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            ABSTRACT 

 

This research focuses on rhetorical phenomena in the book `as-Sina`atain` by 

Abu Hilal al-Askari.  This is dealing with the technical language rhetoric and 

criticism. In monitoring the phenomena of rhetorical innovative, the book 

discusses on the subsidiaries of many critics in rhetoric approaches. Regards to 

the above matter, the research highlights some significant roles in rhetoric and 

speech eloquence in order to confirm the meaning of language rhetorically. In  

this book, he suggested some requirements for the poets to be more scrutinize in 

dealing with the rhetorical aspect of the poems, thus the research tries to bring 

this issue forward for more discussions on it.  
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 ةلخ  امل

، ملا واهر البالغية يف كتاب الصناعتنييقوم هذا البحث على رصد األقسام واألصناف والضروب املبتكرة يف الظ
، مبا أن البالغة هي األرضية اليت يقف عليه النقاد يف معاجله للغة يف علم البالغةهلذه اإلضافات من أمهية ابلغة 

 .الفنية إذن العالقة وثيقة بني البالغة والنقد
إذ رصد الظواهر البالغية املبتكرة يف كتاب الصناعتني ومن هذه الظواهر ما صرح هبا أبو هالل العسكري على أهنا 

 .  ثري من النقاد والدارسنيمن ابتكاراته، ومنها ما مل يصرح هبا فقد اتبعه ك
ابلداللة فهي عون تستقل  ، وإن مل تكندور كبري يف البالغة كما للكالم وقد بني هذا البحث أن )اإلشارة( هلا

 . خلاصة، وهي النائبة عن اللفظ والكاشفة عن مقداره واملؤكدة له واملعربة عن املعاين اللفظ يف البيان
الغرض الذي نظم  ، وأن تشتمل علىقصيدة أدخل يف املعىنورصد ألـزام العسكري للشاعر أبن تكون خامتة ال

شتمل على مثل سائر أو ، وجيب أن ت القصيدة أجود بيت فيهاخر بيت يف، وأوجب أن يكون أالقصيدة من أجله
 .تشبيه مليح
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عبد السالم حممد  :حتقيق وشرح ،السابعة :م الطبعة1998 - ةقاهر ال -اخلاجني مكتبة ، هـ(255) أبو عثمـان عمر بن حبر اجلاحظ ، البيــان والتبيني(1)
 .(75ص  1)ج هارون 

 .(76ص  1)ج السابق(املصدر 2)
 .(116-115ص 1)ج السابق(املصدر 3)

 هالل العسكري يف كتاب الصناعتنيالظواهر املبتكرة عند أيب 
بل امتدت إىل إضافة أقسام ، مل تقف طريقة تناول العسكري للظواهر البالغية عند عملية اجلمع والنقل والتنظيم هلا

ومن هذه اإلضافات اليت ذكرها العسكري حديثه عن وظائف بعض ،  هذه الظواهر القدمةوتصنيفات جديدة إىل
 :الظواهر منها
 :اإلشارة

فقد كان ، قبل احلديث عن اإلضافات اليت أضافها العسكري هلا جيب أن نتعرف داللتها وأول من حتدث عنهـا
، ..،.وحمجوبة مكنونة، وبعيدة وحشية، رة خفيهإن املعاين مستو : )اجلاحظ أول من حتدث عن داللة اإلشارة بقوله

يي تلك املعاين ذكرهم هلا ، وهذه اخلصال هي اليت تقرهبا من الفهم .وإخبارهم عنها واستعماهلم إايها، وإمنا ٌيح
وصواب اإلشارة وحسن االختصار ودقه املدخل يكون إظهار ، .. وعلى قدر وضوح الداللة،.وجتليها للعقل

 .(1)(...املعىن
مث ، مث اخلط، مث العقد، مث اإلشارة، اللفظ) على املعـاين إىل مخسة أشياء هي صنف اجلاحظ أنـواع الـدالالتوي

 .(2) (اليت تقوم مقام تلك األصناف، والنصبة هي احلال الدالة، احلال اليت تسمى نصبة
، عاِن جتري يف وجوه كثريةاسم جامع مل) ويف حديث اجلـاحظ عـن أفضل من فسر البالغة وهو ابن املقفع بقوله

ومنها ما يكون يف ، ومنها ما يكون يف اإلشارة، ومنها ما يكون يف االستماع، فمنها ما يكون يف السكوت
 .(3)إىل املعىن واإلجياز هو البالغة( واإلشارة، ..،.االحتجاج

ابلداللة فهي تكون عون  وأن مل تكن تستقل، وهذا نص صريح يف أن البالغة تكون يف اإلشارة كما هي يف الكالم
 .ألهنا رديفته يف تصوير املراد، وإذا غاب اللفظ لسبب ما برزت هي لتنوب عنه، للفظ يف البيان

بل هي ، وعلى هذا فقد فصل اجلاحظ هذا التفصيل وأعطى اإلشارة حقها يف عامل البيان وجعلها إحدى وسائله
واملعربة عن املعاين اخلاصة إال أن من جاء بعد اجلاحظ مل يعِطها  ،لهفظ والكاشفة عن مقداره واملؤكدة النائبة عن الل
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 .(155-541)ص الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي :بريوت حتقيق وتعليق- دار الكتب العلمية، هـ(327) أيب الفرج قدامة بن جعفر ،(نقد الشعر4)
بعّزهُم ) وفيه (151)ص ضبطه وصححه األستاذ مصطفى عبد الشايف  ،اخلامسة :مالطبعة2004–بريوت  –دار الكتب العلمية ديوان أمرئ القيس،  (5)

 ... (.ّعَزْزُت فإْن يذلُّوا
 .(155)ص أيب الفرج قدامة ، (نقد الشعر6)
- دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب، هـ(395ت )عبد هللا بن سهل العسكري  أيب هالل احلسن بن، ( كتاب الصناعتينالكتابة والشعر7)

 .(348)ص حممد أبو الفضل إبراهيم و على حممد البجاوي :حتقيق ،األوىل :مالطبعة1952
 .(348السابق)ص (املصدر 8)
 السابق.( املصدر 9)

هـ( عندما حتدث عن ائتالف اللفظ واملعىن 327ت ) ا اجلاحظ هلا فهذا قدامة بن جعفرهذه األمهية اليت أعطاه
أو حملة ، إليها أن يكون اللفظ القليل مشتماًل على معاٍن كثرية إبماء: )وجعل من هذه األنواع اإلشارة إذ قال عنها

 .(4)وقد وصف البالغة فقال  هي حملة دالة(، كما قال بعضهم،  تدل عليها
  :حنو قول أمرئ القيس

 فـــــــــــــــــــــــــإن  لـــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــنوءُة أو تبــــــــــــــــــــــــــد ل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاّن خـــــــــــــــــــــــــــــــــاالَ    فســـــــــــــــــــــــــــــــــريي إن  يف َغس 
 لعِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزهُم َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزْزَت وإن يّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلُّوا 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــاالً   ــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــا أنَـ  (5)فــــــــــــــــــــــــــــُذهلُم أ ل

 لك أو ) فمن ذلك قوله، أن ألفاظه مع قصرها قد أشري هبا إىل معان طوال) :فعـلق على هذه األبيان بقوله 
 .(6)(وشرح وهو قوله  )أ لك ما أ ال(ومنه ما حتته معان كثرية ، ..،.تبدل(

وهذه األبيات ليس ، وهـذا التعليق يدل على أن قدامة بن جعفر يبعد دور اإلشارة احلقيقي هنا يف تكوين املعىن
وحمله ، إال أنه يف تعريفه هلا كان يشري إىل أن اإلشارة فيها أماء .ال ما يدل عليه من قريب وال بعيدو ، فيها إشارة

 .تدل عليها إال أن الشواهد اليت جاء هبا ال تدل على ذلك
هـي أن يكـون اللفـظ القليـل ُمشارًا إىل معان  :)هـ( ليعـرف اإلشـارة بقوله395ت هالل العسكري ) مث أيتـي أبـو

 .(7) (عليهاإبماء إليها وحملة تدل ، كثرية
وهللا ألزرن عليك  !أتعريين وأ  أ : )مث يتحدث العسكري عن أحـدى وظائف اإلشارة أثر نقله لقول البعض

، وتقيس شربك بفرتك، ما أظنك تْرَبُع على ظَْلعك، وألَحب نب إليك كريه املمات، وألبغضنك لذيذ احلياة، الفضاء
تعبري . إذ يرى العسكري أن (8) الَعثرة(وتستقبل حني ال تُقال ، فتعتذر حني ال تُقبل املعذرة، أمرك حىت تذوق وابل

 .(9) كثريفيه أشارة إىل معان كثرية و ديد شديد وأيعاد   (أ  أ )
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 .(204 ص 1)ج م 1983 - مطبعة اجملمع العلمي العراقي ،امحد مطلوب ، الدكتوروتطورها( معجم املصطلحات البالغية 10)
 .(205 -204ص 1السابق )ج املصدر  :(ينظر11)
 .(273، العسكري)ص (كتاب الصناعتني12)
 املصدر السابق.(13)

عن  اإليعاد يكون قد سبق غريه من النقاد الذين حتدثواو ، والعسكري يف تصرٌيه بوظيفة اإلشارة أبهنا للتهديد
 .اإلشارة واقتصروا يف احلديث عنها على القول أبهنا تكشف عن معاٍن كثرية دون حماولة اإلابنة عن هذه املعاين

وعند العودة إىل معجم املصطلحات البالغية جند أن الدكتور أمحد مطلوب ينقل تعريف اإلشارة عند املتقدمني 
 .(10))اإلشارة هي اإلماء( :بقوله

فقد عدها اجلاحظ من أصناف الدالالت على املعاين لكنه ال يريد هبا ، ارة عند النقاد القدامىمث جنده يذكر اإلش
مث يعود إىل ربط اجلاحظ اإلشارة ابلوحي ، املعىن البالغي الذي ذكره قدامة بن جعفر يف ابب ائتالف اللفظ واملعىن

 .(11) العسكريالذي ذهب إليه ، واحلذف
ال اعلم كيف  (أن اجلاحظ ال يريد ابإلشارة املعىن البالغي)السابق محد مطلوب وعند العودة إىل قول الدكتور أ

 :واجلاحظ واضح جدا يف حديثه السابق عـن أفضل مـن فسـر البـالغة هو ابن املقفع بقوله، استنتج هذا القول
رة حسب ما ذكر  وهذه داللة واضحة جدا ابن البالغة تكون يف اإلشا، ( ...اإلشارةومنها ما يكون يف ، ...)

 .سابقا
 

 :ومزج الشك ابليقني( فوجتاهل العار ، واإليغال، لالتذيييف )إضاف  العسكري وظائف لةلتأكيد 
: ال بل عده املوضع الثاين من البالغة لقول بعض البلغاء، لقد حتدث العسكري عن التذييل وأمهية موقعه يف الكالم

وذلك يف ، فقد أضاف وظيفة أخرى له وهي التوكيد (12) واملساوة(، والتذييل، اإلشارة، للبالغة ثالثة مواضع)
و ، حىت يظهر ملن مل يفهمه، إعادة األلفاظ املرتادفة على املعىن بعينه: )إذ قال والتذييل هو، حديثه عن التذييل
 .(13)(وهو ضد اإلشارة والتعريض، يتوك د عند من فهمه

: اليت ٌيسن فيها استعمال التذييل فيؤكد وظيفته مرة أخرى يف قولهمث يعرج على هذا التعريف حبديثه عن املواضع 
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 .السابق( املصدر 14)
 .[17] :اآلية ، من( سورة سبا15)
 .(373)ص  ، العسكري( كتاب الصناعتني16)
 .(374)ص  السابق( املصدر 17)
 .السابق ملصدرا (18)
 :متحقيق1963  - اجللس األعلى للشؤن اإلسالمية، عبد العظيم أبن أيب اإلصبع، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن :ينظر( 19)

 - على نفقة أمني أفندي ،شهاب الدين أيب الثناء حممود بن سليمان احلليب، حسن التوسل إىل صناعة الرتسل :ينظر، و (387) ص حفين حممد شرف 
 .(100)ص  ه1315 -مصر 

 .(395)ص  ، العسكري( كتاب الصناعتني20)

والبعيد ، ألن تلك املواطن جتمـع البطيء الفهم، واملواقف احلافلة، وينبغي أن يستعمل التذييل يف املواطن اجلامعة)
وصح ، لذهن الّلقنفإذا تكررت األلفاظ على املعىن الواحد تؤكد عند ا، واجليد اخلاطر، والثاقب القرٌية، الذهن

 .(14) (للكليل البليد
ِزٓي إَِّلا )):حنو قوله تعاىل ((ٱۡلَكفُورَ َوَهۡل نَُجَٰ

 .(16)ومعناه وهل جيازي مبثل هذا اجلزاء إال الكفور، (15)

؛ بل وال َغريٍب عندي من ِبّرِك، فغرُي بديع من َفْضلك، بـََلَغين ُحْسُن حمضرك:)وفـي قول سليمان بن وهب لبعضهم
فغري بديع من :)فقـوله، (17) ..(،.حىت اجتمع يف قلب قد وطِّن ملوتك، وصغري حلق بكبري، صل بكثريقليل ات  

 .(18)فأكد ما تقدم (وصغري حلق بكبري، بل قليل اتصل بكثري:)تذييل لقوله (فضلك وال غريب عندي من برك
 .(19)والشهاب احلليبن هذه الوظيفة تكررت عند من تاله من النقاد من أمثال أبن أيب اإلصبع أوجند 

إذ يرى العسكري أن اإليغال ، وتتكرر وظيفة التأكيد مضافًا إليها التوضيح واحلسن عند احلديث عن اإليغال
مث أتيت ابملقطع فتزيد معىن آخر يزيد به وضوحاً وشرحاً وتوكيداً ، أن تستويف معىن الكالم قبل البلوغ إىل مقطعه:)هو

 .(20) (وحسناً 
 :يسحنو قول أمرئ الق 
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 .(37)ص  ديوان أمرئ القيس( 21)
 .(381، العسكري)ص كتاب الصناعتني(  22)
 .(169)ص قدامة بن جعفر ، ر( نقد الشع23)
 .(412)ص ، العسكري(كتاب الصناعتني24)
 .(5)ص أمحد حسن بسج  :قدم له وشرحه، األوىل :مالطبعة1995–ريوت ب- دار الكتب العلمية،ديوان ذي الرمة(25)
حممد عبد املنعم اخلفاجي  :مشرحه وعّلق عليه1954- مصر -يب احلليب وأوالده شركة ومطبعة مصطفى اب، هـ(296ت )عبد هللا بن املعتز ،(البديع26)

 .(162)ص 
 .(388-386)ص ، العسكريكتاب الصناعتني  :(ينظر27)

 كـــــــــــــــأن  عيـــــــــــــــوَن الـــــــــــــــَوْح  حـــــــــــــــول ِخبائنـــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــب   (21) وأرُحِلنـــــــــــــــــا اجلـــــــــــــــــزْع الـــــــــــــــــذي مل يثق 

 .(22)ألن عيون الوح  غري مثقبة، مل يثقب( يزيد التشبيه توكيداً ) قوله 
الذي قصر وظيفة املعىن الزائد ، وقد ذكر بعض النقاد السابقني على العسكري اإليغال من أمثال قدامة بن جعفر

اإليغال هـو أن أييت الشاعر ابملعىن يف البيت اتماً من غري أن :)وذلك إثر تعريفه له بقوله، التجويد أو املضاف على
يف أن يكون شعراً إليها فيزيد مبعناها يف جتويد ما ذكره يف ، مث أييت هبا حلاجة الشعر، يكون للقافية فيما ذكره صنع

 .(23)(البيت
هو إخراج ما يعرف : )إذ يعرفه بقوله، ومزج الشك ابليقني، هل العارفوتتكـرر وظيفة التأكيد عند احلديث عن جتا

 :حنو قول ذي الرمة .(24) (ليزيد بذلك أتكيداً ، صحته خمرج ما يشك فيه
 أاي ظبيــــــــــــــــــــة الوْعَســـــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــني ُجاَلجـــــــــــــــــــــلٍ 

 
 (25) ســـــــــــــــــــاملوبـــــــــــــــــــني الّنقـــــــــــــــــــا أأنـــــــــــــــــــِت أم أمُّ  

ولكنه اقتصر يف ، إذ عده من حماسن الكالم، (26) املصطلحوينسب إىل أبن املعتز أنه من أوائل من أشاروا إىل هذا  
كما نص يف ،  أما العسكري فقدم مفهومًا لظاهرة جتاهل العارف، ذكره له على االستدالل عليه ابلشواهد الشعرية

 .هذا املفهوم على وظيفة الظاهرة
جلديدة هلذه الظواهر وقد أضاف العسكري بعض الوظائف إىل الظواهر البالغية القدمة إذ أضاف بعض األقسام ا

 منها الوجه الرابع من رد األعجاز على الصدور.
 :إذ رأى أنه ينقسم إىل أربعة أقسام

منها ما يوافق آخر كلمة يف البيت آخر كلمة يف النصف األول. ومنها ما يوافق أول كلمة آخر كلمة يف النصف 
 .(27)ذي أضافه فهو ما يقع يف حشو النصفنيأما  القسم ال، األخري. ومنه ما يكون يف حشو الكالم يف فاصلته
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 .(48- 47)ص أبن املعتز ، لبديع: اينظر (28)
 (.162ص  1)ج  جعفر الكتاين :متحقيق1979- العراق-دار الرشيد  ،أبو علي حممد بن احلسن احلامتي ،( حلية احملاضرة يف صناعة الشعر29)
)ج حممد رضوان الداية  :أه وعلق عليهد.تقر  -دار قتيبة ، أبو حممد احلسن بن عليالبن وكيع، املنصف يف نقد الشعر وبيان سرقات املتنيب ومشكل شعره (30)
 .(61ص 1
 .(21-20 ص 3 )ج مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها (31)

فأبن املعتز أطلق ، فلم جندهم يذكرون هذا القسم، وعند البحث عن هذا القسم عنده النقاد السابقون للعسكري
ما يوافق آخر كلمة فيه آخر  : )وجعله على ثالثة أقسام هي، على هذه الظاهرة رد أعجاز الكالم على ما تقدمها

وما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما ، وما يوافق آخر كلمة منه أول كلمة يف نصفه األول، كلمة يف نصفه األول
 .(28)فيه(

إذ حدد الكلمة اليت ترتدد يف النصف األول أبن أتيت يف ، أما احلامتي فسماه التصدير ومل يقدم له مفهومًا دقيقاً 
صف الثاين أترد يف اجلزء األخري أم ترد يف احلشو األول أو النصف أو العجز ومل ٌيدد موقع الكلمة اليت ترتدد يف الن

والتصدير هو أن يبدأ الشاعر بكلمة يف البيت يف أوله أو يف عجزه أو يف النصف منه مث يرددها يف : )إذ قال، منه
وجند  .(29) مستمعيه(النصف األخري فإذا نظم الشعر على هذه الصنعة  يأ استخراج قوافيه قبل أن يطرق أمساع 

 .(30)الم يتكرر عند ابن وكيعنص الك
رد إعجـاز الكالم على »ورد العجز على الصدر هو التصدير ومساه ابن املعتز : )أما الدكتور أمحد مطلوب فقد قال

 .(31)(وتبعه يف ذلك معظم البالغيني «ما تقدمها
ولكنه مل ، ن املعتز يف هذاويذكر الدكتور أمحد مطلوب يف اهلام  أن العسكري أحد هؤالء البالغيني الذين تبعوا اب

 .يذكر ان العسكري قد زاد على ابن املعتز القسم الرابع منه
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 .(321)ص  ، العسكري( كتاب الصناعتني32)
 .(331-321، العسكري)ص ( كتاب الصناعتني33)
 .(25)ص أبن املعتز ، ( البديع34)
، األوىل :الطبعةم1990 - القاهرة -، مكتبة اخلاجني هـ(370ت ) ـي القاسم احلسن بن بشر األمـدي أب، نة بني شعر أيب متـام والبحتـرياملواز  :(ينظر35)

 .(292، 282ص 1)ج الدكتور عبد هللا محد حمارب  :دراسة وحتقيق
 :حتقيق وشرح، األوىل :مالطبعة2006 -بريوت  –صيدا ، املكتبة العصرية، لقاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاينا، الوساطة بني املتنيب وخصومه :(ينظر36)

 .(47-45)ص  وعلي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم

 :ومن األقسام اليت أضافها العسكري أيضا ما يتصل ابلتجنيس
 .(32) أن يورد املتكلم كلمتني جتانس كل واحدة منهما صاحبتها يف أتليف حروفها(:)فالتجنيس عند العسكري هو

، ومنه ما جيانسه يف أتليف احلروف دون املعىن، الكلمة جتانس األخرى لفظاً واشتقاق معىنفالتجنيس منه ما تكون 
ومنه ما تكون ، ومنه ما تكون الكلمتان متجانستني إال أن الكلمة ختتلف عن األخرى يف تقدمي حرف أو أتخريه

 .(33) الكلمتان متجانستني إال أن الكلمة ختتلف عن األخرى يف زايدة حرف أو نقصانه
أما من سبقه من النقاد حنو ابن املعتز فقد ذكر ، ومن هذا النص فقد قسم العسكري التجنيس إىل أربعة أقسام

فمنه ما تكون الكلمة جتانس أخرى يف ) ب الثاين من البديع وهـو التجنيسإذ قال يف البا، القسم األول والثاين فقط
 .(34)يف أتليف احلروف دون املعىن(أو يكون جتانسها ، أتليف حروفها ومعناها ويشتق منه

 .(35) وجند اآلمدي يتابع ابن املعتز يف قصره للتجنيس على هذين القسمني فقط
، والتجنيس الناقص، والتجنيس املستويف، التجنيس املطلق) جاين فقد ذكر ثالثة أقسام له وهيأما القاضي اجلر 

 .(36) (وضمن التجنيس الناقص التجنيس املضاف
واع التجنيس اليت ذكرها القاضي اجلرجاين ان  األول منها وهو املطلق يتفق مع القسم األول الذي ويالحظ على أن
وما مساه ابلناقص يتفق مع النوع الرابع الذي ذكره ، وما مساه ابملستويف يتفق مع القسم الثاين، ذكره العسكري

جلرجاين وهو الذي زاده العسكري على أما النوع الثالث الذي ذكره العسكري ومل يذكره القاضي ا، العسكري
أما التجنيس املضاف الذي ذكره القاضي ، القاضي اجلرجاين ومن سبقه من النقاد الذين ذكر هم آنفًا مجيعاً 

 .اجلرجاين ومل يذكره العسكري فليس لنا عالقة به يف هذه الدراسة
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 .(62)ص بن املعتز ، ا( البديع37)
 .(174 )ص عبد العزيز رابح :هـتحقيق1384 - دمشق ،(ديوان النابغة اجلعدي38)
 .(68)ص رم البستاينك:متحقيق 1963- بريوت - دار صادر للطباعة والنشر، (ديوان النابغة الذبياين39)
 .(164ص 1)ج احلامتي، (حلية احلاضرة يف صناعة الشعر40)
 .(408، العسكري)ص (كتاب الصناعتني41)
 1)ج راجي األمسر  :قدم له ووضع هوامشه وفهارسه ،الثانية :مالطبعة1994– بريوت-دار الكتاب العريب ، للخطيب التربيزي، ( شرح ديوان أيب متام42)

 .إلْيَك سَوى الن صيحة والِوَداد( ...وفيه ).(205 ص

 :ومن األقسام اليت أضافها لةلظواهر القدمي  ما يتصل ابالستثناء
بن املعتز فهذا ا، وفصلوا احلديث فيه ويف أمثلته، و من األساليب الرائعة اليت وقف عليها علماء البالغة األوائلوه

 :بل أورد له مثالً قول النابغة اجلعدي، (37) فقد ذكره ولكنه مل يعرفه جيعله من حماسن الكالم
 

 فــــــــــــــــــــىت كُملــــــــــــــــــــت أخالقُــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــرَي أن ــــــــــــــــــــه
 

 (38)يـــــــــــاجـــــــــــوادح فمـــــــــــا يُبقـــــــــــي مـــــــــــن املـــــــــــاِل ابق 

بـل أطلق عليه أكثر من تسمية فسماه ، هـ( مل يكتِف بتسمية واحدة هلذا املصطلح388ت ) أما أبو علي احلامتي  
وأحسب أن ) ولـم يعـرفـه أيضا بل قال يف ابب االستثناء ، (أتكيد املدح مبا يشبه الذم) االستثناء( وأخرى) مرة 

 :إلحسان يف قولهأول من بدأ به النابغة الذبياين فأحسن كّل ا
ـــــــــــــــــــَر أن  ُســـــــــــــــــــُيوفـَُهمْ  ـــــــــــــــــــَب فـــــــــــــــــــيهْم َغيـْ  والَ َعْي

 
 (39)هِبِـــــــــــــــن  فـُلُـــــــــــــــولح مـــــــــــــــن قـــــــــــــــرَاع اْلَكَتائِـــــــــــــــبِ  

 .(40)(فهذا أتكيد للمدح مبا يشبه الذم 
 :واالستثناء على ضربني: )إذ قال عنه، أمـا العسكري فقد حتدث عنه ومساه االستثناء وزاد على من سبقه فيه

والتوكيد ، فتـكون الزيـادة اليت قصد ا، فتستثين بغيـره، أتيت مبعىن تريد توكيده والزايدة فيه فالضرب األول هو أن
 .(41)(الذي توخيته يف استثنائك

 :حنو قول أبو متام
ــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــرِي ُجــــــــــــــــــــــْرمٍ  ــــــــــــــــــــــَل رهبُّ  تـََنص 

 
 (42) إليــــــــــــــك ســــــــــــــوى النصــــــــــــــيحِة يف الــــــــــــــوداد 
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 .(408، العسكري)ص (كتاب الصناعتني43)
 وفيه  .(79)ص مهدي حممد  صر الدين  :شرحه وقدم له ،الثالثة :مالطبعة2002–بريوت  -دار الكتب العلمية  ،(ديوان طرفة بن العبد44)

ــــــــــــــَر محْفِســــــــــــــِدها  َفَســــــــــــــَقى بــــــــــــــالَدك َغيـْ
 

 َصــــــــــــــــْوُب الَغمــــــــــــــــاِم ودمــــــــــــــــُة تـَْهمــــــــــــــــي 
  

 .(228ص  1)ج اجلاحظ،(البيان والتبيني45)
هنضة مصر للطباعة ، هـ(384) حممد بن عمران بن موسى املرزابينأبو عبيد هللا ، ( املوشح مأخذ العلماء على الشعراء يف عدة أنواع من صناعة الشعر46)

 .(65)ص  علي حممد البجاوي :والنشر حتقيق
 .(167)ص  حممد زغلول سالم :متحقيق1984  -مصر –منشأة املعارف ، ا العلويحممد بن أمحد ابن طباطب، (عيار الشعر47)

 .(43)(خول النقصان فيهاستقصاء املعىن والتحرز من د) أما الضرب الثاين فهو 
 :حنو قول طرفة بن العبد

ــــــــــــــــــــــــــــــــَر ُمْفســــــــــــــــــــــــــــــــدها  فســــــــــــــــــــــــــــــــَقى دايرِك َغيـْ
 

 (44) صــــــــــــــــــــْوب الربيـــــــــــــــــــــع ودمــــــــــــــــــــةح تـَْهمـــــــــــــــــــــى 

أما ، فحديث العسكري عن ضريب االستثناء يقرتن يف احلقيقة بوظيفة كل ضرب منهما فالضرب األول يفيد التوكيد 
أشار بعض النقاد ومنهم اجلاحظ إىل هذا وأمساه االحرتاس يف وقد  .الثاين منه فيفيد االحرتاز من الوقوع يف اخلطأ

 .(45)(...ألن الفاضل ضار، طلب الغيث على قدر احلاجة: )حديثه على بيت طرفة السابق إذ قال
هـ(  إذ ذكره بصيغة الفعلية وليس 384ت ) أكثر وضوحنا عند املرزابين  -االحرتاس –وجند هذا املصطلح 
ملفاضلة اليت عقدها بني أقوال كل من الشعراء طرفة بن العبد و عنرتة بن شداد وحسان بن ابإلشارة يف قوله يف ا

..( .ألنه احرتس من عيب اإلعطاء على السكر، وقول عنرتة أحسن، فلهذا كان قول طرفة أجود) اثبت إذ قال 
(46). 
 

 :ومن الظواهر اليت أضافها العسكري ما يتصل حبديثه عن اخلامت 
جيب أن تكون القصيدة كلها  ) فهذا ابن طباطبا الذي رأى أنه، لذين سبقوا العسكري ابإلشارة إليهااكتفى النقاد ا

 .(47) (وصواب أتليف، وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معانٍ ، نسجاً وحسناً ، ككلمة واحدة يف اشتباه أوهلا آبخرها
فها أحد العناصر اليت حتقق البناء بوص، آخرها() ك إشارة واضحة إىل اخلامتة بقولهومن نص ابن طباطبا هنا

 .وهذا ٌيدث بتناسبها وتالمحها مع ابقي أجزاء النص، الصحيح داخل النص
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 .(51)ص اجلرجاين، (الوساطة48)
 .(51السابق)ص (املصدر 49)
 .(464، العسكري)ص (كتاب الصناعتني50)
 السابق.( املصدر 51)

أن جيتهد يف حتسني االستهالل والتخلص ) للشاعر جيب االلتزام به إذ عليه فقد حدد طريقاً  أمـا القاضي اجلرجاين
 .(48) (وبعدمها اخلامتة

انتباه املتلقي املواقف هي اليت تساعد الشاعر أو الكاتب يف جلب  ومن هذه النص يرى القاضي أن هذه
ومل تكن األوائل ختصها ، وتستميلهم إىل اإلصغاء، فإهنا املواقف اليت تستعطف أمساع احلضور) واستعطافهم بقوله

فأما أبو ، اسنفإنه ُعين به فاتفقت له فيه حمـ، وقد احتذى البحرتي على مثاهلم إال يف االستهالل، بفضل مراعاة
واتفق للمتنيب فيه خاصة ما بلغ املراد وأحسن ، متام واملتنيب فقد ذهبا يف التخلص كل مذهب واهتما به كـل اهتمام

 .(49) (وزاد
ملا هلا من قدرة يف ، وقد أوصى القاضي اجلرجاين أن على الشاعر إن جيتهد يف حتسني االستهالل والتخلص واخلامتة

، مث  قارن بني عناية األوائل هبذه العناصر يف القصيدة وعناية احملدثني، ذبه إىل موضوع الكالمالتأثري على املتلقي وج
 .وذكر أن احملدثني تفوقوا على الشعراء القدامى يف ذلك أمثال أيب متام واملتنيب

وأن ، عىنإذ ألزم الشاعر أن تكون خامتة قصيدته أدخل يف امل، أما العسكري فقد توسع يف احلديث عن اخلامتة
ينبغي أن ) الذي توّجه به إىل الشاعر إذ قالوذلك يف حديثه ، تشتمل على الغرض الذي نظم القصيدة من أجله

 .(50) (وأدخل يف املعىن الذي قصدت له يف نظمها، يكون آخر بيت يف قصيدتك أجود بيت فيها
 :ه وسلم ويستعطفه بقولهحنو قول ابن الزبعري يف آخر قصيدة يعتذر فيها إىل النيب صلى هللا علي

ــــــــــوب قــــــــــد خلــــــــــتْ   فخــــــــــذ الفضــــــــــيلة عــــــــــن ذن
 

 (51) واقبــــــــــــــــل تضــــــــــــــــرع مستضــــــــــــــــيف اتئــــــــــــــــبِ  

 .فقد مجع يف هذا البيت مجيع ما ٌيتاج إليه يف طلب العفو 
بل أشار إىل طرائق الشعراء ، ومل يكتِف العسكري أبن تشتمل اخلامتة على موضوع القصيدة بشكل خمتصر

وذلك أبن تشتمل على مثل سائر أو تشبيه مليح على حنو ما قال بشر بن أيب ، ةوالكتاب احلذاق يف عمل اخلامت
 :خازم يف أخر قصيدته
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 .(465-464السابق)ص املصدر  :(ينظر52)
و ، (286)ص حامد عبد اجمليد ، و أمحد أمحد بدوي :هـتحقيق1380 -مصر - مصطفى البايب احلليب، أسامة بن منقذ، البديع يف نقد الشعر :( ينظر53)

- بريوت- منشورات مكتبة اهلالل، تقي الدين أبو بكر بن علينب حجةاحلموي ،وخزانة األدب وغاية األرب، (616)ص بن أيب اإلصبعا، حترير التحبري
 .وغريها( 493ص 2 )ج حتقيق عصام شعيتو، األوىل :مالطبعة1987

 .(41)ص أيب الفرج قدامة، نقد الشعر :(ينظر54)
 .(266، العسكري)ص (كتاب الصناعتني55)
 .(127)ص (ديوان أمرئ القيس 56)

 وال يُنجـــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الغمـــــــــــــــــــــــــــــــــرات إال
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أو الِف  بـَرَاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء القت
 .(52) واألمثال أحب إىل النفوس حلاجتها إليها عند احملاضرة واجملالسة، فقد وضع مثاًل سائراً  

امتة بعد أن تناوهلا هؤالء النقاد وال سي ما بعد ما أضاف إليها العسكري هذه اإلضافات  ومل يبَق احلديث عن اخل
وابن أيب اإلصبع املصري وكل ، ومن هؤالء النقاد أسامة بن منقذ، بل أصبح حمل عناية النقاد واهتمامهم، كما هو

 .(53) أصحاب البديعيات
 

 اهر املتقارب :ومن إضافات العسكري حماولته وضع حدود فاصةل  بني الظو 
على حنـو تقسيمه يف تفريقه بني ، لقد كانت عناية العسكري ابلتقسيم عالية إذ جعل كل ظاهرة يف ابب يستقل هبا

 .والثاين خيتص ابلشعر، إذ جعل األول خيتص ابلنثر، السجع واالزدواج والرتصيع
إال أنه مل يذكر السجع واالزدواج ، (54)رإال أننا نلحظ أن قدامة بن جعفر قد سبقه إىل جعل الرتصيع خاصاً ابلشع
وال ٌيسن منثور الكالم وال ٌيلو حىت ) ويفرق بينه وبني الرتصيع كما فعل العسكري إذ يكون هذا ظاهرًا يف قوله 

 .(55)يكون مزدوجاً(
وصار ذلك اجلنس مـن ، وقـد أعجب العرب السجع حىت استعملوه يف منظوم كالمهم)وقـال يف موضع آخـر 
 :حنو قول أمرئ القيس، وسجعاً يف سجع، الكـالم منظوماً يف منظوم

ــــــــوى َشــــــــنِج الن ســــــــا  ســــــــليُم الشــــــــظى َعبــــــــِل الش 
 

 (56)لــــــــــه حجبــــــــــاتح ُمشــــــــــرفات علــــــــــى الفــــــــــال 

 :وقوله 
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 .(69السابق)ص (املصدر 57)
 .(271- 270، العسكري )ص (كتاب الصناعتني58)
 .(390السابق)ص (املصدر 59)
 .(411، العسكري)ص ( كتاب الصناعتني60)
 .السابقدر (املص61)

ـــــــــــــــــــــــــــُع الكـــــــــــــــــــــــــــالمِ  ـــــــــــــــــــــــــــاِم قطي ـــــــــــــــــــــــــــوُر القي  فـَُت
 

ـــــــــــــــــــرُّ ّعـــــــــــــــــــْن ذي ُغـــــــــــــــــــروب َخِصـــــــــــــــــــر   (57)يـَْفتَـ

 .(58)(ن الشعر املرصعومسى أهل الصنعة هذا النوع م 
رصعت  :وأصله من قوهلم، وهو أن يكون حشو البيت مسجوعاً : )كما عقد للرتصيع اباًب خاصًا به وعرفه بقوله

 .(59) إذا فصلته(، العقد
ويف بعض األحيان ، نالحظ ان العسكري كان ميل إىل حتديد الظواهر وفصل كل ظاهرة واستقالهلا عن األخرى

االستطراد ) ل اليت ذكرها النقاد من قبله حنوهذا األمر فقد كرر العسكري بعض الفصو جند العسكري يبالغ يف 
 . (والعطف وغريها، واخلروج والطباق والسلب واإلجياب

إال أنه يعقد هلما ، وأننا جند أن النقاد القدامى جيمعون بني السلب واإلجياب وجيعلوهنا ضراًب من أضرب الطباق
 وغريها من الظواهر والفصول. فصالً مستقاًل عن الطباق

 
 :الظواهر اليت قال عنها أهنا من مستخرجاته هي

 :. التشطري1
، وتتعادل أقسامها مع قيام كل واحد منهما بنفسه، وهو أن يتوازن املصراعان واجلزآن:)وقد عرفها العسكري بقوله

 (رضى عن الزمان طابت معيشته ومن، من عتب على الزمان طالت معتبته:)حنو قوهلم .(60) (واستغنائه عن صاحبه
 .(61) رأس املدارة ترك املماراة( فاجلزآن من هذه الفصول متواز  األلفاظ واألبنية:)وقول آخر

 :.  اجملاورة2
من ، ووقوع كل واحد منهما جبنب األخرى أو قريباً منها، تردد لفظتني يف البيت:)لقد عرف العسكري اجملاورة بقوله
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 .(413السابق )ص  (املصدر62)
الدكتور حنا  :قدم له ووضع هوامشه وفهارسه، األوىل :مالطبعة1993–بريوت  - دار الكتاب العريب، (شرح ديوان علقمة بن عبدة األعلم الشنتمري63)

 .(44 )ص نصر احليت
 .(413 ، العسكري )ص(كتاب الصناعتني64)
 .(416السابق)ص (املصدر 65)
 .(57 ص 1)ج  التربيزي، ديوان أيب متام( شرح 66)
 .(423، العسكري)ص (كتاب الصناعتني67)
 .[43-42]:تنياآلي ، من( سورة يونس68)

 :حنو قوله علقمة، (62) (واً ال ٌيتاج إليهاغري أن تكون إحدامها لغ
 ومطعـــــــــــــــــم الغُـــــــــــــــــْنِم يـــــــــــــــــوم الْغـــــــــــــــــنم ُمْطِعُمـــــــــــــــــه

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــه واحملـــــــــــــــــــــــــــــــروم حمـــــــــــــــــــــــــــــــرومُ    (63) أين  توج 

 .(64) مثله (احملروم حمروم)جماورة، و (الْغنم يوم الغنم) فقوله 
 :. االستشهاد واالحتجاج3

وهو أحسن ما يتعاطى من أجناس صنعة ، وهذا الصنف كما يقول العسكري كثري يف كالم القدماء واحملدثني
وهو أن أتيت مبعىن مث تؤكده مبعىن آخر جيري جمرى االستشهاد على ، وجمراه جمرى التذييل لتوليد املعىن، الشعر
 .(65) واحلجة على صحته، األول

 :حنو قول أيب متام
ــــــــــــــــــــــــإنه ــــــــــــــــــــــــك فـ  فاضـــــــــــــــــــــــمْم قواصـــــــــــــــــــــــيهم إلي

 
ـــــــــــــــــــــــوادي بغـــــــــــــــــــــــري ِشـــــــــــــــــــــــعابِ    ال يزَخـــــــــــــــــــــــر ال

 للُّـــــــــــــــوءاِم ولـــــــــــــــْن تَـــــــــــــــرىوالســـــــــــــــهم ابلـــــــــــــــري  ا 
 

 (66) بيتــــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــــال ُعُمــــــــــــــــــــــٍد وال أطنــــــــــــــــــــــابِ  

 :. املضاعفة4 
 :حنـو قـوله تعـاىل، (67)ومعىن كاملشار إليه(، معىن مَصرّح به :هو أن يتضمن الكالم معنيني: )يقـول العسكري عنـها

ن يَۡستَِمعُوَن إِلَۡيَكَۚ أَفَأَنَت تُۡسِمُع  َوِمۡنُهم)) مَّ مَّ ن يَنُظُر إِلَۡيَكَۚ أَفَأَنَت تَۡهِدي  َوِمۡنُهم٤٢واْ ََل يَۡعِقلُوَن َولَۡو َكانُ  ٱلصُّ َولَۡو َكانُواْ ََل  ٱۡلعُۡميَ مَّ

فاملعىن املصرح به يف هذا الكالم أنه ال يقدر أن يهدي من : )ويعلق على هذه اآلايت بقوله.(68)((٤٣يُۡبِصُروَن 
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 .(423، العسكري)ص كتاب الصناعتني(69)
 .(424السابق)ص املصدر ( 70)
 .السابق(املصدر 71)
 .السابق(املصدر 72)
 .(377ص  1)ج الثالثة  :مالطبعة2002–بريوت - كتب العلميةدار ال، شرح األستاذ أمحد حسن بسج، (ديوان ابن الرومي73)
 .(425، العسكري)ص (كتاب الصناعتني74)
 .(427السابق)ص  (املصدر 75)

واملعىن املشار ،  أنه صَرف قَلبه عنها فلم ينتفع بسماعها ورييتهامبعىن، وَصّم عن الَكِلم البينات، َعِمَى عن اآلايت
 .(69)(ومع العمى فقدان النظر فقط، ألنه جعل مع الصمم فقدان العقل، إليه أنه َفض ل السمع على البصر

وهو أن تورد االسم الواحد على وجهني وتضمنه معنيني كل : )ويضيف العسكري إىل هذا الباب نوع آخر بقوله
 :حنو قوهلم، (70) (احد منهما معىنو 

ــــــــــــــــــرُه ــــــــــــــــــِدي الّــــــــــــــــــِذي زارين والســــــــــــــــــيف خَيُْف  أَْف
 

 وحلــــــــــــــــظ عينيــــــــــــــــه أْمَضــــــــــــــــى مــــــــــــــــن َمضــــــــــــــــاَربه 
 فمـــــــــــــــا خلعـــــــــــــــت جنـــــــــــــــادي يف العنـــــــــــــــاِق لـــــــــــــــه 

 
ــــــــــــــه   (71) حــــــــــــــىت لبســــــــــــــت جنــــــــــــــاداً مــــــــــــــن ذوائب

 .(72) واآلخر أن حلظه أمضى من مضاربه، فقد جعل يف السيف معنيني أحدمها أن خيفره 
 :قول أبن الرومي وضرب منه آخر حنو

َتًضـــــــــي ـــــــــْيِف والســـــــــيف ُمنـْ  جبهــــــــِل كجهـــــــــل الس 
 

ـــــــْيف ُمْغَمـــــــدُ    (73) وحلـــــــم كحلـــــــم الســـــــيِف والس 

 :. التطريز5 
فيكون فيها  ، هو أن يقع يف أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية يف الوزن: )لقد عرفـه العسكري بقـوله

 .(74) كالطراز يف الثوب وهذا قليل يف الشعر(
 :ما جاء فيه قول أمحد بن أيب طاهر الكاتب وأحسن

ــــــــــــــــــاَ يــــــــــــــــــُده ــــــــــــــــــو قاســــــــــــــــــٍم جــــــــــــــــــادْت لَن  إذا أب
 

ــــــــــــــــــد األجــــــــــــــــــودان: الَبْحــــــــــــــــــُر واملطــــــــــــــــــر   مل ٌُيَْم
 وإن أضـــــــــــــــــــــــــاءْت لنـــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــواُر ُغرتـــــــــــــــــــــــــه 

 
ــــــــــــوران: الشــــــــــــمس والقمــــــــــــرُ    (75)تضــــــــــــاءل األن

 .األنوران() و ، األجودان(: )فالتطريز يف قوله 
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 السابق.(املصدر 76)
بعة األوىل مالط1993–بريوت  –دار الكتب العلمية ، دراسة وتبويب الدكتور مفيد حممد قميحة، هـ(246) (ديوان احلطيئة برواية وشرح ابن السكيت 77)

 .(45)ص 
 .(428، العسكري)ص كتاب الصناعتني  :(ينظر78)
 .(202)ص م 1986 - بريوت- دار بريوت للطباعة والنشر، (ديوان أيب العتاهية79)
 .(450-449، العسكري)ص كتاب الصناعتني(80)

 :. التلطف6
 .(76)واملعىن اهلجني حىت حتسنه(، هو أن تتلطف للمعىن احلسن حىت  ّجنه: )لقد قال العسكري عنه

أي أن ، ومل يكن ابابً من أبواب الصنعة، ويصرح العسكري ابن هـذا الصنف لـم يسمع به عند من سبقه من النقاد
حنو قول .لصنعةهذا الصنف من أبتكاراته الذاتية ومل يتطرق له أحد من قريب أو بعيد وليس له شبيه بني أبواب ا

 :احلطيئة يف قوم كانوا يلقبون أبنف الناقة فيأنفون فقال فيهم
ـــــــــــــــــــْومح هـــــــــــــــــــم األنـــــــــــــــــــُف واألذ ُب غـــــــــــــــــــريُهم  قـَ

 
 (77)وَمـــــــــــــْن ُيَســـــــــــــوِّي أبنـــــــــــــِف الناقـــــــــــــة الـــــــــــــذنبا 

 .(78)فكانوا بعد ذلك يتبجحون هبذا البيت 
 :. املشتق7

 :وحتدث العسكري عن هذا الصنف وجعله على وجهني مها
 :حنو قول الشاعر، أن يشتق اللفظ من اللفظوجه منهما 
 وكيف ينجح َمْن نصف أمسه خَااب            

 :حنو قول أيب العتاهية، والوجه الثاين أن يشتق املعىن من اللفظ
 

 ُحِلقــــــــــــــــــــــــــُت حِليــــــــــــــــــــــــــة ُموســــــــــــــــــــــــــى ابمســــــــــــــــــــــــــه
 

 (79)وهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قُِلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 .التخييل .8 
ويستشهد  .(80)(أو خُيي ل أنه يهجو وهو مدح، وهو يهجو، دحوهو أن خُيي ل أنه م: )لقد عرفه العسكري بقوله

فدخل يوماً وهي ، كانت عند رجل من بين أسد بنت ورهاء: )على هذا النوع ابخلرب الذي ينقله األصمعي إذ قال
 :مث أنشد يقول، أفعل :فقال !إنك ال تشبب يب :ما شأنك ؟ قالت :فقال، متغضبة
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 .(450السابق)ص املصدر (81)

 متـــــــــــــــــــــــت عبيـــــــــــــــــــــــدة إال فــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــالحتها
 

ـــــــــــث الشـــــــــــمُس والقمـــــــــــرُ    واحُلســـــــــــُن منهـــــــــــا حبي
 مــــــــــا خــــــــــالف الظــــــــــيْبُ منهــــــــــا حــــــــــني يـُْبصــــــــــرُها 

 
 إال سوالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــه واجليـــــــــــــــــــــــــــــــــــد والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظر 

 قـــــــــــــل للـــــــــــــذي عاهبـــــــــــــا مـــــــــــــن عائـــــــــــــب حنـــــــــــــقٍ  
 

 أقصــــــــــر فــــــــــرأس الــــــــــذي قــــــــــد ِعبــــــــــَت واحلجــــــــــرُ  
 .(81)(فرضيت :قال 

هلا أثر كبري عند من تال ، لعسكرييف اخلتام نقـول أن هذه اإلضافات أو املستخرجات اليت أضافها أو أستخرجها ا
فمعظم هذه املستخرجات أو اإلضافات كانت هلا عناية واهتمام كبري ممن جـاء بعده من ، العسكري من النقاد

النقاد الذين اتفق بعضهم مع العسكري يف هذهاملصطلحات ومفاهيمها ومنهم من وافق املصطلح وخالف املفهوم 
 .ومنهم العكس من ذلك

فتح العسكري أبواابً كثرية ملن تاله من النقاد يف التوسع هبذه املصطلحات فقد أضاف إليها من أضاف وعليه فقد 
وهلذا فان ما قدمه العسكري يف هذه الظواهر ، يف صنف أو قسم ومنهم من وافقه بكل شيء يف ضروهبا وأقسامها

 .أصبح حقاًل خصباً للنقاش والتحليل ملن جاء بعده
 :اخلامتة

وهذه ، ذا البحث جند ان أاب هالل العسكري قد أضاف بعض األقسام أو الضروب إىل الظواهر البالغيةيف ختام ه
اإلضافات مجيعها كانت من املبتكرات اجلديدة للعسكري فجميع هذه اإلضافات مل يتطرق أحد من النقاد الذين 

القدمي للدكتور أمحد مطلوب فلم  ومعجم مصطلحات النقد، وأين اتبعت معجم املصطلحات البالغية، سبقوه إليها
كما أين وجدت الدكتور أمحد مطلوب يفسر قول ،  أجد الدكتور يشري إىل هذه اإلضافات من قريب أو بعيد

كون البالغة ،  اجلاحظ فـي مصطلح اإلشارة ويقول عنها أهنا ال عالقة هلا ابملعىن البالغي وهذا استنتاج غري دقيق
 .حسب ما أشار إىل ذلك ابن املقفع يف تعريفها تكون يف السكوت أو يف اإلشارة

وقول الدكتور أمحد مطلوب ابن ، كما أن إضافة العسكري للقسم الرابع يف مصطلح رد اإلعجاز على الصدور
إال أن أبن املعتز مل يذكر هذا القسم يف حديثه عن هذا املصطلح فقد ، العسكري اتبع أبن املعتز يف هذا املصطلح

كما أن هذه اإلضافات اليت أضافها العسكري أصبحت .ام بينما العسكري جعله أربعة أقسامجعله ثالثة أقس
 حقاًل خصبا للنقاد الذين أتوا من بعده يف النقاش والتحليل واالستنتاج.
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.

 أمحد أمحد بدوي،  :هـ حتقيق1380- مصر- البديع يف نقد الشعر، أسامة بن منقذ، مصطفى البايب احلليب
 وحامد عبد اجمليد.

 م شرحه 1954- مصر-هـ(، شركة ومطبعة مصطفى ابيب احلليب وأوالده 296عبد هللا بن املعتز )ت  ،البديع
 .وعّلق عليه: حممد عبد املنعم اخلفاجي

  م الطبعة1998- القاهرة-ي هـ(، مكتبة اخلاجن255اجلاحظ )البيــان والتبيني، أبو عثمـان عمر بن حبر: 
 .عبد السالم حممد هارون :حتقيق وشرح ،السابعة

  ،األعلى للشؤن  سلاجملحترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، عبد العظيم أبن أيب اإلصبع
 .حفين حممد شرف :م حتقيق1963- اإلسالمية

 يب الثناء حممود بن سليمان احلليب، على نفقة أمني أفنديحسن التوسل إىل صناعة الرتسل، شهاب الدين أ - 
 .ه1315 -مصر 

 متحقيق1979- العراق-دار الرشيد  ،أبو علي حممد بن احلسن احلامتي ،حلية احملاضرة يف صناعة الشعر: 
 .جعفر الكتاين

 الثالثة. :لطبعةم ا2002– بريوت- ديوان ابن الرومي، شرح األستاذ أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية 

 م.1986- بريوت- ديوان أيب العتاهية، دار بريوت للطباعة والنشر 

 ( دراسة وتبويب الدكتور مفيد حممد قميحة، دار الكتب 246ديوان احلطيئة برواية وشرح ابن السكيت ،)هـ
 م الطبعة األوىل.1993–بريوت  –العلمية 

 العزيز رابح. عبد :هـ حتقيق1384- دمشق ،ديوان النابغة اجلعدي 

 كرم البستاين.:م حتقيق1963- بريوت- ديوان النابغة الذبياين، دار صادر للطباعة والنشر 
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  ضبطه وصححه األستاذ  ،اخلامسة :م الطبعة2004–بريوت  –ديوان أمرئ القيس، دار الكتب العلمية
 مصطفى عبد الشايف.

 أمحد حسن بسج :األوىل، قدم له وشرحه :بعةم الط1995– بريوت- دار الكتب العلمية ،ديوان ذي الرمة. 

 مهدي حممد  :شرحه وقدم له ،الثالثة :م الطبعة2002– بريوت-دار الكتب العلمية  ،ديوان طرفة بن العبد
  صر الدين.

  قدم له ووضع  ،الثانية :م الطبعة1994– بريوت-شرح ديوان أيب متام، للخطيب التربيزي، دار الكتاب العريب
 راجي األمسر. :هارسههوامشه وف

 قدم له ، األوىل :م الطبعة1993– بريوت- شرح ديوان علقمة بن عبدة األعلم الشنتمري، دار الكتاب العريب
 الدكتور حنا نصر احليت. :ووضع هوامشه وفهارسه

  حممد زغلول سالم. :م حتقيق1984 -مصر –عيار الشعر، حممد بن أمحد ابن طباطبا العلوي، منشأة املعارف 

  هـ(، دار إحياء 395كتاب الصناعتني الكتابة والشعر، أيب هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل العسكري )ت
حممد أبو الفضل و على حممد البجاوي  :حتقيق ،األوىل :م الطبعة1952 - الكتب العربية عيسى البايب احلليب

 إبراهيم 

 م. 1983 - عة اجملمع العلمي العراقيلدكتور امحد مطلوب، مطبا ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها 

  املنصف يف نقد الشعر وبيان سرقات املتنيب ومشكل شعره، أبو حممد احلسن بن علي البن وكيع، دار قتيبة- 
 .حممد رضوان الداية :د.ت قرأه وعلق عليه

 تبة اخلاجني هـ(، مك370)ت مـدي أبـي القاسم احلسن بن بشر اآل، املوازنة بني شعر أيب متـام والبحتـري- 
 .الدكتور عبد هللا محد حمارب :دراسة وحتقيق، األوىل :م الطبعة1990 - القاهرة

  املوشح مأخذ العلماء على الشعراء يف عدة أنواع من صناعة الشعر، أبو عبيد هللا حممد بن عمران بن موسى
 . علي حممد البجاوي :هـ(، هنضة مصر للطباعة والنشر حتقيق384املرزابين  )
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 الدكتور حممد  :بريوت حتقيق وتعليق - هـ(، دار الكتب العلمية327أيب الفرج قدامة بن جعفر  ) ،قد الشعرن
 عبد املنعم خفاجي.

 بريوت - تقي الدين أبو بكر بن علي بن حجة احلموي، منشورات مكتبة اهلالل ،وخزانة األدب وغاية األرب 
 حتقيق عصام شعيتو. ، األوىل :م الطبعة1987 -

  بريوت  –لقاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين، املكتبة العصرية، صيدا اساطة بني املتنيب وخصومه، الو- 
 حممد أبو الفضل إبراهيم، وعلي حممد البجاوي. :حتقيق وشرح، األوىل :م الطبعة2006

 
 

 

 


