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  كلمة شكر

 ...الرحیم نالرحم هللا بسم

 ھذه من الجامعیة الحیاة في األخیرة خطواتنا نخطو ونحن لنا البد            

 قضیناھا في رحاب الجامعة  مع التي  األعوام إلىبھا  نعودالتي  الوقفة

  الجیل بناء في جھودا كبیرة باذلین الكثیر لنا قدموا الذین الكرام أساتذتنا

 قدسأ حملوا للذین والمحبة واالمتنان  والتقدیر الشكر آیات سمىأ قدمأ   

.........   والمعرفة العلم طریق لنا مھدوا الذین لىإ.......... الحیاة  في رسالة

 فكن تستطع لم فإن عالما كن...قولأو.......... األفاضل األساتذة جمیع لىإ

  ....تبغضھم فال تستطع لم فإن العلماء، فأحب تستطع لم فإن متعلما،

 قولأ الذي بن یشو الجیاللي :الدكتور: والشكر بالتقدیر وأخص          

 البحر، في الحوت إن: "وسلم علیھ هللا صلى الرسول كقول بشرا لھ

 أتوجھ أنني كما" الخیر الناس معلم على لیصلون السماء في والطیر

 التفاؤل علمونا الذین الكرام واألساتذة الدكاترة لكل الخالص بالشكر

وخاصة األستاذة بن جیاللي خیرة والتي ال ولن أنسى  لألمام والمضي

   ضللنا عندما معنا ووقفوا علینا، وحافظوا رعونا الذین إلىو ،فضلھا 

  .الطریق         

  



  

  

  داءــــــــــــــاھ
  

 ھذااإلھداء تكملة عن العاجزة انامل  بتمایل  تتمایل التي  الحروف  البسیطة  الكلمات  ھذه
  الفراق بسبب
 

  ...كاألم فترات أحضانھ بین ضمني لصرح
  توسیع في وعمق مجرھا وغیرمن حیاتي في  بصمة  تركــ من لكل كلمات اضع سوف ھنا

  ... العقلیةو  العلمیة  مداركي
 

  ... وأخرى فترة بین احزاني لملم من لكل
 

  ... مختلف مجتمع في وحیدة لست بأنني أشعرني من لكل
  

  .. . أضلعي بین  مي العزیزة التي كنت عونا  ودفءأ إلیكــ إھدائي
 

 وال الشمعة  إضاءة  من البد األنوار تطفأ  عندما بأنتني علم الذي أبي العزیز  إلیكــ  إھدائي
   ... الظالم بلعن نقوم

  إلى أخواتي العزیزات 
  

  -صدیقاتي–وإلى أخواتي اللواتي لم تلدھم لي أمي  
  

  محمد حبیبوعالء الدین وإلى البرعمین 
  

  .. .مإلیك
 

  .. قلب كل من احببتكم بأنني لكم وارددھا سمعتھا سمفونیة وأعذب تحیة أرق أبعث
 

  خیرمعینة تكون المفردات ھذه لعلھا ماكتبت أنظاركم بین لیستقر بُرھة ھنا قلمي سیقف
  ... ما یوما تتذكروني حتى

  
  ............ محبتكم

 



ا 

 أ 
 

 

  :المقدمة

الحمد هللا حمدا كثیرا والصالة والسالم على نبینا محمد خاتم األنبیاء والمرسلین   

  :وعلى صحابتھ وآلھ أجمعین وبعد

یكتمل مثلث علوم البالغة بعلم البدیع، وھو علم یحمل في طیاتھ مواقع الجمال 

وه الكالم وأن القراءة تستبعد فاعلیة مظاھر البدیع في النص األدبي إذ ھي والحسن في وج

قراءة تطعن في إبداعیة ھذا النص وأدبیتھ من ھنا كانت جھود ممیزة استطاعت أن تقدم 

تجاوزیة منصفة لفن البدیع، خرجت بھ من قید األفكار واألحكام  الثابتة وجعلوه علما قائما 

  .بذاتھ

التشكیل : كون موضوع بحثي یدور حول ھذا الموضوع فقد عنونتھ بلھذا ارتأیت أن ی

وعلى ھذا األساس نطرح اإلشكال إلیلیا أبو ماضي "فلسفة الحیاة " البدیعي في قصیدة

 ھي المحسنات البدیعیة؟ وكیف نظر إلیھ علماء البالغة ؟ ماو ما مفھوم البدیع؟: التالي

أبو ماضي وغیرھا ولعل السائل یسأل لماذا وھل كان البدیع عنصرا مركزا في شعر إیلیا 

بھذا العنوان فأقول أنھ جاء اختیاري لھ كون البدیع تلتمس فیھ نوعا من الجمالیة یحسھ 

المتلقي عندما یتطرق إلى البدیع وأن قصیدة فلسفة الحیاة من أجمل القصائد التي أحببتھا 

قصیدة تتضمن العدید من والتي استلھمت فكري وإحساسي، كذلك من بین األسباب أن ال

ولإلجابة على اإلشكالیة ...البنى المشفرة واألفكار التي تتطلب من الباحث تفكیكھا وغیرھا

المطروحة وحتى أتمكن من الدراسة المنظمة والسلیمة للموضوع كانت الخطة اآلتیة 

بدایة بمقدمة وفصلین نظري وتطبیقي سابقھما مدخل فخاتمة حیث تناولت في المدخل :

  .لبدیع ونشأتھ في علوم البالغةا

  : المحسنات المعنویة-أما الفصل األول فتناولت فیھ أوال  

  طباق اإلیجاب، طباق السلب وطباق إیھام التضاد: الطباق وأنواعھ-

  . مقابلة اثنین باثنین، مقابلة ثالثة بثالثة، مقابلة أربعة بأربعة: المقابلة وأنواعھا-

  . عالقة التقابل-

  .التبلیغ، اإلغراق، الغلو وغیرھا من المحسنات المعنویة: المبالغة-



ا 

 ب 
 

  .الجناس التام، الجناس غیر التام: الجناس وأقسامھ: المحسنات اللفظیة - ثانیا

  .المطّرف ،المرّصع، المتوازي، المشطور: شروط السجع، أنواع السجع: السجع-

  .أقسام االقتباس، القیمة الفنیة لالقتباس: االقتباس-

  .ن، القیمة البالغیة ألسلوب التضمین التضمی-

أما الفصل الثاني تطبیقي بدأت بنبذة عن حیاة الشاعر وأعمالھ الشعریة، مناسبة 

القصیدة وتحلیلھا، شرح الكلمات الصعبة ثم توضیح معنى التشكیل ،استخراج المحسنات 

  . البدیعیة خروجا بخاتمة ضمت أھم النتائج المستخلصة

لبحث على مصادر ومراجع المتخصصة أھمھا اإلیضاح في علوم وقد اعتمدت في ھذا ا

البالغة للخطیب القزویني، وعلوم البالغة البیان والبدیع لراعي أحمد مصطفى، وتاریخ 

البالغة العربیة علم البدیع لعبد العزیز عتیق ولسان العرب البن منظور وشرح دیوان إیلیا 

ي أنارت لي الطریق في ھذا البحث أبو ماضي لحجر العاصي وغیرھا من الكتب الت

الممیز بعناصره والتي حفزتني على االجتھاد الكتساب بعض المعلومات كنا نجھل 

أساسھا وككل بحث علمي فإن بحثي باعتباره تطبیقیا لم یخلو من الصعوبات والعراقیل 

  : ولعل من أبرزھا

بالجانب  ندرة المراجع والمصادر المتخصصة في موضوعي وخاصة تلك المتعلقة

  .التطبیقي

اعتمدت علیھا وكذلك عامل الوقت الذي لم  التيتعدد نفس المعلومات في أغلبیة المراجع 

  .یكفیني من الغوص في غمار ھذا الموضوع

وعلى الرغم ھذا وذاك تمكنت بفضل هللا وعونھ من تذلیل الكثیر من الصعوبات 

  :والعراقیل التي واجھتني وبعد ھذا كلھ

ار إذا ما حصل مني ولو جزء قلیل عن أي نقص صدر منّي في ھذا أتقدم باالعتذ

  .البحث المتواضع من دون بالِّ أو سھو أو نسیان

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى األستاذ المشرف وإلى األستاذة وإلى كل من ساعدني 

  .بكلمة أو حرف أو دعاء في إنجاز ھذه المذكرة من قریب أو بعید

 .ُوفقُت فمن هللا وإن كانت األخرى فالحمد � فأسأل هللا التوفیق فإن



               ا                                                                              و م ا 
 

4 
 

  :البدیع نشأتھ وتأصیلھ

   

 ھو علم یعرف بھ وجوه"یعرف الخطیب القزویني البدیع في كتابھ التلخیص  

  1" .تحسین الكالم، بعد رعایة المطابقة ووضوح الداللة

بدع كلمة البدیع من "ومما أورده ابن منظور في لسان العرب حول معنى البدیع   

الشيء یبدعھ بدعا، وأبدعت الشيء اخترعھ، والبدیع  من أسماء هللا ، إلبداعھ االشیاء 

بدیع السموات، واألرض وإذا قضى أمرا فإنما یقول لھ كن " واحداثھ كما قال تعالى 

 3.اي خالقھا ومبدعھا  2"فیكون

): ص(ورد ھذا اللفظ في الحدیث النبوي الشریف بمعنى الطیب والجدید كقولھ  

  .4"إن تھامة كبدیع العسل الحلو آخره"

وقبل التطرق لفصول علم البدیع بالدراسة والتحلیل، البد لھ من نبذة تاریخیة   

توضح لنا المسار التاریخي الذي سلكھ، وذلك من خالل دراسة نشأتھ وتطوره، حتى نبین 

ن ھذا المنطلق مجاالتھ وأبعاده وحتى نستطیع تحدید أھم مباحثھ ونفھمھا بصیغة جیدة وم

تعددت أراء األدباء والنقاد حول ھذه المسألة، حیث أن دراسة ھذا العلم ضرورة بالنسبة 

لطالب العلم ونقاد األدب، ألن الظواھر البدیعیة تأتي تلقائیا على ألسنة األدباء والشعراء، 

  .5وتندرج كعنصر أساسي ضمن عناصر فن القول

الفنیة والبیانیة التي تزید من اإلبداع  كما عرف العرب في شعرھم كل الخصائص  

وكان الشاعر منھم بحسھ الفطري دون درایة منھ ألشكال ھذه األسالیب البیانیة، 

ومسمیاتھا البالغیة یستخدمھا عفویا وأراد أن یعبر عنھ تعبیرا بلیغا، وكان ھذا النوع إذ 

  .سلم من التكلف، وخلي العیوب كان في أتم معنى الحسن والجمال

                                                        
  .5، ص1985عتیق عبد العزیز، في البالغة العربیة، علم البدیع، دار النھضة العربیة، بیروت،  1
  .117سورة البقرة، اآلیة  2
  .ـھ 1300، المطبعة األمریكیة، القاھرة، )بدع"مادة (ور، لسان العرب ابن منظ 3
  .5، ص1999الشین عبد الفتاح، البدیع في ضوء أسالیب القرآن الكریم، دار الفكر العربین  4
  6ینظر عتیق عبد العزیز، في البالغة العربیة علم البدیع، ص 5
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ومن الخطباء والشعراء ممن كان یجمع : "شار الجاحظ إلى نشأة البدیع بقولھأ  

الخطاب والشعر الجید والوسائل الفاخرة مع بیان الحسن كلثوم بن عمر والعتابي وعلى 

جمیع من یتكلف مثال ذلك من المولدین كنحو : "ومثالھ في البدیع یقول" ألفاظھ وحدوه

نصاري واشباھھما وكان العتابي یتحذى حذو بشار منصور النمري ومسلم بن الولید األ

  1.وبن ھرمة

ومن خالل ما ذھب إلیھ الجاحظ یتجلى لنا أن البدیع نشأ في األدب العربي من   

أن : "خالل التفكیر المختلط والمجھودات المشتركة بین العرب والفرسن حیث جاء قولھ

وأربت على كل لسان  البدیع مقصور على العرب ومن أجلھ فاقت لغتھم كل اللغة

  .والراعي كثیر البدیع في شعره

  

وذلك رد على من زعم أن بشار بن برد ومسلم بن ولید " ه274ت "فأما بن معتز   

قد قمنا : "األنصاري أبا نواس ھم السباقون إلى استعمال البدیع في شعرھم، حیث یقول

لنبوي الشریف وكالم في أول كتابنا ھذا ما وجدناه في القرآن الكریم لغة  أحادیث ا

الصحابة واألعراب وغیرھم وأشعار المتقدمین من الكالم الذي سماه المحدثون البدیع 

لیعلم أن بشار ومسلم وأبا نواس ومن قبلھم وسلك سبیلھم لم یسبقوا إلى ھذا الفن ولكنھ 

  2.كثر في أشعارھم فعرف في زمانھم حتى سمي بھذا االسم فأعرب عنھ ودل علیھ

من خالل موقف ابن معتز من البدیع أن مسلم بن الولید، بشار بن برد،  یتضح لنا  

أبا نواس ھم األوائل الذین ظھر معھم ھذا الفن بل كان موجودا في القرآن الكریم وفي 

  .كالم الصحابة

ولما كان ابن معتز شاعرا مطبوعا مقتدر على الشعر جید القریحة یحسن ابداع   

شعاره فكان أول واضع لعلم البدیع، وأسبق من ألف فیھ، المعاني ومولعا بالبدیع في أ

وأول من أعطى مؤلفھ اسم البدیع، حیث حدد أبرز معالمھ وأسسھ بجالء وعدد نھجھ 

  .للسالكین فیھ

                                                        
  .1، القاھرة، ص 4قیق عبد السالم ھارون، ط تح –الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر البیان والتبیین 1
  .1، ص 1917، المیسرة، بیروت، 1عبد المعتز، كتاب البدیع، ط 2
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یشیر على غرضھ من تألیفھ لھ، حیث یرید أن یوضح لنا " البدیع"ففي ھذا الكتاب   

، إذ یشیر في "ن على ید المتقدمینأن الغرض من ھذا أن یعرف الناس ظھور البدیع كا

وما جمع فنون البدیع وال : "موضع آخر أنھ أول من نضم وجمع فنون ھذا في قولھ

  1." سبقني إلیھ أحد

معنى ذلك أن ابن المعتز ھو أول من وضع كتاب یضم فیھ كل فنون البدیع   

: مسة ھيبأنواعھا، حیث جعل ھذه الفنون التي بنى علیھا الشطر األكبر من كتابھ خ

  2.االستعارة، الجناس، المطابقة، ورد االعجاز وما تقدمھا والمذھب الكالمي

عن البالغة یرى أن البدیع أعلى درجات ) ه 384ت (وفي حدیث الرماني   

ومنھا ما ھو في الوسائط بین أعلى طبقة وأدنى طبقة "البالغة، واذ یقول في ھذا األمر 

  .3" و معجز وھو بالغة القرآنفما كان أعالھا طبقة وأعلى طبقة، فھ

تجدر االشارة بنا عن حدیث الرماني أنھ أراد أن یوضح لنا مدى المكانة التي   

یبلغھا البدیع في البالغة العربیة، غیر أن ابن الرشیق القیرواني یفصل بینھما ویعطي 

  .تعریفات عدیدة لعلم البالغة من خالل كتب الجاحظ والرماني

البالغیین قضیة شكلیة أي أساسھ شكلي، وھذا ما حاذا بھ  فالبدیع في نظر أغلب  

: ان یبلغ المرتبة األخیرة ضمن علوم البالغة ال من حیث وظیفتھ كما أشار ابن خلدون

أنھا زائدة بعد كمال اإلفادة إذا كان الكالم مطابقا لمقتضى الحال ، مع ابراز الفصاحة 

  4واالستغناء والوضوح ، فالزیادة حسبھ تعني امكانیة التخلي

وعلى الرغم من ھذا قرننا القول بمدى االھمیة التي یكسبھا البدیع في النص ،فذلك ألننا 

إفادة التوصیل،وخلق اإلحساس للمتعة : نرى أن بالغة الكالم تقتضي ركنین أساسیین

والجمال ومخاطبة المشاعر لغة موحیة ،ولھذا ال یمكن أن نسلم باعتبار البدیع أمر زائد 

                                                        
  .13و 12عتیق عبد العزیز، في البالغة العربیة، علم البدیع، ص  1
  .3ابن المعتز، كتاب البدیع، ص : ینظر 2
  .45و 44عتیق عبد العزیز، تاریخ البالغة العربیة، ص : ینظر 3
، دار النھضة العربیة، بیروت، 1، البالغة العربیة ،البیان والبدیع، طالحالوي ناصرطلب محمد 4

  .129،ص 1996
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ر مرغوب فیھ ،ألن ھناك ما یسانده من صور المعاني والبیان لتحقیق ھذا أو غی

  .اإلحساس بالمتعة والجمال

مما عرف سابقا أن تألیف ابن  المعتز لكتابھ البدیع انطوى تحت عدة أسالیب و        

تمثلت في حبھ للسبق ومحاولة الكشف عن معالم جدیدة ، اذ یرى أنھ ھو أول من جمع 

  1.....ولم یسبقھ أحد قبلھ، إضافة على أن شعره امتاز بالدقة  فنون البدیع

حیث جمع من ألوان البدیع عشرین نوعا منھا ) 337ت(وعاصره قدامة بن الجعفر 

سبعة أنواع ذكرھا ابن المعتز قبلھ ، فكان ما زاده قدامى ثالثة عشر نوعا فتكامل لھما 

لقفوا محاولة ابن المعتز العملیة في علم ثالثون نوعا ،فكان  قدامى من بین النقاد الذین ت

البدیع، وأضافوا  الیھا نوع من المعاصرة، حیث اتضح ذلك من خالل أھم كتاب من كتبھ 

، حیث كان یتعرض لنقد الشعر بصفة عامة،خاصة للمحسنات البدیعیة التي "نقد الشعر"

  2من خاللھا  تألف منھاجھ في نقد الشعر 

األدبیة التي ساھمت في تطور مصطلح البدیع لدى  لقد تعددت وتنوعت المدارس  

مدرسة أبو معاذ  بشار بن البرد، أول شاعر فتح الباب :العدید من الشعراء واألدباء منھا 

على مصرعیھ، إذا اتسمت ھذه المدرسة التي تزعمھا ھذا الشاعر باإلكثار من البدیع 

 والمنثور من أصحاب اإلبداعبالنسبة الى القدماء، إذ كان بشار خطیبا صاحب المنظوم 

االختراع، فھو أول من فتق البدیع واستحلى مذاقھ ، ووجھ إلیھ أنظار الشعراء  والكتاب و

حیث استعمل الطباق بكثرة في شعره من منطلق أنھ فتح باب الغلو والمجاورة الحد 

  : المعقول كقولھ

  

  سلبت عظامي لحمھا فتركھا         عواري في أجالدھا تتكسر    

  وأخلیت منھا محھا نجعلتھا           أنابیب في أجرافھا الریح تصفیر    

                                                        
  .192المرجع نفسھ، ص – 1
، الوفاء )دراسة بالغیة نقدیة(عطیة مختارن علم البدیع ودالالت االعتراض في شعر البحتري – 2

  .37لدنیا طباعة، االسكندریة، ص
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ما یالحظ على ھذه المدرسة أنھا امتازت باإلكثار والمبالغة من البدیع وحسن    

  .1التعلیل، واإلكثار من طباقھا الرائع مما أدى بالجاحظ أن یقرر بروعة ھذه المدرسة 

دیعا من بشار وبن رھمة، یعني أنھ أجمل وأحسن لم یكن من المولدین أصوب ب: إذ یقول

  .بدیعا ما وجد في شعر بشار وبن ھرمة

نقد : "أما المدرسة الثانیة فقد تزعمھا مسلم بن الولید إذ یقول ابن سنان الخفاجي  

أكثر المحدثون من البدیع ومنھم مسلم بن الولید اسرافا في االكثار من الصور البدیعیة، 

سلت : "مر من خالل توظیفھ بجناسھ السخیف التكلیف حیث یقولإذ یقول في وصف الخ

  .2" فسلت ثم سل سلیلھا فأتى سلیل سلیلھا سلوال

تجدر االشارة بنا من خالل ھذه المدرسة أنھا بالغت على حد كبیر في استخدام   

الصنعة البدیعیة، فأحسنت عن القصد واالعتدال وأفسدت عند المبالغة والتكلف وبذلك 

رس أخرى على غرار ھذه المدارس السابقة متصلة ببعضھا ومتالحقة ولكن كل نجد مدا

  .مدرسة تسلم وزمامھا التي تلیھا حتى تتكامل فیما بینھا

  :انقسمت البالغة العربیة إلى ثالثة علوم أساسیة وھي

وھو علم تعرف بھ أحوال اللفظ العربي، التي یطابق مقتضى الحال، : علم المعاني-1

بھا وفق الغرض الذي سبق لھ، وموضوعھ دراسة اللفظ العربي من حیث والتي یكون 

افادتھ المعنى التي ھي األغراض المقصودة للمتكلم من جعل الكالم مشتمال على 

  3. الخصوصیات األغراض یطابق مقتضى الحال

ونجد تعریفھ في كتاب البیان والتبیین للجاحظ الذي كان معنى البیان  :علم البیان -2

كشف المعنى، والوصول إلى الحقیقة الواضحة فالبد من كشف قناع المعنى، عنده 

  4.والوصول إلى الحقیقة الواضحة

                                                        
  .1950، لجنة التألیف، 1الدیوان، تح محمد طاھر بن عاشور، ط بشار بن برد، – 1
  .23البالغة التطبیقیة، دراسة تحلیلیة لعلم البدیع، ص : الجریبي – 2
الھاشمي أحمد، جواھر البالغة في المعاني والبیان والبدیع، دار أحیاء التراث العربي، بیروت، - 3
  .46، ص 2ط
  .43غة البیان والمعاني، دار القلم ، بیروت، ص الراعي أحمد مصطفى، علوم البال -  4
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وھو موضوعنا وھو العلم الثالث من علوم البالغة العربیة في الترتیب الذي : علم البدیع

یعرف بھ وجود تحسین الكالم بعد رعایة المطابقة ووضوح الداللة وغایتھ تحسین 

إن البدیع : "وتزیین األسلوب وزخرفتھ بالصور الجمیلة یعرفھ ابن خلدون بقولھالمعنى 

ھو النظر في تزیین الكالم وتحسینھ بنوع من التنمیق، أما بسجع بفصلھ أو تجنیس یشابھ 

ألفاظھ أو ترصیع یقطع أوزانھ أو ترویة عن المعنى المقصود أو طباق بالتقابل بین 

  .1" األضداد

ا أن البدیع ھو ذلك الكالم المزخرف الذي یكون منمقا بالفنون نالحظ من خالل ھذ

من أسالیب التعبیر یؤدي وظیفة أساسیة في الكالم  أسلوبالبدیعیة ومزركشا بھا، فھو 

  .ھي خلق الجمال

  .نوع یطلق علیھ بمحسنات معنویة وأخرى محسنات لفظیة :ومن أنواعھ

ي الكالم دون الظر إلى اللفظ أي أن ترجع إلى مسائل المعاني التي ترد ف: فالمعنویة

  .للفظ بمرادفھ استبدالالمعنى ال یتغیر إذ 

فتنظر إلى األلفاظ التي یسبب وجودھا في الكالم نمطا بدیعیا معینا فإذا : أما اللفظیة

  .استبدلت األلفاظ بغیرھا اختفى النمط البدیعي

لكالم ضربا بدیعیا فاالعتبار یرجع إلى األلفاظ ألنھا ھي التي تكاد تضفي على ا

المعاني، البیان والبدیع ھي أن البحث في البالغة قد : العالقة بین علوم البالغة2.حسنا

انتھى بعد عبد القاھر الجرجاني في ترتیب أبوابھا واحتصارھا فأصبحت ھناك عالقة 

  .بینھا في الدراسة البالغیة

یتمثل في كون لكل  ھناك أساس ینھض علیھ بناء علوم البالغة العربیة الثالثة  

الغبي غیر مقام مقال، وأن البالغة ان تكون في مطالع الكالم لمقتضى الحال، فخطاب 

  3.المكذبغیر خطاب  خطاب الذكي وخطاب المصدق

                                                        
  .25عتیق عبد العزیز، علم البدیع، ص  -  1
  .138الزویعبي طالب محمد وحالوي ناصر،  البالغة العربیة،البیان والبدیع، ص  -  2
، 1الطاوي الجویني مصطفى، البدیع لغة الموسیقى والزخرف، دار المعرفة الجامعیة، ط -3

  .7، ص1993 االسكندریة، مصر،
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اتضح لنا أن البالغة العربیة تتأسس وفق العلوم الثالثة، إذا  من خالل ما سبق  

أداء المتكلم في أداء أغراضھ والتعبیر وجد لكل مقام مقالھ في الكالم الذي یستعملھ في 

: عن أفكاره على أحسن وجھ، وللعلم فإن البالغة شأن وحدة شاملة لمباحث العلوم

المعاني، البیان والبدیع بال تحدید أو تمییز بینھا، وخیر شاھد على ذلك كتب المتقدمین 

ط بعضھا ببعض من علماء العربیة التي كانت تتجاوز فیھا مسائل علوم البالغة، وتختل

  .1حتى أخذ المشتغلون بالبالغة یبدون بھا شیئا فشیئا نحو التخصص واالستقالل

نالحظ من خالل ھذا كلھ أنھ لم یحدث بعد عب القاھر الجرجاني شيء ذو بال في   

ھذا العلم ألنھ استطاع أن یبسط من البالغیین األوائل كل القواعد األساسیة، بل شغف 

وراحوا یرددون كالمھ ویقفون عنده دون أي تحدید أو ابتكار فیھ،  البالغیون بعده بعلمھ

وكأنما للبحث في البالغة قد انتھى بالجرجاني وصارت عبارة عن قوانین جامدة فإذا 

والغایة ) علم المعاني(استوفىالكالم غایتھ من الصواب في تأدیة المعنى المطلوب، یعني 

، جاء العلم )علن البیان(وح وكشف یعني من تأدیة ذلك المعنى على ما ینبغي من وض

. 3ظاھریا 2لیزیده جماال فكان ذو طالء خارجي یضیف على الكالم حسنا) البدیع(الثالث 

وتجدر االشارة من خالل ما یتطلبھ الكالم لیحوي صوابا في مجمل أفكاره لتأدیة   

اني، البیان المعنى على أحسن وجھ، وجب أن تتدخل العلوم الثالثة التي تكمن في المع

  .والبدیع والتي اختصت كل منھا بدراسة األسلوب والخیال والجمال

إذا علمنا أن البالغة تقوم على ثالثة أركان أساسیة التي تتجلى في المطابقة   

والوضوح والجمال، أدركنا أن أھمیة البدیع الذي یحقق الجمال ال یقل عن أھمیة البیان 

  .تحقق المطابقةالذي یحقق الوضوح والمعاني التي 

  

.  

  

                                                        
شریفي زبیر دراقي عبد اللطیف، االحاطة في علوم البالغة، دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة  -  1

  .17المركزیة، بن عكنون، الجزائر، ص 
  354، ص1992، 1ابن خلدون، المقدمة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -  2
3  -   
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  :التشكیل

  

َل الشَّْكُل بالفتح، أي : جاء في لسان العرب البن منظور التشكیل :لغة   من فعل شكَّ

الشبھ والمثل والجمع أشكال وشكول، وقد تشاكل الشیئان وشاكل كل واحد منھما صاحبھ 

لة، وقال الفراء في أبو عمر في فالن شبھ من أبیھ وَشْكلُ وأَْشَكلَُھ وُشْكلة وَشاكُل وُمَشاك

فإنھ قرأ وأُخر، وقال الزجاج من قرأ آخر من " وآخر من شكلھ أزواج: "قولھ تعالى

شكلھ، فآخر عطف على قولھ میم وغساق أي وعذاب آخر والشكل المثل، والمشاكلة، 

  1.صورتھ المحسوسة: الموافقة وشكل الشيء

 : صطالحاا

 لفنون حقال في یعادة عبیرالت یو لجمال بمضمونھا التشكیل مصطلح یشتغل  

 فن على داال مفھومھ فیھا أصبح التي درجة إلى خصوص،" الرسم" فن وفي الجمیلة،

 .األخرى الفنون حقول إلى فنون من

 إلى بالعودة لغة المصطلح ھذا تتناول التي العربیة اللغویة لمعاجم كال تجمع وتكاد  

: والتمثیلي التصوري الجانب لبتص الفعلي معنى أن على" كتشكیل شّكل" اللغوي جذره

  .وتمّثل تصور: تشّكل

  :خالصة

انطالقا مما سبق استطعت الوصول إلى بعض النتائج حول عالقة علوم البالغة   

العربیة فیما بینھا، فاتضح لي أن جذورھا ضاربة منذ زمن بعید حیث سمیت بالبدیع 

صاال وثیقا ومتكامال والزخرفة اللفظیة، إلى أن جاء الجرجاني والسكاكي فأصبحت و

  .باللفظ والمعنى، فاستكملت علومھا أي المعاني والبیان والبدیع

فإذا اعتقدنا أن البدیع مھم في النص وذلك آلننا نرى أن بالغة الكالم تقوم على   

إفادة التوصیل وخلق اإلحساس بالمتعة والجمال، لذلك ال یمكن أن یكون : ركنین رئیسیین

، البد من القول أن الكثیر من صور المعاني والبیان ما یحقق ھذا العلم أمرا زائدا

  .اإلحساس بالمتعة والجمال فھما مشتركان معھ في تحقیق ذلك
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  :مقدمة

   :المحسنات المعنویة :أوال

ترد في الكالم  التيفھي من مسائل المعاني  وھي ضرب یرجع إلى المعنى،          

فإذا قال :ال یتغیر إذا استبدل اللفظ بمرادفھ مثال دون النظر إلى اللفظ، أي أنھ المعنى 

أظھر فالطباق بصفتھ محسنا معنویا قائما في كلمتي و الشاعر مثال أخفي لك في الضلوع

  .أخفي وأظھر

  :المعنویة المحسنات أنواع

  :أوال الطباق

  :اللغوي معناه

 بعضھا ألن وقیل بعض، فوق بعضھا أي بعض، بعضھا لمطابقة سمیت المطابقة

 ألم" :تعالى قولھ التنزیل وفي طباقا، طوبقت مصدر الطباق وقیل بعض، على مطبق

  1." طباقا سموات سبع هللا خلق كیف تروا

 رجلیھ خف وضع إذا المشیة في البعیر طباق من مأخوذ اللغة في الطباق ومنھ

  2.یده خف موضع

   :االصطالحي معناه

 بین الجمع وھو واحد لمعنى مصطلحات ھي والتضاد والمطابقة الطباق  

  3 .الجملة في متقابلین معنیین أي المتضادین،

یتضح لنا من خالل ھذین التعریفین اللغوي واالصطالحي أن الطباق یكون مشتق   

من طابق البعیر في موضعي الید والرجل، ویكون بذلك في الجمع بین الشيء وضده 

فكرة أن الطباق یتألف في معناه ما بالكالم، وأن ھذین التعریفین متقاربین فھما یوصالن 

 . یضاد في فحواه

  

                                                        
  .15 اآلیة نوح، سورة -  1
  .25 ص الكریم، القرآن أسالیب ضوء في یعالفتاح، البد عبد الشین -  2
  .334في علوم البالغة، تحقیق سید أحمد، ص اإلیضاحالقزویني،  -  3
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 :الطباق أنواع

 :أنواع ثالثة إلى البالغة علماء باتفاق الطباق ینقسم

 . اإلیجاب الطباق: أوال

 . السلب الطباق: ثانیا

  .التضاد إیھام أو الطباق: ثالثا

  

 .نوع كل فیھا یرد التي األمثلة بعض بذكر األنواع ھذه وسنفصل

 لفظتین بین یجمع بحیث وسلبا، إیجابا الضدان فیھ یختلف لم ما وھو: اإلیجاب الطباق

  .المجاز باعتبار وآخر حقیقي طباق إلى وینقسم مثبت، منھما لكل معنیاھا تضاد

  .مختلفین أو حرفین أو فعلین أو اسمین الحقیقیة بألفاظ طرفاه كان ما وھو: الحقیقي - أ

 بین من وجعلنا": تعالى قولھ ، ذلك أمثلة ومن ختلفینم أو واحد نوع من اللفظتان أي -ب

  ".یبصرون ال فھم فأغشیناھم سّدا خلفھم ومن سّدا أیدیھم

  .*خلفھم من* وكلمة* أیدیھم بین من:* بین كان اآلیة ھذه في الوارد فالطباق

 فتص�ورھم ، ورس�ولھ ب�ا� والموح�دین المك�ذبین حال تصف الكریمة اآلیة ھذه إن

 ال  ب�ذلك فھ�م ، ك�ذلك ورائھ�م م�ن ،و عظیم�ا س�ّدا أم�امھم م�ن جعل حیث ةصور في أبشع

  .فضاعة لكمال بیان ،وھذا ھائلین سدین بین محصورین أصبحوا أنھم یبصرون، وذلك

  .والغي الجاھالت مطمورة في محبوسین وكونھم حالھم

  : المجاز بألفاظ الطباق -ب

 :شاعر قول نھوم بالتكافؤ، جعفر بن قدامى عند النوع ھذا ویسمى

  اإلرھاق صبیحة الّدمار یحمي           باسل مرّ  وھو الشمائل حلو

 یذاق ما شمائلھ في وال اإلنسان في لیس اذ االستعارة، مجرى یجري) مرّ (و) حلو( فقولھ

  :آخر شاعر قول ومنھ الذوق، حاسة

     ونائما التراب یقظان تّحرك        المغربو مشرقُّ  بین ُسیرًنا نحن إذا

 ھ�و المج�از، وھ�ذا س�بیل عل�ى الت�راب الى ونسبتھا) النائم(و )الیقظان( بین ھي فالمطابقة

  .الجعفر بن قدامى عند التكافؤ
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 قول��ھ ، ومن��ھ1نھ�يو أم��ر أو ومنف��ي مثب�ت واح��د مص�در فعل��ي ب��ین وھ�و: الس��لب الطب�اق

 ل�م أم رتھمأأن�ذ( ب�ین ، فالطب�اق2"یؤمن�ون ال تن�ذرھم ل�م أم أأنذرتھم علیھم وسواء" :تعالى

 عقل��ھ عل��ى خ��یمو م��ن ألن وعدم��ھ، لھ�م تخویف��كو محم��د ی��ا إن��ذارك أیس��توي أي) تن�ذرھم

  .3الزواجر والقوارع تنفعھ الطغیان، ال شھوات قلبھ في وعشعشت الضالل، ظالم

 والث�اني مثبت منھم فاألول اإلنذار وھو واحد مصدر من فعلین بین جمعت الكریمة فاآلیة

  .سلب طباق قالطبا بذلك وكان منفي،

 أخ�رى وبعب�ارة متض�ادین، لیس�ا وھم�ا لفظت�ین ب�ین التضاد تتوھم أن وھو:  التضاد إیھام

 : الخزاعي علي ابن كقول متضادین، للفظین متضادین غیر معنیین عن تعبر أن ھو

 4فیبكي برأسھ المشیب ضحك                   رجل من سلم یا تعجبي ال

  

 المعنى حیث من" بكى" كلمة ضد لیست لشعريا البیت ھذا في" ضحك" كلمة إن

 ولكن الشیب، كثرة عن كنایة فھو بوضوح، الشیب ظھور بھ یقصد" المشیب ضحك" ألن

  .المطابقة یوھم اللفظ حیث من

 فیھا عرض مقدمة في لذلك مھد قد اآلمدي نجد الطباق إلى تطرقوا الذین ومن

 وھو العرب أشعار في الطباق يالطائ ورأى: یقول حیث البدیعي الفن لھذا بالتعریف

  .الضدّ  یقارب ما أو بضده، الحرف مطابقة حسبھ الطباق فإن كالمھم، في وأوجد أكثر

  .1 5ىالمعن في اختالفا أو تضادا وإن لصاحبھ، القسمین أحد لمسواة مطابق قیل وإنما

 أحدث حیث الطباق من أكثر تمام فأبو العرب عند بكثرة موجودا كان فالطباق

 أن یحاول البدیع فنون باستعمالھ فھو الصیاغة، في أخرىو الشعر المعاني في ثورة

                                                        
  .280والبدیع، ص والبیان المعاني في البالغة جواھر ھاشمي، -  1
  .26ص القرآن، أسالیب ضوء في البدیع الفتاح، عبد الشین -  2
  .09 یس، اآلیة سورة -  3
  .08ص ،2الصابوني، ط ، دار3 التفاسیر، المجلد صفوة ،علي محمد صابوني -  4
 الحمید، عبد الدین محي  محمد والبحتري، ت تمام أبي شعر بین بشر، الموازنة بن قیس اآلمدي -  5

  .154ص بیروت، العلمیة المكتبة
1  -   
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 مدح  في:  یقول ذلك ، ومثال1القصیدة  في بیت أول من اللفظیة بالصنعة یواجھ المستمع

 :الثعلبي طوق بن ملك

  2تحرم  وأخرى رزقت التي ومنھا         تثجم وأخرى مصدرة أرض

 یعني مصدرة بین األول البیت مصراعي من كل في طباقا الشاعر أجرى فقد

  .وتحرم رزقت وبین تثجم وبین المطر  مقطوعة

  : المقابلة ثانیا

 على ذلك یقابل بما یؤتي ثم ، أكثر أو متوافقین بمعنیین تأتي أن ھي المقابلة

  .الترتیب

 :اصطالحا

 ،ثم اوضدیھم أكتر أو متوافقین شیئین بین تجمع أن المقابلة:  سكاكي قول فلنذكر 

  3.ضده ھناك شرطة شرطا ھاھنا شرطت إذا

  4."أعطى من فأما: "تعالى كقولھ

 التعبیر وھو ضده جعل والتصدیق واإلیقاء اإلعطاء بین مشتركا التیسیر جعل فلما  

  .والتكذیب واالستغناء المنع وھي ، ككل أضداد بین مشتركا

 معاني لشاعرا یصنع أن المقابالت صحة عن) ه337 ت( جعفر بن قدامى وقول  

 وفي یوافق، بما الموافقة في فیأتي المخالفة، البعض، أو بعضھا بین التوفیق یرید

 یأتي أن فیجب المعنیین، أحد في أحواال ویعدد شروطا یشترط أو الصحة، على المخالفة

  .ذلك بأضداد یخالفھ وفیما وعدده، شرطھ الذي بمثل یوافقھ فیما

 فیأتي مخالفة، أو بینھا فیما متسلسلة معاني نھابأ المقابلة یعرف قدامة أن نالحظ

  .الغادر / الوفيّ :  نحو والشرط العدد بنفس یخالف بما المخالفة أوفي یوافق بھا بالموافقة

    

                                                        
 ،1979، 3،ط بیروت العلم ،دار العباسي العصر في والشعراء ،الشعر مصطفى الشكعة - 1

  .679ص
  .99،ص1997، 1،ط بیروت صادر ،دار صبحي الدین محي شرح ، ،الدیوان الطائي تمام أبو -  2
  .39ص البالغة، علوم في اإلیضاح ، القزویني -  3
  .6-5 اللیل، اآلیة سورة -  4
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 الذي إن: ً الخفاجي سنان إبن قال المطابقة، في المقابلة البالغیون أدخل وقد

  1بالمطابق الجمیع تسمیة أختاره

  2. المقابلة باسم یخص ما المطابقة في ودخل :القزویني الخطیب وقال

 بأنھا المقابلة عرفوا قد وقزویني الخفاجي أمثال  البالغیین  من بعض أن نالحظ

 ألن صحیح غیر ھذا أن نجد أننا حین في البعض بعضھا في وأخلوھا المطابقة ھي

  .المطابقة من أعم المقابلة

 نذكر أن: المقابلة فساد في یقول ، المقابلة) ه 395 ت( العسكري عرف كذلك

 أن مثل یخالف وال یوافق ال بما فیؤتي  یخالفھ أو یوافقھ ما ذكر الحال یقتضي معنى

 قصدوا قد ، وھم3الثوب أبیض الكف، جواد أو الثغر، نقي الیأس، شدید فالن: یقال

 اتجنب بین العالقات وتواصل الترابط، التجانس، اطراد إقامة الجملتین، بین بالمقابلة

  .المطردة أو ضدیة العالقات، ھذه طبیعة عن النظر السیاق، بغض

لفظین،  بین تكون قد أنھا المقابلة، عن قال قد) ه538 ت( الزمخشري نجد كذلك

 أو بالطباق المناسبة ھي المقابلة الجمل، نضم في الموافقة بمعنى المقابلة تكون وقد

  4.منھا فرع وھو منھ أعم فھي بغیره،

 بلغني": المنصور لھ قال إذ الطلحي عمران بن محمد عن حكي ما مقابلةال لطیف ومن

  5."الباطل في أذوب وال حق في أجمد ما المؤمنین أمیر یا" :فقال "بخیل أنك

                                                        
  .200، ص1982 ،1العلمیة، ط الكتب الفصاحة، دار الخفاجي، سر سنان ابن -  1
 الرباط، المعرفة، دار نقدیة، بالغیة المحدثین، دراسة الشعراء دعن البدیع الواسطي، ظاھرة محمد - 2

  .227 ص ،2003 ،1ط
  .116 وتجدید، ص سلطان، تأمل منیر -  3
  .116،ص وتجدید سلطان، تأمل منیر -  4
  .390،ص البالغة علوم في ،اإلیضاح القزویني -  5
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  :المقابلة أنواع

 :باثنین اثنین المقابلة أوال

 ولیبكوا قلیال فلیضحكوا" :تعالى قولھ :نحو بلفظتین لفظتین بین تكون وھي         

 :قابل ھنا "كثیرا یبكوا"و" قلیال یضحكوا" بین مقابلة الكریمة اآلیة في نجد ھنا 1"كثیرا

  .كثیرا مع وقلیال بالبكاء الضحك

  

 :بثالثة ثالثة مقابلة ثانیا

 :برد بن بشار قول: نحو

  2نم ثمّ  عمرا لھا فنبھ               العدى حروب أیقظتك إذا   

  

 أیقظو الحرب مقابلة في وفعلھ العدى، مقابلة في عمر ینب: قابل أنھ بشار بیت في نالحظ

 .نمّ  مقابلة في

 :النوع ھذا في تمام أبي وقول

  3طوالق وھي الّنكد الّنحوس منھ         فأصبحت بالسعود أمري زّوجت

 أجل من بالترتیب یبال ولم والنحوس والسعود ، والطالق الزواج بین قابل:  تمام أبي ھنا

 .یفسدھا ال أمر وھو القافیة استقامة

  )بأربعة أربعة( ثالثة من أكثر مقابلة :ثالثا

 بالحسنى وصّدق واتّقى أعّطى من فأّما" :تعالى قولھ: ومثالھ قلیل النوع وھذا

   4"للعسرى فسنیّسره بالحسنى كّذبو واستغنى بخل من وأما للیسرى فسنیّسره

  

  

                                                        
  .82 التوبة، اآلیة سورة – 1
  160،ص عاشور ابن الطاھر محمد ،ت ،الدیوان البرد بن بشار -  2
، المعارف، مص، 3 ط عزام، عبده محمد ت التبریزي، الخطیب بشرح تمام،  الدیوان، أبو -3

  .453 ص ،1964
  .10 الى 5 :اآلیات اللیل سورة -  4
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 اآلیة في ویقابلھا الیسرى، ،اتقى أعطى، صدق،: معاني تحمل األولى اآلیة في نرى

  .بخل، كذب، استغنى، العسرى: الترتیب على الثانیة

  

  :التقابل عالقة

  :تمام أبي قول في كما تواصل عالقة تكون فقد واحدة، لیست المتقابلین بین العالقة

  منقلب سوء من بشاشة جاءت           وعواقبھ تبد منقلب وحسن             

 الذي المنقلب سوء ،ألن إغماءو تكاملو تواصل عالقة ابلینالمتق بین فالعالقة

 انتصار إلى یشیر الذي المنقلب حسن إلى أدى  عموریة فتح في الروم ھزیمة إلى یشیر

 مثلو ھذا على واضحة داللة" جاءت" كلمة وتدل الكبرى، المعركة ھذه في المسلمین

  .تمام أبي شعر في كثیر العالقة ھذه

 وھو:" تعالى كقولھ:  الكریم القرآن وفي العربي الشعر في قةالعال ھذه نجد كذلك

  1".النھارو اللیل اختالف ولھ ویمیت یحي الذي

  2."النورو الظلمات وجعل واألرض السموات خلق الذي  � الحمد" :أیضا تعالى وقولھ

 ھذا ومعنى اللذیذة التغیرات من واحد شيء في األضداد جمع أن رشد ابن ویرى

 في تؤثر بھ  یتصالن ما وبین بینھما أو المتقابلین بین كانت سواء التواصل عالقة أن

  .الفنیة اللذة نفسھ في وتثیر المتلقي

 :المبالغة ثالثا

 مستحیال أو مستبعدا حدا الضعف أو الشدة في بلوغھ لوصف المتعلم یدعي أن ھي

  3:أنواع ثالث في وتنحصر

 قولھ نحو عادةو عقال ممكنا الضعف أو لشدةا من لوصف االدعاء ذلك كان إن: التبلیغ- أ

  ظلماتٌ  سحابٌ  فوقھ من موج فوقھ من موجٌ  یغشاهٌ  لّّجيّ  البحر في كٌظلٌمات أو" :تعالى

 

                                                        
  .80 المؤمنین، اآلیة سورة -  1
  .01 ،اآلیة األنعام سورة -  2
  .93البرد، الدیوان، ص بن بشار -  3
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  1"ّنور من لھ فما نوًرا لھٌ  هللا یجعل لمّ  وَمن یراھا یكد لم یدهُ أخرجَ  إذا بعض فوق بعٌضھا

 عقال ممكنا المدعي الوصف یكون أن كيالسكا عند المبالغة، فھو درجات األول فالتبلیغ

 :فرسھ واصفا القیس أمرئ كقول وذلك الواقع في حدوثھ ویمكن العقل یقبلھ أّنھ أي وعادة

  2فُیغسل بماء ینضح فلم دراكاً              ونعجة ثور بین عدادا فعادى            

 ونعجة ثورا دركی أن واحدة جولة في استطاع بالقوة، إذا فرسھ القیس أمرئ یصف ھنا

 وسالمتھ، فالمبالغة الفرس بمھارة ذلكو بالعرق یبتل أن دون األخر بعد منھما كل ویقتل

  .وعادة عقلیا أمر ممكن الشعري البیت ھذا في

  

 :اإلغراق- ب

 عقال یمكن بأنھ" :السكاكي عرفھ التبلیغ، فلھذا بعد المبالغة من الثانیة الدرجة فیعد

  عقال ممكنا الضعف أو الشدة من فیھ للوصف االدعاء نكا ، واذا3عادة ممكن وغیر

  :شاعر قول نحو وذلك وإلعادة

  ماال حیث الكرامة ونتبعھ                 فینا دام ما جارنا وُنكرمُ        

األمر  فھذا جوارھم، في معھم إقامتھ طول جارھم یكرمون قومھ بأن یفخر ھنا فالشاعر

  .حل أینما بعطایاھم جارھم قوم یالحق أن یحدث ال العادة في عقال، لكنھ ممكن

 :الغلو- ج

  :نواس أبي كقول وعادة عقال ممكن غیر المدعي الوصف فیھ كان ما وھو

  4تخلِق  لم التي المنطقَ  لتخافك            اّنھُ  حتى الشرك أھل وأخفت    

 

 

 

                                                        
  .4 اآلیة النور، سورة -  1
- 84 ص ،1،1999المعرفة، ط  البدیع، دار علم العربیة البالغة حسن، في أحمد محمود :المراغي - 2

85.  
  .85 البدیع، ص علم العربیة البالغة المراغي، في -  3
  99.ص العربیة، البالغة في العزیز، عبد عتیق -  4
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 وعادة العق ممتنع أمر وھذا المنطوقة غیر النطق إلى الخوف إسناد ھو ھنا فالغلو

 األمر في غلوات من مشتق فیھ، وھو واإلفراط الحدّ  مجاورة اللغوي األصل في فالغلو

1وغالنیا  وغالنیة غلوا
 غیر دینكم ال تغلُوا، في الكتابِ  أھلَ  یا قُل" :تعالى قولھ ذلك ومن 

  2".یلالّسب سواءِ  وضلُوا عن كثیًرا وأضلٌّوا قبلٌ  من ضلّوا قد قوم أھواء وال تتبعوا الحقّْ 

  :منھا نذكر المعنویة المحسنات من أخرى انواع وھناك  

 ھو خفي وبعید  مورى غیر ظاھر قریب معنیان لھ لفظا المتكلم یذكر أن وھي: التوریة

 وإّنا بأید بنیناھا والّسماءَ " :تعالى كقولھ ومرشحة مجردة نوعان وھي 3المراد

  4".لموِسعونَ 

  :الحماسي أو كقول

  الّدھر على السیوف فحالفنا أتحنا               كلھا العشیرة تأتي مفل                

  5وتر على الجفون أغضینا وال نحن                 كریھة یوم أرسلتنا فما                

 السیوف إغماد بھ المراد كان وإن الّسیف ال جفن العین جفن یالئم مما أعضاء إن

 یالئم ما بھا قورن التي تلك لتعني جاءت والتي لمرشحةا التوریة فیھا وردت األمثلة فھذه

 من شيء فیھا یذكر ال التي وھي المجردة التوریة بعدھا، أما وإما قبلھا إما بھ المورى

البعید،  المعنى وھو عنھ الموري لوازم من وال القریب المعنى وھو بھ الموري لوازم

 :الشاعر قول النوع لھذا مثال وخیر

 الحلل من أنواعا كانون لشھر             مالبسھ من اھدى ننیسا كأن      

  6والحمل الجدي بین تفرق فما        خرفت المدى طول من الغزالة أو     

                                                        
  .156غال، ص مادة :العرب منظور، لسان ابن -  1
  .77 اآلیة:  المائدة سورة -  2
 ،2005الدار المصریة،  والبدیع، البیان، المعاني  الواضحة البالغة: مصطفى وأمین علي الجارم -  3

  .458ص
  .77 اآلیة: الذاریات سورة -  4

 ،2000بیروت،  الھالل مكتبة بوملحم، دار علي ،ت البالغة علوم في القزویني، اإلیضاح- 5
  299ص

  .78 ،ص العربیة البالغة ،في حسن أحمد محمود المراغي - 6
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 القریب والمعنى الحمل وكلمة الجدي وكلمة الغزالة كلمة في كانت ھنا فالتوریة

 للغزالة الشمس فھو البعید المعنى أما حیوانات كل الحقیقي معناھا ھو الكلمات لھذه

 إذا البعید فالمعنى الفلكیة األبراج من برجان والحمل والجدي الشمس أسماء من والغزالة

  .الحمل وبرج الجدى وبرج الشمس ھو

 : االلتفات - ثانیا

 اإلخبار إلى المخاطبة عن المتكلم انصراف ھو االلتفات قائال المعتز ابن یعرفھ

 إلى فیھ یكون أن عن االنصراف االلتفات من ذلك بھیش وما المخاطبة إلى اإلخبار وعن

  1.الغائب إلى المخاطب من المتكلم انصراف مثل أخر معنى

 جرینا الفلك في كنتم إذا حتى والبحر البر في یسیركم الذي ھو: "وجل عز یقول

 وظنوا مكان كل من الموج وجاءھم عاصف ریح جاءتھم بھا وفرحوا طیبة بریح بھم

  2"الشاكرین من لنكونن ھذه من أنجیتنا لئن الدین لھ مخلصین هللا دعوا بھم أحیط أنھم

 أجزائھ إلى الشيء قسمت لغة: التقییم -ثالثا

 ثم أكثر أو جزئین ذا الشيء تذكر أن وھو:  قائال مفتاحھ في السكاكي وذكره

  بین الشعر البیتین ذلك في قائال عندك لھ ما ھو أجزائھ من واحد كل إلى تصنیف

  العبد غیر المرءٌ  صحبا إذا             یأكالن ال بلیخ في أدیبان         

  3الوتدِ  كظلّ  قصیرُ  وھذا                  الفتاةِ  كظل طول فھذا        

 وال أنواعھ جمیع على تحتوي متساویة قسمة الكالم تقسم أن الصحیح التقسیم

ما  إضافة ثم متعدد ذكر ووھ القزویني الخطیب قال حیث أجناسھ من جنس منھا تخرج

  4التعیین  على إلیھ لیس

  

  

                                                        
  .143ص العربیة، البالغة في العزیز، عبد عتیق -  1
  .22 اآلیة :یونس سورة -  2
  .180ص بیروت، العلمیة، الكتب دار العلوم، السكاكي، مفتاح -  3
  
  .91ص العربیة البالغة ،في المراغي -  4
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  :الجمع-رابعا

 :تعالى كقولھ 1اثنین في أما واحد حكم وتحت المتعدد بین المتكلم یجمع أن وھو 

  2"وخیُر أمال ثوابا ربكَ  خیر عند الصالحات والباقیات الدنیا حیاة زینةٌ  والبنونَ  المالٌ "

 رجسٌ  واألزالمُ  واألنصابُ  المیسرُ و الخمرُ  إنما آمنوا نالّذی یأُیھا" :تعالى أكثر كقولھ أو

  3"ُتفلحون لعلكمْ  فاجتنبوهُ الشیطانِ  عملِ  من

 المشكلة وتسمى) فظا( صحبتھ في لوقوعھ غیره بلفظ الشیئ ذكر وھي: المشاكلة-خامسا

 . اللفظیة

  4"ِمثْلَھا بسیئةِ  سیئة وَجَزاءٌ " َ :تعالى كقولھ

 السیئة جزاء ألن بالسیئة الجزاء عن مثلھا سیئةب سیئة جزاء اآلیة في ھنا

 ، لوقوع5اللفظیة المشاكلة سبیل على التعبیر ھذا الحقیقة، وجاء على بسیئة لیس وعقوبتھا

 المرسل المجاز المشاكلة أكد والذي األولى السیئة صحبة في الجزاء بمعنى الثانیة السیئة

  .الحالیة ینةوالقر والعالقة الجزاء بمعنى الثانیة السیئة في

 المعروفة الشيء علة أوضمنا صراحة األدیب ینكر أن وھو: التعلیل حسن -سادسأ

 حتى النظر الدقة على ومشتملة اعتبار لطیف لھا ظریفة ادعائیة أخرى بعلة ویأتي

 لھ مناسب علة لوصف یدعي أن ھو" :القزویني ویعرفھ إلیھ، یرمي الذى الغرض تناسب

 :الرثاء في المعري قول في ذلك ، ونرى6حقیقي غیر لطیف باعتبار

  7اللطم أثر وجھة في ولكنھا         قدیمة المنیر البدر كلفھ وما           

 الحزن أن في ویبالغ یرثى المعري أبو أن الشعري البیت ھذا خالل من لنا یتضح

 ھریظ ما وھي البدر كلفھ أن یدعي لذلك فھو الكون، مظاھر من كثیرا یشمل المرثي على

 على اللطم من حادثة ھي وإنما طبیعي، سبب عن ناشئة لیست كدره على وجھھ على

                                                        
  .377البالغة، ص أحمد، جواھر الھاشمي -  1
  .46 ،اآلیة الكھف سورة -  2
  .90 ،اآلیة المائدة سورة -  3
  .37 الشورى، اآلیة سورة -  4
  .96ص ، البدیع لعلم تحلیلیة التطبیقیة، دراسة الجرینى، البالغة رمضان محمد -  5
  .175ص البالغة العلوم في ،إحاطة اللطیف عبد شریفي -  6
  .483ص الواضحة البالغة ، مصطفى ،وأمین علي الجارم -  7
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 أو المدح في واحد نوع من أمرین بین تباین إیقاع وھو :التفریق- سابعاالمرثي  فراق

 : شاعر كقول أو ترجیحا زیادة یزید بفرق غیره

  خاءس یوم األمیر كنوال        ربیع وقت الغمام نوال ما             

  1ماء قطرة الغمام ونوال           عین بدرة األمیر فنوال            

 مع األمیر، ونوال الغمام نوال: النوالیین ، بیننالتبای وقع الشعرین البیتین ھذین ففي

  . نوال مطلق وھو واحد نوع من أنھما

 

 واعتبره المعتز ابن إلیھا اھتدى التي البدیع فنون وھومن: المدح یشبھ بما الذم تأكید- ثامنا

 ضربین على باالستثناء، وھو النوع ھذا یسمي البالغیین الكالم، وبعض محاسن من

 صفة في دخولھا بتقدیر الذم صفة الشيء عن منفیة المدح صفة من یستثني أن :أولھما

  .إلیھ أحسن من إلى یسیئ أنھ إال فیھ ال خیر فالن قائل كقول مدح

 أخرى، ذم صفة تلیھا استدراك أو استثناء بأداة وتعقب ذم صفتھ لشيء یثبت أن: ثانیھما

 : شاعر قول نحو

  2الكلب في ذاك وما مراعاة وسوء           ماللة فیھ أن إال شاعر ھو       

  

 :نوعین وھو:  الذمّ   یشبھ بما المدح تأكید -تاسعا

 كقول الّذم صفة في دخولھا بتقدیر المدح صفة الشيء ّذم صفة من یستثني أن :أولھما

 : الذبیاني النابغة

 3الكتائب قراع من خلولٌ  بھنّ                سیوفھم أن غیر فیھم عیب ال     

 فلول كون النقد على العیب من شيء أثبت الشاعر أن الشعري البیت ھذا خالل من نلمس

 لبمحا  تعلیق المعنى فھو الشجاعة كمال عن الكنایة الن محال وھذا العیب من السیوف

                                                        
  .179ص البالغة علوم في اإلحاطة ، یفاللط عبد شریفي -  1
  .182البالغة، ص علوم في اللطیف، اإلحاطة عبد شریفي -  2
  .182البالغة، ص علوم في اللطیف، اإلحاطة عبد شریفي -  3
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 وھو العیبا باستثناء لھما فأثبت عاد ثم العیب صفة ممدوحیة عن أوال نفى بذلك والنابغة

  :الرومي ابن یقول كما الكتائب قراع من فلول بھن سیوفھم أن

  1شبیھھ على العین ال تقع                      أّنھ سوى عیب بھ لیس        

 ذلك بعد أتى ثم ممدوحھ عن عامة العیب ینفي أنھ الرومي ابن كالم خالل من

 الرومي ابن وأن الممدوح في عیب ھناك أن السامع فھم إلى فسبق" سوى استثناء بأداة

 صفة استثناء أداة بعد وجد أن یلبث لم السامع ولكن بھ، مصارحتھ في جریئا سیكون

 توھم صورة المدح ھذا أكد بل عیبا یذكر فلم خدعھ الشاعر أن فوجد أسلوب ھذا المدح،

  .  الذم

 صیغة بھا المستثنى یكون استثناء أداة تعقبھا لشيء المدح صفة إثبات في یتمثل: ثانیھما

 .قٌرْیش ِمن أّني بید العربِ  أفصحٌ  أُنا:" وسلم علیھ هللا صلى كقولھ ، وذلك2لھ آخر مدح

  :المحسنات اللفظیة: ثانیا 

 ) التجنیس: ( الجناس  -1  

 جانس مصدر وھو الجنس من مشتقة ألفظ كلھا انسوالتج والتجنیس المجانسةو الجناس

 أعم وھو الضرب اللغة في تجانس، والجنس مصدر جنس، التجانس مصدر والتجنیس

 ترجع ما شيء كل من فالجنس جنسھ، من أي ضرب من النوع ھذا :تقول النوع من

 كلل: الجنس أحمد بن الخلیل وقال 3وجنوس  الجمع أجناس سیدة ابن إلیھ، قال األنواع

 كان أنھ األصمعي عن جني ابن ویحكي 4والنحو  والعروض والطیر الناس من شيء

 .شكلھ من كان لھذا إذا مجانس ھذا: العامة قول یدفع

                                                        
  .483 الواضخة، ص البالغة مصطفى، وأمین على الجارم -  1
  .381ص ، العربیة البالغة جواھر أحمد، الھاشمي -  2
 سیر حسن الصدیقي، أبیك ابن خلیل الدین وصالح ص) جنس مادة( العرب لسانا منظور ابن - 3

  . 26،27ص م،1987 العلمیة، بیروت، ، دارالكتب1ط الحلبي
  .25، ص كراتشكوفسكي تحقیق ، ،البدیع معتز ابن -  4
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 معناھا ویكون النطق في كلمتین  تشابھ ھو ، والجناس1خالص بعربي لیس: ویقول

 أنھم حتى البالغة اءالعلم عند وتنویعا تبویب البدیع أكثر أنواع من الجناس ویعد مختلف،

  .2بعضھم عند أبوابھ وتداخلت فیھ اختلفوا

 وأشار األجناس سماه كتابا وألف التجنیس اسم ذكر من أول األصبعي ویظھر أن  

وكالم  الشعر بیت في أخرى تجانس الكلمة تجیئ أن ھو التجنیس"  :بقولھ ابن المعتز إلیھ

 كتاب األصمعي ألف التي السبیل على "حروفھا تألیف في تشبھھا أن لھا ومجانستھا

 أن لنا یتضح 3.والطیر الناس من ضرب لكل الجنس:  الخلیل قال علیھا، األجناس

   األجناس كتابھ وألف الجناس إلى تطرق من األول ھو األصمعي

 وحرى الطیبي عرفھ ھذا وبمثل اللفظ في الكلمتین تشابھ ھو التجنیس: السكاكي وقال

 في تشابھ ھو اللفظین بین الجناس:  فقال السكاكي عریفت على القروییني الخطیب

  .4اللفظ

  .5"مختلف والمعنى واحد اللفظ یكون أن التجنیس وحقیقة": ألثیر ابن وقال

 جناسا سموه وذلك ومجانسة وتجانس جنس من ھو اللغوي معناه في الجناس إذن

  .المعنى في اختالف مع النطق في اللفظین تشابھ ھو الجناس: االصطالحي ومعناه

 حیث من نطقھما في كلمتین وتشابھ اتفاق أنھ لنا یتضح ھذا خالل ومن     

 كلمتین نجد فھنا المغرب في المغرب صلیت قولنا مثال المعنى اختالف الحروف، مع

 بلد فتعني الثانیة أما المغرب، صالة تعني األولى الكلمة ولكن الحروف نفس لھما

  .األقصى المغرب

  

  

                                                        
  .563ص ، 1ج 1972 بیروت الجیل ، دار4الدین، ط ت محي العمدة القیرواني، رشیق ابن -  1
  .109البدیع، ص العربیة، علم البالغة في الراعي، حسن وأحمد محمود -  2
  .25 ص وتجدید، تأصیل سلطان، منیر -  3
 القادر عبد والبدیع، تحقیق والبیان والمعاني البالغة العلوم في القزویني، اإلضاح الخطیب -4

  .535، ص1996، 1اآلداب، ط وحسین، دار المكتبة
  
  .262ص طبانة، مصر ویدوي الحرفي قدمھ، أحمد لسائرا المثل األثیر بن الدین ضیاء -5
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  :امھوأقس الجناس

 الواحد النوع وسمو متعددة، أقسام إلى الجناس في كبیرا اختالفا البالغیون اختلف

 فإنھ ھذا ومع أمره، من حیرة في ویوقعھ القارئ یقلق مما أحیانا متضاربة كثیرة بأسماء

  .وغیر تام تام إلى الجناس ینقسم عامة بصورة

 أنواع: وھي أمور أربعة في المتجانسان اللفظان فیھ ما اتفق وھو: التام الجناس

 أكمل ھو وھطا وترتیبھا والسكنات الحركات من الحاصلة ھیئتھا عددھا، الحروف،

  1: أقسام ثالثة ولھ رتبة إبداعا وأسماھا الجناس أنواع

 أو فعلین اسمین، یكون أن أي واحد، نوع من الجناس لفظا أن وھو: المماثل الجناس/ أ

 ما لبثوا المجرمون یقسم الساعة تقوم ویوم" :وتعالى سبحانھ كقولھ فاالسمیین   2.حرفین

  3"یؤفكون كانوا كذلك ساعة غیر

 الزمن من ساعة بمعنى والثاني القیامة یوم بمعنى فاألول وساعة الساعة ھنا فاالسمان

  .الدنیا في

 وعددا وحروفا نوعا اللفظان فیھ یتفق الذي الجناس وھو :المستوفي الجناس - )ب

 : تمام أبو قول :مثال الكلمة أنواع من مختلفان نوعان من نویكونا وترتیبا

  4هللا عبد بن یحي لدي یحیا*       فإنھ الزمان كرم من ما مات               

  ).علم اسم( ویحي) یعیش( یحیا ویحي یحیا: الكلمتین بین الشاعر جانس قد فھنا

  

  

  

  

  

                                                        
  .192ص البالغة، العلوم في اإلحاطة اللطیف، عبد شریفي -  1
  .110ص العربیة البالغة في ، المراغي حسن أحمد محمود  -  2
  .55 اآلیة الروم، سورة -  3
  
  .169، ص2000القاھرة، ط الغریب، دار البالغة، تاریخ المختصر في عبدالقادر، حسین -  4
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  ) المركب: (  التركیب جناس) ج

 ال یكون أن بالتركیب المرادو كالھما أو مركبا ركنیھ أحد كان ما وھو      

 أضرب ولھ كلمتین من جزئین أو كلمة وجزء كلمة أو كلمتین بل واحدة كلمة مجموعة

  .1المفروق، المرفو متشابھ منھا

 وخطا لفظا المركبة واألخرى المفردة الكلمة أي ركنان تشابھ ما وھو: المتشابھ  -1

  :البستي الفتح أبي كقول

  2ذاھبة  فدولتھ فدعھ            ذاھبة یكن لم ملك إذا                  

" ذا" من مركبة كلمة وھي األولى" ذاھبة" بین الشعري البیت في ورد فالجناس

 النوع ھذا ویسمى بائدة بمعنى مفردة وھي ذاھبة وبین ھیبة من" ھبة" صاحب، بمعنى

  .مقرون

 أبي قول النوع لھذا أمثلة ومن الخط دون اللفظ في الركنان فیھ اتفق وھوما :مفروق -2

 :جالث

 تحترق ھولـــھا في نفسي خـــل          لھا حبـــــــي في العذل أیھا            

   3رق تحت ھواھا من قلبي صار          بعدھا مني ضرك الذي وما            

  طیة "رق تحت"و" تحترق" كلمتین في ورد ھنا المفروق فالجناس

 كلمة من وجزء كلمة من مركبا وأخرى كلمة الركنین أحد فیھ یكون ما وھو: المرفو -3

 : الحریري كقول

  4والمكرمة السودد لتقتتنــــــي          ال تأتھ استطعت والمكر مھما           

لفظة  وھما كلمة من وجزء كلمة من مركب األول ركنھ ورد" مھما" ھنا فالجناس  

 كاملة"  المكرمة"  كلمة وھو مفردا ورد والثانیة ، مھما من" والھاء مالمی"و" المكر"

  .المرفو الجناس ھو وھذا

                                                        
، 3بیروت، ط العلمیة، دار الكتب والبدیع، والبیان المعاني في البالغة جواھر الھاشمي، أحمد - 1

  .246، ص2006
  .193البالغة، ص العلوم في اإلحاطة اللطیف، عبد شریفي -  2
  .164البحتري، ص في االعتراض البدیع علم مختار، عطیة -  3
  .114ص البدیع،  علم العربیة ةالبالغ المراغي، في حسن أحمد محمود -  4
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  :  التام غیر الجناس/ 2

 عدد في اختالف ھو الناقص فالجناس العدد في فیھ الفظان اختلف ما وھو

 او اللفظیة البدایة في إما حرف بزیادة االختالف ھذا یكون وقد طرفیھ ألحد الحروف

  1المذیل المضارع، المكتتف،: أنواع ثالثة إلى ینقسم بدوره وھو أو آخرھا طھاوس

 المخرج في متقاربین مختلفان الحرفان فیھ یكون الذي وھو :المضارع التجنیس -)أ

 وطریق دامس لیل كني وبین بیني: "الحریري كقول اللفظ أول في إما ویكونان

  2."طامس

 اللفظ وسط في یكونان وإما" طامس"و" دامس" كلمتین في المضارع التجنیس نجد ھنا

  3"عنھ وینأون عنھ ینھون وھم" وتعالى سبحانھ كقولھ

 ):ص( النبي كقول اللفظ آخر في وإما وینأون ینھون كلمة في نجده الوسط وفي

  4"الخیر بنواصیھا معقود الخیل"

  .والخیر الخیل كلمة نحو اللفظ أخر في المضارع التجنیس فنجد

 فیھ الزیادة تكون ،حیث التام غیر الجناس أنواع من آخر نوع وھو :المذیل سالتجنی-)ب

  :الحسناء كقول بمذیل سمي ولھذا واحد حرف من بأكثر

  5الجوانح بین الجوى من ء            الشفا ھو البكاء إن                 

 لجوىا كلمة عن جوانح كلمة في والحاء النون وھما حرفین بزیادة اختالف فھناك

  .مذیال جناسا بینھما كأن التي

 في أن في یلتقیان فھما وافتراق التقاء ھناك أن النوعین ھذین حول یالحظ ومما

 بحرف تكون المضارع زیادة أن في ویفترقان الجناس ركني أحد طرف في زیادة كلیھما

  .حرف من بأكثر تكون المذیل أما واحد

                                                        
  .155ص أسالیب، ضوء في البدیع: الفتح عبد الشین -  1
  .114ص العربیة، البالغة في المراغي، وأحمد حسن -  2
  .26ص اآلیة، األنعام، بعض سورة -  3
  .115نفسھ، ص المرجع المراغي، – 4
  .207البدیع، ص علم العربیة، البالغة في العزیز، عبد عتیق -  5
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 یختلف أن أي فقط، الحروف ھیئات في ناللفظا یختلف أن وھو: المحرف التجنیس -)ج

  1.البرد وحبة البرد حبة: قولھم مثل والسكنات الحركات حیث من حروفھا ضبط في

 االختالف جانب الحر، وإلى ضد ھو الباء بفتح والبرد الثوب ھو الباء بضم فالبرد

 الحركة في االختالف أن یرى القزویني فإن رأینا وأن سبق كما فقط الحركة في

  2".الشرك شرك البدعة" كقولھم سكونوال

 في الشین وردت ،حیث والسكون الحركة في مختلفان والشرك الشرك فاللفظان

 الراء وردت كما ، الحركة مفتوحة وردت الثانیة في الشین أما ، الحركة مكسورة الشرك

  . الحركة مفتوحة شرك في والراء بالسكون مخزومة الشرك في

 منھ ما یراد مؤدیا مقبوال یكون حتى استخدامھ فإن اسالجن أنواع من تقدم وفیا

 ال نجد عنھ حتى نحوه المتكلم وساق واستدعاه طلبھ الذي ھو المعنى یكون أن فالبد

 . بدال بھ وال تبتغي حواال

 من قصد غیر من وقع ما وأواله بالحسن وأحقھ أعاله تسمعھ تجنیس أحلى كان ھنا ومن

  3.لبھلط وتأھب اجتالبھ إلى المتكلم

 :السجع -2

 وجمعھ واحد روى على الكالم مواالة المقفى، أو الكالم: ھو اللغة في السجع

: یقال كم بالتشدید، فیھ وسجعھ ونفع، قطع باب من كالمھ الرجل وسجع وأساجیع، أسجاع

  4.موزونا یكن ولم الشعر كقوافي فواصل لھ جعل إذا: نظمھ

 تأتلف أن الكالم من السجع :المبرد ولق منھ فنذكر البلغاء اصطالح في السجع أما

  5.القوافي تؤلف نسقكما على أواخره

                                                        
  .246ص والبدیع،  والبیان المعاني في: البالغة جواھر: الھاشمي أحمد -  1
  .38ص البالغة علوم في اإلیضاح: القزویني -  2
العربي،  الفكر دار اللحام، محمد سعید ت البیان، علم في البالغة أسرار: القاھر عبد الجرجاني -  3
  07ص بیروت 1999 ،1ط
  .47العلمیة، بیروت، ص الكتب السجع، دار ، مادة4ج طالمحی الدین، القاموس مجد یعقوب ابن -  4
  .127ص البدیع، علم العربیة، البالغة في: المراغي -  5
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 من الفاصلتین تواطؤ ھو: األثیر ابن تعریف بھ وشبیھ القزویني الخطیب وقول

 في كالقوافي النثر في األسجاع: السكاكي قول المعنى وھذا ، واحد حرف على النثر

  1.الشعر

 المحسنات من كنوع للسجع صطالحيواال اللغوي التعریفین ھذین خالل من

 حالوة من یحققھ لما المسجوع الكالم في ما كان على یعود تسمیتھ سبب فإن اللفظیة

 في الجاحظ نجد بالسجع اھتموا الذین البالغیین العلماء بین ومن الموسیقى وجمال التنغیم

 في أثره مبینا كتابھ من مختلفة مواضع في لھ ذكره خالل من لنا یتضح حیث البیان كتابھ

 یا رسول: "قائال وسلم علیھ هللا صلى الرسول سأل سائال أن الجاحظ روى فقد النفوس،

 رسول فقال" بطل ذلك مثل ألیس استھل وال وال صاح أكل وال ال شرب من أرأیت هللا،

  2."الكھان كسجع أسجع) "ص( هللا

 في ربالع أن عنھ وینھي السجع یكره أنھ) ص( الرسول قول فھم فالجاحظ

  .باألسجاع یتكھنون أي الكھانة یدعي بعضھم كان جاھلیتھم

 من ھام جزء السجع أن یرى إذ ،)م471ت( القاھر عبد الجرجاني نجد كذلك

 النحو ھذا  المقتضي المعنى أن الجملة، ھذه من تبین قد األمثلة ضرب بعد یقول المعنى،

  3.إلیھا المعنى قاد بل بالقبول،

 إلیھا، حتى المعنى قاده بل السجع، نحو المعنى یقد لم المتكلم أن الجرجاني یبین

النافر  بالسجع وشبھ علیھ الوحشة لدخل السجع ھما خالفھا على تركھما رام لو إنھ

  .المستكره

  

  

  

  

                                                        
  .547ص  البالغة، علوم في اإلیضاح: القزویني -  1
  .287ص ،القاھرة، والنثر التألیف لجنة ھارون السالم عبد: تحقیق والتبیین، البیان: الجاحظ -  2
  .69ص لبالغة،ا أسرار: الجرجاني -  3
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  :السجع حسن شروط -

 سرد في" :تعالى كقولھ الفقرات أي القرائن فیھ تتساوى الذي ھو السجع أن -1

  1"ممدود وظل منضود وطلح مخضود

 على ال یبعد حتى كثیرا طولھا یمتد ان وعلى األولى عن الثانیة القرنیة تطول أن -2

 ما ھوى إذا والنجم"  تعالى كقولھ حالوتھ وتضیع تأثیره فیقل القافیة وجود السامع

  2 "  غوى وما صاحبكم ضل

 األولى من أطول انیةالث كانت فلھذا كلمات خمس كلمات، والثانیة ثالث فیھا األولى فاآلیة

  .الفاصلة عن بالسامع یبعد لم وطولھا

 لفي اإلنسان إن والعصر" تعالى قولھ ذلك ومن الثالثة فقرتھ السجع في تطول أن -3

  3"بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا الصالحات وعملوا أمنوا الذین إن خسر

 من أمده استوفى إذا عالسج كثیرا، ألن أقصر منھا قرینة قرینة تلى أن ال ینبغي -4

 المبتور، ویبقى كالشيء یكون كثیرا أقصر منھا الثانیة جاءت ثم لطولھا األولى القرینة

  .4بصحتھ  ویقتضي بذلك، الذوق دونھا، ویشھد فیعثر غایة إلى االنتھاء یرید كمن السامع

  :السجع أنواع-

وازي، المرصع، المت المطرف، :ھي أضرب أربعة إلى كالم في السجع ینقسم

 .المشطر

 الروي، في القرنیتان الفوصل، أو أو الفاصلتین فیھ تتفق الذي السجع وھو: المطرف -1

  5"أطوارا خلقناكم وقد ال ترجعون، مالكم"تعالى  كقولھ الوزن، وذلك في وتختلف

 على لفظة البیت صدر أو النثر فقرة من نقطة كل تقابل أن وھو ):الترصیع( المرصع -2

 بجواھر األسجاع یطبع فھو( :المقامات في الحریري قول مثل ا، وذلكورویتھ وزنھا

  .)وعظة بزواجر األسماع ویقرع لفظھ،

                                                        
  .29-28 اآلیات: الواقعة سورة -  1
  .2- 1 اآلیة: النجم سورة -  2
  .التطبیقیة البالغة كتاب عن نقال: كاملة العصر سورة -  3
  .443ص اإلیضاح، :القزویني -  4
  .التطبیقیة البالغة كتاب عن نقال ،13 اآلیة نوح سورة -  5
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 فیھا: "تعالى قولھ نحو فقط األخیرتین الكلمتین فیھ االتفاق ما كان وھو :المتوازي -3

  1."موصوعة وأكواب مرفوعة سرر

 فالعاصفات غرقا لمرسالتوا"قولھ تعالى  ونحو وتقفیھ، وزنا وأكواب سرر الختالف

  2"عصفا

 الحاسد والصامت، وھلك الناطق حسد: ونحو فقط، وزنا والعاصفات المرسالت الختالف

  .فقط تقفیھ والشامت الصامت ماعدا الختالف والشامت

 عن مختلفتان قافیتان البیت من شطر كل في یكون أن وھو: )التشطیر( المشطور -4

  3.بالشعر خاص الجناس من عالنو وھذا الشطر الثاني، قافیة

 :تمام أبي قول ومنھ

  4هللا، مرتقب في �، مرتغب        منتقم با�، معتصم تدبیر            

 في للقافیة مخالفتان وھما)ومنتقم معتصم( في القافیتین نجد األول الشطر ففي

 الثاني يمیمیة، وف قافیتھ األول الشطر في ،فالسجع)ومرتقب مرتغب( في الثاني الشطر

   .بائیة

  : والتضمین اإلقتباس-3

 المأخوذو شیئا النار معظم  من أخذ إذا) اقتباس( مصدر اللغة في: االقتباس/ أ  

  .والباء القاف بفتح) قبسا(یسمى

 بأنھ وإشعار داللة غیر من الحدیث أو القرآن من شیئا المتكلم یضمن أن: واصطالحا

  .5لقائلھ  المقتبس النص نسبة منھا، دون

 من الشریف الحدیث أو الكریم القرآن من شیئا ضمنوا قد الشعراء أن ونالحظ

 أجاد وقد األندلسي جعفر أبى نجد حیث الرسول إلى والحدیث هللا إلى القرآن نسبة غیر

                                                        
  .التطبیقیة غةالبال كتاب عن نقال ، 13 اآلیة الغاشیة سورة -  1
  .التطبیقیة البالغة كتاب عن نقال ،2اآلیة  المرسالت، – 2
  .131البدیع، ص علم العربیة البالغة في :المراغي حسن -  3
  .301ص التیزیزي،  الخطیب بشرح الدیوان: أبو تمام – 4
  .194التطبیقیة، ص البالغة: رمضان، الجربي محمد -  5
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 لھ أدبیة مراسالت بینھما وجدت الخطیب بن الدین لسان وعاصر معا الشعر والنثر في

  .ـھ 772 سنة توفي شعر، دیوان

  :    ولیق

  الوطن غریب یرعى قلما       أوطانھم في الناس ال نفاذ              

  1حسن  بخلق الناس خالق        بینھم عیشا ما شئت وإذا               

 العداء ال تقدم عاقال، كبیتا كن: األوطان عن للغرباء الغالیة نصائحھ مقدما یقول

 فعاملھم بینھم المعیشة أردت ویحترم، وإن عيیرا قلما الغریب أوطانھم، ألن في للناس

  .سعیدا لتعیش كریم بخلق حسنة معاملة

 هللا صلى الرسول بأسلوب أسلوب لیزین لقائلھ، الحدیث من اقتبس قد أنھ ونالحظ

  .الفصیح وسلم علیھ

   :أقسامھ -2

 :ضربان ھما

  .غیره إلى األصلي معناه عن المقتبس اللفظ منھ ینقل لم اقتباس - أ

 .مجازي معنى إلى األصلي معناه عن المقتبس اللفظ منھ نقل اقتباس - ب

  2وعدمھ  التصرف حیث من التقسیم وھذا بالغیة الغایة جدید

  :فثالثة الجواز، وعدمھ حیث من أقسامھ أما

  :اقسام ثالثة األدب، إلى خزانة في قسمة الحموي حجة فابن

  .)ص(النبي ومدح خطب، والمواعظ، في یكون مقبول محمود اقتباس/ أ

  .ورسائل والصفات، القصص الغزل، في مبذول، یكون مباح اقتباس/ ب

  :ضربان مرذول، وھو مردود اقتباس/ ت

                                                        
  195ص رمضان، لمحمد نفسھ المرجع  -  1
  
  .105 ص المالیین،  العلم دار الجدید، ثوبھا في العربیة البالغة: أمین الشیخ بكري -  2
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 بني لعمال شكالة في وقع كما نفسھ لمقتبس إلیھ، فال یجوز تعالى هللا ما نسبھ أحدھما -1

 علینا إن ثم یابھم،إ إلینا إن" 1االقتباس  سبیل على علیھا وعلق األمیر مروان، فقرأھا

  2" حسابھم

 لنفسھ وینسب الجبار الحاكم ھذا یتطاول ان ومحرم مرذول فاحش االقتباس ھذا

  .إلیھ تعالى هللا ما نسبھ

 :لفاضل المدح في النبیھ ابن كقول والھزل السخف معرض في االقتباس الثاني -2

  ترتیال ذكرھم رتلت ثم         قلیال إال الصعود لیل قمت              

  .وھزلي سخیف معرض الحدیث في من یقتبس فنجده الملك یمدح النبیھ ابن ھنا

  

   :لالقتباس الفنیة القیمة

 بین الربط في والمھارة األسلوب واالستماع، والتقویة اللغة، والظرافة في التوسع

  3األدیب  عبقریة وإظھار البالغیة، بالصور والتوشح الحدیثو والقرآن األدب

   :ینالتضم /ب

  آخر ضمن شيء جعل لغة التضمین

 من یكن لم إن علیھ التنبیھ مع غیره شعر من شیئا كالمھ الشاعر یضمن أن: اصطالحا

  .4بالشعر البصر وذوي األدباء عند والمعروف المشھور

  :الوراق السراج قال: نحو

 فجر تحتھ واضح منجبین لھ             ذوائب بلیل الواشي من توارث  

  البدر یفتقد الظلماء اللیلة وفي            بظالمــــھ شعـــرھا علیھا ـدلف        

                                                        
  .108ص شیخ،  لبكري السابق المرجع -  1
  .26 اآلیة الغاشیة، سورة -  2
  .197، ص التطبیقیة البالغة: الجریبي رمضان  محمد -  3
  
  .190ص الجریبي، رمضان لمحمد السابق المرجع -  4
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 إلى واإلشارة التنبیھ غیره، مع شعر من شیئا شعره لضمن الشاعر أن نالحظ

 یتمیز والشرط التنبیھ وبھذا بالشعر البصیرة وذوي البلغاء عند مشھورا یكن لم إذا ذلك،

  .قائلھ إلى المسروق ال ینسب سارقال ، ألن2األدبیة السرقة عن التضمین

 الوشاة عن واستنزفت توازن بأنھا محبوبتھ، یصور الوراق أن التبین في فنالحظ

  .القمر نور الظالم یخفي كما العیون عن جمالھا أخفى الذي المظلم شعرھا والعیون

 اسفر أبي بیت من أخذه وقد"البدر  یفتقد الظلماء اللیلة وفي" :بقول بیتھ الشاعر ضمن

 :الحمداني

  البدر یفتقد الظلماء اللیلة وفي        جدھم جد إذا قومي یذكرني       

  :والتضمین االقتباس بین الفرق - 1

األدباء،  عند مشھورا یكن لم إن علیھ التنبیھ مع فقط الشعر في خاص التضمین 

  .3لقائلھ نسبھ دون والحدیث القرآن في یكون االقتباس أما

  :التضمین ألسلوب غیةالبال القیمة -2

  .الفكرة ویوضح المعنى یؤكد أنھ  -أ

 بأنواعھ الخیال طریق عن والحركة الحیاة فیھ ویبعث وینوعھ األسلوب یثري أنھ -ب

  .المختلفة

  .والتشبیھ كالتوریة البالغیة بالصور األسلوب ھذا یرشح -ت

 في األدباء بین الربطو التعبیر على وقدرتھ األدیب براعة یبرز األسلوب ھذا -ث

  4.جمیل ونظم محكمة عبارة شیق، االسلوب

  :إضافة إلى ھذه االنواع البدیعیة من المحسنات اللفظیة نجد

وھذا النوع من المحسنات سماه بن المعتز رد أعجاز الكالم  العجز على الصدر ردـ 1

  على

                                                        
  190.ص نفسھ، المرجع -  2
  .19ص القاھرة، األمانة مطبعة البدیع، علم في وتطبیقات دراسات:  یحي محمد یحي -  3
  .193ص التطبیقیة البالغة:  الجریبي رمضان محمد -  4
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خرین صدورھا  وھو أحد فنون البدیع الخمسة الكبرى عنده ، أما تسمیتھ فمن عمل األ

من علماء البالغة تسھیال وتخفیفا على المتلقي، فھذا النوع یتناول لفظین ھناك عالقة 

  ویكون في النثر والنظم 1خاصة بینھما 

  

وھو أن یجعل أحد اللّفظین المكررین أو المتجانسین أو الملحقین بھما بأن : أ ـ في النثر

َوإَذا : رھا مثل قولھ تعالىجمعیھما إشتقاق أو شبیھھ في أول الفقرة ثم تعاد في آخ

َتقُولُ للِذي أَْنَعَم هللا َعلَیِھ وأَْنعَمَت علیھ أْمِسِك علَْیَك َزوُجَك َواتَّق هللاَ َوتُْخَفى في َنْفِسَك ما 

هللاُ مْبدیھ وتغشى الناَّس وهللاُ أحقٌّ أْن َتْخشاهُ فلَّما قضى َزیُد ِمنھا وطًرا زّوْجناَكما لَكْي ال 

الُمْؤمنین خرَج في أَزواج أْدِعیائھم إذا قضوا ِمْنُھنَّ وَطًرا وكان أَْمُر هللاِ  یُكوَن على

   2َمْفعُوال

وھو أن یكون أحدھما في آخرالبیت واالخر یكون إما في صدر : ب ـ في النظم 

المصراع األول أو في حشوه وآخره وإما أن یكون في صدر المصراع الثاني نحو قول 

  :شاعر

ِم یلُطُم وْجَھھ            ولیَس إلى داعي النَّدى بسریعٍ  َسریُع إلى       3ابن العَّ

  :وقد قسمھ ابن المعتز إلى ثالثة أقسام

  . ـ ما یوافق آخر كلمة في البیت آخر كلمة في نصفھ

  .ـ ما یوافق أخر كلمة في البیت االول كلمة  في نصفھ االول وھو االحسن

  الكالم في أي موضع كان  ـ ما یوافق أخر كلمة في البیت بعض

ھو بناء البیت على قافیتین، یصح المعنى عند الوقوف على كل منھما : ـ التشریع 2

  :كقول احدھم

دى وقرارَة األقدارِ      یاخاطُب الُدنیا الِدنیـــــــــــــَة               إنھا ِشرُك الرَّ

    4ّدا تّبا لھاَ مـــــــــــَن َدارْ داَر متى أَضحكْت في َیومھا                أَْبَكْت غَ   

                                                        
   548ص البالغة، علوم في ،اإلیضاح القزویني ـ  1
  37 االیة: األحزاب سورة -   2
  407ص ، البالغة جواھر ، الھاشمي -   3

  406اشمي ،جواھر البالغة،صـ الھ4
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لقد كانت ھذه األبیات من البحر الكامل ویصح أیضا الوقوف على الردى وغدا وصدى 

  :وتكون من مجزوء الكامل  وتقرأ

  یــا خاطَب الُدنیاَ دانیـــــــــَة                   إنــھا ِشرُك الــــــــــــــردى  

  ومھا                   أَبَكـــــــْت َغـــــــــــــــــــَدادار متي أَْضحكَت في یَ   

وقد َسماه بن اإلصبع وھو أن تبني القصیدة على وزنین من أوزان العروض وقافیتین 

  فإذا اسقط من أخر البیت جزء أو جزء أن صار ذلك البیت من وزن آخر    

  :لزوم مالم یلزم-3      

ما معناه من الفاصلة بما لیس بالزم ، ویلتزم في  وھو أن یجيء قبل حرف الروي أو

ائل فال ) 9(فأَماَ اْلیتیَم فال تقھرْ  ":قولھ تعالى : أو أكثر من النثر نحو بیتین وأما السَّ

  1"َتْنَھرْ 

وعّرفھ القزویني بقولھ إنھ یأتي قبل حرف الروي وما في معناه من فاصلة وما لیس 

دیعي یكون في النثر وفي الشعر، لكنھ في القرآن بالزم في مذھب السجع وھذا اللون الب

  2قلیل

إِنَّ الِذیَن اَتقُوا إذا َمَسّتھْم طائف من  ":ومثل لھ القزویني من القرآن بقولھ تعالى    

وَنھْم في الغيِّ ثم ال) 201(الَشْیَطان َتَذكُر فإذا ُھْم ُمْبِصرون     3 "ُیبصرونَ  َیُمدُّ

لتزام في الشعر بحرف قبل حرف الروي ومن ذلك قول ومن األمثلة التي یرد فیھا اال

  :األسدي  عبد هللا بن الزبیر

  4سأشُكر ُعمرا إْن َتراَخْت َمنََّیتِي             أیادي لَم ُتَمَنْن وإن ھَي َجلَّتْ   

  االلتزام َحدث في ھذا البیت في الالم المشددة قبل حرف الروي وھو التاء 

  

                                                        
  9األیة :سورة الضحى - 1
  553ـ القزویني ،اإلیضاح ،ص  2
  202-201سورة األعراف  -   3
  
  125المراغي ،في البالغة العربیة ،ص -   4
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  :الموازنة-4  

لمحسنات اللفظیة التي تتساوى فیھ الفاصلتان أو القرینتان في الوزن دون وھي نوع من ا

  5التقفیة

  6"وَزرابِي مبُثوَثة ) 15(ونمارُق مصفُوفُةُ  ":ومثال على ذلك قولھ تعالى 

  

  :وتكون الموازنة في النثر والشعر ومن أمثلة الموازنة في شعر قول أبي تمام

  7َقناَ الخطَّ إالّ أَن تِْلَك َذوابِلُ      َمَھا الَوحش إال أن ھاتاَ أونٌِس     

  

ونكتفي من المحسنات اللفظیة تلك األنواع التي أوجزنا فیھ القول ونستعیر من ذلك قول 

  :الخطیب القزویني في ختام الحدیث عن المحسنات اللفظیة مبینا شرط الحسن فیھا قائال

ون األلفاظ تابعة للمعاني، فإن وأصل الحسن في جمیع ذلك وُیعنى القسم اللفظي ھو أن تك

المعاني إذا أرسلت على سجیتھا وتركت ما ترید طلبت ألنفسھا األلفاظ ولم تكتس إلى ما 

   8یلیق بھا

وفي ختام ھذا الفصل الذي حاولنا دراستھ بالتطرق إلى المحسنات البدیعیة 

تي تعود إلى محسنات بدیعیة معنویة وال: أن فنون البدیع انقسمت إلى قسمین  فأستنتجت

إلى مسائل المعاني التي ترد في الكالم وأخرى محسنات لفظیة التي تأخذ  بالخصوص

  .بنظر اإلعتبار األلفاظ التي وجودھا قد یسبب في الكالم نمطا بدیعیا معینا

  

  

                                                        
  133ص المرجع نفسھ ،-   5
  16-15سورة الغاشیة، األیتین -   6
  255أبو تمام الطائي ،الدیوان ،شرح محي الدین ،ص - 7
  134المراغي ، في البالغة العربیة ، ص حسن  -8 
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  :تمھید

یتسم عصر الشاعر إیلیا أبو ماضي بأنھ مرحلة زمنیة مخضرمة، تمد من الربع   

عشر، وصوال إلى منتصف القرن العشرین، مرورا بتغیرات شدیدة  األخیر للقرن التاسع

  .األھمیة، عاشتھا أمتنا وال زلنا نعیش إفرازاتھا ومؤثراتھا حتى یومنا ھذا

ومن القضایا التي تناولھا الشاعر ایلیا أبو ماضي نجد منھا قضایا اجتماعیة، ولذلك   

ائده االجتماعیة المعنونة ب تطرقت في ھذا الفصل التطبیقي الى تحلیل قصیدة من قص

، حیث قمت بشرحھا وشرح بعض ألفاظھا فكانت البدایة  بتعریف الشاعر "فلسفة الحیاة"

  .وذكر مسیرتھ األدبیة وأھم أعمالھ

  )ایلیا أبو ماضي: (التعریف بالشاعر

 سنة بلبنان) المحیدثة( بقریة المھجر،ولد شعراء كبار نمي ماض أبوضاھر  إیلیا

 لمالتي  طیبة   حیاة  فیھا  یطلب مصر  إلى ،ھاجر عمره من العاشرة بلغ وعندما م1889

 مبكرة شاعریتھ وظھرت  الصحف في والتحریر القراءة لىإ واتجھ،  لبنان في یجدھا

 البارودي طریقة ى عل فیھ ى،وجر  1911 سنة) الماضي تذكار( األول،فأصدر دیوانھ 

  . 1التقلیدي العربي والشعر

ھناك عمل مع أخیھ مراد في و سنوات أربع بھا ومكث م 1912 سنة مریكاأ إلى ھاجرثم 

 سنة تأسست حین بنیویورك لقلمیةا  الرابطة إلى انضمبعدھا   ثم ، عیشھ تدبیرل التجارة ،

 سنة ونشر یومیة، جریدة إلى لھاحوّ  ثم) السمیر( مجلة أصدر 1929 سنة وفي ،1920

  ).الخمائل( یوانھد 1940 سنة ،وفي)الجداول( دیوانھ 1921

 والعربیة الغربیة للحضارة  عمیقة ودراسة ثقافة  أمریكا إلى ھجرتھ لھ أتاحت وقد

 عن معبراً  الشعر یصوغ ،وھو المالمح ،قویة  المعالم واضحة  شخصیة منھما لھ وتكونت

 والشر الخیر صنوف من فیھا وما الحیاة ویتأمل فیھ، یعیش الذي المجتمع وعن نفسھ

 وفي الحیاة في التأملیة النظرات من كثیراً  شعره في ،ونجد صادقاً  عرضا ذلك ویعرض

                                                        
  )pdf(،  03إیلیا أبو ماضي ،الدیوان  ،ص  – 1
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بنوبة قلبیة أسكتت قلبھ  1957نوفمبر  13في  توفي ، اإلنسانیة والنفس الوجود أسرار

  1.وفاتھ بعد) وتراب تبر( دیوانھ شرنُ  وقد ،المرھف بالشعر 

  :أھم أعمالھ

ن رسمت اتجاھھ الفلسفي والفكري تفرغ إیلیا لألدب والصحافة ، وأصدر عدة دواوی

  :أھمھا

  .تناول فیھا الظلم) 1911باإلسكندریة(تذكار الماضي  -

  .تناول فیھا الحب والتأمل وموضوعات اجتماعیة ) 1918بنیویورك (إیلیا أبو ماضي  -

  .كتب مقدمتھ میخائیل نعیمة) 1917بنیویورك (الجداول  -

ومن أكثره شھرة جعلھ شعر التناقضات،       من أكثر نجاحا) 1940بنیویورك (الخمائل  -

  . ففیھ الجسد والروح ،الثورة وطلب السالم ،اإلعتراف بالواقع ورسم الخیال 

  .تبر وتراب  -

  . الغابة المفقودة  -

  :المدرسة التي ینتمي إلیھا الشاعر -

  :ینتمي الشاعر إلى مدرسة المھجر الرومانسیة ومن سمات ھذه المدرسة 

  .ي الموضوع التجدید ف-

  .التأمل في حقائق الحیاة والكون والدعوة إلى التفاؤل -

  االتجاه إلى الطبیعة وتشخیصیھا  -

  .استبطان النفس اإلنسانیة والمشاركة الوجدانیة  -

  .التمسك بالوحدة العضویة  -

  .االھتمام بالصورة الشعریة  -

       2. النزعة الروحیة  -

  

  

                                                        
   17،ص 1999، 1ـ حجر عاصي، شرح دیوان إیلیا أبو ماضي ،دار الفكر العربي ،ط 1

   19ـ18، ص1999، 1ـ حجر العاصي ،شرح دیوان إیلیا أبو ماضي ،الفكر العربي بیروت ،ط 2



                                                                                       ما ا 
 

43 
 

  قصیدة فلسفة الحیاة

  كیَف تَْغُدوا إذا غدوَت علیال؟    بَك داٌء               ماو ذا الشَّاكيأٌیٌّھَ 

حیِال                إن َشرَّ الُجناِة في األرضِ نفسٌ  حیِل،الرَّ   تَتََوقَّ، قبَل الرَّ

  أَن تََرى فَْوقَھا النََّدى إِكلیال    وتَرى الشوَك في الوٌروِد، وتَعَمى        

  َمْن یَظٌٌن الحیاةَ ِعْبئاً ثقیال    ثقِیٌل                  ھو ِعبٌء َعلى الحیاةِ 

  ال یَرى في الوجوِد شْیئاَ َجمیال    والذي نفٌسھٌ بغیِر َجماِل                 

  َویَظُُن اللّذاتِ فیھ فٌُضال     لیَس أَْشقى ممَّن یََرى الَعْیَش ٌمراً         

  علَّلوھا فأَحَسنوا الـتَْعلِیال             أَحَكُم الناَِّس في الحیاِة أُناٌَس    

  ال تََخْف أَْن یزوَل حتى یَُزوال     فتََمتَْع بالٌصْبحِ ماُدمَت فیِھ            

  قّصِر البحَث فیھ َكیال یَطُوال     وإذا ما أَظَلَّ رأُْسَك ھمُّ                

وابي            لعاِر أَْن تظَلَّ َجھُوالفَِمَن ا    أَدَرَكْت ُكْنھَھَا طًیوٌر الرَّ

  تَِخَذْت فیھ َمْسَرحا ومقِیال    ماَ تَراھاـ والحقُل ِملُك سواھا           

قُر قد َملََك الَجوَّ              علَْیھا ، والَصائُدوَن السَّبیال     تَتََغنَّى ، والصَّ

  ؟أفتبِكي وقد تَعیُش طویال    تتََغنَّى ، وعمُرھا  بَْعُض عاِم            

  سٌوَر الَوْجِد والھوى تَرتیال     فھي فوَق الُغصوِن في الفَجِر تتَلو       

  تَلقطٌ الَحبَّ أو تَُجرُّ الُذیوَال     وھَي طَْوًرا َعلى الثرى واقِعاٌت          

  َصفَّقَْت للغصوِن حتى تَِمیال     ٌكلِّما أمسَك الغصوَن سكوُن             

وابي              فإذا ذَّھََّب األّصیُل ال   وقفْت فوقَھا تُناجي األَِصیال    رَّ

  یاُر ِعنَد الھَجیَر ِظالَّ ظَلیال    فاأطلُِب اللَّھَو مثلما تَْطلُُب األْط           

  1واْتٌرِك القاَل للَوَرى والقِیال    وتََعلَّم ُحبَّ الطَّبیعِة منھَا                 

  كلَّ حیٍن في كلِّ َشْخٍص َعٌذوال                  فالذي یَتَّقي الَعواِذَل یَْلقَى 

  كْنَت َمْلًكا أو كنَت عبًدا ذلیال    أنَت لألرِض أوالً وأخیًرا             
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  ...فلماذا تُراوُد الُمستحیال؟    ال ُخلوٌد تحَت السَّماِء لحيَّ            

  ْن یَخاََف األُفوالآفةُ النَّجِم أ    كلُّ نجِم إلى األُفُوِل ولكْن             

یاِض ذبوٌل            كْن حكیماً واْسبْق إلیھ الُذبوال   غایةُ الَوْرد في الرِّ

  فَتَفَیَأْ بِھ إلـــــــــــــى أَْن یَُحوال    وإِذا ما َوَجَدَت في األرِض ِظالً          

ْت                 وِل یُحیي السُّھوالمطَراً في السٌّھ    َوتوقَّْع ، إِذا السَّماُء اكفَھَرَّ

  ھْل َشفَْیتُم مَع البَُكـــــــــاِء َغلیال؟    قْل لقوِم یَْستَنزفوَن المآقي                

  فأَریحوا ، أھَل الُعقُوِل، العقوال    ما أَتَْینا إلى الَحیاِة لنَْشقَى                 

  الھُموُم أخذاً وبیال أخَذْتھُ     كلُّ َمْن یَجَمْع الھموَم علیِھ                

  وَمَع الَكْبِل ال یبالي الُكبُوال      كْن ھََزاراً في ُعشِّھِ یتََغنَّى                 

  ِض وبُوماً في اللَیِل یبكي الطُّلُوال       ال ُغراباً یطارُد الدُّوَد في األَْر             

  قي من جانبَْیِھ الحقوالقاً فیَسْ     ُكْن َغدیًرا یسیُر في األرضِ رقرا          

  كلُّ َشخصٍ وُكلُّ َشيٍء َمثیال    تستحمُّ النًُّجوُم فیھ ویلقَى                    

  تَستَحیَل الِمیاهُ فیھ ُوُحوال    ال ِوعاء یُقیِّد الماَء حتى                     

  ارةً تَقبیالھاَر شّماً وت    ُكْن مَع الفَجِر نَْسَمةً تُوِسُع األَْز              

  تمألُ األرَض في الظَّالِم َعویال     ال ُسموماً من السَّوافي اللَّواتي               

بى والسُّھوال و باِت والنَّھرَ     ومَع اللَّیِل كْوَكبا یُؤنُِس الغا                     الرُّ

  جمیع ُسدوالَس فَیُلقي على ال    ال ُدجى یَْكَره العوالم والنَّا                   

   1ُكن جمیالً تََر الوجوَد َجمیال    أیُّھذا الشَّاكي وما بَك داٌء                     
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  :مناسبة القصیدة

كان إیلیا أبو ماضي یشفق على المتشائمین الذین ینظرون إلى الحیاة بمنظار أسود       

أسبغ هللا علیھم من نعم ویعمون عن كل ما تحفل بھ الحیاة من متعة وبھجة وال یقدرون ما 

ال تعد وال تحصي، وكان یري أن الكآبة إنما یخلقھا اإلنسان لنفسھ بینما في استطاعتھ أن 

یعیش سعیدا، وھو في ھذه القصیدة یدعو إلى التفاؤل واألمل واالبتعاد عن التشاؤم 

الشكوى بأسلوب فلسفي تأملي أشرك فیھ مظاھر الطبیعة المختلفة لالستمتاع بالحیاة ونبذ 

  والخوف من الموت 

  .تدعو إلى التفاؤل واالستمتاع بالحیاة: الفكرة األولى 

  .من البیت األول حتى البیت الخامس

  َكیَف تَْغدوا إَذا غَدوَت َعلیال  بِـــــــــَك داٌء                   أَیٌّھذا الشَّاِكـي وما  

حیــال     أَّن َشّر الُجنـاِة في األرِض نفـٌس                  حیَل، الرَّ   تَتََوقَى قَْبَل الرَّ

  أَْن تََرى فَوقَھَا النََّدى إْكلِیــال  تَعمي                و وتَرى الَشوَك في الوُرودِ   

  َمْن یَظُُن الَحیــاَةَ ِعْبئاً ثَقیـــــال   ھُو ِعبٌء علـى الحیــــــــاِة ثقیُل                 

  ال یَرى في الُوُجوِد َشْیئأ َجِمیال   ُسھُ بَغیِر جمـاِل               َو الـــــــــــذي نَفْ   

في ھذه األبیات یتعجب الشاعر من اإلنسان الذي یشتكي من الحیاة ولم یصب بمرض 

متوجھا إلیھ بنظرة تأملیة فكیف یكون حالھ إذا ما أصیب بمرض، فإن شرك المذنبین في 

  .بیسا لھذه الفكرة قبل أن یحن موعدھااألرض من یحذر الموت  ویخافھ ویظل ح

 .فاإلنسان الذي ال یجعل الجمال من عناصر نفسھ، ال یرى في الكون شیئا جمیال

  .دعوة الشاعر المتشائم بأن یستمتع بمطلع نھار جدید:  الفكرة الثانیة 

  .من البیت السادس إلى البیت التاسع

  َویَظُُن اللّذاتِ فیھ فٌُضال      لیَس أَْشقى ممَّن یََرى الَعْیَش ٌمراً          

  علَّلوھا فأَحَسنوا الـتَْعلِیال    أَحَكُم الناَِّس في الحیاِة أُناٌَس               

  ال تََخْف أَْن یزوَل حتى یَُزوال     فتََمتَْع بالٌصْبحِ ماُدمَت فیِھ            

  فیھ َكیال یَطُوال  قّصِر البحثَ     وإذا ما أَظَلَّ رأُْسَك ھمُّ                  
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ھنا في ھذه األبیات یدعوا الشاعر المتشائم بأن یستمتع بمطلع النھار الجدید طالما 

أنھ موجود فیھ ومن عناصره متفاعال معھ متفائال بالحیاة حتى یذھب وحده كطبیعة 

  .األشیاء

فیرى الشاعر أن الشقي من یري العیش مرا وأحكم الناس من أحسنوا العیش في 

  .لدنیاھذه ا

دعوة الشاعر اإلنسان بأن یتأمل للطیور وحیاتھا  وتعلم منھا الحیاة : الفكرة الثالثة

  .واإلستمتاع بالطبیعة

   .من البیت العاشر إلى البیت الواحد والعشرون

وابي            فَِمَن العاِر أَْن تظَلَّ َجھُوال    أَدَرَكْت ُكْنھَھَا طًیوٌر الرَّ

  تَِخَذْت فیھ َمْسَرحا ومقِیال    ُك سواھا           ماَ تَراھاـ والحقُل ِمل

قُر قد َملََك الَجوَّ              علَْیھا ، والَصائُدوَن السَّبیال     تَتََغنَّى ، والصَّ

  أفتبِكي وقد تَعیُش طویال؟    تتََغنَّى ، وعمُرھا  بَْعُض عاِم            

  َر الَوْجِد والھوى تَرتیال سوٌ     فھي فوَق الُغصوِن في الفَجِر تتَلو       

  تَلقطٌ الَحبَّ أو تَُجرُّ الُذیوَال     وھَي طَْوًرا َعلى الثرى واقِعاٌت          

  َصفَّقَْت للغصوِن حتى تَِمیال     ٌكلِّما أمسَك الغصوَن سكوُن             

وابي                 یالوقفْت فوقَھا تُناجي األَصِ     فإذا ذَّھََّب األّصیُل الرَّ

  یاُر ِعنَد الھَجیَر ِظالَّ ظَلیال    فأطلُِب اللَّھَو مثلما تَْطلُُب األْط           

  واْتٌرِك القاَل للَوَرى والقِیال    وتََعلَّم ُحبَّ الطَّبیعِة منھَا                 

 ُكلَّ حیٍن في ُكلِّ َشْخٍص َعُذوال  فالّذي یَتَقي الَعواِذَل یَْلقَى                  

في ھذه األبیات یبین لنا الشاعر أن الطیور بفطرتھا أدركت حقیقة أمرھا    

واستمتعت بالروابي ومن العیب علیك أیھا المتشائم أن تظل جاھال بحقیقتك التي فطرك هللا 

علیھا، فالطیور تخلق في السماء وتستمتع بوقتھا وقد امتألت السماء بالصقور واألرض 

تعبأ بھم وتستمر في استمتاعھا  ه الطیور، وھذه الطیور البالصائدین الذین یطلبون ھذ

وھي تعلم أن عمرھا لن یتعدى أشھر قلیلة من العام، فلماذا تندب أنت حظك باكیا مع أنك 
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تعیش عمرا طویال،فالتمس في حیاتك كل ما یسعدھا مثل ما تفعل الطیور وارتاح مثلھا 

  .تماما عندما تلتمس الظل وقت اشتداد الحر

  

  .االستمتاع  بالحیاة وابتعاد عن الھموم و دعوة الشاعر المتشائم  بالتفاؤل: كرة الرابعةالف

   من البیت الثاني والعشرون إلى البیت الثاني والثالثون

  كْنَت َمْلًكا أو كنَت عبًدا ذلیال    أنَت لألرِض أوالً وأخیًرا             

  ...لماذا تُراوُد الُمستحیال؟ف    ال ُخلوٌد تحَت السَّماِء لحيَّ            

  آفةُ النَّجِم أْن یَخاََف األُفوال    كلُّ نجِم إلى األُفُوِل ولكْن             

یاِض ذبوٌل            كْن حكیماً واْسبْق إلیھ الُذبوال     غایةُ الَوْرد في الرِّ

  ــــى أَْن یَُحوالفَتَفَیَأْ بِھ إلـــــــــ    وإِذا ما َوَجَدَت في األرِض ِظالً          

ْت                 مطَراً في السٌّھوِل یُحیي السُّھوال    َوتوقَّْع ، إِذا السَّماُء اكفَھَرَّ

  ھْل َشفَْیتُم مَع البَُكـــــــــاِء َغلیال؟  قْل لقوِم یَْستَنزفوَن المآقي                

  یحوا ، أھَل الُعقُوِل، العقوالفأَر    ما أَتَْینا إلى الَحیاِة لنَْشقَى                 

  أخَذْتھُ الھُموُم أخذاً وبیال    كلُّ َمْن یَجَمْع الھموَم علیِھ                

  وَمَع الَكْبِل ال یبالي الُكبُوال      كْن ھََزاراً في ُعشِّھِ یتََغنَّى                 

  ماً في اللَیِل یبكي الطُّلُوال   ِض وبوُ     ال ُغراباً یطارُد الدُّوَد في األَْر             

في ھذه األبیات بین الشاعر أن الحیاة لیست مكانا للشقاء اإلنساني حیث أن اإلنسان مآلھ 

  .التراب مھما كان عبدا أو ملكا 

  .وأن النجم البد وأنھ یدرك حقیقة أنھ ال محالة زائل

قعة ظلیلة وقت الحر الشدید كما یدعوا المتشائم باالستمتاع بكل لحظة تمر علیھ فإذا وجد ب

  .فلیستظل بھا وال یفكر في كون الظل سیتحول عنھا 

وعندما یرى غضبة السماء یتوقع نزول المطر بالخیر وال یتوقع  الشر فكل إنسان یجمع 

  .الھموم واألحزان ویجعلھا شغلھ الشاغل في النھایة ستقضي علیھ ھذه الھموم وتسحقھ

اإلنسان بأن یكون مصدر الجمال لكي یرى العالم  دعوة الشاعر: الفكرة الخامسة  

  .جمیل



                                                                                       ما ا 
 

48 
 

  .من البیت الثالث والثالثین إلى البیت األربعین

  ُكْن َغدیًرا یسیُر في األرضِ رقرا          قاً فیَْسقي من جانبَْیِھ الحــقوال

  ــالتستحمُّ النًُّجـــــوُم فیھ ویلقَـــــــــى          كلُّ َشخٍص وُكلُّ َشيٍء َمثی

  ال ِوعــــاء یُقیِّد الماَء حتـــــــــــى          تَستَحیَل الِمیاهُ فیھ ُوُحـــــــوال

  ُكْن مَع الفَجِر نَْسَمةً تُوِســـــُع األَْز          ھاَر شّماً وتارةً تَقبیــــــــــــال

  الِم َعویال ال ُسموماً من السَّوافي اللَّواتــــــي          تمألُ األرَض في الظَّ 

بى والسُّھوال و ومَع اللَّیِل كْوَكبا یُؤنُِس الغــــــــــا          باتِ والنَّھرَ    الرُّ

ـــــــــــ           َس فَیُلقي على الجمیع ُســدوال   ال ُدجى یَْكَره العوالم والنـَّ

  الوجوَد َجمیــــال أیُّھذا الشَّاكــــــــــــــي وما بَك داٌء          ُكن جمیالً تَرَ 

في ھذه األبیات یوجھ الشاعر دعوتھ لإلنسان لكي یكون مصدر الجمال، فیطلب منھ أن 

  یكون كالعصفور الذي یتغنى سعیدا في كل وقت حتى وھو محبوسا في القفص 

وال یكون متشائما كالغراب، كما یطلب من اإلنسان أن یكون مثل النھر الصافي الذي 

األرض ویبث فیھا السعادة ،وأن یكون مثل نسمة الفجر العلیلة التي  یسقي الحقوال فیحي

  .تمتع الطبیعة والزھور بالشم والتقبیل

  .وأن ال یكون كالظالم الحالك الذي یكره العالم بأسره فیغطیھ باألستار كأنھ میت

 ثم یدعوا الشاعر ھذا اإلنسان بأن یجعل الجمال في نفسھ فیسري الوجود جمیال ولیسعد بھ

  .دون شقاء وألم قائال كن جمیال ترى الوجود جمیال
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  :شرح األلفاظ الصعبة

  جّرهُ :جنى الّذنَب علیھ ِجنایة  :الجناةٍ   

  : قال أبو حیان النمیري 

  على الحي جاني مثلھ غیر سالمِ   وإنَّ دما لو تعلمین جنتھ               

    1من قوم جناٍة وُجناءٍ : ورجُل جاني

 : أي غاب وأفلت الشمس تأْفُِل وتَأْفُُل أْفال وأًفُوال،غربت وفي التھذیب:أفل  :األفولِ 

إذا غابت فھي آفلة وآفل،وكذلك القمر یأفُل إذا غاب وذلك القمر یأفُِل إذا غاب ،وكذلك 

  2سائر الكواكب

  3وھو حرالظھیرة وھو حر شدید :الھجیر

   4وھو الحر الشدید:الوبیلٌ / جعلھا بلون الذھّب  :ّذھَّبَ   

ھو إذا ألبس اللیل كل :سواد اللیل من غیم، وأال ترى نجما وال قمرا،وقیل :الّدجى  

ُدُجًوا، فھو داجٍ وُدَجيُّ وكذلك أدجى و شي، ولیس ھو من الظلمة ،وقالوا اللیل یدجو

ن دجى إلى أن الُدجى الظلمة، واحدتھا ُدجیّةُ ،وقال ولیس م: وقال ابن الجني.وتدجى اللیل 

  .یدجو ولكنھ في معناه 

 5الظلمة ولیلة داجیة متجیة وقد دجت تدجوا : داج ،والُدُجوُ :ولیُل َدِجٌي 

: تألأل أي جاء وذھب، ورقرقت الماء فترقرق: جرى جریا سھال، وترقرق الشيء: ترقرق

أي جاء وذھب، وكذلك الدمع إذا دار في الحمالق، وسیف رقارق براق، وثوب رقارق 

  كأن الماء یجري في وجھھا،: ریة رقراقةرقیق وجا

  6.براقة البیاض: وجاریة رقراقة البشرة 

      

                                                        
الجزء األول ، دار المعارف  القاھرة،ت عبد هللا كبیر ) ج،ن،ى(ابن منظور، لسان العرب ،مادة  -   1

   707حمد حسن هللا ،رمضان أحمد، صوھشام محمد شاذلي ،م
  98باب الھمزة، الجزء األول، ص) أ،ف،ل(ابن منظور، لسان العرب ، مادة -   2
  321حجر عاصي، شرح دیوان إیلیا أبو ماضي، ص -   3
  322حجر عاصي، شرح دیوان إیلیا أبو ماضي ، ص  -   4
  1332،المجلد الثامن ،ص )د،ج،ى(ابن منظور، لسان العرب ،مادة   -   5
  .1708، المجلد الثالث، ص )ر،ق،ق(لسان العرب ،مادة ـ ابن منظور،  6
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: ھو اللوم والعذول مثلھ عذلھ یعذلھ عذال وعذلة فاعتذل وتعذل وتعذل: عذل العذل: عذوال

: المھ، فقیل منھ وأعتب واسم العذل وھم العذلة ویجوز العاذالت، فیقول ابن األعربي

  1. الالئم یحرق بعذلھ قلب المعذول العذل اإلحراق  كأن

كل الشيء قدره ونھایتھ ویقال اعرف كنھ المعرفة، وفي بعض المعاني كنھ : كنھ: كنھھا

كل شيء وقتھ ووجھھ، وتقول بلغت كنھ ھذا األمر أي غایتھ وفعلت كذا في غیر كنھھ، 

  2 .والكنھ نھایة الشيء وحقیقتھ

  

  :القصیدةمضمون 

قوة الحیاة وحب الطبیعة، كما نلمس أبعاد فلسفیة، فالحیاة  نجد في شعر ایلیا ماضي  

  . في نظره واقع على اإلنسان أن یعیشھ كما ھو، فھو یؤمن نوعا ما بالقضاء والقدر

ومن ھذه النظرة التأملیة للحیاة أراد الشاعر أن یدعونا من خالل ھذه القصیدة إللى 

ھر الطبیعة المختلفة لالستمتاع بالحیاة التفاؤل واألمل بأسلوب فلسفي تأملي أشرك فیھ مظا

  .ونبذ الشكوى والخوف من الموت

  :األفكار - 1

أفكار القصیدة سھلة واضحة مترابطة تمیل للتحلیل والتعلیل والمقاربة واالستقصاء   

حیث یبدأ بالدعوى للتفاؤل والبعد عن التشاؤم ینتقل من خاللھا للتدلیل على صحة دعواه 

ض مظاھرھا ثم یقارن بین مظاھر الطبیعة التي تبعث في النفس من خالل الطبیعة وبع

الیأس والحزن ویستخلص أن اإلنسان عندما یجعل الجمال عنصرا من حیاتھ سیرى كل 

  . شيء جمیال

  

  

  

  

                                                        
  .2862، ص )ع،ذ،ل(ابن منظور، لسان العرب ،مادة   – 1
  .3944،المجلد الخامس، ص)ك،ن،ن(ابن منظور، لسان العرب ،مادة   -  2
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  :الصور واألخیلة - 2

لجأ الشاعر إلى التصویر باستخدام المقابلة بین صورتین إحداھما مشرقة تنبض   

خرى عابسة تدعو إلى الیأس وذلك لیحبب إلى نفوسنا اإلشراق بالحیاة والحركة واأل

  .واالبتسام فكانت الصور وتشخیص المعنویات ھي المعین للشاعر في إبراز عواطفھ

  :الخصائص الفنیة ألسلوب الشاعر - 3

 .ألفاظ سھلة واضحة قریبة من لغة الحیاة -

 .تتسم األلفاظ بالعمق والترابط والتحلیل والتعلیل -

 .التصویر الكلي والجزئيیجمع بین  -

 .المحسنات البدیعیة طبیعیة غیر متكلفة -

  :المحسنات البدیعیة - 4

جاءت طبیعیة وبعیدة عن التكلف متضافرة مع الخیال في التعبیر ونقل تجربة   

  .الشاعر وأفنانھ، وتالءمت مع طبیعة المقارنة بین المتفائلین والمتشائمین

  : تنوعت الموسیقى في األبیات بین

  :الموسیقى الداخلیة وھي نوعان -أ

 .تتمثل في المحسنات البدیعیة غیر المتكلفة والمقابالت الصوریة: داخلیة ظاھرة -

وتتمثل في قدرة الشاعر على اختیار األلفاظ الموحیة، وترتیب : داخلیة خفیفة -

 .األفكار وصدق العاطفة وروعة الخیال وجمال التصویر

دور حول موضوع واحد ھو الدعوة إلى ألن األبیات كلھا ت: وحدة الموضوع -

 . التفاؤل واالستمتاع بالحیاة

  :وھي تتمثل في وحدة الوزن: الموسیقى الخارجیة -ب

  .الالم المسبوقة بحرف المد: البحر الخفیف، القافیة موحدة

  : تقطیع البیت

  غَدوَت َعلیال بِـــــــــَك داٌء                  َكیَف َتْغدوا إَذا أَیٌّھذا الشَّاِكـي وما

  أییھذ ششاكــي وما بــــك داءن                  كیف تغدو إذا غدوت علیلـن
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                    OIOIII /OIIOII /OIOIIOI        IOIII /OIIOIOI /OIIIOI 

  متفاعلن/ متفعلن/ فاعالتن                    متفاعلن/ مستفعلن/ مفتعلن    

  

  :یعیةاستخراج المحسنات البد

  :نجد في البیت األول طباق بین كلمتي داء وعلیال - 1

  َعلیالَكیَف َتْغدوا إَذا غَدوَت                   داءٌ بِـــــــــَك  أَیٌّھذا الشَّاِكـي وما     

ھنا طباق السلب حیث طابق بین الداء وھو المرض والعلة، وتكمن قیمتھ الفنیة في 

  .ضاتتوضیح المعنى وإبرازه بالمتناق

  : في البیت الثالث نجد طباق -2

  َفْوَقھا النََّدى إِكلیال َتَرىأَن         وَتعَمىوَترى الشوَك في الوٌروِد،     

  .نجد طباق بین كلمتي ترى وتعمى ھنا الطباق لتوضیح المعنى وإبرازه

  :نجد أیضا طباق في البیت اثنان وعشرون -3

  ذلیال عبًداأو كنَت  َمْلًكاكْنَت              أخیًراو أوالً أنَت لألرِض        

  .ھذان طباقان غرضھما توضیح المعنى وإبرازه
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  :الخاتمة

  :نستنتج في نھایة البحث أھم النتائج المستخلصة   

أن البدیع نشأ في األدب العربي من خالل المجھودات المشتركة بین العرب والفرس وأن 

صطلح  البدیع لدي العدید من الشعراء واألدباء المدارس األدبیة التي ساھمت في  تطور م

مدرسة  بشاربن البرد واتسمت ھذه المدرسة باإلكثار البدیع بالنسبة إلى القدماء : ومنھا 

  .فھو أول من فتق البدیع واستحلى مذاقھ

أما المدرسة الثانیة فقد تزعمھا مسلم بن الولید والذي بالغ في البدیع فأحسن عن القصد 

  .قسم المحسنات المعنویة والمحسنات اللفظیة:وأن علم البدیع ینقسم إلى قسمین واالعتدال 

  .إن المحسنات  البدیعیة تعد وسیلة لتحقیق الذوق الجمالي والفني

إن البدیع عند إیلیا أبو ماضي في قصیدة فلسفة الحیاة جاء طبیعي بعید عن التكلف 

یة وتالءمت مع طبیعة الموضوع في متضافر مع الخیال في التعبیر ونقل التجربة الشعر

  .مقارنة بین المتفائلین والمتشائمین

في قصیدة فلسفة الحیاة  استخدام المقابلة بین صورتین إحداھما مشرقة تنبض 

  .بالحیاة تدعوا إلى التفاؤل واألخرى عابسة تدعوا إلى الیأس

لوب شخص لنا الشاعر صورة المعنویات وھو یدعونا إلى التفاؤل واألمل بأس

  .فلسفي تأملي جمیل ورائع أشرك فیھا الطبیعة وعناصرھا

إیلیا أبو ماضي شاعر عاصر فترة زمنیة مخضرمة مرت بتغیرات شدیدة عاشتھا 

أمتھ من  اضطھاد واستعمار وبیروقراطیة ومن القضایا التي تناولھا عدیدة سیاسیة، 

  .فكریة، ثقافیة، واجتماعیة أحد مواضیع قصیدة فلسفة الحیاة

جد إیلیا في قصیدة فلسفة الحیاة قد وظف لغة سھلة قریبة من الحیاة وأن األلفاظ تتسم ن

  .بالعمق والترابط فھو یجمع بین التصویر الكلي والجزئي
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