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 املقدمة
أمَّا بعد ....يعد   الحمد هلل رب ِّ العالمين ، والصالة والسالم على سي ِّد األنبياء والمرسلين محمد صلى هللا عليه وسلم وصحبه أجمعين.

المذهب البرناسي من المذاهب الحديثة التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، كمصطلح حديث شاع في ذلك الوقت ، 
لكنها كمذهب  شعري، فإنها كبقية المذاهب موجودة في أشعار القدامى وقد أثبتنا ذلك من خالل النصوص الشعرية للشعراء القدامى منهم 

  كمذهب شعري تألق وازداد توهجًا في العصر العباسي ، وخصوصا في أشعار ابن الرومي رؤ القيس والنابغة الذبياني .إال إنَّ البرناسية   ام
، وقد أثبتنا وجود هذا المذهب من خالل النصوص الشعرية التابعة للشاعر .وقد كان سبب اختيار الموضوع  هو اثبات وجود هذا المذهب 
في أشعار ابن الرومي .هذا وقد تطلبت الدراسة توضيح مفهوم البرناسية  ، واثبات وجود هذا المذهب لدى الشعراء القدامى وباألخص في  

ال  ابن  المذهب أشعار  الدراسة على مبحثين ، تطرقنا في المبحث األول  رومي.وبناًء على ما تمَّ جمعه من نصوص شعرية ، اشتملت 
مذهب البرناسي أمَّا المبحث الثاني فقد تناولنا فيه البرناسية في شعر ابن الرومي ، وقد تم اختيار أبرز النصوص الشعرية التي ظهر فيها ال

 أشعار الشاعر . البرناسي بشكٍل واضح في  
 املبحث األول : املذهب الربناسي :

اية  تعد المذاهب األدبية ظاهرة حديثة على الساحة األدبية ، ويرتبط وجود تلك المذاهب بقيام االداب القومية في بالد أوربا الغربية مع بد
 (1) لحالة الفكرية والوجدانية لوضع مجتمعاتها  العصر الحديث ، أي منذ بداية القرن السابع عشر ، وقد جسد كل مذهب من هذه المذاهب ا

 ، ومن هذه المذاهب الحديثة المذهب البرناسي .
 ـ املذهب الربناسي: 

ذهب َيعد المذهب البرناسي من المذاهب األدبيَّة الحديثة التي ظهَرْت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وُيطَلق عليها أحيانًا بالم  
ها آخرون بأنَّها مدرسة الصياغة أو البناء، وتعد كذلك من الحركات المهمة والجديدة في ميدان األدب، وبالرغم من أنَّها قد ، وعدَّ (2)الفن ِّي

 .(3) أنتجْت أعماٌل قليلة لكنَّها ذات أثر كبير وفعَّال
 ـ خصائص املذهب الربناسي :

 عنايته بجمال التراكيب ، وحسن االيقاع . أواًلـ
 اقتصَر المذهب البرناسي على تجسيد الواقع بتفاصيله .  ثانيًاــ
 ـ الشعر عند البرناسيين هو عبارة عن صناعة مع جمال فني رائع ،بعيدًا تاما البعد عن االحساس بالمذهب الرومانسي . ثالثاًً
مانسي ، فالشعر عند أصحاب المذهب الرومانسي يتسم ـ من مميزات المذهب البرناسي إنَُّه يتميز بعدم التأثر باإلحساس والشعور الرو   رابعاًً

بالصفاء والتهذيب والدقة في صياغة العبارات ، على عكس الشعر عند البرناسيين فالشعر عندهم عبارة عن شعر موزون مقفى ، إذ إن  
 (. 4) البرناسيين أعطوا للفن قيته الخاصة ، فالجوهر األساسي لهذا المذهب هو الفن للفن 

ًسيةًفيًالشعرًالعربيً:ـًالبرنا
ة قد يعتقد البعض إنَّنا حينما نتكلم عن المذهب البرناسي في األدب العربي نقتحم عليه مقاييس ليست موجودة فيه ، ونفرض عليه قيم جمالي

يتحدث عنها النقاد كانت    أجنبية ، فنقيسه بغير قياسه ونقي ِّمه بغير قيمه ، فيتهافت بين أيدينا ويفقد خاصيته .والحقيقة إنَّ المذاهب التي
من قبل والجة في الطبائع الفنية ، وهي وإن استحدثت في وقٍت ما ، فإنها كانت موجودة بالفعل الفني في كل زمن ووقت. فالبرناسية في  

َدت منذ العصور األدبية القديمة قبل ظهور المذهب البرناسي كمصطلح حديث شاع في العصر الحديث   . (5)الشعر ُوجِّ
ًالبرناسيةًفيًالعصرًالجاهليً:ـً

كان المذهب البرناسي هو المذهب األعم في ذلك العصر ؛ ألنَّ البرناسية كانت تنطبق على واقع تلك النفوس والطباع الموجودة في ذلك  
انت تفرض عليه أن يتناول العصر ، فالشاعر في ذلك العصر كان فكرُه برناسيًا وكذلك نفسيته ،إذ إنَّ نفسيتُه المادية المنقولة عن بيئته ك

بق األصل كما هي عليه في الواقع ، فاألشعار الجاهلية في مجملها تدخل ضمن   ذلك النوع من الوصف الحسي الذي ينقل المشهد صورة طِّ
ألدبية القديمة إنَّ البرناسية موجودة منذ العصور امجموعة من النُّقاد يرى .و (6) الشعر الوصفي ، والشعر الوصفي هو شعر برناسي بامتياز

ستعملها الشعراء  اإذ إنَّ كثيرًا من الشعر العربي القديم يقع في هذا االتجاه )البرناسي( ، ونلحظ ذلك من خالل أوصاف البهائم التي  ،  
العصر    .ومن الشعراء الذين برزت عندهم البرناسية في صورهم الشعرية  في وصف الحبيبةو القدامى في قصائدهم الجاهلية كالناقة والفرس  
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الجاهلي ،امرؤ القيس  ،إذ اتسمت أوصافُه بأنها أوصاف حسية تتناول الواقع صورة طبق األصل عما هي عليه في الواقع ، وهذه األوصاف 
الحسية  في شعره ، تدنو إلى المذهب البرناسي غير الواعي ، وخصوصًا في البيت التالي الذي اتَّخذ الطابع البرناسي من خالل وصفه  

 :  الدقيق
يُل مِّْن َعلِّ  َفرٍ  ُمْقبٍِّل َمْدبٍِّر َمعًا                      َكُجْلمودِّ َصْخٍر َحطَُّه السَّ  .(7) مكرٍ  مِّ

 ومن األبيات التي اتَّخذت الطابع البرناسي أيضًا ، وصف الشاعر امرؤ القيس لحبيبته في األبيات التالية : ًًًًً
ًتراِئبهاًمصقولٌةًكالسجنجًلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًُمهفَهَفٌةًبيضاُءًغيُرًمفاضٍةًًًًًًًًً

ًكبكِرًالمقاناِةًًًالبياضًبصفرٍةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًغداهاًنميُرًالماءًغيرًالمحلَّلًِ
ًوتبديًعنًأسيٍلًًوتتقيًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًبناظرٍةًمنًوحٍشًوَجرَةًمطفلًًًًًًِتصدُّ
ًإذاًهيًنصتهًوالًبمعطَّلًًًًًًًًًًًًِوجيٍدًًكجيٍدًًالرئِمًليسًبفاحٍشًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالّنخلةًالمتعثكلًًِوفرٍعًَيزيُنًالمتَنًأسوَدًفاحٍمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأثيٍثًكقنو
ًَتضلًُّالِعقاُصًفيًمثنىًومرسلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًِغدائرهاًُمستشِزراٌتًإلىًالعالً

لًِ ًوكشٍحًلطيٍفًالمسِكًًًفوقًفراشهاًًًًًًًًًًًًًًنؤومًالضحىًلمًتنطقًعنًًًتفضُّ
ًوتعطوًبرخٍصًغيرًشثٍنًكأنَُّهًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأساريُعًًضبٍيًأوًمساويُكًإسحلًِ

ًمنارةًًممسىًراهٍبًمتبّتلًًًًًًًًًًًِتضيُءًالظالَمًًًبالعشاِءًكأّنهاًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً(8ً)إلىًمثلهاًيرنوًًالحليُمًصبابًةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًإذاًماًاسبكرتًًبينًدرٍعًًومجول

إنَّ الشاعر في األبيات التي ُذكَِّرت أعاله ، يعمد إلى وصف حبيبته بأنها بيضاء ، وخصرها كالزمام المجدول ًًًًًًًً
، أمَّا عينيها فشبيهة بعيني الظبية ، أي إنها واسعة السواد وكثيرة الحنان ، وعنقها شبيه  ، وشعرها طويل وأسود فاحم  

بعنق الظبي ، وساقها شبيه بانبوب القصب المروي اللين ، ووجها يتألق جمااًل ويضيء الدجى كمصباح الراهب .كل  
ذلك من خالل التشابيه التي اعتمدها في هذه األوصاف التي عمد إليها الشاعر ،اتَّسمت بالطابع البرناسي ، ونلحظ  

.ومن األبيات األخرى التي اتخذت الطابع البرناسي هي أبيات للشاعر النابغة الذبياني أحد    (9) رسم الصورة الشعريَّة  
 شعراء العصر الجاهلي الذين امتازوا أيضًا بأوصافهم المادية الحسية في شعرهم ، يقول النابغة : 

ً(10)أحوى،ًأَحمًِّالمقلتينًُمقلَّدًًًَِنَظَرْتًِبُمْقَلِةًشادٍنًُمَتَربٍِّب،
ة سوادهما، كما    قد    نَّ الشاعر إنلحظ   دَّ من التشابيه  ُيعد  نَّ ثغرها أحوى اللمى، وهذا التشبيه  إَشبََّه عيني محبوبتهِّ بعيني الغزال، من حيث شِّ

  . (11)، وُيعد من الصور الحسية المدركة بالحواس المأثورة والشائعة في ذلَك العصر 
 ـ الربناسية يف العصر اإلسالمي:

إنَّ البرناسية  في العصر اإلسالمي لم تتطور تطورًا جذريًا ، ، ذلك إنَّ العصر اإلسالمي عصر اتسم بااللتزامية ، أي إنَّ الشاعر 
  (12) قصر شعره على أمر الدفاع عن االسالم وتعاليمه 

 ـ الربناسية يف العصر األموي :
أمَّا الشعر في العصر األموي فقد ظهرت فيه بعض المالمح البرناسية ، حينما سار الشعراء على منهج القدماء في رسم األغراض         

والموضوعات الشعرية المعروفة كالغزل والمدح والهجاء والوصف ، وهي كلها أغراض وموضوعات غير مستجدة بل تناولها القدماء في شعرهم 
اء األمويين الذين ظهرت لديهم مالمح البرناسية في شعرهم األخطل ، إذ إنَّ األخطل جار القدماء في شعره ، فقام بوصف الثور  ، ومن الشعر 
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والحمار الوحشيين والناقة إلى غير ذلك من األوصاف ، ففي الناقة يصف تصبب العرق وتطاير الحصى من دون اخفافها، أمَّا الحمار الوحشي  
 . ( 13) وصراعه مع الصيادين  فيصف طلبه للماء

 املبحث الثاني  الربناسية يف شعر ابن الرومي:
لُه  ذ إ، (14)وخصوصا في أشعار ابن الرومي، في العصر العباسي  هجاً تألق وازداد تو يرى بعض النُّقاد إنَّ البرناسيَّة كمذهب شعري 

وقد     ،(15)التقمصات والمضاعفات((  وكان يصف الوصف الوجداني الكثير))مواقف نقضية على المجتمع والناس وكان الهجاء أداته الفضلى  
شعر مواضع أخرى من التعبير كان يمارس هواية الفن الجمالية ويقوم برسم الواقع وظواهره ويأتي الشاعر بتلك القصائد ذات الطابع كان لل

 . البرناسي الفاقد الغاية
 بالطابع البرناسي هي :ومن الشواهد الشعريَّة  التي اتصفت 

 : (16) أواًل ـ وصف الزالبية : من األوصاف التي استخدمها الشاعر والتي اتخذْت الطابع البرناسي هو وصف الشاعر للزالبية إذ يقول  
ًًروحيًالفداُءًلهًمنًُمْنصٍبًَنِصبًًًًِومستقرًعلىًكرسيهًتعب
ًًًوالتجويفًكالقصبًِفيًرقِةًالِقْشرًًًًرأيتهًسحرًاًيقليًزالبيةًً

ًحينًبداً ًًكالكيمياءًالتيًقالواًولمًُتصبًًًِكأنماًزيُتُهًالُمْغليُّ
ً(17)فيستحيُلًشبابيطًاًمنًالذهبًًًُِيلقىًالعجيُنًلجينًاًمنًأناملهًِ

الزالبية بالتشبيه والصورة واأللفاظ عادة خلق  إالشاعر يقوم بها ،  فالتجربة البرناسية قد تجسدت فينلحظ من خالل األبيات التي ُذكَرت إنَّ  
فقد قام ابن الرومي بتعميقها بالقشر   ،  تجاه البرناسي قد نادى بتعميق الظاهرة من ذاتها الحقيقية اإل  إنَّ  وبما    ،  الحسية المادية المباشرة

. فشعر ابن الرومي كان يصور العالم  ( 18) هاإنَّ فالحاوي يرى  . فالبرناسية هنا كانت بمثابة نور على المادة ذاتها ، والقصب واللجين والذهب
شعره بأضواء النيون الحديثة التي تسلط على األشكال   مجموعة من النُّقاد ومن ضمنهم إيليَّا الحاوي  ، وقد شبه  مادياً   حسياً   الخارجي تصويراً 

 . (19)رتابتها التي تكون خالية من التجديد واالبداعفيكون الضوء قويا يبهر العين بما تراه وتعرى عن قبحها اليومي وعن دوامتها و ، واألزياء
وصفه للعنب الرازقي  من خالل    في شعر الشاعر  أيضًا    البرناسية الكبرى تجسدت    بعض من النقاد إنَّ  يرى  ثانيًا ـ وصف العنب الرازقي :  

 : (20) وتحديدًا في المقطع التالي
ــورًِ الـــــــُخصـــــــــــــ مـــــــخـــــــطـــــــ ً ًورازقـــــــيً
قدًُضمِّنتًِمسكًاًإلىًالشطورًوفيًاألعاليً

ًوردًوماءًجوريًً

ًكأنُهًمخازنًالبّلورًًِ

ًًاالًضياًءًفيًظروفًنورًًًلمًُيبقًمنهًوهَجًالَحرور
ًًًقّرطًآذانًالحسانًالحورًًًلوًأنهًيبَقىًعلىًالدهور
ًًورقَّةًالماِءًعلىًالصدورًًًونكهةًالمسكًمعًالكافور
ًباكرتهًًوالطيرًفيًالوكورًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًرورقوبردًمسًالخصرًالم

ًوُعذرًًاللذاتًفيًالبكورًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًبفتيةًمنًولدًالمنصورًً
ًأمألًللعينًمنًالبدورًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحتىًأتيناًخيمةًالناطورًًًً

ًقبلًارتفاعًالشمسًللذرورًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفانقضًكالطاويًمنًالقصورً
ًعلىًحفافيًًجدولًمسجورًًًًًًًًًًًًًًًًًًثمًجلسناًمجلسًالمحبورًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًأبيضًمثلًالمهرقًالمنشورًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأوًمثلًمتنًالمنصلًالمشهورً
ًينسابًمثلًالحيةًالمذعورًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًبينًسماطيًشجرًمسطور

ًفنيلتًاألوطارًفيًسروًرًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًناهيكًللعنقودًمنًطهورً
ً(ً.21)وكلًماًتقضيًمنًاألمورًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتعلٌةًعنًيومناًالمنظور
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قد بدأ قصيدته بوصف العنب في مظهره وشكله ، فيسرف في وصف حباته بعد أن    ابن الرومي  نلحظ في األبيات التي ُذكرت أعاله إنَّ  
البلور ))نوع من الرؤيا القريبة الدانية. ولكن الضياء في ظروف النور. مع انه   نَّ إذ إ  (22) تكاملت ونضجت ، فتتخايل إليه بأنها شبيهة بالبلور  

تألق حتى بدا عند ابن الرومي وكأنه حق من النور. فالخيال الحسي واالنفعال   افتراضي اال أنه يعكس اليقين الفعلي من ذلك العنب الذي
، وبعد ذلك ينتقل الشاعر إلى وصف اللمعان والشفافية   (23)   الموضوعي الخارجي لهما وظيفة اكمال الوجود وتسليط االضواء على عاهاته((

 .(24)مما تراه العين ، أي من الواقع المنظور الموجودة في العنب وهو في ذلك يجري على سنة المبالغة التي تنزع
ًثالثًاًـًوص ًغناءًوحيدً:ًً

ًَتيََّمْتنيًًوحيُدًًًًًًًًًًًًًًًًً ًَففؤاديًبهاًُمَعنَّىًَعميدًًًًًُياَخليليَّ
ًوجيدًًُقٌدًًًًًًًًًًًًًًًًًومنًلضبيًُمقلتانًالُغصنًغادٌةًزانهاًمن

ًًًًًًًًًًًًًًًوزهاهاًمنًًفرعها وادًُومنًالخدَّ ًوالتوريدًًُيِنًذاكًالسَّ
ًماًشانُهًتْخديدًًًًُالحسُنًنارهًمنًوحيٍدًًًًًًًًًًًًًًأوقد ًفوَقًخدٍّ

هاًوسالٌمًًًًًًًًًًًًًًًًَفهَيًبْردًٌ ًجهيدًًُللعاشقينًُجْهدًًٌوهيًًًًبخدِّ
ًوهوًماٌءًًًًًًًًًًًًًوُتذيُبًالقلوبًوهيًحديدًًُلمًَتضْرًَقطًُّوجهها

ًيهاًًًًًًًًًًًًًغيرًترشافًِريقهاًتبريدًُماًلماٍءًتصطليهًمنًوجنت
ًوالتصريدًًُلوالًاإلباءًًُأطفأًذاكًالًًًًًًًًًًًًوجدًمثُلًذاكًالرضابًِ
ًوشديًدًقال:ًِصفهاًًًًًًًًًًًًًقلت:ًأمرانً:َهيِّنًوَغريٍرًًًًبحسنها

ًالتحديدًًُإنهاًأحسنًاألشًًًًًًًًًًًًًياِءًُطّرًاً،ويعسرًًُيسهلًالقول
ًيستفيدًًُمنًنورهاًَدْجٍنً،كالًالمنيرينًمنًشمًًًًًًًًًًًًًٍسًوبدرًٍشمُسً
ًوسعيدًًُفشقٌيًبحسنهاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًللناظرينًإليهاًتتجلَّى

ًظبيٌةًًًًًًتسكنًالقلوبًوترعاًًًًًًًًًًًًًًًًها،ًوُقمريٌَّةًًلهاًوتغريدًُ
ًوهيًتجيدًًِمنًسكونًاألوصال،ًًُتَغنِّيًًَتتغنَّىًكأنَّهاًالً

ًوريدًًًًُالًتراهاًهناكًَتْجَحُظًعينًٌ ًًلكًمنهاًوالًَيِدرُّ
ًوماًبهًتبليدًًًًُوليسًفيهًانقطاعًًٌوًٍّدًُمنًهًُ ًًوُشُجوٍّ

ًفيًشأوًصوتهاًَنفٌسًكا ًًٍفًكأنفاسًعاشقيهاًمديدًًًًُمدَّ
ًالدالُلًوالُغْنُجًمنه جاًفكادًيبيدًُيًًَوًًًوأرقَّ ًًراُهًالشَّ

ًًُمْستلذًاًبسيطُهًوالنشيدًًًًُطورًاًويحيافتراهًيموتً
ًً(25ً)ِمًمصوٌغًيختالًفيهًالقصيدًُـًًًـفيهًَوْشي،ًوفيهًَحْلٌيًمنًالَّنغ

  اً للغناء وتابع  اً الشاعر كان في هذه األبيات تابع  نَّ إ ي، و غن ِّ بيات الشعرية تدور حول جارية تُ األ  نَّ نلحظ من خالل ما َذكِّر أعاله إًًًًًًًًًً
نراه    ،الشاعر بعد أن رسم المالمح الخارجية بصورة حسية دقيقةإنَّ  نَُّه ال يكتفي بهذا الوصف الحسي للموضوع، بل  إذ إ  ،(26)للذائذ في الطعام

ن انبعث هذا النغم من حنجرة  إلهذا فالنغم كان بمثابة كيان موحد و   ونراه يقول بأن الغناء قد انطوى على غنج ودالل،  ،يتعمق إلى قلب الغناء
نخفاض، فالصوت كان عند الشاعر بمثابة كائن فعلي وجعله الشاعر يحيا ويموت من  رتفاع واإليحيا ويموت كناية عن اإلفإنَُّه  وحيد، لذلك  
ن كان في بعض األحيان إو   وفعلياً   حسياً   الشاعر وصف الظاهرة وصفاً ، ألنَّ  التجربة عند ابن الرومي ظلت موضوعية  إنَّ  ال  إواقع الدنيا،  

ذكر الحياة والموت والنغم ال يموت وال يحيا، فتلك استعارة  إذ إنَّه  الشاعر قد تجاوز العقل في بعض األحيان    إنَّ    ، ومن الجدير بالذكرنفسياً 



   

         

 الربناسية يف شعر ابن الرومي                                                  

  

  

يتناول الظواهر  إذ إنَُّه    ،بيات ذات الطابع البرناسي في شعر الشاعر.وتتكاثر المقاطع واأل(27)جاء بها الشاعر  ،    س الوقتنفسية وحسية في نف
 ويتعمق فيها حتى يميت الظواهر ويقتلها باألوصاف الحسية التقريرية، كما في قوله:   ،الملحاح في عصبهِّ 

بوِحًدعوتهًُ ًأجفانِهًِسنُةًالغِمضفقامًوفيًًًوساٍقًصبيٍحًللصَّ
ًومنًغيرًمنقضًًًيطوُفًبكاساٍتًعليناًكأنجمًٍ ًًفمنًبينًُمنَقّضٍ

مطارفاًً ًًعلىًالجوًُدكنًاًوهيًخضٌرًعلىًاألرضًًًوقدًنشرْتًأيديًالجنوبًِ
ًًعلىًأخضٍرًفيًأصفٍرًوسطًُمبيّضًًًًِيطّرزهاًقوسًالسماِءًبحمرةًٍ
ًً.(28)ُمَصبَّغٍةًوالبعُضًأقصُرًمنًبعضًًًًِكأذياِلًَخوٍدًأقبلْتًفيًغالئلًٍ

َر الشاعر لوحة طبيعية في الكأس الذي ينهض ويهيض   نقع في هذه األبيات على صورة أخرى من صور البرناسية في شعر الشاعر، إذ َصوَّ
األرض، وقوس السحاب وقد نقل ألوانه  ، ثم إنَّ الشاعر ))قد الم بالطبيعة، فشاهد ما نشرته أيدي الجنوب من غمائم تنحدر حتى  (29) كالنجم

، فالشاعر في هذه األبيات قد ارتد على المظاهر، ليخلقها ويبدعها (30)  وأسره عبر اللفظة القاطبة الحية وقرنه بثياب الخود الحسناء العباسية((
 .(31)من جديد

 اخلامتة:

الثاني من القرن التاسع عشر ، كمصطلح حديث شاع في ذلك الوقت ،  ـ يعد المذهب البرناسي من المذاهب الحديثة التي ظهرت في النصف 
لكنها كمذهب  شعري فإنها كبقية المذاهب موجودة في أشعار القدامى وقد أثبتنا ذلك من خالل النصوص الشعرية التي ذكرناها في المبحث 

 األول من بحثنا هذا . 
 اقتصَر المذهب البرناسي على تجسيد الواقع بتفاصيله . ـ 

 ـ الشعر عند البرناسين هو عبارة عن صناعة مع جمال فني رائع ، بعيدًا كل البعد عن االحساس بالمذهب الرومانسي . 
فاء  ـ من مميزات المذهب البرناسي إنَُّه يتميز بعدم التأثر باإلحساس والشعور الرومانسي ، فالشعر عند أصحاب المذهب الرومانسي يتسم بالص

ياغة العبارات ، على عكس الشعر عند البرناسيين فالشعر عندهم عبارة عن شعر موزون مقفى ، إذ إن البرناسيين والتهذيب والدقة في ص
 . أعطوا للفن قيته الخاصة ، فالجوهر األساسي لهذا المذهب هو الفن للفن 

رة أشعاره في الوصف إذ لم يترك شيء  ـ يعد ابن الرومي أحد شعراء العصر العباسي الذين أجادوا في الشعر. كان يلقب بشاعر الوصف لكث
 في الطبيعة إال وقام بوصفه ، فأحسن بذلك وأجاد. 

 ـ غلب الطابع البرناسي على شعر ابن الرومي ؛ لكون الصور التي استخدمها الشاعر في شعره ، صور حسية بامتياز .
 ـ أغلب األوصاف التي استخدمها الشاعر كانت نابعة من الواقع . 
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