوتهأف  ((الوزف
 وه وف مااًتا لغرض ما ا ثر مف غهرهيتعنأا ا ثر مف تعض ، 

أمػػػا الف ًػػػفة المًػػػطموف، يعطػػػب الػػػرغـ مػػػف أّاأػػػـ تعّمقػػػوا يػػػي تونػػػهض طتهعػػػة الع  ػػػة تػػػهف 
ػػهقي واإلهقػػاع الػػوزاي، وأ ػػدوا طتهعػػة الصػػطة القوهػػة  ػػهقب والافعػػالت، و راػػوا تػػهف اإلهقػػاع المًو المًو

تصورة توهـ أّاأـ همأدوف لت  هػد الصػطة تػهف الػوزف الشػعر  والافعػاؿ، وطتهعػة المااًػتة تػهف  تهاأما
إّل أّاأػـ  صػروا ذلػؾ  طػب -اووزاف الشعرهة والافعالت واوغػراض والمعػااي يػي  ػّؿ أشػعار اومػـ 

ة وصػػػرامة، الشػػػعر الهواػػػااي الػػػذ  تتحػػػّدد يهػػػا طتهعػػػة المااًػػػتة تػػػهف اووزاف والمعػػػااي الشػػػعرهة تد ّػػػ
أّف جػػؿَّ ))هػػػ( إلػػب ٜٖٖوهخػػتصُّ يهػػا  ػػّؿ غػػرض أو معاػػب تػػوزفه خػػاصر هااًػػتا، ي شػػار الفػػاراتي )ت

الشعراء يي اومـ المانهة والحانرةيي خططوا أوزاف أشعارهـ ت حوالأـ ولـ هرتتوا ل ّؿ اوع مػف أاػواع 
 ػؿ اػوع مػف أاػواع الشػعر او ػاا مػف المعااي الشعرهة وزاػاا معطومػاا ، إّل الهواػااههف يقػط الػذهف جعطػوا ل

أاػػػػػػػػواع الػػػػػػػػوزف، يػػػػػػػػ وزاف المػػػػػػػػدائض  اػػػػػػػػدهـ غهػػػػػػػػر أوزاف اوهػػػػػػػػاجي، وأوزاف اوهػػػػػػػػاجي غهػػػػػػػػر أوزاف 
ػػػطو، مشػػػهراا إلػػػب (ٔ)((المنػػػح ات ي ثػػػـ أخػػػذ يػػػي ًػػػرد أصػػػااؼ الشػػػعر الهواػػػااي التػػػي اقطأػػػا  ػػػف أًر

 (ٕ)اختصاص  ّؿ اوعه ماأا توزاا الخاص الذ  هااًتاي
 

والهواػػػااهوف  ااػػػت لأػػػـ أغػػػراض ))هػػػػ( يػػػي ت  هػػػد ذلػػػؾ، يقػػػاؿ: ٕٛٗ)ت  وتاتعػػػا اتػػػف ًػػػهاا
ػػوف  ػػؿى غػػرضه تػػوزف  طػػب حػػدة، و ػػااوا هًػػّموف  ػػؿَّ وزف  محػػدودة هقولػػوف يهأػػا الشػػعر، و ػػااوا هخصُّ

رد ، مثطا، أاواع الشعر الهواػااي ومػا هااًػتأا مػف اووزاف المخصوصػة(ٖ)((تاًـ  طب حده إذ  (ٗ)ي ًو
ػػة  ُهفأػػـ مػػف   مػػا أفّ  الصػػطة تػػهف الػػوزف الشػػعر  والمونػػوع وطتهعػػة المااًػػتة تهاأمػػا  نػػهة خاصَّ

 تالشعر الهواااي، لًهما أّاا لـ ُهعّطؽ  طب   ما يهما هخص الشعر العرتيي
 

ػطو الخاصػة تالشػعر الهواػااي ٜ٘٘تؿ إف اتف رشد )ت  هػ( الذ  حاوؿ تطتهػؽ  ػوااهف أًر
وف التااًػب تػهف الػوزف والغػرض  طػب الشػعر العرتػي، إذ  طب الشعر العرتي أ د اًتحالة تطتهؽ  اا

ػػػطو  -أشػػػار الػػػوزف مػػػف تمامػػػا أف ه ػػػوف مااًػػػتاا لطغػػػرض، يػػػرب وزفه ))إلػػػب أّف -تطخهصػػػاا ل ػػػ ـ أًر

                                                           
 ي ٕ٘ٔ : و الفاراتي ، مقالة يي  وااهف صاا ة الشعر، نمف يف الشعر، ترجمة وتحقهؽ تد (ٔ)
 ي ٖ٘ٔالمصدر افًا:  (ٕ)
طو، نمف يف الشعر، ترجمة وتحقهؽ تدو :  (ٖ)  ي ٘ٙٔاتف ًهاا، تطخهصا لفف الشعر لًر
 ي ٚٙٔ-ٙٙٔالمصدر افًا:  (ٗ)



 

ي (ٙ)ي يالمػػدهض ه ػػوف يػػي او ػػارهض الطوهطػػة ل القصػػهرة(٘)((هااًػػب غرنػػاا ول هااًػػب غرنػػاا  خػػر
 ي(ٚ)((اًب اووزاف الطوهطة، وماأا ما هااًب القصهرةمف التخه ت والمعااي ما ها))تمعاب أف 

طو تقولػا:  وأمثطػة هػذا مّمػا هعًػر وجودهػا يػي أشػعار العػرب، أو ))يقد  طَّؽ  طب   ـ أًر
ي ورتمػػا أًػػأـ تعطهػػؿ اتػػف رشػػد لطمًػػ لة تػػ ّف (ٔ)((ت ػػوف غهػػر موجػػودة يهأػػا، إذ أ ارهنػػأـ  طهطػػة القػػدر

و ؼ الف ًفة المًطمهف؛ يرتمػا ًػطتوا العػروض العرتػي هػذه أ ارهض العرب  طهطة القدر يي تفًهر م
اظػػراا لتمهُّػػز ي ػػرة الػػوزف  اػػد الهواػػااههف وارتتاطػػا تالمونػػوع الشػػعر ، يػػي مقاتػػؿ الػػوزف  الخّصهصػػة

الخطهطي الذ  لـ هحتّؿ هذه الم ااة افًأا يي التراث العرتي، ومف ثـ  اف لطوزف يي الشػعر الهواػااي 
 ي(ٕ)تقاا م  مفأوـ الوزف يي الشعر العرتيمفأوـ خاصٌّ لهس متطا

هػػػػ( هػػػػو الوحهػػػد مػػػػف تػػػػهف الف ًػػػفة المًػػػػطمهف الػػػذ  أّ ػػػػد طتهعػػػػة ٕٕ٘ولعػػػؿ ال اػػػػد  )ت 
المشا طة والمااًتة تهف الوزف الشعر  والغرض، إذ ا تمد  طب متدأ  هاس اإلهقاع الوزاي يي الشعر 

ػػهقهة ا ػػهقهة  طػػب أًػػاس  ػػدرة اولحػػاف المًو هاػػة لػػد  اتلت متالمجػػرَّدة  طػػب إثػػارة اافعػػتاولحػػاف المًو
ػػهقهة تالافعػػالت الافًػػهة، ورأ  أّف  المًػػتمعهف، وذلػػؾ تتعػػاا لتتػػاهف تطػػؾ اولحػػافي يػػرتط اواغػػاـ المًو
ػهقي هثهػر اافعػالا معّهاػاا، وذلػؾ تاػاءا  طػب تمهػز  ػؿ اغػـ تخصػائص صػوتهة ذاتهػة، تتعػاا   ؿَّ اغـ مًو

هقهة أاواع: ماأا ما هو  تني وهو  ل هفهة تااًب اوصوات وتعا تأا الزماي، يقاؿ إّف اولحاف المًو
ي ثـ حاوؿ  هػاس    ػة (ٖ)المحزف، وماأا ما هو تًطي وهو المحرؾ المطرب، وماأا ما هو معتدؿ

ػػهقهة ومشػػا طتأا ل افعػػالت  طػػب أًػػاس اووزاف الشػػعرهة ومشػػا طتأا ل غػػرض تع  ػػة ال لحػػاف المًو
هقهة واشتر تشاتا اووزاف الشعره  الػزمف  أا يي  ااوف التااًب والحر ة الماتظمة يػياة واولحاف المًو

ة مشػا طة لططػرب وشػّدة والحػزف، والخفهفػة المتقارتػ مشا طة لطشجف اوزماف الممتّدة الثقهطة ياإلهقا ات))
يهاتغػي  ، والمعتدلة مشا طة لطمعتدؿي و ذلؾ أوزاف او ػواؿ العددهػة المشػاتأة لطاًػبةطهتًالحر ة وال

أف تون  لاحو مف هذه الث ثة اواحػاء، يػإف ه مػؿ ذلػؾ ه ػوف ت مهػؿ حر ػة الػافس يػي الاػوع الػذ  
 ي(ٗ)(( د ه وف تحره أا يها مف اواحاء الث ثة وأ ًامأا

ػهقب تالافعػالت، وتهػاف طتهعػة المااًػتة  ٜٖٖأّما الفاراتي )ت  هػ( يقػد ا تفػب تػرتط المًو
ػهقهة والمشا طة تهف اواغاـ أو  هقهة والافعالت الافًهة، إذ أشار إلػب أّف اواغػاـ المًو اولحاف المًو

ث ثة أصااؼ، هي اواغاـ التي تُثهر الافعالت القوهة، مثؿ العداوة والقًاوة والغنب والتأّور، وما 
شػاتا جااس ذلؾ، واواغاـ الطّهاة التػي تُثهػر الافعػالت النػعهفة، مثػؿ الخػوؼ والرحمػة والجػتف ومػا 

                                                           
 ي ٕٔٔاتف رشد، تطخهصا ل تاب يف الشعر، نمف يف الشعر، ترجمة وتحقهؽ تدو :  (٘)
 ي ٕٛٓالمصدر افًا:  (ٙ)
 ي ٕٖٕافًا:  (ٚ)
 ي ٕٖٕاتف رشد، تطخهصا ل تاب يف الشعر، نمف يف الشعر، ترجمة وتحقهؽ تدو :  (ٔ)
 ي ٖٕٙ صفوت  تد اهلل الخطهب، اظرهة حاـز القرطاجاي الاقدهة والجمالهة: (ٕ)
هقهة:  (ٖ) الة يي ختر صاا ة الت لهؼ، نمف مؤلفات ال اد  المًو  ي ٘ٙ-ٗٙال اد ، ًر
 ي ٘ٙالمصدر افًا:  (ٗ)



 

ػطة التػي تتػراوح تػهف القػوة والطّػهف يت ًػب الػافس  ذلؾ، واواغاـ المعتدلة التي تُثهػر الافعػالت المتًو
 ي دوف أف هطتؽ ذلؾ  طب اووزاف الشعرهة واوغراض(٘)اًتقراراا وهدوءاا 

ػهقي مػف ػهقب ورتػط تػهف اإلهقػاع الػوزاي يػي الشػعر واإلهقػاع المًو  م  أّاا  ػرف الػوزف الشػعر  تالمًو
 (ٔ)ا يي التااًب والاقطة الماتظمة يي الزمف،  ما تقدَّـيمحهث اشترا أ

لطػػػػاغـ مااًػػػػتة مػػػػا مػػػػ  ))هػػػػػ(، يقػػػػد أشػػػػار إلػػػػب أفَّ ٕٛٗاتػػػػف ًػػػػهاا )ت   اػػػػدو ػػػػذلؾ الحػػػػاؿ 
الافعالت واوخ ؽ؛ يإّف الغنب تاتعث ماا اغمة تحاؿ، والخوؼ تاتعث ماػا اغمػة تحػاؿ ُأخػر ، 

ة تحػػاؿ ثالثػػة، يهشػػتا أف ه ػػوف الثقػػؿ والجأػػر هتتػػ  الفخامػػة، والحػػػاد واافعػػاؿ ثالػػث تاتعػػث ماػػا اغمػػ
 ي(ٕ)((المخايت يئة تتت  نعؼ الافس

هقهة ث ثة أجااس: القوهة، والرخػوة والمعتدلػة ي و طػب هػذا يػإّف (ٖ) ما أشار إلب أفَّ اواغاـ المًو
لب الاغـ الثقهطػة هح ػب)) شػمائؿ الز ااػة والحطـػ وال تػذار،  الاتقاؿ إلب الاغـ الحاد هح ب شمائؿ الحرد، وا 

والاتقالت التي تُتاب  طب هتوط متػدارؾ تالصػعود الراجػ ، تُعطػي الػافس ههئػةا شػرهفةا اتوهػةا ح همػةا مػ  
 ي(ٗ)((طي ههئةا لذهذةا تمهؿ إلب الخّفة م  شجبا أثهثعشجبا وتجؿر، وندها هُ 

 
ػػػهقب يػػػي محا  ػػػاة الافعػػػالت، وتصػػػّورهـ  ػػػدرة إفَّ إدراؾ الف ًػػػفة المًػػػطمهف لفا طهػػػة المًو

ػػهقهة المجػػرَّدة  طػػب إثػػارة اافعػػالت متتاهاػػة لػػد  المًػػتمعهف تتعػػاا لتتػػاهف تطػػؾ اولحػػاف  اولحػػاف المًو
ػػهقهة إامػػا هػػو اتهجػػةا إليػػادتأـ مػػف التػػراِث الهواػػااي وتمػػثطأـ ماجزاتػػا، لًػػهما   تػػاب ))واواغػػاـ المًو

ػػطو، الػػذ  همثّػػؿ  ((الشػػعر ػػهقي أحػػد لطشػػع ت صػػه وًر ر الهواػػااي )المًػػرحي( الػػذ   ػػاف الطحػػف المًو
ائؿ التخههؿ والت ثهر، وذلؾ ما  ّتر  اا اتف رشد   ااصره التمثهطهة، توصفا، أ  الطحف مف أترز ًو

و مػػؿ الطحػػف يػػي الشػػعر )تقصػػد الشػػعر الهواػػااي( هػػو أّاػػا ُهعػػدُّ الػػافس لقتػػوؿ ))هػػػ( تقولػػا: ٜ٘٘)ت 
ي ي  فَّ الطحف هو الذ  هفهػد الػافس الًػتعداد الػذ  تػا تقتػؿ التشػتها خهاؿ الشيء الذ  ُهقصد تخههطا

ّامػػا هفهػػد الػػافس هػػذه الأهػػ ة يػػي اػػوعه مػػف أاػػواع الشػػعر الطحػػف  والمحا ػػاة لطشػػيء المقصػػود تشػػتهأاي وا 
 ي(٘)((الم ئـ لذلؾ الاوع مف الشعر تاغماتا وت لهفا

اظرهف العرب ُجرأةا وصراحةا و مقػاا هػ( أ ثر الاّقاد والمٗٛٙو د  اف حاـز القرطاجاّي )ت 
يي تحث  نّهة الصطة تهف الوزف الشعر  والمعاب وطتهعة المااًتة والمشا طة تهاأما تالاًتة لطشعر 
العرتي، ُمفهداا يي ذلؾ مف إشارات الاّقاد العرب اووائؿ ، ومف تصورات الف ًفة المًطمهف الخاّصة 

                                                           
هقب ال تهر:  (٘)  ي ٓٛٔٔ-ٜٚٔٔالفاراتي،  تاب المًو
 ي ٖٖهاظر:  (ٔ)
 ي ٜٛٔ-ٜٚٔاتف ًهاا، الخطاتة، نمف الشفاء،  ًـ الماطؽ:  (ٕ)
ه (ٖ)  ي ٘ٚقب: اتف ًهاا، جوام   طـ المًو
 ي ٘ٚالمصدر افًا:  (ٗ)
طو، نمف يف الشعر، ترجمة تدو :  (٘)  ي ٜٕٓاتف رشد، تطخهصا يف الشعر وًر



 

ػهقي والافعػال ت اإلاًػااهة، وت مُّطػا طتهعػة اووزاف الشػعرهة واوغػراض مػف تالع  ة تهف الطحف المًو
 حهث تعددها وتتاهف صفاتأا، ثـ اًتقراؤه لطشعر العرتيي

يااططؽ أولا مف ي رة اتف طتاطتا وأتي ه ؿ العًػ ر  التػي ًػتؽ ذ رهػا، والقائطػة تنػرورة 
هػذه الف ػرة   ب الػرغـ مػف خطػاًتحنار المقصد والمعاب أولا ثـ تخهُّر الػوزف الم ئػـ والمااًػب،  طػ

ُـّ  ويػؽ مراحػؿ متتالهػة  طب المتمّثؿ يي الاظرة الماطقهة إلب  مطهة اإلتداع الشعر  وال تقاد ت ّاأا تت
اتتداءا مػف اًتحنػار المعاػب، ثػـ اًتحنػار الػوزف المااًػب، ثػـ الشػروع يػي  مطهػة اظػـ القصػهدةي 

مػػػف اختهػػػار الو ػػػت المًػػػا د واجمػػػاـ الخػػػاطر  ()إّف الاػػػاظـ إذا ا تمػػػد مػػػا أمػػػره تػػػا أتػػػو تمػػػاـ)) ػػػاؿ: 
والتعّرض لطتوا ث  طب  وؿ الشعر والمهػؿ مػ  الخػاطر  هػؼ مػاؿ يحقهػؽ  طهػا إذا  صػد الّروّهػة أف 
هحنر مقصده يي خهالا وذهاا والمعااي التي هي  مدة لا تالاًتة إلػب غرنػا ومقصػده وهتخهَّطأػا 

و   يي جمه  تطؾ العتػارات أو أ ثرهػا طريػاا أو مأهئػاا وف تتّتعاا تالف ر يي  تارات تدد، ثـ هطحظ ما 
الحاصػػطة وف تقػ  يػػي تاػػاء  ايهػػة واحػػدةي ثػػـ هنػػ  الػػوزف ))هصػهر طريػػاا مػػف ال طػػـ المتماثطػػة المقػػاط  
 ي(ٔ)((لطمعااي ل متتو ة لأا والرو  تحًتأما لت وف  وايها متمّ اةا تاتعةا 

هؽ الف رة وتطورتأػا لت  هػدها، مًػتاداا يػي ذلػؾ، ولـ هقؼ حاـز  اد هذا الحّد، تؿ حاوؿ تعم
لعػػػؿ ُأولػػػب هػػػذه المًػػػوغات مػػػا هتعطّػػػؽ تتصػػػورات الف ًػػػفة و  مػػػا تقػػػدـ، إلػػػب  ػػػدد مػػػف المًػػػوغات، 

ػػػهقهة والافعػػػالت اإلاًػػػااهة، و ػػػدرة اولحػػػاف  المًػػػطمهف القائطػػػة تطتهعػػػة التااًػػػب تػػػهف اولحػػػاف المًو
هقهة  طب إثارة اافعالت إاًااهة  متتاهاة تتعػاا لتتػاهف تطػؾ اولحػاف  مػا تقػدـ، إذ هتػدو أفَّ حازمػاا المًو

 ػػد أيػػاد مػػف تطػػؾ التصػػورات يحػػاوؿ  هػػاس تااًػػب اووزاف الشػػعرهة مػػ  اوغػػراض والمعػػااي تتااًػػب 
ػهقي إذ هطتقهػاف  هقهة م  الافعالت  طب أًاس الصطة القوهة تهف الػوزف الشػعر  والمًو اواغاـ المًو

د هػو  ػااوف التااًػب والاقطػة الماتظمػة يػي الػزمف، يقػد أ ػد حػاـز تػراتط  ػوااهف يي أًاس جمالي واحػ
هقب ي ولعّؿ تقًهـ حاـز لػ وزاف مػف حهػث القػوة أو الطػهف أو ال تػداؿ (ٕ)الوزف الشعر  و وااهف المًو

يػي تقًهـ ل هتعد  ثهػراا  ػف مفأػوـ الفػاراتي ل لحػاف وتقًػهمأا إلػب ألحػاف  وهػة تثهػر اافعػالت القػوة 
معتدلة متزاة تثهر اافعالت معتدلة  وألحافلهاة تاحو تالافس إلب حاؿه مف النعؼ،  وألحافالافس، 

ي وهذا التشاتا يي التقًهـ، ين ا  ف اتفاؽ اوًاس الاظر  يي    ة  ؿر (ٖ)تتراوح تهف القوة والطهف
اا  اـ تالمحاولة افًأا التػي  ػاـ مف الاغـ والوزف تالمعاب والافعاؿ، هدي  إلب ايتراضه مفاده أّف حازم

هقب تالافعالت ، يحططوا  ػدرة اواغػاـ المجػّردة  طػب محا ػاة  تأا الف ًفة، تعد أف أدر وا صطة المًو
ثارتأا  طب الًواءي ول ف محاولة حاـز ااصّتت  طب الوزف الشعر ، مف حهث هو اغـ  الافعالت وا 

                                                           
()  :ي ٖٕٓاإلشارة هاا إلب وصهة أتي تماـ لطتحتر  التي أوردها حاـز يي ماأاج التطغاء 
 ي ٕٗٓحاـز القرطاجاي، ماأاج التطغاء:  (ٔ)
، ماأاج التطغاء:  (ٕ)  ي ٕٛ٘هاظر حاـز
هقب ال تهر:  ٗٓٗ-ٖٓٗجاتر  صفور، مفأـو الشعر:  (ٖ)  ي ٜٚٔٔ، وهاظر: الفاراتي  تاب المًو



 

ػػا هػػو موجػػود يػػي  اػػات  مػػف الػػتطفُّظ تحػػروؼ متعا تػػة، تاطػػو   طػػب  هفّهػػات مػػف التااًػػب ل تفتػػرؽ  مَّ
ػػهقب، توصػػفأا أصػػواتاا، تشػػا ؿ، ت هفّهػػات تااًػػتأا، حػػالت الػػافس، يمػػف  ػػهقبي ومػػا دامػػت المًو المًو

 ما تشػا ؿ تطػؾ اووزاف أغرانػاا  (ٔ)الماطقي أف تشا ؿ اووزاف حالت الافس المتعددة هي اُوخر ي
أ  -اأػػا، إذ ل هم ػػػف الفصػػؿ تػػهف المعػػااي والافعػػالت، توصػػػفأا متتاهاػػة وذلػػؾ تتعػػاا لتتاه يومعػػاا

 المحّرؾ لقوؿ الشعر والمحدد لطتهعة معااها وتاو أاي -الافعالت
أمَّا أ و  المًوغات التي اًتاد إلهأا حػاـز لت  هػد ا تقػاده تطتهعػة المااًػتة والمشػا طة تػهف 

د لطتر هتػػػات الوزاهػػػة، وتتػػػاهف يػػػي مًػػػتوهات مػػػف تعػػػدُّ  ر هاووزاف الشػػػعرهة واوغػػػراض يهتمثّػػػؿ يػػػي مػػػا 
يػػػي المقاتػػػؿ مػػػف تعػػػدد ل غػػػراض الشػػػعرهة  ر هتااًػػػتأا وصػػػفاتأا الصػػػوتهة و همأػػػا اإلهقا هػػػة، ومػػػا 

 والمقاصد وتتاهف يي صفاتأاي
ػف مػػوالًػػوا ف تتتػػاهف وهتمػػاهز تعنػػأا  يػػاووزاف الشػػعرهة توصػػفأا مترّ تػػة مػػف المتحر ػػات

 ػات والًػوا ف يػي  ػؿ وزف ماأػا، وتحًػب اًػتة  ػدد المتحّر ػات إلػب تحًػب أ ػداد المتحرّ ))تعض 
 ػػػػدد الًػػػػوا ف، وتحًػػػػب ونػػػػ  تعنػػػػأا مػػػػف تعػػػػض وترتهتأػػػػا، وتحًػػػػب مػػػػا ت ػػػػوف  طهػػػػػا مظػػػػاّف 

هصهر ل ؿى وزف تحًػب مخالفتا لجمهػ  ))، إذ (ٕ)((ال تمادات  طُّأا مف  ّوةه أو نعؼه أو خفةه أو ثقؿ
مظاّف ال تماد واًتة  دد المتحر ػات إلػب  ػدد الًػوا ف أو يػي هػذه اووزاف يي الترتهب والمقدار و 

اواحاء اورتعة دوف تعض، مهزة يي الًم  وصفة أو صفات تخّصا مػف جأػة مػا هوجػد لػا رصػااة 
يي الًم  أو طهش، ومف جأة ما هوجد لا ًػتاطة أو ًػأولة أو هوجػد لػا جعػودة وتػو ُّر ومػف جأػة 

 ي(ٖ)((غهر ذلؾ مّما هااًب يها المًموع المرئيأو هراا حقما هوجد تاهّهاا أو 
ف تعض يي صفاتأا ومًتوهات تااًتأا تتعػاا لطتهعػة م ما تتتاهف اووزاف وهتماهز تعنأا 

يمػا ائتطػؼ مػف أجػزاء ))التفعه ت التي هتشّ ؿ ماأا  ؿُّ وزف و هفهة اتئ يأا وااتظامأا واطرادها يهػا، 
ا  زازةا وتو ُّراا، وما ائتطؼ مف أجػزاء ت ثػر يهػا المتحّر ػات يػإّف ( ت ثر يهأا الًوا ف يإّف يهت)تفعه 

تاطة  وما  اف متشاي  أجزاء الشطر مف غهػر أف ه ػوف متماثػؿ جمهعأػا يأػو أ مػؿ … يها لدواة ًو
لػـ هقػ  يػي شػطره  اووزاف مااًتةا، ومػا  ػاف متشػاي  تعػض أجػزاء الشػطر تػاؿه لػا يػي المااًػتة، ومػا

ي التااًػػب، ومػػا و ػػ  التشػػاي  والتماثػػؿ يػػي جمهعػػا اًػػتثقؿ ولػػـ هًػػتحؿ أهنػػاا تشػػاي  أدااهػػا درجػػةا يػػ
 ي(ٗ)((لطت رار

، تونػػوح،  يػالعروض الطوهػػؿ تجػػد ))وهتجطّػب ذلػػؾ التتػاهف والتمػػاهز تػػهف اووزاف، لػد  حػػاـز
 يها أتداا تأاءا و وةاي وتجد لطتًهط ًتاطة وط وةي وتجد لط امؿ جزالػةا وحًػف اطػراد، ولطخفهػؼ جزالػةا 

                                                           
 ي ٗٓٗجاتر  صفور، مفأـو الشعر:  (ٔ)
، ماأاج التطغاء:  (ٕ)  ي ٕٙٙ-ٕ٘ٙحاـز
 ي ٕٙٙالمصدر افًا:  (ٖ)
 ي ٕٚٙافًا:  (ٗ)



 

ػػػأولةا  ػػػأولةا، ولطمدهػػػد ر ػػػةا ولهاػػػاا مػػػ  رشػػػا ة، ولطرمػػػؿ لهاػػػاا ًو ، أّمػػػا (ٕ)((ورشػػػا ةا، ولطمتقػػػارب ًػػػتاطةا ًو
ف  ػػػاف ال ػػػ ـ يهػػػا جػػػزلا، )) ػػػروض  الماًػػػرح يفػػػي اطػػػراد ال ػػػ ـ  طهػػػا تعػػػض انػػػطراب وتقطقػػػؿ، وا 

نب الح وة يهأمػا والأزج يها م  ًذاجتا حدَّة زائدة، والمجتث والمقت… والًره  والرجز يهأما  زازة
 ي(ٖ)(( طهطة  طب طهش يهأما

ويي المقاتؿ يإفَّ اوغراض الشعرهة متعددة ومتماهزة تعنأا  ف تعض ، وذلػؾ أمػر هؤّ ػد 
طتهعة المااًتة والمشا طة تهف الوزف والغرض، يهعتَّر  ف  ؿ غرض تالوزف الذ  هااًتا وهشا طا ، 

:  وهحػػا ب  ػػؿ غػػرض تمػػا هػػو أ ػػدر  طػػب تخههطػػا لطافػػوس لّمػػا  ااػػت ))مػػف اووزاف، وتأػػذا هقػػوؿ حػػاـز
أغراض الشػعر شػّتب و ػاف ماأػا مػا ُهقصػد تػا الجػّد والرصػااة ومػا هقصػد تػا الأػزؿ والرشػا ة، وماأػا 
وما ُهقصد تا التأاء، والتفخهـ ، وما ُهقصد تا الصغار والتحقهر، وجب أف ُتحا ب تطؾ المقاصد تمػا 

س، يإذا  صد الشا ر الفخر حا ب غرنا تاووزاف الفخمة التاههة هااًتأا مف اووزاف وهخهىطأا لطافو 
ذا  صػػد يػػي مونػػ   صػػداا هزلّهػػاا أو اًػػتخفايّهاا و صػػد تحقهػػر شػػيءه أو العتػػث تػػا حػػا ب  الرصػػهاة، وا 

 ي(ٗ)((ذلؾ تما هااًتا مف اووزاف الطائشة القطهطة التأاء، و ذلؾ يي  ؿى مقصد
جزالػة امػط الػاظـ هجػب أف تُػاظـ يػي ًػطؾ او ػارهض المقاصد التػي تحتػاج إلػب )) ما إفَّ 

التي مػف شػ ف ال ػ ـ أف ه ػوف اظمػا يهأػا جػزلا احػو  ػروض الطوهػؿ وال امػؿي وأّمػا المقاصػد التػي 
ُهقصػػد يهأػػا إظأػػار الشػػجو وال تئػػاب، يقػػد تطهػػؽ تأػػا او ػػارهض التػػي يهأػػا حاػػاف ور ّػػة، و ّطمػػا هخطػػو 

مػا ُ صػد تػا مػف الشػعر هػذا المقصػد، يمػف شػ اا أف ُهصػَفض ال  ـ الر هؽ مف نعؼ م  ذلؾ، ل ػّف 
يهػػا  ػػف ا تتػػار القػػّوة والفخامػػة، وّف المقصػػود تحًػػب هػػذا الغػػرض أف ُتحػػا ب الحػػاُؿ الشػػاجهة تمػػا 
هااًتأا مف لفظ وامط ت لهؼ ووزف، ي اات او ارهض التػي تأػذه الصػفة غهػر ماايهػة لأػذا الغػرض، 

ألهػػػػؽ تالرثػػػػاء ومػػػػا جػػػػر  ))مػػػػا لطمدهػػػػد والرمػػػػؿ مػػػػف الطّػػػػهف، يإاأمػػػػا ي ول(ٔ)((وذلػػػػؾ احػػػػو المدهػػػػد والرمػػػػؿ
أّمػػا الطوهػػؿ والتًػػهط يتفعػػؿ مػػا يهأمػػا مػػف الفخامػػة والرصػػااة يإّاأمػػا أصػػطض لمقاصػػد الجػػّد  ي(ٕ)((مجػػراه

 (ٖ) الفخر واحوهي
و ػػد زاد مػػف  اا ػػة حػػاـز تع  ػػة الػػوزف تػػالغرض وطتهعػػة المشػػا طة تهاأمػػا تالاًػػتة لطشػػعر 

اقطػػػا  ػػػف اتػػػف ًػػػهاا  ػػػف وظهفػػػة الػػػوزف الشػػػعر  ويا طهتػػػا يػػػي إحػػػداث التخههػػػؿ، توصػػػفا  العرتػػػي مػػػا
وهذا الذ  ذ رتا مف تخههؿ اوغراض تاووزاف  ػد اّتػا )) اصراا رئهًاا مف  ااصر التخههؿ الشعر ، 

 طها اتف ًهاا يي غهػر مونػ  مػف  تتػا، ومػف ذلػؾ  ولػا يػي الشػفاء يػي تعدهػد اومػور التػي تجعػؿ 
                                                           

 ي ٜٕٙالمصدر افًا:  (ٕ)
 ي ٕٛٙافًا:  (ٖ)
 ي ٕ٘ٓ: ، وهاظرٕٙٙافًا:  (ٗ)
، ماأاج التطغاء:  (ٔ)  ي ٕ٘ٓحاـز
 ي ٕ٘ٓالمصدر افًا:  (ٕ)
 ي ٕ٘ٓافًا:  (ٖ)



 

هى ا: واومػػور التػػي تجعػػؿ القػػوؿ مخػػهى ا: ماأػػا أمػػور تتعطّػػؽ تزمػػاف القػػوؿ و ػػدد زمااػػا وهػػو القػػوؿ مخػػ
الوزف، وماأا أمور تتعّطؽ تالمًموع مف القوؿ )هقصد الطفظ(، وماأا أمور تتعّطؽ تالمفأوـ مف القوؿ، 

 ي(ٗ)((وماأا أمور تترّدد تهف المًموع والمفأوـ
ظرّهػػة لتعزهػػز  اا تػػا تصػػطة الػػوزف الشػػعر  تػػالغرض ولػػـ هقتصػػر حػػاـز  طػػب المًػػوغات الا

وطتهعػػة المااًػػتة والمشػػا طة تهاأمػػا، تػػؿ اًػػتاد ينػػ ا  ػػف ذلػػؾ إلػػب مًػػوغات تطتهقهػػة تمّثطػػت يػػي 
اًتقرائا لطشعر العرتي لم حظة اخت ؼ أاماط ال  ـ يهػا تحًػب اخػت ؼ مجػار  اووزاف، هتجطّػب 

ء يي جمه  او ارهض وجد ال  ـ الوا   يهأػا تختطػؼ أاماطػا وَمْف تتّت    ـ الشعرا))ذلؾ يي  ولا: 
َـّ مػػف تعػػض ي ويػػي  ولػػا: (٘)((تحًػػب اخػػت ؼ مجارهأػػا مػػف اووزاف، ووجػػد اليتاػػاف يػػي تعنػػأا أ ػػ

ومّمػػا هتتػػّهف لػػؾ أفَّ ل ػػؿى وزفه ماأػػا طتعػػاا، هصػػهر امػػط ال ػػ ـ مػػائ ا إلهػػا، أفَّ الشػػا ر القػػوّ  المتػػهف ))
عراا  طب الواير ا تدؿ   ما وزاؿ  اا ما هوجد يها مػ  غهػره مػف او ػارهض مػف ال  ـ إذا صا  ش

يإّاا إذا ًطؾ الطوهؿ تو َّر ))مًتشأداا  طب ذلؾ ت تي الع ء المعرّ   (ٙ)(( ّوة العارنة وص تة الات 
ذا ًطؾ الواير ا تدؿ   ما وزاؿ  اا التو ُّر  ي(ٚ)((يي  ثهر مف اظما حتب هتتّغض، وا 

اوؿ حػػػػاـز تصػػػػور المااًػػػػتة والمشػػػػا طة تػػػػهف اووزاف واوغػػػػراض تالاًػػػػتة لطشػػػػعر ه ػػػػذا حػػػػ
ـ تالصرامة والدّ ة تحهث هختصُّ  ؿُّ وزف  العرتي، ولـ ه ف هقصد أّف تطؾ المااًتة والمشا طة تتًّ

ػهفهتغرضه تعهاا ل   جػاءت  ي تػؿ(ٔ)فار ا  ما هو الحاؿ يي الشػعر الهواػااي،  مػا يأػـ تعػض الداًر
ُـّ  ػػف إدرا ػػا خصوصػػّهة الشػػعر العرتػػي الػػذ  ل تاطتػػؽ  طهػػا جمهػػ   مصػػططحاتا  اّمػػة وتعتهػػره هػػا

 وااهف الشعر الهواااي الذ   اف أغراناا محدودةا يي أوزافه مخصوصةه، تهاما  اات أغراض الشػعر 
اه ولػـ العرتي متااههػةا وأوزااػا  ثهػرةي ولػذلؾ  ػاؿ مػث ا: إفَّ المدهػد والرمػؿ ألهػؽ تالرثػاء ومػا جػر  مجػر 

هقػػؿ: أاًػػب لطرثػػاء وحػػده، و ػػاؿ أهنػػاا إف الطوهػػؿ والتًػػهط أصػػطض لمقاصػػد الجػػّد  ػػالفخر واحػػوهي أمػػا 
تمّثطػػا ت ػػػ ـ اتػػف ًػػػهاا القائػػؿ تػػػ ّف الشػػعراء الهواػػػااههف  ػػااوا هطتزمػػػوف ل ػػّؿ غػػػرضه وزاػػاا هطهػػػؽ تػػػا ول 

رة يػػي الشػػعر العرتػػي، ل ، يػػ  هعػػدو أف ه ػػوف لفػػت ااتتاهػػا إلػػب تحػػث الف ػػ(ٕ)هتعدواػػا يهػػا إلػػب غهػػره
تعمهمأا وتطتهقأا تصرامة  طها، إذ ل هم ف لحاـز أف تغهػب  اػا خصوصػهة الشػعر العرتػي وتمهُّػزه 

  ف الشعر الهواااي )المًرحي( توصفا أ  الشعر العرتي شعراا غاائهااي

                                                           
 ي ٜٛ، وهاظر:  ٕٙٙافًا:  (ٗ)
 ي ٕٛٙافًا:  (٘)
 ي ٜٕٙافًا:  (ٙ)
 ي ٜٕٙافًا:  (ٚ)
ي ومحمػد لطفػي ٕ٘ٙوصػفوت  تػد اهلل الخطهػب، اظرهػة حػاـز القرطػاجاي الاقدهػة والجمالهػة:  ُٚٓٗهاظر جاتر  صػفور، مفأػـو الشػعر:  (ٔ)

في، الشعر والشعرهة:   ئٜٖالهًو
 ي ٕٙٙحاـز ، ماأاج التطغاء:  (ٕ)



 

ػػهف المحػػدثه ف اختطفػػوا إزاء ي ػػرة المشػػا طة والمااًػػتة تػػهف اووزاف الجػػدهر تاإلشػػارة أفَّ الداًر
الشعرهة واوغراض، وتتاهات  راؤهـ وموا فأـ إزاء ذلؾ، يذهب يرهؽ ماأـ إلب ت ههد الف رة وت  هػدها، 

 يهما رينأا يرهؽ ريناا  اطعاا، وو ؼ يرهؽ ثالث إزاءها متردداا منطرتاا متاا ناا م  افًاي
ػػـ ُخطػػب القرطػػاج ًّ اي وذهػػب مذهتػػا يػػي القػػوؿ تالمشػػا طة والمااًػػتة تػػهف اووزاف يِمّمػػف تر

 واوغراض ًطهماف التًتااي و تد اهلل الطّهب المجذوب ومحمد الاوهأيي
اططػػؽ هػػؤلء مػػف ي ػػرة حػػاـز افًػػأا وحّجتػػا، وهػػي تعػػدُّد اووزاف الشػػعرهة وتتاهاأػػا مػػف او ػػد 

اتأاي ي ّ ػػد ًػػطهماف التًػػتااي أفَّ حهػػث خصائصػػأا الصػػوتهة، وتعػػدُّد اوغػػراض الشػػعرهة وتتػػاهف صػػف
ػػ  لطفخػػر والحماًػػة والتشػػاتها )) ٌـّ هًػػتو ب مػػال هًػػتو تا غهػػره مػػف المعػػااي وهتًّ الطوهػػؿ تحػػرم خنػػ

رد الحوادث وتدوهف اوختار ووصؼ اوحواؿ ل هًػوغ أف اػاظـ  طهػا ))ي ومف ثػـ (ٖ)((والًتعارات ًو
 مػػػػا هػػػػو الحػػػػاؿ  اػػػػد حػػػػاـز  -طوهػػػػؿ  اػػػػده ي وهقتػػػػرب مػػػػف ال(ٗ)((اوهػػػػازهل والموشػػػػحات واوغػػػػااي

ػا الػواير يأػو أرؽُّ  -القرطػاجّاي التًػهط يػي هػذه الصػفة، وال امػؿ أ ػرب إلػب الشػّدة ماػا إلػب الر ّػةي أمَّ
التحور وألهاأا، ولذلؾ تجود تا المراثي، والخفهػؼ هشػتا الػواير يػي الطّػهف، ل ّاػا أ ثػر ًػأولةا، والرمػؿ 

لًهوف نروب الموشحات، والتقارب تحر يها رّاة، واغمة ُمطرتةم مػ  تحر الرّ ة ولأذا أخرج تا اواد
ػػػػػػػػػػػػػةه، لػػػػػػػػػػػػػذلؾ يأػػػػػػػػػػػػػو أصػػػػػػػػػػػػػطض لطعاػػػػػػػػػػػػػػؼ ماػػػػػػػػػػػػػا لطر ّػػػػػػػػػػػػػة  ي وه ػػػػػػػػػػػػػاد هقتػػػػػػػػػػػػػرب يػػػػػػػػػػػػػػي(٘)شػػػػػػػػػػػػػّدةه م اًو

هػػذا الوصػػؼ لػػػ وزاف الشػػعرهة مػػػف وصػػؼ القرطػػػاجّاي  مػػا تقػػّدـ، ول ّاػػػا هختطػػؼ معػػػا يػػي وصػػػفا  
وتةا، يهحًف تا الوصؼ وتمثهؿ العواطؼ، وأّف لطًره  والرجز، إذ رأ  أّف الًره  هتديؽ ً ًةا و ذ

 ، أ  انطراب يي إهقا أما ي(ٕ)((يهأما  زازة))، يي حهف  اؿ حاـز إّف  (ٔ)الرجز أًأؿ التحور 
اخػت ؼ أوزاف )) تػد اهلل الطهػب تصػوُّر القرطػاجّاي لأػذه الف ػرة، ي شػار أولا إلػب أّف  ؿوتمثَّ 

ّل يقػػػػد  ػػػػاف أغاػػػب تحػػػػرم واحػػػػد ووزف  التحػػػور افًػػػػا معاػػػاه أّف أغرانػػػػاا مختطفػػػػةا  د ػػػت إلػػػػب ذلػػػؾ، وا 
إلػػػب ت  هػػػد الصػػػػطة تػػػهف الػػػوزف الشػػػعر  والغػػػػرض  -مثػػػػؿ القرطػػػاجاي-ي ماططقػػػاا مػػػف ذلػػػؾ (ٖ)((واحػػػد

ي و ػػػذلؾ (ٗ)((ل هم ػػػف أف ُهعتَّػػػر تػػػا  ػػػف الػػػر ص والّاقػػػَزاف والخفّػػػة))والمشػػػا طة تهاأمػػػا، يالطوهػػػؿ مػػػث ا 
لهأما هعمد أصحاب ))أما الحاؿ تالاًتة لطتًهط، ذلؾ واّ  أطوؿ تحور الشعر العرتي وأ ظمأا ُأتَّأةا وا 

، هتمّهػز (٘)((الرصااة ي يأما تتعاا لذلؾ أصطض لطجّد والقّوةي وال امؿ أ ثر تحػور الشػعر جطجطػةا وحر ػاته

                                                           
 ي ٜٔ/ٔ، اظرهة الشعر: اإللهاذةًطهماف التًتااي، مقدمة ترجمة  (ٖ)
 ي ٜٔ/ٔالمصدر افًا:  (ٗ)
 ي ٖٜ-ٜٔ/ٔافًا:  (٘)
 ي ًٖٜطهماف التًتااي، المصدر افًا:  (ٔ)
 ي ٕٛٙاء: حاـز القرطاجّاي، ماأاج التطغ (ٕ)
 ي ٕٚ/ٔ تد اهلل الطّهب المجذوب، المرشد إلب يأـ أشعار العرب:  (ٖ)
 ي ٖٚ-ٕٚ/ٔالمصدر افًا:  (ٗ)
 ي ٕٖٙ/ٔافًا:  (٘)



 

هقب خاّصة، يأو يخػـ جطهػؿ مػ   اصػر ترّامػي ظػاهر إْف ُأرهػد تػا الجػّد والقػّوة، ويهػا لػهف ور ّػة  تمًو
وة مػػ  صطصػػطةه  صطصػػطة اوجػػراس إف ُأرهػػد تػػا الغػػزؿ ومػػا جػػر  مجػػراه مػػف مونػػو ات الطّػػهف وحػػ 

 ي(ٙ)((والرّ ة م  اوع مف اوُتَّأة تماعا مف أف ه وف از اا أو خفهفاا شأوااهاا 
الفخامة والجزالة والرّ ة والطّػهف يػي  فه معػاا، ي صػحاب الجزالػة مثػؿ  ماؿ إلها أصحاب ولذلؾ
يها مجػالا يًػهحاا لطتعتهػر  ػف تػ مُّ تأـ، لػذلؾ  ػاف ال امػؿ أ ثػر اًػتعمالا  اػد أتػي  أتي تّماـ وجدوا

ي أّمػػا أصػػحاب الر ّػػة والططػػؼ، مثػػؿ التحتػػر  ي ااػػت ألفػػاظأـ يهػػا تاًػػاب  ذوتػػةا ورشػػا ةا مػػ  (ٚ)تمػػاـ
 (ٛ)المحايظة  طب الجزالةي

التحػػور ))رة ي  ػػد أفَّ ورتػػط محمػػد الاػػوهأي تػػهف التشػػّ ؿ الػػوزاي ودرجػػة الافعػػاؿ واػػوع الف ػػ
ْف لػػـ تختطػػؼ يػػي )اػػوع( العواطػػؼ التػػي تصػػطض لأػػا، يأػػي تختطػػؼ يػػي )درجػػة( العاطفػػةي  المختطفػػة وا 
يالطوهػػؿ تإهقا ػػا التطػػيء اًػػتهَّاا ُه ئػػـ العاطفػػة المعتدلػػة الممتزجػػة تقػػدره مػػف التف هػػر والتمطّػػي، ًػػواءم 

ل صػػخب يهػػاي وتحػػر الخفهػػؼ أهنػػاا ه ئػػـ أ ااػػت حزاػػاا هادئػػاا لصػػراخ يهػػا أـ  ااػػت ًػػروراا هادئػػاا 
العاطفة المّتزاة المنتوطة، يي حهف هاًجـ تحر ال امؿ م  العاطفة القوّهػة الاشػاط والحر ػة، ًػواءم 

مأػػا ءأ ااػػت يرحػػةا  وّهػػة الهتػػزاز أـ  ااػػت ُحزاػػاا شػػدهد الجطجطػػةي يػػإذا زادت حػػّدة العاطفػػة واهتزازهػػا ل
 ي(ٔ)((…تحر الواير

مي ه ؿ إلػب أفَّ الحالػة الافًػهة لطشػا ر تحمطػا  طػب الاًػهاؽ إلػب وزف وأشار محمد غاه
يقػػد تافعػػؿ الػػافس أو تظػػرؼ لػػداعه مفػػاج ، يتطجػػ  إلػػب التحػػور المجػػزوءة أو إلػػب تحػػور ))دوف ًػػواه 

ي (ٖ)((لػػهس ًػػو  تقرهػػر ُمجمػػؿه ل هقػػوـ مقػػاـ القا ػػدة))أّف ذلػػؾ  اا ي مؤّ ػػد(ٕ)((الخفهػػؼ والمتقػػارب والرمػػؿ
يقػػػد هقػػػ   طػػػب التحػػػر ذ  التفا هػػػؿ ال ثهػػػرة يػػػي حػػػالت الحػػػزف لتًػػػاع ))رجػػػ  إلػػػب الشػػػا ر يػػػاومر ه
هقاه وغرانا الجدّهة الرزهاة مف  امقاطع و طماتا وّااتا وش واهي محّتاا  اف أـ راثهاا، أو لم ءمة مًو

قدهمػػة هػػي يخػػره وحماًػػةه ود ػػوة إلػػب القتػػاؿ ومػػا إلهأػػا، ولأػػذا  ااػػت التحػػور الغالتػػة يػػي اوغػػراض ال
 ي(ٗ)((الطوهؿ وال امؿ والتًهط والواير

وأّ ػػد أحمػػد مططػػوب أّف الػػوزف الشػػعر  هػػ تي يػػي الغالػػب تتعػػاا لطحالػػة الافًػػهة التػػي ه ػػوف 
 (٘) طهأا الشا ر يي أثااء الاظـ وتتعاا لطغرض الذ  هاظـ يهاي

                                                           
 ي ٕٙٗ/ٔافًا:  (ٙ)
ػػػالة د تػػػور  (ٚ) ، ٕ٘ٚـ، ّٕٜٛٔهػػػة ابداب، جامعػػػة تغػػػداد طة ،  اجمػػػاؿ اجػػػـ العتهػػػد ، لغػػػة الشػػػعر يػػػي القػػػراهف الثػػػااي والثالػػػث الأجػػػرههف، ًر

 ، إذ هحتّؿ ال امؿ المرتتة اُوولب يي جدوؿ اووزاف لدهواف أتي تماـيٕ٘ٙوهاظر: 
 ي ٕٙٚالمصدر افًا:  (ٛ)
 ي ٔٙمحمد الاوهأي، الشعر الجاهطي، ماأل يي دراًتا وتقوهما:  (ٔ)
 ي ٛٙٗمحمد غاهمي ه ؿ، الاقد اودتي الحدهث:  (ٕ)
 ي ٛٙٗالمصدر افًا:  (ٖ)
 ي ٛٙٗافًا:  (ٗ)
 ي ٘٘ٗأحمد مططوب، دراًات ت غهة واقدهة:  (٘)



 

ػػف أا ػػر ي ػػرة المااًػػتة والمشػػا طة تػػهف اووزاف واوغػػراض الشػػعرهة شػػ ر    ّهػػاد وجػػاتر وممَّ
فيي   صفور وجماؿ الدهف تف الشهخ ومحمد لطفي الهًو

يقػد اًػتعرض  ّهػاد تصػّور صػاحب المرشػد إلػب يأػـ أشػعار العػرب الػذ  ًػتؽ تونػػهحا، 
ًُّػػؼ  لػػـ هًػػتاد إلػػب الوا ػػ  الشػػعر ، تػػؿ ا تمػػد  طػػب ذو ػػا  -وّاػػا، يهمػػا هػػر  -و ػػدَّه نػػرتاا مػػف التع

لػـ هقصػده  ؤّ د اختصاص  ؿى غرض توزف محّدد ، وذلػؾ مػاي هرهد أف الوا   الشعر  ل ه(ٙ)الخاص
 صاحب المرشد ول حاـز القرطاجّاي مف  تطاي

 ي(ٚ)ومحمد الاوهأي تأذا الخصوص ة ما أا ر تصّور اازؾ الم ئ 
الوزف يي ذاتا صورة مجػّردة ل  همػة لأػا مافصػطةا  ػف المعاػب،  ))ورأ  جاتر  صفور أّف 

هتمّهػػز تػػا الػػوزف ل هم ػػف أف ُهفأػػـ تعهػػداا  ػػف التجرتػػةي ذلػػؾ وف لغػػة  وأّف التااًػػب الػػذ  هم ػػف أف
هقب مجّرد  ااصر صوتهة مجّردة، تػؿ هػي  ااصػر لغوهػة ل هفػارؽ يهأػا  الشعر لهًت   اغاـ المًو

ي وت ًهًاا  طب ذلؾ أا ر أّف ت ػوف هاػاؾ خصػائص ًػاتقة لطػوزف، تػؿ (ٛ)((الصوت المعاب ت   حاؿ
تتػػاهف  ػػدة  صػػائد ُاظمػػت  -يهمػػا هػػر  -داخػػؿ التجرتػػة، هػػدؿُّ  طػػب ذلػػؾه تًػػب  ػػّؿ وزف خصائصػػا 

ي ل ّاػػا هنػػطرب حػػهف هعطّػػؿ ذلػػؾ التتػػاهف والتمػػاهز ت ّاػػا تًػػتب (ٔ) طػػب وزف واحػػد يػػي  همأػػا الصػػوتهة
ي وف ذلػػػػؾ هشػػػػهر إلػػػػب تتػػػػاهف القصػػػػائد يػػػػي الع  ػػػػات (ٕ)((الع  ػػػات المتمهػػػػزة التػػػػي تشػػػػّ ؿ القصػػػػهدة))

 ف ذلؾ مػف تاػاغـه خػاصر تػهف ال طمػات تفعػؿ اًػتخداـ إم ااػات اإلهقػاع المتغّهػر التعتهرهة وما هاتل 
مف ت رار واشتقاؽ وتًجه  وترصه  وتجاهس وتطاتؽ وتقاتؿ وغهرهاي  ما أّاا لػـ هعطػّؿ تعطػه ا مقاعػاا 
مػػػػا ًػػػػتؽ أف طرحػػػػا القرطػػػػاجاّي وأ ػػػػده صػػػػاحب المرشػػػػد تخصػػػػوص تعػػػػّدد اووزاف وتتػػػػاهف صػػػػفاتأا 

القػهس مػث ا  ّتػر يػي  أد اوغراض وتتاهاأا يي مقاتؿ ذلػؾي م تفّهػاا تالحتجػاج تػ ّف امػر الصوتهة وتعدّ 
الػػوزف الواحػػد يػػي  صػػائده  ػػف أ ثػػر مػػف غػػرض، تصػػورة هتجػػاوز يهأػػا الجػػد مػػ  الأػػزؿ يػػي  صػػهدة 

 واحدة، مثؿ  ولا: )الطوهؿ(
              فقالت سباك اهلل إّنك فاضحي

 حواليأ ألست ترى السّمار والناس ي
 الذ  هتجاور م   ولا:

               فموووو أّن موووا أسوووعي ةدنوووي معي وووة  
              كفاني، ولم أطُمْب قميٌل من المال .

 ي
 (3)وقوووود يوووودرك المجوووود المؤثَّوووول أمثووووالي   .ولكّنما أسعي لمجد  مؤثَّل               

 
 

                                                           
هقب الشعر العرتي:  (ٙ)  ي ُٛٔهاظر ش ر   ّهاد، مًو
 ي ُٕٓهاظر المصدر افًا:  (ٚ)
 ي ٔٔٗ-ٓٔٗجاتر  صفور، مفأـو الشعر:  (ٛ)
 ي ٕٔٗجاتر  صفور، مفأـو الشعر:  (ٔ)
 ي ٕٔٗالمصدر افًا:  (ٕ)
 يٜٖلقهس: ي واوتهات يي دهواف امرئ اٗٔٗ-ٖٔٗافًا:  (ٖ)



 

ػػـ هاػػا  ػػ ّف الغػػزؿ هاػػا نػػرب مػػف الأػػزؿ، يػػي حػػهف هعػػدُّ تعتهػػراا جػػاداا  ، ل ًػػهما أّاػػا ل هتًّ
تالمدا تػػة، تػػؿ هصػػور مشػػا ر الرهتػػة لػػد  صػػاحتتا، ينػػ ا  ػػف تنػػّماا اإلشػػارة إلػػب ُجػػرأة الشػػا ر 
ذا  ػػاف هاػػاؾ مػػف يػػارؽه تػػهف الفخػػر والغػػزؿ يإاَّمػػا ه ػػوف يػػي مهػػؿ الغػػزؿ إلػػب الطػػهف يػػي  وشػػجا تاي وا 

 التعتهري
إذا  ػاف ))ي و ػاؿ: (ٗ)لهػة لطػوزف الشػعر رمزّهػة دل ةوريض جماؿ الدهف تػػف الشػهخ وجػػود أهػ

 ػػّؿ وزف ل هعّتػػر ًػػو   ػػف نػػرب مػػا، يػػإّف التاػػاظر الػػوزاي هجػػب أْف هػػؤّمف ااًػػجاـ اوغػػراض يػػي 
مػف المقدمػة الت ائهػة  القصهدة، إّل أّف ذلؾ لـ هق ،  طب او ؿ، يي القصائد المدحهة التي ااتقػؿ يهأػا

ـّ ااتقؿ إلب المدهضي و  تطتهعة الحاؿ، هم ف لطاغمة العامػة )هقصػد إهقػاع الػوزف( إلب وصؼ الفرس، ث
أف تتقػػػػب هػػػػي هػػػػي، إّل أّف هاػػػػاؾ خاصػػػػهة المػػػػدلوؿ هتػػػػدو أّاػػػػا ل هػػػػؤثر  طػػػػب الامػػػػوذج العرونػػػػي 

يػػػي ي والحقهقػػػة أّف المقدمػػػة الت ائهة/الغزلهػػػة ووصػػػؼ الفػػػرس أو الاا ػػػة ووصػػػؼ الرحطػػػة (٘)((المختػػػار
لمػػدح )الغػػرض اوًػػاس( يػػي الرصػػااة والجػػّد لغػػةا وشػػعوراا، لقصػػائد المدحهػػة أغػػراض ل تقػػؿُّ  ػػف اا

معػػاف متخهَّطػػةي ينػ ا  ػػف أف هػػذه اوغػػراض أغػػراض  ـًػواء  تَّػػر الشػػا ر يهأػػا  ػف معػػافه وا عهػػة أ
 تمأهدهػػػػػػػػػػة لطمػػػػػػػػػػدهض، لػػػػػػػػػػذلؾ يأػػػػػػػػػػي تّتصػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػا وتاًػػػػػػػػػػجـ معػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف حهػػػػػػػػػػث جزالػػػػػػػػػػة التعتهػػػػػػػػػػر،

المعاػػب المًػػهطر الػػذ  هظػػؿ هشػػغؿ ذهػػف ينػػ ا  ػػف أّف المػػدهض الغػػرض اووؿ المحػػرؾ ل افعػػاؿ و  
الشػػػا ر، ومػػػف ثػػػـ يإّاػػػا ه ّهػػػؼ اوغػػػراض اُوخػػػر  لمقتنػػػهاتا، وهًػػػتد ي الػػػوزف الم ئػػػـ ت هفهػػػة ل 

 شعورهةي
ػػػفي إلػػػب أّف  ػػ ـ حػػػاـز القرطػػاجاي تخصػػػوص تااًػػػب اووزاف  وهشػػهر محمػػػد لطفػػي الهًو

هًػّطـ تصػد ا وصػحتا، ل ّاػا  واوغراض صػاـر وماطقػي مػف شػ اا أف هجعػؿ القػارئ هػذ ف لػا وه ػاد
ػػطو ، مػػ  ذلػػؾ   مػػاا غرهتػػاا ُمًػػَقطاا  طػػب الاظػػاـ العرتػػي إًػػقاطاا، ومًػػتمّداا مػػف اظرهػػة أًر ي (ٔ)هظػػؿُّ

مؤ ػػداا أّف هػػذا القػػااوف إّامػػا هتماشػػب مػػ  اوشػػعار الهواااهػػة، وّاأػػا ذات تاهػػة مًػػرحهة جعطػػت اختهػػار 
مًرحي مف اشهده ور صه أو صراع تهف اوتطػاؿ ه ػوف اووزاف  ادهـ مشروطاا تما هتطّطتا اإلاتاج ال

 (ٕ)مرايقاا تاولحافي
 ما هشهر إلب أّف تصّور حاـز مجرد أمره  رنير ل جذور لا يي الماني تماحػا شػرهعة 

ي أ  أّف الاقػػػاد والماظػػػرهف  تػػػؿ حػػػاـز تمػػػف يػػػهأـ (ٖ)الوجػػػود ول اًػػػتمرار ول امتػػػداد لػػػا يػػػي المًػػػتقتؿ
لشػعر ا يػيذهف أيػاد مػاأـ حػاـز لػـ هشػهروا إلػب ي ػرة تااًػب اووزاف واوغػراض الف ًفة المًطمهف الػ

هػػ( ًػ ت ٛٓٛالعرتي، تؿ أ دوا أّف هذه الظاهرة خاّصػة تالشػعر الهواػااي،  مػا أفَّ اتػف خطػدوف )ت 
                                                           

 ي ٕٓٚجماؿ الدهف تف الشهخ، الشعرهة العرتهة:  (ٗ)
 ي ٕٓٚافًا:  (٘)
في، الشعر والشعرهة:  (ٔ)  ي ٜٖٔمحمد لطفي الهًو
 ي ٕٖٓ-ٜٖٔالمصدر افًا:  (ٕ)
 ي ٕٖٔافًا:  (ٖ)



 

اومر الذ  هشهر نماهاا إلػب أّف رأ  ،  ف هذه المً لة، يطـ هطفت الاتتاه إلهأا ولو مف  تهؿ الطمض 
 (ٗ)ـز لـ هجد أ  صد يحا

والحقهقة أّف رأ  حاـز لـ ه ػف صػارماا، يطػـ هؤّ ػد اختصػاص  ػؿ غػرض تػوزف خػاص  مػا 
ًتقت اإلشارة إلػب ذلػؾ،  مػا أّف القػوؿ تػ ف رأهػا غرهػبم  طػب الاظػاـ العرتػي ومًػقط  طهػا، ومًػتمدٌّ 

ػطو هقتنػي اًػتقراءاا د هقػاا لطاظػاـ الشػعر  العرتػي لطجػـز تصػد ا  وصػحتاي أمػا القػوؿ مف اظرهة أًر
تػػػ ف رأ  حػػػاـز  رنػػػي ل جػػػذور لػػػا يػػػي المانػػػي ول اًػػػتمرار ول امتػػػداد لػػػا يػػػي المًػػػتقتؿ يإّاػػػا 

انػػػػب  ػػػػف إشػػػػارات اتػػػػف طتاطتػػػػا وأتػػػػي هػػػػ ؿ العًػػػػ ر  والمرزو ػػػػي المعرويػػػػة والمشػػػػأورة تأػػػػذا غهت
 همّثؿ حجةا والتي ًتقت اإلشارة إلهأا،  ما أّف ً وت اتف خطدوف  ف هذه المً لة ل ()الخصوص،

 لافي تصّور حاـز إزاءها، لًهما أفَّ  مطهة الت صهؿ الاقد  شأدت تعد حاـز جمودااي
التااًػػب )) ػػد هتػػدو التًػػاؤؿ  ػػف  ػػدـ اهتمػػاـ الاقػػاد العػػرب، ومػػػف تهػػاأـ الف ًفػػػة، تمًػػ لة 
 (ٔ)((حػػثتػػهف الػػوزف والغػػرض مػػ  أاَّأػػا مػػف اإلشػػ الت التػػي تتتػػادر إلػػب الػػذهف وتغػػر  تالتحطهػػؿ والت

جػدهراا تػػالطرح الهػوـ، ل ػػف اإلجاتػة  طهػػا تقتنػي، إلثتاتػػا أو افهػا، دراًػػة خاّصػة متعّمقػػة تتوغػؿ يػػي 
والو وؼ  طػب التطتهقػات الشػعرهة تد مػا هػذا الطػرح  ختاها الاظرهة الاقدهة، وتًتقصي  ؿ المقولت

 أو تافهاي
لشػػعرهة واوغػػراض ومّمػػف انػػطرب وتاػػا ض مػػ  افًػػا إزاء  نػػهة التااًػػب تػػهف اووزاف ا

إتػػراههـ أاػػهس وشػػو ي نػػهؼ و ػػز الػػدهف اًػػما هؿي يقػػد ريػػض إتػػراههـ أاػػهس ي ػػرة الػػرتط تػػهف الػػوزف 
يػػي حػػاؿ ))ي ل ّاػػا هعػػود يهؤّ ػػد الصػػطة تػػهف الػػوزف والافعػػاؿ، يهقػػّرر أفَّ الشػػا ر (ٕ)الشػػعر  والغػػرض

أشػػجااا مػػا هػػاّفس  ػػف حزاػػا  س والجػػزع هتخّهػػر  ػػادةا وزاػػاا طػػوه ا  ثهػػر المقػػاط ، هصػػبُّ يهػػا مػػف الهػػ
وجز ػػا، يػػإذا  هػػؿ الشػػعر و ػػت المصػػهتة والأطػػ  تػػ ّثر تالافعػػاؿ الافًػػي وتططػػب تحػػراا  صػػهراا هػػت ءـ 

ر ة التاّفس وازدهاد الاتنات القطتهة  ي(ٖ)((ًو
وأا ػػر شػػو ي نػػهؼ أولا مػػا ذهػػب إلهػػا تعػػض معاصػػرها مػػف محاولػػة الػػرتط تػػهف مونػػوع 

يها، مشهراا إلب أّف حقائؽ شعراا العرتي تاقض ذلؾ اقناا تاّماا، توصػؼ  القصهدة والوزف الذ  تُاَظـُ 
ػوا  ػؿ مونػوع تػوزف معػّهف، تػؿ إّف متعددةالقصهدة تاطو   طب مونو ات  ، وأف الشػعراء لػـ هخصُّ
ي ل اػػػا تراجػػػػ   ػػػف هػػػذا المو ػػػػؼ ي شػػػار إلػػػػب أّف (ٗ)مختطفػػػػة متعػػػددةالمونػػػوع الواحػػػد ُهػػػػاظـ تػػػ وزاف 

                                                           
 ي ٕٕٖ-ٕٖٔافًا:  (ٗ)
() رتما هااؾ إشارات غهرها لـ هق   طهأا التاحثي 
في، الش (ٔ)  ي ٕٕٖعر والشعرهة: محمد لطفي الهًو
هقب الشعر:  (ٕ)  ي ٖٚٔإتراههـ أاهس، مًو
 ي ٗٚٔ-ٖٚٔالمصدر افًا:  (ٖ)
 ي ٕ٘ٔشو ي نهؼ، يي الاقد اودتي:  (ٗ)



 

 ئػـ اُوولػب المونػو ات تتجعؿ التحر ًرهعاا، تخ ؼ الطوهطػة يتجعطػا تطهئػاا، و  الحر ات القصهرة))
 ي(٘)((العاهفة، تهاما ت ئـ اُوخر  الأدوء والحزف وما إلهأما

 مػػػػا انػػػػطرب  ػػػػّز الػػػػدهف اًػػػػما هؿ انػػػػطراتاا تّهاػػػػاا، يتعػػػػد أف ريػػػػض رينػػػػاا  اطعػػػػاا ي ػػػػرة 
لذهػذ  تتخهُّػر))عطهقا  طب  تارة المرزو ي القائطػة التااًب تهف اووزاف الشعرهة واوغراض، وذلؾ يي ت

ّامػػا تتااًػػب  ((الػػوزف التػػي  ػػّدها صػػد  الف ػػرة القائطػػة تػػ ّف أغػػراض الشػػعر ل تااًػػتأا  ػػؿُّ التحػػور وا 
ي وتعػػػػػد أف  ػػػػػّرر  ػػػػػذلؾ أف  ػػػػػؿُّ اووزاف الشػػػػػعرهة لهًػػػػػت لأػػػػػا (ٙ)تعػػػػػض التحػػػػػور وتعػػػػػض اوغػػػػػراض

ة، وأف خصائصػػػأا ل تتحػػػّدد إّل تعػػػد اْف هخػػػرج يهأػػػا خصػػائص يػػػي ذاتأػػػا، أ  يػػػي صػػػورتأا المجػػػرَّد
، هعػود لهمّهػػز تػػهف (ٚ)الشػعر، أ  أّف هػػذه الخصػػائص تػرتتط تػػال  ـ والمعػػااي ولهًػت تػػالوزف المجػػرَّد

وهاا هم ف أف اتّفػؽ  طػب أف القصػائد ذات الػوزف الواحػد لأػا ))او هف مف الخصائص ، وذلؾ تقولا: 
الػوزف يػي صػورتا المجػردة، ول ّاأػا تعػد ذلػؾ تختطػؼ يػي الاغمػات طات  مشترؾ هتمثّػؿ يػي و ػ  هػذا 

 ّمػػاا و هفػػااي ولّمػػا  ػػاف اإلهقػػاع دائمػػاا أ ػػو  مػػف الاغمػػة يػػي التػػ ثهر  طػػب اوذف  ػػاف لرتتػػاط الشػػا ر 
هقب الشعر  ي(ٔ) ((التقطهد  تالصورة الوزاهة التقطهدهة لطقصهدة أثره يي ت ههؼ المعاب مف مًو

ـَ تعػػػددت اووزافختامػػػاا يػػػإّف ماطػػػؽ ا الشػػػعرهة  وشػػػهاء هقتنػػػي طػػػرح التًػػػاؤلت ابتهػػػة: ِلػػػ
وتتاهاػػت صػػفاتأا الصػػوتهة و همأػػا اإلهقا هػػة تالاًػػتة لطشػػعر العرتػػياط أ ػػاف ذلػػؾ ا تتاطػػاا أـ مًػػاهرةا 
لتعػػّدد الافعػػالت اإلاًػػااهة وتتاهاأػػا وتعػػّدد اوغػػراض والمقاصػػد وتتاهاأػػاا ولمػػاذا هجػػد الشػػا ر افًػػا 

اإلتػػػداع هاًػػػاؽ لتشػػػ ُّؿه وزاػػػير تعهاػػػا مػػػف تػػػهف التشػػػ ُّ ت الوزاهػػػة المختطفػػػةا أه ػػػوف ذلػػػؾ يػػػي لحظػػػة 
 ا تتاطاا أـ أّف الحالة الافًهة وطتهعة التجرتة والمقصد هي التي تحمطا  طب ذلؾا

لشعر العرتػي  مطهػة هؤّ ػدها تعػدد التشػ  ت يي اإفَّ التااًب تهف الوزف الشعر  والغرض 
فاتأا الصوتهة و همأا اإلهقا هة، و ذلؾ تعّدد اوغراض والمقاصػد، ل اأػا  مطهػة ل الوزاهة وتتاهف ص

تتجطّػػب تونػػوح، ول تخنػػ  لقػػااوف صػػاـر أو مقهػػاس د هػػؽ تحهػػث هخػػتّص  ػػؿُّ غػػرض تػػوزفه خػػاّص 
لشعر الهواااي الذ   اف أغراناا محدودة يي أوزافه مخصوصة يهختّص يها  ؿُّ يي ا ما هو الحاؿ 

صي تهامػػػا  ااػػػت أغػػػراض الشػػػعر العرتػػػي غهػػػر متااههػػػة يػػػي ال ثػػػرة، ومػػػف ثػػػـ يػػػإف غػػػرض تػػػوزف خػػػا
ـ تالمرواة، ياووزاف المتقارتة يي الصػفات الصػوتهة والقػهـ اإلهقا هػة مػف  المااًتة والمشا طة يها تتًّ
حهث الطوؿ و ثرة الاغمات  الطوهؿ والتًهط وال امؿ والواير هم ف أْف ت ئـ اوغراض المتقارتة يي 

لصػػفات  المػػدح والفخػػر والأجػػاء والحماًػػة، تهامػػا ل ه ئػػـ تطػػؾ اوغػػراض اووزاف القصػػهرة  ػػالأزج ا
 والمقتنب والمجتّث ومجزوءات اووزافي

                                                           
 ي ٕٚشو ي نهؼ، الفف ومذاهتا يي الشعر العرتي:  (٘)
 ي ٖ٘ٚ-ٖٗٚ ّز الدهف اًما هؿ، اوًس الجمالهة يي الاقد العرتي:  (ٙ)
 ٛٚ، التفًهر الافًي ل دب:  ّز الدهف اًما هؿ (ٚ)
 ي ٜٚ ّز الدهف اًما هؿ، التفًهر الافًي ل دب:  (ٔ)



 

ُـّ ت هفهػة ماطقهػة  لشػا ر المتػػدع الػذ  ل هفّ ػػر ا لػػد  مػا أّف تطػؾ المااًػػتة والمشػا طة ل تػػت
 ـ اتف طتاطتا وأتو ه ؿ العً ر   ما تقػّدـ، وّف أا  ما ز ئأثاايي يي الوزف  تؿ  مطهة اإلتداع أو 

الشػػػعر يػػػهض تطقػػػائي، والشػػػا ر حهامػػػا تجػػػهش افًػػػا تالشػػػعر ل هاشػػػغؿ ذهاػػػا تػػػالوزف أو القايهػػػة أو 
اما ه تي ذلؾ تطقائهاا له ئـ الافعاؿ والغرض والمعاب، يهتدو اإلهقاع  غهرهما مف اوتعاد اإلهقا هة، وا 

لثاتتة والمتغّهرة ماًجماا م  طتهعة التجرتػة ومت ئمػاا مػ  الغػرض والمقصػد الشعر  ت تعاده المختطفة ا
ـّ يػػإّف التااًػػب تػػهف الػػوزف والغػػرض الػػذ  هتجطّػػب يػػي  ومطتحمػػاا مػػ  تقهػػة العااصػػر الشػػعرهةي ومػػف ثػػ

، إّل يػػي أحػػواؿ تػػديؽ شػػعور ، ولػػهس اتػػاج تف هػػر ماطقػػيالخطػػاب الشػػعر  الماجػػز إّامػػا هػػو اتػػاج 
  يالت ّطؼ والتصاُّ 

 


