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 مدخل 
 

 

القراءة لستة كتب نقديةة عربيةة قديمةةم ممةا يمنةن أن نسةميها أيتةاًم كتبةاً  هذه
في الشعرية العربيةم تطرُح قتايا شعرية ال تقلُّ )حداثةً( في ُرؤيتهةا عمةا تطرحة  
)الشعريات( المعاصرة. إْن لم نقْل إِنَّ القتايا نفسهام يُعاد طرحهام ولنن في حةاار 

يُحةةاور العربةةي ثقافتةة  باقافةةة الغربةةيم دون أَْن مةةن طةةرح واحةةدم غالبةةاً. أَعنةةي أن 
 يحصل العنس. 

 ودون الدخال في متاهة الجدل في هذه المسألةم نادُّ أن نُاْبت النقاط التالية: 

ـ فةي الاقةت الةذف نفهةُم فية  أنَّ الحداثةةم اليةامم هةي تييةار عةالميم نفهةم أَيتةاًم أني 1
  الحداثةَ ليست مخصاصة بزمان ومنان محديدين.

ـةة لقةةد تحاشةةينا ـ قةةدر المسةةتطا  ـ إِسةةقاط المفةةاهيم العالميةةة والدالليةةة للشةةعرية 2
المعاصرة على هذه القراءة. علماً أنَّ الشعريات جميعاًم قديمها وحدياهام تسةعى 
لإلجابة عةن السةلال: مةا الةذف يجعةل مةن رسةالة لفظيةةم أَثةراً فنيةاًذ أو مةا الةذف 

الاانية ناريةم رغم أنهما تصفان حالةة واحةدةم يجعل عبارتين: األُولَى شعريةم و
 أو تُعبيِران عن مدلال واحدم أو تحمالن المحتاى نفس  ـ كما ذهب جاكابسن. 

ةةْعِر 3 ـةة وسةةنالحُرم رغةةم أَنَّ كلمةةة )شةةعر( قةةد َعنَةةْت زمنةةاً طةةايالًم معةةايير نظةةم الشيِ
 ً ( ألنمةةاط وحةةدهم لننينةةا نجةةد لةةدى معظةةم النقةةاد العةةري القةةدماءم تقةةديراً )شةةعرييا

التعبيةةر األدبةةي التةةي تحمةةل كةةلَّ الخصةةائس الشةةعرية باسةةتاناء الةةازن والقافيةةةم 
 وها ما دعاه بالقال الشعرف. 

ـةةة وبتعبيةةةر آخةةةرم إذا كةةةان الشةةةعُر فنَّةةةاً لفظيةةةاً. والشةةةعرية ال تتَّخةةةذ اللغةةةةم عامةةةة. 4
ماضةةاعاً لهةةام بةةل تقتصةةر علةةى شةةنل مةةن أشةةنال اسةةتعماالتها الخاصةةة. أَْف 

النلمات ـ و)الصناعة( مصطلح شائع فةي النظريةات الشةعرية العربيةةم  صناعة
ن جاهر الفني الشعرفم فةنني  ِ ومجال يحا  ها الصار البالغية والبيانية التي تُناي
هةةةذه القةةةراءةم تنشةةةا عةةةن اللقةةةاء بةةةين النظريَّةةةات الشةةةعرية العربيةةةة القديمةةةةم 

 عرف: بِْنيَةً وداللة. والنظريات الشعرية المعاصرة في مفهام الشعر أَْو الش

ـ لسنا بالتأكيد في مجال المقارنة وال المفاضلة وال الماازنة بين الشةعرية العربيةة 5
والشةةعرية المعاصةةرةم لنننةةا ال بةةد أَْن نالحةةر أنةة  بةةالرغم مةةن اخةةتالح األزمنةةة 
واألمننة واللغات والاقافات.. ومهمةا تعةدَّدت النظريةات والمةذاهب يظةل الشةعُر 

 جاهرهم وميزت  األساسية: الحرية الااسعة في استعمال اللغة. واحداً في 

 

 طراد الكبيسي
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 في الشِّعرّية الَعربّية 
 "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر 

 قراءة جديدة 
 

 

 إساءة فهم قدامة: 

ه للشةعر: بأنة  لقةال مةازون ُمقفَّةى يةدلي  لقد أُسيء فهم قدامة بن جعفر في حةديِ
ى معنةىل مةةن قبةل المعاصةةرين خاصةة. حيةل أُخةةذ الَحةدُّ علةةى َحْرفيَّتة  الظةةاهرة علة

 دون أن يلخذ بنظر االعتبار: 

أوالً: أن قدامة حدي الشعر باعتبار ما ها متحقق من النصاص. ويتفةق القةدماء 
والمحةةدثان علةةى أن أركةةان الشةةعر أربعةةة: قةةال )لفةةر(م ووزنم وقافيةةةم ومعنةةىم 

)الازن( أو )القافية( أو كالهمةا معةاً. ولنةن ال أحةد زاد عليهةا وبعتهم يُنقس منها 
 شيئاً فجعلها َخمسةً ماالً. 

ثانياً: إني قراءة )نقد الشعر( لم تنفةتح علةى التفاصةيل اإلجرائيةة لنةل جةزء مةن 
هذه األجزاء األربعةةم أو تعاملةت معهةا علةى أنهةا أجةزاء منفصةلةم وليسةت أجةزاء 

امةةة لهةةذه المنانةةات الشةةعرية كةةأجزاء لةةم ينةةن إالي لةةنس متنامةةل. ذا  أن فحةةس قد
 عملية إجرائية وليس رؤية نظرية أو مفهامية لها. 

 الشعر صناعة: 

يتفةةق القةةدماء والمحةةدثان أيتةةاًم فةةي أن الشةةعر صةةناعةم ماةةل أيةةة صةةناعة 
كالنجةارة والصةياغة والصةباغة. والشةعرية هةي العلةم الةذف يةتمي بة  تمييةز جيةد هةةذه 

ئها. أو تمييز الشعر من النار باضعهما في طرفين متتادين ماةل الصناعة من ردي
خط مستقيمم أحد قطبي  يُمايل الشعر الذف بلغ أقصى درجةة مةن االنزيةاح عةن اللغةة 
المعيارييةم والطرح الااني يُمايل النار الخالي من كل انزياح. وبين القطبين تتةراوح 

تنبي  قدامةة إلةى هةذه المسةألة فةي وقةت أقدار األنماط التعبيرية اللفظية األخرى. وقد 
مبنر عندما قال: )ولما كانت للشعر صناعةم وكان الغرض في كل صناعة إجةراء 
ما يُصنع ويُعمل بهةا علةى غايةة التجايةد والنمةال. إذ كةان جميةع مةا يلليةا ويُصةنع 
علةى سةةبيل الصةةناعات والمهةنم فلةة  طرفةةان: أحةةدهما غايةة الجةةادةم وا خةةر غايةةة 

ى الاسائط( )صالرداءة.  (. أف أن )شعرية( قدامةة تُمييةز بةين 16وحدود بينهما تُسمي
أكار من نمط من الشعر: شعٌر في غاية الجةادة. وهةا )مةا اجتمعةت فية  األوصةاح 
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المحمادة كلهةام وخةال مةن الخةالل المذمامةة بأسةرها(. وشةعر فةي )غايةة الةرداءة( 
ل بين الطرفين )بحسب قُ  ْرب  من الجيد أو الردفء. أو بالتدي من األول. وشعر يتنزي

وقاف  في الاسط الذف يقال لما كةان فية : صةالح أو متاسةط. أو ال جيةد وال ردفء. 
(. وهةةذا 17فةةنن سةةبيل األوسةةاط فةةي كةةل مةةا لةةـ  ذلةة  أن تَُحةةدي بسةةلب الطةةرفين( )ص

يعنيم كمةا قةال حةازم القرطةاجنيم أن الشةعراء علةى مراتةب ثةالب: المرتبةة العليةا 
والنمال( وهم الشعراء في الحقيقة. والمرتبةة السةفلى )غايةة الةرداءة(  )غاية الجادة

وهم غير الشعراء في الحقيقة. والمرتبة الاسطىم وهم غير شعراء بالنسبة للمرتبة 
 . (1)العليام وشعراء بالنسبة للمرتبة السفلى

وإذ كان الناس يجهلان قاانين الصةناعة الشةعريةم وبالتةالي يجهلةان تخلةيس 
شعر من رديئ م ولم ينن أحدٌ قد وضع كتاباً في هذا العلةم: )نقةد الشةعر( عمةد جيد ال

 . (2)(14ـ 13قدامة إلى وضع هذا النتاي )بما يبلغ  الاسع( )ص

ا كان ال بد من تحديد معايير التمييز بين مراتب الشعراء الاالب التةي  ثم أن  لمي
من البين بةين.. ولمةا كانةت  ذكرنام أف تحديد )النعات( التي تمييز الجيد من الردفء

هةةذه النعةةات تقةةع علةةى المفةةردات األربةةع مةةن حةةدي الشةةعر )اللفةةرم الةةازنم القافيةةةم 
المعنى( فقد دلَّ استقصاء صفات الجةادة المطلقةة )غايةة النمةال( والةرداءة المطلقةة 
)غايةةة الةةرداءة( والاسةةائطم علةةى أَْن تشةةنل ثمةةاني مجماعةةات مةةن الصةةفات لةةدى 

ها ذاتية في عناصر الشةعر األربعةة منفصةلةم وهةي اللفةرم الةازنم قدامة: )أربع من
القافيةةةم المعنةةى(م و)أربةةع ناتجةةة عةةن ائةةتالح هةةذه العناصةةر المنفصةةلة مةةع بعتةةها 
البعض. وهي: ائتالح هذه العناصر المنفصةلة مةع بعتةها الةبعض. وهةي: ائةتالح 

الةازن وائةتالح اللفر مع المعنى. وائتالح اللفةر مةع الةازنم وائةتالح المعنةى مةع 
 (. 24المعنى مع القافية()ص

ولمةةا كةةان لنةةل واحةةد مةةن هةةذه العناصةةر الامانيةةةم صةةفات يُمةةدح بهةةا. وأخةةرى 
يُعاي بها: ينان جما  ذل : إذا اجتمعت للشعر كل أوصاح الجادةم كان في نهايةة 
الجادة. وإذا اجتمعت في  كل عياي الةرداءةم كةان فةي نهايةة الةرداءة. أمةا الاسةائط 

امعةةة للصةةفات المحمةةادة والمذمامةةةن فمةةا كةةان فيةة  مةةن النعةةات أكاةةر كةةان إلةةى الج
الجادة أميل. وما كان في  من العياي أكار كان إلى الرداءة أقري ومةا تنافةأت فية  
النعات والعياي كان وسطاً بين المدح والذم.. أما معرفةة ذلة  كلة  فعائةدة إلةى َمةْن 

 ( 25أعمل الفنر وأحسن سبر الشعر.)ص

 الشعر:  حدُّ

قلنا أن قدامة حدَّ الشعر بأن : لقال مازون ُمقفَّى يدلي على معنةىل فنةان بهةذا 
فيما نعتقدم منسجماً مع كينانةة الشةعر العربةيم ومةع ثقافةة عصةره. ولسةنا نةرى أن 
قدامةةةةة كةةةةان بحاجةةةةة إلةةةةى الاقافةةةةة اليانانيةةةةة ـ حتةةةةى لةةةةا كةةةةان متةةةةأثراً بةةةةالمنطق 

ـ حتةةى يحةةدي الشةةعر بالحةةدي الةةذف  (3)ن عبةةاساألرسطاطاليسةةيم كمةةا قةةال د. إحسةةا
ةة  باللغةةة  ةةا هةةا لةةيس بنةةالم. ويخصي ذكرنةةاه. ذا  أن الشةةعر: كةةالم. وهةةذا يفصةةل  عمي
البشرية دون غيرها من لغات الطيةر والحيةاان. وقالنةا: مةازون يفصةل  عمةا لةيس 
عاً كةةالن ةةا ال قةةاافي لةةـ . حتةةى لةةا كةةان ُمسةةجَّ ار مازونةةاً. وقالنةةا: مقفَّةةى. يفصةةل  عمي

                                                           

 .200البلغاء وسراج األدباءم صمنهاج  )1( 
يبدو أن قدامة لم يطلع على كتاي )عيار الشعر( البن طباطبا الذف سبق  في الزمن.  )2( 

 وسبق لنا عرض .
 .191تاريخ النقد األدبي عند العريم ص )3( 
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ا ال داللة على معنى ل .  ع. وقالنا: يدلُّ على معنى يفصل  عمي  الُمسجَّ

وإذا تأملنةةا أيةةة )شةةعرية( ال نجةةدها تخةةرج عةةن حةةديِ قدامةةة للشةةعر باألركةةان 
األربعة. بل إن هنا  من يعيةد التأكيةد علةى الةازن والقافيةة فةي الاقةت الةذف تخليةت 

عر المناةةارم الشةةعر الحةةديل( عنهمةةا بعةةض األنمةةاط الشةةعرية )قصةةيدة الناةةرم الشةة
مات الشعر ولةيس زخةارح أو ُملصةقات مةن الخةارج. بةل إن القافيةة  ِ ألنهما من مقاي
التي كاد يتخليى عنها الشعر الحديل بشنل مطلةقم وأعةادت لهةا )الشةعرية( الحدياةة 

. بةل (1)االعتبار.. عالجهةا قدامةةم ولةم يتحييةر بأمرهةا ـ كمةا ذهةب د. إحسةان عبةاس
ا أنها هي لفظة مال لفر سائر البيت في الشعرم ولهةا داللةة علةى معنةى. وجدها ـ بم

كما لذل  اللفر أيتاًم فهي إذن لها ائتالح مع معنى سائر البيت فأما مع غيره فةالم 
يعنةةي أنهةةا قافيةةة مةةن أجةةل أنهةةا مقطةةع البيةةت وآخةةرهم ولةةيس أنهةةا مقطةةٌع ذاتةةي لهةةا 

تيان بها دون أن تنان لهةا فائةدة فةي (. وعاي قدامة التنلُّا في طلبها أو اإل24)ص
 معنى البيت كقال عليي بن محمد البصرف في وصا الدر  وتجايد نعتها: 

ااا ة  َة ما ا   ُمااا  ٌ  وسااابغ ا ايالااااْع 
 

ااااااااا ا    تكنَّ  هاااااااااا منمااااااااا    اااااااااادة ما   َّ
 

فقد أتى بها الشةاعر مةن أجةل السةجعم ولةيس يزيةد فةي جةادة الةدر  أن ينةان 
 (. 256ـ 255ان أختر أو أحمر.. )صنجادُها ُمخططاً أو أن ين

وإلةةى هةةذا ذهةةب جةةان كةةاهنم فةةي أن )القافيةةة ليسةةت فةةي الااقةةع مجةةرد تشةةاب   
(. وليسةت هةةي فقةط التةةي تُملةي علينةةا منةان الرجةةا  إلةى السةةطرم كمةا قةةال  صةاتيي
أراغةةان.. بةةل هةةي عامةةٌل مسةةتقلم صةةارة تتةةاح إلةةى غيرهةةا. وهةةي كغيرهةةا مةةن 

 . (2)قية إال في عالقتها بالمعنى(الصار ال تظهر وظيفتها الحقي

أما الازن الذف يراه قدامة: ها شيٌء واقع على جميةع لفةر الشةعر الةدال علةى 
المعنى. فنن  يجب أن ينان ملتلفاً مع اللفر والمعنىم سهل العروضم فية  ترصةيع 
ـ خال  من الخةروج عةن العةروضم ومةن التخليةع )أف اإلفةراط فةي التزحيةا( وأن 

واألفعةال فةي الشةعر تامةة مسةتقيمة كمةا بُنيةت لةم يتةطر األمةُر فةي تنان األسةماء 
 ( 189الازن إلى نقتها عن البنية بالزيادة عليها أو بالنقصان منها. )ص

يعني هذام وكما قال كاهن: )ليس النظم عنصةراً مسةتقالً يتةاح مةن الخةارج 
نةا  مةن . وإذا كةان ه(3)إلى المحتةاىم بةل هةا جةزء ال يتجةزأ مةن مسلسةل الداللةة(

يرى ضرورة االسةتغناء عةن الةنظمم فةننَّ قدامةة يتفةق مةع القةائلين بةأنَّ )الةنظم لةيس 
ً ـ كمةةا أنةة  لةةيس عةةديم الجةةدوىم مةةا دامةةت العمليةةة الشةةعرية تجةةرف فةةي  ضةةروريا
مستايي اللغةة  معةاً: المسةتاى الصةاتي والمسةتاى الةدالليم بةدليل وجةاد القصةيدة 

ا الشعر وحده ـ فليسةت . يقال قدامة: )وِعْلما (4)النارية( الازن والقاافي ـ وإْن َخصَّ
التةةرورة داعيةةة إليهمةةام لسةةهالة وجادهمةةا فةةي طبةةا  أكاةةر النةةاس مةةن غيةةر تعليةةم. 
وممةةا يةةدلي علةةى ذلةة  أن جميةةع الشةةعر الجيةةد الُمستشةةهد بةة  إنمةةا هةةا لمةةن كةةان قبةةل 
 واضعي النتب في العروض والقاافيم ولا كانت التةرورة إلةى ذلة  داعيةة لنةان
جميع هذا الشعر فاسداً أو أكاره.. ثم ما نرى أيتاً من استغناء الناس عن هةذا العلةم 
ل فةي شةعر  ِ فيما بعد واضعي  إلى هذا الاقتم فنني َمْن يعلم  ومن ال يعلم  ليس يُعةاي

 (. 14ـ 13إذا أراد قال  إالي على ذوق  دون الرجا  إلي ..( ص)

                                                           

 .192المصدر نفس م ص )1( 
 .74و 31بنية اللغة الشعريةم ص )2( 
 .32المصدر نفس م ص )3( 
 .52ـ 51در نفس م صالمص )4( 
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يسةتغني عةن الةنظمم فلمةاذا اليسةتغني  والسلالم بَْعدُ: إذا كةان يمنةن للشةعر أن
عنةة ذ إني الفةةن النامةةل هةةا الةةذف يسةةتغلُّ جميةةع أدواتةة . والقصةةيدة الناريةةة بنهمالهةةا 

 . (1)للمقامات الصاتية للغةم تبدوم دائماًم كما لا كانت شعراً أبتر(

 املصطلح الشعري: 

ةم لقد كان هدح قدامة األساس مةن وضةع )نقةد الشةعر( أو إنشةاء علةم الشةعري
هةةا أنةة  أراد أن يتةةع علمةةاً يُمييةةز بةة  النةةاُس جيةةدَ الشةةعر مةةن رديئةة م ألنةة  وجةةدهم 

(. وَمْن يرسم علمةاً جديةداً ال شة  يحتةاج إلةى 14يُخِطئاَن.. وقليالً ما يصيبان )ص
مصةةطلح. وأول مصةةطلح ـ عةةادةً ـ هةةا حةةدي المةةادة التةةي يريةةد أن يتحةةديب فيهةةام أف 

تجعةل مةن هةذه الصةناعة ـ وهةذا مصةطلح الشعر هنةام ثةم حصةر الخصةائس التةي 
آخر استخدم  قدامة ـ في غاية الجادة والنمال أو في غاية الرداءة والفسةادم أو بةين 
بين.. وقد أشار قدامة إلى هذا عندما قال: )فنني لما كنت آخذاً في اسةتنباط معنةًى لةم 

أن أضةع  يسبق إلي  من يتع لمعاني  وفنان  المستنبطة أسةماء تةدلي عليهةام احتجةت
لما يظهر مةن ذلة  أسةماًء اخترعتهةام وقةد فعلةت ذلة م واألسةماء ال منةاز  فيهةا إذ 
كانت عالماتم فنن قنع بما وضعت  وإالي فليختر  لها كل من أبةى مةا وضةعت  منهةا 

. فليس يُناز  في ذل ( )ص  (. 22ما أحبي

وهةةذه األسةةماء أو المصةةطلحات التةةي يخترعهةةا قدامةةةم بعتةةها ممةةا عرفةةت 
ُي قبل قدامةم وبعتها ممةا لةم تعةرح.. تصةبُّ كلهةا فةي )علةم جيةد الشةعر مةن العر

 رديئةة ( )ألن النةةالم فةةي هةةذا األمةةر أخةةسُّ بالشةةعر مةةن سةةائر األسةةباي األخةةر(
(. وبهةةةذا يلتقةةةي قدامةةةة مةةةع ياكابسةةةن فةةةي أني مفهةةةام الشةةةعرية هةةةا تمييةةةز 14)ص

ل النةالم مةن . وكشا العناصر التةي تحة(2)االختالح الناعي بين خطاي وخطاي اي
حالة نارية عادية مألافةة إلةى حالةة شةعرية مخصاصةة. وهةذا ال يةتمُّ إالي مةن خةالل 
ضةةة  تحليةةل العناصةةر اللفظيةةة التةةي تاجةةد فةةي الشةةعر. حيةةُل )المعةةاني كلُّهةةا معرَّ
للشةةةاعر.. وإْذ كانةةةت المعةةةاني للشةةةعر بمنزلةةةة المةةةادة الماضةةةاعة. والشةةةعر فيهةةةا 

 (. 17كالصارة()ص

نل جلي: )إن قدامة ناقد يُالي الشنَل اهتماماً متميزاًم ويرد ِعلية وهنا يظهر بش
الجمال في الشعر إلى ما ينطاف علي  الشعر مةن تجةانس بةين العناصةر واألجةزاءم 
وها يحاول ـ بالتركيز على الصناعة ـ تبرير قيمة الشعر. تل  القيمة التي ترتد إلةى 

عةن عناصةرهام والتةي يحةددهام  صارة القصيدةم والتةي ال يمنةن أن تفهةم منفصةلة
 . (3)أخيراًم لعلمل يميز الجيد من الردفء في الشعر(

 فقدامةم ماالًم ال يعيبم ِخالح آخرينم قال امرئ القيس: 

ُقاااا ا ومر اااا     فمثلاااب ى لاااار قااااد ر ر 
 

حااااااوعْ    فألهيتاهااااااا ماااااان او تمااااااا    ما
 

ل هااا ا  اارف    لاا  إاا مااا بكاار ماان   
 

عْ    بشاااااقم ت وتحتااااا  ْيااااا  ها لااااا  لاحاااااوَّ
 

ألنهم قالاا بأني هةذا معنةًى فةاح"م لولةيس فحة" المعنةى فةي نفسة  ممةا يزيةُل 
جادةَ الشعر في . كمةا ال يعيةب جةادة النجةار فةي الخشةبم مةاالًم رداءتُة  فةي ذاتة ل 

 (. 19)ص

                                                           

 .53المصدر نفس م ص )1( 
 .24قتايا الشعريةم ص )2( 
 .84مفهام الشعرم د. جابر عصفارم ص )3( 
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كمةةا أن قدامةةة ال يعيةةب ُمناقتةةة الشةةاعر نفسةة  فةةي قصةةيدتين أو كلمتةةين كةةأَْن 
  بعد ذل  ذماً حسناً أيتاً. فهذا عند قدامةة يةدل علةى يصا شيئاً وصفاً حسناً ثم يذمي 

( لألني الشةاعر لةيس ياصةا بةأن 18قاة الشاعر في صناعت  واقتةداره عليهةا )ص
ينان صادقاًم بل إنما يراد من م إذا أخذ في معنى من المعةاني ـ كائنةاً مةا كةان ـ أن 

ـة 21ت آخةر.( )صيجيده في وقت  الحاضر ال أن يطالب بأن ال ينسخ ما قال  في وق
(. وهنا يلتقي قدامة مع الجاحر والجرجاني وحازم القرطاجني وغيةرهم فةي أني 22

النذي في ذات  لةيس مةن شةأن  الُحنةُم علةى جةادة الشةعر أو رداءتة م وإنمةا الشةاعر 
 مطالب بأْن يُحسن القال.. 

ان لنني كل هذام ال يعني أنَّ قدامة غير معنيي بالمعنى. فالمعنى هةا أحةد األركة
األربعة للشعرم وحده: )يفصل ما جرى من القال على قافية ووزن مةع داللةة علةى 

(. وقةةد أخةةذت 15معنةةًى ممةةا جةةرى علةةى ذلةة  مةةن غيةةر داللةةة علةةى معنةةى.( )ص
)نعات المعاني الدال عليها الشعر( حيزاً كبيراً مةن )نقةد الشةعر(. وجمةا  الاصةا 

لمقصةةادم غيةةر عةةادل  عةةن فةةي نعةةات المعةةاني أن ينةةان المعنةةى مااجهةةاً للغةةرض ا
(. وإذا كةان الخةالح بةين النةاس فةي مةذهبين مةن مةذاهب 61األمر المطلةاي( )ص

الشعر حال المعاني: وهما الغلاي في المعنىم واالقتصةار منة  علةى الحةدي األوسةط.. 
. لألن الغلةاي عنةدف أجةاد المةذهبينل. وقةد قةال بعتةهم: أحسةُن  فنن قدامة مع الغلةاي

اس: الشعر أكذب م أف أق  دره تخييالً. مال قال أبي ناي

ُ ااا   أ ااار  الشااارْه ىتااار إ ااا ا   وأ   
 

َا التااااا  لااااا  تاُ ل اااااقْ   ااااا  لت افااااااب  الن   
 

. وإذا أتةةى بمةةا يخةةرج عةةن الماجةةادم فننمةةا قََصةةدَ إلةةى  وهةةذا إفةةراط فةةي الغلةةاي
اس حيةةل أتةةى بمةةا يُنبةةُي عةةن ِعظةةم الشةةيء الةةذف  تصةةييره َمةةااَلً. وقةةد أحسةةن أبةةا نةةاَّ

 ( 67وصف .)ص

 االستعارة أو االحنراف باللغة الشعرية: 

بعد أن يفرغ قدامة من نعات اللفرم والةازنم والقةاافيم والمعةانيم ينصةرح 
إلةةى نعةةات ائةةتالح هةةذه مةةع بعتةةها الةةبعض. ويهمنةةا مةةن نعةةت )ائةةتالح اللفةةر مةةع 

 المعنى(: اإلرداحم والتمايل. 

اني فةال يةأتي بةاللفر لواإلرداح ها أن يريد الشاعر داللةً على معنى من المع
الدال على ذل  المعنىم بل بلفر يدلي على معنةًى هةا ِرْدفُة ُ وتةابع لة م فةنذا دلَّ علةى 

 التابع أبان عن المتبا . كقال عمر بن أبي ربيعة: 

اااا لنُوف ااار   ُهاااور ال اااارْر إْمم  بعيااادما م 
 

ااااُم   و اياااا ْ   ااااا م اااادا ي   أبو ااااات وإْمم
 
د )العُنق( فلم يذكره بلفظ  الخةاص بة . وإنما أراد الشاعر أن يصا طال الجي

(. 179ـة 178بل أتى بمعنى ها تابع لطةال الجيةدم وهةا لبُْعةدُ َمْهةاى القُةْرِطل )ص
 وواضح من هذام أن اإلرداح عند قدامةم ها االستعارة عند الجرجاني وسااه. 

أما التمايل: لوها أن يريةد الشةاعر إشةارة إلةى معنةى فيتةع كالمةاً يةدلي علةى 
ةةا أراد أن يشةةير إليةة . كقةةال معنةةى  آخةةر. وذلةة  المعنةةى ا خةةر والنةةالم ُمْنبِئةةان عمي

ماح بن ميَّادة:   الرَّ

ع ُلت نااا   أ ل اااُ  ت ااابا فااا  لاُمنااار لااادلب    
 

 فااااج ت ُ ع لنماااا  ب ُعااااد  ا فاااا  ْياااامالكا 
 

 ولاااو أ َّنااا  أا  ااا ا ماااا  نااا ا  الكاااا  
 

 ملاار   اال   ماان  ااالحات ْ  ااالكا 
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ر: إنةة  كةةان عنةةده ُمقةةدَّماً فةةال يةةلخره. إلةةى القةةال غيةةر فعةةدل عةةن القةةال المباشةة
المباشر: إن  كان في يُمنى يدي م ال يجعل  في اليسرىم ذهاباً نحا األمر الةذف قصةد 
اإلشةةارة إليةة  بلفةةر ومعنةةى يجريةةان مجةةرى الماةةل لةة . وقصةةد اإلغةةراي فةةي الداللةةة 

 (. 182واإلبدا  في المقالةل)ص

ت ائةتالح اللفةر والمعنةى األخةرىم كالمسةاواة وإذا أخذنا بنظةر االعتبةار نعةا
)وها أن ينان اللفر مساوياً للمعنى حتى ال يزيد علي  وال ينقس عن (. واإلشةارة: 
)وهةةا أن ينةةان اللفةةر القليةةل مشةةتمالً علةةى معةةان  كايةةرة بنيمةةاء إليهةةا أو لمحةةة تةةدلُّ 

ايرة قةةد عليهةةا(. والمطةةابق والمجةةانس )ومعناهمةةا أن تنةةان فةةي الشةةعر معةةان  متغةة
اشتركت في لفظة واحدة وألفاظ متجانسة مشتقة(. إضافة إلى التشبي  الذف أفرد لةـ  
قدامةةةم فصةةالً مسةةتقالً. نجةةد أنَّ هةةذه جميعةةاً تنةةتا عةةن تةةنلا المعةةاني والمبةةاني فةةي 
الشعر. وهي )تلكد أني المعنى الشةعرف لةـ  كيفيةة خاصةة فةي تقديمة م وأنة  ال يُقةدَُّم 

وإنما يُقدَّم تقديماً مجازياً أو شعرياً عن طةر  مةا تنطةاف علية  اللغةة  تقديماً َحرفيَّاً..
. وهةةي مةةا تُمايِةةُل الشةةعر الجيةةد الةةذف لةةم (1)الشةةعرية مةةن تنايةةا وتعةةدد فةةي الداللةةة(
 . (2)يعتاره )إخالل( في لفظ  وال في معناه

وعلى الجملة فنن المجماعات األربع الناتجة عةن تشةاب  العالقةات بةين اللفةر 
ازنم والقافيةةةةم والمعنةةةىم إذا مةةةا تنلفةةةت وَخلَةةةْت مةةةن )اإلخةةةالل( أو الحشةةةا أو والةةة

التخليع أو التزحيق إلى غير ذل  من العيةاي التةي قةد تعتةار العةروض أو القةاافي 
أو المعاني أو اللفر: كان ذلة  هةا الشةعر فةي )غايةة الجةادة(. وإذا مةا تنةاثرت فية  

( أمةةا سةةبيل الاسةةائط مةةن الشةةعر فَتَُحةةدُّ تلةة  العيةةاي فهةةا الشةةعر فةةي )نهايةةة الةةرداءة
 (. 17بسلِب الطرفين كأن يقال في : صالحم متاسط. أو ال جيدم وال ردفء..)ص

 تقييم: 

ُوِصَا ابن طباطبا في )عيارالشعر( بأن  عقلي. ويُاصا قدامةُ بأنة  منطقةي. 
اتم ال فها قد تأثر بالفلسفة والمنطق الياناني )األرسطي( ول  في هذا الحقل إسةهام

تعنينا هنا إال بقدر تعليقهةا أو تأثيرهةا فةي )نقةد الشةعر(. وأحسةب أن ثمةة مبالغةة فةي 
تقدير التأثير المنطقي في )شعرية( قدامةم ألن حدي الشعر الةذف وصةف  قدامةةم لةيس 
م (3)بالترورة نتيجة التأثر بالمنطق األرسطاطاليسي ـ كما ذهب د. إحسةان عبةاس

معروفة لدى العةريم مقالةة بهةذه الصةيغة أو تلة . وكةل ألن أركان الشعر األربعة 
ما في األمر أن قدامة اعتبر )الشعرية( لعلماًل ـ كما جعلها ابن طباطبةا لعيةاراًل ـ 
شةةأن  شةةأن أف علةةم آخةةر أو صةةناعة أخةةرى. وأنةة  يخةةاض ميةةداناً بنةةراً مةةن حيةةل 

ل يُمييةةز جيةةد الشةةعر مةةن رديئةة . بعةةد أن رأى النةةاس ف يةة  يخبطةةان التأسةةيس لةةـ لعلةةم 
خبطاً.. وكان ال بد لهةذا التأسةيس مةن حةدود تحنمة  وتتةبط م سةااء فيمةا تعلَّةق بةـ 
)نعةةات( )األربةةع المفةةردات( وهةةي )الةةازنم اللفةةرم القافيةةةم المعنةةى( أو )نعةةات( 
)األربةةع المركبةةات( أف نعةةات ائةةتالح األربةةع المفةةردات مةةع بعتةةها بعتةةاًم أو 

 عياي ذل . 

                                                           
 .103د. عصفار ـ المصدر نفس م ص )1(
اإلخالل عند قدامة من عياي ائتالح اللفر والمعنى. وها: أن يتر  الشاعر من اللفر  )2(

م 245يزيد في اللفر ما يفسد ب  المعنى. )صما ب  يتمي المعنىم أو بالعنسم وها أن 
247.) 

 .191المصدر الماار إلي م ص )3( 
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قافت  )ثقافة عصره( إالي أن هذا لم يمنع  أن يأخةذ بمةا ومع أن قدامة يستجيب لا
ُسمَي بـ )طريقة العري( في تقييم بعض معةاني الشةعر. فهةا مةاالًم يعةدي مةن عيةاي 
ار:   المعانيم مخالفة العُْرح واإلتيان بما ليس في العادة والطبعم مال قال المرَّ

اااادَّ   ُلب  ل اااادو  أ ماااا ا و اااااع  ملاااار   
 

و اهاااا   سااانا ال ااادْر فااا  دم ااااو  بااااد  دا ا
 

ألن لالمتعةةةارح المعلةةةام أن الِخةةةيالن سةةةادم أو مةةةا قاربهةةةا فةةةي ذلةةة  اللةةةانم 
والخةةةدود الحسةةةةان إنيمةةةةا هةةةةي بةةةةيٌضم وبةةةذل  تُْنعَةةةةُت. فةةةةأتى هةةةةذا الشةةةةاعر بِقَْلةةةةِب 

 (. 244المعنىل)ص

وسااء اتفقنا أو اختلفنا مع قدامةة فةي األسةس التةي وضةعها لتقيةيم جيةد الشةعر 
ي تقييمةة  للشةةعر بةةالجادة أو الةةرداءةم فةةنن ذلةة  ال يُقليةةل مةةن شةةأن مةةن رديئةة م أو فةة

إنجازهم ألن  ال يُنظُر في تقدير النظرية ـ أية نظرية ـ مةن حيةل الصةحة أو الخطةأم 
االتفا  أو االختالحم بقدر مةا يُنظةُر إلةى األسةس والةدعائم العلميةة والمنهجيةة التةي 

ظاهرة األدبية التي تدرسةهام فةي إطةار تقام عليها من حيل انسجامها أو مفارقتها لل
عصةةةرها. ونعتقةةةد أن قدامةةةةم رغةةةم كةةةل مةةةا قيةةةل عةةةن تةةةأثيره بالفلسةةةفة والمنطةةةق 
األرسطاطاليسيم لم يفار  الظاهرة األدبية ـ الشعرية ـ في عصةره. فاألسةس التةي 
وضةةعها للشةةعريةم صةةحيحة مةةن حيةةل المبةةدأم بةةل )متناملةةة( ـ كمةةا قةةال د. إحسةةان 

. (2)حيل )البحل عةن سةبيل إلةى تأسةيس علةم متميةز لنقةد الشةعر(م أف من (1)عباس
وإذا كةان مةةن المفيةةد مقارنةةة عمةةل قدامةةةم فيقةةارن بعمةةل أرسةةطا فةةي )فةةن الشةةعر(م 
وبالجرجاني في نظرية )النظم( وأسرار البالغةم والبنيايين والشنالنيين مةن حيةل 

 تحديد طبيعة العالقة بين )اللفر والازنم القافية والازن(. 

وفةي حدياة  عةةن لاألرداحم والتمايةلل كمةةا الحظنةا سةةابقاًم يتةع مصةةطلحين 
داليةةين: لاإلغةةراي فةةي الداللةةةلم ولاإلبةةدا  فةةي المقالةةةل. واألول يةةاازف مةةا يسةةمي  
الجرجاني بـ لمعنى المعنىل. والااني ها ما يمنن أن نصةف  بالتننيةب عةن الطريةق 

ةةل بعةةدد مةةن  اإلشةةارات والصةةيغ المجازيةةة المةةألاح فةةي تاصةةيل المعنةةى. أف التاسي
لتاصيل المعنى وتحقيق التأثير في آن واحد. وها ما أطلق علية  د. جةابر عصةفار 

فةةي إطةةار: األرداحم واإلشةةارةم والتشةةبي م والتمايةةل. فعنةةدما  (3))التقةةديم الرمةةزف(
 يقال امرئ القيس: 

 يااهاوتاضااح  ف تياا ا المفااْب فااو  فرا
 

اارْ     ااموا الضااحرت لاا  ت ُنْ ااُق ماان ت  ض 
 

فننما أراد أن يذكر ترفُّ َ هذه المرأة وأنَّ لها َمْن ينفيها في خدمة البيةتم فَعَةدل 
 (. 179إلى التعبير غير المباشرم وها: لنلوم التحىل )ص

وهنذا يظهر لنا من كةل مةا تقةدم أن قدامةة: )آمةن بةأن النقةد يقةام علةى نظريةة 
أكاةةر مةةا يريةةده مةةن الشةةعر  ُمحةةدَّدةم وأنةة  فةةي ذلةة  نسةةيا وجةةدهم وإن خالفنةةاه فةةي

 . (4)والنقد(

*** 

 

 

                                                           

 .214المصدر نفس : ص )1( 
 .118د. عصفارم ص )2( 
 .105مفهام الشعرم ص )3( 
 .214د. إحسان عباس ـ المصدر نفس م ص )4( 
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 في الشعريَّة العربية
 قراءة جديدة لـ )عيار الشعر( البن طباطبا

 

 

 أهمية الكتاب:

 تأتي أهمية كتاي )عيار الشعر( البن طباطبام على ِصغر حجمِ م من جهتين:

ً –: أن  حاول أن يلسس للشعر لعياراًل ايولر ر مةن الةال يُمييز بة  الشةع -قياسا
شعرم من جهة. والشعر من حيل كان  شعراً من جهة ثانية. وهةذا مهةم وجديةد فةي 
تاريخ النظرية الشعرية العربيةم وأول تأسيس )للشعرية( باصفها )علةم ماضةاع  
الشعر(. كما قةال ياكابسةن. أف إبةراز السةمات التةي تجعةل مةن خطةاي مةا شةعريَّاًم 

ن الشةةعر النامةةلم أو )المعنةةى البةةار  فةةي وتلةة  التةةي تُصةةنيف  فةةي درجةةات أدنةةى مةة
 المعرض الَحَسن( حسب تعبير ابن طباطبا.

: إنَّ ابن طباطبا الذف ظهر كتاب  في الاقت نفس م تقريباًم الذف ظهةرت الثا ي 
فيةة  ُكتةةب أُخةةرى تُعنةةى بالشةةعر. كالشةةعر والشةةعراء البةةن قتيبةةةم وكتةةاي البةةديعم 

لشةةعر لاعلةةبم ونقةةد الشةةعر لقدامةةة بةةن وطبقةةات الشةةعراء البةةن المعتةةزم وقااعةةد ا
ق  الخةاص. أف  جعفر.. تميَّز ابُن طباطبا عن سااهم في أن  كان يميل إلى تغليب تذوي
إلى تجربت  الشخصية في كتابة الشعر. ورغم أنهةا لةم تنةن تجربةة كبيةرةم إالي أنهةام 
 مع ذل م دليت  دون ش م على كاير من أسةرار عمةل الشةعر ومعاناتة م ويظهةر هةذا
في اختياره للنصاص حيل االستشهاد بهام أو الحنةم بالمفاضةلة بينهةا... الةخ. وهةا 

 -الشةةعراء كةةابن المعتةةز وأبةةي تمةةام فةةي اختياراتةة –هنةةا يلتقةةي مةةع كايةةر مةةن النقةةاد 
وُكتيةةاي )الشةةعرية( المعاصةةرين ماةةل أدونةةيسم وياكابسةةنم ومةةا كلةةي"... وللسةةبب 

فةي التةأليا والتبايةبم فنةان أن جةاء كتابة  نفس م لم ينن ابن طباطبةا معنيَّةاً بمةنها 
أَْشبَ  بمقالة استطرادية في النقةدم كةان اعتمةاده فيهةا علةى صةفاء التةذوي  الفنةي دون 

 (.1سااهم إلى حد كبيرم كما قال د. إحسان عباس)

 تعريف الشعر: 

ح ابةةن طباطبةةا الشةةعر بأنةة : لكةةالم منظةةامم بةةائن عةةن المناةةارم الةةذف - يُعةةريِ
ةتين: يستعمل  النا س في مخاطباتهم بما ُخسي ب  من نظم...ل وهنةا نقةا عنةد الخاصَّ

لكالم منظامل. و لبةائن عةن المناةارل. وفةي األولةى نجةد ابةن طباطبةا ال يشةذُّ عةن 
جميع َمْن جعلاا لالنظمل شةرطاً مةن شةروط الشةعر. اللهةم إالي الجرجةاني الةذف قةدَّم 
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ي معةةةةةاني ا  لنحةةةةةا فةةةةةي معةةةةةاني عليةةةةة  لالةةةةةنظمل الةةةةةذف هةةةةةا عبةةةةةارةٌ عةةةةةن تةةةةةاخي
(م والليهةم إال ابةن خلةدون الةذف رفةض حةدي الشةعر بةالمازون المقفَّةىم وحةدَّة 2النلم)

ِ على االستعارة.   بالنالم البليغ المبنيي

والليهم إالي القرطاجني والسجلماسي اللَّةذْيِن ذهبةا إلةى أن لالتخييةلل هةا جةاهر 
زَن من شروط الشةعرم كليَّةاًم فمةا العمل الشعرف. ولنني هلالء جميعاً لم يُْسِقطاا الا

 -تحقَّق في  الازن مع الخصائس الشعرية األخرى فها شةعر. ومةا َخةال مةن الةازن
مع تحقيق تل  الخصائس فها )قال شعرف( بتعبير ابةن رشةد. وابةن طباطبةا يلتقةي 

 معهم في حالتين:

 األولى: أن معرفة الةنظم ليسةت شةرطاً إالي لمةن لةم يصةحي ذوقة  وطبعة : )فمةن
صةحَّ طبعةة  وذوقةة  لةةم يحةةتا إلةةى االسةةتعانة علةةى نظةةم الشةةعر بةةالعروض التةةي هةةي 

 (.4-3ميزان ..()ص

والاانيةةة: أنةة  لةةم يَعُةةدَّ مةةن الشةةعر مةةا تةةافر فيةة  الةةازُن دون تةةافر الخصةةائس 
الشعرية األخرىم حيل قال: )والشعر ها ما إْن عرَف من معنى بديعم لةم يَْعةَر مةن 

 (.17ا فليس بشعر()صحسن الديباجة. وما خالا هذ

أما الخاصيَّة الاانيةة للشةعرم وهةا أنة  )بةائن عةن المناةار( فةابن طباطبةا يتفةق 
فيها مع الناير ممن وضعاا الناةر النامةل فةي طةرحم والشةعر النامةل فةي الطةرح 
ا خةةر المتةةاد. وبةةين القطبةةين تتقاسةةم األنمةةاط اللغايةةة األخةةرىم حظاظهةةا مةةن 

األشةعار المحنمةة المتقنةة المسةتافاة المعةانيم الشعرية. فهةا عنةدما يصةا بعةض )
الحسةةنة الاصةةام السلسةةة العبةةارة( بأنهةةا: )التةةي قةةد خرجةةت خةةروج الناةةر سةةهالةً 

 ( فها إنيما يصا الشعر بالنار.. ولنن أفَّ نارذ.49-48وانتظاماً...()ص

 إذا أخذنا باألسئلة التي استشهد بها ابن طباطبام كقال زهير:

اااُن لعااا   سااا م  تكااااليَ الحياااام وم 
 

 لاااااب  ل ُفاااااأاْ ثماااااا ين ىاااااو     أبا 
 

 أو كقال أبي ذؤيب:

ااااا ا   أمااااان المناااااوت ورل هاااااا تتو َّ
 

ُع ااَ ماان ل ُ اا   ا    والااد ر لااي  بما
 

نجد ابن طباطبام يلتقي مع جان كاهن الةذف أسةمى ماةل هةذا الشةعر بالقصةيدة 
القصةيد أخرجة   ( وهةذا3الداللية التي ال تعتمد إالي علةى الداللةة مةن جانةب اللغةة...)

وإن كةةان مازونةةاً –حةةازم القرطةةاجني مةةن خانةةة الشةةعرم ووضةةع  فةةي خانةةة الناةةر 
مالةة  ماةةل لالةةنظمل فةةي األخالقيةةات والمةةااعر والقتةةايا العلميةةة كألفيةةة ابةةن  -مقفيةى

 (.4مال  في النحا..)

أمةةا إذا أخةةذنا قةةال ابةةن طباطبةةا كتاصةةيا نظةةرفم نجةةده يلتقةةي مةةع عةةدد مةةن 
قي المداخلةةة بةةين الناةةر والشةةعرم فةةي الشةةعر. أَف تةةداخل السةةمات بمةةا يُحقيةةق  ُمتةةذوي

للشعرم شعريَّة أعلةى. جةاء فةي )اإلمتةا  والملانسةة: لأحسةن النةالم مةا ر َّ لفظة م 
ولَُطةةا معنةةاهم وتةةنأَل رونقةة م وقامةةت صةةارت  بةةين نظةةم  كأنةة  ناةةٌر. وناةةر  كأنةة  

 (.5نظٌم..ل)

لوالمنظةةام الجييةةد مةةا خةةرج وقةةال أبةةا الهةةالل العسةةنرف فةةي )الصةةناعتين(: 
 (.6مخرج المناار في سالست  وسهالت  واستاائِ  وقليِة ضرورات ..ل)

وهنا نشعرم مع ياكابسنم بأن تحديد حدود الشعر باتةت بالغةة الصةعابة حقةاًم 
ال سةةيما وأنَّ النايةةر مةةن السةةمات التةةي تُعَةةدي خاصةةة بالشةةعرم كالجناسةةات والصةةار 

( 7ة األخرىم باتت تشار  فيهةا فنةان لفظيةة أخةرى)والمجازات واألدوات التنغيمي
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بما في ذل  كالم الناس العادفم ويحتةر هنةا قةال أبةي العتاهيةةم المشةهار: )أكاةر 
 (.8الناس يتنليمان بالشعر وهم ال يعلمانم ولا أحسناا تأليف  كاناا شعراء كلُّهم()

شةعر هةا مذاهُب العري في الشعر: يرى ابن طباطبةا أن سةبيل الشةاعر إلةى ال
 )الاقاح على مذاهب العري في تأسيس الشعر(.

وال نظةةنم أنَّ فةةي الةةدعاة هةةذهم أمةةراً غريبةةاً. فللعةةري كأمةةة. ماةةل غيةةرهم مةةن 
األممم ظروفهم وأخالقهم وأرضهم وسماؤهمم وأساليبهم في التفنيةر والتعبيةر.. وال 

وُمتخليِةق  بد للشاعر من الاقاح عليهام بلب ها ُملزم بةالاقاح عليهةا ألنة  مشةار ٌ 
 بها..

واألهم من هذام حتى ال يجيء كالم الشاعر سخيَا اللفر والمعةانيم وُمتفاوتةاً 
في النسا.. )بل ينان كالسبينة الُمفرغةم والاشي المنمةنم والعقةد المةنظمم واللبةاس 
الرائقم فتسابق معاني  ألفاظ م فيلتذ الفهم بحسن معاني  كالتذاذ السمع بمانق لفظة م 

 في  كالقاالب لمعاني .. الخ(.وتنان قاا

 -فمن مذاهب العريم ماالًم التشبي . والتشبي  غرض  في األساسم إن التشةبي 
غالبةاً مةا يقةام علةى المحساسةات فةي المشةب  والمشةب  بة  أمةا  -عند العري القةدامى

تشبي  المعني بالحسي فهةذا جديةد نسةبياً ومةن هنةا كانةت أوصةافهم ال تعةدو مةا رأْوه 
م الباادفم وسقافهم السماء( وحسةب فصةال الزمةان علةى اختالفهةا.. من )صحانه

ِه إلةةى حةةال انتهائةة ()ص ( فةةنذا 10)وكةةلي متاليةةد مةةن وقةةت نشةةائ م وفةةي حةةال نمةةاي
لةةت أَشةةعار العةةريم وفتَّشةةت جميةةع تشةةبيهاتهام وجةةدتها علةةى ضةةروي مختلفةةة  )تأمَّ
سةةن تنفةةرج أنااعهةةام فبعتةةها أحسةةن مةةن بعةةضم وبعتةةها ألطةةا مةةن بعةةضم فأح

التشبيهات ما إذا عنس لم ينتقسم بل ينان كل َشب   بصاحبِ  مال صاحب م وينةان 
صاحب ُ مال  مشبهاً ب  صةارة ومعنةى. وربمةا أْشةبَ َ الشةيُء الشةيَء صةارةً وخالفَة ُ 
معنًىم وربيما أشبه  معنةًى وخالفة  صةارةًم وربمةا قاربة  ودانةاه أو شةامَّ ُ. وأَشةبه  

ْف أن  لن تجد شبيهاً مهمةا بالةغ فةي اسةتغراب  وشةذوذه (. أَ 11مجازاً ال حقيقة()ص
 إالي ول  أَصل ومعنى ألنَّ العري لأَد ُّ َطْبعاً من أَْن يلفظاا بنالم ال معنى تحت .

وربما خفَي علي  مذهبهم في ِسنن يستعملانها بينهم فةي حةاالت يصةفانها فةي 
مالهةةةةةا إالي أَشةةةةةعارهمم فةةةةةال يمننةةةةة  اسةةةةةتنباط مةةةةةا تحةةةةةت حنايةةةةةاتهمم وال تفهةةةةةم 

 (.11سماعاً.ل)ص

كمةا يعةديه الفةارابي وابةن –وإذا علمنا أنَّ التشبي  من جةنس التخييةل والمحاكةاة 
سةينا والقرطةاجني. وأنُّة  ماةل االسةتعارة والننايةةة وكةلُّ مةا يُحمةل علةى المجةاز فيةة  

يتبةيين لنةا أنَّ ابةن  -كمةا قةال الجرجةاني–اتسا  وعدوٌل بةاللفر عةن المعنةى الظةاهر 
طبا مال غيره من النقاد يجعل االنحراح في استخدام اللغة الشعرية عةن طريةق طبا

االسةةتخدام العةةادفم هةةا جةةاهر الشةةعر. وهةةذا يتتةةح فةةي التقسةةيمات التةةي ياردهةةا 
للشعر: )فمن األشعار المحنمة الاصام المستافاة المعةانيم السلسةة األلفةاظم قةال 

د واحدة من س نن العةري التةي تقةال: إذا أحةبَّ سحيم عبد بني الحسحاسم وها يُجسيِ
الرجُل منهم امرأةً وأحبَّتْ ُم فلم يشقَّ بُْرقَعهام ولم تَُشقَّ هي رداَءهم فننَّ ُحبَّهمةا يفسةدم 

 وإذا فعالهُ دام أَمرهما. وفي ذل  قال سحيم:

ح َّااار ااا  ُ نا مااان رداو  ما  فكااا  قاااد ي 
 

 ومااان باُرقااا   مااان ْرُ لااا    يااار ماااا ْ   
 

اااقَّ بااااُردة يااااقَّ باااال اُرْد مثلااا   إاا يا
 

 ا  ياااااارا  بااااااْ  دواليااااااب ىتاااااار  ل ناااااا 
 

 ومن األشعار المتفاوتة النسيا قال النابغة الجعدف:

ااااااُ   ايوع  ويااااااااااموع  قهااااااااااوم  با رتاهااااااااااا  فاااااا  الت ايااااااير ماااااان ال ا
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 يُريد: في التباشير األول من الصبح.

طايلةةة لنعشةةى أمةةا األشةةعار الغاَّةةة المتنلفةةة النسةةام فيُةةاردُ لهةةا َمةةااَلً قصةةيدة 
 مطلعها:

ُ لاهااا ا   عااا  با ااُ  سااعادا وأمفاار ى 
 

ماااااا   واُىتلَّااااا  الغ ُمااااار  فال ااااادلن فال ر 
 

وهنا  أصناح أخرى من الشعر: )الحسةن اللفةرم الةااهي المعنةى( )الصةحيح 
المعنىم الربي الصةياغة( )الةردفء النسةا( )الُمحنةم النسةَا( أَمةا )المعنةى الصةحيح 

قد أُبرز في أحسةن معةرضم وأَبهةى كسةاةم وأَر ي لفةرم فقةال  البارُ  الَحَسُنم الذف
 مسلم بن الاليد(:

 وإ مااااا  وإسااااامامير بعاااااد فراقااااا ْ 
 

و ْ ٌاللاااا  النُ اااارا    لكالغمااااد لااااوا الاااارَّ
 

أا أ ُو أٌور ااا ُ   فااأت  أ ُ اا   قومااا  ب ُعااد 
 

 فكاااالوىْ  لااااد يها مااان اي ااا  المُحااارا  
 

 القصيدة والرسالة:

لعري في تأسيس الشعرم ما ُسميي بُحسن التخلُّس فةي الحظنا أَنَّ من مذاهب ا
القصيدة من غرض إلى آخرم وقد ظني بعض الباحاين أَنَّ ابن طباطبةا عنةدما نصةح 
فهم فةي مناتبةاتهمم  الشاعر بأَْن )يسل  منهاج أصحاي الرسائل في بالغاتهم وتصةري

لفةرو  بةين ( أن ابن طباطبا قد )محةا ا6فنني للشعر فصاالً كفصال الرسائل..()ص
(. والحقيقة أن ابةن 9القصيدة والرسالة النارية في البناء والتدرج واتصال األفنار()

طباطبا لم يمُح الفرو م فهي ماجادة وال يمنةن البةن طباطبةا أاَلَّ يراهةا. ولنةن ابةن 
 نظر للمسألة من جهتين: -كما يبدو لي–طباطبا 

)الشعر صةناعة( الةذف : أن  يتحدب عن بناء القصيدة بمصطلح عصره ايولر
يسةةتنطق سةةمات القصةةيدة كمةةا هةةي مةةن مبتةةداها لغايةةة أيامةةِ . وقةةال العتيةةابيم بةةأن 

( يأخةةةذ الجنسةةةين: 71)الشةةةعر رسةةةائل معقةةةادةم والرسةةةائل شةةةعر محلةةةال( )ص
)الرسائلم والشعر( من منظار ما ينطاف كل جنس منهما على سمات ا خر. ألن  

التةي تحةدب بالتةأليا والتركيةب( كمةا قةال  يتحدب في البالغةة التةي تعنةي )األحنةام
الجرجةةةاني. وبةةةرأف الفةةةارابي وابةةةن سةةةينا والقرطةةةاجنيم أَن األقةةةاال الخطابيةةةة إذا 
ةةمات الشةةعرية فهةةي أقةةاال شةةعريةم وخاصةةة الرسةةائل ذات  انطةةات علةةى بعةةض السي

 البنية النليية.

ى وهي سند لنولى: فنن ابن طباطبا رفض تأسيس الشةعر علة-: ال ه  الثا ي 
)تأسيس فصال الرسةائل القائمةة بنفسةها..( وشةرط )أَْن تنةان القصةيدة كليهةا كنلمةة 
م  واحدة في اشتباه أولها بنخرهام نسجاً وحسةناً وفصةاحة وجزالةة ألفةاظ ودقةة معةان 

( وهةا فةي هةذا ينتهةي إلةى مةا انتهةى إلية  الجرجةاني إذ 126وصااي تأليا..()ص
علَّةق بعتةها بةبعض ويُبنةى بعتةها علةى قال: )ال نظم فةي النلةم وال ترتيةب حتةى يُ 
(. وإلةى مةا انتهةى إلية  البنةائيان المحةدثان 10بعض. وتُجعل هذه بسبب  مةن تلة ()

ن مجمةةا  العالقةةات المتبادلةةة لعناصةةر العمةةل  ِ فةةي القةةال بالشةةعر النامةةل الةةذف تنةةاي
 الشعرفم بنية هذا العمل.
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 مأزق احلداثة يف الشعر:

لنايةةرة والمهمةةة التةةي جةةاءت نتيجةةة طةةرح لعيةةار الشةةعرل واحةةد مةةن النتةةب ا
مفهام الحداثة في الشعر والذف خلق بلبلةم تجسَّةدت فةي المعةار  التةي دارت حةال 
اا بالشةةعراء  أبةةي تمةةام والبحتةةرفم والمتنبةةي وخصةةام . وقبةةل هةةلالء بةةين َمةةْن ُسةةمي
الماليةةدين )المحةةدثين( كبشةةار ومسةةلم بةةن الاليةةد وأبةةي نةةااسم وبةةين علمةةاء اللغةةة 

 ي والبالغة كابن األعرابي واألصمعي وأبي عمرو ابن العالء... الخ.واألد

يعتقد ابن طباطبا أن )محنةَ( الشعراء المحدثين أشدي منها على َمةْن كةان قةبلهمم 
ألنهم قد ُسبِقاا إلى كل معنى بديع ولفر فصيحم وحيلة لطيفةم وخالبة سةاحرة. فةنْن 

ليهةةةا لةةةم يتلةةةق بةةةالقبالم وكةةةان أَتةةةاا بمةةةا يقصةةةر عةةةن معةةةاني أولئةةة م وال يربةةةى ع
اء( 9-8كالمطروح المملال. )ص (. وهةذه محنةة مةن جهتةين: مةن جهةة النقةاد )القةري

ومن جهة الشعراء. فالنقاد )وخاصة العلماء منهم( اعتقدوا أن القدماء قد ذهباا بنل 
شيء ولم يتركاا بقيية لمسةتزيد. والشةعراء أنفسةهم. خةامرهم هةذا الشة . وكمةا يُفهةم 

م( أن عنتةةرة اعتقةةد هةةذا مةةن مطلةة ع قصةةيدة عنتةةرة: )هةةل غةةادر الشةةعراء مةةن ُمتَةةَرديِ
 ً كمةةا قةةال ابةةن سةةالم. ومةةا تةةزال هةةذه المشةةنلة  -الُمعتقةةدم ألنةة  كةةان يَعُةةدي نفسةة  ُمْحةةدَثا

)الحداثة( قائمة منذ القديم حتى اليام. وفي كل ثقافة ومنان. فما هةي العليةة فةي رأف 
يُستشةةاي مةةن المعركةةة التةةي دارت بةةين النقةةاد ابةةن طباطبةةا ونقةةاد عصةةرهم وحسةةبما 

 حال أبي تمام والبحترفذ

الِعلَّةةةُم هةةي: اعتقةةاد دعةةاة القةةدامى أنَّ أشةةعار المحةةدثين ال تصةةدر عةةن طبةةع 
صحيحم أف عفاف وسليقيم كما كانت تصدر أشةعار القةدماءم فهةلالء )سةبيلهم فةي 

(. أف أن أشةعار 9)صمنظامها سبيلهم في مناار كالمهم الذف ال مشقة عليهم فية (
المحدثين تصدر عن )تنليا( عن طبع مازجتة  الصةناعةم وربمةا غلبةت الصةناعةُم 
أيَّةة -الطبَع. كما قيل عن أبي تمام وجرى تمييةز البحتةرف علية  بةالطبع. والصةناعة 

في الشعر أو في غيةره مةن الصةناعاتم تتطلةب )ثقافةة( دون شة م أف أن  -صناعة
لِحرفيَّة التةي يحيلهةا إلةى حرفيَّةة مخصاصةةم تعينة  علةى يمتل  الشاعُر خزيناً من ا

التمييةز عةةن القةدماء وعةةن أبنةاء جيلةة . ويقةدم ابةةن طباطبةا للشةةاعر الُمْحةدَب فةةي هةةذا 
البةةايم نصةةيحة مهمةةة وخطيةةرة يسةةندها بحنايةةة لخالةةد بةةن عبةةد   القسةةرف تخةةسَّ 

ها أبا نااس عن نفس .   الخطابةم تتشاب  والرواية التي قصَّ

صح ابةن طباطبةام الشةاعر الُمْحةدَب )فةي عصةره(: )بةأاَلي يغيةر علةى معةاني ين
الشعر فيادعهةا شةعره. ويخرجهةا فةي أوزان مخالفةة ألوزان األشةعار التةي يتنةاول 
منها ما يتنةاولم ويتةاهم أن تغييةره لنلفةاظ واألوزان ممةا يَْسةتر سةرقت م أو يُاجةب 

قةد اخترناهةا لتلصةق معانيهةا بفهمة م لـ  فتةيل م بةل يةديُم النظةر فةي األشةعار التةي 
وترسخ أصالها في قلب م وتصيُر ماادَّ لطبعة م ويةذوي لسةان  بألفاظهةام فةنذا جةا  
فنره بالشعر أدَّى إلي  نتائا ما اسةتفاده ممةا نظةر فية  مةن تلة  األشةعار فنانةت تلة  
النتيجة كسبينة مفرغة من جميع األصناح التي تخرجها المعادن. وكما قد اغتةرح 
من واد  قد مدَّت ُ سةياٌل جاريةة مةن شةعاي مختلفةةم وكطيةب  تركَّةَب مةن أخةالط مةن 
الطيب كايرة فيستغري عيان م ويغمض ُمسةتْبطن م ويةذهب فةي ذلة  إلةى مةا يحنةى 
عن خالد بن عبد   القسرف فنن  قال: لحفَّظني أبي ألا خطبة  ثم قال لي: تناسةهام 

 ً ل. فتناسيتهام فلم أَِرْد بعد ذل  شيئا  من النالم إالَّ سهل عليَّ

فنان حفظ  لتل  الخطب رياضة لفهم م وتهذيباً لَطبع م وتلقيحاً لذهن م ومةادة 
 (.10لفصاحت م وسبباً لبالغتِ  ولسن  وخطابتِ ل )ص

 أما رواية أبي نااس المماثلة لرواية خالد بن عبد   القسرفم فهي:
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فقةال لةـ : ال آذن لة  فةي عمةل الشةعر استأذَن أبا نااسم َخلَفاً في نظم الشعر. 
. فغةاي عنة   إال أن تحفر ألا مقطا  للعري. ما بةين أرجةازة وقصةيدة  ومقطاعةة 
مدية وحتر إلي . فقال أبا نااس: قد حفظتها. فقال: انشةدها فأنشةده أكارهةا فةي عةدة 

 أيام. ثم سأل  أَْن يأذن لـ  في نظم الشعر. فقال ل :

 األلا أرجازة كأن  لم تحفظها. ال آذن ل  إالي أن تنسى هذه

. فننني قد أَتْقَْنُت حفظها.  فقال ل : هذا أمر يصعب عليَّ

فقال لة : ال آذن لة  إال أَْن تنسةاها. فةذهب أبةا نةااس إلةى بعةض الةديرة وخةال 
بنفس م حتى نسيها. ثم حتر فقال: قد نسيتها حتى كأْن لم أكن قد حفظتها قةطي. فقةال 

 .(11ل : ا ن أنظم الشعر)

الداللة في قصة أبي نااس وقصةة خالةد القسةرف. هةي أن الشةاعرم –والعبارة 
والخطيب كذل م يخاض عمل  كصانع أتقن ِحْرفت . لننة  كمبةد  فةي الاقةت نفسة م 

(. مالة  فةي ذلة  12يقتي على صيغة سةابقة ليبةد  أُخةرى مسةتعمالً المةادة نفسةها)
يةد صةياغتها بأحسةن ممةا مال )الصائغ الةذف يةذيب الةذهب والفتةة المصةاغين فيع

 كانا علي (.

ى حديااً )بالتناص( )وستعار فةي أَشةعار  إذن فمحنة المحدثين تنمن في ما يُسمي
الماليدين )المحةدثين( بعجائةب اسةتفادوها ممةن تقةدمهمم ولطفةاا فةي تنةاول أُصةالها 
منهمم ولبساها على من بعدهمم وتناروا بنبداعها فسلمت لهم عند ادعائهةام للطيةا 

( وهذا ها الحقُّ الاحيد المعترح ب  لهةم 8هم فيهام وزخرفتهم لمعانيها..()صسحر
 )للمحدثين( أف التناص بنبدا م فبدون إبدا  لن يَُسلَّم لهم بادعاء شيء.

 مال قال دعبل الخزاعي:

اااُل   مااان ر  ااار      تع  ااا  لاااا س 
 

َا برأساااااااْ  ف كااااااار  اااااااْحب  المشاااااااي    
 

 أخذه من قال الحسين بن مطير:

  اااااارم لااااااوا بااااااأقحوات   دلااااااد  
 

 يرضا ماااان بكاااااْو الفاااااماوْ تضااااحب ا 
 

والشعر )كةالم عةن حيلةة..( كمةا قةال الفةارابيم يسةلنها –للشاعر في هذا ِحيٌَل 
 بحيل يخفي )التناص( بأكبر قدر  من اإلخفاء.

)وينةةةان بةةةذل  كالصةةةائغ الةةةذف يةةةذيب الةةةذهب والفتةةةة المصةةةاغين فيعيةةةد 
بياغ الةذف يصةبغ الاةاي علةى مةا رأى مةن صياغتهما بأحسن مما كانا علي . وكالصة

 (.78األصباغ الحسنة()ص

 عمارة القصيدة:

  يَ ت نر ال  يدم ف  رأو ابن ر ار ا؟

قال: )فنذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخَض المعنى الذف يريد بناء الشةعر علية  
لتةةي فةةي فنةةرِه ناةةراً.. وأعةةدَّ لةةـ  مةةا يلبسةة  إيةةاه مةةن األلفةةاظ التةةي تطابقةة م والقةةاافي ا

تاافق م والازن الذف يسلس لـ  القال فية . فةنذا اتفةق لةـ  بيةت يشةاكل المعنةى الةذف 
يرومة  أَثبتةة م وأعمةةل فنةره فةةي شةةغل القةاافي بمةةا تقتتةةي  مةن المعةةاني علةةى غيةةر 
تنسةيق للشةعر وترتيةب لفنةان القةةال فية . بةل يُعليةق كةل بيةةت يتفةق لةـ  نظمة م علةةى 

ملةت لةـ  المعةانيم وكاةرت األبيةات وفَّةق بينهةا تفاوت ما بينة  وبةين مةا قبلة م فةنذا ك
بأبيات تنان نظاماً لها وسلناً جامعاً لما تشتت منها. ثم يتأمةل مةا قةد أداه إلية  طبعة  
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ل ويُغيةر وينقةل  ونتجت  فنرت  فيستقصي انتقاده ويرمةيِ مةا َوَهةى منة ..( وهنةذا يُبةديِ
ح وْشةيَ ُ بأحسةن في األلفاظ والقاافي واألشعارم )وينان كالنسَّاج الحاذ ِ   الذف يُفةاي

ه ويُنييِرةم وال يهلهةل شةيئاً منة  فيشةين . وكالنقَّةاِ  الرفيةق الةذف يتةع  التفايا ويُسديِ
األصةباغ فةي أحسةن تقاسةيم نقشة .. وكنةةاظم الجةاهر الةذف يلليةا بةين النفةيس منهةةا 
والامين الرائق.. وكةذل  الشةاعر ال يلسةس شةعره علةى خلةيط مةن األلفةاظ والنةالم 

 المخاطبات...و

فهم فةي مناتبةاتهمم فةننَّ  لويسل  منهاج أصحاي الرسائل في بالغاتهمم وتصري
 (.6-5للشعر فصاالً كفصال الرسائل..( )ص

ل ابن طباطبا الذف حاولنةا اختصةاره قةدر  وأول ما يتبادر إلى الذهن من لنسي
ر  أو لَبن.. أو نسياج ين–البيان  اعةة مةن الصةاح كأَنينا ب م بنياء يقيم بيتاً من آجي سا دري

أو القطن.. ال فر ! أو نقَّا  يتع األصباغ على الجدران في أحسةن تقةايم! ولةيس 
بشاعر. وال يتحدب عن شعر. ويتتح هذا الخلل فةي فهةم ابةن طباطبةا لةـ لعمةارةل 
القصيدةم عندما نسمع الجرجاني يُبطل هذا التصةار ويقةيم غيةره.. قةال: )مةن حيةل 

أوعيةة للمعةاني فننهةا ال محالةة تتبةع المعةاني فةي ماقعهةا. فةنذا أنَّ األلفاظ إذا كانةت 
الً في النطق وجب اللفر الداُل علي  أن ينان مال  أوالً فةي  وجب لمعنى أن ينان أوَّ
ر فةةةي األلفةةةاظ أن تنةةةان المقصةةةادة قبةةةل المعةةةاني بةةةالنظم  النطةةةق. فأَمةةةا أن تتصةةةاي

تسةتأنف  ألن تجةيء باأللفةاظ والترتيب.. أو أن تحتاج بعةد ترتيةب المعةاني إلةى فنةر 
 (. 13على نسقها. فباطٌل من الظن.. َووُهْم يُتَخييل إلى َمْن ال يُافي النظر حقَّ ل)

ولسةةنا نةةدرف إذا كةةان فهةةم ابةةن طباطبةةا لبنةةاء القصةةيدةم ينصةةبُّ علةةى الشةةعر 
المحةةدبم أم علةةى الشةةعر القةةديمم أم االثنةةين معةةاً! ذا  أن )الُسةةنَن المسةةتدلةُ منهةةا( 

ُب العري في تأسةيس الشةعرم ال تتفةق مةع هةذام وابةن طباطبةا نفسة  يلكةد هةذا مذاه
عندما يقال: )أن سبيل العري في منظامهمم ها سبيلهم في مناار كالمهةم الةذف ال 

( وأن )َمْن صح طبعة  وذوقة  لةم يحةتا إلةى االسةتعانة علةى 9مشقة عليهم في ()ص
ن أين جاء ابن طباطبا بهةذه (. إذْنم م3نظم الشعر بالعروض التي هي ميزان ()ص

البُْدعة في بناء القصيدةذ هل اعتمةد تجربتة  هةا فةي عمةل القصةيدةم وهةا للةم ينةن 
من الفحال في الشعرم وكان أقري إلى أوسةاطهم وشةعره يُعَةدُّ مةن شةعر العلمةاء أم 
أن ابةن طباطبةةا اسةةتقى نظريَّتةة  فةي عمةةل القصةةيدة مةةن مصةادر أخةةرىذ ويبةةدو مةةن 

 ابن طباطبا للنصاص التي استشهد بها واختارها ومايز بينها: استقراء تقسيمات

)األشةعار المحنمةة( )األبيةات المتفاوتةة النسةةا( )األبيةات التةي أغةر  قائلاهةةا 
في معانيها( )األشعار الغاَّة النسا( )الشعر القاصةر عةن الغايةات( )الشةعر الةردفء 

ى أن تنةان العمليةة الشةعرية النسا()الشعر المحنم النسا(.. الخ. أنَّ ابن طباطبا ير
هةا الةذف يخلةق  -أو االعتةدال–( وأني العةدل 14)عملية عقلية واعيةة تمةام الةاعي()

كمةا فهمهةا هةا مةن النصةاص التةي –الجمال الملثر في الفهمم وأن طريةق العةري 
تتمييز باالنحياز النبير إلى الجانب العقلي على التخييليم ها الذف أوحةى لةـ  بةذل . 

ومع هذا فنن َمْن كان قبلنا في الجاهليةة الجهةالءم وفةي صةدر اإلسةالمم حيل قال: )
من الشعراء كاناا يلسسان أشعارهم في المعاني التي ركيباها على القصد للصةد  
فيها مديحاً وهجاء. وافتخاراً ووصفاًم وترغيباً وترهيباًم إالي ما قد احتمل النذي فية  

اإلفراط في التشةبي . وكةان مجةرى مةا في حنم الشعر: من اإلغرا  في الاصام و
يُاردون  من  مجرى القصس الحقم والمخاطبات بالصد م فيحاربان بما ياةابانم 

 (.9أو ياابان بما يحابان()ص

ومع هذام فنن استقراء نصاص الجاهليين واإلسالميين ال تطةرد مةع فهةم ابةن 
هم في منظةامهمم هةا طباطبام وال يطَّرد هذا الفهم مع ما قال  ها نفس : من أن سبيل
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 سبيلهم في مناارهم الذف ال مشقة عليهم في .

د  لنن ابن طباطبام مع ذل م منسجم مةع نفسة  فةي اعتبةار العقةل هةا الةذف يحةديِ
عنصةةر القيمةةة فةةي الشةةعر. ألن العقةةل هةةا الةةذف يقبةةل أو يةةرفض. فالعقةةل لِعيةةاٌرل 

د تقبيةل الشةعر أو  رفتة م ومةن هنةا فةنن كةلَّ وبالتالي فنن الفهم الااقب ها الذف يُحةديِ
 . م فهةةا إغةةراٌ  وغلُةةاي م مقبةةاٌل عنةةد ابةةن طباطبةةا. وكةةلَّ مةةا هةةا غيةةر مفهةةام  مفهةةام 
وبالتالي فها يتجافى ومبدأ اللَّذة الذف يلكد علي  ابن طباطبام في ِعلية حسةن الشةعر: 
ة   م ومةا مجي )وعيار الشعر أن يارد على الفهم الااقةب فمةا قَبِلة  واصةطفاه فهةا واح 

ةةدها الشةةعرم فهةةي األخةةرى 14فةةاه فهةةا نةةاقس(. )صون (. أمةةا نةةاَ  اللَّةةذة التةةي يُاليِ
م االعتةدال. كمةا أن عليةة كةلي قبةيح  مرتبطة بمبدأ االعتدال: )وعلية كةلي حسةن مقبةال 

م االضةةطراي..()ص (. وكةةل هةةذا ال ينةةان إالي بتةةاافر العناصةةر العقليةةة أو 15منفةةيي
تةةةاافر إالي بتناسةةةب وانسةةةجام عناصةةةر الشةةةعر: الحسةةةيَّة أو االثنةةةين معةةةاً. وهةةةذه ال ت

)اعتةةدال الةةازنم وصةةااي المعنةةى. وحسةةن األلفةةاظ( حتةةى يخةةرج غيةةر متفةةاوت 
النسام كالسبينة المفرغةم والاشي المنمنم والعقد المةنظمم واللبةاس الرائةق فتسةابق 
ه معاني  ألفاظ م فيلتذ الفهم بحسن معاني  كالتذاذ السمع بمانق لفظ ..(. )وجمةا  هةذ
األدوات كمال العقل الذف ب  تتمييز األضدادم ولزوم العدل وإياار الحسنم واجتنةاي 

 (.5-4القبيحم ووضع األشياء مااضعها.()

وإذا كان مبدأ االعتدال يناسب الحدي الاسط من الناس. أف األغلبية. إال أن ابةن 
م ألسباي طباطبا ال يفترض في متذوقي الشعرم مستاى واحداً. بل هنا  تمايز بينه

قهم مختلام واألشةعار مختلفةة فةي تفاضةلهام ومةن ثةمَّ فةي  مختلفةم وبالتالي فنن تذوي
 تقييم المتلقي لها. قال:

لوالشةةةعر علةةةى تحصةةةيل جنسةةة  ومعرفةةةة اسةةةم  متشةةةاب  الجملةةةةم متفةةةاوت 
التفصيلم مختلا كاختالح الناس في صارهمم وأصااتهمم وعقةالهمم وحظةاظهم 

متفاضةةةلان فةةةي هةةةذه المعةةةانيم وكةةةذل  األشةةةعار هةةةي وشةةةمائلهمم وأخالقهةةةم. فهةةةم 
متفاضلة فةي الحسةن علةى تسةاويها فةي الجةنسم ومااقعهةا مةن اختيةار النةاس إياهةا 
كمااقةةع الصةةار الحسةةنة عنةةدهمم واختيةةارهم لمةةا يستحسةةنان  منهةةا ولنةةل  اختيةةاٌر 

 (.7يُْلثرهُم وهاًى يتبع م وبغية ال يستبدل بهام وال يلثر سااهال)ص

 خامتة:

أن هنةةا  تتةةييقاً فةةي الرؤيةةة  -دون شةة –قةةارئ )عيةةار الشةةعر( ينتشةةا  إن
 الشعرية في بعض أحنام ابن طباطبا. وهذه حسب تقديرنام ترجع إلى عاملين:

ةد  كبيةرم والتةةذوي  ايوع قة  الخةةاص للشةعرم إلةى حي : أن ابةن طباطبةا اعتمةد تذوي
مةة  فةةي الخةةاص نتيجةةة تجربةةةم أو قةةراءةم أو مةةزاج.. لةةيس كافيةةاً وحةةده أل ن نَُحنيِ

ر  المسةةائل الفنيةةةم ألنةة  يخلةةق تعميمةةاتم والتعميمةةاتم غالبةةاًم جةةائرة فةةي التصةةاي
النقةةدفم فاإلبةةدا  الفنةةيم طريقةة ُ الفردانيةةة ولةةيس حاصةةل جمةةع لالفردانيةةاتل الةةذف 
أطلةةق عليةة  ابةةن طباطبةةا ونقةةاد آخةةرون كا مةةدف فةةي لالماازنةةةل وابةةن األعرابةةيم 

أو لمةذاهب العةريل أو لسةنن العةريل فةي كتابةة  ماالًم مصطلح لطريقة العريل
الشةعرم والتةي كايةراً مةا أَحةالاا إليهةةام أحنةامهم النقديةةم حيةل أُْختةعَت هةذه أيتةةاً 
للتذو  الخةاصم أو التقةدير الخةاص. وإالي َمةْن قةال بةأنَّ للعةريم طريقةة واحةدة فةي 

ا لةم تنةن هةذه النتابةذ وكيا يتأتَّى لشاعر أن يخةر  لسةنن العةريل فةي النةالمم إذ
 السنن نفسها تسمح بمال هذا الَخْر !.

: ها ما يمنن أن نسمي  بالعامل العقلي. ونقصةد بة  تحنةيم العقةل العامر الثا  
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ة  ونفةاه فهةا  م ومةا مجَّ أو لالفهم الااقبل في الشةعر. لفمةا قبلة  واصةطفاه فهةا واح 
يةع النقةادم فةي ناقسل. وقد قاد هةذام ألن ينفةرد ابةن طباطبةا فةي ماقفة  مةن بةين جم

 مسألة الصد  والنذي في الشعر. حيل أن  شدَّد على أهمية وضرورة الصد .

( بالجمال: )والفهم يأْنَُس من النالم بالعدل الصااي  وإقران الصد  )الحقي
 (.14الحق.. ويستاح" من النالم الجائر والخطأ الباطل()ص

بالتيةارات الفنريةة وإذا كنا نفهم ماقا ابن طباطبا الذف عا  في فتةرة تمةاج 
والفلسفية واألخالقيةم وقد تةأثر بهةا فةي منحةاه هةذا دون شة م إالي أننةا ال نفهةم كيةا 
يمننةة  أن يحنةةم العقةةل أو الفهةةم فةةي اإليقةةا م والصةةار الناتجةةة عةةن االسةةتعارات 
والتشةةبيهات البعيةةدة والمجةةازات التةةي تقلةةب صةةار الحقيقةةة أو تنحةةرح باللغةةة عةةن 

ف المةةألاحم خاصةةة وأنَّ الفتةةرة التةةي شةةهدها ابةةن طباطبةةا طريةةق اسةةتخدامها العةةاد
هةةـ( قةةد شةةهدت لثةةارةل شةةعرية كبيةةرة فةةي األسةةاليب وطةةر  التعبيةةر 322)تةةافي 

 الشعرفم كما شهدت بدايات تأسيس وتأصيل الشعرية العربية.

 ومع ذل م فنن فتل ابن طباطبا يظل كبيراً:

ن لنظريةةة )الشةةعرية( فهةةام فةةي )عيةةار الشةةعر( يُعَةةدي مةةن أوائةةل الملسسةةي-1
مةات هةذه النظريةةم ال ينفةي كانهةا  ِ العربية. ومهما اختلفنا أو اتفقنا مع مقاي

 لنظريةل.

ولعل تأكيةد ابةن طباطبةا علةى البنيةة النلييةة للقصةيدة )أن تنةان كليهةا كنلمةة -2
واحدة في اشتباه أولها بنخرهام نسجاً وحسناً وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقةة 

م وصةةةااي تةةةأل يا.. حتةةةى تخةةةرج القصةةةيدة كأنهةةةا مفرغةةةة إفراغةةةاً معةةةان 
كاألشةةعار التةةي استشةةهدنا بهةةا فةةي الجةةادة والحسةةن واسةةتااء الةةنظمم وال 
تناقض في معانيهام وال َوَهًى في مبانيهةام وال تنليةا فةي نسةجهام تقتتةي 

-126كةةل كلمةةة مةةا بعةةدها وينةةان مةةا بعةةدها ُمتعليقةةاً بهةةا مفتقةةراً إليهةةا()ص
127.) 

ذا الاصا لبنية القصيدةم يتع ابن طباطبا فةي مصةاِح النقةاد أقال لعلي ه 
التةةالين لةة . بةةل يتةةع  فةةي عةةداد دعةةاة البنائيةةة الحدياةةة. ولنةةن مشةةنلة ابةةن 
ر والدة البُنةى اللغايةة مةادة وشةةنالً وال والدة  طباطبةا أنة  لةم يسةتطع تصةاي
ة واحدة. وليسةت والدة )بالتقسةيط!( وبالفصةل بةين  وحدة القصيدة هذهم مرَّ
المعنى والصارة. على نحا ما حنى الجرجانيم وكما جاء في سةيا  هةذا 

 البحل.

ثم أنَّ ابن طباطبا فةي كانة  ملسةس نظريةة )شةعرية( لةم يُِقةْم نظريتة  علةى -3
(. بةل جعةل 15كمةا ذهةب ُجةلي الةذين كتبةاا عنة ) -)عيار( التذو  الخالس

)عيةةةاره(:  للعقةةةل )الفهةةةم الااقةةةب( حظةةةاً وافةةةراًم رغةةةم أن هةةةذا الفهةةةم كةةةان
لمذاهُب العريل أو سةننهم فةي كتابةة الشةعر. كمةا فهمهةا. وهةا مةا سةاح 
نالحظ  لدى نقاد آخةرين مجةايلين لةـ  كقدامةة بةن جعفةر فةي )نقةد الشةعر( 
–حيل جعلاا للعقل نصةيباً وافةراً مةن المعياريةةم وتلة  ضةرورة العصةر 

 واتسا  تأثير التيار العقلي. -كما نعتقد

عيةار الشةعر( رغةم تناقتةات ذ!م وعةدم نجاحة  فةي حةلي على أيية حالم يظةل )
كاير من مشنالت الشعر.. محاولة إلقامة مفهام للشعر. )فالعيار ها المقياس الةذف 
يُحديد القيمة على أسةاس مةن الخصةائس الناعيةة المالزمةة لصةارة الشةيء وكيفيةة 

م بةةالعلم مةةن جهةةةم وبالشةةعرية التةةي هةةي 16إدراكةة  فةةي آن() علةةم (. وهةةا ذو صةةلة 
 ماضاع  الشعرم من جهة ثانية.
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 اإلشارات:
 د.إحسان عباس. -(تاريخ النقد األدبي عند العري1)

 .336(دالئل اإلعجاز: ص2)

 .11(بنية اللغة الشعرية: ص3)

 72( المنهاج: ص 4)

 .2/146( التاحيدف: 5)

 .165(العسنرف: ص 6)

 .11-10(قتايا الشعرية: ص7)

 .4/39(األغاني: 8)

 .137سان عباس: المصدر نفس : ص(د. إح9)

 .98( دالئل اإلعجاز: ص10)

 .20(عن كتاي )النتابة والتناسخ( لعبد الفتاح كيليطا: ص11)

 .22(نفس : ص12)

 .97-96( دالئل اإلعجاز: ص13)

 .145(د. إحسان عباس: المصدر نفس : ص14)

 (مال د. إحسان عباس. ود. جابر عصفار في )مفهام الشعر(.15)

 .20م الشعر د. جابر عصفار: ص( مفها16)

)*( هذا وقد أشرنا إلى أرقام صفحات المقتبسات من كتاي )عيةار الشةعر( فةي مااضةعها. يرجةى 
 مالحظة ذل .

 

 

*** 
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 في الشعرية العربية
 إعجاز القرآن للباقالني

 قراءة جديدة
 

 

 مقدِّمة

أن جميع من ألَّفةاا مع أنَّ العاامل الرئيسة لتأليا الباقالنيم كتاب  هذام شأن  ش
في إعجاز القرآنم هي بيةان وجةاه اإلعجةاز فةي القةرآنم ولمةاذا هةا ُمعجةزم ونفةي 
الشعر عن القرآنم إالي أن السةلال الةذف طرحة  أكاةر مةن باحةل: لمةاذا الحاجةة إلةى 
الدفا  عن القرآن في كان  ليس شعراًم لةا لةم تنةن هنةا  صةارة للشةعر فةي الةذهن 

 للشعرم جعلتهم يقاربان بين الشعر والقرآنذ العربيم بالمعنى األقدم

ال سةةيما وأن ا يةةة لومةةا َعليمنةةاه الشةةعر لتسةةتلزم بالتةةرورة وجةةاد نةةا  مةةن 
 (.1الصنعة التي تمييز األسلاي الشعرفم وينبغي تعليمهال)

م مفهامة   ثمي أن الباقالني من خالل نفي  أليية مقاربةة بةين القةرآن والشةعرم يُقةديِ
 للشعر.

 كالم عند العربأساليب ال

في معرض ُمباينة النظم القرآني ألساليب النةالم عنةد العةريم يُمييةز البةاقالني 
 خمسة أساليب للنالم البديع الفني عند العريم هي:

ل-1  الشعر على اختالح أنااع : لنظٌم ُمقفًَّى مازون لـ  روفي

 النالم المازون غير الُمقفَّى.-2

ع غير ال-3  مازون.النالم المعدل المسجَّ

ع.-4  النالم المعدل المازون غير المسجَّ

 (.162و  35النالم المرسل: غير مازون وغير مقفَّى)ص-5

والقرآن خارج عن هذه الاجاه /األساليب/ وُمباين لهذه الطر م فها ليس مةن 
و  35قبيةةل الشةةعرم وال مةةن بةةاي السةةجعم وال النةةالم المةةازون غيةةر المقُفَّةةى. )ص

50.) 

 اءت دعاى )ُكفيار قري"( أنَّ القرآَنم ِشعرذ.إذْنم من أَين ج
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 ما هو الشعر؟

 ف  رأو ال اقج  :

الشعر صنعة تمييزه عن غيره من النالمم وفي القرآن أيتةاًم صةنعة تمييةزه -1
عةةن سةةائر نظةةم النةةالم. ومةةن هنةةا جةةاءت المقاربةةة بةةين الصةةنعتينم رغةةم 

إنةة  شةةاعرم  -نفةةارأْف ال–تباينهمةةا فةةي الةةنظم واألسةةلاي. قةةال: لإنَّ قةةالهم 
وال بد أن ينةان محمةاالً علةى أنهةم نسةباه إلةى أنة  يُْشةِعُر –وإن هذا شعر 

بما ال يُْشِعُر ب  غيره مةن الصةنعة اللطيفةة فةي نظةم النةالمم ال أنهةم نسةباه 
في القرآن إلى أن الذف أتاهم ب  ها من قبيل الشةعر الةذف يتعارفانة  علةى 

 (.76األعاريض المحصارة المألافةل)ص

والشعر فطنةم والشاعر يفطن لما ال يفطن لةـ  غيةرهم وفةي القةرآنم أيتةاًم -2
فطنة لما ال يفطن لـ  غيره: )األخبار عن الغيايم مع الصد  واإلصةابةم 
واألخبةةار عةةن قصةةس األولةةين وسةةير المتقةةدمين ممةةن لةةم يقةةا أحةةد علةةى 

( وهنذا لإذا قدر الشةاعر علةى صةنعة الشةعر كةان 48أخبارهم.. الخ()ص
 (.51ى ما دون  أقدر..()صعل

ال ينان النةالم شةعراً إالي متةى قََصةدَ القاصةدُ إلية . )وإنيمةا يُعَةدُّ شةعراً مةا إذا -3
قصده صاحب : تأتَّى لـ  ولم يمتنع علي ( )ألن  لةا َصةحَّ أن يُسَّةَمى كةل َمةْن 
َّةةزُن بةةازن الشةةعرم أو تنةةتظم انتظةةام بعةةض  اعتةةرض فةةي كالمةة  ألفةةاظ تَت

النةةاُس كليِهةةم شةةعراءم ألنَّ كةةل ُمةةتنليم ال ينفةة ي مةةن أن األعةةاريضم كةةان 
َّةةزُن بةةازِن الشةةعر وينةةتظُم  يَْعةةِرض فةةي جملةةة كةةالم كايةةر بقالةة م مةةا قةةد يَت

 انتظام (.

ومن هنا قالاا: )إن البيةت الااحةد ومةا كةان علةى وزنة  ال ينةان شةعراً. وأَقةلي 
شعراًم أربعة أبياتم بعةد أن الشعر بيتان فصاعداً..( )وقد قيل: إن أقلَّ ما ينان من  

ةةا دون أربعةةة أبيةةات منةة  أو مةةا  تتفةةق قاافيهةةا. ولةةم يتفةةق ذلةة  فةةي القةةرآن بحةةالم فأمَّ
 يجرف مجراه في قلية النلماتم فليس بشعر(.

وعلى هذام فنن ما جاء في القرآنم مازونةاًم ال يُعَةدُّ شةعراًم نحةا: )والعاديةات 
 دية:َضْبحاًم فالماريات قَْدَحاً(. ألسباي ع

 : أَنَّ الازن جاء اتفاقاً غير مقصاد  إلي .ايوع

: أنَّ مةةةن شةةةروط النةةةالم المةةةازون أن تتسةةةاوى أَجةةةزاؤه فةةةي الطةةةال الثاااا  
 والِقصرم والسااكن والحركات.. وليس القرآن من هذا القبيل.

 : أَن ينان ُمتَّسق التقفيةم فما لم ينن كذل  ليس بشعر.والثالث

ماً أساسياً في الشعر: )وأما النالم المةازون فةنن : أن ينان الازن والراب  ِ ُمقاي
 (.56-53فائدت  تتمُّ بازن ()ص

 إذنم كيا يمنن تفسير ما جاء في القرآن من وجاه البالغة والنظم والتقفيةذ

يجيب الباقالني: )إنَّ صارة الشعر قد تتَّفق فةي القةرآنم وإْن لةم ينةن لةـ  ُحنةم 
صةةارة النةةالم علةةى ماةةال السةةجعم وإن لةةم ينةةْن ( مالمةةا فةةد تتيفةةق 285الشةةعر( )ص

سةةجعاًم ألن مةةا ينةةان بةة  النةةالم سةةجعاً يخةةتس بةةبعض الاجةةاه دون بعةةضم ألنَّ 
 السةةةجع مةةةن النةةةالم يتبةةةع المعنةةةى فيةةة  اللفةةةر الةةةذف يُةةةلديف السةةةجعم ولةةةيس كةةةذل  
مةةا اتَّفةةق ممةةا هةةا فةةي تقةةدير السةةجع مةةن القةةرآنم ألني اللفةةر يقةةع فيةة  تابعةةاً للمعنةةى(. 

 (.58)ص
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فتالً عن أَن للسجع: )منهٌا ُمرتَّب محفاظم وطريق متةباطم متةى أَخةلي بة  
وقةع الخلةل فةي كالمة م ونُِسةب إلةى  -كأْن تفاوتت أوزانة م واختلفةت ُطرقة  -المتنلم

 (.59الخروج عن الفصاحة()ص

 كيف اتَّفق الشعُر للعرب:

 . علةى مةا اختلفاا في ذلة : )فقةد قيةل: إنة  اتَّفةق فةي األصةل غيةر مقصةاد إلية
ةةا استحسةةناه واسةةتطاباه  يعةةرض مةةن أصةةناح النظةةام فةةي تتةةاعيا النةةالم. ثةةم لمي
لةاه. وحنةى ُغةالم  ورأوا أن  قد تألفُ  األسما  وتقبلُة  النفةاسم تَتَبَّعةاه مةن بَْعةدُ وتعمَّ
ثُعلب عن ثعلب: أَنَّ العرَي تعليِم أوالدهةا قةال الشةعر باضةع غيةر معقةالم يُاَضةع 

عر كأنةة  علةةى وزن: )قفةةا نبةة  مةةن ذكةةرى حبيةةب ومنةةزل( علةةى بعةةض أوزان الشةة
ان ذل  الاضع لالمتيةرل واشةتقاق  مةن الَمتْةرم وهةا الجةذي أو القطةعم يقةال:  ويُسمي

 (.63َمتَْرُت الحبَلم أْف قطعت  أو جذبت (. )ص

هةةذا احتمةةال. واحتمةةال آخةةر أن الشةةعر اتَّفةةق للعةةري علةةى سةةبيل المااضةةعة: 
لاج  مةن الةنظم( أو أنَّة  أتةاهم علةى سةبيل التافيةق: )وأن )أنَّهم تااضعاا على هذا ا

  تعالى أَْجرى على لسان بعتهم من النظم ما أجرىم وفطناا لحسن  فتتبَّعاه مةن 
بَْعدُم وبناا علي  وطلباهم ورتَّباا فية  المحاسةن التةي يقةع اإلْطةراُي بازنهةام وتهةُ" 

حسةةان وجةةاه  مةةن ترتيبهةةام النفةةاس إليهةةام وَجَمةةع دواعةةيهم وخةةااطرهم علةةى است
فهم محاسةةةن النةةةالمم ودَلَُّهةةةْم علةةةى طريقةةةة   واختبةةةار طرائةةةق مةةةن تنزيلهةةةام وعةةةرَّ

..()ص  (.63عجيبة 

مهمةةا ينةةن مةةن أمةةر نشةةأة الشةةعر عنةةد العةةري. فةةننَّ مةةا ينبغةةي التَّنبُّةة  لةةـ  هةةا 
د: التناقض في كالم الباقالني حال ما يُعَةدُّ شةعراً. فهةا مةن جهةة يلكةد مسةألة القَْصة

)وإنيما يُعَدُّ شعراً ما إذا قصده صاحب ..( ومن جهة أخرىم يرى أن الشعر اتيفق فةي 
 األصل غير مقصاد إلي : مصادفةًم أو تااضعاًم أو تاقيفاًم فاألمر سييان.

وما كان ليقع في هذا التناقضم لاال مغاالت  في نَفي أيَِّة سةمة أو ُشةْبَهة  للقةرآن 
البةةديع المنظةةام( عنةةد العةةري. والتشةةديد علةةى البينانةةة  بالشةةعر أو )أسةةاليب النةةالم

 القاطعة بين النظم في األسلاي القرآني. والنظم في تل  األساليب.

ولعلي  كان في وسع الباقالني أن يُجيب بما أجاي ب  الاليد مةن المغيةرةم الةذين 
لقةد قالاا: نقال بةأن القةرآَنم ِشةعٌرم والرسةاَل شةاعرن حيةل قةال: لمةا هةا بشةاعرم 
 .(1)عرفنا الشعر ُكلَّ  رجزه وهزج  وقريت  ومقباض  ومبساط  فما ها بالشعرل

 خصائص الشعرية عند الباقالني:

على أية حال.. وما دام غرضنا هنام هةا تبةيين مفهةام البةاقالني للشةعرييةم فمةا 
 هي خصائصهاذ

شةعراً. : يلد الباقالني على مفهام لالقَْصدل في تجنةيس النةالم الةذف يقةال أو   
وبذل  يُْخِرج من مفهام الشعرم كلَّ مةا جةاء مازونةاًم أو مازونةاً ُمقفَّةى 
فةةي القةةرآن وعلةةى لسةةان الرسةةال )ص( أو فةةي كةةالم العةةاام: )الِنةةالم 

                                                           
بيروت  – د. جااد علي: المفصل في تاريخ العري قبل اإلسالم_ دار العلم للماليين )1(

1978 :9/174. 
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 .(1)المناار(

مةةةات ثا ياااا   م مقاي : ويلكةةةد البةةةاقالني علةةةى أنَّ الةةةازن والقافيةةةة ووحةةةدة الةةةروفي
نظةةم ُمقفةةى لمةةازون لةةـ  أساسةةية فةةي كةةان الشةةعرم شةةعراً. فالشةةعر: ل

ل.  روفي

ةالً. تُمييةزهُ ثالثا   : وهذا يعنيم وبنةاًء علةى مةا تقةدمم أنَّ فةي الشةعرم صةنعةٌ وتَعَمُّ
عن غيره مةن أسةاليب النةالم الفنةيي األخةرى عنةد العةريم ولهةذا ينةان 
ةل والةتعلُُّم والتصةنُّع مةع  الشعر لأَصةعب تنةاوالًل. وُربيمةا اتيفةق فية  التعمُّ

 (.62الطبع وقذح من النفس على اللسانل)صاتيفا   من 

وعلى هذا فنني مةا يجةيء فةي الشةعر مةن أصةناح البةديع كاالسةتعارة والتشةبي  
والمماثلةةةةة والمطابقةةةةة والمجانسةةةةة والمقابلةةةةة والماازنةةةةة واإلشةةةةارة والتنةةةةرار... 

ي ب  والتصنُع ل م كقةال الشةعرم 107-69الخ)ص ( ليمنن استدراك  بالتعليم والتدري
لةةيس فيةة  مةةا  -أف البةةديع–ا الخطةةبم وصةةناعة الرسةةالةل أْف لأنَّ هةةذا الفةةْن َوَرْصةة

(م وُربَّمةا قََصةد أنة  111يخر  العادة ويخرج عن العُرحل فةي رأف البةاقالني )ص
فةةي  -مةةألاح معةةروح فةةي أسةةاليب النةةالم عنةةد العةةريم ولننةة  أف البةةديع بأنااعةة 

القرآنم فنن  في الشعر لبةاي مةن  الاقت الذف ال يُشنيل في  لاحده دليالً على إعجاز
( وفي  تتفاوت أقدار الشةعراء 112أناا  البراعةم وجنس من أجناس البالغةل )ص

( كمةةا تتفةةاوت قةةدرات 119فةةي لاإلبانةةة عةةن األغةةراض القائمةةة فةةي النفةةاسل)ص
اء والنقةةاد فةةي تمييةةز الشةةعر الجيةةد مةةن الةةردفءل. وقةةد قَةةلَّ َمةةْن يُمييةةز أصةةناح  القُةةرَّ

 (.120-119النالمل)ص

: ومع أن مبدأ التفةاوتم مبةدأ معةروح بةين نصةاص الشةعراءم وفةي نصةاص رابعا  
الشةاعر الااحةد وفةةي الةنس الااحةةد. إالَّ أن البةاقالني نظةر إلةةى مبةدأ التفةةاوتم 
مةةن الاجهةةة السةةلبيَّة وحسةةبم ُمعليِةةالً هةةذا بةةالطال الةةذف يسةةتاعب  الةةنظم. فقةةد 

اردةم تُبةةاين جميةةع دياانةة  فةةي يتفةةق الشةةاعر أن يُجيةةد فةةي )قطعةةة عجيبةةة شةة
البالغةةم ويقةع فةةي دياانة  بيةت واحةةدٌ يخةالا مةألاح طبعةة ( وسةبب ذلة  فةةي 

 (.286الجملةم )ها التقديم في الصنعة()ص

ةةُز علةةى لتفةةاوت  فهةةام مةةاالًم فةةي نقةةده لقصةةيدة امةةرئ القةةيس: )قفةةا نبةة .. )يُركي
لأبةد  فةي طرائةق  أناا  الخطاي وتباعةد مااقةع أنةاا  البالغةةل دون أن يننةر أنة 

 (.158الشعر أماراً أُتيبع فيهال. )ص

وهنةةذا يفعةةل مةةع البحتةةرف فةةي قصةةيدت  التةةي مطلعهةةا: )أَهةةالً بةةذلنم الخيةةاِل 
الُمْقبِةةةل( ُمتتبعيةةةةاً )الَخلةةةةل( والتفةةةةاوت )مةةةةع الديباجةةةةة الحسةةةةنةم والرونةةةةق الملةةةةيح( 

يقتتةي   ( غافالً عن حقيقة لأن بعض التفاوت في طبيعة النظم نفسة  ممةا220)ص
( وهةا القائةل )أن مةن أهةل الصةنعة (2)اختالح األحاال النفسية بين ماقا وماقةا

مةةن يختةةار النةةالم المتةةينم والقةةال الرصةةين. ومةةنهم َمةةْن يختةةار النةةالم الةةذف يةةرو  
ماؤهم وتَُرو  بهجتُ  وُرَواؤهم ويْسةلُس مأخةذهُم ويَْسةلَم وجهة  وَمْنفَةذُه وينةان قريةَب 

اللفةرم وال غةامض المعنةى. كمةا قةد يختةار قةام مةا يغمةض الُمتناولم غير عةايس 
 معنةةةاهم ويَْغةةةُرُي لفظةةة م وال يختةةةار مةةةا َسةةةُهَل علةةةى اللسةةةانم وسةةةبق إلةةةى البيةةةان(. 

 (.114ـ  113)ص

خاصة وأَنَّ البةاقالني يةرى لأنَّ النةالم ماضةاٌ  لإلبانةة عةن األغةراض التةي 

                                                           
يالحر مقالنا: )مفهام القصد ودوره في تجنيس الشعر وبَْنيَنَتِ ( مجلة )األقالم(  )1(

8/1990. 
 .353/ ص1971بيروت  -د. إحسان عباس: تاريخ النقد األدبي عند العري)2(
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مةا فةي القلةبل وهةذا ( أو لتصاير مةا فةي الةنفسم وتشةنيل 117في النفاسل. )ص
التصةةاير والتشةةنيل لقةةد يقةةُع باإلشةةارةم ويحصةةل بالداللةةة واألمةةارةم كمةةا يحصةةل 
بالنطق الصريحم والقال الفصيح ـ فاإلشارات أيتاً مراتبم وللسان منةازلم وريَّ 
ر لنا الماصاح كمةا هةا علةى جهتة  ال ُخْلةَا فية م وُريَّ وصةا  يَبةزُّ  ِ وَصا  يُصاي

 (.244يَّ وصا  يقصر عن ل. )صعلي  ويتعدَّهم ورُ 

ومن هنا نجد الباقالنيم أيتاًم ياافةق الةذين شةبيهاا الخةطَّ والنطةَق بالتصةاير. 
ر لةةَ  البةةاكَي الُمتَتةةاِحَ م والبةةاكي  رينم مةةن صةةاَّ )وأجمعةةاا أنَّ ِمةةن أحةةذ  الُمَصةةاي
د الحزينم والتاِحَ  الُمتَباكيم والتاح  المستبشرم وكمةا أنة  يحتةاج إلةى لُْطةِا ية
في تصاير هذه األمالةم فنذل  يحتاج إلى لُْطا  في اللسان والطبةع فةي تصةاير مةا 

 (.119في النَّْفس للغير(. )ص

وهذا يعني أنَّ الباقالني شأن الجاحر وابةن سةينا والقرطةاجني وغيةرهمم يةرى 
أنَّ الِشةةْعر َمْنةةز  ذاتةةي لتخييةةل وتصةةاير مةةا فةةي الةةنَّْفسم أو النفةةاس مةةن المنةةاز  

ةل إليهةا بأنفسةهام وهةي محتاجةة إلةى مةا والمشاع ر واألغةراض لالتةي يمنةن التاصي
يُعبيُِر عنهام فما كةان أقةري فةي تصةايرهام وأظهةر فةي كشةفها للفهةم الغائةب عنهةام 
وكان مع ذل  أحنم في اإلبانة عن المرادم وأَشدي تحقيقاً فةي اإليتةاح عةن الَمْطلةبم 

ف م وأبر  في نظم  ـ كةان أولةى وأحةقُّ بةأن  وأعجب في وضع م وأرشق في تصرُّ
 ( ُممييزاً بين مصطلحينم هما:119ينان شريفاًل. )ص

البراعةةةة: وتعنةةةي: لالحةةةْذَ  بطريقةةةة النةةةالم وتجايةةةدهل والفصةةةاحةم وتعنةةةي: 
لاالقتدار على اإلبانة عن المعاني النامنة في النفاسم على عبةارات جليَّةةم ومعةان  

 (.127نقيَّة بهيَّةل )ص

اعةةد الشةةعريَّةم كعلةةم  لفهةةم الشةةعر ونقةةدهم عنةةد البةةاقالنيم أنَّ : ومةةن قا امفااا  
الشةةعر ال يجةةاز أن يةةاازن بغيةةره مةةن أسةةاليب النةةالم ـ القةةرآن مةةاالً 

( ألن  قةد تتفةق صةارة الشةعر فةي القةرآنم وإن لةم ينةن لةـ  215)ص
(. وإنمةةا يةةاازن بالشةةعر نفسةة  مةةن جهةةةم وبمةةا 285ُحنةةم الشةةعر )ص

لزمةان والمنةان مةن جهةة ثانيةة: )وإنمةا يةاازن يَْعِدلُ  من الشةعر فةي ا
شعر البحترف بشعر شاعر  من طبقتة م ومةن أهةل عصةرهم وَمةْن هةا 

( وهنذا أبا نااسم ماالًم لإنما 243في متماره أو في منزلت ( )ص
يُْعةةدَُل ِشةةْعُره بشةةعر أشةةنال م ويُقابَةةُل كالمةة  بنةةالم أضةةراب  مةةن أهةةل 

 (. 216سيرم والتفاوت القليل( )صعصره. وإنما يقع بينهم التباين الي

وذل  لتشاب  وتشاكل الفرو  واألصالم واشةتباه الُطرائةقم وتماثةل الصةارم 
وتقاري السَّْب .. إلى غير ذل  ما يفترض  عنصرا الزمان والمنةان: وإطةار الاقافةة 
والاعي الفني.. الخ. مما يجعل )من الفَْصل بين أهل الزمان إذا تفاضةلاا فةي َسةبَقم 

 وتاا في متمارم فَْصل قريبم وأمر يسير(. وتفا

 ولنةةةْنم مةةةع ذلةةة م ورغةةةم أنَّ العلمةةةاء بالشةةةعر أعةةةز مةةةن النبريةةةت األحمةةةر 
( فنني المتقةدم فةي هةذه الصةنعة )القةارئ الةذكي والناقةد البصةيرم ال تخفةى 203)ص

علي  وجاه االختالح مهمةا كانةت يسةيرةم فهةا يسةتطيع أْن يُمييةز َسةْب  أبةي نةااسم 
  مسةلم بةن الاليةدم ونْسةَا ابةن الرومةي مةن نَْسةا البحتةرف. ومعرفةة سةار  من َسبْ 

األلفاظ أو المعاني من مخترعها.. وَمْن يُجةاهر باألخةذ ممةن ينةاتم بة  وَمةْن يختةر  
ف في م ويُجيل الفنر في تنقيح م ويصةبر  النالم اختراعاًم ويَْبتَِدُه ُ إبتداهاًم ممن يُروي

( لفلنةليِ شةيء طريةق يتاصةل إلية  بة م 122يةد.. )صعلي  حتى يتخلَّس لةـ  مةا ير
 (.244وباي يلخذ نحاه في م ووج  يلتى من ل. )ص

: حين يلكد الباقالني على ضرورة وحدة الةازن والقافيةة والةروفي فةي سادسا  
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القصيدة لتحقيق الشعر. )فما كان على وزنينم إالي أن  يختلا وزنهمةا 
كةد علةى مبةدأ بةات معروفةاً ( فنن  يل54أو قافيتهما فليس بشعر( )ص

اليةةامم هةةا التةةاازف. والةةازنم حسةةب ياكابسةةنم هةةا بالتةةبط الةةذف 
والخصيصةةة الناعيةةة للغةةة الشةةعرية هةةيم  (1)يفةةرض بنيةةة التةةاازف

. ولةةن يتحقةةق (2)بداهةةةم خطاطتهةةا العروضةةيةم أف شةةنلها كةةـ )شةةعر(
فةي  هذام بدورهم إال إذا وقع من قاصد إلي م ألن النالم الُمتَّزن قد يقةع

كالم المناار اتفاقاً غير مقصةاد إلية م ثةم أني بنيةة التةاازف فةي الناةرم 
 على العنس من الشعرم تنظيمها الاحدة الداللية.

ثمَّ لما كان جاهر التقنية الفنيةة الخاصةة بالشةعرم يعتمةد فيمةا يعتمةدم التنةرار: 
م وعالمةات تنرار البيتم واألجزاء العروضيةم البُنى التطريزيةم والاحةدة النغميةة

. فنن هةذه ال يمنةن أن تظهةر (3)منانيةم والتدرج أو التسلسل العمادف لنبيات.. الخ
. ولهذا قالاا: )إني البيت الااحد وما كان علةى وزنة   إالي إذا كان اِلشْعُر أكار من بيت 
ال ينان شعراًم وأَقلي الشةعر بيتةان فصةاعداً..( )وقيةل: إنَّ أَقةلَّ مةا ينةان منة  شةعراً 

(. ألن اخةةةتالح القةةةاافي أو 55ـ  53عةةةة أَبيةةةات. بعةةةد أن تتَّفةةةق قاافيهةةةا..( )صأرب
ةا  م وعدم التعادل والتساوف في األجزاءم يُخرج النالم أن ينةان شةعراً. )وأَمي الروفي

(. ذا  أن الازن من حيل أنة  يُبَْنةيُن 56النالم المازون فننَّ فائدت  تتمُّ بازن ( )ص
داتةةة  الصةةةاتيةم شةةةأن السةةةجع: )إذا تفاوتةةةت أوزانةةة . الشةةةعَرم بََصةةةريياًم يتةةةبط وح

( أَف إذا خةرج السةجع عةن اعتةدال 59واختلفت طرق م كان قبيحةاً مةن النةالم( )ص
( 64األجةةةزاءم فنةةةان بعةةةض مصةةةاريع  كلمتةةةين وبعتةةةها أربةةةع كلمةةةات... )ص

ر عنة  إلةى الرجةز  خصاصاً وأنَّ السجع ـ كمةا يقةال ـ كةان مبةدأ الشةعر الةذف تطةاَّ
  فالقصيد.

 

*** 

                                                           
ياكابسن: )قتايا الشعرية( ترجمة محمد الالي ومبار  حنان ـ دار تابقال ـ الدار  )1(

 .108/ص1988البيتاء ـ المغري 
 .81ياكابسن: نصاص الشنالنيين الروس. ترجمة إبراهيم الخطيب ـ ص )2(
وتادوروح: )الشعرية( ترجمة شنرف المبخات  108ياكابسن: قتايا الشعرية: ص )3(

 . 65ـ  64/ص1987ورجاء بن سالمة. دار تابقال ـ الدار البيتاء المغري 
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 في الشعرية العربية 
 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 

 البن رشيق 
 

 

 مقدمة: 

 نس )العمدة(: هل نقال أن ابن رشيق صاحب النسم أم أن  جامع النس! 

قراءة )العمدة( تشي بأن ابن رشيقم جامع النس: )فجمعُت أحسن ما قال  كةل 
(. ولننم مع ذل  فةابن رشةيق كايةراً 1/16( )أف علماء ونقادي. -واحد منهم في كتاب 

لُت في أكاةره علةى قريحةة  ما يطرح رأي م ماافقاً أو مخالفاً رأف هذا أو ذا : )وعاَّ
نفسيم ونتيجة خاطرفم خةاح التنةرارم ورجةاء االختصةارم إالي مةا تعليةق بةالخبرم 

ى بةاألمر وضبطتْ  الروايةم فنن  ال سبيل إلى تغيير شيء من لفظة  وال معنةاهم ليةلت
على وجه م فنل ما لم أسنده إلى رجل معةروح باسةم م وال أحلةُت فية  علةى كتةاي 
بعينة م فهةا مةةن ذلة م إالي أن ينةان متةةداوالً بةين العلمةاءم ال يخةةتس بة  واحةد مةةنهم 

 (.1/17دون ا خر( )

ة  لة م فلةيس لنةا إالي أن  ومهما ينن.. وباعتبار ابن رشيق جامع الةنسم والماجي
ة( نصاً متنامالً في الشعرية العربيةم وقةد كةان لهةذا الةنس فعةل مةلثير نعتبر )العمد

 في زمان  وفي مللفات كايرة تالي .

وإذا كان ال بد من مالحظةم وكما يالحر مةن اإلحةاالت النايةرة البةن رشةيقم 
إلى عبد النريم النهشةليم وكمةا الحةر ذلة م د. إحسةان عبةاسم أن عبةد النةريم هةذا 

ويبدو هذا واضةحاً فةي دفةا  االثنةين  (1)تأثيراً في ابن رشيق()من أبعد الشخصيات 
عةةن الشةةعر واعتبةةاره خيةةر بيةةان العةةري.. ولنةةن الةةذف ال شةة  فيةة م أن ابةةن رشةةيقم 
عةةرح كيةةا يصةةهر آراء ا خةةرين واسةةتخراج حنةةم جديةةد يمايةةل شخصةةيت  التةةي لةةم 
ةةةاني والجرجةةةان ي تتةةةع بةةةين آراء النهشةةةلي أو الجمحةةةي والمبةةةرد والجةةةاحر والرمي

ح بأسةمائهم  وقُدامة والمرزوقي والناشي وابن وكيع.. وغيرهم من النقاد الذين صةري
ح. وبذل  احتل ابن رشيق منانت  كناقد عن طريقة شخصةيات  أكاةر منة   أو لم يصري

 .(2)عن طريقة الجدية في الرأف

                                                           

 .440النقد األدبي عند العري: ص د. إحسان عباس: تاريخ )1( 
 .446نفس  ص )2( 
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ةة المنتصةرين للناةر بةأن  وماال ذل  معالجت  ألفتلية الشعر على الناةرم وحجي
ْعَر ومةا ينبغةي ناار. من جهة. وقال  تعالى عن الرسال: القرآنم م وما علَّمناهُ الشيِ

واتهام مشركي قري"م الرسةاَل بأنة : شةاعر. ومةا جةاء بة  مةن ا ف القرأنةيم  لـ 
 نسباه إلى الشعرم من جهة ثانية. 

 وقد حلي ابن رشيق هذا اإلشنال ـ حسب رأي  ـ كما يلي: 

لشةةعر ذذذذذذذذذ وتبةةين عجةةزهم أن يةةأتاا بمالةة م أوالً إن نسةةبتهم القةةرآن إلةةى ا
يرجع )لما في قلابهم من هيبة الشعر وفخامت م وأن  يقع من  ما ال يُلحةق. والمناةار 

 ليس كذل (.

وحسب رواية  وما علَّمناه الشعَرم وما ينبغي ل ثانياً: إن معنى قال  تعالى: 
ومةا ينبغةي لةـ  أن يبليِةغ عنةا  يانس عن الزهرف قال: معنةاه مةا الةذف علَّمنةاه شةعراً.

شعراًم فما كان ينبغي لـ  أن يبليِغة   شعراً. أف: ما دام القرآن لم يبليغ إلى الرسال 
 (.1/21شعراً. بل كما جاء منااراً. )

وهنذا يمنن القالم أخيراً أن )العمةدة( دفةا  مجيةد عةن الشةعر ومنانتة : )فقةد 
( باعتبةةاره )أبلةةغ 1/16األدي( )وجةدت الشةةعر أكبةر علةةام العةريم وأوفةةر حظةاظ 

 (. 1/27البيانين عند العلماء بال مدافعة( )

 مبتدأ الشعر عند العرب: 

كةةالم العةةري ناعةةان: منظةةام ومناةةار: لوكةةان النةةالم كلةة  مناةةاراً فاحتاجةةت 
العةةةري إلةةةى الغنةةةاء بمنةةةارم أخالقهةةةام وطيةةةب أعراقهةةةام وذكةةةر أيامهةةةا الصةةةالحةم 

ألنجادم وسمحائها األجاادم لتهةزي أنفسةها إلةى النةرمم وأوطانها النازحةم وفرسانها ا
وتدلي أبناءها على حسن الشيمم فتاهماا أعاريض جعلاها مةاازين النةالمم فلمةا تةمي 

اه شعراًم ألنهم شعروا ب م أف: فطناال )  (.1/20لهم وزن  سمي

وابةةن رشةةيقم هنةةام يتفةةق مةةع الةةرأف القائةةل بأسةةبقية الناةةر علةةى الشةةعرم وأن 
الةةذف  (1)و النةةالم المتيةةزنم جةةاءم بةةداءةم فةةي تتةةاعيا النةةالم )المناةةار(الشةةعرم أ

عم حيةةل تطةةار هةةذا فخةةرج الرجةةز منةة م ثةةم القصةةيد أو  تطةةار إلةةى النةةالم المسةةجي
ر عن الرجز. ومعنى القْرض: القْطع. فنان الشاعر قطع الرجةز  القريض الذف تطاي

 (. 1/184وخرج إلى القريض )

نةةةاء أو )حاجةةةة العةةةري إلةةةى الغنةةةاء بمنةةةارم واألصةةةل فةةةي هةةةذا كليةةة م هةةةا الغ
أخالقها..( فالغناءم عند العريم باالتفا م يفصةل بةين الشةعر والنةالم المناةار. فةنذا 
شةاؤوا التةةرنم ومةةدي الصةةات فةةي الغنةةاء والحةداءم أتْبعةةاا القافيةةة المطلقةةةم مالهةةا مةةن 
اء حةةروح المةةد واللةةين فةةي حةةال الرفةةع والنصةةب والخفةةض. وإذا لةةم يقصةةدوا الغنةة

 (.2/311والترنم. فهم أحرار في ذل  )

ولهذا أيتاًم )يقالان: فالن يتغنيةى بفةالن أو بفالنةة إذا صةنع فيهمةا شةعراً( أو 
 يقالان: )حدا ب م إذا عمل في  شعراً(. وقال الشاعر: 

ااااا أ اااا  قا لاااا   تغاااانَّ بالشااااعر إمم
 

 إتم الغناااااااو لهاااااااا الشااااااعر مضاااااامارا  
 
لحةةةانم واألشةةةعار معةةةايير األوتةةةار ال ومةةةن هنةةةا قيةةةل: أن األوزان قااعةةةد األ

( وكانت العري ـ كما قال الجةاحر ـ تقطيةع األلحةان المازونةة علةى 1/26محالة.. )
األشعار المازونةم بينما العجم تمطيط األلفاظ فتقبض وتبسةط حتةى تُةدخل فةي وزن 

                                                           
 .55ـ  54الباقالني: إعجاز القرآن ص  )1( 
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 (.2/314اللحنم فتتع مازوناً على غير مازون( )

 حّد الشعر وِبنيته: 

ق الشةعرم بأنة  يقةامم بعةد النيةةم مةن أربعةة أشةياءم هةي: اللفةرم يحدي ابةن رشةي
والةةازنم والمعنةةىم والقافيةةة. أمةةا اشةةتراط النيةةة أو القصةةدم فهةةا: ألن مةةن النةةالم 

م وغيةر مازوناً ُمقفًى وليس بشعرم كأشياء اتزنت من القةرآنم ومةن كةالم النبةي 
 يعدي شعراًم لعةدم القصةد ذل  مما يمنن أن يرد في تتاعيا النالم المناارم لنن  ال

 (.1/119والنية )

 ويتاخى من القصدم غرضان:

 

: تافر الحافز لقال الشعرن ولهذا قةالاا: أركةان أو قااعةد الشةعر أربعةة: ايوع
الرغبةةةم والرهبةةةم والطةةريم والغتةةب. فمةةع الرغبةةة ينةةان المةةدحم 
ومع الرهبة ينان االعتذار واالستعطاحم ومع الطري ينان الشةا  

النسيبم ومع الغتب ينان الهجةاء والتاعةد والعتةاي الماجةع  ورقة
(1/120 .) 

: تجنيس النا  )الشعر( وتمييزه عن غيره من أجنةاس النةالم األخةرى. الثا  
ولهذا شبيهاا البيةت مةن الشةعر بالبيةت مةن األبنيةة. قةال: )والبيةت مةن 
الشعر كالبيةت مةن األبنيةة: قةراره الطبةعم وسةمن  الروايةةم ودعائمة  
العلمم وباب  الدربةم وساكن  المعنى. وال خير في بيةت غيةر مسةنانم 
وصةةةارت األعةةةةاريض والقةةةةاافي كةةةالماازين واألمالةةةةة لنبنيةةةةةم أو 
كةاألواخيي واألوتةةاد لنخبيةةم فأمةةا مةا سةةاى ذلة  مةةن محاسةن الشةةعر 

 (. 1/121فننما هي زينة مستأنفة ولا لم تنن الستغنَي عنها )

ر من واحةد مةن العلمةاء: لأن الشةعر مةا اشةتمل علةى هذا ويستفاد من آراء أكا
الماَل السائرم واالستعارة الرائعةةم والتشةبي  الااقةعل أو: لمةا لةم يحجبة  عةن القلةب 
شةةيءل. ومةةا لةةم يتةةافر فيةة  شةةيء مةةن هةةذا )فننمةةا لقائلةة  فتةةال الةةازن( وحسةةب 

ي شاعراًم ألن  يشعر بما ال ي123ـ  1/122) شةعر بة  (. هذا ألن الشاعرم لإنما سمي
غيةةره. فةةنذا لةةم ينةةن عنةةد الشةةاعر تاليةةد معنةةى وال اختراعةة م أو اسةةتظراح لفةةر 
وابتداع م أو زيادة فيما أجحا في  غيره من المعانيم أو نقس مما أطال  سااه مةن 
األلفاظم أو َصرح معنى إلى وج  دون وج  آخرم كان اسم الشاعر علي  مجةازاً ال 

 (. 1/116وليس بفتل عندف مع التقصيرل ) حقيقة. ولم ينن لـ  إال فتل الازنم

 الوزن: 

وهذا يعنيم مع أن لالازن أعظم أركان حةدي الشةعرم وأوالهةا بة  خصاصةيةم 
( إالي أنة  وحةدهم ال يخلةق 1/134وها مشتمل على القافيةةم وجالةب لهةا ضةرورةل )

شعراًم خاصة وأن الشاعر لالمطبا  مستغن بطبع  عن معرفة األوزان وأسمائهام 
ِ ذوق  عن الُمزاَحا والمستنرهل )وعل (. فنان لعمل الشعر بالطبع 1/134لهام لنباي

ةن  دون العروض أجادم لما في العروض من المسامحة في الزحاحم وها مما يُهجي
 (. 1/151الشعرم ويذهب برونق ل )

وهةةذا يعنةةيم أن ابةةن رشةةيق يةةرىم شةةأن النايةةر مةةن علمةةاء الشةةعر ونقدتةة م أن 
 وزن  على السجية. أجاد الشعر ما جاء 
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 القافية:

ى شةعراً حتةى ينةان  لالقافية شرينة الازن في االختصاص بالشعرم وال يسةمي
( وشرط هذا أيتاًم أن ينان الشعر أكار مةن بيةت متفقةة 1/151لـ  وزن وقافيةل )

في الازن والقافيةم ألن تنرار القافية ها ما يمييزها كقافيةة. ولهةذا قيةل: لالقافيةة مةا 
(. ومةا يلةزم تنةراره حسةب تعريةا 1/153ر تنراره في آخر كل بيتل )لزم الشاع

الخليل للقافيةم هةا: )مةن آخةر حةرح فةي البيةت إلةى أول سةاكن يلية  مةن قبلة م مةع 
 حركة الحرح الذف قبل الساكن. فالقافية في قال امرئ القيس: 

 لكجلماد صخر  حطي  السيُل من َعِلل

فر إلى نان لِمْنل مةع حركةة المةيم. أف من الياء التي بعد حرح الروفي في الل
 (.1/151القافية هي: لِمْن َعِلل )

على أية حال.. ومهمةا تعةددت ا راء فةي تعريةا القافيةةم فقةد سةميت القافيةةُم 
(. أف: شرطها: التنرارم وظهار اإلعراي أو 1/154قافية ألنها تقفا إثر كل بيت )

 ة.السنان على حرح الروفي الذف تبنى علي  القصيد

وتلحق بالقافيةم ظاهرتانن هما: التقفية والتصريع. أما التصريع فها ما كانةت 
عروض البيت في  تابعة لترب : تنقس بنقص م وتزيد بزيادت ل. أما التقفيةةم فهةي: 
أن يتسةةاوى الجةةزءان مةةن غيةةر نقةةس وال زيةةادةم فةةال يتبةةع العةةروُض التةةري فةةي 

 القيس:شيء إال في السجع خاصة. ماال ذل  قال امرئ 

 ق ااا   ااْب ماان ا اارر ى يااَ ومناا عْ 
 

 بْفااااُ   اللااااور بااااين الااااد وع فحااااوع 
 

(1/173) 

 بنية املكان: 

والذف يهمنا من ظاهرة التصريعم اشةتقا  التصةريعم لداللتة . قةال: )واشةتقا  
التصةةريع مةةن مصةةراعي البةةاي. ولةةذل  قيةةل لنصةةا البيةةت لمصةةرا ل كأنةة  بةةاي 

لصرعينم وهما طرفا النهارم قال أبا إسةحا  القصيدة ومدخلها. وقيل: بل ها من ا
اج: األول من طلا  الشمس إلى استااء النهارم وا خر من ميةل الشةمس عةن  الزجي
كبد السماء إلةى وقةت غروبهةا. وسةبب التصةريع مبةادرة الشةاعرم القافيةةَ لةيُعلم فةي 
 أول وهلةةةةةةةةةةةة أنةةةةةةةةةةةْ  أخةةةةةةةةةةةذ فةةةةةةةةةةةي كةةةةةةةةةةةالم مةةةةةةةةةةةازون غيةةةةةةةةةةةر مناةةةةةةةةةةةارل 

(1/174.) 

مجةال الممارسةة االسةتعارية للغةةم أن القصةيدة العربيةة فةي والداللةم هنام في 
بنيتها الشةنلية النماذجيةةم عالمةة إيقانيةة. فهةي أشةب  مةا تنةان بالبةاي أو البيةت أو 
ن من شطرينم يسةاوف  دورة الشمس في النهار. فمن حيل أن البيت الشعرف المناي

لبنيةة الشةةنلية بابةاً مةن مصةةراعين. يستحتةر صةةارة بةاي البيةت الطبيعةةيم أف أن ا
المسماعةم قد بنيت على صةارة شةنلية منظةارة. أف مجةرى المسةماعات مجةرى 

 المنظاراتم كما قال حازم القرطاجني.

أما من حيل البيةت الشةعرف فةي شةطري م شةبيهاً بطرفةي النهةارم فهةا تجسةيد 
نةةةة مةةةن  لحركةةةة الةةةزمنم سةةةااء بالنسةةةبة للبيةةةت الااحةةةدم أو بالنسةةةبة للقصةةةيدة المناي

أبيات من بحر واحد وقافية واحدةل حيل تتقدم الحركة: أفقيةاً مةن اليمةين  لمجماعة
إلى اليسار: صعاداً في الشطر األولم ونزوالً في الشطر الااني حيةل تعلةن القافيةة 

 انتهاء البيتم كما تعلن الشمس غروبها عند أقصى نقطة انحدارها في األفق. 
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لقصةيدةم مالمةا تتتةالى النهةارات كما تتقدم الحركةة: عماديةاً مةع تةاالي أبيةات ا
 إلى ما ال نهاية. 

وهنذام فتالً عن أن التصريعم الذف ها مباشةرة القافيةةم حيةل تلعةب القافيةة 
دور المنب  إلى أن النةالم هةا شةعرم ولةيس ناةراً. فننة م أف التصةريعم يبْنةين الشةعر 

 هذام منانياًم بنية الخباءم أو دورة الشمس في النهار. 

رىم أن الطابع االستعارف للغة الااصفة للقصةيدة العربيةةم والقةائم وبعبارة أخ
على شروط المماثلةة والمشةابهةم هةا مةا يسةمح بتفسةير االشةتغال الفتةائي للةنسم 

 . (1)باعتباره عالمة مفردة أيقانية

 اللفظ واملعنى: 

لاللفر جسمم وروح  المعنىم وارتباط  بة  كارتبةاط الةروح بالجسةم: يتةعا 
قةةاى بقاتةة . فةةنذا سةةلم المعنةةى واختةةل بعةةض اللفةةر كةةان نقصةةاً للشةةعر بتةةعف م وي

وهجنةةة عليةة .. وال تجةةد معنةةى يختةةل إال مةةن جهةةة اللفةةرم وجريةة  فيةة  علةةى غيةةر 
 (.1/124الااجب..ل )

ومع أن ابن رشيقم مال أستاذه عبد النةريم النهشةليم وماةل أكاةر النةاس ممةن 
ر أغلةةى مةةن المعنةةى ثمنةةاًم وأعظةةم يةةلثرون اللفةةر علةةى المعنةةى: )قةةال العلمةةاءم اللفةة

قيمةةةم وأعةةزي مطلبةةاً. فةةنن المعةةاني ماجةةادة فةةي طبةةا  النةةاسم يسةةتاف الجاهةةل فيهةةا 
والحةةانقم ولنةةن العمةةل علةةى جةةادة األلفةةاظم وحسةةن السةةب م وصةةحة التةةأليا..( 

( إالي أن  يرى مال من يرى وحدة التأليا. قال الاعالبي: )البليةغ مةن يحةا  1/127)
سةةب األمةةانيم ويخةةيط األلفةةاظ علةةى قةةدود المعةةاني(.. أو قةةال غيةةره: النةةالم علةةى ح

( أف أنها تري  في السمعم ما 1/128)األلفاظ في األسما  كالصار في األبصار( )
تراه العين في الصارة. ولهذا مايل ـ وأظنية  ابةن وكيةع ـ المعنةى بالصةارةم واللفةر 

ويليةةق بهةةا مةةن اللبةةاس فقةةد  بالنسةةاةم فةةنن لةةم تقابةةل الصةةارة الحسةةناء بمةةا يشةةاكلها
 بخسةةةةةةةةةةةةةةةةت حقهةةةةةةةةةةةةةةةةام وتتةةةةةةةةةةةةةةةةاءلت فةةةةةةةةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةةةةةةةةين مبصةةةةةةةةةةةةةةةةرها( 

(1/127.) 

وهةذا هةةا المعنةةى نفسة  الةةذف ذهةةب إلية  الةةبعضم بروايةةة عبةد النةةريمم عنةةدما 
قال: )المعنى ماالم واللفر حْذو. والحذْو يتبع الماال. فيتغير بتغيةرهم ويابةت باباتة ( 

(1/127.) 

يدية بين اللفر والمعنى: تأليفاً وتركيبةاً ونحةااً وبعبارة أخرىم في العالقة التال
وعالمةةةم عنةةدما يقةةالم مةةاالًم فةةي وصةةا بليةةغ: )معانيةة  قاالةةب أللفاظةةِ ( )وألفاظةة  

 قاالب لمعاني (. 

 الشعر: صنعة:

للشةةعر ـ كمةةا ينقةةل عةةن الجمحةةي ـ صةةنعة وثقافةةة يعرفهةةا أهةةل العلةةم كسةةائر 
أن ينةةان الشةةاعر مةةنهم: )وقةةد  ( وال يشةةترط1/118أصةةناح العلةةم والصةةناعات.. )

يمييز الشعر من ال يقال م كالبزاز يمييز من الايةاي مةا لةم ينسةج م والصةيرفي يخبةر 
(. ورغم قةال الةبعض: )لةيس للجةادة 1/117من الدنانير ما لم يسبن  وال ضرب ( )

                                                           
محمد الماجرف: االشتغال الفتائي في النس الشعرف ـ رسالة لنيل دبلام الدراسات   )1( 

 .1988ـ  87العليا ـ الرباط 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 37 - 

في الشعرم صفة. إنما ها شيء واقةع فةي الةنفس عنةد الممييةز. كالِفرْنةد فةي السةيام 
(. إالي أن الذف ال ش  في م أن للشةعرم علمةاًم يعرفة  1/119في الاج ..( ) والمالحة

أهل العلم ب م مةن ذوف الاقافةة المتسةعةم مالمةا يعرفة  أهةل صةناعة للشةعر أنفسةهمم 
ألنهةةةم مةةةن ينابةةةده ويعةةةرح متةةةايق  ومخارجةةة م وذلةةة  بةةةالنظر )التسةةةا  الشةةةعر 

ايم وفريتةةم واحتيةاج واحتمال  كل ما حمل: من نحام ولغةم وفق م وخبةرم وحسة
(م أف 1/196أكار هةذه العلةام إلةى شةهادت .. وألنة  قيةد لنخبةارم وتجديةد ل ثةار( )

(. هةذا مةن جهةة. ولتنايةر المعةاني 1/27أن : )علم قام لم ينةن لهةم علةم أعلةم منة ( )
كلما تقدم العصر: )فنذا تأملت ما في أشعار الصدر األول اإلسالميين من الزيةادات 

القةةدماء والمختةةرمينم ثةةم مةةا فةةي أشةةعار طبقةةة جريةةر والفةةرزد  علةةى معةةاني 
وأصةةحابها مةةن التاليةةدات واإلبةةداعات العجيبةةة التةةي ال يقةةع مالهةةا للقةةدماءم إال فةةي 
النةدرة القليلةةةم والفلتةةة المفةردةم ثةةم أتةةى بشةار بةةن بةةرد وأصةحاب  فةةزادوا معةةاني مةةا 

ت قطي بخةاطر جةاهلي وال مختةرم وال إسةالميم والمعةاني أبةداً تتةرديد وتتاليةدم  مري
( من جهة ثانيةة. )وهةذا بةاي يقةاد إلةى السةا  2/238والنالم يفتح بعت  بعتاً( )
 أو التناص سنأتي علي (. 

على أية حال.. فما لم يعةد ثمةة شة  فية م كمةا تلكةد الاقةائع الشةعرية ذلة م أن 
الشعر صنعة. أو في الشعرم صنعة. ورغةم التمييةز بةين مطبةا  ومصةنا م فحتةى 
ةةل( أف  اه صةةنعة مةةن غيةةر قصةةد وال تعمي المطبةةا  )وقةةع فيةة  هةةذا النةةا  الةةذف سةةمي
)بطبةةا  القةةامم عفةةااًم فاستحسةةناه ومةةالاا إليةة  بعةةض الميةةلم بعةةد أن عرفةةاا وجةة  

( أف تمييةةزه عةةن غيةةره مةةن أسةةاليب النةةالم األخةةرى. 1/129اختيةةاره علةةى غيةةره( )
الغنةاء والتةرنُّمم حيةل تفصةل خاصة وأن الشعر محنام بـ )النيية( ومرتبط مباشرة ب

(. ومتصلم أيتةاًم بالحةافز الةذف 2/311الخاصية هذه بين الشعر والنالم المناار )
 ال بد من  لقال الشعر.

 سرق أم تناص؟

ذكةةر ابةةن رشةةيق فةةي بةةاي المعةةاني المحدثةةةم أنةة  كلمةةا تقةةدم الةةزمنم تنايةةرت 
ني ما مةرت قةطي بخةاطر المعاني. فلما أتى بشار بن برد وأصحاب م ماالًم زادوا معا

جاهليم وال مخترمم وال إسالميم لنن هذا لةم يةأت مةن فةراغ أو ابتةدا  وحسةبم 
بل من معان  سبق قالها أو اإلشارة إليهةام أف مةن كةالم سةبق تةردده )فالمعةاني أبةداً 

 (.2/238تتردد وتتالدم والنالم يفتح بعت  بعتاً( )

ر أحد من الشعراء أن يةديعي السةالمة وهذا يفتح بدورهم )باباً متسعاً جداً ال يقد
( أعنةي بةاي السةر م أو مةا يسةمى حةديااً بالتنةاص. وخالصةة األمةر 2/280من ( )

في : قد يجيء التناصم عفااًم أو )مااردة( كمةا قةال المتنبةي: )الشةعر جةادةم وربمةا 
وقع الحافر على الحافر( أو كما قال المعرف عندما سةئل: أرأيةت الشةاعرين يتفقةان 

 المعنةةةةةةةةةةةةى ويتةةةةةةةةةةةةااردان فةةةةةةةةةةةةي اللفةةةةةةةةةةةةر ولةةةةةةةةةةةةم يلةةةةةةةةةةةةق واحةةةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةةةةي 
 منهمةةا صةةاحب  ولةةم يسةةمع شةةعرهذ قةةال: تلةة  عقةةال رجةةال تاافقةةت علةةى ألسةةنتها( 

(2/289 .) 

لنن في مجال الاقافة والتااقام األمر يختلا. فهنا  من المعةاني واأللفةاظ مةا 
كمةا ها عام مشتر  )ال يجاز ادعاء السر  في .. وليس واحد أحق بة  مةن ا خةر( 

اخةتس بة  الشةاعر  (1)قال الجرجاني في )الاساطة(. وهنا  مةا هةا مختةر  مبتةد 

                                                           
 

ما لم يسبق إلي  قائل م يمييز ابن رشيق بين المختر  والمبتد  كما يلي: المختر  ها   )1(
وال عمل أحد من الشعراء قبل  نظيره أو ما يقري من . أما اإلبدا  فها: إتيان الشاعر 
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قبلم ودون غيةره.. وهنةا يجةب التمييةز بةين حةاالت ثةالب مةن األخةذ أو التاةاقا أو 
 التناص.

 : وها أخذ المعنى بلفظ .   الفر  1

 : أخذ المعنى مع تغيير بعض اللفر.  الفلخ 2

 (.2/281نى مع تغيير اللفر ): وها تغيير المع  التوليد 3

ومع هذا يظل السلال ـ بالنسبة للحالتين الاانيةة والاالاةة خاصةة ـ: أيةن السةر  
من التناصذ وما دمنةا نةرى: )أن المعةاني أبةداً تتةردد وتتالةدم والنةالم يفةتح بعتة  
بعتةةاً( فةةالمرء مهمةةا أخةةذ المعنةةى ووليةةد فيةة م حتةةى يظةةن أنةة  لةةم يتةةر  فيةة  زيةةادة 

ابن الرومي ماالًم فنن أحداً قد يجيء من بعدهم فياليد فية  زيةادة.. وهنةذا لمستزيدم ك
 ( تساعده في هذا جملة أمار منها:2/238)

 ـ تقدم الزمان. 1

 ـ اتسا  حال الناس والدنيا. 2

 ـ اختالح أحاال المعا . 3

 ـ اختالح مصادر الاقافة بأنااعها. 5

 االبتدا .ـ اختالح الماهبة والقدرة على االستخراج و 6

 

وبهذا: )ليس أحدنا أحةقي بةالنالم مةن أحةدم وإنمةا السةبق والشةرح فةي المعنةى 
( فربما ابتد  شاعرم معنىم ثةم جةاء شةاعر تةال  ففةري  أو وليةد 1/91على شرائط( )

من  معنى أو صارةم أو أعاد تركيبة  بلغةة أسةلس أداًءم وتعبيةر أعمةق بعةداًم فنسةي 
م إحداثةة  اإلبةةداعي. ومةةن هنةةام قيةةل: كةةل قةةديمم الشةةاعر األولم بينمةةا فةةرض الاةةاني

ُمْحةةدب فةةي زمانةة  باإلضةةافة إلةةى مةةن كةةان قبلةة . وبةةذل  تتغيةةر صةةيغة السةةلال: هةةل 
مذ إلةةةى السةةةلال: مةةةا تةةةر  األوُل ل ِخةةةرذ وهةةةا كايةةةر   غةةةادر الشةةةعراء مةةةن ُمتةةةرديِ

(1/265.) 

 االستخدام اخلاص للغة:

إلبدا . فةاالخترا : خلةق المعةاني يمييز ابن رشيق ـ كما قلنا ـ بين االخترا  وا
التي لم يسبق إليهةام واإلتيةان بمةا لةم ينةن منهةا قةطي. أمةا اإلبةدا  فهةا إتيةان الشةاعر 
بالمعنى المستظرح والذف لم تجر العادة بمال م ثم لزمت  هذه التسمية حتةى قيةل لةـ  

اعر أن بديع وأن كار وتنرر. فصار االخترا  للمعنةى. واإلبةدا  للفةر. فةنذا تةمي للشة
يةةأتي بمعنةةى مختةةر  فةةي لفةةر بةةديعم فقةةد اسةةتالى علةةى األمةةدم وحةةاز قصةةب السةةبق 

(1/265.) 

إذنم فالبديع ما لم تجر العادة بمالة . أف: مةا خةر  العةادةم وأخةرج علةى غيةر 
المةةألاح. ورأس ذلةة  كلةة  هةةا المجةةاز: فننةة  دليةةل الفصةةاحةم ورأس البالغةةةم وبةة  

( بةل إن كةالم العةري ينةاد ينةان كلة  1/265بانت لغةة العةري عةن سةائر اللغةات )
مجةةازاً. قةةال ابةةن قتيبةةة: )لةةا كةةان المجةةاز كةةذباً لنةةان أكاةةر كالمنةةا بةةاطالً( فمعنةةى 
المجاز: )طريق القال ومأخذه( والعري إنما تأخذ طريق المجةاز فةي التعبيةرم ألنة  
أبلةةغ مةةن الحقيقةةةم وأحسةةن ماقعةةاً فةةي القلةةاي واإلسةةما م وأدعةةى إلةةى التحميةةل 
                                                                                                                                   
بالمعنى المستظرح والذف لم تجر العادة بمال . ثم لزمت  هذه التسمية حتى قيل لـ  

 (. 265ـ  1/262بديع. فصار االخترا  للمعنىم واإلبدا  للفر )

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 39 - 

تأويل. أف مشاركة القارئ أو السامع صاحب النسم قراءة المحمةال وتاسةيع م وال
 ألن في النس المجازفم اتساعاً. أف أن : نس مفتاح.

وأدخةةل أصةةناح البةةديع فةةي بةةاي المجةةاز: االسةةتعارةم والتشةةبي م والتمايةةةلم 
 والنناية.

)واالستعارة: أفتل المجةازم ولةيس فةي حلةى الشةعر أعجةب منهةام وهةي مةن 
(. وهةي ـ حسةب أبةي 1/268سن النالم إذا وقعت ماقعهام ونزلت ماضعها( )محا

اني ـ: )استعمال العبارة على غير ما وضعت لـ  في أصل اللغة. كقةال  الحسن الرمي
( وبتعبيةةر آخةةر 1/271الحجةةاج: لإنةةي أرى رؤوسةةاً قةةد أينعةةت وحةةان قطافهةةال )
ال تنةاي منابة  الحقيقةةم  للرماني نفس : )االستعارة الحسنة مةا أوجةب بالغةةم ببيةان

 كقال امرئ القيس: )قَْيد األوابد( في قال : 

 وقااد أ تاادو وال ياارا فاا  و ناتهااا
 

 بمن اااااااااارد  ق ُيااااااااااْد ايوابااااااااااد  يكاااااااااارْ  
 

(1/272) 

يعني بعبارة أخرىم إذا كانت االستعارة مةا اكتفةي فيهةا باالسةم المسةتعار عةن 
الي تعةرى االسةتعارة عةن األصلي ـ كما قال القاضةي الجرجةانيم فةنن الشةرط هةا: أ

عالقةةة األصةةلم وهةةذا معنةةى قةةالهم: )مناسةةبة المسةةتعار للمسةةتعار لةة ( أف: أالي يبعةةد 
الشةاعرم االسةةتعارة جةةداً حتةى ينةةافرم فيفقةةد مالحظةة األصةةلم وال أن يقربهةةا كايةةراً 

 (.1/271حتى يحقيقم أف يبلغ األصل )

ق ـ )إنما هةي مةن على أية حال.. االستعارة ـ عند العري حسب رأف ابن رشي
اتسةةاعهم فةةي النةةالم اقتةةداراً وداليةةةم ولةةيس ضةةرورةم ألن ألفةةاظ العةةري أكاةةر مةةن 

( ومعنى هذام فةي رأينةام أن 1/247معانيهمم وإنما استعاروام مجازاً أو اتساعاً..( )
االسةةتعارة: أسةةلاي فةةي التعبيةةرم وليسةةت ضةةرورة يلجةةي إليهةةام نقةةس فةةي أدوات 

ذل  أن للشةيء عنةد العةريم أسةماء كايةرةم ومةع ذلة  فهةم التعبير )األلفاظ(. ودليل 
يستعيرون ل . وبالمقابلم نجد أيتاًم اللفظة الااحدة يعبير بها عن معةان  كايةرة نحةا 
لالعينل التي تنان جارحةةم وتنةان المةاءم وتنةان الميةزانم وتنةان المطةر الةدائم 

( 1/274لة  كايةر )الغزيرم وتنان نفس الشيء وذات م وتنان الةدينارم ومةا أشةب  ذ
 وهذا أيتاًم أسلاي في التعبيرم وليس من قبيل ضيق اللفر عليهم.

ثةةم إنةة  االسةةتعارة تمةةنح اتسةةاعاً فةةي المعنةةى غيةةر مةةا تمنحةة  الحقيقةةة. فللحقيقةةة 
معنى واحدم بينما لالستعارة أكار من معنى وداللةةم بفتةل مةا ترسةم  مةن صةارة 

 أو تحيل إلي  من رمز.

باً واحداًم وها مطابقة األلفاظ لمةا وضةعت لةـ  صةالً. بينمةا ثم إن للحقيقة أسلا
لالسةةتعارة أكاةةر مةةن أسةةلايم يتعةةدد ويتنةةا  لةةدى الشةةاعر الااحةةدم ولةةدى الشةةعراء 

 المتعددين.

 فعلى سبيل الماالم هذه االستعارة للطفيل الغناف: 

 فو ااااااع ا رىلاااااا  فااااااو   ا ياااااا   
 

 (1)ل تاااااات ياااااح  سااااانامها الرُىااااارا  
 

ها قاتاً للرحل. وقد تناولها جماعة منهم كلاام بن عمةرو حيل جعل شحم سنام
 العتابيم قال: 

 أىاااارم لهااااا أ اااار الااااارر والغااااوارب  ومااان فاااو  أ اااوار المهاااارو ل ا ااا 
                                                           

قة السريعة. والرحل ما يقتعد علي  الراكب. يريد: أن أرحل فاقها دائماًم الناجية: النا )1( 
 كناية عن طال ما يسافر عليهام فينتقس شحم سنامها.
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 ثم أتاه أبا تمام فزاد المعنى زيادة لطيفةم قال: 

 وقااد أ لااوا منهااا الغااوارب بالفاارر
 

 ف اااارت لهااا  أيااا اىه   اااالغوارب 
 

 (275ـ  1/274)

يتبينم أن االستعارةم طريق خاص في التعبير واستعمال اللغةةم يخةرج  وهنذا
ب  الشاعر أو المتنليِم عن الجارف المألاح. وعن طريق غيةره مةن الشةعراء بحيةل 
حتى لا لوقع الحافر على الحافرل ـ كما قةال المتنبةي ـ فننة  يظةل دائمةاًم هنةا م مةا 

 ً  .يمييز حافراً عن حافر: سعةم أو شنالًم أو عمقا

وهنذا بالنسبة للتمايل والنناية والتشبي  واإلشارة والرمةز والتتبيةع والتاريةة.. 
الخم فنلها ضروي من االستعارةم أف التعبير عن الشيء بالعدول إلى ما لم ياضةع 

 لـ  أصالً. كما يتبين من التعريفات التالية: 

. والتمايةل (1/277التمايل: هةا أن تمايةل شةيئاً بشةيء فية  إشةارة أو اسةتعارة )
 (.1/280واالستعارة من التشبي م إالي أنهما بغير أدات م وعلى غير أسلاب  )

التشبي : وها صفة الشيء بما قارب  وشاكل  من جهة واحدة أو جهةات كايةرةم 
ال من جهات  كلها. ألنة  لةا ناسةب  كلييةةً لنةان إيةاه. واألسةاس فةي التشةبي  هةا تشةبي  

د بالقريب.. وقد يجيء العنس نحا قالة  تعةالى: غير المحساس بالمحساسم والبعي
َطْلعُهةةا كأنيةة  رؤوُس الشةةياطين  أف تشةةب  المحسةةاس بصةةارة قائمةةة فةةي الةةنفس
 (.286ـ  1/286)

اإلشارة: وهي في كل نا  من النةالمم لمحةة داليةةم واختصةار وتلةايح يعةرح 
 مجمالً ومعناه بعيد من مظاهر لفظ . من ذل  قال زهير: 

 فااااااا  م  لاااااااو ل يتاااااااب واتم هناااااااا
 

 كااااااااارم   ااااااااااوا لكاااااااااات لكااااااااار من 
 
 (.1/302فقد أشار لـ  بقبح ما كان يصنع لا لقي  )

التارية: وجاء ذكرها عند ابن رشيق ضمن اإلشارة كقال ُعلييةة بنةت المهةدف 
ل الخادم:  في لطلي

ق   ألااا ساارى  ال فااتات راااع تشااوم
 

 فهااااار لااااا  إلااااار  ااااارم  إلياااااب سااااا يرا  
 

ت بـ لظلل عن لطلل.  فاري

ارية في أشعار العري ـ كما يراهةا ابةن رشةيق ـ ماةل الننايةة حيةل تننيةى والت
 عن الشيء بشجرة أو شاة أو بيتة أو ناقة أو مهرة.. كقال المسييب بن علس:

 دماااااااا يااااااا ر  ايرض دامااااااايه ا 
 

 (1)لين ااااااااااارأ الْفااااااااااادرا واي ثاااااااااااأ با  
 

ا  فننيى بالشجر عن الناس. وهم يقالان فةي النةالم المناةار: جةاء فةالن بالشة
 (.1/311والشجرم إذا جاء بجي" عظيم )

وهنذا. فالتارية ضةري مةن اإليهةام. )وهةي أن يطلةق لفةر لةـ  معنيةان قريةب 
 .(2)وبعيد ويراد بها البعيد

 ومالها النناية أن تتنلم بشيء وتريد غيرهم مال قال امرئ القيس:

                                                           
 السدر: شجر النبق. واألثاي: ضري من التين. )1( 
 .2/385د. أحمد مطلاي: معجم المصطلحات البالغية وتطارها:  )2( 
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 وبيضاااا   اااادر    لااااراا   ا  ااااا
 

ع اااارْ    تمتمعاااا ا ماااان لهااااو  بهااااا  ياااار ما
 

 ة بالبيضة عن املرأة.كناي

ذكر الجلةادم كنايةة عةن  وقالاا لجلادهم لَم شهدتُم عليناأو مال قال  تعالى: 
 (. 1/313الفروجم وعدوالً عن اللفر الخسيس )

أمةةا التتبيةةعم وهةةا مةةن أنةةاا  اإلشةةارةم وقةةام يسةةمان  التجةةاوزم فهةةا: أن يريةةد 
وينةاي عنة  فةي الداللةة  الشاعر ذكر الشيء فيتجاوزهم ويذكر مةا يتبعة  فةي الصةفة

 علي . مال قال عمر بن أبي ربيعة:

اااا لنوفااار    بعيااادم مهاااور ال ااارر إمم
 

اااااا م اااااد يااااام   و ايااااا ْ    أبو اااااا وإمم
 

حيةل أراد وصةا طةال العنةقم فلةم يةذكره بلفظة  بةل عةدل إلةى مةا يتبعة  فةةي 
 الصفةم ويناي عن  في الداللة علي . فقال: لبعيدة مهاى القرطل.

 القيس يصا امرأة:ومال هذا قال امرئ 

 ولاضااح  فتياا ا المفااب فااو  فرايااها
 

اارْ     ااموا الضااحر لاا  تنت ااق ماان ت ض 
 

 . فقالةةـ : ليتةةحي فتيةةت المسةة ل تتبيةةع. وقالةة : لنةةلوم التةةحىل تتبيةةع ثةةان 
وقالـ : للم تنتطق عن تفتلل تتبيع ثالل. وإنما أراد أن يصفها بالترفية م والنعمةةم 

 (. 314ـ  1/313وقلية االمتهان في الخدمة..( )

 

 

*** 
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 في الشعرية العربية 
 قراءة جديدة 

 في "دالئل اإلعجاز" و"أسرار البالغة" للجرجاني
 

 

 مقدمة:

قُرفء الجرجاني قراءات متعددةم فنان لالنسل الجرجاني ]دالئةل اإلعجةازم 
وأسرار البالغة[ ملهماً للنايةر مةن المعاصةرينم كمةا كةان للنايةر مةن القةدماءم فةي 

قتية اإلعجاز القرآنةيم ولأدبيةةل النةالم الفنةي معةاً. ولهةذا يمنةن القةال بةأن بحل 
قتية الجرجاني في كتابي م أو قتية النتابينم ها التفرقة بةين لمسةتايات النةالمل 
تلةة  المسةةتايات التةةي تبةةدأ مةةن مسةةتاى النةةالم العةةادف إلةةى مسةةتاى النةةالم الُمعجةةز 

الذف وقا الجرجاني أمامة  طةايالً لتحديةد )القرآني( وبينهما مستاى النالم األدبي 
 (.13خصائص . )نصر ـ ص

وإذا كانت قتية الجرجاني األساس هي قتية )إعجةاز القةرآن( إالي أننةا نةرى 
ةتهمم حيةل إنة   ن َعةدَّوها خاصَّ أن الجرجاني دافع عن قتية الشعر أفتل بناير ممي

 القرآن العتبارين:جعل علم الشعرم سبيالً ال بد من  للاصال إلى معرفة إعجاز 

: لأن  إذا كان القرآن علةى َحةدي  مةن الفصةاحة تَْقُصةُر عنة  قةاى البشةرل أولهما
لكةةان ُمحةةاالً أن يَْعةةِرَح كانةة  كةةذل  إالي َمةةْن َعةةَرح الشةةعر الةةذف هةةا 
دياان العري وعناان األدي والذف ال يشة  أنة  كةان ميةدان القةام إذا 

 تجاروا في الفصاحة والبيان..ل.

: أن الشعرم وكةذل  القةرآنم كةالم ينتمةي إلةى اللغةة. ولنةن كةل واحةد وثا يهما
ة ولمعرفةة تميةز القةرآن وإعجةازه عةن  د بخصةائس مميةزي منهما يتفةرَّ
سةةااه مةةن النةةالم. كةةان ال بةةد مةةن معرفةةة خصةةائس الشةةعر الةةذف هةةا 

 أعلى النالم الفني عند العري. أف ال بد من علم الشعر.

لجرجانيم الشعرم شاهداً أو دليالً على وهنذا ففي الاقت الذف يستخدم ا
ً بالشعر( يفحس خصائس  إعجاز القرآنم يُقيُم نظرية شعريةم أو )علما

 ومستايات النالم الشعرف وتمييزه عن غيره من النالم بالعبارة والدليلم قال:

لال بد لنةلي كةالم تستحسةن م ولفةِرس  تسةتجيدهم مةن أن ينةان الستحسةان  ذلة  
معقالةم وأن ينان لنا إلى العبارة عن ذل  سةبيلم وعلةى صةحة  جهة معلامةٌ وعلةٌ 
 ما ادعيناه دليلل.
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ومن هنا نجد الجرجةانيم وإْن انطلةق مةن منطقةة اإلعجةاز ـ إعجةاز القةرآن ـ 
التي شةغلت العلمةاء قبلة م إالي أنة  يسةل  طريقةاً معاكسةة للةذين اتخةذوا مةن البالغيةة 

ل منطلقة  فنةرة اإلعجةاز نفسةها وصةاالً والنقد طريقاً إلى اإلعجةاز. وذلة  بةأن جعة
( وانطالقةاً مةن 419إلى تاضيح مفهام البالغة على نحا لم يسبق لـ  مايل )عباس 

نظرية النظم التي لم يرها في األلفةاظم وال فةي اإليقةا م وال فةي الفااصةل التةي فةي 
ا ف النةةريمم وال فةةي االسةةتعارةم وال فةةي أفي خصيصةةة لاحةةدهام بةةل فةةي التةةأليا 

 لتركيب.وا

وضرورف أن نقال أننا ساح نسل  في قراءة الجرجةانيم طريقةاً وسةطاً بةين 
القةراءة التأويليةة والقةةراءة التفسةيريةم ُمْسةةتَْهديَن باعينةا النقةةدف المعاصةرم ُمْبتَعةةدين 
قدر المستطا  عةن التأويةل الةذف يلةاف أعنةا  النصةاصم ُمقتةربين قةدر مةا يسةمح 

يةةةةل الةةةنس األدبةةةي فةةةي األسةةةلابية اإلنشةةةائية المقةةةام مةةةن مفهةةةام لالةةةنسل أو لها
 )الشعرية( المعاصرة.

 النظم أين يكون؟ 

 يتجليى مفهام النظم عند الجرجاني في دالالت ثالب هي:

: فةةالنس كيةةان لةةـ  بنةةاؤه. وال بةةد مةةن وجةةاد   الد لاا  النحولاا  فاا  الاان  1
الةةةةروابط والعالقةةةةات التأثيريةةةةة بةةةةين وحداتةةةة  المنانةةةةة لةةةةـ  صةةةةحةً أو 

اباً. قال: )وأعلم أن ليس النظُم إال أْن تتع كالمة  الاضةَع الةذف اضطر
يقتتي  علُم النحام وتعمل على قاانين  وأصال م وتعرح مناهج  التةي 
نُِهَجت فال تزيغ عنهام وتحفر الرسام التي ُرسةمت لة  فةال تُِخةلَّ بشةيء  
 ً ـ  منها..( وقال: ل.. فلسُت بااجةد  شةيئاً يرجةع صةااب  ـ إْن كةان صةاابا

وخطةةُله ـ إن كةةان خطةةأ إلةةى الةةنظمم ويةةدخُل تحةةت هةةذا االسةةمم إالي وهةةا 
معنةةى مةةن معةةاني النَْحةةِا قةةد أُصةةيب بةة  ماضةةعُ  وُوضةةع فةةي حقةة م أو 
ُعامل بخالح هذه المعاملة. فأُزيل عن ماضع م واُستعِمَل في غيةر مةا 
ينبغي لة م فةال تةرى كالمةاً قةد ُوِصةا بصةحِة نظةم أو فسةاده أو ُوِصةا 

ة وفتل  في م إالي وأنت تجدُ مرجَع تل  الصةحة وذلة  الفسةاد وتلة  بمزيي 
المزييةةة وذلةة  الفتةةل إلةةى معةةاني النحةةا وأحنامةة . ووجدتةة ُ يةةدخُل فةةي 

 (118ـ  117أصل  من أصال م ويتصل بباي  من أبااب ل )دالئل ـ 

  الد ل  الموقعيَّ  أو الم اميا  أو الترات يا  للكلما  وارت ارهاا ما  الكلماات  2
. قةال: لواعلةْم أنة  إذا اي رر وماا لاحدثا   ااا ا رت اار مان ت اورات

رجعَت إلى نفس  علمَت علماً ال يعترض  الش  أَْن ال نظم في الَنِلةْم وال 
ترتيةب حتةى يُعلَّةق بعتةها بةبعض ويُبنةى بعتةها علةى بعةض. وتُجعةةل 

 ( إذ أن التعليةق ماةل )النسةا والتةأليا98هذه بسبب  من تل ل. )دالئل ـ 
والصياغة والبناء والاشي والتحبيةر ومةا أشةب  ذلة  ممةا ياجةب اعتبةار 
األجةةزاء بعتةةها مةةع بعةةض حتةةى تنةةان لاضةةع كةةلي  حيةةل ُوِضةةع ِعليةةةٌ 
تقتتي كان  هنا م وحتى لا وضع في منان  غيره لم يَْصةلُْحل. )دالئةل 

 (.316ـ 

لفَُمحةال أن ونعني بها وحدة التأليا بةين المعنةى واللفةرم   الد ل  ال نا ي :  3
تتفنر في شيء وأنت ال تصنع في  شيئاًل. لواعلم أن مةا تةرى أنة  ال بةد 
من  من ترتيب األلفاظ وتااليها على النظم الخاص ليس ها الةذف طلبتة  
بالفنرم ولنن  شيء يقع بسةبب األول ضةرورة مةن حيةل إنَّ األلفةاظ إذا 
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اقعهةةا. فةةنذا كانةةت أوعيةةة للمعةةاني فننهةةا ال محالةةة تتبةةع المعةةاني فةةي ما
وجب لمعنى أن ينان أوالً في النفس وجةب اللفةُر الةداُل علية  أن ينةان 
مالةة  أوالً فةةي النطةةقل. إذ ال يمنةةن أن تتصةةار أن ينةةان نظةةم وترتيةةب 
للمعاني سابقاً على نظم األلفاظ الدالةة عليهةا. ألن اللفةر تبةٌع للمعنةى فةي 

نيهةةا فةةي الةةنفسل. الةنظمم وأن النلةةم تترتيةةب فةي النطةةق بسةةبب ترتُّةِب معا
 (.98ـ  96)دالئل ـ 

وليس المقصادم هنام بالطبع النلمات المفردةم وإنيما لاألحنام التي تحدُب 
 (. 9بالتأليا والتركيبل. )دالئل ـ 

ألن األلفاظ المفردة في رأف الجرجاني ـ بمةا هةي لأوضةاُ  اللغةةم لةم تُاضةع 
(. إن 469إلى بعضل )دالئةل ـ لتعرح معانيها في أنفسهام ولنن ألن يَُتمَّ بعتها 

اه ب  بذات . أف عنةدما لينةان  اللفر المفرد ال يحتمل من الميزات والصفات ما خصي
المراد باللفر من حيةل هةا لفةرلم أو مةن لحيةل هةا لفةٌر ونطةُق لسةانل. )دالئةل ـ 

403 .) 

ومن هنا فنن التفاضل في األقاال ال ينان بمجرد اللفةرم ألن لاأللفةاظ ال تفيةد 
تلليا ضرباً خاصاً من التأليام ويعمد بهةا إلةى وجة   دون وجة   مةن التركيةب  حتى

والترتيةةبل. ولةةا تأملةةت أف كةةالم حسةةن سةةليم: شةةعراً أو ناةةراًم لاجةةدت أن الُحْسةةَن 
والسالمة يرجعان إلى ترتيب الَنلم علةى طريقةة معلامةة لوحصةالها علةى صةارة 

صةاص فةي الترتيةب ـ يقةع فةي من التةأليا مخصاصةة. وهةذا الُحْنةُم ـ أعنةي االخت
 (.9ـ  8األلفاظ ُمرتَّباً على المعاني المرتبة في النفسل. )أسرار ـ 

 اللفظ واملعنى يف مستوى الصورة:

ومن هنا جاءت حملة الجرجةاني علةى مقةدمي اللفةر علةى المعنةيم أو المعنةى 
بة فةي على اللفرم معاً. ورفت  دعاى كال الفريقينم فها ماالًم يرفض آراء ابن قتي

)الشعر والشعراء( في تقديم اللفر على المعنىم أو جعل الحسن والمزيية فةي النةالم 
في اللفر فاصالً بةين )المعنةى الةذف هةا الغةرض وبةين الصةارة التةي يخةرج فيهةا( 

 (. 338)دالئل ـ 

كمةةا يةةرفض آراء مةةن ذهبةةاا فةةي تقةةديم المعنةةىم وكةةأنهم يجعلةةان اللفةةر تبعةةاً 
اللفرم المعنةى تبعةاً للفةر. قةال: )واعلةم أن الةداء الةدوفَّ  للمعنىم كما يجعل أصحاي

والذف أعيا أمره في هةذا البةاي. غلةُط مةن قةدَّم الشةعر بمعنةاه وأقةلي االحتفةال بةاللفر 
وجعل ال يعطي  من المزيَّة إْن ها أعطى إالي ما فَُتةَل عةن المعنةى: يقةال مةا اللفةر 

م شةعراً حتةى ينةان قةد أُوِدَ  لاال المعنةى وهةا النةالم إالي بمعنةاه: فأنةت تةر اه ال يُقةديِ
 (.248ِحنمةً أو أدباً..( )دالئل ـ 

ورأى ـ الجرجةةاني ـ كمةةا رأى الجةةاحر مةةن قبةةلم )أن سةةبيل النةةالم سةةبيل 
التصاير والصياغةم وأنَّ المعنى الذف يُعَبَُّر عنة  سةبيُل الشةيء الةذف يقةع التصةاير 

أو سةاار. فنمةا أنَّ محةاالً إذا أنةت والصاغ في  كالفتة والذهب يصاغ منهما خةاتم 
أردت النظةةر فةةي صةةاغ الخةةاتم وفةةي جةةادة العمةةل ورداءتةة  أن تنظةةَر إلةةى الفتةةة 
الحاملة لتل  الصارةِ أو الذهب الذف وقع في  العمُل وتل  الصنعةُ ـ كذل  محةاٌل إذا 
أردت أن تعةةرح منةةان الفتةةل والمزيةةة فةةي النةةالم أن تنظةةر فةةي مجةةرد معنةةاه(. 

 ( 251)دالئل ـ 

ومشنلة دعاة اللفرم ودعاة المعنى معاًم في رأف الجرجاني أنهم جهلةاا )شةأن 
الصةةارة( فتصةةاروا أن لةةيس هنةةا  إالي المعنةةى واللفةةر وال ثالةةل لهمةةا. فنةةان أن 
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تاهماا أن الفتيلة في النالم عندما ننان في أحدهما ال تنان فةي ا خةر. وحملةاا 
مةةن التصةةاير( علةةى ظةةاهرهم فهةةم قةةال الجةةاحر: )وإنمةةا الشةةعر صةةياغة وضةةري 

يتحةةدثان عةةن اللفةةر )ويريةةدون الصةةارة التةةي تحةةدب فةةي المعنةةى والخاصةةة التةةي 
(. بينمةا الصةارة هةي نتةاج تفاعةل اللفةر والمعنةى. 420ـ  419حدثت ب ( )دالئل ـ 

فال تنان الفتة خاتماً ـ ماالً ـ بنفسهام ولنن بمةا يحةدب فيهةا مةن الصةارةم وهنةذا 
المفردةُ التي هي أسماء وأفعال وحروح كالماً وشةعراً مةن غيةر أن لال تنان النلم 

يحدب فيها النظُمل. ولا تأملنا جملة من الشعر الةذف قالة  شةاعران مةاالًم فةي معنةى 
 واحد لاجدناه يقع في ثالثة أقسام:

 ـ قسٌم أتى في  الشاعر بالمعنى ُغفالً ساذجاً. 1

 وتعجب.ـ قسم أخرج  الشاعر ا خر في صارة ترو   2

ر.  3 ـ قسةةم ثالةةلم تةةرى فيةة  أن كةةال الشةةاعرين قةةد صةةنع فةةي المعنةةى وصةةاَّ
 (. 426ـ  425)دالئل ـ 

ر أن تنان صارة المعنى فةي  وهذا يعني ـ في رأف الجرجاني ـ لأن  ال يُتصاَّ
أحد النالمين أو البيتين مال صةارت  فةي ا خةر البتَّةةم اللهةم إالي أن يعمةد عامةدٌ إلةى 

ان كةةلي لفظةةة منهةةا لفظةةةً فةةي معناهةةام وال يعةةرض لنظمةة  وتأليفةة م البيةةت فيتةةع منةة
 (.424كمال أن يقال في بيت الُحطيئة: )دالئل ـ 

 د  ْ المكاااااااارا   ترىااااااار ْل ُغي تهاااااااا
 

 واقعاااُد ف  ماااب  أ ااا  ال اااام ا الكاسااا  
 

َا لم ل هااااااا  ا ْر الم ااااااا ر    تااااااا 
 

 وا لااُ  ف  ااب أ اا  ال اارا الجباا ا   
 

 ر  أو االحتذاء ـ فقط ـ في رأف الجرجاني.وهنا يتحدَّد الس

أما مصطلح الصارة فااضح أن الجرجاني ال يستعمل  بالمعنى الفنةي التةيق 
الشائع في مللفات نقد األدي والذف تنةدرج فية  وجةاه المجةاز كاالسةتعارة والننايةة 
والتمايلم وإنما يستعمل  في معنى أعةم قريةب مةن اسةتعمال المناطقةة وقةت يقةابلان 

ن الصارة وبين المادة. وهي عنده درجةة مةن التجريةد العقلةي يستخلصةها النةاظر بي
من األشنال اللغاية الماثلةة فةي الةنس بعةد أن سةبرها بةالنظر والفنةرم هةي صةارة 
العقل في النالمم إن صةحت العبةارة. بمعنةى أنهةا غيةر ماجةادة فةي ظةاهر الةنسم 

ـ  520ة التي تشدُّ بنةاءهل. )صةماد ـ وإنما يتاصل إليها بالتفنير في العالقات الخفيَّ 
521.) 

قال: لواعلم أن قالنا الصةارة إنمةا هةا تمايةٌل وقيةاس لمةا نعلمة  بعقالنةا علةى 
الذف نراه بأبصارنام فلما رأينا البَْينُانَة بين آحاد األجناس تنةان مةن جهةة الصةارة 
ذا ال فنان بَْيُن إنسان  من إنسانم وفرس من فرسم بخصاصية تنان في صةارة هة

 تنان في صارة ذا ل.

لكذل  كان األمُر في المصناعات فنان تَبَيُُّن خاتم  من خاتم وساار  من سةاار 
 (.445بذل ل. )دالئل ـ 

 وكذل  نجد بين المعنى في قال البحترف: 

َ  قفااااْ  الااا جد إلااار ال تااار ااا  وأ ى 
 

  َْ ُ ل ااااااا  أرضة لنااااااااع بهاااااااا  ااااااارل  الم 
 

 وبين بيت المتنبي: 

َة  ح َّاا ُ  لاااول  ال مياار ما  و اار  اماار
 

َا و اااااار  مكااااااات     لاُن اااااا ا العاااااا َّ ريمْااااااا
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لنجدُ بَْينانةً في عقالنا وفرقاً عبَّْرنا عنهما بقالنا: للمعنى في هذا صارةٌ غيةر 
 (.445صارت  في ذل ل. )دالئل ـ 

أما كيا نعقل هذه البينانة بةين معنةى صةارة وصةارةم فياضةح  الجرجةاني 
رة والتمايل والعالقة بينهما. وإدرا  وج  الشب  ِعبر سيا  من خالل تحليل  لالستعا

 العمل الفني. ويتري ماالً على ذل  بالبيتين التاليين: األول للنابغة: 

اااادر    ف  مااااب   اللياااار الاااااو  ااااو ما
 

 وإت  ُلاااا ا أت المنتااااأر منااااب واساااا ا  
 

 والااني للعباس بن األحنا: وها:

 لشااااااام  لماااااااا ر ل عاااااااُ   عمااااااا ة  ا
 

 بثَّاااااااْ  اييااااااارا   فاااااااا   ااااااار بلااااااااد 
 

فيقةةال: ههنةةا نَْفةةس مةةا قصةةده النابغةةة فةةي تعمةةيم األقطةةار والاصةةال إلةةى كةةل 
منان. ولنن العباس لةا ضةري الماةل لاصةال النعمةة إلةى أَقاصةي الةبالدن بالليةل ـ 
كما فعل النابغة ـ من حيلم أيتاًم قدرة الليل علةى الاصةال إلةى كةل منةان.. لنةان 

حشاً من جهة الداللة النفسية للصةارة وفعلهةا فةي الملتقةى )العباس( قد أخطأ خطأً فا
وعالقت  بالسيا م رغم أن الصارتان مستايتان في الماازنة. ألن النعمةة ممةا تِسةري 
ويلنسم وضري المال لها من الشمس مناسب ألن الشمس هي أيتاً تسري وتلنس. 

َسى سي فةي نفسة م فلمةا  أما اختصاص تشبي  النابغة بالليةل: لفةدليل علةى أنة  قةدر روَّ
علةةم أن حالةةة إدراكةة . وقةةد هةةري منةة م حالةةة سةةخط. رأى التمايةةل بالليةةل أولةةى..ل. 

 (.291ـ  290)أسرار ـ 

وهنذا يمنن القال: أنَّ معنى الصارة هذه غير معنةى الصةارة تلة . أف: لأن 
الاظيفةةة النفسةةية لنةةليِ منهمةةا. أو فاعليةةة كةةل منهمةةا علةةى المسةةتاى النفسةةيم مغةةايرة 

ل. رغةةةم القةةةال: أن الفاعليةةةة النفسةةةية لنةةةل صةةةارة تتنةةةاغم مةةةع وظيفتهةةةا لنخةةةرى
 (. 42المعناية. )أبا ديب ـ 

 اللفظ واملعنى يف مستويات النص:

أما في مستايات تحليةل الةنس فتأخةذ قتةية اللفةر والمعنةى عنةد الجرجةاني ـ 
 التي ال يمل من تنرارها والتأكيد عليها ـ عدة مستاياتم يمنن وصفها بـ: 

م ويقصةةد بةة م أن أدوات الةةنس تهةةدح إلةةى   المفااتور الن فاا  أو الع لاا  1
تحقيةةق النفايةةة النفسةةية. أف المطابقةةة بةةين أدوات الةةنس والمعةةاني فةةي 
جميع مراحل النس: قبل والدت م وبعةد والدتة . ولةدى تحليلة  كمسةتاى 
نصيي. قال: )وأن  إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفس  لم تحتا إلةى 

فنراً في ترتيب األلفاظ بل تجدها تترتب ل  بحنةم أنهةا خةدم  أن تستأنا
للمعانيم وتابعة لها والحقة بهةام وأن العلةم بمااقةع المعةاني فةي الةنفسم 

(. هةةذا ألن 97علةةٌم بمااقةةع األلفةةاظ الدالةةة عليهةةا فةةي النطةةقل. )دالئةةل ـ 
لألفاظ اللغات ـ عند الجرجاني ـ سمات لةذل  المعنةىل لوَمةْن هةذا الةذف 

  أنَّا لم نعرح الرجةل والفةرس والتةري والقتةل إالي مةن أسةاميهاذل يش
 (.470)دالئل ـ 

أف أن لالمعاني صار ذهنية محفاظة عن العةالم الةذف يحةيط بنةام ويةتم  
إيصال المعنى بعد إخراجة  مةن الةذهن إثةَر عمليةة االنتقةاء واالختيةارل. 

 (.338)بادر  ـ 

رح بنظرية النظم ـ كما بينةا ذلة . وها ما عُ   المفتور اللغوو والنحوو:  2
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وها تعلق النلم بعتها بةبعض لواعلةم أن َماَةَل واضةع النةالم ماةل مةن 
يأخذ قطعاً من الذهب أو الفتة فيةذهب بعتةها فةي بعةض حتةى تصةير 

 ( فبيُت بشار بن برد: 370قطعة واحدةل. )دالئل ـ 

 نا  اااأتَّ مثاااار النَُّ ااا  فاااو  ر وسااا
 

 وأسااااااايافنا ليااااااارة تهااااااااور  وا  ااااااا   
 

لإذا تأملتةة  وجدتةة  كالحلقةةة المفرغةةة التةةي تقبةةل التقسةةيم. ورأيتةة  قةةد صةةنع فةةي 
النلم التي في  ما يصنع  الصانع حين يأخذ ِكَسراً مةن الةذهب فيةذيبها ثةم يصةبيها فةي 
قالب ويخرجها لَ  سااراً أو خلخاالً. وإْن أنت حاولت قطع بعض ألفةاظ البيةت عةن 

الساارم وذل  أن  لةم يُةِرْد أن يشةبي  النقةَع بالليةل  بعض كنت كمن ينسر الحلقة ويف ي 
علةةى حةةدة م واألسةةياَح بالنااكةةب علةةى حةةدة  ولننةة  أراد أن يشةةب  النقةةَع واألسةةياُح 
تجال فية  بالليةل فةي حةال مةا تننةدر النااكةب وتتهةاوى فية . فةالمفهام مةن الجميةع 
 مفهةةةةةاٌم واحةةةةةدم والبيةةةةةت مةةةةةن أولةةةةة  إلةةةةةى آخةةةةةره كةةةةةالم واحةةةةةدل. )دالئةةةةةل ـ 

(. وهنذا كان اتحاد هذه النلم فةي معانيهةام سةبيالً إلةى أن صةارت األلفةاظ مةن 371
ـ المستاى البالغي: وها مةا ينةتا مةن اسةتخدام اللغةة  3أجل ذل  كأنها لفظة واحدة.

في غير ما وِضةعت لةـ  فةي األصةل. أف: معنةى المعنةى ـ أو المعنةى الةداللي الةذف 
بحسةةب مفهةةام مقتتةةى المقةةام. فمةةن  ينةةتا مةةن ترتيةةب األلفةةاظ وطريةةق صةةياغتها

ر أن هةذه تحةدب عةن تةأليا  المستحيل الحةديل عةن االسةتعارة والتمايةل دون تصةاي
العبةةارة. ومةةا ينةةان لهمةةا مةةن ُحْسةةن إنمةةا ينةةان لبالمسةة  الةةذف ُسةةِلَ  فةةي الةةنظم 

 (. 83والتأليال. )دالئل ـ 

د نسةةبية فتةةل كةةال م علةةى إن ارتبةةاط المجةةازات بةةالنظم والسةةيا  هةةا مةةا يحةةديِ
كالمم من جهةم واستحالة تنرار المعنى نفسة  فةي صةار مختلفةة لمةا تنطةاف علية  
كلُّ بينة لغايةة مةن خصاصةية. فلةا أخةذنام مةاالًم صةيغتي التشةبي : )زيةد كاألسةد(. 
و)وكأن زيداً األسدُ( نجدهما تشتركان في أصل المعنى وها تشةبي  الرجةل باألسةدم 

لةت عالقةة الشةب  إلةى عالقةة تطةابق  إالي أن الصيغة الاانية أقاى في ا لداللة ألنها حاَّ
 (. 527ـ  525وأوهمتنا بأن الرجل أسدٌ في صارة آدميل )صماد ـ 

 وحدة الكالم ـ وحدة املعنى: 

ومةةةن هنةةةا نجةةةد الجرجةةةاني يخةةةاحم تمامةةةاًم الةةةذين يُقايسةةةان صةةةنعة النةةةالم 
اس لةيس إالي بالصناعات األخةرى. كصةناعة النسةيا وصةياغة الةذهب. ألن هةذا القية

ةةاار مةةاالًم يصةةاغ  هةةذا  قياسةةاً ظةةاهراً مبنيةةاً علةةى التماثةةل فةةي تلةة  الصةةناعات كالسيِ
ويجةةيء ذا  فيعمةةل ِسةةااراً مالةة  ويةةلدف صةةنعت  كمةةا هةةي.. أمةةا فةةي النةةالم فةةاألمر 
ُي مال ذلَ  في النالم ألن  ال سبيل إلةى أن تجةيء إلةى  مختلا تماماً: لوليس يُتَصاَّ

أو فصةةل مةةن الناةةر فتلديةة  وعلةةى خاصةةيَّت  وصةةفت  بعبةةارة  معنةةى بيةةت  مةةن الشةةعر
أخرى حتى ينان المفهام من هذه ها المفهام من تل  ال يخالف  في صفة  وال وجة   
نةة  قةةال النةةاس: قةةد أتةةى بةةالمعنى بعينةة  وأخةةذ معنةةى  وال أمةةر مةةن األمةةار. وال يغرَّ

ل حتى ال تعقل ههنا مةا كالم  فأدياه بعين  على الاج  الذف ينان علي  في كالم األوَّ 
عقلت  هنا  وحتى ينان حالهما فةي نفسة  حةال الصةارتين المشةتبهتين فةي عينية  
كالساارين والشةنفين ففةي غايةة اإلحالةة وظةني يفتةي بصةاحب  إلةى جهالةة عظيمةة 
قةةت وُمتَِّفقَتهةةا إذا ُجمعةةت وأُليِةةا منهةةا  وهةةي أن تنةةان األلفةةاظ مختلفةةة المعةةاني إذا فُريِ

أن. ليس كالمنا فيما يفهم من لفظتين مفردتين نحا لقَعَدَ وجلَسل ولنةن  كالٌمم وذل 
ولنةم فيما فُِهم من مجما  كالم  ومجما  كالم  آخر نحا أن تنظر في قال  تعالي: 

وقةةال النةةاس: قتةةُل الةةبعض: إحيةةاٌء للجميةةع. فننةة  وإْن كةةان قةةد  فةةي القصةةاص حيةةاة
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هما عبارتان ُمعبَّرهما واحدٌ: فليس هةذا جرت عادة الناس بأن يقالاا في مال هذا: إن
القال قاالً منهم يمنةن األخةذ بظةاهره أو يقةع لعاقةل شة ي أن لةيس المفهةاُم مةن أحةد 

 (.257النالمين المفهاَم من ا خرل. )دالئل ـ 

 املعنى ومعنى املعنى: 

وهةةذا ألَني النةةةالم ـ بخةةةالح صةةناعة النسةةةيا أو صةةياغة الةةةذهبم يقةةع علةةةى 
أنةةَت تصةةل منةة  إلةةى الغةةرض بداللةةة اللفةةر وحةةدهل وهةةا النةةالم  ضةةربين: لضةةريٌ 

الناةةرف الخةةالي مةةن أف إنزيةةاح فةةي اللغةةة. لوضةةرٌي آخةةر أنةةت ال تصةةل منةة  إلةةى 
الغرض بداللة اللفر وحدهم ولنةن يةدلُّ  اللفةُر علةى معنةاه الةذف يقتتةي  ماضةاُع  

مةداُر هةذا األمةر في اللغةم ثم نجد لذل  المعنى داللة ثانية تصل بها إلى الغةرض. و
على النناية واالستعارة والتمايلل. أف النالم المجازف أو االستعارف الذف ينطةاف 

 على إنزياح في اللغةم كاير أو قليل.

وبعبارة أخرى. أن لتعني بالمعنى المفهاَم من ظاهر اللفةر والةذف تصةل إلية  
ذلة  المعنةى  بغير واسطة. وبمعنى المعنى أن تعقل مةن اللفةر معنةًى ثةم يُفتةي بة 

 (.259ـ  258إلى معنى آخر..ل )دالئل ـ 

وال ينان هذا ـ أف معنى المعنى ـ إالي بأن لينان هنا  اتسا  ومجةازم وحتةى 
ال يُراد من األلفاظ ظااهُر ما ُوضعت لـ  في اللغة. ولنْن يُشار بمعانيهةا إلةى معةان  

 أخرىل.

دالالت اللغةةل مةن  وهذا يعنةي أن الجرجةاني جعةل المجةاَز لمنةدرجاً فةي علةم
يةز نةاعي للداللةة األدبيةةل مةن جهةة أخةرى.  جهة. وأدخل مفهةام لالااسةطةل لكممي
حيل منح المجازات المرتبة األولى في خلق األدي وتماُّلِ . لفالااسطةُ هةي البةلرة 
التي تسةتاعب الصةارة وتمنةن مةن صةياغة اللغةة بنيفيةة تسةتجيب لحاجةة اإلنسةان 

 (.413تطارة لدي ل. )صماد/ إلى التعبير عن حاجيات م

وهذا يعني أيتاًم أن ]نظرية )معنى المعنى( باإلضافة إلةى كانهةا قانانةاً كليةاً 
يفسر داللة المجازم تُساعد على فهم جانب مهم من المقاييس وتخريجهةا علةى وجة  
صحيح معقال. ففي ضاء هذا القانان نفهةم اإليجةاز واإليحةاءم فقةالهم فةي البالغةة 

لمعنى مةع قلةة اللفةر ال معنةى لةـ  إن لةم نقةري بتاليةد المعنةى عةن المعنةى. أنها كارة ا
ألن  ال سبيل أن ندخل تغييراً فةي المااضةعة بتنايةر معنةى اللفةر أو تقليلة  غيةر أنة  
ليتاصةةل بداللةةة المعنةةى علةةى المعةةاني إلةةى فاائةةد لةةا أنةة  أراد الداللةةة عليهةةا بةةاللفر 

المجةةازم االسةةتعارةم الننايةةةم (.415ـ  414الحتةةاج إلةةى لفةةر كبيةةرل.[ )صةةماد/ 
 التمايل الخ

يلكد الجرجاني علةى أنَّ مةدار األمةر فةي النةالم الشةعرفم يقةام علةى المجةاز 
واالسةةتعارة والننايةةة والتمايةةل. الةةخ أف: فةةي اللفةةر يُطلةةق ويةةرادُ بةة  غيةةر ظةةاهره. 

فةر هةذا هةا ( َوَشْرُط نقل الل105فالمجاز ها لكلُّ لفر نُِقَل عن ماضع ل. )دالئل ـ 
(. 439ل أن يقةةع نقلُةة  علةةى وجةة   ال يَْعةةرى معةة  مةةن مالحظةةة األصةةلل. )أسةةرار ـ 

لواالستعارة أن تريد تشبي  الشيء بالشيء فتد  أن تُفِصح بالتشبي  وتُظهر وتجةيء 
( وبعبةارة 106ـ  105إلى اسم المشب  ب  فتُِعيةَرهُ المشةب  وتُجرية  علية ل. )دالئةل ـ 

الجملةة أن ينةان لفةر األصةل فةي الاضةع اللغةاف معروفةاًن أخرى: لاالستعارة في 
وتدل الشااهد على أن  اختس ب  حةين وضةع ثةم يسةتعمل  الشةاعر أو غيةر الشةاعر 
في غير ذل  األصل وينقل  إلي  نقةالً غيةر الزم فينةان هنةا  كالعاريةةل. )أسةرار ـ 

35.) 
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عارة مجةةاز وبةذل  ينةةان المجةاز لأعةةمُّ مةن االسةةتعارة. والصةحيح أن كةةلي اسةت
ولةةةيس كةةةلي مجةةةاز اسةةةتعارةل ذا  أن لمةةةال  االسةةةتعارة تقريةةةب الشةةةب  ومناسةةةبة 

 (.442المستعار للمستعار ل ل. )أسرار / 

 أمةةةا التمايةةةل لفينةةةان مجةةةازاً لمجيئةةة  بةةة  علةةةى حةةةديِ االسةةةتعارةل. )دالئةةةل ـ 
(. وها أخس من التشبي . فنل تمايل تشبي  وليس كلُّ تشةبي  تماةيالًل. )أسةرار 107
 (.107ـ 

وهنذا النناية عدول عن التصةريح وأبلةغ منة . والعبةارة فةي ذلة  كلة م ليسةت 
الزيادة في المعنى في ذات م بل الزيادة فةي إثباتة . لفليسةت المزيَّةة فةي قةالهم: لجةمُّ 
م وهةا أبلةغ.  الرمادل أن  دلَّ على قِرًى أكارم بل أني  أثبت لـ  الِقرى الناير من وج  

ا أشد. وأدَّعيت  دعاى أنت بها أنطُقم وبصحتها أوثقل. )دالئةل ـ وأوجبت  إيجاباً ه
108.) 

وإذا كةةان مةةن المجةةاز أو االسةةتعارةم أو الننايةةة والتمايةةل.. المشةةتر  المبتةةذلم 
فمن  )الخاصيُّ النادر الذف ال نجده إالي في كالم الفحةال(. كقةال يزيةد بةن الطاريةة: 

ِ األباطُحل.  لوسالت بأعنا  المطيي

أنها سارت سيراً حايااً في غاية السرعة وكانت سرعة فةي لةين وسالسةة أراد 
 (.111ـ  110كأنها كانت سياالً وقعت في تل  األباطح فجرت بهال. )دالئل/ 

وجهةُ الغرابة في هذه االستعارة التي تبلغ أقصى درجات الشعريةم ليست فةي 
رف في األبطح. فنن أنَّ الشاعر لجعل المطيي في سرعة سيرها وسهالت  كالماء يج

هةةذا شةةب  معةةروح ظةةاهر. ولنةةن الدقةةة واللطةةا فةةي خصاصةةيَّة  أفادهةةا بةةأن جعةةل 
لسالل فعالً لنباطح ثةم عةدياه بالبةاء بةأن أدخةل األعنةا  فةي البيةت. فقةال: )بأعنةا  
. ولةا قةةال: لسةالت المطةةيُّ فةي األبةاطحل لةةم ينةن شةةيئاًل.  ( ولةم يقةةل بةالمطيي المطةيُّ

 (. 29ـ  26ار / وأسر 112)دالئل ـ 

والتأمل في حسن هذه االستعارة ال بةد أن ياصةل إلةى أنة  جةاء نتيجةة: )ُحْسةن 
ترتيةةب  تَنامةةَل معةة  البيةةان حتةةى وصةةل المعنةةى إلةةى القلةةبم مةةع وصةةال اللفةةر إلةةى 

 (.28السمعم واستقر في الفهم مع وقا  العبارة في األذنل. )أسرار ـ 

رة عنةةد الجرجةةانيم أصةةاٌل كايةةرة وعلةةى العمةةام: التشةةبي م والتمايةةل واالسةةتعا
كةةأن جةةلَّ محاسةةن النةةالم ـ إن لةةم نقةةل كلهةةا ـ متفرعةةة عنهةةا وراجعةةة إليهةةا. وكأنهةةا 
أقطاي تدور عليها المعاني في ُمتصرفاتهام وأقطار تحيط بها من جهاتهةا وال مايةل 
َف أفةراُس الِصةبا ورواحلة ل. )أسةرار ـ  قالهم: لالفنةرةُ فةخُّ العمةلل. وقالة : لُوعةري

33.) 

وإذا أخذنا التمايل ـ ماالً ـ وِلَم كان لـ  مال هذا التأثير وجدنا لـ  ِعلالً وأسةباباً: 
م  وأول ذل  وأظهرهم أني أُْنَس النفاس ماقاح على أن تخرجها مةن خفةيي إلةى جلةيي
ةا يُعةرح بةالفنر  م وتنقلها عةن العقةل إلةى اإلحسةاسم وعمي وتأتيها بصريح بعد مننيي

االضةةةطرار.. لألن العلةةةم المسةةةتفاد مةةةن ُطةةةر  الحةةةااس أو  إلةةةى مةةةا يعلةةةم بةةةالطبع
المركاز فيها من جهة الطبع وعلى َحدي الترورة يَْفُتةل المسةتفاد مةن جهةة النظةر 
والفنر في القاة واالستحنامم وبالغ الاقةة فية  غايةة المةرامم كمةا قةالاا: لةيس الخبةر 

 (.137ـ  136كالمعاينة وال الظني كاليقينل. )أسرار ـ 

علام أن العلم األول أتى النفس أوالً من طريةق الحةااس والطبةا م ثةم مةن لوم
جهةةة النظةةر والرؤيَّةةة. فهةةا إذن أمةةسُّ بهةةا رحمةةاًم وأقةةاى لةةديها ذممةةاًم وأقةةدم لهةةا 
ُصحبةم وأكد عندها حرمة. وإذا نقلتها في الشيء بمال  عن الدر  بالعقل المحةض. 

و يُعلةم بالعقةل المحةض. وبةالفنرة فةي وبالفنرة في القلبم إلى مةا يُةدر  بةالحااس أ
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القلةةبم إلةةى مةةا يُةةدر  بةةالحااس أو يُعلةةم بةةالطبع. وعلةةى َحةةدي التةةرورة. فأنةةت كمةةن 
يتاسةةل إليهةةا للغريةةب بةةالحميمم وللجديةةِد الصةةحبة بالحبيةةب القةةديمم فأنةةت إذن مةةع 

ال ثةم َماَّلة  كمةن يخبةر عةن  الشاعر وغير الشاعر إذا َوقََّع المعنى في نفس  غير ُممَّ
شيء من وراء حجايم ثم ينشا عن  الحجةاي ويقةال: هةا ذا فأبصةْرهُ تجةده علةى 

 (.138ـ  137ما وصفتل. )أسرار/

 ومن ذل  ـ ماالً ـ قال الشاعر: 

 فأ اا ح ا ماان ليلاار الغاااام    اااب   
 

ااارو ا اي ااااب ْ    ملااار المااااْو  ا تُااا ا  ا
 

إلى بيينة وإثبةاتم إالي أن  فالتمايل هنا وإن كان ال يفيد معنًى غريباً نادراً يحتاج
الاصا كما يحتاج إلى إقامة الحجة على صحة وجةاده فةي نفسة م وزيةادة التابيةت 
والتقرير في ذات  وأصل م فقد يحتاج إلى بيان المقدار في م َوَوْضةع قيةاس مةن غيةره 

(. 140ينشا عن َحديِه ومبلغ  في القاة والتعا والزيةادة والنقصةانل. )أسةرار ـ 
 يده التمايل هذا.وها ما يف

 أما تشبي  ابن المعتز للبنفسا في قال : 

ُرْدلمااااااااااا  ت  اااااااااااو ب رقتهاااااااااااا و  ٌْ  و 
 

ماار اليواقيااا ْ    بااين الرلاااض ملاار ىا
 

اااااعاُ ن  بهاااااا   أ هاااااا فاااااو  قاماااااات    
 

 أوا اااارا النااااار فاااا  أراااارا    رلاااا ْ  
 

فها األكار إثارة تعجبم وروعة استغراي.. ألن الشيء إذا ظهر من منان لم 
ظهاُره من م أو ليس منان م أو لم يعةرح مةن أصةل  فةي ذاتة  وصةفت .. كانةت يُْعهد 

صبابةُ النفاس ب  أكار. ولا أن ابن المعتز شبَّ  البنفسةا بةبعض النبةاتم أو صةادح 
ناتم لم تجد لـ  هذه الغرابةةم ولةم ينةل مةن الُحسةن هةذا  لـ  شبهاً ففي شيء من الملاي

 (.148ـ  147الحر. )أسرار 

األمالة وغيرها كايرم تجعلنا ال نش  فةي أن التمايةل ليعمةل عمةل وهنذا: هذه 
السحر في تأليا الُمتباينين حتى يختصر بُعد ما بين المشر  والمغريم ويجمةع مةا 
الةةة باألوهةةام َشةةبهاً فةةي األشةةخاص  بةةين المشةةئم والمعةةر م وهةةا يُريةة  للمعةةاني الُممَّ

يُعطي  البيان من األعجةم. ويُرية  المائلة. واألشباح القائمة. ويُنطق لَ  األخرسم و
الحياة في الجمادم ويُري  إلتئام عين األضدادم فيأتية  بالحيةاة والمةات مجمةاعتينم 
والماء والنار ُمجتمعينم كما يقةال فةي الممةدوح هةا حيةاةٌ ألوليائة م مةاٌت ألعدائة م 

 (:149ويجعل الشيء من جهة  ماًء ومن أخرى ناراً. كما قال. )أسرار 

  

رت ااار   اااْر الحاااا  أ  اااا  اااارة فااا  ما
 

 مااااااااوة  اااااااار  مااااااا  اي اااااااواتساااااااْدت  
 

وممةةا تجةةدر اإلشةةارة إليةة  هنةةا أن هةةذه المعةةاني التةةي هةةي االسةةتعارة والننايةةة 
والتمايةةل وسةةائر ضةةروي المجةةازم هةةي مةةن مقتتةةيات الةةنظمم وعنهةةا يحةةدب وبهةةا 

ُر أن يدخل شيء منها في الَنِلم وهي أفراد لم يُتَةا َّ  فيمةا بينهةا حنةم  ينان فال يُتَصاَّ
ةار أن ينةان ههنةا فِْعةل أو اسةٌم قةد دخلتة  االسةتعارة مةن  من أحنام النحا. فةال يُتَصي

 دون أن ينان قد أُليَِا مع غيره. فالفعل لاشتعلل في قال  تعالى:

)واشةةتعل الةةرأس شةةيباً( ال يُتصةةار أن ينةةان مسةةتعاراًم مةةا لةةم ينةةن لالةةرأسل 
 (.358على التمييز. )دالئل ـ  فاعالً ل . و)شيباً( منصاباً عن 

وهذا يعني أيتاً. أنَّ وصا )النظم( بتةمي النلةم علةى طريقةة مخصاصةةم ال 
 يعني لالنطُق باللفظِة بعد اللفظِة من غير اتصال  ينان بين َمْعنَييهمال نحا قال :
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لَضةةِحَ  َخةةَرَجل فهةةذا لةةيس مةةن الفصةةاحةم ألن الفصةةاحة ال تظهةةر فةةي أَفةةراد 
نُاِجُب الفصاحة للفظة  مقطاعة  مرفاعة  مةن النةالم الةذف هةي فية .  النلمات.. لوال

ولننا نُاجبها لها ماصلةً بغيرهام وُمعلَّقاً معناها بمعنى ما يليها. فةنذا قلنةا فةي لفظةة 
ً لاشةةتعلل مةةن قالةة  تعةةالى:  : إنهةةا فةةي أعلةةى المرتبةةة مةةن واشةةتعل الةةرأس شةةيبا

فةةاً  الفصةةاحةم لةةم نُاجةةب تلةة  الفصةةاحة لهةةا وحةةدها ولنةةن ماصةةاالً بهةةا الةةرأس ُمعرَّ
ةةةةةةراً منصةةةةةةاباًل. )دالئةةةةةةل ـ  ةةةةةةْيُب ُمننَّ  بةةةةةةاأللا والةةةةةةالم ومقرونةةةةةةاً إليهةةةةةةا الشَّ

ةةار أن ينةةان للفظةةة  تعلُّةةق بلفظةةة  364ص ( لومعلةةاٌم ِعْلةةَم التةةرورةِ أْن لةةن يُتصَّ
أخرى من غير أن تعتبر حاَل معنى هذه مع معنى تلة م ويراعةى هنةا  أمةٌر يصةل 

بةةأخرى كمراعةةاة لنَْبةةِ ل جاابةةاً لنمةةر فةةي قالةة : قفةةا نَْبةةِ ل. )دالئةةل ـ  إِحةةداهما
 ( 366ص

 الفصاحة والوزن:

وهنةةذا يقسةةم الجرجةةاني النةةالم الفصةةيح ـ مةةن حيةةل ماقةةع المزيَّةةة فيةة  ـ إلةةى 
قسةةمين: القسةةم األول ـ وهةةا مةةا تُعةةزى المزيةةةُ فيةة  إلةةى اللفةةر ـ ويشةةمل الننايةةة 

علةةى حةةدي االسةةتعارة. وكةةل مةةا كةةان فيةة  علةةى الجملةةةم  واالسةةتعارة والتمايةةل النةةائن
 (. 383ـ  382مجاز واتسا  وعدول باللفر عن الظاهرل. )دالئل ـ 

 هذا ها في ُعرح الشعرية ـ النالم الشعرف.

ي معةاني  أما القسم الااني ـ فها ما تُعزى المزييةُ فية  إلةى الةنظم الةذف هةا تةاخي
 (. 398ل بقاانين  وأصال ل. )دالئل ـ النحا وأحنام  وفروق  ووجاهِ . والعم

وهذا يشمل النالم الفصيح ـ شعريياً كان أم غيةر شةعرف. كمةا أن القسةمين مةن 
النالم الفصيح هذا ـ ال دخل للازن في الفصاحة والبالغة فيهمةا. لألن الةازَن لةيس 
ها من الفصاحة والبالغة في شيء. إْذ لا كان لـ  َمْدخٌل فيهمةا لنةان يجةب فةي كةل 
قصيدتين اتفقتا في الازن أن تتفقا في الفصةاحة والبالغةةل. بينمةا الحقيقةة أن للةيس 

ـ  415بةالازن مةا كةان النةالُم كالمةاً وال بة  كةةان كةالٌم خيةراً مةن كةالمل. )دالئةل / 
416 .) 

 التخييل 

ومةةن هنةةا نجةةد الجرجةةاني يقسةةم المعةةاني فةةي الشةةعر أيتةةاً إلةةى قسةةمين: عقلةةي 
وافق العقل الصةحيح وجةرى )مجةرى األدلةة التةي تسةتنبطها وتخيلي. العقلي ها ما 

العقةةالءم والفاائةةد التةةي تايرهةةا الحنمةةاء( نحةةا قةةال الشةةاعر: )وكةةلي إمةةرئ  يُةةالي 
الجميَل ُمحبَُّب( ويصف  بأن  )صريٌح معنًى ليس للشةعر فةي جةاهره وذاتة  نصةيب. 

ا لـ  ما يلبس  من اللفر وينساه مةن العبةارة وكيفيَّةة التأ ـ  298ديةة..( )أسةرار/ وإنمي
300.) 

أما التخييلي فها الذف ال يمنن أن يقال أن  صد  وأني ما ثبَّتة  ثابةتم ومةا نفةاه 
.. وهةةا كايةةر ال ينةةاد يحصةةر إالي تقريبةةاً وال يحةةاط بةة  تقسةةيماً وتبايبةةاًم ثةةم إنةة   منفةةيي

 يجيء طبقاتم ويأتي على درجات. وماال  قال أبي تمام: 

   تنكرو م ار الكارل  مان الغنار 
 

 عااااااااال  فالفاااااااايرا ىااااااااربة للمكااااااااات ال
 

 (.302ـ  301وهذا: لقياس تخييل وإيهامم ال تحصيل وإِحنامل. )أسرار 

 وبهذا ينان قال البحترف:
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اااااااااُنْ  كا ُ     ل ُ تمُو اااااااااا ىااااااااادود  م 
 

 فااا  الشاااعر لك ااا  مااان  ااادقْ   ْاباااا ُ  
 

هةا رفةةض لمةةن جعةل للشةةعر مقةةاييس تجةةرف علةى المنطةةقم وال تأخةةذ إالي بمةةا 
يقام علي  من العقلم برهاٌن يقطع ب .. )مع أن الشةعر ينفةي فية  التخييةلم والةذهاي 
بالنفس إلى ما ترتاح إلي  من التعليل( وعلى هذا ينان من قال: )خير الشعر أكذب ( 
قد ذهب إلى أن الصنعةَ لإنما يمةدُّ باعهةا وينشةر شةعاعهام ويتسةع ميةدانهام وتتفةرغ 

والتخييةةةلم ويةةةدعي الحقيقةةةة فيمةةةا أصةةةلُ  التقريةةةب أفنانهةةةام حيةةةل يعتمةةةد االتسةةةا  
والتمايةةل... وهنةةا  يجةةد الشةةاعر سةةبيالً إلةةى أن يبةةد  ويزيةةدم ويبةةدفَّ فةةي اختةةرا  
الصار ويُعيدم ويُصاِدح ُمْتَطرباً كيا يشاء واسةعاًم وَمةدَداً مةن المعةاني ُمتتابِعةاًم 

ال ينتهيل. )أسةرار ـ  وينان كالُمْغتِرح من غدير ال ينقطعم والُمْستِخرج من معدن  
307 .) 

وجملة األمر فيما يريده الجرجاني بالتخييةلم هةا لمةا يُابةت فية  الشةاعر أمةراً 
ها غير ثابت أصالًم ويدعي دعاى ال طريق إلى تحصيلهام ويقال قاالً يخد  فية  

(. وجملةةة هةةذا فةةي االسةةتعارة والننايةةة 311نفسةة  ويريهةةا مةةا ال تةةرىل. )أسةةرار ـ 
 ر ضروي المجاز..والتمايل وسائ

ةةَل نَسةةبُ م ُوعِرفةةت شةةعُاب   والتخييةةلم بَْعةةدُم شةةأن  فةةي ِعظةةم شةةجرت  إذا تُلميِ
 (. 312وُشعبَ ُم ال يناد تجيُء في  قسمة تستاعب م وال تفصيل يستغرق ل. )أسرار ـ 

 تقصي الشعرية 

تتجلةى قتةية الجرجةةاني فةي كتابيةة  )دالئةلم وأسةةرار البالغةة( فةةي التمييةز بةةين 
ات النالمل: النالم العادف والنالم المعجز. النالم المبتذل والمتشةاكل والنةالم لمستاي

الخاصةةيَّ النةةادر.. فةةي الشةةعر أو الناةةر أو فيهمةةا معةةاً. وذلةة  مةةن خةةالل السةةلال الةةذف 
طرح  النقاد العري في مختلا مراحةل النقةد العربةيم وتطرحة  الشةعريية المعاصةرة 

لغاء ـ شعراء وكتاباً ـ في النظم والنارذ أو مةا الةذف اليامم وها: ما الذف تتفاضل ب  الب
 يُميز كالماً عن كالمم ويصير ب  كالٌم خيراً من كالمذ 

الازنذ كال: فالجرجاني ال يرى الازن في شيء من الفصاحة والبالغةم ولةيس 
 (.416ب  ما كان النالم كالماًم وال ب  كان كالٌم خيراً من كالمل. )دالئل ـ 

 نىذ كال. فليست المزيية في اللفر بذات  وال في المعنى بذات .اللفرذ المع

الشعريةم إذنم في االستعمال الخاص للغة الذف يسمي  النظم حيةل )أنة  ال بُةدَّ 
 من ترتيب األلفاظ وتااليها على النظم الخاص( )وعلى نسق المعاني في النفس(. 

فةنن سةري الةنظم هةا فةي وإذا كانت مهمة )النظم( ها التابُُّت من صحة النةالمم 
الشعريية. أف في المجاز الذف كل محاسن النالم متفرعةة عنة  وراجعةة إلية . ولنةن 
إذا كان كةل كةالم شةعرفم مجازييةاًم فلةيس كةل كةالم مجةازف شةعريياًم أو فةي درجةة 
واحةةدة مةةن الشةةعرية. ألن اللغةةة المجازيةةةم درجةةاتم أعالهةةا االسةةتعارة والتمايةةل 

ل السحر في تةأليا األشةياء المختلفةة. وكلمةا كانةت األشةياء والتشبي  الذف يعمل عم
أكاةةر تباعةةداًمكان التشةةبي  أقةةاى تةةأثيراًن وكةةأن القاعةةدة هةةي: لشةةدة ائةةتالح فةةي شةةدية 

 (.48( )وأدونيس ـ 177اختالحل )أسرار ـ 

إذن ثمةةة تمةةايز بةةين لنظةةمل يتةةاخى معةةاني النحةةا علةةى النحةةا األصةةالي فةةي 
لنظةمل يقةةام علةى تحديةةد الفةرو  بةةين أسةلاي وأسةةلايم قةاانين اللغةة المعياريةةةم و

وهي لفرو  ووجاه كايرة ليس لهةا غايةة تقةا عنةدهام ونهايةة ال نجةد لهةا ازديةاداً 
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 بعدهال.

ولهذا فقةد ميَّةز الجرجةاني بةين لالغَةرضل أو المعنةى األول الةذف تلدية  اللغةة 
 لشعرية.المعياريةم وبين لالمعنىل أو معنى المعنى الذف تلدي  اللغة ا

ومالمةةا تهةةتم نظريةةة اللغةةة الشةةعرية المعاصةةرةم باجةةاه االخةةتالح بةةين اللغةةة 
ةةياً وجةةاه االخةةتالح بينهمةةا مةةن  المعياريةةة واللغةةة الشةةعريةم اهةةتم الجرجةةاني ُمتقصي

 جهةم ودرجة التفاضل في اللغة الشعرية نفسها من جهة ثانية.

ىل بينما اللغة الشةعريةم فها يرى أوالًم أن اللغة المعيارية هي ما يمنح لالمعن
هي ما تنتا لمعنى المعنىل وها يرى ثانياًم أن اللغةة المعياريةة تشةنل خلفيَّةة اللغةة 
الشعريةم حيل ينبغي في اللغة الشةعريةم مالحظةة األصةلم إذ بةدون ذلة  كيةا لنةا 
أن ندر  االنحراح في االستعمال الخاص للغة! وعلةى هةذا يةرىم ثالاةاًم أن النةالم 

بمجرد ضمي النلم بعت  إلى بعض كيما اتفةقم بةل ال بةد أن )يُعلَّةق( بعتة  ال ينان 
 ببعض. لومختصر األمر أن  ال ينان كالٌم من جزء  واحدل.

ً ـ يلكةد الجرجةةاني علةى لالبنيةةةل أو لالنسةقل أو لالنظةةامل.  وفةي هةذا ـ رابعةا
ى أو بعارتة . حيل أنَّ أفَّ تغيير في لالنسقل أو اختالف . يلدف إلى تغيير فةي المعنة

 ويتري لهذا ماالً بمطلع قصيدة امرئ القيس:

 )قفا نبِ  من ذكرى حبيب ومنزل( 

فلا أزلنا عن هذا المطلع ما في  من ترتيبم وأعدنا ترتيب األلفاظ على وضةع 
يمتنع معة  دخةال شةيء مةن معةاني النحةا فيهةام نحةا: لمةن نبة  قفةا حبيةب ذكةرى 

بمعنةى كلمةة منهةةا. ألنَّ الفنةر إنمةا يتعلةق إذا مةةا منةزلل لرأينةا أنة  لةن يتعلَّةةق الفنةر 
تاخينا في ترتيب النلمم معاني النحا. نحا مةا فعةل امةرؤ القةيس )مةن كةان لنَْبةِ ل 
جاابةاً لنمةةر. وكةان لِمةةْنل معدييةة لةةـ  إلةةى لذكةرىل متةةافة إلةى لحبيةةبل وكةةان 

 لمنزلل معطافاً على لحبيبل(.

يء حتى ينان هنا  قَْصدٌ إلى صارة لوجملة األمر أن  ال ينان ترتيٌب في ش
َر وبُدفَء بالذف ثنيي ب  أو ثنيي بالذف  ر ما أُخيِ وصنعة إن لم يُقديم في  ما قُديم. ولم يُلخي

 (.337ثلَّل ب  لم تحصل ل  تل  الصارةُ وتل  الصنعةُل. )دالئل ـ 

بيةر وهذا يعني ـ خامساًم وسيميالاجياًم أن الشعر باصف  لغةم نَسٌق إشةارفي يُع
عن داللة: لوفةي االسةتعارة مةا ال يمنةن بيانة  إالي بعةد العلةم بةالنظم والاقةاح علةى 

 حقيقت ل.

ومع أن الجرجاني يةرى أن المجةاز أَعةمُّ مةن االسةتعارة فنةل اسةتعارةم مجةاز 
ولةةيس كةةل مجةةاز اسةةتعارةم إالي أن تركيةةزه علةةى االسةةتعارة فةةي لأسةةرار البالغةةةل 

السةةتعارة دوراً أساسةةياً فةةي تحقيةةق الشةةعريةم ولننةة  يجعلنةةا نعتقةةدم أنةة  يعتقةةد بةةأن ل
يختلا مع بعض اللغايين المعاصرين )ياكابسن ـ ماالً( في أنة  يجعةل كةل وسةائل 
التخييل )االستعارةم الننايةم التشبي  الخ( تعمل فةي إنجةاز الشةعرية. ألن سةبيل هةذه 

معنةى: )فةال جميعاً ها الصةياغة والتصةاير )الصةارة( وهةي نتةاج تفاعةل اللفةر وال
 تنان الفتةُم خاتماً بنفسهام ولنن بما يحدب فيها من الصارة(.

ولما كان الشةعر ـ النةالم يُنسةب إلةى قائلة م والفصةاحة مزيةة خاصةة بةالمتنلم 
لمن أَجةل لطةائا تُةدر  بةالفَْهمل ال لمجةرد البُةْرِء مةن اللحةن والسةالمة فةي تركيةب 

التفاضةةل بةةين شةةعر  وشةةعرم وكةةالم  األلفةةاظ وفةةق قةةاانين النحةةام أصةةبح معلامةةاً أن
 وكالمم ها في التصار واالستعمال الخاص للغة. مال قال الشاعر:

ِ األباطحل  لوسالت بأعنا  المطيي

فالشاعر لم يغيةر فةي بنيةة الفعةل لسةالل المعُجميَّةة لننة  نقلة  إلةى حقةل داللةي 
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الِنلةةم  آخةةر. أف أن التغييةةر حصةةل لمةةن جهةةة العمةةل والصةةنعةل ال لمةةن جهةةة أَْنفُةةِس 
 وأَوضا  اللغةل.

ولهةةذا فةةي علةةم لالفصةةاحةل ال ينفةةي أن تنصةةب لهةةا قياسةةاً مةةام وإن تصةةفها 
ةةل.  ةةل القةةال وتُحصيِ وصةةفاً مجمةةالً.. بةةل ال تنةةان مةةن معرفتهةةا فةةي شةةيء حتةةى تُفصيِ
وتتع اليد على الخصةائس التةي تعةرُض فةي نظةم النةالمم وتعةديها واحةدة واحةدةم 

نع الحاذ  الذف يعلةم علةم كةل خةيط  وتسميها شيئاً شيئاًم وتنان معرفت  معرفةُ الصَّ
من األبريسم الذف في الديباجم وكل قطعة مةن القطةع المنجةارة فةي البةاي المقطةعم 

ة  من ا جر الذف في البناء البديعل.   وكل آجري

يعنةةي هةةذام أن الجرجةةانيم يةةرى أن عالقةةة الشةةاعر باللغةةةم عالقةةة الصةةانع 
هةا يعيةد تشةنيل المةادة الخةام )األلفةاظ( ال يصةنعها. فاأللفةاظ الحاذ  بالمادة الخامم ف

ماجادة قبل  ومتااضةع علةى معانيهةام لننة  يُعيةد نسةجها فةي عالقةات جديةدة لتنةتا 
داللةةة جديةةدةم وهنةةا ينةةان التمةةايز بةةين شةةاعر وشةةاعرم وكةةالم وكلةةمم واسةةتحالة أن 

 القصةاص حيةاة ولنةم فةيتلدف عبارتانم المعنى بعينية  وعلةى خاصةيَّت م ماةل: 
 و)قَتُْل البعضم إحياء للجميع(.

ولمةةةا كانةةةت عالقةةةة المتلقةةةي بةةةالنسم مباشةةةرة. والةةةنس ال يتنةةةرر ـ حسةةةب 
الجرجاني ـ فنن الجرجاني يراها عالقة تفاعل وكدي  للذهن في طلب الفنةرةم أو فَتْةق 
الةنس أو الَصةةدَفة للاصةال إلةةى الجةاهرة. بةةدليل أنة  يةةرفض قةال القائةةل: إني خيةةر 

لنالم ما كان معناه إلى قلب  أسبق من لفظ  إلى سمع . ويرى: )إن الشيء إذا نِيل ا
بعد طلب ل م أو اشتيا  إلي  ومعاناة الحنين نحةاهم كةان نَْيلُة  أَحلةى وبةالميزة أولةىم 
فنان ماقع  من النفسم أجلُّ وأَلطام وكانت ب  أضنُّ وأشغام نحا قةال القطةامي 

 ماقعُ  بِبَْرِد الماء على التمأ:ـ  ـ يتري ماالً لنل ما لَُطاَ 

 و ااانَّ ل ُن ْااُات  ماان قااوع  لاْ ااُ ن  بااْ  
 

 مواقاا   الماااْو ماان او الغالَّااْ  ال ااادو  
 

مما يُنةال بعةد منابةدة الحاجةة إلية م وتَقةدَّم المطالبةة مةن الةنفس بة ل. )أسةرار / 
 (.159ـ  158

الترتيةةب الةذف بمالة  تحصةةل مفرقةاً بةين التعقيةةد الةذف سةبب  لأَنَّ اللفةةر لةم يُتيةب 
 ( 162الداللة على الغرض..( )أسرار ـ 

وبين الغماض الذف يحتاج إلى قدر من التعةب وإِعمةال الفنةر للحصةال علةى 
 الداللةم نحا قال النابغة:

 ف  مااااب  اللياااار الاااااو  ااااو ماااادر  
 

 وإُت ْ لاااا ا أتم المنتااااأر منااااب واساااا ا  
 

دَِح ال يبةرز لة  إال أن تشةقي  لفنن هذا التري من المعاني كالجاهر في الصَ 
عن م وكالعزيز المحتجب ال يري  وجه  حتى تستأذن علي . ثةم مةا كةل فنةر يهتةدف 
إلى وج  النشا عما استعمل علي م وال كل خاطر يُْلذن لةـ  فةي الاصةل إلية م فمةا 

 (.161كُّل أحد يُفلح في شقي الَصدَفَةم وينان ذل  من أهل المعرفة..ل )أسرر ـ 

المجاز أو التمايل والتشةبي  الةخ هةا لإيجةاد االئةتالح فةي المختلفةات.  هذا ألَني 
وذل  بييٌن ل  فيما تراه من الصناعات وسائر األعمال التةي تُنسةب إلةى الدقةة. فننة  
تجد الصارة المعمالة فيها كلما كانت أجزاؤها أشد اختالفاً فةي الشةنل والهيئةةم ثةم 

ئةةتالح أَْبةةيَُنم كةةان شةةأنها أعجةةبم والِحةةْذُ  كةةان الةةتالؤم بينهةةا مةةع ذلةة  أَتةةميم واال
 (. 171لمصارها أوجبل. )أسرار ـ 

والِحْذُ  في إيجةاد االئةتالح بةين المختلفةات فةي األجنةاسم ال يقتصةر علةى أن 
تحدب مشابهة ليس لها أصل فةي العقةلم وحسةب وإنمةا أن تُةدر  المشةبهات الخفيَّةة 
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تناسةب بةين األجةزاء المختلفةة حتةى وتغاص عليها كالغائس على الدر. بحااً عن ال
يجيء التالئم بينها لالمالءمة المخصاصة وياصل الاصل الخاصل حتةى تحصةل 

 من تأليفها الصارة المقصادة. نحا قال ابن المعتز ـ َمااَلً ـ في تشبي  البر : 

َا قااااااار    و ااااااأ تَّ ال اااااار   م ااااااح
 

م  وا  تاىااااااااااااا     فا   اقااااااااااااا  ماااااااااااارَّ
 

اح البر  ومعاني  إالي الهيئة التةي تجةدها العةين لحيل لم ينظر من جميع أوص
لةةـ  مةةن انبسةةط يعقبةة  انقبةةاض..ل وهةةي هيئةةة مماثلةةة لمةةا يفعلةة  القةةارئ مةةن الحركةةة 
ة ويطبقةة  أخةةرى.ل والطريةةا فةةي هةةذا  الخاصةةة فةةي المصةةحا إذا جعةةل يفتحةة  مةةرَّ

حصةل التشبي  ليس لألَنَّ الشيئين مختلفان في الجنس أشدي االخةتالح فقةطم بةل ألنة  
بأزاء االختالحم اتفاٌ  كأحسن ما ينان وأتمي ل وخالصة األمر: لشدية ائةتالح فةي 

 (.177ـ  175شدة اختالحل )أسرار/ 

*** 

 

 إشارات
ـ عبد القاهر الجرجاني: )دالئل اإلعجاز( حقق  وقدم ل : د. محمد رضةاان الدايةة ود. فةايز  1

 .1987( 2الداية. منتبة سعد الدين ـ دمشق )ط

د القةةاهر الجرجةةاني: )أسةةرار البالغةةة( علةةق حااشةةي  أحمةةد مصةةطفى المراغةةي ـ ـ عبةة 2
 منشارات المنتبة التجارية النبرى ـ مطبعة االستقامة بالقاهرة.

 .1971ـ د. إحسان عباس: )تاريخ النقد األدبي عند العري( بيروت ـ  3

رن السةةادس( ـ حمةةادف الصةةماد: )التفنيةةر البالغةةي عنةةد العةةري: أسسةة  وتطةةاره إلةةى القةة 4
 منشارات الجامعة التانسية.

 .1979ـ د: كمال أبا ديب: )جدلية الخفاء والتجلي( دار العلم للماليين بيروت  5

 .1987ـ أدونيس: )الشعرية العربية( ـ دار ا داي/ بيروت  6

ـ نصر أبا زيد: )نظرية النظم عند الجرجاني: قراءة في ضاء األسةلابية( مجلةة )فصةال(  7
 .1984( ـ 1 )

ـ عبد الرحمن بادر : )مصطلح اللفر والمعنى ومستايات التحليةل عنةد الجرجةاني( مجلةة  8
 .1988( 4كلية ا داي بفاس ـ المغري. عدد خاص بندوة )المصطلح النقدف(  )

 

*** 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 56 - 

 

 

 

 

 في الشعرّية العربّية 
 لحازم القرطاجني  -منهاج البلغاء  

  -قراءة جديدة -
 

 

 ُمقدَّمة: 

 سباي رئيسةم فيما يبدوم حملت حازم على وضع كتاب  هذا: ثالثُة أَ 

: أنَّ الشةةعر هةةاَن علةةى النةةاسم أْو اسةةتهاناا بةة م فةةي زمانةة م حتةةى ُعةةدَّ أولمهمااا
ومةا أكاةرهم!( وإذا كةان  -)نَقتاً وسفاهة( لدى كايةر مةن )أَنةذال العةالم 

.. ف-كما قال ابن سينا -الشاعر في القديم  ُل منزلةةَ النبةيي قةد أنُةِزَل فةي يُنزَّ
هذا الزمانم منزلةَ أَخسي العالم وأنقصهمم كةل ذلة  بسةبب ُعْجمةِة ألسةنة 
الناس واختالح طباعهم. فغابت عةنهم أسةرار النةالمم مةن جهةةم ورأوا 
فاا باعتفاء النةاس واسةترفاد سااسةية السيةا  بنةالم  أخسَّاَء العالم قد تَحرَّ

روهُ في صارة الشعر من جهة الةازن والقافية ة الخاصةةم مةن غيةر صاي
م الشعُر. من جهةة ثانيةة.  أن ينان في  أَمر آخُر من األمار التي بها يتقاي
بل بلةغ األَمةُر حتةى بالنسةبة للعةارفين بهةذه الصةنعة بعةض المعرفةةم أْن 

ةةةاء..( )ص  ةةةها أولئةةة  األَخسي - 124راحةةةاا يَْسةةةتَقِذرونُها بعةةةد أن )نَجسي
125 .) 

بَْعدَ أْن اختليت الطباُ م وقَُصَرت العنايةةُ بالشةعر.  : تالُّدُ الحاجة إلى النقدثا يها
وظني البعُض أن  ال يحتاج فةي الشةعر إلةى أكاةر مةن الطبةع وبِْنيَتةِ  علةى 
أَنَّ كلَّ كالم مقفى مازونم شعٌر. بينما الطبا  قد يُةداخلها مةن االخةتالل 
م والفسةةادم أضةةعاح مةةا تَةةداخَل األَلسةةنةَ مةةن اللَّْحةةن. فهةةي تسةةتجيدُ الغةة لَّ

وتستغيل الجيدَ من النالم ما لم تُْقَمع برديها إلةى اعتبةار النةالم بةالقاانين 
 البالغيية. 

ولما كانت الطباُ  أحةاج إلةى التقةايم فةي تصةحيح المعةاني والعبةاراتم عنهةا 
مةةن األلسةةنة إلةةى ذلةة  فةةي تصةةحيح مجةةارف أَواخةةر الَنِلةةمم وكةةان تاقيةةُا الطبةةع أو 

ظمم كما كان الشاعُر يلزُم الشاعَر يةتعلمُّ منة  قةاانين الشةعر الماهبة بتعلُّم قاانين الن
ةُر  ْربةَ في أنحاء التصاريا البالغية.. لزَم أن ينان هنةا م نَْقةد يُبصيِ ويستفيد عن  الديِ
المشتغلين بهذه الصنعة )بقاانينها الصحيحة( وبأنَّ الشعريية /فةي الشةعر ليسةت هةي 

ُمة م وتتةمين  أفي غةرض اتفةق علةى أف صةفة في )نَْظم أفي لفر أتفق كيا أتفيق نظ

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 57 - 

 (. 28- 26اتفق..( )ص 

: ها أن  بعد االطال  على كتاي فةني الشةعر ألرسةطا والتةأثير وثالث ايس اب
الذف أحدث  لدى البعضم تبيَّن لحازم أن كتةاي أرسةطا إنمةا اعتنةى بالشةعر بحسةب 

ودةً فةةةي أوزان مةةةذاهب اليانانيةةةة. )وأَشةةةعار اليانانيةةةة إنمةةةا كانةةةت أغراضةةةاً محةةةد
مخصامة(. بينما الشعر في لسةان العةريم فية  ضةروي أخةرى كايةرة مةن اإلبةدا  
في فنان النةالمم تحتةاج إلةى وضةع مزيةد مةن القةاانين الشةعرية. أو إلةى مزيةد مةن 

كمةا -االبتدا  في )علم الشعر المطلقم وفي علةم الشةعر بحسةب عةادة هةذا الزمةان( 
ةل البةن (. وها ما سمى 69- 68ابن سينا )ص  إلى إنجازهم حازُمم بَْعدَ أْن لم يتحصي
 سينام تحقيق .

 ما الشعر؟ 

)الشعر كالم ُمخيٌَّل مازون. ُمختسي في لسان العري بزيةادة التقفيةة. والتئامة  
غيةر -بمةا هةي شةعر -من ُمقدَّمات ُمخيَّلةةم صةادقة كانةت أو كاذبةةم ال يشةترط فيهةا 

ُر فةةي صةةناعة الشةةعر. )ألَن صةةنعةَ الشةةاعر (. فالتخييةةل هةةا الُمْعتَبةة89التخييةةل )ص
هي جادةُ التأليا وُحسن المحاكةاة. وماضةاعها األلفةاظ ومةا تةدلي علية (. وبالتةالي 
إذا حصةةل )التخييةةل والمحاكةةاة كةةان النةةالم قةةاالً شةةعرياً. ألن الشةةعر ال تُعتبةةر فيةة  

ة إلةى حقيقةة ( أَْف أن  بالنسةب83- 81المادة. بل ما يقع في المادة من التخييل(. )ص 
الشعرم ال فرَ  بين أن تنةان المعةاني ممةا يشةتر  فية  العامةة والخاصةةم أو تنفةرد 
في  الخاصة دون العامة.. إذا كان التخييل في جميع ذل  على حةدي  واحةد. إذ الُمْعتَبةر 

ا ها التخييل والمحاكاة في أفي معنى اتيفق ذل  )  (. 21في حقيقة الشعر إنمَّ

 

حةازمم فهةا إنشةاُء صةارة  أو صةار فةي ذهةن المتلقيةي تةرتبط أما التخييل عند 
اةل للسةامع مةن لفةر  بالنفس وتُحري  فعاليَّتهام سلباً أو إيجابةاً. قةال: لوالتخييةل أن تتمَّ
الشةةاعر الُمخييةةل أو معانيةة  أو أسةةلاب  ونظامةة م وتقةةام فةةي خيالةة  صةةارةٌ أو صةةاٌر 

انفعاالً من غير رويَّة إلةى جهةة ينفعل لتخييلها وتصارهام أو تصيار شيء آخر بها. 
 (. 89من االنبساط أو االنقباض( )ص 

وهةةذا يعنةةي أن فعةةَل الشةةعر هةةا )أن يُحبيةةب إلةةى الةةنفس مةةا قُِصةةدَ تحبيبةة  إليهةةام 
ه إليهةا مةا قُِصةد تنريهة م ِلتُْحَمةَل علةى طلبة  أو الهةري منة م بمةا يتتةمن مةن  وينري

رة بُحْسةن هيةأة تةأليا النةالمم أو حسن تخييل ل م ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصة اي
ةداً )بمةا يقتةرن بة  مةن  قاة صدق م أو قاة شهات م أو بمجما  ذل (. وكل هةذام ملكَّ

( فبدون االغراي ال يتحقيق الشعُرم وال فِْعُل الشعرم ألنَّ الشعر وفعةل 71إغراي( )
ةةب حركةةة للةةنفس إذا اقتر ةة  مباشةةرة للةةنفس: )واالسةةتغراي والتعجُّ نةةت الشةةعر ُماجي

(. ولهةةذا )فأفتةةُل الشةةعر مةةا 71بحركتهةةا الخياليةةةم قةةاَف انفعالهةةا وتأثرهةةا )ص 
َحُسنْت محاكات  وهيأت م وقايت شهرت  أو صدق م أو خفَي كذب م وقامةت غرابتة (. 
)وأرْدأُ الشةةعر مةةا كةةان قبةةيح المحاكةةاة والهيئةةةم واضةةح النةةذيم خلييةةاً مةةن الغرابةةة.( 

إذ المقصةةاد -وإن كةةان مازونةةاً ُمقفيةةى -مى شةةعراً وماةةل هةةذا الشةةعر األَجةةدر أالَّ يسةة
(. ومةن الجهالةة أن 72- 71بالشعرم معدوم من (. )وال تتأثر النفس لمقتتاه( )ص 

يظن البعُض )أن  كل كالم مقفى مةازون مبنَّيةاً علةى الطبةعم شةعراً. فالشةعر يحتةاج 
القةةةاانين ( أو )27إلةةى أكاةةر مةةن الطبةةعم أف إلةةى العلةةم بةةالقاانين البالغيةةة( )ص 

 (.69الشعرية( )ص 
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 الشعر واخلطابة: 

وأول هذه القاانين ضرورة التمييز بين الشعر والخطابة. والحقيقة أن حازمةاًم 
ال يتحةةدب عةةن الخطابةةة كخطابةةة وحسةةبم كمةةا تةةاهم الةةبعضم ألن هةةذه تقةةام علةةى 

 المقاييس واإلقنا . وأن ما يهم  ها األقاويل الخطابية التي تِرد في الشعر. 

ذه يقع فيها التخييل الذف ال ينةافي اليقةين. ألن الشةيء قةد يُخييةل علةى مةا هةا فه
علي م وقد يُخييل على غير ما ها علي . وبهذا تنان األقاويةل الُخطبيةة غيةر صةادقة 

م ب  وها الظني مناح لليقين )ص  (. وبهذا فنن كةلي مةا وقَةَع منهةا فةي 62ألن ما تتقاي
م فةال تُعَةدي أقاويةل كاذبةة أو صةادقةم بةل هةي الشعر غير مقصاد في  كذي أو صةد 

( لسةةبب مهةةمم وهةةا أن المقةةاييس التةةي تُخةةرج النةةالم إلةةى 63أقةةاال ُمخيَّلةةة )ص 
صناعة المنطقم ال ترد في األقاويل الشعرية والخطابية المقصاد بها البالغة )ص 

63 .) 

 ولا أخذنا بيت امرئ القيسم ماالً: 

لي  ااا ة  تُْب منمااا      وإُت  نااا  ق اااُد سااااو 
 

اااااارْ   اااااال  ثياااااااب  ماااااان ثيابااااااْب ت ُنف   ف فا
 

وأختةةع للقياسةةات المنطقيةةةم ألصةةبحت النتيجةةة أن مةةا ترامةةى إليةة  غةةرُض 
القةةالم هةةا: ).. لنانِةة  لةةم تَسةةْلِ  منةةي خليقةةةٌم فةةال تسةةليي ثيةةابي مةةن ثيابةة ..( وهةةذا 

 (. 66استنتاج وجدل ال يُستعمل إال في الخطابة على جهة اإلقنا . )ص

حازماً يةرىم أن كةل قةال قياسةي مبنةيي علةى التخيييةل ومافةارة فية  لذل  فنن 
محاكةاةم هةا قةاٌل شةعرفم شةريطةَ أن ال ينةان مبنيةاً علةى اإلقنةا . فمةا جةاء مبنيةةاً 
على اإلقنا  خاصةم كةان أصةيالً فةي الخطابةةم دخةيالً فةي الشةعرم أمةا إذا كةان فية  

 م: إقنا  مبني على التخييلم فها شعر. نحا قال أبي تما

اااا يمت ْ  ااااُرأ  ماااان س  ااااوأا بْكا ُ تما  أ ر 
 

ااال  ْ   ااار الف  ااار مااان  ا    والناااارا قاااد تانتض 
 

)فاألقاويل التي بهذه الصيغةم خطابية بما ينان فيها من إقنا م شعرية بنانها 
 (. 67ُمتلبسة بالمحاكاة والخياالت( )ص 

وهنةةذا يمنةةن القةةال عةةن كايةةر مةةن األماةةال أيتةةاًم التةةي تجةةيء منطايةةة علةةى 
 (. 67ييالتم تنان قاالً شعرياً )ص تخ

أما كيا جاز استعمال االقنةا  فةي األقاويةل الشةعريةم والتخييةل فةي اسةتعمال 
رغم أن التخييل هةا قةاام المعةاني الشةعريةم واالقنةا  هةا قةاام -األقاويل الخطابية 

المعاني الخطابية. فنن الغرض في كليهما: )الشعر والخطابة( واحةد. وهةا إعمةال 
لة في إلقةاء النةالم فةي النفةاس بمحةلي القبةال لتتةأثر لمقتتةاه. ولنةن: َشةْرَط أن الحي

يأخذ كل واحد منهما من ا خر بمقدار. أف أن يخطةب الشةاعرم لنةن فةي األقةل مةن 
 (. 361كالم . وأْن يشعر الخطيبم لنن في األقلي من كالم .)ص 

تابعةة ألقاويةل مخييلةةم  وشْرَط أن تنان )األقاويل الُمْقنعةم الااقعة في الشةعرم
ُملكدة لمعانيهام مناسبة لها في ما قُِصد بها من األغراضم وأن تنةان الُمَخيَّلةة هةي 
العمةةدة. وكةةذل  بالنسةةبة للخطابةةة ينبغةةي أن تنةةان األقاويةةل الُمخييِلةةةم الااقعةةة فيهةةام 

قنِعةة هةي تابعةً ألقاويل ُمقنِعة مناسبة لهةام َملكةدة لمعانيهةام وأن تنةان األقاويةل المُ 
 (.362العمدة.( )ص 
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 الصدق والكذب: 

ةا كةان )الُمْعتبةَر  وثاني هذه القاانين وعي مسألة الصد  والنذي في الشعرم لمي
في الشعرم إنما ها التخييل والمحاكةاة فةي أف معنةى اتفةق ذلة (. والتخييةل يقةع فةي 

يةةل هةةا المةةادةم بغةةض النظةةر عةةن طبيعةةة المةةادةم بةةات الشةةعُر ال يُعَةةدُّ شةةعراً مةةن ح
 صةةةةةد م وال مةةةةةن حيةةةةةل هةةةةةا كةةةةةذيم بةةةةةل مةةةةةن حيةةةةةل هةةةةةا كةةةةةالم ُمخيَّةةةةةل( 

 (. 63)ص 

ولنن حازماًم مع ذل م يرى أن أفتل الشةعر مةا قايةت شةهرت  أو صةدق م أو 
خفَي كذب م وأردأ الشعر ما كان )واضةح النةذي( ألن لاضةاح النةذي يَةَزُ  الةنَفَس 

 (. 73عن التأثير بالجملة( )ص 

هةا اإلفةراط فةي التخييةل والخةروج إلةى االمتنةا   والمقصاد باضاح النذيم
واالستحالة )كتركيب يِد أسد على َرُجل. ماالً( فهذا ُممتنةع ال يقةع فةي الاجةادم وإن 
راً فةةي الةةذهن. أمةةا المسةةتحيل فهةةا مةةا ال يصةةحي وقاعةة  فةةي وجةةادم وال  كةةان متصةةاَّ

ره في ذهن كنان اإلنسان: قائماً قاعداً في حال واحدة(. )ص   (. 76تصاُّ

ولننم مع هذا )يُعَةدي حةذقاً للشةاعر اقتةداره علةى تةرويا النةذي وتمايهة  علةى 
النفس وإعجالها إلى التأثر لـ  قبلم بأعمالها الرويية في ما ها علي . فهذا يرجع إلى 

 (. 72الشاعر وشدية تَحيلُّ  في إيقا  الدُّْلَسة للنفس في النالم. )ص 

ِ بالنذي. فظةني أن التشةبي  والمحاكةاة  وقد بالغ البعض في الغَلَط في فهم المعنيي
من جملة النذي في الشعر. وليس كةذل . ألن الشةيء إذا أشةب  الشةيءم فتشةبيه  بة  
صةةاد . ألني الُمشةةبَّ  ُمْخبِةةٌر أني شةةيئاً أشةةب  شةةيئاًم ولةةا مةةن طةةرح واحةةد. وقةةد ورد 

م يحسةةب  والةةذين كفةةروا أعمةةالهم كسةةراي بقيعةةةالتشةةبي  فةةي القةةرآن. قةةال تعةةالى: 
 ً  . الظمنن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا

والقمَر قديرناهُ منةازل حتةى عةاد ألن الماَء يشب  السراي. وكذل  قال  تعالى: 
 (. 75. ألنَّ الهالل شبي ٌ بالعرجان القديم )كالعرجان القديم

وكما أن )االفراط وتر  االقتصاد( يلدف إلى النذي الااضح الُمخةلي بالشةعر. 
  هنا  )نا  من الصد  في الشعرم قبيح من جهةة الصةنا  ومةا يجةب فيهةا إذا كذل

َر عن المطابقة ووقع دون الغاية( )ص   (. 79قصَّ

ومع ذل م إنَّ هنا  أقاويل شعريية تحتمل الصةد  والنةذي معةاًم وال يصةح أن 
يُقال فيها أنها واقعة في طرح واحد من النقيتين: ولنةن تقةع تةارة صةادقةم وتةارة 

اذبةةةم ألن مةةا تتقةةام بةة  صةةناعتها الشةةعريية هةةا التخييةةل غيةةر المنةةاقض لااحةةد مةةن ك
الطرفين وبالتالي فهذه ال تُعَدُّ شعراً من حيل ها صد  أو كذيم بةل مةن حيةل هةا 

 (. 63- 62كالم ُمخييل( )ص 

 التخييل: 

الحظنةةا عنةةد تعريةةا حةةازم للشةةعرم أَنَّ الشةةعَرم بمةةا هةةا شةةعرم ال يُشةةترط فيةة  
تخييةةل. والتخييةل عنةةده يقةةع مةن أربعةةة أنحةاء: مةةن جهةةة المعنةىم ومةةن جهةةة غيةر ال

األسلايم ومن جهةة اللفةرم ومةن جهةة الةنظم والةازنم كمةا ينقسةم التخييةل بالنسةبة 
م وتخييةةل لةةيس بتةةرورفم ولننةة  أكيةةد أْو  للشةةعر إلةةى قسةةمين: تخييةةل ضةةرورفي

إنهةاض الةنفس إلةى  ُمستحبم لنان  تنميالً للترورف وعاناً لـ  على مةا يةراد مةن
 طلب الشيء أو الهري من . 
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والتخاييةةةةل التةةةةرورية هةةةةي تخاييةةةةل المعةةةةاني مةةةةن جهةةةةة اللفةةةةر. واألكيةةةةدةُ 
والمستحبيةم تخاييل اللفر فةي نفسة م وتخاييةل األسةلايم وتخاييةل األوزان والةنظمم 

 (. 89وأكد ذل  تخييل األسلاي. )ص 

اَّةل للسةامع مةن لفةر الشةاعر كما سبق أن ذكرنام هةا أن تتم-ولما كان التخييل 
الُمخييل أو معاني  أو أسلاب  ونظامِ  وتقام في خيال  صارة أو صار ينفعل لتخييلها 
ر شيء آخر بهام انفعاالً إلى غير رويَّة إلى جهة مةن االنبسةاط  رهام أو تصاي وتصاي
ء أو االنقباض. )فنن أحسن التخاييل ماقعاً في الةنفس: أن يترامةى بةالنالم إلةى أنحةا
ب. فيقاى بذل  تأثر النفس لمقتتى النالم(. كأْن ينان ذل  )باستبدا  مةا  من التعجُّ
يايره الشاعر من لطائا النالم التةي يقةلي التهةديف إلةى مالهةا(. ولهةذا ُطةر  ووجةاه 
عديدةم من شأنها أن تاير في النفسم االستغراَيم والشيء األكيد أنة  )كليمةا اقترنةت 

 (. 91- 90ييل كان أبد ( )ص الغرابةُ والتعجب بالتخ

وينقسم التخييل بالنظر إلى ُمتعلقات م قسمين: تخييُل المقال فية  بةالقال. وتخيُّةل 
أشةةياَء فةةي المقةةال فيةة  وفةةي مةةن جهةةة ألفاظةة  ومعانيةة  ونظمةةِ  وأسةةلاب . كمةةا سةةبق 

 ذكره. 

فيجرف مجرى تخطيط الصةار -أف تخييل المقال في  بالقال -)فالتخييل األول 
لهام والتخيةةيالت الاةةااني تجةةرف مجةةرى النقةةا  فةةي الصةةار والتاشةةية فةةي وتشةةني

األثةةااي والتفصةةيل فةةي فرائةةد العقةةاد وأحجارهةةا(. فهةةذه مةةن قبيةةل )تنميقةةات النةةالم 
 وتزيينات ل (. 

ها. )فالنفاس تتخييل بما يُخييِل لها الشاعر مةن  ومن شأنها أن تُبها النفس وتُِسرَّ
 ا لذل . ذل  محاسن ضروي الزينة فتبته

ولهذا نقلاا إلى بعض الهيئات اللفظية التي مةن هةذا القبيةلم أسةماء الصةناعات 
 التي هي تنميقات في المصناعات. فقالاا: 

الترصيعم والتاشيحم والتسهيم من تسهيم البرود. وكاير من النالم الةذف لةيس 
وإن غةاي  بشعرفي باعتبةار التخييةل األولم ينةان ِشةعراً باعتبةار التخاييةل الاةااني.

 (.94- 93هذا عن كاير من الناس( )ص 

 امُلحاكاة: 

أما المحاكاة من جهة تخييل الشةيء بااسةطة أو بغيةر واسةطةم فتنقسةم قسةمين: 
محاكةةاة الشةةيء نفسةة  بأوصةةاف . ومحاكاتةة  بغيةةره. أف بمةةا يحةةاكي مةةا يحاكيةة  )ص 

اج: 94  (. وماال هذه: قال ابن دري

 جف ا ايمناااب ل شااع را  ار ااا وساا
 

 تاهااااااااااادو إلااااااااااا َّ بياااااااااااا   العانماااااااااااابْ  
 

فالمألاح أن يذوف النبات الناعم بمجةاورة النةار ال أن يانةع. فةأغرَي الشةاعر 
 (. 95في هذه المحاكاة )ص

وهةةذا يعنةةيم أن المحاكةةاة بحسةةب تناعهةةا إلةةى المةةألاح والُمسةةتغري ومقابلةةة 
 بعتها ببعضم تقع في ستة أقسام: 

( محاكةةاة معتةةاد 3ة حالةةة ُمسةةتغربة. )( محاكةةا2( محاكةةاة حالةةة معتةةادة. )1)
( ومستغري بمعتةاد. 6( ومعتاد بمستغري. )5( ومستغري بمستغري. )4بمعتاد. )
(. وأفتةةل أنةةاا  المحاكةةاة هةةي المسةةتغربة. ألن لهةةا وقعةةاً فةةي الةةنفس هةةا 95)ص 

غيةةره بالنسةةبة للمعتةةاد المعهةةاد. ألن النفةةاس أنَسةةت بالمعتةةادم بينمةةا غيةةر المعتةةاد 
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بما لم ينن ب  لها اسةتئناس قةطي. فتنفعةل بالميةل إلةى الشةيء واالنقيةاد لة م أو  يُْفِجلها
التشةبي  -(. مع أن المعنى قد ينان واحةداًم ولنةن طريقةة القةال 96النفرة عن  )ص 

 مختلفة. -ماالً 

 وهذا ها الفر  بين األقاويل الشعرية وغير الشعرية. 

أو تصةديق كحصةال العلةم فمحصال األقاويل غير الشعرية ها إيقا  تعريا 
ماالً بةامتالء إنةاء أو خليةاه. أمةا محصةال األقاويةل الشةعريةم فهةا تصةاير األشةياء 
الحاصلة في الاجاد وتمايلها في األذهان على مةا هةي علية م أو غيةر مةا هةي علية  
تمايهاً وإيهاماً. مالما تشاُّ ل  آنية الزجاج عةن صةارة مةا تحاية . ولةذل  صةارت 

ية أشدي إبهاجاً وتحرينةاً للنفةاس مةن غيرهةا. فلشةدية ُمناسةبة األقاويةل األقاويل الشعر
الشعرية لنغراض اإلنسةانيةم كانةت أشةدي تحرينةاً للنفةاس وأعظةم أثةراً فيهةا( )ص 

120 -121 .) 

وبةةةديهي القةةةالم أني تحةةةر  النفةةةاس لنقةةةاال المخييلةةةة إنمةةةا ينةةةان بحسةةةب 
ةدُ ممةا يزيةد االستعدادم وبحسب ما تنان علي  المحاكاة في ن فسهام وما تُةدعَُّم وتُعتَّ

ب  المعنى تمايهاًم والنالم ُحسَن ديباجة من أمار ترجةع إلةى لفةر أو معنةى أو نظةم 
 (. 121أو أسلاي )ص 

وفي الجملةم القاعدة في المحاكةاةم هةي: )يجةب فةي محاكةاة أجةزاء الشةيء أن 
لمحاكةاة بالمسةماعات تُرتََّب في النالم على حسب ما ُوجدت علي  في الشيء. ألن ا

نةةات مةةن البََصةةر( )ص  (. والةةدليل 104تجةةرف مةةن السةةمع مجةةرى المحاكةةاة بالمتلاي
ر أشةةعة النااكةةب والشةةمع  علةةى ذلةة : )أن مةةن أحسةةن مةةا يُةةرى مةةن ذلةة م تصةةاي
والمصةةابيح الُمسةةرجة فةةي صةةفحات الميةةاه الصةةافية السةةاكنة التمةةاج مةةن الخلجةةان 

اُّةةل أفةةانين شةةجر الةةدوح بمةةا ضةةمَّ مةةن ثمةةر  واألوديةةة والمةةذانب واألنهةةار. وكةةذل  تم
تةةي  وزهةةر فةةي صةةفحات المةةاء الَصةةفْا إذا كةةان الةةدوح مطةةالً عليةة . فةةنن اقتةةران ُطرَّ
الغدير الدوحيَّةة بمةا يبةدو مةن ماالهةا فةي صةفاء المةاء مةن أعجةب األشةياء وأبهجهةا 

قيقةي فةي منظراً.. ونظير ذل  من المحاكاة في ُحسن االقتةران أن يُْقةَرَن بالشةيء الح
النةةالم مةةا يجعةةل ماةةاالً لةةـ  ممةةا هةةا شةةبي  بةة  علةةى جهةةة مةةن المجةةاز: تمايليةةة أو 

 استعاريية كقال حبيب: 

 ِدَمٌن طالما التقَْت أدمُع الُحْزن عليها وأدمُع العشياِ  

 وقال ابن التناخي: 

تُن  ساايوفاه ا  ااح  ي   لمااا ساااو    أُت و 
 

 وأ مااااااْب لاااااا  دوت الويااااااا ْ ويااااااا ا  
 

ةةا م وهةةي حقيقةةةم بةةأدمع الُمةةِزن وهةةي غيةةر حقيقيةةة. فُحسةةُن اقتةةر ان أدمةةع العشي
واقتةةران الاشةةاح الةةذف هةةا حقيقةةة بالاشةةاح المةةراد بةة  إلتةةزام الُمْعتَنِةةق وهةةا غيةةر 
حقيقةةيم يجةةرف فةةي حسةةن ماقعةة  مةةن السةةمع والةةنفس مجةةرى ماقةةع ُحسةةن اقتةةران 

فةأن المسةماعات  الدوح الذف لـ  حقيقة بماال  فةي الغةدير وال حقيقةة لةـ  مةن العةين.
نات من العين( )ص  (.128ـ 127تجرف من السمع مجرى المتلاي

 

وهنذا تنان:)منزلة ُحسن اللفر الُمحاكى ب  وأحنام تأليف  من القال المحاكى ب  
ومةةن المحاكةةاةم بمنزلةةة عتاقةةة األصةةباغ وحسةةن تةةأليا بعتةةها إلةةى بعةةض وتناسةةب 

) كانت الحاجة في هذه الصناعة  أوضاعها من الصار التي يمالها الصانع(. ومن هنا
 (.129إلى اختيار اللفر وأحنام التأليام أكيد جداً( )ص

أف أن التخييةةةةل والمحاكةةةةاةم عمليةةةةة إيهةةةةام هادفةةةةة تنتجهةةةةا ُمخيلةةةةة الشةةةةاعر. 
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( تشةنيل هةذا الشةيء 2( إدرا  الشيء المحاكى أو الصارة فةي العيةان. )1قاامها:)
صةةيل الشةةيء المحةةاكى إلةةى المتلقةةي ( تا3فةةي الةةذهن. أف أن تنةةان لةةـ  صةةارة. )

شةةفاهاً أو كتابةةة. وهةةا مةةا تقةةام بةة  الهيةةأة أو الصةةارة المُحاكيةةة المتشةةنلة بااسةةطة 
األلفةةاظ. أو )تنايةةع النةةالم مةةن جهةةة الترتيبةةات الااقعةةة فةةي عباراتةة .. والبُعةةد عةةن 

( فنلما كانت هذه ُمستغربةم كان وقعها فةي النفةاس أشةدي 16التااطل والتشاب ( )ص
ن الةةنفس إذا خييةةل لهةةا فةةي شةةيء مةةا لةةم ينةةن معهةةاداً مةةن أمةةر معجةةب فةةي مالةة م )أل

وجةةدت مةةن اسةةتغراي مةةا ُخييةةل لهةةا ممةةا لةةم تعهةةده فةةي الشةةيء مةةا يجةةده المسةةتطرح 
 (.96لرؤية ما لم ينن أبصره من قبل( )ص

وهةةذا أيتةةاً يرجةةع إلةةى الشةةاعر فةةي قةةاة التشةةبي م والسةةيما التشةةبي  الُمختةةر . 
أولةى القةاى العشةر التةي تجةب للشةاعر هةي: قةاة التشةبي  حيةل  ولذل  جعةل حةازم

 يُحاكى الشيء بصفات م ُكالً أو بعتاًم أو يُحاكى بصفات شيء آخر يُحاكي .

أف علةةى جهةةة مةةن المجةةةاز: مةةن التمايةةل أو االسةةةتعارة. ممةةا يجعةةل الشةةةيء 
 الُمحاكي أشدي إثارة وتعجباً من الُمحاكى.

راراً على اإلنسان مةن مشةاهدتها فةي الطبيعةة ألن صارة هذه األشياءم أقلي تن
أوالً. ثم انَّ اقتران الشيء بصارت  في النالم بحيل يُجعل لـ  ِماةاالًم ممةا هةا شةبي  
ب  على جهة من المجازم ثانياًم هةا الخاصةيية الشةعريية. ألن هةذا هةا الةذف ينحةرح 

لةذف يُْفِجةل الةنفس بالنالم عن معناه األصليم إلى جهة االستخدام الخاص والمتمييز ا
بما لةم ينةن لهةا بة  اسةتئناس قَبةُلم وهةا ثالاةاًم مةا يشةنل القيمةة أو الحةافز األخالقةي 

 إليقا  اإليهام في نفس المتلقيم من حيل الميل إلى الشيء أو الهري من .

 الشعر، الشاعر: الكامل

نيةات يرى حازم ) أن النظم صناعة آلتها الطيْبع(. ولنن البَصَر بالمةذاهب والتق
واألغةراض التةي مةن شةأن النةالم الشةعرفم الِعْلةَم واإلحاطةة بهةام ممةا يُقةَاف علةةى 
ح في مذاهب النظم وانحائة . وهةذا ال ينةان  صاغ النالم الجيدم ويُمنين من التصري
إالي بةةامتال  )قةةاى فنريةةة واهتةةداءات خاطريةةة(. يتفةةاوت الشةةعراء فةةي نصةةيب كةةلي 

 (.199واحد منهمم منها.)ص

 هذهم فهي َعْشر عند حازم: أما القاى

تتعلةةق التسةةع األولةةى منهةةا بالشةةاعرم مةةن حيةةل قدرتةة  علةةى اإلتيةةان بالتشةةبي  
الُمبتةةد  غيةةر المةةألاح أو غيةةر مةةا يجةةرف علةةى السةةجيةم ولننةة  يبةةدو كمةةا لةةا كةةان 
ر  لةـ)كليَّات الشةعر( أو صةارة م واضةحةم أحسةن  صادراً عن سجيية. وامتالِ  تصةاي

جهة البناء المعمارف التقليدف )النماذجي(: مةن حيةل وضةع ما يمننم للقصيدة من 
المعاني واألبيات والمطالع وترتيب الفصال والخاتمة.. إلةخ. ثةم اسةتجالي المعةاني 
ومالحظة إئتالفها مع اإليقا  )الازن( والتهديف إلى العبةارات الدالةة عليهةا. وُحسةن 

.. إلةةخ. ممةةا هةةا االنتقةةال مةةن غةةرض إلةةى غةةرض بحيةةل يبةةدو طبيعيةةاً وغيةةر نةةاي  
 معروح في كتب النقد العربي القديم.

أمةةا القةةاة العاشةةرةم فتتعلةةق بالنقةةد الةةذاتيم أف مراجعةةة الشةةاعر لقصةةيدت  بعةةد 
االنتهاء منهام لتعديل وإصالح ما يراه متطرباًم أو قلقاًم في ماضع م وإسةقاط مةا 

القةاة المةائزة ها غير جدير بالبقاء إلخ. ولهةذا فقةد أطلةق عليهةا حةازم. اصةطالح :)
ُحْسن النالم من قبيحة  بةالنظر إلةى نفةس النةالم وبالنسةبة إلةى الماضةع الُماقَةع فية  
النالم. فقةد يتفةق للشةاعر أن يةنظم بيتنمقافيتهمةا واحةدةم فينةان أحةدهما أحسةن فةي 
نفس . وا خر أحسن بالنسبة إلى المحلي الةذف يُاقعة  فية  مةن جهةة لفةر  أو معنةى أو 
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ففةي هةذا الماضةع يصةير المرجةاح راجحةاًم والمفتةاُل فاضةالً. نظام أو أسةلاي. 
وكايةةةةٌر ممةةةةن ليسةةةةت لةةةةـ  هةةةةذه القةةةةاة يُْسةةةةِقُط أحَسةةةةَن ممةةةةا يابةةةةت بالنسةةةةبة إلةةةةى 

 (.201المحل()ص

وهنذام قياساً إلى حر كلي شاعر مةن هةذه القةاىم تنةان منزلتة م حيةل يجعةل 
جةاد بعتةها أو عةدمها حاَزم الشعراَءم بالنسبة إلةى مشةاركتهم فةي هةذه القةاةم أو و

 بالجملةم في ثالب مراتب:

 ـ أهل المرتبة العليام وهم الشعراء في الحقيقة. 1

 ـ أهل المرتبة السفلىم وهم غير شعراء في الحقيقة. 2

ـ أهل المرتبة الاسطى: وهم شعراُء بالنسبةِ إلى َمةْن دونهةمم وغيةر شةعراء  3
 (.201بالنسبة إلى َمْن فاقهم )ص

فأهل المرتبة األولةىم هةم الشةعراءم ولنةن بأقةدار متفاوتةة. أمةا وعلى الجملةم 
أهةةل المةةرتبتين الاانيةةة والاالاةةة )فةةنظمهم مةةنحطي( و) ال ينتسةةبان إلةةى هةةذه الصةةناعة 

 (.202بغير الدعاى()ص

وأهل المرتبة األولىم أيتاًم منهم َمْن تافرت لهمم هيئات اإلبةدا  علةى أكمةل 
ئةاتم واألدواتم والبااعةةل( وعاامةل داخليةةةم الاجةاه: مةةن عاامةل خارجيةةة ) الهي

هي:)القاة الحافظةم والمائزةم والصانعة( فهذه القاى مجتمعة هي ما يخلق )الطبةع 
 الجيد( وبالتالي :الشعر الجيد )النامل(.

 املفاضلة بني الشعراء:

إذا كان أصحاي المرتبة األولىم هم الشعراء في الحقيقةم كما قةال حةازمموأن 
فاوت بحسب ما يمتلن  كةل واحةد مةن القةاى العشةرم إضةافة إلةى الطيْبةعم أقدارهم تت

فمةةا هةةا سةةبيل المفاضةةلة بةةين الشةةعراء هةةلالءم الةةذين أحةةاطاا بقةةاانين الصةةناعة 
 وعرفاا مذاهبهاذ

ر حازُمم جملةَ حقةائق يتفةق عليهةام تقريبةاًم جميةع المشةتغلين بالعمليةة  هنام يُقري
 الشعريية )علم الشعر(:

ر يختلا بحسب اختالح أنماط  وطرق . فشاعر يُحسن فيما قصةد ـ أن الشع1
فيةة  الجزالةةة والمتانةةة وال يُحسةةن فيمةةا قصةةد فيةة  الرقةةة واللطافةةة. وشةةاعر 

 يُحسن النسيبم وال يُحسن في الهجاء.. إلخ.

ةا 2 ـ والشعر يختلا باختالح األزمان وما ياجد فيهام ومةا يالةع بة  النةاس ممي
 لـ  ِعْلقة بشلونهم.

الشعر يختلا باختالح األمننة وما ياجد فيها ممةا شةأن  أن يُاصةا مةن ـ و3
 األشياء المصناعة أو المخلاقة.

ـ والشعر يختلا بحسةب أحةاال القةائلين وأحةاال مةا يتعرضةان للقةال فية م 4
وبحسةةب اخةةتالفهم فةةي مةةا يسةةتعملان  مةةن اللغةةات: الحاشةةيية والغريبةةة أو 

 اللغات المستعملة في زمنهم.

ا الشةةعر بحسةةب اخةةتالح األشةةياء فيمةةا يليةةق بهةةا مةةن األوصةةاح ـةة ويختلةة5
 والمعاني.

 

ـ ويختلا بحسب ما تختسي ب  كل أمة من اللغةة المتعارفةة عنةدهام الجاريةة 6
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 على ألسنتها.

وهنذا.. ما دامت الحال كذل م فننَّ أَفَّ تفاضل بين الشعراءم إنما ينةان )علةى 
التفاضةةةل بةةةين شةةةعراء األعصةةةار سةةةبيل التقريةةةب وتةةةرجيح الظنةةةان( سةةةااء كةةةان 

واألمصةةارم أو بةةين شةةاعر وشةةاعر مةةن المصةةر والةةزمن نفسةة : )فةةنن أحةةدهما قةةد 
يُساعده الزمان والمنان والحال والباعُل على التغلغل إلى استاارة تخاييل ومحاكةاة 
في شيء ال يساعد ا خرم شيء من ذل  علي م وقد تنان حال ا خر في غيةر ذلة  

صةةاحب  فةةي ذلةة  الشةةيء. وقةةد تختلةةا حاالهمةةا فةةي اللغةةةم  الشةةيءم بمنزلةةة حةةال
وتختلا حاالهما في الرويَّة. ومقدار جمةام خةاطر كةل واحةد منهمةا ونشةاط  للقةال 
في حال الرويية. ولذل  يعسر الحنةم فةي المفاضةلة بةين الشةاعرين فةي جةادة الطبةع 

 (.376ـ  374وفتل القريحة( )ص

يةةذهب إلةةى تفتةةيل المتقةةدمين علةةى وبنةةاء علةةى هةةذام يةةرى حةةازمم أنَّ َمةةْن 
المتأخرين بمجرد تقديم الزمنم ليس ممن تجب مخاطبت  فةي هةذه الصةناعةم ألنة  ال 

 (.378يعرح قاانينها( )ص

 إاتت متر تمكن الم ا ل ؟

إنها تمنن إذا ُعرفت الحال السابقة. أف )إذا ُعرح أن كليهما نظةم شةعره علةى 
ساح الاقةت. وكانةا قةد سةلنا مسةلناً واحةداًم حال واحدة من النشاط وقاة الباعل وانف

وذهبةةا مةةن المقاصةةد مةةذهباً مفةةرداً أو كةةان مةةذهب أحةةدهما مقاربةةاً لمةةذهب ا خةةر 
ومناسباً ل . وكان شعرهما في عروض واحةد أو عروضةين غيةر بعيةد  نمةُط النةالم 
فةةي أحةةدهما عةةن نمطةة  فةةي ا خةةرم ثةةم يقةةاس مةةا بةةين النالمةةين مةةن البُْعةةد بمةةا بةةين 

 (.270ينم فيظهر الترجيح أو المساواة عند ذل ( )صالنمط

( 376وباختصارم إذا اتفقت قصةيدتا الشةاعرين فةي )غةرض ووزن وقافيةة( )
 /    (.1على نحا ما ذهب ا مدف في الماازنة )

 أساليب داخل أسلوب:

ألن العةةري ـ أَيَّةةد   م لةةم تعةةرح سةةاى ضةةري واحةةد مةةن أسةةاليب الشةةعرم 
شةةعراء إلةةى محاولةةة التنايةةع داخةةل هةةذا األسةةلايم أو الشةةنل القصةةيدةم فقةةد نةةز  ال

الااحةةد.. بصةةيغ وأسةةاليبم قةةد يخةةدعنا عنهةةا الشةةنل الااحةةد ظاهريةةاً بينمةةا هةةا فةةي 
الحقيقةةةة لةةةيس سةةةاى إطةةةار عةةةام يجمةةةع بةةةين عةةةدة أسةةةاليبم دون أن يمنةةةع تعةةةددها 
ة وتناعهام مما ينشا عن مسألة مهمة غفل عنهةا جملةة الةذين أخةذوا علةى القصةيد
العربية التقليديةم شةنالنيَّتها الااحةدةم أو واحديةة الشةنلم وهةي: أن الشةاعر العظةيم 
حةد أيتةاً داخةل  بماهبت  وثقافت  وحساسيت م قةادر علةى التعةدد داخةل الااحةدم والتاي
التعدد ـ ليس على سبيل اإليهام/ والفةن ضةري مةن اإليهةام ـ بةل علةى سةبيل القةدرة 

 ما قرئ قراءة حياية. على الحتار الفني الحياف إذا

أن التصةةةنيا التقليةةةدف للشةةةعر العربةةةي حسةةةب أغراضةةة  )المةةةديح النسةةةيبم 
الهجاءم الرثاء..إلخ( كما ها لدى النقةاد القةدماء وكايةر مةن المعاصةرين لةم ينةن إال 
تصنيفاً تقليدياً على أسةاس المعنةى أو الماضةا م وليسةت ثمةة شة  فةي أن الشةاعر 

ل وانشةةغاالت الةةنفس. ولةةيس فةةي هةةذه أيةةة كتةةب فةةي ماضةةاعات عةةدة حسةةب أحةةاا
غرابة لدى الشاعر العربي عن غيةره مةن الشةعراء فةي مختلةا العصةار واألمننةة 
والشةةعاي. لنةةن ألن الشةةاعر العربةةي كةةان مقيةةداً باألسةةلاي المعةةروح ولةةم تسةةعف  
األحةةةةاال والظةةةةروح ألن يعةةةةرح أو ينشةةةةي أسةةةةاليب شةةةةعرية أخةةةةرىم كالشةةةةعر 

م الملحميم القصصي.. إلخم ممةا ياجةد لةدى الشةعاي المسرحيم األوبريت الغنائي
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 األخرىم فقد جاهد أن يجعل من األسلاي الااحد هذام أساليب!

أف أن يةةاائم بةةين الماضةةا  واألسةةلاي الةةذف يعبةةر فيةة  عةةن الماضةةا  هةةذا. 
فللنسيب أسلاب م وللمديح أسلاب م وللحماسة أسلابها.. وهنذا تتعدد األسةاليب داخةل 

ل الااحةد ـ علةى األصةح. ولقةد أشةار النقةاد القةدماء إلةى هةذا حةين األسلاي أو الشن
تحةةدثاا عمةةا يةةاائم الفخةةرم ومةةا يةةاائم المةةديحم والرثةةاءم والهجةةاء..إلخ مةةن األلفةةاظ 
العذبة الرقيقةة أو المتينةة الجزلةةم وتنةاول بعتةهم بتفصةيل واح مسةائل االخةتالح 

  بعمةةق المسةةألةَ التةةي نحةةن واالئةةتالح بةةين األلفةةاظ والمعةةاني.. لنةةن أحةةداً لةةم يةةدر
بصةةددها كمةةا أدركهةةا حةةازم القرطةةاجني هةةذا الناقةةد الفةةذي الةةذف اسةةتطا  أن يشةةخس 
ويتةةع يةةده علةةى لةةب المشةةنلة التةةي عاناهةةا الشةةعراء المبةةدعان ـ أف مشةةنلة إيجةةاد 
األسلاي الذف يناسب ماضاع م رغم أن  ال يمل  غير هذا الشنل الااحةد للقصةيدة 

 ومتغايرة.إزاء ماضاعات عديدة 

لقد استطا  حازم أن ينتشام أوالًم أن هنا  أكار من أسلاي ـ داخةل أسةلاي 
الشعر العربي المعروح. وأن الشاعر العربي ـ ثانيةاًم ـ تمنةن مةن أن يتاصةل إلةى 
جملةةة أنمةةاط مةةن القصةةيدة تقابةةل األنمةةاط المعروفةةة فةةي أشةةعار بعةةض الشةةعاي 

 ميلادرامية.. ماالً.األخرى: الغنائيةم الدراميةم الملحميةم ال

فقةةد قةةالم أوالًم بشةةأن تنةةا  األسةةاليب الشةةعرية: )أن أسةةاليب الشةةعر تتنةةا  
بحسب مسال  الشعراء في كل طريقةة مةن طةر  الشةعر. وبحسةب تصةعيد النفةاس 
فيها إلى حزونة الخشانة أو تصايبها إلى سهالة الرقة أو سلاكها مذهباً وسطاً بةين 

 (.354صما الَن وما َخَشَن من ذل ( )

ويزيةةةد هةةةذا )إضةةةاءة( بقالةةة : )فللنةةةالم( بحسةةةب هةةةذه اإلنحةةةاء المتركبةةةة فةةةي 
األسةةلايم ثالثةةة أسةةاليب ينحةةى بةةالنالم  فيهةةا بحسةةب البسةةاطة والتركيةةب. عشةةرة 
أنحاء يختلا الناس فيما تميل بهم أهااؤهم إلي  مةن ذلة  بحسةب اخةتالح طبةاعهمم 

 وتل  األنحاء هي:

 نياً على الرقة المحتة. ـ أن ينان أسلاي النالم مب 1

 ـ أن ينان أسلاي النالم مبنياً على الخشانة المحتة. 2

 ـ أو ينان مبنياً على المتاسط بينهما. 3

ـ أو ينةةان النةةالم مبنيةةاً علةةى الرقةةة ويشةةاب  بعةةض مةةا هةةا راجةةع علةةى  4
 األسلاي الاسط.

 ـ أو ينان مبنياً على الاسط ويشاب  بعض ما ها راجع على الرقة. 5

 ـ أو بعض ما ها راجع إلى الخشانة. 6

ـ أو ينةةان مبنيةةاً علةةى الخشةةانة ويشةةاب  بعةةض مةةا يرجةةع إلةةى األسةةلاي   7
 الاسط.

 ـ أو ينان مبنياً على الرقة ويشاب  بعض خشانة. 8

 ـ أو على الخشانة ويشاب  بعض رقة. 9

ـ أو ينان مبنياً على األسلاي المتاسط ويشاب  بعةض مةا هةا راجةع إلةى  10
 ين: الرقة أو الخشانة.الطرف

ولةةا دققنةةا فةةي هةةذه التراكيةةب العشةةرة. وفةةي ضةةاء الشةةعر العربةةي والمعرفةةة 
 باألساليب من جهة ما يقع داخل النفس البشرية لتبين لنا ماالً:

ً ـ ال 1 ـ أن أسلاي النالم المبني على الرقة المحتة ـ وها شعر النسيب غالبا
 يعدو أن يقابل القصيدة الغنائية.
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أسةةلاي النةةالم المبنةةي علةةى الخشةةانة المحتةةةـ لةةن يعةةدو أن ينةةان  ـةة وأن2
)األقاال المفجعةة( المأسةاويةم واألقةاال الحماسةيةم واألشةعار الهجائيةة 

 وكل ما ينزل منزلة المالحم والشعر الحربي والقصصي الطايل.

ـةة أمةةا أسةةلاي النةةالم المبنةةي علةةى المتاسةةط بةةين الرقةةة المحتةةة والخشةةانة 3
يةةةأتي منةةة  شةةةعر الهجةةةاء المعتةةةدلم وأشةةةعار السةةةخريةم المحتةةةةم فقةةةد 

 والتزهد الفلسفي والعتاي.. إلخ.

وهنذا يمنن القال في بقية التراكيب التي يختلةا فيهةا النةاس بحسةب أهةاائهم 
 واختالح طباعهم.

ولما كان النةاس مختلفةين بحسةب تصةاريا أيةامهم وتقلةب أحةاالهم ـ والشةعر 
ـةة 1ـ فةةنن أحةةاال النةاس ال تعةةدو ثالثةةة أصةةناح: يماةل أحةةاال النةةاس ويتاجةة  إلةيهم 

 ـ وصنا تنافأت لذات  وآالم .3ـ وصنا حالة األلم. 2صنا حالة اللذة. 

أف أحاال األول:مفرحة.وأحاال الااني: ُمفجعةم وأحاال الاالل: في كاير مةن 
األمر.شةةاجية. لةةذا وجةةب أن تنةةان )األقاويةةل الشةةعرية( منقسةةمة بحسةةب بسةةاطتها 

 ى سبعة أقسام:وتركيبها إل

ـة أقةاال ملتلفةة مةةن 4ـةة أقةاال مفجعةة. 3ـة أقةاال شةاجية. 2ـة أقةاال مفرحةة. 1
ـة أقةاال ملتلفةة مةن شةاجية 6ـة أقةاال ملتلفةة مةن سةارة ومفجعةة. 5سارة وشةاجية. 

ـ أقاال ملتلفة من سارة وشاجية ومفجعة. وهنذا ينان حةر النفةاس مةن 7ومفجعة.
حالها. فنل نفس تميل إلةى مةا هةا أشةب  بهةا  هذه األقسام بحسب استعدادها وما علي 

وأقةةري إليهةةا. وهةةذا يعنةةي أن األسةةلاي يجةةب أن ياافةةق السةةامع ويراعةةي الحةةال 
 (.357ـ  356)ص

ولنةةةن ال بةةةأس مةةةن أْن تةةةرِدَح التخييليةةةة فةةةي الطريقةةةة الشةةةعرية باالقناعييةةةةم 
لمنحةةى واالقناعييةةة فةةي الخطابةةةم بالشةةعرية.فأن مةةن شةةأن ذلةة  أن يُجنيةةب الشةةاعرم ا

الااحد في التخييلم ويُحسيَن ماقع األساليب في النفاسم ويُغني الصةناعتين/ الشةعر 
 (.359ـ 358والخطابة/ بما تحتمل  كل منهما من األخرى )ص

 ولنن ماذا يعني حازم باألسلاي الشعرف!

ح  يبةةدو للاهلةةة األولةةىم وكةةأن حازمةةاً يقةةال بانائيةةة المعنةةى واللفةةر حةةين يُعةةري
)هيأة تحصل على التأليفات المعناية( بينما )النظم هيةأة تحصةل عةن  األسلاي بأن :

 (. 364التأليفات اللفظية( )ص

أْف أن حازمةةاً يةةرى األسةةلاَي فةةي المعةةانيم فهةةا )صةةارةً وهيةةأةً يحصةةل عةةن 
كيفية االستمرار في أوصاِح جهة  جهةة  مةن جهةاِت غةرض القةال وكيفيةة األطيةراد 

جهةة وصةا المحبةايم وجهةة وصةا الخيةالم من أوصاح جهة  إلى جهةة. مةاالًم 
وجهةة وصةةا الطةالم وجهةةة وصةا النيةةاىم ومةا جةةرى مجةرى ذلةة  فةي غةةرض 
النسةةيبم والنقلةةةُ مةةن بعتةةها إلةةى بعةةض.. بينمةةا رأى الةةنظَم فةةي األلفةةاظ الةةذف هةةا 
صارة كيفيية  االستمرار في األلفةاظ والعبةارات والهيئةة الحاصةلة عةن كيفييةة النقلةة 

 م ومةةا يُعتمةةد فيهةةا مةةن ضةةروي الاضةةع وأنحةةاء الترتيةةب مةةن بعتةةها إلةةى بعةةض
( وبهذا ينان: األسلاي في المعاني بمنزلة الةنظم فةي األلفةاظ. ولنةن هةذا 363)ص

ال يعني القال بانائية األسلاي والنظمم بل ارتباطهما في بنيةة كليةة واحةدةم والةدليل 
 على ذل :

طةراد والتناسةب والتليطةا : لما كان في األسلاي تَِجُب مالحظةةُ ُحسةن األأو   
فةةي االنتقةةال عةةن جهةةة إلةةى جهةةة والصةةيرورة مةةن مقصةةد إلةةى مقصةةد.. 
تجُب أيتاًم مالحظة ما يجرف في الةنظم مةن حةُس األطيةراد مةن بعةض 
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العبةةارات إلةةى بعةةض ومراعةةاة المناسةةبة ولُطةةا النقلةةة. أف االئةةتالح 
 ومناسبة اللفر لما يلدي  من معنى.

لتي تجعةل مةن األسةلاي والةنظمم معةاًم مُخيَّلَةْين للحةال : مالحظةُ الاجاه اثا يا  
التي يريد تخييلها الشاعُر من رقية أو غلطةة أو غيةر ذلة . أف أن يتاافةق 
اللفر والمعنى في إيجاد الصارة التي أرادها الشاعر منسةجمة ومةلثيرة. 
كاستخدام األلفاظ الرقيقة العذبة في الغَزل. واأللفةاظ الجزلةة والعبةارات 

 (.364خمة في الفخرم وال يجاز العنس )صالف

ولا تأملنا في مناز  الشعراء في الشةعرم وخاصةة )مةن اخةتسي مةنهم بمنةز  
يتمييز ب  شعرهُ من شعر سااه( مال المتنبي في )كيفية بنيةة نظمةِ  وصةيغِة عباراتة  
وما يتيخذهمأبداً كالقانان في ذل . في تاطئة صدور الفصال للحِنم التي ياقعهةا فةي 

(. لالحظنا ِشدية إلتحام المعاني بالعبارات الُمعبيرة عنها. ) بحيةل 366نهاياتها( )ص
أن  إذا حاولت تغيير العبارة عن وضعهام واإلثالج إليها من غير المهيع الةذف منة  
أثلا واُضعهام وجدَت ُحسن النالم زائالً بزوال ذل  الاضع والدخال إلي  مةن غيةر 

 عيد المخزومي:ذل  المدخل. نحا قال أبي س

و فاا   نوابهااا  ا  اا  إلاار ال ياار  اارم
 

ُ تت ااارْ    إاا مشااار اللياااث فيهاااا مشااا   ما
 

فنن  لا غيرت صيغة هذا البيت وأزلتها عن ماضعهام فقلت ماالً: )كم 
ف في جاانبها( أو غيرت  غير هذا التغييرم لم تجد لـ  من  أذنبت إليي الخيل بنري

 ووضع  الذف وضع  علي  المخزومي.(حسن الماقع في النفسم مال  في صيغت  

وها ما عبير عن  أبةا الحسةن سةهل بةن مالة  بقالة :)إن المعةاني الُمعبَّةر عنهةا 
بالعبارات الحسنة ما تُدر  لـ  مع تلة  العبةارة ُحسةناً ال نُدركة  لةـ  فةي غيرهةا مةن 
فةي العباراتم وال تَقِدر أن تعبير عن الاج  الذف من أجل  َحُسةن إيةراد ذلة  المعنةى 

تل  العبارة دون غيرهام وال تُْعةري عةن ُكنةِ  حقيقتة . إنمةا هةا شةيء يدركة  الطبةع 
 (.372السليمم والفنر الُمسدَّدم وال يستطيع في  اللسان مجاراة الهاجس.( )ص

وهذا ها مةا دعةاه الجرجةاني بالنََّسةق أو النظةام حيةل أفي تغييةر أو اضةطراي 
 (.337)دالئل اإلعجاز ـ صفي  يلدف إلى تغيير المعنى أو بعارت . 

 الغموض والوضوح:

يُمييز حازم بةين ثالثةة أنةاا  مةن الداللةة علةى المعةانيم وهةي: داللةة إيتةاحم 
 وداللة إبهامم وداللة إيتاح وإبهام معاً.

وذل  بحسةب أكاةر مقاصةد النةالم ومةااطن القةال التةي قةد تقتتةي التصةريح 
ى تأديتة  فةي عبةارتين: إحةداهما عن مفهاماتها أو إغماضها. كمةا قةد يقتتةي المعنة

واضحة الداللة علي م واألخرى غير واضحة الداللة. لمقصد من المقاصد في نفةس 
 (.172الشاعر )ص

وإذا كانت داللة الاضاحم مفهامةة. فةنن داللةة اإلغمةاض أو اإلبهةامم هةي مةا 
 تتطلب تفسيراً.

ثةم هةي: يرى حازمم أن اإلغماض في المعانيم يرجع إلى واحد من وجاه ثال
منها ما يرجع إلى المعاني أنفسها. ومنها ما يرجةع إلةى األلفةاظ والعبةارات المةدلال 

 (.172بها على المعنى. ومنا ما يرجع إلى المعاني واأللفاظ معاً )ص

 أما ما يرجع إلى المعاني أنفسهام فمن ذل :
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 ـ أن ينان المعنى في نفس  دقيقاً وينان الغار في  بعيداً.1

 عُدَ النتائا عن المقديمات.ـ أن تَبْ  2

مناً معنى علمياً أو خبراً تاريخياً.. فينةان فهةم المعنةى متاقفةاً 3 ـ أن ينان ُمتَّ
 على العلم بهما.

 ـ أن يرد المعنى غير مستاح أقسام  لسبب ما.. 4

 

ره إالي ب . 5  ـ أن ينان المعنى ُمرتباً على معنى آخر ال يمنن فهم  وتصاي

 أللفاظ والعباراتم فمن ذل :أما ما يرجع إلى ا 

ـةة أن تنةةان األلفةةاظ الدالةةة علةةى المعنةةىم أو اللفظةةة الااحةةدة منهةةا حاشةةيية أو 1
 غريبة فيتاقا فهم المعنى عليها.

 ـ أن تنان اللفظة أو األلفاظ مشتركة فتديل على معنيين أو أكار.2

3 ً م ـةة أن تُةةزال األلفةةاظ مةةن مراتبهةةا فةةي النةةالمم حتةةى يصةةير المتةةأخر متقةةدما
 والمتقدمم متأخراًم فتتداخل األلفاظ بعتها على بعض فتشنل العبارة.

ـ أن تفرط العبارة في الطال فيتراخى بعض أجزائها عما يستند إلي  وما ها 4
 من  بسبب فال يُِشعر باستناده إلي  واقتتائ  ل .

ـ أو أن يقع بين أجزاء العبارةم فصةل بقافيةة أو سةجع فتخفةى جهةة التطالةب  5
 النالمين.. بين

وإذا استانينام كان األلفاظم أو اللفظة الااحدةم حاشيية أو غريبةم وهذه يُعةاون 
المعجةم علةةى حليهةةام نجةةد أن داللةةة اإلغمةاض مةةن جهةةة األلفةةاظ والعبةةاراتم تتصةةل 
مباشةةرة بطريقةةة اسةةتخدام اللغةةةم اسةةتخداماً خاصةةاً:مجازياً أو كنائيةةاً أو اسةةتعارياً أو 

 تركيبياً.

 مان واملكان يف القصيدة:بنية الز

مالما ربط حازمم الشعَر بحركةات الةنفسم رأى أن ترتيةب الشةعر العربةي فةي 
شةةةطر أو بيةةةتم بحسةةةب األجةةةزاء الملليفةةةة مةةةن األسةةةباي واألوتةةةاد فةةةي التفاعيةةةل 
المعروفةم جاء لُيحِدَب التعجيب فةي الةنفسم فالشةُطرم مقةادير مةن المسةماعات فةي 

ةةردةم والبيةةت هةةا ال مقةةدار المجمةةا  مةةن مقةةدارين متسةةاويين فةةي الاضةةع هيئةةة ُمطَّ
 (.249والترتيب والزمنم بهيأة تُتاعا النفس ابتهاجاً )ص

بةةلم إن حازمةةاًم ولعليةة  أول ناقةةد عربةةي يةةربط بةةين البنيةةة الصةةاتية والبنيةةة 
المنانية للقصةيدةم مةن المنطلةق نفسة م أف ارتبةاط الشةعر بحركةات الةنفسم كباعةل 

 قال:. (1)أول في قال الشعر

                                                           
حازماً في تمايل البيت الشعرف بشنل ِمصراعْي جدير بالذكر أن ابن رشيق سبق  )1( 

الباي. ولذل  قيل لنصا البيت: )مصرا ( كأن  باي القصيدة ومدخلها. وقيل بل ها 
قال أبا إسحا  الزجاج: األول من طلا   من الصرعين. وهما َطَرفا النهار. 

غروبها. الشمس إلى استااء النهارم وا خر من َمْيل الشمس عن كبد السماء إلى وقت 
( كما سبق للجرجاني صاحب )الاساطة( أن قال: )النالم أصاات 174/ 1)العمدة: 

(. وذهب ابن سنان 412محلها من األسما  محل النااظر من األبصار( )ص
الخفاجي في )سري الفصاحة( إلى )أن الحروح التي هي أصاات تجرف من السمع 

عن )مجرى المسماعات من مجرى األلاان من البََصر( وها ما ذهب إلي  حازم 
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ا كان أ حُق البااعل بأن ينان ها السةبب األول الةداعي إلةى قةال الشةعر )ولمي
هةةا الَاْجةةدُ واالشةةتيا  والحنةةين إلةةى المنةةازل المألافةةة وأاليفهةةا عنةةد فراقهةةا تةةذكير 
عهادها الحميدة فيهام وكان الشاعر يريد أن يُبقي ِذكراً. أو يصاغ مقةاالً يخييةل فية  

معةةاني الُمحاكيُةةة لهةةم فةةي األذهةةانم مقةةام صةةارهم وهيةةنتهمم حةةال أحبابةة . وتَِقةةيُم ال
ويحةةاكي فيةة  جميةةع أمةةارهم حتةةى يجعةةل المعةةاني أمالةةة لهةةم وألحةةاالهمم أحبيةةاا أن 
يجعلةاا األقاويةل ـ التةي يادعانهةا المعةةاني المخييلةة ألحبةابهم المقيمةةة فةي األذهةةان/ 

ل  مةن جهةة ماقعة  مةن السةمع صاراً هي أمالة لهم وألحاالهم ـ مرتيبة ترتيباًَس يتنزي
منزلة ترتيب أحايتهم وبياتهم. وياجد في وضع تل  بالنسبة إلى ما يدركة  الُسةمعم 
َشبَ ٌ من وضع هذه بالنسبة إلى ما يدرك  البَصةر. فقةد تقةديم: أني المسةماعات تجةرف 
من االسما  مجرى المرئيات من البصةر. وتُاجةد لحةال  حةاٌل مةن هةذه األشةياء مةن 

ن تل . فقصدوا أن يحاكاا البيات التي كانت أكتةاح العةري ومسةاكنها. حاِل حال  م
ةعَرم لنةانهم يحنيةان إلةى اديكةار مالبسةة أحبةابهم لهةام واستصةحابهم  وهي بيةات الشَّ
لهام واشتمالها عليهم باألقاويل التي يقيمان المعاني المناطة بها في األذهةانم مقةام 

حاالهم. فينان اشتمال األقاويل على تلة  صارهم وهينتهم ويجعلانها أمالةً لهم وأل
المعانيم ُمْشبِهاً الشتمال األبيات المتروبة على َمةْن قصةد تمايلة  بهةام وأن يُجعةل 
تةةذكرةً لةة . وينةةان مةةا بةةين المعنةةى والقةةال مةةن المالبسةةة ماةةل مةةا كةةان بةةين السةةاكن 

 (.250ـ  249والمسنن )ص

ترتيةةب األقاويةةل الشةةعريية وهةةذا يعنةةيم أنهةةم ) لمةةا قصةةدُوا أن يجعلةةاا هيئةةات 
ونظام أوزانها ُمتينزلةً في إدرا  السمعم منزلةَ وضع البيةات وترتيباتهةا فةي إدرا  
البصرم تأملاا البيات فاجدوا لها كساراً وأركاناً وأقطاراً وأعمدة وأسباباً وأوتةاداً( 

 (.250)ص

 يات الشَّعَر.* فجعلاا األجزاَء التي تقام منها أبنيةُ البياتم مقاَم النسار لب

* وجعلاا اطيرادَ الحركات فيها الذف ياجد للنالم ب  استااء واعتةدالم بمنزلةة 
 أقَطار البيات التي تمتد في استااء.

* وجعلةةةاا ملتقةةةى كةةةل قطةةةرينم وذلةةة  حيةةةل يُفصةةةل بةةةين بعتةةةهما وبعةةةض 
السةةةااكنم ُركْنةةةاً. ألني السةةةاكن ـ لمةةةا كةةةان يحجةةةز بةةةين اسةةةتااء القطةةةرين 

صةةار بمنزلةةة الةةركن الةةذف يعةةدل بأحةةد القطةةرين الةةذف همةةا المنتنفةةين لةة م 
ملتقاهما عن مساواة ا خر وُمسامتَتَِ  وألن الساكن لـ  ِحدية في السمع كمةا 

 للركن في رأف العين.

* وجعلةةاا الاضةةع الةةذف يُبنةةى عليةة  منتهةةى شةةطر البيةةت وينقسةةم البيةةت عنةةده 
 بنصفينم بمنزلة عماد البيت الماضا  وسط .

القافيةَ بمنزلة تحصين منتهى الخباء والبيةت مةن آخرهمةا وتحسةين  * وجعلاا 
من ظاهر وباطن. ويمنن أن يُقال: أنها ُجعلت بمنزلةة مةا يُعةالى بة  عمةاد 
البيت من شعبة الخباء الاسطى التي هي متلقةى أعةالي كسةار البيةت وبهةا 

 (. 251ـ  250مناطها... )ص

بياِت الشَّعَرم وفق التقابل  وحسب هذا الاصا يصيُر البيت الشعرفم شبي َ 
 التالي: 

 ــ كسار بيات الشَّعَر  أجزاء أبنية البيات 

 ــ أقطار البيات المستاية   اطيراد الحركات 
                                                                                                                                   
األسما  مجرى المرئيات من البََصر(. ولنن  كان أكار إدراكاً للعالقة بين الُصاَرتين 

 الصاتية والمنانية. كما سنرى.
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 ــ الركن الرابط بين القطرين ملتقى الحركات الُمطيردة 

 ــ عماد البيت الماضا  وسط    منتهى الشطر األول 

 تحصةةةةين ُمنتهةةةةى الخبةةةةاء وتحسةةةةين  مةةةةن ـةةةةـ  القافية في آخر الشطر الااني
 الظاهر والباطن      

ويزيةةد حةةازُمم هةةذه المسةةألة إضةةاءة فيمةةا يخةةس تةةاالي أبيةةات القصةةيدة بشةةنل 
م رابطةةاً بةةين الزمةةان والمنةةان فةةي القصةةيدةم مةةن حيةةل مةةا قصةةدت   عمةةادفي متةةااز 
ةةراد الحركةةات فةةي األوزان  العةةري فةةي وضةةع األبنيةةة الشةةعريةم عنةةدما جعلةةاا اطي

اسةةتقامة جةةرف اللسةةان عليهةةا واسةةتااء النةةالم بهةةام بمنزلةةة امتةةداد أقطةةار البيةةات و
واستقامتها واستاائهام فةنن النظةام فيهةا فةي تقةدير االتصةال علةى اسةتدارة. إذا كةان 
وضع األوزان الشعريية وترتيبها ترتيباً زمانياً ال يمنن  فية  أن ترجةع بالنهايةة إلةى 

فسحة من الزمةان وال بةدي. وترتيةب البيةت المتةروي زمان المبدأم بل تنان بينهما 
ِ ماضع شئت من  ثم دُْرت علي  تةأتَّى لة  أن ترجةع إلةى  ترتيب مناني إذا بدأت بأفي
الاضع الةذف بةدأت منة  بنقلةة مسةتديرة علةى اتصةال مةن غيةر أن ينةان بةين المبةدأ 

زمةةان المبةةدأم  والنهايةةةم فُسةةحة. واألوزان وإْن لةةم يمنةةن أْن يعةةاد بالنهايةةة فيهةةا إلةةى
فننها فةي تقةدير ذلة . إذ نسةبةُ َسةْرِد الشةطر األول مةن أفي بيةت وقةع تاليةاً لبيةت بعةد 
االنتهاء إلى قافية البيت الُمتقديم وإعطةاء كةلي ُمتحةر  وسةاكن منة  حقية  مةن الةتلفرم 
نسةةبةُ َسةةْرد الشةةطر الاةةانيم وإعطةةاء متحركاتةة  و سةةااكن  حقاقهةةا مةةن الةةتلفير بعةةد 

 (. 255ى مقطع الشطر األول)االنتهاء إل

وهنذا ينةان حةازم قةد لمةس بدقيةة عجيبةةم الةتالزم بةين البنةاء الفتةائي للبيةت 
ةةعَر المنصةةاي. وكةةذل  الةةتالزم بةةين مةةا هةةا  الِشةةْعرفم والبنةةاء الفتةةائي لبيةةت الشَّ
سةةةماعي )إدرا  السةةةمع( ومةةةا هةةةا بََصةةةرفي )إدرا  العةةةين(. وكةةةذل  الةةةتالزم بةةةين 

اء والترتيةةب الزمةةاني للبيةةت الشةةعرفم والةةربط بةةين مةةا هةةا الترتيةةب المنةةاني للخبةة
 منظار وما ها مسما . 

وكما الحظنام فنن شةنل القصةيدة بنةل تفاصةيل م عنةد حةازمم هةا شةنل البيةت 
بنل تفاصيل م والشنل البََصرف لعَْرض القصيدة على الار  يتصةل مباشةرة بشةنل 

اهر اللغة في تراكم أصةااتها العَْرض اإلنشادف الشفاف الذف يستمد ُمقامات  من ج
وحركاتهةةا وسةةنناتها المتناوبةةة وفةةق نظةةام ُمرتَّةةب ومتناسةةق أصةةبحت معةة  الصةةيغة 
اإلنشةةةاديةم نمطييةةةةم ومةةةن هنةةةا جةةةةاءت المماثلةةةة لنماذجيَّةةةِة الشةةةنلين: السةةةةماعي 

أف مجةةرف المسةةماعات مةةن األسةما  مجةةرى المرئيةةات مةةن البََصةةر.  (1)والبَصةرف
 ( 250)ص

ره للةتالزم بةين البنةاء الفتةائي للبيةت الشةعرفم ولعل حازماً ين طلق في تصةاي
ره أني كةل شةيء لةـ  وجةاد خةارج الةذهنم  والبناء الفتائي لبيةت الَشةْعرم مةن تصةاي
حين يُدر  تنةان لةـ  صةارةٌ فةي الةذهن تطةابق مةا أدر  منة . ولةذل  فننة  إذا أراد 

ـ  صةارةٌ فةي الةذهن الشاعر أن يُعبير عن تل  الصارة الذهنيةم حين يُدر  تنةان لة
تطابق ما أَدر  من . ولذل  فنن  إذا أراد الشاعر أن يُعبير عن تل  الصارة الذهنيةةم 
أقام باللفر هيئةَ تل  الصارة الذهنية في إفهةام السةامعين وأذهةانهم. ومةن هنةام فننة  
يُمنن للمعنى ـ في رأف حازم ـ أن تنان لـ  ثالثة أناا  من الاجادم كل وجةاد لةـ  

 لة خاصة: دال

 ـ وجادُ الشيء من جهة قيام صارة لـ  في الذهن. 1

 ـ وجاد معنى الشيء من جهة داللة األلفاظ حين التلفير بها )النالم(. 2
                                                           

 .182ـ 181الماجرف ـ ص )1( 
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ـ وجاده من جهة داللة النتابة )الخط( إذا احتيا إلى وضع رسام مةن الخةط 3
تقام بهةا تدلي على األلفاظم حيل تقيُم النتابةُ في اإلفهامم هيئات األلفاظ ف

في األذهان صار المعاني. فينان لها أيتاً وجاد من جهة داللةة الخةطي 
 (. 19ـ 18على األلفاظ الدالة عليها )ص

فالشةةجرة فةةي الطبيعةةةم مةةاالًم لهةةا وجةةاد )معنةةى( فةةي الةةذهن لةةـ  هيئةةة تطةةابق 
الشجرة في الِعيةان. ووجةادٌ ثةان  حةين النطةق بلفةر: )الشةجرة(. ووجةاد ثالةل حةين 

 لمة: )شجرة(. كتابة ك

 خامتة: 

ـة بحسةب البااعةل التةةي دعةت حازمةاً لاضةع كتابةة : )منهةاج البلغةاء..( كمةةا 1
 أُشير إلى ذل  في المقدمةم يمنن القال: 

: إن كتاَي )منهاج البلغاء..( إنما هةا دفةا  عةن الشةعرم وردُّ االعتبةار أو   
ةةةاءُ  ةةةَس صةةةنعَت ُ األخسي  إليةةة  بعةةةد أن هةةةان أمةةةرهُ علةةةى النةةةاسم ونجي

 والمتنسبان ب . 

ةةةُن المشةةةتغلين بةةة  مةةةن ثا ياااا   : محاولةةةة وضةةةع علةةةم بالشةةةعر وقاانينةةة م يُمني
ةةن الناقةةد والقةةارئ مةةن تمييةةز الشةةعرم ممةةا هةةا  صةةنعتهمم كمةةا يُمني

 محمال علي  وليس من . 

: التمييز بين علم الشعر المطلقم وعلم الشعر بحسب الزمان والمنةان ثالثا  
ن هنةةام نجةةد حازمةةاً معنييةةاً بالنظريةةة واألحةةاال واللغةةات واألمةةم. ومةة

أكاةةر مةةةن عنايتةة  بالجانةةةب التطبيقةةي ولةةةا أني نظرييتةة  مبنييةةةة علةةةى 
اسةةةتقراء دقيةةةق للشةةةعر العربةةةيم وكتةةةب النقةةةد: نظرييةةةة وتطبيقيةةةة 

 وبالغية. 

ـ يقرأ حازم كتَُب النقد السابقة ل : )نقةد الشةعر( لقدامةة. )عيةار الشةعر( البةن 2
ا )ترجمةةةة ابةةةن سةةةينا وتلخةةةيس الفةةةارابي(. طباطبةةةا. فةةةن الشةةةعر ألرسةةةط

)الماازنةةةة( ل مةةةدفم )دالئةةةل اإلعجةةةاز( للجرجةةةانيم )سةةةري الفصةةةاحة( 
للخفاجي.. كمةا يقةرأ الشةعر العربةيم قةراءةً ناقةدةً جديةدةم سةالناً طريقةاً لةم 

 ( من منطلق مفهامي تتداخل في  العلام المختلفة: 16يسلن  أحد قبل  )ص

َل ربةةط الشةةعر بح* ساايكلو ي :  ركةةات الةةنفس: )إنَّ للشةةعراء أغراضةةاً أُوَّ
هةةةي الباعاةةةة علةةةى قةةةال الشةةةعرم وهةةةي أمةةةار تحةةةدب عنهةةةا تةةةأثرات 

(. أو قالةة : )إنَّ معةةانَي الشةةعرم ترجةةع 11وانفعةةاالت للنفةةاس..( )ص
كة إلى القةالم أو إلةى وصةا أحةاال  إلى وصا أحاال األمار الُمحريِ

كةةا ت والُمحةركين معةةاً.( المتحةركين لهةام أو إلةةى وصةا أحةاال الُمحري
 (13)ص

ربط الشعر بالزمةان والمنةان وأحةاال النةاس. والقةائلينم * سفيولو ي : 
 واألشياء والطبا م واللغة.. إلخ. 

: رفةةض ثنائيةةة اللفةةر والمعنةةىم والتأكيةةد علةةى وحةةدة بنيةةة * بنا ياا  لغولاا 
النالم واستحالة تغيير اللفر دون تغيير المعنى ـ كما ذهب الجرجةاني. 

( قةال: )فياجةد للنةالم بةذل  129مةا دعةاه )بأحنةام التةأليا( )ص وها
طالوة وحسن ماقع مةن الةنفس ال تاجةد مةع وضةع  علةى خةالح تلة  

 (. 371الهيأة واإلثالج إلي  من غير ذل  المدخل( )ص
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تأكيده على أهمية التمايل والتشةبي  واالسةتعارة وهةا مةا يعةادل * بج ي : 
التةةذاذ النفةةاس بالتخييةةل أن الُصةةَار  عنةةده التخييةةل والمحاكةةاة: )ومةةن

القبيحةةةة الُمستبشةةةعة عنةةةدما تنةةةاُن ُصةةةاُرها المنقاشةةةة والمخطاطةةةة 
ةب  بمةا هةي أمالةة لة م  والمنحاتة لذيذة إذا بلغت الغاية القصاى من الشي
فينان ماقعها من النفاس ُمستلذياً ال ألنها حسنة فةي أنفسةهام بةل ألنهةا 

(. وقالة : 116د مقايسةتها بة ( )صحسنة المحاكةاة لمةا ُحةاكي بهةا عنة
)وإنمةا ينبغةي أن يُمايةل ُحسةن المحاكةاة فةي القةال بأحسةن مةا يمنةن أن 

 (. 127ياجد من ضروي تصاوير األشياء وتماثلها( )ص

ليس في استخدام ألفاظ ومصطلحات الفلسةفة والمنطةق حسةبم * فلف ي : 
أثةةر بةةل فةةي الجةةدل والبرهةةان الفلسةةفي والمنطقةةي أيتةةاً. وأعتقةةد أن 

الفلسفة اليانانيةة واإلسةالمية ممةا ال يحتةاج إلةى شةاهدم فهةا بةارز فةي 
 . (1)جملة )المنهاج(

يعني باختصارم إننا قلما نجةد ناقةداً عربيةاًم تماَّةل ثقافةة عصةرهم وتةاريخ أمتة  
الاقافيم وامتل  هذا األفق الشمالي والنظةرة العميقةةم مازجةاً الاقافةة بةالطبعم مالمةا 

قرطاجني. مما منَّنة  مةن أن يقةيم نظريةة )شةعرية( شةمالية متماسةنة تافير لحازم ال
  (2)ليس من السهالة ثَْلمها حتى لا اختلفنا مع  في هذه المسألة أو تل .

 وقاام هذه النظرية ـ حسبما بينيا ـ وفيما يخس ماضاعنا هنام ها: 

ان : التمييةةز بةةين علةةم الشةةعر المطلةةقم وعلةةم الشةةعر بحسةةب الزمةةان والمنةةأو   
 واألحاال واللغة واألمم. 

فبالنسبة لعلم الشعر المطلقم يرى حازم أني التخييَل ها قاام الشعر وجةاهرهم 
في أف زمان ومنان ولغة. فال شعر بال تخييةل. والتخييةل هنةا يةرتبط بطريقةة تقةديم 
المعنى ال بالمعنى نفس . وبهذا ينان الشعُرم شعراً والشاعرم شةاعراً. ال مةن حيةل 

المةةادةم ولنةةن باعتبةةار )وسةةيط  نةةاعيي  لتحقيةةق غايةةات  جماليةةة( والاسةةيط طبيعةةة 
. أف االسةتخدام الخةاص (3)الناعي للقصيدةم هةا تقةديمها بخصةائس ناعيَّةة متميةزة

لعناصر القصيدة كليها: لفظاً ومعنى ووزناً. وممةا تنةتا منة  داللةة هةي غيةر المعنةى 
لجرجةةاني فةةي )المعنةةى ومعنةةى الةةذف يُفهةةم مةةن ظةةاهر اللفةةر علةةى نحةةا مةةا بةةيَّن ا

 المعنى(. 

أما بالنسبة لعلم الشعر بحسب الزمان واألمننة واألحاال واللغةم فها ما يُمييِةز 
شعر أُمةً عن شعر أُمة أخرىم وما يُمييةز شةعَر مرحلةة  مةن تةاريخ األمةة عةن شةعر 
ر مرحلة أخرى. وما يُمييز شعَر قطر  من أقطار هةذه األمةة عةن شةعِر قطةر  أو أقطةا
أخرى. وما يُمييُز شعَر شاعر  عن شعِر شاعر  آخر في الِمْصر والزمن نفسة .. إلةخ. 
كل ذل   االختالح في اللغةم أو البيئةم والمعا م وأحاال النفس وبااعل الشةعر.. 

 (. 375ـ 374مما يفرض اختالفاً في أنماط القال الشعرف وُطرقِ  )ص

للفةةر والمعنةةى والةةازن والقافيةةة. : إن الشةةعر ال يتحقةةق بمجةةرد ائةةتالح اثا يااا  
فةةاا باعتفيةةاء النةةاس واسةةترفاد سااسةةية السةةا   ةةاء العةةالم قةةد تحري )فأخسي
روه في صارة الشعر مةن جهةة الةازن والقافيةة خاصةةم مةن  بنالم صاَّ

                                                           
وقد تتبَّع د. عباس بنلحاح غريب وتفصيل عجيب هذه المسألةم بحيل بدا وكأنَّ  )1( 

ى لهذه الملثرات! )دراست  عن حازم في كتاب : تاريخ النقد حازماً ليس أكار من صد
 األدبي عند العري(.

 .569ينظر إحسان عباس ص )2( 
 .191عصفار ـ ص )3( 
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م الشةعر. وكةةأن  غيةر أن ينةان فية  أمةٌر آخةر مةن األمةار التةي بهةا يتقةاي
م مةةن الشةةعر الحقيقةةيم منزلةةة النةةالم الةةذف لةةيس فيةة  إال الةةازن خاصةةة

منزلةةة الحصةةير المنسةةاج مةةن البَةةْردف ومةةا جةةرى مجةةراه مةةن الحليةةة 
المنساجة من الذهب والحرير لم يشةتركا إال فةي النسةا كمةا لةم يشةتر  

 (. 125النالمان إال في الازن()ص

ب الذف ها حركةة  يعني هذا أن الشعر الحقيقي ال بد أن يقترن بالغرابة والتعجُّ
اإلغةراي فةي الشةعر هةا التخييةل الُمْعتبَةُر وحةدُه فةي هةذه الصةناعةم  للنفس. ومةأْتى

والذف يقع علةى أركةان الشةعر كافةة. وال يهةم بعةد هةذام فةي أف مةادة أتفةقم أو جةاء 
 النالم مازوناً أو غير مازون. فما وقع في  التخييل والمحاكاة كان قاالً شعرياً. 

فارابي عندما قال: )القةال إذا كةان وواضح هنام  أن حازماً لم يُمييز كما فعل ال
ُمللَّفاً مما يُحاكي الشةيَء ولةم ينةن مازونةاً بنيقةا  فلةيس يُعةدُّ شةعراً ولنةن يُقةال هةا 
قال شعرف(. بل خةسَّ بقالة  )الشةعر( كافةة األقاويةل األدبيةة المبنيَّةة علةى تخييةلم 

ومةا تةدلي المنطاية على جادة التأليا. وُحسةن المحاكةاة. وهةذه ماضةاعها األلفةاظ 
  (1)علي .

: لقةةد أدر  حةةازم منةةذ القةةرن السةةابع الهجةةرفم وظيفةةة الشةةعر وأهميةةة ثالثااا  
عناصر االتصال اللغافم باعتبةار الشةعرم فنةاً لغايةاً متميةزاً عمةا سةااه 
مةةن السةةلا  القةةالي. عنةةدما قةةال: )واألقاويةةل الشةةعرية تختلةةا مةةذاهبها 

لتةي يعتنةي الشةاعر فيهةا وأنحاء االعتماد فيها بحسب الجهة أو الجهات ا
بنيقا  الِحيل التي هي عمدة يا إِنهاض النفاس لفعل شةيء أو تركة  أو 
التي هي أعاان العمدة. وتل  الجهات هي ما يرجع إلى القةال نفسة م أو 
مةةا يرجةةع إلةةى القائةةلم أو مةةا يرجةةع إلةةى المقةةال فيةة م أو مةةا يرجةةع إلةةى 

 (346المقال ل .( )ص

 قارنة إلى ياكابسن تنان كالتالي: وهذه العناصر األربعة بالم

 ـ ما يرجع إلى القال نفس  = الرسالة 1

 ـ ما يرجع إلى القائل = الُمرِسل 2

 ـ ما يرجع إلى المقال في  = السيا  3

  (2)ـ ما يرجع إلى المقال لـ  = الُمرَسل إلي 4

 وهنا نجد حازماً يركز على: 

ةدها مةع )ال1 مقةال فية  ـ السةيا ( وهمةا ـ الاظيفة الشعرية )الرسةالة( تاحي
عمةةاد الاظيفةةة. أمةةا القائةةل )الُمرِسةةل( والمقةةال لةةـ  )الُمرَسةةل إليةة ( 
فهمةةا كةةاألعاام والةةدعامات لتحقيةةق فاعليةةة الاظيفةةة. قةةال: )والحيلةةة 
فيما يرجع إلةى القةال وإلةى المقةال فية  وهةي محاكاتة  وتخييلة  بمةا 

ادا هةةةذه يرجةةةع إليةةة م أو بمةةةا هةةةا ماةةةال لمةةةا يرجةةةع إليةةة م همةةةا عمةةة
الصناعةم ومما يرجع إلى القائل والمقال لـ  كةاألعاان والةدعامات 

 (. 346لها( )ص

ـ كما يُركيز حةازم علةى أن اللغةة هةي عمةاد التجربةة الشةعرية وحقيقتهةام 2

                                                           
. أف أنَّ حازماً يرىم كما ذهب جان كاهن: )أنَّ 81وحازم: ص 19الغدَّامي: ص )1( 

( وأنَّ 51)صالعملية الشعرية تجرف في مستايي اللغة معاً: الصاتي والداللي( 
م ب  الشعر ويُعدي من جاهرهم لنن  ال يخلق شعرًا وحده.  الازنم رغم أن  مما يتقاي

 .15الغذامي: ص )2( 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 74 - 

علةةى أن تُسةةتخدم اللغةةة اسةةتخداماً إبةةداعياً وتُاظَّةةا تاظيفةةاً جماليةةاًم 
لتةةأليا... قةةال: )أني يعتمةةد علةةى مهةةارة القائةةل فةةي حسةةن االختيةةار وا

القاَل في شيء يصير مقبةاالً عنةد السةامع فةي اإلبةدا  فةي محاكاتة  
وتخييل  على حالة تُاجب ميالً إلي  أو نفاراً عن  بنبدا  الصةنعة فةي 

 (. 376اللفر وإجادة هيأت  ومناسبت  لما وضع بنزائ ( )ص

م ب  الشةعُر ويُعَةدُّ أما بالنسبة إلى الازن فها عند حازم مما يتقاي رابعا : الوٌت: 
من جملة جاهره. والازن أن تنان المقادير الُمقفَّةاة تتسةاوى فةي أزمنةة 

 (. 263متساوية التفاقها في عدد الحركات والسننات والترتيب( )ص

ةاً )لغةة(  والمساواة في الزمن تعني وجةاد تناسةب بةين أجةزاء النةالمم لةيس كمَّ
عتةهام بعةٌض.. جةرى تعةايض ذلة  وحسبم بل صةاتاً. بحيةل إذا مةا ُحةِذح مةن ب

وتالفي  بتمنين الحركات والسننات التي تنتنا ما فات من زمان النطق ب . بحيةل 
 (. 263يعتدل المقداران بذل  فينانان متاازيين )ص

وبةةذل  يشةةنل كةةل وزنم وحةةدة متميةةزة عةةن غيةةره مةةن األوزانم ولننهةةا وحةةدة 
أَثةره فةي النفةاس. فالشةعر )ال يةتمُّ مرتبطة بالتخييةل أو بالمحاكةاة حتةى يُحةدب الشةعُر 

شعراً إالي بمقدمات  ُمخيَّلةم ووزن ذف إيقا  ُمتناسةب لينةان أسةر  تةأثيراً فةي النفةاس 
 . (1)لميل النفاس إلى الُمتيزناِت والمنتظمات التركيب( ـ كما ذهب ابن سينا

أف أن التخييةةل كمةةا يقةةع علةةى المعنةةى واألسةةلاي واللفةةر والةةنظم يقةةع علةةى 
 (. 89)صالازن

ويبةةدو هةةذا الةةتالزم ضةةرورياًم بينهمةةام عنةةدما تتأمةةل الِعلَةةل الُماليةةدة للشةةعريةم 
وهمةةا ِعليتةةان: )إحةةداهما االلتةةذاذ بالمحاكةةاة واسةةتعمالها منةةذ الصةةبا.. وثانيهمةةا: حةةبي 
ةةا ُوِجةةدت األوزاُن مناسةةبةً لنلحةةانم  النةةاس للتةةأليا المتفةةق واأللحةةان َطْبعةةاً(. ثةةمي لمي

  (2)نفس وأوجدتها.مالت إليها أل

وهةةذا يعنةةي أن مفهةةام الةةازن عنةةد حةةازمم يتاقةةا علةةى )معرفةةة التناسةةب فةةي 
المسماعات والمفهامات.. وهذه ال يُتَاصل إليها بشيء  مةن علةام اللسةان إالي بةالعلم 
الُنليةةي فةةي ذلةة م وهةةا علةةم البالغةةة الةةذف تنةةدرج تحةةت تفاصةةيل كليياتةة م ضةةروي 

 (. 226التناسب والاضع..( )ص

عني هذا أيتةاًم أن ضةروي التخييةل التةي تقةع علةى الةازنم كمةا تقةع علةى وي
اللفةةر والمعنةةى واألسةةلاي والةةنظمم ذات أبعةةاد حركييةةة متعةةددة. فةةنذا كانةةت التخاييةةل 
التةةرورية هةةي تخاييةةل المعةةاني مةةن جهةةة األلفةةاظم فةةنن األلفةةاظ فةةي الشةةعر غيةةر 

يقةةةا  التناسةةةب بةةةين منفصةةةلة عةةةن الةةةازنم ألن وزنهةةةا خاصةةةيية تنبةةةع مةةةن كيفييةةةة إ
  (3)عناصرها الصاتية التي تتجاوي في النهاية مع تناسب المعنى.

ومن هنا قال حازمم بما قال بة  ابةن سةينا: )األمةار التةي تجعةل القةال مخةيَّالً: 
منهةةا أمةةار تتعلةةق بزمةةان القةةال وعةةدد زمانةة  وهةةا الةةازنم ومنهةةا أمةةار تتعلةةق 

مفهام من القالم ومنها أمار تترديد بةين بالمسما  من القالم ومنها أمار تتعلق بال
  (4)المسما  والمفهام(.

أف أن الازن ها أحد عناصر التخييةل الشةعرفم وأنة  ال ينفصةل عةن المعنةى 

                                                           
 (.123. 122( )جاامع علم الماسيقى ـ ص158عن )عصفار ـ ص )1( 
 .172ـ 171ـ ابن سينا: فن الشعر: ص 117حازم: ص )2( 
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وليس عنصراً شنلياً أو خارجياًم ومن هنام نجد حازماًم ربط بين الةازن  (1)والداللة
(. حيةل قةاده هةذا 258)صوالبالغةم والذو  الصحيحم والعلم بالقاانين الماسةيقية 

إلةةةى الةةةربط بةةةين الةةةازن والعةةةرض: أف تناسةةةب كةةةالم الشةةةعراء مةةةع األعةةةاريضم 
واختالح أنماط  بحسب اختالح مجاريها من األوزان: )إن لنةل وزن منهةا َطْبعةاًم 

 (. 269ـ 268يصيُر نمط النالم مائالً إلي ( )ص

الةنظَم طبةاعيم وهذا يعنيم كما يرى حازم شةأن غيةره مةن النقةاد العةريم أنَّ 
ل علية  فةي الشةعرم ألن الشةاعر يعتمةد علةى  والعلم بالازن غير ضرورف وال يعةاي

. )فالعبةارات التةي تَةِردُ علةى األفنةار أول مةا تَةرد (2)طبع  وذوق  دون الرجا  إلي 
عليها ُمتيزنةً منطبعة علةى مقةدار النةالم المقفيةى ومقطعة ..( أو تَةِردُ محتاجةةً ألدنةى 

 (. 207ا ُمتزنةً منطبعةً على ما يراد صاغ النالم بحسب  )صتغيير يُصييره

ومعنةةى هةةذام أن وزن النةةالمم بالنسةةبة للشةةعراء المطبةةاعين خاصةةة/ أف ذوف 
القاة الناظمة القاية/ )أَْيسَر شيء( من بةين مجمةل منانةات العمليةة الشةعرية. رغةم 

جةة  ليجةةيء أن الِعلةةم )بةةالعروض( حتةةى بالنسةةبة لهةةلالءم ضةةرورفم ألنةة  قةةد يحتا
كالم  )جارياً على أوضح ُطر  المناسبات( و)ماافقاً لنالم العري في جميع ذلة ( 

 (. 212)ص

)فحيةةةُل أن الةةةازن يعتمةةةد نَسةةةقاً متةةةباطاً مةةةن تازيةةةع أعاريتةةة  وحركاتةةة  
وسننات  فةي كةمي  إيقةاعي ُمحةديد. فةال بةد مةن أن يةلثر علةى )صةارة النةالم( ويجعةل 

الصةةار العاديةةة للنةةالم ممةةا يجعةةل الشةةعر سةةياقاً  اللغةةة تنةةتظم انتظامةةاً يختلةةا عةةن
متمييزاً يتعامل في  الشاعر مع اللغة في مسةتاى بنيةة النلمةة والتركيةبم تعةامالً مةن 

  (3)نا  خاص(.

أما القافيةم عند حازمم فهي من خاصية الشةعر العربةيم قةال  امفا : ال افي : 
لسان العري  في تعريف  الشعَر: )إن  كالم مخييل مازون. مختسي في

 (. 89بزيادة التقفية إلى ذل ( )ص

ومعنى هةذام أن القافيةة خاصةيية مةن خاصةييات الشةعر العربةي دون غيةره مةن 
أشعار األمم القديمةة األخةرى. قةال أبةا نصةر: )أن األلسةن العجمييةة متةى ُوجةد فيهةا 
ي شةةعر ُمقفَّةةىم فننمةةا يرومةةان أن يحتةةذوا فيةة  َحةةْذَو العةةري. ولةةيس ذلةة  ماجةةاداً فةة

 (. 123أشعارهم القديمة( )ص

ويلييةةدُ حازمةةاًم فةةي هةةذام أف كةةان القافيةةة خاصةةة بالشةةعر العربةةي منةةذ أقةةدم 
عصارهم دون غيرهم معظم الباحاين في أشعار األمم القديمة: ساميية وغير سةاميية. 
اللهم إال األحبا  الذين لم ينن لةديهم مةن القاالةب الفنييةة سةاى التقفيةةم أف اسةتخدام 

 . (4)كما ذهب بروكلمان السجع.

ومةع افتةراض وجةاد القافيةة فةي شةعر أمةم أخةرىم فننهةا فةي الشةعر العربةةيم 
 مختلفة من حيل نظامها وشدية لصاقها ب م وطبيعة وظيفتها. 

والخةةاض فةةي نظامهةةام طايةةةل معةةروح. أمةةا وظيفتهةةةا بةةرأف حةةازمم فهةةةي 
 وظيفتانم هما العماد الفقرف لمبرر وجادهما: 

 عري على تمييز الفرو  بين المعاني. : حرص الايولر
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ـةةة 123: تحقيقهةةةا اللَّةةةذة التةةي يحةةةدثها التنةةةرار المنةةتظم للمقةةةاطع )صوالثا ياا 
 (. أف وظيفة معنايةم إيقاعية. 124

إذنم فحازمم شأن النايرين من النقاد القةدماء والمعاصةرينم يةرى أن القةاافي 
ةةةرادهم وهةةةي م ت هةةةي: )حةةةاافر الشةةةعر. أف عليهةةةا جريانةةة  واطي ااقفُةةة . فةةةنن َصةةةحَّ

(. ذا  أن القافية تةرتبط بسةائر 271استقامت جريت  وحسنت مااقف  ونهايات ( )ص
البيت لفظةاً ومعنةى وصةاتاً. فهةي: )مةا بةين أقةري متحةر  يلية  سةاكن إلةى منقطةع 

(. وهةةي مةةن جهةةة عنايةةة 275القافيةةة وبةةين منتهةةى مسةةماعات البيةةت الُمقفَّةةى( )ص
الَّ ياقةع فيهةا إالي مةا ينةان لةـ  ماقةع مةن الةنفس بحسةب النفس بما يقع فيهةا.. يجةب أ

(.. أما من جهة صلتها بالمعنى في البيتم فيُستحسن أن تنان 276ـ 275الغرض )
ةةا بعةةدها( أف ال يةةرتبط معناهةةا بمعنةةى البيةةت الةةذف يليهةةا فيمةةا  )مسةةتقلة منفصةةلة  عمَّ

ى بالتتمين. ذا  أن القافيةم هي خاتمة الجملة الماسيقي  ة. يُسمَّ

وفي هذا ال يفتةر  حةازم عةن القةدماء والمعاصةرين فةي نظةرتهم إلةى القافيةةم 
باعتبارها )مقطع البيت وآخةُره. ولةيس أنهةا مقطةع ذاتةي لهةا. فهةي )لفظةةٌ ماةل لفةر 
سائر البيت من الشعرم ولها داللة على معنى كما لذل  اللفةر أيتةاًم والةازن شةيء 

  (1).واقع على جميع الشعر الدال على المعنى(

وهةةا مةةا ذهةةب إليةة م أيتةةاًم جةةان كةةاهن مةةن أن القافيةةة ليسةةت مجةةرد تشةةاب  
  (2)صاتيم بل لها عالقة داخلية بالمدلالم ويجب أن تُفهم داخل هذه العالقة.

أمةةا أعجةةب مةةا جةةاء بةة  حةةازم فةةي دقيةةة المالحظةةةم فهةةا الةةربط بةةين سادسااا: 
ط بةةين البْنيةةة البْنيَتةةْيِن المنانيةةة والصةةاتية للقصةةيدة مةةن جهةةةم والةةرب

المنانية للقصيدة وبنية بيت الشَّعَر )الخباء( من جهة ثانيةة. أف الةربط 
بين ما يُدرك  السمُع وما يُدرك  البََصُر. حيل جعلةت العةرُي )هيئةات 
لةةة فةةي إدرا  السةةمعم  ترتيةةب األقاويةةل الشةةعرية ونظةةام أوزانهةةا ُمتنزيِ

 (. 250)ص منزلةَ وضع البيات وترتيباتها في إدرا  البََصر(

ُل )سيميالاجي( أدر  البُْعدَ اإِلشارف ـ العالمة  وينان حازمم بذل م أوي
 األيقانية ـ للشنل البََصرفي للقصيدة العربية. وحسبما شرحناه في ماضع . 

 

*** 

 المصادر: 
ـ حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج األدباءم تحقيق/ محمد الحبيب ابةن الخاجةة ـ دار 1

. وقد أشرنا إلى االقتباسات منة  فةي مااضةعها 1986ـ  3سالمي بيروتم طالغري اإل
 من البحل. 

 . 1971ـ د. إحسان عباس: تاريخ النقد األدبي عند العري/ بيروت 2

 . 1982ـ  2ـ د. جابر عصفار: مفهام الشعر ـ دار التناير ـ بيروت ط3

امي: )الخطيئة والتفنير مةن البنياية4 ة إلةى التشةريحية( نةادف جةدة األدبةي ـ عبد   محمد الغذي
 . 1985الاقافي/ 

 . 1963ـ قدامة بن جعفر: نقد الشعر: تح/ كمال مصطفى ـ منتبة الخانجيم 5

ـ حمةادف صةمياد: مالحظةات حةال مفهةام الشةعر عنةد العةري/ فتةلة مةن كةراس الجامعةة 6
 التانسية. 
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 . 51/ 1ـ بروكلمان: تاريخ األدي العربي: 7

يةةة اللغةةة الشةةعرية: ترجمةةة محمةةد الةةالي ومحمةةد العمةةرف ـ دار تابقةةال ـ ـةة جةةان كةةاهن: بن8
 . 1986المغري 

ـ محمد الماجرف: )االشتغال الفتائي في النس الشعرف ـ نماذج من الشعر الغربي الحديل 9
ـ رسالة لنيل دبلام الدراسات العليا في اللغة العربية وآدابها ـ مقدمة إلى كلية ا داي ـ 

 . 1988ـ 87اعة على ا لة الناتبة الرباط ـ مطب
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