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 الجماليقصيدة )) تأمالت (( إليميا أبي ماضي في ضوء منهج النقد
 طامي دغميب الشمراني/ـوردكت

 كمية العمـو واآلداب بطبرجؿ - قسـ المغة العربية -أستاذ مساعد 
 بجامعة الجوؼ 

سػػعه اػػذا البلػػث إلػػه الوقػػوؼ عمػػه جماليػػات ق ػػيدة إيميػػا أبػػ  ما ػػ  الموسػػومة بػػػ  
نهج النقػد الجمػال  ا الػذُ يىعنػه بجماليػات الػنص امدبػ  بمسػتوياتها )) تأمالت (( متوساًل بم

المختمفػػػػة ا وكيفيػػػػة اسػػػػػتلمار المبػػػػدع لمطاقػػػػػات المغويػػػػة المتنوعػػػػػة   ال ػػػػوتية ا والتركيبيػػػػػة ا 
 وال رفية ا والبالغية ..

وقػػد لػػاوؿ البلػػػث اسػػتنطاؽ اػػػذف الجماليػػات فػػ  ق ػػػيدة أبػػ  ما ػػػ  الم ػػار إليهػػػا 
الؿ الوقػػوؼ عمػػه جماليػػات ال ػػورة الفنيػػة ا والتكػػرار والتقػػديـ والتػػأخير ا سػػابقًا ا وذلػػؾ مػػف خػػ

والت ػػاد واتعتمػػاد عمػػه  ػػيغة فعميػػة معينػػة ا وجماليػػات اللكمػػة ا انطالقػػًا مػػف أف المػػنهج 
إلػه جمػاؿ الفكػرة  –عنػد كليػر مػف أن ػارف  –الجمال  ليس منهجػًا  ػكميًا فلسػب ا بػؿ يمتفػت 

 أي ًا .
انبيف ا اموؿ تنظيُر عرض فيػ  البالػث لعمػـ الجمػاؿ ومػنهج وقد جاء البلث ف  ج

النقد الجماع  . وأما اللان  فتطبيق  لاوؿ في  التوقؼ عند أاـ جماليات ق ػيدة أبػ  ما ػ  
. وخاتمػػة عػػرض فيهػػا أاػػـ النتػػاصج التػػ  تو ػػؿ إليهػػا . لػػـ أعقبهػػا بقاصمػػة الم ػػادر والمراجػػ  

 الت  أفاد منها .
  الكممات المفتالية  

 –التكػػرار  –ال ػػورة الفنيػػة  –تػػأمالت  –أبػػو ما ػػ   –مػػنهج النقػػد الجمػػال   –عمػػـ الجمػػاؿ 
 ال عر اللديث . –التقديـ والتأخير 
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 أواًل : المنهج الجمالي تنظيراً 
 ػػػغؿ مفهػػػـو الجمػػػاؿ ليػػػزًا واسػػػعًا ا ومجػػػاًت رلبػػػًا فػػػ  الدراسػػػات فػػػ  الفكػػػر ا نسػػػان  ا منػػػذ 

ا فتنوعت وجهات النظر ا وتباينت لولػ  رراء النقػاد والفالسػفة  الع ر اليونان  إله يومنا اذا
. وتعػػد الفمسػػفة اليونانيػػة البدايػػة الفعميػػة لمدراسػػات الجماليػػة الملكومػػة با طػػار الميتػػافيزيق  أو 

ؽ.ـ ( كػػػػػاف يػػػػػرا أف لمػػػػػة عػػػػػالميف أو كػػػػػونيف ا  347 – 427امنطولػػػػػوج  . فػػػػػأفالطوف ) 
ة ) اللػػؽ والخيػػر والجمػػاؿ ( ا واػػو عػػالـ الملػػؿ ا ورخػػر ألػػداما اجتمعػػت فيػػ  اللقػػاصؽ المطمقػػ

عػػدف  ػػورة عػػف ام ػػؿ . فالجمػػاؿ اػػو الػػذُ يقمػػدف ال ػػان  لػػيف يخمػػؽ موجوداتػػ  فػػ  العػػالـ 
و ترتػػب عمػػه  ذلػػؾ أنغػػدا الفػػف إلهامػػًا  ػػادرًا عػػف ربػػات (1) الملسػػوس ملاكػػاة العػػالـ الملػػؿ .

  ا ولػػذا فمػػيس لػػ  عالقػػة بذاتػػ  أو عقمػػ  أو الفنػػوف ا فالفنػػاف أو ال ػػاعر ممهػػـ ت يعػػ  مػػا يقولػػ
 (2) م اعرف ا وظروف  الخا ة ا بمعنه أف الفف جمال  ملال  .

ف كػاف ملاكػاة لمطبيعػة ا فهػو أعظػـ  322 – 284وأما أرسػطو )  ؽ.ـ ( فقػد رأا أف الفػف وا 
ة مػػف اللقيقػػة ا منػػ  يػػتمـ مػػا تعجػػز عػػف إتمامػػ  الطبيعػػة ا ولهػػذا يتسػػـ الفػػف بػػالتطور والجػػد

واتبتكػػػار ا ومػػػف لػػػـ لػػػيس إلهامػػػًا بػػػؿ اػػػو إنتػػػاج لمعواطػػػؼ ا نسػػػانيةا لػػػذا ينبغػػػ  أف يلػػػاك  
الف ػػاصؿ والوجػػدانيات ا بليػػػث يسػػتهدؼ التربيػػػة امخالقيػػة و التطهيػػػر وال ػػعور بالمػػػذة ا مف 

     و ين ػػػُو عمػػػه الولػػػدة و الجمػػػاؿ (3) قيمػػػة الفػػػف تترفػػػ  وتتسػػػامه عػػػف كونػػػ  تسػػػمية مجػػػردة .
صف أو ال  ء المكوف مف أجزاء متباينة ا ت يتـ جمال  ما لـ تترتب أجزاؤف فػ  نظػاـ ا )) فالكا

 (4) وتتخذ أبعادًا ليست تعسفية ا وذلؾ مف الجماؿ ما او إت التنسيؽ والعظمة (( .
وأمػػا الفالسػػفة المسػػمموف ا فقػػد لػػاولوا التوفيػػؽ بػػيف الفمسػػفة والػػديف ا فجػػاءت نظػػرتهـ لمجمػػاؿ 

فالسػػفة ا غريػػؽ إلػػه لػػد مػػا ا فنظػػروا إلػػه التػػذوؽ الجمػػال  بػػ دراؾ ذانػػ  واع مختمفػػة عػػف ال
                                                 

1))
ٌُظز : ػجبص , راوٌخ ػجذانًُؼى : انحض انغًبنً وربرٌخ انفٍ ) دراطخ فً انمٍى انغًبنٍخ وانفٍُخ ( , دار انُهضخ 

 . 45-33, ص 1889,  1ثٍخ نهطجبػخ وانُشز , ثٍزود , طانؼز
2))

 . 39ٌُظز : انًزعغ َفظه , ص

3))
انغًبنٍبد َحى رؤٌخ عذٌذح ئنى فهظفخ انفٍ , انًإطظخ انغبيؼٍخ نهذراطبد وانُشز ٌُظز : أثى يهحى , ػهً : فً 

 , ص 1889,  1وانزىسٌغ , ثٍزود , ط
4))

) اإلطزطٍمب ( , رز : أيٍزح حهًً يطز , يزاعؼخ أحًذ فإاد األهىاًَ , رمذٌى : ٌُظز : هىٌظًبٌ , دٍَض : ػهى انغًبل 

 , ص 2915( , 1848ريضبٌ ثظطب وٌظً يحًذ , انًزكش انمىيً نهززعًخ , انمبهزح , ع)
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ك ؼ عف جماؿ الم موف ا وأ الة تركيب  ا وربطوا جمي  أنواع الجمػاؿ بالجمػاؿ ا لهػ  ا 
 (1) مف اهلل جميؿ و يلب الجماؿ .

 عمػػػػه غػػػػرار –يػػػػربط بػػػػيف مفهػػػػـو الجمػػػػاؿ و امخػػػػالؽ  –مػػػػلاًل  –اػػػػػ ( 339فالفػػػػاراب  ) ت 
أُ أف نهايػػػة الفػػػف لديػػػ  غايػػػة أخالقيػػػة ا فمػػػف تلققػػػت لديػػػ  المعرفػػػة النظريػػػة )  –أفالطػػػوف 

الكماؿ العقم  ( أف يلولها إله معرفة عممية ا فيستنبط بها امنف  وامجمؿ ا ومجػؿ غايػة مػا 
ا ويربط أي ًا بػيف الجمػاؿ والخيػر والف ػيمة ا مػف خػالؿ مػا يتبػدا مػف  (2)فا مة ا ا  خير

لمخيػػر و ال ػػر و السػػعادة )) السػػعادة اػػ  الخيػػر عمػػه ا طػػالؽ وكػػؿ مػػا ينفػػ  فػػ  أف تعريفػػ  
تتبمغ ب  السعادة ا وتىناؿ ب  فهو أي ًا خير ا ت مجؿ ذات  لكف مجؿ نفع  فػ  السػعادة .. و 
أمػػػا الخيػػػر ا رادُ ا وال ػػػػر ا رادُ ا وامػػػا الجميػػػػؿ والقبػػػيا ف نهمػػػا يلػػػػدلاف عمػػػه ا نسػػػػاف 

 (3)خا ة (( 
اػػ ( فيػربط بػيف الجمػاؿ و الػذات ا لهيػة التػ  تملػؿ امعمػه وامكمػؿ 427أما ابف سينا ) ت و 

والمطمػػػؽ ا فالجمػػػاؿ فػػػ  اػػػذا الكػػػوف فػػػيض مػػػف الجمػػػاؿ ا لهػػػ  ا اػػػو السػػػمة الم ػػػتركة بػػػيف 
الموجودات كافة ا فال يخمو منها موجود ا فػ ذف ت مجػاؿ لمكػالـ عػف القػبا اللقيقػ  أو ال ػر 

ا )) فالواجػػػػب الوجػػػػود لػػػػ   (4) ا طغػػػػه الجمػػػػاؿ أو القػػػػبا عمػػػػه الموجػػػػودات .اللقيقػػػػ  ا مهمػػػػ
ا واػػو ينلػػو  (5) الجمػػاؿ و البهػػاء الملػػض ا واػػو مبػػدأ جمػػاؿ كػػؿ  ػػ ء ا وبهػػا كػػؿ  ػػ ء ((

فػػػ  فهػػػـ الجمػػػاؿ نلػػػو أسػػػتاذف الفػػػاراب  فػػػ  نظرتػػػ  العقميػػػة وربػػػط الجمػػػاؿ و الخيػػػر والف ػػػيمة 
 والغاية الخمقية .

                                                 
1))

 . 118, ص 1886,  1ٌُظز : صمز , ئٌبد أحًذ : يؼُى انفٍ , دار انًأيىٌ نهُشز و انزىسٌغ , ػًبٌ , ط

2))
هـ ( : رحصٍم انظؼبدح , لذو نه وثّىثه وشزحه : ػهً ثى يهحى , دار ويكزجخ 338انفبراثً , أثى َصز ) د ٌُظز : 

 . 118, ص 1885, 1انهالل نهطجبػخ وانُشز , ثٍزود , ط
3))

 2, رح : فىسي يززي َغبر , انًطجؼخ انكبصىنٍكٍخ , ثٍزود , ط انفبراثً : انظٍبطخ انًذٍَخ انًهمت ثًجبدئ انًىعىداد

 23-22, ص
4))

ٌُظز : انؼزٍجً , نذح ػٍبد يطهك حًىد :رصىر انغًبل ػُذ اثٍ طٍُب , يظغهخ انًىافك نهجحىس وانذراطبد فً انًغزًغ 

 393,ص2912(,12وانزبرٌخ ,ع)
5))

:  هـ ( : انشفبء ) اإلنهٍبد ( , رح : األة لُىارً , طؼٍذ ساٌذ , راعؼه ولذو نه422اثٍ طٍُب , ػجذهللا ثٍ انحظٍ ) د 

 . 369هـ , ص1433,  2ئثزاهٍى يذكىر , يُشىراد يكزجخ طًبحخ آٌخ هللا انؼظًى , لى , ط



 طامي دغليب الشمراني د / 

 

 892 مجمة بحوث كمية اآلداب  

اػػػ ( مػػف الفػػاراب  و ابػػف سػػينا فػػ  ملاولػػة التوفيػػؽ بػػيف الػػديف  595) ت  وقػػد أفػػاد ابػػف ر ػػد
والفمسػػفة فيمػػا يتعمػػؽ بغاصيػػة الجمػػاؿ وربطػػ  بالغايػػة الخمقيػػة ا فوظيفػػة الجمػػاؿ لهػػا قيمػػة خمقيػػة 

 (1) إله جانب المتعة الجمالية .
  وف  بداية الع ر اللديث نأا اللس الفن  و الجمال  عف مفهـو النفعيػة لمفػف التػ

كانػػت سػػاصدة أيػػاـ سػػقراط ا ولػػـ يعػػد أي ػػًا مفهػػـو الجمػػاؿ يتملػػؿ فػػ  امخػػالؽ والف ػػاصؿ كمػػا 
اعتقد أفالطوف ا لكن  ابتعد عػف الملاليػة وتػألر كليػرًا بػالتطورات العمميػة والبلػوث التػ  تػدرس 
عالقػػة الجمػػاؿ بالمجػػاتت كالفمسػػفة والفػػف و عمػػـ الػػنفس ... و ػػار اتعتقػػاد السػػاصد أف لػػيس 

ال رورة أف يرتبط الفف بالجماؿ ا بؿ مف الممكف أف يعرض الفف قبلًا ا فتغيػرت معػايير مف 
الفف لته أ با أاـ معيار او ا بداع والتجديد ف  الفكػرة ا كمػا أ ػبا العمػؿ الفنػ  النػاجا 

 (2) او الذُ يوجد معاييرف المتميزة ا والذُ ت يمكف تطبيؽ معايير سابقة عمي  .
ف الجماؿ ا فملموا تطورات لقيقية ومهمة ف  مفهـو الفف والجمػاؿ ولمة مف تكمموا ع

( ا الػػذُ اتسػػـ موقفػػ  الجمػػال  بالطػػاب   Descartes 1596 – 1651ا مػػنهـ   ديكػػارت ) 
النفسػػ  الػػذات  الػػذُ يفسػػػا المجػػاؿ لتػػدخؿ ا لساسػػات واماػػػواء الفرديػػة ا وكػػذلؾ ربػػط بػػػيف 

مػػد عمػػه لسػػف السػػم  ا وكػػذلؾ تخ ػػ  لمقواعػػد تعت –مػػلاًل  –العقػػؿ وا لسػػاس ا فالموسػػيقه 
العقميػػة الم ػػبوطة ومػػف لػػـ ف نػػ  يتعػػيف عػػدـ التسػػميـ بمعيػػار مطمػػؽ لقيػػاس ظػػاارة الجمػػاؿ ا 
وامخػػذ بمبػػدأ النسػػبية فػػ  تقػػديرنا لمجمػػاؿ . فمػػا يػػروؽ لعػػدد أكبػػر مػػف النػػاس بمكػػف أف نسػػمي  

 (3) بامجمؿ .
ا كمػػا ( فػػرأا أف الل Kant 1724 – 1814أمػػا كػػانط )  كػػـ الجمػػال  ن ػػاط فكػػُر

أن  لالة لمػروح يوجػداا قدرتػ  عمػه اسػتقطاب الممكػات امخػرا الذانيػة والعقميػة إلػه سػالت  ا 
        وقػػػػد لػػػػدد أربػػػػ  قواعػػػػد / للظػػػػات / يتجمػػػػه مػػػػف خاللهػػػػا اللكػػػػـ الجمػػػػال  ا واػػػػ    الكيػػػػؼ 

                                                 
1))

يكزجخ دار انشزوق ,  –ػهى َفض انغًبل  –ٌُظز انخىانذح , يحًىد ػجذهللا , يحًذ ػىض انززرىري : انززثخ انغبيهٍخ 

 . 196, ص 296,  1ػًبٌ , ط
2))

 96,  ص  299,  1هظهخ ػهى انغًبل ػجز انؼصىر , داء صفبء , ػًبٌ , طٌُظز أثى دثظخ , فذاء حظٍٍ وآخزوٌ : ف

. 
3))

,  9ٌُظز : أثى رٌبٌ , يحًذ ػهً : فهظفخ انغًبل وَشأح انفُىٌ انغًٍهخ , دار انًؼزفخ انغبيؼٍخ , اإلطكُذرٌخ , ط

 . 26 – 25, ص 1898
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 (Quality بمعنػػػه أف المتعػػػة الجماليػػػة التػػػ  يلػػػدداا اللكػػػـ اػػػ  متعػػػة بػػػال ) غػػػرض ا وأف 
( ا ليػػث يظهػػر الجميػػؿ  Quantityالتمتػػ  بالجمػػاؿ ت يهػػتـ بالمو ػػوع أو المعنػػه و الكػػـ ) 

عمػػه أنػػ  اػػو مػػا ير ػػ  الجميػػ  . ب ػػورة عامػػة ا دوف أف يكػػوف مقيػػدًا بمفهػػـو أو ت ػػور ا 
( ا  Relationليػػث يػػتـ إلغػػاء الفػػروؽ الفرديػػة والبيصيػػة و اتجتماعيػػة واللقافيػػة . والعالقػػة ) 

أُ أف ال ػ ء يسػرنا دوف غايػػة عمميػة أو أخالقيػػة ا فالجمػاؿ مطمػؽ ا ت وسػػيمة ل ػ ء خػػارج 
 عن  .

( ا والجميػػػؿ فػػػ  اػػػذف الملظػػػة  Modalityو أمػػػا الملظػػػة الرابعػػػة فهػػػ  ا  ػػػافة أو الجهػػػة ) 
 –انػػا  –ي ػػب  اممػػر امخالقػػ  ا مػػف ليػػث كونػػ  ممزمػػًا وقبميػػًا و  ػػروريًا ا ولكػػف ال ػػرورة 

بارية ا وليست  رورة عقمية . ولعؿ تلرير كانط لمفف مف خ وع  لإللسػاس أو  رورة اعت
 (1) الت ور ا جعم  يخسر بعدف التربُو واللقاف  المهـ لإلنساف .

( مػف أكلػر عممػاء الجمػاؿ  Benedetto Croce 1866– 1952ويعػد كروت ػ  ) 
ات عػاـ ا ذلػؾ منػ  العمػـ تأليرًا ف  فمسفة عمـ الجماؿ ا وقد عرؼ عمـ الجمػاؿ بأنػ  عمػـ لغويػ

الذُ تن رفعنايت  إله وساصؿ التعبير ا واو أي ػًا عمػـ فمسػف  ا أُ أنػ  فمسػفة المغػة ا مرادفػًا 
ف ملػػػػور عمػػػػـ الجمػػػػاؿ عنػػػػدف ا اػػػػو اللػػػػدس            لفمسػػػػفة الفػػػػف ا والمو ػػػػوع الػػػػرصيس الػػػػذُ يكػػػػو,

 (Intuition  ا واللدس ن اط وفاعمية تجُر ف  العقؿ ا نسان  ا ) ُواػو منػتج لم ػورة ا أ
( ا وال ػػػور  Feelingsلػػػيس تسػػػجياًل ا بػػػؿ يتكػػػوف فػػػ  وعػػػ  ا نسػػػاف كلمػػػرة لالنفعػػػاتت )

              ( ا وبف ػػػػػػػػػؿ اتنفعػػػػػػػػػاتت تتلػػػػػػػػػوؿ ال ػػػػػػػػػور إلػػػػػػػػػه تعبيػػػػػػػػػر غنػػػػػػػػػاص   Imagesالخياليػػػػػػػػػة ) 
 (Lyrical expression . ا او قواـ كؿ الفنوف ) (2) 

ذُ يرتكػػػػز فػػػػ  أساسػػػػ  عمػػػػه نظريػػػػة عمػػػػـ الجمػػػػاؿ و أمػػػػا مػػػػنهج النقػػػػد الجمػػػػال  ا الػػػػ
( ا والذُ يعد ألد أقسػاـ الفمسػفة ا يسػتمد مو ػوع  مػف أف النػاس  Aestheticsتستطيقا ) 

إذ يلكمػػوف عمػػه ام ػػياء ا سػػواء أكانػػت أ ػػياء طبيعيػػة ا أـ مػػف إبػػداع الفنػػاف ا  –واقعيػػًا  –

                                                 
1))

,  1822,  1يكزجخ غزٌت , انمبهزح , ط –صزح لضبٌب ربرٌخٍخ ويؼب –ٌُظز : ئثزاهٍى , وفبء حظٍٍ : ػهى انغًبل 

 . 63,61,69,58ص
2))

ٌُظز : يطز , أيٍزح حهًً : فهظفخ انغًبل ) أػاليهب ويذاهجهب ( , دار لجبء نهطجبػخ و انُشز و انزىسٌغ , انمبهزح , 

 . 184, ص  1889,  1ط



 طامي دغليب الشمراني د / 

 

 894 مجمة بحوث كمية اآلداب  

مػدلوؿ جمػال  . وت يمتفػت النقػد بألكاـ و فات جمالية ا أُ أنهـ ت يسػتعمموف عبػارات ذات 
نمػػػا يهػػتـ بال ػػػكؿ ا و ا طػػػار  الجمػػال  إلػػػه الفكػػرة أو الم ػػػموف أو الملتػػػوا فػػ  العمػػػؿ ا وا 

ولػػيس اتاتمػػاـ بالجانػػب ال ػػكم  (1) العػػاـ و البنػػاء الػػداخم  ا وال ػػور و العالقػػات الجزصيػػة .
 –قؼ الجمػػػال  قػػػاصـ إامػػػاؿ الفكػػػرة أو الملتػػػوا أو الم ػػػموف ا فػػػالمو  –بال ػػػرورة  –يعنػػػ  

عمػه توافػؽ وانسػجاـ الجػانبيف معػًا ا والمػذة أو المتعػة الفنيػة التػ  نلظػه بهػا  –بطبيعة اللاؿ 
ناجمػػة عػػف تنػػاغـ العالقػػة بػػيف الػػذات و المو ػػوع  –بعػػد اتنتهػػاء مػػف تمقػػ  العمػػؿ الفنػػ   –

نسػػجمة مػػف  ػػكاًل وملتػػوا ا ولػػذلؾ فالفنػػاف ت يتػػذوؽ ب ػػورة ذاتيػػة إت بمػػا كانػػت لػػ  نسػػب م
الوجهػػة المو ػػوعية ا فجمػػاؿ نغػػـ لمػػو أو قػػبا للػػف ا يتوقفػػاف بعػػض ال ػػ ء عمػػ , ا وعمػػه 
انفعال  ال خ   ا ولكننػ  مػرتبط بهمػا أي ػًا مػا داـ أنهمػا امػا المػذاف يجعالنػ  أاتػز نفسػيًا 

 .(2)و جسميًا .. فعمـ الجماؿ او ف  رف والد ا وب ورة ت تقبؿ اتنف اـ ذات  ومو وع 
الجميؿ ت بد ل  مف ت ػافر العػامميف اتلنػيف ا ال ػكؿ والم ػموف ا وتوافرامػا  فالفف

فػػػ  نػػػص أدبػػػ  مػػػا يزيدانػػػ  جمػػػاًت ومتعػػػة ولػػػذة ا ولكػػػف اػػػذا ت يعنػػػ  أف نجعػػػؿ الفػػػف أسػػػير 
مقيػة ا  امخالؽ والديف والغاية التطهيرية ا أو نجردف بػالمطمؽ مػف غاياتػ  اللقافيػة والفكريػة والخى

فػف مػف أجػؿ الفػف (( ا بمعنػه أنػ  خمػؽ لمجػرد اتسػتمتاع بػ  فلسػب . ولكػف بلجة مبدأ )) ال
أف المنهج الجمػال  اػو مػنهج  ػكم  فلسػب لمدتلػة عمػه –بالمجمؿ  –ما استقر ف  امذااف 

 (3) أامية الجانب ال كم  الخارج  ا وتهويف أامية الملتوا .
لتػػ  يػػنهض عميهػػا وقػػد أ ػػار الدارسػػوف والنقػػاد إلػػه بعػػض مػػف المرتكػػزات وامسػػس ا

 منهج النقد الجمال  ا ومنها  
 أوًت   التراـ ال كؿ ا ويتطمب  

                                                 
1))

 . 48,  49, ص  1825,  1ؼهًٍخ , ثٍزود طٌُظز : ػجذهللا , يحًذ حظٍ : يمذيخ فً انُمذ األدثً , دار انجحىس ان

2))
ٌُظز:النى,شبرل: يجبدئ ػهى انغًبل )) اإلطزطٍمب (( رز:يصطفى يبهز يزاعؼخ ورمذٌى :ٌىطف يزاد ,انًزكش انمىيً 

 . 5, ص291(,152نهززعًخ انمبهزح ,ع)
3))

,  1828,  1وانُشز , ثٍزود , ط ٌُظز:  انطبهز , ػهً عىاد : يمذيخ فً انُمذ األدثً , انًإطظخ انؼزثٍخ نهذراطبد

 . 434ص



 قصيدة )) تأمالت (( إليليا أبي ماضي في ضوء منهج النقدالجمالي                                        

                    
 895 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

الدقة ف  و   ام ياء فػ  مو ػعها ال ػليا ا )) ام ػياء ليسػت جميمػة جمػاًت مطمقػًا ا  -أ
نما تكوف جميمة .. ف  مو عها ا وقبيلة عندما تكوف ف  غير مو عها (( .  (1) وا 

)) يجػػدوف املفػػاظ الجيػدة ا وينظمونهػػا فػػ  نسػؽ جيػػد لكػػ   –مػلاًل  – الجػودة ا فال ػػعراء -ب
تعبر عما يجػوؿ فػ  خواطرنػا مػف ألاسػيس مبهمػة ا واػـ أي ػًا يخ ػبوف فػ  عقولنػا الواعيػة 

 (2) استجابات كانت مخزونة ف  نفوسنا اامدة جامدة (( .
ب ػفات تر ػ  الػذوؽ مراعاة النظاـ ا أُ و   املفاظ و التراكيب و عًا خا ًا يمتاز  -جػ

 ا وتريا ا لساس .
فال ػػػورة ولػػداا تكسػػػب العمػػػؿ (3) ال ػػورة الفنيػػػة التػػػ  تجمػػ  بػػػيف الخيػػػاؿ والقػػدرة الفنيػػػة . -د

 (4) جماًت .
)) وسػػيبقه ال ػػعر مػػا داـ لػػ   (5) الموسػػيقه التػػ  ت ػػمؿ ا يقػػاعيف الخػػارج  و الػػداخم  . -اػػػ

يقاع راقص . ((  (6)جرس موسيق  ا وا 
التزاـ المو وعية ا ويق د بهػا اسػتبعاد العواطػؼ ال خ ػية ا ولسػاب النفػ  وال ػرر لانيًا   

ويمػػـز ذلػػؾ تنليػػة الػػذوؽ  (7) والجمػػاؿ والقػػبا مػػف عمميػػة اللكػػـ النقػػدُ فػػ  التجربػػة الجماليػػة .
الػػػػذات  فػػػػ  اللكػػػػـ عمػػػػه الػػػػنص جماليػػػػًا مػػػػا أمكػػػػف ذلػػػػؾ ا مف النقػػػػد الجمػػػػال  مهمػػػػا التػػػػـز 

ف يكػػوف عمميػػًا مل ػػًا ا إذ ت بػػد مػػف أف تتسػػرب إليػػ  اتنطباعػػات المو ػػوعية ا ت يمكػػف أ
 ال خ ية ولكن  ف  النهاية ذوؽ معمؿ ا ل  ما يبررف و يسوغ  ا وليس اعتباطيًا .

                                                 
1))

, دار انفكز انؼزثً ,  -ػزض و رفظٍز ويمبرَخ  –ٌُظز : ئطًبػٍم , ػش انذٌٍ : األطض انغًبنٍخ فً انُمذ انؼزثً 

 .32,ص1882انمبهزح , )د.ط( , 
2))

,  1يًٍُخ , ثٍزود , طٌُظز : درو , انٍشاثش : انشؼز كٍف َفهًه و َزذوله , رز/ يحًذ ئثزاهٍى انشىع , يكزجخ 

 . 39, ص 1861
3))

عًٍم : انُظزٌخ انغًبنٍخ فً انشؼز ثٍٍ انؼزة و اإلفزَظ , ػبنى انفكز , انًغهض انىطًُ نهضمبفخ  –ٌُظز : ػهىع 

 . 248, ص 2999( , 1وانفُىٌ و اَداة , انكىٌذ , ع)
4))

 .292عغ طبثك , ص ٌُظز : ئطًبػٍم , ػش انذٌٍ : األطض انغًبنٍخ فً انُمذ انؼزثً , يز

5))
 . 248عًٍم : انُظزٌخ انغًبنٍخ فً انشؼز ثٍٍ انؼزة و اإلفزَظ , يزعغ طبثك , ص  –ٌُظز : ػهىع 

6))
 . 31ٌُظز : درو , انٍشاثش : انشؼز كٍف َفهًه و َزذوله , يزعغ طبثك , ص 

2))
 . 259غ طبثك , ص عًٍم : انُظزٌخ انغًبنٍخ فً انشؼز ثٍٍ انؼزة و اإلفزَظ , يزع –ٌُظز : ػهىع 
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لاللًا   إنكار قيمة الملتػوا أو الم ػموف ا واػذا المرتكػز مترتػب عمػه المبػدأ اموؿ )) التػراـ 
 ػػكؿ و تتع ػػب إليػػ  ا وتنكػػر الم ػػموف و ت تمتفػػت ال ػػكؿ (( فالمدرسػػة الجماليػػة تلتػػـر ال

إلي  ا فالقيمة اللقيقية تتملؿ ف  كيفية التعبيػر عػف الم ػموف . فػالنظرة الجماليػة تنكػر القيمػة 
التاريخيػػػة واتجتماعيػػػة اوالنفسػػػية ا والخمقيػػػة ا والدينيػػػة ا والفمسػػػفية لمعمػػػؿ امدبػػػ  ا منهػػػا ت 

 (1) تؤمف بأُ جدوا مف رواص  .
 ًا : المنهج الجمالي تطبيقًا ) قصيدة أي ماضي* تأمالت أنموجًا (ثاني

وسػػيعمد البلػػث فػػػ  اػػذا الملػػػور إلػػه دراسػػة اػػػذف الق ػػيدة وفقػػػا لممػػنهج الجمػػػال  ا  
وسيتـ التركيز عمه جماليات ال ورة الفنية ا والتكػرار ا والتقػديـ و التػأخير ا وجماليػة اللكمػة 

و اللنػػيف ا والمونولػػوج الػػداخم  ا والت ػػاد ا وتوظيػػؼ  ا والعاطفػػة الجيا ػػة المفعمػػة بال ػػوؽ
الفعؿ الما   ا والك ؼ عف مدا انسجاـ اػذف الظػواار الفنيػة ا وتجربػة ال ػاعر ال ػعرية و 
ال عورية ا وكذلؾ الوقػوؼ عمػه قػدرة ال ػاعر عمػه توظيػؼ اػذف الجماليػات الفنيػة بمػا ينسػجـ 

كتنفها القمؽ وات ػطرابات ا وتغمفهػا غاللػة م  اذف التجربة الت  ت   بامسه و اللزف ا و ي
 الت اـؤ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1))

 . 259عًٍم : انُظزٌخ انغًبنٍخ فً انشؼز ثٍٍ انؼزة و اإلفزَظ , يزعغ طبثك , ص  –ٌُظز : ػهىع 
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( ا مف كبار  عراء المهجر ا ومػف  1957 – 1889* او / إيميا بف  اار أب  ما   ) 
أع ػػػاء " الرابطػػػة القمميػػػة " ا ولػػػد فػػػ  قريػػػة " المليدلػػػة " بمبنػػػاف ا وسػػػكف ا سػػػكندرية سػػػنة 

ار وطن  قبؿ وفاتػ  .لػ   )) تػذكار الما ػ  (( (ا ز 1911( ا ااجر إله أمريكا سنة )1911)
 ا و )) ديواف أب  ما   (( ا و )) الجداوؿ (( ا و )) الخماصؿ (( .

ـ ا  2112ينظر   الجبوُر ا كامؿ سمماف   معجـ ال عراء مػف الع ػر الجػاام  لتػه سػنة 
 326 – 325ا ص 2112ا  1دار الكتب العممية ا بيروت ا ط

دة ا ومػا  ػابهها ا فػ  مػا يىسػمه )) بفمسػفة الليػاة (( لػدا يمكف أف ندرج اذف الق ي 
أب  ما   ا إذ ت ي  اذف الرؤية للياة ف  كليػر مػف ق ػاصدف ا يتجاذبهػا طرفػاف الت ػاـؤ مػف 
     جهػػػة ا والتفػػػاؤؿ مػػػف جهػػػة أخػػػرا ا و تتجسػػػد فيهػػػا م ػػػاعر الفػػػرح و المػػػرح و السػػػرور تػػػارة ا

ا فتيمػػة الكةبػػػة و الت ػػػاـؤ ا كػػذا تيمػػػة التفػػػاؤؿ  وم ػػاعر املػػػـ و اللػػػزف و امسػػه تػػػارة أخػػػرا
والسعادة لا رتاف لناصيتػاف  ػديتاف ا تقػؼ الوالػدة مقابػؿ امخػرا فػ   ػعرف . وفيمػا ألسػب 
أف أبا ما   يتخذ تيمة الت ػاـؤ وسػيمة ْيُعبىػر مػف خاللهػا إلػه التفػاؤؿ واممػؿ ا فهػو ت يػدعو 

لػػػه الت ػػػاـؤ –بطبيعػػػة اللػػػاؿ  – ا واترتمػػػاء فػػػ  أل ػػػاف الكةبػػػة وتأليراتهػػػا  إلػػػه اتستسػػػالـ وا 
السػمبية التػ  تف ػػ  إلػه الركػوف و العجػػز و التق ػير والسػػمبية فهػو يػرا أف فػػ  الليػاة مػػااو 
قميف باتلتفات إلي  ا وامخذ منهػا بػأوفر لػظ و ن ػيب وأف اليػأس مػف السػعادة ا وعػدـ الجػد 

 ياة .ف  البلث عنها يناف  الواق  ا ويخالؼ طبيعة لقاصؽ الل
ا وتتجسػػد واقعػػًا فػػ  الليػػاة المعي ػػة إذا سػػعه المػػرء  -فػػ  ام ػػؿ فكػػرة  –فالسػػعادة  

 (1)إله تلقيقها ا وجد ف  طمبها . يقوؿ   

  ربَّما اُستوْطْنِت الكوْخ وما ف  الكوِخ ِكُسْرفُ  أي,ها ال َّاك  المَّيال  إنَّما الِغبطةى ِفُكْرفُ 

 تممُس الغصَن المعرَّى فإذا في الغصِن ُنْضَرهْ  ُ ْمِخرَّفُ وْخْمُت منها الق ورى اعالياتى المى 

ُ ْرفُ  ذا رفَُّت عمه الْقُفِر استوا ماًء وخى ذا ْمسَُّت ل اًة ْ ْقْمُتها فهْ  دىرَّفُ  وا   وا 

                                                 
1))

 . 452, ص 1أثى يبضً , ئٌهٍب : دٌىاَه , دار انؼىدح , ثٍزود , ) د.ط( , ) د.د( , ط
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فمفهـو السعادة )) يرتبط بالبعد الزمن  و التاريخانية ا وت يمكػف فهػـ السػعادة فهمػًا كػاماًل مػف 
 (1) جزصية (( .خالؿ الملظات ال

وقػػد قػػاـ البالػػث بتقسػػيـ الػػنص إلػػه أربػػ  أفكػػار رصيسػػة لغايػػات الدراسػػة فلسػػب . وذلػػؾ عمػػه 
 النلو اآلت   

  ( 9 – 1و ؼ الدنيا امبيات ) 
  ( 24 – 11الطبيعة ال امتة و المتلركة ) 
  ( 31 – 25اللنيف إله أياـ ال باب ) 
  ( 45 – 31ال وؽ إله الوطف ) 

 (   9 – 1و ؼ الدنيا )  -1
 (2) يقوؿ إيميا أبو ما    

 لـ يسدؿ امستار فوؽ جمالها ليت الذُ خمؽ اللياة جميمة

 ألد يعم,ؿ نفس  بمنالها بؿ ليت  سمب العقوؿ فمـ يكف

 وت ف, لته ف  الكرا بو الها لم,  كـ تغُر الفته بو الها

 وترد,ف عف خدراا ب مالها تدني  مف أبوابها بيمينها

   فوجدت  بالخير بعض ملالها ممر بعض  وابهاكـ قمت اذا ا

 ورجعت أظمأ ما أكوف آللها ولكـ خدعت بةلها وذممت 

  ف ذا الذُ خم,نت كؿ,  اللها قد كنت ألسبن  أمنت  اللها

   وتظؿ, عاكفة عمه رمالها إف, النفوس تغر,اا رمالها

                                                 
1))

خ حظٍ حُفً , انًزكش انمىيً نهززعًخ , انمبهزح , ثىررىنىرى,نٍشا: انفهظفخ و انظؼبدح , رز : احًذ األَصبري , يزاعؼ

 54,ص2913,  1( ,ط2924ع)
2))

 596 - 594أثى يبضً , ئٌهٍب , دٌىاَه , ط , ص 
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 متليرًا ف  كنهها ومالها ذاب ال با وأنا أعالج سراا
فتػػػػتا ال ػػػػاعر ق ػػػػيدت  بلػػػػرؼ التمنػػػػ  )) ليػػػػت (( الػػػػذُ يفيػػػػد تمنػػػػ  ل ػػػػوؿ لقػػػػد ا 

مقت جميمة ا ولكف جمالهػا كػامف و مسػتتر ا  المستليؿ ا و تلقؽ الملاؿ ا مقرًا بأف اللياة خى
ت يفق  كن  اذا الجماؿ إت مف تأمم  طوياًل ا وبلث عف مكامن  بللػًا جػادًا ا فهػو لػيس جميػًا 

 ينما جالت .ظاارًا تدرك  امب ار أ
و يكرر لرؼ التمن  )) ليت (( مرة أخػرا فػ  البيػت اللػان  معترفػًا باسػتلالة تلقػؽ  

ف كػػػاف  أمنيتػػػ  بنػػػزع اهلل العقػػػوؿ مػػػف النػػػاس ا لتػػػه ت ي ػػػغموف أنفسػػػهـ بالل ػػػوؿ عميهػػػا ا وا 
جمالهػػػا يبعػػػث فػػػ  الػػػنفس المػػػرح ا فتهتػػػز لػػػ  طربػػػًا ا و يليػػػر فيهػػػا نػػػوازع ال ػػػوؽ و اللػػػب و 

 فتتمايؿ جزله .اللنيف ا 
فه  ْخِ رة ن رة تغُر المرء ا ولكنها تتمن  عمي  ا و تطمع  بو الها ا ولكنهػا ت  

ف أعطت  فالقميؿ القميؿ ا تدني  مػف زينتهػا و جمالهػا ا لتػه إذا  ػار قػاب قوسػيف  تعطي  ا وا 
ذا أعطتػػ  فعطاؤاػػا ت  أو أدنػػه مػػف جنااػػا ردتػػ  خاصبػػًا ناك ػػًا عمػػه عقبيػػ  لسػػرة و ندامػػة ا وا 

يسػػمف وت يغنػػ  مػػف جػػوع ا فمػػا تمقيػػ  أمامػػ  مػػف متػػ  ومغريػػات ليسػػت إت سػػرابًا ت يػػرُو مػػف 
ظمأ ا وكمما ظف أن  ف  منجاة مف  اللها و  ركها ا وجد نفس  غارقًا فػ  التيػ  و ال ػالؿ 
ا تدفعػػػػ  إلػػػػه المهػػػػث وراءاػػػػا ا والنػػػػزوع نلواػػػػا بةمالهػػػػا ومغرياتهػػػػا ا فػػػػالنفس أسػػػػيرة اآلمػػػػاؿ 

 ت ا ومنقادة إله ما تهوا وتلب .واممنيا
ويمتمكػػ  ال ػػؾ والقمػػؽ والليػػرة فػػ   ػػأف الػػدنيا ا فيجػػد نفسػػ  متليػػرًا فػػ  فهػػـ كنههػػا ا  

 ولاصرًا ف  الوقوؼ عمه لقيقة سراا ا إذ أفنه  باب  ف  ذلؾ دوف طاصؿ  

 متليػػػػػػػػػػػػػػرًا فػػػػػػػػػػػػػػ  كنههػػػػػػػػػػػػػػا ومالهػػػػػػػػػػػػػػا ذاب ال با وأنا أعالج يسراا

   
 ر مما فتفرل  ا وت تمرى ف  ذلؾ فهذا لالها و ديدنها .فه  ت يب الفته فتبكي  أكل

 و تتجمه جمالية اذا المقط  ف  توظيؼ ال اعر لم ور الفنية   

ـُ تىغُر الْفته ِبو اِلها    وْت فُّ لت,ه ف  الْكْرا بو الها لم,ِ  ْك



 طامي دغليب الشمراني د / 

 

 819 مجمة بحوث كمية اآلداب  

ولكنهػا ت ػف فقد  ب  الدنيا بالفتاة المعوب الت  تغُر خاطب وداػا بو ػالها ا واتنقيػاد لهػا ا 
عمي  بو الها لته ف  الرؤا و املػالـ ا فلػذؼ الم ػب  بػ  ا وأبقػه عمػه  ػ ء مػف لوازمػ  
 )) تغُر (( ا عم  سبيؿ اتستعارة المكنية ا موليًا بتمن  الدنيا عمه اتنقياد و اتستسالـ .

 ويم   ف  ت بي  الدنيا بالفتاة الت  تخاتؿ طالبها و تخادع   

  وترد,ف عف خدراا ب مالها يمينهاتدني  مف أبوابها ب

 فوجدت  بالخير بعض ملالها كـ قمت اذا اممر بعض  وابها

 ف ذا الذُ خم,نت كؿ,  اللها قد كنت ألسبن  أمنت  اللها
تػػدؿ عمػػه أف ليػػازة الػػدنيا  –التػػ  ي ػػ  فيهػػا اليػػأس و اللػػزف  –فهػػذف اتسػػتعارات الت خي ػػية 

ا أف تأخػذ زينتهػا ا وتمػبس لوبهػا الق ػيب لتػه تتال ػه و أو بع ها ملاؿ عقاًل و واقعػًا ا فمػ
 ت ملؿ سراعًا ا فه  كال لراء الت  تخدع بسرابها الراكب ا ف  قول   

 ورجعت أظمأ ما أكوف آللها ولكـ خدعت بةلها وذممت 
ليػػث  ػػبهها بال ػػلراء ا فلػػذؼ الم ػػب  بػػ  ا وتػػرؾ مػػا يػػدؿ عميػػ  )) اآلؿ (( ا الػػذُ يظنػػ  

د ماًء ا لته إذا ما جاءف لـ يجػدف  ػيصًا موليػًا باليػأس مػف الطمػ  بالػدنياا وفػ  الساصر مف بعي
اػػذا اسػػتدعاء لمػػنص القررنػػ  للمػػة وسػػدا ا أت تػػراف نػػاظرا إلػػه قػػوؿ اهلل عػػز وجػػؿ فػػ  سػػورة 

ا َجــاَءُه َلــْس َيِجــْدُه َوالَّــِذيَن َكَرــُروا َأْاَمـاُلُهْس َكَبــرَابع ِبِقيَعــةع َيْحَبــُبُو الظَّْمــَُّن َمـاًء َحتَّــ  ِ ذَ النػور  "
ــاِب  ــِريُ  اْلِحَب ــُو َب ــاَبُو َوالمَّ ــاُه ِحَب ــَدُه َفَوفَّ ــَو ِاْن ــَد المَّ ــْيًاا َوَوَج كمػػا  ػػب  مغرياتهػػا ومفاتنهػػا (1)َش

بال ػػالؿ بمػػا تلمػػؿ اػػذف المفػػردة مػػف ظػػالؿ ومعػػاف تتال ػػه عنػػد الباطػػؿ و الهػػالؾ ا و ػػب  
اصػرة الفعػػؿ عمػػه لػد تعبيػػر أاػؿ المنطػػؽ بال ػػخص اآلمػاؿ التػػ  ت تنتقػؿ مػػف داصػػرة القػوة إلػػه د

 الذُ يغرر ب الب  ويخدع  بالوعود و اآلماؿ ا وذلؾ ف  قول   

 و ْتظؿى عاكفًة عمه رماِلها إفَّ النُّفوْس ْتغرُّاا رمالىها

                                                 
1))

 38طىرح انُىر : آٌخ 
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ولقػػد عمػػد ال ػػاعر إلػػه اتستفسػػارات الت خي ػػية فػػ    )) تغػػُر الفتػػه .../ تدنيػػ  مػػف أبوابهػػا 
../ قػػد كنػػت ألسػػبن  .../ إف النفػػوس تغراػػا ... (( ا و اتسػػتعارة التجسػػيمية .. /كمػػا قمػػت .

ف    )) ولكـ خدعت بةلها .. (( مػف أجػؿ إليػاء المعنويػات و ام ػياء التػ  تخمػو مػف الليػاة 
كسػػػػابها إنسػػػػانية ا نسػػػػاف وأفعالػػػػ  ا واػػػػذف ال ػػػػور اتسػػػػتعارية بنوعيهػػػػا )) الت خي ػػػػية  (1)وا 

الم اعر و املاسيس الت  تفطر أسه ولزنػا و يأسػا ا كمػا عكسػت والتجسيمية (( م لونة ب
أي ػػًا رؤيػػة ال ػػاعر النفسػػية و ال ػػعورية تجػػاف الليػػاة . فال ػػاعر مػػف خػػالؿ اػػذف اتسػػتعارات 
استطاع أف يعبر عف تجارب  الذاتية الت  قػد تتجػاوز إلػه التعبيػر عػف معانػاة كليػر مػف النػاس 

 ناصية الفردية إله الداصرة الجمعية .و ما يستتب  ذلؾ مف  الخروج عف الغ
ومف مواطف الجماؿ ف  اذا المقط  أي ًا تكرار املفػاظ اآلتيػة   )) بو ػالها / رلهػا  

/  اللها / رمالها (( ا والتكرار فػ  أسػموب كػـ الخبريػة التػ  تفيػد التكليػر فػ    )) كػـ تغػُر 
ػػدعت (( ا والتكػػرار بملابػػة ا للػػاح عمػػه ال فكػػرة التػػ  تتملػػؿ فػػ  اليػػأس مػػف / كػػـ قمػػت / كػػـ خى

الطم  بالدنيا ومغرياتها و و الها ا والتكرار لػيس إعػادة عن ػر لغػُو بنفسػ  اعتباطػًا ا دوف 
ادؼ أو غاية ا إنما يأت  لمتأكيد عمه  عور ما ا أو إلساس معيف ا تجمية تجربػة خا ػة . 

 (2)   النص .اذا با  افة إله تلقيؽ التماسؾ بيف العنا ر المغوية المتباعدة ف
وكذلؾ الت اد ف    )) تغُر / ت ف (( ا )) تدنيػ  / تػردف (( ا )) يمينهػا /  ػمالها  

(( ا وقػػد عػػزز الت ػػاد العالقػػة السػػمبية بػػيف ال ػػاعر والػػدنيا التػػ  تتسػػـ بػػالغرور و المخاتمػػة ا 
ذف كما ك ؼ عف القمؽ والليرة الذيف يسيطراف عمػه نفسػية ال ػاعر ا والبػوح بمػا يخػتمج فػ  اػ

الػػذات مػػف م ػػاعر ت ػػارؼ لػػد, اليػػأس والقنػػوط ا كمػػا أف تقنيػػة الت ػػاد كفيمػػة ب يقػػاظ المتمقػػ  
واستنفارف ا لمواجهة ملؿ اذف الظاارة امسموبية ا ب كؿ يلقؽ فيها المتمق  ات اًت مػ  الػنص 

 .(3)المدروس
                                                 

1))
ٌُظز : انزثبػً , ػجذ انمبدر : انصىرح انفٍُخ فً شؼز أثً رًبو , انًإطظخ انؼزثٍخ نهذراطبد وانُشز و انزىسٌغ , 

 . 219, ص1829,  1ط ثٍزود ,
2))

, دار  -دراطخ رطجٍمٍخ ػهى انظىر انًكٍخ  –ٌُظز : انفمً , صجٍح ئثزاهٍى , ػهى انهغخ انُصً ثٍٍ انُظزٌخ و انزطجٍك 

 . 22 – 21, ص  2, ط 2999,  1لجبء نهطجبػخ و انُشز و انزىسٌغ , انمبهزح , ط
3))

, يإطظخ حًبدح نهذراطبد انغبيؼٍخ , ئرثذ ,  -دراطخ رطجٍمٍخ  –ٌُظز : رثبثؼخ , يىطى : عًبنٍبد األطهىة و انزهمً 

 . 159, ص 2999,  1ط
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ذا كػػاف مػػف بػػاب إزجػػاء اللكمػػة فػػ  اػػذا الجانػػب الػػذُ ركػػز فيػػ  ال ػػاعر عمػػه الػػدني ا كتيمػػة وا 
ف نػػ  ت يخػػرج فػػ  إطػػار لكمتػػ  بجديػػد عمػػا قػػاؿ السػػابقوفا فكمهػػـ ا ػػـ اػػذا الجانػػب ا ػػماا 
ومػػف أتػػه بعػػداـ مػػا اتػػه بجديػػد سػػوا تغييػػر ال ػػياغة لػػيس إتا ومػػف يػػنعـ النظػػر فػػ   ػػعر 
ت فػػارج  الب ػػر إلػػه قػػوؿ أبػػ  الطيػػب  السػػابقيف يجػػد ردءا ي ػػدؽ مػػا نلػػاوؿ التأكيػػد عميػػ ا وا 

 الكامؿ[المتنب   ]مف 

   جمعتهـ الدنيا فمـ يتفرقوا نبك  عمه الدنيا وما مف مع ر

   كنزوا الكنوز فما بقيف وت بقوا أيف اتكاسرة الجبابرة امله

 لته لوا فلواف للد  يؽ مف كؿ مف  اؽ الف اء بجي  
 إله أف يقوؿ 

   وال يب أوقر وال بيبة أنزؽ والمرء يأمؿ واللياة  هية 
 ت يختمؼ عند ابف نباتة  ] مف الطويؿ[واممر نفس  

   ولارت قموب عنداا وفهـو عجبت مف الدنيا الت  جؿ خطبها

   فيا ليتها إذ ت تطيب تدـو فيا ليتها إذ ت تدـو تطيب أو
 كما يتفكر ابف عبد رب  ف  اذف الدنيا فال يرااا إت مناما ولمماا فيقوؿ  ] مف الطويؿ[

 وما خير عيش ت يكوف بداصـ ناصـأت إنما الدنيا كألالـ 

   فأفنيتها اؿ أنت إت كلالـ تأمؿ إذا ما نمت باممس لذة

 وما الناس إت جااؿ ملؿ عالـ وما الموت إت  ااد ملؿ غاصب
 وت يخرج ابف المعتز أي ا عف اذا ا طارا فيقوؿ  ] مف البسيط[ 

  ه لذركف مف  روؼ لياليها عم يا مف تبجا ف  الدنيا وزخرفها

 فالمرء مف غرر امياـ عمه غرر وت يغرنؾ عيش إف  فا وعفا
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 مقسـ اممر بيف ال فو والكدر إف, الزماف إذا جربت خمقت 

  لما أغار عمي  واا  المرر كـ قد أغار قوا لبؿ لغادرف
واكذا دوليؾ تم   ام عار عمه اذف الوتيرة ت تتنكب وت تريـ ويملظ أنها ما ية عمه 

ة معينةا وكاف الظف بأب  ما   أف يدغدغ تمؾ الرتابة لكن  لـ يفعؿ.رتاب  

 (   24 – 11الطبيعة ال امتة و المتلركة )  -2

 ف  امرِض فوْؽ سهولها وِجبالها لت,ه رأيتى ال َّمس تىمق  نىوْراا

قًا ِبلبالها ورأيتى ألقْر ما ْبْنافى ْعنكب     مىتمففًا ومطوَّ

 ال َّامخاِت عمه الذُّرا ِبقاللها ِملْؿ القى وِر العالياِت ِقبابىها

   والو  ُّ ِملؿى الن,فِس ف  ْأسمالها ْفعممتى أفَّ النَّفْس تىخطرى ف  الخمه

 أنْت اللياةى ِب متها وْمقالها ليسُت لياتىْؾ غيْر ما  وَّرْتها

 اِؿ امناـِ ولالهاْفعجبتى ِمف ل ولقد نظرتى إله الْلماصـِ ف  الرُّبه

 و ريكى ى مف ْبعدى ِإعوالها لم َّوِؾ لظُّ الورِد مف تغريِداا

   فأعجُب لمىلسنٍة إله مىغتالها ت دو و اصدىاا ْيمدُّ لها الرَّدا

   ْووددتى لو أىعطيتى رالْة بالها ْفغبطتىها ف  ْأمِنها وْسالِمها

   مه ِمنوالهاونسجتى أخالق  ع وجعمتى مذْابها ِلنفس  ْمذاباً 

   تبك  عم َّ ِب مسها وااللها ْمف لجَّ ف   يم  تركتى سماْءفى 

   ِلميأِس كام واِؾ ف  أدغالها واجرتى روْ ْت  فأ بْا ْوردىاا

  ْعف كولِر الدُّنيا إله ْأولالها وزجرتى نفس  أُف ْتميْؿ كنفِس 
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مود ناٍر ْجدَّ ف   ِنسيانىْؾ الجان  المىس ْء ف يمة      إ عالهاوخى

  أُف ْتجعْؿ اْم غاْف ِمف ْألماِلها ْفاربُأ ِبنفسْؾ واللياةى ق يرة  
ذا كػػػاف ال ػػػاعر   يمجػػػأ إلػػػه الطبيعػػػة يبلهػػػا  ػػػكواف ا ويػػػدعواا إلػػػه  –فػػػ  العػػػادة  –وا 

قػػد يمػػـ وجهػػ   –فػػ  اػػذف الق ػػيدة  –م ػػاركت  أفرالػػ  وأترالػػ  وبعػػض معاناتػػ  ا فػػ ف  ػػاعرنا 
لػػؾ ا بػػؿ ليسػػتمد منهػػا لكمتػػ  العميقػػة فػػ  الليػػاة . فػػ ذا ال ػػمس تمقػػ  لمطبيعػػة ت ليبلهػػا كػػؿ ذ

نوراػػػػػػا فػػػػػػوؽ امرض ت تغػػػػػػرؽ فػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ بػػػػػػيف السػػػػػػهوؿ و الجبػػػػػػاؿ ا والربػػػػػػه و الريػػػػػػاض ا 
وامنهاروالودياف .. وت فرؽ ف  نظرف  بيف أواف بيت ا وألقر بناء يبني  عنكبوت وبػيف أعظػـ 

امرض ا وبيف الػنفس التػ  تتمايػؿ مزاػوة بػأبهه بيت يبني  ا نساف مف ق ور  امخات فوؽ 
لمػػة ا وأجمػػؿ لبػػاس ا وبػػيف نفػػس تتػػدلر بمبػػاس بػػاٍؿ وأطمػػار رلػػة ا فهػػذف الليػػاة فػػ  لقيقتهػػا 

 وجواراا ا وليس كما تبدو ف  مظااراا وق وراا .
ذا كانػػػت الطبيعػػػة ال ػػػامتة  يتملػػػؿ فيهػػػا العػػػدؿ  –كمػػػا بػػػدت فػػػ  بعػػػض جوانبهػػػا  –وا 

فيهػػا المسػػاواة اللقػػة التػػ  نفتقػػداا فػػ  عػػالـ ا نسػػاف ا فػػنملظ أي ػػًا فػػ   اللقيقػػ  ا و تتجسػػد
الطبيعػػة الليػػة الملػػاؿ اللػػ  اللقيقػػ  لهػػذا العػػدؿ وااتػػ  المسػػاواة . فهػػذف اللمػػاصـ التػػ  ت ػػدو 
لمورد و ال وؾ ا وي ػترؾ الػورد و ال ػوؾ فػ  إعوالهػا ا وتغػرد كػذلؾ ب ػوتها ال ػج  لم ػاصد 

د اغتيالها .الذُ يمد ل  يد الموت و   الردا ا فتلسف إلي  واو يتق ,
ويأخػػذ ال ػػاعر نهػػج لياتػػ  ا ويجعػػؿ مػػف ال ػػمس و اللمػػاصـ قػػدوة وأسػػوة . فال ػػمس  

ت ػػرؽ عمػػه الق ػػور ال ػػامخات وامكػػواخ فػػ  اآلف نفسػػ  ا و اللمػػاصـ ت ػػدو لمػػورد و ال ػػوؾ 
عمػػه منػػواؿ تركػػ  معػًا ا وتلسػػف إلػػه ال ػػاصد الػذُ تػػربص بهػػا داصػػرة السػػوء . و ينسػج أخالقػػ  

و ػػأن  ا وربػػأ بنفسػػ  عػػف سفاسػػؼ اممػػور وأولالهػػا . فنسػػياف الجػػان  و إسػػاءت  ف ػػيمة ومػػا 
يغػػػُر اػػػذا السػػػموؾ ا ويػػػدف  إليػػػ  أف الليػػػاة ق ػػػيرة ا ت تسػػػتأاؿ أف يلمػػػؿ المػػػرء فػػػ  قمبػػػ  

 ال غاصف ا ويمأل قمب  باملقاد .
العظة التػ  تنبػع عػف تجربػة ويتملؿ جماؿ اذا المقط  بأن  مم ء باللكمة ا ومفعـ ب 

عميقػػة بالليػػاة ا وخبػػرة واسػػعة ت ػػكمت عبػػر لقبػػة زمنيػػة طويمػػة ا عا ػػر فيهػػا النػػاس ا وخبػػر 
ألػوالهـ ا وعػػاش الليػػاة بمراػػا و لمواػا ا ونالػػ  مػػف  ػػراا أ ػػعاؼ مػا نالػػ  مػػف خيراػػا . اػػذا 



 قصيدة )) تأمالت (( إليليا أبي ماضي في ضوء منهج النقدالجمالي                                        

                    
 815 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

إنسػاف يػوزع إله جانب ال ور الفنية الم خ ة فال مس وا  تمق  بأ عتها انا واناؾ كأنهػا 
الخيػػر عمػػه كػػؿ النػػاس دوف اسػػتلناء أو تمييػػز ا والعنكبػػوت واػػو ينسػػج بيتػػ  المتوا ػػ  إنسػػاف 
يبنػػػ  ق ػػػورف ال ػػػامخة ا ودورف الفخمػػػة . والػػػورد و ال ػػػوؾ كأنهمػػػا  ػػػريكاف يتقاسػػػماف أنغػػػاـ 

عوالها . وال مس والهالؿ إنساف يبك  لزنًا و أسًه عمي  .  اللماصـ وا 
ارقة تعرض طرفيف متناق يف . ف ورة العنكبوت الػذُ ينسػج وت كؿ اذف ال ور مف 

بيتػػ  الػػواا  ال ػػعيؼ فػػ  الجبػػاؿ والػػذرا وغيراػػا تقابػػؿ  ػػورة ا نسػػاف الػػذُ ي ػػيد الق ػػور 
ال ػػػامخة وتتسػػػاوا معهػػػا فػػػ  نظػػػر ال ػػػاعر ا وكػػػذا  ػػػورة الػػػنفس التػػػ  تػػػنعـ بأجمػػػؿ الليػػػاب 

لباليػػة . وقػػد أسػػهمت اػػذف ال ػػور فػػ  وأزاااػػا ا تتسػػاوا و ػػورة ا نسػػاف الػػذُ يمػػبس الليػػاب ا
كسر توق  المتمق  ا ولل  عمه البلث عف ق د ال اعر ا وتلفيز مخيمت  لموقػوؼ عمػه سػر 

 اذف التجربة ال عرية وال عورية و استجالء أعماقها .
ومػػف جماليػػات اػػذا المقطػػ  أي ػػًا تكػػرار بعػػض الكممػػات ا ملػػؿ   )) رأيػػت / ملػػؿ /  

الػػػورد (( ا وقػػػد جػػػاء تكػػػرار اػػػذف المفػػػردات ا لتأكيػػػد وجهػػػة نظػػػر الػػػنفس / الليػػػاة / مػػػذاب / 
ال ػػاعر المتملمػػة فػػ  أف الليػػاة ا نسػػػانية مترعػػة بالتناق ػػات ا وينبغػػ  تجاوزاػػا واتسػػػتعالء 
عميها ا و العاقؿ مف عفا وسػاما ا وطهػر نفسػ  مػف املقػاد وام ػغاف ا مف الليػاة ق ػيرة 

ف أجمهػػا ا وأمػػا تكػػرار ام ػػوات فتملػػؿ فػػ  تكػػرار ت تسػػتلؽ منػػا أف يعػػادُ بع ػػنا بع ػػًا مػػ
 وت )) الواو (( الذُ تكرر لمان  ع رة مػرة ا إذ لعػب دورًا فػاعاًل فػ  ربػط أجػزاء الػنص ا 

 وتماسؾ أطراف  ا و د عراف .
وغيػػر خػػاؼ مػػا فػػ  امبيػػات مػػف فمسػػفة خا ػػة التػػـز بهػػا فػػ  لياتػػ  ليػػث كػػاف "يػػذاب مػػذابا 

يغفر لمجان  زلت ا ولممخطع خطيصت ا ويمنلهما مودتػ ا ملمػ  فػ   بعيدا فال يكتف  بالمناا بؿ
ذلؾ ملؿ اللماصـ الت  تغرد لم ػوؾ والػوردا والتػ  ت ػدو و ػاصها يمػد لهػا الػرداا وقػد ارت ػه 
 ريعة اللماصـ الورؽ ل   رعاا ولسداا عمػه مػا تتمتػ  بػ  مػف غبطػة ور ػا عمػه الػرغـ ممػا 

 .(1)يلاط بها ويلاؾ لها"
 

                                                 
1))

 – 12, ع2انذطىلً  ,ػًز : ئٌهٍب أثى يبضً يٍ فهظفزه فً انحٍبح ,انهٍئخ انًصزٌخ انؼبيخ نهزأنٍف وانُشز , ص

 .195, ص 1859
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 ( 31 – 25إله أياـ ال باب )  اللنيف -3
 يقوؿ أبو ما    

 

 وتركْت لملسراِت قمب  الوالها زمفى ال ,باِب رلمْت غيْر مىذمـ  

 وْرمُت ْبقايافى إله ْأ اللها د,بُت عقاربىها إلي  تْنو ى ى 

بابِة غيرى طيِؼ خيالها لـ ْيبْؽ ِمف لذَّاتِ  أت, الرؤا  ومف ال َّ

ماراا وخبالها رنَّاِتهاوِمف الكؤوِس سوا ْ دا     والرَّاِح غيرى خى

   ولذاذًة عىر يتى ِمف سربالها يا جن,ًة عىوجمتى ْعف ألماِراا

 والذَّنبى لألقداِر ف  ا ملاللها ما عميها   ء  سوا ا ملاللها
  

و يلف ال ػاعر إلػه أيػاـ الْ ػبا ا ويتمهػؼ عمػه رليػؿ  ػباب  ا ويتلسػر عمػه أجمػؿ 
ولػت ا وتركػت قمبػ  نهبػًا لملسػرات تنو ػ  ا فتػدم  قمبػ  أسػًه ولسػرًة . فمػـ مرالؿ عمػرف التػ  

مػف المػذات إلػه الػرؤا تتػراقص فػ   –بعد أف ألس بمرارة ال يخوخة تدب ف  أو ال   –يبؽ 
مخيمتػػ  ا ومػػف ال ػػبابة غيػػر أطيػػاؼ الخيػػاؿ تتػػراءا لػػ  مػػف بعيػػد ا ومػػف الكػػؤوس إت  ػػدا 

 وة فقد ذاب كػؿ ذلػؾ ا ودنػت ال ػيخوخة بكػؿ مػا يتجسػد فيهػا رناتها ا ومف الراح إت بقايا الن
 مف  عؼ و واف وعجز .

ومػػا يتبػػدا مػػف جماليػػات اػػذا المقطػػ  ال ػػور الفنيػػة   فال ػػباب إنسػػاف يػػذاب دوف  
عػػػودة ا و اللسػػػرات عقػػػارب تػػػدب و أ ػػػالؿ ليػػػات تػػػنهش بقايػػػا جسػػػد ولػػػت ن ػػػارت  ا وقػػػد 

وسػػعرت امسػػه العميػػؽ ا و اللػػزف الجػػارح جسػػدت اػػذف ال ػػور تجربػػة ال ػػاعر الوجدانيػػة ا 
المذيف اكتنفاف مػف كػؿ جانػب ا وك ػفت عػف التلسػر والنػدـ عمػه  ػباب  الػذُ فػات وانق ػه ا 
ولػػػػـ يبػػػػؽ منػػػػ  إت امطيػػػػاؼ والخيػػػػاؿ و املػػػػالـ . ومػػػػا يمفػػػػت اتنتبػػػػاف أي ػػػػًا توظيػػػػؼ الفعػػػػؿ 

وا و ينسػػػجـ مػػػ  الما ػػػ    )) رلػػػؿ / تػػػرؾ / دب, / مػػػر / عػػػولج / عػػػر,ُ (( ا الػػػذُ يتسػػػا
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اللػػديث عػػف الػػزمف الػػذُ فػػات و انق ػػه ا وزواؿ اتسػػتمتاع بالرغبػػات وال ػػهوات ا والعػػزوؼ 
 عف لياة المرح و امنس .

 ( 45 – 31ال وؽ إله الوطف )  -4
 يقوؿ أبو ما     

 

هباءى ف  ْأقوالها ومميلٍة ف  وجِهها ألؽى ال ُّله  والس ُلرى وال َّ

   ما ااْج لىزفى القمِب غيرى سىؤالها ْف بالْداـ ؟قالُت  أيُنسه النَّازلو 

 ِعندُ ا ولبنافى ْأعزُّ جبالها امرضى ا سوري,اا أىلبُّ ربوِعها

   رول  الفداءى لراطها وآللها! والن,اسى ْأكرمىهـ عم َّ ع يرىاا

   ليْس الجالؿى اللؽُّ غيْر جاللها وال ُّهبى أسطعىها ال,ت  ف  أىفِقها

 لت,ه الْليا الباك  عمه أطاللها ما ْامه ف  أر ها وألبُّ غيثٍ 

با الجذتِف ف  أسلاراا با الولهاِف ف  ر الها مرحى ال      ومىنه ال  

   ِبنوافاِ ام ذاِء ف  أذيالها إن   معرؼى ريْلها ِمف غيِراا

   ف  ظؿ  ْ يْغٍمها وعطِؼ غزالها تمْؾ المنازؿى كـ خطرتى بساِلها

   ْأقمارااا ورق تى م   ال,لها   أطياِراا ا وسهرتى م و دوتى م

   و لكتى لأللالـ م  وزَّالها وسجدتى لإللهاـِ م   ف اِفها

   أطفال وأخذتى ِ عُر ِمف ْلْغه  ومألتى عقم  ِمف لديِث  يوِخها

   لو أنَّها اكتلمُت ولو برمالها ت اؽى عين  قبْؿ يىغمْ ها الرَّدا

ـى تقفو بعْ هامرَُّت ب  امعو     ولْب القطا تعدو إله رجالها ا
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   ف  خاطُر منها سوا تملالها وْتعاقبُت  ورى الجماِؿ فمـ ْيدـُ 
ولػـ يغػػب الػوطف عػػف ذاػف ال ػػاعر ووجدانػ  طيمػػة الفتػرة التػػ  ق ػااا فػػ  المهجػػر ا  

 ػادؽ ا  فلمة أ عار كليرة متنالرة انػا وانػاؾ بػيف جنبػات دواوينػ  يتغنػه فيهػا بوطنػ  بعاطفػة
و ػػعور مبػػرأ عػػف الريػػاء والمجاممػػة ا ومػػف ذلػػؾ المقطػػ  امخيػػر مػػف ق ػػيدت  )) تػػأمالت (( ا 
ويمجأ إله اللػوار والمونولػوج / الػداخم  ا يوظفػ  لمك ػؼ مػف مكػامف ال ػوؽ ا ونػوازع اللنػيف 
إله وطن  الكبير )) سوريا (( ا ومسقط رأس  ومرابػ  لهػوف و  ػباف )) لبنػاف (( م ػيفًا بعػض 

اصص القػص عمػه الػنص . ولعػؿ اػذف المميلػة التػ  يلػاك  وجههػا ألػؽ ال ػله وا  ػراقة خ ػ
ال باح ا وت اا  أقوالها السلر ف  دا ت  ا وال ػهباء فػ  ن ػوتها وخماراػا ا اػ  الػوطف 
الػذُ ين ػػط بػػيف اللػػيف و اآلخػػر ذاكػػرة ال ػػاعر ا ويليػػر مكػػامف ال ػػوؽ و نػػوازع اللنػػيف فيػػ  . 

نػازح وطنػػ  ا ويسػمو المغتػػرب أر ػ  التػػ  تنسػـ اوااػػا العميػؿ فػػ  فهيهػات ايهػات أف ينسػػه ال
  باف ا وأودع فيها ذاكرت  ا ون أ وترعرع بيف سهولها وجبالها .

بلػػػب  –ب ػػػوؽ عػػػاـر ا وعاطفػػػة جيا ػػػة ا وم ػػػاعر لػػػارة  ػػػادقة  –فال ػػػاعر يتغنػػػه        
ض بالليػاة بلػس مراػؼ ا و ػعور رقيػؽ ا ووجػد فيػاض نػاب –وطن  سوريا ولبنػاف ا ويك ػؼ 

عف تعمق  بوطن  الكبير وال غير ناسًا ا وأر ًا ومظاار طبيعية ا وت عجب ف  ذلؾ فهػو  –
يعػػػرؼ اػػػذف الربػػػوع ا وتمػػػؾ المنػػػازؿ التػػػ  فطػػػر بسػػػالاتها ا وتنقػػػؿ بػػػيف أماكنهػػػا ا و ػػػدا مػػػ  
أطياراػػػا ا وسػػػهر مػػػ  أقماراػػػا ا ورقػػػص مػػػ   ػػػالتتها ا وسػػػم  لكايػػػات  ػػػيوخها ا ومناغػػػاة 

 أطفالها .
وتتجمه لرارة اللنيف وم اعر الول  وال ػوؽ ا واممنيػات العػذاب ال ػادقة فػ  تمنيػ   

أف تكتلػػؿ عينػػاف برؤيػػة رمالهػػا قبػػؿ أف تغم ػػها يػػد الػػردا ا فقػػد مػػرت عميػػ  امعػػواـ تتػػرا ا 
وتعاقبػت عميػ  اميػاـ والميػال  لتػه كػادت أف تىملػه اػذف الػذكريات وي ػملؿ ألراػا ا ويخفػػت 

ؽ منهػػا سػػوا تملالهػػا . فال ػػاعر يخ ػػه مػػرارة الغربػػة ا وألػػـ البعػػد أف تنسػػي  ألقهػػا ا إذ لػػـ يبػػ
 وطن  وأام  .

ويمتػػاز اػػذا المقطػػ  امخيػػر بغيػػر ميػػزة جماليػػة ا فال ػػورة الفنيػػة ا ليػػث  ػػب  وجػػ   
المميلػػة بػػألؽ ال ػػله إ ػػراقًا وبهػػاًء ا وأقوالهػػا بالسػػلر وال ػػهباء تػػأليرًا ا والقمػػب إنسػػاف يهػػي,ج 
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  السػػؤاؿ عػػف الػػوطف و أامػػ  ا والليػػا إنسػػاف يبكػػ  لزنػػًا و  ػػوقًا لعزيػػز وغػػاٍؿ ا لزنػػ  ولنينػػ
وامطيػػار إنسػػاف ي ػػدو بأعػػذب امللػػاف ا وكػػذا امقمػػار تسػػهر ا وقػػد جفااػػا الكػػرا مػػف  ػػدة 
ال ػػوؽ ا و ال ػػالؿ يػػرقص فرلػػًا وطربػػًا ا والػػردا إنسػػاف يتػػربص بملػػب ليأخػػذ رولػػ  قبػػؿ أف 

ال ػور بالم ػاعر ال ػادقة بلػب الػوطف ا وعمػؽ المعانػاة بفعػؿ يلقؽ أمنياتػ  . وتفػيض اػذا 
الفراؽ ا وت ير اذف ال ػور المفعمػة باللركػة و الليػاة ورتـ اتغتػراب ا ولرقػة النػأُ مكػامف 
ال ػػػوؽ ا ونػػػوازع اللنػػػيف لػػػدا أُ مغتػػػرب فهػػػ  م ػػػاعر عامػػػة تتجػػػاوز التجربػػػة الذاتيػػػة إلػػػه 

 التجربة الجمعية .
عمػػه بنيػػة الفعػػؿ الما ػػ  فقػػد غػػص اػػذا المقطػػ  بػػ  لتػػه  وكػػذلؾ بنػػاء اػػذا المقطػػ  

أ با مف سمات  الفنية و التركيبية فقد تكرر لوال  خمس ع رة مػرة مقابػؿ تكػرار بنيػة الفعػؿ 
الم ارع الذُ تكرر أرب  مرات فقط . لمدتلة عمه لب  لوطن  ا وع ق  لتراب  ا ولنينػ  لتمػؾ 

ر فػػ   ػػفاؼ قمبػػ  ت يقبػػؿ التجػػدد ا وت يخ ػػ  المرابػػ  وااتيػػؾ المنػػازؿ قػػار فػػ  نفسػػ  مسػػتق
لمتغير ا وقد جاء ب يغة الما   المكرر خمس ع رة مرة ليؤكد اػذف المعػان  ا ويػدف  عنهػا 

 أُ  ؾ يساور نفسية المتمق  .
       جماليػػػة التقػػػديـ والتػػػأخير فقػػػد قػػػدـ المفعػػػوؿ بػػػ  –فػػػ  اػػػذا المقطػػػ   –ويملػػػظ كػػػذلؾ  

(( فػ  قولػ    )) مػا اػاج لػزْف القمػِب غيػر  سػؤالها (( ا مف  )) لزف (( عمه الفاعؿ )) غيػر
ال ػػاعر معنػػ  بمػػا انتػػاب قمبػػ  مػػف لػػزف وألػػـ بسػػبب فراقػػ  لوطنػػ  وابتعػػادف عنػػ  ا أكلػػر مػػف 
       عنايتػػػ  بمػػػف اػػػيج لػػػزف القمػػػب ا وألػػػار مكػػػامف ال ػػػوؽ واللنػػػيف . وكػػػذا تقديمػػػ   ػػػب  الجممػػػة

قولػػ    )) والن,ػػاسى أكػػرمىهـ عمػػ , ْع ػػيرىاا ( ليمفػػت  )) عمػػ , (( عمػػه الخبػػر )) ع ػػيراا (( فػػ 
    عنايػػة المتمقػػ  إلػػه مكانػػة النػػاس ا كػػؿ النػػاس فػػ  وطنػػ  امليػػرة فػػ  قمبػػ  . وكػػذلؾ فػػ  قولػػ   

سوا تملالها (( ليث قدـ  ب  الجممتػيف )) فػ  خػاطُر  –ف  خاطُر منها  –)) ... فمـ يدـُ 
ليك ػػػؼ مػػػف خػػػالؿ اػػػذا اتنزيػػػاح التركيبػػػ  ألػػػر  منهػػػا (( عمػػػه الفاعػػػؿ )) سػػػوا تملالهػػػا (( ا

الغربػػة فػػ  تال ػػ  ال ػػور الجميمػػة التػػ  اختزنهػػا فػػ  ذاكرتػػ  قبػػؿ أف يغػػادر وطنػػ  اللبيػػب . 
 . (1) فالتقديـ والتأخير أمر )) يتعمؽ بالبنية الداخمية المرتبطة بالمعنه ف  ذاف المتكمـ ((

                                                 
1))

طبد وآراء فً ضىء ػهى انهغخ انًؼبصزح ,ػبنى يُهظ ورطجٍك درا –ٌُظز :ػًبٌزح ,خهٍم : فً َحى انهغخ ورزكٍجهب 

 83,ص1894,  1انًؼزفخ , عذح , ط
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 الخاتمة :
لم ػاعر المبنػان  إيميػا أبػ  ما ػ  ا فاختػػار تنػاوؿ اػذا البلػث ق ػيدة )) تػأمالت ((  

المػػنهج النقػػدُ الجمػػال  ا لمك ػػؼ جماليػػات اػػذف الق ػػيدة مػػف الناليػػة ال ػػكمية والم ػػمونية . 
 وقد خمص إله بعض مف النتاصج ا منها ما يم   

يعػػد مفهػػـو الجمػػاؿ مفهومػػًا نسػػبيًا إلػػه لػػد مػػا ا ولػػذا كػػاف مجػػاًت رلبػػًا لتبػػايف وجهػػات  أواًل :
 ر ا وتعدد اآلراء .النظ

الجماؿ متعدد املواف بدء مف الجمػاؿ المطمػؽ اللػؽ / الػذات ا لهيػة ا ومػرورًا بجمػاؿ  ثانيًا :
الطبيعػػة الليػػة و الطبيعػػة ال ػػامتة المتػػيف أبػػدعهما اهلل تعػػاله ا وانتهػػاء بالجمػػاؿ ال ػػناع  ا 

 الذُ خمدف ا نساف عبر مرالؿ تطور مف وقت آلخر .
ر مفهػػػـو الجمػػػاؿ فػػػ  الع ػػػر اللػػػديث ا بليػػػث  ػػػار الفػػػف بعػػػرض الجمػػػاؿ لقػػػد تغيػػػ ثالثـــًا :

 الكامف ف  القبيا ا انطالقًا مف أن  ليس اناؾ قبا  مطمؽ .
 

اللكػػـ الجمػػال  عمػػه الن ػػوص امدبيػػة لكػػـ مسػػوغ ا ولػػيس لكمػػًا اعتباطيػػًا أو ذاتيػػًا  رابعــًا :
 مل ًا ا كما أن  يتناوؿ الجانبيف ال كم  و الم موف معًا .

ك ػػؼ البلػػث عػػف بعػػض مػػف المقومػػات الجماليػػة فػػ  ق ػػيدة أبػػ  ما ػػ  ا سػػواء  خامبــًا :
 أكاف ذلؾ مف الجانب ال كم  أـ جانب الم مون  .

 المصادر و المراج  :
ا مكتبػػػة غريػػػب ا  -ق ػػػايا تاريخيػػػة ومعا ػػػرة  –إبػػػراايـ ا وفػػػاء لسػػػيف   عمػػػـ الجمػػػاؿ  -1

 1977ا  1القاارة ا ط
ا  -عػرض وتفسػير ومقارنػة  –  امسس الجمالية ف  النقػد العربػ  إسماعيؿ ا عز الديف  -2

 . 1992دار الفكر العرب  ا القاارة ا ) د.ط ( ا 
بورتولػػوت  ا ليػػزا   الفمسػػفة والسػػعادة ا تػػر   ألمػػد امن ػػاُر ا مراجعػػة   لسػػف لنفػػ  ا  -3

 . 2113ا  1( ا ط 2124المركز القوم  لمترجمة ا القاارة ا ع )
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ـ ا دار 2111كامؿ سمماف   معجػـ ال ػعراء مػف الع ػر الجػاام  لتػه سػنة  الجبوُر ا -4
 . 2112ا  1الكتب العممية ا بيروت ا ط

عمػـ نفػس الجمػاؿ  –الخوالدة ا ملمود عبداهلل ا ملمد عوض الترتوُر   التربية الجمالية  -5
 . 2116ا  1ا مكتبة دار ال روؽ ا عماف ا ط -
  فمسػػػفة عمػػػـ الجمػػػاؿ عبػػػر الع ػػػور ا دار  ػػػفاء ا  أبػػػو دبسػػػة ا فػػػداء لسػػػيف ورخػػػروف -6

 . 2111ا  1عماف ا ط
درو ا اليزابث   ال ػعر كيػؼ نفهمػ  ونتذوقػ  ا تر ملمػد إبػراايـ ال ػوش امكتبػة ميمنػة ا  -7

 .1961ا 1بيروت اط
الدسوق   اعمر   إيميا أبو ما   مف فمسفت  ف  اللياة االهيصة الم رية العامػة لمتػأليؼ  -8

 .1958 – 17ا ع2سوالن ر ا 
ا مؤسسػػػة لمػػػادة  -دراسػػػة تطبيقيػػػة  –ربابعػػػة ا موسػػػه   جماليػػػات امسػػػموب و التمقػػػ   -9

 . 2111ا  1لمدراسات الجامعية ا إربد ا ط
 مػػاـ ا المؤسسػػة العربيػػة لمدراسػػات الربػػاع  ا عبػػدالقادر   ال ػػورة الفنيػػة فػػ   ػػعر أبػػ  ت -11

 . 1989ا  1الن ر والتوزي  ا بيروت ا ط
أبػػو ريػػافا ملمػػد عمػػ   فمسػػفة الجمػػاؿ ون ػػأة الفنػػوف الجميمػػة ادار المعرفػػة الجامعيػػةا  -11

 . 1989ا  8ا سكندرية ا ط
اػػػػػ (   ال ػػػػفاء ) ا لهيػػػػات ( ا تػػػػا   امب 427ابػػػػف سػػػػينا  عبػػػػداهلل بػػػػف اللسػػػػف ) ت  -12

اهلل قنػػػوات  ا سػػػعيد زايػػػد ا راجعػػػ  وقػػػدـ لػػػ    إبػػػراايـ مػػػدكور ا من ػػػورات مكتبػػػة سػػػمالة ريػػػة 
 اػ .1433ا  2العظمه ا ط

ا  1 ػػػػقر ا إيػػػػاد ألمػػػػد   معنػػػػه الفػػػػف ا دار المػػػػأموف لمن ػػػػر و التوزيػػػػ  ا عمػػػػاف ا ط -13
1996 . 

الطػػاار ا عمػػ  جػػواد   مقدمػػة فػػ  النقػػد امدبػػ  ا المؤسسػػة العربيػػة لمدراسػػات والن ػػر ا  -14
 .1979ا   1بيروت ا ط

 دراسػػػة فػػػ  القػػػيـ الجماليػػػة تػػػاريل الفػػػف ) عبػػػاس ا راويػػػة عبػػػدالمنعـ   اللػػػس الجمػػػال  و  -15
 . 1998ا  1الفنية ( ا دار النه ة العربية لمطباعة و الن ر ا بيروت ا ط
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 1عبداهلل ا ملمد لسػف   مقدمػة فػ  النقػد امدبػ  ا دار البلػوث العمميػة ا بيػروت ا ط -16
 . 1975ا 
ا مجمػػػة المواقػػػؼ العتيبػػػ  ا لػػػذة عيػػػاد مطمػػػؽ ملمػػػود   ت ػػػور الجمػػػاؿ عػػػف ابػػػف سػػػينا  -17

 ـ 2117( ا 12لمبلوث والدراسات ف  المجتم  والتاريل ا ع)
عمػػوش ا جميػػؿ   النظريػػة الجماليػػة فػػ  ال ػػعر بػػيف العػػرب و ا فػػرنج ا عػػالـ الفكػػر ا  -18

 . 2111( ا 1المجمس الوطن  لملقافة و الفنوف واآلداب ا الكويت ا ع)
مػػنهج وتطبيػػؽ دراسػػات ورراء فػػ   ػػوء  –عمػػايرة ا خميػػؿ   فػػ  نلػػو المغػػة و تركيبهػػا  -19

 . 1984ا  1عمـ المغة المعا رة ا عالـ المعرفة ا جدة ا ط
اػػ ( تل ػيؿ السػعادة ا قػدـ لػ  و بوبػ  و  ػرل    لػ  339الفاراب  ا أبػو الن ػر ) ت  -21

 . 1995ا  1بو مملـ ا دار و مكتبة الهالؿ لمطباعة والن ر ا بيروت ا ط
لسياسػػة المدنيػػة الممقػػب بمبػػادئ الموجػػودات ا تػػا   فػػوُز متػػُر أبػػو ن ػػر الفػػاراب    ا -21

 . 1964نجار ا المطبعة الكالوليكية ا بيروت ا ) د.ط ( ا ) د.ت ( 
دراسػػػة تطبيقيػػػة عمػػػه  –الفقػػػ  ا  ػػػبل  إبػػػراايـ   عمػػػـ المغػػػة بػػػيف النظريػػػة و التطبيػػػؽ  -22

 . 2111ا   1رة ا طا دار قباء لمطباعة و الن ر و التوزي  ا القاا -السور المكية 
تلػػػو ا  ػػػارؿ   مبػػػادئ عمػػػـ الجمػػػاؿ ) اتسػػػتطيقا (ا تػػػر   م ػػػطفه مػػػاار ا مراجعػػػة  -23

 . 2111( ا 1517وتقديـ   يوسؼ مراد ا المركز القوم  لمترجمة ا ع)
 أبو ما   ا إيميا   ديوان  ا دار العودة ا بيروت ا )د.ط(ا)د.ت( -24
) أعالمهػػػا ومػػػذاابها ( ا دار قبػػػاء لمطباعػػػة و مطػػػر ا أميػػػرة لممػػػ    فمسػػػفة الجمػػػاؿ  -25

 . 1998ا  1الن ر و التوزي  ا القاارة ا ط
أبػػػػو مملػػػػـ ا عمػػػػ    فػػػػ  الجماليػػػػات نلػػػػو رؤيػػػػة جديػػػػدة إلػػػػه فمسػػػػفة الفػػػػف ا المؤسسػػػػة  -26

 . 1991ا  1الجامعية لمدراسات و الن ر و التوزي  ا بيروت ا ط
ا ( ا تػػر   أميػػرة لممػػ  مطػػر ا مراجعػػة   اويسػػماف ا دنػػيس   عمػػـ الجمػػاؿ ) اتسػػتطيق -27

ألمد فؤاد اماوان  ا تقديـ   رم اف بسطا ويس  ملمد ا المركػز القػُو لمترجمػة ا القػاارة ا 
 . 2115( ا 1949ع)


