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  ٜٖٔٔ  

 ثسم اهلل الرمحن الرحيم

 
الحمػػد ر رب العػػالميف ل والوػػالة والىػػالـ  مػػر أشػػرؼ المرىػػميف ل ىػػيدنا 

 . (ٔ)القائؿ: " إف مف الشعر لحكمة "  محمد 

ىأماىبعدى؛؛؛
فػػابدب ترجمػػة حيػػة لمحيػػاة ل والنقػػد مػػف كػػروراتيا ل وكالىمػػا تعبيػػر  ػػف 

الدائـ ل ومنذ اىتدى العربر إلر  اإلنىاف وحيويتو ل وتخميد لمفكر البشرى فر  طائو
قوؿ الشعر ل اىتدى إلر النقد ل الذى ىا د  مر تطػور الػذوؽ ابدبػر مػف ناحيػة ل 
واإلفواح  ما يحىوف بػو مػف جمػاؿ أو قػب  مػف ناحيػة أخػرى ل ومػف ناحيػة  ال ػة 
جاءت أ ماليـ ابدبية فر غاية مػف اإلحكػاـ والدقػة ل وتشػيد ليػـ بىػالمة الطبػ  ل 

وؽ ل وىكذا كاف النقد فر  ووره ابولػر ل وتطػور بتطػور الحيػاة ل وفػر ووحة الذ
القػرف الرابػػ  اليجػػرى ل ُبحػث الشػػعر الجػػاىمر بح ػػا حىػنا ل حيػػث اتكػػحت  ناوػػره 

ىػػ ( ٖٗ٘ىػػ( والمتنبػر ) ت ٖٕٔالفنية ل وتحددت فر العيد ما بػيف أبػر تمػاـ )ت 
عت نظرياتػو ل معتمػدا  فنقد الشعر فػر المشػرؽ ووػؿ ذروتػو فػر ىػذا القػرف ل واتىػ

بمناحر العمػـ ل وىػو بيػذا يعػد امتػدادا  وتطػورا    مر الذوؽ ابدبر الىميـ ل ومؤتنىا  
لنقد متقدمر المغوييف والرواة فر أواخر القرف ال انر ل وطيمة القرف ال الث ل فرجالو 
مػػ ميـ ذوقػػا وفيمػػا ل وتدنيػػا لدراىػػة ابدب ل ولػػـ يقتوػػر النقػػد  نػػذاؾ  مػػر شػػعراء 

نما امتػد إلػر مػا ىػبقو مػف  وػور ل والنابغػة الػذبيانر واحػد مػف ىػؤ ء ا لعور ل وا 
الشعراء الذيف تعرض شعرىـ لمنقد ل وقد أجم  أىؿ ابدب ونقده  مر أنو مف شعراء 
الطبقة ابولر فر الجاىمية ل وكػاف ناقػدا  وحكمػا  بػيف الشػعراء ل وىػذه أىػباب كفيمػة 

                                        

 ب ابدب ل باب الشعر .كتا ٖ٘٘ٚحديث رقـ  ٖٕ٘ٔ/ٕىنف ابف ماجة ( ٔ)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٜٔٔٗ  

ووزنػػو بميػػزاف العػػدؿ ل لػػذا فقػػد قمػػت بقػػراءة  بكػػرورة النظػػر فػػر المعيػػب مػػف شػػعرهل
الكتب ابدبية والنقدية التر ُ نيت بػذلؾ وجمػ  مػا يتعمػؽ بالنابغػة وشػعرهلحتر وػار 
المجمػػوع وػػالحا  لعمػػؿ بحػػث  ممػػرل ـ قمػػت بتو يػػؽ الشػػواىد مػػف الػػديوافلوالكتب 

شػواىد ابدبية والنقدية المعتمدةل ـ تو يؽ النووص النقديػة مػف موػادرىالوأتبعت ال
ببيػػػاف معناىالوالكشػػػؼ  ػػػف شػػػبية النقػػػدل ـ بيػػػاف موقػػػؼ الفريػػػؽ ا خػػػر مػػػف ىػػػذا 
النقدلبذكر التوجييات التر توك  وحة الشػا ر أو خطئػولوجاء البحػث فػر مقدمػة 

 وتمييدلومبح يف وخاتمة وفيارس
: فنوىػػػت إلػػػر أىميػػػة الموكػػػوع وأىػػػباب اختيػػػارهل وكيفيػػػة معالجتػػػو أمااااىقدمةدمااا 

 وتقىيمو.
 : فقد تناوؿ أمريف:تهمودوأماىقد

 التعريؼ بػ ) النابغة الذبيانر ( . األول:
 أغاليط الشعراء ل وموقؼ العمماء منيا . اآلخر:

  ـ جاءت الدراىة فر مبح يف:
 : التوجيو البالغر لممعيب مف ابلفاظ . قدمبحثىقألول

 : فقد تناوؿ التوجيو البالغر لممعيب مف المعانر.وأماىقدمبحثىقآلخر
ىاءتىقدخاتم ىدتضمىأهمىنتائجىهذهىقددرقد ى.ثمىج

مم مػػػػة فػػػػر فيػػػػرس الموػػػػادرل والمراجػػػػ  ل وفيػػػػرس  وأخواااارقءىجاااااءتىقد هااااار ى
 الموكو ات.

وار أىدؿ أف يجعػؿ ىػذا العمػؿ خالوػا لوجيػو الكػريـ ل ومنػو وحػده أىػتمد 
 العوف والتوفيؽ ل وىو وحده اليادى إلر ىواء الىبيؿ .

  َّثِبللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيتُوَمَب تَوْفِيقِي إِال    ىود [ٛٛ  ] 
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  ٜٔٔ٘  

 و602 (1)أٔالً: انُاتغح انذتياَى 
 امسّ ٔكُيتّ ٔنمثّ:

ىو زياد بف معاوية بف كباب بف جابر بف يربوع بف غػيظ بػف مػرة بػف  ػوؼ 
ىعد بف ذبياف بف بغيض بف ريث بف غطفاف بف ىعد بف قػيس بػف  ػيالف ل كنيتػو 

مػػةل وأبػػو  مامػػةل وىمػػػا ابنتػػاهل وأمػػو  اتكػػة بنػػػت أنػػيس مػػف بنػػر أشػػػج  أبػػو أما
ك اره  الذبيانييفل فيػو ذبيػانر أبػا  وأمػا ل ولقبػو النابغػةل لقػب بػو لنبوغػو فػر الشػعرلوا 

 .(ٕ)منو بعد ما احتنؾ
 يٕندِ َٔشأتّ ٔحياتّ:

لـ تذكر كتب التراجـ والىير ىنة و دتو ل كمػا لػـ تػذكر تفاوػيؿ واكػحة  ػف 
و ابولػػر ل غيػػر أنيػػا أجمعػػت  مػػر أنػػو  ػػاش زمنػػا فػػر قبيمػػة ذبيػػاف ل وجميػػ  نشػػدت

أشعاره تدؿ  مر أنو كاف ىيدا  شريفا  مف ىادات قومو ل وكاف وقورا  ذا خمؽ كريـ ل 

                                        

 تمييزا  لو  ف النابغة الجعدى ل والنابغة الشيبانر ل والنابغة التغمبر .( ٔ)

ىـ إ  وقػػد نبػػي  مػػييـ ؤ وىػػاد قومػػو ل فمػػـ يفجػػل حتػػر وػػار رجػػال ل حيػػث لػػـ يقػػؿ شػػعرا قػػط  (ٕ)
 قيؿ: ىمر بالنابغة لبيت قالو وىو: و بالشعر بعد ما كبر ل 

 فقد نبغت لنا منهم شئون      وحلت فى بنى القين بن جسر
ل مطبعػػػة المػػػدنر ل  ٔ٘/ٔ( ابوؿ ] طبقػػػات فحػػػوؿ الشػػػعراء  بػػػف ىػػػالـ ابػػػف رشػػػيؽورجػػػ  )

ل ط دار الكتػب الموػرية ل الشػعر والشػعراء  بػف قتيبػة   ٖ/ٔٔوابغانر ببر فػرج ابوػفيانر
تػػػ / محمػػػد محػػػر  ل والعمػػػدة  بػػػف رشػػػيؽ لـٜٙٙٔط الفتػػػوح ل ٚٛ/ٔتػػػ / أحمػػػد شػػػاكر 

ىػػ ل مختػار الشػعر الجػاىمر لموػطفر ٔٓٗٔبيػروت  –دار الجيػؿ  ٘ل ط ٕ٘ٓل ٚٗ/ٔالديف
ل ط دار ٕٙٔل ٘ـ ل والػػػػديواف تػػػػ / البىػػػػتانر صٜٜٙٔل المكتبػػػػة الشػػػػعبية  ٕٗٔالىػػػػقا 
 [.ط دار المعارؼلٖٔبيروتل وت / محمد أبو الفكؿ إبراىيـ ص –وادر
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  ٜٔٔٙ  

ووػػفات نبيمػػة ل وكػػاف  فيفػػا  ل وأنػػو ممػػف حػػـر الخمػػر وابز ـ فػػر الجاىميػػة ولمػػا 
 تكىب بشعره غض مف قدره .

 ٍ ادلُذر:صهتّ تانُعًاٌ ت

 ندما نبي فر الشػعر ل وترامػت إليػو أخبػار النعمػاف بػف المنػذر ممػؾ الحيػرة ل 
والمعروؼ بدبر قابوس ل وأنو يحتفر بالشعر وييتـ بػو ل وأف الشػعراء يقفػوف ببابػو 
ويمدحونو ل ذىب إليو ومدحو ل وناؿ  نده الحظوة ل فقربو إليو دوف ىػائر الشػعراء 

مو المفكؿ ل وجعمو ) النعماف ( فر حاشيتو ينادمػو ل وأوب  شا ره الخاص ل وندي
ويؤاكمو فر  نية مف الفكة والذىب لفحىده أترابو ولداتو مف المقربيف  ند النعمػاف 
ل ووكعوا  مر لىانو شعرٍا أوغروا بو ودر الممؾ ل وأ اروا  نده الحفيظػة والغكػب 

ة ُبّدا  مف اليرب ل فرجػ  ل فتغير  ميو ل وأبعد منزلتو منو ل وتو ده ل فمـ يجد النابغ
 إلػػػػػػػػػػػػػػػر قومػػػػػػػػػػػػػػػو ذبيػػػػػػػػػػػػػػػاف ل ولػػػػػػػػػػػػػػػـ يىػػػػػػػػػػػػػػػمـ مػػػػػػػػػػػػػػػف حىػػػػػػػػػػػػػػػد بنػػػػػػػػػػػػػػػر 
قومػو   لعفتػو وشػرفو ل فنػالوا منػو بدلىػنتيـ ل فتكػايؽ وانطمػؽ إلػر الغىاىػنة فػر 
الشاـ ل ونزؿ بػ )  مػرو بػف الحػارث ابوػغر ( فمدحػو ل ومػدح أخػاه النعمػاف ل  ػـ 

مبػث  نػده إلػر أف ركػر  نػو انقط  بعد موت النعماف الغىانر إلر أخيو  مػرو ل ف
 النعماف بف المنذر ل فعاد إليو ل وبقر فر بالد المناذرة إلر أف مات .

وكاف فر أ ناء نزولو  ند الغىاىنة يمدح النعمػاف بػف المنػذر ل ويعتػذر إليػو  
مبرئا نفىو مما رمػاه بػو حىػاده ل وىػذه القوػائد التػر مػدح بيػا النعمػاف ل وا تػذر 

ت ل وىر مف أجمػؿ شػعر النابغػة ل واشػتير فييػا بمياليػو التػر إليو تىمر ا  تذاريا
 وور فييا خشيتو النعماف ل حتر كرب الم ؿ بيا فقيؿ: ليمة نابغية .
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  ٜٔٔٚ  

 انُاتغح حكى سٕق عكاظ

انتقمػت ىػمعة النابغػة ابدبيػة بػيف القبائػؿ ل واشػتيرت فػر ابىػواؽ والمواىػػـ 
فييػا ُقّبػة مػف أدـ ل ويدتيػو  حتر وومت ىوؽ  كاظ ل فُجعؿ فييا حكما ل ُتنوب لو

الشػػػعراءل فيعركػػػوف  ميػػػو أشػػػعارىـ ل ويحتكمػػػوف إليػػػو ل فيقكػػػر بيػػػنيـ ل ويحكػػػـ 
بالجائزة التر كانت تقدميا قريش أو الغىاىنة بفكميـل وكاف حكمو مقبو   ل ورأيو 

 موفقا  رشيدا  .

نقػد واختاره ليذا المنوب دليؿ  مر ما كاف لو مف مقاـ رفيػ  ل و مػر ممكػة ال
 . (ٔ)المتدومة فيو ل وحىف تذوقو لفف الشعر 

 انُاتغح ٔيدرستّ انشعزيح ) احلٕنياخ (:

ينتىب النابغة فنيا  إلر المدرىة ابوىية ل والتر قامت  مر القوا د الشػعرية 
التر حددىا ز يميا ابوؿ أوس بف حجر ل وتنظر ىذه المدرىة إلر الشعر  مر أنػو 

روايػػة   تنػػدف  مػػ  الطبػػ  ل وتػػرى أف الشػػعراء إف لػػـ وػػنا ة تحتػػاج إلػػر أنػػاة ل وال
يكونوا  بيدا  لنووويـ فال يمكف ليذه النوػوص أف ترتقػر ل وليػذا أطمػؽ  مػييـ " 

  بيد الشعر " .

مػف  بيػد الشػعر ل يتكمػؼ إوػالحو  –وىو مف أىـ روادىا  –فقد كاف النابغة 
بتيذيب شعره وتنقيحو ل ويشغؿ بو حواىو وخواطره ل ويىتعبد قريحتو لفنو ل فيعنر 

وبحىف اخيتار ابلفاظ الجميمة الموىيقية ل وينىب الرواة إلر النابغػة مػف الوػفات 

                                        

ل العمػدة  ٚل تػ / كػـر البىػتانر ل ص ٙصيراج : الديواف تػ / محمػد أبػو الفكػؿ إبػراىيـ ل ( ٔ)
ل ط دار الفكػر ل ودراىػات فػر نقػد ابدب  ٚٚل والموش   لممرزبانر ل تػ / البجػاوى  ٜٛٔ/ٔ

 ٜٓ/ٔـ ل الشػعر والشػعراء ٜٗ٘ٔل مكتبة اإلنجمو المورية  ٚٙالعربر د/ بدوى طبانة ل ص
.  
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  ٜٔٔٛ  

ما يميؽ بشا رية شػا ر قػادر  مػر التوػرؼ فػر فنػوف الشػعر ل فقػد قػاؿ  نػو ابػف 
ل وقػاؿ: " كػاف النابغػة يحىػف المػدح  (ٔ)رشيؽ: " إف شعره كاف نظيفا مف العيػوب " 

ل كمػا كػاف يحىػف اليجػاء ل قػاؿ  ػامر بػف  (ٗ)ل والػتخمص  (ٖ)بتػداء ل ويجيد ا  (ٕ)
 . (٘)الطفيؿ: " ما ىجانر أحد حتر ىجانر النابغة " 

 يُشنتّ انشعزيح:

يعد النابغة أحد شعراء الطبقة ابولر ل المقدميف  مر ىائر الشعراَء  ده ابػف 
ر " فيػػذا أميػػر ل وقػػاؿ الحػػاتم (ٙ)ىػػالـ بعػػد امػػرئ القػػيس ل وقبػػؿ زىيػػر واب شػػر 

ل وفػر جميػرة أشػعار العػرب  (ٚ)الشعراءل ومف بعده النابغة ل وقد قدمػو  ميػو قػـو " 
ل   يعػػدلوف بالنابغػػة  (ٜ)ل وكػػاف أىػػؿ العاليػػة  (ٛ)أف النابغػػة أحػػد أوػػحاب المعمقػػات 

ل وز ـ ابف أبر الخطاب أف أبا  مرو كاف يقوؿ: أشعر الناس أربعة: امرؤ (ٓٔ)أحدا  

                                        

 . ٕ٘ٓ/ٔالعمدة (ٔ)
    

ل  ٖٕٚ/ٔل  ٕٛٔ/ٔل  ٓٗٔ/ٕ)  مػػػػػػػر الترتيػػػػػػػب (  يراجػػػػػػػ : العمػػػػػػػدة (٘( ل )ٗ( ل )ٖل ) (2)
ٕ/ٕٔٚ . 

 . ٘ل الديواف ت / كـر البىتانر ل ص ٔطبقات فحوؿ الشعراء ( ٙ)

 ـ .ٜ٘ٙٔل ط دار وادر بيروت  ٘ٗٔالرىالة الموكحة لمحاتمر ل ت / محمد نجـ ل ص( ٚ)

شػر ل ولبيػد ل حيث يػرى مؤلفػو أف أوػحاب المعمقػات ىػـ: امػرؤ القػيس وزىيػر والنابغػة واب ( ٛ)
ؿ: مػف ز ػـ أف فػر الىػب  التػر تىػمر الىػمط بحػد كػو مرو بف كم ـو ل وطرفػة ل وقػاؿ المف

ل ط  ٛٚار العػػرب ببػػر زيػػد القرشػػر ل تػػ / البجػػاوى ل صعشػػأجميػػرة ] غيػػر ىػػؤ ء فقػػد أبطػػؿ
 [ . ٜٙ/ٔـ ل العمدة ٜٚٙٔنيكة مور 

 أىؿ المدينة ومف حموليا ومف يمييا ودنا منيا .( ٜ)

ل المزىػر لمىػيوطر ل تػ / محمػد أبػو الفكػؿ  ٜٛ/ٔل العمػدة  ٕ٘/ٔبقات فحػوؿ الشػعراء ط( ٓٔ)
 ـ .ٜ٘ٛٔل ط القاىرة  ٜٓٗ/ٕو خريف 
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ل  (ٔ)ابغػػة ل وطرفػػو ل وميميػػؿ ... وقػػاؿ جريػػر: النابغػػة أشػػعر النػػاس القػػيس ل والن
وكاف الحذاؽ يقولوف: الفحوؿ فر الجاىمية  ال ة ل وفػر اإلىػالـ  ال ػة متشػابيوف: 

أو لنوػيب  –زىير والفرزدؽ ل والنابغة وابخطؿ ل واب شػر وجريػر ... وقيػؿ لك ّيػر 
وزىير إذا رغب ل والنابغة إذا رىب  مف أشعر العرب ؟ قاؿ: امرء القيس إذا ركب ل –

يقػدـ النابغػة ويقػوؿ: ىػو أحىػنيـ شػعرا  ل  ل واب شر إذا طرب ل وكاف أبػو بكػر 
ل قاؿ ابف رشػيؽ " ولػـ يتقػدـ امػرؤ القػيس والنابغػة  (ٕ)وأ ذبيـ بحرا  ل وأبعدىـ قعرا  

يقوؿ ابػف  (ٖ)واب شر إ  بحالوة الكالـ وطالوتو ل م  البعد  ف الىخؼ والركاكة " 
ابف قتيبة: " وقد كاف النابغة أحىف ديباجة ل وأك ر رونقا ل وكػاف شػعره كالمػا لػيس 

ل وقاؿ أبو  بيدة: يقوؿ مف َفّكؿ النابغػة  مػر جميػ  الشػعراء: ىػو  (ٗ)فيو تكمؼ " 
أوكػػحيـ كالمػػا ل وأقميػػـ قىػػطا ل وحشػػوا ل وأجػػودىـ مقػػاط  ل وأحىػػنيـ مطػػال  ل 

ف شػئت قمػت: ولشعره ديباجة إف شئت قمت: لي س بشعر مؤلؼ مف تدن ػو ولينػو ل وا 
ل وقد فكمو  مر بف الخطاب  مر الشعراء ل  (٘)وخرة لو رديت بيا الجباؿ بزالتيا 

ل وقاؿ أبو  مرو بف العالء:  (ٙ)ل وكاف يعده أشعر الشعراء أو أشعر شعراء غطفاف 
ل وكػػاف يػػدتر  (ٚ)العػػالء: كػػاف أوس فحػػؿ مكػػر حتػػر نشػػد النابغػػة وزىيػػر فػػدخماله  

                                        

 . ٜٚ/ٔالعمدة ( ٔ)

 . ٜ٘/ٔل العمدة  ٙ٘/ٔطبقات فحوؿ الشعراء ( ٕ)

 . ٖٜ/ٔالعمدة ( ٖ)

 . ٙ٘/ٔل طبقات فحوؿ الشعراء  ٗٛ/ٔالشعر والشعراء ( ٗ)

 . ٜٓ/ٔاء الشعر والشعر ( ٘)

ل  ٕٚ/٘ل العقػػػد الفريػػػد  بػػػف  بػػػد ربػػػو  ٕٚل  ٕٙل جميػػػرة أشػػػعار العػػػرب  ٗٛ/ٔينظػػػر: ( ٙ)
 . ٙ٘/ٔل طبقات فحوؿ الشعراء  ٓٛالمطبعة ابميرية ببو ؽ ل الرىالة الموكحة 

 . ٜٚ/ٔطبقات فحوؿ الشعراء ( ٚ)
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ل وأك ػػػػر الموػػػػنفوف مػػػػف  (ٕ)ل ويحىػػػػف ابخػػػػذ مػػػػف غيػػػػره  (ٔ)التشػػػػبييات العقػػػػـ ب
ل وكػػاف النابغػػة يػػدتر بالمعػػدؿ مػػف الشػػعر ل كمػػا كػػاف يػػدتر  (ٖ)ا ىتشػػياد بشػػعره 

 . (ٗ)باببيات الغر ل واببيات المرجمة 

وىػػئؿ حمػػاد الروايػػة ) بػػدى شػػب فكػػؿ النابغػػة ؟ فقػػاؿ: إف النابغػػة إف تم مػػت 
اكتفيت بو ... بؿ لو تم مت بنوؼ بيت مف شعره اكتفيت بو ... بؿ  ببيت مف شعره

ل ولمنابغة شعر أ جب الناس ل فتم ؿ  (٘)لو تم مت برب  بيت مف شعره اكتفيت بو " 
 ل وأخذ منو  خروف . (ٙ)فتم ؿ بو قـو 

                                        

 . ٜٕٛل  ٜٕٙ/ٔلعمدة وىر التر لـ يىبؽ أوحابيا إلييا ل و  تعدى أحد بعدىـ  مييا ل ا( ٔ)

/ ىاشػػـ الشػػاذلر  ل والوىػػاطة لمقاكػػر الجرجػػانر ل تػػ ٘ٗٔينظػػر: الرىػػالة الموكػػحة ل ص( ٕ)
ل منشػػورات  ٔ٘ٗل  ٓ٘ٗل ط دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة ل مػػواد البيػػاف لعمػػر بػػف خمػػؼ  ٕٚٗ

 جامعة الفات  ل طرابمس .

بدب لممبػػرد تػػ / حنػػا الفػػاخورى ل الكامػػؿ فػػر المغػػة وا ٖ٘ٔل  ٓٛينظػػر: الرىػػالة الموكػػحة ( ٖ)
ل تحريػر التحبيػر  بػف أبػر  ٜٕٛل  ٕٕٙل  ٖٗل ط دار الجيؿ ل الوىػاطة  ٕٙ/ٕل  ٛ٘ٔ/ٔ

المجمػػس اب مػػر لمشػػئوف اإلىػػالمية ل مفتػػاح العمػػوـ ط ل  ٙٛٗابوػػب  ل تػػ / حفنػػر شػػرؼ 
 – ل ط أولر دار الكتب العمميػة ٜٚٙل  ٕٔٙل  ٖٛ٘ل  ٕٜٕل  ٜٛٔلمىكاكرل ت / ىنداوى 

 ٖٛ٘ل  ٕٔٚل  ٕٓٚل تػ / قميحػةـ ل وكتاب الونا تيف ببر ىالؿ العىػكرى ٕٓٓٓبيروت 
بيػػػػروتل كتػػػػاب  –ل ط دار الكتػػػػب  ٖٔ٘ل  ٘ٓ٘ل  ٕٜٗل  ٜ٘ٗل  ٜٖ٘ل  ٜٖٛل  ٖٗٗل 

 .ـٜٜ٘ٔبيروت  –ل ط أولر دار الكتب العممية  ٗٙٗالطراز لمعموى ل ص

 ٘ٛل  ٘ٚل  ٖٚل  ٕٚومػا بعػدىا  ٙٙترتيػب يراج : قوا د الشعر ل عمب ت / خفاجر  مػر ال( ٗ)
 ـ .ٜٛٗٔالحمبر  –ل ط أولر 

 . ٕٕٛ/ٔالعمدة ( ٘)

 و  قرار  مر زأر مف ابىد       نبئت أف أبا قابوس أو دنر          مف م ؿ قولو: ( ٙ)
تم ػؿ بػػو الحجػاج بػػف يوىػؼ ال قفػػر حػيف ىػػخط  ميػو  بػػد ار بػف مػػرواف ] الشػعر والشػػعراء 

 [ . ٘ٚد الشعر ل عمب ل وقوا  ٘ٛ/ٔ
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  ٜٕٔٔ  

 وفاته
 ـ ( .ٕٓٙؽ . ىػ الموافؽ  ٕٓتوفر النابغة ىنة ) 

 انُاتغح تني انتأثز ٔانتأثري

ىالؿ العىكرى: ) أطبؽ المتقػدموف والمتػدخروف  مػر تػداوؿ المعػانر  قاؿ أبو 
ل وكانت العرب إنما تفاكؿ بيف الشػعراء فػر الجػودة  (ٔ)فميس  مر أحد فيو  يب ( 

والحىػػف بشػػرؼ المعنػػر ووػػحتو ل وجزالػػة المفػػظ ل واىػػتقامتو ل وُتىػػم ـ الى ػػبؽ فيػػو 
ك ػػرت ىػػوائر أم الػػو  لمػػف ووػػؼ فدوػػاب ل وشػػبو فقػػارب ل وبػػده فػػدغزر ل ولمػػف

ل والنابغة واحد مف الشعراء الذيف تد روا بغيرىـ ل وأ روا فيمف جاء  (ٕ)وشوارد أبياتو 
بعدىـل فكما أخذ  ف الشعراء ل أخذ الشعراء  نػو ل وكتػب ابدب والنقػد مميئػة بيػذه 

ىػ (: " فيذا أمير الشعراء ل ومػف بعػده النابغػة ل ٖٛٛالظاىرة ل يقوؿ ) الحاتمر ت 
 قد قدمو  ميو قـو فقاؿ: و 

 وتخالها فى البيت إن فاجؤتها         قـد كــان محجوبا سراج الموقد

نما ا تمد فيو  مر قوؿ امرئ القيس:  وا 
تضئ الظالم بالعشـاء كؤنهــا        منارة ُممَسى راهب متبتل  
(3)

 

                                        

مػػواد  ٜٕل ص. الوىػػاطة ٖٗٔلرىػػالة الموكػػحة ل صوينظر:ال ٕٛٔكتػػاب الوػػنا تيفل ص( ٔ)
   .ٙٓٗالبياف

  . ٖٔالوىاطة ل ص( ٕ)

  و ندما قاؿ ابفوه ابودى: . ٘ٗٔالرىالة الموكحة ل ص( ٖ)
 ن ثقة أن ستمارـرأى عي      وترى الطير على آثارنا           

 ب طير تهتدى بعصائبـعصائ إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم         ة وقاؿ:أخذه النابغ

 . ٔ٘ٗل  ٓ٘ٗمواد البياف ل ص ٕٙٗل  ٕ٘ٗل كتاب الونا تيف ل ص ٕٚٗالوىاطة ل ص
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نػػدما ره أف النابغػػة  ػػػػأمػػا  ػػف تػػد ر الشػػعراء بالنابغػػة فيػػذكر ) الحػػاتمر ( وغي
 قاؿ: 

 سقط النصيف ولم ترد إسقاطه       فتناولتـــه واتقتنـــــا باليـــــــــد

 أخذ ىذا المعنر أبو حية النميرى فقاؿ:
فؤلقت قناعا دونه الشمس واتقت       بؤحسن موصولين كف ومعصم 
(1)

 

و مميػػة ابخػػذ تتفػػاوت بػػيف الشػػعراء ل فمػػنيـ المحىػػف ومػػنيـ المىػػب ل وقػػد 
خػػذ والمػػدخوذ منػػو فػػر اإلجػػادة والتعبيػػر  ػػف المعنػػر الواحػػد ... فقػػد قػػاؿ يىػػتوى ا 

 :(ٕ)النابغة
 فإنك كالليل الذى هو مدركى        وإن خلت أن المنتؤى عنك واسع

                                        
وقػػاؿ ) أبػػو ىػػالؿ العىػػكرى ( فػػر  . ٙٓ٘ل  ٘ٓ٘ل كتػػاب الوػػنا تيف  ٖ٘ٔالرىػػالة الموكػػحة ل ص( ٔ)

 ان رهنا بوثبة        عماس كذاك الليث للوثب يلبدسكنت سكونا ك قوؿ بشار بف برد: 

  ماس: شديدة ل يمبد: يمزؽ بابرض .
 وقلت يا قوم إن الليث منقبض     على براثنه للوثبة الضارى إنما أخذه مف قوؿ النابغة:

 . ٘٘ٔل وينظر: الرىالة الموكحة ل ص ٕ٘ٗكتاب الونا تيف ل ص
 وقاؿ )  مر بف خمؼ ( قاؿ النابغة:

 عافيات الطير قد وثقت لها         بشبع من السخل العتاق األكاثل ترى

 أغار  مر ىذا البيت الفرزدؽ فقاؿ:
 ترى عافيات الطير قد وثقت لها        بشبع من السخل العتاق منازله

 . ٕ٘ٗل  ٔ٘ٗمواد البياف 
 تؤى عنك واسعفإنك كالليل الذى هـو مـدركى        وإن خلت أن المن        وقاؿ النابغة: 

 تمــد بهـــــا أيــــد إليـــــك تــوازع     خطا طيف جحن فى حبـال متينة                         

 أخذه  دد مف الشعراء منيـ ىمـ الخاىر فقاؿ:
 وأنت كالدهر مبتوتا حبائله          والدهر ال منجؤ منه وال هرب

 حية ما فاتك الطلبولو ملكُت عنان الريح أصرفه        فى كل نا

 ل وما بعدىا . ٔٙٗيراج  : مواد البياف ل ص

  . ٔٚالديواف ت / كـر البىتانر ل ص( ٕ)
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 :(ٔ)وقاؿ أبو نواس 
ابهــا نهــــار  ال ينزل الليل حيث حّلْت         فدهــر  شــرَّ

  (ٕ)ارة ل ولمنابغة قوبة الىبؽ " قاؿ أبو ىالؿ : " فدحىنا جميعا فر العب

                                        

  بيروت . –ل ط دار وادر ٕٚديوانو ص( ٔ)

  . ٕٙ٘ل  ٕ٘٘كتاب الونا تيف ل ص( ٕ)
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: أغانيط انشعزاء  ثاَيا
ً
ً(1) 

المعروؼ أف الشا ر ىمر بذلؾ   بنو يشعر بما   يشعر بو غيره ل وأنػو لػـ 
يوؿ إلر مرتبة الشا رية إ  بامتالكو أدوات ىذا الفف التعبيرى وفػر مقػدمتيا المغػة 

عوػػر الجػػاىمر ل فالجػػاىميوف ل والمعػػروؼ أيكػػا  أف المغػػة بمغػػت أوج  ظمتيػػا فػػر ال
بمغوا النياية فر الفواحة والبالغة ل والغاية فر الطالقة والز قة ل وقػد شػيد القػر ف 
الكػػريـ ليػػـ بػػذلؾ ل ولػػذلؾ كانػػت أقػػواليـ فػػر المغػػة حجػػة ل ومػػ  ىػػذا كمػػو ف ننػػا نػػرى 
الك يػػر مػػف المراجػػ  ال ابتػػة تعػػت بالمالحظػػات ل وذكػػر الك يػػر مػػف أغػػاليط الشػػعراء 

اىمييف ومف بعػدىـ ل فالعممػاء بالشػعر لػـ يمنعػوا أف يكػوف الجػاىمر قػد وىػـ فػر الج
 بعػػػػػػػػػػض شػػػػػػػػػػعره ل و ػػػػػػػػػػدؿ  ػػػػػػػػػػف الوجػػػػػػػػػػو ابوكػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػر ك يػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف 
معانيو ل بنو غير منكر لفكر أنتت مف المحاىف ما أنتت ل ووّلد مف البدائ  مػا ولّػد 

قوؿ ا مػدى: " ل ي (ٕ)أف يمحقو الكالؿ فر بعض ابوقات ل والزلؿ فر بعض ابحياف 
فما رأينا أحدا  مف شعراء الجاىمية ىمـ مػف الطعػف ل و  مػف أْخػِذ الػرواة  ميػو الغمػط 

ل ودونؾ ىذه الدواويف الجاىمية واإلىالمية فانظر ىؿ تجد فييػا قوػيدة  (ٖ)والعيب " 
تىمـ مف بيت أو أك ر   يمكف لعائب القدح فيو ل إما فر لفظػو ونظمػو ل أو ترتيبػو 

 . (ٗ)ل أو معناه ل أو إ رابو وتقىيمو 
                                        

) قاؿ الميث: الغمط كؿ شب يعيا اإلنىاف  ف جية ووابو مف غير تعمػد (  ط: جم  غمطأغالي( ٔ)
  ـ .ٜٜٜٔار إحياء التراث العربر دغمط ل ط  ٔٓٔ/ٓٔىاف العرب  بف منظور ل

 بيروت . –ل المكتبة العممية  ٖ٘/ٔينظر: الموازنة لآلمدى ت / محمد محير الديف ( ٕ)

  المرج  الىابؽ .( ٖ)

يقػػػوؿ بعػػػد أف أورد مجمو ػػػة مػػػف معخػػػذ العممػػػاء  مػػػر الشػػػعر: " ولػػػو  . ٗالوىػػػاطة ل ص( ٗ)
نما أوردنا ىينا منو م ا  لتعمموا أف فحوؿ الشعراء  اىتقوينا ىذ الذيف  –الباب لطاؿ جدا ل وا 

غمبوا  ميو ل وافتتحوا معانيػو ل ووػاروا قػدوة ل واتػبعيـ الشػعراء واحتػذوا  مػر حػذوىـ ل وبنػوا 
" ىػذا فػر المعػانر التػر ىػر ل وا مػف الزلػؿ ل و  ىػمموا مػف الغمػط " مما ُ وػ – مر أووليـ 

لمرمػػر والغػػرض ل فدمػػا مػػا بّوبػػو النحويػػوف مػػف  يػػوب الشػػعر فػػر اإلقػػواء واإلكفػػاء المقوػػد وا
والىناد وغير ذلؾ ممػا ىػو  يػب فػر المفػظ دوف المعنػر فميىػت بنػا حاجػة إلػر ذكػره لك رتػو ل 

 [ . ٚٗ/ٔوشيرتو " ل ] الموازنة 
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ف أجيػػػػػز ليػػػػػـ بعػػػػػض الكػػػػػرورات ل ف نػػػػػو لػػػػػـ يجػػػػػز ليػػػػػـ أف   والشػػػػػعراء وا 
 لحتػػر إف بعػػض النقػػاد يػػؤ ر وػػيانة الشػػعر مػػف الكػػرورات ل يقػػوؿ  (ٔ)يتخطوىػػا  

ذكػر جممػػة مػػف الكػرورات ) فػػ ف ىػػذا وأشػباىو ل ومػػا يجػػرى  ) ابػف ىػػناف ( بعػػد أف
ف لـ يؤ ر فر فواحة ال –مجراه   (ٕ)فػ ننر أو ػر وػيانتيا  نػو  –كممة كبير تد ير وا 

و  معنر لقوؿ مف يقوؿ: إف لمشا ر أف يػدتر فػر شػعره بمػا   يجػوز ل فػ ف ار لػـ 
يجعؿ الشعراء معووميف يوقوف الخطد ل ولذا يقػرر ) ابػف فػارس ( أف مػا وػ  مػف 

إف الشا ر قػد  ل فػ "   يقاؿ: (ٖ)شعرىـ فيو المقبوؿ ل وما أبتو العربية فيو مردود 
ف كانػػػت  يخطػػػب فػػػر ألفاظػػػو ل لكنػػػو   يخػػػؿ بشػػػب مػػػف مقاوػػػده ل بف المقاوػػػد وا 
مفيومػػة بػػالقرائف فػػر بيػػاف الفا ػػؿ والمفعػػوؿ ل إ  أف فيػػـ المعػػانر بػػالقرائف الحاليػػة 
 بد مف جرييا  مر القوانيف اإل رابيةل و مر مػا ىػو معيػود فػر ألىػنة الفوػحاء ل 

يا القر فل وجاءت بو الىنة النبوية مف مطابقة ابوكاع ومجارى كالميـ التر ورد ب
لكنو "   تكاد تجد بابػا مػف العربيػة يخمػو مػف نػوادر   (ٗ)المغوية والقوانيف اإل رابية "

وشواذ ل ولو جعمت أوو  وأجريت  مر حكـ القيػاس لبطمػت ابوػوؿ واخػتمط الكػالـ 
  ل وأف لفظيػػا أدؿ ل وأف ل وىػػذا دليػػؿ  مػػر أف العػػرب أنطػػؽل وأف لغتيػػا أوىػػ (٘)"

                                        

لمقوػػػور ل لػػػذلؾ قػػػاؿ ابػػػف فػػػارس: " والشػػػعراء أمػػػراء الكػػػالـ يقوػػػروف الممػػػدود ل ويمػػػدوف ا (ٔ)
ويقدموف ويؤخروف ل ويومئوف ويشيروف ل ويختمىوف ل يعيروف ويىتعيروف ل فدمػا لحػف فػر 
إ ػػراب ل أو إزالػػة كممػػػة  ػػف نيػػت وػػػواب ل فمػػيس ليػػـ ذلػػػؾ " ] الوػػاحبر ل تػػ / موػػػطفر 

  [ . ٔٚٗ/ٕل وينظر: المزىر  ٖٜٙٔط بيروت  ٕ٘ٚالشويمر ل ص

حىنيا وطالوتيا ل وليا مف ىذه ابمور وفة نقػص " بف الفواحة تنبب  ف اختيار الكممة و ( ٕ)
 ىػ .ٕٓٗٔبيروت  –[ ل ط دار الكتب العممية  ٗٛل  ٖٛل فيجب اطراحيا " ] ىر الفواحة 

  . ٜٛٗ/ٕل وينظر: المزىر  ٕ٘ٚالواحبر ( ٖ)

 . ٙٔ/ٔكتاب الطراز ل ص( ٗ)

  . ٔٓٗالوىاطة ل ص( ٘)
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ل وليذا قػاؿ ) ابػف  (ٔ)أقىاـ تدليؼ كالميـ أك ر ل وابم اؿ التر كربت أجود وأىير 
أبر ابوب  (: " والتدويالت أوى  وأفى  مف أف يخطب معيا  ربر متقدـ فػر لغتػو 

ل فعمر الناقػد أف يتحىػس وجػوه التدويػؿ  (ٕ)التر وكعيا وىو أ رؼ بمواقعيا منا " 
يىػػارع بالقػػدح ل فقػػد قػػاؿ ) ىػػيبويو (: " ولػػيس شػػب يكػػطروف إليػػو إ  وىػػـ ل و  

 . (ٖ)يحاولوف بو وجيا ل وما يجوز فر الشعر أك ر مف أف أذكره " 
 موقف العلماء من أغاليط اجلاهليني:

 انقىـ العمماء تجاه ما ورد مف أغاليط الجاىمييف إلر فريقيف:

اللة لتقدمو ل فقد كاف أبو  مرو بػػف : ينظر إلر القديـ بعيف الجالفريق األول
  يعد الشعر إ  ما كاف لممتقػدميف ل وىػئؿ ابوػمعر  ػف المولػديف فقػاؿ: مػا  العال

لر ىػؤ ء  (ٗ)كاف مف حىف فقد ُىبقوا إليو ل وما كاف مف قبي  فيو مف  ندىـ  ل وا 
لتقػدـ أشار )ابف قتيبة ( بقولو " ف نر رأيت مف  ممائنا مف يىتجيد الشعر الىخيؼ 

قائمو ل ويكعو فر متخيره ل  ويرذؿ الشعر الرويف ل و   يب لو  نػده إ  أنػو قيػؿ 
 . (٘)فر زمانول أو أنو رأى قائمو " 

                                        

  . ٔ٘دار الفكر ل  ىر الفواحة  ل ط ٜٕ٘/ٔينظر: البياف والتبييف ل الجاحظ ( ٔ)

 ل ط نيكة مور لمطبا ة . ٕ٘ٗل بدي  القر ف ت / حنفر شرؼ  ٖٖ٘/ٗتحرير التحبير ( ٕ)

  ىػ بو ؽ .ٖٚٔٔل  ٖٙٔٔل ط  ٖٔ/ٔالكتاب ( ٖ)

  . ٜٔل  ٜٓ/ٔالعمدة  بف رشيؽ ( ٗ)

  . ٜٓالشعر والشعراء ل ص( ٘)
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ويعمؿ ابف رشيؽ لنظرة ىؤ ء أوػحاب ىػذا الػرأى بقولػو: " ولػيس ذلػؾ لشػب إ  
اجػة لحاجتيـ فر الشعر إلر الشػاىدلوقمة  قػتيـ بمػا يػدتر بػو المولػدوف  ػـ وػارت لج

"(ٔ). 

بالتقػدـ ل وا تقػد النػاس فػييـ أنيػـ  –حظػوا  –" ولو  أف أىؿ الجاىمية جػدوا 
القػػدوة ل واب ػػالـ والحجػػة ل لوجػػدت ك يػػرا مػػف أشػػعارىـ معيبػػة مىػػترذلة ل ومػػردودة 
منفية ل لكف ىذا الظف الجميؿ وا  تقاد الحىف ىػتر  مػييـ ل ونفػر الظنػة  ػنيـ ل 

  (ٕ)كؿ مذىب ل وقامت فر ا حتجاج ليـ كؿ مقاـ "  فذىبت الخواطر فر الذّب  نيـ

والفريػػؽ ال ػػانر:   يفكػػؿ القػػديـ لقدمػػو ل و  الحػػديث لحدا تػػو ل إنمػػا الجػػودة 
 نػػدىـ ىػػر المعيػػار فػػر التفاكػػؿ ل وىػػر نظػػرة حياديػػة وػػائبة ل فػػػ " المتػػدخر مػػف 

مػػو إذا قّوػػر الشػعراء فػػر الزمػػاف   يكػػره تػػدخره إذا أجػػاد ل كمػػا   ينفػػ  المتقػػدـ تقد
ف كػػاف لػػو فكػػؿ الىػػبؽ فعميػػو درؾ التقوػػيرل كمػػا أف لممتػػدخر فكػػؿ اإلجػػادة أو    وا 

. فػػػ " لػػـ يقوػػر ار العمػػـ والشػػعر والبالغػػة  مػػر زمػػف دوف زمػػف ل و   (ٖ)الزيػػادة " 

                                        

 –ل ل ط دار الكتػب العمميػة  ٕٚٔل تػ / خفػاجر ل وينظػر: نقػد الشػعر لقدامػة  ٜٔ/ٔالعمدة ( ٔ)
 بيروت

يقوؿ القاكػر الجرجػانر: "  ػـ توػفحت مػ  ذلػؾ مػا تكمفػو النحويػوف ليػـ  . ٗالوىاطة ل ص( ٕ)
مف ا حتجاج إذا أمكف : تارة بطمب التخفيؼ  ند توالر الحركػات ل ومػرة باإلتبػاع والمجػاورة ل 

يػر الروايػة إذا كػاقت الحجػة ل وتبينػت مػا رامػوه وما شاكؿ ذلؾ مػف المعػاذير المتمحمػة ل وتغي
فػػر ذلػػؾ مػػف المرامػػر البعيػػدة ل وارتكبػػوا بجمػػو مػػف المراكػػب الوػػعبة ل التػػر يشػػيد القمػػب أف 
المحرؾ ليا والبا ث  مييا شدة إ ظاـ المتقدـ ل والكمؼ بنورة ما ىبؽ إليو ا  تقاد ل وألفتو 

 [ . ٓٔالنفس " . ] الوىاطة ل ص

  . ٕٓٓ/ٔالعمدة ( ٖ)
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ل بػػػؿ جعػػػؿ ار ذلػػػؾ مشػػػتركا  مقىػػػوما  بػػػيف  بػػػاده فػػػر   خػػػص بػػػو قومػػػا دوف قػػػـو
 .(ٔ)كؿ دىر"

يس وىػػو إمػػاـ الشػػعراء ل والفػػاتؽ ليػػـ أكمػػاـ المعػػانر ورّب و " ىػػذا امػػرؤ القػػ
القوب والىبؽ إلر كؿ لفظ ميذب ل ومعنر مخترع ل وتشبيو مبتكر ل قد أحىف فر 

ل وا مػدى  (ٕ)مواك  ل وتوىط فر مواك  ل وأىاء فر حاؿ كما أحىػف فػر حػاؿ " 
 يػػػنص  مػػػر أف الخطػػػد فػػػر الشػػػعر لػػػـ يىػػػمـ منػػػو شػػػا رل   مػػػف المتقػػػدميف و 

 . (ٖ)المحد يف

                                        

تػ /  بػاس ل ل وينظر:  يار الشعر  بػف طباطبػا  ٜٔ/ٔل والعمدة  ٜٓالشعر والشعراء ل ص( ٔ)
  بيروت .  –ل ط دار الكتب العممية  ٖٔٔل  ٚٚ بد الىتار ل ص

  . ٛٚالرىالة الموكحة ( ٕ)

لشػعراء يقوؿ ) المحف   يكاد يعرى منو أحد مف الشعراء المحد يف ل و  يىمـ منو شا ر مف ا( ٖ)
  . ٘ٔل ينظر: الوىاطة ل ص ٕٛ/ٔاإلىالمييف ل وقد جاء فر أشعار المتقدميف ( الموازنة 
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 ادلثحث األٔل
 انتٕجيّ انثالغى نهًعية يٍ األنفاظ

ونعنر بابلفاظ المادة المغوية التر يبنػر بيػا الشػا ر أفكػاره ل فابلفػاظ ىػر 
مادة لغة الشعر ابىاىػية ل وىػر أرواح تختػزف بػداخميا مشػا ر وأحاىػيس ل وىػر 

بعكػػيا الػػبعض د  ت  بتفا ميػػا مػػ  بعكػػيا داخػػؿ الىػػياؽ المغػػوى قػػادرة  مػػر مػػن 
وفا ميػػػات خاوػػػة ل وتم ػػػؿ نىػػػيجا متشػػػعبا مػػػف وػػػور ومشػػػا ر أنتجتيػػػا التجربػػػة 
الشعورية ل و ميو فيػر وىػيمة اىػتبطاف واكتشػاؼ ل ومػف غاياتيػا أف ت يػر وتحػرؾ 
الوجداف وتيز اب ماؽل ليذا كاف  مر الشػا ر أف يحىػف اختيػار ألفاظػو ل ويرا ػر 

يحاءاتيال وموكعيا المناىب لتؤدى الدور المنوط بيا أداء يفػر بػالغرض  معانييا وا 
(ٔ) . 

ىػ ٕ٘٘وكانت جيود العمماء فر ىذا المجاؿ م مرةل فقد وور الجاحظ ) ت 
( الكممة بالمبنة التر يقاـ منيا البناء ل و مػر قػدر مػا فييػا مػف حىػف يكػوف البنػاء 

ا كتب البالغػة ىػ ( لفواحة الكممة أمورا تناقمتيٙٙٗحىنا ل وشرط ) ابف ىناف ت 
 . (ٕ)ىػ ( فجعؿ ابلفاظ طبقات ٖٚٙل وجاء ) ابف اب ير ت 

وتوالت الجيود مف النقاد العػرب فػر دراىػة الكممػة حتػر انتيػت إلػر مبػادئ 
ناكجة ترج  فر جممتيا إلر اىتعماؿ العرب ليا ل ف ف جاءت التعبيرات خارجة  ػف 

                                        

ل  ٛل لمشػػي /  بػػد القػػادر ل تػػ / شػػاكر صوأىػػرار البالغػػةل ٗٛ/ٔينظػػر: كتػػاب الوػػنا تيف( ٔ)
 مطبعة المدنر .

 ٓٚٔ بػد ربػو صيراج : المقاييس البالغية  ند الجاحظ فر البيػاف والتبيػيف د/ فػوزى الىػيد ( ٕ)
ل ومػا بعػدىا ل الم ػؿ الىػائر ل تػ / محمػد محػر الػديف  ٜٜط دار ال قافة ل ىر الفواحة ص

 بيروت . –ط المكتبة العورية ل وما بعدىا   ٕٚٔ/ٔ بد الحميد 
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كانػػت شػػاذة ل فكػػؿ مػػا خػػالؼ  ا ىػػتعماؿ العربػػر ل غيػػر جاريػػة  مػػر العػػادة المدلوفػػة
 أوكػػػػػػاع المغػػػػػػة ل أو خػػػػػػالؼ اببنيػػػػػػة المقيىػػػػػػة ل أو القوا ػػػػػػد اإل رابيػػػػػػة فيػػػػػػو 

 . (ٔ)مردود 
فالشػػا ر مطالػػب بمرا ػػاة قوا ػػد التوػػريؼ واإل ػػراب فػػر إبدا ػػو ل و  تقػػؿ 
أىمية أحدىما  ػف ا خػر   بنػو   فػرؽ فػر المحػف بػيف تغييػر الكممػة  ػف إ رابيػا 

يف تغييػػػػر بنػػػػاء الكممػػػػة وتوػػػػريفيا  مػػػػر خػػػػالؼ مػػػػا يقتكػػػػيو الجػػػػارى ليػػػػا ل وبػػػػ
فالزلؿ فر الجيؿ بالمغة مؤد إلر تحريؼ ابلفػاظ ل وفىػاد معانييػا ل والزلػؿ (ٕ)قياىيا

فر اإل راب يؤذف بفىاد المعػانر والتباىػيا ل وفىػاد التوػريؼ يبطػؿ قوا ػد ابلفػاظ 
 . (ٖ)وجرييا  مر مجارييا القياىية 

مػف مقػاييس جمػاؿ المفػظ  نػد العػرب لنقػؼ  مػر مػا  وفيما يمر نذكر بعكا
 أ ده النقاد خروجا   نو فر شعر النابغة .

 . (4)( ساليح انهفع يٍ اخلطأ ٔانهحٍ 1

وىػػو مقيػػاس مػػف أىػػـ المقػػاييس  نػػد طائفػػة مػػف نقػػاد العػػرب ل وىػػـ طائفػػة 
النحاة الذيف أخػذوا يقفػوف بالمروػاد لمشػعراء ل يحوػوف  مػييـ مػا يقعػوف فيػو مػف 

                                        

 . ٙ٘/ٔينظر: كتاب الطراز لمعموى ( ٔ)

ورفػػ  ل  ػػؿ " فػػال فػػرؽ فػػر ألىػػنة النحػػاة بػػيف مػػف خػػالؼ فػػر تغييػػر اإل ػػراب فػػر نوػػب الفا( ٕ)
المفعوؿ ل وبيف ترؾ الواو والياء مف غير إ الؿ مػ  وجػود ىػبب اإل ػالؿ فييمػا ل ومػف أخػؿ 

ؿ ب تقاف اإل راب وق  فر معرة المحف ومكروىو خبو وق  فر مكروه التوريؼ كما أف كؿ مف أ
 [ . ٘ٔ" ] كتاب الطراز ل ص

 . ٙٔكتاب الطراز ل ص( ٖ)

 . ٓٙ٘ل كتاب الطراز ل ص ٜٚٔ/ٔونا تيف ل كتاب ال ٕٓينظر:  يار الشعر ( ٗ)
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ل ف ف خػالؼ الشػعر تمػؾ  (ٔ)خطاء ل يخالفوف بيا القوا د المرىومة فر  مـ النحو أ
القوا د وق  فيما أىماه البالغيوف " كػعؼ التػدليؼ " وليػذا العيػب وػور تكػمنتيا 
كتب المغة والبالغة ل وقد وقؼ النقاد  ند بعػض مػف ىػذه الوػور فػر شػعر النابغػة 

 يمكف  ركيا كا تر:
 متؤخر لفظا ورتبة:عود الضمير على  -أ

ل وأوػػؿ المفى ػػر الػػذى يعػػود  (ٕ) بػػد لمكػػمير مػػف مفىػػر يبػػيف مػػا يػػراد بػػو 
ل و  يتقػدـ  (ٖ) ميو أف يكوف مقدما ل ليعمـ المعنر بالكػمير  نػد ذكػره بعػد مفىػره 

 .  (ٗ)الكمير  مر مفىره إ  فر مواك  مخوووة 

 :(٘)وومف  ود الكمير  مر متدخر لفظا ورتبة  ند النابغة قول

                                        

ل طبعػة النيكػة بموػر ل الموشػ   ٓٚٗينظر: أىػس النقػد ابدبػر  نػد العػرب بحمػد بػدوى ( ٔ)
 . ٕٔل  ٔٔل الشعر والشعراء ص ٕٓٔ

ف ف كاف لمتكمـ أو مخاطب فمفىره المشاىدة ل وأما كمير الغائب فعار  ف المشاىدة فاحتيت إلػر مػا ( ٕ)
 يفىره .

ٌرررر المفى ر يكوف وريحا نحو: زيد لقيتو ل وغير وري  كقولو تعالر:  و ( ٖ)  هِيٌ رَ وَ َ ْنِِيٌرن يَّرْسِن ِي
 ل فمـ يتقدـ التوري  بمفظ " زليخا " لكونيا كانت حاكرة . ٕٙيوىؼ مف ا ية 

فىػره نحػو أف يكوف مخبػرا   نػو بم  قُلنرهُو روللسهُرأَح دٌ ىر : باب كمير الشدف أو القوة كقولو ( ٗ)
م ارهٌِ رإِلسارح َ اُِْ ارولدُّْنَ ارر   :أى ما الحياة إ  حياتنا الدنيا ل الكػمير فػر بػاب " نعػـ وبػئس " نحػو

 ف نو مفىر لمتمييز ل ومجرور " رب " نحو: ربو  ثِئْسَ لِلظَّبلِمِنيَ ثَدَالً نعـ رجال زيد ل وقولو 
 إذا أ ممػت ابوؿ واحتػاج ال ػانر إلػر ل التنػازعوالكػمير فػر رجالل ف نو مفىػر بػالتمييز قطعػا 
دؿ منػو مػا بعػده ابلػؼ راجعػة إلػر ابخػويفل والكػمير المبػمرفوع نحو: قاما وقعد أخواؾ فػ ف 

العائد  مػر المفعػوؿ المػؤخر نحػو: كػرب  والكمير المتوؿ بالفا ؿ المقدـنحو: كربتو زيدا ل
الرحمف الىػػيد ل د/ محمػػد المختػػوف مالػػؾلت /  بػػدغالمػػو زيػػدا ]ينظػػر: شػػرح التىػػييؿ  بػػف 

 القاىرة [ . –ـ ىجر لمطبا ة والنشر ٜٜٓٔىػ /ٓٔٗٔل ط أولر  ٜ٘ٔ/ٔ

 . ٖٓٔالديواف ل ت / كـر البىتانر ( ٘)
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 جزى ربه عنى عدى بن حاتم        جزاء الكالب العاويات وقد فعل

فالكػػمير فػػر " ربػػو " يعػػود  مػػر "  ػػدى " و "  ػػدى " مفعػػوؿ جػػزى ل فيػػو 
متػػدخر لفظػػا ورتبػػة ل وىػػو ممتنػػ   نػػد جميػػور النحػػاة ل بنػػو يػػؤدى إلػػر المػػبس 
 والغمػػػوض فػػػر المعنػػػر ل حيػػػث يظػػػف أف الكػػػمير يعػػػود  مػػػر شػػػخص  خػػػر تقػػػدـ 

ىػػ ( : " فيػذا التػدليؼ ٔٔٔل مما يخؿ بفواحة الكالـ ل قاؿ اليعقوبر ) ت  (ٔ)ذكره 
 . (ٕ)كعيؼ يخؿ بفواحة الكالـ " 

وحيف ننظر فر الشاىد نجػد الشػا ر ل يػد و  مػر "  ػدى " أف يجزيػو ربػو 
شرا  كجزاء الكالب العاويات التر تكرب ل وترمر بالحجارة ل  ـ يقػوؿ: بػؿ قػد حوػؿ 

ء فعال ل وأوب  حقيقة   اد اء . ىذا مف ناحيػة المعنػر . أمػا مػف ناحيػة ىذا الجزا
الوػػياغة فػػ ف الكػػمير فػػر " ربػػو "  ائػػد  مػػر "  ػػدى " الػػذى ىػػو مفعػػوؿ " جػػزى " 
فالكمير المتوؿ بالفا ؿ المقػدـ  ائػد  مػر المفعػوؿ المػؤخر ل وىػذه كػرورة  مػر 

ل وقػػاؿ ىػػعد الػػديف ) ت  (ٖ)ابوػػ  ل وقػػد أجازىػػا كػػؿ مػػف ابػػف مالػػؾ ل وابػػف ىشػػاـ 
ىػ ( : " م ؿ ىذه الوورة أ نر ما اتوؿ بالفا ؿ كمير المفعوؿ بو مما أجازه ٜٔٚ

 ابخفػػػػػػػػش ل وتبعػػػػػػػػػو ابػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػر لشػػػػػػػػدة اقتكػػػػػػػػػاء الفعػػػػػػػػؿ المفعػػػػػػػػػوؿ بػػػػػػػػػو 
ل ىػػذا مػػف وجػػو ل ومػػف وجػػو  خػػر قػػاؿ الخطيػػب: ) أجيػػب  نػػو بػػدف  (ٗ)كالفا ػػؿ " 

اعْدددِلُواْ وُددوَ أَبْددرَةُ   ر قولػػو تعػػالر: الكػػمير لموػػدر جػػزى أى جػػزى رب الجػػزاء كمػػا فػػ

                                        

 ػػروس ف الكػػمير لمتقػػدـ فػػر بيػػت ىػػابؽ" ]وأجيػػب  نػػو بجػػواز أف يكػػوقػػاؿ ابػػف الىػػبكر: "( ٔ)
 .[ٜٛ/ٔابفراح 

 بيروت . –التمخيص ل ط دار الىرور ل كمف شروح  ٜٛ/ٔمواىب الفتاح ( ٕ)

 –ل ط دار الشػاـ لمتػراث  ٜٛٗل مغنر المبيب ت / محمد محػر الػديفل صٜ٘ٔ/ٔيراج  شرح التىييؿ( ٖ)
 بيروت .

 ل مطبعة أحمد كامؿ ل المكتبة ابزىرية لمتراث . ٕٓكتاب المطوؿ لمتفتازانر ل ص( ٗ)
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ففر الكالـ ما يدؿ  مر تقدـ المرجػ   مػر الكػمير معنػر  (ٔ)أى العدؿ ل  لِلتَّقْوَى
فالكمير فر " ربو " يعػود  مػر الموػدر المفيػوـ مػف " جػزى " أى جػزى رب الجػزاء 

(ٕ) . 

نػػو ورأى الخطيػػب ىػػذا فيػػو تكمػػؼ ل وحمػػؿ لمىػػموب  مػػر مػػا   يفيػػده ل لك
 . (ٖ)أخؼ مف حمؿ البيت  مر كعؼ التدليؼ 

 رفع االسم فى موضع النصب: -ب

 :(ٗ)يقوؿ ابف ىالـ : " كاف  يىر يقوؿ: أىاء النابغة فر قولو
 فبت كؤنى ساورتنى ضئيلــة          من الرقش فى أنيابها السم ناقع

 . (٘)يقوؿ : موكعيا ناقعا ل وكاف يختار الىُّـ والشُّيد وىر  موية " 

وىذا النقد مف )  يىر بف  مر ( يدؿ  مر أف النقد فر العور ابمػوى لػـ 
يقتور  مر شعرائو ل بؿ امتد إلر العوريف اإلىػالمر والجػاىمر ل وتػتمخص شػبية 
النقػػد ىنػػػا فػػػر أف مػػذىب البوػػػرييف وجػػػوب اتفػػػاؽ النعػػت والمنعػػػوت فػػػر التعريػػػؼ 

بالمعرفة ل بف فر النكرة إبياما وفر والتنكير ل فال تنعت المعرفة بالنكرة ل و  النكرة 
المعرفة إيكاحا  وبيانػا فتػدافعا ل فممػا ووػفت المعرفػة " الىػـ " بػالنكرة " نػاق  "  ػّد 

                                        

 . ٛلمائدة رقـ ل ط دار الجبؿ بيروت ل وا ية مف ا ٘اإليكاح ص( ٔ)

لحاشػػػػػػية المرشػػػػػػدى  مػػػػػػر  قػػػػػػود الجمػػػػػػاف ٕٓلالمطػػػػػػوؿٜٛ/ٔينظػػػػػػر: شػػػػػػروح التمخػػػػػػيص( ٕ)
 ط الحمبر  ٘ٔ/ٔلمىيوطر

 . ٜٕ/ٔينظر: اإليكاح ل ت : خفاجر ( ٖ)

 . ٓٛالديواف ل ت / كـر البىتانر ل ص( ٗ)

 ل ىػػػاورتنر: و بػػػت  مػػػّر ولػػػدغتنر ل ٖ٘ل  ٕ٘ل والموشػػػ    ٙٔ/ٔطبقػػات فحػػػوؿ الشػػػعراء ( ٘)
 الكئيمة: الحية التر كبرت واشتد ىميا ل الرقش: جم  رقشاء وىر ذات النقط الىود .
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ذلػػؾ مخالفػػة لقوا ػػد النحػػو المشػػيورة ل والشػػعر " إذا  بػػت أنػػو   يكػػوف  ربيػػا حتػػر 
ا بػو ل يجرى  مر ما نطقت العرب بو وجب أف يشترؾ فر فواحتو تبعيـ فيما تكممػو 

. والشػػاىد يوػػور حالػػة الشػػا ر  نػػدما أخبػػر بغكػػب  (ٔ)و  يجػػوز العػػدوؿ  نػػو " 
النعماف  ميو ل وو يده إياه ل فيو مكطرب يعانر اإلجياد وابرؽ والتمػزؽ ل حيػث 
وور ما ىو فيػو مػف خػوؼ وقمػؽ كدنػو لدغتػو حّيػة ل فقػاؿ: " فبػت كػدنر ىػاورتنر 

 قػػػػػػػػؿ: كػػػػػػػػدف كػػػػػػػػئيمة كػػػػػػػػئيمة " ونمحػػػػػػػػظ دقػػػػػػػػة فػػػػػػػػر الػػػػػػػػنظـ ل حيػػػػػػػػث لػػػػػػػػـ ي
ىػػاورتنر ل بف الحػػديث  ػػف نفىػػو    ػػف الكػػئيمة ل وحػػذؼ المووػػوؼ وابوػػؿ : 
حيػة كػػئيمة   بف المقوػػود ىػو كػػعلتيا أى دقتيػػا ل بنيػا إذا أىػػّنت دقػػت ل وكػػاف 
نمػا ىػر حيػة كبػر ىػّنيا ل فقػؿ لحميػا ل واشػتد  ىميا أفتؾ ل فميتيا حّية  اديػة ل وا 

ل  ػـ  (ٕ) بدفعر جارية ل أى راجعة مف غمظ إلر دقػة ىميا ل والعرب تقوؿ: رماه ار
قاؿ ) مف الرقش ( فخص نو ا مػف الحيػات ل ولػـ يكتػؼ بالد لػة المتكػمنة فوػرح 
بيا ل وفػر ىػذا نػوع مػف التدكيػد ل وجممػة ) فػر أنيابيػا الىػـ نػاق  ( مػوطف النقػد ل 

ر أنيابيػا ( حدث فييا تقديـ وتدخير لغرض بالغر ل حيػث قػدـ الجػار والمجػرور ) فػ
 لبيػػػػػاف أف ىػػػػػذه ابنيػػػػػاب ىػػػػػر موكػػػػػ  ابذى ل وموكػػػػػ  المخافػػػػػة ل  ػػػػػـ ذكػػػػػر 
) الىـ ( وأنو ) ناق  ( فر ىذه ابنياب ل وكؿ ىذا وراءه ما وراءه فر تووير فز ػو 
ل فالكالـ ُبنر  مر بياف شػدة أ ػر الىػـ ل و ظػـ خطورتػو ل فكممػة ) نػاق  ( تكشػؼ 

بىبب تيديػد النعمػاف لػو تيديػدا نغػص  ميػو بويغتيا ومعناىا  ف شدة ما يتجر و 
 حياتو ل إذ " الناق  " المجتم  فر أنيابيا ل فيو قاتؿ بالي فر اإلىالؾ .

وأرى أف النابغة لـ يخطب فر لغتو ل بنو إذا ا تبرنا أف لفظ ) ناق  ( وفة 
لمىـ ل فالذى جوز ووؼ المعرفة بالنكرة ىنا أف الووؼ خاص بيا ل   يووؼ بو 

                                        

 . ٙٔ/ٔل وينظر: كتاب الطراز  ٓٔٔىر الفواحة ل ص( ٔ)

 . ٖٖينظر: الديواف ل ت / محمد أبو الفكؿ إبراىيـ ل ص( ٕ)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٜٖٔ٘  

ؾ الموووؼ ل فال يػدتر لفػظ " نػاق  " وػفة إ  لمىػـ ل وىػذا جػائز  نػد ) ابػف إ  ذل
الطراوة ( بؿ أجاز بعض النحاة ووؼ المعرفة بالنكرة مطمقا  ل ومف من  تدوؿ الكالـ 
 مر أف لفظة " ناق  " بدؿ مف الىـ ل أو خبر  اف لو ل وخبػره ابوؿ " فػر أنيابيػا " 

و مػػر ىػػذا قػػاؿ العممػػاء: " بػػاب التدويػػؿ يتىػػ  ل  وابوػػؿ : الىػػـ نػػاق  فػػر أنيابيػػا ل
 . (ٔ)ومذاىب ا حتياؿ فر النحو   تكييؽ " 

 نصب االسم فى موضع الرفع -ج

 :(ٕ)ومف ذلؾ قوؿ النابغة 
 كؤن التاج معصوبا عليه         ألزواد أصبـن بـذى أبان

 . (ٖ)يقوؿ ابلوىر: " فدتر باىـ كدف وخبرىا منووبيف " 

 . (ٗ)أف " كدف حرؼ ينوب ا ىـ ويرف  الخبر "  والجميور  مر

والشاىد فر ىجاء ) يزيد بف  مرو بف الوعؽ الكالبػر " يقػوؿ: كػدف التػاج 
 الذى ُ وػب  مػر رأىػو ل إنمػا  وػب ليػذا القميػؿ مػف ابزواد التػر أخػذىا مػف إبػؿ 

ت . وقد أىيمت الكممػا (٘)) النعماف ( بموك  ذى أباف ل وبم ؿ ىذا   يجب الفخر 
 . (ٙ)فر بياف غرض الشا ر 

                                        

 . ٙ٘الوىاطة بيف المتنبر وخوومو ل ص( ٔ)

 . ٜٔٔالديواف ل ت / كـر البىتانر ( ٕ)

 ىػ .ٛٔٗٔل ط أولر دار ا فاؽ العربية  ٜٗٔالكرائر ( ٖ)

 ـ .ٕٜٜٔل ط أولر دار الكتب  ٛٙ٘الجنر الدانر لممرادى ل ت / قباوة وغيره ل ص( ٗ)

 . ٜٗٔل ومختار الشعر الجاىمر ل ص ٜٔٔينظر: الديواف ل ت / كـر البىتانر ( ٘)

زود ل وىػػو مػػا بػػيف الػػ الث إلػػر العشػػرة ل  فػػػ " كػػدف " لمتحقيػػؽ والقطػػ  واليقػػيف ل وأزواد جمػػ  (ٙ)
 . وينبغر أف يوك  فر ا  تبار ما كاف ليذا الموك  " ذى أباف ل " مف قيمة لدى الشا ر
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والشا ر فر نظر ابلوىر خالؼ ما  ميػو الجميػور ل حػيف أتػر باىػـ كػدف 
وخبرىا منووبيف ل ىذا  مر كوف " معووبا " خبر كدف ل و  أدرى لماذا أخػذ النقػاد 
بيذا الوجو الظاىر ل ولـ يديروا المىدلة بما تتفؽ ورأى الجميور ل إذ يمكػف إ ػراب 

  مػػف التػػاج   بنػػو مفعػػوؿ فػػر المعنػػر ل وجممػػة " بزواد ... " ىػػر " معوػػوبا " حػػا
الخبر ل أو أف خبر " كدف " محذوؼ تقديره : تراه ل ىذا  مر تقػدير وػحة الروايػة ل 

 إذ يحتمؿ أف تكوف الرواية بالرف  ل والمىئوؿ  ف ذلؾ ىـ الرواة .

اتيػا ىذا مف جية ل ومف جية أخػرى فػ ف نوػب ا ىػـ والخبػر مػ  إف وأخو 
 . (ٔ)وارد  ف العرب 

فقػػد حكػػر جما ػػة مػػف العممػػاء مػػنيـ ) ابػػف ىػػيدة ( أف قومػػا مػػف العػػرب 
ينوبوف بػ ) إف ( وأخواتيا ا ىـ والخبر جميعا ل وذكػر ) ابػف ىػالـ ( أف ىػذه لغػة 

ل وقػاؿ  (ٕ)جما ة مف تميـ ل ونىػب ) أبػو حنيفػة الػدينورى ( ذلػؾ إلػر تمػيـ  امػة 
" وأجػػاز بعػػض الكػػوفييف نوػػب ا ىػػـ والخبػػر معػػاد بػػػ إف ىػػػ ( : ٜٗٚالمػػرادى ) ت 

وأخواتيا ... قاؿ ابػف  وػفور : وممػف ذىػب إلػر جػواز ذلػؾ فػر إف وأخواتيػا )ابػف 
 ىػػػػػػالـ( فػػػػػػر طبقػػػػػػات الشػػػػػػعراء ل وز ػػػػػػـ أنيػػػػػػا لغػػػػػػة رؤبػػػػػػة وقومػػػػػػو ل وقػػػػػػاؿ 

                                        

 ذهبا زالال ن جلودهن مموهات      على أبشارهاكؤ         قاؿ ذو الرمة:( ٔ)

 أو قلما محرفا ا      قادمة  ـــكؤن أذنيه إذا تشوف     وقاؿ محمد بف ذؤيب العمانر:

 ياليت أيام الصبا رواجعا     وقاؿ العجاج: 
 دا  ــا أسـا إن حراسنـاك خفافـإذا أسود جنح الليل فلتؤت ولتكن    خط وقاؿ ابف أبر ربيعة: 

ل ط دار إحيػػاء التػػراث  ٕٕٗل  ٕٔٗ/ٔيراجػػ : شػػرح ابشػػمونر تػػ / طػػو  بػػد الػػرءوؼ ىػػعد ( ٕ)
 . ٘ٙالعربر ل طبقات فحوؿ الشعراء ص
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لػػػر ذلػػػؾ ذىػػػب   ) ابػػػف الىػػػيد ( نوػػػب خبػػػر إف وأخواتيػػػا لغػػػة قػػػـو مػػػف العػػػرب ل وا 
 . (ٔ)وة ( " ) ابف الطرا
 إلحاق تاء التؤنيث الفعل ونائب الفاعل جاء مجرور -د

 :(ٕ)ومف ذلؾ قوؿ النابغة 
 فـال لعمـر الـذى طيفت بكعبته        وما هريق على األنصاب من جسد

يقػػوؿ المرزوقػػر: " طػػاؼ بػػو يطػػوؼ طوافػػا وطوفانػػا إذا دار حولػػو ل ومنػػو 
ار والمجػػرور ل ولمػػا كػػاف مؤن ػػا طيفػػتل وىػػو مبنػػر لممجيػػوؿ ل ونائػػب الفا ػػؿ الجػػ

ل فشػبية )المرزوقػر( تكمػف (ٖ)لحقت التاء الفعؿ شذوذا ل والفوي  تركيا فر م مػو "
فر أنو لما كاف نائب الفا ؿ جارا ومجػرورا " بكعبتػو " كػاف القيػاس  ػدـ إلحػاؽ تػاء 

 . (ٗ)التدنيث الفعؿ 

و ل فدقىـ بار والشا ر ىنا يعتذر إلر النعماف ل ويقىـ أنو برئ مما ُرمر ب
أو  ل وزاد "   " لمتدكيػػد ل أو ىػػر لمنفػػر ل و " لعمػػر " الػػالـ لالبتػػداء ل و "  مػػر " 
مبتدأ حذؼ خبره وجوبا ل والَعْمر والُعُمر والُعْمر : الحياة ل ف ذا أقىموا فتحوا   غير 

والمعنػػر: أحمػػؼ ببقػػاء ار  ل (٘)  لَع مْييكُ َرإِْسمُييَْرلَِِييٌرت ييمنك ِْمَِْرٍ عْم مُييو   ل قػػاؿ تعػػالر 
ودوامو ) قاؿ أبو  بيدة : ىػدلت الفػراء لػـ ارتفػ  لعمػرؾ ؟ فقػاؿ:  مػر إكػمار قىػـ 

                                        

 . ٜٖٗل  ٖٜٖالجنر الدانر ( ٔ)

 وروايتو: مّىحت كعبتو . ٖ٘الديواف ت / كـر البىتانر ص( ٕ)

 ل كمف الكشاؼ ط دار  الـ المعرفة . ٖٙمشاىد اإلنواؼ  مر شواىد الكشاؼ ص( ٖ)

ىػ ل مكتبة ٓٓٗٔلىنة  ٕٓط ل ت / محمد محر الديف ل  ٖٜل  ٕٜ/ٕينظر: شرح ابف  قيؿ( ٗ)
 ىرة .القا –دار التراث 

 . ٕٚىورة الحجر  ية ( ٘)
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ل وجممػة " الػذى طيفػت بكعبتػو " كنايػة  (ٔ) اف ل كدنو قاؿ: و مرؾ فمعمػرؾ  ظػيـ ( 
 ف موووؼ ل وطيفت بكعبتو أى طاؼ الناس ل ففيو إيجاز بالحذؼ  ـ أقىػـ  انيػا 

ل والجىػد:  (ٕ)ابيف ل وابنواب : حجػارة كانػت فػر الجاىميػة يػذب   نػدىا بدماء القر 
نما  بر بالجىد   بنو أراد الدـ الذى جؼ  مر ابنواب   . (ٖ)الدـ ل وا 

نمػا ىػمر  (ٗ)ورواية الديواف ) مىحت كعبتو ( أى أتيت بيتو وطفت بو  ل وا 
طػواؼ ل وروايػة الطواؼ مىحا   بف مف طاؼ بالبيت مىػ  ابركػاف فوػار اىػما لم

الػػديواف   إشػػكاؿ فييػػا ل وروايػػة المرزوقػػر المىػػئوؿ  نيػػا الػػرواة ل و مػػر فػػرض 
 وحتيا فالشا ر اكطر إلييا إلقامة الوزف .

 العطف بالفاء والقياس يقتضى الواو -هـ

 : (٘)ومف ذلؾ قوؿ النابغة 
 ـععفا ذو حسا من فرتنى فالفوارع           فجنبـا أريـك فالتـالع الدوافـ

الشا ر يذكر أف مناطؽ ذى حىا ل والفوارع ل وجنب أريؾ والدواف  ل رحمت 
 نيا " فرتنػر " مػ  أىميػا ل ولبعػد  يػدىا بيػا ل أوػابيا العفػاء ودرىػت معالميػا ل 
وىذه المواك  ليا فر نفس الشا ر ذكريات يفيض بيا قمبو ووجدانو ل فقد كػاف لػو 

بعػد أف كانػت تػنعـ بالمحبوبػة وأىميػا ل فييا لقػاءات ىػعادة ل أو لحظػات انتظػار ل ف
وارت خرابا   أ ر لعيش بيا ل ووار الػذئب يعػوى بيػا إ ػر ظعػنيـ ل والعفػاء الػذى 

                                        

 . ٜٖٔ/ٜلىاف العرب ( ٔ)

قػػاؿ الزمخشػػرى: " كانػػت ليػػـ حجػػارة منوػػوبة حػػوؿ البيػػت يػػذبحوف  مييػػا ل ويشػػرحوف المحػػـ ( ٕ)
 [ . ٕٕٖ/ٔ مييا ل يعظمونيا بذلؾ ل ويتقربوف بيا إلييا تىمر ابنواب " ] الكشاؼ 

 ىد .ج ٕٔٛ/ٕففر المىاف " الجىد: الدـ اليابس " ( ٖ)

 ففر الحديث : " لما مىحنا البيت أحممنا " أى طفنا بو .( ٗ)

 . ٛٚالديواف ت / كـر البىتانر ل ص( ٘)
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أواب ىذه المواك  إنما أوابيا جميعا ل وفر وقت واحد لقربيا مف بعكػيا ل وىػذا 
يقتكػػػر العطػػػؼ بػػػالواو التػػػر تفيػػػد مطمػػػؽ الجمػػػ  ل   العطػػػؼ بالفػػػاء ل التػػػر تفيػػػذ 

عقيب ل ) ف ذا قمت: قاـ زيد فعمرو ل دلمت  مر أف قياـ  مرو بعد زيػد بػال ميمػة الت
 )(ٔ) . 

ىػػذه ىػػر الشػػبية ل ويجػػاب  نيػػا بقػػوؿ المػػرادى: " وذىػػب بعكػػيـ إلػػر أف 
ىػػػ ل فػػر ابمػػاكف ٕٕ٘الفػػاء قػػد تػػدتر لمطمػػؽ الجمػػ  كػػالواو ل وقػػاؿ بػػو الجرمػػر ت 

ف كػاف  فاؤىػا فػر وقػت والمطر خاوة ل كقوليـ :  فا مكػاف كػذا ل فمكػا ف كػذا ل وا 
ف كػاف نزولػو فػر وقػت واحػد "  ل  (ٕ)واحد ل ونزؿ المطػر بمكػاف كػذا فمكػاف كػذا ل وا 

ويكيؼ توجييا  خر يتمخص فر أف الترتيب بالفاء  مر كػربيف ترتيػب فػر المعنػر 
ل و طؼ لمجػرد  (ٗ)ل وترتيب فر الذكر ل ويقىمو إلر  طؼ مفوؿ  مر مجمؿ  (ٖ)

ل وىو ممػا  (٘)الحكـ ل بحيث يحىف الواو ... ويىمر ترتيبا  فر المفظ المشاركة فر 
مما قد ينطبؽ  مر شاىدنا ل إذ المراد وقوع العفاء بيػذه المواكػ  فػر وقػت واحػد ل 
والترتيػػب ترتيػػب لفظػػر ل ويحىػػف أف يكػػوف بػػالواو ل لكػػف الشػػا ر أ ػػر الفػػاء لمد لػػة 

  مر القرب بيف ىذه المواك  .

وب خبػرى ل غركػو التحىػر ل وقػد بػدأ بالفعػؿ  فػا ل والشاىد جػاء فػر أىػم
وىر برا ة اىتياللية ل حيث اىتطاع الشا ر أف يقرع  ذاف الىػامعيف بمػا أراد مػف 

                                        

فتشارؾ  ـ فر إفادة الترتيب ل وتفارقيا فػر أنيػا تفيػد ا توػاؿ ل و ػـ تفيػد ا نفوػاؿ ] الجنػر ( ٔ)
 نر .ل مطبعة المد ٕٓ٘ل وينظر: كتاب د ئؿ اإل جاز ت / شاكر ل ص ٔٙالدانر 

 . ٖٜالجنر الدانر ( ٕ)

 .  ولسذًِرخ لَقَك رفَ  وَّو َرفَع د لَك  وىو أف يكوف المعطوؼ بيا  حقا متوال بال ميممة ل كقولو ( ٖ)

 .  َ َْاَ ىرُْوحٌرََّبَّهُرفَقَالَ كقولؾ: توكد فغىؿ وجيو ويديو ومى  برأىو ورجميو ل قاؿ تعالر ( ٗ)

 . ٗٙينظر: الجنر الدانر ص( ٘)
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انػػد ار   ػػار المحبوبػػة ل وأىميػػا بيػػذه المواكػػ  ل وفػػر قولػػو " مػػف فرتنػػر " إيجػػاز 
 بالحذؼ ل إذ المراد مف منازؿ فرتنر .

 عه:جر االسم والقياس يقتضى رف -و

 :(ٔ)ومف ذلؾ قوؿ النابغة 
 لم يبق إال أسير غير منفلت        وموثٍق فى حبال القد مجنوب

 . (ٕ)بجر " مو ؽ " م  أف العطؼ  مر " أىير " 

 والشػػػػاىد مػػػػف قوػػػػيدة يتحػػػػدث فييػػػػا  ػػػػف غػػػػارة ) النعمػػػػاف بػػػػف الحػػػػارث 
وػر ل الغىانر (  مػر بنػر أىػد ل وبػدأ بػدداء النفػر " لػـ " التػر تؤىػس أىػموب الق

ودخمت  مر المكارع " يبؽ " فقمبػت معنػاه إلػر الماكػر ل  ػـ جػاءت " إ  " لتخػرج 
مػػف المنفػػر الطريػػد وابىػػير ل وىػػذاف القىػػماف دؿ بيمػػا  مػػر القىػػـ اليالػػؾ ل فيػػو 
تقىيـ بدي  ل يظير شػدة الػبطش وقػوة ابخػذ ل وجػاء ابىػموب فػر وػياغة القوػر 

نتير بيا أمػر بنػر أىػد ل إذ   يوجػد أحػد لممبالغة فر ووؼ الغارة بالشدة ل حيث ا
منيـ إ  ذاؽ مرارتيا ل فيـ إ رىا  بيف ىالؾ ل وأىير ل وىارب يممػؤه الخػوؼ والفػزع 

 و  راب  ليذه ابقىاـ .

والشػػا ر جػػر "مو ػػؽ" والقيػػاس يقتكػػر رفعػػو ل بنػػو معطػػوؼ  مػػر أىػػير ل 
ووارد فػػر فوػػي  والجػػر ىنػػا لممجػػاورة ) وجػػر الجػػوار مطمقػػا مىػػموع  ػػف العػػرب ل 

الكالـ ل وقد  قد النحاة لذلؾ بابا  مر حدتو لك رتولولما فيو مف المشاكمةل وقد ك ر 

                                        

 ل وروايتو:  ٙٔالديواف ت / كـر البىتانر ص ( ٔ)
 وموثق فى حبال القد مسلوب          لم يبق غير طريد غير منفلت 

. والمجنوب: الذى يشتكر جنبو ل والمىموب: مف ىمب متا و فر ٔٛٔالكرائر لآللوىرل ص( ٕ)
 الحرب .
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فر الفوػي  حتػر تعػدوا فػر الفوػي   ػف ا تبػاره فػر اإل ػراب إلػر الت نيػة والتدنيػث 
 . (ٔ)وغير ذلؾ ( 

يقػػوؿ ا لوىػػر: " قػػالوا: إف إمػػاـ النحػػاة وابخفػػش وأبػػا البقػػاء وىػػائر ميػػرة 
ربيػػة جػػوزوا جػػر الجػػوار ل وقػػالوا بوقو ػػو فػػر الفوػػي  ل ولػػـ ينكػػره إ  الزجػػاج ل الع

نكاره م   بوتو فر كالميـ يدؿ  مر قوور تتبعػو ل ومػف ىنػا قػالوا: الم بػت مقػدـ  وا 
 . (ٕ) مر النافر " 

وكعؼ التدليؼ مف ابمور التر جعميا " الخطيب " تذىب بفواحة الكػالـ ل 
" إلر ىذا الحد فر أمر اإل راب ل واشػتراطو فػر فوػاحة وقد يكوف تشديد " الخطيب 

الكػػالـ أف يجػػرى  مػػر قػػانوف النحػػو المشػػيور ل نتيجػػة تىػػاىؿ قػػـو قبمػػو فػػر أمػػر 
 ل وقػػػد  نػػػر  (ٖ)اإل ػػػراب ل ومػػػنعيـ أف يكػػػوف إ ػػػراب الكػػػالـ شػػػرطا فػػػر فوػػػاحتو 

الػذى  ) ابف ىػناف ( بػالرد  مػييـ ل لكنػو لػـ يشػدد فػر مرا ػاة اإل ػراب ىػذا التشػديد
ل ولعؿ التوىط فر ذلؾ خير مف التشديد فيػو ل فػال تكػوف مرا ػاة  (ٗ)ىمكو الخطيب 

ف لػـ يكػف  مذىب الجميور شرطا فر فوػاحة الكػالـل بػؿ يكفػر مرا ػاة مػا يجػوزل وا 
ىو المذىب المشيور ل فقد جاء فر القر ف قراءات ك يػرة  مػر غيػر مػذىب جميػور 

                                        

 . ٔٛٔالكرائر : ا لوىر ( ٔ)

 مة لذلؾ مف القر ف وأشعار العرب ل فالجر لممجػاورة جػائز  نػد  ـ يورد أمل  ٜٛٔالكرائر ص( ٕ)
  .  العرب ل و  دا ر إلنكاره

 المطبعة الشرقية . ٓ٘ٙومف ىؤ ء " ابف خمدوف " فر مقدمة تاريخو ص( 2)
 

 . ٚٚيراج : ىر الفواحة ( ٗ)
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ف يػػؤ ر فػػر فوػػاحة الكػػالـ ل إنمػػا يجػػب أف ... فم ػػؿ ىػػذا إذف   يوػػ  أ (ٔ)النحػػاة 
 . (ٕ)يقور ذلؾ  مر ما  يجيزه النحو أوال 

 : (3)أال تكٌٕ انكهًح يثتذنح  -2

 :(ٗ)وقىـ " ابف اب ير " ا بتذاؿ قىميف 

ما كاف مف ابلفاظ دا    مر معنر وك  لو فر أوؿ المغة ل فغيرتػو  األول:
... ال انر: ىػو الػذى لػـ  (٘)ذكره أو   يكره  العامة وجعمتو دا    مر معنر  خر يكره

نما أنكر اىتعمالو بنو مبتذؿ بينيـ ل   بنو مىتقب  ل  تغيره العامة  ف وكعو ل وا 
نمػا  ختوػاص العامػة باىػتعمالو دوف الخاوػة ل  و  بنو مخالؼ لما وك  لػو ل وا 

نػو إف كػاف ويوك  موقفو مف ىذا القىـ بقولػو: " وفػر ىػذا القىػـ نظػر  نػدى   ب 
 بارة  ما يك ر تداولو بيف العامة ل ف ف مف الك ير المتداوؿ بينيـ ألفاظا فوػيحة . 
كالىماء وابرض والنار والماء والحجر والطيف ل وأشباه ذلؾ ل وقد نطػؽ بيػا القػر ف 
الكريـ فر مواك  ك يرة منو ل وجاءت فر كالـ الفوحاء نظمػا ون ػرا ل والػذى تػرج  

د بالمبتذؿ مف ىذا القىـ إنما ىو ابلفاظ الىخيفة الكعيفة ىػواء فر نظرى أف المرا
تداولتيا العامة أو الخاوة "  ـ يقوؿ  ف ىػذه ابلفػاظ الىػخيفة الكػعيفة : " وم ػؿ 

                                        

ءات  مػر لغػة مػف يجػرى فقد جرى فر بعػض القػرا  إِ ْره ذَو ِرلَ  احِك و ِ ومف ذلؾ قولو تعالر: ( ٔ)
 الم نر بابلؼ فر أحوالو ال الث ل وىر لغة مشيورة لكنانة وقيؿ بنر الحارث .

 ل مكتبة ا داب . ٕٔالبالغة العالية "  مـ المعانر " لعبد المتعاؿ الوعيدى ص ( ٕ)

 . ٖٛٔ/ٔل الم ؿ الىائر  ٚٓٔىر الفواحة ( ٖ)

ل المطبعػػة ابميريػػػة ل  ٕٚٗ/ٕلمقمقشػػندى  ل وػػػب  اب شػػر ٖٛٔ/ٔيراجػػ : الم ػػؿ الىػػائر ( ٗ)
 . ٕٙٗل  ٔٙٗأىس النقد ابدبر  ند العرب 

م ؿ كممة " الوـر " فير فػر أوػؿ المغػة تعنػر القطػ  ل فغيرتيػا العامػة ل وجعمتيػا دالػة  مػر ( ٘)
 المحؿ المخووص مف الحيواف دوف غيره .
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ىػذه ابلفػاظ إذا وردت فػر الكػالـ وكػعت مػف قػدرة ل ولػو كػاف معنػر شػريفا ل وىػذا 
شا ر ل لكف منيـ المقؿ ل ومنيـ القىـ مف ابلفاظ المبتذلة   يكاد يخمو منو شعر 

 المك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ل حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إف العاربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعممت 
 ىذا ل إ  أنو فر أشعارىـ أقؿ ل فمف ذلؾ قوؿ النابغة الذبيانر:

أو دمية من مرمر مرفوعة          بنيت بآجر يشاد بقرمد 
(1)

 

ف شػئت أف تعمػـ شػيئا  فمفظة  جر مبتذلة جػدا "  ػـ يوكػ  ذلػؾ بقولػو: " وا 
الفواحة التر تكمنيا القر ف فانظر إلر ىػذا الموكػ  ل ف نػو لمػا جػب فيػو مف ىذه 

بذكر ا جر لـ يذكر بمفظػول و  بمفػظ القرمػد أيكػا  ل و  بمفػظ الطػوب الػذى ىػو لغػة 
أىؿ مور  ف ف ىذه ابىماء مبتذلة ل لكف ذكر فر القر ف  مر وجو  خر وىو قولو 

ل واك  مف كالمػو أنيػو  (ٕ)  ن لَيرولطِّنيِرفَاجْع لرلٌِّرص كْحاًرفَأََْقِدْرلٌِرٍ اره ام ا ُ .... تعالر: 
يعنر با بتذاؿ ىنا أف " يكػوف لممعنػر الواحػد كممتػاف  ربيتػاف ل فتك ػر إحػداىما فػر 

نػر  (ٖ)ألىنة العامة ل ويتحاشاىا الخاوة ل فيقب  ما اىتعممو العامة  بتذالػو "  ل وا 
ث م ػؿ ىػذا اب ػر فػر ألفػاظ المغػة ل فػال شػب أرى أف أمر العامػة أىػوف مػف أف ُيحػد

 ندى فر اىتعماؿ ىذه ابلفاظ بقىمييا ل ولكؿ مف ألفػاظ الخاوػة ل وألفػاظ العامػة 
مقامات تقتكييا ل ولعؿ ىذا ىو الىػبب فػر إىمػاؿ " الخطيػب "  ػّد ذلػؾ فيمػا يخػؿ 

 . (ٗ)بفواحة الكممة " 

 و:والشاىد مف مجمو ة أبيات فر ووؼ امرأة بدأىا بقول
                                        

ر ويرفػػ  ل ا جػػر: واحػػده  جػػره وىػػو الدميػػة: التم ػػاؿ والوػػورة ل المرمػػر: الرخػػاـ ل يشػػاد: يبنػػ( ٔ)
 طبي  الطيف  قرمد: خزؼ مطبوخ .

 . ٖٛل وا ية مف ىورة القوص  ٚٛٔل  ٙٛٔ/ٔالم ؿ الىائر ( ٕ)

 . ٛٔالبالغة العالية "  مـ المعانر " ص( ٖ)

 . ٜٔالمرج  الىابؽ ص( ٗ)
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 قامت تراءى بيـن سجفى كلــة     كالشمس يـوم طلوعها باألسعد     
 ل ويسجدـــــج متى يرها يهـــــة غواصهـا      بهـــــأو دّرة صدفيـ       
 دــاد بقرمــــــر يشــــت بآجــر مرفوعة      بنيـن مرمــــأو دمية م       

كانت فر إشراقيا كالشػمس فيو يذكر أف ىذه المرأة قامت تعرض نفىيا ل ف
ل وجعػػؿ طمػػوع الشػػمس بابىػػعد ل ليكػػوف ذلػػؾ أتػػـ لمتشػػبيو وأبمػػي فػػر الووػػؼ ل  ػػـ 
يوورىا بوورة الدرة فر وفائيا ورقة بشرتيا ل والتر متر يراىا طالبيػا يفػرح فرحػا 
شػديد لنفاىػتيا ل  ػـ يوػورىا فػر وػورة تم ػاؿ بنػر لػو قا ػدة ورفػ   مييػا ل وذلػؾ 

 ل وىذه ابوواؼ جميعيا كشفت جماؿ ىذه المرأة . (ٔ)منظرىا أووف ليا وأبير ل
 ( صحح انتأنيف3

فوحة التدليؼ فر الشعر ل وفر كػؿ وػنا ة ىػر أقػوى د ائمػو بعػد وػحة 
  (ٕ)المعنر ل فكؿ مف كاف او  تدليفا كاف أقـو بتمؾ الونا ة ممف اكطرب تدليفو 

ر المكشػوؼ بيػاء يقوؿ ا مػدى: " حىػف التػدليؼ وبرا ػة المفػظ يزيػد المعنػ
ل  (ٖ)وحىػػنا ورونقػػا ل حتػػر كدنػػو قػػد أحػػدث فيػػو غرابػػة لػػـ تكػػف ل وزيػػادة لػػـ تعيػػد 

وىوء التدليؼ ورداءة الروؼ والتركيب شعبة مف التعميمة ل ف ذا كاف المعنػر ىػبيا 
 ل  (ٗ)ل وروػػػػؼ الكػػػػالـ رديػػػػا لػػػػـ يوجػػػػد لػػػػو قبػػػػوؿ ل ولػػػػـ تظيػػػػر  ميػػػػو طػػػػالوة " 

ذىب بطالوة المعنر الػدقيؽ ويفىػده ل ويعميػو ل حتػر فػ ) ىوء التدليؼ ورئ المفظ ي
 . (٘)يحتاج مىتمعو إلر طوؿ تدمؿ ( 

                                        

 . ل وابىعد : برج الحمؿ ٖٜيراج : الديواف ت / محمد أبو الفكؿ إبراىيـ ص( ٔ)

 . ٖٗ/ٔل الكامؿ فر المغة وابدب  ٚٗل وينظر:  يار الشعر ل ص ٖٖٛالموازنة ل ص( ٕ)

 . ٜٛٔ/ٔل وينظر: كتاب الونا تيف  ٖٔٛالموازنة ل ص( ٖ)

 . ٜٛٔ/ٔكتاب الونا تيف ( ٗ)

 . ٖٔٛالموازنة ( ٘)
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 : (ٔ)يقوؿ أبو ىالؿ فر قوؿ النابغة
 يثرن الثرى حتى يباشرن برده         إذا الشمس مجت ريقها بالكالكل

معناه: ي رف ال رى ل حتر يباشرف برده بالكالكؿ ل إذا الشمس مجػت ريقيػا 
: فخفاء الد لة  مر المعنػر المػراد (ٕ)يجف جدا    بف المعنر تعمر فيو ل وىذا مىت

أتر لمخمؿ الواق  فر النظـ ل نتيجة  دـ ترتيب ابلفاظ  مر وفؽ ترتيب المعانر فػر 
 . (ٗ)ل أو المعاظمة  (ٖ)الذىفل وىو ما يعرؼ  ند البالغييف بػ " التعقيد المفظر " 

المعػػانر بك ػػرة فػػر ذىػػف الشػػا ر ل  وبعػػض العممػػاء يرجػػ  ذلػػؾ إلػػر ازدحػػاـ
فيعػػانر أزمػػة فػػر التوفيػػؽ بػػيف الفكػػرة ل وطريقػػة التعبيػػر الوػػحيحة  نيػػا فيقػػ  فػػر 

ل بف  (٘)التعقيػػد ل وىػػذا المىػػمؾ تدبػػاه العربيػػة ل ويرفكػػو أوػػحاب الػػذوؽ الىػػميـ 
ل ويكوف ىميما مف التكمؼ ل بعيدا   ف  (ٙ)الشعر يتطمب وك  ابلفاظ فر مواكعيا 

الوػػنعة ل بػػرئ مػػف التعقيػػد ل وحػػيف ننظػػر فػػر الشػػاىد لنقػػؼ  مػػر مػػراد  ػػف ىػػوء 
وػػاحبو ل نجػػػده يوػػؼ ديػػػار )أىػػماء( بعػػػد أف رحمػػت  نيػػػا ل كالعػػادة فػػػر ابتػػػداء 
قوػػائدىـ ل فيػػذكر أف   ػػار الػػديار ُمحيػػت تمامػػا ل بعػػد أف اختمطػػت نتيجػػة الريػػاح 

قت أف ترىؿ الشػمس وغطاىا  افر الرمؿ ل وأف اإلبؿ  ندما تمر فر ىذا المكاف ل و 
أشعتيا المحرقة تطرد الحور بعيدا لتشعر بما تحتو مف بردوة ل ولعؿ الشا ر قوػد 

                                        
 وروايتو : ي رف الحور . ٖٜالديواف ل ص( ٔ)

 . ٘٘ل الموش   ٘ٗر الشعر ل  يا ٕٛٔل  ٔٛٔ/ٔكتاب الونا تيف ( ٕ)

 . ٖٓٔ/ٔل وشرح التمخيص ٕٔل المطوؿ  ٕٖل  ٖٔ/ ٔينظر: اإليكاح ل ت / خفاجر( ٖ)

 . ٔٛٔل  ٖ٘/ٔكتاب الونا تيف ( ٗ)

ىػػػ ل ٜٔٗٔل ط رابعػػة دار الفكػػر  ٔٙالمعػػانر فػػر كػػوء أىػػاليب القػػر ف د/  بػػد الفتػػاح  شػػيف ل ص( ٘)
 ل مطبعة المدنر . ٓٗٔر ل ت / شاكر صوينظر: أىرار البالغة لمشي /  بد القاى

يقػػوؿ ابػػف رشػػيؽ: " ومػػف الشػػعراء مػػف يكػػ  كػػؿ كممػػة موكػػعيا   يعػػدوه ل فيكػػوف كالمػػو ظػػاىرا  غيػػر ( ٙ)
ما ليدؿ  مشكؿل وىيال غير متكمؼ ل ومنيـ مف يقدـ ويؤخر إما لكرورة وزف أو قافية وىو أ ذر ل وا 

  ٕٓٙل  ٜٕ٘/ٔلعر بعينو " العمدة ل وىذا ىو ا مر أنو يعمـ توريؼ الكالـ ويقدر  مر تعقيده 
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بيذا التػداخؿ المفظػر اإلشػارة إلػر تػداخؿ أ ػار الػديار واختالطيػا ل و ػدـ وكػوح كػؿ 
معمػػـ فييػػا ل فابىػػموب يعكػػس مظػػاىر ىػػذا التػػداخؿ وا خػػتالط ل وفػػر قولػػو ) إذا 

( كناية لطيفة  ف شدة الحػر ل وقػد أخػذ ىػذا المعنػر غيػره  الشمس مجت ريقيا ...
 . (ٔ)فقاؿ: وذاب لمشمس لعاب فنزؿ 

 ( اندلح فى استعًال انهفع4

فعمػػر الشػػا ر أف يختػػار مػػف الكممػػات أدقيػػا فػػر أداء المعنػػر المػػراد ل بػػدف 
تكوف كؿ كممة ليا د لتيا فر الفكرة العامة التر قوػد الشػا ر إلييػا ل وىػذا يتطمػب 

 لبعد  ف كؿ ما   فائدة منو كالحشو ل والتكرير وا  تراض .ا

ل  (ٕ)وىو أف يحشر البيت بمفظ   يحتػاج إليػو إلقامػة الػوزف  أوال : الحشو:
قاؿ ابف رشيؽ: " وىماه قـو ا تكػاء ل وذلػؾ أف يكػوف فػر داخػؿ البيػت مػف الشػعر 

نما أدخمػو الشػا ر إلقامػة الػوزف "  ل وقػد أخػذ النقػاد  مػر  (ٖ)لفظ   يفيد معنر ل وا 
 :(ٗ)النابغة وقوع الحشو فر شعره فر قولو

تبينت آيات لها فعرفتهـا           لستة أعوام وذا العام سابع 
(5)

 

                                        

 . ٖ٘ٔ/ٕكتاب الونا تيف ( ٔ)

 . ٓٙ/ٔل وينظر: كتاب الونا تيف  ٕٙٓنقد الشعر ل ص( ٕ)

 . ٜٙ/ٕالعمدة ( ٖ)

 . ٜٚالديواف ت / كـر البىتانر ( ٗ)

ت تبينت : تدممت وترىمت وتتبعت ىماتيا و الماتيػا ل وأخػذت أت بػت مػف معالميػا التػر درىػ( ٘)
ومودر تبيف : التبيػاف بكىػر التػاء ل وىػو موػدر قميػؿ   بف موػادر أم الػو بػالفت  ل  يػات: 

وفر  رفتيا كميراف ابوؿ التاء ل وىر لمشا ر ل وال ػانر اليػاء وىػر:  العالمة جم   ية وىر
 لتمؾ ابماكف المذكورة ىابقا .
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  ٜٔٗٚ  

يقوؿ أبو ىالؿ : " كاف ينبغر أف يقوؿ : لىػبعة أ ػواـ ل ويػتـ البيػت بكػالـ 
 . (ٔ) خر يكوف فيو فائدة ل فعجز  ف ذلؾ فحشا البيت بما   وجو لو " 

التػر كػاف لػو فييػا ذكريػػات  (ٕ)والشػا ر يػذكر أنػو غػاب  ػف ىػذه المواكػ  
ىتة أ واـ متتالية ل وجاءىػا فػر العػاـ الىػاب  ل فمػـ أتاىػا لػـ يتبينيػا إ  بعػد طػوؿ 
تدمػػؿ لػػدروس معالميػػال وجػػاء البيػػت فػػر أىػػموب خبػػرى ل قوػػد بػػو إفػػادة الىػػامعيف 

وىػػيؽ مىػػاؽ المىػػممات ل وقػػد حكمػػا جديػػدا   مػػييـ ل فاىػػتغنر  ػػف المؤكػػدات ل 
ل وفػػر قولػػو " لىػػتة أ ػػواـ إيجػػاز بالحػػذؼ دؿ  (ٖ)أىػػيمت ابلفػػاظ فػػر بيػػاف المػػراد 

 ميو الىياؽ ل والمعنر: لىتة أ واـ مكت مف  يػدىا ل وقولػو" إذا العػاـ الىػاب  " 
أى وىذا العاـ الحاكر الذى نحف فيو ىو الىاب  ل وىر جممة مكونة مف مىند إليو 

اء المىند إليػو فييػا اىػـ إشػارة مكػافا إلػر العػاـ لتمييػزه أكمػؿ تمييػز ل ومىند ل ج
كر يق   ميو الحكـ بدنو الىػاب  ل فالشػا ر أراد أنػو مكػر مػف  يػده بػابنيس فػر 

                                        

ل مطبعػػة  ٖٔٔلجوزيػػة ل صل وينظػػر: الفوائػػد المشػػوؽ  بػػف قػػيـ ا ٓٙ/ٔكتػػاب الوػػنا تيف ( ٔ)
القاىرة ل وقاؿ أىامة بػف منقػذ: " كػاف ابجػود أف يقػوؿ : لىػبعة أ ػواـ ل فيىػتغنر  –المتنبر 

ل  ٜٕٓ ف قولو : ىتة أ واـ و ػاـ ىػاب  " البػدي  فػر نقػد الشػعر تػ /  بػدا  مػر مينػا ص 
 مطبعة دار الكتب العممية .

 فجنبا أريؾ فالتالع الدواف     التر ذكرىا فر قولو:  فا ذو حىا مف فرتنر  ( ٕ)

فقولػػو: " تبينػػت فييػػا د لػػة  مػػر التحػػرى والتدمػػؿ لمت بػػت إذ يقػػاؿ : تبينػػت ابمػػر أى تدممتػػو ( ٖ)
[ بػيف ل ويؤيػده  ٖٙ٘/ٔوتوىمتو .. والتبييف: الت بت فر ابمػر والتػدنر فيػو " ] لىػاف العػرب 

ايػة " ترىػمت " أى تتبعػت رىػوميا رواية " توىمت " أى تتبعت ىػماتيا و الماتيػا ل وكػذا  رو 
و  ارىػػا ل وأتػػر بػػػ "  يػػات " جمعػػا لتعػػددىا بتعػػدد المواكػػ  ل والػػالـ فػػر " ليػػا " لالختوػػاص 
 والكػػػػػػػػمير لممػػػػػػػػاكف ل واختػػػػػػػػار " فعرفتيػػػػػػػػا " لػػػػػػػػدقتيا فػػػػػػػػر الد لػػػػػػػػة  مػػػػػػػػر المػػػػػػػػراد ل 

 الػػالـ فػػر [ و  ٕٙإذ المعرفػػة: إدراؾ الشػػب  انيػػا بعػػد توىػػط نىػػيانو ] ينظػػر: الفػػروؽ المغويػػة 
 " لىتة " بمعنر بعد ل كما يقاؿ: كتبت لميمة خمت مف الشير أى بعد ليمة .
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  ٜٔٗٛ  

ىذه المواك  ىتة أ واـ ل والعاـ الحاكر ىو الىاب  ل ولو قاؿ: لىبعة أ واـ بفػاد 
ل وىنػػاؾ وجػػو  خػػر يمكػػف أف يكػػوف  (ٔ)أف الىػػبعة كميػػا مكػػت ل ولػػيس ىػػذا بمػػراد 

الشػا ر قوػد إليػو ل وىػو " التفخػيـ بتشػقيؽ العػدد لتكريػر العطػؼ ل وتك يػر أىػػماء 
َ ب يِهرررررررررر العدد ل ومف ذلؾ قولو تعػالر:  ُِر ََّرِمََقيا ِ اه يارِبع ْفيكمرَفيَي ْنم ْم َ َأ ر ًَ ََْلي رَل َْارُموت ييراَلث اِليني  َ ون يْد  َ

 قوؿ مجم :ل ومف ذلؾ   أََْب عِني رلََْلًََ

 مضت مائة من مولدى فانتضيتها         وخمس تبــاع بعــد ذاك وأربــع

ولػػـ يقػػؿ وتىػػ ل وكػػاف يمكنػػو أف يقػػوؿ: وتىػػ  ورأىػػر كال غامػػة أوػػم لأو غيػػر    
 .(ٕ)ذلؾ

 ثانيا : التكرير:

 :(ٖ)ونعنر بو الذى يدتر فر الكالـ لغير فائدة ل ومنو قوؿ النابغة 
 الدار         مــاذا تحيـــون مــن نـإى وأحجارعوجوا فحيوا لنعم دمنة 

 أقوى وأقفر من نعم وغيره       هوج الرياح بهابى الترب مّوار  

 . (ٗ)فقولو " أقفر " بعد " أقوى " تكرار   فائدة منو   بنيما بمعنر واحد 

                                        

يقوؿ المرزوقر: " ولو قاؿ : لىػبعة أ ػواـ بفػاد أف الىػبعة كميػا مكػت ولػيس مػرادا ل فقػوؿ ( ٔ)
بعكيـ: إنو كاف يكفيو أف يقوؿ: لىبعة أ واـ فعجز  ف إتمامو ل وكممو بما   معنر لػو ل   

 [ . ٖٚإ   دـ التبور ] مشاىد اإلنواؼ  وجو لو

ىػػػػ ل وا يػػػة مػػػف ىػػػورة ٕٖٚٔل ط أولػػػرل مطبعػػػة الىػػػعادةٓٛابقوػػػر القريػػػب لمتنػػػوخر ص( ٕ)
 .ٕٗٔاب راؼ 

 . ٛٗالديواف ت / كـر البىتانر ص( ٖ)

ل ٛٔٔل البالغػػة العاليػػة "  مػػـ المعػػانرٗٚٔ/ٖشػػروح التمخػػيصل ٖٕٚينظػػر: ىػػر الفوػػاحة( ٗ)
 .ٕٛٔل  ٕٚٔ
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  ٜٜٔٗ  

ف ف قيؿ: إف التكرير فر المعنر دوف المفظ يعاب فر الن ر ل وأما فر الشعر 
يػػػؿ باغتفػػػاره ؟ أجيػػػب بػػػدف اغتفػػػاره فػػػر أ جػػػاز اببيػػػات دوف وػػػدورىا   بف فقػػػد ق

ىػذا  (ٔ)اب جاز مكاف القافية والشا ر مكػطر إلييػا ل فيحػؿ لػو مػا حػـر  مػر غيػره 
باإلكافة إلر أف بعض النقاد يعيبوف التكرير والحشو ىواء أكاف فر أ جاز اببيػات 

موكػػعيا " ومػػف وكػػ  ابلفػػاظ  أو فػػر وػػدورىا ل بنػػو يػػرى كػػرورة وكػػ  ابلفػػاظ
موكعيا أ  تق  الكممة حشوا ل وأوؿ الحشو أف يكوف المقود إلييا إوالح الوزف 
ل أو تناىب القوافر ل وحرؼ الروى إف كاف الكالـ منظومػا ل وقوػد الىػج  وتػدليؼ 

ل فالحشػػو الػػذى  (ٕ)الفوػػوؿ إف كػػاف من ػػورا مػػف غيػػر معنػػر تفيػػده أك ػػر مػػف ذلػػؾ " 
ل  (ٖ)زفل أو مناىبة القوافر فحىب  يب فاحش فر ونا ة الشعر يذكر لوحة الو 

ىذه شبية النقاد ل لكننا  ندما نتدمػؿ الشػاىد فػر ألفاظػو ومعانيػو ل نجػد الشػا ر ) 
يطمػػب مػػف رفاقػػو أف يميمػػوا ناحيػػة ديػػار نعػػـ ل وأف يحيػػوا دمنػػة دارىػػا ل  ػػـ يتػػدارؾ 

إ  النػؤى وابحجػار ل فقػد  ويتىاءؿ: كيؼ يدمرىـ بالوقوؼ ل والتحية ل ولػيس ىنػاؾ
وػػار المكػػاف قفػػرا خاليػػا ل وقػػد غيرتػػو الريػػاح التػػر تيػػب  ميػػو فػػر  نػػؼ وىػػوج ل 

 . (ٗ)وتىفر  ميو ىابر التراب ( 

فالشػػا ر لمػػا أراد أف يػػدؿ  مػػر أف المكػػاف قػػد أقفػػر وأقػػوى ل ولػػيس فيػػو إ  
تمػاـ الىػكوف  النؤى وابحجار ل  مد إلر ذكر ىاتيف المفظتيف ليػد ف وليؤكػداف معػا  

والركود )فمعنر أقوى وأقفر واحد فر الد لػة  مػر الخمػوة ل إ  أف المفظػيف أوكػد فػر 

                                        

 . ٕٛٔينظر: البالغة العالية "  مـ المعانر " ص( ٔ)

 . ٙٗٔىر الفواحة ( ٕ)

 ل مكتبة وىبة . ٖٓٗل أىس النقد ابدبر  ند العرب  ٕ٘ٔينظر: ىر الفواحة ( ٖ)

 . ٖٓٗقراءة فر ابدب القديـ د/ محمد أبو موىر ل ص( ٗ)
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ل فػذكر الشػب  (ٕ)  لِمُيل رج ع لنِ يارمِيِمَُْرِْيكْن ًَرَ مِِْم اجياًررررر كقولو تعػالر:   (ٔ)الخموة( 
و ػدـ  مرتيف فيو فائدة التدكيد ل وقد قاؿ النحاة: إف الشب يعطػؼ  مػر نفىػو تدكيػدا  

 . (ٖ)تعييف الزائد   يدفعيا ل والفائدة التدكيدية معتبرة فر اإلطناب 

 ثانثًا: االعرتاض : 
ونعنػػػر بػػػو الػػػذى   فائػػػدة منػػػو ل وىػػػماه بعكػػػيـ " ا  تػػػراض المعيػػػب " 
وبعكيـ يىميو الحشو ل وحػده: كػؿ كػالـ أدخػؿ فيػو لفػظ مفػرد أو مركػب لػو أىػقط 

ابف اب يػر  ػف وػور ا  تػراض: ) الكػرب ابوؿ ل يقوؿ  (ٗ)لبقر ابوؿ  مر حالو 
 يكوف دخولو فر الكالـ كخروجو منو ل   يكتىب بو حىنا و  قبحا .

 :(٘)فمف ذلؾ قوؿ النابغة 
 يقول رجال يجهلون خليقتى         لعــل زيادا ال أبالك غافل

 فقولو: "   أبالؾ " مف ا  تراض الذى   فائدة فيو ل وليس مؤ را  فر 

                                        

 . ٙٛ/ٚلىاف العرب ( ٔ)

 . ٛٗالمائدة ( ٕ)

 . ٗٚٔ/ٖينظر:  روس ابفراح ( ٖ)

 . ٖٔٔل البالغة العالية "  مـ المعانر "  ٕٕٚ/ٕالم ؿ الىائر ( ٗ)

ل وىػػو مػػف قوػػيدة فػػر ر ػػاء النعمػػاف بػػف الحػػارث ل وروايتػػو:  ٜٛالػػديواف تػػ / كػػـر البىػػتانر( ٘)
 ينكروف خميقتر .
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 ل ويقوؿ العموى فر تعميقو  مر قوؿ زىير: (ٔ)ىذا البيت حىنا و  قبحا 
 سئمت تكاليف الحياة ومن يعش          ثمانيــن حــوال ال أبـالك يــسؤم

) فقولو "   أبالؾ " مف ا  تراض الذى لػيس فيػو فائػدة توكيػدل ولػيس فيػو 
 قب ل وىكذا ورد فر قوؿ النابغة:

 تى        لعـل زيـادا ال أبـالك غــافليقول رجال يجهلون خليق

ف كاف   فائدة تحتو (   (ٕ)فيذا وأم الو يغتفر فيو ىذا ا  تراض وا 

وحيف ننظػر إلػر الىػياؽ يبػدو لنػا أف النابغػة تػدخر بعػض الوقػت  ػف ر ػاء 
النعماف بعدما  مـ بموتو ل حتر ظف بعض الناس أنػو متغافػؿ  نػو ل يػذكر الشػا ر 

 ء الناس بقولو:ذلؾ ويرد  مر ىؤ 
 أبى غفلتى أنى إذا ما ذكرته        تحـرك داء فى فإادى داخل

أى كيؼ أغفؿ  ف موتو ل وفر فؤادى مف تػذكر أياديػو مػا يبع نػر  مػر أف 
نكػػاره  بػػر بالمكػػارع " يقػػوؿ  ػػـ أىػػنده إلػػر "  (ٖ)  أغفػػؿ  ل و ىتحكػػار المشػػيد وا 

وووػؼ الفا ػؿ بجممػة " ينكػروف  رجاؿ " حاؿ كونو جمعػا ونكػرة لمتك يػر والتحقيػر ل
نكار أف يكوف مف طبعو  ػدـ الوفػاء ل وخرجػوا بػػ لعػؿ إلػر  خميقتر " تكذيب ليـ ل وا 
معنػػر ا ىػػتفياـ ل واختيػػار " لعػػؿ " بنيػػا تفيػػد الرجػػاء ل والمعنػػر: أنيػػـ يرجػػوف أف 
يكوف حدىيـ ووابا ل وجاء ا  تراض "   أبالؾ " لمتوري  بما ىو مقوود مف ذـ 

ء الناس ل بعد الد لة  ميو كمنا فػر جممػة الووػؼ ل وفػر الكػالـ التفػات مػف ىؤ 

                                        

 . ٖٔٔل البالغة العالية  ٕٔٔل الفوائد المشوؽ  ٚٚٔ/ٕالم ؿ الىائر ( ٔ)

 . ٕٙٛ/ٕكتاب الطراز ( ٕ)

 . ٜٛالديواف ت / كـر البىتانر ص( ٖ)
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الغيبة إلر الخطاب   لتدكيد انوراؼ الذـ إلر ىؤ ء الناس ل فا  تراض جاء لغرض 
 وأدى دوره فر اإلفواح  ف المراد .

 ْذا ، ٔيدخم فى انهفع يا يتعهك تانٕسٌ ٔانمافيح:

ل ولو  (ٔ)د الشعر ل وأو ىا بو خوووية وىو أ ظـ أركاف ح أوال : الوزن :
 إيقػػػػػاع يطػػػػػرب الفيػػػػػـ لوػػػػػوابو ل ومػػػػػا يػػػػػرد  ميػػػػػو مػػػػػف حىػػػػػف تركيبػػػػػو وا تػػػػػداؿ 

ل وأوؿ مف ألؼ فر ابوزاف ) الخميؿ بف أحمد ( حيث وك  خمىة  شػر  (ٕ)أجزائو 
نمػػا  (ٖ)بحػػرا يبنػػر  مييػػا الشػػعر  ل وا لتػػزاـ ببنيػػة ىػػذه البحػػور   يعنػػر التحجػػر ل وا 

 ىػػتقرار  مػػر وػػيغة شػػكمية مالئمػػة لوػػّب المشػػا ر اإلنىػػانية فػػر قالبيػػا ل يعنػػر ا
وىػػذه الوػػيغة   تخمػػؽ بتغيػػر الػػزمف ل ولػػذا لػػـ يتىػػام  النقػػاد أف يوػػيب الػػوزف 
انكىار يحطـ موىيقاه ل وجعموا اكطراب الوزف ل وك رة الزحػاؼ ممػا ييجػف الشػعر 

ف بمي الغاية فر جودة ا لمعنر ل وذكروا شروطا لموزف ل ويخرجو  ف حد القبوؿ ل وا 
الم الر ل إذا تخمؼ شرط منيا وق  العيػب فػر الػوزف الشػعرى ل ولنقتوػر ىنػا  مػر 

 بعض الشروط التر يرى بعض النقاد أف النابغة أخؿ بيا فر بعض شعره:

أف يكػػوف معنػػر البيػػت تامػػا مىػػتوفر ل لػػـ يكػػطر الشػػا ر بىػػبب الػػوزف إلػػر  -ٔ
و ػػػدـ ا لتػػػزاـ بػػػذلؾ يوقػػػ  فػػػر الحشػػػو     (ٗ)و نقوػػػو ل أو الزيػػػادة فيػػػو أو قمبػػػ

                                        

 . ٜل و يار الشعر  ٗٙل وينظر: نقد الشعر  ٖٗٔ/ٔالعمدة ( ٔ)

 . ٕٔ يار الشعر ص ( ٕ)

وىر: الطويؿ ل والمديد ل والبىيط ل والوافر ل والكامؿ ل واليػزج ل والرجػز ل والرمػؿ ل والىػري  ( ٖ)
المجتػػػث ل والمتقػػػارب ل وزاد ابخفػػػش ل والمنىػػػرح ل والخفيػػػؼ ل والمكػػػارع ل والمقتكػػػب ل و 

 المتدارؾ ولكؿ منيا أجزاؤه الخاوة بو .

 . ٖٖٛأىس النقد ابدبي  ف العرب :( ٗ)
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المذمـو ل أو التكرير أو ا  تراض لغير فائدة ىوى إقامة الػوزف ل وقػد  ركػنا 
 ليذه ابمور فر شعر النابغة .

أف يػػدتر المعنػػر فػػر  بػػارة ذات ترتيػػب لػػـ يكػػطره الػػوزف إلػػر تػػدخير مػػا يجػػب  -ٕ
 . (ٔ)تقديمول أو تقديـ ما يجب تدخيره 

و ىالؿ: " وينبغر أف ترتب ابلفاظ ترتيبػا  وػحيحا ل فيقػدـ منيػا مػا يقوؿ أب
يحىف تقديمو ل ويؤخر منيا ما يحىف تدخيره ل و  يقدـ منيا مػا يكػوف التػدخير بػو 

 . (ٕ)أحىف ل و  يؤخر منيا ما يكوف التقديـ بو أليؽ ( 

و ػػدـ مرا ػػاة ذلػػؾ  يػػب يىػػمر " التعطيػػؿ " وىػػو أف   ينػػتظـ نىػػؽ الكػػالـ 
. وىذا يوق  فر التعميػة ل والشػا ر  (ٖ)مر ما ينبغر لمكاف العروض فيقدـ ويؤخر  

مطالب بدف يجنب كالمو جمي  ما يكىبو تعميػة ل ويوػؼ ابػف طباطبػا الشػعر الػذى 
وقػػ  فيػػو ذلػػؾ بدنػػو مػػف ) اببيػػات المىػػتكرىة ابلفػػاظ المتفاوتػػة النىػػت ل القبيحػػة 

 :(ٗ)ويعمؽ  مر قوؿ النابغة  العبارة ل التر يجب ا حتراز مف م ميا (
 يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم          من الضاريات بالدماء الذوارب

نمػػا يوػػ  م ػػؿ ىػػذا إذا  بقولػػو: " يريػػد: مػػف الكػػاريات الػػذوارب بالػػدماء ل وا 
التبس بما قبمو ل بف الدماء جم  ل والذوارب جم  ل ولػو كػاف مػف الكػاريات بالػدـ 

ف ك انػػػت ىػػػذه الكممػػػة حػػػاجزة بػػػيف الكممتػػػيف ل أ نػػػر بػػػيف الػػػذوارب لػػػـ يمتػػػبس ل وا 

                                        

 .  ٖٖٛأىس النقد ابدبي  ف العرب :(ٔ)

 .ٜٙٔكتاب الونا تيف ل ص( ٕ)

 .ٕٓٙل  ٜٕ٘/ٔل وينظر: العمدة  ٕٛٓنقد الشعر ( ٖ)

 . ٓٔالديواف ت / كـر البىتانر ل ص( ٗ)
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ل وقػػاؿ المرزبػػانر: ) يريػػد: مػػف  (ٔ)الكػػاريات والػػذوارب المتػػيف يجػػب أف تقرنػػا معػػا ( 
 . (ٕ)الكاربات الذوارب بالدماء فقدـ وأخر ... ( 

ويذكر ) ابف رشيؽ ( ابىباب التػر قػد تػد و الشػا ر إلػر التقػديـ والتػدخير 
قفو منيا بقولو: ) ومنيـ مف يقدـ ويؤخر إما لكرورة وزف أو فر كالمو ل ويبيف مو 

ما ليدؿ  مر أنو يعمػـ توػريؼ الكػالـ ويقػدر  مػر تعقيػده وىػذا  قافية وىو أ ذر ل وا 
 . (ٖ)ىو العر بعينو ( 

أف تكػوف ابىػػماء وابفعػاؿ مىػػتقيمة كمػػا ُبنيػت ل لػػـ يػػدف  الػوزف إلػػر تغييرىػػا  -ٖ
ف نقػص  (٘) ل ف ف زاد وق  فر " التذنيب " (ٗ)ا بالزيادة  مييا ل أو النقص مني وا 

وق  فر " التغيير " ل وىو أف يحيؿ ا ىـ مف حالو ل ووورتو إلر وورة أخػرى 
 . (ٙ)إذا اكطره الوزف إلر ذلؾ 

 ومف التغيير قوؿ النابغة:
وكــل صموت نثلــة تبعية          ونسج سليم كل قضاء ذائل 
(7)

 

                                        

 . ٘ٗ يار الشعر ( ٔ)

 . ٘٘الموش  ( ٕ)

 . ٕٓٙل  ٜٕ٘/ٔالعمدة ( ٖ)

 . ٕٕل والكرائر لآللوىر  ٕٚٓيراج : نقد الشعر ( ٗ)

فيكػطر إلػر الزيػادة فييػا م ػؿ مػا قػاؿ ل " وىو أف يػدتر الشػا ر بدلفػاظ تقوػر  ػف العػروض ( ٘)
 :الكميت

 [ ٕٚٓنقد الشعر ]   أو سليمان بعد أو كهشام    ال كعبد المليك أو كيزيد     

 . ٕٚٓنقد الشعر ( ٙ)

 . ٜ٘الديواف ل تحقيؽ كـر البىتانر ص( ٚ)
وػػموت: درع لينػػة المػػس ل ت مػػو: ىػػابغة ل قكػػاء : درع محكمػػة وػػمبة ل ذائػػؿ: طويػػؿ الػػديؿ ل 

 وتبعيو: منىوبة إلر تب  : وىو ممؾ اليمف .
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 . (ٔ)اف  ـ حرؼ اىمو فقاؿ ىميـ أراد: داود فغمط إلر ىميم

وحيف ننظر فر الشاىد نجد النابغة يوؼ جيش  مرو بف الحارث الغىانر 
فر غزوه لبنر مرة ل فيوؼ  تاد الجيش فيذكر أف درو و وموت ل أى لينة المتف 
ليىػػت بخشػػنة ل و  وػػدئو فيىػػم  ليػػا وػػوت ل كمػػا أنيػػا وفػػرة ىػػابغة واىػػعة ل 

ل وىػػو معنػر قولػو: ن مػػة تبعيػة ل وأراد بقولػو " نىػػت  ومنىػوبة إلػر تبػػ  ممػؾ الػيمف
ىميـ " ىميماف ل وقود بو داود ل بنو أوؿ مف  مؿ الدروع فنىبت إليو ل فالشا ر 
ارتكػػب محظػػوريف ل ابوؿ: وكػػ  ىػػميماف موكػػ  داود ل وا خػػر غيػػر ىػػميماف إلػػر 

ولػػو: ىػػميـ ل وأجيػػب  ػػف ابوؿ بػػدف ىػػميماف بػػف داود وىػػو مػػف أىمػػول وداخػػؿ فػػر ق
ونملوورصاحلا    ل وأجيب  ف ال انر بقوؿ  (ٕ)قاؿ الزمخشرى: " الكمير لداود وأىمو

واحب الوىاطة " وقد احتمؿ لمشعراء بجؿ الشعر ما ىػو أبمػي مػف تغييػر ابلفػاظ ل 
زالة الكالـ  ف موكعو "   . (ٖ)وا 

وىػر " شػريكة الػوزف فػر ا ختوػاص بالشػعر ل و  يىػمر  ثانيا : القافيةة :
ل و نػػر النقػػاد بيػػا   بنيػػا  خػػر مػػا يطػػرؽ  (ٗ)عرا  حتػػر يكػػوف لػػو وزف وقافيػػة " شػػ

                                        

ل ابدبػػػر  نػػػد العربػػػرل أىػػػس النقػػػد ٕٔل الوىػػػاطةٕٕل الكػػػرائر لآللوىػػػرٕٚٓنقػػػد الشػػػعر( ٔ)
 .ٕٖٗل  ٖٔٗص

 . ٔٔل وا ية مف ىورة ىبد رقـ  ٖٕ٘/ٖالكشاؼ ( ٕ)

 قاؿ الفرزدؽ: وما فارقتيا شبعا ولكف       رأيت الدىر يدخذ ما يعار( ٖ)
 [ . ٔٔٗأراد: يعير فغير البناء ] الوىاطة 

قػؼ الحميػة ل بػؿ ىػر ل وىر تاج اإليقاع الشعرى ل و  تقؼ مف ىذا اإليقػاع مو  ٘ٔ/ٔالعمدة ( ٗ)
جزء   ينفوـ  نو ل إذ تم ؿ قكاياىا جزءا مف بنية الوزف الكامؿ ل تفىر مف خاللػو وتفىػره 

مكتبة الفيومية  ٜل فيما وجياف لعممة واحدة ] القافية تاج اإليقاع الشعرى د/ أحمد كشؾ ص
 بمكة [ .
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الىم  مف البيت ل و ندىا يقؼ الشا ر قميال  ل تاركػا  ىػذه القافيػة تعمػؿ  مميػا فػر 
النفس ل وىػر بمػا تم مػو مػف تكػرار وتػوازف جعمػت أشػرؼ مػا فػر البيػت ل والقػدامر 

مر القويدة مىمر ) القافيػة ( وحروفيػا ىػتة جعموا القافية مناط فخرىـ ل وأطمقوا  
ىػػر: الػػروى والػػردؼ والتدىػػيس والووػػؿ والخػػروج والػػدخيؿ ل والمحافظػػة  مػػر ىيئػػة 
ىػػذه الحػػروؼ مػػف الحركػػات والىػػكنات مػػف متطمبػػات القافيػػة ل والخػػروج  نيػػا  يػػب 
يخؿ بموىيقر القافية ل وقد وقؼ بعػض النقػاد  نػد بعػض  يػوب القافيػة فػر شػعر 

 ل مف م ؿ:النابغة 

وىػو ) أف يختمػؼ إ ػراب القػوافر فتكػوف قافيػة مرفو ػة وأخػرى اإلقواء  -ٔ
ل وىو  ند القدماء أ ر مػف   ػار طفولػة الشػعر ل ودليػؿ  (ٔ)مخفوكة أو منووبة ( 

 مر أف العربر لـ ييتد مػرة واحػدة إلػر وحػدة حركػة الػروى ل فذمػو نػوع مػف البوػر 
لشػػعر فػػر الىػػم  ل و مػػر ا نىػػجاـ فػػر بالشػػعر ل نػػوع مػػف النقػػد قػػائـ  مػػر وقػػ  ا

ل فحركػػة الػػروى يجػػب ا لتػػزاـ بيػػا مػػف بدايػػة القوػػيدة إلػػر نيايتيػػا ل  (ٕ)القافيػػة 
وقد وق  اإلقواء فػر شػعر  (ٖ)ومخالفتيا  يب فر موىيقر الشعر يجب أف يتبرأ منو 

                                        

ل كػػدف البيػػت خػػال مػػف " وىػػو مشػػتؽ مػػف أقػػوت الػػدار إذا خمػػت  ٔٚ/ٔطبقػػات فحػػوؿ الشػػعراء ( ٔ)
الػػروى  خػػتالؼ حركتػػو ل أو مػػف: أقػػوى الفاتػػؿ حبمػػو إذا خػػالؼ بػػيف قػػواه وطاقاتػػو ل فجعػػؿ 
إحػػداىف قويػػة وابخػػرى كػػعيفة ل وكػػدف البيػػت تخالفػػت قػػواه بتخػػالؼ تمػػؾ الحركػػة " ] الشػػعر 

[ ل واإلقػػػػواء  نػػػػد  ٖٛٔل  ٗٗٔل الكػػػػرائر لآللوىػػػػر  ٘ٙٔ/ٔل العمػػػػدة  ٕٗ/ٔوالشػػػػعراء 
 –فتحػة  –ل وحركة الروى المطمػؽ كػمة تالؼ حركة الروى المطمؽ بكىر وكـكيف: اخالعرو 

 كىرة تىمر مجرى .

  –بيػػػروت  –ل ط دار الحكمػػػة  ٖٔتػػػاري  النقػػػد ابدبػػػر  نػػػد العػػػرب ل طػػػو أحمػػػد إبػػػراىيـ ص( ٕ)
 لبناف .

الموىػيقر يقمػؿ حتر   يكغؼ مف اب ر الموىيقر لمقافيػة ل بف اخػتالؼ الحركػة ينشػد  نػو نبػو فػر ( ٖ)
 مف  مؽ تد يرىا فر النفس ل إذ القافية  خر البيت ل وابذف تمحظ كؿ ما يحدث فييا مف اكطراب .
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 النابغة فر  دة مواك  ل قاؿ ابف ىالـ: ) لـ يقو أحد مػف الطبقػة ابولػر ل و  مػف
 أشباىيـ إ  النابغة فر بيتيف ل قولو: 

 ـزّودـــأمن آل ميــة رائـــح أو مغتد        عجـالن ذا زاد وغيـر م
 ا الغداف األسودـــــزعــم البوارح أن رحلتنا غدا       وبذاك خبرن 

  وقولو: 

 فتنـــاولته واتقتنــــا باليــد  سقط النصيف ولم ترد إسقاطه   
ب رخـــص كؤنـــه بنانه   عنـم يكـاد مـن اللطافة يعقد بمخضــ        

(1)
 

 وقاؿ المرزبانر: " و ابوا  ميو اختالؼ القوافر فر اإل راب ل وذلؾ قولو:
 قالت بنو عامر خالوا بنى أسد      يا بإس للدهر ضرار ألقوام 

ال النور نور وال اإلظالم إظالم     تبدو كواكبه والشمس طالعــة      
(2)

 

  –باليػػػد  –فالنابغػػػة غّيػػػر حركػػػة الػػػروى مػػػف الكىػػػر فػػػر كػػػؿ مػػػف ) مػػػزّود 
إظالـ ( مما أخؿ بموىيقر القافية  –يعقد  –بقواـ ( إلر الرف  فر كؿ مف ) ابىود 

                                        
ل  ٖٛل والشػػاىديف فػػر الػػديوافل تػػ / كػػـر البىػػتانر ل ص ٜٗل  ٖٛل الموشػػ  ٛٙل ٚٙطبقػػات فحػػوؿ الشػػعراء( ٔ)

ٗٓ. 

 ٘ٓٔشاىد فر الديواف ل ت / كـر البىتانر وال ٖٗٓل مواد البياف  ٔٗل الشعر والشعراء  ٙ٘الموش  ( ٕ)
 وروايتو: يا بؤس لمجيؿ ل ومف اإلقواء فر شعر النابغة أيكا  قولو:

 أصاب بنى غيظ فؤضحوا عبادة          وجللها نعمــى علــى غيــر واحـدِ                   
  دُ فالبد مـن عوجاء تهوى براكب         إلى ابن الجالح سيرها الليل قاص   

 لـه خلج تهـوى فرادى وترعوى        إلى كل ذى نيرين بادى الشواكلِ     وقولو: 

 وإنـى عدانـى عن لقائك حادث        وهّم أتى مــن دون همك شاغلُ              
 من الواردات الماء بالقاع تستقى       بؤعجازها قبل استقاء الحناجرِ     وقولو:

 ـف كؤنـــه        عفـا قالص طــار عنها تواجرُ ــوت بليــــبزاخيــة أل   

  مر الترتيب . ٚٙل  ٖٜ/٘ٗل  ٗٗوالشواىد فر الديواف ل ت / كـر البىتانر ص
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ل وىػو مشػفؽ مػف الرحيػؿ ل يحػس دنػوه  (ٔ)ل ونراه فر الشاىد ابوؿ يخاطب نفىػو 
ىػذا الكػيؽ يىػتبعد الغػد  فر قمؽ واكػطراب ل وفػر كػيؽ يدخػذ بػالنفس ل وىػو فػر

الذى فيو الرحيؿ ل ويىتدخره راجيا ممحػا وىػاخطا متبرمػا ل يقػوؿ: أتمكػر فػر حػاؿ 
 جمتؾ زودت أو لـ تزود ؟ وأراد بػالزاد نظػره إلػر محبوبتػو ل  ػـ يقػوؿ: نعػب الغػراب 

ل وقد تنبو الجاىميوف إلر ىذا فر حياة النابغػة ل واحتػالوا لتنبييػو  (ٕ)فدنذر بالرحيؿ 
يو بوىاطة مغنية ل جعموىا تتغنر بالبيتيف بحكرتو ل وتمد الوػوت بحػرؼ الػروى إل

فييمػػا ل ليظيػػر ا خػػتالؼ ل فممػػا ىػػمعيا تنبػػو إليػػو وأىػػرع إلوػػالحو بقولػػو: وبػػذاؾ 
 تنعاب الغراب ابىود ل فالروايتاف وردتا  نو .

والشاىد ال ػانر يشػير إلػر أف النابغػة كػاف فػر بعػض دخالتػو  مػر النعمػاف 
د فاجدتػػو المتجػػردة ل فىػػقط نوػػيفيا  نيػػا ل فغطػػت وجييػػا بمعوػػميا ل فقػػاؿ وقػػ

 . (ٖ)النابغة قويدتو التر منيا الشاىد 

                                        
يقوؿ: أرائػ  أنػت مػف  ؿ ميػة أو مغتػد ل أى تػروح اليػـو أـ تغتػدى غػدا ل ولػيس ىػذا شػكا منػو ولكنػو ( ٔ)

" ذا زاد وغيػر مػزود " يريػد: أتػروح زودت أـ لػـ كالمىت بت ل وقولو: "  جالف " مػف العجمػة ل وقولػو: 
تزود ل وأراد بالزاد مػا كػاف مػف تحيػة ورد ىػالـ ووداع ل ] الػديواف ل تػ / محمػد أبػو الفكػؿ إبػراىيـ ل 

 [ . ٜٛص

وكانوا يتطيروف بو ل ويىمونو حاتما   بنو يحػتـ  نػدىـ بػالفراؽ ل والبػوارح ل الطيػور التػر تجػب مػف ( ٕ)
 اىرىال والعرب تتطير بالبارح ل وتتفاءؿ بالىان  ل والغداؼ ابىود ىو الغراب ابىود.يمينؾ فتوليؾ مي

والنويؼ:  وب تتجمؿ بو المرأة فوؽ  يابيا كميا ل ىمر نويفا   بنو نوؼ بيف الناس وبينيا فحجز ( ٖ)
 أبوػػػػػػػػػػػارىـ  نيػػػػػػػػػػػا ل والبنػػػػػػػػػػػاف: ابوػػػػػػػػػػػاب  ل والعػػػػػػػػػػػنـ: شػػػػػػػػػػػجر أحمػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػيف ل وقولػػػػػػػػػػػو 

ية  ف كفيػال والمعنػر: أف بنػاف ىػذا المخكػب فػر لينػو ونعومتػو وىػباطتو لػو " بمخكب رخص " كنا
شئت أف تعقده لعقدتو ل فيو ليف مرىؿ غير معقد ل قاؿ وال  بف حىاف المزنػر لجمىػائو: كػاف وار 
النابغة مخن ا ل قػالوا: وكيػؼ  ممػت ذلػؾ ؟ قػاؿ: بقولػو: ىػقط النوػيؼ .... إلػ  وار مػا يحىػف ىػذه 

ل الػديواف ل تػ / محمػد أبػو  ٕٜنعت إ  مخنث مف مخن ر العقيؽ ] يراجػ  الشػعر والشػعراء اإلشارة وال
 [ والمخنث: الذى   يخمص لذكر و  أن ر ل فمو ما لمذكر وابن ر . ٖٜالفكؿ ل ص
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والشاىد ال الث مف قويدة أنشدىا النابغػة  نػدما طمػب بنػو  ػامر مػف بنػر 
ذبيػػاف مقاطعػػة بنػػر أىػػد ل فقػػاؿ ليػػـ بنػػو ذبيػػاف: أخرجػػوا مػػف فػػيكـ مػػف الحمفػػاء ل 

ل وقولػو " يػا بػؤس  (ٔ)دبوا ل فقولو ) خالوا بنػر أىػد ( فعػؿ أمػر ونخرج مف فينا ل ف
 (ٕ)لمجيؿ " تعنيؼ منو لبنر  ػامر ل أى: كػاف ينبغػر أ  تدمرونػا بمفارقػة بنػر أىػد 

والالـ فر " لمجيؿ " زائدة ل  ـ يحذر بنر  امر مف أف يؤدى بغكيـ لبنػر أىػد إلػر 
العػة ( وىػو م ػؿ لشػدة اليػـو وقوع حػرب بينيمػا فػر يػـو ) تبػدو كواكبػو والشػمس ط

ل وقولو: "   النور نور و  اإلظالـ إظالـ " أى ليس النػور فػر ىػذا اليػـو  (ٖ)وىولو 
 . (ٗ)كالنور المعيود فر ىائر ابياـ ل وليس إظالمو إظالما فر الحقيقة 

 وىذا المعنر أخذه النابغة مف قوؿ وىب بف الحرث بف زىرة:
 (5)تجرى على الكؤس منه الصاب والمقر     تبــدو كواكبه والشمـس طالعة 

وىػػذه الروايػػات فػػر اإلقػػواء يجػػب أف تعػػد خطػػد نحويػػا   خطػػد شػػعريا ل بف 
الشػػا ر وػػاحب ابذف الموىػػيقية ل والحػػريص  مػػر موىػػيقر القافيػػة ل   يعقػػؿ أف 
يزؿ فر م ؿ ىذا الخطد الواك  الذى يدركو حتر المبتدئوف فر قوؿ الشعر ل و ميػو 

ة كػػحر بالقا ػػدة النحويػػة فػػر ىػػبيؿ انىػػجاـ اإليقػػاع الشػػعرى ل وموىػػيقر فالنابغػػ
                                        

مف خاليتو إذا فارقتو ل أى فارقوىـ واقطعوا حمفيـ ل يقػاؿ: خاليتػو مخػا ة وخػالء : إذا فارقتػو ( ٔ)
 ومنو قوؿ الرجؿ  مرأتو: أنت منر خمية برية أى: مفارقة . وتركتو ل

نما يعنر فر الحقيقة بنر ( ٕ) وىو كقولؾ: بؤىا لؾ وكرا ل وكدنو د اء  ميو بالبؤس والجيؿ ل وا 
  امر ل كدنو قاؿ: يا بؤىا ليـ بجيميـ ل وكرارا: حاؿ مف الجيؿ .

 غـ ما وار النيار بو  نده ليال . الجيد والكما يقاؿ:أريتو الكوكب نيارا لأى: أدخمت  ميو مف ( ٖ)

 ل و  كظممتو ظممة لمف ُظفر بو  بنو ليس بظالـ ليؿ ل وقيؿ المعنر:   كنوره نور لمف ظفر( ٗ)

ل والمالحػظ أف النابغػة أخػذ المعنػر بمفظػو ل ولػـ يبػاؿ ل وىػذا  يػب ل  ٕٛٔكتاب الونا تيف ( ٘)
ف لػػـ يفىػػده أو يقوػػر فيػػو ل وكػػاف  ميػػو أ ف يكىػػبو لفظػػا مػػف  نػػده تظيػػر فيػػو شخوػػيتو وا 

 ابدبية .
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القافيةل والذى أرجحو أف النابغة قد نطؽ بالروى ال انر مكىورا  ل لينىػجـ م ػؿ ىػذا 
 –النطؽ م  باقر اببيػات مػف الناحيػة الموىػيقية ل وبػذلؾ يكػوف الشػا ر قػد أخطػد 

ر الشػعرية ل واىػتنادا إلػر مػا وػرح فر قوا د النحو ل   فر الموىيق –فر الظاىر 
ىػ ( مف أف مف جممة المواك  التر يقػدر فييػا اإل ػراب مػا  ٘ٚ٘بو ) ابف ىشاـ ت

اشتغؿ  خره بحركة القافية ل ومقتكاه أف كممة الروى تحرؾ بحركػة القافيػة ل وتقػدر 
فييا الحركة التر ىر مقتكر العامػؿ لممحافظػة  مػر وحػدة الػنغـ ل  شػتغاؿ المحػؿ 

ل و مر ىذا فالنابغة لـ يخطب   فر قوا د النحو  (ٔ)كة القافية  مال بالموجبيف بحر 
 . (ٕ)ل و  فر الموىيقر الشعرية 

                                        

بيػػػروت ل  –ل المكتبػػػة العوػػػرية  ٓٛ/ٔينظػػػر: أوكػػػ  المىػػػالؾ ل تػػػ / محمػػػد محػػػر الػػػديف ( ٔ)
ل نشػر مكتبػة الخػانجر ل موىػيقر الشػعر  ٕٕٙموىيقر الشػعر العربػر د/ وػابر  بػد الػدايـ 

 ـ .ٕٜٚٔل ط خامىة  ٗٛٔل  ٖٛٔإلبراىيـ أنيس

لعمماء  مػر ابػف ىػالـ بػدف اإلقػواء تكػرر فػر الشػعر الجػاىمر ل وقمػت قوػيدة بػال ورد بعض ا( ٕ)
 :  إقواء ل حيث أورد قوؿ بشر بف أبر خاـز

 وينسى مثل ما نسيت جذام   ألم تر أن طول الطهر يسلى    
 آمـــد الشـى البلــم إلـفسقناه     وا علينا   ـا فبغـوا قومنـوكان   

 الحرث بف كعب المجاشعر وجما تو:وقوؿ حىاف بف  ابت ييجو 
 الم العصافيرــال وأحــم الجمــال بؤس بالقوم من طول ومن قصر       جس     
 يرــه األعاصــــت فيــب نفخــمثق    ه     ـــوف أسافلـــــب جــــؤنهم قصــك   

] لكػػػػػػف الروايػػػػػػات تشػػػػػػيد بػػػػػػدنيـ  ٘ٚل والموشػػػػػػ   ٕٕٚ/ٔ] يراجػػػػػػ : الشػػػػػػعر والشػػػػػػعراء 
وىػػػو مػػػا لػػػـ تكػػػف  لل وتخمػػػيص قوػػػائدىـ منػػػو  وا ىػػػذا العيػػػب  وحػػػاولوا ا بتعػػػاد  نػػػوأدركػػػ

بػػػػؿ شػػػػاع وانتشػػػػر  نػػػػد جميػػػػور النػػػػاس الىػػػػامعيفل فػػػػ ذا   معرفتػػػػو قاوػػػػرة  مػػػػر الشػػػػعراء
ل النقػػػػد العربػػػػر  ٕٕٚ/ٔالشػػػػعر والشػػػػعراء  وقػػػػ  فيػػػػو شػػػػا ر ىػػػػار وا إلػػػػر رده ] يراجػػػػ :

ر بعػػػػػض الشػػػػعراء بخمػػػػػو قوػػػػػائد منػػػػػو  [ وقػػػػد افتخػػػػػ ٚٗٔل  ٙٗٔالقػػػػديـ دراىػػػػػة وتحميػػػػػؿ 
ومػػف ذلػػؾ قػػوؿ جنػػدؿ بػػف الم نػػر الطيػػوى يمػػدح قوافيػػو: لػػـ أقػػو فػػييف ولػػـ أىػػاند ]البيػػاف 

 [ .ٜٖٔ/ٔوالتبييف
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وىػػو أف تحتػػاج القافيػػة إلػػر البيػػت الػػذى يمييػػا ليكمػػؿ بػػو  التكػػميف: -ٕ
وىمر " قدامة " و "  مر بف خمؼ " البيت الذى يحتاج فر إكمػاؿ معنػاه  (ٔ)المعنر 

ل يقػػوؿ ابػػف رشػػيؽ: " أنػػا أىتحىػػف أف يكػػوف كػػؿ بيػػت قائمػػا  (ٕ)بتػػورا إلػػر غيػػره م
 بنفىػػػو   يحتػػػاج إلػػػر مػػػا قبمػػػو و  إلػػػر مػػػا بعػػػده ل ومػػػا ىػػػوى ذلػػػؾ فيػػػو  نػػػدى 

ل ويقػػوؿ المرزبػػانر: " التكػػميف أحػػد  يػػوب القػػوافر الخمىػػة ل ولػػيس  (ٖ)تقوػػير " 
     يكوف فيو أقب  مف قوؿ النابغة :  

 فار على تميم    وهــم أصحــاب يــوم عكاظ إنىوهــم وردوا الج    

شهدت لهم مواطن صالحات       وثقت لهم بحسن الظن منى     
(4)

 

 فالنابغة جعػؿ القافيػة فػر البيػت ابوؿ إف واىػميا " إنػر  "  ػـ جػاء بػالخبر 
" شيدت ليـ مواطف " فر البيت ال انر ل وىذا معيب  ند بعض النقػاد ل و  شػؾ أف 

حتيػػاج البيػت إلػػر غيػره ليػػتـ معنػاه يعػػد  يبػا ا تبػػار   يخفػر فىػػاده   بف القػوؿ با
القويدة ينبغر أف تكوف وحدة متماىكة ل والحكـ  مػر الشػعر ببيػت واحػد أو بيتػيف 

                                        

ل نقػػد الن ػػر المنىػػوب إلػػر  ٔٚٔ/ٔل العمػػدة  ٚٛل الموشػػ   ٚٗ/ٔينظػػر: كتػػاب الوػػنا تيف ( ٔ)
 ـ .ٜٕٛٔط  ٜٛقدامة ل ت / طو حىيف وغيره 

ل بف المعنر لـ يكتمؿ بانتياء البيػت ابوؿ فبقػر الكػالـ  ٖٜٖل مواد البياف  ٜٕٓر نقد الشع( ٕ)
مبتورا ل ولعؿ الىبب فػر  ػد ذلػؾ مػف العيػوب أف الشػا ر  نػدما يػتـ البيػت بالقافيػة يريػد أف 
ييدأ نفىو قميال ل قبؿ أف يبدأ بيتا  خر ل ف ذا احتاجت القافية إلر البيت بعدىا حالت بيف ىػذا 

 [.ٖٖ٘ء الذى يتطمبو الشا ر والقارئ والىام  جميعا ]أىس النقد ابدبر  ند العرب اليدو 

ويىت نر مػف ذلػؾ الشػعر القووػر ) م ػؿ الحكايػات ومػا شػاكميا فػ ف بنػاء المفػظ  مػر المفػظ ( ٖ)
 . ٕٕٙل  ٕٔٙ/ٔأجود ىنالؾ مف جية الىرد ( العمدة 

والجفػػػار: موكػػػ  ل  ٚٛٔل  ٙٛٔل ىػػػر الفوػػػاحة  ٔٚٔ/ٔل وينظػػػر: العمػػػدة  ٕ٘الموشػػػ  ( ٗ)
 ٕٗٔل  ٖٕٔويـو  كاظ: يـو كانوا فيو م  قريش ل والبيتاف فر الديواف ل ت / كـر البىػتانر 

    ل ورواية البيت ال انر فيو:

 در منىـود الصــم بـــأتيته       شهدت لهم مواطن صادقات    
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  يخمػػو مػػف ظمػػـ وتعىػػؼ ل فالقوػػيدة إنمػػا يحػػدث تد يرىػػا بمجمو يػػا الكمػػر حػػيف 
ابف اب ير  ػف التكػميف: " وىػو  يحس القارئ والىام  بالنشوة وا نفعاؿ ل إذ يقوؿ

 نػػدى غيػػر معيػػب   بنػػو إذا كػػاف ىػػبب  يبػػو أف يعمػػؽ البيػػت ابوؿ  مػػر ال ػػانر 
فميس ذلؾ بىبب يوجب  يبا ل إذ   فرؽ بيف البيتيف مف الشػعر فػر تعمػؽ أحػدىما 
با خر ل وبيف الفقرتيف مف الكالـ المن ػور ل  ػـ يقػوؿ: ) وقػد اىػتعممو العػرب ك يػرا  

 ويذكر أم مة متعددة لذلؾ . (ٔ)ر شعر فحوؿ شعرائيـ ( وورد ف

أما مف منظور النقد الحديث ف ف ىذا النوع مػف التكػميف مىتحىػف   بنػو 
يحقؽ الوحدة العكوية لمقويدة ل بحيث توير كال متكامال    أجزاء مبددة ل وبحيث 

 . (ٕ)لو حذؼ منيا  نفرط  قد الكؿ 

فػػػر الشػػعر القووػػػر والمىػػػرحر  و مػػر أيػػػة حػػاؿ فالتكػػػميف مطمػػػب فنػػر
ل أما فر الشعر الغنائر فالربط المعنوى مف حيػث  (ٖ)يقتكيو ىياؽ القوة الشعرية 

وحػػدة الموكػػوع ل   مػػف حيػػث توزيػػ  المعنػػر الواحػػد  مػػر بيتػػيف ل فػػذلؾ نػػوع مػػف 
 التمزؽ الفكرى .

ل وىػػو اخػػتالؼ حركػػة الػػدخيؿ ) يقػػاؿ: ىػػاند شػػعره  (ٗ)ىػػناد اإلشػػباع  -ٖ

                                        

 . ٕٖٗ/ٕالم ؿ الىائر ( ٔ)

ـ ل النقػد ابدبػر ٜ٘ٛٔط  انية ل مطبعة الرىػالة  ٙٚٔانة صينظر: البياف العربر لبدوى طب( ٕ)
 ـ .ٖٜٚٔالقاىرة  -ل ط دار نيكة مور  ٕٛٓالحديث لمحمد غنيمر ىالؿ ص

وورد ذلػػؾ فػػر ك يػػر مػػف النمػػاذج الشػػعرية فػػر العوػػر الحػػديث  نػػد شػػعراء الميجػػر وشػػعراء ( ٖ)
 مدرىة أبو لو وفر شعر أحمد ذكر أبو شادى .

وحػرؼ ل كة حرؼ الدخيؿ ل والدخيؿ ىو الحرؼ الذى يكوف بيف ألؼ التدىيس اإلشباع ىو حر ( ٗ)
 الروى المطمؽ .
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 .(ٔ)وىاند فيو كالىما : خالؼ بيف الحركات التر تمر ابرداؼ فر الروى( ىنادا ل

ل كقػػوؿ  (ٕ)يقػػوؿ ابػػف رشػػيؽ  ػػف  يػػوب القافيػػة " ومنيػػا اخػػتالؼ اإلشػػباع
 . (ٖ)النابغة: يردف إ    ىيرىف تداف  ل والقويدة كميا إشباع 

وقػػاؿ ) المعػػرى (: " جػػاء النابغػػة بالكػػمة مػػ  الكىػػرة فػػر غيػػر موكػػ  مػػف 
عرهل فقػاؿ فػػر العينيػة : يػػردف إ    ىػيرىف تػػداف  ل فكػـ الفػػاء ل وحركػة الػػدخيؿ شػ

 . (ٗ)مكىورة فر أبيات القويدة ىوى ىذا البيت " 

ل  (ٙ)د جاء فر شػعر الفحػوؿ ػػل وق (٘)اد ػػوالىناد ليس بعيب شديد  ند النق
                                        

ىند ل ومنو قػوؿ العػرب: خػرج القػـو برأىػيف متىػانديف ل أى ىػذا  مػر  ٖٛٛ/ٙلىاف العرب ( ٔ)
انديف ل أى   حيالػػو ل وىػػذا  مػػر حيالػػو ل  وىػػو مػػف قػػوليـ: كانػػت قػػريش يػػوـ الفجػػار متىػػ

 [ . ٚٚ/ٔطبقات فحوؿ الشعراء ] يقودىـ رجؿ واحد

قاؿ ابف منظور: " قاؿ ابف جنػر: ىػمر بػذلؾ مػف قبػؿ أنػو لػيس قبػؿ الػروى حػرؼ مىػمر إ  ( ٕ)
ىػػاكنا أ نػػر التدىػػيس والػػردؼ ل فممػػا جػػاء الػػدخيؿ محركػػا مخالفػػا لمتدىػػيس والػػردؼ وػػارت 

حركػة وتمكنػو منيػا الحركة فيو كاإلشباع لو ل وذلؾ لزيػادة المتحػرؾ  مػر الىػاكف   تمػاده بال
 شب  . ٕٓ/ٚ"لىاف العرب 

والشػػػاىد فػػػر الػػػديواف ل تػػػ / كػػػـر  ٘ٚ/ٔل وينظػػػر: طبقػػػات فحػػػوؿ الشػػػعراء  ٛٙٔ/ٔالعمػػػدة ( ٖ)
 ل وقبمو: ٔٛالبىتانر 

 وهل يؤثمن ذو أمة وهو طائع ؟     حلفت فلم أترك لنفسك ريبة   
 دافعــالت نــزرن إال ال سيرهـي  بمصطحبات من لصاف وثبرة            

 ابمة: الديف ل لواؼ و برة: موكعاف ل اإل ؿ: جبؿ بعرفة ل التداف : العجمة

 ىػ .ٖٓٗٔط الخانجر  ٖٔل  ٕٔ/ٔالمزوميات ت / أميف  بد العزيز الخانجر ( ٗ)

 . ٜٙٔ/ٔالعمدة ( ٘)

: أ  ىبر بوحنؾ فاوبحينا ل فالحاء مكىورة ل وقاؿ فر  خر( ٙ) : ومف ذلؾ قوؿ  مرو بف كم ـو
 ٕٗ/ٔ: توفقيا الرياح إذا جرينا ل فػالراء مفتوحػة وىػر بمنزلػة الحػاء ] الشػعر والشػعراء  خر

 والوحف: الكرب والقتاؿ [ .
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ىد ل ويػػرى ) الخميػػؿ ( جػػواز التنػػاوب بػػيف الكػػمة والكىػػرة ل وىػػو مػػا وقػػ  فػػر شػػا
النابغػػػة ل " وحػػػيف نىترشػػػد بعمػػػـ ابوػػػوات نجػػػد أنيمػػػا حركتػػػاف متشػػػابيتاف ل وأف 
الموجة الووتية ابىاىية معيمػا واحػدة ل وا خػتالؼ بينيمػا فػر الموجػات الفر يػة 
ىذا إلر أنيما مف ابووات الكعيفة التػر يتخػذ أوؿ المىػاف معيػا فػر حالػة الكىػرة 

كمة ل و  غرابػة لػذلؾ أف ابذف تىػمعيما وكعا يشبو ما يتخذ أقور المىاف م  ال
وكدنيما أختاف أو توأمػاف ل ويقمػؿ مػف قيمػة الفػرؽ بينيمػا أنيمػا حركتػاف قوػيرتاف 
تتطمباف زمنا قويرا فر النطؽ بكؿ منيما ل مما قد يىا د  مر كعلة اب ر الىمعر 

ىتميـ فر فر تمييز الفرؽ بينيما ل ولذلؾ نطمئف ك يرا إلر رأى الخميؿ ل ونرى أنو ا
 . (ٔ)ىذا حىو المرىؼ 

                                        

 . ٕٚٛل  ٕٙٛموىيقر الشعر العربر د/ إبراىيـ أنيس ( ٔ)
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 انعـــزٔرج انشعــزيح

الكرورة  بارة  ف مخالفػة المػدلوؼ مػف القوا ػد فػر الشػعر ل ىػواء أُلجػب 
ل ويػػذكر ابػػف فػػارس أف ىػػذه  (ٔ)الشػػا ر إلػػر ذلػػؾ بػػالوزف أو القافيػػة أو لػػـ ُيمجػػد 

ل  (ٕ)المخالفػػة ىػػببيا انشػػغاؿ الشػػا ر فػػر ك يػػر مػػف ابحيػػاف بالموىػػيقر الشػػعرية 
نما يجوز م ؿ ىذا الغمط  بينما يفىر أبو  بيدة ىبب وقوع ذلؾ  ند العرب بقولو " وا 
نمػا   ندىـ لما يىتيوييـ مف الشبو   بنيـ ليىت ليػـ قياىػات يىتعوػموف بيػا وا 

ف الػػتمس  (ٖ)يخمػػدوف إلػػر طبػػائعيـ "  . بينمػػا يراىػػا أبػػو ىػػالؿ العىػػكرى قبيحػػة ل وا 
مف الكرورة الشعرية  ند النابغة اىتعماؿ الكاؼ اىما ل و  (ٗ)العذر لقدامر الشعراء 

 فر قولو:

                                        

ل ط مكتبػة الخػانجر بموػر  ٛذـ الخطد فر الشعر  بف فارس ل ت / رمكاف  بد التواب ص ( ٔ)
ىػػيوطر: " اختمػػؼ النػػاس فػػر حػػد الكػػرورة فقػػاؿ ابػػف مالػػؾ: ىػػو مػػا لػػيس ـ ل يقػػوؿ الٜٓٛٔ

ف كػػاف يمكنػػو الخػػالص  لمشػػا ر  نػػو مندوحػػة ل وقػػاؿ ابػػف  وػػفور: الشػػعر نفىػػو كػػرورة وا 
ل مكتبػػػة الوػػػفا ل القػػػاىرة  ٙٗبعبػػػارة أخػػػرى ... " ا قتػػػراح تػػػ / طػػػو  بػػػد الػػػروؤؼ ىػػػعد ص

 ـ .ٜٜٜٔ

 . ٛذـ الخطد فر الشعر ص( ٕ)

ط  ٖٔٔ/ٔشرح توريؼ المازنر  بف جنر ل ت / إبػراىيـ موػطفر و بػد ار أمػيف  المنوؼ( ٖ)
 . ٜٕٙ/ٕل وينظر: العمدة  ٜٗ٘ٔأولر 

ف جػػاءت فييػػا رخوػػة مػػف أىػػؿ العربيػػة ( ٗ) إذ يقػػوؿ: " وينبغػػر أف يتجنػػب ارتكػػاب الكػػرورات ل وا 
نما اىتعمميا القدماء فر أشعا رىـ لعدـ  مميـ كػاف ف نيا قبيحة تشيف الكالـ وتذىب بمائة ل وا 

بقباحتيػػا ل وبف بعكػػيـ كػػاف وػػاحب بدايػػة ل والبدايػػة مذلػػة ل ومػػا كػػاف أيكػػا تنقػػد  مػػييـ 
أشعارىـ ل ولو قد نقدت وبيرج منيا المعيب ل كما تنقد  مر شعراء ىذه ابزمنة ل ويبيرج مف 

 . ٛٙٔكالميـ ما فيو أدنر  يب لتجنبوىا " الونا تيف 



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٜٔٙٙ  

ال يبرمون إذا ما األفق جللـــه           برد الشتاء من اإلمحال كاألدم 
(1)

 

ل واىتعماؿ بعض الحروؼ أىػماء   يجػوز إ  فػر  (ٕ)فالكاؼ مفعوؿ جممو 
 . (ٖ)كرورة"كرورة الشعر ل قاؿ ابف  وفور: " ومنو اىتعماؿ الحروؼ اىما لم

والشاىد مف مقطو ة فر مدح  ؿ غىاف ل والمعنر: ليىوا ببخالء إذا اشػتد 
الشػػتاء ل فالشػػاىد كنايػػة  ػػف الكػػـر ل واىػػتياللو بػػالنفر )   يبرمػػوف ( مػػف طػػرؽ 

ل ونمحظ تقديـ جواب الشػرط  مػر  (ٗ)التشويؽ لت بيت المعانر وتمكينيا فر النفوس 
نمػا قػدـ الجػواب لممبػادرة فعمو ل وابوػؿ: إذا جمػؿ بػرد الشػت اء ابفػؽ   يبرمػوف ل وا 

ل وكممة ) اإلمحاؿ ( دقيقة فر معناىا ل إذ " المحػؿ : الجػدب  (٘)إلر ووفيـ بالكـر 
 ل وكممػػػػػػػػػػػة  (ٙ)ل وىػػػػػػػػػػػو انقطػػػػػػػػػػػاع المطػػػػػػػػػػػر ويػػػػػػػػػػػبس ابرض مػػػػػػػػػػػف الكػػػػػػػػػػػم " 

) ابدـ ( متمكنة فر موكعيا ل وأراد الىحاب ابحمر وىػو  المػة الجػدب   بنػو   
ء فيو كدنو ابدـ مف حمرتو ل وقػد اختمػؼ النحويػوف فػر اىػتعماؿ الكػاؼ اىػما ل ما

فدجػػاز ىػػيبويو والجميػػور ذلػػؾ فػػر كػػرورة الشػػعر ل ومػػذىب ابخفػػش وأبػػر  مػػر 

                                        

ـ: الػػذى   يػػدخؿ فػػر أقػػداح الشػػتاء بخػػال ولؤمػػا ل ابفػػؽ: مػػا ظيػػر مػػف ل والبػػر  ٚٓٔالػػديواف ( ٔ)
نػػواحر ابرض ل جممػػو: غطػػاه ل اإلمحػػاؿ: الجػػدب ل ابدـ : الجمػػد ابحمػػر ويريػػد بػػو الىػػحاب 

 ابحمر وىو  المة الجدب .

 . ٕٚٔالكرائر لآللوىر ( ٕ)

 ـ .ٜٜٜٔل ط دار الكتب  ٖٔٓكرائر الشعر ت / خميؿ المنوور  ( ٖ)

وكانت لمعرب  شرة أقداح ... ولكؿ واحد منيا نويب معمػوـ مػف جػزور ينحرونيػا ل ويػدفعوف ( ٗ)
بيػػا إلػػر الفقػػراء ل و  يدخػػذوف منيػػا ل ويفتخػػروف بػػذلؾ ويػػذموف مػػف   يػػدخؿ فييػػا ويىػػمونو 

 [ . ٕٖٔ/ٔالبـر " ] الكشاؼ 

ذا  بػت ليػـ الكػـر وقػت الشػتاء و ( ٘) ىػو زمػف الجػدب والفاقػة المدلوؿ  ميػو بنفػر البػـر  ػنيـ ل وا 
 ف بوتو ليـ فر غيره مف باب أولر وىو أدخؿ فر المدح .

 محؿ . ٜٖ/ٖٔلىاف العرب ( ٙ)
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ل وقػاؿ المػرادى: " ا مػـ أف  (ٔ)الفارىر وابف مالؾ أنيا تق  اىما فػر الشػعر والن ػر 
قامة  الوفة التر ىر الجار والمجرور منيـ مف تدوؿ ىذا  مر حذؼ الموووؼ ل وا 

 أى شيئا  كابدـ . (ٕ)مقامو " 

والظاىر أف الكاؼ ىنا أداة تشبيو ل وأف ا ختالؼ فػر اىػميتيا أو حرفيتيػا 
ل وأنيػػا تفيػػد التشػػبيو  مػػر وجػػو المقاربػػة ل بنيػػا   تػػوحر بتمػػاـ المبالغػػة  (ٖ) ابػػت 

 . (ٗ)وا شتراؾ التاـ فر الوفة بيف الطرفيف 

 ه العمماء مف الكرورة  ند النابغة قولو يخاطب النعماف:ومما  دّ 
فــال تتركنى بالوعيــد كؤننى          إلى الناس مطلّى به القار أجرب 
(5)

 

يقوؿ ا لوىر: " فػ إلر ىنػا بمعنػر فػر ل واىػتعماؿ حػرؼ فػر معنػر حػرؼ 
أييػا الممػؾ  ل والشا ر يتوجو إلػر النعمػاف قػائال :   تتو ػدنر (ٙ) خر مف الكرائر " 

وتتركنر أمشػر بػيف النػاس قمقػا حػائرا منبػوذا ل ويشػبو نفىػو بػالبعير ابجػرب الػذى 
طمر جمده بالقطراف ل تبتعد  نػو الجمػاؿ حتػر   يعػدييا ل والوجػو ىيئػة شػب يػؤدى 
ا قتراب منو إلر مفىدة ل وىو تشبيو مىتمد مف البيئة ل فيو يىػتعطؼ النعمػاف ل 

                                        

ل قػػػاؿ ابػػػف  ٓٙٗل اإليكػػػاح لمفارىػػػر  ٖ٘/ٖل أوكػػػ  المىػػػالؾ  ٛٓٗ/ٔيراجػػػ  : الكتػػػاب ( ٔ)
 وػػفور: " بػػؿ الػػذى تقػػرر فييػػا الحرفيػػة بػػدليؿ أنيػػـ يقولػػوف: جػػاءنر الػػذى كزيػػد ل فيوػػموف 

لموووؿ بالكاؼ وا ىـ المجرور بيا فر فوي  الكالـ كما يوػمونو بىػائر المجػرورات ل ولػو ا
 . ٛٚٗ/ٔكانت الكاؼ اىما لـ يجز ذلؾ إ  فر كرورة أو نادر كالـ " شرح الجمؿ 

 ٖٛالجنر الدانر ( ٕ)

 . ٜٕٔل  ٜٕٓ/ٔل ىر ونا ة اإل راب  بف جنر  ٜٚل  ٛٚيراج : الجنر الدانر ( ٖ)

 . ٕٛ٘  كتاب د ئؿ اإل جاز ت / شاكر يراج( ٗ)

 ل الو يد: التيديد ل القار: القطراف . ٛٔالديواف ل ت / كـر البىتانر ص( ٘)

 . ٕ٘ٔالكرائر ( ٙ)
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ف إلػػر فػػر ىػػذا البيػػت  مػػر أوػػميا لالنتيػػاء   بف قولػػو: ولػػذا فػػ ف " الوجػػو أف تكػػو
 . (ٔ)مطمر بو القار ل معناه: مكره مبغض ل وىو يتعدى بػ إلر " 

والشاىد يبرز   ـ الشا ر النفىية حيف وور نفىو بالبعير ابجرب ل فيػو 
تووير يعبر  ف واقعو ل ولو أ ره فر المتمقر ل واختػار ألفاظػو بعنايػة ل فيػر تالئػـ 

أجػرب ل  –القػار  –مطمػر  –الو يػد  –جو النفىر وتنطػؽ بػابلـ ل انظػر: تتركنػر ال
 فير ألفاظ إيحائية أىيمت فر بياف مراده .

وينبغر أف نذكر أف ابف جنر يرى أف مرتكب الكرورة يرتكبيا    ف كعؼ 
نمػػا  ػػف قػػوة طبػػ  وفػػيض  ل ويػػذكر ابػػف رشػػيؽ أف م ػػؿ ىػػذه ابشػػياء  (ٕ)و جػػز ل وا 

ذا وق  م ميػا فػر الشػعر لػـ وقعت فر الق حكاما   تورفا وكرورة ل وا  ر ف " بالغة وا 
ل  (ٖ)ينىب إلر قائمو  جز و  تقوير ل كما يظػف مػف   مػـ لػو و  تفتػيش  نػده " 

                                        

 ل قػػاؿ ) وىػػذا توجيػػو ابػػف  وػػفور ل قػػاؿ: ... إنمػػا وقعػػت فيػػو  ٕ٘ٔالكػػرائر لآللوىػػر ص( ٔ)
بجرب المطمر الػذى يخػاؼ النػاس  ػدواه ل " إلر " موق  " فر " ل بنو إذا كاف بمنزلة البعير ا

فيطرد  ف اإلبؿ إذا أراد الدخوؿ بينيا ل كاف مبغكػا إلػر النػاس ل فعومػؿ مطمػر كػذلؾ معاممػة 
مبغض ل وقاؿ فر موك   خر: ىو  مر تكميف مطمر معنر مبغض ل ولو وػ  مجػب " إلػر 

مختػار الشػعر الجػاىمر ل وينظر:  ٕ٘ٔ" بمعنر " فر " لجاز : زيد إلر الكوفة " الكرائر ل ص
ٔٚ٘ . 

إذ يقوؿ: " فمتر رأيت الشا ر قد ارتكب م ؿ ىػذه الكػرورات  مػر قبحيػا ل وانخػراؼ ابوػوؿ ( ٕ)
ف دؿ مػف وجػو  مػر جػوره وتعىػفو ل ف نػو مػف  بيا ل فػا مـ أف ذلػؾ  مػر مػا جشػمو منػو ل وا 

ه  ػػف وجػػو  خػػر مػػؤذف بوػػيالو وتخمطػػو ل ولػػيس بقػػاط  دليػػؿ  مػػر كػػعؼ لغتػػو ل و  قوػػور 
اختيار الوجو النػاطؽ بفوػاحتو ل لكنػو جشػـ مػا جشػمو  مػر  ممػو بمػا يعقػب اقتحػاـ م مػو ل 

 ٕٜٖ/ٕإد   بقوة طبعو ل ود لة  مر شيامة نفىو " الخوػائص ل تػ / محمػد  مػر النجػار 
 بيروت . –ط  الـ الكتب 

 . ٕٚٚ/ٕالعمدة ( ٖ)
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و مر كؿ ف ف باب الكرورة الشعرية فر النحو العربر معروؼ   والحكـ  مر ابديب 
ية قبؿ التوري  بتخطئتػو ل وقيػاس فر م ؿ ىذه المخالفات مما يحتاج إلر أناة ورو 

ابف رشيؽ والتبريزى وغيرىمػا بعػض المخالفػات  مػر القػر ف فيػو إشػارة إلػر إمكانيػة 
بشرط أ  يؤدى ذلؾ إلػر خفػاء المعنػر أو  –ورفيا كاف أو نحويا  –مخالفة القياس 

ل لكػػف   ينبغػػر أف يكػػوف ذلػػؾ مبػػررا لفػػت  البػػاب  مػػر موػػرا يو  رتكػػاب  (ٔ)لبىػػو 
الفات الورفية والنحوية  ند كؿ أديب ل بحجة مخالفة القياس فر القر ف الكريـ المخ

مػػف أجػػؿ مػػا يىػػمر بالىػػج  القر نػػر ل فػػ ف المىػػدلة فػػر القػػر ف محػػدودة ل و  تػػدتر 
 . (ٕ) ب ا 

 

                                        

لعشػػر تعميػػؽ/ الىػػيد محمػػد الخكػػر ل ومػػا بعػػدىا ل وشػػرح القوػػائد ا ٕٚٚ/ٕينظػػر: العمػػدة ( ٔ)
 ىػ المطبعة الىمفية بمور .ٖٔٗٔنشر إدارة الطبا ة المنيرية ط أولر  ٖٛل  ٖٚص

" بػػؿ تنطػػوى  مػػر نكػػات لطيفػػة ومعػػانر لطيفػػة ل و مػػر البػػاح يف الغػػوص فػػر معرفتيػػا قػػدر ( ٕ)
رى ل فػال المىتطاع ل ف ذا وجد ابىموب البشرى الذى يرتقػر فػر حػدود مىػتويات اإلبػداع البشػ

بدس مف تمػؾ المخالفػات المحػدودة ل و  ىػيما فػر الشػعر لمكػرورة " ] نشػدة البالغػة وأوػوؿ 
 ـ بتورؼ [.ٜٜٚٔل ط  انية ٜٜٕل  ٜٕٛ مـ المعانر د/ محمد إبراىيـ شادى ص



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٜٔٚٓ  

 ادلثحث انثاَى
 انتٕجيّ انثالغى نهًعية يٍ ادلعاَى

مىػفة ل أو أخػالؽ المعنر ىو كؿ ما يشتمؿ  ميو العمؿ الفنر مف فكػر أو ف
أو اجتماعل أو ىياىة أو ديف ل أو غير ذلػؾ مػف موكػو ات ذات شػدف تػاريخر أو 

ل وىػذه المعػانر نتػاج التجربػة الشػعرية التػر تجعػؿ ابديػب ينتفػر ل ويختػار (ٔ)وطنر
مػػف المغػػة مػػا يتناىػػب مػػ  المعنػػر المػػراد ل ومػػ  الحالػػة النفىػػية التػػر يعيشػػيا ل 

أو ابفكػػار فيحيميػػا مػػف خػػالؿ تجربتػػو إلػػر إحىاىػػات فالشػػا ر يعمػػد إلػػر المعػػانر 
نفىية ل والشا ر الذى   يىتطي  إخكاع فكػره لمتجربػة يخػرج شػعره و  يحمػؿ مػف 
خوػػائص الشػػعر إ  الػػوزف والقافيػػة ل كمػػا أف التجربػػة الشػػعرية ىػػر التػػر تختػػار 

اؿ بيف الجرس الموىيقر الذى يتناىب معيا ل  ـ يدتر التعبير الذى ىو حمقة ا تو
المبدع والمتمقر ل والذى  ف طريقو تنتقؿ التجربة بكػؿ جوانبيػا إلػر الممتقػرل يقػوؿ 

 ىػ(: ٜٖ٘أبو ىالؿ العىكرى )ت
" وقد أطبؽ المتقدموف والمتدخروف  مر تداوؿ المعانر بينيـ ل فميس  مر 
أحد فيو  يب إ  إذا أخذه بمفظو كمو ل أو أخذه فدفىده ل وقّور فيػو  مػف تقدمػو " 

(ٕ) . 
                                        

ومػا بعػدىا ل منػاىت النقػد الحدي ػة الرؤيػا والواقػ  د/ زىػراف محمػد  ٜٛينظر:  يار الشػعر ص( ٔ)
  ـ .ٜٜٛٔأولر دار ابرقـ ط  ٖٙجبر ل ص

ويقػوؿ المتنبػر: " كػالـ العػرب  خػذ بعكػو برقػاب بعػض ل و خػذ  . ٕٛٔكتاب الوػنا تيف ص( ٕ)
أخػػرى ل  بعكػػو مػػف بعػػضل والمعػػانر تعػػتمت فػػر الوػػدورل وتخطػػر لممتقػػدـ تػػارة ل ولممتػػدخر

 .وابلفاظ مشتركة مباحة "
المفػظ والمعنػر مػ  تبػايف مػا بينيمػا وىذا أبو  مرو بف العالء ىئؿ  ف الشا ريف يتفقػاف فػر 

وتقػػػاذؼ المىػػػافة بػػػيف بالدىمػػػا ل فقػػػاؿ: تمػػػؾ  قػػػوؿ رجػػػاؿ توافػػػت  مػػػر ألىػػػنتيا  ] الرىػػػالة 
 [ . ٖٗٔالموكحة ل الحاتمر ص
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ىػ ( فيػرى أف ابتكػار المعػانر ل والىػبؽ إلييػا أمػر ٕٕٖأما ابف طباطبا ) ت
 (ٔ)خاص بالقدماء ل لذا يرى أف ميمة المحد يف أوعب ل وىر التجديد فػر المعػانر 

ل  ـ نراه يقوؿ: "  وىػتع ر فػر أشػعار المولػديف بعجائػب اىػتفادوىا ممػف تقػدميـ ل 
ا  مر َمْف بعدىـ ل وتك روا ب بدا يا فىممت ولطفوا فر تناوؿ أووليا منيـ ل ولبىو 

 ليػػػػػػػػػػػػػـ  نػػػػػػػػػػػػػد اد ػػػػػػػػػػػػػائيـ ل لمطيػػػػػػػػػػػػػؼ ىػػػػػػػػػػػػػحرىـ فييػػػػػػػػػػػػػا ل وزخػػػػػػػػػػػػػرفتيـ 
ل والقوؿ بغمؽ باب ا بتكار لـ يقؿ بػو أحػد فػػ " بػاب ا بتػداع لممعػانر  (ٕ)لمعانييا " 

 . (ٖ)مفتوح إلر يـو القيامة " 

ذا  ل وأدؽ نظػرا " ولو قاؿ: إف المحد يف أك ر ابتػدا ا لممعػانر ل وألطػؼ مدخػ
  لكاف قولو ووابا ل بف المحد يف  ظػـ الممػؾ اإلىػالمر فػر زمػانيـ ل ورأوا مػا لػـ 

 . (ٗ)يره المتقدموف " 

والحديث  ف المعانر وكروبيا ل وتد ر الشػعراء ببعكػيـ فييػا ل ومقػاييس 
جودتيػػا أمػػر لػػـ يخػػؿ منػػو كتػػاب مػػف كتػػب النقػػد قػػديما وحػػدي ا  ل وفيمػػا يمػػر  ػػرض 

اييس جودة المعػانر  نػد النقػاد ل والوقػوؼ  نػدىا فػر شػعر النابغػة لنػرى لبعض مق
 مدى التزامو بيا فر نظر النقاد مف  دمو :

                                        

فنراه يقوؿ: " والمحنة  مر شعراء زماننا فر أشعارىـ أشػد منيػا  مػر مػف كػاف قػبميـ ل بنيػـ ( ٔ)
فوػػي  ل وحيمػػة لطيفػػة ل وخالبػػة ىػػاحرة "  يػػار الشػػعر ىػػبقوا إلػػر كػػؿ معنػػر بػػدي  ل ولفػػظ 

  . ٘ٔص

  . ٗٔ يار الشعر ل ص( ٕ)

 . ٖٖٛ/ٔالم ؿ الىائر ( ٖ)

ع العممػر ا"  ولعؿ ُبعد ) ابف طباطبا (  ػف دار الفكػر ل ومكػطـر الوػر  ٖٖٗ/ٕالم ؿ الىائر ( ٗ)
مػف كبػار الشػعراء بعػد فر بغداد وغيرىا مف البمداف التر  رفت بالتماوج العممر ل وخمػو فترتػو 

 مػػػوت البحتػػػرى ىػػػو الػػػداف  إلػػػر ذلػػػؾ " ينظػػػر: نقػػػد الشػػػعر بػػػيف ابػػػف قتيبػػػة وابػػػف طباطبػػػا د/ 
  ط دار القر ف .  ٖٖٓ بد الىالـ  بد الحفيظ ل ص
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 انتالؤو تني ادلعىن ٔادلماو: -1

يقػػوؿ أبػػو ىػػالؿ العىػػكرى: " حػػؽ المعنػػر أف يكػػوف ا ىػػـ لػػو طبقػػا  ل وتمػػؾ 
 . (ٔ)الحاؿ لو وفقا " 

ذا أراد أف يمػػدح فعميػػو أف   يمػػدح ىػػػ ( أف الشػا ر إٖٖٚوذكػر قدامػػة ) ت
ىػػ ( ٕٕٖل ويػذكر ) ابػف طباطبػا ت  (ٕ)أحدا  إ  بما يكوف لو وفيو ل وبما يميػؽ بػو 

ل  (ٖ)أف الشػػا ر إذا مػػدح  ميػػو أف يػػوفّر الممػػدوح حقّػػو ل و  ينػػزؿ بػػو  ػػف قػػدره 
ر فر ويقوؿ )قدامة (: " فدما إوابة الوجو فر مدح المموؾ فم ؿ قوؿ النابغة الذبيان

ألم تر أن هللا أعطاك سةورة        تةرى كةل ملةك دونهةا   النعماف بف المنذر:

 يتذبذب

فإنك شمس والملوك كواكب        إذا طلعت لم يبد منهن كوكب        
(4)

 

ىػػػ ( أف الشػػا ر إذا مػػدح ولػػـ يػػدت فػػر ٗٛ٘ويػػذكر ) أىػػامة بػػف منقػػذ ت 
 يقوؿ: " ومنو قوؿ النابغة: .  ـ (٘)مدحو بما يميؽ بالممدوح كاف ذلؾ تفريطا 

 رقاق النعال طيـب حجزاتهـــم         يحيــون بالريحـان يوم السباسب

 يصونون أجسادا  طويال نعيمها         بخالصـة األردان خضـر المناكب

 يحييهم بيض الوالئـد بينهـــم         وأكسيـة اإلضريج فوق المشاجب   

                                        

  . ٜٕكتاب الونا تيف ل ص( ٔ)

  . ٜ٘نقد الشعر ت / خفاجر ل ص( ٕ)

  . ٜ٘ينظر:  يار الشعر ( ٖ)

  . ٜٔل  ٜٓينظر: كتاب الونا تيف ل و  ٚٓٔنقد الشعر ل ص( ٗ)

فيو يقوؿ: " ا مـ أف التفريط ىو أف يقدـ الشا ر  مر شػب فيػدتر بدونػو فيكػوف تفريطػا منػو   (٘)
إذ لـ يكمؿ المفظ أو يبالي فر المعنرل وىو باب واى  يعتمد النقاد مػف الشػعراء " ] البػدي  فػر 

  .[ ٖٕٔنقد الشعر ص
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بف العامػة والوػعاليؾ يحيػر بعكػيـ بعكػا ويعمؽ قائال: " ىذا كمو فاىد   
 . (ٔ)فر ذلؾ اليـو بالريحاف " 

ـ (: " واىػػقبحوا أيكػػا  ٜٙٙٔويقػػوؿ ابىػػتاذ/  بػػد المتعػػاؿ الوػػعيدى ) ت
 لعدـ مرا اة المقاـ فر الكناية قوؿ النابغة:

يحان يوم السباسب  رقاق النعال طّيب ُحجزاتهم      يحّيون بالرَّ

 افل وم مػػػو   يمػػػدح بػػػو الىػػػوقة فكػػػال  ػػػف يمػػػدح بيػػػذا ممػػػوؾ بنػػػر غىػػػ
 (ٕ)المموؾ " 

ويقوؿ أبو ىالؿ العىكرى: " ومف  يػوب المفػظ اىػتعمالو فػر غيػر موكػعو 
 المىتعمؿ فيو ... كقوؿ النابغة:

 رقاق النعال طيب حجزاتهــم           يحيون بالريحان يوم السباسب

ل ويػـو الىباىػػب  يمػدح بػذلؾ مموكػا  بػػدنيـ يحيػوف بالريحػاف يػػـو الىباىػب
 . (ٖ)يـو  يد ليـ ل وم ؿ ىذا   يمدح بو الىوقة فكال  ف المموؾ 

واكػػ  مػػف النوػػوص النقديػػة أف أبػػا ىػػالؿ وابػػف منقػػذ يعيبػػاف الشػػاىد فػػر 
شػػطره ال ػػانر ل أمػػا الشػػي / الوػػعيدى فيعيػػب الكنايػػة فػػر ) طيػػب حجػػزاتيـ ( لعػػدـ 

                                        

  فكيمة فر كونيػا ممونػة ل كػؿ جانػب منيػا لػوف ل والبيػت ال الػث والبيت ال انر فاىد   بنو ( ٔ)
فاىد   بنو   يكوف البيات إ  فوؽ المشجب ل و  يكػوف  مػر غيػره ] البػدي  فػر نقػد الشػعر 

  [ . ٕ٘ٔص

نما يمدح المموؾ بم ؿ قوؿ الشا ر:( ٕ)  وا 
 وهمته الصغرى أجل من الدهر       ا  ــى لكبارهــه همم ال منتهـل
 على البركان البر أندى من البحر     ه راحة لو أن معشار جودها   ل

  [ . ٜٓ" ل وينظر: كتاب الونا تيف ل ص ٗٗٔ] البالغة العالية "  مـ البياف ل ص

  . ٕ٘ٔل  ٕ٘ٔكتاب الونا تيف ( ٖ)
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 مرا اة المقاـ فييا .

أىػموب خبػرى غركػو المػدح ل وقػد بػدأ بيػذه والشاىد فػر مجممػو جػاء فػر 
الكناية المطيفة ) رقاؽ النعاؿ ( فير كناية  ف غنػاىـ ل بنػو أراد أنيػـ ممػوؾ ليىػوا 
بدوحاب مشر ل و  تعب فيطارقوا نعاليـ ل وقد حذؼ المىند إليو فر  ال ة مواك  

بالبقػاء  مف البيت لممبادرة إلػر المطمػوب مػف ووػفيـ بػالترؼ والعفػة ل والػد اء ليػـ
والىالمة ل والتقدير : ىـ رقاؼ ... ىـ طيب ... ىـ يحيوف ل ورقة النعؿ: كونيا لـ 
تخوػػؼ ل والنعػػاؿ: جمػػ  نعػػؿ ل وىػػر مػػا وقيػػت بػػو القػػدـ مػػف ابرض وتمػػبس فػػر 
المشػػرل والعػػرب تمػػدح برقػػة النعػػؿ وتجعميػػا مػػف لبػػاس الممػػوؾ   بنيػػـ مترفػػوف ل 

( والحجزات: جم  حجزة ل وىر موك  التكة  وجاءت الكناية ال انية ) طيب حجزاتيـ
مػػف الىػػراويؿ وأوػػؿ الحجػػزة: موكػػ  شػػد اإلزار ل  ػػـ قيػػؿ لػػ زار حجػػزة لممجػػاورة ل 
وبنو حاجز لكشؼ العورة ل وطيبيا كناية  ف العفة والىمو ل يريد أنيـ أ فػاء  ػف 

نقيػا الفجورل يقاؿ: فالف طيب الحجػزة ل وطيػب معقػد اإلزار ل إذا كػاف  فيػؼ الفػرج 
مف الدنس ل قاؿ ابف قتيبة " وىو أحىف ما قيؿ فر العفة " وقاؿ أبػو ىػالؿ العىػكر 

 ل وجممػػػػػػػػػػػػػػػػة  (ٔ)" يقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: فػػػػػػػػػػػػػػػػالف طيػػػػػػػػػػػػػػػػب الحجػػػػػػػػػػػػػػػػزة أى  فيػػػػػػػػػػػػػػػػؼ " 
) يحيوف بالريحاف يـو الىباىب ( موك  النقد  ند أبر ىالؿ وابػف منقػذ ل وػدرت 

ء ل وتحيػػة الممػػوؾ بالمكػػارع الػػداؿ  مػػر التجػػدد والحػػدوث ل والتحيػػة الىػػالـ والبقػػا
تبايف تحية غيرىـ ل إذ يقاؿ فػر تحيػة ممػوؾ العجػـ: زه ىػزار ىػاؿ ل والمعنػر:  ػش 
ىػػالما ألػػؼ  ػػاـ ل ولممػػوؾ العػػرب: حيػػاؾ ار ل أى أبقػػاؾ ار وػػحيحا ل مػػف الحيػػاة 
وىر البقاء ل وقيؿ: معنر حياؾ ار ىػو مػف اىػتقباؿ المحيػا ل وىػو الوجػو ل وقيػؿ: 

 . والريحاف: " قاؿ ابزىػرى فػر قولػو تعػالر :  (ٕ): ىمـ  ميؾ ممكؾ وفرحؾ ل وقيؿ
                                        

  . ٜٖٛل وكتاب الونا تيف  ٚٛ/ٔالشعر والشعراء ( ٔ)

 حيا . ٜٕٗ/ٖيراج : لىاف العرب ( ٕ)
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. و" يػـو " ظػرؼ  (ٔ)... جائز أف يكوف ريحاف ىنا تحية بىؿ الجنة   فكَحرََحيا 
لػ يحيوف ل وىو مكاؼ ل والىباىػب مكػاؼ إليػو ل ويػـو الىاىػب ل ىػو يػـو  يػد 

ؽ بحػػد لفوػػ  ل لمنوػػارى معػػروؼ ل قبػػؿ  يػػد الفوػػ  باىػػبوع ل أى ابحػػد الىػػاب
ل والمػػرد: يػػـو شػػـ النىػػيـ ل ويفيػػـ مػػف ىػػذا البيػػت أف  (ٕ)ويىػػمونو يػػـو الىػػعانيف 
 الممدوح كاف نورانيا . 

ذا وحت ىذه التفىيرات بطؿ نقد العىكرى وابف منقذ .  وا 

ومف  دـ التالـؤ بيف المعنر والمقاـ  ند النابغػة أيكػا  مػا أورده المرزبػانر  
 :(ٖ)يعيب قوؿ النابغة يوؼ ناقة ىػ: " كاف ابومعر ٖٗٛت

 مقذوفة بدخيس النحض بازلها         لـه صريف صريف القعو بالمسد

 ويقػػػػوؿ: البغػػػػاء فػػػػر الػػػػذكور مػػػػف النشػػػػاط ل وفػػػػر اإلنػػػػاث مػػػػف اإل يػػػػاء 
 . (ٗ)والكجر " 

وقػاؿ فػػر موكػػ   خػػر: " قػػاؿ ابوػػمعر: قػػرأت  مػػر أبػػر  مػػرو بػػف العػػالء 
 مغت قولو:شعر النابغة الذبيانر ل فمما ب

 مقذوفة بدخيس النحض بازلها         لـه صريف صريف القعو بالمسد

                                        

  روح . ٖٛ٘/٘لىاف العرب  (ٔ)

وىعانيف: قيؿ ىو جم  مفرده ىعنوف ل وقيؿ: ىريانر معرب ل وفر الحديث: " إف ار أبػدلكـ ( ٕ)
 بيـو الىباىب يوـ العيد .

  . ٖٔالديواف ( ٖ)

وػػرؼ ل والمقذوفػػة المرميػػة ل الػػدخيس:  ٖٖٓ/ٚل وينظػػر: لىػػاف العػػرب  ٖ٘الموشػػ  ل ص( ٗ)
لػػنحض: المحػػـ ل البػػزؿ: الىػػف حػػيف تطمػػ  ل والوػػريؼ: الوػػوت ل المحػػـ المكتنػػز الك يػػر ل ا

  القعو: ما يكـ البكرة إذا كانت مف خشب ل المىد: الحبؿ المفتوؿ .
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قاؿ لر: ما اكّر  ميو فػر ناقتػو مػا ووػؼ ؟ فقمػت لػو: وكيػؼ ؟ قػاؿ: بف 
وػػريؼ الفحػػوؿ مػػف النشػػاط ل ووػػريؼ اإلنػػاث مػػف اإل يػػاء والكػػجر ل كػػذا تكممػػت 

 بف مقرـو الكبّر: العربل فر نر بىكوتر مىتزيدا ل فقاؿ: ألـ تىم  قوؿ ربيعة
كنـاز البضيع جماليـــة        إذا ما بغمن تراها كتوما 
(1)

 

فوريؼ ناب الناقة يدؿ  مر كالليا ل ووريؼ ناب البعير يػدؿ  مػر قطمػو 
 . (ٕ)وغممتو ل وقوؿ النابغة ... ىو ووؼ ليا بالكالؿ 

واك  أف ابومعر يىتمد  متو لنقده مف معارؼ العػرب التػر تعمموىػا مػف 
 لمالحظة واإللؼ الموروث .ا

ومعنر الشػاىد: إف الناقػة لفػرط ىػمنيا كدنيػا ُرميػت مػف المحػـ الوػمب بمػا 
ذا كانػػت كػػذلؾ فحىػػبؾ بيػػا نشػػاطا ل وقػػد  شػػاءتل ووػػّب  ميػػو منػػو مػػا أرادت ل وا 
اىػػتيؿ البيػػت بحػػذؼ المىػػند إليػػو لممبػػادرة إلػػر المطمػػوب مػػف ووػػفيا بالىػػمف ل إذ 

ابمر وكوحا بقولو ) بدخيس النحض ( وىو كناية  ف التقدير: ىر مقذوفة ل وزاد 
 ظـ خمقيا ل وتراكػب لحميػا ل كدنيػا قػد ُرميػت بػالمحـ رميػا ل  ػـ أتػر بيػذه الوػورة 
البيانية التشبييية حيث شبو ووت بزليػا أى نابيػا حيػث شػؽ المحػـ وخػرج بوػوت 

فيػػو مػػف  البكػرة   نػػد ا ىػػتقاء ل وىػمر الىػػف بػػاز   لشػقو المحػػـ  ػػف منبتػو شػػقا ل
 المجاز المرىؿ لعالقة تىمية الشب بما ينتت  نو .

وابوػػمعر يعػػب الشػػيد بػػدف وػػريفيا يػػدؿ  مػػر كالليػػا ل وأف د لتػػو  مػػر 
النشاط خاص بالفحوؿ ل ويىتند إلر ما ذكره أىؿ المغة أف الوريؼ فر الفحوؿ مف 

ل ويكفػر فػر النشاط ل وفر اإلناث مف اإل ياء ل وبيت النابغػة   يحتمػؿ إ  النشػاط 

                                        

  . ٗ٘الموك  ( ٔ)

  ورؼ . ٖٖٓ/ٚلىاف العرب ( ٕ)
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مف النشاط واإل ياء ل والفحؿ مػف  (ٔ)الرد  ميو أنو ) قد حكر زيد أف الناقة تورؼ 
 . (ٕ)النشاط واليياج واإل ياء ( 

 انصدق ٔانكذب -2

ونعنر بالودؽ مطابقة الكالـ لمواق  النفىر والواق  الخارجر ل فػابوؿ أمػر 
يتحػػػدث  ػػػف العاطفػػػة    يختمػػػؼ فيػػػو نقػػػاد العػػػرب ل إذ يػػػروف أف الشػػػعر الػػػذى  

الوحيحة اإلنىانية مردود  مر واحبو ل أما مطابقة الكػالـ لمواقػ  الخػارجر ل فػ ف 
ما  ف قود وتعمػد   دـ تحققو ىو الكذب ل وىو إما أف يكوف  ف جيؿ أو وىـ ل وا 
 ل وابوؿ  يػػػػب مػػػػردود ل وال ػػػػانر وػػػػنعة مقبولػػػػة مػػػػا د ػػػػا إلييػػػػا المقػػػػاـ ل ونػػػػرى 

ودؽ الفنر ) النفىر ( فيو يقوؿ  قب حدي و  ػف معػايير ) ابف طباطبا ( يشيد بال
الجػػودة: " فػػ ذا وافقػػت ىػػذه الحػػا ت ل تكػػا ؼ حىػػف موقعيػػا  نػػد مىػػتمعيا ل   
ىػػيما إذا أيػػدت بمػػا يجػػذب القمػػوب مػػف الوػػدؽ  ػػف ذات الػػنفس بكشػػؼ المعػػانر 
 المختمجػػػػػة فييػػػػػا ل والتوػػػػػري  بمػػػػػا كػػػػػاف يكػػػػػتـ منيػػػػػا ل وا  تػػػػػراؼ بػػػػػالحؽ فػػػػػر 

ل ويكشؼ  ف أ ر الودؽ فر العمؿ ابدبر بقولػو: " فػ ذا وػدؽ ورود  (ٖ)" جميعيا 
 . (ٗ)القوؿ ن را  ونظما أ مت ودره " 

فقػد رفكػيا  ل والحديث  ف الودؽ يجرنا إلر المبالغة وموقؼ العمماء منيا

                                        

  الوريؼ: ووت ناب البعير أو الناقة إذا حركو أى وؾ أحد نابيو با خر فوار لو ووت .( ٔ)

وريؼ القعو "  مر تقػدير الموػدر ل كدنػو قػاؿ: بازليػا يوػرؼ وػريفا م ػؿ وػريؼ  ونوب "( ٕ)
القعػػو ل والرفػػ   مػػر تقػػدير: لػػو وػػريؼ م ػػؿ وػػريؼ القعػػو  ] ديػػواف النابغػػة الػػذبيانر ل تػػ / 

  [ . ٚٔل  ٙٔمحمد أبو الفكؿ إبراىيـ ل ص

  . ٕٕ يار الشعر ( ٖ)

 . ٕٔالىابؽ ( ٗ)
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 . (ٔ) قـو

ومما  يب مف شعر ) النابغة ( لممبالغػة مػا قالػو ) ابػف قتيبػة ( : " وأخػذوا 
 (ٕ)لو فر ووؼ الىيوؼ  ميو قو 

تقد السلوقى المضاعف نسجــه        ويوقدن بالصفاح نار الحباحب 
(3)

 

ذكر أنيا تقد الدروع التػر كػو ؼ نىػجيا ل والفػارس ل والفػرس حتػر تبمػي 
 . (ٗ)ابرض ل فتقدح النار بيا مف الحجارة " 

ر وفة يقوؿ ) ابف رشيؽ ( : " ومف أبيات الغمو لمقدماء ... قوؿ النابغة ف
  الىيوؼ:

 تقد السلوقى المضاعف نسجه        ويوقدن بالصفاح نار الحباحب       

وىػػو دوف بيػػت امػػرئ القػػيس فػػر تنػػور وػػاحبو النػػار إفراطػػا  ل ودوف بيػػت 

                                        

ىػػػػ ( ] ينظػػػر: منيػػػاج البمغػػػاء لحػػػاـز القرطػػػاجر ٗٛٙنر ت و مػػػر رأىػػػيـ ) حػػػاـز القرطػػػاج (ٔ)
ل تحريػػػر  ٕٚل وىػػػر الفوػػػاحة  ٘ٗل  ٖ٘/ٕـ ل العمػػػدة ٜٙٙٔط تػػػونس  ٖٗٔل  ٖٖٔص

[ ل  ونمحظ أف منيـ مف وػرح بػرفض المبالغػة ل ومػنيـ مػف ظيػر رأيػو مػف  ٛٗٔ/ٔالتحبير 
 ة .موازنتو بيف أقواؿ الشعراء ل وتفكيؿ بعكيا  مر بعض بىبب المبالغ

. ) والمعنر أف ىذه الىيوؼ تقط  ما تحتيا ل وتيوى فر التراب فال يردىػا إ   ٔٔالديواف ص( ٕ)
 . ٔٙٔحجر يقدح النار بمالقاة جـر الىيؼ ( مختار الشعر الجاىمر ل ص

لييػا تنىػب ( ٖ) تقد: تشؽ ل الىموقر: درع تنىب إلر ىالوؽ ل وىر مدينػة بػالرـو أو بػالميف ل وا 
نمػػا خوػػو بنػػو أشػػد  مػػر أجػػود الػػدروع ل  المكػػا ؼ نىػػجو: الػػذى نىػػت حمقتػػيف حمقتػػيف وا 

الىػػيوؼ ل الوػػفاح: حجػػارة  ػػراض ل الحباحػػب ل ذبػػاب لػػو شػػعاع بالميػػؿ ل فيػػو يشػػبو الشػػرر 
  المتطاير بو .

ل  ٖٖل الرىػالة الموكػػحة ل ص ٕٕٚل وينظػر: ىػر الفوػاحة ل ص ٕٜ/ٔالشػعر والشػعراء ( ٗ)
  . ٖٚٚل والوىاطة  ٔٙٗل والطراز  ٕٖٓمواد البياف ص
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 (ٔ)النابغة قوؿ النمر بف تولب فر وفة الىيؼ أيكا  
تظل تحفر عنه إن ضربت به         بعد الذراعين والساقين والهادى 
(2)

 

يقوؿ : رىب فر ابرض بعد أف قط  ما ذكر فاحتاج واحبو أف يحفر  نػو 
ل والكمير فر ) تقد ( لمىػيوؼ التػر ذكرىػا قبػؿ ذلػؾ فػر  (ٖ)ليىتخرجو مف ابرض 

 قولو:

 وال عيب فيهم غير أن سيوفهم         بهــن فلــول من قراع الكتائب     

نمػ ا أراد الىػموقر مػ  مػا فيػو ويشرح ) ابف رشيؽ ( قوؿ النابغة فيقوؿ: " وا 
مف الجىد ل وما تحت  بىو ز موا مف الىرج والفػرس ل فعػدا  ػف الجميػ  ل وجػاء 
بما يتبعو ل ويىتغنر بو  ف ذكره ل إذ كانت   تقد الىموقر إ  أف تقد ما فيػو ل و  

إ  بعػد أف تػدتر  – مر ما فىروا مف أنو يريد الفارس بدداتػو  –تنتير إلر الوفاح 
ل حيػث  (ٗ)الىرج والفرس ل  مر أف مف الناس مف رد " يوقدف "  مر الخيؿ "  مر 

" تىػير اإلبػػؿ فػر الميػػؿ فػػر ابرض ذات الحجػارة فتوػػكيا بدخفافيػا ل فيقػػرع بعكػػيا 
ل و  شػػؾ أف حمػػؿ الكػػمير فػػر " يوقػػدوف "  مػػر  (٘)بعكػػا ل فتنقػػدح منيػػا النػػار 

تبعػث الريبػة والشػؾ فػر حقيقػة ىػذا الىيوؼ ل يجعؿ المبالغة " غير مقبولة   بنيا 
الىيؼ ل وفر وػدؽ الشػا ر ل وتػد و إلػر الىػخرية بػو ل واليػزء منػو ل فػديف ذلػؾ 

                                        

  . ٕٙ/ٕالعمدة ( ٔ)

  . ٔٙٗل الطراز  ٕٕٚل وىر الفواحة  ٜٖٛينظر: كتاب الونا تيف ( ٕ)

  . ٔٙٗل الطراز  ٕٖٓمواد البياف ( ٖ)

ل قاؿ أبو  بيدة: قولو " وتوقػدوف بالوػفاح " يعنػر الخيػؿ ل تكػرب بجوافرىػا  ٖٚٔ/ٔالعمدة ( ٗ)
عر وغيػره: إنمػا يعنػر الىػيوؼ   الخيػؿ ] الػديواف تػ / محمػد الحجارة فتقدح نارا ل وقاؿ الوم

  [ . ٙٗأبو الفكؿ إبراىيـ ل ص

بحوافرىػا الحجػارة فتقػدح قاؿ أبػو  بيػدة: قولػو: ) وتوقػدوف بالوػفاح ( يعنػر الخيػؿ ل تكػرب  (٘)
  [ . ٙٗالديواف ل ت / محمد أبو الفكؿ إبراىيـ ل صنارا " ]
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الىيؼ الذى يقط  الفارس والفرس وتظؿ الكربة قوية فيتطػاير الشػرار مػف الحجػارة 
لشدتيا و فوانيا ل فميما كاف الىيؼ فر مكائو ل وميما كاف الذى يمىػؾ بػو مػف 

ل وفػػر " نػػار الحباحػػب " اىػػتعارة توػػريحية ل  (ٔ)كػػوف شػػيئا  ممػػا قػػاؿ " القػػوة فمػػف ي
حيث شبو البشر المتطاير مف الجارة بنار ذلؾ الذباب المكب لػيال  ل وحػذؼ المشػبو 

 و بر  نو بالمشبو بو .

وبيت ) امرئ القيس ( الذى أراده ) ابف رشيؽ ( ىو قولو يوؼ نارا  أ دتيا 
 : (ٕ)امرأة لمقرى

 ــن أذرعــات وأهلها           بيثرب أدنى دارها نظر عالتنورتها م

يقوؿ: نظرت إلر نار ىػذه المػرأة مػف أذر ػات وىػر بي ػرب ل وبػيف المكػانيف 
ف امتنػ  مػف جيػة  ُبعد أياـ ل و ) العموى (   يعيب ىذه المبالغػة ل إذ يػذكر أنػو " وا 

 يمتنػػ  خمػػو ىػػذه العػػادة إدراؾ نػػار مػػف م ػػؿ ىػػذه المىػػافة لكػػف ممكػػف  قػػال ل إذ  
ل ولعػؿ إمكانػو  قػال ىػو  (ٖ)المىافة  ف كؿ حائؿ مف جبػؿ وغيػره فػيمكف إدراكيػا " 

الػػذى جعػػؿ بيػػت )النابغػػة ( دونػػو  نػػد ) ابػػف رشػػيؽ ( بنػػو يفكػػؿ الحقيقػػة ل أو مػػا 
 . (ٗ)قاربيا 

أمػػػا بيػػػت ) النمػػػر بػػػف تولػػػب ( الػػػذى يػػػذكر فيػػػو أف الىػػػيؼ بعػػػد أف يقطػػػ  
والعنؽ يغوص فر ابرض ل فيذا كمو مما   يكاد يكػوف ل لكنػو الذرا يف ل والىاقيف 

ليس خارجا  ف طبا ػو ل ونػرى ) قدامػة بػف جفػر ( ىنػا يكػيؼ جزئيػة خاوػة بػػ ) 
الغمػػو ( حػػيف يفػػرؽ بػػيف الممتنػػ  والمتنػػاقض ل فيػػذكر " أف المتنػػاقض   يكػػوف و  

                                        

  ـ .ٖٜٛٔل ط ابمانة  ٛٗٔوتحميؿ د/  بد الاله محمود ل صالنقد العربر القديـ دراىة ( ٔ)

  . ٓٙالديواف ل ت / حنا الفاخورى ل ص( ٕ)

  . ٔٙٗل  ٓٙٗ/ٕالطراز ( ٖ)

    . ٓٙ/ٕينظر: العمدة ( ٗ)
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الػوىـ " ويجيػز  يمكف تووره فر الوىـ ل والممتن    يكوف ل ولكف يمكف تووره فػر
الممتن  ويىميو )غموا ( ويذكر أف مخارجو إنما ىر  مر ) يكاد ( ل و  يحىف ذلػؾ 

 . (ٔ)فر المتناقض 

ومما  ابوه لممبالغة أيكا  ما قالػو ) ابػف قتيبػة ( " قػالوا: وأفػرط فػر ووػؼ 
 العنؽ بالطوؿ فقاؿ يذكر امرأة:

 ـق حيـث علق يفرقإذا ارتعثت خاف الجبان رعاثها         ومــن يتعلـ

ل وقاؿ ) ابف رشيؽ(: " قاؿ النابغة وأراد أف يوؼ طػوؿ  (ٕ)والر اث: القرط 
العنؽ ل وتماـ الخمقة فييا ل فذكر القرط إذ كاف مما يتب  ووؼ العنؽ ل ولـ يىػبقو 

 إلر ذلؾ أحد مف الشعراء:
 إذا ارتعثت خاف الجبان رعاثها         ومــن يتعلــق حيـث علق يفرق

 ؿ ر ا يػػا يخػػاؼ ويفػػرؽ ل و ػػذره ببعػػد مىػػقطو ل فتنػػاوؿ ىػػذا المعنػػر فجعػػ
 )  مر ابف أبر ربيعة ( فدوكحو بقولو:

 بعيدة مهوى القرط إمـا لنوفل         أبــوها ، وإما عبد شمس وهاشم

 وتبعو ) ذو الرمة ( فزاد المعنر وكوحا  بقولو:
ة الزفرى ُمعلّقة         تباعد الحب ل منه فهو يضطرب والقرط فى ُحرَّ

(3)
 

بػػالقرط ل  –تحمّػػت  –ومعنػػر شػػاىد ) النابغػػة ( أف ىػػذه المػػرأة إذا ارتع ػػت 
يخاؼ الجباف مػف أىميػا ومػف يمػر أمرىػا مػف والػد ووالػدة وحاكػنة كػياع ر ا يػا ل 

                                        

  . ٔٙ/ٕل والعمدة  ٕٕٓيراج : نقد الشعر ل ص (ٔ)

  . ٖٜل  ٕٜ/ٔالشعر والشعراء ( ٕ)

: لبىػػت الر ػػاث وىػػو القػػرط ل والفػػرؽ بػػالتحرؾ: الخػػوؼ ل ل ارتع ػػت ٖ٘ٔل  ٖٗٔ/ٔالعمػػدة ( ٖ)
  الزفرى: الخوؼ ل  ظـ فر أ مر العنؽ مف اإلنىاف ل وىما ذفرياف  ف يميف النقرة وشماليا .
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فحذؼ إذ كاف فيما بقر مف الكالـ د لة  مر مػا حػذؼ منػو ل وجممػة " ومػف يتعمػؽ 
بي  ل حيث أراد الشا رى أف يوؼ طوؿ العنؽ وتماـ حيث  مؽ يفرؽ " مىدنفة لمتت

الخمقة ل فذكر القرط إذ كاف مما يتب  ووؼ العنؽ ل وجعػؿ ر ا يػا يخػاؼ ويفػرؽ ل 
و ػػذره ببعػػد مىػػقطو ل ومػػف ىنػػا أخػػذ النقػػاة اإلفػػراط فػػر طػػوؿ العنػػؽ ل ورأوا " أف 

دمػاف النظػر فيػو ل لػدواـ ا لتػذاذ ل  الجماؿ المحبوب ىو الذى يػد و إلػر التدمػؿ ل وا 
وتتاب  البيجة ل والمتعة ل أما أنو ي ير الخػوؼ ف نػو يػدف  إلػر الفػرار ل والرغبػة فػر 
نمػا  النجاة مف مودره ل و دـ اإلقباؿ  مر واحبتو ل فيو لػـ يحىػف إلػر المػرأة ل وا 
أىاء ونفر منيا ل  ـ أى شيطاف رىـ وورتو ل وجعمو يتخيؿ إنىػانا  فػر موكػعو ل 

 . (ٔ)فر موكعو ل ف ف الوورة بشعة منفرة "  وىواء خاؼ أو اطمدف
ىذه شػبية النقػاد ل ولكنيػا تفتقػد مقوماتيػا ل فػػ " أى دليػؿ فػر البيػت  مػر 
نما ذىب إلر أنيا  يطػاء  إفراطو وخروجو  ف حد ا  تداؿ المىتحىف فر م مو ل وا 

ل فقد جمعت إلػر جيػد العنػؽ طػوؿ القامػة ل فبعػد ميػوى قرطيػا مػف أجػؿ  (ٕ)جيداء 
ل وىذا ما نص  ميو ) ابف رشيؽ ( غير أنو أكاؼ أف  (ٖ)اـ خمقيا وطوؿ  نقيا تم

ىػػذا المعنػػر أخػػذه )  مػػر بػػف أبػػر ربيعػػة ( فدوكػػحو ل وأخػػذه ) ذو الرمػػة ( فػػزاده 
وكوحا ل وىذا كمػو   يقمػؿ مػف ابتكػار النابغػة لممعنػر ل فمػو فكػؿ الىػبؽ ل ولغيػره 

 فكؿ الزيادة فر الوكوح .
 :(ٗ)يكا  ل قاؿ ) ابف قتيبة ( " وأخذوا  ميو قولو ومما أخذ  ميو أ

 ـر تهتدى بعصائبــإذا ما غزوا بالجيش حّلق فوقهم       عصائــب طي 
 جوانــــج قــــد أيقــــن أن قبيلــه       إذا مــا التقى الجمعـان أول غالب 

                                        

  . ٜٗٔالنقد العربر القديـ دراىة وتحميؿ ل ص( ٔ)

  العيطاء: طويمة العنؽ فر ا تداؿ ل والجيداء: طويمة العنؽ حىنة .( ٕ)

  . ٔٛىالة الموكحة ل صالر ( ٖ)

  . ٔٓ٘ل د ئؿ اإل جاز ل ص ٕٚٗل والوىاطة  ٓٔالديواف ل ص( ٗ)
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تبػ  جعؿ الطير تعمـ الغالب مف المغموب قبؿ التقػاء الجمعػيف ل والطيػر قػد ت
 . (ٔ)العىاكر لمقتمر لكنيا   تعمـ أييما يغمب " 

فشبية النقد تتركز فر قولو ) قد أيقف أف قبيمو ... أوؿ غالػب ( فيػذا غمػو 
يبتعد مػف الحقيقػة ل وقػد نوػ  النقػاد الشػا ر أف ) يىػتعمؿ مػف المجػاز مػا يقػارب 

 . (ٕ)يدتر بيا ( الحقيقة ل و  يبعد  نيا ل ومف ا ىتعارات ما يميؽ بالمعانر التر 

والنابغػػة يبػػيف ك ػػرة أ ػػداد الطيػػر ل فيػػر  وػػائب تيتػػدى بعوػػائب ل وىػػذا 
تممي  منو بانتوار ىذا الجيش ل وتعوده النوػر ل وك ػرة  ػدد القتمػر مػف أ دائػو ل 
ولذا  رفت الطيور لو ىذا الوني  ل ومف  ـ فير تتبعػو فػر أىػراب متواليػة فػر كػؿ 

 ر لػـ يخطػب فيمػا ز ػـ ل فػالطير   تعػرؼ الغالػب خروج لمقتاؿ )ونحف نرى أف الشا
مف المغموب ل وىر تنيش ج ث القتمر مف أى فريؽ كاف ل ولكف الشػا ر لػـ يقوػد 
نما ىر وىيمة فنيػة لجػد إلييػا الشػا ر ليػتمكف  أنيا تعمـ مف يغمب  مر الحقيقة ل وا 

يريػد مف خالليا إلػر إبػراز حقيقػة يػوقف بيػا ىػو ل فيػو  بػر مػف خػالؿ الطيػر  مػا 
البوح بػو ل وىػذا أبمػي مػف التعبيػر المباشػر ل وفيػو مبالغػة ل ولكنيػا أكىػبت المعنػر 
طرافة وجػدة ل لػذلؾ لػـ يكػف مبعػدا فيمػا ذىػب إليػو ل و  كاذبػا فيػو ل  ػـ إف الوػورة 
البديعية التر رىمتيا برا تػو أكػفت  مػر شػعره امتا ػا وحىػنا ل فػالجيش وىػو فػر 

 ب الطيػػػػػور بدوػػػػػواتيا المرحػػػػػة الىػػػػػعيدة ل طريقػػػػػو إلػػػػػر المعركػػػػػة تظممػػػػػو أىػػػػػرا
 كدنيػػػػػا تىػػػػػتحث المقػػػػػاتميف  مػػػػػر تقػػػػػديـ الػػػػػزاد ليػػػػػا ل ممػػػػػا يػػػػػدف  الجنػػػػػود إلػػػػػر 
 الحمػػػػاس والمجالػػػػدة ل فيػػػػر فػػػػوؽ أنيػػػػا وػػػػورة ُرىػػػػمت بميػػػػارة واقتػػػػدار أكػػػػافت 

ل وىػذا المعنػر أخػذه )النابغػة( (ٖ)إلر المعنػر وخاطبػت الوجػداف ل فدقنعػت وأمتعػت " 

                                        

  ل والجوان : المائالت لموقوع  مر القتمر فر المعركة . ٜٔالشعر والشعراء ( ٔ)

  . ٖٓٔل الونا تيف  ٕٙٔل الموش   ٜٗل والرىالة الموكحة  ٖٕٔ يار لشعر ( ٕ)

  . ٛٗٔة وتحميؿ ل صالنقد العربر القديـ دراى( ٖ)
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 :(ٔ)ابودى مف قوؿ ابفوه 
وترى الطير على آثارنا         رأى عين ثقة أن ستمار 
(2)

 

إ  أف تووير النابغة لمجيش ل فوقو  وائب لمطير ييتػدى بعكػيا بػبعض 
موقنة بدنيا ىتظفر بطعاـ وافر ل أروع مف تووير ) ابفوه ( فكاف ) النابغػة ( بيػذا 

 فر ىذا المعنر:ل وقاؿ ) أبو نواس (  (ٖ)المعنر أولر بو مف ىابقو 
تتؤبى الطير غزوتــه         ثقة بالشبع من ُجزره 
(4)

 

وقد أحىف ) أبو نػواس ( ابخػذ ل حتػر بػدأ أحىػف ممػا كػاف ل حيػث تنػاوؿ 
المعنر الذى ُىبؽ إليو ل وأبرزه فر أحىف مػف الكىػوة التػر كػاف  مييػا ل ولػـ يعػب 

حىانو فيو  لػو  نػدما أنشػد قوػيدتو ل ولػذا فقػد قيػؿ  (٘)بؿ وجب لو فكؿ لطفو ل وا 
التر منيا الشاىد: ما تركت لمنابغة شيئا  ل فقؿ: فمئف كاف ىبؽ ل فما أىدت ا تباع 
 وىػػػذا الكػػػالـ مػػػف ) أبػػػر نػػػواس ( دليػػػؿ بػػػّيف فػػػر أف المعنػػػر ينقػػػؿ مػػػف وػػػورة إلػػػر 

 ل وذلؾ أف ىينا معنييف: (ٙ)وورة 

ف الظفػر لػو : وىػو  مػـ الطيػر بػدف الممػدوح إذا غػزا  ػدّوا كػا أحػدىما أوػؿ

                                        

  . ٕٙٗل  ٕ٘ٗل كتاب الونا تيف  ٕٚٗالوىاطة ( ٔ)

  تمار: تعطر الميرة بما تجد مف لحوـ القتمر .( ٕ)

  . ٕ٘ٔل وينظر:  يار الشعر  ٖٓٛأىس النقد ابدبر  ند العرب ل ص( ٖ)

وخر ل وتتػدبر : تتحػرى وتتػ ٓٔ٘ل د ئؿ اإل جػاز  ٕٚٗل والوىاطة  ٕٙٗكتاب الونا تيف ( ٗ)
  وتتعمد ل جزره: القتمر  الذيف جزرتيـ ىيوفو .

  . ٜٛٗل د ئؿ اإل جاز  ٕٚٔل كتاب الونا تيف ل ص ٕ٘ٔينظر:  يار الشعر ( ٘)

" ذاؾ بنو لو كاف   يكوف قػد وػن  بػالمعنر شػيئا  لكػاف قولػو" فمػا اىػدلت ا تبػاع " محػا      (ٙ)
مر ظاىر لمف نظر فر أنو قد نقؿ المعنر  ف بنو  مر كؿ حاؿ لـ يتبعو فر المفظ ل  ـ إف اب

 [  ٕٓ٘] د ئؿ اإل جاز ل ص وورتو التر ىو  مييا فر شعر النابغة إلر وورة أخرى " .
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  ٜٔٛ٘  

وىػو طمػ  الطيػر فػر أف تتىػ   مييػا المطػا ـ مػف  وا خر فرع:وكاف ىو الغالب ل 
لحـو القتمر ل وقد  مد النابغة إلر ابوؿ الذى ىو  مػـ الطيػر بػدف الممػدوح يكػوف 

الذى ىػو طمعيمػا  –الغالب ل فذكره وريحا ل وكشؼ  ف وجيو ل وا تمد فر الفرع 
 مػر د لػة الفحػوى و كػس أبػو نػواس  -تحمػؽ فوقػوفر لحػـو القتمػر ل وأنيػا لػذلؾ 

 . (ٔ)القوة 

 . (ٕ)وقاؿ ) مىمـ بف الوليد ( يمدح يزيد بف مزيد الشيبانر 
 قد عود الطير عادات وثقن بها            فهـن يتبعنــه فــى كــل مـرتحل

فوػػياغة النابغػػة أحىػػف ل وتوػػويره أجمػػؿ ل حيػػث إف الجػػيش تعمػػوه أىػػراب 
نتير ل تحمؽ فوؽ رءوس الجند مما يرىـ مشيد بػديعا ل فػػ ) إذا رأت مف الطير   ت

النىػػور وغيرىػػا مػػف ىػػباع الطيػػر أىبػػتيـ لمقتػػاؿ  ممػػف أف ىػػتكوف ممحمػػة ل فيػػر 
 . (ٖ)ترفرؼ فوؽ رءوىيـ وتتبعيـ ( 

وفر البيت ال ػانر: احتػرس   بنػو لػـ يبػيف قبػؿ أف القتمػر التػر تقػ  الطيػر 

                                        

فذكر الفرع الذى ىو طمعيما فر لحـو القتمر وريحا  ل فقاؿ كما ترى "  قة بالشػب  مػف جػرزه ( ٔ)
 مػػر الفحػػوى ل ود لػػة  –مممػػدوح الػػذى ىػػو  مميػػا بػػدف الظفػػر يكػػوف ل –" و ػػوؿ فػػر ابوػػؿ 

الفحوى  مر  مميا أف الظفر يكوف لمممدوح ل ىر فر أف قاؿ: " مف جزره " وىر   ت ػؽ بػدف 
شبعيا يكوف مػف جػزر الممػدوح حتػر تعمػـ أف الظفػر يكػوف لػو ل أفيكػوف شػب أظيػر مػف ىػذا 

  [ . ٖٓ٘ل  ٕٓ٘النقؿ  ف وورة إلر وورة ؟ ] د ئؿ اإل جاز ل ص

فيو وري  بدف الممدوح قد  ود  . ٕٙٗل وينظر: الونا تيف  ٜٜٔف ل ت / نجـ ل صالديوا( ٕ)
الطيػػر  ػػادات   تتخمػػؼ ل ومػػف  ػػـ و قػػت بػػو ل فيػػر تتبعػػو فػػر كػػؿ مرتحػػؿ ل وتكػػمف الشػػطر 
ال ػػانر أف الممػػدوح دائػػـ الغػػزو والنوػػر ل فكػػؿ رحالتػػو رحػػالت فػػت  وانتوػػار ل وىػػذا كمػػو قػػد 

 كمنو ) النابغة ( فر بيتو .

  . ٕٗالديواف ت / محمد أبو الفكؿ إبراىيـ ل ص( ٖ)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٜٔٛٙ  

 ر البيت ال انر ما يوك  مرداه .  مييا مف اب داء ل فذكر ف

 :(ٔ)وقاؿ ) أبو تماـ ( فر المعنر نفىو 
 وقد ظللت عقبان أعالمه ضحى        بعقبان طير فى الدماء نواهل

 أقامت مع الرايات حتــى كؤنها         مـن الجيـش إال أنها لـم تقاتل

اد  مػييـ قاؿ واحب الوىاطة " ز ـ ك ير مف نقاد الشعر أف ) أبػا تمػاـ ( ز 
بقولو: " إ  أنيا لـ تقاتؿ " فيو المتقدـ ل وأحىف مف ىذه الزيادة  ندى قولػو " فػر 
قامتيا مقػاـ الرايػات ل وبػذلؾ يػتـ حىػف قولػو " إ  أنيػا لػـ تقاتػؿ "  الدماء نواىؿ " وا 
 مػػر أف )ابفػػوة ابودى ( قػػد فكػػؿ الجما ػػة بػػدمور: منيػػا الىػػبؽ ل وىػػر الفكػػيمة 

ولو: " رأى  يف " فخبر  ػف قربيػا   بنيػا إذا بعػدت تخيمػت ولػـ العظمر ل وا خر ق
نما يكوف قربيا متوقعا لمفريىة ل وىذا يؤيد المعنر ل  ـ قاؿ"  قة أف ىػتمار  تر ل وا 

 . (ٕ)" فجعميا وا قة بالميرة ل ولـ يجم  ىذه ابوواؼ غيره " 
 صحة التشبيه وجودته -3

فر كؿ العوور ل ووّب فيػو  لقد واحب التشبيو مختمؼ ابغراض الشعرية
حىاىػػاتيـ ل فاىػػتخدموه فػػر  الشػػعراء مػػف خمجػػات شػػعورىـ ل ونبكػػات قمػػوبيـ وا 
الووؼ والغزؿ والمػدح والفخػر ... بنػو ) يزيػد المعنػر وكػوحا  ل ويكىػبو تدكيػدا  ل 
وليذا أطبؽ جمي  المتكمميف مف العرب والعجـ  ميو ل ولـ يىتغف أحد مػنيـ  نػو ل 

ماء ل وأىؿ الجاىمية مف كؿ جيؿ ما يىتدؿ بو  مر شرفو وفكػمو وقد جاء  ف القد
ل والطريقػػة المىػػموكة فػػر التشػػبيو والػػنيت  (ٖ)وموقعػػو مػػف البالغػػة بكػػؿ لىػػاف ( 

                                        

  ٖ٘ٗل مواد البياف ل ص ٕٚٗل الوىاطة  ٕٙٗل كتاب الونا تيف ل ص ٕٛ/ٖالديواف ص( ٔ)

  . ٕٙٗل وينظر: كتاب الونا تيف  ٕٚٗالوىاطة ص ( ٕ)

  ط دار  الـ المعرفة . ٖٚ/ٔل وينظر: الكشاؼ  ٕ٘ٙكتاب الونا تيف ل ص( ٖ)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٜٔٛٚ  

القاوػػد فػػر التم يػػؿ  نػػد القػػدماء والمحػػد يف أف يشػػبو النػػاقص فػػر الوػػفة بالكامػػؿ 
و " إخػراج ابغمػض ىػ (  ف ميمػة التشػبي ٖٙٛ. لذلؾ يقوؿ الرمانر ) ت  (ٔ)فييا 

 . (ٕ)إلر ابظير بدداة التشبيو م  حىف التدليؼ 

ويػػػذكر أبػػػو ىػػػالؿ العىػػػكرى أف " التشػػػبيو يقػػػب  إذا كػػػاف  مػػػر خػػػالؼ مػػػا 
ووفناه ... مف إخراج الظاىر فيو إلر الخافر ل والمكشوؼ إلػر المىػتور ل والكبيػر 

 :(ٖ)إلر الوغير كما قاؿ النابغة 
علق أريق على متون صوار          تخدى بهم أدم كؤن رحالهــا

(4)
 

ىػ ( : " ومف التشبييات البعيدة التػر لػـ يمطػؼ ٕٕٖوقاؿ ابف طباطبا ) ت 
 أوحابيا فييا ل ولـ يخرج كالميـ فر العبارة ىمىا ىيال  قوؿ النابغة: 

 (5) تخدى بهم أدم كؤن رحالهــا        علق أريق على متون صوار
كرى ( يريا أف النابغػة شػبو الرحػاؿ بػالعمؽ التػر فػ ) ابف طباطبا ( و ) العى

                                        

بمغو مػا يقػ   مػر أربعػة أوجػو ل أحػدىا: إخػراج مػا   أؿ العىكرى: " وأجود التشبيو و لذلؾ يقو( ٔ)
تق   ميو الحاىة ... والوجو ا خر إخراج مػا لػـ تجػر بػو العػادة إلػر مػا جػرت بػو ... والوجػو 
ال الث إخراج ما   يعرؼ بالبدييية إلر ما يعرؼ بيا ... والوجو الراب  إخراج ما   قػوة لػو فػر 

وما بعدىا ل وينظر:  ػالث رىػائؿ فػر  ٕٕٙ مر مالو قوة فييا ... ] كتاب الونا تيف  الوفة
  ل ط دار المعارؼ [ .  ٔٛإ جاز القر ف ل ص

  . ٕٙٗل وينظر: ىر الفواحة ل ص ٔٛالنكت كمف  الث رىائؿ فر إ جاز القر ف ل ص( ٕ)

  . ٓٙالديواف ( ٖ)

ع ل وىو ىر ة الىير مف البعيػر وغيػره مػ  ل وتخدى : مف الخد ٕٓٛكتاب الونا تيف ل ص( ٗ)
زج قوامو ل ابدـ: اإلبؿ العتاؽ فػر لونيػا ىػواد ل وىػر أ تػؽ اإلبػؿ ل وأكرميػا ل رحاليػا: جمػ  
رحؿ وىو ما يوك   مر ظيػر اإلبػؿ ل العمػؽ: الػدلو أو ىػو اىػـ جػام  لجميػ    ت ا ىػتقاء 

 والكـ القطي  مف البقر  بالكىر ريؽ: وّب ل المتف: الظير ل الووار :أبالبكرة ل 

  . ٘ٔٔل وينظر: الموش  ل ص ٖٜ يار الشعر ل ص( ٘)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٜٔٛٛ  

أريقت  مػر ظيػور البقػر ل والعمػؽ أقػؿ حجمػا مػف رحػاؿ اإلبػؿ وىػذا  كػس لمطريقػة 
الم مر فر التشبيو ل ىذه ىر شبية النقد ل لكف خفػر  مػييـ أف الشػا ر قوػد إلػر 
 تشػػػػػػبيو " حمػػػػػػرة الرحػػػػػػاؿ  مػػػػػػر اإلبػػػػػػؿ البػػػػػػيض بالػػػػػػدـ الميػػػػػػراؽ  مػػػػػػر ظيػػػػػػور 

ل حيث " شبو الرحاؿ بما  مييا مف حمر المتاع ل أو بنيا مغشاة بػابدـ  (ٔ)البقر " 
 . (ٕ)ابحمر م  بياض اإلبؿ بدـ ىريؽ  مر ظيور بقر الوحش " 

فالقود إلر تشبيو حمرة الرحػاؿ بحمػرة الػدـ ل قػاؿ ) أبػو ىػالؿ (: " ويوػ  
ف شػػابيو مػػف وجػػو واحػػد ل م ػػؿ قولػػؾ: وجيػػؾ م ػػؿ  تشػػبيو الشػػب بالشػػب جممػػة ل وا 

ف لػػـ يكػػف م ميمػػا فػػر كػػيائيما و موىمػػا ل و   ظميمػػا ل  الشػػمس وم ػػؿ البػػدر ل وا 
يػاه وىػو الحىػف "  نما شػبيو بيمػا لمعنػر يجمعيمػا وا  ل ونمحػظ أف المشػبو بػو  (ٖ)وا 

 . (ٗ) كد فر الوفة ل إذ " العمؽ: الدـ ما كاف ل ... وقيؿ: ىو ما اشتدت حمرتو " 

 :(٘)لو ومما  يب مف تشبييات النابغة قو 

                                        

  . ٚٙٔمختار الشعر الجاىمر ل ص( ٔ)

  . ٚ٘الديوف ت / محمد أبو الفكؿ إبراىيـ ( ٕ)

  . ٕٔٙكتاب الونا تيف ل ص( ٖ)

   مؽ . ٖٔٙ/ٜلىاف العرب ( ٗ)

يػا أيػد قويػة ل فمػف متينػة تمىػؾ بيقوؿ: لػؾ خطػاطيؼ معوجػة فػر حبػاؿ  . ٕٛالديواف ل ص( ٘)
 . ٛ٘ٔشئت أف تجذبو إليؾ مف بعيد لـ يمتن   ميؾ ( مختار الشعر الجاىمر ل ص
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  ٜٜٔٛ  

خطاطيف حجن فى حبال متينة       تمــد بهــا أيــــد إليــك نـوازع 
(1)

 

ىػ (: " رأيت  مماءنا يىتجيدوف معنػاه ل و  أرى ٕٙٚيقوؿ ) ابف قتيبة ت 
ألفاظو مبينة لمعناه ل بنو أراد: أنػت فػر قػدرتؾ  مػّر كخطػاطيؼ  قػؼ ل وأنػا كػدلو 

ل وقػػاؿ فػػر  (ٕ)لىػػت أرى المعنػػر جيػػدا  " تمػػد بتمػػؾ الخطػػاطيؼ ل و مػػر أنػػر أيكػػا  
موك   خر: " رأيت قوما يىتجيدونو ل وىو  ندى غير جيد فر المعنػر و  التشػبيو 

 "(ٖ) . 

وجاء فر )نقػد الن ػر(: "وممػا ىػمؾ شػا ره ىػبيؿ التشػبيو فدىػاء ولػـ يحىػف        
 قولو: 

 (4) خطاطيف حجن فى حبال متينة       تمــد بهــا أيــــد إليــك نـوازع
ىػػ ( : " وىػذا النابغػة الػذبيانر ل وقػد ا تػده قػـو ٖٛٛويقوؿ ) الحػاتمر ت 

لػر ىػذا ذىػب يقػوؿ فػر كممتػو  أشعر مف امرئ القيس ل وا تده  خروف تاليا لػو ل وا 
 العينية التر ىارت مىير الشمس:

 هــو مــدركى       وإن خلــت أن المنتــؤى عنك واسعفإنك كالليل الذى 

فيذا  يف مف  يوف الشعر الناظرة ل وغرة مف غرره الشادخة ل  ػـ قػاؿ فػر 
 أ ره   فىقط دونو ىقوطا  تشيد بو:

                                        

بيا الشب ل الحجف: جمػ  أحجػف أو  الخطاطيؼ: جم  خطاؼ ل وىو الحديدة المعوجة يخطؼ( ٔ)
  اء ل وىر المعوجة ل المتينة: القوية ل النوازع: جم  ناز ة وىر المنجذبة .حجن

  . ٖٕالشعر والشعراء ل ص( ٕ)

  . ٖ٘ل  ٕٛل وينظر:  يار الشعر ل ص ٖٜالشعر والشعراء ( ٖ)

  . ٙٛنقد الن ر ل ص( ٗ)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٜٜٔٓ  

 (1) خطاطيف حجن فى حبال متينة       تمــد بهــا أيــــد إليــك نـوازع
يبػة ( و ) الحػاتمر ( وغيرىمػا ىػر لعؿ الشبية التػر ا تمػد  مييػا ) ابػف قت

تشػبيو النعمػاف بالخطػاطيؼ المعوجػة ل وتشػبيو النابغػة بالػدلو ل فالشػا ر: " يقػػوؿ: 
كاقت الدنيا  مّر فكدنر فر بئر ل فدكػاد أجػر بالخطػاطيؼ إليػؾ وأجػذب ل وىػذا م ػؿ 
دراكو لمطموبو ل فيقوؿ: كمػا أف مػاء البئػر ممكػف لمػف رامػو  كربو لقوة ىمطانو ل وا 

ف يوؿ دلوا فػر حبػاؿ متينػة  مػر خطػاطيؼ حجػف ل  ػـ جػذبيا إلػر نفىػو ل كػذلؾ أ
ف بعػػػػػػدت  نػػػػػػؾ ل لقػػػػػػوة ىػػػػػػمطانؾ ل وتمكػػػػػػف قػػػػػػدرتؾ  مػػػػػػر   يمكنػػػػػػؾ إدراكػػػػػػر وا 

 . (ٕ)مطموبؾ " 
فالشا ر يذكر أف النعمػاف   يفمػت مػف قبكػتو أحػد للػذا فيػو يؤكػد وقو ػو 

ر  مػر اإلمىػاؾ بػو بالػدلو المحتـو فر يده ل فيوور موقؼ النعماف منو ل وأنػو قػاد
المعمقة بالخطاطيؼ الحجف ل   يىتطي  منيا إفالتا ل وىذ تم يؿ وتوػوير لىػمطانو 

 واتىاع نفوذه فر العرب وشدة بدىو .
يقوؿ الدكتور/ أحمد بدوى: " لعؿ ابف قتيبة لـ يرقو تشبيو النابغػة بالػدلو ل 

بػػارع كػؿ البرا ػػة ل موػػور ولكننػا   نوافقػػو  مػػر مػا ذىػػب إليػػو ل ونػرى أف التشػػبيو 
بف وػػاحبو أراد أف يشػبو نفىػػو منجػذبا إلػػر  (ٖ)إلحىػاس الشػا ر تمػػاـ التوػوير " 

النعماف ل   يىتطي  اليرب منػو بالػدلو فػر البئػر ل اتوػمت بػو خطػاطيؼ معوجػة ل 
ربطت بحباؿ متينة ل والدلو بيذه الوػورة   يىتعوػر  مػر رافعػة ل بػؿ   يمبػث أف 

بؿ متر أراد ل ما داـ الحبؿ متينا   ينقط  ل وىو تشبيو مدخوذ مف يرتف  لجاذب الح

                                        

" فقمػػت: ومػػا فػػر ىػػذا البيػػت ؟ إنمػػا ذىػػب فػػر ىػػذا إلػػر أنػػو فػػر قدرتػػو  ميػػو كالػػذى فػػر يػػده ( ٔ)
  [   ٓٛص ة لحخطاطيؼ معوجة يجذب بيا ما شاء جذبو مف قميب وغيره ] الرىالة الموك

  . ٖٛالديواف ل ت / محمد أبو الفكؿ إبراىيـ ل ص( ٕ)

  . ٕٚٚأىس النقد ابدبر  ند العرب ل ص( ٖ)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٜٜٔٔ  

 بيئة الشا ر ل وقوى وموور أدؽ تووير لحاؿ الشا ر بالنىبة لمنعماف .
 : (ٔ)ومما  يب مف تشبييات ) النابغة ( أيكا  قولو فر النعماف 

 فإنك كالليل الذى هــو مــدركى       وإن خلــت أن المنتــؤى عنك واسع

يقػػوؿ أىػػامة بػػف منقػػذ: " ا مػػـ أف العبػػث ىػػو أف يقوػػد الشػػا ر شػػيئا  مػػف 
 دوف أشياء مف غير فائدة فر ذلؾ ل م ؿ قوؿ النابغة:

 فإنك كالليل الذى هــو مــدركى       وإن خلــت أن المنتــؤى عنك واسع

 اب النقاد  ميو اختواوو الميؿ دوف النيار ل وقالوا: إف الميؿ والنيار فر 
 . (ٕ)واء " ىذا ى

ويقوؿ ابىتاذ/  بد المتعاؿ الوعيدى: " فقيػؿ فػر تشػبييو اإلدراؾ بالميػؿ : 
نمػا كػاف ىػبيمو أف يػدتر بمػا لػيس لػو  إنو قد تىاوى الميؿ والنيػار فيمػا يدركانػو ل وا 

 . (ٖ)قىيـ حتر يدتر بمعنر ينفرد بو " 

نمػػا قوػػد  فػ ذا كػػاف " القوػد لػػـ يقػ  إلػػر ووػػؼ الميػؿ كالظممػػة ونحوىػا ل وا 
الحكػػـ الػػذى لػػو مػػف تعميمػػو ا فاؽلوامتنػػاع أف يوػػير اإلنىػػاف إلػػر مكػػاف   يدركػػو 

ف ف الميؿ والنيار فر ذلؾ متىػاوياف . ولقػد غمػط النقػاد الػذيف  ػابوا   (ٗ)الميؿ منو "
ذلػػؾ ل وذلػػؾ أف ابمػػر إذا كػػاف محػػتمال لمعنيػػيف اخػػتص أحػػدىما الػػذى ىػػو أشػػبو 

ا احتمؿ ابمر شيئيف اختص بدشبييما فػر الحػاؿ ل وابرج  ل ) قاؿ أبو الشماخ: إذ

                                        

 . ٕٚ الديواف ل ص( ٔ)

  . ٕٙ٘ل  ٕ٘٘البدي  فر نقد الشعر ل ص( ٕ)

 ا إلر ذلؾ ل حيث يقوؿ: النمرّى فر ىذا أحىف ل لوجد مىاغ ولو قاؿ ل إف قوؿ( ٖ)
 ّد َترانىـك إال أن ُتصَ ــلخلت       بسنامها   فلو كنت بالعنقاء أو

  . ٜٙالبالغة العالية "  مـ البياف ل ص

   ٗٛٔىمات البالغة  ند الشي   بد القاىر ل ص :. ل وينظرٕٛٗكتاب أىرار البالغة ل ص( ٗ)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٜٜٕٔ  

ومعمـو أف ىذا الشعر قيؿ فر حاؿ الخوؼ ل والميؿ بحاؿ الخوؼ أولػر   بنػو يشػبو 
 . (ٔ)ا ىتتار وا ختفاء ل فزاؿ ا  تراض  ف ىذا البيت ( 

نمػػا قػػاؿ: كالميػػؿ الػػذى ىػػو مػػدركر ل ولػػـ يقػػؿ:  يقػػوؿ ) ابػػف طباطبػػا ( : " وا 
وفو فر حاؿ ىخطو ل فشػبيو بالميػؿ وىػو لػو ل وىػر كممػة جامعػة كالوب ل بنو و 
ل فقػػد ) أراد النابغػػة أف يوػػور ىػػطوة النعمػػاف ل وأنػػو   يفوتػػو  (ٕ)لمعػػاف ك يػػرة " 

ىػاربل فشػبيو بالميػؿ الػذى يعػـ ابرض ل و  يخمػو منػو مكػاف ل وىػو تم يػؿ بػارع ل 
و  يقـو مقامػو التشػبيو  يوور مقووده أتـ تووير ل والتشبيو بالميؿ واق  موقعو ل

ف كػػػاف م مػػو يعػػػـ ا فػػاؽ  –بالنيػػار  بف المقػػػاـ مقػػاـ خػػػوؼ ورىبػػة ل وىػػػخط  –وا 
ل فالشػا ر روى فػر نفىػو: فممػا  مػـ  (ٖ)وغكب ل والميؿ يشعر بذلؾ دوف النيار " 

 أف حالو كذلؾ رأى التم يؿ بالميؿ أولر .
مػػف أىػػباب  ويكػػيؼ ) ابػػف رشػػيؽ ( إلػػر مػػا ذكػػره ) ابػػف طباطبػػا ( وغيػػره

تشبيو النابغة النعمػاف بالميػؿ قػائال : " إنمػا قػدـ الميػؿ فػر كالمػو بنػو أىػوؿ ل وبنػو 
أوؿ ل وبف أك ػػر أ مػػاليـ إنمػػا كانػػت فيػػو   لشػػدة حػػّر بمػػدىـ ل فوػػار ذلػػؾ  نػػدىـ 

 . (ٗ)متعارفا  " 

وكاف  بف ىناف الخفاجر رأى فر ىذا التشبيو وقؼ  ند أداء ميمتو ل ولـ 
ر فػػر وجوىػػو المختمفػػة ل حيػػث  مػػؽ  مػػر البيػػت بقولػػو: " وىػػذا التشػػبيو يقمػػب ابمػػ

يجم  المقووديف مف الظيور والمبالغة ل أما الظيور ل فمف  مـ النػاس بػدف الميػؿ 
 بد مف إدراكو لو ل أظير مف  مميـ بدف النعماف  بد مف إدراكو لو ل وأما المبالغػة 

                                        

 . ٕٙ٘البدي  فر نقد الشعر ل ص( ٔ)

 . ٖ٘ يار الشعر ل ص (ٕ)

  ـ ..ٜٜ٘ٔل ط  انية ٖٔٔ بد القاىر لعبد اليادى العدؿ دراىات تفويمية شاممة لبالغة ( ٖ)

  . ٕٔ٘/ٕالعمدة ( ٗ)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٜٜٖٔ  

  (ٔ)ؿ أ ظـ وأفخـ وأبمي فر المدح " ف ف تشبييو بالميؿ الذى   يوّد دونو حائ

والمبالغة التر يقودىا ) ابف ىناف ( مردىا إلر تشبيو الشب بما ىو أ ظـ 
وأحىف وأبمي منو فيكػوف حىػف التشػبيو مػف أجػؿ الغمػو والمبالغػة ل ومػف ىنػا يػدتر 

 دور التشبيو فر التخييؿ والتقرير .

ذا التشػبيو  ػدة وػفحات و  يفوتنا أف نذكر أف الشي /  بد القػاىر أفػرد ليػ
 وأدار الكػػػػالـ فيػػػػو بطريقػػػػة منقطعػػػػة النظيػػػػر ل أ بػػػػت مػػػػف خالليػػػػا دقػػػػة التشػػػػبيو 

 . (ٕ)ورو تو 

 وقػػػد أ نػػػر  مػػػر تشػػػبيو النابغػػػة ىػػػذا  ػػػدد مػػػف النقػػػاد وابدبػػػاءل وا تبػػػره 
ل وقػاؿ  (ٖ)) الحاتمر ( "  يف مف  يوف الشعر الناظرة ل وغرة مف غرره الشادخة " 

 . (ٗ)" وألفاظ النابغة فر الغاية مف البرا ة والحىف " ا مدى:       
  : ٔظٕح ادلعىن -4

وىػذا يتطمػػب الدقػػة فػر اىػػتعماؿ ابلفػػاظ الدالػػة  مػر المعػػانر المػػرادة ل فػػ ذا 
اىػػتخدـ الشػػا ر الكنايػػة لمد لػػة  مػػر معانيػػو ل فعميػػو أف يجػػب بابلفػػاظ التػػر تتبػػ  

اوت أقػدار البمغػاء فػر الوػور الكنائيػة الوفة ل وتدؿ  مييا أفكؿ د لػة ل وىنػا تتفػ
 وطرؽ وياغتيا ل يقوؿ ) ابف رشيؽ ( : " قوؿ ابخطؿ يوؼ نىاء:

                                        

ل  ٚٛٔل وينظػػر: ىػػمات البالغػػة  نػػد الشػػي /  بػػد القػػاىر ل ص ٕٚٗىػػر الفوػػاحة ل ص( ٔ)
ٔٛٛ .  

  ل وما بعدىا . ٕٗٗيراج : كتاب أىرار البالغة ل ص( ٕ)

ل الشػػػػعر والشػػػػعراء ل  ٜٓل صل وينظػػػػر: كتػػػػاب الوػػػػنا تيف  ٓٛالرىػػػػالة الموكػػػػحة ل ص( ٖ)
  . ٚٚٔص

     . ٜٖٚالموازنة ( ٗ)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٜٜٔٗ  

 ال يصطلين دخان النار شاتية         إال بعـود بلنجـوج على فحـم

فذكر أنيف ذوات تممؾ وشرؼ حػاؿ ل وأيػف مػف ىػذا قػوؿ النابغػة فػر معنػاه 
 :  ( ٔ) وقوده

وال تبيـع بجنبــى نخلــة البرمــا ذا انصرفت  ليست من السود أعقابا إ
(2)

 

كدنيػػا إف لػػـ تكػػف ىػػوداء العقبػػيف بيا ػػة لمبػػـر ل كانػػت فػػر نيايػػة الحىػػف 
. فػ )ابف رشيؽ( يػرى أف د لػة الكنايػة  مػر المعنػر المػراد  نػد  (ٖ)والشرؼ والد ة 

 )ابخطؿ( أوك  منيا  ند ) النابغة ( .

ليىػػت بىػػوداء الرجػػؿ إذا انقمبػػت وأرتػػؾ  ومعنػػر شػػاىد ) النابغػػة ( أنيػػا )
ذا نفػر الىػواد  ػف   قبيا ل أى ىر نا مة بيكاء ل بنيا واحبة خفض وتػنعـ ل وا 
 قبيػػا فقػػد نفػػاه  ػػف كميػػا ل وقولػػو: " و  تبيػػ  بجنبػػر نخمػػة " أى ىػػر متوػػاونة 

ل فالشػػا ر كنػػر بالشػػطر  (ٗ)مخدومػػة ل   تمػػتعيف بخدمػػة ل و  توػػرؼ فػػر أمػػر ( 
كونيا بيكاء نا مة رخوة القدـ ل والعرب تىتدؿ بحىف قدـ المرأة  مػر ابوؿ  ف 

حىػػف ىػػائرىا ل ويقولػػوف : إذا حىػػف موقػػؼ المػػرأة حىػػف ىػػائرىا ل وكنػػر بالشػػطر 
 ال انر  ف كونيا موونة مخدرة   تمتيف بخدمة .

ولعػػػؿ ) ابػػػف رشػػػيؽ ( أوػػػاب فيمػػػا أوجػػػز فيػػػو ل إ  أنػػػو أغفػػػؿ اىتحىػػػاف 
بطػػت بعػادات العػرب ل يقػوؿ ) ابػػف طباطبػا (: " وربمػا خفػػر الغمػوض فػر معػانر ارت

 ميؾ مذىبيـ فػر ىػنف يىػتعممونيا بيػنيـ فػر حػا ت يوػفونيا فػر أشػعارىـ ل فػال 
                                        

 ل ت / كـر البىتانر . ٔٓٔالديواف ل ص( ٔ)

و  يكىر  مر غير ذلؾ ل نخمػة: بىػتاف  بػد  –اب قاب : جم   قب ل و قب القدـ: مؤخرىا ( ٕ)
  ار بف معمر ل البرما : جم  برمة وىر القدر .

  . ٔٙٔغة العالية "  مـ البياف " ل صل وينظر: البال ٖٗٔ/ٔالعمدة ( ٖ)

    . ٔٙالديواف ل ت / محمد أبو الفكؿ إبراىيـ ل ص( ٗ)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٜٜٔ٘  

يمكنؾ اىتنباط ما تحت حكاياتيـ ل و  تفيـ م ميا إ  ىػما ا ل فػ ذا وقفػت  مػر مػا 
 . (ٔ)أرادوه لطؼ موق  ما ىمعو مف ذلؾ  ند فيمؾ " 

الغمػوض المتعمػؽ بدشػياء   أىػاس ليػا إ   قػؿ وػػاحبيا ل إذ  ونػراه يعيػب
توير لغزا معّمر وىرا  مغمقا   انفتاح لػو ىػوى وػاحبو ل واىتحىػاف الغمػوض فػر 

 . (ٕ)الكناية أمر أشار إليو الجاحظ 

 وممػػا أخػػذ  مػػر ) النابغػػة ( فػػر ىػػذا الوػػدد أيكػػا  قػػوؿ ) ابػػف قتيبػػة ( : 
ر إلػر معنػر لػـ يحىػف فيػو ل وأحىػف فيػو غيػره ل " قالوا : وقد ىبؽ فر وػفة ال ػو 

 : (ٖ)قاؿ يذكره 
 (4)لفرد طاوى المصير كسيف الصيقل     من وحش وجرة موشـى أكارعـــه 

أراد بػػالفرد أنػػو مىػػموؿ مػػف غمػػده ل وأخػػذه الطرمػػاح فدحىػػف ل قػػاؿ يػػذكر 
 ال ور:

 يبدو وتضمره البالد كؤنـه         سيف على شرف يسل ويغمد

                                        

 . ٚٔ يار الشعر ل ص (ٔ)

     . ٚ/ٕينظر: البياف والتبييف ( ٕ)

 . ٖٔالديواف ل ص (ٖ)

وجرة: موك  بػيف مكػة والبوػرة فيػو وحػوش ك يػرة ل موشػر أكار ػو: ىػو اببػيض فػر قوائمػو ( ٗ)
ل وابكػػارع: جمػػ  الجمػػ  ل بف المفػػرد كػػراع وجمعػػو أكػػرع ل الوػػيقؿ: الػػذى يجمػػو  نقػػط ىػػود

  الىيوؼ ل الفرد: المنفرد الذى   م يؿ لو .



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٜٜٔٙ  

 . (ٔ)ومعر يىتحىف قوؿ الطرماح وكاف اب

 وقاؿ ) أبو ىالؿ (: " وقد أىاء النابغة فر ووؼ ال ور ل حيث يقوؿ: 
 من وحش وجرة موشى أكارعه      طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد

أراد بػػالفرد أنػػو مىػػموؿ مػػف غمػػدة فمػػـ يػػبف بقولػػو " الفػػرد "  ػػف ىػػمو بيانػػا 
 نو:واكحا والجيد قوؿ الطرماح وقد أخذه م

 يبدو وتضمره البالد كؤنه         سيف على شرف يسل ويغمد

ل فشػػبيو فػػػر حػػالر ظيػػوره وخفائػػػو  (ٕ)وىػػذا غايػػة فػػر حىػػػف الووػػؼ " 
 . (ٖ)بالىيؼ فر حالر ىمو وغمده 

وحيف ننظر إلػر شػاىد ) النابغػة ( نجػد أنػو قبمػو يوػؼ جممػو بدنػو كحمػار 
 الوحش المىرع خوفا مما ر ه: 
 النهار بنا    بذى الجليل على مستؤنس وحدكؤن رحلى وقد زال 

ل  (ٗ)فكدف الرحؿ فوؽ ذلػؾ الحمػار   فػوؽ الجمػؿ   لىػر ة ىػيره كالحمػار 
  (٘)وفر الشاىد يذكر أف ىذا الحمار الوحشر الػذى يشػبيو جممػو مػف وحػوش وجػره 

وىػػو موكػػ  مشػػيور بػػالوحوش ل فػػالوحش الػػذى تشػػبيو ناقػػة الشػػا ر مػػف أرومػػة 
                                        

  . ٕٜالشعر والشعراء ل ص( ٔ)

 . ٔٓٔكتاب الونا تيف ل ص( ٕ)

 . ٘٘ٔالرىالة الموكحة لمحاتمر ل ص (ٖ)

  . ٖ٘ل  ٖٗينظر: مشاىد اإلنواؼ ( ٗ)

بػيف مكػة والبوػرة ل قػاؿ ابوػمعر: " ىػر أربعػوف مػيال لػيس فييػا منػزؿ ل فيػر وىر موك  ( ٘)
 لموحش ل وقد أك ر الشعراء ذكرىا ل قاؿ امرؤ القيس: –مفازة   نبات فييا  –مرت 

 بناظرة من وحش وجرة مطفل          تصد وتبدى عن أسيل وتتقى

  وجر . ٕٕٔ/ ٘ٔف العرب ل وينظر: لىا ٙٔالديواف ل ت / محمد أبو الفكؿ إبراىيـ ل ص



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٜٜٔٚ  

ىب  ريؽ فر الوحشية ل وىذا يرد  مر مػف يػد ر أف تخوػيص الوحوش ل أى منت
قامػػة  الػػوحش بػػوجرة أو جاىػػـ أو غيرىمػػا لػػيس إ  اىػػتعانة بيمػػا فػػر إتمػػاـ الػػنظـ وا 

ل وقولو ) موشر أكار و ... إل  ( يشبو الوحش فر لونو ودقتػو بالىػيؼ  (ٔ)الوزف 
فت  الفاء ل والراء المىموؿ مف غمده ل وقد جاله واحبو وشحذه ل وكممة " الفرد " ب

بػػف خمػػؼ ( ىػػذا ال وووػػؼ )  مػػر  (ٕ)لػػـ تػػرد فػػر كػػالـ العػػرب إ  فػػر ىػػذا البيػػت 
 . (ٖ)التشبيو بدنو مف )التشبييات المفردات الحىاف( 

أمػػا كػػوف ) الطرمػػاح ( أحػػؽ بيػػذا المعنػػر منػػو ل بنػػو أخػػذه فجػػوده ل وزاد 
" ل وتشػبيو ا نػيف بقولػو "  ميو ل وجم  بيتو اىتعارة لطيفة بقولػو " وتكػمره الػبالد 

ل فيػذا  (ٗ)يبدو وتكمره " و " يىؿ ويغمد " ل وجم  حىػف التقىػيـ ووػحة المقابمػة
ذا تنػػاوؿ  يحمػػد لػػول لكنػػو   يغػػض مػػف قػػدر النابغػػة ل لػػذا قػػاؿ ) ابػػف طباطبػػا (: " وا 
الشا ر المعانر التر قد ُىبؽ إلييا فدبرزىا فر أحىف مف الكىوة التػر كانػت  مييػا 

حىػانو فيػو " لـ يعػب  ل فمممتقػدـ فكػؿ الىػبؽ ل  (٘)ل بػؿ وجػب لػو فكػؿ لطفػو ل وا 
 ولممتدخر فكؿ اإلجادة .

 يالءيح األنفاظ نهصٕرج انثياَيح: -5

وىذا المقياس يدؿ  مر أف التووير البيػانر لػدى العػرب القػدامر لػـ يوػدر 
يػؽ  نيـ ودور الفطرة والىميقة ل بؿ ودر  نيـ بدووؿ معينػة ترا ػر ل ونظػاـ دق

                                        

  . ٖٓينظر: الوىاطة ل ص( ٔ)

روى الفػػرد بفػػت  الفػػاء وتػػ ٖٖٚل وينظػػر: قػػراءة فػػر ابدب القػػديـل ص ٕٗٔ/ٓٔلىػػاف العػػرب( ٕ)
  .وكىر الراء

 . ٜٔٔمواد البياف ل ص( ٖ)

  . ٜٙالبالغة العالية "  مـ البياف " ص( ٗ)

  . ٜٛ يار الشعر ل ( ٘)
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  ٜٜٔٛ  

يتبػػ  ل بغػػراض تتعمػػؽ بػػالفكرة والشػػعور ل وأنيػػـ كػػانوا أوػػحاب أحاىػػيس مرىفػػة ل 
تروػػد المعػػانر ل وتمػػتقط ليػػا وػػورا  مما مػػة مػػف مرئيػػاتيـ ل و قافػػاتيـ مػػ  انتقػػاء 

ىػػػ(: " إف ٖٓٗابلفػػاظ المعبػػرة الكاشػػفة  مػػا وراء التوػػوير ل يقػػوؿ البػػاقالنر )ت 
ذا كػػاف كػػذلؾ وجػػب أف الكػػالـ موكػػوع ل بانػػة  ػػف ابغػػراض التػػ ر فػػر النفػػوس ل وا 

يتخيػػر مػػف المفػػظ مػػا كػػاف أقػػرب إلػػر الد لػػة  مػػر المػػراد ل وأوكػػ  فػػر اإلبانػػة  ػػف 
المعنػػر المطمػػوب ل ولػػـ يكػػف مىػػتكره المطمػػ   مػػر ابذف ل و  مىػػتكره المػػورد  مػػر 

 . (ٔ)النفس " 

الئمػػة والبالغيػػوف لػػـ يقبمػػوا توػػويرا  تػػوفرت فيػػو الوػػمة والمناىػػبة ل دوف م
ألفاظو لمنفس ل إذ المالئمة تكفر  ميو ظال   بيا ينفذ إلر النفس ل ويتقبمو الذوؽ 
 فػػ ذا لػػـ يتػػػوفر لملفػػاظ ذلػػػؾ قبحػػت ل لػػػذا  ػػاب ابوػػػمعر بػػيف يػػػدى الرشػػيد قػػػوؿ 

 . (ٕ)النابغة 
 نظرت إليك بحاجة لم تقضها         نظر السقيم إلى وجوه العّود

ف رشيؽ ( : "  اب ابومعر بػيف يػدى الرشػيد . وقاؿ ) اب (ٖ)لذكره الىقيـ 
 قوؿ النابغة:

 نظرت إليك بحاجة لم تقضها           نظــر السقيـم إلى وجـوه العــود

 مر أنو تشػبيو   يمحػؽل و  يشػؽ غبػار وػاحبولولـ يجػد فيػو المطعػف إ  
ع بذكره الىقيـل ف نو رغب  ف تشبيو المحبوبة بول وفكؿ  ميو قوؿ  دى بػف الرقػا

 العاممر:

                                        

  . ٗٚل نقد الشعر ل ص ٘ٚل وينظر: ىر الفواحة ل ص ٚٔٔإ جاز القر ف ل ص( ٔ)

  . ٓٗالديواف ل ت / كـر البىتانر ل ص( ٕ)

  . ٕٚنقد الشعر ل ص( ٖ)
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  ٜٜٜٔ  

 وكؤنها وســط النسـاء أعارهــا         عينيه أحور من جآذر جاسم

وسنان أقصده النعاس فرنقت         فى عينيه سنة وليس بنائم     
(1)

 

أمػػا ) أىػػامة بػػف منقػػذ ( فيىػػمر ىػػذا " التيجػػيف " وىػػو أف يوػػحب المفػػظ 
بقباحػػة ا خػػر " والمعنػر لفػػظ  خػر ومعنػػر  خػر يػػزرى بػػو ل و  يقػـو حىػػف أحػدىما 

 . (ٕ)ويذكر الشاىد ويعمؽ  ميو بقولو: " ىجف البيت بذكر العمة " 

ف كػػاف ي يػػر فػػر الػػنفس قمقػػا ل ويقبكػػيا بنػػو  والحػػؽ أف لفػػظ ) الىػػقيـ ( وا 
مػػف ابلفػػاظ المىػػتكرىة كدلفػػاظ التبػػوؿ والتبػػرز ل إ  أنػػو أدؿ  مػػر المػػراد ل ولػػذا فقػػد 

فة المػرأة ل وقػاؿ فػر بيػاف الوػورة ) يقػوؿ: اىتجاد )ابف قتيبة ( ىػذا القػوؿ فػر وػ
نظرت إليؾ ولـ تقدر أف تكممؾ ل كما ينظر المريض إلر وجػوه  ػواده ل و  يقػدر أف 

ل فير مىترحمة متيالكػة خزيانػة   تقػدر  مػر اإلفوػاح  ػف المطمػوب (ٖ)يكمميـ " 
 حيػػاء ل  ػػـ فييػػا مػػف الكػػعؼ والتكىػػر مػػا يجعميػػا أنفػػذ إلػػر القمػػوب ل وأىػػرع إلػػر
اىتجابة ابفئدة ليػا والوقػوع فػر أىػرىا ل بخػالؼ النظػرة الجرئيػة الوقحػة التػر تىػـ 

 . (ٗ)واحبيا بالخروج  مر ابدب والخمؽ الفاكؿ ل وتخيؼ الرجؿ منيا فال ييواىا 

والشاىد مف التشػبيو البميػي ل حيػث شػبو  ػدـ قػدرتيا  مػر الكػالـ بحاجتيػا 
يعػوده و  يىػتطي  الكػالـ ل فقػد حػذؼ  مخافة أىميػا ل بالىػقيـ الػذى ينظػر إلػر مػف

بالتعميـ فر وجو الشبو  –فر الظاىر  –وحذؼ الوجو يشعر  ل (٘) منو الوجو وابداة
كدنو يوىـ أف المشبو شارؾ المشػبو بػو فػر كػؿ وػفاتول وحػذؼ ابداة فيػو د ػوى ل 

                                        

  . ٜٙل   ٖٙل والبالغة العالية "  مـ البياف " ل ص ٖٔٓ/ٔالعمدة ( ٔ)

    . ٕٕٚالبدي  فر نقد الشعر ل ص( ٕ)

 . ٜٗالشعر والشعراء  (ٖ)

  . ٓ٘ٔلقديـ دراىة وتحميؿ ل صالنقد العربر ا( ٗ)

 . ٘ٛل مختار الشعر الجاىمر  ٕٕ٘ينظر: ىر الفواحة ل ص( ٘)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٕٓٓٓ  

 ا تحاد بيف الطرفيف.

ذا كاف ) ابومعر ( قد  اب شاىد النابغػة لػذكره الىػقيـ ل فػ ف أبػا ىػالؿ  وا 
ل كمػا  ابػو ) ابػف ىػناف ( لػذكره  (ٔ)قد  ػاب شػاىد )  ػدى ( لوقػوع التكػميف فيػو 

لفظة )جاىـ( وجعميا مف قبيؿ الحشو الواق  فػر القافيػة ل إذ   معنػر ليػا ل ولػيس 
نما جاءت بجؿ القافية   . (ٕ)لجعذرىا ميزة  مر غيرىا ل وا 

  : يثانيح انفكزج -6
ة بيف الموكػوع والشػعور لفػ ذا لػـ تتػوفر المالئمػة كػاف ونعنر بذلؾ المالئم

ذلؾ  يبا  مر الشا ر ل وقد وق  ) النابغة ( فر نظر بعض النقػاد فػر ذلػؾ ل يقػوؿ 
 المرزبانر " و ابوا قولو:

 واحكم كحكم فتاة الحى إذ نظرت        إلى  حمام شــــراع وارد الثمــــد

. فالناقػد يطمػب مػف الشػا ر الم اليػة  (ٖ)وقالوا: أمره أف يحكـ كحكـ امرأة " 
المرتجاة ل والتػر تػد وه إلػر رفػ  مكانػة الممػدوح ل فػال يطمػب منػو أف يكػوف حكمػو 

 كحكـ امرأة .

وحيف ننظر فر معنر الشاىد نجد النابغة يمتمس مػف النعمػاف أف ينظػر فػر 
ل أمػػرهل ويتحػػرى الحقيقػػة فيمػػا وشػػب بػػو  نػػده ل ف نػػو إذا فعػػؿ ذلػػؾ أوػػاب فػػر أمػػره 

وكػػاف حكمػػو كحكػػـ ىػػذه المػػرأة ) إذا نظػػرت ( فبنػػت حكميػػا  مػػر النظػػر الوػػحي  ل 
فدوػػابت ووكػػعت ابمػػر موكػػعو ل ولػػـ يػػرد الحكػػـ فػػر القكػػاء ... حكػػر  ػػف أبػػر 

                                        

حيث قاؿ: " فمـ يػتـ المعنػر فػر البيػت ابوؿ حتػر أتمػو فػر البيػت ال ػانرل وىػو قبػي  " كتػاب ( ٔ)
   .ٚٗالونا تيف

  . ٚٗٔىر الفواحة ل ص( ٕ)

  . ٖ٘ٔ. وينظر: مختار الشعر الجاىمر  ٙ٘الموش  ل ص( ٖ)
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  ٕٓٓٔ  

 بيػػدة أف ىػػذه زرقػػاء اليمامػػة ل كانػػت مػػف بقيػػة َطْىػػـ وَجػػديس ل وكانػػت تػػرى مػػف 
ف قطا بيف جبميف فقالت: ليت مىيرة  ال ة أياـ ل وكانت ليا قطاة ل ومر بيا ىرب م

ىػذا الحمػاـ لنػا ونوػػفو إلػر حمامتنػا ل فيػػتـ لنػا مائػة ل فنظػر فػػ ذا ىػر كمػا قالػػت ل 
وأرادت بالحمػػاـ القطػػال وكػػاف ىػػتا وىػػتيف ل يقػػاؿ: إنيػػا وقعػػت فػػر شػػبكة وػػائد ل 

 . (ٔ)فدخذىا فعرؼ  ددىا 
مجػػردا  ل  فالنابغػػة لػػـ يػػرد تشػػبيو النعمػػاف بػػالمرأة ل و  حكمػػو بحكميػػا ىكػػذا

نما أراد أف يكوف حكمو فيما أخبره الوشاه بو حكما مبنيا  مر تدمؿ ونظر ل وتػدبر  وا 
وتكشؼ لمحقائؽ ل بنو إذا فعؿ ذلؾ تبيف كذبيـ ل وبرئت ىاحة النابغة ل ويكوف قد 
أواب فر حكمو كيذه المرأة ل فالشا ر قود إلر تشبيو حكـ بحكـ حاؿ كونػو مبنيػا 

 وحي  . مر أىس  ابتة ونظر 

والقوؿ بدنو أمره أف يحكـ كحكـ امرأة   يعد قدحا ل و  يػنيض دلػيال لمعيػب 
ف كانت امرأة فير ليىت امرأة  ادية ل بنيا جمعت مف الكماؿ والفكؿ ما  ل فير وا 
لػػـ يجتمػػ  لغيرىػػا مػػف نىػػاء  وػػرىا ل والوػػفات الشػػريفة شػػريفة بنفىػػيا ل موجبػػة 

ابنو ة فر ذلؾ ل يؤكد ذلؾ قوؿ المتنبػر فػر لشرؼ مف قامت بو ل   دخؿ لمذكورة و 
 :(ٕ)ر اء أـ ىيؼ الدولة 

 فلو كان النساء كمن فقدنـا      لفضلــت النساء علــى الرجال  

                                        

 وذكر أبو حاتـ أيكا  أنيا زرقاء اليمامة ل وأنيا قالت:( ٔ)
 هــإلى حمامتي      ليت الحمام ليه

 تم الحمام ميه   ه    ـه قديـونصف 

ل والشػراع: المجتمعػة والقاوػدة إلػر  ٕٗل  ٖٕواف ل ت / محمػد أبػو الفكػؿ إبػراىيـ ل صيالد
  لشتاء ويجؼ فر الويؼ .الماء ل وال مد: الماء القميؿ الذى يكوف فر ا

 ـ .ٖٜٙٔط الحمبر  ٛٔ/ٖديواف أبر الطيب المتنبر بشرح أبر العكبرى ( ٕ)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٕٕٓٓ  

فما التؤنيث السم الشمس عيب      وال التذكيــــر فخـــــــر للهـــــالل 
(1)

 

اه حكايػة والشا ر "  مد إلر حىاب دقيؽ ل فدورده مشروحا ممخوا ل وحكػ
وادقة ل ولما احتاج إلر أف يذكر العدد والزيادة وال مد بنر الكالـ  مر قافية فاومة 

 . (ٕ)الداؿ فىيمو  ميو طريو واطرد ىبيمو " 
 :  انتُاسة تني ادلعاَى -7

ىػػػ ( : " إف أجػػود الشػػعر مػػا رأيتػػو مػػتالحـ ابجػػزاء ٕ٘٘يقػػوؿ الجػػاحظ ) ت 
. ومعنػر  (ٖ)إفراغػا  واحػدا ل وىػبؾ ىػبكا واحػد  ىيؿ المخارج ل فتعمـ بذلؾ أنو أفرغ

ىيولة مخارجو حىف انتقالو مف معنر إلر معنر ل ومف غرض إلػر غػرض ل حتػر 
ل ومف ىنا فقد  اب النقاد  دـ التناىب بػيف بعػض  (ٗ)يوب  الشعر وحدة مترابطة 

 ىػػػػػػػػػػػػػ ( : ٕٙٚالمعػػػػػػػػػػػػانر  نػػػػػػػػػػػػد النابغػػػػػػػػػػػػة ل يقػػػػػػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػػػػػػف قتيبػػػػػػػػػػػػة ) ت 
 " وأخذوا  ميو قولو: 

 تخب إلى النعمان حتـــى تنالـــه          فـدى لك من رب طريفى وتالدى
 وكنت امرءا ال أمدح الدهر سوقة        فلســـت علــــى خيـر أتاك بحاسد

 . (٘)فامتف  ميو بمدحو ل وجعمو خيرا ىيؽ إليو   يحىده  ميو 

ت ال ػانر ىػػ ( : " و ػابوا قػوؿ النابغػة " وذكػر البيػٖٗٛوقاؿ المرزبانر ) ت
ل فالناقد يرى أف النابغة  (ٙ) ـ قاؿ: " وقالوا: كيؼ يحىده  مر ما قد جاد بو لو ؟ " 

                                        

  . ٖٓٔل درىات تفويمية شاممة ل ص ٖٛٗينظر: أىرار البالغة ل ص( ٔ)

 . ٙٙٔ/ٔكتاب الونا تيف ( ٕ)

  . ٜ٘ٔل الونا تيف  ٕٗٔل وينظر:  يار الشعر  ٓ٘ٔ/ٔالبياف والتبييف ( ٖ)

  . ٕٕٖالنقد ابدبر  ند العرب ل ص أىس( ٗ)

  ل تخب : تىرع ل الطريؼ: الجديد ل التالد: القديـ الموروث . ٜٔ/ٔالشعر والشعراء ( ٘)

  . ٙ٘المرش  ( ٙ)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٕٖٓٓ  

)أفىد بيتو ال انر ما جاء فر بيتو ابوؿ مػف معنػر لطيػؼ حىػف ل فيػو يىػرع إلػر 
النعماف ليناؿ  طاءه ل وأف كؿ جديد وقديـ لديو مف مت  الحياة ل ورياش وماؿ إنما 

ل  ـ كوف النابغة   يمدح الىوقة فيو تعاؿ وترف  ل فيو يمدح  أىبغو  ميو الممدوح
نفىو قبؿ أف يكوف مادحا لمنعماف ل ىذا ويجػوز أف يكػوف امتنػ   ػف مػدح الىػوقة 
ليدىو ل وانعداـ جدواىـ ل لذا يرى أف البيت ال انر غير مػتالئـ مػ  البيػت ابوؿ فػر 

 . (ٔ)الفخامة ل والقوة ومناىبتو لغركو وىو المدي  ( 

والشا ر ىنا يمدح ) النعماف بف الجالح ( فيذكر أف ناقتو تىرع إليو شػوقا 
إلر  طائو المو وؽ بو ل وقولػو " فػدى لػؾ " يريػد بػو معنػر الػد اء و " مػف العػرب 
مػػف يقػػوؿ: فػػدى لػػؾ ل فيفػػت  الفػػاء ل وأك ػػر الكػػالـ كىػػر أوليػػا ومػػّدىا ... قػػاؿ ابػػف 

ل والمػراد التعظػػيـ   بف  (ٕ)ذا فتحػت قوػر " ابنبػارى: فػداء إذا كىػرت فػاؤه مػػّد ل وا  
 اإلنىػػػاف   يفػػػدى إ  مػػػف يعظمػػػو ل فيبػػػذؿ نفىػػػو لػػػو ل وقولػػػو " مػػػف رب " جعمػػػو 
ربا   بنو فر ممكو وطا تو ل والطريؼ: ما اىتحدث مػف المػاؿ ل والتالػد: مػا ور تػو 

كميػػا  ػػف ا بػػاء قػػديما ل وفيػػو كنايػػة  ػػف أف ر ايتػػو لمنابغػػة ليىػػت بجديػػدة ل وىػػذه 
معاف لطيفة حىنة ل لكنو قاؿ بعد ذلؾ )  أمدح الدىر ىوقة ( فػامتف  ميػو بػذلؾ ل 
يريد بمدحػو إيػاه ل إ  أنػو لػيس بممػؾ ل إنمػا ىػو ىػيد قومػو ل وأحػد  مػاؿ الممػؾ ل 

 . (ٖ)فيو أحد الىوقة ل و يب  ميو ذلؾ 
 نػدما وىذا النقد فيو إغفاؿ لمداف  وراء ىذا المدح ل إذ تذكر الموػادر أنػو 

 مػر بنػر ذبيػاف ل ووقعػت بنػت النابغػة فػر  –قائػد ممػؾ غىػاف  –أغار ابف الجالح 
ابىرل ىدليا ابف الجالح: مػف أنػت ؟ فقالػت: أنػا بنػت النابغػة ل فقػاؿ ليػا: وار مػا 

                                        

  .  ٚٗٔالنقد العربر القديـ دراىة وتحميؿ ل ص( ٔ)

  فدى . ٕ٘ٓ/ٓٔلىاف العرب ( ٕ)

  . ٕٛٓل مختار الشعر الجاىمر ل ص ٓٗٔالديواف ت / محمد أبو الفكؿ إبراىيـ ل ص( ٖ)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٕٓٓٗ  

أحد أكـر  مينا مف أبيؾ ل و  أنف  لنا  ند الممؾ ل  ـ جيزىا وخالىا ل  ـ قػاؿ: وار 
بيذا منا ل فدطمؽ لو ىبر  طفاف وأىراىـ ل فقاؿ النابغة ىػذا  ما أرى النابغة يركر

ل فالنابغة  ندما ينفر  ف نفىو مدح الىوقة ل ويمدح ىذا الرجؿ  (ٔ)الشعر يمدحو 
ل فكدنػو يقػػوؿ: أنػا   أمػػدح إ  العظمػاء وأنػػت مػنيـ ل ومػػف مظػاىر  ظمتػػؾ إطػػالؽ 

دمنعػؾ منػو ل يقػوؿ محقػؽ ىبايا  طفاف وأىراىـ ل وأنا   أحىدؾ  مر ىذا المدح ف
الػػديواف: " وأراد بػػالخير مػػا مدحػػو بػػو ل أى إنػػر أراؾ أىػػال لممػػدح فػػال أحىػػدؾ  ميػػو 

ل فاليػدؼ منوػب  مػر مػدح  (ٕ)فدمنعؾ منو ل  مر ىذا يخرج معنر البيت  ندى " 
) ابف الجالح ( ولـ يتطرؽ الشا ر لمدح نفىو أو المف  مر الممدوح   مػف قريػب 

 و  مف بعيد .
 :  عدو انتُالط -8

فالشا ر إذا أتر بمعنر ل  ميو أ  يدتر بمعنر يخالفو فر الػروح وا تجػاه ل 
وبالي بعض النقاد ل فعاب  مر الشا ر أف يتناقض فر إنتاجو الشعرى كمػو ل وجعػؿ 

ل وقػد أخػذ بعػض النقػاد  مػر  (ٖ)ىػذا اإلنتػاج وحػدة يعيبػو أف ينػاقض بعكػو بعكػا 
 (ٗ)يقوؿ أبو ىالؿ العىكرى: " ومف الفاىد قوؿ النابغػة  النابغة التناقض فر شعره ل

 ألكنى ياعيين إليك قوال         ستحمله الرواة إليك عّنى     :

ولػيس مػػف الوػواب أف يقػػاؿ: أرىػمنر إلػػر نفىػؾ ل  ػػـ قػاؿ ىػػتحممو الػػرواة 
ل فيذا تناقض " وأحىف الشعر ما ينتظـ القوؿ فيو انتظامػا يتىػؽ بػو  (٘)إليؾ  نر 

                                        

  . ٖٗالديواف ل ص( ٔ)

  . ٕٛٓل مختار الشعر الجاىمر ل ص ٓٗٔالديواف ل ت / محمد أبو الفكؿ إبراىيـ ل ص( ٕ)

    . ٛٔٗأىس النقد ابدبر  ند العرب ل ص( ٖ)

 . ٕٕٔالديواف ل ص (ٗ)

  . ٖٛل وينظر: الموازنة ل ص ٖٜكتاب الونا تيف ل ص( ٘)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٕٓٓ٘  

م   خره ... حتر تخرج القويدة كدنيا مفرغة إفراغا  ل و  تنػاقض فػر معانييػا  أولو
ل والشػاىد مػف قوػيدة بعنػواف:  (ٔ)ل و  وىػر فػر مبانييػا ل و  تكمػؼ فػر نىػجيا " 

غشػػيت منػػاز  بُعَرْيتنػػات ل قاليػػا النابغػػة  نػػدما قتمػػت بنػػو  ػػبس فكػػمة ابىػػدى ل 
يينػػة بػػف حوػػف (  ػػوف بنػػر  ػػبس ل وأف وقتمػػت بنػػو أىػػد رجمػػيف مػػنيـ ل وأراد )  

ل وقولػو  (ٕ)ُيخرج بنر أىد مف حمؼ بنػر ذبيػاف ل فتو ػده النابغػة باليجػاء والحػرب 
فر مىتيؿ البيت )ألكنر( . أى أبمي وكػف رىػولر ل واشػتقاقو مػف ابلػوؾ والمدلوكػة 

تيا وىر الرىالة ل وأومو: ألكنر ل أخرت اليمزة ال انية بعد الالـ  ـ خففت بنقؿ حرك
 . (ٖ)إلر الالـ قبميا ل  ـ حذفت تخفيفا 

ف ذا أمرت مف ىذا الفعؿ المنقوؿ باليمزة قمػت: ألكنػر إلييػا برىػالة ل وكػاف 
مقتكر ىذا المفظ أف يكوف معناه: أرىػمنر إلييػا برىػالة ل إ  أنػو جػاء  مػر القمػب 

بنػػر إذ المعنػػر : كػػف رىػػولر إلييػػا بيػػذه الرىػػالة ل فيػػذا  مػػر حػػد قػػوليـ: و  تيي
الموماة أركبيا أى: و  أتييبيا ل وكذلؾ " ألكنر " لفظو يقكر بػدف المخاطػب ُمِرىػؿ 
ل والمتكمـ ُمْرَىؿ ل وىو فر المعنر بعكس ذلؾ ل يقوؿ ) ابف منظور (: " وقد يكػوف 
الْمرَىػػُؿ ىػػو المرىػػؿ إليػػول وذلػػؾ كقولػػؾ: ألكنػػر إليػػؾ الىػػالـ ل أى كػػف رىػػولر إلػػر 

 .(ٗ)نفىؾ بالىالـ "
 ييف ( ىو  يينة بف حوف ل حذفت تاؤه ترخيمػا ل وقولػو ) إليػؾ قػو  و ) 

                                        

  . ٖٔٔر الشعر  يا( ٔ)

  . ٕٙٔيراج  : الديواف ل ت / محمد أبو الفكؿ إبراىيـ ل ص( ٕ)

وأوػؿ تعػدى " ألكنػر " بحػرؼ الجػر ل فابوػؿ: ألػػؾ  نػر ل فحػذؼ حػرؼ الجػر ل وووػؿ إلػػر ( ٖ)
  الفعؿ كما يقاؿ: نعنر ل وندى  نر .

 ة إليك عنىستهديه الروا      ألكنى ياعتيق إليك قوال      و ميو قوؿ الشا ر: ( ٗ)
 . ألؾ ( ٗٛٔ/ٔقاؿ أبو  بيدة : أى أبمي  نر الرىالة إليؾ ) لىاف العرب 



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٕٓٓٙ  

( أى كف رىولر بيذا القػوؿ ل وروايػة الػديواف لمشػطر . ال ػانر: ىػدىديو إليػؾ إليػؾ 
 نرل و ميو فػال تنػاقض ل فالتنػاقض  ت مػف الخطػد فػر الروايػة ل يقػوؿ ا مػدى: " 

ألكنػػر إليػػؾ  نػػر ؟ فا تػػذر لػػو قػػالوا: قولػػو: " ألكنػػر " أى لػػر رىػػو  ل فكيػػؼ يكػػوف 
 (ٔ)ابومعر ل وقاؿ: ىذا مما حممتو الرواة  مر النابغة ل كدنو يػدف  أف يكػوف قالػو 

. 
ل والعرفيػة  (ٕ)ويراد بوحة المعنر الوحة المعنوية  مميػة و قميػة  : صحح ادلعىن -9

فيػو لغوية واجتما ية ل فدوؿ ما يطمبو النقاد فر المعنر أف يكوف وحيحا ل   خطد 
ل يقػػوؿ أبػػو ىػػالؿ  (ٖ)مػػف ناحيػػة واقػػ  الحيػػاة ل أو واقػػ  التػػاري  ل أو معنػػر المغػػة 

واشػتراط النقػاد وػحة  (ٗ)العىكرى: " وليس يطمب مف المعنر إ  أف يكػوف وػوابا " 
المعنر يدؿ  مر أىمية الشعر ل فيو  قافػة العػرب ل و  يىػاء إلييػا بالخطػد ل وكػدف 

ت بػػت مػػف أحكػػاميـ التػػر يوػػدرونيا فػػر شػػعرىـ حتػػر النقػػاد يػػد وف الشػػعراء إلػػر ال
تكوف المعمومػات التػر تؤخػذ  ػنيـ وػحيحة مىػتقيمة ل ىػذا وقػد أخػذ بعػض النقػاد 

ىػ( و ) المزربانر ٕٙٚ مر )النابغة( الخطد فر بعض المعانر ل يقوؿ )ابف قتيبة ت
اـ ىػ ( : قاؿ  بد ار بف المعتػز :  يػب  مػر النابغػة قولػو فػر ووػؼ البغػٖٗٛت 

(٘) : 
 تحيد عن أستن سود أسافله       مشى اإلماء الغوادى تحمل الحزما

                                        

  . ٖٛ/ٔالموازنة ( ٔ)

وا  تداد بالعقؿ " التدمؿ الباطنر " فػر قبػوؿ الحىػف ونفػر القبػي  ردده ابػف طباطبػا والقاكػر ( ٕ)
ل أىػػرار  ٖٕىػػاطة ل والو  ٕٔالجرجػػانر ل وأقػػره اإلمػػاـ  بػػد القػػاىر ل ] يراجػػ :  يػػار الشػػعر 

  [  .ٙل  ٘البالغة ل ص

  . ٖٛٙل أىس النقد ابدبر  ند العرب ل ص ٖٕ٘ينظر: ىر الفواحة ل ص( ٖ)

  . ٕٗٔل  ٔٗٔل وينظر: الشعر والشعراء  ٕٚكتاب الونا تيف ل ص( ٗ)

  . ٖٓٔالديواف ل ص( ٘)



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٕٓٓٚ  

قػػاؿ : وقػػاؿ ابوػػمعر: إنمػػا تووػػؼ اإلمػػاء فػػر ىػػذا الموكػػ  بػػالرواح   
ل وىػو  يػب فػر المعنػر إذ " مػف  يػوب  (ٔ)يالغدو   بنيف يجئف بالحطب إذا رحف 

 . (ٕ)المعنر مخالفة العرؼ وذكر ما ليس فر العادة " 

قموؿ ) أبو ىالؿ العىكرى ( فر باب: التنبيو  مر خطد المعانر ووػوابيا وي
 " ومف فىاد المعنر قوؿ النابغة:

 تحيد عن أستن ســود أسافلــه          مشى اإلماء الغوادى تحمل الحزما

نما تحمؿ اإلماء حػـز الحطػب  نػد رواحيػف ل فدمػا غػدوىف إلػر الوػحراء  وا 
 لتغمبر:ف نيف مخففات ل والجيد قوؿ ا

يظل بها ربذا النعام كؤنهـــا          إماء تزّجى بالعشى حواطب 
(3)

 

والشاىد اشتمؿ  مر وورة بيانية تشبييية محىوىة الطرفيف ل حيػث شػبو 
ابىتف فر ىواد أىافمو وطولو ب ماء ىود يحممف الحزما ل وأوق  التشبيو فر المفػظ 

نمػػا خػػص     مػر المشػػر ل بنػو الىػػبب فػر ظيػػور أىػافميف   وتبػػيف ىػوادىف ل وا 
المواتر يحممف الحـز ل بنيف إذا كاف  مييف الحـز مددف أيدييف ل فكاف أطوؿ ليػف 
نما قاؿ " الغوادى " وكاف ينبغػر أف يقػوؿ: الػروائ  " بف غػدوىف إلػر المحتطػب  ل وا 
ف  ىبب لحمؿ الحـز ورواحيف بيا ل فووفيف بالغوادى لذلؾ م  اكطراىف إليػو ل وا 

                                        

  . ٙ٘ل  ٘٘ل والموش   ٜٔالشعر والشعراء ( ٔ)

  . ٕٔٔكتاب الونا تيف ل ص( ٕ)

ل تحيد: تميؿ وتعدؿ  نو/ ابىتف: واحدتو أىتنو ل وىو  ٔٓٔل  ٓٓٔكتاب الونا تيف ل ص( ٖ)
ذا نظػر إليػو النػاظر  شجر يفشو فر منابتو ويك ر ل وقيػؿ:  مػره يقػاؿ لػو روءس الشػياطيف ل وا 
مف بعد شبيو بشخوص الناس ل ىود أىافمو: يريد أنو  قر ابىافؿ ل اإلماء: جم  أمة وىر 

  رية ل الغوادى: التر تغدو فر الوباح لجم  الحطب .الجا
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ل فالشػا ر  (ٔ)تو مف قولؾ غدا زيد فا ال ل أى كاف ل ولـ تػرد وقتػا بعينػو شئت جعم
قود إلر ووؼ المشبو بو حاؿ الغدو ل لذا ) قاؿ بعض مف طمب لو التخػرج ل إنمػا 

ل وقد روى البيػت: م ػؿ اإلمػاء الغػوداى  (ٕ)أراد أف اإلماء تغدو لحمؿ الحـز رواحا ( 
ذا وحت ىذه الر  (ٖ)واية ىمـ المعنر ( قاؿ ) أبو ىالؿ ( : )وا 

 

                                        

  . ٘ٙالديواف ت / محمد أبو الفكؿ إبرىيـ ل ص( ٔ)

  . ٜٔالشعر والشعراء ل ص( ٕ)

  ىتف . ٓٚٔ/ٙل وينظر: لىاف العرب  ٔٓٔكتاب الونا تيف ( ٖ)
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 خامتــح
 بعد  رض ودراىة المعيب مف شعر ) النابغة ( يمكف رود النتائت التالية:

نظرا  بف النابغػة مػف أنوػار المدرىػة ابوىػية التػر تػرى الشػعر وػنا ة ل  -ٔ
فقد اختار ابلفاظ المعبرة لكؿ معنر أو موقؼ ل ومف  ـ فقد رىػمت معػانر 

ل ممػا نىػتطي  أف نقػوؿ :إف ألفاظػو كانػت  ل و واطؼ الشا ر بشكؿ دقيؽ
 خادمة لمعانيو .

بدا الخياؿ  ند النابغة  لة تووير حىاىة ل تمػتقط أدؽ الوػور الواقعيػة ل  -ٕ
القػادرة  مػر التشػخيص والتجىػػيد ل والتػر تجعػؿ الػػنفس تتػد ر بيػا وتنفعػػؿ 

 معيا ل وبدا ذلؾ واكحا فر ا  تذاريات .

ر النابغة جاءت أحيانا مقتورة  مػر الشػاىد أف ا راء النقدية المتعمقة بشع -ٖ
ل وأحيانا تخطر ذلؾ إلػر الموازنػة بينػو وبػيف غيػره ل تػد يما لمنقػد ل وىػذه 

 الظاىرة قديمة قدـ ابدب .

جاءت ا راء النقدية لشعر النابغة متنو ة ل فمنيا ما تعمؽ ببعد المفظ  ػف  -ٗ
ى الكامؿ  نػدىـ فػر التراكيب المغوية المد ورة ل ومنيا ما جاء دوف المىتو 

الحىػػف فػػر المعانرلومنيػػا مػػا اشػػتمؿ  مػػر خطػػد فنػػر كػػاإلقواء والتكػػميف 
 وغير ذلؾ.

دراكػػاتيـ الفطريػػة التػػر  -٘ كػػاف النقػػد الجػػاىمر يىػػتمد  متػػو مػػف معػػارفيـ ل وا 
 تعمموىا مف المالحظة واإللؼ الموروث .

ا   مػر تطور النقد لشعر النابعة بتطور الحياة ل فالنقد الجػاىمر كػاف معتمػد -ٙ
الػػذوؽ والفطػػرة ل وبعػػد اإلىػػالـ وظيػػور التػػدويف ل ا تمػػد النقػػد  مػػر تتبػػ  
النحاة لكالـ العػرب ل ليىػتنبطوا منػو قوا ػد النحػو أو وجػوه ا شػتقاؽ ل أو 
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اب اريض التػر جػاء الشػعر  مييػا ل وىػذا ا ىػتنباط جػرىـ بالكػرورة إلػر 
نػر ل بػؿ مػف حيػث نقد الشعر   مف حيػث  ذوبتػو ل أو رقتػو أو جمالػو الف

 مخالفتو ابووؿ التر ىداىـ اىتقراؤىـ إلييا فر إ راب أو وزف أو قافية 

أوك  البحث أف بعض ما  يب مف شعر النابغة إنما كاف مػف الػرواةل وأف  -ٚ
الشػػا ر أتػػر بػػو  مػػر الوجػػو الوػػحي  ل أو ربمػػا كػػاف موػػدر العيػػب  ػػدـ 

د بػالوجوه المىػتعممة مرا اة الىياؽ الذى ورد فيو الشاىد ل أو لجيػؿ الناقػ
 فر المىاف العربر .

أوكػػ  البحػػث أف النابغػػة لػػـ يكػػف فػػر خطئػػو بػػد ا ل و  منفػػردا ل و  إليػػو  -ٛ
ىابقا ل وحؽ إحىانو قػد انتشػر فػر ا فػاؽ ل وىػارت بػو الركبػاف ل وتم ػؿ 

نشاده المتددب .  بو المتم ؿ ل وتددب بحفظو وا 

ر اجتيادى ظنر ل وأحكامػو حاوؿ البحث أف ي بت أف  مؿ الناقد لم ر الفن -ٜ
قابمة لمنقضل ميما ا تمد فر نقده  مر قوا د  مـ مف العمػـو المتقنػة ذى 
مػػنيت واكػػ ل وذلػػؾ لالخػػتالؼ البػػيف بػػيف أىػػس العممػػيف ل فػػاب ر ابدبػػر 
قوامػػو العاطفػػة ل والخيػػاؿ والفكػػرة والوػػورة ل والعمػػؿ العممػػر أىاىػػو العقػػؿ 

 والحقيقة والتجربة والتنظير .

لتووػػيات أف   يىػرع الناقػػد إلػر تخطئػػة الشػا ر مػػا داـ فػر اإلمكػػاف مػف ا  -ٓٔ
 قبوؿ ما يقوؿ  مر وجو ما .

 وبعػػػد ل فيػػػذا ىػػػو جيػػػد المقػػػؿ ل والكمػػػاؿ ر وحػػػده ل والعوػػػمة بنبيائػػػو 
أييا القارئ شب مف ذلؾ فاغتفر الزلة  –ورىمو ل وأنا معتذر مف الزلؿ ل ف ذا مر بؾ 

 جمي  العيوب ل و  مىتقيـ مف كؿ الجيات: فيو ل فميس فر الدنيا برئ مف
 

 عز الكمال فما يحظى به بشر         فكل خلق وإن لم يدر ذو عاب
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 فٓزص ادلصادر ٔادلزاجع

 أىس النقد ابدبر  ند العرب ل د/ أحمد بدوى ل ط النيكة بمور . -ٔ
بموػػػػر  –ل دار المعػػػػارؼ  ٘إ جػػػػاز القػػػػر ف لمبػػػػاقالنر ل تػػػػ / وػػػػقر ط  -ٕ

 ـ .ٜٚٚٔ

 ر ببر الفرج ابوفيانر ل مطبعة دار الكتب العممية .ابغان -ٖ

 ىػ .ٕٖٚٔابقور القريب لمتنوخر ل ط أولر ل مطبعة الىعادة  -ٗ

 –أوك  المىػالؾ  بػف ىشػاـ ل تػ / محمػد محػر الػديف المكتبػة العوػرية  -٘
 بيروت .

 بيروت . –اإليكاح فر  مـو البالغة لمخطيب القزوينر ل ط دار الجيؿ  -ٙ

لشػػعر  بػػف منقػػد ل تػػ /  يػػدا  مػػر مينػػا ل ط دار الكتػػب البػػدي  فػػر نقػػد ا -ٚ
 العممية .

البالغة العالية "  مـ المعانر " و "  مػـ البيػاف " لعبػد المتعػاؿ الوػعيدى ل  -ٛ
 مكتبة ا داب .

 ـ .ٜ٘ٛٔالبياف العربر لبدوى طبانة ل ط  انية مطبعة الرىالة  -ٜ

 ىػ ل ط دار الفكر .ٕ٘٘البياف والتبييف لمجاحظ ت   -ٓٔ

 –بيػروت –  النقد ابدبر  ند العرب لطو أحمد إبػراىيـل ط دار الحكمػة تاري -ٔٔ
 لبناف.

تحرير التحبير  بف أبر ابوب  ل تػ / حفنػر شػرؼ ط ل ـ اب مػر لمشػئوف  -ٕٔ
 اإلىالمية .

 ػػػالث رىػػػائؿ فػػػر إ جػػػاز القػػػر ف لمخطػػػابر والرمػػػانر و بػػػد القػػػاىر ط دار  -ٖٔ
 المعارؼ .

 / البجػػػاوى ط النيكػػػة موػػػر جمػػػرة أشػػػعار العػػػرب ببػػػر زيػػػد القرشػػػر تػػػ  -ٗٔ
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 ـٜٚٙٔ

ـ ٕٜٜٔالجنر الدانر لممرادى ت / قباوة وغيره ط أولر دار الكتب . بيػروت  -٘ٔ
. 

 حاشية المرشدى  مر  قود الجماف لمىيوطر ل مطبعة الحمبر . -ٙٔ

 بيروت .  –الخوائص  بف جنر ل ت / النجار ل ط  الـ الكتب  -ٚٔ

ليػػادى العػػدؿ ط  انيػػة دراىػػات تفوػػيمية شػػاممة لبالغػػة  بػػد القػػاىر لعبػػد ا -ٛٔ
 ـٜٜ٘ٔ

دراىػػػات فػػػر نقػػػد ابدب العربػػػر لبػػػدوى طبانػػػة . مكتبػػػة ابنجمػػػو الموػػػرية  -ٜٔ
 ـ .ٜٗ٘ٔ

 بيروت . -ديواف أبر تماـ ط دار وادر  -ٕٓ

 ـٖٜٙٔديواف أبر الطيب المتنبر بشرح أبر البقاء العكبرى ط الحمبر  -ٕٔ

 بيروت . –ديواف مىمـ بف الوليد ط دار وادر  -ٕٕ

/ البىتانر ل ط دار وػادر ل وت /محمػد أبػو الفكػؿ ل ط ديواف النابغة ل ت  -ٖٕ
 دار المعارؼ .

 بيروت . –ديواف أبر نواس ط دار وادر  -ٕٗ

ذـ الخطػػػد فػػػر الشػػػعر  بػػػف فػػػارس تػػػ / رمكػػػاف  بػػػد التػػػواب . ط مكتبػػػة  -ٕ٘
 الخانجر .

 ىػٕٓٗٔدار الكتب العممية بيروت  ٕىر الفواحة  بف ىناف الخفاجر ط -ٕٙ

 ـٜ٘ٙٔ / محمد نجـ ط دار وادر بيروت الرىالة الموكحة لمحاتمر ت -ٕٚ

 ابمانة ٕىمات البالغة  ند الشي   بد القاىر لمحمد جالؿ الذىبر ط -ٕٛ

ىػػنف ابػػف ماجػػة ت /محمػػد فػػؤاد  بػػد البػػاقر ط دار إحيػػاء التػػراث اإلىػػالمر  -ٜٕ
 ـٜ٘ٚٔ

 شرح ابشمونر  مر ألفية ابف مالؾ ط دار إحياء التراث العربر . -ٖٓ
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بد الرحمف الىيد وغيره ط أولر ىجر القاىرة شرح التىييؿ  بف مالؾ ت /   -ٖٔ
 ـ . ٜٜٓٔ

 بيروت . -شروح التمخيص ط دار الىرور  -ٕٖ

 ـ .ٜٙٙٔالشعر والشعراء  بف قتيبة ت / أحمد شاكر مطبعة الفتوح  -ٖٖ

 ـ .ٖٜٙٔالواحبر  بف فارس ت / موطفر الشويمر ط بيروت  -ٖٗ

 وب  اب شر فر ونا ة اإلنشا لمقمقشندى ط المطبعة ابميرية . -ٖ٘

 ىػ .ٛٔٗٔالكرائر لآللوىر ط أولر دار ا فاؽ العربية  -ٖٙ

 ـ ٜٜٜٔكرائر الشعر  بف  وفور ل ت / خميؿ المنوور ل ط دار الكتب  -ٖٚ

 طبقات فحوؿ الشعر  بف ىالـ الجمحر ل مطبعة المدنر . -ٖٛ

 بو ؽ . –العقد الفريد  بف  بد ربو ابندلىر المطبعة ابميرية  -ٜٖ

دار الجيػػػؿ بيػػػروت  – ٘حػػػر الػػػديفل ط العمػػدة  بػػػف رشػػػيؽل تػػػ / محمػػد م -ٓٗ
 ىػ .ٔٓٗٔ

 – يار الشعر  بف طباطبا تػ /  بػاس  بػد الىػاترل ط دار الكتػب العمميػة  -ٔٗ
 بيروت .

 ىػ ٖٖ٘ٔالقاىرة  –الفروؽ المغوية ببر ىالؿ العىكرى ل ط ـ القدىر  -ٕٗ

 الفوائد المشوؽ المنىوب  بف قيـ الجوزية ل ط مكتبة المتنبر القاىرة . -ٖٗ

 تاج اإليقاع الشعرى د/ أحمد كشؾ ل مكتبة الفيومية بمكة .القافية   -ٗٗ

 قراءة فر ابدب القديـ د/ محمد أبو موىر . مكتبة وىبة . -٘ٗ

 ـ .ٜٛٗٔقوا د الشعر ل عمب ل ت / خفاجر ط أولر الحمبر  -ٙٗ

 الكامؿ فر المغة وابدب لممبرد ل ت / حنا الفاخورى ل ط دار الجيؿ . -ٚٗ

 ىػ .ٖٚٔٔ -ػ ىٖٙٔٔالكتاب لىيبويو ل ط بو ؽ  -ٛٗ

 كتاب أىرار البالغة لعبد القاىر الجرجانر ل ت / شاكر مطبعة المدنر . -ٜٗ

 كتاب د ئؿ اإل جاز لعبد القاىر الجرجانر ل ت / شاكر مطبعة المدنر . -ٓ٘
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كتػػاب الوػػنا تيف ببػػر ىػػالؿ العىػػكرى ل تػػ / قميحػػة ل ط  انيػػة دار الكتػػب  -ٔ٘
 بيروت .

 بيروت . –ر الكتب العممية ـ ل داٜٜ٘ٔكتاب الطراز لمعموى ل ط أولر  -ٕ٘

 المكتبة ابزىرية لمتراث . –مطبعة أحمد كامؿ  –كتاب المطوؿ لمتفتازانر  -ٖ٘

 الكشاؼ لمزمخشرى ل وبيامشو مشاىد اإلنواؼ ل ط دار  الـ المعرفة . -ٗ٘

 ىػ .ٖٓٗٔالمزوميات بميف  بد العزيز الخانجر ل ط الخانجر  -٘٘

 ـ .ٜٜٜٔالتراث العربر لىاف العرب  بف منظور ل ط  ال ة دار إحياء  -ٙ٘

 –الم ؿ الىائر  بف اب يػرل تػ / محمػد محػر الػديف ل ط المكتبػة العوػرية  -ٚ٘
 بيروت .

 ـ .ٜٜٙٔالمكتبة الشعبية  –مختار الشعر الجاىمر ل ت / موطفر الىقا  -ٛ٘

المعػػانر فػػر كػػوء أىػػاليب القػػر ف لعبػػد الفتػػاح  شػػيف ل ط رابعػػة دار الفكػػر  -ٜ٘
 ىػ .ٜٔٗٔ

اـ تػػ / مػػازف المبػػارؾ ل ط أولػػر دار الفكػػر دمشػػؽ مغنػػر المبيػػب  بػػف ىشػػ -ٓٙ
 ـ .ٜٗٙٔ

 بيروت . –مفتاح العمـو لمىكاكر ت / ىنداوى ط أولر دار الكتب العممية  -ٔٙ

 القاىرة . –مقدمة ابف خمدوف ط أولر المطبعة البيية  -ٕٙ

 ىػ .ٜٓٗٔمناىت النقد الحدي ة د/ زىراف جبر ط أولر دار ابرقـ  -ٖٙ

ـ ٜٗ٘ٔيـ موطفر و بد ار أميف ط أولػر المنوؼ  بف جنر ل ت / إبراى -ٗٙ
. 

 ـ .ٜٙٙٔمنياج البمغاء لحاـز القرطاجنر ل ط تونس  -٘ٙ

مػػواد البيػػاف لعمػػر بػػف خمػػؽ ل تػػ / حىػػيف  بػػد المطيػػؼ منشػػورات جامعػػة  -ٙٙ
 الفات  .

 الموازنة لآلمدى ل ت / محمد محر الديف المكتبة العممية بيروت . -ٚٙ



 
 د / محمد أحمد أبو زيد                التوجيو البالغي لممعيب مف شعر النابغة الذبياني                

 

  ٕٓٔ٘  

 . ـٕٜٚٔموىيقر الشعر إلبراىيـ أنيس ط خامىة  -ٛٙ

موىيقر الشعر العربر د/ وار  بد الدايـ ل نشر مكتبػة الخػانجر ل القػاىرة  -ٜٙ
. 

 الموش  لممرزبانر ل ت / محمد  مر البجاوى ل ط دار الفكر العربر . -ٓٚ

 نقد الشعر لقدامة ل ت / خفاجر ل دار الكتب العممية بيروت . -ٔٚ

بعة دار نقد الشعر بيف ابف قتية وابف طباطبا لعبد الىالـ   بد الحفيظ ل مط -ٕٚ
 القر ف .

 ـ .ٖٜٛٔالنقد العربر القديـ ل د/  بد الاله محمود حىف ل ط ابمانة  -ٖٚ

 ىػ .ٜٕٛٔنقد الن ر المنىوب إلر قدامة ل ت / طو حىيف وغيره   -ٗٚ

الوىػػاطة لمقاكػػر الجرجػػانر ل تػػ / ىاشػػـ الشػػاذلر ل ط دار إحيػػاء الكتػػب  -٘ٚ
 العربية .

 
 


