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إن حلظور الّشعرية يف الدراسات األدبية املعاصرة موقعاً متمّيزاً، فهي حتظى باالىتمام من قبل      

النقاد، فقد استدرجت حتت األسلوبيات احلديثة، كمصطلح غريب معاصر، إال أهنا اقتحمت 

 .الساحة النقدية العربية جبدارة، و أخذت اآلراء تصّب يف جوفها باهنمار 

، من ضياء الدين ابن األثير: المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر لــ و يعّد كتاب      

أبرز الكتب النقدية القددية اليت حتوي النقد و البالغة، و مثلو كمثل باقي املؤلفات النقدية القى 

 .حضوراً يف األوساط األدبية، و تعّرض للنقد يف كثري من األحيان منها 

  المثل الســائر في أدب الكـــــاتب و الشـــــــاعرو يف ظّل ىذا األفق مّت االقرتاب من كتاب      

لضياء " المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر" معايير الّشعرية في: فجاء البحث بعنوان

  . الدين ابن األثير

البحث عن املعاين اليت ترددىا : و خيتفي خلف ىذا االختيار جمموعة من الدوافع منها     

األسلوبيات احلديثة يف الرتاث البالغي العريب، و صرف النظر حنو املوروث النقدي و استحضار 

 . نظرياتو اليت ىجرىا الدرس املعاصر 

كما هتدف ىذه املقاربة إىل استكناه معايري الّشعرية عند ابن األثري، و إىل ضرورة التأسيس      

:                    و وراء ىذا البحث جمموعة من التساؤالت، أمهها . النظري لقاعدة شعرية عربية

 إىل أّي مدى تتطابق فيو الّشعرية كمصطلح معاصر، و علم الشعر كتنظري بالغي ؟ 
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 ب
 

     ىل نظرة ابن األثري للمقّومات الّشعرية تتفق مع النقاد السابقني، أم ىو خمالف هلم و فيما 

 يكمن االختالف إن وجد ؟

و فيما خيص ىندسة و تصميم مادة البحث، جاء حتت خطة منهجية، احتوت على مقدمة      

و فصلني، إحدامها عبارة عن مهاد نظري، مّت فيو احلديث عن الّشعرية يف خضّم الدراسات النقدية 

و التعريف بابن األثري و كتابو املثل الســــــــــــــــــــائر يف أدب الكــــاتب و الشـــــــــاعر  و عرض لبعض آراء 

معيارّي التجريد و االلتفات  : أما الفصل الثاين فكان حيمل عنوان النقاد حول املؤِلف و املؤَلف،

 التجريد –ُقِدم لكلٍّ منهما بضبط املصطلح و حتديد الظاىرة، كما مّت فيو عرض معيارّي الّشعرية 

 .عند ابن األثري، و خامتة حتمل أىم االستنتاجات املتوصل إليها - و االلتفات 

و قد كان االعتماد على املنهج التارخيي بوصفو املنهج األنسب يف حتديد املفاىيم، و املنهج      

 .الوصفي التحليلي، يف وصف خمتلف أقسام الظاىرتني 

     و اقتضت الدراسة جمموعة من املصادر و املراجع األساسية، يأيت يف مقّدمتها الكتاب 

، و مراجع (المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر لضياء الدين ابن األثير  )املشتغل عليو 

البالغة تطور و تاريخ لشوقي ضيف، و أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية : أخرى نذكر منها

 .حلسن طبل، و بالغة التجريد يف الشعر اجلاىلي لعيد عبد السميع اجلندي 

و ال خيلو البحث من صعوبات، فقد اعرتضت مسار البحث صعوبات عديدة، أبرزىا ضبط      

العنوان يف مرحلة متأخرة، و ىذا ما دفع بالدراسة االقتصار على قضيتني من قضايا ابن األثري 
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التجريد و االلتفات، و بالرغم من ذلك فقد انقشع ضباب تلك الصعوبات  : النقدية و مها

 . بفضل الواحد املّنان املستعان 

الفضل األكرب يف خروج ىذا البحث، إلمهاهلا للطالبة دهينه ابتسام،       و قد كان لألستاذة 

كّل الوقت، و مساندهتا و رعايتها ألفكارىا، فقد تعّلمْت منها معىن الصرب لنضوج العمل فلها 

 . أعظم التقدير و جزاىا اهلل خري اجلزاء، و نّفع هبا طالب العلم من بعدىا 

مجيع طلبة املاسرت وغريىم  ، الذي مل يبخل علىجودي منصور     والشكر موصول إىل األستاذ 

بالنصح و اإلرشاد، أدام اهلل عليو الّصحة و العافية، و لكّل من عّلمنا حرفاً طوال املشوار الدراسي  

 .         فلهم منا أصدق آيات الشكر والعرفان 
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 ابن األثير و المثل السائر، و النقد :  ثانًيا 

 نبذة عن حياة ابن األثير .1

أبو الفتح نصر ا بن أيب الكرم ؿبمد بن ؿبمد بن عبد الكرًن بن عبد الواحد » ىو      

  ن مولده جبزيرة ابن عمر و نشأ هبااك.  ين، اؼبعروف بابن األثَت اعبزري، اؼبلقب ضياء الديناالشيب

 ، و حفظ كتاب ا الكرًن  ، و حصل على العلوم ، و هبا اشتغل نتقل مع والده إىل اؼبوصلاو 

 و شيئاً كثَتاً من البيان، و طرفاً صاغباً من النحو و اللغة و علم  و كثَتاً من األحاديث النبوية

. 1«األشعار

، تغمده  و ؼبا كملت لضياء الدين اؼبذكور األدوات قصد جناب اؼبلك الناصر صالح الدين»     

، فوصلو القاضي الفاضل خبدمة  ين و طبسمائةان، يف شهر ربيع األول سنة سبع و مث ا برضبتو

 .، و أقام عنده إىل شوال من تلك السنة صالح الدين يف صبادى اآلخرة من تلك السنة

 يف خدمتو اإلقامة، فخَّته صالح الدين بُت  مثّ طلبو والده اؼبلك األفضل نور الدين من والده

، فاستوزره ولده اؼبلك  ، و كأّن يومئذ شاباً  فاختار ولده فمضى إليو...   إىل ولدهاالنتقالو 

. 2« ، رضبو ا تعاىل األفضل نور الدين على اؼبقدم ذكره

، استقل   صالح الدين ، و استقل ولده اؼبلك األفضل دبملكة دمشقالسلطانو ؼبا تويف  »

.  ، و صار االعتماد عليو يف صبيع األحوال ، و رّدت أمور الناس إليو ضياء الدين اؼبذكور بالوزارة

                                                           
  .389 ، ص 5 ، ج 1977، بَتوت ،   (ط:د)وفيات األعيان ، دار صادر ،  : (أيب العباس مشس الدين أضبد  ) ابن خلكان  1
  .390نفسو ، ص اؼبرجع   2
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ن ضياء الدين قد أساء ا، و ك نتقل إىل صرخدا، و  و ؼبا أخذت دمشق من اؼبلك األفضل

، مستخفيا يف صندوق مقفل  ، فأخرجو اغباجب ؿباسن بن عجم ، فهموا بقتلو العشرة من أىلها

. 1« ، مثّ سار إليو و صحبو إىل مصر ؼبا استدعي لنيابة ابن أخيو اؼبلك اؼبنصور عليو

، و تعوض اؼبلك األفضل  ، و أخذىا من ابن أخيو و ؼبا قصد اؼبلك العادل الديار اؼبصرية

، ألنّو خاف على نفسو من  خيرج ضياء الدين يف خدمتو ، و مل ، و خرج من مصر البالد الشرقية

.  2« ، فخرج منها مستًتاً   يقصدونوكانواصباعة 

، و ؼبا استقر األفضل يف ظبياط عاد إىل  و غاب عن ـبدومو اؼبلك األفضل مديدة»      

، و اتصل خبدمة أخيو اؼبلك   ه607، مثّ فارقو يف ذي القعدة سنة  خدمتو و أقام عنده مدة

، و خرج مغاضبا و عاد إىل   أمرهانتظمالظاىر غازي صاحب حلب فلما بطل مقامو عنده و ال 

  ، مثّ عاد إىل اؼبوصل ، فلم يستقم حالو فسافر إىل سنجار ، فورد إربل ، فلم يستقم حالو اؼبوصل

 لصاحبها ناصر الدين ؿبمود بن اؼبلك القاىر اإلنشاء، و استقر هبا و كتب إقامتو و ازبذىا دار 

. 3« عز الدين مسعود بن نور الدين أرسالن شاه

اؼبثل  )، و ربقيق نبلو كتابو الذي ظباه  ، الدالة على غزارة فضلوالتصنيف و لضياء الدين من » 

. 4« (السائر يف أدب الكاتب 

                                                           
.  390 اؼبرجع السابق ، ص   1
 . 391-390 اؼبرجع نفسو ، ص  2
  .391نفسو ، ص   اؼبرجع 3
  .391 اؼبرجع نفسو ، ص  4
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 اؼبعاين اؼبسماة باؼبآخذ الكندية من )الدىاناالستدراك يف الرد على رسالة ابن ( :  و لو كتاب

. ة الطائي

 اعبامع الكبَت يف صناعة اؼبنظوم من الكالم و اؼبنثور. 

 رسائل ابن األثَت. 

 رسائل األزىار، أو رياض األزىار. 

 كفاية الطالب يف نقد كالم الشاعر و الكاتب. 

 اؼبرّصع يف األدبيات. 

 1« الوشي اؼبرقوم يف حل اؼبنظوم. 

اؼبفتاح اؼبنشأ يف )  و كتاب  ( اؼبختارةاؼبائةاألدعية ) ؛   مسمياهتا منهااختلفتو لو مؤلفات 

.  (شانحديقة اإل

، و قد توجو إليو   ه ببغداد637: »  أي، و مل تتفق األخبار عن تاريخ و فاتو ما عدا السنة    

 اعبانب، و دفن دبقابر قريش يف  ، و صلى عليو جبامع القصر رسوال من جهة صاحب اؼبوصل

. 2« الغريب دبشهد موسى بن جعفر رضي ا عنهما

نيف نافعة ا، و صنف عدة تص ن لضياء الدين اؼبذكور ولد نبيو لو النظم و النثر اغبسناو ك»   

و أحسن .  ، و لو ؾبموعا صبعو اؼبلك األشرف ابن اؼبلك العادل بن أيوب من ؾباميع و غَتىا

                                                           
 . 30 ، ص 1 ، ج 1992، القاىرة ،  (ط:د)اؼبعجم الشامل للًتاث العريب اؼبطبوع ، معهد اؼبخطوطات العربية ، :  ؿبمد عيسى صاغبية  1
  .396و فيات األعيان ، ص :  ابن خلكان  2
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 سنة رمضان، و مولده باؼبوصل يف شهر  فيو، و ذكر فيو صبلة من نظمو و نثره و رسائل أبيو

 و اظبو ؿبمد و لقبو الشرف رضبو ا 622ين صبادى سنة ا، و تويف بكرة هنار االثنُت ث  ه585

: ناهبان أخوانو لضياء الدين  .1« تعاىل

نصرف  ا(ه 606)، اؼبتوىف باؼبوصل سنة  أكربىم ؾبد الدين أبو السعادات اؼببارك»  .1

أنسى اؼبطالب يف مناقب سّيدنا علي ابن أيب » ،  لو. 2«  و اغبديث و النحوالقرآنخباصة إىل 

و اؼبرّصع يف اآلباء و األمهات و البنُت و البنات .  و جامع األصول يف أحاديث الرسول.  طالب

 . و غَتىا. 3« و األدوات و الذوات

، و ىو   ه630 عز الدين أبو اغبسن علي بن ؿبمد، تويف باؼبوصل سنة الثاينو األخ »  .2

أْسد الغابة  )و  (تاريخ األتابكة يف اؼبوصل  )و  (الكامل يف التاريخ  )صاحب الكتاب اؼبشهور 

 .4« (اللباب ) و ظبّاه للسمعاين (األّنساب  )، و ػبّص كتاب  (يف معرفة الصحابة 

اؼبثل السائر يف أدب الكاتب  )     ىذا عن حياة صاحب الكتاب فماذا ديكننا القول عن كتاب 

 ؟ (و الشاعر 

 

 

                                                           
  .397، ص السابق  اؼبرجع  1
  . 18 ، ص 1999 ، بَتوت ، 2اؼبعجم اؼبفصل يف األدب ، دار الكتب العلمية ، ط :  ؿبمد التوقبي  2
  .28-27اؼبعجم الشامل للًتاث العريب اؼبطبوع ، ص :  ؿبمد عيسى صاغبية  3
 . 19 ، ص 1اؼبعجم اؼبفصل يف األدب ، ج :  ؿبمد التوقبي  4
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:    محتواه و بنيتو :المثل السائر  .2

مل على أصول ت، أما اؼبقدمة فتش لقد بٌت ابن األثَت كتابو اؼبثل السائر على مقدمة و مقالتُت     

 .  على فروعو يف الصناعة اللفظية و الصناعة اؼبعنويةفتشتمالن اؼبقالتان، و أما البيان علم 

 : كاآليت فجاءت اؼبقدمة على عشرة فصول

  موضوع كل علم ىو الشيء الذي » :  و يقول فيو البيانالفصل األول يف موضوع علم

.  1«  ىو الفصاحة والبالغةالبيانفموضوع علم ...  يسأل فيو عن أحوالو اليت تعرض لذاتو

  اعلم أّن صناعة تأليف الكالم من اؼبنظوم » ؛   و أدواتوالبيان يف آالت علم الثاين الفصل

 : شبانية أنّواع  على البيانو آالت علم .  2«واؼبنثور تفتقر إىل آالت كثَتة 

 . معرفة علم العربية من النحو و التصريف (1

 . معرفة ما حيتاج إليو من اللغة و ىو اؼبتداول اؼبألوف الفصيح غَت الوحشي الغريب (2

 . معرفة العرب و أيامهم و وقائع األقوام (3

 . اؼبتقدمُتمؤلفات االطالع على  (4

 .  و القضاء و اغبسبةاإلمارة و اإلمامة يف السلطانيةمعرفة األحكام  (5

 . ، و التدرب على مداولتو يف الكالم  الكرًنالقرآنحفظ  (6

 . حفظ األخبار الواردة عن النيب صلى ا عليو و سلم و سلك مسلكها (7
                                                           

، القاىرة        (ط :د ) ربقيق أضبد اغبويف و بدوي طبانة، دار هنضة مصر، ، يف أدب الكاتب و الشاعراؼبثل السائر:  ضياء الدين ابن األثَت  1
  . 37ص ، (ت :د )

  .38 اؼبرجع نفسو ، ص  2
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 .  الشعر من عروض و قوايفميزانخيص الناظم دون الناثر يف معرفة  (8

.  مثّ يأخذ يف شرح فائدة كل نوع من ىذه األنّواع

  عند ضبل الكالم على  فيو و وقفاؼبعاين ،يف اغبكم على فكان : أّما الفصل الثالث 

إّما أّن يفهم منو شيء واحد ال » ؛  ثالثة أقسام  على، و ذكر أّن التأويل ظاىره و التأويل فيو

و ليس لنا .  ، و تلك الغَتية إما أّن تكون ضدا ، و إما أّن يفهم منو الشيء و غَته حيتمل غَته

 . 1« قسم رابع

 نّ ، أل  قليل الوقوع جّداالثاين، و القسم  يقع أكثر يف األشعار منو  أّن القسم األولو يرى

و أورد بعضاً من ، ، فبا ليس بضّده  داللة اللفظ و ضّده أغرب من داللتو على اؼبعٌت و غَته

مع ضرب أمثلة ، أما الثالث فهو وسط بُت القسمُت اآلخرين .  األحاديث النبوية و الشعر

. لذلك

  احتماالت النصوص و الًتجيح » ، حيث يتناول اؼبعاين يف الًتجيح بُت : الفصل الرابع

 اؼبعنيُت اؼبتقابلُت اللذين ديكن أّن يؤديهما النص مالحظا أّن أحدمها قد يكون معٌت حقيقيا  بُت

يستمد من كالم علماء » -  الثالث و الرابع –و ابن األثَت يف ىذين الفصلُت . 2«  ؾبازياالثاينو 

األصول يف دالالت العبارات و الًتجيح بينها ترجيحا جعلهم يتوسعون يف دراسة تقدير 
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 بعبارة ي، و ما يعطيو باطنو أ  و اغبديث و ما يعطيو ظاىر النصالقرآناالحتماالت يف نصوص 

 .1« أخرى ما يعطيو منطوقو و مفهومو

  مثّ يأيت الفصل اػبامس يف جوامع الكلم و يف ىذا الفصل يبدأ كالمو حبديث الرسول

؛ أويت   و يفّسر قولو صلى ا عليو و سلم ،2« أوتيت جوامع الكلم» صلى ا عليو و سلم 

األول أّن ىناك ألفاظا :  ينقسم قسمُت- ابن األثَت –و ىو عنده . للمعاين الكلم اعبوامع 

 . و منو ما يأيت على حكم اغبقيقة.  تتضمن من اؼبعٌت ما ال تتضمنو أخواهتا

.   فاؼبراد بو اإلجيازالثاينأما القسم 

 و الفصل السادس يف اغبكمة اليت ىي ضالة اؼبؤمن . 

  مهات مو ىذا الفصل مهم كبَت من » :  يقول فيو، و الفصل السابع يف اغبقيقة و اجملاز

و ىنا قبده يرد على اللذين يقولون أّن اللغة كلها . 3«  بأصبعوالبيان، ال بل ىو علم البيان علم 

 . رأي الفاسد فاللغة عنده حقيقة و ؾبازل، با ، أو أّن كلها ؾباز حقيقة

 باب متعذر » يف الفصاحة و البالغة بأنّو :  و يقر ابن األثَت يف فصلو الثامن اؼبعنون بــ

و خيرب بعدم إجياده من ذلك ما يعول عليو إال . 4« ، و مسلك متوعر على الناىج على الواًف

 .القليل
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  و دييز أركانا ، و وضع ؽبا شرائط و   الكتابةأركانكما قبده قد خص فصلو التاسع يف ،

 ؛ التخلص و االقتضاب و اؼببادئ و االفتتاحات  طبسة من بينهاأركاهنا، لكن  بأّن شرائطها كثَتة

 . ّص ؽبا أبواباخو قد 

 و ُشعب ىذه الطريق ىي ثالث و خيتم الفصل العاشر يف الطريق إىل تعلم الكتابة ، : 

، و ىي أدىن الطبقات  األول على الكاتب تصفح كتابة اؼبتقدمُت و االطالع على أوضاعهم .1

 . عنده

 للمعاين يف مزج كتابة اؼبتقدمُت مع الزيادة اغبسنة اليت استجدىا من ربسٍُت لؤللفاظ أو الثانية .2

 . و سبثل الطبقة الوسطى

، و دواوين فحول الشعراء، مثّ  ، واألخبار النبوية  الكرًنالقرآنالثالثة أّن يصرف مهو يف حفظ  .3

، فيقوم و يقع و خيطئ و يصيب و يضّل و يهتدي حىت يستقيم على  يأخذ يف االقتباس منها

 . ، و ىي مبتدعة غريبة ال يشًتك فيها أحد معو طريقةٍ 

. ، و حل األخبار النبويةالقرآن ، و حل آيات  كما ضّم ىذا الفصل حل األبيات الشعرية

و تأيت اؼبقالة األوىل يف الصناعة اللفظية و ىي .  ىذا ما جاء يف مقدمة الكتاب بشرح موجز

:  تنقسم قسمُت

 و يُعلم صاحب الصناعة أنّو حيتاج يف تأليفو إىل ثالثة  القسم األول يف اللفظة اؼبفردة ،

           نظم كل كلمة مع أختها اؼبشاكلة ؽباثانيها، و  أشياء األوىل منها اختيار األلفاظ اؼبفردة
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 من ىذه الثالثة الثاينفاألول و .  و ثالثها الغرض اؼبقصود من ذلك الكالم على اختالف أنّواعو

  ، و يسًتسل يف طرح األمثلة  ، و الثالثة جبملتها ىي اؼبراد بالبالغة اؼبذكورة مها اؼبراد بالفصاحة

...  مواطن اغبسن و القبح و تقارب ـبارج اغبروفتبيان اؼبفردة و موازنتها و األلفاظو استخراج 

 ... ، و يذكر بعض صفات األلفاظ كالوحشي و اؼببتذل و كلو يف اللفظة اؼبفردة

  و يعطي   يف األلفاظ اؼبركبة فأّن للفظة اؼبفردة يف تركيبها حكما آخرالثاينأما القسم ،

    السجع و خيص بو اؼبنثور و التصريع و التجنيس و الًتصيع :   أنواع لتأليف األلفاظ ىيشبانية

 . ، و تكرير اغبروف ، و اؼبوازنة و اختالف صيغ األلفاظ و لزوم ما ال يلزم

، أيضا تنقسم   اليت ربتل أكرب مساحة يف الكتاب و ىي يف الصناعة اؼبعنويةالثانيةمثّ تأيت اؼبقالة 

:   قسمُت

  توطئة شاملة عن : ـ ، و قبل البدء ديّهد ب  ؾبمالً اؼبعاينيف الكالم عن : األولقسمها

       ، لكنو يستأّنف و يقول أنّو حصر جزئي  بالسبق ؽبااليونان اػبطابية و حصر فالسفة اؼبعاين

 . و يشيد بالبالغة العربية

     اء    أحدمها مبتدع من طرف مؤلف الكالم من غَت ذي اقتد:   ؾبملة على ضربُتاؼبعاينو   

  ، و ابن ضبديس الّصقّلي مظهراً  ، و أبو العباس اؼبربّد و جاء بأمثلة مستشهداً هبا من شعر اؼبتنيب

لة        اؼببتدعة دبسائل اغبساب اجملهول من اػبرب و اؼبقاباؼبعاينمثّ يشبو .  بر اعة الناظم و الناثر

 .و اآلخر متبع 
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. 1« ، فال بّد من لطافة اؼبعٌت و حسنوالبياين و ينفي أّن يكون اللفظ وحده مدار اعبمال  »  

  و يقدم ؽبا بأّن للفصاحة و البالغة   مفصلًة يبدأ باالستعارةاؼبعاينأما يف ربدثو عن ،

          كالتجنيس فيما يرجع إىل اللفظ:  فاػباصة» :  يف قولو. ة خاصة و أخرى عام أوصافاً 

  .و كاؼبطابقة فيما يرجع إىل اؼبعٌت

مثّ  .2 «كالسجع فيما يرجع إىل اللفظ ، و كاالستعارة فيما يرجع إىل اؼبعٌت : و أما العامة 

و يأخذ يف طرح العديد  ، ، و التشبيو و عالقتو باالستعارة يتحدث عن اجملاز و يقسمو قسمُت

و عكس الظاىر و االعًتاض  و االستدراج التقدًن و التأخَت،و  اإلطنابمن القضايا كالتجريد و 

.  و األحاجي إىل أّن خيتم بالسرقات الشعرية و أنّواعها الثالث
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 :النقد بين ابن األثير و المثل السائر  .3

و قد ألف الناس » ،   ليس ابن األثَت أول من وضعوالبيانكل عمل ال خيلو فبن سبقو و علم 

و ابن األثَت ال يرى أحداً اىتم هبذا العلم أكثر . 1« ، و حطبوا حطباً  ، و جلبوا ذىباً  فيو كتباً 

، و كتاب سّر الفصاحة  منو، إال أنّنا قبده قد اعتد بكتاب اؼبوازنة أليب القاسم بن بشر اآلمدي

، و ا جل  ، غَت أّن كالمها ذكرا قشوراً و تركا لبابا  اػبفاجيسنانأليب ؿبمد بن عبد ا بن 

 ﴿:   يف تنزيلوالبيانثناءه يذكر                     

         ﴾2.  مل » :  ، إال أّن ابن األثَت يقول  الكرًنالقرآن ضروب كثَتة يف للبيانو

 يف ىذا العلم دبقدار كانت عّدت أنّ ، و ىي  أجد أحداً فبن تقدمٍت تعّرض لذكر شيء منها

.   3« و قد أوردهتا ىاىنا.  ، و إذا نظر إىل فوائدىا وجدت ؿبتويًة عليو بأسره شطره

 بمن تأثر ابن األثير :

"   الجرجانيعبد القاىر " من خالل قراءتك للمثل السائر تصادفك عبارات قد خص هبا      

 يدّل على التأثر بو و ىذا واضح من خالل حديثو عن النظم يف فإمنادل ىذا على شيء  و أنّ 

و اعلم أّن تفاوت التفاضل يقع يف تركيب األلفاظ أكثر فبا يقع يف مفرداهتا » -  ابن األثَت–قولو 
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ىل » :  فهو يردد عبارات عبد القاىر يف الكثَت من اؼبواضع. 1« ألّن الًتكيب أعسر و أشق

، و أّنك مل ذبد ما وجدتو ؽبذه األلفاظ من اؼبزية الظاىرة إال  ...تشك أيها اؼبتأمل لكتابنا ىذا

      بالثانية   ، و أنّو مل يعرض ؽبا ىذا اغبسن إال من حيث القت األوىل  ألمر يرجع إىل تركيبها

. 2« ، و كذلك إىل آخرىا و الثالثة بالرابعة

   ، إال أنّو مل يذكر ىذا التأثر كما لوحظ أنّو حيكم الذوق السليم و ىذا ما سار عليو اإلمام   

، فقد جعل  فقد سرّح باظبو على الرغم من تعقبو لو يف مسائل كثَتة"  الخفاجيسنانابن " أما 

، و ىذا ما ضّمنو   اليت ألفت من قبلوالبيان اثنُت ارتضامها يف كتب ثاين ( سّر الفصاحة )كتابو 

    و ما من تأليف إال و قد تصفحت سينو و شينو و علمت غثّو » يف صدر كتابو اؼبثل السائر 

 ألبي القاسم الحسن ابن بشر" ( الموازنة  )و ظبينو، فلم أجد ما ينتفع بو يف ذلك إال كتاب 

    .3« " الخفاجيسنانألبي محمد ابن عبد اهلل بن "  ( سر الفصاحة )، و كتاب " اآلمدي

، كما تعرض للبالغة و جعلها شاملة  و ابن األثَت تعرض للفصاحة و جعلها راجعة إىل األلفاظ

، و ليس كل كالم فصيح  ، فكل كالم بليغ فصيح ، فهي أخص من الفصاحةاؼبعاينلؤللفاظ و 

 أوصاف الكلمة أّن ال ذكر، و كذلك يف   يف الفصاحة و البالغةسنان، و ىذا ما رآه ابن  بليغا

.   4  تركيباً األوزان، و أّن تكون مؤلفة من أقل  تكون مشًتكة بُت معنيُت
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 نقد شوقي ضيف البن األثير :

، حىت وصل   لقد أثارت قضية ابن األثَت إلبتداعاتو اعبدل على أنّو معتد بنفسو و كثَت الغرور   

ال نكاد نلم بالكتاب حىت قبد » :   على رأي شوقي ضيفاإليذاءىذا االعتداد بالنفس درجة 

، حىت ليؤذي من  ، و ىو اعتداد يتضاعف يف الكتاب ضياء الدين معتد بنفسو اعتداداً شديداً 

، بل أيضاً بتوىينو من سبقوه من أصحاب البالغة و من  يقرؤوه ال بشدة اعتداده فحسب

.   1« الكتاب و الشعراء

، و يتحّصر على  و رغم تصريح ابن األثَت إلؼبامو دبا ألف قبلو إال أّن ضيف يفّند ىذا الكالم   

و فاتو أّن يطّلع على كتابات عبد القاىر و الزـبشري، و الفخر » :  ، يف قولو ابن األثَت باستهزاء

، و من اؼبؤكد أنّو مل حيط  ، و لكن لَتد عليو بعض آراءهأحيانا ، على أنّو يذكر الزـبشري  الرازي

، بأنّو عبارة  كما يصف كتاب اؼبثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر. 2« دبا كتبو يف الكشاف

مع بعض التفريعات  (سر الفصاحة  ) اػبفاجي يف كتابو سنانؿباولة لتنظيم ما كتبو ابن » :  عن

.  3 « ، و مع العناية بفن الرسائل و النظرات اعبديدة
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  عباس البن األثيرإحسان و حساننقد تمام : 

ال ريب أّن اعبرأة و االعتداد بالنفس » :  ، فيقول  بالضعف الثقايفحساناهتمو الدكتور سبام      

و ألّن جرأة .  1« ستاراً حيجب هبما ضعف ربصيلو الثقايفكانا  لديو حّد الغرور قد يبلغاناللذين 

ين ا او ىد» ؛  ، و قّوة حضوره يف مؤلفو ىذا  األحكام على من سبقوهإطالقابن األثَت يف 

 ة  ، اليت ال تكون أقواؽبا تابع ، و منحٍت درجة االجتهاد  أشياء مل تكن من قبلي مبتدعةالبتداع

، و مل يًتك اؼبتأخرين بعده كلمًة ضّمنها يف  زاد من حّدة لذوع النقد اذباىو.  2« مّنا ىي مّتبعةإو 

   ، الذي أرجح كفة الرداء اؼبستعار الذي يلبسو ابن األثَت  النقدميزان، إال و وضعوىا يف  كتابو

 ظاىرتان، مها   و الكلف باؼبعٌتاإلحصائيةأّن التظاىر بالدقة » :   عّباسإحسانو ىذا ما قال بو 

مّنا إ، و   مل تكن جزءاً أصيال يف طبيعتواإلحصائية، غَت أّن الدقة   يف نقد ابن األثَتمتالزمتان

 ىذا الناقد الذي كأّن إن،  و ؽبذا ف  ستارا دون نقائص حيسها يف ثقافتو الفلسفية العلمّيةكانت

، و ينطلق كبو األحكام اعبارفة   ما كأّن خيلع عنو ىذا الرداء اؼبستعارسرعانيلبس ثوب العلم 

ديّهد دبثل ىذه األقوال ليستويل  (...قد غربلت األشعار قدديها و حديثها ):  متكئا على مثل قولو

 .  3« على ثقة القارئ
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 مسألة جرأة ابن األثير :

و لعل اعبرأة و االعتداد بالنفس اللذين عابا على ابن األثَت مرّدمها الصفات اليت مل تتوفر عند      

    اإلعجاب، و ىو طموح من بيت كبَت ديؤل  فهو يصل إىل الكتابة و الوزارة شاباً » ،  معاصريو

 ، و ال علماً و ذكاء  ، أو جاىاً و ؾبداً  ، و ال يرى فيمن حولو من يضارعو نسباً  و الكرب نفسو

.   1« و فناً 

ن نقده نابعاً من ا، فشوقي ضيف ك  عباس مفاده شخصية ابن األثَتإحسانن نقد او إذا ك   

من الكّتاب » ، ىو عنده؛  صلب عمل ابن األثَت، يف كتابو اؼبثل السائر، فنجده يشيد بابن األثَت

. 2« على مثالو أو مثال أنداده السابقُتديواين، بكاتب  ، و مل ربظ العراق بعده اجمليدين

ن ضيف ا، و ك  ؼبا ربملو من أسلوب يف غاية الروعةالديوانيةو ىذه اإلشادة زبص الرسائل    

خَت ما كتب منذ القرن » ، و مع ذلك قبده يعّد اؼبثل السائر  يقبل ابن األثَت كاتباً و يرفضو ناقداً 

.   3« السادس اؽبجري

، و كاتباً من كتاهبم  أديباً من كبار أدباء العرب» و حسب شهادة اققُت فابن األثَت    

على » ، و صّرحا أّن ابن األثَت قد أقدم   بثقافتو الواسعةيشيدانكما قبدمها .  4« اؼبعدودين

و ما رأيك يف ... ، بعد أّن زود نفسو بآلالهتا ، و صناعة الكتابة خباصة صناعة األدب بعامة
                                                           

  .255، ص 1 ، ج  1997 ، إسكندرية ، 4األدب يف العصر األيويب ، منشأ اؼبعارف ، ط :  سالم ؿبمد زغلول  1
  (ت:د) ، القاىرة ، 3، دار اؼبعارف ، ط  (اعبزيرة العربية ، العراق ، إيران  )عصر الدول و اإلمارات - تاريخ األدب العريب:  شوقي ضيف  2

 .452ص 
 .334البالغة تطور و تاريخ ، ص  :  شوقي ضيف  3
 .5اؼبثل السائر ، ص  :  ضياء الدين ابن األثَت  4
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       ، و يعرف من اللغة شاردىا  ، و اغبديث النبوي و دواوين الشعراءالقرآن ن حيفظ ارجل ك

، و من األخبار و األمثال ما يعيا  ، و من الصرف دقائقو ، و من النحو أصولو و فروعو و واردىا

. 1«األلوان بوعيو اؼبختصون يف كل لوٍن من تلك 

  أّن صباعة من أكابر اؼبوصل» :  ، إذ  رفيعة عند أىل اؼبوصلدبكانةإال أّن اؼبثل السائر حظي    

ا ، حىت فضلوه على أكثر الكتب اؼبصنفة يف  ، و تعصبوا لو قد حسن ظنهم يف ىذا الكتاب جدًّ

.  2« ، و أشاعوا تداولو كثٌَت من أىلها ، و أوصلوا منو نسخا معدودة إىل مدينة السالم ىذا الفن

   .و ىذا االىتمام خّلف فلكاً دائر على اؼبثل السائر لصاحبو ابن أيب اغبديد

:   النقد ػّبصتها ؾبموعة من الكتبميدانو قد أحدث اؼبثل السائر رّجة يف    

  « اؼبدائٍت الفلك الدائر على اؼبثل السائر لعز الدين بن أيب اغبديد. 

 نشر اؼبثل السائر و طي الفلك الدائر أليب القاسم ؿبمود بن اغبسُت الركن السنجاري . 

 نصرة الثائر على اؼبثل السائر لصالح الدين الصفدي . 

 قطع الدابر على الفلك الدائر لعبد العزيز بن عيسى . 

 الروض الزاىر يف ؿباسن اؼبثل السائر ؼبؤلف ؾبهول . 

 اؼبعروف بابن العطار نزىة الناظر يف اؼبثل السائر أليب العباس أضبد بن ؿبمد الدنيسري ، . 

                                                           
   .12-11، ص السابق  اؼبرجع  1
       (ت:د)، القاىرة ،  (ط:د)الفلك الدائر على اؼبثل السائر ، ربقيق أضبد اغبويف و بدوي طبانة ، مطبعة هنضة مصر ، :  ابن أيب اغبديد  2

 .32ص 
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 1« نزىة الناظر يف اؼبثل السائر لنجم الدين اللّبودي.  

ىذا بالنسبة للكتب اؼبعاصرة لو أو الالحقة ، وذكر ىاتو اؼبؤلفات ال ينفي الدراسات اغبديثة اليت 

 .فيما خيص اجملال األديب  (اؼبثل السائر  )اىتمت بابن األثَت وكتبو و يف مقدمتها 

                                                           
-41 ، ص 2010 ، عمان ، 1كتاب اؼبثل السائر منوذجاً ، دار جرير ، ط - نقد النقد يف الًتاث العريب:  خالد بن ؿبمد بن خلفان السّيايب  1
42.  
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 الشعرية في خّضم الدراسات النقدية  : أواًل  

  : عند الغرب  .1

، قصد ترسيخ مفهـو شامل لو يف   من قبل النقادباالىتماـلقد حظي مصطلح الشعرية      

، فقد ظهر يف كنف  كشلا الشك فيو أف مصطلح الشعرية حديث النشأة ، حقل الدراسات النقدية

فإذا كانت لسانيات سوسَت قد أصلبت أسلوبية بايل فإف  »اللسانيات كباقي ادلناىج األخرل ، 

 (شعريَّة)ىذه اللسانيات نفسها قد كلدت البنيوية اليت احتكت بالنقد األديب فأخصبا معان 

لكن ىذا الظهور ال خيفي حقيقة . 1« ريفاتَت (أسلوبيَّة)تودكركؼ ك  (إنشائيَّة)جاكبسوف ك 

ك ىذا .   الشعراء من رتهوريتول، الذم نف  بالشعر بعد أستاذه صاحب اجلمهوريةآرسطواىتماـ 

، فقد أعطى للمحاكاة بعدان إجيابيان ك دافع  إىل تقويض آراء أستاذه أفالطوف  »بآرسطوما دفع 

الذم حتدث  »،  ك كاف ذترة جهوده كتابو فن الشعر .2« عنها ك عن مستخدميها سيَّما يف الشعر

كصوالن إىل الركمانسية اليت أعطت .  فيو بإسهاب عن الشعر ك جعل أساس الشعرية احملاكاة

أحد  ، فكاف الًتميز ، ك ادلدرسة الرمزية معتمدة لغة اجملاز للخياؿ درجة مستحقة يف كظيفة الشعر

  ك كانت ،، أما يف الثورة النقدية فالعديد من القضايا عوجلت يف اخلطاب أركاف قياس الشعر

                                                           
 . 51، ص (ت:د) ، طرابلس ، 3األسلوبية ك األسلوب ، الدار العربية للكتاب ، ط:  عبد السالـ ادلسدم  1
، رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستَت يف األدب العريب - دراسة حتليلية - مفهـو الفحولة ك موضوعاهتا يف الشعرية العربية القددية :  كليد عثماين  2

  .18 ، ص2009-2008ختصص شعرية عربية ، إشراؼ الدكتور إمساعيل زردكمي ، جامعة احلاج خلضر ، باتنة ، 
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، مث جاءت الدراسات احلديثة اليت أعطت مفهومان للشعر على أنٌو رلموعة من  الشعرية من ضمنها

  .1« القواعد أك ادلبادئ اجلمالية ذات صلة بالشعر

 أكؿ من مهد لظهور ىذا العلم، الذم اختلفت مسمياتو عند نقاد العرب فآرسطوإذف      

حسن  ك، ك الصناعة ، كاألقاكيل الشعرية  ،ك القوؿ الشعر، ، ك شعر شاعر القدامى من شاعرية

ك ىذه الركح اليت عٌّب عنها العرب بالطبع  »،  ، ك كثرة ادلاء كحٌد الشعر، ،ك التخييل  الديباجة

 من النقاد ك علماء أكركبا، ىي اليت فرغ ذلا احملدثوف يف  ، ك الطالكة ك احلالكة تارةن ثالثة تارةٌ 

 (sPiriTuaL Force LiFe ViTaL Or) فسمعنا عن القٌوة احليوية أك الركحية ،اجلماؿ

ادلنبثة يف  (ركح اهلل ) ، ك قد عزاىا غَته إىل عند ىيجل ((PersonaLiTy أك الشخصية  

  .2« إىل العاطفة اليت دتد الصورة األدبية هبذا ادلاء أك الركاء (دام لويس)، ك ينتهي  الكوف

ىي نظرية عامة لألشكاؿ ( (Gerard Gnette "جرار جنيت"الشعرية من كجهة نظر     ك 

مثل الطرؽ السردية ك األشكاؿ :األدبية أم الطبقات العامة ادلختلفة أك السامية اليت يتبع ذلا النص

 ك ادلوضوعات ك األجناس ك الرموز ك األساليب ك كل العناصر اليت ( العركض )كنظرية األبيات 

 إيضاحات "جنيت" كما قٌدـ  ، ك الشعرية تأخذ يف حسباهنا ىذه اخلصوصية ،تكٌوف نصان خاصان 

                                                           
 2009 ،الشعرية يف خطب العصر األموم ، رللة كلية الًتبية ، جامعة كركوؾ ، العراؽ ، العدد الثاين ، اجمللد الرابع :  بدراف عبد احلسُت البيايت  1
  .98ص
. 18 ، ص2004،  (ط:د)، دار الوفاء ، اإلسكندرية ، ( علم البياف  ) يف فلسفة البالغة العربية:  حلمي مرزكؽ  2
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ذلا أف تسهم ...  مهمة ىي مرفقات النص أك العناصر اخلارجية مثل الطبعة ك السلسلة ك التمهيد

 1. للهوية اجلنسية للنص

  الوظيفة الشعرية »:  ػػػػػػػػػػادلسماة بػ"  ونــــــــــاكبســــــــــج"كما لنا أف نستأنف احلديث عن شعرية      

 (Poetic Function)كظائف االتصاؿ اليت ديكن هبا بنية ك توجيو أم فعل إحدل:  ك ىي 

 (Roman Jakobson)  "جاكبسون"ك الوظيفة الشعرية عند .2«التواصل اللفظي من أفعاؿ

، ك إمنا ىي اليت  ك ىذه األمهية ال تلغي عمل الوظائف األخرل. أىم كظيفة من الوظائف الست

  .                        جتعل من العمل األديب أدبيان استنادا إىل أخواهتا

                                             

                                             

 

 

 

 

                                                           
-191 ، ص1997،  (ط:د)األدب العاـ ادلقارف ، تررتة غٌساف السٌيد ، منشورات إحتاد كتاب العرب ، دمشق ، : دانييل ىنرم باجو :  ينظر1

193 .
 .150 ، ص2003 ، القاىرة ، 1قاموس السرديات ، تررتة السٌيد إماـ ، دار مَتيت ، ط:  جَتالد برنس  2

(تأثَتية)ادلرسل إليو       (تعبَتية)ادلرسل  

(ادلرجعية)ؽ السيا  

     

   (إفهامية) التواصل
  

   (الشعرية)الرسالة 
   

 

(الوصفية)الشفرة   
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 : عند الفالسفة  .2

  : "ابن سينا" يقوؿ . ادلتعة ك الفائدة: العرب يقـو عليهما مها »للٌشعر كظيفتُت عند ادلفكرين      

ادلتعة ك الدىشة ادلًتتبة  »ك . 1« ك الشعر قد يقاؿ للتعجب كحده ك قد يقاؿ لألغراض ادلدنية

، من ىنا كاف  ، ال تتوفر يف باقي األقاكيل الصادقة على اإلثارة اليت حيدثها الٌشعر يف نفس ادلتلقي

فقد اتفق فالسفة العرب مع فيلسوؼ اليوناف . 2« للمحاكاة شيء متعجب ليس للصدؽ

االلتذاذ ليس يكوف بذكر الشيء ادلقصود »   يرل"فابن رشد"،  يف دكر احملاكاة للٌذة"آرسطو"

 من ىنا تتضح فكرة .3« ، بل إمنا يكوف االلتذاذ بو ك القبوؿ لو إذا حوكي لذكره دكف أف حياؾ

الفالسفة كنظرهتم الثاقبة ك التنبؤية للشعرية ، اليت ال سبيل ذلا إال بالتخطي ك اجملاكزة ، فهي بعيدة 

 . كل البعد عن اللغة ادلباشرة ك لصيقة باللغة ادلراكغة 

:                                                                  عند نقاد العرب القدامى  .3

 جاء يف لساف  إذ،  ادلعجميقالوقوؼ عند مفهـوتوجب ديث عن الشعر يف الًتاث العريب احل عند

:   العرب البن منظور

                                                           
   مفهـو اخلياؿ ك كظيفتو يف النقد العريب القدمي ك البالغة، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف النقد ك البالغة:  فاطمة سعيد أزتد زتداف 1

 .71، ص1989إشراؼ الدكتور عبد احلكيم حٌساف عمر، جامعة أـ القرل، ادلملكة العربية السعودية، 
  .71، ص نفسو  ادلرجع  2
 .73 ادلرجع نفسو ، ص 3
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أعلموي :  ، ك أشعرهي األمرى ك أٍشعىرىهي بو ، يشعري شعران ك شعران ك شىعرةن  شعرى بو ك شعير* شىعىرى *  »

، ك شىعىرى لكذا إذا  عقلوي :  ك يف موضع آخر شعرى بو.  أم أدريتو فدرل. إيٌاهي ، ك أشعرتيو فشىعىرى 

.  1« منظـو القوؿ غلب عليو لشرًفًو بالوزف ك القافية:   ك الشِّشٍعري  .فطن لو

فإذا . 2« أحس بو ك عىًلمى :  ، ك بو شعوران  قاؿ الشِّشعر:  فالفه شىعىرى شعران » :  ك يف الوسيط     

التطور الداليل  »  ؛فٌ إؼ ،  تدؿ على العلم ك الدراية"شعر"أف مادة كانت ادلعاجم تتفق على 

لكلمة شعر يف العربية أصبح يعٍت ذلك النوع من الكالـ ادلنغم ادلثَت الذم يفيد علمان ك معرفةن 

ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ىذا الفن القويل الذم يعٌت باخلبام .3« ببواطن األمور ك خفايا النفوس ك حقائق احلياة

 . ، مل يسلم منو حّب قلم ، فكاف ذا حظو كافر من قبل النقاد القدامى ك حتريكها

، ك سهولة  إقامة الوزف ك ختٌَت اللفظ:  إمنا الشأف يف»  " :(ه255ت )الجاحظ " يقوؿ     

، ك ضرب من  ، فإمنا الشعر صناعة ، ك جودة السبك ، ك يف صحة الطبع ، ك كثرة ادلاء ادلخرج

:   ك تقـو حدكد نظريتو النقدية يف صناعة الشعر على. 4« ، ك جنس من التصوير النسج

  «ختٌَت اللفظ السهل ادلخرج ك الذم يؤدم ادلعٌت بوضوح . 

                                                           
  اجمللد الرابع ، باب الشُت ، مادة شعر  ، القاىرة ، 1لساف العرب ، حتقيق عبد اهلل علي الكبَت ك آخركف ، دار ادلعارؼ ، ط :  ابن منظور  1

 .2273ص 
 . 484 ، ص 2004، مصر ، 4ادلعجم الوسيط ، مكتبة الشركؽ الدكلية ، ط  :  رلمع اللغة العربية  2
، رسالة مقدمة إىل عمادة الدراسات العليا  (دراسة يف النظرية ك التطبيق  )الشعرية يف النقد العريب احلديث :  حامد سامل راشد الركاشدة  3

  2006استكماال دلتطلبات احلصوؿ على درجة دكتوراه ، ختصص األدب ك النقد ، إشراؼ الدكتور سامح الركاشدة ، جامعة مؤتو ، األردف ، 
  .36ص 

  .17 ، ص1987 ، عٌماف ، 1نظرية أيب عثماف بن حبر اجلاحظ يف النقد األديب ، دار رلد الكم ، ط :  زلمد بن عبد الغٍت ادلصرم  4



مهاد نظري:                                                                             الفصل األول   
 

10 
 

  إضافة للبعد عن  اختيار البحر ك العركض ادلناسبُت؛ إقامة الوزف ك ىذا كاضح أهنا تعٍت ،

 .الزحافات ك العلل ما أمكن حىت يتوفر عنصر اإليقاع للشعر ك ىو عنصر ىاـ ك ال شك

  كثرة ادلاء ك صحة الطبع ك ىذه تعٍت أف تكوف العبارة مأنوسة بعيدة عن التعقيد ك التقدمي

  .1« ك التأخَت ك هبا تتحقق جودة السبك

دتخيض ادلعٌت يف الفكر »  : قولو صناعة الشعر بػقيف عيار "(ه322ت )العلوي " يصف      ك

. ك ىو هبذا يرل أف الشعر شكل ك معٌت. 2« ، مث إعداد العٌدة من األلفاظ ك القوايف ك الوزف نثران 

 .3« قوؿ موزكف مقفى يدؿ على معٌت» : "(ه337ت ) قدامة بن جعفر " ك ىو عند     

 من أكائل التعريفات اليت كصلت عن الشعر "نقد الشعر"يصنف ىذا التعريف الذم أكرده يف كتابو 

 الشعر يقـو بعد النية من أربعة أشياء ىي اللفظ» :  يقوؿؼ" (هـ456ت  )ابن رشيق " أما      

، ألٌف من الكالـ موزكنان مقفى ك ليس بشعر لعدـ ك القافية فهذا ىو حدُّ الشعر،  ك ادلعٌتف،ك الوز

إف توفٌرت ك غابت ؼ مكملة ، العناصر األربعة أمهية ، كرأللنية ا أكىل حيث. 4«القصد كالنٌية 

                                                           
  .17، ص السابق  ادلرجع  1
 ، بَتكت 1عيار الشعر ، شرح ك حتقيق عباس عبد الستار ، مراجعة نعيم زرزكر ، دار الكتب العلمية ، ط :  زلمد أزتد ابن طباطبا العلوم  2

  .11 ، ص 1982
  .3 ، ص (ت:د) ، قسطنطينية ، 1نقد الشعر ، مطبعة اجلوائب ، ط  :  (أيب الفرج )  قدامة بن جعفر 3
العمدة يف زلاسن الشعر ك آدابو ك نقده ، تقدمي ك شرح ك فهرست صالح الدين اذلوارم ك ىدل  : (أبو علي احلسن  ) ابن رشيق القَتكاين  4

  .209 ، ص 1 ، ج 1996 ، بَتكت ، 1عودة ، دار ك مكتبة اذلالؿ ، ط 
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، فهذا ىو باب الشعر  الشعر ما أطرب ك ىٌز النفوس ك حرؾ الطباع»   أفٌ ، ذلكالنية بطل الشعر

.  ك ىو هبذا أقحم القصدية. 1« الذم كيضع لو ك بٍت عليو ال ما سواه

عند  موافقة دلاىية الشعر "(ه471ت )لعبد القاهر الجرجاني " جاءت نظرية النظم     ك 

فالشعرية عند عبد القاىر ليست للفظة  » اجلاحظ، ك ىي أبرز نظرية بالغية يعتد هبا الباحثوف ،

، ك ال  فق مع اجلاحظ الذم قاؿ بالتصويرتادلفردة ك إمنا بالصياغة أك النظم ك ىو يف ذلك م

 أدؿ على معناىا الذم كضعت » فتكوف اللفظة .2« حيدث التصوير باللفظة ادلفردة ك إمنا بالنظم

 عن حتوؿ اللفظة من تعبَت   الجرجانيكما حتدث. 3 «لو من صاحبتها على ما ىي موسومة بو 

، فتكوف حسنة حينان ك تفقد ذلك احلسن حينان آخر أم أف استعماؿ الكلمة مبعناىا  إىل آخر

، ك ىذا ما  ادلعجمي ال ينتج الشعرية ك إمنا ينتجها اخلركج هبا عن طبيعتها إىل طبيعة جديدة

 ك منشأ ىذا االضلراؼ بنظم الكالـ الذم اضلراؼ حينما أكد أف لغة الشعر "فاليري"ذىب إليو 

. 4يقود إليو ادلعٌت أك الصورة اليت يرمسها الشاعر

الذم يضيف للوزف ك القافية عنصر " (ه684ت )حازم القرطاجني "ك يأيت فيما بعد      

، سلتصه يف لساف العرب بزيادة التقفية إىل  كالـه سلٌيله موزكف» : قولو  ب الشعر، فيعرؼ التخييل

-  مبا ىي شعر –، ال يشًتط فيها  ك التئامو من مقدمات سلٌيلة، صادقة كانت أك كاذبة . ذلك

                                                           
  .209، ص السابق  ادلرجع  1
  .60ص  ، 1989 ، 4, 3 ، اجلزء 40رللة اجملمع العلمي العراقي ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، اجمللد الشعرية ، :  أزتد مطلوب 2
 . 44، ص  (ت :د )، القاىرة ،  (ط :د )دالئل اإلعجاز ، مطبعة ادلدين ،  : (أبو بكر بن عبد الرزتاف بن زلمد  ) عبد القاىر اجلرجاين  3
 .61- 60الشعرية ، ص : أزتد مطلوب :  ينظر  4
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من :  يقع من أربعة أضلاء» كما صلده يقدـ إضاءة حوؿ التخييل يف الشعر فهو.1« غَت التخييل

ك كلها . 2« ، ك من جهة النظم ك الوزف ، ك من جهة اللفظ ، ك من جهة األسلوب جهة ادلعٌت

ك بناءان على ىذا ديٌيز  ، ، ك يعطي للمحاكاة دكر مهم يف عنصر التخييل رلتمعةن ختاييل ضركرية

، ك تأليفو  ، فاجلٌيد يف رأيو ما كانت زلاكاتو حسنة القرطاجٍت بُت الشعر اجلٌيد ك الشعر الردمء

، فهو يرل أف  أما الشعر الردمء ىو ما خال من ىذه الصفات.  ، ك بو غرابة حسنان ك كذبو خفيان 

، فتسٌر النفس مبا أعجبت  الشعر اجليد يبعث على اإلعجاب ك اإلعجاب يثَت االنفعاؿ ك يقويو

. 3، حتريك النفس ك إثارة االنفعاؿ ، ك هبذا يكوف أثر التعجيب بو

  ، فما ىو رأم احملدثُت فيها ؟الشعرية كفق منظور القدماء نابعة من مفهومهم للشعر   إذا كانت 

 : عند المحدثين العرب  .4

إىل  (Poetics )"سعيد علوش"مصطلح الشعرية يف الدراسات العربية احلديثة يًترتو      

علم مصطلح استعملو تودكركؼ كشبو مرادؼ لعلم  : » الشاعرية، ك يعطيها ادلدلوالت التالية

، اليت تصنع فردية  درس يتكفل باكتشاؼ ادللكة الفردية:  ، ك الشاعرية عنده نظرية األدب

                                                           
، بَتكت 3، دار الغرب االسالمي، ط ، تقدمي ك حتقيق زلمد احلبيب ابن اخلوجة منهاج البلغاء ك سراج األدباء:  (أيب احلسن )  حاـز القرطاجٍت 1

 .89، ص 1982
  .89 ادلرجع نفسو ، ص 2
   1 ج ، 2000، إسكندرية، 3يف نظرية األدب من قضايا الشعر ك النثر يف النقد العريب القدمي، دار ادلعرفة اجلامعية، ط :  عثماف موايف ، ينظر  3

  .29ص 
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فيكتفي  (كوىُت. ج )، أما  ، كما تعرؼ الشاعرية بأهنا نظرية عامة  لألعماؿ األدبية احلدث

.  1« بتحديد ادلعٌت القدمي للشاعرية كعلم موضوعو األدب

 يف ساحة قك مصطلح الٌشعرية ال يقف على ىذه الًترتة، فقد تضاربت كجهات النظر حوؿ     

، ك فيما يأيت  ، ك ىذا الصيت كٌسع نطاؽ اجلدؿ حىت أضحى مفهومان زئبقيان ال نكاد نلم بو النقد

.  لواحملدثُت نستعرض بعض آراء ادلنظرين 

 ك رغباتو اإلنسافالكشف عن طاقات  »تسعى إىل " أحمد علي سعيد " ك الٌشعرية عند     

   ، اليت تفصل بُت انفعالو ك فعلو ك بُت رغبتو ك قدرتو ك يف تفجَتىا حبيث تزكؿ اذلٌوة ، ادلكبوتة

كسر قائم على ك رأم آدكنيس يف الٌشعرية . 2« (هتدمي احلواجز اليت تغلق فضاء احلرية  )

.  لطابوىات اليت تقٌيد فضاء حرية الفرد مناا

مسافة التوتر :  إف الفجوة» حبيث «  خصيصة عالئقية» ا  أنويرل " كمال أبو ديب" أما      

، ك ىذا ما  عها شبكة من العالقاتـك مٌرد ىذا الكالـ أف كحدات النص تج. 3« منبع الٌشعرية

، ك مسافة التوتر منطلقها التمييز بُت احملور األفقي ك احملور  حتدث عنو اجلرجاين يف نظمو

 ، فاألفقي يستعملو العادم بشكل كبَت ك العمودم يستعملو ادلتخصص يف فنوف الكالـ العمودم

 "أبو ديبك  ".4 ك يف ىذا يبدأ دكر الفجوة. ك اذلدؼ ىنا ىو مدل مطابقة احملورين ك دتاثلهما

                                                           
 . 127، ص 1985 ، بَتكت ،  1معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة ، دار الكتاب اللبناين ، ط :  سعيد علوش  1
 .62 ، ص 1989 ، بَتكت ، 2الشعرية العربية ، دار اآلداب ، ط  : (أزتد علي سعيد ) آدكنيس  2
 .29، ص  (دراسة حتليلية )مفهـو الفحولة ك موضوعاهتا يف الشعرية العربية القددية :  كليد عثماين   3
  .29ادلرجع نفسو ، ص :  ينظر 4
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ال تتحقق يف التفسَت احلريف ك إمنا يف التفسَت »كما أف الٌشعرية  يف الٌشعرية"جاكبسون"حيذكا حذك

 إذف .1« اجملازم الذم يبعث معٌت آخر للنص غَت الذم ديتلكو سلفان أم البحث عن معٌت ادلعٌت

، بعد ما كاف الشعر  الٌشعرية يف الدراسات احلديثة تفًتؽ عن ادلفهـو الشعرم يف ادلوركث النقدم

الٌشعرية ليست قضية شكلية أك لعبة دتنح جواز سفر لدخوؿ عامل » كالما موزكنان مقفى أضحت 

  ، عن الرؤيا اليت تلقي الضوء على صراعاتو ك أزماتواإلنساينفهي ال تنسلخ عن ادلصَت . 2« الشعر

تنظر للعامل ك خترؽ قشرتو إىل لباب تناقضاتو اليت دتنح طبيعة الوجود إهنا .  ك أسئلتو ادلمزقة

برأم مع االستعانة -ختلص الدراسة بنتيجة  ك باستجماع ما تقدـ  .3 الضديٌة العميقةاإلنساين

:    يف رسم بعض ادلالمح العامة للٌشعرية-أزتد مطلوب

 ك ىو ما عرؼ بفنوف  أف الٌشعرية قد يراد هبا الفن الذم يضع األصوؿ ك يرسم احلدكد ،

 التقنُت ك التقعيد، فهي ال تتوقف عند اخًتاؽ، ك أهنا شكل من أشكاؿ  البالغة ك مقاييس النقد

، ك قد يراد  ، ك إمنا ختلي نفسها من كل ال ينفع ك تستمد حياهتا من كل جديد رسـو القدماء

 .، ك التفرد ك خلق حالة من التوتر بالٌشعرية الطاقة ادلتفجرة يف الكالـ ادلتمٌيز بقدرتو على االنزياح

 ك يصنف أزتد مطلوب عبد  أف العرب مل جيهلوا مواطن الٌشعرية مع اختالؼ زكايا النظر ،

من خالؿ ك قفاتو الطويلة على .  القاىر اجلرجاين أكثر البالغيُت ك النقاد حىت إدراكان ذلا

                                                           
 .80، ص  الشعرية:   أزتد مطلوب 1
  ، اجلزائر (ط:د)،  ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية الشعرية العربية ، دراسة يف التطور الفٍت للقصيدة العربية حىت العصر العباسي:  نور الدين الٌسد  2

. 3، ص 1 ، ج  2007
 . 3، ص نفسو ادلرجع :  ينظر 3
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حيٌّ خالد على مٌر العصور ألف تراث اجلرجاين يعتّب ركح اللغة ، النصوص الٌشعرية ك كل ما قدمو 

 . العربية

  الٌشعرية ال تقاس إالٌ باالبتكار ك ادلعاين اخلاصة ك ال تقع إال يف الشعر الشاعر ك السحر

 .1، ك إمنا تنقاد للحاذؽ البصَت الساحر ك ال تتأتى لكل كاحدو 

     مصطلح الٌشعرية تأرجح على مؤلفات النقاد القدامى من خالؿ نظرهتم للشعر ، حُت سعت 

تلك اآلراء إىل جعل الوزف ك القافية أىم مسات الشعر ، مع بعض اإلضافات اليت اختلفت من 

ناقد آلخر ، إال أف احملدثوف ضلو بالٌشعرية منحى مغاير فجعلوىا تلك اخلصيصة اليت ال حتٌد حبد  

، إال  رغم الصدر الرحب الذم لقيتو الٌشعرية يف كنف الدراسات النقديةك ال تضبط بضابط ، ك 

.  أهنا ال تستفيق من كابوس تررتة ادلصطلح

 

                                                           
 .93 -90، ص  الشعرية:  أزتد مطلوب:   ينظر 1
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I.  التجريد ، المصطلح و الظاهرة في التراث البالغي : أواًل     . 

 بغية تصنيف أنواعها ، و فرز البالغة العربية عنت منذ القدم بدراسة األساليب اطتطابية،     ألن 

و توارد مصطلحاهتا إىل بعث اطتلط و االضطراب  األساليب تنوع ىاتو   قد أدى ومتداخالهتا ،

يف ضبط اظتفاىيم  و حتديد اجملاالت ، و قد شهدت العديد من الظواىر ضم أنواع ؼتتلفة ، فمثالً  

ىذا األسلوب  »و اليت مل تقتصر على االلتفات فقط ، فشملت التجريد كذلك ، ظاىرة العدول 

العدويل خروج عن أصل أو ؼتالفة لقاعدة، و لكن ىذا اطتروج و تلك اظتخالفة اكتسبا يف 

. 1 « االستعمال األسلويب قدراً من االطراد رقى هبما إىل مرتبة األصول اليت يقاس عليها

للتحول األسلويب أثر كبَت يف اظتخلفات البالغية ، و من بُت ىذه التحوالت  بالغة       كما أن 

حركت قرحية النقاد و أخذوا يف سرب أغوارىا، و قد عرفت عند القدامى بشجاعة التجريد اليت 

اقتضت الدراسة تتبع ،  وقبل التعرف على آراء البالغيُت.  اليت أسالت حرب رواد البالغة  ،العربية

 :مسَتة ىذا اظتصطلح عرب العصور األدبية 

قد ورد مصطلح التجريد مبشتقاتو يف كٍل من الشعر اصتاىلي و اضتديث الشريف و يف صدر      ف

: اإلسالم و العصر األموي و العباسي كذلك، و ال بأس من إيراد بعض األمثلة لكل حقبة

 « الناقة و مشفرىا يقول طرفة يف وصف خد ضر:  يف الشعر اصتاىلي : 

                                                           
 .347ص ، 1993،  ، القاىرة 1، ط ، عامل الكتب (دراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآين)البيان يف روائع القرآن :   دتام حسان 1
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. 1«  قَـــــــــــــدُّدُه مل ُ َرَّردِ  ،َكِسْبِت الَيماين  * * *  َوَخدٌّ كقرطاِس الَشآمي و مــــــــــْشَفٌر  »

 يدخل :  صفة أىل اصتنة يقول الرسول صلى الّلو عليو و سلم" :  يف اضتديث الشريف 

، أبناء ثالث  ، ُمَكحَّرُلون ، ُمْرد ، ُجْرد ستون ذراعاً :  أىل اصتنة اصتنة على صورة آدم يف مثل طولو

.  " ، و رجاعتم ُمْردٌ  ، نساؤىم أبكار و ثالثُت

قلب مصفح فذلك قلب اظتنافق و قلب :  القلوب أربعة: "  و يف قولو صلى الّلو عليو و سلم

، و قلب فيو  ، و قلب َأْجَرْد كأن فيو سراجا يزىر فذلك قلب اظتؤمن أغلف فذلك قلب الكافر

نفاق و إديان فمثلو كمثل قرحة ديد هبا قيح و دم و مثلو كمثل شجرة يسقيها ماء خبيث و ماء 

". طيب فإمنا غلب عليو غلب

 يقول جرير: يف العصر األموي: 

َفوُ   » . 2 « لُكم فَاْسَتِقيُموا ال دَيِيَلنَّر َماِئلُ   * * *  َلَقْد َجرَّرَد اضَتجَّراُج بِاضتَْقِّق َسيـْ

 يقول أبو دتام: يف العصر العباسي : 

 .3« ـبِ ـــــــــــــــــــــياً َعلى الرَّرقِ ـــــــاَر َرِقيبـــــــــــــصَ   * * *  ي ِمن َىــَواُه ُوّداً لــــــــــــــــــَجرَّرَد 

                                                           

  .23 ، ص 2002 ، بَتوت ، 3ديوان طرفة بن العبد ، شرح مهدي ػتمد ناصر الدين ، دار الكتب العلمية ، ط :  طرفة بن العبد 1 
  .354 ، ص 1986، بَتوت ،  (ط :د )ديوان جرير ، دار بَتوت للطباعة و النشر ، :  جرير بن عطية اطتطفي  2
 .  29 , 26، ص 2010،  (ط:د)،  ، دار العلم واإلديان بالغة التجريد يف الشعر اصتاىلي:  عيد عبد السميع اصتنديينظر ،   3
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     نالحظ من ىذا العرض ظتسَتة اظتصطلح ، أنو اكتسب نوعاً من النضوج عرب الزمن ، فبَـْيت 

أيب دتام أوضح صورة التجريد و بالغتو ، اليت عنيت باختاذ شيء من شيء آخر ؛ فقد جّرد لو من 

 .ىواه ُوّداً 

 :التجريد في اللغة  .1

:  َقَشَرُه و َجَرَد اصتلد َ ُْرُدُه َجْرداً :  َجَرَد الشيء َ ُْرُدُه َجْرداً و َجرَّرَدهُ  »؛  "اللسان"جاء يف       

،و رجٌل  نزع عنو الشعر، و اْْنََرَد الثوب أي انسحق و الن، و السماء َجْرداُء إذا مل يكن فيها غيم

سقطت عنها، و جرَّرَد  ، َواْْنََرَدِت اإلبل من أوبارىا إذا ، كأنو يقشر قومو َمْشُؤوٌم منو:  َجارودٌ 

 فقد  ، و كل شيء قشرتو عن شيء عراه من الضبط و الزيادات و الفواتح:  الكتاب و اظتصحف

 .1 «، و ما قشر عنو ُجرَاَدٌة  غَتُْرودٌ :  ، و اظتقشور َجَرْدَتُو عنو

، و ََترَّرَد العصَت  ، و األجرُد السَّرباق فتجرَد و اْنرَد و القطن َحَلَجوُ  : » الفيروزاباديوعند      

 .2 « ، و ستٌر جرداٌء صافية ، و السنبلُة خرجت من لفائفها سكَن غليانوُ 

.  تدل على نزع شيء من شيء أو سلب شيء من شيءيف اللغة  (َج َر دَ  )إذن مادة 

 

 
                                                           

، ص  ، باب اصتيم1 ، اجمللد (ت:د)،  ، القاىرة 1، ط ، دار اظتعارف ، حتقيق عبد اهلل علي الكبَت و آخرون لسان العرب:   ابن منظور 1
587, 589 . 

 379، ص ، باب الدال ، فصل اصتيم 1، اصتزء 1978، ، القاىرة 3، ط ، اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب القاموس احمليط:   الفَتوزابادي 2
380. 
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:  المعنى االصطالحي  (1

، ليخلع ما يريد عليو من أوصاف  أن  رد اإلنسان من نفسو شيئاً آخر»  : التجريد معناه     

و التجريد ينسب إىل أبا علي . 1 « ، أو  رد من نفسو شخصا آخر يتوجو باطتطاب إليو اظتدح

أن الفارسي قد انتفع يف ىذا الباب مبا ذكره  : » ، يقول الدكتور عبد القادر حسُت الفارسي

عن » ، و حديث سيبويو 2 « ، و لكن يبدوا أن الفارسي ىو من شتى ىذا النوع بالتجريد سيبويو

، و إمنا ذكره يف إ از شديد و مبثال  ، و ال يطفف الظمأ إىل معرفتو كليةً  التجريد ال ينفع الغلة

 ال .3 « ، بل نقلوه يف كتبهم و نسبوه إليو  رأي سيبويوا، و رغم ذلك فإن العلماء مل يهملو واحد

يبتعد اظتعٌت االصطالحي عن اظتعٌت اللغوي ، فكالمها حيمل صفة اطتلع و االنتزاع ، و اآليت حيمل 

         .عرض لبعض اظتنظرين لو 

  :آراء النقاد حول التجريد  .3

باب ما خيتار فيو الرفع و يكون فيو الوجو   )"الكتاب  " يف كتابو( ه358ت ) سيبويهيقول     

، و إمنا  فلك بو أٌب أو فيو أبٌ :  أَمَّرا أبوك فلك أٌب ، لكان على قولو» ، (  يف رتيع اللغات

 سيبويو .4 « ، و ليس إىل النصب ىاىنا سبيل فيو أٌب غترى األب على سعة الكالم:  يريد بقولو

مل يذكر التجريد مبفهوم شامل ، و مل يورده حتت عنوان التجريد بل ذكر صفة التجريد أال و ىي ؛ 

                                                           
. 345ص  ، 1997، القاىرة ،  (ط :د )دار غريب ، ،  يف البحث البالغي أثر النحاة: عبد القادر حسُت   1
.  345ص :  نفسواظترجع   2
 .128، ص  نفسواظترجع   3
-389ص  ، 1954، القاىرة ،  (ط :د )حتقيق عبد السالم ىارون ، مكتبة اطتاْني ، ،  كتاب سيبويو :(أيب بشر عمر بن عثمان  )سيبويو   4

390 .
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إال أن إشارة سيبويو يف . استخالص من األب ، أٌب آخر لكمال صفة األبوة يف األب اضتقيقي 

 .  ىذا القول اختصت هبا العالمة العربية 

:         يعرفو بـ  المصباح في المعاني و البيان و البديع يف كتابو بدر الدين بن مالك و     

التجريد أن تدل على أّن الشيء بليغ يف وصف بدعوى ما يستلزمو صحة استخالص موصوف  »

، على دعوى أنو قد بلغ من الصداقة مبلغاً صح  يل من فالن صديق زتيم:  ، كما تقول هبا منو

:  ، و حنو قول الشاعر أن يستخلص منو مثلو فيها

. 1« بأشعث ال يفلي و ال ىو يقمل  * * *  بنزوة لص بعد ما مر مصعب

، و فرطاً يف تلك الصفة ، بات جلياً َتريد أشعث آخر " األشعث " ألّن مصعب حيمل صفة 

 .ديشي معو 

أن ينتزع من أمر ذي صفة  »و ىو  " التلخيص"  يف كتابو "الخطيب القزويني  "و قد عرّفو   

. 2 « ، مبالغة يف كماعتا فيو أمر آخر مثلو يف تلك الصفة

عروس  " ، فيعرفو يف كتابو  يف نظرتو للتجريد"القزويني" مع  ( ه773) السبكي" و يتفق      

عبارة عن أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثلو يف تلك الصفة على سبيل » ه  بأن "األفراح

.  1« اظتبالغة يف كمال الصفة فيو حىت أنو ليتجرد منو مثلو فيها

                                                           
  1979 ، القاىرة ، 1حتقيق حسٍت عبد اصتليل يوسف ، مكتبة اآلداب ، ط ،  يف اظتعاين و البيان و البديع اظتصباح: بدر الدين بن مالك   1

 .236ص 
ص  ، 1904 ، القاىرة ، 1دار الفكر العريب ، ط ،  يف علوم البالغة التلخيص:  (جالل الدين ػتمد بن عبد الرزتان اطتطيب  )  القزويٍت 2

368. 
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     رغم اختالف العصور بُت النقاد البالغيُت ، إال أن نظرهتم للتجريد متوافقة إىل حدٍّ بعيد 

و يف كل أسلوب َتريد ال بّد لك من  . »جعل لكٍل من التعاريف سابقة الذكر معٌت واحد 

:  مالحظة أربعة أمور ىي

 . ، و ىو اظتوصوف اجملرد منو .1

  . ، وىو الفرد الكامل الذي انتزعتو من اظتوصوف اجملرد .2

 . الصفة اظتراد بيان كماعتا يف اظتوصوف .3

 .2 « كمال تلك الصفة .4

إذن يستعمل التجريد حُت تكتمل الصفة يف الشيء اظتنتزع منو اجملّرد ، و بلوغها الكمال أجاز 

 .استخالص شيء معادل ضتامل تلك الصفة 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
 ، ج 2003 ، بَتوت ، 1حتقيق عبد اضتميد ىنداوي ، اظتكتبة العصرية ، ط ،  يف شرح تلخيص اظتفتاح عروس األفراح:   هباء الدين السبكي 1
 .348ص  ، 1
 .42 ص ،2010 ، كفر الشيخ ، 1 دار العلم و اإلديان ، ط ، بالغة التجريد يف الشعر اصتاىلي:  عيد عبد السميع اصتندي 2
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I . ًالتجريد عند ابن األثير : ثانيا : 

ابن و سابقاً لاللتفات بالذكر ، ف،  التجريد عند ابن األثَت ىو ثالث أنواع الصناعة اظتعنوية     

، فقيل  ، و ىو ليس من ابتداعاتو فقد شتعو فسأل عن حقيقتو األثَت يقّر بفضل سبق البالغيُت لو

، و بعد مّدة وصل  و أنعم نظره يف ىذا النوع من الكالم. 1 « التجريد يف الكالم حسنٌ  »: فيو 

، و التجريد عند ابن األثَت عبارة عن تعريف أبا علي باإلضافة إىل  إليو تعريف أبو علي الفارسي

.   زيادة من ذات ابن األثَت

. 2 « ال اظتخاَطبَ  نفَسوُ .  إخالص اطتطاب لغَتك و أنت تريد بو نفسك» و حّد التجريد      

: موقع التجريد من خريطة البحث البالغي .1

، و ىو ثالث أنواع الصناعة   ضمن دائرة علم البيان(التجريد)يضع ضياء الدين ابن األثَت      

 و قد أفرد  ...  يتناول بعض األلوان من البديع و التجريد من ضمنهاابن جنيإال أن  »،  اظتعنوية

. 3 « ، و كان يعّده ضرب من العربية غريب لو باباً خاصاً ظتا رأى فيو من طرافة و حسنٍ 

و يتفق العديد من النقاد البالغيُت فيما ذىب إليو ابن جٍت أي وضع التجريد ضمن علم     

 : و منهم   البديع

                                                           
 .159، ص  اظتثل السائر:  ابن األثَتضياء الدين   1
 .159ص : اظترجع نفسو   2
 .  344ص ، 1997، القاىرة ،  (ط :د )أثر النحاة يف البحث البالغي ، دار غريب ، : عبد القادر حسُت  3 
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    : يقولضمن شرح تلخيص اظتفتاح " مواهب الفتاح " يف كتابو " ابن يعقوب المغربي     " 

.  1« (التجريد  )،  و منو أي و من البديع اظتعنوي» 

يضع " ( ه953ت ) الجوهر المكنون في صدف الثالثة الفنون"  ىو حال صاحب      و

:  علم البديع و يقولخانة التجريد يف 

تعرف بعد رعي سابق اظترام   * * *  علم بو وجوه حتسُت الكالم »

. 2« اينــحبسب األلفاظ و اظتع  * * *  انـــــــــــــــــــــــــوه حسنو ضربــــــــمث وج   

:  إىل و يشرع يف سرد أنواع الضرب اظتعنوي إىل أن يصل

. 3 « لو أقسام (َتريد  )أيضاً و   * * *  (االستخدام  )و  (اللف و النشر  )و  »

 ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، يالحظ تأرجحو بُت البيان و البديع عند النق و إن للمتتبع عتذا اللون البالغي      

أي أن ابن األثَت يدرك ،  ، أنو نُقل إىل علم البيان ، و ىذا ما أشار إليو ابن األثَت البالغيُتو 

، و قد استعمل على ألسنة  من ػتاسن علوم البديع و لطائفو»  فهوليس من أنواع علم البيان ، 

، و أخرى إنو  من قال إنو من البيان قال مرًة إنو تشبيو» ، و ىذا من جهة. 4 «الفصحاء كثَتاً 

                                                           
 4 ، ج 2003 ، بَتوت ، 1حتقيق عبد اضتميد ىنداوي ، اظتكتبة العصرية ، ط ،  يف شرح تلخيص اظتفتاح مواىب الفتاح:   ابن يعقوب اظتغريب 1
 . 348ص ، 
يف صدف الثالثة الفنون ، حتقيق ػتمد بن عبد العزيز نصيف ، مركز البصائر للبحث اصتوىر اظتكنون :  عبد الرزتان بن صغَت األخضري   2

 .41 ص ، (ت :د )،  (ط :د )العلمي ، 
.  41ص اظترجع نفسو ،   3
 . 77ص  ، 2009، القاىرة ،  (ط :د )دار غريب ، ،  فن البديع:   عبد القادر حسُت 4
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 وىل كان لتقلب التجريد بُت . ، من جهٍة أخرى1« استعارة تصرحيية و ثالثًة إنو استعارة بالكناية

 علوم البالغة أثر يف الفائدة اظترجوة منو ؟

 : من التجريد فائدةال .2

 إذن ابن األثَت  عل. 2« و قد تأملتو فوجدت لو فائدتُت إحدامها أبلغ من األخرى :» فيويقول 

 :                                                                       تُت مها للتجريد فائد

 « و باطنو خطاباً  ، فإنو إذا كان ظاىره خطاباً لغَتك طلب التوسع يف الكالم ،

فإن ذلك من باب التوسُّدع و أظن أنو شيء اختصت بو اللغة العربية دون  لنفسك

 . غَتىا من اللغات

 إذ  أن  يتمكن اظتخاطب من إجراء األوصاف اظتقصودة من مدٍح أو غَته على نفسو ، 

 و ىي  .3 « ، ليكون أعذر و أبرأ من العهدة فيما يقول غَت ػتجور عليو يكون ؼتاطباً هبا غَته

 ، ابن األثَت يتفق مع النقاد يف فوائد التجريد ، إال أنو نادى باضتصر على الفائدة األبلغ عنده

 فائدتُت فقط ، ىذا ما رآه النقاد القدامى ، فماذا عن احملدثُت ؟ 

، أبرز من عٍت  ، فيما يبدو أن ضياء الدين ابن األثَت ىو»  "عيد عبد السميع الجندي"يقول 

؛ و ىي   يزيد فائدة أخرى للتجريدالخطيب القزوينيإال أن ... ببيان القيمة الفنية لتلك الظاىرة

                                                           
 .55 ، ص بالغة التجريد يف الشعر اصتاىلي:  اصتنديعيد عبد السميع   1
 .160ص :  اظتثل السائر: ضياء الدين ابن األثَت   2
 .160 ص اظترجع نفسو ،   3
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و معظم آثار البالغيُت ال خترج عن تلك الفائدتُت اليت حددمها . 1« اظتبالغة يف كمال تلك الصفة

يتسع ليشمل فوائد عّدة منها ما -   التجريد – و ىذا األسلوب العدويل  ضياء الدين ابن األثَت

:   يعود على اظتتكلم و منها ما يعود على اظتتلقي

 ما يعود على المتكلم  : 

. اضترية يف التعبَت عن اآلراء بدون التعرض للوم أو عتاب أو مؤاخذة* 

. اكتساب اظتتكلم دربة يف صياغة اصتملة و حبك العبارة للتعبَت عن اظتعٌت اظتراد مبا يشبو الرمز* 

ُيكسب اظتتكلم إقناعا و إمتاعا رتالياً من خالل االنتقال من كبت األحاسيس و اظتشاعر إىل * 

. التصريح و البوح و اظتواجهة هبا، ما يبعث يف نفسية اظتتكلم االطمئنان

 ما يعود على المتلقي: 

. يكتسب ذىن اظتتلقي حالة نشاط دائمة،  توّسع غتال استيعاب اطتطاب* 

. طبيعة اظتوقف اظتعرب عنو قد تتالءم مع حالة اظتتلقي اظتزاجية و االنفعالية و كذلك الثقافية* 

التفاعل و االستجابة اليت حيدثها اظتتلقي، خترجو من دائرة اظتستقبل إىل اظتشارك يف عملية اإلبداع * 

.  2 ذاهتا

 
                                                           

 . 52، ص  يف الشعر اصتاىلي بالغة التجريد: عيد عبد السميع اصتندي   1
  . 54 , 53، ص اظترجع نفسو :  ينظر 2
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:   عند ابن األثير أقسام التجريد .3

.  ، أحدمها َتريٌد ػتٌض و اآلخر َتريُد غَت ػتض ابن األثَت التجريد على قسمُتضياء جعل 

 1« ، و أنت تريُد بو نفسكَ  طاٌب لغَتكخأن تأيت بكالٍم ىو   »: التجريد المحض. 

:  ( المعروف بالحيص بيص ) شهاب الدينيقول الشاعر  و يضع مثاالً لو

ابر ــــــــــــــــــو قد حنلت شوقاً فروع اظتن  * * *  اعرـــــــــــــــــإالم يراك اجملد يف زي ش »

ببعضها ينقاد صعب اظتفاخر   * * * كتمت بعيب الشعر حلما و حكمة

و كل ما .  ألنو ذكر من الصفات ما يريد هبا نفسو ؼتاطباً هبا غَته. 2« فهذا من ػتاسن التجريد

  و ىاتو ىي الغاية من التجريد و اليت قال فيها ابن األثَت  ،يأيت على ىذا اظتنوال فهو َتريد ػتض

.  (الفائدة األبلغ  )

:   الصِّمة بن عبد اهلل  » ،أّما ما قصد بو التوسع يف الكالم قول شاعر اضتماسة

 3 « مزارك من ريا و شعباكما معا * * *  حننت إىل ريا و نفسك باعدت 

 فظاىر . اطتطاب التجريدي                                                                     

 .اطتطاب للمخاَطب ، فهو خيرب اظتتلقى عن حالو ، و ىي البعد عن ػتبوبتو و اشتياقو عتا 

                                                           
 .160 ص  ،اظتثل السائر: ضياء الدين ابن األثَت   1
 .161، صاظترجع نفسو   2
 .161، ص اظترجع نفسو   3
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 .1« و أذكر أيام اضتمى مث أنثٍت                على كبدي من خشية أن تصدعا »

                                                                      االنتقال إىل خطاب النفس

كان يقضى » اطتطاب التجريدي يف  لو استمر استأنف الشاعر اطتطاب و أسقطو على ذاتو ، و

أضاف ابن األثَت ، قسم آخر للتجريد ، رغم حتديده سابقاً ألقسامو    . 2« عليو بالتجريد البليغ

، دون أن يوّضح لو ، و ويبقى اإلهبام "التجريد البليغ " و حصرىا على قسمُت فقط ، ْنده يذكر 

 حييط هبذا القسم ، ىل ىو من أقسام التجريد و ما فائدتو ال نعلم ؟                                                             

أن ينفي »  و مرد ىذا اطتطاب التجريدييف حُت مل يعثر على ىذا النوع عند سائر البالغيُت ، 

، لكن قد زال ىذا التأويل بانتقالو عن التجريد أوال إىل  عن نفسو شتعة اعتوى و معرة العشق

، و ينسبو إىل اظتخاَطب و ىو  فالشاعر بدوره يسقط العشق من على كاىليو. 3«س خطاب النف

.  الشخص اظتنتزع من نفسو

 البدن  و و لئن كان بُت النفس فإنو خطاب لنفسك ال لغَتك،» :التجريد غير المحض

يقول فيو ابن األثَت أنو نصف . 4« ، لعالقة أحدمها باآلخر ، إال أهنما كأهنما شيء واحد فرق

                                                           
 .162، ص اظترجع السابق   1
. 162، ص  نفسواظترجع   2
. 162، ص  نفسواظترجع   3
 .163، ص  اظتثل السائر: ضياء الدين ابن األثَت   4
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، كأنك فصلتها  ، و إمنا خاطبت نفَسك بنفِسك ألنك مل َترِّقد بو عن نفسك شيئا » ، َتريد

 : كقول الشاعر. 1 « و ىي منك.  عنك

. 2 إحدى يدّي أصابتٍت و مل ترِدِ   * * *  أقول للنفس تأساء و تعزيةً 

، و ليس  و إمنا اظتخاِطب ىو اظتخاَطب بعينو »ابن األثَت ال  د يف ىذين البيتُت خطابا للغَت،    

، و ال أثر ألي شيء  و حاصل ىذا اطتطاب أن النفس ختاطب ذاهتا. 3« مث شيء خارج عنو

 .عتذا السبب شتاه ابن األثَت نصف َتريد   ،منتزع منها

 معٌت كامنا اإلنسانأن العرب تعتقد أن يف » " أبا علي الفارسي" ينتقل ابن األثَت إىل رأي      

، و ىو   كأنو غَتهاإلنسان، من  ، فتخرج ذلك اظتعٌت إىل ألفاظها غتردا فيو كأنو حقيقتو و ػتصولو

  "... و لئن سألتو لتسألن بو البحر.  لئن لقيت فالنا لتلقُت بو األسد: "  حنو قوعتم.  ىو بعينو

:   ، كما قال األعشى حىت كأنو يقاول غَته.   خياطب نفسواإلنسانو على ىذا النمط كون 

* و ىل تطيق و داعا أيها الرجل*

يتفق ابن األثَت مع أبا علي يف الثاين و يعتقد أنو مل يصب يف . 4« و ىو الرجل نفسو ال غَته

و هبذا . 5« لئن لقيت فالنا لتلقُت منو كاألسد»  ، و تقديره ، فهو تشبيو مضمر األداة األول

العًتاض ابن األثَت أليب علي الفارسي ، و كيف لو " الفلك الدائر" الرأي ثارت ثائرة صاحب 
                                                           

 .163، ص اظترجع السابق   1
 .164 اظترجع نفسو ، ص  2
. 164، ص  نفسواظترجع   3
 .164، ص اظترجع نفسو   4
 .165، ص  نفسواظترجع   5
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، مل يأيت  إن اضتّد الذي حّد ىذا الرجل التجريد بو : » و قالأن يعًتض رأياً اقتدى بو النقاد قبلو 

  يف و إن كان البن األثَت رأي. 1« ، و ال ورد عن رسول اهلل فيو نص من كتاب اهلل تعاىل

.  ، ال ينبغي البن األثَت أن يضايقو يف اصطالحو حال أبا عليىو ، و كذلك   للتجريداصطالحو

، بل جعل النقاد   للحصر الذي نادى بو ابن األثَت مل حيرك قلم ابن أيب اضتديد فقطإنّ و      

، و مل يًتك كلمة جاء  ، ألنو رسم حدوده و قصرىا على نفسو ينتظرون منو اظتزيد يف ىذا النوع

ال ندري ما الذي منعو من ذكر بقية  »: ، يقول عبد القادر حسُت ، إال انتقدىا هبا الفارسي

.  2 « األقسام من ربع التجريد و ذتنو و عشره

 أبو"      رغم تصريح ابن األثَت بفضل سبق البالغيُت لظاىرة التجريد، و اعتداد جل النقاد برواية

وىنا تكمن رؤية الناقد ذي النظرة الثاقبة، فابن . إال أنو رفض جزء من تعريفو " علي الفارسي

 . األثَت أشار إىل معايَت شعرية معروفة يف الوسط البالغي، مع بصمة ذاتية 

      

 

                                                           
 . 219ص،(ت :د )، القاىرة، (ط :د )حتقيق أزتد اضتويف و بدوي طبانة، دار هنضة مصر،  على اظتثل السائر ،الفلك الدائر : ابن أيب اضتديد   1
 . 346 ص  يف البحث البالغي ،أثر النحاة: عبد القادر حسُت   2
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II . ظاهرة االلتفات في الموروث النقدي و ضبط المصطلح: أواًل . 

     تسعى البالغة العربية جاىدة الستنباط مواطن اجلمال، و بغية حتقيق ذلك استقصت سلتلف 

و حاولت ضبط مصطلحات علومها الثالث، إال أن اخلطاب كان أكثر مراوغة . اخلطابات األدبية

 ( االلتفات )ذلا،و ىذا ماعرفت بو اللغة العربية بتعدد أساليبها و أفناهنا، و من تلك ادلصطلحات 

 -حسب ما سيتبُت يف ثنايا البحث–و اعًتاض الذي اختلفت مسمياتو؛ من انصراف، و عدول،

     و قد شاع استخدام مصطلح االلتفات يف القرآن الكرمي، و عند اقًتابنا من أي أثر بالغي  

تكون جل النماذج منو، إال القليل النادر من الشعر الفصيح، و األسلوب العدويل ىذا تفتقر 

الدراسات احلديثة لو رغم شيوعو يف ادلوروث النقدي البالغي، عكس ادلصطلحات ادلعاصرة لو  

 .كالتورية و اجلناس ، و الطباق وغَتىا من الصور البالغية

     و لعل السبب يف التوثيق لو، الذي أبرز اختالف ألوانو االنتقالية يف اخلطاب القرآين، و إن 

إال . ُوجدت مؤلفات حديثة، كانت تعرّفو كما عرّفو القدامى، و ال تضفي عليو أية دلسو حداثية 

 يف تأرجحو بُت علوم البالغة، مل دينع كونو ذلك األسلوب (االلتفات)أن اخللط الذي تعّرض لو 

 .     الذي رقى باخلطاب األديب، و أبرز مالمح الشعرية فيو 

  :ظاهرة االلتفات عند النقاد .1

 " و  جعل االلتفات من زلاسن الكالم" البديع "يف كتابو "( ه399ت )ابن المعتز

ىَو انصراُف ادلتكلِم عن ادلخاطبِة إىل اإلخباِر، و عن اإلخباِر إىل ادلخاطبِة و ما يشبو  »  عرّفو بـ
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و إذا  ): و من االلتفات االنصراف عن معٌت يكون فيو إىل معٌت آخر، قال ا جّل ثناؤه  . ذلكَ 

لقد جعل ابن ادلعتز االلتفات انصرافاً، و ىو صرف . 1(« كنتم يف الفلك و جرين هبم بريح طيبة

ادلخاطبة من كذا إىل كذا و ما يسلك ىذا ادلسلك، و ىو عنده ال يقتصر على مستوى الصيغ 

كانت ادلخاطبة لألمة ٍب انصرفت  »فقد ُيصرف اخلطاب من معٌت إىل معٌت آخر، ويف قولو تعاىل 

.  2« إىل النيب صلى ا عليو و سلم، إخباراً عنهم

 "و ىو أن يكون الشاعر آخذاً يف معٌت   »:مساه اعًتاضاً، يف قولو "  بن جعفرقدامة

فكأنو يعًتضو، إما شك فيو أو رادا يرد عليو قولو أو سائالً يسألو عن سببو فيعود راجعاً إىل ما 

رلموعة من األسباب اليت تفرض " قدامة"أعطى . 3«قدمو، فإّما أن يذكر سببو، أو حيل الشك فيو

 .  على ادلخاطب اعًتاض خطابو، وقصر رأيو على تلك األسباب

 :مفهوم االلتفات  .2

  َلَفَت وجهو عن القوم »: تعٍت (ت - ف- ل )أّن ادلادة اللغوية ادلعاجم ترى  :لغًة :

: صرف وجهو إليو، و الكالم صرفو إىل الععم و الَلْفتُ : َصَرَفُو، و تـََلفَّت إىل الشيء و اْلتَـَفَت إليو

، و َلَفَتُو يـَْلِفُتُو َلْفتاً  .  4«لواه على غَت جهتو، و اللَّفوُت من النساء اليت تكثر التلفتَ : اللَّيُّي

                                                           
  .73 ، ص2012 ، بَتوت ، 1البديع ، حتقيق عرفان مطرجي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، ط : (أبو العباس عبد ا  )  ابن ادلعتز 1
  .103 ، ص2001 ، بَتوت ، 1عريب ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط- عريب– مععم مصطلحات النقد العريب القدمي :  أمحد مطلوب  2
  .53نقد الشعر، ص :   قدامة بن جعفر  3
   ، اجمللد السادس ، باب الالم  (ت:د) ، القاىرة ، 1لسان العرب ، حتقيق عبد ا علي الكبَت و آخرون ، دار ادلعارف ، ط:   ابن منظور 4

  . 4052 , 4051مادة لفت ، ص 
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: و فالٌن يلفت الكالم لفتاً . َصَرفـُْتو: َلَفتُّيو عن رأيو: من اجملاز :»"أساس البالغة"و جاء يف  

 .  تعٍت الصرُف و الّليُّي ؛ اليتَلَفتَ : تتفق ادلادة ادلععمية لـ .1«يرسلو على عواىنو ال يبايل كيف جاء

  ًالتعبَت عن معٌت بطريقة من الطرق الثالث»يعٍت و االلتفات يف االصطالح  :ااطالالا :

، يعد التعبَت عن ذلك ادلعٌت بطريق آخر من الطرق الثالث بشرط أن  التكلم و اخلطاب و الغيبة

. 2« يكون التعبَت الثاين على خالف ما يقتضيو الظاىر

كما تتفق آثار البالغيون أن أقدم إشارة لاللتفات كانت لألصمعي يف رواية أبو إسحاق      

:   ؟ فأنشدين و ما ىو:  ؟ قلت أتعرف التفات جرير:  قال يل األصمعي : » ادلوصلي أنو قال

؟ ســـــــقى الـبَشـــــــام  أَتـــَْنَســـــــــــى إْذ تــــــودِّدُعنــــــــــــَا ُســــــــــــَليـــَْمــــــى                      ِبَعـــــــــــْوِد ِبشـامــــــــــةٍ 

:  و يف رواية أخرى. 3« أما تراه مقبالً على شعره إذا التفت إىل البشام فدعا لو:  ٍب قال

 4    بفـــــــــــرع بشــــــــــــــامٍة ُســــــــــــِقَي الَبَشـــــــــامُ     أَتــــــــــــَْنـَسى يوَم تصـــــــــــــقُل عاِرَضيــــــــــــْها               

 أن ىذه الرواية تدّل على وجود االلتفات منذ القرن الثاين اذلعري، و أن (لالسن طب)يرى      

مفهومو آنذاك كان خيتلف عن مفهومو الذي عرف بو، ألن بيت جرير إمنا ىو حتول من معٌت إىل 

معٌت آخر، و االلتفات الذي نتكلم عنو توحد ادلعٌت شرطاً جوىرياً يف حتقيقو وأن االلتفات 

                                                           
  1أساس البالغة ، حتقيق زلمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، ط  : (أيب القاسم جار ا زلمود بن عمر بن أمحد  ) الزسلشري  1

 . 173 ، باب الالم ، مادة لفت ، ص  2 ، ج 1998بَتوت ،  
  .247 ، ص2011 ، عمان ، 1البالغة العربية ، دار ادلسَتة ، ط :  عاطف فضل زلمد  2
 . 105، ص 1999، بَتوت، 2علم البديع يف البالغة العربية، دار النهضة العربية، ط:  زلمود أمحد حسن ادلراغي 3
.  205مواد البيان، حتقيق حاًب صاحل الضامن، ص:  علي بن خلف الكاتب 4
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و بقي االلتفات  كظاىرة بالغية جاء بو اخلليفة العباسي عبد ا بن ادلعتز يف كتاب البديع،

 إىل أن وصلت الدراسات .1يتأرجح على صفحات ادلؤلفات البالغية و تباينت نظراهتم إليو

حتوالً " احلديثة إىل إطالق احلكم على كل ىذه االختالفات اليت تنحى باخلطاب منحى مغاير 

 . و تعرف باالنزياح لدى الدرس ادلعاصر " أسلوبياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .16، ص12، ص 1998، القاىرة، (ط:د)أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، دار الفكر العريب، : حسن طبل:  ينظر 1
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II . ًااللتفات عند ابن األ نر:  اانا: 

حوذلا يدندن ، و إليها تستند  »: االلتفات عند ابن األثَت ىو أحد أساليب اللغة العربية اليت      

 ل، و قد عرف االلتفات بشعاعة العربية  ألنو قائم على سلالفة األص1«، و عنها يعنعن  البالغة

 و القاعدة كما أنو احنراف على النمط ادلعتاد، و كذلك ىي شعاعة العربية اليت دتثل ختطي  

ما ال يستطيع غَته، و ذلذا كان االلتفات ميزة ديتطي شعاع الرجل الاألعراف و اخلروج عنها، و 

العربية دون سواىا و حقيقتو مأخوذة من حركة اإلنسان و تلفتو دييناً و مشااًل، فهذا النوع الذي 

جعلو ابن األثَت خالصة علم البيان يقوم على حتول األسلوب من طريقة إىل أخرى، و ألّن 

االلتفات أسلوب مل خيفى على العرب فقد ظهر يف فصيح شعرىم، إال أن ابن األثَت يلقي الضوء 

على القرآن الكرمي و جيعلو يف مقدمة استشهادا تو، و ىذا ما جعل منو ذلك الناقد البارع، الذي 

و إن ُحكِّدَم؛ جعل من التنزيل بيانا للعامل و ادلتعلم، و كأنو هبذا العمل يسد الثغرات على النقاد  

و إن اختار شعراً جعل من أجود األبيات مالذاً حلكمو، و من شعر أشهر الشعراء توصيال 

  .لفكرتو

  جعل ابن األثَت االلتفات على ثالثة أقسام رئيسية  :هأقسام  :

يرفض ابن األثَت  :في الرجوع من الغنبة إلى الخطاب و من الخطاب إلى الغنبة. 1

رأي النقاد حول االلتفات كأسلوب استعملتو  العرب يف كالمها، دون البحث عن الفائدة من 

                                                           
 .  167ادلثل السائر ، ص :  ضياء الدين ابن األثَت  1
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، إمنا غرضو قائم على؛ معرفة السبب الذي كانت 1« عكاز العميان »: استعمالو، و يصفو بــــ

 و يتعو باحثاً عن السبب من خالل رأي ،تقصده العرب من استعمال ىذا األسلوب

 السامع اً تنشيط؛ جيعل السبب من استعمال ىذا األسلوب "الزمخشري"ادلتقدمُت فوجد أن 

و إيقاظا لو فَتفض ابن األثَت ىذا الرأي؛ ألن السامع لو كان بصدد كالم حسن دلا مّل حياول 

خشية دلللو يغَت األسلوب  و يرده إىل الكالم ادلطول، و "الزمخشري"ابن األثَت تصويب رأي 

حنن نرى  »: و يقول"الزمخشري"لرأي اعًتاضو ٍب يستأنف . الذي كان عليو جتديدا لنشاطو

األمر خبالف ذلك، ألنو قد ورد االنتقال من الغيبة إىل اخلطاب، و من اخلطاب إىل الغيبة يف 

مواضع كثَتة من القرآن الكرمي، و يكون رلموع اجلانبُت معاً يبلغ عشرة ألفاظ أو أقل من 

 . يف ىفوة  رغم معرفتو بفن البالغة يف رأي ابن األثَت "الزمخشري" و هبذا يقع . 2«ذلك

: و السؤال الذي يفرض نفسو ما ىي الفائدة من األسلوب التحويل ىذا يف نظر ابن األثَت     

، و يأىب اظاىرة االلتفات تأخذ أشكال متباينة يف نظر النقاد، إال أن ابن األثَت أكثرىم اىتماماً لو

: إال موضحاً يف كتابو ىذا الفوائد اليت اقتضت االنتقال من أسلوب إىل أسلوب آخر،و ىي عنده

من الغيبة إىل –  ىذا االنتقال  يرى يف األثَت ابن، إال أن3« ال حتّد  دٍّد و ال تضبط بضابطٍ  »

فعلم حينئذ أن الفائدة . غاية مفادىا تعظيم شأن ادلخاطب –اخلطاب و من اخلطاب إىل الغيبة 

.  من ىذا االنتقال مقصورة على ادلعٌت ادلقصود، و ادلوضع الذي ترد فيو 

                                                           
 . 168، ص السابق  ادلرجع  1
 . 169ادلثل السائر ، :  ضياء الدين ابن األثَت  2
 . 169 ادلرجع نفسو ، ص  3
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 أشارت الدراسة سابقاً أن ابن األثَت يستشهد بأمثلة من :الرجوع من الغنبة إلى الخطاب 

     : القرآن الكرمي ، و الرجوع من الغيبة إىل اخلطاب واضح يف سورة الفاحتة ، يقول ا تعاىل 

 ﴿                             

                           

                ﴾1 . الغيبة إىل اخلطاب ؛ التفات من وىنا 

  [غيبة  ]  [احلمد  رب العادلُت   ] 

  [خطاب        ]                                                 [  إياك نعبد و إياك نستعُت] 

احلمد   لفظ فلما كانت احلال كذلك استعمل ال يوجد محد دون عبادة؛ »: يقول ابن األثَت

لتوسطو مع الغيبة يف اخلرب، فقال احلمد  و مل يقل احلمد لك، و دلا صار إىل العبادة اليت ىي 

إياك نعبد  فخاطب بالعبادة تصرحياً هبا ، و تقرباً منو عّز امسو باالنتهاء إىل  :أقصى الطاعات قال

:  ، و يف آخر الصورة انتقل من اخلطاب، إىل الغيبة 2«زلدوٍد منها 

   [ خطاب]                                                  [ صراط الذين أنعمت عليهم ]  

 [ غيبة            ]                                                [ غَت ادلغضوب عليهم  ]

                                                           
.  7, 6, 5, 4, 3, 2, 1اآليات :  سورة الفاحتة  1
 . 170ادلثل السائر ، ص :  ضياء الدين ابن األثَت  2
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 فهذا التقلب من خطاب إىل غيبة و العكس كانت الفائدة ادلرجوة  يف رأي ابن األثَت تعظيم      

ألن سلاطبة الرب تبارك و تعاىل بإسناد النعمة إليو تعظيم خلطابو، و كذلك   »،شأن ادلخاطب

يف ىذا رأى ابن األثَت أن أسلوب االلتفات  و. 1«ترك سلاطبتو بإسناد الغضب إليو تعظيم خلطابو 

.   قد يشًتك فيو خطابُت متعاكسُت حيمالن نفس الفائدة 

 ﴿: تعاىل اقول     ي                    ﴾2 . فقد

انتقل من الغيبة إىل اخلطاب لتعظيم مدى خطورة اإلفك الذي قالوا بو، فهم قوم مضى عليهم 

. زمن،لكن صيغة احلاضر اليت أتى هبا  كانت توبيخاً ذلم و لعنًة عليهم، ألّن الغضب قائم ال يزوال

 : و من صور االلتفات

 قال تعاىلترك التعبنر باللفظ الواالد إلى الجماعة ،:﴿         

                              

           ﴾3. 

 [ادلفرد لفظ  ]                                                         [ سبحان الذي أسرى  ]

                                                           
 . 171، ص السابق  ادلرجع  1
 . 89, 88:  سورة مرمي ، اآليتُت  2
 . 1:  سورة اإلسراء ، اآلية  3
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 [              صيغة اجلمع]                                                                     [باركنا  ] 

التكلم، رجوعاً  (باركنا)غيبة، ٍب التفت إىل  (سبحان الذي)و بتعبَت آخر تكون الصورة كاآلٌب؛ 

إنو ىو )، وصوال إىل خطاب الغائب (آياتنا)، ٍب العودة من الغيبة إىل التكلم (لَتيو)إىل الغيبة يف 

 االنتقال من ادلفرد إىل ةو ابن األثَت مل يذكر ىذه االلتفاتات، إمنا أبرز؛ صور. (السميع البصَت

، و دلقصٍد آخر معنوي ىو أعلى   اتساعاً و تفنناً يف أساليب الكالم،- خطاب الغائب-اجلمع 

.  و أبلغ حتملو اآلية 

و ىاتو االلتفاتات ادلًتادفة . تزخر ىاتو اآليات من سورة اإلسراء بااللتفاتات كثَتة و متنوعة     

 و ىو  الذي التفت ثالثة التفاتات يف ثالثة أبيات يف قولو"امرئ القنس"تنبو ذلا  النقاد يف أبيات 

: يتوعد بٍت أسد 

ام اخللى و مل ترقد ــــو ن  * * *د  اول ليلك باالٍبـــــــــــتط

د ــــليلو ذي العاثر األرم  * * *  و بات و باتت لو ليلةً 

 1 و بلغتو عن أيب األسود  * * *  اءينـو ذلك من نبأ ج

     كان امرئ القيس خياطب نفسو بضمَت الغَت، و يشكو طول السهر و كثرة السهاد، و ذكر 

، إال أنو خيرب نفسو عن الذين ال تواجههم اذلموم و بواعثها [اإلذتد  ]ادلكان الذي كان يتعو إليو 

، فقد ناموا و ىو مل يرقد، ٍب ينتقل إىل وصف حالتو يف تلك الليلة، و مسى نفسو [اخللي  ]أي 

                                                           
 . 93 ، ص 1990 ، بَتوت ، 1شرح ديوان امرئ القيس ، حتقيق حسن السندويب ، دار إحياء العلوم ، ط : أسامة صالح الدين منيمنو   1
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بذي العائر؛ و ىو ادلصاب يف عينو بالرمد، وصوالً إىل ذكر سبب مهومو و ىو اخلرب الذي بلغو 

عن أيب األسود، الذي اختلفت الرواة يف صلتو بامرئ القيس، فقد قيل أنو ىعا امرئ القيس     

 .  1و يقال أنو ابن عمو

فخاطب يف البيت األول، و انصرف إىل اإلخبار يف البيت الثاين، و انصرف عن اإلخبار إىل   »

 .2«التكلم يف البيت الثالث على الًتتيب 

 [أنت ]                                                            [البيت األول   ] 

  [ ىو  ]                                                           [البيت الثاين   ] 

 [ أنا                      ]                                       [البيت الثالث   ] 

  :و من صور االلتفات كذلك     

 يف قولو ،(أي من الغيبة إىل التكلم  ) :الرجوع من خطاب الغنبة إلى خطاب النفس 

  ﴿:تعاىل                          

                              

                       ﴾3.  

                                                           
 . 93، ص السابق ادلرجع :  ينظر  1
 . 186 ، ص 1985، إسكندرية ،  (ط : د  )البالغة العربية تأصيل و جتديد ، منشأة ادلعارف ، :  مصطفى صاوي اجلويٍت  2
 . 12 , 11:  سورة فصلت ، اآليتُت  3
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 [غيبة                                                          ]   [استوى ، فقضاىّن ، أوحى] 

 [التكلم ]  :أي [النفس  خطاب[                                                       ] زيّنا ] 

وادلعٌت أن ا تعاىل جعل النعوم يف السماء الدنيا خدمة لإلنسان، إال أّن العاصُت ال هتديهم      

و فيو تكذيب . أنو مهم من مهمات االعتقاد »: آيات ا و فائدة الرجوع من الغيبة إىل التكلم

 :و من صور االلتفات . 1« للفرقة ادلكذبة ادلعتقد بطالنو

 و كذلك . ؛ أي من التكلم إىل الغيبةالرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الغنبة : 

 قال  ، أي من؛ التكلم إىل خطاب اجلماعةالرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الجماعة

 ﴿: جل جاللو                   ﴾2. 

 [أنا  ]                  [فطرين  ]

 [أنتم  ]                 [ترجعون  ]

إمنا صرف الكالم عن خطاب نفسو إىل خطاهبم ألنو أبرز الكالم ذلم يف  »:يقول ابن األثَت

و مرد ىذا القول أّن االنتقال من خطاب النفس إىل خطاب اجلماعة غايتو . 3«معرض ادلناصحة 

النصح، الذي جاء بو الرسول، وألنّو من قومهم أسقط ظاىر اخلطاب القرآين على الرسول، و كان 

 .  باطنو للكفاّر
                                                           

 . 173ادلثل السائر ، ص :  ضياء الدين ابن األثَت  1
  .22:  سورة يس ، اآلية  2
 . 173ادلثل السائر ، ص :  ضياء الدين ابن األثَت  3



معياري التجريد و االلتفات:                                                         الفصل الثاني   
 

59 
 

أن ىذا العدول فيو صرف اخلطاب عن نفسو إىل  »، "عبد العزيز قلقنلةعبده " و يرى       

 :نوم و. 1«خطاهبم ألن ذلك أدخل يف ازلاض النصح حيث ال يريد ذلم إال ما يريد لنفسو

  يف قولو تعاىل : إلى خطاب الواالدخطاب النفس الرجوع من  :

﴿                                

                                

  ﴾2  .

 [حنن  ]    [أنزلناه  ]  

و الفائدة من ىذا . (التكلم  بلفظ اجلماعة  ): جاء بصيغة اجلمع أيو خطاب النفس ىنا 

ختصيص النيب صلى ا عليو و سلم بالذكر و اإلشارة بأن إنزال الكتاب إمنا ىو   » ،االلتفات

 لقد استقى ابن األثَت مناذج كثَتة من القرآن الكرمي ، إال أهنا . 3« إليو و إن مل يكن ذلك صرحياً 

من االلتفاتات، و كان أكثر تبياناً و وضوحاً للقارئ لو كانت ألوان متعددة حتمل يف طياهتا 

.  النماذج مضبوطة بالصورة ادلراد توضيحها 

                                                           
  .322 ، ص 1992 ، القاىرة ، 3البالعة االصطالحية ، دار الفكر العريب ، ط :  عبده عبد العزيز قلقيلة  1
. 6, 5, 4, 3, 2, 1:  سورة الدخان ، اآليات  2
 . 174ادلثل السائر ، ص :  ضياء الدين ابن األثَت  3
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منوذج  فنعده يطرح  ،و يذىب ابن األثَت للشعر الفصيح لتبيان مواطن أسلوب االلتفات فيو     

:  فيو  يقول م،من شعر أيب دتا

 ] ... [

 [ ... ]يصرِّدف مسراىا جذيل مشارق 

 1[ ... ]إذا العيس القت يب أبا دلف فقد 

أنو دلا  »: و يف انتقال الشاعر من سلاطبة الغائب إىل سلاطبة النفس ، رأى ابن األثَت فائدة تقتضي

وه صار إىل مشافهة ادلمدوح و التصريح بامسو خاطب عند ذلك نفسو ، مبشراً ذلا بالبعد عن ادلكر

و النموذج الذي طرحو ابن األثَت؛ حيمل العديد من االلتفاتات وكل . 2« و القرب من ابوب

  .فائدة، حسب ادلعٌت ادلقصود الذي يتضمنو كل بيت على منها يدل 

  الرجوع من الخطاب إلى الغنبة:  

  يبقى ابن األثَت يستقي من التنزيل مناذج، موضحة ذلذا األسلوب االنتقايل، يقول عّز جاره      

   ﴿:جّل ثناؤه و                   

           ﴾3 . ادلخاطبة إىل الغيبة، و األصل عن و يف اآلية عدول

 عدل عن ادلخاطبة اليت كانت يف بداية السورة [ تقطعوا ]يكون باستمرار ادلخاطبة، أي أن الفعل 
                                                           

 .176 ادلرجع السابق ، ص  1
  .176، ص نفسو  ادلرجع  2
 . 93, 92:  سورة األنبياء ، اآليتُت  3
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و أن ا تعاىل خاطب عباده، و حثهم على األخوة و تقوية الروابط االجتماعية، ٍب انتقل إىل 

 .  مشلهم شتتاإلخبار بعدم الطاعة ألوامره و ت

  ﴿: و يف قولو تعاىل                           

                             

            ﴾1.  

، و ىو ادلتكلم و ىو الناصح وىو الرسول، و ابن األثَت يرى أن   [رسولو ]يف لفظة و العلة       

لكي جترى عليو  .الكالم لو جرى معطوفاً على األول؛ يا أيها الناس إين رسول ا إليكم »

الصفات اليت أجريت عليو، و ليعلم أن الذي وجب اإلديان بو و اإلتباع لو ىو ىذا الشخص 

  ادلوصوف بأنو النيب األمي الذي يؤمن با و كلماتو كائناً من كان، أنا أو غَتي، إظهاراً للّنصفةِ 

و بعداً من التعصب لنفسو، فقرر أوالً يف صدر اآلية أنو رسول ا إىل الناس، ٍب أحرج كالمو من 

اخلروج من  و الثاين. إجراء تلك الصفات عليو؛األول منها ، اخلطاب إىل معرض الغيبة لغرضُت

.  2« هتمة التعصب لنفسو

في الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل األمر، و عن الفعل الماضي إلى  .2

 : فعل األمر 

                                                           
  . 158:  سورة األعراف ، اآلية  1
  .179ادلثل السائر ، ص :  ضياء الدين ابن األثَت  2
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يؤكد ابن األثَت يف ىذا القسم أن االنتقال من صيغة إىل صيغة أخرى ليس طلباً لتوّسع يف      

      ألمر وراء ذلك، و إمنا يقصد إليو تعظيماً حلال من أجرى عليو فعل ادلستقبل : بل » الكالم؛

و مرد ىذا القول أن الفعل . 1«و تفخيماً ألمره، و بالضّد من ذلك فيمن أجري عليو فعل األمر

 اً فعل األمر تقليال من الشأن و تصغَتالعكس لادلستقبل حيمل غاية تعظيم احلال و تفخيم األمر، و

 ﴿: و يظهر ذلك جلياً يف قولو تعاىل. لألمور                  

                               

                    ﴾2 . 

 و ىو عند ابن األثَت متضمن للمستقبل، و إشهاد ا  (ُأشهد ا: ) و االلتفات يقع يف     

 : (و اشهدوا ) ألن ا يعلم ما يف الصدور و خافية األمور، و يف أمر ال نقاش فيو، على الرباءة 

و إمنا إشهادىم  ،[ُأشهدكم  ]ه  أصل ىنا حدث االلتفات، فلو كان معطوفاً على األول كانو

 :و ىيهتاوناً هبم و تقليالً من شأهنم، 

 و يف ىذا قول الرجل ألخيو، الذي فارق احلياة و ال : فائدة االاتقال من المستقبل إلى األمر

  .3«أشَهَد على أين أحبك، هتكماً بو و استهانة  الو » يبايل لفراقو؛ 

                                                           
 . 179، ص السابق  ادلرجع  1
. 54, 53:  سورة ىود ، اآليتُت  2
 . 180ادلثل السائر ، ص :  ضياء الدين ابن األثَت  3
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  إمنا يفعل » ىو سلالف لألول عند ابن األثَت؛ : الرجوع من فعل الماضي إلى فعل األمر

فعل ال  فاالنتقال من .1« ذلك توكيداً دلا أجري عليو فعل األمر ، دلكان العناية بتحقيقو

 ﴿: ادلاضي إىل فعل األمر لفائدة إثبات األمر و توكيده، يف قولو تعاىل        

                     

   ﴾2 .عن الًتكيب  [أقيموا ، ادعوه   ]لفظتا  ت فقد عدل. 

 [ماضي  ]               [أمر  ]  

 [أمر  ]     [أ قيموا ، ادعوه  ]  

و كل ىذه االنزياحات  .  و مفاد ذلك؛ التأكيد على أمر ا و طاعتو بإقامة الصالة و اإلخالص

يتوخاه » اليت شهدىا اخلطاب يف عدوذلا عن الًتكيب اللغوي، ال يتفطن ذلا القارئ العادي إمنا؛ 

  .3«يف كالمو إال العارف برموز الفصاحة و البالغة الذي اطلع على أسرارىا و فتش عن دفائنها

 أخرى إمنا خلصوصية اقتضت  صيغة إىلةو ىي عند ابن األثَت ميزة علم البيان ، فالعدول من صيغ

. ادلراد إبالغو  (ادلعٌت  )و ىاتو اخلصوصية ىي الفعل القصدي . ذلك

 : بالماضي   اإلخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل ، و عن المستقبليف .3

                                                           
 .   180، ص السابق  ادلرجع  1
 . 29:  سورة األعراف ، اآلية  2
 .  180ادلثل السائر ، ص :  ضياء الدين ابن األثَت  3
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ألّن داللة فعل ادلستقبل اإلطالع و معرفة احلالة ادلؤول ذلا، كان كذلك داللة اجمليء بالفعل      

يرى ابن األثَت أن اإلخبار بالفعل ادلستقبل أبلغ لوجود الفعل، و ذلك  .ادلستقبل عن الفعل ادلاضي

لو خصوصية التطلع و االنتظار، و إذا وجد يف اخلطاب داالً على ادلاضي   ألن الفعل ادلستقبل 

 . ادلنتهي إليها  باستحضار صورهتاوّضح احلالة 

 و سيأٌب ذكره ،أحدمها بالغي: ابن األثَتعند و عطف ادلستقبل على ادلاضي على ضربُت      

و ىو مستقبل دّل على معٌت مستقبل غَت ماٍض ، و يراد بو أن  »مفصالً ، و الثاين غَت بالغي ؛ 

  .1«ذلك الفعل مستمر الوجود مل ديض 

 بالمستقبل عن الفعل الماضياإلخبار : 

    ﴿:يف قولو تعاىل                        

                   ﴾2. اليت تلت  [فتثَت  ]: ادلراد ىنا بـ و

و ىكذا  »أرسل، فعدل الًتكيب من ادلاضي إىل ادلستقبل، و جيء بو استحضاراً و تنبؤاً بالواقعة، 

 .3«يفعل بكل فعل فيو نوع دتييٍز و خصوصية كحال تستغرب أو هتّم ادلخاطب، أو غَت ذلك 

 :  تتبط  راً ويف ىذا قول      

بسهٍب كالصَّحيفة صحصحاِن   * * *  بأين قد لقيت الغول هتوي
                                                           

  . 181 ادلرجع السابق ، ص  1
  .9 سورة فاطر ، اآلية  2
 . 182ادلثل السائر ، ص :  ضياء الدين ابن األثَت  3
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 ] ... [ 

 1 رانِ ـــــــــــــــاً لليدين و للجــــــــــــــــــــصريع  * * *  فأضرهبا بال دىٍش فخرَّت

اإلخبار  [فأضرهبا  ]ٍب ينتقل إىل ، [لقيُت  ] :و ىو يف ىذا يصور واقعة حدثت يف ادلاضي بقولو

تتبعاً دلا تقدم، دلا شاركو القارئ يف ىذا الفعل      ضربتها بدل فأضرهبا : و لو قالعن ادلستقبل، 

: كما جند ابن األثَت جييب عن تساؤل قد يطرق ذىن قارئ ىذا النوع، و ىو .و زالت الفائدة 

 ؟ ىل الفعل ادلاضي يتخيل منو ما يتخّيل من ادلستقبل 

أن التخّيل يقع يف الفعلُت مّعاً، لكن يف أحدمها و ىو ادلستقبل أوكدا و أشّد  :» فيويقول     

 .2«؛ ألنو يستحضر صورة الفعل، حىت كأن السامع ينظر إىل فاعلها يف حال وجود الفعل  ختيال

و من ىذا القول يتضح لنا أن الفعل ادلاضي يعطي إمكانية ختييل وقوع الفعل يف ادلاضي، إال أن 

 و ىذه ىي غاية االلتفات و بالغتو اليت ،ادلستقبل خيّيل لك وقوع الفعل أمامك و مبشاىدتك 

 :أما الضرب الثاين الذي ىو .وضع ذلا 

 ، و ىو سلالف للضرب األول كونو ، يؤتى بادلستقبل ليدل  مستقبل دّل على معنى مستقبل

عكس الضرب . على ماٍض أكيد و حالة ادلستقبل متعددة، و مستمرة ، تستأنف يف كل حُت 

. و قد وصفو ابن األثَت بالغَت بالغي . األول الذي يلتفت فيو إىل ادلستقبل الستحضار الصورة 

  اإلخبار بالفعل الماضي عن المستقبل:  
                                                           

  .267 ، ص 1984 ، بَتوت ، 1ديوان تأبط شراً و أخباره ، دار الغرب اإلسالمي ، ط :  علي ذو الفقار شاكر  1
 .  183، ص ادلثل السائر: ضياء الدين ابن األثَت  2
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أن الفعل ادلاضي إذا أخرب بو عن الفعل ادلستقبل ، الذي مل يوجد بعد  »: يقول فيو ابن األثَت     

و ىو يف ىذا خيالف الصورة األوىل اليت . 1« كان ذلك أبلغ و أوكد يف حتقيق الفعل و إجياده

احلالة، و اإلخبار بالفعل ادلاضي عن ادلستقبل، يكون بإجياد الفعل تلك جيء هبا الستحضار 

 ﴿: الذي مل يوجد بعد، ففي قولو تعاىل                      

                 ﴾2. ادلستقبل ٍب َأخرب عن :  بدئ الكالم بـ

، فقد التفت مؤكداً وقوع حالة الفزع، فكان ادلاضي [ففزع  ]تلك الصورة ادلهول بالفعل ادلاضي 

    و الغاية من اخلطاب تبيان ذلك ادلنظر الذي ال يدركو اإلنسان، فعدل باخلطاب . أبلغ لذلك

  :ويف ىذا السياق يقع عند ابن األثَت .و كأنو يصف حادثة مضت

 اإلخبار باسم المفعول عن الفعل المستقبل : 

 :، موضحاً ذلك يف قولو تعاىل3« تضمنو معٌت الفعل ادلاضي »: و يرى أن الفائدة من ذلك ىي

﴿                                  

   ﴾4 . و إن جاء اخلطاب [جيمع  ]اسم تضّمن الفعل ادلستقبل  [رلموع  ]ألن ،

على حنو؛ ذلك يوم جيمع فيو الناس، لكان اخلطاب عادي على تركيب واحد، فلفظة رلموع ىي 

                                                           
  .185، السابق  ادلرجع  1
  .87:  سورة النمل ، اآلية  2
  .186ادلثل السائر ، ص :  ضياء الدين ابن األثَت  3
 . 103:  سورة ىود ، اآلية  4
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وتلك ىي غاية الشعرية اليت تسعى ذلا   . اليت استدعت الوقوف عندىا و أثارت ىزّة يف الًتكيب

  .و كان االلتفات أحد معايَتىا 
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كتاب المثل السائر في أدب الكاتب مّت الغوص يف يف ختام ىذه الرحلة الشاقة و ادلمتعة،      

، ساعيًة لدراسة سلتلف القيم اجلمالية اليت تضمنتها كالًّ من و الشاعر لضياء الدين ابن األثير

بعد أن وّضحت تقسيمات و تفريعات كٍل منهما، و قد خرجت  (التجريد و االلتفات  )ظاىرَتي 

 : الدراسة مبجموعة من االستنتاجات ، ىي كاآلَت 

  مؤليف ابن األثري ىذا مل يكن ابتداع زلض، فقد شيابيُو نوع من اإلتباع. 

  رغم مشاركة ابن األثري للبالغيني قبلو يف قضاياه ، إال أّن آراءه النقدية نابعة من نطاق الذوق

 .الفردي 

  التجريد و االلتفات: الّشعرية تقوم على اجملاوزة و االحنراف و ىذا ما أثبتتو ظاىرَت. 

  فوائد التخّطي و اجملاوزة ، ال حتّد حبدٍّ و ال تضبط بضابٍط عند ابن األثري. 

  غاية الّشعرية تنحصر ، يف القصد الذي يسعى ادلؤلف إلبالغو . 

  تتقاطع ظاىرة االلتفات مع ظاىرة التجريد يف العديد من النقاط. 

  كال الظاىرتني تعمل على مراوغة الرتكيب ، بغية حتصيل اذلدف ادلنشود . 

  يقوم األسلوب العدويل على إجراءات بنائية ختالف األشكال الرتيبة . 

           تعمل كال من الظاىرتني على توسيع نطاق العرض أمام مستخدميها، دافعًة للنمطية

 .و التكرار

  دعا ابن األثري إىل ضرورة حتسني مرامي أسلوب االلتفات ، من خالل رأيو فيمن سبقوه يف

 . جعل االلتفات عادة العرب 
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  كالتحول من صيغة إىل صيغة و من  )يسلك أسلوب االلتفات، تراكيب سلتلفة يف البناء

 .، لكنها دتّثل يف رلملها عدوالً عن األصل (ضمري إىل ضمري، و من عدد إىل عدد 

  [بالصورة البديعة  ]االلتفات ضمن علم البيان عند ابن األثري، لكّنو يصفو.  

  هتتم ظاىرة التجريد بالرتبية اخللقية، من خالل طرح العديد من الصفات، اليت يّود ادلخاِطب

 .معاجلتها، فيعمل على وصف احلالة ادلنعكسة يف اآلخرين دون الشعور باحلرج 
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  .1979 ، القاىرة ، 1يوسف ، مكتبة اآلداب ، ط 

عروس األفراح يف شرح تلخيص ادلفتاح ، حتقيق عبد احلميد ىنداوي : هباء الدين السبكي  (6
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 .1982، بريوت، 3زلمد احلبيب ابن اخلوجة، دار الغرب االسالمي، ط
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:  موخــــــص     

" املثل امسائر يف أ دب اماكثب و امشاغر " مؼايري امّشؼرية يف : املؼنون بــ  هيدف امبحث     

مضياء ادلين ابن ال جري ، مرضد أ بؼاد مؼيارّي امتجريد و الامتفات ، و ػىل هذا ال ساس كُّسم 

ىل فطوني جس بلهام ملدمة   . امبحث ا 

يلدم امفطل ال ول ثأ ضياًل هظراًي ملططوح امّشؼرية ال مبفهوهما امضّيق اذلي ثنحرص به يف      

هطاق ال سووبيات احلديثة ، بل مبفهوهما امواسع اذلي جشمل به ػمل امشؼر حىت ، أ ّما امفطل 

امثاين فيكشف غن مدى ش يوع ظاهريّت امتجريد و الامتفات ، وفق ثطّور امبالغيني املداىم  

كام يتناول ابمتحويل ظاهريّت امتجريد و الامتفات و مدى حتليلهام نوّشؼرية وفق منظور ابن 

ههيا  . ال جري ، و انهتى  خبامتة ثضّمنت أ مه الاس تنتاجات املتوضل ا 

 

  Résumé :                                                                                                 

      La visé de cet exposé , intitulé de : les normes de la poésie dans  " 

L’exemple stepper dans la littérature de l’écrivain et de la poésie " de : 

Dhiyaa El Dine Iben El Aathir , afin d’observer les deux calibre de 

l’abstraction et la geste, sur ce principe la l’exposé est devisé en deux 

chapitres précédé par une introduction · 

      la premier chapitre représente l’origine théorique du terme " poésie " 

non pas dans son sens étroit qui le limite dans le domaine des 

méthodologies modernes · Mais dans son sens ample , celui qui comporte 

même la science poétique ce qui concerne le deuxième chapitre , Il révèle le 

communément des deux phénomènes l’abstraction et la geste selon la 

conceptions des anciens rhétoriciens , ainsi il prend en analyse les 

phénomènes de l’abstractions et la geste et leur réalisations de la poésie 

selon la perspective de Iben El Aathir · Pour finir une conclusion qui 

c’est inclus les conclusion  les plus importantes ont atteint ·                           

 


