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  داءــــــــإه

  

  الكبرية والصغرية إىل أسريتّ

  األبوين واإلخوة                      

                                                  الصةغريتني حفصة ومسي هماوأم  

 حمب وصديق كرمي أخ إىل كلّو



  

  

  

  

  كلمـــة شكــــر

  

  اللهم لك احلمد ولك الشكر، أنت املنعم واملتفضل

مث الشكر لكلّ من كان له فضل من قريب أو بعيد يف هذا البحث، بدءا باألستاذ 
الشيخ بوقربة وقد تشرفت بإشرافه على هذا البحث، دون أن أنسى : الفاضل الدكتور

، وكل األصدقاء والزمالء الذين القادر زروقياألستاذ واألخ والصديق الدكتور عبد 
 . مل يبخلوا علي مبا حوته مكتبام، وتوجيهام ونصائحهم
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طويلة فترةلقد األديب القدمي يف املغرب العريب سيجد بأنه قد عرف ازدهارا كبريا املتتبع للن، 

نيالقرن ا بنية موخباص حيث خلّينيهلجراامن الثّوابع الر ،قادنا يف هذه املراحل تراثًف نا ال ا نقدي
يستهان به، تنوعت مشاربه وتعدجاهاته، وهذا دت اتالتر وكانت له ر وأثّقد تأثّ راث من دون شك

بالغةجنازات كربى هي على درجة إنتج الفكر النقدي املغاريب أاته، فقد ميزاته وخصوصي ة، من األمهي
ة، كما كان هلذه يف تعميق الوعي بقيمة األدب واإلبداع الشعري منه خباص جليلة اتكانت هلا مسامه

منذ عهد ليس بقريب وبعد أن كانت فراسات حوهلا، اء األحباث والدقدية دور يف ثرجنازات الناإل
ما أنتجه جهة إىل ولية له ظهرها، متم ا خلفه املغاربة من أدب ونقد،متعزف ع جهود الباحثني

جه إىل هذا التراث حتقيقا ودراسة وحبثا وتنقيبا، تت، صارت الكثري من هذه اجلهود ة خاصةرقااملش
ها تتحد عند هدف واحد هو خدمة هذا ها كلُّيدرس من زاوية اهتمام خاصة وخمتلفة، لكن وكلٌّ

التراث وتبيني قيمته وأمهيته، بل واالستفادة منه، والفضل كل الفضل عائد إىل علمائنا وأساتذتنا الذين 
  .يف هذا اال البحث يف هذا االجتاه، وشجعوا عليه، وسامهوا قبل ذلك جبهودهم املعتربة أناروا طريق

وإن هذا البحث هلو لبنة يهدف الباحث من خالله إىل املسامهة جبزء ولو يسري يف هذا امليدان 
يحالرفما "غة يف نقد املغاربة القدامىأثر علوم اللّ"قدي املغاريب، وهو بعنوان ب، خدمة لتراثنا الن ،

ينية، ت الدرااملغاريب، بدءا باملؤثّمن شك أن مؤثرات كثرية قد أسهمت يف تشكيل تراثنا النقدي 
الذي البحث  جاءت إشكالية هذا ويف هذا اإلطار األخري...  غويةرات اللُّة، واملؤثّرات الفلسفيواملؤثّ

  .يسعى لإلجابة على عدد من التساؤالت

م نقادا يعين أنه ال عالقة هلم بالدراساتفكيف كان تعامل نقادنا مع اللغة وعلومها؟ وهل كو 
غة عنايتهم باألدب فما مدى سيطرة التفكري اللغوي على عقليتهم اللغوية؟ وإن كانوا يعنون باللّ

  ...  النقدية؟

باب  وكلّ ،وبابني ،تشكل هذا البحث من ومدخل ساؤالت، وغريهاولإلجابة عن هذه الت
  .حثتائج اليت توصل إليها البحوت الن امتةاختتمت كل هذا خبو ،يتكون من ثالثة فصول
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 أمحاول الباحث من خالله الوقوف على "هااللغة وعلوم"سبة للمدخل فهو بعنوان ا بالن ،
مث مفهوم علوم اللغة عند القدماء، باعتبارها أداة للتواصل ولإلبداع، غة ومستوياا مفهوم اللّ

ونشأا وعالقة واألسباب اليت دعت إىل االهتمام باللغة والعوامل اليت أدت إىل ظهور هذه العلوم، 
  .والبالغة ،قدوبالن ،اللغة باإلبداع

خترت ثالث قضايا من بني القضايا وقد ا، "غةقد واللّقضايا الن"فهو بعنوان  :لالباب األوأما 
يبحث يف  هذا البابكما أن قدية، راسات النادنا، ومتحورت حوهلا الدالنقدية الكثرية اليت اهتم ا نقّ

ظهورال نّإغة من حيث قدية باللّعالقة القضايا الن غوينيكان على أيدي اللّهلذه القضايا يل األو، 
من  بدًءاغوي فكيف كان املوقف اللّ ،رهاقد وطوفها النتلقّمث  ،اكانت هلم بصمام يف نشأالذين و

قد و ؟قديةوما هي خصوصياا الن ؟هاقاد فيغويني والنقاطع بني اللّالت طوما هي نقا ؟هذه القضايا
  .حتت هذا الباب ثالثة فصول اندرج

واة رها الراالقضايا اليت أث باعتبارها من أهم "ديدالقدمي واجل"ة خصصته لقضي :الفصل األول
تاج األديب فوق الن على قوي مييز بني شعر وشعر، فكان الزمن مقياسا ذا سلطانن، وذلك للتوغويواللّ

شترطونمما جعلهم ي ،اهلدف هو لغة عصر بعينه دون عصور أخرى ألنّ ؛ة واجلماليةاملعايري األدبي 
لرواية الشخروج أو خمالفة ألساليبها سيكون  وكلّ ،لعر أن ال خيرج عن لغة العرب يف عصرها األو

غة يف تطور مستمر وكذلك األدبإال أن اللّ ،را لرفضها واالنتقاص منهامدعاة لعدم روايتها ومرب، 
لد صراعا وهذا ما و ،ال أن يكون صدى لعصور املاضي ،أن يعكس األدب لغة أصحابه فال مناص من

نقادنا هذه القضية،  تلقى فكيف ،قادعراء والنواة والشغويون والرشارك فيه اللّ ،شديدا بني األجيال
  ؟هامن همكان موقفوكيف 

أمهية عن سابقتها بل هي وهي قضية ال تقل " نعةبع والصالطّ"ة صته لقضيخص: الفصل الثاين
بع هو األصل فكذلك الطّ ،هو الفرع ديدعلى عالقة شديدة ا، فمثلما القدمي هو األصل واجل

غويون ينتصرون للقدمي ضد الْنعة هي الفرع، ومثلما كان اللّوالصمم إىل الصنعة كان حدث فإن نظر
وقد تعامل نقادنا مع هذه  ،عليهم الرفض مما يسهل ،فيها االحتقار واالنتقاص ودليل على عدم األمهية

ية بالغةة، وتعاملهم مع األدب يفرض عليهم أن يولوها أمهّالقضي، فهي مقياس صاحب راع بني الص
  عن اللغويني يف هذه القضية؟املغاربة ا متيز نقادنا ذا، فبمددينوا ماءالقد
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يف أن اللفظ واملعىن مها من أهم  وال شك" فظ واملعىناللّ"ة ص لقضيوهو خمص: الفصل الثالث
ما شلَغ م واتمبه أسالفنا على اختالف مشارجاها، رونيستوي يف ذلك املفس، ونواألصولي، 

يديل بدلوه يف هذه القضية ملا هلا  وكلٌّ ،قدوأهل األدب والن ،غويونواللّ ،والفالسفة ،وعلماء الكالم
من أمهية يف تكوين النا كان ص أيوما  ،صه، فكيف كانت نظرة نقادنا إىل هذه القضيةنوعه وختص

  وما مدى تأثرهم مبختلف االجتاهات واملذاهب؟ ،هي آراؤهم فيها

إذا كان الباب األول يبحث يف أثر و ،"غةاللّ قضاياقد والن"فهو بعنوان : الباب الثاينأما 
نة غوي يف املدورس اللّالد حضور فإن هذا الباب يبحث ؛قاداها الن، وكيف تلقّغويني يف قضايا النقداللّ
فصول  وهي املستويات اليت شكلت -النحوي والصريف واملعجمي– قدية من خالل مستويات ثالثةالن

  :هذا الباب

األثر ": وهو بعنوان :لالفصل األويف النقدي حوالن "وقد خصحوية صته لتتبع القضايا الن
ما كان وسيلة استعان حو مل يكن حاضرا لذاته وإنوما يالحظ هو أن الن ،قديةالناحلاضرة يف املدونة 

ا الناقد، وإمنا حوية باعتبارهم حناة فنقادنا مل يستحضروا هذه القضايا النحو يف تفسري ما توسلوا بالن
حو أحضان النعرية اليت نشأت يف رورة الشوخباصة الض ،راسة النقديةلهم وهم بصدد الدسبيرض تيع

قدقبل الن.  

كثريا من القضايا  حيث إنّ " يف النقدريفالصجتليات الدرس ": وعنونته بـ: اينالفصل الثّ
الصرفية هلا حضور متميز يف املدونة النخاصة فيما يتعلق بتحليل الكثري من املصطلحات  ،ةقدية املغاربي
كذلك و للوصول إىل املعاين األصلية مث املفهوم احلادث،مما يفرض دراستها صرفيا واشتقاقيا  ،قديةالن

يريف من تأثري يف داللة املعاين ووقوعها املوقع احلسن يف نفس املتلقّملا للجانب الص.  

املعجم هو املدخل لفهم املعاين، ف "لمعجملتوظيف النقدي لا": هعنوانكان و :الثالفصل الثّ
اللة ة الفهم، والوصول إىل الداملعجم هو اخلطوة األوىل لعمليوالتعامل مع األلفاظ بدقة، بل إن 

سيؤدي إىل تعدد  ، أضف إىل ذلك أن االختالف يف املعىن املعجميالسطحية منها على األقل املقصودة
قدية نة النيف املدو ، ولذلك كان للمستوى املعجمي حظور قويالفهم واالختالف يف املقصود

حاولت الكشف عنه، وهو ما ةاملغاربي.  
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 ،غويني أثر فيهاقدية اليت كان للّحيث قمت بتتبع القضايا الن وقد كان منهج البحث تكامليا،
نام ويف ثنايا عملهم النقدي، كما كان قاد إثارا يف مدوغوية اليت كان لزاما على النأو القضايا اللّ

ال من حيث أنه تتبع مسار القضايا املدروسة عند اللغويني أو للمنهج التارخيي حضوره يف هذا البحث
، حيث القضاياذه  ما تعلق فيفيها الوصف خاصة راسة ، كما أن هذه الدبعد ذلك ادنامث عند نقّ

إىل حتليل هذه املواقف بغية الوصول إىل مدى  تسعيقد قاد، وغويني والنمالمسة مواقف اللّ تحاول
غويني، واحلاالت اليت كان لزاما عليهم ويني، وما هي احلاالت اليت دانوا فيها بالوالء للّغقاد باللّتأثر الن

  .مغايراأن يسلكوا فيها مسلكا 

ا عن أأمسباب اختياري هلذا املوضوع فهو لكوين شديد الرقد العريب القدمي غبة يف مدارسة الن
ةبعام، واملغاريب منه خباصة، حيث أنشرعتهذا الطريق منذ مرحلة سابقة  ين بدأت شق قد فيها مع الن

اجلزائري القدمي، وهو جزء ال يتجزأ من النقد املغاريبعا ، وكان البحث يف مرحلته األوىل مشج
ة املوضوع، فحسب علمي أن الباحثني مل خيتصوه ببحث ريق، يضاف إىل ذلك جدملواصلة الطّ

غوية راسات اللّا بالدقدية العامة، كما أن البحوث تم إمالنمستقل، إال ما جنده يف ثنايا دراسام 
قد اللّخالصة، أو بالنقد األديب، سواء عند املشارقة أو عند املغاربة، أما البحث عن األثر غوي، أو بالن

باحثا  عليهمكنين االطالع فيما أ جدأ مقد عند املغاربة فلغة والنقاد، وكذا املزج بني اللّغوي عند الناللّ
  .بصورة مستقلة، إال ما يتخلل بعض الدراسات من مباحث قد طرق هذا املوضوع

  
 لَج، وال أَهلا فضل على الباحث وعلى البحث أيضا اليت راساتالد هي ةنت كثرياوإن ك 

من تلك البحوث اليت اتخلدون بشري: قد املغاريب القدمي، وأذكر على سبيل احلصرجهت إىل الن: 
قيل حممد بن سليمان بن ناصراحلركة النقدية على أيام ابن رشيق، الص :قدي عند البحث البالغي والن
ي ـالشعر وقضاياه عند أيب عل: يف أطروحتيه قربةبو شيخالابن رشيق القريواين يف كتابه العمدة، 

قد األديب القدمي الن :مرتاض حممدومفهوم الشعر يف التراث النقدي املغاريب، احلسن بن رشيق املسيلي، 
 - هـ362(نهاجي قد األديب يف القريوان يف العهد الصالن :يزنأمحد يف املغرب العريب نشأته تطوره، 

غوي قدي اللّ، أما عن اجلانب النالقدمي وغريها، وكلها تتجه إىل نقدنا املغاريب ... )هـ555
والنظرية اللغوية يف  ،النقد اللغوي عند العرب لنعمة رحيم العزاوي :ذكر منهاأفالدراسات فيه كثرية 
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كما مل مينع ذلك من التراث النقدي حملمد عبد الدامي، واالستشهاد واالحتجاج باللغة حملمد عيد، 
  .الرجوع إىل كثري من املصادر واملراجع هي على صلة مباشرة باملوضوع

ميتد عرب  عن بالد املغرب العريب، أما زمنيا فهو رجأما عن جمال هذا البحث فهو جغرافيا ال خي
وقد اعتمدت امن اهلجري،ابع إىل الثّما يقارب األربعة قرون من الر فضل هي من أ نة نقديةعلى مدو
قدي وهذه املدونة النقدية تتمثل يفما خلفه لنا نقادنا عرب تارخينا الن:  

، وإن  )هـ 405ت ( "النهشلي القريواينعبد الكرمي "ـاملمتع يف علم الشعر وعمله ل - 1
  ."اختيار املمتع"ـ كان هذا الكتاب مل يصلنا كامال، حيث مل يبق منه إال بعضه متمثال فيما يسمى ب

، وهو  )هـ 412 ت( "أيب عبد اهللا القزاز القريواين"ـما جيوز للشاعر يف الضرورة، ل - 2
  .القزاز التأليف يف جمال النحو واللغةكتاب خمتص يف الضرورات الشعرية وقد غلب على 

أدب ، وهو كتاب  )هـ 453ت " (احلصري القريواين"ولب األلباب لـ زهر اآلداب - 3
  .أكثر منه كتاب نقد

عند القدماء  ، وهو ذو أمهية بالغة)هـ 456ت " (ابن رشيق القريواين املسيلي"العمدة لـ - 4
ولذلك كان حضوره يف البحث قويا نظرا لثراء املادة النقدية اليت جندها يف  واحملدثني على حد سواء،

  صفحاته طيات
  ).هـ 460ت " (ابن شرف القريواين"مسائل االنتقاد لـ - 5
، وهو ذو أمهية وتأثري  )هـ 684ت " (حازم القرطاجين"منهاج البلغاء وسراج األدباء لـ - 6

  .أيضا
يف أوائل القرن الثامن  هألف" السجلماسي"البديع لـ املرتع البديع يف جتنيس أساليب - 7

  .ونزعة فلسفيةذللهجرة وال يعرف تاريخ وفاته، وهو مؤلف 
  

ويبقى عدد من املؤلفات النأو التطرق إليها يف هذا البحث، ةمل يتم ذكرهاقدية املغاربي 
أحاط املوضوع من كل ه قد عي أنالباحث ال يدر، وثُجهد أكرب وباحثني كُها حتتاج إىل تودراس

وهو أيضا دراسةان عليه يف هذه اليان على ما ميكن اإلتيه حاول قدر اإلمكان اإلتجوانبه، ولكن ،
حماولة خلدمة التراث النللقيام عليه تنقيبا وحتقيقا  احلاجة إىل ورثته قدي املغاريب، الذي هو يف أمس

  .ودراسة ألجل اإلحاطة بأكرب قدر منه



 مـقـدمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 و 

 

  
 الشيخ"ويف اخلتام ال أملك إال أن أتوجه جبزيل الشكر والعرفان ألستاذي الفاضل الدكتور 

، الذي رحب بفكرة البحث من أوهلا واحتضنها ووجهها الوجهة الصحيحة، وكان له الفضل "بوقربة
تشرف بتوجيهاته ونصائحه وتشجيعاته يل ألقبل ذلك يف أوىل خطوايت حنو البحث العلمي، وإين 

   .، وهللا احلمد والشكر والفضل واملنةيته هلذا البحثورعا

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



 ـــــــــ اللغة وعلومهاـــــــــــالمدخل ــــــــــــــــــــــــ

2 
 

، دون أن يكون حباجة إىل تعلم سليقةً كان العريب يف اجلاهلية ينطق لغته العربية الفصيحةَ
، بل بعد ذلك العصرإن كان شاعرا، وغري ذلك من العلوم اليت وضعت  هاحنوها وصرفها أو عروض

وأن يقضي وقتا من حياته بني األعراب  ،أن خيالط أهل الفصاحة -إن خشي على لغته-كان يكفيه 
عليه، إذ  كانإن كان من أهل احلواضر، فيتعلمها ممارسة وليس تلقينا، لكن احلال مل يستمر على ما 

امتزج ف ؛ن البيئة العربية اخلالصة تفتحت على غريها من األمم، واستقطبت الكثري من األعاجمإ
السليقة، فصار على العريب مثلما هو الشأن بالنسبة  تلك تراجعاألمر الذي أدى إىل  ؛العرب بغريهم

  .لغري العريب أن يتعلم العربية من خالل علومها املوضوعة أصال ألجل حفظ اللغة
فلما «: بقوله عن العربعن هذه احلاجة إىل حفظ اللسان ) هـ808ت( وقد عرب ابن خلدون

جاء اإلسالم، وفارقوا احلجاز لطلب امللك الذي كان يف أيدي األمم والدول، وخالطوا العجم، 
تغريت تلك امللكة مبا ألقى إليها السمع من املخالفات اليت للمتعربني من العجم، والسمع أبو امللكات 

ع، وخشي أهل احللوم منهم أن اللسانية، ففسدت مبا ألقي إليها مما يغايرها جلنوحها إليه باعتياد السم
تفسد تلك امللكة رأسا، ويطول العهد فينغلق القرآن واحلديث عن املفهوم، فاستنبطوا من جماري 
كالمهم قوانني لتلك امللكة مطردة شبه الكليات والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع الكالم 

  .)1(»ويلحقون األشباه منها باألشباه
ضع علوم ه هذا حيدد السبب األول الذي أفزع أهل العلم لوفابن خلدون من خالل نص 

رمبا تعامل أهل كل زمان مع لغتهم كما هي عليه يف زمام ومل يروا حاجة العربية وهو سبب ديين، و
إىل وضع قواعد هلا حتفظها من التغري والتبدل ما دامت مؤدية لوظيفتها، لكن األمر بالنسبة للغة العربية 

ن القرآن الكرمي واحلديث النبوي كالمها بلسان عريب، وحاجة إِختلف، إذ ا بعد نزول الوحي
أي القرآن الكرمي واحلديث –املسلمني إليهما ليست مرتبطة بزمان دون زمان، فكل جيل يتلقامها 

عن اجليل الذي سبقه وال ميكن أن يتحقق هذا التلقي إال بلغة النص اليت نزل ا، وبالتايل  - النبوي
للمتلقي أن يكون متمكنا من هذه اللغة، ومبا أن لغة التخاطب اليومي يف تطور مستمر قياسا إىل البد 

ما كانت عليه يف اجلاهلية ويف زمن نزول الوحي، وخشية انغالق فهم القرآن واحلديث كان البد من 
            .وضع قواعد حتفظ اللغة على احلال اليت كانت عليها

  
                                                

  .3/1129: ، ص2006، )ط.د(علي عبد الواحد وايف، دار ضة مصر، القاهرة، : ابن خلدون، املقدمة، تح) (1
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بفعل خروج العرب من جزيرم وامتزاجهم بغريهم، وسبب هذا  ففساد اللغة إمنا كان
االمتزاج هو نشرهم للدين اإلسالمي الذي جاء هلداية الناس كافة، ومصدر هذه اهلداية هو القرآن 

ا أورث اللغة العربية مكانة خاصة يف التراث العريب ممالكرمي الذي أنزله اهللا بلسان عريب مبني، 
أسسها االعتكاف على «ووضع علومها اليت  ،إىل استقصاء البحث فيها اإلسالمي، دعت العلماء

  .)1(»قراءة الظاهرة اللغوية قراءات كان حمورها القرآن الكرمي
وا  لغة أهل اجلنةولقد استقر يف أذهان بعض العلماء أن اللغة العربية لغة مقدسة، فهي   

، وازداد مث يترمجه كل نيب إىل لغة قومه، وهي لغة توقيفية من عند اهللاكان الوحي يترتل على األنبياء، 
بل إن البحث اللغوي عند العرب أداة لفهم الدين، وقد  ،)2(تقدير املسلمني هلا ألا لغة القرآن الكرمي

ارتبط هذا البحث منذ نشأته بالقرآن الكرمي، وظل هذا االرتباط قائما يف الدوائر العلمية على مدى 
، وأيب )هـ429ت(عند املؤلفني املسلمن من غري العرب مثل الثعاليب القرون، وظهر هذا بصفة خاصة

  .)3(وغريهم ،)هـ387ت(واخلوارزمي، )هـ322ت(حامت الرازي
العربية خري اللغات، واإلقبال على تفهمها من الديانة، إذ هي أداة «فالثعاليب يرى أن    

، فالدين هو معيار تفضيل اللغة، وكان االهتمام بعلوم اللغة جزءا من )4(»العلم ومفتاح التفقه يف الدين
الدراسة اهلادفة إىل التعمق يف الدين، وقد ععلوم اللسان العربية ضرورية على «ابن خلدون معرفة  د

ها من تلَقَها من الكتاب والسنة، وهي بلغة العرب، ونأهل الشريعة؛ إذ مأخذ األحكام الشرعية كلِّ
، وعندما قسم ابن خلدون العلوم إىل )5(»الصحابة والتابعني عرب، وشرح مشكالا من لغام

ا جمرد وسيلة لفهم العلوم  مقصودة بالذات وعلوم آلية، عدعلوم اللغة من العلوم اآللية باعتبار أ
هدفا البحث اللغوي ع«.)6(»البحث اللغوي عند ابن خلدون ليس هدفا يف ذاته«الشرعية، ولذا فإن 

                                                
  ، )ط.د(األخضر مجعي، اللفظ واملعىن يف التفكري النقدي والبالغي عند العرب، منشورات إحتـاد الكتاب العرب، دمشـق،  )(1

  .14: ، ص2001     
  ،36: ، ص1993، 1عمر فاروق الطباع، مكتبة املعارف، بريوت، ط: أمحد ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة العربية، تح: ينظر )(2

  حممد أبو الفضل إبراهيم وزميليـه، دار اجليـل،: السيوطي، املـزهر يف علوم اللغة، تحجالل الدين جالل الدين : وينظـر     
  .1/342بريوت،      

  حممود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، مدخل تارخيي مقارن يف ضوء التراث واللغات السامية، دار غريب للطباعة : ينظر) (3
    .54: ، ص)ت.د(لنشر والتوزيع، القاهرة، وا     

  .29: ، ص2003، )ط.د(ياسني األيويب، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، : الثعاليب، فقه اللغة وأسرار العربية، شرحه أبومنصور )(4
  .3/1128: ابن خلدون، املقدمة، ص) (5

 .55: حممود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، ص) (6



 ـــــــــ اللغة وعلومهاـــــــــــالمدخل ــــــــــــــــــــــــ

4 
 

، أما الشعر اجلاهلي فقد ازداد تقديرهم له ألم وجدوا فيه العون على فهم القرآن الكرمي  يف 
وإمنا يعرف فضل القرآن من كثر نظره، واتسع علمه، وفهم مذاهب العرب وافتناا يف األساليب، «

الربط بني دراسة القرآن ) هـ68ت(وقد بدأ ابن عباس  ،)1(»وما خص اهللا به لغتها دون مجيع اللغات
وتوضيح معانيه  الكرمي والشعر القدمي، واسنت سنة االستشهاد بالشعر على فهم املراد من كتاب اهللا

ومعرفة دقائقه ومقاصده التشريعية وتبعه اللغويون يف ذلك، فالقرآن الكرمي هو سر قداسة اللغة 
العربية، وألن الشعر القدمي هو مصدر من مصادر هذه اللغة، ومرجع فهم معاين كثري من ألفاظ 

  .القرآن الكرمي مما عرف بالغريب، فقد اكتسب تلك املكانة
وغريب حديث رسول  -جل ثناؤه–حجة فيما أشكل من غريب كتاب اهللا «لقدمي فالشعر ا.»ذاته

، فبذور البحث اللغوي إذن مرتبطة ذه )2(»وحديث صحابته والتابعني ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فليس لنا اليوم أن خنترع وال أن نقول غري ما قالوه، وال أن «: القداسة، ولذلك جاء يف الصاحيب

اللغة ال تؤخذ قياسا ونكتة الباب أن نقيس قياسا مل يقيسوه ألن يف ذلك فساد اللغة وبطالن حقائقها، 
فاللغة إذن هي لغة العرب الفصحاء، ومنهم تؤخذ، وال يقبل فيها باالجتهاد، ، )3(»نقيسه اآلن حنن
أن يسري وفقا للمعايري واملقاييس اليت توصلوا إليها بفضل جهود جبارة شارك لم ا وإمنا على املتك

إن تاريخ دراسة اللغة العربية ليعرض علينا يف بدايته حماولة «فيها أكثر من جيل من العلماء اللغويني، و
املادة جديدة إلنشاء منهج وصفي يف دراسة اللغة، يقوم على مجع اللغة ورواياا، مث مالحظة 

   .)4(»اموعة، واستقرائها، واخلروج بعد ذلك بنتائج هلا طبيعة الوصف اللغوي السليم
أما أن الدراسات اللغوية املتطورة اليت شهدا الثقافة العربية يف «: يقول عبد العزيز محودة

آن اختذ عصرها الذهيب خرجت من الدراسات الفقهية والتفسري فهذه حقيقة ال مراء فيها، وأن القر
، فلغة القرآن هي النموذج )5(»منوذجا لإلعجاز يف جانبه اللغوي فهذه أيضا حقيقة ال جدل حوهلا

األمثل بالنسبة للغويني وهي معيار القياس والضبط اللغويني، ومل يكن انشغاهلم يف بداية األمر باللغة 

                                                
  .12: ، ص1981، 3السيد أمحد صقر، املكتبة العلمية، ط: ، تأويل مشكل القرآن، تحابن قتيبة) (1
  .267 :ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة، ص) (2
  .67: ، صاملصدر نفسه) (3
  .28: ، ص2001متام حسان، اللغة بني املعيارية والوصفية، عامل الكتب، القاهرة،  )(4
  ، 2001، 272ع  الكويت،عبـد العزيز محودة، املرايا املقعرة، نـحو نظرية نقدية عربية، سلسلة عامل املعرفة، مطابع الوطن،  )(5

  .229: ص    
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وهي مرجعهم ، )1(حمور التفسريمن أجل اللغة ذاا بل كان من أجل القرآن الكرمي، فهذه اللغة هي 
وللعرب اازات يف الكالم، ومعناها طرق القول ومآخذه، «): هـ276ت(يف التأويل، يقول ابن قتيبة

ففيها االستعارة، والتمثيل، والقلب، والتقدمي، والتأخري، واحلذف، والتكرار، واإلخفاء، واإلظهار، 
بة الواحد خماطبة اجلميع، واجلميع خطاب الواحد، والتعريض، واإلفصاح، والكناية، واإليضاح، وخماط

والواحد واجلميع خطاب االثنني، والقصد بلفظ اخلصوص ملعىن العموم، وبلفظ العموم ملعىن 
د عليه يف تأويله متفلغة العرب هي من أهم ما اع، )2(»وبكل هذه املذاهب نزل القرآن... اخلصوص 

الكتاب، جامعا لتأويل مشكل القرآن مستنبطا ذلك من ألفت هذا «: مث يضيفملشكل القرآن، 
ي رِأُالتفسري بزيادة يف الشرح واإليضاح، حامال ما مل أعلم فيه مقاال إلمام مطلع على لغات العرب؛ ل

، فما مل )3(»به املعاند موضع ااز، وطريق اإلمكان، من غري أن أحكم فيه برأي، أو أقضي فيه بتأويل
  .ملفسرين محله على لغات العربجيد له رأيا عند ا

اختذوا من غريب ألفاظ القرآن «علماء اللغة بأحباثهم حيث  ميدالكرمي ولقد كان القرآن  
 وكتاب أيب عبيدة، )4(»ولغته وتراكيبه ميدانا هلم، وحاولوا التعرف على ألوان الغريب يف األلفاظ

اللغوي للقرآن الكرمي، وهو يعد مرحلة امليدان يف جماز القرآن يعد أول دراسة تصلنا ) هـ213ت(
  .)5( أولية من مراحل تطور النقد والدراسات البيانية ألسلوب القرآن الكرمي

  :القرآن وعلوم اللغة
ستراتيجية الثقافية العربية اإلسالمية حسمت خالل القرنني يرى مجال الدين بن الشيخ أن اال 

وكان من أدواا الكربى التمييز القائم بني العلوم األصلية اليت تنظم املعارف  والثاين، اهلجريني األول
الدينية، والعلوم الفرعية اليت تصنف املعارف الدنيوية بشكل هرمي وذلك بتكليفها بوظائف حمددة 

 يكن مركز استقطاب وكان القرآن الكرمي نصا مركزيا ملختلف العلوم، فهو مل، )6(حتديدا دقيقا
ذلك أن احلضارة اإلسالمية سات الفقهية والكالمية فحسب، بل وللدراسات اللغوية والبالغية، لدرال
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  .7 :، ص1996، 1املغرب، ط ،العربية، الدار البيضاءالشعرية مجال الدين بن الشيخ، : ينظر) (6
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 وإن احلاجة، )1(»انبنت أسسها وقامت علومها وثقافتها على أساس ال ميكن جتاهل مركز النص فيه«
والبالغيني هت اللغويني والنحاة وتفسريه واستخالص األحكام الشرعية منه نب النص القرآين إىل فهم

مبكرا إىل تماز مع أيب يزه األسلويب الذي سيكون حمور أحباث كثرية تبتدئ بفكرة ا
فالقرآن الكرمي هو مفجر  ،)2()هـ471ت(، وتنتهي بفكرة اإلعجاز مع عبد القاهر)هـ213ت(عبيدة

علوم اللغة يف التراث، وهو صاحب الفضل يف نشأة الدراسات اللغوية، ذلك أن القرآن الكرمي نص 
لغوي، والعناية به تقتضي اخلوض يف دراسات لغوية وأدبية تطورت ومتت شيئا فشيئا وجيال بعد 

ي اللحن وحتريف اللغة خاصة جيل، وكانت البداية بسبب اخلوف الذي أصاب العلماء املسلمني بتفش
  .)3(من قبل غري العرب من الداخلني يف اإلسالم الذين مل يستطيعوا التخلص من لكنام يف النطق
ا القرآن الفضل يف ه كما كان لرتاعات الشك الفلسفية واملطاعن اليت رمية العلماء ب

ار أسلوبه مبظهر املثل األعلى، وكان وإظه الكرمي الغيورين على دينهم وقرآم إلثبات إعجاز القرآن
أمعنوا يف صنوف البالغة «حافزهم يف ذلك ما مجع يف أسلوبه من ضروب البيان وألوان التعبري، ولقد 

وتقصي الشواهد األدبية ونقدها للتدليل على أن مثلهم األعلى معجز بكل املقاييس، إذن فقد 
يف استطالع جوانب العظمة يف هذا املثل، فكان من  امتزجت العقيدة يف املثل األعلى بالرغبة األدبية

ذلك هذا التراث النقدي الضخم، فاندفع العلماء يبحثون عن فنون القول يف الشعر والنثر أثناء حبثهم 
   .)4(»ودراستهم هلا يف القرآن

تأويل "و "جماز القرآن"يف وضع كتابيهما  وابن قتيبة لقد كان الدافع وراء كل من أيب عبيدة
دليل على أن طرق التعبري يف القرآن ال تبل كان من أجل الفحسب ليس جمرد التفسري  "مشكل القرآن

حيتج السلف وال الذين أدركوا وحيه إىل مل «لذلك  ،ختتلف عن طرق العرب اليت سلكوها يف التعبري
بعلمهم به عن  النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يسألوا عن معانيه ألم كانوا عرب األلسن، فاستغنوا

ويف القرآن مثل ما يف  ،املسألة عن معانيه، وعما فيه مما يف كالم العرب مثله من الوجوه والتلخيص

                                                
  نصر حامد أبو زيـد، مفهوم النص، دراسة يف علـوم القرآن، املركز الثقافـي العريب بريوت، الدار البيضاء، املـغرب،  )(1

  .9: ، ص2005، 6ط    
  .63: ، ص1997، 1األمان، الرباط، املغرب، طأمحد بلبداوي، الكالم الشعري من الضرورة إىل البالغة العامة، دار : ينظر) (2
  .26: ، ص2009، 1البدراوي زهران، مقدمة يف علوم اللغة، دار العامل العريب، القاهرة، ط: ينظر )(3
  ،1حمـمد عبد املطلب، اجتاهـات النقد، خالل القرنني السـادس والسابع اهلجريني، دار األندلس، بيـروت، لبنان، ط )(4

  .80: ، ص1984    
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، يفهم من ذلك أن األمر يتعلق بالدفاع )1(»الكالم العريب من وجوه اإلعراب، ومن الغريب، واملعاين
واالستحالة واللحن وفساد النظم بالتناقض «عن عروبة لغة القرآن ضد املشككني الذين اموه 

لذلك كانت تقتضي عملية االستدالل إيراد ما يكفي من الشعر العريب لتبيان هذا  ،)2(»واالختالف
معينة يف فقهه بني عاكف على  ةًهجواجتهت كل مجاعة وِ ،)3(غويالتشابه بينهما يف طرق األداء اللُّ

 غوية وما يذكر عن أيب األسودرع يف الدراسات اللُّتصحيح متنه ومعنت بتالوته وترتيله، ومنهم من ب
وتضطلع مبهمة  ،تشكل موضوع عناية ملحوظة«فاملعارف اليت تم باللغة ، )4(ليس ببعيد )هـ69ت(

  .)5(»حامسة، هي مهمة إعداد أداة لغوية قادرة على االستجابة حلاجات العلوم األصلية

   :نشأة علوم اللغة
بعد جميء اإلسالم حتوالت كبرية حيث عاش العرب حياة جديدة، لقد عرف اتمع العريب 

وذلك بعد خروجهم من اجلزيرة العربية طلبا للملك كما يذهب إليه ابن خلدون، ونشرا للدين 
وبالتايل خمالطة غريهم من األمم، هذه احلياة اجلديدة اليت آلوا إليها كانت دافعا هلم إىل العناية باللغة 

وا أن لغتهم العربية تتعرض لتحديات كبرية، فبذلوا جهودا جبارة كانت إيذانا واألدب ألم وجد
  .)6(بظهور علوم اللغة

تلك التحوالت اليت أصابت احلياة الفكرية واالجتماعية مع اية القرن األول اهلجري  
يء قام العلماء بالشعر الذين جعلوا وكدهم رواية كل ش ،سامهت يف ظهور فئة من العلماء هم الرواة
حركة التدوين ووجود البيئات العلمية املتنوعة وانشغاالا «عليه اللسان العريب، وقد دعت إىل هذا 

، لقد خرج هؤالء العلماء إىل )7(»باالستنباط واستخراج القياس وحاجتها إىل األمثلة والشواهد
لك الشعر واللغة فحفظوا بذ ؛البوادي واعتمدوا السماع عن األعراب ومشافهتهم والكتابة عنهم

واألدب بوجه عام، وكانوا رواة ومفسرين حني حيتاج األمر إىل تفسري، وكان تفسريهم لغويا أحيانا 

                                                
  .8: ، ص)ت.د(، )ط.د(حممد فؤاد سزكني، مكتبة اخلاجني، القاهرة، : تحجماز القرآن، أبو عبيدة معمر بن املثىن، ) (1
  .22:تأويل مشكل القرآن، صابن قتيبة، ) (2
  .63: أمحد بلبداوي، الكالم الشعري، ص: ينظر) (3
  .30 ،27 ،26: البدراوي زهران، مقدمة يف علوم اللغة، ص: ينظر) (4
  .7 :مجال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية، ص) (5
  .14: ، ص1999 ،2ط أمحد مطلوب، البالغة والتطبيق، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، )(6
  بريوت،طه أمحد ابراهيم، تاريخ النقد األديب عند العرب من العصر اجلاهلي إىل القرن الرابع اهلجري، دار الكتب العلمية،  )(7

  .56: ص، )ت.د(، )ط.د(لبنان،      
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ومتصال بالقصص والنسب أحيانا أخرى ورمبا أملوا بالنقد األديب إملاما خفيفا، كاألصمعي الذي كان 
  .)1(يدعوه الرشيد شيطان الشعر

متنا على درجة كربى من التمثيلة، ينبغي «لقد اعترب اإلنتاج الشعري الذي مجعه اللغويون  
استخدامه لصياغة املعارف اللغوية، واعترب الشعر ممارسة قادرة على إضفاء الشرعية على االستعمال 

علماء لقد كانت مشاغل هؤالء الرواة ال ،)2(»الذي تراد بلورته، وهو استعمال لغة عربية موحدة
متسعة، وكان مههم هو حفظ اللسان من العجمة واللحن اللذين باتا يهددانه، لذلك انصرف 
اهتمامهم من خالل الشعر إىل اإلعراب وغريب اللفظ واملعاين والغوامض اليت حتتاج إىل االستخراج، 

 ،فيه إعرابومل أر غاية النحويني إال كل شعر «: )هـ255ت( ، يقول اجلاحظ)3(والشواهد واألمثال
ومل أر غاية  ،ومل أر غاية رواة األشعار إال كل شعر فيه غريب أو معىن صعب حيتاج إىل االستخراج

، ويذهب كارل بروكلمان إىل أن التباين يف )4(»رواة األخبار إال كل شعر يف الشاهد واملثل
للغوية بني هلجات يبدو أن اخلالفات ا«: مستويات اللغة هو من أسباب نشوء علوم اللغة حيث يقول

كل (...)  القبائل بعضها مع بعض من جانب، وبينها وبني لغة القرآن والشعر القدمي من جانب آخر
  .)5(»على املالحظات واألنظار اللغوية -بادئ ذي بدء–ذلك بعث املسلمني 

فمن الطبيعي أن يكون قيام العلوم اللغوية نتيجة ملقدمة ضرورية هي اإلحساس بوجود 
لغوي من طبيعة خمتلفة عما يكون عليه تصور هذا االستخدام يف غري لغة األدب من جماالت، مستوى 

وهذا اإلحساس هو املربر املنطقي للخالفات بني النحاة واللغويني من جهة، والنقاد والبالغيني من 
ظروف  ا من ألَم اموتكتسي حركة مجع اللغة وتقعيدها عند العرب أمهية خاصة، ل«، جهة أخرى

ساعدت على ربط الصلة بني العمل النحوي والتفكري البالغي، واضطرت اللغويني إىل التعرض إىل 
ممتزجة  ،مجلة من املسائل أحلقت يف وقت متأخر بالبالغة، بينما كانت يف كتبهم شديدة الصلة بالنحو

  .)6(»به
                                                

  .1/9، 5حممد عزام، دار املعارف، القاهرة، ط: أبو متام، ديوان أيب متام بشرح التربيزي، تح: ينظر )(1
  .7: مجال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية، ص )(2
  م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،13/ هـ7، قضية اللفظ واملعىن ونظرية الشعر عند العرب من األصول إىل القرن أمحد الودرين) (3

  .2/668، 2004 ،1ط    
 .4/24، 1997، 7حممد عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: اجلاحظ، البيان والتبيني، تح) (4

 .2/128 ،)ت.د( ،4عبد احلليم النجار، دار املعارف، القاهرة، ط: تر كارل بروكلمان، تاريخ األدب العريب، )(5

  .48 :، ص1981، تونس، 21، الد 6عند العرب، منشورات اجلامعة التونسية، السلسلة  التفكري البالغيمحادي صمود،  )(6
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نشأة علوم اللغة، ميكن الرجوع إىل بعض كتب علوم القرآن  يفوللوقوف على أثر القرآن  
حيث جند علوم اللغة ضمن علومه، فهو يذكر يف مجلة ما  "اإلتقان يف علوم القرآن"ككتاب السيوطي 

 ،واهلمز ،والتخفيف ،واملد ،واإلمالة ،والوقف ،االبتداء«: األداء ينقسم إىل ستة أنواع وهي أن يذكر
الغريب، «: هي ينقسم إىل سبعة أنواع أن اللفظباحث الدراسات الصوتية، ووتلك من م» واإلدغام

اين وهي مباحث منها ما هو من علم املع» املعرب، ااز، املشترك، املترادف، االستعارة، والتشبيه
، ومنها ما هو من دراسة املعجم، ومنها ما يتصل بدراسة تاريخ الكلمات أو االشتقاق، )البالغة(

ومن هذه » والقصر ،واإلطناب ،واإلجياز ،والوصل ،الفصل«: املتعلقة باأللفاظ مخسة أنواعواملعاين 
   .)1(ما يدخل ضمن مباحث علم التركيب ومنها ما يدخل ضمن مباحث علم املعىن والداللة

  :علوم اللغة
مبعىن  استعمل علماء اللغة العربية احملدثني مصطلحات عدة، هي اللغة، وعلم اللغة، ومنت اللغة 

واحد، وال يفرقون بني داللته قدميا وما أصبح يشري إليه حديثا، والالفت للنظر أم عربوا عن 
مصطلح علم اللغة حديثا مبصطلح فقه اللغة، مث عدلوا عن هذه الداللة إىل دراسة اللغة دراسة علمية، 

الدراسات التراثية اخلاصة أو يف ذاا ومن أجل ذاا، ويف الوقت ذاته احنصر مدلول فقه اللغة على 
بعد أن يقر بأن كل - ، ويأتينا عبد العزيز محودة )2(بفقه العربية أو املرتبطة بتحقيق النصوص وتفسريها

: ذا التعريف الذي يراه مركزا وبسيطا - تفرعات وتشعبات علم اللغة خرجت من عباءة دي سوسري
الذي يدرس اللغة من ناحية بنائها الداخلي أو األمناط املكونة هلا من حنوية  العلم(...) علم اللغة هو «

  . )3(»وصوتية ولفظية وداللية
ولقد اهتم عدد من الباحثني العرب بعلوم اللغة منذ بداية احلركة العلمية يف إطار الدولة 

واملفردات، وكان    اإلسالمية، فكانت هلم جهودهم يف جماالت األصوات وبناء الكلمة وبناء اجلملة
املشتغلون بعلوم اللغة يصنفُون إىل جمموعتني؛ تم اموعة األوىل ببنية اللغة، وتم اموعة الثانية 

" علم العربية"أو " النحو"مبفردات اللغة ودالالا، وقد وصف جمال البحث عند اموعة األوىل بأنه 
وإىل جانب هذه " منت اللغة"أو " علم اللغة"أو " اللغة"أنه بينما وصف جمال حبث اموعة الثانية ب

                                                
  مركز الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف : السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، تحجالل الدين  :ينظر )(1

 . 1/6،7هـ، 1426، )ط.د(الشريف، املدينة املنورة،     

  .25:نادية رمضان النجار، اللغة وأنظمتها بني القدماء واحملدثني، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ص: ينظر )(2
  .199: عبد العزيز محودة، املرايا املقعرة، ص) (3
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علم "وجدت حماوالت لوصف علوم اللغة جمتمعة فسميت  -ولكل منها تاريخ مستقل-املصطلحات، 
كما وجدت إىل جانب هذا حماوالت " علوم العربية"أو " علوم األدب"أو " علوم اللسان"أو " اللسان

  .)1(النسق الذي يتخذه كل منها يف إطار البحث اللغوي العام لبيان ترابط هذه األفرع وإيضاح
العلوم مصطلحات متعددة للداللة على  عِضنا منذ بداية حركة التدوين ووؤعلمااستعمل 

والشأن يف كل فرع من فروع العلم أن يطرد مع « علوم اللغة أو الدراسات اللغوية اليت اهتدوا إليها،
تقدمه حتديد املصطلحات وضبطها، ومن مث كان البد لفروع املعرفة العربية اليت نشأت يف ظل القرآن 
الكرمي أن تسعى قدما يف طريق اإلكتمال، وأن يصحب هذا السعي حتديد املصطلح، وبناء هيكل 

بتناول موضوعاته من جمرد إشارات غامضة إىل مفاهيم اصطالحي هلذا الفرع يضبط أفكاره، ويتطور 
  .)2(»واضحة املعامل، حمددة الداللة

: )هـ232ت( مصطلح علم العربية، حيث يقول ابن سالماملصطلحات اليت استعملوها من و 
، وقال ابن )3(»كان أول من أسس العربية وفتح باا وأج سبيلها ووضع قياسها أبو األسود الدؤيل«

، فابن سالم وابن قتيبة كالمها يستعمل إذن )4(»أول من وضع العربية أبو األسود«: )هـ276ت(قتيبة
حسب  )هـ69ت( للداللة على الدرس اللغوي الذي فتح بابه أبو األسود الدؤيل" العربية"عبارة 
، )6(ية، ووصف ابن خلدون كتاب سيبويه بأنه يف علم العربية وأن ألفية ابن مالك يف العرب)5(قوليهما

وأطلق على القواعد النحوية مصطلحني مترادفني مها، قوانني العربية والقوانني النحوية، ووصف ابن 
، كما جندهم يستعملون عبارة علوم األدب )7(التصريف بأنه من علم العربية) هـ669ت(عصفور 

إذا مت حتصيلها " األديب"جمموعة من املعارف وألوان من الثقافة العربية رأوها الزمة لتخريج «وهي 
                                                

 .59: حممود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، ص: ينظر )(1

  املصطلح البالغي القدمي يف ضوء البالغة احلديثة، جملة فصول، الد السابع، العدد الثالث والرابع، إبريل، سبتمرب، ،متام حسان )(2
 .8:، ص1987القاهرة،     

 .1/12حممد حممود شاكر، دار املدين، جدة، : تح ،ابن سالم، طبقات فحول الشعراء )(3

 . 434: ، ص4ثروت عكاشة، دار املعارف، ط: املعارف، تحابن قتيبة، ) (4

  .41: ابن فارس، الصاحيب، ص: ، وينظر17: يف استعمال هذه العبارة ابن األنباري، نزهة األلباء يف طبقات األدباء، ص :ينظر )(5

   والبغداديني والكوفيني البصريني وطرق عليه، كتب ما ومجيع سيبويه، كتاب من العربية علم أيضاً وميثل«: يقول ابن خلدون )(6
  ، مقدمـة ابـن »ذلك يف كتب ما ومجيع مالك وابن احلاجب ابن :مثل واملتأخرين املتقدمني وطرق بعدهم، من واألندلسيني     
  .1108: خلدون، ص      

  ،1996، 1فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، لبنـان، ط: ابن عصفور، املمتع الكبري يف التصريف، تح: ينظر )(7
  .حيث يرى أن التصريف أشرف شطري العربية ،27: ص    
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فإنه يكون يف نظرهم قد أمت نفسه لتعرف األدب وفهمه والبصر بوسائل تقديره واحلكم عليه من 
 ، وقد استعمل هذه التسمية السكاكي)1(»ة أخرىناحية، والقدرة على إنشائه وإجادته من ناحي

  .)2( يف كتابه مفتاح العلوم )هـ626ت(
، ورمبا كان هذا اإلطالق أكثر "علوم اللسان: "أما ابن خلدون يف مقدمته فقد استعمل عبارة 

ال « ن ما ذكره السكاكيإ، إذ "علوم األدب"مناسبة وأقوى يف الداللة على املراد، مقارنة باستعمال 
، واستعمل الزخمشري مصطلح )3(»يقف عند األدب وال تقف جدواه على األديب صانع األدب

العامل «، ويف شرح أدب الكاتب أن الناس قد اصطلحوا بعد اإلسالم مبدة أن يسموا )4(العلوم األدبية
عشى ، أما صاحب كتاب صبح األ)5(»بالنحو والشعر وعلوم العرب أديبا ويسمون هذه العلوم األدب

فقد ذكر أن العلوم املتداولة بني العلماء ترجع إىل سبعة أصول أوهلا علم األدب، وجعل علم األدب 
: ، فاستعماالم االصطالحية تربز يف ثالثة هي)6(يتفرع إىل عشرة علوم، وأول هذه العلوم علم اللغة

ر إىل ما ذكروه من هذه علم العربية، وعلوم األدب، وعلوم اللغة، وهي متداخلة فيما بينها بالنظ
   .العلوم جمملة أو مفصلة

بالرجوع إىل كتب اللغة واألدب والنقد، جند أن عددا من أصحاا قد أحصوا علوم اللغة أو و
حاولوا ذلك مع بعض االختالف فيما بينهم يف عددها، أما عند الزخمشري فهي اثنا عشرة صنفا 

األبنية، وعلم االشتقاق، وعلم اإلعراب، وعلم املعاين، علوم اللغة، علم : مساها العلوم األدبية وهي
   .)7(وعلم البيان، وعلم العروض وعلم القوايف، وإنشاء النثر، وقرض الشعر، وعلم الكتابة، واحملاضرات

يف عرض تعريفه بكتابه أنه ضمنه من أنواع األدب دون نوع اللغة ما  كما ذكر السكاكي
وعلم النحو بتمامه، ومتامه ... علم الصرف بتمامه وإنه ال يتم إال بعلم االشتقاق«: البد منه وهي

وحني كان التدرب يف علمي املعاين والبيان موقوفا على ممارسة باب النظم ... بعلمي املعاين والبيان

                                                
  ى، دار املنارة للنشربدوي طبانة، البيان العريب دراسة يف تطور الفكرة البالغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكرب )(1

 .15:، ص1998، 7والتوزيع، جدة، ط     

 .37: ، ص2000، 1عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: السكاكي، مفتاح العلوم، تح) (2

 .16:بدوي طبانة، البيان العريب، ص )(3

  .15: ، ص1989، 2، مكتبة املعارف، بريوت، طفخر الدين قباوة: الزخمشري، القسطاس يف علم العروض، تح: ينظر) (4
 .7: ، ص1995، 1طيبة محد بودي، مطبوعات جامعة الكويت، ط: موهوب اجلواليقي، شرح أدب الكاتب، تح )(5

  .1/538، 1987، 1ط دمشق، الفكر، طويل، دار علي يوسف :اإلنشا، تح صناعة يف األعشى علي القلقشندي، صبح بن أمحد )(6
  .16 ،15: القسطاس، صالزخمشري، : ينظر )(7
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ر، ورأيت صاحب النظم يفتقر إىل علمي العروض والقوايف، ثنيت عنان القلم إىل وباب النث
 والتصريف، واللغة، النحو،« :، وأما أبو الربكات ابن األنباري فهي عنده مثانية)1(»إيرادمها

 :مها علمني الثمانية بالعلوم وأحلق ؛)2(»وأنسام العرب وأخبار الشعر، وصنعة والقوايف، والعروض،
  .النحو أصول وعلم النحو، يف اجلدل علم

قال " علوم اللسان: "يف حني أننا جند ابن خلدون قد اختص يف مقدمته علوم اللغة بفصل مساه
، ويف صبح األعشى علم األدب عشرة )3(»واألدب ،والبيان ،والنحو ،اللغة: أركانه أربعة وهي«: فيه

املعاين، علم البيان، علم البديع، علم العروض، علم اللغة، علم التصريف، علم النحو، علم : علوم هي
معرفة علم : ، وأما ابن األثري فهي عنده مثانية)4(علم القوايف، علم قوانني اخلط، وعلم قوانني القراءة

ومعرفة أمثال  - وهو املتعلق باأللفاظ - العربية من النحو والتصريف، ومعرفة ما حيتاج إليه من اللغة
 .)5(علم العروض والقوايف وهو خمتص بالناظم دون الناثر العرب وأيامهم، ومعرفة

والذي اقتضى منه ذلك  ،ولقد حاول السكاكي يف كتابه مفتاح العلوم حصر علوم اللغة
الغرض األقدم من علم األدب هو االحتراز عن اخلطأ يف كالم العرب، فأراد أن حيصل «احلصر هو أن 

، أما ابن خلدون )6(»والتحصيل ممكن ال يتأتى بدون معرفة جهات التحصيل واستكماهلا ،هذا الغرض
فيذهب إىل أن هذه العلوم ضرورية ألهل الشريعة إذ مأخذ األحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة 

العلوم  ، فهذه)7(وهي بلغة العرب، ونقَلَتها من الصحابة والتابعني عرب وشرح مشكالا من لغام
إمنا مت استنباطها ووضعها حلفظ اللغة من الفساد الذي البسها بسبب خمالطة العرب لغريهم من األمم 

  .والشعوب بعد اإلسالم
  
  

                                                
 .37: السكاكي، مفتاح العلوم، ص )(1

 .76: ، ص1985، 3إبراهيم السامرائي، مكتبة املنار، األردن، الزرقاء، ط: ابن األنباري، نزهة األلباء يف طبقات األدباء، تح )(2

 .3/1128املقدمة، ابن خلدون،  )(3

  .وما بعدها 1/538اإلنشا،  صناعة يف األعشى علي القلقشندي، صبح بن أمحد :ينظر ) (4
 .1/40أمحد احلويف، وبدوي طبانة، دار ضة مصر، القاهرة، : ابن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تح )(5

  .16: ص بدوي طبانة، البيان العريب،: ينظر )(6
 .3/1128 قدمة،ابن خلدون، امل )(7
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  :التفريق بني علوم اللغة
أطلق املؤلفون العرب على االشتغال باملفردات اللغوية مجعا وتأليفا عدة مصطلحات أقدمها 

أبا عبيدة، وقارم وأبا زيد واألصمعي ) هـ351ت(لطيب اللغوي مصطلح اللغة، فقد وصف أبو ا
كان أبو زيد أحفظ الناس للغة، وكان األصمعي جييب يف ثلث «: من جانب معرفتهم باللغة، فقال

، واملقصود هنا بكلمة )1(»اللغة، وكان أبو عبيدة جبيب يف نصفها، وكان أبو مالك جبيب فيها كلها
شتغلني بالنحو أو املاللغة جمموعة املفردات ومعرفة دالالا، وذا املعىن كانت كتب الطبقات متيز بني 

 دسيبويه واملربد من النحاة بينما ع العربية من جانب، واملشتغلني باللغة من جانب آخر، لذا عد
" اللغوي"كلمة اللغة ذا املعىن عدة قرون، وأصبح األصمعي وأقرانه من اللغويني، وقد ظل استخدام 

هو الباحث يف املفردات مجعا وتصنيفا وتأليفا، فاألصمعي لغوي ألنه مجع ألفاظ البدو وسجلها يف 
رسائل لغوية مصنفة يف موضوعات داللية، واخلليل لغوي ألنه أول من حاول حصر األلفاظ العربية 

وظل استخدام كلمة " ذيب اللغة"أيضا ألنه ألف معجمه  وتسجيلها يف معجم، وابن دريد لغوي
مبعىن حبث املفردات وتصنيفها يف معاجم وكتب موضوعية سائدا يف الدوائر العلمية عدة " اللغة"

  .)2(قرون
لقد عرف العلماء علم اللغة تعريفات عدة، ميكن أن نفهم منها أن علم اللغة عندهم يشمل و 

ة وداللتها، ويف احلروف اليت تتركب منها الكلمة باإلضافة إىل بعض البحث يف األلفاظ املفرد«
، أما ابن خلدون فقد قصد بعلم اللغة تأليف املعاجم العربية اليت )3(»اجلوانب الصرفية املتصلة بذلك

هذا العلم هو بيان «: استهدف ا مجع مفردات اللغة حفظا هلا من الدخيل واملعرب بقوله
ذلك أنه ملا فسدت ملكة اللسان العريب يف احلركات املسماة عند أهل النحو  املوضوعات اللغوية،

مث استمر ذلك الفساد مبالبسة العجم وخمالطتهم حىت (...) باإلعراب واستنبطت القوانني حلفظها 
 فيه وأملوا لذلك اللسان أئمة من كثري فشمر (...) تأتى الفساد إىل موضوعات األلفاظ

، وبعد ذلك عرض للمعجمات العربية لينتهي به املطاف إىل أن اللغة هي إثبات اللفظ )4(»الدواوين
  .كذا للمعىن كذا

                                                
 .2/345السيوطي، املزهر يف علوم اللغة،  )(1

  .65: حممود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، ص: ينظر )(2

 .24،25: نادية رمضان النجار، اللغة وأنظمتها بني القدماء واحملدثني، ص )(3

 .3/1131 ابن خلدون، املقدمة، )(4
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وبه تعرف معاين ألفاظ (...) أن علم اللغة من الدين «يف املزهر )هـ911ت( وذكر السيوطي
وي شأنه اعلم أن اللغ«: ، ونقل عن بعضهم يف التفريق بني اللغوي والنحوي قوله)1(»القرآن والسنة

أن ينقل ما نطقت به العرب وال يتعداه، أما النحوي فشأنه أن يتصرف فيما نقله اللغوي ويقيس 
العلم الذي «: ، فعمل اللغوي عندهم يقتصر على مجع األلفاظ، ومن تعريفات اللغة أا)2(»عليه

الذي يعرف قدرا وهو العامل " لغوي: "خيتص جبميع األلفاظ اللغوية ودراستها وينسب إليها فيقال
كبريا من األلفاظ، وعلى األخص األلفاظ القريبة منها أو هو املتخصص يف إخراج املعاجم 

  .)3(»اللغوية
: بني علوم اللغة يف حديثه عن املعرفة باللغة العربية بقوله )هـ821ت( وفرق القلقشندي  

من املعاين والبيان : لوم البالغةاللغة اليت منها استمداد األلفاظ والنحو الذي به استقامة الكالم وع«
فيذكر  )هـ367ت(، أما ابن األثري)4(»والبديع اليت هي مناط التحقيق والتحسني والتقبيح وحنو ذلك

موضوع النحو هو األلفاظ واملعاين، والنحوي يسأل عن أحواهلما يف الداللة من جهة األوضاع «أن 
وموضوع علم البيان هو الفصاحة والبالغة، وصاحبه يسأل عن أحواهلما اللفظية واملعنوية، ... اللغوية

جهة الوضع اللغوي،  وهو والنحوي يشتركان يف أن النحو ينظر يف داللة األلفاظ على املعاين من
وتلك داللة عامة، وصاحب علم البيان ينظر يف فضيلة تلك الداللة، وهي داللة خاصة واملراد ا أن 

وظهر مصطلح اللغة يف فترة مبكرة على حنو ما نراه من ، )5(»يكون على هيئة خمصوصة من احلسن
برز من أصحاب اخلليل «قد تصنيف أصحاب الطبقات لرجال اللغة األولني، فهم يذكرون مثال أنه 

عمرو بن عثمان بن قنرب أبو بشر املعروف بسيبويه، والنضر بن مشيل، وعلي بن نصر : أربعة
نحو سيبويه، وغلب على النضر اللغة، وعلى مؤرج الاجلهضمي، ومؤرج السدسي، وكان أبرعهم يف 

ص دليل على معرفتهم ، ومثل هذا التقسيم يف االختصا)6(»الشعر واللغة، وعلى اجلهضمي احلديث
  . )7(حبدود كل علم

                                                
 .2/302 املزهر يف علوم اللغة، السيوطي،جالل الدين  )(1

 . 1/59 ،املصدر نفسه )(2

  .37: ، ص1979 ،)ط.د(عبده الراجحي، فقه اللغة يف الكتب العربية، دار النهضة العربية، بريوت،  )(3
  .1/181 اإلنشا، صناعة يف األعشى علي القلقشندي، صبح بن أمحد )(4
  .1/37 ابن األثري، املثل السائر،) (5
  .55: ابن األنباري، نزهة األلباء، ص )(6

  .37 :ص، عبده الراجحي، فقه اللغة يف الكتب العربية :ينظر )(7
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ولقد أطلق علماء اللغة على دراسة بنية اللغة من جوانبها الصوتية والصرفية والنحوية يف   
التراث العريب امسني اثنني مها النحو وعلم العربية، ويرجع مصطلح النحو إىل القرن الثاين اهلجري، 

وبالنظر إىل ما حيويه فإن النحو يضم جمموعة من ولقد صنف سيبويه كتابه وهو كتاب يف النحو، 
  .الدراسات اليت تصنف يف علم اللغة احلديث يف إطار األصوات وبناء الكلمة وبناء اجلملة

مل يقسم - وهو صاحب أقدم كتاب وصل إلينا يف النحو العريب-  )هـ180ت(إن سيبويه  
الكثرية متتابعة، فبدأ كتابه بقضية كتابه إىل موضوعات كربى متميزة، وإمنا اكتفى حبشد األبواب 

اإلعراب وانتقل منها إىل عدد من القضايا اخلاصة ببناء اجلملة، وعندما حتول بعد ذلك إىل األبواب 
اخلاصة باألبنية الصرفية وجد لزاما عليه أن يفسر بعض األبنية يف ضوء البحث الصويت؛ فجاءت 

سيبويه مصطلحات متيز يف وضوح قطاعات  األبواب اخلاصة باألصوات يف آخر كتابه، مل يضع
األصوات وبناء الكلمة وبناء اجلملة، فكل هذا يدخل عنده يف جمال واحد هو جمال النحو، وظل 

  .)1(الباحثون يف القرون األوىل للهجرة يستخدمون مصطلح النحو يف أكثر األحوال ذا املعىن العام
صنف اآلن يف إطار بناء يضم النحو الدراسات اليت ت ) هـ392ت( أما عند ابن جين  

 وغريه؛ إعراب من تصرفه يف العرب كالمِ سمت انتحاء هو«الكلمة إىل جانب ما يتعلق ببناء اجلملة 
 أهل من ليس من ليلحق ذلك وغري والتركيب والنسب والتكسري واإلضافة والتحقري واجلمع كالتثنية

، )2(»إليها به رد عنها بعضهم شذّ وإن منهم يكن مل وإن ا فينطق الفصاحة يف بأهلها العربية اللغة
معرفة األحكام اليت للكلم العربية من جهة « )هـ745ت( ويتناول علم النحو عند أيب حيان األندلسي

، أي أنه يبحث بنية الكلمة املفردة وعالقات الكلمات يف اجلملة وظل )3(»إفرادها ومن جهة تركيبها
كثري من النحويني يعدون النحو شامال لكل هذه الدراسات، فالنحو عندهم يتناول كل ما يتعلق 

وهناك مؤلفون آخرون استخدموا كلمة النحو مبدلول أضيق، فقصروا استخدام ، )4(بالكلمة واجلملة
لحضارة هذه الكلمة على البحث يف بناء اجلملة، وذا املعىن استقر املصطلح يف القرون املتأخرة ل

  .العربية اإلسالمية

                                                
  .60: حممود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، ص: ينظر) (1

  .34/ 1 حممد علي النجار، دار الكتب املصرية،: تح ابن جين، اخلصائص، )(2

، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط عادل أمحد عبد اجلواد، علي حممد عوض، دار: ، تحأبو حيان النحوي، البحر احمليط )(3
2001 ،1/106.  

 .61: حممود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، ص )(4
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) هـ395ت(وهناك مصطلح ظهر يف القرن الرابع اهلجري عند اللغوي العريب ابن فارس   
وبذلك " يف فقه اللغة الصاحيب"، لقد أطلق ابن فارس على أحد كتبه )هـ429ت(وأخذه عنه الثعاليب 

ظهر مصطلح فقه اللغة ألول مرة يف التراث العريب عنوانا لكتاب، وتسمية لفرع من فروع املعرفة، 
ومل ينتشر هذا املصطلح إال بقدر حمدد وأشهر من استخدامه بعد ابن فارس هو الثعاليب فقد مسى كتابه 

 يف معاجلتهما لقضايا األلفاظ العربية فموضوع ويتفق كتابا ابن فارس والثعاليب" فقه اللغة وسر العربية"
فقه اللغة عندمها هو معرفة األلفاظ العربية ودالالا وتصنيف هذه األلفاظ يف موضوعات وما يتعلق 

فقه اللغة هو دراسة دالالت األلفاظ وتصنيفها «ن متفقان على جعل فيولكن املؤل بذلك من دراسات،
  .)1(»يف موضوعات

  :ةــاللغ
 :لقد ارتبط مفهوم اللغة منذ القدم عند العلماء بوظيفة التواصل، فهي كما عرفها ابن جين 

، وهذا التعريف للغة يعد من أدق التعريفات، فهو يذكر )2(»أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم«
ها كثريا من جوانبها املميزة هلا، حيث أكد أوال على الطبيعة الصوتية للغة، كما ذكر وظيفت

االجتماعية يف التعبري ونقل الفكر، وذكر أا تستخدم يف جمتمع، وأن لكل قوم لغتهم، والتعريفات 
احلديثة للغة تؤكد الطبيعة الصوتية للغة، والوظيفة االجتماعية للغة، وتنتوع البنية اللغوية من جمتمع 

  .)3(لساين آلخر
) هـ255ت(وسيلة للتعبري تربط الفرد بأفراد جمتمعه، وهذا املعىن ذهب إليه اجلاحظ ن اللغةإ   

املعاين القائمة يف صدور العباد «: من قبل حيث عرف هو اآلخر اللغة على أا أداة اتصال، يقول
، املتصورة يف أذهام واملختلجة يف نفوسهم واملتصلة خبواطرهم واحلادثة عن فكرهم، مستورة خفية

وبعيدة وحشية وحمجوبة مكنونة، وموجودة يف معىن معدومة، ال يعرف اإلنسان ضمري صاحبه وال 
حاجة أخيه وخليطه، وال معىن شريكه واملعاون له على أموره، وعلى ما ال يبلغه من حاجات نفسه 

وكلما كانت  (...) إال بغريه، وإمنا حتيا تلك املعاين يف ذكرهم هلا وإخبارهم عنها واستعماهلم إياها
، فاللغة تربط بني الفرد )4(»كان أنفع وأجنع ،كانت اإلشارة أبني وأنورو ،الداللة أوضح وأفصح

                                                
  .67: ، صهسفن عجرملا) (1

  .1/33ابن جين، اخلصائص،  )(2
  .9،10: حممود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، ص: ينظر )(3
  .223 ،222: ص عبد العزيز محودة، املرايا املقعرة، )(4
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وغريه من أبناء جمتمعه أو اجلماعة اليت يشترك معها يف اللغة، وهي وسيلة للتفاهم، ولوالها لظل 
  .األفراد منفصلني عن بعضهم البعض فكريا وإن اجتمعوا

ساعدت على إثراء العقل البشري «كما أا وسيلة للربط بني األمم عرب األجيال إذ أا    
مبا تطور من علوم ومعارف بوصفها أداة توصيل وحفظ، ملا اكتشفه اإلنسان يف هذا اال أو 

ي فهي وسيلة التعامل ونقل الفكر بني املؤثر واملتلقي، وهي أيضا وسيلة التعامل االجتماع، )1(»ذاك
  .)2(األوىل يف اتمع االنساين

ترمجان عما يف الضمائر من تلك «عن هذا التعريف للغة حيث يرى أا  وال يبتعد ابن خلدون
، وباللغة يتعرف اإلنسان على ذاته وعلى العامل من )3(»املعاين اليت يؤديها بعض إىل بعض باملشافهة

وهي أهم أداة لإلنسان يف امتالك هذا العامل والتعامل معه، فإذا مل تكن اللغة ملكا لإلنسان  ،حوله
وحمصلة إلبداعه االجتماعي فال جمال ألي حديث عن إدراكه للعامل أو عن فهمه له، والكالم هو 

إىل  وسيلة استدالل املوجود على الوجود، وطبيعة الوجود االجتماعي لإلنسان متلي عليه احلاجة
التواصل، وهي حاجة دائمة وثابتة، وتغدوا اللغة بذلك معادال موضوعيا لوجود اإلنسان، ألا حتقق 

 .)5( ومن البديهي القول إن عدم احلاجة إىل أمساء يعين عدم احلاجة إىل االجتماع البشري ،)4(وجوده
  :اللغة واإلبداع

مبا أن اللغة ظاهرة اجتماعية وهي وسيلة للتواصل بني أفراد اتمع، فإن هلذا اتمع سلطة  
حيمي على أفراده جتاه لغتهم، إذ أن اتمع مثلما حيمي عاداته وتقاليده اليت يتواضع عليها، فإنه كذلك 

ن نظامها، ويرمي اللغة ويشدد الرقابة على كل من يتكلمها، ويقف موقفا صارما إزاء أي خروج ع
والذي يوحد املستوى الصوايب « ،وقد جيعله موضع هزء وازدراء ،من خيطئ فيها باجلهل والغفلة

وحيرسه ويقوم عليه هو اتمع، أو جمموع أفراده، ومن مث يصبح كل شخص خاضعا هلذا املستوى 

                                                
 .11 :، ص1978 نعمة رحيم العزاوي، النقد اللغوي عند العرب حىت اية القرن السابع اهلجري، دار احلرية للطباعة، بغداد،) (1

 .10: حممود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، ص: ينظر )(2
 .3/1125 ابن خلدون، املقدمة، )(3

  غسان إمساعيل، مفهوم األدب يف اخلطاب اخللدوين دراسة حتليلية وتركيبية لعلوم اللسان العريب يف املقدمة، املؤسسة: ينظر )(4
 .109: ، ص2007، 1العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط    

 .109 :املصدر نفسه، ص: ينظر )(5
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وال يتسامح يف اخلروج  فاتمع يفرض على الناس احملافظة على النظام اللغوي السائد، )1(»الصوايب
  .عن هذا النظام

ومع أن اللغة ظاهرة اجتماعية فإن هناك استعمالني للغة خمتلفان، استعمال اجلماعة واستعمال  
ماهية الشعر هي كيفية خاصة يف «ن إإذ  ؛مع اللغة) املبدع(، وذا األخري خيتلف تعامل الفرد )2(الفن

هذه الكيفية يف طرائق خمصوصة تؤلف بني الكلمات وتنظمها  التعامل مع أداة عامة هي اللغة، وتتبدى
، فاللغة للمبدع غريها للمتكلم )3(»للوصول إىل أنظمة وأنساق وتراكيب وأبنية تفجر الطاقة الشعرية

فإذا كانت للمتكلم وسيلة عملية يهمه منها مدلوهلا اإلشاري، فإا بالنسبة للمبدع مقصد اجلمال 
أن «فإن من يربط بني األسلوب واملبدع، فإن هذا الربط يكون على أساس  واخللق اللغوي، ولذلك

: األديب هو املبدع اخلالق الذي يعشق األلفاظ، وحيسن التعامل معها جبمالية راقية، أو قل إن شئت
  .)4(»إن األديب متفنن يرسم باأللفاظ

هي يف الوقت نفسه  ويرى الدكتور عبد امللك مرتاض أن اللغة على ما فيها من حياة نابضة،
ومن الكثري من املناحي مادة ميتة كامنة يف الذاكرة، وقابعة يف بطون املعاجم والذي مينحها احلركة 
واحلياة هو املبدع والقارئ، ومبا أن اإلنسان يستطيع أن خيترق النظام اللغوي إذا كان مبدعا، وذلك 

اللغة «ن إإذ  ؛األلفاظ متميزا بأسلوبهمن أجل إقامة بنيان مجيل، باجتهاده يف التصرف يف نظام 
فأما أحدمها فبحكم ماديته، وما فيه من قدرة عجيبة على : هواألسلوب يتضافر كل منهما مع صنو

، واملبدع )5(»التبليغ، وأما أحدمها اآلخر فبحكم طبيعة تركيبه، وما فيه من طاقة مجالية، بديعة ال تنفذ
إال إذا أدهشنا بعالقات لغوية جديدة غري «حيقق األصالة واالبتكار ال يستطيع أن يعرب عن ذاتيته وال 

، وبذلك تصبح عالقة املبدع باللغة عالقة ذاتية وليست عالقة اجتماعية، بل إا )6(»متوقعة أو مألوفة
، ألن الشاعر ليس هدفه هو التوصيل أو التعبري )7(تسعى إىل حتطيم القيود اليت فرضها اتمع على اللغة

                                                
  .68 :متام حسان، اللغة بني املعيارية والوصفية، ص )(1
  .12 :نعمة رحيم العزاوي، النقد اللغوي عند العرب، ص )(2
  .71 :، ص1987 ،2عبد املنعم تليمة، مداخل إىل علم اجلمال، عيون للنشر، الدار البيضاء، ط )(3
  .165 :عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد، ص )(4
  .164 :املرجع نفسه، ص) (5
 .18 :، ص1979 قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث دار النهضة العربية، بريوت، حممد زكي العشماوي، )(6

  ةـة العربيـر والتوزيع، حائل، اململكـس، دار األندلس للنشحممد عبد الواحد، دراسات يف النقد األديب يف املغرب واألندل )(7
 .132 :ص، 1998 ،1ط السعودية،    
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ومشكل الشاعر ليس مشكل توصيل وإمنا «ن املعىن والغرض بقدر ما هو حتقيق التشكيل اجلمايل ع
  .)1(»هو مشكل التشكيل

وإن الفرد يف كالمه العادي يلتزم بلغة اجلماعة وخيضع لنظامها يف املفردات والتراكيب 
عليه إذا أراد أن حيقق  عتواضواألساليب ومبدلوالت األلفاظ، وال ميكنه اخلروج عن هذا النظام املُ
بأن خيترع لنفسه لغة خاصة  ؛وجوده ضمن جمتمعه، ولو أراد اخلروج عن النظام اللغوي للمجتمع

لوجد نفسه خارجا عن مجاعته، موصوفا بالشذوذ، واحلال هذه، فإن لغة الكالم العادي تؤدي 
ل بني الطرفني، واألمر ذاته يف وظيفتها كاملة بنقل األفكار من املتكلم إىل السامع حمققة بذلك التواص

ميدان احلياة العلمية، وإذا كان الفرد العادي يتقيد يف حياته العامة بلغة اجلماعة، وخيضع لنظامها 
وقوانينها، فإن فردا آخر غري عادي يتعامل مع اللغة بطريقة غري عادية، ألن له عاملا خاصا هو عامل 

فمع التزام «قدرا من احلرية الفنية يف استخدام اللغة،  الفن واألدب الذي يفسح له اال، ويعطيه
ومع رعايته لقوانينها العامة فهو حر حبدود ما يبدع ويبتكر  ،األديب بلغة اجلماعة وقواعدها وأصوهلا

، فتعامل املبدع )2(»يف استخدام هذه اللغة، وميلك من أمرها ما ال ميلك اإلنسان العادي من أمر لغته
عن تعامل الفرد العادي، وهذا التميز حيققه بأسلوبه اخلاص الذي يربز من خالله مع اللغة متميز 

  .قدراته اإلبداعية اليت ال حدود هلا
إن األسلوب هو مبثابة صورة عمودية الشكل، وقالب تعبريي حيمل املظهر اجلمايل لعطاء اللغة 

فاألسلوب يف مجاليته وتناسقه وتفرده إمنا هو مثرة من مثرات تعاطي اللغة وازدياا «منفردة األلفاظ، 
وتفاعلها وما يقع بني ألفاظها من مالعبة يف نظام نشاطها الطبيعي الذي ميكن تشبيهه حبركة الصيب 

وغ ، وإذا كان األديب يص)3(»مفهومة بل رمبا ذات داللة بعيدة تغتديالعشوائية اليت ال تلبث أن 
هروائع، وماديف عرض ما يريد ) األسلوب(فإن طريقة االستخدام هلذه اللغة  ؛ه يف ذلك هي اللغةت

والتجديد يف الشعر «عرضه هي اليت حتدد مرتلته وتعطيه السمة اليت يتفوق ا على غريه أو خيتلف، 
استعرضنا الشعراء  خاصة واألدب عامة يعين القدرة على إقامة عالقات متميزة بني األلفاظ، فإذا

، )4(»املربزين عرب العصور وجدنا أم اختطوا ألنفسهم سبال يف التعبري اللغوي غري ما شاع بني الناس

                                                
 .71 :علم اجلمال، ص عبد املنعم تليمة، مداخل إىل) (1

  .13 :نعمة رحيم العزاوي، النقد اللغوي عند العرب، ص )(2
  .164 :ص ،2002 دار هومة، اجلزائر، عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد، )(3
  .5 :نعمة رحيم العزاوي، النقد اللغوي عند العرب، ص) (4
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إذ ليس الفضل لألديب يف الكشف عن أحاسيسه ومشاعره وأفكاره إال إذا اختذ لنفسه أسلوبا متفردا، 
ذي تقوم فيه املواضعة يف عملية التوصيل والشعر خيتلف عن العلم يف استخدام اللغة، ففي الوقت ال«

العلمي على استخدام اللفظ على احلقيقة، يقوم الشعر يف استخدامه اخلاص للغة سواء عن طريق 
عن الداللة باملواضعة إىل استخدام األلفاظ على ااز أي فيما جاز فيه  )...(التحوير أو التحريف 

  .)1(»اللفظ
الشعر، والبد للشاعر أن يسلك فيها مسلكا خاصا ليؤدي واللغة هي عنصر مهم من عناصر 

خيتار فيتحرى اجلميل املناسب «معانيه بطريقة ختتلف عما هي عليه يف غري الشعر، وهذا معناه أن 
، فهذه العناية باللغة )2(»واألنيق احلسن، ومل يسلم من هذا االختيار وهذا التأنق الشعراء األقدمون

ن الشعراء ومنذ القدم كالمهم يتميز عن كالم غريهم، والشاعر إة، إذ صاحبت الشعر منذ اجلاهلي
يدرك أن الشعر صناعة وفن، وأن هذه الصناعة تقتضي التفنن واملهارة، وبالتايل هو جيمع يف شعره 
كل ما احتوته األلفاظ من قوة التعبري والتصوير والتأثري، ألن دالالت اللغة الشعرية أوسع بكثري من 

وللشعراء ألفاظ معروفة وأمثلة مألوفة، ال ينبغي للشاعر أن «: عادي، ولذلك يقول ابن رشيقالكالم ال
، فللشاعر لغته اخلاصة وأسلوبه اخلاص يف التعامل مع هذه اللغة، )3(»يعدوها، وال أن يستعمل غريها

 .واختيار ما يناسبه منها وترك ما ال يكون مناسبا
  :النقد واللغة

إذا كان األدب هو اللغة املنسوجة على حنو معلوم قبل األفكار اليت تطرح فيها حسب رأي  
إن النظرية النقدية لو تتهاون يف تدبري هذه املسألة «: مرتاضعبد امللك اجلاحظ، يقول الدكتور 

اللطيفة فإننا ال نأمن أن يدعي احتراف األدب كل من ال حيسن إقامة مجلة واحدة من النسيج 
للغوي، زاعما أن املدار إمنا يكون على األفكار ال على األلفاظ، مع أن األفكار العامة، البسيطة تقع ا

ملعاظم الناس ألا شائعة بينهم جارية يف تفكريهم، أما النسج اللغوي فهو صناعة واحتراف، ويضاف 
التام من لطائفها ومواجلها  إىل خاصية االحترافية ضرورة اإلملام الواسع مبنت اللغة ودقائقها، والتمكن

النص  ألن ؛، فالعالقة وطيدة إذن بني النص اإلبداعي ومستواه اللغوي)4(»وحنوها وصرفها وبالغتها

                                                
 .374 :عبد العزيز محودة، املرايا املقعرة، ص )(1

  .10 :، ص1980 ،2ط السامرائي، لغة الشعر بني جيلني، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ابراهيم )(2
 .1/206 ،2000 ،1ط النبوي عبد الواحد شعالن، مكتبة اخلاجني، القاهرة،: ابن رشيق، العمدة يف صناعة الشعر ونقده، تح) (3

 .175 :عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد، ص )(4
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ليس جمرد أفكار يتم التعبري عنها وبالتايل إيصاهلا إىل املتلقي بأية طريقة كانت، ولذلك كان  اإلبداعي
لتحليل اللغوي يف املذاهب النقدية احلديثة واملعاصرة التعامل النقدي مع النص من هذا الباب، باب ا

يتعاملون مع النص  (...) النقاد البنيويون وما بعد البنيويون«اليت أسست على علم اللغة احلديث و
، ويرى عبد العزيز محودة أنه ال ميكن دراسة النظرية )1(»األديب باعتباره نصا لغويا بالدرجة األوىل

األول منهما حديث وهو أن الدراسات األدبية يف : ظرية اللغوية لسببني جوهرينياألدبية مبعزل عن الن
القرن العشرين منذ قدم دي سوسري علم اللغة احلديث، دراسات يف اللغة قبل أن تكون يف أي شيء 
آخر، والثاين وهو قدمي متمثال يف أن البالغة العربية قامت على الدراسة اللغوية للنص، ومل يكن غريبا 

   .)2(أن يكون تعامل البالغي العريب مع النص الشعري من مدخل لغوي يف املقام األول
لقد كان كل شيء يف البالغة العربية يسري يف اجتاه اللغة، ويكفي التوقف عند عبد القاهر 
اجلرجاين إلدراك ذلك االنشغال شبه املطلق بكيف تقوم الداللة، أو املعىن الذي تدل عليه تلك اللغة، 

وحدة ال تنفصل فيها الوحدة الشعرية عن التعبري األديب، بل هي جزء «ن ناحية أخرى فاللغة عنده م
ال يتجزأ منه، ال يستمد قيمتها إال من النظم وال تكتسب فضيلتها إال من السياق، بل إن تفسريها 

وألمهية اللغة يف النص ، )3(»وفهم معناها ال ميكن حتقيقه إال بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيقته
فإن على الناقد أن يويل هذه األداة عنايته، ويصرف إليها جهده واهتمامه ليكون ذلك كفاء «األديب 

أما موضوعات  (...) ألمهيتها يف األدب ومكاا منه، ومعىن ذلك أن املوضوع األول للنقد هو اللغة
غة، بل إن كثريا من موضوعات النقد النقد األخرى فهي ال ترقى من حيث األمهية إىل قضية الل

وقضاياه ميكن أن تعاجل من خالل اللغة، أو تكون اللغة األساس الذي ينطلق منه الناقد يف معاجلة تلك 
، فاللغة ميدان مثلما يربز املبدع عبقريته من خالل استخدامها، تكون آية لنبوغ الناقد )4(»املوضوعات

  .ربتصديه هلا واكتشاف ما فيها من أسرا
ال سبيل إىل التأيت إليها إال من جهة اللغة ولغوية يف جوهرها، هي ظاهرة عرية اهرة الشوالظَّ

اليت تتمثل فيها عبقرية اإلنسان وتتقوا ماهية الشعر، وتبحث يف الت ركيب اللغوي لألدب القدمي م

                                                
  .323 :عبد العزيز محودة، املرايا املقعرة، ص )(1
 .322 :املرجع نفسه، ص: ينظر) (2
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وبني علوم اللغة املختلفة  لقد تساءل قوم عن الفرق بني النقد«: ، يقول مندور)1(دم البحث األديبق
وذلك ألنه عندما نشأت تلك العلوم رأينا الناظرين يف األدب العريب،  (...) من حنو وبالغة وعروض

، وعلوم اللغة هي أدوات )2(»وخباصة يف الشعر يستخدموا يف فهم النصوص وتعليل أحكامهم فيها
تداخل كبري، يقول الدكتور عبد امللك النقد وليست هي النقد، وبني النقد واللغة ارتباط وثيق و

 (...) والنقد (...) اللغة (...) لعل مبقدار ما يوجد من ارتباط وثيق بني العناصر الثالثة«: مرتاض
واألسلوب، مبقدار ما يوجد بينها من تداخل متشابك وثيق طورا، وواه متراخ طورا آخر، مبقدار ما 

اصل بني ما هو نقدي وما هو لغوي خط دائم التعرج ، واخلط الف)3(»يوجد بينها من تفرد وختصص
هل هناك حركة نقدية قامت على التحليل «: ، كما يقول عبد العزيز محودة، مث يتساءل)4(والتداخل

اللغوي للنص أكثر من النقد العريب القدمي؟ لقد كان املدخل اللغوي هو املدخل األساسي ليس 
  .)5(»لدراسة أصول الفقه اإلسالمي نفسه لدراسة النص األديب أو القصيدة فقط، بل

  :دـنشأة النق
األدب والنقد أمران متالزمان، مىت وجد األدب كان إىل جانبه النقد، وإن كان األدب سابقا  

كل ما يثري فينا «للنقد فألن األدب هو ميدانه الذي يشتغل عليه، واألدب كما يعرفه بعضهم هو 
 ،، فال شك أن هذه اإلشارة تعين االستجابة)6(»بفضل خصائص صياغته أنواعا خاصة من االنفعال

  .وبالتايل ردة فعل متمثلة فيما يصدر عن املتلقي من نقد
واألدب العريب قدمي، وأقدم ما وصلنا منه هو األدب اجلاهلي، ذلك العصر الذي عرف  

، بلغوا بالشعر مبلغا عظيما، حيث صار جزءا مهما من حياة العريب يف اجلاهلية، ينشعراء كثر
والشاعر يف قبيلته رمز قوا ومصدر بأسها، وسبيل علو شأا، ومثله مثل فرساا وشجعاا، وإذا 

والذي ال شك فيه هو أن استجابات العرب «كان هذا بعض شأن الشعر، فالبد أن يكون هناك نقد، 

                                                
  لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي لألدب حبث يف فلسفة اللغة واألستطيقا، الشركة  املصرية  العاملية  للنشر  لوجنمان، : ينظر )(1

 .3 :ص، 1997 ،1ط القاهرة،    

  ومنهج البحث يف األدب واللغـة، الـهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،  النقد املنهجي عنـد العربحممد مندور،  )(2
  .10 :، ص2007    

  .161 :عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد، ص )(3
  .201 :املرايا املقعرة، صعبد العزيز محودة، : ينظر )(4
  .217،218: ، صاملرجع نفسه )(5
 .15 :العرب، صحممد مندور، النقد املنهجي عند  )(6
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فاترة، ويف أخالقهم عنف البداوة،كما أن يف شعرهم ما حيرك ضروبا من االنفعال الشخصي  مل تكن
، وإذن فالنقد كان موجودا عند العرب ألن املادة اليت يشتغل عليها كانت موجودة، بل )1(»والقبلي

ه إال أن ال يالحظ هو أنه رغم ما بلغه الشعر من مكانة، ورغم غزارته ومتانتا ويف الواجهة، غري أن م
ساذجا فطريا يعتمد على اإلحساس والذوق «النقد الذي صاحبه وعاصره يوصف بأنه كان 

  .)2(»البسيط
اجلاهلية تدل على بساطة النقد وسذاجته، حيث  عن الفترةوقد وصلتنا روايات وأخبار 

اليت  كثرت أسواق العرب اليت يلتقي فيها الناس من قبائل متعددة، وكانت تقام االس األدبية
يف هذه ويتذاكرون فيها الشعر ويتناشدونه، كما كان الشعراء يلتقون بأفنية امللوك املناذرة والغساسنة، 

وهذه األحاديث واألحكام واملآخذ هي نواة النقد العريب األوىل، نواة «اللقاءات كانوا ميارسون النقد 
بار أخبار احتكام الشعراء إىل ، ومن هذه األخ)3(»النقد اليت عرفت، واليت قيلت يف شعر معروف

النابغة يف عكاظ، وخرب النابغة يف يثرب، وخرب علقمة الفحل يف مكة وحكومة أم جندب، وخرب 
تدل على وجود صور من صور النقد األديب يف «طرفة مع خاله املتلمس، وغريها من الشواهد اليت 

  .، وهي دليل على وجود النقد)4(»العصر اجلاهلي
ويذهب إبراهيم طه إىل أن الشعر يف أواخر العصر اجلاهلي كان يدرس ويتلقى، وفيه مدارس  

أدبية خمتلفة، وكان للشعراء أساتذة ومرشدون يعلموم أصول الشعر، كأمر زهري مع بشامة بن 
الغدير، وكان هدف النقد هو وضع األمور مواضعها، ووضع كل شاعر يف املكانة اليت يستحق، وهذا 

نقد قائم على اإلحساس بأثر الشعر يف النفس، وهو إحساس فطري ال تعقيد فيه، وعماده الذوق ال
والسليقة، ألن الناقد ليس لديه أصول أو مقاييس، ألنه ال وجود للفكر وما ينبعث عنه من حتليل 

  .)5(واستنباط
لزمن أو ال يتخذ صورة لالنفعال أو التأثر السريع الذي ال ميتد به ا«وأحكامهم النقدية كانت 

ال لَّحا ومشاقَن، حيث مل يكن احلكم م)6(»له يف النفس أصوال ثابتة تدفع جبذعه وفروعه إىل الفضاء
                                                

 .15: حممد مندور، النقد املنهجي عند العرب، ص )(1

 .30 :، ص)ت.د(، 8دار املعارف، القاهرة، ط شوقي ضيف، يف النقد األديب، )(2

  .18 :طه أمحد ابراهيم، تاريخ النقد األديب عند العرب، ص )(3
  .21 :املرجع نفسه، ص )(4
 .وما بعدها 21 :املرجع نفسه، ص: ينظر )(5

  .366 :ص ،2009 عبد الرمحن ياغي، حياة القريوان وموقف ابن رشيق منها، دار املعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، )(6



 ـــــــــ اللغة وعلومهاـــــــــــالمدخل ــــــــــــــــــــــــ

24 
 

ومال مبا يزيل عنه اللبس والشبهة، وكان جزئيا ال يتناول موضوعا متكامال، وهذه األحكام النقدية لَّع
أن الشعر : ميكن إنكار ذلك ألسباب منها تدل على أن العرب عرفوا النقد منذ اجلاهلية، وال

واخلطابة قد بلغا الذروة يف ذلك العصر، وأن اللغة أخذت صورا، وال يكون ذلك دون وجود عقل 
مدبر لكل ذلك، ودون أن تكون أصول عامة تعرف عليها الشعراء واخلطباء وساروا عليها يف نظمهم 

1(موخطبهم، وكذلك اعتزاز خطبائهم وافتخارهم ببيا(.  
ات واحملكمات، ولقبوا حقَّواملن اتديسمون قصائدهم باحلوليات واملقلَّ اجلاهليون لقد كان

والنابغة، وعرفوا كثريا من عيوب اخلطابة  ههم كاملرقش واملثقب واملنخل واملتنخل واألفواءشعر
، "املسهب"و" املخطل"و" املفحم"و" احلصر"و" البكيء"و" العيي"والبالغة، واستعملوا ألفاظ 

ووصفوا كالمهم يف أشعارهم فجعلوها كربود العصب، وكاحللل وكاملعاطف والديباج والوشي «
، )3(، وكل هذا متصل بأحكامهم النقدية وبذوقهم الذي ميزوا به بني شاعر وشاعر)2(»وأشباه ذلك

ويعيدوا فيها ومما يدل على الروح النقدية عندهم أن الشعراء كانوا يقفون عند قصائدهم لينقحوها 
النظر، وكان الشاعر ميارس النقد على قصيدته قبل أن ينقده املستمعون، واألحكام النقدية اليت كانت 
شائعة بينهم منها ما يتصل باملعاين واللغة والقافية، فمما يتصل باملعاين ما يروى عن حكومة أم 

مما يتصل بالقوايف ما ذكروه عن جندب، ومما يتصل باللغة كلمة الصيعرية يف بيت املسيب بن علس، و
  .)4( النابغة من إقواء يف شعره

تعكس «فإا ) 5(واألحكام النقدية اجلاهلية وإن كان من الباحثني من يشكك يف صحتها
جانبا من فهم العرب للنقد يف مرحلة التدوين األوىل، وليس بعيدا أن تصدر مثل هذه األحكام قبل 

، وما يؤيد انتماءها للعصر اجلاهلي أا مل تكن قائمة على النظرة العلمية، وهي أحكام )6(»اإلسالم
بعض «عابرة، أطلقها أصحاا معتمدين على ذوقهم الفطري، فوقوع الشعر يف األمساع قد يصحبه 
ستقراء العلل التأثريية الصادرة عن الفطرة، أو الطبع الفين الساذج، من غري أن يسبق ذلك استنباط أو ا
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، وتلك مرحلة أولية مر ا النقد، وتلك حالة )1(»أو حتليل يستعني بالبحوث العلمية والدراية املتقصية
طبيعية، فكل العلوم واملعارف تساير حظ األمة من احلضارة، وكذلك كان حال األمة العربية يف 

  .اجلاهلية
ودة، وهي مرتبطة بالشعر ، وكانت ثقافته حمدينشأ على الفصاحةإذا كان العريب القدمي و

والنثر، فإنه مل يكن ميلك نزعة نقدية تؤهله للتمييز بني احلسن والقبيح إال بعض ما حفظته كتب 
األدب، والسبب يف ذلك أن الدراسة النقدية ال تتأتى إال يف ظروف فكرية وثقافية، وهو ما مل يكن 

ين غري قادر على أسلوب منهجي سليم كان الفكر قبل عصر التدو«متوفرا للعريب قبل اإلسالم حيث 
، وهذه األدوات مل يتمكن منها )2(»يف املقارنة واملوازنة الستخالص عناصر اجلمال وعناصر القبح

النقد العريب ومل يوفرها لنفسه الناقد إال بعد نزول القرآن الكرمي واشتداد احلاجة إىل العناية به، وذا 
، فقد )3(»دراسات حوله، نقطة بدء للدراسات النقدية احلقيقية ميكن أن جنعل القرآن وما أتاحه من«

  .كان للقرآن األثر الكبري يف تطور النقد
نلمسه يف جهود العلماء الذين درسوا أسلوب القرآن،  - فضل القرآن الكرمي– هذا الفضل 

وبينوا جوانبه البيانية سعيا منهم إىل إثبات أنه معجز مقارنة بالشعر العريب، وبذلك اختلطت مقاييس 
النقد بالدراسات القرآنية، كما كان للقرآن دور يف ترقيق أذواق النقاد بأسلوبه، وصياغته الرائقة 

لهم يستشهدون به على كل جيد، وصارت شواهده األدبية يف كتبهم النقدية وصوره اجلميلة، مما جع
إمنا هي يف فهم اإلعجاز من القرآن، «، ولقد انتهى ابن خلدون إىل أن مثرة علم البالغة )4(والبالغية

ألن إعجازه يف وفاء الداللة منه جبميع مقتضيات األحوال منطوقة ومفهومة، وهي أعلى مراتب 
الكمال فيما خيتص باأللفاظ يف انتقائها وجودة رصفها وتركيبها وهذا هو اإلعجاز الكالم، ومع 

  .)5(»الذي تقصر األفهام عن إدراكه
  
  

                                                
  .365: عبد الرمحن ياغي، حياة القريوان، ص )(1
 .79 :حممد عبد املطلب، اجتاهات النقد، ص )(2

 .79 :املرجع نفسه، ص )(3

 .19 :زغلول سالم، تاريخ النقد األديب والبالغة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، صحممد : ينظر) (4

 .3/1138 املقدمة،ابن خلدون،  )(5
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  :النقد بني النظر والتطبيق
النقد النظري الذي يسعى إىل وضع مفهوم للشعر، : ميكن أن منيز بني نوعني من النقد 

حتديد الشعر وأداته وماهيته وغايته، أما النقد التطبيقي ويتحدث عن التصورات النظرية وترابطها يف 
ولقد ، )1(فهو يسعى إىل صناعة مفاهيم نقدية كلية؛ وذلك من خالل دراسة قضايا الشعر املعروفة

، حيث ال ميكن عزل أحدمها عن اآلخر، وإن كانت بعض يف كتب النقد امتزج النظر بالتطبيق
فيه الشواهد وكثر  تلَّحيث قَ ،منهاج البلغاء كما نرى يفاملدونات يغلب عليها اجلانب النظري 

التنظري عرب مراحل القضايا اليت عاجلها الكتاب، وباملقابل قد جند من يتساوى عنده اجلانبان النظري 
والتطبيقي، كالذي جنده عند السجلماسي يف مرتعه، فقد كثرت عنده التحليالت النظرية والشواهد 

مينع أن جند بعض املدونات النقدية يغلب عليها اجلانب التطبيقي ككتب الشروح والقوانني، كما ال 
  .)2( األدبية

ه التطبيقي واالجتاه وقد حاولت إلفت الرويب الفصل بني اجتاهني نقديني يف تراثنا مها االجتا
ع اآلثار بالتعامل املباشر م« اختصاالجتاه التفسريي  انتهت إىل أنالتفسري والنظرية، والنظري، أو 

األدبية اليت خيلفها أصحاا على مر العصور، فيتناوهلا باإليضاح والشرح والتحليل، مث احلكم والتقييم، 
يف حني يرمي االجتاه النظري إىل تكوين املفاهيم والتصورات النظرية اليت تشكل األساس النظري 

  .)3(»ليت ينبين عليها النقدلدراسة األدب العامة، كما تشكل يف الوقت نفسه األصول اجلمالية ا
مهما «والفصل بني النظر والتطبيق يعد تعسفا ال مربر له كما يرى ذلك عالل الغازي، ألنه 
(...)  توغلنا يف التصور والتحليل النظري فإننا يف النهاية نبحث عن النموذج الذي منارس عليه نتائجنا

الوقوف على حصيلة نظرية تفرزها التحليالت ومهما التصقنا بالتطبيق فإننا نصل يف النهاية إىل 
لقوانني الصناعة اإلبداعية أو لقوانني املصطلح أو القضايا اليت ينمو النص من ضوئها إبداعا أو 

، ورحلة النقد التطبيقي ظلت متوازية يف سريورا غالبا مع أبرز خطوات النقد النظري وقد )4(»نقدا
إن أحباث «: ، يقول شوقي ضيفيف القرن الرابع لبالغة العربينياوبني مداري النقد  جتسد هذا التماس

                                                
  قسم اللغة العربية  جامعة وهران، خمطـوط،، الشيخ بوقربة، مفهوم الشعر يف التراث النقدي املغاريب، رسالة دكتوراه : ينظر )(1

     .أ: ص، 1999،2000: وآداا، السنة اجلامعية    
   البيضـاء،  الدار دة،ـاح اجلديـمناهج النقد األديب باملغرب خالل القرن الثامن اهلجري، مطبعة النجعالل الغازي، : ينظر )(2

  .19 :، ص1999، 1الرباط، ط    
 .7 :، ص1983، 1ط بريوت، لبنان،إلفت كمال الرويب، مفهوم الشعر عند الفالسفة املسلمني، دار التنوير للطباعة والنشر، ) (3

  .19: عالل الغازي، مناهج النقد األديب باملغرب، ص )(4
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بالبحث يف معاين الشعراء وصورهم  عىنتأخذت  -حبكم هذا التطور الذي أصاب الشعر - النقد
، )1(»ثة، وبذلك اختلطت أحباث النقد بالبالغةوتريد أن تردها إىل أصوهلا املور ،البيانية والبديعية

قطة التماس بني النقد والبالغة، وكان شأن هذا النقد هو الوقوف عند اجلزئيات فالنقد التطبيقي ميثل ن
  .والتوغل فيها غالبا

ته عمليا يهتم باجلزئيات، إذ كان حموره غالبا البيت والعبارة، ومل تكن هلم لفالنقد كان يف مج
البالغة منه إىل النقد إن نشاطهم النقدي كان أقرب إىل «: إىل الشعر، حبيث ميكن القول نظرة عامة

ومع ذلك فقد تركوا مالحظات ال تكاد حتصى عن خصائص الكلمات والعبارات  (...) اخلالص
بل لقد تركوا يف ذلك ركاما هائال، يفيد فائدة جلى يف تدريب الذوق على األسلوب الفين  ،األدبية

، كما يفرق )2(»و األدبما انتظم منه شيء يف أصول النقد أ وقل ،ولكنه ينتظم يف أحباث بالغية
النقد التطبيقي الذي يعاجل النصوص الشعرية معاجلة مباشرة «: جابر عصفور بني نوعني من النقد

 ،أكثر مما دف إىل صياغة مفاهيم كلية ةتنصرف إىل شاعر أو أكثر، وتركز على معاجلات نصي
سرقات أو قضايا التحليل وذلك من خالل مشكالت وقضايا متعددة مثل املوازنة أو الوساطة أو ال

املوضعي وما ميكن أن يتصل ا من شروح وتفاسري، كما ميكن أن منيز النقد النظري الذي يشغل 
بقضية التأصيل ويسعى إىل تكوين تصورات مترابطة ترابط العلة باملعلول، حتدد مفهوما للشعر ينطوي 

  .)3(»على حتديد للماهية واملهمة واألداة على سواء
تضافرت جهود تيارات متعددة يف نقدنا العريب القدمي بني اللغويني واملتأدبني واملتكلمني لقد 

والفالسفة، كل أولئك سامهوا يف تأسيس النظرية األدبية يف تراثنا، وترجع أوليات االجتهاد يف هذا 
غريمها، احلقل إىل اللغويني اخللص فيما اعتمدوه من مبادئ يف نقد الشعر كاألصمعي وابن سالم و

، كما )4(»أصبح درس الشعر يف أواخر القرن الثاين اهلجري جزءا من جهود علماء اللغة والنحو«فقد 
إىل مبحث (...) ميكن تلمس أوليات البالغة يف أعمال اللغويني قبل اجلاحظ، حيث يشري ابن املعتز

وائل، فكأن الدراسات التجنيس عند األصمعي، بل إن األصول ملباحث املعاين ترتد إىل النحويني األ

                                                
  .121: ، ص)ت.د(، 12شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، دار املعارف، القاهرة، ط )(1
  .31: شوقي ضيف، يف النقد األديب، ص )(2
  .7: ، ص1990، 4مفهوم الشعر مفهوم الشعر، دراسة يف التراث النقدي، مطبوعات فرح، ط ،جابر عصفور )(3
  شوقي ضيف،: ، وينظر33: ، ص1983، 4لبنان، ط الثقافة، بريوت، دارتاريخ النقد األديب عند العرب، إحسان عباس،  )(4

  .58: البالغة تطور وتاريخ، ص    
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البالغية ارتبطت مبباحث اللغويني عامة وتطبعت هذه الدراسات منذ البداية بطبيعة اللغة العربية وإن 
اختذت شكال من االستقالل يف أعمال املتكلمني، إال أا ترعرعت يف حضن املعارف اللغوية منطبعة 

و أن اقتطاع البالغة من شجرة الدراسات خبصائص هذه اللغة وباجتاهات هذه الدراسات ومن هنا يبد
 .)1(اللغوية عامة جناية على البالغة نفسها

  :البالغة والنقد
كانت البالغة العربية نتيجة للدراسات القرآنية، اليت ولدت ونشأت وتطورت يف ظالهلا 

ا األوىل يف ومل تكن البالغة العربية بدعا يف شيء من ذلك التطور، فلقد كانت بدايا« العلوم العربية،
رحاب دراسة اللغة والنحو واملالحظات النقدية غري املنظمة، ومن هنا رأينا بعض مصطلحات هذه 

ا كما لو كانت يف أصلها مصطلحات بالغية،  ىالفروع تتسلل إىل حقل املصطلح البالغي، وحيتف
د على ألسنة النحاة أو وغريها مما ور" ااز"و" البيان"و" الفصاحة: "انظر مثال إىل مصطلحات مثل

وظيفة النحو أساسها إذا كانت ، و)2(»األدباء أو يف البحوث اليت تدور حول نص القرآن الكرمي
قد تشربت فاستخراج مبادئ اللغة وبناها لتواصل قيامها بوظيفتها األصلية اليت هي أداء املعىن وبثه، 

للنحو، فوظيفتها ال  عألن البالغة نشأت لدى النحاة، فكانت مبثابة التفري ،سمة النحويةالالبالغة هذه 
من جهة أا وصف لطرق استعمال اللغة، لكنها ختتلف عنه من جهة أن  ؛ختتلف عن وظيفة النحو

البالغة أما «النحو ال خيتص يئة لغوية دون أخرى بل يتعلق باللغة يف خمتلف مستويات استعماهلا، 
صف الطرق اخلاصة يف استعمال اللغة، وتصنيف األساليب حبسب متكنها يف التعبري عن فوظيفتها و

أو إشراكه فيما حنس به،  ،الغرض تعبريا يتجاوز اإلبالغ إىل التأثري يف املتكلم، أو إقناعه مبا نقول
   .)3(»وغايتها مد املستعمل مبا تعتربه أجنع طريقة يف بلوغ املقاصد

ارثوا بالغة السكاكي عرب القرون، وتلقوها خلفا عن سلف، فإنه مل وإذا كان الناس قد تو  
من خالهلا إىل نقد يتعدى لغة النص، وملا كانت هذه البالغة علما  -يف رأي متام حسان- يصل 

مضبوطا؛ أي صناعة ذات قواعد كقواعد النحو، تتبعها إجراءات حمددة للكشف عن املعىن البالغي 
أصبحت منهجا تعليميا  ،ملا كانت البالغة كذلك، النحويف يل اجلمل تشبه إجراءات اإلعراب وحتل

وكما ال ميكن حبذق النحو وحده أن حنقق اكتساب اللغة وصحة «يا، صفمعياريا ال علميا و
                                                

  .  13: ، ص1999األخضر مجعي، نظرية الشعر عند الفالسفة اإلسالميني، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  )(1
 .21: متام حسان، املصطلح البالغي القدمي يف ضوء البالغة احلديثة، ص )(2

  .47 :عند العرب، ص التفكري البالغيمحادي صمود،  )(3
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االستعمال، وجدنا حذق علوم البالغة مبفرده ال يوصل إىل أسلوب بليغ، وال إىل إدراك جوانب 
كمثل منطق أرسطو، يعني على نقد ما قيل وال  يف ذلك والبالغةاجلمال يف النص، فمثل النحو 

ظلوا على مر العصور يعتمدون على ) ...(يساعد على قول ما يقال، ولكن البالغيني مع ذلك 
  . )1(»البالغة يف تقومي النصوص من جهة، ويظنوا من جهة أخرى عونا على إنتاج الكالم البليغ

تعىن بالطرق اخلاصة يف استعماهلا، فالنحو يتعلق بالعام  وهي البالغة ال خترج عن اللغة ككلو
من اللغة، والبالغة تتعلق باخلاص منها، ولئن اختلف اخلاص عن العام من جهة أن موضوعه الكالم 

مها ال خيرجان عن دراسة اللغة، باعتبارها و ،فإن بني الصنفني صلة  ،الذي يتجاوز اإلبالغ إىل التأثري
منه يف جوهرها مادة واحدة مشتركة حىت وإن حتددت مستويات التعبري وأساليب الكالم واختلفت 

إذ جعلوا منها علما موازيا للنحو، فلئن كان النحو يتعلق  ؛كبح مجاح البالغة ، ذاك مااألهداف
ملقصد من العلمني هو احملافظة على اللغة نفسها، فالنحو اف ،بعموم الكالم فإن البالغة تعىن باخلاص منه

يقنن بىن اإلبالغ بغربال اخلطأ والصواب، وأما البالغة فتحدد أساليب التعبري اليت تضمن يف نظر 
من ناحية  واإلفادةة يحسب مقاييس الرداءة من ناح اإلقناعالبالغيني حدوث التأثري وحتقيق 

  .)2(أخرى
يف احلالتني يكون غرضا وقصدا، ألن البالغة  فإن املعىن«وسواء كان املنطلق حنويا أو لغويا 

ملبالغة حبكم والدا يف مهد النحو مل تتجه إىل مجاليات اخلطاب، وإمنا اجتهت إىل صيانة اللغة من ا
بعض مسافة يف  النحو يصوا من اخلطأ والفساد، فلئن قطع البالغيون مسافة أو واإلغراب، كما كان

مجاليات الكالم، فإم رجعوا إىل حيث يقف النحاة، لقد كان دور النحاة رصد آليات اإلبالغ، 
وكان دور البالغيني رصد آليات جتميل البالغ، واملقصود واحد هو البالغ؛ سواء يف وضعه الطبيعي 

، )«)3مل برونق الكسوة اليت تكسوها أو املعىن ،أو يف هيئة أنيقة جمملة، هو املعىن املعرى مما ليس منه
ويدخل فيه تركيب الكالم وحتليله وما : علم املعاين: البالغة علم يدرس ثالثة جوانب من الكالم هيو

ويشمل البحث يف الصورة وتأثريها يف التعبري،  :يترتب على ذلك من معىن حيدده النظم، وعلم البيان
ويضم ألوان التحسني بعد أن تتسق العبارة ويتجلى املعىن بأروع تصوير، أما النقد فهو  :وعلم البديع

                                                
  .22: متام حسان، املصطلح البالغي القدمي يف ضوء البالغة احلديثة، ص) (1

  ،1توفيق محـدي، مواقف البالغيـني والنقاد العرب من االستعارة، دار حممد علي للنشـر، صفاقس، تونس، ط: ينظر )(2
  .391: ، ص2007    

  .391،392: املرجع نفسه، ص )(3
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عند العرب من نقد الدرهم والدينار، أي متييز جيده من رديئه وعرف ذا املعىن عند ابن سالم وعند 
  .)1(من تلوه

ن كانوا يؤمنون ولقد كانت النشأة األوىل للبالغة مثلما كانت للنقد على أيدي النحاة، الذي 
كان النحاة يتتبعون كالم العرب ليستنبطوا منه «بأن التراكيب حمددة لتعرب عن معان مقررة، فقد 

قواعد النحو أو وجوه االشتقاق، أو األعاريض اليت جاء الشعر عليها، وهذا االستنباط جيرهم 
ل من حيث خمالفته لألصول بالضرورة إىل نقد الشعر ال من حيث عذوبته أو رقته أو مجاله الفين، ب

فأظهروا بعض ما وقع فيه شعراء اجلاهلية  ،اليت هداهم استقراؤهم إليها يف إعراب أو وزن أو قافية
، ومل خيرجوا يف ذلك عن دائرة العالقة بني التراكيب املتداولة واملعاين املناسبة )2(»واإلسالم من اخلطأ

يتعامل مع الكالم، فما هي العالقة القائمة بني النقد وإذا كان كل من النقد والبالغة ، )3(»هلا
  والبالغة؟

لقد حاول الدكتور زغلول سالم التمييز بينهما رغم إقراره بأما ملتبسان، فهما خمتلفان يف 
النقد يدل على وسائل التعرف إىل جيد القول أو قبيحه، أما البالغة فقد تعين «املدلول حيث أن 

، ويرى األستاذ بدوي طبانة )4(»جمموعة اخلصائص اليت تتوافر يف القول اجليد القول اجليد، كما تعين
، رغم أما قد خيتلفان من حيث )5(»موضوع البالغة وموضوع النقد واحد وهو فن األدب«: بأن

كانت البالغة ترتع حنو رسم أجنع الوسائل اليت «فقد  ،وظيفتهما ومنهجيتهما يف االشتغال األديب
األديب ليبلغ بصناعته ما يريد، وكان النقد ينظر يف العمل األديب إذا فرغ صاحبه منه  يعتمد عليها

  .)6(»وتركه بني أيدي اخلرباء وأذواقهم ليقولوا فيه كلمتهم ويصدروا عليه حكمهم
ويرى أمحد الشايب أن النقد والبالغة عاشا خمتلطني من أقدم عصورمها، ومل ينفصال إال 

يف القرن اخلامس اهلجري، حني ألف عبد القاهر كتابيه دالئل اإلعجاز  مبشقة، وذلك حسب رأيه
وأسرار البالغة، أما ما قبل عبد القاهر فإنك تقرأ البيان والتبيني للجاحظ، والصناعتني أليب هالل 

                                                
  حممد زغلول سالم،: ، وينظر67: ، ص2002أمحد مطلوب، يف املصطلح النقدي، منشورات امع العلمي، بغداد،  :ينظر )(1

  .15: تاريخ النقد والبالغة، ص    
  .53: طه أمحد إبراهيم، تاريخ النقد األديب عند العرب، ص )(2
 .394: توفيق محدي، مواقف البالغيني والنقاد العرب من االستعارة، ص )(3

  .16: سالم، تاريخ النقد والبالغة، ص حممد زغلول )(4
  .123: بدوي طبانة، البيان العريب، ص )(5
  .123:املرجع نفسه، ص) (6
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النقد والبالغة «، غري أن كال من )1(العسكري، ونقد الشعر والنثر لقدامة، فتجد العلمني خمتلطني
يدور حول حتقيق الصدق والقوة واجلمال يف األداء والتعبري األديب، فالبالغة تأخذ بيد األديب وديه 
إىل الصواب، والنقد يقفه على ما أصاب من حسن، وما تورط فيه من قبيح، فهما متحدان موضعا 

  .)2(»وغاية
حيث أن البالغة إجيابية سابقة، فهي تضع لألديب  وإن كان النقد والبالغة خيتلفان من 

القوانني اليت تساعده على التعبري وتأليف الكالم الواضح اجلميل، أما النقد فيأيت بعد إنشاء الكالم 
هو ينظر إىل البالغة على أا قواعد و، )3(ئويقيسه مبقاييسه وقوانينه ليبني ما فيه من حماسن أو مساو

هي تعىن باألسلوب، أما النقد فيأيت بعد عملية اإلبداع؛ أي بعد ميالد النص تقود إىل اإلبداع، و
البالغة ترشدنا بقواعدها إىل الطرق والوسائل اليت جتعل كالمنا نافعا فاألديب ليحكم له أو عليه، 

د أمحد أما عن ،مؤثرا، والنقد يضع لنا املقاييس العامة اليت نقدر ا ما يف الكالم من فائدة أو قوة مجال
البيان نقد، أو هو نقد بياين، أي ميثل  - وهو أحد علوم البالغة عند املتأخرين-إبراهيم طه فإن البيان 

هو نقد بياين، إذ أنه أمس بطرق اإلبانة واإلفصاح بأحوال اإلسناد «: جانبا من جوانب النقد، يقول
  . )4(»لنقد األديبكما يقول علماء البيان، أو هو ناحية من نواحي النقد الذي يعرف با

الفصل بينهما مل «ويذهب عدد من الباحثني إىل عدم الفصل بني النقد والبالغة، بل ويرون أن 
، فالنقد والبالغة كانا متالزمني أشد التالزم يف القدمي، بل إن النقد األديب )5(»يكن حامسا يف القدمي

والصلة بني النقد والبالغة وثيقة «وتطورها، كان عامال من أهم العوامل اليت سامهت يف نشأة البالغة 
وليس مثة شيء  ،ال تنفصم عراها، بل ظل هذان العلمان ردحا طويال من الزمن يسريان جنبا إىل جنب

، ويعلل الدكتور أمحد )6(»حىت أوشك القرن الرابع اهلجري أن ينتهي ،يفصل أحدمها عن اآلخر
ة بكون أن النقد القدمي خيتلف عن النقد احلديث من مطلوب عدم إمكانية الفصل بني النقد والبالغ

حيث أن هذا األخري ظهرت فيه مذاهب واضحة املعامل وقواعد راسخة، أما بالنسبة للنقد القدمي فهو 

                                                
 .51: ، ص1994، 10أمحد الشايب، أصول النقد األديب، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط: ينظر )(1
  .51: املرجع نفسه، ص )(2
 .51: ، أصول النقد األديب، صأمحد الشايب: ينظر )(3
  .11: طه أمحد إبراهيم، تاريخ النقداألديب عند العرب، ص )(4
 .8: األخضر مجعي، اللفظ واملعىن، ص) (5

  .37: ، ص1998عبد القادر حسني، أثر النحاة يف البحث البالغي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ) (6
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، وهذا ما ميكن تلمسه من )1(»يتخذ من البالغة وسيلة إىل احلكم السليم«خبالف احلديث إذ أنه 
يت تعرض هلا القدماء، فالنقد عنده قواعد بالغية، وال ميكن معرفة خالل كثري من القضايا النقدية ال

األحكام النقدية إال من خالل أصوهلا، مما جيعل الفصل بني النقد والبالغة يف رأيه أمرا مفتعال ال يقره 
  .النقد وال خصائص اللغة العربية

الذي يرفض الفصل بني النقد  من النقاد املعاصرين حممد زكي العشماويجند وكذلك  
فالبالغة كالنقد من أهم وأخطر «والبالغة سواء من حيث املفهوم أو الوظيفة أو األهداف أو القيمة، 

الدروس يف حياتنا الفنية واألدبية، وهي كالنقد وسيلتنا يف الكشف عن ذوق األمة وجتارا وخرباا، 
فية والروحية، وهي فوق هذا كله طريقنا الوحيد كما أا السبيل إىل إرضاء حاجات الناس العاط

، ويف تعليقه على كتاب )2(»، وحتذيرهم من الفاسد فيجتنبونهلتبصري األدباء والشعراء بالصاحل فيقتفونه
يف علم نقد الشعر، ومل يكن مثة فرق أي  الكتاب متمحض«: أسرار البالغة يقول الدكتور أبو موسى

فرق بني علم البالغة وعلم نقد الشعر، فقد يكون الكتاب يف علم نقد الشعر ويسمى أسرار البالغة، 
  .3»وقد يكون الكتاب مشحونا مبسائل البالغة ويسمى نقد الشعر

أما الفصل بني النقد والبالغة فكان بسبب الفساد الذي دملشتغلني بفنون يف أذواق بعض ا ب
كما يرى حممد –موا أذواقهم يف فصل البالغة عن النقد، وكانت نقطة البدء حكَّاألدب والبالغة، فَ

، وكان هلذا الفصل تأثريه على الالحقني، فنسجوا على )4(على يد أيب هالل العسكري -مندور
  .منواله

  :النقد والبالغة عند املغاربة
املتصفح لكتب املغاربة جيدهم يف نقدهم ميزجون النقد بالبالغة، وليس ذلك باألمر الغريب  

وال الشاذ، حيث مل تكن هناك مناهج نقدية خالصة، فكان تناول القضايا النقدية وإصدار األحكام 
ستقالهلما ، ويرى الدكتور عالل الغازي أن النقد والبالغة يف إحتادمها أو ا)5(واضح التأثر بالبالغة

فكثريا ما استعمل أولئك النقاد املصطلحني أحدمها مبفهوم اآلخر، أو معطوفا «يطرحان إشكاال حادا 
                                                

  .68: أمحد مطلوب، يف املصطلح النقدي، ص )(1
  .د: قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث، ص حممد زكي العشماوي، )(2
  .137: ، ص2005، 1حممد حممد أبو موسى، مراجعات يف أصول الدرس البالغي، مكتبة وهبة القاهرة ، ط )(3

  .229: حممد مندور، النقد املنهجي عند العرب، ص: ينظر )(4
  ، منشورات إحتاد الكتاب العرب،)دراسة وتطبيق(حممد مرتاض، النقد األديب القدمي يف املغرب العريب نشأته تطوره : ينظر )(5
  .156: ، ص2000    
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عليه مبا يشعر أنه يقوم مقامه أو يوازنه أو يساويه يف التحديد واملعىن والداللة واملمارسة الفعلية، سواء 
لذكر جند أن ابن رشيق يف كتابه العمدة ، فعلى سبيل ا)1(»يف اخلطاب اإلبداعي أو النقدي والبالغي

وقف مطوال إزاء األبواب البالغية «يتناول النقد البالغي من ضمن ما يتناوله من قضايا أخرى حيث 
ورية الشهرية من بيان ومعان وبديع تتضمنها فصول خمتلفة تتعلق بالتشبيه وأنواعه، والكناية والت

وهو قد وظف هذه األدوات البالغية يف نقده وحكم بأن خلو  )...( والتجنيس، واملطابقة واملقابلة
قال غري واحد من « :، يقول ابن رشيق)2(»اخلطاب الشعري من بعضها أو كلها قصور وختلف

الشعر ما اشتمل على املثل السائر واالستعارة الرائعة والتشبيه الواقع وما سوى ذلك فإمنا : العلماء
   :)4(رئ القيس، كبيت ام)3(»لقائله فضل الوزن

  
                   كَمر فَمرٍمدبِ لٍمقبِ ر عا     كَمجلمود صرٍخ طَّحه يلُالس من لِع  

  
، أي مجيع "اعم"، وحيسن مقبال ومدبرا، مث قال والفر فإمنا أراد أن يصلح للكر« :يقول ابن رشيق

جبلمود صخر حطه السيل من أعلى اجلبل، فإذا  )5(وحضرِه ذلك فيه، وشبهه يف سرعته وشدة جريه
، وبعد أن يقدم ابن )6(»احنط من عال كان شديد السرعة، فكيف إذا أعانته قوة السيل من ورائه

: فيقول ،رشيق رأيه وموقفه النقدي البالغي يذكر تفسريا آخر يراه غري صحيح وال مقبول عقال
إمنا أراد اإلفراط فزعم أنه يرى مقبال ومدبرا يف حال واحدة عند : وقال بعض من فسره من احملدثني«

ر لشدة سرعته، واعترض على نفسه، واحتج مبا يوجد عيانا فمثله باجللمود املنحدر من ر وعند الفَّالكَّ
نه وهو مقبل إليك، ولعل هذا ما ليت ترى فيها بطاقمة اجلبل، فإنك ترى ظهره يف النصبة على احلال 

م7(»ط ببال امرئ القيس وال خطر يف ومهه وال وقع يف خلده وال روعهقَ ر(.  
  

                                                
 .20: عالل الغازي، مناهج النقد األديب باملغرب، ص )(1

  .155: حممد مرتاض، النقد األديب القدمي يف املغرب العريب نشأته تطوره، ص) (2
  .1/197ابن رشيق، العمدة،  )(3
  .52: ، ص1982امرؤ القيس، الديوان، دار بريوت للطباعة والنشر، لبنان،  )(4
  .ارتفاع الفرس يف عدوه: احلُضر )(5

  .2/734ابن رشيق، العمدة،  )(6
  .2/734، املصدر نفسه )(7
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  :إرساء قواعد النقد
يرى جابر عصفور أن هناك بيئات ثالث هي اليت أرست الدعامات األوىل اليت قام عليها  

بيئة اللغويني هي «التراث النقدي كله وهي بيئة اللغويني مث بيئة املتكلمني وأخريا بيئة الفالسفة، وتعد 
اين للهجرة، ن جهودها تبدأ يف الظهور واإلمثار منذ النصف األول من القرن الثإاألقدم زمنيا إذ 

واخلليل بن أمحد ) هـ182ت( ويونس بن حبيب) هـ145ت(وبفضل علماء مثل أيب عمرو بن العالء 
، هؤالء اللغويون هم الذين مهدوا الطريق ملن جاء بعدهم )1(»)هـ177ت(وسيبويه ) هـ175ت(

وتصنيف للشعراء يف بفضل مالحظام واملسائل اليت كانوا يناقشوا من بيان وبالغة ورداءة وجودة، 
طبقام وفصائل حسب جودم الفنية، ومن هذه املالحظات كانت كتب جماز القرآن، وفحولة 

   .)2(الشعراء، وطبقات فحول الشعراء وغريها
ينشرون يف تضاعيف كالمهم وشروحهم للشعر وآي القرآن «لقد كان هؤالء اللغويون 

وصوره البيانية والتعبريية، حبيث ميكن أن يقال إم أدوا الكرمي مالحظات خمتلفة على بالغة الكالم 
، ولقد )3(»حىت أوائل القرن الثالث اهلجري يف هذا الصدد خدمة قيمة بفضل نظرام الفاحصة الدقيقة

تضافرت جهود كثرية على وضع أسس البالغة وأصوهلا، وميكن أن نتلمس ذلك من املفسرين 
كتاب والفالسفة واملتكلمني، وكانت كل طبقة من هؤالء تتفق يف واألصوليني والنحاة والشعراء وال

   .)4(كثري من األسس وتلتقي يف أهداف واضحة املعامل، وإن كان رجاهلا خيتلفون يف تصورهم للبالغة
ولقد أثرت يف نشأة البالغة وتطورها عدة عوامل أمهها القرآن الكرمي، حيث كان ذا أثر 

ناس، وأخذوا يتدارسونه، ويوضحون معانيه، ويتحدثون عن ألفاظه عظيم يف البالغة، وقد شغل ال
وتراكيبه وما فيها من فنون، وقف العرب أمامها مبهورين، وكانت البالغة من العلوم اليت أولوها 

ألن اإلنسان  - بعد املعرفة باهللا جل ثناؤه-  عناية كبرية وجعلوها أحق العلوم بالتعلم وأوالها باحلفظ
إذا أغفل علم البالغة وأخل مبعرفة الفصاحة مل يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه اهللا به «

 ، وذهبوا أبعد من ذلك، فقال »من حسن التأليف وبراعة التركيب وما شحنه به من اإلجياز البديع

                                                
  ،3طلبنان،  ،العرب، املركز الثقايف العريب، بريوتالصورة الفنية يف التراث النقـدي والبالغـي عند جابر عصفـور،  )(1

 .99: ص ،1992    

 .30: شوقي ضيف، يف النقد األديب، ص: ، وينظر99،100: املصدر نفسه، ص )(2

 .32: شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، ص )(3

 .18: أمحد مطلوب، البالغة والتطبيق، ص: ينظر )(4
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ذلك، فقال  ، وذهبوا أبعد من)1(»من حسن التأليف وبراعة التركيب وما شحنه به من اإلجياز البديع
ما بلغ بك اجلنة، وعدل بك عن النار، وما بصرك «عن البالغة أا  )هـ177ت( عمرو بن عبيد

املفسرون، وهم الذين ينظرون يف كتاب اهللا  هرِثَ، ويتصل بالقرآن وأَ)2(»مواقع رشدك وعواقب غيك
ويفسرون ألفاظه ويوضحون معانيه ويبينون مقاصده وأهدافه، ويشرحون ما فيه من قيم رفيعة 

  .ونظرات عميقة، ويظهرون فنون القول فيه وروعة البيان
ار ولكي يستطيع املفسر أن يقوم ذا البد أن يطلع على علوم اللغة العربية لينفذ إىل أسر 

ىل معانيه، والبالغة إحدى الوسائل املهمة اليت تكشف أسرار اإلعجاز، وتوجه إالقول، ويغوص 
اآليات اليت ميكن محلها على الظاهر وقد شعر املفسرون ذا العمل العظيم، فأخذوا يضعون 

ها، لدراسام القرآنية مقدمات بالغية، أو خيوضون يف مباحثها حينما يتحدثون عن اآليات وبالغت
وصاروا ينبهون إىل أمهية ذلك، ويتضح هذا يف مقدمة تفسري الطربي وتفسري الكشاف للزخمشري، 
فقد أشارا إىل أمهية معرفة البالغة ألن القرآن عريب وأسلوبه عريب، ولكي تكون آياته واضحة، ينبغي 

يعرف من معرفة أساليب العرب، وفنون القول عندهم، وقد نعى السكاكي على املفسر الذي ال 
من كالمه مفتقر إىل هذين العلمني  - تعاىل وتقدس-الواقف على مراد احلكيم «: قالفالبالغة شيئا، 

، والبالغة )3(»كل االفتقار، فالويل كل الويل ملن يتعاطى التفسري وهو فيهما راجل -املعاين والبيان-
ولذلك أوىل القدماء هذا الفن  من علوم العربية، وقد كانت السبيل إىل فهم كتاب اهللا وكالم العرب،

  .)4(عناية كبرية ووضعوا فيه دراسات كثرية اتسمت باألصالة واملنهج السديد
يف ذلك،  ومن الذين أثروا يف نشأة البالغة وتطورها اللغويون النحاة، وقد كانت هلم يد طوىل

وظل دورهم مشهودا منذ عهد التدوين واستطاعوا أن يسيطروا على مناهج الدرس، ويرفعوا لواء 
احملافظة على اللغة ويردوا على احملدثني وما ذهبوا إليه، وأخبار اخلصومة بني الشعراء واللغويني والنحاة 

ر الشعراء تبع يل وأنا السفينة، إمنا أنتم معش« :مستفيضة، فقد كان اخلليل بن أمحد يقول البن مناذر

                                                
  علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة : كتاب الصناعتني، الكتابة والشعر، تحأبو هالل العسكري،  )(1

 .1: ، ص1986العصرية، صيدا، بريوت،     

  .، وعمرو بن عبيد هو أحد الزهاد املشهورين ومن شيوخ املعتزلة1/114اجلاحظ، البيان والتبيني،  )(2
  .249: السكاكي، مفتاح العلوم، ص )(3
  .3: مطلوب، البالغة والتطبيق، صأمحد  )(4
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واهللا ألقولن يف اخلليفة قصيدة : ، فقال ابن مناذرإن قرضتكم ورضيت قولكم نفقتم، وإال كسدمت
   .)1(»امتدحه ا وال أحتاج إليك فيها عنده وال إىل غريك

وقد كان طائفة من اللغويني والنحويني حيترفون تعليم اللغة ومقاييسها يف االشتقاق 
راب، مضيفني إىل ذلك رواية واسعة للشعر القدمي، ومل يكونوا يكتفون بالرواية وحدها فقد واإلع

ونه ودرسه وتبني خصائصه التعبريية واألسلوبية، وحقا كانت عنايتهم وعنوا أشد العناية بشرح ما ير
م مع ذلك القوية تنصب على استنباط أصول اللغة العربية من الوجهتني االشتقاقية والنحوية، غري أ

كانوا يعنون بتلقني الناشئة شيئا من اخلصائص البيانية، يأيت ذلك عرضا يف ثنايا شرحهم وعرضهم 
للقواعد اللغوية والنحوية، ومن يرجع إىل كتاب البديع البن املعتز جيده يذكر اخلليل بن أمحد يف صدر 

ولعل ابن املعتز إمنا كان ينقل عن اخلليل املعىن اللغوي األصلي  ،حديثه عن التجنيس واملطابقة
  .)2(للمطابقة

كما أن من يرجع إىل كتاب سيبويه جيده يعرض لبعض اخلصائص األسلوبية اليت عين ا فيما 
بعد علم املعاين؛ من مثل التقدمي والتأخري والتعريف والتنكري واحلذف، وأيضا فإنه يعرض املعاين 

، وتكثر هذه )3(لبعض األدوات، ومن حني إىل حني نلتقي بإشارات إىل بعض مسائل بيانية املختلفة
إذ عين فيه بشرح آي الذكر " معاين القرآن"يف كتابه ) هـ207ت(اء اإلشارات البيانية عند الفر

ظ ط فيه الكالم يف التراكيب وتأويل العبارات، وحتدث فيه عن التقدمي يف األلفااحلكيم شرحا بس
والتأخري واإلجياز واإلطناب واملعاين اليت خترج إىل بعض األدوات كأداة االستفهام، كما أشار إىل 

   .بعض الصور البيانية من مثل التشبيه والكناية واالستعارة
وإن كان ظاهر عنوانه يوهم أنه صنعة يف ااز باملعىن البالغي " جماز القرآن" وكذلك كتاب

مر أن كلمة ااز عنده تعين الداللة الدقيقة لصيغ التعابري القرآنية املختلفة، االصطالحي، وحقيقة األ
وما يالحظ عليه أنه اختار اآليات اليت تصور طرقا خمتلفة يف الصياغة والداللة متمثال مبا يشبهها من 

عما  أشعار العرب وأساليبهم وشارحا ملا تتضمنه من لفظ غريب، وأداة هذا االختيار إىل أن يتحدث
  .)4(...يف اآليات من استعارة وتشبيه وكناية وتقدمي وتأخري وحذف وتكرار وإضمار

                                                
  .18/190، )دت(، 2ط، بريوت الفكر، جابر، دار مسري: األصفهاين، األغاين، تح الفرج أبو )(1
 .29 ،28: البالغة تطور وتاريخ، صشوقي ضيف،  )(2

 .29: ، صاملرجع نفسه )(3

 .29،30: ، صنفسه )(4
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ميثل التيار اللغوي للتفسري، وتوجد به بعض آثار البحث «وجماز القرآن أليب عبيدة  
، فهو يعترب مرحلة أولية من مراحل تطور النقد والدراسات البيانية ألسلوب القرآن، وأبو )1(»البياين

عبيدة يؤكد دائما صلة القرآن وفنون التعبري فيه بأساليب العرب وفنوم، فيذكر دائما يف ختام كالمه 
التقدمي والتأخري : على ذلك، ومن القضايا البالغية اليت نص من خالهلا )2(أن العرب تفعل هذا

وقد «، )3(اللتفاتوالتشبيه والتمثيل واالستعارة والكناية واإلجياز واإلطناب واحلذف والزيادة وا
حددت هذه احملاولة القول يف بعض املسائل واملشكالت يف أسلوب القرآن، واليت صارت فيما بعد 

، أما األصمعي )4(»مسائل يف البيان العريب عامة، كما أا كانت ذات قيمة كبرية أفادت حبوث اللغة
 عبيدة، غري أن من جاءوا بعده فإنه مل يترك يف صيغ التعبري القرآين واألديب كتابا مثل كتاب أيب

، ويظهر أنه أول من أفاض )5("البديع" أشاروا إىل أنه ألف يف التجنيس كتابا ذكره ابن املعتز يف كتابه
ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا «يف احلديث عن املطابقة مبعناها االصطالحي ورمبا كان أول من اقترح امسها 

 .)6(»ه االصطالحيإن األصمعي أول من اقترح لاللتفات امس
  :نشأة البيان

ورد لفظ البيان يف القرآن الكرمي مبعىن جمرد القدرة على استعمال اللغة؛ أي مبعىن امللكة املركبة   
وورد لفظ البيان نفسه يف احلديث ، )7(﴾الْبيانَ علَّمه الْإِنسانَ خلَق﴿: يف طبع اإلنسان، يقول اهللا تعاىل

من البيان  إنّ«: هذه القدرة، إذ يقول الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلمالشريف مبعىن إظهار 
تفيد التبعيض فإن مفهوم املخالفة يدل على أن من البيان ما ليس " نم"، وإذا كانت »لسحرا
  . )8(سحرا

                                                
 .15: ، أثر القرآن يف اللغة والنقد األديب، صاء الدين الزهوري) (1

  .17: املرجع نفسه، ص) (2
  .وما بعدها 22: املرجع نفسه، ص: ينظر) (3
 .27: نفسه، ص )(4

  تأليف يف تشبهها أن هلا وجمانستها وكالم شعر بيت يف أُخرى تجانس الكلمة جتيء أن التجنيس وهو«: يقول ابن املعتز )(5
  .25: ، البديع، ص»األجناس عليها كتاب األصمعي ألف الذي السبيل على حروفها    
 .30: البالغة تطور وتاريخ، صشوقي ضيف،  )(6

  .3،4: سورة الرمحن، اآليتان )(7

  .30: ، صي القدمي يف ضوء البالغة احلديثةمتام حسان، املصطلح البالغ: ينظر )(8
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عندما اشتدت حركة اجلمع والتأليف يف خمتلف العلوم، عين الباحثون بتدارس كلمة البيان و
وحتديد مدلوهلا، وتفصيل أدواا، ورمبا يأيت اجلاحظ يف طليعة هؤالء الباحثني قدما يف التاريخ وسعة 

غري «، واستشهد بالنصوص اليت تدخل حتت خيمته" البيان والتبيني"يف البحث، فقد مسى أحد كتبه 
أن اجلاحظ ال يقف عند حدود إظهار القدرة، وإمنا يوحي حمتوى الكتاب بأنه يقصد إحسان هذا 

) املعىن اللغوي(اإلظهار والرباعة فيه، واللفظ يف كل دالالته السابقة ال خيرج عن املعىن العريف العام 
  .جلاحظ، وإن نسب البعض نشأة البالغة إىل أعمال ا)اصطالحي(إىل معىن عريف خاص 

مصطلحا وال أن يدخله يف فرع من فروع العلم، " البيان"مل يقصد اجلاحظ أن جيعل لفظ  
؛ إذ جعل البيان معىن عاما، وجعل التبيني هو نتيجة اجلهد "التبيني"وإمنا كان يف نظره قسيما للفظ 

وجدنا التبيني أقرب  فرمبا" التبيني"و" البيان"الفين لإلنسان، فإذا تأملنا الفرق يف املعىن بني لفظي 
اللفظني إىل املقصود بالبالغة، فال يفرق بينهما إال ظل من ظالل املعىن، هو إيصال املعىن إىل السامع، 
أو جعله يف متناوله فحسب، أما البيان فيضع يف حسبانه املتكلم دون السامع، ألن املتكلم يبني 

الكشف واإليضاح والفهم واإلفهام، وهو حيتاج إىل : اجلاحظ ومدلول البيان عند، )1(»والسامع يتبني
متيز وسياسة، ومتام اآللة، وإحكام الصنعة وسهولة املخرج، وجهارة املنطق وتكميل احلروف وإقامة 

أوهلا اللفظ مث اإلشارة مث العقد مث اخلط مث احلال اليت : ، وداللته على املعاين مخسة أشياء)2(الوزن
   .)3(تسمى النصبة

ا يدل على أصالة والدة نظرية البيان العريب مبناحيها الرواسخ يف آيات من الذكر إن هذ
احلكيم واحلديث النبوي الشريف، مث منو مالحمها العامة مبا أثر عن الصحابة والتابعني وعلماء اللغة 

النقل والتدوين ومبا بذله اجلاحظ يف هذا اال بعناية ب ،العربية الرواد من أحكام يف تقومي نتاج األدباء
والتمحيص، لقد انعكس ما قام به اجلاحظ يف التصدي لبحث البيان على اآلثار البالغية والنقدية اليت 

الربهان يف وجوه "صنفت بعده وانعقد فوق رؤوس الرواد من البالغيني من أمثال ابن وهب يف كتابه 
وعبد القاهر يف " العمدة"يق يف كتابه ، وابن رش"النكت يف إعجاز القرآن"والرماين يف رسالته " البيان

  .)4(كتابيه وسواهم

                                                
 .30: ص، البالغة احلديثةي القدمي يف ضوء متام حسان، املصطلح البالغ )(1

 .1/86اجلاحظ، البيان والتبيني، : ينظر )(2

 .253: البالغة والتطبيق، صأمحد مطلوب،  )(3

 .255: ، صاملرجع نفسه) (4
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يقول ابن  ،والنقاد يذهبون إىل أن البيان هو الكشف واإليضاح مثلما ذهب إليه اجلاحظ  
، وإمنا قيل ذلك ةالكشف عن املعىن حىت تدركه النفس من غري عقل: البيان«: رشيق نقال عن الرماين

، إال أن هذا املعىن بدأ يضيق مع )1(»الذي يدل وال يستحق اسم البيانألنه قد يأيت التعقيد يف الكالم 
السكاكي حينما قسم البالغة إىل املعاين والبيان وما يلحق ما من حمسنات معنوية ولفظية، وعرفه 

أما علم البيان فهو معرفة إيراد املعىن الواحد يف طرق خمتلفة بالزيادة يف وضوح الداللة عليه «: هبقول
، وأخذ البيان )2(»لنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن اخلطأ يف مطابقة الكالم لتمام املراد منهوبا

طابعا علميا عند السكاكي وأصبح يدل على التشبيه وااز والكناية بعد أن كان يشمل فنون البالغة 
تص بالبيان وحده كما ، حيث أن الفنون البالغية اليت ذكرها اجلاحظ وتناوهلا يف كتابه ال خت)3( كلها

وهكذا كان اسم البيان «حدد مباحثه البالغيون فيما بعد، وإمنا فيه من مباحث علوم البالغة الثالثة، 
أما  ،)4(»شامال لفنوا املختلفة، لتعلقها مجيعا بالبيان الذي هو املنطق الفصيح املعرب عما يف الضمري

عندما تفرعت البالغة فروعا ثالثة، ومتايزت فروعها ذه األمساء املعروفة، حتول لفظ البيان من الداللة 
  . اللغوية العامة إىل الداللة االصطالحية

  :املعايننشأة 
، وعلم املعاين من املصطلحات اليت أطلقها البالغيون على )5(مقصده معناتهمعىن كل كالم و 

مباحث بالغية تتصل باجلملة وما يطرأ عليها من تقدمي وتأخري أو ذكر وحذف أو تعريف وتنكري أو 
قصر وخالفه، أو فصل ووصل أو إجياز وإطناب، وقد استعمل مصطلح املعاين يف الدراسات القرآنية 

، وعقد ابن فارس يف كتابه الصاحيب بابا مساه "معاين القرآن"، و"لشعرمعاين ا"والشعرية أول األمر 
خرب واستخبار وأمر وي ودعاء وطلب وعرض : ، وهي عند أهل العلم عشرة)6("معاين الكالم"

على مباحث اخلرب " معاين الكالم"وحتضيض ومتين وتعجب فيكون بذلك ابن فارس أول من أطلق 
اب علم املعاين، وكان لنظرية النظم أثر كبري يف ظهور هذا اللون من واإلنشاء اليت أصبحت أهم أبو
                                                

 .1/407العمدة، ابن رشيق،  )(1

 .249: السكاكي، مفتاح العلوم، ص )(2

 .1/409، 2006، 1العربية للموسوعات، بريوت، لبنان، ط أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، الدار: ينظر) (3

  .96: بدوي طبانة، البيان العريب، ص )(4

  .15/101 ،)ت.د( ،1ط، )عنا(مادة لسان العرب، دار صادر بريوت، ابن منظور، ) (5
  وي، وأمر، واستخبار، خرب،: عشرة العلم أهل بعض عند وهي«: ، يقول183: ، صيف فقه اللغة ابن فارس، الصاحيب )(6

  .»وتعجب وتمن وحتْضيض، وعرض، وطَلَب، ودعاء،     
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الدراسات، وللنحاة العرب اليد الطوىل يف دراسة الكالم وحتليله والوقوف عند اجلملة وما يطرأ عليها 
  .)1(من تقدمي وتأخري أو ذكر أو حذف

املقصود باملعاين هو معاين النحو،  "دالئل اإلعجاز"عبد القاهر اجلرجاين ويف كتاب   
مث معاين اجلمل، ... علية إىل مفعوليةاإحدامها معاين املفردات من ف: واملعروف أن معاين النحو طائفتان

ولقد ترك البالغيون اخلوض يف النوع األول للنحاة  ،"أساليب اجلمل"أو كما يسميها علماء املعاين 
ثاين، وهكذا تتبعوا اإلسناد وصوره وما يعرض ألركانه وجعلوا نشاطهم أكثر حفاوة بالنوع ال

ففي اإلسناد اخلربي ... "أسلوب اإلنشاء"و "أسلوب اخلرب: "اومكمالته وأساليب تركيبية حني قالو
من حيث الذكر واحلذف والتعريف والتقدمي ) املبتدأ والفاعل(عين علم املعاين بأحوال املسند إليه 

التعبري باملاضي عن املستقبل والعكس، كما نظروا إىل أحوال املسند ووالفصل واإلضمار وااللتفات 
أما اإلنشاء  ...من حيث الذكر واحلذف وقرينة احلذف، ومن حيث هو مفرد أو مجلة) اخلرب والفعل(

فيقسمه إىل طليب وغري طليب، مث يذكر أنواع اإلنشاء الطليب، كاإلستفهام واألمر والنهي والعرض 
ق يف االستفهام بني استعمال اهلمزة وهل وما ومن وأي وكيف وكم وأين وأىن ومىت والنداء، مث يفر

وأيان، ويذكر أن هذه األلفاظ تستعمل يف معاين غري االستفهام، كالتقرير واإلنكار، كما أن األمر قد 
   .)2(قع موقع اإلنشاءييستعمل يف غري طلب الفعل، وأن اخلرب قد 

  :عـالبدي
لقد تتبع املؤرخون املعاصرون للبالغة العربية تطور كلمة البديع ودخوهلا ميدان الدراسات  

البالغية اصطالحا خمصوصا، فنبهوا على أن بني القدامى خالفا يف النص على الذين استعملوا مصطلح 
 هم الذين أطلقوا مصطلح البديع أول مرة على ةالبديع أول مرة، فقد ذكر اجلاحظ أن الروا

املستطرف اجلديد من الفنون الشعرية وعلى بعض الصور البيانية اليت يأيت ا الشعراء يف أشعارهم 
 )هـ207ت( فتزيدها حسنا ومجاال، يف حني أن األصفهاين ذكر أن الشاعر العباسي مسلم بن الوليد

  .)3(كان أول من أطلق هذا املصطلح

                                                
  .277 /3أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، : ينظر )(1
  .27 :متام حسان، املصطلح البالغي القدمي يف ضوء البالغة احلديثة، ص: ينظر )(2

  مجاعة فيه وتبعه واللطيف البديع اجلنس هذا لقب هو بالبديع املعروف الشعر قال من أول زعموا فيما وهو«: يقول أبو الفرج )(3
  الفـرج أبو» شعـره يف متصرفاً متفنناً كان ومسلم فيه واحداً مذهبـاً كله شعره جعل فإنه الطائي متـام أبو فيه وأشهرهم     
  .19/36 األصفهاين، األغاين،    
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جري واعتمده الرواة اهلوأيا كان فإن مصطلح البديع، قد ولد يف أوائل القرن الثالث  
والباحثون من النقاد والبالغيني واللغويني ليدلوا على ما اتصف به الشعراء املولدون من أمثال كلثوم 

ساليب ، وأيب متام، الذين أكثروا من األاخلاسر ، وسلمبن برد بن عمرو، ومنصور النمري، وبشار
لعل اجلاحظ كان أول من استخدم «، و)1(البيانية يف قصائدهم وأفرطوا فيما زينها من احملاسن وامللح

، "اجلديد واحملدث واملخترع"يف مؤلف علمي، وكان يعين به ذلك املعىن اللغوي " البديع"مصطلح 
، ويذهب )2(»وجدةومن مث يتسع هذا املصطلح لديه ليشمل االستعارة والتشبيه وكل ما فيه طرافة 

البديع مقصور على العرب، ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل لسان، «اجلاحظ إىل أن 
، وليس )3(»والراعي كثري البديع يف شعره، وبشار حسن البديع، والعتايب يذهب شعره يف البديع

حابه مذهب اجلدة على تلك الفنون اليت يذهب فيها أص" البديع"اجلاحظ هو أول من أطلق مصطلح 
  :قول األشهب بن رميلةإذ أنه ينسب هذا املصطلح إىل الرواة، حيث يقول معلقا على 

     
                  مه ساعالد درِه الذتى بِقَي يه          وما خيكَ رالَ ف توُء بِنساعد  

  
، ويتقدم البحث خطوة بعد )4(»الرواة البديعقوله هم ساعد الدهر إمنا هو مثل، وهو الذي تسميه «

وهو أول مؤلف علمي خيلص " البديع"اجلاحظ يف هذا اال حيث يؤلف ابن املعتز كتابا بعنوان 
يف مؤلف علمي فإن ابن املعتز " البديع"للبالغة العربية، فإذا كان اجلاحظ أول من استخدم مصطلح 

ومل يتعد الكتاب فنون  ،ل خاص بدراسة النص األديبأول من جعل هذا املصطلح عنوانا ملؤلف كام
االستعارة والتجنيس واملطابقة ورد أعجاز : ، وفنون البديع عنده مخسة هي)5( البالغة ومل جياوز دائرا

وهي " حماسن الكالم والشعر"الكالم على ما تقدمها واملذهب الكالمي، وذكر ثالثة عشر فنا مساها 
جوع وحسن اخلروج وتأكيد املدح مبا يشبه الذم، وجتاهل العارف واهلزل االلتفات واالعتراض والر

                                                
  . 4/55اجلاحظ، البيان والتبيني، : ينظر )(1
 .13: ، ص1992البديع، املصطلح والقيمة، مكتبة الشباب، عبد الواحد عالم،  )(2

 .4/55،56البيان والتبيني، اجلاحظ،  )(3

 .4/55، املصدر نفسه )(4

 .16: البديع، املصطلح والقيمة، صعبد الواحد عالم،  )(5
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الذي يراد به اجلد وحسن التضمني، والتعريض والكناية واإلفراط يف الصفة وحسن التشبيه وإعانات 
  .الشاعر نفسه يف القوايف وحسن االبتداءات

فهذه «: وقد قال عنها وكذلك بالنسبة أليب هالل العسكري فهي عنده خمتلف الصور البيانية،
دراية عنده أن احملدثني ابتكروها وأن القدماء مل  والله ية اأنواع البديع اليت ادعى من ال رو

ما مل يسبق إليه «، أما ابن رشيق فقد فرق بني البديع وبني املخترع من الشعر، وهو )1(»يعرفوها
والبديع هو اجلديد، وأدخل يف  ،)2(»قائله، وال عمل أحد من الشعراء قبله نظريه أو ما يقرب منه
  . )3(البديع ااز واالستعارة والتمثيل واملثل السائر والتشبيه واإلشارة

وبعد أن كان البديع يدل على خمتلف فنون البالغة، جاء السكاكي وقسم البالغة إىل علومها 
املعروفة وأفرد بعض املوضوعات ومساها وجوها يوقسمها إىل لفظية  ار إليها لتحسني الكالمص

حولت ذلك التراث البالغي الضخم الذي «، فمحاولة السكاكي ومن بعده القزويين )4(ومعنوية
 .)5(»وجده بني يديه إىل جمموعة من القواعد والقوانني متمثلة يف تعريفات مضبوطة وشواهد معلومة

  

                                                
 .267: الصناعتني، صأبو هالل العسكري، كتاب ) (1

  .1/421ابن رشيق، العمدة،  )(2
  .1/427 املصدر نفسه،: ينظر )(3
  .1/382أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها،  )(4
 .63 :، صعبد الواحد عالم، البديع، املصطلح والقيمة )(5
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قضية القدمي واجلديد من القضايا البارزة يف النقد العريب القدمي، وهي متثل مظهرا من 
مظاهر الصراع بني أطراف متعددة، حيث جند الصراع بني فئتني من النقاد فئة انتصرت للقدمي وفئة 

القدمي واجلديد  انتصرت للجديد، وجند فئة ثالثة حمايدة حاولت أن تقف موقفا وسطا، كما أن قضية
أيضا مظهرا من مظاهر الصراع بني اللغويني والشعراء، فكيف ظهرت هذه القضية وما هي  شكلت

  األسباب اليت جعلت أطراف الصراع ختتار معسكراا اليت متوقعت ا؟ واألثر اللغوي فيها؟ 
قدر جيل يتمسك مبا لديه، وحياول  إن كلّ إذ ؛إن الصراع بني األجيال ظاهرة أزلية

اإلمكان توريثه للجيل الذي يأيت بعده، ولكن اجليل اجلديد دائما يتمرد وخيرج عن األعراف اليت كان 
عليها أسالفه، وال يرضى التمسك ا وتقديسها، وذلك الختالف الزمن واختالف طريقة التفكري، 

  .اللغةوهو كائن أيضا يف النقد واألدب  ،وهذا الصراع مثلما يكون يف شىت مناحي احلياة
  :أولية قضية القدمي واجلديد 

االنطالقة من العصر اجلاهلي ولغته، ففيه  للحديث عن قضية القدمي واجلديد ال بد من
كانت اللغة العربية الفصحى وكانت السليقة، ومل يكن العريب حباجة إىل تعلم اللغة، فهو يرضعها منذ 

 منلغة العربية مستوى راقيا، وبلغ أصحاا ، ويف ذلك العصر بلغت العليهاطفولته وينشأ ويترعرع 
حدي إن كانوا ويطلب منهم الت ،لهم ألن يكونوا يف مواجهة الوحيأهم وأههي االفصاحة والبالغة م

يه هلم قادرين على اإلتيان مبثله، وكان عجزهم دليال قاطعا ليعلموا أنه مرتل من عند اهللا، وكان حتد
  .كذلكعلى أم  أيضا دليال

وألن لغة القرآن الكرمي هي العربية لغة اجلاهليني، ولغة شعرهم، فقد اكتسبت هذه اللغة  
صفة القداسة، حيث بدأ العرب ومنذ وقت مبكر يفزعون لكل خروج  -وتبعا هلا الشعر اجلاهلي –

رة عن لغة القرآن الكرمي، وهذا اخلروج مسوه حلنا وخطأ، وقد بدأ قليال مث منا وتكاثر حىت صار ظاه
، وألنه مل يكن باملقدور توقيف زحفها فال العلماء يفكرون جبدية لوضع حد هلاملفتة لالنتباه وجعلت 

  .بأس من التفكري يف حلول حتفظ لغة القرآن فال يأيت زمان على الناس يعسر عليهم فيه قراءته وفهمه
إال بالرجوع  اهال ميكن وضعاليت احلل يف وضع قواعد وقوانني للسان العريب، و دلقد جتس

إىل لغة النص القرآين، وهذه اللغة هي لغة الشعر اجلاهلي، فال بد إذن من مجع هذا الشعر إذا كان 
اهلدف هو مجع اللغة، وخرج العلماء إىل البوادي حيث األعراب الفصحاء، وحفظوا أكرب قدر من لغة 

علما أن ما وصلهم عن اجلاهلية  العرب استطاعوا الوصول إليه شعرا أو نثرا، ومل يألوا جهدا يف ذلك
كان عن طريق الرفوية، ذلك أن العرب مل يعرفوا القراءة وال الكتابة إال قليالواية الش.  
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 ر عنه أبو وبسبب االعتماد على الرواية ضاع قسط وافر من األدب اجلاهلي وهذا ما عب
ولو جاءكم وافرا جلاءكم علم  ما انتهى إليكم مما قالت العرب إال أقله،«: عمرو بن العالء بقوله

عن كثرة الشعر والشعراء يف اجلاهلية وأم أكثر من أن حيصيهم يف  وحتدث ابن قتيبة، )1(»وشعر كثري
والشعراء املعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم يف اجلاهلية واإلسالم أكثر من أن «: كتابه فقال

حييط م حميط، أو يقف من وراء عددهم واقف، ولو أنفذ عمره يف التنقري عنهم واستفرغ جمهوده يف 
، وللتدليل أكثر على كثرة هذا الشعر يذكر رجال امسه أبو ضمضم وأنه أنشد )2(»الالبحث والسؤ

  .)3(»مل يكن بأروى الناس«مرة لثمانني شاعرا كلهم امسه عمرو، وأبو ضمضم 
البداية احلقيقية للصراع بني القدمي واجلديد بدأت مع ظهور مستويني من اللغة بني  إنّ

تفرض وجودها يوما بعد يوم، والفصحى وجدت هلا يف النحاة الفصحى والعامية، فالعامية كانت 
بالرغم من كل ما ترويه لنا  -ظلت اللغة الفصحى«واللغويني حراسا يستميتون من أجلها وبفضلهم 
، فقد كانت هلم جهود عظيمة )4(»يف حرز أمني -املصادر من أخبار وأقوال بشأن اللحن وشيوعه

العربية وجودها وبقاءها وتصرف عنها شبح اخلوف من الضياع استطاعت يف النهاية أن حتفظ للغة 
واالنقراض، واستطاعت أن حتقق لنفسها حضورا قويا عند أهل العلم وأهل األدب، يف حني صارت 

  .العامية لغة العامة اليومية
كان من الطبيعي أن «وإذا كان العرب قد سعوا منذ وقت مبكر إىل مجع تراثهم، فقد 

إىل احملافظة على لغتهم من العجمة  اليت أخذت تتسرب إليها بعد الفتوحات،  ينصرف أول جهدهم
ولذا حرص علماؤهم على تدوين الشعر  (...) وعلى سالمة تلك اللغة يتوقف فهمهم ملصادر دينهم

، فالشعر القدمي هو مصدر لغتهم اليت يسعون إىل احلفاظ عليها، وهذا االرتباط بني الدين )5(»القدمي
والشعر اجلاهلي هو الذي ولد يف نفوسهم حب القدمي واالنتصار له، ليس جلماله وإمنا حلجيته 
وحاجتهم إىل االستشهاد به على سالمة اللغة، فالقضية بدأت لغوية، واللغويون هم أول من سلك 

يق التعصب للقدمي، وكان موقفهم الذي التفوا حوله هو تفضيل القدمي على اجلديد والقدماء من طر

                                                
  .1/25ابن سالم، طبقات فحول الشعراء،  )(1
  .1/61،62، 2003أمحد حممد شاكر، دار احلديث، القاهرة، : ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح )(2
 .1/63املصدر نفسه،  )(3

 .119: غسان إمساعيل عبد اخلالق، مفهوم األدب يف اخلطاب اخللدوين، ص )(4

  .76: النقد املنهجي عند العرب، صحممد مندور،  )(5
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الشعراء على احملدثني منهم، وهذا املوقف أساسه هو اجلانب اللغوي وألن اللغويني يف مجعهم للغة 
القدمي  حددوا عصر الفصاحة ومكاا، فقد كان للزمن عندهم اعتبار كبري، حيث أن كل شعر قيل يف

مم، وكل شعر قيل يف احلديث مؤخر، واحلديث هو املعاصر ألولئك اللغويني الذين حددوا زمنا قد
يعترف بفصاحته، وما بعده إما أن يكون تبعا له أو هو خارج دائرة اللغة السليمة، ألن نظرم مل 

  .تكن تتجه إىل الشعر يف نفسه وإمنا كان ينظر إىل الشاعر وعصره
مجعوا على أن أاللغويون منتصف القرن الثاين حدا زمنيا تنتهي عنده الفصاحة و لقد اعترب

ابن هرومن  بن برد أما بشار ،)2(هو ساقة الشعراء وآخر من حيتج بشعره ويوثق بفصاحته ،)1(ةم
عاصره أو جاء بعده فمولدون امتدت إىل لغتهم يد احلضارة فأفسدا، ونسخت فصاحتها، فلم تعد 

  .تصلح ألن حيتج ا على صحة قاعدة، أو فصاحة كلمة
تكمل غة صحراوية، تزدهر يف البداوة، ومقتنعني بأن اللغة العربية ل«لقد كان اللغويون  

ضر تفسد امللكة وتنقص البيان وجتلب اللحن، وكانت لديهم باجلزيرة العربية، وأن اإلقامة يف احل
كان هؤالء اللغويون أوسواء  ،)3(»براهني على ذلك مما شاب البيان العريب، منذ خرج من شبه اجلزيرة

أو رمبا كانوا  - مدركون للجانب اجلمايل والفين للشعر أو غري مدركني - وهم يتعصبون للقدمي–
يتعامون عن هذا اجلانب فإم معذورون بسبب طبيعة العمل الذي كانوا يقومون به وهو احلفاظ على 

الوصول إليها اللغة العربية من الضياع والضعف الذي بدأ يصيبها، وهذه الغاية النبيلة اليت كان دأم 
كانت كفيلة بأن جتعلهم ال يلتفتون إال إىل ما وافق لغة الترتيل وبالتايل حماربة ما خرج عنها وخالفها 
حىت ولو كانت أوفر حظا فنيا ومجاليا، وقد جتسد ذلك من خالل عدم روايته وعدم االستشهاد به 

  .مث تطور األمر إىل حماربته وخماصمة أصحابه والوقوف ضدهم
الوقوف على بعض األدلة والشواهد على ذلك من أخبار اللغويني أنفسهم، فهذا  وميكن

عمرو بن العالء كان ال يروي من الشعر وال يستشهد منه إال بالقدمي، حيث يذكر بعض تالمذته أبو 
وهو األصمعي أنه جلس إليه عشر سنني مل يسمعه يستشهد ببيت إسالمي، واإلسالمي بالنسبة إليه 

ني ومع ذلك كان يتجاىف عن ذكر شواهد من فقد كان أبو عمرو معاصرا لإلسالمي هو احملدث،
لقد كثر هذا احملدث : كان أبو عمرو بن العالء يقول«: أشعارهم كما يروى عن األصمعي أنه قال

                                                
  .هـ150براهيم بن علي بن سلمة بن هرمة يكىن أبا إسحاق وهو من خمضرمي الدولتني األموية والعباسية، تويف حوايل إ )(1

 ).1/136: العمدة( هرمة، بابن وختم القيس، بامريء الشعر افتتح: يقول عبيدة أبو وكان، 1/211ابن رشيق، العمدة، : ينظر )(2

  .98: طه أمحد ابراهيم، تاريخ النقد األديب عند العرب، ص )(3
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عر اإلسالمي عشر حجج دليل ، فاستغناء أيب عمرو عن رواية الش)1(»وحسن حىت لقد مهمت بروايته
فهو ال يصلح للرواية أصال، مث وجد نفسه  ،ه كان ال يرويه احتقارا له وتقليال من شأنهآخر على أن

ومجاله، غري أن ما ينقصه هو التأخر الزمين ولو سبق  همترددا يف روايته أو عدم روايته ألنه أدرك حسن
اجلاهلية ما لو أدرك يوما واحدا من «: أصحابه زمنا لكانوا هم املقدمني وهذا ما قال به عن األخطل

ما كان من قبيح وا إليه وقُبِما كان من حسن فقد س«ين فقال د، وسئل عن املولَّ)2(»قدمت عليه أحدا
، فنظرته إذن أساسها هو الزمن الذي ينتمي إليه الشاعر وليس شعره، فإذا جاد )3(»فهو من عندهم

   .  الشعر وتأخر الزمن عملت لو عملها
  :من الشعر احملدث موقف اللغويني

لقد كان للغويني مكانتهم اخلاصة وتأثريهم املتميز يف اللغة واألدب منذ وقت مبكر، وذلك 
إن االرتقاء القوي للغوي يقيم وضعية علمية مؤثرة يف نقاط « ، إذخلطورة املهمة اليت أنيطت م

وواضعوا املعاجم أنفسهم يف متعددة، نعثر يف مقدمة هذه النقاط على املنت الشعري الذي جيد النحاة 
حاجة إليه، يتعلق األمر هنا جبمع اآلثار اليت كان استعماهلا ممكنا يف إطار املهمة املنوطة باللغويني، 
وهي مهمة إعداد لغة عربية حمددة، ذات معجم مدون ومقعد حنويا، لغة تستجيب حلاجات 

اللغويون  وجدقد دب وتعرفه اللغة ف، ونظرا للتطور الذي يعرفه األ)4(»األصلية ومتطلبات العلوم
وأبو ، )هـ231ت( ابن األعرايب :ومن هؤالء اخلصوم وللمحدثني دثحخصوما للمأنفسهم والرواة 

 واألصمعي) هـ168ت( الضيب واملفضل، )هـ180ت( األمحروخلف  ،)هـ210ت( عبيدة
  .وغريهم ،)هـ215ت(

) القضايا اللغوية(غوي احملدثني هو اجلانب اللّعلى الشعراء اللغويون وكان أهم ما أخذه  
أراد أن يفتح للشعراء باب التصرف يف اللغة فاستحدث صنيعا وابتكر مشتقات مل  بن برد فهذا بشار

  : )5(ترد يف كالم العرب فأنكرها اللغويون عليه وعدوها من أخطائه، قال بشار
   

                                                
  .1/64ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  )(1
  .2/281ابن األثري، املثل السائر،  )(2
  . 1/137 ابن رشيق، العمدة، )(3
  .8: مجال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية، ص )(4
  بشار بن برد، الديوان، مـحمد الطاهر بن عاشـور، نشر الدار التونسية للتوزيع والشـركة الوطنية للنشر والتوزيـع،  )(5
  .3/298: ، ص1976اجلزائر،    
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  رـمشي  علي  بالوجلَى وأشار       باطلي سميةَ عن أَقْصر فاآلنَ                 
  :)1(وقال

  زهرِ خمضرة ظل يف ا هلوت        فَربما السالَم مني الْغزلَى علَى                 
  

وإمنا قاسهما " فعلى" يسمع من الوجل والغزل مل«: فطعن األخفش يف هذين البيتني وقال
، ومل يكن بشار وحده عرضة لنقد اللغويني )2(»يقاس إمنا يعمل فيه بالسماعبشار، وليس هذا مما 

أبو «: وجمهم عليه، إمنا تعرض لذلك كثري من احملدثني، فلم ينج منهم أحد، وكان املربد يقول
   .)3(»نواس حلانة

وأخذ عليهم  ،)4(وأخذوا عليهم سخف األلفاظ كالعباس بن األحنف، وأيب العتاهية
ىل رفض احلديث مجلة وتفصيال إ ، وبلغ األمر م أحيانا)5(استعمال الغريب املصدود عنه يف اللغة

ن إ«: دون تأمل أو مناقشة، من ذلك خصومة ابن األعرايب أليب متام حيث كان يقول عن شعرهو
سن رو بن أيب احلويروي الصويل أيضا عن رجل امسه عم ،)6(»كان هذا شعرا فما قالته العرب باطل

قلت  (...) وجه يب أيب إىل ابن األعرايب ألقرأ عليه أشعارا، وكنت معجبا بأيب متام«: الطوسي أنه قال
، فهذه شواهد على تعصب اللغويني للقدمي ورفضهم للحديث، )7(»خرق خرق: إا أليب متام فقال

وهذا يدل على أم قدموا القدمي لقدمه وأخروا احلديث حلداثته، وهو يعين أن قضية القدم واحلداثة 
كانت مقياسا يستدل به على جودة الشعر وبالتايل تقدميه ال لشيء إال ألنه قدمي وتأخري احملدث فقط 

  .لتأخر زمانه
لنظرة إىل الشعر من حيث الزمن الذي ينتمي إليه كانت حمل انتقاد ألا تقصر وهذه ا

اجلودة على القدماء، وتنسب النقص والقبح للمتأخرين وهو ما جعل ابن قتيبة يثور ضد هذا املقياس 
: ويعيب على اللغويني مذهبهم يف النظر إىل الشعر من زاوية العصر الذي ينتمي إليه حيث يقول

                                                
  .3/277 بشار بن برد، الديوان، )(1
  .314: ، ص)ت.د(، )ط.د(البجاوي، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، حممد علي : املرزباين، املوشح، تح )(2
  . 337: املصدر نفسه، ص )(3
  .362-327: املصدر نفسه، ص: ينظر )(4
  .485: املصدر نفسه، ص )(5
  .244: ، ص1980، 3حممد عبده عزام، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط: الصويل، أخبار أيب متام، تح )(6
  .176، 175: املصدر نفسه، ص )(7
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علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه يف خمتربه، ويرذل الشعر الرصني،  رأيت من«
وال «: ، أما عن نفسه ويف السياق ذاته فيقول»وال عيب له عنه إال أنه قيل يف زمانه أو أنه رأى قائله

ه، بل نظرت بعني نظرت إىل املتقدم منهم بعني اجلاللة لتقدمه، وإىل املتأخر منهم بعني االحتقار لتأخر
، فنظرة ابن قتيبة إىل الشعر عقالنية )1(»العدل على الفريقني، وأعطيت كال حظه، ووفرت عليه حقه

ألنه يعلم أن العلم والشعر ال خيتصان بزمن دون زمن، ويعلم أيضا أن النظرة السلبية إىل احملدث إمنا 
ا، وكذلك األمر بالنسبة لكل قدمي فإنه هي نظرة املعاصرين له فإذا ما مضى زمنه صار هو اآلخر قدمي

  .مل يكتسب صفة القدم إال بعد مرور زمانه
ورغم عدالة ابن قتيبة يف النظر إىل القدمي واحلديث، فإنه كان مرنا يف مؤلفه النقدي 

مبا خيدم مذهب اللغويني، وعمله هو جزء من جهود اللغويني يف البحث عن النص " الشعر والشعراء"
وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء الذين «: ي خيدم لغة القرآن الكرمي، يقولاألديب الذ

يعرفهم جل أهل األدب والذين يقع االحتجاج بأشعارهم يف الغريب، ويف النحو، ويف كتاب اهللا عز 
فابن قتيبة أقدم على تأليف كتابه يف الشعر ، )2(»وجل، وحديث الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

راء ألن الشعر أداة ضرورية الكتساب اللغة، فهو مصدرها األول، وألنه ينقل ثقافة ينبغي والشع
  .متلكها

انطالقا من هذا يرى مجال الدين بن الشيخ أنه سيكون من قبيل سوء الفهم تأويل طريقته  
لدراسة  ينبغي ماباعتبارها دفاعا عن الشعر العريب ومتثيال عنه، بل إن طريقته تعين وبشكل مضبوط 

الشعر أن تقف عنده، وهو إنتاج الشعراء الكبار املعروفني، وال ينبغي التقيد بإنتاج كل املنت املوجود، 
يتمثل يف املساعدة اليت يقدمها يف جمال دراسات املعجم والنحو والقرآن  كما حدد للشعر هدفا

راء الذين تعترب لغتهم واحلديث، وهذا التأكيد اجلوهري هو أن الشعراء املدروسني هنا هم الشع
معيارية، أي أا أهل لكي تقدم حججا للتفسري ولعلوم اللغة من جهة، ولعلوم الدين من جهة أخرى، 

ن املنظر يقيم نسقا إوهذا تأكيد أساسي أيضا بالنسبة ألمهية اخلطاب النقدي وتأثريه يف الشاعر، إذا 
  .)3(كامال للتحليل سيصبح متحكما يف فعل الكتابة

                                                
 .1/64الشعر والشعراء، ابن قتيبة،  )(1

 .1/61املصدر نفسه،  )(2

  .10: مجال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية، ص: ينظر )(3
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لك ابن قتيبة ال يغيب عنه ما بدأه اللغويون من حبث عن الشاهد يف الشعر القدمي، ولذو
احلديث إال أنه يفضل القدمي ويرى أنه النموذج الذي  حيتذيه الشعراء ورغم موقفه الوسط من القدمي و

فالشاعر ايد من سلك « :املتأخرون، حيث ويف سياق حديثه عن شكل القصيدة العربية خيتم بقوله
، فسبيل اجلودة إذن هو أن ينهج الشاعر ج القدماء، فهم القدوة ليس فقط يف )1(»هذه األساليب

البدء فيها بالطلل والغزل مث غراضهم ولغتهم وإمنا كذلك يف بنائهم الشكلي للقصيدة من حيث تعدد أ
دمني يف هذه األقسام، فيقف على مرتل وليس ملتأخر الشعراء  أن خيرج عن مذهب املتق«... الرحلة

عامر، أو يبكي عند مشيد البنيان، ألن املتقدمني وقفوا على املرتل الداثر، والرسم العايف، أو يرحل 
على محار أو بغل ويصفهما، ألن املتقدمني رحلوا عن الناقة والبعري، أو يرِد على املياه العذاب 

اجن الطوامي، أو يقطع إىل املمدوح منابت النرجس واآلس اجلواري، ألن املتقدمني وردوا على األو
، كما يذكر ابن قتيبة موقف )2(»والورد، ألن املتقدمني جروا على قطع منابت الشيح واحلنوة والعرارة

وليس له أن يقيس على اشتقاقهم فيطلق ما مل «: اللغويني من القياس على أسلوب األولني فيقول
  .)3(»يطلقوا

ن ابن قتيبة واليت ضمنها كتابه الشعر والشعراء ال تعين التضارب والتناقض هذه املواقف م
عنده بقدر ما تعين نفوذ موقف اللغويني ومدى التأثر بآرائهم اللغوية اليت أنسحبت على النقد وعلى 
الشعر املتأخر رغم حتقيقهم ما كانوا يهدفون إليه، فاخلروج عن اللغة مل يعد يهدد لغة القرآن، ومع 

لك امتد اعتراضهم على كل احملدثني بناء على ما توصلوا إليه من قواعد، وتأثر النقاد والشعراء ذ
  .واألدباء بشكل أو بآخر ألم ينتمون إىل بيئة واحدة

   :دميـأمهية الق
لقد تعززت احلاجة إىل الشعر اجلاهلي بعد أن صار مصدرا تشتق منه قواعد النحو العريب 
وتستمد من أصوله، وصاحب ذلك ظهور طبقة علماء اللغة ورواا الذين اجتهوا إىل الشعر القدمي 

منا ألنه جيمعونه ويروونه ويدونونه ويتدارسونه وحيللونه، وهذه العناية بالقدمي مل تكن جلماله الفين وإ
حيوي املادة األولية لعلوم اللغة وذلك لصفائه وبعد قائليه عن البيئات اجلديدة اليت امتزج ا العرب 

                                                
  .1/76ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  )(1
  .1/77املصدر نفسه،  )(2
  .1/78نفسه،  )(3
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، وكان ابن عباس من أوائل الداعني إىل الرجوع )1(بعد خروجهم من اجلزيرة مما أدى إىل فساد لغتهم
الشعر القدمي ألن ما جيمع بينه وبني فت انتباه اللغويني إىل أمهية للشعر اجلاهلي، وبالتايل يكون لَ

 فلم اهللا كتاب من شيئاً قرأمت إذا«: ذكر ابن رشيق أنه قال حيث ؛القرآن أن كليهما لسانه عريب
 أنشد القرآن من شيء عن سئل إذا وكان ،العرب ديوان الشعر فإن العرب؛ أشعار يف فاطلبوه تعرفوه

 من احلرف علينا خفي فإذا العرب ديوان الشعر«: يقول ذكر السيوطي أنه كانو، )2(»شعراً فيه
 إذا«: ، وكان يقول»منه ذلك معرفة فالتمسنا ديواا إىل رجعنا العرب بلغة اهللا أنزله الذي القرآن

 القرآن عن سألي كان«و »العرب ديوان الشعر فإن الشعر يف فالتمسوه القرآن غريب عن سألتموين
، لقد كانت هذه الدعوة من )3(»التفسري على به يستشهد كان يعين عبيد أبو قال الشعر، فيه فينشد

ابن عباس ملواجهة اجلانب اللغوي يف النص القرآين لفهم الغريب وتفسري الغامض من مفرداته 
، وإذا كان هذا الفهم يقتضي الرجوع إىل الشعر اجلاهلي فقد صار هذا يعين أن الشعر )4(وتراكيبه

يف فهم النص القرآين، بل ينظر إليه مبنظار قدمي ويفسر مبدى مطابقته للقدمي أو  احملدث ال يؤخذ به
   :)5(خمالفته له، فقد ذكر اآلمدي بيتا أليب متام يصف فيه الفرس فيقول

  
  وتلَهوقِ به صلَف من مآلنُ     أَشطانِه يف يختالُ مقْرب ما                   

  
الكرب، وهذا مذهب العامة يف هذه اللفظة، فأما والتيه : يريد" مآلن من صلف به"«: فعلق عليه بقوله

 قد صلفت املرأة عند زوجها إذا مل حتظ عنده: العرب فإا ال تستعملها على هذا املعىن، وإمنا تقول
معىن الصلف يف كالمهم وعلى هذا ذم أبو متام الفرس  فهذا (...) والصلف الذي ال خري فيه (...)

  .)6(»من حيث أراد أن ميدحه

                                                
  .86: ، النقد اللغوي عند العرب، صنعمة رحيم العزاوي: ينظر )(1
  .1/27 ابن رشيق، العمدة،) (2
  .3/849،850االتقان يف علوم القرآن، السيوطي، ) (3
  .86: نعمة رحيم العزاوي، النقد اللغوي عند العرب، ص: ينظر )(4
  .2/409أبو متام، ديوان أيب متام بشرح التربيزي،  )(5

 .246/ 1 ،)ت.د( ،4ط السيد أمحد صقر، دار املعارف، مصر،: تح بني شعر أيب متام والبحتري، اآلمدي، املوازنة )(6
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ووفقا هلذا النص يتوضح لنا كيف أن اللغة قد عرفت تطورا دالليا، ومثال ذلك لفظة 
فهي تعين الذي ال خري فيه أو ال حظوة له، وهذا عند القدماء، وهم الفصحاء طبعا بالنسبة ) صلف(

يه، وهو عند احملدثني أو باألحرى يف عصر أيب متام فمعىن الصلف هو الكرب والت للغويني، أما عند
اللغويني استعمال عامي بعيد عن الفصاحة، ورغم أن اآلمدي يعلم أي داللة يقصدها أبو متام ويعلم 

عن  داللة اللفظة عند القدماء وداللتها عند احملدثني ومع ذلك خيطئه ألن املعىن الفصيح خيتلف متاما
املعىن العامي وذا اخلطأ يف نظر اآلمدي يكون أبو متام قد ذم الفرس وهو يظن نفسه ميدحها، وهذا 

  .بسبب رفض الداللة احلديثة للفظة رغم أن ما يفهمه العامة هو ما قصد إليه أبو متام
  :الشعر اجلاهلي والقدم

ولكن ال يعين هذا أن إن أقدم ثروة شعرية وصلتنا عن العرب ترجع إىل العصر اجلاهلي، 
العصر اجلاهلي هو األقدم وجودا بل سبقته عصور، وإن كانت جمهولة بالنسبة إلينا، وقد كان 
اجلاهليون الذين وصلنا شعرهم يدركون هذه احلقيقة، بل رمبا كان هلم اطالع على ما سبقهم إليه 

حاسن الشعر ومل يبقوا هلم أم قدامى ذهبوا مب«الشعراء وال شك يف أم نظروا إىل سابقيهم على 
  : )2(حيث يقول بن شداد كعنترة، وهذا ما عرب عنه بعض الشعراء اجلاهليني )1( »منها شيئا

  
  توهمِ بعد الدار عرفْت هلْ متردمِ      أم من الشعراُء غَادر هلْ

         
وهؤالء اجلاهليون الذين كانوا يرون أم قد سبقوا إىل كثري من املعاين وأم جمرد مقلدين ومتبعني 

  :)3(ومنهم امرؤ القيس الذي يقول
  

  خذَامِ ابن بكَى كما الديار نبكي     لَعلَّنا املُحيلِ الطَّلَل على عوجا
  

                                                
  . 17: ، ص)ت.د(حممد حسني األعرجي، الصراع بني القدمي واجلديد يف الشعر العريب، عصمى للنشر والتوزيع، القاهرة،  )(1
  جميد طراد، بيـروت، دار الكتاب العربـي،: وفهارسـهاخلطيب التربيزي، شرح ديوان عنترة، قدم له ووضع هوامشه  )(2

  .147: ، ص1992، 1ط     
  .162:امرؤ القيس، الديوان، ص )(3
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هؤالء الذين أقروا بأن هلم أسالفا سبقوهم، جند نقادنا القدامى ينظرون إىل بعضهم على أم قد 
إىل أشياء ابتدعها واستحسنها العرب واتبعته عليها «سبقوا الشعراء ،كقوهلم إن امرأ القيس سبق 

اجلاهليني  ، ومثلما يفترض أن)1(»الشعراء من استيقاف صحبه يف الديار ورقة النسيب وقرب املأخذ
قد نظروا إىل من سبقهم نظرة احترام وتقدير وأم أصحاب فضل وسبق فقد صار ينظر إىل الشعر 

يشغل األذهان، ويفرض «اجلاهلي منذ أواخر القرن األول نظرة تقدير واحترام أيضا حبيث أصبح 
، وهذه )2(»دىحبيث صار النموذج الذي جيب أن حيتذى، واملثال الذي ينبغي أن يقت (...) احترامه

مل خيل أدب أمه من األمم من نشوء طبقة تتعصب للقدمي وحترص على «حالة طبيعية عند البشر حيث 
، وهذا ما حدث )3(»تقليده، وفرض مساته وخصائصه على من يزاول األدب، ويتصدى إلبداعه

وا اجلديد بالنسبة للعرب حيث ظهر منهم متعصبون للقدمي بالغوا يف تقديسه واالنتصار له وحارب
اللغويون الذين خالطوا الشعر القدمي وألفوه من خالل حفظهم  موتعصبوا ضده، وهؤالء املتعصبون ه

له وروايته، وكانت دوافعهم إىل ذلك عملية فرضتها حاجة العصر إىل فهم القرآن وتفسريه والوقوف 
  .)4(لشعر اجلاهليعلى معانيه وتراكيبه وهذا ما مل يكن باإلمكان حتقيقه إال بالرجوع إىل ا

كان مبستطاعه أن يرضي أذواق مجهرة املثقفني على اختالف منازعهم، فيجد «فهذا الشعر 
فيه النحاة شواهد اإلعراب، ورواة األشعار غريب اللغة وعويص املعاين اليت حتتاج إىل استخراج، 

ارخيية حيث إنه ، كما أن هذا الشعر يكتسي قيمة ت)5(»ورواة األخبار الشاهد التأرخيي واملثل
، وهو الذي )6(»يف اجلاهلية ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به يأخذون وإليه يصريون (...)كان«

  .)7(»وما ذهب من ذكر وقائعهم )...(ذكر أيامها ومآثرها«حفظ للعرب 
  
  
  

                                                
 .1/111الشعر والشعراء، ابن قتيبة،  )(1

 .18: حممد حسني األعرجي، الصراع بني القدمي واجلديد يف الشعر العريب، ص )(2

 .2/1 ،)ت.د(، 14ط القاهرة،طه حسني، حديث األربعاء، دار املعارف، ) (3

  .85: نعمة رحيم العزاوي، النقد اللغوي عند العرب، ص: ينظر )(4
 .18،19: ، صحممد حسني األعرجي، الصراع بني القدمي واجلديد يف الشعر العريب )(5

 .1/24ابن سالم، طبقات فحول الشعراء،  )(6

 .1/46املصدر نفسه،  )(7
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  :جلاهليشعر للالتعصب واللغة 
القرآن قداسة جعلت العلماء على اختالف مذاهبهم  لقد اكتسبت اللغة اليت نزل ا

حرص أهل السنة واملعتزلة «وفرقهم يفزعون إىل الشعر اجلاهلي، ومن ينظر يف تعاملهم معها يالحظ 
وغريهم من املتكلمني على تدعيم تأويالم للمجاز القرآين، بالرجوع إىل لغة العرب والشعر القدمي، 

كما ، )1(»ة اللغة نفسها واحترام تقاليدها اازية إىل أقصى درجةوقد ساعد على تدعيم فكرة قداس
أن هذه اللغة قد ارتبطت بعلوم اللغة وهذا االرتباط جعل العناية تنصب عليها من قبل الرواة واللغويني 

 (...)كل شعر فيه غريب أو معىن صعب حيتاج إىل االستخراج (...)غاية رواة األشعار«فقد كانت 
، وإذا كان األمر كذلك فإن رغبة هؤالء ال )2(»كل شعر فيه الشاهد واملثل (...)وغاية رواة األخبار

تشبعها إال رواية أشعار وأخبار اجلاهليني ومدارستهما، مما يعين اإلعراض عن احملدثني ورفض 
اجلديد مما أشعارهم وأخبارهم، وهذا اإلعراض والرفض سببهما غياب اللغة املشتركة بني القدمي و

  .تولد عنه صراع حمتدم بني احملدثني وأنصار القدمي يتقدمهم اللغويون الرواة
وكان من مجلة ما قام به هؤالء الرواة واللغويون هو وضع ااميع الشعرية، واليت تعترب 

 ،"األصمعيات" ،"املفضليات" ،"السبع الطوال" :اختيارات ألحسن أشعار القدماء نذكر من مجلتها
الزيدي كان سبب توفيق هذه املدونات كما يرى ... وكذا دواوين احلماسة ،"هرة أشعار العربمج"

، فهي متثل ذوق ذلك اجلمهور الذي كانت متداولة )3(»اقها بني الناس قبل اجلمعفَهو ن«اختيارها 
املختارات وكما أن تلك «تدوينها يف شكل خمتارات هو ضبط ذوق اجلمهور الذي تقبلها، و ،بينه

شكلت املرجع النصي للشعراء الالحقني فكذلك شكل ذوق اجلمهور املرجع األساسي للنقاد يف 
إرسال األحكام وصياغة عمود الشعر، بل إن األمر تعدى ذلك إىل اللغة، إذ أن مرجعهم اللغوي هو 

: تباع، يقول اآلمديبالنسبة للمتأخرين هو إلزامية اال وكانت النتيجة، )4(»تلك املدونة الشعرية األم
»5(»نتهى يف اللغة إىل حيث انتهوا، وال يتعدى إىل غريه فإن اللغة ال يقاس عليهاوإمنا ينبغي أن ي( ،

                                                
 .142: الصورة الفنية، صجابر عصفور،  )(1

 .4/24البيان والتبيني، اجلاحظ، ) (2

  .32: ، ص1991، 2توفيق الزيدي، عمود الشعر قراءة يف السنة الشعرية عند العرب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط )(3
 .32: املرجع نفسه ص )(4

  .1/227املوازنة، اآلمدي،  )(5
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منهم من خيتار الوحشي من الشعر «فقد كان ميلهم إىل القدمي وخصائصه تعكسه خمتارام حيث جند 
  .)1(»ر ذلك مليله إىل ذلك الفنوقيل إنه اختا" املفضليات"كما اختار املفضل للمنصور من 
واحدة من قضايا الصراع بني القدمي واجلديد حيث كان ينظر  الشعر وكانت قضية عمود

إىل الشاعر بقدر التزامه ذا العمود أو خروجه عنه، وكثريا ما يتحدثون عن خروج الشعراء عن 
واملتتبع هلذا اخلروج عن وغريهم، ... كبشار وأيب نواس ومسلم بن الوليد وأي متام الشعر عمود

ال يتعدى االستعماالت اللغوية اليت مل تستعمل عند من يعتد بعربيتهم، والعربية املعتمدة «العمود جيده 
، والربط بني اللغة والقدمي )2(»يف هذا الباب عربية اجلاهليني والصدر األول من العصر اإلسالمي

الفنية احلقيقية إىل خصائص هي بيئية أكثر منها  أخرج الشعر عن كونه فنا وصرف اللغويني عن قيمته
فصار اإلغراب يف اللغة، وهو مسة طبيعية من مسات العصر «فنية ألا تتواءم مع ذوق الرواة واللغويني 

  .)3(»اجلاهلي واألموي، وكأنه غاية يف ذاته
هلذا الذوق الذي فرضه اللغويون والرواة، صار عدد من الشعراء يتعمدون تقليد  ونظرا

القدماء واحتذاء أشعارهم إرضاء للرواة أو من أجل إظهار قدرام ومدى متكنهم من اللغة أو تعاملا 
يقول الشعر على ألسن  (...) كان«أنه  - وهو من احملدثني–عليهم، فقد روي عن إسحاق املوصلي 

، وروي عنه أيضا أنه )4(»ب، وينشده لألعراب، يعايي بذلك أصحابه، ويغرب عليهم بهاألعرا
  .)5(»ىن فيه ونسبه إليه فلم يشكك أحد مسعه أنه لهغتشبه بذي الرمة وقال على لسانه شعرا و«

لقد صار االنتصار للقدمي مذهبا قائما بذاته، له سطوته وتأثريه، فشخص مثل األصمعي  
ال ميكن أن يتحدث عن رأي شخصي، ألنه يف احلقيقة ميثل اجتاها مهيمنا خلطاب نقدي، «مثال 

يذهب هذا اخلطاب إىل حد تعيني فاصل لإلنتاج الشعري املقبول يف املنت املرجعي، سواء أتعلق األمر 
ي الرمة أم بغريه، وهنا تكمن واقعة حامسة ذات أمهية قصوى، فالعلماء ال حيددون فقط قواعد بذ

وقد امتد هذا ، )6(»الشعر بل إم يصدرون بشكل ما مراسيم تعني حدود املغامرة الشعرية واياا
بالغريب التمسك بالقدمي ومنهجه إىل قرون متأخر حيث كان بعض الشعراء يف القرن اخلامس مولعني 

                                                
 .116: ، ص1997، 5ط أمحد صقر، دار املعارف، مصر، السيد: الباقالين، إعجاز القرآن، تح) (1

 .131،132: إبراهيم السامرائي، لغة الشعر بني جيلني، ص )(2

 .182: حممد حسني األعرجي، الصراع بني القدمي واجلديد يف الشعر العريب، ص )(3

 .5/330األغاين، األصفهاين،  )(4

  .5/402املصدر نفسه، : ينظر )(5
  .27 :الشيخ، الشعرية العربية، صمجال الدين بن ) (6
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مما يعين متكن مفهوم الرواة للغة الشعر، حيث يذكر ابن سنان اخلفاجي وهو يتحدث عن اإلغراب أنه 
إن سررمت مبعرفتكم وحشي اللغة، : فقلت هلم -أي اإلغراب–يعتمدون هذا «رأى مجاعة يف عصره 

الشعر إال  نيرو ال كانوا بفعل تأثري علماء اللغة لقد، )1(»فيجب أن تغتموا بسوء حظكم من البالغة
  . أما مجاله الفين فهو ما مل حيظ منهم باهتمام ،بة والوحشية وأساليبه القدمية التقليديةيرغيف لغته ال

  :ن ناصروا احلديثولغوي
لقد كان عدد من العلماء منصفني للمحدث ووقفوا منه موقفا معتدال، منهم اجلاحظ الذي 

، وكذلك ابن قتيبة الذي رفض أن ينظر إىل املتقدم من الشعراء )2(انتقد موقف القدماء من احملدثني
، وكذلك جند من اللغويني فئة )3(»بعني اجلاللة لتقدمه، وإىل املتأخر منهم بعني االحتقار لتأخره«

ناصرت احلديث من األدب على أن أغلبهم كانوا خصوما للمحدثني إال قلة قليلة منهم، ومن ذلك ما 
جاءين فضل «:  الفضل اليزيدي وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر، قال عبيد اهللاجاء يف حوار دار بني

الذين جهلوه كما : اليزيدي بشعر أيب متام، فجعل يقرؤه علي، ويعجبين ممن جهل مقداره، فقلت له
   :)4(قال

  بقَر كُلَّهم أو أكثرهم فإنَّ      عدد دهمائهِم من يدهمنك ال
  

الرواة يعلمون تفسري الشعر وال يعلمون ألفاظه، : قد عابه مجاعة من الرواة للشعر، فقلت: يل فقال
  .)5(»هذه العلة يف أمرهم: وإمنا مييز هذا منهم القليل، فقال

 )هـ255ت( ومن اللغويني الذين كان هلم موقف معتدل من احملدثني أبو حامت السجستاين 
أنشد شعرا أليب متام فاستحسن بعضه واستقبح بعضه، وجعل وهو من تالمذة األصمعي، يروي أنه 

ما أشبه شعر هذا الرجل إال بثياب «: الذي يقرؤه يسأله عن معانيه فال يعرفها أبو حامت فقال

                                                
  . 71: ص ،)ت.د(، )ط.د(ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  )(1
 .3/13، 1965، 2عبد السالم حممد هارون، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، ط: تح ، احليوان،اجلاحظ )(2

  .1/62 الشعر والشعراء، ،ابن قتيبة )(3
  .2/186أبو متام، ديوان أيب متام بشرح التربيزي،  )(4

  .101: ، صأخبار أيب متام  ،الصويل )(5
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اء، غزير املاء، جم ث، ووصف شعره بأنه سيل كثري الغ)1(»مصقالت خلقان هلا روعة وليس هلا مفتش
  .)2(اء الزاللالنطاف فإذا صفا فهو السالف بامل

العامل الذي يفترض حبكم ختصصه من  اومن اللغويني النحويني جند أبا العباس املربد هذ 
أيب  أقل خصومة من معاصره وصنوه«اددين، ومع ذلك جند أنه كان خصوم احملدثني ومذاهب 

العباس ثعلب إمام أهل الكوفة، وإذا كان هذا األخري قد ورث معاداة أيب متام من أستاذه ابن األعرايب 
، وهلذا كان )3(»فيمكننا أن نقول إن املربد قد ورث شيئا من التسامح عن أستاذه أيب حامت السجستاين

احملدث وال يرى فيه بأسا وقد  عنده ميل إىل أيب متام خاصة واحملدثني عامة، حيث كان يستجيد الشعر
 ثادحمألن القدمي كان «ذكره ابن سنان من مجلة الذين ال يعتمدون القدم واحلداثة يف تفضيل الشاعر 

يصري قدميا، والتأليف على ما هو عليه ال يتغري، ويف احملدثني من هو أشعر من مجاعة من سواحملدث 
  .)4(»احملدثني املتقدمني، ويف املتقدمني من هو أشعر من مجاعة

ومن يرجع إىل كتاب الكامل للمربد جيده يكرر عبارات تدل على عدم تعصبه للقدمي  
كما جند يف كتابه » وقال بعض احملدثني، وهذا من شعر بعض املولدين«وميله إىل احملدثني من ذلك 

، وله )5(»لتمثيلهذه أشعار اخترناها من أشعار املولدين حكيمة مستحسنه حيتاج إليها ل«بابا بعنوان 
، فبخالف كثري من اللغويني والنحويني والرواة جند أن )6(خصه ألشعار احملدثني "الروضة"كتاب مساه 

 يكن متعصبا ضد احملدثني يقرأ شعرهم ويفهمه ويستشهد وهو من كبار علماء اللغة والنحو مل املربد
ما ال جنده عند غريه إال القليل حيث كانوا حيتقرون  ابه ويبدي وجهة نظره فيهم وينقد شعرهم، وهذ

احملدث ويقللون من شأنه فال يرووأكثر من ذلك- رون له فضال، بل ونه وال يستشهدون به، وال ي- 
  .ينسبون إليه كل نقص وسوء وقبح لتأخر زمانه

فريق ومثلما كان أمثال هؤالء خصوما للشعر احملدث وشديدي النفور منه،كان باملقابل  
أقبلوا عليه وأحسنوا درسه، ومل مينعهم حبهم للقدمي من أن « موقف من الشعر خمتلف حيث هلم آخر 

                                                
  .244: ، صأخبار أيب متام ،الصويل )(1
  احلركة النقدية حول مذهب أيب متام تارخيها وتطورها وأثرها يف النقد العريب، دار الفكر للطباعة والنشر ،حممود الربداوي )(2

 .25: ، ص)ت.د(، )ط.د(، والتوزيع     

  .27: احلركة النقدية حول مذهب أيب متام، ص ،حممود الربداوي )(3
 .279: ابن سنان، سر الفصاحة، ص )(4

 .2/3، 1997، 3حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة، ط: الكامل يف اللغة واألدب، تحاملربد،  )(5

  . 2/12، ذكره يف املثل السائر، 28: ، احلركة النقدية حول مذهب أيب متام، صحممود الربداوي :ينظر )(6
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، وهم وإن كانوا تالمذة للغويني )1(»يعجبوا باجلديد ويعترفوا مباله من مسات مل تتوافر يف سواه
فإم مل يرثوا عنهم تلك النظرة السلبية للشعر اجلديد بل نظروا إليه نظرة معتدلة تقول عن  والنحويني

  .)2(نه قبيح، وهؤالء الذين يعدهم اجلاحظ العلماء بالشعرإاحلسن إنه حسن وعن القبيح 
  :اللغويون وتقدم الزمن

أن قوما من ، )3(»ذكر األقوال الفاسدة يف نقد الكالم«يذكر ابن سنان يف فصل مساه 
الرواة واللغويني يفضلون أشعار املتقدمني على شعر كافة احملدثني، وأن هؤالء اللغويني ال يقدمون 

إما رد التقدم يف : املتأخر بطبقة املتقدمني حىت ولو كان حمسنا ويرى أن علة هذا التقدم ألحد أمرين
ىل املعاين وفتحوا طريق الشعر، فكل من الزمان وهذا دليل جهل يف رأي ابن سنان، وإما ألم سبقوا إ

  .)4(جاء بعدهم سلك طريقهم وجرى على درم، وجمرد السبق فضيلة عندهم
وإذا كان ابن سنان يرى أن من اجلهالة االحتكام إىل تقدم الزمن، فإنه أيضا يرفض فضيلة 
السبق إىل املعاين والدليل على ذلك أن هؤالء الشعراء املقدمني كان قبلهم شعراء تقدموا عليهم زمانا 

  :)5(وسبقوهم إىل معاين الشعر، فهذا امرؤ القيس كان يف الطبقة األوىل وهو القائل
  

               عوجلَ احمليلَ للِى الطَّلَا عنا     لَّع  نبكي الدكَ يارمكَا بى ابن امِذَخ  
  

هو يكون ابن حذام قد سبقه زمانا، وسبقه إىل الوقوف على الديار والبكاء عندها، ومع  هفباعتراف
اللغويني الذين عادوا احملدث ابن ، وقد كان من )6(ذلك مل يكن ابن حذام مقدما على امرئ القيس

                                                
  .93: نعمة رحيم العزاوي، النقد اللغوي عند العرب، ص )(1
  غريبه إال حيسن ال فوجدته األصمعي عند الشعر علم طلبت: "، حيث ينسب إىل اجلاحظ قوله2/755ابن رشيق، العمدة  :ينظر) (2
  باأليام وتعلق باألخبار، اتصل ما إال ينقل ال فوجدته عبيدة أيب على فعطفت إعرابه، إال يتقن ال فوجدته األخفش إىل فرجعت    

 "الزيات امللك عبد بن وحممد وهب، بن كاحلسن: الكتاب أدباء عند إال أردت مبا أظفر فلم واألنساب،    

 .278: ابن سنان، سر الفصاحة، ص )(3

 .278: ، صاملصدر نفسه :ينظر )(4

  .162:امرؤ القيس، الديوان، ص )(5
 .279،280: ابن سنان، سر الفصاحة، ص: ينظر )(6
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، وشاركه يف ذلك كثري من النحويني واللغويني )1(»من أشد الناس تعصبا للقدمي«األعرايب الذي كان 
  :)2(والرواة، وكان من تالمذته أبو سعيد املكفوف الذي رفض قصيدة أيب متام اليت أوهلا

  
                                  هن عوي اديوسف وصواحبه  

  
بقصيدة (...) هذا امللكمثل أخزى اهللا حبيبا ميدح  ،ألقها«: فلما رفعت إليه اغتاظ وقال للكاتب

يا أبا متام مل ال تقول من الشعر ما «: فلما لقيه قال ،»أوهلا بيت نصفه خمروم، والنصف الثاين عويص
  .)3(»وأنت يا أبا سعيد مل ال تفهم من الشعر ما يقال؟: له يفهم؟ قال

  :واالنتصارِ للقدميجدوى اخلصومة 
كان ألوائل علماء اللغة عذر يف انتصارهم للقدمي ألنه مصدر العلوم اليت وضعوها،  قدل

وألن العوامل اخلارجية كانت تدعوهم إىل ذلك حيث كانوا محاة للدين ومحاة للغة هذا الدين، لكن 
 ومبرور الزمن كانت األمة العربية سائرة يف طريق التحديث وكانت عوامل كثرية تدفعها إىل ذلك غري

حتاول احلفاظ على التقليد وتقييد األمة العربية الناشئة بقيود  (...) كانت إىل جانبها عوامل«أنه 
، ويبدو أن هذا التقليد واجلمود مل تصبح عوامله قائمة فالدين قد انتشر واستتب )4(»الثبات واجلمود

خلفوا أجياال من  أمره واللغة صارت يف مأمن من االنقراض بفضل جهود العلماء األوائل والذين
العلماء عكفوا على مواصلة الدرس اللغوي، ومع ذلك جند أجياال من اللغويني يواصلون حرم على 
اجلديد مما جعل احملدثني يرفضون هذا املوقف التقليدي والذي ال يتكئ بالنسبة إليهم على أسس 

و سبب مناصرم له حيث يقبلها العقل، فلم جيدوا له تفسريا إال أن يكون متكنهم من القدمي ه
اختاروا الغريب إمنا اختاروه لغرض هلم يف تفسري ما يشتبه على غريهم، وإظهار التقدم يف معرفتهم، «

، ومبقابل متكنهم )5(»وعجز غريهم عنه ومل يكن قصدهم جيد األشعار لشيء يرجع إليها يف أنفسها

                                                
 .21: حممود الربداوي، احلركة النقدية حول مذهب أيب متام، ص )(1

  .*طالبه السؤلَ أدرك فقدماً فعزماً*:  ، وبقية البيت1/216أبو متام، ديوان أيب متام بشرح التربيزي،  )(2
  .480: املرزباين، املوشح، ص )(3
 .7: ص ،1997، )ط.د( وحيد صبحي كبابة، اخلصومة بني الطائيني وعمود الشعر العريب، منشورات إحتاد الكتاب العرب، )(4

 .117: الباقالين، إعجاز القرآن، ص )(5
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ال ألم ورثوه عن أوئلهم، إا للقدمي من القدمي، فقد اتهموا أيضا بعدم فهم احلديث ومل ينتصرو
  .ووجدوا يف املتأخرين من حياكيه ويسري على جه

فهؤالء مل يكونوا يتخذون من القدمي قياسا ألحكامهم اليت يصدروا جتاه احلديث 
السلب، بل كان بسبب طول مدارستهم للقدمي وعكوفهم عليه، واستخراج القواعد بباإلجياب أو 

صبحت هلم خربة واسعة فيه، وكان ميدام الذي ال ينازعهم فيه أحد، فالقدمي والشواهد منه، فأ
ن أسالفهم مطريقه معبدة بالنسبة إليهم واجلديد طريقه جمهولة وال علم هلم مبسالكه كما أم انتفعوا 

ر عليه الصويل حني رآهم يعرضون عن الذين كانت هلم جهود جبارة يف دراسة القدمي، وهذا ما عب
أما ما حكي عن بعض العلماء اجتناب شعره وعيبه «: يقول: دثني وشعرهم وخاصة شعر أيب متاماحمل

فال تنكر أن يقع ذلك منهم، ألن أشعار األوائل قد ذللت هلم وكثرت هلا روايتهم ووجدوا  (...)
ادة قد ماشوها هلم، وراضوا معانيها فهم يقرؤوا سالكني سبيل غريهم يف تفاسريها واستج أئمةً

ومل جيدوا يف شعر احملدثني من عهد بشار أئمة كأئمتهم وال رواة كروام  (...) جيدها وعيب رديئها
  .)1(»الذين جتتمع فيهم شرائطهم ومل يعرفوا ما كان يضبطه ويقوم به وقصروا فيه فجهلوه فعادوه
الشعراء ال وألن موقفهم املتمادي يف الرفض ترفضه عجلة التطور وتلغيه فقد ظهر جيل من 

علماء به، وقد محل هذه الراية بشار بن برد ال يقبل أحكام اللغويني، بل وال يراهم أهال لنقد الشعر و
الذي تصدى هلم ومل يرم إال جمرد نقلة للشعر واألخبار، فقد سئل عن جرير والفرزدق وأيهم أشعر ه

ا شاء، وليس كذلك الفرزدق، ألنه ألن جريرا يشتد إذ: جرير أشعرمها، فقيل له مباذا؟ فقال«فقال 
ليس هذا من عمل : فإن يونس وأبا عبيدة يفضالن الفرزدق على جرير، فقال: يشتد أبدا، فقيل له

، واملوقف نفسه يتكرر مع البحتري )2(»أولئك القوم إمنا يعرف الشعر من يضطر إىل أن يقول مثله
–أبو نواس أشعر، فقال عبيد اهللا «: لحيث سئل عن أيب نواس ومسلم بن الوليد وأيهما أشعر فقا

إن أبا العباس ثعلبا ال يطابقك على قولك ويفضل مسلما، فقال  - السائل وهو ابن عبد اهللا بن طاهر
    .)3(»ليس هذا من عمل ثعلب وذويه من املتعاطني لعلم الشعر دون عمله: البحتري

كانت ختضع لعاملي  إن هذا الصراع كان يف ظل حياة عربية يرى بعض الباحثني أا
كانت «جيذا إىل الوراء فتنجذب بقوة،  رجذب ودفع، أحدمها يدفعها إىل األمام فتندفع بقوة، واآلخ

                                                
 .14: ، ص، أخبار أيب متام الصويل )(1

  .116،117: الباقالين، إعجاز القرآن، ص )(2
 .116: املصدر نفسه ، ص )(3
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وبني  )...( تندفع إىل األمام اندفاعا قويا يف احلضارة املادية، ميثل قوته هذا الفرق الظاهر بني القصور
وحبكم اللغة اليت مل تكن كغريها من اللغات كم الدين حبوتنجذب إىل الوراء  (...) خيام الصحراء

واجب ديين ال سبيل إىل جحوده أو (...)  وإمنا كانت لغة دينية، فاالحتفاظ بأصوهلا وقواعدها
، ولقد سامهت السلطة املدنية يف إسباغ صفة القدسية على اللغة العربية يف عصر بين )1(»التقصري فيه

يرسلون أبناءهم إىل البادية لينهلوا  -كما كان العرب يف اجلاهلية- يون أمية حيث كان اخللفاء األمو
 الشعر األموي كان امتدادا «، ولقرب األمويني زمانا من اجلاهليني فإن )2(صاحة العربيةفمن معني ال

الفنية بقيم ذلك الشعر،  هللشعر اجلاهلي، فامتزجت قيم - إىل حد ما تسمح به طبيعة التطور-
، وهذا ما أثبتته األيام وأكده النحاة و اللغويون، حيث رغم )3(»وكونت معه كال جيب أن حيتذي

إعراضهم عنه لزمن جندهم يساوون بينه و بني الشعر اجلاهلي يف االستشهاد وخري دليل على ذلك أبو 
ر ، وكان األصمعي قد قرأ عليه شعر جرير عمرو بن العالء الذي هم أن يأمر صبيانه برواية هذا الشع

ان ما تغري وكان يسأل عن شعر الفرزدق مما يدل على أن املوقف السليب هلذا اللغوي الكبري سرع
ورمبا كانت  ،)4(تراجع عنه، وقد وقف ابن أيب إسحاق بوجه عنبسة الفيل دفاعا عن الفرزدقو

الشعراء املعاصرين هلم، نظرا ألن الزمن كان  املعاصرة هي السبب الذي جعل اللغويني يقفون يف وجه
مقياسا نقديا بالنسبة إليهم، ولكنهم ملا استحسنوا هذا الشعر تراجعوا عن املوقف مما يعين أن الزمن ال 

  .الواقفني يف طريقهد يفرض نفسه بقوة أمام معارضيه ودخل له يف احلسن و اجلودة، وأن احلسن واجلي
جعلتهم يعتمدون مقياس القدم يف نقدهم هو أن الشعر  ورمبا كان من األسباب اليت

اجلاهلي الذي وصل إىل هؤالء اللغويني هو أنه مجع بني صفيت القدم واجلودة، أما بالنسبة للقدم فهو 
ينتمي إىل زمان غري زمام، وأما باملسبة للجودة فليس كل ما قيل يف اجلاهلية هو اجليد، وإمنا كان 

حبكم اعتمادها  (...) من طبيعتها أا تنفي الرديء«يف انتقاء الشعر فالرواية للرواية دورها اهلام 
، وبذلك ميكن أن ندرك مبلغ جودة الشعر اجلاهلي الذي تناوله الرواة يف أواخر القرن )5(»الذاكرة

األول اهلجري، وهو ما هيأ للشعر اجلاهلي أن ينظر إليه نظرة تقديسية، وأن يكون هو املثل الذي 

                                                
  .2/10طه حسني، حديث األربعاء  )(1
 .8: وحيد صبحي كبابة، اخلصومة بني الطائيني وعمود الشعر العريب، ص :ينظر )(2

  .21: حممد حسني األعرجي، الصراع بني القدمي واجلديد يف الشعر العريب، ص) (3
  .134: املوشح، ص: ، وينظر1/73ابن رشيق، العمدة،  :ينظر )(4
  .19: حممد حسني األعرجي، الصراع بني القدمي واجلديد يف الشعر العريب، ص )(5
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ال يعد الشعر إال ما كان «وبالتايل ال قيمة للمتأخر حىت أن أبا عمرو بن العالء كان  ىحتذي
   )1(»للمتقدمني

لرافض للشعر احلديث وإذا كان أوائل اللغويني قد تراجعوا بعض الشيء عن موقفهم ا
مقياسا نقديا، فإن هذا مل يكن يعين أن من سيخلفهم من بعدهم سيتخلى عن اختاذ القدم ) املعاصر هلم(

صار ...) وأقرام ،واألخطل ،والفرزدق ،جرير(إن كل ما تغري بعدهم هو أن احملدث بالنسبة إليهم 
قدميا فيما بعد أما شعراء العصر العباسي صاروا هم احملدثني واجلدد و املوقف من اجلديد ينسحب 

ن هلم، هؤالء وإن كان نشاطهم علميا النحاة املعاصروليهم ذا املقياس هم اللغويون وعليهم،  والناظر إ
  .نصاف واملوضوعيةفإن نظرم مل تكن علمية، حيث جندها بعيدة عن اإل

ن أيب نواس يبني ذلك، حيث تؤكد ذلك، فموقفهم مثال م واألخبار احملكية عن اللّغويني 
أحدا من السابقني ألخطاء يسرية ميكن أن جيدوا هلا  وصفوه بأوصاف مل جيرؤوا على أن يرموا اإم 

لو أنصفوا وأحسنوا الظن ما يسوغها، على حني  أن كتب اللغة قد حفظت من أخطاء املتقدمني شيئا، 
، ولقد كان الشعراء يدركون أن )2(غري أن قداسة الزمن حالت بني اللغويني وأن يرموهم باخلطأ

ة ولذلك كانوا يستعطفوم ويطلبون إليهم أن رمنهم كانت جائ مل ينصفوهم، وأن مواقفهم اللغويني
ينظروا إىل الشعر نفسه ال أن ينظروا إىل العصر الذي ينتمي إليه هذا الشعر، ومن ذلك ما جيري بني ابن 

اتق اهللا وأحكم بني شعري وشعر عدي بن زيد، وال تقل ذلك «: مناذر وأيب عبيدة حيث قال له
ذاك قدمي وهذا حمدث، فتحكم بني العصرين، لكن احكم بني الشعرين ودع جاهلي وهذا إسالمي، و

، فاللغويون مل يكونوا يفضلون القدمي إال لقدمه أما صدق اإلحساس وجودة العبارة ومجال )3(»العصبية
الصورة فليس ذلك حمل نظر بالنسبة إليهم، حىت إم ال يستحسنون الشعر إال إذا عرض عليهم على أنه 

  .، فإذا علموا أنه للمحدثني انقلبوا عليهم وعابوه وذكروا مثالبهللقدماء
أما بالنسبة للشعراء احملدثني فإم قد انقسموا إىل طائفتني، وبذلك صار للشعر مذهبان تبعا 

 ىطائفة تترسم خط«لقضية القدمي و احلديث، هاتان الطائفتان مها القدماء و احملدثون أما األوىل فهي 
حدث يف الشعر ألوانا جديدة إال بالقدر الذي يتفق مع الروح العربية، فبقوا على ت األقدمني، وال

                                                
  .1/137العمدة، ابن رشيق،  )(1
  حممد عيد، االستشهاد واالحتجاج باللغة، رواية اللغة واالحتجاج ا يف ضوء علم اللغة احلديث، عامل الكتب، : ينظر) (2

  .29: ، ص1988، 3القاهرة، ط     
    .18/180األغاين، األصفهاين، ) (3
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املنهج القدمي، والصياغة القدمية، فكان شعرهم امتدادا للشعر القدمي، فهم يتبعون خطا القدماء دون أن 
بن ، ومن هؤالء مروان بن أيب حفصة، وأشجع السلمي، وعلي )1(»ينفصلوا عن عمود الشعر العريب

أما الطائفة الثانية فقد جارت روح العصر ومتشت مع احلياة اجلديدة، فسارت يف ... اجلهم والبحتري
 ،وأبو متام ،ومسلم بن الوليد ،طريق التجديد واخلروج عن عمود الشعر العريب، ومن هؤالء أبو نواس

  ...وابن املعتز
منذ بداية عصر تدوين اللغة  وإذا كانت قضية القدمي و احلديث قد صاحبت اللغويني

العربية ومجعها ووضع قواعدها وأسسها، واختذوا من القدم مقياسا للمفاضلة بني الشعراء، فإن 
اخلصومة بني أنصار القدمي وأنصار اجلديد مل حتتدم وتشتد إال حول أيب متام، رغم وجود شعراء كانوا 

سلم بن الوليد، مما يعين أن هذه القضية قبله وقد سلكوا سبيل التجديد وعلى رأسهم أبو نواس وم
اختذت هلا مكانة فكرية مرموقة يف التفكري النقدي العريب «أن  ثلبتقضية القدمي  واجلديد مل 

والذي تناول " املوازنة بني الطائيني"وقد جتسد ذلك من خالل مؤلف أيب القاسم اآلمدي  )2(»القدمي
الشعراء حول هذا الصراع يف عصره بني النقاد واحتدم  فيه مسألة الصراع بني القدمي واجلديد، وقد

  .أيب متام والبحتري
وقد أثار هذه القضية قبل اآلمدي ابن قتيبة ووقف منها موقفا وسطا منتصرا بذلك للجيد،  

نظرة ابن قتيبة إن  - هذه النظرة اردة«وإن كنا جند حممد مندور يقف موقفا خمالفا حيث يري أن 
فأما وقد انتصر مذهب القدماء فمن الواضح لكل  (...) فهي ال تصح أمام الواقعصحت أمام العقل 

اجلاهلي و األموي خري من الشعر العباسي وما تاله إىل  (...) ذي بصر بالشعر، أن قدمي الشعر العريب
أن خري أشعار الشعوب «ليه النقاد كما يقول إوسبب ذلك يف رأيه وحسب ما يذهب » يومنا هذا
كفة قدمي الشعر على حديثه، هو صدور ما يزيد من رجحان  (...) يام بداوا األوىللته أهو ما قا

   .)3(»القدمي عن طبع وحياة، وصدور أغلب احلديث عن تقليد ويف
  
  
  

                                                
 .12: ص، )ت.د(، )ط.د( عبد الفتاح الشني، اخلصومات البالغية والنقدية يف صنعة أيب متام، دار املعارف، القاهرة، )(1

  .56: عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد، ص )(2
  .24،25: حممد مندور، النقد املنهجي عند العرب، ص )(3
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  :املغاربةالنقاد عند  جلديدالقدمي وا
الوضع الذي ميكن ما  ؛نه ويف النهايةإمتأخرين، إذ لقد كان واقع األدب أشد تعقيدا بالنسبة لل

وجمرب مع ذلك على حماكاة املؤسسني،  روادحق حتما لعصر الأن يكون للمولد أو احملدث، وهو ال
؟ وكيف عاجل النقاد املغاربة التناقض الظاهر الذي يترك الشاعر أولئك الروادالنموذج الذي أقامه 

حلم «؟ لقد رغبة يف جتاوز حدوده من جهة أخرىمتأرجحا بني االحترام املطلق للمعيار من جهة وال
اللغويون تأكيدا بعودة ائية إىل صمت الشعر، الذي رمبا يسمح هلم، بكل اطمئنان بالتنظري يف سالم 

كان ضروريا تعيني وضع ف ،القصيدة تكتبلكن يف الواقع ظلت  ، )1(»انطالقا من منت أصبح ثابتا
مل معه هو األدب هلذا الذي كان يكتب، وأكثر ما ألف من كتب نقدية كان ميدانه الذي يتعا

 هذهقد كان للنقاد املغاربة رأيهم وموقفهم من واحملدث؛ وذلك من خالل القضايا النقدية املختلفة، 
، فكيف كان طرح ، ومن بينها القدمي واحلديث، اليت ال ميكن أن خيلو حديث واحد منهم فيهالقضاياا

  .نقادنا هلذه القضية، وما مدى مسايرم ألسالفهم من اللغويني؟
   :)2(عبد الكرمي النهشلي-1

قضية القدمي واحلديث، وما نالحظه عليه هو أنه ال يفاضل بينهما،  تناول عبد الكرمي النهشلي
وإمنا ينظر إىل القدمي يف إطاره الزمين وإىل احلديث يف إطاره الزمين، إذ أن لكل منهما اعتبارات خاصة 
تتناسب مع الزمان الذي ينتمي إليه وأهل ذلك الزمن، يقول عبد الكرمي فيما ينقله عنه ابن رشيق 

لف املقامات واألزمنة والبالد فيحسن يف وقت ما ال حيسن يف وقت، ويستحسن عند أهل وقد ختت«
بلد ما ال يستحسن عند أهل غريه، وجند الشعراء احلذاق تقابل كل زمان مبا استجيد فيه وكثر 

، فهذه )3(»استعماله عند أهله بعد أن ال خترج عن حسن االستواء، وحد االعتدال وجودة الصنعة
تقد أا تتداخل يف التأثري على املبدع ومنها عنصر البيئة فما ينتجه مبدع يف بيئة معينة غري ما عناصر يع

وهو مذهب كثري من - ينتجه مبدع آخر يف بيئة خمتلفة، كما أن العربة عنده ليست بتقادم الزمن 
                                                

  .28 :الشيخ، الشعرية العربية، صمجال الدين بن ) (1
  ، قرأ العلم واألدب على مشايخ املسيلة، مث تاقت نفسه)املسيلة(هو أبو حممد عبد الكرمي بن إبراهيم النهشلي، ولد باحملمدية  )(2

  إىل التزيد فرحل إىل القريوان، فوجد ترحيبا من شيوخها وأمرائها، كان شاعرا وناقدا وعاملا من علماء اللغة واألخبار، واشتغل    
  ةـبالقريوان سن كاتبا يف ديوان املعز بن باديس الصنهاجي، تتلمذ عليه الكثريون منهم ابن الربيب وابن رشيق، وكانت وفاته    
  ، تاريخ اجلزائر  167،168،169: ، تاريخ املغرب العريب رابح بونار، ص176-170أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان ) (هـ405(    
  ).351،352-290: العام للجياليل، ص    

 .1/141ابن رشيق، العمدة،  )(3
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اتمع الذي ينتمي أو حبداثة العمل اإلبداعي وإمنا بقيمته الفنية، ومراعاته للعصر وطبيعة  - اللغويني
  .)1(إليه

ال يويل عبد الكرمي الزمن أمهية إمنا جيعل احلظ للمجيد من الشعراء، فاجلودة هي اليت حتفظ  
والذي أختاره أنا التجويد والتحسني الذي خيتاره علماء الناس بالشعر «: قيمة العمل الفين، يقول

السائر ويبقى غابرة على الدهر، ويبعد عن الوحشي املستكره عن املولد املنتحل ويتضمن املثل 
، فباختياره جنده بعيدا كل البعد عما ذهب إليه اللغويون، فهو )2(»والتشبيه املصيب واالستعارة احلسنة

خيتار اجليد واحلسن الذي تتقبله كل األزمنة وليس الذي يرتبط بزمن دون زمن، كما أنه يرفض 
تحل الذي جاء به الوحشي املستكره وهو مما جنده عند القدماء خاصة وكذلك يرفض املولد املن

احملدثون، فرفضه للقبيح ال يرتبط بزمن دون زمن سواء كان عند القدماء أو عند احملدثني وإعجابه، 
  .باحلسن هو اآلخر ال يرتبط بزمن دون زمن

وهذا الذي ذهب إليه عبد الكرمي هو الذي اختاره ابن رشيق حىت يكون يف مجلة املميزين  
طائفة من الناس دون طائفة ال خيرج من بلده وال يتصرف من  فليس من أتى بلفظ حمصور تعرفه«

، فهذا الرأي يدل على توسط عبد الكرمي )3(»مكانه كالذي لفظه سائر يف أرض معروف بكل مكان
يف هذه القضية وهو املذهب الذي اختاره ابن رشيق، والشعر سواء كان قدميا أو حديثا ال يعيش يف 

ل إطار حيدده املقام والزمان واملكان، وهذه األقانيم الثالثة ال تتصل إنما هو كائن يعيش داخ«فراغ 
بالثبات وإمنا تعرف نوعا من السريورة والتحول، جيعلها باستمرار ختتلف حسب األحوال والعصور 

، والشاعر احلاذق هو الذي يراعي )4(»والبيئات مما يشكل املواهب واألذواق ويكيف الشعر تبعا لذلك
ت فال يكون معلقا ببيئة ما أو فترة زمنية مضت وانتهت وأن يتوخى اجلودة واحلسن تلك التحوال

  .اللذين يرتضيهما النقد
  
  

                                                
 .76: حممد مرتاض، النقد األديب القدمي يف املغرب العريب، ص: ينظر )(1

 .1/141ابن رشيق، العمدة،  )(2

  .1/141،  املصدر نفسه )(3
  الربـاط، ،، مكتبـة املعارف للنشر والتوزيع)هـ555 -هـ362(النقد األديب يف القريوان يف العهد الصنهاجي أمحد يزن،  )(4

 .105: ، ص1986      
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   :)1(القزاز القريواين-2
أعين ابن رشيق وابن شرف ومل يكن  ؛نقاد القريوان يف القرن اخلامس للهجرةهو أستاذ ألبرز 

إىل هذين اللونني، ومن اهتماماته اللغوية أنه  ناقدا متخصصا، لكن كان حنويا بالغيا وقد وجه اهتمامه
  ."ما جيوز للشاعر يف الضرورة"ألف كتابا يف الضرورة الشعرية مساه 

وباعتبار أنه لغوي فاملفترض أن ما يصدر منه هو مؤازرة القدماء والدفاع عنهم والوقوف إىل  
قوف يف طريقهم وذكر عيوم جانبهم واالستشهاد بشعرهم، وباملقابل االعتراض على احملدثني والو

ال يتنكر على ما أتى به احملدثون، وذلكم ما «ونقائصهم واملبالغة يف ختطئتهم، إال أنه وخبالف ذلك 
يستشف من ذوده عن احملدثني أو املولدين، فهم مل يرتكبوا أخطاء وأغالطا وإمنا هي ضرورات 

  .)2(»مسموحة هلم، فهي يف نظره مبثابة رخص جائزة هلم
لقزاز لني يف تعامله مع احملدث، ويقف إىل جانب معاصريه، واللوم كل اللوم يوجهه إىل فا 

خصومهم ألم مل يكلفوا أنفسهم عناء البحث يف اللغة والتبحر يف خصائصها، ألن شانئ هؤالء 
مل يستطيعوا «، ولسان حاهلم يقول أم )3(الشعراء لو نظر بعني احلق لعلم أن ذلك شيء جائز لغويا

  .)4(»أن يهضموا هذا الذي جاءهم مبتكرا حمدثا فاعرضوا عنه متتبعني عوراته وحمددين غلطاته
  :)5(احلصريإبراهيم بن علي -3  

وهو كتاب أدب جيمع النصوص األدبية ويصنفها، غري " زهر األدب"كتاب احلصري ترك لنا 
النقد يف ذاا، كما أن أحكامه النقدية أننا نستطيع أن نلمح فيه معامل النقد، وإن كان ال يعين بقضايا 

                                                
  هـ،  تعلم القرآن الكـرمي  يف322: القريواين، ولد يف حدود سنة هو أبو عبد اهللا حممد بن جعفر التميمي، املعروف بالقزاز )(1

  صغره، ومال بعد ذلك إىل دراسة اللغة والنحو والشعر، قرأ على كبار علماء عصره من النحاة واللغويني والنقاد، مث رحل  إىل    
  املشرق حيث التقى بكبار العلماء هناك، مث عاد إىل القريوان، واشتغل بالتدريس، وتتلمذ على يديه خنبة من العلماء  والنقـاد     
  معاين الشعر، احلروف، اجلامع، مـا: مكي القيس، وابن رشيق القريواين، وابن شرف القريواين، له عدة تصانيف منها: أمثال    
  ).44 :ص الشيخ بوقربة، مفهوم الشعر،: ينظر(هـ 412: وكانت وفاته سنة... الضرورة جيوز للشاعر يف    

 .188: ، ص1987 ،)ط.د(بشري خلدون، احلركة النقدية على أيام ابن رشيق، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، )(2

 .23،24: ، ص1971 ،)ط.د(الكعيب، الدار التونسية للنشر،املنجي : القزاز القريواين، ما جيوز للشاعر يف الضرورة، تح :ينظر )(3

 .79: حممد مرتاض، النقد األديب القدمي يف املغرب العريب، ص )(4

  هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن متيم القريواين، املعروف باحلصري، مل تذكر املصادر شيئا عن ميالده واختلفت يف وفاته )(5
  هـ، وهو األرجح ألنه حتدث يف مواضع خمتلفة من كتابه عن  453، وقائل أنه تويف سنة 413قائل أنه تويف باملنصورية سنة  بني    
  زهر اآلداب ومثر اآلداب، ومجع اجلواهر  من املؤلفات اليت تركها احلصري،هـ، و440عمر بن علي املطواعي الذي تويف سنة     
  ). 1/276، احللل السندسية،96، 2/94: األدباءمعجم (يف امللح والنوادر،     
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، وما يالحظ عليه أيضا هو قلة األحكام النقدية اليت أطلقها على احملدثني، )1(يف هذا املؤلف غري معللة
، وأما ما أورده من نصوص ينسبها ألصحاا فال )2(وهي يف أغلبها مما شاع عند النقاد الذين سبقوه

كنا مع أيب نصر «: ام، من ذلك ما ينقله عن بعض الرواة أنه قالشك يف أنه يتبىن ما فيها من أحك
راوية األصمعي يف رياض من املذاكرة، جنتين مثارها وجنتلي أنوارها، إىل أن أفضنا يف ذكر أيب سعيد 

رحم اهللا األصمعي إنه ملعدن حكم، وحبر علم، غري أنه مل نر : عبد امللك بن قريب األصمعي، فقال
أتأذنون يل باجللوس؟ : أنا ذاك، فقال: أيكم األصمعي؟ فقال: قف بنا فسلم، فقالقط مثل أعرايب و

أنت الذي يزعم هؤالء النفر : فأذنا له، وعجبنا من حسن أدبه مع جفاء األعراب، فقال يا أصمعي
فيهم من هو أعلم مين ومن : أنك أثقبهم معرفة بالشعر والعربية وحكايات األعراب؟ قال األصمعي

أفال تنشدونين من بعض شعر أهل احلضر حىت أقيسه على شعر أصحابنا؟ فأنشده : قال هو دوين،
  :شعرا لرجل متدح به مسلمة بن عبد امللك

  
              ،سلمأم أنت جاَء إن البحـر  ما إذا وليث       وارد احلرب ـها طارقابع  
  عبابـها يعب حربٍ من  حوادثُ       غدت  إن  اهلندوانِي كسيف وأنت              
  مَآبـها إليـك إالّ غـايـة  وال       له امرئٍ يف أُكْرومـةٌ خلقـت وما              
  حسابها يجرِي كفيك  وعلى ا،       موكَّـلٌ عليـها   ديـانٌ كأنـك              
  ثوابـها لديه  يرجـى ثقة أخـا       هلـا جند مل إذ العيـس رحلْنا إليك              

  
يا أصمعي هذا شعر مهلهل : قال فتبسم األعرايب وهز رأسه، فظننا أن ذلك الستحسانه الشعر، مث قال

خلق النسج، خطؤه أكثر من صوابه، يغطي عيوبه حسن الروي ورواية املنشد، يشبهون امللك إذا 
املنظر، ورمبا طرده شرذمة من إمائنا، وتالعب به صبياننا،  امتدح باألسد، واألسد أخبر، شتيم

ويشبهونه بالبحر والبحر صعب على من ركبه، مر على من شربه، وبالسيف، ورمبا خان يف احلقيقة، 
وجنا عند الضريبة، أال أنشدتين كما قال صيب من حوماذا قال صاحبكم؟ فأنشده: نا، قال األصمعيي:  

  
  

                                                
  .359: ، ص1981 ،)ط.د(حممد سعد الشويعر، احلصري وكتابه زهر اآلداب، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس،  )(1
  .89 :الشيخ بوقربة، الشعر وقضاياه عند أيب علي احلسن بن رشيق املسيلي، ص :ينظر )(2
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  اهلولِ إىل إالّ إكرامـها يعـز لـم          مكرمة كل عن الـورى ألـتس إذا              
  النيلِ كثْرةَ منـه يشكـر فالنيـلُ          نائلـه  الـمالَ أذاب جـواد فتـى              
              يلقـى أن  يكـره املـوت  ـهتنِييف           م هعند كر باخليـلِ اخليـل  لف  
  امليل إىل ألْجـاها  الصم  زاحم أو           كاسفة الشمس أبقى الشمس وزاحم              
  السيلِ من أجـرى أعدائـه وعند          نائبةٌ نابتـه إن  النجـم من أمضـى              
  الذيـلِ ساحـب إليـها تراه وال          وزينتـها  الدنيـا إىل  يستريـح  ال              
              ـريقص يف عنه الـمـجـد هـر كـما           مكارميل أفعاله عـن يقصقَو!  

    
  .)1(»فأتنا واهللا ما مسعنا من قوله: قال أبو نصر

من هذا النص نقف على قضية القدمي واجلديد من خالل املوازنة بني نصني أحدمها ألعرايب 
من أهل البوادي والثاين لشاعر من احلضر، حيث جاء األعرايب إىل األصمعي وطلب منه أنه يسمعه 
شعرا لبعض أهل احلضر، حىت يقيسه على شعر األعراب، فلما استمع إىل النص سخر واستهزأ من 

الذي رواه له األصمعي، فهو يف رأي األعرايب مبتذل، ألن الشاعر شبه امللك باألسد، وشبهه  الشعر
بالبحر، وشبهه بالسيف، فأما األسد فهو كريه الرائحة سيء املنظر، وأما البحر فمركبه صعب 
 ومشربه مر، وأما السيف فرمبا خان يف احلقيقة، أما شعر األعراب الذي يستشهد به األعرايب فهو

  .ألحد صبيان احلي الذي ينتمي إليه ويف هذا مبالغة يف االستهزاء
واحلصري يورد هذه الرواية وال يعقبها بتعليق، وميكن أن نتبني من خالهلا رأيه يف هذه 

مهمة احلصري مل تكن دف النقد وإمنا كانت رغبة يف «القضية، وذلك ديدنه يف كتابه، ذلك أن 
، )2(»بوساطة األمثلة املتعددة اليت ضرا واآلراء املختلفة اليت أثبتها اجلمع، وتأسيسا لتاريخ األدب

ويبدو من خالل األخبار اليت يسوقها أنه ميال للمحدثني وساخر من املتعصبني للقدمي كهذا اخلرب 
يطعن على أيب نواس، ويعيب شعره، ويضعفه ويستلينه «الذي يذكره عن ابن األعرايب الذي كان 

- أتعرف : ه، فقال له صاحب أيب نواسرواة شعر أيب نواس جملس والشيخ ال يعرففجمعه مع بعض 

                                                
 .2/452،453 ،)ط.د(زكي مبارك، دار اجليل، بريوت، : زهراآلداب ومثر األلباب، تحإبراهيم بن علي احلصري،  )(1

 .73: حممد مرتاض، النقد األديب القدمي يف املغرب العريب، ص )(2
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: األبيات، فقال ال واهللا فلمن هو؟ قال" ...ضعيفة كر الطرف: "هذا؟ وأنشدهأحسن من  - أعزك اهللا
   :)1(للذي يقول

                      مسى رالكَر نيب فونفّى الْجحيلُ    عم كاً علَيهب كطَويلُ  علَي  
  قتيلُ بينهن تشحـطَ لَحظاته    حـىت  أقْلَعـت ما ناظـراً يا                      

  
ال أخربك أو : وحيك ملن هذا؟ فواهللا ما مسعت أجود منه لقدمي وال حمدث، فقال: فطرب الشيخ، وقال

  :)2(تكتبه، فكتبه، وكتب األول، فقال للذي يقول
  

               ا ركْبساقَواألكْوارِ على ت  مهنيب      كأس ى املسقيتشى فانوالساقي  الكر   
   بأعناقِ    توصلْ مل  الـمناكبِ  على      واضعـها  والنوم أرؤسهـم كأنّ               

   أشواقِ  فَـلّ إليكُم اخـواأن حتـى      آوِنـةً  ، الليلِ حبار إليكُم خاضوا               
    لـمشتاقِ  عبئاً محـلت مشتـاقَـة       ضامـرة ، النسعنيِ جائلة كلّ من               

  
أكتم علي، فو اهللا ال : للذي تذمه وتعيب شعره أيب علي احلكمي؛ فقال: فقال ملن هذا؟ وكتبه فقال

، هذا اخلرب الذي ينقله احلصري وإن مل يعلق عليه حيمل يف طياته موقفا من )3(»أعود لذلك أبدا
اللغويني املتعصبني للقدمي تعصبا أعمى، وعدم إنصافهم للحديث، فمعرفتهم للشاعر وعصره تكفي 
إلصدار موقف ال عالقة له بالنقد املوضوعي، فهم يف نظرم إىل النص الشعري ال يولون أمهية 

، ولسان حال ابن األعرايب يف هذا )4(»جلمال أسلوبه، أو رونق لفظه، أو جدة معانيه لقيمة فنه وال«
اخلرب يقول إنه ورغم إعجابه ذه النصوص، وإدراكه لقيمتها الفنية، وشدة شوقه ملعرفة قائلها، إال أنه 

به من ومبجرد علمه بصاحبها صدم ذا املوقف منه، وألنه ال مربر له يف خصومة أيب نواس وأضرا
احملدثني مل جيد إال أن يطلب من حمدثه أن يكتم عنه حىت ال يفتضح أمره، واحلصري وهو يروي هذا 

                                                
  .504: ، ص1978، )ط.د(أبو نواس، احلسن بن هانئ، الديوان، دار بريوت للطباعة والنشر،  )(1
  .446: ، صاملصدر نفسه )(2
 .286،287: ، زهر اآلداب ومثر األلباب، صاحلصري )(3

 .72: حممد مرتاض، النقد األديب القدمي يف املغرب العريب، ص )(4
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اخلرب ال شك يف أنه شديد السخرية من هذا اللغوي املتعصب، الذي خرج منهزما يف هذا الس، مما 
  .يدل على بطالن حجته وخطأ منهجه

  : )1(ابن رشيق القريواين-4
وقد أفاد فيه من كثري من " باب القدماء واحملدثني: " عمدته بابا مساهعقد ابن رشيق يف

السابقني من اللغويني والنقاد والرواة، كأيب عمرو بن العالء واألصمعي وابن قتيبة وابن وكيع وعبد 
الكرمي النهشلي وأيب الفضل جعفر بن أمحد النحوي، وبعد أن يذكر ابن رشيق بعض اآلراء لعدد من 

والرواة الذين ذهبوا إىل تقدمي القدمي لقدم زمنه وتأخري احلديث لتأخر زمانه، جنده يربر  اللغويني
موقفهم هذا، فهو ال يقف معترضا على هذا التقدمي والتأخري من أصله، إمنا يرفضه ألنه صار جمرد 

هذا مذهب أيب عمرو وأصحابه كاألصمعي وابن األعرايب أعين أن كل «: تعصب فيما بعد، يقول
واحد منهم يذهب يف أهل عصره هذا املذهب ويقدم من قبلهم وليس ذلك لشيء إال حلاجتهم يف 

  .)2(»الشعر إىل شاهد، وقلة ثقتهم مبا يأيت به املولدون مث صار جلاجة
فاللغويون يف أول أمرهم معذورون ألن عملهم وحبثهم اللغوي كان من أجل النص القرآين،  

هو الشاهد الذي ينتمي إىل األدب القدمي ألنه األقرب إىل النص والشاهد الذي هم حباجة إليه 
القرآين، أما املتأخر فإن لغته متأخرة وبالتايل متطورة عن لغة اجلاهلني، إذ مل تلبث على احلالة األوىل 

  .هلا يف املاضي، فمصدر اللغويني اللغوي هو شعر الفصحاء األوائل أما املتأخرون فال ثقة فيهم
رشيق إىل أن هذا املوقف حتول مع مرور الزمن إىل جلاجة، وبعد عن املوضوعية وينبه ابن 

اليت تقتضي أن يعطى كل ذي حق حقه، فللمتأخرين فضائلهم اليت ال يصح نكراا أو إخفاؤها، أال 
أن ما حدث هو نشوب صراع بني أنصار القدمي واحملدثني كان ينظر فيه بعني اجلاللة إىل القدمي وبعني 

تقار للمتأخر، ويضع ابن رشيق شروطا للجودة سواء عند القدماء أو عند احملدثني، فهو يعترف االح
باختالف األزمنة، وبأن القدمي غري احلديث، وال جيوز محل احملدث على أن يكون قدميا، متأثرا يف 

                                                
  وقرأ ا األدب، مث تاقت نفسه إىل التزيد، فارحتل إىل) هـ390(سنة ) املسيلة(هو أبو علي احلسن بن رشيق، ولد باحملمدية  )(1

  ... القزاز القريوانـي،  وعبد الكرمي  النهشلي، وإبراهيم احلصري : القريوان حيث تتلمذ على أيدي خنبة من الشيوخ منهم    
  وغريهم، كما التحق ابن رشيق ببالط املعز بن باديس، مث ارحتل إىل املهدية بعد نكبة القريوان، مث إىل صقيلية إىل أن وافته املنية    
  معجم ( وقد ترك عددا من املؤلفات منها العمدة، وقراضة الذهب، وأمنوذج الزمان، إضافة إىل ديوان شعري ) ـه456(سنة     
  ). 95-1/949، احللل السندسية،173: ، الذخرية، القسم الرابع الد األول ص 112، 8/111األدباء     

 .1/137ابن رشيق، العمدة،  )(2
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متضمنا  ذلك بأستاذه عبد الكرمي، فهو ال يغمط املتأخر حقه، ولكن يف الوقت ذاته ال بد أن يكون
  .)1(»ليس التوليد والرقة أن يكون الكالم رقيقا سفسافا وال باردا غثا«عناصر اجلودة احلسن إذ 

ليست اجلزالة «] فـ[وكذلك األمر بالنسبة للقدماء أو أنصار القدمي والسائرين على جه 
، فاخلشونة واجلفاء )2(»والفصاحة أن يكون وحشيا خشنا، وال أعرابيا جافيا، ولكن حال بني حالني

صفتان تنقصان من قيمة الشعر حىت وإن كانتا من طبيعة البداوة، ألن األصل يف الشعر هو الرقة، 
ولقد شاعت السهولة يف لغة طائفة من شعراء العصر العباسي كانوا ينظمون الشعر على ما جيري على 

دفاتر اللغويني أو جرت به ألسنة  فال يتوعر وال يلتمس مفرداته فيما وعته«ألسنة الناس من ألفاظ، 
، وهذا مل يكن حمل إعجاب من لدن اللغويني الذين ال تروقهم إال الفصاحة واجلزالة رغم )3(»القدماء

ما عرفته احلياة االجتماعية من ترف ورقة؛ وانعكاس ذلك على لغة الشعراء الذين جنحوا إىل اللغة 
إال حبالوة الكالم «سيجد أن مقدمني منهم مل يقدموا  يف شعر اجلاهليني لالسهلة والواضحة، واملتأم

، فمع كوم جاهليني وأهل بداوة إال أم كانوا حيسنون »وطالوته، مع البعد من السخف والركاكة
اختيار الكلمات املعربة وكانوا أبعد ما يكونون عن السخف واالبتذال مع أن طبعهم يقبل ذلك؛ إذ 

، لكن هذه الطباع جافتها العصور )4(»نهم إذ هو طبع من طباعهملو أغربوا لكان ذلك حمموال ع«
  .املتأخرة، غري أن اللغويني كانوا متمسكني ا ويأبون على الشاعر اخلروج عليها

وإذا كان األمر كذلك بالنسبة للمتقدم فإن احملدث ملزم بعدم التقليد يف كل شيء، بل عليه  
الفضل « لصاحبه كان صح إذا هذا على احملدث فاملولد أن يأخذ باحلسن وينفي الرديء وسيكون له

، أما الغرابة والفخامة فلم )5(»البني حبسن االتباع ومعرفة الصواب مع أنه أرق حوكا، وأحن ديباجة
أن يرتكب الشاعر فيه «يكتب هلما البقاء لدى النقاد من غري اللغويني، حيث صار من عيوب الشعر 

وهذا الباب جموز للقدماء، ليس من أجل أنه حسن، (...) إال شاذا  ما ليس يستعمل، وال يتكلم به
وألن من كان يأيت منهم بالوحشي (...) لكن من شعرائهم من كان أعرابيا قد غلبت عليه العجرفة 

  .)6(»مل يكن يأيت به على وجه التطلب والتكلف ملا استعمله منه لكن بعادته وعلى سجية لفظه
                                                

 .1/141،  ابن رشيق، العمدة )(1

  .1/142نفسه،  املصدر )(2
 .96: النقد اللغوي عند العرب، ص: نعمة رحيم العزاوي )(3

  .1/142 ابن رشيق، العمدة، )(4
  .1/142 ،املصدر نفسه )(5
 .172: ،  ص1978، 1حممد عبد املنعم خفاجي، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ط: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح )(6
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ود القدمي واحلديث، فهذا أمر واقع ال حمالة ما دامت عجلة وإن ابن رشيق ال ينكر وج
كل قدمي من الشعراء فهو حمدث يف «الزمن ال تتوقف وما دام الناس خيلف بعضهم بعضا ولذلك 

، والشعر هو الشعر واإلبداع هو اإلبداع وكالمها مقسوم بني )1(»زمانه باإلضافة إىل ما كان قبله
كل أهل زمان إىل من قبلهم على أم أصحاب الفضل والسبق الذي ال العباد عرب األزمنة، ولو نظر 

حيوزه غريهم ملا وصلنا شعر، فهذا عنترة بن شداد وهو شاعر جاهلي، وشعره جزء من أقدم ثروة 
  : )2(شعرية وصلتنا يقول

  هـلْ غَـادر الشعـراُء من متـردمِ                
  

مما يدل على أنه كان يعد نفسه حمدثا، قد أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس منه، ومل يغادروا 
له شيئا، فهذا الشاعر كان قبله شعراء وملا نظر يف شعرهم وجد أم مل يتركوا معىن إال طرقوه، ومع 

يف املعىن،  ذلك مل مينعه ذلك من قول الشعر، إذ ليس أحد أحق بالكالم من أحد وإمنا السبق والشرف
أتى يف هذه القصيدة مبا مل يسبقه إليه متقدم «وهذا الذي جعل عنترة ال يقتل موهبته بل أبدع و

  .)3(»ونازعه إياه متأخر
فالقدماء واحملدثون «لقد كان مذهب ابن رشيق يف قضية القدمي واجلديد وسطيا ومعتدال   

يرضى عنه علماء الشعر (...) ذهب عنده سواء، ما داموا قد ساروا يف صنعتهم الشعرية على م
، وعلماء الشعر ونقاده ليسوا هم اللغويون وحسب، ذلك أن اللغويني كانوا ميالني إىل )4(»ونقاده

لقد أحسن «: القدمي معرضني عن احملدث كالذي كان يفعله أبو عمرو، والذي جنده رغم حتفظه يقول
، فالذي كان يدفعه إىل )5(»شعر جرير والفرزدقهذا املولد حىت مهمت أن آمر صبياننا بروايته، يعين 

رجل تدوين ورواية، وكان هدفه ساميا بال شك،  فقد أراد «التحفظ على احملدث هو وظيفته ألنه 
  .)6(»أن يسجل مناذج حتتذى وبيانا به يقتدى

                                                
  .1/137ابن رشيق، العمدة،  )(1
  .147: الـخطيب التربيزي، شرح ديوان عنترة، ص )(2
 .1/138ابن رشيق، العمدة،  )(3

  حممد بن سليمان بن ناصر الصقيل، البحث البالغي والنقدي عند ابن رشيق القريواين يف  كتابه  العمدة،  مركز  امللك  فيصل )(4
  .520: ، ص2004، 1للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، ط     

 .1/137ابن رشيق، العمدة، )(5

 .80: حممد مرتاض، النقد األديب القدمي يف املغرب العريب، ص )(6
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وإميانا من ابن رشيق بأن لكل زمن خصوصيته فقد كان يعرض عن الصور البدوية  
ا مستعملة عند فحول الشعراء ويفضل الصور احلضرية ويدافع عن نفسه إذا ما وخيالفها رغم أ

وكأيت أرى بعض من ال حيسن إال االعتراض بال حجة قد نعى «: هوجم هلذا االختيار ويرد بقوله
رد على امرئ القيس ومل أفعل ولكين بينت أن طريق العرب القدماء يف كثري : علي هذا املذهب وقال

، وينصح معاصريه أن يكونوا )1(»خولفت إىل ما هو أليق بالوقت وأشكل بأهلهمن الشعر قد 
مسايرين لعصرهم وأن خيتاروا الصور العصرية املوجودة يف بيئتهم، وتطبيقا لذلك خالف امرأ القيس 

واألساريع من معطيات البادية، والدر من  ،يف تشبيه البنان باألساريع وشبهه بقضبان من الدر
ضرة، وهو ال ينكر على امرىء القيس تشبيهه، بل ينكر على احلضري أن يكون يف معطيات احلا

وليس يف زماننا هذا و ال من «تشبيهات بدويا، ويعيب على ابن احلاضرة ركوب الناقة إىل املمدوح 
ال سيما إذا كان املادح من سكان بلد املمدوح يراه يف (...) شرط بلدنا خاصة  شيء من هذا كله 

        )2(»اته، فما أقبح ذكر الناقة والفالة حينئذأكثر أوق
وإذا كان بن رشيق يعيب على املتأخر إذا كان من سكان احلاضرة أن ينهج سبيل البدوي، مما    

يعين حتضر الذوق عنده إال أنه ومع ذلك مل يستسغ من الشعراء التجديد يف األوزان ورأى أن ذلك 
اعة يركبون املخمسات واملسمطات ويكثرون منها، ومل أر وقد رأيت مج«: دليل على عجزهم، يقول

، فاملخمسات قليلة عند القدماء )3(»متقدما حاذقا صنع شيئا منها دالة على عجز الشاعر و قلة قوافيه
وقلما ركبوها يف أشعارهم، أما بشار بن برد فكان يصنع املخمسات عبثا بالشعر واستهانه به، فابن 

  . أصالة ولذلك فهو يستهجنه من املعاصرين له رشيق ال يرى هلذا النوع
وقلما ركبوها يف أشعارهم، أما بشار بن برد فكان يصنع املخمسات عبثا بالشعر واستهانه به، فابن 

  . )4(رشيق ال يرى هلذا النوع أصالة ولذلك فهو يستهجنه من املعاصرين له

                                                
  .1/250ابن رشيق، العمدة،  )(1
  .1/366املصدر نفسه،  )(2

  .1/290، نفسه )(3
  رى يفـة مث خبمسة أخـالقافيهو أن يؤتى خبمسة أقسمة على «) عن املخمس: (، قال ابن رشيق1/290، املصدر نفسه: ينظر )(4

   وزا على قافية غريها كذلك إىل أن يفرغ من القصيدة، هذا هو األصل، وأكثروا من هذا الفن حىت أتوا به مصراعني     
، »مصراعني فقط، وهو مزاوج إال أن وزنه كله واحد، وإن اختلفت القوايف كـذات األمثال، وذات احلـلل وما شاكلهما

أن يأيت الشاعر ببيت مصـرع مث يأيت بأربعة أقسمة على غري قافيته مث يعيد قسيما واحدا من جنس ما «: تمسيط، وال288/ 1
  .285/ 1، »ابتدأ به، وهكـذا إىل آخر القصيدة



 والجديدالقديم  قضية ـــــــــــــــــالفصل األول ــــــــــ - األول الباب     

75 
 

على مستويات متعددة من هذا  أنصار االتباع«يرى جابر عصفور أن صفة القدماء تشمل 
يف جماالت الفكر املتعددة، " أهل النقل"يف أنواع اإلبداع املختلفة و" طريقة القدماء"الصراع، فتضم 

فتشمل أنصار االبتداء على مستويات متجاوبة متداخلة، متثل القطب املضاد " احملدثني"أما صفة 
، فهو يذهب إىل أن )1(»ل العقل يف جماالت الفكريف أنواع اإلبداع وأه" طريق احملدثني"لإلتباع حيث 

بل هو تضاد تضرب «الصراع بني القدماء و احملدثني مل يكن صراعا على املستوى اإلبداعي وحسب، 
، وقد انعكس هذا التضاد على املستوى اإلبداعي موازيا )2(»أصوله جبذورها يف صراع تارخيي متعني
كل علم حمتاج إىل السماع وأحوجه إىل «إن: قول ابن قتيبةلتعارضات دينية وسياسية واجتماعية، ي

  .)3(»ذلك علم الدين مث الشعر
أغلقت مرة واحدة وإىل األبد مرحلة اإلنتاج الشعري اجلدير «ففي اجلانب الشعري  

باعتباره منوذجا، وانطالقا من هذا يتضح جيدا معىن احلداثة، فهو يعرب عن الوعي بانزياح عن املعيار، 
املعيار يتمثل يف منوذج للكتابة ثابت غري متغري، وكل استعمال جديد مهما كان العصر الذي وهذا 

حصل فيه، يقوم باإلحالة على منوذج يعترب مثايل اإلتقان، احلداثة تعين البعدية يف عالقتها حبد فاصل، 
ر يصل بعد والشذوذ عن معيار والدونية عن النموذج، إا تعاقبية ومطلقة، وهي تتربص بكل شاع

، )4(»زمن الكمال واملعيار حتديدا سواء أكانت املسألة ختتص ببشار أم بأيب نواس وأيب متام أو املتنيب
والتاريخ يشهد أن الرتاعات تتضاعف بشكل مثري يف القرن الثالث، وأن الشعراء مبواقفهم اخلاصة ذا 

أيب العتاهية وأيب نواس، عن قلقهم  الشأن، خلري دليل على ذلك، إم يعربون بدءا من الفرزدق إىل
وهم يرون العلم النحوي واللغوي والعروض يتحكمون يف الشعر ويتصرفون فيه، وحنن نعرف أن 
املسألة ال تتعلق هنا مبجرد مشكل أديب، ولكنها تتعلق باعتبار ثقايف، كل شيء مرتب ترتيبا هرميا 

وع كبار علماء االبستمولوجيا اإلسالمية، لقد ومنسق وموحد يف الثقافة القائمة، وال شيء يقاوم مشر
استجاب الشعراء، راغبني أم كارهني للقيود اليت أرستها ضرورات اخلطاب العلمي وقيود ممارسة 

  .)5(سوسيو ثقافية

                                                
 .100: ، ص1985، 01: ، ع06، جملة فصول، مج "ابن املعتز"جابر عصفور، قراءة حمدثة يف ناقد قدمي  )(1

  .100: املرجع نفسه، ص )(2
  .1/82ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  )(3
  .27: مجال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية، ص )(4
  .27 :، صاملرجع نفسه )(5
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   :)1(القريواين ابن شرف-5
فهو خبالف ما تعارف عليه اللغويون  قضية القدمي واجلديد،موقفا وسطا من ابن شرف يقف 

من تقدميهم للقدمي أيا كان لقدمه على احلديث حلداثته، فهو يرى أن التعصب للقدمي ظلم وجور 
أحدمها أن حيملك إجاللك القدمي املذكور على العجلة باستحسان ما : حتفظ من شيئني«: يقول

التهاون مبا أنشدت له، فإن ذلك جور يف تسمع له، والثاين أن حيملك إصغارك املعاصر املشهور على 
، فاالستحسان )2(»األحكام وظلم من احلكام حىت متحص قوليهما فحينئذ حتكم هلما أو عليهما

باجلودة يفرض على الناقد أن يتمهل يف احلكم وأن ينظر يف الشعر نفسه وحيكم له أو عليه، يستوي 
  .يف ذلك القدمي واجلديد

نفوس أا متيل إىل القدمي وتنتصر له وتفضله حىت ولو كان ويرى ابن شرف أن طبيعة ال
ضالال وباطال وتترك اجلديد حىت ولو كان حقا وعدال، ويستشهد على هذه الطبيعة البشرية بآيات 
من القرآن الكرمي خترب عن األمم اليت كانت تتمسك بضالهلا ألنه موروث عن اآلباء واألجداد، يقول 

وألن  ،)4(﴾َآباَءنا علَيه وجدنا ما نتبِع بلْ﴿: ويقول أيضا ،)3(﴾أُمة علَى َآباَءنا وجدنا إِنا﴿: اهللا تعاىل
يف اغتالقه استصعاب ويف صرف العامة «باب القدمي واجلديد : هذه طبيعة النفوس فإن هذا الباب

 قرحيتهت دكان شاعرا أيضا فقد جا، وألن ابن شرف القريواين الناقد )5(»وبعض اخلاصة عنه أتعاب
  )6( :بأبيات من الشعر ضمنها كتابه يبني من خالهلا موقفه ويعرب عن مواقف اآلخرين من القدمي

  
  ذَميـمِ غَيـر اجلديد   وبذم       القدميِ بامتداح الناس أُغْرِي                          

                                                
  هـ يف القريوان، وقرأ على أشهر علمائها وأدبائها 390هو أبو عبد اهللا حممد بن سعيد بن شرف اجلذامي القريواين، ولد سنة  )(1

  أمثال القابسي وأيب عمران، والقزاز، وإبراهيم احلصري، والتحق ابن شرف  ببالط  املعز بن  باديس،  وكانت بينه وبني  ابن     
  مسائل االنتقاد، وغادر القريوان بعد نكبتها إىل صقلية : رشيق مهاجاة ومنافسة وخصومة، صنف ابن شرف عدة تصانيف منها    
  روان،  :ينظر ابن رشيق ومنوذج الزمان يف شعراء القي. (هـ460قيما ا إىل أن وافته املنية يف حدود مث إىل األندلس، وظل م    
  ). 44:، الشيخ بوقربة، مفهوم الشعر، ص346- 340 :ص    

 .161: ، ص)ت.د(النبوي عبد الواحد شعالن، مطبعة املدين، القاهرة، : ابن شرف، مسائل االنتقاد، تح )(2

  .22 :اآلية سورة الزخرف،) (3

  .21 :اآلية: سورة لقمان) (4

 .162: ابن شرف، مسائل االنتقاد، ص) (5

 .162: املصدر نفسه، ص )(6
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  الرميـم  العظام على  ورقْوا       احلي حسدوا ألم إال ليس                          
  : ويقول 

  التقديـما لألوائـل ويـرى       شيئاً املُعاصر يرى ال ملن قُل                          
  قديـما اجلديد هذا وسيغدو        جديداً كان  القدمي ذاك إنَّ                          

  
تباع احلق، وكأن ابن شرف يعرض بأولئك الذين انتصروا اوألن األمر كذلك فالواجب هو 

للقدمي وخاصة من اللغويني الذين مل يأوا للجانب الفين يف الشعر  وإمنا كان الزمن مقياسا هلم، 
ألم رأوهم أو عر جديد معاصر هلم حسدا ألصحابه فقدسوا كل شعر قدمي، واحتقروا كل ش

م، وحىت يثبت ابن شرف أنه ال فضل لقدمي على جديد إال حبسنه وجودته يضرب مثاال عاصروه
بامرئ القيس الذي هو أقدم الشعراء عصرا، واملقدم عليهم شعرا، ومع جودة شعره فهو ال خيلو من 

 ولسنا ننكر ذه العيوب ونزارا ما أقررنا له«املبتذل والساقط وبعد أن يسرد ابن شرف عيوبه يقول 
النقد يتسم باملوضوعية، فهو يقف بني يدي  ، فابن شرف ذا يرسم منهجا يف)1(»به من الفضائل

الشاعر يذكر عيوبه مثلما يذكر فضائله وحيكم له أو عليه كما يبني أن الشاعر مهما تكن له من 
ذلك فضائل فهو ال خيلو من العيوب، ووجود العيوب ال يعين نكران فضائله، والغض من قيمتها، و

فضالء الشعراء كثري جدا، ولكل «هو العدل الذي حيسن بالناقد أن يتوفر عليه، فبالنسبة إليه 
ات يقتضيه املنهج النقدي وليس من أجل االنتقاص، معترفا هلم بالفضل قط، وذكره للس)2(»سقطات

  .على املتأخرين ألم هم األصل والذين جاءوا من بعدهم فروع، وهم الفصحاء الصرحاء
إن ابن شرف ال ينكر ما ذهب إليه اللغويون من حيث إم نظروا إىل القدماء على أم  

الفصحاء وأن اللغة إمنا تؤخذ عنهم، وأم هم األصل األول للغة واألدب غري أنه يف اآلن ذاته ال 
نظر يضفى على هذا القدمي صفة قدسية حبيث ال ميكن أن ينسب إليه اخلطأ واخللل والزلل، بل إنه ي

  .ما وقع فيه شعراؤه من أخطاء كامرئ القيس وزهريإىل 
يقف أيضا عند املولدين، ويذكر ما هلم  هووألنه كان موضوعيا يف موقفه من هذه القضية ف

وما عليهم ومنبها إىل أنه ليس خصما هلم وليس غرضه االنتقاص منهم كالذي فعله كثري من اللغويني 
ولفضالء املولدين سقطات خمتلفة يف أشعارهم، أذاكرك منها أشياء، «: وإمنا يستحقون التقدير فيقول

                                                
  .175: ابن شرف، مسائل االنتقاد، ص )(1
  .176: ، صاملصدر نفسه )(2
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، فالغرض علمي وليس غرضا )1(»وال القتفاء العثرات لتستدل ا على أغراضك، ال لطلب الزالت،
ذاتيا، فهم فضالء، وذكر سقطام لالستفادة منها يف عدم الوقوع فيها مرة أخرى وحىت يقوم الشاعر 

  .شعره بالنظر إليها
ومثلما جتد عنده اجليد جتد يف شعره الرديء، وقد الحظ ابن  ،والشاعر ليس معصوما 

شرف أن بعض املولدين يف شعرهم تفاوت غريب بني اجليد والرديء حىت أن الناظر يف جيد الشاعر 
له أنه ال رديء له والناظر يف رديئه يظن أن ال جيد له، فهذا بشار بن برد وحبيب بن أوس  ليتخي

رديهما هلما، وإذا صح عندك أن ذلك الردى هلما أقسمت أن جيدمها إذا مسعت جيدمها كذبت أن «
فاجليد «، ومن خالل هذه املوازنة بني القدماء واحملدثني، وأن لكليهما حماسن ومساوئ، )2(»لغريمها

وهو بذلك يؤكد ما ذهب إليه النقاد احلداثيون  )…( والقدمي ليس خشنا كله )…( ليس جيدا كله
تصدر رأيك مجلة على األعمال الفنية فتقول ما أروعه، أو تنظر فيه نظرة صغار من أن النقد ليس أن 

  .)3(»ما أبشعه: وازدراء مجلة أيضا فنقول
  :)4(حازم القرطاجين-6

 موقف حازم القرطاجين يف قضية القدمي واجلديد ميكن أن نتبينه من زاويتني، األوىل أنه اليرى
بأفضلية شاعر على شاعر بالسبق الزمين، وهذا خبالف ما ذهب إليه كثري من اللغويني، أما الزاوية 
الثانية فهي نظرته إىل الشعر وما آل إليه يف العصور املتأخرة، خاصة يف عصره، فبالنسبة للموقف 

كان ضي اهللا عنهعليا ر جاء فيه أننه من خرب نقله عن أيب الفرج األصفهاين، األول ميكن أن نتبي 
 حتى ليلة اسالن فاختصم ،وأبلغ وأوجز فأقلّ تكلّم العشاء من فرغ فإذا رمضان، شهر يف الناس ريفطِّ

 األسود أبو فقال، األسود أبا يا قل: الدؤيل األسود أليب علي فقال، الناس أشعر يف أصوام ارتفعت
  : يقول الذي أشعرهم: -دؤاد أليب يتعصب وكان-

                                                
 .190 :ص، ابن شرف، مسائل االنتقاد )(1

 .191 :ص، نفسهاملصدر  )(2

 .88: ، النقد األديب القدمي يف املغرب العريب، صحممد مرتاض )(3

  هـ، قرأ الفقه على أبيه وتتلمذ على يد 608هوأبو احلسن حازم بن حممد بن خلف بن حازم األنصاري القرطاجين، ولد سنة  )(4
  ليأخذ من علمائها، حيث  بدأت  تتضح  معامل  شخصيته  العلمية  وتكوينه خنبة من املشايخ املشهورين، مث تردد على مرسية    
  الثقايف؛ فذهب إىل غرناطة وإشبيلية، فجمع من األسانيد واإلجازات ما مجع، واتصل آخر األمر بشيخه اجلليل عمدة احلديث    
  ، منـها املقصورة، وكتاب النحو، وكتابوالعربية الذي عرف باالنتساب إليه أيب علي الشلوبني، صنف حازم مصفات عدة    
 ).45:الشيخ بوقربة، مفهوم الشعر، ص: ينظر(هـ 684: منهاج البلغاء وسراج األدباء، وكانت وفاته سنة    
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   إضريـج   ةـميع ذو أَحوذي       ركـين يدافع أغتدي ولقد                 
   روجـخ  سبوح مطْرح منفَح       مفَـر  مكَـر مزيل مخلط                     

                      بلْهس بجرلْته      رِماحاً كأنَّ شممـ راةـالس ويف  حوجد   
  

 ومذهب واحدة وغاية واحد زمان مجعهم ولو حمسن، شعرائكم كل«: فقال رضي اهللا عنه علي فأقبل
 أحد يكن فإن وأحسن؛ أراد الذي أصاب قد وكلّهم، ذلك إىل أسبق أيهم لعلمنا القول يف واحد

 وأجودهم بادرة أصحهم كان فإنه حجر، بن القيس أمرؤ رهبة وال رغبة يقل مل فالذى فضلّهم
  .)1(»نادرة

و دمن خالل هذا النص نالحظ أن هناك اختالفا بني أهل األدب يف من هو أشعر الناس، ويب
أن اختالف أزمنتهم هو سبب هذا اخلالف، ولذلك وافق حازم عليا رضي اهللا عنه فيما ذهب إليـه،  

 األزمنـة  اختالف -عنه اهللا رضي- علي جعل كيف ترى فأنت«: حيث علق على هذا اخلرب بقوله
، إذن فلـيس اخـتالف   )2(»ذلك يف التحقيق إىل التوصل عن عائقة املذاهب وتباين الغايات وتفاوت

األزمنة داعيا إىل املفاضلة بني الشعراء، بل هو عائق للتوصل إىل ذلك، وعليه فليس الـزمن مقياسـا   
  .صحيحا ملعرفة ذلك

 إحساسهأما يف موقفه الثاين، فإن حازما كان يعيش يف عصر حيس فيه بالضياع، وقد انعكس 
 مذهب عن خروجه يعاين عام مائيت منذ فإنه الشعر أما« عصره؛ يف والنقد الشعر حال على هذا

 ملالعا أنذال من كثري أصبح بل عليه، املقبلون وقل مجهوره تضاءل وقد واالنتقاء؛ اإلحكام يف الفحول
 حىت الشعر صناعة يعظمون كانوا القدماء أن مع وسفاهة، نقص الشعر أن يعتقد - أكثرهم وما-

 وإمنا بكهانته؛ ويؤمن حكمته وتصدق قوله يعتقد نبياً: سينا ابن يقول كما الشاعر يف يرون كانوا
 هؤالء رأى مث طباعهم، يف واختالل الناس، ألسنة يف لعجمة اهلوان من الدرجة هذه إىل الشعر تردى

 أن دون السوقة، من األعطيات الستدرار وسيلة" الشعرية األشباح" اختذوا الذين األخساء ركبه ما

                                                
  ،3ان، طـحممد احلبيب ابن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبن :اج البلغاء وسراج األدباء، تححازم القرطاجين، منه )(1

  .16/406 األصفهاين، األغاين،: وينظر، 377: ص. 1986     
 .377: ، ص اج البلغاء وسراج األدباءحازم القرطاجين، منه )(2
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 الشعر بني التفرقة وضاعت شعراً، يعد وقافية وزن على ركب ما كل أن ظانني الشعر، حقيقة يعرفوا
  .)1(»حقيقته دون الشعر صورة يرسم الذي الشبح وهذا احلق

وإذا كان الشعر يف عصره قد تردى وضعف، بسبب ما أصاب األلسنة من فساد، واختالل  
الطباع، إضافة إىل ما كان يستشعره من غربة بني أهل زمانه، فإنه ومن دون شك سيحن إىل عصر 
الفحول، وهلذا كثريا ما جنده يستعمل لفظة العرب، وهو يقصد م فحول الشعراء، والفصحاء، وهو 

ذكرهم ملزيتهم وفضلهم، وأم أصحاب النموذج الذي على املتأخر أن حيذو حذوهم، من دائما ي
 ما يف وجد ما إالّ الضرائر من يقبل أالّ جيب فلذلك«: ذلك قوله يف حديثه عن الضرائر الشعرية

 ،إليهم بهانتسا براعته  قتحقِّ مما منهم الفصحاء علية كالم من الصحيحة الروايات عليه اجتمعت
، فالفصحاء هم القدوة للشاعر يف لغته )2(»جمراهم جرى ومن وزهري والنابغة القيس ئامر كقصائد

  .فال خيرج عن استعماالم اللغوية، وكذلك الشأن فيما يتعلق بالعروض واألوزان
فإذا كان الشاعر ذا موهبة فهي ال تشفع له يف أن ينظم شعره كيفما اتفق، إذ جيب عليه،  

 ينظم وأالّ العروض، يف يصح ما دون فيه يصح وما الذوق سليم من الناظمة للقوة ما على يقتصر أالّ«
 املناسبات طرق أوضح على جاريا كونه مع كالمه ليكون معا، فيهما يصح ما حبسب إالّ الكالم
 . )3(»ذلك مجيع يف العرب لكالم موافقا

ويف نص آخر جنده يدعو الشاعر إىل تصفح كالم العرب اجليد حىت وإن كان له ذوق سليم،   
ومن كان صحيح الذوق وحصر جمـال النظـر   «: فذلك هو سبيل التوفيق، وطريق الصواب، يقول

ومواضع البحث يف األعاريض والقوايف وجماري األوزان مث تصََفح كالم ايدين من العرب واحملدثني 
نها يف كل موضع للنظر فأثبت ما كان مالئما ومطّردا ونفى ما كان منافرا غري مطّـرد فقـد   ونظر م

  .)4(»استضاء بآية التوفيق املبصرة وورد صوب اإلصابة من منشأ سحائبه املمطرة
جتد  وأنت«: ويف الوقت ذاته جنده يذم أهل زمانه جلهلهم وضعف شاعريتهم، من ذلك قوله   

يرى  زمانناقافية أو فقرة من أهل  غفني يف صواألدب املتصر أهل منيكون اآلن احلريص على أن 
ى له تأليف كالم مقفَّ ىفإذا تأت ،رتبصري مبص وأ ممعلِّطبعه إىل تعليم  معنفسه أن حيتاج  على وصمةً

                                                
 .539: إحسان عباس، تاريخ النقد األديب عند العرب، ص )(1

  .180،181: حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص )(2
  .212: ، صفسهاملصدر ن )(3
  .265: نفسه، ص )(4
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الفحول  سامى قد أنهومشخ، وظن  أىبمن الصعوبة،  بالكثريموزون، وله القليل الغث منه 
مثله يف ذلك  نّأو ،اى موزون شعركالم مقفّ ، من حيث ظن أن كلّوجهالًمنه  وشاركهم، رعونةً

 بيده فوقع وامللمس، واهليئة يف املقدار رالده ؤحصبا شبهتدرا يف موضع  يلقطونس قوما مثل أعمى أنِ
 لقط يف نفسه يعين فجعل ملسه، ةحباس وملمسه ومقداره هيأته فأدرك ذلك من يلقطون ما بعض

 وكذلك أدرك، اليت غري أخرى بصفة هو إمنا وشرفه اجلوهر ميزة أن يدر ومل در، أا على احلصباء
 فقات غرض أي وتضمينه ،نظمه فقات كيف فقات لفظ أي نظم هي إمنا الشعر يف الشعرية أن هذا ظن
 الكالم إجراء عنده املعترب وإمنا موضوع، رسم وال قانون ذلك يف عنده يعترب ال فق،ات صفة أي على
 عن ويعرب عواره، عن يبدي أن على ذلك من يصنعه مبا يزيد فال قافية، إىل به والنفاذ الوزن على
  .)1(»اختياره وسوء الكالم يف مذاهبه قبح

، أو ألنهم ينتمون إىل الزمن الذي القرطاجين ال يذم معاصريه ألم معاصرون له احازمإنّ   
ينتمي إليه، وإمنا يذمهم  ألنهم دخالء على األدب، بعيدون عنه كل البعد، إذ أم ال يعرفون من 
الشعر إال كونه كالما موزونا مقفى، وليس الشعر كذلك، وإذا حتقق هلم الوزن والقافية ظنوا أنفسهم 

أخطائهم، أو االلتفات إليها، وهذا خبالف ما كان  ومل حياولوا تصحيح طباعهم، وتصحيحشعراء، 
       .، وهم مفضلون عند القرطاجين لفضلهم وليس لتقدم زمامعليه الفحول

 

  

                                                
  .27،28: ، صحازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء )(1
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   :الطبع والصنعة
بعد الوقوف على قضية القدمي واجلديد، نلج إىل قضية أخرى ال تكاد تنفصل عنها، وهي يف 
ظين أقرب إليها وأكثر تداخال معها، خاصة إذا علمنا أن الطبع ألصق ما يكون بالقدم، والصنعة ألصق 

قضـية  «هي تاريخ النقد األديب، وما تكون باحلداثة، والطبع والصنعة من القضايا النقدية البارزة يف 
، ولقد أوىل النقد العريب اهتماما )1(»قدمية يف الفكر اإلنساين، شغل ا األقدمون مث انتقلت إىل العرب

كبريا هلذه القضية، وعاجلها على أساس املقابلة بني الطبع واملوهبة من جهة، وبني الصنعة والتكلـف  
  .من جهة أخرى

منـذ عصـوره    العريب من املصطلحات القدمية، فقد عرفهما النقدمصطلحا الطبع والصنعة و 
األوىل، حيث جند النقاد ومنذ عهد مبكر يصنفون الشعراء اجلاهليني إىل قسمني، شعراء طبع، وشعراء 
صنعة، ويقسمون الشعر إىل مطبوع ومصنوع، فهما إذن مذهبان، مذهب الطبع ومذهب الصـنعة،  

ن يرسل املنشيء نفسه على سجيتها وفطرا لينتج عمـال فنيـا   يقصد مبذهب الطبع يف األدب أ«و
متوافقا مع هذا الطبع العفوي من دون أن يعقب عليه بالتهذيب والتنقيح، أمـا مـذهب الصـنعة،    
فكمذهب الطبع من حيث عفوية العمل، إال أنه يعقب عليه بالتثقيف والتهذيب حىت يستدرك ما فيه 

  .)2( »كا قد رضي عنهمن وجوه النقص وخيرجه منقحا حمك
، والشعر عند )3(وعمله الصنعة ،والصناعة حرفة الصانع ،عملَه صنعاً يصنعه صنعه: ويف املعجم

وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصـناف العلـم   «: القدماء صناعة، يقول ابن سالم
، )5(»من النسج وجنس من التصـوير إمنا الشعر صناعة، وضرب «: ، وقال اجلاحظ)4(»والصناعات

كتـاب الصـناعتني أي الكتابـة    : كتابه ى، وقد مس)6(الشعر والنثر: صنعة الكالم: وعند العسكري
: والشعر، وتأيت الصنعة مبعىن التعمل واإلتقان، ويذكرون أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه قـال  

، )7(»ميل الكرمي ويستعطف اللئـيم خري صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بني يدي حاجته يست«
                                                

  .65: الشيخ بوقربة، الشعر وقضاياه عند أيب علي احلسن بن رشيق املسيلي، ص )(1
  .504: البحث البالغي والنقدي عند ابن رشيق القريواين يف كتابه العمدة، ص ،حممد بن سليمان بن ناصر الصقيل )(2
  .8/208، )صنع(لسان العرب، مادة ابن منظور، : ينظر )(3
 .1/5طبقات فحول الشعراء،  ،ابن سالم )(4

  .3/132احليوان،  ،اجلاحظ )(5
  .5: كتاب الصناعتني، ص ،أبو هالل العسكري )(6
  .2/101البيان والتبيني، اجلاحظ،  )(7
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ثقافة متينة، وإملاما شامال بالقواعد اليت تفضي، إليهـا، والصـنعة    -من دون شك–والصنعة تتطلب 
  .)1( املقصودة هي ما يندرج حتت ألوان البيان وأوجه الزخرفة والبديع

ن لفت مذهبهم وهذه الصنعة هي اليت كلف ا الشعراء احملدثون يف عصر بين العباس وهم الذي
أنظار النقاد واللغويني وخباصة أنصار القدمي الذين جموا عليهم،  فكان كتاب البديع البـن املعتـز   

قد قدمنا يف أبواب «: الذي جاء دفاعا عنهم وإثباتا حلقهم يف هذه الصنعة البديعية، يقول معرفا كتابه
اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وكـالم    كتابنا هذا بعض ما وجدناه يف القرآن واللغة وأحاديث رسول 

الصحابة واألعراب وغريهم وأشعار املتقدمني من الكالم الذي مساه احملدثون بديعا، ليعلم أن بشـارا  
لهم وسلك سبيلهم مل يسبقوا إىل هذا الفن ولكنه كثر يف أشعارهم فعرف ومسلما وأبا نواس ومن تقي

  .)2(»عليه ، فأعرب عنه ودليف زمام حىت مسي ذا االسم
 وهو طباعاً اِإلنسان طَبع وجيمع ،اِإلنسان عليها جبِلَ اليت والسجيةُ اخلَليقةُ والطَّبِيعةُ الطبع أما

وطبعه اهللا على األمر  ،يف مأكله ومشربه وسهولة أخالقه، وحزونتها، وعسرها ويسرها عليه طُبِع ما
وثقيف أهل دار ناهيك ا خصبا «: يف اإلنسان قال، ويرى اجلاحظ أن الطبع غريزة )3(فطره: يطبعه

فإن ذلك القليل يدل على طبع يف الشعر عجيب، وليس ذلك من  ،وطيبا وهم وإن كان شعرهم أقل
قبل رداءة الغذاء، وال من قلة اخلصب الشاغل، والغىن عن الناس، وإمنا ذلك عن قدر ما قسم اهللا هلم 

والصنعة وإن كانت متأخرة عن الطبع يف الوجود ، )4(»ق مكاامن احلظوظ والغرائز والبالد واألعرا
، والصنعة دليل على قدرة الفرد يف تطوير فهي إبداع يف عوامل ال يراها الطبع الرتباطه بالبساطة
إمكاناته الفطرية، ذلك أن الصنعة تعين االختيار والتعاية والبناء اعتمادا على املعرفة عهد والر

  .)5(والتجربة
وقضية الطبع والصنعة من قضايا الصراع بني القدماء واحملدثني، فالنقد قبـل أن ينتقـل إىل   
املوازنة بني شاعرين وحىت بعد ذلك كانت اجلهود يف معظمها متعاطفة مع القدمي، وال تقبـل مـن   

الطبـع  احملدث إال بقدر قربه أو حماكاته للقدمي الذي يعد املثال احملتذى، ومما جتسد فيه ذلك قضـية  
                                                

 .109: النقد األديب القدمي يف املغرب العريب، ص ،حممد مرتاض: ينظر )(1

   .1: ، ص1979، 2إغناطيوس كراتشقوفسكي، مكتبة املثىن، بغداد، ط: البديع، تح ،عبد اهللا بن املعتز )(2
 .8/232، )طبع(لسان العرب، مادة ابن منظور، : ينظر )(3

 .4/380،381احليوان، اجلاحظ،  )(4

  خطاب الطبع والصنعة رؤية نقدية يف املنهج واألصول، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، ،مصطفى درواش: ينظر )(5
 .29: ، ص2005     
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والصنعة، حيث جند النقاد واللغويني خباصة ينتصرون للطبع، ألن املطبوع حسب القاضي اجلرجـاين  
 هو السمح املنقاد، واملصنوع عنده دائما هو العصي املستكره، وميثل لذلك بأبيات للبحتري يقـول 

  :)1(فيها
                         على أُالم إذا     عدالً  وليس  هواك ـتأحبب ماأُالَ  أنْ مثلك  
  ااألثام  كرِه  أو األجر توخى     مستثيـبٍ نظرةَ يفّ أَعيـدي                         
                         ـريقةً  كبِداً تقـة      وعينا مـحروقلـباً مؤر  امستـهام  
  االمالس  يبلِّغـها ركْب فهل     قُربٍ  بعد علْوة دار تـناءت                         
  ـالمـام  إال يعتادنـا  فما     علينا  عـتباً  طيفُها وجـدد                         
           
 ولفظاً مبتذالً معىن جتد هل :انظر«: وبعد أن أورد لنا هذه القطعة، وقطعا أخرى، يقول 
 عند نفسك جتد كيف تأمل مث! إغراباً أو تدقيقاً أو وإبداعاً، صنعة ترى وهل! مستعمالً مشتهراً
 كانت إن صبوةً وتذكّر مسعته، إذا الطرف من ويستخفّك االرتياح، من يتداخلك ما وتفقّد إنشاده،

فجمال هذه القطعة يف أا جاءت عفو اخلاطر ، )2(»ناظرك تلقاء ومصورة لضمريك، ممثّلة تراها لك
  . وأول الفكرة، بعيدة عن الصنعة واإلغراب، وهذا ماحيث عليه اجلرجاين

وقضية الطبع والصنعة أيضا من القضايا اليت أتكأ عليها اللغويون وأنصار القدمي يف خصومتهم 
يرى أن أبا متام والبحتري خمتلفان  ضد احملدثني، ومها عنصران يتمايز ما القدماء واحملدثون، فاآلمدي

وألن ... ألن البحتري أعرايب الشعر مطبوع وعلى مذهب األوائل، وما فارق عمود الشعر املعروف«
  .)3(»وشعره ال يشبه أشعار األوائل، وال على طريقتهم... أبا متام شديد التكلف صاحب صنعة

بحتري وأبو متام، أمـا البحتـري   وإذن فنحن أمام شاعرين خمتلفني من حيث املذهب، مها ال
فخصائصه أنه أعرايب الشعر مما يعين التمييز بني شعر األعراب وشعر سكان احلواضر، وصفة البحتري 
الثانية أن شعره مطبوع، واملطبوع ما كان على مذهب األوائل، وما التزم عمود الشـعر، ويقابلـه   

وائل، فهما مذهبان إذن، مذهب صاحبه وهو صاحب صنعة وفارق عمود الشعر وخالف مذهب األ

                                                
 .3/2008،2009 ،3ط حسن كامل الصرييف، دار املعارف، القاهرة،: الديوان، تحالبحتري،  )(1

  كتبةـاوي،  املـلي حممد البجـإبراهيم وع  حمد أبو الفضلـم:ح ـالوساطة بني املتنيب وخصومه، تالقاضي اجلرجاين،  )(2
  .33: ، ص2006، 1العصرية، صيدا، بريوت، ط    

  .1/4املوازنة بني شعر أيب متام والبحتري، اآلمدي،  )(3
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الطبع وهو يستمد خصائصه من حياة األعراب وهي الغالبة على األوائل، وطريقتهم هي اليت جتسـد  
عمود الشعر، ومذهب الصنعة، ويستمد خصائصه من حياة احلواضر، وهي الغالبة على املتـأخرين،  

  .وطريقتهم جتسد اخلروج عن عمود الشعر
متام إىل ما بني الطرفني من متايز، ورأوا ما يف شعر صاحبهم من طبـع  ولقد انتبه خصوم أيب  

املطبوع «وما يف شعر أيب متام من تكلف وصنعة، وقد أقام النقاد عالقة بني الطبع وكالم األوائل، إذ 
، وهذا يعين )1(»من الشعر عندهم هو ما جيري جمرى القدماء، ال ما جيري جمرى الذات املبدعة للفنان

فكر اللغويني والرواة على التفكري النقدي، وقد رأينا كيف أن اللغويني كانوا يف الغالب األعم سيطرة 
مناصرين للقدمي على حساب اجلديد، ودون مراعاة اجلانب الفين واجلمايل للنص الشعري، وكـذلك  

هم هـو  الشأن بالنسبة لقضية الطبع والصنعة، فاملطبوع عندهم مقدم على املصنوع ألن املطبوع عند
أحلى يف النفـوس وأشـهى يف    -وهو حمتذ على غري مثال -والذي يورده األعرايب«شعر األعراب 

  .)2(»األمساع وأحق بالرواية واالستجادة، مما يورده احملتذي على األمثلة
والبداوة من األسس اليت اعتمد عليها الرواة واللغويون، حيث كانوا ينظرون بعني الشك إىل 

تلـك  «اشوا يف احلضر واختلطوا بالناس، إذ النت جلودهم وسـهلت وعـورم،   الشعراء الذين ع
الوعورة والوحشية كانت مطلبا من مطالب النحاة يف اللغة، وهي نفسها مطلبهم يف الشعراء، فـإذا  

، ولذلك كانوا ينفضون من حوهلم، وال يـروون  )3( »فُقدت، فُقدت معها الرغبة فيهم واألخذ عنهم
يستشهدون بأشعارهم، وال يدخلوم يف ميدان دراسام، إذ أن موقفهم اللغـوي أملـى   عنهم، وال 

عليهم ذلك، فهم ال يقبلون من تعرضت لغته للفساد، واالختالطُ والتحضر وسيلة لـذلك، فعلـى   
الشاعر أن يكون بريئا من التحضر حىت ال يتهم بفساد لغته، وهذا ما يتضح من بعـض اإلشـارات   

مما يعين انعدام البداوة، وبالتـايل  " مولدة"أو " غري جندية"يصفون الشاعر بأن ألفاظه  املختصرة حني
من أهل "أو " كان يسكن البادية"أو " بدوي"عدم الثقة، كما كانوا يتحدثون عن صفة البداوة بقوهلم 

ب إىل وكلها تدل على الثقة، وهذا ما جعلهم يتجشمون الـذها " كان يبدو يف أكثر زمانه"أو " البدو
  .)4( البادية والعيش فيها

                                                
 .33: اخلصومة بني الطائيني وعمود الشعر العريب، ص ،وحيد صبحي كبابة )(1

  .1/23املوازنة، اآلمدي،  )(2
 .30: االستشهاد واالحتجاج باللغة، صحممد عيد،  )(3

 .30: االستشهاد واالحتجاج باللغة، صحممد عيد،  :ينظر )(4
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ويرى الدكتور درواش أن احتذاء القدماء والسري على أساليبهم ومأثورهم الشعري هو مـن  
والشاعر احملدث جمرب يف استبانة طريقه وإرضـاء الـذوق املتـوارث أن    «مدلوالت مصطلح الطبع، 

وهكذا ...  أثناء صياغته لقريضه يستملي الفكر القدمي يف مثاله البدوي حىت ينطبق عليه فعل الطبع يف
فإن البعد الرئيس للطبع تمثُّل القدمي، والتغذي من منابعه الصافية، وإلزامية إتباعه ألنه ثابـت غـري   

  .)1(»متحول إال من حيث األثر الذي حيدثه
لقد بدأ البحث يف قضية الطبع والصنعة مع اللغويني والرواة، وقد نظروا يف الشعر اجلـاهلي  

ورأوا أن الشعراء ليسوا على مذهب واحد، ومما انتبه إليه النقاد أن زهري بن أيب سلمى وعددا من أوال 
 الشـعر  لـه  اجتمـع  من آخر« الشعراء كانوا يشكلون مدرسة، فقد روى أبو الفرج األصفهاين أن

 ،)2(»زهري راوية واحلطيئة احلطيئة، راوية وهدبة هدبة، راوية ومجيلٌ مجيل، راوية وكان كثري، والرواية
فهذه مدرسة جتمع إىل الشعر روايته، وهي تبدأ بأوس بن حجر التميمي الذي تلقن عنه الشعر زهـري  
املزين، ولقنه بدوره البنه كعب وللحطيئة، ولقنه احلطيئة هدبة بن اخلشرم العذري، ولقنه هدبة مجيل 

  .بن معمر وعنه تلقنه كثري
مل تكن متضي يف نظم الشعر عفو اخلاطر، بل كانت تتأىن فيما تنظم «وميزة هذه املدرسة أا  

، وهذه املدرسة اليت كانت جتود الشعر ومتضي الوقـت  )3(»منه، وتنظر فيه وتعيد النظر مهذبة منقحة
واحلطيئـة  زهري بن أيب سلمى «: يف صناعته جعلت األصمعي اللغوي و العامل بالشعر والرواية يقول

، ألم دأبوا على تنقيح الشعر وحتكيكه حىت خترج أبياته كلها مسـتوية يف  )4(»وأشباهلما عبيد الشعر
لـوال  «: اجلودة، وهذا كما يذكر اجلاحظ هو الذي أخرجهم من مذهب املطبوعني حيث كان يقال

اب الصـنعة  أن الشعر كان قد استعبدهم واستفرغ جمهودهم، حىت أدخلهم يف باب التكلف و أصح
  ، )5(»ومن يلتمس قهر الكالم واغتصاب األلفاظ لذهبوا مذهب املطبوعني

ونبقى مع األصمعي يف موقف آخر له من هذه القضية اليت جندها مقياسا نقديا بالنسبة إليـه،  
   :أنشدت األصمعي: حكي عن إبراهيم بن إسحاق املوصلي أنه قال«فقد 

                                                
 .48: خطاب الطبع والصنعة، ص ،مصطفى درواش )(1

  .8/97األغاين، األصفهاين،  )(2
 .12: البالغة تطور وتاريخ، صشوقي ضيف،  )(3

  .2/13البيان والتبيني، اجلاحظ،  )(4
  .1/13، املصدر نفسه )(5
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  الغليلُ ويشفى الصدى فيبلّ      سبيلُ إليك نظرة ىل إ  هلْ                         
  القَليلُ حتـب مـمن وكثري     عندي يكْثُر منك قلّ ما إنّ                         

  
واهللا إن أثـر  : ؟، فقلت لليلتهما، فقـال !ملن تنشدين!! اينورسهذا الديباج اخلُ!! فقال واهللا 

، إنه ما من شك يف أن األصمعي وهو يستمع إىل هذه األبيات وقد أعجـب  )1(»ظاهرا مالكلفة فيه
كان يظن أا لشاعر أعرايب أو قدمي، وما إن عرف أا إلبراهيم بن إسحاق املوصلي حىت أنكـر   ا

ذوقه جلمال البيتني، وهذه صفة رأيناها عند كثري من اللغويني والرواة، غري أن ما يستوقفنا هنا هو أن 
ولكـن بطريقـة    مقياسا ملعرفة اجليد والقبيح -وكذلك اللغويون-الطبع والصنعة جعلهما األصمعي 

  .متعسفة
فاجليد ما صدر عن أعرايب أو شاعر قدمي يصدر عن طبع وسجية، والنظر عندهم يكون أوال  

إىل املبدع، واملبدع قد يكون من القدماء أو من احملدثني، واإلبداع قد يكون مـن أعـرايب أو مـن    
ة عن طبع وسجية فإن كانت صادر«حضري، والزينة يف الشعر ينظر إليها حبسب من صدرت عنه، 

كانت موضع دهشة وإعجاب، وإن كانت صادرة عن عامل بالشعر متكلف له كانت الزينة موضـع  
، هكذا إذن كان موقف األصمعي، فهو رغم إدراكه جلمال النص وإحساسـه  )2(»هجنه وآية تكلف

متـأخر،  بقيمته الفنية، وتعبريه عن ذلك اإلعجاب، إال أن هذا اجلميل ال قيمة له ألنه صـادر عـن   
وبذلك يكرس األصمعي مبدأ الرواة واللغويني يف نظرم إىل احلسن والقبيح الـذي يصـدر عـن    

ما كان من حسن فقد سبقوا إليه «: املتأخرين وهو ما عرب عنه أبو عمرو بن العالء بقوله عن احملدثني
  .)3(»وما كان من قبيح فهو منهم

األصمعي غـري  «حيث يرى أن  ،للمحدثويؤيد اآلمدي األصمعي ويراه منصفا يف انتقاصه 
ال ينكر له أن يورد مثل هذا؟ ألنه يقوم يف النفس  -مع علمه بالشعر وكثرة روايته–ظامل ألن إسحاق 

أنه قد احتذاه على مثال، وأخذه من متقدم، وإمنا يستطرف مثله من األعرايب الذي ال يعول إال علـى  
ب احملدثني هو الصنعة والتكلف، وصنعتهم ظـاهرة يف  ، وهذا املوقف يعين أن مذه)4(»طبعه وسليقته

                                                
 .الكسرى خسروان إىل منسوب اخلسرواين، و53: اجلرجاين، الوساطة، ص القاضي )(1
 .50: عمود الشعر، ص ،عبد الكرمي حممد حسني )(2

 .1/137العمدة،  ،ابن رشيق )(3

  .1/24املوازنة، ، اآلمدي )(4
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) تعلم الشـعر أي (تقليدهم للقدماء وج سبيلهم واحتذاء طريقتهم يف األلفاظ واملعاين، والتعلم منهم 
جيعل شعرهم يف مرتبة حسن الصنعة اختيارا «وهو ما  ،واقتفاء أثرهم احلسن واجتناب املذموم عندهم

  .)1(»وإبداعا
وإذا كان أصحاب الصنعة مقلدين ملن سبقهم فإن أصحاب الطبع كانوا يبدعون أشـعارهم   

 من غري تقليد، وهذا ما جعل اللغويني يقدمون املطبوع ويفضلونه على املصنوع، وهو ما جعل عندهم
ذلك ، )2(»عمود الشعر قائما على الطبع نفسه وليس على العلم واخلربة النظرية واملعرفة احلسية« أيضا

أن إسناد الشعر يف حد ذاته يعين موقفا نقديا، فإذا أسند إىل أعرايب فهو آيـة يف اجلمـال وموضـع    
استحسان لعدم تكلفه وقلة تقليده باعتباره عربيا غري مطلع على أشعار اآلخرين وال متحضر متـأثر  

اد إىل متحضـر  باحلضارة وجديدها وهو قليل العلم بإصالح األشعار وتزيينها، أما إذا كان اإلسـن 
فاحلكم خيتلف ألن املسند إليه متحضر ومتعلم ومطلع على أشعار سابقيه، وميلك قوالب جاهزة، فهو 

   .)3(يف موضع شك يف زينته ويف كل تقليد وتكلف
إن تعامل اللغويني والرواة مع الشعر كان لغويا باألساس، ذلك ألنه يعتد به يف االستشـهاد  

هو الذي جتيء لغته «إىل زمان ومكان حمددين سلفا، والشاعر األصيل  اللغوي وما يستشهد به ينتمي
يف شعره سليقة وطبعا، وهو بذلك قريب من البدوي الذي تتدفق اللغة على لسانه بـال تكلـف أو   

هو ضعف سـليقته   -من وجهة نظرهم-تعمل، أما ذلك الذي جيود شعره ويصنعه فإن دافعه لذلك 
ال يأيت «وقد حتدث ابن قتيبة عن كالم العرب فقال عن اخلطيب أنه ، )4(»وبعده عن الفطرة السليمة

كل التهذيب، ومصفى كل التصفية، بل جتده ميزج ويشوب ليدل بالناقص علـى   بالكالم كله مهذبا
ولذلك  ،)5(»واحدا لبخسه اءه وسلبه ماءه) لونا(الوافر، وبالغث على السمني، ولو جعله كله جنرا 

مع الرداءة مقدما على الصنعة مع اجلودة، وصاحب الطبع مقبول وموثـوق بلغتـه   جتد عندهم الطبع 
، وهلذا كان األصمعي وأمثاله من اللغويني والرواة يعيبون تثقيف )6(خبالف صاحب الصنعة والتجويد

الشعر وذيبه ألنه دليل على ضعف السليقة اللغوية، وملا سئل األصمعي عن السبب الذي جعله يعيب 
                                                

  .54: عمود الشعر، ص ،عبد الكرمي حممد حسني )(1
 .55: املرجع نفسه، ص )(2

  .53: املرجع نفسه، ص: ينظر) (3
  .31: االستشهاد واالحتجاج باللغة، صحممد عيد،  )(4
  .13: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص )(5
 .43: النقد اللغوي عند العرب، ص ،نعمة رحيم العزاوي: ينظر )(6
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وجدت شعره كله جيدا فدلين على أنه كان يصنعه، وليس هكذا الشعر املطبوع، «: طيئة قالشعر احل
، فجودة شعر احلطيئة مل تشفع )1(»إمنا الشاعر املطبوع الذي يرمي بالكالم على عواهنه جيده ورديئه

ينفي  له عند األصمعي ألن املطبوع هو املتفاوت النسج وال يكون جيدا دائما خبالف املصنوع الذي
، وإن للصنعة تـأثريا  )2(عنه صاحبه الرداءة والنقص، وهو يؤكد عنده أن املطبوع مقدم على املصنوع

-أنه عاب شعره «: على قيمة النص الشعري عندهم وهو ما عرب عنه اجلاحظ يف قوله عن األصمعي
، إن )3(»عليه حيث وجده كله متخريا منتخبا مستويا، ملكان الصنعة والتكلف والقيام -شعر احلطيئة

اللغويني كانوا يعتربون الصنعة وإن اجتمعت مع اجلودة مدخال للطعن والرفض، واعتربوا الطبـع وإن  
افتقد إىل اجلودة عامال من عوامل القبول والثقة، وهذا األمر يبدو غاية يف التناقض، إال أنه يتوافق مع 

عن األصالة يف اللغة، والفطرة يف منتجيهـا،  ألم حبثوا «املوقف العام الذي كان للنحاة وأهل اللغة، 
  .)4(»فافترضوا وجودمها مع القدم بالنسبة للزمن، ومع البداوة مع حتقق القدم

وإذا كان اللغويون يفضلون القدمي على احملدث مطلقا، فإم أيضا يقدمون املطبـوع علـى   
يني من كان يعىن عناية خاصـة  املصنوع إذا كان كالمها قدميا، ألن القدماء أنفسهم وحىت من اجلاهل

بإبداعه، ففي أواخر العصر اجلاهلي كان زهري وأضرابه من أصحاب التهذيب والتنقـيح حيتفظـون   
بقصائدهم الشهور يحكمون صنعتها، ويزينوا بضروب متنوعة يف املهارة الفنية والصنعة البديعـة،  

قبل الشعراء مبالغني يف االهتمام بصنعتهم وظل هذا املذهب قائما يف عصر بين أمية، بل اتسع ومنا إذ أ
  :)5(ذو الرمةوموفرين هلا ما ميكن توفريه من جتويد، وقد عربوا عن ذلك بأشعارهم، يقول 

  
  واملُحاال املُسـانِد أجنبـه     طَـرِيف لَه أرِقْت قد وشعرٍ                         

  
  
  

                                                
 .3/282اخلصائص،  ،ابن جين )(1

  .مل متنعهم نظرم هذه من االحتجاج بشعر زهري وأمثاله من الشعراء الذين كانوا يعنون بصقل أشعارهم وحتكيكها )(2
 .206 /1البيان والتبيني، اجلاحظ،  )(3

  .31: االستشهاد واالحتجاج باللغة، صحممد عيد،  )(4
  .198: ، ص2006، 1عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط :ذو الرمة، الديوان، اعتىن به وشرح غريبه )(5
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   )1(:العاملي الرقاعِ بن عديويقول 
  نادهاـوس هاـميل أُقَوم ىـحت       بينها أجمع بِت دـقَ دةـوقَصي                
  آدهاـمن ثقافُه  مـيقي  ىـحت        قَناته كُعوب يف فـاملثقِّ رـنظَ                
                تملى وعحت تأَلُ لَسما أسعال        نف عراحدة حو ا لكيهاددأز  
  وزادها هـعلَي هـنِعمت مـوأَت        ودعته  امرئٍ علَى اإلله ىـصلَّ                

  
راوية  وكان احلطيئة ، فهي معاناة إذن كان يعانيها الشاعر من أجل جتنيب شعره امليل واالعوجاج

قد علمت رواييت لكم أهل البيت، وانقطاعي إليكم، «: زهري وآل زهري ويروى أنه أتى كعبا فقال له
فإن ... وقد ذهب الفحول غريي وغريك، فلو قلت شعرا تذكر فيه نفسك وتضعين موضعا بعدك

  :، فقال كعب)2(»الناس ألشعاركم أروى وإليها أسرع

  
            ني فمافا للقَوأْنِهش نوكُها  محى ما إِذا      يمض بكَع رلُ وفَووجر  
            كتلْقَى ال كَفَيداً الناس من تـلَ      واحخثْلَ منـها تنلُ مـا مخنتي  
  لُويعم يِسىُء من عنها فيقْصـر      كُعوبـها تليـن حتـى  يثَقِّفُها            
  

متفوقان على من عدامها يف تقومي أشعارمها وتنقيحها وتعديلها  فكعب يزعم أنه هو واحلطيئة
وذيبها حىت تغدوا أساليبها مستوية متناسقة أشد ما يكون االستواء والتناسق، وهؤالء الشعراء قـد  

من كان يدع القصيدة متكث حوال كريتا، وزمنا طويال يـردد  «نوه م اجلاحظ حني ذكر أن منهم 
ا عقله، ويقلب فيها رأيه، ااما لعقله، وتتبعا على نفسه، وجيعل عقله زماما على فيها نظره، وجييل فيه

                                                
  : يف البيت الثالث واألبيات يف الديوان مع بعض االختالف يف البيت الثالث، حيث يقول، 3/64احليوان،  ،اجلاحظ )(1

                                      تملى وعتل ما حعاملاً أُسائ     نلْم عع واحدة ها لكياددأَز  
  امت ـي، وحـوري محودي القيسـن: العاملي، عن أيب العباس ثعلب، تح الرقاع بن ديوان شعر عدي ،الرقاع بن عدي: ينظر    
  .88،90،91: ، ص1987مطبعة امع العلمي العراقي، : صاحل الضامن    

 .17/87األغاين، األصفهاين،  )(2
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وكانوا يسمون تلك القصائد احلوليـات واملقلـدات واملنقحـات    ... رأيه، ورأيه عيارا على شعره
  .)1(»واحملكمات، ليصري قائلها فحال خنذيذا وشاعرا مفلقا

فارقة العجيبة بني اللغويني واألدباء من حيث ومن عبارة اجلاحظ هذه ميكن أن نلمس تلك امل 
النظر إىل الشعر، ففي حني يسعى األدباء إىل اجلودة والتحسني، يـواجههم اللغويـون باالنتقـاص،    
واامهم يف إمكانام اللغوية والقدرة على اإلبداع، ومن حيث يرى األصمعي أن الصنعة عيب يبني 

كام الشعر وجتويده، وذلك بأن يتهم نفسه ويعمل عقلـه يف  اجلاحظ أا طريق الفحولة ووسيلة إلح
نصه فينفي عنه كل رديء ويثبت فيه كل جيد، وال خيرجه إىل العلن إال بعد أن يرضى عنه، ويشعر 
أنه سيرضي مجهوره عنه، ورمبا كانت العملية النقدية هي الدافع إىل ذلك، فصار التنقيح والتحكيك 

  .صر اجلاهليمظهرين من مظاهرها منذ الع
إن تعامل الشاعر مع الشعر هو غري تعامل الراوية واللغوي، فاألول غايته مجالية، والثاين غايته 

مثلما ال يسـتطيع  «معيارية لغوية، وإن كان كالمها مهتم بالبعد اللغوي، واللغة واجلمال متكامالن و
م، فإن الشاعر أو الناقد ال اللغوي أن يشيح الطرف عن مجالية القول الذي يسمو على مألوف الكال

يستطيع أن ينكر أمهية البعد اللغوي يف تشكيل املعىن الشعري وصنع اجلمالية، وسواء انتمى املتقبل إىل 
الشعراء أم إىل العلماء بالشعر، فإن االنتماءين جيسمان سؤالني رئيسيني يف عملية تقبل القدماء للشعر، 

ن احتفى املتقبل بسؤال على حساب آخر فإنه ال ميكن نفـي  مها السؤال الفين والسؤال اللغوي، ولئ
، وهـذه العالقـة   )2(»بني السؤالني فاللغة خترج من الشعر والشعر خيرج من اللغة" التخارج"عالقة 

  .نفسها هي اليت حتكم ثنائية الطبع والصنعة
وج عـن  لقد سبق القول إىل أن اللغويني والرواة كانوا يرفضون من الشعراء كل جتديد وخر

ألنه مبدأ يقوم عليه الشـعر،  " صحة الطبع"النمط التقليدي القدمي، أما عند اجلاحظ فإنه يشترط أوال 
اجلهد اإلنساين الذي يكابده الشاعر يف إقامته الـوزن وختـري   «فالشعر عنده صناعة، فهو يقوم على 

طروحة يف الطريق، اليت والصناعة جهد إنساين يقوم على مادة هي املعاين امل... اللفظ وجودة السبك
يعرفها العجمي والعريب والبدوي والقروي، وبقدر ما يقع هذا اجلهد على مادة املعاين فإنه يقوم على 

                                                
  .2/9، البيان والتبيني ،اجلاحظ )(1
  .671: قضية اللفظ واملعىن، ص ،الودرين )(2
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خـالل ممارسـة هـذا    –استخدام أدوات خمصوصة، بكيفية تتحول معها املادة املطروحة يف الطريق 
  . )1(»إىل نظم فريد يف تآلفه الصويت والداليل -اجلهد

مساته بدوية، ومالحمه أعرابيـة، وصـياغته    ،عند اللغويني فإن الطبع هو النموذج األصليأما 
شفاهية، وعارضته قوية، وبديهته متدفقة، إضافة إىل اقترانه بالقدرة على التشبيه الذي هـو جـارٍ يف   

لذين كالم العرب، والشاعر احملدث ال يكون مطبوعا إال إذا كان شعره على منط األعراب الفصحاء ا
، مما يعين أن الطبع ليس من صفات القدامى فحسب، حيث يسـتطيع املتـأخر   )2(هم النموذج األول

، ولذلك جند أن أصحاب البحتـري قبلـوا   )3(حتقيقة، لكن باملعايري واملقاييس اليت جندها عند القدماء
شـعر وطريقتـه   ما فارق عمود ال«شعر صاحبهم مع ما فيه من االستعارة والتجنيس واملطابقة، ألنه 

  .، ومعىن هذا أنه مل يغرق يف الصنعة والتكلف)4(»املعهودة
فالنقاد القدماء مل يرفضوا الصنعة يف حد ذاا لكنهم رفضوا اإلغراق فيها، ولعل تنقيح الشعر  

، وهذا املذهب اللطيفة احملببة اليت رغبوا فيهاالذي طالبوا الشعراء به ما هو إال صورة من صور الصنعة 
دنو املأخذ الذي هو قرين األلفاظ اليت هي يف عذوبة املاء الزالل، واملعاين اليت هـي أرق  «سد يف يتج

، ودنو املأخذ نقيض العمق والغموض، وقرين القـرب والتسـطح يف اإلدراك   )5(»من السحر احلالل
التأويل، وال والتلقي على السواء، فهو املعىن الذي ال تستعني عليه بالفكرة والذي ليس يف حاجة إىل 

يعتمد على اإلشارات البعيدة أو احلكايات الغلقة، أو اإلماء املشكل، وهو املعىن الذي ينبسط يف ظاهر 
ويبسط يف ظاهر اللفظ فال يتطلب جهد املشاركة اإلرادية من القارئ املتلقـي يف إنتـاج   ... األشياء

ومن دالالت الطبع أن يكون املعـىن  «، )6(داللة هذا الكشف أو تأويل نتيجة هذا الغموض وتفسريها

                                                
  يعرفها الطريق يف مطروحةٌ املعاين: ، يقول اجلاحظ111: ، جملة فصول، ص"ابن املعتز"جابر عصفور، قراءة حمدثة يف ناقد قدمي  )(1
    العجمي ،والعريب وي، والبدويما واملدينّ، والقريف الشأنُ وإن ر الوزن، إقامةويف ، املاء رةـوكث املخرج، وسهولة اللفظ، وختي  
  .3/132احليوان،  ،التصوير من وجنس النسج، من وضرب صناعةٌ، الشعر فإمنا السبك، وجودة الطبع صحة    
 .112: ، جملة فصول، ص"ابن املعتز"جابر عصفور، قراءة حمدثة يف ناقد قدمي : ينظر )(2

  .49: خطاب الطبع والصنعة، ص ،مصطفى درواش: ينظر) (3
  .1/18املوازنة، اآلمدي،  )(4
  .113: ، جملة فصول، ص"ابن املعتز"قراءة حمدثة يف ناقد قدمي  ،جابر عصفور )(5
  لةـ، جم"ابن املعتز"قراءة حمدثة يف ناقد قدمي  ،جابر عصفور :وينظر، 49 ،48: خطاب الطبع والصنعة، ص ،مصطفى درواش) (6

 .113: فصول، ص     
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سهال ظاهرا وأن تكون األلفاظ على قدر املعاين ملواجهة عنف التجاوز الذي يصدر عن احملدث ضد 
  .)1(»األصل البدوي املتعارف عليه

املطبوع هو نقيض املتكلف واملصنوع، والصنعة هي التوعر واالبتداع، ومبعىن آخر  الطبع  إنّ
ولقد كانـت  «ة اليت يرثها الشاعر ومن مث حيسن استخدامها بإعادة ترتيب األلفاظ هو العقلية الشعري

الصنعة لدى الكثري من النقاد أكثر من جمرد استعمال األلفاظ الغريبة، وعـدم وضـوح األغـراض    
  . )2(»الشعرية، وإمنا تعدت ذلك إىل كل إمكانية يف الكشف وافتتاح مناطق شعرية جديدة

  :اللغويون واالبتكار
تتمثل اخلاصية النوعية للشاعر املمتاز يف قدراته االبتكارية اخلاصة، ويف إتيانه باملعىن اجلديـد   

، وهذا ما جنده عند اللغويني يف القرن الثاين، فقد جـاء يف  )3(الدقيق من لطيف التشبيه وبديع الوصف
سبق العرب «على شعراء اجلاهلية إمنا قدموه ألنه  طبقات فحول الشعراء أن الذين قدموا امرأ القيس

: ، وقال أبو عبيدة عن ذي الرمـة أنـه  )4(»إىل أشياء ابتدعها واستحسنها العرب واتبعه فيها الشعراء
الـيت مل  " العقم"، ويتحدث األصمعي عن التشبيهات )5(»قدر من التشبيه على ما مل يقدر عليه غريه«

جندها عند يونس وأيب عمرو بن العالء وخلـف   وأضراا ذه األحكاميسبق قائلوها إليها، وأمثال ه
  .)6(وابن سالم
ما نالحظه عن اللغويني أم يذكرون مزية للمتقدمني ويروا فضيلة هلم وهـي سـبقهم   و 

تباع والتقليد للقدماء، فنجد من القضايا وابتكارهم يف الوقت الذي يعيبون فيه على املتأخرين عدم اال
وها يف خصومتهم ضد احملدث كأيب متام مثال أخذهم عليـه اإلفـراط يف طلـب البـديع     اليت روج

، وأخذوا على املتنيب اللحن واخلروج علـى  )7(والغموض، واستعمال الغريب رغبة فيه أو طلبا للبديع
اللغة والفساد واإلحالة والتعقيد يف اللفظ وغموض املعىن املـراد، وبعـد االسـتعارة واإلفـراط يف     

                                                
 .49: خطاب الطبع والصنعة، ص ،مصطفى درواش )(1

 .37: ، ص1984، 1اآلداب، بريوت، ط شكل القصيدة العربية يف النقد العريب حىت القرن الثامن، دارجودت فخر الدين، )(2

 .111: الصورة الفنية، ص ،جابر عصفور )(3

 .1/55طبقات فحول الشعراء،  ،ابن سالم )(4

 .223: املوشح، ص ،املرزباين )(5

 .55: ص ،إحسان عباس، تاريخ النقد األديب عند العرب: ينظر )(6
 .59: ، ص)ت.د(الصراع بني القدمي واجلديد يف الشعر العريب، عصمى للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،حممد حسني األعرجي )(7
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، فهم يرفضون هذا ألم مل يهتدوا إىل مثله يف شعر القدماء ومل جيدوه يف كالمهم، وهـم  )1(عةالصن
يعتقدون أن الشاعر احملدث هو الذي ينطبع بنمط األعراب الفصحاء فريدون شعره إىل أصل كل طبع 

د الـذي  حيث البادية اليت يعود إليها شوقا كل حذاق احملدثني ومذكوريهم وفحوهلم وهذا هو التقلي
جيعل من كل منط متأخر جملى متكرر لنموذج متقدم، «يريدونه من املتأخر، وهو ينطوي على مدلول 

  .)2(»سابق يف الوجود والزمان والرتبة
ورغم أن الشاعر يصدر من بيئته وزمانه ومن جتربته الشعرية وبعدها النفسي إال أن جديده مل 

ويف أذهام مقياس استقي من الشعر العريب يف عصريه «ك ينظر إليه من هذه الزاوية، بل نظروا إىل ذل
، وإذا كان احملدثون قد ترمسوا )3(»اجلاهلي واألموي ومن القرآن الكرمي، ينبغي أن خيضع له كل شاعر

ذاته حاولوا التجديد ومسايرة العصر، وألم  الوقتآثار األقدمني يف نوع الشعر وأغراضه، فإم يف 
وجدوا اال ضيقا أمامهم حيث صعب عليهم التجديد يف املعاين وابتكارها لسبق أسالفهم إىل ذلك، 
حيث أتى القدماء على كل مناحي القول، وساورهم أن املعاين قد نفدت، وإذا كان البد من إظهار 

، فأبرزوا أقواهلم حمالة بأى حلل العبارة، موشـاة بـأروع   تفوقهم فكان جماهلم يف ذلك هو الصياغة
مسات الكالم، وذلك ال يأيت إال بالزخرف يف العبارة والتنميق يف الصناعة والتوليد يف املعىن واملبالغـة  

  .)4(فيه
وإذا كان الشاعر مشدودا بني أمرين، أن يسلك سبيل األولني ويسري على جهم من جهـة،  

ن الشعر إ«ويتميز بذاته من جهة أخرى، فإنه واحلال كذلك جيد نفسه يف صراع إذ  وأن يأيت باجلديد
العادة وخرق العادة، وأن العادي غالبا ما يفسر بأنه البسيط : بطبيعته ينجذب إىل أمرين حموريني مها

طقـة  والواضح، لكنه يؤكد التفوق واالبتكار يف أحكام النقد الذوقي، وميثل قوة ذات أثر، ألنه يف من
مرجعية النموذج واألصل ملفردات الطبيعية والكون واإلنسان، بينما خرق العادة ميثل خروجا قصديا 

، وإذا كان السائد قـد اكتسـب   )5(»على املألوف، وغرضه عدم فاعلية السائد، مما يستدعي إلغاءه
ضرورة والدخول يف شرعيته بتقادمه وتداوله وتعود الناس عليه، فإن اخلروج عليه ال يعين مواجهته بال

                                                
 .62: ، صالصراع بني القدمي واجلديد ،حممد حسني األعرجي :ينظر )(1

  .113: ، ص"ابن املعتز"حمدثة يف ناقد قدمي قراءة  ،جابر عصفور )(2
 .178: الصراع بني القدمي واجلديد يف الشعر العريب، ص ،حممد حسني األعرجي )(3

 .11،12: اخلصومات البالغية والنقدية يف صنعة أيب متام، ص ،عبد الفتاح الشني: ينظر )(4

 .10: خطاب الطبع والصنعة، ص ،مصطفى درواش )(5
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صراع طويل معه، بل تطويره بعد اإلفادة منه، ذلك أن أصحاب الصنعة البـد أن يكـون الطبـع    
منطلقهم األول، فاجلاحظ وإن كان يعتقد أن الطبع هو أساس الشعر فهو ال ينفي املمارسة كجهـد  

  .)1(وبناء الصور وقصد وحضور، إذ أن الطبع وحده ال يكفي للتوزيع يف األساليب واختيار األلفاظ
  :الطبع بيئة وزمان

لقد نظر اللغويون إىل الطبع على أنه مرتبط بفترة زمانية معينة وبيئة حمددة ذات ثقافة بسيطة،  
الذي مل يدرك أن الطبع خيتلف باختالف العصور والبيئات وفقا ملقتضيات  وهو ما فهمه اآلمدي

احلياة االجتماعية ومستوى الثقافة ومؤثراا املتباينة يف أغلب األحيان، فال ميكن أن يتحد الطبع 
اجلاهلي مع الطبع العباسي، ذلك أن الطبع اجلاهلي يستدعي الوقوف على األطالل والرحلة على الناقة 

عري والسري يف الصحراء ووصف وحوشها، فتلك معطيات عاشها اجلاهلي يف حياته وفنه، وذلك والب
طبع ال جنده عند احلضري الذي مل يعش تلك احلياة، ومل يتعرف عليها إال بقدر ما مسعه عنها، فإن 

  .هو قلد اجلاهلي يف طبعه كان ذلك تكلفا عقيما منه
، فمعيار الطبع عنده )2(»بوع وعلى مذهب األوائلأعرايب الشعر مط«فالبحتري عند اآلمدي  

وإن يكن اآلمدي أصاب يف «يتحدد يف مدى التزام الشاعر بعمود الشعر ومذهب األوائل واألعراب 
جعل التعقيد ومستكره األلفاظ ووحشي الكالم مسات مغايرة للطبع، فإنه لن يستطيع متثل مسات 

فإنه من شأن العلوم أن تؤثر على العقلية العربية، فتجعل  ...العصور والثقافات املتعددة اليت انتشرت
  .)3(»عمق الفكرة والغوص على املعاين الدقيقة والتوليدات العقلية مسة للشعر ال تغاير الطبع

إننا جند شاعرين كالفرزدق وجرير يف الطبع والصنعة خمتلفني، وإن نظرة اللغويني والرواة  
وحدة ألن أساس هذا املقياس عندهم هو مدى القرب أو البعد من إليهما من هذه الناحية مل تكن م

هم أدرى ا وأكثر مترسا عليها، فالفرزدق صاحب صنعة، وجرير شاعر  ذينأساليب العرب ال
مطبوع، ومع ذلك كان صاحب الصنعة عندهم مقدما، فجرير كان شعره مطبوعا متفاوتا، أما 

مه على ذوقه، وعقله على قرحيته فيحكك شعره، يسلط عل«الفرزدق فهو الشاعر الصانع الذي 

                                                
  .2: خطاب الطبع والصنعة، ص ،مصطفى درواش: ينظر )(1
 .1/4، أيب متام والبحتري املوازنة بني شعر ،اآلمدي )(2

 .45: ، ص1999، 1، طعيد بلبع، قضية الطبع والتكلف يف التراث النقدي والبالغي، قراءة جديدة، دار الوفاء، املنصورة )(3
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ويتعهده بالثقاف، وحيتاط فيه من اللحن حرصا على أن جيري كالمه على أساليب العرب، لذلك 
   .)1(»كان من الرواة من يفضل الفرزدق على جرير

كالما يسيل عن فيض السليقة، وقوال ينبعث عن وحي الفطرة «لقد كان الشعر عند القدماء 
متليها عليهم حيام، وما فيها من مشاهد وصور، وأبرز مميزاا الوضوح وأجلى خصائصـها   ومعاين

السهولة دون جمهود عميق، أو غوص شاق يف أساليب رصينة قوية، ال يقصد ا إال إبـراز املعـىن   
لصنعة ، أما ما قيل عن زهري وأضرابه من أم كانوا عبيدا للشعر فليس معناه التكلف أو ا)2(»وحتديده

بل كانوا حريصني على إظهار قصائدهم يف أى صورها، وذلك بعد ذيبها وطرح ما ال حيتاج إليه 
  .املعىن واستبدال عبارة بأخرى أو لفظة بغريها تكون أمت منها وأكمل

جيدها تزخر بالتشبيهات واالستعارات وتتناثر فيها من حـني  «ومن يتصفح أشعار اجلاهليني  
إىل حني ألوان من املقابالت واجلناسات، مما يدل داللة واضحة على أم كانوا يعنون عناية واسـعة  

ن مقصـودا  ، ولكن هذا العمل واالهتمام بالبديع مل يك)3(»بإحسان الكالم والتفنن يف معارضه البليغة
صنعة القصد والتكلف، وصـنعة  : لذاته، ولذلك جند بعض الباحثني من يفرق بني مذهبني من الصنعة
فالقصد والتكلف بـني ظـاهر يف   «الطبع املهذب واملنقح وكالمها ينتمي يف رأيه إىل مذهب الصنعة 

البـديع  مذهب صنعة القصد والتعمل من أول كلمة فيه، وذلك بإكراه النفس على العمل وطلـب  
خبالف مذهب صنعة الطبع املنقح، فإنه منسجم مع الطبع يف عفويته فال إكراه فيه على ... والزخرف

العمل وال قصد أو تكلف للبديع والزخرف وإمنا قصد إىل تنقيح العمل وذيبه بعد إجنـازه طبعـا   
  .)4(»وعفوا

بني الصنعة والتكلـف  قائم والصنعة املقبولة هي اليت ال خيالطها اإلسراف والغلو، واإلشكال   
على أساس أن األوىل ال تتضمن الثاين، الذي إن حيصل يبتز العالقة بينها وبني الطبع على الرغم مـن  
الفارق اجلمايل بينها، فالطبع هو األصل، والصنعة إضافة ألا متثل التأدية اجليدة والصـورة املتقنـة   

                                                
  أسره وشدة وفخامته الشعر جزالة إىل مييل كان أما من« 397/ 21، وجاء يف األغاين، 669/ 2الودرين، قضية اللفظ واملعىن،  )(1

  أتعب«، والفرزدق »جريرا فيقدم الغزل السهل السمح الكالم وإىل املطبوعني أشعار إىل مييل كان من وأما الفرزدق فيقدم     
  سقط الفرزدق شيء ميتحن الرجال فيه عقوهلا «، ولذلك اعترب من يفضل الفرزدق أن 139: املوشح، ص» أهل اللغة والنحو    
  .157: املوشح، ص» حىت يستخرجوه    

 .10: اخلصومات البالغية والنقدية يف صنعة أيب متام، ص ،عبد الفتاح الشني )(2

 .13: البالغة تطور وتاريخ، صشوقي ضيف،  )(3

 .505: البحث البالغي والنقدي عند ابن رشيق القريواين يف كتابه، العمدة، ص ،حممد بن سليمان بن ناصر الصقيل )(4
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كلـف  يف فهم الذوق الفطري اخلالص خالفـا للت لوظيفة الطبع، وبذلك ال يكون بينهما تناقض إال 
يفترق عن العالئق القائمة واملفاهيم الدالة ملصطلح الطبـع  «نه إزيد فيه دون مساحة و اعتدال، إذ والت

والصنعة وأن وروده مرادفا للصنعة هو جمرد استدعاء لتعبري جاهز ومعتاد، وعـدم وضـوح طبيعـة    
بيق على النصوص الشعرية وقراءا، إنه عبارة عن إسقاط ديـين  طيف الت تهاملصطلح والقدرة على إدار

  .)1(»ونقدي و معجمي إذ يفهم من بعض اآلراء النقدية القدمية أنه  خمالف متاما للطبع والصنعة
والصنعة اليت ال تكلف فيها هي اليت تصدر عن أصحاب الطبع، وهو ما عرب عنه عبد القـاهر  

فأنت ال جتد يف مجيـع مـا   «: املستحسن يف كالم القدماء، فقال بعد أن ساق أمثلة للسجع املقبول
، »ذكرت لفظا أجتلب من أجل السجع، وترك له ما هو أحق باملعىن منه، وأبر به وأهدى إىل مذهبه

حألت ركايب وشققت ثيايب، وضـربت صـحايب،   «ولذلك أنكر األعرايب حني شكا إىل عامل املاء 
فكيف أقول؟ وذلك أنـه مل يعلـم   : ارا لعامل السجع، حىت قالإنك" وتسجع أيضا"فقال له العامل 

أصلح ملا ورد من هذه األلفاظ ومل يره بالسجع خمال مبعىن، أو حمدثا يف الكالم استكراها أو خارجـا  
ألنه لو قال حـألت إبلـي، أو   : ، وقال اجلاحظ)2(»إىل التكلف واستعمال ملا ليس مبعتاد يف غرضه

بعراين، أو صرميت لكان مل يعرب عن خفي معناه، وإمنا حلئت ركابه فكيف يـدع  مجايل، أو نوقي، أو 
  .)3(»شققت ثيايب وضربت أصحايب«: الركاب إىل غري الركاب، وكذلك قوله

ال بد للمطبوع مـن  والصلة بني الطبع والصنعة وثيقة، فال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر، إذ 
موعة وتقاليدها يف الكتابة شرط أكيد إلظهـار املوهبـة   حد أدىن من الصنعة ألن اكتساب ثقافة ا

للمتقبلني على اختالف انتظارام،كما تقتضي الصنعة حدا أدىن من الطبع إذ العلم بالشعر ال يفضي 
ملا ال تقول الشعر : قال ابن األعرايب قيل للمفضل الضيب وأنا حاضر يف جملسه«ضرورة إىل قول الشعر 
فمثلما يعسر فصل الوظيفة اللغوية للشعر عن  )4(»ل علمي به مينعين من قولهوأنت أعلم الناس به؟ قا

ة ولكن يظـل  نعالوظيفة الفنية اجلمالية يعسر أيضا حتديد املوضع الذي ينتهي إليه الطبع وتبدأ منه الص
   .)5(هو املفسر لطغيان وظيفة على أخرى وهيمنة مفهوم على سواه" أفق االنتظار"

                                                
 .  71،72: خطاب الطبع والصنعة، ص ،مصطفى درواش )(1

 .11: اخلصومات البالغية والنقدية يف صنعة أيب متام، ص ،عبد الفتاح الشني )(2

 . 11: املرجع نفسه، ص) (3

 .456: املوشح، صاملرزباين،  )(4

 .671/ 2قضية اللفظ واملعىن،  ،الودرين: ينظر) (5



 الطبع والصنعة ةيقض ــــــــــــــــــــالباب األول ـــــــ –الفصل الثاني 

99  
 

لقد كان للعرب اهتمام بصنعة شعرهم منذ اجلاهلية، ففي تضاعيفه ما يدل على هذه العنايـة  
بكالمهم، واالهتمام به مبا يبلغ الغاية من التأثري يف القلوب واألمساع، وقد عرب اجلاحظ عـن ذلـك   

 )...( يف صنعة طـوال اخلطـب  قصائد مل نرهم يستعملون مثل تدبريهم يف طوال ال«: حيث يقول
يف صـدورهم،   )1(ميثوه ، إذا احتاجوا إىل الرأي يف معاظم التدبري ومهمات األمورمع ذلك انوا وك

وأدخل الكري وقام على اخلالص أبـرزوه حمككـا منقحـا     ،وقيدوه على أنفسهم، فإذا قومه الثقاف
يأتيهم ، فأهل البالغة من اخلطباء والشعراء مل يكونوا يقبلون بكل ما )2(»ومصفى من األدناس مهذبا

عفو اخلاطر بل كانوا يعيدون فيه النظر وينقحونه وجيودونه ويكلفون أنفسهم اجلهد واملشقة للحصول 
  .)3(على جيد املعاين ومتخريا األلفاظ وهدفهم يف ذلك هو صيانة كالمهم عما قد يفسده أو يهجنه

، ن األغراضوالتعبري عإن اللغة مبا فيها من ألفاظ ومعاين هي وسيلة نستخدمها للتواصل 
فاحلاجة احلياتية أوال ومن مثة املتعة اجلمالية، ولعل هذا ما يفسر لنا الفرق بني الطبيعة والتكلف، «

الطبيعة أن نعطي األولية ما حقه التقدم، والتكلف عكس ذلك، وإذا ما كان دور الكالم الطبيعي أن 
  .)4(»يكون وسيلة فإنه من باب التكلف أن يصري غاية

وإذا كانت اللغة غاية يف حد ذاا من حيث مجاهلا فال بد من الصنعة إذ هي طريق الفن،  
هذه الصنعة كان الواقع يفرضها على كثري من الشعراء، حيث كانت بالطات اخللفاء تقتضي ذلك، 

ب بشعره والتمس به صالت األشراف سكَومن ت«: وهذا ما حاكاه أبو عبيدة عن يونس أنه قال
فعند الرواة واللغويني أن ، )5(»ا من صنيع زهري واحلطيئةامللوك والسادة،مل جيد بد ادة، وجوائزوالق

الصنعة هي مذهب زهري وأمثاله، وأن املتأخرين من أصحاب الصنعة إمنا ساروا على جه، بإطالة 
بوا بعبيد الشعرقّلَالنظر يف الشعر، فاستحقوا بذلك أن ي.  

الطبع والصنعة،  من خالل قضيةيق بني مذهبني من مذاهب الشعراء لقد حاول النقاد التفر
وكانت هذه القضية من مقاييسهم النقدية يف املفاضلة بني الشعراء، ومن ذلك ما قام به القاضي 

بالقول النظري، وبالنص العملي «اجلرجاين يف وساطته حيث سعى إىل هذا التفريق بني املذهبني 
                                                

  .2/192 العرب،، ابن منظور، لسان ذلَّله ولينه: ميثه) (1

 .14 /2البيان والتبيني،  ،اجلاحظ )(2

 .10: البالغة تطور وتاريخ، ص ،شوقي ضيف: ينظر )(3

  م، دار13/م إىل اية القرن السابع11/علي مهدي زيتون، إعجاز القرآن وأثره يف تطور النقد األديب من أوائل القرن اخلامس )(4
 .62: ، ص1992، 1املشرق، بريوت، ط     

 .2/13البيان والتبيني، اجلاحظ،  )(5
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، فمن أمثلة املوازنة )1(»ؤية واملادة الشعرية الدالة على صدق املوقف النقديليكون الربهان دامغا بالر
األول أليب متام يتغزل فيه بامرأة، وآخر ألعرايب يف  )2(واملفاضلة اليت أوردها اجلرجاين اختياره لنصني

رحلته عن املنازل يف جند وحنينه إليها، وقام باملفاضلة بني النصني بناء على شروط، حيث جعل التلقي 
والتأثري ميزانا إلدراك أثر املذهب الفين للشاعر يف إبداعه الشعري، وقادته املوازنة إىل تفضيل الشعر 

عمود الشعر على املصنوع الذي ميثله أبو متام زعيم احملدثني، والذي كان على املطبوع القائم 
 عصبية وال لشعره، ْجيناً وال متام، أيب من غضاً هذا أقول ولست«: اجلرجاين أميل إليه، حيث يقول

 املعاين، أصحاب قبلة وأراه وتعظيمه، مواالته وأنتحلُ وتقدميه، بتفضيله أدين وأنا فكيف ،لغريه عليه
، وال مينع اجلرجاين حبه أليب متام وميله إليه أن يبني ميزان املفاضلة بني الشعراء، )3(»البديع أهلِ وقُدوة

 بني تفاضل« العرب إمنا كانتفومذهب العرب فيه حىت وإن كان أبو متام نفسه قد حاد عنه، 
 ملَن فيه السبق وتسلّم استقامته،و اللفظ وجزالة وصحته، املعىن بشرف واحلسن اجلودة يف الشعراء
 تعبأ تكن ومل ،أبياته وشوارد أمثاله سوائر كثرت وملَن فأغزر، وبده فقارب، وشبه فأصاب، وصف

 وقد، القريض ونظام الشعر، عمود هلا حصل إذا واالستعارة باإلبداع حتفل وال واملطابقة، بالتجنيس
                                                

   .33: عمود الشعر، ص ،عبد الكرمي حسني )(1

  :فقال متام أبو تغزل وقد )(2
  حـاسي حسيـته للذي فـإننـي         الكاسِ شارب  يا اهلوى وشرب دعين                             
  الناس أحسـن من منـزلَـه فـإنّ        سقمي من استعجمت ما يوحشنك ال                             
  أنفاسي  تقطيع ألْحاظـه ووصـل         مهلكَـيت توصيلُ  ألفاظه قطْـع  من                             
  ياسي يدي يف رجائي  قطع كان ما         إذا الرجـاء بتأميـلِ أعيـش متـى                             

 هلا؛ وحق. غزله من املختار يف معدودة وهي فأحسن، واستعار وجانس، طابق لطيفة؛ وصنعة بديع معىن من منها بيت خيْل فلم
 له جتد أظنك ما ولكنين تراه؛ ما والقوة واملتانة اإلحكام من فيها مث البديع، من وأصنافاً احلُسن، من فنوناً قصرِها على مجعت فقد
  :األعراب بعض لقول جتده ما النفس وارتياحِ الطرب، سورة من

  فالضمـار  املُنيفـة بيـن بنا          ـوي  والعيس لصاحيب أقول                                 
                                 عميـم من متتـرارٍ شع  د فما         جنْـدة  بعـرارِ من    العشيع  
  القطـارِ  غـب روضه  وريا          جنْـد  نفَحـات حبـذا يا أال                                 
  زارِ غري زمانِـك على  وأنت          جنْـداً القوم حيلّ إذ وعيشـك                                 
                                 هورنـا اوم  ينقضيـن ششعر           صـافبأن ـرارِ وال لـهنس  
  النهـار من   يكون ما وأقصر         ليـلٍ فخيـر ليـلُهـن فأمـا                                 

  .37،38: الوساطة، ص .التناول قريب املأخذ، سهل األلفاظ، فارغ الصنعة، عن بعيد تراه كما فهو
 .26: الوساطة، صالقاضي اجلرجاين،  )(3
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 أفْضى فلما وقصد، دتعم غري على البيت بعد البيت يف هلا ويتفق قصائدها، خالل يف ذلك يقع كان
 الرشاقة يف أخواا عن ومتيزها واحلسن، الغرابة من األبيات تلك مواقع ورأوا احملْدثني، اىل الشعر

 ومقتصد ومذموم، وحممود ومسيء، حمسن فمن ،البديع فسموه عليها االحتذاء تكلّفوا واللطف،
  .)1(»ومفرط

إن أساس املوازنة يف اإلبداع يقوم على عمود الشعر عند اجلرجاين، ألن الطبع هو أساس 
عمود الشعر، وموازنته إمنا كانت بني مدرستني، مدرسة الطبع ومدرسة الصنعة، واملفاضلة كانت يف 
ضوء الصراع القائم بني القدمي واجلديد، وبغية التوسط بني أنصار أيب الطيب وخصومه وجد 

احملدثني مل «اين نفسه أمام هذين الطرفني، ومها القدماء واحملدثون، ومما الحظه اجلرجاين أن اجلرج
خيرجوا على عمود الشعر نفسه بل خرجوا عن حد االعتدال يف تناول بعض مكوناته واإلسراف يف 

م ركزها بأشعارهم، فكان ذلك بعيدا عن حد التوازن وخروجا على مذهب املطبوعني من األوائل وه
من أهل البادية يف أغلبهم، ومذهب الصنعة مذهب أهل احلاضرة، فكان أليب متام وأشياعه أم أرادوا 
اجلمع بني مذهبني مما أدى إىل كسر عمود الشعر خبدش نظام القريض يف القصيدة الواحدة اليت تأىب 

ليه، وهو أم إهوا يف حسهم أن تكون على مذهبني معا من مذاهب القول، فأضافوا بذلك أمرا مل ينتب
نظروا إىل حسن بديعه يف البيت املفرد، ومل ينظروا إىل مناسبته ملا قبله وما بعده يف القصيدة، فانكسر 

  .)2(»بذلك قوام القصيدة
 وأتباعه متام أيب على االختيار هذا جنايات ومن «: وقد أشار اجلرجاين إىل هذه الفكرة بقوله 

 متسهالً، به فيعدل احلَضري، الطّبع خيتلجه عادته على وجارٍ طريقته، يف مسترسل هو بينا أحدهم أن
 ما اىل أُضيف وإذا ،عنها نافراً بينها قلقاً وجِد القصيدة، خالل يف أُنشد فإذا اخلَنث، بالبيت ويرمي
 فينظم طبعه، مع جيري وهو الكلمة افتتح ورمبا ،ركاكة فصارت سهولته، تضاعفت وأمامه وراءه

 طريق، أوعر فيتسنم السيئة العادةُ تلك تعارضه حىت األنيقة، الروضة مثل يف وخيتال عقْد، أحسن
  .)3(»قدم قد ما طُالوة وميحو احملاسن، تلك فيطمس مركب، أخشن ويتعسف

لقد كان اجلرجاين يف موازنته ينظر إىل مواقف خصوم املتنيب ومواقف مناصريه نظرة تنطوي 
على حتديد موقفه من حركة احملدثني واددين، وكان ال بد من الوقوف على رؤية كل فريق ممن 

                                                
  .38،39: الوساطة، صالقاضي اجلرجاين،  )(1
 .56: عمود الشعر، ص ،عبد الكرمي حممد حسني )(2

 .28: الوساطة، ص ،القاضي اجلرجاين )(3



 الطبع والصنعة ةيقض ــــــــــــــــــــالباب األول ـــــــ –الفصل الثاني 

102  
 

ثاال فلم جيد م ،يدور حول املتنيب، مؤيدا أو معارضا، فكان تأييده ممن كان على شاكلته من احملدثني
يوضح به الفارق بني املذهبني خريا من أيب متام دليال ملذهب الصنعة، وال من املطبوعني خريا من 
األعرايب آية للطبع، وما جاء بكالم أيب الطيب تشنيعا عليه أو ذما له بل جعله تسويغا أليب الطيب 

 تستعجل أال إياه زمكوأُل به أطالبك الذي«: ، يقولواعتذارا له مما جاء يف شعره من خطأ أو غلط
 عن وخترج مجلة، اإلنصاف تهمل فال فعلت وإن الرمحة، على السخط تقدم وال احلسنة، قبل بالسيئة
 منه حيمد ال من اليسري الذنب على بالعثرة يعقد أن يستحسن ال الفاضل األديب فإن صفراً؛ العدل

 وقصيدةً ندرت، وكلمة شذّ، بيتاً الطيب أيب على تنعى أن النصفة شرائط من وليس الكثري؛ اإلحسان
 وقد وروائعه األسماع، مألت وقد حماسنه، وتنسى عنايته، عنها قصرت ولفظةً طبعه؛ فيها يسعده مل

 العابرة، الزلةُ حتطه وأن اتمعة، الفضائل تقدمه وال املنفردة، اهلفوةُ تؤخره أن العدل من وال رت،
  .)1(»الباهرة املناقب تنفعه وال

انطالقا مما الحظه من تطرف وغلو يف مواقف أنصار  اجلرجاين كانت فكرة الوساطة عندلقد  
الشعراء املتقدمني من أهل اجلاهلية أو اإلسالم إبرازا لواقع  فأراد بالوقوف على أغاليط«املذهبني، 

اإلنسان يف نقص أعماله من الكمال، وتوكيدا حيقق فكرة تأصيل حركة اددين واملولدين بأا 
تتعرض لكل ما تعرضت له احلركات الشعرية عند القدماء، وانقسام العلماء يف مواجهة أغاليط 

م، وانكفائهم عن ذلك يف معاجلة النظر من أشعار احملدثني واملولدين فكأنه القدماء بالتماس األعذار هل
يرد الغالة من أنصار شعر أيب الطيب وخصومه إىل حد االعتدال أو التوسط يف املوقف وإطفاء نار 

  .)2(»اخلصومة ودفعها حنو اهلدوء
يني العرب قضية الطبع والصنعة من القضايا املسيطرة على اهتمامات النقاد والبالغ 

خيلو من التعرض هلا بشكل أو آخر، وإن كانت  أو نقدي فال يكاد كتاب بالغي ،واملستحوذة عليهم
ويكفي أننا وقد أثرت هذه الرؤى على الشعر العريب سلبا وإجيابا،  ،رؤاهم للشعر متباينة يف ضوئها

كانت معيارا والتكلف فكرة الطبع  ، ألنعصورا كاملة للشعر العريب توصف بأا عصور تكلفجند 
  .جوهريا يف متييز بشر بن املعتمر بني منازل البلغاء اليت حددها يف رسالته

 عن رؤية متعددة األبعاد للقضية،" الوساطة"أبان عبد العزيز اجلرجاين يف مستهل كتابه  ولقد
القضية متكأ للعديد من  عرض فيها لنماذج من شعر جرير وأيب متام والبحتري،كما اختذ اآلمدي

                                                
 . 92: الوساطة، ص ،القاضي اجلرجاين )(1

 .62: ، ص2003، 1عمود الشعر مواقعه، وظائفه، أبوابه، دار النمري، دمشق، ط ،عبد الكرمي حممد حسني )(2
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وصار هذا املصطلح وسيلة للنقد ومقياسا من مقاييسه  وقد ،)1(أحكامه اليت انتشرت يف كتابه املوازنة
فإن الطبع والصنعة يشريان معا إىل «يف احلكم على الشعر من حيث جودته أو رداءته، ولذلك 

يتضمنه من قواعد وإجراءات وشروط وهذا املذهب يسع اإلبداع مبا ... املذهب اجلمايل يف الكتابة
وأحكام تعرب مجيعها عن نوعية التذوق والفهم، وفقا لثقافة الناقد ومدركات جهازه املعريف واألديب، 

، فكيف كانت نظرة نقادنا املغاربة إىل هذه القضية، وما )2(»وأثر ذلك كله يف توجيه القراءة النقدية
  ن الرواة واللغويني؟مدى تأثرهم فيها مبذاهب السابقني خاصة م

  :عبد الكرمي النهشلي-1
ال نكاد جند شيئا ذا أمهية حول هذه القضية عند عبد الكرمي النهشلي يف كتابه املمتع إال مـا  
جاء من تعليقه على أبيات شعرية أوردها أليب عيينة يتغزل فيها بدنيا ويهجو ابن عمه خالدا حيـث  

نصا لعبد الكرمي أورده ابن رشيق يف سياق حديثـه عـن   ، غري أننا جند )3(»هذا شعر مطبوع«يقول
، وهو يبني لنا وسطية عبد الكرمي واعتداله يف هذه القضية كما هو شأنه يف كـثري  القدماء و احملدثني

من القضايا النقدية، فالطبع والصنعة عنده حمكومان باجلودة، وليسا مها مقياس التفاضل أصال، وإمنـا  
ومل أر يف هذا النوع أحسن من فصل أتى به عبـد  «: ذه معجبا به، فقالساق ابن رشيق موقف أستا
وقد ختتلف املقامات واألزمنة والبالد فيحسن يف وقت مـاال حيسـن يف   : الكرمي بن إبراهيم فإنه قال

وقت، ويستحسن عند أهل بلد ما ال يستحسن عند أهل غريه وجند الشعراء احلذاق تقابل كل زمان 
ثر استعماله عند أهله، بعد أن خترج عن حسن االستواء وحد االعتدال، وجـودة  مبا استجيد فيه، وك

والذي اختاره أنا التجويد والتحسني الذين خيتاره علماء الناس بالشعر ويبقى غـابره  : قال... الصنعة
على الدهر، ويبعد عن الوحش املستكره ويرتفع عن املولد املنتحل، ويتضمن املثل السائر والتشـبيه  

  .)4(»صيب واالستعارة احلسنةامل
  
  

                                                
 .6: قضية الطبع والتكلف يف التراث النقدي والبالغي، ص ،عيد بلبع: ينظر )(1

   .9: خطاب الطبع والصنعة، ص ،مصطفى درواش )(2

  تونـس،  -منجي الكعيب الدار العربيـة  للكتـاب، ليبيا : ، تحعبد الكرمي النهشلي، اختيار املمتع يف علم الشعر وعمله )(3
  .182 :، ص)ت.د(    

  .1/141العمدة، ابن رشيق،  )(4
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   :احلصريإبراهيم بن علي -2
 اجليد الكالم«مطبوع ومصنوع، وهو يرى أن : يقسم أبو إسحاق احلصري الكالم إىل نوعني

يفهمه سامعه كما يفهمه قائله،  املَنال، بعيد املثَال، قريب ويصفه بأنه )1(»السمع يف مقبول الطبع
كون فيه من تفاوت أو نقص يعيبه، ذا الوصف دون أن يذكر ما قد يلسهولته وبساطته، ويكتفي 

 رونق وجيول جنباته، على البديع ماُء يطّرد األنبوب، معتدلُ الكعوب، مثقف«أما املصنوع فهو 
هو ما يتوفر عليه من حمسنات بديعية، وهذه احملسنات ليست  فأهم مايتميز به ،)2(»صفحاته يف احلسن

 يعفي املعاين إصالح دون املباين وتنقيح التعمل يف اإلكراه على شعره الصانِع محل«عيبا يف ذاا، وإمنا 
 ، فمن الصنعة ماهو)3(»التكلّف وقَبح التعسف، فساد إىل وخيرجه صيغته، أنوار ويطفئ صنعته، آثار

جيد يتمثل يف جلب احملسنات البديعية لتضفي على النص رونقا يبهر السمع والبصر، ومن الصنعة ما 
هو ردئ حيث يكون التكلف والتعمل، واملبالغة يف حتسني املباين وإغفال املعاين، مث يبدي لنا أبو 

 بني التوسط ه،علي وأعول إليه، أجري ما وأحسن«: إسحاق احلصري موقفه من هذه القضية بقوله
   )4(»والصنعة الطبع من املرتلتني، بني واملرتلة احلالني،

مطبوع ومصنوع، فاملطبوع : نوعان يتضح من هذا النص أن الكالم عند أيب إسحاق احلصري
هو الكالم اجليد الذي يقبله السمع لعذوبة ألفاظه، ورقة معانيه، أما املصنوع فهو الكالم الذي أخذه 
صاحبه بالتجويد والتنقيح، وأكثر فيه من الصور البيانية والبديعيـة كالتشـبيه والكنايـة والطبـاق     

  .)5(واجلناس
  :القريواين ابن رشيق-3
ويف هـذا  " باب املطبوع واملصنوع"خصص ابن رشيق بابا خاصا لقضية الطبع والصنعة مساه  

الباب أورد آراءه اخلاصة وآراء سابقيه من لغويني وبالغيني ونقاد، وأول يلفت االنتباه مما يذهب إيل 
امل الـزمن  ابن رشيق هو ربطه املطبوع بالقدماء واملصنوع واملتكلف خاصة باحملدثني، مما يعين أن ع

هـو األصـل   «الذي اعتمده اللغويون والرواة له اعتبار يف حتديد املطبوع واملصنوع، فاملطبوع عنده 

                                                
  .3/396، ومثر األلباب زهر اآلداب ،احلصري )(1
  .3/396املصدر نفسه،  )(2
 .3/895، نفسه )(3

 .3/895نفسه،  )(4

  .70: الشيخ بوقربة، الشعر وقضاياه عند أيب علي احلسن بن رشيق املسيلي، ص )(5
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، فهو األسبق واألقدم وهو األصل وال بد أن يرتبط بالقـدماء،  )1( »الذي وضع عليه أوال وعليه املدار
دثون، فالتكلف متوقف عليهم، أما املصنوع فهو مرتبط باملتأخرين من الشعراء وهم املولودون أو احمل

واملصنوع وإن وقع عليه هذا االسم فليس متكلفـا تكلـف أشـعار    «: ويف تعريفه للمصنوع يقول
  .)2(»املولدين

 وهـو   من حيث املفهـوم، ني خمتلفنيما مصطلحلكوابن رشيق يفرق بني الصنعة والتكلف 
حيترز عند ذكر الصنعة والشعر املصنوع من خلط ذلك بالتكلف، فعند استحسانه الصـنعة ينفـي   «

دخول الكلفة وآثارها يف دائرة استحسانه، فهو ذا املفهوم قد سـبق إىل حتديـد مـدلول هـذه     
، فالصنعة شيء والتكلف شيء آخر فالتكلف )3(»املصطلحات وتنقيتها من اخللط الذي علق ا زمنا

من غري قصد وال تعمل،لكن بطبـاع القـوم   «ة املولدين والصنعة املوجودة عند القدماء جاءت صف
والعرب ال تنظر يف أعطاف «: بني القدماء واحملدثني فيقول ، ويربز لنا الفرق يف هذه القضية)4(»عفوا

ون، ولكـن  شعرها بأن جتنس أو تطابق أو تقابل فتترك لفظة للفظة، أو معىن ملعىن كما يفعل احملـدث 
نظرها يف فصاحة الكالم وجزالته، وبسط املعىن وإبرازه، وإتقان بنية الشعر وإحكام عقـد القافيـة،   

، فالصنعة اليت تظهر عليها الكلفة هي اليت جتعل الشاعر يقف عنـد  )5(»وتالحم الكالم بعضه ببعض
غريها من التحسـينات  كل لفظة وعند كل معىن يتخري ويستبدل ويتعمد التجنيس والطباق واملقابلة و

اليت جاءت يف أشعار القدماء عفو اخلاطر ودون قصد منهم، ومن صنعة القدماء قول أيب ذؤيب يصف 
  :محر الوحش والصائد

      
  يتتلَّـع الَ النجـمِ خلْف الضـ      ـرباِء رابِيِء مقْعد والعيوق فَوردنَ                     

   

                                                
  .208 /1العمدة، ابن رشيق،  )(1
 .208 /1، املصدر نفسه  )(2

 .41: عيد بلبع، قضية الطبع والتكلف يف التراث النقدي والبالغي، ص )(3

  ، وال تدخل صنعة زهري وتثقيفه لشعره يف باب التكلف ألن صنعته جاءت من غري قصد أو تعمل 208/ 1العمدة، ابن رشيق،  )(4
 .ولكن جاءت بطباع القوم عفوا    

 .1/208، املصدر نفسه )(5
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فأنت ترى هذا النسق بالفاء كيف أطرد له، ومل ينحل « : ابن رشيق على هذه القصيدةويعلق 
، ويتـبىن ابـن   )1(»عقدة، وال اختل بناؤه، ولوال ثقافة الشاعر ومراعاته إياه ملا متكن له هذا التمكن

رشيق موقف األصمعي يف استحسان الصنعة إذا كانت يف البيت والبيتني من القصيدة أما إذا كانـت  
القصيدة كلها مصنوعة فهي غري مستحسنة، ولذلك عاب شعر احلطيئة ألنه غري متفاوت فدل ذلـك  

ة بـني القصـائد   واستطرفوا ما جاء من الصنعة حنو البيت والبيتني يف القصيد«: على صنعته، يقول
ليستدل بذلك على جودة شعر الرجل، وصدق حسه، وصفاء خاطره، فأما إذا كثر فهو عيب يشهد 

، فالعيب إذن ليس يف الصنعة يف حد ذاا، ولكن العيب يف تكلفهـا  )2(»خبالف الطبع، وإيثار الكلفة
  .وغلبتها على النص، مما يعىن أا مقصودة لذاا

ذين شكال بشـعرمها حلبـة   لعة يوازن ابن رشيق بني الشاعرين الوليفرق بني التكلف والصن
الصراع بني القدماء واحملدثني، أبو متام والبحتري، فهذان الشاعران عنده مبـدئيا يطلبـان الصـنعة    

فأما حبيب فيذهب إىل حزونة اللفظ، وما ميأل األمساع منه، مع التصنيع احملكم طوعـا  «ويولعان ا 
فكان أملح صـنعة،  ... من بعد، ويرميها بكلفة، ويأخذها بقوة، وأما البحتري وكرها، يأيت لألشياء

وأحسن مذهبا يف الكالم، سلك منه دماثة وسهولة، مع إحكام التصنيع وقرب املأخذ ال تظهر عليـه  
، فإذا كان كالمها صاحب صنعة ففي شعر حبيب الصعوبة والتكلـف والقـوة   )3(»كلفة وال مشقة

  .ة مقصودة لذاا، أما البحتري فال مشقة عنده وال كلفة وال صعوبة وال إكراهواإلكراه ألن الصنع
واجلودة عند ابن رشيق هي مقياس املفاضلة بني شاعر وشاعر حىت ولو كان أحدمها مطبوعا 
واآلخر صاحب صنعة، فال طبع األول يقدمه وال صنعة اآلخر تؤخره، بل عنده إذا اسـتويا كـان   

ولسنا ندفع أن البيت إذا وقع مطبوعا يف غاية اجلودة مث وقع يف معناه بيت « : املصنوع أفضل، يقول
، فاجلودة )4(»مصنوع يف اية احلسن مل تؤثر فيه الكلفة، وال ظهر عليه التعمل كان املصنوع أفضلهما

ودة هي املقياس األول ومثلما قد جند من املطبوع جيدا قد جند من املصنوع جيدا أيضا مما يعين أن اجل
فابن رشيق يقف موقفا وسطا يف ليست يف املطبوع كونه مطبوعا وليست يف املصنوع كونه مصنوعا، 

العملية اإلبداعية يف «فال يقدم الطبع على الصنعة وال الصنعة على الطبع، وإمنا يرى أن  هذه القضية،

                                                
 .1/210العمدة، ابن رشيق،  )(1

 .1/210، املصدر نفسه )(2

 .1/211، نفسه )(3

  .1/212، نفسه )(4
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ة اليت حتافظ على رونق الشعر إمنا تنطلق من الطبع واملوهبة، مث تنقح وذب عن طريق الصنعة اخلفيف
  .)1( »الشعر وقوة الطبع

واختاذ الطبع والصنعة مقياسا للجودة هو ما ذهب إليه األصمعي وأمثاله من أهـل اللغـة     
والرواية، ولئن كانت الصنعة مسة غالبة على احملدثني، والطبع مسة غالبة على القدماء فإن ابن رشيق ال 

مثل رجلـني  « أيا من الفريقني حقه، بل يرى لكل منهما فضيلة، فمثل القدماء واحملدثني عنده  يغمط
ابتدأ هذا بناء فأحكمه وأتقنه مث أتى اآلخر فنقشه وزينه، فالكلفة ظاهرة على هذا وإن أحسن والقدرة 

) از القريواينالقز( ، وهذا املوقف أفاده من شيخه أيب الفضل النحوي )2(»ظاهرة على ذاك وإن خشن
ويؤكد على خصوصية كل طرف وأنه األحق ا دون الطرف اآلخر لدرجة لو أن املتأخرين سلكوا 

عندما ذكر أشعار املولدين مسالك املتقدمني ما كانت لتروى، ويستشهد على ذلك برأي ابن وكيع 
سـلك املتـأخرون   إمنا تروى لعذوبة ألفاظها، ورقتها وحالوة معانيها، وقرب مأخذها، ولو « :وقال

مسلك املتقدمني يف غلبة الغريب على أشعارهم ووصف املهامة والقفار واإلبـل وذكـر الوحـوش    
ما جتسد يف ثورة احملدثني علـى   وهذا ،)3(»... واحلشرات، ما رويت ألن املتقدمني أوىل ذه املعاين

أساليب القدماء، وهو ما عرب عنه أبو نواس، حني رفض الوقوف على األطالل ألـا ليسـت مـن    
   :)4(خصوصيات عصره فيعرب عنها، يقول

  
   الكَـرمِ  البنة صفاتك فاجعلْ       الفـدمِ بالغَةُ  الطّلولِ صفَـةُ               
   السقْمِ وصحةَ ، الصحيحِ سقْم    جعلَـت     اليت  عنِ تخدعن ال               
               فصماعِ على الطّلولَ تا الس       أفذو يانلْـمِ  يف كأنت العالع  
  وهـمِ  ومن ، زلَلٍ من ختْل ملْ        متبِـعاً الشيَء وصفْـت وإذا               

  

                                                
  .74: الشيخ بوقربة، الشعر وقضاياه عند أيب علي احلسن بن رشيق املسيلي، ص :ينظر )(1
 .1/139العمدة، ابن رشيق،  )(2

  ،1خليفة بن إدريس، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، طعمر : ابن وكيع، املنصف، تح: ينظرو، 1/139، املصدر نفسه )(3
    1994 ،1/286. 

 .539،540أبو نواس، الديوان،  )(4
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وهذا ما تقتضيه طبيعة التطور اليت ترفض الثبات والتمسك مبا بدأ به األوائل، فكلمـا تقـدم   
الزمن وجاء جيل جديد، جتددت معطيات احلياة وظروفها وظهرت خصائص جديـدة يف اإلبـداع   

ـ   ائص األديب، والذي كان مما طرأ من جديد وارتبط باحملدثني هو البديع والذي هو من أخـص خص
كلما تقدم الزمن باحملدثني وجاءت منهم طبقة أربت على سابقتها يف هذا البديع « الصنعة األدبية اليت 

وأحدثت فيه فنونا، وابتكرت فيه أنواعا حىت أصبح الشعر فنا وصنعة تعلوه الكلفة، وأضحت األلفاظ 
ب حتددا، بـل ليحـدث   تبدل والعبارات تغري، ال ألن املعىن يكمل بذلك أو يزداد وضوحا أو يكتس

،وهذه الصنعة البديعية اليت أولـع  )1(»اللفظ طربا يف السمع وليتأتى به الشاعر صبغا من أصباغ البديع
حمسـن  « بني  -أي الشعراء–ا الشعراء احملدثون مل تكن كلها على مستوى واحد، بل كانوا فيها 

  .)2(»ومسيء وحممود ومذموم،ومقتصد ومفرط
صنعة يبني ابن رشيق رأيه يف بعض الشعراء، ويوجه املبتدئني إىل هـذا  ومن إعجابه مبذهب ال

وما أعلم شاعرا أكمل وال أعجب تصنيعا من عبد اهللا بن املعتز، فإن صنعته خفيـة  «: الشعر فيقول
لطيفة، ال تكاد تظهر يف بعض املواضع إال للبصري بدقائق الشعر، وهو عندي ألطف أصحابه شـعرا،  

، فـابن  )3(»فتنانا وأغرم قوايف وأوزانا، وال أرى وراءه غاية لطالبها يف هذا البابوأكثرهم بديعا، وا
املعتز عند ابن رشيق قد بلغ الغاية يف البديع وهو األفضل يف جماله، أما من طلب البديع والتصنيع فال 

لفضيلة ملبتغيها، أكثر انتفاعا منه مبطالعة بشعر حبيب، وشعر مسلم بن الوليد، ملا فيهما من ا« يرى له 
وكثرا منـها يف شـعرمها تكـثري أسـهلها عنـد       وألما طرقا إىل الصنعة ومعرفتها طريقا سابلة،

  .)4(»الناس،وحربهم عليها
وابن رشيق الناقد ال يبخل على القارئ بأن يقص عليه جتربة ابن رشيق الشـاعر يف صـنعة   

والصواب أن ال يضع الشاعر بيتا ال يعرف قافيته، « : الشعر حيث يبني كيفية عمل القصيدة، فيقول
س يف غري أين ال أجد ذلك يف طبعي مجلة وال أقدر عليه، بل أصنع القسيم األول على ما أريده مث التم

نفسي ما يليق به من القوايف بعد ذلك فأبين عليه القسيم الثاين، أفعل ذلك فيه كما يفعل مـن يـبين   

                                                
 .12: عبد الفتاح الشني، اخلصومات البالغية والنقدية يف صنعة أيب متام، ص )(1

 .39: لوساطة، صالقاضي اجلرجاين، ا )(2

 .1/211العمدة، ابن رشيق،  )(3

 .1/211، املصدر نفسه) (4
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البيت كله على القافية، ومل أر ذلك مبخل علي، وال يزحيين عن مرادي، وال يغري علي شيئا من لفـظ  
  .)1(»القسيم األول إال يف الندرة اليت ال يعتد ا أو على جهة التنقيح املفرط

وقد تكون الصنعة عند ابن رشيق مطلبا ضروريا للمبدع يف إبداع نصه الشعري، فهو يفـرق  
بني شعر يقوله الشاعر يف ذاته، وشعر مرتبط باملناسبات، فإذا كان األول يقبل فيه عفو الكالم فإنه يف 

أن مييز كل ذي ألن الشاعر يواجه به أصحاب املناصب، وعليه  ؛الثاين ال بد أن يكون منقحا وحمكما
منصب مبا يالئمه من القول، إذ أن الواقع كان يفرض ذلك خاصة يف جمالس اخللفاء واألمراء حيث ال 

بتداءات اليت يتطري منها، وال يغتفر ما يتعارض مع ما حتبه امللوك وما يتأدب به معهـم، وإن  التقبل ا
يف رأيه أن يتعامل الناقـد مـع   كنا جند إحسان عباس يلوم ابن رشيق على موقفه هذا ألن الواجب 

   .)2(الشعر مبوقف موحد، فال يكون التسامح يف حال والتشديد على الشاعر يف حال أخرى
: وعند ابن رشيق ال يكون الشاعر شاعرا إال بالتوليد واالبتكار والبديع واالختراع، يقول  

ن عند الشاعر توليد معىن وال وإمنا مسي الشاعر شاعرا ألنه يشعر مبا ال يشعر به غريه، فإذا مل يك«
اختراعه، أو استظراف لفظ وابتداعه أو زيادة فيما أجحف فيه غريه من املعاين، أو نقص عما أطاله 

، فالشاعر )3(»سواه من األلفاظ، أو صرف معىن إىل وجه عن وجه آخر، كان اسم الشاعر عليه جمازا
إقامة األوزان والقوايف، وقد روى ابن رشيق أن احلقيقي إمنا يكون بإحكام صنعة الشعر، وليس مبجرد 

  :)4(ابن الرومي ذكر يف االعتذار عن قول أيب متام
  

  حبوافرٍ حفْرٍ وصلْبٍ صلَّبٍ     وأَشاعرٍ شعرٍ وخلْقٍ أَخلقِ               
  

اللفظ حىت لو مت له املعىن بلفظة نبطية ألتى ا، وفسر بن أبا متام كان يطلب املعىن وال يبايل أ
املعىن الذي أراده وأشار إليه من جهة الطائي إمنا هو « ابن رشيق قول ابن الرومى بتعليق ذكر فيه أن 

فهو يدل على «، ولقد أصاب ابن رشيق احلقيقة )5(»معىن الصنعة، كالتطبيق و التجنيس وما أشبههما

                                                
  .1/337العمدة، ابن رشيق،  )(1
 .456: إحسان عباس، تاريخ النقد األديب عند العرب، ص )(2

  .1/185 العمدة،ابن رشيق،  )(3
  .   2/410أبو متام، ديوان أيب متام بشرح التربيزي،  )(4
  .1/214، املصدر نفسه )(5
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ن الرومي وهو من أعليائهم كانوا يعدون الصناعة من خري املعاين، فانظر كيـف  أن الشعراء أمثال اب
، والشاعر احلاذق واود هو الذي يتفقد شعره، ويعيد فيـه  1»متكن الزخرف من قلوب أولئك القوم

، فالطبع وحده ال يكفي بل )2(نظره، فيسقط الرديء ويثبت اجليد، ويطرح الركيك منه، ويرغب عنه
ون الصنعة إىل جانبه، فالطبع البد أن يهذب والتهذيب يكون بالروايـة و الدربـة إذ أن   البد أن تك

الشعر علم من علـوم العـرب   «إن : الشعر تتضافر فيه عوامل عدة ذكرها القاضي اجلرجاين يف قوله
يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء، مث تكون الدربة مادة له، وقوة لكل واحد مـن أسـبابه فمـن    

ت له هذه اخلصال فهو احملسن املربز، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من اإلحسـان ولسـت   اجتمع
، فالطبع ال ينفصل عـن الصـنعة   )3(»أفضل يف هذه القضية بني القدمي واحملدث، واجلاهلي واملخضرم

ما واملصنوع قد يصل إىل مرتبة املطبوع، عنـد «الدربة والعلم، والشاعر جيوز له أن يصنع يف شعره، و
حيتاج إىل الصنعة اخلفية اليت ال يعرفها إال الناقد البصري الذي يعلم كذلك أن املتكلف هـو الدرجـة   

 )4(»الدنيا من اإلبداع ألنه يفتقر إىل الفحولة، والقدرة والدفع إىل ذلك ال يتعلق باملطبوع واملصـنوع 
  .يديةومن التكلف البغيض الذي ليس بصنعة اخلروج على تقاليد القصيدة التقل

  :القريواين ابن شرف-4
تعرض ابن شرف لقضية الطبع والصنعة يف ثنايا أحكامه اليت كان يصدرها على الشعراء فهو  

مل خيصص مبحثا هلذه القضية وال لغريها من القضايا، وميكن أن نتلمس موقفه من خالل ما ذكره عن 
راحة أما الطائي حبيب فمتكلف إال أنه يصيب، ومتعب لكن له من ال«الشعراء، فقد قال عن أيب متام 

أما البحتري فلفظه «، ويقول عن البحتري )5(»نصيب، وشغله املطابقة والتجنيس، جيد ذلك أو بيس
 ماء ثجاج، ودر رجراج، ومعناه سراج وهاج على أهدى منهاج، يسبقه شعره، إىل ما جيـيش بـه  
صدره، يسر مراد، ولني قياد، إن شربته أرواك، وإن قدحته أوراك، طبع ال تكلف يعييه، وال عنـاد  

  .)6(»يثنيه، ليمل كثريه وليستنكف غزيره، مل يهف أيام احللم، ومل يصف زمن اهلرم
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إن ابن شرف ومن خالل املوازنة بني الشاعرين جنده يسبغ على أيب متام صفة التكلف، وعلى 
فة الطبع، ومع ذلك فهو يشهد لكليهما بالتفوق، فأما أبو متام ورغم تكلفه ومبالغتـه يف  البحتري ص

وشعره ليس مروحـة  «الصنعة البديعة اليت كان مهوسا ا إال أنه مصيب يف صوره، مدقق يف البيان، 
الء للكساىل، بل ال يفقهه إال املصرون على الفهم املتعمقون يف الشرح، املدركون لقيمة الفن وهـؤ 

يشعرون براحة ال نظري هلا عرب اهتدائهم إىل إزالة املعميات من شعره، وإماطة األشواك عـن دقـائق   
  .، ولقيمة شعر أيب متام كان متداوال بني القوم حمفوظا لدى اخلواص)1(»فنه

يشبه لفظه باملـاء القـراح   «طبع ال تكلف فيه وهو  أيب متاموبالنسبة للبحتري فهو خبالف 
ي يروي الصادي، وينعش الغليل، وهو كالدر املتأللئ ملا يطبعه من رقة وعذوبة وما يسمه املتدفق الذ

من متوسق واهتزاز له أثره يف املتلقى، كما يشبه معناه بالنرباس املنري اهلادي إىل السبيل، وهو نـرباس  
خالل مسائله واملتتبع آلراء ابن شرف من  )2(»يتكئ على قرب املأخذ، ووضوح الصورة، وبيان البناء

جيد أنه يفضل صاحب الطبع لطبعه، وصاحب الصنعة لصنعته، ألن الشاعر أجاد، فهـو ال يعـادي   
وأمـا صـريع   «أحدمها وال يناصر اآلخر، إذ أنه مل يكن خصما ألحدمها، يقول عن صريع الغواين 

، )3(»ومجلة شعره صحيحة األصول مصنعة الفصول، قليله الفضول... فكالمه مصرع ونظامه مصنع 
ثقفت قوة الطبـع  «ومثلما ميدح يف صريع الغواين صنعته يثين على طبع العباس بن األحنف فهو من 

وأما ابـن الرومـي فشـجرة    « )4( »كان شاعر علماء وعامل شعراء )...( وأما دعبل) ...( بنظامه
الطبع، بل إنـه  قتصر على التعبري عن إعجابه بأصحاب ، فابن شرف ال ي)5(»االختراع ومثرة االبتداع

  .  يبدي إعجابه كذلك بالشعر املصنوع
   :القرطاجينحازم -5

أن الطباع يتسرب إليها اخللل، ولذلك خيطئ من يظن من الشعراء أنه  يرى حازم القرطاجين
ال حيتاج يف الشعر إىل أكثر من الطبع، وهو يرى أن احلاجة إىل تقومي الطباع أشد مـن احلاجـة إىل   

إذ مل تكن العرب تستغين بصحة طباعها وجودة أفكارها عن تسديد طباعها وتقوميها «تقومي األلسنة 
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يشري إىل هذه الضرورة يف تقومي  -القرطاجين–، وهو )1(»الكالم بالقوانني املصححة هلاباعتبار معاين 
العرب لطباعهم، وهم أهل الفصاحة والبالغة واللسان القومي، يف سياق حديثه عن العصور املتأخرة، 

ع وخباصة يف عصره الذي عرف إضافة إىل فساد األلسنة مبا أصاا من حلن فسادا مضاعفا يف الطبـا 
تستجيد الغث وتستغث اجليد من الكالم، ما مل تقمع بردهـا إىل اعتبـار   « : اليت صارت كما يقول

، ولذلك فهو يشدد على أمهية تقومي )2(»الكالم بالقوانني البالغية، فيعلم بذلك ما حيسن وما ال حيسن
انت تفعله العـرب  الطباع وتسديد ما أصاا من خلل بالعودة إىل القوانني، ويشري إىل أن ذلك ما ك

قبل وضع القوانني وقبل أن تكون احلاجة إليه ملحة، ومع ذلك تذكر الكتب مما تناقله الـرواة أـم   
كانوا يف أنديتهم يتدارسون أشعارهم، ويستدرك بعضهم على بعض، ويبصر بعضهم بعضا، وذلـك  

  .مبلغ عملهم
تساءل القرطاجين مسـتنكرا  فالشعر وإن كان الطبع أساسه فإن لالكتساب دور يف تنميته، وي

كيف يظن ظان أن العرب على ما اختصت به من جودة الطباع لنشئهم على الرياضة واسـتجداد  «
كانت تستغين يف قوهلا الشعر الذي هـو باحلقيقـة شـعر    (...) املواضع وانتجاع الرياض العوازب 

ىل كيفيات املباين اليت جيب ونظمها القصائد اليت كانت تسميها أمساط الدهور عن التعليم واإلرشاد إ
أن يوضع عليها الكالم، والتعريف بأحناء التصرف املستحسن يف مجيع ذلك، والتنبيه عل اجلهات اليت 

  .)3(»منها يداخل اخلللُ املعاين ويقع الفساد يف تأليف األلفاظ واملعاين
عصره إىل تعلم  إن اهلم الذي حيمله القرطاجين يف حديثه عن هذه القضية هو مدى احلاجة يف

صناعة الشعر، وقد حز يف نفسه أن يرى أدعياء الشعر يظن الواحد منهم وهو اجلاهل أن كل كـالم  
، فالشعر )4(»ظن أنه قد سامى الفحول وشاركهم«مقفى  امقفى موزون شعر، وإن قال كالما موزون

واملستقبح، وهذا ما يسعى إليـه  صناعة حتتاج إىل الدربة، وإىل إدراك قوانينها ومعرفة املستحسن منها 
حازم، إذ يريد أن يكون مرشدا أو موجها ملن حيل كالمه منه حمل القبول، وملن يسعى إىل أن يكـون  

  .شاعرا حبق
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  : )1(يتحدث حازم القرطاجين عن الشعراء يف صنعتهم، ويصنفهم كما يأيت

والترتيب، وهؤالء جند  الوضع جهة من فيها والتأنق العبارات من جيهد يف استجداد :أوال
   :منهم

   .املعىن دون العبارة يستجد من - 1
  .العبارة دون املعىن يستجد من - 2
   .املعىن دون العبارة يف يتأنق من - 3
  .العبارة دون املعىن يف يتأنق من - 4

  .بروية مطبوع عن يتأنق، فهو ال يصدر وال يستجد ال من منهم: ثانيا
الشاعر من قبله يف جمموع عبارة أو مجلة معىن، والتأنق طلب  واالستجداد عنده أن اليواطئ

الغاية القصوى من اإلبداع يف وضع بعض أجزاء العبارات واملعاين من بعض، وحتسني هيئات الكالم 
  . )2(يف مجيع ذلك، وغاية هذا كله أن تقع يف النفوس أحسن موقع

ن دونه من مل يستجد أو يتأنق؛ ألنه فأحسن الشعراء عند حازم هو الذي يستجد ويتأنق ويكو  
مل يفلح يف حتقيق ماهية هذين البعدين معا، وبذلك فهو ممن يرون أن الصنعة ضرورية لتحقيق شعرية 

،وهذا خبالف ما كان يذهب إليه الرواة واللغويون )3(النص، وأن الطبع ال يكون كافيا يف ذلك
  .كاألصمعي وأمثاله

    
  

 
  
  
 
 
 

                                                
  .215: ، صحازم القرطاجين، منهاج البلغاء :ينظر )(1
   .215،216: ، صاملصدر نفسه: ينظر )(2

زروقي عبد القادر، قضايا الشعرية وعالقتها بالنص األديب بني حازم القرطاجين والسجلماسي، يف ظل التأثريات : ينظر) (3
: ، ص2008 - 2007: ة اجلامعيةـة العربية وآداا، خمطوط، السنقسم اللغ واللغات والفنون،اليونانية، جامعة وهران، كلية اآلداب 

305،306.  
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   :قضية اللفظ واملعىن
تعد قضية اللفظ واملعىن من القضايا اهلامة يف تراثنا العريب بصورة عامة ويف التراث اللغوي 

اخترقت الثقافة العربية اإلسالمية بوجه عام فهيمنت  القضيةهذه  حيث أنوالنقدي بصورة خاصة، 
يف اللغة والنحو والبالغة والنقد والفقه  ؛على تفكري العلماء على اختالف توجهام واختصاصام

فالعرب القدامى وعلى  ،، فاحتلت موقع الصدارة يف تفكريهم اللغويسواء سريفوعلم الكالم والت
تشكل أبرز املعارف «جندهم خيوضون يف هذه القضية، اليت يوازي تشكلها  ،ختصصاماختالف 

رآن أثناء الترتيل وبعده، ووصوال إىل امليالد والعلوم عند العرب بدءا بأول جتربة هلم يف فهم الق
   .)1(»املنهجي لعدة علوم عربية أصيلة

لقد كانت جهود العلماء متضافرة حول املعىن الذي يبحث عنه الكل بشكل أوىف، وهذا ما 
يفسر احلرص الشديد الذي جعلهم يبذلون أقصى جهد يستطيعونه من أجل رواية اللغة، وكل ما 

حركة التدوين ووجود البيئات العلمية املتنوعة واشتغاهلا باالستنباط واستخراج «يف ظل  اتصل ا
  . )2(»القياس، وحاجتها إىل األمثلة والشواهد

 صوتا يكن مل ما فيتناول املفعول، مبعىن وهو الرمي، مبعىن مصدر« اللغة أصل يف فهو اللفظأما 
 عرف يف خص لكن ال، أو الفم من صادرا مستعمال، أو مهمال وأكثر، واحد حرف هو وما وحرفا

 )3(»مستعمال أو مهمال أكثر أو واحدا حرفا املخرج على املعتمد الصوت من الفم من صدر مبا اللغة
 أَلفظُه فمي من الشيء لفَظْت يقال ،الشيَء لَفَظ والفعل فيك يف كان بشيء ترمي أَن« واللفظ أيضا 

التكوين املوسيقي وإيقاع العبارات «ومن دالالت كلمة اللفظ  ،)4(»لُفاظةٌ الشيء وذلك رميته لَفْظاً
  .)5(»والصورة الدقيقة للمعىن

واملعىن مصطلح يستخدم يف جماالت متعددة يف الكتابات العربية القدمية، ولعل ذلك ما جعله 
الغرض، أو املقصد، وهو ما يريد املتكلم أن يثبته : مصطلحا متعدد الداللة متنوع األبعاد، فمن دالالته

 القصد به يتعلق ما وأما بشيء، يقصد ما هو مطلقا املعىن«: ففي املعجمأو أن ينفيه من الكالم، 

                                                
 .1/40أمحد الودرين، قضية اللفظ واملعىن،  )(1

 .56:  عند العرب، صطه أمحد ابراهيم، تاريخ النقد األديب )(2

  .1273: ص ،1998، )ط.د(، مؤسسة الرسالة، بريوت،عدنان درويش وحممد املصري: تح ،الكليات ،أبو البقاء الكفوي )(3
  .7/461ابن منظور، لسان العرب،  )(4
  .38: مصطفى ناصف، نظرية املعىن يف النقد العريب، ص )(5
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 من املفهوم هو واملعىن ...مقصودا كان إذا إال شيء على املعىن يطلقون وال اللفظ، معىن فهو باللفظ
ومن دالالته أيضا الفكرة النثرية العامة، واألفكار الفلسفية واخللقية، والتصورات ، )1( »اللفظ ظاهر

العارية اردة اليت يتفنن املبدع يف صياغتها، واملعىن هو الفكرة «، )2(الغريبة، واألشباه النادرة
  .)3(»ويستخلصها املتلقي من صياغة املبدع بعد جتريدها من حواشي الصياغة وزخارفها

فاملفهوم اللغوي  ،وتشكل األلفاظ مع املعاين ثنائية حادة تعمقت يف ضمائر البلغاء والنقاد 
أنه املقصود باللفظ، فالقصد شرط يف اللفظ  للفظ أنه ما يتلفظ به اإلنسان من الكالم، وللمعىن
هي الصورة الذهنية من حيث إنه «: واملعاين ،واملعىن، إذ لو مل يعترب القصد ال يسمى امللفوظ كالما

وضع بإزائها األلفاظ والصور احلاصلة يف العقل، فمن حيث إا تقصد باللفظ مسيت معىن، ومن 
يتضح إذن من خالل هذه التعريفات، أن ، )4(»مفهوماحيث إا حتصل من اللفظ يف العقل مسيت 

فإذا كان  ،التالزم، فال وجود للفظ بدون معىن، وال وجود ملعىن بدون لفظ يطبيعة اللفظ واملعىن ه
  .املعىن صورة ذهنية فقد وضع بإزائه لفظ هو القصد من تلك الصورة أو هويتها

  :قضية اللفظ واملعىنأمهية 
نزول القرآن الكرمي معضلة الفهم وحرية السؤال عن املعىن، حيث ولقد عرف العرب منذ  

أن اللفظ الواحد حيتمل أكثر من معىن، فلم يكن من السهل عليهم الوصول إىل  مما وجدوا وجدوا
املعىن املقصود إال بالرجوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو الذي كان يترتل عليه الوحي، من 

 إِميانهم يلْبِسوا ولَم َآمنوا الَّذينيف قوله تعاىل ﴿" ظلم"عليهم معىن كلمة ذلك أن الصحابة أشكل 
أينا مل يظلم «، فجاءوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقالوا )5(﴾مهتدونَ وهم الْأَمن لَهم أُولَئك بِظُلْمٍ

 لَظُلْم الشرك إِنَّ﴿ :بقوله تعاىل ، واستدل»نفسه، ففسره النيب صلى اهللا عليه وسلم بالشرك
يمظإن املعىن اللغوي لكلمة الظلم هو اجلور وهو جماوزة احلد، وهذا هو املعىن الذي فهمه  ،)6(﴾ع

الصحابة بقراءم للفظة يف سياق اآلية، ولكن برجوعهم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم دهلم على آية 
                                                

  .461: ص يات،الكل ،أبو البقاء الكفوي )(1
 .38: ، ص1981، 2مصطفى ناصف، نظرية املعىن يف النقد العريب، دار األندلس، بريوت، ط: ينظر) (2

 .313: جابر عصفور، الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي عند العرب، ص )(3

  باب امليم مع ) (ت.د(، )ط.د(حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلـة، القاهرة، : تحالشـريف اجلرجاين، معجم التعريفات، ) (4
  .184،185: ، ص)العني    

  .82: األنعام، اآليةسورة  )(5
 .13: سورة لقمان، اآلية )(6
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عين أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وكلمة ظلم مفسرة يف اآلية أخرى فسرت هلم هذه اآلية، مما ي
املفسرة بأا تعين الشرك، والشرك ينقض اإلميان، ويف اآلية األوىل نفي الظلم عن اإلميان أي نفي 
الشرك، وهذا يعين أن املعىن اللغوي قد ال يكون كافيا إلدراك مقصد الشارع وهذا ما يطرح قضية 

  .صداملعىن وصلته بالق
اللفظ الواحد الدال على «ففي اللغة إذن ما يسمى باملشترك اللفظي، وقد عرفه ابن فارس بأنه 

، وهذا التعريف يبني أن عمود املشترك )1(»معنيني خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند أهل تلك اللغة
مدلول الكلمة يكون يف اللفظي هو الداللة، ألن اللفظ الواحد يدل على أكثر من معىن، وذلك ألن 

، وما املشترك اللفظي إال جانب من جوانب فهم )2(أول األمر واحدا مث يتولد عن هذا املعىن معان عدة
املعىن يف النص القرآين الذي حيتاج تأويله إىل كثري من االحتراز، حيث روي عن النيب صلى اهللا عليه 

، وهلذا احتاج قدماء املفسرين بدءا )3(»ده من النارمن قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقع«وسلم أنه قال 
من الصحابة إىل فهم القرآن من القرآن ومن السنة وبالرجوع إىل أسباب الرتول ومالبساته، إضافة 

ألن اللسان عندهم ليس صناعة تكتسب «إىل اجلانب اللغوي الذي مل يكونوا حباجة إىل معرفته 
  .)4(»ةبالطلب والتحصيل وإمنا هو طبع وسليق

مث ظهر النحو، وكانت باكورته األوىل كتاب سيبويه الذي يشكل حلقة من حلقات حتصني 
، وذلك يف عصر اختلط فيه )5(التعامل مع النص القرآين، باعتبار أن النحو أساس لعلم إعراب القرآن

كن العرب بغريهم، وكان من نتائج هذا االختالط ظهور اللحن الذي كان يتهدد لغة القرآن، ومي
من خالل كتاب سيبويه يف ظل مباحثه الصوتية ) قضية اللفظ واملعىن(تلمس تشكل هذه القضية 

  .والصرفية والتركيبية
وجه مادي هو اللفظ أو : ففي املبحث الصويت يشكل اللفظ واملعىن وحدة ذات وجهني

ملعىن، أو الدال الصوت، ووجه جمرد هو املعىن، والعالمة اللغوية تقوم على االحتاد بني الصوت وا
واملدلول، وقد بات راسخا يف الدرس اللساين اليوم، أن دراسة األصوات يف ضوء وظائف اللغة، أهم 

                                                
 .1/369السيوطي، املزهر يف علوم اللغة،  )(1

 .9: ، ص1996، 1املشترك اللفظي يف احلقل القرآين، مؤسسة الرسالة، بريوت، طعبد العال سامل مكرم،  )(2

 .1/78، 2000، 1، مؤسسة الرسالة، بريوت، طشاكر حممد أمحد :، تحالقرآن تأويل يف البيان جامعحممد بن جرير الطربي،  )(3

 .1/116أمحد الودرين، قضية اللفظ واملعىن، ) (4

 .120: ص ،2004، 16دراسات يف فقه اللغة، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان ، طصبحي الصاحل، : ينظر )(5
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بكثري من دراساا يف ذاا، فال غرابة أن يعترب علم وظائف األصوات، أدخل يف علوم اللسان من علم 
من أن مدار االهتمام ليس  األصوات، إن االعتداد بوظيفة الصوت هو صدى ملا أكده دي سوسري

الصوت يف ذاته، ولكن ما ينشأ من اختالفات صوتية تتميز الكلمة يف ضوئها عن سواها، باعتبار أن 
ىن من خالل تلك االختالفات هي احلاملة للداللة، ولقد اهتم سيبويه يف كتابه بقضية اللفظ واملع

اهتمامه باملفهوم فب أما املعىنقاع احلروف، وعلى املسموع ضمن عنايته بإي هتركيزفب اللفظ، أما طرفيها
  .)1(ضمن عنايته بالوظيفة التمييزية للصوت اللغوي

وأما الدال فتبدل من التاء يف افتعل إذا كانت بعد « :ففي عالقة الصوت باللفظ جاء يف كتابه
الزاي يف ازدجر وحنوها، والطاء منها يف افتعل إذا كانت بعد الضاد يف افتعل حنو اضطهد وكذلك إذا 

ألن ) اللفظ(، فسيبويه ال ينظر إىل الصوت معزوال عن كلمة )2(»كانت بعد الصاد يف مثل اصطرب
خالل عالقته بغريه أثناء عملية النطق، واحلديث عن إبدال حرف حبرف  قيمته الفعلية ال تتضح إال من

  .يف الكلمة الواحدة هو حبث يف االنسجام الذي جيب أن يقع بني األصوات يف اللفظة الواحدة
كما أن دهديت فيما زعم اخلليل «: ومما جاء يف كتابه مما له عالقة باملباحث الصوتية قوله

 فأبدلتأبدل الياء من اهلاء لشبهها ا، وأا يف اخلفاء واخلفة حنوها،  دهدهت مبرتله دحرجت، ولكن
دهدية اجلعل كما قالوا دحروجة يدلك : دهدوة اجلعل، وقالوا: كما أبدلت من الياء يف هذه، وقالوا

، فإن كان التعويل يف اإلبدال حسب املثال السابق على التقارب )3(»دهدهت: على أا مبدلة قوهلم
خارج بني الدال والتاء والطاء، فإن املعول عليه يف املثال الثاين التباعد بني املخارج، فاهلاء حرف يف امل

يؤدي إىل زيادة مدى اخلالف بني الصوتني، مما جينب «حلقي، والياء حرف هوائي، وهذا اإلبدال 
دأ االنسجام من ، فالعالقة بني الصوت واللفظ تقوم عنده على مب)4(»الناطق ثقل احلروف على لسانه

خالل اهتمامه بظاهرة اإلبدال اهلادف إىل أداء األصوات على نسق واحد، إذ أن اللفظ النموذج هو 
  .)5(ما صفت حروفه وسهل على اللسان أداؤه، وعلى األذن التقاطه

                                                
 .1/125أمحد الودرين، قضية اللفظ واملعىن، : ينظر )(1

  .4/239، 1988، 3عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: تح ،الكتاب ،سيبويه )(2
 .394 ،4/393، املصدر نفسه )(3

  .1/144أمحد الودرين، قضية اللفظ واملعىن،  )(4
 .1/145املرجع نفسه،  )(5
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أما يف عالقة الصوت باملعىن، فإنه يتجلى من خالل اختالف املعىن بإبدال حرف حبرف 
رج، كالطاء مع الدال، والصاد مع السني، والظاء مع الذال، فاملعىن خيتلف بني مقارب له يف املخ

، وهذا الفرق مرجعه إىل االختالف بني )ذليل(و) ظليل(وبني ) سام(و) صام(وبني ) دل(و) طل(
الصوتني على مستوى درجة االنفتاح، فعندما يتعلق األمر بدرجة صفر لالنفتاح يكون حصر الصوت 

، أما إذا اتصل األمر بدرجة من درجات االنفتاح )1(»سان واحلنك إىل موضع احلروففيما بني الل«
، واإلطباق صفة للطاء والصاد والظاء واالنفتاح صفة عكسية )2(فال يطبق اللسان فيجري الصوت

اإلطباق إذن قيمة صوتية متييزية بني صوتني متشاني إىل حد «للدال والسني والذال وهذا يعين أن 
  )3(»حيمالن جرثومتني ملعنيني خمتلفنيبعيد 

عن الكلمة يف نفسها  اليت تنشأداخلية التغريات الأما بالنسبة للمبحث الصريف فإنه يقوم على 
يكون «وأبنيتها، وهذه التغريات اليت تطرأ على الكلمة من داخلها تساهم يف تشكيل املعىن، وبذلك 

، ويف هذا اإلطار الصريف حتدث سيبويه عن بنيتني )4(»النشاط الصريف عنصرا فعاال يف خلق املعىن
  بنية أصلية، وبنية طارئة: للكلمة

قد تكون مركبة أو تكون بسيطة، فالبسيطة تتشكل من حرف واحد مثل واو  :البنية األصلية
أما املركبة فتتشكل فيها الكلمة من أكثر من حرف وقد ... العطف والفاء، وكاف اجلر والباء وغريها

  .)خذ(أو فعال ) أو(أو حرفا ) يد(هلا إىل مخسة، وقد تكون امسا تصل أصو
وهي اليت تتشكل بفعل الزوائد اليت تطرأ على البنية األصلية، وهذه الزوائد هلا  :البنية الطارئة

مع تضمن املعىن -ن التغيري الذي يطرأ على بنية الكلمة يفضي إىل معىن جديد إإذ  ؛أثر يف املعىن
تدل على القائم ) فاعل( يكن ليحصل قبل ذلك التغيري، فزيادة األلف يف اجلديد مل واملعىن - القدمي

  )5( ...تدل على التأنيث) عطشى(تدل على البناء الرفيع املعمد، ويف ) عماد(بالفعل ويف 
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وفيما يتعلق باملبحث التركييب، فإنه مرتبط باجلملة اليت هي جتسيم للتركيب احلاصل بني 
اآلخر، وال جيد منه  نال يغين واحد منهما عما ومها «مها املسند واملسند إليه طرفني على األقل 

  :، وقد ضبط سيبويه اللفظ من حيث هو تركيب أو مجلة من خالل ثالثة ضروب)1(»املتكلم بدا
ويتضح من خالل العالمات اليت تعلق أواخر الكلم من الرفع واجلر : من حيث اإلعراب األول

والنصب واجلزم، فهذه التغريات تعكس احلالة اإلعرابية، وتكشف عن طريقة مستعمل اللغة يف تعليق 
  .الكالم بعضه ببعض، فالتشكل اإلعرايب هو مظهر من مظاهر إنتاج املعاين

بتحول اللفظ «أو ما يسمى بالتقدمي والتأخري، وهي ظاهرة تتصل  :من حيث الترتيب الثاين
، وقد نظر سيبويه يف التقدمي والتأخري من )2(»عن موقعه يف سلك التركيب وما لذلك من أثر يف املعىن

زاويتني أساسيتني، زاوية ميكن أن يترك فيها اللفظ موقعه من التركيب لغريه، وزاوية يتعذر فيها، فمن 
تقدمي الفاعل على املفعول وهو األصل، أو تقدمي املفعول على الفاعل دون أن يتأثر : مكانحاالت اإل

ألنك إمنا أردت مؤخرا ما «ضرب عبد اهللا زيدا، وقولك ضرب زيدا عبد اهللا، : املعىن وذلك كقولك
: كإن أخوك عبد اهللا، على حد قول: ال جيوز أن تقول«، أما يف حاالت التعذر )3(»أردت به مقدما

يف هذا " إن"، وسبب ذلك عند سيبويه عدم تأهل احلرف للفعلية تأهال تاما، و)4(»إن عبد اهللا أخوك
  .)5(املثال هي حرف مشبه بالفعل ومل تتصرف كالفعل، كذلك مل جيز فيها ما جيوز يف الفعل

ويف حاالت احلذف ال تفهم املعاين من ظواهر األلفاظ، ألن تلك : من حيث احلذف الثالث
عاين تكون مستحيلة على مستوى ظاهر اللفظ، وال يتم الفهم إال بالرجوع إىل أصل الكالم قبل امل

، فالعالقة من )6(﴾والنهارِ اللَّيلِ مكْر بلْ﴿ :احلذف، ومن أمثلة ذلك حذف املضاف يف قوله تعاىل
إليهما، وهي عالقة ممتنعة يف احلقيقة ألن املكر ال  اظاهر اللفظ بني املكر مضافا والليل والنهار مضاف

وجعل ليلهم وارهم ... معىن مكر الليل والنهار مكركم يف الليل والنهار«يسند إىل زمان، ألن 
أن الفرق بني معاين اجلملة أو الكلمة يف ذاا، «،ومن هذا يتضح )7(»ماكرين على اإلسناد اازي

                                                
  .1/23سيبويه، الكتاب،  )(1
 .1/184أمحد الودرين، قضية اللفظ واملعىن،  )(2

 .1/34الكتاب، سيبويه،  )(3

 .1/59، املصدر نفسه )(4

 .1/59، املصدر نفسه :ينظر )(5

 .33: سورة سبأ، اآلية )(6

 .3/141هـ،  1407، دار الكتاب العريب، بريوت، عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل الكشافالزخمشري،  )(7



 اللفظ والمعنى ةقضي ــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــ - الباب األول 

121 
 

أن حيملها ملفوظة، واليت ال تفيدها اجلملة أو الكلمة ضرورة، وذلك على واملعاين اليت يريد املتكلم 
از مما هو مرتبط مبقاصدفمسألة احلذف متثل نافذة على ما يريد املتكلم أن يقوله سبيل التوسع وا ،

بالتلفظ بتلك الكلمة أو ذاك التعبري أو تلك اجلملة على حنو يبتعد فيها عن معانيها احلرفية أو 
  )1(»يقيةاحلق

لقد أملح سيبويه إىل قضايا حنوية كثرية ذات صلة وثيقة بقضية اللفظ واملعىن، مثل اإلعراب 
والتعريف والتنكري والتقدمي والتأخري واحلذف والزيادة واألمر والنهي، وصلة هذه القضايا باحلقيقة 

ظ، وهو األصل الذي وضعت وااز، وميز بني املعىن الذي يريده املتكلم واملعىن الذي تريده األلفا
وأثره يف إعطاء ... ما يتميز به التركيب النحوي من خاصيات دقيقة«، وقد الحظ النقاد بعده )2(عليه

مفهوم خاص للشعر، ويف ظل هذه العناية الفائقة بالتشكيل النحوي، واإلحلاح املستمر على أن الشعر 
والحظ بعض النقاد أن ... اصة إىل الشعرطريقة يف تأليف الكلمات وربطها وتنظيمها نشأت نظرة خ

املعىن يف الشعر ال يستطيع أن يظفر باستقالل واضح، وأنه يرتبط بفكرة التنظيمات الداخلية لأللفاظ 
  )3(»املستعملة يف تشكيله أو تكوينه

إن قضية األلفاظ واملعاين قضية قدمية يف اللغة العربية، ومن أهم الدراسات اليت أولتها عناية 
، الذي وإن كان يف ظاهره هو علم اإلعراب الذي يعصم األلسنة من اخلطأ، فإن له فضال "النحو"

املهملة اليت ما يزال تصور النحو العريب ملسألة املعىن من األمور «أيضا يف دراسة املعىن، وإن كان 
  .)4(»عزف عنها الدارسون احملدثون

إذ أن  ،)5(»علم صادر عن هاجس املعىن«يرى بعض الباحثني أن علم النحو يف نشأته و
يف الكالم السليم ضمانا «فهو يرى أن  ،اخلوف من اللحن و الوقوع فيه هو خوف من ضياع املعىن

، وإضافة إىل النحو فإن خمتلف العلوم اللغوية اليت استحدثت )6(»لصحة املعاين وسالمة الدالالت
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يتعاملون مع « وكذلك اجته البالغيون هذه الوجهة حيث أم كانوا ،كانت تتجه خلدمة املعىن
ا أكسية تالظواهر البالغية على أساس أجا لُم 1(»املعاين اليت تتزين(.  

ال عن كون البالغيني من النحاة اعتماد كبار ومما يدل على تأثري النحو يف البالغة، فض 
، فعبد القاهر اجلرجاين واهر البالغية ويف حتديد القواعداملنظرين للبالغة على النحو يف ضبطهم الظ

ألن معاين الكالم ترصد بالنظر يف خصائص  ،)2("معاين النحو وأحكامه"يقطع بأن مرجع البالغة 
أن تنحو «الذي يرى يف النحو أسا للبالغة ، والنحو عنده هو  وهو يف ذلك مع السكاكي ،تراكيبه

وهكذا تتبدى البالغة مؤسسة  ،)3(»معرفة كيفية التركيب فيما بني الكلم لتأدية أصل املعىن مطلقا
ورغم تعامل البالغيني والنحاة  مشتركة هي بلوغ املعىن من الكالم مها يلتقيان يف غاية مثعلى النحو، 

وهذا االستنباط  ...يتتبعون كالم العرب ليستنبطوا منه قواعد النحو«كان النحاة مع الشعر حيث 
الفته لألصول بل من حيث خمعذوبته أو رقته أو مجاله الفين، الشعر ال من حيث  نقدكان جيرهم إىل 

حسب  فإن املعىن الذي يعنون إمنا هو املعىن املتأيت من تركيب الكالم )4(»اليت هداهم استقراؤهم إليها
تصوروا خصوصيات الكالم يجيعلنا نذهب إىل أن القدامى مل  ذلك ما ،مقتضيات القواعد النحوية

، لذا صار كل حبث البحث عن املعىن يف كل قياس لفظيفالنحاة كانوا يوجهون مههم إىل « ،الشعري
  .)5(»ا يف الدالالتثحنوي حب

مفهوم البيان عنده يرتبط بغاية  حيث أنَّقضية اللفظ واملعىن اهتماما بالغا، اجلاحظ قد أوىل و
التعبري عن خفايا احلاجات واملعاين وهتك احلجاب دوا وذا الكشف يتم للناس مرادهم من 

اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع املعىن وهتك «اجتماعهم، ولذلك فهو يعرف البيان على أنه 
احظ، فهي ليست حمصورة عنده يف اللغة ، ولإلبانة وسائل متعددة عند اجل)6(»احلجاب دون الضمري

اللفظ واخلط واإلشارة والعقد، واخلصلة اخلامسة ما أوجد من صحة «لوحدها، وهذه الوسائل هي 
الداللة وصدق الشهادة ووضوح الربهان يف األجرام اجلامدة والصامتة والساكنة اليت ال تتبني وال 
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و عند ممسك خلي عنها بعد أن كان تقييده حتس وال تفهم وال تتحرك إال بداخل يدخل عليها أ
  .)1(»هلا

فالدوال عند اجلاحظ ال تقتصر على النظام اللغوي وهو ما ذهب إليه العامل اللساين دي 
سوسري يف العصر احلديث، حيث يرى أن املراد من علم العالمات هو دراسة كل أنظمة التواصل  

اخلط وأجبدية الصم البكم، : مة العالمات جندومن أنظ ،دون االقتصار على نظام التواصل اللغوي
كانت أم غري لغوية تتحدد  والطقوس الرمزية وعالمات التأدب واإلشارات العسكرية، والعالمة لغويةً

مبا يقوم بني الدال واملدلول من احتاد، فالدال واملدلول كما يقول دي سوسري مثل الورقة ذات الوجه 
  .)2(ال واملدلول مها وجها العالمة اللغوية أو مها وجها اللغةوالقفا اللذين ال ينفصالن، فالد

والدوال اليت ذكرها اجلاحظ تترتب حسب صلتها باحلواس، فمنها ما هو للسامع كاللفظ، 
ومنها ما هو للناظر كاإلشارة، ومنها ما يشترك يف إدراكه حاستان كالعقد، فهو للناظر والالمس، 

ملا متلؤه من حيز مكاين، وزماين وأقصاه مدى الطرف ومنتهى كما تترتب من ناحية ثانية تبعا 
الصوت بالنسبة إىل اللفظ والصوت واإلشارة، وأما ما نزح من احلاجات وغاب فاحلاجة فيه إىل 

، وإذ كان البيان آلة التعارف والتواصل، )3(الكتاب تغدو ماسة إذ ال سبيل إىل التواصل والتفاهم سواه
عن طريق كشف املعىن بواسطة " الفهم واإلفهام"بيان اللغوي القائم على حتقيق فإن أرقاه مرتلة هو ال

ألن املعاين مبسوطة إىل غري غاية، وممتدة «وحكم املعاين عند اجلاحظ خالف حكم األلفاظ  ،اللفظ
  .)4(»إىل غري اية، وأمساء املعاين مقصورة معدودة وحمصلة حمدودة

لذي يسلكه اللفظ واملعىن يف الشعر، فبالنسبة لأللفاظ كما حاول اجلاحظ أن يبني املسلك ا
ينكر على الشعراء استعمال اللفظ الغريب والوحشي ويراه عجزا وتشدقا ال طائل من ورائه إال إذا 

االستعانة بالغريب عجز، والتشادق من غري أهل «: كان من أهل البادية فهو من طباعهم، يقول
: ه بشر بن املعتمر يف سياق وصيته اليت أوردها اجلاحظ حيث يقول، وهو ما أشار إلي)5(»البادية بغض

وإياك والتوعر فإن التوعر يسلمك إىل التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشني «
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، فالغريب والوحشي، والوعورة والتعقيد كلها بعد عن الفصاحة، بل إنه وأكثر من ذلك )1(»ألفاظك
ورأيتهم يديرون يف كتبهم أن امرأة خاصمت «: يس بفصيح، فيقولينكر على الرواة رواية ما ل

أإن سألتك مثن شكرها وشربك : زوجها إىل حيي بن معمر، فانتهرها مرارا، فقال له حيي بن معمر
فإن كان إمنا رووا هذا الكالم ألنه يدل على الفصاحة، فقد باعده «: قال )2(»أنشأت تطلها وتضهلها
لفصاحة، وإن كانوا إمنا دونوه يف الكتب، وتذاكروه يف االس ألنه غريب، اهللا من صفة البالغة وا

فأبيات من شعر العجاج وشعر الطرماح وأشعار هذيل تأيت هلم من حسن الرصف على أكثر من 
، فحشد اللفظ الغريب عالمة تكلف وأمارة تصنع ومظهر من مظاهر تعثر القرحية وضعفها، )3(»ذلك

   .وهو خمل بالطبع

ينكر التنافر يف احلروف على مستوى اللفظة الواحدة والتنافر بني األلفاظ على مستوى  كما
فإن اجليم ال تقارن الظاء «التركيب، فيذكر أن بعض احلروف ال يقترن ببعض كحريف اجليم والزاي، 

اد وال وال القاف وال الطاء وال الغني بتقدمي وال تأخري، والزاي ال تقارن الظاء وال السني وال الض
ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وإن كان جمموعة يف بيت شعر، مل يستطع ... الدال بتقدمي وال بتأخري 

حاجة املنطق إىل احلالوة والطالوة كحاجته إىل «: ، ويقول)4(»املنشد إنشادها إال ببعض االستكراه 
، أما )5(»عناق وتزين به املعاينذلك من أكثر ما تستمال به القلوب وتثىن به األ... اجلزالة والفخامة

عند حديثه عن مجاع البالغة وما " الغموض"و"االلتباس"بالنسبة للمعاين فقد وقف عند ظاهريت 
  ، )6(»قلة اخلرق مبا التبس من املعاين أو غمض«يقتضيه من 

                                                
 .1/136البيان والتبيني، اجلاحظ،  )(1

  بئر : دم مظلول،  ويقال :  تذهب حبقها،  يقال: النكاح،  وتطلـها: الفـرج، والشرب: التقليل، والشكر: الضهل: قالـوا )(2
  .ضهول، أي قليلة املاء    

  .1/378البيان والتبيني، اجلاحظ،  )(3
 .1/69، املصدر نفسه )(4

 .1/14، نفسه )(5

  لسان العرب، مادة لبـس،  ور،ـمنظ ابن  .»ط واشتبهـه األمر أي اختلـس عليـالتب«: مـي املعجـ، وف1/88، نفسه  )(6
  ، التعريفات، باب امليم مع  التاء، »أصال كاملقطعات يف أوائل السور املتشابه ما خفي بنفس اللفظ وال يرجى دركه«و 6/202    
  اَألرض،   من  املنخفض املطمئن والغامض فأصله من غموض املكان أي اخنفاضه حىت ال يرى ما فيه،: ، أما الغموض167ص     
    ضموالغ ناً، اَألرض أَشدطامت نطمئى ال حىت يروقد   الواضح خالف وهو، فيه ما ي ضوغمض املكـان  خفي  املكانُ غَم  
 .)7/199ابن منظور، لسان العرب، مادة غمض،  :ينظر( .أو الشيء خفي    
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أجفى وأغلظ  اوإن كانت معانيه« ،بطول اخلطب همويتحدث اجلاحظ عن العجم فيصف
واألرض  ،والغلظ ضد السهولة ب،، واجلفاء والغلظة مما مييز كالم األعرا)1(»وأجهل وألفاظها أخطل

مث «: الغليظة غري السهلة، ويصف املعىن بأقذع الصفات من حقارة ودناءة وفساد وسقط، فيقول
اعلموا أن املعىن احلقري الفاسد والدينء الساقط يعشش يف القلب مث يبيض مث يفرخ، فإذا ضرب جبرانه 

، )2(»كن لعروقه استفحل الفساد وبزل ومتكن اجلهل وقرح فعند ذلك يقوى داؤه وميتنع دواؤهوم
إىل عدم اإلفراط يف املعىن، فاإلفراط عنده مذموم ومساه الصرف، ومنه جاء يف قول  )3(ودعا اجلاحظ

    :)4(مهلهل

           
  بالذُّكُورِ تقرع البِيضِ بِحجرٍ      صليلَ من أُسمع الريح فَلَوالَ                     
  

  : )5(وقول عنترة
   قَصالِ صارمٍ أبيض وبكُلِّ     بالقنا تردي واخليلُ رعناهم                       

  اآلجالِ سابِق مني والطَّعن      كلِّها املواطنِ يف املنية وأنا                        
     

فوجه اإلفراط يف بيت املهلهل جعله صليل السيوف يسمع احلجر وهي اليمامة وبينها وبني مكان 
، أما عنترة فيعترب نفسه املنية وطعنته تسبق األجل من فرط السرعة، ومثل )6(الوقعة مسرية عشرة أيام

  . هذه املعاين خارجة عن املعقول
ويف القرن اخلامس تألق جنم عبد القاهر اجلرجاين يف مساء النقد والبالغة، حيث إنه بلغ الذروة 
يف احلديث عن نظرية النظم، هذه النظرية اليت مل تأت من العدم؛ بل كانت مثرة جلهود السابقني، 

                                                
 .3/13البيان والتبيني، اجلاحظ،  )(1

  ،11/52، )زلـب(لسان العرب، مادة  :ينظر .والبعري البازل الذي انشق نابه يف الثامنة أو التاسعة، 1/85،86، املصدر نفسه )(2
  .2/557، )قرح(لسان العرب، مادة  :ينظر .والقارح الفرس إذا استتم اخلامسة ودخل السادسة     

  .420 ،419/ 6احليوان، اجلاحظ،  )(3
 .41:، ص)د،ت(، )ط.د(مهلهل بن ربيعة، ديوانه، شرح وتقدمي طالل حرب، الدار العاملية،  )(4

  مـجيد طـراد،  دار الكتاب العربـي، دار: عنترة، قدم له ووضـع هوامشه وفهارسهاخلطيب التربيزي، شرح ديوان  )(5
 .   118: ، ص1992 ،1طالعريب، بريوت، الكتاب      

  .101/ 2ابن رشيق، العمدة،  )(6
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ابه يف النحو وتتوجيا الجتهادات البالغيني والنحويني من قبله، وعلى رأسهم سيبويه ، الذي يعد كت
عبد القاهر " نظم"مرحلة مبكرة لوضع قواعد اللغة يسري عليها العرب يف إنشائهم، ونذكر هنا أن 

سيعتمد يف جزء أساسي على النحو العريب أما الذين جاءوا بعد عبد القاهر اجلرجاين فإم مل 
يستطيعوا تقدمي إضافات جديدة ميكن أن تزحزح الر1( ل عن مكانتهج(  

ان للغويني عناية بقضية اللفظ واملعىن، بل إن هذه القضية هي من صلب البحث يف لقد ك
اللغة، وكان من مجلة ما حبثوه هو الصلة بني األلفاظ واملعاين، فهذا ابن جين يف خصائصه يبحث هذه 

: ، وآخر بعنوان)2("تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين": القضية يف أكثر من باب، فجعل بابا بعنوان
ايتها باأللفاظ بابا يف الرد على من ادعى على العرب عن"وخيصص . )3("إمساس األلفاظ أشباه املعاين"

اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربية وأكرمها وأعالها وأنزهها، «: ، يقول فيه"وإغفاهلا املعاين
ذلك أن العرب وإذا تأملته عرفت منه وبه ما يؤنقك، ويذهب يف االستحسان له كل مذهب بك، و

كما تعىن بألفاظها فتصلحها وذا وتراعيها وتالحظ أحكامها بالشعر تارة وباخلطب أخرى، 
وباألسجاع اليت تلتزمها وتتكلف استمرارها، فإن املعاين أقوى عندها وأكرم عليها، وأفخم قدرا يف 

  .)4(»نفوسها
تكون نوعا من التطابق التام بني وعالقة اللفظ مبعناه عند اللغويني حتتمل أكثر من وجه، فقد 

اللفظ واملعىن، حبيث ال حيتمل اللفظ الواحد إال معىن واحدا، وقد حيتمل اللفظ الواحد أنواعا من 
ابن فارس يف مالحظة جامعة ألنواع هذه العالقات  املعاين، واملعىن الواحد ألفاظا عديدة، وقد أشار

املختلفان باالمسني املختلفني، وذلك أكثر الكالم كرجل ويسمى الشيئان «: بني اللفظ ومعناه بقوله
السحاب، ويسمى  املال، وعني وفرس، وتسمى األشياء الكثرية باالسم الواحد، حنو عني املاء وعني

ومن سنن العرب يف األمساء أن ) …( الشيء الواحد باألمساء املختلفة، حنو السيف واملهند واحلسام
، حيدد ابن فارس ذه املالحظة )5(»مسوا اجلون لألسود واجلون لألبيض يسموا املتضادين باسم واحد،

  :عالقة اللفظ مبعناه يف مستويات أربعة هي

                                                
  .228،230: عبد العزيز محودة، املرايا املقعرة، ص: ينظر )(1
 .، وما بعدها2/145ابن جين، اخلصائص،  )(2
 .وما بعدها 2/152: املصدر نفسه )(3
  .1/215نفسه،  )(4
 .97،99: ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، ص )(5
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  . ألفاظ ذات معاين خمتلفة كرجل وفرس وهو أكثر الكالم- 
اللفظ الواحد يطلق على معاين متعددة ومتنوعة كعني املاء وعني السحاب، وهو ما يسمى -

  . باملشترك اللفظي
ألفاظ متعددة ومتباينة تطلق على معىن واحد كالسيف واملهند واحلسام، وهو ما يسمى -
  . بالترادف
اللفظ الواحد يطلق على معنيني خمتلفني متناقضني كإطالق لفظ اجلون على األبيض -

  .واألسود، وهو ما يسمى بالتضاد
للغوية اليت تؤطر العالقة وقد اختلف اللغويون العرب اختالفا واسعا حول وقوع هذه الظواهر ا

فبخصوص قضية الترادف ، بني اللفظ ومعناه، فأنكر فريق منهم وجودها يف اللغة، وأثبتها فريق آخر
اختلف اللغويون العرب اختالفا واسعا حول وقوعها يف اللغة فأنكر فريق منهم وجودها وأثبتها فريق 

اللغوي اليت لفتت أنظار علماء اللغة القدامى إىل جانب قضية الترادف، قضية االشتراك ، كما جند آخر
أن جتد للمعىن الواحد أمساء كثرية، فتبحث عن «ها كظاهرة لغوية تتصل بعالقة اللفظ مبعناه، وحد

1(»املعىن إىل معىن صاحبـه أصل كل اسم منها، فتجده مفضي(.  
مال الذي يدفع وتعدد معاين اللفظ ظاهرة لغوية سبب وجودها يف اللغة هو تنوع االستع 

حتما إىل تنوع املعىن، وذلك إما لتفاوت البيئة اللغوية، وإما الختالف املستعملني، وال خالف بني 
اللغويني حول وجود املشترك اللفظي يف اللغة، وإن كان هناك من العلماء من ال يقر بوجوده إال على 

ملعىن وفهمه، فإذا وضع لفظ نطاق ضيق، وحجتهم يف ذلك أن األلفاظ إمنا وضعت أصال لتحديد ا
) هـ347ت(ملعان كثرية حدث اإلام وقلما يفهم املراد منها، ومن هؤالء اللغويني ابن درستويه 

لو جاز وضع لفظ واحد للداللة على معنيني خمتلفني أو أحدمها ضد اآلخر، ملا كان «الذي يقول 
فيتوهم من ال يعرف العلل …هذا لعللذلك إبانة بل تعمية وتغطية، ولكن قد جييء الشيء النادر من 

وإمنا جييء ذلك يف لغتني متباينتني، أو حلذف أو اختصار …أما ملعنيني خمتلفني وإن اتفق اللفظان
حسب ابن  اللفظي فاالشتراك، )2(»وقع يف الكالم، حىت اشتبه اللفظان وخفي سبب ذلك على السامع

اختالف اللهجات، وعدم إدراك السامع للفروق : يعود ألسباب حمددة خلصها يف ثالثة هي درستويه
  .الداللية بني الكلمات، أو بسبب احلذف أو االختصار يف الكالم

                                                
  .2/113: ابن جين، اخلصائص )(1
  .1/385: جالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، ص )(2
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قضية داللية أخرى تؤطر عالقة اللفظ مبعناه عند اللغويني، وهي قضية التضاد، ومعناه أن 
تناقضني داخل اللغة مثل إطالق لفظ اجلون على األبيض تؤدي اللفظة الواحدة معنيني خمتلفني م

فعالقة الضدية من أوضح األشياء يف تداعي املعاين، فإذا جاز أن «واألسود يقول رمضان عبد التواب 
تعرب الكلمة الواحدة عن معنيني بينهما عالقة ما، فمن باب أوىل جواز تعبريها عن معنيني متضادين، 

وقد اختلفت وجهات نظر ، )1(»لذهن يستتبع عادة استحضار اآلخرألن استحضار أحدمها يف ا
العلماء حول التضاد، كما سبق وأن اختلفوا حول الترادف واملشترك اللفظي، ما بني مقر لوجوده 

أقروا بوجوده، واعتربوه خاصية مميزة للغة العربية عن  ىماومنكر لوقوعه، وأغلب علماء العرب القد
  .غريها من اللغات

من أهم املثبتني للتضاد يف اللغة العربية، ويبدو ذلك جليا من ) هـ328ت(د ابن األنباري ويع 
إن كالم العرب « :الذي ضمنه ما يقرب من أربعمائة كلمة، حيث يقول) األضداد(خالل كتابه 

يصحح بعضه بعضا، ويرتبط أوله بآخره، وال يعرف معىن اخلطاب منه إال باستيفائه واستكمال مجيع 
حروفه، فجاز وقوع اللفظة على املعنيني املتضادين ألا يتقدمها ويأيت بعدها ما يدل على خصوصية 

وكأن ابن األنباري خيشى وقوع الغموض واإلام يف املعىن بسبب  ،)2(»أحد املعنيني دون اآلخر
ة عن املعاين، إطالق لفظني متضادين على املعىن الواحد، ألن اهلدف من وضع األلفاظ إمنا هو اإلبان

وهذا ما يستند إليه منكرو التضاد يف اللغة، ولذلك يشري ابن األنباري إىل دور السياق يف حتديد املعىن 
    :)3(كما يف قول الشاعر

  اَألملْ يهويلهِ يسعى جلَلْ     والفىت املوت خال ما شيٍء كلُّ                         
  

الشيء العظيم، وعلى الشيء اليسري، والسياق هو الذي فكلمة اجللل يف البيت تطلق على 
كل شيء ما : وتأخر بعده، على أن معناه) جلل(فدل ما تقدم قبل « ،حيدد املعىن املراد من الكلمة

  .)4(»هاهنا معناه عظيم) اجللل(خال املوت يسري، وال يتوهم ذو عقل ومتيز أن 

                                                
 .336: ، ص1977، 1طالقاهرة،  ،فصول يف فقه اللغة، مكتب دار التراثرمضان عبد التواب،  )(1
  .2: ، ص1987حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت،  :حممد بن القاسم ابن األنباري، األضداد، تح )(2
  .)11/116، )جلل(العرب، مادة  لسان: ينظر(إىل لبيد،   نسبه ابن منظور )(3
    .2: األنباري، األضداد، صابن  )(4
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قضية االشتراك يف اللغة، أنكر كذلك ورود التضاد يف العربية، وأن  وكما أنكر ابن درستويه
النوء االرتفاع مبشقة وثقل، ومنه قيل للكوكب قد ناء «تكون لفظة واحدة لشيء وضده حيث يقول 

إذا طلع، وزعم قوم من اللغويني أن النوء السقوط أيضا، وأنه من األضداد، وقد أوضحنا احلجة 
  . )1(»ا إبطال األضدادعليهم يف ذلك يف كتابن

إبراهيم أنيس يف موقفه من قضية االشتراك، جنده يوافقه كذلك يف موقفه  وكما وافقه الدكتور
وغريه من العلماء، ذلك  ابن األبناريمن قضية التضاد، حيث أنكر وجوده بالكثرة اليت ذهب إليها 

أن كثريا من األمثلة اليت ظن هؤالء العلماء أا من قبيل األضداد، ميكن تأويلها على وجه آخر 
لو غربلت وحبثت حبثا علميا صحيحا، النتهى األمر إىل «خيرجها عن هذا الباب، فمثل هذه الكلمات 

   )2(»أن ما يصح أن يسمى منها باألضداد ال يكاد يعدو عشرين كلمة
   :عبد الكرمي النهشلي-1

ميكن التعرف على موقف عبد الكرمي من قضية اللفظ واملعىن بالرجوع إىل كتاب العمدة البن 
رشيق، ألن كتاب اختيار املمتع ال ميكن أن نعثر فيه على شيء ذي بال يف هذه القضية، وإن أول ما 

، ويورد له )3(»املعىن كثريا يف شعره وتأليفهكان يؤثر اللفظ على «ينبه إليه ابن رشيق هو أن أستاذه 
الكالم اجلزل أغىن (...): قال عبد الكرمي «: نصا يدل على إيثاره اللفظ وتفضيله على املعىن، يقول
، والكالم اجلزل هو األلفاظ القوية املعربة، )4(»عن املعاين اللطيفة من املعاين اللطيفة عن الكالم اجلزل

ة يف البيت الشعري تغنيه عن املعاين اجلميلة اللطيفة، أما إذا وجدت املعاين واأللفاظ القوية املعرب
وهذا معناه أن الشعر يف «اجلميلة اللطيفة فالبيت الشعري ال يستغين ا عن األلفاظ اجلزلة املعربة 

رمي مهتم ، فعبد الك)5(»حاجة إىل ألفاظ خمتارة قبل املعاين، ألن األلفاظ اجلميلة تتضمن املعىن اجلميل
 –باجلانب اللفظي، ومثلما عرب عن ذلك من خالل آرائه النقدية فقد وظف ذلك يف إبداعاته الفنية 

ال يطرق يف شعره إال املعاين الساذجة القريبة، يف أسلوب كثريا ما تغلب «فهو  - وهو الشاعر والناقد
تيب األلفاظ حىت تؤدي املعاين ، ومقدرته تأيت من جهة براعته يف تأليف الكالم، وتر)6(»عليه اجلزالة
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اليت يطرقها، وهو ينحو يف ذلك منحى الفخامة واجلزالة، شأنه يف ذلك شأن الشعراء الفحول، 
ويتجلى ذلك يف قصيدة له يصف فيها هدايا أهديت ملمدوحه من خيل ومحار الوحش والبخايت 

  )1( :والفيل الذي يقول فيه
  

                أوحصم هندي النارِج تـعده      ـلُموك نِبي سنْإ انَـاس را ا رهد  
                    طَكَ يُءجِيود جفَ لٍائوأَ  قرعٍب      مضبرلُ ةمـكَ تـا لُممت الصخر  

  ردالص ةبضالْه نى مفَوا أَمكَ ردصو      ادـبلُ نِييبثكَالْكَ انذَـخفَ هلَ                
  

قد مجع فيها ما تفرق من أوصاف الفيل عند  ولو تتبعنا مجيع أبيات القصيدة لوجدنا أن النهشلي«
غريه من الشعراء، وزاد عليها صور مجيع أعضائه، مشبها إياها بأمثاهلا، وصب كل ذلك يف ألفاظ 
تلوح عليها الفخامة واجلزالة، وترن بينها املوسيقى القوية، وهي صفات تعكس نظرته النقدية لقضية 

بارتني قرأمها يف كتاب عبد الكرمي، يبدو أما تدالن على ، ويقف ابن رشيق على ع)2(»اللفظ واملعىن
املعىن مثال : قال بعض احلذاق: ومن كتاب عبد الكرمي«: إحدامها األخرى، يقول مبخالفةتناقضه 

واللفظ حذو، واحلذو يتبع املثال فيتغري بتغريه ويثبت بثباته، ومنه قول العباس بن احلسن العلوي يف 
معانيه قوالب ألفاظه، هكذا حكى عبد الكرمي، وهو الذي يقتضيه شرط كالمه، مث خالف : صفة بليغ

  .)3(»والب ملعانيه، وقوافيه معدة ملبانيهألفاظه ق: يف موضع آخر فقال
فالقالب مرة مرادف " ألفاظه قوالب معانيه"و" معانيه قوالب ألفاظه"فاملخالفة واضحة بني  

والقالب يكون وعاء كالذي «: للمعىن ومرة مرادف للفظ، فحاول أن يعطينا تفسريا لذلك بقوله
نوع من (را للوعاء، كالذي تقام به اللوالك تفرع فيه األواين ويعمل به اللنب واآلجر، ويكون قد

وتصلح عليه األخفاف، ويكون مثاال كالذي حتذى عليه النعال، وتفصل عليه ) األحذية اخلفيفة
، فابن رشيق يريد أن يربر صحة ما )4(»القالنس، فلهذا احتمل القالب أن يكون لفظا مرة، ومعىن مرة

ناقض بالبحث يف معىن كلمة قالب اليت جعلها مرة صفة قاله عبد الكرمي وأن يبعد عنه استعمال الت
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للفظ ومرة صفة للمعىن، فوجد أن القالب يكون وعاء، ويكون قدرا للوعاء ويكون مثاال، مما يعين أن 
  .يشكل به الوعاء) مضمونا(يتشكل به ما يوضع فيه، وقد يكون ) شكال(القالب قد يكون وعاء 

فأما املساواة بني اللفظ واملعىن كما «: باملساواة فقالابن سنان اخلفاجي القول وقد فسر  
كانت ألفاظه قوالب ملعانيه، أي هي مساوية هلا، ال يفضل أحدمها : وصف بعض األدباء رجال فقال

، وهذا )1(»على اآلخر، وحد املساواة احملمودة هو إيضاح املعىن باللفظ الذي ال يزيد عنه وال ينقص
لتناقض بني القولني، فكون اللفظ قالبا للمعىن أي مساويا له ال يناقض التفسري سيؤكد أكثر عدم ا

كون املعىن قالبا للفظ أي مساويا له، أما الدكتور إحسان عباس فإنه يرى أن عبد الكرمي كان 
  .، وذلك استنادا إىل األقوال اليت رواها عنه تلميذه ابن رشيق)2(مضطربا يف موقفه حول هذه القضية

  :احلصري بن علي إبراهيم-2
أما إبراهيم احلصري فقد أورد نصوصا للجاحظ، فبني أمهية اللفظ بالنسبة للمعىن من ذلك  

املعاين القائمة يف صدور الناس، : قال بعض جهابذة األلفاظ، ونقاد املعاين: قال اجلاحظ«: قوله
، مستورة خفية، املختلجة يف نفوسهم، واملتصورة يف أذهام، املتصلة خبواطرهم، واحلادثة عن فكرهم

وإمنا حييي تلك املعاين ذكرهم هلا، وإخبارهم عنها، واستعماهلم ... وبعيدة وحشية، وحمجوبة مكنونة
، فاملعاين موجودة يف النفوس واخلواطر وال ميكن لشخص الوصول إىل ما يف ذهن شخص )3(»إياها

، فاأللفاظ هي )4(»ويفهمواما مل تظهر يف أصوات حروف يسمعها الناس «آخر والتعرف عليه، 
وجتعل اخلفي منه ظاهرا، «سبيل التواصل بني األفراد، وبفضلها تقرب املعاين من الفهم وجتلى للعقل، 

وعلى قدر وضوح الداللة وصواب اإلشارة، وحسن االختصار، ... والغائب شاهدا، والبعيد قريبا
  .)5(»ودقة املدخل، يكون ظهور املعىن

ال حيدد موقفه بوضوح من هذه القضية، غري أنه بين الفارق بني األلفاظ واملعاين حيث  واحلصري
املعاين مبسوطة إىل غري غاية، وأمساء املعاين حمصورة «بني حمدودية األلفاظ وال حمدودية املعاين، فعنده 

ن احلصري ، وقد ذهب الدكتور بشري خلدون من خالل هذا القول إىل أ)6(»معدودة وحمصلة حمدودة
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رأيه خمالف متاما لرأي اجلاحظ ألنه نظرا حملدودية األلفاظ يستطيع كل واحد أن يطلع عليها، 
ويستعملها يف كالمه وكأنه يستشف من هذا التقليل من قيمة األلفاظ، وأن العربة إمنا تكون 

ن قول ، والظاهر أن احلصري يذهب إىل ما يذهب إليه اجلاحظ، وإن كان قد فهم م)1(باملعاين
اجلاحظ أنه يقلل من شأن املعاين ويرى أن العربة باللفظ، وهو فهم خاطئ كما يرى بعض الباحثني، 
والصواب أن حيمل رأي اجلاحظ يف املعاين املطروحة على الالاية ال على االحتقار وعدم املباالة، ألن 

يف كل مكان، ويعرفها كل  املعاين عنده هي مجيع الكائنات اليت تعمر الفضاء ومتأله، وهي موجودة
الطرح للمعاين أو األلفاظ هو حاهلا اليت تكون عليها قبل تركيبها وتنظيمها يف مجل «من يراها و

للتفاهم، وطرحها يف الطريق أشبه باحلالة اليت تكون عليها يف قوائم املعجمات، فهي مبثوثة هنا وهناك 
    )2(»تنتظر تركيبها وصوغها يف مجل مفيدة صاحلة للتخاطب

  :القريواين ابن رشيق-3
وهي ال شغلت النقاد منذ القدم، املعىن النقاد قضية أساسية يف العمل األديب، قضية اللفظ و 

أيهما  :تزال إىل اليوم قضية النقد الكربى عند العرب وغريهم، ومما دار اخلالف فيه حول هذه القضية
ومرجع هذا اخلالف هو الذوق األديب للناقد ومدى تفهمه  ؟أم مها متساويان على حد سواء ،أفضل

: فابن جين يذهب إىل أن العناية باللفظ إمنا هي من أجل املعىن، حيث يقول، )3(لطبيعة اإلبداع األديب
 وأرهفوها غُروا لواوصق وهذَّبوها احواشيه اومحو وحسنوها ألفاظها أصلحوا قد العرب رأيت فإذا«

 وتشريف ا وتنويه للمعاين منهم مةخد عندنا هي بل باأللفاظ هي إمنا ذاك إذ العناية أن نتري فال
 هاوتشي وتدجبها ألفاظها حتلى إمنا العرب فكأن«، فاأللفاظ ما هي إال خدم للمعاين، )4(»منها

بقول النيب ويدلل على ذلك  )5(»مطالبها إدراك إىل ا الوتوص وراءها اليت باملعاين عناية فهاوتزخر
 -  ص اهللا رسول كان فإذا ،6»حرالس البيان من وإنّ حلكما الشعر من إنّ« :صلى اهللا عليه وسلم
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 حتصيل إىل وسلَّما اوسبب للقلوب وأشراكا مصايد جعلت اليت القوم هؤالء ألفاظ يف هذا يعتقد
  .اخلادم من أشرف الشك واملخدوم للمعاين دمخ األلفاظ أن بذلك عرِف املطلوب

باب يف اللفظ "وأول ما يواجهنا به ابن رشيق يف هذه القضية اليت خصص هلا بابا مستقال مساه 
اللفظ جسم روحه املعىن وارتباطه به كارتباط الروح باجلسم يضعف بضعفه، ويقوى «: قوله" واملعىن

عرض لبعض بقوته، فإذا سلم املعىن، واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر، وهجنة عليه، كما ي
األجسام من العرج والشلل والعور، وما أشبه ذلك من غري أن تذهب الروح، وكذلك إن ضعف 
املعىن اختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ كالذي يعرض لألجسام من املرض مبرض 

 ، يشبه ابن رشيق الشعر باإلنسان جسمه اللفظ وروحه املعىن، وعليه فعالقة اللفظ باملعىن)1(»األرواح
كعالقة اجلسم بالروح، فهما متالزمان يف القوة أو يف الضعف فقوة أحدمها قوة لآلخر، وضعف 
أحدمها ضعف لآلخر، ويؤكد هذا التالزم يف االختالل الذي إن وقع ألحدمها تعداه إىل اآلخر، 

كله فان اختل املعىن ... وال جتد معىن خيتل إال من جهة اللفظ وجريه فيه على غري الواجب«: يقول
، فسبب فساد املعىن )2(»وفسد بقي اللفظ مواتا ال فائدة فيه، وإن كان حسن الطالوة يف السمع

واختالله يكون من جهة اللفظ، وإذا اختل املعىن وفسد فقد اللفظ قيمته وإن كان حسن الطالوة يف 
يف سياقه، فابن السمع، مما يعين أن قيمة اللفظة ليست يف ذاا، وإمنا هي حبسب املعىن الذي جاءت 

رشيق ال ينظر إىل اللفظة منعزلة عن السياق، أو من خالل املعجم، فاللفظة وإن كانت حسنة الطالوة 
يف سياق خمتل كانت أشبه بامليت الذي مل ينقص من شخصه شيء يف رأي العني، وهذا ما ذهب إليه 

لعملية الفكرية اليت تصنع مل يستطع تصور الفصاحة يف اللفظة وإمنا هي يف تلك ا«اجلرجاين الذي 
  .)3(»تركيبا من عدة ألفاظ

هذه القضية من حيث تفضيله للفظ أو للمعىن أو  يفبد رأيا واضحا وألن ابن رشيق مل ي
التسوية بينهما فإن النقاد اختلفوا بني من يراه منتصرا للفظ، وبني من يراه منتصرا للمعىن، وإن كان 
ظاهر كالمه يوحي بالتسوية بينهما، أما الدكتور إحسان عباس، فإنه يرى أن موقف ابن رشيق يف 
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أنه  "الشاعر"يستشف من تفضيله البن الرومي وإيثاره له باسم  وإن كان قد«هذه القضية غري واضح 
  .)1(»أميل إىل جانب املعىن

 :إذ يقول لفظوأما الدكتور بشري خلدون فهو على خالف هذا الرأي، حيث يراه أميل إىل ال
نالحظ من خالل هذا التذبذب أن ابن رشيق أراد أن يقف موقفا معتدال بني القائلني بتقدمي اللفظ «
بني أنصار املعىن، ولكن يف نفسه شيء من امليل إىل األلفاظ، ويتضح ذلك من الطريقة اليت مساها و

، وما يؤكد التذبذب يف موقف ابن رشيق بني أنصار املعىن وأنصار )2(»مذهب العرب من غري تصنع
قيض ال يتبني اللفظ أنه أقر بوجود هذا اخلالف بني النقاد، وأورد آراء للطرفني، وألما على طريف ن

  . بوضوح إىل أيهم مييل ابن رشيق
ويقف بنا ابن رشيق مع مجلة من الشعراء يستشهد على موقفهم من اللفظ واملعىن، فمنهم من 

، ولكن ما يالحظه هو أنه ليس كل من كانت )3(»يؤثر اللفظ على املعىن، فيجعله غايته ووكده«
ر األلفاظ ال يكون مبعزل عن املعاين املقصودة، وهلذا األلفاظ غايته كان موفقا فيما يرومه، ألن اختيا

فإن ابن رشيق ينظر يف التناسب والتوافق الذي يكون بني اللفظ واملعىن، ويوازن بني شاعرين آثرا 
بشار : مها، والشاعران مهااللفظ يف رأيه، ولكنهما مل يكونا على نصيب واحد من اإلصابة يف اختيار

   :)4(بشار ، وابن هاينء، يقولبن برد
  

  دما مطَرت أَو الشمسِ حجاب هتكنا      مضريـةً غَضبةً غَضبنا ما إِذا                 
  امـوسلَّ ناـعلَي صلَّى  رـمنب  رىذُ      ةـقَبيل من سيداً أَعرنا ما إِذا                 

  
فاأللفاظ اليت استعملها بشار فيها الفخامة والقوة، وهي أنسب ما تكون للمعىن الذي جسدته، 

، ومثلما تناسب القوة غرض االفتخار تناسب غرض )5(»أشبه مبا وقع فيه من موضع االفتخار«فاللفظ 

                                                
  .449: إحسان عباس، تاريخ النقد األديب عند العرب، ص )(1
  .175،176: بشري خلدون، احلركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص )(2
  .1/200العمدة، ابن رشيق،  )(3
  .4/163بشار بن برد، ديوانه،  )(4

 .1/201ابن رشيق، العمدة،  )(5
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يف سياقه  مدح امللوك، وهذه القوة نفسها يف األلفاظ تنايف معىن الغزل والنسيب، فإذا جيء ا
    :)2(، كقول ابن هاينء)1(»كانت جلبة وقعقعة بال طائل معىن«

   
  مِذَخم ضيبأَ عملَ: تالَقَشامت فَو          ميظَش  درجأَ عقْو: تالَقَفَ تاخصأَ           
           وما دـعرالَّإِ ت ـلجسِر حلـيا         ه الَو رقَمالَّإِ ت رىب نم مـخمِد  
  

فهذه األلفاظ مع قوا فهي خالف املراد ألا جاءت يف موضع النسيب، وللنسيب معجمه 
اللغوي اخلاص به يستمد منه الشاعر ألفاظه الدالة، ألن الشاعر يهدف إىل التعبري عن عاطفته اليت 

على التهالك يف الصبابة، وتظاهرت فيه  هو ما كثرت فيه األدلة«تربطه باملرأة، واللفظ املناسب له 
الشواهد على إفراط الوجد واللوعة، وما كان فيه التصايب والرقة أكثر مما يكون من اخلشن واجلالدة، 
ومن اخلشوع والذلة أكثر مما يكون فيه من اإلباء والعزة، وأن يكون مجاع األمر فيه ما ضاد التحافظ 

فنحن أمام  )3(»، فإذا كان النسيب كذلك فهو املصاب به الغرضوالعزمية، ووافق االحنالل والرخاوة
الصبابة والوجد واللوعة والتصايب والرقة واخلشوع : حقلني دالليني خمتلفني أو متضادين األول فيه

والذلة، والثاين فيه اخلشن واجلالدة والعزة واإلباء، وهذا التقابل الداليل يوجب على الشاعر أن خيتار 
لغرض النسيب واحلقل الثاين أنسب لكل معىن ما يناسبه من األلفاظ، واحلقل األول أنسب ما يكون 

ما يكون للفخر وبإمكان الشاعر أن يتعامل يف مواطن اللني مبا يناسبها ويف مواطن القوة مبا يناسبها، 
بينما تقول شعرا تثري به : وما ذاك؟ قيل: إنك لتجيء بالشيء اهلجني املتفاوت، قال: "وقد قيل لبشار

  :)4(النقع، وختلع به القلوب، مثل قولك
   

  دما مطَرت أَو الشمسِ حجاب هتكنا      مضريـةً غَضبةً غَضبنا ما إِذا            
  

                                                
  .1/201ابن رشيق، العمدة،  )(1
  .312: ص، 1980ابن هانئ األندلسي، ديوانه، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت،  )(2
  .134: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص )(3
  .4/163بشار بن برد، ديوانه،  )(4



 اللفظ والمعنى ةقضي ــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــ - الباب األول 

136 
 

                       : )1(تقول
   الزيت يف اخلـلَّ تصـب      البيـت ربـةُ  ربـابةُ                    

  الصـوت حسن وديـك     دجاجات عشـر لـها                    
         

 البيض آكل ال وأنا جارييت ربابة يف قلته وهذا جد األول فالقول وموضع وجه لٍكُل«: قال 
 من عندها فهذا عندها وحتفظه البيض يل جتمع فهي وديك دجاجات عشر هلا هذه وربابة السوق من

، فهذا التفاوت عنده ليس ألنه يضعف )2(»عندك) ومرتِلِ حبيبٍ ذكْرى من نبك قفَا( من أحسن قويل
أحيانا، وإمنا الختالف الغرض واملناسبة، فهو يف اجلد جيد ويف اهلزل أشد هزال، والشعراء خمتلفون، 

فريق شعر أحدهم، ويصلب شعر اآلخر، ويسهل لفظ أحدهم، «ولكل طريقته يف اختيار األلفاظ 
سب اختالف الطبائع، فإن سالمة اللفظ تتبع سالمة الطبع، وترى ويتوعر منطق اآلخر، وإمنا ذلك حب

اجلايف اجللف منهم كز األلفاظ، ومعقد الكالم، وعسري اخلطاب، حىت أنك رمبا وجدت ألفاظه يف 
، وهذا التفاوت )3(»ومن شأن البداوة أن تحدث ذلك(...) صورته، ونغمته، ويف جرسه وهلجته 

الرقة والصالبة قد يكون عند الشاعر الواحد، وقد الحظه ابن رشيق املوجود بني شاعر وشاعر بني 
... عمل بطبعه وعلى سجيته«على ابن هاينء يف شعره، وذلك الختالفه بني الطبع والصنعة فهو إذا 

دخل يف مجلة الفضالء، وإذا تكلف الفخامة، أو سلك طريق الصنعة، أضر بنفسه، وأتعب السامع 
ن غلبت عليه السهولة واستغىن ا، واغتفر له فيها الركاكة واللني كأيب ، ومن الشعراء م)4(»شعره

  .العتاهية والعباس بن األحنف
ومن الشعراء من يؤثر املعىن على اللفظ، فيطلب صحته وال يبايل حيث وقع من هجنة اللفظ 

يقسم وقبحه وخشونته كابن الرومي وأيب الطيب ومن شاكلهما، وما يالحظ على ابن رشيق وهو 
الشعراء إىل أنصار لفظ وأنصار معىن مضطربني بني ذلك أنه جيعل مرد ذلك إىل الطبع والصنعة 

، والذين يؤثرون اللفظ هم أصحاب الصنعة بل إن )5(والتكلف، فالذين يؤثرون املعىن هم املطبوعون

                                                
  .28 ،4/27بشار بن برد، ديوانه،  )(1

  .3/156األصفهاين، األغاين،  )(2
 .24،25: اجلرجاين، الوساطة، ص )(3

  .1/201العمدة، ابن رشيق،  )(4
  .1/204 املصدر نفسه، :ينظر )(5
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، أما تفضيل املعىن على اللفظ فهو رأي الكثرة الصنعة قد تضر بصاحبها، كالذي ذكره عن ابن هاينء
اللفظ «: من الناس برأيه، ويستشهد على تفضيل اللفظ برأي هو أشبه ما يكون برأي اجلاحظ، يقول

أعلى من املعىن وأعظم قيمة، وأعز مطلبا، فإن املعاين موجودة يف طباع الناس، يستوي فيها اجلاهل 
ظ، وحسن السبك، وصحة التأليف، أال ترى لو أن رجال واحلاذق ولكن العمل على وجود األلفا

أراد يف املدح تشبيه رجل ملا أخطأ أن يشبهه يف اجلود بالغيث والبحر، ويف اإلقدام باألسد ويف 
اإلمضاء بالسيف، ويف العزم بالسيل، ويف احلسن بالشمس، فإن مل حيسن تركيب هذه املعاين يف 

واجلزالة والعذوبة والطالوة والسهولة، واحلالوة مل يكن للمعىن أحسن حالها من اللفظ اجلامع للرقة، 
، فاملعاين شائعة وميتلكها كل الناس، وما يتميز به الشاعر عن سواه هو احللى اليت يلبسها هلذه )1(»قدر

الرقة واجلزالة والعذوبة والطالوة : املعاين وهذه احللى متمثلة يف األلفاظ جتمع عددا من الصفات هي
  .ولة واحلالوةوالسه

 :ابن شرف القريواين-4
ال خيتلف ابن شرف عن ابن رشيق يف متثيل اللفظ واملعىن باجلسد والروح، ولكنه يف املفاضلة 

املعاين هي األرواح، واأللفاظ هي األشباح، فإن حسنا فذلك «جنده يقدم املعىن على اللفظ، فعنده 
، فهما قد يشتركان يف احلسن، أما القبح )2(»احلظ املمدوح، وإن قبح أحدمها فال يكن الروح

فتختص به األلفاظ، ولذلك فهو يدعو إىل عدم االستعجال يف احلكم على األلفاظ إذا كانت ضعيفة 
، وإن كنا )3(»فكم من معىن عجيب يف لفظ غريب«أو مبتذلة إال بعد النظر يف املعىن الذي حتمله 
أن يكون : الذي قد يقع يف الشعر من جهتني؛ األوىل جنده يشري إىل عدم التناسب بني اللفظ واملعىن

من الشعر ما ميأل «اللفظ فخما قويا ولكن ما حتته من معىن ال يستحق تلك الفحامة والقوة، حيث 
لفظه املسامع، ويرد على السمع منه قعاقع، فال ترعك مشاخة مبناه، وانظر إىل ما يف سكناه من معناه، 

، ومن جهة ثانية أن )4(»احملاسن، وإن كان خاليا فاعدده جسما باليا فإن كان يف البيت ساكن فتلك
األلفاظ قد تكون ضعيفة وذلك ال يعين بالضرورة ضعف املعىن، ولذلك وجب النظر يف املعىن حىت 

                                                
  والقـروي، والبـدوي والعريب،  العجمي يعرفها الطريق يف مطروحةٌ واملعاين :"، ويقول اجلاحظ1/204ابن رشيق، العمدة،  )(1
   الشعر فإمنا السبك، وجودة الطبع صحة ويف املاء، وكثرة املخرج، وسهولة اللفظ، وختير الوزن، إقامة يف الشأنُ وإنما واملدينّ،    

 .3/131احليوان، " .التصوير من وجنس النسج، من وضرب صناعةٌ،    
  .161: مسائل االنتقاد، صابن شرف،  )(2
  .161: ص املصدر نفسه، )(3
 .161: ص نفسه، )(4
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إذا مسعت ألفاظا مستعملة، وكلمات مبتذلة فال تعجل باستضعافها حىت «وإن ضعف اللفظ، فأنت 
  .)1(»ترى ما يف أضعافها

وكأن ابن شرف يف موقفه من اجلودة والرداءة اليت تعتري األلفاظ واملعاين يطبق ذلك على ابن 
رعدي الكالم، سردي النظام متني املباين غري مكني املعاين إال أنه إذا أظهرت معانيه «هاينء الذي يراه 

فظ قويه، إال أن جودة ، فهو يف احلالني جيد الل)2(»يف جزالة مبانيه، رمى عن منجنيق يؤثر يف النيق
اللفظ عنده ال تعين جودة املعىن، يف حني إذا جادت معانيه كان موفقا يف اختيار األلفاظ املناسبة هلا، 
وهذا الرأي سبق وأن رأيناه مع ابن رشيق الذي كان أوضح من صاحبه يف طرحه، ألن يف قول ابن 

ن رشيق الذي يرى أن ابن هاينء استعمل إشارة إىل موقف اب" متني املباين غري مكني املعاين"شرف 
مما يعين عدم املناسبة بني األلفاظ ) يف غرض النسيب(األلفاظ القوية الفخمة يف موضع الرقة واللني 

  .واملعاين، وعدم التناسب أضر باملعىن وأخره
  : حازم القرطاجين-5

إليه من زوايا متعددة،  اللفظ له أثره البالغ يف النص اإلبداعي عند حازم القرطاجين، فهو ينظر
: من جهة كونه لفظا، ومن جهة أثر اللفظ، ومن جهة داللة اللفظ، ومن جهة أثر داللة اللفظ، يقول

 ،عليه اللفظ الدال على الصور الذهنية يف نفسه يكونيكون النظر يف صناعة البالغة من جهة ما «
من جهة ما تكون و، اهيئته وداللتهمن النفوس من جهة  موقعهن عليه بالنسبة إىل وومن جهة ما يك

ا على ما ا ودالالآومن جهة مواقعها من النفوس من جهة هي ا،أنفسهعليه تلك الصور الذهنية يف 
 ةوأمثل الذهنية صور هلا ينجهة ما تكون عليه يف أنفسها األشياء اليت تلك املعا ومنخارج الذهن، 

، فالعناية بالداللة تقتضي العناية باللفظ، وقد )3(»لنفوسا منومن جهة مواقع تلك األشياء ا، عليه دالة
 بالشعر أحكامها وتالحظ وتراعيها وذِّا فُتصلحها بألفاظها تعنى كما العرب«ذكر ابن جين أن 

 وأكرم عندها أقوى املعاني فإن استمرارها وتتكّلف تلتزمها اليت وباألمساع أُخرى وبالُخطب تارة
ومن أمهية اللفظ أن النص الشعري ال حيسن موقعه يف النفس إال  ،)4(»نفوسها يف قَدرا وأفخم عليها

 بأجزاء تستقصىو املتشاكل املتالئم التركيب بوتركّ أفضلها يقوتنت اللفظ مواد ختتار حيث من«

                                                
  .161: مسائل االنتقاد، صابن شرف،  )(1
  .أرفع موضع يف اجلبل: ، والنيق156: ص نفسه،املصدر  )(2
  .17:حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص )(3
  .1/215ابن جين، اخلصائص،  )(4
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 اجلملة إعراب حسنة تكون حىت إليها احملتاج عاينملا أجزاء على ةالدال األلفاظ هي اليت العبارات
 عند الشيء أجزاء ييلخت فيه جيب ،متقد كما لالتخي يكون صيله،اوتف املعىن مجلة عن صيلاالتفو
 عليه هي ما حد على الذهين اخليال يف بذلك صورته فتقوم ،أجزاء بتشكل مجلته تتشكل حىت هييلخت

  . )1(»التكميل إىل ةحمتاج كانت إن منها أكمل أو ،الذهن خارج
ويشبه حازم األلفاظ باألصباغ، فمثلما يتخري الرسام األلوان املناسبة للوحته، فكذلك الشاعر 
يتخري اللفظ لصورته الشعرية، ومثلما تنفر العني من األلوان الرديئة، يكون نفور األذن من األلفاظ 

به ومن احملاكاة  واعلم أن مرتلة حسن اللفظ احملاكى به وإحكام تأليفه من القول احملاكى«الرديئة، 
. مبرتلة عتاقة األصباغ وحسن تأليف بعضها إىل بعض وتناسب أوضاعها من الصور اليت ميثلها الصانع

وكما أن الصورة إذا كانت أصباغها رديئة وأوضاعها متنافرة وجدنا العني نابية عنها غري مستلذة 
أليف املتنافر، وإن وقعت ا احملاكاة ملراعاا، وإن كان ختطيطها صحيحا، فكذلك األلفاظ الرديئة والت

الصحيحة فإنا جند السمع يتأذى مبرور تلك األلفاظ الرديئة القبيحة التأليف عليها، يشغل النفس تأذي 
فلذلك كانت احلاجة يف هذه الصناعة إىل اختبار اللفظ . السمع عن التأثر ملقتضى احملاكاة والتخييل

سوء اختيار األلفاظ أن تكون وحشية غريبة، مما يؤدي إىل  ، ومن)2(»وإحكام التأليف أكيدة جدا
 على الدالة األلفاظ تكون أن ذلك فمن«غموض املعىن، إذ أن من األلفاظ ما يوقع يف املعاين غموضا، 

 أن الشاعر على والواجب ،عليها املعىن فهم فيتوقّف غريبة أو حوشية منها الواحدة اللفظة أو املعىن
 واضحة املعاين على داللته تكون حتى استطاع ما والغرابة الوحشية يف توغّل ما هذا من جيتنب

 إىل به يهتدي ما باللفظة يقرن أن أمكنهو ضرارإ ذلك من شيء إىل زهل ومىت مستعذبة، وعبارته
  . )3(»أشبه ذلك يف األمر كان حشوا ذلك يكون أن غري من معناها

 أن للناظّم فيجب « املعىن أن تكون اللفظة دالة على أكثر من معىن شتكالسومما يؤدي إىل ا
 حتى قصده الذي املفهوم إىل معناها خيلّص ما القرائن من الصفة ذه اليت األلفاظ أو باللفظة ينوط

                                                
  .119: حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص )(1
  .129: ، صاملصدر نفسه )(2
  .184،185: ، صنفسه )(3
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 ،)1(»املعاين عن اإلبانة يقصد حيثمستبينا، وذلك البيان، وينبغي أال يكثر من هذا النوع  املعىن يكون
  :)2(حلّزة بن رثااحل قول تأويله يف الناس فاضطرب ذلك من ورد مماو

   
               زعلّكُ نّأَ وام من ضرب يـ    ـالعر ـلَ والٍـمان ـال ىـوأنالُءو    

         
 وهو العني عري أراد قيلو ،عمد أصحاب كانوا نهمأل العرب بالضاربني وأراد الوتد بالعري أراد :فقيل

 األقذاء من احلوض على يطفو ما بالعري أراد قيلو ،جبفنه عينه عري ضرب من كلّ أي منها نتأ ما
   .)3(ههذ غري أخر وجوه فيه وقيل وهني، هين قيل كما فخفّف ، والعير العائر وهو التشديد وأصله

عفو اخلاطر،  إن حازما يويل األلفاظ أمهية، ويدعو الشاعر إىل أن ال يكون اختياره لأللفاظ
 ليس وكالمنا ،االستعمال يف يبتذل ومل عذب ما األلفاظ وأحسن«بل عليه أن يتخريها قدر اإلمكان، 

  .)4(»ذلك ميكن حيث ثرامؤ بل لزومه، الشاعر على واجبا
  :عند حازم اإلبداعي واملعىن والعمل اللفظ  
 واألدوات املهيئات«: هي ثالثة الشعري اإلبداع عوامل أن القرطاجين حازم يرى 
 أما الفساد، يعتريه فال الطبع يعتصم وما واللغوية الطبيعية بالبيئتني مرتبطة فاملهيئات ،)5(»والبواعث
 الترحال كثري كان من تعتري فإا البواعث وأما املعاين، وعلوم األلفاظ بعلوم متصلة فهي األدوات
  . )6(فارق ومن عهد ما إىل حنني من يعتريه مبا األحباب مفارقة و والتنقل

 انطالقا كتابه أسس« قد حازما فإن الشعري اإلبداع أدوات هي واملعاين األلفاظ كانت وإذا
 واملعىن اللفظ يف متكررا تردادا إال ليست األربعة الكتاب أقسام أن ذلك واملعىن، اللفظ يف فكرته من
 وخيتص األلفاظ، يف يبحث الكتاب من الضائع األول فالقسم مركب، مستوى أو بسيط مستوى يف

                                                
  .185: ، منهاج البلغاء وسراج األدباء، صحازم القرطاجين )(1
  .111: الزوزين، شرح املعلقات السبع، دار اآلفاق، األبيار، اجلزائر، ص )(2
  .185: منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص ،حازم القرطاجين :ينظر )(3
  .82: ، صاملصدر نفسه )(4
  . 40: ، صنفسه )(5
  .40،41: ، صنفسه :ينظر )(6
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 رابع قسم إىل املعاين ولتستحيل النظم، أمساه ثالث قسم يف األلفاظ حبث ليتضخم املعاين يف الثاين
  .)1(»األسلوب هو أيضا مركب

 موضوعه أول، مبنهج املعاين قسم وهو وصلنا كما كتابه من األول القسم حازم ويبدأ 
 التصرف وجهات هيئاا، بضروب والتعريف ومواقعها وجودها وأحناء املعاين ماهيات عن اإلبانة«

 هذا ويف ،)2(»هلا منافرة أو للنفوس مالئمة تكون حيث من ذلك مجيع يف أحواهلا به تعترب وما فيها،
 ضاع املنهج وهذا املعاين، هذه منها تستخرج اليت واجلهات املعاين ملاهيات سيتعرض أنه إىل إشارة

 يف قائمة املعاين ألن نعيشه، الذي الوجود تسكن املعاين ماهيات أن تفيد إشارة إال منه يبق ومل
 صورة اخلارجية األعيان هذه من شيء ولكل عقولنا، وتعقلها عيوننا تراها اليت األشياء يعين األعيان،

 وكل اخلارجي العامل هذا من صورة كل إن مث أذهاننا، يف يعيش كله اخلارجي العامل هذا وأن ذهنية
 وهذه اخلارجي العامل هلذا آخر سكنا وكلماا اللغة صارت وذا عليه، يدل لفظ له جزئياته من جزء

 النهر، على تدل النهر كلمة أن مثال يعلم ناطق فكل نفس، كل من لقرا كثريون عنها يغفل حقيقة
 للنهر ترسم أيضا وإا الصورة، ختص الكلمة هذه وأن النهر، رأى من نفس يف صورة للنهر وأن

 منها واحدا أر مل وأنا دجلة، أو الفرات أو النيل ر عن حتدثين حني وأنك النهر، ير مل من عند صورة
  .)3(األار هذه من أردت ملا صورة خميليت يف رمست قد تكون

 كما قراءته جيعل الذي البتر من فيه ما بسبب الكثري منه ضاع قد األول املنهج كان ولئن
 القرطاجين يقدم وفيه املبتور، النص مضمون حيوي أنه يبدو آخر نصا جند فإننا صعبة، صاحبه أراده

 يف املنطق أهل وطريقة اللغة أهل طريقة بني جيمع التراث، يف التعريفات أمشل من هو للمعىن تعريفا
 املرحلة وهي عليها، وداللتها باملعاين اتصاهلا ومبتدأ وضعها وبواكري اللغة أصول على يدور وهو احلد
 وضبطت النشأة لتلك ختأر أساسها على اليت والتصورات املواقف عن غريها من أكثر تكشف اليت

 يف املوجودة األشياء عن األذهان يف احلاصلة الصور هي املعاين إن«: حازم يقول ،)4(امليالد معامل
 أدرك ملا تطابق الذهن يف صورة له حصلت أدرك إذا فإنه الذهن خارج وجود له شيء فكل األعيان،

 الذهنية الصورة تلك هيئة به املعرب اللفظ أقام اإلدراك عن احلاصلة الذهنية الصورة تلك عرب فإذا منه،

                                                
  .222: األخضر مجعي، اللفظ واملعىن يف التفكري النقدي والبالغي عند العرب، ص )(1
  .9: حازم القرطاجين، منهاج البلغاء، ص )(2
  .31،32: ص ،2006، 1ط ،مكتبة وهبة، القاهرةحممد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء،  :ينظر )(3
  .18،19: محادي صمود، يف نظرية األدب، ص )(4
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 وضع إىل احتيج فإذا األلفاظ، داللة جهة من آخر وجود للمعىن فصار وأذهام، السامعني أفهام يف
 يف تقيم اخلط رسوم صارت ا التلفظ من مسعها له يتهيأ مل من األلفاظ على تدل اخلط من رسوم
 اخلط داللة جهة من وجود أيضا هلا فيكون املعاين، صور األذهان يف ا فتقوم األلفاظ هيآت األفهام

  .)1(»عليها الدالة األلفاظ على
 وهو اخلارج يف املوجود الشيء وهي: عينية صورة: صور ثالثة من تتشكل عالمة إذن فأمامنا

 وقد الدال، أو اللفظ وهي مسعية وصورة املدلول، أو املعىن أو املفهوم وهي: ذهنية وصورة املرجع،
 يدرك الذي باخلط يكون قد السمع، حباسة يدرك الذي باللفظ يكون فمثلما الدال، صور تتعدد
 وبني بينه ذهين متصور واملعىن« احلاضر، للمستمع اللفظ مقام يقوم للغائب واخلط النظر حباسة

 صورة هو وإمنا الشيء ليس فاملعىن عنها، خيتلف ذلك مع لكنه طبيعية، عالقة العينية املوجودات
 احلس يف انتقش ما تطابق وإمنا تطابقه ال احملسوسات على املدركات وبناء بالتجريد عنه حتصل ورسم

  .)2(»الباطنة القوة إىل احلس أسلمه مث
 وبناء التئامها وكيفيات املعاين اجتالب طرق عن اإلبانة« يف كتابه من الثاين املنهج وجعل

 التئامها بكيفيات واملراد واستدعاؤها، استخراجها املعاين باجتالب واملراد ،)3(»بعض على بعضها
 املنهج هذا يف حازم كالم كثر وقد التالؤم؟ وهذا االرتباط هذا يكون وكيف ببعض، بعضها ارتباط

 ومعادا هيآا ومعرفة املعاين باجتالب عنايته وتدل االقتران، وحسن والتناسب والربط االلتئام عن
 صناع إىل كالمه من كثريا يوجه حازما أن« على وترتيبها جزئياا بني الربط وكيفية ومكامنها،

 موجه وأكثرها والبالغيني، القاهر عبد كتابات خيالف وهذا وشعراء، كتاب من له، واملنتجني البيان
 الشعر إليه آل ما حيزنه الذي حازم على مبستغرب هذا وليس ،)4(»واألدب الشعر يدرسون من إىل

 ،)5(»الشعر حقيقة عن بصائرهم وأعمى املتأخرين املشرق شعراء قلوب على ران الذي« بسبب
 مئيت منذ الفحول من الفنية الساحة خلت وقد األدب، منتجي إىل موجها خطابه يكون ال فكيف
 من أسالفه أن حني يف املتذوقون، يتذوقه إبداع وإجياد مبدعني، وجود إىل ماسة عنده فاحلاجة عام،

                                                
 .18،19: القرطاجين، منهاج البلغاء، صحازم  )(1

 .21: محادي صمود، يف نظرية األدب، ص )(2

 .11: حازم القرطاجين، منهاج البلغاء، ص )(3

  .32: صحممد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء،  )(4
  .10: حازم القرطاجين، منهاج البلغاء، ص )(5
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 وما اإلبداعية األعمال تلك إىل األذواق توجيه هو دورهم فكان الفحول من كثريا عاصروا البلغاء
  .فنية أسرار من فيها

 املتكلم مقاصد على تدل و اإلبانة، ا تتحقق اليت اللغوية األدوات عن القرطاجين حتدث كما
 مبطال أو ...لشيء مثبتا يكون أن من خيلو ال املعاين هذه يف واملتصرف«: يقول وأحكامه، واعتقاداته

 خاصا أو معمما، يكون أن من خيلو وال متشككا، أو مرجحا أو بينهما مباينا أو شيئني بني مسوِيا أو
 وضعت أدوات ذلك مجيع عن وللعبارة بعضه، حماشيا أو جبملته للشيء آخذا حاصر، غري أو حاصرا

 يكون كأن األلفاظ، من واستعماالته اللغوية أدواته له املتكلم يتوخاه معىن فكل ،)1(»لالختصار
 أحوال من فهذه ببعضه، أو جبملته، للشيء آخذ أو حاصر، غري أو حاصرا أو خمصصا أو معمما
 أو خمربا املتكلم يكون أن« املخاطبات أحناء فمن معناه، يناسب ما ينتقي أن املتكلم وعلى الكالم

  .)2(»جميبا أو داعيا ناهيا، أو آمرا مستخربا،
 عن احلديث سياق يف وهذا املعاين وبني األلفاظ بني يكون الذي والتوافق املالءمة إىل ويشري

 تكون اللذين املعنيني بني واجلمع بعضا بعضها يطابق اليت املعاين بني بالتوفيق« عنده تكون اليت املقابلة
 من صفة على تقارب أو تباين من بينهما ما جهة من األخر مع يذكر أن ألحدمها تقضي نسبة بينهما
 واملقابلة ،)3(»صاحبه ذلك يف املعنيني كال الءم كما اآلخرة عبارة املعنيني أحد عبارة ا تالئم الوضع

 ويف يوافقه ما مع باملوافق فيأيت املخالفة أو وبعض بعضها بني التوفيق يعتمد معاين الشاعر يضع أن هي
  :الشاعر كقول الصحة، على خيالفه مبا املخالف

  
  رادغَ شالغ ىلَع يوِطْمو وفي     حاصنفَ ا،قنفَات يفكَ باًجع ايفَ                    

  
": ناصح" بإزاء قال حيث عاتبه ممن احلقيقة، على يضاده مبا نفسه من وصفه ما كل بإزاء أتى فقد

  .)4(غادر" ويف" وبإزاء الغل، على مطوي

                                                
  .13 :حازم القرطاجين، منهاج البلغاء، ص )(1
  .14 :، صاملصدر نفسه )(2
  .52: ، صنفسه )(3
 .284،285/ 3معجم املصطلحات البالغية وتطورها،  ،أمحد مطلوب :ينظر )(4
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 تقارب، أو تباين من بينها مبا يكون الذي والتوافق بالتناسب تكون حازم عند املقابلة فصحة
 أن وبعد التقابل، بفساد الواقعة االستمالة من وسالمتها املعاين صحة إىل ينبه أن حازم يفوت وال

 الذي الكالم فمن«: يقول حيث، التقابل بسالمة مثاال يضرب ،)1(األربعة التقابل جهات يذكر
 ذلك فكان اآلخر، إليها انصرف اليت اجلهة غري إىل واإلجياب بالسلب املتقابلني أحد فيه انصرف
   :)2(الرومي ابن قول التناقص من ساملا صحيحا

  
وليأَبِ واسالطِّ الِذَجعالقَ يوِذَ انان       لَوكنهبِ ممِاحلز أَ يِأَْوالرالُذَج                                  
ملو الَبطَأَ ـواقُخلَي أسٍب جنْوـدة       لَوكنبِ مهـالُبطَأَ نيِواللِّ فقِالر  

  
 ويربط ،)3(»وجه من أجذال وغري وجه من وأجذاال جهة، من أبطال وغري جهة من أبطاال فجعلهم

 جهة، من املعىن يف يكون الذي والوضوح اللفظ يف العذوبة بني واملعىن اللفظ لقضية معاجلته يف حازم
 اللفظ«: رى أني باألول يتعلق ففيما ثانية، جهة من املعىن يف والغموض اللفظ يف التنافر وبني

 قد استعذابه مع نه أل الشعر يف إيراده مستحسن اجلمهور مجيع سائر هيعرف ال كان نإو املستعذب
 يعوز مل يفسره ما الكالم يف يكن مل نإو ،العبارة سائر من به يتصل ما يفهمه، ال ملن معناه، يفسر
 النقيض إىل ينتقل وباملقابل ،)4(»منهم كثري أو اجلمهور خاصة يعرفه مما لكونه  ،مفسره وجدان أيضا
 وإن املتنافر، والتأليف الرديئة األلفاظ« فعنده الغموض، يالزمه التنافر أن حيث القضية، هذه من

 عليها، التأليف القبيحة الرديئة األلفاظ تلك مبرور يتأذى السمع جند فإنا الصحيحة احملاكاة ا وقعت
 عند مهم دور له اللفظة فاختيار ،)5(»والتخييل احملاكاة ملقتضى التأثر عن السمع تأذي النفس يشغل
 ألمور، فتنبسط النفس له تذعن الذي« هو عنده املخيل الكالم أن إذ االنفعال، تكوين يف حازم

 ويقع التالؤم، حال يف االنفعال هذا فيقع ،)6(»واختيار وفكر روية غري أمور من عن وتنقبض
 على التأليف أن ذلك« الكالم يف الصفتني هاتني إىل البالغيون أشار وقد التنافر، حال يف االضطراب

                                                
 .137: حازم القرطاجين، منهاج البلغاء، ص )(1

  .3/133، 2002، 3أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: ديوانه، شرح: ابن الرومي )(2
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 يقع ما حسب على بعض، من تالؤما أشد بعضه املتالئم ما يف يقع وقد ومتالئم، متنافر: ضربني
  .)1(»بعض من وأكثر التنافر يف أشد بعضه ما املتنافر من يكون كما... عليه التأليف

6-2(جلماسيالس(:  
ولئن كان العرب قد انقسموا حول ثنائية اللفظ واملعىن بني مناصر للفظ ومناصر للمعىن وبني  

نظرية السجلماسي تقوم على أساس حتطيم الثنائية بني اللفظ و «من حاول التسوية بينهما، فإن 
نفسه نصوصا  ، وإن كنا جند عند السجلماسي)3(»املعىن، وهي فكرة سبقه إليها كثري من النقاد العرب
فال مشاحة يف العبارة بعد حتقق املعاين وقيامها «: توحي بأنه مفتون باملعىن غري آبه للفظ حيث يقول

والنظر العدل املرتل لألشياء منازهلا، واملوفيها «: ويقول أيضا )4(»يف النفس، وتصورها يف الذهن
لوجوه مع قيام املعاين وتصور حقوقها موجب أال يشاح يف التغيري واألسامي أصال وال بوجه من ا

فإذا استوىف الفحص عن هذه اجلهات، «، وبعد أن يذكر جهات املعىن يقول »جوهرياا وطبائعها
، فالسجلماسي مهتم )5(»وأنعم النظر يف البحث عن هذه األمور جعل األلفاظ من بعدها تبعا هلا

قيمته، حيث ينبه إىل أن الغلط يف املعاين إمنا باملعىن، واهتمامه باملعىن ال يعين حتقريه للفظ وتقليله من 
يكون من جهة اللفظ إذا مل يكن دقيقا، وعلى سبيل التمثيل فقد الحظ أن لفظة التضمني تشترك يف 

: كثري من املعاين، ذلك أنه مصطلح تعددت مفهوماته يف البالغة والنقد، ولذلك فهو حيتاج إىل بيان
ملقول عليها االسم، وأما ثانيا فلما تقرر يف النظريات من الوصاة بأنه فللعلم بذوات املعاين ا: أما أوال

من قصدنا إىل تصور املعىن املدلول عليه باالسم املشترك أو املشكك، فينبغي أن نقسم االسم إىل مجيع 
املعاين اليت تدل عليها، ونلخص املعىن املقصود منها، ونطلب تصوره مبا خيصه، وإال غلطنا، فأخذنا 

                                                
 .99: ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة، ص )(1

  هو أبو حممد القاسم بن حممد بن عبد العزيز األنصاري السجلماسي، وقد سكتت املصادر عن ذكره،  وهو  من   مواليد ) (2
  النصف  الثاين من  القرن السابع للهجرة عاش يف عصر بين مرين، وقد صرح السجلماسي بالسنة اليت فرغ فيها من إمالء     
  ، ارحتل إىل فاس  لألخذ عن علمائها، وجلس للتدريس ا، ومن أهم مؤلفاته املرتع البديع  يف )هـ704(كتابه وهي سنة     
  مدخل كتاب  ،عالل الغازي :ينظر(وفاته يف العقد الثاين أو الثالث من القرن الثامن للهجرة جتنيس أساليب البديع، وكانت     
 ).70-37:املترع البديع ص    

  .635: الغازي، مناهج النقد األديب باملغرب، صعالل  )(3
  ،1طالغـازي، مكتبة املـعارف، الـرباط، املغرب،  عـالل: املرتع البديع يف جتنيـس أساليب البديع، تحالسجلماسي،  )(4

  .249: ، ص1980    
  .372،373: ، صاملصدر نفسه )(5
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افتقار : أحدمها: إن اسم التضمني مقول على ثالثة معان: عاين الكثرية على أا معىن واحد، فنقولامل
قصدك : واملعىن الثاين... البيت إىل غريه مما قبله أو بعده، واجلمهور على ثلبه وعده من معايب الشعر

  :)1(البيت أو القسيم منه فتأيت به يف آخر شعرك كاملتمثل به كقول كشاجم
  

  مصنوع اِهللا لَعمر شباب تظْهِره     هذا واَأليام الشيبِ خاضب يا                 
  وتوزيـع تأديب لك مثْله ٍ    يف بةرِجوت لُب ذي قَـولَ أذْكَرتين                 
  مرقُوع الثَّوب أَنَّ الناس خلَـقٍ     تبين يف زِيد ما إذا اجلديد  إنّ                 

  
قول يدل : واملعىن الثالث وهو املقصود يف هذا املوضع، فأما املوطيء فقد تقرر والفاعل هو

لزومية أو  -بالقصد الثاين–صرحيية، واألخرى  -بالقصد األول–معنيني داللتني خمتلفتني إحدامها 
وغريها كثري جيد نفسه أمام مشكلة املشترك " التضمني"، فالسجلماسي أمام هذه اللفظة )2(كاللزومية

نها، واحتاد اللفظي حيث، وهو يطرح  هذا املصطلح يالحظ أنه مرتبط مبفاهيم ثالثة ذكرها مجيعا وبي
اللفظ الدال عليها يؤدي إىل الغلط، األمر الذي يوجب البيان، فهو يف الفصل الذي عقده للتضمني ال 

  . يقصد إال معىن واحدا من معانيه، ولتبيني مقصوده سردها مجيعا
أودعه كما تودع الوعاء املتاع، وقد تضمنه هو، : ، من ضمن الشيء الشيء)3(التضمني: ولغة
   :)5(، كقول النابغة)4(»أن تتعلق القافية أو اللفظة مما قبلها مبا بعدها«و والتضمني ه

  
  إين اظعكَّ يوم ابأصح موه      تميم لىع اراجلفَ وردوا وهم                  
                  واطن هلم شهدتم  ص     احلات وهلُ ثقتن ن الظَّم حبسينـم  

  

                                                
  .262: ، ص1997، 1النبوي عبد الواحد شعالن، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: كشاجم حممود بن احلسني، الديوان، تح )(1
  .110،113 : السجلماسي، املرتع البديع، ص :ينظر )(2
 .)ضمن(مادة ، 13/257 العرب، لسانابن منظور، : وينظر، 260/ 2أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها،  )(3

  .173/ 1العمدة، ابن رشيق،  )(4
  .124: ، ص2005، 2محدو طماس، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط: النابغة الذبياين، ديوانه، اعتىن به )(5
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استعارتك األنصاف واألبيات من غريك، وإدخالك إياه يف أثناء أبيات «: والتضمني هو
، )2(»حصول معىن فيه من غري ذكر له باسم أو صفة هي عبارة عنه«: ، والتضمني أيضا)1(»قصيدتك

أي أن العبارة : ما كان يدل عليه الكالم داللة اإلخبار، وما يدل عليه داللة القياس: وهو على وجهني
يوجب أنه ال بد من " معلوم: "تتضمن املعىن من غري إشارة صرحية إليه، وهو تضمني توجيه البنية مثل

ل على مضروب، عامل، وتضمني يوجبه معىن العبارة من حيث ال يصح إال به كالصفة بضارب يد
  .وهذا األخري هو الذي قصد إىل تفصيله من مرتعه

وهو مركب أمني «ولقد اعتمد السجلماسي يف مناقشة قضية اللفظ واملعىن على املصطلحات 
برز املعامل اليت ميكن الوقوف عليها يف أ، و)3(»ركبه حنو حتديد عناصر القضية وداللتها الفنية والنقدية

  :)4(مناقشته القضية
ابتعاده عن املترادفات إال إذا اتفقت يف معانيها مجلة وتفصيال، وذلك دفعا ألي التباس  :أوال

للمعىن ولزوم  -اللفظ–يف استعمال املفردة، على غرار ما نرى يف تأكيده على ضرورة مساوقة القول 
نشوزا بني القول مطابقته من تركيبه وداللته،حىت ال حيدث تنافر بينهما، أو حيس القارئ يف تركيبها 

  .كحامل فين للفكرة، وبني الفكرة أو املعىن وهي تلتحم بالقول وتتغذى من تركيبه الفين
زيادة أحدمها على اآلخر فال يتفوق اللفظ على املعىن باحلشو واالستطراد، ولكن إذا زاد  :ثانيا

املعىن على اللفظ كان ذلك من اإلجياز املطلوب، وهنا يلتقي العلم والفن يف تركيب األسلوب وحتديد 
  .داللته

عاين مبا هي فإن األلفاظ مبا هي ذوات معان وامل«اإلحتاد العضوي بني اللفظ واملعىن  :ثالثا
ذوات ألفاظ ينبغي لكل منهما أن يكون طبقا لآلخر، وإن أمكن امساس اللفظ شبه املعىن فهو به أمت 

، كي تتحطم الثنائية بينهما يف اللفظ كوسيلة حلمل املعىن، ويغزو اللفظ روح املعىن فيصري )5(»وأفضل
  .إياه كاللفظ

 

                                                
 .36: أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني، ص )(1

  دار حممد خلف اهللا، حممد زغلول سالم، : النكت يف إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، تحالرماين،  )(2
 .102: ، ص1976 ،2ط ،املعارف، مصر    

 .117: ص ،املرتع البديع، مقدمة احملققالسجلماسي،  )(3

  .117: ص ،مقدمة احملقق، املصدر نفسه )(4
  .183: ، صاملصدر نفسه  )(5
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  :التركيب بني سالمة الوزن ومجالية األداء
على اعتبار التركيب أداة إلفادة معىن حمدد حتديد التركيب نفسه ، حرصا شديدا حرص النحاة  

ول من أن يأتو مبعان ليست من مقاصد القرآن، فال معىن ذكر بتهيب املفسرين اُألي«وهذا احلرص 
النحاة  رغم و، سيؤدي حتما إىل خلل يف املعىنواخللل يف التركيب ، )1(»خارج التركيب النحوي

 البعد اجلمايل الذي تأخذه املعاين يف التراكيب النحوية فإم ال يولوناستشهادهم املكثف بالشعر 
للمادة الشمكونا  وعندما تكون تلك التراكيب النحوية نفسها مادة شعرية، أأي ، اهتمام عرية كبري

وجود يف منطق النحاة لوضع شعري للمعىن خيتلف عن وضع من مكونات خطاب مجايل ما، فال 
التركيب سواء كان يف سياق الكالم العادي أو يف سياق ف ،حنوي حاصل عن نسق واحد يف التركيب

فين إبداعي، يكون هو، فالنحاة مل يضعوا مقاييس خاصة بالكالم األديب لذا كانت تستوي لديهم 
ة والتعابري العادية، كلما قام هذا الصنف أو ذاك على تركيب التراكيب أو التعابري الفنية اجلمالي

لذا نرى كتب النحو ال يتقيد أصحاا بشواهد أدبية صرف بل يعتمدون التعابري «يعتربونه سليما، 
وحسب احلاجة إىل املثال املالئم للتنظري، فال وجود لقواعد خاصة بالتعبري ة األدبية والتعابري العادي

، وما استشهادهم بالنصوص الشعرية )2(»يب عموما، وأخرى خاصة بالتعبري املألوفالشعري أو األد
إال لثقتهم يف نسبتها إىل أصحاا العرب الفصحاء الذين يعتد بلغتهم، وثقتهم يف سالمة هذه اللغة 

  . املروية عنهم
صحة يف التركيب وصحة  -حىت يكون بناؤه سليما-وللنص الشعري خصوصيته، فهو يتطلب 

 الوزن، وألن صحة الوزن تقتضي عددا ثابتا من احلركات والسكنات، فإن زيادة حرف أو كلمة، يف
أو نقص حرف أو كلمة قد يؤدي إىل اإلخالل بالوزن أو إىل اإلخالل بالتركيب، أو ما معا، 
فالكالم املوزون إذن ينظر إليه من جانبني، جانب الوزن وجانب التركيب، والواجب أن تتوفر 

وقد عاجل نقادنا املغاربة هذه القضية يف مواضع  ،المة فيهما معا، وصحة أحدمها ال تغين عن اآلخرالس
متعددة وذلك يف ثنايا حديثهم عن النص الشعري، وهذه املواضع تتوخى صحة التركيب دون 

خالل بالتركيب، فهما متالزمان وال ميكن إلخالل بالوزن، أو هي تتوخى صحة الوزن دون اإلا
ستغناء بأحدمها على اآلخر، خبالف ما سنراه يف الضرورة الشعرية، حيث يستدعي احلفاظ على اال

                                                
  .390: ، صيني والنقاد العرب من االستعارةمواقف البالغ ،توفيق محدي )(1

  .390،391: ، صاملرجع نفسه )(2
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الوزن خرق القاعدة النحوية، وهذه املصطلحات سنقف عندها ملعرفة معاجلتهم لصحة التركيب مع 
  :سالمة الوزن

  :عبد الكرمي النهشلي-1
  :مصطلح اخلزم

زم أنه إذا كان البيت يتعلق مبا بعده، وصلوه مذهبهم يف اخل«ذكر عبد الكرمي النهشلي أن  
بتلك الزيادة، حبرف من حروف العطف اليت تعطف االسم على االسم والفعل على الفعل واجلملة 

، فهذه الزيادة حسب عبد الكرمي تكون بأحد حروف العطف، أما ابن رشيق فقد )1(»على اجلملة
وزن، إذا سقط مل يفسد املعىن، وال أخل به وال يأيت باحلرف زائدا يف أول ال« )2(ذكر بأن اخلزم

، فهذه الزيادة ال تؤثر على الوزن )3(»بالوزن ورمبا جاء باحلرفني والثالثة، ومل يأتوا بأكثر من أربعة
بأن جتعله خمتال، وال تفسد املعىن، وقد حدد هذه الزيادة بأربعة أحرف على أكثر تقدير، دون أن 

ا حروف العطف، كما أ ا مثلما تأيت يف أول البيت قد تأيت يف أول كل شطر من شطري خيص
  :-وهو شاذ جدا-)4(البيت، ومثل لذلك بقول طرفة

    
  هلْ تذْكُرونَ إذْ نقَاتلُكُم        إَذْ الَ يضر معدما عدمـه          

  

                                                
  .1/231 العمدة، ،رشيق ابن )(1
2)( »مقولك مصدر اخلَر مرةَ خزها اخلَررِمخبالكسر ي رها ماًخمروخ تمخرها فَتموما فَص تمروما نقصت ما أَي شيئاً منه خ  

  جانِبي أَحد يف جتعل حلقَةٌ برةٌ واخلزامةُ شكَّه خزماً يخزِمه الشيَء خزم«، )12/170 لسان العرب، ،ابن منظور(، »قطعت      
  العمدة، رشيق، ابن »الناقة خزامة من اخلزم وأخذ«: وقال ابن رشيق) 12/174عرب،لسان ال ،ابن منظور(» البعري منخري      
  على مبين هو فيما األول اجلزء من األول احلرف إسقاط«هو  واخلرم واخلزم من املصطلحات العروضية ، فاخلرم ،1/231     
  اخلزم وأما ،... واملتقارب واملضارع واهلزج فروالوا الطويل العروض، من أوزان مخسة يف يكون اموعة، وذلك األوتاد     
  العروض، تقطيع يف الزيادة بتلك يعتد وال وزن، دون وزن خيتص بذلك وال األبيات أوائل تلحق زيادة فهو املعجمة بالزاي     
  أبو يعلى: ة أحرف، ينظراملذكور يف املنت، وقد يكون اخلزم حبرفني أو ثالثة أو أربع طرفة كقول واحداً حرفاً البيت فيزاد     
  .88-78: التنوخي، القوايف، ص     

  .1/231 العمدة، ،رشيق ابن )(3
  :يف الثاين حيث يقول "وإذ"يف الشطر األول  "هل"البيت كما جاء يف الديوان بغري زيادة  )(4

   هعدم معدماً يضر ال     نقاتلُكُم إذْ َتذْكُرونَ                         
    .79: ، ص2003، 1طرفة بن العبد، الديوان، اعتىن به، محدو طماس، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط     
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لزخمشري قد ذكر أن وإن كان ا، )1("إذ"وزاد يف أول العجز " هل"فزاد يف أول صدر البيت 
أما ما ذكره عبد الكرمي فهو أن الزيادة اليت يسموا ، )2(»الصدر يف إالَّ باالتفاق يكون، ال« اخلزم

اخلزم فتكون من أجل تعلق البيت مبا بعده، وهذه الزيادة من جهة الوزن ال ختل به ألم ال يروا عيبا 
 تفسده فإا أيضا تزيده قوة وتعلق بعضه ببعض ألا أصال، أما من جهة املعىن فإذا كان األصل أا ال

تكون حبروف العطف اليت تعطف امسا على اسم وفعال على فعل ومجلة على مجلة، فالزيادة إذن من 
اجلانب النحوي ستكون مقبولة أيضا، بل إن هذا العطف سيجعل الكالم نسقا واحدا فهذه الزيادة 

 وبناء البيوت إلنشاد ووصال ومتهيدات توطئات جيعلوا واكان إمنا«: كما يرى حازم القرطاجين
أبا احلسن بن كيسان كان ينشد قول « وذكر ابن رشيق أن النحاس قد روى أن  ،)3(»عليها عباراا

  :امرئ القيس
  وبلـه عرانِيـنِ في ثَبِيراً كَأَنَّ                                     
  

  :فيقول فما بعد ذلك بالواو،
  

  ةًودغُ رِميجاملُ سِأْى ررذُ نَّأَـوكَ                           
  ةًيشع ى قَرغَ يهف اعبالس كَـأَنَّو                           

  
، وهذا يعين أن ابن كيسان تفرد ذه الرواية وهو العامل البصري الكويف كما يقول )4(»معطوفا هكذا

وما كان له أن يروي بزيادة واو العطف لو كان فيها ما يعيب الشعر، ومبراجعة القصيدة مترمجوه، 
  )5( :يف مصادر أخرى جند مع االختالف املوجود بإا رويت بدون زيادة الواو، يقول امرؤ القيس

  
  

                                                
  .1/229 ،العمدة ،ابن رشيق )(1
  . 62: العروض، ص علم يف القسطاس الزخمشري، )(2
 .263 :األدباء، ص وسراج البلغاء منهاج ،القرطاجين حازم )(3
  .1/230العمدة،  ،ابن رشيق )(4
  .40: أشعار الشعراء الستة، ص ،الشنتمري :، وينظر62،63: الديوان، ص ،امرؤ القيس )(5
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  مزمـلِ بِجـاد في اسٍـأُن كَبِيـر  وبلـه      عرانِيـنِ  في ثَبِيراً كَأَنَّ                 
  زلِـمغ فَلْكَـةُ واَألغثَاِء السيلِ غُدوة      من املُجيمرِ رأْسِ ذُرى كَـأَنَّ                 
  مفَلْفَـلِ رحيـقٍ  من سالفاً غُدبـةً      صبِحن اجلواِء مكَاكـي كَـأَنَّ                 

  عنصـلِ  أَنابِيش  القُصوى عشيةً      بِأَرجائه  غَرقَى فيه السباع كَـأَنَّ                 
  

وينبه حازم القرطاجين إىل أن هذه الزيادة ليست جزءا من الوزن، وعدها من الوزن هو غلط وقع فيه 
 اخلزم يسموا اليت الزيادة من وزاناأل متون يف إثباته العروضيون رام ما فأما«: العروضيون، يقول

ذلك أن ، )1(»األوزان متون من الزيادات تلك تعد تكن مل العرب ألن ذلك؛ يف غلطوا فإم بالزاي
وذكر  ،الشعر يقوم على الوزن، بل الوزن هو جوهر الشعر، وجعل اخلزم من متون األبيات غري ممكن

، وعدم االعتداد ذه الزيادة هو الصواب )2(»العروض تقطيع يف الزيادة بتلك يعتد ال«التنوخي أنه 
 وجيعلوا باألبيات األسجاع يرصعون والبلغاء الكتاب وجدنا وقد«: يف رأي القرطاجين حيث يقول

 ورمبا واحدة لفظة من أكثر البيت قبل يقدموا مل أم رمبا حىت هلا، خوامت واألبيات لألبيات ئمباد
موسيقى  من جزءا واحلروف األلفاظ تلك أن يعتقدون الهم و ،)3(»العطف بواو ذلك يف اكتفوا

   .البيت الشعري

   :القريواين ابن رشيق-2
  :التضمني-1
وهلذا املصطلح مفهومان حتدث " التضمني"ومن املصطلحات اليت أوردها ابن رشيق يف عمدته  

وقوف عليه يف فصلنا وهو ما نود ال–، أما املوضع األول فضمن باب القوايف )4(عنهما يف موضعني
واملقصود به يف املوضع الثاين أن يضمن الشاعر " باب التضمني واإلجازة"أما املوضع الثاين فهو  - هذا

شعره كالم غريه وهو مستحسن ألنه يزيده طالوة وحالوة، أما التضمني الذي حتدث عنه يف املوضع 
التضمني أن تتعلق «: وعرفه بقوله األول ضمن باب القوايف فهو عنده معدود من عيوب القوايف،

                                                
  .262،263 :األدباء، ص وسراج البلغاء منهاج ،القرطاجين حازم )(1
  .87 :، ص1978، 2عوين عبد الرؤوف، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: كتاب القوايف، تح ،التنوخي يعلى أبو )(2
  .263 :األدباء، ص وسراج البلغاء منهاج ،اجينالقرط حازم )(3
  .2/719 -1/273العمدة،  ،ابن رشيق :ينظر )(4
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، فالتضمني هو ما يصطلح عليه النحويون بالتعلق، ويعرفه )1(»القافية أو لفظة مما قبلها مبا بعدها
واملقصود به أن املعىن النحوي ال يكتمل مع  )2(»هو متام وزن البيت قبل متام املعىن«: التنوخي بقوله

  :)3(متتد عرب أكثر من بيت، من ذلك قول النابغة القافية، أي أن عناصر اجلملة الواحدة
  

                 دوا وهمرو فارميمٍ على اجلهم و      ت إين عكاظَ يومِ أصحاب     
                  تهِدش هلُم نواطم قاتوثقت  هلم  حبسـن الظن مين     صاد  

  
نهايته، بل إنه أشد تعلقا بالبيت الثاين الذي ال ميكن فالبيت األول كما نرى ال ينتهي املعىن فيه ب

االستغناء عنه؛ ألن املعىن ال يتم إال به، مما يعين أننا ال نستطيع االكتفاء بالبيت األول، وهذا وجه 
ألم ينشدون البيت املستغين بذاته عن غريه، فقد حتدثوا ومنذ وقت " التضمني"العيب فيما يسمونه 
البيت املستغين بنفسه، املشهور الذي يضرب به «: قلد، وقد عرفه ابن سالَّم بأنهمبكر عن البيت امل

، وبيتا النابغة ال يستغين األول منهما عن الثاين، والسبب يف ذلك هو التركيب النحوي الذي )4(»املثل
بق اجلملة اليت جاءت يف قافية البيت األول هي أداة حنوية تس" إين"ميتد عرب البيتني، حيث أن كلمة 

وال تكون يف آخرها، وكوا جاءت يف آخر البيت فهذا يعين أن تتمة املعىن ستكون يف البيت التايل، 
ميكن أن نفهم سبب ، وهو املعيب عند ابن رشيق، و)5( مما جيعل البيتني يشكالن معا وحدة تركيبية

لثاين، أو االفتقار يف أصل كراهيتهم للتضمني من تعريف بعضهم له بوصفه افتقار البيت األول إىل ا
كان قائما بنفسه،  اإلفادة، أو عدم االستغناء، كما ميكن فهم الكراهية ألم يرون أن أجزل الكالم ما

إذا أنشد كل بيت من القصيدة استوعب املعىن الذي وضع له، وهذا حلرصهم على استقالل كل بيت 
  .)6(بنحوه ومعناه وموسيقاه عما قبله وما بعده

                                                
  .1/273، العمدة ،ابن رشيق) (1
  .193 :كتاب القوايف، ص ،أبو يعلى التنوخي )(2

  .124 :النابغة الذبياين، الديوان، ص )(3
  .2/361طبقات فحول الشعراء،  ،ابن سالم )(4
 .190: الشعرية العربية، ص ،ين بن الشيخمجال الد :ينظر )(5
  التضمني يف العروض والشعر العريب، جملة فصول، الد السابع، العدد الثالث والرابع، إبريل، سبتمرب،  ،سيد البحراوي :ينظر )(6
 .92: ص ،1987القاهرة،     
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مما ال حيسن الوقف عندها لشدة ارتباطها مبا بعدها ) قافيته(انت آخر كلمة من البيت وإذا ك
اليت رأينا؛ فإن ابن رشيق يرى أن العيب سيكون سهال إذا كانت اللفظة املتعلقة بالبيت " إين"كلفظة 

  :)2(، ويستدل على ذلك بقول كعب بن زهري)1(الثاين بعيدة من القافية
  

            اريرِم دص لّةن خا احلََبلُ مإِذَا م تكُنو       تمرصي والبح تتي بالت  
  فَزِعت إِلَى وجناَء حرف كَأنما       بأَقراا  قَار إذَا جلْدها  استحـم            

  
الشطر الثاين من البيت ففي هذين البيتني تضمني لكن التعلق فيه بعيد عن القافية ألنه يبدأ مع 

األول حيث يكون مع الشطر األول من البيت الثاين مركبا شرطيا، واملركب الشرطي يتكون من أداة 
، مما يعين أن املركب )مجلة جواب الشرط(وجواب الشرط أو ) أو مجلة الشرط(الشرط وفعل الشرط 

أن كل شق ال يؤلف مبفرده الشرطي يتألف من شقني، كل شق يتألف من مسند ومسند إليه، كما 
مجلة، وال ميكن التعبري عن فكرة تامة املعىن إال بوجود الشقني معا، ومها ال يقبالن االنفصام؟ بل 
يتساندان للتعبري عن فكرة واحدة، كما أن املتكلم أو املستمع يشعر أن حتقيق املعىن ال يتم بالشرط 

  .)3(وحده وال باجلواب أو اجلزاء وحده
عب بن زهري نالحظ أن الشق األول من املركب الشرطي جاء يف البيت األول، ويف بييت ك

والشق الثاين منه جاء يف البيت الثاين، فالبيت األول لوحده ال يعطي املعىن تاما، ومتامه يف البيت 
" فزعت إىل وجناء: "، والشق الثاين قوله"إذا ما احلبل من خلة صرم: "الثاين، فالشق األول هو قوله

ما يالحظ أيضا أن الشطر كله متعلق مبا بعده، خبالف املثال السابق الذي مل تتعلق منه إال كلمة و
متفاوتا بني املثالني، وهناك حالة ثالثة يراها ابن  -كونه عيبا–واحدة مبا بعدها، مما جيعل التضمني 

  :ة، ودون أن يفسرها مثل هلا بقول متمم بن نوير)4(رشيق أخف من األوليني وأيسر
  
  

                                                
 .1/273العمدة،  ،ابن رشيق )(1
   .82 :، ص1997 ،)ط.د(علي فاعور، بريوت، لبنان، : كعب بن زهري، تح )(2

  .2/91 ،1981 ،2طاأللسنية العربية، بريوت، دار الكتاب اللبناين،  ،رميون طحان :ينظر )(3
   .1/274 العمدة، ،رشيق ابن )(4



 دقنلا يف يالنحــو رثألا ــــــــــــــــــــــــ الفصل األول - الباب الثاني

156 
 

  لَعمرِي وما دهرِي بِتأْبِنيِ هالك        والَ جزِعا  مما  أَصاب فَأَوجعـا            
  لَقَد كَفَّن املنهالُ تحت رِدائه           فَتى غَير مبطَان الْعشيات أَروعا            

  
لتعلق فيهما أبعد ما يكون عن القافية وهذا ما جعل ابن وواضح أن يف البيتني تضمني، ولكن ا

  :رشيق يعده األيسر، فالتضمني إذن حاالته متعددة وميكن أن نعيد تقدميها من خالل أمثلتها كاآليت
  :احلالة األوىل

  إين...........................       ...............                   
  ..................        مواطن صادقات شهدت هلم                  

  
  . والكلمة املتعلقة هي القافية نفسها، وهذه احلالة معيبة

  :احلالة الثانية
  

  وكنت إذا ما احلبل من خلة صرم......................                   
  ......        ...............................فزعت إىل وجناء            

  
كلما كانت اللفظة املتعلقة بالبيت الثاين بعيدة من «: وهذه احلالة أفضل من سابقتها، وعرب عنها بقوله

  . »القافية كان أسهل عيبا
  :احلالة الثالثة

  :الكلمة املتعلقة فيها أشد بعدا من القافية 
  

  ..................        ........................لعمري            
  .......................لقد كفن املنهال حتت ردائه     فىت           

  
  .فالبيت الثاين هو جواب قسم جاء يف أول البيت األول
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  :احلالة الرابعة
وهي حالة يبدو أن التضمني ال يعد فيها عيبا أصال، وذلك لشدة البعد بني املتعلق واملتعلق به،  

ورمبا حالت بني بييت التضمني أبيات كثرية بقدر ما «: ث قالوإن كان ابن رشيق مل ميثل هلا مبثال حي
  .)1(»يتسع الكالم وينبسط الشاعر يف املعاين، وال يضره ذلك إذا أجاد

فالتضمني إذن هو أن يتوزع اجلملة الواحدة أكثر من بيت، األمر الذي مينع الوصول إىل الداللة 
واملعمول يف بيت آخر، وهو ما جعلهم ينظرون  النحوية يف البيت الواحد، ألن العامل يكون يف بيت

جتاوزت الوحدة املوسيقية للبيت على أا عيب من عيوب القوايف،  يتإىل الوحدة الداللية للجملة ال
فتقر البيت األول إىل الثاين حنويا ومعنويا؛ وهو أمر حيدث أيضا إذا كالذي رأيناه يف بييت النابغة حيث ا

، أما إذا التقى هذان "واب شرط، أو جواب قسم، أو خربا، أو صلةج"كان صدر البيت الثاين 
كأن تفصل (العامالن، كأن خترج القافية من التعلق، وأن تقل شدة التعلق نفسه، بسبب بعد طرفيه 

أو بسبب ضعف الصلة النحوية بينهما، كأن يكون البيت الثاين حمتاجا إليه لتكميل ) بينهما أبيات
والنعت وغريه من بقية التوابع والفضالت، كاجلار وارور واالستثناء والبدل املعىن فقط كالتفسري 

   .)2(والتوكيد والعطف؛ حبيث ميكن االستغناء عنه يف أصل اإلفادة إذا حدث ذلك
   :احلشو-2

، )3(ذكر ابن رشيق يف باب احلشو وفضول الكالم نوعا نسبه إىل قدامة بن جعفر مساه التفصيل
  :)4(يب الطيب املتنيب مستدال به على قبح هذا النوع من احلشو بل هو أقبح حيث قالوذكر فيه بيتا أل

  
  حملْت إِلَيـه مـن لسانِي حديقَةً       سقَاها الْحجى سقْي الرياض السحائبِ   

  

                                                
  .   1/275 العمدة، ،رشيق ابن )(1
  .92: التضمني يف العروض والشعر العريب، ص ،سيد البحراوي :ينظر )(2
  ما ينبغي هو أن ال ينتظم نسق الكالم على «و عنده من عيوب ائتالف اللفظ والوزن، حيث قال، وه وتسميته فيه التعطيل )(3
  فصاحب العمدة يسميه الفصيل وينسبه إىل قدامة، ويف نقد الشعر ،)208 :، صنقد الشعر(، »ملكان العروض فيقدم ويؤخر    
  ة الطالب،ـن األثري، كفايـ، واب2/693دة، ـرشيق، العم ، ابن208: نقد الشعر، ص ،قدامة بن جعفر :التعطيل، ينظرجند     
  .242: ص    
  .286/ 1 ،1986 عبد الرمحن الربقوقي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان،: املتنيب، شرح ديوان املتنيب، وضعه )(4
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ق بني املضاف واملضاف إليه حيث فر) سقْي الرياض السحائبِ: (وحمل الشاهد يف هذا البيت قوله
  ألن التفرقة بني النعت واملنعوت أسهل من«: سقْي السحائبِ بكلمة الرياض وعلق بقوله: ومها

حني : "التفرقة بني املضاف واملضاف إليه، ومها مبرتلة اسم واحد، وإذا شئت أن جتعل قول ابن احلطيم
والبيت  )1(»قضى هلا اهللا اخلالق حني صورها: تقديرمن هذا نوع جاز ذلك، فيكون ال" صورها اخلالق

  :)2(كامال
        فـدا سـهنكأَنْ الَ  ي  ـقـالا الْـ       ـخهروص  نيا اللَّـه حى لَهقَض  

  
ففي هذا البيت فرق الشاعر بني النعت واملنعوت ومها اهللا اخلالق، بعبارة حني صورها، والظاهر 

ا غموض وفساد للمعىن، إال أن ابن رشيق يرى الفصل بني النعت واملنعوت أسهل منه أن يف كليهم
بني املضاف واملضاف إليه، ألما حسب رأيه مبثابة االسم الواحد، وهذا ما ذهب إليه النحويون 

   .)3(البصريون، واحتجوا به يف منع الفصل بني املضاف واملضاف إليه
وهو أن ال ينتظم نسق الكالم على «: لذي مساه التعطيل بقولهأما قدامة فقد عرف هذا النوع وا
  :)5(كما قال دريد بن الصمة، )4(»ما ينبغي ملكان العروض، فيقدم ويؤخر

  
  ابن عامر      فَأَي أَخٍ  فـي النائبـات وصاحـب -إن عرضت–وبلغ منريا         

  
  .إن عرضت: ففرق بني منري بن عامر بقوله

شيق يضعنا أمام تركيب قبيح بسبب احلشو الذي يكون من أجل إقامة الوزن، فيفسد إن ابن ر
سقْي الرياضِ : نسق الكالم ألجل ذلك وال يصح التركيب النحوي للبيت الشعري حيث قال

                                                
 .2/694العمدة،  ،ابن رشيق )(1
   .105 :، ص)ت.د(، )ط.د(ر، بريوت، ناصر الدين األسد، دار صاد: قيس بن اخلطيم، الديوان، تح )(2

  إمنا قلنا إنه ال جيوز ذلك ألن املضاف واملضاف إليه مبرتلة شيء واحد، فال: أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا«: يقول األنباري )(3
 . 2/431، يف مسائل اخلالف ، اإلنصاف»جيوز أن يفصل بينهما    
  .208 :قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص )(4

  :البيت كما يف الديوان )(5
  على نأيها فأي، موىل وطالبوأبلغ منريا إن مررت بدارها                               

 .36 :، ص)ت.د(، )ط.د(عمر عبد الرسول، دار املعارف،: دريد بن الصمة، الديوان، تح     
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سقْي السحائبِ الرياض، فالحظ ابن رشيق أن املتنيب فرق : السحائب، والتركيب الصحيح أن يقول
   املضاف واملضاف إليه، والصواب أن يلتزم أحدمها اآلخر فهما مبرتلة االسم الواحد، ومن اإلخاللبني

بالتركيب النحوي أيضا التفريق بني النعت واملنعوت وهو عند ابن رشيق أسهل من املضاف واملضاف 
  :إليه، فاألصوب يف قول قيس بن احلطيم

  
  .................... قالخـ       ـا الْهروص يـنه حا اللَّهى لَضقَ      

   
، حيث أن لفظة اخلالق نعت واملنعوت هو لفظ "قضى هلا اهللا اخلالق حني صورها: "أن يقول

مما يصعب فهم املعىن من أول قراءة للنص، وكذلك اختل " حني صورها: "اجلاللة وفرق بينهما بعبارة
إن –وبلغ منرياً : "امة ونقله عنه ابن رشيق وهو قولهالتركيب النحوي يف بيت دريد الذي أورده قد

  ".بلغ منرياً ابن عامر إن عرضت: "، فاألصوب يف التركيب أن يكون"ابن عامر -عرضت
  :التركيب النحوي

  :حازم القرطاجين-1
حتت عنوان معرف دال على طرق املعرفة بكيفية تركيب املعاين وتضاعفها يبني حازم املعاين من 

القسم يغشيه غموض فألنه  مركبة أو غري مركبة، ويبني كيفيات تركيبها، وإن كان هذاجهة كوا 
مل يوضح منه شيئا بشاهد أو مثال، والظاهر أنه يتحدث عن بناء اجلمل، وقد اجته إىل اجلمل الفعلية ال 

فاعل أو الكثري من املتعلقات من حيث يكون له  لكثرة ورودها وإمنا ألن الفعل صاحل ألن يتعلق به
أما صور املركب  ،)1(أكثر وقد يالبس الزمان واملكان أو فاعالن أو أكثر، وقد يقع على مفعول

  )2(:، وهيالفعلي فقد جعلها مثانية
 احتاد املفعول  –احتاد الفاعل  –احتاد الفعل  -1
 تعدد املفعول  –تعدد الفاعل  –تعدد الفعل  -2
 تعدد املفعول  –احتاد الفاعل  –احتاد الفعل  -3
 تعدد املفعول  –تعدد الفاعل  –حتاد الفعل ا -4
 احتاد املفعول  –تعدد الفاعل  –تعدد الفعل  -5

                                                
  .50: تقريب منهاج البلغاء، ص ،حممد أبو موسى :ينظر )(1
  .32: منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص ،القرطاجينحازم : ينظر )(2
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 تعدد املفعول  –احتاد الفاعل  –تعدد الفعل  -6
 احتاد املفعول  –تعدد الفاعل  –احتاد الفعل  -7
  .احتاد املفعول  –احتاد الفاعل  –تعدد الفعل  -8

  : ه الصوروضرب صاحب كتاب تقريب منهاج البلغاء أمثلة هلذ
وأطلعت ... عارضت ا قصيدة أيب بكر: قول حازم نفسه يف مقدمة املقصورة :املثال األول

  ...واجتنيت مثرها... فيها نورا هاديا
، وتعدد املفعول )تاء الفاعل(، واحتد الفاعل ... )عارض ، اطلع ، اجتىن(فهذا املثال تعدد فيه الفعل 

  . مع الصورة السادسة ، وهذا يتفق... )قصيدة، نورا، مثرا(
، يف هذا املثال احتد )1(﴾الَْآخرةَ يرِيد واللَّه الدنيا عرض ترِيدونَ﴿: قال تعاىل :املثال الثاين

  .الفعل وتعدد الفاعل وتعدد املفعول وهذا يتفق مع الصورة الرابعة
  .الصورة األوىل، وفيه احتاد اجلميع، وهذا املثال يتفق مع )2(﴾سبِيلَهم فَخلُّوا﴿ :املثال الثالث

وهذه الصور تقع على وجوه متعددة غري هذه الوجوه، بل إن كل وجه منها له احتماالت 
كثرية يقع عليها، وتتفاوت يف طوهلا وقصرها، ويف طبيعة األفعال اليت يقع فيها االشتراك، ويف طبيعة 

مفعولني أو أكثر، ويكون املعىن على أن  املقاصد، فهناك فعل واحد له فاعالن أو أكثر، ويقع على
لقيت ولقيين عبد اهللا، فقد كان منك : يصل هذا الفعل من كل واحد منهما إىل اآلخر، كما تقول 

لقاء له ومنه لقاء لك، وقد متتد املعاين، وتتكاثر، وتتكرر أمساء الفاعل ويلجأ إىل الضمري بدل الظاهر، 
يلجأ املتكلم إىل صيغة من صيغ الفعل، تغنيه عن التكرار، كما أو يلجأ إىل احلذف بدل الذكر، وقد 

تقول تالقى عبد اهللا وعلي، وهكذا للكالم فنون وتصاريف وللبالغة حدود وقوانني، وعلى املتكلم 
متنبها لصورة التقسيمات، والتفصيالت والتقطيعات اليت «: أن يكون كما قال حازم القرطاجين

  .)3(»تندرج يف هذه اجلملة
  
  
   

                                                
  . 67: اآلية ،سورة األنفال  )(1
  .05: اآلية ،سورة التوبة  )(2
   .33 :منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص ،حازم القرطاجين )(3
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2-لماسيجالس:  
لماسي عند ظاهرة احلذف يف اللغة، جيقف الس - وهو اإلجياز-يف حديثه عن اجلنس األول 

ويتعامل مع هذه الظاهرة مبصطلحات عديدة، وإن كانت مترادفة يف االستعمال اللغوي فإا عنده 
  ول مركبا منملا كان الق«: متمايزة متباينة، ومن بني هذه املصطلحات االختزال الذي يعرفه بقوله

وكان احلذف يعرض لكل واحد من الصنفني ما  - كما قد استقر يف صناعة العربية–عمد وفضالت 
 عدا عمدة الفاعل عند سيبويه، وكان إن عرض يف العمد أو ما حكمه حكم العمدة حبكم االرتباط

   .)1(»مسيناه اصطالما، وإن عرض يف الفضالت مسيناه حذفا(...) 

قد استقر فيه أن القول  -ويقصد به علم النحو-شارة إىل أن علم العربية يبدأ السجلماسي باإل
عنه كالفاعل، والفضلة ما ميكن االستغناء عنه  ىنوالعمد ما ال يستغ«يتركب من عمد وفضالت، 

، وملا كان هذان املكونان يف التركيب النحوي يعتريهما احلذف، جند السلجماسي )2(»كاملفعول
، )3(ومعناه لغة االقتطاع، واخنزل يف كالمه انقطع، واالختزال احلذف" تزالاالخ"يعتمد مصطلح 

ويقسمه إىل نوعني يتناسب كل واحد منهما مع أحد املصطلحني النحويني أو مع أحد قسمي 
التركيب النحوي، ومصطلحا االختزال مها االصطالم ويكون بالعمد، واحلذف يكون بالفضالت، 

نحوي إىل عمد وفضالت هو الذي جعله يقسم االختزال إىل اصطالم فانقسام مكونات التركيب ال
، ومفهومه )4(فأما االصطالم فهو من الصلم وهو القطع: وحذف، ولقد عرف كل منهما

قول مركب من أجزاء فيه مشتملة جبملتها على مضمون تنقص عنه بطرح جزء منها «: االصطالحي
 .)5(»هو عمدة أو يف حكم العمدة

م إىل قسمني أحدمها االكتفاء؛ وهو حذف أحد جزئي القول يدل أحدمها وقسم االصطال
، والتقدير لكان هذا )6(﴾... الْجِبالُ بِه سيرت قُرَآنا أَنَّ ولَو﴿: على اآلخر ومثل له بقول اهللا تعاىل

ول منها إىل القرآن، والقسم الثاين مساه احلذف املقابلي، وهو قول مركب من أجزاء متناسبة، نسبة األ

                                                
 .186،187 :املرتع البديع يف جتنيس أساليب البديع، ص ،السجلماسي )(1
  .2/453 ،1985 ،2ط الفكر، دمشق، احلميد، دار عبد الدين حميي حممد :تحابن عقيل،  شرح ،اء الدين بن عقيل )(2
  .11/203، )خزل(لسان العرب، مادة  ،ابن منظور: ينظر )(3
  .12/340 ،)صلم(لسان العرب، مادة  ،ابن منظور )(4
 .187 :املرتع البديع يف جتنيس أساليب البديع، ص ،السجلماسي )(5
 .31: يةسورة الرعد، اآل )(6
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 أَم﴿: الثالث كنسبة الثاين منها إىل الرابع، فاجتزئ من كل متناسبني بأحدمها، ومن صوره قوله تعاىل
، فهو قول مركب من أربعة )1(﴾تجرِمونَ مما برِيٌء وأَنا إِجرامي فَعلَي افْتريته إِن قُلْ افْتراه يقُولُونَ

إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم براء منه وعليكم إجرامكم وأنا بريء : احملذوفات أجزاء، والتقدير برد
  : مما جترمون، ونوضحه أكثر كاآليت
، )مثبت(أنا بريء مما جترمون، )حمذوف(، أنتم براء منه)مثبت(إن افتريته فعلي إجرامي

  )حمذوف(عليكم إجرامكم 
حلذف املختص بالفضالت، واحلذف وإن هذا بالنسبة لالصطالم وهو خمتص بالعمد، ويقابله ا

قول مركب من أجزاء فيه مشتملة «: كان مرادفا لالختزال واالصطالم فإنه كما يقول السجلماسي
، واحلذف هو )2(»جبلمة على مضمون تنقص عنه بطرح جزء منها هو فضلة أو يف حكم الفضلة

 -وهو فضلة –هو حذف املفعول به اآلخر يتفرع إىل فرعني؛ مها االطالق واالنتهاك، أما االطالق ف
 يتخبطُه الَّذي﴿: وإن كان هذا املفعول به يقتضيه احملل مسي احلذف اختراما، ومثل بقوله تعاىل

، فاملفعول الذي يقتضيه احملل هو الراجع إليه املوصول وحمل لفظه، وإذا كان )3(﴾الْمس من الشيطَانُ
 قُرَآنا َآياته فُصلَت كتاب﴿: ل مسي احلذف إمهاال، ومثل له بقوله تعاىلاملفعول احملذوف اليقتضيه احمل

، والتقدير يعلمون األشياء واحلقائق، ويقابل االطالق االنتهاك وهو حذف ما )4(﴾يعلَمونَ لقَومٍ عربِيا
ين يقع يف تركيب جيرى جمرى الفضلة، ويتفرع إىل فرعني أحدمها يقع يف تركيب اإلضافة، والثا

الصفة، أما يف تركيب اإلضافة فيكون حبذف املضاف أو املضاف إليه مع اإلبقاء على أحدمها، ومثل 
وأبقى " ليلة"الليلة ليلة اهلالل، حيث حذف املضاف : والتقدير" الليلة اهلالل: "حلذف املضاف بقوهلم

  ".اهلالل"على املضاف إليه 
من قبل : "، والتقدير)5(﴾بعد ومن قَبلُ من الْأَمر للَّه﴿: ىلومثل حلذف املضاف إليه بقوله تعا

قبل، "، وأبقى على املضاف وهو "احلرب"؛ حيث حذف املضاف إليه "حرب الروم ومن بعدها
 جوعٍ من أَطْعمهم﴿: ، ويف تركيب الصفة قد حتذف الصفة مع اإلبقاء على املوصوف مثل"وبعد

                                                
  .35: سورة هود، اآلية )(1
   .201: املرتع البديع يف جتنيس أساليب البديع، ص ،السجلماسي )(2

 .275: سورة البقرة، اآلية )(3
 .03: سورة فصلت، اآلية )(4
  .04: سورة الروم، اآلية )(5
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مهنَآمو نم فوجوع : "فاجلوع موصوف، واخلوف موصوف، وحذف الصفة والتقدير )1(﴾خ
رأيت : "، وأخريا حذف املوصوف واإلبقاء على الصفة ومثل له بقوهلم"شديد، وخوف عظيم

  ". رأيت رجال ضاحكا "والتقدير " ضاحكا
ات ومن مجلة ما ذكره يف حديثه عن نوعي احلذف العمدة والفضلة، ومها من أشهر مصطلح

، وقد فرق النحويون بني هذين املصطلحني، حيث يقول )2(الكالم النحوي لدى النحاة املتأخرين
العمدة عبارة عما ال يسوغ حذفه من أجزاء الكالم إال بدليل يقوم مقام اللفظ به، وجعل «: السيوطي

ءا ظن، فإا وأحلق منها بالفضالت يف النصب خرب كان، وكاد، واسم إن، وال، وجز... إعرابه الرفع
، فالعمد عنده هي املرفوعات واملنصوبات بالنواسخ، )3(»ألا يف األصل املبتدأ واخلرب، ونصبت عمد

مدلول إعراب «أما الفضالت فهي املنصوبات، وهو ما يذهب إليه أبو حيان النحوي، حيث أن 
خرب، أو فاعل، أو نائبه،  مبتدأ، أو: االسم ما هو به عمدة، أو فضلة، أو بينهما، فالرفع للعمدة، وهي

مفعول مطلق، : والنصب للفضلة، وهي... أو شبيه به لفظا، وأصلها املبتدأ أو الفاعل أو كالمها أصل
أو مقيد، أو مستثىن، أو حال، أو متييز، أو مشبه باملفعول به، واجلر ملا بني العمدة والفضلة، وهو 

، وهناك مقياس )4(»كان، وإن، وال: باب املضاف إليه، وأحلق من العمد بالفضالت املنصوب يف
ن العمدة هي ما ال يسوغ حذفه من أجزاء الكالم يقوم مقام إيضعه للتمييز بني العمدة والفضلة، إذ 

ملا بني العمدة «أما بالنسبة للجر فهو  ،)5(اللفظ به والفضلة عبارة عما يسوغ حذفه مطلقا إال لعارض
أكرمت عبد اهللا، : ن بينهما ألنه يف موضع يكمل الفضلة، حنووالفضلة، وهو املضاف إليه، وإمنا كا

، وما وصفوه بالعمدة يف الكالم النحوي هو ما )6(»زيد ضارب عمرو: ويف موقع يقع فضلة، حنو
  .)7( يعتمد عليه يف اجلملة، وما بقي من اجلملة وصفوه بالفضلة

                                                
  .04: سورة قريش، اآلية )(1
  ، ومن147: ، ص1، اجلزء84دمشق، الد ،ربية، جملة جممع اللغة العربيةالكالم النحوي واجلملة الع ،طالل وسام أمحد البكري )(2
  ...الرضي، وابن يعيش، وابن عصفور، والصبان : النحاة املتأخرين    
  ،1أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، تح ،جالل الدين السيوطي )(3
    1998 ،1/307. 
 .3/242التذييل والتكميل،  ،أبو حيان األندلسي )(4
 .3/244 املصدر نفسه،: ينظر )(5
 .3/244املصدر نفسه،  )(6
 .147،148: الكالم النحوي واجلملة العربية، ص ،طالل وسام أمحد البكري: ينظر )(7
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لعمدة أو تسد مسد العمدة، قد يضر باجلملة حذف ما مسي بالفضلة فتصبح مبرتلة ا«غري أنه 
وفق ما ذكره النحاة، فقد ذكر النحاة من الشواهد ما ال جيوز فيه حذف الفضلة، ألن الكالم حيتاج 

 )2(﴾مرحا الْأَرضِ في تمشِ ولَا﴿: ، ففي قوله تعاىل)1(»إليها، وأنه بدون ذكرها ال يصبح كالما
الف أحد شروط الكالم النحوي، فهذه اجلملة وال متش يف األرض، ليس بكالم، ألنه خ: فالقول

  .)3(حتتاج إىل ما بعدها كي يصبح الكالم مفهوما لدى املخاطب
  :وميكن متثيل ماذكره السجلماسي من يف كل ماسبق باخلطاطة التالية

         
  االختزال                                

          
  احلـذف                       االصطالم                           

                                                              
  

  االكتفاء       احلذف املقابلي       االطالق                                     االنتهاك
  

  حذف ما جيري جمرى الفضلة حذف املفعول به                                                  
   
  االخترام                                  اإلمهال                           ما يقع يف تركيب 
  )        املفعول ال يقتضيه احملل)          (املفعول يقتضيه احملل(

  إلضافة                                       الصفةا                                                            
  

  حذف املضاف                      حذف املضاف إليه      حذف الصفة                حذف املوصوف                          
  
 الْجنة إِلَى بهمر اتقَوا الَّذين وسيق﴿: يف حديثه عن االكتفاء يذكر من صوره قول اهللا تعاىلو

، والشاهد يف هذه اآلية هو حذف اجلواب، يقول )4(﴾أَبوابها وفُتحت جاُءوها إِذَا حتى زمرا
 جزاءها إالّ أنّ الشرطية، هي بعدها احملكية واجلملة اجلمل بعدها حتكى اليت هيحىت «: الزخمشري

                                                
 .157: الكالم النحوي واجلملة العربية، ص ،طالل وسام أمحد البكري )(1
 .37: ة اإلسراء، اآليةسور )(2
 .157: الكالم النحوي واجلملة العربية، ص ،طالل وسام أمحد البكري: ينظر )(3
 .73: سورة الزمر، اآلية )(4
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، )1(»الوصف به حييط ال شيء أنه على حبذفه فدلّ ة،اجلن أهل ثواب صفة ألنه حذف وإمنا حمذوف،
وقال هلم : "بني قائل بأنه حمذوف، وقائل بأن اجلواب" إذا"وإذا كان العلماء قد اختلفوا يف جواب 

، فإن السجلماسي جاء ذه اآلية لالستدالل ا على احلذف، واحملذوف هو جواب الشرط "خزنتها
لقصد املبالغة، ألن السامع يترك مع أقصى «يف هذا املوضع بأنه كما قال به الزخمشري وعلل احلذف 

ولقد صرح باجلواب لوقف الذهن عند هذا املصرح به  )...(ختيله بتقديره أشياء ال حييط ا الوصف 
، فحذف اجلواب له أثر ختيلي يف ذهن املتلقي خاصة أن احملذوف )2(»املعني فال يكون له ذلك الوقع

حىت إذا جاؤوها وفتحت "؛ أي؛ )3( "سعدوا"وإن كان املربد يقدر أن احملذوف  ال حييط به الوصف،
  .)4(على زيادة الواو" وقال هلم: "، وقيل اجلواب"أبواا سعدوا

أما «مث ينتقل السجلماسي إىل مناقشة الواو يف قوله وفتحت أبواا، وقد قال الزخمشري  
، فلذلك جيء بالواو، )5(﴾الْأَبواب لَهم مفَتحةً عدن تجنا﴿: أبواب اجلنة فمتقدم فتحها بدليل قوله

مجلة حالية، والواو واو احلال، وهذا " وفتحت" )6(»حىت إذا جاؤوها وقد فتحت أبواا«: كأنه قيل
ما يراه السجلماسي ويستحسنه، ويسوق حكاية أيب علي الفارسي مع ابن خالويه يف جملس سيف 

، يف النار )7(﴾أَبوابها فُتحت جاُءوها إِذَا حتى﴿: خالويه عن قوله سبحانه سأل ابن«حيث  ةالدول
هذه الواو هي واو الثمانية؛ ألن العرب ال : بالواو، فقال ابن خالويه" وفتحت: "بغري واو ويف اجلنة

: فقال أبو عليأحق هذا؟ : فنظر سيف الدولة إىل أيب علي وقال: تعطف على الثمانية إال بالواو، فقال
يف اجلنة بالواو " وفتحت: "أقول يف قوله: فكيف تقول؟ فقال: ال أقول كما قال، قال سيف الدولة

؛ أي هذا حاهلا، وهذا قول يف غاية "جاؤوها وهي مفتحة األبواب: "فهذه واو احلال، كأنه قال
فارسي ويتبناه ألن ، فالسجلماسي يؤكد موقف أيب علي ال)8(»احلسن، صادر عن حتقيق مثل أيب علي

العادة املطردة كما يقول تشهد بذلك يف إهانة املعذبني بالسجون يف إغالقها حىت يردوا عليها، 

                                                
  .4/149، الكشاف ،الزخمشري )(1
  .190 :املرتع البديع يف جتنيس أساليب البديع، ص ،السجلماسي )(2
  .7/425 البحر احمليط، ،أبو حيان النحوي )(3
  .7/425 ،املصدر نفسه :ينظر )(4
 .50: سورة ص، اآلية )(5
  4/147الكشاف،  ،الزخمشري )(6
  .71: سورة الزمر، اآلية )(7
  .190،191: املرتع البديع يف جتنيس أساليب البديع، ص ،السجلماسي )(8
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وإكرام املنعمني بإعداد فتح األبوب هلم مبادرة واهتماما، كما أن نظري هذه اآلية يشهد أيضا وهو 
، ومن خالل هذا الشاهد على االكتفاء يقف بنا )1(﴾الْأَبواب لَهم مفَتحةً عدن جنات﴿: قوله تعاىل

  :السجلماسي على إشكاالت حنوية متعددة
القول بأن يف اآلية حمذوف هو جواب الشرط، مع أن هناك من يقول بأن اجلواب غري  :أوال

 .  حمذوف
 . بواو االختالف يف الواو، ملا ذكر النار قال فتحت بغري واو وملا ذكر اجلنة قال وفتحت :ثانيا
قول ابن خالويه هي واو الثمانية، فالعرب تستعمل الواو بعد السبعة، وحيتج على هذا  :ثالثا
 الْحامدونَ التائبونَ الْعابِدونَ﴿: ، وقوله تعاىل)2(﴾كَلْبهم وثَامنهم سبعةٌ ويقُولُونَ﴿: بقوله تعاىل
 .)3(﴾الْمنكَرِ عنِ والناهونَ بِالْمعروف الَْآمرونَ الساجِدونَ الراكعونَ السائحونَ

 . قول ابن علي الفارسي بأا واو احلال، وتبىن السجلماسي لرأيه :رابعا
  :اخلروج عن القاعدة النحوية

يعد النص الشعري ميدانا خصبا لكلِّ من اللغويني واألدباء، فأهل األدب اشتغلوا عليه نقدا  
ليال، وأهل اللغة اشتغلوا عليه لكونه املعني الذي يؤولون إليه يف حبوثهم، وانطالقا منه ودراسة وحت

وضعوا املقاييس والقواعد املطردة للنحو، وإذ هم كذلك وجدوا أبياتا غري قليلة من الشعر ويف خمتلف 
ت توافق أبواب النحو ال ختضع لقواعدهم ومقاييسهم اليت وضعوها، فراحوا يبحثون هلا عن خترجيا

مل جيدوا سلموا باختالف األصول اليت وضعوها، كما أدى ذلك إىل خالفات بني  قواعدهم، فإن
النحويني، خاصة أهل الكوفة وأهل البصرة، حيث كان الكوفيون حيتجون على خصومهم مبا جاء من 

مذهبهم أشعار ال تتفق مع ما وضعه البصريون من قواعد، وكان البصريون يستميتون يف الدفاع عن 
اختالف الرواية، : الشذوذ والندرة، ثانيا: أوال«: وآرائهم، وكان ردهم يستند على أمور أربعة هي

، والضرورة الشعرية كانت )4(»الضرورة يف الشعر: الوهم يف االستعمال، واحتمال اخلطأ، رابعا: ثالثا
  .نون إليه لتأويل ماال يتفق والقواعد اليت وضعها النحويوأهي أهم ما يلج

                                                
 .50: سورة ص، اآلية )(1
 .22: سورة الكهف، اآلية )(2
 .112: سورة التوبة، اآلية )(3
  .166: القزاز القريواين، ص ،نجي الكعيبامل )(4
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وألن الضرورة كانت من خترجيات النحويني؛ فإن البحث فيها قد نشأ مالبسا لنشأة النحو  
، ومعلوم أن أوائل النحاة وهم يضعون علم النحو حبثوا يف الصحيح من كالم العرب )1(وتطوره

والذي سلم من اللحن والعجمة، ووجدوا كالم العرب الذين تصح عربيتهم يف الشعر القدمي الذي 
، وهذا ما أدى إىل نشوء عالقة خاصة بني الشعر والنحو، )2(هت العناية إىل روايته وتدوينه مبكرااجت

فكانت الشواهد الشعرية ذات أمهية مقارنة بالشواهد النثرية، وألمهية الشواهد الشعرية كان علم 
رورة الشعرية النحو سباقا إىل احتضان البحث يف الضرورة الشعرية، ومن األقوال املشهورة يف الض

، وقد خصص هلا بابا )3(»وليس شيء مما يضطرون إليه إال وهم حياولون به وجها«: قول سيبوية
  ."باب ما حيتمل الشعر: "مساه

أبا عمرو كان «وإن كان املوقف من الضرورة خمتلفا بني حنوي وآخر فقد ذكر ابن سالم أن 
، وبالنظر إىل عنوان )4(»يطعنان عليهم أشد تسليما للعرب، وكان ابن  أيب إسحاق وعيسى بن عمر

، فإن االحتمال يوحي باملشقة "باب ما حيتمل الشعر"الباب الذي اختاره سيبويه للضرورة وهو 
محلُه والصرب عليه، كما يتضمن أيضا معىن العفو واإلغضاء، : ويتضمن معناها، واحتمال األمر

، وسر هذه املشقة يف )5(»حما مادام وراءها مشقةوهذان املعنيان مها قوام الضرورة اليت تقتضي تسا«
الشعر هو الوزن والقافية، فقوام الشعر العريب هو الوزن والقافية، وكل النقاد الذين وضعوا حدا 

  .، وألمهيتهما فال يكون النص شعرا من دوما)6(للشعر ال جندهم  يتجاوزون الوزن والقافية
لنحاة شعر بدون وزن؛ كان احترام العروض مقدما وألنه ال يستقيم يف تصور اللغويني وا 

إن كان ترك زيغ اإلعراب يكسر البيت كسرا، «: على احترام  اللغة، وهذا ما عرب عنه ابن جين بقوله
، ويقول ابن عصفور )7(»ال يزاحفه زحافا، فإنه ال بد من ضعف زيغ اإلعراب واحتمال ضرورته

موزونا خيرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن،  اعلم أن الشعر ملا كان كالما«: االشبيلي

                                                
  .14: الكالم الشعري من الضرورة إىل البالغة العامة، ص ،أمحد بلبداوي: ينظر )(1
  .  164: القزاز القريواين، ص ،املنجي الكعيب: ينظر )(2
  .1/32الكتاب،  ،سيبويه  )(3
  .1/16طبقات فحول الشعراء،  ،ابن سالم )(4
 .16: الكالم الشعري من الضرورة إىل البالغة العامة، ص ،أمحد بلبداوي: ينظر )(5
  يقوم الشعر«: ، وعرفه ابن رشيق بقوله)64: نقد الشعر، ص(، »إنه قول موزون مقفى يدل على معىن«: يعرفه قدامة بقوله )(6
  .)1/193لعمدة، ا(، »الشعر حد هو فهذا والقافية، واملعىن، والوزن، اللفظ،: وهي أشياء، أربعة من النية بعد    
  .1/333 ،اخلصائص ،ابن جين )(7
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، إذن فهي خصوصية للشعر دون )1(»وحييله عن طريق الشعر، أجازت العرب فيه ماال جيوز يف الكالم
النثر، فيجوز للشاعر ماال جيوز لغريه وذلك يف خمالفة مقاييس اللغة وأصول النحو، وبالتايل فنحن أمام 

أساسه اخلضوع لقواعد اللغة وجوبا وهذا يف احلالة العامة يف سائر الكالم شعرا األول : موقفني لغويني
أو نثرا وهو األصل، واملوقف الثاين أساسه اإلباحة والتسامح، وال يكون إال يف الشعر وهو موقف 

رخصا منحت للشعراء حني ينظمون، فأبيح هلم «استثنائي، ذلك أن الضرورات الشعرية ليست إال 
  .)2(»بعض قواعد اللغة ال قواعد الوزن والقافية اخلروج عن

 :، أما النوع األول)3(»الزيادة والنقص والتأخري والبدل«: وقد حصروا الضرورة يف أنواع هي
وهو  :والنوع الثاين ،وزيادة مجلة ،وزيادة كلمة ،وزيادة حرف ،وهو الزيادة فينحصر يف زيادة حركه

وهو  :والنوع الثالث ،ونقص مجلة ،ونقص كلمة ،ونقص حرف ،النقص وينحصر يف نقص حركة
وتقدمي بعض الكالم على بعض، والنوع  ،وتقدمي حرف ،التقدمي والتأخري وينحصر يف تقدمي حركة

وإبدال كلمة من  ،وإبدال حرف من حرف ،وهو البدل وينحصر يف إبدال حركة من حركة :الرابع
  .وإبدال حكم من حكم ،كلمة

ال خيرج عما عليه االستعمال لأللفاظ «عن واقع اللغة، والشاعر وهذه األنواع ال خترج 
، أما إذا خرج )4(»والعبارات إال ليبلغ بالتعبري مستوى آخر من مستويات االستعمال الواقعة يف اللغة

: عن حدود اللغة فذلك هو اخلطأ الذي ال جيوز يف الشعر أو يف الكالم أصال، ولذلك يقول السيوطي
، والضرورات الشعرية ليست هي األصل يف )5(»لتشبيه لشيء بشيء أو الرد إىل األصلعلة الضرائر ا«

نظم الشعر؛ بل هي رخص منحت للشعراء، فأبيح هلم اخلروج عن بعض قواعد اللغة، ال قواعد الوزن 
والقافية، وألن الضرورات هي اخلروج عن قواعد اللغة وليس عن القواعد اليت وضعها العروضيون، 

، وملا كان استنباط النحاة لقواعدهم من الشعر القدمي، كان أيضا )6(»بحوث النحاة ألصقب«كانت 
  .استنباطهم للرخص بالرجوع إىل الشعر القدمي لتكون بعد ذلك جائزة يف أشعار احملدثني

                                                
 .7: ضرائر الشعر، ص ،ابن عصفور )(1
   .320: موسيقى الشعر، ص ،إبراهيم أنيس )(2
 . 8: ضرائر الشعر، ص ،ابن عصفور )(3
     .13: الضرورة الشعرية، ص ،السيد إبراهيم حممد )(4
  .225/ 1األشباه والنظائر،  ،السيوطي )(5
   .320: موسيقى الشعر، ص ،أنيس إبراهيم )(6
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وقد الحظ سيبوية أن الكالم الشعري غري الكالم النثري، فجوز للشعراء ماال جيوز لغريهم، 
، فقد ذكر ابن جين أنه سأل بينالفارسي قد صنف الضرورات إىل مستحسنة وقبيحة و وأما أبو علي

كما جاز لنا أن نقيس منثورنا : ؟ فقالهل جيوز لنا يف الشعر ضرورة ماجاز للعرب«: أستاذه أبا علي
على منثورهم فكذلك جيوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم، فما أجازته الضرورة هلم أجازته لنا، 

حضرته عليهم حضرته علينا، وإذا كان كذلك، فما كان من أحسن ضرورام يكون من أحسن  وما
، )1(»ضروراتنا، وما كان من أقبحها عندهم يكون من أقبحها عندنا، وما بني ذلك يكون بني ذلك

فموقف أيب علي الفارسي هو موقف النحويني، والنحويون إمنا ينظرون إىل الضرورة من خالل شعر 
وتبعا ملا هي عليه الضرورة عند العرب تكون عند احملدثني، فأمر  -الذين حيتج بعربيتهم-  العرب

نوع شائع مطرد، «: الضرورة إذن يقوم على ورود أصل هلا يف كالم العرب، وهي على كثرا نوعان
حلسن ونوع مسموع غري مطرد، فغري املطرد قبيح غري مقبول البتة، أما ما شاعت روايته وأطرد فمنه ا

  .)2(»ومنه القبيح
ولئن كان النحاة قد قسموا الضرورة إىل مستحسنة وقبيحة، فإن آراءهم جاءت خمتلفة يف 

ليس «الضرورات املستحسنة والضرورات القبيحة، وهذا ما جعل الدكتور املنجي الكعيب يقتنع أنه 
عد ذلك فإنه سيجد ن الباحث يطلب الضرورة أوال إذا أرادها، وبإوراء هذا التقسيم جدوى؛ إذ 
، والظاهر أن سبب اخلالف بني النحاة وعدم اتفاقهم فيما هو )3(بطبيعة احلال آراء العلماء فيها

مستحسن وما هو مستقبح من الضرائر راجع إىل خالفهم املذهيب أصال يف تأصيل األصول ووضع 
ب النحو وليس القواعد، وألن واضعي كتب الضرائر والذين ألفوا فيها كانت مصادرهم هي كت

: يقول الدكتور املنجي الكعيب -ألن البحث يف الضرورة نشأ يف أحضان النحو-دواوين الشعراء 
  . )4(»استقر رأيي أخريا على تصنيفها تصنيفا حنويا، أي إرجاع كل ضرورة إىل باا النحوي«

  :وميكن أن منيز بني موقفني من الضرورة
  

                                                
  .1/323،324اخلصائص،  ،ابن جين )(1
  ،1ط مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني يف ضوء النظر البالغي، مكتبة وهبه، القاهرة، ،حممود موسى محدان )(2
    .168 :ص، 2001    
 .121: القزاز القريواين، ص ،املنجي الكعيب )(3

  .121: ، صسهاملرجع نف )(4
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  . اةهو موقف اللغويني والنح :املوقف األول
  .هو موقف النقاد والبالغيني :املوقف الثاين 
يراعي يف أحكامه النظر إىل قياسية الضرورة أو شذوذها وصحة البناء «فبالنسبة للنحوي فإنه  

، ولذلك جند كالمهم حول صحة )1(»على ما اختلف فيه، وجعله أساسا لقاعدة أو تأكيدا ألخرى
ه أو رفضه يكون بناًء على ما جاء يف كالم العرب وما االستعمال أو فساده وقوته أو ضعفه، وقبول

و خمتلف أقرته قواعدهم وأسسهم اليت استنبطوها، أما املوقف الثاين فهو موقف النقاد والبالغيني، وه
عن موقف سابقيهم من حيث زاوية النظر، فإذا كان ما يهم النحويني هو مدى التطابق مع القاعدة، 

املعىن معها واضحا مل يصبه لبس ملصاحبتها قرائن «فإن النقاد والبالغيني ينظرون إليها من حيث كون 
ق مسلكها وعدم شيوعها لنفرة دالة عليها، أقواها شيوع استعماهلا، وإىل قبحها خلفاء املعىن معها لضي

  .)2(»النفس منها
  :من الضرورة النقاد وقفم
كثري من العلماء أخذوا برأي سيبويه يف الضرورة الشعرية، وهو رأي مناصر للشعراء يف هذه  

القضية، فهو يعطيهم حقهم، وسيبويه حني يقبل االضطرار يف الشعر وال يراه عيبا فإنه يعده خطأ يف 
ورغم هذا املوقف الذي جنده عند صاحب  ،)3(يعين أنه ينكر أن ترتكب الضرورة يف النثرالكالم، مما 

الكتاب، فإننا جند من العلماء من ال يسمح بالضرورة والوقوع فيها أصال كابن فارس، وكذلك أبو 
ينبغي أن جتتنب ارتكاب «: هالل العسكري الذي يدعو صراحة إىل اجتناب الضرورة، حيث يقول

ت وإن جاءت فيها رخصة من أهل العربية، فإا قبيحة تشني الكالم وتذهب مبائه، وإمنا الضرورا
استعملها القدماء يف أشعارهم لعدم علمهم بقباحتها، وألن بعضهم كان صاحب بداية والبداية مذلة، 

منة وما كان أيضا تنقد عليهم أشعارهم ولو نقدت ورج منها املعيب كما تنقد على شعراء هذه األز
، فأبو هالل ورغم اعترافه باملوقف النحوي الذي )4(»ورج من كالمهم ما فيه أدىن عيب لتجنبوها

يرخص الضرورة، إال أنه يرى أا قبيحة، وإمنا وقع فيها األوائل لعدم علمهم بقبحها، وألم مل جيدوا 

                                                
  . 166 :، صمسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني ،حممود موسى محدان )(1
  .166 :ص املرجع نفسه، )(2
 .  142: ، صالقزاز القريواين ،املنجي الكعيب، 1/434 ،الكتاب ،سيبويه: ينظر )(3
 .15: الصناعتني، ص ،أبو هالل العسكري )(4
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ربر لوقوع العرب فيها، ال من ينتقدها عليهم ويبني هلم قبحها، فهي عنده قبيحة ومرفوضة أصال وال م
  . )1(»تشني الكالم وتذهب مبائه«خلروجها عن قواعد النحاة وإمنا ألا 

وتعد الضرورات الشعرية من أقدم ما لفت انتباه اللغويني والنحويني، وعنايتهم بالشكل      
ي جعلتهم يتخذون موقفا شديد اإلنكار هلذه الضرورات، وه« -خاصة منذ ظهور مذهب البديع–

سوى احنرافات مفسدة للشعر واللغة معا؛ مفسدة للشعر من  –على أية حال–ليست يف نظرهم 
حيث منافاا لشرط اجلودة يف صناعته، ومفسدة للغة من جهة أا متثل خروجا عن أحكام حنوها 

  .فكيف كان موقف نقادنا من الضرورة؟، )2(»واشتقاقها
   :القزاز القريواين: أوال

ما : "ريواين واحدا من الذين احتضنوا الضرورة الشعرية مبؤلف خاص، وقد مساهيعد القزاز الق
، وواضح أنه قد ألف هذا الكتاب ليدافع عن الشعراء، فهو خبالف كثري "جيوز للشاعر يف الضرورة

من النحاة ال يريد التضييق على الشعراء أو مؤاخذم أو حصرهم يف ضرورات أسالفهم، فال يعدوا 
تالحم «: ، فعنده ما من ضرورة إال وهلا خمرج، وليؤكد على ذلك يروي عن املربد قوله)3(هاإىل غري

ما أعلم لك بيتا خيلو من سقط، فقال أبو نواس، أذكر شيئا : مسلم بن الوليد وأبو نواس، فقال مسلم
  :)4(بل أنشد أي بيت، فأنشده: من ذلك، قال

  
                       ذَكَر حبوالص ةرحا بساحتفار      لَّهوأَم يكاحِ دبا الصاحيص  

  
قف عند هذا، مل أمله ديك الصباح، وهو يبشره بالصبوح، وهو الذي أرتاح إليه؟ قال : فقال مسلم

  :)5(فأنشدين أنت، فأنشده: أبو نواس
  

  وتجلُّد ةـعزمي بين اموأَق      مفَند غَير فراح الشباب عاصى                    

                                                
 .150: الصناعتني، ص كتاب ،أبو هالل العسكري )(1

  .190: القزاز القريواين، ص ،املنجي الكعيب )(2
  .124 :املرجع نفسه، ص :ينظر )(3
  .146 :أبو نواس، الديوان، ص )(4

  .230:، ص)ت.د(، )ط.د(سامي الدهان، دار املعارف، : مسلم بن الوليد، شرح ديوان صريع الغواين، مسلم بن الوليد، تح )(5
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ناقضت، ذكرت أنه راح، والراوح ال يكون إال باالنتقال من مكان إىل مكان، مث : فقال أبو نواس
، فجعلته منتقال مقيما يف حال، وهذا منتقض، قال أبو العباس، وكال "وأقام بني عزمية وجتلد: "قلت

، فمن خالل هذا النص )1(»رجا مل يفتهالبيتني صحيح، ولكن من طلب عيبا وجده ومن طلب خم
 يثبت لنا القزاز أنه من السهل مؤاخذة الشعراء، ولو أراد أحد تتبع سقطام ملا أمكنه إحصاؤها،

ولكن يف الوقت ذاته توجد خترجيات هلذه السقطات، والعيب كله يف اجلهل ذه التخرجيات وليس يف 
 إثباته، فقد الحظ أن طلبة األدب ودارسيه يف السقطات والضرورات، وهذا ما يسعى القزاز إىل

عصره كانوا يشنعون على معاصريهم من الشعراء ومن نظرائهم إذا مسعوا منهم بيتا فيه تقدمي أو تأخري 
أو زيادة أو نقصان أو أي خروج عن قاعدة شنعوا عليهم وخطأوهم، ويف رأي القزاز أن الدافع إىل 

لو نظر بعني احلق لعلم أن ذلك ال خيرج إال من «ى الشاعر ذلك هو اجلهل، ألن هذا املشنع عل
إما أن يكون ذلك جائزا لعلة تغيبت عنه، مل يبلغ النهاية من علمها وهو كذلك، وإما ومهه : وجهني

الذي لعله أن ينبه عليه أعاد نظره رجع عنه إىل الصواب، وختطاه إىل ما ال مطعن فيه من الكالم، إذ 
، كما أنه ال يكفي عنده العلم باألصول دون )2(»طأ وال ممنوع من الزللكان غري معصوم من اخل

  . إحاطة العلم بالفروع
وال «والعلم بالضرائر يف رأي القزاز مهم بالنسبة للشاعر وال يصح منه أن يكون جاهال به 

وال ، فهي مشروعة للشاعر )3(»يستغين عن معرفته، ليكون له حجة ملا يقع يف شعره مما يضطر إليه
مل يرض أن يسمي هذه الضرورات «تعيب شعره أو تنقص من قيمته، ومما يالحظ على القزاز أنه 

ما جبوز للشاعر يف "عيوبا كما يعدها ويسميها غريه، بل وضعها حتت عنوان لطيف هو 
، وإذا كان هدف القزاز هو الدفاع عن الشعراء والرد على من يشنعون عليهم، فإن )4(»"الضرورة
لطبيعي من الضرورة سيكون هو االستحسان ومن يطلع على كتابه ال جيده يتعرض لتقبيح موقفه ا

  :)6(وهو اختالف إعراب األبيات، كقول النابغة ،)5(ضرورة إال نادرا ومن ذلك اإلكفاء
  

                                                
 .38،39: ما جيوز للشاعر يف الضرورة، ص ،ينالقزاز القريوا )(1
  .23،24: ، صهفسنر دصملا )(2
 .27: نفسه، ص )(3
  .192 :القزاز القريواين، ص ،املنجي الكعيب )(4
 .164 :كتاب القوايف، ص ،أبو يعلى التنوخي  :، ينظر"االقواء"ويصطلح عليه بعضهم باسم  )(5

   .38 :النابغة الذبياين، الديوان، ص )(6
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      نةَ آلِ أميم أو ، رائح دتغذا ، عجالنَ        م زاد ، وغري مزود  
      معو زالبنا أنّ ارِحلَتو        غَداً رِح خربنا بذاك الغداف األسود  

  
خفض ورفع أيضا وهذا من أقبح العيوب، وال جيوز ملن كان «: ويعلق القزاز على هذا البيت بقوله

، )1(»مولدا هذا ألنه جاء يف شعر العرب على الغلط وقلة املعرفة، وأنه جتاوز طبعه وال شعر به
الضرورات القبيحة بل هو من أقبح العيوب، وال جيوز القياس عليه عند العرب، فاإلكفاء إذن من 

وألم وقعوا فيه دون شعور منهم، وهو ال يتفق مع الطبع السليم والدليل على ذلك أن النابغة نفسه 
  : ملا غُين له أدرك خطأه وتراجع عنه، ومما جوزه القزاز للشاعر يف خمالفة القاعدة النحوية

  :ال ينصرفصرف ما 
اعلم «:األمساء منها املنصرف ومنها غري املنصرف، واالنصراف هو األصل فيها، يقول القزاز 

أن كل اسم حقه يف اإلعراب أن يكون منصرفا، ولكن منعت من الصرف أمساء لعلل فيها، فإذا 
  : )2(اضطر شاعر جاز له صرف ما ال ينصرف ألنه يرده إىل أصله فمن ذلك قول الشاعر

                             
                           فلتأتينك قصائد  جيش     وليدفعن إليك األكوارِ قوادم  

    
وهو مجع ثالث حروفه ألف وبعد األلف حرفان، وهذا املثال ال ينصرف يف معرفة " قصائد"فصرف 

، فاجتمعت فيه علتان، فامتنع من وال نكرة، ألن اجلمع أثقل من الواحد، ألن هذا اجلمع غاية اجلموع
الصرف لذلك ولكن أصله أن ينصرف لتمكن األمساء يف اإلعراب، فكأن الشاعر ملا صرفه رده إىل 

  . )3(»أصله
  :تنوين االسم املفرد يف النداء

إذا اضطر : ومما جيوز للشاعر تنوين االسم املفرد يف النداء، فاختلف النحويون فيه، فقال قوم« 
إىل تنوينه نون ورفع مبرتلة ماال ينصرف من األمساء، فإذا انصرف ترِك ما كان عليه من الشاعر 

                                                
 .56 :ما جيوز للشاعر يف الضرورة، ص ،القزاز القريواين )(1
  .55 :النابغة الذبياين، الديوان، ص )(2

 .60 :املصدر نفسه، ص )(3
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إذا نون نصب يرد إىل أصل املنادى يف اإلعراب، ألن أصله النصب، إذ : اإلعراب ونون، وقال قوم
  فليس رفعه إعرابا: واكان يف املعىن مفعوال، وإمنا ضم املفرد لقلة متكنه ووقوعه موقع املضمر، قال

  
فيبقي عليه إذا نون بل يرجع به التنوين إىل أصله وحجر الذين تركوه مرفوعا اطراد الضم يف املنادى  

  : )1(املفرد حىت كأنه فيه إعراب، فإذا نون بقي على ما هو عليه، ومن هذا قول الشاعر
  

  علَيك يا مطَر السالَم ولَيس   سلَام اِهللا يا مطَرُ علَيها            
   

   .)2(»فينشد على ما ذكرنا من الرفع والنصب  
   :إجراء املعتل إجراء السامل يف اإلعراب

وجيوز للشاعر أن جيري املعتل من األفعال جمرى السامل فيجزم وال حيذف حروف االعتالل، «
ا، وأبقتهما سواكن يف الرفع، إذا وذلك أن العرب استثقلت احلركات يف الياء والواو فحذفتها عنهم

مل يدع ومل يرم، فإذا احتاج الشاعر : هو يدعو، وهو يرمي، فإذا جزمت حذفتهما، فقلت: قلت
أجرى هذا املعتل جمرى السامل فأثبتت الياء يف اجلزم كأنه يتوهم أا كانت متحركة فسكنها كما قال 

  :قيس بن زهري
  مبا القت لبون بين زياد  أمل يأتيك واألنباء تنمي               

   
  .)3(»أمل يأتيك والوجه أمل يأتك، ولكن أجراه على ما ذكرنا: فقال

  
  
  
   

                                                
  ،1970، )ط.د( عادل سليمان مجال، اهليئة املصرية العامة للنشر والتأليف، القاهرة،: األحوص، شعر األحوص األنصاري، تح )(1
  .179: ص    

 .60،61 :ما جيوز للشاعر يف الضرورة، ص ،القزاز القريواين )(2
 .61،62 :املصدر نفسه، ص )(3
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  : إدخال النون يف الواجب
حقها أن تدخل يف غري الواجب من األمر والنهي واالستفهام «وهو مما جيوز للشاعر، فالنون 

جذمية دخلها يف الواجب كما قال واازاة ألن هذه كلها واجبات، فإذا اضطر الشاعر جاز له أن ي
  : الوضاح
  شماالَت ثَويب ترفَعن       علَمِ يف أَوفيت ربما               

 

  .)1(»ترفعن وليس هذا موضع النون: فقال 
  :ابن رشيق القريواين: ثانيا        

  :النص القرآين والضرورة-1
يهم، والذين عاصروا نزوله بطبيعة احلال، لقد كان القرآن الكرمي بلغة العرب الذين نزل ف 

وقد سبق احلديث عن التخوف الذي انتاب املسلمني حينما بدأ الفساد يالبس لغة العرب مبا كان 
اعتمدوا يف «يتسرب إليها من حلن وخطأ، وهذا ما دفعهم إىل وضع األصول وتقعيد القواعد وقد 

، ورغم أن السبب املباشر )2(»ه ورجزه ومثلهبلغهم من كالم العرب شعر وضع قواعد النحو على ما
باألولوية يف استنباط القواعد، رغم  ىهو اخلوف على النص القرآين إال أن القرآن الكرمي مل يكن حيظ

اخلليق بأن تكون أساليبه وتراكيبه املثال الذي يقتدى به «أن صحة رواياته ال خيالطها أدىن شك و
استنباط حنو العربية من كالم العرب «م أم جعلوا األولوية يف ، لكن الذي وقع منه)3(»وينحى حنوه

أنفسهم، وال بأس بعد ذلك من مطابقة أحكام النحو بعد وضعها ملا جاء يف القرآن باعتباره أفضل 
، غري أم بعد أن وضعوا قواعدهم وجدوا غري قليل من اآليات )4(»نص جيري جمرى لغة العرب

عوه من مقاييس حنوية وقوانني إعرابية، مما يعين خروجها على حنو العربية، القرآنية ال تتفق مع ما وض
حىت تنسجم تلك املواضيع بأساليبها «األمر الذي أدى م إىل أن يبحثوا هلا عن تأويالت وخترجيات 

، وإن كان حناة )5(»الرائعة وتراكيبها الدقيقة مع ما افترضوا من قواعد وما رمسوا للنحو من حدود

                                                
  .62،63: القزاز القريواين، ما جيوز للشاعر يف الضرورة، ص )(1
 .7: ص، 1984أمحد عبد الستار اجلواري، حنو القرآن، مطبوعات امع العلمي العراقي، بغداد،  )(2
  .7: املرجع نفسه، ص )(3
  .167: املنجي الكعيب، القزاز القريواين، ص )(4
 .7،8: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو القرآن، ص )(5
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فة قد اختذوا من هذه اآليات اخلالفية على مقتضى أصوهلم وقواعدهم النحوية دعامة وسندا الكو
  .)1(الحتجاجهم ضد البصريني

مربأ من الضرورة والشواذ اليت حفل ا الشعر وامتأل ا غريب «إن أسلوب القرآن الكرمي 
الذي وضعوه، وبالتايل صار ، إال أم وجدوا يف القرآن ما جاء على غري القياس واألصل )2(»اللغة

يقابلها أو  فكل ضرورة يف الشعر هلا ما«لزاما عليهم أن خيرجوه من باب الضرورة، وعلى ذلك 
، ألنه ال ميكن القول مبماثلة القرآن للشعر، والقول بوجود )3(»مياثلها يف القرآن تبطل أن تعد ضرورة

الضرورة حتمل معىن العجز وعدم القدرة عن الضرورة يف القرآن يوحي ذه املماثلة، إضافة إىل أن 
التعبري الصحيح والسليم، وال بد من ترتيه كالم اهللا تعاىل عن كل ما يوهم بالعجز، فهذا ابن األنباري 

، ولكن يبدو أن بعض اآليات )4(»القرآن ليس فيه ضرورة«يصرح يف كتابه ويف أكثر من موضع بأن 
رورة وبالتايل تعليلها بغري اخلروج عن القياس فابتكروا مصطلح القرآنية صعب عليهم تأويلها بغري الض

 وأَغْالالً سالسال﴿: فهو بالنسبة إليهم أنسب للقرآن الكرمي، فمن ذلك قوله تعاىل" التناسب"
 يغوثَ ولَا﴿: ، على قراءة نافع والكسائي، وقوله تعاىل)6(﴾قَوارِير قَوارِير﴿: ، وقوله)5(﴾وسعريا

يووقا عرسنعلى قراءة األعمش ومهران، وذهبوا إىل أن هذا وشبهه وقع يف القرآن الكرمي )7(﴾و ،
  .للتناسب

: تناسب لكلمات منصرفة انضم إليها غري منصرف حنو: وينقسم التناسب إىل قسمني
ن ليناسب بقية ﴾ األوىل فإا رأس آية فَنوقَوارِير﴾ وتناسب لرؤوس اآلي كـ ﴿وأَغْالالً سالسال﴿

﴾ الثانية فَنون ليشاكل قَوارِيررؤوس اآلي يف التنوين أو بدله وهو األلف يف الوقف، وأما ﴿
﴿ارِيرم سيسألون عن الفرق بينه وبني قَواألوىل، ومل يغب عن الذين قالوا بالتناسب يف القرآن أ ﴾

الضرورة والتناسب أن صرف غري  الضرورة؛ إذ أمرمها يف الظاهر واحد، فقالوا إن الفرق بني

                                                
  .167: املنجي الكعيب، القزاز القريواين، ص: ينظر  )(1
  .9: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو القرآن، ص )(2
  .153: ، صاملنجي الكعيب، القزاز القريواين )(3
 .2/435، ، اإلنصاف يف مسائل اخلالفاألنباريابن  )(4
 .4 :اآلية اإلنسان، سورة )(5
  .16 ،15  :اآليتان اإلنسان، سورة )(6
  .23: نوح، اآليةسورة  )(7
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املنصرف مثال واجب يف الضرورة وجائز يف التناسب وال حمصل من كالمهم يف احلقيقة غري أن 
  .)1(االعتقاد الديين يوجب هذا التمييز بينهما

بين من البداية موقفه مما وقع يف القرآن الكرمي على غري مقاييس النحاة  فقد ابن رشيقأما 
وهذه «": باب الرخص يف الشعر"ة، فهي ليست عنده من الضرورة، حيث يقول يف وعلماء العربي

أشياء من القرآن وقعت فيه بالغة وإحكاما ال تكلفا وضرورة، وإذا وقع مثلها يف الشعر مل ينسب إىل 
،  فابن رشيق يراها من بالغة القرآن وإحكامه، وكالم اهللا املرته عن العجز )2(»قائله عجز وال تقصري

التقصري وبالتايل إذا وقع مثلها يف الشعر مل ينسب إىل قائله العجز والتقصري ومل يدرج قوله ضمن و
نه ارتكب ضرورة ويف الوقت إضرائر الشعر، والعلة يف ذلك واضحة؛ إذ ال يعقل أن يقال عن الشاعر 

ال : بوا إىل أنهذاته ينفى عن مثلها إذا جاء يف القرآن أن يكون ضرورة، فابن رشيق إذن مع من ذه
ال يتفق مع قواعد النحاة هو تفريط النحاة  ضرورة يف القرآن، وإن الذي أوهم بوجودها أو بوجود ما

يف جانب املادة القرآنية، وتفريطهم يف هذه املادة أدى إىل إمهال الكثري من األساليب القرآنية العالية 
اء واملنشئني بأساليب اختاروها ومل يشاءوا الرفيعة حىت مل تعد تستعمل أو حتاكى، ومت تقييد األدب

  .)3(اخلروج عليها
 ق﴿: ومن الشواهد القرآنية اليت ذكرها ابن رشيق وجاء مبا يقابلها من الشعر قوله عز وجل 
آنالْقُرو جِيدلْ الْموا بجِبأَن ع ماءهج رنذم مهنوقوله عز وجل)4(﴾م ، :﴿اتازِعالنقًا وإىل ﴾ غَر

 رُءوف اللَّه وأَنَّ ورحمته علَيكُم اللَّه فَضلُ ولَولَا﴿: ، وقوله تعاىل)5(﴾الراجِفَةُ ترجف يوم﴿: قوله
يمحفهذه الشواهد على حذف اجلواب، وقد علل ابن رشيق حذف اجلواب يف اآليتني األوىل )6(﴾ر ،

: من االختصار«، وهو ما ذهب إليه ابن قتيبة حني ذكر أن )7(»لداللة الكالم عليه«: والثانية بقوله
، وذكر اآليتني وعلق على الثانية )8(»القسم بال جواب إذا كان يف الكالم بعد ما يدل على اجلواب

                                                
  .156: املنجي الكعيب، القزاز القريواين، ص :ينظر )(1
  .2/1066ابن رشيق، العمدة،  )(2
  .9: اجلواري، حنو القرآن، ص أمحد عبد الستار: ينظر )(3
 .1،2: سورة ق، اآليتان )(4
  .6 -1: سورة النازعات، اآليات )(5
  .20: سورة النور، اآلية )(6
 .2/1067ابن رشيق، العمدة،  )(7
   .223: تأويل مشكل القرآن، صابن قتيبة،  )(8
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: ومل يأت اجلواب لعلم السامع به، إذ كان فيما تأخر من قوله دليل عليه، كأنه قال«: بقوله
لعذبكم : "، أما اآلية الثالثة اليت ذكرها ابن رشيق فقد قدر اجلواب بقوله)1(»لتبعثن وكذاوالنازعات 

  : )2(يقابل هذا النوع من احلذف فهو كقول أمرئ القيس ، أما ما"وحنوه
  

  اأنفُس تساقَطُ سفْن ولكنها       سوِيةً متوت سفْن اهنأَ وفلَ          
   
، وحذف اجلواب عنده هو من باب )3(»وت موتات أو حنو هذاكأنه قال هلان األمر، ولكنها نفس مت«

يف الشعر القدمي واحملدث منه كثري، حيذفون بعض «وهو يعترف ضمن عرضه هلذا الباب أن  ،اإلجياز
عرية آيات من القرآن ، ويذكر يف ذلك إضافة إىل شواهده الش)4(»الكالم لداللة الباقي على الذاهب

وبالتايل يتأكد خروجه من  ،راد هذا النوع من احلذفيه وسلم مما يعين اطّيب صلى اهللا علوحديثا للن
  .باب الضرورة

 يا اسجدوا أَال﴿: كذلك من الشواهد القرآنية اليت ذكرها يف باب الرخص قوله تعاىل
لَّهلَه بقوله)5(﴾لسجدوا كأنه قال أال يا هؤالء ا«: ، وحمل الشاهد يف هذه اآلية هو حذف املنادى، وأو
  : )7(مةعرية قول ذي الر، أما ما يقابله من الشواهد الش)6(»هللا

  
  رـالقط جبرعائك منهال زال وال     البِلَى على مي دار يا اسلَمي يا أالّ         

   
رآنية عرية، يأيت بشواهد قوإضافة إىل أنه يذكر الشواهد القرآنية مث يأيت مبا يقابلها من الشواهد الش

ومن غرائب هذا الباب أن يأيت املفعول «: أخرى دون أن يذكر ما يقابلها من الشعر، من ذلك قوله
                                                

 .224: ص، تأويل مشكل القرآنابن قتيبة،  )(1
  .118 :امرؤ القيس، الديوان، ص )(2

  .1/402ق، العمدة، ابن رشي )(3
  .1/401املصدر نفسه،  )(4
   "هللا اسجدوا يا أال" األعرج ومحيد جعفر، وأبو واحلسن، السلمي، وعبدالرمحن عباس ابن وهي قراءة ،25: سورة النمل، اآلية )(5
  .)5/126 ،1409 ،1ط الصابوين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، حممد علي: أبو جعفر النحاس، معاين القرآن، تح: ينظر(    

  .223: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص: ، وينظر 1/1068ابن رشيق، العمدة،  )(6
  .103: ذو الرمة، الديوان، ص )(7
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وأن يأيت الفاعل  )...(؛ أي ال معصوم )1(﴾اللَّه أَمرِ من الْيوم عاصم لَا﴿: بلفظ الفاعل، كقوله تعاىل
،  وهذا ال مينع من وجود )3(»... آتيا : ؛ أي)2(﴾مأْتيا وعده كَانَ﴿: بلفظ املفعول كقوله تعاىل

شواهد من كالم العرب تقابلها، فقد ذكر ابن قتيبة يف جميء املفعول على لفظ الفاعل أن العرب 
    : )5(، وكذلك قول الشاعر وعلة اجلرمي)4(»ليل نائم وسر كامت«: تقول

    
        ملّاو أَرياخلَ تى لَيرتيجاًايِأَثَ ت       علمنَّأَبِ ت اليوم مسأَح فاجِر  

  
   دعذه الشواهد الشعرية والتأكيد على كثرة وجودها دليل على أن كالم اهللا مل ي واإلتيان

أساليب العرب يف كالمهم، إضافة إىل مقصد ابن رشيق األول وهو نفي الضرورة والتكلف عن 
  .لعجز والتقصريالقرآن الكرمي، وأن اهللا سبحانه وتعاىل مرته عن ا

  :الشعريةلضرورة ا-2
باب الرخص "اختص ابن رشيق مبحث الضرورة الشعرية بباب خاص يف كتابه العمدة مساه  
،  وقبل أن يذكر لنا الضرائر اليت )6(»ضطر إليهاما جيوز للشاعر إذا «، وبني أنه سيذكر فيه "يف الشعر

  :)7(دد موقفهجتوز للشاعر يذكر لنا بعض املبادئ  األولية اليت حت
  :املبدأ األول

أن ابن رشيق من املتشددين يف ارتكاب الضرائر خبالف  ، مما يعينأنه ال خري يف الضرورة 
حويني الذين أباحوها للشاعر، فموقفه قريب من موقف أيب هالل العسكري، وخبالف كثري من الن

نادرااز القريواين الذي ال يكاد يستقبح الضرورة إال موقف أستاذه القز.  
  
  

                                                
  .43: سورة هود، اآلية )(1

  .61:سورة مرمي، اآلية )(2
 .2/1069،1070ابن رشيق، العمدة،  )(3
 .296: ابن قتيبة، مشكل تأويل القرآن، ص: ينظر )(4
 .166 :ص ،اتليفضامل ،يبضالل فضامل:رنظوي ،هسنفر صدملا )(5

  .2/1050ابن رشيق، العمدة،  )(6
 .1050/ 2املصدر نفسه، : ينظر )(7
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   :املبدأ الثاين
ومع أن األصل يف الضرورة أنه ال خري فيها فإا متفاوتة، إذ بعضها أسهل من بعض، مما يعين 

ال يفتح الباب واسعا للشاعر، فإن مسح له  -إن كان وال بد من ارتكاب الضرورة- أن ابن رشيق 
 .يضطر إليهاباخلروج عن القاعدة ففي حاالت نادرة وليس يف مجيع احلاالت اليت 

  :املبدأ الثالث
 قتدى به، فبعض ماليس كل ما مسع  عن العرب يف الضرورة ي عمل به مما يعين مسع عنهم ال ي

ه عيب ن هلم أنبه على جبلتهم ومل يتبينوا خطأه، واحملدثون قد تبي اشذوذه عن االستعمال، ألم أتو
معت عن العرب، وهذه بعض ا سوال حجة ملن ارتكب هذا النوع من الضرورة ولو ادعى أ

ا جتوز للشاعر، ويذكر منهاالضرورات الشعرية املتعلقة بالنحو، يرى ابن رشيق أ:  
  :جواز حذف اسم ليت

  :)1( كقول عدي بن زيد ،إذا كان مضمرا 
  

       تفَلَي تفَعد ي اهلمنع اعبِفَ    ةًـستنلَا عا ى مخلَيت ناعملاي ب  
  

   .)2(»يريد ليتك«: قال ابن رشيق 
  :جواز حذف الفاء من جواب اجلزاء  
  : كقول الشاعر 

  تصرع أَخوك يصرع إنْ إنك      أَقْرع يا حابِسٍ بن أَقْرع يا            
  

، ويبدو )3(»إنك إن يصرع أخوك فتصرع: تقديره: قال سيبويه«: موقف سيبويه فيقول ويذكر
  :هذا املثال مل يكن مقنعا أو واضحا البن رشيق فذكر مثاال آخر وهو قول الشاعر أن

  

                                                
  ، )ط.د(حممـد جبار املعيبـد، شركة دار اجلمهورية للنشر والطبـع، بغـداد، : تحالديـوان، ، عـدي بن زيد العبـادي )(1

 .162: ، ص1965    
  .1053/ 2ابن رشيق، العمدة،  )(2
  .2/1054املصدر نفسه،  )(3



 دقنلا يف يالنحــو رثألا ــــــــــــــــــــــــ الفصل األول - الباب الثاني

181 
 

         نفعلِ مي ناتها اللُه احلَسيشكُر      والشر ره عند بالشالل ثْالنم  
  

  .)1(»، وهذا أبني من األولفاهللا يشكرها: يريد«: ويعلق ابن رشيق بقوله
  :لصلةجواز حذف املوصول وترك ا

  :  )2( بن مفرغيزيد كما قال  
  
           سدا عم ادبعل كلَيةٌ عارإم        توجذَا نهو نيلمحت يقطَل  

   
   )3(»وهذا الذي حتملني، فحذف«: أراد 

   :"إن"واسم " لكن"جوازحذف اسم    
  كما قال بعضهم 

  
            لَوكن مالَ  ن يأَ لقمـرا ينوببِ        هعدته بِ لْرتِيه وأَ هولُعـز  

   
  .)4(مل جياز ا"لكن"ولو أعمل فيها " من"؛ ألنه قد جازى بـ "لكنه"فحذف اهلاء من 

   :جواز حذف ألف االستفهام
  : )5( كما قال األخطل

  
كتكَذَب كنيع أَم رأيت طبِواس     ا من المِالظَّ غَلَسبابِلر ي؟االَخ  

  
  .)6(وهذا ردئ يف املنثور

                                                
   . 2/1054، ابن رشيق، العمدة )(1
  .170: ، ص1982 ،2ط الرسالة، مؤسسة صاحل، أبو القدوس عبد: تح الديوان،احلمريي،  مفرغ بن يزيد )(2
  .2/1057،  ابن رشيق، العمدة )(3

  .2/1057،  املصدر نفسه )(4
  .245: الديوان، ص ،األخطل )(5
  . 2/1058، ابن رشيق، العمدة )(6
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  :جواز ترك صرف ما ينصرف
األصل يف األمساء هو الصرف، إال حاالت حمددة فإا ال تنصرف، ومع أن األصل هو  

مسألة ترك –الصرف فإننا جند حاالت مينع فيها االسم املصروف من الصرف مما جعل هذه املسألة 
الفية بني النحويني، حيث ذهب الكوفيون إىل جوازه، وذهب من املسائل اخل -صرف ما ينصرف

، فهو )1(»ألنه حيذف منه التنوين، وهو يستحقه«البصريون إىل عدم جوازه، وابن رشيق يقول جبوازه 
زون ذلك، وحجته يف جواز ترك صرف ما ينصرف يرى رأي حناة الكوفة ويذكر أن البصريني ال جيو

من الشعر تدل على ذلك، وقد ذكر ابن األنباري أن الكوفيني ذهبوا يف ضرورة الشعر وجود شواهد 
، وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز، وحجة )2(ما ينصرف يف ضرورة الشعرصرف إىل أنه جيوز ترك 

الكوفيني أنه قد جاء ذلك كثريا يف أشعارهم، وذكر هلم أكثر من عشرين شاهدا من بينها شاهد 
  :)3(س بن مرداسذكره ابن رشيق وهو قول عبا

  
                   وانَا كَم حصن الَوابِحس         وقَفُيان مرداس في مجعِم  

   
اء، حيث ة، وهو ما جييزه الفرميلَعلة واحدة  وهي الع من الصرف وليس فيه إالّ" مرداس"حيث منع 

»ن البصريون احتجوا على املنع خبشية ، وإذا كا)4(»ة واحدة، وهي التعريفرف لعلّيرى ترك الص
هذا هو جوابنا عما ذكرمتوه، فإنه إذا كان الكالم هو الذي يتحصل به « بس،كان رد الكوفينياللّ

عر ال يوجب لبسا بني ما ينصرف وما القانون دون الشعر، فترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الش
  .)5(»ر الكالميلتبس ما ينصرف وما ال ينصرف يف اختيا الينصرف؛ إذ ال

  
  
  

                                                
  .2/1059، ابن رشيق، العمدة )(1
  .2/493ابن األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف،  )(2
  .112: ، ص1991 ،1ط الرسالة، مؤسسة اجلبوري، حيي: حتقيق الديوان، ،مرداس بن العباس )(3
 . 2/1059ابن رشيق، العمدة،  )(4
  .2/520ص  ،ابن األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف )(5
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  :حازم القرطاجين: ثالثا
 مستقبحة ومستحسنة،  : عرية عند حازم القرطاجين إىل قسمنيتنقسم الضرائر الش

الضرائر الشائعة «: تستوحش منها النفس، يقول واملستقبحة منها متفاوتة القبح، والقبيحة هي اليت
ال ينصرف، وقد تستوحش منه  ال تستوحش منه النفس، كصرف ما منها املستقبح وغريه، وهو ما

، فمن خالل هذا )1(»النفس يف بعض األمساء املعدولة، وأشد ما تستوحش منه النفس تنوين أفعل منه
ماال ينصرف من : "النص الذي يتطرق فيه إىل الضرورة الشعرية يقف بنا عند مسألة حنوية هي

ال ينصرف وذلك لعلل  منها ما، واء منها ما ينصرف وهو األصل فيهافإذا كانت األمس" األمساء
ذكرها النحويون، فإن هذا األخري وهو االسم الذي ال ينصرف قد تدفع الضإىل صرفه،  رورة الشاعر

وصرف غري املنصرف هو رد االسم إىل أصل موجود، ولذلك فهو غري مستقبح يف األصل مادامت 
، ومع ذلك فإن حازما )2(»يف كالمهماملؤدية ملا ليس أصال «القاعدة عند حازم أن أقبح الضرائر هي 

  :ال ينصرف يف الضرورة إىل قسمني يقسم صرف ما
  .ال ينصرف قسم ال تستوحش منه النفس، وهو األصل يف صرف ما  :األول
قسم تستوحش منه النفس وهو صرف األمساء املعدولة، وأشد ما تستوحش منه النفس  :الثاين

  .تنوين أفعل منه
  :)3(النابغةعرض الصرف لغري املنصرف كقول وللضرورة الشعرية قد ي

   
  بِائصعي بِدتهت رٍيطَ بائصع     فَوقَهم قلَّا يف اجليش حزا غَا مذَإِ   

  

                                                
  .384ألدباء، ص حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج ا )(1
  ذلك أن الضرورة الشعرية ليست خروجا عن القياس وإمنا هي ضرب من معاودة األصول  ومراجعة 383: ص املصدر نفسه،  )(2
  :ينظر الضرورة الشعـرية(القياس، فالشاعر حني يلجأ إىل الضرورة إمنا يرجع إىل األصل الذي خيالفة  االستعمال اجلاري للغة،    
  ترك صرف ماينصـرف ألدى      «، ولذلك منع البصريون ترك صرف ماينصرف ألنه برأيهم  لو  جوزوا )29: مد، صإبراهيم حم   
  األصـل يف «، وكذلك عندهم   )2/514، األنباري، اإلنصاف يف مسائل  اخلالف(، »ذلك إىل رده عن األصل إىل غري األصل   
  رف ألسباب عارضة تدخلها على خالف األصل، فإذا اضطر الشاعر ردهـا إىل األمساء كلها الصرف، وإمنا مينع بعضها يف الص   
 .)2/489، األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف(، »األصل   
  .34: النابغة الذبياين، الديوان، ص )(3
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فاألصل يف عصائب هي أن تكون عالمة اجلر فيها الفتح، ولكن للضرورة وهو أن القوايف جاءت 
  :)1(امرئ القيسجمرورة فجرها هنا بالكسرة، وكذلك يف قول 

          ويوم دلْخت اخلدر خدر عنيزالَقَفَ      ةلَ تك الوالَيت إنك مجِريل  
  

ها كأن]: حىت قال األخفش.. [.والشواهد يف هذا الباب أكثر من أن حتصى «فصرف عنيزة بالتنوين، 
عراء إالّلغة الش والنحاة على )2(»فجرت ألسنتهم على ذلك يف الكالم هم اضطروا إليه يف الشعرأن ،

كما قد يعرض  ،)3(»أمجعوا على أنه جيوز صرف ما ال ينصرف يف ضرورة الشعر«اختالف مذاهبهم 
وهو عند حازم أشد ما تستوحش منه - للضرورة صرف األمساء املعدولة، أما أقبح ما يعرض للضرورة 

حوية اخلالفية؛ حيث ذهب الكوفيون إىل أنه ال جيوز ائل النهو تنوين أفعل منه وهو من املس -النفس
اعر، وذهب البصريون إىل جوازه، وواضح من هذا أن حازما القرطاجين خيتار صرفه يف ضرورة الش

  .مذهب الكوفيني
وإذا كان القصد من وراء ارتكاب الضرورة هو املالءمة بني الوزن واملعىن، فإن أهم ماجيعل 

مىت اضطر وزن أو «ستوحشة عند حازم هو الغموض الذي يقع يف املعين، ولذلك الضرورة قبيحة م
قافية أو احنصار للكالم يف جمال غري متسع له من مقادير األوزان إىل وقوع شيء من ذلك فليجهد 

، فالوضوح )4(»فيما يرفع االام أو اللبس الواقع بذلك من القرائن املخلصة للكالم إىل ما حني به حنوه
، ووظيفة الكالم )5(»هو قيمة مطلقة وثابتة يف التراث البالغي والنقدي«فع اللبس وعدم اإلغماض ور

  .ألا تنهي املعين إىل قلب السامع فيفهمههي اإليصال واإلفهام، وما مسيت البالغة بالغة إال 
أو اللبس فهو  ، أما الغموض)6(»ما أغناك عن املفسر«وكما قال اجلاحظ عن الكالم البليغ أنه  

  .)7(»شر الشعر ما سئل عن معناه«غري مرغوب إذ 

                                                
  ،34: امرؤ القيس، الديوان، ص  )(1

  .91: األلوسي،  الضرائر، دار اآلفاق العربية، صحممود شكري  )(2
 .1/493 ،ابن ألنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف )(3
  .175: حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص )(4
 .48: أمحد بلبداوي، الكالم الشعري من الضرورة إىل البالغة العامة، ص: ينظر )(5
 .1/106البيان والتبيني، اجلاحظ،  )(6
  .1/201ابن رشيق، العمدة،  )(7
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  :علم الصرف
 نين الضربيأم مييزون بني النحو والتصريف، يف حني أن هذ ينيالناظر يف كتب النحويالحظ  

بينهما من العالقات ما يوحي أما متالزمان، وال ميكن الفصل بينهما، حيث جند النحويني يرون أن 
فهو تغيري يلحق أواخر ، أما القسم األول )1(علم النحو ينقسم إىل قسمني مها اإلعراب والتصريف

الكلم عند وجود العوامل أو انعدامها، وهو ما يفضي إىل اإلعراب والبناء، وأما القسم الثاين فهو تغيري 
يلحق الكلمة لكن ليس الختالف العوامل الداخلة عليها وإمنا يف نفسها وبنيتها، وهو التغيري الصريف 

  . )2(وموضوعه علم التصريف
وهو ... النحو هو العلم الذي جيمع بني الصرف واإلعراب معا« يرى بعض الباحثني أنو

شامل علوم اللغة العربية من إعراب وصرف، به تنضبط قواعدها وتصان من الزلل واخلطأ حبيث إنه 
، فالنحو إذن أمشل من اإلعراب، إذ يضم إىل جانبه علم )3(»مرجع اجلميع للقياس واحلكم على الكالم

د كثريا من كتب النحو تضم مباحث الصرف إىل جانب اإلعراب، فعلم الصرف، ولذلك فإننا جن
الصرف وعلم اإلعراب كالمها جيتمعان ضمن ما يسمى النحو، كما أم جيعلون من مباحث 

شبه االشتقاق، إال أن الفرق بينهما أن االشتقاق خمتص مبا «التصريف االشتقاق، فالتصريف هو 
ملا فعلته العرب وملا حندثه حنن بالقياس، فكل اشتقاق والتصريف عام  ،فعلت العرب من ذلك

  .)4(»تصريف، وليس كل تصريف اشتقاقا
أما الصرف فهو من علوم اللغة، وبه تعرف كيفية صياغة األبنية العربية، ويقصد باألبنية 
العربية هنا هيئة الكلمة من حيث عدد حروفها، وضبط عدد احلروف، والدراسة الصرفية للكلمة هلا 

 عىنيالصحيح أن البناء الصريف نشاط مبعىن أوسع، فهو يف هذا املنحى و«ور يف جالء معناها الدقيق، د

                                                
 والتكسري والتحقري واجلمع كالتثنية وغريه اعراب من تصرفه يف العرب كالمِ سمت انتحاء هو النحو«: يقول ابن جين )(1

، وهذا التعريف يقدم مفهوما للنحو ميزج فيه بني اإلعراب 1/41: ، اخلصائص»ذلك وغري والتركيب والنسب واإلضافة
والتصريف من خالل مباحثه املذكورة، وجند ابن جين نفسه يف شرحه املنصف يضيق جمال النحو ويفصله عن الصرف؛ حيث 

شرح كتاب التصريف، ، املنصف »التصريف إمنا هو ملعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إمنا هو ملعرفة أحواهلا املتنقلة«: يقول
1/4،5. 

  ، منشـورات كلية)حبث يف مقولة االمسية بني التمام والنقصان(املنصف عاشور، ظـاهرة االسم يف التفكري النحوي : ينظـر )(2
    .56،57: ، ص2004، 2اآلداب، منوبة، تونس، ط    

  .12 :، ص1996، 1ديزيرة سقال، الصرف وعلم األصوات، دار الصداقة العربية، بريوت، ط )(3
  .47 :ابن عصفور اإلشبيلي، املمتع الكبري يف التصريف، ص )(4
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بالتقسيمات واالرتباطات املباشرة لكي حيدد فاعليتها ونقاط قوا، وذا املعىن يكون النشاط الصريف 
 األصلية حتمله املادة، فإذا كان املعجم يوصلنا إىل املعىن العام الذي )1(»عنصرا فعاال يف خلق املعىن

، فإن كل صيغة ميكن اشتقاقها سيكون هلا معىن أدق، فال شك أن دراسة التركيب الصريف للفظة
مثال أن نكشف عن معناها يف املعجم، " استغفر"للكلمة يؤدي إىل بيان معناها، فال يكفي لبيان معىن 

  .بل البد أن نضم إىل ذلك معىن الصيغة، وهي على وزن استفعل" غفر"مادا وأن نبني أن 
زيد باهلمزة والسني والتاء يدل على الطلب، وهذا يضيف إىل املعىن  الصرفيون أن مايؤكد  

لو كان علي أن أختار لفظا واحدا «: ، يقول تامر سلوم)2(املعجمي معىن آخر أكثر واقعية ووضوحا
غري أن من الواجب أال " اإليضاح"لكان هذا اللفظ هو ) فاعلية البناء الصريف(أصف به هذه الفاعلية 

ن له يف الدراسات النقدية واللغوية املوروثة معىن أضيق من ذلك إيسيء املرء إىل فهم هذا اللفظ، إذ 
فإنه  ،اخل ...قول اللغوي القدمي إن هذا اسم أو صفة أو ضمري أو ظرف أو أداةالذي أقصده، فعندما ي

يعين عادة أن هناك كيفيات خاصة حتدد هذا املبىن أو ذاك، أو أن هناك مالمح معينة متيزه، غري أن 
البناء الصريف ليس نشاطا ذا املعىن، فهو ليس حبثا عن الدالالت املوجهة وهو ليس موقفا معزوال 

  .)3(»ا يفعل أولئك املتقدمونكم
ذلك أن جزءا من اللغة العربية يؤخذ بالقياس،  ،علم الصرف بأنه ميزان العربيةويعرف 

، وخيتلف الدرس الصريف عن )4(والتصريف هو الطريق املوصل إليه وبه نتوصل إىل معرفة االشتقاق
من حيث  ،وأوزاا ونوعهاالدرس النحوي يف كون أن الدرس الصريف يدرس بنية الكلمة وصيغتها 

التجرد والزيادة والصحة واالعتالل، وغري ذلك مما يهتم به علم الصرف، أما النحو فإنه يقوم على 
دراسة التركيب النحوي متمثال يف اجلملة، وإذا كان موضوع الدراسة اليت يتناوهلا العلمان خمتلفة، 

التصريف إمنا هو «: ذلك ابن جين حيث يقولفإن هناك صلة وثيقة تربط بني العلمني، وقد أشار إىل 
قام بكر، : ملعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إمنا هو ملعرفة أحواله املتنقلة، أال ترى أنك إذا قلت

ورأيت بكرا أو مررت ببكر فإنك إمنا خالفت بني حركات حروف اإلعراب الختالف العامل، ومل 
قد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن تعرض لسياق الكلمة، وإذا كان ذلك كذلك ف

                                                
  .98: تامر سلوم، نظرية اللغة واجلمال يف النقد العريب، ص )(1
  .17: ، ص2001رجب عبد اجلواد إبراهيم، دراسات يف اللغة و املعجم، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  )(2
  .98: تامر سلوم، نظرية اللغة واجلمال يف النقد العريب، ص )(3
  .31: ابن عصفور، املمتع الكبري، ص :ينظر )(4



 ي في النقدالصـرفتجليات الدرس ـ ـــــــــــــــــالفصل الثاني  - الباب الثاني

188 
 

، )1(»يبدأ مبعرفة التصريف، ألن معرفة ذات الشيء الثابتة يفضي إىل أن يكون أصال ملعرفة حاله املتنقلة
فهو يفرق بني النحو والصرف يف أن النحو يدرس أواخر الكلم اليت تتغري بتغيري العوامل الداخلة عليه، 

الكلمة الثابتة نفسها، كما بني ابن جين أمهية الدرس الصريف بالنسبة  يف حني أن الصرف يدرس
للدرس النحوي، فمن أراد دراسة النحو عليه االبتداء بدراسة الصرف، وهو ما يراه ابن عصفور، 

، كان الواجب أن )2(»معرفة ذوات الكلم، يف أنفسها من غري تركيب«فعنده إذا كان التصريف هو 
الصرف على املعرفة بعلم النحو، إذ املعرفة بأحوال الشيء جيب أن تكون مقدمة تقدم املعرفة بعلم 

يعترب علم الصرف من أدق أبواب علوم اللغة وأمهها، ألنه علم و«على معرفة أحواله بعد تركيبه، 
   .)3(»هيآت الكلمات، قبل دخوهلا يف التراكيب

الكلمة الثابتة، والثاين يدرس األول يدرس «ولقد مجع القدماء بني الصرف والنحو لكون 
ولقد خلص ابن عصفور  ،)4(»أحول أواخر الكلم املتحركة بفعل العوامل، وأوهلما أصل لثانيهما

  :، وجعله يف قسمني)5(تقسيم التصريف: مباحث التصريف حتت عنوان
جعل الكلمة على صيغ خمتلفة لضروب من املعاين حنو ضرب، وضرب، تضرب،  :األول

ب(ارب، واضطراب، فالكلمة اليت هي مركبة من ضاد وراء وباء حنو وتضرض (نِقد بت منها هذه ي
األبنية املختلفة، ملعان خمتلفة، فتعدد الصيغ واختالفها يؤدي إىل تعدد املعىن الواحد واختالفه، كما 

مل يضمنوه مع  ذكر ابن عصفور أيضا أن من اختالف صيغة االسم التصغري والتكسري إال أن النحويني
  .التصريف رغم أنه مبين على معرفة الزائد من األصلي

تغيري الكلمة عن أصلها من غري أن يكون ذلك التغيري داال على معىن طارئ على  :الثاين
" قَولَ " فهذا االختالف ال يؤدي إىل اختالف يف املعىن غري أن " قَالَ"إىل " قَولَ"الكلمة حنو تغيريهم 

  :هو املستعمل، وينحصر التغيري يف" قال"وهو األصل، 
  
  

                                                
  إبراهيم مصطفى، عبد اهللا أمني، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده : ابن جين، املنصف، شرح لكتاب التصريف، تح )(1

 .1/4 ،1954، 1مبصر، القاهرة، ط    

 .33 :ابن عصفور اإلشبيلي، املمتع الكبري يف التصريف، ص )(2

  .7: ديزيرة سقال، الصرف وعلم األصوات، ص )(3
  .110: ، صنادية رمضان النجار، اللغة وأنظمتها بني القدماء واحملدثني )(4
   .33،34 :ابن عصفور اإلشبيلي، املمتع الكبري يف التصريف، ص :ينظر )(5
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  .)1(والوِزنة والوِعدة الوِهبة:  أصلها ، زِنة ،عدة، هبة :مثل :النقص
  .قلبت الواو ألفاً) قَولَ(أصلها ) قال(مثل  :القلب

   .فحذفت الواو وأبدلت منها التاء) أوتعد(أصلها ) اتعد(مثل  :اإلبدال
 الصحيح الساكن إىل الواو حركة نقلت - مفتوحة بواو- خيوف: أصله خياف،مثل  :النقل

: فصارت اآلن، قبلها ما انفتح وقد األصل، حبسب متحركة العتبارها ألفا الواو انقلبت مث قبلها،
 .)2(خياف

نا مجيع ما ذكرناه من هذين القسمني، فقد أتينا على فإذا بي«: وبعد ذكر هذين القسمني يقول
إذا كان علم النحو يشمل التصريف واالشتقاق واإلعراب؛ وهي أنواع من ، و)3(»مجلة التصريف

فإن العالقة بني هذه األحناء موسومة بالتالزم «األحناء اجلزئية، لكل منها نظام من القواعد واملبادئ، 
والتكامل، وقد حلل النحاة هذه العالقة يف سياقات عديدة من كتبهم وبينوا وجوه االتصال بني أجزاء 
علم النحو، فالتصريف معرفة األبنية الثابتة واالشتقاق نوع من التصريف يتعلق مبعرفة الزوائد على 

  . )4(»األصول والتوليد املعنوي، فاالشتقاق جزء من التصريف، والتصريف بدوره جزء من النحو
  :املباحث الصرفية عند النقاد املغاربة

مدونام النقدية من الناحية الصرفية، فكيف كان لقد عاجل نقادنا كثريا من القضايا يف 
  تعاملهم مع هذه القضايا من زاوية الصرف؟ وكيف كان طرحهم الصريف يف هذا اال؟

  :الضرورة الصرفية
  :القريواين القزاز-1
  :تصحيح حروف االعتالل-أ

لبعض املسائل الصرفية اليت هلا  تعرض القزاز القريواين، "ما جيوز للشاعر يف الضرورة"يف كتابه 
وإن جازت للشاعر تصحيح حروف  عالقة بالضرورة الشعرية، فمن الضرائر اليت يراها غري مستحسنة

ومما جيوز له، وهو أقبح الضرورات تصحيح حروف االعتالل، قبل األلف «: االعتالل حيث يقول
كما " سقاء"يف " سقايا: "اهلاء فيقولوناليت تكون بدال من التنوين يف النصب، وذلك أم يشبهوا ب

                                                
  .100: ، ص1987 ،1ط بريوت، الرسالة، احلَمد، مؤسسة توفيق علي: الصرف، تح يف املفتاح اجلرجاين،القاهر  عبد: ينظر )(1

  .4/794النحو الوايف، عباس حسن،  )(2

  .34 :ابن عصفور اإلشبيلي، املمتع الكبري يف التصريف، ص )(3
 .62: املنصف عاشور، ظاهرة االسم يف التفكري النحوي، ص )(4
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فيصححون الياء وال يبدلون منها مهزة مع األلف اليت هي عوض من التنوين كما  "سقاية: "يقولون
  :)1(لون مع اهلاء؛ من ذلك قول الشاعريفع

   
   نِدايـا  إال  سمعه  وأَعـيا       يكَلَّم  فلم صم املَرُء ما إذا      

                   بوالع يشين  بالعب نِيـهـلِ      بعكف رلتمس اهلطايا يالع   
                   مهبالعوا يدوو لو هقَـومن      س  فانـةً الذَّيعرتإنـايا م   
  الشفايا املَرضِ من يعطى وال      فَأَبعده اِإللَـه والَ  يؤبـى                   

  
النداء، العطاء، إناء، : ، واحلق أن يبدل منها مهزة فيقالفأبقى الياء على ما كانت عليه مع اهلاء

، فما يالحظ على القزاز )2(»الشفاء، وهذا من أقبح الضرورة عندهم، إذ كان ال أصل له يف كالمهم
امن خالل تقدميه هلذه الضرورة أ:  

  .جتوز للشاعر، فال مانع من ارتكاا إذا دفع إليها :أوال 
  .أنه يعدها من الضرورات القبيحة :ثانيا 
، وقد ذكر صاحب أنه يعلل سبب قبحها وهو عدم وجود أصل هلا يف كالم العرب :ثالثا 

 هلا مبقارنتها التأْنيث هاء على النصب أَلف حملت الصقلِّي احلسن أَبو قال« :قالاللسان علة ذلك ف
 أَلفني بني اهلمزة وقعت الشفاَءا قال إذا أَنه وهو ثان ووجه اخلفاء، يف هلا ومشاتها املخرج يف

 حديث ويف« :وجاء يف اللسان أيضا، )3(»اجلمع على محالً ياًء فقلبها عظاَءا يف كرهها كما فكرهها
 بعض لغة وهي ختفيفاً ياء اهلمزة فأَبدل نِداء إال أراد) ...( نِدايا إالَّ سمعه وأَودى عوف ابن

  .)4(»العرب
ويتفق القزاز مع النحويني يف قبح هذه الضرورة، ألا جاءت على غري قياس، فقد ذكر ابن 

نها مال عندي وهو« : النحويني، وقال عند الضرورة يف جاء ما قبيح السراج هذه األبيات وبني أن 

                                                
  عيالن، وأورد األبيات مع بعض االختالف، قيس بن سعد بن رشيق هذه األبيات، ونسبها ابن منظور ألعصرمل ينسب ابن  )(1

  ).محا(، مادة 14/197لسان العرب ابن منظور، : ينظر     
  .157،158 :القزاز القريواين، ما جيوز للشاعر يف الضرورة، ص )(2
  .14/197، )محا(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )(3
  .15/313 ،)ندى(، مادة املصدر نفسه )(4
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 هاء مبرتلة التنوين من بدل هي اليت األلف فيه جيعلون ينشدونه شعر الوجوه من بوجه ألبتة جيوز
 فال هذا أجاز فمن:  العباس أبو قالَ (...)وشقاوة  شقاية:  يقولون كما قبلها الياء فيظهرون التأنيث
 أَنْ الشعرِ هذا حق وإنما بالرد قول وأَوىل بِالرفع كالمٍ أحق وهو الرواية إالّ إجازته يف له ضرورةَ
   .)1(»النداَء إال مسعه وأَعيا العظَاَء وكذلك الشفَاَء، املرض من يعطّى وال:  فيقول مهموزاً يكونَ

  :تأنيث املذكر-ب
  : )2(كقول جريرمما جيوز له أن يؤنث املذكر، إذا كان مضافا إىل مؤنث أو هو من سببه  

  
   عـشاخلُ الُبواجل ةيندالـم ـورس       ـتعاضوت  رِيبالز ربى ختا أَـملَ           

  
  : )3(قول ذي الرمة ومثله" تواضعت املدينة: "ملا أضافه إىل املدينة، فكأنه قال" ورالس"فأنث 

  
                 مشيكَ نما اهتزرِ تماح تفَّسهأَ       تعـاليها مـر الرـاحِي النوـمِاس   

  
  :)4(قول جريرومثله " تسفَّهت أَعاليها الرياحِ " :إذا كان من الرياح، فكأنه قال" املر"فأنث 

  
  . يـمتيـي الْبِأَ دقَفَ امـتياَأل ىـفَـا      كَنتقَـرعت يـننِالس ـضعا بذَإِ                

  
   )5("إذا السنون تعرقتنا: "السنني، كأنه قالفأنث البعض إلضافته إىل 

  
  
   

                                                
  .3/469، 1996، 3بريوت، ط الرسالة، الفتلي، مؤسسة احلسني عبد: النحو، تح يف األصول السراج، بن بكر أبو  )(1
  .913: ، ص)ت.د(، 2نعمان حممد أمني طه، دار املعارف، القاهرة، ط: جرير، ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب، تح )(2
  .261: ذو الرمة، ديوانه، ص )(3

 .219: جرير، ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب، ص )(4
  .71: القزاز القريواين، ما جيوزللشاعر يف الضرورة ، ص )(5
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  :القرطاجينحازم -2
إىل أن هناك نظاما حيكم الكالم، وذلك النظام هو سر التعجيب الذي  القرطاجين يشري حازم 

حيدثه الكالم يف النفوس، ولوال ذلك النظام أيضا لكانت الفصاحة مركبا سهال وغري معجزة ألحد، 
على نظام منضبط حمكم موقع عجيب من النفس حبفظ املتكلم لنظام كالمه وجلري األمور «: يقول

ومقابلته بضروب هيآته ضروب هيآت املعاين الالئقة ا، ولو كان األمر يف ذلك على غري نظام ملا 
، فهناك إذن نظام حيكم )1(»كان للنفوس يف ذلك تعجيب، ولكانت الفصاحة مرقاة غري معجزة أحدا

الوحدات املكونة للكالم، وإن كان حازم مل يوضح ما هو هذا النظام، مما جيعل  التراكيب اليت هي
إشارته هذه غامضة، وقد حاول بعض الباحثني الكشف عن هذا النظام وأن ير ما هو؟ قد  

إن النظام الذي يقصده حازم هو ذلك النظام الذي جيعل للنفوس «: علي مهدي زيتون يقول
النظام الذي يثري الدهشة يف النفوس من دائرة العالقات اليت يفرضها ااز يف ذلك تعجيبا، فهل ميتد 

، ويربر لذلك من خالل موقف حازم من الضرورة )2(»ليصل إىل تلك اليت يفرضها النحو والصرف؟
أحدمها تستوحش منه النفس : الشعرية، حيث يقسم حازم اخلروج عن القواعد الصرفية إىل قسمني

: منه النفس؛ أي أن هناك ضرائر مستقبحة وأخرى مستحسنة، إذ يقولواآلخر ال تستوحش 
 وقد ينصرف، ال ما كصرف النفس؛ منه تستوحش ال ما وهو وغريه، املُستقْبح منها الشائعة الضرائر«

 يستقْبح ال ومما منه؛ أفعل تنوين تستوحشه ما وأشد املَعدولة، كاَألسماء البعض، يف منه تستوحش
املمدود، اجلمع قصر دويستقبح منه ما أدى إىل التباس مجع جبمع  مثل رد مطاعم  املقصور؛ اجلمع وم

، فحازم يف هذا الكالم )3(»إىل مطاعيم أو رد مطاعيم إىل مطاعم، فإنه يؤدي إىل التباس مطعم مبطاعم
نه يسهم يف التأثري على النفس بقطع يدخل التنظيم الصريف يف سياق ذلك النظام الذي حتدث عنه؛ أل

  .)4(النظر عن أمهية ذلك اإلسهام ودوره
: فالبناء الصريف له دوره وتأثريه يف املعىن ويف نفس املتلقي، وقد عرب حازم عن ذلك بلفظيت 

تامر سلوم  ، ونظرا ملا للصيغة الصرفية من تأثري فقد ذكر "تستوحش"منه النفس، و" ال تستوحش"
مل يكن لديهم يف فهم مجاليات البناء الصريف مكان ملحوظ، ومل تكن لديهم «أنه : عن املتقدمني

                                                
  .124 :حازم القرطاجين، منهاج البلغاء، ص )(1
 .271: علي مهدي زيتون، إعجاز القرآن وأثره يف تطور النقد األديب، ص )(2

  .383: حازم القرطاجين، منهاج البلغاء، ص )(3
  .272: علي مهدي زيتون، إعجاز القرآن وأثره يف تطور النقد األديب، ص: ينظر )(4
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فكرة واضحة أو مقنعة حول إقامة أصول متفق عليها للتذوق األديب أو الكشف الفين العميق، حقا إن 
قد  روا آنا إىل ماهؤالء أحسوا بوجود مستوى لغوي لألدب وشعروا خبصوصية يف لغة الشعر، وأشا

، فالنظام الصريف له أثره الواضح يف التأثري على املتلقي، )1(»وثراء تنطوي عليه هذه اللغة من خصب
تستوحش منه النفس، ال تستوحش منه النفس، : وهذا التأثري يعرب عنه القرطاجين بعبارات مثل

  : وذكر من ذلك... املستقبح 
  ال يستقبح            .)2(قصر اجلمع املمدود-
  لعدم خشية اللبس         .    مد اجلمع املقصور-

  
  يستقبح          .)3(رد مطاعم إىل مطاعيم-
   خلشية اللبس          .رد مطاعيم إىل مطاعم-

  :املوضوعات الصرفية
  :القريواين رشيقابن -1
سبةالن:   

باب من : "حتدث ابن رشيق عن موضوع النسبة يف موضعني، املوضع األول حتت عنوان
على صلة وثيقة بعلم العروض، وهو ، "باب النسبة إىل الروي: "، واملوضع الثاين حتت عنوان"النسبة

ة ة نسبة إىل الباء، وتائيكأن تسمى بائيحيث خصصه للحديث عن نسبة القصيدة إىل حرف الروي، 
ني هي زيادة ياء مشددة يف آخر ومعلوم أن النسبة عند الصرفية نسبة إىل العني، ىل التاء، وعينينسبة إ

                                                
  .97 ص: تامر سلوم، نظرية اللغة واجلمال يف النقد العريب )(1
   :املادح قول ومنه وحدها، الضرورة يف املمدود قصر صحة على االتفاق يقع يكاد )(2

                                   مثَلُ فَهاسِ مي الْنلُ الَّذأهو    نهرِفُوعفَا يالْو نم ثادميِ حقَدو  
 وملحقاته الشعر ألن وحنوها؛ الشعرية الضرورة يف يبيحه الذي بالرأي األخذ واألحسن متشعب، فيه فاخلالف املقصور مد أما
ومن ذلك قول  ...بلى يف بالء -ى يف اء- غىن يف غناء: فيصح لبسه؛ أو املعىن خفاء إىل املد يؤدي أال بشرط التيسري، حمل

  :الشاعر
  احللق ويف اللَّهاِء يف ينشب        شيشاِء ومن تمرٍ من لَك يا                               

 ).4/612عباس حسن، النحو الوايف، : ينظر(  
  واضح إذا مطعم، والوقوع يف اللبس : مفرده ،الطعام فيها يطْعم اليت املواضع: املَطاعمو مطعام،: مفرده األكل، كثريو املطاعيم )(3

    .عرب بإحدى اللفظتني عن األخرى     
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 سائر من وفاطمة وغريمها كمحمد، شيئا؛ عليه يزيد ال مفرد، معىن على يدل االسم، ذلك أن االسم
 آخر يف زدنا لو لكن به، مسي الذي الشيء على أي مسماه؛ على إال منها واحد يدل وال األمساء،
 الصغرية اللفظية الزيادة هذه من لنشأ ... فاطمي: أو ،حممدي: فقلنا كسرة، قبلها مشددة ياء االسم
 ومن مسماه، على يدل الذي االسم من مركبا اجلديدة بصورته اللفظ يصري إذ كبرية؛ معنوية زيادة
 بينهما؛ يصل ارتباط بنوع به مرتبطا: أي االسم؛ لذلك منسوبا شيئا أن على تدل اليت املشددة الياء

متثل «وبالتايل ، والصالت الروابط أنواع من هذا غري أو... صناعة  أو نشأة؛ أو صداقة، أو كقرابة،
النسبة ظاهرة تصريفية اشتقاقية تتصل باألمساء، فهي عملية صياغية حنوية تنقل االسم إىل مفهوم النسبة 

  .)1(»من حيث قالب صياغته وخصائصه اللفظية واملعنويةوميكن معاجلة االسم املنسوب (...) 
ولقد استعمل سيبويه مصطلح اإلضافة للتعبري عن مفهوم النسبة يف األمساء، فهي ضرب من 

ويشبه االسم املنسوب صيغة «الصفة املضافة إىل ما ينسب إليه من أمساء األعيان والبلدان وغريها، 
واملضاف إليه؛ أي املنسوب إليه والنسبة، وخيتصر املتكلم املضاف : مزدوجة تتكون من عنصرين مها

شيء منسوب إىل كذا وكذا، فيقول مثال متيمي : بواسطة هذا الصنف االمسي تركيبا يقوم على معىن
رجل منسوب إىل متيم، ويقتضي هذا املدلول اختالفا لفظيا يتمثل يف اقتران االسم بعالمة : عوض

املقصود، وهذه الالحقة املفضية إىل الزيادة الداللية هي ياء مشددة ينقل تلحق طرفًا يتعني ا املعىن 
بفضلها االسم من صنف إىل صنف آخر كنقل االسم احملض إىل جمال الصفات، أو نقل االسم العلم 

  .)2(»إىل ما يشبه اسم اجلنس
 مسمى، على الدال" حممد" :مها معا أمرين سريعا يفهم أن بد ال ،"حممدي: "لفظ يسمع منو 
 أو الصداقة، أو كالقرابة االتصال، طرق من بطريقة به متصل: أي حممد، إىل منسوب آخر وشيء
 األمرين يفهم أن بد ال شاكلتها، على هو ما أو ،"فاطمي": ةلفظ يسمع من وكذلك غريه أو التعلم،

 على بالغ اختصار يف الدال الرمز ألا ؛"النسب ياء: "الياء تلك تسمى وهلذا ووضوح، سرعة يف معا
 أن من وبدال ،"حممدي: "نقول حملمد، منسوب شيء: نقول أن من فبدال آلخر، منسوبا شيئا أن

: بآخره تتصل الذي االسم ويسمى... ، وهكذا"فاطمي: "لفاطمة نقول منسوب شيء: نقول
   .)3("املنسوب: "قبلها مبا ومتصل مرتبط أنه وعلى عليه تدل الذي الشيء يسمى كما ،"إليه املنسوب"

                                                
 .160: ملنصف عاشور، ظاهرة االسم يف التفكري النحوي، صا )(1

  .160: ، صاملرجع نفسه )(2

  4/713عباس حسن، النحو الوايف، : ينظر )(3
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 قلت إذا«: يقولفأما ابن رشيق فإنه يوضح لنا كيف تنسب القصيدة إىل حرف الروي، 
 شئت وإن أخواما، وكذلك وحائية، بائية قصيدة هذه قلت حرفني على ما إىل فنسبتها قصيدة
حرفني  ، فهو يضعنا أمام حالتني إذا كان اسم احلرف يتكون من)1(»ةباوي: فقلت واواً اهلمزة جعلت

  ... واألخري منهما مهزة كالباء والتاء والثاء
  ...ةة، ثائية، تائيال بائيـأن تكسر اهلمزة ويؤتى بعدها بياء مشددة، فيق: الة األوىلـاحل
، تاوية، ةباوي: الـأن تقلب اهلمزة واوا ويؤتى بعد الواو بياء مشددة، فيق: الة الثانيةـاحل

  ... ثاوية
 كان ما إىل ينسب«الذي كان  )هـ187ت( ثالثة ينسبها أليب جعفر الرؤاسيمث يذكر حالة 

 ولووي مووي،: يقول فإنه "ال" و "ما" إال أخواما، وكذلك ويتوي، يبوي، هذا: يقول حرفني على
  .)2(»ولووية مووية قصيدة: القول هذا على وتقول فَعلي، على

أحرف أوسطها ياء، كالسني والعني فيسوق لذلك رأي وفيما يتعلق باألمساء املكونة من ثالثة 
 سيناً، سينت: تقول واحد، وجه إال فيه فليس ياء، األوسط أحرف ثالثة على كان ما«: ثعلب

 وكذلك وعينية، وسينية ومعينة مسينة قصيدة: هذا على فيقول وعيناً، سيناً كتبت إذا عيناً، وعينت
  .، ففي امليم ال جيوز أن تقلب الياء مهزة)3(»خطأ فإنه"  مؤومة"  تقول وال ميمية، قصيدة

 األوسط أحرف ثالثة على وهي الواو يف تقول«: أما فيما يتعلق حبرف الواو يقول ابن رشيق
 مهزة األوىل الواو جيعل وبعضهم حسنة، واواً وويت: فتقول الواوات، لكثرة غري؛ ال بالياء ألف

، وأضاف )4(»وموواة ومؤواة واوِية هذا على فالقصيدة حسنة، واواً أويت: فيقول الواوين الجتماع
  .)5(»حسنة واوا وييت تقول«: ابن جين فقال

: فيقول" ال"أو " ما"إذا كان حرف الروي  ،ويف األخري يذكر قوال دون أن يسمي صاحبه   
 ملكان باملد؛ حسنة، الء ولويت حسنة، ماء مويت: أخواما بني من"  ال"  و"  ما"  يف بعضهم قال«

  .)6(»وال ما من الفتحة
                                                

 .2/1123 ابن رشيق، العمدة، )(1

  .2/1123 املصدر نفسه،) (2

  .2/801سر صناعة اإلعراب،  ،ابن جين :، وينظر2/1123 ابن رشيق، العمدة،) (3

  . 2/801سر صناعة اإلعراب،  ،ابن جين :، وينظر2/1123 ابن رشيق، العمدة،) (4

  . 2/801ابن جين، سر صناعة اإلعراب،  )(5

 . 2/801سر صناعة اإلعراب،  ،ابن جين :وينظر ،2/1123 ابن رشيق، العمدة،) (6



 ي في النقدالصـرفتجليات الدرس ـ ـــــــــــــــــالفصل الثاني  - الباب الثاني

196 
 

وشرح ابن رشيق يف املوضع األول بعض األمساء املنسوبة، وهي أمساء وردت كثريا يف كالم 
العرب وال يسهل إدراك معانيها إال بالرجوع إىل كتب األدب وأقوال أهل اللغة، وهو بوضعه هلذا 

، واملنسوبات اليت "النسبة من باب: "وصول إىل معرفتها، ومسى هذا البابالباب يسهل على الباحث ال
   :)1(ذكرها هي

  .مهدان بن أرحب إىل منسوبة :األرحبية اإلبل
  :)2(الرمة ذو قال األيزنية، ويقال امللك، يزن ذي إىل منسوبة :اليزنية الرماح

  
             نيي أَرالذ نعدوتاَء اسدوس ى     قَلْبِهوثْلَ هم كش أَنِياجِمِ اَألزوالن  

  
  .البيت هذا يف الرواية جاءت هكذا

  :كثري بن راشد قال :فرعون إىل تنسب الدروع
  

  الْغاديةْ فَضيضِ البغشة لَونُ        لَونها فـرعونِية بِكُـلِّ                    
  

  .الصنعة وجودة القدم بذلك يريدون وحمرق، وتبع، وسليمان، داود، إىل وتنسب
نائةُ الكَنغْرِي؛ إىل منسوبة :الزغَرعمل بالشام موضع وهو زمر كنائن فيه تبة حذهم.  

  :فرساً يصف دؤاد أبو قال
  

                          ةاننكَك غْرِيـ       الزيا زهني نبِ مالذّه صالَم3(الد(    
  

رِيهمديد، الرمح :السيقال الش :اشتد إذا األمر امسهر.  
  .باليمنوهو موضع  أحتم إىل منسوبة برود :األحتمية

                                                
 .وما بعدها 2/966ابن رشيق، العمدة، : ينظر )(1
  .263:الرمة، ديوانه، ص ذو )(2

3)( اق: المصالدالرب. 
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. أيضاً الشرعبية وكذلك يعملها، كان قشريي رجل قعضب، إىل تنسب األسنة، من ضرب :القَعضبِيةُ
   :)1(األعشى قال
  

  وشرعب أَبزى سن مما ذَخائر      أَسنةٌ فيها الْخطِّى من ولُدنٌ                 
  

  :)2(القيس امرئ قول يف احلارية الثياب من أيضاً :والشرعبية
  

  مشطَّبِ جديد حارِي كُلِّ إِلَى ظُهورنا        أَضفْنا دخلْناها فَلَما                 
  

  .سيوفهم حبمائل احتبوا: األصمعي قال
  :اآلخر قال كما "الرحال" يريد وإمنا قط، سيوف احلرية إىل نسبت ما: عبيدة أبو قال 
   

   الْجدد الْحرية بِرِحالِ مشدودةٌ                                     
  

  .عالَفية للرحال قيل فلذلك جرم؛ أبو ربانُ وهو علَاف، الرحال اختذ من أول: الكليب ابن قال
 أسد لبين قيل فلذلك خزمية؛ بن أسد بن عمرو بن اهلالك العرب من احلديد عمل من وأول 
  .هالكي: حداد لكل وقيل ،"القُيون"

 ومها ،"يترب" وسهام ،"بالَد" سهام اجلاهلية يف العرب صنعتها اليت السهام أجود: عبيدة أبو قال
  :لألعشى وأنشد اليمامة، حجر من قريبان بلدان

   بالَد سهامِ أَو يترب بِِسهامِ                                      
  .والدروع الكالب تنسب وإليها باليمن، قرية :سلُوق
 قال من قول وليس ا، تعمل السيوف كانت باليمن قرية وهي مشرف، إىل منسوب :مشرفي سيف

  .بعضهم قاله وإن العلماء، عند بشيء الريف مشارف أو الشام مشارف إىل منسوبة إا

                                                
  .241 :ديوان، صالاألعشى،  )(1

  .70 :ص، امرؤ القيس، الديوان )(2
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وفيةُ السجِييرج إىل منسوبة :السيرمعرض بين أحد هو: حبيب بن حممد قال أسد، بين من رجل س 
  .قُيونا وكانوا خزمية، بن أسد بن عمرو بن

 ابن أفصى، قال بن القيس عبد بن لكيز بن وديعة بن حمارب بن حطمة إىل منسوبة :احلُطَمية الدروع
: األصمعي وقال ثعلبة، بن قيس بين من مرثد بن عمرو بين أحد وهو حطم، إىل منسوبة هي: الكليب

  .نسبت ماإىل  أعلم ال
 الرماح سفن لكن الرماح تنبت ليست: األصمعي قال الرماح، إليها تنسب بالبحرين جزيرة :اخلط
  :)1(يقول زهري" خطية" للرماح فقيل املوضع هذا إىل ترفأ

   
  منابِتها النخلُ يف إالّ  وشيجه       وتغرس إالَّ اخلطي ينبت هل                

  
 حبيب بن حممد جعفر أبو ذلك زعم بالبحرين، عطاراً يعين دارين، إىل منسوب :الداري واملسك

  .بالشام موضعان وغزة دارين أن العلماء عند املشهور واألكثر البغدادي،
  :البن يسري وأنشد اجلاحظ، حكاه عصفوراً، يسمى رجل إىل منسوبة :العصفورية القسي

  
                  طُفع اتيانِعٍ السوا يف مهذْلى       بزعإِذَا ت تِسبفُورِ إِلَى نصع  

  
  .جاره حمامِ على ا ودعا البندق، قسي :يعين

  .عملها من أول هو "ماسخة" وامسه األزد، من رجل إىل منسوبة املاسخية أيضاً للقسي ويقال
  .مشهوران فحالن ومها وجديل، شدقَم إىل منسوبة: واجلَديلية الشدقَمية اإلبل
   .أخدر يسمى محار إىل منسوبة :األخدرِية احلمر

وما يالحظ على ابن رشيق يف هذا الباب أنه يستشهد على هذه األمساء املنسوبة بنصوص 
وذي الرمة، وأراء لعدد من  ،وزهري ،واألعشى ،وامرئ القيس ،شعرية لشعراء قدامى كأيب دؤاد

 بن حممد جعفر األصمعي، وأبا عبيدة، وابن الكليب، وأبا: اللغويني والنقاد وأهل األدب؛ حيث ذكر
  .     احظجلالبغدادي، وا حبيب

                                                
  .51: ، ص2005، 2زهري بن أيب سلمى، الديوان، اعتىن به وشرحه محدو طماس، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط )(1
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  : السجلماسي-2       
  :ريفـالتص

املثال هو اللّفظ الدال على املعىن ارد يف الذهن عن «: يعرف السجلماسي التصريف بقوله 
كلّ ما شأنه أن يقترن به، والتصريف هو التغيري الالّحق هلذا املثال األول املدلول به على وجود هذا 

يدلّ به على املعىن جمردا  ومثاله لفظ الضرب الذي(...) املعىن املدلول عليه باملثال األول يف موضوعٍ 
مث يغير إىل الضارِب واملضروب ويضرب وضرب، فَيدلّ بذلك على تغيري حلق املعىن األول املدلول 
عليه باملثال األول وداللة كل واحد من هذه املُصرفة أمساؤها من املثال األول على املثال األول 

على معىن أصلي ومعىن أو معان فرعية، واملعىن األصلي  ، فالتصريف عند السجلماسي قائم)1(»بالسواء
يصطلح عليه بعبارة املثال األول، واملثال األول هو لفظ دال على معىن جمرد يف الذهن، كالبياض مثال 
أو الضرب، والتصريف هو التغيري الذي يلحق املثال األول، وهذا التغيري يكون يف بنية الكلمة يؤدي 

لكنه ال ينفصل عن املعىن ارد للمثال األول، فاملثال األول كاملادة والتغيريات  إىل تغري داليل فيها
  . صور الحقة هلا

  :ةـاملبالغ
بالغ يف األمر يبالغ فيه إذا أفرط وأغرق واستفرغ الوسع، ويف البالغة : املبالغة لغة من قوهلم

كَميته أو كيفيته، أو غري ذلك تعين زيادة إغراق يف الوصف، ومتثيل الشيء املمثل أو املوصوف يف 
، حيصي "املبالغة"املبالغة هي تأكيد معاين القول، وبعد أن  يعرف السجلماسي مصطلح : وقال بعضهم

ترجع إىل  -على ما أحصاها أحد متأخري النحاة–وهي  :)2(املبالغة يف األلفاظ املفردة، فيقول أبنية
  :ل، فمنها ثالثة أبنية خمتصة يف النداء وهيأحد وعشرين بناًء ليس يشذ عنها إال القلي

  يا مألمانُ، ويا مخبثانُ، ويا لَكَاعِ، وا خباث، ويا لُكَع، ويا خبثُ، : مفْعالَنُ، وفَعالِ، وفُعلُ، كقوهلم
  رمحان، وغضبان، : وفَعالَنُ، حنو
  النزوان، والغلَيان، : وفَعالَنٌ، حنو
  معطارٍ، ومذكارٍ، : ومفْعالٌ، حنو
  فرس محضريٍ، ورجل مئْشريٍ، للكثري احلُضرِ واَألشرِ، : ومفْعيلٌ، حنو
  سكِّري، وشريب، للكثري السكر والشرب، : وفعيلٌ، حنو

                                                
  .390،391 :السجلماسي، املرتع البديع، ص )(1

  .271،272 :املصدر نفسه، ص )(2
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  كرام، وحسان، للكثري الكرم واحلُسن، : فَعالٌ، حنو
  فَاف، للكثري الطول واخلفة، طُوالٍ، وخ: وفُعالٌ، حنو
  مدعسٍ للكثري املُداعسة، : ومفْعلٌ، حنو
  مكسر، ومقتل، للذي يكثُر ذلك منه، : ومفَعلٌ، حنو
  مكرم، وحممد، للذي يكْرم ويحمد كثريا، : ومفَعلٌ، حنو
  مصرصرِ، للذي يكثر تصويته، : ومفَعللٌ، حنو
  مخشوشنٍ، ومعشوشب، للذي تكثر خشونته وعشبه، : حنوومفْعوعلٌ، 
  يبتلعه، : سريط، للذي يسترط كل شيء؛ أي: وفُعيلٌ، حنو

فهذه ستة عشر بناًء، ومنها األمثلة اخلمسة وهي من مشهور أجزاء صناعة العربية، فجملتها 
  .  أحد وعشرون بناًء

بنية مبالغة وتكثري، وهو من باب ما تكثر فيه املصادر من فعلت «يقول يف لفظة التكرار هو 
بلحاق الزيادة، وهي الفاء املفتوحة من أوله لقصد املبالغة، فصار بناؤه بناءا آخر على غري ما جيب 

التسيار، ولكون هذه التاء أبدا للفعل كالتهدار، والتلعاب، والتصفاق، والترداد، والتجوال، والتقتال، و
: من شأا أن تكون مفتوحة ال حيتاج إىل استثناء الثالثة اليت جرت عادة بعض الناس باستثنائها وهي

التبيان والتلقاء، والتنضال، خلروجها بكسر التاء عن كون التاء فيها للمبالغة، وإمنا حلقت لغري علة ولو 
  )1(»توحةللتكثري لكانت مف –كما قيل –كانت 

  :عند النقاد االشتقاق
 يعأخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معىن ومادة أصلية، «عند القدماء بأنه  ف االشتقاقر

وهيئة تركيب هلا، ليدل بالثانية على معىن األصل بزيادة مفيدة، ألجلها اختلفا حروفا أو هيئة 
 ويف املادة األصلية، ويف هيئة تركيبها،، فهو قائم على االتفاق يف املعىن )2(»...كضارب من ضرب،
ضرب من البحث عن احلروف األصول من خالل الفروع، وإرجاع الصيغ «وهو يف نظر سيبويه 

وهذا  ،)3(»املنجزة إىل املادة جمردة عارية من كل العناصر الزائدة تعترب منطلق التوليد النحوي
  .الفا لنوع آخر عنده هو االشتقاق الكبرياالشتقاق هو ما يعرف عند ابن جين باالشتقاق الصغري خ

                                                

  .476 :صاملرتع البديع يف جتنيس أساليب البديع،  السجلماسي، )(1

  .114: رجب عبد اجلواد إبراهيم، دراسات يف اللغة و املعجم، ص )(2
    .60: ملنصف عاشور، ظاهرة االسم يف التفكري النحوي، صا )(3
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كبري وصغري، فالصغري ما يف أيدي : ضربني ىاالشتقاق عندي عل«: وهو يفرق بينهما بقوله 
س (الناس وكتبهم، كأن تأخذ أصال من األصول فتتقراه فتجمع بني معانيه ومبانيه، وذلك كتركيب 

، يسلم، سامل، سلمان، سلمى، السالمة، سلم: فإنك تأخذ منه معىن السالمة يف تصرفه حنو) ل م
، )1(»وعلى ذلك بقية الباب إذ تأولته، وبقية األصول غريه، فهذا هو االشتقاق األصغر... والسليم

فأهم ما يالحظ عليه هو وحدة املادة األصلية وثبات ترتيب حروفها، وهو ما خيتلف فيه عن 
ألصلية، فهما خيتلفان يف أن الثاين يقوم على االشتقاق الكبري، حيث وإن اشتركا يف وحدة املادة ا

أما االشتقاق الكبري أو األكرب فهو أن تأخذ أصال من األصول «: تغيري ترتيب احلروف، يقول ابن جين
، جتتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد االثالثة، فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معىن واحد

بلطف الصنعة والتأويل، كما يفعل االشتقاقيون ذلك يف  دذلك عنه رمنها عليه، وإن تباعد شيء من 
فه ابن ، وعر)2( ») ...ل ك م ) ( م ك ل ) ( م ك ل ) ( ك م ل ) (ك ل م (حنو ... التركيب الواحد

، واملهم يف االشتقاق عند النحاة معرفة )3(»االشتقاق إنشاء فرع من أصل يدل عليه«: عصفور بقوله
فاالشتقاق املقصود يتمثل يف معرفة العالقة بني لفظني أو أكثر ونسبة «معنوية مقترنة بصياغة لفظية، 

املدلول الثابت يف احلروف األصول، فالصيغ كثرية واملدلول واحد، وال يعين هذا أن الزيادة يف 
إىل املدلول الواحد املوجود يف األصول النظرية، فمن شروط الصياغة ال تصحبها زيادة معنوية تضاف 

حتقق االشتقاق اتفاق يف احلروف األصول واشتراك يف معناها، فمعىن احلروف األصلية ينبغي أن 
  .)4(»حتتفظ به مبدئيا الصيغة املشتقة

ويعد االشتقاق األصغر أكثر أنواع االشتقاق ورودا يف العربية، وهو حمتج به لدى أكثر علماء 
يف سعة اللغة العربية، وتعدد ألفاظها املتحدة األصل، فهو توليد لبعض  دوراللغة، واالشتقاق له 

شترك األلفاظ من بعض، والرجوع إىل أصل هذه األلفاظ الواحد حيدد مادا ويوحي مبعناها امل
وهذه الوسيلة الرائعة يف توليد األلفاظ وجتديد الدالالت «األصيل مثلما يوحي مبعناها اخلاص اجلديد، 

، أما الطريق اليت يعرف ا )5(»... األصغر والكبري واألكرب: جندها يف أنواع االشتقاق الثالثة الشائعة

                                                
  .2/134 ابن جين، اخلصائص، )(1
  .2/134املصدر نفسه،  )(2
  .40 :ابن عصفور اإلشبيلي، املمتع الكبري يف التصريف، ص )(3
  .61: ملنصف عاشور، ظاهرة االسم يف التفكري النحوي، صا )(4

  .174: ، ص2004،  16صبحي الصاحل، دراسات يف فقه اللغة، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان ، ط )(5
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هي أصل الصيغ كلها داللة اطراد تقليب تصاريف الكلمة، حىت يرجع منها إىل صيغة «االشتقاق فهي 
أو حروفا غالبا، كضرب فإنه دال على مطلق الضرب فقط، أما ضارب، ومضروب، ويضرب، 

  .)1(»ويف هيئة تركيبها) ض ر ب(وكلها مشتركة يف  ... وأضرب فكلها أكثر داللة وأكثر حروفا 
من الصيغ فهناك إذن معىن عام تشترك فيه مجيع الصيغ، وهناك معىن خاص بكل صيغة 

وإذا كانت الصيغة املشتقة متفقة مع «املشتقة، والصيغة املشتقة أكثر داللة من الصيغة املشتق منها، 
وتصاريفها، كان لزاما ) ضرب(الصيغة املشتق منها يف املادة األصلية، وهيئة التركيب، كما رأينا يف 

د املعىن العام الذي وضعت له تلك يف كل كلمة ا حروف املادة األصلية، على ترتيبها نفسه، أن تقي
الصيغة، وإن ختللها أو حلقها أو سبقها بعض األصوات اللينة أو الساكنة، فالرابطة املعنوية العامة ملادة 

عرف، عرف، : تتحقق يف مجيع الكلمات اآلتية -اليت تفيد انكشاف الشيء وظهوره-) ع ر ف(
  .)2(»... عراف، عراف، تعريف، عرفان، معرفة وهكذا تعرف، تعارف، عرِف، عرف، أَ

يف االشتقاق األصغر أن كل الصيغ فيه ترتد إىل صيغة أصلية حتدد املعىن العام  وإذا كان أهم ما
للصيغ املختلفة والتصاريف املتشعبة عن املادة األصلية إذ الغالب فيها  أن يكون املعىن العام واحدا ال 

املذكورة سابقا، فهي مجيعا تفيد االنكشاف والظهور، غري ) ع ر ف(يف مادة أكثر، كما يف تصار
أن هذا ال يعين يف مجيع احلاالت أن كل صيغتني مشتركتني يف حروفهما األصلية، وبالترتيب ذاته هلذه 

الباحث قد ينقب يف بعض املعاجم عن طائفة «ن إاحلروف دليل على اشتراكهما يف املعىن العام، إذ 
فليست املادة الواحدة دائما ، )3(»اريف هذه املادة مث جيدها مردودة إىل أكثر من أصل واحدمن تص

وهذا ما جعل علماء اللغة خيتلفون، فإن راجعة إىل أصل واحد؛ إذ قد يكون االرتباط ضعيفا بينها، 
كبريا من كان أكثرهم جيمعون على وقوع االشتقاق األصغر يف العربية وكثرته فيها وتوليده قسما 

  .هناك طائفة قليلة من الباحثني القدامى ينكرون وقوع االشتقاق بأنواعه متنها  فإن
األول يزعم أن الكلم كله أصل، والثاين يزعم أن كل : اجتاهات ثالثة )4(وقد ذكر السيوطي 

ى أن  الكلم مشتق، وهذان االجتاهان على طريف نقيض وكالمها يغلو يف رأيه، أما االجتاه الثالث فري
وأيا ما «بعض الكلم مشتق وبعضه غري مشتق، وهو رأي وسط وذهب إليه أكثر علماء االشتقاق، 

                                                
  .1/346،347جالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة،  )(1
 .175: صبحي الصاحل، دراسات يف فقه اللغة، ص )(2

   .176 :املرجع نفسه، ص )(3

  .1/348جالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة،  )(4
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كان أمر االشتقاق، فبه حندد مادة الكلمة ونربطها بأخواا وباموعة اليت تنتسب إليها فال يلتبس 
اختالف بني ومهما يكن من «، )1(»علينا الفرع باألصل إذا أدركنا عملية االشتقاق كيف تكون

النحاة يف تعريفه فإن احلد الذي استقر يف التراث يقوم على احتاد الفرع واألصل يف مدلول واحد، 
فاملشتق منه واملشتق متالزمان يف عملية االشتقاق ذلك أنك تطلب معىن األصل يف الفرع، فكأنك 

  .)2(ىل معىن املادة األصليةتشتق منه هو األصل، فالصيغ املشتقة أبنية تشري إىل معناها اخلاص ا وإ
  :التحليل االشتقاقي للمصطلح

  :ابن رشيق القريواين :أوال
ولقد استعان نقادنا يف مواضع كثرية من مدونام النقدية باالشتقاق، وذلك للوصول إىل 
املعاين العامة ومنها إىل املعاين اخلاصة لكثري من املفردات، وخباصة املصطلحات النقدية، اليت كثريا ما 

  :  جتدهم يؤصلون لداللتها االصطالحية، ومن هذه املصطلحات
  : البديهـة-1

 املوسومني من كثري عند البديهةبني فيه أن  ،)3(واالرجتال البديهة يف ابابخصص ابن رشيق  
 اماراً كان ما واالرجتال والتأيد، الفكرة فيها البديهة ألن ؛نافيا صحة ذلك االرجتال، هي علمالب

 من أسرياً امللك عبد بن سليمان إليه دفع وقد ،الفرزدق صنع كالذي ،قائله فيه يتوقف ال وتدفقاً
 فقال سليمان، فضحك به، ضرب حني فنبا) 4(كهاماً سيفاً عبس بين بعض إليه فدس ليقتله، الروم

 رأس عن زهري بن ورقاء سيف وبنبِ عبس بين ويعري لنفسه، يعتذر ذلك مقامه يف ارجتاالً الفرزدق
  :)5(جعفر بن خالد

  شاهـد  غَري حتفها نفس لتأخري        أَىب  قَدر أو خـانَ سيف يك فَإنْ                  
                 يفـين فَسبسٍ بع وا وقَدربض  ا        بِهبن يقاَء بِيدرن وأْسِ عر ـدالخ   

                 كَذَاك  وفيس  ـدنو  اهلنبها      تظُبات  ناطَ أحـيانا   وتقطعم ـدالقَالَئ  
  جاسد  الشراسيف دون علقٍ إىل        أنفه   بني ما السيف قط شئت ولو                 

                                                
  . 180 :صبحي الصاحل، دراسات يف فقه اللغة، ص )(1
  .61: ملنصف عاشور، ظاهرة االسم يف التفكري النحوي، صا: ينظر )(2

 .1/304،305ابن رشيق، العمدة، : ينظر )(3

  .ال يقطع )(4
  .143: ، ص1987، 1الفرزدق، ديوانه، شرحه علي فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط )(5
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  :يقول وهو جلس مث
               

  املَغـارِمِ حملُ األعناق أثْقَلَ نفُكُّهم        إذا ولـكن األسرى نقتلُ وال                
  

، أبدلت اهلمزة "بدأ"مبعىن " بده"اشتقاق البديهة من «: أكثر ذكر اشتقاقها بقولهولتبيان معىن البديهة 
مبعىن " لهنك تفعل كذا"، و"مده"و" مدح: "هاء كما أبدلت من أشياء كثرية لقرا منها، فقد قالوا

أبدلت من مخسة أحرف هي اهلمزة «وقد ذكر الصرفيون أن اهلاء  ،)1(»ومثل ذلك كثري" ألنك"
أرى اهلاء يف «: أن ابن سيدة قال) بده: (، وذكر ابن منظور يف باب)2(»والياء والواو والتاء واأللف

  .)3(»مجيع ذلك بدال من اهلمزة
  :التصريـع-2
: اشتقاق التصريع«: عرف مصطلح التصريع لغويا وقد اعتمد اشتقاق اللفظة، حيث يقول 

باب القصيدة ومدخلها، وقيل بل هو  ، كأنه"مصراع"من مصراعي الباب، ولذلك قيل لنصف البيت 
األول من طلوع الشمس إىل استواء : من الصرعني، ومها طرفا النهار، وقال أبو إسحاق الزجاج

ومها : النهار، واآلخر من ميل الشمس عن كبد السماء إىل وقت مغيبها، وقال شيخنا أبو عبد اهللا
  )4(»الصرع املثل: العصران، وقال قوم

  :يف هذا النص كل املصادر اليت اشتقت منها لفظة التصريع فهييستقصي ابن رشيق 
 .من مصراعي الباب والواحد منهما مصراع وال ينسب هذا الرأي -1
 .من الصرعني ومها طرفا النهار ويفسره بقول الزجاج، وبقول شيخه القزاز -2
3- د من قال بهمن الصرع وهو املثل، وال حيد. 

                                                
  .1/314ابن رشيق، العمدة،  )(1
  .264  :ابن عصفور اإلشبيلي، املمتع الكبري يف التصريف، ص )(2
  .475/ 13ابن منظور، لسان العرب،  )(3
  .278/ 1املصدر نفسه،  )(4
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تتناسب مع االستعمال االصطالحي للفظة التصريع الذي  هذه االشتقاقات اللغوية جند أا كلها
هو ما كانت عروض البيت يف تابعة لضربه، تنقص بنقصه وتزيد بزيادته، كقول امرئ «: عرفه بقوله

  : )1(القيس
                  انمآياته منذ أَز فَتمٍ عسرو      فَانرعبِيبٍ وى حكْرذ نم كبفَا نق  

  
وقال يف " مفاعلن"لضرب مفاعلني والعروض مثله، ملكان التصريع وهي يف سائر القصيدة فا

  :)2(النقصان
  

  لمـن طَلَلٌ أَبصرتـه  فَشجانِـي      كَخطِّ زبورٍ يف عِسيبِ يمانِي؟                  
  

  ، )3(»يدة مفاعلن كاألولفالضرب فعول، والعروض مثله ملكان التصريع أيضا، وهي يف سائر القص
  :القصيـدة-3
اشتقاق القصيدة من قصدت إىل الشيء كأن «: يقول ابن رشيق يف باب الرجز والقصيد 

، فذكر هذا االشتقاق لكلمة القصيدة، وقد الحظ أم )4(»الشاعر قصد إىل عملها على تلك اهليئة
واملنهوك وما جرى جمرامها، وباسم يفرقون بني الرجز والقصيد، فاختصوا باسم الرجز املشطور 

أنه ال ميتنع أن " القصيد"القصيدة ما طالت أبياته غري أنه خلص من خالل االشتقاق اللغوي لكلمة 
قصيدة، وبالتايل تسمى األرجوزة قصيدة وال  )5(يسمى ما كثرت أبياته من مشطور الرجز ومنهوكه

، ومنه جند اسم الشاعر واسم الراجز، )6(جزتسمى القصيدة أرجوزة إال أن تكون من أحد أنواع الر
ويرى ابن رشيق أن اسم الشاعر وإن عم املُقَصد والراجز، فهو باملقصد أعلق وعليه أوقع، ولذلك قيل 

  .)7(هلذا شاعر ولذلك راجز، كأنه ليس بشاعر كما يقال خطيب أو مرسل أو حنو ذلك
                                                

  .173:امرؤ القيس، الديوان، ص )(1

  .170 :ص، املصدر نفسه )(2

  .،1/277ابن رشيق، العمدة،  )(3
  .1/292املصدر نفسه،  )(4
  . مابين على شطر بيت، واملنهوك ماذهب ثلثاه وبقي ثلثهاملشطور  )(5

 .294 - 292/ 1 ابن رشيق، العمدة،: ينظر )(6

 .297/ 1املصدر نفسه،  :ينظر )(7
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يق عند لفظة القريض ويذكر ما ذهب ويف سياق التفرقة بني القصيدة واألرجوزة يقف ابن رش
القريض عند أهل اللغة العربية الذي ليس برجز، يكون مشتقا من قرض الشيء أي «: إليه النحاس

القطع، والتفرقة بني األشياء : قطعه كأنه قطع جنسا، وقال أبو إسحاق وهو مشتق من القرض، أي
  .)1(»كأنه ترك الرجز، وقطعه من شعره

إمنا هي من اتساعهم يف الكالم اقتدارا ودالة، ليس ضرورة، ألن «: قالويف باب االستعارة 
ألفاظ العرب أكثر من معانيهم، وليس ذلك يف لغة أحد من األمم غريهم، فإمنا استعاروا جمازا 
واتساعا، أال ترى أن للشيء عندهم أمساء كثرية، وهم يستعريون له مع ذلك؟ على أن جند أيضا 

عبا عن معان كثرية حنو اللفظة الواحدة ي اليت تكون جارحة، وتكون للماء، وتكون يف " العني"ر
امليزان، وتكون املطر الدائم الغزير، وتكون نفس الشيء وذاته، وتكون الدينار، وما أشبه ذلك 

  .)2(»كثري
  :اإلقواء واإلكفاء-4

واإلكفاء واإليطاء والسناد ألا اإلقواء : ذكر ابن رشيق يف باب القوايف أن مما جيب أن يراعي فيها
من عيوب الشعر، وذكر أم اختلفوا يف اإلقواء واإلكفاء ويف اشتقاقهما وأم اتفقوا يف االيطاء 

  .والسناد واختلفوا يف اشتقاقهما
وذكر ابن جين أن أبا عبيدة " إقواء"فأكثر النحويني يسمون اختالف إعراب القوايف : )3(فأما اإلقواء

ة يسمونه إكفاء وأما اإلقواء عندهم فهو ذهاب حرف أو ما يقوم مقامه من عروض البيت وابن قتيب
  :)4(حنو قول الشاعر

  
  كَانت عالَلَةَ يوم بطْنِ حننيٍ         وغداة أوطاسٍ ويوم اَألبرقِ                   

  
  :مث يذكر ابن رشيق اختالفام يف اشتقاق اإلقواء، وهي كالتايل

  .اإلقواء من أقوت الدار إذا خلت، كأن البيت خال من هذا احلرف: قال النحاس -

                                                
  .1/294، ابن رشيق، العمدة )(1
  .443/  1، املصدر نفسه )(2
  .263/ 1، املصدر نفسه :ينظر )(3

  .2/487ابن هشام، السرية النبوية،  :البيت لبجري بن زهري، ينظر )(4
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أقوى الفاتل حبله إذا خالف بني قواه من حيث القوة : اإلقواء من: قال غري النحاس -
  .والضعف، أو من حيث الغلظة والرقة، أو من حيث البياض والسواد

  :اآلخر جيث، فقد اختلف يف اشتقاقه هو  :)1(أما االكفاء
  .أكفأت اإلناء إذا قلبته، كأنك جعلت الكسرة مع الضمة وهي ضدها: قال بعضهم -
اإلكفاء من خمالفة الكفوة صواحبها، وهي النسيجة من نسائج اخلباء وتكون يف : وقيل -

  .مؤخره فيقال بيت مكفأ، تشبيها بالبيت املكفأ من املساكن
  .القلب: اإلكفاء: قال األخفش -
أملته، كأن الشاعر أمال فمه : إذا قلبته وأكفأته: كفأت اإلناء: ن دريدقال الزجاج واب -

  .بالضمة فصريها كسرة
  .روامها مبعىن قلبته، شاذّأ: ابن دريد -
اإلكفاء من املخالفة يف البناء والكالم، يقال أكفأ الباين، إذا خالف يف بنائه، وأكفأ : وقيل -

  : )2(الرمةالرجل يف كالمه إذا خالف نظمه فأفسده، قال ذو 
  

  ودوِية قَفْرٍ ترى وجه ركْبِـها       إِذَا ما علَوها مكْفَأً غَير ساجِع                 
  

  :)3(اختالف احلروف يف الروي، وهو قول املربد، وأنشد: اإلكفاء: قال املفضل -
  

  كأا كُشيةُ ضب  يف  صـقُعقُبحت من سالفة ومن صدغْ                         
  

فالن كفء فالن أي مثله ومنه : فأتى بالعني والغني، واشتقاقه عنده من املماثلة بني الشيئني، كقولك
  .كافأت الرجل ألن الشاعر جعل حرفا مكان حرف

 .والناس اليوم على رأي املفضل يف اإلكفاء، وال يكون إال فيما تقارب من احلروف -
 

                                                
 .264/ 1ابن رشيق، العمدة،  )(1

  .167: ذو الرمة، الديوان، ص )(2

  .11: املوشح، ص، املرزباين: البيت جلواس بن هرمي، ينظر )(3
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  :السنـاد واإليطاء-5
بعد أن ذكر للسناد تعريفات خمتلفة لعدد من العلماء من بينهم الرماين وابن جين، والزجاجي 

كل عيب يلحق القافية، ما خال اإلقواء واإلكفاء «: الذي أيد رأيه فيما ذهب إليه بتعريفه له بأنه
  )2(:، انتقل إىل ذكر اشتقاق لفظة السناد فقال)1(»واإليطاء

  .السناد من تساند القوم إذا جاءوا فرقا، ال يقودهم رئيس واحد -
  .إذا كانت قوية صلبة" ناقة سناد: "السناد من قوهلم: وقيل -
  .الناقة املشرفة: السناد: وقالوا -

  : )3(فهو أن يتكرر لفظ القافية ومعناه، أما من حيث االشتقاق فهو: أما اإليطاء        
  .أي؛ ليوافقوا )4(اللَّه﴾ حرم ما عدةَ ليواطئُوا﴿: قال اهللا عز وجل: من املوافقة -
  .بل اإليطاء من الوطء، كأن الشاعر أوطأ القافية عقب أختها: وقال قوم -
6-نظر أيهما « :مليـطالتوهو أن يتساجل الشاعران، فيصنع هذا قسيما وهذا قسيما، لي

  :مث حتدث يف آخر الباب عن اشتقاق التمليط وأنه يكون من أحد شيئني ،)5(»ينقطع قبل صاحبه
أن يكون من املالطني، ومها جانبا السنام من مرد الكتفني، واستشهد له بقول : األول

  : )6(جرير
   

  أَروح ظَلَلْن حوالَي خدرِ أَسماَء وانتحى        بِأَسماء مور املالَطَينِ                  
  

  .فكأن كل قسم مالط أي جانب من البيت، ومها عند ابن السكيت العضدان
ويراه ابن رشيق األجود، وهو أن يكون اشتقاقه من املالط، وهو الطني يدخل يف البناء : الثاين

  .ميلط به احلائط ملطا، أي يدخل بني اللنب حىت يصري شيئا واحدا
                                                

  270/ 1 ،ابن رشيق، العمدة )(1
  .270/ 1، املصدر نفسه  )(2
  .1/272 نفسه، )(3
 .37: التوبة، اآليةسورة  )(4

  .2/731 ابن رشيق، العمدة، )(5
  .835: جرير، ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب، ص )(6
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  .الذي ال شعر يف جسده، فليس الشتقاقه منهما وجه:واألملطالذي ال يبايل ما صنع، : أما امللط
  :اإلجـازة-7

اإلجازة يف قول اخلليل أن تكون القافية طاء : قال الفراء«: حتدث يف باب القوايف عن فقال
اإلجازة بالراء ال غري وهي من اجلَوار وهو املوج، قال : واألخرى داال، وقال أبو إسحاق النجريمي

  :)1(املاء الكثري، وأنشد للقطامي يذكر سفينة نوح عليه السالمابن السكيت هو 
  

                                        ارا اجلَوبِه ارالَ اُهللا جولَو  
  

ورأيته خبط الطوسني والسكري بالراء، وهو قول الكوفيني، وأما البصريون : قال املهليب
اإلجازة يف القوايف مشتقة من : دريد، وقال بعض شيوخنابالزاي، حكى ذلك ابن " اإلجازة"فيقولون 

اجلوار يف السكن والذمام، أال ترى أا فيما تقارب من احلروف، فكأن احلرف جاور اآلخر ودخل 
خالفت القصد، وأجارها الشاعر، : بل هي من اجلور، كأن القافية جارت، أي: يف ذمامه، وقال قوم

-ل النجريمي، فإذا تأملنا أقوال العلماء وجدنا اإلجازة صريها كذلك، وعلى هذا يصح قو: أي
اختالف الروي، وهو حرف، وليس هذا  -بالراء-اختالف التوجيه وهو حركة واإلجازة  -بالزاي

  .)2(»من هذا يف شيء، فكأن العلماء مل خيتلفوا حينئذ، ألن التسمية باختالف املسمى
أقوال عدد من العلماء اللغويني يسمى إن ابن رشيق يف حديثه عن اإلجازة حيشد آراء و

، وابن السكيت واملهليب والطوسي والسكري، ويشري )3(بعضهم باالسم كالفراء واخلليل والنجريمي
قول الكوفيني، البصريون (قال بعض شيوخنا أو قال قوم أو ينسبهم إىل مدارسهم : إىل بعضهم بقوله

ن بعضهم إاللفظة هل هي بالزاي أم بالراء إذا ، ويذكر أهم اختالف بني العلماء يف هذه )يقولون
بالراء، ولتحديد املعىن الصحيح يذكر اشتقاقات كل " اإلجارة"بالزاي وبعضهم يقول " اإلجازة"يقول 
  : لفظة

  .املاء الكثري –اإلجارة مشتقة من اجلَوار وهو املوج 
  .جماورة حرف آلخر –ااورة يف السكن  –اإلجارة مشتقة من اجلوار يف السكن 

                                                
  .144: القطامي، الديوان، ص *وعامت وهي قاصدة بإذن*: وصدر البيت )(1

  .267 ،266 ،265/ 1ابن رشيق، العمدة،  )(2
  .نسبة إىل جنرم بالبصرة )(3
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  .اإلجارة مشتقة من اجلَور وهو املخالفة
وبعد هذا التحليل االشتقاقي لكلمة اإلجارة بالراء وإمهاله لذكر اشتقاق اإلجازة بالزاي خيلص إىل أن 

فهي على صلة باحلركة، وهي اختالف "  اإلجازة"لفظتان خمتلفتان، أما " اإلجازة"و" اإلجارة"
فهي مرتبطة باحلرف وهي اختالف الروي وإن كان ما ذكره من قول اخلليل " رةاإلجا"التوجيه، وأما 
كالمها اختالف يف حرف الروي خاصة أن حديثه عن اإلكفاء " اإلجارة"أو "  اإلجازة"يدل على أن 

  .هو الذي جره إىل الوقوف عند مصطلح اإلجازة ألن اخلليل يسمى اإلكفاء إجازة
بناء الشاعر بيتا أو قسيما، يزيده على ما «: اإلجازة بأاويف موضع خمتلف عرف ابن رشيق 

، وبعد أن قدم هذا التعريف وجاء بأمثلته الشعرية )1(»قبله، ورمبا أجاز بيتا أو قسيما بأبيات كثرية
أجاز فالنا إذا سقى له : اإلجازة مشتقة املعىن من اإلجازة يف السقي، يقال«: عرفها تعريفا لغويا فقال

أما اللفظة فصحيحة فصيحة، وقال ابن السكيت، يقال للذي يرد على أهل املاء فيستسقي أو سقاه، و
  :)3(، قال القطامي)2(»مستجيزا

  فُقَيم قَيم املاِء  فَاستجِز       عبـادةَ، إن املُستجِيز علَى قُتـرِ: وقالوا                   
: إذا تركته وسقيت غريه، فجازت عنه دون أن يشرا"الكأسأجزت، عن فالن "وجيوز أن يكون من 

  :)4(قال أبو نواس
  وقلت لساقينا أجزها فلم أكن       ليأْبى  أمـري املؤمنيـن وأَشـربا              

  فجوزها عني عقارا ترى لَـها       إِلَى الشرف األعلى شعاعا  مطنبا              
  
بن رشيق يذكر املعاين اللغوية املمكنة، فهي مرتبطة بالسقي وهو يشك يف أحد معنيني، فأجاز فالنا فا

سقاه أو سقى له ولكنه متأكد من فصاحة اللفظة وصحتها، مما يعين أا ليست استعماال عاميا أو 
الذي يرد على حمدثا، كما أنه يعتمد قول أحد اللغويني وهو ابن السكيت الذي ذكر أن املستجيز هو 

  . أهل املاء فيستسقي ويعزز شرحه أيضا بالشواهد الشعرية
  

                                                
  .2/768 ابن رشيق، العمدة، )(1
  .731 ،730/ 2 ،املصدر نفسه )(2
  .73: ص القطامي، الديوان، )(3

  .37: ، ص)ت.د(، )ط.د(أبو نواس، ديوانه، دار صادر، بريوت،  )(4
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  : االختـراع-8
ما مل يسبق إليه صاحبه، وال عمل أحد من الشعراء قبله «: يعرف املخترع من الشعر بأنه

واشتقاق االختراع إما من «: ، مث يعزز معناه باالشتقاق اللغوي فيقول)1(»نظريه، أو ما يقرب منه
منه، فكأن الشاعر سهل طريقة هذا املعىن " فعول"إذا كان لينا، واخلروع " نبات خرع"التليني، يقال 

، "خريع"إذا شققته فهو " خرعت الثوب: "ولينه، حىت أخرجه من العدم إىل الوجود، وإما من قوله
   )2(»فكأن الشاعر شق هذا املعىن حىت أبرزه

نبات لني، وخرع أيضا مبعىن شق، : للني ومنه اخلروعفاالختراع مشتق من خرع واخلرع هو ا
مها يقوي املعىن االصطالحي تق من اللني أو من التشقيق، وكالفابن رشيق يرى أن معىن االختراع مش

  :لكلمة االختراع فإذا كان االختراع هو الذي مل يسبق إليه فإن
 . الوجود مما يعين السبق إليهاالختراع يعين تليني املعىن وتسهيل طريقه إلخراجه من العدم إىل -

االختراع يعين تشقيق املعىن وإبرازه إىل الوجود بعد أن مل يكن موجودا أصال، مما يعين السبق إليه  -
 .أيضا

خرع الشيء خرعا شقه، وخرع الشيء خرعا وخراعةً الن واسترخى وضعف، : ويف املعاجم
الرخاوة يف الشيء، ومنه قيل هلذه الشجرة اخلروع لرخاوته، : ، واخلراعة)3(ابتدعه وأنشأه: واخترعه

، )4(وقيل اخلروع كل نبات قصيف ريان من شجر أو عشب، وكل ضعيف رخو خرع وخريع
واخلرع الشق، وخرع اجللد والثوب خيرعه خرعا فاخنرع، شقه فانشق، واخنرعت القناة إذا انشقت، 

  .الوسطوخرع أذن الشاة خرعا كذلك، وقيل هو شقها يف 
  :حازم القرطاجين :ثانيا

  :املطابقـة-
من املصطلحات النقدية اليت  حبث يف اشتقاقها مصطلح املطابقة، وقد الحظ أن هذه اللفظة 

  : يكون اشتقاقها من أحد وجهني

                                                
  .421/ 1 ابن رشيق، العمدة،  )(1
  .1/427، املصدر نفسه )(2
  .)خرع(، مادة 1972، 2الوسيط، جممع اللغة العربية، القاهرة، طإبراهيم أنيس وآخرون، املعجم  )(3
  . 8/67، )خرع(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )(4
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هذا هلذا طبق، أي مقدار ال يزيد عليه وال ينقص، وإذا كان حقيقة : من قولك«: األول
هو على قدره ومن وفقه مسي املتضادان إذا تقابال والءم أحدمها يف الوضع الطباق مقابلة الشيء مبا 

  »"يقال طابقت بني الشيئني إذا مجعتهما على حد واحد، وألصقتهما: "اآلخر متطابقني، قال اخلليل
، ويستشهد لذلك بقول )1(»طابق الفرس إذا وقعت رجاله يف موضع يديه: من قولك«: الثاين

  :)2(اجلعدي
  وخيلٍ يطَابِقْن بِالدارِعينِ        طباق الكالَبِ يطَأْنَ اهلراسا                      

  
  .لقد اعتمد القرطاجين االشتقاق وبسطه ليصل إىل األصل اللغوي للكلمة، وأوجه استعماهلا املتعددة

  :التـالؤم-
يف إشارته إىل التالؤم وحسن التأليف، ذكر أنه يقع على أحناء، منه ما يكون يف الكلمة ذاا  

بأن تكون حروفها متالئمة بعضها مع بعض، بأن تكون خمتارة، متباعدة املخارج، مرتبة الترتيب الذي 
أن «كلمتني يقع فيه خفة وتشاكل، ومنه ما يكون بني الكلمة والكلمة، ومما حيقق التناسب بني ال

، وإذا كان حسن التأليف ال يتأتى إال بالتأنق )3(»تكون إحدامها مشتقة من األخرى مع تغاير املعنيني
يف اختيار مواده من الكلمات املفردة وإجادة وصفها ورصفها حبسن وضع بعضها بإزاء بعض، فإن 

استيالًء ميكنه من االختيار، « هذا ال يتأتى للشاعر إال إذا كانت له قوة يستويل ا على جهات الكالم
، واملؤلف )4(»يعين أن يكون له طبع يهديه إىل مواطن الكالم، ومغارسه، فيختار منه ما هو أطيب

صانع وصنعته هي تأليف الكالم ونظمه بعضه مع بعض، والنظم يقتضي منه حسن االختيار من 
 األلفاظ، والذي من صوره الكلمات اليت يؤلف منها نصه، وحسن االختيار يكون بالتناسب بني

هو أن يكون بعض األلفاظ مشتقا من بعض إن كان معنامها واحد، «: اانس، يعرفه ابن سنان بقوله
، فاملشتق من )5(»أو مبرتلة املشتق إن كان معنامها خمتلفا، أو تتوافق صيغتا اللفظتني مع اختالف املعىن

انس، وهو عنده على ثالثة أوجهبعضه يدخل ضمن التجنيس وقد مساه ابن سنان ا:  

                                                
  .48 :حازم القرطاجين، منهاج البلغاء، ص )(1
  .99:، ص1998، 1واضح الصمد، دار صادر، بريوت، ط: ديوانه، تح ،النابغة اجلعدي )(2
  .222 :حازم القرطاجين، منهاج البلغاء، ص )(3
  .159: حممد أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء، ص )(4
 .193: ابن سنان، سر الفصاحة، ص )(5
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  حي، حياة، أحياء: أن تكون األلفاظ مشتقا بعضها من بعض، واملعىن واحد: األول
مثل عذْب وعذَاب، فؤاد، فاد، حد، : أن تكون األلفاظ مبرتلة املشتق الختالف املعىن: الثاين

  .حديد
: األرض البعيدة، اهلوجل: وجلأن تتوافق صيغتا اللفظتني مع اختالف املعىن مثل اهل: الثالث
  الناقة العظيمة

ويقف بنا القرطاجين عند الوجه األول وهو أن تكون األلفاظ مشتقا بعضها من بعض، 
  :)1(ويالحظ أا تكثر يف كالم العرب، من ذلك إسناد الفعل إىل ما اشتق منه كقول املتنيب

  
  أمات املوت أم ذعر الذُّعر................                                    

  
فالفعل مات أسند إىل املوت وهو مشتق منه، وكذلك الفعل ذعر أسند إىل الذعر وهو مشتق منه 

   .)2( وكذلك وصف املصدر بالصفة املشتقة لفاعله كقوهلم شعر شاعر
  :السجلماسي: ثالثا

  :االشتقـاق
إعادة اللفظ الواحد بنوع املادة فقط « : يتحدث السجلماسي عن االشتقاق معرفا إياه بقوله

يف القولني ببنائني خمتلفي الصورة مرتني فصاعدا، وباجلملة فهو لفظ يشتق من لفظ، وهلذا النوع يف 
ارتياح  القول إذا استعمل يف موضعه ووقع منه يف موقعه رونق وحالوة وروعة وطالوة، وللنفس حنوه

واهتزاز، وله فيها تأثري بين واستفزاز اقتضى له ذلك املزية على التجنيس، والفضل يف اجلنس عليه 
  .)3(»ألخذه من املعىن بقسط، وضربه فيه بنصيب، وذلك واضح جدا

وألنه توجد صيغ بعضها يرجع إىل أصل واحد وبعضها ال يرجع إىل أصل واحد، نبه إىل 
حىت ال يكون هناك مانع –ويف اشتراط حتقيق اتحاد املادة يف االمسني «: وجود رأيني حيث يقول

تصريفي، وال يوجد فيه ضاد اشتقاقي، أو يكتفى يف ذلك بصورة االتحاد وظاهره، وال ينظر إىل 
أنّ هذا النوع من البيان والبديع ال يشترط فيه : رأيان، مشهورمها -أصول التصريف وقوانني االشتقاق

                                                
  ).2/253املتنيب، شرح ديوان املتنيب، ( *تركْتها حىت باآلفات تمرست* :وصدر البيت )(1
  .369: منهاج البلغاء، ص ،حازم القرطاجين :ينظر )(2
 .499،500: السجلماسي، املرتع البديع، ص )(3
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د صورته من غري حاجة إىل حبث تصريفي ونظرٍ حنويحاد بل يكفي من ذلك ظاهره وجمرحتقيق االت .
، ويشري السجلماسي إىل أن هذا الرأي هو ما )1(»أنه البد من االتحاد حتقيقا كما سلف: والثّاين

الشاعر وقد يعرِض هذا التداخل يف صنعة «": باب تداخل األصول"ذهب ابن جين، حيث يقول يف 
   : )3(، ويضرب لذلك مثال بقول القطامي)2(»فيرى أو يرِي أنه قد جنس وليس يف احلقيقة جتنيسا

  
                        ةكَنِي احلَى نذى م ظَةلُوا      القَيمتاح بِنيقحتساداً مله ما فُؤ فاد  

  
، ألن اللفظتني ليست مشتقة إحدامها "فاد"و " فؤاد"فحسب ابن جين ليس هناك جتنيس بني 

من " فاد"ولفظـة  )ف ي د(من " فؤاد"من األخرى، أو أما ال ترجعان إىل أصل واحد، فلفظة 
، أما )4(»لكنهما ملا تقاربا هذا التقارب دنوا من التجنيس«: ، ولذلك يقول ابن جين)د ي ف(

يف التجنيس أن تكون اللفظتان من أصل  السجلماسي فإنه خيتار الرأي املشهور الذي ال يشترط
وال خفاء « : واحد، ذلك ألن أثر اللفظة يف التجنيس يكون يف جرسها وليس يف معناها، حيث يقول

بارتباط االنفعال هنا واالرتياح، مبا يقرع السمع ويفجأ البديهة فقط دون ما عداه، واالنفعال 
مر غري الفكري فكريا وينقلب األمر البديهي التخييلي باجلملة هو غري فكري، فكيف يعود األ

، وأكثر من هذا يذهب السجلماسي إىل أن التجنيس جنس )5(»اختياريا، هذا ما ال يعقل وال ميكن
، ويبدو أن السجلماسي قد وافق يف )6(حتته نوعان، يسمي أحدمها االشتقاق واآلخر يسميه االشتراك

   :)7( باب االشتراك املشترك اللفظي، وقسمه إىل قسمنيهذا ابن رشيق، حيث أن هذا األخري ذكر يف
أن تكون اللفظتان راجعتني إىل حد واحد، ومأخوذتني من أصل واحد، فذلك  :اأحده

  .اشتراك حممود وهو التجنيس
                                                

  .500 :، صابن رشيق، العمدة )(1

  .2/46،47ابن جين، اخلصائص،  )(2

  .79: ، ص1960، 1إبراهيم السامرائي، أمحد مطلوب، دار الثقافة، بريوت، ط: القطامي، الديوان، تح )(3

  .2/46،47ابن جين، اخلصائص،  )(4

  .500،501 :السجلماسي، املرتع البديع، ص )(5

  .501 :السجلماسي، املرتع البديع، ص: ينظر )(6

  .740 ،739/ 2ابن رشيق، العمدة،  )(7
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أن تكون اللفظة حتتمل تأويلني، أحدمها يالئم املعىن الذي أتت فيه، واآلخر ال يالئمه،  :الثاين
  :وال دليل فيها على املراد، كقول الفرزدق

  
  وما مثْلُه يف الناسِ إالَّ مملَّك        أَبو أمه حي أبوه يقَارِبه                           

  
بيلة، وحيتمل الواحد احلي، وهذا اشتراك مذموم قبيح، واملليح تحفُّظ كثري يف حيتمل الق" حي"فقوله 

  :)1(قوله مشببا
  

                 ـرائالقَص  ا أَدرِي بذَاكوم إِلَي       مري لقد حببت كلَّ قصيـرةلَع  
                 راتحاخلُطَاء شر النساء الب قصار       أُرِد لَمالِ وجاحل رياتقَص نِيتع  

  
فأنت ترى فطنته ملا أحس باالشتراك كيف نفـاه، وأعرب عن معناه الذي «: ويعلِّـق ابن رشيق

االشتقاق، ويف باب التجنيس ، فهما متفقان يف أن املشترك اللفظي ليس كله راجعا إىل )2(»نـحا إليه
ما اتفقت فيه احلروف دون الوزن، رجع إىل االشتقاق أم مل «: ذكر ابن رشيق أن منه؛ أي التجنيس

  :)4(، وقد ساقا عددا من الشواهد اتفقا يف أكثرها من حيث الذكر وهي كما يف اجلدول)3(»يرجع
 حمل الشاهد السجلماسي ابن رشيق الشاعر الشاهد

1( ةنانَ بِطَعا احلْوفَزنفَزح نحنو  
 سقَته نجيعاً من دم اجلَوف أشكَالَ 

 احلْوفَزانَ- حفَزنا  502  قيس بن عاصم

  وذاكم أنَّ ذُلَّ اجلارِ حالَفَكم  )2
 وأنَّ أنفَكُم ال يعرِف األنفا

 أنف- أنف 502 534 أحد بين عبس

  معقُوالً عقَالٌ عن الندىوما زالَ )3
ابِسرِ حنِ اخلَيوساً عحبالَ موما ز 

  عقَالٌ - معقُوالً 503 5035 جرير
 حابِس - محبوساً

                                                
  .369: ، ص1971إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، لبنان، : كثري عزة، ديوانه، مجعه وشرحه)(1
  .740/ 2 ،ابن رشيق، العمدة )(2

  .534/ 1 املصدر نفسه،) (3

  األرقام املدرجة يف اجلدول هي أرقام الصفحات اليت وردت فيها الشواهد يف اجلزء األول من كتاب العمدة وكتاب املرتع )(4
  .البديع للسجلماسي    
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4( سفَقْع راخلَي هى فَاتتح سقَاعت  
 وضلَ املُضلَلُ وأَعيا بنو أَعيا 

  فَقْعس -تقَاعس 503 535 جرير
 املُضلَلُوضلَ 

  فإن يشغلونا عن أذان فإننا)5
 شغلنا وليدا عن غناء الوالئد

  يشغلونا شغلنا 503 535 خلف األقطع
 وليدا الوالئد

  حبوافرٍ حفْرٍ وصلْبٍ صلَّبٍ)6
 وأَشاعرٍ شعرٍ وخلْقٍ أَخلقِ

  حوافرٍ حفْرٍ، صلْبٍ صلَّبٍ 503 536 أبو متام
 خلْقٍ أَخلقِأَشاعرٍ شعرٍ، 

  سلم علَى الربعِ من سلْمى بِذي سلَمِ  )7
 علَيـه وسـم من اَأليـامِ  والقدمِ

 سلم ، سلْمى، سلَمِ   506 536 أبو متام

  حمامات، فَحم لقاؤها : وقالوا)8
 يحطل يواملَط تفَزِيد ،وطلْح 

  506 يحطل ،طلْح 

  هدهد فوق بانة : وقالَ صحايب)9
 لُوحجاح يانٌ بالنيبى وده فقُلت 

  506 دهدى ،هده 

10(  همموسش أيتلقد ر ابرالغ قدص
 باألمسِ، تغرب يف جوانِبِ غُربِ   

 غُربِ ،تغرب ،الغراب 506 536 البحتري

11 ( كراإِذْ حهيأَلْح قَاعالْقَع بالْقَر  
يمامغالش ا الْهِيمهامه فَتجرتواس 

 هامها الْهِيم 507 536 ذو الرمة

  كأن البرى والعاج عيجت متونه )12
ى به السيلَ أبطحهرٍ نشعلى ع 

 والعاج عيجت 507 537 ذو الرمة

  نسيم الروضِ يف رِيحٍ شمالٍ، ) 13
 وصوب املُزن يف راحٍ شمولِ 

  شمالٍ، 507 537 البحتري

 شمولِ

  أَيـام تدمي عينه تلْك  الدمى) 14
اراَألقْم  هلُب  رقْمتا ويهف 

  الدمـى تدمـي  537 أبو متام

ـاراَألقْم ـرـقْمَت 

  ملَيتك  األحساب أَي  حياٍء ) 15
 وحيا  أَزمة   وحيةَ  وادي

 وحيـةَ وحـيـا حيـاة   537 أبو متام

  
لقد ساق ابن رشيق والسجلماسي هذه الشواهد ليدال ا على التجنيس، وحمل الشاهد فيها 
ينقسم إىل قسمني، قسم منه راجع إىل االشتقاق وهو األصل الواحد للبىن اإلفرادية، وقسم ال يرجع 
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ستة األوىل إىل االشتقاق مما يعين تعدد أصول البىن اإلفرادية، أما القسم األول فشواهده هي األبيات ال
  : وهو كاآليت

وإنما مسي احلَوفزانَ ألنَّ قيس بن «واحلوفزان هو احلارث ين شريك الشيباين، : حفز، احلوفزان- 1
: وقال صاحب اللسان، )1(»عاصمٍ اقتلعه عن سرجه بالرمح، وكلٌّ ما قَلعته عن موضع فقد حفزته

  . )2(»وعالن من احلَفْزحفَزته بالرمح طَعنته واحلَوفَزانُ فَ«
واَألنف «،)3(اتفقا يف املادة، وهي حروف الكلمة دون البناء ورجعا إىل أصل واحد: األنف- األنف-2

 )4(»مصدر أنِفت من الشيء آنف منه أنفا وأنفةً

  .عقال وحابس أمساء ألشخاص: حابِس -عقَالٌ، محبوساً - معقُوالً- 3
4-سقَاعتأخر،  : تسحي من بين أسد:فَقْع                 
  تصريف واشتقاق وأما   "وضل املضلل: "فقوله:                                     وضلَ املُضلَلُ 

  . )5(كذلك" أعيا بنو أعيا"فمضارعة، و"تقاعس فقعس"بنو أعيا حي من العرب         :  أعيا بنو أعيا
  . شغلنا - يشغلونا- 5

  والوالئد اجلواري واإلماء: الوالئد - وليدا
  . حتفر األرض، ويقال حافر أحفر إذا كان مستديرا كالقعب ومل يكن صغريا: حوافرٍ حفْرٍ- 6

  .               يريد صلبه وفقاره صلب: صلْبٍ صلَّبٍ
  األشعر ما حول احلافر، وشعر؛ أي فيه شعر : أَشاعرٍ شعرٍ
اتفق له أن يصف أربعة أمساء بأربعة «: ال التربيزي معلقا على هذا البيتقأملس، و: خلْقٍ أَخلقِ

  . )6(»كلها جمانس لالسم أوصاف
                                                

  مكتبة اخلاجني، القـاهرة، مصـر، عبد السالم حممد هارون،: تح أبو بكر حممد بن احلسن بن دريـد، االشتـقاق، )(1
  .358:ص ،)ت.د( ،3ط    

 . 5/337 ،ابن منظور، لسان العرب )(2
 .501: السجلماسي، املرتع البديع، ص: ، وينظر1/534ابن رشيق، العمدة، : ينظر )(3
  .67 :ص ،)ت.د(، )ط.د( أمحد حممد شاكر، عبد السالم حممد هارون، دار املعارف،: ابن السكيت، إصالح املنطق، تح )(4
  .503: السجلماسي، املرتع البديع، ص )(5

  : و ينظـر ، 2/410،411شرح املتجانسات املذكورة املصدر نفسه،  :، وينظر2/410أبو متام، ديوان أيب متام بشرح التربيزي،  )(6
  العراقيـة، اجلمهورية  خلـف رشيد نعمان، منشورات وزارة الثقافة والفنـون، : شـرح الصويل لديوان أيب تـمام، تح    
  .   2/101،102، 1978، 1ط    
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والقسم الثاين فهو من االشتراك، ويصطلح عليه باملماثلة أو املضارعة، وشواهد هذا القسم من 
  :السابع حىت اخلامس عشر، وهي كاآليت

   )1(موضع بعينهسلم ، سلْمى، سلَمِ ، وذو سلم -7
8 -طلْح :يحمهزولة: نوع من الشجر، طل  
9 -دهدى ،هده  

10-ابرالغ: بغربِ الشمس،: الطائر، تجبل دون الشام: غُر.  
11-ا الْهِيمهامه  
12-والعاج :تيجلويت: أسورة من عاج، ع.  
  مخر: شمالٍ، ريح الشمال شمولِ-13
 .تدمي تلك الدمى عينيه لكثرة بكائهأي : الدمـى تدمـي-14

ـاراَألقْم ـرـقْمه؛ أي يذهنب به: تيقمرن لُب 
  .)2(يشبهون السيد الشجاع باحلية: املطر العام، وحيـةَ  وادي: من احلياء، وحـيـا: حيـاٍء-15

وهذا االتفاق له فالتجنيس هو اتفاق بني اللفظتني يف احلروف دون البناء يف كثري من األحيان 
وأن أنفكم ال يعرف : "من احلالوة وحسن املوقع وارتياح النفس حنوه واالهتزاز ما لو قال مثال

حيث ميكن وقوعه، ومل يكن كذلك لعدم االشتقاق املؤذن بالتناسب الذي جبلت النفس " الغضبا
من " فَوعلَ"ألنه " انحفزنا احلوفز: "الناطقة على إدراكه واالرتياح والطرب بإدراكه، وكذلك قوله

 .)3(مل يكن له ذلك الرونق وتلك الروعة" رددنا احلوفزان: "حفز، ولو قال مثال
  

  
  

                                                
  .3/137أبو متام، ديوان أيب متام بشرح التربيزي،  )(1

 .1/365، نفسه املصدر) (2

 .502: السجلماسي، املرتع البديع ، ص )(3



 
 

 
 

 

 
 الداللة واملعجم

 النص مصدرية

  للمصطلح املعجمي التحليل
  القريواين رشيق ابن: أوال
  السجلماسي: ثانيا

  اللغوي الشرح
 اازي واملعىن األصلي املعىن

  النهشلي الكرمي عبد-1
  القريواين القزاز-2
   ابن رشيق القريواين-3
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   :الداللة واملعجم
ال شك يف أن املعجم موضوع أساسا للكشف عن معىن الكلمات، وللكلمة يف املعجم 

كلمات، فالكلمة يف املعجم هلا معىن شائع المعىن يف ذاا ومعىن عندما تتركب مع غريها من : معنيان
ولكي يستفيد علم الداللة  ،عام، ولكنها عندما تتركب مع غريها تكتسب معىن حمددا ذا داللة واحدة

أن يكون هلا معىن يف نفسها، وأن تؤدي معىن عندما : من مفردات املعجم يشترط عليها شرطان
يتصل أول ما يتصل باجلانب الداليل للغة، أي أن الظاهرة «، والعمل املعجمي )1(تتركب مع غريها

بالنسبة إىل اللغة مصدرها «هو ، وال خيفى ما للمعجم من أمهية ف)2(»املعجمية داللية يف جوهرها
األساسي ومعينها الذي تستقي منه األلفاظ، هذه اليت تبدو داخل املعجم صامتة لكنها حتمل سيل 

وهذه الدالالت ستختلف باختالف ما بني اللفظتني من تالؤم يف اجلملة الواحدة، ، )3(»الدالالت
وال تكتمل اإلفادة رد ... النحو طوائف ألفاظ املعجم طوائف، كما إن املفردات يف نظر «ذلك أن 

، هذه العناصر )4(»أن يستقيم تركيب الكالم، بل ال إفادة إال باملناسبة املعجمية بني عناصر اجلملة
يستدعي بعضها بعضا لكي يصح املعىن، أما إذا مل يتحقق هذا التالؤم، فإن صحة التركيب لوحدها ال 

  . تكون كافية ألداء املعىن
عة املعىن املعجمي التعدد واالحتمال، ألنه إذا تعدد معىن كلمة، تعددت بالتايل ومن طبي

احتماالت القصد منها، وتعدد احتماالت القصد يقود إىل تعدد املعىن، ذلك أن الكلمة يف املعجم أو 
توصف الكلمات يف املعجم بأا  ذايف حالة اإلفراد ال تفهم معزولة عن السياق أو املقام، وهل

، ولقد فطن اللغويون العرب القدامى إىل دور السياق يف حتديد املعين، ومن هؤالء عبد )5(داتمفر
إن األلفاظ املفردة اليت هي أوضاع اللغة مل توضع لتعرف معانيها يف «: القاهر اجلرجاين، حيث يقول

ل أنفسها ولكن ألن يضم بعضها إىل بعض فيعرف فيما بينها من فوائد، وهذا علم شريف وأص
عظيم، والدليل على ذلك أنا إن زعمنا أن األلفاظ اليت هي أوضاع اللغة إمنا وضعت ليعرف ا 

                                                
  .18،19: رجب عبد اجلواد إبراهيم، دراسات يف اللغة و املعجم، ص: ينظر )(1
  ،1رة، طـالقاه  والتوزيع، ة والنشر ـللطباع  العريب، دار السالم  التراث  ة يفـحممد عبد العزيز عبد الدامي، النظرية اللغوي )(2

  .249: ، ص2006     
  .29: ، ص1999، 1دراسة يف البنية التركيبية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط: عبد القادر عبد اجلليل، املدراس املعجمية )(3
  .31 :متام حسان، املصطلح البالغي القدمي يف ضوء البالغة احلديثة، ص )(4

  .19: رجب عبد اجلواد إبراهيم، دراسات يف اللغة و املعجم، ص: ينظر )(5
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حسب –، فمعاين األلفاظ إمنا تتحدد )1(»معانيها يف أنفسها، ألدى إىل ما ال يشك عاقل يف استحالته
   .سياق آلخرمن خالل السياقات اليت ترد فيها، والداللة حتما ستختلف من  -عبد القاهر اجلرجاين

 يكن يقتصر على حماكاة الصورة، بل فإنه ملعمل الرواة يف شرحهم للشعر وهذا ما يفسر 
أولية وطارئة، فاملواضعة األولية هي استعمال اللفظ يف ما وضع له : يسعى إىل تفكيكها عرب مواضعتني

ة بني املعىن املنقول عنه أصال، واملواضعة الطارئة هي استعماله يف غري ما وضع له وذلك لعالقة املشا
واملعىن املستعمل فيه وذلك لتطويق العدول وصوال إىل املعىن املتخفي وراء حجب ااز اليت تتفاوت 

   .)2(شفافية وكثافة
  :مصدرية النص

لقد كان النص األديب موضع اهتمام خاص بالنسبة للرواة واللغويني، ذلك أن النص األديب هو    
اللغوية، ومنه تؤخذ قواعد االستعمال اللغوي، فهو املرجع الذي يقاس عليه، وقد بلغ من أهم املصادر 

ب رقَرواياته املختلفة، وي ضِرعأصبح يدون لذاته، فيهيأ للقراءة الصحيحة، بِ«من اهتمامهم بالنص أن 
، وخري دليل على ذلك ما قام به أوائل اللغويني )3(»معناه يهجِولغته، وت حِرمواده وش يبِترتللفهم بِ

والرواة من شرح للدواوين والقصائد واملطوالت، وما ذلك إال ألمهية هذا العمل، فهو السبيل إىل 
أي –فالنصوص هي املادة األساسية اليت تتشكل منها دراسة اللغة  ،مواجهة النص وقراءته وفهمه

وبنية وحنوا، وقد كانت نصوص العربية الفصحى هي مادة يف مستوياا املختلفة أصواتا  - اللغة
الدراسة بني أيدي علمائنا األقدمني حىت القرن الرابع اهلجري حيث قابلوها بسلوك علمي جاد وجهد 

  .  )4(نشيط دائب أمثرا هذه الدراسات اخلصبة العميقة يف مكتبة النحو واللغة
التدوين، منطلقة يف البداية من وقد عرفت عملية الشرح تطورا، حيث صاحبت عملية 

مستويات بسيطة باالقتصار على شرح الغريب، منتقلة إىل مستوى متكامل تتضافر فيه العديد من 
وقد جتاوزت هذه العملية عنصري الرواية واللغة «القضايا إلبراز وجه العمل األديب يف النص، 

                                                
  .539: عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص )(1
م دراسة سانكرونية، دار الكتاب اجلديد 20/هـ14أمحد الودرين، شرح الشعر عند العرب،من األصول إىل القرن : ينظر )(2

  .86 :، ص2009، 1املتحدة، بريوت، لبنان، ط

  ،)واالجتاهات  دراسة يف األمناط -العصر األول( العلوية،   األدبية يف املغرب يف عهد الدولة  الترغي، الشروح  عبد اهللا املرابط )(3
 .9 :، ص2005، 1مكتبة دار األمان، الرباط، املغرب، ط    

  .أ: حممد عيد، االستشهاد واالحتجاج باللغة، رواية اللغة واالحتجاج ا يف ضوء علم اللغة احلديث، ص :ينظر )(4
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بية يف بعدها التركييب والداليل، لتبحث يف وقضاياها لتناقش ويف العمق أحيانا ما تقوم به الصيغة األد
العالقات النحوية والبالغية داخل الصيغة وقدرا على اإلفصاح ومدى تفاعلها مع دائرة اخلطاب اليت 
ميثلها املتكلم والسامع، واملوضوع وظروفه، ولتبحث أيضا يف جمموعة من املكونات الفنية؛ الشكلية 

، ولقد بدأت فكرة املعجم منذ وقت مبكر يف الذهن العريب وذلك مع اتساع رقعة )1(»منها واملعنوية
تسرب لالدولة اإلسالمية واختالط العرب بغريهم حيث استشعروا اخلطر الذي يداهم اللغة العربية 

  .اللحن إليها فسارعوا إىل استنشادها ومجعها من أصحاا الفصحاء الناطقني ا
منذ واجه املسلمون مشكلة فهم النص القرآين واحلديث النبوي،  فكرة املعجملقد بدأت و 

فكان مالذهم هو الرجوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، حيث كان يفسر للصحابة ما صعب عليهم 
فكانت مبثابة املرجع الرئيسي «من ألفاظ أو معان غامضة يف القرآن الكرمي أو يف احلديث الشريف، 

، من ذلك أن الصحابة أشكل عليهم )2(»غوية اليت يوجهها إليه الصحابة األجالءلألسئلة الدينية أو الل
 وهم الْأَمن لَهم أُولَئك بِظُلْمٍ إِميانهم يلْبِسوا ولَم منواآ الَّذينيف قوله تعاىل ﴿" ظلم"معىن كلمة 

أينا مل يظلم نفسه، ففسره النيب صلى اهللا «، فجاءوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقالوا )3(﴾مهتدونَ
  .)4(﴾عظيم لَظُلْم الشرك إِنَّ، واستدل بقوله تعاىل ﴿»عليه وسلم بالشرك

 إىلَّ بأحبكم أخربكم أال«: روي عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قوله ومن ذلك أيضا ما
 أَالَ ،ويؤلَفُون يأْلَفُون الذين أَكْنافا املوطَّئُون أخالقا أَحاسنكم: القيامة يوم مجالس مىن وأَقْربِكم
وما  اللّه رسول يا: قيل واملُتفَيهِقُون الثَّرثَاُرونَ القيامة يوم جمالس مىن وأْبعدكم إىلَّ بِأَبغضكم أُخبِركم

البداية األوىل للمعجم ميثل ا ذه ومن هنا رأى بعض الدارسني أن ،)5(»املتكبرون: قال املتفَيهِقُون؟
                                                

  .9،10 :عبد اهللا املرابط الترغي، الشروح األدبية يف املغرب، ص )(1
  .138: رجب عبد اجلواد إبراهيم، دراسات يف الداللة واملعجم، ص )(2
  .82: األنعام، اآليةسورة ) (3
  .13: سورة لقمان، اآلية )(4
  الفكر للطباعة ي حممد البجاوي، دارـإبراهيم، علحممد أبو الفضل : احلديث، تح غريب يف الزخمشري، الفائق عمر بن حممود )(5
  أَنْ  اُألمم كـيوش «: مـوسل عليه اهللا صلى ومن أمثلة ذلك أيضا قول النيب، 4/68 ،1993والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،     
   اٌءـغُثَ ولَكنكُم كَثري يومئذ أَنتم بلْ « الَـقَ يومئذ نحن قلَّة ومن قَائلٌ فَقَالَ. » قَصعتها إِلَى اَألكَلَةُ تداعى كَما علَيكُم تداعى    
   اـَوم اللَّه رسولَ يا قَائلٌ فَقَالَ. » الْوهن قُلُوبِكُم فى اللَّه ولَيقْذفَن منكُم الْمهابةَ  عدوكُم  صدورِ من اللَّه ولَينزِعن السيلِ كَغثَاِء   
   نهالَـقَ الْو » با حينةُ الدياهكَرو ـالْمتالعريب،  الكتاب داود، دار أيب سنن: السجستاين األشعث بن سليمان داود أبو »و  
  .4/184بريوت،     
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العريب، فالعرب عرفوا منذ نزول القرآن الكرمي معضلة الفهم وحرية السؤال عن املعىن، حيث وجدوا 
أن اللفظ الواحد حيتمل أكثر من معىن، فلم يكن من السهل عليهم الوصول إىل املعىن املقصود إال 

  .يترتل عليه الوحي بالرجوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو الذي كان
الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عباس  ؛وكان ممن اشتهر بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم ذا العمل

كان يتصدر لشرح وتفسري الغوامض واملشكالت اليت تواجه املسلمني األوائل يف  الذي) هـ68ت(
املوجودة بني أيدينا لطاليب الكشف  ما تؤديه املعجمات –حبق  –حىت كان يؤدي «فهم كتاب اهللا، 

ما عرف مبسائل نافع بن املؤرخون،  وقد عد ،)1(»عن الغامض أو املبهم من املفردات أو املعاين
حيث كان نافع يسأل عن الكلمة وابن عباس يفسر ويستشهد ، األزرق النواة األوىل للمعاجم العربية

، وإذا كان ابن )2(سني موضعا من القرآن الكرميعلى تفسريه ببيت من الشعر يف حوايل مائتني ومخ
من صنف معجما جديرا ذا  لعباس واضع النواة األوىل للمعاجم فإن اخلليل بن أمحد يعد حبق أو

االسم، ألنه مجع ألفاظ اللغة وشرح معانيها ورتبها ترتيبا علميا، وقد قصد من وراء معجمه إىل حصر 
  .)3(اللغة وشرح كل ما استطاع من مفرداا

تبدأ «وتقوم النظرية املعجمية على عدد من اإلجراءات الضرورية إلجناز معجم اللغة، حيث      
كل املفردات  باجلمع املعجمي الالزم ملفردات اللغة وتراكيبها، واستعماالت هذه اإلجراءات

والتراكيب، ويتبع ذلك إجراء الوصف والتصنيف للمادة اموعة، كما يلزم متام العمل املعجمي أن 
يكشف عن األنظمة الداللية اليت حتكمها، وأخريا تقدمي  ؛يكون مثة حتليل داليل للمادة املعجمية

، أما بالنسبة ملنهج املعجم فهو يقوم )4(»ب أو البنية اليت ميكن أن تقدم املادة املعجمية يف إطارهاالتركي
على دراسة قائمة من الكلمات تشتمل على مجيع ما يستعمله اتمع اللغوي من مفردات، ومن طبيعة 

د من أفراد هذا اتمع هذه القائمة الضخمة اليت هي يف حوزة اتمع يف عمومه أال حييط ا فرد واح
 حييط ال العرب كالم« :، وقد ذكر ابن فارس أن بعض الفقهاء قالمهما بلغ حرصه على استقصائها

  .)5(»نيب الَّإ به
                                                

 .138،139: رجب عبد اجلواد إبراهيم، دراسات يف الداللة واملعجم، ص )(1
  األنباري ابن أخرجه أورد هذه املسائل السيوطي يف كتابه اإلتقان يف علوم القرآن وقال إنه يسوقها بتمامها وقال أن بعضها قد )(2
  .3/848اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، : ، ينظرالكبري معجمه يف والطرباين الوقف كتاب يف    

  .140،141: رجب عبد اجلواد إبراهيم، دراسات يف الداللة واملعجم، ص: ينظر )(3
  .252 :حممد عبد العزيز عبد الدامي، النظرية اللغوية يف التراث العريب، ص )(4
  .49: ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة، ص )(5



 لمعجـمل التوظيف النقدي ـــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــ - الباب الثاني

224 
 

عدم اإلحاطة باللغة وألفاظها كون أن ظاهريت االرجتال والتوليد ويفسر الدكتور متام حسان  
بالكلمات املرجتلة واملولدة اليت هي يف طريقها إىل تقفان حاجزا دون اإلحاطة  - ومها مستمرتان-

الشيوع العريف، غري أن هذه املفردات يف جمموعها سيتوزعها أفراد اتمع، كل حبسب بيئته وثقافته 
ويعرف ما لبعض هذه  ،فيستقل كل فرد بطائفة منها يعرف معانيها معرفة عامة«وحياته االجتماعية، 

فة، أما ما يف أيدي اآلخرين من هذه القائمة فال يتفق ما لدى كل فرد املعاين من ظالل دقيقة خمتل
منهم إال مع بعض ما لدى الفرد الذي كنا نتكلم عنه، ويبقى بعد ذلك أكثر ما يف أيديهم جمهوال 

املتخصصون من هذا اتمع بتدوين كل مفردات اللغة  بالنسبة هلذا الفرد جهال ال يزيله إال أن يعىن
 صورة معجم لريجع إليها هذا وذاك من الراغبني يف االطالع على هذه املفردات ومعانيها يف

املعجم ضرورة لغوية لكل جمتمع متقدم، وكان البد أن يتم تدوين  وضع ما جعلهذا ، و)1(»واملعاين
املعاجم على صورة متكن كل فرد يطلع عليها أن يعرف الكثري من املعلومات اليت توضح ما حييط 

  .األساسية وهي الكلمةمبادا 
ويفرق الدكتور متام حسان بني اللغة والكالم بأن اللغة هي جمموعة من األنظمة والعالقات، 
والكالم هو النطق أو الكتابة حبسب قواعد هذه األنظمة والعالقات، ويرى أن املعجم ليس نظاما 

ال تنتظم يف نظام معني إمنا فاملعجم على رغم كونه قائمة من الكلمات اليت «ولكنه جزء من اللغة 
، )2(»يعترب جزءا من اللغة من حيث ميد اللغة مبادة عملها وهي الكلمات املختزنة يف ذاكرة اتمع

صير الكلمات ألفاظا ويصوغها حبسب األنظمة والفرد حني يتكلم يغترف من هذا املعني الصامت في
، )3(حمتمال، فإنه يف السياق الواحد ال يتعدد لسببنياللغوية، وإذا كان معىن الكلمة يف املعجم متعددا و

أوهلما ما يف السياق من قرائن تعني على التحديد، وثانيهما ارتباط كل سياق مبقام معني حيدد يف 
  .ضوء القرائن احلالية

كما يرى الدكتور متام حسان أن علم البيان يصلح أساسا نظريا لبناء علم خاص بدراسة 
أما من اجلانب النظري فيمكن أن يشرح كيفية وضع  ؛"علم املعجم"يا يسمى املعجم نظريا وعمل

ويشرح ... الكلمات وهي رموز للمعاين، فيتناول االشتقاق واالرجتال والتعريب والنحت والتوليد
القيمة العرفية لداللة الكلمة مبينا الفرق بني العرف اخلاص والعرف العام يف معىن الكلمات، ويشرح 

                                                
 .315 :، ص1994، )ط.د(البيضاء، املغرب، ، دار الثقافة، الدار مبناها ومعناهااللغة العربية  ،متام حسان )(1
 .316 :املرجع نفسه، ص )(2
 .316 :املرجع نفسه، ص :ينظر )(3
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عىن املعجمي وتعدده واحتماله والفرق بينه وبني املعىن الوظيفي واملعىن الداليل، ويشرح طبيعة امل
املقصود بالكلمة، ويشرح الدالالت االستعمالية للكلمة ما بني احلقيقة وااز ويبني ملاذا كان املعىن 

  .اازي معتربا يف املعجم، ويتناول مباحث نظرية بيانية أخرى ال غىن للمعجم عنها
 ةوأما من اجلانب العملي فيشرح أفضل منهج لوضع املعاجم ذاكرا الغاية األساسية من كتاب 

املعاجم، وما الذي يتوقعه املرء حني يتناول املعجم يف يده ليكشف عن كلمة، ومن هنا يتطرق إىل 
صلة بني علم الصلة بني املعجم وبني علم الصوتيات، مث إىل الصلة بينه وبني نظام اإلمالء، مث إىل ال

املعجم وبني علم الصرف، وكذا علم النحو، مث يذكر أمثل طريقة لشرح الكلمة، وقيمة االستشهاد 
يف حتديد املعىن، ويلمح إىل تطور البنية، وتطور الداللة بالنسبة لبعض الكلمات، وأوضح ما يف علم 

ع يضع الكلمة أوال للمعىن البيان من مباحث هو الدالالت االستعمالية للكلمة، واملعروف أن الواض
  .)1(احلقيقي العريف وليس للمعىن اازي الفين

إن من طبيعة املعىن املعجمي أن يكون متعددا وحمتمال، وسبب االحتمال هو التعدد، والتعدد 
يكون يف املفردة يف حال انعزاهلا عن السياق، ويف املعاجم، وعند استعماهلا يف السياق ستتعدد 

، والبحث عن معىن املفردة يف املعجم يعين عزهلا عن السياق، ولذلك توصف احتماالت القصد
الكلمات يف املعجم بأا مفردات، يف حني أا ال توصف ذا الوصف وهي يف النص إال بعد 
استخراجها منه لتحديد معناها املناسب، وتعدد معىن الكلمة يف املعجم يرجع إىل صالحيتها للدخول 

  .)2(يأيت تعدد معناها واحتماله يف حالة اإلفرادكما  يف أكثر من سياق
ومعرفة القصد من االستعمال يف السياق يقتضي اإلدراك املسبق لالحتماالت املتعددة يف حال 
استعماهلا، إضافة إىل إدراك ما يقتضيه السياق نفسه، ألن الكلمة ال ختتص مبعىن واحد من معانيها 

ا، وذلك بدخوهلا يف سياق معني، كما أن إلدراك ما عرفته املفردة من املتعددة إال عند ضمها إىل غريه
ن املفردة تنتقل من حقل داليل إىل حقل املعىن املقصود يف السياق، حيث إ معرفة تطور داليل دور يف

النصوص يعاجلون  آخر، ويتعدد استعماهلا من جمتمع لغوي إىل جمتمع لغوي آخر، وهلذا جند أن شراح
ما يرتبط مبواد اللغة يف تفسري غريبها وغرض املعاين املعجمية للفظة مبا فيها املعاين احملتملة إذا كان «

اللفظ مشتركا، مث بسط عملية االشتقاق بالبحث يف أصل الكلمة، ومصادرها ومادا ومشتقاا، وما 

                                                
 .319،320 :، صمبناها ومعناها اللغة العربية ،متام حسان :ينظر )(1
   .323 :املرجع نفسه، ص )(2
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كان متعدد االختصاصات ألجل اإلحاطة  ، فعملهم يف الشرح)1(»يقوم يف ذلك من أوجه استعماهلا
  . جبميع جوانب النصوص املشروحة

وبعد الشرح اللغوي للنص ميكن للقارئ الولوج إىل داخل النص ألن اللغة قد تكون حاجزا 
ا وغريبها ومىت حلت هذه األشياء زالت احلواجز، وارتفعت املوانع، وانكشف النص مبشاكلها وصعا

فالشرح األديب يف هذه احلالة البد وأن ينفتح من خالل إزالة عائق «ر وباطن، مبا حيمله من معىن ظاه
اللغة حيث تبدو الطريق واضحة الحتواء مواد النص واستيفاء ما حييل عليه من دالالت وتصورات 

قد كان هذا ، و)2(»وختيالت، وقد كان هذا هو التصور الذي باشر به القدماء عملية الشرح األديب
  .لغتهامن غريب الرحلة التدوين األوىل حينما مجعوا الدواوين واألشعار وأرفقوها بشرح خباصة يف م

وبالرجوع إىل املدونة النقدية سنجد إشكالية الفهم مطروحة يف كثري من املواضع، خاصة 
املتعلقة بفهم النصوص الشعرية، وكذا مواضع استعمال اللفظة، ومدى توفق الشاعر يف استعماهلا، 

النقاد يف احلكم باخلطأ والصواب على اجلانب املعجمي للفظة، من ذلك ما جنده يف كتاب  واختالف
من املأخوذ على أيب متام : ويف كتاب عبد الكرمي« :أستاذه، فقال ابن رشيق عن نقلالعمدة، حيث 

  :)3(قوله
  ذَوابِلُ تلْك أنّ إال اخلطِّ قَنا     أوانِس هاتا أنّ إال الوحش مها        

  
للينها وتثنيها، فنفى " ذوابل"فيه غلط من أجل أنه نفى عن النساء لني القنا، وإمنا قيل للرماح : قال

مث يستدرك ابن  ،»ذلك أبو متام عن قدود النساء، اليت من أكمل أوصافها اللني والتثين واالنعطاف
إذا " رمح ذابل"يقولون  أما أبو متام فقوله الصواب ألم: قلت أنا«: رشيق على كالم أستاذه معترضا

إذا يبستا من الكرب "ذبلت شفتاه "كان شديد الكعوب صلبا، وهو الذي تعرف العرب، ومنه قوهلم 
" نوارة ذابلة"والعطش أو حنومها، فأما الكالم املعترض فغري معروف إال عند املولدين، فإم يقولون 

  . )4( »ك لقلة املائية وابتداء اليبسوليسوا بقدوة، على أن كالمهم راجع إىل ما قلنا، إمنا ذل

                                                
 .171 :عبد اهللا املرابط الترغي، الشروح األدبية يف املغرب، ص )(1
   .168 :نفسه، ص املرجع )(2
   .116 :متام، ص أيب ديوان التربيزي، شرح )(3
  .2/1005 ابن رشيق، العمدة،) (4
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اليت وصف ا أبو متام ) ذابل(إن هذا النص يضعنا أمام خالف حول معىن معجمي للفظة 
الرماح يف بيته املذكور، وسبب االختالف يف املعىن املعجمي هو االستعمال الشائع بني الشعراء 

للرماح ) الذبول(، فأثبت الشاعر صفة )اللني(احملدثني حيث يستعملون هذه اللفظة لتدل على معىن 
مع أا توصف باللني والتثين واالنعطاف، وكلها حسب عبد الكرمي مرادفة ) قدود النساء(ونفاها عن 

، أي أا بالنسبة إليه تشترك يف املعىن املعجمي، إال أن تلميذه يعترض على هذا الفهم، )ذابل(ملفردة 
من املعجم الذي ميتلكه أستاذه الذي تأثر  أرسخغوي ويبدو من خالل اعتراضه أن معجمه الل

  .يتناىف مع ما تعرفه العرب، فاستعماهلم للفظة ذابل مبعىن يابس وهو ماباالستعمال احملدث 
قوله "أو احلكم بأن ) حسب عبد الكرمي" (قوله فيه غلط"إن احلكم على أيب متام بأن 

إلثبات اخلطأ أو إلثبات الصواب ظة للفحسب ابن رشيق اقتضى معاجلة كل منهما " الصواب
ث، فاملعىن املعجمي حمدبالرجوع إىل املعجم، فكلمة ذابل هلا معىن معجمي قدمي، ومعىن معجمي 

القدمي ذابل تعين يابس، وقولنا رماح ذوابل صحيح، وقولنا قدود ذوابل خطأ، ونفي الذبول عن 
ملعجمي احملدث ذابل تعين لني، وقولنا رماح القدود هو الصواب ويتفق مع وصف أيب متام، أما املعىن ا

ذوابل صحيح، وقولنا قدود ذوابل صحيح، ونفي الذبول عن القدود خطأ ألنه ال يتفق مع وصف أيب 
  .متام

إن سعة اطالع ابن رشيق وإحاطته الواسعة بلغة العرب جعلته يهتدي إىل توجيه بيت أيب متام 
أ أبا متام، فقد سبقه إىل ذلك هو أول من خطَّ الوجهة الصحيحة، خاصة وأن عبد الكرمي ليس

، وإن كان استعمال "ذابل"، كما أن ابن رشيق قد جعلنا نقف على التطور املعجمي للفظة اآلمدي
العرب األوائل هو األصل الذي يوقف عليه، ألن احملدثني ليسوا بقدوة، وهو املوقف من احملدثني، 

ون إضافة إىل أنه قد جاء يف قضية لغوية، فهو أيضا موقف اللغويني والرواة من قبل الذين ال يأخذ
  .اللغة من احملدثني، وال يروون أشعارهم وال يعتدون ا يف شواهدهم ألم ليسوا حجة

دق بعد : ذبل النبات والغصن واإلنسان يذبل ذبال وذبوال«وبالرجوع إىل معاجم اللغة جند 
ذبل فوه يذبل ذبوال، إذا جف ويبس ريقه : دقيق الصق الليط، ويقال: الري، فهو ذابل وقنا ذابل

، ومما قاله أبو )1(»له احلر، و التذبل من مشي النساء، إذا مشت املرأة مشية الرجال وكانت دقيقةوأذب
  :)2(متام أيضا

                                                
 .11/255 ،)لبذ: (ابن منظور، لسان العرب، مادة )(1
 .106 متام، أيب ديوان التربيزي، شرح )(2
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  وإِالَّ تكُن تلْك اَألمانِي غَضةً          ترِف فَحسِيب أَنْ تصادف ذُبلَا                
  
األماين اليت أمتناها غضة ويئست أن أراها طرية فإين إال تكن «: ، يقول]تز" ترف: "قال الشارح[

وكذلك جاء يف شرح  ،، فالذابل ضد الطري فهو يابس)1(»راض أن أراها ذابلة بعد أن آمن يبسها
قال الصويل يف شرحه، هن كبقر الوحش يف اديهن وحسن عيون، وهن كقنا «: البيت السابق

  .، فالشرح هنا أيضا يقابل الذابل بالطري)2(»طراءاخلط يف القد إال أن القنا ذوابل وهن 
: وما ذهب إليه النهشلي إمنا أخذه عن اآلمدي، كما أشار إىل ذلك ابن رشيق، حيث قال

وإمنا قيل للرماح ذوابل للينها وتثنيها، فنفى ذلك عن قدود ... مها الوحش... ومما أخطأ فيه الطائي«
، وصاحب املوازنة نفسه استشهد على )3(»للني واالنعطافالنساء اليت من أكمل أوصافها التثين وا

  :صحة ما قال باالستشهاد بشعر أحد القدماء وهو متيم بن أيب مقبل حيث يقول
  
  يهززنَ للْمشيِ أَوصاالً منعمةً      هز اجلَنوبِ ضحى عيدان يبرِينا                  
                  ت نِييدازِ  رزتكَاه ـذَأوقَاوي       هـارِ أيدجوا التادفَز هنتا مينل  

  
  .)4(واآلمدي يرى أن متيما شبه قدود النساء بالرديين للينه وتثنيه ال غري

كما اعتمد ابن رشيق على أقوال العرب متخذا منها شواهد على صحة استعمال أيب متام، 
إذا يبستا من " ذبلت شفتاه"إذا كان شديد الكعوب صلبا، ويقولون " رمح ذابل"فهم يقولون 

، وهذه )5(وذلك لقلة املائية وابتداء اليبس" نوارة ذابلة"العطش، أما احملدثون فإم يقولون 
  .االستشهادات كلها تقوم حجة عند ابن رشيق على صحة املعىن الذي اختاره

  

                                                
 .3/106 ،)هامش الصفحة(، شرح ديوان أيب متام، التربيزياخلطيب ) (1
 .3/116املصدر نفسه،  )(2
 .158 ،1/157 ،املوازنةاآلمدي،  )(3
  .1/158ابن رشيق، العمدة، )(4
 .2/1005 ،ابن رشيق، العمدة: ينظر )(5
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أعماه عن اجلوانب الشعرية والفنية اليت هي يف «ر اللغوية إن اهتمام اآلمدي احملض باألمو
تقل درايته باللغة عن الناقد،  ، والشاعر ال)1(»الغالب مفتاح الفهم للصورة الشعرية اليت يرمسها أبو متام

 يثبت التحليل االشتقاقي لكلمة ذوابل«بل قد يكون الناقد جمانبا للصواب يف ختطئته للشاعر، حيث 
أن معرفة الشاعر اللغوية هنا أكرب من معرفة ناقديه، فاملعىن األصلي لكلمة ذوابل ليس كما يزعم 
اآلمدي التثين واللني واالنعطاف وإمنا تصف ما هو هزيل وحنيل بعد أن فقد كل رطوبته ونداوته 

أصبحت  ومن مث فإن ذوابل قد" القنان"وتستخدم هذه الكلمة أيضا لوصف احلربة أو قصبة الرمح 
أن أبا متام يناقض املقارنة التقليدية بني ) خطأً(احلراب ويفترض اآلمدي إذن  تستخدم ببساطة مبعىن

العذارى اللينات وقصبة الرماح املطواعة، يف حني أنه يف الواقع يثبتها إذ يلعب باالستخدام املزدوج 
يقول إن العذارى مثل احلراب يف  لكلمة ذوابل مبعىن احلراب، وباملعىن احلريف واألصلي هلا ولذا فهو

  .)2(»قوامها سوى أن احلراب ذوابل يف حني أن الفتيات الصغريات يوصفن عادة بأن غضاض
 وأنا«: لقد خصص اآلمدي يف موازنته قسما ذكر فيه الغلط الذي وقع فيه أبو متام، فقال

 عند بالشعر العلم وأهل الرجال أفواه من أخذته مما واأللفاظ، املعاين من متام أبو فيه غلط ما أذكر
 احتمل ما كل منه أسقطت أن بعد واستنبطته، ذلك من أنا استخرجته وما واملذاكرة، املفاوضة
 اآلمدي أفرده الذي القسمهذا  حتليل إنّ، و)3(»علة أدىن له والحت ااز، حتت ودخل التأويل،
 خاصة وبصفة مبدئيا رفضا يرفض حمافظ ناقد موقف أساسية بصورة يكشف« متام أيب ألخطاء
 املميزة السمات وهي والتأويل، واالشتقاق القياس ونعين األديب، وتطبيقها التأملي التفكري عناصر

 مثل على تنطوي اليت األبيات لكل املبدئي الرفض وذا عامة، بصفة الشعر ولبديع متام أيب ألسلوب
 عجز قد الناقد فإن الشعرية، الصورة ورسم فرداتامل وتكوين باإلدراك اخلاصة املنطقية العناصر هذه
 وذلك أخرى، جهة من املخفقة وتلك جهة، من الناجحة التجديدية الشاعر حماوالت بني التمييز عن
، فما قام به الناقد هو تطبيق لقواعد وأسس وضعها اللغويون الذين وضعوا )4(»فين أديب منظور من

                                                
  أمحد عثمان، جملة فصول، الد: تر) حصر املؤسسة النقدية يف شعر البديع(سوزان ستيتكيفيتش، أبو متام يف موازنة اآلمدي،  )(1
  .46: ، ص1986مارس، /فرباير/، العدد الثاين، يناير السادس    
  .47: ، صاملرجع نفسه )(2
  .1/141 اآلمدي، املوازنة، )(3

  .50،51: ، صسوزان ستيتكيفيتش، أبو متام يف موازنة اآلمدي )(4
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للغة مقاييس حتفظها، لكنهم جتاهلوا يف الوقت ذاته أن اللغة غري األدب، وأن اللغة هي أداة يستعملها 
  .الشاعر ويستعني ا وليست هدفا وغاية يقف عندها، وإال فستكون حاجزا أمام إبداعه الفين

  :التحليل املعجمي للمصطلح
فإن احلاجة إىل معرفة املصطلح مهمة يف حتصيل العلوم، ألن  إذا كان لكل علم مصطلحاته

خاصة إذا علمنا أن لكل أهل علم مصطلحام اخلاصة م، وقد عرفه  ؛املصطلح حيدد قصد الباحث
عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل «: -أي االصطالح-الشريف اجلرجاين بأنه 

إخراج : هو اتفاق قوم على وضع الشيء، وقيل« :وي االصطالح، وعند الكف)1(»عن موضعه األول
، وقد كان لنقادنا عناية كبرية باملصطلحات، )2(»الشيء عن املعىن اللغوي إىل معىن آخر لبيان املراد

حيث جتدهم يف مدونام النقدية ال يكتفون باستعمال املصطلحات، بل إم يعرفوا، وملا كان 
وهم يعرفونه إىل  املصطلح ونَجعرأول هو الوضع اللغوي، فإننا جندهم ي املصطلح منقوال عن وضع

  .أصله اللغوي، ويبحثون يف مادته اللغوية
بني الكلمة  اهناك فرقفإن وإذا كانت الكلمة هلا جمال لغوي عام، وجمال اصطالحي خاص، 

قبل اكتساا املدلول االصطالحي أي املعىن الوضعي األول، وبعد أن تصبح مصطلحا علميا يف فن 
من الفنون، والبحث يف املدلول اللغوي للمصطلح هو البحث يف علة النقل واملناسبة بني الطرفني وهو 

تفون مبجرد توظيفها إذا دعت ما قام به نقادنا مع عدد من املصطلحات اليت تعاملوا معها، فهم ال يك
استعماالته  عندالضرورة إىل ذلك، بل إم يقفون عند املصطلح من أجل تأصيله لغة، بل وحىت 

  .ما جتسد عند ابن رشيق والسجلماسي ااملختلفة عند غريهم من النقاد، وهذ
  :القريواين ابن رشيق :أوال

  :االستطراد-1
وهو أن يرِي الشاعر أنه يريد وصف «: يقول ابن رشيق وهو بصدد التعريف ذا املصطلح 

شيء، وهو إمنا يريد غريه، فإن قطع، أو رجع إىل ما كان فيه فذلك استطراد، وإن متادى فذلك 
، فهو يبدأ بذكر املعىن االصطالحي للفظة )3(»اخلروج، وأكثر الناس يسمون اجلميع استطرادا

                                                
  .27: ، صالتعريفاتالشريف اجلرجاين، معجم  )(1
  .129: صأبو البقاء الكفوي، الكليات،  )(2
  .2/629ابن رشيق، العمدة،  )(3
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تطراد؛ وهو أن يبدأ الشاعر غرضه مث ينتقل إىل غرض آخر لريجع بعده إىل غرضه األول، ومثل االس
  :)1(له بقول السموأل

  
  وحنن أناس ال نرى القَتلَ سبة         إِذَا ما رأَته عامر وسلُولٌ                        
                        بقَري بح  ا املوتلَنا آجالن         ههفتطولُ آجالُهم  وتكْر  

  
وال يفوت ابن رشيق أن ينبه إىل مصطلح قريب من مصطلح االستطراد، وهو متداخل معه من حيث 

مصطلح اخلروج، حيث يتمادى الشاعر يف غرضه الثاين دون الرجوع إىل األول،وبعد أن  إنهاملفهوم، 
مثلة اليت جاء فيها استطراد، يرجع إىل األصل اللغوي يسترسل ابن رشيق يف ذكر الشواهد واأل

وقيل أصل االستطراد أن يريك الفارس أنه فر، وإمنا فر ليكر، وكذلك الشاعر، «: لالستطراد فيقول
ويف لسان ، )2(»يريك أنه يف شيء، فعرض له شيء مل يقصد إليه فذكره، ومل يقصد حقيقة إال إليه

 بعضها تبع إذا اَألشياء استقام واطَّردت األمر واطَّرد وجرى بعضا بعضه تبع الشيُء اطَّرد: العرب
 بعضهم يطرد أن القتال يف واملطاردة... سيالنه تتابع إذا املاء واطَّرد تتابع إذا الكالم واطَّرد بعضا
 ينتهز وهو فئته إىل استطراده يف يتحيز أَنه وذلك عليه يكر مث قرنه عليه ليحمل يستطرد والفارس بعضا

  .)3(املكيدة من ضرب وذلك له استطرد وقد ملطاردته الفرصة

   :املطابقة-2
مجعك بني «من املصطلحات اليت وقف عندها ابن رشيق مطوال املطابقة واليت عرفها بأا و

، وهذا التعريف االصطالحي برأيه هو امع عليه من قبل أهل )4(»الضدين يف الكالم، أو بيت شعر
، أي أن )5(»ما يشترك يف لفظة واحدة«إال قدامة ابن جعفر فإا عنده  ،"املطابقة"البالغة لكلمة 

اللفظة الواحدة تكون مكررة مبعنيني خمتلفني، أما املطابقة مبعىن مجع الضدين فهي عنده تسمى 
اللغويني يسرد علينا عددا من آراء  ،، وبعد أن يعلن ابن رشيق رفضه الصطالح قدامة)6(التكافؤ

                                                
  .91:، ص1982عروة بن الورد والسموأل، ديوانا عروة بن الورد والسموأل، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت،  )(1
  .2/633 ابن رشيق، العمدة، )(2
  .3/267، )طرد(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر )(3
 .1/565 ابن رشيق، العمدة، )(4
 .162 :بن جعفر، نقد الشعر، ص قدامة )(5
 .147 :املصدر نفسه، ص :ينظر )(6
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إذا مجعت بينهما على : يقال طابقت بني شيئني«وتفسريهم املعجمي لكلمة املطابقة؛ فعند اخلليل 
أصلها وضع الرجل «: ، أما األصمعي فقد ذكر املطابقة يف الشعر فقال»حذو واحد، وألصقتهما

  :)2( ، واستدل على هذا املعىن بقول نابغة بين جعده)1(»موضع اليد يف مشي ذوات األربع
  
ـَراسا يـطأْنَ الكالَبِ  طباق      بالـدارِعيـن يطابِقْـن وخيـلٍ              اهل

      
وهو –مشي اخليل بوطء الكالب اهلراس  شبه النابغة اجلعدي«: ويفسر ابن رشيق هذا البيت بقوله

، ومثل األصمعي )3( »فهي ال تضع أرجلها إال حيث رفعت منه أيديها طلبا للسالمة -حطام الشوك
  :)4(للمطابقة بقول زهري

                  
  صدقا أَقْرانِه عن اللَّيثُ كَذَّب ما       إِذا  الرجـالَ يصطاد بِعثَّـر لَيثٌ                    

  
  :فمثل هلا بقول ابن الزبري األسدي )هـ315ت(أما علي بن سليمان األخفش

  
  سمـودا له  سمدنَ دارـقْـبِم      حـرب آل وةَـنِس احلدثانُ رمى                  
  وداـس البيض  نـوجوهه ورد      بيضاً السـود شعورهـن  ردـفَ                  

              
ألنه برأيه يوفق بني الرأيني املختلفني  ،مث انتقل إىل تعريف الرماين للمطابقة والذي يراه أحسن تعريف

املطابقة مساواة املقدار من غري زيادة « :، قال الرماين)رأي اخلليل ومن تبعه، ورأي قدامة ومن تبعه(
إذا مجعت بينهما على حذو : "اآلراء هو املساواة، ففي قول اخلليل، ووجه االتفاق بني )5(»وال نقصان

   :فهو مساواة املقدار من غري زيادة وال نقصان، والشاهد عنده قول لبيد" واحد وألصقتهما

                                                
 .1/565، العمدةابن رشيق،  )(1
 .99: ، ص1998، 1واضح الصمد، دار صادر، بريوت، ط: النابغة اجلعدي، الديوان، تح )(2
 .1/568، العمدةابن رشيق،  )(3
 .38:، ص2005، 2بريوت، لبنان، طمحدو طماس، دار العرفة، : زهريبن أيب سلمى، الديوان، شرحه )(4
  .1/567، العمدةابن رشيق،  )(5
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  املثَاالَ بالنعلِ طَبقت كَما      وطبقته احلَديثَ تعاورنَ                  
  

وضع الرجل : "فمطابقة املثال للنعل مساواته له من غري زيادة وال نقصان، أما يف قول األصمعي
فهو أيضا مساواة املقدار ألن ذوات األربع ما جتاوز رجله موضع يده، وأما يف قول " موضع اليد

ظ، فاملطابقة فهو أيضا مساواة املقدار إال أا مساواة لفظ للف" هو ما اشترك يف لفظة واحدة: "قدامة
  .مساواة لفظ للفظ حبسب رأي قدامة، أما على قول اخلليل واألصمعي، فهي مساواة معىن ملعىن

أال ترى أم يقولون « ؛ويواصل ابن رشيق تفسريه اللغوي فريى أن املطابقة قد تعين املوافقة
ن اللفظة وافقت إذا وافقه عليه، وساعده فيه، فيكون مذهب قدامة أ" فالن يطابق فالنا على كذا"

معىن، مث وافقت بعينها معىن آخر، ويصشيئني الإنه مجعك بني : "هذا أيضا يف قول اخلليل يف الطباق ح
  .        )1(»فيكون الشيئان املعنيني، واحلذو الواحد اللفظة" على حذو واحد

  :اإليغال-3
  :)2(ومما قف عليه معجميا ذكره لقول أيب الطيب يف رثاء أم سيف الدولة

  
  الرئَال زِف من املَرو حفاة     كأنّ حولَيها األمراُء مشى                      

  
فالزف أصغر الريش وألينه، وال سيما ريش النعام، ومل يرض بذلك : هلذا البيت يقول شارحا

فهذا فوق كل مبالغة  - وهو ما صغر من احلصى وحد– حىت جعله ريش رئال، شبه به املرو
واشتقاق اإليغال من اإلبعاد، «: مث ينساق وراء مصطلح اإليغال فيشرحه لغويا فيقول، )3(وإيغال

، )4(»وكل داخل يف شيء دخول مستعجل فقد أوغل فيه... أوغل يف األرض، إذ أبعد فيها : يقال
واشتقاق الغلو «، )5( »وغل يف األمر، إذا دخل فيه بسرعةسرعة الدخول يف الشيء، يقال أ: اإليغال«

غاليت فالنا مغاالة وغالء إذا اختربمتا أيكما أبعد غلوة : من غلوة السهم، وهي مدى رميته، تقول

                                                
 .1/568، العمدةابن رشيق،  )(1

 .3/148: ملتنيب، الديوان، صا )(2

  .2/669، العمدةابن رشيق،  )(3
  .2/670، املصدر نفسه )(4
  .2/671نفسه،  )(5
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: ، وقد جاء يف حديث داحس"جري املذكيات غالء"سهم، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
غال السعر غالء، فإمنا تريد أنه ارتفع، وزاد على ما كان، : قلت بالباء أيضا، وإذا" غالب"و"غالء"

واإلغراق أيضا أصله يف «، )1(»غلت القدر غليا وغليانا، إمنا هو أن جييش ماؤها ويرتفع: وكذلك
الرمي، وذلك أن جتذب السهم يف الوتر عند الرتع حىت تستغرق مجيعه بينك وبني حنية القوس، وإمنا 

 )2(»رض الذي ترميه، وهذه التسمية تدل على صحة ما حنوت إليه وأشرت حنوهتفعل ذلك لبعد الغ
 ويف مالعل يف لأوغ وكذلك فيها دفأبع بذه رضاأل يف غَّلوتو وحنوها البالد يف لأوغ: ويف اللسان

 ال بالرفق منه وىالقص الغاية وابلغ فقبر فيه سر ريدي ؛"بِرِفقٍ فيه فأَوغلْ متني الدين هذا نإ" :احلديث
 الدين كوتتر فتعجز تطيقه ال ما وتكلِّفها نفسك على لمحت وال واخلُرق التهافت سبيل على

 وكذلك والعد رضأ يف وأ بالاجل راينظه بني لنيداخ همسري يف نواأمع ذاإ القوم لوأوغ... والعمل
  .)3(وتغلْغلوا توغَّلوا

  :السجلماسي: ثانيا
   :املطابقة-1

واسم املطابقة «: يف تعريفه للمطابقة وهي النوع الثاين من جنس املظاهرة يقول السجلماسي
خالف ونافر ومنافر، ال شاكل : طابق ومطابق: يف الوضع الفصيح عند اجلمهور مثال أول لقوهلم

ووافق والءم على ما يظنه قوم من العلماء، ويغلط فيه كثري من الناس ومجاعة من أهل األدب، بل 
املخالفة واملنافرة، وعلى هذه اجلهة نقل قوم من حذاق أهل علم : املطابقة يف موضوع اللغة العربية

ومن هؤالء اخلليل بن أمحد واألصمعي، ومن متأخريهم عبد اهللا بن –البيان ومنتحلي صنعة البالغة 
  .)4(»ناسم املطابقة على معىن املنافرة واملخالفة إىل هذا النوع من علم البيا -املعتز

إىل  -لفظة املطابقة–أول ما يبدأ به السجلماسي يف هذا النص هو العودة ذه اللفظة 
استعماهلا الفصيح ومعناها الصحيح؛ وهو املخالفة واملنافرة، ليشري بالتايل إىل استعمال ليس بالفصيح، 

ونص ، )5(»أن ينتمي إىل كالم إحدى قبائل الفصاحة«: هو والنحاة والفصيح عند اللغويني

                                                
  .2/680،681، العمدةابن رشيق،  )(1
 .2/681نفسه، املصدر  )(2
  .11/731 ،)وغل(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )(3
  .370 :البديع يف جتنيس أساليب البديع، ص املرتعالسجلماسي،  )(4
  . 24:متام حسان، املصطلح البالغي القدمي يف ضوء البالغة احلديثة، ص )(5
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تفسريين لغويني ملصطلح بالغي هو املطابقة، والتفسريان متضادان لغة مما  أيدينا بني السجلماسي يضع
يعين أن أحدمها سيكون صحيحا واآلخر خاطئا، وحىت يؤكد صحة تفسريه يستعمل كلمة الفصيح، 

ن أمحد والفصيح هو ما تكلمت به العرب، ويزيد من تأكيده للصواب بأنه منقول عن اخلليل ب
حيث جاء يف " كتاب البديع"واألصمعي ومها من أهل اللغة والبيان، وكذلك ابن املعتز صاحب 

طابقت بني شيئني إذ مجعتهما على حذو واحد، وكذلك قال أبو : قال اخلليل رمحه اهللا«: كتابه
اين خاطيء، ، يضع السجلماسي بني أيدينا إذن استعمالني اثنني وخمتلفني، أحدمها فصيح والث)1(»سعيد

املطابقة من طابق مبعىن خالف، واملطابق خمالف، وأما االستعمال اخلاطئ : أما االستعمال الفصيح فهو
  .املطابقة من طابق مبعىن شاكل ووافق والءم: فهو

فإذا جئنا إىل االستعمال االصطالحي وجدنا أن املطابقة مبعىن املخالفة هي اليت تتفق مع 
عىن املشاكلة واملوافقة فإا ال تتفق، والشواهد اليت جاء ا صاحب البديع تدل املصطلح البياين، أما مب

أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسع فأدخلتنا يف ضيق : فالقائل لصاحبه«: على ذلك وهي كثرية وأوهلا
، فطابق مبعىن خالف وجاء بالضد وليس مبا )2( »الضمان قد طابق بني السعة والضيق يف هذا اخلطاب

  .ل ووافقشاك
غري أننا لو رجعنا إىل معاجم اللغة فإننا سنجد من معاين املطابقة املوافقة، فقد جاء يف لسان  

االتفاق، وطابقت بني شيئني إذا : املوافقة، والتطابق: تساويا، واملطابقة: تطابق الشيئان«: العرب
وعاونه، وطابقت املرأة  ويقال طابق فالن فالنا إذا وافقه... جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما

، فهذه األمثلة اليت )3(»الذي يضع رجله موضع يده: واملطابق من اخليل واإلبل... زوجها إذا واتته
ذكرها ابن منظور كلها تدل على املوافقة، أما يف االصطالح فهي خبالف املعىن اللغوي، فقد ذكر ابن 

الكالم هي اجلمع بني شيء وضده، كالسواد  أرباب هذه الصناعة على أن املطابقة يف«األثري إمجاع 
املطابقة عند مجيع الناس مجعك بني الضدين يف كالم «: ، وقال ابن رشيق)4(»والبياض، والليل والنهار

                                                
  املخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبمهدي : كتاب العني، تح اخلليل بن أمحد،: وينظر ،36 :، صالبديعابن املعتز،  )(1

 .5/109، اهلالل     
 .36 :، صالبديعابن املعتز،  )(2
 .10/209، )طبق(مادة ابن منظور، لسان العرب،  )(3
  .3/143السائر،  املثلابن األثري،  )(4
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قدامة بن جعفر حيث أن املطابقة عنده هي التجنيس  -كما ذكر- ، وخالف اجلميع )1(»أو بيت شعر
  .بعينه

اللغوي للمطابقة توصل إىل أن يؤيد ما ذهب إليه قدامة وحينما حبث ابن األثري يف األصل  
وقد وجدنا الطباق يف اللغة من طابق البعري يف سريه إذا وضع رجله «: رغم أنه شذ عن اجلميع، يقول

موضع يده، وهذا يؤيد ما ذكره قدامة، ألن اليد غري الرجل ال ضدها، واملوضع الذي يقعان فيه 
خمتلفني واللفظ الذي جيمعهما واحد، فقدامة مسى هذا النوع من واحد، وكذلك املعنيان يكونان 

الكالم مطابقا حيث كان االسم مشتقا مما مسي به، وذلك مناسب وواقع يف موقعه، إال أنه جعل 
، هذا بالنسبة لقدامة أما عند غريه فإنه وبرأي ابن األثري نفسه ال )2(»للتجنيس امسا آخر وهو املطابقة

من أرباب هذه الصناعة فإم ) يقصد قدامة(أما غريه «: املطابقة ومسماها فيقولتوجد مناسبة بني 
مسوا هذا الضرب من الكالم مطابقة لغري اشتقاق وال مناسبة بينه وبني مسماه، هذا الظاهر لنا من هذا 

هي «وعرف املطابقة بقوله  ،)3(»القول، إال أن يكونوا قد علموا لذلك مناسبة لطيفة مل نعلمها حنن
اجلمع بني املعىن وضده، ومعناها أن يأتلف يف اللفظ ما يضاده يف املعىن، فكأن كل : عند اجلمهور

  .)4(»واحد منهما وافق الكالم فسمي طباقا
ويؤكد السلجماسي على أن املطابقة مبعىن املضادة واملخالفة، ألن مفهومها عند البالغيني هو 

ل األصمعي يف أن أصل املطابقة وضع الرجل مع اليد مث يناقش املخالفة وليس املوافقة، ويعزز رأيه بقو
املطابقة هي اشتراك املعنيني يف اللفظ الواحد بعينه «ما ذهب إليه قدامة بن جعفر الذي يرى أن 

  : ، ومثل لذلك بقول األفوه األودي)5(»فيجمعها اللفظ ال املعىن
  

             لَ وأقْطَعجستأنِساً اهلَولٍ       مجو ةرانيريسِ عتنع  
   

                                                
  .1/565 ابن رشيق، العمدة، )(1
  .3/143ابن األثري، املثل السائر،  )(2
  .3/144 ،املصدر نفسه )(3
  النبوي عبد الواحد شعالن، الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة،: الطالب يف نقد كالم الشاعر والكاتب، تح كفاية ابن األثري، )(4

  .161 :، ص1994، 1ط    
املطابق  فأما" ،162 :، صنقد الشعرقدامة بن جعفر،  :، وينظر371 :البديع يف جتنيس أساليب البديع، ص املرتعالسجلماسي،  )(5

 ".فهو ما يشترك يف لفظة واحدة بعينها
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األرض، ويف : حيث جاءت لفظة هوجل مرتني، لكن مبعنيني خمتلفني، ففي الشطر األول اهلوجل
وهذا املعىن هو امللقب عند أصحاب الرأي «: الناقة، ويعلق السلجماسي بقوله: الشطر الثاين اهلوجل

يرجع إىل اللفظ املشترك، واللفظ املشترك هو الدال على أشياء كثرية، وليس يدل  وحاصله ،بالتجنيس
، فقدامة بذلك خمالف ملا ذهب إليه األصمعي وبالتايل ال معىن ملا ذهب )1(»على معىن واحد يعمهما

، فهو صاحب اللغة واملتخصص فيها، وعنه تروى ومنه )2(»ألن قوة متثيل األصمعي قوة القانون«إليه 
  .تؤخذ

   :املبالغة-2
بالغ يف : "اسم املبالغة عند اجلمهور مثال أول لقوهلم«: يقول يف تعريفها ؛اجلنس الرابعوهي 

، هذا هو موضوعه يف اللغة وعند اجلمهور، وهو "الوسع األمر يبالغ فيه إذا أفرط وأغرق واستفرغ
منقول من ذلك احلد واالستعمال عن ذلك املعىن إىل صنعة البالغة وعلم البيان على سبيل نقل 
األسامي اجلمهورية إىل الصنائع الناشئة واملعاين احلادثة فيها على املتقرر يف النقل من أن يكون املعىن 

ل الشيء يمعىن املنقول منه، وموضوع يف ذلك على زيادة إغراق يف الوصف، ومتثاملنقول إليه مشاا لل
  :)3(]ابن املعتز[، مثال ذلك قوله ل أو املوصوف يف كميته أو كيفيته، أو غري ذلكاملمثَّ

  
  وأَرجلُ سراع أَيد بِها فَطارت     سياطَنا - ظاملني- علَيها صببنا       

  
 :مبالغة وزيادة وصف كيفية الضرب حىت جعله صبا، وكيفية جريها حىت جعله طريانا، وقال قوم فإنه

  .)5(املبالغة أن تبلغ من العمل جهدك: ، ويف معجم العني)4(»"املبالغة هي تأكيد معاين القول"
  :الرصف-3
وأصل الرصف عند اجلمهور هو مثال أول لقوهلم، «: وهو اجلنس اخلامس يف كتابه، يقول 

ضمهما، والرصف حجارة مضمومة : رصف قدميه" صاحب العني"يضم بينهما : رصف بني شيئني

                                                
 .371:البديع يف جتنيس أساليب البديع، ص املرتعالسجلماسي،  )(1
 .376 :املصدر نفسه، ص )(2
 .1/282، )ت.د(،) ط.د(عبد اهللا بن املعتز، ديوان أشعار األمري أيب العباس، حممد بديع شريف، دار املعارف القاهرة،  )(3
  .137 :، صإعجاز القرآنالباقالين، : ، وينظر271 :البديع يف جتنيس أساليب البديع، ص املرتع، السجلماسي )(4
 .4/421، )الغني والالم والباء(باب اخلليل بن أمحد، العني، : ينظر )(5
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، فهذا هو األصل اللغوي )1(»يف مسيل وهو يرادف النضد، وذلك ملالحظة الترتيب والنظام فيه
ضم بينهما، فرصف : رصف بني شيئني: لضم، ومن مفرداته النضد، نقولملصطلح الرصف وهو ا

احلجارة املضمومة، ألن الرصف يكون فيه نظام وترتيب فهو نضد، : ضمهما، والرصف: القدمني
وقد استعان يف إيراده للمعىن املعجمي باخلليل بن أمحد من خالل معجمه العني، ففيه ذكر أن الرصف 

  .عن املعجم هو الضم حسب ما نقله
وبعد أن يذكر السجلماسي املعىن األويل لكلمة الرصف وهو املعىن اللغوي، ينتقل إىل املعىن 

مث نقل إىل علم البيان على سبيل نقل األسامي اجلمهورية «: االصطالحي الذي يريده يف ميدانه، يقول
شيئني أيا كان الشيئان ، فالرصف بعد أن كان معناه العام هو الضم بني )2(»إىل الصنائع احلادثة

والقدمان إىل بعضهما، فإنه قد مت نقله إىل علم  ،املضموم أحدمها إىل آخر، كاحلجارة إىل بعضها
هو تركيب القول، والقول املركب من أجزاء فيه هلا «جوهر الرصف ف ،البيان ليصبح له مدلول خاص

ن عالقة أو مناسبة بني ، فهناك إذ)3(»وضع بعضها عند بعض، واقتضاء بعضها وترتيب لبعض
االستعمالني اجلمهوري والصناعي كما يسميهما السجلماسي، وهذه العالقة هي اليت مسحت بعملية 

متثل قاعدة ومنطلقا «النقل من املعجم إىل الفن، وهذا يعين أن القاعدة اللغوية عند السجلماسي 
ه، أو بعد تعديله وتوجيهه يف ملرحلة أدق وأهم، هي توظيف هذا احلد األصلي بنفسه وشكله ومعنا

حدود فلسفية الفكرة والتصور والصناعة، مث منطقية التحديد واملقياس واملعايرة للغة التنظري يف نظرية 
  )4(»النقد والبالغة داخل دائرة علم البيان واألساليب

  :اإلجياز-4
وموضوع اسم اإلجياز «: يف كتابه، يقول هو اجلنس األول الذي تعرض له السجلماسي 

اختصرت، وأمر : أوجزت يف األمر: اجلمهوري مقول مبعىن االختصار، مرادف له، صاحب العني
وجيز، وهو منقول إىل هذا اجلنس من علم البيان على سبيل نقل االسم من املعىن اجلمهوري، إىل 

لعناية يف ذلك، بأن يكون املعىن املنقول إليه املعىن الناشئ يف الصناعة احلادث فيها، وسبيل النقل ا
مالقيا للمعىن املنقول منه، إما ملشاة املعىن الصناعي للمعىن اجلمهوري مثل الزمام املستعمل يف صناعة 

                                                
 .337 :البديع يف جتنيس أساليب البديع، ص املرتعالسجلماسي،  )(1
  .337 :، صاملصدر نفسه )(2
 .338 ،337 :نفسه، ص )(3
 .518 :، صمناهج النقد الغازي،عالل  )(4
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الكتابة وزمام البعري، وإما لتعلقه به بوجه آخر من وجوه التعلق، مثل أن يسمى الشيء يف الصناعة 
، أو غايته، أو جزئه، أو عرض من أعراضه، وجهة االلتقاء هنا املشاة، إذ باسم فاعله عند اجلمهور

يف كل واحد منهما حذف فصول وتقريب فصول، وإذا تقرر أمر املوطئ فالفاعل هو قول مركب 
هو العبارة عن : "من أجزاء فيه مشتملة مبجموعها على مضمون تدل عليه من غري مزيد، وقال قوم

  .)1(»"ن احلروفالغرض بأقل ما ميكن م
) احلادث(يتعامل السجلماسي مع مجلة من املصطلحات هي املعىن اجلمهوري، املعىن الناشئ 

املعىن الصناعي، فاملعىن اجلمهوري هو املعىن الذي وضعت عليه اللفظة أوال، أو هو املعىن املعجمي 
، أما املعىن )2(»ناعة النظريةاألصلي الشائع عند اجلمهور قبل تبلور داللته يف الص«للفظة، وهو املعىن 

الناشئ أو احلادث أو الصناعي فيقصد به املصطلح العلمي وعنده حتديدا هو املصطلح البالغي، وهذا 
املصطلح منقول من استعمال مجهوري إىل استعمال علمي ناشئ، وهذا النقل ال يكون بطريقة 

ل املصطلح متعلقا باملعىن املعجمي، وللتعلق اعتباطية، وإمنا ال بد أن تكون عالقة تستدعي النقل مما جيع
  .املشاة، اسم الفاعل، الغاية، اجلزء، العرض: أوجه يذكرها السجلماسي هي

االختصار، ويستشهد بقول  أن اإلجياز يرادف: فاملعىن اجلمهوري لإلجياز هو االختصار، أي
أوجز فالن إجيازا يف كل أمر، وأمر وجيز : أوجزت يف األمر اختصرت، تقول«: اخلليل يف معجمه

، وميثل للمشاة بالزمام املستعمل يف الكتابة، وزمام البعري، جاء يف اللسان )3(»خمتصر، وكالم وجيز
الزم مصدر : ابن السكيت(...) مع أزمة شده، والزمام ما زم به، واجل: زم الشيء يزمه زما فانزم«

، )4(»وزمام النعل ما يشد به الشسع، وزممت البعري خطمته(...) زممت البعري، إذا علقت عليه الزمام 
اخليط الذي : زممت الناقة أزمها زما، والزمام: زم فعل من الزمام، وتقول«ويف العني باب الزاي وامليم 

  .)5(»األزمة: يف أنفها، واجلميع
  
  
  

                                                
  .182 ،181 :البديع يف جتنيس أساليب البديع، ص املرتعالسجلماسي،  )(1
  .151 :، صاملصدر نفسه )(2
  .6/166 ،باب اجليم والزاي ،وجزاخلليل بن أمحد، العني،  )(3
 .12/272، )زم(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )(4
 .7/354 ،)زم(العني،  ،أمحداخلليل بن  )(5



 لمعجـمل التوظيف النقدي ـــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــ - الباب الثاني

240 
 

  :االنثناء-5
ثناه عن القصد، : "االنثناء هو اسم مثال أول من قوهلم«: وهو اجلنس التاسع، يعرفه بقوله 

، فانثىن هو حامل من الفعل ومطاوع، واالنثناء مصدر املطاوع منهما، مث هو اسم منقول "صرفه: يثنيه
: ثنيته«: ويف اللسان، )1(»وجهاتهإىل هذه الصناعة ومقول فيها على افتتان املتكلم، يف أحناء كالمه 

صرفه : ثىن الشيء ثنيا عطفه ورد بعضه على بعض، وثىن فالنا عن كذا«و، )2(»صرفته عن حاجته
  4.أما اصطالحا فهو عند السجلماسي فهو تردد املتكلم بني جهيت قول وجنبيت كالم،)3(»عنه

  :التكرير-6
" ردد وأعاد: كرر تكرارا: "التكرير هو مثال أول لقوهلم«: وهو اجلنس العاشر عرفه بقوله 

إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنوع، أو املعىن الواحد بالعدد أو بالنوع يف القول «أما اصطالحا فهو 
املرة، واجلمع أعاده مرة بعد أخرى، والكرة : وكرر الشيء وكرره«: ، ويف اللسان)5(»مرتني فصاعدا

  .)6( »كررت عليه احلديث وكررته إذا رددته عليه: الكرات، ويقال
لقد تعامل السجلماسي حبذر شديد مع معجمه، إذ إنه عندما يعاجل جنسا أو نوعا ما يبحثعن 
معناه اللغوي اجلمهوري الوضعي أوال مث يتتبع معاين الكلمة املصطلح، وهو يهدف من خالل هذا إىل 

يف جماهلا اللغوي ليتم الفصل بني املعىن اجلمهوري واملعىن الصناعي؛ وهو املعىن احلادث  وضع الكلمة
يف الصناعة املقصودة، وبالتايل يضمن انتقال الكلمة إىل عامل الصناعة، أي من عاملها العام إىل عاملها 

فوضى التنظري غري البالغية منهجيا من الوقوع يف / واملعنيان معا حيصنان العملية النقدية«اخلاص، 
املسؤول عن مقدماته ونتائجه، واإلشكال هنا يقوم فيه املعىن والسياق بعمل توجيهي هام خيرج 

  .)7(»الكلمة حىت من االضطراب الذي  قد يلحقها يف املستوى االصطالحي
  
  

                                                
 .441:البديع يف جتنيس أساليب البديع، ص املرتع ،السجلماسي )(1

 .6/511، )ثىن(مادة لسان العرب،  ،ابن منظور )(2
 .121 :، ص)ثىن(مادة الوسيط، املعجم  ،إبراهيم أنيس وآخرون )(3
 .441 :البديع يف جتنيس أساليب البديع، ص املرتع ،السجلماسي )(4

 .476 :، صاملصدر نفسه )(5
  .5/135 ،)كرر(لسان العرب، مادة  ،ابن منظور )(6
  .511 :، صمناهج النقد ،الغازي عالل )(7



 لمعجـمل التوظيف النقدي ـــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــ - الباب الثاني

241 
 

  :الشرح اللغوي
الرواة تنتمي إىل بيئة غريبة عن بيئة أولئك الذين  مبا أن النصوص الشعرية اليت كان يتناقلها 

تنقل إليهم، نظرا لبعد الزمن الذي قيلت فيه، فإا كانت حتتاج إىل جهود من الرواة، فال يكتفون 
حيملون معه مالمح تلك البيئة، لتتضح املقاصد جبالء، وإذا كان فيه تعبري هلجي «برواية النص، بل 

ة، أو اسم علم مغمور، اقتضى من اللغويني واملؤرخني بذل اجلهد لبيان خاص أو إشارة تارخيية غائم
املقصود، ولذا أصبحت االس األدبية والعلمية والسياسية يف صدر اإلسالم وعهد األمويني، ميدانا 
لتفسري ما أشكل، وتوضيح ما غاب مدلوله على السامعني، وقد مجع العلماء يف مصنفام شذرات 

عار، وصل إلينا ما جاء منها يف كتب املفضل الضيب واألصمعي وأيب عبيدة وأيب زيد من ذلك مع األش
  .)1( »...األنصاري
واحلاجة إىل تفسري الشعر إضافة إىل روايته، خاصة منذ القرن الثالث للهجرة، أدت إىل  

تطوره يف اجتاهات عدة، فذا يغلب عليه الطابع التارخيي كالذي نراه عند ابن هشام يف السرية، وأيب 
شأن  رياش يف شرح احلماسة وابن خالويه يف شرح ديوان أيب نواس، وهذا يطغى عليه العنصر اللغوي

ابن السكيت يف شرح ديوان النابغة، وأيب حممد األنباري يف شرح املفضليات واملعري يف شرح 
احلماسة، وذلك يتميز بالرتعة النحوية، على غرار ما يلقانا يف صنيع أيب حامت يف تفسري نوادر أيب زيد، 

ريايف يف تفسري وثعلب يف شرح الدواوين، وأيب جعفر النحاس يف شرح القصائد التسع، وابن الس
شواهد األلفاظ وإصالح املنطق، وابن جين يف شرح ديوان املتنيب، وذلك يستبد به الصبغ النقدي مثال 

  .)2( واملرزوقي يف شرح احلماسة... ما يبدو من عبد اهللا بن املعتز واآلمدي
وبفضل هذه االجتاهات وهذا التعدد كان حياط بالنص من مجيع جوانبه، حىت إنك جتدهم 

  :)3(تلفون يف تفسري اللفظة الواحدة، كاختالفهم يف بيت المرئ القيس، يقول فيهخي
  

                نهلْباٌء وأَفْلَترِيضاً     عج ولَو هكْنرأَد فرص 4(الوطَاب(  

                                                
  اء ، معهد اإلمنالثامنة السنة ،46: ع ،التحليل البالغي يف تفسري الشعر حىت القرن اخلامس، جملة الفكر العريب ،فخر الدين قباوة )(1

  .92: ص ،1987، يونيوالعريب، بريوت لبنان،      
  .92: التحليل البالغي يف تفسري الشعر حىت القرن اخلامس، ص ،فخر الدين قباوة :ينظر )(2
  .78: امرؤ القيس، الديوان، ص )(3
 .سقاء من اجللد :الوطاب ،كالاملشرف على اهل: اسم رجل، اجلريض: علباء )(4
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 سألنا: فقال ،"الوطاب صفر" قوله عن )هـ182ت( يونس سأل رجالً مسعت: مسالّ حيث قال بن
: غريه وقال اللنب، من وطابه فصفرت إبله وساقوا قتلوه أدركوه لو: فقال عنه )هـ145ت( رؤبة
، )1(اللنب من صفراً الوطاب يكون كما دمه، من صفراً جسمه فيكون يقتل كان أنه أي الوطاب صفر

 على أمكنهم، ملا الفرصة بانتهاز مهِموه ولتعرضهم بسببهم نفسي، أشرفت املعىن يكون أن وجيوز
  .)2(اهلالك

ويف رواية يونس  هذه عن رؤبة ما يشعر بقدم معاجلة الصور الفنية بالدرس والتحليل وتتبع  
مقاصدها البعيدة والقريبة، وال غرو أن يكون مثل هذا واردا قبل رؤبة يف االس العامة، اليت تعقد يف 

واية الشعر تفسري املعاين املستغلقة مثل تفسريه وبيان مراميه الغائمة، فإذا حنن أمام مصنفات جتمع إىل ر
وتوضح بعض العناصر اجلمالية فيها، وقد اتسعت رقعة هذه الظاهرة لدى املفسرين، لتشمل جوانب 

  .)3(عديدة
مع جيل اللغويني والرواة الذين حركهم هاجس  هوضبط تهروايوتنامى االهتمام بالشعر ولقد 

حيث اجلمع على امتداد القرن الثاين وأوائل القرن الثالث، فقد كانت بواكري الشرح ذات بعد توثيقي 
توثيق اللغة وغريبها والعادات والتقاليد وأيام العرب والنصوص األدبية والنقدية اليت  كان اهلدف هو

مسارا باجتاه األلفاظ «: مساراتثالثة ذ الشرح ود، وقد اختحفظت من الضياع بفضل هذه اجله
حتليال وفكا، يعقبه مسار باجتاه املعاين بيانا واكتشافا وإظهارا واستنباطا وتوليدا واستصفاء ورفعا 

، فأهم ما يتعامل معه الشرح هو اللفظة )4(»وكشفا، ومسارا باجتاه خطة النص وشرحه تركيبا وبناء
حيللها ويبني معناها أو املعاين املتعددة اليت حتملها، مث ينساب الشارح بعدها إىل أعماق يف حد ذاا؛ 

  .النص األديب
  
  
  
  

                                                
  .1/53طبقات فحول الشعراء، : ، ابن سالم9/109األغاين،  ،أبو الفرج األصفهاين )(1
  .1/78، 1991، 1أمحد أمني، عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، ط: شرح ديوان احلماسة، نشره ،املرزوقي :ينظر )(2
  .93: التحليل البالغي يف تفسري الشعر حىت القرن اخلامس، ص ،فخر الدين قباوة :ينظر) (3
  .35 :شرح الشعر عند العرب، ص ،أمحد الودرين )(4
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  :املعىن األصلي واملعىن اازي
هل األلفاظ مستعملة مبعناها املعجمي أم هو  مما يواجه الشارح يف تعامله مع النص األديب 

املعىن السائد يف زمام معىن بأصل الوضع، ومن هنا أيضا عدوه عد البالغيون «مبعناها اازي، وقد 
، ولقد كان من عمل 1»"املعىن األصلي" :نقطة البدء بالنسبة للتحول إىل ااز، وذا الفهم مسوه أيضا

فريدها إىل ضربني من املواضعة؛ األولية والطارئة رصدا «الشارح أو الراوية أن يقوم بتحليل الصورة 
شارح حيلل بدقة : عدول بغية إزاحة الغطاء عن املعىن، ويبدو الراوي يف ذلك أحد شارحنيملعىن ال

متناهية العالقة بني املواضعتني، فيبدو املعىن شفيفا يتراءى، وشارح يتجاوز حتليل تلك العالقة إىل 
ضروب ا للمعىن بعد أن الح ثخنا غري شفيف، ويف احلالتني يغتين الشرح بفًشرصد وجه الشبه كَ

  .)2(»القراءة فتنبسط املعاين وتتسع
 له هو ما غري له مالبس إىل معناه أو الفعل إسناد هو«: وقد عرف القزويين ااز بقوله   

وإذا كان ااز عند البالغيني هو استعمال الكلمة يف غري ما وضعت له مع قرينة تدل ، )3(»بتأويل
وال " وضع"قضية «متام حسان أن القضية ليست الدكتور على عدم إرادة معناها األصلي، يرى 

رفية وإمنا يعود األمر إىل املعىن املعجمي السائد يف عصر ما، هذا املعىن املعجمي هو العالقة الع" أصل"
تمع يعرفها ويتعارف عليها، فهي جزء من وعيه املشترك، بني اللفظ والشيء، وهي عرفية ألن ا

از ينتمي إىل ظاهرة ويبقى بعد ذلك أن نعرف أن ا"قلالن "عد جزءا من طاقة اللغة ومن اليت ت
تمع عليها، هذه )4(»عبرييةوسائلها التفهناك إذن معان سائدة تستخدم هلا ألفاظ يتعارف أفراد ا ،

األلفاظ معانيها املتعارف هي املعاين املعجمية، واليت تسمى أيضا املعاين األصلية، وهي اليت تفهم من 
  .اللفظ لدى أفراد هذا اتمع ظاهر

وألن املعاين ال حد هلا واأللفاظ معدودة، فإن من طرائق التوسع يف اللغة ااز وهو ما يفسر    
اللفظة إىل أكثر من معىن، فهناك معىن أصلي، وهو املعىن املتعارف عليه، مث يطرأ املعىن اازي وذلك 

 النقل حديث على حدّه يف الناس عول فقد ااز وأما« :يقول عبد القاهر اجلرجاينعن طريق النقل، 

                                                
  .30 :املصطلح البالغي القدمي يف ضوء البالغة احلديثة، ص ،متام حسان )(1

 .88 :شرح الشعر عند العرب، ص أمحد الودرين،) (2

  .28: ، ص1998 ،4طبريوت،  العلوم، إحياء البالغة، دار علوم يف اإليضاح ،القزويين الدين جالل )(3
  .31 :املصطلح البالغي القدمي يف ضوء البالغة احلديثة، ص ،متام حسان )(4
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 الذي يف واالتساع ااز طريق أنَّ اعلم«: ، ويقول أيضا)1(»جماز فهو موضوعه عن نقل لفظ كلَّ وأنَّ
، شبيه أو له ردف هو ما معىن تريد ولكن معناها تريد ال وأنت الكلمة ذكرت أنك قبل ذكرناه

وحسب الدكتور متام حسان فإن النقل هو  ،)2(»نفسه اللفظ ويف الكلمة ذات يف بذلك فتجوزت
، ولكن البالغيني مل "االنتقال"نفسه مصدر ميمي معناه " ااز"وسيلة ااز يف املعجم ، ولفظ 

، دون إيضاح لطبيعة "القرينة"و" العالقة"وإمنا اكتفوا باإلشارة إىل «يوضحوا ماهية النقل يف ااز، 
 أبلغ االستعارة وأن احلقيقة من أبلغ ااز«ري أم متفقون على أن ، غ)3(»العالقة من الناحية النظرية

 وأن االستعارة سبيل على ال التمثيل من أبلغ االستعارة سبيل على التمثيل وأن بالتشبيه التصريح من
 من وتعده ااز، تستعمل ما كثرياً العرب«: وقال ابن رشيق ،)4(»بالذكر اإلفصاح من أبلغ الكناية
والناظر يف ،  )5(»اللغات سائر عن لغتها بانت وبه البالغة، ورأس الفصاحة، دليل فإنه كالمها؛ مفاخر

كتب النقد األديب املغاريب سيجد أن النقاد مل يفتهم التعامل مع النص األديب شرحا وحتليال من زوايا 
  .متعددة، فكيف كان تعاملهم مع النصوص شرحا وحتليال؟

  :النهشليعبد الكرمي  :أوال
للنهشلي بالكثري من الشروح اللغوية للبىن اإلفرادية، حىت أن " اختيار املمتع"لقد حفل كتاب  

كانت تتجه حنو تقدمي «بعض الباحثني رأى أنه خرج عن النهج الذي يفترض به أن يسلكه، ألن نيته 
تابه يضم دراسة يف صنعة الشعر ونقده، ولكنه عندما أقدم على دراسة املوضوع أخطأ السبيل، ألن ك

، وإن كان هذا احلكم صحيحا على )6(»كثريا من املسائل األدبية واألخبار التارخيية والشروح اللغوية
اختيار املمتع، فإننا ال نستطيع القول بأن النهشلي قد أخطأ السبيل ألن ما وصلنا هو قطعة من كتابه 

املنهج الذي اتبعه النهشلي يف أما " املمتع يف علم الشعر وعمله"وليس الكتاب كله، والذي مساه 
كتابه، فيصعب علينا الوقوف بدقة على جوانبه، ألن ذلك ال يتأتى لنا إال بإجراء مقارنة بني األصل 

                                                
  .66: دالئل اإلعجاز، ص ،عبد القاهر) (1

  .293 :صاملصدر نفسه،  )(2

  .31 :املصطلح البالغي القدمي يف ضوء البالغة احلديثة، ص ،متام حسان  )(3

 .310: البالغة، ص علوم يف اإليضاح ،القزويين الدين جالل )(4
  .1/429 العمدة، ،رشيقابن  )(5

 .115 :النقد األديب يف القريوان يف العهد الصنهاجي، ص ،أمحد يزن )(6
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واملختصر، وهو ما ليس يف مقدورنا ما دام الكتاب مل يصلنا كامال، والحتمال أن يكون صاحب 
  .)1(االختصار قد تدخل يف األصل بالتصرف والتغيري

يف الكتاب الشرح  النهشلي من يقرأ اختيار املمتع يتبني له بوضوح أن من مسات منهجوإن 
ألنه كثريا ما يشرح بعض البىن اإلفرادية للنص الشعري، ويزيد بيانا بالتوضيح والتفصيل، « ،اللغوي

عدد ، وقد بلغ )2( »وال يكتفي اتني الطريقتني وحدمها، بل يقوم بإبداء وجهة نظره مدخال شخصيته
البىن اإلفرادية اليت قام بشرحها يف ثنايا كتابه مائة ومثاين عشرة لفظة، وهو عدد األلفاظ اليت أثبتها 

يزن أمحد ، وذكر )األلفاظ اليت شرحها صاحب الكتاب(فهرس اللغة : احملقق يف الفهرس حتت عنوان
  .)3(أنه قام بعملية إحصائية  فوجد هذا العدد

شرح الشعر وتفسريه عند عبد الكرمي النهشلي عناصر البيان،  ومما جنده حاضرا وبقوة يف
ولعل السبب لذلك أن هذه «من ميادين البالغة،  وواضح  أن صور البيان هي أكثر ما تناوله التحليل

الصور أقرب عناصر اجلمال إىل السامع والقارئ، تفرض على العلماء والرواة أن يتناولوها بالشرح 
فإضافة إىل البىن اإلفرادية يقدم شروحا للبىن  ؛النهشليعبد الكرمي ما قام به  و، وه)4(»والتوضيح

  :)5(ومن ذلك شرحه لقول حسان ،التركيبية شرحا بيانيا
  

                                                
  .81: ، صالنقد األديب يف القريوان يف العهد الصنهاجي ،أمحد يزن :ينظر )(1
 .46 :النقد األديب القدمي يف املغرب العريب، ص ،حممد مرتاض )(2
  ي العهدـروان فـد األديب يف القيـالنق   أمحد يزن، :رـوينظ  ،645 :، صعـاختيار املمت ،ليـعبد الكرمي النهش :رـينظ) (3

  .115: الصنهاجي، ص     
  نال التشبيه النصيب األوفر عند الكثري  ، ولقد94: التحليل البالغي يف تفسري الشعر حىت القرن اخلامس، ص ،فخر الدين قباوة )(4
  ذيـوكذلك املربد ال يف شرحه لدواوين الشعراء والقبائل، ) ه275-(وأيب سعيد السكري  )ه216-(من الشراح كاألصمعي     
  هـوصنف أبو العباس ثعلب كتاب" لـالكام"احتفل كثريا بالتحليل الفين لصور البيان وخص التشبيه بدراسة مفصلة يف كتابه     
  ل إىل النصف ـه واحد منه، وهكذا نصـن يف شروحه والتشبوشرح كثريا من الدواوين فكان يتتبع صور البيا" قواعد الشعر"    
  الثاين من القرن اخلامس، لنرى للتشبيه سوقا رائجة لدى شارحي األشعار، فيها املنازع املختلفة، واالجتاهات املتباينة يف املتناول     
  رةـناصرها وعالقات بعضها ببعض حاضوالدرس والتحليل، أما االستعارة لدى شراح الشعر يف القرن اخلامس فقد أضحت ع    
  ذيـارات خمتلفة تبعا ملوطنها والنهج الـيف أذهان عدد من املؤلفني، يتناولوا بالبحث والتفصيل واالستقصاء، ويوردوا بعب    
  غوية تركيبية تقتضيالثاين معاين ل رن ـيف الق الط أحيانا، أما الكناية فقد كانت ـاملصنف والكتاب مع شيء يف االخت ميثلها     
  ى القرنـالتحليل البالغي يف تفسري الشعر حت، فخر الدين قباوة :ينظر  باملصطلحات الفنية احملددة، ة ـاستعان  التفسري، دون    
  .94،95: اخلامس، ص    
  .179،180 :، ص)ت.د( ،)ط.د(حسان بن ثابت األنصاري، الديوان، دار صادر، بريوت،  )(5
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 األولِ انـالزم يـف جبلِّق يوماً       نـادمـتـها عـصـابة در للّه         
  املُقْبل  وادـالس عن يسألون ال       كالبـهم تهِـر ما حتى  يغشونَ         
         ةَ أوالدـفْنقبـر  حول ج ةـم ابن قربِ        أبيهملِ  الكرميِ ارِياملُفْض  
         بيض  كرميةٌ  الوجوه ـمهأحساب       مـاألن شل الطِّرازِ من وفاألو  
  البِزلِ  اجلمالِ إىل اجلمال مشي       نسجه  املضاعف الزرد يف ميشون         
  السلْسلِ  بالرحيق تصفَّق  كأسا       عليهم  البريص ورد من  يسقون         

  
أن يشرحها مثلما عودنا  ورد كثري من األلفاظ الغريبة يف هذا النص، واليت كان يفترض بهلقد 

يف كثري من املواضع يف كتابه شرحا لغويا، إال أنه جتاوز ذلك واهتم بالتفسري البياين لألبيات، حىت 
إن املعىن هو « يوضح املعىن املقصود من النص، وهو ما ال ميكن الوصول إليه من معرفة ظاهر األلفاظ،

ملعىن اازي ينقل األديب هذا اللفظ من العالقة العرفية العالقة العرفية بني اللفظ والشيء، وعند إرادة ا
إىل عالقة أخرى خيتارها بنفسه، فهذه العالقة اجلديدة أمر شخصي ال صلة له بالعرف، ومن مث حيتاج 
إدراكها إىل قرينة تنتفي بواسطتها إرادة العالقة العرفية، والعالقة الفردية املذكورة عالقة إما فنية 

  .)1(»عقليةختييلية وإما 
النهشلي يف شرحه هلذا النص مع جانبه اازي، حيث التخييل عبد الكرمي قد تعامل و 

ال مناص لشارح الشعر من التوقف عند خصيصة جوهرية فيه أال «إذ إنه والتصوير يغلبان عليه، و
على حد " جنس من التصوير"فهو " صناعة وضرب من النسج"فالشعر فضال عن أنه : وهي الصورة

فالتصوير ركن أساس يف الشعر ينهض على حركة تسري عادة من ارد ) هـ255ت(تعبري اجلاحظ 
، )2(» إىل احملسوس، فالشارح مدعو إىل إكتشاف تلك السريورة طلبا ملعاين القول وتيقضا ملقاصده

  .وهذا ما قام به عبد الكرمي النهشلي
: حيث يقولإىل معاين النص من خالل شرحه شرحا بيانيا، عبد الكرمي النهشلي سعى  لقد 

أي؛ هم أرباب مدائن وقصور وقرار ال ينتجعون من عدم وال يرحتلون من " حول قرب أبيهم: "قوله«
كناية عن " حول قرب أبيهم"فقوله إذن  )3(»ضيم، وأم حول قرب آبائهم، ومنازل أوائلهم ودار عزهم

                                                
 .31 :املصطلح البالغي القدمي يف ضوء البالغة احلديثة، ص ،متام حسان )(1

 .83:شرح الشعر عند العرب، ص ،أمحد الودرين )(2

  .89: اختيار  املمتع، ص ،عبد الكرمي النهشلي )(3
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اإلقامة وعدم االرحتال، وإذا كانت غالبية العرب يف اجلاهلية بدوا ورحال ال استقرار هلم، فإن آل 
جفنة كانوا ملوكا وكانت هلم دورهم وقصورهم اليت ال يرحتلون عنها، فاملعىن الظاهر من العبارة أم 

اعر فقد بينه النهشلي، جالسون عند قرب أبيهم، ورمبا فعلوا ذلك لساعة، أما املعىن الذي يريده الش
 دكما يذكر تأويال آخر للعبارة؛ وهو أم مقيمون على مآثره وسنته، ولكن هذا التأويل مستبعد عن

  .عبد الكرمي النهشلي
يريد أم متهللون عند «" بيض الوجوه"إىل كناية أخرى يف قول حسان  ويشري النهشلي

" يغشون حىت ما ر كالم: "، وكناية ثالثة يف قوله»السؤال، ومل يقع عليهم شيء فتتغري وجوههم
أي؛ " ال يسألون عن السواد األعظم: "، وكناية رابعة»قد عرفت الضيفان لدوامهم على القراء«أي؛ 

، ويشرح األصل »يريد أم أباة«" شم األنوف: "، وكناية خامسة»لسواد األعظمال يبخلهم ا«
واإلنسان إذا أنف رفع أنفه، شبهوا ذلك «: يقول" شم األنوف: "اللغوي هلذا االستعمال األخري

، فبهذا التحليل البياين يسعى النهشلي إىل إيصال املعاين املقصودة »بالشمم وهو ارتفاع طرف األنف
  .)1(ت حسانيف أبيا

وما يالحظ على النهشلي أنه يعزز شرحه بالشواهد الشعرية حيث استشهد ببيتني من الشعر 
  :كما قال ابن هرمة: قال" يغشون حىت ما ر كالم"يف شرحه لقول حسان 

    
                 صا أَبإذَا م ـيكاد مهمكَلي      مهكَلْب فيالض ر من حبه وأَ  هومعج  

  : وقال غريه
                  ـككَلْب  ـسبِ آنالـزـرِائ    يـن  ماُأل  ـنم ـرائا الزـهتنةبِاب  

  
  :)2(وقد يشرح اللفظة مبا يرادفها كشرحه لقول عمرو بن معد يكرب

  
ـْر  م  د  يديت إىل حصـين    ـيـدا ما ق                    ـنيِقالي  رِـتبنبِأَمرِ غي

                                                
  .89،90 :، صعبد الكرمي النهشلي، اختيار  املمتع :ينظر )(1
  ق،ـدمش، مطاع الطرابيشي، مطبوعات جممع اللغة العربية: ، شعر عمرو بن معد يكرب، مجعهعمرو بن معد يكرب الزبيدي )(2
  .182: ، ص1985، 2ط    
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                 ردلَ  دتـه  مخـا  تاضالي    ـات   ـالْ ت بيالَنمرِاجِح  والعيون  
  إنَّ سهمك  يف  اليمنيِ  فَأَبشر نِصف  يومٍ      جاري   وقـدما كنت                 

  
: يديت عند الرجل يدا صاحلة، وأيديت، فأنا مود، اختذت عنده يدا، والتاليات: يقال«: قال شارحا

: األواخر، واملخاض: التاليات: ، فهو يشرح مفردة مبفردة مرادفة هلا)1(»اإلبل: األواخر، واملخاض
اإلبل، كما يشرح الكلمة بذكر اشتقاقاا يديت، أيديت، مود أي اختذت يدا، ومن ذلك شرحه 

  :)2(لقول زهري
  بِالَد  بِهـا َ نادمتهـم   وأَلفْتهم     فَإنْ أَو حشت منهم  فإم  بسلُ                 
  إِذَا لَقَحـت حرب عوانٌ  مضرةٌ     ضروس  تهِر الناس  أَنيابها عصلُ                 
                 ةٌ  أَويـاعلُ   قَضاجلز ها احلَطَبافَاتح نقِ مرحةٌ      يـرِيضا  مهتأُخ  
  تجِدهم على ما خيلت هم إِزاؤها     وإِنْ أَفْسد املَالَ اجلَماعات واُألزلُ                 

  
ويدبروا،  أي على ما شبهت، أي هم الذين يقومون ا: »على ما خيلت هم إزاؤها«معىن قوله 

إن حبس : يقول» وإن أفسد املال اجلماعات واألزل«: إذا كان يدبره، وقوله: هو إزاء مال: ويقال
 :وقوله الناس أمواهلم ال تسرح وجدم ينحرون، وإن اشتد أمر الناس حىت يضيق وجدم يسوسون،

أتون امة ويأتون ي: يقول» اميون جنديون«: وقولهأي حرب منكرة، » قضاعية أو أختها مضرية«
: نفحة، يريد عزهم وغلبتهم، والقطني: جندا، ال مينعهم بعد املكان أن يغزوه أو ينتجعوه، سجل

أن ميلكوهم إياه، : واالستخوال» وإن يستخولوا«: قطن، ويروى: احلشم واألهل، ومجعه
": يغلو: "ردها، وقولهأن يعري الرجل إبال فيشرب ألباا، وينتقع بأوبارها، فإذا أخصبت : واالستخيال

  .)3( ال ينحرون إال غالية
  
  
  

                                                
  .15: اختيار  املمتع، ص ،عبد الكرمي النهشلي )(1
  .48،49زهري بن أيب سلمى، الديوان،  )(2
  .79 :اختيار  املمتع، ص ،عبد الكرمي النهشلي )(3



 لمعجـمل التوظيف النقدي ـــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــ - الباب الثاني

249 
 

  : القريواين القزاز :ثانيا
القزاز لكتابه ما جيوز للشاعر يف الضرورة هو الوقوف يف وجه من لقد كان اهلدف من تأليف 

ومع ذلك مل يفته وهو يعرض شواهده أن خيطؤون الشعراء، ويأخذون عليهم كل صغرية وكبرية، 
 – لخيف صفة النيقف عند ألفاظها يشرحها ويقرب معانيها، من ذلك أنه ذكر قول املرار العدوي 

  :-وقد أخذ عليه يف هذا البيت
  

  ينتصينا بالذَّوائبِ جوارٍ       رِيحٍ لكُ في فُروعها كأَنَّ                            
   

وهلذا ، )1(يريد أنه قرب بعضه من بعض، فالتفت فروعهيأخذ بعضهن بنواحي بعض، " ينتضني"فمعىن 
 النخل تباعد وإذا! بالنخل علم له يكن مل«خنلٍ يف قوله هذا ويقول إنه  صفة يف خيطئه األصمعي كان
يوضح أيضا ملاذا أخذ األصمعي على " ينتضني"وشرح القزاز للفظة ، )2(»لثمره وأصلح له أجود كان

  .الشاعر يف هذا البيت
  :  -وذكر الراعي  –قوله يف أخذ على أيب النجم وكذلك من املآخذ اليت يذكرها القزاز ما 

  
                                        لْبا صصالع نِ جافلِ عزغالت  

   
  :قالوا وليس ذا يوصف الراعي، إمنا يوصف بلني العصا، كما قال الراعي

   
             ضعالْ يفعصا بادالْ يعوقِر تى لَرا     ههلَيـا إذَا عم بدا القوم أجعبإص  

  
صفة نفسه؛ أي هو صلب الظهر، وجعل " صلب العصا: "إمنا أراد بقوله: أي أثرا حسنا، وقال قوم

    .)3( العصا مكان ذكر قناة الظهر
              

                                                
 .45: ما جيوزللشاعر يف الضرورة، ص ،القزاز القريواين )(1
 .2/687الشعر والشعراء،  ،ابن قتيبة )(2

 .49: ما جيوزللشاعر يف الضرورة، ص ،القزاز القريواين )(3
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   :القريواين ابن رشيق :اثلثا
يهتم ابن رشيق هو اآلخر بالشرح اللغوي لكثري من األلفاظ، وينسب ما قد يورده من 
شروحات ألحد الشراح أو اللغويني، كشرح األصمعي للفظتني يف بيت لسويد بن كراع يصف 

  :كالبا وثورا فقال
  

  روقه منه مذاب وجامد فَهن عليه املوت، واملوت دونه          علَى                  
  

، وأورد أيضا بيتني دون أن ينسبها يف مدح النيب )1(يعين باملذاب احلار، وباجلامد البارد: قال األصمعي
  :صلى اهللا عليه وسلم

  
  وأَبِيك حقا إِنَّ إِبِلَ محمـد        عزلٌ نوائح  أَنْ  تهب مشـالُ                 
  فَإِذَا رأَينا لَدى الْفناِء  غَرِيبةً        فَدموعهن علَى اخلُدود سجالُ                 

  
أيقن أن رسول اهللا  –إذا هبت الشمال، وهي من رياح الشتاء، وعالمات احملل : وشرح البيتني بقوله

  :ئح لذلك، وقولهصلى اهللا عليه وسلم ينحر منهن للضيفان واجلريان، فهن نوا
  

                                       ذَإِوأَا ريلَ نى الْدفرِغَ اِءنةًيب  
  
يعرفن بذلك أا ناقة ضيف، فتذري كل واحدة منهن دمعها، ألا ال تدري هل هي املنحورة أم : أي

ويف  ،)2(من مليح الشعر، ولطيف املدح، وقلَّ كل مديح لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال؟ وهذا
  :باب الوعيد واإلنذار أورد أبياتا البن مقبل مما جاء فيها

                                           
                ينـب امر،ع ام رونَـأمت   اعرـبش        تخير بابات  الكابِـت  هانِجا؟ي  

                                                
  .2/737العمدة،  ،ابن رشيق )(1
  .2/751املصدر نفسه،  )(2
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  اـَيانِدتم  اننيب ايمف  بعالش ىرأَ       ينإنفَ ؟رميـالكَ وـعفي امكَ وـعفأََأََ         
  ياـبِمبـرد رومـي يقُطُّ النواح  غَمضةً       أَم أُغْمض بين اجلِْلْد واللَّحمِ                 
                اـفأم  ساقَرات  ـاهلاِءـج ـفإناملَـكَ       اه  ـتهادئَاللِّ  اهام  ـتهاداي  
  اياقب   مِظْالع  نم ىبقي الَفَ ردحبِ   ِ     هأسر  ةَامه  يلِالف  طَبخ طُـبِخأ أم                
  ادياـفَتصبِح ملَْ تعدم من اجلن  ح   أَحلُّ  عقَالـها      الدهيم لَووعنـدي                 

  
شبه لسانه بِمربد الرومي ملضائه، وشبه القصيدة اليت لو شاء هجاهم ا بالدهيم، «: يقول شارحا

وس بنيه معلقة يف وهي الداهية، وأصل ذلك أن الدهيم ناقة عمرو بن زيان الذهلي اليت محلت رؤ
  . )1(»عنقها فجاءت ا احلي، فضرب ا املثل للداهية

واألوابد من الشعر األبيات السائرة «: حيث قال" األوابد"ومما أسهب يف شرحه لفظة 
فتكون اآلبدة ها هنا الداهية، قال " رماه بآبدة: "كاألمثال، وأكثر ما تستعمل األوابد يف اهلجاء، يقال

اإلبل اليت : األوابد: الدواهي، ومنه أوابد الشعر، حكاه عن أيب زيد، وحكى: داألواب: اجلاحظ
الوحش، فإذا : الطري اليت تقيم صيفا وشتاء، واألوابد: توحش، فال يقدر عليها إال بالعقر، واألوابد

كاإلبل الشاردة املتوحشة، وإن شئت " السائرة"محلت أبيات الشعر على ما قال اجلاحظ كان املعىن 
إا يف بعدها : ملقيمة على من قيلت فيه ال تفارقه، كإقامة الطري اليت ليست بقواطع، وإن شئت قلتا

  .)2( »من الشعراء، وامتناعها عليهم كالوحش يف نفارها من الناس
  .فاألوابد لفظ يطلق على األبيات الشعرية السائرة

  .تستعمل يف اهلجاء لقوهلم رماه بآبدة: األوابد
  .واهيالد: األوابد
  . اإلبل اليت توحش ـــ األبيات السائرة كاإلبل الشاردة املتوحشة: األوابد
الطري املقيمة صيفا وشتاء ـــ األبيات السائرة املقيمة على من قيلت فيه ال تفارقه كإقامة : األوابد
  .الطري

يف نفارها  الوحش ـــ األبيات السائرة يف بعدها من الشعراء وامتناعها عليهم كالوحش: األوابد
  .من الناس

                                                
  .2/863 العمدة، ،ابن رشيق )(1
  .2/891املصدر نفسه،  )(2
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وقد يؤثر معىن اللفظة الواحدة على الغرض املقصود، كأن يكون الفخر هجاء أو اهلجاء فخرا 
   :)1(يف قول ابن هاينء" العقري"الختالف معىن اللفظة ولذلك شرح لفظة 

  
               مريِهقع لْوانُ شحرأْكُلُ السر         لَا يكَستا عليه من القنا الْممم  

  
مل ميت لشجاعته حىت حتطم عليه من الرماح ما ال يصل معه الذئب : ها هنا منهم، أي" العقري"«: قال

هو الذي عقروه هم لكان البيت هجوا، ألنه يصفهم بالضعف والتكاثر " العقري"إليه كثرة، ولو كان 
املتصل بعقري فإن كان ) هم(تقتضي أحد اثنني حبسب الضمري  "عقريهم"، فلفظة )2( »على الواحد

أي العقري منهم فهو فخر، وإن كان عقريهم الذي عقروه فهو هجاء، إذ أن العقري يف احلالني : عقريهم
هو الذي قتل بعد أن حتطم عليه كثري من الرماح، فإن كان منهم فهو دليل على شجاعتهم إذ مل يقتل 

ليه الرماح، وإن كان من خصومهم فهو دليل ضعف ألم مل يقتلوه إال بعد أن إال بعد أن تكاثرت ع
  .تكاثروا عليه

ومن الشعراء من ال جيعل لكالمه «: عدة مرادفات كقوله) املصطلح(وقد يورد للفظة الواحدة 
" الوثب"بسطا من النسيب، بل يهجم على ما يريده مكافحة، ويتناوله مصافحة، وذلك عندهم هو 

كل ذلك يقال، والقصيدة إذا كانت على تلك احلال " االقتضاب"و" الكسع"و" القطع"و" البتر"و
  . )3(»بتراء

                                                
   .162:األندلسي، الديوان، دار صادر، بريوت، ص هاينء ابن )(1
  .1/202 العمدة، ،ابن رشيق )(2
  .1/368املصدر نفسه،  )(3



 
 

 
 
 
 
 
 

 



 خاتمـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

254 
 

 
  

قد األديب تطورا منذ العصر اجلاهليعرف النوعية هلذا التطور مـع بدايـة   ، وكانت القفزة الن
عر ولغة هذا الشعر، وقد محل لواء هذا االهتمام عصر التدوين، حيث كانت احلاجة ماسة لدراسة الش

بالشواة واللّعر الرهو خدمة اللّل غويون، الذين كان هدفهم األوص غة العربية، ومن ورائها خدمة الن
وقد استطاعوا بفضل جهودهم حتقيق اهلدف األمسى وهـو   القرآين، وكان بذلك هدفهم لغويا حبتا،

ل إىل بـذل  ص القرآين، الذي كان دافعهم األوايل احلفاظ على النوال، وبالتغة العربية من الزحفظ اللّ
 -إذ مت حفظها من الضـياع - غة العربيةوبقدر ما كان لذلك من أثر إجيايب على اللّ تلك اجلهود، كلِّ

كان له األثر السليب على الشةعر واإلبداع األديب بعام حيـث   ،عراءوبوجه خاص على متأخري الش
؛غويني يف غالبيتها ضد العمل اإلبداعي املتجددواة واللّكانت مواقف هؤالء الر رون هم كانوا ينظألن

إىل الشاألل على أنه اعر األومنوذج واملثال الذي جيب أن حيتذيه الشرون، وقد كان هلؤالء عراء املتأخ
  .هم يشاءونعراء كما عر والشهون الشة، فهم يوجواة نفوذهم وسلطام يف احلياة األدبيغويني والراللّ

قدي وتطوره عـرب العصـور،   العمل النغوية األثر الواضح يف غويني وعلومهم اللّوقد كان للّ
غوية، وذلك عرب عصـور  غويني والعلوم اللّنقاد باللّفيها الر من البيئات اليت تأثّقدية املغاربية والبيئة الن

اد كبـار  للهجرة، حيث ظهر خالل هذه القرون نقّن ة من القرن الرابع إىل القرن الثامعديدة، خاص
، ممن خلفوا لنا مدونات نقدية كان هلا بالغ األثر يف وغريمها كثري أمثال ابن رشيق وحازم القرطاجين

قد وتطوره عرب العصور الالحقة، وقد حاول هذا البحث مدارسة األثر اللّالنقد عند نقادنا غوي يف الن
  :املغاربة القدامى، وكانت أهم النتائج املتوصل إليها متمثلة فيما يلي

قـد واألدب، املصـادر   ادنا إضافة إىل ما كان له عالقة بالنها نقّمن أهم املصادر اليت اعتمد علي•
رس ذات وزن ثقيل يف الد ا ألمساءقوي نا جند حضوراولذلك فإن غة،غوية اليت خلفها كبار علماء اللّاللّ
، "سـيبويه "، و"اخلليل بـن أمحـد  "و، "أيب عمر بن العالء"ويل، أمثال غوي العريب عرب تارخيه الطّاللّ
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ادنا ال وذلك من خالل مقوالم اليت يالحظ أن نقّ ..." املربد"، و"األصمعي"، و"يبيونس بن حب"و
  .ميكنهم االستغناء عنها

ـ   ،رجة األوىل أهل أدبادنا وإن كان واضحا أم بالدكذلك جند أن نقّ• اب فهم شـعراء وكت
مها، وذلك من خالل تتلمذهم على غة وعلونني من اللّاد، ولكن ذلك مل مينع من أم كانوا متمكّونقّ

لقي عن أساتذم وشيوخهم يف هذا االختصـاص أو  من خالل الت أيدي لغويني سواء بطريقة مباشرة
  .راث الذي خلفه كبار اللغوينيوذلك من خالل مدارستهم للت ،ري مباشرةغبطريقة 

األصل ملا ذهـب إليـه   ة ليست نسخة طبق األديب بصورة عام واإلبداععر نظرم إىل الش إنّ•
خذوا هم مل يتغويني، غري أنغة مثلما فعل أسالفهم من اللّغويون، فهم من جهة عنوا عناية كبرية باللّاللّ

، وهم على دراية تامة بـأنّ  جديد فيهالتووتطوره  اإلبداعغة وعلومها وسيلة للوقوف يف وجه من اللّ
غاية النة، وأن ص األديب هي املتعة األدبيعر احلق هو الذي حيصل فيه االلتذاذ، يف حني أن رؤيـة  الش

ص األديب كانت تتجاىف عن مجاليته، وال ترى فيه إال شاهدا على صحة اللغة، أو بعدا عن غويني للناللّ
  .غويةالفصاحة اللّ

عامل تمفهومها وطريقة ال غويون قبلهم، إال أنّقدية قد تعامل معها اللّكثريا من املصطلحات الن إنّ•
 اإلبداعفهو خدمة  قادالن هدفما غة أغويني هو خدمة اللّمعها ختتلف عن موقفهم، ذلك أن هدف اللّ

بـع  غوي، ومن هذه املصطلحات القدم واحلداثـة والطّ املبدعني دون أن يعين ذلك إمهال اجلانب اللّو
ذلك فظ واملعىن وغرينعة واللّوالص.   

ليس مقصورا على  اإلبداع على حساب اجلديد، بل إنّ قديسالتهو  إن موقفهم من القدمي ليس•
رونه، فإن نقادنا كانوا ما يؤخغويون ال يفضلون احملدث حلداثته وإنوبقدر ما كان اللّ ،زمن دون زمن

هحقّ يعطون كل ذي حق، م على القدماءفقد يكون متأخرا ولكنه مقد.  

نعة ليست عيبا وإمنا تزيد غويون، فالصهب إليه اللّنعة فهو خبالف ما ذبع والصأما موقفهم من الطّ•
اء، وإن كان فساد الطّالنص مجاال وولذلك ،اعر وشعرهبع يضر بالش أن يسعى إىل اعر فإن على الش

إصالح ما فسد من طبعه، وإن الصهـؤالء   رين ألننعة اليت فيها تزويق وتزيني هلي من حماسن املتأخ
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ـ من خالهلا استطاعوا  عراءالش م ومواهبهم وطباعهم اجليدة وإال فهـم مقلـدون   أن يربزوا قدرا
بعونومت.  

اعر أن يتعامل مع هـذه  هي يف تطور مستمر، وعلى الش غةفظ واملعىن فإن اللّأما فيما يتعلق باللّ•
  .اإلبداعيغة مبا ميليه عليه عمله اللّ

رف واملعجـم،  حو والصغوي من خالل النرس اللّادنا كانوا على دراية بالدكما نالحظ أن نقّ•
فكثرية هي القضايا النحوية والصم، وكأننا ضمن مؤلف رفية اليت جندها يف مواضع متعددة من مدونا

أو صريفّ حنويوما يلفت االنتباه هو اختالف وجهات النظر لديهم يف جواز الض ،عرية على رورة الش
ه يسمح ا وجييزها على إطالقها، إال ما كان منها مستوحشا أو أنريف بني من حوي والصستوى النامل

ـ  رورة علـى  مل يكن له دليل يف كالم العرب، ومنهم املتحفظ إىل أبعد احلدود حبيث ال يسمح بالض
  .طالقاإل

•أممدارستهم للّ فإنّ ا من حيث املستوى املعجميكـثريا   فظة من حيث داللتها ومعناها املعجمي
ون كل اجلوانب اليت هلا عالقة باملعجم، معتمدين يف ذلك على اجلوانب توقفهم وهم يتقصيس ما كان

الصم على دراية باأللفاظ ومعانيها ومدى مطابقتـها لالسـتعمال العـريب    رفية واالشتقاقية، كما أ
صـوص حيـث   الن عقد ساروا على ج علماء اللغة ورواا وذلك من خالل تعاملهم موالفصيح، 

     .طون معانيهاسبرحوا وييش

هذه أهم النتائج اليت أمكن الوصول إليها وال أدين وصلت إىل كل شيء ميكن الوصول عي أن
قـدي يف  ما أرجوه أن أكون قد وصلت إىل شيء ولو قليل، وخدمة ولو يسرية لتراثنا الن إليه، وكلّ

   .املغرب العريب الكبري

 .واحلمد هللا أوال وآخرا
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  .)ت.د(،)ط.د(، القاهرة

   :)92-(األخطل، غياث بن غوث•             
  .1994، 2مهدي حممد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: هالديوان، شرح-4

  :)356-(األصفهاين، أبو الفرج •
  .)ت.د(، 2ط ،مسري جابر، دار الفكر، بريوت: األغاين، حتقيق -5

  :امرؤ القيس •             
  .1982 ،)ط.د(الديوان، دار بريوت للطباعة والنشر، لبنان،-6

          ):577- (األنباري، عبد الرمحن بن حممدبن ا •             
حممد حمي الدين عبد : بني النحويني البصريني والكوفيني، حتقيق اإلنصاف يف مسائل اخلالف-7

  .)ت.د(،)ط.د(، احلميد، دار الفكر

  . 3،1985طاألردن، الزرقاء، مكتبة املنار، إبراهيم السامرائي،: حتقيقنزهة األلباء يف طبقات األدباء، -8
  ):327- (األنباري، حممد بن القاسمابن  •             

           .1987،)ط.د(، األضداد، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت األضداد،-9

  :)403-(الباقالين، أبوبكر بن الطيب •             
  .1997 ،5طعارف، مصر، السيد أمحد صقر، دار امل :إعجاز القرآن، حتقيق-10
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  :)284- (بحتري، أبو عبادة الطائيال •             

  .)ت.د(، 3، طحسن كامل الصرييف، دار املعارف، القاهرة: حتقيقالبحتري، ديوان -11
  :)168-(بشار بن برد            •

وزيع والشركة الشيخ حممد الطاهر بن عاشور، نشر الدار التونسية للت: ديوان بشار بن برد، حتقيق-12
  .1976 ،)ط.د(، الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر

  :)512- (التربيزي، اخلطيب •             
 . )ت.د( ،4طحممد عزام، دار املعارف، القاهرة، : شرح ديوان أيب متام، حتقيق-13
لكتاب جميد طراد، دار الكتاب العريب، دار ا: شرح ديوان عنترة، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه-14

  .1992 ،1ط، العريب، بريوت
  :)231-(أبومتام، حبيب بن أوس •             

  . )ت.د(، 5طحممد عزام، دار املعارف، القاهرة، : ديوان أيب متام بشرح التربيزي، حتقيق-15
  :)255- (اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر •             

  .1997، 7رون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طحممد عبد السالم ها: البيان والتبيني، حتقيق-16
  .1965 ،2ط ،عبد السالم حممد هارون، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر: احليوان، حتقيق-17

  :)471-(عبد القاهراجلرجاين،  •             
  .1992، 3حممود حممد شاكر، مطبعة املدين، القاهرة، ط: دالئل اإلعجاز، حتقيق-18
  .1987 ،1ط بريوت، الرسالة، احلَمد، مؤسسة توفيق علي: حتقيقلصرف، ا يف املفتاح-19

   :)816-(اجلرجاين، علي بن حممد السيد الشريف •             
  .)ت.د(،)ط.د(حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، : التعريفات، حتقيقمعجم -20

  :)239-(اجلرجاين، القاضي علي بن عبد العزيز •             
حممد أبو الفضل إبراهيم وعلي حممد البجاوي، : الوساطة بني املتنيب وخصومه، حتقيق وشرح-21

  . 2006، 1ط ،املكتبة العصرية، صيدا، بريوت
  :)232-( اجلمحي، حممد ابن سالم •  

  .)ت.د(،)ط.د(حممد حممود شاكر، دار املدين، جدة، : طبقات فحول الشعراء، حتقيق-22
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  :)392-(جين، أبو الفتح عثمان ابن •             
إبراهيم مصطفى، عبد اهللا أمني، مكتبة ومطبعة مصطفى : املنصف، شرح لكتاب التصريف، حتقيق-23

  .1954، 1البايب احلليب وأوالده مبصر، القاهرة، ط
   .)ت.د(،)ط.د(، حممد علي النجار، املكتبة العلمية :اخلصائص، حتقيق-24

  : )540- (ي، موهوباجلواليق •             
  .1995، 1طيبة محد بودي، مطبوعات جامعة الكويت، ط: شرح أدب الكاتب، حتقيق-25

  ): 50-(حسان بن ثابت األنصاري •             
 ). ت.د(، )ط.د(الديوان، دار صادر، بريوت،  -26

  : )453-(احلصري، أبو إسحاق إبراهيم بن علي •            
    ..)ت.د(،)ط.د(، زكي مبارك، دار اجليل، بريوت: باب، حتقيقزهراآلداب ومثر األل-27

  : )745- (أبوحيان النحوي، األندلسي•              
عادل أمحد عبد اجلواد، علي حممد عوض، دار الكتب العلمية، بريوت، : البحر احمليط، حتقيق-28

  . 2001، 1ط ،لبنان
، 1حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط :يف شرح كتاب التسهيل، حتقيقالتذييل والتكميل -29

2000.  
  :)466-(عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن سناناخلفاجي،  •             

 .)ت.د(،)ط.د(، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان-30

  :)808- (ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد •             
 .2006 ،)ط.د(القاهرة، مصر، ضة دار وايف، الواحد عبد علي: حتقيق املقدمة،-31

  :)175-(اخلليل بن أمحد الفراهيدي •             
  .)ت.د(،)ط.د(،، دار ومكتب اهلاللمهدي املخزومي، إبراهيم السامرائي: العني، حتقيقكتاب -32

   : دريد بن الصمة•             
  ).ت.د(، )ط.د(عمر عبد الرسول، دار املعارف، : حتقيقالديوان، -33
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   :)456-(ابن رشيق، أبو علي احلسن •             
، 1النبوي عبد الواحد شعالن، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: العمدة يف صناعة الشعر ونقده، حتقيق-34

2000. 

  :)386- (الرماين، أبو احلسن علي بن عيسى•              
حممد خلف اهللا، حممد : القرآن، حتقيقالنكت يف إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل يف إعجاز -35

  .1976، 2ط ،زغلول سالم، دار املعارف، مصر
   :)283-(، أبو احلسن علي بن العباسابن الرومي•              

  .2002، 3أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: ديوانه، شرح-36
   :)177-(، غيالن بن عقبة ذو الرمة•              

 ،1ط ،عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان: ديوان ذي الرمة، اعتىن به وشرح غريبه-37
2006.  

  ):853- (أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد جار اهللا الزخمشري،•              
 .1989، 2فخر الدين قباوة، مكتبة املعارف، بريوت، ط: القسطاس يف علم العروض، حتقيق-38

دار الكتاب العريب، ، الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل-39
  .هـ1407 ،)ط.د(بريوت،

   : زهريبن أيب سلمى•             
  .2005، 2محدو طماس، دار العرفة، بريوت، لبنان، ط: الديوان، شرحه-40

  :)؟-(السجلماسي، أيب حممد القاسم األنصاري •             
عالل الغازي، مكتبة املعارف، الرباط، املغرب، : رتع البديع يف جتنيس أساليب البديع، حتقيقامل-41
  . 1980 ،1ط

  ):316ت(بكر السراج، أبو ابن •             
  .1996 ،3ط بريوت، الرسالة، الفتلي، مؤسسة احلسني عبد: حتقيقالنحو،  يف األصول -42

   :)626-(بن حممد السكاكي، أبو يعقوب يوسف •             
  .2000، 1عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: مفتاح العلوم، حتقيق -43
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  ):244-(أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت، •             
 ،4طأمحد حممد شاكر، عبد السالم حممد هارون، دار املعارف، القاهرة، : إصالح املنطق، حتقيق-44
 .    )ت.د(

  : )180- (، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبسيبويه •             
  .1988 ،3ط عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة،: الكتاب، حتقيق-45

  :)911- (السيوطي، جالل الدين •             
مية، بريوت، لبنان، أمحد مشس الدين، دار الكتب العل: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، حتقيق-46
  .1998، 1ط
مركز الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف  :اإلتقان يف علوم القرآن، حتقيق-47

  . هـ1426 ،)ط.د( الشريف، املدينة املنورة،
  . )ت.د(، )ط.د(األشباه النظائر يف النحو، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، -48
حممد أمحد جاد املوىل، حممد أبو الفضل إبراهيم، علي حممد  :حتقيق ،ة وأنواعهااملزهر يف علوم اللغ-49

  . 1989 ،)ط.د(بريوت، ،صيدا ،البجاوي، املكتبة العصرية
 :)460- (ابن شرف القريواين،أبو عبد اهللا حممد •             

 ).ت.د(، )ط.د(،النبوي عبد الواحد شعالن، مطبعة املدين، القاهرة: مسائل االنتقاد، حتقيق-50

   :)476-(الشنتمري، يوسف بن سليمان بن عيسى األندلسي •             
  . 1990 ،1ط ،أشعار الشعراء الستة، دار الفكر-51

   :)335-(أبو بكر حممد بن حيي الصويل، •             
  .1980، 3حممد عبده عزام، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط: أخبار أيب متام، حتقيق-52
افة والفنون، ف رشيد نعمان، منشورات وزارة الثقخل: قيقام، حتشرح الصويل لديوان أيب مت-53

     .1978، 1ة، طاجلمهورية العراقي
  :)310 -(الطربي، حممد بن جرير •             

  .2000، 1، مؤسسة الرسالة، بريوت، طأمحد حممد شاكر: ، حتقيقجامع البيان يف تأويل القرآن-54
   : العبد بن طرفة•             

  .)ت.د(، 1ط لبنان، بريوت، املعرفة، دار طماس، محدو: به اعتىن الديوان،-55
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  : مرداس بن العباس•             
  .1991 ،1ط الرسالة، مؤسسة اجلبوري، حيي: حتقيق الديوان، -56

   :)210-(أبو عبيدة، معمر بن املثىن •             
  .)ت.د(، )ط.د(حممد فؤاد سزكني، مكتبة اخلاجني، القاهرة ،  :حتقيق ،جماز القرآن-57

  :عدي بن الرقاع•              
نوري محودي القيسي، وحامت  :ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي، عن أيب العباس ثعلب، حتقيق-58

  .1987 ،)ط.د( صاحل الضامن، مطبعة امع العلمي العراقي،
   : لعباديعدي بن زيد ا•             

  .1965، )ط.د(حممد جبار املعيبد، شركة دار اجلمهورية للنشر والطبع، بغداد، : حتقيقالديوان، -59
   : عروة بن الورد والسموأل•            

 .1982 ،)ط.د(ديوانا عروة بن الورد والسموأل، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت،-60
   :)395-(ن بن عبد اهللالعسكري، أبو هالل احلس•              

علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة : كتاب الصناعتني، الكتابة والشعر، حتقيق-61
 .1986 ،)ط.د(العصرية، صيدا، بريوت،

  ):663- (عصفور، أبو احلسن علي بن مؤمن اإلشبيلي ابن •             
، 1طن قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، لبنان، فخر الدي: املمتع الكبري يف التصريف، حتقيق-62

1996. 

، 1خليل عمران املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: ضرائر الشعر، وضع حواشيه-63
1999.  

  :)390- (أمحد فارس، أبو احلسني ابن •             
عمر فاروق الطباع، : قيق، حتالصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها-64

  .1993، 1مكتبة املعارف، بريوت، ط
  :)276-(أبو حممد عبد اهللا بن مسلم ،ابن قتيبة •            

  . 2003 ،)ط.د(أمحد حممد شاكر، دار احلديث، القاهرة،: ، حتقيقالشعر والشعراء-65
  . )ت.د(، 4ثروت عكاشة، دار املعارف، ط: املعارف، حتقيق-66
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  .1981 ،3ط ،السيد أمحد صقر، املكتبة العلمية: شكل القرآن، حتقيقتأويل م-67
  :)326-(قدامة بن جعفر، أبو الفرج •             

  .1978، 1حممد عبد املنعم خفاجي، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ط: نقد الشعر، حتقيق-68
  :)684- (أبو احلسن القرطاجين حازم •             

دار الغرب اإلسالمي، احلبيب ابن اخلوجة،  حممد :تقدمي وحتقيقغاء وسراج األدباء، منهاج البل-69
  .1986 ،3طبريوت، لبنان، 

   :)412- (القزاز القريواين•              
  .1971، )ط.د(املنجي الكعيب، الدار التونسية للنشر،: ما جيوز للشاعر يف الضرورة، حتقيق-70

  :)739- (زويينالق الدين جالل •             
 . 1998 ،4طبريوت،  العلوم، إحياء البالغة، دار علوم يف اإليضاح-71

  :)821- (، أمحد بن عليالقلقشندي •             
  .1987 ،1طدار الفكر ، دمشق،  يوسف علي طويل،.د: صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، حتقيق -72

   : اخلطيم بن قيس•             
  ).ت.د( ،)ط.د( بريوت، صادر، دار األسد، الدين ناصر: حتقيق الديوان،-73

   :)360- (حممود بن احلسني ،كشاجم•              
  .1997، 1النبوي عبد الواحد شعالن، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: حتقيقالديوان، -74

  : )26-(كعب بن زهري•             
  .1997 ،)ط.د(علي فاعور، بريوت، لبنان، : حتقيقالديوان، -75

   :)1094-(الكفوي أبو البقاء •             
 .1998، )ط.د(، مؤسسة الرسالة، بريوت،عدنان درويش وحممد املصري: الكليات، حتقيق-76

  : )285- (يزيد بن حممد العباس أبو، املربد •             
، 3، القاهرة، طحممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب: الكامل يف اللغة واألدب، حتقيق-77

1997.  
  ): 354- (تنيب، أبو الطيبامل•             

 .1986عبد الرمحن الربقوقي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، : شرح ديوان املتنيب، وضعه-78
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  ):384-(أبو عبيد اهللا حممد بن عمران ،املرزباين •             
  ).ت.د(، )ط.د(للطباعة والنشر والتوزيع،  حممد علي البجاوي، ضة مصر: املوشح، حتقيق-79

   :)421-(املرزوقي، أبو علي •             
  .1991، 1أمحد أمني، عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، ط: شرح ديوان احلماسة، نشره-80

  ): 208- (مسلم بن الوليد•             
 ،)ط.د(ي الدهان، دار املعارف، سام: حتقيقشرح ديوان صريع الغواين، مسلم بن الوليد، -81
  .)ت.د(

   :)296- (ابن املعتز، عبد اهللا •             
  .1979، 2إغناطيوس كراتشقوفسكي، مكتبة املثىن، بغداد، ط: البديع، حتقيق-82
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