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 تقدٌم

الحمػػد ا الػػذل لكػػؿ ل ػػؿ ,ػػخل  ػػدراء فقدػػؽ  ػػؿ ,ػػخل الةػػدر   ةػػد راء فال ػػ ة  
فمف  بكهـ إلػى  ػـف  ءس دنا محمد فعدى آله ف حبه ءس د فلد عدناف  ـ عدىفالس

 الة امة بإحساف. 
 ءفالر,ػػاد ءدفالسػػدا ءشسػػكلؾ الهػػد الدهػػـ إنػػخ  ءفسػػددنخء فشر,ػػدنخ ءالدهػػـ انػػدنخ 
 :فبكد
البف طباطبػا " ع ار ال,كر"انه: الف ر الب غخ فالنةدل الخ   اب الهذا بحث عنف  

فمفان مػه  ءالخ   ابه المذ فر نذا الرلؿ شحافؿ ال ه  رالة ال ر نػ( 233)ت الكدفل 
 .الب غ ة فالنةد ة

إلػى ةد  اف نذا ال  اب إلابًة عف شسئدة  فله بها بكػض النا,ػئة مػف ال,ػكرال لف  
بػداع فطرائػؽ فشر,ػدنـ إلػى حسػف اإ ءـ لهـ الطر ػؽسفر  ءى رغب هـالدب   ءابف طباطبا

 الكرب الخ ال,كر. 
 مػػا شف نػػذا البحػػث  حػػافؿ  ػػرالة ال ػػر ابػػف طباطبػػا الب غػػخ فالنةػػدل مػػف قػػ ؿ  

ال هػاء ح ػى  فرش ػه ءهػادفطر ة ه الخ عرضػها ف حد  المسائؿ فالةضا ا ال خ عرض لها
 ف لدةارئ منزل ه ب ف نةاد ع ر .   ب
الرافح ب ف الف ؼ  ءالبحث منهلا   فالـ مع ال  اب محؿ الدراسة فلةد ار سـ نذا  

فالنةد فال فس ر ل  ؿ الخ النها ة إلى ضبط مك ار ال,كر الذل  نبغخ شف  ءفال حد ؿ
  ةاس عد ه.

فم دػفة  ءٌةدبمقدمة  وتم مسػبف ة ثالثة  فوةو  فلالت قطة نذا البحث حامدًة  
  .رسف و بخاتم 
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  .فقط ه ءفمنهله ءفعنفانه ءبحثشحدد مفضفع ال المقدم الفخ   
  .ؼ بابف طباطبا ف  ابهشعر   التم ٌد فالخ  
 ابف طباطبا مف ق ؿ ع ار ال,كر. عند ف ر ال ش نافؿ: مكالـ الفو  األو فالخ    
 فمنها: ءالمسائؿ الب غ ةش نافؿ : الفو  الثانًفالخ  
,ارات ثـ اإ ءفالملازء حسف االب دال فال قدص ءفال ,ب ه ءفالنظـ ءالف احة)

 .ال خ عرج عد ها سر كا(ب غ ة ال
 فمنها: الةضا ا النةد ة :الك نافؿ ال ه ءالفو  الثالثشما  
شف المكػػػػػانخ الم,ػػػػػ ر ة ف  ءمفهػػػػػـف ال ػػػػػدؽف  ءففحػػػػػدة الة ػػػػػ دة ء)مان ػػػػػة ال,ػػػػػكر 
 .(فالفهرس ثـ القا مةء ءفالةاال ة ء السر ات()

فمػػفاز ف حسػػنات  ءحبةفاا شسػػكؿ شف  لكػػؿ نػػذا اللهػػد الػػخ م ػػزاف حسػػنات  ػػا 
  .ال حلة عد نا ءفشف   فف حلة لنا لم كا ءالةرال شلمك ف

 
 .وولى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله ووحبه أجمعٌن
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 شبٌن الكوم
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 ابن طباطبا وعٌار الشعر

مػد بػف محمػد بػف شحمػد بػف إبػران ـ طباطبػا الحسػنخ نف شبف الحسف محمد بف شح 
الهػػف   ()  رلػػع نسػػبه إلػى الحسػػف بػف عدػػخ بػػف شبػخ طالػػب ءالكدػفل شبػػف الحسػف

فلػػـ  غادرنػػا إلػػى غ رنػػػاء  (1) ػػبهاف  ػػاف مفلػػد  ففالا ػػه بك ءمػػف الكدػػف  ف اف,ػػراؼ
ف ػػػاف م,ػػػهفرا بالػػػذ ال فالفطنػػػة ف ػػػفال الةر حػػػة  ءفشقػػػذ الكدػػػـ فافدب عدػػػى شئم هػػػا

  حة الذنف.ف 
مػػف  233ف ػػفالخ سػػنة  ءعػػاش الػػخ الةػػرف الثالػػث فمطدػػع الةػػرف الرابػػع الهلػػر  ف 

ف  فنػػت لد ػػه ,ق ػػ ة  ءفسػػط حر ػػة ال ر ػػة فعدم ػػة عظ مػػة فلػػالت ح ا ػػه ءالهلػػرة
فدارت  ءالكبػدع ال ث ػر مػف ال,ػكر ا ة الخ اق  ار الن فص ف رض ال,كرءثةاال ة ذف 

مةدما لػه  ءلهلا بذ ر  (2) بف المك زاا ف اف عبد ءب نه فب ف شدبال ع ر  مناظرات
"ما ش,ػبهه الػخ شف ػااله إال محمػد بػف  ز ػد بػف مسػدمة  ال اف  ةفؿ: ءعدى سائر شنده

                                                 

 نزلهػػػا مػػف شفؿ فف بػػػذلؾ سػػم ت ءالػػػارس بػػ د مػػف مكرفالػػػة مد نػػة: افلػػػه ب سػػر"  إ ػػبهاف"( 1)
 ف  ػػؿ . اسػػمه ف ػاف بػػهء السػػم ت نمػذافء شقػػف  فنػػزؿ  االػثء بػػف لمطػػخ بػف الدػػفج بػػف إ ػبها
   ػػف فلػػـ الفرسػػافء بدػػد المكنػػا  الفػػرسء فنػػاف البدػػدء: اؿ بدسػػاف إ ػػبه فف إ ػػبهاف سػػم ت
 فالبػػػكس بالنلػػػدة مكػػػرفال ف ف ػػػانفا انلػػػد هـء إ ػػػبهاء شنػػػؿ مػػػف إال مػػػنهـ المدػػػؾ لػػػفال  حنػػػؿ

: مكنػا  نػاف فشف الكسػرء بالفارسػ ة إ ػبه اللرلػانخء الف فج شبخ قط مف فنةدت فالفرفس ةء
انظػػر مكلػػـ مػػا اسػػ كلـ فبػػخ عب ػػد الب ػػرل  الم  بػػة  – .ذاؾ الكسػػر: االسػػـ المكنػػى ذاؾء

 النت. ال,امدة عدى 
 شف بكػػػد   ػػ  ً  396سػػنة فالم ػػفالى 347سػػنة المفلػػػفد) الكباسػػخ القد فػػة لمك ػػزا بػػف اا عبػػد( 2)

 فعػد نفعػاً  ع,ػر سػبكة شفدعػه البػد ع   ػابء لػه (قد فػة فاحػداً   فمػا فم ث بالق الة له بف ع
  ػػاحب فنػػف فافدبػػالء لدكدمػػال مقالطػػاً  مل ػػداً  ال ػػ حاً  مػػانرًاء ,ػػاعراً   ػػافء منهػػا االسػػ كارة
 سػػنة اآلقػػر رب ػػع ,ػػهر الػػخ ...مػػاتء غبػػار  ,ػػؽ مػػف   ةدمػػه فلػػـ هػػاال  شبػػدع ال ػػخ ال ,ػب هات

 1/86انظر ح اة الح فاف ال بر  لد ماؿ الدم رل .() فمائ  ف ف سك ف ست



 جمع أحمد سعٌد دكتور/ 

 

 - 55 - 

ء إال شف شبا الحسف ش ثر ,كرا مف المسدمخ فل س الػخ فلػد الحسػف (1) بف عبد المدؾ
 مف  ,بهه".

ف لػـ  –الهػف ف ر  مؤرقف النةد الخ ابف طباطبا ,ق  ًة ,كر ًة لد رًة بالدراسة  فا 
 :(2) إال شنه ش ػرب إلػى شفسػطهـ ف ػاؿ عنػه  ػا فت الحمػفل -  ف مف الحفؿ ال,كرال

 "إنه ,اعر مفدؽ فعالـ محةؽ ,ائع ال,كر نب ه الذ ر".
فالنػػػاظر الػػػخ ,ػػػكر ابػػػف طباطبػػػا  لػػػد  ملمفعػػػا الػػػخ  سػػػع ف سػػػك ف فمائػػػة ن ػػػا    

إلػػى ب ػػت فالبػػا خ مةطكػػات فن ػػؼ   ػػؿ بكضػػها  ء  ضػػمف ثمػػاف فع,ػػر ف   ػػ دةً 
فالغر ػػب شف   ػػائد    ػػاد   ػػفف بك مدهػػا الػػخ غػػرض الف ػػؼء الهػػف   ػػؼ  ءفاحػػد
فلكدػػه مػػف ال,ػػكرال الةدػػة الػػذ ف   لهػػفف   ب كػػة ب ػػؿ مػػا ال هػػا مػػف م حػػرؾ فسػػا فالط
فلةػػد شثنػػى النةػػاد عدػػى ف ػػفه الد ػػؿ فالنلػػفـء  ءغػػرض مكػػ ف شف مف ػػفالات بك نهػػال

الد ػؿ فطفلػه فال فلػع لرعػخ ف  المػف المكػرفؼ شف ,ػ  ءح ث  ففؽ الخ نػذا الم ػداف
 ءنخ د ػػدف ال,ػػكرالء إال شف ابػػف طباطبػػا قػػالفهـ الػػخ شنسػػه بالد ػػؿ فال فا ػػبءالنلػػفـ

 فب ائه عد ها ف فلكه لفةدناء  ةفله الخ إحد  الة ائد:
 زفراتيا وجـدا عميك تقطع *** يا ليل مــالك ال تغيث كوكبا   
 أوّده ال يسطع يـا ليل كنت *** لو أن لي بضياء صبحك طاقًة  

 
 ودع الدجــى بسواده يتمتع ***  يا صبح ىاك شبيبتي فافتك بيا  
 أصبحُت من فقدي ليا أتوّجع   *** أفقدتني أنسي بأنجميا التي    

                                                 

انظػر  ػار ا اإسػ ـ لدػذنبخ  مػرفاف بػف المدػؾ عبد بف القد فة بف مسدمة بف  ز د بف محمد (1)
6 /667 . 

 .  احب مكلـ البدداف (2)
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ففلػػػد ش ػػػحاب   ػػػب المكػػػانخ الػػػخ ,ػػػكر ابػػػف طباطبػػػا مػػػادًة ق ػػػبًة ل س ,ػػػهاد  
فاإمػػاـ عبػػد الةػػانر  ءبػػد عالةػػد اس ,ػػهد ب,ػػكر  ابػػف المك ػػز الػػخ   ابػػه ال ءفاالسػػ دالؿ

فالثكػالبخ الػخ   ابػه ثمػار الةدػفب الػخ المضػاؼ  ءاللرلانخ الخ   ابه شسػرار الب غػة
 فغ ر نؤالل.  ءفالمنسفب

ف ظهػػر ثةاالػػة ابػػف طباطبػػا فمكرال ػػه الكم ةػػة بكسػػال ب الكرب ػػة مػػف قػػ ؿ   ػػاب   
 ءكػػانخسػػناـ الم :  ػػابمثػػؿ  ءف  بػػه افقػػر  ال ػػخ  ػػدفر حػػفؿ ال,ػػكر ءع ػػار ال,ػػكر

الػػة المكمػػى فالمػػدقؿ إلػػى مكر  ءف  ػػاب الكػػرفض ءف هػػذ ب الطبػػع ءفال,ػػكر فال,ػػكرال
 فالرائد الدرر.  ءمف ال,كر

مػف شلػؿ ال  ػب  :شنػه (1) ف ػر  محةةػا  ءع ار ال,كر :فلكؿ ش,هر   اب له نف  
 مػػا  ر ػػاف ام  ػػاز  عػػف غ ػػر  مػػف ال  ػػب  ءال ػػخ   بػػت عػػف ال,ػػكر الػػخ ذلػػؾ الك ػػر

فذف ػػػه الػػػخ اق  ػػػار  ءظهػػػفر ,ق ػػػ  هفل ءل ػػػفف مؤلفػػػه ,ػػػاعراً  ءال ػػػخ عدػػػى ,ػػػا د ه
 (2) .فالمفاضدة ب نها فب ف غ رنا ءفالح ـ عد ها ءالن فص

فنػه  ػادر عػف رلػؿ  ءع ار ال,كر  لد    م ػز بػالثرال النةػدل فح ف  ةرش   اب 
 ءفمكانا ػه الػخ اإبػػداع ءم ق ػصء  حػدث عػف ال,ػػكر عدػى ضػفل  لرب ػه ال,ػػكر ة

فنػػذا  كنػػخ شف   ػػاب  ء(3)ر  الػػذ ف  ػػانفا عدمػػال الػػخ ال,ػػكر ع ػػعدػػى ع ػػس نةػػاد 

                                                 

  . سا رء فنك ـ زرزفرعباس عبد ال( 1)

مةدمػػة ال حة ػػؽ لك ػػار ال,ػػكر لكبػػاس عبػػد السػػا ر فنكػػ ـ زرزفر دار ال  ػػب الكدم ػػة ب ػػرفت/  (2)
 . فنخ الطبكة ال خ اع مد عد ها البحث .ـ1983نػ 1443الطبكة اففلى 

  . عدا ابف المك ز ال,اعر( 3)
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الال  ػػاب لبنػػة مػػف  ءالب ػػ ر بال,ػػكر ءالم ػػذفؽ ءع ػػار ال,ػػكر  ك ػػس ,ق ػػ ة النا ػػد
  (1)الدبنات ال خ  امت عد ها الب غة الكرب ة 

 :ال  اب عدى  غر حلمه مف له  ف ما  ك خ شنم ة 
مف   م ز به ال,كر مف غ ر  –سا   ا –شنه حافؿ شف  ؤسس لد,كر ع ارا  :األولى 

 .دفنذا مهـ فلد  ءمف ح ث  فنه ,كرا مف لهة ثان ةفال,كر  ءلهة
الذل ظهر   ابه الػخ الف ػت نفسػه  ةر بػا الػذل ظهػرت  -شف ابف طباطبا  :والثانٌ  

 م ػز عػػف سػفا  الػخ شنػه  ػػاف  م ػؿ إلػى  غد ػػب   (2) -ال ػه   ػب شقػر   كنػػى بال,ػكر
... ف ظهػػر نػػذا الػػخ . ػػه ال,ق ػػ ة الػػخ   ابػػة ال,ػػكرشل إلػػى  لرب ء ذف ػػه القػػاص

   .فال,فاند ءاق  ار  لدن فص
 
 
 
 
 

 الفو  األو 

                                                 

ف  ػاب ش ػفهاف   24/ 5خ فافعػ ـ لدزر دػ 3/249انظر مكلـ افدبال /  ػا فت الحمػفل ( 1)
الخ  راث الكػرب افدبػخ لكبػد الػرازؽ حسػ ف بحػث الػخ مف ػع لمك ػة الدسػاف الكربػخ الدفل ػةء 

فسػرفر الػنفس بمػػدارؾ الحػفاس القمػس فبػخ الكبػاس شحمػػد  1/151فالفهرسػت البػف النػد ـ 
نذبػػه محمػػد بػػف لػػ ؿ الػػد ف الم ػػـر )ابػػف منظػػفر(  حة ػػؽ احسػػاف  –بػػف  فسػػؼ ال  فا,ػػخ 

 .3/322 1984 1ب رفت لبناف ط  –ن,ر المؤسسة الكرب ة لددراسات فالن,ر  –عباس 
 ال,كر فال,كرال البف    بةء فالبد ع فطبةػات ال,ػكرال البػف المك ػزء ف فاعػد ال,ػكر لثكدػبء ( 2)

د/ طػػراد        الػػخ ال,ػػكر ة الكرب ػػة  ػػرالة لد ػػدة لك ػػار ال,ػػكر  :انظػػر فنةػػد ال,ػػكر لةدامػػةء
 . د ال  اب عدى النتال ب سخ مف ع ا حا
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 " عٌار الشعر" كتاب معالم الفكر البالغً والنقدي فً
 

 والمؤثرات ال دف

 ق دػػؼ ع ػػرنا الحاضػػر  قػػرج منػػه بمفهػػفـء  حػػ ف  ةػػرش   ػػاب ع ػػار ال,ػػكر الػػخ 
ل نػػؾ  ءل ػػاف  ػػد  لكدػػؾ  ح ػػـ لػػه شف عد ػػهافالةر  ءعػػف  رال ػػه فسػػط ش رانػػه مػػف ال  ػػب

 ءفالفػ ف ال ػخ ,ػاعت ال ػه ءالػذل   ػب ال ػه ء اب فشنت  س حضر ع ر ح ف  ةرش ال 
ال ,ؾ شنؾ س لد ال  اب , ئا  ءفبال,كر قا ة ءلغ هاف  ءا شحاط بافمة المسدمةفم
  .آقر
ذا  اف نذا حػاؿ الةػارئ    ػاف ( )مؤلػؼ ال  ػاب شف الػإننخ عدػى  ةػ ف مػف  ءفا 
ل سػػت  ضػػ ة عنػػد  فشف الةضػػ ة  ءفبافمػػة فلغ هػػا ءدػػى فعػػخ  امػػؿ بمػػا  حػػ ط بػػهع

 ... إلا   بؿ نخ  ض ة د ف فعة دة.,كر ف ف ه فشدفا ه
فما  اف البف طباطبا الكدفل الها,مخ الةر,خ شف   فف ال ر  الخ ال,كر ملردا   

نػػخ ف ػػؿ لمدػػة إنمػػا  ءف ػػؿ ال ػػرة الػػخ   ابػػه ءبػػؿ إف  ػػؿ الةػػرة ءمه فعرفب ػػهعػػف إسػػ 
  .فثمرة مف ثمارنما ءمرالفدة  مف نذا الد ف ف دؾ الكرفبة

كدة الس اسػ ة لةد لال ابف طباطبا الخ ف ت سالت ال ه افحفاؿ عدػى  االػة اف ػ 
ح ػث ظهػرت ال ػرة ال,ػكفب ة ال ػخ الضػدت اللػنس الفارسػخ عدػى  ءمنها فاالل ماع ػة
بقا ػػة ف  ءبػؿ حافلػػت الةضػال عدػػى  ػػؿ الضػ دة  نسػػب إلػى الكػػرب ءاللػنس الكربػػخ

فبدشت الر بػة  ػدقؿ الةدػفب  ءالض  عف عفدة عةائد الملفس ءشدبهـ فالنهـ ف,كرنـ
)عامػػة مػػف ار ػػاب مػػف اإسػػ ـ إنمػػا  ػػاف  (1) ح ػػى  ػػاؿ اللػػاحظ ءمػػف د ػػف اإسػػ ـ

   (1)شفؿ ذلؾ رشل ال,كفب ة(

                                                 

 الد ثػخ( فاللً ) ال نػانخ محبفب بف بحر بف مكمرف 869 - 784/  نػ 355 -162 اللاحظ( 1)
 بالب رة فالا ه  مفلد  المك زلةء مف اللاحظ ة الفر ة فرئ س افدبء شئمة  ب ر . عثماف شبف
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فظهػرت  ء,ػكر النفػاؽان ,ػر ف  ءفان ,ػرت الكام ػةءفبدش بغض الدغػة الكرب ػة  زداد 
  (2)... إلا .فال نة ابف الح ج ءامطةال نة الةر 

شنػػه شلفػػه  :فالػػذل  ةػػفؿ  ػػاحبه ء"ع ػػار ال,ػػكر"ف دػػؾ الب ئػػة لػػال  ءالػػخ نػػذا اللػػف 
فالسػػبب الػػػذل ءال,كرح ػػث سػػػكله عػػف  ػػػفة  ءفبػػخ الةاسػػػـ سػػكد ابػػػف عبػػد الػػػرحمف

  (3).عد هف ةر ب ذلؾ ف  س ر   ء  ف ؿ به إلى نظمه
ف حمػؿ لهػـ نّمػػه  ءل المحػدث ف الػخ ع ػر البػدش الرلػؿ   حػدث إلػى نػؤالل ال,ػكرا  

الهػػؤالل ال,ػػكرال سػػ  فنفف بكػػد زمػػف  سػػ ر نػػـ الدسػػاف الػػذل  ءفعةدػػه ءفد نػػه ءفال ػػر 
  .فنـ حدةة الف ؿ ب ف السابة ف فال حة ف ءفنـ الةدفة ال خ  ح ذ  ءـكد   

 ءفالمكػػرفؼ الػػذل ال,ػػؾ ال ػػه شف  ػػؿ ل ػػؿ  ػػ كدـ الدغػػة مػػف الدسػػاف الػػذل سػػمكه  
ف المسػػمفع افشعنػػخ بالدسػػ ءالضػػكؼ إلػػى الدسػػاف المسػػمفع ضػػكفت الدغػػةالػػإذا  سػػرب 

فالػػذ ف شفدعػػػفا  ءفالحارسػػ ف لضػػفابطه ءفال ػػحال  ءفعدمػػػال  ءننػػا ,ػػكرال  ػػؿ ل ػػؿ
  . دفبهـ فشلسن هـ سر الكرب ة فلمالها

الذل  فشف  ر,د  إلى المة اس ـ نذا الدسافءابف طباطبا شف  ةف  مف ننا  اف ف د  
المػػػػػػػفرفث مػػػػػػػف ,ػػػػػػػكر اللاند ػػػػػػػة  فنػػػػػػػف الدسػػػػػػػاف ءفسػػػػػػػه عد ػػػػػػػه نبغػػػػػػػخ شف  ةػػػػػػػ س ن

  .اإس ـف در 

                                                                                                                        

  كػػتف  ملدػػدات   د ػػه  ػػدر ء عدػػى فال  ػػاب مػػات القدةػػةء م,ػػف  ف ػػاف .عمػػر  آقػػر الػػخ الدػػ 
 . عد ه

 . 3/158الح فاف ( 1)

 . 331ف ار ا ش بهاف فبخ نك ـ اف بهانخ / 5/397انظر  ار ا اإس ـ / الذنبخ  (2)

 الم  بة ال,امدة ال فحة الرئ سة.  انظر  كد ؽ زن ر ظاظا عدى ال  اب الخ( 3)
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 مػػا اس ,ػػكر  ءفلػػذلؾ اس ,ػػكر ابػػف طباطبػػا نػػذا الفالػػب الػػذل  حمدػػه الػػخ عنةػػه 
ف ةػػد ـ  ػػؿ مػػا  م ػػف شف  حفػػظ  ءحػػؽ نػػؤالل ال,ػػكرال الػػخ نةػػؿ افمانػػة سػػد مة  ػػاال ة

  .ح ى   ه ؤا لحمؿ نذ  المسؤفل ة ءف,كرنـ ءعد هـ لغ هـ
ف طباطبا شدرؾ الخ ع ر  شف نذا الل ػؿ مػف ال,ػكرال ال بػد اف  ةػؼ عدػى إف اب 

 مامػػًا  ءفش امػػه ءهفشق  ػػ ءهفحضػػار  ءقػػ ؿ ال,ػػكر ل كػػرؼ  ار قػػه ػػراث افمػػة مػػف 
  .؟فما شمارات الةبح ؟فما دالئؿ الحسف ؟فم ى  ةبح ء حُسف ال  ـ  ما  كرؼ م ى

ف بػزفا  ءر  ًا عدػى شف   فف ػفال ل ده حفلةد  اف فنف  نةؿ نذا ال راث إلى ,كرا 
فالػػخ ذلػػؾ إم ػػاع ال  ءف طبكػػف  بطػػابكهـ ء مػػا ش ػػاح لهػػـ شف  كقػػذفا منػػه ءمػػف سػػبةفنـ

  . ن ر
 ر ػد مػف الل ػؿ  ءلةد  اف  فكؿ ذلؾ فنف  درؾ الف ف ال خ  انت  مػفج الػخ زمانػه 

ثػـ  ءف ضػع الةاعػدة الب غ ػة ءلذلؾ  اف  دةخ الح مة ءشف  نسى ,كر آبائه فشلداد 
بػػؿ  ر ػػد  ءفنػػه ال  ر ػػد لدكػػ ف شف  نظػر ثػػـ  مضػػخ ء بكهػا بسػػ ؿ لػػرار مػػف ال,ػفاند ُ 

فل  ػػػدرب عد هػػػا  ءل رسػػػا ءلدةاعػػػدة شف  ثبػػػت حػػػ ف  ػػػرف  بمػػػال منهمػػػر مػػػف ال,ػػػكر
ل هػػا ءف سػػدس لهػػا ءالدسػػاف ال ثػػرة افمثدػػة الػػخ ال  ػػاب إنمػػا نػػف لطبػػع  ءف ػػكنس بهػػا فا 
  .د,كر الةد ـف ةف ـ اللناف عدى ال فرة المثدى ل ءالدساف
الػػذ ف  ءال ث ػػر مػػف الكمالةػػةخ نػػذا الزمػػاف ثمارنػػا الرش نػػا الػػف ػػد آ ػػت نػػذ  اللهػػفد   

 .ف انف  ب,كرنـ ءالدساف الكربخ حفظفا
 ءإر,ػاد فُ رؾ ال,ػكرال دفف ءح ى لالت شزمنة فضكت ال ه افمانة عف افعناؽ 

 ءد ات  ث ػػػرةشمسػػػى الدسػػػاف الكربػػػخ ال   ػػػاد  بػػػ فء الال حػػػف  ءالبػػػدش ال,ػػػكر الػػػخ افالػػػفؿ
فنـ  كدمفف عدـ ال ة ف شف ضرب الدساف الكربخ  ءفالم رب فف بالدغة ال ح ر لهـ

ضكااله نف إضكاؼ لدد ف الخ الةدفب خ  ػربط نػذ  افمػة عػرفة ال ػ ءفحؿ لدرابطة ءفا 
 .بكد عرفة
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فالمهمػػة  ءفالرؤ ػػا ال غبػػار عد هػػا ءفلػػذلؾ  ػػاف الهػػدؼ فاضػػحا شمػػاـ ابػػف طباطبػػا 
ـ طرائػؽ اإبانػة عػف م نػفف فرسػ ءسػد ةة الدغف ػة فمػة الكػربحفػظ ال :فنػخ ءمحػددة

 ػػؿ ذلػػؾ مػػف  ءء ففضػػع الةفاعػػد فالةػػفان ف ال ػػخ انطػػفت عد هػػا نػػذ  السػػد ةةال ػػدفر
  .فنف الدساف الكربخ المب ف ءافعدىالنمفذج  ق ؿ

 ؟ فما فله ذلؾ عند الرلؿ :فلف سكلت
فالب غػػػة ال ػػػخ بدغػػػت نػػػف اإبةػػػال عدػػػى الف ػػػاحة  – مػػػا شر   –فلػػػه ذلػػػؾ  :لقمـــت

 ءل  ف ػؿ مػف ق لهػا إلػى المكلػزة الةرآن ػة ءفالم مثدة الخ ال,ػكر اللػاندخ ءالمن هى
منهػػػا  امػػػت الحلػػػة : )نكدػػػـ شف اللهػػػة ال ػػػخ ()فلػػػذلؾ  ةػػػفؿ اإمػػػاـ عبػػػد الةػػػانر 

بالةرآف الظهرت فبانت فبهرت نخ شف  اف عدى حد مف الف احة  ة ر عنػه  ػف  
ف ػػاف محػػاال شف  كػػرؼ  فنػػه  ءال  طمػػع إل هػػا إال بػػالف رفمن ه ػػا إلػػى غا ػػة  ءالب,ػػر

ل ال ذفالػػػ ءفعنػػػفاف افدب ءالػػػذل نػػػف د ػػػفاف الكػػػرب – ػػػذلؾ إال مػػػف عػػػرؼ ال,ػػػكر 
ف نػػازعفا ال هػػا   ػػب  ء,ػػؾ شنػػه  ػػاف م ػػداف الةػػـف إذا  لػػازفا الػػخ الف ػػاحة فالب ػػاف ُ 

ال,ػكرال فزاد بكػض  ءثػـ بحػث عػف الكدػؿ ال ػخ بهػا  ػاف ال بػا ف الػخ الفضػؿ ءالرناف
   (1)عدى بكض( 

فشف مػف  ءف ؤ د عبد الةانر شنه مف المحاؿ شف  فهـ اإعلاز بمكزؿ عف ال,كر 
اإعلاز  مكزؿ عف اإعلاز  درس اإعلاز بمكزؿ عف ال,كر اللاندخ  كنه ُ ِدر 

  (2)فنخ با  ة ما بةخ ال  د ؼ(  ءفاإعلاز نف الحلة ال خ عد ها آمف الناس ءنفسه
ف لػـ  ػذ ر  ػراحة ءع ػار ال,ػكر الذل  ةؼ الخ قدف ة   اب نذا نف الهدؼ   ءفا 

ء فنف   حدث عػف براعػة نػذا ال,ػكر ءل نؾ  دحظه قدؼ  ؿ الةرة مف الةرات ال  اب
                                                 

 ػخ الهػػر  ػػم  بػػة القػػانلخ الةػػانرة ت/شبػػ –دالئػػؿ اإعلػػاز  ل مػػاـ عبػػد الةػػانر اللرلػػانخ  (1)
14 . 

 . ط فنبة 186مرالكات الخ الدرس الب غخ فبخ مفسى / ( 2)
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فحر ه  ءف كد ةه ءف حد ده ء را  الخ  ثرة ,فاند   ما ءفاإ ثار منه ءففلفب حفظه
  .عدى اال  دال بافحسف منه

 .ؤثرات ال خ دالك همدؾ  انت الف  – ما شر   –ذلؾ نف الهدؼ   
ـــالم بـــارزةالػػػذل سػػػد ه ابػػػف طباطبػػػا لدف ػػػفؿ إلػػػى غا  ػػػه لػػػه ل ػػػف المػػػنه       مع

  . س ط ع شف  ضع عد ها  دؾ إذا   بكت   ابه برالؽ فشناة
  :اتباع سن  العرب فً شعرهم  :المعلم األو 

بهػػا ف ح ػػ ف منا  ءذ ػػر اللػػاحظ شف ) ػػؿ شمػػة  ك مػػد الػػخ اسػػ بةال م ثرنػػا لةػػد   
ف انت الكرب الخ لاند  ها  ح اؿ الػخ  ءف, ؿ مف اف, اؿ ءعدى درب مف الدرفب

ف ػاف ذلػؾ نػف  ءفال ػ ـ المةفػى ء قد دنا بكف  ك مد الخ  ذلؾ عدى ال,ػكر المػفزفف
 (1)د فانها(

فال  لػفز شف  ػدعى لدم ػكقر ف ف د بدغ ل ؿ المبكث الغا ػة الة ػف  الػخ الب ػاف ) 
ف ػػاف الػػ هـ  ءالػػذل نػػزؿ الػػ هـ الػػفحخ( )مػػاف النبػػخ مػػف القطبػػال فالبدغػػال عػػف ز  –

شف  كاط ها لما  ءشف  مدفا الخ عدـ الب غة ءشنهـ زادفا عدى شفلئؾ اففل ف –ال حدل 
قمدفف عنهـ شنفسهـ ف  برؤفف مف دعف  المداناة  ُ  ء  ؼ فنحف نرانـ ءلـ   مدفا له

  ض  عف الز ادة عد هـ؟  ءمنهـ
نمػػػػا نحػػػػا  هـ :فؿ ةػػػػ  (2) نػػػػذا قالػػػػد بػػػػف  ػػػػففاف  شـ   ػػػػؼ  ء  ػػػػؼ نلػػػػار هـ؟ فا 

نما نلرل عدى ما سبؽ إل نا مف شعراالهـ(  ءنسابةهـ    (3)فا 
                                                 

 . 32/ 1الح فاف لدلاحظ  ت / نارفف ( 1)

 شحػػػد المنةػػػرلء ال م مػػػخ  ػػػففاف شبػػػف افنػػػ ـ بػػػف عمػػػرف ابػػػف اا عبػػػد بػػػف  ػػػففاف بػػػف قالػػػد( 2)
 بػف ن,ػاـ لس لػا ف ػاف بد غػًاء مففنػاً  قط بػاً  لألقبػار رفا ػة  ػاف فقطبائهـء الكرب ال حال

 . 1/452 انظر مكلـ افدبال ل ا فت الحمفل  المدؾ عبد

فانظر مرالكات الخ ش فؿ الدرس الب غخ لمحمػد محمػد شبػخ مفسػى  575دالئؿ اإعلاز/( 3)
 . ـ 3445 -نػ 1436ب  رؼ م  بة فنبة الةانرة  ط/اففلى 189/
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فشف  سػػػ رفا قدػػػؼ نػػػذا  ءالػػػابف طباطبػػػا شراد مػػػف ال,ػػػكرال شف  دزمػػػفا نػػػذا اف ػػػؿ 
 ءفشلفػػػػػػاظهـ ءفشف   بكػػػػػػفنـ الػػػػػخ مكػػػػػػان هـ ءالل ػػػػػؿ الػػػػػػذل نػػػػػزؿ الػػػػػػ هـ الةػػػػػػرآف ال ػػػػػر ـ

الب ػػاف بػػػ   بفش ػػحا ءالهػػػـ شنػػؿ الب غػػة بػػ  منػػػازع ءفنسػػلهـ لد,ػػكر ءف ,ػػب ها هـ
ف لػػـ  غ ػػرؼ ال,ػػكرال مػػف نػػذ  ال نػػاب ع ال ػػاال ة ءمةػػارع فلػػـ  رلكػػفا إلػػى مكػػدف  ءفا 

فش ػػفؿ حر ػػة  ءفش,ػػ اؿ الارغػػة قال ػػة مػػف حةػػائؽ الب غػػة ءالحسػػف لػػاؤفا ب هف مػػات
 ءةفاعد الكػربفال بد شف  ده  الدساف ب ءال بد شف  طبع الذائةة بطابع الكرب ءالدساف

ذا اسػػ طاع ال,ػػكرال المحػػدثفف شف  طبكػػفا  دػػػفبهـ فشلسػػن هـ بالطػػابع الكربػػخ الدػػػف  ءفا 
نمػا   فنػفف  ػد نةدػفا  ءفلػف  نطةػفا بالف ػاحة فالب غػة الةػط ء ةفلفا ,كرا ل دا الةط فا 

فشالػػػراحهـ  ءف لػػػاربهـ ف ػػػار قهـ ءفثةاالػػػة الكػػػرب ءإلػػػى  دػػػفبهـ فعةػػػفلهـ عدػػػـ الكػػػرب
فف نػذا  دػه شفدع ػه الكػرب الػخ  ءقؿ  حػت  دمػة مكرالػة عرب ػةف ؿ ما ػد ءفشحزانهـ
بػف عبػد اا  دفلةد ح ى ابف طباطبا نمفذلا لهذا الف ر ح ف ذ ر )عف قال ء,كرنا
الدمػا  ءال ناسػ  ها ء ناسػها :ثػـ  ػاؿ لػخ ءحفظنخ شبػخ شلػؼ قطبػة :شنه  اؿ (1) الةسرل

ف طباطبػػا عدػػى ذلػػؾ ف كدػػؽ ابػػ - ....ا مػػف ال ػػ ـ إال سػػهؿ عدػػخّ شرد بكػػد ذلػػؾ ,ػػ ئ
 ءف دة حػا لذننػه ءف هػذ با لطبكػه ء: ال اف حفظه ل دػؾ القطػب ر اضػة لفهمػه-بةفله 

 .(2)فقطاب ه(  ءفلسنه ءفسببا لب غ ه ءفمادة لف اح ه
فال  ُفهػػػـ  ء مػػػا شف لدكػػػرب عػػػادات ف ةال ػػػد  ػػػد  غمػػػض عدػػػى ال,ػػػكرال المحػػػدث ف 

د ػػالخ فاف ػػاـ الػػخ نففسػػهـ ح ػػى فلهػػـ مفرفثػػات شثب  هػػا ال ءمكان هػػا إال سػػماعا مػػنهـ

                                                 

 لػد  شسػد بػف  ز ػد ف ػاف سػرلءالة ثػـ البلدػخ  ػرز بف شسد بف  ز د بف اا عبد بف قالد نف (1)
 قططػا الكػراؽ فلػخ لمػا ااء عبد بف قالد ا, ر  ثـ بال,اـ فنزؿ الكسدـ( ) النبخ عدى فالد

 . 1/93فانظر المكارؼ البف    بة الد نفرل  فعدد عةب بها فله بها فاب نى بال فالة

 . 16ع ار ال,كر/( 2)
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ف شن رنا الكةؿ ) زعمهـ شف مف عدؽ عدى نفسه  كب شرنب  ء ارت عةائد ح ى فا 
  :(1) فالخ ذلؾ  ةفؿ ال,اعر ءلـ  ةربه اللف

 .فال  كب شرنب ء.. فال دعدع  غنخ.فال  نفع ال ك, ر إف حـ فا ع  
شرنب لـ  ةربػه  مف عدؽ عدى نفسه  كب : دت لز د بف  سفة : اؿ ابف افعرابخ 

  ؟الدار رفعما ءلنات الحمى
ف ؿ القػفاالخ إل  ءفغفؿ الفةر ءفلاف الك, رة ءف, طاف الحماط ءالةاؿ إل فاا  
 (2)طفك عنه ن راف السكالخ ف بفخ(ف  ءفاا
شف  كرالػػػفا  – مػػػا  ةػػػفؿ ابػػػف طباطبػػػا  -فالفالػػػب عدػػػى ال,ػػػكرال  ء دػػػؾ عػػػادا هـ 

فل نهلػػفا نهلهػػـ )فف  ءإذا ال ػػبس عدػػ هـ ,ػػخل ءفعػػادا هـ ل فهمػػفا مػػا  ػػالف  ءسػػن هـ
فربمػػػػا  انػػػػت لهػػػػا نظػػػػائر الػػػػخ ش,ػػػػكار  ءنػػػػذ  اف,ػػػػ ال ال  فهػػػػـ مكان هػػػػا إال سػػػػماعا

إذا لػػـ   ػػف المكرالػػة بهػػا  ءالمحػػدث ف مػػف ف ػػؼ ش,ػػ ال  كػػرض الػػخ حػػاالت غامضػػة
 (3)فاس برد المسمفع منها(  ءم ةدمة عسر اس نباط مكان ها

فالكةد ػة الحد ثػة  ءلةد شراد  طف ع الذائةة الحد ثة ءطباذلؾ ما  سكى إل ه ابف طبا 
كلز ػػه الب ان ػػة  ائمػػة شبػػد ح ػػى   ظػػؿ حلػػة اا فم ءلمػػا لػػال عػػف الكػػرب اف ػػدم ف

ف  ػػفف سػػػب دها سػػػب ؿ  ءف  ف ػػػؿ إل هػػا الػػػخ  ػػػؿ شفاف ءكػػػرؼ الػػػخ  ػػؿ زمػػػاف) ُ  الػػدنر
 (4)ؿ(ف كثرنا الثانخ عف افف  ءسائر الكدـف ال خ  رف ها القدؼ عف السدؼ

                                                 

 . لـ ش ؼ عدى  ائده( 1)

 فت  ,به  فت الحمارء ف ػاف إذا دقػؿ شحػدنـ الةر ػة قػاؼ فال ك, ر  42ع ار ال,كر/( 2)
مػػػف اللػػػفء شف مػػػف فبػػػال الحاضػػػرة ش,ػػػػد القػػػفؼء إال شف  ةػػػؼ عدػػػى بػػػاب الةر ػػػة ال ك,ػػػػرء 

 . 1/64فالدعدع:  دمة  ةاؿ عند الك,ارء انظر الخ نذا  المكانخ ال ب ر/ابف    بة 

 . 44ع ار ال,كر/( 3)

 . 9دالئؿ اإعلاز/ (4)



 جمع أحمد سعٌد دكتور/ 

 

 - 55 - 

فعػػػرؼ بػػػكل  –اللػػػاندخ  –)فال  ػػػدرؾ نػػػذ  الحلػػػة البػػػانرة إال مػػػف عدػػػـ ال,ػػػكر  
ح ػػى   ػػؿ إلػػى الغا ػػة ال ػػخ ال  ءف  ػػؼ  ر ةػػى مرا  ػػه ء,ػػخل  فضػػؿ بكضػػه بكضػػا
  (1) لفز لب,ر شف   لافزنا ( 

ف  ػفغفا  ءفمف ننا   سرب الذائةة الةد مة إلى طباع المحدث ف ل نسػلفا نسػلهـ 
 ءفلػػػػف  ػػػػ ـ ذلػػػػؾ إال بمكرالػػػػة عػػػػادا هـ ء ػػػػ ـ  مػػػػا  ػػػػانفا  بنػػػػففف بنػػػػفا ال ء ػػػػفغهـ
  .فمك ةدا هـ ءفق ف  ا هـ ءف ةال دنـ

فلػػػػذلؾ  ػػػػرا   س رسػػػػؿ الػػػػخ ذ ػػػػر  ءفن ػػػػذا  ن ةػػػػؿ الف ػػػػاحة مػػػػف ل ػػػػؿ إلػػػػى ل ػػػػؿ 
 فؿ )فنذ  اف,كار ػػثـ  ة ءفالمكانخ الدط فة الد  ةة ءف  فها بالبدائع ءش,كارنـ

                                                 

 . 186الدرس الب غخ / مرالكات الخ ( 1)
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 (1)ا( فال  ثر لحفظه ء لب رفا  ها
فف ػفف  بالنػاالر  ءفالػذل عػابف  ءفل س مكنى نذا شف ننةؿ عنهـ الةب ح فالمس  ر  

  .ل س نذا مة فد ابف طباطبا ءال ءفالبك د
 ءسػفال الػخ ال,ػكر ءف ة د إلى الذفؽ السد ـ ءإنه  رمخ إلى نةؿ الطبع ال ح ح 

نظـ فسػػب دهـ الػػخ الػػ ءالك,ػػكار الكػػرب فنثػرنـ  ػػادر عػػف طبػػع  ػح ح ءشف الػخ النثػػر
الػػػإذا فردت شب ػػػات مسػػػ  رنة  ءفال م,ػػػةة عدػػػ هـ الػػػخ نػػػذا فال ذاؾ ءسػػػب دهـ الػػػخ النثػػػر

ف كةػػػدت  ءال ػػػفت مكان هػػػا عدػػػى ش ػػػحابها ء ب حػػػة الكبػػػارة ءم فاف ػػػة النسػػػ  ءافلفػػػاظ
فال  لكػػؿ حلػػة بػػكف الػػخ ,ػػكر اف ػػدم ف  ءفال  ػػرف  ءالػػ   ػػذ ر ءبسػػبب سػػفل الػػنظـ

)لػػػػػ س اال  ػػػػػدال  :افعػػػػػ ف نػػػػػخ ن ػػػػػبفضػػػػػكها فف الةاعػػػػػدة ال ػػػػػخ  نبغػػػػػخ  ء بحػػػػػا
نما اال  دال بالمحسف(  ءبالمسخل   (2)فا 

إف الف ػػػر الػػػذل  ػػػاف  ح ػػػـ ابػػػف طباطبػػػا نػػػف نةػػػؿ الدسػػػاف البد ػػػغ الف ػػػ ح مػػػف  
 ءفالحبػػػػؾ ءفالنسػػػػ  ءفالمكنػػػػى ءنةػػػػؿ الدفػػػػظ –السػػػػابة ف إلػػػػى ال حةػػػػ ف مػػػػف ال,ػػػػكرال 

دقدػػت عدػػى شبػػخ  :... إلػػا )رف  شحمػػد بػػف شبػػخ طػػانر شنػػه  ػػاؿ.فال ػػ اغة ءفالػػنةش
مػا  :ء الةدػت(2)فمسػدـ  ء(1) اسف ػػػػر شبػخ نػػػه ,كػػػف  د ػػػفب  ءراػػؿ ,كػػ كمفنف  ء(3) ماـ
  ؟نذا

                                                 

 . 69ع ار ال,كر/ ( 1)

 . 16ع ار ال,كر/( 2)
 شمػرال شحػد . الطائخ الحارث بف شفس بف محب ب 845 - 842/  نػ 321 - 188َ ّماـ َشبف( 3)

 بغداد إلى المك  ـ فاس ةدمه م ر إلى فرحؿ( بسفر ة حفراف  ر  مف) بلاسـ فلد الب افء
 ح ػى سػن  ف  ػ ـ الدػـ المف ػؿ بر ػد فلػخ ثػـ الكػراؽ الػخ اـالك ػ ف  ه ,كرال عدى ف دمه الكلاز 
 ع,ػػر شربكػة  حفػظ  سػ رةء  م مػة ال ػه ال ػ ـء حدػف ال ػ حًاء طػف ً ء شسػمرء  ػاف. بهػا  ػفالخ
 . 251/ 1الهرس ,كرال المفسفعة ال,كر ة  :ب  فانظرالكر  شرال ز مف شرلفزة شلؼ



 جمع أحمد سعٌد دكتور/ 

 

 - 56 - 

  (3)مذ ث ث ف سنة(  ءفشنا شعبدنما مف دفف اا ء اؿ ال ت فالكز   
ح ػى  ءفنػف ال,ػخل الػذل لكػؿ مػف شبػخ  مػاـ شبػا  مػاـ ءنذا ما شراد  ابف طباطبػا 

فع فاله عدى ,كر شبػخ  ءفحبه لد,كر ءاللكؿ نفا  ءلفابه االس كارةشنه اس قدـ الخ 
ف فةػػه  ءفلكػػؿ إدامػػة النظػػر ءفمسػػدـ بػػف الفل ػػد  ك ػػفؼ الكػػرب عدػػى آله هػػا ءنػػفاس
فالبحػػث عػػف م ػػامف الدطػػؼ الػػخ ال,ػػكر  ءفطدػػب الداللػػة مػػف فرال افلفػػاظ ءالمكنػػى

  . طدب الكبد مف إلهه ما  ر د
إنػػه ا بػػاع  ءفال  ح ػػدفا عنػػه ءل,ػػكرال شف  ن هلػػف مػػف انػػف الطر ػػؽ الػػذل شراد  نػػذا 

فمكرالػػػة  ػػػؿ ,ػػػخل  م ػػػف شف  لكػػػؿ مػػػف ال,ػػػكر  ءسػػػنة الكػػػرب الػػػخ ,ػػػكرنـ فطػػػبكهـ
  .الحد ث  فرة مطابةة لد,كر الةد ـ الحسف

 تحلٌ  النص وتذوقه  :المعلم الثانً

فمػػفطف ابػػف طباطبػػا فرؤ  ػػه لب غػػة النصءفنػػذا ال حد ػػؿ نػػف الػػذ   بػػرز ال ػػر  
ف ػدر ها عدػى اإبانػة  ,ػؼ لػؾ  ءف دما  ,ؼ لؾ سػرا مػف شسػرار الدغػة ءال ه اإ داع

                                                                                                                        

  ػػباح بػػف اففؿ عبػػد بػػف نػػان  بػػف الحسػػف ـ 812 - 762/  نػػػ 198 - 146ُنػػّفاس شبػػف( 1)
 فن,ػػػك قفزسػػػ اف بػػػ د مػػػف افنػػػفاز الػػػخ فلػػػد. ع ػػػر  الػػػخ الكػػػراؽ ,ػػػاعر. بػػػالفالل الح مػػػخ
 إلى فقرج بكضهـء فمدح الكباسء بنخ مف بالقدفال ال ها الا  ؿ بغداد إلى فرحؿ بالب رةء
 – . ال هػا  ػفالخ شف إلػى بهػا الك ػاـ بغػداد إلػى فعػادء شم رنػا المػدح م ػرء إلػى فمنها دم,ؽء

 . 432/ 1هرس ,كرال المفسفعة ال,كر ة ال
 . الفل ػػػد شبػػػف بػػػالفالل افن ػػػارل الفل ػػػد بػػػف مسػػػدـ ـ 832 -/ ؟  نػػػػ 348 - الغػػػفانخ  ػػػر ع( 2)

 الكػرؼ الغفانخ  ر ع الدةبه فشن,د ء بالر, د الا  ؿ بغداد نزؿ ال فالة شنؿ مف غِزؿء ,اعر
. ال هػا مػات شف إلػى الاسػ مرّ  لرلاف بر د الفال  سهؿ بف بالفضؿ ا  ؿ: المرزبانخ  اؿ . به

 . 1498/ 1الهر ,كرال المف,فعة ال,كر ة 

  . مف ع الم  بة ال,امدة عدى النت 33/  1شقبار شبخ  ماـ لد فلخ ( 3)
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ف  ػؼ  ػدلؼ إلػى الػد ائؽ  ءفنظر ه لمػفاطف الحسػف ءل بداع  فرؤ  ه ءعف ال ر  نف
  :فال خ  اؿ ال ها ء(1)فانظر إلى  ن كه مع    دة افع,ى ءل برزنا ءالقاال ة

 ىاء الميل جرارفي جحفل كر  *** إذ طاف اليمام بو (2)كن كالسموأل 
 حصن حصين وجار غير غدار *** باألبمق الفرد من تيماء منزلة
 أعرض عمّي كذا أسمعيما جار *** إذ سامو خطتي خسف فقال لو

 
 فاختر، وما فييما حظ لمختار *** فقال: غدر، وثقل أنت بينيما
 اقتل أسيرك إني مانع جاري *** فشك غير قميل ثم قال لو:

ن قتمت كريما غير غوار *** ن كنت قاتموفإن لو خمفا إ  وا 
 وأخوة مثمو ليسوا بأشرار *** ماال كثيرا وعرضا غير ذي دنس
 وال إذا شمر حرب بأغمار *** جروا عمى أدب مني فال نزق
 رب كريم وبيض ذات أطيار *** وسوف يخمفو إن كنت قاتمو

                                                 

 بكع,ػػى المكػػرفؼ ب ػػ رء شبػػف الػػفائدخء ثكدبػػة بػػف  ػػ س بنػػخ مػػف لنػػدؿ بػػف  ػػ س بػػف م مػػفف( 1)
 الػػػخ اففلػػػى الطبةػػػة ,ػػػكرال مػػػف. ال ب ػػػر فافع,ػػػى فائػػػؿ بػػػف ب ػػػر شع,ػػػى لػػػه ف ةػػػاؿ  ػػػ سء

 فلةػػػب  سػػػدـء فلػػػـ اإسػػػ ـ فشدرؾ طػػػف  ً  عمػػػراً  عػػػاش .المكدةػػػات ش ػػػحاب فشحػػػد اللاند ػػػة
 بال مامػة( منففحػة)  ر ػة الػخ ففالا ػه مفلد . عمر  شفاقر الخ فعمخ ب ر ء لضكؼ بافع,ى

امدة لم  بػة ال,ػا ال,ػكر ة المفسفعة ,كرال الهرس .  بر  فبها دار  فال ها الر اض مد نة  رب
 544/ 1عدى النت 

 لػػاندخ ,ػػاعر . افزدل عاد ػال بػػف غػػر ض بػف السػػمفشؿ ـ 564/  نػػػ . ؽ 64 - الَسػَمفشؿ( 2)
. افبدػػؽ سػػما  لػه ح ػػف فبػػ ف ب نهػا   نةػػؿ  ػػاف المد نػةء ,ػػمالخ الػػخ ق بػر سػػ اف مػػف ح ػ ـ
 بػػف لكبػػدالمدؾ  نسػػبها مػػف افدب عدمػػال فالػػخ ال,ػػكرء شلػػفد مػػف فنػػخ الم  ػػه ,ػػكر  ش,ػػهر
 . الحارثخ الرح ـعبد

 . الفرس مف ال,اعر الة س امرؤ شلار الذل نف
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 وكاتمات إذا استودعن أسرار *** ال سرىن لدينا ضائق مذق
 أشرف سموأل فانظر لمدم الجاري *** فقال تقدمة إذ  قام بقتمو

 طوعا فأنكر ىذا أي إنكار *** أأقتل ابنكصبرا أو تجيء بيا
 عميو منطويا كالمذع بالنار *** فشك أوداجو والصدر في مضض

 ولم يكن عيده فييا بختار *** واختار أدرعو أال ُيسب بيا
 (1)فاختار مكرمة الدنيا عمى العار  *** وقال ال أشتري عارا بمكرمة

)الانظر إلى اس فال نذا ال  ـءفسػهفلة  ف طباطبا مرغبا الخ مثدهاءال ةفؿ:ثـ  كدؽ اب
 فف ػفع  ػؿ  دمػة مف كهػا الػذل شر ػدت ءف ػدؽ الح ا ػة ال ػه ءان ػهف مػاـ مك ءمقرله

ف كمػػػػؿ لطػػػػؼ افع,ػػػػى ال مػػػػا ح ػػػػا   ءفال قدػػػػؿ ,ػػػػائف ءلػػػػه مػػػػف غ ػػػػر ح,ػػػػد مل دػػػػب
 .... إلا .شش  ؿ ابنؾ  برا شف  لخل بها : فله فاق  ر  الخ

)فاق ػػار شدرعػػه شال  سػػب بهػػا( ال  الػػى ذلػػؾ القدػػؿ  :الكضػػمر ضػػم ر الهػػال الػػخ  فلػػه 
الها عدػى فال,ػ م ذ  افب ات عف اس ماع الة ػة ال هػاءالاس غنى سامع ن ءا ال,رحبهذ

 (2)فشلطؼ إ مالة(  ءفشحسف  كل ؼ ءفشبدغ ح ا ة ءالقبر  ده بكفلز   ـ
ذا  انػػت نظر ػػػة الػػنظـ نػػػخ الممثػػػؿ افعدػػى لدف ػػػر الب غػػػخ الكربػػخ الػػػخ ,ػػػكر   فا 

ال حد ؿ فال ذفؽ نما السب ؿ إلى  ,ػؼ ال ءإف شساسها  حد ؿ ال,كر ف ذف هال ءالكرب ة
  . ث ر مف د ائؽ الب غة الخ ,كر الكرب ة

شل  ءفشمارات الحسػف ءفابف طباطبا فنف  حدؿ النص  كمد إلى م امف الدر ال ه  
شف بدغػػػة افئمػػػة ال بػػػار  كمػػػد إلػػػى  ءشف ,ػػػكر ة الػػػنص ءلػػػى شدب ػػػة الػػػنصه  كمػػػد إشنػػػ

  .احة فالب غة فالب اف فالبراعةالف 
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فلةػػػد  ػػػاف مقػػػزفف ابػػػف طباطبػػػا ال,ػػػكرل الػػػفاالر راالػػػدا  سػػػ ط ع مػػػف ق لػػػه شف   
ل نػه  ػاف  ث ػرا مػا  ػذ ر  ءفشف  ضع ال د عدى م ػادر الضػفل داقػؿ الػنص ء فازف

فلػ س ذلػؾ إال فنػه  ػدرؾ شف السػامع  كػخ مػا  ك ػه  ءخ دفف  كد ػؽافب ات ثـ  مض
 .ف كدـ ق فط البد ع ف داقدها ءف ر  ما  را  مف حسف ءنف
   :مو ذىل ما فعيٌ فٔ حسو االترداء فٔ قِه اىشاعس   

 وال مدحوك وال عظموا *** )لعمرك ما الناس أثنوا عميك
 (1)أحجمواإلى أن يعيبوك ما  *** ولو أنيم وجدوا مسمكا

  :اؿ الخ  مامهةالـ مكنى ما ساؽ إل ه االب دال الةد : ةفؿ

 وجدت بما لم يكن يمزم *** ولكن صبرت لما ألزموك
 (2)إلى أن يقولوا وأن يعظموا(  *** وأنت بفضمك ألجأتيم

فندو اىحسدو  اىرعثٖس عيٌ ال ٕددزك الال تاىدرُ  أُ أىٌ ٕدزك اىحسو ُاىجناه ىنو  

  .تاىطثع ُاىدزتح ُطِه اىنالتسح الىنا ٕعسف ،عو أسثاتٌ ُمعاىنٌ ما ال ٕننو اإلتاىح

أه )معددداىل اىحسدددو فدددٔ اىثٖددداه  –أعدددهللاً    –محندددِو ذِفٖددد  ُٕدددسّ أسدددراذٓ   

 ،ىعيِ قدزً ،ال ذناو األىسيح ذقدز عيْ اإلفصاح عو سثثٌ ميَا ما ٕثيغ شأىا   ،وزجاخ

زج عيدْ اإلٕاداح عدو ذيدل ُال ٕجدد اىيسداه قدد ،فَِ منا ٕرثٖيدٌ اىقيدة ،ُسنِ شسفٌ

أمدا مدا وُه ذىدل فاىَدا مٖدس مسرعصدٖح عيدْ اىرعيٖدو  ،اىدزجح مدو اىحسدو ُاىجنداه

وزجح  ُتقٖد ميٌ ،ُأىد الذا ما مشفد أسثاب مثٖس مو وزجاخ اىحسو ،اُاىرثٖٖو مع  
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فيددٖذ ذىددل مددو اىرددرُ  االىطثدداعٔ فددٔ  ،صدداح عيَدداىشددسفَا ُسددنٍِا ال ٕطددا  اإلف

شٔء( 
(1)

 

ء ف ػػػرؾ ال ػػػر  عدػػػى  حد ػػػؿ الةد ػػػؿ مػػػف ال,ػػػكر بنػػػى( )طباطبػػػا  المهػػػـ شف ابػػػف 
ةة فف ذلؾ لزل مف السػد  ءعدى مفاطف الف احة فالب غة الخ البا خ ال,كرال ل ةففا

ء فبقا ػػة شف  ,ػػار إلػػى  ػػؿ ,ػػخلفال  م ػػف شف  ءال ػػخ  فلػػد عنػػد  ػػؿ فاحػػد مػػنهـ
 ءإلػى ال حد ػؿمما  كنخ شنػه  ػاف  كمػد  ءمفاطف الحسف فاإبداع ظانرة الخ  ؿ ب ت

بػػراز المطف ػػات مػػف المكػػانخ الةػػط دفف  حد ػػؿ  فف مػػا  ر ػػه ءشف ن ػػذا  ػػاف  ظػػف ءفا 
  .ش ثر ب ث ر مما حدده

فنػػػف ال حد ػػػؿ  ءا آقػػػر مػػػف ال حد ػػػؿل نػػػؾ  دمػػػح الػػػخ   ػػػاب ع ػػػار ال,ػػػكر نمًطػػػ  
الػػإذا ذ ػػر ,ػػ ئا ذ ػػر ضػػد   ءشنػػه بنػػى ال  ػػاب عدػػى ال ػػرة الطبػػاؽ :شعنػػخ ءالمنهلػػخ

ذا اس ,ػػػه ءبكػػػد  فنػػػذا  ءش بكهػػػا بكب ػػػات غثػػػة رد ئػػػة ءد بكب ػػػات حسػػػنة لم دػػػة لط فػػػةفا 
اف,ػػكار  :ال ةػػفؿ ءف ػػد  ضػػع ذلػػؾ الػػخ عنػػفاف فاحػػد ءضػػرب مػػف ال حد ػػؿ المنهلػػخ

ف ردالهػػػا  ءثػػػـ  ػػػذ ر افب ػػػات ال ػػػخ شغػػػرؽ  ائدفنػػػا الػػػخ مكان هػػػا ءالمح مػػػة فشضػػػدادنا
 ف,ػػكار الغثػػةف ػػذ ر ا ءفنػػخ اف,ػػكار الم ةنػػة المح مػػة المسػػ فالاة المكػػانخ ءبالضػػد

ثػػػـ  ػػػذ ر بكػػػدنا اف,ػػػكار ال ػػػخ  لدػػػف الهػػػـ ف ,ػػػحذ ءف ػػػفرث الغـءال ػػػخ   ػػػدئ الفهـ
  .الفهـ
هػػذا ,ػػكر حسػػف الدفػػظ فانػػخ ال ء ػػرا   ػػذ ر ال ةابػػؿ الػػخ افلػػزال فالػػخ لف ػػة شقػػر   

 ءف دؾ شب ػػات زادت  ر حػػة  ائد هػػاءفنػػذا ,ػػكر  ػػح ح المكنػػى رث ال ػػ اغةءالمكنى
  .فبكد  ,كر مح ـ النس ءفنذا ردئ النس  ءتت عف الغا افنذ  شب ات   ر 

                                                 

 . 9 ػنظر ة النظـ اللرلان ة   ( 1)



 الفكر البالغً والنقدي فً كتاب عٌار الشعر

 

 - 55 - 

ف فضػػح  ءالػػذل شر ػػد شف شفضػػحه ننػػا شف ابػػف طباطبػػا  ػػاف  حدػػؿ ال,ػػكر بال,ػػكر 
 ...  ػػؿ ذلػػؾ مػػف قػػ ؿ الن ػػفص .اسػػفف بػػرز المسػػافئ بػػذ ر المح ءسػػف بػػالةبحالحُ 

 .ب ف ال,كرال  ؿ شف  لد  ب ف غ رنـ فلكؿ ذلؾ منه 
 .تحكٌم العق  :المعلم الثالث

لكدػت الػبكض  ػدعخ  ػكثر   ءف  رالع   اب ع ار ال,كر س لد رفحا منطة ػةح  
 (1)شف شف )عة ن  ػػه   ػػده ف ػػ  فث ةػػا بالمك زلػػة(  ءشف بكرسػػطف ءبػػالمنه  الفدسػػفخ

منها فضع اف, ال  ءشف  كد شدفات  ث رةف ؿ ذلؾ سببه شف الرلؿ  ر د مف ال,اعر 
فلػػػزـف  ءبػػػه   م ػػػز افضػػػداد مػػػاؿ الكةػػػؿ الػػػذل  :شف  مػػػا عبػػػر نػػػف ءالػػػخ مفاضػػػكها

 ..إلا .فال ناب الةب ح ءالكدؿ
  . دؾ نخ اآلل ة ال خ   م ز بها ال,كر الل د عف الردلل 
فلػػ س مكنػػا  الكةػػؿ المنطةػػخ  ء كنػػخ لمػػاع شدفات ال,ػػكر ءف ح ػػ ـ الكةػػؿ عنػػد  

 ءف  دػػػؼ نظمػػػه ءالهػػػف  ر,ػػػد إلػػػى شدفات  لػػػب إعػػػدادنا  بػػػؿ مػػػراس ال,ػػػكر ءالكدمػػػخ
ال مػػػا  شداة مػػػف شدفا ػػه لػػـ   مػػػؿ لػػه مػػا    دفػػه منػػػه فبػػاف القدػػؿ  ك ػػت عد ػػه ىالم ػػ

... فلماع نذ  افدفات  مػاؿ الكةػؿ الػذل بػه .فلحة ه الك فب مف  ؿ لهة ء نظمه
ففضػع اف,ػ ال الػخ  ءفال نػاب الةبػ ح ءفا  ثػار الحسػف ءفلزـف الكدؿ ء  م ز افضداد
 (2)مفاضكها ( 

الالكةػػؿ فالفهػػـ   نمػػا  فضػػخ  ءلكةػػؿفنػػذا مكنػػا   بػػفؿ الحػػفاس ل ػػذفؽ الفػػف الػػخ ا 
)ال ػؿ حاسػة  ءفعدػة الةبػفؿ شف الحػفاس   ةبػؿ مػا    ػؿ بهػا ءالةبػفؿ شف الػرالض إلى

 ـ بالكػػػدؿ ... فالفهػػػـ  ػػػكنس مػػػف ال ػػػ.مػػػف حػػػفاس البػػػدف إنمػػػا   ةبػػػؿ مػػػا    ػػػؿ بهػػػا
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ف س فحش مػف  لدى لهءف ف  ,فؼ إل هءءالمكرفؼ المكلفؼ فاللائز ءال فاب الحؽ
... الإذا  اف ال  ـ الػفارد .فالمحاؿ الملهفؿ المن ر ءفالقطك الباطؿ ءرال  ـ اللائ

 ءفشنػػس بػػه ءفار ػػاح لػػه ء...  بدػػه الفهػػـ.م ػػفى مػػف  ػػدر الكػػخ ءعدػػى الفهػػـ منظفمػػا
ذا فرد عد ػػه عدػػى ضػػد نػػذ  ال ػػفة  ءف ػػاف بػػاط  محػػاال ملهػػفال انسػػدت طر ػػه ءفا 

 :عدػة  ػؿ حسػف مةبػفؿ.. ف .ف ػكذ  بػه ءف ػدئ لػه ءفاسػ فحش عنػد حسػه بػه ءفنفا 
 (1)االضطراب( : ؿ  ب ح منفخعدة  ما شف  ءاالع داؿ

فل نػػػه الػػػػذفؽ  ءلػػػػ س شل ذفؽ ءإذا  ح ػػػ ـ الكةػػػؿ نػػػػف الػػػخ الق ػػػػاـ  ح ػػػ ـ لدػػػذفؽ 
ذا  انػػت  ػػؿ حاسػػة  ةبػػؿ مػػا   ػػفالـ إالػػ ءالمثةػػؼ الػػذل  ضػػع اف,ػػ ال الػػخ مفاضػػكها

الػػػذل  ػػػدرؾ الحػػػؽ فنػػػف  ءالػػػإف الفهػػػـ نػػػف المح ػػػـ الػػػخ ال ػػػ ـ ءممػػػا  ,ػػػا دها ءمكهػػػا
فال ػنكة الل ػدة مػف  ءف ػدرؾ الحسػف ءف م ز  مف اللائر الملهفؿ المن ػر ءالمكلفؼ

  .فال لماؿ ءال  ـ الذل الق بة ال ه
بػؿ لػف شنػؾ شضػفت إل هػا  ءعند ابف طباطبػا بمكنػى فاحػد ؿ فالفهـ فالذفؽإف الكة 

ابف طباطبا له  ر الخ ال رالمهـ شف  ح  ـ الكةؿ  مكدـ فمك ا ءال دؽ لـ   ف بك دا
 .حظ فاالر

ء ئ ػػة لػػـ  ػػفرد ,ػػاندا فاحػػد مػػف ال,ػػكرف كلػػب حػػ ف  ػػر  الرلػػؿ الػػخ نػػذ  اللز   
بؿ إنػه فضػع نػذا  ءفعدـ ,غؿ الذنف بغ ر الف رة ءف كنه الخ مكرض  ثب ت الةاعدة

ف كنػػه مدقػػص ل ػػؿ مػػا  ءعنػػفاف ال  ػػاب :شل ء"ع ػػار ال,ػػكر" :ال  ػػفر  حػػت عنػػفاف
فعدفا   ابه فم,رفعه  دػه الػخ النةػد  ءحب نظر ة ذف  ةفلذلؾ عد  النةاد  ا ء ر د 

  . ةـف عدى دعام  ف ءم,رفعا ذف  ا
 .فنذا مف الناح ة النظر ة ءالذفؽ :األولى 

  .ال طب ؽ الفكدخ عدى الة ائد المدرفسة :الثانٌ 
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اع مػد عدػى الػذفؽ المكدػؿ إلى شف ابػف طباطبػا ذنب الد  فر إحساف عباس  ف د 
طاع شف   ,ػػؼ الك  ػػات ى الكةػػؿ الثا ػػب الػػخ النةػػد ح ػػى اسػػ ف ػػذا عدػػ ءالػػخ منهلػػه
  .اللمال ة

فشف الرلؿ شراد شف  ءفلةد  ب ف شف الذفؽ عند ابف طباطبا نف فالكةؿ فالفهـ سفال 
الال,ػػكر  ء بػػ ف شف الح ػػـ فالمرلػػع فالك ػػار الػػذل  ةػػاس بػػه ال,ػػكر  لمػػع نػػذ  الث ثػػة

ال قػػرج الػػخ النها ػػة  ءلمس ر,ػػد بهمػػافالػػذفؽ ا ءفالفهػػـ الثا ػػب ء ػػ ـ  ػػرد عدػػى الكةػػؿ
 .ر بالحسف شف بالردالةالح ـ عدى ال,ك

  كثرة الشواهد   :المعلم الرابع

ثػػـ  دػ مس لػه مػف ال,ػػفاند مػا  ةػفل بػػه  ء ػاف ابػف طباطبػا  طػػرح الف ػرة شف الػرشل 
لمػا  ػاف ,ػاعرا  :بػؿ  ػؿ ءفلما  اف مقزفنه ال,كرل فاالػرا ءشف  دؾ الف رة ءنذا الرشل

هادا ه ال   ف ػػؼ ح ػػى فحفػػظ ال ث ػػر منػػه  انػػت اس ,ػػ ءدػػى ,ػػكر الكػػرب ػػد اطدػػع ع
ف ثرة نذ  ال,فاند إنمػا نػف  ءفال سد ـ لها ءفال  لد بدا مف  بفؿ الف رة ء ة نع الةارئ
ب الإنما شر ػد بػذلؾ ف ما  ةفؿ ابف ر, ؽ ) دما ش ثرت مف ال,فاند الخ با ء ف  د لها

ففر ػه   ػؼ   ػرؼ النػاس الػخ ذلػؾ  ءئكةء ف لس ر  عدى اف, ال الذا كن س الم كدـ
  (1)ف دبفا  دؾ المكانخ فافلفاظ( ءالفف
 ءف د ه فا  اب ه ءل برنف لؾ عف  فة ال ر ه ءبف طباطبا  ك  ؾ باف,كار   ر الا 

ف حدػػؿ لػػؾ المة ػػفد  ءثػػاؿف كػػّرؼ لػػؾ الةضػػ ة بالم ءالهػػف  ,ػػرح لػػؾ الف ػػرة بالمثػػاؿ
 .إ  اؿ ال ر  إلى الم دةخالخ  ءل نف لؿ عد هالالمثاؿ ال,كر  ءبالمثاؿ

 ءفرالػػػع عنػػػد  حد ثػػػه عػػػف اف,ػػػكار المح مػػػة  ػػػرا   حػػػدثؾ عػػػف الحسػػػف فالس سػػػة 
فلػػػـ  ػػػذ ر  كد ةػػػا عدػػػى نػػػذ   ءفعػػػدـ ال  دػػػؼ ءف م ػػػف الةػػػفاالخ ءفالسػػػهفلة فاالن ظػػػاـ

 ءإنمػا الةػط شقػذ   ػابع المثػاؿ  دػف المثػاؿ ءفلـ  حدؿ ءفلـ  ,رح ءفلـ  كر الها ءالةضا ا
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  ءالػذ ر مػائ  ف ففاحػدا فث ثػ ف ب  ػا مػف ال,ػكر ءفكؿ ذلؾ  ر ؾ مػا  ػرا ف كنما فنف  
  .دفف  كد ؽلك,ر ف ,اعرا 

 بػػػػؿ شف  قاطػػػػب الكةػػػػؿ  ءفنػػػػذا المػػػػنه  مػػػػنه   قاطػػػػب النفػػػػفس ف طبػػػػع الذائةػػػػة 
الهف  قاطػب ال ع  ة لها بالةبفؿ شف عدمػهء ف كف الةض ة عند باإ ناع شف الرالض 

فحػػػ ف  قاطػػػب  ءف ثة ػػػؼ طبػػػاعهـ ء ػػػةؿ مػػػفنب هـال,ػػػكرال ال ػػػغار الػػػراغب ف الػػػخ 
الهػػف اف ػػدر عدػػى إسػػ اف المكػػانخ فافلفػػاظ  ءة فالطبػػع الكد ػػؾ بالمثػػاؿ فال,ػػاندبػػالمفن

 .ف ثة ؼ الفهـ  ل ثمر ءفنف اف ف  عدى  ةف ـ الدساف ءداقؿ النفس
ر ثػػػػـ  ػػػػك خ بكػػػػد ذلػػػػؾ ال,ػػػػكر منهمػػػػرا عدػػػػى الف ػػػػ ءالمهػػػػـ شف طػػػػرح الف ػػػػر  بػػػػدش شفال 

 ف ناع ه  ءف  ف ة   اغ ه ءذلؾ  را   ةفؿ بكد ذ ر مفهفـ ال,كر فشدفا هل ءل ؤ ده
  .)فنذ ر اآلف شمثدة( :

 ءفنذا ال ػن ع  ػرا  عنػد عبػد اا بػف المك ػز الػخ البػد ع ح ػث  ػذ ر رؤ  ػه لدبػاب 
  .ف كدؽ عدى بكضها ءثـ  سرد افمثدة عد ه ءف كر فه له

 ءفاالس ,ػهاد عد هػا ب,ػاند ءئ ػةفنذا المػنه  شرا  شعدػى فش ػفـ مػف عػرض  ػؿ لز  
فف  ػػػن ع ابػػػف  ءثػػػـ عػػػرض شقػػػر  فاالس ,ػػػهاد عد هػػػا ب,ػػػاند شف اثنػػػ ف ءشف اثنػػػ ف
نمػػا شر ػػد  ءلػػـ  ة ػػد منػػه دراسػة مسػػائؿ عدم ػػة –فمػػف  بدػػه ابػػف المك ػز  -طباطبػا  فا 
فنػػذا ال   ػػفف  ءف ثة ػػؼ افالهػػاـ ءةف ةػػف ـ افلسػػن ء رب ػػة الذائةػػة – مػػا شر   –منػػه 

نما   فف بذ ر المة فد ثـ الػ ح البػاب شمػاـ ال,ػكر ل نثػاؿ عدػى  ءثال فبمثاؿ شف م فا 
بالةاعػػػػػدة فال  لػػػػػد مندفحػػػػػة مػػػػػف اإ ػػػػػرار  ءالػػػػػ   لػػػػػد بػػػػػدا مػػػػػف ال طبػػػػػع بػػػػه ءفبالةدػػػػ

  .المفضفعة
  ؟فماذا  فكؿ المثاؿ الفاحد الخ الكةؿ فالةدب  
ف لػػف شنهػػا شع ػػدت لح ػػؿ مػػ ءفابػػف المك ػػز الضػػ دة ءإف مػػا  ػػاـ بػػه ابػػف طباطبػػا 

  .فرائها ق ر  ث ر
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نمػا نػف مػدقؿ  ءمفعة مػف اف,ػكارمكنى نذا شف   اب ع ار ال,كر مل فل س  فا 
  .فنف   اب ) هذ ب الطبع( ءل  اب آقر نف الخ الحة ةة ملمفعة مف اف,كار

" الػافمر الػخ سػرد اف,ػكار مة ػفد منػه الطبػػع تيـذيب الطبـعفالحػظ نػذ  ال سػم ة " 
ح ى   ؿ بالطبع الحػد ث  ء ؿ ما  كراله :ف ؿ ءف,حذ  ءف ةده ءفنهذ به ءف ثة فه

  .إلى طباع اففائؿ
نمػا نػف  ءإنػه لػ س ملمفعػة مػف اف,ػكار :إلى ع ار ال,كر فش فؿمكؾ فشرلع   فا 

سػػػػفال  ػػػػاف ذلػػػػؾ بػػػػالف رة  ءفرسػػػػـ حػػػػدفد  ءف ػػػػكط ر  ء حد ػػػػد لمػػػػفاز ف ال,ػػػػكر الل ػػػػد
  .شف بال,فاند ال,كر ة ءالب غ ة

ه بال,ػػفاند ار ةػػال بطبػػع نػػؤالل ال,ػػكرال فف ) ػػذفؽ فابػػف طباطبػػا  ػػاد    فػػخ ال ػػ 
الدغػػة فالةػػدرة عدػػى  دةػػخ قػػفاالخ شسػػرار ال,ػػكر فافدب ال بػػد شف   ػػفف الػػخ مسػػػ ف  

فف مػػػف  ح ػػػـ اق  ػػػار شلفاظػػػه  ءالةػػػدرة عدػػػى ا ػػػطناعها الػػػخ اإبانػػػة عػػػف المكػػػانخ
فمػػف ننػػا  ػػاف شعػػرؼ النػػاس  ءف را  بػػه ف ػػفر  ال بػػد لػػه مػػف ذفؽ  ك نػػه عدػػى ذلػػؾ

  (1)شف مف دالع الخ مضا ةه( ءبطبةات ال  ـ ش درنـ عدى  فغه
فعدػػى نػػذا الػػإف  ػػن ع ابػػف طباطبػػا الػػخ   ابػػه نػػف افنمػػفذج افمثػػؿ الػػخ مطابةػػة  

عدػى الةػارئ الكػادل  ضفلػذا  ػد  غمػ ءفنػـ ال,ػكرال ءحاؿ ال  اب لحػاؿ المة ػفد ف
عراضه عف ال حد ؿ فالب اف ءفحر ة عةده ءال ر ابف طباطبا  ءلػب الػخ ذلػؾفال ع ءفا 

فنػػػـ عدػػػى فعػػػخ  امػػػؿ بمػػػراد  حػػػ ف   ػػػابع بػػػ ف ال,ػػػاند  ءالال  ػػػاب م ػػػنفع لد,ػػػكرال
الػػػخ شمػػػس الحالػػػة إلػػػى  –بػػػ  ,ػػػؾ  –شمػػػا الةػػػارئ اآلقػػػر الهػػػف  .فال,ػػػاند دفف  دمػػػة
ف ر  با  ر  با  ءفعدة اإ ةاف )ف فد ة ال,كر فنةضه  دمة  دمة ءمكرالة فله اإح اـ

 (2)ل  ب ف مراد  بهذا الح ـ شف ذاؾ(
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ـّ ابػػف طباطبػػا   نمػػا نمػػه  ػػدر ب النا,ػػئة مػػف  ءار ال,ػػكرالػػخ ع ػػفلػػـ   ػػف نػػذا نػػ فا 
فلػ س مػف  ءل  فف الب غة ذف ا نا,ئا مف طػفؿ المػراس ءال,كرال عدى ال,كر الةد ـ

شف بالمثػػاؿ  ءعد هػػا بال,ػػاند الفاحػػدؿ ال ػػـ مػػف  فاعػػد فضػػكت فاسػػ د ءفضػػع الةاعػػدة
 ـ مف  فاعد فضكت ثـ بحػث ش ػحابها  بؿ ءفقبت ن رانها ءثـ  ؿ ضفؤنا ءالفاحد

  .عف مثاؿ لها الدـ  لدفا
ل ف ننا الخ ع ار ال,كر  ر  ال,فاند فالمق ارات نخ الةائدة لحر ػة الكةػؿ عنػد  

  .فعند المكن  ف ب  ابه عدى حد سفال ءابف طباطبا
 

 :فً الفكر حضور السامع :المعلم الخامس

ح ػث  ةػدـ  ءفة الخ ال ر المؤلؼع ار ال,كر  دحظ حضفر الم دةخ فبة بالخ   ا 
  .ف  ؿ  ب حفما  بكد  ع ءل,كر الكربخ الةد ـله ما  س فز  مف مرغبات الخ ا

فحضػػفر الم دةػػخ الػػخ  ءالالكمد ػػة اإبداع ػػة عمد ػػة م,ػػ ر ة بػػ ف ال,ػػاعر فالم دةػػخ 
 ءف طػػابؽ فا كػػه ء ناسػػب حالػػه ذا ػػرة فال ػػر ال,ػػاعر  لكدػػه ش ضػػا  بنػػخ ال ػػ ـ بنػػالً 

فنف حر ص عدى  ءفما  حّس به السامع ءاالب دال بما  كدـ السامعال را    حدث عف 
ثار ه )فل ست  قدف اف,ػكار مػف شف  ةػ ص ال هػا ش,ػ ال نػخ  :لذلؾ  ةفؿ ءاب هاله فا 

ظهػػار مػػا   مػػف الػػخ الضػػمائر  ءال حسػػف الكبػػارة عنهػػا ء ائمػػة الػػخ النفػػفس فالكةػػفؿ فا 
ال ثػار بػذلؾ مػا  ػاف  ءالهمػهف بدػه  ءال ب ه  السامع لما  ر د مما  د عراله طبكه ءمنها
فلدانػػه بكػػد ال ػػ م ف مػػف  ءال ن ,ػػؼ لدفهػػـ غطػػاؤ  ءف بػػرز بػػه مػػا  ػػاف م نفنػػا ءدال نػػا

 ء ػػػػه مػػػػا  ػػػػد مدػػػػه مػػػػف المكػػػػانخ الم ػػػػررةالػػػػإف السػػػػمع إذا فرد عد الكنػػػػال الػػػػخ ن,ػػػػدانهء
الػػإذا لطػػؼ  ءفال ػػفات الم,ػػهفرة ال ػػخ  ػػد  ثػػر فرفدنػػا عد ػػه ملػػه فثةػػؿ عد ػػه رع ػػه

 ءد منػه  ر بػاشف بّكػ ءب منػه بك ػداالةػرّ  -الحػظ – دبسه عد ػه  ال,اعر ل,فب ذلؾ بما
  (1)فاس حسنه السامع فال با ( ءشف لطؼ لد   ش غى إل ه فدعا  ءشف لدؿ لط فا
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الفالػب عدػى ) ف شلػؿ السػامع ال ةػفؿ:بؿ إنه  ,دد عدى ال,كرال ل  ةنفا ,كرنـ مػ 
لمحبػػة السػػامع  ػػانع ال,ػػكر شف   ػػنكه  ػػنكة م ةنػػة لط فػػة مةبفلػػة حسػػنة مل دبػػة 

فالم فػػػػرس الػػػػخ  سػػػػ دع ة لك,ػػػػؽ الم كمػػػػؿ الػػػػخ محاسػػػػنهءفالنػػػػاظر بكةدػػػػه إل ػػػػه م لػػػػهء
    (1)(بدائكه
الهػػف ال  ءفال,ػػاعر  كدػػـ ذلػػؾ  ة نػػا ءفم فػػرس ءفم كمػػؿ ءفنػػاظر ءإذف ننػػاؾ سػػامع 

بػؿ نػف  بػدع عػرائس  ء ما  دعخ ش حاب نظر ة الفػف لدفػف ء ةفؿ   ما الخ الهفال
ء فالنػاظرفف ال ثػرُ فالنةػاد  ُ  ءغ رنا مف الِحسػاف فنناؾ ءسفكرض الخ مكارض الحُ  ُ 

فال  ءثلذلؾ عد ه شف   ر ػ ءثنال إبداعهفال,اعر  كرؼ  ؿ نذا  بؿ فبكد فش ءحد لهـ
  .فنظرات بكد نظرات ء قرج بد ك ه إال بكد مرالكات

 

 .تدرٌب الشعراء :المعلم السادس

فنه  ءطباطبا منه  ال در باع ماد ابف  :مف مكالـ الف ر الخ   اب ع ار ال,كر 
فنػذا  ءبطػابع الدسػاف الةػد ـ الػخ ال,ػكر ءشقذ عدى عا ةه مهمة طبع الدسػاف الحػد ث

عػػػادة افمػػػر مػػػرة بكػػػد مػػػرة ءعدػػػى ال ػػػدر ب ف ػػػدرةً  ءشمػػػر  ح ػػػاج مػػػع الكدػػػـ  ػػػبراً   ءفا 
فنػػف الػػخ  ػػؿ ذلػػؾ مػػدالفع  ءفلفػػت االن بػػا  إلػػى نةػػد اآلقػػر ف ءفممارسػػة النةػػد بنفسػػه

فل فضػػ ح نػػذا  دػػه  ء ظهػػر مػػف قػػ ؿ  كد ةػػه عدػػى بكػػض افب ػػات ءبكاطفػػة د ن ػػة
اسػػػمكه فنػػػف  مػػػػارس النةػػػد بنفسػػػػه ال ػػػذ ر ,ػػػكرا حسػػػػف الدفػػػظ فانػػػػخ المكنػػػى  ةػػػػفؿ 

  :افع,ى
 .. ف دخ عد ؾ فف دخ منؾ  ارلؿ . الت نر رة لما لئت زائرنا 
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د ذلػؾ شف ثػـ  كدػـ بكػ ءاسػ  انة :الثانيـةف"ف دػخ"   ء هد د :األولى"ف دخ" ) :ال ةفؿ   
دفف  ػنكة  ءالفا ػف ف لهػا ءالمس حسف مف نذ  افب ات حةائؽ مكان هػا ف ػحابها

 (1).(ال,كر فشح امه
 : (2)ف ةفؿ عف ب ت  ث ر عزة   

 إذا وطنت ليا النفس ذّلت *** فقمت ليا ياعز كل مصيبة
ل ػػاف ش,ػػكر  ءلػػف شف  ث ػػرا لكػػؿ نػػذا الب ػػت الػػخ ف ػػؼ حػػرب :) ػػد  الػػت الكدمػػال 

 ءالػػخ ال,ػػكر فطرائةػػه ءف ػػذ ر رشل الكدمػػال الم ق  ػػ ف ءالهػػف إذا  نةػػد. .(3)النػػاس(
فلػػف   ػػؿ الػػخ ف ػػؼ النسػػال  ءفؽ ػػؼ الُنػػالهػػذا ب ػػت الػػخ ف  ءف ظػػؿ  ػػذ ر مثػػؿ ذلػػؾ

.. .فآقػػر الػػخ ف ػػؼ النسػػال فلػػف   ػػؿ الػػخ ف ػػؼ الػػدن ا ل ػػاف شحسػػف ءل ػػاف شحسػػف
فمػػفاطف  ءف كقػػذ بك ػػد هـ إلػػى م ػػامف الحسػػف ءفن ػػذا   ػػدرب ابػػف طباطبػػا ال,ػػكرال

                                                 

  88ع ار ال,كر / ( 1)
 مػف مدػ ح بػف افسػفد بػف الػرحمف عبػد بػف  ث ػر ـ 732 - 664/  نػ 145 - 44عزة  ث ر( 2)

 ش ثػػػر المد نػػػةء شنػػػؿ مػػػف م,ػػػهفرء م ػػػ ـ ,ػػاعر. القزاع ػػػة اف,ػػػ ـ بنػػػت لمكػػػة فشمػػػه قزاعػػة
 ف ػاف السػف  ػغ ر فنف فالد  ف فالخ المدؾء عبد بف  ز د ق الة آقر الخ فلد بم ر إ ام ه
 ح ػػى اإبػػؿ مػػف لػػه  ط ػػع رعػػخ ف دفػػه شب ػػه مػػفت بكػػد عمػػه ف فدػػه الدسػػاف سػػد ط  ػػغر  منػػذ

: فنػخ بػه فعرالػت بهػا الكػرؼ لكػزة بحبػه فا,ػ هر. المد نػة سفهال فم زم ه ط ,ه مف  حم ه
 بػكـ ,كر  الخ  ث ر نا نا النسب  نان ة غفار بف حالب بنخ مف حفص بف ُحم ؿ بنت عزة

                             = .ضمرة بنخ إلى نسبة الضمرل فابنة الضم رّ ة  ارة ف سم ها عمرف
 فلػد الػذل مػرفاف بػف الكز ػز عبػد  ػد ةه فال هػا زفالهػا بكد عزة دار ح ث م ر إلى فساالر= 

 . الك ش ف سر الم انة عند 
 :الة ؿ ال ـف نفس الخ عباس ابف مفلى فع رمة نف الحلاز الخ ف فالخ
 . الناس فش,كر الناس شالةه ال ـف مات

 . 88ع ار ال,كر / ( 3)
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فافلفػاظ ال ػخ  ءفال  د ػؽ ننػاؾ ءففضع اف ػدل عدػى المكػانخ ال ػخ  د ػؽ ننػا ءالقدؿ
فسػػػػػالت  ءفشنػػػػػفاع ال,ػػػػػكر الػػػػػذل  ػػػػػح مكنػػػػػا  ءفال  سػػػػػ كذب ننػػػػػاؾ ء سػػػػػ كذب ننػػػػػا

 ءلفظػػػه فرؽ فثالػػػث حسػػػف ءفاآلقػػػر الػػػذل حسػػػف لفظػػػه فضػػػكؼ مكنػػػا ’ ء ػػػ اغ ه
 ف هدل إلى ال فاب.  ءقذ باف دلفن ذا بدطؼ فبد ف  ك ءف ح مكنا  فلطؼ

فحسػف  ءثـ  ن ةؿ الخ فسط نذا ال در ب عدى النةد إلػى ال ػدر ب عدػى افسػال ب  
ل فضػح   ػؼ  ػ ـ  ءلػه عنفانػا ال ةػرر ءفشفلى نذ  افسال ب عند  ال ,ب ه ءاس قدامها

 ػػدة )الحػػد ث عػػف ال ,ػػب هات البك فف ءفلػػ س نػػذا  ضػػاربا فال قدطػػا ءفسػػدفبنةػػد ا
 (1)فلـ  قرج   مهـ الخ الكبارة عنها سدسا سه ( ءا ال هاال خ لـ  دطؼ ش حابه

فشف  كرالفا مػفاطف  ء اف المة فد منه شف  حذف ال,كرال الخ نةدنـ لد ,ب ه حذف  
 :الخ ف ؼ النا ة (2)الفخ  فؿ قفاؼ بف ندبة ءالقدؿ الخ ال فرة

 ومتونيا كخيوطة الكتان *** أبقى ليا التعداء من عتداتيا
فشراد  ءائمها د ت ح ػى عػادت  كنهػا الق ػفطشراد شف  ف  ءالةفائـ :)الالك دات : ةفؿ 

إذ   ػؼ  ءفبكد فغدف الخ ال ,ب ه ءال فرةالهذا قدؿ الخ   (3)(م فنها :الةاؿ ءضدفعها

                                                 

 . 92ع ار ال,كر / ( 1)

 بػػػف الحػػػارث بػػػف عم ػػر بػػػف ندبػػػة بػػف قفػػػاؼ ـ 644 -/ ؟  نػػػػ 34السػػدمخ ندبػػػة بػػػف قفػػاؼ( 2)
 . السدمخ ع  ف بف   س بف( ال,ر د) عمرف

 شغػار حػ ف ال,ػر د بػف الحػارث سػبانا سػفدال ف انػت ,ػ طافء بنػت ندبػة شمػه إلػى بالنسبة ا, هر
 الكػرب الرسػاف مػف فنػف قفاالػًاء لػه الفلػدت عم ػر البنػه الفنبهػا  كػبء بػف الحػارث بنػخ عدػى

 فالطػػائؼء حنػػ ف فغػػزفة م ػػة الػػ ح ف,ػػهد الكسػػدـ اإسػػ ـ شدرؾ ُقراَ,ػػةء شبػػا ُ  نػػى المكػػدفد فء
 ,ػػكر  فش ثػػر . عرةال,ػػا القنسػػال عػػـ ابػػف فنػػف الكػػربء شغربػػة شحػػد ف ػػاف ب ػػرء شبػػف فمػػدح

 . مرداس بف الكباس مع له منا ضات
 . 92ع ار ال,كر / ( 3)
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 مػػا شنػػه لكػػؿ  ءفال  حسػػف ءق فطاءنػػذا ال  د ػػؽ -مهمػػا د ػػت  - لكػػؿ  ػػفائـ النا ػػة 
  .غ ر مفضكها فضع لأللفاظ الخش ضا ال  د ؽ فنه  فنذا ءالضدفع م فنا

بكػػد شف ذ ػػر  ءثػػـ  ن ةػػؿ ابػػف طباطبػػا إلػػى ذ ػػر نمػػاذج مػػف شنػػؿ الب ػػر بال,ػػكر 
ل ةفؿ إف سػدفؾ درفب ال,ػكر فالةهػه  ح ػاج إلػى قب ػر بمزالةػه  ءنماذج مف نةد  نف

 :فمف ذلؾ ما الكد ه عزة  احبة  ث ر ح ف  اؿ ءفسةطا ه
 ء ونعزببعيران نرعى في الخال *** ) أال ليتنا ياعز من غير ريبة
 عمى حسنيا جرباء تعدي وأجرب *** كالنا بو عر فمن يرنا يقل

 (1)فمف المن ة ما نف شفطك مف نذ  الحاؿ( ءبخ ال,ةال : لةد شردتَ الةالت له عزة
ظهػار مػا الػخ ,ػكر  مػف قدػؿ ءالةامت نخ بنةد    (2) مامػا  مػا الكدػت شـ لنػدب ءفا 

 :بنةد ب ت زفلها امرئ الة س ح ف  اؿ
 ولمزجر منو وقع أخرج ميذب *** ولمساق درة فممسوط أليوب

 (3)إف الرسا  ح اج إلى شف  س كاف عد ه بهذ  اف, ال لغ ر لفاد( :الةالت 
فابػػف طباطبػػا فنػػف  ػػذ ر نػػذ  النمػػاذج  س حضػػر الػػخ ال ػػر   ػػدر ب ال,ػػكرال عدػػى  
  .شف المكانخ ءسفال مف ح ث افلفاظ ءفمداقؿ ذلؾ ءالنةد
فال نب ػػه عدػى شف ابػػف طباطبػا  ػػاف  ك مػد الػػخ نةػػد   فبكػد نػػذا  نبغػخ الف ػػفؼ ننػا 

فلكػػؿ ذلػػؾ شساسػػا لنةػػد  سػػفال الػػخ ال ػػفرة مثػػؿ نةػػد  لةػػفؿ  ءعدػػى الدف ػػات الب غ ػػة
  :الخ ف ؼ اإبؿ المسرعة (1) النابغة

                                                 

 . 95ع ار ال,كر ( 1)

زفج امرئ الةػ سء فنػخ ال ػخ ح مػت ب نػه فبػ ف عدةمػة الػخ المنػاظرة المكرفالػة انظػر ال,ػكر ( 2)
 . 29 ػفال,كرال  

 . 99ع ار ال,كر ( 3)
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 عمق أريق عمى متون سوار *** تخدي بيم أدٌم كأن رحاليا
الال ػفرة ننػا بك ػدة  ءشل  س ر بهـ إبؿ  كف رحالهػا دـ شر ػؽ عدػى م ػفف  ػفار  

 ءإذ ال  حسػف الػخ ف ػؼ سػرعة السػ ر ال ,ػب ه بالػدمال المرا ػة ءلذ ر الدمال المرا ة
فسػػػػرعة سػػػػ ر اإبػػػػؿ  ء مػػػػا شف  ػػػػفرة الػػػػدمال المرا ػػػػة عدػػػػى ال ػػػػفار غ ػػػػر مكهػػػػفدة

 ءال  ؼ  ,به المكػرفؼ الفاضػح الم,ػاند بػالمقفخ الغػامض غ ػر الم,ػاند ءمكرفالة
لػػػػذلؾ  بحػػػػت  ءلك ػػػػسفلػػػػ س ا ءاللدػػػػخج القفػػػػخ إلػػػػى ب ه مهم ػػػػه اففلػػػػى إقػػػػرافال ,ػػػػ

شف اس قداـ ال دمة الػخ  ءالالنةد  ائـ عند  عدى  دؾ الدف ات الب غ ة ءال فرة فبكدت
  :(2) ما الخ ب ت المس ب بف عدس ءغ ر مفضكها

 بناج عميو الصيعربية مكدم *** وقد أتناسى اليم عند احتضاره
  (3)اس نفؽ اللمؿ( :السمكه طرالة الةاؿ

  : ما الخ  فؿ النابغة اللكدلف  
 من السمقين أخمق مستقاىا *** كأن حجاج مقمتيا كميب

                                                                                                                        

 بػػف ُعػػَدس بػػف ااء عبػػد بػػف  ػػ س ـ 674 - 574/  نػػػ 54 - نػػػ . ؽ 54 الَلكػػِدلّ  الّناِبَغػػةِ ( 1)
 الػػػخ ا,ػػػ هر المكمػػػر فء مػػػف  ػػػحابخ مفدػػػؽء ,ػػػاعر. ل دػػػى شبػػػف الكػػػامرلء اللكػػػدل رب كػػػةء
 نلػر ممػف ف ػاف الةالػهء نبغ ثـ   ال,كر  ةفؿ ال سنة ث ث ف ش اـ فنه النابغة فسمخ اللاند ة
 فشدرؾ الكسػػػدـء ء() النبػػػخ عدػػػى ففالػػػد . اإسػػػ ـ ظهػػػفر  بػػػؿ القمػػػر عػػػف فنهػػػى اففثػػػافء
 شحػد مع ش بهاف إلى مكاف ة اَلَسّ ر  ال فالة س ف ثـ فلههء اا  ـر عدخ مع ال,هدنا  ّف ف
 . 851انظر الهرس المفسفعة . المائة فلافز ب ر  ُ ؼ   ف د ال ها المات فال ها

 

 بػػػف عمػػػرف بػػػف مالػػػؾ بػػػف مالمسػػػ ب 575 - 535/  نػػػػ . ؽ 48 - 44َعدػػػس بػػػف المسػػػ ب( 2)
 فنػف . اللاند ػة الػخ المفضػد ف المةدّػ ف شحػد  اف لاندخء ,اعر. نزار بف ب كةر  مف  مامةء
 . الضة شبف ف ن  ه زن رء اسمه ف  ؿ . راف  ه افع,ى ف اف م مفف افع,ى قاؿ

 . 819 ػالمفسفعة   . اآلمدل ,رحه ,كر د فاف له

 . 99ع ار ال,كر /  (3)
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فنػه الكظػػـ الػذل  نبػػت عد ػه ,ػػكر  ءفالحلػاج ال  غػػفر :الةػاؿ ابػػف طباطبػا مكدةػػا 
(1)الحالب(

 

  :ف اف عد ه شف  ةفؿ ءالدما نسب الغفر إلى الحل  شقطك الخ اس قداـ الدفظة 
  . فف نخ ال خ  غفر) كف ع فف مةد ها( فف الك 

ال ػرا   ءفال  غ ب ننػا شف الكاطفػة اإ مان ػة  انػت  سػ حفذ عدػى ال ػر ابػف طباطبػا 
حػ ف اال ػرض شف ننػاؾ مػف  ك ػب عد ػه  (2) فال ش فؿ  ك رض عدى ال م ػت ء ن فض

  :الةاؿ( )مدح رسفؿ اا 
ن عاب قولي الُعُيبُ  *** إليك يا خير من تضمنت األرض  وا 

)فال  ك ػب  فلػه الػخ ف ػؼ  :ف ةػفؿ ءلػفد مػف  ك ػب عد ػه نػذاالإذا به  سػ ن ر ف  
 (3)إال  االر باا م,رؾ( ءعائب( ) رسفؿ اا

 ء,ػػ كة لةفمػػه( )لكدػػه رسػػفؿ اا  (4) مػػا  ك ػػب عدػػى سػػ دنا حسػػاف بػػف ثابػػت 
 :()  ةفؿ ءف ؿ شف  فمه , كة لهفا

 إذا تفرقت األىواء والشيع *** أكرم بقوم رسول اهلل شيعتيم

                                                 

 . 94ع ار ال,كر / ( 1)

 افسػدل قن س بف ز د بف مال م ت 744 - 684/  نػ 136 - 64افسدل ز د بف ال م ت( 2)
 ف ػػاف= =افمػػفلء الك ػػر الػػخ ا,ػػ هرء ال فالػػة شنػػؿ مػػف الها,ػػم  فء ,ػػاعر .المسػػ هؿ شبػػف

 . 786 ػالهرسالمفسفعة ال,كر ة    فشنسابها فشقبارنا فلغا ها الكرب ب داب عالماً 

 . 98ع ار ال,كر ( 3)

 شبػف افن ػارلء القزرلػخ المنػذر بف ثابت بف حساف 672 -/ ؟  نػ 54 -ثاِبت بف َحّساف( 4)
 سػػ  ف عػػاش فاإسػػ ـء اللاند ػػة شدر ػػفا الػػذ ف المقضػػرم ف فشحػػد( ) النبػػخ ,ػػاعر .الفل ػػد
 . المد نة س اف مف ف اف . اإس ـ الخ فمثدها اللاند ة الخ سنة
 النبػخ مع  ,هد لـ. فالا ه  بؿ فعمخ اإس ـء  بؿ الح رة فمدفؾ الغسان  ف الخ مدائحه فا, هرت
()  ًالمد نة الخ  فالخ لكدةش اب ه م,هدا . 
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فف  ء())نػػـ ,ػػ كة رسػػفؿ اا  :كدػػؽ ابػػف طباطبػػا عدػػى نػػذا الػػخ حسػػـ ف ةػػفؿال  
 (1)الخ نذا ال  ـ لفال(

د الطر ػػؽ لد,ػػكرال ف كّبػػ ف ضػػع المنػػارات الهاد ػػةءءفن ػػذا  ػػرا  فنػػف  رسػػـ القطػػى 
شف  ءشف الذف  ػػػػة ءبػػػػفا السػػػػةطات الدفظ ػػػػة شفالمكنف ػػػػةف  لن ء ػػػػخ  سػػػػ رفا ءالمحػػػػدث ف
 .افق   ة

 

                                                 

 . 98ع ار ال,كر / ( 1)
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 إبراز العٌوب  :سابعالمعلم ال 

فذ ػر م ػامف الةػبح الػخ  ءإلحاح ,د د عدى إبػراز الك ػفب ابف طباطبا الخ منه   
فلػػػفنر ال رب ػػػة النةد ػػػة  ػػػائـ عدػػػى  ءفنهػػػا مزالػػػؽ  ػػػد  قفػػػى عدػػػى المحػػػدث ف ءال,ػػػكر

لػػػذلؾ شقػػػذ ,ػػػفطا  ب ػػػرا الػػػخ ب ػػػاف ال,ػػػكر المسػػػ  ر   ء ب ػػػ ر النا,ػػػئة بمػػػفاطف الزلػػػؿ
رسػػـ ال ػػر  النةػػدل فالب غػػخ الػػخ  ف ػػؿ ذلػػؾ  ءفالػػردئ النسػػ  ءالغدػػؽ الةػػفاالخ ءافلفػػاظ

فعػػدـ السػػ ر  ءفلػػذلؾ  ػػرا   حػػذر مػػف ع ػػفب اففلػػ ف ءإ لػػاد ,ػػكر قػػاؿ مػػف الك ػػفب
ال    ػف  ءفف اال  دال بالمحسف فل س بالمسخل ءفرالنـ ح ف  ح دفف عف الطر ؽ

ف شساؤا شسال ءإف شحسف ال,كرال شحسف :شحدنـ إمكه   .فا 
الػخ  ػفؿ شبػخ  ءال خ نبػه عدػى القدػؿ ال هػا مػا   كدػؽ ب رانػة افلفػاظ فمف ال,فاند 

 : (1)الك اؿ الهذلخ
 صداع الرأس والوصب *** ذكرت أخي فعاودني

  (2) ما شف ال داع ال   فف إال الخ الرشس( الرشس مع ال داع الضؿء الذ رُ  
  :(3))فلةد ح ى اف مكخالها"فطح ء"الك اب حبة  دبها فمنها  فؿ افع,ىء  

                                                 

 . ـ 661 -/ ؟  نػ 41 - الهذلخ الَك اؿ شبف( 1)
 ,ػػاعر. عنثػػرة شبػػخ ابػػف ف  ػػؿ نػػذ ؿء بػػف سػػكد بػػف قفالػػة بػػف عن ػػرة شبػػخ بػػف الهػػذلخ الك ػػاؿ شبػػف

ء فنف نذ ؿء ,كرال مف مةدـ ال  ح  مػف شسػدـ ال مف شسدـ .فاإس ـ اللاند ة شدرؾ مقضـر
 . الهذل  ف د فاف الخ مطبفع ,كر فله مكاف ةء ق الة إلى فعّمر نذ ؿء

 . 94 رة الةر ض لدمظفر بف الفضؿ ص ء فنضرة افغر ض الخ ن145ع ار ال,كر / ( 2)

 ش ػػػمع بػػػف عدػػػخ بػػػف  ر ػػػب بػػػف المدػػػؾ مكبػػػد 821 - 744/  نػػػػ 316 - 133اف ػػػمكخ( 3)
 . فالبدػػػداف فال,ػػػكر بالدغػػػة الكدػػػـ شئمػػػة فشحػػػد الكػػػربء راف ػػػة .  ػػػمكخاف سػػػك د شبػػػف البػػػاندخء
  ة ػبس البػفادلء الػخ ال طػفاؼ  ث ػر  ػاف الب رة الخ ففالا ه فمفلد  . ش مع لد  إلى نسب ه

  ث ػػرة شقبػػار  . الػػفاالرة بالكطا ػػا عد هػػا ال  االػػك القدفػػالء بهػػا ف  حػػؼ شقبارنػػاء ف  دةػػى عدفمهػػا
 . (ال,كر  طاف,)  سم ه الر, د ف اف . لداً 
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 ؟(2)ش  ـ  فنسالسدـ ثـ  اؿ:  ءإلى حدةة  فنس لال (1) شف مرفاف بف شبخ حف ة
فف   ,ػػؼ  ءإنػػخ شر   فمػػا  ةفلػػفف ال,ػػكر ءش ػػدحؾ اا :الةػػاؿ لػػه ءالكفمكنػػا إل ػػه 

ثػػػـ  م,ػػػخ  ػػػذلؾ الػػػخ الطر ػػػؽ شحسػػػف لػػػه مػػػف شف  ظهػػػر مثػػػؿ ذلػػػؾ  ءشحػػػدنـ سػػػفش ه
ف  ػػػاف رد ئػػػا  ء ػػػهالػػػإف  ػػػاف ل ػػػدا شظهر  ءف ػػػد  دػػػت ,ػػػكرا شعرضػػػه عد ػػػؾ ءال,ػػػكر فا 
    :الكن,د   فله ءس ر ه

 بيضاء تخمط بالحياء دالليا *** طرقتك زائرة فحيي خياليا
الكنػػػت فاا ال ػػػه ش,ػػػكر مػػػف  ء انػػػذا إذنػػػب الػػػكظهر نػػػذا ال,ػػػكر :الةػػػاؿ لػػػه  ػػػفنس 

  :افع,ى الخ  فله
 ليا َبدا تقول فما عميك َغْضَبى *** رحمت سمية غدوة أجماليا

  .فسؤ نخ ءر نخسر  :الةاؿ له مرفاف 
فشنػت  كػرؼ  ءفسػالنخ  ةػد مؾ إ ػال عدػى افع,ػى ءسرر نخ بار ضائؾ ,ػكرل  

فنػه  ءال الػخ ,ػكر   دػه ءإنمػا  ػدم ؾ عد ػه الػخ  دػؾ الة ػ دة :الةػاؿ لػه  ػفنس ءمحدػه
 )الك اب حبة  دبها فطحالها(  : اؿ ال ها

  (3)(ءف   د ؾ سد مة مف نذا ف,بهه ءفالطحاؿ ال  دقؿ الخ ,خل إال شالسد  
فال خ  ظهر عةؿ ابػف  ء دؾ مكالـ الف ر الب غخ فالنةدل الخ   اب ع ار ال,كر 

  .فما  اف  دفر الخ  دبه ح ف شن,ك نذا ال  اب ءفرؤا  ءطباطبا

                                                 

 شبػػخ بػػف  ح ػػى بػػف سػػدماف بػػف ممػػرفاف 798 - 732/  نػػػ 183 - حف ػػة شبػػخ بػػف مػػرفاف( 1)
 لػّد   ػاف الطبةػةء عػالخ ,ػاعر. ال مػر ذف فلةبػه السمطء شبف شف اله نداـ شبف  ن  ه حف ةء

 . 3122الهرس المفسفعة  . الح ـ بف لمرفاف مفلى حف ة شبف

  ػػفالخ. فال سػػائخ سػػ بف ه عنػػه رف  الكػػ لء بػػف رفعمػػ شبػػخ ش ػػحاب مػػف حب ػػبء بػػف  ػػفنس( 2)
 (3/265 الفعاة بغ ة: انظر . نػ 183 سنة

 . 14/  2 مكلـ افدبال ل ا فت الحمفل( 3)
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 الفو  الثانً
 "عٌار الشعر" كتاب  المسائ  البالغٌ  فً

 وقف  مع العنوان

  فنػػفا عدمػػال الػػخ )فاعدػػـ شف عدمالنػػا لػػـ  –شعػػز  اا  – ةػػفؿ ال,ػػ ا شبػػف مفسػػى  
نذا الباب إال بكد شف درسفا ال,كر دراسة لكد ػه مػع سػك ه فعمةػه ف راحبػه  كنػه  ػد 

.. ء.فنفالسػػه فقػػفاطر  ء ػػرفف شال ػػار  ف ػػفر  ءففضػػع  حػػت شب ػػارنـ ءشلمػػع لهػػـ
شسػػاس  :فلػػـ  سػػـ الزمق,ػػرل   ابػػه ءفلكدمائنػػا مةا ػػد فشغػػراض الػػخ  سػػم ات   ػػبهـ

"شسػػػػاس" فشف الب غػػػػة ال  بنػػػػى إال عدػػػػى نػػػػذا  الب غػػػػة إال فنػػػػف  ة ػػػػد مكنػػػػى لفػػػػظ
 لػػب عدػػى طالػػب  ءفشف نػػذ  ال,ػػذرات الب ان ػػة المق ػػار   كنهػػا مػػ ف ب ػػانخ ءافسػػاس

ء فنفسػػه ءةؿ بػػه لسػانه فعةدػػه فلغ ػػهفشف   ػػ ءفشف  ر ػاض ال ػػه ءالكدػـ شف  ر ػػاض بػػه
ء فال فلػػفد لهػػا إال حػػ ف  فلػػػد ة ال فلػػفد لهػػاالخ نفػػس ذات حػػػس غدػػ ظفف الب غػػ

 (1)فالنفس ال ةظى( ءدب الحخالة
فالذل  ظهر بفضفح شف ما دالع ابف طباطبا فغ ر  مف النةاد لفضع ال  ب ال ػخ  

 ر الػذل  سػرب لػه القطػى نػف إحساسػهـ بػال غ  ف رسـ ء ضبط حر ة ال,كر الكربخ
 ءنػػذا ال غ  ػػر لػػف اسػػ مر لضػػاع اف ػػؿف ال,ػػكر فمكان هءف ػػفر  فمرام هءإلػػى لغػػة 

الفضػكفا المةػا  س  ءبػد مػف الحفػاظ عدػى اف ػؿ ل ةػاس عد ػهال ػاف ال  ءفقبا ضفؤ 
فنػذ  المةػػا  س   قػذ مػػف ال,ػكر الةػػد ـ  ءفالمكػا  ر ال ػخ  ةػػاس بهػا  ػػؿ ,ػكر حػػد ث

ذا  ػػاف ل ػػؿ ,ػػخل  سػػل د  عدػػه ءمرلكػػا الػػإف ابػػف طباطبػػا  – مػػا  ةػػفؿ اإمػػاـ  - ءفا 
ؿ شحد  سػ ل د الافمر ل س م رف ا ل  ءفم زانا  فزف به ءلكؿ لد,كر ع ارا  ةاس به

 ءفشنػػؿ ال ػػف  الػػخ ال,ػػكر الل ػػد ءفالةهػػال ءابػػؿ ننػػاؾ ش ػػفؿ  رلػػع إل هػػ ءشف  س حسػػف
فنػػذا  ػػدؿ  ءال ػػ ـ ف ػػفزففننػػاؾ ع ػػار  ةػػاس بػػه  ءفالفػػرؽ ب نػػه فبػػ ف ال,ػػكر الػػردئ

                                                 

 نػ.  1448الةانرة الطبكة الثان ة  –م  بة فنبة  7ق ائص ال را  ب/( 1)
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 ءالد ؿ  دمػة  ػدرنا ءعدى شف عدمالنا  نظرفف إلى ال,كر عدى شنه لفنر له مفاز نه
فل ػػف  ءلػػ س نػػذا فنهػػـ شنػػؿ لغػػة فلسػػاف ءم ان هػػا فل ػػؿ  ػػفرة ءفل ػػؿ مكنػػى منزل ػػه
  .فنهـ شنؿ  ةى فد ف

عػػػ ل  ػػػدر  ءالالكنا ػػػة بال,ػػػكر  فالنظػػػر إل ػػػه عدػػػى شنػػػه  الػػػذنب  ءفرالػػػع م زانػػػه ءفا 
علاز  ءف فضع له المكا  ر ل س إال إع ل لدةرآف ال ر ـ ء فزف ف ةاس ءافبر ز   .فا 
 –فف )ال,ػػػكر  ءالفهػػػـ الثا ػػبالمهػػـ شف الك ػػػار الػػذل فضػػػكه ابػػف طباطبػػػا نػػف   

فنه مة فد بمقاطبة  ءف كث ر ال,كر الخ الم دة ف  كث ر عةدخ ءعمؿ عةدخ –عند  
نػف فالسر الخ  ؿ لمػاؿ  ءشف الحسف د ه إلى نذ  المقاطبة نخ اللماؿففس  ءالفهـ

فلػػػػػذلؾ ال   حةػػػػػؽ لمػػػػػاؿ ال,ػػػػػكر إال  ء مػػػػػا شف عدػػػػػة الةػػػػػبح االضػػػػػطراب ءاالع ػػػػػداؿ
الػإذا نةػص  ء.. الػإذا  ػـ لػه ذلػؾ  ػاف  بػفؿ الفهػـ لػه  ػام .نسلاـاال :شل ءباالع داؿ

فالفهـ نف الةفة ال خ  لد الػخ  ء ر الفهـ منه بةدر ذلؾ النة افمف اع داله ,خل شن
  (1)ف  ةبؿ ما    ؿ بها( ءمثدما  ؿ حاسة  د ذ بما  د ها ءال,كر لذة

ه السػابةفف )الدةػد بػؿ نػف الػذل  كػارؼ عد ػ ءعه ابػف طباطبػافنذا الم زاف لـ  ق ر  
 ءنػػػف ردئ :ف ةػػػفؿ ءإنػػػؾ ال  ػػػزاؿ  ػػػرد ال,ػػػخل مػػػف ال,ػػػكر :(2)  ػػػؿ لقدػػػؼ افحمػػػر

                                                 

 . 141النةد الكربخ  إحساف عباس  ػ  ار ا ( 1)

 . محػرز فشبػف محمػد شبػف افحمػر حسػاف بػف قدػؼ ـ 796 -/ ؟  نػ 184 -؟ افحمر قدؼ( 2)
 النػػػاس شعدػػػـ ف ػػػاف. شبف ػػػه فشع ػػػؽ شع ةػػػه اف,ػػػكرلء مفسػػػى شبػػػخ بػػػف بػػػردة شبػػػخ مػػػفلى  ػػػاف

 غ ػػرنـ فعدػػى  ث ػػراً  مفضػػفعاً  ,ػػكراً  الةػػ س عبػػد ,ػػكرال عدػػى ففضػػعء ,ػػاعراً  ف ػػافء بال,ػػكر
 فشقػذ عمػرف= =بػف ع سػى عػف لنحػفا فال فالةفشقػذ فشنػؿ الب ػرة شنػؿ عنػه الكقػذ بهـء عبثاً 
  ػػـف  ػػؿ الػػخ الةػػرآف  ةػػرش ف ػػافء ال,ػػكر الػػخ المثػػؿ بػػه  ضػػرب ف ػػاف. الكػػ ل شبػػخ عػػف الدغػػة
 . فل دة
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الالهػد  ءإف نػذا الػدرنـ زائػؼ :الةػاؿ إذا  ػاؿ لػؾ ال ػ رالخ  ءفالنػاس  س حسػنفنه !!!
   (1)إنه ل د( :لهدؾ شف  نفةه الإنه ال  نفكؾ  فؿ غ ر 

  . فزف به ال,كر ءالفم  ا ءفمةدارا ءفم زانا ءالمهـ شف نناؾ مك ارا 
 ء ػػاف االن مػػاـ بػػه ان مامػػا بالغػػا ءفمر  زنػػا ءفلمػػا  ػػاف ال,ػػكر نػػف ش ػػؿ الكدػػفـ 

فنػػػػذا     ءالهػػػذا ) فاعػػػػد ال,ػػػكر(  لثكدػػػب ءفحػػػػددت لػػػه المكػػػا  ر ءال  ػػػبففضػػػكت لػػػه 
  فمػػػف  بدػػػه  ءفنػػػذا )طبةػػػات ال,ػػػكرال( البػػػف المك ػػػز ء)ال,ػػػكر فال,ػػػكرال( البػػػف    بػػػة

 ءفنػذا )نةػد ال,ػكر( لةدامػة بػف لكفػر ءالبف س ـ اللمحػخ )طبةات الحفؿ ال,كرال(
  .فنذا )الكمدة الخ محاسف ال,كر فآدابه( البف ر, ؽ

لػػػذلؾ  ءفشقطػػػر نػػػذ  الثغػػػفر نػػػف لسػػػاف افمػػػة ء ةفػػػفف عدػػػى الثغػػػفرف ػػػكف الةػػػـف  
ف اف ع ار ال,ػكر فاحػدا  ءفداالكفا عنه ضد  ؿ دق ؿ ءفحرسفا ال,كر  رسفا حفله 

باطبػا حػ ف اق ػار لػه نػػذا فلةػد شحسػف ابػف ط ءت حمػى الكرب ػةمػف اللنػفد ال ػخ حمػ
 الكنفاف 

 

                                                 

ت / محمػد مح ػخ الػد ف عبػد الحم ػد  دار  91/ 1المفازنة ب ف شبخ  ماـ فالبح ػرل لممػدل ( 1)
 . 1987المكارؼ الةانرة 
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 عٌار الشعر :فواح  الكلم  والكالم فً كتاب

الػػػخ حػػػد ث ابػػػف طباطبػػػا عػػػف  ػػػناعة ال,ػػػكر  حػػػدث عػػػف الدفظػػػة فضػػػرفرة شف  
 ءسػهدة حضػر ة ال    ح شف نضػع لفظػة بدف ػة فح,ػ ة بلػفار شلفػاظ   ء قالط ش رانها

الالفح,ػخ مػع الفح,ػخ  ػكنس ف ةػر  ءفب ئة  س ف إل ها ء ش ال هف كف لدفظة عالما  ك
 .فالحضرل مع الحضرل  نسلـ ف  ناغـ ءف س ف
شف  قدػط ال,ػاعر بػ ف الب ئ ػ ف  –الخ ال ر بف طباطبا  –ب  ؿ الك ب  ل ف الك  

)إذا شسػػس ال,ػػاعر  : ةػػفؿ ابػػف طباطبػػا ءال ضػػع شلفاظػػا مػػف ننػػا مػػع شلفػػاظ مػػف ننػػاؾ
ذا  ءال  ـ البػػدفل الف ػػ ح لػػـ  قدػػط بػػه الحضػػرل المفلػػد,ػػكر  عدػػى شف  ػػك خ ال ػػه بػػ فا 

ش ػػػى بدفظػػػة غر بػػػة ش بكهػػػا شقفا هػػػا ف ػػػذلؾ إذا سػػػهؿ شلفاظػػػه لػػػـ  قدػػػط بهػػػا افلفػػػاظ 
 (1)الفح, ة الناالرة ال كبة الة ادة(

فب ئة  ح ػا  ءفانسلاـ ءلفاظالالةض ة إذف الخ الهـ بف طباطبا  ض ة   ـؤ ب ف اف 
 ءف,ػػكف  ػػؿ ,ػػخل  كػػ ش ف    ػػؼ الػػخ ب ئ ػػه ءاإنسػػاف ,ػػكنها ,ػػكف ءال هػػا  ػػؿ لفظػػة

ف شراد سػػػ اؽ  ءشف سػػػ ا ا بػػػدف ا الد لكػػػؿ شلفاظػػػه شفابػػػد ءفحػػػ ف  ق ػػػار ال,ػػػاعر ب ئػػػة فا 
ف مػفت الػخ  ءفف افلفاظ  ح ا الػخ سػ اؽ ءالحضر الد ق ر مف افلفاظ شل نها فشسهدها

  حسف الخ س اؽ ف ةبح الخ آقر. شف ءآقر
فنػخ  ءعمفد ب غة القطػاب اللرلانخ  عبد الةانر اإماـفنذا الف ر ش اـ عد ه  

 ف ػؼ  سػس عدػى ذلػؾ شف ال دمػة الشف  ءف بػرج الداللػة ءف مػاـ الداللػة ءحسف الداللة
 .س ,هد عدى ذلؾ بال,فانداف  ءهابحسف فال  بح ما دامت بك دة عف س ا 

فضػػػع شساسػػػا اع مػػػد عد ػػػه اإمػػػاـ عبػػػد  ح ػػػث ءبػػػف طباطبػػػااف دػػػؾ  ر مػػػة مػػػف  ػػػرائـ 
نمػا  ءمػف ح ػث نػػخال  كػػاب لفػاظ اففنػػف شف  ءفمػف لػػال مػف بكػد  ءرالةػان الك ػػب فا 

                                                 

الكدفل ,رح ف حة ػؽ عبػاس عبػد السػا ر مرالكػة نكػ ـ ع ار ال,كر  كل ؼ محمد بف طباطبا ( 1)
 . نػ 1443ـ  1983طبكة  13 ػزرزفر دار ال  ب الكدم ة ب رفت  
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عنػػد الةػػدمال  هػػـ  لػػد ففضػػكها الػػخ سػػ اؽ ال   ئمها.فنػػذا الف ءسػػفل اسػػ قدامها الػػخ
 ػػاف ال  كاظػػؿ بػػ ف " : ػػاؿ فنػػف  م ػػدح زن ػػر ( ) ا الػػخ طبػػاعهـ السػػ دنا عمػػرمر ػػفز 

الفػخ  (2)حمؿ ال,خل عدػى ال,ػخل :فش ؿ المكاظدة(1)لةفؿ فال    بع حف,خ ال  ـ"(ا
فمكنػػػى القدػػػط بػػػ ف شمػػػر ف قدطػػػا  سػػػ فلب الن ػػػراف ء ال دمػػػة مػػػا  ف ػػػد مكنػػػى الػػػدق ؿ

نمػا  ك ػب فضػع ءال  ك ب الفح,خ فال البدفل بف طباطبااما  كنخ شف م ءفال هل ف فا 
" فال    بػع فش ػد نػذا المكنػى بةفلػه  ءفقدط البدفل مع الةرفل ءالفح,خ مع الحضرل

   ة  ػػر الػػ ء د ػػؽ بػػه مػػف افلفػػاظؿ سػػ اؽ مػػا : شنػػه  كػػرؼ ل ػػبمكنػػى ـ"ح,ػػفل ال ػػ 
 . عدى الحف,خ

 نبغخ شال   كدػؽ بال دمػة مػف ح ػث ء (3)لف احة ع فب الغرابة ال خ عدت مف الا 
نمػػػا    ءنػػػخ ال  ء  كدػػػؽ بالسػػػ اؽ فالمةػػػاـفا  الإننػػػا نح ػػػـ عدػػػى  ث ػػػر مػػػف شلفػػػاظ الدغػػػة فا 

شف  ب كد عػف  ث ػر مػف   - ـ غ ر ,اعرشماه  ا  شاعس -ُىِصٔ مو مثدع  ءبالمفت
 عػف دالل هػا مػف  نةػرف ح ػاج إلػى  ءال  ظهر مكنانػا ءشلفاظ الدغة بحلة شنها فح, ة

الدغػػة ,ػػ ئا ال,ػ ئا فلػػ   بكػػد  ث ػػر مػػف شلفػاظ  ممػا  ػػؤدل إلػػى مػفت  ءالػخ   ػػب الدغػػة
 ب,ار   ب ف ع نخ فر  ةب ػفقدؼ افحم (4)فنذا ما لكؿ شبا عمرف بف الك ل ءل ؿ

                                                 

طػػانر  -النها ػػة الػػخ غر ػػب الحػػد ث فافثػػر فبػػخ السػػكادات المبػػارؾ بػػف محمػػد اللػػزرل ت( 1)
 . 514/  2نػ  1299 –ـ  1979الزافل فمحمفد الطناحخ الم  بة الكدم ة ب رفت 

 دار الم ػرل افالر ةػخ منظػفر بػف م ػـر بػف محمػدل الكػرب لسػافلساف الكرب البف منظفر ( 2)
 . 456/ 11اففلى الطبكة ب رفت –  ادر

 . 7اإ ضاح الخ عدـف الب غة لدقط ب الةزف نخ /( 3)
 اسمه الخ فاق دؼ . السبكة الةرال شحد الب رل المازنخ ال م مخ الك ل بف عمرف شبف اإماـ( 4)

 شلػؿ مػف إل ػه مك ػذراً  لػال الفرزدؽ شف رفل لما زباف شنه فال ح ح  فاًلء فع,ر ف حد  ش عدى
 لػـ زبػاف نلػف مػف . . . مك ػذراً  لئػت ثػـ زبػاف نلػفت :عمرف   شبف له الةاؿ عنهء بدغه نلف  
 .                                                     ==  دع فلـ  هلف
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 إف" :الةدػت ءة فح,ػ شعراب ػة بن  هػا إنمػا) :ف ػاؿ ءالة ػ دة عدػى الغر ػب ىح ف بن (1)
 مػػف نػػذا  ػػاف الالنلػػاح ب ػػرا  : دػػت فلػػف ءالبػػدف فف افعػػراب  ةػػفؿ  مػػا " النلػػاح ذاؾ
 .(2)(الة  دة مكنى الخ  دقؿ فال ال  ـ ذلؾ  ,به فال ءالمفلد ف   ـ
لػى شلفاظهػا لم كػا بمة ػاس  ءفاحػدةبف طباطبا  نظػر إلػى الدغػة  دهػا نظػرة ا إف  فا 

فال  ء ؤلػػؼ بػػ ف افلفػػاظشف )دػػى ال,ػػاعرع بالةػػط   فلػػ ءفػػاظ ال ػػ حةفلفاحػػدء ال ػػؿ ا

                                                                                                                        

 فمائػػة ء فقمسػ ف شربػػع   سػنة بال فالػػة فمػات فسػ  فء قمػػس   شف ف  ثمػا سػػنة بم ػة عمػػرف   شبػف فلػد==
ء بػػف شنػػس مػػنهـ  ث ػػرة   ,ػػ فخ   عػػف فالب ػػرة فال فالػػة فالمد نػػة: بم ػػة شقػػذ  الب ػػرلء فالحسػػف مالػػؾ 

 الةػرالة عنػه فشقػذ الد ثػخء عا ػـ   بف ن ر عف النحف فشقذ. فملاند فع رمةء لب رء بف فسك د
 القد ػػؿ النحػػف عنػػه فشقػػذ فال ز ػػدلء المبػػارؾ ابػػف اا عبػػد :مػػنهـ  ث ػػرفف لماعػػة فسػػماعاً  عرضػاً 

: مػنهـ طائفػة فغ ػر  افدب عنػه فشقػذ ال ز دلء محمد فشبف الب رلء حب ب   بف ف فنس شحمدء بف
 الحػرفؼ عنه فرف  . فغ رنـ النحفل مسدـ   بف فمكاذ فاف مكخء المثنىء ابف مكمر عب دة شبف

:  ةػفؿ حب ػب   بػف  ػفنس ف ػاف . فال,ػكر الكرب فش اـ الةرآفءف  بالكرب ة الناس شعدـ ف اف س بف هء
 الكػ لء بػف عمػرف شبػخ بةفؿ  ؤقذ شف  نبغخ  اف ,   ؿ الخ بةفله  ؤقذ شف  نبغخ شحد  اف لف

 دالػػا ر  ف انػػت فال,ػػكرء الكػػرب فش ػػاـ الكرب ػػة بػػالةرالات النػػاس شعدػػـ عمػػرف   شبػػف: عب ػػدة شبػػف ف ػػاؿ
 مكػػ ف   بػف  ح ػى فثةػه الةػد الحػد ث شنػؿ الػخ حالػه فشمػا  هػاءالكحر   نسػؾ ثػـ السػةؼ إلػى ب  ػه مػؿل
 . ذ رنا  طفؿ  ث رة الفائد عنه فرف  حسافء شقبار فله الةرالة الخ حدة  دفؽ: ف الفا فغ ر 

 مػف ش ػده . اإطػ ؽ عدػى المفلػد ف مك,ػكر 782 - 712/  نػػ 167 - 95ُبرد بفِ  َبّ,ارِ (  1)
  ػػاف . الػػرؽ مػػف شع ة ػػه شنهػػا   ػػؿ عة د ػػة شةامػػر  إلػػى فنسػػب ه ل حػػفف نهػػر غربػػخ طقارسػػ اف

 م فػرؽ  ث ػر ف,ػكر  فالكباسػ ةء افمف ػة الػدفل  ف فشدرؾ بغدادء ف دـ الب رة الخ ن,ك .ضر راً 
 فدالػػػف بالسػػػ اطء ضػػػرباً  المػػػات بالزند ػػػة ا هػػػـ. د ػػػفاف الػػػخ بكضػػػه لمػػػع اففلػػػىء الطبةػػػة مػػػف

 . بالب رة

 . 311 ػالةانرة   –القانلخ  –خ الهر دالئؿ اإعلاز لكبد الةانر اللرلانخ ت / شب( 2)
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فال  قدػػػط بػػ ف البػػػدفل الف ػػػ ح فالحضػػػرل  ءبػػػكف  فػػافت بػػػ ف لفانرنػػػا ,ػػ ف عةػػػفد  
    (1)(المفلد
فنػػػػف إل نػػػػاب سفسػػػػاؼ ال ػػػػ ـ فسػػػػػق ؼ  ءلدف ػػػػػاحةآقػػػػر  فلةػػػػد فضػػػػع ,ػػػػرطا 

شمػا السػقؼ .... . ػنكه ح ـ ُ  لـ ,خل  ؿ الخ مطرد نكت  :السفساؼف )  -افلفاظ
   (2)الرّ ة فضكؼ فقفة(

لكػػؿ سػػق ؼ ال ػػ ـ  حسػػف  ح ػػث ءفلدلػاحظ ننػػا لف ػػة بد كػػة ال  نبغػػخ شف   ػػرؾ 
فال شلػػذ الػػخ  ءلػػ س الػػخ افرض  ػػ ـ نػػف شم ػػع فال آنػػؽ) : ةػػفؿ ءمػػع سػػق ؼ المكػػانخ

فال شلػفد  ةف مػا لدب ػاف  ءسػاففال شال ػؽ لدّ  ءة  ػاال بػالكةفؿ السػد مافال ش,ػد  ءافسماع
 ػػاب شف ػػد  ءفالكدمػػال البدغػػال ءمػػف طػػفؿ اسػػ ماع حػػد ث افعػػراب الكةػػ ل الف ػػحال

شف سػػػق ؼ افلفػػػاظ - فال ػػػ ـ لدلػػػاحظ -إال شنػػػخ شزعػػػـ ءالةػػػـف الػػػخ عامػػػة مػػػا ف ػػػففا
فربمػػا    ءف ػػد  ح ػػاج إلػػى السػػق ؼ الػػخ بكػػض المفاضػػع ءم,ػػا ؿ لسػػق ؼ المكػػانخ

 مػا  ءفال,ػر ؼ ال ػر ـ مػف المكػانخ ءك ثر مػف ام ػاع اللػذؿ الفقػـ مػف افلفػاظشم ع ب
نما ال رب الذل  قػ ـ  ء د   فف شط ب مف النادرة الحارة لدا شف النادرة الباردة لدا فا 

ف ػذلؾ  ءف كقذ بافنفاس النادرة الفػا رة ال ػخ ال نػخ حػارة فال نػخ بػاردة ءعدى الةدفب
نمػا ال,ػكف الػخ الحػار لػدا فالبػارد لػدا ءال,كر الفسػط فالنػادرة الفسػط فشقدػص  (3)( فا 

 ءبف طباطبا الخ   ابه ع ار ال,كر لكؿ لف ػاحة افلفػاظ ,ػرفطااشف  مف نذا إلى 
 فنخ:  د  ضاؼ إلى ما ذ ر  الب غ فف

                                                 

 . 13 ػع ار ال,كر  ( 1)

 شـ لامكػػة نا,ػػر سػػد ماف شبػػف البسػػ خ القطػػابخ إبػػران ـ بػػف محمػػد بػػف حمػػدل  الحػػد ث غر ػػب (2)
 . إبران ـ ال ر ـ عبد : حة ؽ1443ء الم رمة م ة - الةر 

ط /  –ب ػػرفت  –ت / المحػػامخ الػػفزل عطػػفل دار  ػػكب  47/ 1الب ػػاف فال ب ػػ ف لدلػػاحظ ( 3)
 . ـ 1968اففلى 
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 .م,ا دة الدفظ لدمكنى  -1
 انة اد الدفظ لما  راد له.  -3

 شال   فف  كبا فال مس  رنا.  -2

 النطؽ.سهفلة المقرج شف سهفلة   -4

 عدـ القدط ب ف البدفل فالحضرل.  -5

 س سة افلفاظ فان ظامها.  -6

 الحسف فاالس كذاب.  -7

  .عدـ الح,ف ب ف ال دمات ال خ  ؤلؼ شسرة فاحدة  -8

 عدـ الح,ف ب ف ال دمات ال خ  ؤلؼ شسرة فاحدة.  -9

بػف طباطبػا فنػف  حدػؿ ال,ػكر ف رسػـ م مػح اال ؿ نذ  ال,رفط  لدنا الػخ  ػ ـ  
 . الحسف ال ه
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 النظم فً عٌار الشعر

فلةد شفلى  ءكد  ض ة النظـ الةض ة افـ الخ الدراسات الب غ ة الةد مة فالحد ثة ُ  
ال    اد شبفاب   اب ع ار ال,كر  قدف مػف  ءبف طباطبا نذ  الةض ة شنم ة قا ةا

ل ؼ فال ػػػ اغة ك)نظ ػػػرا لدنسػػػ  فال ػػػ كػػػدّ الػػػالنظـ  ُ  ءعدػػػى بنػػػال ال ػػػ ـ شف كد ػػػؽ ءإ,ػػػارة
لػػػزال بكضػػػها مػػػع فالبنػػػال فالف,ػػػخ فال حب ػػػرء فمػػػا ش,ػػػبه ذلػػػؾ ممػػػا  فلػػػب اع بػػػار اف

فح ى لف فضع  ءح ى   فف لفضع  ؿ ح ث فضع عدة  ة ضخ  فنه نناؾ ءبكض
  (1)الخ م اف غ ر  لـ   ح(

فنػػه  ػػر   ءبػػف طباطبػػاا ثػػر حضػػفرا الػػخ ال ػػر نػػف اف( النسػػ )ف ك بػػر م ػػطدح  
ح امػه فم ان ػهء  مػا ا  ف كنى بذلؾ  فة الػنظـ ف  ءاف ر  ال,كر نس لً  ءالاال,اعر نسّ 

الالنسػػ   ػػفرة م  مدػػة افر ػػاف فافلػػفاف  ء فهػػـ منػػه فلػػفد الز نػػة فالحسػػف فالف,ػػخ
فنخ  ك د الذنف إلى عمد ة بنال ال,كر بدا ة مف اس حضار ال فرة  بػؿ  ءفالمكالـ
ة شف البنػال الال فرة ال,كر  ءف ز  نها ءف هذ بها ءثـ فضع الق فط ف  حمها ءالكمؿ

 عمد ة النظـ عدى ر ن ف:ؿ ال,كرل  ةـف مف ق 
 .مادة قاـ   مثؿ الخ افلفاظ فال را  ب فافدفات :االو 

 .اله ئػػػة شف ال ػػػفرة شف ال,ػػػ ؿ الػػػذل  ظهػػػر مػػػف قػػػ ؿ افلفػػػاظ فال را  ػػػب والثةةةانً:
ف ػػػرا   ءفنػػػذا المة ػػػفد مفلػػػفد عنػػػد اللػػػاحظ ءمػػػر ف ع  ػػػة ا حػػػاد  ػػػة بػػػ ف افكفال

 الخ لكده ال,كر دربا مف النس  فلنسا مف ال  ف ر. فاضحا
فال    ػفر  ءفسا نة الػخ نػذا الػنظـ ءفالب غة الخ حة ة ها  ائمة عدى نذا النس  
رآن ػػة نػػخ  دمػػات عرب ػػة مػػف ة)الال دمػػات ال  ػػ ـ عدػػى  ػػ ـ إال مػػف نػػذ  اللهػػة عدػػفّ 

 ء كرالهػػا الكػػػربلػػػـ لد ػػدة  دمػػػات الةػػػرآف ال ػػر ـ الدػػػـ  بػػدع  ءؿ الةػػػرآف ال ػػر ـ بػػؿ  نػػزّ 
بؿ ب غ ه  ءفب غة الةرآف ال ر ـ ل ست الخ شنه لال بما ال  كرؼ الكرب مف  دمات

                                                 

 . 25 ػدالئؿ اإعلاز ل ماـ عبد الةانر اللرلانخ  ( 1)
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فبػرغـ مػف نػذا  ػاف   ءب انػه مػف  دمػات  ةاذال هػا شلسػنة الكػرب مػف  بػؿ  َ سَ الخ شنه نَ 
ح ػى شنػؾ  ءالب اف الةرآنخ بما ا طفا  مف مفردات المكلـ الكربػخ فنسػله لػه مكلػزا

مػة غ ػر  رآن ػة مةػػاـ  دمػة  رآن ػة ب نهمػا  ػ خ الػخ المكنػػى فافدال لػف ,ػئت شف  ةػ ـ  د
فالضػػؿ مػػا لػػال الػػخ الب ػػاف الةرآنػػخ عدػػى مػػا ال هػػدت الػػخ  ءل بػػ ف لػػؾ الػػرؽ مػػا ب نهمػػا

  (1)ا طفائه مف المكلـ الكربخ عدى ا ساعه(
بػػف طباطبػػا  ح فػػخ بػػالنظـ فلكػػؿ ال,ػػكر شعدػػى ,ػػكنا مػػف النثػػر افنػػذا مػػا لكػػؿ  

 ػػ ـ منظػػفـ بػػائف عػػف المنثػػفر  -شسػػكدؾ اا –ال,ػػكر ) فؿ:بسػػبب الػػنظـ ح ػػث  ةػػ
الػػذل  سػػ كمده النػػاس الػػخ مقاطبػػا هـ بمػػا قػػص بػػه مػػف الػػنظـ الػػذل إف عػػدؿ عػػف 

 (2)(له ه مل ه افسماع فالسد عدى الذفؽ
 كدّ شف  ُ  فعدى ال,اعر ءقراج النهائخ فال فرة الق ام ةفلكؿ نظـ ال,كر نف اإ 
ح ػػى  ػػك خ ,ػػكر   ال دمػػة الفاحػػدة نسػػلا  ءدػػؼ نظمػػهف   ءدفا ػػه  بػػؿ مراسػػه لد,ػػكرش

 (3)(فلذالة شلفاظ فد ة مكانخ ف فاب  كل ؼ فحسنا فال احة
ف ةر ب  ءفالسبب الذل دعا  إلى  كل ؼ نذا ال  اب نف مكرالة   ؼ  نظـ ال,كر 

عدادنا  بؿ مراسه إفف لد,كر )شدفات  لب  ءف  س ر  عدى النا,ئه ءذلؾ مف افالهاـ
  (4)ف  دؼ نظمه(

مثػػؿ )سفسػػاؼ ال ػػ ـ  ءنهػػا  ,ػػ ف الػػنظـف ء لػػب ال نابهػػا اً  مػػا شف ننػػاؾ ع فبػػ 
 ء,ػػػػارات الملهفلػػػػةفاإ ءفال ,ػػػػب هات ال اذبػػػػة ءدة بر سػػػػفسػػػػق ؼ الدفػػػػظ فالمكػػػػانخ الم

                                                 

 محمػػفدل السػػفرة سػػ اؽ الػػخ الةرآنػػخّ  المكنػػى الةػػه إلػػى الطر ػػؽ مكػػالـ الػػذ  ر شنػػفار عدػػىالكػػزؼ ( 1)
 . 117 ػ  سكد محمد  فال ؽ

 . 9 ػع ار ال,كر  ( 2)

 . 11 ػع ار ال,كر   (3)
 . 11 ػع ار ال,كر   (4)
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 فف  السب  ة بؿ   ءح ى ال   فف مدفةا مر فعا ءفالكبارات الغثة ءف اؼ البك دةفاف
 ءال سػػابؽ مكان ػػه شلفاظػػه ءفالر ػػاض الزانػػرة ءلمػػنظـفالكةػػد ا ءـنمػػنالمفرغػػة فالف,ػػخ الم

 (1)ال د ذ الفهـ بحسف مكان ه  ال ذاذ السمع بمفنؽ لفظه......(
 

 ءالالمةػاـ ءبدا ة مف ال,ػاعر ءإلى آقرنا بداع ة مف شفلهاالالنظـ  سدؾ الكمد ة اإ 
فبػػذفر نػػػذا   ءطػػػارا لامكػػا ل ػػؿ ,ػػػخلإبح ػػث   ػػفف  ءالال ػػػفر ءالالمكػػانخ ءلفػػاظالاف
نما  رانا عند ب,ر بف المك مر ءبف طباطباامف عند   ر لـ  بدشالف ح ف  حدث ء (2)فا 

المػػػف راـ مكنػػػى  ر مػػػا الد دػػػ مس لػػػه لفظػػػا  ءا فقسػػػةم ئمػػػة الةػػػفؿ لمكنػػػا   رًمػػػ) :عػػػف
ف ,ػػػرؼ المكنػػػى ال   نمػػػا ا  ف  ء ػػػد بػػػه الػػػخ  ةػػػد ر الػػػنص فالح ػػػـ عد ػػػهك,ػػػر فا..... فا 

ل ػؿ مةاـ........فحد ثػه عػف  سػه ؿ المكفؿ عد ه الػخ ذلػؾ مفاالةػة الحػاؿ فمػا  لػب 
دنائها مف ا  ءفحالة ذلؾ الى الب ر بس اسة المكنى ءالهاـ الكامةفالمكانخ الكال ة فا 

 (3)(فاال  دار الخ   اغ ه فالس طرة عد ه
كػػ ف الػػذل اسػػ مد منػػه فغ ػػرنـ  ػػاف المَ  ءفالمبػػرد ءف ػػراث اللػػاحظ ءال ػػح فة ب,ػػر 
 ده لمكه اإماـ عبد الةانر فشفدعه   اب ه  فنذا ءبف طباطبا ال ر  الب غخ فالنةدلا
مػا  ة فػخ ال ػه آثػار المكػانخ  فنػفلكػؿ نظػـ ال دػـ  " علػاز فشسػرار الب غػةدالئؿ اإ"

 (4)ف ر  بها عدى حسب  ر  بها الخ النفس

                                                 

 . 13  ػع ار ال,كر   (1)

 شنػػؿ مػػف منػػاظر  مك زلػػخ الة ػػه. سػػهؿ شبػػف ـء 835 -/ ؟  نػػػ 314 -؟ المك مػػر بػػف ب,ػػر( 2)
 . (مسػػػ ل ب ه مػػػف  ػػػانفا بغػػػداد مك زلػػػة لم ػػػع إف:  ةػػػاؿ: )المر ضػػػى ال,ػػػر ؼ  ػػػاؿ ال فالػػػةء
 . ببغداد مات. االع زاؿ الخ م نفات له منهـء( الب,ر ة) الطائفة إل ه  نسب

  . الةانرة –م  بة فنبة  –ب  رؼ  48 ػق ائص ال را  ب  لمحمد شبخ مفسى   (3)

 . 25 ػدالئؿ اإعلاز  ( 4)
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ذا  ػاف لػفنر الػنظـ ففضػع اف  فمطابةػة ال ػ ـ لمة ضػى  ء,ػ ال الػخ مفاضػكهافا 
بػػف طباطبػػا حػػ ف  فلػػه إلػػى ا  ضػػا الػػخ ال ػػرالػػإف نػػذا اللػػفنر  ػػاف حاضػػرا ش ءالحػػاؿ

فنػػخ مفاالة ػػه لدحػػاؿ  ءف بػػفؿ الفهػػـ إ ػػا  عدػػة شقػػر  ء)فلحسػػف ال,ػػكر ال,ػػكرال  ػػائ :
 (1)ال خ  كد مكنا  لها(

 ءشف مفهػػـف الػػنظـ عنػػد نػػؤالل لم كػػا مفهػػـف فاحػػد فالػػذل شر ػػد شف شثب ػػه ننػػا نػػف 
ف ر  ذلؾ دفف قفػال الػخ  ءبف طباطبا الكدفلاماـ عبد الةانر مع فبقا ة ا فاؽ اإ

فشف الػػنظـ ال   كدػػؽ بافلفػػاظ دفف  ء ,ػػب ه الػػنظـ بالنسػػ  فال ػػ اغة فالبنػػال فالف,ػػخ
نما  ,مدهما لم كا ءالمكانخ الابف طباطبا حدةة مف حدةات البنال الف رل الب غخ  ءفا 

الػػذل بػػدش بػػكبخ عب ػػدة مكمػػر بػػف المثنػػى ف  ابػػه ملػػاز الةػػرآف ح ػػى ان هػػى إلػػى عبػػد 
 . لرلانخ الهؤالل نـ افبال ال,رع فف لكدـ الب غة الكرب ةالةانر ال

 

 موطلحات فً فلك النظم
 

 ءفال ػػػ اغة ءم ػػػطدح )الػػػنةش :مػػػف الم ػػػطدحات ال ػػػخ  ػػػدفر الػػػخ الدػػػؾ الػػػنظـ 
)ف النةػػاش الر  ػػؽ  :الةػػاؿ ءفال ػػباغة فال ػػكل ؼ( الػػابف طباطبػػا ,ػػبه ال,ػػاعر بالنةػػاش

ح ػػػػى  ءبع  ػػػػؿ  ػػػػبغة منهػػػػاف ,ػػػػ ءالػػػػذل  ضػػػػع اف ػػػػباغ الػػػػخ شحسػػػػف  ةاسػػػػ ـ نة,ػػػػه
(2)(  ضاعؼ حسنه الخ الك اف
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 ءف,ػػػبه ال,ػػػاعر ش ضػػػا بال ػػػائغ الػػػخ مكػػػرض حد ثػػػه عػػػف إعػػػادة  ػػػفغ المكػػػانخ 
شف مثؿ فنف  ءشفرسالة ء كف  نةؿ قطبة ءفنةدها مف م داف النثر إلى ساحات ال,كر

 (1)مما  اف عد ه(بكحسف ح نئذ  ال ائغ الذل  ذ ب الذنب ل ك د   اغ ه 
 ا شنػػه ,ػػبه ال,ػػاعر بال ػػباغ الةػػاؿ:) ف ال ػػباغ الػػذل   ػػبغ الثػػفب عدػػى مػػا مػػ 

اشبػرز ال ػائغ مػا  ػاغه الػخ غ ػر اله ئػة ال ػخ عهػد  الػإذ ء ػباغ الحسػنةرش  مف اف
مػػػر الػػػخ ال ػػػبس اف ءفشظهػػػر ال ػػػباغ مػػػا  ػػػبغه عدػػػى غ ػػػر الدػػػفف الػػػذل  بػػػؿُ  ءد هػػػاع

فاسػػػػ كمالها الػػػػخ ال ػػػػذلؾ المكػػػػانخ فشقػػػػذنا  ء همػػػػاائ ػػػػفغ عدػػػػى ر مفالػػػػخ ال ءالم ػػػػفغ
بف طباطبػا فنػف  حػدثؾ عػف ا فن ذا  لد (2)اف,كار عدى اق  ؼ النفف الةفؿ ال ها(

 نةدؾ إلى عالـ ال ناعة ال لد ال دمات فالمكانخ الخ  ءعر المل دافال, ءال,كر الل د
 ءال ػرا    ػفغها ف هػذبها ف نة,ػها ء د ال,اعر  ,به  ماما المادة القاـ الخ  د ال انع

  باغ المق دفة ل بدف الخ شزنى  فرة.ف ضع عد ها اف
مح مػػا  الً فلمػػا  ػػاف ال,ػػكر بنػػ ءفنػػذ  االمػػفر الث ثػػة   كدػػؽ بال ػػفرة فال  ػػف ر 

ثػـ  ءفنػذا   كدػؽ بالمرحدػة اففلػى مػف إن,ػال الػنص ء اف البػد ال ػه مػف نظػـ ف ر  ػب
  ػػػػػؿ إلػػػػػى مرحدػػػػػة ال ػػػػػ اغة فالػػػػػنةش فال ػػػػػباغة فنػػػػػخ مرحدػػػػػة ال حب ػػػػػر فال لف ػػػػػد 

ف كل فػا  ءفالمكػفؿ عدػى شف ناننػا نظمػا ف ر  بػا :(اإمػاـ عبػد الةػانر فؿ ةػ ءفال حسػ ف
فشف سػػب ؿ نػػذ  المكػػانخ الػػخ ال ػػػ ـ  ءفنسػػلا ف حب ػػػرا ءف ػػ اغة ف  ػػف را  ءف ر  بػػا
فنػػذا  دػه  دقػػص  (3),ػػ ال ال ػخ نػخ حة ةػػة ال هػا(ملػػاز ال ػه سػػب دها الػخ اف خالػذل نػ

ن اج الة  دة ح ث  دقؿ افال ار ا لكامة  دب ال,اعر ثـ  قرلها الػخ عمد ة البنال فا 
  .  فرة شقر 
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م ػػػطدح ش ضػػػًا فمػػػف الم ػػػطدحات ال ػػػخ اسػػػ قدمها بػػػف طباطبػػػا بمكنػػػى الػػػنظـ  
 فم طدح ال كل ؼ. ءاالس فال

   فال  ة ػػد ننػػا االسػػ فال بمكنػػى ال مػػاـ فاالع ػػداؿ الػػخ القدػػؽ  مػػا ذ ػػر اللػػاحظ 
مد زما بمس ف  فاحد مػف  شف  ظؿ ال,اعرفال االس فال النفسخ بمكنى   (1)الخ رسائده

فضػػـ  ء مػػا شنػػه لػػـ  ة ػػد بال ػػكل ؼ  ر  ػػب ال ػػ ـ (2)ء ػػاة ف  م هػػامػػف النظػػرة إلػػى الح
 ءلنبػػػؾ اا ال,ػػػبهة"   ػػػة  مػػػا الػػػخ  ػػػفؿ اللػػػاحظ:ف فر  بكضػػػه إلػػػى بكػػػض دفف ال ػػػر

فحبػػب  ءفبػػ ف ال ػػدؽ سػػببا ءفلكػػؿ ب نػػؾ فبػػ ف المكرالػػة نسػػبا ءفع ػػمؾ مػػف الح ػػرة
فحسػف  ءفال نسػ ؽ ءفالنس  ءنما   د االس فال الخ ال كل ؼفا   ء"إل ؾ ال ثبت.......الا

فال  باعػد ال,ػاعر بػ ف ال دمػة فشق هػا فال  ءفا  اؿ ال  ـ ءفان ظاـ المكانخ ءال لافر
فلطػؼ الهمػه....... ةفؿ  ءال  ن به إل ه إال مػف دؽ نظػر  فنذا ء حلز ب نهما بحالز

فاحػػد منهػػا الػػخ مفضػػع  الربمػػا ا فػػؽ لد,ػػاعر ب  ػػاف  ضػػع م ػػراع  ػػؿ) :بػػف طباطبػػاا
فربمػا ف ػع القدػؿ  (3).(فلطػؼ الهمػه.. ءال   ن به عدػى ذلػؾ إال مػف دؽ نظػر  اآلقرء

 ءف ؤدفنػه عدػى غ رنػا سػهفا ءال سمكفف عدى لهة ءالخ ال,كر مف لهة الرفاة فالنةدة
 :(4) ةفؿ امرئ شلة س ءفال   ذ رفف حة ةة ما سمكف  منه

                                                 

 . 199 ػى النت  الرسائؿ لدلاحظ مف ع الم  بة ال,امدة عد( 1)

 الثةاالػػة دار 1982 4 :الطبكػػة الكػػرب عنػػد افدبػػخ النةػػد ار ا مػػا ذ ػػر إحسػػاف عبػػاس الػػخ  ػػ( 2)
 . 224 ػالةانرة  

 . 139 ػع ار ال,كر  ( 3)

 . الَة س امرؤ( 4)
 . ـ 544 - 496/  نػ . ؽ 84 - 124
 ==                                             . ال ندل الحارث بف حلر بف الة س امرؤ
 شبػػف   ػػاف بنلػػدء مفلػػد  اف ػػؿء  مػػانخ اإطػػ ؽء عدػػى الكػػرب ,ػػكرال ش,ػػهر لػػاندخء ,ػػاعر==

 . ال,اعر المهدهؿ شقت فشمه فغطفاف شسد مدؾ
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 أتبطن كاعبا ذات خمخالولم  *** لم أركب جوادا لمذة       يكأن
 فالجلخيمي كري كرة بعد إ ***   ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل

فلػػػف فضػػػع م ػػػراع  ػػػؿ فاحػػػد منهمػػػا الػػػخ  ءفنمػػػا ب  ػػػاف حسػػػناف ءن ػػػذا الرفا ػػػة 
 مفضع اآلقر  اف ش, ؿ فشدقؿ الخ اس فال النس  ال اف  رف :

 لخيمي كري كرة بعد إجفال ***   كأني لم اركب جوادا ولم أقل
 (1)(ولم أتبطن كاعبا ذات خمخال *** ولم أسبأ الزق الروي لمذة

الػال  ـؤ بكػد فضػع  ءرالع الب   ففبقا ة بكد شف  ُ  ءفلكدؾ  ذعف ل  مه ف سدـ 
فنػف  (2)فل ف الب   ف ح ف عرضػا عدػى الم نبػخ ءم راع  ؿ ب ت الخ مفضع اآلقر

  .ف اؿ مالـ  ةده ءرش ا آقررش  ال هما  بف طباطبااشرسا  دما الخ ال,كر مف 
                                                                                                                        

 عػف النهػا  شبػا ء ذلػؾ البدػغ الكػربء  ػكال ؾ ف كا,ػر ف دهػف  ,ػبب فلكػؿ غػ ـء فنف ال,كر  اؿ
 . عمر  مف الك,ر ف نحف الخ فنف فع, ر هء شب ه مفطف حضرمفتء إلى الكبكد   ن هء الدـ س ر ه
 ف غػػزف ف طػػرب  ,ػػرب الكػػربء شح ػػال الػػخ ش ػػحابه مػػع  ن ةػػؿ لكػػؿ ثػػـ سػػن فء قمػػس زنػػال ش ػػاـ

 :الةاؿ لد,راب لالس فنف ذلؾ البدغه الة دف ء شب ه عدى شسد بنف ثار شف إلى ف دهفء
 فغػداً  قمر ال ـف غدًاء س ر فال ال ـف  حف ال  ب رًاء دمه فحمدنخ  غ راً  ض كنخ! شبخ اا رحـ
  ث رًا انػػت ,ػػكراً  ذلػػؾ الػػخ ف ػػاؿ شسػػدء بنػػخ مػػف فب ػػه ثػػكر ح ػػى  ػػزؿ الدػػـ غػػد  مػػف فنهػػض. شمػػر

 الكػراؽ مدػؾ المنػذر إلػى الكفعزت( الة س امرؤ آبال) المرار آ ؿ بنخ عدى ساقطة الارس ح فمة
 إلػػى ان هػػى ح ػػى الكػػرب  بائػػؿ الطػػاؼ شن ػػار ء عنػػه ف فػػرؽ الاب كػػد الطدبػػه الةػػ سء امػػرئ بطدػػب

 ل ػخ ال,اـ باد ة فالخ الغسانخ ,مر شبخ بف الحارث   د ثـ. مدة عند  فم ث الكلار  السمفشؿء
 الفعػد  الةسػطنط ن ة الػخ  فسػ  ن انس الػرـف    ػر إلػى الحارث الس ر  الفرس عدى بالرـف  س ك ف
 ال هػا الك ػاـ حء ػرف  لسػمه الػخ ظهػرت بػكنةرة  ػاف فلمػا إل هاء الرحؿ الدسط فء إمارة فال  ثـ فماطده

 . 926انظر الهرس المفسفعة ال,كر ة عدى مف ع م, اة  /  مات شف إلى
 . 139ع ار ال,كر /( 1)

 . الُمَ َنّبخ (2)
 ـ 965 - 915/  نػ 254 - 242
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 لها:ف شبا الط ب الم نبخ    د ه ال خ شاس ن,د  (1)الثكالبخ )شف س ؼ الدفلة  رفل
 .. ف ك خ عدى  در ال راـ الم اـر.عدى  در شنؿ الكـز  ك خ الكزائـ

  ال ها: فله  ندالع شبف الط ب  ن,دنا الدما بدغالاءاالس كادة لها  ث ر ف اف مكلبا بهاء
 كأنك في جفن الردى وىونائم *** ك لواقف  وقفت وما في الموت شك

 ووجيك وضاح وثغرك باسم *** تمر بك األبطال كممى ىزيمة   
 ػػكنخ لػػـ  عدػػى امػػرئ الةػػ س ب  ػػا  ةػػد مػػا ان ُ  ءالب  ػػ ف ف ػػاؿ  ػػد ان ةػػدنا عد ػػؾ نػػذ  

 ..إلاشر ب لفادا لدذة.
                                                                                                                        

 ال,ػػػاعر. الط ػػب شبػػػف ال نػػدلء ال ػػػفالخ اللكفػػخ ال ػػمد عبػػػد بػػف الحسػػػف بػػف الحسػػػ ف بػػف شحمػػد
 فلػػد. المب  ػػرة المكػػانخ البالغػػة فالح ػػـ السػػائرة افمثػػاؿ لػػه الكربػػخء افدب مفػػاقر فشحػػد الح ػػ ـء
ل ها  ندة  سمى محدة الخ بال فالة  فعدػـ افدب  طدػب الباد ػة الػخ  نةػؿ ثػـ بال,ػاـء فن,ػك نسب هء فا 
 ال بكػػػه( فال,ػػػاـ ال فالػػػة بػػػ ف) السػػػمافة باد ػػػة الػػػخ ف نبػػػك  ػػػب ًاء ال,ػػػكر  ػػػاؿ. النػػػاس فش ػػػاـ الكرب ػػػة
 ح ػى فسػلنه الكسػر  اإق,ػ د فنائػب حمػص شم ػر لؤلػؤ إل ػه قرج شمر   س فحؿ شف ف بؿ  ث رففء

 . عنػد  فحظػخ المدحػه حدػب  ػاحب حمػداف ابػف الدفلػة سػ ؼ عدػى فالػد. دعػفا  عػف فرلػع  اب
 شبػػف الغضػب  ػاالفرء  فلػػه الدػـ  فل ػهء شف منػه فطدػػب اإق,ػ دل  ػاالفر المػػدح م ػر إلػى فمضػى
 .   هلف  فان رؼ الط ب
 الال فالػةء بغػداد  ر ػد عػاد. ,ػ راز الػخ الػد دمخ بف ػه ابػف فلةالد عضد المدح فالارسء الكراؽ   د

 لماعػة الم نبػخ فمػع ش ػحابهء مػف بلماعػة الطر ػؽ الػخ افسػدل لهػؿ شبػخ بػف الا ؾ له الكرض
 د ػػر مػػف بػػالةرب بالنكمان ػػة مفدػػح فغ مػػه محّسػػد فابنػػه الط ػػب شبػػف الة ػػؿ الفر ةػػافء الا   ػػؿ ش ضػػًاء
 . ادبغد سفاد مف الغربخ اللانب الخ الكا فؿ

 حمػػػداف بػػػف اا عبػػػد بػػػف عدػػػخ ـ 967 - 915/  نػػػػ 256 - 242الحمػػػدانخ الدفلػػػة سػػػ ؼ( 1)
 . الدفلة س ؼ الحسفء شبف الربكخء ال غدبخ

 ال مػع مػا القدفػال بكػد المدفؾ مف شحد بباب  ل مع لـ:  ةاؿ. فممدفحه الم نبخ  احب افم رء
=  =فن,ػػػك( ب ػػػر بػػػد ار)  االػػػار  فم الػػػخ فلػػػد !الػػػدنر فنلػػػـف الكدػػػـ ,ػػػ فخ مػػػف الدفلػػػة سػػػ ؼ ببػػػاب

 فعػػاد . دم,ػػؽ الام دػػؾ ال,ػػاـ إلػػى فمػػاؿ. لافرنػػا فمػػا فاسػػطاً  فمدػػؾ . الهمػػة عػػالخ مهػػذباً  ,ػػلاعاً 
 . م االار  ف الخ فدالف. ال ها ف فالخ نػء222 سنة المد ها حدب إلى
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ف  نبغػػػخ ف ػػػا ءفب  ػػػاؾ ال  د ػػػئـ ,ػػػطرانماء  مػػػا لػػػ س  د ػػػئـ ,ػػػطرا نػػػذ ف الب  ػػػ ف 
فلػػػؾ شف  (ة ال كػػػد ؿ  مػػػا نػػػخ عنػػػد بػػػف طباطبػػػا)فذ ػػػر رفا ػػػ:الةػػػ س شف  ةػػػفؿ ئمػػػر ال

 : ةفؿ
 وضاح وثغرك باسم كووجي *** وقفت وما في الموت شكك لواقف

 كأنك في جفن الردى وىو نائم *** تمر بك األبطال كممى ىزيمة     
 ذلؾ نةد س ؼ الدفلة لدم نبخ. الما ذا  اف  كد ؽ الم نبخ؟ 
الةػ س نػذا  ػاف  ئإف  ح شف الذل اس درؾ عدى امػر   ش د اا مفالنا!) :ؿلةد  ا 

فمفالنػػا  كػػرؼ شف الثػػفب ال  ءامػػرؤ الةػػ س فشقطػػكت شنػػا شعدػػـ بال,ػػكر منػػه الةػػد شقطػػك
 كراله البزار مكرالة الحائؾ فف الحائؾ  كرؼ لم د ه ف فار ةه فنه نف الػذل شقرلػه 

 مف الغزل ة إلى الثفب ه. 
نما     ال,ػر  ف رف السػماحة الػخ ءرف امرفل الة س لذة النسال بدذة الر فب لد  دفا 

 القمر لألض اؼ بال,لاعة الخ منازلة افعدال.
فلما  اف فله  ءفشنا لما ذ رت المفت الخ شفؿ الب ت ش بك ه بذ ر الرد  ل لانسه 

 :مف شف   فف با  ه  دت فع نه ءزـف ال  قدف مف شف   فف عبفسامهاللر ح ال
ف ف  ءفلمػػع بػػ ف افضػػداد الػػخ المكنػػى هػػؾ فضػػاح فثغػػرؾ باسػػـ""ففل  لػػـ   سػػع ا 

 (1)(فف ده الكعلب س ؼ الدفلة بةفلهء الدفظ للم كها
)ال سػػػػفة  :بػػػػف طباطبػػػػا ش ضػػػػا بمكنػػػػى الػػػػنظـافمػػػػف الم ػػػػطدحات ال ػػػػخ  نافلهػػػػا  

الدد,اعر شف  دبس المكنى  ءبنال ال  ـ فنظمه ف فغه:الال سفة عند   كنخ فالدباس(
ذا  نافؿ مكنى سبؽ إل ه شبرز  الخ  سفة شحسف مف  سف ه ءال خ  طابةه افلفاظ   .فا 
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إلػػى ال,ػػكر عدػػى شنػػه  نظػػر ال,ػػكرال ػػد ف  ءفمػػا  ,ػػ ؽ منػػه ء ػػذلؾ م ػػطدح البنػػال 
إف المكػػػانخ ال,ػػػر فة ): ةػػفؿ اإمػػػاـ عبػػػد الةػػػانر ءى السػػػطر ال,ػػػكرل ب  ػػػامّ فُسػػػ ءبنػػال

 (1)(.د  اؿ عدى سابؽفر  ءبنال ثاف عدى شفؿ الدط فةء ال بد ال ها مف 
 :إلى ابف طباطبا  رانا  ح اجبؿ إنؾ ح ف  س حضر ال لربة ال,كر ة  ما  كبر  

ثـ اس حضار الةفاالخ فاففزاف ال خ  ءـ إعداد افلفاظ ال خ  طابةهث ء مق ض المكنى
ح ػى المفػردات ال ػخ   ػ قى مػع  ء ػؿ ذلػؾ إعػداد لكمد ػة البنػالف  ء سدس ال ها المكنى

 ..إلا.ال كس س فالنةض مثؿ: حاضرة الخ   اب ع ار ال,كرءالبنال  رانا 
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 التشبٌه فً عٌار الشعر

الهػف نةطػة االنطػ ؽ إلػى   كد ال ,ب ه الخ حة ة ه ش    سػ مد منػه  ػؿ ال ػفرء 
 ءالػ   فلػد  ػفرة إال فال ,ػب ه غػذاؤنا فرفاؤنػا ءال فر افقػر  مػف ملػاز شف   ابػه

ف ب  ر ال,ػاعر  ءإلى إثرال ال لربة ال,كر ة فمفهفـ ال فرة عند ابف طباطبا  هدؼ
ممػػػا  كػػػفد عدػػػى  ءمبن ػػػا عدػػػى ب ػػػ رة هبداعػػػإال  ػػػفف  ء الػػػدر فمفضػػػع القبػػػبم ػػػامف 

 ال نف ح طا ا ها ل درؾ شسرار الةرآف ال ر ـ فمفطف إعلاز . ءالذائةة الكرب ة
 ف كف ابف طباطبا فنف  دح الخ   ابه عدى  ب  ر ال,كرال فالنةاد بكسرار ال ,ب ه 

ف ضػػع  ءف ػػدؿ عدػػى الطر ػػؽ ء كقػػذ باف ػػدل ءفالبك ػػد منػػه فالةر ػػب ءفضػػرفبه فشدفا ػػه
ف  ػػػؼ  انػػػت الكػػػرب  الم ػػػاب ح الهاد ػػػةء فالك مػػػات المر,ػػػدة إلػػػى  ػػػناعة ال,ػػػكرء

 ءف نبػػػه عدػػػى  ػػػدؽ الكبػػػارة فلمػػػاؿ االسػػػ كارة ءف فضػػػح طػػػر ة هـ فشسػػػال بهـ ء ,ػػػبه
الهػذا  ػح ح  ءد  ال فػافت ب نهمػال بػ ف مػ ءف  ثر مف الفرفؽ ب ف نفع ف مف ال,ػكر

فنػػف الػػخ  ءفنػػذا مح ػػـ ءئفنػػذا رد ءفنػػذا زائػػد عػػف الحػػد فنػػذا  ا ػػر عنػػه ءفنػػذا رثّ 
الذل  ف ةفـ الحّس  ء ؿ نذا  ر ؾ بك ن ؾ الفرفؽ البارزة ب ف  نك  فء ف ربخ الذائةة

  رنف إلى الةرآف ال ر ـ فب غ ه.
شف ال ػفر ال ,ػب ه ة نػخ الغالبػة فلكدؾ  دحظ عند الةرالة الم كن ػة لد,ػكر الةػد ـ  
شف  فف مػػف البػػد هخ ءح ػػى ش ػػبح السػػباؽ بػػ ف ال,ػػكرال قػػارج دائػػرة ال ,ػػب ه ءعد ػػه

  –)إذا  دت :(1)ح ى  اؿ ذف الرمة  ءف حسف مدقده فمقرله   ةنه  ؿ ,اعرء

                                                 

 الكػدفلء مسػكفد بػف نهػ س بف عةبة بف غ  ف ـ 725 - 696 / نػ 117 - 77 الُرم ة ذف( 1)
 ال,ػػكر الػػ ح: الكػػ ل بػػف عمػػرف شبػػف  ػػاؿ ع ػػر ء الػػخ الثان ػػة الطبةػػة الحػػفؿ مػػف. مضػػر مػػف

 ش ثػػر السػػفادء إلػػى لفنػػه  ضػػرب دم مػػًاء الة ػػر ,ػػد د  ػػاف. الرمػػة بػػذل فقػػ ـ الةػػ س بػػامرئ
 بالباد ػػػةء= =مة مػػػاً   ػػػافف  اللػػػاند  ف مػػػذنب ذلػػػؾ الػػػخ  ػػػذنب شطػػػ ؿء فب ػػػال  ,ػػػب ب ,ػػػكر 
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 (1) .حسف  طع اا لسانخ(د فشُ ػفلـ شل –  كف
 ءفحػدد لفانبػه فضػػرفبه ءعػدة شبػفاب فشالػػرد لػه ءلػذلؾ  دػه انػ ـ ابػف طباطبػا بال ,ػب ه

فلكدػػه شحػػد مكػػا  ر ال,ػػاعر ة فالفحفلػػة فسػػقر لػػه  ث ػػرا مػػف لهػػد   ءفشدفا ػػه ءفشر انػػه
 الخ نذا ال  اب.

ال ػػفرة الػػخ ال ,ػػب ه   مػػف الػػخ  در ػػه عدػػى محا ػػاة المف ػػفؼ فنةدػػه نةػػ   ةف  مػػ 
درا هػػـ الحسػػ ءقا ػػا خ لمػػا ف ػػر  ابػػف طباطبػػا شف لدكػػرب  ,ػػب هات  ح ػػخ ثةػػاال هـ فا 

الهػخ  ,ػبه ال,ػ  بمثدػه  ءلهػا ف لسػ د ءعػف الب ئػة كب ر شل شنها  ء لدفنه الخ ح ا هـ
فعا,ػػفا ال ػػه مػػف  ػػحرال فلبػػاؿء  ءفنهػػـ   ػػففف  لػػاربهـ فمػػا رشف  ء ,ػػب ها  ػػاد ا

 فشفد ة........الا ءفسمال
فال  ءب غخ مف فرائها مكرالػة مػا  ػاف مبهمػا شف غ ػر مكدػفـالهخ  ,ب هات حس ة  ُ  

بػؿ  سػ حث الم دةػخ  ءحػ   بهػـبف طباطبا القطك الخ ش,كار الةدمال الذ ف  ُ  ف رض ا
فعنػػدنا سػػ كرؼ  ء القبػػ إف الكػػؿ عثػر عدػػى الػػدرّ الػػ ءعػؿ المرالكػػة فالبحػػث فال ف ػػ ش

 الضؿ الةـف فم ان هـ.
 

فحد ث ابف طباطبا عف ال ,ب ه نف إحد  المحافالت اففلى لددراسة عنػد النةػاد  
 -ع ار ال,كر عدى النحف ال الخ:اففائؿ ف د لال الخ   اب 

 طر ةة الكرب الخ ال ,ب ه.  -1
 ضرفب ال ,ب هات.  -3

 شدفات ال ,ب ه.  -2

 ال ,ب هات البك دة. -4

                                                                                                                        

 الهػػػرس المفسػػػفعة ال,ػػػكر ة  /. ال ,ػػػب ه بإلػػػادة ام ػػػاز  ث ػػػرًاء فالب ػػػرة ال مامػػػة إلػػػى  ق دػػػؼ
1379 
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 " امػؿ"الح ى المبرد الخ  ءفال  لد فحد ممف  ةدمفا عد ه  ف     هذا ال ف  ؿ 
فمةػػػػارب  ءفم ػػػػ ب ء)مفػػػػرط حػػػػ ف  حػػػػدث عػػػػف ال ,ػػػػب ه ف سػػػػمه إلػػػػى شربكػػػػة ش سػػػػاـ

  . ك خ بما ش ى به ابف طباطبا مف  حد ؿ ف ف  ؿ لألدفات لـ (1)فبك د(
الػابف طباطبػػا  ػػر  شف ال ػػفرة  ءفالػذل  كن نػػخ ننػػا نػف رؤ  ػػه لد ػػفرة فمكالل هػػا 

ال ,ػػب ه ة   ػػفف الػػخ شر ػػى منزلػػةء فشحسػػف ن ئػػة إذا   ػػاثرت مػػفاطف ال,ػػبه ف كػػددت 
الػػإذا ا فػػؽ الػػػخ :)  ةػػفؿ ءشفا ػػر الةربػػىء فالق ػػفط اللامكػػة بػػ ف الم,ػػػبه فالم,ػػبه بػػه

 ءال,ػػػخل الم,ػػػبه بال,ػػػخل مكن ػػػاف شف ث ثػػػة مكػػػاف مػػػف نػػػذ  افف ػػػاؼ  ػػػفل ال ,ػػػب ه
  (2)(فحسف ال,كر به ء ك د ال دؽ ال هف 

 الة س: ئفمثؿ لهذا بةفؿ امر 
 لدى وكرىا العناب والحشف البالي *** كأن قموب الطير رطبا ويابسا  

ل  ف الػػخ حػػا ئاً  نػػه ),ػػبه ,ػػ,ػػب ه الم ػػ ب ف فلةػػد لكػػؿ المبػػرد نػػذا الب ػػت مػػف ال 
 (3)مق دف  ف ب, ئ ف مق دف ف(

ف دػػفب  ءشل شف  دػػفب الط ػػر الرطبػػة الملمفعػػة الػػخ ف ػػر الكةػػاب  ,ػػبه الكنػػاب 
فشفلػز ال,ػاعر ذلػؾ فاق زلػه فلػـ  ف ػده  ءالط ر اللاالة ال ابسة  ,به الح,ػؼ البػالخ

ف اع ػػرض إالػػ (:ح ػػى شف المبػػرد  كدػػؽ عدػػى ذلػػؾ ال ةػػفؿ ءاع مػػادا عدػػى الطنػػة الةػػارل
 ف كنه  ابسا الح,ؼ البالخ؟ ء كف رطبا الكناب :الةاؿ ءاله  ال ؿ :مك رض  اؿ

ف ػر  بكػد ذلػؾ مػف  ء  ؿ له: الكربػخ الف ػ ح الفطػف الدةػف  رمػخ بػالةفؿ مفهفمػا 
َُ    :-فلػػه المثػػؿ افعدػػى - ػػاؿ  كػػالى  ءال  ػػرار ع بػػا نن ْل      ر نن َُ  َلل َِ َلَ نن َمِهنن َوِمنن ر َحمر

َهننََح  ِهَ  َهننََح َو  ن  َُ َو  ن  نن ْل      ر نن َُ  َلل َِ َلَ نن َمِهنن ََِ َوِمنن ر َحمر نن ِ ننو  ِمنن ر َيور َه ل َِ َو َِهغر نلو  ِي نن ننلل سر
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 َِ ن ِ و  ِم ر َيور َه ل َِ َو َِهغر نلو  ِي  لل فف ف ػت عدمػا بػكف المقػاطب ف  كدمػ (72)الة ػص  َِهسر
 (1)الس فف فف ت اال  ساب(

ا آقػػػذ مػػػف مػػػف ػػػؿ منه ءم ػػػاف الػػػالمبرد  ضػػػع نػػػذ  ال ػػػفرة ال ,ػػػب ه ة الػػػخ شعدػػػى 
)فلـ نر الخ ال ,ب ه  ةفله ح ف ,به , ئ ف ب,ػ ئ ف  :ح ث  اؿ ءفمس ف به ءاللاحظ

 فنف  فله: ءالخ حال  ف مق دف  ف الخ ب ت فاحد
 ......الا . كف  دفب الط ر 
فلةد سار عدى منفالهـ اإماـ عبد الةانر اللكؿ نػذ  ال ػفرة مػف )الػنمط الكػالخ  

ال ػهء فممػا نػدر  ه كظمػ  ال  ر  سدطاف المز ة  كظـ الخ ,ػ لذلفا ءفالباب افعظـ
فغا ػة  ءفلدى لؾ عف ,كف  د  حسػر دفنػه الك ػاؽ ءفلطؼ مكقذ  فدؽ نظر فاضكه

 (2)(حُ رّ الةُ  خ ك ا مف  بدها المذا 
فل نها  كقذ مف  ػؿ  ءثـ ذ ر الب ت فن ذا  ر  الف رة   سرب مف عةؿ إلى عةؿ 

 عد ه إضاالة. عةؿ  مر  
)فاس حسػف النػاس مػف   ػاؿ  رة بدشت مع ابف س ـ اللمحخ الخ طبةا ه حػ فالالف 

 (3)الط ر رطبا ف ابسا.........الا كف  دفب  :الة س ئ ,ب ه امر 
اللكدهػػا مػػف الػػنمط  ءح ػػى ف ػػدت إلػػى عبػػد الةػػانر ن ػػذا الةػػط )اس حسػػف النػػاس( 

 الكالخ فالباب افعظـ.
  -ؿ عدة محافر:فلةد شدار ابف طباطبا حد ثه عف ال ,ب ه مف ق  
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 التشبٌه. طرٌق  العرب فً -المحور األو :

الهػػف  ػػر  شف الكػػرب شفدعػػت  ػػؿ  ءفنػػذا المػػدقؿ نػػف الغا ػػة ال ػػخ ال  غ ػػب عنػػه 
ف ش ؾفلػػػ ثػػػـ اق زلػػػت نػػػذ  المكرالػػػة الػػػخ ال ,ػػػب ه داقػػػؿ ال,ػػػكرء ءرمكارالهػػػا الػػػخ ال,ػػػك
   ق ؿ نذا الف ر. 

فلمػع  ػؿ ,ػخل ء  مػا سػبؽ الهػف د فانهػا ءمكػت الػخ ال,ػكرمكرالة الكرب  دهػا لُ  
 ءال ػاف ال ,ػب ه نػف مف ػاح المكرالػة فبفاب هػا ءففضع داقػؿ ال ,ػب ه ءمف داقؿ ال,كر

ف  ةػػػػػرش شالدػػػػػف  ح ػػػػػاج إال  - ,ػػػػػخل شل   –الػػػػػإذا شردت شف  كػػػػػرؼ ,ػػػػػ ئا عػػػػػف الكػػػػػرب 
  . ,ب ها ها

ف ح ػر ذلػػؾ الػػخ شنهػػا  ءثػـ  ن ةػػؿ مػػف نػذ  الف ػػرة إلػػى طر ةػػة الكػرب الػػخ ال ,ػػب ه 
شل شنها  - ما شالهـ -فمكنى شنها  انت  ,به ال,خل بمثده ءبمثده ل,خل انت  ,به ا

فالمقفػخ مػف افمػفر إلػى الظػانر منهػاءفالمكنفل  ء انت  حػفؿ الملهػفؿ إلػى مكدػفـ
 ءالػالكرب  ر ػد مػف ال ,ػب ه الب ػافء فال,ػرح ء,ػئت حػفؿ نػذا ف ػؿ مػا ءإلى المحسفس

ظهار الغامض ءفال فض ح  ءطف إلى السطح ل را  الك ففقراج ما اس  ر الخ الباا  ف  ءفا 
 ف سمكه اآلذاف. ء مس ه اف دلف 

ق ػاـ المكرالػة ش  ها هاء فلػذلؾ  ػاف ال ,ػب ه حػام  دؾ نخ طر ةػة الكػرب الػخ  ,ػب 
 فعادا ها..........الا. ءفعدفمها ءف ار قهاءنافمفطف سرّ  ءالكرب ة

لا هػػا إلػػى فل ػػخ   ػػفف الف ػػرة فاضػػحة الػػإف نػػذ  الطر ةػػة الب ان ػػة  نفعػػت فاق دفػػت در 
 -قمس درلات:

 بح ث إذا ع س لـ  ن ةص. ء ,ب ه ال,خل بال,خل  فرة فمكنى -األولى:
  ,ب ه ال,خل بال,خل  فرة دفف مكنى. -الثانٌ :
  ,ب ه ال,خل بما  ةاربه ف دان ه. -الثالث :
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  ,ب ه ال,خل بال,خل مكنى دفف ال فرة. -الرابع :
 ة ةة. ,ب ه ال,خل بال,خل ملازا ال ح -الخامس :

ف  بحػث شهػا بػ ف الم,ػبه فالم,ػبه بػه الكد ػؾ الإف رش ت  فرة  ,ب ه ة ال  دة ال  
فف الةػـف شدؽ  ءشف  ػر  قدػؼ  ,ػب ها هـ مػف الػدالالت مػا لطػؼ فدؽفالبػد  ءف ف ش

 طبكا مف شف  دفظفا ب  ـ ال مكنى  ح ه. 
ن هـ منػؾ فلػذلؾ فبكػد ُسػ ءنػؾشف   فف السبب الػخ عػدـ الهمػؾ غ ػاب طبػائكهـ ع 
سػػ لد لطػػؼ مف ػػع مػػا  سػػمكه عنػػد مػػض عد ػػؾ افمػػرء ل نػػؾ حػػ ف  كػػرؼ سػػن هـ غ

ؿ ,ػػاعر شف  ػػعػػف المثػػؿ افق   ػػة عنػػدنـ فطالػػب فالػػخ شثنػػال ذلػػؾ  حػػدث  ءالهمػػؾ
  سدؾ منهالهـ ف حذف حذفنـ.

 

 موطن القوة فً التشبٌه  :المحور الثانً

ف  ػؿ بػؿ   ػف  ءشف )شحسػف ال ,ػب هات مػا إذا ع ػس لػـ  نػ ةص ابف طباطبػا  ر  
فنذا  (1) فرة فمكنى( ءف  فف  احبه مثده م,بها به ءم,به ب احبه مثؿ  احبه

لػػذلؾ  ءعنػػد  نػػخ ال ػػخ  كػػددت ال هػػا مػػفاطف ال,ػػبه ال ,ػػب ه ف ش ػػف   ػػفرشفضػػح  
)إذا ا فػػؽ الػػخ ال,ػػخل الم,ػبه بال,ػػخل الم,ػػبه بػػه مكن ػاف شف ث ثػػة مكػػاف مػػف  : ةػفؿ

 (2) دؽ ال ه.(ال ل,به ف ك دنذ  افف اؼ  فل ا
شنػه لػـ  ق دػؼ احػد مػف الب غ ػ ف الػخ فلػفد ا فػاؽ مػا بػ ف الم,ػبه فالم,ػبه فمع  

 ءبػهء إال شف  حد ػد المسػػاحة الم فػؽ ال هػا نػػخ مك ػار الحسػف فالةػػفة عنػد ابػف طباطبػػا
ف ثػػرت الق ػػفط الفا ػػدة فال ػػفات الم,ػػ ر ة ح ػػى  -مػا ا سػػكت مسػػاحة اال فػػاؽ دال 

 حسف ال ,ب ه فعدت ر ب ه. - الطرؼ الثانخ  اد الطرؼ اففؿ  طابؽ 
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ة الفا ػع االدـ شلػد إال رغب ػه الػخ محا ػ ءفلةد لهدت  خ ش ؿ إلى عدة ذلؾ عند  
 ففلػػػع الكػػػرب بػػػالظهفر فاللػػػ ل ءالكربػػػخ فالب ئػػػة الكرب ػػػة ال ػػػخ  مثػػػؿ  مػػػة الفضػػػفح

الدـ   ف عندنـ إال ال ػحرال فالسػمال  فنذا    ئـ مع الفا ع الذل  ك ,فنه ءفال ,ؼ
 لافالدفاب....ا

 ء افمف ثـ لـ   ػف   ػفر  لدلمػاؿ إال حّسػ ءالالفا ع الحسخ  غدب عدى  ؿ ,خل 
عػ   كبػه  فالطػف إلػى مػفاطف اال,ػ راؾ ءدرا ػهإف لكده  ة د شف ال,اعر  دمػا  ثػر ش

 الخ ال ,ب ه.
شف ال,ػػخل ال  ءف كدػػؽ  دامػػة بػػف لكفػػر عدػػى ذلػػؾ ال ةػػفؿ:)مف افمػػفر المكدفمػػة 
إذ  ػػػاف ال,ػػػ ئاف إذا  ,ػػػابها مػػػف لم ػػػع  ءلفانػػػبفال بغ ػػػر  مػػػف  ػػػؿ ال ءبنفسػػػه  ,ػػػبه
خ شف   ػػػفف بةػػػال ءثنػػػ ف فاحػػػداال ػػػار اال ء ر شلب ػػػه ا حػػػدافلػػػـ  ةػػػع ب نهمػػػا  غػػػا ءالفلػػػف 

ذا  ءبهػا فف ف ػفا ءال ,ب ه إنما  ةع ب ف ,ػ ئ ف ب نهمػا ا,ػ راؾ الػخ  ػفات  كمهمػا فا 
ش ثر مف  ما ف ع ب ف , ئ ف ا, را هما الخ ال فات حسف ال ,ب هك اف افمر  ذلؾ ال

 (1).ا إلى حالة اال حاد(مى  دنخ بهح  ءانفرادنما ال ها
ف ثػػرة ال ػػفات  ءفنػػذا الف ػػر الػػذل  ػػر  الحسػػف فالةػػفة مر بطػػا بال ػػفرة الحسػػ ة 

خ فف الحسف فاللماؿ ل س ال ءماـ عبد الةانر لمدة ف ف    ى عد ه اإش الم, ر ة
 ءنػاالرات فالم با نػات الػخ ربةػة) شف  لمع شعناؽ الم الخمةاربة ال فرة الحة ة ة فل ف 

 (2). ة(ب كةد ب ف افلنب ات مكا د نسب ف,ف 
 مػا  ػاؿ  - شف حر ػة ءشف لفف ءالخ  فرة -الالةض ة ل ست  ض ة م ,ابهات حس ة 

 رء فلطؼ النظر.بؿ الحسف الخ د ة الف  ()ابف طباطبا 

                                                 

 . 87نةد ال,كر لةدامة بف لكفر/ (1)
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 فف ء ف إلى مػا  س حضػر الكةػؿكاف  ؿ نف الذل   لافز ما حضر الفالفناف  
ه ال ػػػ ىف سػػػ ف  ءف در ػػػه الكةػػػفؿ ءال ,ػػػب ه   ػػػاس) فالة ػػػاس  لػػػرل ال مػػػا  ك ػػػه الةدػػػفب

 (1).فاآلذاف( ال افسماع ءافالهاـ
 سػف الػخ  ثػرة ال ػ تءبػكف الحُ  :ف كف اإمػاـ  ػرد  ػ ـ ابػف طباطبػا الػذل  ةػفؿ 

فال حسػػػػف فال  ءظهػػػػرت لد االػػػػة  الػػػػ  الضػػػػؿ فال الضػػػػ دة ف ؤ ػػػػد عدػػػػى شف افمػػػػفر إذا
فال  ف ةػر إل ػه الػخ  ءؿحسفسات )بً ف ال  لػرل ال ػه ال ػكف ال ,ب ه ب ف المفف  ءإحساف
 رانا ناننػا  مػا  فشنت ءؿ  لرل ال ه م,ابهة القد لدفرد الخ الحمرة ًكف  فش ً  ء ح  ده

 (2). رانا نناؾ(
ا ففضػػع الم,ػػبه بػػه م ػػاف الم,ػػبه دفف ان ةػػاص الاإمػػاـ  رانػػ ءشمػػا  ضػػ ة الك ػػس 

  فله: ؿمث ءهاـ إمف باب اإدعال فال ق  ؿء فا
 وجو الخميفة حين يمتدح *** وبدا الصباح كأن غرتو     

 ػػػـ فش مػػػؿ الػػػخ النػػػفر فالضػػػ ال مػػػف شؿ فلػػػه القد فػػػة  كنػػػه شعػػػرؼ فش,ػػػهر ف )اللكػػػ 
 (ش ػ  ففلػه القد فػة  ءال باح الرعػا الاس ةاـ له بح ـ نذ  الن ة شف  لكؿ ءال باح

(3) 
 : الودق فً التشبٌه  :المحور الثالث

المػػػا  ػػػاف  ءابػػػف طباطبػػػا بػػػ ف ال ػػػدؽ فنػػػفع افداة المسػػػ قدمة الػػػخ ال ,ػػػب ه  ػػػربط 
 ءشف  قالػه ) ػرا ء فما  ارب ال دؽ  انػت شدا ػه" كف شف ال اؼ "  اد ا  انت شدا ه 

فف ) ػػػكف  ءعنػػػد  نػػػف مةاربػػػة الحة ةػػػة شف  ػػػاد( ممػػػا  كنػػػخ شف ال ػػػدؽ الػػػخ  ال ,ػػػب ه
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ح ى ال ءف,ػ فع ذلػؾ عنػد النػاس فال ػاؼ(  كنػخ  ػفة ال ػدة بػ ف الم,ػبه فالم,ػبه بػهء
ف دػػػة الػػػرفابط بػػػ ف  ءف  ػػػاد( ال كنػػػخ ضػػػكؼ ال ػػػدة ء قالػػػهف  ءشمػػػا ) ػػػرا  ء  ػػػاد  ن ػػػر

  .فطرال ال
ف ػكف افداة  حمػػؿ  ءفشداة ال ,ػػب ه ءه ربػػط بػ ف  ػػدؽ ال ,ػب هل ػف ال الػت ننػػا شنػ 

بػػػر ال,ػػػاعر فحػػػ ف  ك ءا عػػػف ال ,ػػػب هلػػػذلؾ  ػػػفل الػػػربط بهػػػ ءمػػػف دالئػػػؿ الةػػػفة ال ث ػػػر
 ف الم,ػبه فالم,ػبه ب نه  نةؿ إل ؾ  لرب ه الخ  رب اال حادشالاعدـ  ال اؼ شف ب كف ػ)ب
 ءفشدفات ال ,ب ه عند شحد غ ػر ابػف طباطبػا ءفلـ شلد مثؿ نذا الربط ب ف ال دؽءبه

  .الخ   ابه فضح افمفر ال خ  فرد بها  ءفنذا شمر  ح اج إلى بحث آقر
 ءمػػػح الكامػػػة لدلمدػػػة ال ,ػػػػب ه ةل نػػػؾ الػػػخ الف ػػػت نفسػػػه  سػػػػ ط ع شف  لػػػد الم   

ف لـ َ ػففله ,به( د ءفشداة  ,ب ه ءفم,به به ءمف )م,به ءفشر انها ذ ر اقؿ   مه فا 
إذا  مػػا شنػػؾ  لػػد  كر ػػؼ ال ,ػػب ه مػػف قػػ ؿ حد ثػػه الكػػاـ الهػػف  ةػػفؿ ) ءةذلػػؾ  ػػراح

 ػػفل شف ث ثػػة مكػػاف مػػف نػػذ  افف ػػاؼ  ءبال,ػػخل مكن ػػاف ا فػػؽ الػػخ ال,ػػخل الم,ػػبه
 (1). د ال دؽ ال ه(كف  ءال ,ب ه
فننػػػػاؾ مكنػػػػى  ءفننػػػػاؾ إلحػػػػاؽ شفؿ بثػػػػاف ءفننػػػػاؾ م,ػػػػبه بػػػػه الهنػػػػاؾ إذف م,ػػػػبه 

 فات.ثـ نناؾ حد ث عف افدء م, رؾ
ال ه فاحػد إال شنػ ف كر ػؼ   ءطػار فاحػدإا  حػت ف لػـ   ػف ملمفًعػا   ؿ ف فنذا ال ف ػ 
ل ػخ  مػا شنػؾ مػف قػ ؿ ال,ػفاند ا ءآقػرا عنػد الب غ ػ فال كر ؼ المسػ ةر  قرج عف 

 شف الفله. ءشف افداة ءشفردنا  س ط ع  ةس ـ ال ,ب ه مف ح ث الطرال ف
عػػف ال ,ػػب ه الػػخ ال ػػر ابػػف  فبحثػػؾ ءفمػػف قػػ ؿ مرالكا ػػؾ ل  ػػاب ع ػػار ال,ػػكر 

 -:منهاهمة  ضع  دؾ عدى نةاط م س ط ع آقرًا شف طباطبا 
                                                 

 . 62,كر / ع ار ال( 1)
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لػػػى إفا ػػػه فعدػػػة حسػػػنه دشف ننػػػاؾ اللػػػالة الػػػخ االن ةػػػاؿ مػػػف حد ثػػػه عػػػف ال,ػػػكر فش ●
 حد ث عف ال ,ب ه فضرفبه ف د ه.ال
شف ان مامػػػه بال,ػػػكر الةػػػد ـ دالكػػػه إلػػػى اع مػػػاد  نمفذلػػػا ح ػػػى الػػػخ ال ػػػفرةءالكدى  ●

فالحدػ ـ  ءال ,ػبهفا الماضػخ بالسػ ؼ ءال,كرال شف  س رفا قدػؼ الةػدمال الػخ  ,ػب ها هـ
 فالرلؿ الح خ بالف اة الب ر.....فن ذا ءفعالخ الهمة بالنلـ ءالر  ف باللبؿ

 ءف,ػػػػهرفا بهػػػػا مػػػػف الق ػػػػر فال,ػػػػر ءـ إلػػػػى فلػػػػفد شعػػػػ ـ الػػػػازفا بقػػػػ ؿثػػػػـ  نػػػػبهه 
فف نػػؤالل  لػػرفف  ءفافحنػػؼ الػػخ الحدػػـ ءفحػػا ـ الػػخ السػػقال ء السػػمفشؿ الػػخ الفالػػال

 ملر  البحر فال,مس فالةمر.
فلػ س ذلػؾ حلػرا  ء  فف لد,كرال المحدث ف ,ػفاند مػف ,ػكر الةػدمال شففالحسف  

فنػذا المة ػاس  ءفمة ػاس  ةػاس بػه ءالخ الحسػففل ف ل ؿ إبداع مرلع  ءعدى اإبداع
 نف ال,كر الةد ـ.

فنػف اسػ ة ل ة الحػد ث عػف  ءشف نناؾ ش, ال اب دعها الخ الف ر الب غػخ ا:ومني 
فلكؿ نذا  مثؿ لبنة الخ عدـ الب غة ح ف  ءففضع عنفاف قاص بها ءشدفات ال ,ب ه

  شراد االنف اؿ عف افدب فالنةد.
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 عٌار الشعر المجاز والمبالغ  فً

خ   ػفف ال ػ حا  نبغػخ شف  كػرؼ فل  ء خ   فف ,اعرا  نبغخ شف   فف ال  حا 
 نبغػػخ شف  كػػرؼ  ءفمػػف نػػذ  الفنػػفف المبالغػػة ء ػػؿ مػػا  نبغػػخ مكرال ػػه الػػخ الػػف الةػػفؿ

فم ػى   ػفف ال هػا م حػة ف بػفؿ؟ فم ػى   ػفف ال هػا إسػراؼ؟ فنػؿ المبالغػة  ءحدفدنا
  ةابؿ ال دؽ؟ 

فمػف قػ ؿ  ءت  ضػ ة ال ػدؽ الػخ شحضػاف الب غػة ,ػمف ق ؿ نػذا الف ػر نف   
فابف طباطبػػػػا  كدػػػػؽ عدػػػػى  ػػػػفؿ ءغػػػػراؽ الػػػػخ ال ػػػػفة ػػػػؿ ذلػػػػؾ نف ,ػػػػت المبالغػػػػة فاإ

 .(1)الفرزدؽ
 ليأخذني والموت يكره زائره: *** لقد خفت حتى لو رأى الموت مقبال

 إذا ىو أغفى وىو سام نواظره *** لكن من الحجاج أىون روعة
ل  ػػػفف ش,ػػػد مبالغػػػة الػػػخ  ءإذا نػػػف شغفػػػى :لطفػػػه الػػػخ  فلػػػه )الػػػانظر إلػػػى : ةػػػفؿ  

  ؟الما ظنؾ به ناظرا م كم   ةظا ءالف ؼ إذ ف فه عند إغفاله بالمفت
 (2)( ؟...فنف ساـ نفاظر  :فاؿ الةاؿثـ نزنه عف اإغ

                                                 

 شبػف الػدارمخء ال م مػخ  ك ػكة بػف غالب بف نماـ ـ 738 - 658/  نػ 114 - الَفَرزَدؽ( 1)
 شبػػخ بػػف بزن ػػر  ,ػػبه. الدغػػة الػػخ افثػػر عظػػ ـ الب ػػرةء شنػػؿ مػػف النػػب لء مػػف ,ػػاعر. الػػراس
. اإسػ م  ف الػخ فالفػرزدؽ اللػاند  فء الػخ زن ػر اففلػىء الطبةػة ,ػكرال مػف ف  نما سدمى
 ,ػر فاً   ػاف .  ػذ ر شف مػف ش,ػهر لهما فمهالا ه فافقطؿء لر ر مع افقبار ب اح فنف
 فلهػػػه للهامػػػة بػػػالفرزدؽ لةػػػب . شب ػػه بةبػػػر  سػػػ ل ر مػػػف  حمػػخ اللانػػػبء عز ػػػز  فمػػػهء الػػخ

 . 763الهرس المفسفعة /  المئة  ارب ف د الب رةء باد ة الخ ف فالخ . فغدظه
 . 52ع ار ال,كر / ( 2)
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)ف د سدؾ لماعة مف  :فشبدعفا ال ه الةاؿ ءثـ ب ف شف نذا المنه  سد ه المحدثفف 
 ػػػاؿ شبػػػف نػػػفاس:  ءاففائػػػؿ الػػػخ المكػػػانخ ال ػػػخ شغر ػػػفا ال هػػػاال,ػػػكرال المحػػػدث ف سػػػب ؿ 

 (1).. ل قاالؾ النطؼ ال خ لـ  قدؽ(.فشقفت شنؿ ال,رؾ ح ى إنه
)الهػػػذ   :ذ ػػػر طائفػػػة طف دػػػة مػػػف ش,ػػػكار الةػػػدمال فالمحػػػدث ف عدػػػؽ  ػػػائ  ففبكػػػد ش 

فالمكػػػانخ  ءاف,ػػػكار فمػػػا ,ػػػا دها مػػػف ش,ػػػكار الةػػػدمال فالمحػػػدث ف ش ػػػحاب البػػػدائع
فاإغػراؽ ؿ المبالغػةء لكػ هممػا  كنػخ شنػ (2).فال  ثػر لحفظهػا( ءلب رفا  هاالدط فة  

  .فالحسف الذل  لب اإ ثار منه ءفاإغراؽ الخ المكانخ مف الب غة الدط فة
شل شنهػا  ءنػخ عدػى الك ػس منهػا ءفش بع نذ  الطائفػة مػف اف,ػكار بطائفػة شقػر  

لنس  مضادة لأل,كار إنها ش,كار غثة م  دفة ا  :ف اؿ ء قدف مف المبالغة فاإغراؽ
   .ال خ  دمنانا

فاالسػػػ كارات اللم دػػػة  ءل ػػػف الغر ػػػب شنػػػه بكػػػد نػػػذا لكػػػؿ مػػػف الملػػػازات البد ك ػػػة 
)ف نبغػخ  : ةػفؿ ءشف الغدةػة ءبحلػة شنهػا مػف اإ,ػارات البك ػدة ءشمفرا  نبغػخ ال نابهػا

د مػا ف  كم ءفاإ مال الم, ؿ ءلد,اعر شف  ل نب اإ,ارات البك دة فالح ا ات الغدةة
فمػػػػػف  ءفال  بكػػػػػد عنهػػػػػا ءف سػػػػػ كمؿ مػػػػػف الملػػػػػاز مػػػػػا  ةػػػػػارب الحة ةػػػػػة ءقػػػػػالؼ ذلػػػػػؾ

فاإ,ػػػارات  ءالمػػػف الح ا ػػػات الغدةػػػة ءك خ بهػػػااالسػػػ كارات مػػػا  د ػػػؽ بالمكػػػانخ ال ػػػخ  ػػػ
  :البك دة  فؿ المثةب الكبدل الخ ف ؼ نا  ه

 ؟أىذا دينو أبدا وديني *** تقول وقد درأت ليا وضيني

                                                 

 . 52ع ار ال,كر /  (1)

 . 59ع ار ال,كر /  (2)
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 (1)(؟أما يبقي عمي وال يقيني *** ؟أكل الدىر حل وارتحال
نمػا شراد ال,ػاعر شف  ءاعػد لدحة ةػةبالهذ  الح ا ة  دها عف نا  ػه مػف الملػاز الم  فا 

 (2)النا ة لف   دمت فعربت عف , فانا بمثؿ نذا الةفؿ(
 ءالخ لكده النا ة  ةفؿ !!! فالنا ة ال  ةفؿ –عند ابف طباطبا  –ذف الملاز ننا إ 
ف سػػػدؾ الػػػخ ذلػػػؾ سػػػب ؿ  ءشف  لكدهػػػا  ػػػرـز ف ػػػاف عد ػػػه ءنسػػػافف الةػػػفؿ  ػػػفة ل ف

  :ء ح ث  اؿ(3)عن رة
 وشكا إلّى بعبرة وتحمحم *** فازور من وقع القنا بمبانو

شف  ءفنػف الحمحمػة ءفنه ذ ر  فت الفرس ءالهذا عند  نف الذل  ةارب الحة ةة 
  :فؿ ب,ارفال  ةفؿ  ما  ةفؿ اإنساف مثؿ   ء , ر الخ ,كر  إلى شنه ال    دـ

 (4).. إلى اللكب إال شنها ال  قاطبه.غدت عانة  , ف بكب ارنا ال د 
)فنذ  مبالغة الخ الف ػؼ مػف غ ػر  ءشل شف الكطش  د  ب ف الخ شحدا ها الغارت 

 (1)عدفؿ عف الحة ةة(
                                                 

 :دالكػتء فشزالػت ال,ػخل عػف مفضػكةء فالفضػ نخ :لف  درت نا  خ لةالت ذلؾء فدرشت : ر د (1)
 . 135ء فع ار ال,كر / 136انظر ,رح شدب ال ا ب لدلفال ةخ /  . حزاـ الرحؿ

 . 135ع ار ال,كر /  (2)

 ش,ػػهر . ـ 641 -/ ؟  نػػػ . ؽ 33 الكبسػػخ  ػػراد بػػف مكاف ػػة بػػف عمػػرف َ,ػػّداد بػػف بػػف َعن َػػَرة (3)
 اسػػمها حب,ػػ ة شمػػه .نلػػد شنػػؿ مػػف. اففلػػى الطبةػػة ,ػػكرال فمػػف اللاند ػػة الػػخ الكػػرب الرسػػاف
  ف ػػؼ نفسػػًاء شعػػزنـ فمػػف ,ػػ مة الكػػرب شحسػػف مػػف ف ػػاف. منهػػا السػػفاد إل ػػه سػػر  زب بػػةء
 . . فعذفبة ر ة ,كر  فالخ بط,هء ,دة عدى بالحدـ

 الةػ س بػامرئ ,ػبابه الػخ ال مػع . ذ رنػا مف    دة له قدف  شف الةؿ عبدة عمه بابنة مغرماً   اف
 عمػرف بػف لبػار شف الػرن ص افسػد ف  دػه طػف ً ء فعػاش فالغبػرالء داحػس حػرب ف,هد ال,اعرء
 .الطائخ

 

 . 245/  1ذ رنا انظر الخ ذلؾ افغانخ  :الةط ع مف الحم رء فاللكب :الكانة (4)
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ابف طباطبا  ر  شف ال ن  ص عدػى شنهػا ال  قاطبػه نػف الػذل شقػذ ال ػ ـ مػف ال 
  .فنف الذل  فرؽ ب ف الغدف فالمبالغة ءفالةبفؿالبكد فاإغ ؽ إلى الحسف 

فف النطػػػؽ فاإقبػػػار فالػػػ  دـ إنمػػػا نػػػف ف ػػػؼ لداللػػػة  ءفنػػػذا  ح ػػػاج إلػػػى نظػػػر 
 ءفشقبر نػػخ شسػػار ر فلهػػه بمػػا الػػخ ضػػم ر  ء)نطةػػت الحػػاؿ ب ػػذا : مػػا  ةػػفؿ ءالحػػاؿ

 ءال لػد الحػاؿ ف ػفا نػف ,ػب ه بػالنطؽ مػف اإنسػاف ءف دم نخ ع نػا  بمػا  حػفل  دبػه
 مػػا شف  ءف  ػػفف ال هػػا شمػػارات  كػػرؼ بهػػا ال,ػػخل ءلػػؾ شف الحػػاؿ  ػػدؿ عدػػى افمػػرفذ

فنػف دالل هػا بالك مػات ال ػخ  ءؾ الك ف ال ها ف ؼ ,ب ه بػال  ـف ذل ءالنطؽ  ذلؾ
 بهػػػػا عدػػػػى مػػػػا الػػػػخ الةدػػػػفب مػػػػف اإن ػػػػار  حػػػػدُس فقػػػػفاص شف ػػػػاؼ  ُ  ء ظهػػػػر ال هػػػػا

  (2)فالةبفؿ(
 : (3) اؿ زن ر ء فالمة  لكدفف  ؿ دل ؿ فشنؿ الح مة مف  ؿ ش 
 .. إلا.شمف شـ شفالى دمنة لـ   دـ 
عدـ ذلؾ منها لكدها غ ر م  دمػةء ء الدما ف ظهر شثر ءمها شف  ب ف لها رسـال   

  :ف اؿ آقر
 (4)خاطبك القبر ولم تفيم( *** يا الحد الميت في قبره

                                                                                                                        

 . 38/  1  لدحا مخ المفضحة الخ ذ ر سر ات الم نبخ فسا ط ,كر  (1)

 . 37شسرار الب غة /  ( 2)

 فالػػخ اللاند ػػة الػػخ ال,ػكرال ح ػػ ـ. ُمَضػػر مػػف المزنػخء ربػػاح بػػف رب كػػة سػدمى شبػػخ بػػف زن ػر (3)
 ال,ػكر مػف لزن ػر  ػاف: افعرابػخ ابف  اؿ.  االة الكرب ,كرال عدى  فّضده مف افدب شئمة
 فبل ػر  كػب فابنػا  ,ػاعرةء سػدمى شق ػهف  ,ػاعرًاء فقالػه ,ػاعرًاء شبػف   ػاف: لغ ػر    ػف لـ ما

 الحػالر الػخ  ةػ ـ ف ػاف المد نػة بنػفاحخ ُمَز نة ب د الخ فلد. ,اعرة القنسال فشق ه ,اعر فء
 . اإس ـ بكد ال ه بنف  فاس مر ء(نلد د ار مف)

 . 123/  1ء فانظر ال امؿ لدمبرد 57/  1سمط ال لخ ,رح شمالخ شبخ عدخ الةالخ  (4)
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  ؟الحة ةة بنؿ الملاز المةبفؿ نف الذل  ةار  :فنذا  ضع سؤاال مهما فنف 
   ؟فنؿ إذا اب كد الملاز عنها  ار غدةا مفرطا ال  فهـ 
 (1)؟فنؿ نذا الف ر  كد مف ال,ذفذ 
إنؾ لف فضكت  ػفؿ النا ػة )شنػذا د نػه شبػدا فد نػخ( فالػذل عػد  ابػف طباطبػا مػف  

  :فمف ال,كر الغدؽ الذل ال  فهـ شماـ  فؿ اآلقر ءالملاز المباعد لدحة ةة
  .لؾ مد  المفار ة ب نهما..( ل ب ف .)فشقفت شنؿ ال,رؾ 

فنػػخ مػػفطف الحسػػف فاللمػػاؿ  ءإف الػػذل ال ,ػػؾ ال ػػه شف الملػػاز  ػػر ف المبالغػػة  
ف لـ   ف مبالغة ال ءال ه  ؟ما   مة الملازفا 
شف الحسف ل س  :فالذل اس حسنه ابف طباطبا لفلدت ءف عدت إلى ب ت عن رةفل 

شمػػفر شقػػر  ح ػػث فل ػػف الػػخ  ءـبػػدال مػػف شف  ةػػفؿ ف ػػ  د ءحمحػػـالػػخ لكدػػه الفػػرس  ُ 
ف  ر  ما  ءالفارس ما  طكف ف طكف  ء,لاعا  قفض غمار الحرب فشنفالها لكده
ء فنذا  ده نف الذل لكده ...ف ح اج عدى راحة  ما  ح اج ءف لهد  ما  لهد ء  ر

ف  ػػاف  ػػؿ ذلػػؾ حمحمػػةً  ءف ,ػػ ف ءف حػػافر ف كػػارض ء نطػػؽ ذلػػؾ  ءفلػػ س   ًمػػا فا 
 .مكدف الحسف

فلكػػؿ إقػػراج اف,ػػ ال عػػف حة ة هػػا مػػف ب ابػػف طباطباءد ذنػػب الحػػا مخ مػػذنفلةػػ 
فالػػػّرؽ ب نػػػه فبػػػ ف المبالغػػػة الػػػخ الف ػػػؼ مػػػف غ ػػػر عػػػدفؿ عػػػف  ءفنػػػف مك ػػػب ءالغدػػػف
نػؿ بػ ف  : ةػفؿ مك رضػا عدػى الم نبػخ حػ ف سػكؿ ءفنػذا نػف الحسػف الل ػد ءالحة ةة

  ؟الغدف فالمبالغة الرؽ
 : اؿ عن رة   ؼ الرسه ء) ؿ الفرؽ :الةاؿ 

 وشكا إلّي بعبرة وتحمحم *** لقنا بمبانوفازور من وقع ا
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 ءفاف الػػذل  نطػػؽ بحمحم ػػه فعبر ػػهإذ  ػػاف مػػف الح ػػ ءا,ػػ  ال الفػػرس إل ػػهاللكػػؿ  
الهػػذ  مبالغػػة الػػخ الف ػػؼ مػػف غ ػػر  ءالدػػـ  قرلػػه عمػػا نػػف لػػه ءدفف النطػػؽ فالكبػػارة
  :(1)فنحف   فؿ ابف نرمة فا فا  دبا ءعدفؿ عف الحة ةة

 يكممو من حبو وىو أعجم *** اليكاد إذا ما أبصر الضيف مقب
    (2)الذل  ب كد عف الحة ةة( ءالةرف بهذ  المبالغة )  اد( الكقرله عف الغدف

ـ ال,ػػػكر مقػػػالؼ لكػػػالـ النػػػاس الَ فالػػػذل  نبغػػػخ شف ن ػػػفف عدػػػى ذ ػػػر منػػػه شف َعػػػ 
نف شنه نا ش  ضػ ة المبالغػة  ءزلؽمفشف الذل دالع ابف طباطبا إلى نذا ال ءفحةائةهـ

هـ ح ى ا ُ  ءه ذلؾ إلى البكد فاإغرابالدالك ءمكرض حد ثه عف ال دؽفالملاز الخ 
ف  ػػػر االدعػػػال عدػػػى  (4)فف حة ةػػػة المبالغػػػة االدعػػػال (3)الػػػخ ال ر ػػػه نػػػذ  بال,ػػػذفذ

إنمػا االدعػال  ػد   ػفف الػخ  ءشف الف ؼ لـ  ةؼ مكه ال,كر  د ما شف حد ثا ءال فة
فلػ س الػخ  ءالمف ػفؼ الهػذا ادعػال الػخالح ف  لكؿ)الدمنػة(    دـءء الف ؼ شف غ ػر 

ء ف ػذلؾ افمػر حػ ف الهػذا ادعػال الػخ المف ػفؼ ءاؿ  نطؽفح ف  لكؿ الح ءال فة
فل س الخ شنها  ءالهذا ادعال الخ لكدها ناطةة ءف قاطب  احبها ء لكؿ النا ة  ةفؿ

  .فحمحمات ء قرج ش فا ا

                                                 

 ال,ػكرال آقػر نرمػة فابػف عػ  ف  ػ س مػف القدػ  مػف فنف نرمة بف إبران ـ إسحاؽ شبف نف( 1)
 ابػػف ف ػػاف فرؤبػػة نرمػػة فابػػف م ػػادة ابػػف ال,ػػكرال سػػا ة اف ػػمكخ  ػػاؿ بةػػفلهـ  حػػ   الػػذ ف
 . 3/72فبخ  ماـ  انظر د فاف الحماسة الدفل  ف مقضرمخ مف نرمة

 . 1/57سمط الملخ ,رح شمالخ شبخ عدى الةالخ ( 2)
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فعنػػػدنا الػػػ  ملػػػاؿ  ءدعػػػال نػػػف الػػػذل شدقػػػؿ المبالغػػػة الػػػخ بػػػاب الملػػػازفنػػػذا اال  
لكػػػػؿ الملػػػػاز  دػػػػه  ػػػػائـ عدػػػػى  فف ء مػػػػا شنػػػػه ال ملػػػػاؿ لد ػػػػدؽ افق  ػػػػخ ءلك ػػػػب

   .اف, ال الخ غ ر شما نها
 حسن االبتداء والتخلص فً عٌار الشعر

 (1)فنه شفؿ ما  ةرع السمع( ءالخ شفؿ ال  ـال,اعر حسف االب دال )شف   كنؽ  
عدػى فلػه شما حسف ال قدص الهف )شف  ن ةؿ مما اب دئ به ال  ـ إلػى المة ػفد  
بح ث ال  ,كر السامع باالن ةاؿ مف المكنى اففؿ إال ف ػد  ء ق دسه اق  سا ءسهؿ

 (2)ل,دة االل ئاـ ب نهما( ءف ع عد ه الثانخ
فلكػؿ ذ ػر ال,ػخل  ءذ ر ابف طباطبا الخ عدػة حسػف ال,ػكر حسػف االب ػدال دفلة 

كػػػانخ )فمػػػف شحسػػػف الم  ةػػػفؿ: ءذ ػػػر المػػػراد  الب,ػػػر  لػػػه الػػػذل  كدمػػػه السػػػامع  بػػػؿ
فش,ػدنا اسػ فزازا لمػف  سػمكها االب ػدال بػذ ر مػا  كدػـ السػامع  ءفالح ا ات الخ ال,ػكر

... .ف بػػؿ  فسػػط الكبػػارة عنػػه ء بػػؿ اسػػ  مامه ءإلػػى شل مكنػػى  سػػاؽ الةػػفؿ ال ػػه ءلػػه
فال كر ض القفخ الػذل   ػفف بقفائػه شبدػغ الػخ مكنػا  مػف ال  ػر ح الظػانر الػذل ال 

لثةػة الفهػـ بحػ فة  مف ع الب,ر  عنػد  ػاحبهاء الفهـ المف ع نذ ف عند  ءس ر دفنه
 (3)ما  رد عد ه مف مكنانما(

 حػب ال كل ػؿ بمػا  فف الػنفسءل,خل غرض مف شغراض بنال ال ػ ـفال كل ؿ با 
فبقا ػػػة  ءنػػػؿ اإبػػػداعلػػػذلؾ حػػػرص ش ءل  ػػػفف ممهػػػدا لهػػػا إلػػػى مػػػاال  كػػػرؼ ء كػػرؼ

الحسػػػف االب ػػػدال دل ػػػؿ  ءشف مػػػا  كرالػػػه ءال,ػػػكرال عدػػػى  ةػػػد ـ مػػػا  س ب,ػػػر بػػػه السػػػامع
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فمػػف ننػػا حػػرص ابػػف  ءفال بمػػا ال  ناسػػب المةػػاـ ءالػػ   بػػدش بمػػا   ط ػػر منػػه ءالب ػػاف
فال ػػكنؽ الػػخ شفؿ ال ػػػ ـ  ءطاطبػػا عدػػى  نب ػػه ال,ػػػكرال المحػػدث ف إلػػى حسػػف االب ػػػدال

فنػػذا  كػػد عنػػد    ءثػػـ  ح ػػؿ الم لمػػة بػػ ف شفلػػه فآقػػر  ءةبػػؿ السػػامع عدػػى ال,ػػكرل ُ 
  .با مف شسباب حسنهفسب ءمف ع ار ال,كر

 :فمف ,فاند  ال خ اس ,هد بها عدى ذلؾ  فؿ ال,اعر  
 وال مدحوك وال عظموا *** لعمرك ما الناس أثنوا عميك
 إلى أن يعيبوك ما أحجموا *** ولو أنيم وجدوا مسمكا

  :الةاؿ الخ  مامه ءالةدـ مكنى ما ساؽ إل ه االب دال 
  ف  دـزفلدت بما لـ   *** فل ف  برت لما شلزمفؾ
 إلى شف  ةفلفا فشف  كظمفا *** فشنت بفضدؾ شللك هـ

ففلػه الحسػف الػخ  ةػد ـ مػا  كدػـ  ءف فضػح   ػؼ حسػف االب ػدال ءال را  ننا  ,ػرح 
فنف المسفؽ له  ءفما  ـ به المكنى آقرا ءثـ المفالمة ب ف ذ ر المكدـف شفال ءالسامع
  .ال  ـ
فمػا سػ ؽ مػف  ءاب ػدئ بػه ال ػ ـ حذر ابف طباطبا مف فضع الح,ف ب ف ماثـ  ُ   

فف ان ظػػاـ المكػػانخ   طدػػب عنػػد  االن ةػػاؿ مػػف االب ػػدال إلػػى الغػػرض  ءشلدػػه ال ػػ ـ
)ف نبغػػػخ لد,ػػػاعر شف   كمػػػؿ  ػػػكل ؼ  : ةػػػفؿ ءنسػػػخ السػػػامع غا ػػػة الةػػػفؿدفف ز ػػػادة  ُ 

   (1)شف  بحه( ءف  لافرناسف ةؼ عدى ح ءف نس ؽ شب ا ه ء,كر 
 فالػ قدص بػ قر ءبػكمر لافر نخ ال خ اس دعت االب دالفال  ءفال نس ؽ ءالال كل ؼ 

فال  ءف   ػػػؿ   مػػػه ال هػػػا ءكان ػػػه نػػػ ظـ لػػػه مل ءشف )  ئػػػـ ب نهػػػا لػػػذلؾ عدػػػخ ال,ػػػاعر
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فبػ ف  مامػه الضػ  مػف ح,ػف لػ س مػف لػنس مػا نػف  ءلكؿ ب ف ما  د اب دش ف فه 
  (1)ال ه(
فمػا  ءفضػؿبػف طباطبػا نػف فضػع الالالح,ف ننا  ما  فهـ مف  ػ ـ ا ءالحظ نذا 

ال نسى السامع المكنػى الػذل  سػاؽ الةػفؿ  ءمما  , ت الذنف ءل س مف لنس ال  ـ
  .إل ه
فعد ه ءفغرس المكانخ بداقده غرض مف شغراض ال,اعر ءالام  ؾ عةؿ السامع 

) ح ػرز  :بػؿ إف ابػف طباطبػا  ةػفؿ ءفدػت نػذا الكةػؿ مػف  ػد اف  ح رز مف  ؿ مػا  ُ 
فال  حلػػز ب نهػػا فبػػ ف  مامهػػا  ءمػػة مػػف شق هػػاالػػ   باعػػد  د ءمػػف ذلػػؾ الػػخ  ػػؿ ب ػػت

 (2)بح,ف  , نها(
 ءدفف مػػف  ةػػدمهـ ءمػػا حسػػف الػػ قدص الةػػد لكدػػه ابػػف طباطبػػا الضػػ دة لدمحػػدث فش 

ح ػػث  ء ناسػػب بػػ ف افغػػراض داقػػؿ الة ػػ دةفف مػػذنب اففائػػؿ لػػـ   ػػف مكن ػػا بال
 ءى غ ػػر فحسػػف القػػرفج مػػف بػػاب إلػػ ء رانػػا لػػفنر الم,ػػا دة فاالل ئػػاـ بػػ ف افلػػزال

ف  ءف كػػت الػػخ الثػػانخ دفف شف  ,ػػكرفلػػدت نفسػػؾ الػػإف  ءفاسػػ ئناؼ بكػػد انةضػػال فا 
 . اف الحسف فاإبداعدفف شف  ن به فلدت نفسؾ ُشقذت برالؽ 

فلما  اف نذا مف  ءال  حسف فال إبداع ءف دمؾ فنزعؾ ال,اعر شما إف الالكؾ  
د لػػػه بابػػػا فشالػػػر  ءال ػػػكفبة بم ػػػاف انػػػ ـ بحسػػػف الػػػ قدص ش ثػػػر مػػػف حسػػػف االب ػػػدال

 مػا شنػه  ءفشلطؼ فشرالؽ مػف الةػدمال ءنبه عدى شف المحدث ف شعدى  دما ال ه ءفعنفانا
ح ػػث  بػػدش  ءفعدػػؽ عدػػى بكضػػها فنػػه مػػف مهمػػات الب غػػة ءش ثػػر ال ػػه مػػف ال,ػػفاند

ء فلكػؿ نػف ال ػه إذ شقػذ الػخ مكنػى آقػر غ ػر  الب نا ءال,اعر )الخ مكنى مف المكانخ
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ء بر ػػػاب بكػػػض مػػػف غ ػػػر شف  ةطػػػع   مػػػه اال  ػػػفف بكضػػػه آقػػػذ ءاففؿ سػػػببا إل ػػػه
 (1)بؿ   فف لم ع   مة  كنما شالرغ إالراغا( ءف س كنؼ   ما آقر

بؿ  اف لهـ مذنب فاحد  – ما  ر   –فالكرب اففائؿ لـ  فكدفا ذلؾ الخ ,كرنـ  
فح ا ػػػػة مػػػػا عنػػػػفا الػػػػخ  ءف طكهػػػػا بسػػػػ ر النػػػػفؽ ء)فنػػػػف  ػػػػفلهـ عنػػػػد ف ػػػػؼ الف ػػػػاالخ

شف  ةطكػػفف ال ػػ ـ عمػػا .... كنػػفف الممػػدفح ءلػػى الػػ فؾ إإنػػا  ل,ػػمنا ذلػػ :شسػػفارنـ
فف ؼ محنه  ءشف   ف ؿ إلى المدح بكد , ف  الزماف.. .ثـ  بدؤفف بالمدح ء بده

.. .... شف  ػذ ر السػحابة فالبحػر فافسػد فال,ػمس.ال سػ لار منػه بالممػدفح ءفقطفبه
  إلا 
 (2)فال شحسـ مف ال ف( ء ؿ ذلؾ ل س بكلفد فال ش,لع :ثـ  ةفؿ  
ل ػػػف  ءف قد ػػػهـ مػػػف غػػػرض مػػػا إلػػػى المػػػدح ءنػػػذا  ػػػن ع اففائػػػؿ الػػػخ ان ةػػػالهـ 

  .المحدث ف سد فا طر ةا آقر ف دطففا ال ه
مما  فهػـ منػه شف فضػفح االن ةػاؿ ال هػا ظػانر  ءثـ ذ ر نماذج  ث رة دفف  كد ؽ  

)فمػػف  :ف ةػػفؿ ءل ػػؿ ذل ع نػػ ف ممػػا لكػػؿ ابػػف سػػناف  فضػػح افمػػر بكػػض ال,ػػخل
ذا شراد شف  ءفنػػػف شف  سػػػ مر الػػػخ المكنػػػى الفاحػػػد ءفالػػػنظـ  ػػػحة النسػػػؽ :ال ػػػحة فا 

فغ ػر منةطػع  ءح ػى   ػفف م كدةػا بػاففؿ ء س كنؼ مكنى آقر شحسف الػ قدص إل ػه
الػإف المحػدث ف شلػادفا  ءقرفج ال,كرال مف النس ب إلى المػدح :فمف نذا الباب ءعنه

 ء نةطع عنػهال  ءال قدص ح ى  ار   مهـ الخ النس ب م كدةا ب  مهـ الخ المدح
نمػػا  ػػاف ش ثػػر قػػرفلهـ  ءالكمػػا الكػػرب الم ةػػدمفف الدػػـ   فنػػفا  سػػد فف نػػذ  الطر ةػػة فا 
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مػػا مبن ػػا عدػػى ف ػػؼ اإبػػؿ ال ػػخ  ػػارفا إلػػى الممػػدفح  ءمػػف النسػػ ب إمػػا منةطكػػا فا 
 : (1) ةفؿ محمد بف فن ب ءعد ها

 ويعمني اإلبريق والقدح *** مازال يمثمني مراشفو
 وبدا خالل سواده وضح *** حتى استرد الميل خمعتو
 (2)وجو الخميفة حين يمتدح  *** وبدا الصباح كأن غرتو

ف ان هى مف ,فاند  ذ ر ,فاند شقر   حت عنفاف )ال,كر البك د الغدؽ( فبكد ش 
 ءالةبحػت ءفاالن ةاؿ إلػى غػرض آقػر ءال  م ف ال قدص منها ءفلكده شراد شنها مغدةة

فالقػػرفج  ءمػػا حسػػف ف ػػده بمػػا بكػػد  ف ػػكف اللم ػػؿ الػػخ ال ػػر  نػػف ءفبكػػدت ءفسػػالت
شف اس ,ػػكر السػػامع  ػػدمة  ءشمػػا مػػا شغدػػؽ البػػاب عد ػػه ءمنػػه إلػػى غ ػػر  دفف مفالػػكة

ف  اف حسنا الخ نفسه ءالنةدة منه إلى غ ر    .الإنه  ةبح ءح ى فا 
 إشارات بالغٌ  فً عٌار الشعر

شمػفرا  ػد فحسػف االب ػدال فالػ قدص  ءفالمبالغػة ءفال ,ػب ه ءفالنسػ  ءإذا  اف النظـ 
الػإف  ءقػر فش ثػر مػف ذ ػر اف ءكضػها عنفانػابالكالرد ل ءشقذت ,فطا مف ابف طباطبا

فمػػف نػػذ   ءفلػػـ  ةػػؼ عنػػدنا طػػف   ءننػػاؾ مسػػائؿ مػػف الب غػػة ش,ػػار إل هػػا سػػر كا
  .االستعارة :افبفاب ال خ عرج عد ها سر كا

إلػػى  ءمػػف ,ػػخل  ػػد لكدػػت لػػهشف عبػػارة  ءال ػػخ ذ رنػػا ل سػػت )نةػػؿ  دمػػة واالســتعارة 
نما نخ  نافؿ ال,اعر لدمكانخ ال ػخ  ػد سػبؽ إل هػا (1),خل لـ  لكؿ له( برازنػا  ءفا  فا 

                                                 

 الدفلػػػة ,ػػػكرال مػػػف م ثػػػرء مطبػػػفع م,ػػاعر 844 -/ ؟  نػػػػ 335الحم ػػػرل فن ػػػب بػػػف محمػػد (1)
 الػخ مراث فله ف  , عء بالمد حء    سب ف اف بغداد الخ عاش  رةءالب مف ش ده الكباس ةء

 المػكمفف فمػدح سػهؿء بػف بالحسػف فاقػ ص قا افء بف الف ح ب كد ب إل ه فعهد الب تء شنؿ
 .  ماـ فشبا القزاعخ دعب  عا ر بنفسهء الزنال ,د د   اناً  ف ف فالمك  ـء

 . 39سر الف احة البف سناف القفالخ / ( 2)
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 ءفل س بػاب الملػاز ءباب السر ات :لذلؾ  اف مفضكها الخ   ابه ءالخ  سفة شقر 
 مػػا شنػػه لكػػؿ الحػػد ث عػػػف  دػػؾ االسػػ كارة مػػدق  لدحػػػد ث عػػف نةػػؿ المكػػانخ مػػػف 

إف ال,اعر )إذا فلد مكنى لط فػا الػخ  : ةفؿ ءفمف عالـ إلى عالـ ءلنس إلى لنس
ف فلد  الخ المد ح اس كمده الخ الهلال ء ,ب ب شف غزؿ اس كمده الخ المد ح ف  ءفا  فا 

ف فلػػد  الػػخ ف ػػؼ  ءفلػػد  الػػخ ف ػػؼ نا ػػة شف الػػرس اسػػ كمده الػػخ ف ػػؼ إنسػػاف فا 
  (2)إنساف اس كمده الخ ف ؼ به مة(

مكػػانخ ال ,ػػ دها  ةػػـف عدػػى ال ء ػػؿ ذلػػؾ فنػػف  نظػػر إلػػى ال,ػػاعر عدػػى شنػػه  ػػائغ 
فال  فهػـ منهػا  ءح ى  ق فخ مكالمهػا الةد مػة ءشالضؿ مما  انت عد ه ء ,    لد دا

 الم ػفغ ف فالفضػة ء) ذلؾ  ال ػائغ الػذل  ػذ ب الػذنب : ةفؿ ءإال المكنى اللد د
دى ما رش  ف ال باغ الذل   بغ الثفب ع ءال ك د   اغ هما بكحسف مما  انا عد ه

شبػػػرز ال ػػػائغ مػػػا  ػػػاغه الػػػخ غ ػػػر اله ئػػػة ال ػػػخ عهػػػد  ذاالػػػإ ءمػػػف اف ػػػباغ الحسػػػنة
فشظهر ال باغ ما  بغه عدى غ ر الدػفف الػذل عهػد  بػؿ ال ػبس افمػر الػخ  ءعد ها

كمالها الػػػػخ فاسػػػػ  ءال ػػػػذلؾ المكػػػػانخ فشقػػػػذنا ءمػػػػاالم ػػػفغ فالػػػػخ الم ػػػػبفغ عدػػػػى رائ ه
  (3)اف,كار عدى اق  ؼ النفف الةفؿ ال ها(

فلػػفد الائػػدة لد دػػة مػػف فرال مكرالػػة نػػذا  فلةػػد شحسػػف ابػػف افث ػػر حػػ ف شلمػػح إلػػى 
)فاعدـ شف الفائدة مف نذا النفع شنؾ  كدـ ش ػف  ضػع  ػدؾ  :شف نذا النةؿ الةاؿ ءافقذ

ل ػف ال  نبغػخ لػؾ  ءإذ ال  س غنخ اآلقر عف االسػ كارة مػف اففؿ ءالخ شقذ المكانخ
ا ث ر ال  ءال نادل عدى نفسؾ بالسر ة ءشف  كلؿ الخ سبؾ الدفظ عدى المكنى المسرفؽ

                                                                                                                        

 . 69لة المفضحة الخ ذ ر سر ات الم نبخ فسا ط ,كر / الرسا (1)
 . 84ع ار ال,كر / ( 2)

 . 81ع ار ال,كر /  ( 3)
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فاف ؿ المك مػد عد ػه  ءف كاطى ال ه البد هة الكةر ءما رش نا مف علؿ الخ ذلؾ الكثر
 (1)بح ث   فف ذلؾ شقفى مف سفاد الغراب( ءالخ نذا الباب ال فر ة فاالق فال

فال ػرة السػر ة  ءفالذل  كن نخ ننا شف شفضػح الػرحـ الم,ػ ر ة بػ ف ال ػرة االسػ كارة 
 ءفعدػى القفػال ءفعدػى االدعػال ءةػؿ اف,ػ الح ث  ك مػد  ػؿ منهمػا عدػى ن ءلدمكانخ

إذا شحسػػػف المسػػػ ك ر شف  ءفالبػػػدائع ءف ػػػؿ نػػػذا الػػػخ الدغػػػة مػػػف المث ػػػرات ءشف ال قفػػػخ
. اف ن ػػذا االهمػػه ءنػػذا مػػا  رمػػخ إل ػػه ابػػف طباطبػػا ءالنا ػػؿ ال ػػفغ فال ػػبغ فالحبػػؾ

  .فال رة النةؿ ب ف اف, ال لف فّسكت ل اف مف فرائها عدـ غز ر
 ( التعريضال خ ذ رنا ) الب غ ة اإ,ارات فمف  
فنػذا المكنػى  ر ػب  ءفنف الخ عةؿ ابف طباطبا ما  نفب عف ال  ر ح فاإطالة  

ذ ػػر ال,ػػخل بغ ػػر لفظػػه المفضػػفع لػػه  :ل ػػف الفػػرؽ ب نهمػػا شف )ال نا ػػة ءمػػف ال نا ػػة
شف نػػف لفػػظ اسػػ كمؿ الػػخ ء,ػػ ئا  ػػدؿ بػػه عدػػى ,ػػخل لػػـ  ػػذ ر شف  ػػذ ر  :فال كػػر ض

ْر َهَذ نحف  فله  كالى  ءبغ ر مكنا  لد دف ح  هل َل َلِغ حل ُر َيَ  َ   (2)(62افنب ال  َغ
فال دف ح  ػػػػػؿ ذلػػػػػؾ مػػػػػف بػػػػػاب ءفاإ مػػػػػال ءفاإ,ػػػػػارة ءفالرمػػػػػز ءفال نا ػػػػػة ءفال كػػػػػر ض

  .فسدفؾ سب ؿ آقر إلى المرادالمة فد  رؾ ال  ر ح عف المرادءفف ءفاحد
 ءف ال ,ػػب ه فشدفا ػػه فدرفبػػهف ابػػف طباطبػػا شفرد ال كػػر ض الػػخ حد ثػػه عػػشكل ػػب فال 

عدػػؽ الػػخ ق ػػاـ البػػاب بػػكف نػػذ  )شمثدػػة فنػػفاع ال ,ػػب هات  فبكػػد شف ذ ػػر ,ػػفاند  ػػؿ  
 خ ف ػك ءمػا  سػد القدػؿ الػذل ال هػافالػخ   ػاب "  هػذ ب الطبػع "  ءال خ فعػدنا ,ػرحها

  .(3)(فاالس ,هاد به مف نذا الفف ءعدى ما شغفدنا ف فه

                                                 

 . 243/  3المثؿ السائر ( 1)

 . 382/  1اإ ةاف الخ عدـف الةرآف  (2)

 . 26ع ار ال,كر /( 3)
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فال ,ػػب ه  ءفال نا ػػة ء ػػفرا  ث ػػرة  االسػػ كارة فحػػ ف  رالػػع  دػػؾ ال,ػػفاند  لػػد ال هػػا 
 ػد فال ػخ  درسػها عدػـ الب ػاف لػـ   ػف  ءافق ػرة مما  كنخ شف مفهفـ ال فرة الب غ ة

  .بؿ  انت ال فر  دها  ائمة عدى ال ,ب ه ءا  مؿ
إنما  ءفلـ   ف  ة د بهما ال نا ة المكرفالة ءج عدى اإ مال فاإ,ارة ما شنه عرّ   

 :فذ ر ال ه  فؿ ال,اعر ءب ال,كر البك د الغدؽذ رنما الخ با
 لوالك ىذا العام لم أحجج *** أومت بكفييا من اليودج
 ُخبيا ولوال أنت لم أخرج *** أنت إلى مكة أخرجتني

 (1)(فال  كبر عنه إ,ارةؿ عد ه إ مالء  ـ  ده ل س مما  دالهذا ال ) :ثـ  اؿ 
ر ات ال د شف  كبر عف اال لانات مف حل ف نؿ  ر د ابف طباطبا  ءف دؾ حة ةة 
شف  ر ػد منهػا شف  كبػر عػف شمػفر إذا   ػؿ إنهػا إ,ػارات ال ػد فحر ػات اف ػابع  ءالةط

ذا   ؿ إنه ء ةبدها الكةؿ إ,ػارات  ػدنا   ػفف ال,ػاعر  ة مف حالها معمف فهم ا مكاففا 
 .!!!!؟ د بكد
مػػا ال  ح ػػى رش الال ػػدؽ الػػذل شلػػـز نفسػػه بػػه قػػ ـ عد ػػه  ءبك ػػد ال ,ػػؾ شف نػػذا  

 . را  ال,كرال

                                                 

 . 81ع ار ال,كر / ( 1)
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 الفو  الثالث

 كتابالمسائ  النقدٌ  فً 

 "عٌار الشعر"

 ماهٌ  الشعر عند ابن طباطبا

 مػا نػف الحػاؿ الػخ  ء ق دط مسائؿ الب غة بمسائؿ النةػد الػخ   ػاب ع ػار ال,ػكر 
فمػػا  مػػا زت نػػذ   ءلنبػػا إلػػى لنػػب عدػػـف الدغػػة  دهػػاح ػػث  ػػر   ء  ػػب ال ػػراث الةػػد ـ

 ػاف مػف بػفا  ر نػذا " البد ع البف المك ز"  اب  فلكؿ ءراحؿ م كقرةإال الخ م الكدفـ
لنةد ػػة ال ػػخ   بػػػت الػػخ ذلػػػؾ ف ك بػػر   ػػػاب ع ػػار ال,ػػكر مػػػف شنػػـ ال  ػػػب ا ءال مػػا ز
 حػدث عػف  ءم ق ػصرال الكطػال النةػدل ال ػادر عػف رلػؿ الةػد  م ػز بثػ ءالك ر

 ك بػر مػف شنػـ ف  ءفمكانا ػه الػخ اإبػداع ال,ػكرل ءال,كر عدى ضفل  لرب ه ال,ػكر ة
 .. إلا .ففظ ف ه ءفمان  ه ءالنةاد الذ ف بحثفا الخ ال,كر

 ... .فالخ  نافله لمفضفعا ه عمف سبةه مف النةاد ء ما شنه  ق دؼ الخ نهله 
الػػذل  ءالهػػف الػػخ حد ثػػه  ك ػػس ,ق ػػ ة النا ػػد الم ػػذفؽ الب ػػ ر بال,ػػكر فدرفبػػه 

المك ار الذل  ةاس بؿ نف الذل  ضع المة اس ف  ءفمفطف الةبح ء كرؼ عدة الحسف
  (1)ف س هد  به ءعد ه
حة ةة ال,كر نخ المدقؿ الػذل فلػ  منػه ابػف طباطبػا إلػى   ابػه ع ػار ال,ػكرء ف  

 ػ ـ منظػـف  –شسػكدؾ اا  –)ال,ػكر :كد الدعال الخ  كر ؼ ال,ػكر الةػاؿح ث بدش ب
 (2)بما قص به مف النظـ( ءالذل  س كمده الناس الخ مقاطبا هـ ءبائف عف المنثفر

                                                 

دػػد  فر طػػراد ال ب سػػخ ب  ػػرؼ    ػػرالة لد ػػدة لك ػػار ال,ػػكر ل .الػػخ ال,ػػكر ة الكرب ػػة :انظػػر (1)
 ف ع ا حاد ال  اب الكرب عدى النت. م

 . 9ع ار ال,كر / ( 2)



 الفكر البالغً والنقدي فً كتاب عٌار الشعر

 

 - 666 - 

النةاد مف  بػؿ ابػف طباطبػاء    ال ,ؼ عف حة ةة ال,كر ,غؿ ال ث ر مف افدبال ف ف  
 ءفالمقارج السهدة ءنخ المن قبةفالمكا ءافلفاظ الم ق رة) الاللاحظ  را : ءف مف بكد 

  (1)ف ؿ   ـ له مال فرفنؽ( ءفالسبؾ الل د ءفالطبع الم م ف ءفالد بالة ال ر مة
اف فمكػػػػ فمػػػػا  ك مػػػػد عد ػػػػه مػػػػف شلفػػػػاظ ال,ػػػػكرءذا  كر ػػػػؼ  ,ػػػػ ر إلػػػػى طب كػػػػة فنػػػػ 

 (2)(فلنسا مف ال  ف ر ءربا مف النس )ض ف را  الخ مف ع آقر: ءف  ف ر
إف شفؿ مػا  ح ػاج )ال ةػفؿ  ءف ضع  دامػة بػف لكفػر عنفانػا الػخ   ػاب نةػد ال,ػكر 

فلػ س  ءالحػائز لػه عمػا لػ س ب,ػكر ءإل ه الخ الكبارة عف نذا الفف مكرالة حػد ال,ػكر
إنه  :مف شف  ةاؿ ال ه –مع  ماـ الداللة  –فال شفلز  ء فلد الخ الكبارة عف ذلؾ شبدغ

 (3) دؿ عدى مكنى( ء فؿ مفزفف مةفى
فحػد  الػذل  ءفالكدمال ل حددفا به مان ة ال,ػكر ءف,اع نذا ال كر ؼ ال نا ده النةاد 

  . ف ده عف غ ر 
ح ػى  ءحػفؿ مفهػـف ال,ػكرنػؿ  ػاف ننػاؾ غبػار  :ننا مف شف  طرح سػؤاؿ فال بد 

  ؟ كرؼ
شف ح ػى عدػى  ءفنؿ حة ةة ال,كر الذل   دافلفنه  باح مسال  قفػى عدػى شندػه 

  ؟الكامة

                                                 

  . 57/ 1الب اف فال ب  ف لدلاحظ ( 1)

 . 319/  1الح فاف ( 2)
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نػذا الغػ ـ لكػؿ  ءالذل  بدف شف ننػاؾ غػ ـ فضػباب حػفؿ مان ػة ال,ػكر فحة ة ػه 
اسػػ لاد ه فب ػػات   دػػت الػػخ المسػػلد  ػػـف  (1)شبػػخ عمػػر ال,ػػ بانخ اللػػاحظ  ن ػػر عدػػى

  : ةفؿ الةائؿ فال ه ءاللمكة
 إنما الموت سؤال الرجال *** ال تحسبن الموت موت البمى

 أفظع من ذاك لذل السؤال *** كالىما موت، ولكن ذا
     :ف ةفؿفشف   ػػػػفف  ائدهمػػػػا ,ػػػػاعراء ءل,ػػػػكرشن ػػػػر اللػػػػاحظ شف   ػػػػفف ذلػػػػؾ مػػػػف ا 

سػلد فنحػف الػخ الم ءف د بدغ مف اس لاد ه لهذ ف الب  ػ ف ء)رش ت شبا عمرف ال, بانخ
فشنػػا  ءح ػػى   بهػػا لػػه ءف رطاسػػا ء ػػـف اللمكػػة شف  دػػؼ رلػػ  ح ػػى شحضػػر لػػه دفاة
فلػفال شف شدقػؿ الػخ الح ػـ بكػض  ءشزعـ شف  ػاحب نػذ ف الب  ػ ف ال ةػفؿ ,ػكرا شبػدا

 (2)الف ؾ لزعمت شف ابنه ال  ةفؿ ,كرا شبدا(
 ة ه فحة ءفمان  ه ءفنذا الغ ـ لكؿ   ب النةاد  د ما فحد ثا  ذ ر  كر ؼ ال,كر 

فبػ ف مػا ءف ح فؿ بػه الػخ  ػؿ فاد ءح ى  فر فا ب ف ال,كر الذل   طافؿ إل ه افعناؽ
شف  ػػدعخ شنػػه مػػف نسػػده مػػع شنػػه دعػػخ ل ػػ ؽ ال  ػػدة لػػه  ءشف  ة ػػرب منػػه ء ,ػػبهه
شف  ػدقؿ المنظفمػات الكدم ػة  الػخ حة ةػة  -مػث   - الػ   م ػف ءفال عالمػه ءبال,كر
الػخ   (3)مثؿ منظفمة ابف اللػزرل ءكنىفنخ   ـ منظفـ مةفى  دؿ عدى م ءال,كر

  :فال خ ال ها ءال لف د فالةرالات
 عمى الذي يختاره من اختبر *** مخارج الحروف سبعة عشر

                                                 

 ب سػر فمػرار افحػفصء عمػرف بػكبى  كػرؼ  ػاف: افزنػر   ػاؿ ال ػفالى ال, بانى عمرف شبف( 1)
نمػػا ,ػػ بافء بنػػى مػػف فلػػ س مػػفلى فنػػف مقفف ػػ فء مهمد ػػ ف فرائػػ ف المػػ ـ  ففالد مؤدبػػا  ػػاف فا 
 .344/  3مكلـ افدبال  إل هـ النسب , بافء بنى مف ناس

 . 319/  1الح فاف ( 2)

 . نػ882نف محمد بف محمد بف محمد بف اللزرل  احب الن,ر الخ الةرالات الك,ر ت ( 3)
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شف غ ػر  ءفنخ   ـ منظفـ مةفى  ػدؿ عدػى مكنػى ءشف شلف ة ابف مالؾ الخ النحف 
 ء فال خ فضكت ال هػا م ػفف لامكػة فطػراؼ الكدػـ فحػدفد ءذلؾ الخ  ث ر مف الكدفـ

 بهػا  فف ال ه ز ادات  م ػز ءلذلؾ  اف  كر ؼ ابف طباطبا لد,كر مف افنم ة بم اف
فل خ  درؾ   مة نذ  الز ادات  ءف  ب الخ حة ةة ال,كر فمان  ه ءال,كر عف غ ر 

الدةد ز د عدى  ءال خ اق ص بها ابف طباطبا انظر إلى اإضاالات ال خ شضاالها غ ر 
الما  ءبحلة شف ال,كر الةد ـ  ده ,كر غنائخ (بهشف   غنى )ال  ـ المفزفف المةفى 

 ةػفؿ سػ دنا   ءفما لـ   ػف  ػذلؾ الػ   كػد مػف ال,ػكرء اف  الحا لدغنال الهف ال,كر
 ()حساف بف ثابت 

 (1)إن الغناء ليذا الشعر مضمار( *** تغن بالشعر إما كنت قائمو،
ر ,ػاعرا فنػه خ ال,ػاعمّ فعدػى نػذا ُسػ ء(الق اؿ فالكاطفة فال,كفر) :فزاد آقرفف 

  (2) ,كر بما ال  ,كر به غ ر  (
  : (3)فلةد عدؽ عبد المدؾ بف مرفاف عدى  فؿ الراعخ النم رل 

 حنفاء نسجد بكرة وأصيال *** )أخميفة اهلل إنا معشر
 حق الزكاة منزال تنزيال *** عرب نرى هلل في أموالنا

 (4)نذا ,رح إس ـ ف رالة آ ة( ءل س نذا ,كرا :الةاؿ 

                                                 

 . 41ء فالفف فمذانبه ل,ف خ ض ؼ / 341/ 3ؽ رالع الكمدة البف ر,  (1)

 . 96/ 1الكمدة ( 2)

 شبػف النم ػرلء لنػدؿء بػف مكاف ػة بػف ُح ػ ف بػف ُعَب ػد ـ 748 -/ ؟  نػػ 94الُنَم ػرل الراعخ (3)
 ف ػػفه ل ثػرة بػػالراعخ فلةػب  فمػهء لدّػػة مػف  ػاف المحػػدث فء ال,ػكرال الحػفؿ مػػف. لنػدؿ شبػف

   . الب رة باد ة شنؿ مف إبؿ   راَعخ  اف: ف  ؿ. فسؤدد ب ت   شنؿ نم ر بنف ف اف اإبؿ
 .ُمّراً  نلالاً  لر ر الهلا  الفرزدؽ  فّضؿ ف اف فالفرزدؽ لر راً  عا ر

 . 373/  34افغانخ فبخ الرج اف فهانخ  ( 4)
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فله مكنى  ءمد ئا بالم,اعر فافحاس س ءنؿ إذا  اف ال  ـ مفزفنا مةفى ء ففل 
  ؟ش كد مف ال,كر ءل ف لفظه الا ر بارد ءسفح
 :-مث   – (1)فنؿ  فؿ شبخ الك ان ة 

 رحم اهلل سعيد ابن وىب *** مات واهلل سعيد ابن وىب
 (2)يا أبا عثمان أوجعت قمبي( *** يا أبا عثمان أبكيت عيني

   ؟ال,كرمف 
ف  اف   الدماذا غضب اللاحظ مف  ن ع شبخ عمرف ال, بانخ؟  ءفا 
إذف ننػػاؾ شمػػفر شقػػر  غ ػػر )ال ػػ ـ / المػػفزفف / المةفػػى / الػػداؿ عدػػى مكنػػى /  

  ؟المدخل بالم,اعر( الما نخ
شنػػػف ال ػػػدؽ؟ بح ػػػث ال  قػػػرج ال ػػػ ـ عػػػف حػػػد المةبػػػفؿ ممػػػا  لكػػػؿ المبالغػػػة   

 مػػا الػػخ  ػػفؿ شبػػخ نػػفاس الػػخ مػػدح ؟ دائػػرة ال,ػػكرال,ػػد دة فالغدػػف  قػػرج ال ػػ ـ مػػف 
   :الر, د

 (3)لتخافك النطف التي لم تخمق( *** وأخفت أىل الشرك حتى إنو

                                                 

 الك نػػػخء سػػػف د بػػػف الةاسػػػـ بػػػف إسػػػماع ؿ ـ 836 - 747/  نػػػػ 311 - 124 الَك اِنَ ػػػة شبػػػف( 1)
 مةػػػدمخ مػػػف  كػػػد إبػػػداعء ,ػػػكر  الػػػخ القػػػاطرء سػػػر ع م ثػػػرء اعر,ػػػ . إسػػػحاؽ شبػػػف الكنػػػزلء
 فش ثػر فالمػد ح الزنػد الػخ الةػفؿ  ل ػد  ػاف . فشمثالهمػا نػفاس فشبخ ب,ار طبةة مف المفلد فء

 اللرار  ب ع شمر  بدل الخ  اف. بغداد فس ف ال فالةء  رب فن,ك فلد .ع ر  الخ ال,كر شنفاع
 الكباسػػخ القد فػػة ذلػػؾ البدػػغ مػػدةء ال,ػػكر رفنلػػ . عنػػدنـ م ان ػػه فعدػػت بالقدفػػال ا  ػػؿ ثػػـ

 . الكطدةػه نظمػهء إلػى الكػاد ال,ػكرء  ةػؿ لػـ إف بالة ػؿ فنػدد  إل ػه شحضػر  ثػـ السلنه المهدلء
 . بغداد الخ  فالخ

 .372/  34افغانخ  (2)

 . ـ 3441ط دار  ادر ب رفت  385د فاف شبخ نفاس / ( 3)
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ح ػػػى  ػػػاؿ لػػػه  ءفغ ػػػة ءبػػػؿ  ,ػػػكرؾ ب ػػػدمة ءالهػػػذا ال ػػػ ـ ال  ر ػػػاح إل ػػػه شحػػػد 
 (1).. إلا(.فشقفت :)شما اس ح  ت مف اا لةفلؾ :الك ابخ

ح ف حافؿ شف  لػد لػه مقرلػا الةػاؿ )ملػاز نػذا فلـ شس سغ  قر   ابف عبد ربه  
 ءفلحمه فدمه ءفسمكه فب ر  ء ر ب إذا ُلحظ شف  ؿ مف قاؼ , ئا قااله بلفارحه

الهف إذا شقػاؼ شنػؿ ال,ػرؾ شقػاؼ النطػؼ ال ػخ الػخ  ءفالنطؼ داقدة الخ نذ  اللمدة
 (2)ش  بها(

فى فال,ػكر ش ػ ءفحمػؿ لد ػ ـ عدػى غ ػر فلػه ال,ػكر ء ػفرؾ – مػا  ػر  -الهذا  
ح ػػى  ةػػع منهػػا شلمػػؿ  ءف حػػرؾ النفػػفس ءالهػػف الػػذل  هػػز ال,ػػكفر ءفشعدػػى مػػف نػػذا

  .فعدى نذا بات  دؽ ال,كفر ضرفرة الخ  كر ؼ ال,كر ءمف ع
  ؟شنذا نف ال,كر :فل ف  ظؿ السؤاؿ  ائما  
 ضػػع لد,ػػكر سػػمات    لػػد ءفنػػف ع ػػار ال,ػػكر ءفحػػ ف  رلػػع إلػػى محػػؿ البحػػث  

 :فمف شنـ نذ  ءرسـ حدفد ف  ءف فضح حة ة ه ء حدد م محه
فال ػػػكل ؼ  غػػػا ر  ءشف لػػػه طر ةػػػة قا ػػػة الػػػخ ال  ػػػف ف :)شنػػػه بػػػائف عػػػف المنثػػػفر( شل

ف دؾ ق ػائص  بكػد  ءفله نظـ قاص ءفله نس  بائف عف نس  النثر ءطر ةة النثر
  .فلذلؾ فضكها الخ  كر فه لد,كر ءعف ملرد الفزف فالةاال ة

 ءلنػػػاس الػػػخ مقاطبػػػا هـ( لف ػػػة شقػػػر )النثػػػر الػػػذل  سػػػ كمده ا : فلػػػه مػػػا شف الػػػخ   
 ءالدػ س نػف ممػا درج بػ ف النػاس ءفمفا ؼ قا ة ء فضح شف لد,كر حاالت قا ة
 ء ح ػػاج إلػػى طبػػع فمفنبػػة ءإنمػػا نػػف عمد ػػة إبداع ػػة ءفلػػ س نػػف ممػػا  ةفلػػه  ػػؿ شحػػد

فال  ظػف شننػخ حػ ف شالػرد نػذ  اففراؽ  ءذلؾ نف مفهػفـ ال,ػكر الػخ ال ػر ابػف طباطبػا
                                                 

 . 116اإ ضاح الخ عدـف الب غة / ( 1)

 . 224/  3لفر د الكةد ا (2)
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المػازاؿ ل دنػا  كػانخ  ءر الخ ال ر الرلػؿ شننػخ شحػرث الػخ محػرفثل حد د مفهفـ ال,ك
الػخ  فا بػهف ػرق ءف ػذالفا بػه الػخ فلفننػا ءنػهمف ش فاـ شدقدفا عدػى ال,ػكر مػا لػ س م

فال  ءء ف  ػػد فف شف مػػا لػػاؤفا بػػه ,ػػكرح ػػى بػػات النػػاس  ػػرفف مػػا  رفنػػه ء ػػؿ فاد
 ءؿ مػف الةػفؿبؿ نف مفلفد منذ عرؼ الناس الحؽ فالباط ءشظف شف نذا فل د زماننا

ف  حػدثفف  ءبدل ؿ شنؾ  دمػا   ػفحت   ابػا لكدمائنػا الةػدامى فلػد هـ  كّرالػفف ال,ػكر
ف ػػػكنهـ  ػػػردفف عدػػػى نػػػذا الف ػػػر الػػػذل  ػػػر  غ ػػػر  ءفحػػػدفد  ءء فطب ك ػػػهعػػف مان  ػػػه
 :فرحـ اا شبا الط ب ح ث  اؿ ءف لادلفف ال ما ال  نبغخ اللداؿ ال ه ءال,كر ,كرا

 (1)إذا احتاج النيار إلى دليل *** وليس يصح في األفيام شيء
 ءف,ػ ا ,ػ فقها ءالخ نػذا الك ػرفلةد ظؿ افمر ح ى ف ؿ إلى الارس الكرب ة  

  :ؼ ال,كر الةاؿح ث ف ؼ  كرّ ( )محمفد محمد ,ا ر شبخ الهر 
نب ػػؿ  ء,ػػر ؼ المكنػػى :)فلفػػظ ال,ػػكر الػػخ لسػػاف الكػػرب مفضػػفع لدداللػػة عدػػى  ػػ ـ

 ءف نظمػػه نغػـ ظػانر لدسػػمع ء ناسػب افلػزال ضػػبطه إ ةػاع م ءمح ػـ الدفػظ ءالمبنػى
الهػػف الػػخ مفاضػػكها منػػه  ءفلػػرس حرفالهػػا ءمفػػرط اإح ػػاـ فالد ػػة الػػخ  نز ػػؿ افلفػػاظ

 ءفمػػف بػػاطف مكان ػػه ء  لػػافب ش ػػداؤ  الػػخ ظػػانر لفظػػه ءل نبكػػث مػػف لم كهػػا لحػػف
الم  امػػؿ مةسػـ ش ضػػا  فنػػذا الدحػف ءفنػذا الدحػػف الم  امػؿ نػػف الػذل نسػػم ه الة ػ دة

 ء حػػدد   ػػفاؼ م ,ػػابهة البنػػال فافلػػفاف ءنؽ افطػػراؼ م نػػاظر افف ػػاؿ كػػا ةسػػ ما م
 (2)... نذا نف ال,كر(.م ساف ة افزماف ءم ناسبة المفا ع

                                                 

 . 1/349,رح د فاف الم نبخ لدفاحدل  (1)

  . ط المدنخ 27 ض ة ال,كر اللاندخ الخ   اب ابف س ـ /  ( 2)



 الفكر البالغً والنقدي فً كتاب عٌار الشعر

 

 - 665 - 

فشنػػه   ضػػمف قمسػػة ش,ػػ ال )المكنػػى /  ءف فضػػح شسػػ اذل م فنػػات نػػذا ال كر ػػؼ 
الػذل  فشف ب ػاف شبػخ الهػر عػف لػفنر ال,ػكر (1)المبنى / الدفظ / اإ ةاع / ثـ الػنغـ(

ال ػخ ال  لػد طالػب عدػـ نا ػح لنفسػه  ءعاش به فله نف ب اف لامع د ائؽ الحةائؽ
 (2)ففم ه مندفحة الخ شف   ,اغؿ عنها بما نف مف دفنها(

حةػائؽ ال,ػكر إال شنػه ف فمع  ة نخ باف ما اله ال, ا اللد ؿ  د لمػع ال ػه د ػائؽ  
 ءسػ طرت عدػى الكةػفؿ الغ ـف ال ػخ ف ننسى شف نذا ال كر ؼ  رسـ م,هدال  نبغخ ش

بكػد شف  ءف ضع النةاط عدى الحػرفؼ ءل ز ؿ اإبهاـ ءمما اضطر  إلى نذا اإطناب
  .ضاعت مكالـ ال,كر الخ عةفؿ  ث ر مف الناس

 
 
 
 
 

                                                 

 . 8 طرات الند  لدد  فر محمفد  فال ؽ ص ( 1)

 . 9 طرات الند  /  ( 2)



 جمع أحمد سعٌد دكتور/ 

 

 - 666 - 

 اللفظ والمعنى فً عٌار الشعر

ال بػػػد شف   ػػػفف فاضػػػحا شف الحػػػد ث عػػػف الدفػػػظ فالمكنػػػى  ة ػػػد بػػػه ننا:ع  ػػػة  
فال المكػػانخ  ءفال  ة ػػد بػػه افلفػػاظ المكلم ػػة ءال,ػػكرل ال ػػ اغة ال,ػػكر ة بػػالمكنى

  .الكامة
فنػػذا البحػػث مكنػػخ  ءاف,ػػهر الػػخ النةػػد  ػػد ما فحػػد ثا  ضػػ ة الدفػػظ فالمكنػػى نػػخف  

شف الدفػػظ  :فالػػذل  نبغػػخ البدا ػػة بػػه نػػف ءفمػػا شث ػػر حفلهػػا ءبرؤ ػػة ابػػف طباطبػػا لهػػا
 ءاللسػد  النطػؽ ءفرفحلسػد الهمػا ) ءما عند هفالمكنى عن راف ال  م ف الف ؿ ب ن

 (1) اللسد الذل ال رفح ال ه( ءنى لهفال  ـ الذل ال مكفرفحه مكنا ء
  : ةفـ عدى ر ائز منها الخ ع ار ال,كر فالحد ث عف الدفظ فالمكنى 

  ً؟إلى الذنف مف  سبؽ منهما افال 
  ع  ة الدفظ بالمكنى 

  ؟فمحؿ ال هاد  شنف الدفظ شـ المكنى ءمفطف عمؿ افد ب  

    ؟لب الفض دةلمف  

 فافلفػػػػاظ بإثبػػػػات الم,ػػػػا دة ب نهمػػػػاحد ثػػػػه عػػػػف المكػػػػانخ ابػػػػف طباطبػػػػا فلةػػػػد بػػػػدش  
الهػػػخ لهػػػا  ػػػالمكرض  ءف ةػػػبح الػػػخ غ رنػػػا ءال حسػػػف ال هػػػا ءالددمكػػػانخ شلفػػػاظ  ,ػػػا دها)

  (2)دفف بكض( ءلدلار ة الحسنال ال خ  زداد حسنا الخ بكض المكارض
دها(  ثػفر الػخ ذننػؾ الفػاظ  ,ػا  فنخ )فلدمكانخ ءفح ف  ةؼ اماـ اللمدة اففلى 
بح ػث إذا شراد ال,ػاعر  ػفؿ ال,ػكر اسػ دعانا  ءنػؿ لد,ػكر لغػة قا ػة فنف: ءسؤاؿ

  ؟شف  كّ ت عد ه ء بحتفلف طدبها الخ مكرض آقر  ءالحسنت

                                                 

 . 17ع ار ال,كر /  ( 1)

  . 14ع ار ال,كر / ( 2)
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ال  نبغػخ لد,ػاعر  ءفشمثدػة مكلفالػة ء)لد,ػكرال شلفػاظ مكرفالػة :إف ابف ر, ؽ  ةفؿ  
اب ا ػػػطدحفا عدػػػى شلفػػػاظ بك نهػػػا  ّػػػ مػػػا شف ال ُ  ءفال شف  سػػػ كمؿ غ رنػػػا ءشف  كػػػدفنا
 (1)ال   لافزفنها عدى سفانا( ءال  اب ة : سمفنها

مف ح ػػث دع  ق دػػؼ عنهػػا بالنسػػبة لدم دةػػخءف ضػػ ة الدفػػظ فالمكنػػى بالنسػػبة لدمبػػ 
فالسابؽ إلػى الػنفس بالنسػبة  ءالالسابؽ إلى النفس بالنسبة لدمبدع نف المكنىء السبؽ

  .لدم دةخ نف الدفظ
)إذا شراد ال,ػاعر بنػال   ػ دة مقػض المكنػػى  :فابػف طباطبػا  فضػح نػذا ال ةػػفؿ  

فشعػد لػه مػا  دبسػه إ ػا  مػف افلفػاظ ال ػخ  ءالذل  ر د بنػال ال,ػكر عد ػه الػخ ال ػر  نثػرا
 (2)فالفزف الذل  سدس له الةفؿ عد ه( ءفالةفاالخ ال خ  فاالةه ء طابةه

ف فاففزاف فالةػفاالخء فعد ػه ش ءلفػاظك خ افثػـ  ػ ءالالف رة ننا نخ السابةة إلى ال,اعر
 .. إلا .ف  حح ف بدؿ ء ق ار ف فازف

ح ث  سبؽ إل ه  ءشف لدم دةخ عامة  ق دؼ ءل ف افمر بالنسبة لدةارئ شف لدسامع 
ثـ عد ه محافلة الف فؿ إلى مراد ال,اعر  ءفن ئة قا ة ءالخ  فرة قا ة ءالدفظ

  .د شف ش رب ,خل إلى مرا ءالذل شس نه نذ  افلفاظ
فاس حضر الس اؽ فالمةػاـ  ءف كل فه ف ر  به ءف دما الطف عدى نظـ ال  ـ فنسله 

 ءفال ػػخ قػػ ـ بهػػا ءفال ػػخ ثّنػػى بهػػا ءفان بػػه إلػػى المكػػانخ ال ػػخ بػػدش بهػػا ءالػػذل   ػػؿ ال ػػه
 . إلى آقر نذ  الق ائص ال خ   ثر....فعرؼ طرائؽ ال,اعر الخ ال كب ر

إذا  ف) ءس طاع شف   ؿ إلػى مػراد ال,ػاعرا دما الطف الم دةخ إلى  ؿ ذلؾ  :ش فؿ 
ثػـ  لكػؿ الثنػال عد ػه  ءشف  س ل د نثرا ءرش ت الب  ر بلفانر ال  ـ  س حسف ,كرا
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فعذب سائغ الاعدـ شنه ل س  نبئؾ  ءفحسف شن ؽ ءحدف ر, ؽ :مف ح ث الدفظ ال ةفؿ
لى ظانر الدفػظ الدغػفل ءعف شحفاؿ  رلع إلى شلراس الحرفؼ بػؿ إلػى شمػر  ةػع  ءفا 

  (1)فالضؿ  ة دحه الكةؿ مف زناد ( ءالمرل الخ الؤاد  مف
فشف السػابؽ  ءمف  ؿ ذلؾ  كػرؼ شف السػابؽ إلػى الػنفس بالنسػبة لدمبػدع نػف المكنػى

 .النفس بالنسبة لدم دةخ نف الدفظإلى 
 :فنػػػخ ءشنارنػػػا ابػػػف طباطبػػػا الػػػخ ع ػػػار ال,ػػػكر ءفنػػػذا  ف ػػػدنا إلػػػى نةطػػػة شقػػػر  

شنػف الدفػظ  ءاؿ المبدع إذا شراد إن,ػال ,ػكرمالذل  ,غؿ ب :شل ءمفطف عمؿ افد ب
  ؟شـ المكنى

فف الب غة مطابةة ال  ـ لمة ضى  ءفباطنها ب غة ءفنذ  الةض ة ظانرنا نةد  
فمػف الحػاؿ  ءالالحػاؿ شفال ءل ػ ـ مفاالةػا لػهإذف نناؾ حاؿ  سػ فلب ملػخل ا ءالحاؿ

 ... إلا .المكنى فالغرض
)إذا شراد ال,ػػػاعر بنػػػال   ػػػ دة  :ال ةػػػفؿ فابػػػف طباطبػػػا الػػػخ   مػػػه  ,ػػػ ر إلػػػى نػػػذا 

  (2)(الخ ال ر  نثرامقض المكنى الذل  ر د بنال ال,كر عد ه 
 ءلػد شفالف حر ػر  الػخ عةػؿ المبػدع دل ػؿ عدػى شنػه فُ  ءف مق ض المكنػى ف  ػف  ه 

ثػػـ  ػػك خ المفنبػػة ل قػػرج نػػذا المكنػػى الػػخ  ػػفرة  ءف,ػػغؿ الف ػػر ءفاسػػ ةر الػػخ الةدػػب
  .فزاف ف فاؼمف شلفاظ فش ء,كر ة م  مدة

 بؿ شف  دبس ال, ؿ  ءبؿ إف ابف طباطبا  س حسف فلفد المكنى الخ  الب نثرل  
ء بح ث  ظؿ نذا المكنى الخ  فر ه إذا نةضػت (الخ ال ر  نثرا) :لذلؾ  اؿ ءال,كرل
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ذا مػػّر لد,ػاعر مكنػػى  س ب,ػع الدفػػظ بػه لطػػؼ  ءفلكدػػت نثػرا ءالة ػ دة بػػؿ ف ةػفؿ )فا 
 (1)الخ ال نا ة عنه(

 ما شنػؾ  دحػظ  ءفظفالذل  س دعى ف س لدب نف الد ءشفال نف المكنى الالذل  مر 
  .ف غ را لدفظ ح ى  فاالؽ المكنى ءف حفال ثبا ا لدمكنى

 ءبػػػػؿ  ثبػػػػت لػػػػه شسػػػػبة ة الكمػػػػؿ ء لكدػػػػؾ ال  ثبػػػػت لدمكنػػػػى افسػػػػبة ة الةػػػػط فنػػػػذا  
 ءف  رسػػـ م محػػه ػػالدفظ  ح ػػاج إلػػى ش – مػػا شالهػػـ  –الػػالمكنى  ءفاإح ػػاـ ءفال لف ػػد

 ءالػإذا اسػ طاع ال,ػاعر شف   ػ د  ف حػفز  ءكةػؿ ملػردا مػف افلفػاظف ُ  ءحد حػدفد ف 
فنػف  ءفقرفله إلػى عػالـ النػاس الػخ شلفػاظ ف ػفر ءف ة د  بدشت عمد ة ال ,ؼ عنه

ح ػث  ظػؿ ال,ػاعر  ءفنػذا عمػؿ ,ػاؽ لػدا ءر عنػه بإلباسػه الثػفب ال ئػؽ بػهما  كبػ
سػ نت بداقدػه   ػابى عدػى رفح  ف كنػه ءنى الخ الذرفة فالغارب ح خ  ظهر ف ؿ لدمك
بف فنػػػػذا مفهػػػػـف مػػػػف  ػػػػ ـ ب,ػػػػر  ءال إذا فلػػػػدت مػػػػف الدبػػػػاس مػػػػا   ئمهػػػػاإ ءالظهػػػػفر
 (2))مف شراد مكنى  ر ما الد د مس له لفظا  ر ما( المك مر

ال الما مكنى ءح ى  ظهر :شل    ؟الد د مس :فا 
ةضػه ف فهـ مف   ـ ب,ر ش ضا  ن ءفنذا الفهـ الذل  دفر الخ عةؿ ابف طباطبا  

 ء)  ػػؼ    ػػفر شف   ػػكب مػػراـ الدفػػظ بسػػبب المكنػػى :ف ةػػفؿ( )عبػػد الةػػانر 
نمػػػػػا   فشنػػػػػت إف شردت الحػػػػػؽ ال  طدػػػػػب ذا ظفػػػػػرت  ءطدػػػػػب المكنػػػػػىالدفػػػػػظ بحػػػػػاؿ فا  فا 

زال ناظرؾ( ءبالمكنى الالدفظ مكؾ   (3)فا 
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ف ن ػػر شف   ػػفف ننػػاؾ اسػػ دعال لػػه  ءالاإمػػاـ ننػػا  ضػػاد ال ػػرة ال ف  ػػر الػػخ الدفػػظ 
نمػا  ءبؿ إنه  ك بر اسػ دعال الدفػظ ضػربا مػف المحػاؿ ءإبداعشثنال عمد ة ا ال ةػفؿ )فا 

شف لف  نت إذا طدبػت المكنػى  ء اف    فر شف   كب مراـ الدفظ مف شلؿ المكنى
 (1)فنذا محاؿ( ءالح د ه اح لت إلى شف  طدب الدفظ عدى حد 

 ءؽ ر  ػب افلفػاظ الػخ النطػ ءطدب الةػط الػخ ال ػر عبػد الةػانر نػف ال ر  ػبفالذل  ُ  
عػػال  افمػػر  ءال ل,ػػخل إال فنػػه ,ػػاعر ءفال شر  ننػػا إال شف ش ػػؼ مػػع ابػػف طباطبػػا

 دلة الخ ح ف  ر دفف ال كب ر عف المكانخ المك ءفشدرؾ ماذا  ح ؿ لد,كرال ءفعانا 
)شنا عند الناس ش,كر  ف  فر الفرزدؽ نذا افمر ال ةفؿ: ءال   س ط كفف ء دفرنـ
  (2)(خ مف شف ش فؿ ب ت ,كرضرس ش سر عدفلربما  اف نزع  ءالكرب
فالػػػذل  ءؽإذف  سػػػ ط ع بكػػػد نػػػذا شف  ػػػر  ال ػػػر ابػػػف طباطبػػػا مػػػف قػػػ ؿ مػػػا سػػػب 

 :شلق ه لؾ الخ ث ث لمؿ
  .ع  ة الدفظ بالمكنى ع  ة رفح بلسد ●      
 .السابؽ إلى الف ر شفال نف المكنى ●      
  .المكنىفالذل  لهد ال ه افد ب نف الدفظ بكد شف   فف  د ح ؿ  ●      
  .فافمفر الث ثة مندرلة  حت ع  ة الدفظ بالمكنى ●      
 مػػػا  رانػػػا ابػػػف  مرجـــع المزيـــةفنػػػخ  ثػػػـ  بةػػػى الر  ػػػزة الثان ػػػة الػػػخ نػػػذ  الةضػػػ ةء 

 طباطبا.
فف المة ػفد  ءمز ػة إنمػا ش حػدث عػف مرلػع الب غػةفح ف ش حدث عػف مرلػع ال 

                                                             .فالضده الذل بّز غ ر  ءفحسنه ءنف ب غة ال  ـ
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  :فالذل لكؿ نذ  الةض ة  ظهر عدى سطح الدراسات النةد ة مةفلة اللاحظ  
 :)فالمكانخ مطرفحة الخ الطر ؽ( ف زداد نذ  اللمدة  فة بلمدة شقر  فنخ 
نما ال,كر  ناعة فضرب مف النس      (1)فلنس مف ال  ف ر( ء)فا 
فشف المكػػانخ  ءانر نػػذا شف اللػػاحظ  رلػػع بالمز ػػة إلػػى ال ػػ اغة فال  ػػف رفظػػ  

الهػػػػا البػػػػدفل  مػػػػا  كرالهػػػػا ف كر  ءالكامػػػػة ال ػػػػخ  كرالهػػػػا الكلمػػػػخ  مػػػػا  كرالهػػػػا الكربػػػػخ
فعد ػػه )الإنػػه لػػـ  ةػػدـ ,ػػ ئا عدػػى  ءفال  ةػػع ال هػػا  مػػا ز ءال  ف ػػؼ بفضػػؿ ءالحضػػرل
إنمػػػػا  ػػػػدـ  ءعدػػػػى الدفػػػػظفال المكنػػػػى  ءشل شنػػػػه لػػػػـ  ةػػػػدـ الدفػػػػظ عدػػػػى المكنػػػػى ء,ػػػػخل

فمػػػا  فلػػػد منهػػػا مػػػف مكػػػاف ,ػػػكر ة الػػػخ بػػػاب نةػػػد ال,ػػػكر عدػػػى  ءال ػػػ اغة ال,ػػػكر ة
الهػػف إذا لػػـ  ةػػدـ  ءال ػػخ لػػـ   فلػػد مػػف ال ػػ اغة :شل ءالمكػػانخ الكةد ػػة غ ػػر ال,ػػكر ة

  ., ئا مف م فنات ال,كر عدى ,خل مف م فنات ال,كر
نهػػا عدػػى ,ػػخل  فلػػدا مفمكنػػى ,ػػكر ا م ءنػػف  ةػػدـ م فنػػات ال,ػػكر  ػػ اغة الن ػػة  

بػػػػؿ نػػػػف مػػػػف رحػػػػـ الكةػػػػؿ  لػػػػ س مػػػػف م فنػػػػات ال,ػػػػكرءفل س مػػػػف رحمػػػػه فال لنسػػػػهء
فلػػـ  بكػػد ابػػف طباطبػػا عػػف نػػذا إذ إف المز ػػة  رلػػع إلػػى  ػػؿ مػػف الدفػػظ  (2)فلنسػػه(
ذا  انػػت افالهػػاـ  د ػػذ بحسػػف المكػػانخ ءدفف عدػػف فحػػدنما عدػػى اآلقػػر ءفالمكنػػى  ءفا 

لم كػا )المػف اف,ػكار ش,ػكار الفض دة  رلع إل همػا ف  ءالإف السمع  د ذ بمفنؽ افلفاظ
إذا نةضػت فلكدػت  ءعل بػة ال ػكل ؼ ءح  مػة المكػانخ ءم ةنة شن ةػة افلفػاظ مح مةء

 (3)فلـ  فةد لزالة شلفاظها( ءنثرا لـ  بطؿ لفدة مكان ها
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ف  ػػاف   فنػػذا ال ػػ ـ  لكػػؿ مػػف ابػػف طباطبػػا نا ػػدا من ػػفا لدمكنػػى فالدفػػظ مكػػاء فا 
لحر ه عدى ال دؽ الػذل  لكػؿ مػف  – ما شر   –لمكنى  كدف  د   ار  انه إلى ا

 ءفش,د إطرابػا مػف الغنػال ء ىى دب با مف الر  ففشق ءال,كر , ئا )شنفذ مف نفث السحر
  (1)ف,لع اللباف( ءفسّقى ال,ح ح ءفحدؿ الكةد ءالسؿ السقائـ

دؿ بسػػبب ال فاالػػػؽ بػػػ ف ال,ػػػكر فالفهػػػـ ح ػػػى  ػػػار ال,ػػػكر عنػػػد  نػػػف )ال ػػػ ـ الكػػػ 
 (2)المكرفؼ المكلفؼ( ءالحؽ اللائز ءال فاب

ال حػدث عػف  ءفف ػؼ  ػ  بمػا  د ػؽ بػه ءنه شن ؼ الدفظ فالمكنى لم كاالمهـ ش 
 ءالحسػنة الد بالػػة ءالسدسػة افلفػػاظ ءالمسػ فالاة المكػػانخ ءاف,ػكار المح مػة الر ػػؼ

 ءفال,ػػكر ال ػػػح ح المكنػػى الػػػرث ال ػػػ اغة ءفال,ػػكر الحسػػػف الدفػػظ الػػػفانخ المكنػػػى
 مػػػػا  حػػػػدث عػػػػف م لمػػػػة مكػػػػانخ ال,ػػػػكر  ءفال,ػػػػكر الػػػػردئ النسػػػػ  فالمح ػػػػـ النسػػػػ 

لى ف  ءالمز ة إلى نذ   ارةب  كفد .. إلى آقر نذ  الكناف ف ال خ.لمبان ه  . دؾ شقر ا 
الال,ػػكر الػػذل  لػػب رفا  ػػه ءمنهمػػا الػػخ الم ػػزاف  ػػرلح المكنى ل ػػف حػػ ف  فضػػع  ػػؿ 

نذا الذل إف لـ  ة د  لـ  لد  الخ  ء ةةفالمكانخ الدط فة الد  ءنف الذل  حفل البدائع
 (3)ف ة دحه الكةؿ مف زناد ( ءفنذا الذل ) ةع مف المرل الخ الؤاد  ءغ ر 

 وحدة القوٌدة فً عٌار الشعر

ر  ػارة س ػح ػث الُ  ءال  زاؿ مفهفـ فحدة الة  دة محؿ شقػذ فرد مػف افدبػال فالنةػاد 
فثالثػػػػػة بالفحػػػػػدة  ء بػػػػػخفالبنػػػػػال ال ر  ءفشقػػػػػر  بفحػػػػػدة ال ػػػػػ اغة ءبفحػػػػػدة المفضػػػػػفع

ف  كػػددت  ءفغػػرض فاحػػد ءفالمكػػرفؼ شف  ػػؿ نػػص لػػه مفضػػفع فاحػػد ءالكضػػف ة فا 
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فنػف  –فالػذل  رالػع ال,ػكر الةػد ـ  ءف نفعت ال را  ب فال ػفر ال ػه ءهافال ار بداقد
فال خ  بدف لدفندػة اففلػى  ء لد ال رابط ال,د د ب ف شال ار  –الم هـ بقدف  مف الفحدة 

  .ف ؿ ال  دة ب نهاشف عدى ا ءم ناالرة
 :ح ث  ةفؿ ءفمف شفائؿ مف ش,ار إلى نذ  الفحدة ابف طباطبا الخ ع ار ال,كر  

عدػى مػا  نسػةه  ء)فشحسف ال,كر ما  ن ظـ ال ه الةفؿ ان ظاما   سؽ به شفله مع آقر 
 مػا  ػدقؿ الرسػائؿ فالقطػب إذا نةػض  ءالػإف  ػدـ ب  ػا عدػى ب ػت دقدػه القدػؿ ء ائده

ف دمػػػات  الةائمػػػة بكنفسػػػهاء إذا شسػػػس  كسػػػ س ال ػػػفؿ الرسػػػائؿ الػػػإف ال,ػػػكر ء كل فهػػػا
  .فافمثاؿ السائرة المفسفمة باق  ارنا لـ  حسف نظمه الح مة المس ةدة بذا هاء

الخ ا, با  شفلها ب قرنا نسلا فحسنا بؿ  لب شف   فف الة  دة  دها   دمة فاحدة  
ال,ػاعر مػف  ػؿ  ف  ػفف قػرفج ءفد ة مكاف ف ػفاب  ػكل ؼ ءفال احة فلزالة شلفاظ

ح ى  قرج الة  دة  كنها مفرغة  ءمكنى  ضكه إلى غ ر  مف المكانخ قرفلا لط فا
 (1)فال   دؼ الخ نسلها( ءفال فنف الخ مبان ها ءال  نا ض الخ مكان ها ءإالراغا
فنػػذا ال ف ػػ ؿ   بػػ ف حضػػفر مفهػػـف الفحػػدة الكضػػف ة الػػخ ال ػػر  ءبهػػذا الفضػػفح  

فا  ضػال  ػؿ  دمػة مػا  ءالػنظـ فال ػكل ؼمػة عدػى فف الة  دة عنػد   ائ ءباطباابف ط
ف ػػر  بكضػػهـ شف الفحػػدة عنػػد   ءفرالػػض الح,ػػف الػػذل  ف ػػؿ بػػ ف افلػػزال ءبكػػدنا

 ءفانبثاؽ  ػؿ ال ػرة مػف سػابة ها ءفب فالخ افال ار ء ماـ بالمكنىن.. فا.)فحدة منطة ة
 ء,ػكرلف ر بها  ر  بػا منطة ػا ش ثرممػا نػف  ءفابف طباطبا الخ  ؿ ذلؾ   فةد ال,طفر
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 مػػػا شنػػػه  حػػػ  ـ لدكةػػػؿ فحػػػد  الػػػخ  ال   ػػػابع مػػػف الة ػػػ دة إال مكنانػػػا ف ػػػكف السػػػامع 
 (1) سدسؿ المكانخ(

ف  ػػػػ فنػػػذا  مػػػا شر   لػػػف    اف  ك مػػػد الكةػػػؿ فال ر  ػػػػب عدػػػػى ابػػػف طباطبػػػا فنػػػه فا 
ل قػرج الػخ ,ػ ؿ  ءفمرالكة الفػف ءالد س ذلؾ إال مف باب ال لف د لد نكة ءالمنطةخ

فمثؿ الذل  سكى لاندا إلى اح ذائه نف فمف  ػك خ بكػد  مػف ال  ةؿ عف النمفذج ا
   .ال,كرال

شمػػػا شف   ػػػفف  ح ػػػ ـ الكةػػػؿ فال ر  ػػػب المنطةػػػخ ام ثػػػاال آلرال شرسػػػطف الهػػػذا  مػػػا   
 (2)مكقفذ مف  هؼ عدخ بابا !!! –شعز  اا  – ةفؿ ال, ا شبف مفسى 

لةة الخ ذننػه فشف  ظؿ عا ءفابف طباطبا حر ص عدى شف   ذ ر السامع الة  دة 
 ءفالك  ػػات الةائمػػة بػػ ف شلزائهػػا ءف  لفهػػا فانسػػلامها ءمػػف قػػ ؿ مفضػػفعها الفاحػػد

 ءفا ػطفال افلفػػاظ ءف ر  ػػب المكػانخ ءالف ػرة الفحػدة ننػا  ائمػػة عدػى الػنظـ فال ػكل ؼ
فمػػف ننػػا  دحػػظ  ءغ ػػر م  دفػػة ءفد ػػة االق  ػػار ح ػػى  ن,ػػك الك  ػػات ب ػػفرة طب ك ػػة

  .ة فالنةد الخ دائرة فحدة الة  دةالربط ال,د د ب ف الب غ

                                                 

 111مةالة الخ ملدة ال راث الكربػخ الكػدد  –فحدة الة  دة الخ ع ار ال,كر لقد ؿ المفسى ( 1)
  . نػ 1434السنة الثامنة فالك,رفف عدد رمضاف 

)ح نمػػػا نلػػػد الم ػػػؿ ال,ػػػد د لدثةاالػػػة ال فنان ػػػةء فزعػػػـ  –ا شعػػػز  ا – ةػػػفؿ ال,ػػػ ا شبػػػف مفسػػػى ( 2)
فلفدنػػا ح ػػث ال  فلػػد ء فالةػػفؿ بألنػػه سػػبب الػػخ نضػػح فاسػػ ةامة فمػػنه  مػػف  فنمفنػػا الػػخ 

لػػ س الػخ  ػػ ـ فاحػد ممػػف طػػفرفا  :ء ف ةػفؿ . . . شنػؾ الػػخ  هػؼ عدػػخ بابػػا\  مػه ء الػػاعدـ 
ف الف ػػر ال فنػػانخ نػػخ ال ػػخ فلػػددفا الػػخ الك ػػر الكباسػػخ  دمػػة فاحػػدة  ,ػػ ر إلػػى عنا ػػر مػػ

نمػا نػخ  دمػات   دػت بكػد ع ػر االسػ كمار فطبقػت الػخ مطػابا  هػؼ عدػخ  بكثت نػذاء فا 
  . 19 ػبابا(  ةر ب منهاج البدغال  
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ف ةػػؼ عدػػى حسػػف  ءف نسػػ ؽ شب ا ػػه ءنبغػػخ لد,ػػاعر شف   كمػػؿ  ػػكل ؼ ,ػػكر ف  : ةػػفؿ 
  (1)ف   ؿ   مه ال ها( ءء ل ن ظـ له مكان هاال  ئـ ب نها ء لافرنا شف  بحه

فشنػه )لػ س سػفل  كد ػؽ ال دػـ  ءرالع نذا مع   ـ اإمػاـ عبػد الةػانر عػف الػنظـ 
 (2)فلكؿ بكضها بسبب مف بكض( ءضبكضها ببك

ف ػػؿ مػػا  ءنػػذا  ػػ ـ فل ػػز  طدػػع بػػه النػػاظر عدػػى ش ػػفؿ النحػػف لمدػػة) :ف فلػػه 
ف نظر منه الخ مرآ   ر ه اف, ال الم باعػدة افم نػة  ػد ال ةػت  ء  فف به النظـ دالكة

فمغربػا  ػد شقػذ  ءف ر  بها م,ئما  د ضـ إلػى مكػرؽ ءح ى رآنا الخ م اف فاحد ءله
 (3)ب د م,رؽ(

 ء)نػػػذ  الدفظػػػة ال ػػػ حة إال فنػػػف  ك بػػػر م انهػػػا مػػػف الػػػنظـ :فال  فلػػػد شحػػػد  ةػػػفؿ 
فشف ال دػـ   ر ػب الػخ النطػؽ بسػبب  ر ػب  ...فحسف م لمة مكنانا لمكػانخ لارا هػا

 (4)مكان ها الخ النفس(
انظػػر إلػػى  ػػؿ ذلػػؾ ل  ك ػػد مػػف شف ال ػػرة فحػػدة الػػنص ف  ؤمػػه نػػخ ال ػػرة  :ش ػػفؿ 

  .()ر ة اإماـ عبد الةانر النظـ ال خ  امت عد ها نظ
فلكػػؿ إلحػػاح ابػػف طباطبػػا عدػػى شنم ػػة فحػػدة الة ػػ دة  رلػػع إلػػى ا هػػاـ ال,ػػكر   

 :ف  ثػر مػف  ػفؿ ءلهػذا  ػرا   ك ػد ءفقدف  مف الهدؼ الفاحػد ءالةد ـ ب ثرة مفضفعا ه
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  . 1دالئؿ اإعلاز ص( 2)

  . 1 ػدالئؿ اإعلاز   ( 3)
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فال  حلز ب نها  ءفشال ) باعد ال,اعر  دمة عف شق ها ءف كمؿ افلزال ء فّةد الة  دة
 (1)(؟نؿ  ,ا ؿ ما  بده ءف  فةد  ؿ م راع ء مامها بح,ف  , نهافب ف 
فنػػػف  ر,ػػػد  ءلػػػـ    ػػػؼ بالفحػػػدة المفضػػػفع ة الػػػخ الة ػػػ دة ()فابػػػف طباطبػػػا  

ح ػػى  ءالد ػػؿ   ػػ دة غػػرض شساسػػخ ءالػػ   قدػػف   ػػ دة مػػف ذلػػؾ ش ػػا  انػػت ءال,ػكرال
الدػف  ءفلف ح,ػد ال هػا ال,ػاعر ع,ػرات افال ػار ف المهػـ شف  نسػلـ مػع الغػرض الكػاـ

 ءفالػػػفرد فلمالػػػه ءالدػػػه شف  ػػػذ ر الػػػدن ا فبهل هػػػا –مػػػث   – ػػػاؿ   ػػػ دة الػػػخ الغػػػزؿ 
 ... إلا .فالنلـف فض النا

ف نػػػف رثػػػى ذ ػػػر زفاؿ الػػػدن ا ف ةدبهػػػا   فمػػػرارة  ءفعػػػدـ االغ ػػػرار بهػػػا ءفالنالنػػػا ءفا 
  ... فن ذا.الك ش ال ها

  ػػب بػػؿ  ػػاف  هػػدؼ إلػػى   ػػ دة  ءل ػػف ابػػف طباطبػػا لػػـ   ػػف  هػػدؼ إلػػى نػػذا  
 ءفنف ما  طدؽ عد ػه الفحػدة الكضػف ة ءغ إالراغا ح ى   فف   دمة فاحدةف فرّ  ءا بّ 

ف كد ػؽ  ػؿ ب ػت بمػا  ءفال نسػ ؽ فال ر  ػب ءف فاالةهػا ءلذلؾ  حػدث عػف بنػال الة ػ دة
ح البػاب لدنةػاد ذا الػ  ػفن ء...ف  ػفف  النسػاج ءفسدؾ الة  دة الػخ سػدؾ فاحػد ءحفله

فالفحػػدة  ءفحػػدة اللػػف النفسػػخ :مثػػؿ ءلفحػػدةمػػف بكػػد لدحػػد ث عػػف  ػػفر شقػػر  مػػف ا
 ... إلا .فالفحدة الح ف ة ءالفن ة

  :. فنف.ف بةى ,خل 
 الخ ,كر   د ـز النمفذج الكربخ الةد ـ؟ نفسه نؿ  اف ابف طباطبا  
 ف  رالهـ الخ م ا با هـ؟  ءفنؿ سدؾ منهاج ش حاب الرسائؿ الخ ب غ هـ 
مػػف غػػزؿ فمػػػد ح  ء,ػػكر الةػػد ـفنػػؿ  كػػددت افالػػا ر الػػخ ,ػػكر   مػػا نػػف الػػخ ال  

. بح ػػػث  ػػػ قدص مػػػف .ف,ػػػ ف  فف ػػػؼ الػػػد ار فالف ػػػاالخ فالنػػػفؽ فالرعػػػفد فالبػػػرفؽ
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فشحسػف ح ا ػة بػ  انف ػاؿ لدمكنػى الثػانخ عػف  ءغرض إلى غرض بكلطؼ  قدػص
 مم زلا مكه  ما طدب مف ال,كرال؟ ءبؿ م    به ءاففؿ
    ػػاد   ػػفف بك مدهػػا فمػػف الغر ػػب شف   ػػائد ءالفا ػػع شنػػه الػػخ ,ػػكر  بقػػ ؼ ذلػػؾ 

فلةػد شثنػى النةػاد عدػى  فف ػه  ءالهف   ؼ الطب كة ب ؿ ما ال ها ءالخ غرض الف ؼ
)فمػف لم ػؿ مػا شفرد  ابػف منظػفر لػه الػخ شنسػه ف ؼ الد ؿ فالنلػفـ فافزنػارء  الخ

  فله :ف فلكه لفةدنما ءفب ائه عد هما ءبالد ؿ فال فا ب
 عميك تقطع زفراتيا وجدا *** ياليل مالك ال تغيث كواكبا

 ياليل كنت أوده ال يسطع *** لو أن لي بضياء صبحك طاقة
 جّرعتو الغصص التي تتجرع *** حذرا عميك، ولو قدرت بحيمتي
 ودع الدجى بسواده يتمتع *** يا صبح ىاك شبيبتي فافتك بيا
 (1)أصبحت من فقدي ليا أتوجع *** أفقدتني أنسي بأنجميا التي

فال شر   ءطبا النا د الكالـ لـ   ف نف ابف طباطبا ال,ػاعرفنذا  كنخ شف ابف طبا 
م ف شف ,ػػكرال الةػػادف  حمػػؿ شمانػػة الػػخ ال ػػر   ر ػػد مػػف الالالرلػػؿ  ػػا ءعلبػػا الػػخ ذلػػؾ

ف لـ  د ـز ء حمدفنا   .الخ ,كر  بها نف فا 
ذا لـ   ف ابف طباطبا  د ال ػـز ال,ػ ؿ الةػد ـ مػف  كػدد افال ػار فالمفضػفعات   ءفا 

ف ػفف الة ػػ دة  ءففحػدة الػنص ءفحسػف اق  ػػار افلفػاظ ءظـ فالسػبؾإال شنػه ال ػـز الػن
فال  م ػف شف   ػفف الفحػدة  ءكدخ عند  مفهـف الفحدة الكضػف ة ال دمة الفاحدة مما  ُ 
 عَ الَػػفنػػذا دَ  ءالػػالحرص عدػػى ال ػػناعة ال  كنػػخ إنمػػاؿ ال لربػػة ءعنػػد  )مفهػػـف ,ػػ دخ

  .فل س الك س ءعلدة ال,كر إلى افماـ
 :فمف ,كر  الخ المدح ءلمدح فغ ر فلةد  اؿ الخ ا 

                                                 

فهاف الخ  راث الكرب لدد  فر عبد الرزاؽ حسػ ف / مف ػع لمك ػة الدسػاف الكربػخ الدفل ػة ش  (1)
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 وتتابعت في فعمو الحسنات *** ياسيدا دانت لو السادات
 (1)منو اليبات خمفين ىبات *** وتواصمت نعماؤه عندي فمي

فف )ال,ػػػكرال الػػػخ الطبػػػع  ءفلػػػ س الػػػخ إ ثػػػار  مػػػف ,ػػػكر الد ػػػؿ فالنلػػػفـ ما ك ػػػب 
فمػنهـ مػف    سػر لػه  ءف كسر عد ه الهلال ءمنهـ مف  سهؿ عد ه المد ح ءمق دففف
 (2)..(.ف  كذر عد ه الغزؿ ءالمراثخ

فالػذل  نبغػخ شال ننسػا  ننػػا شف  ضػ ة الفحػدة الػخ ع ػػار ال,ػكر  د ةػخ مػع  ضػػ ة  
ممػػا  كنػػخ شف  ءثػػـ بنػػال الة ػػ دة ح ػػى   ػػفف  ال دمػػة الفاحػػدة ءالػػنظـ فبنػػال الكبػػارة

نػػػػال الة ػػػػ دة الرلػػػػؿ اع مػػػػد النمػػػػفذج الكربػػػػخ فاق ػػػػار لػػػػه المة ػػػػاس الب غػػػػخ الػػػػخ ب
  .ففحد ها

 
 
 
 
 
 

 مف وم الودق فً كتاب عٌار الشعر

الهػف إذا اسػػ قدـ الػػخ  ءفلػػه مػداقؿ  ث ػػرة إل ػػه ءم ػطدح ال ػػدؽ مف ػفؿ بالةدػػب 
 ءالمفضػػفعات ال لر ب ػػة الكدم ػػة الدالل ػػه  كنػػخ الفضػػفح فالد ػػة فالبكػػد عػػف المبالغػػة

ذا  نػت ءل نه الػخ افدب  حمػؿ ظػ ال شقػر  ءفملانبة الق اؿ الػخ ال,ػكر الػافمر  فا 
                                                 

 . 142/  17مكلـ افدبال   ( 1)
 . 9/  1ال,كر فال,كرال البف    بة ( 2)
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 ءفابف طباطبا الخ   ابه ع ار ال,كر طاؼ حػفؿ عػدة مكػاف لد ػدؽ ءشفسع فشعمؽ
  .ل نها  دها  ؤمف بكف اف دح لد,كر نف ال دؽ

فنػػف طبػػع ال,ػػكر  –فلمػػا  ػػاف الهػػدؼ الػػذل  ػػدفر حفلػػه ابػػف طباطبػػا الػػخ   ابػػه   
فنػه د ػفاف الكػرب  ءفدالع ال,كرال إلى شف  حػذفا حػذف  ءالحد ث بطابع ال,كر الةد ـ

الال ػػػدؽ فال,ػػػكر لد ػػػه  ءشمػػػرا ضػػػرفر ا لحػػػاح عدػػػى ال ػػػدؽ الػػػخ   مػػػه ػػػاف اإ –
  . ر ناف
ف ػػر  الػػد  فر إحسػػاف عبػػاس شف ابػػف طباطبػػا نػػف شفؿ مػػف شثػػار  ضػػ ة ال ػػدؽ  

فال دؽ  نف لد ناسب  ءفسر نذا شنه  ر  اللماؿ الخ ال ناسب ءفال ذب الخ ال,كر
شف  ءناسػػب عمػػؿ ذننػػخ  كػػرض عدػػى الكةػػؿ ل ةبدػػهثػػـ إف ال  ءاللمػػالخ الػػخ الة ػػ دة

فنػػػف  سػػػ فحش مػػػف ال ػػػ ـ اللػػػائر  ءفالكةػػػؿ ال طمػػػئف إال إلػػػى ال ػػػدؽ ء ح ػػػـ ال ػػػه
 (1)الباطؿ
فنػػػخ مطابةػػػة ال ػػػ ـ لمة ضػػػى  ءفلد ػػػدؽ داللػػػة فاحػػػدة الػػػخ   ػػػاب ع ػػػار ال,ػػػكر 

فنػػف مػػا عبػػر عنػػه ابػػف طباطبػػا بػػػ  ءبػػكف  نةػػؿ ال,ػػاعر  لرب ػػه  مػػا عا,ػػها ءالحػػاؿ
)فلحسف ال,ػكر ف بػفؿ  :ف ,رح ذلؾ ال ةفؿ ءؽ الكبارة( شف  ما  نبغخ شف   فف) د

 المػػدح الػػخ حػػاؿ  ءفنػػخ مفاالة ػػه لدحػػاؿ ال ػػخ  كػػد مكنػػا  لهػػا ءالفهػػـ إ ػػا  عدػػة شقػػر 
 ءفمػػػف ُ سػػػر بػػػه مػػػف اففل ػػػال ءفحضػػػفر مػػػف ُ  بػػػت بإن,ػػػاد  مػػػف افعػػػدال ءالمفػػػاقرة

 ءث  ن ػػػى ال ػػػه اسػػػ ماعه لػػػهفالحػػػط منػػػه ح ػػػ ءمبػػػاراة المهػػػالىحػػػاؿ الهلػػػال الػػػخ  ف 
 ءفال كز ة عنػه ءف ذ ر منا ب المفةفد عند  كب نه ءف المراثخ الخ حاؿ لزع الم اب
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 ءالمك ػػػذر إل ػػػه ءسػػػق مة الملنػػػخ عد ػػػهسػػػؿ ف االع ػػػذار فال ن ػػػؿ مػػػف الػػػذنب عنػػػد 
 (1)... إلا(.فطدب المغالبة ءف ال حر ض عدى الة اؿ عند ال ةال اف راف

الال دؽ الفنخ نػف نػف الب غػةء  ء  ـ لمة ضى الحاؿف ؿ ذلؾ ,رح لمطابةة ال 
  .فملخل ال  ـ مفاالةا لحاؿ السامك ف

شف  ءفنػف م لمػة المكنػى لدمبنػى ءف  فرع مف نذا النػفع نػفع آقػر نػف بػه ل ػ ؽ 
ذا  ػػاف الفلػػه اففؿ منػػه  ءفنػػذا داقػػؿ الػػخ ال ػػدؽ الفنػػخ ءمطابةػػة المكنػػى لدمبنػػى فا 
دمػػا حسػػنت ف  ءفالدفػػظ المكنػػى ة ننػػا  ائمػػة بػػ فالػػإف المطابةػػ ءنػػف مطبابة ػػة لدغػػرض

الػخ الضػم ر  ػاف ذلػؾ فلهػا مػف شفلػه ال ػدؽ عنػد ابػف  فشظهرت ما   مف ءالكبارة
فنه  د حدث  فاالؽ  ءفاالب هاج به ءفاالر  اح له ءف  ر ب عد ه الهـ المكنى ءطباطبا

 ف ػػؿ ذلػػؾ  ظهػػر بفضػػفح حػػ ف  كبػػر افلفػػاظ عػػف ءشف الفهػػـ فالمكنػػى ءبػػ ف الطبػػع
راسػػقة الػػخ  ءلفالػػة لدػػنفسال ػػؿ نػػذ  افمػػفر مك ءشف  ,ػػب ه ءشف  لربػػة ءشف مثػػؿءح مػػة

  .الإذا شع دت عد ها الخ عبارات لم دة شحست النفس ب د ها ءالفلداف
ال ػػػدؽ ال لربػػػة نػػػف  ءفال  كػػػد نػػػذا ضػػػربا مق دفػػػا عػػػف سػػػابةه بػػػؿ نػػػف م فػػػرع منػػػه 

 .ت النفسال دؽ الخ ال كب ر عف ذا
مػػػػػف شنػػػػػفاع ال ػػػػػدؽ عنػػػػػد ابػػػػػف طباطبػػػػػا ال ػػػػػدؽ  إف  :فمػػػػػف الكل ػػػػػب شف  ةػػػػػاؿ 

 ػػاف  ,ػػرح بكػػض النمػػاذج مػػف ال,ػػكر  فنػػذا بك ػػد عػػف  ػػ ـ الرلػػؿء فنػػه ءال ػػار قخ
فقرفلػػػه عػػػف  ءالػػػذل  نبغػػػخ ال نابػػػه بسػػػبب ال ػػػفال ال ػػػ ـ ءالغػػػث المسػػػ  ر  الغدػػػؽ

 :فضرب عدى ذلؾ شمثدة منها  فؿ ال,اعر ءف بح الكبارة ال ه ءالنظـ
 أبو أمو حي أبو يقاربو *** إال مممكاوما مثمو في الناس 

                                                 

  . 34ع ار ال,كر  ( 1)



 الفكر البالغً والنقدي فً كتاب عٌار الشعر

 

 - 655 - 

فنػػػػػخ الح ا ػػػػػات  ءثػػػػػـ ال فػػػػػت إلػػػػػى شف ننػػػػػاؾ ح ا ػػػػػات ال  م ػػػػػف ال كػػػػػد ؿ منهػػػػػا 
 ء سامح ال ه بكض ال,خل مع ال,اعرال خ  نبغخ شف  نةؿ  ما نخ مما  ُ  ءال ار ق ة

ف  ػػاف  ءفدملهػػا الػػخ مكاطفػػه ءفنسػػلها مػػع ق فطػػه ءإذا شراد فضػػكها الػػخ ال,ػػكر فا 
فشف  بنخ ,كر  عدى  ءى ال,اعر إذا اضطر إلى ذلؾ شف  دّبر   دب را نبغخ ش ضا عد

  . ما الكؿ افع,ى الخ قبر السمفشؿ ءفزف  ح مؿ الز ادة الخ ال  ـ
  حػػدث عنػػه الػػخ ال,ػػكر فلػػ س نػػف ممػػا  ءإذف ال ع  ػػة ننػػا بال ػػدؽ ال ػػار قخ  

خ ابف طباطبا الخ  ػؿ مػا سػبؽ  ػاف   حػدث عػف  ػفغ الكبػارة ف ػد ها الػف  ءالكربخ
فلما انػت ننػاؾ  لػارب  ار ق ػة  ح ػاج إلػى  ءؿ ال لربػة مػف ال,ػاعر إلػى السػامعنة

 .فنبه عد ها الةط ءال فت إل ها الرلؿ ءشفزاف شرحب
ء بكنػػػه اع بػػر ال ػػدؽ افق  ػػخ ,ػػػرطا شمػػا الػػذل الػػاؽ  ػػػؿ ,ػػخل الهػػف االدعػػا ل 

 !!!!!شف المثال ة  ءثـ  ف ؼ بالسذالة ءفع ارا لحسف ال,كر
فلػػـ  ك بػػر ال ػػدؽ افق  ػػخ ,ػػرطا فع ػػارا لحسػػف  ء ػػد إلػػى نػػذافالرلػػؿ لػػـ  ة  

فلػ س  ػؿ  دمػة  ػدؽ الػخ ال  ػاب  ءالهذا لـ  ةده ءكد ان ةا افشف ما عدا   ُ  ءال,كر
  كد نفعا مف افنفاع !!!!! 

 ءفافعلػب شف  ػر  دراسػات  نةػؿ عنػه ءفنذا ما  را  عند الد  فر إحساف عباس 
ح ػى  ػار  ءفمة ػفد  ءدبر  ػ ـ ابػف طباطبػاف  ػ ءدفف شف  رلع إلى ع ار ال,كر

 .!!!مه ال   ر  د ا    ـ الد  فر إحساف قا ما  ق ـ به  ؿ باحث  
 -شف مثػالخ  ءالػذل ا هػـ الرلػؿ بسػببه شنػه سػاذج -فمفضفع ال ػدؽ افق  ػخ  

 ءفشنهػـ سػبةفا إلػى  ػؿ مكنػى بػد ع ءلال الخ مكرض حد ثه عف محنة ,كرال ع ر 
  . فة فق بة ساحرةفح دة لط ءفلفظ ال  ح
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فعنػػدنا سػػ  فف   مهػػـ  ءفعدػػى ذلػػؾ الإمػػا شف  ػػك فا بمثػػؿ مػػا لػػال بػػه اف ػػدمفف  
مػػػا شف  ز ػػػدفا ءمكػػػادا  دةى ,ػػػكرنـ ... فعنػػػدنا سػػػ ُ ء.ف بػػػدعفا ءف  دطفػػػفا ءف  فننػػػفا ءفا 
  .بالةبفؿ

فالةػػػدمال ر بػػػفا ,ػػػكرنـ عدػػػى الة ػػػد  ءالل ػػػف   ػػػؼ  ز ػػػدفف عدػػػى  ػػػن ع الةػػػدم 
  ؟ف رغ با ف رن با ءفاال قارا فف فا ءاللد دؽ مد حا فنل

  ؟ثـ ما مكنى الة د لد دؽ
الالةدمال ف دفا ءبح ث ال  م ف الز ادة عد ها ءإنه  كنخ الخ ال ر  ا  ماؿ ال فة  

 . إلا .فالف ؼ ءفالفقر ءف ذلؾ بالهلال ءبالمد ح إلى غا  ه
  ؟ماذا  فكؿ ال,كرال المحدثفف إذف :فالسؤاؿ 
ح ػى  بػرز الػخ  سػفة  ءالػخ  نػافؿ اف ػفؿ ءف لهػـ ال دطػؼ ل ب ابف طباطبػا بػك 

ف د  ػؽ مكان هػا  ءفشف  د ـ النظر الخ اف,كار ح ى  رسا ش فلها الخ  دبه ءشقر 
مػػع شف ش ػػفؿ ,ػػكر  مرالػػفدة  ءالػػإذا  ػػاؿ ,ػكرا ق ػػؿ إل ػػؾ شنػػه ش ػػى باللد ػد ءالػخ الهمػػه

  .مف ,كر الةدمال
مػػدح الرلػػؿ إال بمػػا نػػف شنػػه ال  :شمػػا ال ػػدؽ بمكنػػى  ػػفؿ سػػ دنا عمػػر الػػخ زن ػػر 
 .الدـ  ,ر إل ه ابف طباطبا مف  ر ب فال مف بك د ءال ه
فنػػػػف شف   ثػػػػر مػػػػفاطف  ءشف  ػػػػدؽ ال ,ػػػػب ه ءدؽ الػػػػخ ال ػػػػفرةفلػػػػـ  بػػػػؽ إال ال ػػػػ 

إلػػػى ف ة ػػػد ابػػػف طباطبػػػا مػػػف فرال ذلػػػؾ ش ضػػػا  ءفالم,ػػػبه بػػػه ءاالل ةػػػال بػػػ ف الم,ػػػبه
 ءفالفالػػؽ ء  كمػػد ال ػػدؽكدػػى ال,ػػاعر شف ال) : ةػػفؿ ءمطابةػػة ال ػػ ـ لمة ضػػى الحػػاؿ

    (1)ف حضر لبه عند  ؿ مقاطبة فف ؼ( ءفح ا ا ه ءالخ  ,ب ها ه
  ؟الما مكنى نذا 
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)ال قاطػػػب المدػػػفؾ بمػػػا  :بػػػؿ السػػػر   مػػػه  ػػػائ  ءإنػػػه لػػػـ   ػػػرؾ الةػػػارئ ل ق ػػػرع  
 ء..  ما   ف ى شف  رالع الكامة إلى درلات المدفؾ.مف لد ؿ المقاطبات ء س حةفنه

ح ى   فف االس فادة مف  فلػه  ءفل ؿ طبةة ما  ,ا دها ء د ؽ به ل ؿ مكنى ما كدّ ف ُ 
بػداع  ءالخ  حسػ ف نسػله :الخ فضكه ال  ـ مفاضكه ش ثر مف االس فادة مف  فله فا 

  (1)نظمه(
ؿ مكنػػى مػػا  د ػػؽ بػػه مػػف فنػػف شف  كػػد ل ػػ نػػذا نػػف مفهػػفـ  ػػدؽ ال ,ػػب ه عنػػد ء 

 افلفاظ.
مطابةػػػة  :إنمػػػا شراد(  ػػػدؽال)إف   ػػػاب ع ػػػار ال,ػػػكر حػػػ ف اسػػػ قدـ م ػػػطدح   

فلم ػػع المكػػانخ ال ػػخ دار حفلهػػا نػػذا الم ػػطدح الػػخ ع ػػار  ءال ػػ ـ لمة ضػػى الحػػاؿ
  .فنذا  ن ع الكرب الذل  نبغخ شف  ح ذ  ءال,كر  كفد إلى نذا المكنى

ف نبغػخ شف  ءفسنة ا بك ها الكرب ءفطر ةة الخ ال كب ر ءف ال دؽ منه  الخ الةفؿإ 
فانظػػر إلػػى  ءمة ضػػى الحػػاؿ  دمػػا  حةػػؽ ال ػػه ال ػػدؽ ف دمػػا طػػابؽ ال ػػ ـ ء ح ػػذ 

 :فالذل ال ه ء حد ؿ ابف طباطبا لب ت امرئ الة س
 مصابيح رىبان تشب لقفال *** نظرت إلييا والنجوم كأنيا

ح ث النلفـ  ظؿ زانرة طفاؿ الد ؿ  ماما مثؿ م اب ح الرنباف الذ ف   كهػدفنا   
فف شح ػػػال الكػػػرب  ء) ,ػػػب لةفػػػاؿ : ةػػػفؿ ءلز ػػػت ح ػػػى  بةػػػى مضػػػ ئة طػػػفاؿ الد ػػػؿبا

فمػػػف  ءبالباد ػػػة إذا  فدػػػت إلػػػى مفاضػػػكها ال ػػػخ  ػػػكفل إل هػػػا مػػػف م ػػػ ؼ إلػػػى م,ػػػ ى
  .لُ ه دل بها ءف د ها ءشف دت ن رانا عدى  در  ثرة منازلها ءم, ى إلى مربع
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فال ماعهػػػا الػػخ م ػػاف بكػػػد  ءال,ػػبه النلػػـف فمفا كهػػػا مػػف السػػمال ب فػػػرؽ  دػػؾ الن ػػراف
ف ه ػػدل بػػالنلـف  مػػا  ه ػػدل  ءمػػف شح ػػال الكػػرب ءزؿ الةفػػاؿم ػػاف عدػػى حسػػب منػػا

    (1)الةفاؿ بالن راف المف دة لهـ(
إنػه ملػخل ال ػ ـ مفاالةػا لدحػاؿ ممػا  ءنذا نف ال دؽ الذل  ة د  ابف طباطبا  

الػػػػإذا قػػػرج ال ػػػػ ـ عػػػػف  ءفم ػػػؿ الةدػػػػفب إلػػػػى ال ػػػ ـ ء ػػػؤدل إلػػػػى  ضػػػاعؼ الحسػػػػف
  .بؿ ان ةؿ إلى الغدف فاإالراط ءبال نةفؿ إنه ان ةؿ إلى ال ذ ءال دؽ

فنػػف  ءفق  ػػة الةػػفؿ )شنػػه ال م ػػف الف ػػفؼ بال ػػدؽ عنػػد الحػػد المكػػرفؼ لػػه  
لػه  قا ػة حػ ف ن حػدث عػف الػف   ءل نف مقالفػة الفا ػعذشف ال ذب ال ءمطابةة الفا ع

بالضػرفرة فف الفا ػع الػخ دن ػا النػاس ال  لػب  ءفنػف ال,ػكر ءكف قط ر الخ الح ػاة,
إذ ال ملػاؿ إلػى الطكػف الػخ شف الفا ػع الػخ الفنػفف  ءالػخ دن ػا ال,ػكرالشف   فف  ذلؾ 

 ءلػ س نػف الفا ػع الػذل  كرالػه النػاس –إف لـ   ف شر انا  ءفال,كر فاحد مف ب نها –
 (2)فلف اع ةدنا غ ر ذلؾ لف كنا الخ قطك لس ـ(

 
 
 
 

 أو المعانً المشترك  فً فكر ابن طباطبا ،السرقات
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  . عدى النت
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إلػخ السػ ر عدػخ   ابه نف دالع ال,كرال المحػدث ف  إذا  اف ندؼ ابف طباطبا مف 
فاع مػػػػاد شغراضػػػػهـ ف ػػػػفرنـ فشلفػػػػاظهـ فطرائػػػػؽ ال كب ػػػػر  ءالنمػػػػفذج الكربػػػػخ الةػػػػد ـ

المكػػػػػانخ ) شطدػػػػػؽ عد ػػػػػه: لةضػػػػػ ة السػػػػػر ات شف مػػػػػا الإنػػػػػه البػػػػػد شف   كػػػػػرضءعندنـ
فمػف ال  ػب  ءشفحػد ثا قا ػا ءف د االرد النةاد لهػذا المفضػفع   بػًا قا ػة (الم, ر ة

  :الردت لهذا المفضفعل خ شُ ا
 .كرال فما ا فةفا عد ه البف الس  تسر ات ال, ● 
 .ف شبخ  ماـل مح ر بفسر ات ال ● 
 . ات ال,كرال فحمد بف شبخ ط ففرفسر  ● 
 .س لدمهدهؿ بف  مفتفسر ات شبخ نف  ● 
ال   فف ال,اعر ,اعرا إال إذا نظػر إلػى بؿ  ءال,كرال مف ال,كرل شمر  د ـ الكقذُ  

 :فنف ال,اعر اللاندخ  ةفؿ ءفعن رة الكبسخ ءلسابة ف,كر ا
 أم ىل عرفت الدار بعد توىم *** ىل غادر الشعراء من متردم

ف كنػه   ءفلـ  بةفا له ما  ةفلػه ءإف ال,كرال  بدة ش فا عدخ  ؿ ,  :ف  ةفؿ ر د ش 
 شف بكػد ال,ػكر شدرؾ  ػد محدثًاء نفسه  كد شنه عدى  دؿ ) مافاس فعبه  ءشحاط بذلؾ

 إل ػػه  سػبةه لػػـ بمػا الة ػػ دة نػذ  الػػخ ش ػى ف ػد ,ػػ ئًاء لػه  غػػادرفا فلػـ منػػه النػاس الػرغ
 (1)(..م كقر إ ا  نازعه فال م ةدـء

مػػفر المدحةػػة لػػخ عػػد الحػػد ث عػػف السػػر ات مػػف افإ ف ػػد ان هػػت الدراسػػات الب غ ػػة
 (2)]ب اف حسف المكقذ ف بحه[ :بكدـ البد ع مف ح ث

                                                 

 . 36/ 1الكمدة الخ محاسف ال,كر  ( 1)

 . 668بغ ة اإ ضاح لكبد الم كاؿ ال ك دل / ( 2)
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نػػد  لدمكنػػخ فلػػ س الافقػػذ ع ءطبػػا مػػف شفؿ حد ثػػهفنػػذا الػػذل نػػص عد ػػه ابػػف طبا 
 (1)(قفذ الخ شحسف مف ال سفة ال خ عد هامكرز نذا المكنخ ال ب)لدفظ فالبد شف 

لزؿ مػف شف  ػك خ بػك ء]فال كذر ال,ػاعر الػخ سػر  ه ح ػخ  ز ػد الػخ إضػالة المكنػخ 
حسانه (2)ال  ـ اففؿ[  .الإف الكؿ ذلؾ لـ ُ كب بؿ فلب له الفضؿ لدطفه فا 

نػػػػفاس مػػػػف ؿ لهػػػػا بكقػػػػذ شبػػػػخ مثّػػػػ ػػػػد ف  ءاخ الدبنػػػػة اففلػػػػخ عنػػػػد ابػػػػف طباطبػػػػ دػػػػؾ نػػػػ
 :ح ث  اؿ :(3)افحفص

ن جرت األلفاظ منا بمدحو  لغيرك إنسانًا فأنت الذي نعني *** وا 
 :الخ  فله ح ث شقذ  مف افحفص 

 (4)فما ىي أال البن ليمي المكرم. *** متي ما أقل في آخر الدىر مدحة
فالكػؿ مػا  ءفاسػ ؿ مػف الف ػرة ال ػغ رة ال ػرة ش بػر ءال ,ػامقً ثـ بنػى عدػى ذلػؾ بنػا 

  . فكده الكدمال ح ف  ةكفف عدى اللفنر الثم ف
الالبدا ػػة شف  كقػذ ال,ػاعر مكنػخ مػػف   ءالحػظ مكػخ نػذا ال ػػدرج فالنمػف الػخ الف ػرة 

مف  بح ث  نةؿ ال,اعر المكنى  ءثـ  نمف الف رة  ءةف دبسه  سفة لد د ء,اعر آقر
 .مف مدح إلخ نلال شف الك س :شل ءغرض إلخ غرض

                                                 

 . 79ع ار ال,كر ( 1)

 . 476ك ز طبةات ال,كرال البف الم( 2)

 عا ػػػـ بػػػف اا عبػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف اا عبػػػد ـ 732 -/ ؟  نػػػػ 145افن ػػػارل افحػػػفص( 3)
 شمػػػفل إسػػػ مخ ,ػػػاعر ع نػػػهء الػػػخ لضػػػ ؽ بػػػافحفص لةػػػب ضػػػب كةء بنػػػخ مػػػف . افن ػػػارل
 للر ػػػػر مكا ػػػػراً  ف ػػػػاف فن ػػػػ بء مكمػػػػر بػػػػف لم ػػػػؿ طبةػػػػة مػػػػف الد بالػػػػةء  ػػػػاالخ نّلػػػػالء
 . فالفرزدؽ

 . 79ع ار ال,كر / ( 4)
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 سػػ كمؿ المكػػانخ مػػف لػػنس إلػػخ لػػنس بح ػػث ) الف ػػرة ال نةػػؿ ال,ػػاعر ثػػـ  نمػػف   
مف النثر الػخ  :شل  (1)(ال,اعر المكانخ المكقفذة الخ غ ر اللنس الذل  نافلها منه

  .شف الك س ءال,كر
ثـ  نمف ال س كمؿ المكنخ المفلفد الخ ف ؼ إنساف ف س قدمه الخ ف ؼ الرس  

 فنػػف ءفاف ػػؿ فاحػػد ءفن ػػذا  نفػػ ح افبػػفاب شمػػاـ الرلػػؿ بابػػًا بكػػد بػػاب.. ء.شف غ ػػر 
 .ال رة النةؿ

ضػػرة الػػخ عةػػؿ اب مػػع شنهػػا ح ث ػػر مػػف شنػػؿ الدغػػة فافدفنػػذ  الف ػػرة غائبػػة عػػف  
فنس ط ع لم كًا شف نز د ال هػا فف شبفابهػا  ءبف طباطبا فمف نـ الخ طبة هالةدمال  ا

 .ظها مف اإن ماـ لظهر مف فرائها افعال بت حذَ قَ فلف شَ  ءشفسع مف شف  غدؽ
فُ ػدرس ال,ػكر  ءف س ط ع شف   ق ؿ نذا ح ف  نةؿ عدفـ الةرآف الخ عالـ ال,كر 

فمػػػػا ف ػػػػع الػػػػخ ال,ػػػػكر مػػػػف لغػػػػات  ءفالف ػػػػؼ فاالب ػػػػدال ءمػػػػف قػػػػ ؿ شسػػػػباب االن,ػػػػاد
د ئفشسػرار  ر  ػب الة ػا ءن,اد ال,كرإفعدـ  ءفالناسا فالمنسفخ مف ال,كر ءفلهلات

فعػادات الكػرب  ءفمكلػـ المكػانخ ال,ػكر ة ءع فاحػدضػف شف الػخ مف  ءعند ,اعر فاحػد
 ..... الخ آقر .مف ق ؿ ,كرنـ

فنػخ الػخ اف ػؿ  ائمػة  ءنذ  االبفاب ال خ لف طر ت ل اف مف فرائها عدـ غز ػر 
 .فدعنخ شعفد بؾ الخ مفضفع السر ات ءة المكانخعدخ ال رة النةؿ فاس كار 

عادة   اغة ءى السر ات عدى شنها  نكة نظر ابف طباطبا إل  فنفشمر ,ائع  ءفا 
فابػػف  ءفال  ن ػػر شحػػدنـ عدػػى اآلقػػرءح ػػث  ػػانفا  كقػػذفف مػػف بكضػػهـ ءبػػ ف ال,ػػكرال

                                                 

 . 84ع ار ال,كر / ( 1)
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 ءال مػػع مػػع مسػػدـ بػػف الفل ػػد (1)المك ػػز  ػػذ ر الػػخ طبةػػات ال,ػػكرال شف )شبػػا ال,ػػ ص
 ها:ء فشن,دنـ شبف ال, ص شب ا ا  اؿ ال (2)فدعبؿ ء-الفرزدؽ  – فشبخ الراس

 متأخر عنو وال متقدم *** وقف اليوى بي حيث أنت فميس لي
 حبا لذكرك فميمني الموم *** أجد المالمة في ىواك لذيذة   
 ماَمن ييون عميك ممَّن ُيكرمُ  *** وأىنتني فأىنت نفسي جاىدا
 إذ كان حظي منك حظي منيم *** أشبيت أعدائي فصرت أحبيم

فلػػػ كدمف شنػػخ سػػ قذ منػػػؾ نػػذا المكنػػػى  ءمدحػػتف  ءشحسػػنت فاا : ػػاؿ شبػػف نػػػفاس 
  :الكقذ  فضمنه  فله الخ الق  ب ءفال  , هر ما  دت ءال , هر ما ش فؿ

 ولكن يصير الجود حيث يصير *** فما جازه جود، وما حل دونو
 (3)إال دفف ذلؾ( ءفلـ  سر ب ت شبخ ال, ص ءال ار نذا فبخ نفاس

فالمكنػى ننػا  ء ه فقا مػه عد ػهففضػع ب ػم ءفزاد ال ػه ءفنه   ػرؼ الػخ المكنػى 
ثػػـ لػػال آقػػر  ءف  ػػؿ ال ػػه ,ػػ   ءالػػإذا  ػػاف المكنػػى عامػػا ءسػػرؽ :ال  ةػػاؿ ال ػػه ءعػػاـ

بػػػؿ  م ػػػدح بةػػػدر مػػػا  ءالػػػ   كػػػاب ءفشقرلػػػه الػػػخ ث ػػػاب شزنػػػى فشبهػػػى ءالكلػػػاد   ػػػف ر 
                                                 

 رز ػف بػف اا عبػد بػف عدػخ بػف محمػد ـ 811 - 747/  نػ 196 - القزاعخ ال, ص بفش ( 1)
 . القزاعخ  م ـ بف سد ماف بف
  ػر ع مكا ػرا  ال,ػهرة عدػى غدبػه ال فالػة شنػؿ مف. افلفاظ ر  ؽ القاطر سر ع مطبفعء ,اعر

 عػػف عةبػػة الكغنػػا  القزاعػػخ لكفػػر بػػف عةبػػة الر ػػة شم ػػر إلػػى فانةطػػع. النػػفاس فشبػػف الغػػفانخ
 ابػػف فنػػف . مػػذمـف ردلل فذلػؾ نػػف  لهػػا   ػف لػػـ إذا لدنقدػػة ف ةػػاؿ ال,ػ ص شبػػف فلةبػػه. سػفا 
 . الر ة الخ لكةبة قادـ   ده عمر  آقر الخ عمخ القزاعخء دعبؿ عـ

 شبػػف القزاعػػخء رز ػػف بػػف عدػػخ بػػف مػػدعبؿ 864 - 765/  نػػػ 346 - 148القزاعػػخ دعبػػؿ( 2)
 البح ػرل  ػد ؽ  ػاف لػفدةء ,ػكر  الػخ. ببغػداد ش ػاـ ال فالػةء مػف ش ده نّلالء ,اعر. عدخ

 . ال,كرال طبةات الخ   اباً  ف ّنؼ
  . 19 ػطبةات ال,كرال  ( 3)
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بػػف شبػػخ  ب,ػػرب  ػػخ  –شعػػز  اا  –ف ػػد ذ ػػر ال,ػػ ا شبػػف مفسػػى  ءشحسػػف مػػف  ػػنكة
 :(1)حاـز

 وقصر مبتغوىا عن مداىا *** رفعن يوماإذا مالمكرمات 
 سما أوس إلييا فاحتواىا *** وضاقت أذرع المثرين عنيا

 :المكنى الةاؿ (2)ال,ماخ فشقذ 
 تمقاىا عرابة باليمين *** إذا ما راية رفعت لمجد

مع شف ب  خ ب,ر مف الحسف بم اف  ءفمفطف  فف ه ءفذ ر ال, ا  ن ع ال,ماخ 
 (3) لاز  ف دطفه  اف له افثر الخ ا, هار ب  هفا   ءإال شف  نكة ال,ماخ

ال ػك خ  ء ػكف  سػمع المكنػى ءفبػدائع الػخ مػداق  هـ ءفلد,كرال لطائؼ الػخ شقػذنـ 
 : ما الكؿ الم نبخ بةفؿ الةائؿ ءف كنه غ ر  ءلؾ بما  ,بهه

 (4)بغيض إلى كل امرئ غير طائل *** لقد زادني حبا لنفسي أنني
  :الةاؿ

ذا أتتك مذمتي من نا  فيي الشيادة لي بأني كامل *** قصوا 

                                                 

 . قز مة بف شسد بنخ مف حاـز شبخ بف ب,ر( 1)

 المػازنخ سػناف بػف حرمدػة بػف ضػرار بػف ال,ػماخ ـ 643 -/ ؟  نػػ 33 -؟ الذب انخ ال,ماخ( 2)
ء ,ػػاعر. الغطفػػانخ خالػػذب ان المػازنخ  لب ػػد طبةػػة مػػف فنػػف فاإسػػ ـء اللاند ػة شدرؾ مقضػػـر
. البد هػة عدػى النػاس شرلػز ف ػاف منطةًاء منه شسهؿ فلب د ال,كرء م فف ,د د  اف. فالنابغة
  ػػاؿ.  ث ػػرة فشقبػػار . مف ػػاف غػػزفة الػػخ ف ػػفالخ الةادسػػ ةء ,ػػهد. د ػػفاف الػػخ ,ػػكر  بكػػض لمػػع

 . لةبه فال,ماخ رارءض بف مكةؿ اسمه: فآقرفف البغدادل
ـ  فالة ػػة عنػػد  3446فنبػػة  – 143 ةر ػػب منهػػاج البدغػػال لحػػاـز  لدػػد  فر شبػػخ مفسػػى / ( 3)

 . 75ابف سناف الخ سر الف احة / 

 .73/ 1فالب ت لدطرماح بف ح  ـ الطائخ  انظر ,رح د فاف الحماسة لمرزف خ ( 4)
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 ءف ػػػد ا  سػػػى مػػػف افلفػػػاظ مػػػا شقرلػػػه عػػػف ظػػػانر المكنػػػى اففؿ ءالمكنػػػى  ال ػػػر  
  .فمكنى آقر ءف كنه ,خل آقر

فال بػد ل حػؽ شف  كقػذ مػف  ءالمهـ شف نناؾ لطؼ ف نكة الػخ افقػذ فاالسػ كارة 
فال مػف نةػاد  ء ػ ـفال  كػد النا ػد )مػف لهابػذة ال ء,ر طة البكػد عػف افلفػاظ ءالسابؽ

ال ف ػؿ بػ ف  ءف حػ ط عدمػا بر بػه فمنازلػه ءفش سػامه ءال,كر ح ى  م ػز بػ ف ش ػنااله
ف فػرؽ  ءف كػرؼ اإلمػاـ مػف الم حظػة ءفبػ ف اإغػارة فاالقػ  س ءالسرؽ فالغ ػب

فالمب ػزؿ الػذل لػ س فاحػد شحػؽ بػه  ءبػ ف الم,ػ رؾ الػذل ال  لػفز ادعػال السػر ة ال ػه
 (1).(الذل حاز  المب دئ المد ه فال با  السابؽ الا  طكهفب ف المق ص  ءمف اآلقر

فال دبػ س عدػخ السػامع ح ػخ ال   بػ ف  ءفال قفػخ ءف ؤ د ابف طباطبػا عدػخ الح دػة 
شف الك ػػس  ء ػػكف  نةػػؿ المكنػػخ المػػكقفذ مػػف لػػنس النثػػر إلػػخ لػػنس ال,ػػكر ءافقػػذ

كهـ إلػخ  ػدال بػؿ إنػه ءخ شقذ المكانخ مػف غ ػرنـفنذا الف ر  كطخ رق ة لد,كرال ال
فالس ر عدخ طػر ةهـ الػخ  ػؿ ,ػ   ءمنان  اف دم فب مهمفـ فالعلب الالرلؿ  ءذلؾ

 .عدا ماع ب عد هـ منه
                                                 

 .1/346الكمدة الخ محاسف ال,كر فآدابه البف ر, ؽ ( 1)
 ب  ػاً  ال,ػكر   ػنع شف: فاإغػارةسرؽ الخ ال,كر مانةؿ مكنا  دفف لفظهء فشبكد الخ شقػذ ء فال

  ائدػػهء دفف لػػه ال ػػرف   ػػف ًاء فشبكػػد ذ ػػراً  منػػه شعظػػـ نػػف مػػف ال  نافلػػه مد حػػاً  مكنػػى ف ق ػػرع
 :محفؿ الخ شن,د ف د ال ربفعخء بال,ردؿ  ن كه المثؿ الغ ب فشما
 الح  ـ حز غ ر  م ـ ب فف  *** فطاعةً  سمكاً   كط لـ مف ب ف الما

 ==          . ال ه لؾ اا بارؾ ال قذ : الةاؿ عرضؾء ل دعف شف ل دعنه فاا: الفرزدؽ الةاؿ
 المكنػػػى نةػػػؿ ش ضػػػاً  ف سػػػمىء مػػػد ح إلػػػى نسػػ ب مػػػف المكنػػػى ؿ ػػػحف شمػػا االقػػػ  س الهػػػف  ==

 الم حظػةءف  النظػرنػف  ذلػؾف  ػؿ إف  افقذ فقفخ الدفظ دفف المكن اف  ساف   فش :فاإلماـ
/ 1فانظر الخ  ؿ ذلؾ   اب الكمدة البف ر,ػ ؽ اآلقرء عدى شحدنما فدؿ  ضادا إف ف ذلؾ
347 
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فمػاداـ ابػف طباطبػا  ػػدالع ال,ػكرال إلػخ سػدفؾ سػػب ؿ السػابة ف الكد ػه شف  بػ ف لهػػـ  
 ف ػرل لسػاف ءففسائؿ ال دطؼ الخ االس كارة ح خ ال  رل شحػد السػر ة ءطرائؽ افقذ
الحد ث عدخ    كفد الدسافننا فمف  ءحدث ف  كنه لساف الفحفؿ السابة فال,كرال الم

 افمر ح ى    ر ءف نطبع الذفؽ بطابع ال,كر اففؿ ءالل د الف  ح
 . كنه إ, راؾ الخ المكانخ ب ف ال,اعر ف

ثػػػـ  كدػػػؿ ابػػػف طباطبػػػا نػػػذا المػػػذنب بػػػكف ش,ػػػكار ال,ػػػكرال  دهػػػا م ناسػػػبة شل  ر بػػػة 
 ءفقطب البدغػال ءال,كرال  ر ب مف   ـ القطبال بؿ )إف ,كر ءبكضها مف بكض

  (1)(فالةر الح مال
شف ,ػػػػػكر  ءف كنػػػػػه ننػػػػػا   حػػػػػدث عػػػػػف ال,ػػػػػكر الػػػػػذل  حمػػػػػؿ المكػػػػػانخ افق   ػػػػػة 

مػف القطػػب فالح ػـ الػ  علػػب شف  كقػذ ال ػؿ مػػف  اً المػا داـ ال,ػػكر  ر بػ ءالمناسػبات
ها لمػػػف ش ةػػػف فالفضػػػؿ سػػػاع  ءفال  كػػػد نػػػذا إال مػػػف  ب ػػػؿ المكػػػانخ الم,ػػػ ر ة ءال ػػػؿ

 .... إلا.فشبدع الف,خ ءفشلاد النظـ ءفشحسف السبؾ ءال  اغة
فنػػخ  ءفنػػخ  ث ػػرة ل ؤ ػػد بهػػا نػػذا المػػذنب ءثػػـ انطدػػؽ ابػػف طباطبػػا إلػػخ ال,ػػفاند 

 : دفر حفؿ شمر ف مهم ف
فعد ػػه الػػ   ءشف المكػػانخ الػػخ الح ػػـ المنثػػفرة فال,ػػكر المنظػػـف م ناسػػبة  ر بػػة :األو 

 .مانع مف االقذ
شف افقذ فال دطؼ  د  م د إلخ مانف شبكد مػف ذلػؾ  ػكف  كقػذ المكنػخ مػف  :رواآلخ

 .فالح مة ضالة المؤمف ءالكلـ ف  فغه ,كرًا عرب اً 
مػػر اففؿ ذ ػػر شف عطػػال ابػػف شبػػخ  ػػ فخ الثةفػػخ دقػػؿ عدػػخ  ز ػػد ابػػف الفػػخ اف 

 ءفنػػف شفؿ مػػف عػػّزل فننػػك الػػخ مةػػاـ فاحػػد ءمكاف ػػة الكػػّزا  عػػف شب ػػه فننػػك  بالق الػػة
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 ضػخ مكاف ػة نحبػه ال غفػر  ءفشعط ػت ق الػة اا ء)ش ػبحَت رز ػت قد فػة اا :ةاؿال
 ءالا,ػػ ر اا عدػػػخ عظػػ ـ الكط ػػػة ءففل ػػػت الر اسػػة ف نػػػت شحػػؽ بالس اسػػػة ءاا ذنبػػه

عدػخ الق الػة  فشلػزؿ ءشعظػـ اا الػخ مكاف ػة شلػرؾف  ءفاح سب عند اا لد ؿ الرز ة
 .عفنؾ
 :ن فر ف مدح المهدلالةاؿ  رثخ الم (1)الكقذ  شبف دالمة 

 ... بإماميا جزلي وأخري تزرف *** عيناي واحدة تري مسرورة
 ما أنكرت، ويسرىا ما تعرف *** تبكي وتضحك تارة، يسوؤىا
 ويسرىا أن قام ىذا األرأف *** فيسوؤىا موت الخميفة أوالً 

 شعرًا أرجمو وآخر أنتف *** ما إن سمعت وال رأيت كما أري
 وأتاكم من بعده من يخمف *** أمة أحمدىمك الخميفة يال 

 ولذاك جنات النعيم وزخرف *** أىدي ليذا اهلل فضل خالفة
 (2)واستبشروا بقيام ذا وتشرفوا( *** فابكوا لمصرع خيركم وولّيكم

شمػػػا ال,ػػػاند الثػػػانخ الهػػػف مػػػا   كدػػػؽ بالح مػػػة ال ػػػخ  رانػػػا عنػػػد النػػػاس  االػػػة عربػػػًا  
الػػػػخ ع ػػػار ال,ػػػػكر عػػػف شرسػػػػطف شنػػػه لمػػػػا مػػػػات  فعلمػػػًا فمنهػػػػا مانةدػػػه ابػػػػف طباطبػػػا

فمػا فعػظ ب  مػه مفعظػة  ء)لطالمػا  ػاف نػذا ال,ػقص فاعظػًا بد غػاً  :افس ندر  ػاؿ
 .... . ط شبدغ مف فعظه بس ف ه

 :ف اؿ ال ه ,كراً   (1)الةدفسعبد الكقذ   الح ابف  
                                                 

 شنػػػؿ مػػػف مطبػػػفع ,ػػػاعر. افسػػػدل اللػػػفف بػػػف مزنػػػد 777 -/ ؟  نػػػػ 161 -؟ ُدالَمػػػة شبػػػف( 1)
 الػخ ن,ػك. فشع ةػه شسػد مػف لرلػؿ عبػداً  شبػف   ػاف فسػ ـ لسػ ـ الدػففء شسػفد فالدعابةء الظرؼ
 الػخ فلػه ِ  ِ هـء عد ه ف غِد فف  س دطففنه ال انفا الكباسء بنخ مف بالقدفال فا  ؿ ال فالة
 . مدائح بكضهـ

 . 84 ػع ار ال,كر   (2)
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 ثم قالوا ولمنساء نحيب *** وينادونو وقد صم عنيم
 أييا المقول األلد الخطيب *** من الذي عاق أن ترد جواباً 
 فيما قد تري وأنت خطيب *** إن تكن ال تطيق رجع جواب
 مثل وعظ السكوت إذ ال تجيب *** ذو عظات وما وعظت بشئ

  :ثـ اق  ر  شبف الك ان ه الةاؿ
 (2)فأنت اليوم أوعظ منك حيا( *** وكانت في حياتك لي عظات

فال  ػػكثر فف )شال ػػار  ءفال شقػػذ ء سػػر ةفحػػ ف  ةػػاؿ الح مػػة عدػػخ لسػػاف الكلػػـ الػػ  
 ءفق ف ػػًا ال مػػا  ػػاف م ػػدر  الفطػػرة اإنسػػان ة ءالب,ػػر لهػػا مفاضػػع ش ػػداـ م,ػػ ر ة

 ءفش ػػناؼ النػػاس ءنػػذا الػػخ لم ػػع الدغػػات) :اف  ,ػػ ر عبػػد الةػػانر إل ػػه ف ةػػفؿممػػا  ػػ
فف اللم ػع  ءفلف  ارنت ب غة شرسطف بب غاة فاؽ الفاؽ لفلػدت عنا ػر م,ػ ر ة

 (3)آدـ ( مف فلد

                                                                                                                        

 افزدل الةػػدفس عبػػد بػػف اا عبػػد بففنػػف   776 -/ ؟  نػػػ 164 -الةػػدفس عبػػد بػػف  ػػالح (1)
 الهػذ ؿ شبخ مع له الب رةء الخ الناس  كظ م  دماً   اف ح  ـء ,اعر. الفضؿ شبف اللذامخء
 بالزند ػػػةء الكباسػػػخ المهػػػدل عنػػػد ا هػػػـ فآدابء فح ػػـ شمثػػػاؿ  دػػػه ف,ػػػكر  منػػػاظراتء الكػػ ؼ
 الر ػػفع  امػػة  ػػ ة   ػػدخ الةػػدفس عبػػد ابػػف رؤل   ػػؿ: )المر ضػػى  ػػاؿ . بغػػداد الػػخ الة دػػه

!( الفلػد فسػ مة لسدءال فعادة البددء سنة:  اؿ مكرفؼ؟ فمذنبؾ نذا ما له الة ؿ فالسلفدء
 . عمر  آقر الخ فعمخ

 

 . 83ع ار ال,كر ( 2)
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مػػػف الحػػػد ث النبػػػفل  قػػػذفثػػػـ إف ابػػػف طباطبػػػا  فػػػ ح بابػػػًا آقػػػر الػػػخ افقػػػذ فنػػػف ا 
ء (1))ان ػػرالت مػػف ملدػػس حمػػاد :ال,ػػر ؼ ف ػػذ ر الػػخ نػػذا مػػارفا  ابػػف عائ,ػػة  ػػاؿ

  ؟ما حدث ـ حماد :الةاؿ لخ شبخ
دؼ ابػف آدـ إال عدػخ ال ػحة فالسػ مة "لف لـ   : اؿ( )حدثنا شف النبخ  :الةدت 

 ا دال" ل فخ بهم
 :ح ث  ةفؿ (2)اا حم د ابف ثفر  ا ؿ :اؿ شبخالة

                                                 

 عمػػرف شبػػف  د ػػب بػػف عمػػرف بػػف  ح ػػى بػػف محمػػاد 777 -/ ؟  نػػػ 161 -؟ علػػرد حمػػاد ( 1)
                                                        .  ك كة بف عامر مفلى

 بػه مػر شنػه بكلػرد  سػم  ه فسػبب .بال فالػة فمن,ػؤ  ش ػده عة ػؿء بنخ مفلى شنه النطاح ابف ذ ر
  ػػا  كلػػرد: )لػه الةػػاؿ عػارلء ,ػػبه فنػف ال ػػب اف مػػع  دكػب فنػػف البػرد ,ػػد د  ػـف الػػخ شعرابػخ
 . ذلؾ غ ر ف  ؿ. الم كرل نف فالم كلرد ء(ال ف

 شبػف الكػامرلء ه لخال حزف بف ثفر بف ُحم د ـ 654 -/ ؟  نػ 24 -اله لخ ثفر بف حم د (2)
 ففالػػد فشسػػدـ الم,ػػر  فء مػػع حن نػػاً  ف,ػػهد اللاند ػػة الػػخ زمنػػاً  عػػاش مقضػػـر ,ػػاعر. المثنػػى
 عػد . مرفاف بف المدؾ عبد زمف شدرؾ ف  ؿ ء() عثماف ق الة الخ فمات ء() النبخ عدى

 . به ُ  غنى  اف ما ,كر  فالخ . اإس م  ف مف الرابكة الطبةة الخ اللمحخ
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 (1)وحسبك داًء أن تصح وتسمما( *** أري بصري قد خانني بعد صحة
  :فنف  فله( )الحم د شقذ ال,طر الثانخ مف حد ث النبخ 

 .)فحسبؾ داًل شف   ح ف سؿ(
ربمػػػا سػػػه )الشف  كقػػػذ ال,ػػػاعر مػػػف ,ػػػكر نف :فنػػػف ءثػػػـ  فػػػ ح بابػػػا آقػػػر الػػػخ افقػػػذ 

ذا  ءت مق دفػػػةاعدػػػى عبػػػار  ءال  ػػػرر  الػػػخ ,ػػػكر  ءبدعػػػةشحسػػػف ال,ػػػاعر الػػػخ مكنػػػى   فا 
فلػػـ  قػػرج عػػف حػػد  ء دػػب ذلػػؾ المكنػػى ءانةدبػػت الحالػػة ال ػػخ   ػػؼ ال هػػا مػػا   ػػؼ

 : (2).. فمثاؿ ذلؾ ما  اله عدخ بف اللهـ.اإ ابة ال ه
 حبسي، وأي ميند اليغمد *** قالوا حبست، فقمت: ليس بضائري

 كبرا وأوباش السباع تردد *** الميث يألف غيموأوما رأيت 
 :فعرل بال,اذ اخ  اؿ ءالدما ن ب لدناس

 حسًنا وملء صدورىم تبجيال *** نصبوا بحمد اهلل ملء عيونيم
 فالسيف أىول ما يرى مسموال *** ما عابو أن بز عنو ثيابو

فبالد ث  ءفالخ حاؿ  كر  ه بالس ؼ مسدفال ءال ,به الخ حاؿ حبسه بالس ؼ مغمدا 
 (3).فمفار ا لغ ده  ارة( ءإلفا لغ ده  ارة

                                                 

فالحػػد ث رفا  سػػ دنا شنػػس بدفػػظ آقػػر فنػػف "  فػػخ بالسػػ مة دال "ف ػػد  83 ػر  ػػع ػػار ال,ػػك( 1)
نبذ مف   ـ  :شقرله ال,هاب الةضاعخ الخ مسند ءفالم داف الخ ملمع افمثاؿ  حت عنفاف

 . 157النب  دخ اا عد ه فسدـ  ما ذ ر  المبرد الخ ب  غة  رفل" ال امؿ 

               . غالػػػػػػب بػػػػػػف لػػػػػػؤل مػػػػػػف سػػػػػػامةء بنػػػػػػخ مػػػػػػف الحسػػػػػػفء شبػػػػػػف بػػػػػػدرء بػػػػػػف اللهػػػػػػـ بػػػػػػف عدػػػػػػخ( 2)
 بالم ف ػػػؿ فقػػػص  مػػػاـء فبػػػخ مكا ػػػراً   ػػػاف بغػػػداد شنػػػؿ مػػػف شد ػػػبء ال,ػػػكرء ر  ػػػؽ ,ػػػاعرء

 منهػػا قػػرج ثػػـ حدػػبء إلػػى فان ةػػؿ مػػدةء الك ػػاـ قراسػػافء إلػػى النفػػا  عد ػػه غضػػب ثػػـ الكباسػػخء
 . فمات فلرح الةا دهـ  دبء بنخ الرساف الاع رضه الغزفء  ر د بلماعة

 

 . 84 ػع ار ال,كر  ( 3)
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 ءل طػػالكفا  ءبابػػا بكػػد بػػاب ءفن ػػذا  ػػر  ابػػف طباطبػػا  فػػ ح افبػػفاب شمػػاـ ال,ػػكرال 
فنف الخ  ؿ ذلؾ  ضع ن ب ع ن ة   س ر افمر لهـ  ءف  دطففا الخ افقذ ءف كقذفا

فالػػػخ  ءبهـف ضػػػكفا عدػػى شلسػػػن هـ شسػػػال ءف حػػػذفا حذفنـ ءح ػػى  سػػػد فا سػػػبؿ اففلػػ ف
  .ثـ   ف رفا   ؼ   فغفف  دؾ المكانخ مف لد د ء دفبهـ مكان هـ

 ءسػفال  حػدث عػف ال ,ػب ه ءفالقػ ط لػـ  فدػت مػف  ػد  ءالالغا ة لـ  هرب مف ال ػر  
 ءف دؾ طب كة الكالـ المهمـف بكم ه ءشف ح ى عف السر ات ءشف عف افلفاظ فالمكانخ
 .اد ال دالع الةـف إل ه دالكاؽ الر, الذل  كرؼ طر  ءالحر ص عدى لغة  فمه

 القافٌ  والوزن

عاد ػه الػخ  ءالةاال ة )آقر الب ػت الم,ػ مؿ عدػى مػا  لػب عدػى ال,ػاعر مراعا ػه  فا 
 .(1)فسمخ بذلؾ فنه  ةفف ما  بده( ء ؿ ب ت

فال  سػػػمى ال ػػػ ـ ,ػػػكرا ح ػػػى  ءفنػػػخ ),ػػػر  ة الػػػفزف الػػػخ االق  ػػػاص بال,ػػػكر  
 (2)  فف له فزف ف اال ة(

 ءر إل هػا عدػى شنهػا الةاعػدة ال ػخ   كسػس عد هػا البنػال ال,ػكرلفابف طباطبا  نظػ  
نمػػا  ءمرذفلػػة ءال غػػدف مةحمػػة  دةػػة ءثػػـ  طدػػب لػػه  اال ػػة ءالػػ   ػػك خ ال,ػػاعر بالب ػػت فا 

شف  ؤسػس ال,ػاعر  اعد ػه ) اال  ػه( ثػـ  طدػب لهػا مػا  - مػا  رانػا  –  نكة ال,ػكر
ف ا فةػػػت لػػه  اال ػػػة : ةػػفؿ ءمػػف الػػػنظـ ء سػػ ةر عد هػػػا غدها الػػخ مكنػػػى مػػػف  ػػد ,ػػػ ء)فا 

فا فؽ له مكنى آقر مضاد لدمكنى اففؿ نةدها إلػى المكنػى المق ػار الػذل  ءالمكانخ
 (3)(فطدب لمكنا   اال ة  ,ا ده ءكضهشف نةض ب ءفشبطؿ ذلؾ الب ت ءنف شحسف

                                                 

 . 185 ػ,رح د فاف الحماسة  ( 1)

 . 48/ 1الكمدة البف ر, ؽ  (2)

 . 11ع ار ال,كر / (3)
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 ةػػفؿ مكدةػػا ف  ءلط فػػة لػػدا اف بػػرنف عدػػى ذلػػؾ حػػ ف  كدػػؽ عدػػى إحػػد  الةػػفاالخ بكنهػػ
  :(1)عدى    دة شبخ ع  نة المهدبخ

 وبما اصطفيتك لميوى فأثيبي *** دنيا دعوتك مسمعا فأجيبي
 إني بعيدك واثق، فثقي بي *** دومي أدم لك بالوفاء عمى الصفا

ؿ بهػػػا عدػػػى حػػػذؽ  ائدهػػػا بنسػػػ  ال سػػػ د لط فػػػة لػػػداء " الثةػػػخ بػػػخ" )الةفلػػػه:  ةػػػفؿ: 
 (2)(ال,كر
  :ح ث  اؿ ءالالحذؽ  مثؿ الخ شف الةاال ة  نسلـ مع  در الب ت 
 )إنخ بؾ فاثؽ الثةخ بخ(  :آقر  الخدفمخ شدـ( ف )

 ءفال   ػاد  ف ػدها عنػه ءمد حمػة فمكلفنػة بػالمكنخ الالةاال ة الخ ال ر ابف طباطبػا 
فحضفرنا الخ ال ر ال,اعر ءفل ست غر بة شف  دةة ءظ الب تمنسلمة مع شلفانخ  بؿ

ف كنهػػػػا  مثػػػػؿ المر ػػػػز  ء نبغػػػػخ شف  ةػػػػدـ عػػػػؿ حضػػػػفر افلفػػػػاظ فال را  ػػػػب فال ػػػػفر
 .فنةطة اإنط ؽ الخ النص ءفساسفا
 ءفنػػذا الحػػرص منػػه عدػػخ ا ػػطفائها فالكنا ػػة بهػػا سػػببه شنهػػا آقػػر مػػا ةرع السػػمع 

فبها   ـ المكنػخ شف  ءف س حسنها الم دةخ شف  س ةبحها ءال ه ز لها السامع شف  كرض
 . نةص
ف ك ػز بمػا  ف ػؿ إل ػه مػف  ءف ضػع لهػا سػبكة حػدفد ءف ةّسـ ابف طباطبػا الةاال ػة 
 ...ف رل شنه لـ  سبؽ إلخ نذا ءر ف ةس ـح 

                                                 

فذ ر اللاحظ الخ ارسائؿ شف اسمه   فرةء شبخ بف المهدب فلد مف فنف المهدبخ ع  نة فشب ( 1)
 . 99/ 1عبد اا بف محمد 

 . 11ع ار ال,كر / (2)
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الهػف الػخ افؿ ال  ػاب  ءفحد ثه عػف الةػفاالخ  كنػه ربػاط بػ ف  ػدر ال  ػاب فعلػز  
ماسػػػكلت شف ش ػػػفه لػػػؾ مػػػف ال,ػػػكر فالسػػػبب الػػػذل  –حاطػػػؾ اا  –)الهمػػػت  : ةػػػفؿ

فال ػػػكنخ ل  سػػػ ر مػػػا عسػػػر منػػػه  ءف ةر ػػػب ذلػػػؾ عدػػػخ الهمػػػؾ ء  ف ػػػؿ بػػػه إلػػػخ نظمػػػه
   (1)عد ؾ(
بػػػف طباطبػػػا  بػػػ ف ف فضػػػح ح ػػػخ لػػػالت آقػػػر  ػػػفحة مػػػف ال  ػػػاب عػػػف ف ظػػػؿ ا 

عػػػف حػػػدفد  –شسػػػكدؾ اا  -)فسػػػكلت  ال ةػػػفؿ: ءطػػػرح السػػػؤاؿ نفسػػػه عد ػػػهالةػػػفاالخ ال ُ 
  (2)الةفاالخ(

 ءفل ػف بنػال ال  ػب ف كل فهػا ءل س لدمكػانخ الةػط ءفنذا  ما  رل ضرب مف البنال 
 ؟ُؼ ال  بالابف طباطبا ب ن كه نذا  كدـ النا,ئة ش ضًا   ؼ  ؤل  

  ؟ف  ؼ  ربط شفائدها بكفاقرنا 
 .ف كف   ابه    دة مف   ائد  ءاللكؿ الةاال ة آقر ال  اب ل  فف له  اال ة 
فالكةد ػة الر اضػ ة الػخ  نػافؿ ابػف طباطبػا لدةػفاالخ ح ػث  ءف ظهر الرفح المنطة ػة 

  . ح ر الفلف  فاف ساـ ال خ   ك خ عد ها الخ حرفؼ الكرب ة
  .إلخ مطدةة فمة دة  ك د  ةس مهاثـ  
ما ضػاؼ منهػا إلػخ نػػال المػذ ر فمػا  ضػاؼ منهػػا  :ثػـ  ةسػمها  ةسػ مًا ثالثػًا إلػػخ 

 .إلخ نال المؤنث
فلـ  نسخ الخ شثنال  ػؿ نػذا شف  ف ػخ  ءال خ لـ  سبؽ إل ها ف دؾ لماع الةفاالخ 

 .فش, دها لدمكنخ المة فد ءال,كرال بكف  ق ارفا منها شعذبها

                                                 

 . 9 ػع ار ال,كر  ( 1)

 . 122ع ار ال,كر ( 2)
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  أوزان الشعرما أ

ابػف  مػا  ػرل  –الال,ػاعر  ءالهخ مف لمدػة اف,ػ ال ال ػخ  كػد  بػؿ إقػراج الػنص  
 بػؿ شف  قػرج  ءفالفزف الذل  سدس له الةػفؿ عد ػه ءفالةفاالخ ءافلفاظ كدّ  ُ  –طباطبا 

 .النص إلى عالـ الناس
ف ن ػػر عدػػخ ابػػف طباطبػػا ماذنػػب إل ػػه  ءنػػذا - فال ػػؽ محمػػفد   -ف سػػ بكد شسػػ اذل

الإعػػػداد الم فنػػػات ال ػػػف  ة  ءالفا ػػػع اإبػػػداعخ لدة ػػػ دة ف ةػػػفؿ إف )نػػػذا بك ػػػد عػػػف
فالمكنف ة لدة  دة  بؿ إبداعها ال   فف مف ,اعر  ةرض ال,كر مف نفسه المفكمة 

 .بما  ك د  ال ها مف المف ؼ ال,كرل له إزال حدث ما مف شحداث الح اة
اف   ػفف حالػه حػاؿ عػالـ   –فال ػ ـ فسػ اذل  –ال,اعر عدػخ مػا زعػـ ابػف طباطبػا 

شف محاضػػرة الػػخ  ءباحػػث الػػخ ضػػرب مػػف ضػػرفب الكرالػػاف شر ػػد منػػه شف  دةػػخ بحثػػاً 
إف حػػػاؿ ال,ػػػاعر الػػػخ الػػػرض الة ػػػ دة مػػػف  :فال شحسػػػب شبػػػدًا شف شحػػػدًا  ةػػػفؿ ءالنػػػاس

ال  ءد بحثػػه سػػفالفحػػاؿ الكػػالـ الػػخ إعػػدا ءذفب نفسػػه ال,ػػاعرة بمػػا ال ,ػػكر بػػه غ ػػر 
 (1)بةفله(  ةفلها شحد ُ ك دّ 

 ـ ابػػف طباطبػػا مػػف زاف ػػة شقػػرل  غػػا ر الزاف ػػة ال ػػخ  ػػرش مػػف فحة ةػػة الػػإنخ ش ػػرش  ػػ 
 .ق لها شس اذل   مه

د ب,كر  الةا خ فالدانخ فمػنهـ فنف ال,اعر المبدع الذل اس ,ه –الابف طباطبا  
ة النفسػػػ ة  ػػػاف   حػػػدث عػػػف ال ه ئػػػ - (2)مػػػاـ عبػػػد الةػػػانر الػػػخ ش ثػػػر مػػػف مفضػػػعاإ

ثارة الكةؿ مع الةدب ءفاس نفار ال,كفر  ـ الغرض. اس حضار المد ات ال خ  فائف  ءفا 

                                                 

 . 133 ػ طرات الندل  ( 1)

 . (87-81-84شنظر شسرار الب غة  فحات ) ( 2)
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سػػ نفر المد ػػات النفسػػ ة فالذنن ػػة فحػػ ف  ُ  ءفال ,ػػؾ شف ل ػػؿ نػػص سػػ ا ه فمةامػػه 
الهؿ الة  دة ال خ  ء س دعخ مف مقزفنها ما   فاالؽ مع المةاـ الذل  فلد ال ه النص
سػػػ دعخ حػػػ ف  ةػػػاؿ  ةػػػاؿ الػػػخ الغػػػزؿ مػػػثً   سػػػ دعخ مد ػػػات الػػػنفس فال,ػػػكفر الػػػذل  ُ 

  ؟الخ الحرب   دة 
م,ػػاعر الفنػػؿ الم,ػػاعر ال ػػخ  ه لهػػا افد ػػب ف سػػ حثها الػػخ مةػػاـ الهلػػال نػػخ   

  ؟ال خ  ه   الخ مةاـ المدح
إنػه اسػ دعال لدمقػزفف الدفظػخ عنػد اس لا,ػة الم,ػاعر ءابػف طباطبا  نذا ما ر د 

 كب ػػرا عػػف  دػػؾ الم,ػػاعر ال ػػخ ثػػارت الػػخ  ءل نسػػاب منػػه افلفػػاظ فاللمػػؿ فال را  ػػب
ك خ ال,ػػاعر بةدػػـ فشفراؽ ثػػـ    ػػب لمػػً  شف  ػػ – مػػا شالهػػـ  –  ة ػػد شبػػدًا فال ءنفسػػه

عف ال ر  ارئ  دَ كُ ف بَ نذا إ –فمفردات فشفزاف ف فاالخ ثـ   نع مف  ؿ ذلؾ    دة 
 .ال,كر الهف عف ال,كرال شبكد

عػػداد الةػػفاالخ لػػـ   ػػف  ضػػع  فاعػػد   فابػػف طباطبػػا فنػػف  ػػذ ر  مقػػ ض المكنػػخ فا 
ل  ػدفا بػذلؾ إلػخ  ػن ع  د,كرال السبؿ ال خ  نبغخ شف  سدؾلددراسة بؿ  اف  رسـ ل

 .الفحفؿالةدمال 
 ءعالمػه نػف ه ال,كر ة  قرج مف عالـ الناس إلىإف ال,اعر فنف الخ حاؿ  لرب  

فمػػف شعػػراؼ النػػاس ف  ػػفرا هـ إلػػخ شعراالػػه نػػف  ءفمػػف زمػػاف النػػاس إلػػخ زمانػػه نػػف
ف ق ػػػار الحػػػاؿ فالزمػػػاف  ءفالبػػػد شف   ػػػطفخ الب ئػػػة ال ػػػخ سػػػ قرج إل هػػػا ءف  ػػػفرا ه

فال  فرات ال خ   فائـ مع    د ه ال خ س ةفلها فنذا  ده  ,مؿ اس حضار المكلـ 
زاع الة ػ دة مػف  ػف ؿ مػا  م ػف بػه ان ءفالف ر الكةدخ ءفالمقزفف ال,كفرل ءالدفظخ

 .رحـ الغ ب
 خ لف ر ابف طباطبػا فنػف  ػكمر بإعػداد الم فنػات ال,ػكر ة فمنهػا الػفزف ال دؾ  ر  
 .الةاال ةف 
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 الخاتم 
فال ػػ ة فال ػػ ـ عدػػى مػػف ق مػػت بػػه  ءالحمػػد ا الػػذل  ػػ ـ بنكم ػػه ال ػػالحات 

فمػػف  ػػبكهـ بإحسػػاف  ءف ػػحبه شنػػؿ البػػر فالق ػػرات ءفعدػػى آلػػه ءالنبػػفات فالرسػػاالت
  :فبكد ءإلى   ـف الد ف

الةط شق ـ نذا البحث بال نب ػه عدػى شف  راثنػا  ءالدف شع د ننا ما ش دت عد ه نناؾ 
فشف الن ػح  ءفلػ س حلػة لنػا ءفال ,ف ه ما لكده حلة عد نػا ءةد ـ لةخ مف الح ؼال

فشف نس حضػػر مػػع  ػػؿ  ءلهػػذا ال ػػراث  حػػ ـ عد نػػا شف نك ػػد  رال ػػه مػػرات بكػػد مػػرات
فف نػذ   ءفافحفاؿ فالمةامات ال خ  احب ه ءفالم اف الذل شلؼ ال ه ء رالة  الزماف

ف كدػػػؿ  ءمػػػا غمػػػض مػػػف ال را  ػػػب ف فسػػػر ء دهػػػا إ ضػػػالات   ,ػػػؼ مػػػا فرال اللمػػػؿ
 .ح ى ال ن همهـ بدفف  ثبت ءلدمذنب الذل سد ه  ؿ عالـ

 ءفػرد بدراسػة مسػ ةدهفال ,ؾ شف  ؿ   اب مف   ب اف دم ف الخ حالة إلى شف  ُ  
ذا ف كنػػا  ءفغا  ػػه ءف راعػػى عنػػد  رال ػػه البحػػث عػػف مة ػػفد  ءةػػرش بهػػدفل ف ػػبرف ُ  فا 

 ءفشسػػرار اإلحػػاح عدػػى بكػػض اف,ػػ ال ء  ػػابعدػػى نػػذ  الغا ػػة  ب نػػت لنػػا مفػػا  ح ال
فغ ر ذلؾ مػف افمػفر  ءفسر اق  ار الكنفاف ءال ر  بففله  ءفاإعراض عف بكض

فلةػػد  ػػرشت  ث ػػرا عػػف  ءشف مػػف ثػػانخ  ػػرالة ءال ػػخ ال  م ػػف شف   بػػد  مػػف شفؿ  ػػرالة
ح ػى ُ د فػت بهػذا  ءفرؤ  م كارضػة ءالدـ شلػد إال مفػان ـ مب سػرة ء  اب ع ار ال,كر
ح ػى  ءفلػـ ش,ػرؾ مكػه شحػدا الػخ الةػرالة ءفقادن ه ف حب ه فحد  ءالبحث القدفت به

ف ػؿ ب ػت ,ػكر  س ,ػهد بػه  ءفمف فرال  ؿ عبار  ء ب ف لخ شف لدرلؿ الخ  ؿ لمدة
الذ ف  ر  الػ هـ افمػؿ الةػادـ  ءنم ا  ر د شف  زرعه زرعا الخ  دفب ال,كرال المحدث ف

الكر,دنـ إلى  ءد ها ضد الهلمات الم  ابكةشف عدى اف ؿ الحفاظ ع ءلدنهفض بالدغة
فرغػػػػبهـ  ءفف ػػػانـ فحػػػػذرنـ ءفشقػػػػذ بك ػػػد هـ الػػػػخ رالػػػؽ إلػػػػى سػػػفال السػػػػب ؿ ءالطر ػػػؽ
الػػرحـ اا شبػػا  ءمػػا غابػػت عنػػه  ػػط فنػػف مػػف فرال  ػػؿ ذلػػؾ  س حضػػر غا ػػةً  ءفرنػػبهـ

 ءفشلحةنخ بػه مػع ال ػالح ف ءفشلزؿ له المثفبة ءالحسف محمد بف محمد بف طباطبا
 فعدى آله ف حبه فسدـ.  ء عدى س دنا محمدف دى اا

 ف رس بأهم الموادر والمراجع
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شقبػار شبػػخ  مػػاـ فبػخ ب ػػر محمػػد بػف  ح ػػى ال ػػفلخ مف ػع الػػفراؽ عدػػى ال,ػػب ة  -
  .اإل  رفن ة

بحػػث الػػخ مف ػػع  -ش ػػفهاف الػػخ  ػػراث الكػػرب افدبػػخ لدػػد  فر عبػػد الػػرازؽ حسػػ ف -
  .لمك ة الدساف الكربخ الدفل ة عدى ال,ب ة

الةػانرة ط  –فنبػة  –علاز الب غخ دراسة  حد د ة لدد  فر محمد شبخ مفسى اإ -
  .ـ 1984 3

  .الكدـ لدم   ف :افع ـ لق ر الد ف لدزر دخ الطبكة السادسة دار -

   .نػ1385افغانخ فبخ الفرج عدخ اف فهانخ طبكة بفالؽ  -

الهػػػ ؿ  ا  فػػػال الةنػػػفع بمػػػا نػػػف مطبػػػفع   ػػػح ح السػػػ د محمػػػد البػػػب فل مطبكػػػة -
 .ـ1896

 حة ػػؽ عبػػػد الحم ػػػد ننػػػدافل  –اإ ضػػاح الػػػخ عدػػػفـ الب غػػة لدقط ػػػب الةزف نػػػخ  -
 .نػ1419مؤسسة المق ار الةانرة الطبكة اففلى 

  .البد ع البف المك ز المفسفعة ال,امدة اإ دار الثالث -

بغ ػػػة اإ ضػػػاح الػػػخ  دقػػػ ص المف ػػػاح لكبػػػد الم كػػػاؿ ال ػػػك دل الطبكػػػة السادسػػػة   -
 .ات افزنر ةم  بة ال د 

الب ػػاف فال ب ػػ ف فبػػخ عثمػػاف عمػػرف بػػف بحػػر اللػػاحظ الب ػػرل المك زلػػخ  حة ػػؽ  -
  .نػ1444عبد الس ـ نارفف ط الرابكة 

 ار ا ش بهاف فبػخ نكػ ـ اف ػبهانخ  حة ػؽ السػ د  سػرفل حسػف مف ػع الػفراؽ  -
  .عدى النت

فمد ةػى شنػؿ  ار ا اإس ـ لدذنبخ  حة ؽ عبد الس ـ  دمرل المفسفعة ال,ػامدة  -
   .الحد ث
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ـ دار  1982 ػػػار ا النةػػػد شفدبػػػخ عنػػػد الكػػػرب إحسػػػاف عبػػػاس الطبكػػػة الرابكػػػة  -
   .الثةاالة ب رفت لبناف

 دار ء(1)ط عسػػػ  فء اا عبػػػد. د: ت(: شفس بػػػف حب ػػػب)  مػػػاـ شبػػػف. الحماسػػػة -
 .نػ1441 الر اض اله ؿء

  .ح اة الح فاف ال بر  ل ماؿ الد ف الدم رل دار الف ر ب رفت -

 .نارفف الس ـ عبد  ب حة ؽ ب رفت الكربخ ال  اب طبكةالح فاف لدلاحظ  -

 مفسػػىء شبػػف محمػػد .د المكػػانخء عدػػـ لمسػػائؿ  حد د ػػة دراسػػةق ػػائص ال را  ػػب  -
 .ـ1984 الةانرة فنبةء م  بة ء(3)ط

 محمػفد عد ػه فعدػؽ  ػرش دالئؿ اإعلاز لكبػد الةػانر بػف عبػد الػرحمف اللرلػانخ  -
 .1984 الةانرةء خءالقانل م  بة ,ا رء

 ال  ػب دار ءالػاعفر عدػخ ,ػرح ء(نػ 195 ت نانخ بف الحسف) د فاف شبخ نفاس -
 .ـ 1987/  نػ 1447 شفلى. ط ءلبناف - ب رفت الكدم ةء

لدحػػػػا مخ  ةػػػػد ـ   ,ػػػػكر  سػػػػا ط ف الم نبػػػػخ سػػػػر ات ذ ػػػػر الػػػػخالرسػػػػالة المفضػػػػحة  -
  .الد  فر محمد نلـ

 القفػالخ سػناف بػف محمػد بػف اا عبػد محمػد فبخ الف احةء سرسر الف احة  -
 .ـ1983=نػ1443  ب رفت الكدم ة دارال  ب ء1:ط ء(نػ466:ت)
سرفر النفس بدارؾ الحفاس القمس فحمد بف  فسؼ ال  فا,ػخ الم  بػة ال,ػامدة  -

 .عدى النت

 الم منػػخء الكز ػػز عبػػد: ت: الب ػػرل عب ػػد شبػػف. الةػػالخ شمػػالخ ,ػػرحسػػمط الملػػخ  -
 .ـ1984-نػ1444 ب رفت ء(3)ط
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 ء3 ط نػػارففء السػػ ـ عبػػد  حة ػػؽ لدمرزف ػخ   مػػاـء فبػػخرح د ػػفاف الحماسػػة ,ػ -
 .الةانرة فالن,رء فال رلمة ال كل ؼ للنة مطبكة

 الكربػخء ال  ػاب دار ء4/247 البر ػفنخ الػرحمف عبػد فضكه,رح د فاف الم نبخ  -
 .ـ1986 نػء1447 ب رفتء

  .ب رفت لبناف –,رفح ال دق ص دار السرفر  -

 المكػػارؼ دار ,ػػا رء محمػػد شحمػػد  حة ػػؽ ل البػػف    بػػة الػػد نفرل ال,ػكر فال,ػػكرا -
 .م ر

المفسػػفعة  –ال ػػدؽ فال ػػذب الػػخ ال,ػػكر  مةالػػة لدػػد  فر / محمػػد سػػكد ال,ػػفاف  -
 .افس م ة عدى النت

   .ـ1968طبةات ال,كرال المحدث ف  البف المك ز دار المكارؼ بم ر  -

  .دنخ بلدةطبةات الحفؿ ال,كرال لمحمد بف س ـ اللمحخ دار الم -

 الػخ سػ اؽ السػفرة لكزُؼ عدى شنػفار الػذ  رمكالـ الطر ػؽ إلػى الةػه المكنػى الةرآنػخّ ا -
  .محمفد  فال ؽ إعداد:

 .1952 االس ةامة ط ءالكر اف سك د محمد  حة ؽ ءربه عبد البف الكةد الفر د -

 .افزدل الة رفانػخ ر,ػ ؽ بف الَحَسف شبف .فنةد  فآدابه ال,كر َمَحاِسف الخ الكمدة -
 .لبناف .ب رفت .الل ؿ دار .الحم د َعْبد الد ْ ف مح خ ُمَحم د : حة ؽ .نػ 456 ت
 .18 اآل ة( .ت .د) 

 .1242 ال  ب دار طبع.    بة البف افقبار ع فف -
  .الهرس ,كرال  المفسفعة ال,كر ة عدى النت -

  .ن,ر دار المكرالة ب رفت. الند ـ البف الفهرست -
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ة لك ػػار ال,ػػكر د / طػػراد ال ب سػػخ  مف ػػع ا حػػاد الػػخ ال,ػػكر ة الكرب ػػة  ػػرالة لد ػػد -
    .ال  اب عدى النت

 مطبكػػه - ,ػػا ر محمػػد محمػػفد - سػػ ـ ابػػف   ػػاب الػػى اللػػاندى ال,ػػكر  ضػػ ه -
 .المدنى

 .لمحمفد  فال ؽ ال,كر الةه إلى الطر ؽ مكالـ الخ دراسة:الند   طرات  -

 .1966 المكرالة دار - لثكدب ال,كر  فاعد  -

 385 ت ءالنحػفل  ز ػد بػف محمػد الكبػاس شبػف ءالمبػرد ءبفافد الدغػة الػخ ال امؿ -
 .بالةػانرة القػانلخ َمْ َ َبػة .الرابكػة الطبكػة .إبػران ـ الفضػؿ شبف ُمَحم د : حة ؽ ءنػ

  .ـ 1987

دار  :النا,ػػػر محمػػػد بػػػف م ػػػـر بػػػف منظػػػفر افالر ةػػػخ الم ػػػرلل لسػػػاف الكػػػرب   -
 .ب رفت – ادر 

ػػد بػػف اا ن ػػر الػػد ْ ف  الضػػ .فال,ػػاعر ال ا ػػب شدب الػػخ السػػائر المثػػؿ -  بػػف ُمَحم 
ػػد ػػد : حة ػػؽ .نػػػ 627 ت .الفػػ ح شبػػف المف ػػدخ الَ ػػِرْ ـ َعْبػػد بػػف ُمَحم   مح ػػخ ُمَحم 
 .ـ 1995 .1ط .ب رفت .الك ر ة الم  بة .الحم د َعْبد الد ْ ف

م  بػة  189مرالكات الخ ش فؿ  الدرس الب غػخ لمحمػد محمػد شبػخ مفسػى  /  -
  .ـ 3445 -نػ  1436اففلى  فنبة  الةانرة  ط /

 ب ػػػػػرفتء الكدم ػػػػػةء ال  ػػػػػب دار ء(1)ط: الػػػػػد نفرل    بػػػػػة ابػػػػػف. ال ب ػػػػػر المكػػػػػانخ -
 ػ.ن1445

 .ب رفت الف رء دار نػء1444 ء2ط الحمفّلء ل ا فت افدبال مكلـ -

 .1264 ال كل ؼ للنة طبع. السةا افس اذ  حة ؽ. لدب رل اس كلـء ما مكلـ -
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 محػػخ محمػػد  حة ػػؽلدحسػػف بػػف ب,ػػر افمػػدل  ح ػػرلءفالب  مػػاـ شبػػخ بػػ ف المفازنػػة -
 ء(1944 سنة  ادرة نسقة عف م فرة) ب رفت المس رةء دار عبدالحم دء الد ف
 .11ص

 ب ػرفت الػخ طبكػت ,ػكر  فسػا ط المن بخ الط ب شبخ سر ات ذ ر الخ المفضحة -
 .نلـ  فسؼ محمد الد  فر ب حة ؽ 1965 سنة
محمػػفد  فال ػػؽ  :المؤلػػؼ اللرلػػانخ ظر ػػة الػػنظـ ف ػػرالة ال,ػػكر عنػػد عبػػد الةػػانرن -

  .مف ع ا حاد ال  اب الكرب عدى النت محمد سكد

 .الةسطنط ن ة 1243 اللفائب طبع بف لكفر . لةدامة ال,كرء نةد -
شبػػػف السػػػكادات المبػػػارؾ بػػػف محمػػػد  :المؤلػػػؼ النها ػػػة الػػػخ غر ػػػب الحػػػد ث فافثػػػر -

 .ـ1979 -نػ 1299 ءب رفت -الم  بة الكدم ة  اللزرل

مةالة الػخ ملدػة ال ػراث الكربػخ  – دة الخ ع ار ال,كر لقد ؿ المفسى فحدة الة  -
  .نػ 1434السنة الثامنة فالك,رفف عدد رمضاف  111الكدد 

 .1242 دم,ؽ طبع    مة الدنر لدثكالبخ  -
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