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  تقـــديــم

ُالحمد ْ ٌأول ِوالسماء، ِاألرض َربِّ ِ� َ ٍانتھاء، بال ٌآخر ٍابتداء، بال ّ ُوالصالة َ ُوالسالم َّ  عل�ى َّ

ِسیِّدنا َُّمحمٍد َ َالنبیین ِخاتم َ ِالوحي َوُمنتھى ،َّ ْ          . َللعالمین ِهللاِ◌ َورحمة األمین، َ

   ...ُبعد أما

 یعك�ُس ٌمی�راث وھ�و والنقدی�ة، البالغی�ة الم�صطلحات م�ن ٌوفی�ر ُمی�راث إلین�ا انتھى فقد

ْق��ـرئت م��ا ًوكثی��را الع��صور، ّم��ر عل��ى اإلس��المي والفك��ر العربی��ة الثقاف��ة ص��ورة ِ  ھ��ذه ُ

) ال�شاھد (َح�ضور اعتبرن�ا ما إذا خاصة مختلفة، قراءاٍت ةالنقدی ُوالجھود ُالمصطلحات

 البالغ��يِّ ال��شاھد خ��صوصیة وك��ذلك الم��صطلح، ھ��ذا لحرك��ة ّوموج��ھ رئ��یس ّكمك��ون

 فل�م اإلب�داع؛ حرك�ة ُّوتن�وع لتج�دد ًتبعا مؤلف، كل وعند عصر كل في َوتنوعھ وتجدَده

 م��ع َوحلق��ت دار، حی��ث بأنواع��ھ الف��نِّ م��ع ْف��دارت االست��شھاد، ف��ي ٌح��دود للبالغ��ة یك��ن

 م�ن ًكثی�را فرأین�ا ذات�ھ؛ المؤل�ف شعر إلى االستشھاد حریة وامتدت ّحلـق، أینما الجمال

 ال�دین وض�یاء الع�سكريِّ ھ�الل كأبي ورسائلھم كتبھم أو بشعرھم یستشھدون البالغیین

ُْیحج��ر فل��م اإلص��بع، أب��ي واب��ن األثی��ر اب��ن  اقت��ضتھ كم��ا احتج��اج بع��صر البالغ��ة عل��ى َ

 ف��ي الحری��ة ھ��ذه م��ن ال��رغم عل��ى -اس��تطاعت أنھ��ا إال ومقاص��ده، النح��و ت��دوین طبیع��ة

 وال َالحَدثان، غوائُل ُتسقطھا لم راسخة، ًوُحدودا ثابتة، قواعَد لھا َتضع ْأن – االستشھاد

�ست ألنھ�ا ؛ أث�یم أفاك كل على َّتتأبى عزیزة شامخة وقفت بل زمان، كل أھل ُأحقاد ْأسِّ ُ 

 ف�يً أص�یال ًش�رطا وكان�ت – تع�الى -هللا بكت�اب فاتصلت ضوان؛ور هللا ِمن تقوى على

َجعل ما وھذا إعجازه، إدراك  م�ن ب�ھ ُرمی�ت م�ا رغم مرغوبة بل ًباقیة العربیة البالغة َ

ُوتجددھا بحفظھ، فُحفظت الكریم بالقرآن ُاتصالـھا : سھام  حرك�ة وتن�وع ال�شاھد بتج�دد ُّ

   . واألقسام الرسوم ووضع للتقعید ُوقبولھا عصر، كل في اإلبداع

ْمن ُسھام تطیش حین نعجب ال ثم ومن - ْوم�ن ب�الرمي، البالغ�ة تلك قصد َ  َقن�صھا رام َ

 فإن�ھ وعلومھ�ا؛ والعربی�ة الحنی�ف لل�دینً تع�صبا ذلك كون عن وفضال َمقاتل، ظنھ َفیما

 التقری���ب َش���رط ِوالق���رآن، ِباللغ��ة ات���صل ٍع���صر لك���ل المی��راث ھ���ذا ب���صالحیة ٌإیم��ان

 إل��ى وان��صرافھم والدارس��ین الب��احثین خی��رة م��ن كثی��ر جھ��د اقت��صار ِوع��دم ،والتجدی��د

 فنق�ف وفكرن�ا، تراثن�ا ف�ي أص�وال لھ�ا َّأن وإثب�ات غربی�ة وأدبی�ة نقدی�ة نظری�ات دراسة
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 ف�ي ُأمتن�ا تحیاھ�ا الت�ي) االس�تیراد (حال�ة ونحیا والمأزوم، المھزوم المدافع موقف ًدائما

ُنتعل�ق نقدی�ة، ونظری�اٍت ًأفك�ارا ن�ستورَد ْأن ذل�ك بل�غ حت�ى الحی�اة، جوان�ب كل َ َحبالھ�ا، َ ِ 

َظاللھا، َونسكُن  ِوخبراتھا ِوتجاربھا ِاألمة ِذوق َخالصة یمثُل ٍزاخر تراٍث َأفیاء َونھجُر ِ

  .وتاریخھ ووجدانھ وعقلھ العربي بُروح صلة لھ ما وكل وأدبھا، وفنھا

  : وھو العربیة، الغتناب على الحفاظ شرف في ًمشاركة ُالبحث ھذا كان ھنا من

ِحسن َبالغة ْ ِاالنتھاء ُ    والتطبیق َّالنظریة َبین َ

ُمدیح ٍنواس أبي َ َ ًنموذجا ُ ُ  

 ال�سابقین َعط�اء ی�درُس فھو ّالبالغي؛ تراثنا بقاء عوامل من لكثیر ٌجامع ٌعنوان وھو -

 ْم�عَج إل�ى االنتھ�اء َرج�اء مصنفاتھم؛ في َتطوره ویتتبع ،)االنتھاء ُحسن ( مصطلح في

 واألس�لوب، والمعن�ى اللف�ظ حی�ث م�ن البی�اُن بھ ُُیختم لما البالغیة والخصائص السمات

 َّأن عل�ى للتأكی�د وذل�ك وأغراض�ھ، ومقاماتھ الكالم وسیاقات النفس حاالت ومراعاة بل

 ًمناس�با، ًم�صطلحا لھ�ا ی�ضعوا أن دون أس�لوبیة ٌخصیصة عنھم تند لم البالغیین السادة

 وم�ا ًعیبا، ذلك ّفعد جلدتنا؛ أبناء من علیھا الحانقین من ًكثیرا غاظ قد ذلك َّأن والعجیُب

 لمج�رد ذل�ك ول�یس )١(.الصدور في التي القلوُب َفتعمى ًشرا، الخیُر َُیر أن إال كذلك ھو

 ب�ل المفت�رین؛ للح�انقین إغاظ�ة أو الب�اب ھ�ذا في البالغیین مصنفات في تبعثر ما جمع

 بتل�ك البی�ان لروائ�ع ٍّومتصد وناقد باحث أي إلمام رورةبض اإلیمان إلى ذلك یتعدى إنھ

 إدراك عل�ى ُمع�ین خی�ُر ألنھ�ا بھ�ا؛ وفق�ھ وع�ي عل�ى یك�ون أن ووج�وب المصطلحات،

  .كالم على كالم وتفضیل البیان خصائص

 – الم��صطلحات بتل��ك والناق��د الباح��ث إلم��ام ض��رورة عل��ى ت��شدیدي َّأن أثب��ت أن ّوأود 

 الب�احثین ص�بر قل�ة م�ن الحظت�ھ م�ا إل�ى َیرج�ُع -وفروض�ھ العل�م مسلمات من كان ْوإن

 فیكتف��ون المختلف��ة، م��صنفاتھم ف��ي الم��صطلحات تل��ك ف��ي العلم��اء ك��الم مراجع��ة عل��ى

 الم��صنفات ف��ي النظ��ر ویترك��ون بالقاع��دة، وع��ي عل��ى أنھ��م ب��ھ یثبت��ون واح��د بم��صنف

 لتق�رأ إنك تىح للنص، الفني التحلیل في جدواھا بقلة تصدیق أو صبر لقلة إما األخرى

 م��ع یتناس��ُب م��ا عل��ى فیھ��ا تق��ُف ال ث��م الم��ضمون عظیم��ة الحج��م كبی��رة بالغی��ة دراس��ة

 الب�احثین من ًكثیرا فتجد استخراُجھا، السابقین على َّشق بالغیة مصطلحات من حجمھا
                                                           

ٌمواقف الدكتور عبد الواحد عالم من التراث البالغي عرض ونقد ،د: یراجع ) ١( ولید إبراهیم حمودة / ٌ

: ١٠٩٦-١٠٢٨.  
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 واإلش�ارة والموص�ولیة والعلمی�ة باإلض�مار تعریف من إلیھ المسند بأحوال مثال یضیق

الفـصل والوصـل  َم�واطن یع�رف وال وبیان�ھ، ووص�فھ من�ھ اإلبدال أو واإلضافة، والالم

َّبین الجمل وال یدرك سرها البالغي، وال یعبأ ببیان نوع التشبیه  َّ ِ ُ ُ َُ:  

 ُیعن��ى وال وس��ره، غرض��ھ وك��ذلك َّومف��صل، َُمجم��ل ومؤك��د، َُمرس��ل ومرك��ب، مف��رد 

 یقبلھ�ا ْأن أمك�ن إذا ّعقل�يال والمج�از والمكنی�ة التبعی�ة االس�تعارة ب�ین التفری�ق بضرورة

 ِوغ��رض وس��یاقھ ال��نص فھ��م ف��ي ش��دیٍد ٍعق��ل َإعم��ال یتطل��ُب ِأح��دھا َاختی��ار ّوأن ُال��نظم

 مع�دودة ًألوان�ا إال الب�دیع م�ن َی�ستثمر ال وك�ذلك كل�ھ، النص بغرض ذلك وربط الشاعر

 یغ��ضون ث�م وال��سجع، والجن�اس والتق�سیم والجم��ع والمبالغ�ة النظی��ر ومراع�اة كالطب�اق

ِجھ��د الت��ي ألوان��ھ بقی��ة ع��ن َط��رفال  م��ن ًكثی��را ت��رى ل��ذلك عنھ��ا؛ الك��شف ف��ي األوائ��ُل َ

 ف�ي ُالباح�ث فك�ان منھ�ا اش�تھر م�ا إال البالغیة المصطلحات منً خالیة البالغیة البحوث

 ج�دوى بع�دم قناع�ة عل�ى الباح�ث یكون أن والخطیُر النصوص، على تنزیلھا من ٍمأمن

 الن��صوص تحلی��ل ف��ي والتفریع��ات والتق��سیمات تالم��صطلحا م��ن الك��اثرة الكث��رة ھ��ذه

) والتن��ویر التحری��ر (تف��سیر عل��ى باإلحال��ة إال الخط��ر ھ��ذا ّرد ف��ي َأطی��ل ول��ن األدبی��ة،

 ف�ي البالغی�ة القواع�د لتفریع�ات توظیف�ھ طریق�ة في والتدبر للنظر عاشور، ابن للطاھر

 ھ��ذه كان��ت إذا ن��ھوأ وتث��ویره، ب��ل الك��ریم للق��رآن البی��انيِّ اإلعج��از دق��ائق ع��ن الك��شف

َیتیسر ألن المعجز، الكتاب ھذا بیان دراسة بھا َّتیسر قد المھجورة البالغیة األدوات  لھا َّ

  ! ؟ ّبشري ٍّنص أي دراسة وبھا

ْفوض�ُع -  ٌتقری��ر البالغ��ة إل�ى وإض��افتھ العن�وان ص��در ف�ي) االنتھ��اء ُح�سن (الم��صطلح َ

 م�ا إذا سیما المصطلحات، ھذه في ثلالمتم والحضاريِّ الفكريِّ بالُمنجز التمسك بأھمیة

 عندھم حظیت ٌألفاظ قوم ولكل :" الجاحظ یقول ، الصناعة أھل علیھ واتفق ًإجماعا لقي

 ِوص�احب األرض في ٍشاعر وكل منثور، كالم وصاحب األرض في بلیغ كل وكذلك ،

 الم�ھ،ك ف�ي لی�دیرھا ؛ بأعیانھ�ا ًألفاظ�ا وأل�ف لھج قد یكون أن من بد فال ٍموزون؛ ٍكالم

 ح�صلت ق�د ٌألف�اظ ص�ناعة ولك�ل ... اللف�ظ َكثی�ر المع�اني، َغزی�ر العل�م َواس�ع كان وإن

 تلك وبین بینھا مشاكال كانت أن بعد إال بصناعتھم تلزق فلم سواھا، امتحان بعد ألھلھا

 ًاحترام��ا المتكلم��ین ألف��اظ اس��تعمالھ مع��رض ف��ي ذل��ك الج��احظ ب��ین وق��د )١( ."ال��صناعة

                                                           

 ف��ي والمع��اني األلف��اظ ،ألق��اب١٣٢-١/١٣١:والتبی��ین البی��ان : ویراج��ع . ٣/٣٦٨،٣٦٦ :الحی��وان) ١(

 كت��اب ف��ي من��شور ،بح��ث٩٤٦-٩٣٧:الوھ��اب عب��د محم��د یوس��ف/الق��دیم،د العرب��ي النق��د م��وازین

 .م٢٠١٤-ھـ١٤٣٦ البارود بإیتاي العربیة اللغة بكلیة األول الدولي العلمي المؤتمر
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 رائ��َد ھ��ـ٤٧١الجرج��اني الق��اھر عب��د اإلم��ام اعتب��ار م��ن ال��رغم وعل��ى . لم��صطلحاتھم

 َّأشد ًحریصا یجده كتابیھ في الناظر َّأن إال ّالبالغي؛ التألیف في الذوقیة األدبیة الطریقة

 دالئ��ل (ف�ي م�ثال ذل�ك ت�رى أس�لوب، م�ن أس�لوب وتمیی�ز الح�دود وض�ع عل�ى الح�رص

 أس�رار (وف�ي ، ّواللغ�وي ّالعقل�ي المج�ازین ب�ین الف�رق ف�ي الطوی�ل جھده في) اإلعجاز

 الق�وانین وض�ع بأھمی�ة ت�صریحھ ع�ن ناھی�ك والتمثی�ل، التشبیھ بین الفرق في) البالغة

 طری�ق م�ن معرفتھ غیُر الجملة، طریق من الشيء معرفة َّأن اعلم"   :یقول العلم، لھذا

ُالف�رق علین�ا ُی�شكل ال ّكنا وإن فنحن التفصیل، ْ  إذا الغری�ب وغی�ر الغری�ب الت�شبیھ ب�ین َ

 الف�روق في العبارة وتھیئة شيء، كل في التقسیم وبیان القوانین لوضع َّبھما،فإن سمعنا

ُّأتم ذلك َّأن َیخفى وال ُالممیز، ُینكرھا ال ًفائدة  ُعب�د ذك�ر وقد )١(".للنفس وأشفى للغرض َ

 كث�رة ف�ي السبُب ھذا وینحصر واالستعارة، التمثیل بین الفرق عن اإلطالة َسبب القاھر

 م�ا ذل�ك ُیتتب�ع أن ینبغ�ي ولك�ن ب�ھ، ُیح�اط أن یمكن ال الذي واإلبداع واألقاویل الشواھد

ِاستح��سن م��ا ُح��سن ف��ي العل��ُل منھ��ا ُت��ستخرج ق��وانین ل��ھ توض��ع حت��ى أمك��ن  م��ا وق��بح ُ

ِاستھجن َعلم) االستعارة التمثیل، التشبیھ، (األمور تلك ُتعلم حتى ُ  الموھ�وم، َغی�ر الیقین ِ

َوتضبط   )٢ ( .المخطوم المزموم ضبط ُ

:" یق�ول رام�ھ، لم�ن ی�تم ف�ال َی�صعُب ق�د واألقسام القوانین وضع َّأن إلى ُاإلمام یشیر ثم

َعظ��م ف��ي ْأم��ُره التخیی��ل، ش��أنھ م��ا َّأن واعل��م ��ل إذا ش��جرتھ ِ َن��سُبھ، َتؤمِّ  ُش��ُعوبھ وُعرف��ت َ

َوشعُبھ،  َیستغرقھ، وتفصیل ،تستوعبھ ْقسمة فیھ تجيء یكاد ال َقبیُل، إلیھ أشرت ما على ُ

َُیتبع أن فیھ الطریق وإنما َ  وأخ�ذ )٣( ".االس�تقراء یح�ُصره م�ا وُیجمع ِالشيء بعد الشيء َّ

 ِص�دقھ اض�طره ث�م ص�فحة وع�شرین خمس مدى على والتعلیل للتخییل الشواھد یسوق

َأری�ك ْأن اآلن فغرض�ي ھ�ذا، غیُر ذلك في البسط وموضُع :" قائال قرر ْأن إلى  ًأنواع�ا َ

 والتبی�ین التف�صیل م�ن بع�د یراد ما على بھا لیستعان القوانین، شبھ َوأضع التخییل، من

 ذات ف�ي إنھ ثم القارئ، فكر على یحكر ْأن یرید ال إنھ" القوانین شبھ " قولھ تأمل )٤(".

 ل�ھ ت�ضئ قاع�دة م�ن ھ�دى غی�ر على الشواھد رحلة في معھ یسیر أن لھ یرید ال الوقت

   .ھمالف علیھ وتیسر الطریق،

                                                           

 .١٥٧ : البالغة أسرار) ١(

 .٢٦٠ : السابق : ینظر) ٢(

 .٢٧٥ : نفسھ) ٣(

 .   ٣٠١: نفسھ) ٤(
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 أن ض��رورة البالغ��ة ألس��رار تقدیم��ھ ف��ي رض��ا رش��ید محم��د األس��تاذ ُال��شیخ یق��رُر كم��ا

 ھ�ذه َّأن وأثب�ت الجزئی�ة، للمعلوم�ات كلی�ة ص�ورة تك�ون كلی�ة قاع�دة الن�افع للعل�م یكون

   )١(.القاھر عبد طریقة

َتراعى، أن یجب التي ومصطلحاتھ ألفاظھ علم فلكل  نضیع أن والحماقة بل العبث ومن ُ

ًن��صبا كفون��ا ق��د الق��وم ّألن التجاھ��ل؛ أو ب��التھجم الث��روة ل��كت َ  وتحریرھ��ا ص��یاغتھا ف��ي َ

َنخرب ْأن ال البناء، ونعلي السیر، نكمل أن إال علینا وما لھا، واالستشھاد  بأیدینا َبیوتـنا ُ

.  

 س�بق بم�ا مرتبط�ة) النظری�ة (َّأن وب�دا العنوان، في االنتھاء حسن عن ًحدیثا ھذا كان -

 محاول��ة فإن��ھ ؛ بال��ذات ھ��ـ١٩٨ن��واس أب��ي ش��عر ف��ي وكون��ھ) التطبی��ق (ع��ن أم��ا بیان��ھ،

ْنظـرت ما بین الجمع طریق عن التلید البناء إلعالء  الباب، ھذا في البالغیین عقوُل لھ َّ

 ل�ھ، َّنظ�ـروا م�ا إل�ى ت�ضاف أن یمكن جدیدة أسلوبیة وخصائص سمات استخراج وبین

 العنای��ة م��ن َیل��ق ل��م) االنتھ��اء ح��سن (َّألن ؛البح��ث ھ��ذا م��ن األعظ��م المق��صد ھ��و وھ��ذا

 أم البالغ�ة أس�فار ف�ي س�واء) االبت�داء حسن( القاه بالخیرما السابقین كتب في التطبیقیة

 ث��روة التطبیق�ات ھ�ذه ومثل�ت وعیوبھ�ا، المط�الع محاس�ن ببی�ان ط�ویال ُعن�وا فق�د النق�د؛

 أو بالُحسن مطلع على لحكما في الناقد تكفي قد – النظریة الثروة بجانب – نفیسة نقدیة

   .القبح

 ع�دم وربم�ا –) االنتھ�اء ُح�سن (بالغة عن الحدیث في القوم َإیجاز نلحظ أننا والعجیُب

 اب���ُن ل���ھ یتع���رض فل���م والنق���دي؛ البالغ���ي الت���دوین ع���صر ب���دایات من���ذ -أص���ال ذك���ره

 )٢()االبتداء ُحسن(،)الخروج ُحسن (عن تحدث أنھ ،مع)البدیع (كتابھ في ھـ٢٩٩المعتز

 البن َوُیحسُب. الكتاب غرض مع ذلك توافق وقد الشواھد، ذكر مجرد على اقتصر وإن

 بإرھاصاٍت مسبوقا یكون أن بد ال بأنھ ًعلما – المصطلحین بھذین المبكُر وعُیھ المعتز

 ،)ال�شعر عی�ار (كتابھ في ھـ٣٢٢العلوي طباطبا ابُن صنع وكذلك – تطبیقیة أو نظریة

 والعجی�ُب االنتھ�اء، ُح�سن ذك�ر دون) ومطالع�ھ الشعر مفتتح (،) التخلص (عن فتحدث

 حدیث�ھ ف�ي س�ریعة إشارة إال اللھم الشعر، صناعة لطریقة وصفھ في لھ یتعرض لم أنھ

 والت�صرف الشعر تأسیس في العرب مذاھب على الوقوف منھا َّفعد الشعر؛ أدوات عن

 والمخاطب�ات، ال�صفات ف�ي ُس�ُبلھا ،وس�لوك فی�ھ الع�رب قالت�ھ ف�ن ك�ل وف�ي معانیھ، في
                                                           

 .١٤:شاكر للشیخ األسرار تحقیق مقدمة: ینظر) ١(

 .١٧٦،١٥٥ : البدیع : ینظر) ٢(
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 َّأن لن��ا یتب��ین وس��وف . المق��اطع وح��الوة المب��ادئ، وُح��سن...والت��صریح والتع��ریض

 ) الح�الوة ( ال�صفة ھذه اشتراط في بعده أتى َمن بھ تأثر المقاطع في الحالوة اشتراطھ

  )١(.االنتھاء حسن في

 م��ن مالمتق��د ال��زمن ھ��ذا ف��ي) الخ��روج (أو) ال��تخلص ح��سن (ح��ضور َّف��إن ٍّك��ل وعل��ى

 َّالكلي َالبناء یدركون كانوا الشعر علماء َّأن على الشواھد أقوى من َُیعد ّالبالغي التألیف

 ًواقعا َاإلدراك ھذا ُتحیل ْأن على قادرة البالغة أدوات من ًكثیرا َّوأن للقصیدة، المتكامل

  .ًوتطبیقا

 القاس�م أب�و بھ�ا ثرلیت�أ طباطب�ا؛ واب�ن المعت�ز اب�ن بعد االنتھاء بحسن العنایة عدم وتمتد

 بین موازنة تجد فال ؛)والبحتري تمام أبي شعر بین الموازنة (كتابھ في ھـ٣٧٠اآلمدي

) االبت��داء (ب��ین الموازن��ة ف��ي وتنویع��ا تف�صیال تج��د ث��م الق��صائد، خ��واتیم ف��ي ال�شاعرین

 ال�دیار، عل�ى الوق�وف ب�ذكر االبت�داءات : مث�ل ش�عرھما م�ن كثیرة مواضع في عندھما

 ال�دیار، عل�ى البك�اء لل�دیار، واألزم�ان ال�دھور تعفی�ة بذكر االبتداء الدیار، ىعل التسلیم

 ذك�ر ال�دیار، عل�ى الوق�وف ف�ي األص�حاب ل�وم الج�واب، عن واستعجامھا الدیار سؤال

 بالظب�اء النساء بتشبیھ ابتداءاتھما ذكر الظاعنین، على البكاء ُّوالترحل، والوداع الفراق

 ف�ي غالب�ا اآلم�دي ویكتفي ... اللیل وطول السھر ذكر لثغور،ا بذكر ابتداءاتھما والبقر،

 ٌابت�داء وھ�ذا ٌجی�د، ٌابت�داء وھ�ذا: یق�ول أن مث�ل ال�ضعف، أو بالحسن المطلع على الحكم

 وأكث�ر ،...جید غیر بیت وھذا ردئ، بیت وھذا بالجید، ولیس ٌصالح ٌبیت وھذا ٌصالح،

 إل�ى الن�سیب م�ن الخ�روج عن تحدث ماك. َالمعیبة األبیات على بھ یعقب فیما تفصیالتھ

 ف�ي ًواح�دا ًمكان�ا الق�صیدة خاتم�ة لنقد تجد وال ،)٢(صفحة أربعین من یقرب فیما المدیح

  .قدره ِوعظم خطره على كتابھ،

 خ�صائص دراس�ة طری�ق ع�ن وذل�ك الف�راغ، ھذا لسد ًدافعا التطبیقي اإلھماُل ھذا فكان

 ف��ي الحظت��ھ بم��ا ال��دافع ھ��ذا ق��وي وق��د. ن��واس أب��ي ش��عر ف��ي الق��صیدة انتھ��اء وس��مات

 الرس��ائُل كث��رت فق��د الك��الم؛ لخ��واتیم تام��ا یك��ون یك��اد تجاھ��ل م��ن المعاص��رة دراس��اتنا

   .ُالخواتیم ُوتركت والمطالع ِّالمقدمات في ُوالبحوث

َنواس أبي ِشعر َنحو َّالتوجھ عن أما َالحسن ( ُ ٍھانئ ِبن َ    :لسببین ذلك كان فقد بالذات ) َ

                                                           

 .١٦٢،١٤٩،٤٤،٤٢: الشعر عیار : یراجع) ١(

 .٢٢٣ ،٨١-٥٩، ١٠-٢/٥، ٥٠٨-٤٩٩ ، ٤٧٤-١/٤٣٠ : الموازنة : ینظر) ٢(



  
  
 

﴿١١٥﴾ 
 

 ح��سن (الب��اب ھ��ذا ف��ي ش��واھدھم ابت��داء عل��ى البالغی��ین م��ن ٍكثی��ر ْرُصِح�� : أولھم��ا

 ( ،)التحبی�ر تحری�ر (ف�ي ھ�ـ٦٥٤اإلص�بع أب�ي اب�ن عن�د كما قصائده، بخواتیم) االنتھاء

 اب��ن ،)اإلی��ضاح (،) المفت��اح تلخ��یص (ف��ي ھ��ـ٧٣٩القزوین��ي الخطی��ب ، )الق��رآن ب��دیع

 أن��وار (ف��ي ھ��ـ١١٢٠دنيالم�� مع��صوم اب��ن ،)األدب خزان��ة (ف��ي ھ��ـ٨٣٧الحم��وي حج��ة

ْمن ُّجل عند شواھده حضور عن فضال) . الربیع َحرر َ  جعلن�ي ما وھذا الباب، ھذا في ََّ

 ل�ھ است�شھد ق�د َالخطی�ب َّأن علمن�ا إذا س�یما غی�ره، دون ن�واس أب�ي اختیار في أتردد ال

 محم�د الخلیف�ة م�دح ف�ي ق�صیدة م�ن إح�داھما – اإلص�بع أب�ي اب�ن عند كما – بخاتمتین

 یمث�ل) اإلی�ضاح (وكت�اُب ، م�صر عام�ل الخ�صیب م�دح ف�ي والثانی�ة ، ھ�ـ١٩٨ یناألم

 العظیم عبد الدكتور األستاذ فضیلة شیخي عن ُتلقیت كما البالغي للنص الدائم َالدستور

 ال�شعریة لل�شواھد الق�دماء ُواختیارات ، - والرضوان الرحمة سحائُب علیھ – المطعني

ًعفوا ھكذا تأتي ال ًغفال أو َ  ومع�ان دالالت م�ن تحمل�ھ عم�ا فف�ضال فائ�دة، أو إشارة نم ُ

 م�ن كثی�ر وع�ي إل�ى ترش�دنا االختی�ارات تل�ك َّف�إن رائق�ة، جمالی�ة فنی�ة وسمات سامیة،

 َوغل�ب ب�ھ اش�تھر حت�ى م�ا ش�اعر ش�عر ف�ي أكث�ر أو م�ا أسلوٍب بذیوع بالخیر السابقین

 الشعر ھذا في َوالبحث َالدرس نتابع ْأن إال علینا وما بیانھ، سمات من ًسمتا فكان علیھ،

 ن�واس أبي اختیاُر كان ثم ومن منھ، باٍب باٍب في للبیان أخرى خصائص على للوقوف

 جاء ًوُھدى، ٍخیر سبیُل العلماء اختیارات وتتبُع. الباب ھذا في المجیدین َرأس ُیعد الذي

 فاجتنب�ھ، وهترك وما فاقصده، العلماُء استحسنھ فما: "للبحتري تمام أبي وصیة ختام في

ْترش��د َ ْ  م��صنفات ف��ي ال��شواھد نف��س تكری��ر َّس��ر نفھ��م ھن��ا وم��ن )١( ".تع��الىُ هللا َش��اء ْإن ُ

 عل�ى ال�شواھد أص�دق وم�ن إب�داع، من َّجد بما فیھا الزیادة ثم علیھا والحرص السابقین

 الق�صائد، وافتت�اح المبادئ شواھَد إیراده في ھـ٦٨٤القرطاجني حازم الشیخ صنیُع ذلك

َاختیر مماو:"قال  أن�ا أستح�سنھ ومم�ا ،...النابغة،واألع�شى،والقطامي ق�وُل المب�ادئ م�ن ِ

  . األوائل علمائنا أخالق أبواب من ٌعظیم ٌباب وھذا )٢(..."النمري منصور قول

ُوتمكن�ھ وتجوی�ده، وتنقیح�ھ ال�شعر، ص�نعة ف�ي ن�واس أب�ي نب�وغ : وثانیھما  جمی�ع م�ن ُّ

 ًعارفا ًفقیھا، كان ،فقد مختلفة بعلوم وإلمام ة،بدیھ حسن من بھ اشتھر ما مع أغراضھ،

 َوُمحكم��ھ َومن��سوخھ الق��رآن َناس��خ یع��رُف الح��دیث، ُبط��ُرق ًعارف��ا والفتی��ا، باألحك��ام

َّعده حتى ًقارئا وكان المعتز، ابن طبقات في كما َومتشابھھ  أقرأ الحضرمي یعقوب أبو َ

 م�ا: "نف�سھ ع�ن حك�ى فق�د ب،الع�ر وش�عر باللغة إحاطتھ ثم أجازه، ما بعد البصرة أھل
                                                           

 . ٢/١١٥ :العمدة  ،١/١٥٣ : اآلداب زھر) ١(

 .بتصرف ٣١٣-٣١٢ : البلغاء منھاج) ٢(
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 :" ُّال�شافعي وق�ال! بالرجال؟ ظنك فما العرب، من امرأة لستین ُرویت حتى َالشعر ُقلت

َوكتب ، "َالعلم عنھ ُألخذت نواس أبي ُمجون لوال ٍحنب�ل ب�ُن ُأحم�د ُاإلمام َشعره َ  وش�ھَد. َ

 أب�ي م�ن لھجة َأفصح وال باللغة، َأعلم رجال ُرأیت ما:" ُالجاحظ قال َّبالسبق، العلماُء لھ

 ،وق��ال"للمتق�دمین الق�یس ك��امرئ للُمح�دثین ن�واس أب��و ك�ان :"عبی�دة أب��و وق�ال ،"ن�واس

 یطلق تمام أبو وكان ،"ٌأحد علیھ ُفضل لما الجاھلیة نواس أبو أدرك لو :" العتابي كلثوم

   .الحاذق علیھ

، دبلأل الفنيِّ التطور قمة یمثل الذي َّالعباسي َالعصر تمثیلھ عن فضال   فی�ھ بما َالعربيِّ

 وص�راعاٍت متناق�ضاٍت م�ن فی�ھ وبم�ا واألدب، ال�شعر ن�واحي ك�ل ف�ي وتجدی�ٍد قوٍة من

 البالغی�ین است�شھاد كثرة ّأن عن ناھیك وحیاتھ، شعره على فانعكست ُنواس أبو عاشھا

 وال�صنعة لإلب�داع ٍتق�دیر م�ن ذل�ك ف�ي َلم�ا العربی�ة؛ البالغة بقاء عوامل من ُیعد بشعره

 ِالبحث موضوُع َّیتبیُن سبق ومما. الماجن نواس أبا ذلك ُمورد كان ولو المحكمة، نیةالف

   :الخطة تلك وفق فیھ نمضي وسوف وغرُضھ،

  : فصالن وفیھ ،النظــــــریة : األول البــاب -

   .االنتھاء ُحسن باب في َالبالغیین ُُجُھود : األول الفصل

   .معاصرة ٌجھود : الثاني الفصل

ِحسن بالغة) التطبیـــق( : الثاني ابالبـــ ْ ِاالنتھاء ُ ِمدیح في َ ٍن�واس أب�ي َ َ  توطئ�ة وفی�ھ ،ُ

 ِإبداع���ـھ وتقـدیـ���ـُر ُوشـواھ���ـده نـ���ـواس أب���و : توطئـــ���ـة:    كالت���الي ف���صول، وأربع���ة

  .الشعـريِّ

ُسمات: األول الفصل   .األمین الخلیفة مدح في االنتھاء ُحسن بالغة ِ

ُسمات: الثاني الفصل   .الرشید الخلیفة مدح في االنتھاء ُحسن بالغة ِ

ُسمات: الثالث الفصل   .الخصیب مدح في االنتھاء ُحسن بالغة ِ

ُس��مات: الراب��ع الف��صل  والبرامك��ة الربی��ع ب��ن الف��ضل م��دح ف��ي االنتھ��اء ُح��سن بالغ��ة ِ

  .وغیرھم

 الخاتم�ة ق�ُبویع وتوصیات، نتائج من ُالبحث إلیھ انتھى ما َّأھم أذكُر وفیھا ، الخـاتمـــة

  .الموضوعات وفھرُس المصادر فھرُس
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ل ْأن ویجُب  ال�دكتور األس�تاذ مع�الي الكبی�ر وأس�تاذي لشیخي وتقدیري شكري ھنا أسجِّ

 بع�دة إم�دادي م�ن ّعل�ي ب�ھ َّتف�ضل م�ا عل�ى -تعالىُ هللا حفظھ-السوداني إسماعیل رفعت

ِصعاب من ًكثیرا لي ْذللت مصادر   .  َوبركاٍت أیاٍد من لفضیلتھ وكم البحث، ھذا َِ

ْوح��َدهُ وعلی��ھ الم��ستعاُن، -تع��الى–ُ وهللا ْالتـك��ـالن، َ  َالُح��سن َیكت��ب ْأن س��بحانھ وأس��ألھ ُّ

ِلُمفتـتحي َوالقبول ِوُمختـتمي، َ َّجل ُوأناجیھ َ َّحجة ابن مع إلیھ ًُمنیبا ُشأنھ َ ّالحموي ِ َ:   

ِابـتـَدائي ُْحسُن َالتـخلص ْأرُجو ِبھ ْ َ ْمن َّ ِالجحیم َحرِّ    ِ ِ َُمختـتمي ُْحسُن َوھذا َ َ  

  ُّحمـودة إبراهيـم وليـد/ د
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  األول البــــاب
  النظـــــريـــــــة

  
 باب يف البالغيني جهود: األول الفصـْـــلُ

   االنتهاء حسن

   رةعـاصِم جهــــود : الثاين الفصـــلُ
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��������������������������������������������������������� �

 في الكریمة وجھودھم البالغیین السادة عطاء من علیھ الوقوُف لنا َّتیسر ما ھنا نعرُض

 فی�ھ یج�ُب م�ا: ونھایت�ھ الك�الم خاتم�ة وس�مات ذكره، عدم أو ذكره حیث من الباب، ھذا

 ُّلتتب�ع ؛ ّوالوص�في ّالت�اریخي َالم�نھج ن�اھجین َوُی�ستھجُن، َوُیك�رهُ فیھ یقبُح وما َویحُسُن،

ْمن على نقف لم إذ خصائصھ؛ ووصف ورصده ِالجھد ھذا تطور مدى  م�ع ب�ذلك ُعن�ي َ

 حی�ث العربی�ة، الق�صیدة خاتم�ة في -سیأتي كما ْوقُصرت ْندرت ْوإن – دراسات وجود

 َّكل یضُع تعمق دون البالغیین بعض عند ورد كما الخاتمة لسمات إجمالي بسرد اكتفوا

 الق�صیدة في ًرئیسا ًمكونا یمثل الذي الباب ھذا في لجھده ًتبعا ئقةالال منزلتھ في ٍّبالغي

  .العربیة

 انتھ��اء وج��وب وفك��رة) الخاتم��ة (مب��دأ َّب��أن الیق��ین إل��ي تھ��دي قناع��ة عل��ى ف��إني ًوابت��داء

 صفوھا َیعكر ْأن یمكن مما ُوتخلیتھا ًوأسلوبا ًومعنى ًلفظا ومناسبة حسنة نھایة القصیدة

 عاقل ُّأي أو ٌشاعر أو ٌناقد أو ٌّبالغي عنھا َیغفل ْأن َنتصور أن مكنی ال =َُحلوھا َویمرر

ََدرس َمن ذلك ویشبھ وألوانھ، فنونھ بكل َواألدب َالبیان یطالُع  الفل�سفة أصول من ًكثیرا َ

  .یتعلمھ ْأن قبل ذلك َّكل َیعلم كان أنھ یدرك ثم النفس ِوعلم والمنطق

َلُیعلـم ذلك أقرر  ع�صور من�ذ النقدی�ة أو البالغی�ة الم�صطلحات َبع�ض ب�ُعنتت كنا إذا أننا َ

 المعت�ز اب�ن أو قتیب�ة، اب�ن أو الج�احظ أو م�ثال الجمح�ي س�الم اب�ن عن�د األول�ى التألیف

 ال�زمُن ھ�ذا ك�ان وإن ق�بلھم؛ الفك�رة انعدام یعني ال ذلك َّفإن وغیرھم؛ جعفر بن وقدامة

َّبأولیة االعتزاز في ًكافیا  وس�بق نب�وغھم ع�ن تنب�ئ إش�اراٍت لھ�م دتج� ما ًفكثیرا أولئك، ّ

  .بدیھتھم

 أثب�ت م�ا بع�د ال�صناعتین لكت�اب مقدمتھ في العسكري ھالل أبو قرره ما ذلك أدلة ومن

 َّوأن قلیل�ة، فی�ھ المصنفة َالكتب ّوأن إلیھ، الحاجة وشدة ُونبلھ وشرفھ البالغة علم َفضل

 أب�و ق�ال ...الفوائ�د كثی�ُر ٌكت�اب ن�ھوأ ، للجاحظ) والتبیین البیان (كتاُب َوأشھرھا َأكبرھا

  :ھالل

 ت��ضاعیفھ، ف��ي ٌمبثوث��ة والف��صاحة، البی��ان وأق��سام البالغ��ة، ح��دود ع��ن اإلبان��ة َّأن إال" 

 والت��صفح الطوی��ل، بالتأم��ل إال توج��د ال األمثل��ة، ب��ین ض��الة فھ��ي أثنائ��ھ، ف��ي ومنت��شرة
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 م�صطلح أو بالغی�ة ةقاع�د عل�ى یعتم�د ش�رحھ أو ال�شعر نقد من ًكثیرا فتجد )١(."الكثیر

َُّینص ْأن دون نقدي   .والمصطلحات القواعد بوضع الالحقون ُعني ْأن إلى علیھ، َ

َونعظمُھ نلمحھ أن یمكن ما ذلك ومثاُل ِ ْ ّالُجمح�ي َسالم بن محمد عند ُ  إی�راده ف�ي ھ�ـ٢٣١َ

 ل�م م�ا ق�ال م�ا: ق�ال یقدُم�ھ َم�ن الق�یس الم�رئ ف�احتج:" ق�ال الق�یس، َام�رأ َّقدم َمن َحجج

 فیھ��ا واتبعت��ھ الع��رُب، واستح��سنھا ابت��دعھا، أش��یاء إل��ى َالع��رب س��بق ولكن��ھ یقول��وا،

 َّوش�بھ المأخ�ذ، وق�رُب الن�سیب، ورق�ة ال�دیار، ف�ي َّوالت�ـبكاُء َصحبھ، استیقاُف: الشعراء

ْوالب��یض، بالظب��اء َالن��ساء ّوالع��صي، ِبالعقب��ان َالخی��ل َّوش��بھ َ  ف��ي وأج��اد األواب��َد، َّوقی��د ِ

 القیس، امرئ بالغة من ٌكثیر فیھ ُّوالنص )٢(."المعنى وبین النسیب بین لوفص التشبیھ،

 العھ�د ھ�ذا في القیس امرأ قدموا ما وأنھم بالغة، َجمیعھ َّأن قراءتھ بعد لتوقن إنك حتى

. ك�الم عل�ى ٌك�الم بھ َُّیفضُل وما والبیان الشعر بخصائص عالمین كانوا ألنھم إال األول

 القواع���د م���ن ًكثی���را َّأن : أولھم���ا أم���ران، ال���نص ذاھ��� م���ن خاص���ة یعنین���ي وال���ذي

 قبل�ھ ب�ل ، س�الم اب�ن عن�د نق�ول وال الق�دم، من�ذ ُْعرفت والنقدیة البالغیة والمصطلحات

  .سبقھ أو عاصره ممن غیره عن یروي ھنا سالم ابن َّألن بعقود،

  

َعل��م َّأن : وثانیھم��ا  األول��ى وینالت��د ع��صور قب��ل والنقدی��ة البالغی��ة ب��األدوات ال��سابقین ِ

 م�ا إلى وإیقاعھا، َوُصورھا وألفاظھا ومطلعھا القصیدة معاني في الظاھر حدوَد یتعدى

 ویتمث�ل عصرنا، في العلم طالب من ٌكثیر استنباطھ عن یعجز أن یمكن مما ذلك وراء

 أو) ال�تخلص ُح�سن (إال أراه فم�ا ،)المعن�ى وب�ین الن�سیب ب�ین وف�صل: (قول�ھ ف�ي ذلك

 أغم�ضھا م�ن ھ�و وال�ذي الك�الم، ف�ي الت�أنق مواضع من ذلك بعد َّدُع والذي) الخروج(

 الك��الم أج��زاء وص��ل ف��ي وتلطف��ھ ال��شاعر ص��نعة ُح��سن عل��ى دالل��ة وأعظمھ��ا وأدقھ��ا

َّعده ولذلك وأغراضھ، ْوتدبر – َالبیان ِعلم َُمستصعبات من األثیر ابُن َ  عل�م من َاعتباره َّ

َوَدعك البیان  المعت�ز ابن عند كمصطلح ظھر ثم ،-بھ شینوالوا والوشي َالحلي أمر من ْ

 ح�ازم ال�شیخ أب�رزھم وم�ن كثی�رین عن�د وبحث�ھ ْدرُس�ھ تط�ور ث�م ،)٣()الب�دیع (كتابھ في

  .ھـ٦٨٤القرطاجني

                                                           

 .١٣ : الصناعتین) ١(

 ١/٥٥ : الشعراء فحول طبقات) ٢(

  .٢/٢٦٢: السائر المثل ،١٥٥ : البدیع: ینظر) ٣(
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ًأوال ُإرھاصات : َّ َ َالمصطلحَ قبل ما َ ُ:   

 مم�ا كثی�ر ع�ن ش�رحھ أو البی�ان لنق�د متعرض ُّأي یغفل أن یمكن ال أنھ ُقررت ْأن سبق

ُُّیعد  ونھای�ة، بدای�ة ك�الم فلك�ل ،)االنتھ�اء ( ذل�ك وم�ن ك�الم، ّأي وبن�اء تكوین في أصال َ

ْحُسنت ْقصرت أم ْأوفت ْقُصرت، أم ْطالت ْساءت، أم َ  ال ث�م ،ومن...مفاجئة أم ،متوقعة َّ

  ).االنتھاء (المصطلح وضع على السابقة اإلرھاصات بمثابة تعتبُر ًنصوصا نعدم

 :" الج�احظ ق�ال معاوی�ة، بن إیاس ترجمة في ھـ٢٥٥ حظالجا عند نجده ما ذلك ومن -

 أم ًص�وابا فت�سمعون: ق�ال . الك�الم كث�رة إال ٌعی�ب فی�ك م�ا: إلیاس قیل: الحسن أبو قال

 ِللك�الم ق�ال؛ كم�ا ول�یس. »ٌخی�ر َالخی�ر ِم�نُ فالزی�ادة«: ق�ال. ًصوابا بل ال،: قالوا خطأ؟

 االس��تثقال إل��ى ودع��ا الحتم��الا ق��در ع��ن ف��ضل وم��ا نھای��ة، ال��سامعین ولن��شاط ٌغای��ة،

ُالخط�ل، وھو ُالھذر، ھوُ الفاضل فذلك والمالل،  الحكم�اء ُس�معت ال�ذي ُاإلس�ھاب وھ�و َ

 عاب ذلك ومع والزلل، الخطأ قلة مع یسكت یكاد ال كان ممن ٌإیاس وكان )١(."َیعیبونھ

 لمع��انيا دام��ت م��ا فی��ھ َعی��ب ال والخطب��ة الك��الم إطال��ة َّأن ف��ي َوفك��ره َمذھب��ھ ُالج��احظ

 للك�الم یك�ون ْأن وج�وب ف�ي ذل�ك ویتمث�ل الك�الم لنھای�ة مبدأ ُالجاحظ ووضع صحیحة،

 التك��رار، إل��ى ُیلج��ئ ال��ذي االسترس��ال ع��ن ُالمتح��دث فیھ��ا ویتوق��ف إلیھ��ا، َینتھ��ي غای��ة

ُّویم��ل، فینف��ُر ذل��ك، َّك��ل ال��سامُع وی��ستثقل والخط��ل، الھ��ذر فیكث��ر الم��الل؛ إل��ى وُیف��ضي َ َ 

  .ًوواعظا ًوعظا كان لو حتى احبھوص بالكالم ویضیق

   :یأتي فیما الجاحظ كالم فوائَد ُنجمل أن ویمكن

  .َوُیقطُع ُالحدیث عندھا ینتھي غایة للكالم یكون ْأن وجوُب -أ

  .الكالم طول ُّتحمل في ٌونھایة ، النشاط في ٌمحدودة ٌقدرة للسامعین -ب

 االس��تثقال ُومعرف��ة سامعینال�� احتم��ال ع��دم إدراُك ھ��و الك��الم إنھ��اء وج��وب مقی��اُس -ج

  .ونفوسھم عیونھم في والمالل

ُُّیعد الموضوعة الكالم غایة عن زاد ما -د   )٢(.والخطل الھذر من َ

                                                           

 .١٠٢-١/١٠١ :والتبیین البیان) ١(

ُالھ��ـذر) ٢( َ َیعب��أ ال ال��ذي ُالك��الم: َ َھ��ذر. ب��ھ ُ ًھ��ذرا ُم��ھكال ََ َ َكث��ر: َ ُ ُوالھ��ذر. والباط��ل َالخط��إ ف��ي َ َ  ُالكثی��ر: َ

ديء، ُسقـط ھو: وقیل ُالرَّ َ َھ�ذر. الكالم َ ُیھ�ذر منطق�ھ ف�ي ُالرج�ل ََ ِ ْ ُویھ�ذر َ ُ ْ ًھ�ذرا، َ ْ ًوتھ�ذارا بال�سكون، َ ِ 
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ْمن ُّكل أھملھ والذي – الجاحظ نص في والبدیُع والعجیُب  فیم�ا االنتھ�اء ُحسن في كتب َ

َت�صور ح�ین الجاحظ َّأن – وبلغني علیھ  ُوقفت  الك�الم، انتھ�اء علی�ھ ىَُیبن� ْأن یج�ُب م�ا َّ

 الم�ستمع، ، الم�تكلم: الثالث�ة) الفن�ي الخل�ق(اإلبداع عملیة أطراف بین تصوره في جمع

 فھ�ذه) غای�ة للك�الم (ب�المتكلم فب�دأ  ت�صوره م�ن ٌن�صیب منھ�ا ط�رف لكل فكان ، الكالم

 ذاوھ� ، حدیث�ھ عن�دھا ینتھ�ي ما لغایٍة ًمخططا ُالمتكلم یكون ْأن تتضمن الوجیزة العبارة

 ال�رغم على ، الجاحظ بعد أتى َمن كل عند الدقیق المفھوم بھذا علیھ تقف تكاد ال ٌشرط

 البالغیین اشتراط عند ُالباحث فیقف عنھ، والنقل علیھ والتعویل كتابھ وشھرة تقدمھ من

 ُنتحق�ق ال لكنا والنھایة، والمقصد الغایة بأنھ َالسامع ُیؤذُن ًتاما معنى النھایة تتضمن ْأن

َّثم  م�ن غای�ة لكالم�ھ َی�ضع ْب�أن الخطی�ب أو ال�شاعر أو األدی�ب إلزام من ھنا نتحققھ ما َ

ْمن وبین الجاحظ بین والفارق األمر، بادئ  المب�دع َش�رط َراع�ى َالج�احظ َّأن بع�ده أت�ى َ

 ویتك��رُر ُیت��ردد إذ الب��اب؛ ھ��ذا ف��ي ب��المتلقي ًكثی��را ُُعن��وا فق��د بع��ده البالغی��ون أم��ا أوال،

 أي ال�نفس، ف�ي ویرت�سم ال�سمع، ف�ي یبقى ما آخُر ھو َاالنتھاء َّأن -یأتيس كما – عندھم

ْسمُع  عند ًتحققا َأوفر كانت ھنا المبدع جانب مراعاة َّأن على والدلیُل. ْونفـُسھ المخاطب َ

 ٌخی�ر؛ الخی�ر م�ن الزی�ادة َّأن ف�ي) المب�دع (معاوی�ة ب�ن إی�اس حجة یرد كان أنھ الجاحظ

 الج�احظ َّأن إال ًخی�را؛ ل�ھ إی�اس ِّوع�د كالم�ھ، ب�صواب ل�ھ اسالن شھادة من الرغم فعلى

 عل�ى الُمن�شئ یك�ون ْأن َُّب�د ال الت�ي الك�الم غای�ة عن زاد قد دام ما وخطال ًھذرا اعتبره

 ب�ادئ م�ن ألق�والھم غای�ة أذھ�انھم ف�ي یضعوا ْأن إلى َاألدباء الجاحظ ُفإرشاد. بھا وعي

 الخاتم��ة، ح��سن لتم��ام مراع��اة إال ھ��و م��ا م؛الك��ال محاس��ن م��ن ذل��ك َّأن ویعلم��وا األم��ر،

 ومق�ابح؛ مساوئ من ذلك على یترتب أو عیوب، من بھا یلحق أن یمكن ما لكل ًوتجنبا

 ومطلع�ھ؛ ابتدائ�ھ في َّتأنق كما تجویدھا، على وعمل خاتمتھ َّأعد ذلك المتكلم أدرك فإذا

                                                                                                                                                      

ُالھذر، واالسم التكثیر، على یدل ٌبناء وھو َ ُالھ�ذیان، وھ�و بالتحریك، َ َ ج�ل ََ ُوالرَّ ٌھ�ذر، ُ ِ .  ال�ذال سربك� َ

ُالخط��ـلو َ ٌخف��ة :َ َّ ٌوس��رعة، ِ َ َخط��ل ُ ِ ًخط��ال َ َ ٌخط��ل فھ��و َ ِ ُوأخط��ل َ ُوالخط��ـل . َ َ  ُالكثی��ر ُالفاس��د ُالك��الم :َ

  .خطل ھذر، :اللسان .ُالمضطرب

 ال�سالمة طل�ب ف�ي البل�وغ أحكام فقدم اإلطالة، من فیھ لك بد ال بمقام ابتلیت فإن: "شیبة بن شبیب قال

 ف�إن ش�یئا، بال�سالمة تع�دل أن وإی�اك. التجوی�د ش�رف ف�ي البل�وغ أحكام في التقدم قبل الخطل، من

 ؛ اإلطناب یذم الجاحظ أنَّ ُیظن وال. ١/١١١:والتبیین البیان" .شاف غیر كثیر من خیر كافیا قلیال

َیعنى لیس ُواإلیجاز" ُمقامھ ٍّفلكل ْم�ن الكالم من ُالباب یكون وقد واللفظ، الحروف عدد ّقلة بھ ُ  أت�ى َ

ٍطومار بطن یسع فیما لیھع  یك�ون ال ما بقدر یحذف أن لھ ینبغي ّوإنما اإلطالة، وكذلك أوجز، فقد ُ

." الخط��ل فھ��و المق��دار ع��ن ف��ضل فم��ا ب��شطره، اإلفھ��ام ف��ي یكتف��ي وھ��و ّی��ردد وال إلغالق��ھ، س��ببا

 .١/٩١ : الحیوان
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 ق�د الج�احظ یك�ون وب�ذلك .البی�ان ِم�ن غای�ة ل�ھ َّألن ، العن�ان أللفاظ�ھ یطلق فلن ثم ومن

 وھ�ي وتھیئت�ھ، الك�الم إع�داد مرحل�ة م�ن أي موردھ�ا، م�ن الخاتم�ة ح�سن بزمام أمسك

  . الفني الخلق عملیة في متقدمة مرحلة

 الم�ستمع، الم�تكلم، ( ب�ین) االنتھ�اء ُح�سن (لعوام�ل ّت�صوره ف�ي جم�ع الجاحظ َّإن: ُقلت

َالح�سن االنتھ�اء فُیق�اس) تمعالمس (أما بالمتكلم، یتعلق ما ُسجلت وقد ،)الكالم  بأن�ھ لدی�ھ َ

 مع�ان، م�ن س�بق م�ا وع�ى كم�ا یعیھ حتى ًموفورا، زال ما المخاطب ُونشاط یأتي الذي

 عل�ى والمخاطب االنتھاء وقع فلو والضجر، الملُل المتلقي أصاب وقد االنتھاء یأتي فال

َلما والملل، السآمة من الحال تلك َولما بالُحسن، ُوصف َ  ًطریف�ا ك�ان ول�و لقبول،ب�ا ُتلقي َ

  .ًبدیعا

 المخاط�ب، احتم�ال ق�در ع�ن ف�ضل ألن�ھ وخط�ال؛ ًھ�ذرا یكون فسوف ذاتھ) الكالم (أما

  .الخاتمة تفسد وبذلك فیھ، غناء ال ًفاسدا فیصیر

 بالم�صطلح ی�صرح ن�راه ب�ل وس�بقھ، الج�احظ عبقریة في ِّالحد ھذا عند األمُر یقف وال

 ب�ن ش�بیب ق�ال" : فیق�ول ، ھ�ـ١٧٠ش�یبة ب�ن شبیب نع ینقلھ فیما وذلك ،)القطع جودة(

 بتف�ضیلٌ موك�ل وأن�ا ص�احبھ، وبم�دح االبت�داء، ج�ودة بتف�ضیل ّموكل�ون ُالن�اس: ش�یبة

 م�ن  أرف�ُع واح�دة، كلم�ة كان�ت وإن القافی�ة ج�ودة ُّوح�ظ. ص�احبھ وبمدح القطع، جودة

  )١( ".البیت سائر حظ

 َّأن إلى اإلشارة سبقت وقد. الكالم اتنھای تجوید بضرورة المعرفة تقدم في ٌصادق فھذا

َق�رر ق�د الع�سكري ھ�الل أبا  والف�صاحة، البی�ان وأق�سام البالغ�ة، ح�دود ع�ن اإلبان�ة َّأن َّ

 األمثلة، بین ضالة فھي أثنائھ، في ومنتشرة والتبیین، البیان كتاب تضاعیف فيٌ مبثوثة

 ح��دود رس��م ف��ي من��ھ ادأف� فق��د ث��م وم��ن الكثی�ر، والت��صفح الطوی��ل، بالتأم��ل إال توج�د ال

  ).المقاطع (عن حدیثھ في شیبة بن لشبیب َّالنص ھذا استثمر أنھ ذلك ودلیُل البالغة،

 ب�ضرورة العل�م تقدم على داللتھ : فائدتان،أوالھما لشبیب رواه الذي الجاحظ نص وفي

 عل�ى وقف�وا إنھ�م حت�ى ،-ھ�ـ١٧٠سنة في شبیب فوفاة – وخواتیمھ الكالم مقاطع تجوید

                                                           

 أب�و األھتم�ي، المنقري میميالت هللا عبد بن شیبة بن شبیب " ھو وشبیب. ١/١١١ :والتبیین البیان) ١(

) الخطی�ب (ل�ھ یق�ال ك�ان. البصرة أھل من. المساكین وأخو الفقراء، وجلیس الملوك، أدیب: معمر

 توفي . حوائجھم في بلده أھل إلیھ ویفزع أمیة بني خلفاء ینادم الدھاة، من شریفا، وكان. لفصاحتھ

 ٣/١٥٦: للزركلي األعالم". ھـ١٧٠نحو



  
  
 

﴿١٢٤﴾ 
 

 االنتھ��اء، (ی��وازي طویل��ة ًقرون��ا ذل��ك بع��د م��ا إل��ى اس��تمر وال��ذي) المقط��ع (م��صطلح

ُیمكن وبذلك ؛)،االختتام الختام الخاتمة،  الم�صطلحات أق�دم من) المقطع جودة (ُاعتبار ُ

  .البالغیة

 والمقاطع االنتھاء بجودة العنایة غلبت قد والمطالع، االبتداء بجودة العنایة َّأن : والثانیة

  . والنقدي البالغي التألیف عصور كل في ذلك واستمر المتقدم، لعصرا ھذا منذ ،

 ش�املة نظ�رة م�ن عن�ده ظھ�ر ِلما ؛ ھـ٢٧٦ قتیبة ابن عند بالمصطلح الوعُي ویرتقي -

  .ًأساسیا ًمكونا فیھا) االنتھاء (یمثل والتي ، القصیدة لبناء

 عل�ى ًمعلق�ا ق�ال الق�صیدة ص�ناعة طریقة شرح الذي األدب أھل بعض عن روایتھ ففي

َوع�دل ، َاألسالیب ھذه سلك َمن ُالمجید ُفالشاعر :"ذلك ْیجع�ل فل�م ، األق�سام ھ�ذه ب�ین َ َ 

َّفیمل ُیطل ولم ، الشعر على َأغلب منھا ًواحدا  ٌظم�اء وب�النفوس یقط�ع ولم السامعین، ُ

  )١( ."المزید إلى

 م�ن الق�صیدة أج�زاء لترتی�ب ًتبع�ا فی�ھ المعاني ترتیب على یقف كلھ النص یراجع ومن

 تماس�ك وض�رورة الق�صیدة بن�اء لوح�دة ًج�دا ٌمبك�ر ٌوع�ي فھ�و وانتھ�اء، وتخلص ابتداء

 – ال�نص نھای�ة ف�ي الخاتم�ة عن الحدیث ویأتي ًقدیما، موضوعاتھا تعدد مع ، مكوناتھا

 خصی�صة عل�ى ًمؤك�دا – البدیع�ة التكمل�ة تل�ك ل�ھ َفُیح�سب قتیبة ابن من تعلیقا كان وإن

 بع�د البالغی�ین م�ن ٌكثی�ر بیانھ�ا ف�ي أف�اض وال�ذي االنتھ�اء ح�سن خ�صائص من رئیسة

 َّأن ُالجاحظ قرر فإذا. للمتلقي النفسي الجانب مراعاة ضرورة في علیھا واعتمدوا ذلك،

 ُتع�د وحت�ى غای�ة، ل�ھ ل�یس ْك�أن یجعل�ھ حت�ى الك�الم، انتھاء تعیب داع غیر من اإلطالة

ّویمل وخطال، ًھذرا اإلطالة َ  م�ن ذل�ك عك�س إل�ى ینب�ھ قتیب�ة َابن َّفإن= رویضج السامُع َ

  . المزید إلى عطشى والنفوُس ُالكالم َُیقطع أال ضرورة

 ُح�سن مراع�اة وج�وب على التنبیھ على یقتصر لم أنھ قتیبة ابن عند ذلك من واألعجُب

 ف�ي ذل�ك م�ن ُّأش�ق ھ�و م�ا َأوج�ب ب�ل ِولوازمھ، الشعر ضرورات ِمن ذلك َّوأن الخاتمة

َق�رر ْأن بعد البیت وحدة في یتمثل والذي الجزئيِّ معنىال نھایة أمر  " ؛ الق�صیدة وح�دة َّ

َسمح َمن الشعراء من ُفالمطبوع َ  بیت�ھ ص�در ف�ي وأراك الق�وافي، على َواقتدر بالشعر َ

                                                           

 .٧٦-١/٧٥ :والشعراء الشعر) ١(



  
  
 

﴿١٢٥﴾ 
 

َوتبین�ت َقافیت�ھ، فاتحت�ھ وفي َعجزه،  وإذا الغری�زة، َووش�ي الطب�ع َرون�ق ش�عره عل�ى َّ

َامتحن   )١( ".ْرَّیتزح ولم یتلعثم لم ُ

 أن منھ�ا الت�ي وأمارات�ھ ال�شعر تكل�ف ع�ن حدیث�ھ مع�رض ف�ي قتیب�ة ابُن ذلك َّحرر وقد

 ف�ي ًبعی�دا َی�ذھُب ھن�ا إن�ھ ِلفقھ، غیر إلى ًومضموما جاره، بغیر ًمقرونا فیھ ُالبیت َیكون

ُیحك��م ، ّالكل��ي الق��صیدة بن��اء ف��ي وأوجبھ��ا ض��منھا ْأن فبع��د الوح��دة، أم��ر  َال��شاعر َّب��أن َ

 ابتدائ�ھ، من البیت خاتمة فُیریك معناه، بوحدة البیت وحدة على یحافظ َمن ھو َعالمطبو

 ت�دافع وعروض�یة ونقدیة بالغیة ٌمصطلحات ذلك بعد ُْوضعت وقد صدره، من َوعجزه

  .الجزئیة الوحدة تلك عن

َحُسن الذي َّالضرب عن حدیثھ وفي  بأبیات مستشھدا المعنى، في فائدة وجود دون ُلفظھ َ

 مخ�ارج ش�ئ ُأح�سن ت�رى، كم�ا األلف�اظ ھ�ذه:"ق�ال ،"حاج�ة َّك�ل ًمن�ى م�ن ق�ضینا ولما"

 بفضل َّأقر َمن إال فضلھ یعرف وال قدره، ُیقادر ال ٌّنص وھذا )٢( ...".َومقاطع َومطالع

 أورده الذي الكامل شبھ سیاقھا في األبیات ّبتصور إال ذلك یتبیُن وال -هللا رحمھ– قائلھ

 سلمى أبي بن زھیر بن كعب بن عقبة إلى ونسبھا أمالیھ يف ھـ٤٣٦المرتضى الشریف

  )٣(:وھو ،

  املســائـح مين ابيــض حتى وتبعــد        وودها سلْمى نفْــع أَرجــو زلْت ومــا

  واضـح رأســـي نصـــف وحتى إليــهِ        مِثْــلُـــه يــزداد الشخـــص رأيت وحتى

                                                           

 .١/٩٠ :والشعراء الشعر) ١(

 .٦٧-١/٦٦:والشعراء الشعر) ٢(

 ،نق�د١٢٠:ال�شعر عی�ار:یراج�ع. الطثری�ة بن ویزید ، لكثیر غیره ونسبھا. ٤٥٧ :المرتضى أمالي) ٣(

 ف�ي ،الب�دیع ٢٣-٢١:البالغ�ة ،أس�رار ٧٤-٧٣:،ال�صناعتین ٢٢١-١/٢١٨:،الخ�صائص٣٥:الشعر

 ٣٤١-١/٣٤٠:ال����سائر المث����ل= =،٧١-٧٠:األثی����ر ب����نال الكبی����ر الج����امع ،١٥٤:ال����شعر نق����د

- ٢/١٣٤ :التنصیص معاھد ، ١/٤٢٤:للحموي األدب ،خزانة١٧٩-١٧٨:،اإلیضاح١١٥:،الطراز

-٣/١٤٩:للمنفل����وطي النظ����رات ، ٢/٢٢٣:األع����شى ،ص����بح٤٠٥-١/٤٠٤:اآلداب ،زھ����ر١٣٥

-٩٧:دس���ع توفی���ق محم���ود/الجرج���اني،د الق���اھر عب���د عن���د ال���شعر وق���راءة ال���نظم ،نظری���ة١٥٠

 محم���د/د الجدی���د، المی���زان ،ف���ي٣١-٢٨:توفی���ق محم���ود/البالغ���ي،د الت���ذوق إل���ى ،الم���نھج١٠٦

 عل���ي/األدبی���ة،د ،ال���صورة٢٢٥:الدس���وقي عم���ر/وتط���وره،د الح���دیث النث���ر ،ن���شأة١٠٣:من���دور

 ٦٨، ٢٢،٤٨:صبح
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ي عالَ حـــاجـبـ ى الشـيبتح ــــهظبــاءٌ        كــأن ترــا جهمِن نيـــحس وبـــارح  

ــانٍ وهـــزةَ أظْعـ ـــــــــةٌ علَيهِنــج        تـــانُ طَلَبعيــا ور بـبِي الص جـامـح  

ـــــة كــل مىن من قضـــينا فَلَما ـاجـمســح        حمن باألركـــان و ومـاســـح ه  

  األبــاطـح الْمطِــي بأعنــــاق وسالت        بيننا الْأَحـــــادِيث بأطـــــراف أَخــذنا

  رائـح هو الَّذِي الغـــادي ينظـــر وال        رِحاهلَــا املَهــارى حدبِ على وشدت

  الصحاصح والصفَاح الصحارى بِهِن        وارتمت اسِيلالْمر اخلوصِ على قَفَلْنا

 عل�ى س�نعلق ول�ذلك ؛ الروای�ة م�ن سقطت قبلھا ًأبیاتا َّثمة َّأن األبیات مطلع من الظاھُر

 ھن�ا؛ غرضنا یخدم ال بما األبیات شرح في نطیل ولن الفھم، ھذا بحسب قتیبة ابن نص

 ات�صالھا علمن�ا إذا سیما النقد، ألطراف وتجاذب ّورد أخذ َموضع تزال وال كانت َّألنھا

َجمع أستطیُع ولعلي ،)والمعنى اللفظ(بقضیة ل م�ا ومناق�شة َْ  ف�ي ًوح�دیثا ًق�دیما فیھ�ا َُس�جِّ

  .تعالى هللا شاء ْإن مستقل بحٍث

 فھم��ھ م��ا ھ��الني لك��ن األبی��ات، ھ��ذه ح��ول نقدی��ة معرك��ة خ��ضم ف��ي ھن��ا أدخ��ل فل��ن إذن

  ٌساذج وأنھ ، المعنى ناحیة من لألبیات قتیبة ابن نقد من الصغیر حسین محمد/ الدكتور

 مخالفتھ ألمس ولكنني:" ،قال َومقاطع َومطالع َمخارج حسنت التي  األلفاظ إلى بالنسبة

   :الموضعین في

 كم�ا بع�ضھا یكون وقد والمطالع، والمقاطع المخارج جیدة سیاقھا في األلفاظ اعتبر - أ

َق��بح م��ا َّأق��ل َّولك��ن رأى،  حاءاتھ��ا ف��ي الحل��ق ح��روف ت��واليً مجتمع��ا َاآلخ��ر َال��بعض َّ

 بتكلف، إال التحدث في وانصبابھا النطق في تقاطرھا یمنع مما والغین والعین وھاءاتھا

 رحالن�ا، المھ�ارى، ح�دب، عل�ى، ماس�ح، ھو، ومسح، حاجة، : الضبط وجھ على وھي

 ألفاظھ��ا ع��دة أبی��ات ف��ي رأی��ك فم��ا األب��اطح، أعن��اق، األحادی��ث، ، رائ��ح ھ��و، الغ��ادي،

 وھ�و یتع�داه ال واح�د مخرجھ�ا ح�روف علىً لفظا عشر أربعة منھا اشتملً لفظا ثالثون

  !ُترى؟ یا والمقاطع َالمخارج ُْحسُن فأین الحلق؟ أقصى أو الحلق
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 علی�ھ اش�تملت م�ا بی�ان إل�ى حاج�ة ف�ال ًسوقیا،ً نثرا ونثرھا عابھا، وقد المعاني أما - ب

 عب��د عل�ى أحیل�ك ْأن ویكف�ي منھ�ا، الثال�ث البی�ت ف�ي س�یما ال سالس�ةو وزھ�و رق�ة م�ن

  )١(..." قولھ في بالتعلیق تناولھا فقد روعتھا، وبیان جمالھا كشف في القاھر

– األبی�ات منھ�ا َّتكون�ت الت�ي المف�ردة ِالكلمات باأللفاظ یقصد ال قتیبة ابن َّأن لي ویبدو

 یعن��ي إن��ھ – ال��صغیر ال��دكتور رآه ال��ذي َافرالتن�� ھ��ذا فیھ��ا ُنج��د ف��ال ذل��ك اعتبرن��ا ْوإن

 عظ�یم م�ن َّوجردھ�ا إلیھ�ا َالُح�سن أرج�ع َّلم�ا أن�ھ بدلیل جملتھا، في األبیات ھنا باأللفاظ

   .واأللفاظ المفردات مجرد ولیس األبیات تؤدیھا التي المعاني یسرد جعل المعنى

 واكتم�ال األبی�ات بن�اء سنُح� إل�ى َق�صَد قتیب�ة َاب�ن َّأن ال�صغیر الدكتور عن غاب ما َّإن

ْجم��ُع َالفھ��م ھ��ذا وُیق��وي ال��شكلیة، وح��دتھا  الثالث��ة الم��صطلحات ھ��ذه ب��ین قتیب��ة اب��ن َ

 ت�ام وعي على كان أنھ علمنا وقد مجملة، واحدة عبارة في) المقطع المطلع، المخرج،(

 فأثنى المصطلحات، ھذه على استقر قد كان َعصره ّوأن ّالكلي، وبنائھا القصیدة بوحدة

 ابت�����دأ أن�����ھ ویالح�����ظ. واالنتھ�����اء وال�����تخلص االبت�����داء ناحی�����ة م�����ن األبی�����ات عل�����ى

 أن یمك�ن وال الت�أنق، مواض�ع م�ن األبی�ات ف�ي م�ا أدق بالفع�ل ألنھ) التخلص(بالخروج

  .األلفاظ فصاحة مجرد في المصطلحات ھذه تجتمع

 ال��دكتور فھم��ھ ال��ذي ب��المعنى) المخ��ارج (ب��ین راب��ط أو ص��لة وج��ود ع��دم ع��ن ناھی��ك

َ؛فوجب)والمقاطع المطالع (وبین ، لصغیرا َ  وظیفتھ�ا ف�ي ُالم�صطلحات تل�ك َتتناسب ْأن َ

  . النقدیة

 تعبیره في أستشعُر حین) ومقاطع ومطالع مخارج: (قتیبة ابن بقول ًبعیدا أذھُب إني بل

 ف�ي ذل�ك بع�د القرطاجني حازم ُالشیخ ًوتطبیقا ًوشرحا ًتنظیرا أوسعھ ِلما إجماال بالجمع

 ب�بعض، بعضھا ووصل وترتیبھا الفصول تقدیر في یجُب َّعما اإلبانة من السابع القرن

 ھ�و المعن�ى ذل�ك یك�ون ْوأن قبل�ھ، ال�ذي للف�صل المناس�ب ب�المعنى الف�صل في ُیبَدأ ْوأن

 الف��صل رأُس َُی��صاغ ْأن َیح��ُسُن كم��ا ال��شرف، ن��صاُب ل��ھ وال��ذي الف��صل مع��اني عم��دة

 ف�صول إل�ى الك�الم تق�سیم َّأن ح�ازم ُال�شیخ َّق�رر اكم�...ٍفصلُ مبدأ أنھ على تدل ًصیاغة

 مذھب�ھ ل�شرح ذلك من وخلص ، للقبول النفس تنشیط على یعمل الواحدة القصیدة داخل

                                                           

 .١١ : معاصرة قرآنیة رؤیة العربي النقد نظریة )١(
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ٌری�ب ُیخ�الجني ال إنني )١(.والتحجیل التسویم في ْ  َاقت�رب قتیب�ة اب�ن َّأن ھن�ا أس�جل ح�ین َ

 الثالثة الجموع ھذه في ًشدیدا إجماال أجملھا لكنھ وفكرتھ، حازم الشیخ مذھب من ًكثیرا

ُنق��اد ومع��ھ – أن��ھ تفی��د ق��د الت��ي  المط��الع بتع��دد وع��ي عل��ى ك��ان -ومب��دعوه ع��صره َّ

  .وفصولھا القصیدة أغراض لتعدد ًتبعا والمقاطع والمخارج

 ًح�ضورا َأكث�ر ،رأیناه قتیبة وابن الجاحظ من كل عند)المقطع(المصطلح حضر وكما -

َ س��ھل ك��ان م��ا ُال�شعر: " یق��ول ،)ال��شعر كت�اب (ف��ي ھ��ـ٢٩٣ الناش�ئ َّالعب��اس أب��ي عن�د

َج��زل الم��دیح،َ فح��ل المق��اطع،َ ف��صل المط��الع، ْ ُمتون��ھ، ص��دوره أب��دت ق��د ...االفتخ��ار َ ُ 

ْوزھت َ  وحك�ى ،معانی�ھ ألفاظ�ھ وطابقت لھوادیھ، كواھلھ وانقادت عیونھ، وجوھھ في َ

ْالعقد           )٢("...ُوصولھ وانتظام ُفصولھ، التئام في ِ

ًمطول��ة ًن��صوصا ی��شرُح س��الم زغل��ول محم��د ال��دكتور ّأن والغری��ُب  كتاب��ھ ف��ي للناش��ئ َّ

 وق�د والتحلی�ل، بال�شرح عبارات�ھ م�ن كثی�ر عن�د ویق�ُف ،)والبالغ�ة األدب�ي النقد تاریخ(

                                                           

 اب�ن عن�د ص�ریحة ظ�اھرة ال�شعریة الف�صول فك�رة نج�د كم�ا. ٣٠٢-٢٨٧ :البلغ�اء منھاج : ینظر) ١(

 .١٦٧، ٤٤:الشعر عیار في طباطبا

 األنباري، الناشئ محمد، بن هللا عبد"  األكبر الناشئ وھو. ٣٨٦-٣/٦٨٥:للحصري اآلداب زھر) ٢(

 م�دة ببغ�داد أق�ام. األنبار من أصلھ. والبحتري الرومي ابن طبقة في یعد مجید، شاعر: العباس أبو

 العلم��اء م��ن وھ��و. شرش��یر اب��ن: ل��ھ یق��ال وك��ان. بھ��ا وت��وفي ف��سكنھا م��صر، إل��ى وخ��رج ،طویل��ة

 فنون في بیت، آالف أربعة في واحدة، وقافیة واحد روّي علي قصیدة لھ. والمنطق والدین باألدب

 وال�شعراء المنط�ق أھ�ل عل�ى ب�الخالف نف�سھ أخ�ذ: " المرزب�اني ق�ال ھ�وس، فی�ھ وك�ان. العلم من

 إل�ى فلجأ ببغداد، فسقط علیھ، ماھم بھا ینقض أقواال لنفسھ یحدث أن ورام یرھم،وغ والعروضیین

 ترجمت��ھ ف��ي ویراج��ع  .٤/١١٨ : األع��الم." جمیل��ة ت��صانیف ع��دة ل��ھ: خلك��ان اب��ن وق��ال". م��صر

= = الشعر نقد في تكلم ًأحدا أصبت وما" :التوحیدي حیان أبو عنھ قال ، األعیان ووفیات الموشح

 الب��صائر" وغی��ره قدام��ة ك��الم عل��ى لیزی��د كالم�ھ وإن الم��تكلم، الناش��ئ أت��ى امم�� أح��سن وترص�یفھ

 الناش�ئ العباس ألبي أیدینا بین الذي النص ألن عشوائیا، لیس حیان أبي ُوكالم. ٥/١٠٩:والذخائر

 نق�د ف�ي جعف�ر ب�ن قدام�ة ك�الم عل�ى یزی�د الناش�ئ كالم أن حیان أبي تقریر في وخاصة ، لھ یشھد

 تك�ون أن واش�ترط وخاتمت�ھ ال�شعر نھای�ة ع�ن بالح�دیث ص�رح م�ثال الناش�ئ أن نتب�ی فقد ، الشعر

 إذ قدام�ة؛ عن�د ذل�ك َذك�ر نج�د وال عن�دھا، الوق�وف ویحسن بعدھا شیئا ُالسامع یطلب ال فصال،أي

 ب�ن هللا عب�د ب�ن عل�ي فھ�و األص�غر الناش�ئ أم�ا الت�أنق مواض�ع جمی�ع ع�ن الحدیث أھمل ممن أنھ

 س�یف وق�صد. البی�ت أھ�ل ف�ي كثی�رة ق�صائد ل�ھ إمامی�ا، ك�ان. بغداد لأھ من مجید شاعر وصیف،

. صغیر وھو المتنبي، بھا مجلسھ فحضر الكوفة، مسجد في " شعره دیوان " وأملى بحلب، الدولة

 .٤/٣٠٤:األعالم . ھـ٣٦٦توفي



  
  
 

﴿١٢٩﴾ 
 

 الك��الم  ومناس��بة المط��الع، س��ھولة فیھ��ا ش��رح ص��فحات ث��الث ف��ي َّال��نص ھ��ذا تن��اول

 ف�صل (قولھ بشرح َُیعن لم أنھ إال ،...والحكمة اءوالھج النسیب ِومقتضیات للموضوع،

 الناش��ئ ّأن ّالب��ین وم��ن. أی��دینا ب��ین ال��ذي البح��ث أھمی��ة یجل��ي مم��ا وھ��ذا ،)١()المق��اطع

ُُیفھم كما بعدھا، ًكالما المستمُع یترقب ال بحیث فاصلة تكون ْأن الخاتمة في یشترط  من َ

 إل�ى ظم�أ وب�النفوس یقط�ع ف�ال متلق�ي،ال ل�نفس ًم�شبعا االنتھاء یكون ْأن بالفصل التعبیر

) فصل (بكلمة بتعبیره جھتین راعى قد الناشئ یكون وبذلك ، قتیبة ابُن قرر كما المزید

  .  

 أو لھ�ا الُحك�م ف�ي ًأساس�یا ع�امال) الق�صیدة انتھ�اُء (َیك�ون ْأن ب�ضرورة الوعُى ویبقى -

ُّیُعد ھـ٣٢٢ ّالعلوي طباطبا ابن فنجد علیھا؛  قب�ل ُإع�دادھا یج�ُب الت�ي ِعرالش ِأدوات من َ

ِمراس���ھ  ال���شعر تأس���یس ف���ي الع���رب م���ذاھب عل���ى ال���شاعُر َیق���ف ْأن "ِنظم���ھ ِوتكل���ف َِ

 ف�ي ومناھجھ�ا ُس�ُبلھا وس�لوك فی�ھ، الع�رُب قالت�ھ ٍّف�ن ك�ل وف�ي ، معانی�ھ ف�ي والتصرف

ْوح�سن ...وتقصیرھا وإطنابھا وتصریحھا، وتعریضھا ومخاطباتھا، صفاتھا  مبادیھ�ا، ُ

 األلف�اظ، م�ن ی�شاكلھ م�ا وإلباس�ھ العب�ارة، من َّحظھ معنى كل ِوإیفاء ،مقاطعھا ِوحالوة

  )٢(".صورة وأبھى ٍّزي أحسن في یبرز حتى

َّض�م ق�د وأن�ھ ،)ال�شعر عی�ار (كت�اب َّأوُل أن�ھ ال�نص ھذا في فائدة ُأعظم  ُح�سن (معرف�ة َ

 أن قب�ل ِعلُمھ�ا ال�شاعر عل�ى یج�ُب الت�ي ال�شعر أدوات إلى) المقاطع حالوة(و) االبتداء

 خاص�ة كلم�ة طباطب�ا اب�ُن لھا أفرد فقد القصیدة بناء مرحلة ّأما ، قصیدة بناء في َیشرع

 وخ�صائص) االبت�داء ُح�سن (وس�مات مبادئ فمعرفة. الشعر أدوات  عن حدیثھ أعقبت

 وم�ا وال�صور، األلف�اظ م�ن ی�شاكلھما وما العبارة، من فیھما یجب وما) المقطع حالوة(

َجتنبُی ْأن ینبغي َ  األدوات م�ن = المعن�ى ب�ارد أو اللف�ظ س�خیف م�ن ی�شینھما مما فیھما َ

 واإلع��راب، باللغ��ة، معرفت��ھ مث��ل المعرف��ة، َتم��ام یعرفھ��ا أن ال��شاعر عل��ى یج��ب الت��ي

 ومعرف�ة ومث�البھم، ومن�اقبھم وأن�سابھم، الن�اس بأی�ام والمعرف�ة اآلداب، لفن�ون والروایة

 والعذوب��ة واإلطن��اب، واإلیج��از الت��صریح،و التع��ریض م��ن البی��ان ف��ي الع��رب م��ذاھب

 َّمخ�ض قصیدة َبناء الشاعُر أراد فإذا"وبناءھا، القصیدة كتابة یسبق ھذا ُّكل ...والجزالة

 تفصیل في طباطبا ابُن یمضي ثم ..." ًنثرا فكره في علیھ الشعر َبناء یرید الذي المعنى

                                                           

  :س�الم زغل�ول محم�د/،د الھج�ري الراب�ع الق�رن آخ�ر حت�ى والبالغ�ة األدب�ي النق�د ت�اریخ: ینظر) ١(

١٣٤. 

 .بتصرف ٤٢: الشعر عیار) ٢(



  
  
 

﴿١٣٠﴾ 
 

 اختی��ار األبی��ات، ،تن��سیق والقافی��ة ك��الوزن الق��صیدة أس��س م��ن ًكثی��را فیتن��اول رؤیت��ھ

 ھن�ا الت�أنق مواضع من یذكر وال...الخطاب مقامات مراعاة التشبیھات، صدق األلفاظ،

 ح�سن (م�ع األم�ر وكذلك كتابھ في موضع من أكثر في ذكره الذي) الخروج حسن (إال

 ،وح�الوة مبادیھ�ا وح�سن (ال�سابق ال�نص في إال یذكره فلم) االنتھاء (أما ، )١( )االبتداء

َُیفھم ْأن ُیمكن ْلكن ،) طعھامقا  ْأن وبع�د -ال�شعر ص�ناعة ع�ن حدیث�ھ خت�ام في قولھ من َ

َلطف ذكر  یسوق إلیھ الذي بالمراد وأحاطھ المعنى استقصى فإذا :" -مباشرة التخلص ُ

ْیحتج لم لفٍظ ِّوأخف وصٍف بأیسرَ القول   )٢(".وتكریره تطویلھ إلى ْ

َُّیع��د ْأن ُیمك��ُن َّمم��ا الخاتم��ة اءةب��ر وج��وب م��ن الج��احظ عن��د م��ا عل��ى ُیط��ل فھ��و  ًھ��ذرا َ

 ع�ن ی�صدران أنھم�ا أللفین�ا طباطب�ا، وابن الجاحظ كالمي في النظر دققنا ولو وخطال،

 الج��احظ ُّن��ص ھ��و كم��ا غای��ة للك��الم َّأن األدی��ُب َیعل��م ْأن ض��رورة ف��ي یتمث��ُل واح��د م�اء

َثم�ة ّأن ببی�ان ھن�ا طباطبا ابُن یقرُره ما وھو ُالسابق،  م�ن َالك�الم ال�شاعُر ی�سوق ًادام�ر َّ

َیقط�ع ْأن فعلی�ھ الغایة تلك إلى یؤدي الذي المعنى استقصى ما فإذا ؛)غایة للكالم (أجلھ َ 

  .َقصیدتھ وُینھي

 ك�ون ف�ي ،یتمث�ُل ًخطی�را ًُبع�دا) االنتھ�اء ُح�سن (س�مات إل�ى طباطب�ا ابُن یضیف وبذلك

 ْأن ال�شعر لق�رض َّیت�صدى م�ن عل�ى فیج�ب تتخل�ف، ال الت�ي الشعر أدوات من بھ العلم

ًوق�صرا ُوطوال وصورة ًومعنى ًلفظا : المتنوعة االنتھاء بخصائص معرفة على یكون َ ِ 

   .   ًوتناسبا ًوأسلوبا

ُوضع : ًثانیــا ْ    :لھ والتنظیر المصطلح َ

 اإلرھاص�ات ف�ي عرض�ناه فیم�ا) االنتھ�اء ح�سن (لمب�دأ ًّقویا ًظھورا الحظنا أننا شك ال

 المق�اطع، ف�صل مق�اطع، أح�سن القط�ع، جودة (اسم تحت المصطلح، وضع سبقت التي

 لھ��ا تج��د ل��م اإلش��ارات تل��ك م��ن ًكثی��را ّأن ُبع��د فیم��ا سنكت��شف وربم��ا ،)المق��اطع َح��الوة

 تح�ت درس�ھا على وعملت للبالغة ذلك بعد ْأفردت التي المصنفات إلى منھ تنفذ ًطریقا

 تل���ك ف���ي ورد م���ا وإب���داع دق���ة م���ن ال���رغم وعل���ى. من���ضبطة مح���ددة م���صطلحات

 تل��ك ف��ي ورد م��ا َّألن للم��صطلح؛ التنظی��ر لمرحل��ة مقدم��ة جعلتھ��ا فق��د اإلرھاص��ات؛

َورَد) االنتھاء (ُّیخص فیما النفیسة المصنفات ًعرضا َ َ ْلمن ُیمكُن َّثم ؛ومن َ  َالتتب�ع َواصل ِ

                                                           

  .١٦٧، ١٦٢، ١٤٨، ٦٩، ٥٥، ٤٤، ٤٢:الشعر عیار: ینظر) ١(

  .٤٥-٤٤: الشعر عیار) ٢(



  
  
 

﴿١٣١﴾ 
 

َالصُبور َوالنظر  غ�ایتي َّولك�ن أوردتھ�ا، الت�ي غیر كثیرة أخرى نصوص على َیقف ْأن َّ

  .    َوالحصر َاالستقصاء ال َالتدلیل كانت

 البالغ�ة ُمباح�ث عن�دھم ْاس�تقرت ال�ذین البالغیین جھود مع بإیجاز نقف فسوف ھنا َّأما

 ف��ي الت��اریخي الجان��ب مراع��اة م��ع النق��د، ع��ن م��ستقال ًعلم��ا أص��بحت حی��ث وأبواُبھ��ا،

ْع���رض ْم���ن متج���اوزین الجھ���ود، تل���ك َ  ك���ابن )االنتھ���اء ح���سن (ع���ن َالح���دیث أھم���ل َ

 ب���ن وقدام���ة ،) االبت���داء ُح���سن الخ���روج، ُح���سن(ع���ن تح���دث ال���ذي ھ���ـ٢٩٩المعت���ز

   .ھـ٦٢٦السكاكي یعقوب ،وأبي ھـ٣٣٧جعفر

  

   : ھـ٣٩٥ العسكري ھالل أبو -١

ُُّیعد َأول الصناعتین كتاُب َ  عل�ى ف�ضال البالغ�ة، عل�وم مباح�ث من ٍلكثیر مستوٍف كتاٍب َّ

  .والنظر بالنقد فیھا ھالل أبي ومداخالت شواھده، وكثرة ترتیبھ، ُحسن

 وثالث�ین خم�سة فی�ھ ف�شرح الب�دیع، في التاسُع الباُب كان أبواٍب، عشرة في الكتاُب جاء

 والق�ول ومقاطع�ھ الك�الم مب�ادئ ذكر(بعنوان واألخیُر العاشُر الباُب أعقبھ ثم منھ، ًنوعا

 ھو كما الباُب ھذا فخلص) ذلك مجرى یجري وما والوصل والفصل الخروج ُحسن في

 ف�ي والق�ول المق�اطع ِذك�ر ف�ي : والثاني المبادي، ِذكر في: األول :فصول ثالثة في ٌبیِّن

   .وغیره المدح إلى النسیب من الخروج في : والثالث والوصل، الفصل

َأول كان ٍھالل أبا َّأن ًابتداء ویتضُح َجمع ٍّبالغي َّ َ  ف�ي) االنتھ�اء الخروج، االبتداء، (بین َ

ْم��ن أوُل إن��ھ ب��ل وط��ویال، ًخاص��ا ًح��دیثا لھ��ا وأف��رد واح��ٍد، ب��اٍب  مواض��ع (علیھ��ا أطل��ق َ

   :،قال) التأنق

ُأول ُواالبتداء"  ُوالمقطع كالمك، ِمن َّالسمع في ُیقع ما َّ  ِم�ن ال�نفس ف�ي َیبق�ى م�ا ُآخ�ر َ

ِم���ونقین ًجمیع���ا یكون���ا ْأن فینبغ���ي قول���ك، َوس���ئل :" وق���ال )١(".ُ  أح���ذق ع���ن ُبع���ضھم ُ

ْم��ن :فق��ال ال��شعراء،  ع��ن حدیث��ھ ھ��و ھھن��ا یعنین��ا وم��ا )٢(". َوالمقط��ع َاالبت��داء ُیتفق��د َ

َأول َّولع��ل ،)المق��اطع(  أطل��ق -تع��الى هللا رحم��ھ– ٍھ��الل أب��ا َّأن إلی��ھ التنبی��ھ ینبغ��ي م��ا َّ

                                                           

 .٤٩٤ :الصناعتین) ١(

 .٤٩٣: الصناعتین) ٢(



  
  
 

﴿١٣٢﴾ 
 

 َف�صل فب�دأ. الفاص�لة الك�الم، خت�ام والوص�ل، الف�صل: ت�شمل أم�ور عدة على) المقطع(

 وح�دوده، الك�الم مق�اطع عن�د والوق�ف والوص�ل، ف�صلبال المعرفة منزلة ببیان المقاطع

 ِموقعھ�ا ْوُح�سُن الفاص�لة ُج�ودة المقط�ع ُح�سن وم�ن :" یق�ول ث�م ذل�ك، شرح في وُیطیُل

 ھ��ذه ف��ي َالق��ول ویف��صل )١( ...".أض��رب ثالث��ة عل��ى ،وذل��ك موض��عھا ف��ي وتمكنھ��ا

 وش�رف ھ،عطائ وعظیم َلسبقھ) االنتھاء ُحسن (عن كالمھ جملة ھنا وسأنقُل. األضرب

   :ٍھالل أبو یقول نظره،

ى ْأن القائل من َُیحمد لیس بعُضھم وقال"    ف�ي لكالم�ھ ال�سامع عل�ى مغ�زاه معرف�ة ُیعمِّ

ِص�در ف�ي َیك�ون أن األح�سُن ب�ل آخ�ره، إل�ى َینتھ�ي حتى ابتدائھ أول  عل�ى ٌدلی�ل كالم�ھ َ

ِومقصده، لمغزاه ٌومبین حاجتھ َص�درهُ َمعتس� إذا م�ا ِالشعر ِأبیات َخیر َّأن كما َ َعرف�ت َ َ َ 

 وبم��دح االبت��داء ج��ودة بتعظ��یم َُّموكل��ون الن��اُس: یق��ول ش��یبة ب��ن ش��بیب وك��ان َقافیت��ھ،

 عن�د َُوق�ف م�ا الك�الم وخی�ُر. ص�احبھ وبم�دح المقطع جودة بتعظیم ٌُموكل وأنا صاحبھ،

  . فصولھ موقُع َوُبیِّن مقاطعھ

ُْیبین لم َّومما: قلنا   : بدر بن ِّللزبرقان َّالُمخبل قوُل ُكالمال َفأشكل فیھ ِالفصل موضُع َّ

ٌبدر َوأبوك ْ ِینتھس كان َ َ ْ َقبال بن ربیعة ُوادـــــالج وأبي        الحصى َ ِ  

  . صنعة في اشتركا شیخان بأس ال: الزبرقان فقال 

ٍحسن لفٍظ أو بدیع ًمعنى على َكالمھ ُیقطع وھو إال بلیغا رأینا وقلما َ ٍرشیق َ  لقیط قال . َ

  : قصیدة آخر في

ُمحضت لقد َ َنفعا ما ِالعلم َخیر َّإن فاستیقظوا        َِدخلَ بال ُِّودي لكم َ َ  

ُومثلھ. ِالموقع ِعظیمة حكمة كلمة على فقطعھا   :القیس امرىء قوُل ِ

ْبعَد َّإن أال ِالُعـــدم َ ًقنوة ِللمـرء ْ ْ ْوملبسا ٍعمر َطـول المشـیب وبعد         ِ َ  

  :قصیدة آخر في الطائي زید أبو وقال.  بالغٍة حكمٍة على أیضا القصیدة فقطع

  احتیــــــاُل للمنـــایا لیس ْأن َغــیر         الرجــاُل فیھ تحتال شيء ُّكل

                                                           

 . البی�ت نھای�ة عل�ى) المقط�ع (یطل�ق أن�ھ)والتوش�یح اإلیغال(عن حدیثھ في ویتضح .٥٠٤ :السابق)١(

 ٤٢٥، ٤٢٢ص: ینظر
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  :كبیر أبو وقال

ُِیفعــــل لم كـأن شيء مضـى ِوإذا       ْذكـــــــُره ِإال لـیـس وذلك فإذا َ ْ  

 ق�صدت ال�ذي المعن�ى ف�يَ وأدخل فیھا، بیٍت َدأجو قصیدتك بیٍت ُآخر َیكون ْأن فینبغي 

 هللا ص�لى– النب�ي إل�ى فیھا یعتذر قصیدة آخر في ّالزبعري ابُن فعل كما نظمھا، في لھ

  :ویستعطفھ -وسلم علیھ

ِفخذ َتضرع ْواقبل       ْخلت قد ُذنوب عن َالفضیلة ُ   تائب ُمستضیٍف َُّ

َفجع��ل َ  ْأن َحق��ھ ِفم��ن َأض��یف وإذا َُی��ضاف، ْأن المست��ضیف َح��ق ِوم��ن ًُمست��ضیفا، َنف��سُھ َ

َُیصان َتضرعھ وذكر. َ َسلف، َّمما وتوبتھ ُّ َوجع�ل َ َ  ًف�ضیلة، األح�وال ھ�ذه م�ع عن�ھ َالعف�و َ

َفجمع   .    َالعفو طلب في إلیھ ُیحتاُج ما َجمیع البیت ھذا في َ

  :قصیدتھ آخر في ًّشرا َّتأبط وقوُل

َّلتقــرعن َ َّعلي َ َ ــــن َ   أخالقي َبعـض ًیوما َتذكرت إذا        ٍنـدم من ّالسِّ

 آخر في الشنفري قول ومثلھ.  معناه وحسن لفظھ لصفاء فیھا؛ بیٍت ُأجود ُالبیت ھذا

  :                                                  قصیدة

ٌلُحلـــو وإني ْ َحالوتي ُأریــَد ْإن َ ِالعزوف نفُس إذا ٌّوُمـــر        ََ ُ ِأمرت َ َّ َ  

ٌّأبي ِ َمقـــــــاَدتي ٌقریب آبي ِلمــا َ   َّمسرتي في تنتحي ٍنفس كل إلى       َ

 آخر في خازم أبي بن بشر وقال.  القصیدة ھذه من بھ فخر ما ُأجود البیتان فھذان

  :                                                                                       قصیدتھ

ُِینج وال َبراكـ          إال ِالغمــرات من يْ   الفـــرار أو القتـــــال ـاءَ

ٍمث��ل عل��ى فقطعھ��ا  المحاض��رة عن��د إلیھ��ا لحاجتھ��ا النف��وس إل��ى ُّأح��ب واألمث��اُل س��ائر، َ

  : ُّالُھذلي وقال. والمجالسة

  ِخالط أو بأمرك ْفزایل    ْأمرھم في األقارُب عصاك

ّتسقطـــن وال ٍُمرتضخ كف من          ِالنواة سقوط َ َ   ِالقط ْ
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��لون ُالُح��ذاق ُالكت��اب یفع��ُل وھك��ذا . ٍح��سن ٍومث��ل ٍمل��یح ت��شبیٍھ عل��ى فقطعھ��ا    َوالُمترسِّ

زون   )١(...".َالُمبرِّ

   :فوائد بعدة الطویل النصِّ ھذا من َنخرج ْأن وُیمكننا

 ی��ھف ورد مم��ا ًكثی��را ،وتلقط��ھ)والتبی��ین البی��ان (كتاب��ھ ف��ي للج��احظ ھ��الل أب��ي تق��دیُر -أ

 بق�ول) المق�اطع ج�ودة (ع�ن َالح�دیث ت�صدیره م�ن ذل�ك یتبیُن َّووضحھ، َّففصلھ مجمال،

 َاألخیر َّلكن ،) والتبیین البیان (في أیضا الجاحظ عند ھو والذي ھـ١٧٠ شیبة بن شبیب

ل لم َسجل قد ٍأبوھالل وكان الشواھَد، ُیورد ولم َالقول ُیفصِّ  س�بق كم�ا– كتابھ مقدمة في ََّ

 كتاب تضاعیف في ٌمبثوثة والفصاحة البیان َوأقسام البالغة حدوَد َّأن -البحث مقدمة في

ُتوجد ال األمثلة، بین ٌوضالة ، الجاحظ َ   .ِالكثیر ِوالتصفح ِالطویل ُّبالتأمل إال ُ

ِالع�صر عل�ى ِش�واھده ف�ي ُاقت�صاره ھ�و ٍھ�الل أب�ي ِّن�ص ف�ي َالفك�ر یثی�ر ما ُأعظم -ب َ 

ِّالجاھلي �ین من�اھج دراس�ة ض�رورة عل�ى دالل�ٍة ِم�ن ذل�ك ف�ي َّعم�ا وفضال ،َ  ف�ي َالبالغیِّ

ْرأوا ال�ذین البالغیین من ٍكثیر على ُّیرد َّ؛فإنھ االستشھاد  عنای�ة لھ�م ْیك�ن ل�م َالق�دماء َّأن َ

  .والتخلص الخروج شأن ،شأنھ باالنتھاء

ر ما وأوفى أدق ِمن ِالباب ھذا في وعطاُؤهُ ٍھالل أبي ُُجھد -ج   .ّالبالغي سالدر في َُحرِّ

ْحرُصھ -د – بی�ٍت ك�ل ف�ي االنتھ�اء ج�ودة َدلی�ل كان�ت التي الفنیة العلة بیان على ُالبالغ ِ

َجعل َّمما -االبتداء شواھد بخالف َ ْم�ن جمی�ع َاألمرأم�ام ھ�ذا ف�ي ًمنف�ردا یق�ُف ٍھ�الل أب�ا َ َ 

 ُّب�التفرد؛ ھفی َیشعُر كان الذي بمنھجھ ًملتزما ھذا في ٍھالل أبو وكان الباب، لھذا َّنظروا

 ف�ي َّص�نف َّمم�ن ًأح�دا ُأعل�م وال):" وقبح�ھ األخ�ذ ُحسن (عن حدیثھ في یقول مثال فتراه

َوب��ین الت��الي، وق��ول المب��دئ ق��ول ب��ین فمث��ل ال��شعر، س��رق ِاآلخ��ر، عل��ى ِاألول َف��ضل َّ ِ 

ِواآلخ��ر ِاألول عل��ى ِ  ال��سرق مواض��ع عل��ى ینبھ��ون قبل��ي العلم��اُء كان��ت وإنم��ا غی��ري، َّ

   )٢(".فقط

ُُّیعد -ھـ َأول ٍأبوھالل َ َجم�ع ٍّبالغ�ي َّ َ  واح�ٍد، ب�اٍب ف�ي) االنتھ�اء الخ�روج، االبت�داء، (ب�ین َ

ْمن أوُل إنھ بل وطویال، ًخاصا ًحدیثا لھا وأفرد   ).التأنق مواضع (علیھا أطلق َ

                                                           

 .٥٠٤ - ٥٠١: الصناعتین) ١(

 .٢٥٧: الصناعتین) ٢(
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   :یأتي فیما ٍھالل أبو إلیھا انتھى التى) االنتھاء ُحسن (ِسمات إجماُل ویمكُن

ٍحسن ولفٍظ ٍبدیع ًبمعنى صیدةالق َتنتھي أن - َ َحسن اللفظ صافي (ٍرشیق َ   ).المعنى َ

ٍمثل أو ٍملیح بتشبیٍھ َتنتھي ْأن -    .الموقع عظیمة بالغٍة ِبحكمٍة َتنتھي ْأن - ٍحسن َ َ َ.  

      .القصیدة من للھدف ٍجامع ًبمعنى َتنتھي ْأن -

  . القصیدة في بیٍت أجوَد ھو بیٍت آخُر َیكون ْأن -

 ب�شرح إال التف�صیُل یك�وُن وال الب�اب، ھ�ذا ف�ي ھ�الل أب�ي جھ�د بعظ�یم ٌمجم�ل ٌبیان ھذا

 هللا ش�اء ْإن َُی�ستقبل فیم�ا لن�ا َّیتی�سُر ذل�ك َّولع�ل البحث، ُمقام َّیتحملھ ال ما وھو شواھده،

  .تعالى

ُأول ُواالبت�داء:" قول�ھ ف�ي ھالل أبي دقة إلى ھنا َأشیر ْأن ینبغي ثم  َّال�سمع ف�ي ُیق�ع م�ا َّ

ُوالمقط��ع كالم��ك، نِم��  ًجمیع��ا یكون��ا ْأن فینبغ��ي قول��ك، ِم��ن ال��نفس ف��ي َیبق��ى م��ا ُآخ��ر َ

ِمونقـین ْ َُ َوشرط والمقطع االبتداء بین جمع حیث ؛"ِ◌ِ َ ُواألن�ق – ِم�ونقین یكونا ْأن فیھما َ َ 

 موقعیھم�ا؛ ب�ین َّفرق أنھ إال )١(-ُّوالسروُر والفرُح المنظر، وُحسُن بالشئ، اإلعجاُب ھو

ِس��مع أي ال��سمع ف��ي یق��ُع اءفاالبت��د  ِویأس��ُره؛ یجذُب��ھ م��ا فی��ھ َیتحق��ق ْأن فینبغ��ي المتلق��ي، َ

َح��ذر ول��ذلك  من��ھ َُّیتطی��ُر بم��ا االفتت��اح م��ن) المب��ادي (ع��ن حدیث��ھ أول ف��ي ھ��الل أب��و َّ

 فاالبت�داُء -المعت�ز اب�ن وال قتیب�ة اب�ن عن�د نج�ده ل�م ھ�ذا،إذ َّقی�َد َمن أوُل ولعلھ-َوُیستجفى

َالحسُن ّحد على األسماع َإصغاء عيیستد َ  ف�ضُل م�ثال ھ�ذا م�ع ویت�آزُر-قتیبة ابن عبارة َ

ًح�سنا االبت�داُء ك�ان ف�إذا " َاألسماع؛ َیملك ْأن األولى الشاعر ُفمھمة ،-ُوداللتھ التصریع َ 

ًب��دیعا،وملیحا َلم��ا االس��تماع إل��ى ًداعی��ة ك��ان ًرش��یقا، ً  وھ��ذا )٢(."الك��الم م��ن بع��ده یج��ئ ِ

 فیھ�ا یبق�ى ولك�ي ب�النفس، لتعلق�ھ فی�ھ؛ ُّالت�أنق ُجھ�ة تختلف إذ مقطع؛وال االنتھاء بخالف

 یتوق�ف فل�ن ِال�سابق؛ ٍھالل أبي نصِّ من بھا خرجنا التي السمات على َیشتمل ْأن ینبغي
                                                           

ق؛ ُمثل ِبنیقٍة، عملھ إذا األمر في َّوتأنق) ١( د: أموره في َّوتأنق. ٌولباقة ٌوأناقة ٌإناقة ولھ تنوَّ  وج�اء َتجوَّ

ِبالعجب فیھا َ َوتأنق. َ ُفعلقھ أعجبھ: َالمكان َّ َ ِ َوق�ع إذا الروض�ة ف�ي ٌفالن َّوتأنق. یفارقھ ال َ  ًب�اَمعج فیھ�ا َ

ُأتأنقھنَّ روضاٍت في ُوقعت حم آل في ُوقعت إذا: "مسعوٍد ابن حدیث وفي. بھا  أي: عبی�د أبو قال. َّ

ُوأعج��ب محاس��نھنَّ ُأتتب��ع َ  ُالمتعل��ق ل��یس: أمث��الھم وم��ن. بمحاس��نھنَّ ُوأتمت��ع َق��راءتھنَّ ُّوأس��تلذ بھ��نَّ ُ

ُالبلغ��ة وھ��ي-ُبالعلق��ة ُالق��انع ل��یس :معن��اه ّكالمت��أنق، َ ْ ُیقن��ع ال كال��ذي - یشالع�� م��ن ُ َ  األش��یاء َب��آنق إال َ

 .أنق: العرب لسان. ِوأعجبھا

 .٤٩٦:الصناعتین) ٢(
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 ًُبع�دا أش�د غای�اٍت إل�ى ذل�ك یتج�اوز ب�ل ّاإلیقاعي، أو اللفظي التأنق على ُوجودتھ ُُحسنھ

ًوتأنق��ا، َزب��َدتھا، ت��ستخرُج المع��اني، أعم��اق ف��ي تبُح��ُر ٌغای��ات وھ��ي ُّ  ص��ورة ف��ي فتطف��و ُ

  .وقصده الشاعر غرض في َأدخل ًمعنى أو ٍمثل، أو ِحكمٍة

 ُیحف�ظ الق�صیدة نھای�ة سمات بیان في ٍھالل ألبي أوردناه الذي َالطویل َّالنص ھذا َّولعل

 ٍُحكم دارإص على وقفنا إذا خاصة البالغي، التألیف في مكانتھ َوعظیم منزلتھ َشرف لھ

 الكت�اب لھ�ذا ن�رى ال السبب ولھذا:"قولھ إلى فیھ ینتھي المعاصرین نقادنا أحد من علیھ

 م�ن ٍش�ئ أي ال�سابقة اآلراء إل�ى ُی�ضف ل�م َص�احبھ َّألن جدی�دة قیم�ة أیة النقد تاریخ في

 ف��ي ًموض��عا ع��شر اثن��ي أح��صى أن��ھ ھ��و َحكم��ھ علی��ھ بن��ى ال��ذي وال��سبُب )١("لدن��ھ

 َّی�نص ْأن دون وغیرھم واآلمدي طباطبا وابن قدامة عن ھالل أبو فیھا نقل الصناعتین

  . ذلك على

ٍج�َدل في َندخل ولن المبدعة، ھالل أبي مصنفات بكثرة الزعم ھذا على َّنرد ولن  َح�ول َ

 إن�ك حت�ى ال�سابقة، العصور في التألیف سمة كانت اإلشارة دون السابقین عن َالنقل َّأن

 ذل�ك ومع جلیل، لكنھ القلیل، إال فیھ لھ لیس ْأن فتعلم فاضلاأل مؤلفات من ًمصنفا لتقرأ

 كثی��رة ًن��صوصا لن��ا حف��ظ ق��د ب��ذلك َّأن��ھ أھمھ��ا م��ن َّلع��ل كثی��رة، ألس��باٍب ش��أنھ؛ ُّیق��ل ال

 ُفـقد فیما فتكون المشھورة، مصنفاتھم في نجدھا ال ربما سابقین لعلماء مختلفة َومذاھب

 یعُسُر الذین العلم طالب من ًكثیرا ُیخدم َالترتیبو َالجمع ھذا َّأن عن ناھیك التراث، من

 الح�دیث البح�ث من�اھج ع�ن ًكثی�را ذلك یختلف فال المصنفات، ھذه على الوقوُف علیھم

  . التوثیق وجوب في إال

 عن�د نج�ده ل�م حی�ث الق�صیدة، نھای�ة في معنا الذي الطویُل ُّالنص ذلك على شاھٍد وخیُر

 ِوش��رح ِالب��اب ھ��ذا ِس��مات وتف��صیل بی��ان ف��ي دم��ھلتق ًس��ببا ك��ان وق��د ھ��الل، أب��ي غی��ر

ُفُیحمد التراث من ُفـقَد َّعما ونقلھ لھ یكن لم ْوإن ِشواھده، ُحفظھ لھ َ   .  ُونقـلـھ ِ

ُالحسن -٢ َ َجمع: ھـ٤٥٦ َرشیق ُبن َ َ  ف�ي الثالث�ة الت�أنق مواض�ع ب�ین ًأی�ضا رش�یق اب�ُن َ

 وع�شرین خم�س نح�و يف� عنھ�ا الح�دیث ف�ي وأف�اض ،)العمدة (كتاب من واحد موضع

َّخ��ص ص��فحة،  عل��ى كثی��رة َمآخ��ذ فیھ��ا تن��اول ص��فحة، ع��شرة ب��سبع منھ��ا) االبت��داء (َ

 ع�دة ف�ي إال) االنتھ�اء (عن یتحدث ولم مذاھبھم، من ًكثیرا ذكر كما الشعراء، ابتداءات

   .سطور

                                                           

 .٣٥٧:عباس إحسان/ د العرب، عند األدبي النقد تاریخ) ١(



  
  
 

﴿١٣٧﴾ 
 

 م�صطلح ع�ن ون�أى ،)المبدأ،والخروج،والنھای�ة ب�اب (الباب على رشیق ابُن أطلق وقد

َب�ین وق�د ،)المبدأوالنھای�ة (اس�تخدم َم�ن َأول فك�ان ؛)والمق�اطع عالمطال(  ف�ي ذل�ك َس�بب َّ

 ف�ي ج�اء ،ال�ذي)والمط�الع المق�اطع ف�ي باب (وھو مباشرة الباب ھذا على السابق الباب

ِق�صر س�بُب ویرج�ُع ًواح�دا، ًبیت�ا إال ال�شواھد م�ن خلتا صفحتین َ  م�ن ّوخل�وه الب�اب ھ�ذا ِ

) والمط�الع المق�اطع (م�ن بك�ل المراد في رشیق ابُن أورده الذي االختالف إلى الشواھد

 الق�صیدة أول أو األبی�ات، وأوائ�ل الق�وافي أو الوص�ول، وأوائ�ل الف�صول أواخ�ر : بین

َضعف وقد وآخرھا،  َجھاب�ذة ك�الم في ُنجد َّألنا بشيء؛ ذلك ولیس:" فقال َاألخیر َالرأي َّ

َوص��فوا إذا ِالنق��اد ُح��سنة: ق��الوا ًق��صیدة َ َ ��دة ِلمق��اطع،ا َ ُجیِّ ِالمط��الع، َ  َالمقط��ع یقول��ون وال َ

ٌوآخ��ر ٌواح��د، ٌأول لھ��ا إنم��ا الق�صیدة َّألن ٌواض��ح؛ ٌدلی��ل ھ��ذا وف��ي والمطل�ع،  وال ٌواح��د، ِ

ُقدمت ما على إال وأواخُر، أوائُل لھا یكوُن  ث�م )١(."وانتھائھا واألقسمة األبیات ذكر ِمن َّ

 المقط�ع، ج�ودة بتفضیل موكال كان وأنھ یبةش بن شبیب عن السابقة الجاحظ روایة نقل

 القافی�ة ل�ذكر ألی�ق بالبی�ت وھ�و الق�صیدة، أو البی�ت آخُر ھو َالمقطع َّأن على بھ واستدل

  .شبیب كالم في

 فأطلق المعتبر، الخالف ھذا دائرة من َیخرج ْأن أراد رشیق َابن َّأن فالظاھُر ٍّكل وعلى

  ).الخاتمة – النھایة (آخرھا على وأطلق) االبتداء -المبدأ (القصیدة بدایة على

 منزل�ة ع�ن أوال الق�ول أجم�ل حی�ث ونھایت�ھ؛ الب�اب بدایة في) النھایة (عن ُحدیثھ وجاء

 اس��ُمك ط��ار لق��د: ال��شعر ب��صناعة الُح��ذاق ل��بعض َقی��ل: " فق��ال الثالث��ة، األم��ور ھ��ذه

ُوطبقت َالحز، ُأقللت ألنني: فقال واشتھر،  ُوقرط�ست لك�الم،ا َمقات�ل ُوأص�بت ِالمفصل، َّ

 وق��د. والھج��اء الم��دح إل��ى الخ��روج ُولط��ف والخ��واتم الف��واتح بُح��سن األغ��راض َنك��ت

َصَدق، ُومطیة ِاالنشراح، ُداعیة االفتتاح ُحسن َّألن َ  َالمدیح إلى ُالخروج ولطافة ِالنجاح، َّ

ِلق��ـرب ْب��النفس؛ ُوأل��صق َّال��سمع، ف��ي أبق��ى ِالك��المُ◌ وخاتم��ة المم��دوح، ِارتی��اح س��بُب ْ ُ 

ِالعھد ْ ْحسنت ْفإن بھا؛ َ ُ َحسن، َ ُ ْقبحت ْوإن َ َقبح، ُ ُ  َرُس�ول ق�ال كم�ا ،بخواتیمھ�اُ واألعم�ال َ

َّصلى ِهللا َوسلم ِعلیھُ هللا َ َّ َ َ".)٢(  

   :األقوال ھذه في فیتلخُص ،)االنتھاء (عن رشیق ابُن َّحرره ما إجماُل َّأما

                                                           

 .٢١٦-١/٢١٥ :العمدة) ١(

 .١/٢١٧:العمدة) ٢(



  
  
 

﴿١٣٨﴾ 
 

ُوس�بیلھ األس�ماع، ف�ي منھ�ا َیبق�ى م�ا ُوآخ�ر الق�صیدة، ُقاع�دة فھ�و ُاالنتھ�اء وأما"  ْأن ُ

ًمحكما َیكون ُتمكن ال ُ  ال�شعرُ أول ك�ان وإذا من�ھ، أح�سن َبع�ده َی�أتي وال علی�ھ، الزیادة ُ

َوجب لھً مفتاحا َ ُاآلخر َیكون ْأن َ   )١(."علیھً قفال ِ

ِالع��رب ِوم�ن" ْم��ن َ ُیخ�تم َ  ٌم��شتھیة، ٌراغب��ة وفیھ�ا ٌمتعلق��ة، بھ��ا وال�نفُس فیقطُعھ��ا َالق��صیدة َ

ْیتعمد ْلم كأنھً مبتورا ُالكالم بقىَوی َجعلـُھ َّ ْ ُّكل ًخاتمة، َ  ِوإس�قاط َالعف�و، ِأخذ في ٌرغبة ذلك ُ

  )٢(."ُالكلفة

َكره وقد" ِ ِبال�دعاء ِالق�صیدة َخ�تم الشعراء من الُحذاق َ َ ِعم�ل ِم�ن ألن�ھ ُّ َ ِال�ضعف، ِأھ�ل َ ْ  إال َّ

َیشتُھون فإنھم ِللُملوك؛ ُقدمت َكما ذلك َ َّ"...)٣(   

  :اآلتي إلى كالمھ من َنخلص ْأن مكُنوُی

 یف�د ل�م إن�ھ بكثی�ر،ثم ھ�الل أب�و فاق�ھ فقد الباب، ھذا إلى ًكثیرا ُیضف لم رشیق َابن َّأن-أ

 ال�سمع، إل�ى االبت�داء ّرد ف�ي وخاصة تفصیال؛ َوأوسع إجماال َّأدق ھالل أبو ،وكان منھ

 كث�رة ث�م االنتھ�اء، م�ع وب�القول االبتداء مع بالكالم التعبیر وكذلك النفس، إلى واالنتھاء

 الق�صیدة ف�ي ما أجوَد كونھ أو مثل أو حكمة من فیھا االنتھاء ُحسن وجھ وبیان شواھده

  .ھالل أبي عند فصلناه مما ذلك غیر إلى المعنى، في َأدخل أو

 وال علی�ھ، الزی�ادة تمك�ُن ال ًُمحكم�ا یك�ون ْأن القصیدة انتھاء في رشیق ابُن اشترط -ب

 للك�الم: "الج�احظ ق�ول إل�ى ُّرده أمك�ن ْوإن ل�ھ، َُیح�سُب مما وھذا. منھ أحسن بعَده یأتي

  ".غایة

 بخاتم���ة عن��ایتھم ع��دم ف���ي الع��رب ش��عراء بع���ض م��ذھب إل��ى رش���یق اب��ُن أش��ار -ج

 ل�ھ؛ أطمئن وال ذلك شاع وقد. التصنع وترك الطبع اعتماد إلى ذلك َسبب َّالقصیدة،ورد

 كان َالشعر َّإن ثم الجاھلي، الشعر من االنتھاء حسن شواھد بجمیع أتى قد ھالل أبا ّألن

 ُعن��وا ق��د ك��انوا وإذا الق��صیدة، مكون��ات ك��ل ف��ي َّج��ودوا وق��د َوص��ناعتھم، الق��وم َعل��م

 َّأن علمن�ا إذا خاصة! الخواتیم؟ إلى العنایة تلك تتوجھ ْلم َفلم بالغة، عنایة مثال بالمطالع

                                                           

 .١/٢٣٩: السابق) ١(

 .١/٢٤٠:العمدة) ٢(

 .١/٢٤١:العمدة) ٣(



  
  
 

﴿١٣٩﴾ 
 

 الق�صیدة خاتم�ة ّأن فی�ھ ری�ب ال ومم�ا كزھی�ر، ك�امال ح�وال َش�عره ی�نقح ك�ان َم�ن فیھم

  .والمبتورة المحكمة الخواتیم أنواع بین تقارن طویلة، ًبحوثا تحتاج القدیمة العربیة

ُُّیع�د بال�دعاء الق�صیدة َخ�تم ّأن البعض َُحكم ارتضى قد رشیق َابن َّأن یبدو -د ِعم�ل ِم�ن َ َ َ 

 الشعر أغراض جمیع في ٌكثیر ذلك ّأن والواقُع یشتھونھ، الذین للملوك إال الضعف ِأھل

  .والمحدث القدیم

 ال مبالغ�ة بقبحھ�ا، ویق�ُبُح الخاتم�ة بُحسن یحُسُن َالكالم َّبأن َالُحكم رشیق ابن ُإطالق -ھـ

َتقبُل  ع�دم مع القصیدة من كثیرة محاسُن النفس في تبقى فقد والبالغي؛ األدبي النقد في ُ

 ال م�ن الشعراء ِومن :" قال قد َنفسھ رشیق َابن َّإن بل البعض، نظر في  انتھائھا جودة

  )١(..."البحتري لذلك فعال وأكثُرھم القصیدة، باقي ُُیجید ثم لھ، یتكلف وال االبتداء یجید

                                                           

َأربع( نواس أبي ابتداء أّن رشیق ابن تقریر ذلك أدلة ومن. ١/٢٣٢:العمدة) ١(   لباد الخشوع إّن ِالبلى َْ

 فی��ھ وخ��الف ، أدب��ھ فی��ھ أس��اء ال�ذي ن��واس ألب��ي وق��ع م��ا قب�یح م��ن ) ودادي أخن��ك ل��م وإن��ي علی�ك

: ینظ��ر . ش�عره جی��د م�ن الق�صیدة ب��أّن ی�شھد ذل�ك م��ن ال�رغم وعل��ى التطی�ر، م�ن فی��ھ لم�ا مذھب�ھ؛

  .١/٢٢٤:العمدة

 اب��ن ُق��ول الق��صیدة محاس��ن ع��ن ُاإلع��راض من��ھ یل��زم ال االبت��داء ق��بح أّن عل��ى ك��ذلك األدل��ة وم��ن

 ق�صیدة إل�ى ت�رى ،أال والمقط�ع االبت�داء أج�اد م�ن: فقال الشعراء أحذق عن بعضھم ُوسئل:"األثیر

َدارم�ا َی�ا: (أولھ�ا التي نواس أبي ُ ْفعل�ت َ َ َ ِب�ك َ �ام ِ ُاألیَّ ْل�م   َ ِتب�ق َ ْ ِفی�ك ُ َب�شاش ِ َ ُت�ستام ًةَ َ ْ  م�ن إنھ�ا: قی�ل ق�د) ُ

 بم�ا اإلتی�ان ف�ي نف�سھ أتعب الشعر صناعة في تقدمھ مع تمام أبا وأّن منزلة، وأعاله شعره أشرف

 م��ستكرھة ال��شعر ف��ي منزلتھ��ا وعل��ّو ش��رفھا م��ع وھ��ي ، ذل��ك عل��ى یق��در فل��م ی��شابھھا أو یماثلھ��ا

 مم�ا ودروس�ھا ال�دیار ب�ذكر الم�دیح ُاحوافتت األمین، الخلیفة مدح في النظر؛ألنھا حیث من االبتداء

ُیتطیَّر   .٢/٢٢٧:السائر المثل". والملوك الخلفاء حق في سیما وال بھ، ُ

 ھ�ذا ف�ي متف�اوتون ُوال�شعراء :"ن�واس أب�ي عل�ى أثن�ى م�ا بع�د) التخلص حسن (في البدیعي قول ومنھ

ُال��شاعرالمفلق عن��ھ ُیق��صر وق��د الب��اب،  المع��اني، واختی��ار اظ،األلف�� إی��راد ف��ي باإلج��ادة ُالم��شھور ُ

ً قریب��ا كال��شمس ت��راه ال��ذي ُالممتن��ع ُال��سھل ُوش��عره ُیجھ��ل، ال ال��شعر م��ن مكان��ھ ف��إن ك��البحتري،

 ف��ي ال��شعراء قین��ة الحقیق��ة عل��ى وھ��و س��نانھا، خ��شنا م��سھا لین��ا وكالقن��اة مكانھ��ا، بعی��دا ض��وءھا

 اقت�ضبھ ب�ل الم�دیح، إل�ى ال�تخلص ف�ي یوف�ق ل�م فإن�ھ ھ�ذا، مع اإلغراب، في وعنقاؤھم اإلطراب،

. ٢٢٠-٢/٢١٨:المتنب��ي حیثی��ة ع��ن المنب��ي ال��صبح." الی��سیر= =إال ذل��ك م��ن ل��ھ ول��یس ًاقت��ضابا،

 اإلحاط�ة یمكن�ھ ال ًمخطئا؛ألن�ھ یك�ون وال ًمق�صرا ُال�شاعر یك�ون وق�د:"منقذ بن أسامة یقول ولذلك

 .٤٠٥:البدیع في البدیع."شئ بكل



  
  
 

﴿١٤٠﴾ 
 

 إذا االنتھ�اء م�ع ذل�ك َیتق�رر ْأن ف�األولى االبت�داء؛ س�وء م�ع ب�الجودة للق�صیدة ُحكم وإذا

ِّح��د عل��ى ج��احالن ومطی��ة االن��شراح داعی��ة ھ��و َاالفتت��اح ّألن س��اء؛  رش��یق؛ اب��ن تعبی��ر َ

 األول ف�ي من�ھ المتلق�ي ّألن االنتھ�اء؛ في منھ وأشق أصعُب االبتداء في الشاعر فصنیُع

ِسمعھ، إسار ملك ْفإن اإلعراض، أو القبول شفا على ْ َوجذب َ  كلم�ة، أول من قلبھ َأقطار َ

 فھ�و ، َأس�یره ص�ار حتى للشاعر المتلقي ََدان وقد فیأتي االنتھاُء أما. ونفر منھ َّشذ وإال

 یكتبھ�ا التي النھایة بھ یبلغ حتى أزاھیره، بین معھ یتقلُب قریضھ، ریاض في معھ ٌمقیم

 َالتمام َشاب أساء ْوإن اإلحساُن، لھ َّتم -الناقد أو المتلقي رأي في– أحسن ْفإن ویریدھا،

 والخی�ال، صورة،وال� الفك�رة، فتبقى كلھ، َالعمل ذلك َیشین ْأن دون ٌقبح، َوالحسن ٌنقص

 ولط�ف االبتداء، وحسن النظم، وخصائص اللفظ، والقافیة،واختیار والوزن، والعاطفة،

 م�ع ُیغفل ْأن یمكن ال مما اإلبداع، عناصر من ذلك وغیر...الفصول، وتقسیم الخروج،

ُّتظن ما   . اإلساءة فیھ ُ

 متتالیٍة أبواٍب ثالثة في التأنق مواضع عن منقذ ابُن تحدث : ھـ٥٨٤منقذ بن أسامة -٣

  ).والخروج التخلص والمقاطع،باب األواخر ،باب والمطالع المبادئ باب(

 ف�ي الت�رادف أو االزدواج ھ�ذا ھ�و منق�ذ اب�ن مصطلحات في األبصار یخطف ما َّوأوُل

 فی�ھ أثب�ت الذي منھجھ إلى یعود ذلك َسبب ّولعل ھذا، َّتعمد أنھ ّالبین فمن مصطلح، كل

 وذك�ر ال�شعر نقد في صنفوا الذین المتقدمین، العلماء كتب في رقتف مما كتابھ جمع أنھ

 ال����شعر ،نق����د للح����اتمي والعاط����ل الح����الي المعت����ز، الب����ن وعیوبھ،كالب����دیع محاس����نھ

 ْأن أراد فلعل��ھ )١( .رش��یق الب��ن العم��دة للعجم��ي، ھالل،اللم��ع ألب��ي لقدامة،ال��صناعتین

   .الخالف من ًوخروجا ابھا،ألصح ًعلیھ،تقدیرا السابقة المصطلحات جمیع بین َیجمع

  )٢(:اآلتي في تتمثل منقذ ابن عند القصیدة نھایة سمات وخالصة

  .علیھ ُیعترُض مما والمقاطع األواخر في الشاعُر یتحرز أن ینبغي -أ

  .       المقاطع حلوة األواخر تكون أن ینبغي -ب

  .القصیدة آخُر بأنھ النفُس توقن ْأن ینبغي -ج

                                                           

 .٢٢-٢١:البدیع في البدیع: یراجع) ١(

 .٢٨٧:الشعر نقد في البدیع ،٤٠٣-٤٠٢:البدیع في البدیع : یراجع) ٢(



  
  
 

﴿١٤١﴾ 
 

 ال�سیل حط�ھ (مث�ل ح�رفین عل�ى ك�ان ما وأحسنھ ًحلوا، البیت قطعم یكون أن ینبغي -د

 نھای��ات وب��ین بینھ��ا وخل��ط) األواخ��ر (ع��ن خ��رج أن��ھ ھن��ا علی��ھ یؤخ��ذ ومم��ا). ع��ل م��ن

 ولع�ل أبی�ات، أواخ�ر ھ�ي إنم�ا ق�صائد، نھای�ات لیس بھ َّمثل ما ّألن ؛) المقاطع(األبیات

 ب�ین یجم�ع أن ف�أراد ًواح�دا، یئاش� عن�ده فلیسا) والمقاطع األواخر (بین جمعھ یفسر ھذا

 فخ��ص منق��ذ، الب��ن َُیح��سب مم��ا وھ��ذا واح��د، ب��اب ف��ي البی��ت ونھای��ة الق��صیدة نھای��ة

 منقول�ة وش�واھده تف�صیلھ ك�ان ْالبی�ت،وإن بنھایة) المقاطع(و القصیدة بنھایة) األواخر(

  .الصناعتین من

 مب������ادئال (األثی������ر اب������ُن تن������اول : ھ������ـ٦٣٧األثیــ������ـر اب������ن الدیــ������ـن ضیـ������ـاء -٤

 ،)االنتھ�اء (ی�ذكر ول�م ،)١()ال�سائر المث�ل (كتاب�ھ في) واالقتضاب واالفتتاحات،التخلص

 الف�واتح (ب�اب ف�ي) والكات�ب ال�شاعر ك�الم نق�د ف�ي الطال�ب كفای�ة (كتاب�ھ ف�ي نج�ده لكنا

 إذ التفصیل؛ في یتوسع ،ولم)والتخلص االستھالل وبراعة والمقاطع والمطالع والخواتم

 ف�ي رش�یق ابن عند السابق الخالف بإیراد وُعني أسطر، عدة في) ءاالنتھا (عن تحدث

  ).والمقاطع المطالع (من بكل المراد

  )٢(:یأتي فیما) الخواتم (عن حدیثھ ویتلخُص

  ).االنتھاء ُحسُن (وكذلك البیان، على ٌدلیل االبتداء وُحسُن القصائد، أواخُر ُالخواتم -أ

  .كالبتراء َتكون لئال بانقضائھا؛ َالنفس ًلوا،ُیؤذُنُح القصیدة خاتمة َتكون ْأن ُّیستحب -ب

 َّلكن ھالل، أبي عند السابقین زھیر وقول شرا تأبط قول الخواتم أحسن من َّأن َّسجل ثم

 عن�ده ٌن�وع وھ�و موضعھا، في وتمكنھا الفاصلة جودة في زھیر بقول استشھد ھالل أبا

 م�ا إال اللھ�م الباب، ھذا إلى ًجدیدا ُیضف لم األثیر َابن َّأن البیِّن ومن. المقطع حسن من

  ).االنتھاء حسن (التسمیة ھذه أطلق َمن أوُل أنھ ِمن نلحظھ

   :ھـ٦٥٤المصري اإلصبع أبي ُابن-٥

                                                           

 .٢٦٣-٢/٢٢٣:السائر المثل: یراجع) ١(

) الكبی�ر الج�امع (كتاب�ھ ف�ي واقتصر .٥٤-٥٢ :والكاتب الشاعر كالم نقد في الطالب كفایة: ینظر) ٢(

 الكبی�ر الج�امع ..."والمقط�ع االبت�داء أج�اد م�ن: فقال الشعراء أحذق عن بعضھم ُوسئل:"قولھ على

 ع�ن نق�ال س�ابقة حاش�یة ف�ي ك�امال ال�نصُّ س�بق وقد.١٩٠:والمنثور الكالم من المنظوم صناعة في

 .السائر المثل



  
  
 

﴿١٤٢﴾ 
 

 االبتداءات،براع���ة ُح���سُن (الثالث���ة الت���أنق مواض���ع ع���ن اإلص���بع أب���ي اب���ُن تح���دث

 النقدی�ة وموھبت�ھ ال�شعریة وحاس�تھ اإلص�بع أب�ي اب�ن ودق�ة. )١()الخاتمة التخلص،ُحسن

 وص�ف وب�ین بالُح�سن، والخاتم�ة االبت�داء م�ن ك�ل وص�ف ب�ین یغ�ایر ْأن علیھ فرضت

 ك�انوا والنق�اد البالغی�ین م�ن الكثی�ر َّف�إن غیره؛ عند نجده لم ما وھو بالبراعة، التخلص

 ی�نعكس ل�م اإلدراك ھ�ذا ّلك�ن معنى، إلى معنى من والخروج التخلص صعوبة یدركون

 ك�ل ف�ي ُالتم�ام اإلص�بع؛فالبراعة أبي ابن عند إال المصطلحات وصف في التفرقة على

ِوالبریعة وجمال، فضیلة  بال�ذات ال�شعر في والتخلُص. )٢(والعقل بالجمال الفائقة المرأة َ

 انتھ�اء، بق�بح ق�صیدة َتوص�ف م�ا َّوق�ل االبت�داء، حسن شواھد كثرت ولذلك ٌعسیر، ٌأمر

 االقتضاب على َشعرھم یبنون الذین لمفلقینوا الفحول شعر في فیندر التخلص، بخالف

 متفاوتون والشعراء:" األثیر ابُن قال ولذلك البراعة درجة یبلغ فال یحسن ال تخلص أو

 األلف��اظ إی��راد باإلج��ادةفي الم��شھور المفل��ق ال��شاعُر عن��ھ یق��صر وق��د الب��اب، ھ��ذا ف��ي

 ال ٌكثی�ر ال�شعر في ُردالوا واالقتضاُب:" ًأیضا وقال )٣(..."كالبحتري المعاني، واختیار

 ش��عر ف��ي ال��تخلص یوج��د یك��اد وال بح��ر، م��ن ٌقط��رة إلی��ھ بالن��سبة وال��تخلُص َُیح��صى،

 عل�م مست�صعبات م�ن وھ�و...ش�عره م�ن المقت�ضب إل�ى بالنسبة قلیال إال المجید الشاعر

  .)٤("البیان

 ت�يال األب�واب جمل�ة ف�ي ع�ده أن�ھ اإلص�بع أب�ي اب�ن على َفُیؤخذ) الخاتمة ُحسن(عن َّأما

َتبین وقد باستنباطھا، انفرد  َّق�رر كما ولیس للتألیف، األولى العھود منذ إلیھ ٌمسبوق أنھ َّ

 ف�ي والتیفاش�ي ،)الوس�اطة (ف�ي الجرج�اني القاضي من إلیھ ٌمسبوق أنھ شرف حفني/ د

  .بدیعھ

 خاتم�ة؛ بأح�سن َكالمھم�ا یختم�ا ْأن والن�اثر ال�شاعر عل�ى ُیجب:" اإلصبع أبي ابُن قال

 غال�ب ف�ي الك�الم س�ائر دون ِم�ن ُحفظ�ت َّربما وألنھا األسماع، في یبقى ما ُآخر فإنھا

  )٥(."وجزالتھا وحالوتھا، ونضجھا، رشاقتھا، في َیجتھد ْأن فیجب األحوال،

                                                           

 .٦١٦، ٤٣٣، ١٦٨:التحبیر تحریر: یراجع) ١(

َویق�ال : "درید البن اللغة جمھرة وفي : العرب لسان: ینظر) ٢( ُ َھ�ذا: َ َھ�ذا م�ن ُأب�رع َ  َوأح�سن أت�م َأي َ

َوغیرھا ونضارة جمال ِفي تناھى  ْيءَش وكل ِمحاسن من ََ ُاألمور َ ُ  .برع:اللغة جمھرة" .برع فقد ْ

 .٢/٢٤٩:السائر المثل) ٣(

 .٢٦٢-٢/٢٦١: السائر المثل) ٤(

 .٣٤٣:القرآن بدیع:وینظر.٦١٦:التحبیر تحریر) ٥(



  
  
 

﴿١٤٣﴾ 
 

 ف�ي الخاتمة ُحسُن َّوأما :" قال الشعر شواھَد یورَد ْأن َوقبل النثر، من شواھَد َضرب ثم

 ف�ي المجی�دین فم�ن المح�دثون، ب�ذلك ُعن�ي م�ا وأكث�ر ن،المتقدمی أشعار في فقلیل الشعر

  :األمین بھا مدح قصیدة خاتمة في قال حیث نواس أبو ذلك

ِللعــلم َفبقیت ْوتقــاعست     بھ َتـھـــدى الذي ِ َیومــك عن َ   ُاألیـام ِ

  :مصر عامل َالخصیب بھا مدح قصیدة خاتمة في وكقولھ

ْبحــُر فكــالكمــا َّفتـــــدفـقــــا       مصُر وھـذه َالخـــصــیُب َأنت َ  

  ُعــــذُر بھ لكمــا فمــــاً شیئــا       َأمـلي َمـَدى عن بي ِتعقـــــدا ال

ُّویحــق ِ ُصــرت إذ لي َ َّیُحــــل أال       بینكمــا ِ   َفــقــــُر بســـاحتي َ

   :فیــھ وكقـــــولھ

ٌجـــدیر وإني   َجـدیُر منــك ُأمـلـت بمـا َوأنت       ِبالغـــنى بلغتك إذ َ

ِتولني ْفإن   وشكــــــوُر ٌعــــاذر فإني وإال       ُفأھلــھ َالجمیـل منك ُ

  :الربیع بن الفضل بن للعباس وكقولھ

  فـــأداريً شـامـتا علیھا أخـاُف       بھـا ْأُبح لم ٌحاجة بي ْغدت إلیك

ْفأرخ َستر علیھا ِ ًقـدما ھب َسترت     الذي َمعروفـك ِ ْ َعواري على ِ َ")١(  

 القرآنی�ة ال�سور خ�واتیم بالغة عن تحدث ثم والمتنبي، تمام ألبي أخرى بشواھَد أتى ثم

 ال الت�ي الخ�واتم م�ن ذل�ك آخ�ر إل�ى :" قال ْأن إلى الكمال ونھایة الحسن غایة في وأنھا

  )٢(."ُیقال ما إلى ٌتشوف وال تطلع بعدھا النفوس في یبقى

 عل�ى ُحكم�ھ فمق�اییُس الب�اب، ھ�ذا ف�ي جھ�ٍد ُعظ�یم ل�ھ لیس اإلصبع أبي َابن ّأن ویالحظ

 جمی�ع ف�ي الحظن�اه م�ا وھ�ذا فیھ�ا، تف�صیل ال مطلق�ة، مجمل�ة مق�اییُس بالُح�سن الخاتمة

 ومعان ألفاظ من األبیات في الُحسن مواقع عن الكاشفة التعلیقات من خلت التي شواھده

                                                           

 .٦١٨: التحبیر تحریر) ١(

 .٦٢٠:التحبیر تحریر) ٢(



  
  
 

﴿١٤٤﴾ 
 

 الق��صیدة بغ��رض الخاتم��ة ت��ربط ومناس��بات ب��دیع وأل��وان تراكی��ب وخ��صائص وص��ور

  .الشاعر وقصد

ُُیحم�د ما أعظم ِمن َّلكن ُُّیع�د ن�واس أب�ا َّب�أن ووعُی�ھ ُإدراك�ھ ھ�و اإلص�بع أب�ي الب�ن َ  َأول َ

 فیم�ا ذل�ك عل�ى َّنب�ھ وق�د ش�واھده، م�ن َأكث�ر ولذلك ،)االنتھاء حسن (باب في ّالمجودین

 رض�یھ م�ا وھ�ذا ن�واس، أب�ي م�ع ب�دأ بالخاتم�ة االعتن�اء َّأن م�ن الطراز في ُّالعلوي ُبعد

 المجددون الشعراُء طفق وقد:" قال حیث الظواھري كاظم الدكتورمحمد أستاذنا العالمة

 ب�شار س�یما وال فیھ�ا ویتفنن�ون الخ�واتیم ف�ي یج�ددون العباس�ي العصر في المولدین من

 ُرائ�د ن�واس أبو ھو ھؤالء َجمیع فاق الذي َّولكن والبحتري، تمام وأبو الولید بن ومسلم

  )١(."الشعر في التقلید على والثائرین المجددین

ْم�ن أول أنھ یالحظ كما َّعب�ر َ  معن�ى ُّالنـ�ضج وف�ي الخاتم�ة، ُح�سن ش�روط ف�ي ُّبالن�ضج َ

 أب�ي اب�ن لفظ�ة فتمث�ل ،"ُمحكُم�ھ الرأي نضیُج ٌرجل"اللسان وفي الغایة، وبلوغ اإلدراك

 ف��ي الن��ضج ِتم��ام درج��ة یبل��غ حت��ى ْھی��ھَط عل��ى ال��شاعُر یعم��ُل ٍبطع��ام َالق��صیدة اإلص��بع

 للق�صیدة، المتكام�ل الفن�ي للبن�اء الكلی�ة الرؤی�ة على داللة ُّبالنضج التعبیر ففي الخاتمة،

  . الكلیة وحدتھا عن َتنفصل أال ینبغي -القصیدة في عنصر أي شأن شأنھا-الخاتمة ّوأن

 التألیف في ٌفرید ٌنمط) ءالبلغا منھاج (كتاب َّأن َریب ال:  ھـ٦٨٤ القرطاجني حازم -٦

 العنایة تلك فرائده ومن التناول، طریقة أم األسلوب أم التقسیم ناحیة من سواء ّالبالغي،

 ق�رر َّث�م وم�ن كل�ھ، الكت�اب ف�ي السمة ھذه تفقد تكاد فال للقصیدة، الكلي بالبناء الظاھرة

 أص�ول منزل�ة مثاب�ةب البالغة كتب في حازم كتاب منزلة َّأن عاشور ابُن الطاھُر ُاإلمام

 )٣(،"س�بب ألدن�ى والتفری�ع التق�سیم بكث�رة ًُمولع�ا "ح�ازم ال�شیخ وكان )٢(.الفقھ من الفقھ

  .موضع من أكثر في القصیدة انتھاء خصائص بیان في جھوده على نقف َّثم ومن

 ًمن�افرا أو ًمالئم�ا یك�ون حی�ث م�ن ال�نظم أح�وال عن یتحدث) المباني (باب بدایة ففي -

 واالھت��داءات الفكری��ة الق��وى بوض��ع ویب��دأ النظمی��ة، ال��صناعة بقواع��د لعل��موا للنف��وس،

 تمثل�ت ع�شرة، الق�وى وتل�ك ال�شعراء، فی�ھ یتف�اوت م�ا وھ�و الشعر، لصناعة الخاطریة

  :قولھ في الثالثة القوة

                                                           

 .٤٧٩: والفنیة التاریخیة وداللتھا العربیة القصیدة خاتمة) ١(

 .٤١:موسى أبو محمد/البلغاء،د منھاج تقریب: ینظر) ٢(

 .١٠٧: موسى أبو محمد/البلغاء،د منھاج تقریب: ینظر) ٣(



  
  
 

﴿١٤٥﴾ 
 

 إن�شاؤھا یك�ون وكیف یمكن، ما أحسن بھا تكون للقصیدة صورة تصور على القوة" 

 َص�در إل�ى ب�النظر بع�ض، من والفصول واألبیات عانيالم بعض وضع جھة من أفضل

 كان��ت إن خاتمتھ��ا یجع��ل م��ا إل��ى وب��النظر م��دح، إل��ى ن��سیب م��ن ومنعطفھ��ا الق��صیدة

 قب�ل م�ا مرحل�ة تمث�ُل الق�وة تلك َّأن الواضح ومن )١(."ذلك في معین شيء إلى محتاجة

َّترت�ُب ل�ذيا البن�اء ھ�ذا للق�صیدة، بن�اء ألح�سن الت�صور مرحل�ة إنھ�ا القصیدة، نظم  فی�ھ ُ

: أم��ور ثالث��ة بمراع��اة إال ذل��ك یك��ون وال ترتی��ٍب، َأف��ضل والف��صوُل ُواألبی��ات المع��اني

 ویالح�ظ. ،وخاتمتھ�ا)ال�تخلص(م�دح إل�ى نسیب من ومنعطفھا ،)االبتداء(القصیدة صدر

 ٍبنظ�ر الخاتم�ة َّخ�ص ث�م واح�ٍد، ٍنظ�ر ف�ي والمنعط�ف ال�صدر بین جمع حازم الشیخ ّأن

  .      منفرٍد

 بم�ا العنای�ة ش�دیَد ح�ازم وك�ان"ّوالت�صور، اإلع�داد مرحل�ة ف�ي الخاتم�ة ع�ن ٌح�دیث ھذا

 الج��ذر، ھ��ذا عن��د ًكثی��را فتوق��ف بالبی��ان، الل��ساُن َیتح��رك ْأن قب��ل ال��نفس داخ��ل یج��ري

ِعلم�ھ رواف�د م�ن فكان�ت ال�شعریة، تجربت�ھ ذل�ك في وساعده  ھ�ذا ُنج�د ال فإن�ا نع�م،. )٢("ِ

 عن�د كم�ا البالغیین، النقاد الشعراء عند إال وإنشائھ الشعر نظم لمراحل الدقیق َالوصف

ِجذر بیاُن سبق وقد طباطبا، ابن   ).ٌغایة للكالم:(الجامع الجاحظ قول في األصل ھذا ِ

 الق�وى عل�ى) التخلص حسن (مراعاة سیطرة على ْیقف العشرة القوى بقیة ُیراجع َومن

 ُیؤك�د بم�ا معن�ا؛ الت�ي الثالث�ة الق�وة إل�ى باإلض�افة والتاس�عة، والثامنة والسابعة الخامسة

  .                 القصیدة بوحدة حازم الشیخ من الشدیدة العنایة

 ث��م الق��وى، ھ��ذه إل��ى بالن��سبة وطبق��اتھم ال��شعراء مرات��ب م��ع ط��ویال ح��ازم ویتوق��ف -

 مقاص�د في والتصرف مبانیھ، وإنشاء الكالم نظم في الشعراء مذاھب ذكر إلى یتخلص

 أن إل��ى ص��فحة، وثم��انین مائ��ة م�تن عل��ى وأبنیتھ��ا، األوزان ومج��اري ات��ھ،وجھ ال�شعر

 الخ�الف وك�ان ،)والمق�اطع المط�الع في یجب بما العلم طرق على ّدال معلم (إلى یصل

 ك�ان فم�ا األثی�ر، واب�ن رش�یق ابن عند كان كما عنده، ًحاضرا بالمصطلحین المراد في

 الدق�ة غای�ة ف�ي ھن�ا ُوحدیث�ھ بھم�ا، لم�رادا اخ�تالف عل�ى فیھما یجب ما ذكر ْأن إال منھ

 للمق��اطع البالغی��ة وال��سمات الخ��صائص إثب��ات إال من��ھ یعنین��ا وم��ا واإلب��داع، والبراع��ة

  :حازم قال القصائد، نھایات باعتبارھا

                                                           

 .٢٠٠: البلغاء منھاج) ١(

 .٤٢: البلغاء منھاج تقریب) ٢(



  
  
 

﴿١٤٦﴾ 
 

َّیت�ـحرَ◌ى ْف�أن االعتب�ار، ذلك على المقاطع في ُیجب ما فأما" َ  فیھ�ا وق�ع م�ا َیك�ون ْأن َُ

َیتحرز ْوأن القصیدة، حشو في رجاند ما كأحسن الكالم من َّ  عل�ى الك�الم قطع من فیھا َ

 ق�صدت م�ا إل�ى لھ�ا ٍممیل أو إلیھ، إمالتھا قصدت َّعما للنفس ٍمنفر ًمعنى أو كریٍھ لفظ

 ول�و َُیك�ره م�ا ك�ل م�ن للق�صیدة ًمقطعا الواقع البیت أول في یتحفظ وكذلك. عنھ تنفرھا

 ًمعن��ى عل��ى ْودل��ت آخ��را اإلیھ��ام رفع��ت ْوإن أوال، العب��ارة دالل��ة تُوھُم��ھ وم��ا ظ��اھره،

ٍحسن، َ   :المتنبي قول ھذا ومن َ

َبلغت فال َ ٍظفـــر إلى إال بھـا َ َ َوصلت وال          َ ْ َ ِأمــل إلى إال بھـا َ َ  

َوجب وإنما َ ٌُمعفیة فیھ ُفاإلساءة ُوخاتمتھ؛ ِالكالم منقطُع ألنھ الموضع بھذا االعتناُء َ  على ْ

ٍص�فو بع�د ٍك�َدر ِم�ن َأق�بح َش�ئ وال ال�نفس، ف�ي علی�ھ ِّالمتق�دم ح�ساناإل تأثیر من ٍكثیر َ ، 

 وال بالمب�دأ یعتن�ي ف�ال ھذا من النقیض في یأخذ من الشعراء ومن...إنضاج بعد وترمیٍد

َتیسر كیفما ویبدأ اتفق، كیفما فیختم المقطع،  أو ِخاطره، َإعفاء ُیرید َمن ھذا ُویعتمد لھ، َّ

 ًأخ��ذا َالك��الم أخ��ذ وإنم��ا كالم��ھ، ف��ي والتنق��یح الروی��ة یعتم��د ل��م ھأن�� َیظھ��ر ْأن یری��د َم��ن

َّعن التي الصورة على ًاقتضابیا   )١(."ًأوال فیھا لھ َ

ق القصائد مباني إحكام عن حدیثھ وفي -  ینی�ُر ث�م والمركب�ة، الب�سیطة القصائد بین ُُیفرِّ

 ث�م :"بقول�ھ ب�ةالمرك الق�صائد ع�ن حدیث�ھ فیخ�تم ن�وع؛ ك�ل ف�ي العم�ل كیفیة في الطریق

 وم�ا األع�داء على والظھور النعمة ودوام بالسعادة لھ والدعاء للممدوح ُّبالتیمن یختم

 ك�ان ْوإن الق�دماء، م�ن الق�صائد مق�اطع ف�ي لھذا ًاعتمادا أكثر َوالمحدثون. ذلك ناسب

   )٢(".أشعارھم في ًموجودا ًأیضا ذلك

ٍبمع�ان َیك�ون ْأن فینبغ�ي ُاماالختت� فأم�ا:"بقولھ البسیطة القصائد في حدیثھ ویختم َ َّس�ارٍة َ َ 

َقـ��صد فیم��ا ِ َقـ��صد فیم��ا ُمؤس��یة ٍوبمع��ان ُوالم��دیح، التھ��اني ب��ھ ُ ِ  ُوالرث��اء، التع��ازي ب��ھ ُ

ٍغرض ِّكل في ُاالختتام ُیكون وكذلك َ ُیناسبھ، بما َ  ًم�ستعذبا فی�ھ ُاللف�ظ َیكون ْأن وینبغي ُ

 فیھ َوقع ما لتفقد ًمتفرغة ُتكون ِالكالم قطعُمن عند َالنفس َّفإن ًمتناسبا، َجزال ُوالتألیف

                                                           

���د "م���ن ُوالترمی���د . ٢٨٦-٢٨٥:البلغ���اء منھ���اج) ١( َرمَّ ًال���شواء◌ َ َ َ ِترم ِّ ْ َأص���ابھ : ًی���داَ م���اد َ  وف���ي.ِبالرَّ

َشوى:(المثل َأخوك َ ُ َأنضج إذا َّحتى َ َ د َ َرمَّ ُیضرب) َ ُأص�لحھ ماك�ان عل�ى ِبالف�ساد یع�ود للرج�ل َُ َ  وق�د. ً

َورد ٌمث�ل ھو:َاألثیر ابن قال -عنھ هللا رضي-عمر حدیث في ذلك َ َ َی�ضرب َ ُی�صنع لل�ذي ُ َ ْ َالمع�روف َ َُ ْ 

ُیفسده ثم ِ ْ ِبالمنة ُ َقطعھَی َأو َِّ  .درم:اللغة جمھرة: وینظر.رمد:العروس تاج."ْ

 .٣٠٥: البلغاء منھاج) ٢(



  
  
 

﴿١٤٧﴾ 
 

ْمن -آخر ولعلھ– َأول حازم الشیخ یكون وبذلك )١(".َآخر ٍشيء ِباستئناف مشتغلٍة َغیر َ 

 بن��ا وینتھ��ي األغ��راض، مركب��ة أو ب��سیطة الق��صیدة ك��ون باعتب��ار للخاتم��ة س��ماٍت ذك��ر

  :یأتي ما إلى المنھاج في التجول

ُْیضف لم َالشیخ ّأن-أ   . الباب ھذا إلى ًراكثی ِ

َقصر -ب  ذك�ر فق�د أجمل�ھ؛ م�ا فھ�م ف�ي علیھ�ا َُّیع�وُل الت�ي واألمثل�ة ال�شواھد ضرب في َّ

 الواق�ع البی�ت أول ف�ي َُیك�ره ِلم�ا ٌش�اھد وھ�و علی�ھ، ُیعل�ق ول�م الطیب ألبي ًواحدا ًشاھدا

ًمقطعا َورَد ما ُرِآخ َالبیت ّألن رشیق؛ بابن َتأثره یؤكد المتنبي ببیت ھنا ُ،واستشھاده َ  في َ

  )٢(.القصیدة نھایة عن الحدیث من)العمدة(

 تق��سیمات ف��ي أط��ال فق��د بالخاتم��ة، َعنایت��ھ فاق��ت وال��تخلص باالبت��داء ح��ازم عنای��ة -ج

ِاألول��ین، وش��واھد ْ ٍعج��ل عل��ى ووج��دناه َّ َ  م��ن أكث��ر ف��ي الخاتم��ة ع��ن الح��دیث ف��ي ًدائم��ا َ

  .موضع

 الم��راد ف��ي ال��دائر ب��الخالف ت��صریحھ ف��ي خاص��ة ٌواض��ح، رش��یق ب��ابن ح��ازم ُّت��أثُر -د

َوتی�سر اتف�ق كیفم�ا ُیخ�تم َم�ن ال�شعراء من َّوأن والمقاطع، بالمطالع  لخ�اطره، ًإعف�اء ل�ھ َّ

 ف�ي ًرغب�ة ًمبت�ورا؛ َالك�الم ُیبق�ي م�ن الع�رب م�ن َّأن إل�ى أش�ار ق�د رشیق ابن ّأن وسبق

  .الكلفة وإسقاط العفو

 كما سنان، وابن واآلمدي قدامة كتب في الغيِّالب بالتراث حازم ُّتأثُر ینحصُر ال وبذلك

 اإلساءة َّأن اعتباره في ھنا رشیق بابن تأثره یبدو كما )٣(موسى، أبو محمد الدكتور َّظن

  .ذلك ُّرد سبق وقد السابق، اإلحسان من كثیر على تعفى الخاتمة في

 یق�ل ال بحی�ث الق�صیدة، ح�شو ف�ي ج�اء م�ا كأحسن الخاتمة في ما یكون ْأن اشترط -ھـ

 أب�و اش�ترط وق�د الق�صیدة، في ورد َّعما واألسلوب الوزن أو المعنى أو اللفظ حیث من

                                                           

 .٣٠٦: البلغاء منھاج) ١(

ُشبیھ ھذا فإن:"رشیق ابن قال) ٢( َذكر ما َ ِ ُیصابح كان: ٍبغیض عن ُ َص�بَّح ال: فیقول َاألمیر ُ  َاألمی�رُ هللا َ

ُویسكت بعافیٍة، اه إال: ُیقول ثم َ ى ال: فیقول اسیھُویم منھا، َبأكثر َمسَّ ُوی�سكت بنعم�ٍة، َاألمیرُ هللا َمسَّ َ 

ُوصبَّحھ إال: یقول ثم  ال ٌقب�یح، ھ�ذا ُومث�ل علی�ھ؛ ی�دعو حت�ى ل�ھ ی�دعو ف�ال ھ�ذا، نحو أو منھا، َّبأتم َ

 . ١/٢٤١:العمدة ."ِّالطیب أبي مثل عن سیَّما

 .٤١:البلغاء منھاج تقریب: یراجع) ٣(



  
  
 

﴿١٤٨﴾ 
 

 رش�یق اب�ُن وانتھ�ى المق�صود، المعن�ى ف�ي َوأدخ�ل بی�ٍت أجوَد بیٍت آخُر یكون ْأن ھالل

  . منھ أحسن بعده یأتي ال ْأن إلى

 رش�یق َاب�ن ذل�ك ف�ي ًمخالف�ا للمم�دوح، بالدعاء المركبة القصیدة َختم ٌحازم َاستحسن -و

َّعده الذي ِعمل ِمن َ َ ِالضعف ِأھل َ   . للُملوك إال َّ

 َنف��س ّأن م��ن َّق��رره بم�ا اإلب��داع، عملی��ة ف��ي) المتلق�ي (دور م��ن ح��ازم ُال��شیخ َأعظ�م -ز

ِلتفق�ـد الك�الم منقط�ع عن�د متفرغة تكون المخاطب َوق�ع م�ا ُّ  ِباس�تئناف م�شتغلٍة َغی�ر ِفی�ھ َ

  .َآخر ٍشيء

ْمن كان ْوإن ھذا  عل�ى الجاحظ تنبیھ مثل الخاتمة، في المخاطب َجانب راعوا قد سبقوه َ

 إل�ى ٌظم�اء وب�النفوس ُالك�الم َُیقط�ع أال عل�ى قتیبة ِابن ِوتنبیھ نھایة، السامعین ِلنشاط ّأن

َض�رورة◌ منقذ ِابن ِوتقریر المزید،  ِاب�ن ِوتحری�ر الق�صیدة، آخ�ُر بأن�ھ ال�نفُس َت�وقن ْأن َ

 إلى متطلعة تبقى فال كالبتراء، تكون لئال باالنقضاء َالنفس ًمؤذنا ِاآلخُر َیكون ْأن ِاألثیر

 أكث�ر ًب�ارزة تراھا المتلقي نفس لحال المراعاة فھذه= اإلصبع أبي ابن عند كما یقال ما

َعمل��ھ، ف��ي لل��شاعر ٌش��ریك) المتلق��ي (ّوك��أن ؛...)ُّلتـفـق��ـد ، متفرغ��ة (ح��ازم تعبی��ر ف��ي َ 

 أفكارھ�ا، َوتسل�سل معانیھ�ا، یت�ابُع ق�صیدتھ، أفی�اء ب�ین مع�ھ نقُلیت بنائھ، على لھ ٌومعین

َص�وره، یت�ابُع ترقی�ھ، ف�ي معھ یرتقي منھا، َوغرضھ  ف�ي مع�ھ ُویحل�ق َعاطفت�ھ، ویق�رأ َ

 م�ا، ًخاتم�ة من�ھ ٌمترق�ب أن�ھ عل�م ھ�ذا، مث�ل ًمبدعا ًمتلقیا الشاعُر َصادف وإذا...خیاالتھ

َویكُمل الُحسُن، لھ َّیتم تىح محاسنھا، ُّوتبصر لتفقد ًتفرغا تعوز  َّث�م وم�ن اإلمتاُع، عنده َ

 وزمانھ�ا، موض�عھا في بالخاتمة فیواتیھ المتلقي، ھذا َّظن َُیخیب أال الشاعر على َوجب

  . وإحسان ٍصفو من كان ما تكدر ال التي بسماتھا

 وال�تخلص واالفتتاح�ات، المب�ادئ (العل�وي اإلمام ذكر:  ھـ٧٠٥ ّالعلوي حمزة ابن -٧

 المع�اني ظھ�ور وبی�ان التألیف أحوال مراعاة (الثالث الباب فصول ضمن) واالقتضاب

 عل�م أن�واع ذك�ر ف�ي المقاصد فن(الرابع الباب فصول ضمن) االختتام(وذكر ،)المركبة

 المعنویة، بالفصاحة تتعلق التي البدیع أنواع أحَد) االختتام (،وكان)أقسامھ وبیان البدیع

 ح�دیث وی�تلخُص تابع�ة، األلف�اظ وتك�ون المع�اني بالغ�ة عل�ى االعتم�اد من�ھ والمقصود

  )١(:یأتي فیما ّالعلوي

                                                           

 .٤٨٧-٤٨٥:الطراز: ینظر) ١(



  
  
 

﴿١٤٩﴾ 
 

 َُیراع�ى التي المعاني علم مسائل في) والتخلص االفتتاح (أدرج َمن َأول ُّالعلوي كان -أ

ًُمحكم�ة ًمتالئم�ة الكالم أجزاُء تكون حتى التألیف أحواُل فیھا  بع�ُضھا ًآخ�ذا ًمرصوص�ة َ

 أن�واع ف�ي) االختت�ام(ذك�ر بینم�ا -الب�اب لھ�ذا الثالث�ة القاعدة في كرذ كما -بعض بأعناق

ٌّلف��ن َاالختت��ام َّوإن" :ق��ال المعن��وي، الب��دیع  بینھ��ا م��ن ٌلحقی��ق وإن��ھ بمك��ان، الب��دیع م��ن َ

 كاالفتت�اح من�ھ ٌج�زء الك�الم خاتم�ة ّألن ًتف�سیرا؛ ل�ھ نج�د لم ما وھذا" واإلتقان باإلحراز

  .والتخلص

 من ُحفظت َّوُربما األسماع، في َیبقى ما آخُر ألنھا الخواتم بأحسن مالكال ُختم ینبغي -ب

  .بھا َالعھد لقرب الكالم سائر بین

  .والجزالة والقوة والحالوة، الرشاقة، الكالم خاتمة في ُیشترط -ج

  .والنھایة والمقصد الغایة بأنھ َالسامع یؤذُن ًتاما ًمعنى تضمینھا ینبغي -د

  .كمالھ في والغایة محاسنھ، في الُعمدة ھي شئ كل في الخاتمة -ھـ

 المت��أخرون، فیھ�ا أج�اد إنم�ا الخاتم�ة، ف�ي اإلج�ادة ك�ل ال�شعراء م�ن للمتق�دمین ل�یس -و

 أكث�ُر المت�أخرین ك�الم ف�ي الخ�واتم وُح�سُن والمتنب�ي، والبحتري تمام وأبي نواس كأبي

َُّیعد ْأن من َوق�رر ،الكریم القرآن بخواتم ُّالعلوي واستشھد َوُیحصى، َ  ُُیط�ابق َختامھ�ا َّأن َّ

َمقصَدھا، ٍّعل�ي َاإلم�ام سیدنا بكالم َّمثل ثم َِ ِ َرض�ي– َ  المتنب�ي ِب�شعر است�شھد ث�م-عن�ھُ هللا َِ

ُّینص وكان وغیره، تمام وأبي نواس وأبي ُ   .َرأى كما خاتمٍة كلِّ ُِحسن سبب على َ

َّخص شعریة، نھایات بتسعة ُّالعلوي أتى وقد    :قولھ وھما منھا، نباثنتی نواس أبا َ

ْوتقــاعسـت     لھ تھـــدي الــذي ِللعــلم َفبقیت   - َ ْعن َ َیومــك َ ِ ْ ُاألیــام َ َّ  

َبلغـتـك إذ ٌجــدیر وإني   - َبالمـنى ُ ُأمـلت َبمــا َوأنت     ُ ُجــدیــر منــك َّ َِ  

ِتولني ْفـإن َمنك ُ َالجمـیل ِ ِ ُفأھلھ َ ٌعــــــاذر ّفإني وإال      ُ ُوشكــــــور َ ُ  

 نھای�ة م�ع ال�دعاء عل�ى اشتمالھا ھو -العلوي ذكر كما-األولى الخاتمة في الُحسن ووجُھ

  .وقطُعُھ الكالم انتھاُء َُیعرُف وبذلك للممدوح، واإلعظام المدح

َعرف قد َالسامع َّأن الثانیة الخاتمة في الُحسن ووجُھ   .القصیدة َانقضاء بھا َ



  
  
 

﴿١٥٠﴾ 
 

 على یشتمالن بفصلین) اإلیضاح(كتابھ الخطیُب َختم:  ھـ٧٣٩ ّالقزویني الخطیب - ٨

 والتخلص االبتداء ُحسن(في ،والثاني)الشعریة السرقات(في األول فعقد فائدة،

َیتأنق ْأن للمتكلم ینبغي" :الفصل ھذا صدر في وقال ،)واالنتھاء  من مواضع ثالثة في َّ

 باالبتداء؛ َُعني وقد )١(".ىًمعن َّوأصح ًسبكا، َوأحسن ًلفظا، َأعذب َتكون حتى كالمھ،

 االنتھاء؛ في َالقول وأوجز التخلص، في واقتصَد شواھده، من َوأكثر فیھ، القول َّففصل

َجبر وصفنا كما ًمختارا كان ْفإن النفس، في ُویرتسم ُالسمع، یعیھ ما ُآخر ألنھ" :فقال َ َ 

ُعساه ما َ َوقع َ  وربما ذلك، بخالف انك ٍمختار َغیر كان ْوإن التقصیر، ِمن قبلھ فیما َ

َمحاسن َأنسى  واستشھد )٢(."الكالم بانتھاء َآذن ما االنتھاءات ُوأحسن...قبلھ ما َ

 ِشواھده وجمیُع الطیبي، عند المذكورتان وھما باثنتین، ٍنواس أبا َّخص خواتیم، بخمس

 َشرائط ُإیجازه دقائقھ َأجلِّ ومن َقبلـھ، َُیوجد لم) الجبر (معنى ّلكن َقبلـھ، ٌمطروقة

لھا والتي الثالثة، المواضع في الُحسن َّالشـراُح ُسُیفصِّ   .سیأتي كما ُّ

َش��رف -٩ َ  مالءم��ة ح��سن ف��ي خاتم��ة (الطیب��ي ُاإلم��ام ألح��ق:  ھ��ـ٧٤٣ ِّالطیـ��ـبي ال��دین َ

 ینبغ�ي أربع�ة َمواض�ع الخاتم�ة تل�ك ف�ي وذك�ر والمعنوي، اللفظي البدیع بأنواع) الكالم

َع����ذب َّال����سبك، جی����َد َیك����ون ىحت���� فیھ����ا، یت����أنق ْأن للم����تكلم  المعن����ى، َب����دیع اللف����ظ َ

َالمطلع،المخلص،المطلب،المقطع(وھي َ َ َ.(  

 وال��نفس ًإعجاب��ا، إي ًنیق��ا ال��سامع یع��ي بم��ا ُالك��الم َُیخ��تم ْأن "ف��ي المقط��ع ُح��سُن ویتمث��ُل

  .خواتیم بثالثة واستشھد )٣(."الكالم بانتھاء َآذن ما المقاطع وأحسُن...ًتشویقا

 المطل�ع، ھ�و ذل�ك موض�ع ّألن َال�سامع ُی�شوق م�ا عل�ى الخاتمة الشتمال ًھاوج أرى وال

َل��ـمح ف��إذا ِ َعی��ب ال��نظم، أو المعن��ى طری��ق م��ن المتلق��ي َتطل��ع ُیثی��ر م��ا الخاتم��ة ف��ي ُ  ف��ي ِ

  . للنھایة متفرغة ھنا َالنفس ّألن الكالم؛

ُعطاء -١٠ َّشـراح َ َّالشـراح َّالسادة َإثراء َنجمل ْأن ُیمكُن : َالباب َھذا في التلخیص ُ  لھذا ُّ

  :أمرین في الباب

ْشـرحھم ً:أوال ُ ُ ْ َقـول َ   )ًمعنى َّوأصح ًسبكا، َوأحسن ًلفظا، أعذب( ِالخطیب ْ

                                                           

 .٦/١٤٩:إلیضاحا) ١(

 .٦/١٥٥: السابق) ٢(

 .٤٥٠-٤٤٩:البیان في التبیان) ٣(



  
  
 

﴿١٥١﴾ 
 

 أنھا الواضح ومن الثالثة، للمواضع ُّالقزویني الخطیُب وضعھا التي الحسن شروط ھذه

 عنایة َّالشراُح ُعني قدو ،)األسلوب(التركیب المعنى، اللفظ،: الثالثة الكالم وجوه تشمل

  :كالتالي وذلك ، األلفاظ ھذه مفھوم ببیان بالغة

َقرر كما بالمفردات ٌمتعلق ُالشرط ھذا) ًلفظا أعذب (-أ َ،وقرر ھـ١٢٣٠ّالدسوقي َّ  ُالسعد َّ

 ُعب��د ق��ال. والثق��ل التن��افر ع��ن الُبع��د غای��ة ف��ي ُاأللف��اظ تك��ون ْأن الم��راَد َّأن ھ��ـ٧٩١

 وب�ذلك )١(."بع�َده م�ا ومثل�ھ البالغ�ة، ف�ي ٌف�داخل عنھ الُبعد أصُل اَّوأم :"ھـ١٠٦٧الحكیم

 ْوإن بالب�دیع، الخطی�ُب ألحقھ�ا الت�ي الخاتمة ضمن ألنھا البدیع، من المواضع ھذه تكون

ح لم الخطیُب كان َسنلقى لكنا بذلك، ُْیصرِّ  م�ن كونھ�ا إلثب�ات ال�شراح م�ن ًعظیم�ا ُجھدا َ

َنب�ھ س�بق بم�ا األلفاظ بةعذو ُالسعد شرح َّلما إذ البدیع،  ل�ئال ،)غای�ة(:قول�ھ إل�ى َّال�شراُح َّ

َُیتوھم  غی�ُر فیھ�ا َالُح�سن ّألن الف�صاحة؛ ومباح�ث المعاني علم في المواضع ھذه دخوُل َ

 ف�ي ف�رأى ھ�ـ٩٥١العصام وزاد). غایة(ھنا قیل ولذلك الفصاحة؛ مباحث بخالف ذاتي،

 وتخصی�ُصھ:"القیاس،ق�ال ومخالف�ة غراب�ةوال والثق�ل التن�افر من البعد غایة اللفظ عذوبة

 بف��صاحة تخ�ل الت��ي العی�وب بك��ل ف�أتى )٢(".بالمق��صود ٌّمخ�ل والثق��ل التن�افر ع��ن بالُبع�د

  .  المفرد

 وھ�و:"اللفظ،فق�ال عذوب�ة تف�سیر ف�ي ًواستقصاء شموال َأكثر ھـ١١١٠یعقوب ابُن وكان

ُوحالوتھ ُُحسنھ بھ َیكُمُل ما یشمل   )٣(".وجٍھ كل ِمن َ

 الُبع�د غایة في َتكون بأن "ُالسعد وفسره بالمركب، ٌخاص الشرط ھذا) ًسبكا سنأح(-ب

ْالُمل�بس،وأن والتأخیر والتقدیم التعقید من  والمتان�ة، الجزال�ة ف�ي ًمتقارب�ة ُاأللف�اظ َتك�ون ِ

 ال�شریُفُ◌ اللفظ یكتسي ْأن غیر من أللفاظھا مناسبة المعاني وتكون والسالسة، والرقة

 اب�ن وأط�ال )٤(".وتالئ�م تناس�ب ًص�یاغة ُی�صاغان ب�ل العكس، على وأ َالسخیف المعنى

 :قول�ھ ف�ي َش�رحھ أجم�ل وق�د ال�سعد، قالھ عما یخرج ،وال الشرط ھذا شرح في یعقوب

 وال فیھ، تعقیَد ال ًفصیحا ُاللفظ َیكون ْأن :السبك ُحسن بھا َّالمفسر الُجمل ھذه وحاصُل"

 مقت�ضى لمطابقت�ھ ینبغ�ي م�ا فی�ھ مرع�ي ًمعن�ى م�ع فیھ َابتذال وال بالفصاحة، ُُّیخل َشئ

 المعن�ى وكوُن والتنافر، االبتذال نفي إلى ترجع وسالستھ ورقتھ اللفظ جزالة َّألن الحال

                                                           

 .٤/٤/٣٣٧):والمطول الفتاح فیض(مع الحكیم عبد حاشیة) ١(

 .٢/٢٥٦:األطول) ٢(

 .٤/٥٢٩):الشروح ضمن(الفتاح مواھب) ٣(

 . ٤/٣٣٧):الفیض مع (المطول) ٤(



  
  
 

﴿١٥٢﴾ 
 

 ھن�ا فُجم�ع )١(".بالفصاحة یخل مما السالمة مع المطابقة إلى یرجع ًشریفا واللفظ ًشریفا

 تعری�ف أس�اُس ھ�و ال�ذي مطابق�ةال معن�ى ویكف�ي ًتقریب�ا، والبالغة الفصاحة شروط ُّكل

  .البالغة

 ُوص�حة ال�سبك، مفھ�وم ف�ي ان�درج م�ا بعد بالمعنى، ٌّخاص ٌشرط ھذا) ًمعنى ّأصح (-ج

��ر ول��ذلك ؛-)٢(الدس��وقي ق��ال كم��ا- -ش��ئ ك��ل ف��ي منھ��ا َّب��د ال المعن��ى  بالزی��ادة؛ ھن��ا َُعبِّ

 خاتمت�ھ أو بدیعال باب من المواضع ھذه كانت السعد كالم في المذكورة الزیادة فبرعایة

  .الدسوقي قرر كما ،

َیسلم ْبأن:"بقولھ َالشرط ھذا ُالسعد َوشرح  ُالع�ـرف، ومخالف�ة واالمتن�اع، التن�اقض، م�ن َ

 األلف�اظ م�ن َوس�المتھ التكل�ف، م�ن َبراءت�ُھ ُالع�صام وأض�اف )٣(".ذلك ونحو واالبتذال،

 ی��شبھ بم��ا المع��اني َق��اربتت وأال ُالمق��ام، یتطلبھ��ا ال الت��ي أو المتناس��بة، وغی��ر الركیك��ة،

.َالتكرار
 ّالبلیغ�ي الع�رف مخالفة ّألن العرف مخالفة من السالمة یعقوب ابُن وأضاف )٤(

 مقت�ضى برعای�ة) ال�سبك وح�سن اللفظ عذوبة (ّأن قرر كما بالفصاحة، المخلة كالغرابة

  )٥(.البالغة مقتضى برعایة) المعنى صحة(و الفصاحة

 َّف�إن وغی�ره؛ التناقض من یخلو بحیث ، أسلوب كل في واجبة المعنى صحة كانت وإذا

 م��ن ُفال��سالمة التن��اقض، إیھ��ام مج��رد م��ن َس��المتھا یقت��ضي األب��واب ھ��ذه ف��ي الت��أنق

  )٦(.الوجوب لھذا الرعایة من مزید ھنا والمستحسُن غیرھا، في ٌواجب ِوغیره التناقض

 والمعن��ى، واللف��ظ والمطابق��ة، والبالغ��ة، للف��صاحة جامع��ة ال��شرائط تل��ك كان��ت َّولم��ا

 الخطی��ُب ألحقھ�ا الت�ي الخاتم�ة م�ن المواض�ع ھ�ذه َك�ون َأش�كل...والتراكی�ب والمف�ردات

 ف�ي فت�دخل العل�م، ھ�ذا أص�ول من تكون النحو ھذا على ألنھا ؛)البدیع علم(الثالث ّبالفن

 والبالغ���ة الف���صاحة س���مات م���ن ش���روطھا ف���ي ُل���وحظ َلم���ا المع���اني؛ عل���م مباح���ث

 والع�صام ال�سعد دون-والدس�وقي یعق�وب اب�ُن م�ن ٌّكل ینبري ْأن ُب،والعجی...والمطابقة

                                                           

 .٤/٥٣٠:الفتاح مواھب) ١(

 .٤/٥٣٠:الدسوقي حاشیة) ٢(

 .٤/٣٣٧):الفیض مع (مطولال) ٣(

 .٢/٢٥٦:األطول: یراجع) ٤(

 .٥٣١-٤/٥٣٠:الفتاح مواھب: یراجع) ٥(

 .. ٤/٥٣٠:الدسوقي حاشیة: یراجع) ٦(



  
  
 

﴿١٥٣﴾ 
 

 ھ�ذا فعلى: َقلت ْفإن" :یعقوب ابُن ،یقول)المعاني علم (في دخولھا ُّلتوھم للتصدي -مثال

 الُح�سن ھ�ذا یك�ون ف�ال ال�ذاتي الُح�سن رعایة من المواضع ھذه في الُحسن رعایة تكون

 المعن�ى ك�ان إذا: ُقل�ت. الب�دیع من ھي التي ةالخاتم من الفصل ھذا یكون فال البدیع من

َتراعى ْأن ینبغي أنھ  َّالمنب�ھ ك�ان ال، أم ًذاتی�ا الُح�سن ذل�ك ك�ان سواء الُحسن في الزیادة ُ

 فھ�و ٍالزم؛ ٍب�أمر لیس والزائد الواجب، أصل على ُالزائد القدُر ھو الفصل ھذا في علیھ

 التن�افر ع�ن االحت�راز َّأن ال�شارح ل�ىع وأورد" :ُّالدس�وقي وق�ال )١(."ف�افھم الب�دیع، من

 ھ�ذه ف�ي الُح�سن رعای�ة فتك�ون وحینئٍذ المعاني؛ بعلم ِالحاصل الذاتي الُحسن من والثقل

، الُحسن رعایة من الثالثة المواضع  یك�ون ف�ال الب�دیع، م�ن الُحسُن ھذا یكون فال الذاتيِّ

  .البدیع من ھي التي الخاتمة من الفصل ھذا

 ذل�ك ع�ن ِالُبع�د ُوغای�ة المعاني، علم في عنھ َُیبحث والثقل التنافر عن البعَد ّبأن َوأجیب

  )٢(".البدیع علم في عنھ َُیبحث

 التن��افر، ع��ن البع��د وغای��ة التن��افر ع��ن البع��د مث��ل ، التكل��ف لھ��ذا ض��رورة ال ْأن وأرى

 التن�اقض ع�ن البعد وغایة التناقض وكذلك الغرابة، عن الُبعد وغایة الغرابة عن والُبعد

 غی�ر والُح�سن ال�ذاتي الُح�سن ب�ین والفصل التناقض، إیھام مجرد عن الُبعد إلى المؤدي

َتت�رك ْأن واألول�ى بین�ھ، ُوالتفری�ق قیاُس�ھ ُیمكن ال مما ذلك وغیر...الذاتي َ  الخاتم�ة ھ�ذه ُ

 نھای�ة ف�ي الخطی�ُب أرادھ�ا كم�ا ھك�ذا) ال�سرقات(و) الت�أنق مواضع (على اشتملت التي

َلما وذلك البدیع؛ أو المعاني إلى ردھا في َنتكلف أو ھدنجت أن دون كتابھ،   :یأتي ِ

 ب��بعض ًاقت��داء الب��دیع، ف��ن أص��ول تحری��ر بع��د الخاتم��ة ف��ي ذكرھم��ا الخطی��ب ّأن -١

ُّفعده الفائدة، على الشتمالھما بذكرھما َبأس ال ْأن فرأى المصنفین،  غیُر البدیع من لھما َ

  .البدیع فنون من اعتبارھما رىی ال أنھ األقوى ّلعل بل العبارة، صریح

 فتح�یط الك�ریم، الق�رآن ف�ي ال�سورة أو للقصیدة، َّالكلي َالبناء تمثُل المواضع ھذه ّأن -٢

 التي الثالثة العلوم في الجزئیة األمور بخالف النص، بمجموع تتعلق فھي كلیة، ّبالنص

 والجمل�ة، بالكلم�ة یتعل�ق عم�ا ناھی�ك تق�دیر، أعظ�م في البیتین أو البیت حدوَد تتعدى ال

 ، الكت���اب ف���ي ٍأخی���ر ٍبق���سم الف���صلین ھ���ذین انف���راد أولوی���ة أدرك ق���د َالخطی���ب ّفلع���ل

 ّأن ھ�ذا ُیزك�ي ومم�ا للبالغ�ة، تالی�ة مرحل�ة ف�ي یأتي الذي النقد مباحث من َواعتبارھما

                                                           

 .٤/٥٣٠:الفتاح مواھب) ١(

 .٤/٥٢٩:الدسوقي حاشیة) ٢(



  
  
 

﴿١٥٤﴾ 
 

 إال یتی�سُر ال الكریم القرآن َُسور خواتیم بالغة كمال على َالوقوف ّأن أثبت قد َالخطیب

 ال وب�ذلك الثالث�ة، الفن�ون ف�ي الم�ذكورة ِوالقواعد ِاألصول من َّتقدم فیما ُّوالتدبر لنظربا

ُّتع�د َ  بھ��ا، ملحق��ة ھ��ي ب��ل الثالث��ة، البالغ��ة عل�وم م��ن -الت��أنق مواض��ع وفیھ��ا – الخاتم��ة ُ

 ف�ي الق�بح أو الُحسن بیاُن للناقد یمكُن ال ّألنھ َّللمسبب؛ السبب بمنزلة العلوم ھذه وتكون

  .الشعریة َّالسرقات شأُن وكذلك الثالثة، العلوم بدراسة إال المواضع ھذه

َتقدم ما( :قولھ ُشرحھم :ًثانیا   )  األصول من َّ

َالسور فواتح وجمیُع:"الخطیُب قال  وأكملھا، البالغة وجوه أحسن على ٌواردة وخواتمھا ُّ

  )١(".األصول من َّتقدم لما التدبر مع فیھا بالتأمل ذلك یظھُر

 الثالث�ة، البالغ�ة عل�وم ف�ي ال�ذكورة ُالقواع�د باألص�ول المراد ّأن على َّالشراُح اتفق فقد

  )٢(.یناسبھ ًخطابا مقام لكل ّوأن ، الُحسن وجوه على بھا ُُّیستَدل والتي

 وقواع�دھا البالغ�ة فن�ون بك�ل واإللم�ام النظ�ر على الباب ھذا ُاعتماد عندنا یتأكد وبذلك

َوال�����صور والتراكی�����ب والمع�����اني ف�����اظاألل ف�����ي وتفاریعھ�����ا وأص�����ولھا  والمناس�����بات ُّ

 تحری�ررأي م�ن المختلف�ة النصوص من المواضع ھذه في الناظُر َیتمكن حتى...والبدیع

  .فیھا سدیٍد

 بانتھاء َماآذن ُوأحسنھ :"الخطیب قول في یعقوب ابُن إلیھ لفت ما ًأخیرا َأسجل ْأن ُّوأود

 م�ا عل�ى ًآخ�را ُجعل ما َیشتمل بأن إما االنتھاء إلى واإلشارة" :یعقوب ابُن قال". الكالم

 َیك��ون ب��أن وإم��ا ذل��ك، وش��بھ الكم��ال ولف��ظ االنتھ��اء ولف��ظ الخ��تم كلف��ظ الخ��تم عل��ى ُّی��دل

  )٣(."ذلك وراء لغیره ٌتشوف للنفس یبقى فال بعَده، بشئ َُیؤتى ال أنھ ًُعرفا ًمفیدا مدلولھ

ُُیفھم قد االنتھاء ّأن إلى فأشار  أو ًدع�اء ك�ان إذا كم�ا المعن�ى، م�ن َُیلم�ُح دوق� اللف�ظ، من َ

  .ًسالما

                                                           

 .٥٤٦-٤/٥٤٥):الشروح مع(،التلخیص٦/١٥٦:اإلیضاح) ١(

 حاش�������یة ،٤/٥٤٦:الفت�������اح مواھ�������ب،٢/٢٦٠:األط�������ول ، ٥٤٧-٤/٥٤٦:المط�������ول: ینظ�������ر) ٢(

 .٤/٥٤٦:الدسوقي

 . ٢/٢٦٠:األطول: ویراجع.٤/٥٤٤:الفتاح مواھب) ٣(



  
  
 

﴿١٥٥﴾ 
 

 أت�ى ف�إذا البالغ�ي؛ الُحك�م ف�ي ٌدخ�ل ل�ھ – ّالفن�ي أم ّالمجتمعي سواء -ھنا َالُعرف ّإن أي

 أثر(وموضوع ًعیبا، َّوُعد َالُعرف خالف اإلنشاَد واصل ثم َاالنتھاء ُُیوھم ٍبدعاء الشاعُر

ُْیدرس لم) ّالبالغي الدرس في الُعرف   .ُبعد َ

 براع�ة(الموض�ع ھ�ذا عل�ى ھ�ـ٧٥٠ الحلي الدین ُّصفي أطلق: البدیعـیات أصحـاب -١١

َتخ�تم ْأن ع�ن عب�ارة ھ�و:"بقول�ھ َّوعرفھ ،)الختام  ُال�سكوت یح�سُن بی�ت ب�أجود الق�صیدة َ

ُوالُح�ذاق ب�ھ، العھد لقرب غیره دون ُحفظ وربما األسماع، في یبقى ما آخُر ألنھ علیھ؛ َّ 

  .للمتنبي ببیٍت واستشھد )١(".علیھ ونیحافظ ُوالنقاد

 غایة) الختام ُحسن( في یحسنا أن والناثر الناظم على ھـ٨٣٧الحموي حجة ابن َوأوجب

-ّعل�ي اإلم�ام وبك�الم الك�ریم، ب�القرآن است�شھد ث�م الدین، صفيِّ عند َسبق لما اإلحسان؛

َمثل ثم والرسائل، وبالمقامات -عنھُ هللا رضي  تم�ام ب�أبي ثم ٍنواس، بيبأ ًمبتدئا بالشعر َّ

َغل�ب ْوإن فیھ�ا، اإلح�سان س�بب عل�ى َیق�ف ْأن دون وغیرھم، والمعري والمتنبي  عل�ى َ

  )٢(.الدعاء على ُاشتمالھا الخواتیم تلك

 َّوعرف��ھ ،)الخت��ام ُح��سن(الموض��ع ھ��ذا عل��ى ھ��ـ١١٢٠ ّالم��دني ٍمع��صوم اب��ُن وأطل��ق

 أو المترس�ُل أو الخطی�ُب علی�ھ یق�ف ال�ذي الك�الم آخ�ُر َیك�ون ْأن ع�ن عب�ارة ھو:"بقولھ

ًح��سنا ًم��ستعذبا ال��شاعُر َ  س��ابقیھ؛ ع��ن الموض��ع ھ��ذا س��مات بی��ان ف��ي یخ��رج ول��م ،)٣(."َ

 ومقام���ات -عن��ھُ هللا رض��ي– ّعل��ي اإلم��ام وك��الم الك��ریم، الق��رآن بخ��واتیم واست��شھد

 ش�عراء ذك�ر ث�م ،...)ٌجدیر وإني(نواس ألبي الشعر من شواھده أول وكانت الحریري،

َیعلق◌ ْأن دون آخرین   . الشعر شواھد من شاھٍد أي على َ

 ٍمع�صوم ِوابن َّحجة ِابن اجتماُع ھي البدیعیات ھذه أصحاب عند فائدٍة َّأھم تكوُن وبذلك

 كث�رة ِم�ن ب�ھ ُعرف�ا مم�ا ال�رغم عل�ى الموض�ع، ھ�ذا ف�ي ُن�واس أب�ي ِب�شعر البدای�ة على

  .الشواھد

  

� �

                                                           

 .٣٣٣:البدیعیة الكافیة شرح) ١(

 .٥٠٤-٢/٤٩٣:األدب خزانة: ینظر) ٢(

 .٦/٣٢٤:البدیع أنواع في الربیع أنوار) ٣(
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 ًواست�شھادا، ًتنظی�را الق�دماُء ق�رره م�ا إل�ى الب�اب لھ�ذا الحدیث الدرس من ٌكثیر ینعطف

 ولعل وجازتھ، على السابقین كالم ثراء إلى ذلك ویرجع ًضمنا، أو صراحة منھ وینبثق

 ُّوم�رد ،)نھای�ة ال�سامعین لن�شاط:(ق�ال ح�ین وأربى وأبان أوجز قد -سبق كما– الجاحظ

 ًوفن�ا؛ فط�رة فی�ھ َُیختل�ُف ال مم�ا) االنتھ�اء ح�سن(الب�اب ھذا َّأن ثاقواالنب االنعطاف ھذا

ِتجم�ُع والنف�سیة والفنی�ة الُعرفیة الُحسن فأسباُب  ًش�عرا ب�الكالم ٍمت�صل ك�ل عق�وُل علیھ�ا ُ

 الُح�سن ِس�مات رأین�ا ھن�ا م�ن ومق�االٍت، وروای�اٍت ٍوق�صص ومقام�اٍت َورسائل ًوخطبا

 الُح�سن بعوامل أحاطت لكنھا األولین، عند بعینھا رأمو حول تدور االنتھاء في الواجبة

 واالجتماعی����ة النف����سیة الناحی����ة ومراع����اة وموس����یقى وتركی����ب ومعن����ى لف����ظ م����ن

 لم�ن بالمزی�د ناطق�ة موحی�ة ثری�ة وألف�اظ وجی�زة، عب�ارات ف�ي ذلك ُّكل والموضوعیة،

 ْوإن ال��بعض، عن��د ال��شواھد كث��رة ع��ن ناھی��ك األول، الف��صل ف��ي س��بق كم��ا اس��تنطقھا

ْعریت  ق�د ذل�ك َّأن إال واختیارھ�ا؛ حسنھا أسباب على والنص التعلیق عن الشواھد ھذه َ

ُُّیعد  في عقلھ َُیعمل ْأن جیل كل على یبقى إذ القدماء؛ تنظیر في الثراء أسباب من ًأیضا َ

 تواط�أ مم�ا فھ�ي منھ�ا، كثی�ر عل�ى ُّاتف�ق الت�ي الشواھد ھذه من الُحسن أسباب استخراج

 َّك�ل الفن ُوخیاالت والعقول النفوس فتذھب وتفوقھ، ُحسنھ على وأجمعت األفاضل علیھ

  .األصول وضع في ثم التذوق، في الثراُء فیتحقق مذھٍب،

 ل��یس ْأن م��نھم ًّظن��ا الب��اب؛ لھ��ذا التنظی��ر ع��ن المعاص��رون ن��أى ك��ذلك األم��ُر ك��ان َّولم��ا

 ھ��ذا خط��أ ع��ن ك��شف الق��دماء لجھ��ود ال��سابق تناولن��ا ولع��ل ٍخی��ر، أو ٍنف��ع ُعظ��یم َوراءه

 وكالمھ��م الدقیق��ة عب��اراتھم م��ن ت��ستخرج الت��ي والفوائ��د المالحظ��ات تل��ك س��یما الظ��ن،

  .الموجز

َعمَد لذلك  إلى اإلشارة مع ًجدیدا، خاللھ من یضیفوا أن عسى التطبیق إلى المعاصرون َ

ًوحسنا ٍنقاش، أو ٍتحلیل دون القدماء نصوص َ  ولكل ًخاصا، ًمیسما كالم لكل َّألن فعلوا؛ َ

َتنزُع لذلك كالمھ؛ وبناء فنھ صناعة في طرائقھ ٍشاعر أو بلیغ  كم�ا ال�شعر من ُالشواھد ُ

 كما األسرار في الدقائق معدُن ألنھ اللطائف؛ في علیھ َّالمعوُل فھو ھالل، أبو یقول كان

  :تمام أبو قال كما أخرى، ٌوأصول ُفوائد لنا تنجلي وبذلك الدالئل، في ُاإلمام قرر

ْأعقبت منھ سحائُب    انجلت إذا العقول وُبص ولكنھ   ِبسحائب ُ
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 في ٌشئ وھو ٌمختلف، غیٍث َّكل َّلكن السحاُب، یتشابھ كما اإلبداع، في التشابُھ یظھر فقد

ْنظ�رت الت�ى والدراس�ات الجھ�ود قلة یتضح َّثم ومن )١(.ٌبكر ٌبدیع نفسھ ذات  الب�اب لھ�ذا َّ

 الب��اب ف��ي التف��صیل م��ن ب��شئ الجھ��ود كتل�� ع��رض إل��ى دفعن��ي م��ا وھ��ذا الق��دماء، عن��د

ْمن على أقف لم ألنني األول؛  نح�و متجھة المعاصرین ُجھود كانت ھنا ومن. ذلك َفعل َ

 في الخاتمة وتطور خصائص إلى اإلشارة أو ، كامل قرن أو شاعر شعر على التطبیق

  .شدید إیجاز في كلھ العربي الشعر

 تنتم�ي أنھ�ا واللطیف الطریف ومن ب،البا ھذا تناولت جھود ثالثة ھنا أعرض وسوف

 مك�روه ك�ل م�ن ًجمیع�اُ هللا حفظھ�ا-الع�راق م�صر، ال�سودان،: عربی�ة أقط�ار ثالث�ة إلى

 رفع��ت /ال��دكتور األس��تاذ ف��ضیلة العالم��ة ش��یخي إل��ى ذل��ك ف��ي الف��ضل ویرج��ُع -وس��وء

َّأم�دني فق�د السوداني؛ إسماعیل ُ-هللا الع�امرة؛فجزاه ف�ضیلتھ مكتب�ة م�ن الدراس�ات بتل�ك َ

  .الجزاء َخیر وأھلھ العلم عن-تعالى

  :یأتي فیما الدراسات ھذه وتتمثُل

 فھ�م إل�ى المرش�د (كتاب�ھ م�ن الراب�ع الج�زء ف�ي الطی�ب هللا عبد/ الدكتور كتبھ ما : أوال

  ).والمقاطع المطالع (عنوان تحت ،)وصناعتھا العرب أشعار

 العالم�ة ل�شیخنا ،)والفنی�ة اریخیةالت وداللتھا العربیة القصیدة خاتمة(بعنوان بحث: ًثانیا

  .الظواھري حسن كاظم محمد/ الدكتور األستاذ

 دراسة -الھجري الثالث القرن في العباسیة القصیدة خاتمة(بعنوان دكتوراة رسالة: ًثالثا

 الجامع��ة – التربی��ة كلی��ة. الزی��دي روی��ح خل��ف بلق��یس/ لل��دكتورة ،)فنی��ة موض��وعیة

  . المستنصریة

  الطیب هللا عبد/ د وصناعتھا العرب أشعار فھم إلى المرشد : أوال

 فھ�و اآلن، إل�ى ٌمث�ل ل�ھ ول�یس العربی�ة، ف�ي وح�ده نسیُج الخمسة بأجزائھ المرشد كتاُب

 وبین�ة ثقة عن قرره مما وكان حسین، طھ الدكتور لھ قدم نقدیة، بالغیة أدبیة موسوعة

ًعلما َّالعربي َدباأل یتقُن ومؤلفھ اإلمتاع، غایات أبعد إلى ٌممتع ٌكتاب أنھ  ًوت�صرفا ب�ھ، ِ

 والرض�ا، َاإلعج�اب تقت�ضي ن�ادرة أدبی�ة ٌطرفة والكتاُب اإلتقان، یكون ما كأحسن فیھ،

                                                           

 .٤/١٦٣:العرب أشعار فھم إلى المرشد: ینظر) ١(
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 والمراجع��ة واالستق��صاء، ال��درس إل��ى وی��دفُع باقی��ة، ًآث��ارا النف��وس ف��ي یت��رك وھ��و

 العل�م ینب� ٌم�زاج والكت�اُب العل�م، م�ن باالس�تزادة وُیغ�ري َالقلق، ُیثیُر فھو والمخاصمة؛

  )١(.واألدب

 َّالدرس؛ إلى َّوالدفُع األدبیة، ُوالطرافة اإلمتاُع َالكتاب حسین طھ بھ وصف ما أدق ومن

 على حسین طھ تأكید ولعل. فكره ُآفاق بھ ضاقت لمن كثیرة موضوعاٍت یثیرً حقا ألنھ

 فی�ھ، لمالع على األدب َجانب ُیربي الكتاب تقریظ في علیھما َوإلحاحھ والطرافة اإلمتاع

َأخذ ما أعظم من كان ذلك َّأن ویبدو  ال�دكتور ق�ول من ذلك یتجلى ومؤلفھ؛ الكتاب على ُ

 بالذاتی�ة، َكتابنا والمعاصرین الفضالء بعُض عاب وقد:"الرابع الجزء مقدمة في الطیب

 ھو أنھ َویرون َالنقل ُیؤثرون َّممن ھؤالء َّأن الظن وأغلُب. ٍّعلمي منھج على لیس وأنھ

  )٢(".وعیةالموض

 ص���ورة عل���ى أراده َص���احبھ ّوك���أن ذل���ك، ی���درك) المرش���َد (یق���رأ َم���ن َّأن ش���ك وال

 األدبی����ة؛ الموس����وعات م����ن وغیرھ����ا) ال����دھر یتیم����ة( أو)اآلداب زھ����ر(أو)األم����الي(

 واألخب���ار باألش���عار عنایت���ھ وكان���ت س���بب، ألدن���ى الكت���اب ف���ي ٌواض���ح ُفاالس���تطراد

 َحدیث�ھ نجم�ل ف�سوف ٍّك�ل وعل�ى أصول،و نظریات بتأسیس عنایتھ من َأكثر والقصص

  .صفحة وثالثین ثالث في عنده ورد والذي) المقاطع (عن

 عل�ى وال�رد القدیم�ة، العربی�ة للق�صیدة الوحدة إثبات على َكتابھ الطیب الدكتور بنى -١

ْمن  إحك�ام إل�ى توجھ�ت عن�ایتھم ّوأن القصیدة بناء وحدة تعرف تكن لم َالعرب َّأن زعم َ

  .البیت وحدة

 تناول��ھ طریق��ة ف��ي ذل��ك یظھ��ر م��ا أی��ضا ًوكثی��را بمق��صده، المؤل��ف ی��صرح م��ا ًكثی��راو

 فك�رة على ٌّمبني كلھ والكتاُب" :الكتاب من األول الجزء خطبة في فیقول لموضوعاتھ،

 ال�نظم،: اآلتی�ة األرك�ان عل�ى یق�وم ال�صناعة حی�ث من َّالعربي َالشعر َّأن وھي بسیطة،

 وف��ي األداء، م��ن خاص��ة ص��ورة عل��ى الك��الم إلق��اء ث��م وال��صیاغة، اللفظ��ي، والج��رس

  )٣(."األمكنة واختالف األزمان مر على والبیئة التقالید عوامُل تملیھا ومناھج أسالیب

                                                           

 .٧-١/٥:المرشد لكتاب حسین طھ رالدكتو تقدیم: ینظر) ١(

 ).ج(المقدمة/٤:وصناعتھا العرب أشعار فھم إلى المرشد) ٢(

 .١/١١:وصناعتھا العرب أشعار فھم إلى المرشد) ٣(
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: ف�ي تتمث�ل والت�ي الوح�دة عناص�ر ع�ن) األول الق�سم(الراب�ع الج�زء ف�ي حدیث�ھ بدأ وقد

 خل�ص ق�د َالج�زء ھذا َّوكأن ،-السین بفتح -الشاعر َنفـس األغراض، الصیاغة، الوزن،

 لھ�ذا التمھی�د َن�صف الوح�دة ع�ن ُالح�دیث وش�غل. مختلف�ة جھات من الوحدة إلثبات كلھ

 ألدون�یس ًمتعرض�ا ًمنافح�ا، ًمواجھ�ا ًم�شتبكا أم�ره ب�ادئ م�ن فیھ المؤلف وترى الجزء،

  .الوحدة لنظام العربیة القصیدة فقدان ادعاء في لفھما َّلف َومن والعقاد،

 اللفظ�ین ھ�ذین ّأن فق�رر وجھت�ھ؛ یخ�دم بم�ا) والمقاطع المطالع(قضیة المؤلف عالج -٢

 َّألن الت�ألیف؛ بطریق�ة ٌّق�وي ٌارتب�اط لھم�ا یك�ون وبذلك وآخرھا، القصیدة أول بھما یراد

  )١(.االنتھاء عند بھ یختم ما آخر والمقطع ،)االبتداء (من َاألسماع یقرع ما أول المطلع

 من بیٍت آخر والمقطع ،) المقدمة -االبتداء (من بیت أول عنده المطلع ّأن ًابتداء ویبدو 

 التي الخاتمة من بیٍت آخُر والمقطُع المقدمة، من بیت أول فالمطلُع ،)الخاتمة -االنتھاء(

 ب�ین العیون تفقدھا التي القیمة اختراعاتھ أول ھي الفائدة وھذه أبیات، ثمانیة تتجاوز قد

 ث�م وم�ن بذلك؛ صرح َمن ّأول ُُّیعد فالمؤلُف تاب؛الك صفحات عدد من الھائل القدر ھذا

  .الباب ھذا تنظیر إلى یضاف ما أدق من اإلضافة ھذه تعد

 لیك��ون المقط��ع ُح��سُن َُیل��تمُس كم��ا َاألس��ماع، لیق��رع تل��تمس المطل��ع روع��ة َّأن ق��رر -٣

  .)٢(بالخواتیم ًمؤذنا

 واست��شھد تھ��ا،نھای عل��ى ت��دل ص��یاغة الق��صیدة ف��ي بی��ٍت َآخ��ر ال��شاعُر ی��صوع ق��د -٤

  )٣(.غیره ٍوكثیر القیس المرئ بخواتیم

  :أولھا التي العبدي المثقب بنونیة استشھد قبلھ بأبیاٍت المقطع بیت اتصال شرحھ في -٥

ُأفاطـم ِبیـنـك قبل ِ ِ ْ ِّمتـعیني َ ِومنـُعك          َ ْ ُسألت ما َ ِتـبیني ْكأن َ ِ َ  
                                                           

 المط��الع:"ال��صیاغة ع��ن حدیث��ھ ف��ي وق��ال ،٤/٩٥: وص��ناعتھا الع��رب أش��عار فھ��م إل��ى المرش��د) ١(

. ٨٦٩-٣/٨٦٥:وینظ�ر. ٤/١٨٠".ومقطع مطلع كل بین الرابط وھو النظم، سائر بینھما والمقاطع

 اب��ن عن��وان ب��نفس ھك��ذا-) والتھای��ة والخ��روج المب��دأ (ع��ن تح��دث ق��د المؤل��ف أن إل��ى ھن��ا ون��شیر

 أن�ھ ھن�ا العجی�ب لك�ن الق�صیدة، وح�دة على دلیال یعد والذي القصیدة، شكل عن حدیثھ في -رشیق

 وال للخروج یتعرض ولم بھ، تتصل موضوعات في انطلق ثم صفحات أربع في المبدأ عن تحدث

 .٨٧٣-٣/٨٦٩:المرشد:ینظر. للنھایة

 .١٢٩-٤/١٢٨:المرشد: ینظر) ٢(

 .٤/١٢٩:السابق:ینظر) ٣(



  
  
 

﴿١٦١﴾ 
 

 ف�ي عن�ده خاتمتھ�ا ُحسُن وتجلى انیھا،مع سائر وكذلك بأولھا آخرھا التحام طریقة َّوبین

  :قولھ في التي الحكمة

ُیممت إذا أدري وما َّ   َیلیني ُّأیھما َالخـــیر ُأریـــد         ًأرضا َ

  یبتغیني ھو الذي ُّالشـــر أم         أبتغــیھ أنا الـذي أألخـــــیُر

 بھ رمز ما كل صةوخال النونیة، ھذه في المثقب بیان ذروة الحكمة ھذه:"الطیب/ د قال

 رائع�ة خاتم�ة والھج�ران، ال�صد وخوف الوصل وأمل السعي معاني من وصرح وكنى

  )١(."ٌنبیل ٌومقطع

 عن�دھم ومنھ�ا الخ�واتیم، حسن أسباب بیان في القدماء جھد إلى أشار المؤلف لیت: قلت

 م�ن یك�ن ل�م ذل�ك َّأن الواض�ح م�ن لك�ن ھالل، أبو علیھ َّنبھ والذي الحكمة، على بناؤھا

 المنھجیة بضعف الكتاب َوصف یقوي مما َّكلھ، َالتقصیر فیھ َّقصر فقد المؤلف، غایات

  .العلمیة

  .القدماء شعر في ٌكثیرة أبیاٍت ومن بیتین من تتكون التي ُالنھایات -٦

 الق�دماء ّأن: األول: أم�رین عل�ى ت�دل الكت�اب ف�ي الج�اھلي الشعر من الشواھد كثرة -٧

 عنای�ة َّمح�ط ك�ان االنتھ�اء ّأن م�ن اش�تھر م�ا ی�دفع مم�ا االبت�داء؛ك االنتھ�اء بحسن ُعنوا

 خ��صائص م��ن علی��ھ أفاض��وا المح��دثین ّإن: َُیق��ال أن ویمك��ن الق��دماء، دون المح��دثین

 ع�ن والبع�د الفط�رة وف�ق جاءت التي القدماء خواتیم بخالف والتجوید والبدیع الصناعة

 إثب�ات إل�ى ًطریق�ا الج�اھلي بال�شعر داالست�شھا كث�رة اتخ�ذ المؤلف ّأن: والثاني. التكلف

 ی�شرحھا الق�صائد بع�ض أبی�ات م�ن ًكثی�را ی�ورد ك�ان ث�م ومن العربیة، للقصیدة الوحدة

 ببعضھم الشعراء بعض تأثر وتقریر إثبات على حرصھ على فضال بالمقطع، ویربطھا

 ال�صناعة أس�باب ص�میم م�ن ك�ان االنتھ�اء خ�سن ّأن عل�ى ی�دل الخواتیم،مم�ا معاني في

  .دھمعن

 َُیسبق لم ما وھذا )١(بینھا، والترجیح للخواتیم المختلفة الروایات بإیراد المؤلف اھتم -٨

 إلثب�ات وس�بیال ًمنھج�ا ذل�ك م�ن َمتخ�ذا الظ�واھري ك�اظم ال�دكتور ھ�ذا ف�ي وتابعھ إلیھ،

  .ّالعربي الشعر من والمنحول األصیل

                                                           

 .٤/١٣٢ :المرشد: ینظر) ١(



  
  
 

﴿١٦٢﴾ 
 

 ب�ذات لی�ست وأنھ�ا ،الق�یس ام�رئ معلق�ة خاتم�ة ف�ي رش�یق اب�ن َرأي المؤلف ناقش -٩

 غیره فعل كما قاعدة لھا یجعل فلم "العفو، أخذ في رغبة ًمبتورة، فبقیت واضح، انتھاء

 ھ�ذا م�ن المؤل�ف ویستنبط ، -رشیق ابن قال كما -"أفضلھا وھي المعلقات أصحاب من

 ب�شرح ذل�ك ف�صل وقد االختتام، على الداللة ظاھرة مقاطع ّلھن األخریات المعلقات ّأن

  :القیس امرئ قول ّأن رشیق ابن نص من أفاد كما ا،خواتیمھ

ـــباع َّكان ًغَدیة َغرقـى فیھ َالسِّ َّ َالقـصوى بأرجائھ          ُ   ُِعنُصل أنابیُش ُ

 ف�ي الخاتم�ة تل�ك رد ف�ي أخ�ذ ث�م ك�ذلك، لیس أنھ األمر َأول بدا ْوإن ًومقطعا خاتمة ُُّیعد

 ت�أثر رأى كم�ا ، بالبدای�ة النھای�ة ف�ربط ،بھا َّاستھل التي البدایة معنى إلى السیل وصف

  .ھنا) البتر (في القیس امرئ بمنھج وعبید علقمة

 مناق�شة ب�صدد ھن�ا ول�سنا. ونظ�ر فك�ر َط�ول یع�وز ٌدقی�ق مقط�ع لھ�ا یكون قد فالقصیدة

 البالغی�ین، ك�الم م�ن یف�اد مم�ا الدق�ة على الخواتیم بعض بناء لكن القیس، امرئ خاتمة

 س�ورة خاتم�ة بالخت�ام آذن م�ا أوض�ح وم�ن:"الم�دني مع�صوم ناب� قول من ذلك نستنبط

ٌبالغ َھذا( :تعالى قولھ وھو السالم علیھ إبراھیم ِللناس َ َّ ُولینذروا ِ ِب�ھ َُ ُولیعلم�وا ِ َأنم�ا َ َھ�و َّ ُ 

ٌواحدٌ إلھ ِ َولیذكر َ ََّ ِ ِاأللباب ُأولو َ  ثم�ة ّأن على یدل) بالختام آذن ما أوضح من:(فقولھ )٢()."َ

  .أخذ ولطف فھم، ودقة نظر، لطف إلى تحتاج دقیقة، یةخف َخواتیم

 ُق�ـرب بإثب�ات وش�غل ربیع�ة، أبي وعمربن والفرزدق لجریر َخواتیم المؤلف ذكر -١٠

 غی�رھم ع�ن ینبئ االثنین بشعر االستشھاد ّأن ورأى جریر، من الفرزدق خواتیم بعض

ُالعُمود ألنھما اإلسالمیین؛ من َ.)٣(  

 ّوب�ین الطی�ب، وأبي تمام أبي على) المحدثین عند المقاطع (عن حدیثھ في اقتصر -١١

 خواتیم��ھ، مع��اني ف��ي تم��ام ب��أبي المتنب��ي َت��أثر ورأى المقط��ع، ج��ودة عل��ى َحرص��ھما

  )٤(.المقطع جودة في دونھما َّالبحترى واعتبر

                                                                                                                                                      

 .١٣٩-١٣٨، ١٣٠-٤/١٢٩:المرشد: ینظر) ١(

 . ٦/٣٢٥:الربیع أنوار) ٢(

 .١٥٤-٤/١٤٥:المرشد: ینظر) ٣(

 .١٥٨-٤/١٥٧:السابق: ینظر) ٤(



  
  
 

﴿١٦٣﴾ 
 

 الفخ�ر م�ن ًم�ذھبا ل�ھ ّأن وأثب�ت خواتیم�ھ، م�ع خاصة بوقفة تمام أبا المؤلُف َّخص -١٢

 أبی�ات خم�سة ف�ي بع�ضھا وق�ع ش�عره من َبخواتیم واستشھد قصائده، من ًیراكث بھ یختم

  :بقولھ انتھائھ في وقال وسبعة، وستة

َشرح بھ         الذي ُالقاسم ھو ألصحابي أقول َ   ِالمذاھب َالتباس ُالجود َ

 ف�ي فع�ل كم�ا ممدوح�ھ، باسم منھ وكأنھ للمقطع السابق البیت ّحلى إذ تمام أبو وأحسن"

 ح��ین ًطرب��ا َالمم��دوح یزی��د مم��ا ذل��ك ونح��و ،"وكف��ى ب��ھ ح��سبي دل��ف أب��و ذاھ��:"قول��ھ

   )١(".یسمعھ

  .إلیھا َُیسبق لم والتي الخاتمة، حسن في المؤلف استنباطات من وھذا

 ص��وب ولكن��ھ ( تم��ام أب��ي بی��ت ذك��ر م��ن لی��ستطرد) المق��اطع (ع��ن ھن��ا حدیث��ھ وینقط��ع

 س��ت ف��ي ك��ولردج بم��ذھب ھومقارنت�� ش��عره ف��ي والفھ��م الفك��ر ذك��ر إل��ى...) العق��ول

  .صفحات

 التطبیق�ي، منھُج�ھ إلیھ�ا ساقھ الباب، ھذا في إضافاٍت الطیب للدكتور ّأن َریب فال ُوبعد

 وق�د ذل�ك، ضوء في ویرجح األمثلة، من َالمباشر َواالستنتاج َواالستقراء َالنظر وإیثاُره

 م�ن ذل�ك ّنأل ال�سابقین؛ ع�ن ب�ھ انف�رد م�ا عل�ى َّأن�ص ْأن ال�سابق الع�رض في ُحرصت

 ُوالنق��اد العلم��اُء اس��تنبطھا أو وض��عھا الت��ي ال��سمات تط��ور أعن��ي البح��ث، ھ��ذا مھم��ات

  .للخاتمة والبالغیون

ُعَدم الطیب الدكتور على ُیُؤخذ ومما -  َی�ذكر فل�م الباب، ھذا في السابقین بجھود عنایتھ َ

 فق�د بع�د أم�ا:"ل�ھقو ذل�ك ودلی�ُل َالكثیر، یضیف لن بأنھ یشعر كان ولعلھ رشیق، َابن إال

 م��ن تدعی��ھ ال��ذي م��ا: األول كت��ابي م��ن ف��صوال ت��صفح ْأن بع��د اإلخ��وان، بع��ُض س��ألني

ُفذكرت�ھ َّالمؤلف؟ ھذا في االبتكار  وال ًابتك�ارا، أدع�ي ال أن�ي م�ن الخطب�ة، ف�ي ُقلت�ھ م�ا َّ

 أو   ًمعارا إال نقول أرانا ما: (سلمى أبي بن زھیر كالم من بھ ُاستشھدت وما ًاختراعا،

 الك�ریم؟ الق�ارئ أیھ�ا أخرى، مرة ھذا بكل أذكرك ْأن لي فھل) مكرورا لفظنا من ًُمعادا

 م��ع ًبھ��اء ُت��زداد ِالح��سان، كاألبك��ار العل�م ش��وارَد َّإن: ف��أقول ًإی��ضاحا أزی��َد ْأن ل��ي وھ�ل

 بھ�اء إل�ى المع�اد المك�رر ب�النظر تشاركني ْأن ُ-هللا أصلحك – َرأیت ْفإن النظر، تكرار

                                                           

 .٤/١٦٢:نفسھ) ١(



  
  
 

﴿١٦٤﴾ 
 

 یج�ب فكان ًكثیرا، ًتكرارا حوى قد َكتابھ َّأن یرى كان فإذا )١(."ُهللا شاء ْإن َفعلت العلم،

ْلعم�ت والب�دیع، الجدی�د على وقصره ذلك فعل ولو الكتاب، ضخامة من َُیخفف ْأن علیھ َّ َ 

  .ُوتداولھ ْطبُعھ َیتیسر أن بعد الفائدة، بھ

ُُیؤخذ ومما -  ووجوھ�ھ، اإلع�راب ف�ي الفوالخ� المف�ردات بمع�اني ًكثیرا انشغالھ علیھ َ

 م�ع وقفت�ھ ف�ي ًكثی�را َّق�صر كما والبالغي، الفني التحلیل خدمة في ذلك َیوظف ْأن دون

 العم�ق م�ن خل�ت ص�فحات أرب�ع ف�ي ش�رحھا خ�واتیم، ب�ستة لھ استشھد حیث تمام، أبي

 ال�ذي المقدم�ة في منھجھ في شرط كما محاسنھا، جمیع عند والوقوف الدقیق، والتحلیل

 الفھم ذكر عن الحدیث إلى االستطراد من أولى ذلك وكان واالستقراء، النظر ھفی یعتمد

  .تمام أبي شعر قي والفكر

 عل�ى ی�أت فل�م ن�واس، ألب�ي واح�دة بخاتم�ة است�شھاده ُع�دم علیھ ُیؤخذ ما عظیم ومن -

 عل�ى تجم�ع تك�اد الت�ي والمعاص�رین السابقین مصنفات على یطلع لم وكأنھ اسمھ، ذكر

 ب�ل -بحثن�ا موض�وع ألن�ھ– ن�واس ألب�ي ًتع�صبا ل�یس ذل�ك أق�رر. الب�اب ھ�ذا في َّأولیتھ

 من بھ ُّاتـھم ما ّوأن العلمي، البحث أصول من ٌكثیر ینقصھ) المرشد(كتاب ّأن بھ ألثبت

  . َالكتاب یطالع باحث ُّكل أسبابھ على یقف ٌأمر الذاتیة

                                                           

 .٢/٤٥٧:المرشد) ١(



  
  
 

﴿١٦٥﴾ 
 

  والفنیة التاریخیة وداللتھا العربیة القصیدة خاتمة: ًثانیا

  ّالظواھري كاظم محمد/ الدكتور لألستاذ

 وخم�سین ث�الث ف�ي ووق�ع بالمنوفی�ة، العربیة اللغة كلیة مجلة نشرتھ الكریم البحث ھذا

 َأعمارھم، وھبوا َّممن الظواھري كاظم الدكتور األستاذ معالي العالمة وشیخنا. صفحة

 َاألدب ّأن یق��رر فت��راه ورجالھ��ا، وأدبھ��ا العربی��ة حی��اض ع��ن لل��ذود َأم��والھم َّوس��خروا

 ك�ل وف�ي األرض ظھ�ر عل�ى أخ�رى أم�ة أدُب فی�ھ یدانیھ ال الذي َالكمال بلغ قد َّالعربي

 ِّح�د على القرآن تحدي وقع لذلك األمم؛ عرفتھ ٍشعر أرقى َّالعربي َالشعر ّوأن األزمان،

ْتكت��شف، ل��م ًوأغ��وارا ًأس��رارا العربی��ة للق��صیدة َّأن ی��رى كم��ا اإلعج��از، َ  ل��م َومجاھ��ل ُ

  )١(.ٌأحد ُیخضھا

 أھمھ��ا م��ن عدی��دة، ألس��باب وذل��ك باب��ھ؛ ف��ي ًكریم��ا نب��یال ًمجی��دا ًقیم��ا ُالبح��ث ھ��ذا ُّوُیع��د

 وس�یاحتھ ّالف�ن، ھ�ذا ف�ي الت�ألیف ون�درة ّالعرب�ي، بال�شعر معرفتھ وعمیق كاتبھ، أصالة

 ال���سابقین عط���اء استح���ضار ب���ین وجمع���ھ العرب���ي، األدب ع���صور ك���ل ف���ي ال���سریعة

 س�مات تط�ور على للوقوف عصوره، مختلف في العربي الشعر واتیمخ على والتطبیق

  .الخاتمة

 والم��ستوى التنظی��ري، الم��ستوى: م��ستویین عل��ى البح��ث ف��ي ورد م��ا َع��رض ویمكنن��ا

  .التطبیقي

  : التنظیري المستوى نتائج

 ّأن كما القصیدة، بخاتمة ًجمیعا والمحدثین القدماء عنایة َعدم الظواھري الدكتور قرر -

َوالشراح غیینالبال  غل�ة ی�شفي ال بم�ا أت�وا ال�ذین المت�أخرین م�ن قل�یال إال بھ�ا ُیعن�وا ل�م َّ

  )٢(.الباحث

 ّالعرب�ي، الشعر على ُوالتھجم حولھا، القائمة والثورة) العضویة الوحدة (قضیة كانت -

  .الخاتمة ناحیة من الوحدة لدراسة المؤلف دوافع من عنھ، المدافعین ُوطرائق

                                                           

 .١٠٥-١٠٢، ١٢-٩:الظواھري كاظم/ العربیة،د القصیدة مفتاح:یراجع) ١(

 .٤٤٥:العربیة القصیدة خاتمة) ٢(



  
  
 

﴿١٦٦﴾ 
 

 ٌأوص��اف ولھ��ا من��ھ، ٌج��زء الفن��ي العم��ل خاتم��ة ّأن أدرك ق��د َّالعرب��ي َعرال��شا ّأن فق��رر

 المق��صد ف��ي الطی��ب هللا عب��د/ د م��ع س��یادتھ یتواف��ق وب��ذلك )١(.َغایتھ��ا بھ��ا تبل��غ معین��ة،

) المرش�د(كت�اب إل�ى ُْی�شر ل�م أن�ھ الظ�واھري/ د على ُیؤخذ كان ْوإن والغایة، والطریقة

  .الكریم بحثھ من موضع أي في

 العرب�ي ال�شعر وخ�صائص س�مات اس�تقراء الق�صائد خ�واتیم دراس�ة فوائ�د عظ�مأ من -

ٌمنتحل ھو وما ٌأصیل ھو ما بین التفریق بھا یمكن التي َ.)٢(  

 ترتیبھ��ا، ف��ي المختل��ف الق��صائد أبی��ات ترتی��ب معرف��ة الخاتم��ة دراس��ة فوائ��د وم��ن -

 التناس�ب، وع�دم بتر،كال القصیدة، بخاتمة تتعلق التي والمعنویة الفنیة العیوب واستنباط

 أو المفعمة الجیدة الخواتیم مقابل في وذلك والثقل، واالضطراب، والضعف، واإلطالة،

 على الخاتمة توقفنا كما البالغة، الحجة ذات أو الخالب، الرائع اإلیقاع ذوات أو الشجیة

 بن�اء ف�ي والتط�ور واالخ�تالف الت�شابھ وأوج�ھ ع�صر ك�ل ف�ي ال�شعر خ�صائص تحدید

  )٣(.القصیدة

 كت�ب من قلیال إال اللھم الخاتمة، سمات بیان من خلت القدیمة المراجع َأكثر ّبأن جزم -

 واب�ن المعت�ز واب�ن قتیب�ة كابن النقاد ومن منھم المتقدمون أما البالغیین، من المتأخرین

 ٌش�ئ كت�بھم في یرد فلم القاھر، وعبد العزیز عبد والجرجانیین واآلمدي وقدامة طباطبا

 كان ھذا في تكلم من وأول "العربیة، القصیدة خصائص من الخصیصة ھذه حول ُیذكر

 ال�شواھد، م�ن أكثر الذي الحموي حجة وابن منقذ، بن أسامة ثم ،"العمدة في رشیق َابن

." ذك�ره م�ا عل�ى أرب�ى أو دراس�تھ ف�ي َّتوس�ع ق�د بعده جاءوا ممن ًأحدا َّأن أحسب وال"

 عل�ى ی�زد ول�م القزوین�ي الخطی�ُب البالغی�ین نم� الق�صائد خ�واتیم في تكلم َمن وأشھُر"

  )٤(."شیئا السابقین

 ابُن فلیس الكریم؛ أستاذنا بھ وجزم قرره ما صحة ُعدم یتبین األول المفصل وبمراجعة

 َم�ن َأول ھ�الل أبو وكان كثیرون، سبقھ بل والمقاطع، الخاتمة في تكلم من بأول رشیق

  . ًوتطبیقا ًتنظیرا تناولھا في ضأفا من َوأول كتابھ، في ًعنوانا لھا أفرد

                                                           

 .٤٤٧-٤٤٥:العربیة القصیدة خاتمة) ١(

 .٤٤٨ :السابق: ینظر) ٢(

 .٤٤٩:العربیة القصیدة خاتمة : نفسھ) ٣(

 .٤٥٠:السابق: ینظر) ٤(



  
  
 

﴿١٦٧﴾ 
 

 ٌم�سبوق ُوش�واھده الم�وجز فتنظی�ُره الخاتم�ة؛ ف�ي فضل ّأي لھ لیس ُّالقزویني والخطیُب

  .إلیھا

 إال ھ��و فم��ا الك��ریم، ش��یخنا قال��ھ لم��ا تؤھل��ھ الف��ن ھ��ذا ف��ي إب��داع أي حج��ة الب��ن ول��یس

  .والتحلیل التعلیق من الخالیة الشواھد من االستكثار

 لكث�رة ًالتباس�ا ی�سبب) المقط�ع( م�صطلح ّأن وقرر للمصطلح، المختلفة ءاألسما أورد -

 حس من فیھا لما الباب، ھذا في للسابقین القلیلة اإلشارات من فضیلتھ یقلل ولم معانیھ،

  )١(.الشواھد اختیار في مرھف

 م��ن كبی��رة ش��حنة تحم��ل الذاتی��ة بطبیعتھ��ا العربی��ة الق��صیدة :"الق��صیدة خاتم��ة وظیف��ة -

 ال�شحنات ھ�ذه نق�ل ف�ي ق�صیدتھ خالل ُیجتھد عادة وھو الشاعُر، ھو الذي لفردا عاطفة

 یشفق فإنھ قصیدتھ، من االنتھاء على أشرف فإذا سامعیھ، نفوس إلى نفسھ من العاطفیة

 لھذه أبقى ولعلھ اللغة، عنھا تضیق أو المقام، یسعھا ال الشحنة تلك من بقیة أیة تبقى ْأن

ًُصورا المناسبة ًمعینة، مفرداٍت وأ خاصة، َ  لھ�ذا عاطفت�ھ، م�ن البقیة تلكً ًحاملة لیطلقھا َّ

 اللفظ�يِّ ِوالح�شد الشعوري، التكشف من بنوع ًمنفردة العربیة القصیدة خاتمة كانت كلھ

، والمعنويِّ َتلمح ْأن َُّبد ال فإنك ھذا كلِّ َوفوق والتصویريِّ  عل�ى ِالشاعر لحیاة ظال فیھا َ

  )٢(."ذلك في الشعراء بین تفاوٍت

ْحُسنت وإن القصیدة عن َالنفس السیئة الخاتمة تصرف قد -  ف�ي بالقدماء ٌمتأثر وھو )٣(.َ

  .ذلك على ُّالرد سبق وقد رشیق، كابن الُحكم، ھذا

  : التطبیقي المستوى نتائج

َقرر ثم -كنماذج -وزھیر وعنترة كلثوم بن عمرو معلقات خواتیم ُشیخنا أورد -  َّكل َّأن َّ

 أنھ�ا كم�ا نق�صان، وب�ال بأكملھ�ا ونف�سیتھ ال�شاعر حیاة ُّظل ھي الخواتیم ھذه من خاتمة

 شیخنا ساق وقد القصیدة، أبیات مع متین بحبل ٌومشدودة قصیدتھ، من غرضھ ُتمام ھي

 كما. وقومھ وبیئتھ الشاعر بحیاة الخاتمة عالقة مثلت التي وسیاقاتھا الخواتیم ھذه َنسق

  :ُخاتمتھا فكانت معدیكرب، بن عمرو كدالیة قاتالمعل لغیر أخرى نماذج أورَد

                                                           

 .٤٥٢-٤٥١:العربیة القصیدة مةخات: ینظر) ١(

 .٤٥٣-٤٥٢ :السابق) ٢(

 .٤٦٣: السابق: ینظر) ٣(



  
  
 

﴿١٦٨﴾ 
 

ِالسیف مثــل ُوبقیت    ُّأحــــبـُھم الــذیـــن َذھب   ْفـرَدا َّ

  )١(.صفاتھ ومن عالمھ من ًمنتزعة فیھا ُوالصورة لحیاتھ، ًتلخیصا

  )٢(.القصیدة طول مع كلثوم بن عمرو خاتمة طوُل َتناسب -

  )٣(.القصیدة لخاتمة ختلفةالم الروایات بین بالترجیح العنایة -

 وال�دھر ال�زمن معن�اه، ف�ي وم�ا الم�وت: (العربی�ة القصیدة ختام في المتداولة المعاني -

 المصیر وسوء والشقاء البؤس والسعادة، والفرح العیش وحالوة والرغد النعیم والُعمر،

 عامة، لأقوا في المعاني ھذه ُوتصاغ ،)والوعید الوعد الفراق، اللقاء، والیأس، والحزن

 ًدعاء أو ًسائرا، مثال أو حكمة الخاتمة تكون وقد. وأحاسیسھ الشاعر بذات تتصل لكنھا

   )٤(.والرثاء المدیح في

 فیھ��ا َّوتوظ��ف. واإلبھ��ار والج��الل والرش��اقة َّاألخ��اذ ب��الرنین الخاتم��ة موس��یقى تمت��از -

 اللغوی��ة ارق��اتوالمف للتأوی��ل، ال��دافع الغم��وض ویعلوھ��ا المتباین��ة، البالغی��ة األس��الیب

 تحف��ل الت��ي تل��ك الخ��واتیم ُوأج��ود. المف��اجئ والتغیی��ر ال��سریعة، والحرك��ة والمعنوی��ة،

 م��ن الناش��ئة وال��سخریة  وال��تھكم الفكاھ��ة وروح والتح��دي المغ��امرة وروح باإلش��ارة

   )٥(.واألقوال األفعال تعارض

 ھ�ذه َّأن ي،العب�د المثق�ب ال�شنفرى، الع�دواني، اإلص�بع ل�ذي خ�واتیم دراس�ة بع�د یقرر-

 الخاتم�ة بمقوم�ات زخ�رت كم�ا علی�ھ، وترتبھ�ا الق�صیدة موض�وع م�ع تناسبت الخواتیم

 تجري التي الساذجة، الجاھلیة للخاتمة صورة فمثلت ًوتصویرا، وموسیقى ومعنى ًلفظا

  )٦(.صنعة وال تنمیق بال وطبعھ، الشاعر فطرة مع

                                                           

 .٤٦٠ - ٤٤٨: العربیة القصیدة خاتمة) ١(

 .٤٥٧: نفسھ) ٢(

 .٤٦١ - ٤٥٨: نفسھ) ٣(

 .٤٦٤ - ٤٦٣: نفسھ) ٤(

 .٤٦٤: نفسھ) ٥(

 .٤٧٠-٤٦٧: العربیة القصیدة خاتمة: ینظر) ٦(



  
  
 

﴿١٦٩﴾ 
 

 تقارب�ت إذا س�یما وال ال�شعراء، نم ٌعدد نحوه ینحو ًاتجاھا الواحدة الخاتمة تصبح قد -

  )١(.غرُضھم واتحد موضوعاتھم،

 الخاتم�ة ومال�ت. اإلسالم ظھور قرب المحكمة القصیدة خاتمة على الموت ذكُر غلب -

 األموی�ون ال�شعراء واقتنص والشجى، والحالوة والرقة اللین إلى اإلسالمي العصر في

 لیكون ًعمدا فیؤخرونھ القصیدة، في ردو ما َّكل إغرابھا في تفوق التي المعاني للخاتمة

 وتفنن�وا الخ�واتیم ف�ي العباس�یون وج�دَد. الھج�اء ف�ي س�یما وال كال�صاعقة، أو كالمفاجأة

  .)٢(والثائرین المجددین رائد نواس، أبو ھو ًجمیعا فاقھم الذي لكن فیھا،

 ل�م م�ن وم�نھم أجاد من فمنھم البدیعیة، الصنعة شعراء عند الخواتیم في التكلُف ظھر -

  )٣(.المقیتة المبالغة بسبب التوفیق، یحالفھ

 المع��اني عل��ى ترتبھ��ا وع��دم الت��رابط، بع��دم المتنب��ي َخ��واتیم الظ��واھري/ د َوص��ف -

ُتخ���تم ق���صائده ف���أكثُر ال���سابقة؛ َ  ك���ان مھم���ا بحكم���ة یخ���تم م���ا ًوكثی���را الواح���د، بالبی���ت ُ

 فاقع��ة، مبالغ��ة وأ ن��ادرة، طرف��ة أو ذكی��ة، مفارق��ة أو غریب��ة، ب��صورة أو الموض��وع،

َوحك�م ب�ھ، أول�ى ُتركھ�ا ك�ان بأش�یاء وأت�ى س�قوطھ كث�ر ولذلك  خواتم�ھ م�ن كثی�ر عل�ى َ

 وف�تح الت�زیین، في اجتھد كما واإلغراب، واالبتذال، التصویر، في واإلفراط بالمبالغة،

ْم�ن ش�عر ف�ي السمجة والمبالغات التكلف إلى أفضى الذي التصنع باب  ك�ابن بع�ده أت�ى َ

  .ذلك كل مناقشة بصدد ولسنا )٤(.زھیروغیرھم والبھاء الفارض وابن الملك سناء

 الخاتم�ة ُفطبع�ت العباس�ي، ال�شعر ع�ن النھ�ضة ع�صر في المحافظین شعُر یفترق ال -

َق�رر ث�م ری�شة، أب�ي عم�ر ش�عر عند إال یتوقف ولم نفسھ، بالطابع  ش�عر َوراء ل�یس ْأن َّ

َوحبرهُ َـھورق ُالناقد فیھ َیضیع أن یستحق ما المعاصرین   )٥(.جھده عن فضال ِ

 إض�افاٍت الب�اب ھ�ذا إل�ى أض�اف ق�د الظ�واھري الدكتورمحم�د ش�یخنا ّأن الواض�ح ومن

  .البالغيِّ ِوالتحلیل األدبيِّ الدرس في ًنافعة ًغنیة

                                                           

 .٤٧٢-٤٧٠:نفسھ) ١(

 .٤٨٠-٤٧٣:نفسھ) ٢(

 .٤٨١:نفسھ) ٣(

 .٤٨٦-٤٨٢:نفسھ) ٤(

 .٤٨٩ - ٤٨٧:العربیة القصیدة خاتمة)٥(



  
  
 

﴿١٧٠﴾ 
 

  

  فنیة موضوعیة دراسة -الھجري الثالث القرن في العباسیة القصیدة خاتمة: ًثالثا

  الزیدي رویح خلف بلقیس/ د

 وق��د ب��العراق، المستن��صریة بالجامع��ة التربی��ة، كلی��ة ف��ي دكت��وراة رس��الة الدراس��ة هھ��ذ

 واعتم�دت ف�صول، وثالث�ة ًتمھی�دا وح�وت ص�فحة، وس�بعین وإح�دى م�ائتین ف�ي ْوقعت

 السابقة؛ القلیلة الدراسات إلى المقدمة في ُصاحبتھا أشارت وقد َّوالفني، َّالتحلیلي َالمنھج

  : وھي بالخاتمة، تتصُل حوٍثُب بثالثة إال ْتظفر لم إذ

 األمی�ر عب�د أناھی�د/للباحث�ة) ًوح�دیثا ًق�دیما والتطبی�ق النظری�ة بین الشعریة الخواتیم(-١

  .م٢٠٠٠بغداد – اآلداب بكلیة ماجستیر رسالة وھي الركابي،

: الم��ورد مجل��ة ن��شرتھ ٌبح��ث. ص��الح رش��ید قحط��ان/ د)المتنب��ي ش��عر ف��ي الخاتم��ة (-٢

  .صفحة وثالثین ثمان في ووقع. ثونوالثال الحادي المجلد

 ال��دین ع��ز عل�ي/ للباح��ث)َّال��سیاب دی�وان ف��ي الخاتم��ة لبنی�ة دراس��ة– النھای��ة إیق�اع (-٣

 ع��شرة خم��س ف��ي ووق��ع. م٢٠٠٢ع��ام باإلم��ارات الراف��د مجل��ة ن��شرتھ ٌبح��ث. الخطی��ب

  )١(.الخاتمة بناء في ودوره والكتابي الموسیقي الشكل بدراسة كاتُبھ فیھ وُعني صفحة،

  :یأتي فیما إیجازه فیمكن الرسالة، في والتطبیقي ّالنظري جھدھا عن ّأما

: األول شقین، عن فیھ تحدثت تمھید في خلص الذي الرسالة منھج في الباحثة أحسنت -

 الق�رن قبل الشعراء عند الخواتیم: والثاني  والبالغیین، النقاد نظر في الخاتمة مصطلح

 والثاني للخاتمة، الموضوعیة االتجاھات: بعنوان ألولا الفصل جاء ثم الھجري، الثالث

  .والبدیعي البیاني األداء عناصر: بعنوان والثالث للخاتمة، الشعریة اللغة: بعنوان

 الشواھد إیراد حیث من الثالثة، بفصولھا التطبیقیة الدراسة في إحسان َّأیما أحسنت وقد

 الت�ي الدراسات أفضل بذلك فتعد ،اإلحصائیات وكثرة المنھج، وبراعة الشعراء، وتعدد

 البالغی��ة الن��واحي جمی��ع عل��ى ت��أت ول��م التحلی��ل، ف��ي تتعم��ق ل��م أنھ��ا إال علیھ��ا، وقف��ت

 وأس�لوبیٍة موضوعیٍة أنماٍط ِّبعد مشغولة فكانت بھا، استشھدت التي الخواتیم في والفنیة

                                                           

 .الرسالة من) أ (المقدمة: ینظر) ١(



  
  
 

﴿١٧١﴾ 
 

 ذل��ك شفُعوت�� األنم��اط، ھ��ذه تح��ت عدی��دة ش��واھَد ُت��ورد ث��م الثال��ث، الق��رن ف��ي للخاتم��ة

 الروم����ي اب����ن ك����دیوان ض����خمٍة َدواوی����ن م����ع خاص����ة َّعنتھ����ا، الت����ي ِباإلح����صائیات

َتعن ولم.والبحتري  فل�م الخاتم�ة، ف�ي الق�دماء نصوص عند بالوقوف التمھید في الباحثة ُ

 ص�فحات أرب�ع ف�ي النصوص بعض سرد على اقتصرت ثم ومن لھا؛ ًغرضا ذلك یكن

 إنھ�اء ف�ي ًب�ارزا ًدورا الخاتم�ة أعطوا قد القدماء غیینوالبال النقاَد ّأن تقریر إلى منتھیة

  )١(.القصیدة نظم أثناء الشاعر على تتدفق التي االنثیاالت

 الرسالة تمھید من فقط صفحات أربع في للخاتمة وتنظیُرھم السابقین جھود عرُض جاء

 نصوصال تلك بظاھر اكتفوا ألنھم الخاتمة؛ درسوا َمن جمیع على ٌمأخذ وھو ُقلت، كما

َسبر یحاولوا ولم النفیسة،  الباحث�ة انطلق�ت ھنا ومن.الثریة ألفاظھا واستنطاق أغوارھا، َْ

 اثنت�ي ف�ي الثال�ث الق�رن قب�ل الخاتمة سمات إلى أشارت أن بعد خطتھ الذي طریقھا في

 األس��لوبیة واإلش��ارات ال��دقیق، التحلی��ل م��ن الخالی��ة بال��شواھد ام��تألت ص��فحة، ع��شرة

ٍمث��ل أو ِحكم��ٍة ف��ي ْص��یغت الخاتم��ة َّإن القولب�� فتكتف��ي والفنی��ة،  أو قص��صي أس��لوٍب أو َ

ُُیحمد ومما.ٍفخر أو ٍدعاء أو ٍتكرار  عل�ى فكان�ت ب�صفحتین، ن�واس أب�ا خ�صت أنھ�ا لھ�ا َ

 تجدی�ده ف�ي َالمطل�ع َّاس�تغل كم�ا أن�ھ فق�ررت الق�صیدة، م�ن الج�زء ھ�ذا في ُّبتقدمھ وعي

ِصرخاتھ ِوإطالق َ  م�ا َآخ�ر لكونھا -ًأیضا الخاتمة َّاستغل -َاألسماع یقرُع ما َأول لكونھ- َ

 والبت��ر، خواتیم�ھ، بع�ض ف�ي المبالغ�ة إل�ى لج��أ كم�ا ق�ضیتھ، لط�رح -النف�وس ف�ي یبق�ى

 ِم�ن ش�واھَد ت�سعة ل�ھ وض�ربت والدعاء، الممدوح، ُوشكر باالنتھاء، ِالُمشعرة والخاتمة

 وسیاقھا وغرضھا القصیدة بمعاني والربط التحلیل، من كالعادة خلت لكنھا )٢(.خواتیمھ

 عل�ى است�شھادھا ّإن ث�م. ب�ھ ُیخ�تم ًأس�لوبیا أو ًموضوعیا ًنمطا الشاعر إیثار وسرِّ العام،

 ّألن ی��صح؛ ال خمریات��ھ، بنھای��ات الق��دیم عل��ى وثورت��ھ الخاتم��ة ف��ي ن��واس أب��ي تجدی��د

ْتعرف لم للخمر خلصت التي القصیدة َ  تنتھي ثم ومن مبتكُرھا، فھو نواس، أبي عند إال ُ

ُُی��ستنبط ف��ال الخم��ر؛ ع��ن بحدیث��ھ  م��ن الخم��ر ع��ن بالح��دیث الق��صیدة َخ��تم َّأن ذل��ك م��ن َ

  .الخاتمة موضوع في التجدید

  

  

                                                           

 .٧-٣:الھجري الثالث القرن في العباسیة القصیدة خاتمة: ینظر) ١(

 .١٨-١٦:السابق) ٢(



  
  
 

﴿١٧٢﴾ 
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﴿١٧٣﴾ 
 



  
  
 

﴿١٧٤﴾ 
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َت�رى ال دق�ائق من ُوتتولد كاإلصباح، البحوث تنفلق  فك�رة تفتق�ت وق�د إف�صاح، بع�د إال ُ

 ھذا في شواھده تقدیم من الحظتھ َّمما بالذات نواس أبي شعر في االنتھاء بالغة دراسة

 ،-وغی�ُره الخطی�ُب تبع�ھ ث�م اإلصبع أبي ابن أولھم كان– البالغیین من كثیر عند الباب

ِبسبقھ حالتصری عن فضال ِ ْ  مدیحھ تخصیُص كان وكذلك بھ، ِواالعتناء فیھ، التجوید في َ

 فق�د ذات�ھ؛ ال�سبب إل�ى ًراجع�ا -ًجمیع�ا فیھا نبغ التي- العشرة شعره موضوعات بین من

  .فقط مدائحھ بخواتیم استشھدوا

 أب�ي م�دیح عل�ى التطبیقی�ة الدراس�ة ھذه َمنطلق كانت القدماء عند الشاھد اختیار فقضیة

 العلم���اء ال���سادة م���ن ب���الخیر ال���سابقون ك���ان حی���ث النظری���ة؛ الدراس���ة وقبلھ���ا ن���واس،

َی��صدُرون  المن��اھُج ُتتع��دد وق��د ّالعرب��ي، بال��شعر التمث��ل ف��ي دقیق��ینٍ ووع��ي ٍم��نھج ع��ن َُ

 بیئ��ة وم�ن ألخ�رى، غای�ٍة وم��ن ألخ�رى، ت�ألیف طریق�ة وم��ن آلخ�ر، ِع�الم م�ن وتتن�وُع

ْآخرین، وزمان لبیئة ٍوزمان  أخرى، لنظرٍة ومھمتھ الشعر وظیفة إلى معینٍة نظرٍة ومن َ

 البالغیة ُالشواھد باتت ثم ومن ْالمحمودین، ّوالتنوع االختالف عوامل من ذلك غیر إلى

 الن��واحي ھ��ذه جھ��ة م��ن َأس��رارھا ُّوتف��ض تنتظرھ��ا، أخ��رى دراس��اٍت إل��ى حاج��ة ف��ي

 مج��رد ع��ن ًبعی��دا ّالبالغ��ي، َّلل��درس َآخ��ر ٍن��وع م��ن ٌث��راء فیح��ُصل المختلف��ة، والعوام��ل

 یقف ال ھنا ومن القیمة، الدراسات من ٌكثیر بھ ُْعنیت كما الشواھد، ھذه بشرح االكتفاء

 یق�ول ًتربوی�ة، ًأخالقی�ة ًرس�الة حملھا بیان عند البالغیة الشواھد دراسة في كذلك األمُر

  نك�ا وكأن�ھ مراجع�ٍة، بع�د ش�واھَده یخت�اُر الق�اھر ُعب�د وكان:"موسى أبو محمد الدكتور

 بن�اُء ھو َّاألھم َالھدف َّألن بھا؛ القارُئ َینتفع حتى النفوس فضائل من فیھا ما إلى ُیقصد

 ف�ي الدراسات تلك نتائج باستثمار ذلك األمُر یتعدى بل )١(."األخالق مكارم على النفس

 مواق�ف م�ن االختی�ارات، تل�ك م�ع والتعام�ُل االختی�ار، دواف�ُع ت�ضمره ما على الوقوف

 اختی��ار وراء تكم��ُن لكنھ��ا بھ��ا، ی��صرحون ال ربم��ا مختلف��ة، نقدی��ة ق��ضایا نم�� الم��ؤلفین

 َع�شر أربع�ة ش�واھد ف�ي َالنظ�ر ی�سترعي م�ا الدراس�ات تل�ك أھمی�ة أدل�ة ومن الشواھد،

ْوحصُرھا ،)اإلیضاح (في الخطیب عند ًشاعرا   :كاآلتي َ

 -)    ١:(األب��رص ب��ن عبی��د -)    ١:(حل��زة ب��ن الح��ارث -)    ٢:(كلث��وم ب��ن عم��رو -

    )٥:(الخنساء

                                                           

 . ١٦٩:التراكیب خصائص) ١(
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 -              )٥:(جریر -)         ١:(َّالشماخ -      )٢:(الصمة بن درید -

  )١٠:(الفرزدق

  )   ١:(الحمیري السید -)   ١٢:(نواس أبو -)    ١:(یزید بن الولید -

  )٧:(المعري العالء أبو -)          ٣:(الصنوبري) ٩:(برد بشاربن - 

 م�نھج ف�ي النظ�ر ویبق�ى اإلی�ضاح، ف�ي ال�شعراء ھؤالء واھدش بعدد إحصاء ُمجرد ھذا

 أسالیب في آخر دون بشاعر ُاالستشھاد وكذلك شاعر، كل عند الشعریة المعاني اختیار

 عل�وم لتن�وع ًتبع�ا ذل�ك وتن�وع أخ�رى، أس�الیب ف�ي ب�آخرین واالست�شھاد معینة، بالغیة

َتبنى أن یمكن وتفریعات جزئیات من ذلك وغیر الثالثة، البالغة  تتی�سُر ال ُفوائ�د علیھا ُ

  .الدراسات ھذه بدون

 ذوي ب�ھ َألس�تثیر وض�عتھ لكن�ي ال�سابق، اإلح�صاء ف�ي النظ�ر تف�صیل مح�ل ھنا ولیس

ِالھمم  األبی�ات ھ�ذه م�ا: فأت�ساءل -تطوی�ل دون-االس�تثارة في أتمادى ْأن ویمكن العالیة، َ

 وما بالذات؟ ھي ولماذا ات؟المعلق أصحاب من لثالثة الخطیُب بھا استشھد التي األربعة

 م��ن ال��شواھد م��ن اإلكث��ار ع��دم س��بُب وم��ا الثالث��ة؟ ھ��ؤالء ب��شعر االست��شھاد قل��ة س��بب

 دیوان��ھ ض��خامة م��ع الع��الء أب��ي ب��شعر االست��شھاد قل��ة س��بب وم��ا الم��شھورة؟ معلق��اتھم

 ب�ن الولی�د بی�ت وك�ذلك الحمی�ري؟ لل�سید ب�ھ أت�ى الذي البیت ھذا ھو وما شعره؟ وبدیع

 مقاب�ل ف�ي ن�واس أب�ي ش�واھد كث�رة س�بب وم�ا ال�صمة؟ ب�ن درید وبیتا لشماخ،وا یزید،

 س�بقھ؟ َّعم�ن الخطی�ُب نقلھ�ا الت�ي ال�شواھد وم�ا والفرزدق؟ جریر مقابل وكذلك ھؤالء،

 ھ��ذا ف��ي َالول��وج َّأن ری��ب وال ع��ابرة، أس��ئلة ھ��ذه باختیارھ��ا؟ انف��رد الت��ي ُال��شواھد وم��ا

 یف�تح س�وف المقارن�ات، واعتم�اَد اإلی�ضاح غی�ر أخرى َمصادر على َوالعكوف الدرس

  .َأكثر ًأسئلة ویثیُر َأرحب، ًآفاقـا

 فتج�د ّالبالغ�ي؛ ال�درس م�صادر مختل�ف ف�ي الغفیرة بشواھده ًحاضرا نواس أبو كان -

 من ُیستشھد القاھر عبد َاإلمام فنرى وعلومھا؛ البالغة أبواب من ٍكثیر في ًمبثوثا َشعره

 الخب��ر، كف��روق متنوع��ة، أب��واب ف��ي ،)١(ال��دالئل م��ن اًموض��ع َع��شر أربع��ة ف��ي ش��عره

 والبالغ��ة الف��صاحة ومواقعھ��ا، َّإن الحكم��ي، المج��از التمثی��ل، وتمیی��زه، ال��شعر معرف��ة

 س�بعة ف�ي ب�ھ ُویست�شھد. بالذوق البالغة إدراك المتعدد، واللفظ المتحد المعنى للمعاني،
                                                           

 ٤٧٠، ٤٥٠، ٤٢٨، ٤٢٤، ٣٢٥، ٣١٢، ٣٠١، ٢٩٦، ٢٦٨، ١٩٦: اإلعج����از دالئ����ل: ینظ����ر) ١(

،٥٥١، ٥٤٨، ٤٩٥ . 
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 ت��شبیھ المفی��دة، ارةاالس��تع الت��شبیھ، عك��س: موض��وعات ف��ي )١(األس��رار م��ن مواض��ع

 الت�شبیھ، استق�صاء ولطیف�ة، ص�نعة زی�ادة مع الصنعة في االتفاق بالمعقول، المحسوس

  .المركب التشبیھ لدقائق التفصیل

 واب��ُن ،)الب��دیع (كتاب��ھ م��ن ًموض��عا وع��شرین ثالث��ة ف��ي المعت��ز اب��ُن ب��شعره واست��شھد

 نق��د(م��ن اض��عمو أربع��ة ف��ي وقدام��ة ،)ال��شعر عی��ار (م��ن مواض��ع أربع��ة ف��ي طباطب��ا

 ت�سعة ف�ي عاب�ھ ًموض�عا، ع�شر وس�تة مائ�ة ف�ي) ال�صناعتین (ف�ي ھ�الل وأبو ،)الشعر

 ف�ي سنان وابُن موضع، مائة من یقرُب فیما) المعاني دیوان (في ذكره كما منھا، عشر

 المعن���ى، أو اللف���ظ ناحی���ة م���ن أكثرھ���ا ف���ي نق���ده) الف���صاحة س���ر(م���ن مواض���ع ت���سعة

 ف�ي ال�شواھد ھ�ذه ُُّج�ل وج�اءت-)الوس�اطة (م�ن ًعاموض� وأربعین ثالثة في والجرجاني

 الردئ ینقص وال َالمحاسن، تطمس ال المعایب ّأن جھة من المتنبي عن الدفاع معرض

 واب�ُن ،-ش�اعریتھ ق�در من ُینقص لم لكنھ نواس أبي عند الردئ كثر فقد الجید؛ قدر من

 خم�سة ف�ي اإلص�بع أب�ي واب�ُن ،)ال�سائر المث�ل (م�ن ًموض�عا وأربع�ین ت�سعة في األثیر

 م��ن مواض��ع خم��سة ف��ي القرط��اجني وح��ازم ،)التحبی��ر تحری��ر (م��ن ًموض��عا وثالث��ین

 الت�شبیھات في عون وابُن ًموضعا، أربعین في) الطراز (في ُّوالعلوي ،)البلغاء منھاج(

 ف��ي ًموض��عا وع��شرین س��بعة ف��ي الحم��وي حج��ة واب��ُن ًموض��عا، وثم��انین خم��سة ف��ي

 إلى ُینسب لم الكتب ھذه في ًكثیرا ًشعرا ثمة ّألن لتقریبا سبیل على ذلك وكل الخزانة،

  .قائلیھ

 ما إال اللھم الشواھد، ھذه في نواس أبي عند كثرت التي الفحش بمعاني اإلتیاُن َندر وقد

 ألب�ي الترجم�ة ف�ي المع�اني تل�ك إیراد كثرة من التنصیص معاھد صاحب عند الحظناه

  .الشواھد عن ًبعیدا نواس،

 ال أن والنابغین الفحول قرائُح بھ ُتجود ما وتقدیرھم لإلبداع القدماء حتراما من بلغ وقد

 الب�ذئ الف�احش س�یاقھا م�ن مج�ردة بھ�ا یتمثل�ون لك�نھم المع�اني، تل�ك بع�ض ع�ن َیغفلوا

  )٢(:البالغیین شواھد في الذائع نواس أبي قول ذلك على األدلة أشھر ومن َالمنكـر،

                                                           

 . ٣٤١، ٢٣٣، ٢٠١٧، ٢٠٤، ١٧٨،٢٠٢ ، ٤٩:البالغة أسرار:ینظر) ١(

سم َدع:(مطلعھا قصیدة من ٣٤٠: نواس أبي دیوان) ٢( ِالذي ْالرَّ َدثـرا َّ َال�ریح ُیقاسي   َ َوالمط�را ِّ  وق�د) َ

 للمؤن���ث، ال���صیغة جعل���وا وربم���ا بلفظ���ھ، فأخ���ذوه البی���ت، بمعن���ى ال���شعراء م���ن ٌكثی���ر أعج���ب

 المع�ذل ب�ن ال�صمد عب�د أخ�ذه كم�ا إی�اس، ب�ن ومطی�ع األحنف بن العباس عند كما) وجھھا:(فقالوا
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َویـَ◌زیــدك ُ ُوجھــھ َ ًحســن ُ ْ ُزدتـــھ مـا إذا           اُ َّ َنـظـــرا ِ َ َ َ  

 وھ�و بالم�ذكر، التغ�زل ف�ي وھ�و ّالعقل�ي، المج�از ش�واھد ف�ي وذاع ُالبی�ت ھ�ذا شاع فقد

. )١(والخطی�ب ال�سكاكي وك�ذلك اإلم�ام، عن�د الب�اب ش�واھد م�ن فھ�و ب�ھ؛ َاش�تھر ٌغرض

 ٌكثی�ر أخ�ذه وال�ذي -بی�تال ھذا في لإلبداع القاھر عبد اإلمام احترام تمام من َّأن وأعتقد

 العقل�ي المج�از ألس�الیب الحقیق�ي الفاع�ل تقدیر قضیة في َمذھبھ َأسس ْأن -الشعراء من

 ف�ي بواج�ب ل�یس أن�ھ واعل�م:"فقال اإلبداُع، بھ اكتسى الذي اللفظ مراعاة ضرورة على

 أن�ك ثلم الحقیقة، إلى بھ َُعدت َالفعل َنقلت أنت إذا التقدیر في ٌفاعل للفعل یكون أن ھذا

َربحْت َفما:(تعالى قولھ في تقول ْتجارتھم َِ ُ ُ َ َ  ف�ي یت�أتى ال ذل�ك ّفإن تجارتھم؛ في ربحوا): ِ

 عل�ى ل�ي ٌّح�ق بل�َدك أق�دمني: (قول�ك ف�ي للفع�ل َتثبت ْأن یمكنك ال أنھ ترى أال. شئ كل

 وجُھُھ ُویزیدك: (قولھ في) لیزید (تقدر ْأن تستطیع ال وكذلك الحق، سوى فاعال) إنسان

  .)٢()"الوجھ (َغیر ،فاعال) نظرا زدتھ ما إذا  ًُحسنا

ْوم��ن  مع��اني عل��ى) االنفت��اح (م��ن ٍھ��ین غی��ر ٍق��در عل��ى یق��ف الق��دماء َن��صوص یتتب��ع َ

 األدب یحف��ظ مع��رض ف��ي ی��سوقونھا ب��أنھم ًعلم��ا التعبی��ر، ج��از ْإن المتح��ررة ال��شعراء

 م�ن یقتطعوھ�ا أن لمث� الرذائ�ل، ون�شر الغرائز إثارة عن بھا وینأى الفضائل، ویراعي

                                                                                                                                                      

َن�سب ربم�ا آخذی�ھ وكثرة لشھرتھ نواس أبي بیت إن حتى وغیرھما، مطروح ُوابن  غیره؛فق�د إل�ى ُ

 م�ن أبی�ات ع�دة م�ع بی�تال ھ�ذا وك�ان.األحن�ف بن العباس إلى الصالح الجلیس كتاب صاحب نسبھ

: الج�احظ س�أل المب�رد أّن البالغ�ة نھج شرح في جاء فقد نواس؛ ألبي الجاحظ تقدیم َسبب القصیدة

   ح�سنا وجھ�ھ یزی�دك) ( قم�را أزراره م�ن ن   أطلع�ـ ثیاب�ھ ك�أن : (القائل فقال المولدین؟ أشعر َمن

  . األحنف بن العباس یعني : المؤلف وقال)...نظرا زدتھ ما إذا

 إال لمحدث ًشعرا حفظت ما: عبیدة أبو وقال. ٧٢:الصالح ،الجلیس٢٠/٢٠٨:البالغة نھج شرح: نظری

 ٣/٨١٥:اآلداب زھ��ر:ویراج��ع. ٢/١٢١: الن��سیب ب��اب: العم��دة...وجھ��ھ یزی��دك :ن��واس أب��ي ق��ول

 ،نھای�ة٢/٥٥:،الك�شكول٣٩٣:،الوساطة١٣/٣٤٧:األغاني ،٢/١٦٧:للعكبري المتنبي دیوان ،شرح

 أب�ي ُق�ول أخ�رى طریق�ٍة م�ن الوج�ھ ُح�سن ف�ي قی�ل م�ا أبل�غ وم�ن:"ھ�الل أب�و وقال. ٢/٣٩:األرب

ُوجھ��ھ ُیزی��دك:( ن��واس ُزدت��ھ م��ا إذا ... ُح��سنا َ ْ ُح��سنھ أنَّ َف��ذكر) نظ��را ِ ُی��زداد َُ  ِالنظ��ر، ِتك��رار عل��ى َ

ُیروع�ك ُالرائ�ع ُال�شيء ُیك�اد وال التأم�ل، كث�رة عل�ى ُنق�صانھ ش�يء ِّكل في ُوالمعھود ". ھاعتدت� إذا َ

 وف�از  بحاجت�ھ یظف�ر ل�م الناس راقب من:(بشار قول ُاستعمال شاع وكذلك.١/٢٣١:المعاني دیوان

َّیتغنى حكمة صار حتى الماجن، سیاقھ عن ُبعیدا) اللھج الفاتك بالطیبات َ  .بھا ُ

 . التلخیص وشراح.١/٩٧:اإلیضاح ،٣٩٧:العلوم ،مفتاح ٢٩٦:اإلعجاز دالئل: ینظر) ١(

 . بتصرف ٢٩٧-٢٩٦:اإلعجاز دالئل) ٢(
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 حدیث�ھ ف�ي قدام�ة ق�ول الدال�ة الن�صوص ھ�ذه وم�ن السابق، البیت مع فعلوا كما سیاقھا،

 المع�اني َّأن فیھ، َأتكلم ْأن ُأرید الذي قبل وتقدیُمھ ُتوطیده یجُب ومما:"الشعر معاني عن

ٌمعرضة َّكلھا  معن�ى لی�ھع َُیحظ�ر ْأن غی�ر م�ن َوآث�ر، َّأح�ب فیم�ا َی�تكلم ْأن ولھ للشاعر، َّ

 وال��ضعة، الرفع�ة م��ن ك�ان، معن��ى ّأي ف�ي َش��رع إذا ال�شاعر وعل��ى...فی�ھ َالك��الم ُی�روم

 الغای�ة إل�ى ذل�ك ف�ي التجوی�د م�ن َالبلوغ یتوخى ْأن والقناعة، والبذخ والنزاھة، َّوالرفث

 ال�شاعُر سلك إذا َالشعر یعییبون ًقوما ُوجدت لما المعنیین؛ ھذین ُقدمت وإنما. المطلوبة

 معن�ى ھ�ذا َّأن وی�ذكر...) ُحبل�ى فمثل�ك: (الق�یس ام�رئ ق�ول نح�و م�ن َالم�سلك، ھذا فیھ

 َج�ودة َیعی�ُب ال كم�ا فی�ھ، ال�شعر جودة یزیُل مما نفسھ في المعنى فحاشة ولیس فاحش،

  . )١("ذاتھ في ُرداءتـھ مثال الخشب في النجارة

َّاحتـج وإذا َیلق لم قدامة َكتاب َّبأن ُ ًرواجا َ  القاھر، ُعبد ُاإلمام ھو فھا العربیة؛ الثقافة في َ

ُّی�رد ال�دالئل كتاب�ھ بدای�ة ف�ي تراه ومثقٍف، وناقٍد باحٍث كلِّ وموئُل العربیة البالغة ُرائد َ 

ْمن على  جمیل�ة غیُر وأنھا وأحوالھم بالشعراء یتعلق ما طریق من بالشعر َاالشتغال َّذم َ

 باألبی�ات وإعراب�ھ الق�رآن لغریب علماُءال استشھد وقد:"قولھ َّقرره مما فكان األكثر؛ في

ْیع�بھم ل�م ث�م القبیح، الفعل ذكُر وفیھا الفحش، فیھا  ذل�ك إل�ى َیق�صدوا ل�م ك�انوا إذ ذل�ك؛ َ

ْیرُووا ولم یریدوه، ولم الفحش  � رحمھ– اإلمام منطق من كان ثم. )٢("أجلھ من َالشعر َ

ٍّج�د، ف�ي ًأداة ص�ار ٍھزل َّرب" أنھ -تعالى  عل�ى ب�ھ ُاس�تعین ث�م ٍباط�ل ف�ي ج�رى ٍوك�الم ِ

ل ٍخسیس ٍشئ َّرب أنھ كما ٍّحق، َتوصِّ  ٍّح�ق كلم�ة َّف�ُرب العك�س، وعل�ى...شریف إلى بھ ُ

َّفاس�تحق ٌباط�ل، بھ�ا أری�َد "َّال�ذم علیھ��ا ُ
 الت��ي ال�شبھات ھ�ذه رد ف�ي ُاإلم��ام أط�ال وق�د. )٣(

 ك�ل ش�أن ،بع�دنا وس�تبقى ع�صورنا، ف�ي وبقی�ت -األول�ى الق�رون تل�ك ف�ي مث�ارة كانت

 ٌتحری��ر وكأن�ھ الق��اھر، وعب�د قدام��ة كت�ابي بدای��ة ف�ي ت��اتي أنھ�ا والعجی��ُب-مثم�ر خ�الف

  .العلم مسائل في الخوض قبل للمناھج، ٌوتقریر للشبھات، ٌودحض للعقول،

 بم�ا ن�واس ألب�ي یست�شھدان واإلم�ام قدام�ة م�ن ك�ال تج�د ال فإن�ك ذل�ك من الرغم وعلى

 فاقتطع�ھ ،)وجھ�ھ یزی�دك:(قول�ھ م�ن س�بق م�ا الإ ومج�ون، خالعة من شعره في اشتھر

 أبي قول وھكذا: "فقال بالمعقول، المحسوس تشبیھ في ُاإلمام بھ استشھد وما سیاقھ، من

  :خالعتھ في نواس

                                                           

 . بتصرف ١٩:الشعر نقد) ١(

 . ١٢:اإلعجاز دالئل )٢(

 . ١٥-١٤:اإلعجاز دالئل )٣(
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ُْعتـقـت ِرقـــة فـي ھـي             حتى َّالـــدنِّ في ِّ   دینــي َّ

  .)١("ٌمجاز الدین في فھي األجسام، صفات من الرقة َّألن

 ُش�أنھ، دین�ھ برق�ة واعتراف�ھ ن�واس أب�ي ُوش�ھادة واإلب�داُع، والدقة الحسنة، الصورة فلنا

ًوتظرفا ًعبثا وإما ًصدقا إما إلیھ، یرجع وأمُره ًوتفكـھا ُّ ُّ.  

 ونف��سیة فنی��ة عدی��دة جھ��ات م��ن ن��واس أب��ي مج��ون ع��ن العلم��اء م��ن ٌكثی��ر داف��ع وق��د

 ویھ�زل یتعابث كان ّأنھ ضیف وقيش الدكتور قرره ما ذلك ومن وتاریخیة، واجتماعیة

 ھ�ذه عل�ى الُحك�م في َُّیتأنى ْأن فینبغي وھجائھ؛ ومجونھ خمریاتھ من كثیر في ویتماجن

ُُّیظـن فال الشخصیة،  م�ا كث�رة ع�ن ناھی�ك َوقائعھ�ا، أو َنفسیتھا یصوُر تنظمھ ما َّكل َّأن َ

  .)٢(والمجون الخمر شعر من علیھ ُحمل

                                                           

 ال األثی��ر اب��ن ون��رى .ن��واس أب�ي ش��عر ف��ي ٌكثی��ر ب�المعنوي الح��سي وت��شبیھ.٢٣٣:البالغ��ة أس�رار)١(

 بن�ي ىعل� ال�سفاح الخلیفة تحریض في سدیف أبیات فیورد اإلبداع؛ احترام في المنھج ھذا یتجاوز

 ول��و ًوتألیب��ا، ًوتحری��ضا ًوابت��داء ًافتتاح��ا ون��ادره ال��شعر ف��اخر م��ن األبی��ات وھ��ذه: "یق��ول ث��م أمی��ة

". ُالح�سن م�ن لھا ما َمقدار ُبلغت لما ُواإلطناب ُاإلسھاب وشاء هللا شاء بما األوصاف من وصفتھا

 ال�صنعة جوان�بب األثی�ر اب�ن وأعج�ب ال�دماء، عل�ى التح�ریض ف�ي فاألبیات.٢/٢٣٢:السائر المثل

 ویعتب�ر. ٣٣١:البلغ�اء منھاج. المجون في منقود غیر العبارة ساقط أّن حازم ویقرر. فیھا الشعریة

 تح��سن ال إن��ك : ل�ھ ق��ال لم��ن ال�شاعر العج��اج دف�اع عل��ى ال��رد ف�ي فیق��ول ًبن��اء، الھج�اء قتیب��ة ُاب�ن

 وھ�ل ، ُنظل�م أن م�ن منعن�ات ،وأح�سابا َنظل�م أن م�ن تمنعن�ا أحالم�ا لنا إن :" العجاج فقال ، الھجاء

 ال��ذي المث��ل وال العج��اج، ذك��ر كم��ا ھ��ذا ول��یس :"قتیب��ة ُاب��ن فق��ال" َیھ��دم؟ أن ُیح��سن ال ًبانی��ا َرأی��ت

 بغی�ره ًبانی�ا ب�ضرٍب ٍب�ان ك�لُّ ولیس ، ٌبناء َوالھجاء ٌبناء َالمدیح ألنَّ ؛ بشكل والمدح للھجاء ضربھ

  .١/٩٤:والشعراء الشعر..."

 یفع�ل ل�م الخم�رة، ی�شرب ح�ین نواس وأبو.  ١٦٢-١٦٠:العربي الشعر في ذاھبھوم الفن: یراجع) ٢(

 اآلخ�رین، أم�ام ب�سلوكھ المجاھرة بھدف إنما لذاتھ، التلذذ تحقیق بھدف ـ العقاد منظور وفق ـ ذلك

 كل�ھ ھذا انطوى وإن ذواتھم، حساب على وتمییزھا ذاتھ إبراز ثم ومن لھم، مخالفتھ إثبات ثم ومن

 األنظ�ار بلف�ت ذاتھ ھو سیوصلھ دام ما الشاعر لدى المطلوب ھو ھنا الحرام إن بل ، الحرام على

َالل�ذاذة ولك�نَّ!  ٌح�رام قل حرام؟ قالوا وإن : مبتغاه إلى تجاھھ  النف�سي َّال�درس:ینظ�ر . الح�رام ف�ي ّ

ر َم�ن وم�نھم. ١٤:ھالل ریم/ والنویھي،د العقاد بین ما نواس ألبي  ل�كذ إل�ى ب�الھروب َمجون�ھ ف�سَّ

 س�بب ك�ان ربم�ا: وقیل.باإلحباط ًوشعورا سلبیا ًموقفا یعد مما وصراعاتھ، العصر أحداث عن ًنأیا

 المنك��رات فع�ل إن�ھ: وقی�ل.أم��ھ س�یرة إزاء العنیف�ة النف�سیة األزم�ة تل��ك والخطای�ا اآلث�ام ف�ي غرق�ھ

 ع��صر،ال٢٨٧:والف��ن الرؤی��ة العباس��ي ال��شعر ف��ي: ینظ��ر .ومغفرت��ھ تع��الى هللا عف��و عل��ى اتك��اال
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 ّإن ب�ل وعبث�ھ، مجون�ھ بع�ُض ب�ھ یت�أخر ول�م العربی�ة، ءش�عرا أكب�ر م�ن نواس أبو بقي

 ملت�صقة نج�دھا حت�ى -عصره في شاع مما وغیرھا والكفر والشعوبیھ الزندقة اتھامات

 م�ا وھ�ذا ق�دره، م�ن ی�ضع ال -ب�القبول م�صنفاتھا األم�ة تلقت الذین العلم أھل من بكثیر

 َّأن ُظنن�ت وم�ا:"قول�ھ تم�ام أبي عن الصولي فینقل الشعر؛ ونقاد العلماء من ٌكثیر قرره

 ف��ي الجرج��اني القاض��ي ویق��ول. )١("فی��ھ یزی��د ًإیمان��ا َّأن وال ش��عر، م��ن ی��نقص ًكف��را

 س��وُء وك��ان ال��شعر، عل��ى ًع��ارا الدیان��ة كان��ت فل��و" :الطی��ب أب��ي ع��ن ال��دفاع مع��رض

َلوج�ب الشاعر، لتأخر ًسببا االعتقاد َ  ،وُیح�ذف ال�دواوین م�ن ن�واس أب�ي ُاس�م َُیمح�ى ْأن َ

 علی��ھ األم��ة ت��شھد َوم��ن الجاھلی��ة، أھ��ل ب��ذلك أوالھ��م َولك��ان ُالطبق��ات، ُّع��دت إذا ُرهذك��

َولوجب بالكفر، َ َالزبعري وابُن ٍزھیر بُن كعُب َیكون ْأن َ  َرس�ول تن�اول م�ن وأضراُبھما ِّ

ًُبكم��ا أص��حابھ م��ن وع��اب -وس��لم علی��ھ هللا ص��لى -هللا ًوبك��اء ًخرس��ا، ْ  ّولك��ن مفحم��ین؛ ِ

   .)٢("الشعر عن بمعزل والدین ن،متباینا األمرین

ْوإمامي المطبوعین سیدي تمام وأبا نواس أبا الجرجاني القاضي َویعتبُر َ  َّال�صنعة، ِأھ�ل َ

َّحط العربیة في ٌشاعر َُیعرف ال أنھ الیظي حسن صالح الدكتور ُویؤكد  ف�ي الناس رأُي َ

 ص�نعة أس�اُس ھ�و ُتجوی�دوال وال�صنعة ُّف�الفن. )٣(لدیھم الفنیة ومقدرتھ شعره من اعتقاده

 حق�ق ألنھ ًشعرا، الشعري فنھ في نواس أبي ُفسق فیظل" الشاعر، تقدیم وسبُب الشعر،

 بعام�ة، الجم�ال عل�م من مأخوذة أصول وفق الكالمي، التعبیر في ٌجمیل ھو ما، مدلوال

                                                                                                                                                      

 الخلقی��ة َتم��ام أّن البھبیت��ي نجی�ب محم��د/د وق��رر.١٢٩:العرب�ي ال��شعر ،أم��راء٢٢٦:األول العباس�ي

 تقب�ل أن إلى بمرونتھا انتھت حتى النقدیة مقاییسھ توسیع إلى بھ دفعت التي ھي العصر لھذا الفنیة

 أب�ي ُش�عر ُفق�ـبل .ًدینی�ا أص�حابھ وینكرھ�ا ًخلقیا نفسھ العصر ھذا یأباھا كان التي النواحي ھذه منھ

 ُالن�ور فی�ھ اجتم�ع فق�د أخ�رى، ناحی�ة م�ن شخ�صیتھ ولح�الوة ناحی�ة، م�ن الخلقی�ة ھ�ذه لتم�ام نواس

، ُوالخیر والظلمة،  حت�ى العرب�ي ال�شعر ت�اریخ: ینظر. ُالمستھتر ُوالفسوق ُالغامر، ُواإلیمان والشرُّ

-١٥٥:الجن�دي ألن�ور األدبی�ة المع�ارك: ویراج�ع. ٤٦٤، ٤٣٥-٤٢٨:الھج�ري الثال�ث الق�رن آخر

: ن�واس أبى نفسیة ،١٨٣-١٨١ ،٧١ ،٣٠: الزعیم أحالم واالغتراب، العبث بین نواس أبو ،١٦١

 .١٤٤-١٣٩:فروخ ،عمر١١٣-١١٠: الدین شرف خلیل نواس، أبو ،١٣٩

 ی�شرف ل�یس والمعن�ى:"قول�ھ ف�ي المعتم�ر ب�ن بشر إلیھ سبق ھنا نقرره وما.١٧٢:تمام أبي أخبار) ١(

 الشرف مدار وإنما. العامة معاني من یكون بأن ّیتضع لیس وكذلك الخاصة، معاني من یكون بأن

 والتبی�ین البی�ان". المقال من مقام لكل یجب وما الحال، موافقة مع المنفعة، وإحراز الصواب على

:١/١٢٩ . 

 . ٦٤:الوساطة) ٢(

 . ٨:الشعر وعمود الطائیین بین الخصومة) ٣(
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 َّإن ب�ل. )١("الكالم�ي التعبی�ر ف�ي الجم�ال خاص�یة م�ن ث�م الجمیل�ة، الفن�ون عل�وم م�ن ثم

 وذل�ك ذكرن�ا، مم�ا َأبع�َد َی�ذھُب وألمعیت�ھ ش�اعریتھ ِوتق�دیر ن�واس أب�ي شواھد مع َمراأل

ِالُمج�اھرة َالماجنة أبیاتھ بعُض ترتبط حین  المف�سرین فت�رى ؛-َتع�الى-ِهللا ِكت�اب بتف�سیر َ

بون َورَد عابٍث ًبمعنى َالحكیم َّالقرآني المعنى َُیقرِّ  إال َبغیتھم یجدوا لم وكأنھم ِشعره، في َ

 ًمكن�وزة المع�اني زال�ت م�ا: "قیل فقد وتولیدھا، المعاني اختراع في عبقریتھ رحاب في

َ م���ا أورده ج���اُر هللا ذل���ك وم���ن ، )٢("واس���تخرجھا ن���واس أب���و ج���اء حت���ى األرض ف���ي

ُّالزمخ�����شري ف�����ي قول�����ھ تع�����الى ْولوط�����ا إذ ق�����ال لقوم�����ھ أت�����أتون الفاح�����شة وأن�����تم :"َّ ُ َ ُْ َ َ َْ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِ
ً ُ

َتبصُرون ِ ْ َ وأنتم تبصُرون، من بصر القلب، أي:"فقال ،٥٤:لنملا"ُ َ َ َِ ْ ُ ُْ ْ تعلمون أنھا فاح�شة : َ

َل��م ت��سبقوا إلیھ��ا، وأن هللا إنم��ا خل��ق األنث��ى لل��ذكر ول��م یخل��ق ال��ذكر لل��ذكر، وال األنث��ى  َ َ َّ َ ُ

ُلألنثى، فھ�ي م�ضادة � ف�ي حكمت�ھ وُحكم�ھ، وعلُمك�م ب�ذلك أعظ�م ل�ذنوبكم وأدخ�ُل ف�ي  ِ ِ ّ

ُوفیھ دلیل على أن القبیح من هللا أق�بح من�ھ عب�اده، ألن�ھ أعل�م الع�المین . ماجةَّالقبح والس ِ َ َّ ٌ

أو تبصرونھا بعضكم م�ن بع�ض، ألنھ�م ك�انوا ف�ي ن�ادیھم یرتكبونھ�ا . وأحكم الحاكمین

َّمعالنین بھا، ال یتستر بعضھم من بعض خالعة ومجانة، وانھماكا فى المعصیة، وكأن  ً

َأبا نواس بنى على م َ َ ٍَ   :َذھبھم قولـھُ

ْوبح ُ ِباسم َ ِوذرني ِتأتى َما ْ ْ َمن ََ َالكنى ِ َخـیر َفـال   ُ ْ ِاللذات ِفي َ ّ َدونھا ِمن ّ ِ ُستـر ُ ْ ِ  

ِأو تبصرون آثار الُعصاة قبلكم وما نزل بھم َ َ ََ َ")٣( .  

 عن��د ُال��سابق ُالبی��ت فیھ��ا ورد الت��ي الق��صیدة بمطل��ع الخطی��ب الك��ریم ُعب��د ال��شیخ وأت��ى

 قول�ھ تف�سیر ف�ي -الل�ذات بمع�اقرة والمج�اھرة الت�صریح معنى في ماوكالھ-الزمخشري

ُذوقوا:(تعالى َعذاب ُ ِالنار َ ِالذي َّ ْكنتم َّ ُ ِبھ ُْ َتكذُبون ِ ِّ َ  َع�ذاب َیذوقون َّإنما:"فقال ،٢٠:السجدة) ُ

ْوق��ـرُع َی��سوُءھم، بم��ا إل��یھم َالح��دیث َّولك��ن فع��ال، الن��ار  ھ��و المك��روه بھ��ذا ِأس��ماعھم َ

 ًل�ذة َالمحب�وب ع�ن للح�دیث َّأن كم�ا َوالمك�روه، المكروه بین ٌومزاوجة الء،للب ٌمضاعفة

ْم�رأى ف�ي ل�ذٍة ِم�ن ل�ھ م�ا إلى القلب، في ًووقعا َّالسمع، في  وق�د. الل�سان وم�ذاق َالع�ین، َ

ُیجد فیما ھذا عن نواس أبو كشف َسماع عند ٍوانتشاء لذٍة ِمن َ  َیشرُبھا، وھو ْالخمر ِكلمة َ

                                                           

 ف�ي وینظر.الشاملة موقع. ١٧٨-١٧٧:الظاھري الرحمن عبد ال،ألبيوالجم الشعر نظریة مبادئ) ١(

 .. ٣١:عباس إحسان/العرب،د عند األدبي النقد تاریخ:واألخالق الشعر بین العالقة

 . ٨٥: منظور نواس،البن أبي أخبار) ٢(

ْف��بح:(بلف��ظ٢٤٢:ن��واس أب��ي دی��وان ف��ي والبی��ت . ٣/٣٧٤:الك��شاف) ٣( ْم��ن باس��م ُ َتھ��وى َ ْودعن��ي َ َ  م��ن َ

َالكنى  . ١/١٧٢،٢/٦٤٢،٣/٦٠٠:الكشاف من أخرى مواضع وتراجع...).ُ



  
  
 

﴿١٨٢﴾ 
 

ُیجد َما إلى ِمفاصلھ، فى َِدبیبھا ِومن لسانھ، على َمذاقھا ِمن ھال َ َّحواسُھ َُیمتع حتى َ  َّكلھا، َ

  :فیقول

ِفاسقنى أال ًخمرا ْ ْ ُوقـل َ َھى ِلى َ ُالخمر ِ ْ ِتـسقنى َوال       َ ْ ّسرا َ َأمكن َمتى ِ ُالجھر ْ ْ َ  

ٍنواس، وأُبو َ ُّیلذ فإنھ إثم، على ُھنا كان ْوإن ُ  في كان ولو ستمرئھ،َوی اإلثم َھذا اسم َطعم َ

َُیكرُھ�ون ثم َاإلثم، ھذا یتأثمون َّممن غیُره الموقف ھذا َذك�ر َّف�إن تعاطی�ھ، عل�ى ًإكراھ�ا َ ِ 

 َف��وق ٌوع��ذاب ٍب��الء، إل��ى ٌب��الء عن��َدھم َُھ��و ِأف��واھھم، ف��ي َص��بِّھا عن��د ِباس��مھا ِالخم��ر

  .)١("عذاٍب

 َُیع�رف ما وھو قیق،الد المعنى ھذا نواس أبي بكشف الخطیب الشیخ تصریح إلى انظر

 ھ��ذا أف��اد ق��د ن��واس أب��ا َّولع��ل: ُقل��ت). الح��واس تراس��ل(باس��م الح��دیث األدب��ي النق��د ف��ي

-بنصیب منھ نوع كل في وضرب العلم، في ًمتفننا كان فقد الكریم؛ القرآن من التراسل

 بُنا وأثبت. َالعلم عنھ ُألخذت نواس أبي ُمجوُن لوال: ُّالشافعي وقال ،-قتیبة ابن قال كما

                                                           

 ٤٦:ال��صافات)لل��شاربین ل�ذة بی��ضاء:(تع�الى قول��ھ تف�سیر وف��ي.١١/٦٢٣:للق�رآن القرآن��ي التف�سیر) ١(

َبی�ضاء«:")ھ�ـ١٣٩٨: المت�وفى (الع�اني غ�ازي آل محم�ود ال�سید ح�ویش ّم�ال بن القادر عبد یقول َْ 

َّلذٍة َللشاربین« شربھا في عظیمة» َ ِ ِ َّ  إذ ن�واس أب�ا ّهللا وقات�ل الخم�س الح�واس لذة فیھا تكمل منھا،» ِ

 اش�تراك ق�صد ألن�ھ)الجھ�ر أمك�ن إذا س�را ت�سقني وال  الخمر ھي لي وقل خمرا فاسقني أال:(یقول

 ال ألن�ھ ، السرور بھ یتم فال الناس من الخجل یخشى جھرا الشارب وألن بالمعصیة، حواسھ كافة

 فل�م ویذوق�ھ، وینظ�ره وی�شمھ یلم�سھ الكأس یتناول حینما الشارب وألن المطلقة، حریةبال إال یكمل

 أولی�اءك اح�رم اللھ�م. كلھ�ا حواس�ھ لذة كملت لھ تقدیمھ عند خمر لھ قال فإذا السمع، حاسة إال تبق

 وتراج�ع. ٣/٤٤٥:المع�اني بی�ان تف�سیر". ربنا یا بھم وألحقنا اآلخرة في بھا ومتعھم الدنیا في منھا

 ١٣٥٩-١٥/١٣٥٨ ، ١٤/٥٦٨:للق��رآن القرآن��ي التف��سیر ف��ي ن��واس أب��ي ل��شعر أخ��رى مواض��ع

 ٤/٣٣١،٥/٦٦:المع��������اني روح ،١٩٨-١/١٩٧: كثی��������ر اب��������ن تف��������سیر ،١٥٧٦-١٦/١٥٧٥،

 ٥/١٠١، ٤/٣، ٢/٢١٤، ١/٤٥:ال�شھاب حاشیة ،١٨٥-١٢/٣٦٩،١٤/١٨٤، ١٠/٥٠،١١/٣٤٢،

  . ٢٤/٢٠٤، ٢٣/٣٨٧، ٨/١٠٧:یروالتنو التحریر ،٨/١٥٩، ٧/٣٩٦، ٣٧٨، ٥/٢٧٢، ١٠٢،

ْوب��ح(ببی�ت المن��اوي العالم�ة واست�شھد  ف��ي ب�شعر ل��ھ وأت�ى. ٦/٣٠:الق�دیر ف��یض ف�ي...)ت��أتي م�ا باس�م ُ

 ش�رح التن�ویر ف�ي ال�صنعاني وك�ذلك. ١/٢٩،٢/٨٦:ال�صغیر الج�امع ب�شرح التیسیر في الموعظة

 .٣١٢، ٢/١٨٦ ،١/٥٢١:الصغیر الجامع



  
  
 

﴿١٨٣﴾ 
 

َرم�ى َالق�رآن ق�رأ َّفلم�ا ّالح�ضرمي، یعق�وب على القرآن قرأ أنھ أخباره في منظور  إلی�ھ َ

  . )١(البصرة أھل أقرأ َفأنت ْاذھب: لھ وقال بخاتمھ یعقوُب

 العلم في منزلتھ وعظیم وسبقھ نواس أبي فضل في والشعراء والنقاد العلماء ونصوُص

 ف�ي َُی�رى لم�ا منھ�ا؛ كثی�ر في یرتاب رُءالم یكاد حتى وعجیبة، كثیرة ٌنصوص والشعر

 ف�ي أث�رت الت�ي الع�صر ھ�ذا ُمتناق�ضات ولكنھ�ا ومج�ون، ٍولھ�و منك�ر من الرجل شعر

ْفتحت حیث الشعراء، وغیر الشعراء من كثیر ُالفرق وتعددت الدنیا، خزائُن ُ  والم�ذاھُب ِ

 ب��الٍد م��مأ ُمعتق��دات وخ��الطتھم أخ��رى، ٌعل��وم الن��اس عل��ى َودخ��ل ال��سیاسیة، واألح��زاُب

َُیرمون واألدب العلم أھل من ًجموعا ترى حین تعجب فال افتتحوھا، َْ  واإللح�اد بالزندقة ْ

 عل�ى ظھ�ر كم�ا ن�واس، أب�ي عل�ى ذل�ك ك�ل أث�ُر َفظھ�ر ...وال�شعوبیة والمجون والفسق

َالمقدم كان ذلك من الرغم وعلى. عصره وبعد عصره في غیره كثیر  حتى الشعر، في َّ

َذكر ُِیخمُل فیكاد اني،الث بالقرن استأثر ْم�ن َجمی�ع ِ  ًثن�اء العلم�اُء علی�ھ وأثن�ى عاص�روه، َ

 اب�ُن وق�ال. ِّالنحری�ُر ُالع�الم بأنھ الُبخاري شارُح ُّالقسطالني الكبیُر ُاإلمام فیصفھ ًعجیبا؛

َ وُروي أن الخصیب ص�احب .خبره استقصاء عن بشھرتھ َوُیستغنى: ترجمتھ في الندیم َ ََ ِ
َمصر سألھ عن  ََ َنسبھ فقال أغناني أدب�ي ع�ن ن�سبيَ َ َ َوك�ان أُب�و ن�واس م�ن أج�ود الن�اس  .َ َ َ َ

َبدیھة وأرقھم حاشیة، لسنا بالشعر یقولھ في كل حال وال�ردُئ م�ن ش�عره م�ا ُحف�ظ عن�ھ  َ َ َ َِ ًِ ً

َوق��ال الج��احظ.ِف��ي س��كره َوق��ال . ًال أع��رف بع��د ب��شار مول��دا أش��عر م��ن أب��ي ن��واس: َ

ِاألصمعي َ َل الزمان ما أرویھ ألبي نواسَما أروي ألحد من أھ: َ َ َوق�ال أُب�و عبی�َدة. َّ َ ََ َأُب�و : َ

َّنواس للمحدثین كامرئ القیس لألولین؛ ألنھ الذي فتح لُھم باب ھذه الفطن، وَدلھم عل�ى  ِ ِ َِ َ َ ِ

ِھذه المعاني َوق�ال. َ ُذھب�ت ال�یمُن بج�د ال�شعر وھزل�ھ؛ ف�امُرُؤ الق�یس بج�ده وأُب�و ن�واس : ََ َ َ َِّ ِِّ ِْ ْ ِْ ْ ّ

ْبھزل�� ْوق��ال أُب��و الح��سن الطوس��ي. ھَ َ َ َام��ُرؤ الق��یس وح��سان وأُب��و : ش��عراُء ال��یمن ثالث��ة: ََ َ َ ْ

ِوقال ابن األعرابي.نواس َ َ ٍقد ختمت بشعر أبي نواس فما رویت لشاعر بعَده: َ ُِ َُ َ َ ُ َوقال أُبو . ِ َ ََ

ّعمرو الشیباني ِ َ َْ ِلوال ما أخذ فی�ھ أُب�و ن�واس م�ن األرف�اث الحتججن�ا ب�: َّْ َ ْ َْ َِ ِ َِ َ َشعره؛ ألن�ُھ ك�ان َ َ َّ َ ِ ِ ِِ
َُمحكم القول ال یخلط ْ َ م إحساُن أبي نواس على جمیع الناس لوسعُھم: وقیل. َ َلو قـسِّ َ َ َِ َِّ ْ ِ َ ُ وق�ال .َ

َوھو الشیخ المقدم واإلمام المفضل الذي شھد لھ خلف وأب�و عبی�دة : القاضي الجرجاني  ّ ّ

كیت ً عالم�ا ن�واس أب�و ك�ان: لمعت�زا اب�ن طبقات وفي.َواألصمعي، وفسر دیوانھ ابُن السِّ

ِبط�ُرق ومعرف�ٍة ٍونظ�ر ِحفٍظ َصاحب باالختالف،ً بصیرا والفتیا، باألحكامً عارفا ًفقیھا، ُ 

                                                           

 تط��وره ال��شعرالعباسي ،٦٠-٥٨ ،٦: منظ��ور الب��ن ن��واس أب��ي أخب��ار ،٢/٢٢٥:األع��الم: ینظ��ر) ١(

 أح��الم/ والتم��رد،د واالغت��راب العب��ث ب��ین ن��واس ،أب��و١٨٤ :األن��وار أب��و محم��د/د الفنی��ة، وقیم��ھ

 .٥٠-٣٩:الدین شرف خلیل نواس، ،أبو٢٣-١٥،٢١: الزعیم



  
  
 

﴿١٨٤﴾ 
 

ِومنسوخھ، ِالقرآن َناسخ یعرُف َالحدیث، ِوُمحكمھ َ ِوُمتشابھھ، ِ َتأدب وقد ِ  وھي بالبصرة، َّ

ًعلما ِهللا ِبالد أكثُر یومئٍذ ِالقدماء ِألشعار َأحفظ وكان ًوأدبا،ً وفقھا ِ  وأوائل والُمخضرمین َ

ٌعزی�زة وھ�ي أرج�وزة، س�بعمائة أحف�ظ: یق�وُل َوك�ان .والمحدثین اإلسالمیین  أی�دي ف�ي َ

�َد البی��ان، : وف�ي زھ�ر اآلداب .عن��دھم ِالم�شھورة ِس�وى الن�اس، َك�ان ف��صیح الل�سان، جیِّ َ

َعذب األلفاظ، ُحلو الشمائل، كثی�ر الن�وادر، وأعل�م الن�اس  َ ْ َ َْ َ ًكی�ف تكلم�ت الع�رُب، راوی�ة َْ َ

ٌلألشعار، عالمة باألخبار، كأن كالم�ھ ش�عر م�وزون ٌ َ َ َوف�ي الخزان�ة أن�ھ ع�رض الق�رآن .َّ َ َ َ

َوأخذ اللغة عن أبي زید األنصاري وأبي عبیدة، ومدح الخلفاء . َعلى یعقوب الحضرمي َ

و ن�واس أب�: ق�ال أب�و عبی�دة.وكان في الشعر من الطبقة األولى من المول�دین. والوزراء

وقرر  .ٌللمحدثین مثل امرئ القیس للمتقدمین، وشعره عشرة أنواع، وھو مجید في الكل

ًالجاحظ أنھ كان عالما راویة، مع ج�ودة الطب�ع وج�ودة ال�سبك، والح�ذق بال�صنعة، وإن 

ّتأملت شعره فضلتُھ، إال أن تعترض علیك فیھ العصبیة َّ ََّ ََ َْ ِ  خط�أین ل�ھ ذك�ر ما بعد- وقال .َ

َوفـضـل .منھ َأشعر بشار بعد نعرف ال فإنا ھذا ومع: - شعره في ِّ  الولی�د بن مسلم على ُ

 ھ��زل، ش��اء وإن ج��د، ش��اء إن م��ذھب؛ ك��ل ف��ي ویب��رع طری��ق، ك��ل ف��ي یت��صرف ألن��ھ

 ن��واس أب��و فك��ان .یتخط��اه ال بم��ذھب یتحق��ق وال یتع��داه، الً واح��داً طریق��ا یل��زم وم��سلم

 م�ن ٌق�سم علی�ھ ُیعت�اص ال فنون�ھ، ی�عجم م�ن ًمتمكنا الشعر، ضروب جمیع على قادرا

 أب�ي الح�سن م�نً اس�ما أش�ھر المول�دین ف�ي ل�یس أن�ھ رش�یق اب�ُن ویق�رُر .أقسامھ جمیع

ّف�ضل م�ا الجاھلی�ة ن�واس أبو أدرك لو: العتابي كلثوم وقال.والبحتري حبیب ثم نواس، ُ 

َك��شف كأنم��ا: النظ��ام إب��راھیم وق��ال. ٌأح��د علی��ھ ِ  فاخت��ار ال��شعر مع��اني ع��ن ُن��واس ألب��ي ُ

أح�دھما عقی�ق مرب�ع : وذكر اب�ُن قتیب�ة وغی�ُره أن�ھ ك�ان ألب�ي ن�واس خاتم�ان.)١(َأحسنھا

  : وعلیھ

ُتـعاظمني ذنبي فلمــا عَدلتـھ   َ َ ََّ َ   بعفوك ربي كان عفُوك أعظما    َ َ َ َ َ َ َْ ّ  

  

                                                           

 ،٥٥:ةالوس��اط ،٨٥-١/٨٤:التن��صیص معاھ��د ،١٩٥:الفھرس��ت ،٥/٣٨٠:ال��ساري إرش��اد:یراج��ع) ١(

 ،١٠١-١/١٠٠:،العم���دة٣٦-٣٣:ال���صناعتین ،١/٢٠٥:اآلداب زھ���ر ،٢٠١:المعت���ز اب���ن طبق���ات

 خزان��������ة ،٢/٩٦:األعی��������ان وفی��������ات ،١٨٦: والم��������ساوئ المحاس��������ن ،٢٠٠،٢/١٠٤ ،١٣١

 .٥٠: نواس أبى أخبار ،٢/٢٢٥:األعالم ،٣/٣٤:للرافعي العرب آداب تاریخ ،١/٣٣٩:البغدادي
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ٌواآلخُر حدیث صیني مكتوب علیھ ًالح�سُن ی�شھد أن ال إل�ھ إال هللا ُمخل�صا:"ّ َ َ َ  َ، فأوص�ى"َُ

ِعند موتھ أن ُیقلع الفص وُیغسل وُیجعل في فمھ َِ َ َ َ ّ    :والوعظ اإلنابة في شعره ومن .)١(ْ

  

ْإذا ما خلوت الدھر یوما فال تقل  ْ َْ َ ً َ ََّ َ ِ خلوت ولكن قـل علي رقـیُب       ِ َِ َ ََّ ْ ُْ َ ُ  

َوال تحسـبن هللا یغفـــُل ســاعـة  َ َ ََ ْ َ َّ َ وال أن ما یخفــى علیـك    َ َ َ َ َْ َ ََ َّ    یغیُبَ

  

ُیشدو َّومما ُقـولـھ الُمخبتون التائبون بھ َ
)٢(:  

ّرب َیا- ْعظمت ْإن َ َ َذنوبي َُ ِ ُعلمت ْفلقـد           ًكثـرة ُ ْ ِ َعفــوك َّبأن َ َ ُأعظم َ ْ  

َیرُجـــوك ال َكان ْإن ٌُمحســن إال َْ ْفبمن          ِ َ ُیلــوذ ِ ُالُمجرم ویستجـیُر َ ِ  

َأمرت َكما َربِّ َأدُعـوك ْ ًتضرعا َ ُّ َرددت فـإذا          َ ِیدي َ ْفمـن َ ُیرحم ذا َ َ َْ  

ٌوسیـلــة َإلیـك لي ما ِ َالـــرجــا إال َ ِعفـوك َوجمــیُل          َّ ُُمسلــم ِّأني َّثم َ ِ ْ  

َفسیـنعى ٍنــاع ُّكـــل -   َفسُیبكـى بـــاٍك ُّكـــل        ُ

  َنسىسُی ٍمذكــور ُّكل        َسیفنـى ٍمذخــور ُّكل

ْمــن        یبقــى هللا َغیر لیس   أعلىُ فا� َعـال َ

                                                           

 .                  ٢٣٥:اللفیف المجموع ،٢٧٨:المستطرف ،١/٤٢٠:األخبار عیون: ینظر) ١(

 . ١٥٥-١٤٥:فروخ لعمر نواس، أبو:ویراجع.١٠٣،٥٨٧،٣١:الدیوان)٢(



  
  
 

﴿١٨٦﴾ 
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 وعل�ى الفتن�ة، أحداث بعد واحدة سنة في ماتا ْأن إلى األمین لمحمد ًندیما نواس أبو ّظل

 عل�ى ن�واس أب�ي دی�وان ف�ي نقف ال أننا إال والمالزمة؛ بینھما الصحبة طول من الرغم

 َّأن: أولھم�ا: أم�رین أحد إلى یرجع ذلك تفسیر ّولعل المنادمة، َطول تعكس كثیرة مدائح

 م�ع یتواف�ق مم�ا وطرده، وغزلھ وخمریاتھ نواس أبي شعر بمجون َیرضى كان األمین

 ن�واس أبي طبیعة مع یتالءم یكن لم المدیح َّأن: والثاني. بالطھ في یكون وما شخصیتھ

 ودلی�ُل األم�ین، مث�ل ھ�وى ھ�واه واف�ق إذا خاصة منھ، ُیكثر یكن فلم الالھیة؛ لمتحررةا

 ث�م أخ�ذ ف�ي ق�ول ال�شعر، فب�رز عل�ى أقران�ھ، وب�رع عل�ى أھ�ل :"المعت�ز اب�ن ق�ول ذلك

زمان��ھ، ث��م ات��صل ب��الوزراء واألش��راف، فجال��سھم وعاش��رھم، ف��تعلم م��نھم الظ��رف ، 

لعامة، وكان یھرب من الخلفاء والملوك بجھده ًفصار مثال في الناس، وأحبھ الخاصة وا

إنم�ا ی�صبر عل�ى مجال�سة ھ�ؤالء الفح�ول المنقطع�ون، ال�ذین ال : وُیالم على ذلك فیقول

 َأن�صرف حت�ى عل�یھم، ُدخلتَینبعثون وال ینطقون إال بأمرھم، هللا لكأني على النار إذا 

 ناھی�ك. )١(ً"ش�یئا أم�ري نِم� أمل�ُك ف�ال عندھم ُكنت إذا وألني أشاربھ، َومن إخواني إلى

َقصر عن ُالمط�والت، وقل�ت المقطع�ات، كث�رت حت�ى الع�صُر، ب�ھ امتاز الذي القصائد ِ َّ 

 م�ن الن�اس نف�وس إل�ى المل�ل ُّتسرب من ًوخوفا الحضاري للتطور الشعراء من مسایرة

 ناھی�ك أبی�ات، ع�دة ت�ستغرق معین�ة بفك�رة ق�صیدتھ یح�د أصبح َالشاعر ّإن ثم التطویل،

 ف�ي قصیدتھ َیقدم ْأن الشاعر على فكان حینئذ، َُّیغنى الشعر أكثُر فكان الغناء؛ یرتأث عن

 عند المدح قصیدة اشتماُل ھو َااللتفات َیجذُب ما أشد من َّإن ثم. )٢(َجذاب ٍّموسیقي ٍإطار

 ف�ي طویل�ة مقدم�ة بع�د فق�ط، بیت�ین تبل�غ فق�د المدح، في ًجدا قلیلة أبیات على نواس أبي

  .والشراب وواللھ الغزل

                                                           

 . ٢٠٢:المعتز ابن طبقات )١(

 .                  ١٤٩-١٤٨:الھجري الثاني القرن في الشعر اتجاھات:یراجع )٢(



  
  
 

﴿١٨٧﴾ 
 

  

  .أبیات السبعة دون َّمقطعات وعدة قصائد بخمس َاألمین نواس أبو َمدح

َوالقصُر– طویلة لیست فیھ ومدائُحھ  بلغ�ت األم�ین ف�ي ِمدح�ٍة ف�أطوُل -كل�ھ ش�عره ُس�مة ِ

َّقـدم ًبیتا عشرین  الق�صائد، تل�ك خ�واتیم َتحلیل سیأتي فیما ونحاول. )١(أبیات بثمانیة لھا َ

 بع��ض س��نورد كم��ا بھ��ا، الخاص��ة البالغی��ة والخ��صائص ال��سمات أھ��م عل��ى َوالوق��وف

 لخ�صائص وواض�حة عام�ة َمالم�ح إل�ى لالنتھ�اء الخاتم�ة؛ فیھ�ا تت�ضُح الت�ي المقطعات

َُمدح فیما الخاتمة   .األمیُن بھ ِ

  

                                                           

 .                  ٦٤٨، ٦٤٦-٦٤٥، ٦٤٨، ٥٧٥ ،٨٣: الدیوان في الخمسة المدائح یراجع )١(



  
  
 

﴿١٨٨﴾ 
 

  األولــى القصـــــیدة

ْفـعلـت َمـا ُدار َیــا َ ُاألیــــام ِبك َ ِضــامتك      َّ ُواألیـــام َ ُتـضام َلیس َّ َ ُ
)١(  

 ثمانی��ة ف��ي الق��دیم، الم��ذھب عل��ى األط��الل بُبك��اء لھ��ا َّق��دم ًبیت��ا، ع��شرین م��ن والق��صیدة

  :قولھ وھو الثامن، البیت في المدح إلى وتخلص أبیات،

  ُحرام ِالرجال على َّفظھــوُرُھن       ًمحـمدا َبلغــن بنــا ُّالمـطي وإذا

  : بقولھ وختمھا

َفسلمت -٢٠ ْ َترجى الـذي ِرلألمــ َِ ْوتقاعست       لھ ُ َ َ َیومـــك َعن َ ِ ُاألیــــام َ َّ  

 وأكث�ر المتقدمین، أشعار في فقلیل الشعر في الخاتمة ُحسُن َّوأما:" اإلصبع أبي ابُن قال

 ق�صیدة خاتم�ة ف�ي ق�ال حیث نواس أبو ذلك في المجیدین فمن المحدثون، بذلك ُعني ما

  :األمین بھا مدح

ْوتقــاعست       بھ َتـھـــدى الذي ِمِللعـــل َفبقیت َیومــــك عن َ "ُاألیـام ِ
)٢(  

  .ُیقال ما إلى ٌتشوف وال ٌتطلع بعدھا النفوس في َیبقى ال التي الخواتیم من عنده وھي

 الم�دح نھای�ة م�ع ال�دعاء عل�ى اش�تمالھا ھ�و العل�وي عن�د الخاتم�ة ھذه في الُحسن ووجُھ

  .)٣(وقطُعُھ الكالم انتھاُء َُیعرُف وبذلك للممدوح، واإلعظام

َُح��سن ق��رر العلم�اء م��ن ًكثی��را َّأن وم�ع  اب��ُن ق��ال ؛ َمطلعھ��ا ال�بعُض َأنك��ر االنتھ��اء، ھ�ذا ْ

 ألنھ�ا االبت�داء؛ م�ستكرھة ذل�ك مع وھي منزلة، وأعاله شعره أشرف من فإنھا" :األثیر

 س�یما ال من�ھ، ُرَُّیتطی� مم�ا ودثورھا الدیار بذكر المدیح وافتتاُح األمین، الخلیفة مدح في

 األثی�ر، َاب�ن إال َالمطل�ع ھ�ذا ی�ستقبح أح�ٍد عل�ى أق�ف ول�م". والملوك الخلفاء مشافھة في

 َابت�داء ُّیع�د ٍّبالغ�ي أو ناق�ٍد عل�ى أق�ف ل�م كم�ا )٤(ّوالب�دیعي العل�وي م�ن ٌك�ل َكالم�ھ وأخذ

                                                           

 ،٢/٢٢٧: ال�سائر المث�ل ف�ي) ت�ستام ب�شاشة فی�ك تب�ق لم( بلفظ الثاني ُالشطر وجاء. ٥٧٥:الدیوان )١(

 ).                  بشاشة (بدل) لذاذة (بلفظ ٢/٢٥:المنبي الصبح وفي ،٣٣٥: الطراز ،١٩٠:الكبیر الجامع

             .      ٦١٨:التحبیر تحریر) ٢(

 .                  ٢٦-٢/٢٥:المتنبي حیثیة عن المنبي ،الصبح٣٣٥: الطراز: ینظر) ٣(

                   .التلخیص شواھد من وھي.٤٨٧-٤٨٦:الطراز) ٤(



  
  
 

﴿١٨٩﴾ 
 

 كتب من ركثی مراجعة بعد وذلك بھ، ُوُیؤاخذ الشاعر على ُیعاُب مما الدیار بذكر المدح

 اإلی�ضاح، البلغ�اء، منھ�اج التحبی�ر، تحری�ر كالعم�دة، ب�ذلك، ُْعنی�ت الت�ي والبالغة النقد

 أب�ي عن�د ما أما النفسیة، وداللتھ العربیة القصیدة مطلع العرب، أشعار فھم إلى المرشد

 م�ن َّوع�د من�ھ َُّیتطیُر مما قولھ ومفتتح شعره في یحترز أن للشاعر ینبغي أنھ من ھالل

 م�ا م�ع متفق�ة ذل�ك في شواھده جاءت فقد والتھاني؛ المدیح في الدیار اقتفاء وصف ذلك

 أب�ي بمطل�ع یست�شھد ول�م والت�شاؤم، التطی�ر عل�ى یبع�ث م�ا تجن�ب م�ن النقاد علیھ اتفق

  :قولھ وھو تقبیحھ اشتھر ما لھ أورد بل معنا، الذي نواس

َأربـع َالخشوع َّإن ِالبـلى َْ ُ ِلباد ُ َعلیك    َ َأخـنــك ْلـم ِّوإني َ ِوَدادي ُ ِ  

َعی�ب الذي النوع ھذا من ھنا نواس أبي مطلع فلیس. )١(التھنئة مقام مع یتناسب ال ألنھ ِ 

 أو الرم�ة، وذي جری�ر عل�ى م�روان بن الملك عبد عابھ ما نوع من لیس أنھ كما علیھ،

 ابت��داءات جی��د م��ن َّأن یق��رر اإلص��بع أب��ي َاب��ن نج��د كم��ا. ال��نجم أب��ي عل��ى ھ��شام ابن��ھ

  :نواس أبي قول المولدین

  ِنسیم وطول ْأقوت ما طول على    رسوم َُحسن ُتزداد ٌدمن لمن

 ب��ذكر الم��دح ابت��داء ق��ضیة مناق��شة ب��صدد ول��سنا ،)٢(الربی��ع ب��ن الف��ضل م��دح ف��ي وھ��ي

 َّأن من الطیب هللا عبد الدكتور إلیھ انتھى ما ویكفینا أثارھا، من على نقف لم إذ الدیار؛

ٌّح��د ل��ھ َُّیح��د ْأن یمك��ن ال أولئ��ك ك��ل والمقدم��ة َداءواالبت�� َالمط��الع" َی��سُعھ َ  َّأن بمعن��ى ،)٣("َ

 لل�بعض یت�راءى فق�د مط�العھم، في خاصة حصُرھا یمكُن ال َوأفانین تصرفاٍت للشعراء

 م�ثال، الظع�ائن ذك�ر أو الرحی�ل، أو الدیار، كذكر ما، معنى في القصائد من كثیر اتفاق

 ذل�ك ُّویرت�د والمق�دمات، المط�الع ھ�ذه بین الداللة عمیقة ًروقاف وجدنا َالنظر دققنا إذا ثم

 إال ْلی�ست ُفالمقدم�ة...ال�شاعر َنفسیة ًعادة یحمُل أصیلة شاعریة ّأي في َالمطلع "َّأن إلى

  .)٤("وانفعالھ الشاعر لنفسیة ًصدى

                                                           

 .                  ١/٢٢٤:،العمدة٤٨٩:الصناعتین: ینظر) ١(

             .      ٥٧٧:والدیوان. ١٧٠:التحبیر تحریر: یراجع )٢(

 .                  ٤/١٢٨:المرشد:ینظر )٣(

 للمراث�ي الغزلی�ة المق�دمات: ویراج�ع. بت�صرف ١٥٧-٥٦:النف�سیة وداللت�ھ العربی�ة القصیدة مطلع)٤(

                   .٧١٩-٧١٨ ،٧٠٨-٧٠٦:حمودة ولید/د الجاھلیة،



  
  
 

﴿١٩٠﴾ 
 

 ب��القبح، مطل��ع ّأي عل��ى َیحك��م ْأن قب��ل ط��ویال یتوق��ف ْأن ناق��د ك��ل عل��ى ُیتح��تم ث��م وم��ن

 دفاع�ھ بعد حازم قوُل ھنا بھ َُیستأنُس ومما الشعراء، من الفحول ھؤالء مثل مع اصةخ

 ال�شعراء م�ن المجلی�ة الحلب�ة ھ�ذه ك�الم بع�ض َحم�ُل أمك�ن وكلما:"نواس ألبي بیٍت عن

ْحملھ من أولى ذلك كان الصحة، من وجٍھ على ْمن ألنھم واالختالل؛ اإلحالة على َ  َثبت َ

 بھ المعرفة من ُوبلوغھم اللسان، علوم في واستبحاُرھم أفكارھم، وذكاُء أذھانھم، ثقوُب

  . )١("القصوى َالغایة

 ھیئاتھ�ا، وتح�سین الق�صائد مب�اني إحك�ام ف�ي العم�ل كیفی�ة عن حازم الشیخ حدیث وفي

 یرج�ع م�ا األص�یلیة ُالق�صائد ب�ھ تب�دأ م�ا َأكثر ّأن المركبة القصائد بناء طریقة في یقرر

 ال مم�ا ال�دیار ب�ذكر الم�دیح َابت�داء ّف�إن ث�م وم�ن. )٢(الرب�وع عل�ى ك�الوقوف الُمحب إلى

 وال��سیاق للمق��ام ومناس��بتھ احت�واه، ال��ذي المعن��ى ف��ي َننظ�ر ْأن ینبغ��ي إنم��ا لذات��ھ، ُیع�اُب

 فتبق�ى ًغالب�ا؛ ال�شعر رواة یذكره وال األدب، مصادُر بھ تسعفنا ال ذلك ُّوكل واألحداث،

َنف��ـس تمث��ُل ألنھ��ا كثی��رٍة؛ رمزی��ٍة الٍتودال مع��ان ُّلتحم��ل قابل��ة المط��الُع َوفك��ره ال��شاعر ْ ِ 

  .كثیرة قضایا من وموقفھ َووجدانھ

 في فالنداُء الحال؛ َّتبدل معنى إلى الرمزیة َیحمُل ھنا نواس أبي َمطلع َّأن الواضح ومن

 النع�یم، ُّوتح�ول الم�صیر، س�وء م�ن عالی�ة وصرخة مدویة باستغاثة یوحي المطلع أول

 ھ�ذا قارب�ت التي الممدوح لحال ًرمزا تكون وقد تبدلت، التي الشاعر لحال ٌزرم والداُر

َالتبدل َوالتحول، ُّ  والم�أمون، األم�ین:األخ�وین بین الصراُع وقوي الفتنة، اشتدت أن بعد ُّ

 ًم�دركا -ری�ٍب ب�ال-األم�یُن وك�ان الُحك�م، ومقالی�د الخالف�ة عل�ى َیستولي أن األخیُر وكاد

 م�ن دن�ت ق�د وغی�ره ن�واس أب�ي مع وعبثھ ومجونھ لھوه َأیام َّوأن ُّدل،والتب ُّالتحول لھذا

 وتب�رُئ َالفھ�م، ھ�ذا ُتؤك�د المقدم�ة ف�ي المطل�ع بع�د ورد م�ا إلى األولى والنظرة األفول،

  :یقول القبح، من ٍنواس أبي َمطلع

َعـرم َ ُعھدتھم الذین على الزمـاُن َ ِوللـزمـــان َقاطـنین ِبك      َ   ُمَُعــــــرا َ

ُظـــــــالم ّعــلي ًمــراقــــــــبة إال      مــــنزال ِألھـلك أغـشـى ال َأیــام َ  

ُنھــزت ولقد َسـرح ُوأسمت       بدلوھم ُالغــواة مع َ ْ   أساموا حیث اللھو َ

                                                           

 .                  ١٤٣:البلغاء منھاج )١(

 .                  ٣٠٤:البلغاء منھاج: ینظر )٢(



  
  
 

﴿١٩١﴾ 
 

َبلـغ مــا ُوبلغـــت   ُأثــام ذاك كــلُِّ ُعـصــــارة فـــإذا       بشـبابھ ٌامـُرؤ َ

ْوتجشمــت َھــول يب َّ َھـــوجــــــاُء      تنـوفٍة كلِّ َْ   ُإقـــدام ًجــرأة فیھـــا َْ

َّالمـطـي تـذُر ٌّصف       فكــأنھـا َوراءھـــا َ َّتقـــدمھــــن َ َّ َ َ َوھي َ ُإمـــــــام َْ َ  

ُّالمطـــي وإذا ُحـرام الرجـال على َّفظـھـــوُرُھن       ًمحمــدا َبلغـن بنــا َ َ َ  

َیر ولم َالشاعر، َینھر لم َیناألم ّإن  الخلف�اء من ٌكثیر فعل كما منھ، َُّیتطیر ما مطلعھ في َ

 ع�ن ًمعب�رة المقدم�ة تل�ك -نظن فیما -رأى ألنھ الشعراء؛ بعض مع والوزراء واألمراء

 علی�ھ تحفظ�ان وإبھ�ام رمزی�ة ف�ي ت�صویر، أصدق لمصیره ًومصورة تعبیر، أبلغ حالھ

 المھ�ول َال�سؤال ھ�ذا َوإتباع�ھ المطل�ع، ص�در ف�ي َالمفجع الدار نداء ّإن َوسلطانھ، َھیبتھ

َول�ـٍھ ع�ن ُینب�ئ الذي" ُاألیام ِبك فعلت ما" ٍوتحی�ر َ  ُّی�دل ذل�ك ُّك�ل ٍوخ�اطر، ٍفك�ر ُّوت�شتت ُّ

َجلـل على  ما نداُء ذاتھا الدالالت في األسالیب تلك مع ویتعانق األمر، وفداحة الخطب، َ

ِیعقـُل ال  إبراز من فیھ وما العقلي، المجاز طریق على إلیھا الفعل ُسنادوإ -األیام وھي -َ

ي َالشاعر ّإن واألحداث، األیام تلك ِعـظم  القائمة ِوالصراعات والفتن األحداث عن ُیورِّ

 ف�ي َالزمان ویجعُل -الدار لضیم ُّالحقیقي الفاعُل وھي -األمین بُملك تعصُف تكاد والتي

 على ًحفظا شاجیٍة، وموعظة بلیغة، ِحكمٍة شكل في المعاني َتخرج حتى الصورة، بؤرة

  .سلطانھ لجالل ًوإبقاء الخلیفة، ھیبة

 لیس ُواألیام( المطلع من الثاني المصراع نھایة في المثل َمجرى الجاري التذییُل ویأتي

ُتضام  حف�ظ م�ن المعن�ى ھ�ذا على ًتأكیدا -والدوام الثبوت على الدالة االسمیة بصیغتھ -)ُ

 حت�ى كلھ�ا، المقدم�ة ف�ي ال�ساریة والوعظ الحكمة لروح ًومسایرة َالجالل، قاءوإب الھیبة

ُیثقـل فال بذلك، األمیُن َّیتسلـى ُّھم علیھ َ   .ُّوالتحول ُّالتبدل َ

 ْأن إال! ؟-ُّوالب�دیعي ُّالعل�وي وتبع�ھ -َالب�دیع َالمطل�ع ھ�ذا األثی�ر اب�ُن ع�اب كیف أدري ال

  . كلھا القصیدة بلھ المقدمة، باقي يف ْینظر ولم سیاقھ، من اقتطعھ َیكون

َالحَدث��ـان، ون��زول الح��ال، َّتب��دل إل��ى َالرام��ز َمطلع��ھ بن��ى وق��د َال��شاعر ّإن  َدع��ائم وأق��ام َ

َوغم��ر َالبن��اء، ھ��ذا َأحك��م األی��ام؛ ُص��نع تھوی��ل عل��ى ص��ورتھ  م��ن بف��یض المع��اني تل��ك َ

 العقل�ي، والمج�از ھامواالس�تف الن�داء عن ففضال غایتھ، لھ تحقق التي البالغیة األسالیب

ْالضیم إسناَد ثم مرتین، البیت في) األیام (َتكرار نرى  كما واالنتقاص الظلم معنى وفیھ-َّ

 ف��ي لل��سؤال ٌّحقیق��ي ٌج��واب ألن��ھ ؛)ِض��امتك:(قول��ھ ف��ي َالف��صل وھ��ذا إلیھ��ا، -الل��سان ف��ي

 َجدال ُلتقب ال التي البائسة َالحال تلك ٌناقل ٌخاطف، ٌموجز ٌجواب وھو األول، المصراع
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 الشاعُر، یدركھا وإیحاءاٍت دالالٍت من الكلمة تحملھ ما بكل) الضیم (إنھ َكثیركالم، وال

 بعد ُوالموت العزة، بعد والذلة الكمال، بعد النقصاُن إنھ الممدوُح، باألخص یدركھا كما

  .كان قد ذلك ُّوكل الحیاة،

 الثاني البیت بدایة في إلیھ اداإلسن ویبقى المقدمة؛ بمعاني یحیطان ُوشدتھ الزمان ویبقى

َعرم(الزمانیة لعالقة العقلي المجاز طریق على َ  على وأذاه شراستھ اشتدت أي) الزماُن َ

ُوالُع�رام َال�دار، تلك یسكن كان َمن  والجھ�ل والق�وة ال�شدة معن�ى فی�ھ -الل�سان ف�ي كم�ا– َ

ْوالخبث والشراسة واألذى ُوالعریم والشر، ُ   .الداھیة:َ

 م�ن الل�سان ف�ي ورد م�ا الكلم�ة تلك في ُّوالتحول ُّالتبدل معنى تناسب لتيا المعاني ومن

َالعرم َّأن َ َوالُعرمة َ ُوالعرم كان، شئ أي في ٍوبیاض بسواد ٌمختلط ٌلون ْ ِ  ذو ش�ئ ك�ل من َ

  .لونین

َع�رم(الصدر على العجز ُّورد َ  التأكی�د ع�ن ف�ضال َوس�طوتھ، الزم�ان ش�دة ُیؤك�د) ُُع�رام-َ

 ف�ي بم�ا ،)ُُع�رام وللزم�ان(البی�ت نھای�ة ف�ي المث�ل مج�رى الج�اري یُلالت�ذی أض�افھ الذي

 یت�سلى ثم ومن یتخلف، ال ٌوناموس مقدرة، ثابتة حقیقة ھذه َّأن تقریر من الجملة اسمیة

  .والشاعُر الخلیفة

 توفیق؛ محمود الدكتور شیخنا قرره ما نثبت للمطلع السریعة البالغیة القراءة تلك وبعد

 ب�العجز اإلح�ساس َألم أنفسنا عن َنزیح حتى الشاعر اتھام إلى َنسارع الأ علینا یجُب"إذ

  .)١("المخوفة المجاھل تلك في معھ َنسافر ْوأن بھ، یشعُر بما َنشعر أن عن

 الذي بالقمر ووصفھ مدحھ ثم ًمونقا، ًبدیعا ًتخلصا األمین مدح إلى نواس أبو تخلص ثم

 وأن�ھ إع�دام، وال ٌب�ؤس رحاب�ھ في َمن ُّیمس ال ملك وأنھ الحجاُب، عنھ َُرفع ما بعد الح

  :بقولھ ثم ٌشجاع، ٌنظیر، لھ لیس كلھا، بالمكارم َّتوحد

ْفالبھـــُو َلبـس      خــالفــٍة ِببـدر ٌمشتمـل َ   ُاإلسـالم بنوره َالشباب ِ

ُسـبط ْ ِبنجـاده احتبى إذا البنـــان َ مـاط الجماجم َفرع      ِ   ُقیـام ُوالسِّ

ٌملك      بھـدیھ اإللـُھ َیرضــى يالــذ َّإن َّتـردى َ َ َوھو َالُملك َ   ُغالم ْ

                                                           

 .                  ٥٠:البالغي التذوق إلى المنھج )١(
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ُّیفـل ٌرأي      بھ مضى َاألمور َاعتسر إذا ٌملك   ُُحسام َوھو َالسیف ُ

َالعمى من َالقــلــوبُ هللا بھ َداوى َ ُسقام َّبھـن ومــا َأفقـــن حتى     َ َ  

  ُاستحكـــام ِحبـــالـھ ِقدَلع أمال     ٍجعفر ِابنة ُزبیـدة َابن یا َأصبحت

َفسلمت َترجـى الــذي ِلألمـــر ِ ُاألیـام َیومك عن ْوتقـاعست      لھ ُ َّ  

 التب�دل معن�ى م�ع ًتناس�با األبی�ات؛ ف�ي ًظ�اھرا ومفرداتھ التدین معاني إلى اللجوُء ویبدو

 ھن�ا المدح معاني ّإن مطلعھا، منذ القصیدة في سرت التي والتسلیة، والموعظة والتغیر

 األص��ل، وك��رم والحكم��ة ال��رأي وم��ضاء وال��شجاعة والك��رم البھ��اء: م��شتھرة س��طحیة

 ال�شرك َأھ�ل َوأخف�ت(الم�دح ف�ي ن�واس أب�و ب�ھ اش�تھر ال�ذي والغل�و المبالغ�ة عن وتنأى

َجب�ار ِنع�ص س�یدي ق�م  نائب�ة ك�ل ف�ي َالمرتجى ُأحمد یا(،...)  النھای�ة إنھ�ا)...ال�سموات َّ

ُیصدق التي  ھ�ذه م�ع متوافق�ة الق�صیدة خاتم�ة ج�اءت ث�م وم�ن َوغیره، َسھنف المرُء فیھا ُ

 ق�ال كما ذلك یشتھون َالملوك َّأن لمجرد لیس الدعاء، على ْفُبنیت ؛...)َفسلمت:(المعاني

-وھ�و ل�ھ، ْأنشئت الذي َوالغرض للقصیدة َالعام َّالجو یناسُب َالدعاء َّألن بل رشیق، ابُن

 ًختام�ا ال�دعاُء فجاء حال، على تبقى ال الدنیا ّأن وبیاُن ووعظھ األمین تسلیة -ّأظن فیما

  .لخاطره ًوھدھدة نفسھ، عن ًترویحا المعاني لھذه

 بی�ٍت ف�ي وردت فق�د وبالغتھ�ا، أس�لوبھا ع�ن أم�ا وموض�وعھا، الخاتم�ة معن�ى عن ھذا

َقصر ْناسبت قصیرة، خاتمة فھي واحٍد، َ  قبلھ�ا، الذي بالبیت لھا َّھیأ قد أنھ مع القصیدة، ِ

َبرع الذي بالمعقول المحسوس تشبیھ من وھو أمال، علھفج َ  ھ�ذا ش�بھ ث�م ن�واس، أبو فیھ َ

 فیتعلقون لھ، َُمجیر ال َمن إلیھ یأوي الذي المالذ ألنھ واشتد، استحكم الذي بالحبل َاألمل

َبرَد َّویتفیأون آمالھ، بحبال  كم�ا القصیدة، قصر تناسب ٌموجزة ٌقصیرة فالخاتمة ظاللھ، َ

 ُواإلیج��از ِالق�صُر ُی�وحي وك�ذلك معانیھ�ا، عل�ى غلب�ت الت�ي والحكم�ة موعظ�ةال تناس�ب

 ال�ذكاء، َّح�اد البدیھ�ة، َّق�وي ن�واس أب�و ك�ان فق�د الخالف�ة؛ ف�ي األم�ین أی�ام األی�ام بق�صر

 م��ن ال��رغم فعل��ى المع��اني، أداء ف��ي والخف��ة بال��سرعة تجھ��ر الخاتم��ة ص��در ف��ي والف��اء

 الخ���صال تل���ك ع���ن ٌم���سبب بال���سالمة ال���دعاء ّوأن والتعقی���ب، الترتی���ب معن���ى إفادتھ���ا

  .فیھا بارزة داللة السرعة یجعل َالعام َّالجو ّأن إال الكریمة،

 فی�ھ اقت�رب مق�ام ف�ي األم�ین ت�سلیة غرض مع یتوافق خبریة جملة في الدعاء وصیاغة

َترجى (الفعل وبناُء الوقوع، تحقق على ُّیدل فالماضي ُملكھ، ذھاُب  داللة فیھ للمجھول) ُ

 ھذه َّأن على للداللة وصلتھ بالموصول واإلتیان لھ، ویحتاجون یرجونھ، َمن كثرة على
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 ألمرعظیم، َُیرجى أنھ یعرف فالجمیُع ،)١(بھا ٌعلم السامع من سبق قد الكالم من الجملة

ُوعظم  ف�ي ُالعظ�یم األم�ُر ھ�ذا ویتمث�ل ال�سابقة، الصلة داللة ثم التعریُف علیھ َّدل األمر ِ

 ولی�ست ٌورج�اء، ٌوأمنی�ات ٌآم�ال فھ�ي ث�م ومن قبلھ، الذي البیت في سبق كما أمال كونھ

 األم�ین، ف�ي ن�واس أب�و أن�شده م�ا آخ�ر م�ن الق�صیدة ّأن ف�ي رأی�ي یقوي مما ذلك، َغیر

 الم�أمون، وب�ین بین�ھ الفتن�ة أح�داث ف�ي وھزیمت�ھ ُملك�ھ زوال اقت�راب في ویسلیھ یعزیھ

 وتقاع�ست:(قول�ھ ویأتي. األحوال وتبدل لزمانا تغیر معنى على القصیدة ُبنیت ثم ومن

 علی�ھ َوُیعط�ف األول، ال�شطر ف�ي بال�سالمة ل�ھ ال�دعاء بعد ثانیا ًدعاء) ُاألیام یومك عن

 ًّردا المعن��ى ھ��ذا َوُیعتب��ُر ًمعن��ى، ال��دعاء ف��ي الش��تراكھما الكم��الین؛ ب��ین للتوس��ط ب��الواو

 فیھما؛ المعنى أساُس ھي) یاماأل (ّألن وافتتاحھا؛ صدرھا على وخاتمتھا القصیدة لعجز

 الق�صیدة؛ في ورد ما على األحوال ُّوتبدل الزمان ُّوتغیُر ُوسطوتھا، ُاألیام كانت إذا أي

  . وأتراحھا بنوائبھا ُاألیام عنك َوتتأخر َتتحول ْبأن لك أدعو فإني

 المطل�ع؛ ف�ي بؤرتھ�ا ف�ي ك�ان كم�ا الق�صیدة، نھای�ة ف�ي الصورة بؤرة في الزمان فیبقى

 وأحداث�ھ، الزم�ان س�طوة لعظم ًبیانا وتشخصھا تجسدھا) األیام (في المكنیة الستعارةوا

 إلى التقاعس ُوإسناد المحذوف، بھ المشبھ الزم ھو - تأخرت بمعنى–) تقاعست:(وقولھ

  .المكنیة قرینة وھي تخییلیة، ٌاستعارة األیام

 التك�راُر ھ�ذا ورد دتھ،وش� الزمان سطوة على ًمؤكدا المطلع في األیام تكراُر كان وكما

  .ًورمزیة ًوأسلوبا ًمعنى ُوالخاتمة المطلُع َیتالءم كي الخاتمة؛ في ًأیضا

ُُیحكـم وبذلك َ  معناھ�ا، وُح�سن ألفاظھ�ا، ل�صفاء والُح�سن؛ ب�الجودة الق�صیدة خاتم�ة على ْ

َقصر مع تناسبت وألنھا نظمھا، ودقة  ت�الءم ال�ذي الدعاء صورة في ْووردت القصیدة، ِ

 ال�شاعر نف�سیة م�ع ال�دعاُء تناس�ب كم�ا الع�ام، وجوھ�ا وم�ضمونھا الق�صیدة غ�رض مع

ُُیحك�م وال�دعاُء الخ�اص، ال�سیاق ھ�ذا في األمین والخلیفة  بع�َده َیبق�ى ف�ال الق�صیدة؛ َخ�تم ِ

  .   باالنتھاء ویؤذُن المزید، إلى ٌتطلع وال ٌتشوف للنفوس

 تھ�دي الذي ِللعلم فبقیت(روایة ىعل للخاتمة الروایة ھذه ترجیح یتبین التحلیل ھذا وبعد

 س�یقت ال�ذي الع�ام وال�سیاق الغ�رض مع یتناسب ال أنھ كما قبُل، ٌذكر ِللعلم لیس إذ ؛)بھ

  .القصیدة لھ

                                                           

 .                  ٢٠٠:اإلعجاز دالئل: ینظر) ١(
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  الثانیة القصیدة

ْمن یا ُیبادلـني َ ًعشقا ُ ْمن ْأم    ُبسلوان ِ ُیصیر َ ِبإنسان ُشغال لي َ
)١(   

َقدم ًبیتا، عشر ثمانیة من وھي ْم�ن عل�ى بدایتھا في نادى بیاٍتأ بستة لھا َّ  الع�شق یبادل�ھ َ

 إذا أنھم�ا ویق�رر وھ�واه، بحب�ھ یستعبده كیما عینھ، بلحظات شغال لھ ویصیر بالسلوان،

  :َالممدوح بھ تبلغ شدیدة ناقة على رحلتھ عن یتحدث ثم یفترقا، فلن الصفاء بعد التقیا

ْتسأمي ال ُناق یا ِتبلغي أو َ ًملكا َ ِحــتھرا تقبیـُل       َ ِوالـركــن ِ ِســـیان ُّ َّ  

َالرحل ِإلیھ تُحطي متى ْ ًسالمة َّ َ ِتستجمعي        َِ ِ َالخـلق َ ِإنسان تمثال في َ َ  

 عظیم وأنھ والبعید، للقریب مبذوالن وعدلھ خیره ّوأن أصلھ، بكرم المدح في شرع ثم

 والیة عن نحیتھت یحاولون الذین العلویین على َّرد ثم الفضل، في ٌشبیھ لھ فلیس الجود،

 كتابھ في هللا أنزلھ العباس بني حق ّألن تعالى؛ هللا َغضب یستثیرون بذلك وأنھم العھد،

  :   بقولھ َیختم ْأن إلى الكریم،

ٌمحمد -١٨ َّ َ ْمن ُخیر ُ ٍقدم َعلى َیمشي َ ْممن      َ َّ َبرا ِ ْمنُ هللا َ ْومن ٍإنس ِ ِجـان ِ َ  

ُن ن�واس أب�و ك�ان وق�د -ت�ضمین م�ن البی�ت ف�ي ما إلى أوال َنشیر أن ُّونود  َبع�ض ُی�ضمِّ

 ب���ن أوس ق���ول م���ن ٌم���أخوذ الخاتم���ة م���ن َاألول َال���شطر َّإن إذ -غی���ره َش���عر خواتیم���ھ

  :)٢(مغراء

ٌُمحمد َّ ْمن خیُر َ َعفـانا بُن وعثماُن َوصاحباهُ         ٍقَدم على َیمشي َ َّ َ  

                                                           

 .                  ٦٤٨: الدیوان) ١(

 ف�ي اش�تھر ش�اعر تم�یم، م�ن الناق�ة، أن�ف بن�ي م�ن - مغراء بن تمیم ابن أو - مغراء بن أوس ھو) ٢(

 أی�ام ف�ي والعّج�اج، األخط�ل بح�ضرة الجع�دّي النابغ�ة ھاج�اه اإلس�الم، ف�ي زمن�ا وع�اش جاھلیة،ال

 ٢/٢٠:األغ��اني:ویراج��ع ،٢/٣١:األع��الم. الھج��رة م��ن وخم��سین خم��س س��نة نح��و ت��وفي معاوی��ة،

. ٧٤:عب�اس إح�سان/ د الع�رب، عن�د األدبي النقد تاریخ ،٢/٦٨٧: والشعراء الشعر ،١٧- ٥/١٢،

د: فقال البوصیري وأخذه ٌمحمَّ َ ُأشرف ُ َ ْ ِاألعراب َ َ ِوالعجم ْ َ د    َ ٌمحمَّ َ ُخیر ُ ْ ْمن َ ِیمشي َ ْ َعلى َ ِقدم َ َ َ.   

 .٦١١ ،٣٨٣ ،١٤٠: التحبیر تحریر ،٢/٣٢٦: السائر المثل: التضمین في وینظر



  
  
 

﴿١٩٦﴾ 
 

 الجاھلی�ة م�ن ام�رأة تینس� دواوین یحفظ كان فقد العرب، ألشعار حفظھ على ُّیدل وھذا

ٌعزیزة وھي أرجوزة، سبعمائة أحفظ: یقوُل َالرجال،وكان عن فضال  الن�اس، أی�دي ف�ي َ

  .لألشعار راویة بدیھة، الناس أجوَد كان ألنھ عندھم؛ ِالمشھورة ِسوى

 ن�واس أب�ي مق�درة عل�ى الدالل�ة إلى تتجاوزه بل الحد، ھذا عند التضمین داللة تقف وال

َالُمضمن َّالنص وضعھ حیث من الشعریة  كما– التضمین َّإن إذ بھ؛ َالالئق َموضعھ ھنا ََّ

 ألن��ھ مرعی��ة؛ مكان��ة الناق��د العرب��ي الفك��ر ف��ي ل��ھ:" الع��زب أحم��د محم��د ال��دكتور یق��ول

 اآلخرین، الشعراء من مجموعة أو آخر، شاعر خبرة للشاعر الفنیة الخبرة إلى یضیف

ُب أنھ كما  عل�ى ُیبق�ي أنھ كما َّالُمضمن، النصِّ عالم في فورال على بإدخالھ َّالنص ُیخصِّ

َوھج  عل�ى الت�ضمیُن یعم�ُل وبھ�ذا وال�سطوع، الحضور دوائر في بإبقائھ الُمضمن، ھذا َ

َع�الم ُیث�ري ھ�و بینما واحٍد، وقٍت فيً معا مستویین َالع�الم َ  ل�بعض بنقل�ھ ّاآلن�ي ّال�شعري َ

، ِسیاقھ ِضمن التراث روائع  ھ�ذا الُمعاص�رة ِوح�سِّ َّال�ضوء إل�ى حُبَی�س ھ�وً وإذا الفن�يِّ

َّضمنھ الذي َّالتراثي َالنموذج  واس�تمراریة الُح�ضور ِح�سِّ على فیھ فأبقى َّاألدبي، َعملھ َ

   .)١("البقاء

ُن ش��عره ش��عر غی��ره ق��صدا لالس��تعانة عل��ى تأكی��د  ًویق��رر اب��ُن األثی��ر أن ال��شاعر ُی��ضمِّ َ َ َ َّ

َیاسیة والمذھبی���ة وال���صراع الق���ائم ب���ین واستح���ضاُر الخلفی���ة ال���س. المعن���ى المق���صود

األطراف المختلفة ف�ي ھ�ذا الع�صر ُیرش�دنا إل�ى بالغ�ة الت�ضمین؛ فمم�دوُح أب�ي ن�واس 

ٌخلیف��ة عباس��ي، وك��ان للعباس��یین ص��راعات م��ع طوائ��ف أخ��رى ك��العلویین واألم��ویین،  ٌّ

َّوأبو نواس یستحضُر بھذا البیت قصة ابن سلیمان بن علي والتي عرض فیھا بال� شاعر َّ

ّال���شیعي ال���شھیر ال���سید الحمی���ري؛ فق���ال اب���ُن س���لیمان   ال���ذي -ِوهللا-أش���عُر الن���اس :"ّ

ً، تعری�ضا بم�ذھب ال�سید الحمی�ري، وانت�صارا لل�صحابة، وعل�ى "وذكر البی�ت:...یقول ًّ

ُالرغم من أن السید رد علیھ، إال أن المقصَد من التضمین یثُبت بھذا القدر م�ن الق�صة؛  ّ ّّ

َألن ھدف أبي ن�و ض بخ�صومھم م�ن ال�شیعة، وأن ّ ْاس أن ینت�صر للعباس�یین، وأن ُیع�رِّ ْ َْ َ

ُّیلحق بیت العباسیین بالنبي َ ُ وأصحابھ الك�رام، ال�ذین أف�رط ال�سید -صلى هللا علیھ وسلم-َ

، ول�ذلك -ص�لى هللا علی�ھ وس�لم-ُّالحمیري في قذفھم وسبھم في ش�عره ُھ�م وأزواج النب�ي

ًھجر الناُس شعره مع كونھ شاعر َ َ َ ُّا متقدما مطبوعا، كما قال األصفھانيَ ً ً)٢(.  

                                                           

 دراس�ة - ال�شعري ال�نص وت�ر عل�ى ع�زف:كت�اب ع�ن نقال ،١٢٦:العزب محمد/ الشعر،د طبیعة) ١(

 .                  ١٦٩:الطالب محمد عمر/الشعریة،د األدبیة صوصالن تحلیل في

 .                  ٢٨٦-٢/٢٨٥: األغاني: ینظر) ٢(



  
  
 

﴿١٩٧﴾ 
 

َمن ھنا ندُرك كثافة وثق�ـل المع�اني الت�ي یحملھ�ا ویكتنزھ�ا ویطویھ�ا ھ�ذا االنتھ�اُء، بم�ا  َ َُ َُ ِ

یعك��سھ م��ن الخلفی��ة ال��سیاسیة، وك��ذلك الخلفی��ة ال��شعریة، ف��ضال ع��ن الخلفی��ة الدینی��ة؛ 

ٌّوغرُض ھذا التضمین وما فیھ م�ن مع�ان مت�صل ومط�ل عل� ى كثی�ر م�ن مع�اني الم�دح ٌ

ِتقبی��ل راحتی��ھ وال��ركن (ال��سابقة، وب��األحرى تل��ك الت��ي لھ��ا ص��بغة دینی��ة أوسیاس��یة،مثل
ول�یس :(والذي یشبھ قولھ من ق�صیدة أخ�رى) تستجمعي الخلق في تمثال إنسان(،)ِسیان

ً، وم�ا فی�ھ م�ن فك�ر فل�سفي یوظف�ھ سیاس�یا )على هللا بمستنكر  أن یجمع العالم في واحد

َّم�د (، )تفضلھ والدت�ان م�ن المن�صور ثنت�ان(: الخلیفة والخالفة، وكذلك قولھ ھناإلعالء َ

َھو الذي قدر هللا القضاء لھ(، )َّعلیھ اإللُھ ظل ُملكھ َُ   :،ثم قولھ)َّ

َُھو الـذي امتحـن هللا القلـوب بھ    عمـا تجمجـم مـن كفـــر وإیمــــان َ َ ٍَ ُ َّ ُ  

َوإن قـومــا رجــوا إبطـال ح َ َْ ً ِقكم     أمسوا من هللا في ُسخٍط وعصیانَّ ْ ِ َْ ْ ُ  

ِلـن یدفُعـــوا حقـكـم إال بـَدفـعھـم     مـا أنـزل هللا مـن آي وبـرھــــان َ ُ ٍ ُ َ َُ ْ َّ ْ  

ِفقـلــــدوھـا بني العبـــاس إنھــم     صنــُو النبـيِّ وأنتم غیـُر صنوان ِِ ِْ َّ ْ ُ  

ُوإن � سیفـــــا فـــوق ھـامـُھــمُ◌ ِ َ ً ِ     بكف أبلـــــج ال ضــرع وال وانَّ ٍ ْ َ َ ّ  

ِیستیقظ الموت منھ عند ھـــزتھ     فالمــوت من نـائــم فیھ ویقظــان ٍ ُ ُ  

ُ، فتكثر مفردات حقل دالل�ي واح�د، یك�اد ی�سیطُر عل�ى ...)ٌمحمد خیُر( ثم تأتي الخاتمة 

 فضال عن إیثار ٌمعاني المدح، كما ھو واضح، مع المبالغة التي یقتضیھا ھذا الصراُع،

َذوي السلطان تلك المبالغات، التي یزُھون بھا على خصومھم َ.  

 ف�ي المبالغ�ة م�ن تحمل�ھ بم�ا ّوالموض�وعي، األس�لوبي الخ�ط لھذا ًمسایرة ُالخاتمة فتأتي

 ھ�ائال ًق�درا البی�ت ص�در ف�ي) ٌمحم�د (باالس�م اإلتیاُن وُیمثُل ومدحھ، الخلیفة قدر إعالء

 َّال�نص استح�ضرنا إذا -ی�سمعھ ح�ین ًطرب�ا َالمم�دوح یزی�د كون�ھ ع�ن ف�ضال– ّالغلو من

 أب�و ب�ھ ُویری�د وس�لم، علی�ھ هللا ص�لى َّالنب�ي ب�ھ أراد وال�ذي مغ�راء، ب�ن ألوس َّاألصلي

َُّیعد ْأن الممكن من كان وإن األمین، َممدوحھ نواس  عن�د– لالس�م ویك�ون التوری�ة، م�ن َ

– ٌوبعی�د -وس�لم علی�ھ هللا ص�لى ُّيالنب� وھو -ٌقریب:معنییان -األصلي النص استحضار

  .ٌوتكریم ٌتشریف بمحمد األمین تسمیة ففي حال أیة وعلى ،-الممدوُح وھو

 یم�شي م�ن خیر وأنھ األمین خیریة بإثبات یكتف فلم الثاني، الشطر في الشاعُر وُیوغل

َبرا َّممن:(فقال قدم، على ِجان ِومن ٍإنس ِمنُ هللا َ  ، القافیة غبلو قبل المعنى استوفى ،فقد)َ



  
  
 

﴿١٩٨﴾ 
 

ُیزید الذي اإلیغال طریق على والجان اإلنس َذكر ثم  ًوتوكی�دا ًوش�رحا ًوض�وحا المعنى َ

ًحسنا َ   .خاصة القوافي في المبالغة من ٌضرب ،واإلیغاُل ھالل أبو َّقرر كما َ

 َالخ�صوم ُیغ�یظ الظ�اھرة، التأكی�د أس�الیب م�ن خ�ال ٍّخبري أسلوٍب في الخاتمة وصیاغة

ٌمحق�ـق، ٌثاب�ت المعن�ى ھ�ذا َّوك�أن ،الخلیفة َوأعداء  ف�ضال ٌمك�ابر، أو ٌجاح�د إال ینك�ره ال َّ

 ْأن فاس�تحق ال�سابق، التف�صیل بعد الثناء وإجمال المدح طالقة من البیت معنى في عما

 ُی�ؤذُن مم�ا علی�ھ، الزی�ادة تمك�ُن ال ٌمحكم معنى ألنھ علیھا؛ وقفال القصیدة، قاعدة یكون

 َتسع جاء الذي النون حرف تكرار في خاصة إیقاع، وحالوة لفظ، رشاقة مع باالنتھاء،

  . ًتنوینا وبلفظھ برسمھ مراٍت

  

  )١(الثـالثـة القصیـدة

َكثـیر َیـا ِالنــوح ِ ْ ِالـدمــن ِفي َّ َ ِالسكــن َعلى َبـل علیھا ال   ِّ َ َّ  

َق�دم ًبیت�ا، َع�شر أربع�ة من القصیدة  ف�ي ًمقت�ضبا الم�دح إل�ى وخ�رج أبی�اٍت، بع�شرة لھ�ا َّ

  :قولھ وھو عشر، الحادي البیت

َتضحــُك َالـدنیـــا ْ ِباألحكــــام َقـــام    َمــلٍك إلى ُّ ِوالســنن ْ َ ُّ  

  .فقط أبیات أربعة فیھا المدح جملة فكانت

 م�ا أعظ�م م�ن لك�ان ال�دیوان، في الذي البناء ھذا على القصیدة أنشد نواس أبو كان ولو

 َیكثر ْأن الباب ھذا عیوب ومن:"النسیب باب في رشیق ابُن قال المدیح، قلة علیھ ُُیؤخذ

  .)٢("المدیُح َّویقل التغزُل

 ھ�ذه َّغن�ى المھ�دي ب�ن إب�راھیم ّأن األرب ونھای�ة الفرید والعقد والموشح األغاني وفي 

 ُیح��سن ل��م أن��ھ األثی��ر اب��ُن علی��ھ وأخ��ذ. درھ��م أل��ف بثلثمائ��ة ل��ھ ف��أمر لألم��ین، الق��صیدة

َوالمالح�ة ِش�عره، َع�یُن ھي القصیدة وھذه:"یقول االقتضاب، على فبناھا فیھا، التخلص َ 

                                                           

                   .٦٤٩-٦٤٨: الدیوان )١(

                   .٢/١٢٣:العمدة) ٢(



  
  
 

﴿١٩٩﴾ 
 

 ب�التخلص َُح�سنھا ُیكمل لم أنھ إال النون، منزلة ال األلف منزلة منھ تنزُل وھي للعیون،

  . )١("اقتضابا اقتضبھ بل المدیح، إلى الغزل من

ْعش هللا َأمین یا        :قولھ جعفر بن قدامة َّوعد ًأبدا ِ ْدم    َ   ِوالزمن ِاألیام َلىَع ُ

 ع�ش: "بقول�ھ للمم�دوح تف�اءل یك�ون ْأن إما ألنھ ؛-المعاني عیوب من وھو-الممتنع من

َقرر ثم. ٌمستقبح یجوز، ال مما األمرین وكال لھ، دعا أو" ًأبدا  الغل�و ب�اب م�ن ل�یس أن�ھ َّ

ِّحد إلى َیقع ْأن یجوز الذي الغلوِّ ِّحد عن ٌخروج ھو بل المقبول،  یجوز ال لذيا الممتنع َ

 ع�نً خارجا ولیس علیھ، یكون أن للشيء ما نعٍت في تجاوز ھو إنما الغلو ألن َیقع؛ ْأن

 مخارج َّإن ثم ًأبدا، یعیش أن اإلنسان طباع في فلیس لھ، یقع أن یجوز ال ما إلى طباعھ

 ٌموض�ع ،ً"أب�دا ِع�ش: "ن�واس أب�ي ق�ول ف�ي ول�یس ونح�وه،) یك�اد (عل�ى ھ�ي إنما الغلو

  .)٢(ًأبدا تعیُش ُتكاد ِهللا َأمین یا:ُیقال ْأن الدعاء مذھب على َیحُسُن ال یھ،ألنھف َیحُسُن

ِفك�ن أفنیتن�ا فإذا:(الثاني الشطر في نواس أبي قوُل فیھا لیس قدامة عند البیت وروایة ُ(، 

 ھن�ا ی�صرح یك�اد ألنھ قدامة؛ وضعھ الذي االمتناع َمصطلح الشاعُر فیھ یتجاوز والذي

  .باأللوھیة

 ح��د ع��ن الك��الم خ��رج وإذا:"بقول��ھ ن��واس أب��ي م��ذھب ع��ن داف��ع رش��یق اب��ن ّأن ب��دووی

  .)٣("ذلك غیر ال الغایة بلوغ بھ ُیراد فإنما اإلمكان

 لمج�رد الق�دیم الم�ذھب عل�ى األط�الل بك�اء م�ن ھن�ا ن�واس أب�ي مطلُع َُّیعد ْأن یمكُن وال

َالدمن، ذكر  وثورت�ھ نف�سھ م�ع ًاتفاقا َلخمرا ُینعت ثم َّویتغزُل، ذلك یترك ما سرعان إنھ ِّ

  .ُّوتحرره

 بی�ت آخ�ر ب�ین الصلة وشائج إلى ْولننظر َخاتمتھا، یمثل القصیدة نھایة في َالمدح َّوكأن

  :یقول القصیدة، أبیات آخر وبین -الخمر وصف في وھو-المقدمة في

ُْمزجت -١١ ِصوب من َ ْحملتھا     غــــادیٍة َ ُِمزن من الریُح َ ُ  

ْعــــش ِهللا َأمیــن یا -١٢ ِفكـــن أفنیتنــــا فـــــإذا      ًأبـــــدا ِ ُ  

                                                           

 ٢/٢٦١: السائر المثل) ١(

 .                   ٢١٣: الشعر نقد: ینظر) ٢(

                .١/٢٢٤:العمدة )٣(



  
  
 

﴿٢٠٠﴾ 
 

  ِالثمن من بالغالي َقمت     وقد عنك النفُس تسخو كیف -١٣

َّســـن -١٤ ِیكـن لم َالُبخــل َّفكــأن     فندوا َّالنـــَدى َّللنــاس َ ُ َ  

 نح�اوُل لكن�ا ضاب،االقت� م�ن ب�ھ َُرم�ي َّمم�ا بھ�ا نخل�صھ لل�شاعر، َمعاذیر َخلق ُنقصد ال

 ْأن قب�ل أوال، وقرائحن�ا أنف�سنا اتھ�ام ف�ي األفاضل من وغیره حازم الشیخ مذھب اقتفاء

 َال��شعراء َّإن:"الخلی��ل ق��ال وق��د أذھ��انھم، ثق��وب ثب��ت ال��ذین الفح��ول ھ��ؤالء أمث��ال نعی��ب

 ول�یس:" وت�صرفاتھم الشعراء عن سیبویھ وقال. )١("شاءوا َّأنى یصرفونھ الكالم أمراُء

ّیضطرون ٌشيء َ  ش�جاعة ب�اب ف�ي جن�ي ابُن ویقول. )٢("ًوجھا بھ ِیحاولون ْوھم إال إلیھ َ

 ِوانخ�راق قبحھ�ا، َعل�ى ِال�ضرورات ھ�ذه َمث�ل َارتك�ب ق�د َال�شاعر َرأیت فمتى:"العربیة

 وتع�سفھ، َج�وره عل�ى وج�ٍھ ِمن َّدل ْوإن منھ جشمھ ما على ذلك َّأن ْفاعلم بھا، األصول

ٌؤذنُم َآخر وجٍھ ِمن فإنھ  وال لغت�ھ، ض�عف عل�ى ٍدلی�ل بق�اطع ول�یس ُّوتخمط�ھ، ِبصیالھ ِ

 مج��رى مث��ل عن��دي ذل��ك ف��ي مثل��ھ ب��ل بف��صاحتھ، الن��اطق َالوج��ھ اختی��اره ع��ن ق��صوره

 ك��ان وإن فھ�و احت�شام، غی��ر م�ن ًحاس�را ال�ضروس الح��رب ُووارد لج�ام، ب�ال الجم�وح

   )٣(".تھَُّمنـ وفیض بشجاعتھ لھ ٌمشھود فإنھ وتھالكھ، عنفھ في ًملوما

 قرر كما البیان، علم مستصعبات من وھو بعد، ْینتشر لم ًجدیدا ًمذھبا التخلُص كان وقد

 االقت�ضاب، عل�ى الك�ریم القرآن معاني ُجل بناء یقررون العلماء من ٌوكثیر األثیر، ابُن

 االقت�ضاب، عل�ى ھن�ا الق�صیدة ن�واس أبو َبنى فإذا الجاھلي؛ الشعر في ًسائدا كان الذي

 الق��صیدة أبی��ات ب��ین التفك��ك م��ن ًنوع��ا الحظن��ا إذا س��یما م��ا، معن��ى إل��ى ق��صد افربم��

 من سبق ما إال الشاعر ُّتصرف فھم في ِّیعنینا وما االقتضاب، مع ُیتالءم مما ومعانیھا،

  .شعره َعین وجعلھا القصیدة على األثیر ابن ثناء ثم جني، وابن وسیبویھ الخلیل كالم

 أول ف��ي ورد م��ا یتف��ق الق��صیدة؟وكیف ب��اقي إل��ى خاتم��ةال م��ن یمت��د ال��ذي الخ��یط فم��ا

  ذلك؟ قبل الخمر حدیث مع) والسنن باألحكام قام(المدیح

 تنق��ل مفارق��ة التعبی��ر، ج��از ْإن كبی��رة مفارق��ة عل��ى ق��صیدتھ بن��اء أراد ن��واس أب��ا َّلع��ل

ُوالف��ساق َّالُمج��اُن فی��ھ انت��شر ال��ذي الع��صر، ھ��ذا تناق��ضات َّالزھ�� بجان��ب والزنادق��ة، َّ  ادُّ

 لمجتم�ع تمث�یال المقدم�ة ّنع�د ْأن ب�ذلك ویمك�ن والت�صوف، والح�دیث الفق�ھ وأھل َّوالُعباد
                                                           

                .١٤٣:البلغاء منھاج )١(

                .٢/٣١:الكتاب) ٢(

                .تكبر: وتخمط. وثار ھدر: الفحل تخمط: ویقال. ٢/٣٩٤:الخصائص) ٣(
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 أص�لھا ی�دور والتي -دمنة جمع-)ِّالدمن(بـ التعبیر خصوصیة من بدایة الرذیل، المجون

ْالبعر حول َوالخبث َ َوالعفـن َ   :اللسان ففي الخبیث، شرب وإدمان والضغینة َ

ُدمن��ة ْ َأثُرھ��ا ال��دار ِ ْوالدمن��ة. َ َّس��ودوا وم��ا الن��اس آث��اُر ِّ َّس��ودوا م��ا: وقی��ل. َ َالبع��ر آث��ار م��ن َ َ 

َدمن والجمع وغیره ِوَدمنت. ِ َبعرت َالمكان ُالماشیة َّ  ص�لى َأن�ھ الح�دیث وفي. وبالت فیھ َ

َوخ��ضراء ّإی��اكم:"ق��ال وس��لم علی��ھ هللا ْ َال��دمن َ  ف��ي الح��سناء َالم��رأة ق��ال ؟ ذاك وم��ا قی��ل ِّ

ْالمنبت َالدمن في ینبت بما َالمرأة شبھ ،"ءُّالسو َ  َوب�يء وھ�و َغ�ضارة ل�ھ ُی�رى ِالك�أل من ِّ

ُِمن��تن ْالمرع�ى ْوالدمن��ة .لَاألص�� ْ ُالحق��د ِّ ُن ِ َدم��ن والجم��ع لل��صدر، الُم��َدمِّ  یك��ون ال: وقی��ل. ِ

ْدمنة ُالحقد ََدمنت وقد علیھ َِدمن وقد. الدھر علیھ ْیأتي حتى ِ ْوَدمنت بالكسر قلوُبھم ِ  على ِ

ْضغنت َأي نفال ِ َیتب�ایُعون ك�انوا الحدیث وفي. َ َالثم�ار ََ َیب�دو َأن قب�ل ِّ َُ  ج�اء ِف�إذا َص�الُحھا ْ

ُوعفن�ھ الثم�ر ف�ساد الم�یم وتخفی�ف ب�الفتح ھ�و َّال�دماُن َالثم�ر َأص�اب ق�الوا التقاضي  قب�ل َ

ْالدمن من ّیسود حتى إدراكھ ُِیدمُن فالن: ویقال. ِّ َالشرب ْ َل�زم إذا َوالخمر ُّ : ُیق�ال. ھاَش�رب ِ

ُِیدمُن فالن ِوُمدمن ُیدیمھ َأي كذا ْ   .)١(شربھا عن ُیقـلُع ال الذي الخمر ْ

َعبر ولذلك - لألطالل الداللي الحقل من مترادفاتھا دون -بالدمنة معلقتھ مطلع في زھیر َّ

 مك��ان:"الطی��ب هللا عب��د ال��دكتور یق��ول كم��ا-الدمن��ة َّألن ؛)تكل��م ل��م دمن��ة أوف��ى أم أم��ن:(

 َّدف�نھن ُُی�راد األض�غان ع�ن وحدیثھ الشاعر وغرُض الضغینة، عن بھا َُیكنىو األزبال،

  .)٢("البین ذات بإصالح

َالدمن(أنبأت وغرضھا، زھیر قصیدة موضوع عن) الدمنة (أنبأت فكما  موض�وع عن) ِّ

 على ینادي فھو العصریة، المفارقات ھذه بیان في المتمثل وغرضھ، نواس أبي قصیدة

َالدمن تلك على َالبكاء ُیكثُر َمن  َّألن َویخ�شع؛ ی�ستكین بأن ویأمره ًبكاء، تستحق ال التي ِّ

َالدمن حدیث ًتاركا والخمر الغزل حدیث إلى ینتقل ثم َّالُعشاق، ُُسنة ھذه  تستحق ال التي ِّ

 الن�اُس یتحاش�ى كم�ا ال�شعراُء، یتحاش�اه ْأن ینبغ�ي ٍق�دیم م�ذھٍب إل�ى بھ�ا ًرامزا الحدیث،

َالدمن، َخضراء َوعفن خُبث ما َوجمیع ِّ َّحسا َ  الخاص والخمر الغزل حدیث َّلكن ًومعنى، ِ

 غی�ر م�ن والجف�اء ب�الظنون َمفعم�ة ب�الفتن، ًملیئة مضطربة، ًحیاة ًأیضا یعكس بالشاعر

 ب�ال ال�رق َوسبیل الفتن، َمبعث الجماُل بات حتى اآلخرین، بمعاناة االحتفال وعدم بینة،

 وب�ین بین�ھ فتباع�د األل�یم، الواق�ع ھ�ذا ع�ن بھ�ا یتسلى مرالخ إلى یلجأ فھو ثم ومن ثمن،

َتمزج ْأن الخمر تلك في َویشترط الحزن، لوعة َ   .الغزیر السحاب من المنھمر بالماء ُ
                                                           

                .دمن:العرب لسان) ١(

 . ٤/١٠١:المرشد) ٢(
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 إل�ى ُّللتح�ول المعن�ى ُوإش�راقات ُوظاللھ�ا المف�ردات َّتتھی�أ ...) ُْمزجت (البیت ھذا وعند

َالـدمـن حدیث فیفارق المدح،  ُّبال�سكر، ال�وعي َوفق�دان والظن�ون والفتن جفاءوال َّوالنوح ِّ

 وك�ذلك ھن�ا، محم�د دون ب�األمین التعبی�ر والح�ظ-والخالف�ة األم�ین َمقام یناسُب ال الذي

 الم�اء ص�فات م�ن ُاإلش�راق تفت�ق وقد َّوضاح، مشرق حدیث إلى-تعالى هللا إلى إضافتھ

َتمزُج الذي  األم�ین، عن�د إال توج�َد ل�ن ال�صفات ھ�ذه َّوك�أن بھ�ا، یت�سلى الت�ي الخم�ُر بھ ُ

 الخمر وصف في بیت آخر مفردات ،الٍحظ ...والفتن ِّالدمن ھذه براثن من سینقذه الذي

 َم�اء ل�ھ ُیمث�ُل الخلیف�ة َّإن مزن، الریح، حملتھا، غادیة، صوب،: المدح بھ یتصل والذي

َوال�سنن، األحك�ام مواض�ع إل�ى تحمل�ھ الت�ي َوال�ریح الطاھرة، الصافیة الحیاة  ومواض�ع ُّ

) وال�سنن باألحك�ام ق�ام ملك  إلى الدنیا تضحُك:(بقولھ ذلك أتبع ھنا ومن والجود، الندى

َّفصور  عین�ھ في الدنیا جسدت التي المكنیة، االستعارة طریق على للملك ضاحكة الدنیا َ

 ال�سكینة أفیائھ�ا في یرجو التي الضاحكة، الدنیا ھذه إلى الفقیُر ألنھ الخلیفة، عین ال ھو

َوالطـھر، یقینوال   . والخبث والظن القلق معاناة بعد ُّ

 - شرُحھ سبق بما-الشاعر خروج في یكون وبذلك المدح، بدایة في االستعارة بالغة ھذه

 عل�ى معانیھ تنعكُس َالمدح ذلك ّأن راعینا إذا سیما المدح، إلى التخلص ُحسن من ًنوعا

 ال�ضاحكة ال�دنیا ھ�ذه یحت�اج إن�ھ ؛الممدوح على ٍثناء مجرَد َتكون ْأن قبل الشاعر، نفس

 التعبی��ر إیح��اءات إل��ى نرج��ع ح��ین ھ��ذا عل��ى ْولن��شدد. ووض��وح وإش��راق ص��فاء ف��ي

ُالمـزن(بـ ْالم�زُن: الل�سان ففي-البیت معنى في قیل وما-السابق البیت في) ُ  ف�ي ِاإلس�راُع َ

ُّوالتـمزُن. الحاجة طلب َ ُّالتـظرف َّ َ َوتمزن. َّ ََّ ل َأصحابھ على َ َتفضِّ َأكثر َوأظھر َ . عن�ده َّمما َ

ُمزنت المبرد قال ْ َّ ًتمزینا َالرجل َ ِ ْ ْقرظتھ ِإذا َ َّ َومزن�ُھ. ٍوال َأو خلیف�ة عن�د ورائ�ھ ِمن َ َ ًمزن�ا َ ْ َ 

َمدحھ ٌُمزن�ة واحدت�ھ الم�اء، ذو َّال�سحاُب: وقی�ل ٌعام�ة ال�سحاُب ْوالُمزُن. َ ُالُمزن�ة: وقی�ل. ْ َ ْ 

ٌُمزن والجمع البیضاُء السحابة َوالبر ْ ُّحب ُدَ ِالُمزن َ ْ.  

 والتق���ریظ، والتظ��رف النج��دة ف��ي واإلس��راُع والف��ضُل ُوالج��ود ال��صفاُء مع��اني إنھ��ا 

َالخبث حول دارت التي المقدمة لمعاني ًتماما المغایرة   ...والظنون والفتن َ

َوالسنن باألحكام قام:(بقولھ الملك ووصُف  َّأن یرى ألنھ الشاعر؛ نفس إلى ًأیضا ُیعود) ُّ

 وال ،-وس��لم علی��ھ هللا ص��لى-نبی��ھ وس��نة -تع��الى– هللا بُحك��م إال تتحق��ق ال ال��دنیا س��عادة

 ت�رك كثی�رة َمراح�ل م�ن مرحل�ة تمث�ُل ق�د القصیدة تلك َّألن التحلیل؛ لھذا القارئ یعجب

 عل�ى ًمقیم�ا ًمستقیما ًّسویا ًإنسانا یكون ْأن وحاول والمجون، العبث حیاة نواس أبو فیھا

 المح�اوالت، ھذه تسجُل وأخباُره عقبیھ، على َفنكص ًكثیرا، ھواه غلبھ ْلكن ربھ، طاعة

  .واإلنابة التوبة على لتھنئتھ یعودونھ كانوا َالناس ّإن حتى
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 حاج�ة ش�دة ی�نقالن-ٌوم�دح-خاتم�ة وھ�ي للق�صیدة، خاتم�ة تكون أن ُتكاد المدح ِأبیات َّإن

ْمن إلى الشاعر  َأم�ین ی�ا:(قول�ھ في النداُء تيفیأ نفسھ، إلى الكریھة الحیاة تلك من یتلقفھ َ

 فیتج�اوز الف�تُن، ب�ھ ْوأحاط�ت القلق، أضناه مكروب واستغاثة مصدور، نفثة وكأنھ) هللا

ُتف�رغ الت��ي المجازی��ة، والمع��اني البالغی�ة ال��سمات تل��ك الن�داُء َ  َّوتت��وھج المم��دوح، عل��ى ُ

ْع�ش:(قدام�ة رف�ضھ ال�ذي ُّغلوه یأتي ثم. المظلمة الشاعر ساحة في ُإیحاءاتھ ًأب�دا ِ  ف�إذا  َ

َأفنیتنا َ ِفكن َْ َعب�ر ْأن بع�د-الع�یش بدوام للخلیفة َالدعاء َّإن ،)ُ  إل�ى لحاجت�ھ هللا، ب�أمین عن�ھ ََّ

ٍّظ�ل◌ ف�ي ٍطوی�ل ٍع�یش إل�ى حاجة في إنھ الشاعُر؛ علیھا التي َالحال تلك یناسُب-األمن ّ 

 ٌّح�ي س�بحانھ وأنھ-الىتع-هللا صفة بھ ینازُع الذي الدوام معنى إلى قصد أراه وما ٍأمین،

 یتطلُبھ�ا الت�ي المبالغ�ة تلك إلى إال قصد وما أظن، فیما ذلك نواس أبو أراد یموت،ما ال

 ًش�اعرا ُین�ادم بأن�ھ علی�ھ یحتج�ون األم�ین ُخ�صوم ك�ان فق�د المم�دوح، حاُل ال ھو، حالھ

 فم�ا األم�ین، م�ع ص�راعھ ف�ي ذل�ك یستثمُر المأمون كان وقد المعاني، ھذه بمثل یجاھر

 ٌتخریج��ات فلل�شعراء ذل��ك، م�ن َُیكث��ر أن ن�واس أب��ي م�ن یرت��ضي ك�ان َاألم��ین ّأن ُّأظ�ن

 إث��ارة تعم��َد ذل��ك م��ن یق��صدون وربم��ا ال��دیني، ال��شعور م��ع ُیت��صادم ق��د لم��ا ٌوت��أویالت

 المفردات إال ُتثیُرھم ال الذین الكثیرین خاصة انتباھھ، َوجذب عقلھ، َوتثویر المخاطب،

 َاالتج�اه ھ�ذا َّأن َالفھ�م ھذا یقوي ومما والعقیدة، والشریعة بالدین تتصُل التي المعاني أو

 م��ثال ن��اجي إب��راھیم فن��رى والمعاص��ر، الح��دیث ع��صرنا إل��ى ال��شعر ف��ي ًباقی��ا َّظ��ل

 قب�اني ن�زار عن�د َّعم�ا ناھی�ك) َوم�ساء ًصباحا َوالمصلین  طائفیھا كنا الكعبة ھذه:(ُینشد

 الق�صد، س�وء م�ن َال�شاعر تب�رئ الت�ي المبالغ�ات على والحمُل رمزیة، ٌتأویالت لھ َّمما

  :            قولھ على ُاعترض عندما نواس أبي دفاُع ذلك على األدلة أوضح ومن

ُأحمد َیا ِنعص سیدي ْقم   نائبٍة ُكلِّ في َالُمرتجى َ ْ َجبار َ ِالسماوات ََّ َ َ َّ  

 ل�ھ َوجم�ع بالزندق�ة، فاتھم�ھ بالبی�ت، ل�ھ َیكی�َد ْأن َّالرش�ید وزی�ُر الربیع بُن الفضُل وأراد

ْمن إلى وبعث َاألموال، إلیھم َّوَدس َالفقھاء  ق�ال ثم فأحضرھم، ُّالشعراء ِمن ُیحُسده كان َ

ْم�ن إل�ى التفت ثم. ٌكافر المؤمنین، َأمیر یا: قال. بلى: قال...) ُأحمد یا:(القائل ألست: لھ َ 

َصدق: الواق والشعراء؟ الفقھاء َمعشر یا تقولون ما: لھم فقال َحضر . الم�ؤمنین َأمی�ر یا َ
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ًفسلحا، بعقولھم قالوا كانوا ْإن المؤمنین َأمیر یا: نواس أُبو قال  ًفقبحا بآرائھم كانوا ْوإن َ

ُالرشید قال. َّجبارا ِللسماوات َّأن ُُّیقر َمن زندیقا یكوُن َّأنى لھم، َصدقت،: َّ ْقـم َ   .)١(عني ُ

ُُیفھم وال َجاھر فیما نواس عرأبيش جمیع عن أنافح بذلك أنني َ  أو ماجن�ة، مع�ان ِم�ن ب�ھ َ

ْعش هللا َأمین یا:(قولھ فھم سیاق في ُزلت ما إنني بل والعقیدة، الدین ثوابت مع ُتتصادم ِ 

  .ذلك غیر إلى َالخروج ُأردت وما القصیدة، سیاق في) ًأبدا

 وحاجت��ھ ال��شاعر، نف��سیة إل��ى ًراجع��ا -قدام��ة عن��د االمتن��اع وھ��و-ھن��ا ُّالغل��و یك��ون فق��د

ْمن إلى الشدیدة ْمن ُیجیُره ًوأبدا، طویال إلیھ ِیأوي َ  بھ، أحاط ما وبراثن عذاباتھ، ِویالت ِ

َتفھ�م ْأن ُیمك�ُن ذل�ك وبمثل. ذلك من أبعَد ھو ما إلى َیرمي ْأن َدون َ  ال�شطر ف�ي ُمبالغت�ھ ُ

ِفكن أفنیتنا فإذا(الثاني  َّالرام�زة، ال�شعریة ال�صورة ف�ي الت�راث اس�تدعاء م�ن اعتبر إذا) ُ

 إلی�ھ ُیع�ود البعی�َد المعن�ى ّأن وھ�و ُبین�ت، كم�ا األول الشطر من غرضھ إلى قصد فأراه

 أب�و أي ھ�و یفن�ى ْأن إلى الخلیفة سیالزم أنھ إلى ُیلمُح ھنا إنھ العصیبة؛ حالتھ وإلى ھو

َم��صاحبتك أت��رك ل��ن أي ن��واس، َومالزمت��ك َ  ْأن أن��ت َتق��رر ْأن بع��َد إال األم��ین، أیھ��ا َ

ُفـنیت، قد أكوُن وحینئذ قني،تفار  تبعیة، استعارة) أفنیتنا:(بقولھ التعبیر في یكون وبذلك َ

َشبھ ْأن بعد  بج�امع باإلفناء، بالطھ، من وطرَده مصاحبتھ عن َوتأخیره لھ الخلیفة إبعاَد َّ

 م�ن َّاش�تق ث�م للمشبھ، بھ المشبھ َلفظ َاستعار ثم كل، في والزوال والخسران المنفعة فقد

  ).أبعدتنا(بمعنى) أفنیتنا (اإلبعاد بمعنى ناءاإلف

 مفرداتھ�ا، ُّوتدبر بنائھا، وطریقة وشكلھا القصیدة، معطیات مع ُیتالءم ٌقریب ًمعنى ھذا

 موض����ع ف����ي الجم����ع ب����صیغة تعبی����ره لك����ن. َُص����ورھا َورس����م معانیھ����ا، وترتی����ب

 ول����و دثھا،ُیح���� ْأن أراَد أن����ھ َّش����ك ال الت����ي َّال����صدمة تل����ك أح����دث) أفنیتن����ا(االس����تعارة

َولما ذلك، حدث َلما) أبعدتني (أو) أفنیتني:(قال  وب�ذلك البی�ت؛ ھذا في ُّالدنیا علیھ قامت َ

 ف��ي الترش��یح تنظی��ُر یتط��ور وب��ذلك-لالس��تعارة ًترش��یحا الجم��ع ص��یغة اعتب��اُر ُیمك��ُن

  ).ُفكن:(بقولھ الترشیح قبل-االستعارة

َمن بالغالـي َقمت    وقد عنك النفُس تسخو كیف:       قولھ ویأتي   ِالثمــن ِ

                                                           

 ف�ي أخ�رى روایة أورد فقد ٢/٤٣٦:األدباء محاضرات: وینظر.٤٠:ھفان ألبي نواس، أبي أخبار) ١(

 لھ�ا، ًفقبح�ا عق�ولكم م�ن ذل�ك قلتم كنتم إن :ِدمھ ِبحّل قالوا لما قال حیث نواس، أبي احتجاج طریقة

 .               تجبر أن إلى فاحتیج كسر بھا كان أو جبر من للسماء ھل العقل من أبعدكم فما وتخمینا
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ْمن لكل ّإنكاري استفھام على َّمبنیا  ْأن بع�َد الخلیف�ة، ھ�ذا َمفارق�ة أو َت�رك نف�ُسھ تنازُع�ھ َ

َّس��خى:الل��سان وف��ي الخالف��ة، س��بیل ف��ي ًع��سیرة ًأم��ورا َتكل��ف َنف��سھ َ ِوبنف��سھ عن��ھ ْ ْ  ترك��ھ َ

ُوسخیت ْ َّ  للج�نس) ال�نفس (ف�ي مال�ال واعتب�اُر. إلیھ نفسي تنازعني ولم َتركتھ عنھ نفسي َ

ٌموجھ فاإلنكاُر الناس، لجمیع واالستغراق َالشمول یفید مما  وبخاصة الرعیة، جمیع إلى َّ

 ًتوكی��دا البی��ت یك��ون وب��ذلك نف��سھ، ال��شاعر ع��ن ف��ضال إلی��ھ، والمقرب��ون الخلیف��ة ن��دماُء

 ت�سخوو األم�ین إل�ى الفاق�ة أش�د ف�ي أك�ون كیف إذ ًسابقا؛ إلیھا ِالمشار المطویة للمعاني

 وم�ا بمعناھ�ا، َاإلنك�ار، ُتؤك�د) ال�ثمن م�ن بالغ�الي َقمت وقد(الحالیة والجملة عنھ، نفسي

 المعن�ى یجع�ُل علیھ�ا ال�واو َدخ�ول ّإن ثم ،)الغالي(الموصوف وتقدیم بقد، تأكید من فیھا

ٌم��ستأنف كأن��ھ َق��رر كم��ا-األول إل��ى ٍم��ضموم غی��ُر َ  تعظ��یم أس��الیب ُفت��زداد-الق��اھر ُعب��د َّ

  .اإلنكار

  :قولھ في القصیدة نھایة وتأتي

َّســـن -١٤ َالنـــدى َّللنــاس َ َالبخــل َّفكــأن        فنـدوا َّ ِیكـن لم ُ ُ َ  

َلقصر ًمفاجئة ًنھایة  ال�سابق، اإلنك�ار م�ن ٌومنبث�ق ال�سیاق، مع ٌمتسق َالبیت َّلكن المدح، ِ

َفصل وقد ِ  م�ن ُّوالتح�وُل ٌإن�شاء، ھقبل� وم�ا ٌخب�ر، ّألن�ھ اللف�ظ؛ ناحی�ة م�ن االنقطاع لكمال ُ

 ُیھی��ُئ مم��ا المقط��ع، ف��ي الخب��ر إل��ى اس��تفھام، ث��م ن��داء عل��ى اش��تمال بیت��ین ف��ي اإلن��شاء

 َُوج�ھ ف�إذا فی�ھ، ُیطی�ُل وال الم�دیح ف�ي یق�صُر كان نواس أبا ّأن المتلقي َعلم إذا للخاتمة،

َترق�ـب) الن�دى للن�اس َّس�ن:(قولھ بمثل السامُع  إل�ى ٌتطل�ع ال�نفس ف�ي َبق�ي ْوإن االنتھ�اء، َّ

 وال الق�صیدة، َداخ�ل ب�ھ َُی�ؤتى َّمم�ا ب�الكرم َالم�دح َّإن إذ ھن�ا؛ تمك�ُن الزی�ادة ّألن المزید؛

  .لھا ًقاعدة یكون
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  )١(الرابعـــة القصــیدة

َسخــر ِلألمـیـنُ هللا ََّ َمـطـایـا ِ ْتـسخـر ْلم   َ ََّ ِلصـاحب ُ ِ ِالمحـراب َِ َِ ْ  

 ف�ي بدایت�ھ م�ن َف�شرع مقدم�ة، لھ�ا یجع�ل فل�م فیھ�ا؛ َلالق�و كافح أبیات، عشرة من وھي

 كان�ت س�فن ث�الث وھ�ي ،)العق�اب ،األسد اللیث، (الثالث حراقاتھ ووصف األمین مدح

  .لھ مخصصة

َُسخر ما - السالم علیھ-لسلیمان ُیسخر لم -تعالى-هللا ّإن فقال البدایة؛ منذ المبالغة واعتمد َّ 

  :لألمین

ْســر ركـاُبــُھ ما فـإذا ًّبرا َنِ َسـار   َ   ِغاب َلیث ًراكبا ِالماء في َ

 ف�ي َالھ�ول وتلقي َاإلعجاب، وتستدعي َالعجب، تبعث التي الثالث السفن ھذه وصف ثم

  :فقال بالدعاء ختم ثم أبیات، ثمانیة في وذلك القلوب،

َبــارك - ٩   ِالشبـــــاب َرداء لـھ وأبقــىُ ه   َوأبقــــا ِلألمـــینُ هللا َ

ُتـقصــــر ٌملك-١٠ ُ ٌموفـــــق ٌّھاشمـي   عنھ ُالمـدائح َ ِللصــــواب َّ َ َّ  

 كم�ا َالمل�وك، ُیالئم ما أكثر من وكذلك االنتھاء، على داللة المعاني أوضح من والدعاُء

 األبھ�ة مظ�اھر ووص�ف األم�ین م�دح ف�ي ًخال�صة الق�صیدة كان�ت َّولم�ا. البالغی�ون َّنبھ

 أو أفك��اره، ّب��ث م��ن ٌن��صیب فیھ��ا ال��شاعر ل��نفس یك��ن ول��م ل��ھ؛ هللا َس��خره ال��ذي والنع��یم

 ناحی��ة، م��ن ًتقلیدی��ة الخاتم��ة كان��ت= والمج��ون اللھ��و ع��ذابات ف��ي مقاس��اتھ إل��ى اإللم��اع

  .أخرى ناحیة من بالممدوح ًوخاصة

َذك��ر م��ا الخاتم��ة م��ن األول البی��ت ف��ي بالبرك��ة ال��دعاُء َوناس��ب  الت��رف دالئ��ل م��ن قب��ُل ُ

 م�ن َی�تمكن حت�ى ل�ھ، ًرداء الشباب بإبقاء بالدعاء ثنى ثم ألمیُن،ا فیھ یرفُل الذي والنعیم

 ًواقع�ا ص�ارا واإلبق�اء البرك�ة ّوك�أن الماض�ي بلف�ظ الدعاُء وكان النعیم، ھذا بكل التمتع

 وأبق��اه(ف��ي ال��صدر عل��ى العج��ز ُّورد. الرغب��ة وش��دة النی��ة ص��دق عل��ى دل��یال ًم��شھودا،

 َرس�م ف�ي للمعن�ى ٌانعكاس التدویر وفي دوح،المم مع الصدق ھذا على ٌتأكید فیھ) وأبقى

  .البیت شطري في ووجودھا وامتدادھا الكلمة

                                                           

 .               ٨٣:نالدیوا)١(
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 القط��ع طری��ق عل��ى) ٌمل��ك(بالم��سند واالكتف��اُء األخی��ر البی��ت م��ن إلی��ھ الم��سند وح��ذُف

 َالكالم ترك ثم-  )١(القاھر ُعبد ُاإلمام یقول كما-الممدوح أمر َبعض َّقدم ألنھ واالستئناف؛

 َّألن التجوی��د، ُوقاع�دة ِالجی�د، ق��الدة ھ�و ھن�ا الح�ذُف وھ��ذا َآخ�ر، ًكالم�ا واس�تأنف َاألول

ْنصبة  َال�شاعر َّألن ال�وھم؛ ع�ن ونباع�َده المبت�دأ، ھ�ذا نن�سى ْأن من�ا ُتروم َوھیأتھ الكالم ِ

 ُّویرت�د ُُّیط�ل وھ�ذا القصیدة، نھایة من الضوء بؤرة في) َالملك(بأنھ ُالُحكم َیبقى ْأن ُُیرید

 ف�ي ٌالتئ�ام وھ�ذا ،-ال�سالم علی�ھ-س�لیمان س�یدنا ُملك إلى اإلشارة من المطلع في ما على

 م�ع ،)ٌمل�ك(واح�دة بكلم�ة ُاإلحك�ام ھ�ذا تحق�ق وق�د ٌإحكام، بعَده ما ٌوإحكام اإلبداع، غایة

َتك���رر وق���د. إلی���ھ الم���سند ح���ذف أس���لوب  م���ن آخ���رین موض���عین ف���ي الح���ذُف ھ���ذا َّ

ٌھاش��مي،موفق:(البی��ت  دون أت��ى فق��د ٌوض��عف، ٌابت��ذال األخی��ر معت��ىال ف��ي ك��ان ْوإن ،)ٌّ

  .لفظ وجزالة معنى قوة من فیھا بما السابقة المعاني

 ٌن�صیب؛ ورؤاه ال�شاعر لخلج�ات فیھا یكوُن وال للمدیح، تخلُص التي القصائَد ّأن ویبدو

 ال ك�ان أن�ھ إلین�ا ُنق�ل وق�د الث�ائر، وفك�ره المتح�ررة، ن�واس أب�ي ش�اعریة مع تتوافق ال

 إب�داع عظ�یم عل�ى نق�ُف ال َّث�م وم�ن وھواه، َطبعھ توافق ال ألنھا الملوك؛ السةمج ُُّیحب

 الق�صیدة ف�ي ك�ذلك س�نجده م�ا وھ�ذا َّال�صنعة، تقالی�َد فی�ھ یتب�ُع ألن�ھ للم�دیح؛ خلص فیما

  . التالیة

  )٢(الخامســــة القصـــیدة      

َالخــالفـــة َّإن - ١ ْتـــزل ْلــم ِ َ   ِباألمیــــــن ُـرَوتفخـــ ُتـزھـــو     َ

ُّوتحـن - ٢ ِ ِالحنــــــین ِدائمــة َحنــین ِــھ       إلیـــ ٍشــــوق من َ َ  

ُبــــدر - ٣ َالمكـــــارم َأخـــذ       ٌمحمـــــد األنــــام َْ   ِبالیمــــــین َ

ِالغـصــــــون ُطـیب بھ ْسبقت       والـذي َالخـــــالئف ُوابن - ٤ ُ ُ  

ْجـــــاءت - ٥ ًقمرا        ٍجعفـر ُابنـة بھ َ َظـلم َجال َ َ ِالدجـــــــــون ُ ُ ُّ  

ٌمـھدیـة - ٦ َّ   ِالبنــین ُخیــر ُابنھـــــا كذا ِء       ِّالنـســـــــــا ُخیر َ

                                                           

 .               ١٥١-١٤٧:اإلعجاز دالئل:یراجع) ١(

 .               ٤٧٢:الدیوان )٢(
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َحقـــــب لنا ـــقیھا        ویبـــ ُیبقــــــیھُ فـــــــا� - ٧ َ   ِالسنـــین ِ

 عل�ى ًمؤك�دا فب�دأ َّوأم�ھ، َاألمین فیھا َمدح أبیات، عةسب من وھي ُّكلھا، القصیدة ھي ھذه

 وب�ذلك عنھ�ا، تخل�ى إذا ست�سقط وكأنھا إلیھ، ُّوتحن بالممدوح، وتفخر تزھو الخالفة ّأن

 فی�شبھھ األم�ین، لم�دح ینب�ري ث�م یلی�ھ، ال�ذي والبی�ت الق�صیدة مطل�ع ف�ي الخالفة یجسد

 الن�اس حاج�ة ش�دة ھ�و َآخ�ر ًوجھ�ا تفی�د األنام إلى وإضافتھ والضیاء، الحسن في بالبدر

 طری��ق عل��ى طیب��ة، غ��صون ثم��رة وأن��ھ الخالئ��ف، اب��ُن وأن��ھ أص��لھ َك��رم ویق��رر إلی��ھ،

 بمنزل��ة ألن��ھ االت��صال، لكم��ال منف��صال) ب��ھ ج��اءت:(قول��ھ ی��أتي ث��م المكنی��ة، االس��تعارة

 لیف�ة،الخ الرش�ید اب�ُن أن�ھ كم�ا الخلیف�ة، المن�صور جعف�ر ابن�ة ُّفأم�ُھ السابق؛ للبیت البیان

 الكنی�ة ّألن المب�ین، االت�صال لكمال الفصل مع یتالءم اسمھا دون جعفر، بابنة والتعبیر

) ًقم�را:(وقول�ھ. العباس�یین الخلف�اء كب�ار م�ن وھ�و المن�صور جعف�ر اس�م ذكر من مكنتھ

ْاكتمل�ت الت�ي الخالفة َمقام یناسب قبُل بالبدر والتشبیُھ ٌحال،  أم�ا وف�ضائلھ، ُص�فاتھ فیھ�ا َ

 ّث�م. مول�ده َی�وم بن�وره ِالظلم�ات ج�ال فق�د والدت�ھ، م�ع فی�تالءم القم�ر بمطلق ھنا التشبیھ

 خی�ُر ٌمھدی�ة:(فق�ال ال�سابقة، القصیدة في كما واستأنف االنتھاءفقطع على الشاعُر َقارب

 البن�ین، خی�ُر ھ�و وك�ذلك الن�ساء، خی�ُر فھ�ي بیت؛ في األمین وبین بینھا فجمع ،)النساء

 ْأن یمك�ُن ال�ذي ،)١(بك�ذلك َالت�شبیھ ی�شبھ ألن�ھ ن�واس؛ أب�ي من ٌبلیغ ٌاختیار بكذا والتشبیھ

 مقام بین َیساوي ْأن ھنا ُیرید نواس وأبو بعَدھا، ما أو قبلھا ما ھو معھا بھ المشبھ َیكون

 ف�ي والت�دویر للم�أمون، ًّأم�ا تك�ن ل�م ألنھ�ا جانبھا؛ من ھنا َُمدح والتي أمھ ومقام األمین

 واالنتھ�اء للقط�ع ُال�سابق ُالبی�ت َّھیأ َّولما. الداللة ھذه ُّتصور من ُدیزی النساء بلفظ البیت

 فدعا ّالتقلیدي، المذھب على بالدعاء َالقصیدة نواس أبو أنھى بلیغ، استئناف من فیھ بما

 ال��دعاء وتجع��ُل مع��ان؛ م�ن قبلھ��ا بم��ا النھای�ة ت��ربط البی��ت أول ف�ي والف��اُء بالبق��اء، لھم�ا

ِلتسببھ ًّمستحقا؛  بدای�ة م�ع ًوتالؤم�ا الخالف�ة لمق�ام ًمراعاة بھ وبدأ السابقة، الفضائل عن ُّ

 مث�ل أم�ھ إل�ى األم�ة حاج�ة ّأن إل�ى ًإش�ارة ؛)لن�ا(واحد متعلق في بینھما َوجمع القصیدة،

  . السابق البیت في بكذا التشبیھ وداللة سرِّ مع ذلك ویتوافق األمین، إلى حاجتھا

 وزنھ�ا ذل�ك عل�ى ُّیدل وأمھ، األمین من بمحضر ناءللغ أنشئت المقطوعة ھذه َّأن ویبدو

 عن فضال صیاغتھا، في والتكرار والترادف الرقیقة، العذبة ومفرداتھا السریع، ّالشجي

  .اإلیقاع سرعة من زادت التي النظم وطریقة الصورة، إشراقات

                                                           

 .               ھاللي محمد أیمن/د وبالغتھا، فھمھا إلى ٌمدخل البقرة سورة في كذلك: یراجع )١(
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 َھرمظ�ا َّلك�ن أبی�اٍت، س�بعة عن ُّتقل التي المقطعات بعُض األمین مدح في نواس وألبي

  :)١(أبیاٍت ستة من مقطوعة ختام في قولھ ذلك ومن منھا، ٍكثیر في تتضُح االنتھاء ُحسن

  ُنثني الذي َوفوق ُنثني كما َفأنت    ٍبصــالح علیك أثنینا ُنحن إذا - ٥

َبمدحٍة َّمنا ُاأللفاظ جرت ْوإن - ٦   نعنـي الـذي َفأنت ًإنســانا َلغیرك    ِ

 ٌّمبني واالنتھاء. األمن كنف في الخوف َأھل وأنزل لعناء،ا أغالل فك بأنھ مدحھ ْأن بعد

 ن�واس، أب�ي عن�د االنتھ�اء أسالیب مظاھر من ُوالشرط البیتین، في الشرط أسلوب على

 البی�ت ف�ي ال�شرط وق�وع تحق�ق عل�ى الدال�ة بإذا أتى أنھ ھنا نواس أبي صنعة دقة ومن

 لغی�ره مدُح�ھ َّأم�ا فی�ھ، ش�ك ال ٌحققم ٌأمر األعمال بصالح األمین على َثناءه َّألن األول؛

 ج�ري بمج�رد ب�ل بالثن�اء، ھن�ا یعبر ولم الثاني، البیت في ْبإن أتى ولذلك شك؛ فموضُع

 ُعن�ي إذا إال ال�صادقة، المشاعر من خاویة كلمات ُمجرد ّوكأنھا المدیح، بمعاني األلفاظ

 عل���ى قف���ال َنیك���و ْأن یمك���ُن مجم���ال ًمعن���ى یحم���ُل البیت���ین ف���ي ُوال���شرط. األم���ین بھ���ا

  .لھا ًقاعدة َویمثل المقطوعة،

  :)٢(كذلك أبیات ستة من مقطوعة ختام في قولھ ًأیضا بالشرط االنتھاُء ومن

ْیجـحـد ْفمن - ٦ َ َالنعمـى َبك َ ُمرتھن َالدھـر َبشكـري   فإني ُّ َ ِاللســـان ُ َ  

 بم�ا وتربط�ھ ُّدهتش البیت أول في والفاُء فتحققت، للناس أمنیة كان أنھ بیاُن سبق ْأن بعد

. ن��واس أب��ي خ��واتیم ف��ي ًوظ��اھرة ًس��مة َتك��ون ْأن الف��اُء ھ��ذه ُوتك��اد ًومعن��ى، ًلفظ��ا س��بق

 الجح��ود ب��ین وطب��اق َالغ��رض، تناس��ُب وص��ورة ب��دیع، معن��ى عل��ى یحت��وي ُوالبی��ت

 م�ع یتناس�ُب مما خواتیمھ، في الشاعُر ینتھجھ الذي اإلجمال قصد على ُیساعد والشكر،

َق��صر  ینق��ُل ُوالتأكی��د َّب��إن، ٌمؤك��د ال��شرط وج��واُب.المل��وك بمجال��سة ُیقھوض�� مدائح��ھ، ِ

 ٌّعقل��ي ٌمج��از ال��دھر إل��ى ال��شكر ُوإس��ناد ب��ھ، نف��سھ َوام��تالء ب��المعنى، ال��شاعر َإح��ساس

 ع��ن حدیث��ھ عل��ى ُُّیط��ل ألن��ھ مكنی��ة؛ اس��تعارة جعل��ھ م��ن أق��رُب وھ��و الزمانی��ة، عالقت��ھ

  :المقطوعة من األولین البیتین في الزمان

  المغاني َمغمور الملُك َفأضخى        الزمــان عن باألمـین ینارض

                                                           

 .               ٦٤٧:الدیوان) ١(

 .               ٦٤٧:الدیوان) ٢(
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َبلغـننــــا فقــد         ًشـــــیئا األیــــام على تمنینـا َ ْ   األمــــــاني تلـك َّ

ْوجع�ُل.بآخرھ�ا أولھ�ا ٌمت�صل واح�دة، ًوحدة المقطوعة یجعُل خالفتھ على َالدھر فشكُره َ 

 عل�ى ُوال�دوام علی�ھ، َودوام�ھ َال�شكر لمالزمتھ تمثیلیة ارةَّالدھراستع بشكر ًمرتھنا ِلسانھ

  .َاالنتھاء یناسُب معنى الخلیفة بفضل االعتراف واستمراُر الشكر

  : )١(أبیات أربعة من مقطوعة ختام في قولھ ذلك ومن

ٌبـدر ِو� - ٤ ِالسمــاء في َ ٌمنـــور َّ   ُزاھــر األرض على ٌبـدر لنا َوأنت   َّ

-هللا اس��م جع��ُل ًُح��سنا وزاده ،)واألرض ال��سماء (ب��ین الطب��اق عل��ى ٌق��ائم ھن��ا واالنتھ��اُء

 والف�رق الم�ذاھب ب�ین ًعنیف�ا ًص�راعا ش�ھد ق�د الق�رن ھ�ذا وك�ان البیت، أول في -تعالى

 بمف�ردات واإلتی�اُن ال�صراع، ھ�ذا ف�ي َُی�ستثمر ّال�دیني ال�وازع وكان المختلفة، السیاسیة

 م�ن َواألمین ناحیة، من عامة العباسیین تھاجم كانت ًكثیرة ألسنة ُیخرُس والعقیدة الدین

 وأن�ت (ھنا والصورة ویشملھ، َالبیت ُّیلف ُفالطباق ومجون، لھو من بھ َاشتھر ما ناحیة

  :األبیات مطلع إلى ُّترتد) ٌبدر

  َالمقاصُر ُتبدو َحین ًنورا ُوتشـرق    المنـابـُر وتزھـو الدنیا بك تتیھ

 أب�ي خ�واتیم ف�ي ٌب�ارزة ٌس�مة ھ�ذه ُّوتع�د والخاتم�ة، المقدم�ة بین یجمُع والنوُر ُفاإلشراق

 مم�ا واالنتھاء، المطلع بین یجمُع الذي الواحَد ّواألسلوبي ّالمعنوي َالرباط أعني نواس،

ِالحب�ك، ومتانة َّالسبك، قوة نظمھ على ُیضفي  یق�ول كم�ا ًواح�دا ًإفراغ�ا أف�رغ ق�د وكأن�ھ َ

  .العلماُء

  :)٢(أخرى مقطوعة في قولھ والمقطع المطلع بین ُّتامال ُاالرتباط ذلك ومن

  ُاألمیــــــر كأنكمــــا قلنــــا إذا    ُالمنیـــر ُوالقمـــر ُالشمس تتیھ- ١

ٌشبــھ أخطـاھمـا فقــد    قلیـــــال منــھ أشبھــا ُیك ْفــإن - ٢   ُكثیــــر َ

ُینقصـ َالبدر َّوأن    تمسي حین ُتغرب َالشمس َّألن - ٣   ُالمســـیر ـــھُ

                                                           

 . ٣٠٦:الدیوان) ١(

 .               ٣٠٥:الدیوان) ٢(
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ُونـــور - ٤ ًأبـــدا محمـــٍد ُ ٌتمـــــام َ ِوضـح على    َ ُیحور ال الطـریقة َ ُ َ  

 وم�ا التف�ضیل، ت�شبیھ ث�م الت�شبیھ، قل�ب على قائمة ٌواحدة ٌصورة األبیات ّأن البین ومن

 كم�ا المطلع، معنى مع ًتماما یتناسب الخاتمة في الذي المعنى ّأن إلى اإلشارة ھو یعنینا

  .األبیات نھایة في غایتھ یبلغ حتى بھ والترقي بالمعنى ُالتصاعد یبدو

 ُنأی�ت ول�ذلك الم�دح، غ�رض ع�ن تبع�د قلیل�ة، أخ�رى ٌمقطع�ات األمین في نواس وألبي

  . )١(عنھا

                                                           

 .               ٦٥٧، ٣٠٥،٣٠٦:الدیوان:ینظر) ١(
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��������������������������������������������������������  

   )١(األولى القصـــیدة

َخـلــق ُ ُالشـباب َ َ َّوشــرتي َّ ِتخلــق ْلم ِ ُ ُورمیـت    َ ْ َ َ ِغـرض ِفي َ َ ِالزمان َ َ ِبأفــؤق َّ ُ ْ  

َقدم ًبیتا، وعشرین تسعٍة من وھي   :بقولھ وختمھا ًبیتا، َعشر باثنتي لھا َّ

ُوبضــاعة -٢٩ ِالشـعــراء َ َ َ َأنفقـتـھـا ْإن ُّ ْنفـقـت    َ َأكسـدتـھـا ْوإن َ َ َ ِتـنـفـــق ْلـم ْ ُ ْ َ  

ْومن  ھو َیكون ْأن االعتذاُر ُویكاد الرشید، لمدح تخلص لم أنھا یدرُك القصیدة یقرأ َ

ْومن. أبیاٍت خمسة فیھا المدُح یتجاوز وال علیھا، َالغالب َالغرض   :نواس أبي قول یقرأ َ

ِأطلـق لم ِحلمھ عـواطـُف لــوال      ًمنعمـــا َوابــق َیوم فـداؤك نفسي َ
ُ  

َحرمت َّ َوجمعت      ــلالَُمحـ َعلیك لحمـي من َ ّشتى ِمن َ   ّمتفــــرق إلى َ

ْمن  ف�ي الق�صیدة ّأن ش�اع ْلك�ن المدیُح، شابھ الذي االعتذار في أنھا على یقف ذلك یقرأ َ

 یطلق�ھ ث�م ومجون�ھ، ف�سقھ عل�ى ًكثی�را ب�الحبس ن�واس أب�ا یعاق�ُب ُالرش�ید وك�ان المدیح،

  .عنھ ویعفو

 الذي َشبابھ فیبكي والندم، والتأسف عتذاراال من الحال تلك مع یتناسُب القصیدة ومطلُع

َّح�دة بق�اء م�ن الرغم على بلي َّوش�رتھا ون�شاطھا نف�سھ ِ  وق�د الحی�اة، عل�ى إقبالھ�ا وش�دة ِ

ْیفل��ح فل��م وھرم��ھ، دائ��ھ م��ن َی��تخلص ْأن وح��اول َالزم��ان َرم�ى  ال ًمحطوم��ا س��ھُمھ وب��دا َ

  .)٢(یصیُب

 ال�ضعف َوإظھ�ار االعتذار َمقام ُتالئم) الشباُب خلق(الخبریة الجملة بھذه المطلع وبدایة

ٌوتأس��ف ٍوُمج��ون، ٍآث��ام م��ن اقترف��ھ م��ا عل��ى ُّوالتح��زُن ُّالتح��سُر وغرُض��ھا الن��دم، َوإب��داء ُّ 

َصدقـھ للرشید بھ ُِیظھُر  عل�ى وخل�ق بلي بثیاٍب الشباب وتصویُر التوبة، في َوإخالصھ ِ

 إل��ى الملت��اع المع��ذب ب��ھقل ومكنون��ات ال��شاعر َخ��والج ینق��ُل المكنی��ة االس��تعارة طری��ق

 غف�ال ھك�ذا بالجمل�ة إتیان�ھ ّأن كما. ًجمیعا للناس َأمره بھا یكشف َّمجسدة، حسیة صورة

 جمل��ة ت��أتي ْلك��ن.ال��شھوات إل��ى المتطل��ع قلب��ھ َوھ��دوء نف��سھ َس��كون یب��رز التوكی��د م��ن

                                                           

 .               ٤٥٢-٤٥٠:الدیوان )١(

 .               ٢/١٦٩:الحاوي إیلیا نواس، أبي دیوان شرح )٢(
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َّوشرتي(الحال  ،الشاعُر یحیاھا كان التي والمفارقة التناقض حالة عن َلتكشف) تخلق لم ِ

َّش��رة ن�واس أب�ي ل�دى زال فم�ا الع�صر؛ ھ��ذا مظ�اھر م�ن ًومظھ�را ًنمط�ا ْش�كلت والت�ي ِ 

َتب��ل ْل��م ال��دنیا ف��ي وم��آرُب ُال��شرة "الل��سان وف��ي ُبع��د، ْ َّ ُوش��رة .والرغب��ة الن��شاط ِّ َّ  ال��شباب ِ

ْحرُصھ  ُویؤك�د التن�اقض، ھ�ذا یوض�ُح) تخل�ق خلق،لم( بین السلب ُوطباق. )١("َونشاطھ ِ

  .المفارقة تلك

 م�ن ن�واس أب�ي معان�اة بعظ�یم المتلق�ي إحساس من ُیزید الحال جملة على الواو ودخوُل

َّشرتھ لشدة التناقض ھذا َنھمھ؛ ِوعظیم ِ  المعن�ى یصل وال ًثانیا، ًإثباتا بھا یستأنف وكأنھ َ

 ن�شاطھ ش�دة م�ن بل�غ فق�د ،-الق�اھر عب�د یق�ول كما-واحٍد إثباٍت في األول بالمعنى الثاني

 التوجی�ھ بھ�ذا الحال وداللة َالتناقض، ھذا َینازع ْأن الشباب مآرب ضاءق على وحرصھ

 تل�ك عل�ى ك�ذلك ًمعتم�دا ال�شاعر مطلع من الثاني الشطُر ویأتي.الطباق داللة مع ُتتالءم

 ف�ي ال�شاعُر زال فما الكمالین، بین للتوسط األول الشطر على یعطفھ ثم ومن المفارقة،

َوالصور َملوالُج الكلمات من مزیٍد إلى حاجة  أن�ھ فیق�رر خاللھا، من ِمعاناتھ ُّیبث التي ُّ

َرمى قد  ھ�ذا تعك�ُس تمثیلی�ة ٌاس�تعارة فھ�ي. )٢(ٌش�یخ ألن�ھ ُالفـوق مكسور اللھو في ٍبسھم َ

 ت�نھُض ال لك�ن الل�ذات مباش�رة یحاوُل أي یصیُب، وال یرمي فھو ّیعنیھ، الذي َالتناقض

  .قواه بھ

 الت��ي المعان��اة م��دى وتأكی��د لبی��ان المطل��ع ھ��ذا ف��ي ع��انيوالم األس��الیُب تعاض��دت ق��دً إذا

 الرش�ید؛ ھ�ارون الخلیف�ة م�ع ال�شاعر حال مع ذلك ویتوافق براثنھا، في َالشاعر تطوي

 وبق�اُء العف�و، وطلب سراحھ إطالق بعد االعتذار َحال توافق شبابھ وذھاب ُبؤسھ فحاُل

َّالشرة  ّالرم�ي ح�اُل وك�ذلك العط�اء، ف�ي والرغب�ة الم�دح َح�ال تناس�ب والرغبة والنشاط ِّ

  .اإلصابة وعدم

                                                           

 .               شرر:العرب لسان )١(

ُموضع ھو ُوالفـوق. ٣/٢٤:للصولي األوراق:ینظر )٢( ٌوسھم. السھم ِمن َالوتر ِ ُأفـوق َ َ ِالفوق مكسور ْ ُ .

َب�أفوق رددتھ المثل وفي َ َأخس�ست إذا ٍناص�ل ْ ْ َ َب�أفوق ف�الن ورج�ع حظ�ھ، ْ َ  أو حظ�ھ خ�س إذا ٍناص�ل ْ

ٌومثل خاب، ُیضرب َللعرب َ َبأفوق رجع طلب ما یجد ال للطالب َُ َ ِالف�وق منك�سر بسھم أي ٍناصل ْ  ال ُ

َن��صل ْ ٍّبح��ظ رج��ع أي ل��ھ َ ُبلل��ت م��ا: ویق��ال. بتم��ام ل��یس َ ْ ِ َب��أفوق من��ھ َ . المنك��سر ال��سھم وھ��و ٍناص��ل ْ

ُواألفوق َ ِالفوق المكسور السھم ْ  .               فوق:العرب لسان. ُ
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َوال��صور، األمث��ال لھ��ا وی��ضرُب المتناق��ضة َالح��ال تل��ك وص��ف ف��ي ال��شاعُر ویم��ضي َ ُّ 

 ف�ي وذل�ك األص�ل، ِك�ریم ٍجمی�ل ش�جاع ب�صقر لل�صید وخروج�ھ لھوه من ًطرفا ویذكُر

  :بقولھ والمدح االعتذار إلى یتخلُص ثم أبیاٍت، ثمانیة

َـؤمنـیــنالُم ِأمـیُر َھـذا ٍُمحنـجر بین والنفـُس      َانتاشني ِ َ ِوُمخـنـق َْ ََّ  

َبرحلك ْفاقـذف ِجناب في ْ ِسبـــاق       خلیفٍة َ َّ ُِیسبق ْلم بھــا غـایــاٍت َ َ  

 ّبأن مدحھ ثم َشتاتھ، َوجمع عنھ عفا لكنھ مجونھ، بسبب لھ ُمحلال كان َلحمھ ّأن یقرر ثم

 المنك��ر ع�ن یعف�و وأن�ھ والغ��زو، المناس�ك ب�ین َأم�ره ُق��سمی وأن�ھ ف�یھم، ٌمتأص�لة الخالف�ة

ُیحسم َّالُحجة ُنافذ وأنھ ضاحٍك، ٍطلق بوجھ ِ   .)١(األعداء مع َاألمر بھا َ

 ك�ي -خواتیم�ھ تق�صیر ف�ي نواس أبي عادة غیر على-أبیاٍت أربعة في) االنتھاُء (ویأتي

 بنائھ�ا عن ناھیك اض،وأغر معان من القصیدة علیھ اشتملت ما مع الطوُل ھذا َیتناسب

 ك�ي الخاتم�ة فطال�ت الق�صیدة، مع�اني ُّك�ل منھ�ا انبثق�ت الت�ي المفارق�ة على مطلعھا منذ

 ض�عفھ م�ن ال�رغم عل�ى ّأن�ھ وبیان والمدح االعتذار وباألخص المعاني، ھذه َّكل تغطي

 الرش�ید، بعط�اء َتتحق�ق ْأن یرغ�ُب ال�دنیا ف�ي م�آرُب ل�ھ زال�ت ما وندمھ، وأسفھ وھرمھ

  :فیقول

ُحلفت إني -٢٦ َجھــد َعلیك َ ْ َألیــٍة َ ًقسـمــا       ّ ٍمقـصــــر ِّبكــل َ ِّ َ ِومحـلـق ُ ِّ َ ُ  

َّحـــقَ هللا َاتقیت لقـد -٢٧ ِتقــــاتھ َ َوجھدت       ُ َنفسك َ ِجھد فوق َ ْ   المتقي َ

ِالشركَ أھل َوأخفت -٢٨ َلتخــافــك       إنـھ حتى ِّ ُالنـطــف ُ َ َتخلـ ْلم التي ُّ   ِقُ

َأكســدتھـــا ْوإن ْنفقت       أنفقتـھا ْإن ِالشعراء ُوبضاعة -٢٩ ِتنفــــق ْلم َ ُ  

 بمقارب�ة ُی�ؤذُن...) ُحلف�ت إن�ي( قول�ھ ف�ي ب�ضمیره التعبی�ر إلى المدح من الشاعر انتقاُل

ُوالق��سم. علی��ھ ُالزی��ادة تمك��ُن ال ٌمحك��م بی��ٍت وآخ��ُر االنتھ��اء،  حت��ى الخاتم��ة ف��ي ی��سري َ

  .جائزة من لھ سیبذلھ بما َشعره َیروج ْأن الرشید على ُِیقسم كأنھف نھایتھا؛

َوجل ینقُل الخاتمة أول في ُوالتوكید  ھ�ذا ف�ي الق�سم ُوكث�رة الرش�ید، م�ن َوقلق�ـھ ال�شاعر َ

َّاأللیــة َّألن َاإلحساس؛ ھذا ُتؤكد بعده وما البیت  التق�صیر ُبن�ُسك َوق�سُمھ ،)١(الیم�ین ھي ِ

                                                           

 .               ١٧٣-٢/١٧١:الدیوان شرح:یراجع )١(



  
  
 

﴿٢١٥﴾ 
 

َالتق�رب یح�اول وب�ذلك الك�ریم، القرآن من ٌاقتباس فیھ والتحلیق  جع�ل وق�د الرش�ید، م�ن ُّ

 ِالعظ�یم َبالق�سم ل�ھ ُیق�سم" :فقال القسم، جواب ھو...) َهللا َاتقیت لقد:(قولھ الدیوان شارح

َالُمق�سم َّأن وأرى. )٢("الطاق�ة یف�وق بم�ا سبیلھ في جھد وأنھ فعل ما كل في َهللا اتقى أنھ َ 

 ًواستحضارا االعتذار، حالة مع ًتناسبا الشاعُر حذفھ مذكور، غیُر القسم جواب أو علیھ

 والخج�ل الحی�اء َث�وب یكت�سي جعل�ھ ال�ذي الموق�ف ذلك المجون، لمعاقرة سجنھ لموقف

 َّكل�ھ َاألم�ر یت�رُك ال�ذي الشرط، على ّالمبني اللفظ بھذا االنتھاُء أتى ولذلك الخلیفة؛ َأمام

َمن�ع، َشاء ْوإن أعطى شاء ْإن الخلیفة، بید  ج�واب عل�ى ُّی�دل الخاتم�ة ف�ي ورَد م�ا ُّوك�ل ََ

  .والعطاء بالعفو یتعلق وأنھ القسم

 ٌامت�داد ألن�ھ ًولفظ�ا؛ معن�ى ُی�ستقیم وال ،..."َاتقی�ت لق�د"ھ�و الج�واُب یك�ون ْأن ُّی�صح فال

َأنك علیك ُأقسمت: المعنى یكون أن ُّیصح وال للقسم،   ...تقاتھ َّحق َهللا َاتقیت َّ

 إل�ى ن�واس أب�و ب�ھ یتق�رُب والعقیدة بالدین یتعلق ومعنى لفظ من القسم في دور ما ُّوكل

  .الحق واتباع الدین نصرة من بھ ُعرف لما الرشید

ٌم��ؤخر )٣()ال��شرك أھ��ل َوأخف��ت:(ّالغل��و ب��اب ف��ي ال��شھیر قول��ھ َّأن وأرى  موض��عھ ع��ن َّ

  :قولھ وبعد الخاتمة في بیت أول قبل أظنھ والذي القصیدة، من الحقیقي

                                                                                                                                                      

ْواأللوة:"منظور ُابن قال) ١( ْواأللوة ُ ِواأللیَّ ْواإللوة َ �ا ِفعیل�ة عل�ى ةَ ِواأللیَّ َأالی�ا والجم�ع الیم�ین ُّكل�ھ َ  ق�ال َ

ُقلیل الشاعر ِ َاألالیا َ ِلیمینھ ٌحافظ َ ْسبقت ْوإن  َِ َ َ ُاأللیَّة منھ َ ِ ت َ ِب�رَّ  یری�د اإلالء قلی�ل خالوی�ھ اب�ن ورواه. َ

ْیؤلي َآلى والفعل الیاء فحذف َاإلیالء َحلف ًإیالء ُ   .              أال:العرب لسان". ََ

 .               ٢/١٧٣:الدیوان شرح )٢(

 أع�ذر؛ ن�واس أب�و: "بقول�ھ اآلم�دي ل�ھ احتج وقد كثیرة، بالغیة مراجع في الغلو على ٌشاھد البیت )٣(

 وق��ال. تری��دھا وھ��ي ال��شعر ف��ي " تك��اد " ت��سقط وال��شعراء تخاف��ك، لتك��اد یری��د" لتخاف��ك: "لقول��ھ

 یزی��ل، یك��ادً نظ��را: أي) األق��دام م��واطئ یزی��لً نظ��را  م��وطن ف��ي التق��وا إذا یتقارض��ون:(ال��شاعر

ِوبلغت: " وجل عز هللا وقال علیھا، أدل كانت جاءت إذا والالم " یكاد " فأضمر َ ُالقل�وب َ َالحن�اجر ُ َِ َ 

ْوإن:"وج��ل ع��ز هللا = =ق��ال ذل��ك، مث��ل الق��رآن ف��ي وج��اء.ك��ادت: أي"  َك��ان َ ْمك��رھم َ ُ ُ ْ َلت��زول َ ُ َ ُمن��ھ ِ ْ ِ 

ُالجبال َ  أص�البھم، ف�ي الت�ي ُالنط�ف خافتھ الشرك ُأھل خافھ فإذا: "بقولھ ربھ عبد ُابن لھ واحتج ، "ِ

 وش�عره وب�صره بسمعھ أحبھ أحّبھ أو شیئا خاف إذا الرجل أن على أي. ذكرناه الذي المجاز على

 ومج�از.الجمل�ة ھ�ذه ف�ي داخل�ة األص�الب ف�ي الت�ي ّفالنطف أعضائھ، وجمیع ودمھ ولحمھ وبشره

َیضاف ْأن یجوز میثاقھا هللا أخذ يالت النطف أّن: آخر َ  تفعل�ھ، ْأن قب�ل م�ن فاعل�ة بد ال ھي ما إلیھا ُ



  
  
 

﴿٢١٦﴾ 
 

ِبسمـع ْأخـذت        رأیـھ عزیمـة أمضـى إذا تىح ْ ه َ ُعـدوِّ   ِوالمنطـق َ

 غی��ر ف��ي...) َهللا َاتقی�ت لق��د:(ًأی�ضا قول��ھ یك�ون وربم��ا بال�شجاعة، مدح��ھ م�ع ُیلت��ئم ألن�ھ

 َوأخف�ت (ب�ھ َوُیلح�ق) أم�ضى إذا حت�ى(السابق البیت بعد ھو الصحیُح ُومكانھ موضعھ،

 ؛)ال�شعراء وب�ضاعة (،)ُحلف�ت إني:(ھما بیتین من مةالخات تكون وبذلك ؛) الشرك َأھل

ُُیفھ�م ألن�ھ ًس�ابقا؛ الم�ذكور المح�ذوف الق�سم جواب فھم سرعة تتحقق وبذلك  البی�ت م�ن َ

ُُّی��ستَدل ال��ذي البی��ت وب��ین الق��سم ب��ین الطوی��ل الف��صل لھ��ذا َداع��ي ف��ال األخی��ر؛  عل��ى ب��ھ َ

  .الجواب

ٌُّمطل القصیدة وانتھاُء الخاتمة ومقطُع  عل�ى ُبن�ي فق�د ًّوموضوعیا؛ ًأسلوبیا َمطلعھا على ِ

 ی�ستعیُن الذي عطائھ في َورغبتھ لمجونھ، الخلیفة من الشاعر رھبة ُیظھُر الذي الطباق

ُشرتـھ إلیھا تدفعھ التي المآرب تلك الدنیا، من الباقیة مآربھ قضاء على بھ َّ  تخلق لم التي ِ

  .المطلع في ورد كما

  .ٍبدیع ٍإحكام في مطلعھا على انتھاؤھا ُّویرتد ،القصیدة ُرباط ُّیشتد وبذلك

 المفارق�ة وھ�ي المطل�ع، ص�ورة علی�ھ ُْبنی�ت ما على االنتھاء ھذا في الصورة ُبنیت وقد

ٍت��وزع م��ن فی��ھ ھ��ي مم��ا الخلیف��ة ینق��ذھا ْأن ف��ي ترغ��ُب الت��ي المتناق��ضة ال��شاعر وح��اُل ُّ 

َّش�رتھ، وبق�اُء ش�بابھ بل�ى یتنازع�ھ َأم�ره َّأن المطل�ع ف�ي ج�اء فكما ٍمكین، ٍّنفسي ُّوتشتٍت ِ 

 والحزن الھم أو الخلیفة، قبلھ ْإن والسرور الھناء بین مستقبلھ َّأن االنتھاء في ورد كذلك

َف�صور -المطل�ع ف�ي َّج�سَده كم�ا-المعن�ى ھ�ذا َّجسَد وقد. إلیھ ُْیحسن ولم َّرده ْإن والشقاء َّ 

 ابتاعھا ْفإن األسواق؛ في التاجُر یعرضھا التي بالبضاعة لھ َواعتذاره مدیحھ في َشعره

 عل�ى وذل�ك وح�زن، ِوخ�سر وخ�اب ْك�سدت عنھ�ا أعرض�وا ْوإن وف�از، رب�ح فقد الناُس

 االنتھ��اُء یك��ون وب��ذلك َّوج��سدتھ، المعن��ى ھ��ذا أوج��زت الت��ي التمثیلی��ة االس��تعارة طری��ق

ٍمثـل، على مشتمال َ   .البالغیون َّقرر كما االنتھاء ُحسن موجبات من وھو َ

 في وأمال بالمسرة، تعجیال الكساد، على النفوق یقدم ْأن نظمھ وُحسن الشاعر قانةل ومن

 وھ�ي -ال�وزن مراع�اة ع�ن ًبعی�دا-الج�انبین ف�ي ال�شرطیة بإن واإلتیاُن. الثانیة تكون أال

 َعف�و الراج�ي ال�شاعر وموق�ف االعت�ذار لغ�رض مراع�اة فی�ھ ال�شرط؛ وق�وع ف�ي للشك

 َاألم�ر یضُع فھو الوقوع، تحقق على الدالة) إذا(بـ فیأتي ھنا یتجرأ ْأن لھ فلیس الخلیفة؛
                                                                                                                                                      

َّعز- هللا إنَّ: األثر في جاء كما َوجلَّ َ َعرض -َ َ  أھ�ل وبعم�ل الجن�ة أھل ھؤالء: فقال ذریتھ آدم على َ

 .               ٦/١٨٣ ، ١/٣٨:الفرید العقد". یعملون النار أھل وبعمل النار أھل وھؤالء یعملون، الجنة
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 اإلحك�ام غای�ة في واالنتھاُء.بھ أجدر األمرین ّأي سیقرر الذي الخلیفة یدي بین ًمتساویا

 أبي عند باالنتھاء ًكثیرا ُیؤذن الذي الشرط أسلوب في صیاغتھ طریق عن ًونظما معنى

 م�ا البی�ت أو الفق�رة م�ن َالعُج�ز قب�ل لیجع أن وھو- اإلرصاد عن ناھیك وغیره، نواس

ّال��روي ُع��رف إذا َالعُج��ز عل��ى ی��دل  البی��ت فخ��تم ،)نفق��ت أنفقتھ��ا إن:(بقول��ھ وذل��ك ،)١(-َِّ

 على للعجز ًّردا) نفقت أنفقتھا إن:(قولھ في ّأن كما. المتلقي توقعھ الذي) تنفق لم:(بقولھ

  .ًواحدا ًإفراغا أفرغ كأنھ حتى نظمھ، أجزاء واتحدت البیت، ْأسُر فاشتد الصدر؛

 الخلیف�ة، َأذن ّی�صك حتى بنفسھ، ًقائما المعنى تجعُل االنتھاء صدر في االستئناف وواُو

  .والنھایة ُوالمقصد الشاعُر یقصدھا التي الغایة ألنھ نفسھ؛ من َویتمكن

  

                                                           

 .٤/١٨: اإلیضاح بغیة) ١(
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  الثانیــــة القصــــیدة

ِّحي َالـدیـار َ ُالزمـان ِإذ ّ ُزمـان ّ َ ُالشبـاك ِوإذ   َ ُومعـان ًخـوى نال ّ َ
)١(  

 م��دح إل�ى الث�امن ف��ي وتخل�ص أبی�اٍت، ب�سبعة لھ��ا ق�دم ًبیت�ا، وع��شرین أربع�ة م�ن وھ�ي

 ومق�بال ل�ھ ًمواتی�ا الزم�اُن ك�ان ح�ین المقدم�ة ف�ي َالدیار یحیي والشاعر. الرشید ھارون

 مقام��ھ، ف��ي وی�نعم الطیب��ة اللین��ة األرض عل�ى األمكن��ة تل�ك ف��ي یق��یم ك�ان وح��ین علی�ھ،

 بع�د أن�ھ یب�ین ث�م تولوا، الذین األحبة دیار إلى وشوقھ ذكریاتھ بث في لشاعُرا ویمضي

 ھارون الخلیفة إلى بھ لتصل البیضاء القویة السریعة النیاق امتطى الغوایة عن نزع أن

 والقاس��م والم��أمون األم��ین:األمن��اء أب��و بأن��ھ فوص��فھ مدح��ھ، إل��ى تخل��ص ث��م الرش��ید،

 ثاقب�ة ٌنظ�رات ل�ھ ٌمك�ان، منھ یخُل لم فكأنھ كلھا لوبالق في ٌشاخص ٌملك وأنھ المؤتمن،

ْمن بھا یكشف  ل�ھ ّوأن َوال�ضغائن، األحقاد وأمات المسلمین َّوحد وأنھ ویخاتلھ، یخدعھ َ

 عل�ى یقبل حین ّوأنھ وغزوه، حجھ لكثرة عنھ مات َالنوم ّأن ویقرر غزوة، عام كل في

 ثم ٌإیمان، ُّوُحبھ السیاسة، عدُل وھو لیھ،إ ًشوقا ُّتحن َواألركان َوالحطیم الصفا ّفإن مكة

 ف�ي الت�ي النطف�ة ّإن حت�ى ھیب�ة ذو وأنھ أغماَدھا، ترى ال سیوفھ َّوبأن بالشجاعة یصفھ

 ح�ین یت�ألق الن�دي، ع�ریض وأن�ھ ولی�ان، شراس�ة فی�ھ كال�دھر وأن�ھ من�ھ، تخ�اف الرحم

  :بقولھ والقصیدة المدُح ینتھي ْأن إلى ،)٢(ًأحدا یرد وال ُیجود،

ِللجــود-٢٤ ْمن ُ ِیـدیـھ كلتـا ِ ٌمحـرك ْ ِّ َ ُبلـوغـھ ُیستطــیع ال      ُ َ ُاإلســكان ُ َ ْ  

َقب��ل وال بالعط��اء ًأب��دا َّتتحرك��ان یدی��ھ َّإن:"فیق��ول َ  ع��ن یقطعاھ��ا ْأن والجم��ود لإلس��كان ِ

ْی�رد ول�م ب�ھ ُیم�َدُح مم�ا َالك�رم باعتب�ار ٌمفاجئ ٌانتھاء وھو. )٣("للعطاء التحرك ِ  ف�ي قب�ُل َ

 المتلق��ي یتوق��ُع ق��د ث��م وم��ن وغیرھ��ا، وال��شجاعة والع��دل بالھیب��ة مدح��ھ ب��ل الق��صیدة،

 ك��ان ْوإن. للمم��دوح أخ��رى ص��فاٍت إی��راد أو ومعانی��ھ، الك��رم ص��ور ف��ي االس��تطراَد

 مكافأتھ، على الخلیفة ُیبعث بما فختم العطاء؛ نیل في الشاعر لرغبة ًمناسبا ھنا االنتھاُء

ُج:(قولھ ویكون ُُّیع�د ف�ال االنتھ�اء؛ لھ�ذا تھیئ�ة...) الن�دى َع�ریُض ْعُروفَالم ُمتبرِّ  ًانتھ�اء َ

 َغی�ر المفاج�أة، م�ن ٌق�در فی�ھ كان ْوإن ألنھ ؛)ٌبـتـر (علیھ ُیطلق ْأن أرتضي وال ًمفاجئا،

                                                           

 األرض:الخ�����وى. ص�����فوان م�����ن ب�����القرب الب�����صرة ح�����اج طری�����ق:وال�����شباك.٦٤٢:ال�����دیوان )١(

 .          ٢/٤٦٨:الدیوان شرح:ینظر.المنزل:المعان.اللینة

 . ٤٧١-٢/٤٦٨:الدیوان شرح:ینظر )٢(

 .          ٢/٤٧١:الدیوان شرح )٣(



  
  
 

﴿٢١٩﴾ 
 

 العط�اء ْلنی�ل ن�واس أبو بھ ُّیعرض الذي الكرم معنى من فیھ بما التوقع من ًقدرا فیھ َّأن

 االس�میة الجملة على وبناُؤه انقطاعھ، وعدم ُجوده دوام عن ٌكنایة ُوالبیت. مدیحھ َجزاء

ك،إسكان (وبین َوالدوام، َالثبوت ُیفید   .االنقطاع َوعدم َالدوام معنى ُیؤكد ٌطباق) ٌمحرِّ

 یطل��ُب وھ��و َال��سكون ُتج��سم ٌمكنی��ة ٌاس��تعارة) اإلس��كاُن َبلوغ��ـھ ی��ستطیُع ال:(قول��ھ وف��ي

 ب�ھ الم�شبھ ُالزم وج�اء. ی�ستطیع ف�ال ب�الجود الممدوح یدي حركة إیقاف محاولة ویعالج

 الجود، ھذا إیقاف سبیل في وتجددھا الدائبة اإلسكان حركة لنقل ًمضارعا) یستطیع ال(

ُن مم�ا البی�ت نھای�ة في) اإلسكان (لفظ وقوُع یكون وقد  ِی�وحي ألن�ھ َاالنتھ�اء؛ ھ�ذا ُیح�سِّ

  .الكالم بقطع



  
  
 

﴿٢٢٠﴾ 
 

  )١( الثالثـــة القصـــیدة

ْلقــد ِرســم ِفي طال َ ْ ِالدیـار َ َبكــائي َ ِتـردادي َطـال وقد     ُ َ ْ َوعنـائي َبھـا َ َ  

 ط�ول ّوب�ین الدیار على أولھا في وقف أبیاٍت، بتسعة لھا َقدم ًبیتا، عشر ثالثة من وھي

 ف�ي المت�رددة حالت�ھ ی�شبِّھ ث�م المطل�ع، م�ن نفسھ بمعاناة ًمصرحا وعنائھ، وترداده بكائھ

 ان�صرف الی�أُس ل�ھ ب�دا ّولم�ا خلف�ھ، ًوحین�ا َأمام�ھ ًحین�ا یراھ�ا طریدة طالبك بأنھ الدیار

 وال علی�ھ كالُبھ�ا تھ�ر ال حان�ة إل�ى ذھب ثم العزاُء، علیھ واستولى الدار تلك عن بناقتھ

 كما التلید، بمالھ أودت وأنھا بھ فعلت وما الخمر وصف في شرع ثم مقامھ، طول ُتتكُر

 َثوبھ لھا ارتھن حتى مالھ َّكل سبیلھا في أنفق إنھ لكریم،ا وأصلھ حیائھ على قضت أنھا

 ع��ن فیھ��ا یعت��ذُر وكأن��ھ أبی��اٍت، ثالث��ة ف�ي َونورھ��ا َوص��فاءھا ألقھ��ا وص��ف ث��م َوح�ذاءه،

  :فقال القصیدة ونھایة المدح إلى تخلص ثم. مغالبتھا عن ضعفھ

َتبارك-١٠ ْمن َ َسـاس َ َاألمــور َ ِبعلمــــھ ُ ًھـارون َّوفضــل    ِ   ِالخلفاء على اَ

َسـاس وما    ُّالتـقى على انطوینا ما ٍبخیر ُنعیش-١١   ِاألمنــاء أبو ُدنیـانا َ

ُیخــــاف ٌإمام-١٢ ُیؤمــل    كأنـــــــھ َحتـــى َهللا َ ِّ ُرؤیـــاه ُ َصبــاح ُ ِمسـاء َ َ  

ُّأشـــم-١٣ ُینــاط     َكأنمـا َّالســـاعـدین ُطـــوال َ ِبلـــواء ھِسیفــ َنجـــــادا ُ َ  

َالتقرب یحاول نواس أبا ّأن الواضح ومن  والع�دل التق�ى م�ن عنھ ُعرف بما الرشید من ُّ

 فی�ھ تب�ع ال�ذي ال�دیار عل�ى ب�الوقوف ابتدائ�ھ م�ع ھ�ذا ویتناس�ُب ،-تع�الى-هللا م�ن وخوفھ

 بالبرامك��ة وتنكیل��ھ للعربی��ة، یتع��صب ك��ان الرش��یَد ّألن الق��دیم؛ َّالعرب��ي التقلی��دي الم�نھج

 مال�ھ، أفقدت�ھ حی�ث م�صائبھ، َس�بب كونھ�ا ع�ن ًإعالنا كان الخمر ذكره ّإن ثم ٌوف،معر

 یعاقبھ كان الذي الخلیفة إلى یتودد وھكذا الكریم، بأصلھ ْوأودت أخالقھ، بجمیل ْوذھبت

 ُی�صرح وال فیمدح�ھ الرشید، لدى ًالحظوة نواس أبو فأراد بالسجن، ومجونھ فسقھ على

  .منھ ٌموغر الرشید َقلب ّأن یعلم ألنھ -الخصیب عم سیأتي كما- العطاء بطلب

ٌوج�ل ٌم�ضطرب َال�شاعر ّألن البت�ر؛ مذھب على مبنیة القصیدة خاتمة نرى ولذلك ِ ٌقل�ق َ ِ 

 بل النوال، طلب على ّیتجرأ لم ولذلك العابثة، أفعالھ على یعاقبھ الذي ّالتقي الخلیفة من

 نھایة في...) الساعدین طوال أشم:(قولھف َوحیرتھ، معاناتھ ببیان القصیدة أول من اكتفى

                                                           

   .        ٢١ :الدیوان  )١(



  
  
 

﴿٢٢١﴾ 
 

 فیصفھ. أخر معان وإیراَد للمدح ًبسطا معھ النفُس تتوقُع بل باالنتھاء، ُیؤذُن ال القصیدة

. )١("ٍع�ال ٍبل�واء ُعلق�ا وكأنھم�ا س�یفھ نج�ادا لیبدو حتى الساعدین طویل الھمة فارع"بأنھ

 والمنع�ة، الع�زة عالم�ات م�ن الع�رب عن�د والطول والعزة، القوة على تدل ٌصورة فھي

 للقط���ع-)ٌإم���ام(ال���سابق البی���ت م���ن ح���ذف كم���ا– البی���ت أول م���ن إلی���ھ الم���سند وح���ذف

 یرید وكأنھ المعنى، من الجزء بھذا الشاعر انفعال قوة فیھ تتمثل مقطع عند واالستئناف

َتمیز َُیبرز أن  وس�یلتھ ھ�و إلی�ھ المسند َوحذُف سابقھ، عن بقطعھ المعنى من ِالجزء ھذا ُّ

  .)٢(ذلك في

 واإلتیاُن ،...)یؤمل كأنھ(السابق البیت في استعملھا كما التشبیھ، قوة ُیفید ّبكأن والتشبیھ

 ش�دة عن ینبُئ كما المقطع، بھذا الشاعر انفعال قوة على أیضا یدل متتالیتین مرتین بھا

 ی�دل ومم�ا خ�اطره، م�ن ال�سیئة ص�ورتھ ْومحو الرشید، رضا نیل على الشاعر حرص

 أدخ�ل ّلم�ا یحیى بن الفضل ّأن من) والمساوئ المحاسن (في ُّالبیھقي ذكره ما ذلك على

) دین�ي رق�ة ف�ي ھ�ي  حت�ى ّال�دن ف�ي ُعتق�ت:(القائ�ل أن�ت:ل�ھ ق�ال الرشید على نواس أبا

 ھ�و؟ وم�ا: ق�ال. ذل�ك بخالف لي َیشھد ما ُقلت قد المؤمنین َأمیر یا: قال! ًزندیقا أحسبك

 بالبع�ث لیؤمن إنھ سیدي یا: الفضل فقال -القصیدة وذكر-)حالقاد قدح ٍنار أیة:(قلت قال

 فخل�ع) بك�ائي الدیار رسم في طال لقد:(أنشد ثم یعتقده، ال ما ذكر على المجون ویحملھ

 كأنھا تختلف جاریٍة إلى َفنظر بمثلھا، والفضُل درھم آالف َبعشرة ووصلھ ُالرشید علیھ

َأدفن ْأن فُمر ّمت فإذا ھذه لیلتي في ٌمیت أنا المؤمنین َأمیر یا: فقال لؤلؤة  ھ�ذه بطن في َ

َخذھا: ُالرشید لھ فقال. الجاریة َبارك ال ُ َ  ُوانصرفت ُفأخذتھا: نواس أبو قال! فیھا لكُ هللا َ

 ّأن ویب��دو. )٣("الق��صة ذك��ر ث��م...َالقم��ر مث��ُل ٌغ��الم منزل��ي وف��يً ُح��سنا َّال��شمس بمث��ل

  .وإنابتھ دبھأ وإظھار ظرفھ، على -َّصح ْإن-الرشیَدأعطاه

ٌملفـق االنتھاء ُوبیت  ب�ن أس�امة ب�ھ است�شھد ول�ذلك ن�واس؛ أب�ا س�بقوا لشعراء أبیاٍت من َّ

 یطرح أن وھو بینھم، والكتاب والشعراء العلماء یتطارحھ ما وھو) االلتقاط (على منقذ

 ذك�ر م�ا مث�ل ذل�ك، غی�ر أو ثالث�ة أو كلمت�ین، من أو بیت، منھ كلمة كل من ویولد بیت

 ،مث�ل قبل�ھ أبی�ات منً ملفقا البیت یكون أن وھو وااللتقاط، التلفیق الصناعتین بكتا في

                                                           

 .          ١/٤٦:الدیوان شرح )١(

 .          ١٦٦-١٦٣:موسى أبو محمد/التراكیب،د خصائص:ینظر )٢(

 .          ١١٥-١١٤:والمساوئ المحاسن )٣(



  
  
 

﴿٢٢٢﴾ 
 

ٌُملف��ـق) ال��ساعدین ط��وال ُّأش��م:(ن��واس أب��ي ق��ول  ط��وال ُّأش��م:الع��رب بع��ض ق��ول م��ن َّ

  ُمشذبٌ طویل ٌجذع بھ ُیناط    كأنما ،الساعدین

          : اآلخر قول ومن

  )١(بلواء سیفھً نجــادا بھ ینـاط   كأنما البنان َسبط بھ ْفجاءت

  .)٢(لعنترة بیٍت من وسبكا لفظا أحسن) األخذ حسن(باب في ھالل أبو َّوعده

 ال�شعراء م�ن ٌكثی�ر ومعن�ى لفظ�ا إلی�ھ س�بقھ وق�د تضمین، على االنتھاء ُبیت ُبني وبذلك

 حی��ة وأب��ي وجری��ر جوی��ة ب��ن وس��اعدة الجع��دي والنابغ��ة وعنت��رة الغن��وي طفی��ل  مث��ل

 ب��ین وتداول�ھ المعن�ى ھ�ذا َذی��وع ّولع�ل هللا، عب�د ب�ن وزی��اد ھن�د ب�ن روالم�ساو ّالنمی�ري

 وأنھ�ا الق�صیدة، َخت�ام ُیح�سن لم نواس أبا ّأن من إلیھ ذھبنا ما یقوي مما بلفظھ الشعراء

 ف�ي بی�ٍت ثال�ث فھو الختام؛ غیر في غیره عند یرد كان المعنى ھذا ّألن مبتورة؛ جاءت

 الت�ضمین ھ�ذا ف�ي بالغة ثمة كان ْوإن جریر، عند والثاني الغنوي، طفیل عند القصیدة

 ویط�رُب الرش�ید یعج�ب ك�ان الذي َّالعربي َالتراث ذلك الشاعر استدعاء في تكمُن فإنھا

                                                           

 .          ٢٠٢-٢٠١:الشعر نقد في البدیع )١(

 كت�اب تحقی�ق ف�ي الجب�وري كام�ل الدكتور وذكر ١/٤٦:الخالدیین ،حماسة٢٢٣:الصناعتین:ینظر) ٢(

ن نواس أبا أّن القصید وبیت الفرید الدر َكان ْممَّ ُیرقع َ ُِّ ُویلفق َ ِّ َ ُ َمع َ ِسعة َ َ ِبحره َوغزارة صدره َ ْ  ،وذكر ِ

ٌمجتذب البیت ھذا َصدر أنَّ َ َ ْ ِالمساور ِقول من ُ ِ َ ْھنٍد ِبن ُ ُّأشم:(ِ َ ُطوال َ َ اعدین ِ ِالسَّ ْ َ ٌشمردل ِ َ ْ َ ُیك�اد  َ َ ِی�ساوي َ َ ُ 

َغارب ِ ِغاربھ َ ِزیاد ِقول من َوأ)َ ة ب�ن َّهللا ْعبد بن َ َم�رَّ ُّأش�م:(ُ َ ُط�وال َ َ اعدین َ ِال�سَّ ْ ِ َكأنم�ا ِ َّ َ ُین�اط  َ َ َإل�ى ُ ٍج�ذع ِ
ْ َ 

ٍطوال ِمشذب َ َّ َ ِنجادي:وقولھ).ُ ِسیفھ َِ ِ ْ ِبلواء َ َ ِ ْفج�اءت:(العنبرّي قول من ِ َ َ ِب�ھ َ َعب�ل ِ ِالعظ�ام َْ َ َكأنم�ا ِ َّ َ ُعمامت�ھ َ ُ َ َ ِ 

َبین ِالرجال َْ َ َلوا ِّ ُعمامتھ "بقولھ فأراد) ُءِ ُ َ َ َبین ِ ِالرجال َْ َ ُلواء ِّ َ مح تشبھ َقامتھ َأنَّ" ِ َالرُّ  الفرید الدر: ینظر. ْ

   .١/٣٨٧ھامش:القصید وبیت

 إذا  ٌش�مردل ال�ساعدین ط�وال أشم:(الجعدي النابغة قول منھا ُذكر، ما غیر أخرى ًأبیاتا ُوجدت إني ثم

ً ل�دنا ُّیھز الساعدین ُطوال:(الغنوي طفیل وقول ،١/٣٦:عانيالم دیوان) غادیا َأصبح للمجد یرح لم

ُیلوح َسنانھ َ َمثل ِ ِالشھاب ِ ٌّأش�م:(النمی�رّي حی�ة أب�ي وقول) ِّ ُ ُط�وال َ اعدین َ ِال�سَّ ْ َ ُكأن�ھ ِ َّ َ َم�ن َ ِالھن�د ِ ْ ُم�سنون ِ ْ ُْ َ 

ِالغرار  ط�وال مأش�  مبرأ السنام مثل لھا فشب(:جؤیة بن ساعدة وقول.٣/١٥٣:الفرید الدر)ُقضیب َ

  = رث��اء ف��ي ال��شمردل بن��ت س��عدى وق��ول ٢٦١:المع��اني وافت��راق المب��اني اتف��اق) ج��سیم ال��ساعدین

ُمتحل��ب:(أخیھ��ا=  ِالكف��ین ِّ ْ ُأمی��ث َّ ُط��وال أن��ف  ب��ارع ْ ِال��ساعدین ُ ُس��میدع ْ َ  ،وق��ول١٠٤: األص��معیات) ْ

ٌالقوم إذا  ُلھ ترى ِالساعدین َطوال َّأشم:(جریر ْ َالقوم، ھابوا َ ْ َیت ْأن َ َقدماَ ّ           .( 



  
  
 

﴿٢٢٣﴾ 
 

 القصیدة ابتداء الشاعر إیثار ِسرِّ مع ُالفھم ھذا ُویتوافق العرب، عند شاع بما فمدحھ لھ،

  . األطالل على بالوقوف

  



  
  
 

﴿٢٢٤﴾ 
 

�����������������������������������������������  

  )١(األولى القصــیدة

َأجـارة                    َ َبیتـینـا َ َْ ِأبــوك َ ُغیـــور ُ ُ ُومیســور   َ ُ ْ َ َیـرجى َمـا َ ِلـدیـك ُ ْ ُعسـیر َ َِ  

 ل�ھ وش�ھد المعت�ز، اب�ُن ق�ال كم�ا ن�واس أب�ي شعر قالئد من وھي ًبیتا، أربعین من وھي

َجم�ع حین بمحضره أنشدھا َّلما منھ أشعُر نھبأ الولید بُن ٌمسلم َ  ّالخزاع�ي، دعب�ل بینھم�ا َ

ٍھاش�م م�ن ِ�( َق�صیدتھ ٌمسلم وأنشد ِأرض�ھ ف�ي ِ ٌجب�ل ْ َ  َرأی�ت كی�ف: ن�واس ألب�ي قی�ل ث�م)َ

 أش�عُر ھ�و:فق�ال ن�واس؟ أب�ا َرأیت كیف:لمسلم وقیل.بعدي الناس أشعُر ھو:فقال ًمسلما؟

َوروى .)٢(بعده وأنا الناس َ َوج�َد الخصیب على َمصر نواس أبو قدم َّلما أنھ واةالر َ  لدی�ھ َ

 ُّوأس�ن، مني ُأقدم ھم الشعراء من جماعة ھھنا ال،: فقال فاستنشده، الشعراء من ًجماعة

 ُأم���سكت، وإال ُأن���شدت، أش���عارھم َنظی���ر ش���عري ك���ان ْف���إن اإلن���شاد، ف���ي لھ���م ْف���أذن

 ث�م فتب�سم ن�واس، أب�ي ل�شعر قارب�ةم أش�عاُرھم تك�ن فلم فیھ، ًمدیحا فأنشدوا فاستنشدھم،

َعصا منزلة ھي قصیدة -األمیر أیھا- أنشدك: للخصیب قال . ِی�أفكون م�ا َّتتلقف َُموسى، َ

ِھات،: قال  ال�شعراُء َّف�انفض آخرھ�ا، على أتى حتى" غُیوُر أبوك بیتینا أجارة: "فأنشده َ

ِحولھ ِمن َ
)٣(.  

  :فیھ یقول سبق، كما الباب اھذ في البالغیین مختارات من القصیدة ھذه وانتھاُء

ٌجــدیر وإني-٣٩ َبلغتـك إذ َ ُأملـت َبمــا َوأنت    ُبالمـنى ُ ُجــدیر َمنـك َّ َِ  

ُفأھلـھَ الجمیل َمنك تولني ْفإن-٤٠ ٌعــاذر َفـإني وإال     ُ ُوشـكـــــور َِ ُ َ  

 النی��ل طل��ب ف��ي الق��ائم وغرض��ھا الق��صیدة مع��اني وم��ع المقدم��ة م��ع ٌمت��سق واالنتھ��اُء

 فق��صد الرش��ید، عطای��ا تكفی��ھ تك��ن ول��م ًّس��خیا، ًمب��ذرا ن��واس أب��و ك��ان فق��د والعط��اء؛

َقب�ل م�ن الخ�راج عل�ى ًقائم�ا وك�ان َلیمدحھ، َمصر في َالخصیب  ّفارس�یا وك�ان الرش�ید، ِ

                                                           

 .          المقطعات وبعض قصائد بأربع نواس أبو ومدحھ. ٣٣٠-٣٢٧: الدیوان) ١(

 . ٥/٢٠٣:األبرار ،ربیع١٩/٥٨:،األغاني٢١١:الشعراء طبقات: ینظر )٢(

 .          ٢١٣،٢١٤:منظور البن نواس أبي ،أخبار٤٦٤-٤٦٣ العربي الشعر في ومذاھبھ الفن:یراجع) ٣(



  
  
 

﴿٢٢٥﴾ 
 

 علیھ أضفى كما ًكثیرا، نوالھ من علیھ وأضفى حافال، استقباال فاستقبلھ نواس، أبي مثل

  .)١(ِمدحٍة َغیر نواس أبو

 أب�ي ث�ورة من الرغم على القدیمة التقلیدیة المطالع من القصیدة ھذه َمطلع ُالنقاد ویعتبُر

 وجع�ل حال�ھ ووص�ف الرحل�ة وذك�ر الن�سیب على تشتمل القصیدة ومقدمة.علیھا نواس

  .الخصیب وقصده الرشید عن رحیلھ مع تتناسُب فھي لھ، ًّموضوعیا معادال الُعقاب

 ف�ي جارت�ھ فیھ�ا یخاط�ب الت�ي األول�ى المع�اني تل�ك القصیدة مطلع في النسیُب ُفیتجاوز

ج والدھا ّوأن ،-األعشى وصبح الموشح في كما-النسب وبیت السكن بیت  ٌغیور؛ ٌمتحرِّ

َقبل فال َ َتیسر ما بنیل لھ ِ  ت�ضرُب ّوأنھ�ا ًعسیرا، عندھا أمسى ٍیسیر َّكل ّألن منھا؛ ًُعرفا َّ

 ال ًقوم�ا تج�اوز أن�ھ یق�رر ث�م ل�ھ، زوجة وال قةصدی لیست ألنھا دونھ من َالستور علیھا

 ًمكرھا لیس إنھ ثم والنشور، البعث یوم إال وصلھم َُیرجى وال وصال، وال بینھم َتزاور

 التعبی��ر وتأم��ل-) ق��دیُر َّعل��ي ٍس��لطان ُّك��ل وال(ًش��یئا، من��ھ ین��ال ال ال��ذي الُح��ب ھ��ذا عل��ى

 بط�رف یزج�ُر وأنھ ُالمكتوم، ُراألم علیھ یخفى ال وأنھ ،-َرموزه یكشف الذي بالسلطان

 ُب�صیرة ٌع�ین ل�ھ ٌُعق�اب وأن�ھ -ّالموض�وعي معادل�ھ-الُعق�اب وص�ف إل�ى ینتقل ثم عینھ،

 ف�ي َّیت�ربُص وإن�ھ قوت�ھ، نی�ل ع�ن عجز ألنھ الصغیر فرخھ ورزق لرزقھ یحتال نافذة،

 هھ�ذ ف�ي الن�سیُب یتج�اوز: أق�ول...قل�یال ُالجلی�د وذاب ال�شمُس طلع�ت م�ا بعد ٍعال مكان

ٌتنوس�ي ال�ذي ّالمج�ازي التعبی�ر م�ن ویقترُب األولى، المعاني تلك المقدمة  األص�ل، فی�ھ ُ

 نفسھ حالة لتصویر الشاعُر یصطنعھا ّالرمزي التعبیر وسائل من وسیلة إلى ویستحیل"

ْمن فراق إلى بالقیاس  ِعدم أو وحیاتھ، حیاتھا في ذلك وقوع عن النظر بصرف َیھوى، َ

 إلیھ�ا یرم�ي الت�ي المعاني بھا یفید القدیمة الصورة ھذه یصطنع ذإ نواس وأبو...وقوعھ

ْوإن◌ كافیة، سلیمة صحیحة إفادة ورائھا من   . )٢("مباشرة داللة علیھا یدل لم ْ

 ٍُی��سر بك��ل ال��شاعُر یق��صده م��ا إل��ى ورم��وز مع��ان م��ن المقدم��ة ف��ي ورد م��ا ُّرد وُیمك��ُن

  .ٌبیِّن وھذا ووضوح،

                                                           

 .          ١/٥٢٧:الدیوان شرح ،٢٢٥-٢٢٤:ضیف شوقي/األول،د العباسي العصر:رینظ )١(

 ٤٦٠،-٤٥٤:البھبیت��ي محم��د نجی��ب/الھج��ري،د الثال��ث الق��رن آخ��ر حت��ى العرب��ي ال��شعر ت��اریخ )٢(

 .          بتصرف



  
  
 

﴿٢٢٦﴾ 
 

 ب�التكلف الحك�م م�ن )١(إس�ماعیل ال�دین ع�ز الدكتور رهقر ما على تحفظنا نسجل وبذلك

 ح�د عل�ى ٍفخ�ر م�ن فیھ�ا وم�ا كلھ�ا المقدم�ة الق�صیدة،وكذلك ھ�ذه مطلع في النسیب على

 الفخ�ر، قبی�ل م�ن الُعق�اب عن الرامز حدیثھ اعتبر وقد الفخر، من خلت بأنھا ًقولھ،علما

َوعوزه حاجتھ إلى فیھ ُیومُئ ألنھ بذلك؛ ھو وما َوكبره ضعفھ مع َ ِ.  

 ال�شكلیة للمع�الم تناول�ھ ف�ي البن�اء المحكم�ة للق�صائد عن�ده شاھٍد َأول القصیدة كانت وقد

 ّأن إال ب�التكلف؛ المقدم�ة وص�فھ ف�ي مع�ھ اختالفن�ا م�ن ال�رغم وعلى العباسیة، للقصیدة

 َالھدف یركز حیث الخاتمة، إلى ذلك من یصل ثم:"یقول موفقا، كان الخاتمة عن حدیثھ

 ف�ي أمنیت�ھ تحقی�ق وھ�و الم�دح، وھ�ذا ال�شاقة الرحلة ھذه من -شئنا ْإن َاألول وأ-َاألخیر

  . )٢("سخیة منحة من لھ ٌأھل الخصیُب وما بھ، ٌجدیر ھو ما نوال

 التقلیدی�ة ب�الطرائق اح�تفظ فق�د طرائق؛ عدة على ومقدماتھ مطالعھ في نواس أبو اعتمد

 ج�دا كثیرة مطالع في القدیم على رةوالثو التجدید على اعتمد كما قصائده، من كثیر في

 ح�صر َم�ن عل�ى ت�رد ال�دیوان ف�ي ظ�اھرة كث�رة وھي شتى، وأغراض موضوعات في

ًرحب�ا ًنطاق�ا لھ�ا ْتج�د ل�م وأنھ�ا التنظیر نطاق في ثورتھ  نواف�ق ال وك�ذلك التطبی�ق، ف�ي َ

 الم�نھج واعتم�د والرث�اء، الم�دح في القدماء أسالیب اعتمد أنھ من البعض قرره ما على

 وعل�ى مدائح�ھ، بع�ض ف�ي الق�دیم على یثور نجده ألننا ؛)٣(ومالھیھ خمریاتھ في الجدیَد

 وأغراضھا القصائد عالقات بین تربط خاصة، دراسة تحتاج المتنوعة مقدماتھ ّفإن كل

ُُّیع�د فیم�ا تجدی�ده اعتب�ار عن ناھیك الضیقة، النظرة تلك عن ًبعیدا المقدمات، تلك وبین َ 

  .قدیما

 تحریھ وشدة نواس، أبي صنعة دقة على األدلة أقوى من معنا التي والمقدمة عالمطل َّإن

 عن ًبعیدا مآربھ، لھ وتحقق َغرضھ توافق التي المعاني وإیراد القصیدة، بناء إحكام في

َُوف��ـق فق��د والجدی��د، الق��دیم ت��صنیف  ومعانیھ��ا المقدم��ة م��نھج ف��ي توفی��ق أیم��ا ال��شاعُر ِّ

  .قالئده من َُّعدت حتى َوُصورھا، ورموزھا وألفاظھا

                                                           

 .          ٤١١:والفن الرؤیة العباسي الشعر في:یراجع )١(

 .          ٤١٢:السابق) ٢(

 العباس�ي ،الع�صر١١٧-١١٤:المقدس�ي أن�یس/العباس�ي،د الع�صر في العربي الشعر أمراء:اجعیر )٣(

 .          ٢٢٨-٢٢٧:ضیف شوقي/األول،د



  
  
 

﴿٢٢٧﴾ 
 

 ذل�ك ّأن أدرك�وا ألنھ�م االنتھ�اء؛ ُح�سن ش�واھد ف�ي لھ�ا البالغی�ین َاختی�ار ُنفھم ھنا ومن

 یت�سق ٌانتھ�اء أن�ھ كم�ا لوح�دتھا، قفال فیمثل القصیدة، لمعاني ًمناسبا ًختاما یأتي َاالنتھاء

 عل�ى ٌق�ائم - والمقدم�ة -ف�المطلُع مع�ان؛ من فیھ لما ٌّمضاد ألنھ ًبدیعا؛ ًاتساقا مطلعھا مع

 ًقوم�ا وج�اوز قوم�ھ، َأرض وترك جیرانھ عن رحل وأنھ ًعسیرا، صار َالیسیر ّأن بیان

َقـطع  َأق�دم ألن�ھ المع�اني؛ لھ�ذه ًمطابق�ا االنتھ�اُء فج�اء ،-الرش�ید إل�ى تلم�یح في -وصلھم ُ

ْمن على  وك�رم وف�صاحتھ ش�جاعتھ مع بذلك مدحھ قد وكان َوالكرم، الجوَد عنده یرجو َ

  .وجمالھ ومروءتھ أصلھ

 إذ ن�واس؛ أب�ي عن�د النف�سي الصدق ُتمام االنتھاء ھذا لجودة الموضوعیة األسباب ومن

ُصوت فیھا َُیسمُع وأطوارھا القصیدة مراحل َجمیع ّإن  للن�وال الطالُب َّالصارخ الشاعر َ

ُیت�رن◌م ك�ذلك االنتھ�اُء خرج القصیدة على المسیطر الصوت ھذا ومن والعطاء، ً  ذابھ� َّ

  :قولھ في تصریحھ إلى وانظر الصوت،

ْتـزر ْلم إذا ُ ِالخصیب َأرض َ ِ   تــزوُر ِالخصیب بعــَد ًفتى ّفأي      ِركاُبنـا َ

ِبمـالھ ِالثنـــاء َُحســن یشــتري ًفتى ِ ِالــدائــــرات َّأن ُویعــلم      َ ُتـــدوُر َِ َ  

َّحــل وال ٌُجـــود َجـــازه فما ِیصیُر ْنولك      َدونـــھ َ ُحیث ُالُجود َ ِیصیُر َ َ  

 األس�لوب؛ ناحی�ة ِم�ن أم�ا والموضوع، المعنى حیث من بالبیتین االنتھاء ُحسن عن ھذا

 ف�ي ب�الواو واالس�تئناُف بعَده، ٍشئ إلى النفُس تتطلُع فال الكالم، بانتھاء ُیؤذُن ٌمقطع فھو

 ُس�یختم َال�شاعر َّب�أن المتلق�ي إل�ى َوأوح�ى االنتھ�اء لھ�ذا َّوھیـأ َّوطـأ) ٌجدیر وإني: (قولھ

 إل�ى) المم�دوح (الخ�صیب ع�ن الح�دیث م�ن االنتق�ال عل�ى االستئناُف واشتمل القصیدة،

 الم�راد ع�ن واإلف�صاح االنتھ�اء ق�رب عل�ى ُّی�دل َّمم�ا المتكلم، بضمیر ذاتھ عن الحدیث

  .بھ والتصریح

 الرش�یَد، الخلیفة یمدُح انك فقد بالنفس؛ ٌاعتداد) بالُمنى بلغتك إذ ٌجدیر وإني: (قولھ وفي

: بقول�ھ واالعت�راُض االعت�داد، ھذا من ینمي َّبإن ُوالتأكید أمانیھ، بإنفاذ ٌحقیق ھو ولذلك

ُّیُح��د وب��ذلك ب��المنى، جدارت��ھ س��بب عل��ى للتنبی��ھ) بلغت��ك إذ(  ِح��دة م��ن االعت��راُض ھ��ذا َ

 وذوي راءاألم�� عل��ى الج��سارة م��ن فی��ھ لم��ا ،)ٌج��دیر وإن��ي: (قول��ھ ف��ي ب��النفس االعت��داد

 ّأن ع��رف بالغتھ��ا وس��مات العربی��ة بخ��صائص ًعالم��ا المخاط��ُب ك��ان وإذا ال��سلطان،

 بھذا الشاعر َاھتمام یعكُس ألنھ الشاعر؛ لدى والُعجب الفخر نبرة من ُُیھدھد االعتراض

 یف�صل أن�ھ ُاالھتم�ام ب�ھ بل�غ حت�ى وش�عوره، وجدانھ على وسیطرتھ المعنى، من الجزء



  
  
 

﴿٢٢٨﴾ 
 

 وال المتلقي، َآذان بھ َویقرع الضوء، بؤرة في یجعلھ كي ؛)١(ًنىمع متصلین كالمین بین

 ھ�ذا االعت�راض وإیق�اُع َعط�اءه، یرجو الذي الخصیُب ھو عنده َاألول المتلقي ّأن َریب

 والعف�و، الب�ذل على ویبعثھا َالنفس ُیطرب مما الممدوح ضمیر على اشتمالھ مع الموقع

ُُیفھم وبذلك  اآلخر، على المتعلقین أحد تقدیم اعتبار من أولى ھنا االعتراض اعتبار ّأن َ

 ألن�ھ لالعت�راض؛ ال�سابقة الدالل�ة تق�وى وب�ذلك ،)٢(بم�دحي إلیك ُوصلت :بلغتك ومعنى

  . الكلمة ھذه في إلیھ الشاقة رحلتھ َاستحضر

 الكم�الین، ب�ین للتوس�ط علی�ھ وعطف�ھ األول، ال�شطر أس�لوب وف�ق الث�اني ال�شطُر َوُبني

 الث��اني، ال��شطر ف��ي) وأن��ت(الخ��صیب وض��میر األول ال��شطر يف�� ض��میره ب��ین فجم��ع

 ف�ي أمل�ھ عظ�یم بی�ان إل�ى ًمسارعة) منك ُأملت بما:(بقولھ والخبر المبتدأ بین واعترض

 أب�ي أحقی�ة بمعن�ى البیت ُّیلف) جدیر...جدیر(الصدر على العجز ُّورد. الخصیب عطاء

  .والجود بالنوال ُوجدارتـُھ نواس

ًومسببا كسابقھ األخیُر البیت ویأتي  وبین بینھ ًقسیما ویجعلھ السببیة، بفاء فیربطھ عنھ، َّ

 تحق�ق تفید ال التي الشرطیة ْبإن ویأتي والشرط، التقسیم أسلوبي على َویبنیھ الخصیب،

ًتأدبا الشرط  س�بق م�ا مع ھذا ویتالءم مرتبتھ، وتدني للخضوع، ًوإظھارا الممدوح، مع ُّ

 البت�داء ألنھ�ا بنف�سھ تعدیت�ھ إمك�ان مع ِبمن) تولني (فعلال ُوتعدیة. االعتراض داللة في

 عل��ى واإلبق��اء الموص��وف ِح��ذف ُودالل��ة.من��ھ إال َی��صدر ال الجمی��ُل فالعط��اُء ،)٣(الغای��ة

 َوُحسن ًورفعة ًھیبة الممدوح على تفیض دالالٍت من سبق ما مع تتآزُر) الجمیل(الصفة

  .وبالبدر الفجر، سناب شبھھ ْأن سبق وقد الجمال، منبُع وكأنھ شمائل،

 ُأھل�ـُھ؛ َفأن�ت أي)فأھل�ھ:(قول�ھ في الشرط جملة من المبتدأ ُحذف الموصوُف ُحذف وكما

 َّم�ر التي الشاقة الرحلة تلك بعد الشاعر نفس بتقطع ًإیحاء لھ؛ ًواختصارا للكالم ًاكتنازا

 ذكرھ�����������������������������ا كثی�����������������������������رة ب�����������������������������الٍد عل�����������������������������ى فیھ�����������������������������ا

ُّعقـرقوف،أباغ،النـقیب،تدمر،الغوطة(ًس��ابقا َ ،الجوالن،بیسان،طرس،غزة،الفرما،الف��سطاَْ

                                                           

 ووج�ھ. "٥٦-٥٥:القدیم األدب في قراءة ،٢١٥ ،٣/٢١٤: اإلیضاح:في االعتراض بالغة تراجع) ١(

ْحسن ُاھتبال االعتراض ُ َ ِ ِالفرصة ْ َ ْ ُ  مجیئ�ھ م�ع ال�نفس، ف�ي عّم�ا التعبی�ر أو بی�ان،وال ِلإلف�ادة المواتیة ْ

َاإلن��سان ی�أتي ال��ذي ال�ّساّر كال��شيء ُفیك�ون ّالمترق��ب، غی�ر مج�يء ُحی��ث م�ن ِ  البالغ��ة".یحت�سب ال ْ

 .          ٢/٨١:حبنكة حسن الرحمن العربیة،عبد

 .          ٤/٥٤٣:الفتاح مواھب) ٢(

 .          ٤/٤٥٨:یعیش البن المفصل شرح: ینظر) ٣(



  
  
 

﴿٢٢٩﴾ 
 

 إرادة ینق�ُل ال�شرط وح�ذُف ت�ولني، وإال أي اإلیج�از، على) وإال:(قولھ ُبني وكذلك). ط

  .جمیلھ ونیل رجائھ تحقق عدم عن وھمھ مباعدة في ورغبتھ الشاعر

 حدیث��ھ ف��ي رب��ھ عب��د اب��ُن ب��ھ است��شھد ول��ذلك ُّالت��أدب، بلی��غ م��ن) وش��كور ٌع��اذر:(وقول��ھ

 تی�سر لع�دم منع�ك ف�ي لك) ٌعاذر (فإني تعطني لم إن ومعناه ،)١()الحوائج نجاحاست(عن

َكرمك َّألن الوقت ھذا في الُمعطى  بالعط�اء، یع�ذر ال م�ن لتق�دیم أو یدك، ّخلو إلى أداك َ

َص�َدر ِلم�ا اإلعط�اء غیر من منك صدر ما لك) وشكوُر(سؤالي عن ٌعاذر أو  م�ن عن�ك َ

 ُّتی�سر ُع�دم ال�سابق ش�كر م�ن یمنعن�ي وال ال�سابقة، طای�االع م�ن أو المدیح إلى اإلصغاء

   .)٢(الالحق

 في النفي جانب في الداللیة والكثافة ومكوناتھ، بأطرافھ ٌوإحاطة للمعنى ٌاستقصاء وھذا

 م��ع ی��تالءم معن��اه؛ ف��ي قی��ل وم��ا) وش��كوُر ٌع��اذر: (قول��ھ ف��ي والمتمثل��ة الث��اني ال��شطر

 وإب�داء بنف�سھ، اعت�داده ف�رط م�ن ّالح�د ف�ي اعرال�ش حكم�ة عل�ى الدال�ة السابقة األسالیب

 شكور بعطف ًوانتھاء االعتراض، أسلوب من ًابتداء وذلك للممدوح، والرضا الخضوع

 جانب في نجده لم ما وھذا العطاء، عدم عند الرضا في المبالغة على داللة عاذر، على

 ناھی�ك الكثاف�ة، تل�ك من فیھ العبارة فخلت ذلك، في غرابة فال أھلھ، ألنھ وذلك العطاء؛

 إع��ذار درك م�ن ب��المعنى الترق�ي ع��ن المبالغة،ف�ضال م�ن) ش��كور (ص�یغة ف��ي م�ا عم�ا

 اإلق�رار إل�ى-...)ٌج�ود ج�ازه فم�ا(مدح�ھ في السابقة مبالغتھ مع ُیتالءم ال وھذا-الممدوح

 ف�ي ن�واس أب�و أح�سن وبذلك.  الممدوح َأذن یطرق ما َآخر الشكُر ویكون الشكر، ببالغ

 ن�واس، أب�و ب�ھ ُع�رف ال�ذي ّالنف�سي لل�صدق مناس�بتھ جھ�ة من إحسان أیما ھاءاالنت ھذا

 الذي نظمھ بالغة جھة من ًوأخیرا ًوموضوعا، شكال القصیدة بناء مع اتساقھ جھة ومن

 ھ�ذا بدای�ة ف�ي علی�ھ أكدنا ما لدینا یتحقق ثم ومن. العام ومقصده لغرضھ الشاعُر وظفھ

 ك�انوا إنھ�م ب�ل بعین�ھ، ًش�اھدا منھا یستخلصون تيال بالقصیدة السابقین وعي من البحث

 بعینھ، ًّبالغي أسلوب في بعینھ شاعر نبوغ على وقوفھم وھو ذلك من بأبعدٍ وعي على

ًمصورا شاعر كل شعُر فكان  ش�اعریتھ، َخ�صوص یمث�ُل م�ا منھ یجتلبون أعینھم، َأمام َّ

ُُّی�رد الفھ�م ھ�ذا وبمثل صنعتھ، في بھ َّتفرَد وما  الجزئی�ة ب�النظرة العربی�ة لبالغ�ةا ُاتھ�ام َ

  .المخلصین الباحثین جھوَد ینتظُر ٌباب وھذا ّالشعري، النص إلى

                                                           

 .          ١/٦٤٢:األدباء ومحاضرات ١/٢٠٢:الفرید العقد:ینظر )١(

 .          ٢/٢٦٠:،األطول٥٤٤-٤/٥٤٣:التلخیص شروح:یراجع) ٢(



  
  
 

﴿٢٣٠﴾ 
 

   )١(الثانیــــة القصـــیدة

ًمنـــة یا َّ َّامتـنھـــا ِ ُالســـــكر َ ُالشـــــكر ِلك مني ینقضــــي ما      ُّ ُّ  

َل�سكرا فیھ�ا ذك�ر ًبیت�ا، َع�شر بخم�سة لھ�ا قدم ًبیتا، عشرین من وھي  والغلم�ان َوالخم�ر ُّ

 الناق��ة ووص��ف الرحل��ة إل��ى انتق��ل ث��م ، الخم��ُر وحل��ت ال��سروُر فیھ��ا ض��حك َومج��الس

  :قولھ في المدح إلى تخلص ثم طویال،

ِیرمي ُبنـــو َبھــا َإلیــك َ ٍأمـل َ َعتـُبــوا      َ ْالــدھـــــُر َبك ْفأعتبھـم َ َّ  

 أص�ابتھم وق�د عن�ده م�ؤملین الخ�صیب ل�ىع وف�دوا ٌق�وم المطای�ا تل�ك امتط�ى ق�د إنھ أي

  .)٢(عتبھم َلُیزیل َوكرمھ َالخصیب منحھم َالدھر َّولكن بھا، الدھر على فعتبوا الخطوب

  :فیھا یقول بالخاتمة، أبیاٍت أربعة المدیُح كان ثم

ُالخصیب َأنت-١٧ ِوھـذه ِ َ ُمصـــــر َ َفكـالكمــــا َفتدفقــــا       ِ ُبحـــــــر ِ ْ َ  

َمـدى َعـن بي قـعـــدات ال-١٨ ِبھ َلكمــا َفمـــا ًشیئـــا      َأملي َ ُعــــذر ِ ُ  

ُّویحـــق-١٩ ِ ُصـــرت إذ لي َ َّیحـــــل أال       بینكما ِ ِ َبســـاحتي َ   ُفقــــر َ

ُمـاؤه ُینعــشُ النیـــل-٢٠ ًمصـــرا َ َونـداك       ِ َ ُأھلـھ ُینعـش َ ُالغـمـــر َ ْ َ  

 جملتھا من التى القصیدة ألستحسن وإنى:"فقال بالقصیدة لمرتضىا الشریف أعجب وقد

 ث��م أولھ��ا، ف��ى ن��سب وق��د بیت��ا، الع��شرین دون ألنھ��ا ن��واس؛ ألب��ى أوردن��اه ّال��ذي البی��ت

 ّك�ل حاجت�ھ؛ واقت�ضاه مدح�ھ ق�صد ّال�ذي الرج�ل م�دح ث�م وص�ف، بأحسن ّالناقة وصف

 ف�ي أبیاتھا بعض شرح ثم )٣(..."جزالة مع وسھولة یترقرق، ورونق ّیتدفق، بطبع ذلك

 المقدم�ة، م�ن األول�ى الخم�سة األبی�ات ف�ي أكثر تبدوان والسھولھ والرقة .الناقة وصف

 مدائحھ في یعمد "نواس أبو وكان السرور، ومجالس والخمر ُّالسكر بذكر خصھا والتي

ٌّح��س ل��ھ وك��ان والخف��ة، بالنعوم��ة تم��وج الت��ي الرش��یقة العذب��ة األلف��اظ إل��ى  ٌوذوق ٌدقی��ق ِ

 النط��ق ف��ي وأخفھ��ا وأرش��قھا األلف��اظ َّأرق یخت��ار كی��ف طریقھم��ا ع��ن یع��رُف ٌمرھ��ف،

                                                           

 .          ٣٢٦-٣٢٥:الدیوان )١(

 .          ١/٥٢٦:الدیوان شرح) ٢(

 .          ٢٨٠-١/٢٧٩: المرتضى أمالي) ٣(



  
  
 

﴿٢٣١﴾ 
 

 والعذوب�ة والرقة .)١("القلوب َشغاف َّیمس حتى ذلك في یدنو وكان السمع، في وأحالھا

 المقدم�ة موض�وع ع�ن ھن�ا المقدم�ة موض�وع واختلف .ومجلسھا الخمر َحدیث تناسبان

 ما على قصیدة َأول كانت السابقة القصیدة َّا؛ألنًأیض الخصیب مدح في السابقة للقصیدة

 َالقدیم َالنھج فیھا فنھج الخصیب؛ وقصده َمصر إلى وقدومھ بغداد عن رحیلھ بعد یظھُر

 ب�ادئ م�ن بنف�سھ َی�شھر ال حت�ى والخم�ر؛ ُّال�سكر ذك�ر عن ونأى والرحیل، النسیب من

 الجدی�د الل�ون لھ�ذا الخصیب قبول مدى یعلم ال إنھ ثم وجھھ، في األبواُب فتغلق األمر،

َوالسكر َالخمر فذكر القصیدة، ھذه مقدمة بخالف االبتداء، من  ّاطمئن یبدو ما على ألنھ ُّ

 ھن�ا المقدم�ة فموض�وُع مثل�ھ، ّفارس�ي أصل من وكان اللون، لھذا الخصیب أریحیة إلى

 ف��ي ل��ھ ًوإف��ساحا ًترحیب��ا من��ھ لق��ي وأن��ھ الخ��صیب، ل��دى ن��واس أب��ي حظ��وة عل��ى ُّی��دل

 المن�ة تل�ك عل�ى َاألمی�ر شكره إلى ٌإیماء وفیھا ذلك، على ُّتدل المقدمة ومعاني مجالسھ،

 أم�ا. َالم�رام ْوع�ُر ّأن�ھ ُّیظ�ن ك�ان وقد تمناه، ما فوق أعطاه قد وأنھ علیھ، بھا َّامتن التي

 الم�دح ق�صیدة بن�اء ف�ي ال�صنعة عجی�ب من وھذا آن، في ًومدیحا ًانتھاء فكانت الخاتمة

 الن�وال طل�ب ھ�و واح�ٍد غ�رض إل�ى ترم�ي األربع�ة ُاألبیات تلك ُوتكاد نواس، أبي عند

 الج��وَد ُت��ستلزم خاطف��ة مجمل��ة مع��ان ف��ي إال یب��دو ف��ال الم��دح، یختف��ي ویك��اد والمنح��ة،

 ون�داك(،...)م�صُر وھ�ذه الخصیُب أنت:(مثل الشاعر، غرض مع یتناسُب الذي َوالكرم

 ،)الخاتم�ة ح�سن(باب في اإلصبع أبي ابن دشواھ من الخاتمة وھذه). الغمُر أھلھ ینعش

 قتیب�ة اب�ن روای�ة وھي فقط، األولى الثالثة األبیات ذكر بل َاألخیر، َالبیت یذكر لم لكنھ

 والبی�ت...) ی�نعش النی�ُل(َاألخیر البیت إال كلھا القصیدة أورد وقد والشعراء؛ الشعر في

  .)٢(یوردھما فلم عشر، الرابع

 القط��ُع فیتحق��ق االنتھ��اء؛ بمق��ام ُاألوف��ق ھ��ي اإلص��بع أب��ي ِب��نوا قتیب��ة اب��ن روای��ة ّولع��ل

  .وقصده الشاعر غرض على یشتمُل ألنھ ؛...)لي ویحق:(بقولھ

ى ألن�ھ ؛...)الخ�صیُب َأن�ت:(قول�ھ بعد یكون ْأن بھ ُفاأللیق...)ینعش النیُل:(قولھ أما  س�وِّ

ُعُیف� ث�م الت�سویة، ت�شبیھ طری�ق عل�ى ب�البحر ف�شبھھما ومصر الخصیب بین  ذل�ك م�ن رِّ

 ی�أتي ث�م الخ�صیب، إل�ى والن�دى م�صر، إل�ى َالنی�ل فیرد ،...)ینعش النیل:(قولھ التشبیھ

 واالنتھ�اُء القط�ُع ی�أتي ث�م الخ�صیب، ون�دي النی�ل بالتثنی�ة ًم�رادا...) ب�ي تقع�دا ال:(قولھ

ُّویحق:(بقولھ  اسن�و أب�ي منھج ھو كما-لالنتھاء ًمناسبا ًاستئنافا...) بینكما ُصرت إذ لي ِ

                                                           

 .          ٢٢٩:فضی شوقي/األول،د العباسي العصر )١(

 .         ٨٢٤ ،٢/٨٢٢: والشعراء الشعر ،٦١٨:التحبیر تحریر:ینظر) ٢(



  
  
 

﴿٢٣٢﴾ 
 

 ُُی�سلم ال�ذي بالمعني الترقي من ًومنبثقا -االستئناف على َّالمؤسسة خواتیمھ من كثیر في

  .الفقر بساحتھ یحل أال ذلك بعد أحقیتھ وھي النتیجة، ھذه إلى

ُی��دعم ومم��ا  الخ��صیب عل��ى عائ��دة فی��ھ االثن��ین أل��ف ّألن ،)بینكم��ا :(قول��ھ َالترتی��ب ھ��ذا َ

  .والنیل

 الن�وال طل�ب ھ�و واح�ٍد غ�رض إل�ى ترم�ي األربعة ِاألبیات كتل َّأن إلى ُأشرت ْأن سبق

 الج��وَد ُت��ستلزم خاطف��ة مجمل��ة مع��ان ف��ي إال یب��دو ف��ال الم��دح، یختف��ي ویك��اد والمنح��ة،

 اإلش�ارة، أس�لوُب بھ نھض بدایتھا في فالمدُح الشاعر؛ غرض مع یتناسُب الذي َوالكرم

 ب�ھ ًم�شارا القلی�ُل اللف�ظ َیكون ْأن اإلشارة:"الباب،قال ھذا في ھالل أبي شواھد من وھو

َیغشى إذ:( تعالى كقولھ وذلك علیھا، ُّتدل َولمحٍة إلیھا ٍبإیماء كثیرٍة َمعان إلى درة َ َالسِّ َ  َما ْ

َیغشى ْم�صُر وھ�ذه الخ�صیُب َأن�ت:  (ن�واس أب�ي قول ھذا ومن)...َ  َالجمی�ع َّإن أي .)١()"ِ

َوكرم��ك َُج��وَدك َیع��رُف َوإح��سانك، َ َتع��رُف كم��ا َ  ُفاإلس��ناد والنع��یم؛ ب��الخیر م��صر أرُض ُ

 م�ن ال�شاعر نف�ُس ب�ھ تتعل�ق م�ا إل�ى َویرم�ي والزمھا الفائدة ُحدوَد ُیتجاوز ھنا ُّالخبري

 ٌوتن�شیط للمم�دوح ٌّح�ث ف�الخبران الخصیب؛ یدي على ِالغنى اكتساب في عریضة آمال

 ومن كرمھ بحر نم علیھ َُیغدق كي یصیُر، حیث تصیُر التي الجود َلملكة ٌوإثارة لھمتھ

 یمك�ُن ال ٌثاب�ت ٌمق�رر ٌحك�م ّأن�ھ إلى إشارة الخبرین ُیؤكد ولم علیھا، القائم َمصر خزائن

َُّیتردَد ْأن َُینكر ْأن وال فیھ َ َ.  

 ھ�و وال�ذي الم�دح، ف�ي واإلیج�از التركی�ز عل�ى تع�ین) م�صر وھذه:(قولھ في واإلشارة

 الم�سند ب�ین ال�شاعُر َوغ�ایر .النع�یم وص�نوف بالخیرات مشتھرة فمصُر الشاعر؛ منھج

 ف�ي الخط�اب ب�ضمیر أت�ى ب�ل ،)م�صر وھ�ذه الخ�صیُب ھذا:(یقل فلم الجملتین؛ في إلیھ

ٍوكرم ُجوٍد من بھ تتصُف وما َنفسك تعرُف إنك أي نفسھ، إلى َّلیرده الممدوح جانب َ  فال َ

  .َّعلي تبخل

 ًش�یئا َین�ال حتى والسخاء اءالعط على ُوالثبات االستمراُر بھ ُُیراد)فتدفقا(بالتدفق واألمر

 بك��رم مبالغ��ة ن��وُع وفی��ھ الت��سویة، ت��شبیھ طری��ق عل��ى ب��البحر ش��بھھما ث��م ذل��ك، م��ن

  .الخصیب

َجمع ْأن وبعد َ   :قولھ في بینھما َّفرق ومصر الخصیب بین َ

                                                           

 .٣٤٩-٣٤٨:الصناعتین) ١(



  
  
 

﴿٢٣٣﴾ 
 

َینـعــُش ِّالنـیــُل ًمصـــرا ماُؤهُ َْ َینـعـــُش َونداك     ِ ْالغـمـــُر َأھلـــُھ َْ َ  

 َیق�ضي حت�ى والج�ود الخی�ر لھذا َوالدوام الثبوت لیحقق االسمیة على الجملتین بنى وقد

َینعُش:(قولھ في الصدر على العجز ُّورد. َمآربھ منھ  َس�بك ُُیحكم الشطرین في المكرر) َ

 بھ��ذه الكلم��ة تك��رار ّف��إن ًم��ضمونا؛ ال��شاعر م��راد عل��ى ُویؤك��د ًلفظ��ا، َونظم��ھ َالك��الم

 الخی�ر واستح�ضار والح�دوث التج�دد على الدالة ضارعالم وبصیغة الجھیرة األصوات

 ُیخ�دم ذل�ك ُّك�ل الخ�صیب؛ أی�دي ب�ھ تفیُض وكذلك مصر، أرُض بھ تفیُض الذي والنعیم

َتیسر ما اقتناُصُ◌ وھي األولى الشاعر غایة َومنح�ھ خ�صیب أم�وال م�ن ل�ھ َّ  وعطای�اه؛ ِ

 مصر، في النعیم مصدُر نیُلفال ًومعنى، َلفظا والنعیم بالغنى ًزاخرا َالبیت َجعل ثم ومن

َنع�ش:" الل�سان فف�ي موحی�ة؛ غنی�ة م�ادة المك�ررة) ینعش (وكلمة َ ُینع�شھ ِاإلن�سان َ َ ًنع�شا َْ ْ َ 

َتداركھ َھلكٍة من ََ َونعشھ. َ ُهللا ََ َوأنعشھ َّ َ ْ َّس�د َ َفق�ره َ ْ َونع�شھ.َ ُهللا ََ َرفع�ھ َأي َّ َوان�تعش.ََ َ َ  ِإذا الع�اثُر ْ

َنھض ِعثرتھ من َ َ َونعشت.َْ ْ َ َجبرتھ ِإذاً فالنا َ ْفقر بعد َ ْرفعتھ َأو َ َ ْعثرة بعد َ َونعشت. َ ْ َ  َالشجرة َ

ْفأقمتھ�ا ًمائلة كانت ِإذا َ ِوالربی�ُع. َ َی�نعُش َّ ِوُیخ�صبھم ُُیعی�شھم َالن�اس َْ  ف�ي ن�واس وأب�و. )١("ْ

 الكثی�ُر، الم�اُء ھ�و) الغم�ُر(و ُوالك�رم، ُالج�ود ھو) َّالندى(و الدالالت، ھذه كل إلى حاجة

ْـمُروغ ُالخـلـق َ  ال:(قول�ھ ف�ي النھ�ُي ج�اء ث�م. )٢(ٌّس�خي المع�روف كثی�ُر ُالخل�ق واسُع أي ُ

 ال�نعش معن�ى م�ن ٌمنبث�ق الطل�ُب وھ�ذا والرج�اء، للتوس�ل)شیئا أملي مدى عن بي تقعدا

 وس�د الھلك�ة م�ن والت�دارك َّالرف�ع معنى النعش في ّألن السابق؛ البیت على سیطر الذي

 ال (الطل�ُب وھ�ذا المعن�ى ھ�ذا ُفیتول�د س�بق، كم�ا واإلخ�صاب الجب�رو العث�رة الفقروإقالة

  .لألبیات الصحیُح الترتیب ھو ھذا ّأن ُیتأكد وبذلك الداللي، الثراء ھذا من...) بي تقعدا

 َأدخ��ل ألن��ھ ٌتغلی��ب الخط��اب وف��ي والحرم��ان، العط��اء ع��دم ع��ن كنای��ة األس��لوب وھ��ذا

 الت�ي ال�شعبیة م�ن یقت�رب یك�اد ٌقری�ب ھن�ا والمعن�ى الخ�صیب، خطاب في النیل َخطاب

  .العامة استجداء لغة من یقترب إنھ بل. )٣(نواس أبي شعر من ٌكثیر بھا ُعرف

  :          قولھ في االنتھاُء ویأتي

ُّویحـــق ِ ُصـــرت إذ لي َ َّیحـــــل أال       بینكما ِ ِ َبســـاحتي َ   ُفقــــر َ

                                                           

 .نعش: العرب لسان) ١(

 .غمر: العرب لسان) ٢(

 .٥٦٢-٥٦٠:ھدارة مصطفى محمد/د الھجري، الثاني القرن في العربي الشعر اتجاھات: ینظر )٣(



  
  
 

﴿٢٣٤﴾ 
 

 ب�الواو، االس�تئناف عل�ى ٌّمبن�ي وھ�و غی�ره، ىإل� ال�نفُس تتشوف فال الكالم، بقطع ًمؤذنا

 الرحل�ة إل�ى فی�ھ انتق�ل ال�ذي المقط�ع وف�ي ھنا، إال القصیدة في االستئناف واو تأت ولم

َُیستنبط ْأن ُیمكُن مما السادس، البیت في الناقة ووصف  في نواس ألبي خاصة سمة منھ َ

 كثی�ر في الكالم بانتھاء یؤذُن نفسھ عن َوالحدیث االستئناف بواو إتیانھ ّإن أي االنتھاء؛

  . خواتیمھ من

 ھیب�ة م�ع یتناس�ُب ال م�ا الج�سارة م�ن فی�ھ) ل�ي ویح�ق:(قول�ھ ّب�أن ن�واس أب�و شعر ّولما

 وھ�ذا طلب�ھ، ثنایا في بمدحھ لإلشارة ًإقحاما ؛)بینكما ُصرت إذ:(بقولھ اعترض األمیر؛

 من فھو السابقة، صیدةالق في) بالمنى بلغتك إذ:(بقولھ االعتراض على ُیطل االعتراُض

 واالعت�راُض. ال�شاعر ل�دى ب�النفس االعت�داد ح�دة م�ن التخفیف من َّمؤداه ویؤدي مائھ،

 ،)النی�ل(وم�صر لخ�صیبا :خیِّ�رین ب�ین ص�ار ألن�ھ بالعط�اء ًجدیرا كونھ عن ٌكنایة ھنا

 ال�شاعر جرأة من وتخفف البیت، صدر في)یحق(بـ تعبیره مع الكنایة تلك تتآزر وبذلك

 والجمل��ة إلی�ھ، الم�سند ھ�و) فق��ر ب�ساحتي َّیح�ل أال:(الث�اني ال��شطر ف�ي وقول�ھ .ھوتطاول�

 وھ��و ل��ساحتھ المعن��ى فأس��ند بینھم��ا، دام م��ا فق��ر یلحق��ھ أال ینبغ��ي أي ن��سبة، ع��ن ٌكنای��ة

 إل��ى َالك��الم ُیخ��رج الكنای��ة ھ��ذه مث��ل إل��ى والع��دوُل ال��شاعر، إل��ى ال��ذھن ف��ي ین��صرف

 َلما البیت من َالواسطة ھذه َأسقط أنھ ولو الفخامة، من ترى أنت ما فیھ وُیظھر الجزالة

ًغف���ال ًكالم���ا ِإال ك��ان ْ ًس���اذجا،ً وح���دیثا ُ ُالُمفل���ق ال���شاعُرّ إال لھ���ا یكُم���ل ال ًبالغ���ة وھ���ذه َ ِ 

َالمصقُع؛ والخطیب ْ َودق�ائق َالط�رف تم�أل َمحاس�ن من فیھا لما ِ ُتعج�ز َ  فتك�ون َالوص�ف؛ ُ

 من ُالكالم یكون ْأن في ًسببا الكنایة تلك تكون لذلكو ِلمكانھ؛ َوألطف المعنى لشأن َأفخم

 ن�سبة ع�ن فالكنای�ة ،)١(الق�اھر عب�د ُاإلم�ام ّقرر كما االختیار، في یقُع ومما الشعر ِفاخر

 دائ�رة وس�ع أن�ھ بمعن�ى ثابت�ة، ولی�ست معھ ومتحركة للشاعر مالزمة الصفة تجعل ھنا

 وب�ذلك بھا، یكون ساحة وكل فیھ، حلی مكان َّكل تشمل كي َّفأمدھا بالفقر؛ إصابتھ عدم

ُیتجسد  الفقر شبِّھ بالكنایة،حیث االستعارة طریقة على یجري ھنا َاألسلوب ّألن المعنى؛ َّ

  .التھویل یتحقق وبذلك ،)٢(نواس أبي ساحة ینزل محسوس بشئ

 وف��ي الكنای��ة أس��لوب ف��ي-والفخام��ة الجزال��ة ّأن ف��ي "ٌق��اطع الق��اھر عب��د اإلم��ام وح��دیث

 ٌغفل وآخُر ذاتھ، في ٌجزل ٌفخم ًمعنى ھناك فلیس ذاتھا، في المعاني إلى ترجُع ال-غیره

                                                           

 .٣٠٧-٣٠٦: اإلعجاز دالئل: ینظر) ١(

 س���المة/د البی���ان، عل���م ف���ي دراس���ات ،٤٠٤:موس���ى أب���و محم���د/د البی���اني، الت���صویر م���ن ٌمف���اد )٢(

 .٣١٤:داود



  
  
 

﴿٢٣٥﴾ 
 

 عنھ�ا؛ والعب�ارة إثباتھ�ا طریق�ة حی�ث م�ن ب�ذلك المع�اني توص�ف وإنم�ا ذات�ھ، في ٌساذج

 ًظ�اھرا ًص�ریحا ل�ھ ینث�ره ول�م ص�راحة، ب�المعنى المتلق�ي یواج�ھ ل�م َال�شاعر ّألن وذلك

 رفع��ت ال��دكتور ش��یخنا َّوق��رر. )١("المعن��ى معن��ى طری��ق م��ن إلی��ھ توص��ل ب��ل ًمك��شوفا،

 ألنھ��ا ل��صاحبھا؛ ال��صفة ن��سبة تأكی��د ف��ي تتمث��ل ن��سبة ع��ن الكنای��ة بالغ��ة ّأن ال��سوداني

  .)٢(بدلیلھا كقضیة

 الفق�ر، م�ن نوع ُّأي بي یحل ال أي والتحقیر، للتقلیل أو للنوعیة)فقُر(إلیھ المسند وتنكیُر

 وجزال�ة، فخام�ة انتھائ�ھ عل�ى أض�فى ق�د ن�واس ب�وأ یك�ون وب�ذلك وحق�ر، منھ َّقل ما أو

 م�ن غرض�ھ وھ�و ال�وفیر، والنوال الكثیر العطاء في رغبتھ َعظیم تناسُب مبالغة َونوع

  .المدح ومن القصیدة

                                                           

 .بتصرف ٣١٦:داود سالمة/د البیان، علم في دراسات )١(

 .٤٢٦:البیان علم طرق في مباحث) ٢(



  
  
 

﴿٢٣٦﴾ 
 

  )١(الثـــالثــة القصـــــیدة

َالكـرخ َذكـر ُنــازح َ ِ ِاألوطــان َ َفصبـا    َ َصبــوة َ ِأوان َوالت ًَْ َ  

 إل�ى وحنینھ بغداد، في مالھیھ فیھا ذكر أبیاٍت بسبعة لھا قدم ًبیتا، َعشر سبعة من وھي

 م�ن ًطرف�ا َذك�ر ث�م ل�یال، القی�ان بی�وت وف�ي ًنھ�ارا، الخلیف�ة بمجلس كان وأنھ  ِالحسان،

 بخی�ر الب�شرى ْأن عل�ى وحثھ�ا ابنت�ھ بن�داء ال�سابع البی�ت في تخلص ثم وُسكره، مجونھ

 ف��ي ٌومق��یم الخ��صیب، ذم��ة ف��ي أن��ھ ق��رر ث��م األم��اني، ف��ي وت��سرف تتمن��ى ْوأن م��صر،

 فق�د الزم�ان، غوائ�ل م�ن یخشى ال فإنھ ولذلك الزمان، صروُف علیھ تعتدي ال جواره،

 ّوأن َوالك��رم بال��شجاعة وص��فھ ث��م الح��دثان، ط��وارق آمنت��ھ حب��اال الخ��صیب م��ن عل��ق

  : بقولھ القصیدة وأنھى المھمات، جالئل في بھ یستعین الخلیفة

َإنـمـــا-١٧ َالمحامد شــتريَی َّ ِ َ ٌّحر َ َطــاب     ُ َّلھـــن ًنفســـا َ   َباألثمـــان ُ

  :قولھ وھو علیھ السابق بالبیت االنتھاء لھذا َّھیأ وقد

ُالرجـاء َنحوه قادني ْفصــدقـ َّ َّ َرجائي ُــت      َ َحمد ُواخترت َ ْ   َلساني َ

ُّوُیعد   فی�ھ انتق�ل ث�م الم�دح، ح�دیث م�ن قبل�ھ فیم�ا فرغ َالشاعر َّألن لالنتھاء تھیئة البیت َ

 طری�ق عل�ى للرج�اء ٌتج�سید وفی�ھ الخصیب، نحو قاده الرجاء ّوأن وضمیره، نفسھ إلى

 المم�دوح، عطایا نیل من ومقصده الشاعر َغرض ُیالئم ٌتجسید وھو المكنیة، االستعارة

 رد بأس��لوب البی��ت یل��ف والرج��اُء ،)رج��ائي ُف��صدقت:(بقول��ھ االس��تعارة تل��ك رش��ح ث��م

  .الصدر على جزالع

 مج�از الل�سان وف�ي والن�وال، المثوب�ة ف�ي حق�ھ ع�ن كنایة) لساني َحمَد ُواخترت:(وقولھ

 الخصیب بتھدید ٌإلماع المجاز وفي قصیدتھ، أو مدیحھ المراد ألن اآللیة؛ لعالقة مرسل

 ًھج�اء ینقل�ُب ق�د َالم�دیح َّألن یری�د؛ م�ا یعط�ھ ل�م ْإن ب�ھ مدح�ھ ال�ذي ل�سانھ م�ن وتحذیره

 مطلع على ُُّیطل ُالمجاز وھذا. الدیوان من مواضع في ھجاه ألنھ ذلك؛ كان وقد ا،ًمقذع

 ف�ي بھ�ا یتمت�ع ك�ان الت�ي اللھ�و وص�نوف النعیم ألوان فیھا یذكر التي ومقدمتھا القصیدة
                                                           

: وق�ال األحنف، بن ُالعباس علیھ دخل بغداد إلى عاد لما نواس أبا أنَّ روي.  ٦٤٥-٦٥٣:الدیوان) ١(

 لقد: لھ قال األبیات استتم فلما) األوطان نازح الكرخ ذكر:(فأنشده بمصر، شعرك من ًشیئا أنشدني

 المث�ل!". بع�دك ال�شعر بق�ول یتف�وه أح�ٍد عل�ى ٌوح�رام ج�اراك، من عنك وتخلف ناواك، من ظلمك

 .١١٦-٢/١١٥:طبانة: ت السائر،



  
  
 

﴿٢٣٧﴾ 
 

 حث��ا التع��ریض، قبی��ل م��ن المقدم��ة ف��ي م��ا ُّك��ل َیعتب��ر وب��ذلك بغ��داد، ف��ي الرش��ید ظ��ل

  .والجود البذل على للخصیب

 ص�یغت وق�د باالنتھاء، تشعُر ّألنھا الحكمة؛ على بناؤه االنتھاء بیت في الُحسن اھُروظ

 یجھل��ھ ال لخب��ر َتج��ئ أن عل��ى وموض��وُعھا ،)إنم��ا (طریق��ھ ال��ذي الق��صر أس��لوب ف��ي

 الحكمة وتلك الحقیقة لتلك َیتنكر ْأن للخصیب ُّیصح فال ، ،)١(صحتھ یدفُع وال المخاطُب

َالُمجمُع  المعق�ول ُالك�الم وھ�ي َّالح�ق، واف�ق ك�الم ك�ل "ھ�ي الحكم�ة َّنأل ص�حتھا؛ عل�ى ْ

 )٢(."محم�ودة عاقب�ة ل�ھ م�ا وھ�ي موض�عھ، ف�ي الشئ وضُع وھي الحشو، عن المصوُن

 ُخت�ام فی�تالءم المقدم�ة، مع�اني ف�ي التع�ریض اعتب�ار إمكان مع ھنا الداللة تلك وتتوافق

  .ائھاأجز ووحدة ُرباطھا ُّیشتد وبذلك مقدمتھا، مع القصیدة

 ویتن�امى ،)ی�شتري،األثمان(كلمت�ا فی�ھ ب�رزت إذ س�وق؛ م�ن اجتلب�ت كأنھا البیت وألفاظ

 ف�ي ال�صورة وبن�اُء ُّالتك�سب، مج�رد وھ�و الم�دح، إل�ى ودافع�ھ ال�شاعر غرض مع ذلك

 م��ن ال��ضوء مرك��ز ف��ي الكلمت��ین ھ��اتین جع��ل ال��ذي ھ��و المكنی��ة االس��تعارة عل��ى البی��ت

ُالمحام��د ف��شبِّھت ُومق��صده؛ ال��شاعر غ��رض ون��واة ُمرك��ز ألنھم��ا البی��ت، َ  ُیب��اُع ب��شئ َ

 االس���تعارة ُِّرش���حت ث���م المح���ذوف، ب���ھ الم���شبھ ھ���والزم) ی���شتري:(وقول���ھ َوُی���شترى،

 أول لكنھا ونفسھ، الخصیب سمع في بقي ما َآخر فكانت البیت، نھایة في) األثمان(بذكر

  . الشاعر عند كلھ األمر

 بب�ذل نف�سھ طاب�ت ال�ذي الُح�رِّ عل�ى لمحام�دا َش�راء االنتھ�اء بی�ت ف�ي ن�واس أبو یقصر

َق�صر المحامد، ھذه أثمان  زلزل�ة من�ھ والغ�رُض ًادعائی�ا، ًق�صرا موص�وف عل�ى ص�فة ْ

 والم��روءة النخ��وة أوت��ار عل��ى وال��ضرُب وف��ؤاده، نف��سھ ف��ي رجف��ة وإح��داث الخ��صیب

. ءی�شا م�ا ن�واس أبو منھا لیغترف ُخزائنھ فتنفرج أعطافھ تھتز حتى والحریة والكرامة

ْوم�ن كلھ�ا، الق�صیدة ف�ي المبثوث�ة التع�ریض دالل�ة م�ع تتآزر الدالالت تلك ّأن شك وال َ 

 ف�وق م�ن ان�تفض وق�د َالخ�صیب مع�ھ َّیت�صور -ال�دالالت تل�ك ًمت�صورا-َالبیت ھذا یقرأ

 أب�ي إل�ى ًقاذف�ا الثمُن، وھاك األحرار، ونحن المحامد، أصحاُب إننا:قائال عرشھ ّكرسي

  .ھبالذ من َّبُصرة نواس

                                                           

 .٣٣٠: اإلعجاز دالئل) ١(

 .بتصرف ١٢٤:للجرجاني التعریفات) ٢(



  
  
 

﴿٢٣٨﴾ 
 

  )١(الرابعــــة القصـــیدة

ِتــدر ْلم ْ َجـارتـنـــا َ ُ ْتـدري وال َ َالمـالمـــة َّأن     َ َإنمــا َ ِتـغـــري َّ ُ  

  

 م��صر، إل�ى رحیل�ھ عل�ى تلوم�ھ الت��ي جارت�ھ ب�ذكر لھ�ا ق�دم ًبیت��ا، َع�شر اثن�ي م�ن وھ�ي

 ٍب�أرض لی�ست َم�صر ّوأن للرحی�ل، تدفعھ ًأعذارا لھ ّوأن َأكثر، ُیغریھ َاللوم ّأن فأخبرھا

 غیره انتجاع على قدرة لھ ّأن مع آثره إنھ ویقول بھا،) نصر أبو(الخصیُب دام ما بعیدة

َالحسان َالحور یھبونھ الذین الملوك من  أنھ َّبین ثم ملذات، من ذلك َوغیر الخمر َوعاتق ِ

 سابقةال� القصیدة مثل صراحة الشعر وبیُع السوق ویظھُر الدھر، َآخر الیسارة فیھ یأمل

  :فیقول

َنعـم َوكذاك ْ ُالســوق ِ ْكســدت      ْلمـن َأنت ُّ َ ِالشعـــر تجـارة علیھ َ ْ ِّ  

  

 ماض�ي وأن�ھ بال�شجاعة ی�صفھ ث�م ومكانت�ھ، ف�ضلھ یعل�م الخلیف�ة ّوأن بالجود، یمدحھ ثم

  :بقولھ یختم ثم األمر، جامُع العزیمة

َبسیبك ْفانقــع-١٢ ِ ْ ًغـلــة َ َّ ْنـزحـت ُ َ َ ْوارتـھن بالدي نع بي      َ َ   شكـري ْ

  

 م�دیح، م�ن س�بق م�ا عل�ى ٌّمبن�ي ھن�ا َالطلب ّألن باالنتھاء؛ تؤذُن البیت صدر في والفاُء

َُّیتوقُع  ن�واس أب�ي م�دیح ف�ي ٌمع�روف ٌغ�رض وھ�و وق�صده، بغرض�ھ ال�شاعُر َُیتبعھ ْأن َ

 َالُحور فیھا ذكر التي المقدمة معاني إلى وانظر والملذات، الجوائز طلُب إنھ للخصیب،

  .  للخصیب بھ َّعرض مما ذلك َوغیر الخمر وعاتق ِالحسان

  

 ب�ھ اش�تد م�ن ص�ورة اس�تعار حی�ث تمثیلی�ة، اس�تعارة عل�ى قائمة االنتھاء في والصورة

 ل�صورتھ ظمأه، ویروي غلتھ ینقع كي الماء إلى فیحتاج والتعب الجھد بھ وبلغ العطش

                                                           

 .٣٣١:الدیوان )١(



  
  
 

﴿٢٣٩﴾ 
 

َتلتمُس والتي ھو َ ُوتتصید أجزاُؤھا ُ َّ َ  وأمل�ھ ورحیل�ھ حال�ھ فیھ�ا ش�كى أبیاٍت من سبق مما ُ

 ُتج�سید یتحق�ق وب�ذلك وھیأت�ھ، الظم�آن َح�ال أش�بھ مما نوالھ، في ورغبتھ الخصیب في

  .المدح من وھدفھ الشاعر غرض ُتجسید بل المعنى،

  

 م��ن ن��واس أب��و یرقب��ھ ال��ذي الث��راء م��ع وتتناس��ُب الدالل��ة، ثری��ة ٌألف��اظ االنتھ��اء وألف��اظ

 والكث�رة وال�سطوع وال�شفاء وال�سكون َّالريِّ على یدل مثال) النقع (فظل فنجد الخصیب،

 تناس��ب الت��ي ھ��ي َّال��ري دالل��ة كان��ت ْوإن ،)١(والمتابع��ة وال��دوام واالرتف��اع وال��صراخ

 ال�شاعر َنھ�م ش�دة یك�شُف ال�دالالت تل�ك َاستح�ضار ّأن إال واالس�تعارة، َالظ�اھر المعنى

 نج�د وك�ذلك متالف�ا، ًمب�ذرا ك�ان ألن�ھ ھوات؛ال�ش وص�نوف العط�اء ألوان بجمیع وتعلقھ

ْس�یب(لفظ  معن�ى ع�ن ناھی�ك واإلس�راع، والكث�رة والنافل�ة والُع�رف العط�اء عل�ى ی�دل) َ

كاز، وھو بمصر خاص كاز ُّوالسُیوُب:" اللسان ففي الرِّ ِسیب من َألنھا الرِّ ْ . وعطائھ ِّهللا َ

ْسیٍب جمع ُّالسُیوُب :الزمخشري قال ِالمعدن َأو الجاھلیة في لمدفونا َالمال بھ یرید َ ْ  َألنھ َ

 األساس�یة المف�ردات ھ�ي وھ�ذه -)ُغـلة(لفظ نجد المقابل وفي. )٢("َوعطائھ ّهللا ِفضل من

 والغ��ش ّوالُح��ب، الُح��زن وح��رارة وحرارت��ھ، العط��ش ش��دة عل��ى ت��دل -ال��صورة ف��ي

 بغداد عن ھنزوح إسناد عن فضال والقیود، والخیانة والحسد والحقد ِّوالضـغن والعداوة

 الغل��ة تل��ك ش��دة ینق��ل مم��ا ال��سببیة، لعالق��ة ّالعقل��ي المج��از طری��ق عل��ى الغل��ة تل��ك إل��ى

 المع��اني، تل��ك آث��ار م��ن َی��تخلص ْأن ال��شاعُر فیری��د الخ��صیب؛ لعط��اء ال��شدیدة وحاجت��ھ

ْوالسیب النقع دالالت ظالل في ویحیا َّ.  

  

 عط�اُء إال منھ�ا ینق�ذه ول�ن ًعظیما اًمبلغ ُالشدائد بھ بلغت فقد التعظیم، ُیفید) غلة(وتنكیُر

  .الممدوح

 كثی�رة ًبالدا ترك إنھ إذ ویستجدیھ؛ َالممدوح بھا یستعطف أخرى طریقة) بالدي(وجمع

  .ّالصیت الذائُع الشاعُر وھو ذلك ُِّیقدُر فلعلھ وحَده، الخصیب َأرض َوانتجع

                                                           

 .نقع:العرب لسان: ینظر) ١(

 .سیب: العرب لسان )٢(



  
  
 

﴿٢٤٠﴾ 
 

 الكمالین، بین طالتوس من بینھما لما ؛)فانقع:(قولھ على) شكري وارتھن:(قولھ ویعطف

 َمق��ام یناس��ُب ألن��ھ االنتھ��اء؛ ُح��سن م��ن یزی��د مم��ا البی��ت ف��ي كلم��ة َآخ��ر ال��شكر وجع��ُل

 تثب�ت ص�ورة ف�ي س�اقھ ب�ل ًس�اذجا غف�ال ھك�ذا ب�المعنى َی�أتي ب�أن یكت�ف ول�م الممدوح،

 االس�تعارة طری�ق عل�ى عن�ده ًرھین�ة َش�كره فجعل َأمامھ، َوتواضعھ للخصیب َخضوعھ

  . َطلبھ لھ أنفذ إذا عنده ٌمرھون َشكره ّأن فقرر ،)ارتھن(الفعل في التبعیة

 ال�ذي البی�ت ف�ي ممدوحھ وبین بینھ الجمع في نواس أبي طریقة االنتھاء ھذا في وظھر

  .اآلخر إلى حاجة في كلینا ّأن ًدائما ُیعلُن وكأنھ َقصیدتھ، بھ ُینھي

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

﴿٢٤١﴾ 
 

����������������������������������������������������������������������� �

 الت�ي الق�صائد جمی�ع ف�ي االنتھ�اء س�مات دراسة من السابقة الثالثة الفصول في ُانتھیت

 ال البح��ث س��عة كان��ت ّولم��ا والخ��صیب، والرش��ید األم��ین م��دح ف��ي ن��واس ألب��ي وردت

ًس�بعا بلغ�ت إذ-تف�صیلیة بالغی�ة دراس�ة ن�واس أب�ي م�دائح جمی�ع لدراسة تكفي  وثالث�ین َ

 الق��صائد، بقی��ة انتھ��اءات عل��ى ال��ضوء إللق��اء َالف��صل ھ��ذا َأجع��ل ْأن ُرأی��ت -ًةق��صید

 الخ�صائص إل�ى ننتھ�ي حت�ى ًّوأس�لوبیا، ًّموض�وعیا علی�ھ ُْبنی�ت م�ا أبرز على والوقوف

  .نواس أبي مدائح لخواتیم البالغیة

  الربیع بن الفضل في مدائحھ انتھاءات: أوال

َمَدح ِّبست )١(َّالربیع َبن َالفضل نواس أبو َ   :كاآلتي خواتیمھا وكانت قصائَد، ِ

ُّوالھــــل لك ھــل-٤٩   -١ ْخــــیر ّ َ َغبت إذا ْفیمــن      ِ ْ ْحضـــــر ِ ََ  

ْأثــــــــــر ُالقـــوم نالك أو-٥٠ ْنشــــر ًخیــــرا رأى ْوإن     َ َ  

ٌتقصـــیر َكان ْأو-٥١ ْعـــذر ِ ََ)٢(  

 بالن�اس، تلم التي الدواھي یبدد وأنھ المكرمات، في ھمال ینفق وأنھ بالكرم مدحھ أن بعد

 مق��ام یق��وم بأن��ھ االنتھ��اء ف��ي ویمدح��ھ. وال��شجاعة ب��القوة ووص��فھ بال��شمس، ش��بھھ ث��م

                                                           

 للمن��صور وزی��را أب��وه ك��ان. ح��ازم أدی��ب وزی��ر: العب��اس أب��و ی��ونس، ب��ن الربی��ع ب��ن الف��ضل )١(

 البرامك�ة واس�توزر الرش�ید إل�ى األمر آل فلما الوزارة، أباه ولى لما المنصور واستحجبھ.العّباسي

 إل�ى ال�وزارة وول�ي.ال�ضربة تل�ك الرش�ید ضربھم حتى خصومھم، كبار من الترجمة صاحب نكا

 ظف��ر ولم��ا. الم��أمون مقاوم��ة عل��ى فعم��ل وزارت��ھ، ف��ي ف��أقره األم��ین، واس��تخلف.الرش��ید م��ات أن

 وھ�و. بط�وس وت�وفي. حیات�ھ بقی�ة وأھملھ المأمون عنھ عفا ثم ھـ١٩٦ سنة الفضل استتر المأمون

 ھ��ـ١٣٨ف��ي والدت��ھ كان��ت.عن��ھ هللا رض��ي عف��ان ب��ن عثم��ان م��ولى"كی��سان "وةف��ر أب��ي أحف��اد م��ن

ُاألمیر:"الذھبي الدین ُشمس ترجمتھ في قال.١٤٨-٥/١٤٧:األعالم. ھـ٢٠٨وتوفي ْ ِ ُالكبیر، َ ْ ِ ُحاجب َ ِ َ 

شید، ِالرَّ َوكان ِْ ُأبوه ََ ُْ َحاجب َ ِالمنصور َِ ْ ُ ْ َوكان.َ ْمن ََ ِرج�ال ِ َ ِالع�الم ِ َ ًح�شمة، َ َ ْ ُوس�ؤد ِ ْ ُ ًوحزم�ا، ًدا،َ ْ َ ًورأی�ا َ ْ َ َق�ام.َ َ 

ِبخالفة َِ َ ِاألم�ین، ِ ْ ِ َوس�اق َ َ ِإلی�ھ َ ْ َ َخ�زائن ِ ِ َ ش�ید، َ ِالرَّ َوس�لم ِْ َّ َ ِإلی�ھ َ ْ َ َالب�رد ِ ْ َوالق�ضیب ُ َْ ِ َوالخ�اتم، َ َ َ ُج�اءه َ َب�ذلك َ ِ َ ْم�ن ِ ِ 

َط�وس، ْ َوص��ار ُ َ َھ�و َ ِالش�تغال ُالك��لَّ ُ َ ِ ْ ِاألم��ین ِ ْ ِ ِباللع��ب َ ِ َّ  وفی��ات:وینظ��ر ،١٠/١٠٩:الن�بالء أع��الم س�یر".ِ

 . ١٢/٣٤٣:بغداد تاریخ ،٤٠-٤/٣٧:األعیان

 .٣١٣:الدیوان) ٢(



  
  
 

﴿٢٤٢﴾ 
 

 ھن���ا" ھ���ل"و .)١(بالعن���ت یأخ���ذه ف���ال یق���صر م���ن ویع���ذر َالخی���ر یعم���م وأن���ھ الغائ���ب،

 الت�ي َھ�ل دقیشال� َأب�و وجع�ل:"الل�سان وف�ي َوال�الم، َاألل�ف علیھ�ا أدخل ثم للتحضیض،

َاأللف علیھ َوأدخل َفأعربھ ًاسما لالستفھام ْھ�ل: الخلیل لھ قال َأنھ وذلك َوالالم، َ  ف�ي ل�ك َ

ُّأشد: الدقیش َأبو فقال وتمر؟ ُزبٍد َ ْوأوح�اهُ، َالھ�لِّ َ  َب�األلف َّوعرف�ھ ت�رى كم�ا ًاس�ما فجعل�ھ َ

 وھ�ي ُاألصول حروف ُةّعد لھ َّلتتكمل مضطر غیر َّشدده َبأن االحتیاط في وزاد والالم

َنواس َأبو وسمعھ. الثالثة   : الربیع بن للفضل فقال فتاله ُ

ْھل ُّوالھل َلك َ ْخی�ر َ َ ْف�یمن ِ َغب�ت ِإذا َ ْ ْح�ضر؟ ِ َ  إذا األم�ین مق�ام یق�وم أن�ھ یق�صد ولعل�ھ. )٢("َ

 وب�ذلك باللع�ب، األم�ین الش�تغال ّالك�ل ك�ان أن�ھ ال�ذھبي عن�د ترجمت�ھ ف�ي وس�بق غاب،

 مجم�ال ًم�دحا یحق�ق ال�ذي الطب�اق م�ن والغی�اب الح�ضور بین بما نتھاءاال حسُن یتحقق

ل ما بعد للفضل ًومطلقا  فھ�و ب�أو، س�ابقھ عل�ى ٌمعط�وف األخی�ر ُوالبی�ت حق�ھ، في ُفـصِّ

ْع�ذر ٌتق�صیر ك�ان أو:(وقول�ھ والطب�اق، للتح�ضیض ٌامتداد  االنتھ�اء ُح�سن غای�ة یمث�ل) َ

 ف��ي َّلق��صر ف��ضائلھ ویب��ین یمدح��ھ َّظ��ل ل��و إن��ھ إي ال��شاعر، أراده ال��ذي المعن��ى َوتم��ام

ْمن یعذر أنھ وحسُبھ حصرھا، ُر َ  االنتھ�اء، یناس�ب معن�ى وھ�ذا بالعن�ت، یأخذه وال یقصِّ

 فإن�ھ التق�صیُر بل�غ مھم�ا أي للتعظ�یم،) تق�صیر (وتنكی�ُر.بعَده ٍشئ ٌتطلع للنفس یبقى فال

 عن�د الُع�ذر قب�ول تحق�ق ُیفی�د) َع�ـذر (كلم�ة آخ�ر ف�ي بالماض�ي والتعبی�ُر ویصفح، یعفو

 الح�ذف ّأن كما الجمیع، ُعذر یقبل والشمول،فھو العموم إلفادة المفعول وحذُف الفضل،

ْمن ّبأن یوحي َطوي كما لدیھ َّومطویا عنده ًمستورا أمُره یبقى حقھ في َّقصر َ  من اسُمھ ُ

  .الداللة ھذه َنحو تتجھ تامة) كان (جعل وبالغة والسیاق، اللفظ

ُأبشــــار الـلـــــؤلـــؤ ِمن لھــــا     ًرقــــة أوجھھــــم َنمـــاكأ -٣٥   -٢
)٣(  

 وأن�ھ والن�ار، كالجن�ة وغ�ضبھ رض�اه ف�ي ّوأن�ھ َش�عره، نشر وأنھ بالكرم، مدحھ ْأن بعد

 إذا یق�صدونھ َالن�اس ّوأن المع�روف، ف�ي أبی�ھ َأث�ر یقتف�ي وأن�ھ الع�سیرة، َاألم�ور یركُب

 موجب�ات م�ن وھ�ذا-قوم�ھ م�دح إل�ى تح�ول حی�رتھم، ف�ي ب�ھ ویھت�دون الج�دُب، أصابھم

 ْأن إل�ى ٌوأش�راف، ٌأمج�اد وأنھ�م ك�المزن، وأنھ�م -ل�ھ التھیئ�ة لط�ف وم�ن االنتھ�اء حسن

 َالمل�یح الت�شبیھ َّأن البالغی�ون قرر وقد التشبیھ، على بناه الذي البیت بھذا قصیدتھ أنھى

ًوص�فاء، رقة كاللؤلو بأنھا ضلالف قوم َوجوه ُیشبِّھ فھو االنتھاء، ُحسن مظاھر من  وق�د َ
                                                           

 .٢/٥١٢:الدیوان شرح) ١(

 .ھلل:العرب لسان) ٢(

 .٣١٨:الدیوان) ٣(



  
  
 

﴿٢٤٣﴾ 
 

 طری��ق ع��ن وذل��ك والق��رب، االبت��ذال م��ن یخرج��ھ بم��ا فی��ھ َّوت��صرف الت��شبیھ ف��ي تف��نن

 ًوفخام�ة، ًق�وة َالت�شبیھ ُتفی�د ّوك�أن اللؤل�ؤ، م�ن ٌمشتقة أوجھھم َأبشار ّوكأن بمن، التجرید

 -الرق��ة وھ��و-ھن��ا ال��شبھ وج��ھ ّأن وأرى.للتفخ��یم) رق��ة(وتنكی��ُر علیھ��ا، م��ا زی��ادة وك��ذلك

َالجمال یتجاوز  النف�سیة بالف�ضائل تتعل�ق أرح�ب آفاق إلى ذلك ویتعدى لألوجھ، َّالحسي َ

 ینبع�ث وج�وھھم بھ تتأللؤ الذي واإلشراق َالصفاء وھذا الرقة ھذه ّأن بمعنى ُوالخـلقیة،

 كالمرای�ا ْانعك�ست حنایاھم بھا فاضت ّولما نفوسھم، وصفاء قلوبھم رقة من األصل في

 الم��دح ّأن ق��رر ال��ذي قدام��ة بم��ذھب ال��شاعر عل��ى َُیعت��رُض ال وبھ��ذا ج��وھھم،و عل��ى

 ب�ین الجم�ُع ك�ان وإن ،)١(المعن�ى ھذا عیوب من ُّیعد والزینة البھاء في الجسم بأوصاف

 ال مم�ا والبھ�اء بالجم�ال والوص�ف وال�شجاعة والعف�ة والك�رم كالع�دل النف�سیة الفضائل

  .َُینكر

  :السابق البیت في نواس أبي قول التوجیھ ھذا على المقبو ھنا التشبیھ یجعل ومما

ِشـوبـــان    ٍناظـــر على بجانیــن لیســـوا َ   ْوإمـــراُر ٌإحــالء َ

 القت��ال ف��ي وق��وة وش��جاعة غ��ضب حال��ة: بح��التین َاألنظ��ار یط��العون أنھ��م ق��رر ّفلم��ا

 َیخ�تم ْأن أراد واألحب�اب؛ للمؤی�دین وص�فاء وسماحة إشراق وحالة المعتدین، ومواجھة

  .المشرقة الصورة بھذه االنتھاء في فأفرده ،)اإلحالء (ًبمعنى

ْكـفــــوا ٌقــوم -٣٠  -٣ َ َأیـــــام َ ْالخـطــــــبَ نــازل ــة      َّمكـــ َّ   )٢(الكبیــــر َ

َجـزر ُفتــداركـوا -٣١ َوھي فـة       ِالخــــــال ُُ ِالنـصــــیر شاسعــــة ْ َّ  

ُقــامھـــــــمُم لـــوال -٣٢ ُ ِھـــوت      بھـــــا َ َ   ِثبیـــــر من ِالرواســـي َ

ِووصف الذكریات، إلى والحنین الشباب ببكاء القصیدة بدأ  ص�ار أن�ھ أعل�ن ثم ِالحسان، ْ

 المعظ�م بأنھ مدحھ ثم َالفضل، َلیزور قویة عنتریس بناقة َالصحراء واجتاز ُّالنـھى، إلى

 الطلع��ة، جمی��ل وأن��ھ وك��رم، خی��ر ص��احب وأن��ھ ل��صدور،ا وف��ي العی��ون ف��ي َّوالمكب��ُر

 أم�ور عل�ى ٌمق�یم وأن�ھ ال�ضمیر، ط�اھر ٌعفی�ف وأن�ھ ص�غره، من�ذ الكب�ار عقول ویحمل

 نھای�ة ف�ي أبی�اٍت س�بعة ف�ي-ال�سابقة القصیدة في كما– قومھ مدح إلى انتھى ثم الخالفة،

                                                           

 .١٨٩: الشعر نقد: ینظر)١(

 :  الدیوان) ٢(



  
  
 

﴿٢٤٤﴾ 
 

 َّھی�أ وق�د فیھ�ا، األخی�ُر لمقطُعا ألنھا َاالنتھاء؛ تمثل معنا التي الثالثة ُواألبیات القصیدة،

 -ش�رحھ س�بق كم�ا -)ٌق�وم:(قول�ھ م�ن إلیھ المسند بحذف واالستئناف القطع بھذا لالنتھاء

 الخالف�ة وت�داركوا بھ�ا، ن�زل ال�ذي َالكبی�ر َالخط�ب وواجھوا مكة عن دافعوا أنھم وقرر

 -االنتھ�اء ف�ي منھ یكثر الذي-الشرط أسلوب على النھایة بیت بنى ثم النصیُر، َّعز حین

 على تساعده ألنھا خواتیمھ، في ًأیضا منھا یكثر التي التمثیلیة االستعارة على بناه كما ،

. ُالتجسیم یجلبھ الذي التأكید عن فضال المتزاحمة، المعاني من بحشٍد واإلحاطة اإلیجاز

 الربیع آل دفاع على الخالفة سقوط َعدم یعلق لم أنھ االنتھاء ھذا في صنعتھ لطف ومن

 مج�رَد ّف�إن وھیبتھم؛ بقوتھم مبالغة ھذا وفي مقامھم، مجرد على علقھ بل عنھا، وقومھ

  .ّالُھوي من الخالفة أنقذ قد وجودھم

 بھ�ا َُی�ضرُب الت�ي ثبی�ر جب�ال ھ�وت أي بیانیة،)ثبیر من الرواسي ھوت:(قولھ في ومن

 المعنى، لھذا عرالش في وروده كثر وقد ثبیُر، رسا ما:فُیقال والثبات، الرسوخ في المثل

 ْأن ال�شاعر ذك�اء وم�ن للخالف�ة، المث�ُل بھ َفُضرب ،)ثبیُر فینا أقام ما وأقم:  (ّوللبحتري

 م�ن تحمل�ھ لم�ا واألذھ�ان؛ اآلذان ف�ي تبق�ى الت�ي الكلمة بھذه كلھا والقصیدة َالبیت ُینھي

 كان ًاراغ بھ ّإن وقیل ، بمكة ٌجبل فھو والرسوخ، الثبات على الداللة غیر ّداللي ٍفیض

 والرسالة الخالفة بین الشاعُر یربط وبذلك ،-وسلم علیھ هللا صلى– الرسوُل فیھ َّیتحنث

 ھ��ذا ف��ي ال��دائر ال��سیاسي ال��صراع ف��ي ًش��ائعا ھ��ذا وك��ان الك��ریم، الم��صطفى وص��احبھا

 إض�فاء إل�ى) مك�ة،ثبیر (ب�ین النظیر مراعاة طریق عن الشاعُر َّتوصل وبذلك العصر،

 المتلق�ي س�مع ف�ي بق�ي م�ا َآخ�ر ھذا وكان الربیع، ُقوم حماھا التي ةالخالف على القدسیة

 فینا وبقیت الخالفة، أنقذت فقد ذلك، بعد ًمزیدا ْیطلب ولم ُفؤاده، وسكن َّفاطمأن ونفسھ،

 ألح��ٍد فھ��ل وس��لم؛ علی�ھ هللا ص��لى الك��ریم ّالنب�ي ھ��دي عل��ى ماج�دة، راس��خة ثبی��ر، َبق�اء

  ! ذلك؟ بعد ٌمطلب

ْمن-١٧ -٤ ُضعـضـعُی ال َ ْ ُالبـؤس منھ َِ ُأنـمــلة ُ ُیصـعـــد وال   ْ ِّ َالربـى َأطراف َُ َفـرحــا ُّ ََ
)١(  

ٌمؤسس واالنتھاُء  الطباق وعلى ًتصویرا، االستعارة وعلى ًمعنى، الحكمة یشبھ ما على َّ

 م�ا َجمی�ع طوایاھ�ا ف�ي ُتكتن�ز البی�ت أول ف�ي الموص�ولة) َمن(و. للمعنى وتقویة ًتحسینا

 ،)٢(األرض حت�ى ھدم�ھ أي َالبن�اء) ضع�ضع(و وغی�ره، ك�رم م�ن القصیدة يف بھ مدحھ

 طری��ق عل��ى أنمل��ة، ق��در ول��و الف��ضل م��ن َالنی��ل ی��ستطیع ل��ن وأن��ھ للب��ؤس ٌتج��سیم فھ��و
                                                           

 . ١٧١-١٧٠: الدیوان) ١(

 .١/٥٣٩:الوسیط المعجم) ٢(



  
  
 

﴿٢٤٥﴾ 
 

 ب��ین التوس��ط م��ن بینھم��ا لم��ا األول عل��ى الث��اني ال��شطر ویعط��ف التمثیلی��ة، االس��تعارة

 بالُعج��ب ات�صافھ م�ن الم�دح ھ�ذا م�ع ُُّیظ��ن ق�د مم�ا ًاحتراس�ا یع�د الث�اني ّوألن الكم�الین،

 أع��الي ت��صعد ال َأفراح��ھ َّب��أن م��ثال ل��ذلك وی��ضرب ًفرح��ا، یبط��ر ال أن��ھ فیق��ر والكب��ر،

. األب�صار َأم�ام ًشاخ�صا ویجعل�ھ ویقوی�ھ، یؤك�ده للمعنى، ٌبدیع ٌتجسیم وھذا المرتفعات،

د، -یضع�ضع(ال�صورتین وأط�راف بالبی�ت یحیط ُوالطباق  -أنمل�ة ًفرح�ا، -الب�ؤس ی�صعِّ

 وھك�ذا یناس�بھ؛ م�ا ط�رف ُّك�ل یقاب�ل اإلحك�ام، غای�ة محكمة الصورة جعل مما ؛)ُّالربى

 الجزئی���ات، بأص��غر واالھتم��ام والتوض���یح التج��سیم عل��ى ُتعتم���د "ن��واس أب��ي َُص��وُر

  .)١("النفس بحالة الصورة صبغ ومحاولة األشیاء بین العالقة إدراك في والتوسع

 ب�الفرح، یختم ْأن لھ َیستقیم حتى البؤس عن الحدیث َیقدم ْأن المتناھیة الشاعر دقة ومن

 والقل�وب، األس�ماع ف�ي س�تبقى ألنھ�ا البی�ت؛ نھای�ة في الفرح كلمة وضع من یتمكن بل

 طریق�ة وھذه واألریحیة، التفاؤل على یبعث مما بمدحھ، شجیة مسرورة َالنفوس فیترك

َمتبع��ة  مفع��وال َالف��رح یجع��ل ل��م ألن��ھ مال��نظ بإحك��ام ذل��ك ل��ھ ت��سنى وق��د انتھاءات��ھ، ف��ي َّ

د:(لقولھ   .ًتمییزا لیكون أخره بل) یصعِّ

ُتقـبـلت -١٠ -٥ َالـربیـع َّ ًوحزمــا    ًوبأســا ًنـدى َّ ْ َ ُتحــزبني َحیــن َ ُاألمـــور ُ ُ
)٢(  

 ال وأن�ھ یبذل�ھ، م�ا ی�ستكثُر ال وأنھ ٌنظیر، لھ لیس ْوأن بالفضل، لھ ٌومدح ٌخمر قبلھ وما

 إی��راد عل�ى ٌق�ائم ھن�ا واالنتھ�اُء. ٌح�ازم ورأی��ھ واح�دة ٌنف�س فنف�ُسھ أح�د، م�شورة  یحت�اج

 المم�دوح وب�ین بین�ھ ال�شاعُر ویجم�ُع ،)والح�زم والبأس الندى(للممدوح مجملة أوصاف

 اآلخ�ر؛ إل�ى حاج�ة ف�ي منھم�ا ك�ال ّوك�أن -انتھاءات�ھ م�ن كثی�ر ف�ي یفع�ل كما-النھایة في

 والح��زم، والب��أس الن��دى ِص��احب الف��ضل إل��ى یلج��أ الخط��وُب ب��ھ ُّت��شتد ح��ین فال��شاعُر

 م�ن غایت�ھ إل�ى فی�ھ انتھ�ى ألن�ھ األق�ل؛ عل�ى ومقصده الشاعر لغرض ٌمناسب واالنتھاُء

 ع�ن كن�ى وق�د ،-للج�ود ویھ�زه یطرب�ھ مم�ا الربی�ع اس�م وذك�ُر-الن�وال طل�ب وھو المدح

  ).األمور تحزبني حین:(بقولھ حاجتھ

ْعـدی َّالعبــاس أبا َإلیك-١٢   -٦ ٍّود َزیــادة    نـاقـتــي ُتََّ َوامتحـــان ُ     ِكـریـــم َ

ًعـالمـــا ُكنت ْوإن تأتي ما َألعلـم-١٣   )١(ملیــــم غیــر َقلت مھمــا بأنك     َ

                                                           

 .٥٨٥:الھجري الثاني القرن في العربي الشعر اتجاھات) ١(

 .٣٢١:الدیوان) ٢(



  
  
 

﴿٢٤٦﴾ 
 

 قب�ل القصیدة خلصت وقد المدح، من َُّعدا ْإن البیتین ھذین غیر ٌمدح القصیدة في ولیس

 الرخ�اء زم�ن عل�ى َّتح�سر ث�م ألط�الل،ا عل�ى للوق�وف -ًبیت�ا ع�شر ثالث�ة من وھي-ذلك

 یم�ثالن الل�ذین البیت�ین بھ�ذین خ�تم ث�م بنف�سھ، وافتخ�ر والناق�ة الرحل�ة ذك�ر ث�م والخمر،

حال َحط قد فإنھ َوغایتھ؛ َالشاعر َغرض  ًوامتحان�ا الف�ضل، ِّود م�ن ّالت�زود ف�ي أم�ال َالرِّ

 ٌمناس�ب ًمعن�ى وھذا یفعلھ،س ما على یلومھ ال كان ْوإن نفُسھ، بھ ُتجود ما َلیعلم لكرمھ،

 أدٍب ُح�سن ف�ي المعن�ى فی�ھ استق�صى إن�ھ ث�م ال�شاعر، َغرض ینقُل ألنھ لالنتھاء؛ ًتماما

  .الفضل لمقام ومراعاة

 ًوت�شریفا، ًتكریم�ا بكنیت�ھ منادات�ھ في أوال فتبرز االنتھاء ھذا في البالغة سمات عن أما

ْجع��ُل َالتك��ریم ھ��ذا َوأعظ��م المم��دوُح، ل��ھ َیط��رُب مم��ا وھ��ذا  علی��ھ َوالن��داء الكنی��ة تل��ك َ

ُعدیت َإلیك (بین ًمعترضا  َوامتح�ان ٍّود زیادة:(وقولھ. بھ االستغاثة إلى یسارُع وكأنھ ،)َّ

 َّأن ُتفید َاألخبار َّألن َّالود ّوقدم إلیھ، ناقتھ سوقھ سبب عن بھ كشف ألجلھ مفعول) كریم

َج�سمف كرمھ، بامتحان ثنى ثم قویة، كانت بینھما العالقة  االس�تعارة طری�ق عل�ى َالك�رم َّ

 ّألن االستعارة؛ تلك رحم من األخیر البیت تولَد ثم خواتیمھ، في بھا شغف التي المكنیة

 ٌمرس�ل ٌمج�از ب�العلم والتعبی�ُر) ت�أتي م�ا َألعل�م:(فقال مكنون؛ علم عن یكشف االمتحان

َُّمجرَد ّوكأن الشاعُر، یریده الذي العطاء في ٌسبب َالعلم ّألن السببیة؛ عالقتھ  َیكفیھ ِالعلم َ

ي إلى تشیُر وألفاظھما البیتین وأسالیُب وُیغنیھ،  م�ع َالجن�اح َوخفض َاألدب الشاعر تحرِّ

 م�ن بالمم�دوح یتعل�ق فیم�ا لل�شك ال ال�شك، تفی�د الت�ي ال�شرطیة ب�إن أتى ولذلك الفضل،

  ).ًعالما:(قولھ في ذاتھ إلى العلم نسبة في النفس ھضم لمعنى بل أدب،

   الربیع بن الفضل بن َّالعبـاس في مدائحھ انتھاءات: ًثانیـــا

َالعباس نواس أبو َمدح   :كاآلتي وانتھاؤھا قصائد، بثالث )٢(الفضل َبن َّ

                                                                                                                                                      

 .٥٧٨-٥٧٧: الدیوان) ١(

 أبیھ من أكثر اشتھر ًومغنیا، ًشاعرا هللا عبد ابنھ وكان الفضل، أبیھ وزارة في األمین َحاجب كان) ٢(

ْمدحنا ما: هللا عبد ابنھ قال .وغنائھ بشعره ِ  َالملـــوك َســاد:   نواس أبي قول من إلینا أحّب ٍبشعر ُ

  ُقریـــع أغــرُّّ إال ِّحصلـــوا ْإن         منھم ما ٌثـةثال

ْوعلت         بعده ٌفضل وساد الربیــع سـاد   ٌفروع ِالكریم َبعبـــاس َ

  ُربیع والّربیع ٌفضل والفضل         َالوغى َاحتدم إذا ُعّباس ُعباس

 ،زھ��ر ١١٣:األدب ف��ي الم��صون ،٥/٣٧٥:الفری��د العق��د:ینظ��ر.التوری��ة ش��واھد م��ن ُاألخی��ر ُوالبی��ت

 .١/٤٩٩:األعشى ،صبح٢/٥٨٣: اآلداب



  
  
 

﴿٢٤٧﴾ 
 

ِغـایـات    فاحتشـــداُ والفضل لھ ُالربیــع بنى-١٧-١ َ ٍمــلك َ   )١( لبانیھــــــا ٍرفیعــات ُ

َّشمـــــراه َّفلمـا َّوشمـــراه-١٨   إیھـــا:لـھ قـاال!كـذا: فقـال جـــرى     لھــــــا َ

 ینطوی�ان لكنھم�ا المزی�د، إل�ى ًتطلع�ا النفس في ُیبقیان وال باالنتھاء، یؤذنان بیتان وھما

 ذات م�ن أخ�رى توری�ة س�بقھا وق�د ًب�ذیئا، ًفاح�شا ًمعنى تحمل قریبة مجردة توریة على

  :قولھ وھو قبلھما الذي البیت في الماجن المعین

  معالیھــا شـادا إذ المكـــارم من   افترشا ما الفضل ووطُء الربیع َوطُء

  )٢ (:بقولھ القصیدة من یستشھدوا ْأن البالغیین ُوالسقوط الفحُش ذلك ْیمنع ولم

َالسحـــاب ّإن َ ِلتستحـي ّ ْنظــرت إذا َ َ َ ُنــداه، إلى    َ ُفقـاســتھ َ َفیھا َبما َ ِ  

  .الفصل ھذا بدایة في لإلبداع ُّالبالغي التقدیُر ذلك تفصیُل سبق وقد

َعبـــــاس َّوإن-٣٤  -٢ ِوالـــــــدهُ مثــــــل َّ   )٣(بمسبـوق ًغـــایــة إلى لیــس     ِ

َحیـــنُ هللا ّتأنــــــق-٣٥ َالنــاس ُففـقـتمــا     َصـــــاغكمـــا ِ   تأنیــــق َّأي َّ

َفصــور-٣٦ َّ ًوحجى ًنـدى منَ الفضـــل َ   وتوفیـــــق ِحكمـــٍة من َوأنت    ِ

ِم�دح م�ن ّالتح�ول حی�ث م�ن ال�سابقة الق�صیدة نھای�ة ف�ي اتبع�ھ الذي المنھج ھنا یتبع إنھ ْ َ 

ِمدح إلى َّالعباس ْ  ُُیوافق الذي التشبیھ على َاالنتھاء ویبني بالواو، كعادتھ فیستأنف ِوالده، َ

َالعباس فیشبھ َطریقتھ،  وال�شجاعة، والك�رم المج�د ای�اتغ إل�ى س�بقھ ف�ي الف�ضل بوال�ده َّ

 ال�ذي الم�دح في اإلطالة من یریحھ الذي واإلجمال اإلطالق على)غایة (تنكیُر ویساعده

َوش��اعریتھ العابث��ة َُروح��ھ یواف��ق ال  بأس��الیب ٌمفع��م الخاتم��ة م��ن األوُل ُوالبی��ت. الث��ائرة َّ

 إلى نقلھ أراد لكولذ بھ، نفسھ وامتالء للمعنى، الشاعر استعظام على تدل التي التوكید،

  .)٤(نفسھ في یجده كما سامعھ

                                                           

 .٦٨٥-٦٨٤:الدیوان) ١(

 .٤/١٢:،اإلیضاح الساذج التشبیھ في الساحرة الصنعة عن حدیثھ في ٣٤١:البالغة أسرار:ینظر) ٢(

 .٤٥٥-٤٥٣:الدیوان) ٣(

 .٩٤-٩١:التراكیب خصائص: ینظر) ٤(



  
  
 

﴿٢٤٨﴾ 
 

 ف�ضال ش�عره، ف�ي كث�ر ٌّعق�دي ٌش�رود فق�ط االثن�ین خلق في بالتأنق -تعالى-هللا ووصُف

 ال�شعر ف�ي ّالغلو أعالم ِمن َُّعد حتى شعره، في ًأیضا شاعت مبالغة من المعنى في عما

 ویقوی��ان البی��ت َس��بك ُیحكم��ان ٌوإرص��اد ال��صدر عل��ى للعج��ز ٌّرد البی��ت وف��ي. العرب��يِّ

 ُالبی�ت وی�أتي. ش�عره جمی�ع وف�ي انتھاءات�ھ ف�ي یكث�ُر ال�صدر عل�ى العجز ُّورد المعنى،

 عل�ى الدال�ة بالف�اء فعطفھ فیھما، الصورة من ًومتولدا السابقین البیتین من ًمنبثقا األخیُر

ر قد الفضل ّفكأن التجرید على وبناه التعقیب، َب�اسالع ّوك�أن وعق�ل، ج�وٍد م�ن َُص�وِّ  ق�د َّ

ر  المح�سوس، إل�ى المعن�وي إخ�راج عل�ى ُالتجری�د س�اعده وق�د وتوفی�ق، حكمة من َُصوِّ

  .االنتھاء في بھ ُیعنى مما وھذا

ِوبالفضـــل -٨   -٣ ْ ُالفضـــــل َلك َ ْ ِالفضـــل َأبا       َ ْ ِالنــــاس َعلى َ َّ
)١(   

َم�َدح أبی�اٍت، خم�سة من خمریة مقدمة بعد َالعب�اس َ  ُِیرھ�ُب القت�ال عن�د فق�ط ٌب�اسَع بأن�ھ َّ

ٌبسام، الُجود عند ولكنھ َاألعداء، َك�رر وال�ذي الت�ام، الجناس على ّالمبني بالبیت ختم ثم َّ َّ 

ُّالع�ب وھ�و َوغرض�ھ َمأرب�ھ تناس�ُب ألنھ�ا م�رات؛ َث�الث)الف�ضل(كلمة فیھ  ِم�ن َّوالن�ـھُل َ

 أن�ھ فیق�رر َالغ�رض، ھ�ذا ل�ھ تحق�ق الت�ي بكنیت�ھ ذكره ولذلك والُجود، الفضل ھذا فیض

 ھ�و األوُل الف�ضُل َیك�ون ْأن ویمك�ُن الف�ضل، أب�ا ُكن�ي ول�ذلك وُجوده بفضلھ َالفضل نال

 ِوقوم�ھ وأج�داده ووال�ده المم�دوح ب�ین ُیق�رُن ما ًكثیرا كان ألنھ َّالربیع؛ بن الفضل والده

 ُلوالف�ض ُوال�ده، أو والُج�ود الف�ضل ص�فة ھ�و األوُل فالف�ضُل األروم�ة؛ بطی�ب فیصفھم

 تحق�ق وب�ذلك. العب�اس كنی�ة الثال�ث والف�ضُل الناس، على والزیادة التفوق بمعنى الثاني

 االنتھ�اء، عل�ى ومبالغ�ة داللی�ة كثاف�ة أض�فى ال�ذي البدیع التزیین ھذا مع االنتھاء ُحسُن

َالتشوف َقطع مما   .بعَده ٍكالم إلى َّ

   الربیع بن الفضل بن محمد مدح في قصیدتھ انتھاء: ًثالثــا

ْلمن      -١  َ ٌطـلل ِ ِأشجـھ ْلـم َ ِ ِوشجـاني ُ َ َوھـاج      َ ُھاجھ أو َالھـوى َ َ ِألوان َ
)٢(   

 ق�صیر ق�صص وإی�راد َّالطلل، ذكر في أبیاٍت بعشرة لھا َقدم ًبیتا، عشر تسعة من وھي

با استخفتھ قد أنھ فیھ یحكي  وص�ف ال�ذي َوالفح�ش َالمنك�ر لفع�ل ش�اء ولو ٌأریحیة، للصِّ

                                                           

 .٣٨٥:الدیوان) ١(

 أی�������دمر ب�������ن لمحم�������د الق�������صید، وبی�������ت الفری�������د ال�������در ،٦٥١-٦٥٠:ال�������دیوان: ینظ�������ر )٢(

 .)ألوان ھاجھ لو ِّالصبا وھاج(بروایة وفیھ.٧/٢٢٣:المستعصمي



  
  
 

﴿٢٤٩﴾ 
 

 تل�ك م�ن ًھروب�ا قوی�ة ناقة على وجرى باطلھ، َوأقصر ذلك، عن امتنع لكنھ ،منھ ًطرفا

  :بقولھ المدح إلى تخلص ْأن إلى الفواحش،

ْالسیر من نفسي ْقضت َّفلما ْقضت َما َّ ْبلت َما َعلى      َ َ ِولیـان ِشــدٍة ِمن َ َ  

ٍبحـــبل ُأخذت ِحبـــال ِمـن َ َ َُّمحمــــــٍد ِ ُأمـنت      َ   َالحـَدثان ِنـائب ـنِم ِبـھ ِ

 ًّف�ارا أت�اه ألن�ھ الن�وال؛ وطل�ُب االس�تجداُء ظاھُرھ�ا أبی�اٍت بثمانی�ة الم�دح ف�ي یم�ضي ثم

 ناق�ة وامتط�ى باطلھ، أقصر وأنھ المجون، أھل ومصاحبة المنكرات، مقارفة من ًھاربا

 ھمن تنبثق والمطلُع. المجلس ھذا عن بھ ولتنأى الممدوح، إلى الوصول على تعینھ قویة

 ھ�واه وھ�اج الطل�ُل ش�جاه لكن-أھلھ أي-َالطلل َُیشجي ألن یتعرض لم فإنھ المعاني؛ ھذه

 وبأن�ھ بالعط�اء، ویج�ود َال�صعاب، وی�ذلل الالجئ�ین، م�الذ بأن�ھ فمدحھ. ًاختیارا ال ًجبرا

  :قولھ معانیھا ألطف ومن اللقاء، عند بنفسھ یجود الحروب، في ٌلیث

َِدھـري ِمـن ُتغطـیت ِفعیني     ِاحـھَجنـ بظلِّ ْ َتـرى َ َِدھري َ َولیس ْ َیراني َ َ  

ْتـسأُل فلو َلـما اسمي ما ُاألیام ُ َْدرت َ َوأین    َ ِمكـاني َ َعـرفــن َمـا َ َ   َمكـــاني َ

َھرب مما الھروب معنى یناسبان معنیان وھما     ویخ�تم وكنف�ھ، ال�شاعر ظ�ل إل�ى منھ َ

  :بقولھ القصیدة ھذه الشاعُر

ٍصـالح ِّكـل في َعثمـان َأبـا َخلفـت -١٩  ِیبـنـي ال ُوأقسمــت    َ َبنــاءك َ َ   ِبــان َ

َتجارى ال ولكنك الصالحات، َورثت إنك:"یقول   .)١("َابتنیت فیما ُ

 ع�ن ال�شاعر ح�دیث َّك�ل َّألن االلتف�ات، أسلوب على ُْبنیت أنھا الخاتمة ھذه في ما ُّوأدق

    الممدوح

  :االنتھاء قبل قولھ حتى بھ وصفھ ما كل في الغائب بطریق كان ذلك قبل

ِشبت ْوإن َّ َالعواُن َالحـرُب َ َسما َ ِبصولة    لھا َ ِمضاء في لیٍث َ َ ِسنان َ َ ِ  

ٌأحـد فـال ِنفســــھ بمھجـــة َأسخـى َ ِالموت علــى    ِ ْ   ِ◌ُِمتَدان َوالقنا ِمنُھ َ

                                                           

 .٢/٤٨٠:الحاوي نواس،إلیلیا أبي دیوان شرح) ١(



  
  
 

﴿٢٥٠﴾ 
 

 ذلك قبل والغیبة ،مكارم من سبق بما ٌجدیر بأنھ ًإیعازا الخاتمة؛ في الخطاب إلى َفالتفت

  ).َُّمحمد ُُجود التشبیھ عن ُُّیجل:(قال كما المنال، بعیدة صفاتھ َّأن على ُّتدل

 التف�ت ث�م الممدوح، صفات تعداد في -الغیبة وھو-واحٍد أسلوٍب على الشاعُر جرى فإذا

 منھج َّنأ َُعلم إذا َّسیما باالنتھاء، ُیؤذُن وأنھ كالمھ، ختام على بذلك َّنبھ آخر أسلوب إلى

 ج�ودة أس�باب ف�ي َاألب�رز َاألس�لوب ھ�و ُااللتف�ات ك�ان وإذا.اإلطال�ة ع�دم ھو نواس أبي

 ذل��ك وم��ن الُح�سن، ھ��ذا بی��ان م�ن تزی��د أخ�رى َأس��الیب نع��دم ال فإنن�ا وُح��سنھا؛ الخاتم�ة

 ف�ي:(وقول�ھ باالنتھ�اء، ٌإی�ذان الفعل ففي ؛)ٍصالح كل في عثمان أبا َخلفت:(بقولھ التعبیر

 بع��ض َّفع��دد ذل��ك قب��ل َّف��صل ْأن بع��د ی��ذكرھا، ل��م أخ��رى لخ��صال ٌجم��الإ) ص��الح ك��ل

 ال�صفة وبقی�ت ص�الح، عمل أي محذوف، لموصوف صفة"صالح"و. والسجایا المكارم

 ال ُوأق�سمت:(قول�ھ وج�اء.بالصالح إال یتصُف ال ِووالده ھو َعملھ ّوكأن علیھا، للتركیز

 بالغت�ھ من قلل ْوإن الكمالین، بین سطللتو األول الشطر على ًمعطوفا) ِبان َبناءك یبني

 َأح�دث مم�ا ،)ُوأق�سمت (ف�ي الم�تكلم وضمیر) َخلفت(في المخاطب ضمیر بین المخالفة

ن إض��عاف بع��د اإلیق��اع، ف��ي ًش��رخا  كلت��ا ف��ي إلی��ھ الم��سند تغ��ایر حی��ث الوص��ل ُمح��سِّ

َتقبُل التي المبالغة على ٌّمبني الثاني والشطر.الجملتین  ھ�ذا زانھ�ا تيوال المدح، مقام في ُ

َوح�سن). بان بناءك یبني(البدیُع الجناُس  عل�ى بن�اؤه ًح�الوة علی�ھ وأض�فى َالمقط�ع ھ�ذا َّ

  .      منقذ ابُن َّقرر كما ،)بان (قلیلة أحُرٍف

   المنصور جعفر أبي بن هللا عبد بن َّالعبـاس في مدائحھ انتھاءات: ًرابعــا

َصــــور -١٤    -١ ِّ ُالجــــود ُ ُالعبـــــاس فلــــــھ    مثـــاال ُ ُروح َّ ُ )١(  

َفھــــو -١٥ ُشحیـــح ِبالعرض ْوھــو    ٌوادـــــــــــَجــــ َبالمــــال ْ ِ  

َقـدم ِّ َمَدح ثم خمریٍة، أبیاٍت بخمسة القصیدة لھذه نواس أبو َ َالعباس َ  ال أبی�اٍت ع�شرة ف�ي َّ

 وك�ذلك َوغرض�ھ، ال�شاعر َح�ال َّنتب�یُن وب�ذلك الج�ود؛ أو المال ذكر من منھا ٌبیت یخلو

 ش�عر ف�ي ش�اع ًمعن�ى على األول البیت في الصورة ُوتعتمد المقدمة، مع االنتھاء َتالؤم

 الماض�ي ب�صیغة فیق�رر ق�صائده، نھای�ات ف�ي بالتج�سیم ولوع�ھ ع�ن ناھی�ك نواس، أبي

 اًم�ستخدم-ذل�ك عل�ى ی�سبب ثم ُروُحھ، والعباُس تمثاال صار الُجوَد ّبأن للمجھول المبني

 طری�ق ع�ن متق�ابلین معنی�ین ف�ي ِب�العرض، ٌش�حیح لكنھ بالمال، ٌجواد أنھ -كعادتھ الفاء

                                                           

 .ًبیتا عشر خمسة وھي.١٦٩:الدیوان) ١(



  
  
 

﴿٢٥١﴾ 
 

 عل�ى الثانی�ة یعط�ف اس�میتین، جملت�ین ف�ي المعنی�ین ُوی�نظم ،)جواد،ش�حیح(بین الطباق

  .نھایاتھ في كذلك الشائع-الكمالین بین للتوسط األولى

ًوحرصا یضاح،واإل التقریر في منھ رغبة) ھو (إلیھ المسند وُیكرُر  المعن�ى إبراز على ِ

ًحرصا ِذاتھ الممدوح ِضمیر ِإشاعة أو ،)١(ِوإشاعتھ  ص�ورة ف�ي إلی�ھ الخبر إضافة على ِ

ِالخب�رین َّوأن مؤك�دٍة، واضحٍة ْ َ  َُیف�رَد ْأن منھم�ا واح�ٍد ُّك�ل ُّی�ستحق ًعظیم�ا ًمبلغ�ا َبلغ�ا ق�د َ

  .الطباق من بینھما لما خاصة إلیھ، ِبالمسند

ٌح��ـاجة ب��ي ْغ��دت َإلی��ك -١٧        -٢ ْأب��ـح ل��م َ  ًشامتـ��ـا علیھـــ��ـا ُأخـ��ـاف    َبھـــ��ـا ُ

   )٢(فأداري

َســتر علیھا فأرخ -١٨  َسـترت    الذي معــروفــك ِ ًقدمـا بھ َ ْ َعـــواري َّعلي ِ ُ   

ٌحسن ٌانتھاء ھذا َ  عبث�ھ م�ن ًطرف�ا مدح�ھ قب�ل وأظھ�ر َمدح�ھ ْأن بع�د َمأرب�ھ فی�ھ َّبین ألنھ َ

 لحاج�ة ق�صده أن�ھ فیق�رر الوق�ار، إل�ى ب�ھ یأخ�ذ ل�م الذي شیبھ مع بالشھوات تعلقھ َوبقاء

 فع�ل كم�ا معروف�ھ م�ن ل�ھ یب�ذل ْأن یرج�وه ثم أعداؤه، بھ فیشمت تتحقق أال ًخوفا كتمھا

  .ذلك قبل

َحسن ومما. علیھ ًزیادة بعده السامُع یتوقع وال لالنتھاء ًتماما ٌمناسب فالمعنى  بالغة من َّ

 مقدمت�ھ ف�ي ق�دم ألن�ھ ؛)إلیك(المتعلق تقدیم طریق عن القصر بأسلوب تصدیره االنتھاء

 ص�در في َموقعھ القصُر فوقع بھ، ٌوجدیر لھ ٌأھل ھو بما مدحھ ثم ومآربھ، حالتھ َشرح

 َاالنتھ��اء ینتظ��ُر المتلق��ي ّف��إن ث��م وم��ن س��بق؛ م��ا بع��د ال��شاعر م��ن َّالمتوق��ـُع ألن��ھ البی�ت؛

 الربی�ع ب�ن الف�ضل م�دح نھای�ة ف�ي ًس�ابقا ذل�ك اس�تعمل ق�دو ،)إلی�ك:(قولھ سماع بمجرد

ُعدیت َّالعباس أبا َإلیك:(بقولھ م ثم).ناقتي َّ  الت�ي ھ�ي الحاج�ة فیجع�ل كعادت�ھ المعن�ى ُیجسِّ

 ی�صف ث�م وفق�ره، َع�وزه لتعظیم)حاجة(،وتنكیر المكنیة االستعارة طریق على بھ تغدو

 ل�م إن ویخ�اف عنھ�ا، ْیف�صح ل�م حاج�ة فھ�ي المم�دوح، بھم�ا ی�ستعطف بصفتین الحاجة

 الطل�ب عل�ى ال�دال ب�األمر یأتي ما سرعان ثم الشامتون، بھ َیشمت ْأن یدیھ على تتحقق

 ف�أرخ حاجتي َعلمت َكنت ْإن أي الفصیحة، الفاء على ًمعتمدا) فأرخ (األخیر البیت في

تر؛ المع�روف ی�شبھ ألن�ھ ًش�دیدا؛ ًمبلغ�ا ھن�ا ُالتج�سید بلغ وقد معروفك، َستر علیھا  بال�سِّ

َیرى ْأن ُیرید ألنھ ّالحسي؛ صورة في َّالمعنوي فأخرج ًُّمحسا ًأمرا معروفھ َ  ف�ي ًملموسا َ
                                                           

 .١٨١:التراكیب خصائص:ینظر) ١(

 .ًبیتا َعشر ثمانیة من وھي.٣١٢-٣١١:الدیوان) ٢(



  
  
 

﴿٢٥٢﴾ 
 

 أمام��ھ ب��ذلھا ق��د المكتوم��ة المعنوی��ة حاجت��ھ ّأن كم��ا ض��یعٍة، أو جاری��ة أو ٍم��ال ص��ورة

ًمجسدة َُع�واره، ذلك قبل ستر كما ستره علیھا یرخي كي ملموسة َّ  ٌاس�تعارة كل�ھ ُفالبی�ت َ

 ألن�ھ ونوالھ؛ الممدوح َمعروف الصورة َداخل التشبیُھ ّجسد كما المعنى، ّجسدت مثیلیةت

  .وھدفھ ُغایتھ

  

ْفادخـــر -٣٦     -٣ ِ ُتثـــاب ًخیـــرا َّ ٍمدخــــور ُّكل   بھ ُ َّلمدخــــره ُ ُ
)١(  

 ءالرج�ا عل�ى ال�دال األم�ر فع�ل وك�ذلك بھ، َوإیذانھا االنتھاء صدر في الفاء َموقع ِالحظ

َالكثیرالعظیم، یطلُب ألنھ) ًخیرا (وتنكیر بالعطاء، إلیھ ُّوالتوسل  ًنھما نواس أبو كان فقد َ

 الحامل�ة َالخبری�ة ل�صیاغتھ االنقط�اع، لكم�ال األول ع�ن الثاني الشطر ینقطُع ثم ًمتالفا،

َقرر كما االنتھاء ُحسن أمارات من والحكمة النھایة، في الحكمة لقیمة   .البالغیون َّ

  آخرین ٍأناس في مدائحھ انتھاءات: ًــاخامس

  :الحرام البيت حاجب طلحة بن عثمان ُّوجده ُنهايات قصائده في رجل اسمه إبرهيم-١

َوجـــرى -٣٦*  َجـــري َ ْ َجــــواٍد َ َالخیــــل َأفــات قد    َ ْسبقــــا ْ َ
)٢(  

 بالت�شبیھ، فوال�شر الفضل في سبقھ معنى ُوتجسیم بالواو، تصدیره االنتھاء في ویلحظ

 ال�صورة جعل مما) ًجرى،جواد،الخیل،سبقا(ألفاظ في النظیر ومراعاة البدیُع، والجناُس

ًحسنا، َواالنتھاء محكمة َ   .والصورة والمعنى اللفظ ناحیة من َ

ُیـرغـــم ًفتـــى یــا -٢٥*  َورجــــــــــاال َرجــــــــــاال ِد    ُبالجـــو ُ
)٣(  

َّكلمـــا -٢٦ ْیســـــــــووا ْلم ُـــوام     ْاألقــــ َبـك َـسِقیـــــ ُ َقبـــــاال َ ِ  

 للُج�ود، ًتج�سیدا فیھ ّأن كما باالنتھاء، ُیشعُر البیتین أول في الفتى بصفة الممدوح ونداُء

 س�یر مث�ُل فھ�م غی�ره، م�ن الح�ط ف�ي الغایة فیھ ویبلغ الشرط، على األخیُر ُالبیت َوُیبنى

                                                           

 .٣١١:الدیوان) ١(

 .٤٦٥-٤٦٣:الدیوان) ٢(

َوالقبال. ٥٢٣-٥٢٢:الدیوان) ٣( ُزمام:ِ : الح�دیث وف�ي. اإلص�بعین ب�ین یك�ون ال�ذي ال�سیر وھ�و النع�ل ِ

 .قبل:العرب لسان. ِقباال لھا اعملوا أي النعال قابلوا



  
  
 

﴿٢٥٣﴾ 
 

 علی�ھ تق�ُع م�ا إلى الحاسة علیھ تقع ال ما بھ أخرج ٌّضمني لتشبیھوا فضائلھ، َأمام النعال

ّالرماني، یقول كما الحاسة َّ  كم�ا الم�شبھ، حال َوتقریر َوالتوضیح َالبیان التشبیُھ یفید كما ُّ

 الفع���ل وبن���اُء الف���ضل، ف���ي یناف���سونھ مم���ن غی���ره م���ن وال���سخریة ب���التقبیح ُِی���شعُر

ْومن یحدث، قلما َالقیاس ھذا ّبأن یوحي) قیس(للمجھول َذكر ال یعالجھ َ  یخ�الُف ألن�ھ ل�ھ ِ

َوتقرر َُعلم ما   .العامة لدى َّ

َفاضــح َیـا -٢٠*  َیدعى   ًفتى َتركت ما ُالبخـــل ِ ًجــوادا ُْ ْبجـل وقد إال َ ِّ ُ
)١(  

د كذلك، ھنا باالنتھاء ٌمشعر والنداُء  فاض�ح(المكنی�ة االس�تعارة طری�ق ع�ن البخل ُویجسِّ

 ف�ي ًكثیرا ینھجھ الذي َاإلجمال یناسُب...)َتركت ما(المعنى شمل الذي ُروالقص ،)البخل

 ھن�ا والق�صُر قبل�ھ، الل�ذین البیت�ین ف�ي بق�صرین األخیر القصر لھذا َّمھـَد وقد انتھاءاتھ،

    .نواس ألبي تروق التي المبالغة یحقق ٌّادعائي

َینـدى َبأبلــج   َّوبركـت ّاألسـر بأجــرام ْفألقـت -٢٠*  َبالنـوال َ   )٢(َّوبالــدم َّ

 عل�ى یف�یض ك�ریم وھ�و عن�ده نزل�ت إنھا أي كریمة، ناقة فوق الرحلة عن الحدیث بعد

 فھ�و لالنتھاء، ٌمناسب والمعنى الحرب، في األعداء َدماء ُوُیریق السلم، في ًكرما الناس

 ب�ین للنوسط) ألقت (على) َّوبركت(وعطُف الممدوح، ساحة إلى الناقة تلك انتھاء معنى

 ُتشعُر البیت صدر في والفاُء بالممدوح، النزول عند االطمئنان غایة یفید وھو الكمالین،

 أن إل�ى رحلتھ�ا ف�ي تعب�ت ق�د فاإلب�ُل والتعقی�ب؛ الترتی�ب عل�ى ت�دل ألنھ�ا ال�سكون بھذا

 ُووصفھ. بالغایة اإللمام عن ینبُئ االنتھاء بیت أنف في الفاء ووقوُع الغایة، إلى وصلت

 دالالٍت یحم�ل ال�ذي اللف�ظ بھ�ذا ال�صفة عل�ى من�ھ ًتركی�زا الموص�وف وح�ذُف )باألبلج(

 فو ًُحسنا َاالنتھاء تصبغ ٌدالالت إنھا ثم الشاعر، َغرض تناسُب كما َالمدح تناسُب كثیرة

ُالُبلجة:"اللسان ففي ُحسنھ؛ ق َ ُوالبلجة ْ َ ُرأی�ت: ُیق�ال الفجر، انصداع عند اللیل ِآخُر َْ َُبلج�ة َ َ ْ 

َرأی��ت ِإذا ُّال��صبح َض��وءهُ َ َاألبل��ُجو .َْ ْ َالح��سُن َاألب��یُض َ  الط��ول ف��ي یك��ون الوج��ھ الواس��ُع َ

ُوالُبلجة.والقصر َ َوالبلُج ْ ِالطل�ق ِللرجل ویقال .الحاجبین بین ما ُتباُعد َ ْ َأبل�ُج ِالوج�ھ َّ ْ َوت�بلج.َ ََّ َ 

َّوھش ضحك الرجل ِإلى الرجل َوالبلُج َ َالفرُح َ   .)٣("وروالسر َ

                                                           

 .٥٢٥-٥٢٤:الدیوان )١(

َوب��رك. ٥٧٩-٥٧٨:ال��دیوان) ٢( َ ُیب��رك البعی��ر َ ُ ْ ًبروك��ا َ َوب��رك ناخاس��ت أي ُ َ ُبرك��ھ ألق��ى َ َ ْ  وھ��و ب��األرض َ

ِوبركت صدره َ َ ُتبرك اإلبل َ ُ ْ ًبروكا َ كت ُ ُوبرَّ ْ ْجثمت إذا َ َ  .برك:اللسان. صدرھا على ََ

 .بلج:العرب لسان) ٣(



  
  
 

﴿٢٥٤﴾ 
 

  

 تناس�ُب الح�اجبین ب�ین ما وتباعد والفرح والضحك والُحسن واإلشراق ضیاُءال ُفدالالت

 َال��شاعر تناس��ُب دالل��ة أھ��م ع��ن أم��ا المم��دوح، ومنھ��ا الن��اُس بھ��ا ُیم��َدُح الت��ي ال��صفات

 ت�صویر ف�ي ٌظ�اھرة فھ�ي اللی�ل، آخ�ر ف�ي ُّال�صبح ان�بالج داللة فإنھا َوانتھاءه َوغرضھ

 ك�ان ول�ذلك والھن�اءة؛ النع�یم ن�ور إل�ى الن�صبو الفق�ر ظ�الم م�ن الخ�روج وطلب�ھ حالھ

ًحسنا، االنتھاُء   .بعَده ٍلشئ ًتطلعا النفس في ُیبق ولم َ

  

  : الوصیف الفضل بن موسى مدح في قصیدتھ ُانتھاء -٢

ُالسماح َّغنى -٢٥   )١(ِونشـیده َھـزجـھ في      بموسى َّ

ُیھـــــــــزج وكیف -٢٦ ْ ِبإلفـــــھ       إال َِ   ِـــدهوعقیـــ ِ

َالك�رم ّإن المكنی�ة؛ باالس�تعارة المم�دوح ك�رم تجسیَد ِالحظ  الح�ظ ث�م بالمم�دوح، یتغن�ى َ

  .كعادتھ باالنتھاء تؤذُن وھي األخیر، البیت من االستئنافیة الواو َموقع

  

ّالبرمكي خالد بن یحیى مدح في قصیدتھ ُانتھاء -٣
)٢(:  

ُوبھـــــرام ال -٧*  ِــغـرب   ْالــ َسمـــاء ُّیستقــل َ ْ ِالحســاب في ٌزائـدُ واللیـــل َ ِ)٣(  

                                                           

 .٢٢٤-٢٢٣:الدیوان)١(

 برم��ك بن��ي س��ید الج��واد، ال��سرّي ال��وزیر:الف��ضل ،أب��و)ھ��ـ١٩٠-١٢٠(برم��ك ب��ن خال��د ب��ن یحی��ى) ٢(

 ابنھ�ا م�ع یحی�ى زوج�ة م�ن الرش�ید رض�ع. ومربی�ھ ومعلمھ العباسي الرشید ؤدبم وھو.وأفضلھم

 م��ن ع��شرة الرابع��ة الرش��ید بل��غ وق��د) ١٦٣ س��نة (المھ��دي وأم��ره! أب��ي ی��ا: ی��دعوه فك��ان الف��ضل،

 مع السفر على لك معونة ھي: وقال درھم، ألف بمئة وأكرمھ لھ، كاتبا ویكون یالزمھ، أن عمره،

 یحیى واشتھر. شأنھ یعلو فبدأ أمره، وقلده یحیى، إلى خاتمھ دفع لخالفةا ھارون ولي ولما.ھارون

 " الرق�ة " ف�ي وس�جنھ علی�ھ فق�بض البرامك�ة الرش�ید نك�ب أن إلى واستمر. سیاستھ وحسن بجوده

 ٨/١٤٤:األعالم. وأكملھم الناس أعقل مات: الرشید فقال مات، أن إلى

ْوبھرام. ٨٤:الدیوان) ٣( ِّالمریخ اسم َ َعنى اهوإیَّ ِ َترى َأما القائل َ ْالنجم َ َّت�ولى ق�د َّ َ َّوھ�م َ ْبھ�رام َ ِب�األفول َ ُ  ؟ ُ

ُكبریاء لھ: َأوس بن حبیب وقال ِ ْ ِالمشتري ِ َ ْ ُوسعوده ُ ُ َوسورة  ُُ ْبھرام َْ ُوظرف َ ْ ِعطارد َ ِ  .بھرم:اللسان. ُ



  
  
 

﴿٢٥٥﴾ 
 

ِالعین فيُ ــول   ْأھـ وال الحـروب لدى َأمضى َمنك -٨ ِضــرب َعنــد َ ِالرقاب ْ ِّ  

 فیبن�ي )١("الرق�اب وقط�ع القتال إلى تعمد حین منك َأرھب لیست الھول َنجوم ّإن:"یقول

 الم�ریخ، كوك�ب ِم�ن ًھیب�ة َظ�موأع أق�وى َالمم�دوح فی�ھ یصور بدیع تشبیھ على َاالنتھاء

  .التفضیل تشبیھ طریق على

  

ّالبرمكي یحیي بن الفضل مدح في قصیدتیھ ُانتھاء-٤
)٢(:   

ٌســالم -٢١*  ُفـقـــــدتم َمــا إذا الدنیــا على َ ٍبرمــك بني    ُ َ ِوغـاد ِرائحـین ِمن ْ َ َ
)٣(  

ُسبل ْأشرقت یحیى بن بفضل -٢٢ َالھدى ُ َوأمـن     ُ ِّكل َـوفخـ ربي َّ   بــــــالد ُ

ِّعــز َبعد ًعطفــا لك ثنت     ًكریمــــــة منيُ فضـــــل یا فدونكھا -٢٣ ِقـیـــاد ِ ِ  

 ُوالنقاد البالغیون أخذه مما وانتھاؤھا) ِلباد َالخشوع َّإن ِالبلى َأربع (القصیدة ھذه ومطلُع

 البرامك�ة تطی�ُر تحكمإس� إن�ھ:وقی�ل ،التطی�ر م�ن فیھم�ا المعنى یجلبھ لما نواس أبي على

 أب�ا َّأن ٌق�وم َوزع�م:"رش�یق اب�ُن وق�ال .)٤(واح�د بأس�بوع ذل�ك بعد نكبوا إنھم: وقیل بھا،

 َّألن ًص�حیحا؛ ذل�ك أظ�ن وال جعف�ر، م�ن ِنف�سھ ف�ي ك�ان ٍلشيء لھم َالتشاؤم َقصَد نواس

 من�ھ، ِحیل�ة ذل�ك ی�صنع ْأن إال اللھ�م ل�ھ، یحتفل أنھ أشك ال الذي ِشعره جید ِمن القصیدة

  .)٥("بذلك إلیھ قصد ما علىً وسترا

                                                           

 .١/١٤٣:الدیوان شرح) ١(

 أج�ود م�ن ك�ان: الرض�اع ف�ي وأخ�وه س�ي،العبا الرشید وزیر: البرمكي خالد بن یحیى بن الفضل) ٢(

 إلى وأقام سیرتھ، فیھا فحسنت ھـ١٧٨ سنة خراسان واله ثم قصیرة، مدة الرشید استوزره. الناس

 یحی�ى، أبی�ھ وعلى علیھ فقبض ببغداد، عنده الفضل وكان ھـ ١٨٧ سنة (بالبرامكة الرشید فتك أن

 البرامك�ة وأم�وال أموالھم�ا است�صفىو ال�رزق، علیھم�ا وأج�رى ف�سجنھما الرقة إلى معھ وأخذھما

َی�ر ل�م ال�دنیا محاس�ن م�ن الف�ضل ك�ان: األثی�ر اب�ن قال. بالرقة سجنھ في الفضل وتوفي. كافة  ف�ي ُ

 .١٥٢-٥/١٥١:األعالم.مثلھ العالم

 .٢٢١:الدیوان) ٣(

 نق�د ف�ي ،الب�دیع١/٢٢٤:العم�دة ،١٨٤:الف�صاحة سر ،٤٨٩:،الصناعتین١٦٢:الشعر عیار:یراجع) ٤(

 .١٨٨:األثیر البن الكبیر ،الجامع٢٨٥:الشعر

 .١/٢٢٤:العمدة) ٥(



  
  
 

﴿٢٥٦﴾ 
 

  

ٌّأغــر -١٨* ٌســابریــة ٌدیبــاجة لھ َ َتـرى    َ َالعتــق َ َّمتـبینـــا ًجــاریـا فیھا ِ َ َُ )١(  

  .كاملة غیُر ّأنھا أو مبتورة، وكأنھا وتبدو

  

  :سلیمان اسمھ رجال فیھا یمدح قصیدة ُانتھاء -٥

َّكـل -١٤* ِھممي قوى ْواستضعفت الصید َــن    ْابـ یا مدحك وصف عن لساني َ َِ
)٢(  

ًمعـــــــذرا إال ُولست -١٥ ِاألمـــم ِألســــن عن فیـــھ ُــطقــت    ْاستنـ ولـــــو ُ َ
ُ  

 ٌكنایة وھو االنتھاء، مقاربة على ٌدلیل الوصف من حقھ الممدوح إیفاء عن اللسان كالُل

 وأتبع المدیح، إطالة عدم في كعادتھ بھ عتذُری ٌّإجمالي معنى وھو بھ، ُیمَدُح ما كثرة عن

 ب�الواو االنتھ�اء َبی�ت اس�تأنف ث�م ،)ھمم�ي ق�وى واست�ضعفت(أخ�رى بكنای�ة الكنایة ھذه

 ل�و فإن�ھ ُع�ذره؛ قبول على تحث بمبالغة أتى ثم العذر، على نفسھ وقصر ًأیضا، كعادتھ

  .  حقھ وفاه َلما فضائلھ ًومعلنا أوصافھ ًمعددا كلھا األمم بألسن نطق

  

  :عثمان ُبن ُعثمان ُاسمھ رجل مدح في قصیدتھ ُانتھاء -٦

ْوجـدت إذا ٌقـــوم -١١*  َ ِ ُصــدورھم َعلیك َ َتـرض ْلم    ُ ْ   )٣(تلقــاھـا ٌمنیــة َعنــك َ

 الوج�د ُوإس�ناد ًكثیرا، سبق كما باالنتھاء یؤذُن)ٌقوم(البیت صدر في واالستئناُف والقطُع

 األرض ض�یق ع�ن ٌكنایة...)ترض لم:(وقولھ المحلیة، لعالقة ٌّعقلي ٌمجاز الصدور إلى

  .المكنیة طریق عن للمنیة ٌتجسید وفیھ علیھ، یغضبون بمن

  

                                                           

 .٦٥٢-٦٥١:الدیوان) ١(

 .٥٨٠:الدیوان) ٢(

 .٦٨٦:الدیوان) ٣(
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  :الفرس أشراف أحد مایسان بن الوھاب عبد مدح في قصیدتھ ُانتھاء -٧

َالملــوك َّإن -٧ * ْكحـلـت قد      ٍبأعیــــــن َأبـــاك رأوا ُ ِّ ِبمـراود ُ ِاماإلعظـــ َ
)١(  

ُواستـودعـوا - ٨ َتیجــــانھم ُ ِاألقــوام مـــــع یعلمـــھُ وهللا     َتمثــــالـھ َ َ  

  

  

  :إسماعیل بن الحسن مدح في قصیدتھ ُانتھاء -٨

ْســل -٨* ًحســـنا َ َ ْتســـــأل َ َیـرى    ًماجــدا بھ ْ َمغـنمـــا تســـألھ الذي َ ََ)٢(  

 من الثاني والشطُر بلیغ، وأسلوب لطیف بمعنى غرضھ عن فیھ كشف ٌبدیع ٌانتھاء وھو

 ُّیع�د) س�ل (والفعُل ،)سائلھ َأنت الذي تعطیھ كأنك  ًمتھلال جئتھ ما إذا تراه: (زھیر قول

 ب�سؤالھ، ال�شاعُر ی�صرح فل�م التجری�د؛ قبی�ل م�ن أو ال�سكاكي م�ذھب عل�ى االلتفات من

 ًعظیم�ا ًمبلغ�ا المج�د ف�ي غ�ھبلو ُیفی�د للمم�دوح ٌتجری�د) ًماجدا بھ تسأل:(قولھ في وكذلك

 ولخاتم��ة للمعن��ى ٌإحك��ام البی��ت نھای��ة ف��ي غنیم��ة العط��اء وقل��ُب س��ؤالھ، عل��ى یح��رض

  .والنفُع الخیُر فیھ َُیرجى عمل أي نھایة في تأتي الغنیمة ّألن القصیدة؛

 

                                                           

 .٥٨١:الدیوان) ١(

 :الدیوان) ٢(
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��������� �

 البالغ��ة خدم��ة ھ��ي واح��دة، غای��ة إل��ى ینتھی��ان ط��ریقین ف��ي ُالبح��ث ھ��ذا انطل��ق

َتی��سر م��ا َجم��ع إل��ى للوص��ول س��بیال) النظری��ة(األول الطری��ق ك��ان العربی��ة،  م��ن َّ

 َّعم�ا للك�شف الن�صوص تل�ك ِوتحلیل ،)االنتھاء ُحسن (باب في السابقین نصوص

 ًوص�دودا عنھ�ا ًمنك�را ًإعراض�ا الحظنا ْأن بعد ودقتھا، إیجازھا بطون في تكتنزه

  .الباب ھذا لدراسة یتعرضون َّممن

 ف�ي ال�سابقون َّقرره ما إلى اإلضافة لمحاولة سبیال) التطبیق(الثاني الطریق وكان

 أب��ي م��دائح ف�ي الف��ن ھ�ذا خ��صائص وبی��ان بدراس�ة وذل��ك االنتھ�اء، ح��سن س�مات

ُُّیعد الذي نواس  بع�ض إجم�ال ویمك�ُن الب�اب، ھ�ذا ف�ي َّوالمب�رزین المجیدین رأس َ

  :  اآلتیة النقاط في ُالبحث إلیھا انتھى التي النتائج

 ب�ل االنتھ�اء، لُح�سن ب�التنظیر ًوحدیثا ًقدیما َّوالنقـاد البالغیین من ٌكثیر َعنُی لم -١

 أو التنظی�ر م�ستوى عل�ى س�واء والمق�دمات، المط�الع إل�ى موجھ�ة العنایة كانت

 ف�ي البحتري أو تمام ألبي واحد ٍالنتھاء ًنقدا مثال اآلمدي عند نجد فال التطبیق،

  ).الوساطة (في الجرجاني القاضي لكوكذ قدره، وعظم خطره على)الموازنة(

 م�ن ال�رغم عل�ى وأن�ھ الب�اب، ھذا في القدیمة النصوص قیمة إلى ُالبحث انتھى-٢

َقصرھا  مثل الحدیثة، الجھود بعُض إلیھا ُّیرتد الدالالت من ًكثیرا تحمُل أنھا إال ِ

  ).  نھایة السامعین لنشاط:(البدیعة الجاحظ مقولة

  .البالغیة المصطلحات أقدم من) قطعالم جودة(مصطلح َُیعتبُر-٣

 الف��ن، ھ��ذا ع��ن الح��دیث ف��ي) المب��دع (ح��ال َراع��ى الج��احظ َّأن ُالبح��ث أثب��ت -٤

  .المخاطب بحال ًكثیرا ُعنوا الذین المتأخرین البالغیین بخالف

 ف��ي االنتھ��اء ُح��سن بمظ��اھر المب��دع ِعل��م ض��رورة إل��ى ال��سابقین بع��ُض أش��ار-٥

 م�ن ًانطالق�ا ح�ازم، وال�شیخ قتیبة وابن طباطبا نكاب الفني، العمل إعداد مرحلة

  . القصیدة بناء بوحدة الوعي
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  .المزید إلى ظمأ وبالنفوس ُیقطع ال َالكالم َّأن إلى َّنبھ َمن أول قتیبة ابُن كان -٦

ر م�ا وأوف�ى أدق ِمن ِالباب ھذا في وعطاُؤهُ ّالعسكري ٍھالل أبي ُُجھد -٧  ف�ي َُح�رِّ

ُُّی��رد وب��ذلك ّالبالغ��ي، ال��درس ْم��ن عل��ى َ  الب��ن الب��اب ھ��ذا ف��ي ف��ضل أول َن��سب َ

  .رشیق

َأول ٍھ��الل أب��و ك��ان -٨ َجم��ع ٍّبالغ��ي َّ َ  ب��اٍب ف��ي) الخروج،االنتھ��اء االبت��داء، (ب��ین َ

ْم��ن أوُل وھ��و وط��ویال، ًخاص��ا ًح��دیثا لھ��ا وأف��رد واح��ٍد،  مواض��ع (علیھ��ا أطل��ق َ

 ال�سمع دون ال�نفس إل�ى االنتھ�اء حسن في التأنق جھة َّرد َمن أول وكان) التأنق

  . االبتداء ُحسُن إلیھ یرد الذي

ِالعصر على ِشواھده في ھالل أبو اقتصر -٩ َ ، ُُّیرد وبذلك َالجاھليِّ  من ٍكثیر على َ

ْرأوا الذین البالغیین  الخ�روج شأن ،شأنھ باالنتھاء عنایة لھم ْیكن لم َالقدماء َّأن َ

 الج�اھلیین عنای�ة رأوا مم�ن الظ�واھري ك�اظم الدكتور أستاذنا وكان والتخلص،

  . ھالل أبي إلى ُِیشر لم لكنھ باالنتھاء،

ْحرُص -١٠  ف�ي االنتھ�اء ج�ودة َدلی�ل كان�ت الت�ي الفنیة العلة بیان على ھالل أبي ِ

َجعلھ  بیٍت كل َ ْمن جمیع َاألمرأمام ھذا في ًمنفردا یقُف  َ   .الباب لھذا َّنظروا َ

ْم�ن أول األثی�ر اب�ُن كان -١١  إلی�ھ ُی�ضف ل�م و ،)االنتھ�اء ُح�سن(طلحم�ص أطل�ق َ

َقرر لكنھ ًكثیرا،   .البیان على ٌدلیل واالنتھاء االبتداء َُحسن َّأن َّ

َسبق -١٢ َ  ھ�ذا َّوامت�د الخاتم�ة، ُح�سن إل�ى اإلش�ارة ف�ي اإلص�بع أب�ي َاب�ن كثیرون َ

 القاض�ي من�ذ ول�یس ،-ش�یبة ب�ن ش�بیب مث�ل-الج�احظ ع�صر قب�ل م�ا إل�ى السبق

  .شرف حفني الدكتور قرر كما اشيوالتیف الجرجاني

ُُیحمد ما أعظم ِمن -١٣ ُُّیع�د ن�واس أب�ا َّب�أن ووعُی�ھ ُإدراكھ اإلصبع أبي البن َ  َأول َ

 أب�ي اب�ُن وك�ان. ش�واھده م�ن َأكث�ر ول�ذلك ،)االنتھ�اء ح�سن (باب في ّالمجودین

ْمن َأول اإلصبع َّعبر َ  ن�ىمع ُّالنـ�ضُج وف�ي الخاتمة، ُحسن شروط في) ُّبالنضج (َ

  .الغایة وبلوغ اإلدراك
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َتصور حازم اعتبر -١٤  للق�صیدة ص�ورة ت�صور عل�ى الق�وة مظ�اھر م�ن النھایة ُّ

 عملی��ة ف��ي) المتلق��ي (دور م��ن ُال��شیخ َأعظ��م كم��ا یمك��ن، م��ا أح��سن بھ��ا تك��ون

ِلتفقـد الكالم منقطع عندً متفرغة تكون المخاطب َنفس ّأن من َّقرره بما اإلبداع، ُّ 

َوق��ع م��ا  ف��ي لل��شاعر ٌش��ریك ف��المتلقي َآخ��ر، ٍش��يء ِباس��تئناف م��شتغلٍة َغی��ر ِفی��ھ َ

َعملھ،   . بنائھ على لھ ٌومعین َ

  .ٌمتكلف ٌاجتھاد البدیع علم إلى التأنق مواضع ِّرد في َّالشراح بعض ُاجتھاد -١٥

َقصر -١٦  ذك�ر عل�ى ی�أت ول�م ال�سابقین، جھ�ود ذكر في الطیب هللا عبد الدكتور َّ

ُُّیع�د َّمم�ا المق�اطع، ع�ن الطویل حدیثھ نم موضع أي في نواس أبي  عل�ى دل�یال َ

  .المرشد كتابھ مواضع من كثیر في البحث ومنھج الموضوعیة فقد

 م�ن بی�ٍت َآخ�ر َوالمقطع المقدمة، من بیٍت َأول َالمطلع الطیب الدكتور اعتبر -١٧

 ھ�ذا تنظی�ر إل�ى أض�یف م�ا أدق من وھذا أبیات، ثمانیة تتجاوز قد التي الخاتمة

 والمقدم���ة، ب��المطلع الم���راد ف��ي الح��دیث الق���دیم الخ��الف م���ن ًخروج��ا لب��اب،ا

  .والخاتمة والمقطع

 وقواع��دھا البالغ��ة فن��ون بك��ل واإللم��ام النظ��ر عل��ى الب��اب ھ��ذا ُاعتم��اد َتأك��د -١٨

َوال��صور والتراكی��ب والمع��اني األلف��اظ ف��ي وتفاریعھ��ا وأص��ولھا  والمناس��بات ُّ

 م��ن المختلف��ة الن��صوص م��ن المواض��ع ھ��ذه ف��ي الن��اظُر َی��تمكن حت��ى والب��دیع،

  .فیھا سدیٍد رأي تحریر

 ف��ي المحكم��ة الط��رق م��ن روایاتھ��ا ب��ین والت��رجیح الق��صائد خ��واتیم دراس��ة -١٩

  .لألبیات الحقیقي الترتیب على والوقوف والمنحول، األصیل إثبات

 ابن ھو والخاتمة االنتھاء باب في تكلم من أول ّأن الظواھري كاظم/ تقریرد -٢٠

 الخطی���ُب البالغی���ین م���ن الق���صائد خ���واتیم ف���ي تكل���م َم���ن أش���ھر َّوأن رش���یق،

  . صحتھ ُعدم َثبت قد ٌقول القزویني،
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 التطبیقی�ة الدراس�ة ھ�ذه َمنطل�ق ھ�ي الق�دماء عن�د الشاھد اختیار قضیة كانت -٢١

 م�ن ب�الخیر السابقون كان حیث النظریة؛ الدراسة وقبلھا نواس، أبي مدیح على

َیصدُرون ءالعلما السادة  ّال�شعري، ال�شاھد اختی�ار ف�ي دقیق�ینٍ ووعي ٍمنھج عن َُ

 ال��شرح َّمج��رد ع��ن ًبعی��دا ج��ادة، كثی��رٍة دراس��اٍت إل��ى یفتق��ُر ٌواس��ع ٌب��اب وھ��ذا

  .والتحلیل

 ّال�شعري ال�شاھد عل�ى واالنفت�اح الحری�ة العربی�ة البالغة صمود عوامل من -٢٢

 فك��ان ن��واس؛ ك��أبي مجون��ھ بكث��رة ُاش��تھر ش��اعر م��ن ك��ان ول��و اإلب��داع وتق��دیر

 َش��عره فتج��د ّالبالغ��ي؛ ال��درس م��صادر مختل��ف ف��ي الغفی��رة ب��شواھده ًحاض��را

 الفح�ش بمع�اني اإلتی�اُن َن�در وق�د وعلومھ�ا، البالغ�ة أب�واب من ٍكثیر في ًمبثوثا

 معاھ�د ص�احب عن�د الحظن�اه م�ا إال اللھ�م ال�شواھد، ھ�ذه ف�ي عن�ده كث�رت التي

 ع��ن ًبعی��دا ن��واس، ألب��ي الترجم��ة ف��ي مع��انيال تل��ك إی��راد كث��رة م��ن التن��صیص

 ق��رائُح ب��ھ ُتج��ود م��ا وتق��دیرھم لإلب��داع الق��دماء احت��رام م��ن بل��غ وق��د ال��شواھد،

 بھ��ا یتمثل��ون لك��نھم المع��اني، تل��ك بع��ض ع��ن َیغفل��وا ال أن والن��ابغین الفح��ول

ٌمعرض�ة َّكلھ�ا المع�اني ّأن َّوق�رُروا َالمنك�ـر، الب�ذئ الف�احش س�یاقھا م�ن مجردة َّ 

ٍّجد، في ًأداة َصار ٍھزل َُّرب لشاعر،وأنھل  ب�ھ ُاس�تعین ث�م ٍباطل في جرى ٍوكالم ِ

  .القاھر عبد واإلمام قدامة عند كما ٍّحق، على

  :النظریة الدراسة في وردت كما االنتھاء ُحسن سماتُ إجمال -٢٣

 زاالحت�را الق�وة، الجزال�ة، الرشاقة، الحالوة، الُحسن، العذوبة،: اللفظ ناحیة من -

  .والثقل التنافر عن الُبعد الكریھ، اللفظ من

 علی�ھ الزی�ادة تمكن ال ٌمحكم ّالشعري، للغرض ٌمناسب بدیع،: المعنى ناحیة من -

 ٌتطل�ع لھ�ا یبق�ى وال الق�صیدة آخ�ر بأن�ھ ال�نفُس توقن أن منھ، أحسن بعده یأتي وال

 ُبی��ت یك��ون أن الن��ضج، بالغای��ة، َال��سامع ی��ؤذُن ًتام��ا ًمعن��ى فیك��ون ُیق��ال، م��ا إل��ى

 اإلطالة ُعدم َالنفس، ینفُر َّعما الُبعد لھ، النظم قصد الذي المعنى في َأدخل االنتھاء

  .السامعین على
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  . وتناسبھ التألیف جزالة التعقید، من الُبعد غایة في یكون أن: التركیب ناحیة من -

 ةعظیم� حكم�ة أو س�ائر، مث�ل أو مل�یح، ت�شبیھ عل�ى القط�ع: ال�صورة ناحیة من -

  .للملوك خاصة الدعاء أو الموقع،

 م�ن َتتناس�ب ْوأن والغ�رض، المطل�ع م�ع معناھ�ا َیتناسب أن: التناسب ناحیة من -

  .القصیدة أبیات عدد مع َوالقصر الطول حیث

  .اإلبھار الجالل، الرشاقة، َّاألخاذ، الرنین: الموسیقى ناحیة من -

  :نواس أبي مدیح في االنتھاء ُحسن سماتُ إجمال -٢٤

 وس�یاقھا وأغراض�ھا ومق�دماتھا ق�صائده مط�الع مع نواس أبي ُانتھاءات تناسبت -

 ًتبع�ا واألس�لوب المعن�ى تن�وع رأین�ا ول�ذلك الم�دح؛ م�ن ھدفھ من نبعت كما العام،

 ھ��ذا ال��شاعُر أحك��م وق��د آلخ��ر، مم��دوح م��ن ص��دقھ ودرج��ة الشخ��صي لغرض��ھ

َق�صُر ذل�ك عل�ى س�اعده حدة،وا كلمة القصیدة ّبأن ُیشعرك ًعجیبا ًإحكاما َالتناسب ِ 

  .ذكرناھا ألسباب المدح قصیدة

 واض��حة ص��لة لھ��ا كلم��ة عل��ى البی��ت قط��ُع االنتھ��اء ف��ي ص��نعتھ عجی��ب م��ن -

 لم ُتنفـق، اإلسكان،: مثل ونفسھ، المخاطب سمع في یبقى ما آخر فتكون بغرضھ،

َع���ذر، ثبی���ر، ش���كري، وش���كوُر، ٌع���اذر الغم���ر، فق���ر، األثم���ان، ش���حیح، یك���ن، َ 

 لج�أ كم�ا والتمیی�ز، والت�أخیر، كالتق�دیم ذل�ك، م�ن تمكنھ أسالیب إلى ویلجأ...افرح

 ًتزلف�ا ّالتق�ي التائ�ب جانب�ھ إلب�راز االنتھ�اء ف�ي الدینی�ة األلف�اظ م�ن كثیر إیراد إلى

  .السیاسي صراعھ في للممدوح ًترویجا أو للممدوح،

 ُیعل�ُن وكأن�ھ ق�صائده انتھ�اءات م�ن كثی�ر في ممدوحھ وبین بینھ نواس أبو جمع -

 الكم�الین، ب�ین التوس�ط ذل�ك ف�ي واس�تخدم اآلخ�ر، إل�ى حاجة في منا كال ّأن ًدائما

  .وغیرھا والتقسیم ،والجمع والشرط

  .المعاني من ًكثیرا یطوي الذي واإلیحاء والخفة بالرشاقة عنده األلفاظ اتسمت -
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  .غرضھ یخدم بما وسبكھ االنتھاء بیت نظم في بدیعة ٌتصرفات لھ -

  .لھم ًتطریبا وكناھم وألقابھم ممدوحیھ أسماء بذكر ًكثیرا ُعني -

 ال�شئ ص�ورة في الحاسة علیھ تقع ال ما وإخراج المعاني بتجسیم عنایتھ برزت -

 المكنی��ة،المجاز االس��تعارة مث��ل عدی��دة، أس��الیب طری��ق ع��ن المح��سوس الم��ادي

  .التمثیلیة االستعارة التجرید، التشبیھ، العقلي،

 الم�دح تفصیل عن بھ ینأى الذي واإلجمال باإلطالق االنتھاء في نیھمعا اتسمت -

  .الثائرة طبیعتھ مع یتعارض الذي

  .إیجاز في بالمعنى اإلحاطة على أعانھ الذي الطباق عنده كثر -

 االستئناف واالستئناف، القطع أبرزھا كان باالنتھاء، تؤذُن أسالیب عدة استخدم -

  .القصر األمر، فعل النداء، العاطفة، أو السببیة اءبف اإلتیان االلتفات، بالواو،

 الطب���اق، اإلرص���اد، ال���صدر، عل���ى العج���ز رد الق���صر، ال���شرط، عن���ده ش���اع -

  .معناه وتمام االنتھاء بیت حبك إلى أدت أسالیب وھي التقسیم الجناس،

  .یریدھا التي غایتھ بھ یبلغ حتى بالمعنى الترقي -

 أو الق�صیدة، مع�اني كث�رت إذا إال ُیطی�ل ال نفك�ا ق�صیرة، انتھاءات�ھ ُجل ْجاءت -

  .أحوالھ لتناقض ًوإظھارا ألشجانھ، ًّبثــا

 م��ن غرض��ھ م��ع توافق��ا انتھاءات��ھ؛ م��ن كثی��ر عل��ى والك��رم الُج��ود معن��ى س��یطر -

  .المدح

 إل��ى إش��ارة الرش��ید م��دح ف��ي ق��صائده إح��دى ف��ي مبت��ورة عن��ده النھای��ة ج��اءت -

  .النوال طلب على یجرؤ لم ولذلك منھ، وخوفھ وقلقھ اضطرابھ
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 بھ استدعى حیث عالیة؛ بالغیة قیمة لھ وكان انتھاءاتھ بعض في التضمیُن ورد -

) التلفیق (استعمل كما غرضھ، مع توافقت كما الممدوح، ھوى مع تتناسب معاني

  . لذلك

 وذل�ك ش�عره، جمی�ع ف�ي ٌعام ٌمظھر أنھا كما عنده، االنتھاء مظاھر من المبالغة -

 وص�ف ف�ي ّوالغل�و المبالغ�ة إل�ى فاض�طر ومآربھ�ا، الحی�اة لذات في یدالشد لنھمھ

  .خزائنھ في ما َبعض ینال حتى وغیرھما والشجاعة بالكرم الممدوح

  ً.وآخراً أوال � والحمد

  و إا دة/ د

  



  
  
 

﴿٢٦٥﴾ 
 

����������������������������� �

 – الع�ودة دار. ال�زعیم أح�الم/ د والتم�رد، واالغت�راب العبث بین نواس أبو .١

  . م١٩٨١ : ١ط ، بیروت

 .م١٩٨٤ بیروت، الھالل، ومكتبة دار. الدین شرف خلیل نواس، أبو .٢

  . م١٩٦٠ أولى ط بیروت -الجدید الشرق دار.فروخ عمر نواس، أبو .٣

.                                                        الشاملة المكتبة موقع.ھفان ألبي نواس، أبي أخبار .٤

 ، المع�ارف مكتب�ة ح�سن، س�عید محم�د: ت. منظ�ور ن�واس،البن أب�ي أخبار .٥

  .الطائف

 مطبع�ة.شاكر محمود الشیخ:ت.الجرجاني القاھر عبد البالغة،لإلمام أسرار .٦

  .م١٩٩١-ھـ١٤١٢أولى.المدني

   المع���ارف دار .ھ���ارون ال���سالم ش���اكر،عبد حم���دأ ال���شیخ:ت. األص���معیات .٧

  .م١٩٩٣ سابعة، ط

 ال��سلطانیة المطبع��ة . االس��فراییني ال��دین لع��صام ، التلخ��یص عل��ى األط��ول .٨

   .ھـ١٣٨٤

 الخام�����سة للمالیین،الطبع�����ة العل�����م دار.الزركل�����ي ال�����دین األعالم،لخی�����ر .٩

  .م٢٠٠٢عشرة

   وتبی����ر-الفك����ر ج����ابر،دار س����میر:ت.األص����فھاني الف����رج األغ����اني،ألبي .١٠

  .ثانیة ط

  .م١٩٨٩للمالیین العلم دار.المقدسي أنیس/العربي،د الشعر أمراء .١١

 عی��سى أول��ى، ط.إب��راھیم الف��ضل أب��و محم��د:المرت��ضى،ت ال��شریف أم��الي .١٢

  .م١٩٥٤-ھـ١٣٧٣الحلبي

  . المدني معصوم البن البدیع، فنون في الربیع أنوار .١٣

 بی�روت – الجی�ل دار – خفاجي المنعم محمدعبد/د: ت .للقزویني اإلیضاح، .١٤

   .  م١٩٩٣ - ھـ١٤١٤ ثانیة ط

 بی���روت-دارالجی���ل.خف���اجي الم���نعم عب���د محم���د/د:ت.المعت���ز الب���دیع،البن .١٥

  .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠طأولى
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 أول��ى ط بی��روت-العلمی��ة الكت��ب دار. منق��ذ ب��ن ألس��امة الب��دیع، ف��ي الب��دیع .١٦

  .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧

 بدوي،حام������د أحم������د:ت.منق������ذ ب������ن ال������شعر،ألسامة نق������د ف������ي الب������دیع .١٧

  .القومي واإلرشاد الثقافة وزارة.عبدالمجید

-ھ���ـ١٤٢١اآلداب مكتب���ة.ال���صعیدي المتع���ال عب���د اإلیضاح،لل���شیخ بغی���ة .١٨

  . م٢٠٠٠

َحبنك���ة ح���سن ب���ن ال���رحمن عب���د العربی���ة، البالغ���ة .١٩ َّ َ    .دم���شق القل���م، دار. َ

  . م ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦ األولى، ط

  .الھالل ومكتبة دار.للجاحظ والتبیین، البیان .٢٠

 بی�روت – الجی�ل دار .زم�وط الستار عبد/ د: ت. یبيللط البیان، في التبیان .٢١

   .  م١٩٩٦ - ھـ١٤١٦ أولى ط

 م���صطفى محم���د/الھج���ري،د الثال���ث الق���رن ف���ي العرب���ي ال���شعر اتجاھ���ات .٢٢

  .١٩٧٠ثانیة ط.المعارف دار.ھدارة

 أب��ي الب��ن الق��رآن إعج��از وبی��ان والنث��ر ال��شعر ص��ناعة ف��ي التحبی��ر تحری��ر .٢٣

 اإلس����المیة لل����شئون ألعل����ىا المجل����س – ش����رف حفن����ي/د: ت. اإلص����بع

   . م١٩٩٥ - ھـ١٤١٦

  .العربي الكتاب دار.للرافعي العرب آداب تاریخ .٢٤

 محم��د نجی��ب/الھج��ري،د الثال��ث الق��رن آخ��ر حت��ى العرب��ي ال��شعر ت��اریخ .٢٥

  .١٩٨٢الثقافة دار.البھبیتي

  .م١٩٨٣بیروت-الثقافة دار.عباس إحسان/العرب،د عند األدبي النقد تاریخ .٢٦

 محم��د/د الھج��ري، الراب��ع الق��رن آخ��ر البالغ��ةحتىو األدب��ي النق��د ت��اریخ .٢٧

  .١٩٩٦المعارف منشأة.سالم زغلول

-ھ��ـ١٤١٨رابع��ة ط وھب��ة، مكتب��ة.موس��ى أب��و محم��د/البی��اني،د الت��صویر .٢٨

  .م١٩٩٧

  .وھبة مكتبة طبعة. موسى أبو محمد/البلغاء،د منھاج تقریب .٢٩
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 والمنث�����ور،البن الك�����الم م�����ن المنظ�����وم ص�����ناعة ف�����ي الكبی�����ر الج�����امع .٣٠

 .ھـ١٣٧٥ العلمي المجمع مطبعة. جواد مصطفى:ت.األثیر

  .بیروت-اإلسالمي اإلرشاد دار)التلخیص شروح ضمن(الدسوقي حاشیة .٣١

 وال�دة مدرس�ة مطبع�ة). الفت�اح ف�یض م�ع(المط�ول على الحكیم عبد حاشیة .٣٢

  .م١٩٠٧-ھـ١٣٢٥األول عباس

  .م٢٠٠٤األسرة مكتبة ط ھارون، السالم عبد:ت.الحیوان،للجاحظ .٣٣

 موض��وعیة دراس��ة-الھج��ري الثال��ث الق��رن ف��ي لعباس��یةا الق��صیدة خاتم��ة .٣٤

 الجامع����ة-التربی����ة رویح،كلی����ة خل����ف بلق����یس/،د)دكت����وراة رس����الة(فنی����ة

  .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨بغداد-المستنصریة

 ك����اظم محم����د/والفنی����ة،د التاریخی����ة وداللتھ����ا العربی����ة الق����صیدة خاتم����ة .٣٥

 الع������دد بالمنوفی������ة، العربی������ة اللغ������ة كلی������ة مجل������ة ن������شر.الظ������واھري

  .م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦السادس

-الھ��الل ومكتب��ة دار.ش��عیتو ع��صام:ت.الحم��وي حج��ة األدب،الب��ن خزان��ة .٣٦

  .م٢٠٠٤بیروت

 العام�ة الم�صریة الھیئ�ة – النج�ار عل�ي محم�د: ت. جن�ي الب�ن الخصائص، .٣٧

  . م١٩٩٩ رابعة ط للكتاب

 رابع����ة ط وھب���ة مكتب���ة . موس���ى أب���و محم���د / د ، التراكی���ب خ���صائص .٣٨

   .م١٩٩٦ - ھـ١٤١٦

  .م٢٠١٧للطباعة األزھر دار.داود سالمة/لبیان،دا علم في دراسات .٣٩

 مجل��ة.ھ��الل ری��م/والن��ویھي،د العق��اد ب��ین م��ا ن��واس ألب��ي النف��سي ال��درس .٤٠

  ).١(عدد)٢٨(مجلد.العلمیة والبحوث للدراسات تشرین جامعة

 مطبع��ة –ش��اكر محم��ود ال��شیخ:ت.االجرج��اني الق��اھر اإلعجاز،لعب��د دالئ��ل .٤١

  . م١٩٩٢ - ھـ١٤١٣ ثالثة ط المدني

  .بیروت-صادر نواس،دار أبي اندیو .٤٢

  .بیروت-الجیل دار. العسكري ھالل المعاني،ألبي دیوان .٤٣

  .بیروت-الجیل دار. للحصري األلباب، وثمر زھراآلداب .٤٤
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 ھ��ـ١٤٠٢ بی��روت-العلمی��ة دارالكت��ب.الخف��اجي س��نان الف��صاحة،البن س��ر .٤٥

  .م١٩٨٢

  .اللبن�����اني الكت�����اب دار.الح�����اوي إیلی�����ا/ن�����واس،د أب�����ي دی�����وان ش�����رح .٤٦

  .١٩٨٣أولى ط

-المعرف��ة دار.وزمیلی��ھ ال��سقا م��صطفى:ت.المتنبي،للعكب��ري دی��وان ش��رح .٤٧

  .بیروت

 ال��دین البدیع،ل��صفي ومحاس��ن البالغ��ة عل��وم ف��ي البدیعی��ة الكافی��ة ش��رح .٤٨

  .م١٩٩٢-ھـ١٤١٢ثالثة ط بیروت-صادر نشادي،دار نسیب/د:ت.الحلي

 - ھ�ـ١٤٢٢ أول�ى، ط بیروت-العلمیة الكتب دار.یعیش البن المفصل، شرح .٤٩

  .م ٢٠٠١

 عی�سى إب�راھیم،ط الف�ضل أبو محمد:ت.الحدید أبي البالغة،البن نھج شرح .٥٠

  .الحلبي

 مكتب����ة.األن����وار أب����و محم����د/د الفنی����ة، وقیم����ھ تط����وره العباس����ي ال����شعر .٥١

  .١٩٨٣الشباب

   الح�����دیث ش�����اكر،دار أحم�����د ال�����شیخ:ت. قتیب�����ة وال�����شعراء،البن ال�����شعر .٥٢

  .م١٩٩٨-ھـ١٤١٨ثانیة ط

 ط.دم�شق-الفك�ر دار طوی�ل، عل�ي فیوس�/د:ت. للقلق�شندي األعشى، صبح .٥٣

  .م١٩٨٧ أولى

   ال���شرفیة الع���امرة المطبع���ة.المتنبي،للب���دیعي حیثی���ة ع���ن المنب���ي ال���صبح .٥٤

  .ھـ١٣٠٨أولى ط

-العلمی���ة الكت���ب دار.قمیح���ة مفی���د/د:ت.الع���سكري ھ���الل ال���صناعتین،ألبي .٥٥

  .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤ثانیة ط بیروت

  .العربیة بالكت إحیاء دار.صبح علي/ونقد،د تاریخ األدبیة الصورة .٥٦

   المع��ارف دار ف��راج، أحم��د ال��ستار عب��د:ت.المعت��ز ال��شعراء،البن طبق��ات .٥٧

  .ثالثة ط
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 المدني دار شاكر، محمود : ت. الجمحي سالم البن الشعراء، فحول طبقات .٥٨

          م١٩٧٤ - ھـ١٣٩٤ جدة –

 بی�روت – العلمی�ة الكتب دار.شاھین السالم عبد محمد:ت .للعلوي الطراز، .٥٩

  .      م١٩٩٥ - ھـ١٤١٥ أولى ط

  .ثامنة طبعة.المعارف دار.ضیف شوقي/األول،د العباسي العصر .٦٠

 ط بی�روت-الجی�ل دار.الحمی�د عب�د الدین محیي محمد:ت.رشیق العمدة،البن .٦١

  .م١٩٨١-ھـ١٤٠١خامسة

  .م١٩٨٤المعارف منشأة.سالم زغلول محمد/د:ت.طباطبا الشعر،البن عیار .٦٢

  .ھـ١٤١٨بیروت-یةالعلم الكتب دار.قتیبة األخبار،البن عیون .٦٣

 المعارف،الطبع��ة دار.ض��یف ش��وقي/العرب��ي،د ال��شعر ف��ي ومذاھب��ھ الف��ن .٦٤

  .عشرة الثانیة

  .م١٩٩٧ ثانیة ط.بیروت-المعرفة دار.الندیم الفھرست،البن .٦٥

 دار.إس������ماعیل ال������دین ع�����ز/والف������ن،د الرؤی������ة العباس�����ي ال������شعر ف�����ي .٦٦

  .١٩٨٠المعارف

  .م٢٠٤٤مصر نھضة. مندور محمد/الجدید،د المیزان في .٦٧

 ثانی���ة ط وھب���ة مكتب���ة. موس���ى أب���و محم���د/ د ، الق���دیم األدب ف���ي راءةق��� .٦٨

   . م١٩٩٨ - ھـ١٤١٩

   الخ�������انجي مكتب�������ة ھ�������ارون، ال�������سالم عب�������د:ت. ل�������سیبویھ الكت�������اب، .٦٩

  .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨ثالثة ط

 القی�سي ن�وري/د:ت.األثی�ر والشاعر،البن الكاتب كالم نقد في الطالب كفایة .٧٠

  .دبي-راثوالت للثقافة الماجد جمعة مركز.وزمالئھ

 دار – وآخ���ران الكبی���ر عل���ي هللا عب���د : ت. منظ���ور الب���ن ، الع���رب ل���سان .٧١

  .ثالثة ط المعارف

-ھ�ـ١٤٢٧للطباع�ة الل�وتس.السوداني رفعت/البیان،د علم طرق في مباحث .٧٢

  .م٢٠٠٦
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 الدین محیي محمد: ت. األثیر البن ، والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل .٧٣

   . م١٩٩٥ - ھـ١٤١٦ بیروت – العصریة المكتبة – الحمید عبد

   األج���زاء.الطی���ب هللا عب���د/وص���ناعتھا،د الع���رب أش���عار فھ���م إل���ى المرش���د .٧٤

 جامع���ة دار طبع���ة الراب���ع م،الج���زء١٩٧٠بی���روت-الفك���ر دار طبع���ة)٣-١(

  .م١٩٩٢ الخرطوم

 المصریة الھیئة.حفني الحلیم عبد/النفسیة،د وداللتھ العربیة القصیدة مطلع .٧٥

  .م١٩٨٧للكتاب العامة

  ).الفیض مع(التفتازاني الدین ،لسعدالمطول .٧٦

  .م١٩٨٣المصریة األنجلو مكتبة.الجندي أنور األدبیة،أحمد المعارك .٧٧

 ع��الم ط. العباس��ي ال��رحیم عب��د التلخ��یص، ش��واھد عل��ى التن��صیص معاھ��د .٧٨

  .بیروت-الكتب

 ط بی��روت – العلمی��ة الكت��ب دار. زرزور نع��یم:ت. لل��سكاكي العل��وم، مفت��اح .٧٩

         . م١٩٨٧ - ھـ١٤٠٧ ثانیة

 اإلخ����وة مطبع����ة. الظ����واھري ك����اظم محم����د/العربی����ة،د الق����صیدة مفت����اح .٨٠

  .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥األشقاء

 كلی�ة مجلة نشر. حمودة إبراھیم ولید/الجاھلیة،د للمراثي الغزلیة المقدمات .٨١

 المجل�������د)٣١(ع�������دد. باإلس�������كندریة والعربی�������ة اإلس�������المیة الدراس�������ات

  .م٢٠١٥الخامس

 اآلف���اق دار. القرط���اجني ح���ازم خلل���شی األدب���اء، وس���راج البلغ���اء منھ���اج .٨٢

  .العربیة

  .رابعة ط المعارف دار صقر، أحمد السید:ت. لآلمدي الموازنة، .٨٣

 ولی�د/د ٌونق�د، ٌع�رض-البالغي التراث من عالم الواحد عبد الدكتور مواقف .٨٤

 الب�����ارود بإیت����اي العربی����ة اللغ����ة كلی����ة مجل����ة ن����شر. حم����ودة إب����راھیم

  .م٢٠١٣)٢٦(عدد

 اإلرش���اد دار)التلخ���یص ش���روح ض���من.( وبیعق��� الب���ن الفت���اح، مواھ���ب .٨٥

  .     بیروت-اإلسالمي
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. توفی�ق محم�ود/الجرج�اني،د الق�اھر عب�د عن�د ال�شعر وق�راءة النظم نظریة .٨٦

  .ھـ١٤٢٣)٢١(بالمنوفیة،عدد العربیة اللغة كلیة مجلة نشر

 – ھ�ـ١٤١٥: ٣ ط الخ�انجى، مكتب�ة. الن�ویھى محم�د/ د نواس، أبى نفسیة .٨٧

  .م١٩٩٤

 : ٣ ط الخ���انجي – م���صطفى كم���ال : ت.جعف���ر ب���ن م���ةلقدا ال���شعر، نق���د .٨٨

  .م١٩٧٨ - ھـ١٣٩٨

   بی�����روت-العلیم�����ة الكت�����ب دار.األدب،للن�����ویري فن�����ون ف�����ي األرب نھای�����ة .٨٩

  .م٢٠٠٤أولى ط

   البج���اوي محم���د عل���ي إب���راھیم، الف���ضل أب���و محم���د. الوس���اطة،للجرجاني .٩٠

  .الحلبي عیسى ط|

  .م١٩٠٠وتبیر-صادر عباس،دار إحسان:ت.خلكان األعیان،البن وفیات .٩١
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 ١٠٩ المقـدمـــة

 ١١٨  النظــــــریة : األول البـــاب

ُجھود : األول الفصــل ُ  ١١٩  االنتھاء ُحسن باب في َالبالغیین ُ

 ١٥٨  معاصرة ٌجھود : الثاني الفصــل

 ف��ي االنتھ��اء ح��سن بالغ��ة )التطبیــ��ـق( : الث��اني البــ��ـاب

 نواس أبي مدیح

١٧٤ 

 ١٧٥ ِّالشعري ِإبداعھ ُوتقدیر ُوشواھده نواس أبو : توطئـــــة

 ١٨٨ األمین مدیح في االنتھاء ُحسن بالغة ُسمات: األول الفصل

 ٢١٥ الرشید مدح في االنتھاء ُحسن بالغة سمات: الثاني الفصل

 م���دح ف���ي ھ���اءاالنت ُح���سن بالغ���ة ُس���مات: الثال���ث الف���صل

 الخصیب

٢٢٦ 

 الفضل مدح في االنتھاء ُحسن بالغة ُسمات: الرابع الفصل

    وغیرھم والبرامكة الربیع بن

٢٤٣ 

 ٢٦١ الخاتمــــــة

 ٢٦٧ والمراجـع المصادر فھرس

 ٢٧٣ الموضوعات فھرس
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