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بسم اهلل الرحمن الرحيم

شك ــر

ـ ـ ـ بداية أود أن أشكر اهلل سبحانو وتعالى ،الذي ذلل لي الصعاب ،و أمدني بالقوة

والصبر ،وألهمني السداد في القول والفعل ،فهو حسبي ،وعليو توكلت وىو نعم
الوكيل ونعم النصير.

ـ ـ أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان إلى األستاذ المشرف ،األستاذ الدكتور عبد

الحليم بن عيسى ،الذي فتح لي رحاب فكره  ،وتفقدني بعين األستاذ الثاقبة ،وأمدني
بنصائحو القيمة ،ودلني على المحجة الواضحة التي أنارت لي سبل ىذا البحث ،فلو

مني كل التقدير واإلحترام.
ـ كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان ،وعميق التقدير واإلحترام إلى أعضاء اللجنة

المناقشة ،على تجشمهم عناء قراءة ىذه المذكرة وتقويمها.

إىــداء
إلى األم الفاضلة واألب الكريم حفظهما اهلل.
ـ إلى الزوجة الكريمة أعانها اهلل.
ـ إلى قرة عيني وحبيبة قلبي ابنتي الغالية بلقيس.
ـ إلى اإلخوة واألخوات وأوالدىم ...ونخص بالذكر زكرياء ومريم ورشا.
ـ إلى كل األساتذة الذي تتلمذت على أيديهم.
نهدي ثمرة ىذا العمل

مقدمة:
إن تراثنا اللؽوي ؼنً بمادته ،متنوع بموضوعاته ،وُ جد حٌن حالت األحوال،
وتحجَّ رت القرابح وتسرب اللحن إلى عامة الناس وخاصتهم؛ بل تعداه إلى القرآن
الكرٌم ،فؤفرز مفاهٌم دخٌلة وظواهر سلبٌة أسهمت فً نشوء لؽة ضعٌفة مبتذلة ،وهذا
ما أدى إلى ظهور منهج لؽوي ٌساٌر ما استجد فً الساحة األدبٌة بالتمحٌص والتدقٌق،
فٌقبل منها ما كان صوابا ،وٌترك منها ما كان خطؤ.
ولعل أول من اهتم بالمنهج اللؽوي عبد هللا بن إسحاق الحضرمً ،الذي ٌُعد من
أوابل نحاة البصرة والواضعٌن الحقٌقٌٌن لعلم النحو ،وتبعة جمهرة من علماء اللؽة
أمثالٌ :ونس بن حبٌب ،وخلؾ األحمر ،واألخفش ،ومعدان الفٌل ،واألصمعً
وؼٌرهم ،وقد أبان هإالء العلماء عن تمرس كبٌر بؤدوات النقد اللؽوي ،فشكلوا صرحا
علمٌا فً بنٌان التراث النقدي.
اتخذ هإالء العلماء النقد اللؽوي منهجا ٌُساٌر النقد األدبً ،وٌهتم بالشكل اللؽوي
فً كل مستوٌاته النحوٌة والصرفٌة والمعجمٌة والصوتٌة والداللٌة والببلؼٌة ،وكان
منهجهم ٌمتاز بخصابص ،تتمثل فً الدقة والضبط وتحري الصحة فً التعبٌر بما
ٌوافق الـذوق ،فؤسسوا ضوابط نقدٌة بما ٌعرؾ بصحٌح القول من فاسده.
بالتالً صار المنهج اللؽوي ٌهتم برصد المآخذ والعٌوب التً وقع فٌها الشعراء
العرب القدامى والمحدثٌن ،بناءا على مساٌرتها أو مخالفتها للقاعدة اللؽوٌة فً دروب
الكبلم المؤلوفة وتقوٌمها وفق أسالٌبها التعبٌرٌة ،سوا ًء لفظا معجمٌا ،أو نسقا تعبٌرٌا،
أو أسلوبا ببلؼٌا ،أو سٌاقا تركٌبٌا.
ومال اللؽوٌون إلى مزج النقد اللؽوي بالببلؼً ،فعاشا ممتزجٌن ،وسارا جنبا إلى
جنب ،قبل أن ٌنفصبل وٌتحوال كل منهما إلى علم مستقل بذاته ،فكل من النقد والببلؼة
ٌدور حول تحقٌق الصدق والقوة والجمال فً األداء والتعبٌر ،وبالتالً االهتمام بببلؼة
المعنى ،وااللتزام بالمعٌار النحوي.
أ

كما نهج اللؽوٌون والببلؼٌون نهجا نحوٌا وببلؼٌا فً تصحٌح الشاهد والوقوؾ
على نسقه التركٌبً ،ثم االستشهاد به لدعم ما ٌقولونه ،وتؤٌٌد ما ٌقررونه من قواعد،
وما ٌتبنونه من آراء ومذاهب؛ ألن الرأي الذي ٌطلقه اللؽوي ٌنبع من استعماله الشاهد
بوصفه أداة إلقناع المتلقً.
والذي ش َّدنً إلى دراسة هذا الموضوع ،أن هذا المنهج جاء حٌن انطفؤت المشاعل
فً فترة من فترات األمة العربٌة واإلسبلمٌة ،بسبب ظروؾ اللؽة العربٌة التً تؽٌرت
باتساع الرقعة الجؽرافٌة ،وسرعة انتشار اإلسبلم واختبلط العربً بالعجمً ،فضعفت
اللؽة العربٌة حتى عند البلؽاء والخطباء ،فؤسهم هذا المنهج فً النظر إلى القرآن
الكرٌم وتفسٌره ،ورفع اللبس عن شوابب وأؼبلط اللؽة العربٌة.
وكل هذا دفعنً أن أجعل من مسؤلة النقد اللؽوي مجاال لبحثً هذا ،وسؤحاول من
خبلله اإلجابة على مجموعة من التساإالت التً ُتعٌننً على توضٌح الرإٌة المنهجٌة
لهذا البحث ،أهم هذه األسبلة ما ٌلً:
ــ هل النقد اللؽوي جاء لضرورة ملحة اقتضتها المفاهٌم الدخٌلة التً أفرزت لنا لؽة
ركٌكة وضعٌفة ؟
ـ هل النقد اللؽوي ٌُساٌر ما استجد فً الساحة األدبٌة بالتمحٌص والتدقٌق ؟
ــ هل النقد اللؽوي هدفه تقوٌم اللسان وفق قواعد اللؽة العربٌة وأسالٌبها ؟
ــ كٌؾ نظر النقد اللؽوي إلى الخطاب الشعري القدٌم ؟
وقد أقمنا البحث على مدخل وأربعة فصول وخاتمة ،فؤما المدخل تناولنا فٌه
قضٌتٌن رأٌناها مهمة فً بحثنا؛ األولى هً دراسة النقد اللؽوي فً المفاهٌم
والخصابص لترسٌخ المفهوم فً عقل القارىء ،والثانٌة هً عبلقة النقد اللؽوي
بالفصاحة من خبلل التعرٌؾ برقعة الفصاحة زمانا ومكانا وتناول مفهومها عند النقاد،
ثم تناولنا عبلقة النقد اللؽوي باللسان العربً ،فمنهم من ربط السلٌقة بالجنس والوراثة،
ومنهم من أرجعها إلى االكتساب ،فاألعجمً ٌستطٌع أن ٌصبح فصٌح اللسان ،فهً
ب

ملكة ودربة ،ثم ربطوا النقد اللؽوي بقضٌة القدٌم والحدٌث ،فعمدوا إلى االحتجاج
بؤشعار الجاهلٌٌن واصفٌن لؽتهم بمصدر االحتجاج اللؽوي ،أما المحدثون فثاروا
علٌهم ولم ٌعتمدوا على أشعارهم ،ثم تناولنا العبلقة بٌن النقد اللؽوي واللحن ومظاهر
اإلختبلؾ بٌن اللحن واللهجة واللؽة.
أما الفصل األول فخصصناه لئلرهاصات األولى لظهور المنهج اللؽوي فً النقد
العربً القدٌم ،فتتبعنا ظاهرة اللحن من العصر الجاهلً حتى العصر األموي ،ثم
أبرزنا المظاهر التً مٌزته عند نخبة من النقاد البارزٌن بدءا بعبد هللا بن إسحاق
الحضرمً ،هإالء النقاد وضعوا األسس النظرٌة والتطبٌقٌة لهذا النوع من النقد ،وقد
أبانوا عن تمرس كبٌر بؤدوات النقد اللؽوي ،فؤعادوا قراءة التراث األدبً القدٌم ،ثم
َّ
فخطإوا وأعابوا على
خاضوا فً مسابل كثٌرة تخص موضوع الفحولة والحداثة،
الشعراء خروجهم عن المقاٌٌس المؤلوفة.
أما الفصل الثانً فؤراد أن ٌبٌن دورالمنهج اللؽوي بٌن النص الشعري والضرورة
الشعرٌة ،وكٌؾ مارس هإالء النقاد معاٌٌرا صارمة ومقاٌٌسا مشددة فً مراقبة
الشعراء ،تمنع هذه المقاٌٌس تجاوز قوانٌن اللؽة والعبث بنظامها ،وقد احتج هإالء
الشعراء على هذه القٌود التً وضعها علماء اللؽة والنحو وثاروا علٌها ،فقامت بٌنهما
حربا كبلمٌة ،ووقؾ إلى جانبهم مجموعة من النقاد حاولوا أن ٌ ُر ُّدوا على بعض
النحوٌٌن واللؽوٌٌن ،فراحوا ٌبٌنون ما ٌجوز للشاعر فً الضرورة من تقدٌم وقلب
وإبدال ،كما تناول النماذج الشعرٌة التً عارضها النقاد اللؽوٌون بحجة أنها تتنافى مع
فصاحة الكلمة ،مثل تنافر الحروؾ ،وؼرابة اللفظ الذي ٌحدث ؼضاضة فً السمع،
وسوء استعمال الكلمة؛ أي وضع األلفاظ فً ؼٌر موضعها البلبق الذي ٌقتضٌه
االستعمال المعجمً ،والتكرار الثقٌل ؼٌر المفٌد الذي ٌُضفً قُبحا على البٌت
الشعري ،وتشوٌه بنٌة الكلمة بزٌادة حروؾ أو حذفها.

ج

أما الفصل الثالث فٌبٌن صدى النقد اللؽوي والببلؼً فً النقد القدٌم ،وصور
اشتراكهما فً نقد النص الشعري الموصوؾ بالرداءة بكشؾ جوانب النقص فٌه من
حٌث المقاصد والبناء واألسلوب ،فبحثا فً الكلمة المفردة ومدى صحتها وخطبها
ومبلءمتها لمكانها واستعمالها األدبً ،وؼاصا فً التركٌب ومدى ما فٌه من تبلإم
وتناسب وتضافر واضطراب ،لهذا فالعبلقة بٌن المفهوم النقدي اللؽوي والببلؼً قوٌة
نلمسها فً الكلمة والجملة ،وبالتالً كان هناك تداخل بٌن المباحث الببلؼٌة والنقدٌة
ٌصعب معه وضع الفواصل والحدود بما ٌمٌز كل علم عن اآلخر ،ومن الخصوصٌات
التً ٌلتقً فٌها النقد اللؽوي والببلؼً هً المحافظة على الصحة اللؽوٌة ،فاأللفاظ
الجٌدة هً التً تتسم بالفصاحة واإلنسجام ،أما األلفاظ الردٌبة فهً التً تتسم بالؽرابة
واإلبتدال وتنافر الحروؾ ،أما على مستوى التراكٌب فاإلكثار من التقدٌم والتؤخٌر
والحذؾ والؽموض واإلبهام ٌنفً عن العبارة األدبٌة قٌمتها الفنٌة.
أما الفصل الرابع فجاء لتوثٌق الشاهد الشعري ،حٌث نهج اللؽوٌون نهجا نحوٌا
وببلؼٌا ومعجمٌا فً تصحٌح الشاهد ،والوقوؾ على نسقه التركٌبً الصحٌح،
فالببلؼٌون أرسوا قواعد نظم الشعر الذي خضع لمطلب الببلؼة ،أما الشاهد فً نظر
الببلؼٌٌن فبل ٌجوز إال بكبلم من ٌوثق بفصاحتهم ،فالشاهد له دور كبٌر إلثبات القاعدة
النحوٌة وتقلٌل حكمها وبٌان الصواب والخطؤ فٌها.
وفً ختام هذا البحث ،وكما هو معمول به فً أصول البحث العلمً خاتمة
حاولت فٌها إحصاء الفوابد التً جنٌتها من هذا البحث ،ومتبوعة بفهرس المصادر
والمراجع ،ثم فهرس الموضوعات.
والبحث فً هذا الموضوع صعب لش ّح الدراسات التً تناولته ،فهً إن وُ جدت
فمتناثرة فً كتب األعاجم والنحو والكتب المشهورة ،مثل الوساطة للقاضً الجرجانً،
والرسالة الموضحة للحاتمً ،والموازنة لآلمدي ،والموشح للمرزبانً ،وطبقات فحول

د

الشعراء البن سبلم الجمحً ،والكامل للمبرد ،والشعر والشعراء البن قتٌبة وؼٌرها
التً أنارت لً طرٌق البحث والتقصًّ.
وقد اعتمد هذا البحث على المنهج التحلٌلً االستقرابً ،الذي ٌظهر فً مراعاة
التناسب بٌن النصوص الشعرٌة فً أثناء الوصؾ ،والتحلٌل ،واالستقراء لمختلؾ
القضاٌا اللؽوٌة التً برزت فً سٌاق الخطاب الشعري القدٌم ،فقد ٌذهب مبدعها
إلحاطتها ببعض الؽموض واإلبهام.
وفً الختام ،فإن هذه المذكرة ال ت َّدعً لنفسها الكمال ،إن هً إال محاولة على
طرٌق البحث ،فإن كان فٌها ما ٌمدح فالفضل فً ذلك ٌعود إلى التوجٌهات المنهجٌة
السدٌدة ألستاذي المشرؾ األستاذ الدكتور بن عٌسى عبد الحلٌم ،الذي أتقدم له بجزٌل
شكري وعظٌم امتنانً ،وفابق تقدٌري واحترامً على ما بذله من جهد فً قراءة هذا
البحث وتقوٌمه ،إذ لم ٌذخر جهدا فً تقدٌم ٌد العون لً ،بمساعدتً على رسم خطة
محكمة ،كشفت عن بعض مبلمح النقد اللؽوي فً النقد العربً القدٌم.

ي

المدخــل
النقد اللغوي ـ دراسة في المفاىيم والخصائص ـ

النقد اللغوي–دراسة في المفاىيم والخصائص-

المدخــل

 -1مفهوم النقد األدبً:
النقد األدبً كما جاء فً لسان العرب فً مادة نقد "النقد والتنقاد :تمٌٌز
ض َها...النقد :تمٌٌز
الدراهم ،وإخراج الزٌؾ منها...ونقده إٌّاها نق ًدا فانتقدها أي َق ِب َ

الدراهم وإعطاإها إنسا ًنا...وناقدت إنسانا ،أي ناقشته فً األمر...ونقد الشًء ٌنقده
نق ًدا؛ إذ نقده بؤصبعه كما تنقد الجوزة ...ونقد الرجل الشًء بنظره :اختلس النظر
نحوه...وقال إن نقدت الناس نقدوك ،متى نقدتهم أي عبتهم.)1( "...
أما النقد بمفهومه المعروؾ والمعتاد والكبلسٌكً هو "تحلٌل القطع األدبٌة
وتقدٌر مالها من قٌمة فنٌة" ( ،)2فهو نشاط ٌقوم على تحلٌل األعمال األدبٌة وانتقاإها
وإطبلق األحكام علٌها مستعٌنا بالوصؾ والتحلٌل والتؤوٌل ،وكل هذه التعرٌفات للنقد
ال تخرج عن الداللة المعجمٌة األصلٌة لمادة (نقد).
 -2مفهوم النقد اللغوي:
النقد اللؽوي ٌعالج قضٌة من قضاٌا اللؽة ،فهو جزء من النقد والعبلقة بٌنهما
عبلقة الجزء من الكل ،فإذا كان النقد األدبً ٌهتم بالجانب الفنً لؤلدب ،فإن النقد
اللؽوي ٌهتم بلؽة األدب ،فٌنظر إلٌها من حٌث مدى استعمالها فً أصولها وقواعدها
الصحٌحةٌ ،قول ممدوح خسارة فً تعرٌفه للنقد اللؽوي" :النقد اللؽوي هو الذي ٌجعل
السبلمة اللؽوٌة من معاٌٌر الحكم على جودة النص األدبً أو رداءته"(.)3
لذلك نرى الناقد اللؽوي ٌتتبع السقطات واألؼبلط النحوٌة والصرفٌة والداللٌة
والمعجمٌة والعروضٌة التً ٌسقط فٌها الشاعر ،فاللسان الصحٌح هو النقد الصحٌح،
والنقد اللؽوي ٌخدم النقد األدبً وال ٌنبؽً الفصل بٌنهما ألن الفصل بٌنهما كالفصل
بٌن الشكل والضمون للنص األدبً.
 -1ابن منظور ،لسان العرب ،تح نخبة من األساتذة ،دار المعارؾ ،القاهرة ،مادة (نقد).
 -2شوقً ضٌؾ ،النقد ،دار المعارؾ ،ط  ،5ص.9
 -3محمد ممدوح خسارة ،النقد اللؽوي فً التراث العربً ،مجلة مجمع اللؽة العربٌة ،دمشق،
 ،84ج ،4ص.955
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إن مهمة الناقد اللؽوي هً تلمس الصحٌح من األلفاظ عند الشاعر ،وتؽلٌطه لما
ٌخرج عن االستعمال اللؽوي المؤلوؾ ،فالشاعر قد ٌراعً الموسٌقى والوزن وال
ٌنظر إلى اإلعراب السلٌم الذي د َّل علٌه المعنى ،فعلى الشاعر توخً المعنى
واإلعراب لتستقٌم عباراته.
كما لم ٌقؾ نقد اللؽوٌٌن والنحاة عند الشكل أو عند عدٌد المعانً ،وذكر العٌوب
والتعلٌل لها ،بل إنهم فهموا الشعر ،وتذوقوه ،وبٌَّنوا مواطن القوة فٌه أو الضعؾ عن
كل شاعر ،وماٌزوا بٌن الشعراء وجعلوهم طبقات ،وبٌنوا أثر البٌبة والظروؾ
اإلجتماعٌة فً قوة شعر فبلن من الشعراء ،ووقفوا فً نسبة األشعار إلى قابلٌها(.)1
فكان هذا النوع من النقد ٌتحرى العملٌة والدقة فً األحكام ،فٌبحث أهله عن
الفصاحة فً األلفاظ ،وٌلتمسون الصحة للتراكٌب لخدمة األدب ،فبل انحراؾ عن الحق
رؼبة أورهبة ،وإنما هو التحلٌل والدلٌل ،وقرع الحجة بالحجة ،وذكر األسباب ،هذا
النقد ٌمسُّ اللؽة كلَّها ،وٌحلل النصوص من جمٌع نواحٌها :ضبطا وبنٌة وتركٌبا
وفنا(.)2
 -3مهمة النقد اللغوي ومصادره:
المنهج أوالنقد اللؽوي أصبح من العرؾ النقدي ،ومن ضرورٌات الٌوم واألمس
للحفاظ على شموخ اللؽة وكٌانها وثباتها التً ال ٌص ُّح المساس بهاٌ ،قول عز الدٌن
إسماعٌل" :والمهمة الخطٌرة التً قام بها هذا النقد هً المحافظة على وضعٌة اللؽة،
وتشبٌته ألصولها ،وأخذه الشعراء بها"(.)3
هذا المنهج َن َّقى اللؽة العربٌة من األؼبلط والشوابب ،وبنى لها أسوارا تحمٌها
من اللحن ،وتحافظ على سبلمة بنابِها وصفاء صورتها األدبٌة ،فهو بمثابة الحارس

ٌ -1نظر:أحمد بدوي ،أسس النقد األدبً عند العرب ،ط  ،1نهضة مصر ،1995 ،ص.6
ٌ -2نظر:طه إبراهٌم ،تارٌخ النقد األدبً عند العرب ،لجنة التؤلٌؾ والترجمة والنشر ،القاهرة ،1937 ،ص.52
 -3عز الدٌن إسماعٌل ،األسس الجمالٌة فً النقد العربً ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،1992 ،ص.285-284
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الصارم فً مسؤلة المحافظة على أصول اللؽة ممثبل فً علمابه األجبلء الذٌن اعتبروا
تج ُّن ِب َها.
أخطاء اللؽة مآخذ ٌنبؽً َ
وٌعاب على المنهج اللؽوي أنه ٌهتم بالجزبٌات ،ولو لم ٌكن للنقد اللؽوي إال أن
ٌضع ٌده على المعانً ودالالت األلفاظ ،والسبلمة اإلعرابٌة للحفاظ على العربٌة لكفاه
ذلك.
أما بالنسبة للمصادر التً تنضوي ضمن هذا النقد فهً كثٌرة ما بٌن لؽوٌة
وأدبٌة ،فمهمة هذا المنهج لٌست البحث فً المستوى الصوابً للفظة بل ٌتناول كذلك
الجانب الجمالً للؽة األدبٌة.
لذلك ٌدخل مصادره ضمن كتب النقد والببلؼة ،مثل نقد الشعر لقدامة بن جعفر،
وكتاب البدٌع البن المعتز ،والوساطة للجرجانً ،والموازنة لآلمدي ،والصناعٌتٌن
ألبً هبلل العكسري ،والممتع لعبد الكرٌم النهشلً ،والعمدة البن رشٌق القٌروانً،
وكتب المقدمات الشارحة للمجامٌع الشعرٌة كمقدمة المرزوقً ،وكتب األدب العامة
كالكامل ،والبٌان والتبٌٌن ،والعقد الفرٌد ،ونجد كذلك الكتب التً اعتنت بالضروروات
الشعرٌة؛ ككتاب الضرابر البن عصفور ،وما ٌجوز للشاعر فً الضرورة للقزاز
القٌروانً.
وٌوجد كذلك الكتب التً أُلفت حول القرآن الكرٌم "أو الكتب اللؽوٌة التً كان
أصحابها على وعً تام بخصوصٌة اللؽة األدبٌة ،بدءا من كتاب سٌبوٌه؛ الذي جعل
منه صاحبه معرضا للكثٌر من أسالٌب اللؽة ،فً وقت لم ٌكن التماٌز قد تم بٌن ما
عرؾ بعد بالمستوى الصوابً ،وما عرؾ بالمستوى األدبً"(.)1
من هنا تبٌن لنا أن مصادر النقد اللؽوي متعددة ومتنوعة ،فٌوجد منها ما هو
نقدي ،واآلخر ٌدخل ضمن كتب األدب العامة ،أما البعض اآلخر فجاء خدمة للقرآن
الكرٌم.
 -1عبد الحكٌم راضً ،من آفاق الفكر الببلؼً عند العرب ،ط  ،1مكتبة اآلداب ،القاهرة ،2006 ، ،ص.82
4

النقد اللغوي–دراسة في المفاىيم والخصائص-

المدخــل

 -4فئة نقاد الشعر:
مهمة النقد اللؽوي تقاسمها أربع فبات هم :الشعراء والنحاة والقراء واللؽوٌٌن.
 -1الشعراء :
إن ممارسة الشعراء لئلبداع ،تجعلهم قادرٌن على الكشؾ عن طبٌعة العملٌة
اإلبداعٌة ،فتنعكس شاعرٌتهم على ما ٌصدر عنهم من أفكار وتصورات نقدٌة ،تظهر
فً عباراتهم التً تحمل أحكامهم وآراءهم النقدٌة ،أو فً طرٌقة نقدهم.
ٌبقى الشاعر عند إنتاجه للنص الشعري ،بٌن ٌدٌه فترة طوٌلة ،فٌحذؾ بٌتا
وٌضٌؾ آخرأو ٌصلح خطؤ لؽو ًٌّا أوعروضٌا ،وكل هذا ٌفسرعمبل نقدٌا ،فالشاعر
بمعاٌشته للنص وصٌاؼته له ٌشبه صانع الثوب ،أما الناقد فهو بمثابة البابع للثوب
الذي ال ٌعرؾ إال الشكل الخارجً لهٌ ،قول المتنبً "إن الثوب ال ٌعرفه ّ
البزاز معرفة
الحابك ،ألن َّ
البزاز ٌعرؾ جملته ،والحابك ٌعرؾ جملته وتفارٌقه ،ألنه هو الذي
أخرجه من الؽزلٌة إلى الثوبٌة"(.)1
وٌقؾ أبوعثمان الجاحظ إلى جانب هإالء الشعراء فً التؤكٌد على مقدرة
الشاعر على ممارسة النقد؛ إذ ٌرى فً حدٌثه عن الشعر الجٌد أن "البصر بهذا
الجوهر من الكبلم فً رواة ال ُكتاب أع ّم ،وعلى ألسنة ح َُّذاق الشعراء أظهر"(.)2
ٌرى الجاحظ أن الشاعر بحكم صناعته للشعر وتمرُّ سِ ِه به ،أدرى به من ؼٌره،
وبالتالً له القدرة على التعلٌل والتحلٌل والنقد.
 -2النحاة:
ما إن حل العصر األموي حتى ظهر علم النحو ،فانتقل النقد من ساحة الشعراء
وج َّد بعض علمابه فً بلورته ،وكان
إلى ال ُنحّ اة ،وفً آخر العصر األموي ظهر النحوَ ،

 -1أبو منصور عبد الملك الثعالبًٌ ،تٌمة الدهر ،ط  ،1نشره محمد إسماعٌل الصاوي ،مطبعة الصاوي ،القاهرة،
1353 ،هـ ،ج ،1ص15
 -2أبو عمرو بن بحر الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن  ،تحقٌق وشرح عبد السبلم محمد هارون ،ط  ،4مكتبة الخانجً
بمصر ، ،ج ،4ص.24
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أبوإسحاق الحضرمً من أوابل النحاة الناقدٌن للشعر

–وهذا ما سنتعرض له فً

الفصل األول بإذن هللا. -
ولم ٌقتصر الحضرمً فً تقٌٌم الشعراء على مرقش وكثٌر ،ففقد أدلى بدلوه فً
تقٌٌم ؼٌرهما ممن عاصرهٌ ،قول ٌونس بن حبٌب "إنه سبل عن جرٌر والفرزدق
واألخطل أٌهم أشعر؟ فقال :أجمعت العلماء على األخطل"

(  ،) 1فالحضرمً ٌُق ِّد ُم

األخطل على جرٌر والفرزدق ،وهو أحد األربعة الذٌن ٌرجع إلٌهم وٌحتكم برأٌهم
باعتباره من األبمة الموثوق بعلمهم ،وتد ُّل هذه المشاركة على مدى دراٌة الحضرمً
بؤمور الشعر ،وتمكنه منها لٌإخذ برأٌه فً المفاضلة بٌن الشعراء الكبار أمثال
أصحاب النقابض ،وما تقدٌمه لؤلخطل إال داللة على ما ٌتمتع به من بُعد النظر.
القراء:
ّ -3
القراء هم علماء القراءات القرآنٌة ،وأشهر القرَّ اء هم من ال ّنحاة أمثال عبد هللا
بن أبً إسحاق الخضرمً وعٌسى بن عمر وأبو عمرو بن العبلء.
فكان ابن أبً إسحاق الحضرمً أحد األبمة الذٌن اشتهروا بالقراءة فً
األمصار ،وفً ذلك ٌقول السٌوطً" :ثم َت َجرَّ َد قوم للقراءة واألخذ واعتنوا بضبط
القراءة أَت َّم عناٌة حتى صاروا فً ذلك أبمة ٌُقتدى بهم ،وٌرحل إلٌهم وٌُإخذ عنهم،
أجمع أهل بلدهم على تلقى قرابتهم بالقول ،ولم ٌختلؾ علٌهم اثنان ،ولتص ِّدٌهم للقراءة
ُنسبت إلٌهم ،وكان بالبصرة عبد هللا بن أبً إسحاق ،وعٌسى بن عمر ،وأبو عمرو بن
العبلء"(.)2

ٌ-1اقوت الحموي ،معجم األدباء ،دار المإمون ،مطبعة البابً الحلبً ،القاهرة .1355 ،ج ،7ص.201-200
 -2السٌوطً ،اإلتقان فً علوم القرآن ،مطبعتالمكخبتالثقافيت،بيروث  ،1973ج،1ص.9-8
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 -4اللغوٌون:
نقصد باللؽوٌٌن علماء اللؽة العربٌة الذي لم ٌؽلب علٌهم المعٌار النحوي فً
نقدهم ،وإنما عنوا بفقهها وأصولها وداللتها ،مثل ابن قتٌبة وابن ال ُس َّكٌت والحرٌري
وؼٌرهم.
جاء فً درة الؽواص فً أوهام الخوّ اص" :ولهذا عٌب على أبً الطٌب المتنبً
جمعه (بوق) على (بوقان) فً قوله:
اا ُكبو َفو ٌت
اا لَف َفها و ُكو ُكبوو ُك
اا َف ْنٌ ًففا لِإد ْنَفولَف ٍةة َفففِإً ال ّن ِإ
َفف ِإنْن َفٌ ُك َفب ْنع َف ال َّنن ِإ

()1

ألنهم ٌرون أن جمع بوق هو أبواق ،وأن شروط ما جمع باأللؾ والتاء ال
تتوافر فً هذه الكلمة"(.)2
وقد عقد ابن قتٌبة بابا للفرق بٌن مدلوالت األلفاظ ،مما ٌخلط فٌه ال ُكتاب من
مثل أنهم ال ٌُ َم ٌِّ ُزون بٌن (الجرس) الذي هو صوت حركة اإلنسان ،و(الرَّ كز) الصوت
الخفً ونحو ذلك (الهمس)...و(الشجٌر) من الفم ،و(النخٌر) من المنخرٌن و(الكرٌر)
من الصدر.
 -5م توٌاا النقد اللغوي:
تنحصر مستوٌات النقد اللؽوي فً ما ٌلً ،المستوى الصرفً ،النحوي،
الداللً ،الصوتً ،المعجمً ،فمن الطبٌعً أن ٌبحث النقد اللؽوي فً جمٌع هذه
المستوٌات ،فاللؽة تشكل نظاما لؽوٌا ،وهً تسٌر وفق قواعد وأصول ثابتة ال تتؽٌر،
وترتبط هذه المستوٌات بعضها بعبلقات عُضوٌة ال تكاد تنفصم.

 -1الحرٌري أبو محمد القاسم ،درة الؽواص فً أوهام الخواص ،مطبعة الجوابب ،قسنطٌنة1299 ،هـ ،ص-118
.119
 -2م.ن ،ص.119-118
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النظام الصرفً
النظام الداللً

النظام المعجمً

النظام اللغوي

النظام الصوتً

النظام النحوي

 -6الفصاحة لغة:
الفصاحة فً اللؽة البٌان وأصله فً اللبنىٌ ،قال أفصح اللبنى ،إذا ذهب اللبؤ
عنه ،أي الرؼوة التً تؽطً سطحه ،قال نضلة السلمً:
الر ُك و ُك ال َفقبٌــــ ُكـ
وٌنفــ أهلَفــ َّن
()1
الر ْن َفو ِإة اللَّن َفبنُك ال َففصٌ ُكـ
وتحا َّن

َفر ْنأوهُك ْن
ِإــر ٌتق
فازدَفروه وهو خ ْن
َففلَف ْنم َفٌ ْنخ ُك
صالَفت ُكـ َفعلَف ْنٌ ِإه ْنم
شوا َفم َف

المعنى اللؽوي للفصاحة هً الدقة فً المعنى والوضوح ،فكل ما كان المعنى
واضحا فهو فصٌح.
 -7الفصاحة اصوالحا:
الفصاحة بمفهومها اللؽوي تعنً السلٌقة ،وهذا لقول الجاحظ "فمن زعم أن
الببلؼة أن ٌكون السامع ٌفهم معنى القابل ،جعل الفصاحة واللَّكِنة ،والخطؤ والصواب،
واإلؼبلق واإلبانة ،والملحون والمعرب ،كله سواء وكله بٌانا"(.)2

 -1ابن منظور ،لسان العرب ،تحقٌق مجموعة من العلماء ،دار المعارؾ ،القاهرة ،مادة (فصح).
 -2الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن ،ج  ،1ص.162
8

النقد اللغوي–دراسة في المفاىيم والخصائص-

المدخــل

نبلحظ أن الفصاحة تقابل الخطؤ واللحن ،ومقابلتها للحن ٌُفهم منه الخروج عن
طباع العرب فً كبلمها ،وال ٌُطلق على عدم الفصاحة البٌانٌة للحن بل ٌطلق علٌه
العًُِّ وما شابهه ،ومن هنا ندرك أن الكبلم فً هذا الشؤن مستوٌان :مستوى السبلمة
اللؽوٌة ،وهو خلوه من اللحن ،ومستوى السبلمة البٌانٌة ،وهو اختٌار الكبلم الجٌد
المإثر فً السامع.
 -8مفهوم الفصاحة عند النقاد:
نقصد بهذه الطابفة أولبك الذٌن ٌرفضون الكلمات الوحشٌة والؽرٌبة،
فالنصوص الشعرٌة القدٌمة فً نظرهم دستور العرب وحاملة أٌامهم وأخبارهم،
فلطالما كانت تلك األشعار منبعا لبلستشهاد النحوي والببلؼً ،فهذا الجاحظ ٌُشٌد
بببلؼة ال ُك َّتاب فً قوله" :إنهم قد التمسوا من األلفاظ مالم ٌكن ُم َت َوعِّرً ا َوحْ شِ ًٌّا وال
َساق ًِطا سُو ِق ًٌّا" ( ،)1وعن اختٌار األلفاظ ونظمها ٌقول ابن المقفع" :فلٌعلم الواصفون
المخبرون؛ أن أحدهم وإن أحسن وأبلػ لٌس زابدا على أن ٌكون كصاحب فصوص
وجدٌا قوتاَ ،
وز َبرْ جْ ًدا ،و ِمرْ َجا ًنا ،فنظم َقبل ِب َد و َسمُوطا وأكالٌ َل ،ووضع كل قص
صا ِب ًؽا َرفٌِ ًقا"(.)2
موضِ َعهُ ،وجمع إلى كل لون شبهه ،مما ٌزٌد بذلك حسنا فسمً َ
لقد اهتم النقاد بجمال األلفاظ اهتماما كبٌرا ،وٌظهر هذا فً تحذٌرهم من
استعمال الكلمات الوحشٌة والؽرٌبة.
 الفصاحة عند ابن وتٌبة:ربط ابن قتٌبة الفصاحة بالنحو ،فالنحو فً نظره هو المقٌاس الذي تقاس علٌه
الفصاحة "فاستحب للكاتب أن ٌعدل بكبلمه عن الجهة التً ُت ْل ِز ُم ُه مستتقل اإلعراب؛
لٌسلم من اللحن"(.)3

اتباع القاعدة النحوٌة فً نظر ابن قتٌبة ،هً المقٌاس الذي تقاس علٌه الفصاحة
 -1الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن ،ج  ،1ص.137
 -2ابن المقفع ،األدب الصؽٌر واألدب الكبٌر  ،دار صادر ،بٌروت .د.ت ،ص .33
 -3ابن قتٌبة ،أدب الكاتب ،ص .18
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 الفصاحة عند حازم القروا نً:حازم القرطاجنً من النقاد الذٌن ربطوا الفصاحة بالجمال متجنبٌن التؤلٌؾ
المتفاوت النسٌجٌ ،قول" :أن الصورة إذا كانت أصبا ُؼها ردٌبة وأوضاعها متنافرة،
وجدنا العٌن نابٌة عنها ،ؼٌر مستلذة لمراعاتها وإن كان تخطٌطها صحٌحا ،وكذلك
األلفاظ والتآلٌؾ المتنافرة ،وإن وقعت بها المحاكاة الصحٌحة ،فإنا نجد السمع ٌتؤدى
بمرور تلك األلفاظ الردٌبة القبٌحة التؤلٌؾ علٌها"(.)1
الفصاحة فً نظر حازم القرطاجنً ،هو تجنب التؤلٌؾ المتفاوت النسج وذلك
باالهتمام بنظم الكلمات ،وبالتالً ترتقً إلى مكانا قرٌبا من الجمال.
 الفصاحة عند األصمعً:الفصاحة عند األصمعً هً تجنب اللحن فً القول والسٌر وفق سنن العرب
المتداول علٌها ،وهذا ما نجده ظاهرا فً نعته لبعض الشعراء بالفصاحة ،قال أبوحاتم:
"وسؤلت األصمعً عن القحٌؾ العامري الذي قال فً النساء ،قال لٌس بفصٌح وال
حجة ،وسؤلته عن زٌاد األعجم ،فقال حجة لم ٌتعلق علٌه بلحن ،و ُكنٌته أبو أمامة"(.)2
الظاهر من كبلم األصمعً ،أن الفصاحة هً جرٌان الكبلم وفق سنن العرب،
وبالتالً التؤدٌة الصحٌحة للمعنى.
 الفصاحة عند ابن الم ال محً:ابن سبلم الجمحً ربط الفصاحة بالحدود المكانٌة التً اتخذها النحاة واللؽوٌون
مقٌاسا ٌُقاس علٌه الشاعر الفصٌحٌ ،قول فً عُدي بن زٌد" :وعُدي بن زٌد كان ٌسكن
الحٌرة ،وبراكن الرٌؾَ ،ف َبل َن لسانه وسهل منطقه ،ف ُح ِم َل علٌه شًء كثٌر"(.)3
الفصٌح فً نظر ابن سبلم الجمحً ،هو اإلؼراق فً لؽة البدو ،لذلك ع َّد عديّ
بن زٌد لٌس بفحل لبعد سكناه عن البادٌة ،فكان سببا فً لٌن ألفاظه.
 -1حازم القرطاجنً ،منهاج البلؽاء وسراج األدباء ،تح محمد الحبٌب بن الخوجة ،ط  ،2دار الؽرب اإلسبلمً،
بٌروت ،1981 ،ص.129
 -2األصمعً ،فحولة الشعراء ،تح.ش.تورِّ ي ،ق ّدم له :د.صبلح الدٌن المنجد،د.س ص .16
 -3ابن سبلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج  ،1ص.140
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 -9روعة الفصاحة زمانا ومكانا
 -1مكانا:
وصؾ اللؽوٌون بعض اللؽات بالفصاحة ،وأجمعوا أن لؽة قرٌش أفصح لؽات
العرب" ،فقد خلت لؽتهم من األلفاظ المُستبشِ عة القبٌحة"

(  ،) 1وفً نفس السٌاق لم

ٌعترفوا ببعض اللؽات لعدم فصاحتها و ُع َّدت من اللهجات المذمومة "كالعنعنة وهً
لؽة بنً تمٌم ،من قبلهم الهمزة عِ ٌ ًنا فٌقولون فً (أن) َعنَّ  ،والكشكشة وهً لؽة بنً
أسد ،من قبلهم الكاؾ شٌنا فٌقولون فً (علٌك) (علٌش)"

(  ،)2وقال الخلٌل بن أحمد

الفراهٌدي" :ومن ترك َع ْن َع َنة تمٌم وكشكشة ربٌعة فهم الفصحاء" ( ،)3وقال الفرّ اء":
ض ُر الموسم فً كل عام ،وتحج البٌت فً الجاهلٌة وقرٌش ٌسمعون
كانت العرب َتحْ ُ
لؽات العرب ،فما استحسنوه من لؽاتهم تكلموا به ،فصاروا أفصح العرب ،وخلت
لؽتهم من مستقبح األلفاظ من ذلك الكشكشة"(.)4
نفهم من هذا ،أن الدابرة المكانٌة المحددة من طرؾ علماء العربٌة ،كانت ممثلة
فً لؽة أهل الحجازٌ ،قول ابن جنً" :إال أنك إذا استعملت أنت شٌبا من ذلك ،فالوجه
أن تحمله على ما كثر استعماله ،وهو اللؽة الحجازٌة ،أال ترى أن القرآن بها نزل" (،)5
كما مكنت هذه اللؽة من تؤصٌل مفهوم الفصاحة.
 -2زمانا:
البٌبة الزمانٌة للفصاحة بدأت تضٌق شٌبا فشٌبا بسبب تفشً ظاهرة اللحن فً
الببلد العربٌة ،وت َسرُّ ِبها تدرٌجٌا على ألسنة العوام من سكان البادٌة والمنطقة
الحضرٌة ،ففً حٌن كانت الفصاحة مٌِزة الجاهلً وخاصٌته فً بادٌته وحاضرته،
 -1السٌوطً ،المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها ،تح محمد أحمد جاد المولً وآخرون ،دار إحٌاء الكتب العربٌة،
ببل مكان ،ببل طبعة ،ببل تارٌخ ،ج ،1ص.221
 -24ابن فارس ،الصحابً ،علق علٌه ووضع حواشٌه أحمد حسن بسج ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان،
 ،1997ص23
 -3الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ،العٌن ،تح معدي المخزومً ،د.ط .إبراهٌم السامرابً ،دار الرشٌد،

وزارة الثقافة واإلعبلم ،العراق، ،1980 ،ج ،1ص.25

 -4ا المبرَّ د :الكامل ،تعلٌق أحمد أبو الفضل إبراهٌم ،دار الفكر العربً ،مصر ،القاهرة ،د.ت ،ج  ،7ص.767
5ــ ابن جنً ،الخصابص ،تح علً محمد النجار،د.ط ،دار الكتب المصرٌة ،ج  ،1د.ت  ،ص.123
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وجدنا هذه الرقعة بدأت تنحصر فً بوادي نجد والحجاز وشمال الٌمن ،والتً كانت
معروفة فً العصر الجاهلً بعُزلتها عن الحضروالعجم ،وما إن ط َّل علٌنا عصر
صدر اإلسبلم حتى امتزج اللسان العربً بالعجمً ،فبدأت اللؽة العربٌة تبتعد عن
سلٌقتها وفصاحتها ،لذلك أوقؾ اللؽوٌون االحتجاج باللؽة األدبٌة لؽة الشعر خاصة فً
حدود منتصؾ القرن الثانً للهجرة.
من هنا ٌتبٌن لنا أن الزمان والمكان شرطان أساسٌان للفصاحة ،فمن الناحٌة
المكانٌة نجد اللؽوٌٌن ٌفاضلون بٌن القبابل المختلفة ،فٌجعلون بعضها أفصح من
بعض ،فؽلّبُوا لؽة قرٌش على ؼٌرها من اللهجات ،فاستؤثرت بمادتً األدب والشعر،
فطؽت على ألسنة جمٌع القبابل فً المحادثة نفسها ،كما اعتمدوا على القبابل البدوٌة،
وخاصة قبابل قٌس وتمٌم وأسد وطًِّ ء وهذٌل
أما من الناحٌة الزمانٌة ،فالتحرِّ ي عن الفصاحة فً رأي اللؽوٌٌن ،تبدأ من
الزمن الذي بدأ فٌه اللؽوٌون ٌخرجون إلى البادٌة ،وٌشافهون فصحاء األعراب
وٌؤخذون عنهم اللؽة مباشرة ،وهذا الزمن ٌبدأ فً سنة تسعٌن للهجرة ،أما ما كان قبل
هذا التارٌخ فهو فصٌح وصحٌح ،وعلٌه فالنصوص الشعرٌة الموجودة فً العصر
الجاهلً وبداٌة عصر صدر اإلسبلم كلها فصٌحة ،لذلك "آثر الرواة األخذ عن قرٌش
وقٌس وتمٌم وأسد وهذٌل وؼٌرهم ممن كانت منازلهم فً وسط الجزٌرة" ( ،)1وأزاحوا
ماعداها من القبابل المجاورة لببلد العجم أو القبابل الحضرٌة.
 -10النقد اللغوي و عالوتـ بالل ان العربً:
ٌنتهج النقد اللؽوي طرٌق الصرامة وعدم التسامح مع المادة اللؽوٌة ،وٌتصدى
ألصحابها بالتخطبة والتجهٌل ،وال ٌتهاون على الرد علٌهم بالجواب القاسً العنٌؾ،
فرُوَّ ا ُدهُ ال ٌإمنون باللسان الدخٌل على اللؽة العربٌة ،وال ٌمكنه بؤي حال من األحوال
تعلُّ ِم َها ،إال إذا توافرت فٌه بعض الشروط مثل النباهة والصؽر ،فالكبار ال ٌستطٌعون
 -1إبراهٌم أنٌس ،فً اللهجات العربٌة ،مكتبة األنجلوالمصرٌة ،القاهرة ،د.س ص .42
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أن ٌنبؽوا فً اللؽة العربٌة ألنهم طبعوا على أفكار ورإى لؽوٌة أعجمٌةٌ ،قول
الجاحظ" :فؤما حروؾ الكبلم فإن حكمها إذا تمكنت فً األلسنة خبلؾ هذا الحكم ،أال
ترى أن ال َّس َندِي إذا جلب كبٌرا فإنه ال ٌستطٌع إال أن ٌجعل الجٌم زاٌا ،ولوأقام فً
علٌا تمٌم أو سفلى قٌس ،وبٌن عجز هوازن خمسٌن عاما"(.)1
فالجاحظ أراد أن ٌبٌن أن الفصاحة ؼٌر مقرونة بالجنس العربً ،شرط أن ٌنشؤ
األعجمً فً الببلد العربٌةَ ،ف ُتسقـَـ ُل موهبته على أٌدي علماء اللؽة العربٌة ،وبالتالً
الحرج أن ٌؤخذ عنه الرواة مثله مثل العربً.
وأكبر شاهد على أن الفصاحة لٌست طبعا وإنما هً ُدربة وممارسة ،معاملة
قبٌلة قرٌش التً كان ٌشهد ألهلها بعدم التسامح مع ؼٌرالفصٌح ،كانت إذا "أتتهم
الوفود من العرب َت َخ ٌَّرُوا من كبلمهم وأشعارهم أحسن لؽاتهم وأصفى كبلمهم ،فاجتمع
ما َت َخٌَّروا من تلك اللؽات إلى نحابزهم وسبلبقهم التً طبعوا علٌها ،فصاروا بذلك
أفصح العرب"(.)2
أراد أن ٌبٌن ابن فارس أن الفصاحة مُكتسبة ،فاألعجمً ٌستطٌع أن ٌصبح
فصٌح اللسان ،كما ٌمكن للعربً أن ٌلحن فً كبلمه ،فؤهل قرٌش لو كانوا ٌعتقدون أن
الفصاحة للعرب بالطبع لحددوها بالجنس العربً .
الفصاحة هً ملكة ودربةٌ ،جب على صاحبها عدم النطق باللحن ،فلسانه ٌحٌد
عن حوشً الكبلم ولو رام صاحب هذه الملكة حٌدا عن هذا السبٌل المعٌنة والتراكٌب
المخصوصة لما قدر علٌه ،ولو وافقه علٌه لسانه ،ألنه ال ٌعتاده وال تهدٌه إلٌه ملكته
الراسخة عنده" ،وإذا عُرض علٌه الكبلم حاب ًدا عن أسلوب العرب وببلؼتهم فً نظر
كبلمهم أعرض عنه ومجّ هُ ،و َعلِ َم أنه لٌس من كبلم العرب الذٌن مارس كبلمهم"(.)3

 -1الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن ،ج  ،1ص.70
 -2ابن فارس أبو الحسن ،الصحابً فً فقه اللؽة وسنن العرب فً كبلمها ،تحقٌق مصطفى الشوٌمً ،مإسسة أ.
بدران ،بٌروت ،ص.28
 -3ابن خلدون ،المقدمة ،تح د.علً عبد الواحد وافً،ط  ،3دار نهضة مصر ،للطبع والنشر  ،1279ص.1086
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إن تناول العلماء لمسؤلة الفصاحة وربطها بؽٌر العربً ،أثارت استنكار بعض
النقاد الذٌن ٌرون أن ؼٌر العربً ال ٌمكنه تعلم اللؽة العربٌة ،ولو وُ لد ونشؤ فً بٌبة
عربٌةٌ ،قول فً هذه القضٌة إبراهٌم أنٌس" :أما األقدمون من علماء العربٌة ،فقد
سٌطرت علٌهم فكرة أخرى ،ورأوا أمرالكبلم بالعربٌة ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بالجنس
العربً ،ولذا ٌنكرون على الفارسً أو الٌونانً فً إمكان إتقان هذه اللؽة ،كما ٌتقنها
أهلها من العرب مهما بذلوا فً تعلمها ....فكؤنما تصور هإالء الرواة أن هناك أمرا
سحرٌَّا ٌمتزج بدماء الحرب ،وٌختلط برمالهم وخٌامهم ،وهو سِ رُّ السلٌقة العربٌة،
ان"(.)1
ٌورثه العرب ألطفالهم ،وترضعه األمهات ألطفالهن فً األل َب ِ
وهذا المذهب تبناه رمضان عبد التواب حٌن قالٌ" :رى اللؽوٌون العرب
القدماء أن السلٌقة مرتبطة بالجنس والوراثة ،أي أنه ال ٌتصور أن ٌسٌطر على اللؽة
العربٌة ؼٌر العربً"(.)2
ٌُخالؾ هذا التصور المنطق ،وهً رإٌة سطحٌة ،فالطفل سواء كان أعجمٌا أو
عربٌا بإمكانه النبوغ فً اللؽة العربٌة ،فالملكات ُت َر َّس ُخ فً الصؽر ،وقبل اكتمال نمو
الدماغ ،وتؤتً كذلك بالممارسة .
 -11النقد الغوي ووضٌة القدٌم والحدٌث:
َع َم َد النقاد الذٌن تبنوا المنهج اللؽوي إلى االحتجاج بؤشعار الجاهلٌٌن ،واصفٌن
لؽتهم بمصدر االحتجاج اللؽوي والنحوي ،فالجاهلً ٌملك الملكة اللؽوٌة على سلٌقته،
فجوبته تحمل بذور العبقرٌة اللؽوٌة ،ثم ٌؤتً بعد ذلك اإلستشهاد بؤشعار المخضرمٌن،
ثم اإلسبلمٌٌن ،أما المحدثون فبل ٌُعت ُّد بؤشعارهم وقد أطلقوا على الجاهلٌٌن اسم
أصحاب الطبقة األولى ،والمخضرمٌن أصحاب الطبقة الثانٌة ،أما اإلسبلمٌون كجرٌر
والفرزدق ،فصنفوا فً الطبقة الثالثة ،وأما المولدون والمحدثون كبشار وأبً نواس،
فقد ذهب األكثرون إلى عدم االحتجاج واالعتداد بؤشعارهم ،وقالوا "إنما استشهد
 -1إبراهٌم أنٌس ،من أسرار اللؽة ،مكتبة األنجلوالمصرٌة ،ط  ،2003 ،8ص.31
 -2رمضان عبد التواب ،فصول فً فقه اللؽة ،ط  ،6مكتبة الخانجً ،القاهرة ،1999 ،ص.95
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سٌبوٌه واألخفش بشعر بشار اتقاء شره ،وا َّتسع الزمخشري فذهب إلى اإلستشهاد
بؤشعار من ٌوثق بعربٌته كؤبً تمام ،وتبعه فً ذلك الرَّ ضً اإلسترباذي"(.)1
لكن هذا الحكم فٌه إجحاؾ ومٌول لكل ما هو قدٌم ،وتقلٌل بقٌمة اإلسبلمٌٌن
والمولدٌن والمحدثٌن ،وتؽلٌط أذهان األجٌال المتعاقبةٌ ،قول عبد الؽفور العطار فً
مقدمة الصحاح "من الخطؤ أن ٌفهم أحدنا أن الجاهلٌٌن كانوا فً نجوة من الخطؤ وفً
عصمة من اللحن ،بل كان فٌهم من ٌلحن وٌخطا ،وقد جاء فً الشعر الجاهلً أبٌات
ال تجٌزها قواعد النحو والصرؾ ،وبعضها ال ُتجٌ ُزه القواعد إال بعد تؤوٌل مُسِ ؾٍّ ،
وعلل مصطنعة واعتذار ُم ْف َت َع ٍل"(.)2
إن اللؽوٌٌن والنحوٌٌن ؼالوا فً تخطبة شعراء ما بعد العصر الجاهلً ،فؤخطاء
هذه الطبقة من الشعراء ،أصبحت مٌدانا لتطبٌق الشاهد ٌوصفه معٌارً ا نقد ًٌّا ،وكان جل
اهتام هإالء النقاد هو تتبع األخطاء فً النصوص الشعرٌة سواء أكانت أخطاء معنوٌة
أو لفظٌة ،وتبربة كل ما هو جاهلً بالدرجة األولى واإلسبلمً بالدرجة الثانٌة،
فالشاعر وإن كان مجٌدا ،والعالم وإن كان حاذقا ومتق ًنا ،فبل مناص من أن ٌخطا كل
منهما وٌإخذ علٌهٌ ،قول القاضً الجرجانً صاحب الوساطة" :ودونك هذه الدواوٌن
الجاهلٌة واإلسبلمٌة ،فانظر هل نجد فٌها قصٌدة تسلم من بٌت أو أكثر ال ٌمكن لعابب
القدح فٌه ،إما فً لفظه ونظمه ،أو ترتٌبه وتقسٌمه ،أو معناه ،أو إعرابه"(.)3
وٌقول أحمد فارس" :ما جعل هللا الشعراء معصومٌن ٌوقون الؽلط ،فما صح
من شعرهم فمقبول وما أب َّتت ُه العربٌة وأصولها فهو ر ٌّدد"(.)4

 ،4مكتبة الخانجً،

 -1عبد القادر البؽدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،تح.عبد السبلم هارون ،ط
القاهرة ،1997-1418،ج ،1ص.75
 -2أحمد عبد الؽفور عطار ،مقدمة الصحاح ،ط  ،3دار العلم المبلٌٌن ،بٌروت ،198 ،ص.15
 -3الجرجانً القاضً أبو الحسن ،الوساطة بٌن المتنبً وخصومه ،تح .محمد أبو الفضل علً البجاوي ،ط ،1
المكتبة العصرٌة ،صٌدا ،بٌروت ،2006 ،ص.14
 -4صبلح الدٌن الزعببلوي ،مسالك القول فً النقد اللؽوي ،ط  ،1الشركة المتحدة للتوزٌع ،دمشق ،سورٌا،
 ،1984ص.24
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معنى قول القاضً الجرجانً وأحمد فارس ،أن الخدش اللؽوي تفرضه القاعدة
النحوٌة والخروج عن المقومات التً ٌرٌدها أهل اللؽة فً ضوء المنهج اللؽوي ،وال
دخل للزمن فٌه وال ٌمكن اتخاذه معٌارا لبلنتقاء واالختٌار ،فالتمسك بكل ما هو قدٌم
والتهكم بكل ما هو حدٌث ٌفقد الهٌبة للشاعر المولد والحدٌث ،فاللؽة المجموعة التً
أُلفت منها المعاجم َث َّم حصرها فً بٌبة وزمن معٌنٌن ،وما كان خارجا عن هذا اإلطار
َر ُّدوهُ ولم ٌعتبروه من لؽة العرب الموصوفة بالفصاحة "واألكبر من هذا كله أن
قوامٌس العربٌة قد تخلت عن عملٌة الجمع والتدوٌن فً وقت مبكر عن المرحلة التً
وصلت فٌها الحضارة العربٌة أوُ جَّ َها ،مكتفٌة بمادتها ورصٌدها القدٌم الذي ورثته عن
األعراب ،ال ترٌد أن ُتنمٌِّه أو تضٌؾ إلٌه" ( ،)1وهذا الجمود استمر قرابة خمسة
ؾ القاموس المحٌط للفٌروز آبادي،
قرون ،أي منذ تؤلٌؾ صِ َحا َح الجوهري إلى أن أُلِّ َ
فقد حاول هذا المحٌط َت َخطً هذا الحاجز وتجاوز المفهوم القدٌم للفصاحة.
كانت هذه الحملة النقدٌة التً قام بها النحاة واللؽوٌٌن القدامى بمثابة السد المنٌع
بٌن القدٌم والحدٌث ،فالفصاحة فً نظرهم ال تعتمد إال على المصادر القدٌمة ،وهذا ما
أؼضب الدارسٌن المحدثٌن  ،فلٌس من مهام اللؽوي أن ٌقؾ فً وجه تطور اللؽة ،كما
أن هناك تناقضا فً رأي القدامى ،فالتحدٌد الزمانً والمكانً الذي اتخدوه معٌارا
ُت َقاسُ علٌه الفصاحة فٌه نظر من جهتٌه النظرٌة والتطبٌقٌة ،فاعتقادهم أن قرٌشا هً
األفصح على اإلطبلق والسالمة من األؼبلط والشوابب فٌه مبالؽة" ،ففً القرآن الكرٌم
ما ٌنسب إلى لؽات األزد ،واألوس والخزرج ،وجرهم ،وحمٌر ،وحضرموت،
وؼٌرها"( ،)2كما أن "اللؽوٌٌن عندما أرادوا تدوٌن اللؽة وجدوا لؽة حاضرة الحجاز قد

 -1عبد العلً الودؼٌري ،دراسات معجمٌة ،ص .33
 -2محمد حسٌن آل ٌاسٌن ،الدراسات اللؽوٌة عند العرب إلى نهاٌة القرن الثالث ،ط  ،1دار مكتبة الحٌاة ،بٌروت،
لبنان ،1980 ،ص.329
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فسدت ،فكٌؾ ٌَ ْن َس ِج ُم هذا مع قولهم بفصاحتها ،ألٌس وراء هذا التناقض مجاملة لقرٌش
صاحبة الدٌن والحكم"(.)1
ومن هنا قامت معركة كبلمٌة بٌن أنصار القدٌم والحدٌث ( ،)2فالذٌن ٌمٌلون إلى
القدٌم حجتهم فً ذلك قوة المعانً وسهولة األلفاظ ،وأما المتعصِّبون للحدٌث وال َّن ِاب ُذون
على القدٌم ٌُ ِحبُّون التجدٌد فً الشكل والمحتوى ،ومن الشخصٌات الممثلة لهذه الفبة
التً أثارت اهتمام الكتاب والنقاد فؤسالت حولها حبرا كثٌرا ،أبو نواس "الذي جؤر
بالخمر ،وعمل على تثبٌت اإلباحٌة بواسطة شعره الذي دعا فٌه إلى التمرد على كل
ما هو مؤلوؾ؛ قاصِ ًدا التجدٌد المبتدع ،ولكنه أ َسا َء فً الوقت نفسِ ه إلى العُرؾ وإلى
األخبلق وكان ٌسٌر فً اتجاهٌن من اإلباحٌة فً حٌاته :المرأة/الخمرة"(.)3
ومن بٌن النقاد الذٌن تعصّبوا للقدٌم ،وتهجّ موا على المحدثٌن ابن األعرابً الذي
ٌقول" :إنما أشعار هإالء المُحدثٌن – مثل أبً نواس وؼٌره ــ مثل الرّ ٌحان ٌُ َش ُّم ٌوما
وٌُذوي فٌُلقى به ،وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر ،كلما َحرَّ كت ُه ازداد طٌبا"(.)4
إن شعر القدماء عند األعرابً ،هو الطٌب األصٌل ٌدوم رؼم مرور الوقت
علٌه ،أما شعر المحدثٌن فهو وإن اسْ َت َسا َؼ ُه القراء ٌومه األول ،فإن الضجر منه َس ٌَل َقاهُ
فً الٌوم الثانً.

 -1محمد حسٌن آل ٌاسٌن ،الدراسات اللؽوٌة عند العرب إلى نهاٌة القرن الثالث  ،ص .334
 -2معنى لفظة القدٌم فً األدب العربً هو ذلك الشعر الذي قٌل فً العصر الجاهلً واإلسبلمً واألموي "وهو
التراث الذي أجمع النقاد وعلماء العربة على صفة االحتجاج به ،وهكذا ٌمكن القول أن القدماء أو القدامى هم
الشعراء الجاهلٌون واإلسبلمٌون واألموٌون منذ المهلهل وامرئ القٌس والنابؽة وزهٌر حتى األخطل وجرٌر
والفرزدق والكمٌت" .أما ما ٌعرؾ بالحدٌث فهو الشعر الذي بدأ مع قٌام الدولة العباسٌة و"استمر فٌها بعد عهودا
طوٌلة ،بدأ مع بشار بن برد راس الشعراء المولدٌن وأبً نواس ومسلم بن الولٌد ،وأبً تمام واستمر مع المتنبً
والمعري."..
ــ خلدون بشٌر ،الحركة النقدٌة على أٌام ابن رشٌق المسٌلً ،الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع ،الجزابر،1989 ،
ص.181
 -3محمد مرتاض ،النقد األدبً القدٌم فً المؽرب العربً ،نشؤته وتطوره (دراسة وتطبٌق) مكتبة اتحاد الكتاب
العرب ،دمشق ،ص.69
 -4المرزبانً ،الموشح (مآخذ العلماء مع الشعراء فً عدة أنواع من صناعة الشعر) ،تح.علً محمد البجاوي،
دار النهضة ،مصر ،القاهرة ،د.س ،ص .310
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وفً المقابل نجد من نقاد القرن الرابع الهجري ،أٌام احتدام الخبلؾ بٌن
الطابفتٌن ابن طباطبا ،الذي ٌقول" :فكل جدٌدا أصله قدٌم قام على قواعِ ِد ِه وخرج من
ثوبه ،وسنعثر فً أشعار المولدٌن بعجابب استفادوها ممن تقدمهم ،ولَطِ فُوا فً تناول
أصولها ،ول ّبسُو َها من بعدهم ،وتكثروا بإبداعها ،فسلمت لهم عند ادعابها للطٌؾ
سحرهم فٌها ،ورخرفتهم لمعانٌها"(.)1
ٌرى ابن طباطبا أن المحدثٌن لهم العذرفً إبداعهم لمعانً جدٌدة ،فهً ولٌدة
العصر المُعاش ،فاإلهتمام بالبدٌع والصٌاؼة األدبٌة جاءت فً زمن ٌتطلب هذا عكس
الزمن البعٌد.
وقد تبنى ابن قتٌبة موقؾ ابن طباطبا نفسه  ،إذ ٌقول" :إنً رأٌت علماءنا من
ٌَستجٌد الشعر السخٌؾ لتقدم قابله ،وٌُضْ عفه فً متخٌره ،وٌُرْ ِذ ُل الشعر الرصٌؾ ،وال
عٌب له إال أنه قلٌل فً زمانه ،أو أنه رأى قابله ،ولم ٌقصد هللا العِل َم والشعر والببلؼة
قوم"(.)2
على زمن دون زمن وال خصّ بها قوما دون ٍ
ٌرى ابن قتٌبة أن المقٌاس الزمنً ال دخل له فً عملٌة اإلبداع ،فكل جدٌد ٌإول
إلى قدٌم ،وهكذا دوالٌك.
أما النقاد المؽاربة فنجد الناقد الجزابري عبد الكرٌم النهشلً ( )3الذي أدلى بدلوه
الواعِ ً من قضٌة القدٌم والجدٌد ،حٌث إن العبرة
فً هذه القضٌة ،وكان موقفه "موقؾ َ
– فً نظره ــ لٌست بتقادم اإلنتاج أو َح َد َثانِه وإنما بقٌمته ود ّق ِتهِ ،ومراعاة لعصره،
وتلبٌته لمطامح العصر ،واحتٌاج األمة التً ٌعٌش فً مجتمعها"(.)4
 -1ابن طباطبا ،عٌار الشعر ،تح .محمد زؼلول سبلم ،ط  ،3منتشؤة المعارؾ ،اإلسكندرٌة ،د.ت ،ص .46
 ،2دار
 -2ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،قدم له حسن تمٌم ،راجعه وأعد فهارسه محمد عبد المنعم العرٌان ،ط
إحٌاء العلوم ،بٌروت ،1986 ،ص.63
 -3هو أبو محمد عبد الكرٌم بن إبراهٌم النهشلً ،ولد بالمحمدٌة (المسٌلة) ،قرأ العلم واألدب على مشاٌخ
المسٌلة ،قم تاقت نفسه إلى التزٌّد ،فرحل إلى القٌروان ،فوجد ترحٌبا من شٌوخها وأمرابها ،كان شاعرا ،وناقدا.
 ،1الدار
 ابن رشٌق ،أنموذج الزمان فً شعراء القٌروان ،تح .محمد العروسً المطوي وبشٌر البكوث ،طالتونسٌة للنشر ،تونس ،المإسسة الوطنٌة للكتاب ،الجزابر ،1986 ،ص.176-170
 -4محمد مرتاض ،النقد األدبً القدٌم فً المؽرب العربً ،نشؤته وتطوره (دراسة وتطبٌق) ،مكتبة اتحاد الكتاب
العرب ،دمشق2000 ،م ،ص.75
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وٌتضح لنا موقؾ النهشلً من نص أورده له تلمٌذه ابن رشٌق فً كتابه العمدة،
ٌبٌن فٌه أنه ال فرق بٌن قدٌم وجدٌد إال فً الجودة والرداءة ،فما ٌصلح فً وقت ال
ٌمكن أن ٌصلح فً وقت آخر ،حٌث ٌقول..." :ولم أر فً هذا النوع أحسن من فصل
أتى به عبد الكرٌم بن إبراهٌم ،فإنه قال":وقد تختلؾ المقامات واألزمنة والببلد،
فٌُحْ َسنُ فً بلد ما ال ٌُحْ َسنُ فً آخر ،وٌُسْ َتحْ َسنُ عند أهل بلد ما ال ٌُسْ َتحْ َسنُ عند ؼٌره،
ونجد الشعراء الح َُّذاق تقابل كل زمان بما اس ُت ِجٌ َد فٌه ،وكثر استعماله عند أهله ،بعد أالَّ
تخرج من حسن اإلستوا ِء ،وح ِّد اإلعتذال ،وجودة الصنعة"(.)1
ٌرى عبد الكرٌم النهشلً بـ(:األمكنة ،الببلد ،األزمنة) ٌتحدد مقٌاس االستحسان
واالستهجان لدى الناس ،وبالتالً تناول القضٌة بكل إنصاؾ .
تم تحدث عبد الكرٌم النهشلً عن القول الفصل فً القضٌة ،مستعرضا مقاٌٌسه
وحدوده النقدٌة ،حٌث ٌقول" :والذي أختاره أنا التجرٌد والتحسٌن الذي ٌختاره علماء
الناس بالشعر ،وٌبقى ؼابره على الدهر ،وٌُبعد الوحشً المُستكره ،وٌرتفع عن المولد
المُنتحل ،وٌتضمن المثل السابد والتشبٌه المُصٌب واإلستعارة الحسنة"(.)2
إن الخطاب الشعري عند النهشلً ٌقاس على أساس الجودة وحسن السَّبكِ  ،فبل
نمٌل إلى القدٌم ألسبقٌته ،وال ننحاز للحدٌث لحداثته "وهو ما ٌتفق علٌه علماء الشعر
ألن هذا مسلك صعب ارتقاإه ،وال بد لمن أراد أن ٌُع َّد من طابفة الشعراء أن ٌضع فً
حسبانه القواعد التً ال ُب َّد منها ،واألسس التً ٌشترطها النقاد ؼالبا"(.)3
نستخلص مما سبق أن المنتوج الشعري ال ٌقاس على أساس القِدم والحداثة،
وإنما ٌقاس على أساس الجودة الفنٌة.

 -1ابن رشٌق ،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ،تح محمد قرزان ،ط
ص.201-200
 -2م.ن،ج ،،1ص.201
 -3محمد مرتاض ،النقد األدبً فً المؽرب العربً ،ص .77
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12ــ العالوة بٌن النقد اللغوي واللحن:
من الواضح أنه لكل ظاهرة ،حاجة ملحة تدعو إلى إٌجادها لذلك فإن ظهور
النقد اللؽوي لم ٌكن اعتباط ًٌّا ،بل أ َّدى إلى ظهوره عدة أسباب ،لعل أهمها تفشً اللحن
بٌن ألسنة العامة وحتى الخاصة ،فقد عاش المجتمع العربً قبل اإلسبلم فً شبه عزلة
عن األقوام األخرى ،ولما بزغ نور اإلسبلم فً أنحاء المعمورة ،كان لزاما أن
ٌخرجوا عن نطاق العُزلة ،وٌُكسِّروا الحواجز التً أقاموها بٌنهم وبٌن ؼٌرهم من
األمم ،فاندفعت مواكب العروبة فً سٌول جارفة من قبل المشرق والمؽرب ،سقطت
ُتباٌ َن ٍة وتتكلم بلؽات مختلفة ،وكان على هذه
فً أٌدٌها مساحات شاسعة تلهج بؤلس َنة م ِ
األجناس أن تصطنع العربٌة لها لؽة لٌحققوا وجودهم فً هذا المجتمع الجدٌد "ولم تزل
العرب على َس ِج ٌَّ ِت َها اللؽوٌة فً صدر إسبلم َها ،وماضً جاهلٌت َها حتى أظهر هللا
اإلسبلم ،فدخل الناس فٌه أفواجا والتفتت الجماعات اللؽوٌة المختلفة فً تعلُّم اللؽة
العربٌة"(َ ،)1ف َفطِ َن العلماء إلى التؽٌر الذي أصاب اللؽةَ ،ف َع َّدوه خطؤ ً وسموه لح ًنا.
13ـ تعرٌف اللحن لغة:
بمعان مختلفة فً كتب اللحن:
جاء لفظ (اللَّنحن)
ٍ

 -الفونة ( :)2نقول رجل لحن أي َفطِ َن ،لَ َح َن الرجل ٌ ُْل َحنُ لَح ًنا ،فهو لَح َِن إذا

اب و َفطِ َن.
ص َ
أ َ
 -المعنى والتبٌٌن ( :)3فً قوله تعالى بعد بسم هللا الرحمن الرحٌم " َولَ َتعْ ِر َف َّنهُم فً

القول" صدق هللا العظٌم ،أي فً معنى القول وفحواه ومذهبه.
لَحْ ِن
ِ

 -الخوؤ فً اللغةٌ :قال "قد لَ َح َن الرجل ٌَ ْل َحنُ لَحْ ًنا فهو الَحنٌ  ،إذا أخ َطؤ" (.)4

 ،2دار

 -1الزبٌدي ،طبقات النحووي واللؽوٌٌن ،أبو بكر محمد بن الحسن ،تح محمد أبو الفضل إبراهٌم ،ط
المعارؾ  ،مصر ،1973 ،ص.1
ٌ -2نظر:ابن درٌد محمد بن الحسن األفردي ،المبلحن ،تح إبراهٌم أطفٌش الجزابري ،بؽداد ،1990 ،ص.15
ٌ -3نظر:أبو القالً إسماعٌل بن القاسم  ،أمالً القالً  ،منشورات دار الحكمة ،دمشق ،د.ت ،ج  ،1ص.4
 -4أبو القالً إسماعٌل بن القاسم  ،أمالً القالً  ،ج  ،1ص.5
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ِض
 اللّحن  :اللؽة ،وعلٌه قول عمر بن الخطاب رضً هللا عنهَ " :ت َعلَّمُوا ال َف َراب َوال ُّس َن َن واللّحن كما َت َت َعلَّمُون القرآن"(ٌ .)1عنً تعلم اللؽة الفصحى.
 اللحن بمعنى الغناء وتر ٌـ الصوا " :هو إزالة الكبلم عن ِوجْ َه ِت ِه الصحٌحةبالزٌادة والنقصان فً التنؽٌم"( ،)2وفً هذا ٌقول الشاعر ابن خلؾ:
ضى.
َفت َفف ّن ْنن ْنا علٌا ِإبلَف ْنح ٍةن لَف َفها َفٌ ِإهٌ ُكج للصب َفما َفود َفم َف

()3

ــ اللحن بمعنى المٌو عن التعبٌر الصحٌـ:
بمعنى أم ترٌد شٌبا ما وترمز له بقول آخر ،ومن شواهد المعنى ٌقول الشاعر
الكبلبً:
ولقد لَف َفح ْنن َف
ا لكم لَفكٌ ًفما َفت ْنف َفه ُكموا

َفو َفو َفح ْنٌ ُك
ا َفو ْنح ًفٌا لٌا بال ُكمرتا ِإ
ب

()4

ومن شواهده كذلك قول ابن األعرابً" :إن َطًِّ ء أسرت رجبل شابا من العرب
()5
ان وٌُصبحان على جبل َطًِّ ء ال أزٌدكم
ْن
ٌُ ْمسِ ٌَ ِ
فقال أبوه :ال والذي جعل ال َفرْ َق َدٌ ِ
على ما أعط ٌْ ُتكم ،ثم انصرفا ،فقال األب للعم لقد ألقٌ ُ
ْت إلى ابنً كلمة ،لبن كان فٌه

خٌر ل ٌَ ْنجو َف َما لَ ِب َ
ث أن نجا ،فقال له أبوه :ألزم الفرقدٌن على جبل طًِّ ء فإنهما طالقان
ال ٌَؽٌِ َبان عنه"(.)6
ان ،والذي ٌُعْ نٌِ َنا و ٌَ ُه ُّم َنا هو اللحن بمعنى
َت َبٌ ََّن لنا مما سبق أن اللحن له سِ تة َم َع ٍ
الخطؤ فً اللؽة ،وقد اهتدى النقاد واللؽوٌون إلى أنواع عدٌدة فً اللؽة العربٌة نذكر
منها:
 -1أبو علً القالً ،أمالً القالً ،ج  ،1ص.5
 -2حسن ظاظا ،اللسان واإلنسان ،مدخل إلى معرفة اللؽة ،دار الفكر العربً ،بدون مكان ،بدون طبعة،
ص.100
 -3الشاعر جم بن خلؾ األزنً ،رواٌة عالم الؽرٌب والشعر ،منذ زمن خلؾ األحمر واألصمعً ،كانوا ثبلثتهم
ٌتقاربون فً علم الشعر الؽرٌب ،وله شعر فً الحشرات والجارح من الطٌور ،وكان من آل أبً عمر بن العبلء،
ٌنظر :القفطً (جمال أبً الحسن بن ٌوسؾ) ،أنباه الرواة على أنباه النحاة ،تح محمد أبو الفضل إبراهٌم ،دار
الكتب المصرٌة ،ببل طبعة ،1950 ،ص ،1ص.271
 -4القتا الكبلبً ،دٌوانه ،تح وتقدٌم إحسان المجلس ،دار الثقافة ،بٌروت ،طبعة  ،1961ص.7
 -5الفرقدٌن :الفرقد :هو النجم الذي ٌهتدى به ،وٌقصد هنا نجمٌن بجبل طً.
ــ ٌنظر :الفٌروز أبادي ،القاموس المحٌط ،مادة (فرق) ،ص .1241
 -6م.ن.1241 ،
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 خوؤ ٌتعلق ببنٌة الكلمة:المقصود بهذا الخطؤ هو إتٌان الكلمة على ؼٌر المُعتاد إما وزنا أو صٌاؼة أو
اشتقا ًقا ،فقد َ
ثبت فً الصحٌح أن زٌد بن ثابت أراد أن ٌكتب (التابوت)

( )1على لؽة

ور َفعُوهُ إلى عثمان –رضً هللا عنه -وأمرهم أن ٌَ ْك ُتبُوهُ بالتاء
األنصار َف َم َنعُوهُ من ذلك َ
على لؽة قرٌش( ،)2وقولهم ( َظف َِر الٌد) ،والمسموع من العرب ( ُ
ظف َِر) بالضم (.)3
 خوؤ ٌتعلق بعالماا اإلعراب:ُون،
مثال ذلك ما ٌُرْ وى أن عمر بن الخطاب "رضً هللا عنه" مرّ بقوم ٌَرم َ
فاستق َب َح رمٌهم ،فقال :ما أسوأ رمٌهم ! ،فقالوا :نحن قوم متعلمٌن ،فقال عمر "رضً
هللا عنه" :لحنكم أش ُّد َعلًَّ من َفسا ِد رمٌكم ( ،)4ومن ذلك ما ٌُرْ َوى عن سٌبوٌه حٌن
استمبلهُ قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم" :لٌس من أصحابً أح ٌد إال ولو شبت أخذت
علٌه ،لٌس أبا الدرداء ،فقال سٌبوٌه :أبو الدرداء ،فصاح به حمّاد :لَ َح ْن َ
ت ٌا سٌبوٌه،
لٌس هذا حٌث ذهبت ،وإنما هذا استثناء ،فقال سٌبوٌه :الَ َج َر َم وهللا أل َطلَ َبنَّ عِ ْلمًا ال
ُت ْل ِح ُننًِ فٌه"(.)5
 خوؤ ٌتعلق بالمعانً:وهو استخدام اللفظ فً ؼٌر موضعه أمثلة ذلك لفظ (المؤتم) الذي ٌستعمل فً
المصٌبة ،لٌس كذلك ،إنما المؤتم (النساء) ٌَجْ ت ِمعْ َن فً الخٌر والشر ( ،)6ومن ذلك قول
أحدهم (افتحوا سٌوفكم)ٌ ،رٌدَ :سلُّوا سٌوفكم(.)7
ٌ -1نظر ،السٌوطً ،المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها ،تح محمد أحمد جاد المولً وآخرون ،دار إحٌاء الكتب
العربٌة ،ببل مكان ،ببل طبعة ،ببل تارٌخ ،ج  ،2ص.567
ٌ -2نظر :ابن هشام عبد هللا بن ٌوسؾ ،شرح شذور الذهب فً معرفة كبلم العرب ،تح محمد محً الدٌن عبد
الحمٌد ،ط ،10مطبعة السعادة بمصر ،1965 ،ص.50
ٌ -3نظر:ابن قتٌبة ،أدب الكاتب ،تح محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ،مطبعة السعادة  ،مصر ،1963 ،ص.306
ٌ -4نظر:ابن األنباري ،إٌضاح الوقؾ واإلبتداء ،تح محً الدٌن عبد الرحمن رمضان ،ط  ،1دمشق،1971 ،
ج ،1ص.31
 -5الزجاجً ،مجالس العلماء ،تح عبد السبلم محمد هارون ،طبع الكوٌت ،1963 ،ص.154
ٌ-6نظر:ابن قتٌبة ،أدب الكاتب ،ص .27
1948 ،3ـ ،1950
ٌ -7نظر:الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن ،تح عبد السبلم محمد هارون ،طبع لجنة التؤلٌؾ ،ج
ص.210
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 انحراف أصواا المفرداا عن مخار ها:من مظاهر هذا اللحن إبدال العٌن همز ًة ،حٌث ٌقولوا فً علًّ (ألًِّ ) ،والؽالب
من هذا كان ٌقع من الموالً ومن تبعهم من العرب أنفسهم

( ،)1والعامة تقول (كلب

صٌنً) والمؤثور عن العرب( :كلب زبنً) أي قصٌر ،والعامة تقول (كبلب الحوَّ ب)
الحوأبْ ) ،موضع فً طرٌق البصرة.
على وزن (فُعَّل) وهو خطؤ ،والصواب ( َ
ولهذا نجد أن القبابل العربٌة منها ما ٌمٌل إلى التزام الهمزة وتخفٌفها ،وهم
وأضراب ِه َما ،ومنها ما ٌمٌل إلى التخفٌؾ منها بتسهٌلها أو
قبابل البدو كبنً تمٌم وأسد
ِ
حذ ِف َها أو إبدالها وهم أهل الحجاز وساكنوا الحضر(.)2
 -2تعرٌف اللحن اصوالحا:
واللحن فً اصطبلح علماء اللؽةٌ ،رجع إلى إمالة الشًء عن وجهته ،واللحن
بمعنى الخطؤ ،ولفظ اللَّحن َظ َه َر ُم َبك ًِّراٌ ،قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم" :أَ َنا ِمنْ
ْش َو َن َشؤْ ُ
ت فًِ َبنًِ َسعْ ٍد(َ )3فؤ َّنً ٌَؤتٌِنًِ اللَّحْ َن"(.)4
قُ َرٌ ٍ
لقد شاع هذا الحدٌث بذلك اللفظ واشتهر حتى أصبح ٌُذكر فً كتب اللؽة
كالمزهر فً علوم اللؽة وأنواعها ( ،)5وهناك اختبلؾ بٌن الخطؤ واللحن ،فاللحن ٌكون

ٌكون فً عبلمات اإلعراب ،مثل قوله عز وجل بعد بسم هللا الرحمن الرحٌم [:أَنَّ َّ
َّللاَ
َ ِر ٌءي ِر َي ْلا ُم ْل ِر ِر َي َ َ ُم اُم ُم ]( )6بالجر فً كلمة رسولِ ِه بدال من الرفع ،وأما
ٌ -1نظر:الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن،ص .72
ٌ -2نظر:ابن منظور محمد بن مكرم  ،لسان العرب ، ،طبع دار صادر ،بٌروت ،1968 ،ص.141
 -3بنً سعد بن بكر بن هوازن ،استضرع الرسول صلى هللا علٌه وسلم.
ــ ٌنظر :األندلسً أبو محمد علً بن محمد بن سعٌد بن حزم ،جمهرة أنساب العرب ،تح عبد السبلم هارون ،دار
المعارؾ  ،مصر1962 ،م ،ص.305
 -4أبو الطٌب ،عبد الواحد علً البؽدادي ،مراتب النحوٌٌن واللؽوٌن ،تح محمد أبو الفاضل وإبراهٌم ،مكتبة
النهضة ،مصر ،القاهرة1955 ،م ،ص.235
ٌ -5نظر:السٌوطً  ،المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها ،ج  ،2ص.567
 -6سورة التوبة ،اآلٌة .3
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الخطؤ فٌكون خطؤ فً الكلمة مثل قوله عز وج ّل بعد بسم هللا الرحمن الرحٌم" :لِ َم
()1
الح َّق بالباطِ ِل".
الح َّق بالباطِ ِل"  ،بدال عن "لِ َما َت ْل ِبسُون َ
ُون َ
تلبس َ
ِ
وهكذا نجد أن كل لحن خطؤ ولٌس كل خطؤ لحن ،فالمقصود باللحن هو ِحٌَّا ُد
الكلمة عن بنٌة الكلمة وداللتها وإعرابها ،وبالتالً الخروج عن القاعدة النحوٌة
واإلمبلبٌة؛ وهناك مظاهر اختبلؾ بٌن اللحن واللهجة واللؽة.
14ـ مظاهر اإلختالف بٌن اللحن والله ة واللغة:
طر ِف ِه ( )2أو َج َرسُ الكبلم ( ،)3أما فً اإلصطبلح
اللّهجة فً اللؽة هً اللسان أو َ
فهً مجموعة من الصفات اللؽوٌة التً تنتمً إلى بٌبة خاصة ،ولكنها تشترك فً
مجموعة من الظواهر اللؽوٌة ،واللهجة ظهرت نتٌجة انعزال القبابل العربٌة ،حتى
أصبحت كل لهجة من ممٌزات قبٌلة من القبابل.
ٌقول أنطوان مٌٌه "إن كل جهاز للتفاهم بالنطق ،أي كل لؽة تتعرض ألن تنقسم
المجموعة البشرٌة ال ُم ُت ُكلِّمة بها إلى مجموعات جزبٌة ٌشعر كل منها بؤن له فً
استعمال هذه اللؽة ذوقا خاصا متمٌزا من الناحٌة الصوتٌة ،ومن ناحٌة الصدق
َ
تمٌٌزهُ و ِنسْ َب ُت ُه إلى جماع ِت ِه الجزبٌة
والتركٌب والداللةٌُ ،فـرق به وٌسهل من خبلله
الخاصة"(.)4
وقد كان العلماء قدٌما ٌُخ ُ
ون بٌن اللحن واللهجة ،وكان كثٌرا ما ٌشٌر
ِلط َ
ون بمثل هذا التعبٌر
أصحاب المعاجم إلى لؽة تمٌم ولؽة َطٌِّا ولؽة هذٌل" ،وال ٌ ُِرٌ ُد َ
سوى ما نعنٌه اآلن بكلمة لهجة"(.)5

واللهجة تختلؾ باختبلؾ القبابل وأوضاعِ َها اإلقلٌمٌة واإلقتصادٌة والدٌنٌة،
و"هذه اإلختبلفات لم تكن بعٌدة من الوجهة اللؽوٌة بحٌث ال ٌمكن التفاهم بٌن القبابل
 -1سورة آل عمران ،اآلٌة .7
ٌ -2نظر:الرازي أبو بكر بن عبد القادر ،مختار الصحاح ،مادة ( َن َه َج).
ٌ -3نظر:ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (لَ َه َج).
 -4سفتكً ،العربٌة الفصحى الحدٌثة ،بحوث تطور األسباب واألسالٌب ،ترجمة محمد حسن عبد العزٌز ،دار
العلوم ،جامعة القاهرة ،ص.5
 -5إبراهٌم أنٌس ،فً اللهجات العربٌة ،ط  ،4مكتبة األنجلوالمصرٌة ،أبرٌل ،1973 ،ص.16
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ض َها كان فً البنٌة والمعانً" ( ،)1ومن
المتباعدة ،إذ أن أؼل ُب َها كان فً األصوات وبع ُ
ٌتصفح كتب اللؽة ٌلحظ فوارق لهجة بٌن القبابل "فقد كانت هناك فروق بٌن لهجة مكة
ولهجات البادٌة ،وبٌن هذه األخٌرة بعضها مع بعض"(.)2
وسبب هذه اللهجات هو انعزال القبابل عن بعضها البعض ،فالعربً قدٌما كان
ٌعٌش فً شبه عزلة عن العالم ،وبالتالً كانت ل ْه ُج ُته هً "اللؽة التً اعتا َد َها ونشؤ
()3
لهج ِت ِه وكؤنه لح ًنا ،حٌث ٌُروي أن رجبل قال ألعرابً:
علٌها"  ،والسامع للؽ ِت ِه أو َ

أرا َد لمسؤلة
أجا َب ُه على فه ِمهِ ،ولم ٌعلم أنه َ
ص ْلبًا :ألنه َ
ك؟ بكسر البلم ،فقال َ
كٌؾ أهلِ َ
عن أهله و ِخٌَّالِ ِه ( ،)4وحكى الكسانً ،أنه قبل لؽبلم بالبادٌة :من َخلَ ْقك؟ بسكون القاؾ،
ك ترٌد من
فلم ٌَ ُر َّد على ما قٌل ،ولم ٌُ ِجب ،فر َّد علٌه السإال ،فقال الؽبلم :لَ َعلَّ َ
َخلِقُك؟(.)5
هذه اللهجات المُت َع َّددَة منعت اللؽة على االحتفاظ بوحدتها ،فانقسام ال ُم َت َكملٌِّن
باللؽة الواحدة تحت تؤثٌر العوامل االجتماعٌة المتعلقة فً استقبلل المناطق الجؽرافٌا
الظاهرة فً فروق الجو وطبٌعة الببلد وبٌبتها وشكلها وموقعها ،والعوامل النفسٌة
واألدبٌة التً تظهر فً العرؾ والتقالٌد والعادات ومناحًِ التفكٌر والوجدان ،والعوامل
الجسمٌة الفٌسٌولوجٌة التً تتمثل فً الفروق بٌن التكوٌن الطبٌعً ألعضاء النطق،
كل هذه العوامل أدت إلى "تعدد مناهج التطور اللؽوي حسب شعور الجماعات ،وال
ك أن ُتصبح كل لهجة منها لؽة متمٌِّزة مستقلة ؼٌر مفهومة إال ألهلها"(.)6
تنف ُّ
وكان القدماء ٌسمً اللهجة لؽة حٌنا ولحنا حٌنا آخرا ،وهذا ما جعلهم ٌُفاضلون
بٌن القبابل وٌجعلون بعضها أفصح من بعض" ،وكانت للؽة قرٌش فً ذلك القدح
ٌ -1وهاندقك ،العربٌة ،دراسات فً اللهجات واللؽة واألسالٌب ،ترجمة رمضان عبد التواب ،مصر،
ص.18
 -2م.ن ،ص.4
 -3ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (لَ َه َج).
ٌ -4نظر:عبد الرحمن السٌد ،مدرسة البصرة النحوٌة ،ط  ،1دار المعارؾ ،مصر ،ص.2
ٌ -5نظر:م .ن ،ص.3
 -6علً عبد الواحد وافً ،علم اللؽة ،ط  ،1دار النهضة ،مصر ،القاهرة،د.س ،ص .176-175
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المُعلى ،فهً قبلة العرب التً ٌجتمعون إلٌها ،وٌؤخذون منها ،وألبنابِها السٌِّادة
والشرؾ على من عداهُم ،وهو بحكم موقعهم وسط القبابل المختلفة ،تؤتٌهم هذه القبابل،
فٌؤخذون منها ما حسن ،وٌطرحون ما ثقل وخشن ،حتى استوت اللؽة العربٌة على
سا ِق َها ،وحتى استكملت مقدماتها ،وأصبحت تلك اللؽة الفصٌحة التً ٌتكلمها العرب
بالوراثة (.)1
وهذا ما جعلت الرواة ٌُقرُّ ون بفصاحة قرٌش وابتعادها عن اللحن ،وجعلوها
مقدمة فً األخذ عنها واالستدالل بها عند اللؽوٌٌن والنحوٌٌنٌ ،قول أبو نصر الفارابً
"كانت قرٌش أجود العرب ،انتقا ًء لؤلفصح من األلفاظ ،وأسهلها على اللسان عند
النطق ،وأحسن َها مسمو ًعا وأ ْب ٌَ ُن َها ! بانة عمَّا فً النفس ،والذٌن عنهم نقلت اللؽة
العربٌة ،وبهم اعتدت عنهم أخذ اللسان العربً من قبابل العرب ،هً قٌس وتمٌم،
وأسد ،فإن هإالء هم الذٌن منهم أخذوا أكثر مما أخذ معظم القبابل ،وعلٌهم أ ُ ُّت ِك َل فً
اإلعراب والتصرٌؾ ،ثم هذٌل ،وبعض كنانة وبعض ّ
الطابٌٌن ،ولم ٌإخذ من ؼٌرهم
من سابر قبابلهم"(.)2
وترجع فصاحة قرٌش وهذٌل ،وبعض كنانة وبعض الطابٌٌن إلى عدم اختبلطها
بالعجم ،فالرواة ٌُصنفون الق َبابل الموثوق بسبلمة لؽ ِت َها على قدر عدم اختبلطها بؽٌر
المعاجم ،وهذا الكبلم ال ٌتماشا مع الواقع ال ُم َعاش "فببلل الحبشً وصهٌب الرومً
وسلمان الفارسً ،وؼٌرهم كانوا ٌعٌشون فً مكة ،وكان لها أثرها فً أبنابهم"

(.)3

وهناك رواٌة عن سحٌم عبد الحساس ،الذي قال له عمر بن الخطاب رضً هللا عنه
حٌن أنش َدهُ قصٌ َد ُت ُه التً مطل ُع َها:
ِإٌرةُك َفود ْنَفع إن َفت َف َّنه ْن
زا َف ا ِإد َفٌا
َفعم َف

َفكفى ال َّن
للمرء َفنا ِإه َفٌا(.)4
ب واإل ْن الَف ُكم
ِإ
ش ْنٌ ُك

 -1عبد الرحمن السٌد ،مدرسة البصرة النحوٌة ،ص .2
ٌ -2وهاند فك ،العربٌة ،دراسات فً اللهجات واللؽة واألسالٌب ،ص .192
 -3عبد الرحمن السٌد ،مدرسة البصرة النحوٌة ،ص .3
 -4عمٌرة تصؽٌر عمر محمد بن مكرم ،دٌوان سحٌم عبد نبً الحسحاس ،تحقٌق عبد العزٌز الٌمنً ،د،1950 .
ص.26
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ُ
ك ،قال( :ما َس َعرْ ُ
شعرت) فجعل
ت) ٌُرٌد ( َما
ألجرْ ُت َ
لو كان شعرك كله مثل هذا َ
الشٌن المعجمة سٌ ًنا ؼٌر معجمة.
هذا االختبلؾ فً اللهجات جاء من بعض صحابة الرسول صلى هللا عٌه وسلم،
وكان األمر كذلك ألسرى الحروب وبالمصاهرة ،وهذا ما أدى إلى ظهور بعض
التحرٌؾ فً قبٌلة قرٌش "تحت تؤثٌر لهجاتهم األولى ،وعاداتهم المتؤصلة فً النطق،
ص َل
ومن أجل ذلك اختلفت لهجة المحادثة عن بعضها البعض باختبلؾ القبابل ،وقد َو َ
إلٌها بعض مظاهر هذا االختبلؾ عن طرٌقتٌن"(.)1
إحداهما فً قراءات القرآن الكرٌم التً ٌوجد فٌها بعض مظاهر االختبلؾ،
سبع أحرؾ كلها كاؾ
ٌقول الرسول صلى هللا علٌه وسلمِ " :
أنز َل القرآن على ِ

شاؾ"(.)2

وثانٌهما ما َحو ُته كتب األدب واللؽ ِة والتارٌخ.
وعلى ضوء هذٌن المرجعٌنٌ ،تبٌن لنا أنه هناك اختبلفا بٌن اللهجة واللحن،
فاللهجة تتؽٌر بتؽٌرالمكان ،وبإمكان اللهجة أن تتطور وتصبح لؽة أو َتفنى وتموت.
فاللهجة هً بمثابة اللسان والكبلم ،أما اللحن فهو الخطؤ فً اللؽة والخروج عن
االستعمال اللؽوي المؤلوؾ وفق القاعدة النحوٌة ،فالناقد اللؽوي ٌجن ُح إلى منهجه
اللؽوي المبنً على استكشاؾ النصوص واستنطاقها على وفق م َُح ِّددَاته و َقواعِ ِدهِ،
وٌعترض على كل خطؤ أو لحن ٌعتري اللؽة فً أصولها وقواعهدها" ،فالناقد اللؽوي
قام الخطؤ"(.)3
ٌؤمل أن ٌراها فتٌة ناصعة ،أو ٌَسْ َم َع َها نِقٌَّة ُم َبرَّ أة من أوضار اللحن وأسْ ِ
فاللؽوٌون ٌحكمون على الكبلم بصفة عامة ،والشعر بصفة خاصة ،على ضوء
مُطا َب َقتِه لقواعد اللؽة والنحو ،فالسبلمة اللؽوٌة هو األساس األول الذي ٌُب َنى علٌه
منهجهم ،فالقول إذا وافق القاعدة َق ِبلُوه وإذا خالَ َف َها َع ّدوهُ خطؤ أو لح ًنا.
 -1علً عبد الوافً ،فقه اللؽة ،طبع نهضة مصر للطباعة ،القاهرة.د.ت .ص .122
ار َس ُه أحمد محمد شاكر ،دار المعارؾ  ،مصر1955 ،م ،ص.285
 -2أحمد بن حنبل ،المسند ،شرحه ووضع َف َه ِ
 -3عبد الفتاح سلٌم ،فً النقد اللؽوي ،دراسة تقومٌة ،ط  ،1مكتبة اآلداب ،ص  ،2001ص.9
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 -1اللحن فً العصر ال اهلً:
نشؤ اللسان العربً فً العصر الجاهلً فً عزلة عن شعوب األرض سالما من
المخالط؛ إذ ذهب أكثر الباحثٌن إلى أنه ال لحن فً الجاهلٌة؛ ألنهم كانوا ٌُ َع ِّدو َن ُه عابقا
فً الفصاحة ،وكانوا ٌُ َسمُّو َن ُه لؽة شادة أو نادرة ،وال شك أن مثل هذه الحاالت ظهرت
ك بما جاورها
فً لؽات القبابل التً تسكن فً أطراؾ الجزٌرة العربٌة ،التً كانت تحت ُّ
من األمم األعجمٌة ،وهذا عكس جزٌرة العرب التً كانت "قبل اإلسبلم قلٌلة اإلتصال
بسكان الببلد التً حولها" (ٌ ،)1قول الزبٌدي "ولم تزل العرب تنطق على َس ِج ٌَّ ِت َها فً
صدر إسبلها وماضً جاهلٌتها ،حتى أظهر هللا اإلسبلم على سابر األدٌان فدخل الناس
فٌه أفواجا وأقبلوا إلٌه أرساال ،واجتمعت المُتفرِّ قة واللؽات المختلفة ،ففشى الفساد فً
اللؽة العربٌة"(.)2
ٌكشؾ هذا النص ،أن ظهور اللحن اقترن

– بصفة خاصة  -بالفتوحات

اإلسبلمٌة ،خاصة أن الوافدٌن على الدٌن الجدٌد من ؼٌر العرب طلبوا التسهٌل.
ؼٌر أن البعض اآلخر من الدارسٌنٌُ ،سلِّم بعزلة جزٌرة العرب بشكل تام،
حٌث أكدوا على تفاعل سكان الجزٌرة العربٌة مع األقوام والشعوب األخرى ،فهذا
محمد البهٌقً ٌُقٌ ُم فً كتابه المشهور "تارٌخ الشعر العربً" بابا وافًٌا حول هذه
التفاعبلت وخاصة ما كان منها لؽاٌة احتبلل هذه الجزٌرة والسٌطرة علٌها(.)3
ولعل السبب فً المحافظة على سبلمة اللؽة ال ٌعود إلى العزلة ،وإنما مردها
إلى أن هإالء األقوام التً حاولت السٌطرة على الجزٌرة لم تتكلم أو تحاول أن تتكلم

 -1أحمد أمٌن ،ضحى اإلسبلم ،ط  ،7مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرة1936 ،ج ،2ص.248
 ،2دار المعارؾ،
 -2الزبٌدي ،أبو بكر محمد بن الحسن ،طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن ،تح محمد الفضل ،ط
 ،1974ص.12-11
ٌ -3نظر :نجٌب محمد البٌهقً ،تارٌخ الشعر العربً حتى آخر القرن الثالث الهجري ،دار الثقافة ،الدار البٌضاء،
 ،1982ص.43-7
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اللؽة العربٌة ،وبالتالً بقً الجاهلً مالكا لزمام اللؽةٌ ،تحدث على سلٌقته ،فاللسان
األعجمً لم ٌدخل فً نسٌج اللؽة العربٌة وبالتالً ٌ َّتسع اللحن.
وهناك فرٌق آخر اعتمد على الظن بوجود اللحن فً العصر الجاهلً ،ألن
خمٌن ،خاصة وأن اللؽة كانت لها مستوٌات
معظم أخبار العصر الجاهلً تعتمد على ال َّت
ِ
متعددة تختلؾ باختبلؾ القبابل ،فلؽة قرٌش كانت األفصح على اإلطبلق ،ثم ٌؤتً
بعدها "من اكتنفهم من ثقٌؾ ،وهذٌل ،وخزاعة ،وبنً كنانة ،وعطفان ،وبنً أسد،
وبنً تمٌم ،وأما من َب ُع َد عنهم من ربٌعة ،ولخم ،وجندام وؼسان وإٌاء وفضاعة،
وعرب الٌمن المجاورٌن ألمم الفرس والروم والحبشة فلم تكن لؽتهم خالصة من
الشوابب ،تامة الملكة لمخالطتهم األعجام ،وعلى قدر قربهم من قرٌش كان اإلحتجاج
بلؽاتهم"(.)1
من بٌن النقاد الذي أقر بوجود اللحن فً العصر الجاهلً نجد طوفة بن العبد
الذي قال:
َف
واصـف ِإِإري
خاللَف َف ال َف َّنو َفف ِإبٌـــضِإ ً
َفٌالَفـ َف مـَفا َفوبــــــرة َفبـــــ ُكم َفعمـــر
ْن
ِإـــري َفما شِإ ْنئ ِإ
ِإـــــري
َفودْن َفر َف
ا أن َفت ْننق ِإ
فـ ال َففـــ َّنخ َفف َفمــا َفذا َفت ْنحـ َفذ ِإري َفوأَف ْننق ِإ
()2
اص ِإب ِإري
صادِإي َفف ْن
ص َّنٌا ُكد َفع ْنن ِإ َففؤ َف ْنبشِإ ِإري َفو َفَل ُكب َّند َفٌ ْنو ًفما أن ُكت َف
َفب ال َّن
َفودْن َفذه َف
فلو تقدمت دراسة النحو فً ذلك العصر لوصفت عبارة طرفة باللحن ،ألن
الواجب أن ٌقول (تحذرٌن) ،ومن اللحن قول النابؽة.
ٌت ()3
ضئِإٌلَفة
اب َفها ال ُّس ُّسم ناوِإ ُكـ َفف ِإب ْنا َفكؤ َف ِّننً َف َفاو َفر ْنتنِإً َف
مِإنَف َّن
الر ْنو ِإ فِإً أَف ْنن َفٌ ِإ

 -1ابن خلدون ،مقدمة ،تح د.علً عبد الواحد وافً ،ط  ،3دار نهضة مصرللطبع والنشر  ،،1279ص.3
 -2ابن سفٌان بن سعد بن مالك بن قٌس ،دٌوان طرفة بن العبد ، ،دار صادر ،بٌروت ،د.س  ،ص .46
 -3النابؽة الذبٌانً (زٌاد بن معاوٌة بن قباب الذبٌانً) ،دٌوانه ،تح وشرح كرم البستانً ،دار صادر ،بٌروت،
د.س ،ص.80
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قال عٌسى بن عمر الثقفً ( :)1أساء النابؽة وكان الوجه أن ٌقول ناقعا لٌكون
حاال إذا جاء نكرة بعد معرفة.
ٌإكد هذان المثاالن على وجود اللحن فً الجاهلٌة ولو بؤمر ٌسٌرٌ ،قول كمال
إبراهٌم" :إن الذي ٌدل على اعتبار اللحن قد استخدم لفظ ُه فً الجاهلٌة ،بدلٌل تخطبة
النحاة للنابؽة وطرفة بن العبد"(.)2
اختلؾ الباحثون من وقوع اللحن من عدمه فً العصر الجاهلً ،وهذا ما نفاه
أكثر الدارسٌن ألنهم ٌعدونه بما ٌنافً الفصاحة ،فاللؽة العربٌة "نشؤت – برأٌهم  -فً
أحضان جزٌرة العرب خالصة ألبنابها ،سلٌمة نقٌة مما ٌشٌنها من أدران اللؽات
األخرى"(.)3
ٌرى الدارسون أنه ال لحن فً الجاهلٌة ،وٌربطونه مع ظهور اإلسبلم ،الذي
كان سببا فً اختبلط األجناس ،وكان على هذه األجناس أن تصطنع العربٌة لها لؽة
لٌحققوا وجودهم فً هذا المجتمع الجدٌد ،ففطن العرب إلى هذا الزلل فً الكبلم.
 -2اللحن فً صدر اإل الم:
ولما أطلت راٌة اإلسبلم على عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم ،وكثرت
الفتوحات اإلسبلمٌة" :انتقل أبناء هذه الببلد المفتوحة المعتنقون اإلسبلم إلى المدٌنة
حاضرة الدولة اإلسبلمٌة وكعبة المتعلمٌن ،وإلى مكة قبلة الصبلة ومهبط الوحً،
فحصل اختبلط فً بلد العرب" ( ،)4فظهرت طابفة من الموالً والعبٌد تلقوا اللؽة
العربٌة محاكاة وتقلٌدا ،ال سلٌقة وتعلما ،فاختلطوا مع العرب فً البٌوت واألسواق
والمناسك والمساجد ،وتصاهـروا واندمج بعضهم ببعضهم اآلخرَ ،فتكوَّ َن منهم شعب
 -1عٌسى بن عمر الثقفً ،هو مولى خالد بن الولٌد المخزومً ،نزل فً ثقٌؾ وأخبر عن أبً إسحاق ،توفً سنة
1349هـ.
ــ ٌنظر :الزبٌدي ،طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن ،ص .12-11
 -2كمال إبراهٌم ،محاضرات طلبة الدراسات العلٌا ،جامع دمشق ،كلٌة اللؽة العربٌة واآلداب.1997 ،
 -3محمد الطنطاوي ،نشؤة النحو وتارٌخ أشهر النحاة ،ط  ،2دار المعارؾ ،القاهرة ،1995 ،ص.13
 -4الشٌخ محمد عبد هللا ابن التمٌن ،اللحن اللؽوي وآثاره فً الفقه واللؽة ،ط  ،1دابرة الشإون اإلسبلمٌة والعمل
الخٌري بدبً ،إدارة البحوث ،2007 ،ص.35
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واح ٌد ،كانت لؽة التخاطب الوحٌدة بٌنهم هً اللؽة العربٌة ( ،)1إذ كان على األعجمً
أن ٌتحدث باللؽة العربٌة لٌفهم عنه العربً ،كما كان على العربً أن ٌَ َت َر َّف َق بؽٌر
طول هذا
وب ِ
العربً وٌتمهل معه فً التخاطب لضرورة التعاون بٌن الطرفٌنِ ،
اإلمتزاج تسرب الضعؾ إلى سلٌقة العربً(.)2
ففطن العلماء إلى هذا التؽٌر الذي أًصاب اللؽة ،فبدأ الفساد ٌَ ُدبُّ فً لؽة العرب
فنبتت نابتة اللحن ،ودخل فساد اللسان علوم الدٌن ،حتى طال الكبلم المنزل والحدٌث
المؤثور ،فسموه النقاد خطؤ واشتركوا فً تسمٌته لحنا ،وشاع فً عامة الناس
وخاصتهم ،وهذا ما حملهم على النظر فً اللؽة والتبصُّر فً ضوابطها ،حٌث إن
"أصل علم اللؽات عند جمٌع األمم هو قٌام تضاد بٌن لؽتٌن أو مرتبتٌن من لؽة واحدة،
مثل لهجة العامة ولهجة األوابل فً كتب الدٌن ،وذلك ٌبعث الداعً إلى البحوث
واألنظار اللؽوٌة"(.)3
كما َع َّد الرسول صلى هلل علٌه وسلم اللحن ضبلال ،حٌث لحن رج ٌل بحضرته
فقال علٌه الصبلة والسبلم" :أَرْ شِ ُدوا أَ َخا ُك ْم" (. )4
ٌعلق الرافعً على هذا الحدٌث مبٌنا أولٌة اللحن فً عهد النبً صلى هللا علٌه
وسلم ،بقوله" :فلو كان اللحن معروفا فً العرب قبل اإلسبلم ،مستقرَّ األسباب لجاءت
العبارة على أن ذلك اللحن كان أول لحن َس ِم َع ُه أفصح العرب"(.)5
نستشؾ من هذا الحدٌث أن اللحن كان موجودا فً التخاطب بٌن أفراد المجتمع،
وعلى الرؼم من أن هذه األحادٌث لم تبٌن الخطؤ اللؽوي المقصود ذكره ،إال أنهم بٌنوا
أن كلمة لحن دلٌل على أنه كان معروفا بهذا اإلسم نفسه.

ٌ -1نظر :أحمد أمٌن ،ضحى اإلسبلم ،ج  ،2ص.251
ٌ -2نظر :الطنطاوي محمد ،نشؤة النحو وتارٌخ أشهر النحاة ،ط  ،2دار المعارؾ ،القاهرة ،ص .115
 -3كارل بروكلمان :تارٌخ األدب العربً،ط ،2دار المعارؾ ،مصر،1968 ،ج ،1ص.124-123
 -4عبد العال سالم مكرم ،القرآن الكرٌم وأثره فً الدراسات النحوٌة ،دار المعارؾ ،مصر،د.س ،ص .48
 -5الرافعً ،مصطفى صادق ،تارٌخ آداب العرب ،دار الكتاب العربً ،بٌروت ،ببل طبعة ،ببل تارٌخ ،ج
ص.24
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وروى الجاحظ" :إن أول لحن سمع فً البادٌة ،هذه عصاتً بدل عصاي ،وأول
لحن ُسم َِع فً العراق ،حًِ على الفبلح بكسر الٌاء ،بدل فتحها"(.)1
وبعد عصر الرسول صلى هللا علٌه وسلم ،وبعد أن اتسعت رقعة الفتوحات
اإلسبلمٌة ،امتد سٌل العجمً على بناء اللؽة العربٌة ،فؤحدث فٌه شرخا جعله ٌوشك
علــى اإلنـــهٌار "وبدأ الفســاد ٌــ ُدبُّ إلى لؽة العــرب ،وظــهر اللــحن والـتصحٌؾ

()2

والتحرٌؾ( )3فً القرآن الكرٌم"(.)4
فحرص سٌدنا عمر رضً هللا عنه على عدم وقوع اللحن ،وأمر بجلد كل من
ٌقع منه اللحن وحرمانه من رزقه وتعذٌبه ،فقد رُوي أنه ورد إلى عمر رضً هللا عنه
كتاب أوله (من أبً موسى األشعري) فكتب رضً هللا عنه إلى أبً موسى" :السبلم
علٌك أما بعد ،فاضرب كاتبك صوطا وأخر عطا َءهُ سنة".
ٌروى أٌضا أنه قدم أعرابً فً خبلفة أمٌر المإمنٌن عمر رضً هللا عنه فقال:
"من ٌقرإنً شٌبا مما أنزل هللا على محمد صلى هللا علٌه وسلم ،فؤقرأه رجل سورة
براءة فقال" :أن هللا بريء من المشركٌن ورسوله" (بالجر) فقال األعرابً أوقد برىء
هللا من رسوله؟ إن ٌكن هللا برٌا من رسوله فؤنا أبرأ منه ،فبلػ عمر رضً هلل عنه ما
قاله األعرابً فدعاه ،فقال لهٌ :ا أعرابً َتب َْرأ ُ من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم؟
فقالٌ :ا أمٌر المإمنٌن إنً َق ِدم ُ
ْت المدٌنة ،وال علم لً بالقرآن ،فسؤت من ٌقرإنً

 -1الرافعً ،مصطى صادق ،تارٌخ آداب العرب ،ص .244-239
 -2التصحٌؾ :أن ٌقرأ الشًء بخبلل ما أراد كاتبه وعلى ؼٌرما اصطلح علٌه فً تسمٌته.
 حمزه بن حسن األصفهانً ،التنبٌه على حدوث التصحٌؾ ،ط  ،2دار صادر ،بٌروت ،1992 ،ص.26 سبب كلمة تصحٌؾ" :أن قوما أخذوا العلم عن الصحؾ من ؼٌر أن ٌلقوا فٌه العلماء فكان ٌقال عندها قدُصحّؾ ،ومصدره التصحٌؾ".
صحفو فٌه ،أ رووه عن الصحؾ ،فهو م َ
 أبً أحمد الحسن بن عبد هللا العسكري ،تصفٌهات المحدثٌن ،ط  ،1المطبعة العربٌة الحدٌثة،1982-1402 ،ص.24
 -3التحرٌؾ هو تعٌٌر فً الشكل بسبب تشابه شكل الحروؾ كالدال والراء والدال والبلم ونحوها ،فالتحرٌؾ،
"تؽٌٌر اللفظ دون المعنى".
 ،1دار الكتاب العربً،
 علً بن محمد بن علً الجرجانً ،تعرٌفات الجرجانً ،تح.إبراهٌم األبٌادي ،طبٌروت ،1605 ،ص.45
 -4الشٌخ محمد عبد هللا بن التمٌن ،اللحن اللؽوي وآثاره فً الفقه واللؽة ،ص .33
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فؤقرأنً هذا سورة براءة ،فقال" :إن هللا برئ من المشركٌن ورسولِه" فقلت أوقد
برىء هللا من رسوله؟ إن ٌكن هللا تعالى برىء من رسوله فؤنا أبرأ منه.
قال عمر رضً هللا عنه :لٌس هكذا ٌا أعرابً ،فقال :كٌؾ هً ٌا أمٌر
المإمنٌن؟ فقال" :إن هللا برئ من المشركٌن ورسولُه" فقال األعرابً" :وأنا وهللا أبرأ
ممن برىء هللا ورسوله منهم ،فؤمر عمر رضً هللا عنه أن ال ٌقرأ القرآن إال عالم
باللؽة"(.)1
أشهر القصص فً تارٌخ اللحن ما أورده األصفهانً فً كتابه األؼانً ،إذ دخل
أبو األسود الدإلً فً وقدة الحرّ بالبصرة على ابنتٌه فقالت لهٌ :ا أبت ما أشد الحر؟
فرعفت كلمة (أش ُد) فظنها تسؤله وتستفهم منه أي زمان الحر أشد؟ فقال لها :شهر ناجر
فقالتٌ :ا أبت إنما أخبرك ولم أسؤلك ،والحقٌقة أنه كان علٌها أن تقول إذا أرادت
إظهار التعجب من شدة الحر واإلخبار عنه ما أش َّد الحر(.)2
نرى من هذه القصة أن اللحن دخل إلى بٌت أحد لؽوًٌ العرب وأفصحهم لسانا،
فؤصبح اللحن ٌسري على عامة الناس وخاصتهم ،فؤصبح ٌشكل خطرا على اللؽة
وذلك بتشوٌهها وطمس معالمها ،وهذا النوع ٌمثل الحجم األكبر من مشكلة اللحن.
 -3اللحن فً العصر األموي:
ثم شاع اللحن فً العصر األموي حتى شمل أبناء العربٌة أنفسهم" :فتعفنت
سلٌقتهم حتى عند بلؽابهم وخطبابهم المفوهٌن" (" )3فلم ٌسلم من النحو البلؽاء والخطباء
ُون منه كل الحذر ،ألن اللحن من الصفات التً ُتشٌن
واألمراء ،وصاروا ٌَحْ َذر َ
صاحبها و ُتنز ُل من قدره فً المجتمع"(.)4
 ،1مكتبة المنار ،األردن

 -1أبو البركات األنباري ،نزهة األلباء فً طبقات األدباء ،تح إبراهٌم السامٌرالً ،ط
 ،1985ص.20
ــ
ٌ -2نظر:األصفهانً ، ،األؼانً ،عن طبعة بوالق األصلٌة ،تحقٌق صبلح ٌوسؾ الخلٌل ،دار الفكر للجمٌع،
بٌروت1390 ،ــ  .1920ص.19-11
 -3شوقً ضٌؾ ،المدارس النحوٌة ،دار المعارؾ ،القاهرة ،ط  ،8ص.11
 -4الخثران عبد هللا ،مراحل الدرس النحوي ،دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌة( ،د.ت) ،ص .21
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ومن أمثلة ذلك ما وقع بٌن الحجاج وأبو األسود الدإلً ،وٌقال اسمه ظالم بن
عمرو بؤن سؤله الحجاج فقال له" :أتسمعنً ألحن على المنبر؟ فقال له عمرو :حرفا
واحدا ُتلحن فٌه ،فقال ماهو؟ قال فً القرآن الكرٌم ،فقال ماهو؟ قال ألنك تقرأ قوله
تعالى "قل إن كان آباإكم وأبناإكم وإخوانكم وأزواجكم وعشٌرتكم وأموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلٌكم من هللا ورسوله ،"...فرفعت
أحب وهو منصوب"(.)1
المبلحظ أن الخطؤ واللحن جاء من الحجاج ،الذي ٌشهد له التارٌخ باإللمام
بقواعد اللؽة العربٌة وأصولهاٌ ،لحن فً قراءة حرؾ من حروؾ كتاب هللا تعالى،
فكٌؾ هو حال العامة من الناس.
وكان الحجاج من الخطباء والبلؽاء الذي لهم َت َق ُّز ُز ونفو ٌر من اللحن أن ٌقع منهم
مخافة سقوطهم من أعٌن العامة ،وكان األصمعً ممن شهد للحجاج بنباهته وفصاحته
هزل ،الشعبً ،عبد المالك بن مروان ،الحجاج
حٌث قال أربعة لم ٌُلحنوا فً ج ٍّد وال
ٍ
بن ٌوسؾ وابن القرٌة( ،)2والحجاج أفصحهم(.)3
وهناك رواٌة أخرى مع ٌحٌى بن ٌعمر ،الذي كان من المقربٌن من الحجاج
وممن ٌشهد لهم بالفصاحة ،فسؤله ٌوما :أخبرنً عن عنٌسة قالٌ :لحن كثٌرً ا ،قال أفؤنا
ألحن؟ قال لحنا خفٌفا قال :كٌؾ ذلك؟ قال تجعل إِنْ أَنْ وأَنْ إِنْ ونحو ذلك ،قال له" :الَ
ُت َسا ِك ُننًِ فًِ بل ٍد واح ٍد أخرج"(.)4

 -1إبراهٌم بن محمد البٌهقً ،المحاسن والمساوىء ،دار بٌروت للطباعة والنشر ،1979 ،ص.244
ــ
ٌ -2نظر:ابن القرٌة :هو أٌوب بن زٌد بن قٌس بن داره الهبللً ،أحد بلؽاء الدهر ،خطٌب ٌضرب به المثل،
والقرٌة أمه .
ــ ٌنظر :الزركلً خٌر الدٌن  ،األعبلم ،طبع وكالة المعارؾ ،ج  ،2استانبول ،1951 ،ص.37
 -3عبد العال سالم مكرم ،القرآن الكرٌم وأثره فً الدراسات النحوٌة ،دار المعارؾ ،مصر د.س ،ص .58-57
 -4م.ن ،الصفحة نفسها.
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والحجاج والً المشرق ال ٌنطق عربٌة ناصحة فحسب ،بل كان ٌُقٌم وزنا لمن
ٌعبر فً محٌطه تعبٌرا صحٌحا ،فقد رُوي أن هند ( )1بنت أسماء بن خارجة ،لحنت
وهً عند الحجاج ،فقال لها :أتلحنٌن وأنت شرٌفة من بٌت قٌس؟ فردت علٌه بقولِها:
صا ِببٌ وتلحِنُ
أما سمعت قول أخً مالك المرأته األنصارٌة؟ قال ماهو؟ قالت :منطِ ٌق َ
أحْ ٌَا ًنا وخٌر الحدٌث ما كان لَحْ ًنا.
قال الحجاج "إنما عنً أخوك اللحن فً القول ،إذا كان المتحدث عما ٌرٌد ،ولم
ٌعن العربٌة فؤصلحً لِ َسا َنكِ "(.)2
أسرع إلٌك الشٌب) قال شٌَّبنً
كما روي أن عبد الملك بن مروان ،حٌن قال له ( ِ
ارتقاء المنابر مخافة اللحن

(.)3

وهكذا أصبح اللحن لؽة العصر ،فابتعدت اللؽة العربٌة عن فصاحتها ،ومن َث َّم
كان لزاما ظهور منهج دقٌق ٌساٌر ما استجد فً الساحة األدبٌة بالتمحٌص والتدقٌق.
4ــ اإلرهاصاا األولى لظهور المنهج اللغوي:
إن الباحث المهتم بهذا المنهج ـ اللؽوي ــ فً النقد العربً القدٌمٌ ،بلحظ أن
نزول القرآن الكرٌم بلسان عربً مبٌن كان وراء توجٌه الدراسات اللؽوٌة فً
مجملها– خاصة النحوٌة والببلؼٌة  -نحو دراسة هذه اللؽة وتحلٌلها ،وفق ما وعته
المعجمات وكتب النحو والصرؾ و"قد اضطلع كل علم من علوم اللؽة ــ أي العلوم
التصوٌبٌة ــ بدراسة مستوى بعٌنه من مستوٌاتهاٌ ،لحظ ظواهره وٌُص َّنؾُ عناصره
وٌ َُح ِّد ُد عبلقاته ،وٌوضح خصابصه ومقوماته...وٌصوغ ذلك كله فً شكل قواعد

 -1هند :هً هند بنت أسماء بن الخارجة القراري ،من أرباب الحنكة والجمال واألدب.
 ،1مإسسة الرسالة1412 ،هــــ
ــ ٌنظر :عمر رضا كحالة ،أعبلم النساء فً عالمً العرب واإلسبلم ،ط
1991م ،ج ،5ص.217
 -2أبو علً القالً إسماعٌل أبو علً ،أمالً القالً ،دار اآلفاق الجدٌدة ،بٌروت ،د.س ،ص .36
ٌ -3نظر:ابن قتٌبة ،عٌون األخبار ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة ،1973 ،ج ،2ص.158
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وضوابط ملزمة ،البد من مراعاتها فً النشاط اللؽوي ،ومن ثم تصبح هذه القواعد
والضوابط معٌارا للصحة والخطؤ"(.)1
نستشؾ من خبلل هذا النص أن المقصود بهذه العلوم ،هً دراسة لؽة النص
وجعلها مدار العملٌة النقدٌةٌ ،عنً مبلحظة اللؽة والنظر إلٌها من حٌث مدى استعمالها
فً أصولها ،وقواعدها الصحٌحة من جمٌع جوانبها الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة
والمعجمٌة والداللٌة ،للمحافظة على سبلمة النص القرآنً ،وتضمن له األداء والفهم
الصحٌحٌن.
إن ظروؾ اللؽة العربٌة تؽٌرت باتساع المنطقة العربٌة والرقعة الجؽرافٌة،
وسرعة انتشار اإلسبلم واختبلط العربً بؽٌره من األمم ،نتٌجة الفتوحات اإلسبلمٌة
وامتداد سٌل العجمً" ،حتى َت َكوَّ ن منهم شعب واحد اجتمع فٌه السرٌح والهجٌن
والمُقرؾ والعبد ،واقتصى كل أولبك أن ٌستمع بعضهم من بعض ،وأن ٌتفاهموا فً
كل ما ٌتصل بهم ،ولؽة التخاطب الوحٌدة بٌنهم فً كل ما ٌحٌط بهم هً العربٌة"(.)2
فكان لزامًا على العربً أن ٌتعامل وٌتحدث مع ؼٌر العربً بهدؾ التعاون
بٌنهما "فالسمع سبٌل الملكات اللسانٌة فما اللؽة :إال ولٌدة المحاكاة وما ٌصل إلى
السمع ،وبطول هذا اإلمتزاج ٌَتسرَّ ب الضعؾ إلى نحٌزة العربً وسلٌقته ،على أن
ؼٌر العربً كان ٌنزع َقـسْ رً ا عنه إلى بنً جلدته ،وإن طال لَ ِب َث ُه بٌن َظه َْرانًِ العرب،
فقد كان فً عهد الرسول صلى هللا علٌه وسلم صهٌب ٌَرْ َتضِ ُػ الرومٌة ،وسلمان
الفارسً ،وببلل وسحٌم عبد بنً الحسحاس الحبشٌة ،تولَّد من هذا كله أن اللؽة العربٌة
تسرب إلٌها اللحن"(.)3
هذا الدخٌل اللؽوي تسرب إلى اللؽة العربٌة ،فوهنت المبلحظة الدقٌقة التً
تمتاز بها ،وهً اختبلؾ المعانً طوعا الختبلؾ شكل الكلمة.
 ،1دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع ،القاهرة،

 -1علً أبو المكارم ،المدخل إلى دراسة النحو العربً ،ط
 ،2007ص.33-32
 -2الطنطاوي محمد  ،نشؤة النحو وتارٌخ أشهر النحاة ،ط  ،2دار المعارؾ ،القاهرة ،1995 ،ص.15
 -3الطنطاوي محمد  ،نشؤة النحو وتارٌخ أشهر النحاة ،ص .15
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أدت كل هذه التطورت التً طرأت على الساحة األدبٌة واللؽوٌة ،إلى ظهور
منهج لؽوي صارم أسهم فً صٌاؼة أحكام النظرة النقدٌة عند العرب ،والحق الذي ال
ٌنبؽً الحٌُود عنه ،أن وضع هذا المنهج كان لحوادث متضافرة وأجواء جدٌدة سطعت
على الساحة األدبٌة ،فظهوره لم ٌكن جزافا ،فهو ككل قانون تفرضه الحوادث
وتقتضٌه الحاجات.
5ـ م اهمة اللغوٌٌن فً إر اء المنهج اللغوي:
انبرى علماء من البصرة والكوفة ضمن هذه الؽاٌة واألسباب  ،أمثال عبد هللا
بن إسحاق الحضري ( 117هـ) ،وأبً عمرو بن العبلء ( 154هـ) ،وٌونس بن حبٌب
(182هـ) ،واألخفس ( 215هـ) ٌصدون "هذا السٌل الجارؾ الذي كان ٌكتسح اللؽة
العربٌة ،بما قذؾ فٌها من لحن تسربت عدواه إلى القرآن الكرٌم والسنة الشرٌفة بما
ُه ُدوا إلٌه"(.)1
فؤخذوا ٌجمعون ألفاظ اللؽة العربٌة "من نجد والبوادي ،ومعهم قوارٌر الماء
وأحمال الصحؾ ،لٌُدوَّ نوا كلمات اللؽة من ٌنابٌعها األصلٌة ،فمضى كثٌر من علماء
البلدتٌن (البصرة والكوفة) ،وتبلمٌذها فً بؽداد إلى مشافهة األعراب وسماع األقوال
واألشعار منهم ،وأضافوا إلى ذلك ما سمعوه من أساتذتهم"(.)2
ثم بٌنوا الفصٌح من األلفاظ والتراكٌب من ؼٌر الفصٌح ،والفصاحة تكون فً
النطق ومخارج الحروؾ بهدؾ تعلٌم الفصحى واالبتعاد عن التؤثٌرات العامة فً
االستخدام اللؽوي " َفؤ َ َّداهم ذلك إلى تحدٌد القبابل الفصٌحة ،وإلى تحدٌد الزمان
والمكان ،و َت َّم استبعاد الكثٌر من اللهجات ،بُؽٌة التحكم فً آلٌات المنهج وصوال إلى
ب ذلك باإلحتجاج اللؽوي ،وكان ذلك معٌارا لتقدٌرعروبة اللفظ
اللؽة المصفاة ،ولُ ِّق َ
بثبو ِت ِه فً كبلم العرب األولٌن ومن ٌ َُوثق بفصاحته"(.)3
 -1محمد الطنطاوي ،وشأةالىحىوحاريخأشهرالىحاة،ط،2دارالمعارف،القاهرة ،.1955،ص.18
 -2شوقً ضٌؾ ،تارٌخ األدب العربً ،العصر العباسً الثانً ،ط  ،2دار المعارؾ ،مصر ،ص.142
 -3صالح بلعٌد ،فً أصول النحو ،دار هومة ،الجزابر ،2005 ،ص.95-94
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ومن ثم استطاع هإالء العلماء بفضل ما جمعوه من ثروة لؽوٌة ،أن ٌضعوا
قواعد وضوابطٌُ ،عرؾُ بها الصواب من الخطؤ فً الكبلم هٌؤت لنشوء علم النحو،
ووضع قوانٌنه الجامعة المشتقة من االستقصاء الدقٌق للعبارات والتراكٌب الفصٌحة،
ومن المعرفة التامة بخواصها وأوضاعها اإلعرابٌة(.)1
ثم انصبَّ هإالء النقاد إلى تفسٌر الشعر وفق خصابص اللؽة التً تكشؾ عن
معانً األلفاظ ،بحٌث ُتشرح ألفاظ الشعر وفق المقاٌٌس النحوٌة والمستوٌات المعجمٌة
والصرفٌة ،ولعل انشؽال طبقة اللؽوٌٌن بجمع المادة من أفواه العرب األقحاح ،وكل ما
ٌتعلق بؤنسابهم وأخبارهم هو الذي أكسبهم قدرة على النظر فً الشعر والتعمق فً
فهمه وتذوقه ومعرفة ممٌزات الشعراء ،كما ساعدهم على إبداء ملحوظات وأحكام
نقدٌة كان لها دورها الهام فً تطوٌرالحركة النقدٌة وازدهارها ،مُلتزمٌن فً نقدهم
باألًصول والقواعد التً وضعوها ،فبل ٌسمحون لؽٌرهم بتجاوزها ،وإذا َتع َّداها الكاتب
أو الشاعر ّ
خطؤوه وثاروا علٌه مهما كان قدره من الفصاحة(.)2
ومن هنا تسلَّ َط المنهج اللؽوي على الذوق النقدي العام ،أي أصبح هناك اهتمام
باللؽة وتقدٌمه على المعانً "وتوسعوا فٌه واهتموا به فً مصنفاتهم ،حتى لقد ذهب
بعضهم إلى أن العرب لم ٌعرفوا ؼٌر ضربٌن من النقد ،األول هو النقد اللؽوي والثانً
هو النقد البٌانً الذي ٌقوم على نقد الصور الببلؼٌة المختلفة والكشؾ عن طبٌعتها"(.)3
وهكذا بدأت مسٌرة ونشؤة المنهج اللؽوي ،وكانت بذوره األولى اشترك فٌها
النحوٌون واللؽوٌون ثم َت َع َّه ُدوها بالرعاٌة والمتابعة لتنتج لنا ك ًّما هاببل وتراكما علمٌا
ومعرفٌا منحصرة فً اتجاهٌن :اإلتجاه األول هو اتجاه النقل واإلتجاه الثانً هو اتجاه
النقد ،وهو ما ٌسمٌه بعضهم النقد اللؽوي بٌن التحرٌر والجمود.

ٌ -1نظر :شوقً ضٌق ،المدارس النحوٌة ،ط  ،8دار المعارؾ ،القاهرة ،ص .12
ٌ -2نظر:إبراهٌم أنٌس ،من أسرار اللؽة ،ط  ،7مكتبة األنجلوالمصرٌة ،القاهرة ،ص .10
 -3إبراهٌم أنٌس ،من أسرار اللؽة ،ط  ،7ص.27
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وبالتالً ش َّكبل ــ النقل والنقد ــ حركة متصلة فً البحث اللؽوي ،وأصبحا منهجا
معتمدا علٌه فً التفكٌر اللؽوي قابم على بلورة مفهوم الفصٌح والصحٌح وفق
المستوٌات اللؽوٌة والنحوٌة والداللٌة والمعجمٌة والصوتٌة ،ملتزم فً نقده "باألصول
والقواعد التً وضعوها ،فبل ٌسمحون لؽٌرهم بتجاوزها ،وإذا تعداها الكاتب أو
الشاعرَ ،خ َّطؤوهُ وثاروا علٌه مهما كان قدره من الفصاحة"(.)1
ولعل الحرص الشدٌد والتزمُّت من العلماء على تطبٌق هذ المنهج ،راجع إلى
أن العربً منذ نشؤته ٌحمل بذور العبقرٌة اللؽوٌة ،ومظاهر الحضارة الفكرٌة اللؽوٌة
وكانت لؽته من مصادر االحتجاج اللؽوي والنحوي ،لهذا "بلػ الحرص على اللؽة
العربٌة ببعض العلماء إلى حد البكاء عندما رأوا الفساد واللحن قد بدأ ٌَ ُعمَّان التراث
العربً ،فقد رُوي أنه عرض رجل على األصمعً ببؽداد شعرا ردٌبا فبكى
األصمعً ،فقٌل ما ٌُبكٌك؟ قالٌُ :بكٌنً أنه لٌس لؽرٌب قدر ،ولو كنت ببلدي البصرة
عرض علًَّ هذا الشعر وأسكت عنه"(.)2
ما جسر هذا الكشحان أن ٌَ ِ
فالناقد اللؽوي ٌَ َت َبحَّ ُر فً علم اللؽة ونظرٌاتها "وٌعتنً بسبلمة أسالٌبها
وصٌاؼتها ،وٌنظر إلٌها من حٌث مدى استعمالها فً أصولها وقواعدها الصحٌحة فهو
"ٌعتنً بجوِّ القصٌدة وخٌال الشاعر ،قدر عناٌته بلؽته ومتابعة مواطن أخطابه،
والتحقق من صحة استعماالته فً اللؽة والنحو والصرؾ"(.)3
وبالتالً خضع النقد العربً القدٌم إلى هذه النظرة اللؽوٌة الصارمة ،فكانت
شروح الدواوٌن والمجامٌع الشعرٌة ضربا من العمل المعجمً ،إذ ُتشرح ألفاظ البٌت
بحسب طرٌقة أصحاب المعاجم ،وعلى هذا بدأ التفكٌر اللؽوي عند العرب بمعناه
العلمً على أساس الوصفٌة ،الذي ٌتمثل فً جمع المادة وتصنٌقها واستنباط القواعد
 -1إبراهٌم أنٌس ،من أسرار اللؽة  ،ص .10
 -2محمد بن عمران المرزبانً ،الموشح على مآخذ العلماء والشعراء فً عدة أنواع من صناعة الشعر ،تح علً
محمد البجاوي ،دار النهضة ،مصر ،1966 ،ص.561
 -3إٌاد عبد المجٌد إبراهٌم ،األصمعً وجهوده فً رواٌة الشعر العربً ،ط  ،1مإسسة الوراق للنشر،2001 ،
ص.419
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وتحكٌمها ،وبالتالً ظهرت سلطة جدٌدة لهذه الفبة التً بدأت تظهر فً المجتمع
العربً ،وعلى هذا بدأ التفكٌر اللؽوي عند العرب بمعناه العلمً على أساس الوصفٌة،
الذي ٌتمثل فً جمع المادة وتصنٌفها واستنباط القواعد وتحكٌمها ،وبالتالً ظهرت
سلطة جدٌدة لهذه الفبة التً بدأت تظهر فً المجتمع العربً فكانوا "ٌمٌلون إلى القول
بوضع اللؽة وٌخلصون إلى ثبات المعانً"(.)1
وهكذا بدأ اللؽوٌون ٌَتت َّبعُون سقطات الشعراء اللؽوٌة وٌُضٌَّقون علٌهم مجال
القول ،وٌمنعون علٌهم بعض المفردات بحجة أنها لٌست مما وعته المعجمات ،هذه
االنتقادات البلذعة التً وجهها اللؽوٌون للشعراء ،ورصد ما ٌَ ُدبُّ فً شعرهم من
لحن ،ومحاولة إرسابهم لمنحى ومنهج جدٌد قابم على التمحٌص والتدقٌق فً جمٌع
مستوٌات الؽة وتلمس الصحٌح من األلفاظ فً الشعر –"ؼٌر آبهٌن بما ٌمكن أن ٌجًء
به الشاعر من استعماالتٌ ،قٌسها على نظابر فً كبلم العرب أو ٌبتكرها أو ٌبتدعها،
بعد أن تدفعه إلٌها مضاٌق الشعر وضرورات التعبٌر بقوالبه وأوزانه"(.)2
أثارت صراعا علمٌا ومعركة كبلمٌة بٌن الشعراء واللؽوٌٌن ،الذٌن "كانوا
ٌرون فً أنفسهم الحراس األمناء على العربٌة التً وضعوا دقابقها وجمعوا شعرها
القدٌم"( ،)3وأن نقد الشعر حق لهم وحتم علٌهم ،على أنهم ٌعرفون من أٌن تإكل كتؾ
اللؽة ،بل منهم –كالخلٌل بن أحمد الفراهٌدي -من ٌرى نفسه سكان سفٌنة الشعراء وما
على الشعراء إال التسلٌم له وهو ٌقود السفٌنة بٌن أمواج اللؽة العاتٌة

()4

 -1عبد القاهر البؽدادي ،الفرق بٌن الفرق ،تح محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ،ص .26
 -2نعمة رحٌم العزاوي ،النقد اللؽوي عند العرب ،وزارة الثقافة والفنون ،بؽداد ،1978 ،ص.155
 -3شوقً ضٌؾ ،الفن ومذاهبه فً الشعر العربً ،دار المعارؾ ،ص .124
ٌ -4نظر :الحصري القٌروانً  ،زهراآلدابوثمراأللباب،ححقيقزكيمبارك،ط ،4دارالجيلللىشر

والخىزيعوالطباعت،بيروث،1953،ص.633
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وفً الجهة المقابلة ،تصدى األدباء والشعراء لهذا التشدٌد من اللؽوٌٌن حٌث
"كانوا ٌإمنون بؤن النقد لٌس وقوفا على المستوى الصوابً للكبلم فقط ،بل هو أكثر
من ذلك وصوال إلى المستوى الجمالً وتحلٌله وتبٌان أسراره"(.)1
إن النقد فً رأي األدباء والشعراء ،ال ٌقؾ عند اإلنحرافات والتجاوزات اللؽوٌة
والنحوٌة والصرفٌة والعروضٌة ،بقدر ما هو إبراز لقدرات ومٌوالت الشاعر وما
ُت َخ ِّب ُا نفسٌته من مكبوتات وؼرابز .
6ـ أثر المنهج اللغوي فً النقد العربً القدٌم:
وكان من أثر المنهج اللؽوي فً النقد العربً القدٌم أن عادوا إلى الشعر
الجاهلً باعتباره الحاضنة األصلٌة للؽة ،فالجاهلً كان ٌتحدث اللؽة العربٌة على
سلٌقته سالمة من الشوابب واألؼبلط ،فصار هو المثال الذي ٌجب على شعراء
العصور البلحقة أن َّ
ٌتمثلوهُ ،ومن ثم صار الزمن معٌارا من المعاٌٌر التً ٌتحكم فً
الشعرٌ ،قول الزبٌدي" :ولم تزل العرب تنطق على َس ِج ٌَّ ِت َها فً صدر إسبلمها وماضً
جاهلٌتها ،حتى أظهر هللا اإلسبلم على سابر األدٌان"(.)2
ومع ظهور راٌة اإلسبلم ،أسهم هذا المنهج فً النظر إلى النص القرآنً
وتفسٌره ،وأصبح هناك توافق بٌن المفسرٌن واللؽوٌٌن فٌما ر َّس ُخوهُ من سٌادة لهذا
المنهجٌ ،قول عبد هللا بن عباس "إذا اشتبه علٌكم فً القرآن فاطلبوه فً الشعر"

(،)3

فعادوا إلى الشعر الجاهلً ٌتلمَّسون فٌه ما ٌرٌدونه من دالالت فً القرآن الكرٌم.
ولكن هناك من اعترض على التمثٌل بهذا الشعر ،باعتباره ٌنتمً إلى حقبة شرك،
فراحوا ٌلتقطون اللفظة بمعناها المستل من السٌاق الشعري التً َت ِر ُد فٌه ،لِ ٌُ َف ِّسرُوا بها
 -1إسماعٌل الصٌفً ،بٌبات نقد الشعر عند العرب من الجاهلٌة إلى العصر الحدٌث ،ط  ،2دار المعرفة الجامعٌة،
اإلسكندرٌة ،1990 ،ص.31
 ،2دار المعارؾ،
 -2الزبٌدي ،أبو بكر محمد بن الحسن ،طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن ،تح محمد الفضل ،ط
 ،1974ص.12-11
 ،2دار المعارؾ ،مصر.د.ت .ج ،1
 -3ثعلب أبو العباس ،مجالس ثعلب ،تح عبد السبلم محمد هارون ،ط
ص.317
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ما تشابه معها من األلفاظ القرآنٌة ،ألنهم ٌرون أن لؤللفاظ دالالت ثابتة ،وبهذا صار
المنهج اللؽوي منهجا للمفسرٌن واللؽوٌٌن معا.
ومن بٌن اآلثار التً خلًّفها المنهج اللؽوي فً النقد العربً القدٌمٌ ،ظهر فً
النظرة المشتركة للشعر واللؽة ،هذه النظرة اللؽوٌة القاسٌة َت ُح ُّد من إبداعات الشاعر
و ُتخضع النص إلى معاٌر لٌست له ،فالتضمٌن

مثبل ٌُع ُّد عٌبا وتفسٌرا رؼم أنه ال

ٌتنافى مع قواعد اللؽة وجوهرها ،ورؼم هذا ٌُنكرهُ اللؽوٌونٌ ،قول ابن جنً" :لم
ٌَحتس ِه ِح ِّس ًٌّا على ما خطر وجرى على لسانه ،بل روى فً خاطره"

()1

فً قول ابن جنً داللة واضحة على اعتراضه على اللؽوٌٌن ،الذي فرضوا
قٌودا قاسٌة على القٌم الجمالٌة للشعر.
وهناك أثر آخر للمنهج اللؽويٌ ،تمثل فً المٌول إلى اللفظ على حساب المعنى،
وسُمٌت هذه القضٌة بقصٌة اللفظ والمعنى (، )2وهً من أكثر القضاٌا شهرة فً النقد
العربً القدٌم ،ونالت تبعا لذلك القسط األكبر من اهتمام الباحثٌن ،فوضعت حركات
اإلعراب لتبٌٌن قصد المتكلم ،وصارت مقولة (اإلعراب فرع المعنى) شابعة بٌن
اللّؽوٌٌن والنقاد ،فالشاعر حسبهم ٌجب أن ال ٌؽترؾ من منابع المعنى لٌسقً جنان
اللفظٌ ،قول أبو هبلل العسكري "فلٌس الشؤن فً إٌراد المعانً؛ ألن المعانً ٌعرفها
العربً والعجمً ،والقروي والبدوي ،وإنما هو

فً جودة األلفاظ وصفابه وحسن

بهابه ،و ُت ُر َهاتِه ونقابِه ،وكثرة َطبلوتِه ،وصحة مابه مع ال َّس ْبكِ والتركٌب"(.)3

 -1أبو الفتح عثمان بن جنً ،الخصابص ،ج  ،1ص.221
 -2اللفظ :هو التؤلٌؾ والنظم أي الصٌاؼة بما تتضمنه من لفظ ووزن وروي كذلك ما ٌتلفظ به اإلنسان.
 المعنى :هً الفكرة التً ٌبٌن عنها البٌت أو القصٌدة والعواطؾ واألخٌلة وهً أٌضا الصورة الذهنٌة.ٌنظر -:الجرجانً ،التعرٌفات ،تح .إبراهٌم األبٌاري ،ط  ،4دار الكتاب العربً ،1998 ،ص.258-257
 -3العسكري ،أبو هبلل الحسن  ،الصناعتٌن ،تح علً البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهٌم ،طبعة عٌسى البابً
الحلبً ،د.س ،ص.64
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وكان المنهج اللؽوي ،السبب فً ظهور قضٌة القدٌم ( )1والحدٌث ( ،)2وهً من
أشهر القضاٌا الكبرى فً النقد العربً القدٌم ،فبمجرد ترسٌخ أهل اللؽة سٌادة هذا
المنهج فً الساحة األدبٌة ،أصبح بمجرد إخبلل الشاعر القدٌم بالمقومات التً ٌرٌدها
أهل اللؽة ٌسقط من أعٌن أقرانه ،فعُدي بن زٌد العبادي الذي "الَ َن لسانه وسهل
منطقه"( )3عند عمرو بن العبلء وهو "كسهٌل فً النجوم ٌُعارضها وال ٌدخل فٌها"

() 4

وهو "لٌس بفحل وال أنثى عند األصمعً" ( ،)5على أن لٌَن اللسان وسهولة المنطق،
عابق لؽوي حال بٌن عُدي واإلرتقاء على طبقة الشعراء الفحول.
المبلحظ أن شعر عُدي سقط من نظر اللؽوٌٌن ،ولم ٌُص َّنؾ ضمن الشعراء
الفحول ،رؼم عامل الزمن الذي عاش فٌه ،ومن هنا نشؤ الصراع بٌن القدٌم والحدٌث،
ودارت بٌنهما معركة كبلمٌة ،فالذٌن ٌمٌلون إلى القدٌم حجتهم فً ذلك قوة المعانً
وسهولة األلفاظ ،وأما الذٌن ٌمٌلون للحدٌث فٌحبون التجدٌد فً الشكل والمحتوى،
فضبل عن هذا فقد كانت العناٌة بـ (وحدة البٌت) من حٌث األلفاظ والصٌاؼة وتمام
المعنى مع تمام البٌت.
ومن نتابج تسلُّطِ المنهج اللؽوي على الذوق النقدي العام الذي لم ٌكن قد نضج
بعد ،اعتقاد بؤن الوحدة الشعرٌة تتمثل فً البٌت ال فً القصٌدة ،ومن ثم شاع عُرؾ
نقدي ٌقضً بالتمسك بوحدة البٌت ،واالهتمام بتمام المعنى فً البٌت الواحد ،بما
ٌنسجم مع مفهوم اللؽوٌٌن والنحوٌٌن فً (كبلمنا لفظ كاستقم) ،حٌث قالوا "إن خٌر
الشعر ما لم ٌحتاج بٌت منه إلى بٌت آخر ،وخٌر األبٌات ما استعنى بعض ألفاظه
-1لفظة القدٌم فً األدب العربً هو ذلك الشعر الذي قٌل فً العصر الجاهلً واإلسبلمً واألموي "وهو التراث
الذي أجمع النقاد وعلماء العربٌة على صفة االحتجاج به ،وهكذا ٌمكن اقلول أن القدماء أو القدامى هم الشعراء
الجاهلٌون واإلسبلمٌون واألموٌون منذ المهلهل وامرئ القٌس والنابؽة وزهٌر حتى األخظل وجرٌر والفرزدق
والكمبٌت".
 -2ما ٌعرؾ بالحدٌث هو الشعر الذي بدأ مع قٌام الدولة العباسٌة "واستمر فٌها عهودا طوٌلة بدأ مع بشار ب برد
رأس الشعراء المولدٌن وأبً نواس ومسلم بن الولٌد ،وأبً تمام واستمر مع المتنبً والمعري".
ــ  -بشٌر خلدون ،الحركة النقدٌة على أٌام بن رشٌق المسٌلً ص .181
 -3المرزبانً ،الموشح ،ص.83
 -4م .ن ،ص.86
 -5م.ن ،ص.87
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ببعض إلى وصوله إلى القافٌة" ( ،)1فؤصبح ٌحكم على تقدم الشاعر أو تؤخره على
حسب األبٌات السَّابرة على أفواه الناس .
ش المنهج اللؽوي النشاط اللؽوي وأسهم فً ارتقاء الساحة النقدٌة
وهكذا أَن َع َ
فاتسعت مجاالته وتنوعت صوره واتجاهاته وتعدت مقاٌٌسه وروَّ ا ُدهُ ،واتجهوا فً
نقدهم اتجاها آخر علمٌا بحثا ،وهو البحث فً سبلمة اللؽة واألسالٌب والصٌاؼة بصفة
ذون الشعر ال من حٌث عذوبته ورقته وجماله الفنً أو قٌمة مضمونه
عامة ،فراحوا ٌَ ْنقُ َ
الفكري ،وإنما من حٌث مدى مطابقة لؽة شعر الشاعر أو مخالفتها ألصول اللؽة
العربٌة األم ،وأصول قواعد الشعر من إعراب ووزن وقافٌة ،وكان ظهوره نتٌجة
تؽٌُّر المظاهر اإلجتماعٌة فً الرقعة العربٌة ،الذي انعكس بالسلب على الحٌاة الثقافٌة
واألدبٌة والنقدٌة.

7ــ هود النقاد األوائو فً إر اء المنهج

اللغوي:

 -1عبد هللا بن إ حاق الحضرمً (ا 205هـ)
كان البصرٌون ( ) 2السباقٌن إلى ضبط اللؽة العربٌة من اللحن واألؼبلط
والشوابب المحٌطة بها ،إثر دخول اللسان العجمً فً الدٌن اإلسبلمً وامتزاجه بؽٌره
العربً ،وهذا ما أدى إلى فساد الملكة اللؽوٌةٌ ،قول الزبٌدي "نبدأ بذكر النحوٌٌن على
طبقاتهم واللؽوٌٌن بعدهم ،و ُن َق ِّد ُم البصرٌٌن من كلتا الطبقتٌن ،لتق ُّدمِهم فً علم العربٌة
وسبقهم إلى التؤلٌؾ"(.)3
وكان أول من أصَّل ذلك "وأَع َم َل فكره أبو األسود ظالم ال ُّدولً ،ونصر بن
صلُوا له أصوال"(.)4
عاصم ،وعبد الرحمن بن هرمز فوضعوا النحو أبوابا وأ ّ
 -1المرزبانً ،الموشح  ،ص.30
 -2البصرة هً إحدى المدن التً بناها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ،وذلك بؤمر منه
إلى عتبة بن ؼزوان،ـــ عتبة بن ؼزوان بن جابر بن وهٌب الحارثً ،صحابً قدٌم اإلسبلم مات سنة 17هـ ــــ
ــ الزركلً،األعبلم ،ج ،4ص.360
 -3الزبٌدي ،طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن ،ص .11
 -4م .ن ،ص.11
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وإلى جانب هإالء نجد عبد هللا بن إسحاق الحضرمً ( ،)1إذ ٌُع ُّد من أوابل نحاة
البصرة والواضعٌن الحقٌقٌٌن لعلم النحوٌ ،قول ابن سبلم" :كان أول من َب َعج النحو،
وم َّد القٌاس وشرح العلل"(.)2
لقد ظهرت براعته فً النحو ،منذ أن تتلمذ على مشاٌخ النحو ،فً صورة ٌحٌى
بن ٌعمر( ،)3مٌمون األقرن(.)4
عبد هللا بن إسحاق الحضرمً كان له علما واسعا بكبلم العرب ،وقدرات عقلٌة
ساعدته على استخدام القٌاس واستقراء النصوص ،كما أنه ٌملك روحا نقدٌة ،متمثلة
فً النقد اللؽوي ،فالناقد اللؽوي ال ٌتسامح الشعراء ،وٌشترط فٌهم مجموعة من
الشروط ،متمثلة فً عدم الوقوع فً أي انحرافات أو تجاوزات لؽوٌة ونحوٌة"،لقد
كان الحضرمً شدٌد التمسك بالقواعد المعللة والقٌاس علٌها قٌاسا دقٌقا ،بحٌث ٌحمل
مالم ٌسمع عن العرب ما َسم َِع عنهم" ( ،)5وهذا ما جعلته ٌفرض رقابة لؽوٌة على كل
ض ألشعار الفرزدق ،ذكر ابن سبلم الجمحً
من ٌنحرؾ فً أشعاره ،وكان كثٌر ال َّتعرُّ ِ
أنه لما سمع الفرزدق ٌنشد فً مدٌحه لٌزٌد بن عبد الملك:
ش َفماو َف ال َّن
ُكم ْن َفت ْنق َفبلِإٌنَف َف
ب َفكندٌ ِإ
ش ِإام َفتضِإ ر ُكبهم ِإب َفحاصِإ ِإ
ف الَفقُك ْنو ِإن من ُكثـو ُكر
ٌر
ار ِإ
َفعلــى َفعمــَفائِإ ِإم َفنا َفٌلقـَفى وأ ُكر ُك ـل َفنا َفعلى زواحف ُكتز َف ً ُكم ْنخ َفه ِإ

()6

 -1هو عبد هللا بن أبً إسحاق الحضرمً ،مولى آل الحضمً ،وهم من خلفاء بنً عبد شمس ابن عبد مناؾ،
أخذ عن األقرن ،وهو أول من بعج النحو وم َّد القٌاس ،وشرح العلل وكان ماببل إلى القٌاس ،أخذ عنه خلق كثٌر
ومنهم عٌسى بن عمر ،إضافة إلى ذلك أنه كان أعلم الناس فً زمانه بالقراءات والعربٌة وكبلم العرب والرواٌة
والفقه ،وكانت له قراءة مشهورة به ،وهً إحدى القراءات العشر ،توفً فً ذي الحجة سنة خمس ومابتٌن عن
ثمان وثمانٌن سنة.
ــ جبلل الدٌن السٌوطً ،بؽٌة الوعاة فً طبقات اللؽوٌٌن والنحاة ،ط  ،1مطبعة عٌسى الباجً الجلً وشركاه
 ،1964ج ،2ص.348
 -2م .ن ،ص348
 -3كان عالما بالقراءة والحدٌث والفقه والعربٌة ولؽات العرب.
 ٌاقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج ،7ص.297 -4هو تلمٌذ أبً األسود الدإلًٌ ،قول الزبٌدي" :أخد أٌضا عن أبً األسود ،وٌقال عن عنبسة الفٌل".
 الزبٌدي ،طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن ،ص .30 -5شوقً ضٌؾ ،المدارس النحوٌة ،ص .23
 -6محمد بن سبلم الجمحً ،طبقات فحول الشعراء ،ص .17
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فقال ابن أبً إسحاق أسؤت وإنما هً " ِرٌ ُر بالرفع ،وكذلك قٌاس النحو فلما

ألحُّ وا على الفرزدق قال" :زواحؾ ُتز ِج َها محاسٌ ُر" ثم ترك الناس هذا ورجعوا إلى
األول "(.)1
الفرزذق فً هذه األبٌات ٌصؾ رحلته هو ومن معه ،والجهد الذي أصابهم من
الحاصبِ ،وأصاب جمالهم الزاحفة إلى الشام ،وهذا كله معروؾ ،ولكن الخطؤ
الرٌح َ
الذي وقع فٌه الفرزدق فً كلمة "مخهارٌر" ،فهما مبتدأ وخبر ،والخبر ٌؤتً دابما
مرفوعا كما هو معلوم ،ولكن الفرزذق كسر الراء نزوال على حركة حكم القافٌة" (،)2
فالشاعر أراد أن ٌُحدث موسٌقى للشعر بإقامة وزن البٌت ،ولكن تسبب هذا فً
َّ
فخطؤهُ ،ولم
الخروج عن أصول وقواعد اللؽة العربٌة ،وهذا ما أثار حفٌظة الحضرمً
ٌكتؾ الحضرمً بهذا بل استمر فً تع ُّقب أشعار الفرزدق ،فلما سمعه ٌنشد قوله فً
مد ِح ِه لبعض بنً مروان:
" َفو َف

ف
او إَل َفم ْن َفح َفتا أو ُكم َف لَف ٌت
ان لَف ْنم َفٌد ْنَفع مِإنَف ال َفم ِإ
ان َفٌا ا ْنبنَف َفم ْنر َفو ٍة
َّن َفز َفم ٍة

()3

"قال ابن أبً إسحاق على أي شًء ترفع (مجلؾٌ ) ،قال الفرزدق على ما
ك"(.)4
ك وٌنو ُء َ
ٌسو ُء َ
ابن أبً إسحاق سؤل الفرزدق بتدمُّر عن سبب رفع م َُجلَّؾٌ وهو معطوؾ على
المنصوب مسحتا ،وهذا ما ٌتنافى مع القاعدة النحوٌة.
لقد وقع الفرزدق فً أخطاء ومخالفات نحوٌة كثٌرة ،كتسكٌن ماح َّقه ال َّتحرٌك
ونصب ما ح َّقه الرفع ،ورفع ما ح َّقه النصب ،إضافة إلى ظاهرة التقدٌم والتؤخٌر التً
كانت طاؼٌة فً شعره فؤثارت استٌاء اللؽوٌون ،فهذا السِّجستانً ٌنتقد شعر الفرزدق
بقوله "لٌس الفرزدق أهبلً ألن ٌُستشهد بشعره على كتاب هللا لما فٌه من التعجرؾ" (،)5
 -1محمد بن سبلم الجمحً ،طبقات فحول الشعراء ،ص .17
ٌ -2نظر:حلمً مرزوق ،النقد والدراسة األدبٌة ،ط  ،4دار الوفاء لدنٌا النشر والطباعة ،اإلسكندرٌة،
ص.31
 -3المرزبانً ،الموشح ،ص.161
 -4م.ن ،ص.161
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التعجرؾ"( ،)1كما وصفه البؽدادي بؤنه "مشؽوؾ فً شعره باإلعراب المشكل المحوج
إلى التقدٌرات العسرة بالتقدٌم والتؤخٌر المخل بالمعنى"(.)2
كما أن ابن قتٌبة ٌقول عنه" :لقد أتعب أهل اإلعراب فً طلب العلة ،فقالوا
وأكثروا ولم ٌؤتوا فٌه بشًء ٌرضً ،ومن ذا ٌَخفى علٌه من أهل النظر أن كل ما أتوا
موٌ ٌه واحتٌا ٌل"(.)3
به َت ِ
كل هذه الرواٌات تإكد صدق ابن أبً إسحاق فً مبلحقة وترصد الفرزدق فً
أشعاره ،فهناك من اتهم ابن أبً إسحاق بالشعور العنصري اتجاه الفرزدق ،فلم ٌثبت
أن الحضرمً َتعصَّب لشخص أو قبٌلة أو مذهب أو عقٌدة ،وكل ما عُرؾ عنه أنه
"شدٌد التجرٌد للقٌاس"(.)4
هاته االنتقادات والمبلحقات النقدٌة المتوالٌة التً تعرض لها الفرزدق ،أثارت
حفٌظتهُ ،ن ِق َل عنه أنه قال" :وهللا ألهْ ج َُو َّنك ببٌت ٌكون شاهدا على ألسنة النحوٌٌن أبدا،
فهجاه بهذا البٌت"(.)5
َففلَف ْنو َفكانَف َفع ْنب ُكد هللا َفم ْنولَفى َفه َف ْنو ُكت ُكـ َفولَف ْنكن َفع ْنب ُكد هللا َفم ْنولَفى َفم َفوالِإ َّنٌا

()6

"فقال ابن أبً إسحاق ،ولقد لحنت أٌضا فً قولك " َم ْولَى َم َوالٌَِّا" وكان ٌنبؽً أن
ال"(.)7
تقول َم ْولَى َم َو ٍ
الظاهر هنا أن ابن أبً إسحاق لم ٌكترث لهجاء الفرزدق ،وتجاوز ذلك عندما
سمعه ٌُلحن فً كبلمه ،وكؤنه أراد أن ٌُبٌن أن ؼاٌته الوحٌدة هً تقوٌم لسان الؽٌر من
ال المضافة مجرى
األخطاء النحوٌة ،فالخطؤ الذي وقع فٌه الفرزدق ٌَكمنُ فً " َم َو ٍ
-1ابن قتٌبة ،خزانة األدب ،ج  ،5ص.145
 -2م.ن ،ص.162
 -3ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،ص .33
 ،2مكتبة المنار،
-4األنباري أبو البركات ،نزهة األلباء فً طبقات األدباء ،تحقٌق.د .إبراهٌم السامرابً ،ط
األردن1405 ،ــ  ،1985ص.18
 -5اللؽوي أبو الطٌب ،مراتب النحوٌٌن ،تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم ،مكتبة نهضة مصر ،القاهرة ص -31
.33
 -6الزبٌدي ،طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن ،ص .28
 -7م.ن ،ص.28
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الممنوع من الصرؾ إذا جرَّ ها بالفتحة ،وكان ٌنبؽً أن ٌصْ ِر َفها قٌاسا على ما نطق به

ونٌن فً الجر والرفع"(.)1
وار َم ُن َ
العرب ،فً مثل َؼ َو ٍ
اش َو َج ٍ

وقد تداولت بعض كتب النحو رأي ابن أبً إسحاق فً قول الفرزدق :مثل ابن
ٌعٌش والسٌوطً والشٌخ خالد األزهري ما ذهب إلٌه ابن أبً إسحاق بوجوب االلتزام
بقاعدة المنقوص حٌث تحذؾ ٌاإه عند الرفع والجر.
 -2عنب ة بن معدان الفٌو:
ومن العلماء كذلك الذٌن َح َّكموا مقاٌٌس اللؽة والنحو فً الحكم على الشعر
()2
ور َّق ِت ِه
ونقده ،عنبسة بن معدان الفٌل
الذي كان ٌنتقذ الشعر ال من حٌث عذوبته ِ

وجماله الفنً أو قٌمة مضمونه الفكري ،وإنما من حٌث مدى مطابقة لؽة الشاعرأو
مخالفته ألصول اللؽة العربٌة األم وأصول قواعد الشعر من إعراب ووزن وقافٌة،
وإن ٌُ َع ُّد من علماء العربٌة بالبصرة" ،قٌل اختلؾ الناس إلى أبً األسود الدإلً
ٌتعلمون منه العربٌة ،فكان أبدع أصحابه"(.)3
وٌبدو أن حماٌة اللؽة كانت عند النحاة واللؽوٌٌن هً الؽاٌة ،فتراهم ٌُضٌِّقون
ُون علٌهم أخطابهم ،وهذا ما حدث مع عنبسة معدان
على الشعراء فً أقوالهم ،و ٌَحْ ُ
صر َ
الفٌل عند م َُإ َ
اخ َذ ِت ِه وتخطبته للفرزدق على تؤنٌث المذكر فً قوله:
()4
ار ِإ
ن َفِإحا َفم ال َفبنا َف ِإ
ث بن ُكع َّنبا ِإد
ا َفح َّنٌ ٌتة
ا َف
ُكن ِإرٌ َف ُكن و ُكم اللَّن ْنٌ ِإو والش ْنم ُك
الح ِإ
حٌث أكد عنبسة أن الزحام مذكر ولٌس مإنثا(.)1
 -1عمرو بن عثمان سٌبوٌه ،الكتاب ،تح وشرح عبد السبلم هارون ،ط  ،1دار الجٌل ،بٌروت ،ج  ،2ص.50
 -2عنبسة بن معدان مولى مهرة ،وهو المعروؾ بالفٌل ،أخذ النحو عن أبً األسود الدإلً ولم ٌكن فٌمن أخذ
عنه أبرع منه ،روى األشعار ،أما عن معنى تسمٌته بمعدان الفٌل فروي أنه كانت لزٌاد بن أبٌه فٌلة ٌنفق علٌها
كل ٌوم عشرة دراهم ،فؤقبل رجل من أهل مٌسان ٌقال له معدان فقال :ادفعوها إلً وأكفٌكم المإونة وأعطٌكم
عشرة دراهم كل ٌوم ،فؤثرى وابتنى قصرا ،ونشؤ له ابن ٌقال له عنبسة ،ولذا قٌل عنبسة بن معدان الفٌل.
 الزبٌدي ،طبقات اللؽوٌٌن ،ص  ،24السٌوطً ،بؽٌة الوعاة ،ص ٌ .233اقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج ،1ص.134
 -3األنباري ،نزهة األلباء ،ص.13
 -4المرزبانً ،الموشح ،ص.166
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قال عنبسة بن معدان" :الزحام مذكر ،والزحام له وجهان أن ٌكون مصدرا،
مثل الطعان والقتال ،من قولهم :زاحمة زحاما ،فهذا مذكر كما قال عنبسة ،أو ٌكون
جمعا للزحمة ٌُراد بها الجماعة المزدحمة ،فهذا مإنثا ،ألن الزحام هو المزاحمة ،كما
أن الطعان هو المطاعنة ،وقول عنبسة أقوى وأعرؾ فً الكبلم"(.)2
لم ٌسلم عنبسة من ؼضب المنقود وسخطه ،فلم ٌتوان لحظة فً هجابه ،فهذه
المتابعات والمضاٌقات الموجهة له وألقرانه من الشعراء أثارت احتجاجهم "ولعل
األهاجً المختلفة التً قالها الشعراء فٌهم خٌر دلٌل على ذلك ،ومن هنا نشبت بٌن
النحاة وفرٌق من الشعراء معركة"(.)3
ٌقول الفرزدق فً هجابِه لعنبسة الفٌل:
ِإٌو َفزا ِإر
َفان الف ِإ
لَف ْنو َفكانَف فِإً َفم ْنعد ِإ

صائِإدَفا
الر ِإواي َفعلَفى ال َفق َف
لِإ َفع ْنن َفب ِإ ة َّن

()4

"فقال :أبو عٌنٌة بن المهلب لعنبسة :ما أراد الفرزدق بقوله هذا؟ فقال إنما قال:
لو كان فً معدان واللإم زاجر ،فقال له أبو عٌنٌة :وأبٌك وإن شٌبا فروت منه وإلى
اللإم لعظٌم"(.)5
رؼم الذم والهجاء الذي تعرض له اللؽوٌون والنحوٌون من قبل الشعراء ،لم ٌثن
من عزٌمتهم ،فؽاٌتهم لٌس الرد علٌهم وإنما معالجة النصوص بإٌجاد تفرٌجات على
ضعُوهُ من قواعد ،وتلمُّس الصحٌح من األلفاظ عند الشاعر ،وتؽلٌطه لمَّا
وفق ما و َ
ٌخرج عن اإلستعمال اللؽوي المؤلوؾ.

 -3عٌ ى بن عمر الثقفً:
 -1المرزبانً ،الموشح ص.166
 -2م.ن ،ص.166-165
 -3نعمة رحٌم العزاوي ،النقد اللؽوي عند العرب حتى نهاٌة القرن السابع الهجري ،ص .155
 -4جبلل الدٌن السٌوطً ،بؽٌة الوعاة ،ج  ،2ص.233
 -5م.ن ،ج ،2ص.233
50

الفصل األول

اإلرىاصات األولى لظهور المنهج اللغوي

هناك من النقاد من مارس جانبا من النقد اللؽوي فً شعراء العصر الجاهلً،
وطعن فً شعرهم رؼم قوة فصاحة الجاهلً الذي كان ٌملك بذور العبقرٌة األولى،
من بٌن هإالء النقاد نجد عٌسى بن عمر الثقفً ( )1الذي وُ صِ ؾ بـالنحوي البصري،
وعن ثقافته ٌقولون "كان إماما فً النحو والعربٌة"(.)2
نستشؾ من نقد عٌسى بن عمر الثقفً ،أن األخطاء والعٌوب اللؽوٌة تمتد إلى
العصر الجاهلً ،فالنابؽة ٌنتمً إلى هذه الحقبة الزمانٌة ،ولٌس معنى ذلك أن الشاعر
ؼٌر متم ِّكن من الملكة اللؽوٌة ،وإنما الضرورة الشعرٌة اقتضت هذا التجاوز اللؽوي.
 -4أبو عمرو بن العالء:
كان أبو عمرو بن العبلء ( )3ناقدا لؽوٌا من الطبقة المتقدمة لما ٌمكله من ذوق
أدبً وحسّ نقدي وثقافة لؽوٌة ،إذا كانت آراإه تخضع لمعٌار المقٌاس الذي أول َِع به
وأبدع فٌه كثٌرا ،وعن ثقافته قٌل" :فهو العالم المشهور فً علم القراءة ،واللؽة
العربٌة"

()4

وقد َت َفوَّ ق أبو عمرو بن العبلء على أستاذه ابن أبً إسحاق فً لؽات العرب،
ولكنه كان أق َّل شؤنا منه فً علم النحوٌ ،قول الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي "كان عبد هللا
ٌَ ْق ُد ُم على أبً عمر فً النحو ،وأبو عمرو ٌَ ْق ُد ُم علٌه فً اللؽة"(.)5

 -1هو عٌسى بن عمر الثقفً ،مولى خالد بن الولٌد ،نزل فً ثقٌؾ فنسب إلٌهم ،إمام فً النحو والعربٌة
والقراءة ،أخذ عن عبد هللا بن إسحاق الحضرمً ،وعمرو بن العبلء ،وروى عن الحسن البصري ،كان ضرٌرا
إضافة إلى أنه أحد القراء البصرٌٌن المشهورٌٌن ،وكان ٌطعن على العرب ،مات سنة 149هـ قبل أبً عمر بن
العبلء بخمس سنٌن أو ست.
ـــ السٌوطً ،بؽٌة الوعاة ،ص  .237ابن الندٌم ،الفهرست ص ٌ ،62اقوت الحموي ،معجم األدباء ج ،16
ص.)146
 -2السٌوطً ،بؽٌة الوعاة ،ص.270
 -3هو زٌاد بن العبلء بن عمار بن العرٌان ابن عبد هللا بن الحصٌن التمٌمً المازنً ،وهو بصري ،وقد اختلؾ
فً اسمه ،لكن هذا هو األصح حسب الكثٌر من الرواٌات ،أخذ عن ابن أبً إسحاق الحضرمً ،وكان أوسع علما
بكبلم العرب ولؽاتهم وؼرٌبها من عبد اله بن أبً إسحاق ،وقد كان من جلة القراء الموثوق بهم .أنظر ترجمته
فً طبقات للزبٌدي ،ص .68وبؽٌة الوعاة للسٌوطً ،ج  ،2ص.332
 -4األنباري ،نزهة األلباء ،ص.24
 -5اللؽوي أبو الطٌب ،مراتب النحوٌٌن ،ص .35
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تتلمذ على ٌد ابن أبً إسحاق الحضرمً ،فقد رُوي أنه أخذ علٌه النحو ،قٌل:
"ومن أصحاب عبد هللا الذٌن أخذوا عنه النحو عٌسى بن عمر الثقفً ،وٌونس حبٌب،
()1
ؾ كتابٌن فً النحو سمَّى أحدهما الجامع واآلخر
ص َّن َ
وأبو الخطاب األخفش"  ،وقد َ

اإلكمال ،وفٌهما ٌقول الخلٌل بن أحمد:
ــو َف مِإٌ ًفعا ُككلُّسـ ُكـ
َفب ال َّنن ْنح ُك
َفذه َف
َفذا َف اإل ْنك َفماو َفو َفه َفذا َف ا ِإم ٌتـ

َف ْنٌ َفر َفما أَف ْنحد َف
َفث ِإعٌ َف ى ْنبنُك ُكعــ َفم ِإر
ــاا َف
ا َفووـَف َفم ٌتر
مــ ٌت
َفف ُكهــ َفما لِإلنـَّن ِإ
ش ْن

()2

وكان أبو عمرو بن العبلء ٌختلؾ مع أستاذه الحضرمً وعٌسى بن عمر الثقفً
فً مسابل عدٌدة ،وذلك لمٌول الحضرمً وتلمٌذه إلى القٌاس ،فمن المسابل التً
( )3

اختلؾ فٌها مع عٌسى بن عمر الثقفً ،مادار بٌنهما فً تلك المناظرة المشهورة
حول إعراب قولهم "لٌس َّ
ك" برفع المسكُ ،فؤبو عمرو ٌرفع خبر لٌس
الطٌب إال ال َمسْ ُ
بعد إال تشبٌها لـ"لٌس" بـ "ما" على لؽة تمٌم ،على عكس عٌسى الذي ٌرفض الرفع
لمخالفته للقٌاس الذي ٌنص على النصب.
أما مظاهر االفتراق التً كانت بٌن ابن العبلء والحضرمً فتكمن فً أن أبا

عمرو ٌُ َسلِّ ُم للعرب وال ٌطعن علٌها ،وقد سبل" :كٌؾ تصنع فٌما خالفتك العرب ،وهم
حجة قال :أعمل على األكثر ،وأُسمً ما خالفنً لؽات" ( ،)4فؤبو عمرو كان ٌعتمد على
منهج المُرونة باعتبار العربً سٌد لؽته ،أما الحضرمً ٌعتمد على منهج القٌاس
المجرَّ د.
من بٌن المبلحظات النحوٌة التً تتعلق بالخطؤ والصواب التً عابها على
الشعراء إدخال "إال" بعد (ماتنفك) فً أشعارهم ،مثل ما حدث مع ذي الرمة فً قوله:
()5
اخ ًفة َفعلَفى َف
َفح َفر ِإارٌ ٌتج َفما َفت ْنن َفف ُّس إَلَّن ُكم َفن َف
الخ ْن ِإ
ف أَف ْنو َفت ْنرمِإً ِإب َفها َفبلَفدًفا َفو ْنف ًفرا
 -1ابن قتٌبة ،خزانة األدب ،ج  ،1ص.237
 -2األنباري ،نزهة األلباء ،ص.23-22
ٌ -3نظر:الزجاجً،مجالسالعلماء،ححقيقمحمدهارون،طبعالكىيج .1963،ص.1
 -4اللؽوي أبو الطٌب ،مراتب النحوٌٌن ،ص .32
 -5المرزبانً ،الموشح ،ص.286
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ألن (إالّ) ال تدخل مع (ما ٌنفك) (وما ٌزال) و(ما) مع هذه الحروؾ خبر
ولٌست بجحد فً رأي أحمد بن ٌحٌى ،وفً رأي األصمعً (ما) جحد و(إالّ) تحقٌق
فكٌؾ ٌجتمعان(.)1
ٌختلؾ أبو عمرو بن العبلء فً نقده اللؽوي عن أستاذه الحضرمً ،الذي ٌعتمد
فً تحلٌبلته اللؽوٌة على القٌاس المجرَّ د ،بٌنما أبو عمرو ٌعتمد على المرونة وعدم
التشدٌد بحكم أن العربً سٌد لؽته ،فما علٌه إال أن ٌقول ،وعلى العلماء أن ٌُ َسجَّ لوا
و ٌُ َفسِّروا ،وٌضعوا القواعد والقوانٌن طبقا لمنطق اللؽة نفسها ،الخضوعا لمنطق
القٌاس ،فهو ٌُ َسلِّم للعرب وٌطعن علٌها.
لم ٌهتم النقاد اللؽوٌون بالضوابط النحوٌة التً البد من مراعاتها فً النشاط
اللؽوي ،بل امتدت مبلحظاتهم لتشمل الجانب العروضً ،فقد ٌُراعً الشاعر الموسٌقى
والوزن ،وال ٌنظر إلى اإلعراب السلٌم الذي َد َّل علٌه المعنى ،فعلى الشاعر َت ِّ
وخً
المعنى واإلعراب لتستقٌم عباراته ،وكان اإلقواء ( ) 2من السقطات العروضٌة التً
اعترض علٌها أبو عمرو بن العبلءٌ ،قول" :إن من الشعراء الذٌن وقعوا فً اإلقواء
النابؽة بشر بن أبً حازم ،فؤما النابؽة فدخل ٌثرب ف ُؽ ِّن ًَ بشعره ففطن فلم ٌعد إلى
اإلقواء ،أما بشر بن أبً حازم فقال له سوادة أخوه إنك تقوي ،فقال :وما اإلقواء؟
فؤنشده بٌته ،وآخر األول منها "نسٌت ُجدَا ُم" فرفع ،ثم قال" :إلى البلد الشامً" فخفض،
ففطِ َن بشر فلم ٌعد"(.)3
وقد تفطن أبو عمرو بن العبلء إلى إقواء آخر سقط فٌه النابؽة فً قوله:
ــراب األ و ُكد
َفز َفع َفم ال َفب َفو ِإار ِإبؤنَّن ِإر ْنحلَف ُكت َفنا دًفا َفو ِإب َفذا َف َفخ َّنب َفر َفنا ال ُكغ
ُك
َلَف َفم ْنر َفحــ ًفبا بــ َفغ ٍةد َفوَلَف أهالًف ِإبــ ِإـ إ َفذا كاَفنَف َفت ْنف ِإر ُك
ٌق األَف ِإح َّنب ِإة فِإً َف ٍةد

()4

1ــ ٌنظر:م.ن ،ص.286
 -2اإلقواء :اختبلؾ اإلعراب فً القوافً وذلك بؤن تكون قافٌة مرفوعة وأخرى مخفوضة.
 أحمد أحمد بدوي ،أسس النقد األدبً عند العرب ،مكتبة نهضة مصر ،1960 ،ص ،2ص.470 -3المرزبانً ،الموشح ،ص.81
 . -4المرزبانً ،الموشح ،ص.81
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فً هذا البٌت أقوى الشاعر ،بؤن رفع آخر البٌت األول ،وكسر آخر البٌت الثانً
"وٌبدو أن النابؽة كان كثٌر الوقوع فً السقطات والعٌوب العروضٌة التً تظهر فً
قوافٌه"(.)1
وهكذا علماء اللؽة كانوا ٌصدرون أحكامهم مستنٌدٌن إلى علمهم الواسع باللؽة،
و"فهمهم العمٌق لروحها وممٌزاتها وأسالٌبها و َط َرابق َها ،فٌمٌزون بٌن الصحٌح والفاسد
وٌشٌرون إلى كل لفظ مشوب بالعجمة أو باللكنة" ( ،)2فتعددت مستوٌات النقد اللؽوي
ما بٌن نحوي وعروضً -كما سلؾ ذكره -ومعجمً وصوتً وصرفً وداللً –كما
سٌؤتً الحقا.
ٌ -5ونا بن حبٌب:
كان حبٌب بن ٌونس ( )3عالما من علماء اللؽة العربٌة "أخذ العلم عن أبً عمرو
بن العبلء" ( ،)4أما َت ْل َم َذ َت ُه البن أبً إسحاق الحضرمً َف ٌَرْ ِوي صاحب الفهرست أنه
قال" :لم أسمع من عبد هللا بن أبً إسحاق الحضرمً ولكنً سؤلته ،هل ٌعلم أحد ٌقول
الصّوٌق مكان السوٌق ،فقال :هً لؽة عمرو بن تمٌم"(.)5
هذه الرواٌة تنفً تتلمد ٌونس بن حبٌب على ٌد ابن أبً إسحاق ،إال أن هناك
رواٌة أخرى تإكد تلقً ٌونس العلم سماعا من أستاذه الحضرمًٌ ،قول أبو عبٌدة

()6

عن ٌونس قال" :مضٌت إلى عبد هللا بن أبً إسحاق الحضرمً فقلت له :كٌؾ تقرأ

 -1زكً العشماوي ،النابؽة الذبٌانً ،مع دراسة للقصٌدة العربٌة فً الجاهلٌة ،دار النهضة العربٌة ،بٌروت،
ص.188
 -2جمٌل علواش ،مناظرات فً اللؽة واللحون ،ط ،1مركز الحضارة العربٌة ،2003 ،ص.28
 -3هو أبو عبد الرحمن الضّبً ،وقٌل اللٌّثً بالوالء ،إمام البصرة فً عصره ،ومرجع األدباء النحوٌٌن فً
المشكبلت ،كما كان أعلم الناس بتصارٌؾ النحو ،وقد كانت له حلقته بالبصرة ٌتابعها طبلب العلم وأهل األدب،
كان له فً العربٌة مذاهب وأقٌسة ٌنفرد بها ،مات سنة اثنٌن ومابة وثمانون.
ــ ٌنظر :الزبٌدي ،طبقات اللؽوٌٌن والنحوٌٌن ،ص .50
ٌ -4اقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج ،1ص.411
 -5ابن الندٌم ،الفهرست ،ط  ،1دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت ،لبنان2006 ،م ،ص.63
 -6أبو عبٌدة معمر بن المثنى التٌمً من أعلم الناس باللؽة وأخبار العرب وأنسابها ،توفً بالبصرة سنة
(213هـ).
ــ األنباري ،نزهة األلباء ،ص.104
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"فإذا برق البصر" ( .)1فقال":إذا برق البصر" وفتح الراء َفقُم ُ
ْت من عنده إلى أبً
ك؟ ،قلت :من عند عبد هللا بن أبً إسحاق الحضرمً ،سؤلته
عمرو فقال :من أٌن ب َ
كٌؾ تقرأ" :فإذا َ
برق البصر" ،فقال" :فإذا َب َرق البصر" بفتح الراء ،فقال أبو عمرو:
وأٌن ٌُرا ُد بهٌ ،قال برقت السماء وبرق النبت وبرقت األرض ،فؤما البصر َف َب َر َق ،كذا
سمعنا"( ،)2فهذه الرواٌة تإكد تتلمذ ٌونس بن حبٌب على ٌد ابن أبً إسحاق.
ٌُ َع ُّد ٌونس بن حبٌب من الحراس األمناء على اللؽة العربٌة ،حٌث أوالها أهمٌة
كبٌرة ،كما انفرد بآرابه النقدٌة اللؽوٌة واهتمامه الواسع بعلم النحوٌ ،قول السٌرافً
"وله قٌاس فً النحو ،ومذاهب ٌنفرد بها" ( ،)3ومن آرابه اللؽوٌة مارواه ابن سبلم،
اس ،ومن قال طست،
قال" :قال ٌونس ،تقول العرب َطسٌّد وطست فمن طسّ قال طِ َس َ
قال طِ َسات(.)4
وقال ابن سبلم" :وسمعته ٌقول :إنما سمٌت اللّمة لمّة ،ألنها ألمت باألذنٌن"

()5

وقد كانت لٌونس حلقة علمٌة باهرة األنوارٌ ،نتابها طبلب العلم وأهل األدب وفصحاء
اإلعراب ،وقد أُث َِر عنه أنه كان ممن ٌحتكم إلٌه الشعراء ،فتؤتٌه وتعرض علٌه نتاجات
قرابحهم(.)6
لقد تتب ََّع ٌونس بن حبٌب سقطات الشعراء ،وعاب علٌهم بعض األلفاظ التً هً
دخٌلة ومفسدة وال تصلح للشعر ،مثل كلمة طحال التً أعابها على األعشى فً قوله:
( )7
ا فلة َفع ْنٌنِإ ِإـ َفعنْن َف
ص ْنب َف
َفف َفر َفم ْنٌ ُك
ا َفح ّبة َفو ْنل ِإب َفها ووِإ َفحالِإها
شاتِإ ِإـ
َففؤ َف َف

 -1سورة القٌامة ،اآلٌة.7
 -2الزركلً ،مجالس العلماء ،ص.247
 -3الصٌرافً أبو سعٌد الحسن بن عبد هللا ،أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن ،تحقٌق طه محمد الزٌنً ،محمد عبد
المنعم خفاجً ،ط ،1طبع ونشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً ،مصر1374 ،ــ  ،1955ص.27
 -4الزبٌدي ،طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن ،ص .52
 -5م .ن ،ص.53
ٌ -6نظر:عبد هللا الجبوريٌ ،ونس بن جٌب حٌاته وآراءه فً العربٌة ،مجلة آداب المستنصرٌة ،مطبعة المعارؾ،
بؽداد ،1976 ،ص.102
 -7المرزبانً ،الموشح  ،ص.75
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"قالِّ :
الط َحال ال ٌدخل فً شًء إال أف َسدَه"ُ(.)1
هذا التعقٌد اللؽوي فً استخدام ألفاظ لها مدلول معٌن فً مدلول آخر ؼٌر
مدلولها الحقٌقً المتعارؾ علٌه ،رفضه حبٌب بن ٌونس ،فهو حسبه ٌُفسد الشعر
و ٌُ ْب ِع ُدهُ عن معناه الحقٌقً ،فكلمة طِ حال ال "تكتسب حرارة وحركة وحزن ،وال عشقا
وبر ًدا وسُكو ًنا فً فرح أو ظفر فاستهجنوا ذكره" ( ،)2فالعشق والشوق والمحبة هو ما
تخببه نفسٌة المعزم ،لذلك وجب التعبٌر علٌها بالقلب والكبد والفإاد.
ومن سٌاقنا لهذه األمثلة المختلفة والمتنوعة ٌتضح أن علماء اللؽة قد انشؽلوا
بلؽة الشعر من جمٌع مستوٌاتها ،فانصب اهتمامهم على اللفظ من حٌث الداللة والمعنى
والمناسبة والمنافرة واالستحسان واالستهجان .
 -6األخف :
األخفش عالم من علماء البصرة وأحد أبرز نحاتها "وقد وضعه الزبٌدي فً
الطبقة الرابعة من نحاة البصرة" ( ،)3أخذ بذور هذا العلم عن أستاذه عبد هللا بن إسحاق
إسحاق الحضرمًٌ ،قول البؽدادي "ومن أصحاب عبد هللا الذٌن أخذوا عنه النحو،
عٌسى بن عمر الثقفً ،وٌونس بن حبٌب ،وأبو الخطاب األخفش"(.)4
كما ٌُ َع ُّد أحد أبمة العربٌة الذٌن أ ُ ِخ َذ منهم الكثٌر ،فً مقدمتهم سٌبوٌه وأبو
عبٌدة(" ،)5وقد حكى عنه أبو عبٌدة وسٌبوٌه أشٌاء كثٌرة"(.)6

 -1المرزبانً ،الموشح  ،ص.75
 -2م.ن ،ص.76-75
 -3الزبٌدي ،طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن ،ص .40-35
 -4ابن قتٌبة ،خزانة األدب ،ج  ،1ص.237
 -5أبو عبٌدة ،معمر بن المثنى التٌمً ،من أعلم الناس باللؽة وأخبار العرب وأنسابها ،توفً بالبصرة سنة 213هـ
ــ األنباري ،نزهة األلباء ،ص.104
 -6م .ن ،ص.43
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ومما ذكره أبو عبٌدة قوله" :سؤلت أبا الخطاب األخفش ،هل تجمع الٌد الجارحة
على "أٌادي"؟ قال نعم ،ثم سؤلت أبا عمرو بن العبلء فؤنكر ذلك ،فقلت ألبً الخطاب:
مع َقو َل ُع َدي"()1؟
إن إبا عمرو قد أنكر ما أثبته ،فقال :أَ َو َس َ
َفن َفاو إِإ ْن
اق
ش َفناوُك َفها إِإلَفى األَف ْنع َفن ِإ

َف ا َفءها ما َفتؤ ّملَف ْنا فِإً أَف َفٌا ِإد ٌـَف
ثم قال :هً فً علم الشٌخ ،لكنه قد أنسٌه.

()2

هذه المبلحظات والمداخبلت اللؽوٌة ،كان هدفها األساسً هو تنمٌة لؽة الشعراء
والنهوض بؤسالٌبهم ،وبالتالً إثراء الساحة األدبٌة وتنقٌّتها من رداءة األلفاظ.
وبما أن األخفش تلمٌذ ابن أبً إسحاق الحضرمً ،وأخذ عنه سٌبوٌه وأبوعبٌدة
كما "أخذ عنه ٌونس" ( ،)3كل هذا َخوَّ َل له أن ٌُ َقوِّ َم لؽة الشعر ،ولو كان أصحابها على
قدر كبٌر من الفصاحة ،وهذا ما حدث مع بشار عندما طعن فً قوله":
الــو َف لَفى َفعلَفـــى ُكمشِإ ٌ ُكر
ص ُكر عن َف مِإـ َّنٌ ِإة َفباوِإ لِإً
وأشــار ِإب َف
َف
واان أ َفو ِّن

()4

وقوله أٌضا:
َفعلَفى ال َفغ َفزلَفى ِإم ِّننً ال َّن َفال َفم َفف ُكر َّنب َفما لَف َفه ْنو ُك
ض َّنر ِإة َفزهْن ِإر
ا ِإب َفها فِإً ظِإ و ِّن ُكم ْنخ َف
قال األخفش" :لم ٌسمع من الوجل والعزل (فعلى) ،وإنما قاسها بشار ،ولٌس
()5

هذا مما ٌقاس وإنما ٌعمل فٌه بالسماع"(.)6
استعمل بشار مصادرا لم تسمع عن العرب ،وإنما هً مشتقة وهذا ٌتنافى مع
القٌاس ونعمل به فقط فً السماع ،فاألخفش كان ٌثور على األلفاظ الؽٌر مستمدة من
التراث العربً وؼٌر المسموعة ،وهذا ما الحظناه فً تردٌده عبارة "لم ٌُسمع" ،وهذا
ُّص بهٌ ،قول بشار:
ما حدث عند تخطبته لبشار الذي كان كثٌر ال َّت َرب ِ
 -1عدي بن زٌد بن حماد العبادي ،شاعر فصٌح من شعراء الجاهلٌة وكان نصرانٌا.
ٌنظر :األصفهانً،األؼانً ،ج ،2ص.515
-2ابن جنً ،الخصابص ،ج  ،1ص.267
 -3الزبٌدي ،طبقات اللؽوٌٌن والنحوٌن ،ص .40
 -4م.ن ،الصفحة نفسها.
 -5المرزبانً ،الموشح ،ص.365
 -6م.ن ،الصفحة نفسها.
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ور َفو ُكر َّنب َفما
ُكتالَفع ُك
ِإب َفن ْنٌ َفنان ال ُكب ُكح ِإ

"حٌث قال لم ٌسمع بنون ونٌنان"(.)2



َفرأَف ْنٌ ُك
ا ُكنقُكو َف ال َفق ْنو ِإم مِإنْن َف ْنر ِإٌ َفها َفت ْن ِإري

()1

فكلمة نٌنان كلمة شادة ؼٌر معروفة فً التراث العربً ،وهذا ما ٌتنافى مع
منهج األخفش ال ّداعِ ً إلى الحرص على السماع.
هذا النقد اللؽوي ،أثار ؼضب بشار الذي َت َه َّك َم على األخفش بنبرة الكبر
واالستعبلءٌ ،قول" :وٌلً على القصّار ابن القصارٌن ،متى كانت اللؽة والفصاحة فً
()3

ٌن؟ دعونً إٌّاهُ"
َّار َ
بٌوت ال َقص ِ

ُور بنً عقٌل،
فبشار كان ٌُعرؾُ برصٌد ِه اللؽوي وملكته التً اكتسبها فً ُجح ِ
عكس األخفش المنحدر من أهل لم ٌكونوا أصحاب لؽة وفصاحة عكسه هو.
 -7خلف األحمر:
كان خلؾ األحمر من النقاد المتعصبٌن إلى اللؽة العربٌة ،المدافعٌن عن
أصو ِل َها وقواعِ دِها ،وذلك بالحرص على سبلمة تركٌب اللؽة وصٌانة متنها ومفرداتها،
وعدم اختبلطها بمفردات لم ٌؤلفها العرب ،وهذا ٌإدي بالضرورة إلى خلط فً
المفردات التً ٌوظفها الشعراء فً أشعارهم وخاصة المبتدبٌن منهم ،وكانت من بٌن
الظواهر اللؽوٌة التً ت ْفسِ ُد آلٌة الشعر ،التكرار المستقبح الذي َفطِ َن له خلؾ األحمر
بحكم تفقهه فً مبادئ اللؽة العربٌة وممارسته الواسعة لها والعمٌقة للشعر ،ولهذا عاب
على الشاعر قوله:
َفر ْنو ُكد ال َّنن َفو َفح َّنتى إِإ َفذا ا ْنن َفت َفب َفـ ال َفه َفو َفب َفع َف
ث ال َّنن َفو ِإبال َفب ْنٌ ِإن َفوال ِّنت ْنر َفحاو َف
او
َفما لِإل َّنن َفو َف ُّسد ال َّنن َفو َفو ْنو ُكـ ال َّنن َفو باِإل َّنت َفو ُّس
ِإٌن َفوشِإ َفم ٍة
ص ِإو َفب ْنٌنَف َفمٌاَفم ٍة

 -1المرزبانً ،الموشح  ،ص.365
 -2م.ن  ،ص.365
 -3م.ن ،ص.365
 -4المرزبانً ،الموشح ،ص.557
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وقع فٌه الشاعر ،تردٌد كلمة (النوى) أربع مرات فً بٌتٌن فقط،
الخطؤ الذي َ
وهذا ما ٌُ ْف ِق ُد الشعر ه ٌْ َب ُتهُ ،فالنوى الذي هو جمع نواة التمر ،جعله الشاعر مَطِ ٌ ًَّة لنقده
الته ُّكمًِ.
 -8األصمعً:
كان األصمعً ناقدا لؽوٌاَ ،تحفُل عدة مصادر ـ ككتاب األؼانً والموشح
والعمدة وؼٌرها من الكتب ــ بآرابه النقدٌة وأحكامه التً انفرد بها ،فٌما ٌتعلق بالمآخذ
التً أخذها على الشعراء َ
وخ َّطؤهم فٌها "وكل هذا من أجل أن ٌُبٌن قٌمة الشاعر من
الناحٌة اللؽوٌة ،وأن ٌُبرز منزلِت ُه بالنسبة لؽٌره"(.)1
وقد بنى األصمعً مٌزان ُه النقدي ،من خبلل تصنٌؾ الشعراء ،ووضعهم فً
المنزلة أو المرتبة التً تلٌق بكل شاعر ،فاألصمعً قبل أن ٌنظر فً لؽة الشعر
ٌشترط فً الشاعر أوال أن ٌكون فحبل ،وهذا ما ٌتضح جلٌا فً قوله "قال أبو حاتم:
َ
الحقاق:
كمزٌة الفحل على
قلت :ما معنى الفحل؟ قالَُ ٌ :راد أن له َم ِزٌ ًَّة على ؼٌرهِ ،
ك على هذا:
قال :وبٌت جرٌر ٌَ ُدلُّ َ

ٌا"
وون إِإ َفذا َفما لُك َّنز فً َفو َفر ٍةن لَف ْنم َفٌ ْن َفتوِإ ْنـ َف
ص ْنولَف َفة ال ُكب ْنذ ِإو ال َفق َفنا ِإع ِإ
َفوا ْنبنُك اللَّن ُكب ِإ
المعنى اإلجمالً للبٌت الذي قصده جرٌر ،ال ٌستطٌع أح ٌد إدراكً إذا َرا َم ذلك،
()2

قرن مع البازل القنعاس ،البازل هو البعٌر الذي
ألنه مثل ابن اللَّبُون – ابن الناقه  ،-إذا ِ
أتم ثمانٌة أعوام ودخل فً عامه التاسع ،فبرز له نابه ٌعنً خرج وظهر ،والقنعاس هو
ص ْو َل ِت ِه –الحملة -مهما َرا َم ذلك لضُعْ فِه.
البعٌر الضخم القوي -فلن ٌقوى على مدافعة َ
والبٌت ٌضرب مثبل للضعٌؾٌ ،حاول مُجابهة األقوٌاء فٌعجز ،فجرٌر أراد أن ٌُبٌن أن
اولُوهُ فً شعر محكم كشعره الرَّ صٌن.
هإالء الذٌن ٌعنٌهم ِب ِه َجا ِب ِه أصؽر من أن ٌُ َط ِ
،1985

 -1الطاهر حمرونً ،منهج أبً علً المرزوقً فً شرح الشعر ،المإسسة الوطنٌة للكتاب ،الجزابر،
ص.63
 -2األصمعً ،سإاالت أبً حاتم السجستانً لؤلصمعً ورده علٌه فحولة الشعراء ،تح محمد عودة سبلمة أبو
جرى ،مكتبة الثقافة الدٌنٌة ،مصر ،1994 ،ص.30
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لقد وضع األصمعً مقٌا ًسا لفحولة الشعراء ،انطبلقا من ال َمزٌَّة الكبرى،
والصفة العظمى ،التً ٌتمٌز بها الشاعر الفحل عن باقً الشعراء ،كذلك المزٌّة التً
ٌتمٌز بها الجمل القوي صاحب السُّبللة الجٌدة ،إذ ٌضرب لذلك مثبل حٌن سُبل ما
معنى الفحل؟ فؤجاب " :أن له مزٌَّة على ؼٌره" أي انفراد وتعالٌه كرمز لل َّتمٌز،
وأكمل جوابه فقال" :كمزٌّة الفحل على الحِقاق" أي كمزٌة البالػ الناضج على الصؽٌر
الناشا (.)1
ب علٌها األصمعً الشعراء فحوال معٌار ُكثرة الشعر،
ومن المعاٌٌر التً َر َّت َ
صاؾ الكبار ،وٌشٌر المرزبانً
فكلما كان الشاعر ِم ْقواال ِمكثارً ا للشعر ارت ًقى إلى َم َ
إلى النصاب بخمس قصابد ،إذ ٌقول" :أخبرنا ابن درٌد ،قال :أخبرنا أبو حاتم ،قال:
ُ
سؤلت األصمعً عن مهلهل ،قال لٌس بفحل ،ولو قال مثل قولِ ِه (السابق) خمس قصابد
لكان أفحلهم "(.)2
لقد اتخ َذ األصمعً معٌار جودة الشعر أو رداءته مجاالً للحكم على فحولة
الشاعر أوؼٌر فحولته ،فقد حكم على لبٌد بن ربٌعة بؤنه "لٌس بفحل ،ثم قال مرّ ة
أخرى :كان رجبلً صالحاً ،وكؤنه ٌنفً عنه جودة الشعر" ( ،)3فلٌبد فً رأي األًصمعً
لٌس من الفحول ،والسبب هو نفً عنه جودة الشعر.
ً
مكانة رفٌعة إلمرئ القٌس لما تحوٌه من جودة " ،قال
ولكن فً المقابل أعطى
أبو حاتم :وسؤل ُه رج ٌل :أيُّ الناس ترى أشعر؟ قالَ :ت َق َّد َم علٌه أحداً؟ قال :ال ،وال
ضلُون علٌه أحداً"(.)4
أدركت العلماء بالشعر ٌُ َف َّ
معٌار آخرٌ ،شتمل فً مقٌاس الزمن التً اتخذه
ثم اعتمد األصمعً على
ٍ
مضمارً ا ٌقٌس به فحولة الشاعر ،فالعصر الجاهلً فً نظر األصمعً هو األرفع شؤنا
ٌ -1نظر:أدونٌس ،الثابت والمتحول ،بحث فً اإلتباع واإلبداع عن العرب ،دار الفكر ،لبنان،
ص.40
 -2المرزبانً ،الموشح ،ص.95-94
 -3األصمعً ،فحولة الشعراء ،ص.50
 -4م .ن ،ص.31-30
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وقٌمة ،فلما سُبل" :فجرٌر والفرزدق واألخطل؟ قال :هإالء لو كانوا فً الجاهلٌة كان
لهم شؤن"(.)1
وقد كان األصمعً من النقاد اللؽوٌٌن ،الذٌن اتجهوا فً نقدهم اتجاها علم ًٌّا
بحثا ،وهو البحث فً سبلمة اللؽة واألسالٌب والصٌاؼة بصفة عامة ،وهذا ما جعله
ٌبحث فً الشعر ال من عذوبته ورق ِت ِه وجمالِ ِه الفنً أو قٌمة مضمو ِن ِه الفكري ،وإنما
من حٌث مطابقة لؽة شعر الشاعر أو مخالف ِت ِه ألصول اللؽة العربٌة األم وأصول
قواعد الشعر من إعراب ووزن وقافٌة ،ومن األمثلة على أحكامه النقدٌة التً تمُسُّ لؽة
الشعر ،نق ِد ِه قول الراعً:
َففلَف َّنما أ َفتاهَفا َفح ْنب َفت َفر ِإب ِإ الَف ِإح ِإـ
ضى منصلِ ُه فق َّد َم َّ
وأخر"(.)3
"أراد انت َ

ضى
ور َفو َفم ْننصِإ لَف ُكـ ا ْنن َفت َف
َفم َف
ضى َف ْنٌ َفر َفم ْنب ُكه ٍة

()2

ومن التعقٌدات اللؽوٌة التً ٌرفضها األصمعً ،التقدٌم والتؤخٌرالذي ٌُ ِخ ُّل
أنكرهُ األصمعً على الرَّ اعً ،وجعلته ٌُخرجه
بالمعنى وبنظام ترتٌب البٌت ،وهذا ما َ
من فبة الشعراء الفحول ،ألنه لما ُس ِب َل عنه قال" :هو لٌس بفحل"(.)4
لما َّ
خطؤ ذو الرمّة فً قوله:
ص َفو ُك
ص َفو َف
ٌج
ا أَف ْن
َفكؤَفنَّن أَف ْن
اا مِإنْن إِإٌ َفغالِإ ِإهنَّن ِإب َفنا أَف َفواخ َفِإر ال َفم ْنٌ ِإ
اا ال َفف َفر ِإار ِإ
ْس أصوات
هذا التعقٌد اللؽوي ؼٌر مباح ،ألنه ٌرٌد "كؤن أصوات أواخر ال َمٌ ِ
()5

ص َل بٌن المضاؾ
الفرارٌج من إٌؽالهنّ بناَ ،ف َجرَّ (أواخر) بإضافة األصوات و َف َ
والمضاؾ إلٌه بقوله –من إٌ َؽال ِِهنَّ  -وهذا ال ٌجوز فً ضرورة الشعر ،وقد استقبح
سٌبوٌه الفصل بٌن المضاؾ والمضاؾ إلٌه"(.)6

 -1أدونٌس ،الثابت والمتحول ،ص .39
 -2المرزبانً ،الموشح ،ص.291
 -3م.ن ،ص.291
 -4م .ن ،ص.250
 -5م .ن ،ص.292
 -6عمرو بن عثمان سٌبوٌه ،الكتاب ،ج ،2ص.280
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ذو الرِّ مة كان ٌخرج فً كثٌر من شعره على القاعدة الخوٌة ،و هذا ما جعل
األصمعً ٌته َّكم على شعره و ٌُقِرُّ بكثرة الخطؤ واللحن فٌهٌ ،قول" :لو أدركت ذا الرِّ مة
أل َشرْ ُ
َع كثٌرا من شعره ،فكان ذلك خٌرا له"(.)1
ت علٌه أن ٌَد َ
لقد كان األصمعً بآرابه النحوٌة والببلؼٌة والعروضٌةَ ٌُ ،ش ِّك ُل بذورا أولى
لؤلفكار النقدٌة التً تبلورت على ٌد نقاد القرن الثالث الهجري وما تبله ،فمبلحظاته
النقدٌة والنحوٌة والببلؼة وحتى العروضٌةُ ،تبٌِّن مدى َحذ ِق ِه للشعر وت َف ُّط ِن ِه إلى معظم
العٌوب التً َتعْ ِرٌ ِه.

ومن الشعراء الذٌن َّ
خطؤهم األصمعً ،نجد الحارث بن ح ّ
ِلزة ،حٌث قال:

"أقوى الحارث بن ِحل َِّزة فً قصٌدته التً ارتجلها حٌن قال:
اء"
اا إنما َفهلَف َف ال ُكمنذ ِإِإرٌنَف َفما َفء ال َّن َفم ِإ
َفف َفم ْنل ُكك َفنا ِإب َفذل َف ال َّنن ِإ
هذا النقد ورؼم افتقاره للعمق والتحلٌل ،إال أنه ٌُنبِّؤ عن ثقافة األصمعً،
()2

وإدراكه لمختلؾ العٌوب والزحافات التً تعتري القوافً فً الشعر ،فالقٌمة الجمالٌة
للقافٌة تزٌ ُد فً َر َتا َب ِة النؽم ،و ُتضْ فًِ جماال ال تدرك أبعا َد َها إال بإعمال الدَّهْ ِن.
وبما أن النقد اللؽوي ٌتتبع فكرة الرداءة فً النص الشعري ،وكشؾ أسسها التً
قامت علٌها فً كل جوانبها سواء كانت نحوٌة أو صرفٌة أو صوتٌة ،وحتى معجمٌة،
"فاأللفاظ تلعب دورا م ُِهمّا فً اإلٌحاء برإٌة الشاعر ،فهو كثٌرا ما ٌُخضع اختٌار
ألفاظه العتبارات ال ٌخضع لها التؤثر ،فهو ٌلجؤ إلى إٌثار لفظ على آخر ،لٌختار من
األلفاظ والعبارات أقدرها على نقل اإلحساس ،وأحفلها بالضبلل واإلٌحاء
والتصوٌر"(.)3

 -1المرزٌانً ،الموشح ،ص.291
 -2ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،ص .104
 -3محمد الصادق عفٌفً ،النقد التطبٌقً والموازنات ،مكتبة الخانجً ،القاهرة ،1978 ،ص.181
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وهذا ما جعل األصمعً ٌ َُو ِّس ُع نقده اللؽوي ،وٌتتبع الشعر الموصوؾ بالرداءة
الرمَّة ،ألنه استخدم لفظة
من الناحٌة المعجمٌة ،وهذا ما ٌظهر فً اعتراضه على ذي ِ
ؼٌر فصٌحة فً شعره حٌن قال:
()1
او َفٌا
صو َفم ٍةة أَف َفرا َف لَف َفها ِإبال َفب ْن
ِإص ِإر أَف ْنم َفذا ُكخ ُك
إِإ َفذا َفز ْنو َف ٌتة ِإبالم ْن
ص َفر ِإة ال َفع ِإام َفث ِإ
وقد علّق على هذا البٌت" :ما أقُل ما تقو ُل العرب بالفصحاء ،فبلنة زوجة فبلن،
وإنما ٌقولون زوج فبلن" ( ،)2فً اعتقاد األصمعً أن ذا الرّ مة استعمل هذه اللفظة ألنه
"أكل البقل والملوح فً حوانت الب َّقالٌن حتى َب َش َم" ( ،)3أي أن اختبلط الشاعر باألعاجم
والمولدٌن الذٌن َتله ُج ألسنتهم بلؽة فاسدة ،جعلته ٌتؤثر بهم ،وٌستخدم الكثٌر منها فً
أشعاره.
ضلٌ ًعا فً اللؽة واسع اإلطبلع فً األدب واألخبار ،فقد
ولما كان األصمعً َ
خاض فً جمٌع َم َناحًِ النقد اللؽوي ،وتتبَّع السقطات واألؼبلط النحوٌة والصرفٌة
والداللٌة والمعجمٌة والعروضٌة ،وحتى السوطٌة ،وهذا ما ٌظهر فً تخطبته إلسحاق
الموصلً فً تكراره لحرؾ الحاء مرّ ات عدٌدة ،وهذا ما ٌُحدِث تنافر صوتًٌ ،قول:
()4
ًف
اء َفم ْنو ُكرو ُكد
ٌق ال َفم ِإ
ل َفِإحائ ٍةِإم َفحا َفم َفح َّنتى َلَف ِإح َفٌا َفم ِإب ِإـ َفم َفحالّ َفعنْن َفو ِإر ِإ
وقد َعلَّ َق على ذلك بقوله" :أحسنت ؼٌر أنّ هذه اإلحاءات لو اجتمعت فً آٌة
الكرسً لعابتها"(.)5
ض َها النقاد اللؽوٌون ،استخدام ألفاظ لها مدلول
من التجاوزات اللؽوٌة التً َر َف َ
معٌن فً مدلول آخر ؼٌر مدلولها الحقٌقً المتعارؾ علٌه ،وهذا ما عابه األصمعً
على الشاعر أبً ذإٌب الهُذلً فً قوله:

 -1المرزٌانً ،الموشح ،ص.284
 -2المرزٌانً ،الموشح ،ص.284
 -3م.ن ،ص284
 -4م .ن ،ص.406
 -5م .ن ،ص.406
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الو ِّند َفو َفما ا ْن
ف مِإنْن أَف َفح ٍةد َفو ْنبلِإً
ض ْنع ُك
ش َفت َفك ْنٌ ُكت ُكـ َفوإِإنْن َف َفزا َف ال ُّس
ف ُك
َف َفز ْنٌ ُكت َف ضِإ ْنع َف
وقد علَّق على هذا بقوله" :لم ٌُصب فً قوله ،جزٌتك ضعؾ الو ِّد لما اشتكٌ ُتهُ،
()1

وإنما كان ٌنبؽً أن ٌقول :جزٌتك ضعؾ الود ،وإنما معناه أضعؾ لك ،وما إن جزاك
أحد قبلً"(.)2
كما خطؤ األصمعً عدي بن زٌد فً قوله:
اب ًفعا
ص َف
َفف َف
ارهًفا ُكم َفت َفت ِإ
اف ُكٌ ْنف ِإري َف لُّس ُكـ عن َف َفراتِإ ِإـ َفٌ ُكب ُّسذ ال ِإ َفٌا َفد َفف ِإ
ٌ
عتٌق ،وٌقال :للكردن والبؽل
"ألنه ال ٌقال للفهرس فاره ،إنما ٌُ َقال له جوا ٌد
()3

والحمار فاره"(.)4
لقد اعترض األصمعً على لفظة (الفهر) ،عندما وُ صفت بالفرس ،وهذا الخطؤ
ٌُبٌن عدم توفٌق الشاعر فً استخدام األلفاظ فً ؼٌر موضِ ِع َها األصلً.
ونجد األصمعً فً
موضع آخر ،أعاب على العباس بن األحنؾ الذي أقرَّ
ٍ
بمكانته اللؽوٌة واألدبٌة وبشهرته ،ولكن رؼم ذلك أساء االستعمال فً قوله:
َف ــاو َف ِإب َف ال ُّس ــ ُكبو ُك َفو َفمـــا تـَفـدْن ِإري
َفٌا َفمن َفت َفمـــا َفد َفو ْنولُك ُكـ ال َفه َفو
()5
أَف ْنب َفع َفد أَفنْن َفودْن صِإ ْنر َف
ص ِإري
الح َف نْن ال َفب ْن
اا ِإم ْنثو َف َف
ا أَف ْنحد ْنَفو َفت ُكـ فِإً ال َّنن ِإ
قال األصمعً:
"ل ُعمْري إن الحسن البصري مشهورولكن لٌس هذا موضع ذكره"(.)6
ونجده فً موضع آخر ٌعترض على األلفاظ الؽرٌبة والمجهولة ،مثل لفظة
سحالٌل فً بٌت لؤلعلم الذي قال فٌه:
ِإب
ــاب َفراه ْن
ِإــٌو َفكـــؤَفنَّن ُك لُكـو ُكدهُكـنَّن ثِإ َّنٌ ُك
ُك ــو ُكد َف َفحــال ِإ

()1

 -1الحسن بن الحسن السكري ،شرح أشعار الهذلٌٌن ،تح عبد الستار أحمد فراج ،محمود محمد شاكر ،دار
العروبة ،د.س ،ج ،1ص.88
 -2م.ن ،ج ،1ص.88
 -3ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،ص .126
 -4م.ن ،ص.126
 -5المرزٌانً ،الموشح ،ص.46
 -6م.ن ،ص.46
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وقد روى السكري عن األصمعً أنه قال" :ال أعرؾ سحالٌل"(.)2
وفً األخٌر نخلص إلى أن األصمعً ،كان الشعراء عنده ٌنقسمون إلى فحول
وؼٌر فحول ،والفحولة لدٌه تعنً التفوق الشعري والتفرد ،وهذه الصفة وإن كانت عند
األصمعً على قدر من الؽموض وعدم ال َّتح ّدد ،فإننا ٌمكننا أن نستنتج من أقواله حولها
أنها صفة ال تتحقق إال فً عدد نادر من الشعراء...وأن لها شروطا البد من توافُ ِر َها

فً الشاعر ،حتى ٌمكن إطبلق هذه الصفة علٌه ( ،)3وبالتالً هو لُؽوي فطن ٌستطٌع
بموهبته أن ٌستجلى كوامن النص الشعري وأسراره ،وٌستكشؾ أخطابه وزالته،
وإمتاع.
فٌحقق عندبذ ما ٌصبو إلٌه قابله من تؤثٌر
ٍ
 -9أبو عبٌدة معمر بن المثنى (ا 209هـ):
كان أبو عبٌدة معمر بن المثنى ( )4ناقدا لؽوٌا ٌملك ذوقا أدبٌا وحسا نقدٌا ،إذ
كانت آراإه مبٌنة على استكشاؾ النصوص واستنطاقها وفق م َُح ِّددَاته وقواعِ ِدهِ،
وكونت مبلحظاته النقدٌة اللؽوٌة جانبا مهما فً الحركة النقدٌة القدٌمة ،وٌظهر هذا فً
ُؾ
ضع َ
انتقاده لكثٌر من الشعراء الذٌن خرجوا عن قواعد اللؽة العربٌة ،فاخت َّل نظمهم و َ
ِب َناإهم ،ومن أمثلة ذلك تخطب ِت ِه للشاعر ابن مقبل ،الذي خرج عن القاعدة العروضٌة
َو َو َق َع فً خطؤ اإلٌطاء( )5فً قوله:
َفاولَف ُكـ
أَف ْنو َفكاهْن ت َفِإز ِإاز َفردِإٌنِإً َفتد ُك

ار َفف َفزادُكوا ِإم ْنت َفن ُكة لِإٌ َفنا
أَف ْنٌـــدِإي النِإ َف ِإ

()6

 -1السكري أبً سعٌد الحسٌن بن الحسن ،شرح أشعار الهذلٌٌن ،ج  ،1ص.314
 -2السكري أبً سعٌد الحسٌن بن الحسن ،شرح أشعار الهذلٌٌن ،ج  ،1ص.314
ٌ -3نظر:علً عشري زاٌد ،النقد األدبً والببلؼً فً القرنٌن الثالث والرابع (المصادر والقضاٌا) ،ط  ،2دار
العلوم ،جامعة القاهرة ،1995 ،ص.17
 -4هو أبو عبد الرحمن الضً ،وقٌل اللٌّثً بالوالء ،إمام البصرة فً عصره ،ومرجع األدباء النحوٌٌن فً
المشكبلت كما كان أعلم الناس بتصارٌؾ النحو ،وقد كانت له حلقت ُه بالبصرة ٌُتابعُها طبلب العلم وأهل األدب،
أخذ األدب عن أبً عمرو بن العبلء ،وأخذ عنه خلؾ األحمر وأبو زٌد األنصاري وؼٌرهم ،كان له فً العربٌة
ٌنفر ُد بها ،مات سنة اثنٌن ومابة وثمانون ،وٌقال أنه جاوز المابة من عمره.
مذاهب وأقٌسة ٍ
ــ ٌنظرٌ :اقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج  ،2ص.67
 -5اإلٌطاء هو أن ٌقفً الشاعر ٌكلمه ثم ٌقضً بها فً بٌت آخر،
ــ الحسن بن رشٌق القٌروان ،العمدة ،ج  ،1ص.122
 -6محمد بن عمران المرزٌانً ،الموشح ،ص.05
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ثم قال:
مِإنَف األَف َفحادِإٌ ِإ
ث َفح َّنتى ِإزدْن َفتنِإً لِإٌ َفنا

نا ِإز ُكع أَفلِإ َّنٌاتِإ َفها لَف َّنبى ِإب ُكم ْنق َفتصِإ ِإر
نبلحظ فً البٌتٌن إٌطاء ،وهذا ٌظهر فً تكرار لفظ (لٌنا) فً آخر البٌتٌن األول
()1

والثانً.
وكان أبو نواس من الشعراء الذٌن خطؤهم أبو عبٌدة وثار علٌهم ،لما ٌملكه من
مهارة وعلم وفصاحة ،ولكن لم ٌستطع توظٌفهم فً أشعاره بسبب المخالفات
والتجاوزات اللؽوٌة التً بنى علٌها شعره ،لهذا شبهه بالبناء الذي ٌملك كل وسابل
البناء ،إال أنه ال ٌتقن عمله وٌتفانى فٌه.
 -10محمد بن ٌزٌد المبرد:
كان المبرد( )2من النقاد اللؽوٌٌن األوابل الذٌن انتهجوا المنهج اللؽوي ،وأسهموا
فً تطوٌر النظرة اللؽوٌة اتجاه النصوص الشعرٌة ،وهذا من خبلل التشدٌد فً مراقبة
الشعراء من حٌث التزامهم بدروب القول المؤلوفة ،وهذا ٌظهر جلٌّا فً تخطبته ألبً
اقتدار ِه فً قول الشعر وسهولَ ِت ِه علٌه،
العتاهٌةٌ ،قول المبرد" :كان أبو العتاهٌة مع
ِ

ثارهُ وتصاب َسق َطا ِتهِ ،وكان ٌُلحن فً شعره وٌركب جمٌع األعارٌش.)3( "...
ٌكثٌر عِ َ
و ِممّا َخ ّ
طؤه فٌه ،صرفه ٌزٌد فً موضعٌن فً قوله:
ور لَف َفما ِإع ْن
ا ه َفُكو الذي َفر َّند ُكروحِإً َفب ْنع َفد َفما م ُّس
ش ُك
ِإا
لَف ْنو َفَل َفٌ ِإزٌ ُكد ْنبنُك َفم ْنن ُك
ص ِإ
اا َفب َفهـا َفألَف ْن
ش ُكك َفرنَّن ٌــَف ِإزٌدَفا َفح ْنٌ ُكثمـَفـا ُككـــ ْنن ُك
ص ُك
ا
الراوِإ َف
ب ِإم َفنى َفو َّن
َفوهللا ُكر َّن
 ، -1محمد بن عمران المرزٌانً ،الموشح ،ص.05
 -2هو محمد بن ٌزٌد بن عبد هللا عبد األكبر ابن عمٌر بن حسان ،ابن سلم ،بن سعد ،ابن عبد هللا بن درٌد بن
مالك ابن الحارث ،ابن عامر بن عبد هللا بن ببلل بن عوؾ بن اسم بن ثمالة ،ولدَ بالبصرة ٌوم اإلثنٌن عداة
عٌداألضحى سنة عشر ومابتٌن ،أخذ عن أبً عمر الجرمً وأبً عثمان المازنً ،وأخذ عن أبً حاتم
السجستانً ،وأخذ عنه أبو بكر بن محمد بن ٌحٌى الصولً ،ونفوٌه وأبو علً الطوماري وؼٌرهم ،كان إمام
العربٌة ببؽداد ،تمٌز بؽزارة العلم واألدب ،وكثرة الحفظ وحسن اإلشارة وفصاحة اللسان وبراعة البٌان وصحة
القرٌحة ،وقرب اإلفهام ما لٌس عٌه أحد ِممّن تق َّدم ُه أو تؤخر علٌه ،فلما صنؾ المازنً كتاب األلؾ والبلم سؤل
المبرد عن دقٌق ِه وعوٌصهِ ،فؤجابه بؤحسن جواب ،فقال له قم فؤنت المبرِّد بكسر الراء ،أي المبٌن للحق ،فؽٌره
الكوفٌون ،وفتحوا الراء.
ــ ٌنظر ترجمته فً معجم األدباء  ،ج ،2ص.112-111
 -3المرزٌانً ،ص.405
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ضو ُك َفٌ ِإزٌ ُكد َفف ْنو َفق َفما وُك ْنل ُك
ما و ْنل ُك
ـا
ضلِإ ِإـ شٌئا أل َفمدْن ُكحـ ُكـ إِإ َّنَل َفو َفف ْن
ا من َفف ْن


()1

قال" :وصرؾ (ٌزٌد) فً موضعٌن ،ولو لم ٌصرفه فٌها الستقا َم الشعر بزحاؾ
قبٌح"(. )2
الضرورة إلى إقامة الوزن ،هً التً أجبرت الشاعر الوقوع فً مثل هذا الخطؤ
اللؽوي الذي عابه علٌه المبرد.
وفً األخٌر نخلص أن هإالء النقاد ،كانوا السبق فً إرساء المنهج اللؽوي فً النقد
العربً القدٌم ،معتمدٌن فً تطبٌقه على القاعدة اللؽوٌة فً جمٌع جوانبها الصوتٌة
والصرفٌة والنحوٌة.

 -1م.ن المرزٌانً ،ص.405
 -2م.ن ،ص.405
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الحركة النقدٌة واألدبٌة فً القرنٌن الثالث والرابـ اله ري:
1ـ وضاٌا النقد األدبً فً القرن الثالث اله ري:
ٌبلحظ المتؤمل فً القرن الرابع الهجري ونقده ،وجهٌن مختلفٌن اختبلفا كبٌرا،
فالحٌاة العامة فسدت وانحلت ،فانشرت الحانات ودور اإلٌماء للترفٌه عن الشباب
بالؽناء والطرب ،واجتمع لدى األسرة الحاكمة من الثروة ما ال ٌحصى ،فؤخذوا فً
بناء القصور ،و أكبر أثر ٌشهد على هذا الترؾ العجٌب قصر المنصورٌة بصبرة،
فقد كان "أعجوبة الدنٌا لما احتواه من بدٌع األشكال وحسن الهندام وتعداد األواوٌن
وكثرة الؽرؾ والمخادع ،وما حُشِ َر إلٌه من ال ّتحؾ واللّ َطابؾ والبسط والنمارق
واألرابك والمقاعد وؼٌرها"(.)1
وكما هو معلوم أن كثرة البذخ واإلسراؾ فً نعم هللا سبحانه وتعالى ُتإ ّدي دابما
إلى انحرافات وظهور فبة من المُجّ ان ،وٌظهر جلٌا فً انتشار الحانات التً كانت قبلة
هذه الفبة ،وبالتالً "لم ٌعرؾ المسلمون عصرا كالقرن الرابع للهجرة ،تناقضت فٌه
حٌاتهم العامة أشد تناقض؛ فكانت سٌبة أشد السوء ...ففسدت فٌه حٌاتهم فسا ًدا ظاهرً ا،
فانحل سلطان الخبلفة فً بؽداد وأصبح أمر الخلفاء إلى المسٌطرٌن علٌهم من رجال
ُون فٌهم وٌكفلونهم صروؾ الذلة والهوان،
القصر ،و ِن َسابِه ٌعبثون بهم
وٌتح َّكم َ
َ
واضطربت الدولة كلها ،فاستقلت عنها األطراؾ البعٌدة استقبلال تاما ،وطمعت األقالٌم
القرٌبة إلى شًء من االستقبلل الداخلً ،الذي ٌختلؾ قوة باختبلؾ ما لهذه األقالٌم من
حظ فً حٌاتهم اإلقتصادٌة واالجتماعٌة باختبلؾ من ٌنجم من الزعماء فٌها وأصحاب
المطامع ،بحٌث أصبح العالم اإلسبلمً فً هذا العصر مٌدانا للتنافس وازدحام األهواء
والشهوات واإلستباق إلى مظاهر الفوضى واإلضطراب"(.)2

 -1حسن حسنً عبد الوهاب ،شهٌرات التونسٌات ،ط  ،3مكتبة المنام ،تونس ،1966 ،ص.70
 -2جماعة مإلفٌن ،رسابل إخوان الصفا ،تصحٌح خٌر الدٌن الزركلً ،تقدٌم طه حسٌن ،المطبعة العربٌة،
مصر ،1928 ،ج ،1ص 3من مقدمة المحقق.
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فإذا كان هذا هو حال العامة ،فإن الحٌاة األدبٌة والنقدٌة اختلفت عنها اختبلفا
كبٌرا ،حٌث انتعش األدب ،وسار فً مدارج االرتقاء وراجت سوق األفكار ،وبالتالً
أصبح أكثر تماٌزا عن القرون التً سبقته.
وكان القرن الثالث الهجري قد أسهم فً هذا الرُقًّ الفكري ،كما وجَّ َه ُه الشعر
توجٌها كبٌرا ،وهذا بفضل المرحلة االنتقالٌة التً مر بها النقد –انتقل من النقد الذاتً
المبثوث فً مصادر األدب إلى النقد الموضوعً -وهذا بفضل عوامل داخلٌة
وخارجٌة أدت إلى ازدهار الحركة النقدٌة.
فعلى الصعٌد الداخلً انبرى علماء اللؽة ورواة األشعار ،فدوَّ ُنوا تراث العربٌة
إلى دواوٌن شعرٌة ،وظهرت المختارات الشعرٌة ،كالمفضلٌات للمفضل الضِّبً
واألصمعٌات لؤلصمعً ،أما على الصعٌد الخارجً فتمثل فً نقل ثقافات راقٌة ،مثل
الفارسٌة والهندٌة والٌونانٌة" ،وكانت لتلك الثقافات الطاربة أثر بعٌد فً إرهاؾ ملكات
العرب وتوجٌهها نحو التعمق ،والبحث فً كل أمر من أمورها"(.)1
وهذا ما انعكس باإلٌجاب على الحركة الفكرٌة فً الشعر والنقد األدبً ،فكثرت
حركة التؤلٌؾ ،فتعددت مناهج البحث ،وأما الشعر "فراح ٌنفعل بالحٌاة الجدٌدة اآلخذة
وتحرُّ ِر ِه من قٌود الشعر القدٌم،
بؤسباب الحضارة ،فتحض ََّر بل راح ٌُمعِنُ فً تحض ُِّر ِه َ
وتقلٌده كما راح ٌلبً أذواق َعصْ ِر ِه ...وٌستحدث فً هذه وتلك معانً طرٌفة كما
ٌتحدث بلؽة شعرٌة تؽلب علٌها سٌماء الحضارة"

(  ،) 2فقد تحول الشعر إلى فن

وصناعة ،بعد أن كان ٌصدر عن طبع وسلٌقة ،فاتخذوه وسٌلة لئلبانة واإلفصاح عن
حاجات كثٌرة فً عصرهم.
أصبح هذا المنظور الطارئ على الحٌاة األدبٌة والنقدٌةٌُ ،ظهر بؤن الشعر
العربً ذاهب إلى التطور واإلنفتاح ،وهذا ما لمسناه مع الشعراء المجددٌن المتؤثرٌن
بالبٌبة الجدٌدة وأحوال العصر المتبلطمة ،فظهرت شخصٌتان بارزتان أسهمتا فً
 -1بدوي طبانة ،دراسات فً نقد األدب العربً ،ط ،6دار الثقافة ،لبنان ،بٌروت ،1994 ،ص.129
 -2عبد العزٌز عتٌق ،تارٌخ النقد األدبً عند العرب ،دار النهضة العربٌة ،بٌروت ،لبنان ،د.س ،ص .313-312
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تطوٌر الفكر النقدي ،تمثلت فً أبً تمام الذي انتهى إلٌه المذهب البدٌعً ،فؤسرؾ فً
تطبٌق تعلٌماته وعمق أفكاره ،والبحتري الذي تؤثر بمنهج أستا ِذ ِه أبً تمام دون نسٌانه
للتقالٌد القدٌمة ،فكان "ٌستخدم أحٌانا بعض أدوات التصنٌع ،ولكن فً ٌسر وسهولة،
ودون أن ٌُع ِّقد فٌها ،فؤبو تمام ٌُدخل الفلسفة فً العمل الفنً على أنها شًء أساسً،
فالشعر ال ٌخاطب الشعور فقط ،بل هو ٌخاطب العقل قبل كل شًء"(.)1
وبالتالً انقسم الشعر إلى محافظ فً الخصابص الفنٌة للشعر القدٌم ،ممثبل فً
البحتري ،واآلخر مُتحرر من خصابص الشعر القدٌم ،وكان أبو تمام أحسن من ٌمثله،
وانتقلت الموازنة والمقارنة والمقاٌسة بٌن القدماء والمحدثٌن إلى المحدثٌن أنفسهم"
فبلحظوا أنهم ٌنقسمون إلى مج ِّددٌن ومحافظٌن ،واتخذوا أبا تمام رمزا للتجدٌد
والبحتري رمزا للقدٌم ،وأقاموا بٌن المنهجٌن المُتنافرٌن مقارنة واسعة"(.)2
أدت هذه الخصومة بٌن المحدثٌن أنفسهم ،إلى الخصومة بٌن نقادهم ،فمنهم من
ٌتعصب ألنصار القدٌم ،والبعض اآلخر ٌتعصب ألنصار الحدٌث ،وفبة ثالثة تقؾ
موقفا وسطا بٌنهما ،وكان نتٌجة هذا الصراع "أن اتسعت آفاق النقد ،وتنوعت نظراته
وتع ّددت أدواته ،واتسمت بالعمق ،وؼذت أحكامه القٌمة أكثر تنو ًعا ،وأكثر موضوعٌة
بما ٌصحبها من تحلٌل للظواهر ،وتبرٌر لؤلحكام ،وأصبح الناقد ٌحتكم فً تمٌٌز جٌد
الشعر وردٌبه إلى التذوق العام الذي تشكل فً إطار القصٌدة الجاهلٌة ،وربما ٌَحتكم
إلى معٌار الذوق الخاص فً إطار ما استجد من جمالٌات استقرت فً الشعر
المحدث"(.)3
ولم ٌعد النقد محصورا فً نقد الشعر ،بل تعداه إلى الفنون األدبٌة األخرى
كالرسابل والخطابة ،وعلٌه ٌمكن القول إن النقد فً القرن الثالث الهجري انبعث من

 -1شوقً ضٌؾ ،الفن ومذاهبه فً الشعر العربً ،ط  ،2دار المعارؾ ،د.س ،ص.196
 -2شوقً ضٌؾ ،النقد،ط  ،3دار المعارؾ ،مصر ،1974 ،ص.3
 -3أحسن مزدور ،معاٌٌر النقد األدبً فً القرن الرابع ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،2008 ،ص.6
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أربع ذهنٌات ،ذهنٌة العلماء من اللؽوٌٌن والنحوٌٌن ،ذهنٌة األدباء ،ذهنٌة العلماء الذٌن
تؤثروا بالتراث األجنبً الفارسً والٌونانً .
وقد كانت الذهنٌة األولى

–اللؽوٌون والنحاة -امتدادا للنقاد اللؽوٌٌن الذٌن

ذكرناهم من قبل كؤبً إسحاق الحضرمً واألصمعً واألخفش وٌونس حبٌب
وؼٌرهم ،الداعٌن إلى التعصب إلى القدٌم فهم" مقتنعٌن بؤن اللؽة العربٌة لؽة
صحراوٌة ،تزدهر فً البداوة وتشرق فً أحضان األعارب ،وإن اإلقامة فً الحضر
تفسد السلٌقة ،وتقتل الملكة ،وتإدي إلى تسرب اللحن"(.)1
ولعل السبب الذي جعل هإالء ٌتمسكون بالقدٌم وٌتعصّبون له ،هو أن "هذا
الشعر القدٌم أصبح مادة حرفتهم ،وصناعتهم َم ِر ُنوا علٌه وتمرّ سُوا به ،حتى زلّت منه

ومخارج ُه أمامهم صعوباته فعرفوا مدخل ُه  ،وألفهم وألِفُوهُ ،أما هذا الشعر المحدث فهو
َ
شًء جدٌد علٌهم لم ٌوطؤ لهم ،فمالوا إلى الطعن علٌه"(.)2
ثم نجد منهجا آخر ظهر فً هذا العصر ،ممثبل فً المنهح العلمً المطبق فً

النقد ،والمقصود به الكتب التً ال تتحدث إال فً النقد ،وروّ اد هذا المنهج تح َّدثوا فً
لؽة الشعر ،ونظروا إلى المعانً واأللفاظ والتعابٌر على السواء ،فؤلفوا كتبا فً فنون
الببلؼة وفً جزبٌات النقد ،كالسرقات واللفظ والمعنى والقدٌم والحدٌث والطبع
والتكلؾ وبناء القصٌدة واألوزان والقوافً.
لم تكن تخضع هذه المإلفات إلى منهج محدد ومسطر تبنى علٌه نظرٌاتهم
النقدٌة ،وإنما كانت تخضع لمٌول أصحابها ورإٌتهم الخاصة "فثمة مإلفات كتبت على
أساس فكرة الطبقات ،وتقسٌم الشعراء إلى مراتب أو التؤرٌخ لهم ،وثمة كتب حاولت
أن تضع أسسا ومعاٌٌر نظرٌة للشعر ككتاب قواعد الشعر ،وكتب ثالثة تختلط فٌها
المعارؾ بدون تنسٌق أو تخطٌط ككتب الجاحظ البٌان والتبٌٌن والحٌوان"(.)3
 -1ولٌد إبراهٌم قصّاب ،قصة عمود الشعر،ط  ،1دار الفكر ،دمشق ،2010 ،ص.55
 -2م ن ،ص.35
 -3علً عشري زاٌد ،النقد األدبً والببلؼً فً القرنٌن الثالث والرابع ،د.ب ،د.س ،ص .27
72



الفصل الثاني

أثر المنهج اللغوي في النقد العربي القديم

و ُتطالعنا فً هذا العصر شخصٌة بارزة ،تمثلت فً محمد بن سبلم الجمحً
بكتابه طبقات فحول الشعراء" الذي َخ َطا بالنقد خطوات كبٌرة ،حٌث اعتمد فً كتابه
منهجٌة جدٌدة اعتمدت على جمع بانتظام األفكار النقدٌة المبعثرة التً قٌلت فً الشعر،
عكؾ على توٌطدها وتؤكٌدها وترسٌخها ،وفً هذا المقام تحدث عن الشعر
ثم
َ
الموضوع الذي ٌضاؾ إلى الجاهلٌٌن ولٌس لهم ،ودعا الذٌن أوكلت لهم تدوٌن
األشعار إلى تنقٌتها ،فالمقٌاس الذي ٌرفض به الشعر أو ٌثبت حسب ابن سبلم هو
رجوعه ألهل البادٌة الذي ٌجب أن ٌإخذ علٌهم ،فهناك "قوم من كتاب إلى كتاب لم
ٌؤخذوه عن أهل البادٌة ولم ٌعرضوه على العلماء"(.)1
كما قسم ابن سبلم الشعراء إلى فحول وطبقات ،وقد سبقه إلٌها األصمعً حٌن
قسم الشعراء إلى فحول وؼٌر فحول ،وكان الزمن هو المعٌار الذي اتخذه ابن سبلم
فً تقسٌمه للشعراء ،كما كان حجم النتاج الشعري مقٌاسا ٌقاس به فً كتابه للمفاضلة
والموازنة بٌن الشعراء ،ثم دعا إلى التخصص فً النقد ،فنقد الشعر فً رأٌه علم
كسابر العلومٌ ،جب أن ٌكون له أصحاب متخصصون؛ لهم أدواتهم ووسابلهم ،فلٌس
كل من قرأ نصا شعرٌا له الحق فً إبداء رأٌه فٌه ،فهناك شروط "ال ٌختلؾ أحد قط
فً كل ثقافة ،وفً كل أمة ،فإذا كان ال ٌعد كاتبا ،أو باحثا أو عالما من أبناء اللؽة،
وأبناء الثقافة أنفسهم إال من اجتمعت له هذه الشروط ،فإذ عريّ منهم لم ٌكن أهبل
للنزول فً مٌدان المنهج ،فإن فعل فهو متكلم ال أكثر ،ثم ال ٌلتفث إلى قولهِ ،وال ٌُقتد
به عند أهل البحث والعلم ....فإذا كان هذا هكذا فٌنبؽً قبل كل شًء أن ٌعرؾ من هم
النقاد الذٌن ٌنزلون هذا المٌدان؟ وهل ٌمكن أن ٌكون داخبل تحت هذه الشروط
المحكمة المتفق علٌها فً كل لؽة وثقافة"(.)2
ثم تظهر لنا شخصٌة الجاحظ ( 255هـ) ،الذي ترك تراثا ضخما فً مختلؾ
المعارؾ ،فقد عاصر ثبلثة ممن أسهموا بقدر وافر فً اإلنتاج الفكري والتؤلٌؾ ،وهم:
 -1محمد بن سبلم الجمحً ،طبقات فحول الشعراء ،مطبعة المدنً ،القاهرة ،1974 ،ص.8
 -2محمود محمد شاكر ،المتنبً ،مطبعة المدنً ،مصر ،القاهرة ،1987 ،ص.66
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أبو عبٌدة معمر بن المثنى (

204-110هـ) ،وأبو الحسن علً بن محمد المدابنً

(255-135هـ) ،وهشام بن محمد الكلبً الكوفً ( 2004هـ) "وكان للجاحظ فً هإالء
أسوة وحافز فً المسابقة والمنافسة ،مع تفوقه على أقرانه بوفرة المإلفات ،حٌث ال
ٌعلم أحد من الرواة وأهل العلم أكثر كتبا منه"(.)1
وقد ذكر ٌاقوت الحموي عددا من أسماء مصنفات الجاحظ بلػ حوالً
مابة وثمانٌة وعشرٌن مصنفا ،منها "كتاب النساء ،كتاب النعل ،كتاب الزرع
والنخل الذي أهداه إلى إبراهٌم بن عباس الصولً ،وكتاب المعرفة ،وكتاب الرد
على أصحاب اإللهام ،وكتاب نظم القرآن فً ثبلث نسخ ،وكتاب مسابل القرآن،
وكتاب فضٌلة المعتزلة ،وكتاب اإلمامة على مذهب الشٌعة ،وكتاب األخبار
وكٌؾ تصبح ،وكتاب الرد على النصارى ،وكتاب إمامة معاوٌة ،وكتاب
صٌاؼة الكبلم ،وكتاب المعلمٌن ،وكتاب البخبلء ،وكتاب التربٌع والتدوٌر"(.)2
ومن أشهر كتبه الحٌوان والبٌان والتبٌٌن ،وكتاب الحٌوان ٌعتبر من أكبر
كتب الجاحظ ،وصفه الجاحظ فقال" :هذا كتاب تستوي فٌه رؼبة األمم وتتشابه
فٌه العرب والعجم ،ألنه وإن كان عربٌا أعرابٌا وإسبلمٌا جماعٌا ،فقد أخذ من
الفبلسفة بطرؾ وجمع بٌن معرفة السماع وعلى التجربة ،وأشرك بٌن علم
الكتاب والسنة وبٌن وجدان الحاسة وإحساس الؽرٌزة ،وٌشتهٌه الفتٌان كما
ٌشتهٌه الشٌوخ ،وٌشتهٌه البلعب ذو اللهو كما ٌشتهٌه المجد ذو الحزم ،وٌشتهٌه
الؽفل كما ٌشتهٌه األرٌب ،وٌشتهٌه الؽبً كما ٌشتهٌه الفطن"(.)3
وٌعد كتاب الجاحظ موسوعة ،ضمت الكثٌر من المسابل المهمة ،فتحدث عن
سٌاسة األقوام واألفراد ،والمسابل الجؽرافٌة ،وتؤثٌر البٌبة فً الحٌوان واإلنسان
والشجر ،كما تناول الحدٌث فً البشرٌة وتبا ٌُنِها ،كما تحدث عن العرب واألعراب،
ٌ -1اقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج ،1ص.288
 -2م ن ،ج ،1ص.107
-3الجاحظ ،الحٌوان ،ج  ،1ص.11
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هذا من الناحٌة اإلجتماعٌة ،أما من الناحٌة النقدٌة واألدبٌة ،تحدث فً شؤن الكتب
والترؼٌب فً اصطناعتها ،ثم تهجم على كتب الزنادقة بقوله" :لٌس فً كتبهم مثل
سابر ،وال خبر طرٌؾ ،وال صنعة أدب ،وال حكمة ؼرٌبة ،وال فلسفة ،وال مسؤلة
كبلمٌة ،وال تعرٌؾ صناعة ،وال استخراج آلة ،وال تعلم فبلحه ،وال مُقارعة عن دٌن
وال مُناضلة عن نخلة ،وج ُّل ما فٌها ذكر النور والظلمة "(.)1
ثم أشار إلى تارٌخ الشعر العربً بقوله "وأما الشعر فحدٌث المٌبلد ،صؽٌر
السن ،أول من نهج سبٌله وسهّل الطرٌق إلٌه :امرإ القٌس بن الحجر ،ومهلهل بن
ربٌعة ،وكتب أرسطو طالٌس ،و ُم َعلِّ ُم ُه أفبلطون ،ثم بطلٌموس ودٌمقراطس"(.)2
ٌعتبر كتاب الحٌوان للجاحظ من كتب األدب العامة ،وكان بحق معجما لؽوٌا،
عاصرهُ؛ ألنه كاتبه ٌنطق بالقصد العلمً
سب َق ُه أو
َ
ونال صاحبه الفضل على جمٌع من ِ
التفصٌلً.
ؾ ،وأشهر ما
ثم ألؾ الجاحظ كتاب "البٌان والتبٌٌن" ،الذي ٌعتبر آخر ما ألّ َ
كتب ،فتحدث فٌه عن حقابق تارٌخٌة وقضاٌا أدبٌة ونقدٌة ،فاشتمل على عناصر
مختلفة من الثقافات الٌونانٌة والفارسٌة والهندٌة ،أما من الناحٌة األدبٌة ،فنجد عددا من
العلماء قد خصه بالذكر ،ومنهم على وجه الخصوص ابن رشٌق القٌروانً الذي قال:
"وقد استفرغ أبو عثمان الجاحظ الجهد ،وضع كتابا ال ٌبلػ جودة وفضبل ،ثم ما ا ّدعى
إحاطته بهذا الفن لكثرته ،وإن كبلم الناس ال ٌحٌط به إال هللا عز وجل"(.)3
وكان الؽرض من تؤلٌؾ كتاب البٌان والتبٌٌن إلى أهمٌة البٌان العربً ،وذلك
من خبلل تعرٌفه للبٌان وتفصٌله ألنواع الدالالت البٌانٌة من اللفظ واإلشارة والعقد
والخط والنصبة( ،)4وكذلك تخصٌصه أبوابا لمدح اللسان والبٌان(.)5
 -1م ن ،ج ،1ص.55
 -2م ن ،ج ،1ص.74
 -3الحسن بن رشٌق ،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ،ص .171
ٌ -4نظر:الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن ،ص .106
ٌ -5نظر:م ن ،ج ،1ص.192-172-166
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ومن أهم اآلراء النقدٌة التً دعا إلٌها الجاحظ ،قضٌة اللفظ والمعنى التً أثٌرت
حولها نقاشات عدٌدة ،وانقسم النقاد إلى ثبلث فبات ،فبة تمٌل إلى جهة اللفظ ،و أخرى
تمٌل إلى جهة المعنى ،وفبة ثالثة التمزت مبدأ اإلعتدال بٌن الطرفٌن أي النظر إلٌهما
مجتمعٌن.
ٌعتبر الجاحظ من أنصار اللفظ والمعتصبٌن له ،فمقومات العمل األدبً تبنى
حسبه على اللفظ والصٌاؼة الحسنة ،واألدب ٌعرؾ من ناحٌة جودته أي من خبلل
التزوٌق الفنً وجودة التشبٌه وحسن اإلستعارةٌ ،قول تعلٌقا على بٌتٌن من الشعر
َس ِم َع ُه َما " :وأنا قد سمعت أبا عمر ،وقد بلػ من استجابته لهذٌن البٌتٌن ونحن فً
ؾ رجبلً حتى أحضر دواة وقرطاسا ،حتى كتبهما له وأنا
المسجد ٌوم الجمعة أن كلَّ َ
أزعم أن ابنه أشعر منه ،وهما قوله:
ا َفم ْنو ُك
َل َفت ْنح ِإ َفبنَّن ال َفم ْنو َف
ا ال َفبلَفى

وإنما ال َفم ْنو ُك
او
ا ُك إاو ُك ِّن
الر َف ِإ
()1
ـإاو
أ ْنف َف
ض ُكـ من ذا لِإــذو ِّن ال ُّس ِإ

ــو ٌت
ا ولـــكـن ذا
كــِإ َفـالهُكمـَفـا َفم ْن

وذهب الشٌخ إلى استحسان المعانً" ،والمعانً مطروحة فً الطرٌقٌ ،عرفها
العجمً والعربً والبدوي والكردي ،وإنما ال َّشؤن فً إقامة الوزن ،وتمٌٌز اللفظ،
وسهولة المخرج وفً صِ حَّ ِة الطبع ،وجودة السَّبك ،فإنما الشعر صناعة وضرب من
الصبػ ،وجنس من التصوٌر"(.)2
ٌتبٌن لنا من هذا النص ،أن الجاحظ أعاب على أبً عمرو الشٌبانً استحسانه
لمعانً البٌتٌن ،على الرؼم من أنهما ٌفتقدان إلى قوة اللفظ وٌمٌبلن إلى الحكمة ،لهذا
أعجب بهما عمرو الشٌبانً ولم ٌؤبه لجودة الصٌاؼة..
ونجده فً مقام آخر ٌتعارض مع نفسه ،وٌمٌل إلى المعانً واأللفاظ م ًعا،
وٌراهما محورٌن أساسٌٌن ٌُبنى علٌهما العمل اإلبداعًٌ ،قول" :إذا كان المعنى

 -1الجاحظ ،الحٌوان ،ج  ،3ص.41-40
 -2الجاحظ ،الحٌوان ،ج  ،3ص.41-40
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شرٌفا واللفظ بلٌؽا ،وكان صحٌح الطبع بعٌدا عن اإلستكراه ،م َّ
ُنزهًا عن اإلختبلل
مصونا عن التكلؾ ،صنع فً القلب صنٌع الؽٌب فً التربة الكرٌمة"(.)1
ومن اآلراء المهمة المبثوثة فً ثناٌا الكتاب ،إشكالٌة فصاحة الكلمة وفصاحة
الكبلم ،فهو ٌشترط فً فصاحة الكلمة سبلمتها من تنافر الحروؾ ،فإذا كانت الكلمة ال
توافق أختها ،كان على اللسان عند إنشاء ذلك الشعر مإونة "وأجود الشعر ما رأٌته
متبلحم األجزام سهل المخارج ،فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراؼا واحداً ،وسبك سبكا
واحدا ،فهو ٌجري على كل لسان كما ٌجري على الدهان"(.)2
و ٌؤتً بعد ابن سبلم والجاحظ ابن قتٌبة الذي أثرى المكتبة العربٌة بمإلفات
كثٌرة ،تحدثت فً شإون الدٌن واألدب والعربٌة "فهً تربو على الثبلثٌن كتابا"(.)3
من أشهر ُك ُت ِب ِه الشعر والشعراء ،وٌمٌل فٌه إلى ذكر تارٌخ األدب أكثر من مٌله
إلى النقد بمفهومه الدقٌق ،وهذا ٌظهر جلٌا فً مقدمة الكتاب التً لوالها لما ُع َّد من
كتب النقد ،وقد جاء تركٌزه على موضوعٌة النقد واألحكام النقدٌة.
من أهم المصطلحات النقدٌة التً اشتملت علٌها المقدمة قضٌة القدٌم والحدٌث،
الذي أكد فٌها ابن قتٌبة أن األمكنة والببلد واألزمنة ،ال دخل فٌها فً مقٌاس
االستحسان واإلستهجان لدى نظم الشعر ،وبهذا خالؾ فٌه معٌار العلماء من اللؽوٌٌن
والنحوٌٌن ممن ٌحكمون بٌن الشعراء بمٌزان الزمن والقبٌلة ،وفً هذا القول..." :إنً
رأٌت علماءنا من ٌستجٌد الشعر السخٌؾ ل َت َق ُّد ِم قابلهِ ،وٌُضْ ِعفُ ُه فً متخٌره ،وٌرذل
الشعر الرّ صٌن ،وال عٌب له إال أنه قبل فً زمانه ،أو أنه رأى قابله ،ولم ٌقصر هللا
العلم والشعر والببلؼة على زمن دون زمن ،وال خصّ بها قوم دون قوم ،بل َج َع َل ذلك
مشتركا مفهوما بٌن عباده فً كل دهر ،وجعل كل قدٌم حدٌثا فً عصره"(.)4

 -1م ن ج ،1ص.106
 -2م ن ،ج ،1ص.67
 -3ابن الندٌم ،الفهرست ،ص .86-85
 -4ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،ج  ،1ص.67
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أما فً قضٌة اللفظ والمعنى ،فٌإكد ابن قتٌبة أن اإلبداع فً الشعر أساسه
المعانًٌ ،ظهر هذا من خبلل إٌراده أبٌاتا لِ ُكثٌّرٌ ،قول فٌها:
َفولَفــ َّنما وضٌ َفنا مِإـن ِإم ًفنى ُككــو َّن َفحا َف ـــة

ان من ه َفُكو َفمـا ِإ ـ ُكـ
َفو َفم َّن ــ َفـ ِإب ْن
األر َفك ِإ

َفو ُك
شد ْن
ار ِإر َفحالُكنـَفا ولم َفٌ ْنع ِإرف الغادي الذي هو َفرا ِإئ ُكـ
َّنا َفعلى هَفدْن ب ال َفم َفه َف
َف
ف الــحدٌ ِإ
ؤوـرا ِإ
اق ال َفموِإ ِّنً األ َفبـــاوِإ ـ ُكـ
ث َفبــ ْنٌ َفنــ َفنــــا و َف الَف ْنا ِإب ْن
أخد َفنا ِإب َف
ؤع َفن ِإ

()1

ُ
وٌعلق على هذه األبٌات بقوله" :هذه األلفاظ كما ترى أحسن شًء مخارج
ومطالع ومقاطع ،وإن نظرت إلى ما تحتها من المعنى َو َج ْد َت ُه :ولما قطعنا أٌا َم ِم َنى،
واستلمنا األركان ،وعالٌنا إبلنا األنضاء ،ومضى الناس ال ٌنتظر الؽادي الرّ ابح ،ابتدأنا
فً الحدٌث ،وسارت المطً فً األباطح"(.)2
ٌرى ابن قتٌبة أن المعانً التً فٌها حكمه هً الفابدة والحاجة التً بحث عنها
ُكثٌّر ولم ٌجدهاَ ،أي المعانً المسبوقة التً ٌضبطها مجموع القٌّم واألمثال السابرة،
كما هو "واضح من كلماته أن ٌعزوه من جمال لؤللفاظ لٌس إالّ تكوٌنها الصوتً
والموسٌقً ،وما ٌكون بٌنها من إٌقاع حسن أو من تبلإم فً المخارج والمطابع
والمقاطع ،فكؤن كل ما ٌنتسب للفظ عند ابن قتٌبة إنما هو وقع الكلمات فً األذن
وحسن تؤثٌرها على السمع ،وٌرى أن هذا منفصل عن المعنى تماما"(.)3
ومن المسابل النقدٌة التً خاض فٌها ابن قتٌبة طبٌعة اإلبداع الشعري ( )4الذي
ٌرى فٌها أن الطبع َمنٌّد من العزٌز ،لذلك ٌجب على الكتاب والشعراء اختٌار الوقت
المناسب للكتابة ،دون اللجوء إلى تكلٌؾ أنفسهم صناعة الشعر بجهد فكري خاضع
لئلرادة ،فالشاعر َتمُرُّ علٌه أوقات ٌنقطع عن اإلبداعٌ ،قول" :وإذا عارضك الضَّجر،
 -1م ن ،ج ،1ص.67
 -2م ن ،ج ،1ص.67
 -3محمد زكً العشماوي :قضاٌا النقد األدبً بٌن القدٌم والحدٌث ،دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ،بٌروت،
 ،1979ص.279
 -4هناك تفسٌر لظاهرة اإلبداع فً معجم لسان العرب البن منظورٌ ،قول فٌه" :بدع الشًءٌ ،بد ُعهَُ ،بدَ َعا،
وابتدعهُ ،أنشؤه وبدأه منه ،أبدعت التً اخترعته ألعلى مثال ،وأبدع الشاعر جاء بالبدٌع ،والبدٌع المحدث
َ
العجٌب".
ابن منظور ،لسان العرب ،مادة َبدَ َع ،ص .7-6
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ك وال تعمل إال وأنت فارغ القلب ،واجعل شهوتك لقول الشعر ال َّدرٌعة إلى
فؤرح نفس َ
حُسْ ِن نظمهِ ،فإن الشهوة نعم المعٌن"(.)1
فالمبدع فً نظر ابن قتٌبة مجرد أحاسٌس ،وبالتالً هو ٌخضع لعوامل نفسٌة
داخلٌة تإثر علٌه ،فالهموم والتوتر ٌإدي إلى تعكٌر الدهن وتعطٌل الشعور وانقطاع
فً اإلبداع "إما لشؽل ٌسٌر أو موت قرٌحة ،أو نبوّ طبع فً تلك الساعة أو ذلك
الحٌن"(.)2
وختاما ً نقول إن القرن الثالث للهجرة ،وضعت فٌه اللَّبنة األولى للمذاهب النقدٌة
المختلفة ،وهو جدٌر بالعناٌة واإلهتمام؛ ألنه ٌمثل مرحلة من مراحل التؤسٌس ،ففٌه
استقرت أصول النقد وظهرت الدراسات التً قام بها األدباء ،فابن سبلم والجاحظ وابن
قتٌبة كانوا أعبلما للنقد "وفً ضوء كتبهم وآرابهم وأحكامهم سار البلحقون ،فكان النقد
العلمً األصٌل المعتمد على الذوق األصٌل"(.)3
2ــ ال هود النقدٌة فً القرن الرابـ اله ري:
عند قدوم القرن الرابع الهجري ،وجد دعابم وأسس القرن الثالث للهجرة قد
استقرت" ،فؤقام علٌها صرح النقد األدبً ،وآتت ثمرات هذه الجهود الشاقة أكلها على
أٌد طابفة من أعبلم الفكر العربً ذوي العقلٌة المستخٌرة ،وحٌنبذ اتضحت مناهج النقد
األدبً عند العرب" ( ،)4فكثرت حركة التؤلٌؾ حتى بلؽت أوجّ ها ،فاتسعت محاور النقد
األدبً ،فتوسعت مجاالته وشملت موضوعات البٌان واألسلوب ،وتعددت فٌه المذاهب
التً صدرت عن "بٌبات أربعة أساسٌة ،كل واحدة لها دور مهم فً اتساعه ،وهً بٌبة

 -1ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،ص .34
 -2ابن رشٌق ،العمدة ،ج ،1ص.374
 -3أحمد مطلوب ،اتجاهات النقد األدبً فً القرن الرابع للهجرة ،ط  ،1وكالة المطبوعات ،بٌروت،1973 ،
ص.6
 -4بدوي طبانة ،دراسات فً نقد األدب العربً ،دار الثقافة ،لبنان ،بٌروت ،1994 ،ص.303
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اللؽوٌٌن ،ثم بٌبة المتكلمٌن ،ثم بٌبة الفبلسفة خاصة شرّ اح أرسطو ،وأخٌرا بٌبة القدماء
من شعراء وكتاب"(.)1
وقد احتدم الصراع والتنافس حول هذه المذاهب األدبٌة "واختلفت فٌها الشعراء،
ب ألي منهم ،أو فً التحامل علٌه أواصطناع العدالة
واختلؾ الناس فً التع ّ
ص ِ
معه"(.)2
وهذا ما انعكس باإلٌجاب على الحركة األدبٌة والنقدٌة ،فانتعشت سوق األفكار
وسارت فً مدارج االرتقاء ،وهذا ما أدى إلى ظهور اتجاهات مختلفة مثل اتجاه
الشعر واألدب واتجاه الحدٌث والفقه ،إضافة إلى العلوم العقلٌة والفلسفٌة.
فإذا كان القرنان الثانً والثالث عصر اقتباس وترجمة ،بدأت أسُسها بشكل
علمً منظم ٌوم أرسى الخلٌفة المؤمون قواعد بٌت الحكمة فً بؽداد ،فإن القرن الرابع
للهجرة عصر َت ُّ
مثل وابتكار ،وقد ساعد فً هذا الرقًّ األدبً األوضاع السٌاسٌة
واإلقتصادٌة التً كانت نعمة على العلم واألدب ،فالكٌان السٌاسً دَبَّ فٌه الضعؾ
والهوان ،و َتسلط أمراء األجانب على الحكم ،وهذا ما أ َّدى إلى انفصال اإلمارات
البعٌدة ،ولم ٌبق من الخبلفة المركزٌة سوى بؽداد ونواحٌها ،وهذا ما جعل هذه
اإلمارات تتنافس فً جلب الك ّتاب واألدباء والعلماء ،وهذا كان نعمة على األدب التً
تسربت إلٌه اآلراء الفلسفٌة وطؽت على الشعر ،فظهر منهج التجدٌد الذي َ
اتخ َذهُ أبو
تمام كمنهج حداثً فً ذلك العصر.
تبنتها هذه األفكار الٌونانٌة مجموعة من النقاد ،واتخذتها منهجا ً جدٌداً معتمدة
علٌه فً نقدهم ،ولعل من تؤثر بها تؤثٌرا واضحً ا قدامة بن جعفر" ،وكانت العبلقة بٌن
الثقافة العربٌة والثقافة الٌونانٌة قد توثقت فً هذا القرن ،حٌث ترجمت بعض أعمال

 -1قاسم مومنً ،نقد الشعر فً القرن الرابع للهجرة ،دارالثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة ،ص .75
 -2إسماعٌل الصٌفً ،بٌبات نقد الشعر عند العرب (من الجاهلٌة إلى العصر الحدٌث) ،ط  ،1دار القلم ،الكوٌت،
 ،1974ص.69
80



الفصل الثاني

أثر المنهج اللغوي في النقد العربي القديم

أرسطو إلى العربٌة ،وأثر النقد األرسطً تؤثٌرا واضحا فً بعض تٌارات النقد
العربً ،وتمثل هذا التؤثٌر أوضح ما ٌكون فً كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر"(.)1
أدت كل هذه الظروؾ والعوامل إلى ظهور جمهرة من النقاد ،استطاعت
بمجهودها الخاصّ ،
واطبلعِ َها على الموروث النقدي فً العصور السابقة ،أن ٌإلفوا
مإلفات كثٌرة ،وعالجوا قضاٌا نقدٌة أساسٌة منها :تعرٌؾ الشعر والخطابة ودراسة
عناصرهما والعبلقة بٌنهما ،ودراسة بناء القصٌدة والعناصرالجمالٌة فً العمل األدبً،
وأثر البدٌع فً الشعر والنثر والموازنة بٌن الشعراء وما أخذه الشعراء من شعر
ؼٌرهم ،وهو ما ٌعرؾ بالسرقات األدبٌة "وبالتالً بلػ النقاد فً أحكامهم وآرابهم
ذروة لم ٌصل إلٌها النقد من قبل ،بل لم تتجاوزها القرون التً أعقبته إال ما كان من
عبد القاهر الجرجانً وضٌاء الدٌن بن األثٌر"(.)2
وبالتالً كان القرن الرابع للهجرة فُ ُتوّ ة األدب ومعترك النقد ،فظهر الناقد
المتخصص الذي َع َم َد فً المإلفات النقدٌة التً تتناول الشعر والشعراء بطرٌقة أكثر
عمقا ً واهتماما بالمضمون مع بقاء اإلهتمام بالشكل ،فكان أكثر وعٌا واستٌعابا ألهمٌة
ص ُه.
الشعر ،ولضرورة دراسته دراسة متخصصة ُتبٌن قضاٌاه وخصاب َ
من النقاد البارزٌن فً هذا العصر ،أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا ( )3فً
كتابه "عٌار الشعر" وقدامة بن جعفر ( )4فً كتابه "نقد الشعر" ،والحسن بن بشر
اآلمدي( )5فً كتابه "الموازنة بٌن الطابٌٌن" ،والقاضً عبد العزٌز الجرجانً ( )1فً
كتابه "الوساطة بٌن المتنبً وخصومه".
 -1علً عشٌري زاٌد ،النقد األدبً والببلؼً فً القرنٌن الثالث والرابع ،ص .75-74
 -2أحمد مطلوب ،اتجاهات النقد األدبً فً القرن الرابع للهجرة ،ص .6
ٌ -3رجع نسبه إلى علً بن أبً طالب رضً هللا عنه ،نشؤ بؤصفهان ،من أشهر كتبه عٌار الشعر ،توفً سنة
322هـ.
ٌاقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج ،18ص.143
 -4كاتب من كتاب الدٌوان العباسً ،له عدة مإلفات منها (جواهر األلفاظ ،الخراج).
 ٌاقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج ،17ص.109 -5هو أبو الحسن علً بن عبد العزٌز ،المعروؾ بالقاضً الجرجانً ،اشتهر بالفقه والنقد.
 ٌاقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج ،14ص.1481



الفصل الثاني

أثر المنهج اللغوي في النقد العربي القديم



وقد َش ِه َد هذا العصر كذلك أعماال نقدٌة أخرى "اتخذت من القرآن الكرٌم مجاال
للدراسة والنظر بؽٌة تبٌان ما فٌه من وجوه اإلعجاز البٌانً ،أو اتخذت من الشعر من
حٌث هو شعر –بصرؾ النظر عن قابله -مجاال للدراسة الفنٌة التطبٌقٌة" ( ،)2فظهرت
العدٌد من الكتب والرسابل نذكر منها "إعجاز القرآن الكرٌم" للباقبلنً

( )3و"أسرار

الببلؼة ودالبل اإلعجاز" لعبد القاهر الجرجانً.
نقاد القرن الرابع الهجري ،وعلى الرؼم من أنهم امتداد للحركة النقدٌة فً
القرن الثانً والثالث للهجرة ،إال أنهم أضافوا وأبدعوا قضاٌا نقدٌة جدٌدة ،وخاضوا
فً كل القضاٌا النقدٌة بعقلٌة الناقد المتخصص "فؤضافوا مناهجهم العلمٌة وثقافتهم
العصرٌة"( )4وخاضوا فً جل القضاٌا النقدٌة ،أهمها:
1ــ ح ّد الشعر:
لقد أعطوا هإالء النقاد للشعر أهمٌة كبٌرة ،ومكانة عظٌمة ،كٌؾ ال وهو دٌوان
العرب ،وسجل مآثرهم وأٌامهم وآمالهم وآالمهم ،فكل الجهود التً قام بها األقدمون
والمحدثون لم تإ ِّد إلى تعرٌؾ دقٌق للشعر "فلم ٌجد حتى أرسطو تعرٌفا كافٌا
للشعر...فكل تعرٌؾ ٌبدو فً الوقت نفسه واسعا جدا وضٌقا جدا"(.)5
وٌع ُّد الشعر الجنس األول ممارسة لدى العرب ،وٌحتوي على أربعة
اصطبلحات ،اعتاد النقاد على تسمٌتها بح ّد الشعر ،وهً اللفظ والمعنى والوزن
والقافٌة "وقد اختلفت وجهات نظرهم حول تحدٌد مدلولها أو مدلوالتها ،فمنهم من أكثر

 -1من أدباء البصرة ،له مصنفات مختلفة فً اللؽة والشعر ،منها المإتلؾ والمختلؾ.
 ٌاقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج  ،8ص.87 -2إسماعٌل الصٌفً ،بٌبات نقد الشعر عند العرب من الجاهلٌة إلى العصر الحدٌث ،دار القلم ،بٌروت،1979 ،
ص.37
 -3الباقبلنً ،هو أبو بكر محمد بن الطٌب الباقبلنً ،كان بارعا فً الجدل واإلحتجاج ،وأحد أعبلم المتكلمٌن
على مذهب األشاعرة ،له عدة كتب منها إعجاز القرآن الكرٌم.
 ابن خلكان ،وفٌات األعٌان وأنباء زمان ،ج ،4ص.229 -4إسماعٌل الصٌفً ،بٌبات نقد الشعر عند العرب من الجاهلٌة إلى العصر الحدٌث ،ص .79
،3
 -5عز الدٌن إسماعٌل ،األسس الجمالٌة فً النقد العربً (عرض وتفسٌر ومقارنة) ،دار الفكر العربً ،ط
القاهرة ،ص.348
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الحدٌث عن األلفاظ وفضَّلها عن ؼٌرها ،ومنهم من َفضَّل المعانً ،ولكن قلٌبل منهم
من درس فً إسهاب ظاهرتً الوزن والقافٌة"(.)1
وإذا حاولنا أن نستظهر جملة من الجهود التً بذلها نقاد العرب القدامى فً
تعرٌفهم لماهٌة الشعر وطبٌعته انطبلقا من النثر "وقد ٌكونون متؤثرٌن بشكل آو بآخر
بالنظرٌة النقدٌة اإلؼرٌقٌة" ( ،)2وهذا ما ٌظهر فً تعرٌؾ قدامة بن جعفر الذي ٌقول:
" إنه (الشعر) قول موزون مقفى ٌدل على معنى دال على أصل الكبلم ،الذي هو
بمنزلة الجنس للشعر ،وقولنا (موزون) ٌفصله عما لٌس بموزون ،إذا كان من القول
الموزون قوافً وبٌن ما ال قوافً له ،وال مقاطع ،وقولنا (ٌدل على معنى) ٌفصل ما
جرى من القول على قافٌة ووزن مع داللة على معنى"(.)3
مسؤلة الجودة والرداءة عند قدامة بن جعفر ،ترتكز على الجنس والقول
والوزن ،وٌبدو أن قدامة "تؤثر بالمنطق والفلسفة الٌونانٌٌن"(.)4
وهو المنهج نفسه الذي نهجه أبو هبلل العسكري ،حٌث ٌقول "الشعر كبلم
منسوج ،ولفظ منظوم"(.)5
كما حاول اآلمدي أن ٌُعطً تعرٌفا آخر للشعر بعٌدا عن تعرٌؾ قدامة وأبً
هبلل ،إذ ٌقول" :ولٌس الشعر عند أهل العلم به إال حسن التؤنً ،وقرب المؤخذ،
واختٌار الكبلم ،ووضع األلفاظ فً مواضعها ،وإن ٌورد المعنى باللفظ المعتاد فٌه،
المستعمل فً مثله ،وأن تكون اإلستعارات والتمثٌبلت البقة بما استعٌرت له ،وؼٌر
منافرة لمعناه ،فإن الكبلم ال ٌكتسً البهاء والرونق إال إذا كان بهذا الوصؾ ،ألن

 -1بشٌر خلدون ،الحركة النقدٌة على أٌام ابن رشٌق المسٌلً ،ص .133
 -2عبد المالك مرتاض ،دراسة سٌمٌابٌة تفكٌكٌة لقصٌدة "أٌن لٌبل ي" لمحمد العٌد آل الخلٌفة ،دٌوان المطبوعات
الجامعٌة ،جامعة وهران ،1987 ،ص.5
 -3قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،تح كمال مصطفى ،نشر مكتبة الخانجً بمصر ،1963 ،ص.15
 -4إحسان عباس ،تارٌخ النقد األدبً عند العرب (نقد الشعر من القرن الثانً حتى القرن الثامن الهجري) ،ط ،2
دار الشروق ،عمان ،1993 ،ص.152
 -5أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،تح علً البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهٌم ،طبع عٌسى البابً الحلبً،
مصر ،د.ت ،ص.66
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الشعر أجوده أبلؽه ،والببلؼة إنما هً إصابة المعنى ،وإدراك الؽرض بؤلفاظ سهلة،
عذبة ،مستعملة ،سلٌمة من التكلؾ"(.)1
ٌظهر من خبلل قول اآلمدي أن المعنى اللطٌؾ ٌترادؾ مع المعنى الحقٌقً فً
صناعة الشعر ،ثم ٌُنبه بضرورة الترابط الجٌد بٌن اللفظ والمعنى فً العملٌة اإلبداعٌة
بعٌدا عن التكلؾ.
كما اهتم النقاد المؽاربة بدراسة الشعر على أسس منهجٌة ،فقد حاول عبد الكرٌم
النهشلً ،أن ٌبذل قصارى جهده من أجل أن ٌنفرد برأي خاص أو إشارة ٌتمٌز بها،
حٌث ٌقول" :لما رأت العرب المنثور ٌَ ُن ُّد علٌهم وٌتفلّث من أٌدٌهم ،ولم ٌكن لهم كتاب
ٌتضمن أفعالهم تدبروا األوزان واألعارٌض ،فؤخرجوا الكبلم أحسن مخرج بؤسالٌب
الؽناء فجاءهم مستو ًٌّا ،ورأوه باقٌا على َمرِّ األٌام ،فؤلَّفُوا ذلك وسمَّوهُ شعرا ،والشعر
عندهم الفطنة ،ومعنى قولهم :لٌت شعري أي لٌت فطنتً"(.)2
نبلحظ فً قول النهشلً

–الذي تؤثر بالمدرسة المشرقٌةــ ( ) 3أن "الشعر عند

العرب ٌرتبط بالحدق والمهارة واستشراق المستقبل ،إذ أنه مرادؾ للفطنة ،ودعامة
للعلم الذي ٌنصرؾ إلى مختلؾ القضاٌا التً َتصُبُّ كلها فً وا ٍد واحدٍ ،أي اإلرتقاء
بالشعر إلى أسمى درجاته ،وأعلى مراتبه"(.)4
وبالتالً النهشلً أتى بجدٌد ،وهو قٌام الشعر على أساس الفطنة أي اإلحساس،
فالشاعر إنسان ؼٌر عادي بإمكانه معرفة األمور والتنسٌق بٌنها بشكل ممتع.

 -1اآلمدي ،الموازنة بً أبً تمام والبحتري ،تح أحمد صقر ،دار المعارؾ ،مصر ،1961 ،ج ،1ص.400
 -2عبد الكرٌم النهشلً ،الممتع فً صنعة الشعر وعمله ،تح محمد زؼلول سبلم ،منشؤة المعارؾ باإلسكندرٌة،
د.س ،ص.120-119
 -3كان المشارقة أكثر تفتحا على ؼٌرهم من األمم ،فقاموا بعدة رحبلت نحو المؽرب العربً ،ونقلوا معهم طرق
ونماذج معٌنة" واحتكوا باألهالً ،وخاطبوهم باللؽة العربٌة ورؼبوهم فً معرفتها ،ألنها كانت لؽة الدٌن الجدٌد
واإلدارة والحضارة".
 رابح بونار ،المؽرب العربً تارٌخه وثقافته ،ط  ،2الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع ،الجزابر ،1981 ،ص.5 -4محمد مرتاض ،النقد األدبً القدٌم فً المؽرب العربً ،نشؤته وتطوره (دراسة وتطبٌق)  ،ص .35
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2ــ اللفظ والمعنى:
أما قضٌة اللفظ والمعنى ،التً كانت تعتبر من أشهر القضاٌا فً النقد العربً
القدٌم ،ونالت تبعا لذلك القسط األكبر من اهتمام الباحثٌن حٌث "كثر الحدٌث عن
المعانً واأللفاظ فً الشعر ،المعانً بما فٌها من أفكار وعواطؾ وخواطر وأخٌلة،
واأللفاظ بما فٌها من كلمات وجمل وتعابٌر وأسالٌب ،واختلفوا شؤن ؼٌرهم فً أٌهما
أفضل"(.)1
وكان أبو هبلل العسكري من النقاد المتعصبٌن للفظ والصٌاؼة الفنٌة ،إذ ٌقول:
"فلٌس الشؤن فً إٌراد المعانً ،ألن المعانً ٌعرفها العربً والعجمً والقروي
والبدوي ،وإنما هو فً جوده األلفاظ وصفابه وحسن ِه وبهابهِ ،وترهابهِ ،ونقابهِ ،وكثرة
طبلوت ِه وصحة ماب ِه مع السبك والتركٌب"(.)2
ٌبدو من خبلل قول العسكري ،أنه ٌوافق الجاحظ عندما ذكر َو َر َّد َد مفهومه
لقضٌة اللفظ والمعنى ،فً مقولته المشهورة "ٌعرفها العربً والعجمً والقروي
والبدوي".
وسار قدامة بن جعفر على نهج الجاحظ وأبً هبلل العسكري ،بل َد َّع َم ُه بقوله:
"والمعانً كلها معرضة للشاعر ،وله أن ٌتكلم منها فٌما أحبَّ  ،وآثر من ؼٌر أن ٌحظر
علٌه معنى ٌروم الكبلم فٌه ،إذ كانت المعانً للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ،والشعر
فٌه كالصورة ،كما ٌوجد فً كل صناعة من أن البد فٌها من شًء موضوع ٌقبل تؤثٌر
الصورة ،مثل الخشب للنجارة ،والفضة للصٌاؼة" (.)3
أما فً الجهة المقابلة فنجد نقادا اهتموا بالمعنى على حساب اللفظ ،فهم ٌرون أن
القافٌة فً الشعر هً الحكمة واألمثال ،أي ٌعتمدون على المقٌاس األخبلقً ،ومذهب
هإالء استحسنه علماء المسلمٌن واستهجنه النقاد ،وٌُع ُّد اآلمدي من الذٌن مالوا إلى
 -1بشٌر خلدون ،الحركة النقدٌة على أٌام ابن رشٌق المسٌلً ،ص .169
 -2أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص .64
 -3قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ص .17
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جهة المعنى ،حٌث أعطى فً موازنته بٌن البحتري وأبً تمام قٌمة للمعنى ،واعتبرها
من مقومات العمل األدبًٌ ،قول فً مدحه ألبً تمام" :وإذا كان هذا كهذا ،فقد سلَّموا
له الشًء الذي هو ضالة الشعراء وطلبتهم ،وهو لطٌؾ المعانً وبدٌع الوصؾ،
ار له سابر الشعراء من الجاهلٌة واإلسبلم،
ولطٌؾ التشبٌه ،وبدٌع الحكمة فوق ما است َع َ
حتى إنه ال تكاد تخلو قصٌدة من أن تشمل من ذلك على نوع من األنواع ،ولوال لطٌؾ
المعانً ،واجتهاد امرإ القٌس فٌها ،وإقباله علٌها ،لما تق َّدم ؼٌره"(.)1
أعطى اآلمدي فً هذا النص أهمٌة كبٌرة للمعانً وجعلها مُبتؽى الشعراء ،لما
ٌتوافر علٌها من وصؾ وتشبٌه وحكمة ،والمعنى فً نظره هو مقٌاس جودة العمل
الفنً.
ثم نجد فبة ثالثة وقفت موقفا وسطاً ،أي لم تتعصب للفظ ولم تنحاز للمعنى وإنما
كانت تنتصر لكلٌهما ،من بٌن هإالء الباقبلنً الذي ٌقول" :إن الكبلم موضوع لئلبانة
عن األؼراض التً فً النفوس ،وإن كان كذلك وجب أن تتخٌّر من اللفظ ما كان
أقرب من الداللة على المُرادِ ،وأوضح فً اإلبانة عن المعنى المطلوب"(.)2
نستشؾ من هذا القول ،أن الباقبلنً ٌنظر إلى اللفظ والمعنى على أنهما ٌسٌران
فً طرٌق واحدٍ ،أي ال انفصام بٌنهما ،فالمعنى المُراد توصٌله ٌجب أن ٌكون مرفق
باللفظ.
وقضٌة اللفظ والمعنى فً النقد العربً القدٌم لم تقصر على المشارقة؛ بل
بدلو ِه فً
تعدتهم إلى ؼٌرهم من النقاد المؽاربة ،مثل عبد الكرٌم النهشلً الذي أدلى ِ
هذه القضٌة ،ولكن لم ٌُخصِّص لها بابًا خاصا فً كتابه الممتع ،وإنما تحدث عنها فً
النص الذي أورده تلمٌذه ابن رشٌقٌ ،قول فٌه" :الكبلم الجزل أؼنى عن المعانً
اللطٌفة ،من المعانً اللطٌفة عن الكبلم الجزل"(.)3
 -1اآلمدي ،الموازنة بٌن أبً تمام والبحتري ،ص .397
 -2الباقبلنً ،إعجاز القرآن الكرٌم ،ط  ،1دار مكتبة الهبلل ،لبنان ،بٌروت ،1993 ،ص.100
 -3ابن رشٌق ،العمدة ،ج ،1ص.256
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نبلحظ فً هذا النص ،أن النهشلً ٌمٌل إلى جهة النقاد الذٌن ٌهتمون بالصٌاؼة
الفنٌة" ،فمقدرة النهشلً إنما تؤتً من جهة براعته فً تؤلٌؾ الكبلم ،وترتٌب األلفاظ،
حتى تإدي المعانً التً ٌطرقها" ( ،)1وهذا ٌظهر جلٌا فً شعره ،فهو ٌتطرق إلى
معانً ساذجة ،ولكن مكسوّ ة بجزالة األسلوب.
 -3القدٌم والحدٌث:
معنى لفظة القدٌم فً األدب العربً ،هو ذلك الشعر الذي قٌل فً العصر
الجاهلً واإلسبلمً واألموي" ،وهو التراث الذي أجمع النقاد وعلماء العربٌة على
صفة اإلحتجاج به ،وهكذا ٌمكن القول أن القدماء أو القدامى ،هم الشعراء الجاهلٌون
واإلسبلمٌون واألموٌون ،منذ المهلهل وامرئ القٌس والنابؽة وزهٌر ،حتى األخطل
وجرٌر والفرزدق والكمٌت"(.)2
أما ما ٌعرؾ بالحدٌث ،فهو الشعر الذي بدأ مع قٌام الدولة العباسٌة " ،بدأ مع
بشار بن برد رأس الشعراء المولدٌن ،وأبً نوس ومسلم بن الولٌد ،وأبً تمام واستمر
مع المتنبً والمعري.)3( "...
وكانت هناك معركة كبلمٌة بٌن أنصار الحدٌث والقدٌم ،فالذٌن ٌمٌلون إلى
القدٌم حجتهم فً ذلك قوة المعانً وسهولة األلفاظ ،وأما المتعصبون للحدٌث والنابذون
على القدٌم ٌحبون التجدٌد فً الشكل والمحتوى ،ومن الشخصٌات الممثلة لهذه الفبة
التً أثارت اهتمام الكتاب والنقاد ،فؤسالت حولها حبرا كثٌرا نجد أبو نواس "الذي جؤر
بالخمر ،وعمل على تثبٌت اإلباحٌة بواسطة شعره الذي دعا فٌه إلى التمرد على كل
ما هو مؤلوؾ؛ قاصدا التجدٌد المبتدع ،ولكنه أساء فً الوقت نفسه إلى العُرؾِ وإلى
األخبلق ،وكان ٌسٌر فً اتجاهٌن من اإلباحٌة فً حٌاته :المرأة  /الخمرة"(.)4
 -1أحمد ٌزن ،النقد األدبً فً القٌروان فً العهد الصنهاجً ،مكتبة المعارؾ للنشر والتوزٌع ،الرباط،
ص.99
 -2بشٌر خلدون ،الحركة النقدٌة على أٌام ابن رشٌق المسٌلً ،ص .181
 -3م ن ،ص.181
 -4محمد مرتاض ،النقد األدبً القدٌم فً المؽرب العربً ،ص .69
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خاض نقاد القرن الرابع الهجري فً هذه القضٌة ،وكان موقفهم موقؾ الواعً
من هذه القضٌة ،فابن طباطبا وجد العذر للمحدثٌن فً إبداعهم لمعانً جدٌدة ،فهً
ولٌدة العصرٌ ،قول" :فكل جدٌد أصله قدٌم قام على قواعده وخرج من ثوبهِ ،وسنعثر
فً أشعار المولدٌن بعجابب استفادوها ممَّن تق ّدمهم ،ولطفوا فً تناول أصولِ َها،
ولَ َّبسُو َها من بعدهم ،وتكثروا بإبداعها ،فسلمت لهم عند إدعابها للطٌؾ سرحهم فٌها،
وزخرفتهم لمعانٌها"(.)1
بدلوه فً هذه القضٌة ،مثله مثل المشارقة
أما عبد الكرٌم النهشلً المسٌلً أدلى ِ
والمؽاربة ،وكان موقفه "موقؾ الواعً من قضٌة القدٌم والجدٌد ،حٌث إن العبرة –فً
نظره -لٌست بتقادم اإلنتاج أو َح َد َثا ِنهِ ،وإنما بقٌمت ِه ودقتهِ ،ومراعاة لعصرهِ ،وتلبٌت ِه
لمطامح العصر ،واحتٌاج األمة التً ٌعٌش فً مجت َم ِع َها"(.)2
ٌرى عبد الكرٌم النهشلً أنه باألمكنة والببلد واألزمنة ٌتحدد مقٌاس االستحسان
واالستهجان لدى الناس ،وبالتالً تناول القضٌة بكل إنصاؾ.
4ــ ال رواا األدبٌة:
لقد خاض نقاد القرن الرابع الهجري فً موضوع السرقات الشعرٌة التً احتدم
حولها جدالً كبٌرً ا منذ القدٌم ،وإذا تؤملنا هذه الظاهرة وجدناها قدٌمة قدم الشعر
العربً ،ولكن الدراسة الفعلٌة والمنهجٌة لموضوع السرقات لم تظهر إال بظهور أبً
وٌصلون بٌن البٌت والذي أوحى به ،وٌجعلون لها رسوما ً"(.)3
تمام "فجعلوا ٌتت َّبعُو َن َها
َ
وبالتالً أصبح موضوع السرقات سبلحا قوٌا للتجرٌح ،حٌث "...لم ٌسلم من
مثالبها حتى الشعراء الكبار من أمثال أبً الطٌب المتنبً ،وأبً العبلء المعري،
وحبٌب بن أوس الطابً ،وعبادة بن الولٌد البحتري ،وؼٌرهم ،ولذلك نجد معظم نقاد
المشرق العربً قد احتفلوا بهذا الموضوع ،وتعرضوا إلى مختلؾ الجوانب المتعلقة
 -1ابن طباطبا ،عٌار الشعر ،تح محمد زعلول سبلم ،ط  ،3منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة ،د.س ،ص .46
 -2محمد مرتاض ،النقد األدبً فً النقد العربً القدٌم ،ص .75
 -3طه أحمد إبراهٌم ،تارٌخ النقد األدبً عند العرب من العصر الجاهلً إلى القرن الرابع الهجري ،ص .163
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به ،والسٌما بعد بروز هإالء الشعراء الكبار ،وبعد زعامة كل واحد منهم لمدرسة
ت ُخصُّه ،فظهر الصراع حول أٌهم األفضل ،وحول أٌهم الموفق ،بل المتفوِّ ق"(.)1
لقد انتهج ابن طباطبا وأبو هبلل العسكري المنهج نفسه فً معالجة هذه القضٌة،
حٌث التمسا العذر فً اإلقتداء بآراء اآلخرٌن ،ولكن بشرط أن ٌكسوها بحلة أحسن من
ُحلَّ ِت َها ،وبذلك ُتخفى سرقته بدقة التؽٌٌر فً األلفاظٌ ،قول أبو هبلل العسكري" :لٌس
ألحد من أصناؾ القابلٌن ؼنى فً تناول المعانً ممن تقدمهم والصَّب على قوالب من
سبقهم ،ولكن علٌهم إذا أخذوها أن ٌكسوها ألفاظا من عندهم و ٌُب ِْر ُزو َن َها فً معارض
من تؤلٌفهم ،فٌوردونها فً ؼٌر حلٌتها األولى ،وٌزٌدون فً حسن تؤلٌفها وجودة
تركٌبها ،وكمال ح ِْل ٌَ ِت َها ومعرضها ،فإذا فعلوا ذلك فهم أحق بها ممن سبق إلٌها" (.)2
ٌرى أبو هبلل العسكري فً هذا النص ،أنه ال حرج فً األخذ من القدامى
بشرط أن ٌكسوها بحلَّة أحسن من حلّتها ،وبذلك ُتخفى سرقته بدقة التعبٌر فً األلفاظ.
كما سار الصولً على نفس المنهج ،إذ ٌقول" :ولٌس ألحد من الشعراء ٌعمل
المعانً ،وٌخترعها ،وٌ َّت ِك ُا على نفسه فٌها أكثر من أبً تمام ،ومتى أخذ معنى زاد
علٌه وو َّش َح ُه ببدٌعه وت َّم َم معناه ،فكان أحق به"(.)3
وٌعتبر توشٌح المعانً بصور البدٌع ،هً الرُّ خسة التً َّ
رخسها الصولً لمن
أراد أن ٌؤخذ معانً ؼٌره ،وبالتالً تصبح أحق من صاح ِِب َها.
كما انشؽل النقاد المؽاربة كذلك بهذه القضٌة ،حٌث أدلى الناقد عبد الكرٌم
النهشلً بدلوه ،فؤثار المشكلة بكثٌر من اإلنصاؾ ،وهذا محتوى قوله الذي ذكره ابن
رشٌق فً كتابه العمدة "قالوا السَّرق فً الشعر ما نقل معناه دون لفظه وأبعد فً أخذه،
على أن من الناس من ٌبعد ذهنه ،إال عن مثل بٌت امرئ القٌس وطرفة ،حٌن لم
ٌختلفا إال فً القافٌة ،فقال أحدهما :وتحمَّل وقال آخر :وتجلّد ،ومنهم من ٌحتاج إلى
 -1محمد مرتاض ،النقد األدبً القدٌم فً المؽرب العربً ،ص .95
 -2أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص .202
 -3الصولً ،أبو بكر محمد بن ٌحٌى ،أخبار أبً تمام ،تح خلٌل محمود عساكر وآخر ،ط  ،3دار اآلفاق

الجدٌدة ،بٌروت ،1980 ،ص.53
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دلٌل من اللفظ مع المعنى ،وٌكون الؽامض عندهم بمنزلة الظاهر وهم قلٌل ،والسَّرق
أٌضا وإنما هو فً البدٌع المخترع الذي ٌختص به الشاعر ،ال فً المعانً المشتركة
التً هً جارٌة فً عاداتهم ومستعملة فً أمثالهم ومحاورتهم ،مما ترفع الظ َّنة فٌه عن
كال الشاعر على السرقة
ُور ُده ُ،أن ٌقال :إنه أخذه من ؼٌره ،قال عبد الكرٌم :وا ِّت ِ
الذي ٌ ِ
ببلدة وعجز ،وتركه كل معنى سُبق إلٌه جهل ،ولكن المختار له عندي أوسط
الحاالت"(.)1
نستشؾ من قول النهشلً ،أنه اتفق مع اآلمدي فً أن السرقة تكون فً المعانً
والبدٌع المخترع الذي ٌختص به شاعر بعٌنه ،فالسرقة الفنٌة هً التً ٌخفً فٌها
الشاعر َد ِبٌ َب ُه إلى المعنى بؤن ٌَكسوهُ ُحلَّة جدٌدةٌ ،قول اآلمدي فً كتابه الموازنة "إنما
الس ِّرق ،هو فً البدٌع المخترع الذي ٌختص به الشاعر ،ال فً المعانً المشتركة بٌن

الناس التً هً جارٌة فً عاداتهم ،ومستعملة فً أمثالهم ومحاوراتهم ،ترتفع الظ َّنة
ُور ُدهُ أن ٌقال" :أخذهُ من ؼٌر ِه"(.)2
فٌه عن الذي ٌ ِ
هناك اتفاق بٌن النهشلً واآلمدي ،فً أن السرقة فً الشعر تكون فً البدٌع
المخترع( ،)3كما تكون فً المعانً.
ثم نجد القاضً الجرجانً َتب َّنى نفس الموقؾ ،حٌث ٌقول" :ولٌس ُتع ُّد من
جهابذه الكبلم ونقاد الشعر ،حتى ُت َمٌ َِّز بٌن أصنا ِف ِه وأقسامهِ ،وتحٌط علما برتبته

ازلِهِ ،فتفصل بٌن السّرق والؽصب ،وبٌن اإلؼارة واإلختبلس ،وتعرؾ اإللمام من
وم َن ِ
المبلحظ ،وتفرِّ ق بٌن المشترك الذي ال ٌجوز ا ِّدعا َء السرق فٌه ،والمبتذل الذي لٌس

 -1ابن رشٌق ،العمدة فً محاسن الشعراء وآدابه ،ج  ،2ص .1039-1038
 -2اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.326
 -3البدٌع المخترع" ،من الشعر عند ابن رشٌق هو المخترع من الشعر ،ما لم ٌسبق إلٌه صاحبه وال عمل أحد
من الشعراء قبله نظٌره ،أو ما ٌقرب منه".
 ابن رشٌق ،العمدة ،ج  ،1ص.49890
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واحد أولى به من اآلخر ،وبٌن المختصّ الذي حازهُ المبتدئ ،فملكه ،وأحٌاه السابق،
فاقتطع ُه فصار المعتدي مُختلسا ً سارقا ً"(.)1
السرقات فً نظر الجرجانً أمر عسٌر ،ال ٌستطٌع أن ٌتنبؤ له إال البصٌر
الحاذق بالصناعة ،حٌث ذكر عدة أنواع من السرقة مثل (السرقة ،الؽصب ،اإلؼارة،
اإلختبلس) ،كما ع َّد مجموعة من المعانً التً تحتمل السرقة والتً ال تحتمل ،فذكر
منها (المشتركة ،المبتذلة ،المختصة).

3ـ ـ المنهـج اللغـوي بين النـص الشعـري والضرورة الشعرية
1ــ المنهج اللغوي والنص الشعري:

نستخلص مما سُبق أن الشعر ُحظً بؤهمٌة كبٌرة ،ومكانة عظٌمة عند العرب
واألدباء والنقاد واللؽوٌٌن والشعراء خاصة ،من أجل هذا ال ٌكاد شاعر ٌُطٌق إذا ذك َِر
ك أدٌب منقود نفسه أو ٌسٌطر على أعصابه فبل
بؽٌر الحمد واإلعجاب ،وق َّل أن ٌمل َ
ٌثور وال ٌُسِ ً ُء الجواب ،فالشاعر فً نظره ،هو الفنان الذي ٌَفضً إلٌنا بؤفكار عن
َف َّن ِه فً نص شعري ،مراعٌا فٌه األصول والقواعد والسِّمات المرعٌة لهذا الفن
ار َست ِه لئلبداع التً َتج َعلُ ُه
الجمٌل ،لذا ٌرى فً نفسه هو الناقد األول لشعره بحكم ُم َم َ
قادرً ا على الكشؾ عن طبٌعة العملٌة اإلبداعٌة ،فالنص ٌظل بٌن ٌدي الشاعر لمدة
طوٌلة ،وبالتالً ٌخضع للتؽٌٌر والحذؾ واإلضافة أو التبدٌل ،ثم ٌخضع للتصحٌح
اللؽوي أو العروضً ،وكل هذا ٌعتبر نق ًدا" ،فالشعراء بحكم ممارستهم لعملٌة اإلبداع
الشعري ،هم أخبر الناس بؤسرار هذه العملٌة من ناحٌة ،وهم أرهفهم ذو ًقا وأصفاهم
ِحسّا من ناحٌة أخرى"(.)2
وبما أن المنهج اللؽوي المُطبَّق من طرؾ اللؽوٌٌن ،م ُِه َّم ُت ُه وؼاٌته تتبع النص
الشعري وتحلٌله إلى عناصر ،لتمٌٌز ردٌب ِه من جٌده وصحٌحه من زٌف ِه بؽٌة إصدار
 -1القاضً الجرجانً ،الوساطة بٌن المتنبً وخصومه ،تح محمد أبو الفضل إبراهٌم وعلً محمد البجاوي
الحلبً ،ط ،4مطبعة عٌسى البابً الحلبً وشركاه ،مصر ،1996 ،ص.183
 -2علً عشري زاٌد ،النقد األدبً والببلؼً فً القرنٌن الثالث والرابع  ،ص .11
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الحكم ،فالنقاد اللؽوٌون القدامى بحكم اتصالهم بالشعر واألخبار ،ورواٌاتهم للخطب
واألمثال ،أقرب إلى َت َفهُّم النصوص تفهُّما فنٌا لُؽوٌّا "فاللؽة لدى الناقد اللؽوي ،ال
تقتصر وظٌفتها على التعبٌر عن الفكر ،وإنما لها إلى جانب هذه الوظٌفة خصابص
جمالٌة ،هذه الخصابص هً التً َتعْ كِسُ على اللؽة قٌمتها الفنٌة ،والتً ترفع بها كً
تكون مظهرا من مظاهر الجمال كبقٌة الفنون"(.)1
وقد مارس هإالء النقاد معاٌٌرا صارمة ومقاٌٌسا مُش ّددة فً مراقبة الشعراء من
حٌث التزامهم بدروب القول المؤلوفة ،هذه المعاٌٌر والمقاٌٌس تمنع تجاوز قوانٌن اللؽة
والعبث بنظامها ،ال سٌما وقد أحسَّ أولبك العلماء أنهم حُرّ اس اللؽة الذٌن تفرض علٌهم
األمانة العلمٌة الحفاظ على كٌان اللؽة من نزوات الشعراء ،وكثٌرا ماكانوا ٌفتخرون
بهذا الموقؾ الذي ٌ ِقفُو َنهُ ،فالخلٌل ٌقول البن مناذر "إنما أنتم معشر الشعراء تب ٌع لً،
ُ
ورضٌت قولكم َنفقتم ،وإال َكسدتم"(.)2
وأنا سكان السفٌنة ،إن َقرظتكم
وقد احت َّج هإالء الشعراء على هذه القٌود التً وضعها علماء اللؽة والنحو،
وثاروا علٌه ،ولعل األهاجً المختلفة التً قالها الشعراء فٌهم خٌر دلٌل على ذلك،
فبشار بن بردٌ ،نفً أن ٌكون اللؽوٌون مثل ٌونس وأبً عبٌدة على معرفة بالشعر،
وٌرى أن الشعراء هم األقدر على ذلك؛ إذ ٌقول" :لٌس هذا من َع َم ِل أولبك القوم ،إنما
حذر "أهل
ٌعرؾ الشعر من ٌضطر إلى أن ٌقول مثل ُه" ( ،)3ثم نجد كعب بن زهٌر
َ
شعر ِه ألنه أبصر به منهم"(.)4
اللؽة العلماء بالفطرة ،من التضجُّ ر مما قد ٌور ُدهُ فً
ِ
وهكذا بدأ هذا التجادب العلمً ٌَط َؽى على الساحة النقدٌة ،فصار اللؽوي ٌجنح
إلى منهجه اللؽوي المبنً على استكشاؾ النصوص واستنطاقها ،والشاعر ٌبحث عن
احتٌاجاته فً لؽة الشعر ،وٌنتقد أي قٌ ٍد ٌُ ْف َرضُ علٌه ،ألنه أدرى به بحكم تجربته
 -1منصور عبد الرحمن ،اتجاهات النقد األدبً فً القرن الرابع الهجري ،ط  ،1دار األنجلو المصرٌة ،ص .97
 -2الحصري القٌروانً ،زهر اآلداب وثمر األلباب ،ج  ،2ص.633
 -3أبو بكر محمد الطٌب الباقبلنً ،إعجاز القرآن ،تح السٌد أحمد صقر ،ط  ،3دار المعارؾ بمصر،1971 ،
ص.117
 -4شهاب الدٌن األبشٌهً ،المستطرؾ فً كل فن مستطرؾ ،تح عبد هللا أنٌس الطباع ،ج ،1د.س ،ص.150
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و ُدربته فً نظر الشعر ونقدهٌ ،قول الجاحظ" :البصٌر بهذا الجوهر من الكبلم ورُوَّ اة
ال ُكتاب أع ّم ،وعلى ألسنة ح َُّذاق الشعراء أظهر"(.)1
فالشاعر الذي ٌعاٌشُ نص ُه تنعكس شاعرٌته على ما ٌصدر عنه من أفكار
وتصورات نقدٌة ،فهو بمثابة الحابك الذي صنع الثوب ،أما الناقد هو بمثابة البابع
للثوب الذي ال ٌعرؾُ إال الشكل الظاهري لهُ ،وهذا ما نجدهُ فً قول أبً الطٌب
المتنبً الذي ٌذكر "أن الثوب ال ٌعرف ُه البزاز معرفة الحابك ،ألن البزاز ٌعرؾ
جملته ،والحابك ٌعرؾ جملته وتفارٌقهُ ،ألنه هو الذي أخرجه من الؽزلٌة إلى
التوبٌة"(.)2
وهو الرأي نفسه الذي ذهب إلٌه الشاعر الؽربً جونسون ،الذي ٌعتقد أن
"الحكم على الشعراء هو من اختصاص الشعراء ،ولٌس كل الشعراء أٌضا بل
أفضلهم"(.)3
أراد جونسون أن ٌنفرد برأي خاص به ،وهو تقصٌر امتبلك القدرة النقدٌة على
الشعراء األفضل واألفصح ،وهذا رأي ٌستند إلى حقٌقة ،فلٌس كل شاعر ٌحمل بٌن
جنبٌه ناقدا "فالشاعر كالبحر أهون ما ٌكون على الجاهل ،أهون ما ٌكون على
العالم"(.)4
ولع َّل السبب الذي جعل الشعراء ٌزعمون على أنهم المإهلون للقٌام بنقد نتاجهم
الشعري ،وهً كثرة المجالس األدبٌة العامة والخاصة التً كان ٌعقدها العرب القدامى
فً أسواقهم ومجالسهم ومساجدهم ،التً استمرت من العصر الجاهلً وحتى عصر
التؤلٌؾ ،فالنابؽة الذبٌانً "كانت تضرب له قبة من األدم فً سوق عكاظٌ ،جلس فٌها
للحكم بٌن الشعراء والمفاضلة بٌن أشعارهم ...من مثل ما ٌروى عنه من تفضٌله
للخنساء على كل شعراء اإلنس والجن –باستثناء األعشى -عندما ألقت أمام ُه رانٌتها
 -1الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن ،ج  ،4ص.24
 -2أبو منصور عبد الملكٌ ،تٌمة الدهر،ط  ،1نشره محمد إسماعٌل الصادي ،القاهرة1335 ،هـ ،ج ،1ص.12
ٌ -3وسؾ نور عوض ،فابدة الشعر وفابدة النقد،ط  ،1دار القلم ،بٌروت ،1982 ،ص.58
 -4ابن رشٌق القٌروانً ،العمدة ،ج  ،1ص.117
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المشهورة فً رثاء صخر ،وما ٌروى من ؼضب حسان بن ثابت من تفضٌل النابؽة
دفع حسان إلى أن ٌقول للنابؽة ،بل
لؤلعشى على سابر الشعراء بما فٌهم حسان ،مما َ
أنا أشعر منك ومنه ،فر َّد علٌه النابؽةٌ :ابن أخً ال ُتحسن أن تقول:
َفوإِإنْن خ ُك
ِإلا أَفنَّن المنتؤ َفع ْنن َف َفوا ِإ ُكـ" (.)1

َفف َّنن َف َفكاللَّن ْنٌ ِإو الذي هو ُكمدْن ِإركِإً

نبلحظ أن النابؽة الذبٌانً أخذ ثوب الناقد الذي ٌُمحِّ ص و ٌُ َد ِّقق ،فٌقبل الصواب
وٌرفض الخطؤً ،وبالتالً كانت هذه المجالس األدبٌة ساحة إعبلمٌة هامةٌ ،قدم من
خبللها الشعراء إبداعاتهم الجدٌدة.
ولع َّل الحطٌبة أكثر الشعراء ممارسة للنقد آنذاك ،وكان نقده ٌؤتً متنوعا ،ففً
بعض األحٌان ٌصدر حكما ً مُعلّبل على أحد الشعراء ،وٌظهر هذا فً قوله عن زهٌر:
"ما رأٌت مثله فً َت َك ِّفٌ ِه على أكناؾِ القوافً ،وأخذه بؤعنتها حٌث شاء ،من اختبلؾ
معانٌها ،امتداحا ً و َذ ًّما" ( ،)2وفً بعض األحٌان األخرى ٌفضل أحد الشعراء ،دون أن
ٌفسر ذلك" ،كقوله عن الشماخ إنه أشعر عطفان"(.)3
ِب ،وزهٌر
كما ٌروى علٌه أنه لما ُسبِل عن أشعر الناس ،قال" :النابؽة إذا َره َ
ب ،وجرٌر إذا َؼضِ ب"(.)4
إذا ِرؼِ َ
أراد الحطٌبة أن ٌبٌن هنا ،أن الرهبة والرؼبة والؽضب ،هً مكبوتات وؼرابز
ٌستطٌع الشاعر توظٌفها فً اإلبداع الشعري"،فالشعور بالجمال ٌناقض من جهة
الشعور بالحرج واإلمتناع واحتباس الفكر والخاطر ،واإلحساس ٌوابمه من جهة أخرى
الشعور باإلنطبلقة واإلسترسال والفكر والخاطر واإلحساس"(.)5
وهذا ما ٌإكده فبلسفة الجمال "منذ القرن التاسع عشر ،بل من القدٌم مباحث
كثٌرة فً منبع اإلحساس بالجمال وحقٌقته ،وحقٌقة اللذة المقترنة به وقٌمهِ ،وٌذهب
 -1محمد زؼلول سبلم ،تارٌخ النقد العربً إلى القرن الرابع الهجري ،ص .67
 -2محمد زؼلول سبلم ،تارٌخ النقد العربً إلى القرن الرابع الهجري  ،ص .23
 -3م ن ،الصفحة نفسها.
 -4محمد زؼلول سبلم ،تارٌخ النقد العربً إلى القرن الرابع الهجري ،ص .51
 -5زٌن الدٌن مختاري ،سٌكولوجٌة النقد الجمالً عند العقاد ،ط  ،1الجزابر ،2006 ،ص.23
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كثٌرون إلى أن التؤثٌر الجمالً فً الفنونٌ ،رجع إلى استؽراق اإلنسان فً اآلثار
الفنٌة"(.)1
فالشاعر له حسّ نقديٌ ،ستطٌع اكتشاؾ مواطن الضعؾ والخطؤ فً األعمال
األدبٌة ،فهو ٌمتلك رإٌة فنٌة لؤلشٌاء باعتباره فنانا و"الفنان ٌتمتع بروح شفافة مهذبة،
ك الجمال فً المنطق"
تستطٌع أن تدر َ

(  ،) 2كما ٌستطٌع تلمُّس هذا الجمال تل ُّم ًسا

جوهرٌا ،والربط بٌنه وبٌن طبع ِه الو َّقاد "ألن فً األشٌاء جماال موضوعٌا من جهة،
وأن فً عقولنا َ ونفوسنا َ جماالً آخر سابقا من جهة أخرى...فٌحدث توافق بٌن الداخل
والخارج ،فنحن نخلع على األشٌاء جماال ،واألشٌاء ذاتها تخلع علٌنا جماال ،وفً
الحكم الجمالً ٌلتقً الجماالن الذاتً والموضوعً"(.)3
تن َّب َه النقاد القدامى وعلى رأسهم الحطٌبة ،إلى عوامل تدفع إلى قول الشعر،
وهً موجودة فً الشعور الداخلً للشاعر ،أي َم َر ُّدها إلى عامل نفسً محض ،وهذا
ما أ َّكدهُ الناقد عبد الكرٌم النهشلً ،بمجموعة من القصص تبٌن لنا كٌؾ أدت
ُّج الطبع ووفرة الشعر ،حٌث ٌقول" :ولموضع قدر الشعر
اإلنفعاالت النفسٌة إلى َت َوه ِ

فً العرب قال رإبة بن العجاج ( )4فً الحرب التً كانت بٌن بنً تمٌم واألزدٌ :ابنً
تمٌم أطلقوا من لسانً ،أي افعلوا ما أقول فٌه ،وقالت بنو تمٌم لسبلمة بن جندل :مجّ دنا
ك ،فقال :افعلوا حتى أقول"(.)5
بشعر َ
نستشؾ من هذا ،أن النهشلً ٌإكد أن هناك نواحً نفسٌة مربوطة بنظم الشعر،
فالمعارك والحروب والوقابع ولذة اإلنتصار ،كلها تساعد وتدفع إلى قول الشعر.

 -1عثمان موافً ،البحث األدبً ،طبٌعته ،أصوله ،مصادره ،دار المعرفة الجامعٌة ،د.ت،ج  ،1ص.21
 -2عز الدٌن إسماعٌل ،األسس الجمالٌة فً النقد العربً ،عرض ،تفسٌر ومقارنة ،ص .41
 -3م ن ،ص.71
طورمع أبٌه العجاج فنونا خاصة ،فصار
 -4رإٌة بن عجاج السعدي ،راجز مشهور ،ولد ومات بالبادٌةَّ ،
رجزهما متونا لؽوٌا ٌستشهد بها المنشؽلون باللؽة والمتعصبون بها.
 بشٌر خلدون ،الحركة النقدٌة على أٌام ابن رشٌق المسٌلً( ،الهامش ص .)7 -5عبد الكرٌم النهشلً ،الممتع ،ص .19
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ثم َدعَّم النهشلً موقفه بما حدث للنابؽة الجعدي ،حٌث ٌقول أنه ارت َّج علٌه
"أربعٌن سنة ثم كانت لبنً جعدة وقعة ظهروا فٌها على عدوهم ،فاستخفؾ النابؽة
الفرح فراض القرٌض ،فبلن له ماكان استعصب علٌه ،فقالوا :وهللا لنحن بإطبلق لسان
شاعرنا َ أسر ِم َّنا بالظفر ِب َع ُدوِّ َنا"(.)1
ثم ٌروي عن الشاعر عمرو بن معدي كربٌ ،قول:
فلو أن وومً أنوقتنً ِإر َفما ُكح ُكهم َفن َفو ْنق ُك
الر َفما َف أ َّنر ِإ
ا
ا ولكنّ ِّن

()3()2

الشعر فً نظر النهشلً تجربة ٌعٌشها الشاعر فتترجم كبلما جمٌبل ،فعمرو بن
ب ف َت َحس َّر لوقؾ طبعه عن قرض الشعر ،ألن رماح قبٌلته لم تشارك فً
معدي َك َر َ
المعارك.
رؼم أن النهشلً ٌنتمً إلى القرن الرابع الهجري ،إال أنه استفاد من المبلحظات
النقدٌة األولى للحطٌبة ،ثم قام بتطوٌرها ونجد إلى جانب النهشلً ابن قتٌبة الذي آمن
بفكرة الحطٌبة ،ووافق ُه فً أن المكبوبات والحالة النفسٌة لها دور فً قرض الشعر،
ك وال تعمل إال وأنت فارغ القلب ،واجعل
فؤرح نفس َ
ٌقول "وإذا عارض َ
ك الضَّجرِ ،

شهوتك لقول الشعر ال َّدرٌعة إلى أحسن نظمهِ ،فإن الشهوة نعم المُعٌن"(.)4

إضافة إلى آراء الحطٌبة ،كانت هناك مبلحظات نقدٌة أخرى تصُبُّ فً منحى
آخر ؼٌر الجانب النفسً والتركٌز ( ،)5من بٌنها مقارنة الفرزدق بٌنه وبٌن جرٌر ،إذ
ٌقول" :إنً وإٌّاهُ لنؽترؾ من بحر واحدٍ ،وتضطربُ ماإهُ عند طول النهر"(.)6
 -1عبد الكرٌم النهشلً ،الممتع ،صنعة الشعر ،ص .19
 -2أجرت :من اإلجرار وهو شق لسان الفصٌل لببل ٌرضع أمهٌ ،رٌد أن عدم ببلء قومه منعت من القول فً
مدحهم والتفاخر بهم.
 عبد الكرٌم النهشلً ،الممتع فً صنعة الشعر ،ص .20 -3م ن  ،ص.20
 -4ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،ص .34
ٌ -5رى سبندر :أن التركٌز هو أساس المشكلة فً الكتابة المبدعة ،والتركٌز هو حصد انتباه الشاعر بطرٌقة
تجعله مطلعا على كافة التطورات والمفاهٌم التً تتضمنها فكرته ،وقد شبه ُه بالنبات الذي ال ٌركز على النحو
اآللً فً اتجاه واحد ،بل فً عدة اتجاهات.
 ٌنظر :الشعر ،ترجمة عبد الكرٌم ناصٌؾ ،مجلة المعرفة السورٌة ،أٌار 1981م ،العدد  ،121ص.120 -6محمد بن سبلم الجمحً ،طبقات فحول الشعراء ،ج  ،1ص.377
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ٌرى الفرزدق ،أن النص الشعري ٌبدأ بقوة المعانً ،وٌُنهٌه على نفس الوتٌرة،
وهو ما ال ٌقدر علٌه جرٌر –حسب رأي الفرزدق -الذي ٌفتقر إلى قوة المعانً الذي
ٌبدأ بها النص الشعري.
ثم نجد مقارنة أخرى ،قام بها البحتري بٌن أبً نواس ومسلم بن الولٌد،
وتفضٌله ألبً نواس "ألنه ٌتصرؾ فً كل طرٌق ،وٌتنوع فً كل مذهب إن شاء ج َّد،
وإن شاء َه َز َل ،ومسلم ٌلتزم طرٌقا واحداً ال ٌتعداهُ ،وٌتحقق مذهبا ً ال ٌتخطاهُ"(.)1
ٌرى البحتري ،أن أبا نواس ٌستطٌع اتباع أؼراض شعرٌة مختلفة ،عكس مسلم
الذي ال ٌملك هذه المٌزة.
ونبلحظ الفرزدق فً مقام آخر ٌنتقد مالك بن أسماء بن خارجة لقوله:
َفح َّنبذا لَف ْنٌلَف َفتى بتو ِّن بو َّننا
فقد قال له" :أفسدت أبٌاتك بذكر بونا"

()2

ٌرى الفرزدق فً كلمة بونا إفساد للمعنى ،وهذا نابع من ذوق ِه األدبً و ِح ِّس ِه
النقدي.
وكان النقد آنذاك ٌعتمد على الرواٌة التً ٌشو ُب َها الشك ،وهذا ما ٌظهر فً
الحكم المتناقض للنابؽة الذبٌانً على قول حسان بن ثابت:
ُك
ض َفحى
لَف َفنا ال
فناا الغو ُّس َفٌ ْنل َفم ْنعنَف بـال ُّس

ـــر ٍةق
َفولَفدْن َفنا َفب ْننً ال َفع ْنن َفقا َفء وا ْنب َفنً ُكم َفح ِّن

وــــرنَف من َفن ْن َفد ِإة َفد َفما
وأ ْن َفٌافُك َفنا َفٌ ْنق
ْن
() 3

فـؤكر ْنم َفب َفنا َفخاَلًف
وأكرم ب َفنا ا ْنب ُكنـــ َفما
ِإ
ِإ

َ
ك أقلَ ْل َ
وفخرت
ك،
قال النابؽة لحسان مخاطبًا" :أنت شاعر ،ولكن َّ
ك وأسٌاف َ
ت ِج َفان َ
بمن َولَ ْد َ
ك"(.)4
ت ولم تفخر بمن ولد َ

 -1الصاحب بن عباد ،الكشؾ عن مساوئ المتنبً ،تح إبراهٌم الدسوقً البساطً ،ملحق بكتاب (اإلبانة عن
سرقات المتنبً للعمٌدي) ،دار المعارؾ ،مصر1361 ،هـ ،ص.224
 -2اآلمدي ،الموازنة ،ج ،2ص.326
-3المرزٌانً ،الموشح ،ص.82
 -4م.ن ،ص.82
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المبلحظ أن النابؽة فً نقده اعتمد على جمع التكسٌر ،وهذا ما ال ٌتماشى مع
الذهن العقلً للعصر الجاهلً ،وهذا النقد تؤباه طبٌعة األشٌاء التً كانت موجودة فً
هذا العصر ،ففكر ذلك العصر ٌفتقد إلى مصطلحات العلوم وداللة األلفاظ والمنطق.
ولكن هذه الحجج لم تجد قبوال عند بعض الدارسٌن ،فبدوي طبانة ٌرى عكس
هذا القول ،وٌإكد أن "هذه الكلمات التً جرت على لسان النابؽة فً مجلس التحكٌم
كما أوردها الرواة ،ال ٌستلزم صدورها مثل هذه المعرفة بمصطلحات العلوم التً
عرفت فً القرن الثالث الهجري ،ألن ألفاظ تلك المصطحات لم تجر على لسان
النابؽة ،وإن كان قد جرى ما ٌشبه مدلولها فإن العربً أعلم بلؽته ،وأقدر على
التصرؾ فٌها من ؼٌر حاجة إلى معرفة تلك المصطلحات ،ألن العربٌة لؽته التً ٌفقه
أسالٌبها من ؼٌر أن ٌُ َعلِّم ُه أمثال الخلٌل وسٌبوٌه وأضرابهما ،ومثل هذٌن العالمٌن
وؼٌرهما إنما أخذوا ما ٌعلمه العرب بفطرتهم ،لٌعلموا به ؼٌر العرب ،أو لٌعلموا
العرب الذٌن نزحوا عن وطنهم األول ،وفسدت لؽتهم لمخالطة ؼٌرهم"(.)1
نرى مما سبق أن نقد الشعراء لشعرهم ،كان ٌعتمد على الرواٌة والتعمٌم
واإلبهام الفتقاره إلى التعلٌل ،وهذا ما أزعج النقاد الذٌن كانوا ٌرون أن "المقٌاس
النقدي ٌستند إلى ثقافة علمٌة خاصة ،فهو ال ٌخضع

–فً الؽالب -للذوق أو الحس

الفنً"( ،)2فقراءة النص الشعري من وجهة لؽوٌة من شؤنها أن تبحث أدق العبلمات
داخل التراكٌب البنابٌة ،وتحدد الروابط بٌن المعانً داخل التشكٌل الجُملً " ،فاللؽة
فً األدب تحمل اإلضافة إلى مدلولها األصلً الذي وُ ضعت له دالالت أخرى،
نستشِ ّف َها من السٌاق الحضاري والثقافً الذي أنتج فٌه النص األدبً ،واللؽة األدبٌة لؽة
مشحونة بدالالت إضافٌة ،وهً تطمح إلى تجاوز المدلول الواحد إلى المدلول
المتعدد"(.)3
 -1بدوي طبانة ،دراسات فً نقد األدب العربً،ط  ،6دار الثقافة ،بٌروت ،1974 ،ص.68
 -2نعمة رحٌم العزاوي ،النقد اللؽوي عند العرب حتى نهاٌة القرن السابع الهجري ،ص .153
 -3حسٌن خمري ،الظاهرة الشعرٌة العربٌة ،إتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،2001 ،ص.46
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الناقد اللؽوي ٌرى فً اللؽة البوابة األولى للولوج إلى فضاء النص األدبً ،ألنه
عن طرٌق اللؽة ٌمكن التعرؾ على الدالالت واألبعاد التً ترمً إلٌها القصٌدة.
 2ـ ـ النقـد اللغـوي والضـرورة الشعريـة:

بما أن المنهج اللؽوي المتخد من طرؾ اللؽوٌٌن ٌنتهج طرٌق الصرامة

والمواجهة ،فهو مظهر من مظاهر التفكٌر العقلً عند القدماءٌ ،عنى بتحلٌل األثر
الشعري إلى عناصره لتمٌٌز جٌدة من ردٌبة وصحٌحة من زٌفه ،بؽٌة إصدار حكم
علٌه" ،فإذا ما وجدوا نصا خارجا على هذه القواعد ،كانوا ٌنتقدونه أٌاما كانت مكانة
صاحبه األدبٌة"(.)1
أثار هذا المنهج المتشدد فً مراقبة الشعراء ؼضبهم واستنكارهم ،وضاقوا
ذرعا بجرأة النحاة ،فراحوا ٌحتجون على هذه القٌود التً وضعها علماء اللؽة والنحو،
ووقؾ إلى جانبهم مجموعة من النقاد ،حاولوا أن ٌردوا على بعض النحوٌٌن واللؽوٌٌن
المُتعنتٌن والمُتزمتٌن والمشككٌن فً الشعراء وأشعارهم ،فراحوا ٌبٌِّنون ما ٌجوز
للشاعر فً الضرورة من تقدٌم وقلب وإبدال ،فالشاعر محكوم علٌه بوزن دقٌق
وقواعد نحوٌة وصرفٌة دقٌقة ال نظٌر لها ،وقافٌة أصعب علٌه من ذلك كله ،لذلك ال
ب ُّد أن تكثر الضرورات وال ؼرابة فً ذلك.
نجد من بٌن النقاد الذي وقؾ إلى جانب هإالء الشعراء ولم ٌع ّد الضرورة عٌبا،
الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ،الذي أعطاهم حرٌة القول لٌهٌموا فٌه كٌؾ شاءواٌ ،قول
"الشعراء أمراء الكبلم ٌصرفون ُه أ َّنى شاءوا ،وجابزا لهم ما ٌجوز لؽٌرهم من إطبلق
المعنى وتقٌٌده ،ومن تصرٌؾ اللفظ وتعقٌده...إلى أن ٌقول :وٌحتج بهم وال ٌحتج
علٌهم"(.)2

 -1علً عشٌري زاٌد ،النقد األدبً والببلؼً فً القرنٌن الثالث والرابع ،المصادر والقضاٌا ،ص .15
 -2الحصري ،زهر اآلداب وثمر األلباب ،ج  ،2ص.633
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أراد الخلٌل أن ٌر َّد على اللؽوٌٌن والنحوٌٌن ،الذٌن ؼالوا فً تخطبة شعراء هم
جزء من الفصاحة والبٌان بفضل عروبتهم ولؽتهم النقٌة ،وبالتالً لهم الحق فً قول
الشعر كٌفما شاءوا.
وإلى جانب الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ،نجد القزاز ( )1الذي تحدث عنه تلمٌذه
ابن رشٌق القٌروانً فً كتابه األنموذج  ،فقال" :كان م ُِهٌبًا عند الملوك والعلماء
خاصة الناس ،محبوبًا عند العامة ،قلٌل الخوض إال فً علم دٌن أو دنٌا ٌملك ِل َسا ُن ُه
ً
مفاكهة و ُم َمالَ َحة من
مل ًكا شدٌ ًدا ،وكان له شعر جٌد مطبوع مصنوع ،ربما جاء به
ؼٌر تحفٌز له"(.)2
وٌعتبر القزاز من أعبلم اللؽة واألدب ،ومن أبرز مإسسً مدرسة النقد
القٌروانٌة ،فخرج على ٌدٌه كثٌر من العلماء واألدباء ،أمثال ابن رشٌق وابن شرؾ،
وترك عِ َّدة كتب منها :معانً الشعر ،الحروؾ والجامع ،ولكنه اشتهر بكتابه "ما ٌجوز
للشاعر فً الضرورة" الذي را ًح ٌُ َبٌِّنُ فٌه ما ٌجوز للشاعر عند الضرورة ،حٌث
ٌقول" :إنه ٌرى كثٌرا ممن ٌطلب األدب وأخذ نفسه بدراسة الكتب ،إذا َمرَّ به بٌت
لشاعر من أهل عصره ،أو لطالب من نظرابه ،فٌه تقدٌم وتؤخٌر ،أو زٌادة أو نقصان،
أو تؽٌٌر حركة عما حف َظ من األصول المإلفة له من الكتب أخذ فً التشنٌع علٌه،
والطعن على علمه ،واإلجماع على تخطبته"(.)3
ولم ٌعط القزاز تعرٌفا واضحا وجلٌا حول موضوع الشعر ،وإنما ربطه
بالضرورة الشعرٌة ،وتحدث عنه انطبلقا من تفضٌله عن النثر "وما ٌجوز فٌه للشاعر

 -1القزاز ،هو أبو عبد هللا بن جعفر التمٌمً المعروؾ بالقزاز القٌروانً ،ولد فً حدود سنة 322هـ933/م ،تعلم
القرآن الكرٌم فً صؽره ،ومال إلى اللؽة والنحو والشعر ...ولَمَّا َس َم ْ
ت منزلته فً العلم رح َل إلى المشرق ،كما
أشار إلى ذلك فً كتبه ،ونصت علٌه كتب التراجم ،ثم قام بالتدرٌس فً مجالس القٌروان ...وظل طٌلة حٌاته فً
خدمة الحركة العلمٌة واألدبٌة.
 أحمد ٌزن ،النقد األدبً فً القٌروان فً العهد الصنهاجً ،الهامش ،ص .117 ،1الدار
 -2ابن رشٌق ،أنموذج الزمان فً شعراء القٌروان ،تح محمد العروسً المطوي وبشٌر الكبوش ،ط
التونسٌة للنشر ،تونس ،المإسسة الوطنٌة للكتاب ،الجزابر ،1986 ،ص.366-356
 -3القزاز ،ما ٌجوز للشاعر فً الضرورة ،تحقٌق المنجً الكعبً ،الدار التونسٌة للنشر ،1971 ،ص.100-99
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دون الناثر ،وٌقصد بالضرابر ،الضرورات التً قد ٌلجؤ إلٌها الشاعر ،وهً
ضرورات لفظٌة ومعنوٌة ،تتمثل فً ضروب من التحاٌل من اللفظ"(.)1
لقد دافع القزاز عن الشعراء المحدثٌن ،الذٌن تعرضوا إلى تخطبة وإنكار
اللؽوٌٌن والنحاة بحجة خروجهم عن عمود الشعر ،والمنحى الذي َر َس َم ُه األقدمون
للقصٌدة ،وفً هذا المقام دافع عن أبً نواس الذي كان معروفا ً ٌت َمرُّ ده عن كل ماهو
قدٌم ،وتمسكه بكل ما هو جدٌد طلبا للذة والمتعة ،فهو عاش فً العصر العباسً الذي
عرؾ بؤزهى العصور ،فكان من الطبٌعً ظهور تجدد فً الشعر ٌواكب العصر
ومستجداته فــ"الجاهلً كان ٌقول الشعر تعبٌرا عن حٌاته هو ،فكٌؾ ٌستطٌع الم َُح ِّدث
أن ٌصل إلى ذلك مع تقُ ٌُّ ِد ِه بمحاكاة القدماء فً مواضٌع القول عندهم"(.)2
رؼم أن أبا نواس خرج على قواعد عمود الشعر فً ألفاظه ومعانٌه وأوزانه،
إال أنه وجد القزاز مداف ًعا عنه محاوال إٌجاد العذر له.
ومثاله فً ذلك قول أبً نواس:
لَفمن الشنآنَف فِإٌـ لَف َفنا

ار فً ِإح ْن ِإر ِإه
َفك َفك ُكم ِإ
ون ال ّن ِإ

()3

لقد قام اللؽوٌون بإنكار لفظة "حجره" على الرؼم أن النار مإنثة ،فكان الوجه
أن ٌقول حجرها.
ولكن القزاز وقؾ فً وجه اللؽوٌٌن مدافعا عن أبً نواس من وجهتٌن :األول
أن العرب تتسع فتذكر المإنث لمعنى آخر ٌ ُْخ ِر ُج ُه إلى التذكٌر ،واستشهد بما قاله
امرئ القٌس:
صة َفر ْنو َفد ٍةة
َفبرهَفر َفه ٍةة ُكر ْنخ َف

َفك َفخ ْنر ُكبو َفع ِإة ال َفبا َفن ِإة ال ُكم ْنن َففوِإ ر

()4

 -1محمد زؼلول سبلم ،تارٌخ النقد العربً من القرن الخامس إلى القرن العاشر الهجري ،دار المعارؾ ،مصر،
القاهرة ،د.س ،ج ،2ص.119
 -2محمد مندور ،النقد المنهجً عند العرب ،دار النهضة ،مصر للطبع والنشر ،الفجالة ،القاهرة ،د.س ،ص .76
 -3م.ن ،ص.428
 -4امرإ القٌس ،الدٌوان ،تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم ،ط  ،2دار المعارؾ ،مصر ،1964 ،ص.157
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"فذ ّكر الخربوعة والبانة ألنه ٌرٌد الؽصن أو نحوه من المذكر"(.)1
ثانٌا" :إن بٌت أبً نواس له وجهة ال ضرورة فٌه ،وهو أن الكمون مذكر
مضاؾ إلى النار ،فٌرد الهاء علٌه ،فكؤنه قال :ككمون النار فً حجر الكمون ،أي فً
الحجر التً تكمن فٌه النار"(.)2
ومن الشعراء الذي وقؾ القزاز مدافعا عنهم ،نجد أبو تمام الذي ٌعتبر من
الشعراء المحدثٌن المعروفٌن بشعراء الصنعة.
ٌِن لكل ما هو
وقد لَق ًَِ شعره استهجانا كبٌرا من النقاد المُت َعصِّبٌن للقدٌم ،ال َّن ِابذ َ
جدٌد ،ولكن وجد فبة تدافع عن رإٌته الجدٌدة ،منها الموازنة التً أوردها اآلمدي بٌن
أبً تمام والبحتريٌ ،قول" :فؤبو تمام انفرد بمذهب اخترعه وصار فٌه أوال ،وإماما
ك الناس َنه َْج ُه
متبوعا وشهر به حتى قٌل :مذهب أبً تمام وطرٌقة أبً تمام ،وسل َ
واتفقوا أثرهُ.)3( "...
وقؾ هو بدوره متساهبل من الهفوات
إلى جانب اآلمدي نجد القزاز ،الذي
َ
النحوٌة التً ارتكبها أبو تمام.
ومن الهفوات التً ٌسقط فٌها الشعراء فً شعرهم ،تؽٌٌر صٌؽة لفظ مكان
صٌؽة أخرىٌ ،قول أبو تمام:
واألر َف ُكمخ َفتلِإف ٍةة
مِإنْن ُككو ِّن أظ َفمى ال ّث َفر
ْن

َفو َفم ْنق َف
الح ْنم ِإو
الربا
والشما فً َف
ُك
شع ُّسِإر ِّن

()4

خطؤ أبو تمامٌ ،ظهر فً وضعه صٌؽة أظمى بدال من صٌؽة ظمٌاء" ،قالوا
والوجه ظمآن الثرى ،ألن الواحد ظمٌاء ،كعطشان وعطش ،وإن كان كما زعموا ،فإن
للشاعر أن ٌرد مذكر فعلى إلى مذكر فعبلء ،إذ كان كل واح ٍد منهما َمقٌِسا ً على
صاحبه ،وذلك أن فعبلن مضارع فعبلء ،فاأللؾ والنون فً آخره كالهمزة واأللؾ فً

 -1محمد زؼلول سبلم ،تارٌخ النقد العربً من القرن الخامس إلى القرن العاشر ،ص .120
 -2القزاز ،ما ٌجوز للشاعر فً الضرورة ،ص .102
 -3رجاء عبٌه ،التراث النقدي ،نصوص ودراسة ،منشؤة المعارؾ للنشر ،اإلسكندرٌة ،د.س ،ص .219
 -4دٌوان أبً تمام ،تحقٌق عبده عزام ،شرح الخطٌب التبرٌزي ،دار المعارؾ ،القاهرة ،1964 ،ج ،3ص.89
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آخر فعبلء ،وخالفوا بٌن مذكره ومُإ ِن ِث ِه فً اللفظ ،فلما اضطرَّ أجرى مذكر فعلى
مجرى مذكر فعبلء"(.)1
كما وقؾ القزاز مدافعا ً عن أبً الطٌب المتنبً ،الذي داع صٌت ُه فً القرن
الرابع الهجري ،ومن األخطاء التً أخذها َ النقاد عن المتنبً قوله:
اح َّنر و ْنل َفباهُك ِإم َّنمن َفو ْنل ُكب ُكـ َف
ش َفب ُكم
َفو َف

()2

َفو َفمنْن ِإب ِإ ْن مِإً َفو َفحالِإً ِإع ْنن َفدهُك َف ق ُكم

" فقالوا :فالؽلط فً البٌت من وجهٌن:
وحرَّ ك الهاء ،وهً هاء إنما تدخل فً الوقؾ وهً
أحدهما :أنه وصل المندوبَ ،
َ
وصلت أسقفت الهاء ،فقلت" :وازٌد من
ساكنة أصبل :فإذا قلت" :وازٌداه ،وازٌداه" فإذا
عمرو"(.)3
ٌبدو أن هذا التساهل الذي أبداه القزاز اتجاه األخطاء النحوٌة فً مفهوم
اآلخرٌن؛ أنه معجب بالمحدثٌن ،فالعٌب فً رأٌه ال ٌكمن فً الشعراء المحدثٌن إن
جانبوا القواعد ،ولكن فً من نصَّبوا أنفسهم موجِّ هٌن.
4ــ توظٌف ال انب الصوتً للحكم على المنتوج الشعري.

 -1ال انب الصوتً:
ٌمثل المستوى الصوتً الجانب الصوتً من الكبلم ،وسمة من سمات التواصل
اللؽوي ،فعلٌه ٌنبثق النطق على الصورة التً توضح األلفاظ وتكشؾ القناع عن
المعانً ،وتإثر فً المستمع لٌنجذب إلى المإدي بكل حواسه السمعٌة والبصرٌة
والشعورٌة ،حتى تتم دورة الكبلم وٌحدث التواصل فً منظومة لؽوٌة ،حٌث ٌجمع
أهل اإلختصاص على أن اللؽة أصوات " ٌُ َع ِّب ُر بها كل قوم عن أؼراضهم(.)4
كما أن اللؽة هً عبارة عن نظام من العبلمات الصوتٌة تندرج تحت أربع
مستوٌات :مستوى األصوات والحروؾ ،ومستوى الكلمات أو الوحدات الدالة،
 -1محمد زؼلول سبلم ،تارٌخ النقد األدبً من القرن الخامس إلى القرن العاشر الهجري ،ص .121
 -2القزاز ،ما ٌجوز للشاعر فً الضرورة ،ص .109
 -3م.ن ،ص.109
ٌ -4نظر:ابن جنً ،الخصابص ،ص .33
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ومستوى أبنٌة الكبلم ،ومستوى المفردات والدالالت اللؽوٌة ( ،)1فبل ٌمكن ألي لؽة من
اللؽات أن تكون معبرة عن معانٌها بشكل منتظم ،إن لم تكن خاضعة فً أنظمتها لهاته
المستوٌات الصوتٌة.
وإذا أردنا البحث فً الجانب الصوتً ،نجد جذوره تمتد إلى عهد النبً صلى
هللا علٌه وسلم ،كما ثبت عن موسى بن ٌزٌد الكندي رضً هللا عنه فً قوله" :كان ابن
ص َد َق ُ
ات لِلفُ َقرا ِء َوال َم َساكٌِن"
مسعود رضً هللا عنه ٌُقر ُ
ئ رجبل ،فقرأ الرجل "إ َّن َما ال َّ
ً
ماهكذا أقرأنٌها رسول هللا ،فقال الرجل :وكٌؾ
مرسلة أي مقصورة ،فقال ابن مسعود:
ص َد َق ُ
ات لِلفُ َق َرا ِء َوال َم َساكٌِن"
أقرأكها ٌا أبا عبد الرحمن؟ قال :هكذا أقرأنٌها "إِ َّن َما ال َّ
و َم ّدها"(.)2
ونال هذا المستوى عناٌة كبٌرة عند العرب منذ العصور األولى ،كتطبٌق عملً
لقراءة القرآن الكرٌم ،والحروؾ التً نزل بها ،كما ٌعود الفضل فً بلورة هذا العلم
فً النقد القدٌم إلى الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي الذي تناول الصوتٌات بشكل واضح
ومُتفرِّ د ،كما كان أول من قام بتصنٌؾ األصوات العربٌة حسب مخارجها التً
تصورها و"إن لم ٌشر إلى علم األصوات عنوانا أو بابًا أو جزءا من علمه فً المقدمة
–مقدمة العٌن -فقد عرضت المعلومات الصوتٌة من ؼٌر تعٌٌن العلم الذي تنسب
إلٌه"(.)3
َّس الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ،مباحثه األولى فً القرن الثانً للهجرة وكان
أس َ
"أول من َشرَّ َع ِم ْن َهاجً ا للناس فً هذا العلم الذي كانت معطٌاته موزعة بٌن معارؾ
لؽوٌة عامة ووجوه إقرابٌة خاصة ،بما ٌتعلق بقراءة القرآن الكرٌم وتحقٌق لفظه
وتجوٌد ُنط ِق ِه...ولٌس بٌن أٌدٌنا أي دلٌل ٌشٌر إلى أن أحدا َت َق َّد َم الخلٌل فً هذا المجال،

ٌ -1نظر :خولة طالب اإلبراهٌمً ،مبادئ فً اللسانٌات،ط  ،2دار القصبة ،الجزابر ،2006 ،ص.43
 -2ابن الجزري ،النشر فً القراءات العشر ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ج  ،1د.س ،ص.316-315
ــ
 -3أحمد محمد مندور ،اللسانٌات وآفاق الدرس اللؽوي ،ط  ،1دار الفكر ،2001 ،دمشق ،ص.48
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لذلك ٌُ َع ُّد الخلٌل راب ًدا لهذا العلم ،كرٌادته لعلوم اللؽة والعروض عند العرب ببل
منازع"(.)1
ومع اإلرهاصات األولى لظهور الدرس الصوتً عند العرب ،وُ جد تداخل فً
مفاهٌمه ومصطلحاته التً كانت مختلطة بؽٌرها من مفاهٌم ومصطلحات العلوم
األخرى "وٌفسر ذلك أمران :األول تقارب هذه المجاالت العلمٌة ،فالتحلٌل سعى إلى
تقدٌم مادة صوتٌة تصلح أساسا لبناء المعجم مع األسس اللؽوٌة األخرى ،كلما دعت
الحاجة إلى ذلك"(.)2
أدى هذا التداخل بالنقاد إلى الحرص على االنسجام الصوتًٌ ،عنً أن تكون
مخارج الحروؾ متباعدة وؼٌر متقاربة ،ومخارج الحروؾ حسب ابن جنً ستة
عشرةٌ ،قول" :واعلم أن مخارج هذه الحروؾ ستة عشر ،ثبلثة منها فً الحلق:
 - 1فؤولها من أسفله وأقصاه مخرج الهمزة واأللؾ والهاء.
 - 2ومن وسط الحلق :مخرج الؽٌن والحاء.
 - 3وممّا فوق ذلك من أول الفم :مخرج الؽٌن والخاء.
- 4وممّا فوق ذلك من أقصى اللسان :مخرج القاؾ.
 - 5ومن أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم :مخرج الكاؾ.
 - 6ومن وسط اللسان ،بٌنه وبٌن الحنك األعلى :مخرج الجٌم والشٌن والٌاء.
 - 7ومن أول حافة اللسان وما ٌلٌها :مخرج الضاد.
 - 8ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرؾ اللسان ،من بٌنها وبٌن ما
ٌلٌها من الحنك األعلى مما فوٌق الضاحك والباب والرباعٌة والثنٌة :مخرج
البلم.
 - 9ومن طرؾ اللسان بٌنه وبٌن ما فوٌق الثناٌا :مخرج النون.

 -1أحمد محمد مندور ،اللسانٌات وآفاق الدرس اللؽوي،ط  ،1دار الفكر ،2001 ،دمشق  ،ص.43-42
 -2م .ن ،ص.48
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 - 10ومن مخرج النون ،ؼٌر أنه أدخل فً ظهر اللسان قلٌبل النحرافه إلى
البلم :مخرج الرّ اء.
- 11وممّا بٌن طرؾ اللسان وأصول الثناٌا :مخرج الطاء والدال والتاء.
- 12وما بٌن الثناٌا وطرؾ اللسان :مخرج الصاد والزاي والسٌن.
- 13ما بٌن اللسان وأطراؾ الثناٌا :مخرج الظاء والذال والتاء.
- 14ومن باطن الشفة السفلى وأطراؾ الثناٌا العلى :مخرج الفاء.
- 15وما بٌن الشفتٌن ،مخرج الباء والمٌم والواو.
- 16ومن الخٌاشٌم ،مخرج النون الخفٌَّة ،وٌقال الخفٌفة أي :الساكنة ،فذلك ستة
عشر مخرجا"(.)1
المبلحظ على قول ابن جنً أنه اشترط فً حسن الكلمة صوتٌا أن
تكون مخارج حروفها متباعدة وؼٌر متقاربة ،فالتباعد حسبه صفة من صفات النطق
السلٌم.
ووفق هذا المنهج سار ابن سنان ،إذ ٌقول" :أن ٌكون تؤلٌؾ اللفظة من حروؾ
متباعدة المخارج ،تلك الحروؾ التً هً أصوات تجري من السمع مجرى األلوان
المتباٌنة ،إذ جمعت كانت فً المنظر أحسن من األلوان المتقاربة ،ولهذا كان البٌاض
مع السواد أحسن من الصفرة لقرب ما بٌنه ،وبٌن األصفر وبعض ما بٌنه وبٌن
األسود ،وإذا كان هذا موجودا على هذه الصفة ال ٌحسن النزاع فٌه كانت العلة فً
حسن اللفظة المإلفة من األلوان المتباعدة" ( ،)2وقد فرق العلماء بٌن الصوت والصوت
اللؽوي والحرؾ.

 -1ابن جنً ،سرّ صناعة اإلعراب ،تح حسن هنداوي ،ط  ،2دار القلم ،دمشق ،1993 ،ج ،1ص.48-46
 -2محمد بن سنان الخفاجً ،سرّ الفصاحة ،شرح وتح عبد المتعال الصعٌدي ،مطبعة محمد علً صبٌح،1969 ،
ص.54
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5ــ مفهوم الصوا والصوا اللغوي والحرف عند العرب:
 -1الصوا:
أ /لغة " :الجرس ...قال ابن السكٌت :الصوت صوت اإلنسان وؼٌره،
والصابت :الصابح ،ورجل صٌّت :أي شدٌد الصوت"(.)1
الصوت اإلنسانً ٌتركب من درجات مختلفة فً الشدة ،ومن درجات صوتٌة
متباٌنة ،كما أن لكل إنسان صفة صوتٌة خاصة به ،فهو متعدد الشدة والدرجات.
ب /اصوالحا " :اضطراب طبٌعً خارجً ٌعرض لجمٌع األجسام وخاصة
الهواء ،وهذا اإلضطراب من جنس وصنؾ الظواهر اإلهتزازٌة والتموُّ جٌة ،وهو
حركة جسم فً اتجاهٌن ،فهو تموج ٌنتشر فً الهواء أو فً ؼٌره من المواد القابلة
لئلهتزاز"(.)2
الصوت المسموع ٌ............هتز ،ولكن تلك الهزات ال تدرك بالعٌن المجردة
دابما ،وإنما تتصل هذه الهزات عبر وسط ؼازي من مصدر الصوت ،حتى تصل إلى
أذن السامع ،والهواء هو الوسط الذي تتنقل فٌه الهزات فً معظم الحاالت.
 -2الصوا اللغوي:
الصوت هو"أثر سمعً ٌصدر طواعٌة واختٌارا عن تلك األعضاء المسماة
تجاوز أعضاء النطق ،والمبلحظ أن هذا األثر ٌظهر فً صورة ذبذبات معدلة
صا ِح ُب َها من حركات الفم بؤعضابه المختلفة ،وٌتطلب الصوت اللؽوي
وموابمة لما ٌُ َ
وضع أعضاء النطق فً أوضاع معٌنة محددة ،أو تحرٌك هذه األعضاء بطرق معٌنة
محددة أٌضا ،ومعنى ذلك أن المتكلم البد أن ٌبذل مجهودا كً ٌحصل على األصوات
اللؽوٌة"(.)3

 -1أحمد بن فارس ،مقاٌٌس اللؽة ،دار الفكر ،ج  ،3د.ت ،ص.318
 -2خولة طالب إبراهٌم ،مبادئ فً اللسانٌات ،ط  ،2دار القصبة ،الجزابر ،2006 ،ص.45
 -3كمال ٌشٌر ،علم األصوات ،دار ؼرٌب ،القاهرة ،2000 ،ص.119
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الصوت اللؽوي ٌصدر عن اإلنسان بإرادته ،وله ذبذبات متؽٌرة بحسب تؽٌر
أعضاء النطق ،التً تتخذ أوضاعا معٌنة إلصدار هذا الصوت الذي ٌمكن أن نعتبره
صوتا لؽوٌا.
 -3مفهوم الحرف:
أ /لغة  :حرؾ كل شًء طرفه وشفٌره ،والحرؾ واحد حروؾ الهجاء،
والرابطة والقراءة من القرآن ،والحرؾ اللؽة (.)1
ب /اصوالحا " :عرض ٌخرج من النفس مستطٌبل متصبل حتى ٌعرض له فً
الحلق والفم والشفتٌن مقاطع تثنٌه عن امتداده واستطالته ،فٌسمى المقطع أٌنما عرض
له حرفا"(.)2
6ــ تؤثٌر ال انب الصوتً فً النص الشعري:
هذه المصطلحات –الصوت ،الصوت اللؽوي ،الحرؾ -اتخذها النقاد اللؽوٌون
القدامى مقٌاسا للحكم على المنتوج الشعري ،فالعرب قدٌما كانت تعتمد على الخفة فً
النطق ،وتبتعد عن الثقل" حتى أن واضع اللؽة األول ،أهمل بعض التراكٌب الحاصلة
من تقلٌب كثٌر من مواد هذه اللؽة طلبا للخفة"(.)3
ٌلعب الصوت والصوت اللؽوي إضافة إلى الحرؾ ،دورا بارزا فً تحقٌق
التوافق الصوتً والهروب من مشتقات نطقٌة للكلمة ،فالصوت والحرؾ ٌتفاعل مع ما
قبله وما بعده.
كما أن هناك أمورا أخرى ؼٌر التباعد والتقارب ٌإدى إلى ثقل الكلمة ،مثل
طول الكلمة ،لذلك اعتمد النقاد على أكثر أصول الكلمة األصل الثبلثً
حسب النقاد "إذا ُر ِّك َبت من حروؾ ثقٌلة َخ َّفت"

( ،)5كما أن توالً الحركات الثقٌلة

ٌ -1نظر:ابن منظور ،لسان العرب ،ط  ،6دار صادر ،بٌروت1417 ،هـ ،ج ،2ص.41
 -2ابن جنً ،سرّ صناعة اإلعراب ،ص .6
 -3ابن جنً ،الخصابص ،ج  ،1ص.54
ٌ -4نظر:م.ن ج ،1ص.55
 -5بن سنان الخفاجً ،سرّ الفصاحة ،ص .95
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تإدي إلى ثقل اللفظ لذلك "اشترط ابن األثٌر أن تكون الكلمة مبنٌة من حركات
خفٌفة(.)1
إن عدم حسن اختٌار الكلمة ٌإدي إلى ثقل فً اللسان والسمع ،فالتكلؾ
والصنعة ٌإدي إلى طول الكلمة وثقلها ،وبالتالً إلى حوشً الكبلم.
 -1تنافر الحروف:
لقد قسَّم القزوٌنً التنافر إلى قسمٌن:
أحدهما :تنافر ثقٌل كما فً كلمة العهخع
والثانً :خفٌؾ كما فً قول امرئ القٌس.
ا إلَفى ال ُكعالَف
َف دَفائ َفِإر ُكه ُكم ْن َفت ْن
ش َفر َفزا ٍة

َفاري فِإً َفمث َفنى و ُكم ْنر ِإ ِإو
َفت َف
ضو ُّس ال َفمد ِإ

()2

كلمة مستشزرات ثقٌلة على اللسان والسمع ،وبالتالً ال تإدي داللة صوتٌة (،)3
من بٌن النقاد الذي استهجن هذه الكلمة نجد ابن األثٌر ،حٌث قال" :ولفظة مستشزرات
مما ٌقبح استعمالها ،ألنها تثقل على اللسان ،وٌشق النطق بها ،وإن لم تكن طوٌلة ألن
لو قلنا (مستنكرات) أو (مستنفرات) على وزن مستشزرات لما كان فً هاتٌن اللفظتٌن
من ثقل وال كراهة ،ولربما اعترض بعض الجهال فً هذا الموضع ،وقال :إن كراهة
هذه إنما هو لِطولها ،ولٌس األمر كذلك فإنا لو حذفنا منها األلؾ والتاء فقلنا مستشزر
لكان ذلك ثقٌبل ،وسببه أن الشٌن قبلها تاء وبعدها زاي ،فتثقل النطق بها ،وإال فلو
جعلنا عوضا من الزاء راء ومن الراء فاء فقلنا (مستشرؾ) لزال الثقل"(.)4

ٌ -1نظر:ضٌاء الدٌن بن األثٌر ،المثل السابر ،تح أحمد الحوفً وبدوي طبانة ،دار النهضة مصر للنشر،
القاهرة ،ج ،1ص206ــ .208
-2ابن سنان ،سرّ الفصاحة ،ص .43
ٌ -3عنً أن األصوات تإدي دورا كبٌرا فً داللة الكلمةٌ ،قول الدكتور إبراهٌم أنٌس "هً التً تستمد من طبٌعة
األصوات"
ــ إبراهٌم أنٌس ،داللة األلفاظ ،ط  ،3مكتبة األنجلو المصرٌة ،مصر ،1992 ،ص.46
 -4ضٌاء الدٌن بن األثٌر ،المثل السابر ،ج  ،1ص.205
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إن كلمة مستشزرات ثقٌلة متنافرة الحروؾ ،كما ٌعاب فٌها مخارج الحروؾ،
وبالتالً هذا اللفظ ثقٌل على ألسنة وأسماع المستمعٌن ،لذلك ع َّده ابن األثٌر من األلفاظ
القبٌحة المُنكرة.
ص َفدي،
وهناك من النقاد من
عارض مقولة كل كلمة ثقٌلة ؼٌر فصٌحةٌ ،قول ال َّ
َ
معلقا على أحدهم ٌصؾ النار بقوله" :اقمطر وبالها ،واشمخر نكالها" (" ،)1إن الخطٌب
رحمه هللا من البلؽاء والفصحاء الذٌن ٌوردون الكبلم موارده ،وٌعطون كل مقام ما
ٌستحقه ،ألن ذكر النار والقٌامة أمر مهول ،وٌحتاج إلى ألفاظ مفخمة تهول السمع،
وتسٌل الدمع ،وتقشعر لها الجلود ،وتنفطر لها الكبود ،وال ٌلٌق بؤوصاؾ النار ؼٌر
َّ
واطلخم"(.)2
هذه األلفاظ مثل :اقمطر ،واشمخر ،واسبطر ،وازبؤر ،واقشعر ،وابذعرّ ،
كما أن محمد أبو موسى ٌرى "أن هناك كلمات ثقٌلة على اللسان ،لكن ثقلها من
أهم مظاهر فصاحتها ،ألن ذلك الثقل ٌصور معناها بحق"(.)3
من هذٌن القولٌن ،نبلحظ أن الثقل أوالتنافر لٌس مقٌاسٌن للحكم على قبــح
الكلمة ،فقبل النظر إلى الكلمةٌ ،جب النظرإلى المعنى المراد الوصول إلٌه.
ولكن النقاد اللؽوٌون طبقوا منهجا لؽو ًٌّا صارما ،الؽرض منه هو أن ٌُحاكم
البٌت بقواعد اللؽة والنحو ،وٌتحقق من مدى مطابقته لتلك القواعد ،فالنقاد اللؽوٌون
كما ٌذكر الصاوي الجوٌنً ،قد تعمَّقوا فً فهم الشعر وتذوَّ قوه ،وفً معرفة مٌزات
وخصابص فً الصٌاؼة واألعارٌض والشعور والمعانً ،ثم وقفوا على ما لكل شاعر
من خصابص ،وبخاصة كبار الشعراء ،فتنبّهوا إلى مكانته الشعرٌة وما ٌطرق من
أؼراض ،وما ٌنظم فٌه من أعارٌض(.)4
 -1الصفدي ،نصرة الثابر على المثل السابر ،تح محمد علً سلطانً ،مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة ،دمشق،
ص.128

 -2محمد أبو موسى ،خصابص التركٌب
القاهرة ،1980 ،ص.23

(

دراسة تحلٌلٌة لمسابل علم المعانً )،ط ،2مكتبة وهبة،

 -3التفتازانً سعد الدٌن ،مختصر التفتازانً على التلخٌص ضمن شروح التلخٌص ،مطبعة البابً الحلبً،
مصر،د.س ،ج ،1ص.81
ٌ -4نظر :مصطفى الصاوي الجوٌنً ،معالم فً النقد األدبً ،منشؤة المعارؾ ،اإلسكندرٌة ،1985 ،ص.33
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اهتم علماء اللؽة بؤدق جزبٌات اللؽة فً النماذج الشعرٌة ،فالشاعر فً نظرهم
ٌجب علٌه الحرص على جانب الصواب فً التشكٌل اللؽوي لٌقً شعره من زلل
الوقوع فً صٌاؼة األلفاظ.
وسنتطرق إلى بعض النماذج الشعرٌة ،التً عارضها النقاد اللؽوٌون لحجة أنها
تتنافى مع فصاحة الكلمة بسبب تنافر الحروؾ وثقل الكلمة ،وسنتتبع هذه المآخذ حسب
الترتٌب التارٌخً ولٌس القرن الرابع الهجري فحسب.
أُعٌب على زهٌر بن أبً سلمى ( 13ق.هـ) كلمة "حقلَّد" فً قوله:
ثر َفعنِإٌ َفم ًفة
َفتق ٌّيِإً َفنق ٌّيِإً لَف ْنم َفٌ ْنك ْن

ور َفبى َفو َفَل ِإب َفح َفقلَّن ٍةد
ِإب ُكن ْنك َفه ٍةة ذِإي ْن

()1

ٌقول اآلمدي" :واستش َعنوا حقلد ،هو الشًء الخلق ،وال ٌعرؾ فً شعره لفظة
()2

هً أنكر منها"

كلمة حقلَّد ؼرٌبة االستعمال ،وهذا ما أضفت قبحا على البٌت الشعري رؼم
اضطرار قافٌة البٌت لها
ثم نجد جرٌر بن عطٌة (110هـ) الذي عابو علٌه لفظة (بوزع) فً قوله:
ا ِإب َفغ ْنٌ ِإر َفنا َفٌا ُكب َف
َفو َفتقُكوو ُك ُكب َف
صا ه َّنَفال ه َفَفز ْنئ َف
وز َفع َفودْن َفد َفب ْنب َف
وز ْنع
ا َفعلَفى ال َفع َف

()3

قال له :أفسدت شعرك بهذا اإلسم(.)4

هاته الكلمة "بوزع" ثقٌلة على اللسان خفٌفة على السمع ،وبالتالً أدت إلى
تشوٌش المعنى وفساده.
هذا وقد تعرض شعراء العصر العباسً إلى انتقادات الذعة ،بسبب خروجهم
على المنحى الذي رسمه األقدمون للقصٌدة ،ومن بٌن شعراء هذا العصر نجد أبو
نواس الثابر على كل ما هو قدٌم ،المتمسك بكل ما هو جدٌد وحدٌث طلبا للذة والمتعة،
-1اآلمدي ،الموازنة بٌن شعر أبً تمام والبحتري ،تح أحمد صقر ،ط
(ج1و2فقط) ،1932 ،ج،1ص.302
-2م.ن ،ج،1ص.302

 ،2دار المعارؾ ،مصر،

 ،-3محمد إسماعٌل عبد هللا الصاوي ،شرح دٌوان جرٌر  ،منشورات مكتبة الحٌاة ،بٌروت ،ص .340
 -4ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،ج  ،1ص.76
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فاستهل قصابده بالخمر والمجون ومجالس الشراب ،فهو عاش فً عصر التم ُّدن
والتحضُّر "فالجاهلً كان ٌقول الشعر تعبٌرا عن حٌاته هو ،فكٌؾ ٌستطٌع المُحدث أن
ٌصل إلى ذلك مع َتقُ ٌُّدِه بمحاكاة القدماء فً مواضٌع القول عندهم"(.)1
نظر علماء اللؽة إلى الشعراء المحدثٌن بوصفهم مفسدٌن للؽة ،وأن نصوص
الشعر القدٌم درب ٌجب علٌهم احتذاإها ،ومثال علٌهم أن ٌنسجوا على منواله ،ومن
اتخذ لنفسه طرٌقا مخالفا لؤلصل العربً فسٌكون مدعاة لبلنتقاد.
ثم نصل إلى المتنبً الذي كان شعره منتجعا للكلمات الثقٌلة ،وهذا ما جعل النقاد
َاوا ِت َها" فً قوله:
ٌؤخذون علٌه فً شعره ،ومنهم ابن سنان الذي عاب علٌه لفظة " َس ِوٌد َ
إنَّن الك َفِإرا َفم ِإب َفال ك َفِإر ٍةام ِإم ْنثلِإ ِإهـ ْنم

ِإم ْنثو َف القُكلُكو ِإ
َفاواتها (.)2
ب ِإب َفال َف ِإوٌد َف

قال ابن سنان" :فسوٌداواتها كلمة طوٌلة جدا فلذلك ال أختارها"(.)3
إن كلمة سوٌداواتها جمع لكلمة سوٌداء ،وهً من الكلمات التً إذا جمعت
قبحت.
 -2رابة اللفظ
ً
اللفظ الؽرٌب هو القلٌل اإلستعمال ،وهو الذي ٌُحْ د ُ
ضاضة فً السَّمع،
ِث َؼ
والشعر الجاهلً ملًء بالؽرٌب ،وجذوره ٌمتد إلى عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم،
كما جاء فً الحدٌث الشرٌؾ ،قوله صلى هللا علٌه وسلم" :إن أحبكم إلًَّ وأقربكم ِم ِّنً
مجل ًسا ٌوم القٌامة ،أحاسنكم أخبلقا ،وأبؽضكم إلًَّ وأبعدكم م ِّنً مجل ًسا ٌوم القٌامة:
الثرثارون ،والمتش ِّدقون ،والمتفٌقهون ،قالواٌ :ا رسول هللا ،قد عرفنا الثرثارٌن
والمتش ٍّدقٌن ،فمن المتفٌقهون؟ قال :المتكبرون"(.)4

 -1محمد مندور ،النقد المنهجً عند العرب ،دار النهضة ،مصر للطبع والنشر ،الفجالة ،القاهرة ،د.س ،ص .76

 -2دٌو ان أبً الطٌب المتنبً ،بشرح أبً البقاء العبكري المسمى ب (التبٌان فً شر الدٌوان ) ،طبعه
وصححه مصطفى السَّقا وإبراهٌم األبٌاري وعبد الحفٌظ شلبً ،دار المعرفة ،بٌروت،ج،1ص.230
3ـ ابن سنان الخفاجً ،سرّ الفصاحة ،ص.96
4ــ ابن األثٌر ،المثل السابر ،ج،1ص178ــ .180
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لفظ "المتفٌقهون" المذكورة فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ ،ال ٌنقص من فصاحة
النبً صلى هللا علٌه وسلم ،ألن الببلؼٌٌن أ َّكدوا أنه كان ٌخاطب األعراب.
واللفظ الؽرٌب صنفه اللؽوٌون والببلؼٌون إلى ؼرٌب وحشً وؼٌر وحشً،
ِفارهِ ،وعدم
ٌقول القلقشندي" :إن الؽرٌب وٌسمى (الوحشً) أٌضا نسبة إلى الوحش لن ِ

ِب فقٌل الحوشً ،نسبة إلى الحوش وهو النفار ،قال الجوهري:
تؤ ُّنسِ ِه وتؤلُّ ِفهِ ،وربما قُل َ

وزعم قوم أن الحُوش ببلد الجن"(.)1
إن الكبلم الوحشً هو الذي ٌنفر منه السمع ،ولم ٌتكرر على لسان العرب.
ض ُه اللؽوٌون والببلؼٌون باإلجماع ،وكان عمر بن الخطاب
والكبلم الحوشً ر َف َ
رضً هللا عنه ،من األوابل من ذ َّم الكبلم الحوشً فً قوله" :أنشدونً ألشعر
شعرابكم ،قٌل ومن هو؟ قال زهٌر ،قٌل وبم صار كذلك؟ قال :كان ال ٌعاضل بٌن
القول ،وال ٌتبع حوشً الكبلم ،وال ٌمدح أحدا إال بما فٌه"(.)2
كما أن الجاحظ كان ٌ َُحذ ُر من الكبلم الحوشً بقوله" :وكما ال ٌنبؽً أن ٌكون
اللفظ عام ًٌّا ،وال ساقطا سوقٌا ،فكذلك ال ٌنبؽً أن ٌكون ؼرٌبا وحشٌا ،إال أن ٌكون
المتكلم بدوٌا أعرابٌا ،فإن الوحشً من الكبلم ٌفهمه الوحشً من الناس"(.)3
وقد سمَّى ابن األثٌر الكبلم الحوشً بالؽلٌظ والمتوعرٌ ،قول" :وهو أن ٌكون
مع كونه ؼرٌب اإلستعمال ،ثقٌبل على السمع ،كرٌها على الذوق ،وٌسمى المتوعِّر
أٌضا"(.)4
هذا بالنسبة للفظ الؽرٌب الحوشً المذموم ،أما اللفظ الؽرٌب الحوشً المحمود،
وهو ما َسمَّاهُ اللؽوٌون بالحسن الكثٌر اإلستعمال فً األشعار وؼٌرهاٌ،قول حازم

 -1القلقشندي ،صبح األعشى ،ج  ،2ص.213

 -2ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،ج ،1ص143ــ .144

 -3الجاحظ  ،البٌان والتبٌٌن ،ج  ،1ص.144
 -4سعد الدٌن التفتازانً ،مختصر التفتازانً على التلخٌص ضمن شروح التلخٌص ،ص .18
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القرطاج ِّنً "ما استعملت ُه العرب وبخاصة المحدثون دون عامتهم ،فهذا حسن جدا ألنه
َ
خلص من حوشٌة العرب وابتذال العامة"(.)1
َ
وبما أن النقد اللؽوي شدٌد الحرص على تطبٌق األلفاظ الشعرٌة المتداولة
والبعٌدة عن كل ما هو وحشً وؼرٌب وحسن ،خوفا من االنحرافات والتجاوزات
للكلمات عن مواضِ ِع َها ،لهذا نجد النقاد كثٌرا ما ٌ َُخ ّ
ُون علٌهم
ون الشعراء ،و ٌَعٌب َ
ط ُب َ
االستعماالت اللؽوٌة الوحشٌة ،وفً هذا السٌاق عٌب على امرئ القٌس لفظ "العقنقل"
فً قوله:
ف ذِإي ُكر َفك ٍةام َفع َفق ْنن َفق ِإو
الح ِّنً َفوا ْنن َفت َفحى ِإب َفنا َفب ْنونَف ِإح ْنق ٍة
اح َفة َف
فلَف َّنما أ َف ْنز َفنا َف َف

()2

لفظة "عقنقل" لفظة وحشٌة وؼرٌبة ،ولهذا رفضها اللؽوٌونٌ ،قول الباقبلنً
"قد أؼرب فً هذه اللفظة الوحشٌة ،ولٌس فً ذكرها فابدة"(.)3
ٌ
شرنبثة" و"الخزٌ ُر" و"مجاشع"
أعٌب على الفرزدق وجرٌر لفظتً "
كما
َ
و" َج َحا ِفلُه" و"جراؾ" و"هبلع".
ٌقول الفرزدق:
ش ْنم َفوا َفء َفمنْن َفٌ َفر َفما ِإب َفها ُكت ْن
ش ْنر َفن َفب َفث ٌتة َف
َف
ش ِإب ُكـ َفولَف ْنو َفب ْنٌنَف ال ِإخ َفما ِإ ُّسً َفوال ِّنو ْنفو ُك

()4

لفظة شرنبثة ؼلٌظة على السمع ،وهً من األلفاظ الخشنة ؼٌر الفصٌحة.
ٌقول الصفدي" :لو وردت هذه "شرنبثة" فً النٌل َكد ََر ْتهُ ،وأحالت فرات ُه العذب
إلى الملح األجاج وؼٌَّر ْتهُ ،ولو كانت خال من وجنة الشمس هجنتها.)5( "...
وفً بٌت آخر ٌقول جرٌر:
ض ُكـ َف
ٌر َففقِإٌو َف أَف ْنٌنَف َفم َف اشِإ ٌتـ
َفو ْن
الخ ِإز ِإ

َفف َف
اف َفه ْنبلَف ْنـ
ش َفحا َف َفحافِإلَف ُكـ َف َفر َف

()6

 -1حازم القرطاجنً ،منهاج البلؽاء وسراج األدباء ،تح محمد الحبٌب بن الخوجة ،ط  ،2دار الؽرب اإلسبلمً،
بٌروت ،1981 ،ص.385
 -2دٌوان امرىء القٌس ،ص.15
 -3الباقبلنً ،إعجاز القرآن ،ص .268
 -4دٌوان الفرزدق ،شرح عبد المجٌد طراد ،سلسلة شعراإنا ،دار الكتاب العربً ،ج  ،2ص.208
 -5الصفدي ،نصرة الثابر على المثل السابر ،ص .138
 -6دٌوان جرٌر ،ص.488
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المبلحظ على قول جرٌر ،أنه كثٌر األلفاظ الؽرٌبة والحوشٌة ؼٌر المفهومة
والمتداولة ،وإذا ما وصلنا إلى المتنبً ورؼم براعته اللؽوٌة ،إال أنه وُ ِج َد فً شعره
ألفاظا ؼرٌبة ،وربما هذا راجع إلى "رؼبته فً إظهار براعته اللؽوٌة" ( )1أو هً "نوبة
أشبه بالحمى ،تجعله ٌهذي بالؽرٌب لٌُخفؾ عن نفسه الحمل الثقٌل"(.)2
من بٌن األلفاظ الؽرٌبة التً عابها القاضً الجرجانً على المتنبً ،لفظة
"مخشل َبا"ٌ ،قول المتنبً :
ا َفحالِإ َفك ًفة َفود ُّسَفر ُكٌ ِإرٌ َف ال ُّسد ُكر ُكم ْنخ َف
ب َفٌا ُك َفو ْن ٍةـ ُكٌ ِإرٌ َف ال َّن
شلَف َفبا
ش ْنم َف
مستندا فً ذلك إلى رأي القدماء ،حٌث قالٌ" :ذكر أن القدماء ،قالوا أن مخشل َبا
()3

لٌس من كبلم العرب"(.)4
رؼم أن هذه اللفظة بعٌدة عن اللؽة العربٌة ،بحكم أنها لم ترد فً المعاجم ،إال
أن المتنبً "زعم أن الكلمة عربٌة فصٌحة ،وأن العجاج ذكرها فً شعره ،إال أن
الجرجانًٌ ،شٌر إلى أنه لم ٌعرفها فً شعر الحجاج"(.)5
كما عٌب على المتنبً قول ّه:
ُككو ُّس َفخائِإ ِإـ َفك ِإرٌ ٌتم َفب َفنى ال ُّسد ْننـ َفٌا َفولَف ِإك َّنن ُكـ َفك ِإرٌ ُكم الك َفِإر ِإام
وقفوا بعض النقاد مدافعٌن عن المتنبً فً هذا البٌت ،كما وجدوا له العذر،
()6

ٌقول ابن رشٌق" :وهذا مع ؼرابته ،وت َكلُّفِه ؼٌر محمول على ضرورة ٌكون فٌها
()7
ور َّد علٌه محمد شعٌب بقوله:
عذر ،ألن قوله :كل إخوانه ٌقوم مقام ِه ببل بؽاضة" َ ،

-1ابن رشٌق ،العمدة ،ج ،2ص.266
 -2محمد عبد الرحمن شعٌب ،المتنبً بٌن ناقدٌه فً القدٌم والحدٌث ،دار المعارؾ ،مصر ،ط  ،2ص91ــ .93
 -3علً عبد العزٌز الجرجانً ،الوساطة بٌن المتنبً وخصومه ،ص .461
 -4م.ن ،ص.461
 -5م .ن ،الصفحة نفسها.
 -6دٌوان المتنبً ،ج ،3ص.378
 -7ابن رشٌق ،العمدة ،ج ،2ص.260
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"ولسنا ندري من أٌن جاء القٌروانً بتلك الرواٌة ،مع أن الذي بالدٌوان ،وبالشروح
كل آبابه"(.)1
ثم ٌقول المتنبً فً بٌت آخر:
وو إلَفى األَف ْنك ِإو
أَف َفٌ ْنفوِإ ُكم ُكـ ال َّنت َفو َفر َف
اب َفو ْنبو َف فِإ َفوا ِإم ِإـ َ فو َفٌؤ ُككلُك ُكـ َفو ْنبو َف ال ُكبلُك ِإ

()2

كلمة "التوراب" معٌبة وؼرٌبة ،لذلك انتقدها الثعالبً بقوله" :ولٌس ذلك سا ِب ًؽا

لمثله ،وهو ولٌد قرٌة ومعلم صبٌة"(.)3
ومن بٌن النقاد الذي انتقده اللؽوٌون لؽرابة ألفاظ شعره ،نجد أبا تمام الذي كان
ٌكثر من األلفاظ الؽرٌبة والعامٌة المتبذلةٌ ،قول فً أحد أبٌاته ٌصؾ فر ًسا:
ب َفٌ ْنخ َفتاو ُك فِإً ا ْن تِإواَفنِإ ِإـ 
َفما ُكم َفق َّنر ٌت

ف ِإب ِإـ َفو َفت ْنل ُكه ُك
ص ْنل ِإ
وق
َفم ْن نُك فِإً َف

()4

علق اآلمدي على هذا البٌت بقوله" :مآلن من الصلؾ ٌرٌد به التٌه والكبر،
وهذا مذهب العامة فً هذه اللفظة ،فؤما العرب فإنها ال تستعملها على هذا المعنى،
ِؾ الرجل كذلك إذا
صل َ
صلِفت المرأة عند زو ِج َها ،إذا لم ُتحْ َظ عندهُ ،و َ
وإنما تقولَ :
صلِؾُ الذي ال خٌر عنده ،فهذا معنى (الصلؾ) فً كبلمهم،
كانت زوجته تكره...وال َّ
وعلى هذا فقد ذ َّم أبو تمام الفرس من حٌث أراد أن ٌمدح ُه"(.)5
َمز َج أبو تمام بٌن العامً والؽرٌب ،وهذا ما ٌُإ ِّدي إلى "الؽلط فً الكبلم،
فٌكون جلفا ً بؽٌظا ً" ( ،)6وكان النقاد متزمتٌن فً رفض الؽرٌب والعامً على السواء،
وهذا ما أدى بهم إلى حد التصرٌح بحذؾ البٌت ،ؼٌر مبالٌن بالمكانة الشعرٌة واللؽوٌة
لدى الشاعر التً ال ُتخوِّ ل له العذر" إذا ما أورد لفظة قبٌحة ؼٌرجارٌة مجرى ما

 -1محمد عبد الرحمن شعٌب ،المتنبً بٌن ناقدٌه فً القدٌم والحدٌث ،ص .91
 -2الثعالبًٌ ،تٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر ،تح محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ،دار الكتب العلمٌة ،الكوٌت،
 ،1975ج ،1ص.159
 -3الثعالبًٌ ،تٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر ،تح محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ،دار الكتب العلمٌة ،الكوٌت،
 ،1975ج ،1ص.159
 -4الحسن بن بشر اآلمدي ،الموازنة ،ج  ،1ص.246
 -5م.ن ،ج ،1ص.246
 -6الحسن أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص .257
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ذكرناه ،وهو قادر على حذؾ البٌت كله " ( ،)1ولعل السبب فً اعتماد أبً تمام للؽرٌب
والعامً فً شعره ،راجع إلى عدم دقته كثٌرا فً "المعنى الحقٌقً للفظة ،ولهذا َتلَبُّس
بالعامً"(.)2
وفً هذا السٌاق عاب اآلمدي لفظتً "أهٌس وألٌس" فً قوله:
()3
ُكت ْنغ َفر ُكق األَف ْن َفد فً ِإذ ِّنٌ َفها اللِّنٌ َف ا
ا لَّن َف ا ٌتء إِإلَفى ِإه َفم ٍةم
ا ألَف ْنٌ ُك
أهْن َفٌ ُك
ٌقول اآلمدي "فهاتان –أي أهٌس وألٌس -لفظتان مستكرهتان إذا اجتمعتا ،ثم لم
ٌقنع بؤهلس ،ألٌس حتى قال فً آخر البٌت ،اللٌسا ٌرٌد جمع ألٌس"(.)4
رفض اآلمدي "أهٌس وألٌس"َ ،
لتز ُّم ِت ِه وتعصُّبه ضد الؽرٌب والحوشً،
ومحاولة ربط األلفاظ الؽرٌبة بالتراث النقدي القدٌم ،وإذا شاعت فً القدٌم أصحبت
محمودة ،وإذا قلت أصبحت مذمومة ،فهو "ٌستهجن من األعرابً القُ ّح الذي ال ٌتعمل
ك بالمحدث الذي لٌس هو من
له وال ٌتطلبه ،وإنما ٌؤتً به على عادته وطبعه ،فما َبالُ َ
لُ َؽ ِتهِ ،وال من ألفاظه وال من كبلمه الذي تجري عادته به"(.)5
ونجد إلى جانب اآلمدي القاضً الجرجانً ،الذي كان كثٌر الترصُّد لؤللفاظ
الؽرٌبة الحوشٌة المبثوثة فً شعر أبً تمام التً كانت حسبه سببا فً حجب المحاسن،
ٌقول" :إنه حاول من بٌن المحدثٌن ،اإلقتداء باألوابل فً كثٌر من ألفاظه ،فحصل منه
على توعٌر اللفظَ ،ف َق َب َح فً ؼٌر موضوع من شعر ِه"(.)6
ومما عابه الجرجانً على أبً تمام قوله:
واء َفم ْننصِإ َفب ُكـ
ابو َف فِإً ذ َفِإر األ ْنن ِإ
ُكم َفق ِإ

صا و َفو َّند ُكمو ًف ا َفف َفق َّند ُكمو َف ا
صا َففعِإٌ ًف
ِإعٌ ًف

()7

 -1محمد بن سنان الخفاجً ،سرّ الفصاحة ،ص .65
 -2محمود الربداوي ،الحركة النقدٌة حول مذهب أبً تمام ،تارٌخها وتطورها وأثرها فً النقد العربً القدٌم،
دار الفكر للطباعة والنشر ،ص .204
 -3دٌوان أبً تمام ،ج ،2ص.258
 -4اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.300
 -5م.ن ،ص.304
 -6علً عبد العزٌز الجرجانً ،الوساطة ،ص .19
 -7علً عبد العزٌز الجرجانً ،الوساطة ،ص .19
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ٌقول الجرجانً" :لو لَ ِز َم ذلك واستمر علٌه دٌنا وعادة ،واتخذه إماما وقبله ،لقلنا
بدوي جرى طبعه ،أو ُم َت َحضِّر َحنَّ إلى أصلهِ ،ولكنه ٌعرض عنه صفحً ا وٌتناساه
ً
جملة"(.)1
ٌرى الجرجانً ،أن السبب فً اعتماد أبً تمام على األلفاظ الؽرٌبة الحوشٌة،
ومٌله إلى القدامى الذٌن كانوا ٌعٌشون فً قصر وبٌبة تعتمد على الخشونة ،فتفاعل
معها القدماء باأللفاظ الحوشٌة ،عكس عصره الذي ٌعتمد على الشخصٌة اللٌنة السهلة
والبسٌطة البعٌدة عن التكلؾ فً األلفاظٌ ،قول" :فإن أظهر التعجرؾ وتشبه بالبدو،
ونسى أنه حضري متؤ ِّدب ،وقروي متكلّؾ جاءك بمثل قوله:
()2
ش َفوا َفء َفتال ًف
ا لَف َّنما ْن
َفع ْن
َفودْن وُك ْنل َف
َفارٌ ًف ا"
اولَف َفخ َفم األ ْنم َفر وا ْنن َفب َفع َفث ْنا
ِإٌة َف ْنب ًف ا َفده ِإ
 -3وء ا تعماو اللفظة:
بما أن ؼرض الشاعر ،هو إٌصال المعنى إلى المتلقً بطرٌقة سلٌمة وجٌدة،
وال ٌكون هذا إال باختٌار اللفظ ()3المناسب ،فمقومات العمل األدبً تبنى على اللفظ
والصٌاؼة الحسنةٌ ،قول أبو هبلل العسكري "فلٌس الشؤن فً إٌراد المعانً ،ألن
المعانً ٌعرفها العربً والعجمً ،والقروي ،والبدوي ،وإنما هو فً جودة األلفاظ،
وصفابه ،وحسنه ،وبهابه ،وترهابه ،ونقابه ،وكثرة طبلوته ،وصِ حَّ ة مابه ،مع السَّبك
والتركٌب"(.)4
وقد ساند النقاد اللؽوٌون هذا الرأي ،وفضَّلوا اللفظ والصٌاؼة الفنٌة ،فقوة اللفظ
وحسن استعماله هو الذي ٌُعبر عن المعنى ،فالمعنى ٌترتب حسب الموقؾ المُراد
التعبٌر عنه ،واإلحساس هو الذي ٌُولِ ُد األلفاظ المناسبة للتعبٌر عن هذا الموقؾ،

 -1م ن،الصفحة نفسها .
 -2علً عبد العزٌز الجرجانً ،الوساطة ،ص .19
 -3اللفظ :هو التؤلٌؾ والنظم أي الصٌاؼة بما تتضمنه من لفظ ووزن وروي ،كذلك ما ٌتلفظ به اإلنسان.
 الجرجانً ،التعرٌفات ،ص .284-281 -4أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص .64
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فاأللفاظ التً تعتمد على الفصاحة هً المبلبمة للعملٌة اإلبداعٌة" ،والشاعر الموفق،
هو الذي ٌهتدي إلى الكلمة التً تكون شدٌدة اإلبانة عما ٌرٌد"(.)1
ومن بٌن الشعراء الذٌن عابوا علٌه النقاد وضع األلفاظ فً ؼٌر موضعها
البلبق ،الذي ٌقتضٌه اإلستعمال المعجمً ،نجد الحطٌبة ،فقد عابه أبو هبلل فً قوله:
()2
ِإٌف
الحدِإٌ ِإد َفعلَف ْنٌ ِإه ْنم
َفوبـِإٌ ٌت َفكؤ َف ْنو َفَل ِإد ال ِّنن َفع ِإام َفكث ُك
ِإي َف
وف َفو َفماذ ُّس
صفُك ٌت
ُك
الحطٌبة أخ َّل بالفصاحة ،فال ِّنعام تبٌض وال تلِد ،وهذا ما جعل أبو هبلل ٌعٌبه
بجعل "بٌض النعام أوالدها"(.)3
ومن النقاد اللؽوٌٌن الذي مارسوا جانبا من النقد اللؽوي فً هذا المجال ،نجد
اآلمدي الذي أخذ على ذي الرمة قوله:
حتى وإذا د َّنَفو َفم ْنا فِإً األَف ْنر ِإ َفرا َف َفع ُكة

ِإك ْنب ٌتر َفولَف ْنو َف
ب
شا َفء َفن َف ى َفن ْنف َف ُكـ ال َفه َفر ُك

()4

عاب اآلمـدي لفظـة "دَوَّ مت" ،فالفصحـاء فـً نظر اآلمـدي ٌقـولون دوّ م فً
األرض ،وإنما ٌقولون دوّ م فً السماء إذا حلّق ،ودوَّ ى فً األرض إذا ذهب(.)5
أراد اآلمدي عند نقده لهذه األبٌات ،أراد أن ٌُبٌن أن الشاعر لم ٌُحسن استعمال
اللفظ فً موضعه ،فالترابط الجٌد بٌن اللفظ والمعنى هو أساس العملٌة اإلبداعٌة،
فـ"الشعر عند أهل العلم به إالّ حُسْ ِن التؤ ِّنً ،وقرب المؤخذ ،واختٌار الكبلم ،ووضع
األلفاظ فً مواضعها ،وإن ٌورد المعنى باللفظ المعتاد فٌه ،المستعمل فً مثله ،وأن
تكون اإلستعارات والتمثٌبلت البقة بما استعٌرت له ،وؼٌر ُم َنافِرة لمعناه ،فإن الكبلم
ال ٌَكتسً البهاء والرَّ ونق إال إذا كان بهذا الوصؾ ،ألن الشعر أجوده أبلؽه ،والببلؼة

 -1أحمد أحمد بدوي ،أسس النقد األدبً عند العرب ،ط  ،2ص.425
 -2دٌوان الحطٌبة ،شرح ابن السكٌت والسكري والسجستانً ،تح نعمان أمٌن طه ،ط  ،1مطبعة مصطفى البابً
الحلبً ،القاهرة ،1958 ،ص.256
 -3أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص .110
 -4دٌوان دي الرمة ،ؼٌبلن بن عقبة العدوي بشرح اإلمام أبً نصر أحمد بن حاتم الباهلً صاحب األصمعً،
رواٌة اإلمام أبً العباس ثعلب ،تح عبد القدوس أبو صالح ،ط  ،2مإسسة اإلٌمان ،بٌروت ،1982 ،ص.33
ٌ -5نظر:الحسن بن بشر اآلمدي ،الموازنة ،ج  ،1ص.44
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إنما هً إصابة المعنى ،وإدراك الؽرض بؤلفاظ سهلة ،عذبة ،مستعملة ،سلٌمة من
التكلُّؾ"(.)1
وفً هذا السٌاق ان ُت ِق َد أبو تمام فً قوله:
َفو َفم ْن
ش َفه ٍةد َفب ْنٌنَف ُكح ْنك ِإم الذو ِّن ُكم ْنن َفقوِإ ٌتـ

او ال َفم ْنو ِإ
َف
صالِإٌ ِإـ أَف ْنو ِإب ِإ َفب ِإ
ا ُكم َّنتصِإ وْن

()2

"ولٌس هذا من مواضع متصل وال منقطع"

()3

أضفت لفظتا (منقطع ومتصل) على المعنى قبحا ،وهذا ما جعل اآلمدي
ٌنكرهما ،فالشكل الخارجً حسب اآلمديٌ ،ترادؾ مع المعنى الحقٌقً فً صناعة
الشعر ،وهو ٌتفق فً رأٌه مع أبً هبلل العسكري ،الذي ٌقول" :كبلم منسوج ولفظ
منظوم"(.)4
كما آخ َذ علٌه قوله:
لَف َفها مِإنْن لَف ْنو َفع ِإة ال َفب ْنٌ ِإن ِإا ْنلتِإدَفا ٌتم

ُكٌعِإٌ ُكد َفب َفن ْنف َف ًف ا َفو ْنر ُكد ال ُكخدُكو ِإد

()5

ٌقول اآلمدي "والتدام النساء فً النٌاحة إنما هو ضرب الصدور ،واللَّطم هو

ضرب الخدود ،هذا المستعمل المعروؾ فً كبلمهم ،فاللَّطم هو الذي ٌعٌد بنفسجا ورد
الخدود ال اإللتزام ...فجعل أبو تمام ضرب الوجه لدمًا"

()6

أراد اآلمدي تبٌٌن أن مسؤلة الفصاحة فً الشعر ،ترتكز على الجنس والقول
والوزن ،فالجودة والرداءة تكتشؾ من خبلل عبلقات ثنابٌة متبادلة بٌن هذه األجزاء،
فالشعر "قول موزون مقفى ٌدل على معنى ،دا ٌّدل على أصل الكبلم ،الذي هو بمنزلة
الجنس للشعر ،وقولنا (موزون) ٌفصِ لُ ُه َعمَّا لٌس بموزون ،إذا كان من القول الموزون
قوافً ،وبٌن ما القوافً له ،وال مقاطع ،وقولنا (ٌد ُّل على معنى) ٌفصل ما جرى من

 -1اآلمدي ،الموازنة بٌن أبً تمام والبحتري ،ج  ،1ص.400
 -2م .ن ،ج ،1ص.239
 -3م .ن ،ج ،1ص.239
 -4أبوهبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص.66
5ـ اآلمدي ،الموازنة بٌن أبً تمام والبحتري ،ج  ،2ص.30
6ـ م.ن ،ج ،2ص.30
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القول على قافٌة ووزن مع داللة على معنى ،فإنه لو أراد أن ٌعمل من ذلك شٌبا على
هذه الجهة ألمك َنهُ ،وما َت َع َّذ َر علٌه"(.)1
كما عاب اآلمدي على أبً تمام وصفه سٌر اإلبل فً قوله:
كً َف ْنٌ ُكرهُك ال َفم َفر َفو َفى
اار ِإ ِّنً ال ُكم َفذ ِّن
َفك َف

ب
الح َفب ُك
ٌب َفو َف
الو َفخ ُكد َفوال َفم ْنل ُكـ َفوال َّنت ْنق ِإر ُك
َفو َف

()2

أبو تمام حسب اآلمدي أخطؤ فً استعمال لفظ "التقرٌب" ،فالتقرٌب ٌكون
"لؤلجناس من الحٌوان" ( ،)3فاإلبل ال تجري على هذا النحو ،وبالتالً أخ ّل أبو تمام
بالفصاحة .
 -4التكرار الثقٌو:
التكرار ظاهرة لؽوٌة ،سقط فٌها كثٌرا من الشعراء ،وهناك ما هو مستحسن
خفٌؾ ،وما هو فاحش مستكره ،بحٌث ٌُكرر "اللفظ دون فابدة ُترجى من وراء هذا
التكرار"( ،)4ومن بٌن الشعراء الجاهلٌٌن الذٌن أعابوا علٌه التكرار ،نجد امرئ القٌس،
القٌسٌ ،قول ابن سنان" :ولم ٌزل الناس على وجه ال َّدهر ،منكرٌن قول امرئ القٌس:
()5
او
باو
او َفو َفٌ ْنت َفب ُكع َفنا َفب ٍة
َفٌقُكو ُكد ِإب َفنا َفب ٍة
او َفعلَفى َف َفم ٍةو ٍة
أَف َفَل إِإ َّنننِإً َفب ٍة
وهو لعمري قبٌح(.)6
كما أُعـٌب على امرئ القٌس التكرار من التشبٌه ،فهذا ال ُم َبرَّ د ٌقول" :فؤحسن ذم
ماجاء بإجماع الرواةَ ،ما َمرَّ لمرئ القٌس فً كبلم مختصر ،أي بٌت واحد من تشبٌه
شًء فً حالتٌن مختلفتٌن:
شف ال َفبالِإً
وب ال َّنو ْنٌ ِإر َفر ْنو ًفبا
الح ُك
اب َفو َف
وٌاب ًف ا لَف َفد َفو ْنك ِإرهَفا ال ُكع َّنن ُك
َفكؤنَّن وُكلُك َف
ِإ

()7

 -1قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،تح كمال مصطفى ،نشر مكتبة الخانجً ،مصر ،1963 ،ص.15
 -2دٌوان أبً تمام ،ج ،1ص.247
 -3اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.238
 -4أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص .130
 -5دٌوان امرىء القٌس ،ص.370
 -6ابن سنان ،سرّ الفصاحة ،ص .116
 -7دٌوان امرئ القٌس ،ص .114
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فهذا هو المعنى ،فإن اعترض معترض فقال :فهبلَّ َفصِّل فقال :كؤنه رطبا
الع ّناب ،وكؤنه ٌابسا الحشؾ ،قٌل له ال َع َر ِبًُّ الفصٌح الفطن اللّقن ٌرمً بالقول مفهوما،
وٌرى بعد ذلك فً التكرٌر َعٌَّا(.)1
رؼم فطنة وذكاء الشاعر فً َت َخٌ ُِّر ِه لؤلفكار الذي تبتعد عن الركاكة والؽموض،
إال أنه وقع فً التكرار العًّ الذي ٌُ ِخ ُّل بالفصاحة.
وإلى جانب امرئ القٌس أعٌب على األعشى قوله:
شو َف
شل ُك
شلوو ٌت ُك
شو ٌّي َف
او ِإم َف
ا َف
َفو َفودْن َف د ْنَفو ُك
الحا ُكنو ِإ
ش ِإو ِإو
ا إلَفى َف
ش ٍة

()2

التكرار الذي اعتمد علٌه األعشى فً الشطر الثانً من البٌت أعاب المعنى،
فكان باستطاعة الشاعر حسب ابن قتٌبة أن "ٌستؽنً بؤحدهما عن جمٌع َها" (َ ،)3ك َما َع َّد
َع َّد أبو هبلل العسكري بٌت األعشى "من التجنٌس المُعٌب"(.)4
وإلى جانب امرئ القٌس واألعشى ،نجد أبا نواس الذي أخ َذ علٌه قوله:
()5
ِإا
أَف َفو ْنم َفنا ِإب َفها َفٌ ْنو ًفما َفو َفٌ ْنو ًفما َفو َفثالِإ ًفثا
َفو َفٌ ْنو ًفما لَف ُكـ َفٌ ْنو َفم ال َّنت َفر ُّسح ِإو َفخام ِإ

أبونواس بتكراره للفظة "ٌوم" أخ َّل بالمعنى ،وأحدث ثِ َق ً
بل فً السمع ،وهذا ما

أنكره علٌه ابن األثٌر فً قوله "ٌا عجبا لهٌ ،ؤتً بهذا البٌت السخٌؾ الدال على العًّ
الفاحش"(.)6
أما المتنبً فرؼم أنه كان نادرة زمانه وأعجوبة عصره ،وظل شعره مصدر
وحً وإلهام للشعراء واألدباء ،إال أنه كثرت اآلراء القابلة بفساد شعره ونقص مذهبه،
وهذا ما جعل ابن ُعبَّاد ٌنتقده لتكرٌره أللفاظ ال فابدة منها ،كما ٌظهر فً البٌت التالً:
َف ()7
ًف
مهابة تواضعا وهو ال ِإع َفظ ُكم ِإع َفظ ٌتم من ال ِإعظ ِإم
عظما فلما ت َفكلَّن َفم
ٌ -1نظر:المبرَّ د :الكامل ،تعلٌق أحمد أبو الفضل إبراهٌم ،دار الفكر العربً ،مصر ،القاهرة ،د.س ،ج  ،3ص.32
 -2دٌون األعشى ،دار صادر ،بٌروت ،ص .147
 -3ابن قتٌبة ،الشعر و الشعراء ،ج  ،1ص.77
 -4أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن.335 ،
 -5دٌوان أبو نواس ،دار صادر ،بٌروت ،ص .361
 -6ابن األثٌر ،المثل السابر،ج  ،3ص.24
 -7ابن األثٌر ،المثل السابر،ج  ،3ص.67
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ابن عباد انتقد هذا البٌت بطرٌقة تهكمٌة بقوله" :فما أكثر عظام هذا البٌت ،ولو
وقع علٌه أبو الكبلب بجمٌع كبلبه وهً جابعة ،لكان لهم (كذا) فٌه قوت مع أنه قول
حبٌب بن أوس الطابً.
َفت َفع َّنظ ْنم ْنا َفعنْن َفذلِإ َف ال َّنت َفع ُّسظ ِإم فِإٌ ِإه ْنم

صا َف ُكن ُكبو ُك ال َفقد ِإَفر أَفنْن َفت ْنن َفب َفتالَّن
َفو ْنأو َف

()1

رؼم ذكاء وفطنة المتنبً الذي ٌشهد له بها النقاد ( ،)2إال أنه وقع فً التكرار
الفاسد الذي أضفى على المعنى والسمع قُـبْحً ا.
وفً بٌت آخر أكثـر المتنبً مـن التكـرار ،وهذا ما أخذه علٌه النقادٌ ،قول:
َف ()3
ض ْنع ِإ
ف ضِإ ْنع ِإ
ف
ف َفبوْن ِإم ْنثلِإ ِإـ أ ْنل ٍة
ف ضِإ ْنع َفف ُكـ
ف ال ِّن
َفوَلَف ضِإ ْنع َف
ض ْنع ُك
ف حتى َفٌ َّنت ِإب َفـ ال ُّس
ض ْنع ُك
َفو َفَل ال ُّس
فقال" :وهإالء المتعصبون لهٌ ،صلح عندهم أن ٌنقش هذا البٌت على صدور
الكواعب"(.)4
أراد المتنبً المبالؽة فً وصؾ الضعؾ ،وهذا ما دفع ُه إلى هذه األلفاظ الثقٌلة
والمتكررة التً أدت إلى اضطراب األسلوب.
وقد أعٌب على المتنبً فً بٌت آخر قوله:
()5

ار ِإ ال َفهت ِإِإن
ار ِإ ال َفهت ِإِإن ابن ال َفع ِإ
ار ِإ الهتن ا ْنِإب ِإن ال َفع ِإ
ار ُك ال َفهت ِإِإن ا ْنبنُك ال َفع ِإ
ال َفع ِإ
لفظ (الهتن) ؼرٌب وحوشً ومكرر ،وهذا ما جعل عدة نقاد ٌعٌبون علٌه هذا
البٌت.

 -1م ن ،ج ،3ص.67
ٌ -2نظر:القاضً الجرجانً ٌثنً على فطنته فً كتابه الوساطة ،حٌث ٌقول" :وأنت ال تجد ألبً الطٌب قصٌدة
تخلو من أبٌات تختار ،ومعان تستفاد ،وألفاظ تروق و ُتعذب ،وإبداع ٌدل على الفطنة والذكاء ،وتصرؾ ال ٌصدر
إال عن ؼزارة واقتدار".
 القاضً الجرجانً ،الوساطة بٌن المتنبً وخصومه ،ص .54 كما أن عبد الكرٌم النهشلً ٌثنً على فطنة المتنبً وذكابه فً قرض الشعر ،حٌث ٌقول" :إنما ُسمًَِّ متنب ٌّاًلفطنته".
 ابن رشٌق ،العمدة ،ج  ،1ص.172 -3دٌوان المتنبً ،ج ،2ص.290
 -4الصاحب بن عباد ،الكشؾ عن مساو يء شعر المتنبً ،مكتبة القدسً ،مصر ،1349 ،ص.22
 -5الثعالبًٌ ،تٌمة الدهر،ج ،1ص.165
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فهذا الثعالبً ٌقول" :من التكرار ؼٌر الحسن"



(  ،) 1أما ابن سنان الخفاجً

فوصفه بؤنه "أقبح ما ٌكون التكرار وأشن َع ُه وأنه أقبح من تكرار الحروؾ
المتقاربة"(.)2
ك َماأُخذ على المتنبً قوله:
أوو ،أنو ،اووـ ،احمو ،على زد

ه ّ  ،ب ّ  ،تفضو ،أذنُ ،ك ّر ،صو

()3

وقوله:
ع  ،ابق ،ا م ،دْن  ،ود ،دُ ،كمر ،انـ،
ارم ،صِإ بِإ ،ا ز ،ا بُ ،كر ْنعَ ،فز ْنع ،دِإو ،ا  ،زو ُك(.)4
عِإظِإ ِإ
رؼم أن البٌتٌن فٌهما تكرار وقبح ،ولكن ٌظهر فً الوقت نفسه البراعة اللؽوٌة
للمتنبً ،وبخاصة فً البٌت الثانً" ،فؤصحاب البدٌع ٌستشهدون بقول المتنبً هذا على
التفرٌق"(  ،) 5ولكن فً الجهة المقابلة عارض النقاد اللؽوٌون هذٌن البٌتٌن ،و َع َّدا
ألفاظهما من التكرار المُستقبح ،فهذا ابن رشٌق ٌنتقد البٌتٌن ،وٌُعد الثانً أكثر قبحا من
األول(.)6
َمٌ ََّز النقاد اللؽوٌون -كما قلنا فٌما سبق -بٌن التكرار ؼٌر المفٌد والمفٌد الذي
ٌُضْ فًِ مجاالً على البٌت الشعري ،وٌظهر هذا فً بٌت البحتري:
()7
َفو ُكملَّن ْنٌ َف
أًفمِإٌنُك هللاِإ ُكد ْنم َف
ا ال َّن الَف َفم َفة َفوالد َفَّنوا َفما
ا لَف َفنا َف لِإٌ ًفما
ع َّد اآلمدي (دمت لنا سلٌمًا) و( ُملّ َ
ٌت السبلمة والدواما) تكرارً ا حسنا ألنه جاء
ُم َعرّ ًفا باأللؾ والبلمٌ ،قول" :لما تقدم ذكر السبلمة والدوام فً أول البٌت قال فً
عجزه (وملٌت السبلمة) ،أي أدٌت لك تلك السبلمة وذلك الدوام ،وأجود من هذا أن
 -1م.ن،ج ،1ص.165
 -2ابن سنان ،سرّ الفصاحة ،ص .113
 -3دٌوان المتنبً ،ج ،3ص.85
 -4م ن ،ص.89
 -5ابن رشٌق ،العمدة ،ج ،2ص.30
 -6علً بن معصوم المدنً ،ط ،1مطبعة النعمان ،النجؾ األشرؾ ،1968 ،ج ،2ص312ــ .313
 -7اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.394
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ٌكون لما قال :دمت لنا سلٌمًا وأكد ذكر السبلمة كلها والدوام كله ،ثم إنه لٌس بمنكر أن
ض َّل
ك الدوام) كما ٌقول :طال طولك ،وقرَّ قرارك و َ
ٌقول القابل فً الدعاء (دَا َم ل َ
ضبللك ،وزال ذوالك ،وذلك كبلم مستعمل حسن ومعنى (ملٌت) أي أطٌلت لك
وأدٌمت مثل تملٌت"(.)1
أما أبو تمام فٌكثر فً شعره التكرار الثقٌل ،وهذا ما أدى إلى فساد شعره ،إذ
ٌُروى أن أبا تمام لما ذكر قوله:
ضى ِإبؤَفنْن
ضى ِإبؤَفنْن َفت ْنر َف
َففال َفم ْن ُكد َلَف َفٌ ْنر َف

()2

ضا
الر َف
ضى ال َفم َفعاشِإ َفر ِإم ْنن َف إِإَلَّن ِإب ِّن
َفٌ ْنر َف

سمع إسحاق بن إبراهٌم الموصلً هذا البٌت قال" :لقد شققت على نفسك ٌا
فلما
َ
أبا تمام ،والشعر أسهل من هذا"(.)3
و ِممَّا أخ َذ على أبً تمام قوله:
ص َففا َفء أَف ٌت َفخانَف َّن
الز َفمانُك أَف ًفخا
َفخانَف ال َّن

َفع ْنن ُكـ َففلَف ْنم َفٌ َفت َفخ َّنونَف ِإ ْن َفم ُكـ ال َفك َفم ُكد

()4

اعتمد أبو تمام فً هذا البٌت على التجنٌس المُعٌب ،والتكرار الثقٌل العًّ الذي
ال قٌمة له ،والذي ٌحجب المعنىٌ ،قول اآلمدي" :فانظر إلى أكثر ألفاظ هذا البٌت،
وهً سبع كلمات آخرها قوله "عنه" ما أشد تشبث بعضها ببعض ،وما أقبح ما اعتمده
من إدخال ألفاظ البٌت من أجل ما ٌشبههما وهً قوله :خان ،و(خان) وٌتخون وقوله:
أخً ،
وأخا ،وإذا تؤملت المعنى –مع ما أفسده من اللفظ -لم تجدله حبلوة وال فٌه كبٌر
فابدة ،ألنه ٌرٌد خان الصفاء أ ٌخ خان الزمان ً
أخا من أجلِهِ ،إذ لم ٌتخون جسمه
الكمد"(.)5

 -1اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.394
 -2ابن سنان ،سرّ الفصاحة107 ،ــ .108
 -3م.ن ،الصفحة نفسها.
 -4دٌوان أبو تمام ،ج ،4ص.74
 -5اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.295 ،294
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كما أخذ على أبً تمام فً بٌت آخر قوله:
الر ْنو َفم َفت ْنٌ ِإن َفوأَفهْن لُك َفها َف َفقى ال َفع ْنه ُكد ِإم ْنن َف ال َفع ْنه ُكد َفوال َفع ْنه ُكد َفوال َفع ْنه ُكد
لَف َفٌالِإٌ َفنا ِإب َّن



()1

َ
أخ َّل أبو تمام فً هذا البٌت بالفصاحة ،عندما كرر لفظة "العه ُد" ثبلث مرات
فهو ٌُ َع ُّد من التكرار الثقٌل والتركٌب المتنافر الثقٌل على اللسان ،الذي ال ٌُرجى منه
فابدةٌ ،قول د.الربداوي أن "هذا البٌت مما تنفر منه األذواق"(.)2
 -5تشوٌـ بنٌة الكلمة ( :الحذف والزٌادة)
عندما نتحدث عن تشوٌه بنٌة الكلمة ،نعنً زٌادة حروؾ أو حذفها بؤكملها أو
نصفها أو ثلثها أو ربعها ،وهذا ما سماه قدامة بن جعفر "بالتثلٌم" ( ،)3وٌقول ابن جنً
"أن العرب تبالػ فً الحذؾ ،طلبا للخفة حتى إنها لتحذؾ بعض الكلمة طلبا للخفة،
مما ٌ ِخ ُّل بها ،وٌعرضها للشبهة"(.)4
ومن بٌن الشعراء الذٌن أخذ علٌهم هذا النوع من النقد اللؽوي ،نجد العجاج فً
قوله:
الح َفما
وواونا مكة من ورق َف
أراد العجاج ذكر الحمام فً الشعر الثانً من البٌت ،ولكنه حذؾ المٌم ،وهذا ما
أحدث ؼمو ً
ضا فً القصد العام للبٌت الشعري ،وأصبحت األبٌات الشادة التً ال ٌُعْ َت ُّد
بها ،فابن رشٌق لم ٌستحسن هذا البٌت ( ،)5وع ّده من األبٌات التً لم تإدي وظابؾ
جمالٌة وببلؼٌة ،وأضفت إبهاما على المعنى العام.

 -1دٌوان أبً تمام ،ج ،2ص.85
 -2الربداوي ،الحركة النقدٌة حول مذهب أبً تمام ،تارٌخها وتطورها وأثرها فً النقد العربً ،دار الفكر
العربً للطباعة والنشر والتوزٌع ،القاهرة ،1967 ،ص164ــ .165
 -3قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ص .207
 -4ابن جنً ،الخصابص ،ج  ،1ص.80
ٌ -5نظر:ابن رشٌق ،العمدة ،ج  ،2ص.270
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أما المتنبً الذي أصبح شعره منتج ًعا للنقد اللؽوي ،فقد أعٌب علٌه حذؾ النون
من (من) فً البٌت التالً:
ان َفواأل َفد ِإ
ب ال ُكم َففا ِإد
َفولِإٌ َفدهُك َفم ْنعلَف ْنعقِإ َفٌ ِإ

ا َفم َفناه ِإِإو
َفو َفم ْنل َفح َفٌا ٍةة َفو َفم ْنل َفم َفما ٍة

()1

فً الشطر األول حذفها من العقبان ،وفً الشطر الثانً من الحٌاة ،وهذا ما أثار
حفٌظة الحضرمً.
هذا بالنسبة للحذؾ ،أما الزٌادة فقد ُع َّدت كذلك عٌبا ،حتى إذا كان بدافع
الضرورة ،فهو ٌإدي إلى حجب المعنى أو تشوٌهه وإفسا ِد ِه.
وفً هذا المقام أخ َذ على األسود بن ٌعفر قوله:
()2
َفاو ٍةد أَف ِإبً َف َفال ٍةم
ِإٌن َف َّنك َفها مِإنْن َفن ْن ِإج د ُك
َفو َفد َفعا ِإب َفم ْنح َفك َفم ٍةة أَفم ٍة
أراد الشاعر أن ٌقول أبً سلٌمان وللضرورة قال أبً سبلم ،وهذا فً نظر
النقاد ٌُ ِخ ُّل بالفصاحة ،فقد ع َّدهُ ابن رشٌق من "التؽٌٌر المكروه" ( ،)3فالشعر ٌختلؾ عن
النثر فً الشكل والمضمون ،وٌكمن االختبلؾ كذلك فً النظم "فللشعر الموزون إٌقاع
()4
وٌر ِّس ُم قدامة بن جعفر هذا الفكرة بقوله" :إنه (الشعر) قول
ٌطرب الفهم لسماعه" َ ،

موزون مق َّفى ٌد ُّل على معنى ،دا ٌّدل على أصل الكبلم ،الذي هو بمنزلة الجنس للشعر،
وقولنا (موزون) ٌفصله عما لٌس بموزون ،إذا كان من القول الموزون قوافً ،وبٌن
ماال قوافً له ،وال مقاطع ،وقولنا (ٌدل على معنى) ٌفصل ما جرى من القول على
قافٌة ووزن مع داللة على معنى ،فإنه لو أراد أن ٌعمل من ذلك شٌبا على هذه الجهة
ألمكنهُ ،وما تع َّد ِر علٌه"(.)5

-1دٌوان المتنبً ،ج ،3ص.255
 -2دٌوان األسود بن ٌعفر ،ص .61
 -3ابن رشٌق ،العمدة ،ج ،2ص267ــ .269
 -4ابن طباطبا ،عٌار الشعر ،ص.41
 -5قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،1963 ،ص.15
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كما أعٌب على الكمٌت قوله:
()1
َلَف َفك َفع ْنب ِإد ال َفملِإٌ ِإ أَف ْنو َفك َفٌ ِإزٌ ِإد أَف ْنو ُك لَف ْنٌ َفمانَف َفب ْنع ُكد أَف ْنو َفك ِإه َف
ش ِإام
أرا َد أن ٌقول "عبد الملك" ،وهذا ما أحدث تذبذبا
أضاؾ الكمٌت الٌاء للملٌك؛إذ َ
فً السمع ،فمسؤلة الفصاحة فً الشعر ترتكز على الجنس والقول والوزنٌ ،قول أبو
هبلل العسكري "الشعر كبلم منسوج ولفظ منظوم" ( ،)2وقد انتهج قدامة بن جعفر نفس
منهج أبو هبلل العسكري ،عندما أعاب على الكمٌت زٌادته للٌاء بقوله "فالملك
والملٌك إسمان هلل عز وجل ،ولٌس إذا سمى إنسان بالتعبد ألحدهما ،وجب أن ٌكون
مسمى باآلخر ،كما أنه لٌس من سمى عبد الرحمن هو كمٌن سمى عبد هللا"(.)3
العملٌة اإلبداعٌة حسب أبً هبلل العسكري وقدامة بن جعفر ،ال تتحقق إال
بواسطة النسج والنظم ،وهو الجانب اإلٌقاعً الذي َعـرَّ فه قدامة بن جعفر فً إطار
المصطلحات األربعة التً تمٌز الشعر عن ؼٌره ،وهً ابتبلؾ اللفظ مع المعنى،
وابتبلؾ الوزن مع اللفظ ،وابتبلؾ المعنى مع الوزن ،وابتبلؾ المعنى مع القافٌة،
ومن هنا نرى أن الفصاحة عند أبو هبلل العسكري وقدامة بن جعفر ترتكز على
الوزن والقافٌة.
كما أعٌب على الحطٌبة قوله:
فِإٌ َفها ُّس
َف دْن َفَل َفء ُكم ْنح َفك َفم ٍةة مِإنْن َفن ْن ِإج َف َفال ِإم
اب َفغ ٍةة
الز َف ا ُك
ج َفوفِإٌ َفها ُككو ُّس َف ِإ
ٌشبه الخطؤ الذي وقع فٌه الحطٌبة ،ما وقع فٌه األسود بن ٌعفر ،حٌث كبلهما
()4

ؾ سلٌمان إلى سبلم ،وهذا ٌعتبر من "أقبح الضرابر" حسب السٌوطً(.)5
َحرَّ َ

 -1قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ص .207
 -2أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص .66
 -3قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ص .207
 -4دٌوان الحطٌبة ،ص.227
 -5السٌوطً ،همع الهوامع فً شرح الجوامع ،تح عبد المتعال سالم مكرم وعبد السبلم هارون ،دار البحوث
العلمٌة ،الكوٌت ،1975 ،ج ،5ص.336
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أما أبو تمام فؤخذ علٌه قوله:
َف
ِإص َفر َفو َفل ْنو
شا َفم ْنا ِإب ُكرو ِإو َف َف َفمالِإً ِإبم ْن

وا لَف ْنم أَف ْن َفت ْنبعِإدْن ال ُّسوو َف ا
أَف ْن
ص َفب َفح ْنا ِإبال َّنو ِإ

()1

طوس اسم لبلدة أدخل علٌها أبً تمام األلؾ والبلم ،وهذا ما ال ٌجوز ،فبل ٌصلح أن
تقول لمصر المصر.

 -1دٌوان أبو تمام ،ج ،2ص.261
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التداخل بين النقد اللغوي والبالغي

1ـالتداخو بٌن النقد اللغوي والبال ً:
إن صدى النقد الببلؼً واللؽوي فً القدٌم ،أثار الكثٌر من اإلشكاالت
والتساإالت ،وهذا بسبب سٌطرة المستوى الببلؼً على النقد القدٌم ،وتداخله مع النقد
اللؽوي ،وهذا ما شكل خلطا بٌنهما ،فكثرة المفردات وتفرعها ،وتعدد طرق ترتٌبها
وتركٌبها ،وتنوع اإلشتقاقات جعل من العسٌر الفصل بٌنهما فً وضع الفواصل
والحدود بما ٌمٌز كل على آخر.
وٌعود هذا التداخل بٌن العلمٌن إلى القرن الثالث الهجري "التارٌخ التقرٌبً
لتبلور المبلمح الببلؼٌة األولى فً حصة النقد األدبً الذي كان قد سبقها إلى النشؤة
بقلٌل"( ،)1ومنذ هذا القرن بدأت محاوالت لفك هذا التداخل بٌن النقدٌن ،ولعل محاولة
السكاكً كانت األنجع واألبرز ،وقد سبقته عدة محاوالت أبرزها "محاولة ابن المعتز
فً القرن الثالث الهجري فً كتابه البدٌع ،ومحاولة أبً هبلل العسكري فً القرن
الرابع الهجري فً كتابه الصناعتٌن ،ومحاولة عبد القاهر الجرجانً فً كتابه "دالبل
اإلعجاز" و"أسرار الببلؼة" وهذه المحاوالت ،وإن لم تحقق ما حققه كتاب "مفتاح
العلوم" من تمٌز حاسم بٌن الببلؼة والنقد األدبً ،فإنها مهدت بدون شك تمهٌدا قوٌا
لهذا التمٌٌز بٌن العلمٌن الذي تم على ٌد السكاكً"(.)2
ورؼم مساعً هإالء النقاد إال أن الفصل بٌن النقد والببلؼة بقً مستعصٌا
و"لعل من أسباب ذلك أن النقد لم ٌظهر عند ظهوره علما مستقبل بنفسه ،ولم تظهر
الببلؼة عند ظهورها علما مستقبل بنفسها ،وربما لم ٌظهر ؼٌرهما مستقبل بنفسه
أٌضا ،وذلك ٌعود إلى طبٌعة التؤلٌؾ فً العلوم فً المرحلة األولى التً تم فٌها تثبٌت
المعالم األولٌة لكل علم"(.)3
 -1علً عشٌري زاٌد ،النقد األدبً والببلؼة فً القرنٌن الثالث والرابع (المصادر والقضاٌا) ،ص.2
 -2م ن ،ص .3- 2
 -3الكواز محمد كرٌم ،الببلؼة والنقد (المصطلح والنشؤة والتجدٌد)،ط  ،1مإسسة االنتشار العربً،
بٌروت ،لبنان ،2006 ،ص.6
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ولعل أهم تعرٌؾ لهذه اإلشكالٌة ما قام به حسٌن األسود ،حٌن قال" :والحدٌث
عن األصول التً تجمع الببلؼة بالنقد القدٌم إنما هو حدٌث عن الحبل السري الدقٌق
الذي ٌصل الببلؼة بالنقد ،أما سبب وجود هذا الحبل وعلته فهو الطاقة الجمالٌة التً
تفرزها الببلؼة العربٌة ،ثم اعتماد أسباب هذه الطاقة فً األحكام النقدٌة ،فالببلؼة
عناصر جمالٌة والنقد بوجه عام أحكام تستند إلى هذه العناصر"(.)1
وهذا االرتباط الحتمً بٌن النقد األدبً والببلؼة ،هو ارتباط قوامه عنصران
هما حاجة الناقد األدبً إلى اإللمام بعلم الببلؼة واستثمار مادته ،وأن الببلؼة هً ثمرة
طبٌعٌة لجهود النقاد إلى استثمارها من جدٌد فً جدلٌة أخذ وعطاء ال تنقطع ،حٌث
اإلشتراك بٌن الحقلٌن واضح وأكٌد فً استهداؾ معرفة البنٌة الداللٌة وإدراك القٌمة
الجمالٌة والتواصلٌة للكبلم ،و"الببلؼة فً أي لؽة من اللؽات لم تنشؤ من فراغ ،وإنما
تبلورت بعد تؤمل طوٌل وفحص عمٌق ألسالٌب التعبٌر فً األعمال األدبٌة
المختلفة"( ،)2و"كان النقد األدبً من أهم العوامل فً إٌجاد علم الببلؼة العربً ،حٌث
أفاد العلماء من مجموع المبلحظات واألحكام النقدٌة ،وأحالوها قوانٌنا وأصوال
ودوَّ نوها فً فصول مختلفة بالنقد حٌنا ومنفصلة عنه أخٌرا"(.)3
فالببلؼة هً العلم الذي اشتؽل به الجاحظ فً البٌان والتبٌٌن ،وابن طباطبا فً
عٌار الشعر وقدامة فً نقد الشعر ،واآلمدي فً الموازنة ،والجرجانً فً الوساطة،
والعسكري فً الصناعتٌن ،وابن رشٌق فً العمدة ،والخفاجً فً سرّ الفصاحة ،وعبد
القاهر الجرجانً فً دالبل اإلعجاز وأسرار الببلؼة ،وابن األثٌر فً المثل السابر،
قبل أن ٌتحول على أٌدي السكاكً والرازي والقزوٌنً ،ومن نهج نهجهم إلى جملة
قواعد ومعاٌٌر ،وشواهد وتعارٌؾ وأقسام وتفارٌع ومصطلحات ومفاهٌم ،توحً لمن
 -1األسود حسٌن ،أصول العبلقة بٌن الببلؼة والنقد القدٌم حتى نهاٌة القرن الرابع الهجري ،مجلة مجمع
اللؽة العربٌة ،مج ،82ج ، 2دمشق ،سورٌا ،2007 ، ،ص.115
 -2صبلح فضل ،ببلؼة الخطاب وعلم النص ،ط  ،1الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر ،لونجمان،1996 ،
ص.143
 -3أحمد الشاٌب ،أصول النقد األدبً ،مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرة ،د.س ،ص.51
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لم ٌتؤمل سٌاق وضعِها وؼاٌته بؤن الببلؼة تحولت إلى قواعد معٌارٌة ثابتة ،وقوالب
منطقٌة جافة جامدة ،وأنها شًء آخر ؼٌر النقد الذي بقً ٌبحث وٌجتهد وٌكتشؾ
وٌتكٌؾ مع المستجدات" ،فالنقد إذن كان نقدا ببلؼٌا ،والببلؼة ببلؼة نقدٌة ،بمعنى
اعتماد النقد على مقوالت الببلؼة ،واعتماد الببلؼة على الحِسّ النقدي "فالنقد األدبً
أبو الببلؼة العربٌة ،فً حجره نشؤت ،وفً رحابه درجت فهً تنسب إلٌه ،وتنبثق
عنه ،ولهذا توثقت الصلة بٌنهما"(.)1
وبالتالً فالببلؼة ٌ
نبت تمتد جذوره من رحم النقد األدبً ،وعبلقتها به عبلقة
الجزء بالكل ،والفرع باألصل ،فإذا "كان هدؾ النقد البحث عن الجمال ،ومحاولة
إحصاء مظاهره ،واإلشادة به ،وذكر القبح فً معرض التندٌد به والتحذٌر منه ،فإن
الببلؼة هً ثمرة هذا البحث ،ومجتمع مظاهر الجمال ،صٌؽت فً فصول وأصول
وقواعد"( .)2وهذا التداخل أمر طبٌعً الشتراكهما فً النصوص األدبٌة ،حٌث ٌتوصل
بهما إلى معرفة فن القول الجمٌل ،والكشؾ عن أسرار البٌان واإلبداع "فكل من النقد
والببلؼة ٌدور حول تحقٌق الصدق والقوة والجمال فً األداء والتعبٌر ،فالببلؼة تؤخذ
بٌد األدٌب وتهدٌه إلى الصواب والنقد ٌو ِقفُ ُه ما أصاب من حسن ،وما وقع فٌه من
قبٌح ،فهما متحدان موضعا وؼاٌة وإن اقترفا من وجود"(.)3
فقد تداول النحاة والببلؼٌون والمفسرون وعلماء األصول فٌما بٌنهم كثٌرا من
المفاهٌم والمصطلحات المشتركة "كاالختصاص والتخصٌص ،التقدٌم والتؤخٌر،
التوكٌد ،العناٌة واالهتمام ،القٌام والعلة ،األصول والفروع ،اإلستدالل واإلستنباط،
العموم والخصوص ،المقال والمقام ،المعنى والمبنى ،الؽرض والفابدة ،المعنى الحرفً
والمعنى الضمنً ،الحذؾ والتكرار...وؼٌرها من المفاهٌم والمصطلحات التً تعج بها
 -1مصطفى عبد الرحمن إبراهٌم ،فً النقد األدبً القدٌم عند العرب ،مكة للطباعة ،القاهرة ،مصر، ،
 ،1998ص.185
 -2بدوي طبانة  ،قدامة بن جعفر والنقد األدبً ،ط  ،3المطبعة الفنٌة الحدٌثة ،القاهرة ،مصر،1969 ،
ص.19-18
 -3أحمد الشاٌب ،أصول النقد األدبً ،مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرة ،د.س ،ص.51
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كتبهم ومدوناتهم ،وحتى وإذا اختلفت بعض المصطلحات وتعددت فإن مفهومها
واحد"(.)1
وكان العامل الربٌسً الذي جعل المسلمٌن ٌهتمون بالببلؼة ،هو خدمة القرآن
الكرٌم ومحاربة اللحن والمحافظة على اللؽة ،وبالتالً ٌمكن مقاربة النقد اللؽوي
والببلؼً فً إطار نظرة شمولٌة تكالمٌة ،وأن ال ٌنبؽً أن ٌدرس كل واحد منها
بمعزل عن اآلخر؛ ألن كبلهما ٌتصؾ بالصٌؽة اآللٌة" ،أي أنها خادمة لؽٌرها من
العلوم العقلٌة والنقلٌة ،وبذلك فهً تتفق على أن موضوع المروم وصفه فً الفكر
اللؽوي العربً القدٌم هو نص القرآن الكرٌم"(.)2
وفً هذا المقام ٌقول أبو هبلل العسكري فً مقدمة كتابه الصناعتٌن "اعلم
ض ُه لك ،وجعلك من أهله :أن ّ
أحق العلوم بالتعلم،
علَّ َمك هللا الخٌر ،وأدلك علٌه ،وق ٌّ َ
وأوالها بالتحفظ ،ـــ بعد المعرفة باهلل جل ثناإه – علم الببلؼة ،ومعرفة الفصاحة الذي
به ٌعرؾ إعجاز كتاب هللا تعالى ،الناطق بالحق ،الهادي إلى سبٌل الرشد ،المدلول به
على صدق الرسالة وصحة النبوة ،التً رفعت أعبلم الحق وأقامت منار الدٌن،
وأزالت شبه الكفر ببراهٌنها ،وهتكت حجب الشك بٌقٌنها ،وقد علمنا أن اإلنسان إذا
أؼفل علم الببلؼة ،وأخل بمعرفة الفصاحة ،لم ٌقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما
خصه هللا به من حسن التؤلٌؾ ،وبراعة التركٌب ،وما شحنه به من اإلٌجاز البدٌع،
واإلختصار اللطٌؾ ،وضمنه من الحبلوة ،وجلّله من رونق الطبلوة ،مع سهولة كلمه
وجزالتها ،وعذوبتها وسبلستها ،إلى ؼٌر ذلك من محاسنه التً عجز الخلق عنها،
وتحٌرت عقولهم فٌها"(.)3

 -1أحمد المتوكل ،المنحى الوظٌفً فً الفكر اللؽوي العربً واألصول واإلمتداد ،دار األمان ،الرباط،
 ،2006ص.19
ٌ -2نظر :عبد الرحمن طه ،تجدٌد المنهج فً تقوٌم التراث ،ط ،2المركز الثقافً ،الدار البٌضاء،2005 ،
ص.86
 -3أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص.1
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وقد انطلق الببلؼٌون من أساس نظري هو "أن مهمة الوصؾ التعبٌري أن
ٌحدد اإلجراءات التً تحول الصٌاؼة المنطوقة إلى ناتج داللً ،وبمعنى آخر تفسٌر
اإلنتاجٌة الكبلمٌة اعتمادا على قدرة المتكلم الفعلٌة ،وإدراكه الكامل لئلمكانات
اللؽوٌة"(.)1
ومن ثم استفاد علماء الببلؼة من الدراسات اللؽوٌة ،وخاصة حٌن تعرضوا إلى
فصاحة اللفظ ،إضافة إلى هجران أو ألفة اللفظة ،إضافة إلى وحشٌة الكلمة التً ال
ٌظهر معناها إال بالتنقٌب ،أوكانت قلٌلة اإلستعمال بٌن الناس فهً بعٌدة عن الفصاحة،
ألن الكبلم الفصٌح هو الكبلم البٌِّن "المؤلوؾ اإلستعمال بٌن أرباب النظم والنثر ودابرة
فً كبلمهم ،وإنما كانت مؤلوفة اإلستعمال دابرة فً الكبلم دون ؼٌرها من األلفاظ
لمكان حسنها ،وذلك أن أرباب النظم والنثر ؼربلوا اللؽة باعتبار ألفاظها"(.)2
وما تجدر اإلشارة إلٌه ،أن الببلؼة تؤثرت بمدرستٌن هما المدرسة األدبٌة،
والمدرسة الكبلمٌة ،فقد استفادت "من إبداعات الكتاب والشعراء الذي أسرؾ روادها
فً ذكر الشواهد واألمثلة بعٌدا عن المنطقٌات ومسابل الفلسفة التً تفتقر إلى المقاٌٌس
الفنٌة للحكم على العمل األدبً ،ومن بٌن أهم الكتب التً ارتوت من ٌنابٌعها ،نجد
كتاب البدٌع البن المعتز ،وكتاب الصناعتٌن للعسكري ،والعمدة البن رشٌق ،وسر
الفصاحة البن سنان الخفاجً ،وأسرار الببلؼة لعبد القاهر الجرجانً ،والبدٌع فً نقد
الشعر البن المعتز ،والمثل السابر والجامع الكبٌر البن األثٌر.)3(".
أما المدرسة الكبلمٌة اعتمدت على مقاٌٌس فلسفٌة تستند إلى المنطق وعلم
الكبلم ،وبالتالً استعملت "أسالٌب المتكلمٌن فً بحث الموضوعات وحصرها،
واإلقبلل من األمثلة األدبٌة ،وقد ٌذكرون أمثلة ال جمال فٌها ،ألن صفة الشاهد أو
 -1محمد عبد المطلب ،الببلؼة العربٌة ،قراءة أخرى ،ط  ،1الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر ،لونجمان،
 ،1994ص.94
 -2حنا الفاخوري وآخرون ،منتخبات األدب العربً ،المطبعة البولٌسٌة ،1955 ،ص.426
 -3مطلوب أحمد والبصٌر كامل حسن ،الببلؼة والتطبٌق ،ط  ،2وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً،
العراق ،1999 ،ص.32-31-30
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المثال عندهم أصل كل شًء ،أما جماله وما ٌبعث فً النفس من إحساس أو شعور
فنً ،فلم ٌوجهوا عناٌتهم إلٌه وهذا ٌظهر جلٌا فً شعره ،فهو ٌتطرق إلى معانً
ساذجة ،ولكن مكسوّ ة بجزالة األسلوب ( ،)1وأهم كتبها "دالبل اإلعجاز" لعبد القاهر
الجرجانً ،و"نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز" للرازي ،و"مفتاح العلوم" للسكاكً،
و"المصباح فً اختصار المفتاح" لبدر الدٌن بن مالك ،و"تلخٌص المفتاح"
و"اإلٌضاح" للقزوٌنً ،و"عروس األفراح فً شرح تلخٌص المفتاح" لبهاء الدٌن
السبكً.
2ـ الرداءة فً النص الشعري :
اهتم النقد اللؽوي بتتبع المآخذ فً المفردات والتراكٌب ،من حٌث موقع الكلمة
المفردة ،وبنابها واستعمالها وممٌزاتها وإٌحابها ،وتركٌبها الذي ٌشتمل على التنظٌم
والتؤلٌؾ ،وبالتالً كانت هذه المآخذ جزبٌة وكلٌة قوامها الذوق والتوافق اللؽوي،
والبحث عن القٌمة الجمالٌة فً النص الشعري.
إذن النقد اللؽوي ثار على فكرة الرداءة فً النص الشعري ،فنقدها نقدا عنٌفا،
وكشؾ عن عناصر ضعفها ،وبالتالً انتهج طرٌق الصرامة والمواجهة ،وال ٌكتفً
فً مآخذه بما دون التخطبة والتجهٌل والتضٌٌق والتشدٌد على التزام الشعراء بمعاٌٌر
ومقاٌٌس لؽة الشعر "والمتمثلة فً جملة الشرابط الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة
والداللٌة المتواضع علٌها فً استعماالت الكتابة الفنٌة"(.)2
وإذا أردنا أن نتتبع المآخذ اللؽوٌة من العصر الجاهلً حتى القرن الرابع
الهجري ،نقول إن مآخذ العصر الجاهلً كانت جزبٌة تقؾ عند البٌت الواحد أو
البٌتٌن ،حتى إذا جاء القرن األول بدأ االهتمام بالمعنى ٌؤخذ حٌزا أكبر ،وظلت عٌوب

ٌ -1نظر:مطلوب أحمد والبصٌر كامل حسن ،ص.33-32
 -2محمد مصطفى بوشوارب ،إشكالٌة الحداثة ،قراءة فً نقد القرن الرابع الهجري ،دار الوفاء لدنٌا
الطباعة والنشر ،اإلسكندرٌة ،ص.125
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األلفاظ على ما هً علٌه ،أما فً القرن الثانً الهجري تبلورت فكرة اللحن فً اللؽة
العربٌة وبدأ منهج تخطبة الشعراء ٌدخل مرحلة التؤسٌس على أٌدي اللؽوٌٌن والنحاة.
وفً القرن الثالث الهجري بدأ هذا المنهج ٌرسى وٌؤخذ طرٌقة جدٌدة مع علماء
الكبلم واألدباء وعلماء اللؽة والنحو ،فظهرت عدة مإلفات تتعرض للمآخذ ،وخاصة
السرقات.
أما القرن الرابع الهجري فكان بمرتبة نضوج المنهج اللؽوي ،خاصة مع ظهور
شخصٌتٌن أدبٌتٌن هما أبو تمام والمتنبً اللذان قادا معركة كبلمٌة دارت جلها حول
اإلهتمام بفكرة المآخد ،حٌث اعتبراها ظاهرة بارزة ،كما كثرت المإلفات التً تتبع
سقطات وأؼبلط الشعراء ،وبالتالً صارت المآخذ خروجا عن القاعدة اللؽوٌة ،بعد أن
كانت خروجا عن اللؽة المشهورة ،وفً هذا المضمار نتطرق إلى النقد اللؽوي من
أربع مستوٌات:
3ــ م توٌاا النقد اللغوي:
أ -الم تو المع مً:
ٌعتنً هذا المقٌاس باللفظة من ناحٌة تركٌب بنٌتها ،وترتٌب حروفها وفق ما
حوته المعاجم العربٌة ،وفً مقدمتها لسان العرب ،كما ٌراعً تتبع عٌوب اللفظ
وحدود استعماله داخل النصوص الشعرٌة ،والتؽٌٌرات التً لحقت أبنٌة األلفاظ
ومواضع استعمالها المناسب الذي ٌتنافى مع األلفاظ الوحشٌة.
 ا تعماو األلفاظ فً ٌر موضعها:وكان القاضً الجرجانً من النقاد الذٌن استقبحوا استعمال األلفاظ فً ؼٌر
موضعهاٌ ،قول منتقدا قول المتنبً:
ض َف
ا َف ْنع َفٌ ُكـ
ار أ ْنب َفغ ْن
لَف ِإوال َففلَف َف الد َّنَّنو َف
-1القاضً الجرجانً ،أسرار الببلؼة ،ص35
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ٌقول الجرجانً فً تعلٌقه على لفظة (شً ٌء) فً هذا البٌت "وهذا البٌت من قبلبده إال
أنك تعلم ما فً قوله (شًء) من الضعؾ الذي ٌجتذ ُب ُه الفحول وال ٌرضاه النقاد"(.)1
وٌعود رفض الجرجانً للفظة (شًء) فً السٌاق الشعري إلى أنها ؼٌر مناسبة
لحمل المعنى المراد من قبل الشاعر ،كما عاب علٌه سوء اختٌار موقع اللفظة ،األمر
الذي أحدث عدم انسجام فً التركٌب ،وبالتالً ٌإكد الجرجانً بنظرته هاته إلى معٌار
الجزالة ودور اللفظة فً بناء التركٌب من خبلل حسن التوظٌؾ ،ثم ٌعٌب النقاد على
المتنبً قوله:
اء َفحز َفم َفها
ا ال َفم ِإ
ٌاب ُك
َفع َفو َف
ابا َفحلَّنى ِإ

َفف ُكهنَّن على أو َف اوِإ َفها كالمناوِإ ِإق(.)2

ٌقول الجرجانً معلقا على البٌت "قالوا :الماء ال ٌوصؾ بالٌبس وإنما جمد
الماء وجمس السمن ،وٌبس العود والبنت ،ونحو ذلك" ( ،)3لقد أساء المتنبً اإلختٌار
الذي أفسد المعنى وأفسد التركٌب ،فالماء ٌوصؾ بالتجمد وال ٌوصؾ بالجاؾ
والٌابس ،وبهذا اإلختٌار خرج عن اللؽة المعٌارٌة.
أما المتنبً فقد دافع عن نفسه بقوله "أمَّا ٌَبْسُ الماء فإن العلماء رووا عن
العرب أنها تسمى العرق ٌبس الماء"(.)4
وقد دافع الٌرقوقً على المتنبً بؤنه أراد الكناٌة عن العرق فً قوله" :وأراد
بٌابس الماء ما جؾ من العرق ،وعرق الخٌل إذا جؾ أبٌضٌ....قول :أتتهم الخٌل
كالحة ،وقد جؾ العرق على حزمها فابٌض ،فصارت الحزم كؤنها المناطق المُحبلّة
بالفضة"(.)5
وإلى جانب المتنبً نجد أبا تمام الذي أنكر علٌه النقاد وضعه عدة ألفاظ فً ؼٌر
موضعها التً تحقق فٌه المجانسة والمبلبمة بٌن المستعار والمستعار منه ،فهذا اآلمدي
 -1م .ن ،ص35
 -2القاضً الجرجانً ،أسرار الببلؼة  ،ص65
2ــ م .ن ،ص58
 -4م .ن ،ص68
 -5م .ن ،ص55
138

الفصل الثالث

التداخل بين النقد اللغوي والبالغي



ٌستقبح "االستعارة التً لم تتحقق فٌها المبلبمة بٌن األلفاظ ،بمعنى أن تكون اللفظة
المستعارة البقة لما اس ُتعٌرت ومبلبمة لمعناه"(.)1
وفً هذا السٌاق ّ
خطؤ اآلمدي أبو تمام فً جعل لفظٍ مقابل لفظ آخر ،حٌن قال:
َفو َفم ْن
او ال َفم ْنو ِإ
ا ُكم َّنتصِإ ِإو
ش َفه ٌتد َفب ْنٌنَف ُكح ْنك ِإم ال ُكذو ِّن ُكمـ ْنن َفقوِإ ٌتـ َف
صالِإ َفٌ ًفة أَف ْنو لِإ ِإ َفب ِإ
()2
ِإٌا ال َفم ْنو َف
َفحل َف
ـــو
ص ْنف َف
ا ُكم ْنب َفد ِإح ٌتر َف
ـح ُكت ُكـ َفو َفوـدْن َفت َفف َّنر ْنعنَف فِإً أَف ْنف َفعالِإ ِإـ األَف َف ِإ
لقد جعل أبو تمام لفظ (متصل) فً مقابل (منقطع) "ولٌس هذا هو مواضع
متصل وال منقطع ،وقد أؼراه هللا بوضع األلفاظ فً ؼٌر موضعها ...وقوله "وقد
تفرعن فً أفعاله األجل" معنى فً ؼاٌة الركاكة والسخافة ،وهو من ألفاظ العامة،
ومازال الناس ٌعٌبونه به وٌقولون :اشتق لؤلجل الذي هو مطل على كل النفوس َف َع َبل
من اسم فرعون ،وقد أتى األجل على نفس فرعون وعلى نفس كل فرعون فً
الدنٌا"(.)3
كما تطرق ابن األثٌر إلى ظاهرة اللفظ المستعار ،من خبلل مقارنة بٌن بٌتٌن،
األول للصمة بن عبد هللا ،والثانً ألبً تمام ،ففً أحدهما جاءت لفظة (األخدع) حسنة
وفً اآلخر خشنة.
قال الصمة بن عبد هللا:
الح ِّنً َفح َّنتى َفو َف دْن َفتنِإً َفو َفر َف ْنع َف
اء لَف ْنٌ ًفتا َفوأَف ْنخ َفد َفعا
ص َفف ِإ
ا مِإنَف اإلِإ ْن
َفتلَف َّنف ْنا َفن ْنح َفو َف

()4

وقد أعاب ابن األثٌر قول أبو تمام:
َفٌا ه َفُكو َفو ْنو ٌتم مِإنْن ْن
ا َفه َفذا األَف َفن ِإام مِإنْن َفح ْنر ِإو َف
ض َف ْن َف
أخ َفد َفع ْنٌ َف َفف َفقدْن أَف ْن
"أال ترى أنه وجد لهذه اللفظة فً بٌت أبً تمام من الثقل والكراهة أضعاؾ ما
()5

وجد لها فً بٌت الصمة بن عبد هللا من الروح والخفة واإلٌناس والبهجة ،ولٌس السبب
-1اآلمدي ،الموازنة ،ج /2ص65
2ــ الحسن بن بشر اآلمدي ،الموازنة ،ج /1ص238ــ .239
 -3م .ن،ج ،1الصفحة نفسها
 -4دٌوان أبً تمام ،ج /2ص.405
 -5دٌوان أبً تمام ،ج /2ص.405
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فً ذلك إال أنها جاءت موحدة فً أحدهما ،مثناة فً اآلخر ،وكانت حسنة فً حالة
اإلفراد ومستكرهة فً حالة التثنٌة ،وإال فاللفظة واحدة ،وإنما اختبلؾ صٌؽتها فعل بها
ما ترى.)1( "...
استهجن ابن األثٌر لفظة "أخدعٌك" فً بٌت أبً تمام ،بسبب استعارته المؽرقة
فً البعد ،وبالتالً لم ٌوفق" ،والنقاد لم ٌعٌبوا على شاعر ما استعماله لفظة األخدع
ؼٌر أبً تمام ،وذلك ألنهم َنحُوا فً استعاراتهم منحى قرٌبا ،فجاءت مقبولة فً
شعرهم ،أما أبو تمام فقد كانت استعارته مؽرقة فً التقعر" ( ،)2فهناك مواقع تكون فٌها
االستعارة محمودة ،ومواقع أخرى تكون مذمومة ،وبالتالً هً ترجع إلى توفٌق
الشاعر.
وفً موضع آخر أعٌب على المتنبً استعماله كبلم ؼٌر العرب فً قوله:
()3
َفود ُّسُكر لَف ْنفظٍة ُكٌ ِإرٌ َف الد َفُّسر ُكم ْنخ َف
شلَف َفبا
بٌا ُك َفو ْن ٍةـ ُكٌرٌ َف الشما َفحالِإ َفك ًفة

قالوا (م ُْخ َشل َبا) لٌس من كبلم العرب ،فقال أبو الطٌب "هً كلمة عربٌة

فصٌحة ،وقد ذكرها العجاج ولست أعرفها فً شعر العجاج وال أحفظها محٌكة عن
العرب ،ؼٌر أنً أرى استعمالها وأمثالها ؼٌر محفوظ ،ألنً أجد العرب تستعمل
الكثٌر من ألفاظ العجم إذا احتاجت إلٌه إلقامة الوزن وإتمام القافٌة ،وقد تتجاوز ذلك
إلى استعماله مع اإلستؽناء عنه"(.)4
ٌُنكر الجرجانً لفظة (مُخشلَ َبا)َ ،و ٌَ ُع ُّدها َع ٌْبًا بحجة أنها لٌست ممِّا َو َع ْت ُه
المعجمات العربٌة ،كما طعن الجرجانً فً رأي المتنبً الذي أكد أنها لفظة فصٌحة،
وأكد أنه ذكرها العجاج ،وبالتالً ٌتخذ من ذلك حجة أولٌة ،وهً السماع ،ؼٌر أن هذه
الحجة ال تنكر على الشاعر مثل هذا اإلستخدام ألنه ٌتعلق بلؽة الشعر وجماله ،كما أن
هذه الكلمة ال وجود لها فً اللؽة العربٌة ضمن ما حوته المعاجم مثل "لسان العرب"،
 -1ضٌاء الدٌن بن األثٌر ،المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر ،المطبعة البهٌة ،مصر ،ص.111
 -2محمود الربداوي ،الصنعة والفن فً مذهب أبً تمام ،المكتب اإلسبلمً ،1971 ،ص.41
 -3علً عبد العزٌز الجرجانً ،الوساطة ،ص.461
 -4م.ن ،ص.461
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وهناك من فسر هذه الكلمة بالخزؾ أو بقطع الزجاج المتكسر ،وأؼلب الظن أنهم
استقوا هذا المعنى من مقتضى المقابلة بٌن "الدار" و"المخشلب" ولم ٌستقوه من
المظان اللؽوٌة الموثوق بها
أما القاضً الجرجانً فٌشرح اللفظة بشكل مؽاٌر لما ورد فً البٌتٌ ،قول:
"المخشلب ،من حجر البحر ولٌس درا"

(  ) 1فهو لم ٌكتؾ بإبكار استعمال اللفظ

األعجمً بل رأى أنه ؼٌر مناسب لسٌاق المعنى.
كما عاب الجرجانً على أبً تمام استخدامه ألفاظ مولدة وعامٌة فً قوله:
هً َفت َفم ْنر َفم ُكر
َفر َّنوا َفحواشِإ ً ال ّدهْن ِإر َفف َف

و َف دَفا ال ّث َفر فِإٌ ِإـ َفح ْنل ِإٌ ِإـ َفٌ َفت َفك َّن ُكر

()2

وقد أدرج القاضً الجرجانً هذا المثال ضمن ما استحسنه من شعر أبً تمام،
إال أنه عاب علٌه استخدام لفظة "ٌتكسر" وهً مولدة" ،والمولد لفظ عربً لكنه فً
حالة مضافة إلى رصٌد المعاجم" ( ،)3فمعٌار النقد لدى الجرجانً األلفة والسماع "فكل
المفردات التً لم تسمع فً عرب الجاهلٌة والقرنٌن األول والثانً تعد مولدة ألنها
تسربت إلى اللؽة فً العهد األخٌر ،وهذا ٌدل على إثراء اللؽة وتطوٌرها من الداخل،
ولذلك ٌنبؽً أن ٌعد هذا الجانب من أهم ما ٌخدم اللؽة المعٌارٌة الشعرٌة"(.)4
ٌبدو أن التجاوزات اللؽوٌة التً وقع فٌها أبو تمام كانت كثٌرة ،وهذا ما أثار
حفٌظة النقاد ،وقد أخطؤ أبو تمام كثٌرا لذلك كان ٌُلِ ُّح علٌه النقاد أن ٌماٌز فً معرفة
الموضع األنسب للكلمة ،فهذا علً بن مهدي أحد رواة الشعر وعلماء النحوٌٌن ٌنتقد
استعارة أبً تمام فً مدحه ألبً سعٌد محمد بن ٌوسؾ :
ا َف
صو َففا
الز َفمانَف ال ُّس
ص َّند ُكعو َفف َفكؤ ّن َفما لَف ِإب َف
َفكا ُكنوا ِإردَفا َفء َفز َفمانِإ ِإه ْنم َفف َفت َف

-1القاضً الجرجانً ،أسرار الببلؼة ،ص69
 -2م.ن ،ص68
 -3م.ن ،ص68
 -4م.ن ،الصفحة نفسها.
 -5المرزٌانً ،الموشح ،ص.493
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وقد انتقد هذا البٌت بقوله" :من أشهر ما عٌب به أبو تمام قوله :كانوا برود
زمانهم...ثم قال ولعمري إن هذا اللفظ سخٌؾ"(.)1
أراد علً بن مهدي أن ٌبٌن أن الكلمة تكون حسنة إذا كانت مفردة ،أما إذا ث ِنٌّت
أو جمعت قبحت ،فكلمة الصوؾ عٌبها أنها وقعت مفردة ،وقد انتهج ابن األثٌر نهجا
آخر فً كشفه عن أصل الخطؤ فً بٌت أبً تمام ،عند تؤكٌده أن العٌب ٌكمن فً أن
الكلمة "جاءت مجازٌة فً نسبتها إلى الزمان" ( )2ولفظة الصوؾ عند إسنادها للزمن،
تتعارض مع اللؽة والعرؾ العقلً المتداول.
ب -الم تو الصرفً:
ٌدرس هذا المستوى الجانب الصرفً وأبنٌة الكلمات وفق معاٌٌر وقوانٌن
وحدودا ،س ّنها علماء اللؽة ،وألزموها على الشعراء ،فتبعوا بالدراسة والنقد ما وقع فٌه
الشعراء من أخطاء وعٌوب من جهة البنٌة الصرفٌة للفظ ،ودونوا مآخذهم على
أساسها ،فؤسقطوا شعرا وطعنوا فً آخر ،وأساءوا إلى آخر خاصة المحدثٌن منهم.
وبما أن المتنبً كان شعره منتجعا للطعن فٌه ،وقد تعددت الجوانب الصرفٌة
التً طبقت على شعره من أمثلة ذلك ما رواه القاضً الجرجانً عن إنكار النقاد
للمتنبً فٌما ورد فً شعره من أخطاء فً الصٌؽة المصدرٌة.
ٌقول المتنبً:
أر ِإبى
او مِإن َف
َف
لٌا التعلُّسو ُك ِإباا َفم ِإ

ض ْنن ِإ ال َفع ْنٌ ِإ من شِإ َفٌمِإً(.)3
َفوَلَف القُك ُكنو ُكع ِإب َف

"قالو القنوع خطؤ وإنما هً القناعة ،فؤما القنوع فالمسؤلةٌ ،قال "قٌع ٌقنع قناعة،
إذا َرضِ ًَ ،و َق َن َع ٌَ ْق َن ُع قُ ُنو ًعا؛ إذا سؤل ،والفاعل فٌها قان ٌع"(.)4
أما القاضً الجرجانً فوقؾ موقفا وسطا بٌن المتنبً وخصومه بقوله" :وقد
سمعت رواة الشامٌٌن ٌذكرون أنه أنشدهم قدٌما القنوع ثم ؼٌر اإلنشاد ،ورجع إلى
 -1م .ن ،ص.493
 -2ضٌاء الدٌن بن األثٌر ،المثل السابر فً أدب الكتاب والشاعر ،ص.111
-3القاضً الجرجانً ،أسرار الببلؼة ،ص. 35
 -4م .ن ،الصفحة نفسها.
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القناعة ،ثم إن القنوع معنى القناعة محكٌة عند العرب ،وإن لم تكن مشهورة ،وقد
ذكرها أهل اللؽة ،وحكوا عن أوس بن الحارث الطابً أنه أوصى ابنه ،فقال فً بضع
وصٌته :خٌر ال ِؽ َنى القنوع ،وشر الفقر الخضوع ،وال ٌحتم ُل معنى القنوع هنا فً هذا
ضا والقناعة"(.)1
الكبلم إال الرِّ َ
نرى فً تحلٌل الرأٌٌن أن النقاد عابوا على المتنبً لفظة القنوع ،فالمصدر من
قنع هو القناعة إن أراد التعبٌر عن الرضا ،وهذا ما أحدث تؽٌٌرا فً المعنى ،أما
الجرجانً فٌستشهد برأي الشامٌٌن فً أنه ؼٌّر التركٌب اللفظً بتؽٌٌر المصدر حتى
ٌستقٌم له الوزن ،كما أن كلمة قنوع صحٌحة ألنها تحمل معنى الرضا بمرجعٌة
السماع.
4ـ -تكرار وتردٌد األلفاظ لغٌر علة مالٌة:
التكرار من المصطلحات التً لها عبلقة وثٌقة باألسلوب والببلؼة ،كما ٌقول
ابن منظورٌ" :قال للسطر من النخٌل أسلوب ،وكل طرٌق ممتد فهو أسلوب...
واألسلوب الطرٌق تؤخذ فٌه ،واألسلوب بالضم الفنٌ ،قال أخذ فً أسالٌب من القول أي
أفانٌن فٌه"(.)2
أما فً مفهوم النقاد والببلؼٌٌن القدامى ،فإن شكري عٌاد فً دراسته الممتعة
لمفهوم األسلوب عن كل من ابن قتٌبة (ت 276هـ) والخطابً (ت 338هـ) والباقبلنً
(ت 403هـ)ٌ ،رى أن كلمة األسلوب " قد بقٌت عندهم مبهمة المعنى ،تشرببت لمنزلة
المصطلح دون أن تبلؽها ،ألنهم فهموا منها تارة النوع األدبً والموضوع ،وتارة
طرٌقة الصٌاؼة ،فقد وجدوا كلمة (النظم) برٌبة من اللبس ،إذ لم تكن ثمة شبهة – من
حٌث أصلها اللؽوي نفسه -فً أنها تدل على طرٌقة التؤلٌؾ ،ومن ث ّم أتٌح لهذه الكلمة
حظ من النماء...واستقرت فً المصطلح الببلؼً كما عرفها عبد القاهر
الجرجانً"االنتقاء األسلوبً عند اللؽوٌٌن والببلؼٌٌن لٌس المقصود به انتقاء نفعً
 -1القاضً الجرجانً ،أسرار الببلؼة  ،ص68
 -2ابن منظور ،لسان العرب ،مادة سلب.
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وإنما لؽوي نحوي" ( ، )1والمقصود بالنحو فً هذا المصطلح قواعد اللؽة بمفهوما
الشامل الصوتٌة والصرفٌة والداللٌة ونظم الجملة ،وٌكون هذا االنتقاء حٌن ٌإثر
المنشا كلمة على كلمة أو تركٌبا على تركٌب ألنها أصح عربٌة أو أدق فً توصٌل ما
ٌرٌد" ،وٌدخل تحت هذا النوع من االنتقاء كثٌر من موضوعات الببلؼة المعروفة
كالفصل والصول ،والتقدٌم والتؤخٌر ،والذكر والحذؾ ،وقد تكون بعض هذه الخٌارات
عبلمة ممٌزة ألسلوب المنشا"(.)2
فانتقاء الكلماتٌ ،قوم من ناحٌة إٌقاع األحرؾ ،وما ٌمكن أن ٌحدثه الحرؾ من
أثر فنً فً العبارة األدبٌة ،وموسٌقى الحرؾ (ٌقصد به الفخم الصوتً الذي ٌحدثه
الحرؾ وعبلقة هذا النؽم بالتٌار الشعوري والنفسً فً مسار النص الشعري ،ذلك
ألنه من المسلم به أن لكل حرؾ مخرجا صوتٌا ،ولكل حرؾ صفات ،ومخارج
الحروؾ وصفاتها بٌنها وبٌن داللة الكلمة عبلقة شعورٌة وفنٌة (.)3
والجمال الفنً الذي ٌإدٌه تكرار الحرؾ ٌلزم األدٌب أن ٌحسن انتقاءه ،ألنه إن
لم ٌحسن االنتقاء أصبح هناك ثقل فً نؽم الكلمات وصدى فً النفس ؼٌر مقبول عند
سماعِ َها ،فالتكرار "ٌسلط الضوء على نقطة حساسة فً العبارة ،وٌكشؾ عن اهتمام
المتكلم بها ،وهو بهذا المعنى ذو داللة نفسٌة قٌمة ،تفٌد الناقد األدبً الذي ٌدرس األثر،
وٌحلل نفسٌة كاتبه"(.)4
والتكرار سواء كان فً الكلمة أم العبارة ،فإن له "مواضع ٌحسن فٌها،
ومواضع ٌقبح فٌها" ( ،)5فالحسن المقبول هو الذي ٌضفً على الكبلم حسنا ورونقا،
ومنه القبٌح المعٌب الذي ٌفسد الكبلم وٌلفظه السمعٌ ،قول ابن رشٌق" :وللتكرار
 -1ابن منظور ،لسان العرب ،اللؽة واإلبداع ،انترناشونال برس ،القاهرة ،ط ،1988 ،1ص.18
1400 ،9
 -2لسان العرب ،مادة األسلوب ،دراسة لؽوٌة إحصابٌة ،دار البحوث العلمٌة ،الكوٌت،ط
هـ1980/م ،ص.23
ٌ -3نظر:صابر عبد الداٌم ،موسٌقى الشعر العربً بٌن الثبات والتطور ،ط  ،3مكتبة الخانجً ،القاهرة،
1413هـ ،ص.28
 -4نازك المبلبكة ،قضاٌا الشعر المعاصر ،ط ،4دار العلم المبلٌٌن ،بٌروت ،1974 ،ص.266
 -5ابن رشٌق ،العمدة ،ج ،2ص.73
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مواضع ٌحسن فٌها ،ومواضع ٌقبح فٌها ،فؤكثر ما ٌقع التكرارا فً األلفاظ دون
المعانً ،وهو فً المعانً دون األلفاظ أقل ،فإذا تكرر اللفظ والمعنى جمٌعا ،فذلك
الخذالن بعٌنه"(.)1
كما ذكر ابن رشٌق بعض األهداؾ التً ٌحتاج فٌها الشاعر إلى التكرار ،وربط
بٌنها ،وبٌن الؽرض الشعري ،فمنها التشوٌق واإلستعذاب فً الؽزل والنسٌب ،أو على
سبٌل التقرٌر والتوبٌخ ،أو التعظٌم للمحكى عنه ،أو التوجع إن كان رثا ًء أو تؤنٌبا،
أواإلزدراء والتهكٌم والتنقٌض فً الهجاء وؼٌر ذلك(.)2
وٌذكر القاضً عٌاض ( )3الهدؾ الببلؼً من التكرٌر ،فقول( :أبو زرع ،فما
أبوزرع) ،فإن التصرٌح هنا أبلػ من الكناٌة ،لما فٌه من التعظٌم والتعجٌب ،وهذا
كذلك فً قول العاشرة" :مالك ،وما مالك" ،ومثال ذلك من القرآن الكرٌم قوله تعالى:
ْت ث َّم َرأٌ َ
الحا َّقة"( ،)4وقوله تعالى "وإ َذا َرأٌ َ
ْت َنعٌِمًا"(.)5
الحا َّقة ما َ
" َ
وتكرار اللفظ ٌكون مما ٌستلد الناطق به; ،هذا ٌظهر فً قول المعري":
ي وال ُكب ْنع ُكد
وأر ٌت ِإب َفها ِإه ْنن ٌتد َفو ِإه ْنن ٌتد أ َفتى منْن دُكونِإ َفها ال َّننا ُك
أَلَف َفح َفب َفذا ِإه ْنندٌتْ ،ن

()6

 -1ابن رشٌق ،العمدة ،ج .2ص .73
ٌ -2نظر :م ن ،ج ،2ص.74
 " -3هو أبو الفضل عٌاض بن موسى بن عٌاض بن عمرون بن موسى بن عٌاض بن محمد بن عبد هللا
بن موسى بن عٌاض الٌحصبً".
 ابن عٌاض محمد ،التعرٌؾ بالقاضً عٌاض ،تقدٌم وتحقٌق محمد بن شرٌفة ،ط  ،2وزارة األوقاؾوالشإون اإلسبلمٌة ،الرباط ،المملكة المؽربٌة ،1982 ،ص.2
 أما نسبه فٌنسب إلى (ٌحصب) قبٌلة من قبابل حمٌر ،سمٌت باسم جدهم ٌحصب بن مالك". ابن فرحون أبو إسحاق إبراهٌم بن علً ،الدٌباج المذهب فً معرفة أعٌان علماء المذهب ،تحقٌقوتعلٌق :محمد األحمدي أبو النور ،دار التراث ،القاهرة ،مصر ،،ج ، 1972 ،2ص.51
 -4سورة الحاقة ،اآلٌة .2-1
 -5سورة اإلنسان ،اآلٌة .20
 -6القاضً عٌاض اإلدرٌسً وآخرون ،بؽٌة الرابد لما تضمنه حدٌث أم زرع من الفوابد ،تح صبلح
الدٌن بن أحمد ،وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة ،المؽرب ،الرباط  ،1975ص.170
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فقال" :من ُح ِّب ِه لهذه المرأة لم ٌر تكرٌر اسمها عٌبا ،فهو ٌجد اللفظ بها
حبلوة"(.)1
من التكرار ما ٌفسد الشعر ،لهذا أنكره النقاد وعابوه ،فما ٌُروى عن المرزبانً
أنه أنكر من تكرار األحرؾ أن إسحاق بن إبراهٌم الموصلً أنشد األصمعً قوله فً
ؼضب المؤمون علٌه":
اء َفودْن ُك د ْن
وار ُكد ُكه
َفٌا َف َفر َفح َفة ال َفم ِإ
َّنا َفم ِإ
ل َفِإحائ ٍةِإم َفح ٍةام َفح َّنتى َلَف ِإح َفٌا َفم لَفـــــــ ُكـ

ٌت
ـــــرٌق َف ْنٌ ُكر َفم ْن دُكو ِإد
أَف َفما إِإلَف ْنٌ َف َفو
()2
ـاء َفم ْنو ُكرو ِإد
ٌق ال َفم ِإ
ُكم َفح َفعـنْن َفو ِإر ِإ

فقال األصمعً :أحسنت فً الشعر ،ؼٌر أن هذه الحاءات لو اجتمعت فً آٌة
الكرسً لعابتها"(.)3
العٌب فً اجتماع الحاءات الحلقٌة المخارج التً سببت التعثر فً نسق األلفاظ
وخلَبلً فً السٌاق الذي ٌحدد لنا أهمٌة اللفظ داخله.
كما أن تكرار الكلمات أدى إلى سخرٌة النقاد ،والتهكم على صاحبه بالقصور،
وأبو تمام من الشعراء الذٌن أخذ علٌهم كثرة استعمال التكرار منها ما أتت فً الموشح
للمرزبانًٌ ،قول فٌها:
لَف َفٌالِإٌ َفنا بالرومتٌن وأرضِإ َفها

َف َفقى ال َفع ْنه َفد ِإم ْنن َف الع ْنه ُكد وال َفع ْنه ُكد وال َفع ْنه ُكد

()4

و َعلَّ َق المرزبانً على هذا البٌت قاببل" :أراد سقى أٌامنا التً عهدناك بلبها عهد
الوصال ،وعهد الٌمٌن التً حلفنا ،والعهد األخٌر هو المطر ،وجمعه عِ ما ُد"(.)5
و من التكرار ما ٌإدي إلى التجنٌس الرديء ،فٌفسد المعنى فالحاتمً فً نقده
للمتنبً علق على قوله:
 1ــ القاضً عٌاض اإلدرٌسً وآخرون ،وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة ،بؽٌة الرابد لما تضمنه
حدٌث أم زرع من الفوابد ،ص170
 -2المرزبانً ،الموشح ،ص.369
 -3م ن  ،ص.369
 -4م ن ،ص.398
 -5الموشح ،المرزبانً ،ص.398
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ب َفو ْنبلَف ُكـ
َفو َفو َّنبو َفك َّنما َفو َّنبو َف ال ُّست ْنر َف



ضائِإو ُك (.)1
ِإف ُكم َفت َف
ِإً َفواو ٌت
َفو ُككو ُّس َفكم ًفّ

فقال" :فجانس بـ (قبَّل وقبله) وبـ (كم وكمًِّ) فلم ٌصؾ لفظه ،وال ماأله على اإلحسان
طبعه ،وانقطعت دون اإلصابة مادته" (.)2
ع َّد الحاتمً هذا التجنٌس مستكره ورديء ،وهذا ما أضفى قبحا على البٌت
الشعري.
4ـ اشتراكهما فً رصد الرداءة فً النص الشعري:
اشتركا النقد اللؽوي والببلؼً فً نقد النص الشعري الموصوؾ بالرداءة،
بكشؾ جوانب النقص فٌه ،وهما منهجان جوهرهما البحث عن القٌمة الجمالٌة فً
النص الشعري من حٌث هو لؽة لها خصوصٌاتها فً الرواٌة والتشكٌل ،فسلكا بالنقد
مسلكا جدٌدا قوامه إدراك جمال الجزبٌات ،والوقوؾ عند حدود البٌت أو البٌتٌن،
فٌصبح البٌت الشعري هو المحور فً اإلبداع ،وهو الشاهد والمثل.
فكان اشتراكهما فً تتبع المثالب والعٌوب التً ُتشٌن النص الشعري ،بل
تجاوزا هذا إلى شرح النص وتفسٌره فً مقاربة لؽوٌة وببلؼٌة للوجوه النقدٌة القابمة
على الخطاب الحجاجً من حٌث المقاصد والبناء واألسلوب ،فهم بمثابة مشروع نقدي
جدٌد مزٌج بٌن الببلؼة والنقد اللؽوي القابم على تؤصٌل مفهوم اللؽة وفق دروب
الكبلم المؤلوفة ،فاللؽة فً نظرهما ال تقتصر "وظٌفتها على التعبٌر عن الفكر ،وإنما
لها إلى جانب هذه الوظٌفة خصابه جمالٌة ،هذه الخصابص هً التً تعكس على اللؽة
قٌمتها الفنٌة ،والتً ترتفع بها كً تكون مظهرا من مظاهر الجمال كبقٌة الفنون"(.)3
كما ٌبحث –النقد اللؽوي والببلؼً -فً الكلمة المفردة ومدى صحتها وخطبها
ومبلءمتها لمكانها واستعمالها األدبً ،وٌؽوصان فً التركٌب ومدى ما فٌه من تبلإم
 -1الحاتمً أبو علً محمد بن الحسن الحاتمً ،حلٌة المحاضرة فً صناعة الشعر ،تحقٌق د .جعفر
الكتانً ،دار الرشٌد للنشر ،العراق ،1979 ،ص.35
 -2م .ن ،ص35
 -3منصور عبد الرحمن ،اتجاهات النقد األدبً فً القرن الخامس الهجري ،ط  ،1دار األنجلو المصرٌة،
ص.97
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وتناسب ،وتضافر واضطراب ،فالببلؼة " ُتإ ِث ُر اإلصؽاء للنص األدبً ،واكتشاؾ ما
ٌَد ُخ ُرهُ من أسالٌب واستشراؾ ما ٌنطوي علٌه من قٌم وقدرة على تصوٌر األحاسٌس
والمشاعر ،وهً ببلؼة رحبة حٌث تستثمر الذوق والتجربة والتؤمل والخبرة األدبٌة
والحٌاة فً تفسٌر تركٌب الصورة األدبٌة وداللتها"(.)1
والمآخذ التً أخذاها على النص الشعري كثٌرة ال تكاد تترك شٌبا منه فً
الرإٌة والنسٌج ،وعلى هذا فإن العبلقة بٌن المفهوم النقدي اللؽوي والببلؼً قوٌة
نلمسها فً الكلمة والجملة بدءا من أساسها فً المبنى اللؽوي ،وما ٌصنفه من إٌماءات
جانبٌة تعالج الضعؾ والقصور فً لؽة النص ومعانٌه ،وصوره ،وإٌقاعاته" ،وبالتالً
تعمقوا فً فهم الشعر ،وتذوقوه ،وفً معرفة مٌزات الشعراء ،وضعوا أٌدٌهم على
ممٌزات وخصابص فً الصٌاؼة واألعارٌض والشعور والمعانً ،ثم وقفوا على ما
لكل شاعر من خصابص ،وخاصة كبار الشعراء ،فتنبهوا إلى مكانته الشعرٌة وما
ٌطرق من أؼراض ،وما ٌنظم فٌه من أعارٌض"(.)2
إن الؽاٌة التً ٌطمح إلٌها الناقد اللؽوي والببلؼً أن ٌحاكم البٌت بقواعد اللؽة
والنحو ،وٌتحقق من مدى مطابقته لتلك القواعد ،فٌرٌا فً اللؽة البوابة األولى للولوج
إلى فضاء النص األدبً ،ألنه عن طرٌق اللؽة ٌمكن التعرؾ على الدالالت واألبعاد
التً ترمً إلٌها القصٌدة...فاللؽة فً األدب تحمل باإلضافة إلى مدلولها األصلً الذي
وضعت له دالالت أخرى نستشفها من السٌاق الحضاري والثقافً الذي أنتج فٌه النص
األدبً ،واللؽة األدبٌة لؽة مشحونة بدالالت إضافٌة ،وهً تطمح إلى تجاوز المدلول
الواحد إلى المدلول المتعدد(.)3
وبالتـالً تداخلت المباحث الببلؼٌة والنقدٌة تداخبل ٌصعب معه وضع الفواصل
والحدود بما ٌمٌز كل علم عن اآلخر ،ولعل سبب هذا التداخل "أن النقد لم ٌظهر -عند
 -1محمد مشبال ،أسرار النقد األدبً ،ط  ،1مطبعة الخلٌج العربً ،تطوان ،المؽرب ،2002 ،ص -46
.47
 -2مصطفى الصاوي الجوٌنً ،معالم فً النقد األدبً ،منشؤة المعارؾ ،اإلسكندرٌة ،1985 ،ص.33
ٌ -3نظر :حسن خمري ،الظاهرة الشعرٌة العربٌة ،إتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،2001 ،ص.46
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ظهوره -علما مستقبل بنفسه ،ولم تظهر الببلؼة



–عند ظهورها -علما مستقبل بنفسه

وربما لم ٌظهر ؼٌرهما علما مستقبل بنفسه أٌضا ،وذلك ٌعود إلى طبٌعة التؤلٌؾ فً
العلوم فً المرحلة األولى التً تم فٌها تثبٌت المعالم األولٌة لكل علم(.)1
وبالتالً ثار النقد والببلؼً على فكرة الرداءة فً النص الشعري ،فنقدهما نقدا
عنٌفا وكشؾ على عناصر ضعفهما ،وبالتالً انتهجا طرٌق الصرامة والمواجهة وال
ٌكتفً فً مآخذه بما دون التخطبة والتجهٌل والتضٌٌق والتشدٌد على التزام الشعراء
بمعاٌٌر ومقاٌٌس لؽة الشعر "والمتعقلة فً جملة الشرابط الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة
والداللٌة المتواضع علٌها فً استعماالت الكتابة الفنٌة"(.)2
فالنصوص الشعرٌة من المنظور النقدي واللؽوي هً دستور العرب وحاملة
أٌامهم وأخبارهم ،فاللؽوٌون والببلؼٌون اهتموا بالشعر الجاهلً واإلسبلمً ،فوجدت
فٌه كل طابفة طلبها ،فؤصبح مصدرا من مصادر اللؽةٌ ،ستقً منه اللؽوٌون قواعدهم
وأحكامهم فً النحو والصرؾ واألصوات والدالالت ،وؼٌر ذلك من فروع البحث
اللؽوي.
ومن هناك كان المنطلق الذي انطلق منه النقد القدٌم ،وهو الحكم على المنتوج
الشعري سواء من الناحٌة اللؽوٌة أو الببلؼٌة "حٌث انصرؾ النقاد إلى العناٌة بلؽة
الشعر من جهة فصاحة األلفاظ وبراعة التراكٌب واختٌار الكلمات التً تكون وسطا
بٌن الؽرابة واالبتذال ،كما ذهبوا إلى التسوٌة بٌن اللفظ والمعنى"

(  ،) 3أو تفضٌل

أحدهما على اآلخر(.)4
وقد استفاد علماء الببلؼة من الدراسات اللؽوٌة فابدة كبٌرة خاصة حٌن
ٌتعرضون إلى فصاحة اللفظ المفرد ،أو فً الكلمات مجتمعة من حٌث تعادلها فً
الخفة والثقل" ،فعلماء اللؽة والببلؼة بحكم اتصالهم بالشعر واألخبار ،ورواٌاتهم
ٌ -1نظر :ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً ،ص.78
ٌ -2نظر :م.ن ،ص..65
ٌ -3نظر :م .ن  ،ص54
ٌ -4نظر:ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،ص.25
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للخطب واألمثال أقرب إلى تفهم النصوص الشعرٌة تفهما فنٌا ،فقد كان منهم من روى
األشعار واألخبار ،فعنبسة من الذٌن رووا شعر جرٌر والفرزدق ،ومٌمون األقرن
وابن أبً إسحاق الحضرمً من أبمة العربٌة الذٌن ٌرجع إلٌهم فً المشكبلت ،وفً
النقد األدبً ،وفً الموازنة بٌن الشعراء ،وأما عمرو بن العبلء وٌونس بن حبٌب فلهما
فً النقد األدبً آراء حسنة ،ولهما فٌه أثر جلٌل ،حٌث ٌعدان فً النحوٌٌن ،وٌعدان
كذلك فً اللؽوٌٌن الذٌن عبَّدوا للنقد األدبً طرٌقه ،ونظموا بحوثه واستنبطوا
مقاٌسسه"(.)1
هذا النبوغ فً اللؽة العربٌة وظفوه فً نقد الشعر ،فؤخذت دراساتهم مساحة
واسعة فً المآخذ اللؽوٌة والنحوٌة ،فؽربلوا اللؽة وقسموها "فاختاروا الحسن منها،
فاستعملوه ونفوا القبٌح عنها فلم ٌستعملوه ،فحسن اإلستعمال سبب استعمالها دون
ؼٌرها ،واستعمالها دون ؼٌرها سبب ظهورها وبٌانها ،فالفصٌح من األلفاظ هو
الحسن"(.)2
ومن هنا نرى أن هناك تداخبل بٌن النقد والببلؼة ،فاللؽة العربٌة ذات خصابص
متمٌزة وتقنن عجٌب فً األداء والتعبٌر ،فالعبارة أو الجملة الواحدة أو البٌت الواحد
مقٌاسا للحكم على الكبلم ،كما أن القرآن الكرٌم حفل بعدد كبٌر من فنون الببلؼة ،التً
بدأت تظهر فً كبلم العرب وبحوتهم ودراساتهم ،كل هذه األسباب وؼٌرها أدت إلى
اتخاذ النقد الببلؼً منهجا فً الدراسات النقدٌة ٌعتمد علٌه كمقٌاس نقدي "ومهما قٌل
فإن النقد األدبً مرتبط بالببلؼة ارتباطا وثٌقا ألنها أهم أركانه ،وألنها أهم سمات اللؽة
العربٌة التً حفلت بكل فن بدٌع"(.)3
والبد أن نشٌر هنا إلى أن العامل الربٌسً الذي جعل العرب ٌهتمون بالببلؼة
(وبٌان اإلعجاز) هو خدمة القرآن الكرٌم وبٌان إعجازه ،فاللحن الذي تفشى فً
 -12طه أحمد إبراهٌم ،تارٌخ النقد األدبً عند العرب ،ص.54
 -2عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،ص.25
ٌ -3نظر :مطلوب أحمد ،النقد الببلؼً ،مجلة المجتمع العلمً العراقً ،مج 2( 38و ،1987 )3ص-20
.21
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األوساط العربٌة بسبب اختبلط العربً بالعجمً فً الدعوة اإلسبلمٌة التً وصلت إلى
أقوام مختلفٌن ،أدى إلى إثارة بعض الشكوك والمطاعن فً ببلؼة القرآن الكرٌم
وإعجازه ،فؤخذوا ٌبحثون فً فنون الببلؼة وأقسامها لتنوٌر الرأي العام وبٌان إعجاز
القرآن الكرٌمٌ ،قول أبو هبلل العسكري فً مقدمة كتابه الصناعتٌن " :اعلم َعلَّ َمك هللا
الخٌر ،و َدلَّك علٌه ،وقٌضه لك ،وجعلك من أهله :أن أحق العلوم بالتعلم ،وأوالها
بالتحفظ –بعد المعرفة باهلل جل ثناإه -علم الببلؼة ،ومعرفة الفصاحة ،الذي به ٌعرؾ
(كتا) إعجاز كتاب هللا تعالى ،الناطق بالحق ،الهادي إلى سبٌل الرُّ شد ،المدلول به على
صدق الرسالة وصحة النبوة ،التً رفعت أعبلم الحق وأقامت منار الدٌن ،وأزالت شبه
ب الشك بٌقٌنها ،وقد علمنا أن اإلنسان إذا أؼفل على
الكفر ببراهٌنها ،وهتكت ح َُج َ
الببلؼة ،وأخل بمعرفة الفصاحة لم ٌقع علمه بإعجزاء القرآن من جه ما خصه هللا به
من حسن التؤلٌؾ ،وبراعة التركٌب ،وما شحنه به من اإلٌجاز البدٌع ،واالختصار
اللطٌؾ وضمنه من عبلوة ،وجلَّلَ ُه من رونق الطبلوة ،مع سهولة كلمة وجزالتها،
وعذوبتها وسبلمتها إلى ؼٌر ذلك من محاسنه التً عجز الخلق عنها ،وتحٌرت عقولهم
فٌها"(.)1
وقد حفل التارٌخ العربً بكم هابل من المصنفات التً ألفت فً ببلؼة القرآن
الكرٌم وإعجازه ،بدأت بالجاحظ وبلؽت ذروتها عند عبد القاهر الجرجانً نذكر منها:
 - 1نظم القرآن للجاحظ ( 255هـ).
- 2إعجاز القرآن لمحمد بن ٌزٌد الواسطً (306هـ).
- 3النكت فً إعجاز القرآن لعلً بن عٌسى الرمانً ( 386هـ)
- 4بٌان إعجاز القرآن ألبً سلٌمان الخطابً ( 388هـ)
- 5إعجاز القرآن ألبً بكر الباقبلنً ( 403هـ)
- 6دالبل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجانً ( 471هـ)
 -1أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص.1
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كما حفل القرآن الكرٌم بعدد كبٌر من فنون الببلؼة التً بدأت تظهر فً كبلم
العرب وبحوثهم ودراساتهم ،كل هذه األبٌات وؼٌرها أدت إلى اتخاذ النقد الببلؼً
منهجا فً الدراسات النقدٌة ٌعتمد علٌه لمقٌاس نقدي "ومهما قٌل فإن النقد العربً
مرتبط بالببلؼة ارتباطا وثٌقا ألنها أهم أركانه ،وألنها أهم سمات اللؽة العربٌة التً
حفلت بكل فن بدٌع"(.)1
كما ٌجمع النقاد أن الببلؼة ٌ
نبت تمتد جذوره من رحم النقد األدبً ،والنقد هو
المنبع وهو اإلحساس الذي استقت منه وقامت علٌه قواعد الببلؼة "وإذا كان هدؾ
النقد البحث عن الجمال ومحاولة إحصاء مظاهره واإلشادة به ،وذكر القبٌح فً
معرض التندٌد به والتحذٌر منه ،فإن الببلؼة هً ثمرة هذا البحث ،ومجتمع مظاهر
الجمال ،صنعت فً فصول وأصول وقواعد"(.)2
فالببلؼة فن أدبًَ ،فطِ َن العرب له فً مرحلة مبكرة دون أن ٌمٌزوا بٌن
أضربها ،باعتبارها وسابل وأسالٌب تعبٌرٌة قابمة فً بنٌة التراكٌب ،فإذا وفق الشاعر
فً إنشاء كبلم حسن لقً اإلشادة من المتلقً والعكس صحٌح ،ولهذا بدأت مرحلة
الدرس الببلؼً ٌرصد وٌبلحظ التعابٌر الحسنة والموحشة فً األعمال األدبٌة ،فالنقد
الببلؼً نشؤ "بعد تؤمُّل طوٌل وفحص عمٌق ألسالٌب التعبٌر فً األعمال األدبٌة
المختلفة"(.)3
وإذا كان النقد الببلؼً ٌصبو إلى تحقٌق الصدق والقوة والجمال فً األداء
والتعبٌر ،فالنقد اللؽوي كذلك ٌبحث فً مستوى وصواب المفردة والتركٌب بناءًا على

 -1مطلوب أحمد ،النقد الببلؼً ،مجلة المجمع العالمً العراقً ،مج  ،38ج( 2و ،1987 ،)3ص -200
.201
 -2بدوي طبانة ،قدامة بن جعفر والنقد األدبً ،ط  ،3المطبعة الفنٌة الحدٌثة ،القاهرة ،مصر ،ص ،1969
ص.19-18
 -3شفٌع السٌد ،البحث الببلؼً عند العرب ،ط ،2دار الفكر العربً ،مكتبة نصر ،1946 ،ص.14
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سٌرورة القاعدة النحوٌة والصرفٌة واإلمبلبٌة والصوتٌة ،وبالتالً "هما متحدان
موضعا وؼاٌة ،وإن افترقا من وُ جوه"(.)1
وهذا اإلختبلط بٌن مسابل العلمٌن طبٌعً ،مادام موضوعهما واحد ،هو
النصوص األدبٌة ،حٌث ٌتوصل بهما إلى معرفة فن القول الجمٌل ،والكشؾ عن
أسرار البٌان واإلبداع فً اللؽة العربٌة ذات الخصابص المتمٌزة والتفنن العجٌب فً
اآلداب.
وهناك بعض النقاط التً ٌلتقً فٌها النقد اللؽوي مع النقد الببلؼً ،سواء من
جانب األلفاظ أو التراكٌب ،حٌث اشترطوا على الشاعر مجموعة من القواعد التً ال
ٌحٌد عنها ،من أجل سبلمة اللؽة ،فهناك بعض المدلوالت العامٌة تخرج الشعر عن
معناه الحقٌقً ،وتهبط به إلى مستوى العامٌة.
5ــ اشتراكهما فً نقد األلفاظ والتراكٌب:
 -1األلفاظ:
من الخصوصٌات األولى التً ٌلتقً فٌها النقد اللؽوي والببلؼً هً المحافظة
على الصحة اللؽوٌة ،وذلك بالمحافظة على ألفاظها ،فؤلفاظ الشعر هً المعٌار الحقٌقً
فً قراءة الشعر والحكم علٌه ،فاأللفاظ الجٌدة هً التً تتسم بالفصاحة واإلنسجام
الصوتً والوضوح الداللً ،وأما األلفاظ الردٌبة هً التً تتسم بالؽرابة واإلبتذال
وتنافر الحروؾ ،وثقلها وكراهة فً السمع ،فالنص الشعري ال ٌمكن أن ٌوصؾ
بالجمال حتى تتحقق فٌه الصحة الكاملة ،فؤصوات النص ومقاطعه ،وصٌػ كلماته
ومعانً مفرداته سمة من سمات الفصاحة والببلؼة ،وبالتالً ٌجب أن تتوفر لدى
الشاعر ثقافة لؽوٌة ومعرفة بعلوم اللؽة حتى ٌتجنب النقد اللؽوي والببلؼً ألن النقد له
صلة وثٌقة بعلوم اللؽة.

ٌ -1نظر :أحمد شاٌب ،أصول النقد األدبً ،مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرة ،د.س ،ص.52
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فاالتصال اللؽوي فً نظر اللؽوٌٌن والببلؼٌٌن ٌعتمد على عنصرٌن هامٌن،
هما الشاعر والنص الشعري ،فالعملٌة الشعرٌة ال تنشؤ إال إذا ارتبطت بالسٌاق الفكري
وب ُم ْبدِعِ َها الذي أنشؤهاٌ ،قول حازل القرطاجنً "واألقاوٌل الشعرٌة أٌضا
والفنً ِ
تختلؾ مذاهبها ،وأنحاء اإلعتماد فٌها بحسب الجهة أو الجهات التً ٌعتنً الشاعر فٌها
بإٌقاع الحٌل التً هً عمدة فً إنهاض النفوس لفعل شًء أو تركه ،أو التً هً
أعوان للعمدة ،وتلك الجهات هً ما ٌرجع إلى القول نفسه ،أو ما ٌرجع إلى القابل أو
ما ٌرجع إلى المقول فٌه ،أو ما ٌرجع إلى المقول له"(.)1
فهناك قول ،وهو "النص الشعري" ،وهناك قابل وهو الشاعر ،وهناك سٌاق فنً
وهو المقول فٌه ،وهناك مخاطب وهو المقول له.
فالنص الشعري ٌجب أن تتوافر فً لؽته نمط ممٌز فً رإٌته وبنابه وداللته
بناءًا على ما حوته المعجمات وسٌرا على القاعدة النحوٌة والصرفٌة واإلمبلبٌة
والصوتٌة ،وأما الشاعر ٌشترط فٌه الموهبة الصادقة ،واإلطار الشعري ٌصقل به تلك
الموهبة ،وٌمنحها الزاد التً تستمد منه عطاءها الفنً ،ولذا كان الشاعر الفحل الذي
ٌجمع بٌن الموهبة واإلطار الشعري.
هذه أهم الشروط التً اشترطها النقاد القدامى فً الشاعر والنص الشعري،
واتخذوها مقٌاسا أولٌا فً نقدهم اللؽوي والببلؼً للشعر ،ثم اتجهوا فً نقدهم إلى
الجانب الصوتً لؤللفاظ الذي ٌضفً مواصفات إٌجابٌة أو سلبٌة على ألفاظ الشعر.
فالتنافر والثقل والكراهة فً السمع ،وتقارب الحروؾ تإدي إلى البعد عن
الفصاحة والببلؼة ،فالتباعد سمة من سمات جودة اللفظة وفصاحتها ،لذلك استقبح عدة
نقاد كل تركٌب تقاربت مخارج حروفه ،ومثال ذلك تعلٌق الخطٌب القزوٌنً على بٌت
أبً تمام التً تكررت فٌه أصوات بعٌنها كالحاء والهاء فً أمدحه حٌث قال:

 -1حازم القرطاجنً ،منهاج البلؽاء وسراج األدباء ،ص.346
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كرٌ ًفم متى أمد ُكح ُكـ أمد ُكح ُكـ والور



معً ،ومتى مالُك ْنم ُكت ُكـ لُك ْنم ُكت ُكـ وحدي (.)1

قال الخطٌب" :فإن فً قوله :أمد ُح ُه ثقبلً لما بٌن الحاء والهاء من تنافر"(.)2

إن كلمة "أمح ُدهُ" ٌوجد فٌها حرفٌن حلقٌٌن متجاورٌن ،وهذا ما أحدث كراهة
فً السمع ،فاللفظة الحسنة والفصٌحة البعٌدة عن التنافر.
أــ تنافر الحروف:
من بٌن الشعراء التً وجهت لهم مآخذ متعلقة بتنافر الحروؾ امرإ القٌس
وٌظهر هذا فً قوله :
َف دَفائِإ ُكرهُك ُكم ْن َفت ْن
ش َفز َفر ٌت
َفاري فِإً ُكم َفثـ َّننى َفو ُكم ْنر ِإ ِإو
اا إِإلَفى ال ُكعلَفى َفتضِإ و ُّس ال َفمد ِإ

()3

كلمة "مستشزرات" ثقٌلة على اللسان والسمع ،وبالتالً ال تإدي داللة
صوتٌة( ،)4ومن بٌن النقاد الذي استهجن هذه الكلمة نجد ابن األثٌر حٌث قال" :ولفظة
مستشرزات مما ٌقبح استعمالها ،ألنها تثقل على اللسان ،وٌشق النطق بها ،وإن لم تكن
طوٌلة؛ ألن لو قلنا (مستنكرات) أو (مستنفرات) على وزن مستشرزات لما كان فً
هاتٌن اللفظتٌن من ثقل وال كراهة ،ولربما اعترض بعض الجهال فً هذا الموضع،
وقال :إن كراهة هذه إنما هً ل ُ
ِطولِ َها ،ولٌس األمر كذلك فإنا لو حذفنا منها األلؾ
والتاء قلنا :مستشزر لكان ذلك ثقٌبل ،وسببه أن السٌن قبلها تاء وبعدها زاي ،فتثقل
النطق بها ،وإال فلو جعلنا عوضا من الزاء راء ومن الراء فاء فقلنا (مستشرؾ) لزال
الثقل"(.)5

 -1الخطٌب القزوٌنً ،اإلٌضاح فً علوم الببلؼة ،شرح وتعلٌق عبد المنعم خفاجً ،دار الكتاب العالمً،
 ،1979ج ،1ص.73
 -2م .ن،ج ،1الصفحة نفسها.
 -3دٌوان امرئ القٌس ،ص24
ٌ -4عنً أن األصوات تإدي دورا كبٌرا فً فهم داللة الكلمةٌ ،قول الدكتور إبراهٌم أنٌس "هً التً
تستمد من طبٌعة األصوات"
ــ إبراهٌم أنٌس ،داللة األلفاظ ،ط ،3ص.146
 -5الخطٌب القزوٌنً ،اإلٌضاح فً علوم الببلؼة ،ص98
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ومن نماذج التنافر الصوتً التً عابها النقاد اللؽوٌون نجد بٌت أبا تمام الذي
قال فٌه:
الو َفر َفمعِإً َفو َفم َفتى َفمالُك ْنم ُكت ُكـ لُك ْنم ُكت ُكـ َفو ْنحدِإي
َفك ِإرٌ ٌتم َفم َفتى أَف ْنمد َفَفح ُكـ َف

()1

فقال "هو خارج عن اإلعتدال ،نافر على النفار"(.)2
جاء التنافر فً البٌت بسبب اجتماع حرفٌن حلقٌن متجاورٌن أمدحه (الهاء
والحاء) كذلك تكرر لفظتً (لمته ،لمته) أدى بدوره إلى تنافر صوتً.
وكان معروؾ على ابن تمام أن شعره ملٌا باأللفاظ المتنافرة الحروؾ ،و كان
ٌعتبرها فصاحة خاصة به ،وقد أعٌب علٌه قوله:
ا لَف َّنما ْن
اولَف َفخ َّنم األَف ْنم ُكر َفوا ْنن َفب َفع َف
ث َفع ْن
َفودْن وُك ْنل َف
َفارٌ َف ا
ش َفوا َفء َفتالِإ َفٌ ًفة َف َفب َف ا َفده ِإ

(.)3

ٌقول ابن األثٌر "فقوله اطلخم من األلفاظ المنكرة التً جمعت بٌن الوصفٌن
القبٌحٌن فً أنها ؼرٌبة وأنها ؼلٌظة فً السمع كرٌهة فً الذوق ،وكذلك لفظة
دهارٌس أٌضا"(.)4
كما أخذ على ابن تمام قوله:
ٌو َفت ْنح َف ُكب ُكـ أ ُك ْن
ا (.)5
صلَف ٌتق فِإً ال َّن
ص ْنه َف
َف
ص ِإه ِإ
ش ِإر َفج َفح ْنلقُكو ُكم ُكـ َفعلَفى َف َفر ِإ
قال ابن سنان فهل تعرؾ أوعر من صهصلق(.)6
وأما البحتري فعاب علٌه كذلك ابن سنان لفظة "حإشوش" فً قوله:
ا ُكح ْنإ ُك
ٌف َفخ َفٌالَف َفها ِإب َفنا َفت ْنح َف
شو ِإ مِإنَف اللَّن ْنٌ ِإو ُكم ْنظلِإ ٌتم.
صو َف إِإَلَّن أَفنْن َفٌوِإ َف
َففالَف َفو َف
قال ابن سنان "فلٌس بقبح حإشوش حفاء"(.)8
 -1ابن رشٌق القٌروانً ،العمدة ،ج ،1ص.242
4ــ م .ن ،الصفحة نفسها.
-3ابن األثٌر ،المثل السابر ،ص35
 -4م .ن ،الصفحة نفسها.
-5ابن سنان ،سرّ الفصاحة ،ص35
-6م.ن ،ص35
-7م .ن ،ص68
-8م .ن ،ص68
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ثم نصل إلى المتنبً الذي كان شعره منتجعا للكلمات الثقٌلة ،وهذا ما جعل النقاد
ٌؤخذون علً شعره ،من بٌن هإالء النقاد نجد ابن سنان الذي عاب علٌه لفظة
َاوا ِت َها" فً قوله :
" َس ِوٌد َ

إِإنَّن الك َفِإرا َفم ِإبالَف ك َفِإر ٍةام ِإم ْنثلَف ُكه ُكم

ِإم ْنثو َف القُكلُكو ِإ
ٌداواتِإ َفها (.)1
ب ِإبالَف َف ِإو َف

قال ابن سنان" :فسوٌداواتها كلمة طوٌلة جدا فلذلك ال أختارها"(.)2
ب ــ اإل تعارة المذمومة:
عاب اآلمدي قول أبً تمام:
شؤشكر َفف ْنر َف َفة اللَّن َفب ِإ
الرخ ِّنِإً
ب َّن

األب ِّنً(.)3
َفولِإٌنَف أخادِإع ال َّندهْن ِإر ِإ

وصؾ أبو تمام الدهر بلٌن األخادع ،الرجل إذا وصؾ باإلباء ،قٌل هو شدٌد
األخدع ،فقد استعار أبو تمام أخادع الرجل ،وجعلها للمستعار؛ وهو الدهر على سبٌل
اإلستعارة المكنٌةٌ ،قول التبرٌزي" :وٌقال فبلن رخً اللبب :إذا كان فً وُ سْ ِع ِه من
ؾ باإلباء ،قٌل هو شدٌد
أمرهِ ،ووصؾ ال َّدهر بلٌن األخذع ،ألن الرجل إذا وُ صِ َ
ِ
األخدع ،وإنما فعلوا ذلك؛ ألن " :األخدع" عِ رق عظٌمَ ،ف َك َّن ْوا به عن ُّ
ِّ
والعز"(.)4
الذل
ع َّد اآلمدي هذه االستعارة من مرذول استعارات أبً تمام ،وهذا للمباعدة بٌن
المعنى المستعار والمستعار له ،وعدم المشابهة والمقارنة،ثم ٌنكر على أبً تمام قوله:
ص ٍةر َفف ُكٌ ْنق َفو ْنـ مِإنَف َّن
الز َفن ِإد
(.)5
أَلَف َلَف َفٌ ُكم َّند ال َّندهْن ُكر َفك ًفّفا ِإب َف ِّنً ٍةء إِإلَفى ُكم ْن َفت َفد َفن ْن
صوارؾ ال َّدهر برجل متمرد على الناس على سبٌل االستعارة
ش َّب َه أبو تمام َ
المكنٌة ،فحذؾ المشبه به؛ وهو "الرجل" ورمز له بشًء من لوازمه؛ وهو قوله (ٌمد
ك ًفا).

 -1م.ن ،ص .14
 -2م .ن ،ص 24
 -3أبو تمام ،الدٌوان (.)353/3
 -4اآلمدي ،الموازنة (.)261/1
 -5دٌوان أبً تمام (.)64/2
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وع َّد اآلمدي هذه االستعارة من االستعارات القبٌحة ،حٌث قال" :وأشباه هذا مما
إذا تت َّب َع ُت ُه فً شعره وجدته كثٌرا؛ فجعل كما ترى مع ؼثاثة هذه األلفاظ...وٌ ًدا تقطع
من ّ
الزند...وهذه استعارات فً ؼاٌة القباحة والهجانة والبعد من الصواب"(.)1
ثم ٌستقبح اآلمدي استعارة أخرى موجودة فً قول أبً تمام:
ا مِإنْن َفٌ ِإد ال َفم ْن ِإد َفم ْنغفِإ ُكر
َفت ِإحو ُّس َفٌ َفف َف
اع ال َفم ْن ِإد َفح َّنتى َفكؤ َف َّنن َفها َفعلَفى ُككو ِّن َفر ْنأ ِإ

()2

فً هذا البٌت تظهر استعارة مكنٌة فً قوله (تحل ٌفاع المجد) ،حٌث جعل
قصابده فً الممدوح تحل أعالً المجد ،فحذؾ المشبه به (اإلنسان) ورمز له بشًء
من لوازمه وهو (ٌحل).
ثم سرد اآلمدي استعارات إتكؤ علٌها أبو تمام َفاحْ َتذا َها ،وجعل َها مرجعا له ،وفً
الحقٌقة مخالفة لسنن العرب ،حتى سماه اآلمدي حاطب لٌل التً جعلته ٌحمل الجٌد من
الرّ ديء دون أن ٌشعرٌ ،قول" :وإنما رأى أبو تمام أشٌاء ٌسٌرة من بعٌد االستعارات
متفرقة فً أشعار القدماء ،كما عرفتك ال تنتهً فً البعد إلى هذه المنزلة ،فاحتذاها،
فاحتطب واستكثر منها"(.)3
وأحب اإلبداع واإلؼراب بإٌراد أمثالها،
َ
من بٌن االستعارات البعٌدة التً عابها اآلمدي على أبً تمام قوله:
()4
ِإٌا لِإ ْنل َفحا ِإد ِإ
الو ْن ِإد
ث َف
َفاب َفً َفع ْنن َف الع َف
وأبً أَف ْنحدَفاثِإ ِإـ إِإنْن حا َف ِإد َفثا َفحد ِإ
أَف َفما ِإ
شبه الـ (الحادث) بـ (الرجل) وهو اإلنسان السافل الذي ال ٌرجى منه خٌر ،على
هٌبة اإلستعارة المكنٌة ،ثم حذؾ المشبه به ورمز له بؤحد لوازمه وهو قوله( :الوؼد)،
ٌقول التبرٌزي فً شرحه األبٌات" :قد جرت العادة بؤن ٌقول اإلنسان :وأبٌك ألفعلنَّ
وأصل ذلك أن ٌقوله الرجل لمن ٌَكرُم علٌه ،ثم كثر حتى أ ُ ْخ ِر َج إلى عند ما هو
األصل؛ ألن األحداث ؼٌر كرٌمة على ال ٌم ْقسِ ِم ،وٌجوز أن ٌؽنً "بؤبً أحداث ِه" :ال َّدهر،

والشعراء مولعة ِب َذ ِّمهِ ،وأصل "الوؼد" :الضعٌؾ وٌقال للعبد :وؼد ،وحكموا َو َؼ ْد ُ
ت
 -1اآلمدي ،الموازنة (.)24/2
 -2دٌوان أبً تمام ج ،2ص.216
 -3اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.272
 -4دٌوان أبً تمام ،ج ،2ص.84
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القوم أؼدهم :إذا َخدِمتهم ،ثم استعمل "الوؼد" فً الساقط الذي ال خٌر فٌه ،وال مروءة
له ،وإلى هذا المعنى ذهب ّ
الطابً(.)1
ذكر اآلمدي هذه االستعارة بؤنها مذمومة وخارجة عن المؤلوؾ بقوله" :وأشباه
هذا مما إذا تتبعته فً شعره وجدته كثٌرا ،فجعل كما ترى -مع ؼثاثة هذه األلفاظ...-
الحادث وؼدا...وهذه استعارات فً ؼاٌة القباحة والهجانة والبعد من الصواب"(.)2
ٌقول أبو تمام فً بٌت آخر:
َف َفذ ْنب ُك
ا نِإدَفاهُك ُك دْن َفو َفة ال َّن ْنب ِإ
ا َفح ْنذ َفب ًفة

صائِإ ِإد(.)3
صرٌ ًفعا َفب ْنٌنَف أَف ْنٌدِإي ال َفق َف
َفف َفخ َّنر َف

ٌوجد فً هذا البٌت استعارتان أعابهما اآلمدي ،فاألولى حٌنما قال( :أجذبت
نداه) ،فشبه استدرار الكرم من الممدوح بالجذب ،وهو َجرُّ الشًء وأخ ِذ ِه بقوة ،ونازعه
إٌاه ،وهنا نكتة لؽوٌة بٌن جذب وجبذ ،فقد ر ّد ابن جنً على من قال :أن جبذ مقلوبا
عن جذب وفً الجملة كبلهما بمعنى واحد ،فقال "لٌس أحدهما مقلوبا عن صاحبه،
وذلك أنهما جمٌعا ٌتصرفان تصرفا واحدا ،فٌقول جذب ٌجذب فهو جاذب ،وجبذ ٌجبذ
جبذا فهو جابذ ،فإن جعلت مع هذا أحدهما أصفا لصاحبه ،فسد ذلك؛ ألنك لو فعَّل َتهُ ،لم
ٌكن أحدهما أسعد بهذه الحال من اآلخر"(.)4
حذؾ أبو تمام فً هذا البٌت المشبه به ،وهو (الرجل) ورمز له بالجذب ،فالندى
أمر معنوي وال ٌجذب أبدا إال على المجاز.
أما االستعارة الثانٌة فتظهر فً عجز البٌت فً قوله( :فخرَّ صرٌ ًعا بٌن أٌدي
القصابد) و(الصرع) صفة مرض لئلنسان وجعل للقصابد ٌ ًدا ،وهذه من اإلستعارة
التخٌلٌة التً أنكرها اآلمدي حٌث قال" :وأشباه هذا مما إذا تتبعته فً شعره وجدته
ً
جذبة
[كثٌرا]؛ فجعل كما ترى – مع ؼثاثة هذه األلفاظ...-وجذب ندى الممدوح بزع ِم ِه
ٌ -1نظر :دٌوان أبً تمام ،ج ،2ص.84
 -2اآلمدي ،الموازنة ج ،1ص.265
 -3دٌوان أبً تمام ،ج ،2ص..5
-4ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (جبذ وجذب).
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صا ِب ِد ِه...وهذه استعارات فً ؼاٌة القباحة والهجانة والبعد
حتى خرَّ صرٌ ًعا بٌن ٌديْ َق َ
من الصَّواب"(.)1
ما أدى إلى تمخض جملة من المفاهٌم استطاعت أن تحاور األشٌاء الجامدة
والمعانً التً ال تدرك إال بالذهن عن طرٌق (األلسنة) التً تلبس األشٌاء صفات
الكابن الحً ،وسلوكه بؤجواء استعارٌة "ال تقوم على التشبٌه ،وإنما تقوم على بث
الحٌاة ،والحركة فً المشبه لؽرض المبالؽة"(.)2
لذلك كثٌر من الصور االستعارٌة والصورة التشبٌهٌة قد استقبحت من طرؾ
النقاد القدامى ألنها خارجة عن ح ّد العربٌة ،ولم تكن معروفة عند العرب القدامى الذٌن
َوعُوا "هذه المسؤلة وعبروا عنها بقولهم لفظة قلقة فً موضعها أو متمكنة ،أو لفظة
ردٌبة أو جٌدة ،ودرسوها تحت أبواب التناسب والتنافر بٌن األلفاظ ،وفً هذا دلٌل
على وعً الناقد القدٌم بمفهوم الوظٌفة الذي ٌتصل بموضع العبلمة فً السلسلة
الكبلمٌة"(.)3
إن بعض الشعراء قد أسرفوا فً اصطٌاد الصورة ،مما أرعب النقاد القدامى
الذٌن خافوا أن ٌكون هذا اإلؼراق ٌإدي إلى االنقطاع التام من الخٌال البدوي ،فؽاٌة
التشبٌه واالستعارة إخراج األؼمض إلى األوضح ،وتقرٌب البعٌد كما شرط الرمانً
فً قوله" :واعلم أن التشبٌه على ضربٌن  ،تشبٌه حسن ،وتشبٌه قبٌح ،فالتشبٌه الحسن
هو الذي ٌخرج األؼمض إلى األوضح فٌفٌد بٌانا ،والتشبٌه القبٌح ماكان على خبلؾ
ذلك"(.)4

 -1اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.265
 -2عبد القادر الرباعً ،الصورة الفنٌة فً شعر أبً تمام ،ط  ،2المإسسة العربٌة للدراسات والنشرن
 ،1999بٌروت ،ص.
 -3مٌادة كامل إسبر ،شعرٌة أبً تمام ،منشورات الهٌبة العامة السورٌة للكتاب ،وزارة الثقافة ،دمشق،
 ،2011ص.37
 -4ابن رشٌق القٌروانً ،العمدة ،ج ،1ص.287
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وكان اآلمدي من النقاد الذٌن استقبحوا االستعارة ،ورفضوا الشاذ فً اللؽة
بوجه عام ،والمجاز بوجه خاص "فبل ٌسمح للشاعر أن ٌضع الكلمات فً ؼٌر ما
وضعت له فً العرؾ اللؽوي الشابع لدى العرب األقحاح...ومن ثمة َوحَّ َد ما بٌن لؽة
الشعر ولؽة ماعداه من ضروب الكبلم ،وتعامل مع الجمٌع بمقٌاس واحد مإداه أنه:
ٌنبؽً أن ٌنتهً فً اللؽة إلى حٌث انتهوا وال ٌتع ّداه إلى ؼٌره ،فإن اللؽة ال تقاس
علٌها"(.)1
أراد اآلمدي أن ٌبٌن أن اللفظ إذا استعٌر لؽرض آخر لم تتحقق فٌه المبلبمة،
فإن الصورة عندبذ تكون بعٌدة عن المقاربة والصحة ،فاالستعارة تقوم حسب اآلمدي
على "أن ٌكون اللفظ أصل فً الوضع اللؽوي معروفا تدل علٌه الشواهد على أنه
اختص به حٌن وضع ،ثم ٌستعمله الشاعر فً ؼٌر ذلك األصل وٌنقل إلٌه نقبل أمٌنا
ؼٌر الزم" ( ،)2ومن األمثلة التً أوردها اآلمدي لقبٌح االستعارة قول أبً تمام الذي
أساء فً جعل لفظ مقابل لفظ آخر حٌن قال:
َفو َفم ْن
او ال َفم ْنو ِإ
ا ُكم َّنتصِإ ِإو
شــ َفه ٍةد َفب ْنٌنَف ُكح ْنك ِإم الذو ِّن ُكم ْننـ َفقوِإ ٌتـ َف
صالِإٌ ِإـ أَف ْنو لِإ ِإ َفب ِإ
ِإٌا َفوال َفم ْنـو ُك
َفحل ُك
ــو
ا َفم ْنب َفد ِإح ٌتر َف
ص ْنف َفح ُكت ُكـ َفو َفوـدْن َفت َفف َّنر ْنعنَف فِإً أَف ْنف َفعـالِإ ِإـ األَف َف ِإ

(.)3

أساء أبو تمام فً جعل لفظ (متصل) فً مقابل (منقطع) ولٌس هذا من مواضع
متصل وال منقطع ،وقد أؼراه هللا بوضع األلفاظ فً ؼٌر موضعها...وقوله (قد تفرعن
فً أفعاله األجل) معنى فً ؼاٌة الركاكة والسخافة ،وهو من ألفاظ العامة ،ومازال
الناس ٌعٌبونه به وٌقولون :اشتق ألجل الذي هو مطل على كل النفوس فعبل من اسم
فرعون ،وقد أتى األجل على نفس فرعون وعلى نفس كل فرعون فً الدنٌا(.)4
 ،3المركز الثقافً

 -1جابر عصفور ،الصورة الفنٌة فً التراث النقدي والببلؼً عند العرب ،ط
العربً ،بٌروت 1992 ،ص.214
 -2عبد القاهر الجرجانً :أسرار الببلؼة ،تح محمد الفاضلً ،ط  ،1المكتبة العصرٌة ،بٌروت،1998 ،
ص.27
 -3اآلمدي :الموازنة ،ج ،1ص.239-238
ٌ -4نظر :م .ن ،ج ،1الصفحة نفسها.
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عاتب اآلمدي أبا تمام على وضع اللفظ فً ؼٌر الموضع الذي ٌتحقق فٌه مبدأ
التناسب بٌن المستعار والمستعار له ،مفضبل علٌها استعارات قرٌبة من الحقٌقة
وٌتبلءم معناها مع معنى ما استعٌرت له ،وٌوضح ذلك بقوله" :وإنما استعارت العرب
المعنى لما لٌس هوله إذ كان ٌقاربه أو ٌناسبه أو ٌشبهه فً بعض أحواله أو كان سببا
من أسبابه ،فتكون اللفظة المستعارة حٌنبذ البقة بالشًء الذي استعٌرت له ،ومبلبمة
لمعناه نحو قول امرئ القٌس :فقلت له.)1( "...
وٌتفق اآلمدي مع الجرجانً فً اعتماد مبدأ التناسب ،إذ ٌشترط صلة المستعار
له بالمستعار منه "وتكون هذه المناسبة قربا أو تشابها ،أو عبلقة ما ٌقبلها الذوق
العربً الذي َت َعوَّ د صبلت خاصة وعبلقات معٌنة بٌن األشٌاء فً الشعر والقول بصفة
عامة"(.)2
ومن األمثلة كذلك التً أوردها اآلمدي لقبٌح االستعارة قول أبً تمام:
وح َّنو ْنم َف
أع َف
َفف َفل َفو ْنٌ َف
از َفظ ْنه َفر ال َفم ْنو ِإع ِإد
الور
َف
ناق َف
ا بال َفم ْنو ُكعو ِإد ْن
ا باإلن َف ِإ
وعلَّق اآلمدي على المعنى بقولهَ " :ح َّط َم ظهر الموعِ ِد باإلنجاز :استعارة قبٌحة
()3

جدا ،والمعنى أٌضا فً ؼاٌة الرداءة ،ألن إنجاز الوعد هو تصحٌحه وتحقٌقه...فجعل
أبو تمام فً موضع صحة الوعد حطم ظهره ،وهذا إنما ٌكون إذا أخلؾ الوعد
وكذب...واإلخبلؾ هوالذي ٌحطم ظهر الموعد ال اإلٌجاز ،وال خفاء بفساد ماذهب
إلٌه"(.)4

 ،4دار

 -1إسماعٌل حماد الجوهري ،تارٌخ اللؽة وصحاح العربٌة ،تح ،أحمد عبد الؽفور عطار ،ط
المبلٌٌن ،1990 ،بٌروت ،ص1388
 -2محمد زؼلول سبلم ،تارٌخ النقد األدبً والببلؼً حتى القرن الرابع الهجري ،ص.249
 -3أبو تمام (حبٌب بن أوس الطابً) ،الدٌوان ،شرح محً الدٌن صبحً ،ط  ،1دار صادر ،بٌروت،
 ،1997ص2790
 -4اآلمدي ،الموازنة ،ص.231-230
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أراد اآلمدي أن ٌبٌن أن استعارة أبً تمام أدت إلى الخروج عن النظام اللؽوي
المعروؾ والمتوارث علٌه ،وبالتالً هً "خلع الحٌاة اإلنسانٌة على المجردات ومن
تجسٌم المعنوٌات على نحو ؼٌر معقول فً كثٌر من التجاوز لما ألؾ العرب"(.)1
ثم ذكر اآلمدي فً موضع آخر قبح استعارة أبو تمام فً قوله:
َفٌا َفدهْن ُكر َفو ِّنو ْنم مِإنْن ْن
ا َفه َفذا األ َفنا َفم مِإنْن ُكخ ُكرووِإ ْن
أض َف ْن َف
أخ َفد َفع ْنٌ َف َفف َفقدْن
ْن
رأى اآلمدي أن الطابً لم ٌصب فً قوله " ٌَادَهْ ُر َقوِّ م من ْ
ك ،و َعلَّق
أخ َد َع ٌْ َ
()2

بقوله" :وأشباه هذا ممّا إذا تتبَّعته فً شعر أبً تمام وجدته كثٌرا؛ فجعل كما ترى
للدهر أخدعا...وهذه اإلستعارة فً ؼاٌة القباحة والهجانة والبعد من الصواب"(.)3
أراد أبو تمام أن ٌبٌن أن الناس استجازوا أن تنسب إلى الزمن صفات متعلقة
باإلنسان مثل اإلعراض واإلقبال ،فجعل للدهر أخداعا وأٌ ٍد على سبٌل اإلستعارة ،ولم
ٌعلم أن مثل "هذه التؤوٌبلت تخرج الكبلم عن روح الشعر وطرٌقته ،وأن المسامحة
فٌها تإدي إلى فساد اللؽة ،واختبلط الكبلم"(.)4
مقام آخر نجد أبا تمام ٌتؽنى ببطولة محمد بن ٌوسؾ الثؽري الطابً ،وما
وفً ٍ
أنزله من صواعق الموت على رإوس الروم وكؤنه قٌس ٌتؽنى جلٌبله ،فقال ٌُصور
هجومه على الجنوب ،واقتحامه حصون العدو فً الشمال ،والثلوج تؽطً الطرق
واآلفاق :
ا َفوال ِّن
ص ْنع َف
الر َف او ُك َف ْنه ًفما وُكوو َفبا
ش َفتا َفء لَف ُكـ ُكو ُك ــ هٌت َفٌ َفراهُك ِّن
لَف َفقدْن أَف ْنن َف

(.)5

فً هذا البٌت هجوم محمد بن ٌوسؾ على الروم فً وقت من الشتاء الشدٌد
البرد ،وهذا معنى قوله –والشتاء له وجه جهما -وهذه استعارة لمدى القساوة فً هذا
الفصل ،فهو جعل للشتاء وجها عابسا ومقطبا داللة على شدة البرد.
 -1جابر عصفور ،الصورة الفنٌة فً التراث النقدي والببلؼً عند العرب ،ص.216
 -2دٌوان أبً تمام ،ج ،1ص.437
 -3جابر عصفور ،الصورة الفنٌة فً التراث النقدي والببلؼً عند العرب ،ص.265
 -4طه أحمد إبراهٌم ،تارٌخ النقد األدبً عند العرب ،ص.149
 -5دٌوان أبً تمام  ،ج ،1ص.30
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وفً بٌت آخر ٌقول:
َفوا ِإع ًفنا ُكم ْنن َفح ِإر ال ِّن
ِإٌحا ل ِإِإبالَف ِإد ال َفعد ِّنُكو َفم ْنو ًفتا َف ُكنو َفبا
او َفمت ًف
ش َفم ِإ

()1

استعار الشاعر "المنحر" لناحٌة الشمال ،وكؤن هذه الناحٌة ضحٌة وقد وُ صفت
هذه االستعارة بالؽرابة لكونها لم تصؾ سوى الؽموض ،وكثٌرا ما توصؾ بالنفور من
طرؾ اآلمدي.
ا ال ِّن
ض َفر ْنب َف
ض ْنر َفب ًفة َف اد َفَفر ْنت ُكـ ُكعودَفا َفر ُككو َفبا
ش َفتا َفء فِإً أَف ْنخ َفد َفع ْنٌ ِإـ َف
َفف َف

()2

هذه استعارة مكنٌة وصفها اآلمدي فً الدٌوان بالقبح ،فكؤنه ٌرٌد القول :فؤي
حاجة لؤلخادع حتى ٌستعرٌها الشاعر للشتاء؟ وكان ٌمكنه أن ٌقول :ولٌن معاطؾ
ال َّدهر" ،أو "لٌن جوانب ال َّدهر" ،أو "خبلبق ال َّدهر" ،كما تقول" :فبلن سهل الخبلبق،
هر قد ٌكون سهبلً وحزناً ،ولٌنا ً وخشناً ،على
ولٌن الجانب ،وموطؤ األكنان ،وألن ال َّد ِ
قدر تصرؾ األحوال فٌه ،فإن هذه األلفاظ كانت أولى باإلستعمال فً هذا الموضع،
ص َدهُ ،وٌتخلص من قبح األخادع ،فإن فً الكبلم
وكانت تنوب عن المعنى الذي َق َ
ُم ّت َس ًعا"(،)3وفً نص آخر ٌقول" :وقال أبو تمام":
ا َف
ض َفح َفكا ِإ
ف الش َفبا ِإ
ض َفح ْنكنَف مِإنْن أ َف ِإ
ب ُكم ْنقم ِإِإر
ش ْنٌ ٍة
ب ال ُكمدْن بر َفٌ ْنبكِإٌنَف مِإنْن َف
َفٌ ْن
وهذا بٌت رديء ،ما سمعت من ضحك من األسؾ إال فً هذا البٌت ،وكؤنه
(.)4

أراد قول اآلخر":وشر الشدابد ما ٌضحك" ،فلم ٌهتد إلى مثل هذا الصواب ،وقوله:
"من ضحكات شٌب مقمر" ،لٌس بالجٌد أٌضا ،ولو كان ذكر اللٌل على اإلستعارة،
لحسن أن ٌقول "مقمر" ،ألنه كان ٌجعل سواد الشعر لٌبل ،وبٌاضه بالمشٌب إقماره،
ألن قاببل لو قال" :أقمر اللٌل رأسك" كان من أصح الكبلم وأحسنه(.)5

 -1م.ن ،ج ،1الصفحة نفسها .
 -2دٌوان أبً تمام ،ج ،1ص.30
 -3اآلمدي :الموازنة ،ج/1ص.253
 -4م ن ،ج،1ص.191
ٌ -5نظر:م ن ،ج ،1الصفحة نفسها.
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عند مبلحظتنا هذا النص ندرك توافر اآلمدي على وسابل متعددة ،جعلته قادرا
على أن ٌدرك ما ٌتبلءم ومعاٌٌر الشعر ،وهذا ٌظهر فً االحتكام إلى المرجعٌة
الشعرٌة ،أي إلى سنن العرب ،وقضٌة تتعلق باألحكام القٌمٌة فً الببلؼة كقوله:
(رديء ،وأصح ،وأحسن )...أحكام قٌمٌة صارمة ،وقضٌة نقدٌة متعلقة بالذوق،
فالسبب ال ٌكون مقمرا ،بل الشواءٌ ،قول إحسان عباسٌ" :ؤوي اآلمدي فً نقده ،إلى
ركن شدٌدٌ ،جعله أساس النظرٌة النقدٌة ،وهو الرجوع فً كل أمر ٌختلؾ فٌه
المتذوقون والنقاد إلى ما تعارفته العرب وأقرته ،وأثر عنها ،فكما أن على الشاعر أن
ٌلتزم عمود الشعر ،فإن على الناقد أن ٌلتزم عمود الذوق وإال فبل معنى للدربة
والتمرس وطول النظر فً آثار السابقٌن"(.)1
ولعل المتحاملٌن علٌه من المحدثٌن ،لم ٌعٌروا اهتماما لهذه االعتبارات وراحوا
ٌشككون فً مصداقٌة نقده ألبً تمام ،خصوصا فً نقده الستعارته التً ٌؽلب علٌها
طابع التجسٌم ،وهذا ما لم ٌعتده الشعراء ٌقول" :فجعل كما ترى-مع ؼثاثة هذه األلفاظ-
للدهر أخدعا وٌدا تقطع من الزند ،وكؤنه ٌصرع ،وجعله ٌُ ْش ِرؾُ بالكرام ،وٌف ِّكك
وٌبتسم ،وأن األٌام بنون له ،والزمان أبلق ،وجعل للمدٌح ٌَ ًدا وللقصابد مزمارا ،إال
أنها ال تنفخ ،وال تزمر ،وجعل المعروؾ مسلما تارة ،ومرتدا أخرى ...وهذه
استعارات فً ؼاٌة القباحة ،والهجانة ،والؽثاثة ،والبعد عند الصواب ،وإنما استعارات
العرب المعنى لما لٌس هوله ،إذ كان ٌقاربه أو ٌناسبه أو ٌشبهه فً بعض أحواله ،أو
كان سببا من أسبابه ،فتكون اللفظة المستعارة حٌنبذ البقة بالشًء الذي استعٌرت له،
ومبلبمة لمعناه"(.)2
وقد ٌكون تحفظ اآلمدي على االستعارة وهجومة علٌها ناجما عن تعصبه للؽة
"فهو تلمٌذ مخلص للؽوٌٌن ،ال ٌستطٌع أن ٌرى أبعد مما ٌرون فهو ٌمثل وجهة
نظرهم ،وٌستشعر نفس حساسٌتهم إزاء التجاوز البلفت فً الداللة ،وٌطالب مثلهم
 -1إحسان عباس :النقد األدبً عند العرب ،ص.166
 -2اآلمدي :الموازنة ،ج/1ص 249و.250
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بضرورة الصحة اللؽوٌة والوضوح ،ولٌس الشعر –عنده -إال قرب المآخذ ،واختبار
الكبلم ،ووضع األلفاظ فً مواضعها"(.)1
وكان ابن طباطبا كذلك من النقاد الذٌن استهجنوا فكرة تداخل واختبلط الحدود
بٌن اإلنسان والحٌوان واألشٌاء عموما ،وفً هذا المقام علَّق على بٌت الحطٌبة لما فٌه
من قبٌح االستعارة؛ ألنه استعار لفظا وخرج به عن االستعمال اللؽوي المعجمً
المعروؾ ،حٌن قال:
ب َفم َف
ص مِإنْن َفب ْنر ِإد ال َّن
ش َفرا ِإ
شاف َفِإره
ار َف ال َفع َفمانَف لَف َّنما َف َفف ْنو َفت ُكـ َفو َفولَّن َف
َفف َفر َفوا َف َف

()2

سبب استهجان ابن طباطبا لهذه الصورة وإنكاره لها ،هواستعارته للفظة
"المشافر" من البهٌم وتوظٌفها للداللة على صفة اإلنسان ،فإن كان موضوع القصٌدة
هجاء الزبرقان ،وكان السٌاق ٌقتضً نفً صفات إنسانٌة وإثبات نقٌضها،وكان ابن
طباطبا من النقاد المتعصبٌن إلى اللؽة الفارضٌن قٌودا على الشاعر فً تعامله مع
القاموس المعجمً والداللً للؽة ،وهذا بحكم مفهومه المتمٌز والناضج لبلستعارة
المفٌدة وؼٌر المفٌدة ،جاعبل من ؼرض الثانٌة التوسع فً اللؽة.
وقال آخرٌ ،صؾ إببلً:
ص ْنو ِإ
ا ال ِإم ْن َفح ِإو َفب ْنٌنَف َفو ِإرٌ ِإد ِإه َفو َفب ْنٌنَف ال َف ْنح َفف ِإو
َفت ْن َفم ُكـ لِإ ْنل َفم ِإ
اء َفك َف

()3

"فجعل لئلبل جحفا وهً لذوات الحوافر"(.)4
ففً اإلستعمال تستعار بعض األسماء من نوع إلى نوع آخر داخل الجنس
الواحد ،كما فً مثال ال ِمسْ َحل والجحفل أو من جنس إلى جنس آخر ،كاستعارة اسم
خاص باإلنسان إلى الحٌوان كقول أحدهم:
َفف ِإب ْنت َفنا ُك لُكو ًف ا لَف َفد ُكم ْنه ِإر َفنا ٌتن َفن َّنز ُكع منْن َف
ارا
ص َفف َف
ش َفف َفت ْنٌ ِإـ ال َّن
 -1جابر عصفور :الصورة الفنٌة ،ص.216
 -2ابن طباطبا :عٌار الشعر ،ص.103
 -3البٌت ألبً النجم العجلً ،الشاعر الرماز المشهور (ت  130هـ).
 -4عبد القاهر الجرجانً :أسرار الببلؼة ،ص.27
5ــ م.ن ،ص.28
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فاستعمل الشفة للفرس ،وهً موضوعة لئلنسان ،أو من الحٌوان إلى اإلنسان
كما فً قول الشاعر:
ولَفكِإنَّن ِإ ْنن ِإز َّنٌاَ ،ف لٌ َفظ المشاف ِإِإر

ا ضِإ ِّنب ًفٌّاَ ،فع َفر ْنف َف
فلو ُكك ْنن ُك
ا َفو َفرا َفبتِإً

()1

فجعل المشفر لئلنسان وهو موضوع للبعٌر ،ومثل هذا قولهم :أنشب فٌه
مخالبه(.)2
إال أن هناك بعض النقاد كان لهم تصور آخر فً منظورهم لبلستعارة ؼٌر
المفٌدة ،حٌث ربطوها بالمجاز ودوره الفاعل من مشترك لفظً وإٌهام وكتابة وعدم
تصرٌحٌ ،قول ابن سنان الخفاجً" :ربما عرض فً وضع األسماء المشتركة فابدة فً
بعض المواضع مثل أن ٌحتاج الناطق إلى كبلم ٌإثر أن ٌُك َّنى فٌه وال ٌمدح فٌقول
لفظة وٌوهم بها معنى قد قصد ؼٌره...وإن َق َّل ال َّداعِ ً إلٌه إال فً الٌسٌر من المواضع
فلم تجعل اللؽة العربٌة خالٌة منها ،بل فٌها أسماء مشتركة لقولهم

–عٌن -وما

أشبهها"(.)3
أراد ابن سنان الخفاجً ربط االستعارة بالمشترك اللفظً فً حاالت معٌنة فقط،
وكؤنه ؼٌر متحمس لهذه الفكرة ،إال أن عبد القاهر الجرجانً كان أكثر دقة ووضوحا
حٌنما مٌَّز بٌن االستعارة والمشترك اللفظً قاببل" :فاستعمل الشفة فً الفرس ،وهً
موضوعة لئلنسان ...فبل فرق من جهة المعنى بٌن قوله من شفتٌه وقوله من جحفلتٌه،
لو قاله ،إنما ٌعطٌك كبل اإلسمٌن العضو المعلوم فحسب ،بل اإلستعارة ههنا بؤن
تنقصك جزءا من الفابدة أشبه ،وذلك أن االسم فً هذا النحو إذا نفٌت عن نفسك دخول
اإلشتراك علٌه باالستعارة دل ذكره على العضو وما منه ،فإذا قلت الشفة دلت على
اإلنسان ،أعنً تدل على أنك قصدت هذا العضو من اإلنسان دون ؼٌره ،فإذا توهمت
 -1البٌت للفرزدق وقرئ (ؼلٌظا مشافره).
ـــ ٌنظر :األصفهانً ،األؼانً ،ص.354
ٌ -2نظر:عبد القاهر الجرجانً ،أسرار الببلؼة ،ص.31
 -3ابن سنان الخفاجً ،سرّ الفصاحة ،ص.24
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جري االستعارة فً االسم زالت عنها هذه الداللة بانقبلب اختصاصها إلى
اإلشتراك"(.)1
فاإلشتراك اللفظً فً نظر عبد القاهر الجرجانً ال ٌفسر العبلقات النسقٌة
الداخلٌة لبلستعارات كون هذا الموقؾ ٌنظر إلى كل تصور لٌس باعتباره مستقبل
فحسب ،بل وباعتباره ال ٌربط عبلقة بتصورات أخرى ٌعبر عنها اللفظ نفسه.
ٌتبٌن لنا مما سبق أن اإلستعارة ؼٌر المفٌدة التً تبتعد عن الوضوح و ُتضفً
ؼرابة على اللفظ وتؽٌر من الوضع المعنوي األصلً للمستعار له ،ذلك ألن الفرق بٌن
المستعار والمستعارله فً اختبلؾ األجناس ،كؤن تستعار الجحفلة وهً شفة الفرس
للتعبٌر عن شفة اإلنسانٌ ،قول عبد القاهر" :موضع هذا الذي ال ٌفٌد نقله ،حٌث ٌكون
اختصاص االسم بما وُ ضِ ع له من طرٌق أرٌد به التوسع فً أوضاع اللؽة ،والتنوق فً
مراعاة دقابق فً الفروق فً المعانً المدلول علٌها ،كوضعهم للعضو الواحد أسامً
كثٌرة بحسب اختبلؾ أجناس الحٌوان كوضع الشفة لئلنسان والمشفر للبعٌر والجحفلة
للفرس"(.)2
كما ذكر ابن سنان الخفاجً فً كتابه سر الفصاحة بعض اإلستعارات المذمومة
التً ال تستقٌم مع الفطرة السلٌمة والسلٌقة العربٌة الصحٌحة ،فابن سنان ٌخرج من
لؽة األدب ما تطورت داللته على ألسنة الناس ،فحرٌة المبدع على هذا مقٌدة بما
تعارؾ علٌه أصحاب اللؽة ،فالشاعر ٌجب علٌه أن ٌو َّفق فً اختٌار األلفاظ ،ومنعها
فً موضعها األصلً حتى تكون وجه المقاربة بٌن المستعار والمستعار له قرٌبة .
واستهجن ابن سنان الخفاجً استعارات أبً تمام فً أخادع الدهر التً أضفت
على األلفاظ إبهام وؼموضٌ ،قول أبو تمام:
()3
ا َفه ِإذ ِإه األَف َفن ِإام مِإنْن َفح ِإروِإ َف
ض َف ْن َف
َفٌا َفدهْن َفر َفو ِّنو ْنم مِإنْن أَف ْنخ َفد َفع ْنٌ َف َفف َفقدْن
أَف ْن
 -1عبد القاهر الجرجانً ،أسرار الببلؼة ،ص.28
 -2م .ن ،ص.30
 -3دٌوان أبً تمام ،ج ،2ص.140
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وقوله كذلك :
ا ال ِّن
ض َفر ْنب َف
شتا َف َفء فِإً أَف ْنخ َفد َفع ْنٌ ِإـ
َفف َف

ض ْنر َفب ًفة َفعاد َفَفر ْنت ُكـ عـُكــودًفا َفركـُكـوبا ًف
َف

()1

نهج ابن سنان الخفاجً نهج ابن المعتز ( ،)2واآلمدي ( ،)3والقاضً الجرجانً

()4

والعسكري( )5فً استهجان هذه األبٌات لبعد المستعار له عن المستعارٌ ،قول ابن سنان
الخفاجً "فإن أخادع الدهر والشتاء من أقبح اإلستعارات وأبعدها مما استعٌرت له،
ولٌس بقبح ذلك خفاء ،وال ٌعرؾ أبو تمام الوجه الذي ألجله جعل للشتاء والدهر
أخادع إال سوء التوفٌق فً بعض المواضع(.)6
ال ّدهر والشتاء فً نظر ابن سنان معنوٌان لٌس لهما أخدعان على الحقٌقة ،وهو
بالتالً ٌفسد اللؽة ،فاللفظة المفردة المزٌة لها ،وإنما تكسب الفضٌلة من التركٌب ،أي
النحو ومعناه ،وفً هذا الشؤن ٌقول عبد القاهر الجرجانً" :إن األلفاظ ال تتفاضل من
حٌث هً ألفاظ مجردة ،وال من حٌث هً كلِم مفرد ،وأن األلفاظ تثبت لها الفضٌلة
وخبلفها فً مبلءمة معنى اللفظة لمعنى التً ٌلٌها ،أوما أشبه ذلك مما ال تعلق له
ك فً موضع ،ثم تراها
بصرٌح اللفظ ،ومما ٌشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتإ ِن ُس َ
بعٌنها تثقل علٌك ،وتو ِح ُ
ك فً موضع آخر ،كلفظ األخدع فً بٌت الحماسة:
ش َ
()7
الح ِّنً َفح َّنتى َفو َف دْن َفتنِإً َفو َف ْنع َف
اء لَف ْنٌتا ًف َفوأَف ْنخ َفد َفعا
ص َفغ ِإ
ا مِإنَف اإلِإ ْن
َفتلَف َّنف ْنا َفن ْنح َفو َف
وبٌت البحتري:
َفوإِإ ِّننً َفوإِإنْن َفبلَف ْنغ َفتنِإً َف
ف ال ِإغ َفنى َفوأَف ْنع َفت ْنق َف
ا مِإنْن َفر ِّنق ال َفم َفوام ِإِإـ أَف ْنخ َفدعِإً
ش َفر َف

()8

 -1م .ن ،ج ،1ص.166
ٌ -2نظر :ابن المعتز ،البدٌع ،نشره كراتشوفسكً ،طبعة الحكمة ،دمشق ،سورٌا ،د.س ،ص .54
ٌ -3نظر:اآلمدي :الموازنة  ،ج.271 ،1
ٌ -4نظر:المتنبً :الوساطة ،ص68ـ .69
ٌ -5نظر:أبو هبلل العسكري :الصناعتٌن272 ،ــ ..273
 -6ابن سنان الخفاجً ،سرّ الفصاحة ،ص.120
 -7عبد القاهر الجرجانً :دالبل اإلعجاز ،ص.47-46
 -8م .ن ،الصفحة نفسها.
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"فإن لها فً هذٌن المكانٌن ماال ٌخفى من الحسن"(.)1
ثم ٌذكر ابن سنان استعارات قبٌحة وبعٌدة ردٌبة ،نسبت ألبً تمام:
لَف َفها َفب ْنٌنَف أَف ْنب َفوا ِإ
ب ال ُكملُكو ِإ َفم َفزا ِإم ٌتر مِإنَف ال َفد َفك ِإر لَف ْنم ُكت ْنن َفف ْنخ َفو َفَل ه َفِإً ُكت ْنز ِإه ُكر

()2

وقوله:
إِإلَفى ُكم ْنل ٍة فِإً أَف ْنٌ َفك ِإة ال َفم ْن ِإد لَف ْنم َفٌ َفزوْن َفعلَفى َفك ِإب ِإد ال َفم ْنع ُكرو ِإ
ف مِإنْن َفن ْنٌلِإ ِإـ َفب َفر ِإد

()3

وقوله:
ــــخا َفء ُكم َف َّن
اا ال َّن َف
وذهبا َف
َف
أنا برأ ِإـ و َف َفنا ِإم ِإـ
ـــزا
َفو َفت َفق َّن َفم ال َّنن ُك
()4
وتر ْنك َف
َفاب َفو َفما َفب َفقى مِإـنْن َفف َفرثِإ ِإـ َفو ُكع ُكرووِإ ِإـ و ِإع َفظا ِإم ِإـ
اا اإلِإه َف
ا لل َّنن ِإ
استهجن ابن سنان هذه االستعارات ،فالشاعر شبه السخاء( ،الحمل) وحذؾ
المشبه به على سبٌل االستعارة المكنٌة ،ورمز له بشًء من لوازمه كقوله( :رأسه
وسنامه وإهابه وعظامه وعروقه وفرثه) ،وقصد بذلك أن أعلى مقامات السخاء صفة
البقة بالممدوح ،فجعل (الرأس والسنام) من هذا السخاء للممدوح ،فؤٌن رأس سنام
الجمل من األؼداق والكرم والعطاء المبذول من الممدوح ،فاإلستعارة بعدت جدا،
والبرهان فً ذلك أن أدنى أنواع السخاء ال ٌمكن تشبٌهها بالفرث والعروق ،فبٌنهما
بونٌ شاسع جدا ال ٌمكن تجاهله ،ولذلك تعجب ابن سنان منه ،فقال" :ولم ٌقنع بؤن
ار للسَّخاء رأ ًسا وسِ َنامًا وإهابًا وعظامًا وعرو ًقا حتى جعل له ً
فرثا"(.)5
است َع َ
وكان أبو هبلل العسكري من النقاد والببلؼٌٌن الذٌن اهتموا بالشعر ،وكانوا
حرٌصٌن على استعمال الشاعر لؤللفاظ الوحشٌة فً الشعر ،وقد تتبع أبو هبلل
العسكري استعارات أبً هبلل وع َّدها من االستعارات البعٌدة ،فحكم علٌها بالرداءة
ألنها تإدي إلى ؼموض المعنى واتهامهٌ ،قول" :ومن رديء اإلستعارة ،...ومن بعٌد
 -1عبد القاهر الجرجانً :دالبل اإلعجاز ،ص.47-46
 -2دٌوان أبً تمام ،ج ،2ص.216
 -3م .ن ،ج ،3ص .246
 -4م .ن ،ج ،3ص.246
 -5ابن سنان ،سرّ الفصاحة ،ص.137-136
170

الفصل الثالث

التداخل بين النقد اللغوي والبالغي



اإلستعارة...ومن عجٌب هذا الباب...وقول أبً تمام ،)1 ( "....ثم َ
نعث استعارات أبو
تمام بالكثٌرة التً تسًء لصاحبها وٌقول" :وقد جنى أبو تمام نفسه باإلكثار من هذه
اإلستعارات ،وأطلق لسان عاببه ،وأكد له الحجة على نفسه ،واخٌارات الناس مختلفة
بحسب اختبلؾ صورهم وألوانهم"(.)2
شواهد االستعارة فً نظر أبً هبلل إن خرجت عن تلك األوصاؾ الحسنة
للشعر ،تقررت الرداءة فٌها ،على النحو التالً:
اء ال ّ ْنإ ُكد ِإد
َفح َّنتى ا َّنت َفق ْنت ُكـ ِإبكٌ ِإم َفٌ ٍة

()3

االستعارة فً قوله (كٌِ ْم ٌَاء السُّإ ُد ِد) ،فالسإدد لٌس له كٌِمٌاء ،ولكن أراد عظٌم
السُّإود ،فحذؾ المستعار له ،وصرح بالمستعار على سبٌل اإلستعارة التصرٌحٌة،
وهً استعارة بعٌدة جدا ،وفٌها من التعقٌد وإنعام النظر فٌما ال ٌجدي علٌه بكبر
معنىٌ ،قول العسكري" :فبل ترى شٌبا أبعد من إكسٌر الخلق ،وكٌمٌاء السُّإدد"(.)4
وٌلوم العسكري موضع استعارة أبً تمام فً البٌت التالً:
ا َّن
صو َففا
الز َفمانُك ال ُّس
ص َّند ُكعوا َفف َفكؤ َّنن َفما لَف ِإب َف
كانوا ردا َفء زمانهم فت َف

()5

المتؤمل فً بٌت أبً تمام ٌبلحظ أن المستعار له هو الزمان ،والمستعار اإلنسان
الحزٌن ،فحذؾ المشبه به على سبٌل االستعارة المكنٌة ورمز بشًء من لوازمه ،وهً
س الصُّو َفا) فالزمان ال ٌلبس الصُّوؾ ،وهً استعارة لحالة الترحُّ ل والوحشة
قوله( :لَ ِب َ
التً اعقبت ذلك الترؾ ،وٌصؾ الشاعر فً البٌت الذي قبل الشاهد حال النساء،
وكٌؾ الزمان فً عهدهم ناعما ،فلما تشتتوا لبس الزمان الصوؾ حزنا على فراقهم
وقد مقت أبو هبلل هذه اإلستعارة ،وجعلها من اإلستعارات الردٌبة.

 -1أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص.271-269
 -2م .ن ،ص.275
 -3دٌوان أبً تمام  ،ج/2ص.50
 -4أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص.272
 -5دٌوان أبً تمام ،ج ،2ص.380
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2ــ على م تو التراكٌب:
إن اللؽوٌٌن تعمقوا فً فهم الشعر وتذوقوه ،فوضعوا أٌدٌهم على ممٌزات
وخصابص تركٌب المفردة ،بما فٌها من تبلإم وتناسب أو اضطراب ٌنفً عن العبارة
األدبٌة قٌمتها الفنٌة ،و"التركٌب ال ٌوجِّ ه إدراكنا إلى نوع من اإلمكانات المبلبمة
فحسب ،وال ٌتوقؾ نشاطه لكً ٌفحص العناصر المكونة أو ٌقدر عبلقاتها ،ولكن
فاعلٌته هً ما تقتضً انتباها عمٌقا واعٌا ،وما تجتذب باإلحساس الجمالً بوجه
خاص ،وهً بعٌدة عن ترتٌب األجزاء أو العناصر المكونة ترتٌبا منطقٌا وتعاقبها
واحدا تلو اآلخر"(.)1
أ -التقدٌم والتؤخٌر:
من المسابل التً شؽلت النقاد فتصدوا لها بالدرس وإصدار األحكام ،التقدٌم
والتؤخٌر وما ُتخلفُ ُه من أثر على المعنى ،فعابوا على الشعراء تقدٌمهم وتؤخٌرهم
لبعض الكلمات أو الجمل فً البٌت ،مما ٌإدي حسبهم إلى فساد المعنى واختبلله ،وهً
قضٌة تعكس مدى براعة الشاعر فً ترتٌب كبلمه ،لذا نجد كثٌرا من الشعراء ٌعمدون
معان مخصوصة وقد
إلى أسلوب التقدٌم والتؤخٌر فً مراتب األلفاظ لٌخرجوها فً
ٍ
"جعل النحاة الكبلم رتبا بعضها أسبق من بعض ،فإن جبت بالكبلم على األصل لم ٌكن
من باب التقدٌم والتؤخٌر...ثم تترتب األهمٌة بحسب وضع الكلمات فً العبارة حتى
تصل إلى آخر كلمة"(.)2
ولكن ترتٌب الكبلم ٌكون عن وعً وإدراك بما ٌتوقع المبدع أن ٌوصله ،فإذا
خرج القول عن نسق خاص كان لذلك الترتٌب أثر ظاهر فً الحكم على العمل
األدبً ،فلذلك ٌجتهد األدٌب فً تعمٌق األثر النفسً ،لهذا تعتبر بنٌة التقدٌم والتؤخٌر
من الحقول التً تدارسها الببلؼٌون واألسلوبٌون باعتباره ظاهرة لؽوٌة ونحوٌة،
 -1تامر سلوم ،نظرٌة اللؽة والجمال فً النقد العربً ،ط ،1دار الحوار ،سورٌا ، 1983 ،ص.107
 -2فاضل صالح السامرابً ،الجملة العربٌة تؤلٌفها وأقسامها ،ط  ،1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع،
بٌروت ،2002 ،ص.7
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ولجوء المبدع إلٌها محاولة منه للتؤثٌر فً عواطؾ المتلقً" ،وهً ال تؤتً اعتباطا،
وأهم ما ٌمٌزها القصٌدة؛ ألنها نتاج عوامل مرتبطة بالمبدع نفسه أو بطبٌعة التركٌب
(النص) والمتلقً (المخاطب)" وبعدول اللؽة أهدافها التقرٌرٌة إلى اإلبداع ٌحقق
التقدٌم والتؤخٌر أؼراضا تعرؾ من سٌاق الكبلم مثل :االختصاص ،اإلفراد ،التشوٌق،
الهمَّة ،التعجٌب لئلشارة المنزلة ،التؤكٌد ،اإللحاح،
التنفٌر،لفت النظر ،تحوٌل ِ
اإلصرار ،البٌان ،العلة ،اإلطبلق ،التقٌٌد ،الؽلبة ،الكثرة ،المدح ،الهجاء ،الفرح،
الحزن ،الرضا ،تعجٌل المسرَّ ة ،تعجٌل الحزن ،الحث والنصح ،التلذذ ،الترك ،اإلنكار
الؽرابة"(.)1
ورؼم هذه األهداؾ والمرامً إال أن النقد اللؽوي والببلؼً ذ ّم التعقٌد المتمثل
فً التقدٌم والتؤخٌر المعقد للتركٌب ،فسوء التؤلٌؾ والتركٌب ٌجعل الكبلم ؼٌر ظاهرة
داللٌة ،فتختل بذلك نظمه ،وال ٌدري السامع كٌؾ ٌتوصل منه إلى المعنى.
إذا كان التقدٌم والتؤخٌر ال طابل منه ،اتسم بالقبح ولم ٌعد بفابدة ،وقد اهتم عبد
القاهر الجرجانً بالتقدٌم والتؤخٌر ،وقال عنه" :باب كثٌر الفوابد جم المحاسن ،واسع
التصرؾ ،بعٌد الؽاٌة ،ال ٌزال ٌفترّ لك عن بدٌعه ،وٌفضً بك إلى لطٌفة ،وال تزال
ترى شعرا ٌروقك مسمعه ،وٌلطؾ لدٌك موقعه ،ثم تنظر فنجد سبب أن راقك ولطؾ
عندك أن قدم فٌه شًء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان"

( ،)2ؼٌر أن فساد النظم

الناشىء عن التقدٌم والتؤخٌر ،من شؤنه أن ٌفقد الشاعر قدرته اإلبداعٌة ،وٌنؤى بالكبلم
عن الشاعرٌة.
ومن المآخذ التً نقلها النقاد اللؽوٌون والببلؼٌون فً باب التقدٌم والتؤخٌر قول
الشماخ:

 -1القزوٌنً :اإلٌضاح فً علوم الببلؼة ،تح عبد المنعم حفاجً ،ط
ص.151
 -2عبد القاهر الجرجانً ،دالبل اإلعجاز فً علم المعانً ،ص.73
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ص َفحافِإً َف
شا ِإ إِإ َفذا َفم َف
الو َف
الو َف ً
الخ ْنٌ ِإو فِإً األَف ْنم َفع ِإز َف
ش ْنا َفت َفخا َفم َف
َفت َفخا َفم َف
ص َفعنْن َفب ْنر ِإد ِإ
"ٌرٌد تخامص حافً الوجً فً األمعز"(.)2

()1

لٌس فً اللؽة العربٌة تؤخٌر المضاؾ إلٌه عن المضاؾ إذ ٌشكبلن معا تركٌبا
لكلمة واحدة (التركٌب اإلضافً).
وأورد أنه عٌب على ذي الرمة قوله:
كؤن أصواا من إٌ َفغالِإ ِإهنَّن ِإب َفنا

ص َفو َف
ٌج(.)3
ا أَف ْن
أَف َفواخ َفِإر ال َفم ْنٌ ُك
اا ال َفف َفر ِإار ِإ

ٌرٌد "كؤن أواخر المٌس أصوت الفرارٌح من إٌ َؽال ِِهنَّ ب َنا"(.)4
كما أورد القزوٌنً فً اإلٌضاح بٌتا للفرزدق ٌبٌن قُبح التقدٌم والتؤخٌر الذي
ٌإدي إلى ؼموض فً المعنى ،قال الفرزدق:
ار ُكب ُكـ
َفو ِإم ْنثلَف ُكـ فِإً ال َّنن ِإ
اا إِإَلَّن َفم ْنملَفكا ًف أَف ُكبو أ ُك ِّنم ِإـ َفح ٌّيً أَف ُكبوهُك ُكٌ َفق ِإ

(.)5

وقد علَّق على هذا بقوله" :وكان حقه أن ٌقول :وما مثله فً الناس حًٌّد ٌقارب ُه

إال مملكا أبوه أمه أبوه ،فإن ٌمدح إبراهٌم بن هشام بن عبد الملك بن مروان ،فقال وما
مثله – ٌعنً إبراهٌم الممدوح  -فً الناس حً ٌقاربه – أي أحدا ٌشبهه فً الفضابل -
إال مملكا ــ ٌعنً هشام –أبو أمه أي أبو أم هشام -أبوه –أي الممدوح -فالضمٌر فً
(أمه) للملك وفً (أبوه) للممدوح ،-ففضَّل بٌن (أبوه أمه) وهو مبتدأ و (أبوه) وهو
خبر بـ (حًّ ) وهو أجنبً ،وكذا فصل بٌن حًّ وٌقاربه وهو نعت (حًّ ) و(أبوه) وهو
أجنبً ،وقدم المشتثنى على المستثنى منه ،فهو كما تراه فً ؼاٌة التعقٌد"(.)6
أدى التعقٌد فً هذا البٌت إلى تفكٌك التراكٌب ،وهذا مُخل بالفصاحة التً ؼاٌتها
تبٌٌن المعنى وإصبلح الجملة "ألن الببلؼة صفة راجعة إلى اللفظ.
 -1المرزبانً :الموشح ،ص.99
 -2م .ن ،ص.99
 -3م .ن ،ص.209
 -4م .ن ،ص.209
 -5الخطٌب القزوٌنً ،اإلٌضاح فً علوم الببلؼة ،ج ،1ص.76-75
 -6م.ن ،الصفحة نفسها.
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والفرزدق من الشعراء الذٌن أجمع النحاة والببلؼٌون على وصؾ شعره
بالتعقٌد ومداخلة الكبلم ،ذلك بؤن هذا الشاعر الفذ كان ٌبتعد علٌه القول أحٌانا فٌخالؾ
نظام الجملة ،وٌفلت من الترتٌب المؤلوؾ فً ترتٌب األلفاظ على وفق ترتٌب المعانً.
وقد علَّق ابن طباطبا على هذا البٌت بقوله" :فهذا من الكبلم الؽث المستكره
الؽلق"( ،)1كما عده ابن جنً لحنا وقال" :هو فٌه ؼٌر معدو"

( ،)2وجعله ابن سنان

مُخبل بالفصاحة بقوله" :ففً هذا البٌت من التقدٌم والتؤخٌر ما قد أحال معناه وأفسد
إعرابه ألن مقصوده ومثله فً الناس حً ٌقاربه إال مملكا أبو أمه أبوه ٌعنً هشام،
ألن أبا أمه الممدوح" ( ،)3وعاب ُه ابن األثٌر وعده مما سماه بالمعاظلة المعنوٌة ثم قال:
واعلم أن هذا الضرب من الكبلم هو ضد الفصاحة ألن الفصاحة هً الظهور والبٌان،
وهذا عار من هذا الوصؾ.
وفً بٌت آخر عاب ابن األثٌر قول الفرزدق:
()4
صا ِإه ُكر ُكه
ار ٍة
ِإٌب ُكت َف
ب أَف ُكبوهَفا َفو َفَل َفكا َفن ْنا َفكل َف
إِإلَفى َفملِإ ٍة َفما أ ُك ّم ُكـ مِإنْن ُكم َفح ِإ
وعٌب على الفرزدق قوله:
ِإٌرهَفا .)5
َففلَف ْنٌ َف ْنا َفخ َفرا َف انَف ال ِّنتً َفكانَف َفخالِإ ٌتد ِإب َفها أَف َف ٌتد إِإ َفذ َفكانَف َف ْنٌفا ًف أَفم َف
عاب ابن سنان هذا البٌت بقوله" :فبل خفاء بقبح البٌت والتعسؾ فٌه ،ووضع
األلفاظ فً ؼٌر موضعهاَ ،والفرزدق أكثر الشعراء استعماال لهذا الفن حتى كؤنه
ٌتعمده ،وٌقصده وٌعتقد حسنه"(.)6
كما عابه ابن األثٌر بقوله" :وقدم بعض ما (إذ) مضاؾ إلٌه ،وهو (أسد) علٌها،
وفً تقدٌم المضاؾ إلٌه أو شًء منه على المضاؾ من القبح ماال خفاء به"(.)7
 -1ابن طباطبا ،عٌار الشعر ،ص.72
 -2ابن جنً ،الخصابص ،ج ،1ص.329
3ـ ابن سنان الخفاجً ،سرّ الفصاحة ،ص.101
 -4ابن األثٌر ،المثل السابر ،ج ،2ص.223
 -5ابن سنان الخفاجً ،سرّ الفصاحة ،ص.126
 -6م .ن ،الصفحة نفسها.
 -7ابن األثٌر ،المثل السابر ،ج،2ص.221
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وقد ع َّد عبد القاهر الجرجانً التعقٌد من العٌوب التً تإدي إلى اسقامة
التركٌب واضطراب الوصؾٌ ،قول فً بعض أبٌات المتنبً التً أسرؾ فٌها من
التعقٌد "قلت احتملنا له على ما قد مناه على ما فٌه من فنون المعاٌب ،وأضاؾ القبابح،
كٌؾ ٌحتمل له اللفظ المعقد ،والترتٌب المعسؾ لؽٌر معنى بدٌع ٌعنً شرفه وؼرابته
بالتعب فً استخراجه ،وتقوم فابدة اإلنتفاع بإزاء التؤذي استماع ُه" ( ،)1وقد مثل لذلك
بقوله:
ش َف ا ُكه َفوا ِإ َفم ًفة ِإبؤَفنْن َفت ْن َفعدَفا َفوال َّند ْنم َفـ أَف ْن
الر ْنب ِإـ أَف ْن
ش َففاهُك َف ا ِإ َفمـ
َفوفاإُك ك َفما َفك ُّس
ٌقول القاضً الجرجانً فً تعلٌقه على هذا البٌت" :ومن ٌرى هذه األلفاظ
()2

الهابلة ،والتعقٌد المفرط ،فٌشك أن وراءها كثٌرا من الحكمة وأن فً َط ٌِّ َها الؽنٌمة
الباردة ،حتى إذا ف َّتشها وكشؾ عن سترها وسهر لٌالً متوالٌة فٌها حصل على أن
(وفاإكما ٌا عاذلً بؤن تسعدانً إذا درس شجاي ،وكلما ازداد تدارسا ازدادت له
شجوا ،كما أن الربع أشجاه دارس ُه) ،فما هذا من المعانً التً ٌضٌع لها حبلوة اللفظ،
وبهاء الطبع ورونق اإلستهبلل وٌشح علٌها ،حتى ٌهلهل ألجلها النسج ،وٌفسد النظم
وٌفصل بٌن الباء ومتعلقها بحرؾ اإلبتداء قبل تمامه ،وٌقدم وٌإخر وٌعمً
وٌعوص"(.)3
من الواضح أن أي خلل أو عٌب ٌصٌب األسلوب ٌحط من قٌمة الشعر وٌبعد
الجمال المتوخى منه ،فالتقدٌم والتؤخٌر ظاهرة أسلوبٌة ذات أبعاد داللٌة.
كما عاب الثعالبً هذا البٌت ،وذكر أن مما زاد فً قبحه أنه مطلع قصٌدة
وعابه فً بٌت آخر:
ا إِإ َفذا ا ْن َفت َف ْنل َف
صا َفب َف َفو ِّنٌ ٌتـ َفوال َفما ُكء أَف ْنن َف
ٌب أَف ْنن َف
ا إِإ َفذا أَف َف
ال َّنو ِإب ُك
ا ال َفغا ِإ و ُك
 -1علً بن العزٌز الجرجانً ،الوساطة بٌن المتنبً وخصومه ،ص.461
 -2دٌوان المتنبً ،ج،3ص.325
 -3عبد العزٌز الجرجانً ،الوساطة ،ص.98
 -4الثعالبًٌ ،تٌمة الدهر ،ج ،1ص.146
 -5دٌوان المتنبً ،ج ،1ص.261
176

()5

(،)4

الفصل الثالث

التداخل بين النقد اللغوي والبالغي



ٌقول الثعالبً أن هذا البٌت متعسِّؾ اللفظ ،ألن تقدٌر الكبلم الطٌب أنت طٌبه إذا
أصابك ،والماء أنت ؼاسله إذا اؼتسلت به(.)1
أصل الشطر الثانً فً هذا البٌت ،إذا اؼتسلت بالماء فؤنت ؼاسله فتعقد اللفظ
الناتج عن قبح التقدٌم والتؤخٌر.
كما أعٌب على المتنبً قوله:
ف ُك ْنز ٍةء ،ف َفر ْنأ َفٌ ُكـ فِإً َفز َفمانِإ ِإـ
َفف َفتى أَف ْنل ُك

ي أَف ْن َفم ُكـ
أَف َفوو َّن َف ِإز ٍة
الر ْنأ ُك
ض ُكـ َّن
يء َفب ْنع ُك

()2

عاب الحضرمً هذا البٌت بقوله" :جمع فً هذا البٌت بٌن التعقٌد وسوء
الصنع ،واعتقال المعنىن فٌه تقدٌما وتؤخٌرا ،وإن لم ٌترتب على األسلوب النحوي،
ُب فهمه وعسر الطرٌق إلٌه"(.)3
صع َ
وإال َ
كما عاب ابن وكٌع قول المتبنً
َفف َفت ِإب ُك
ٌا ُكت ْن ئِإ ُكد َفم ْن ئدًفا فِإً َفن ِّنٌ َفها

اء
ض ِإ
إِإ ْن َفئا ِإدهَفا فِإً ال ُكم ِإه َّنم ِإة اإلِإ ْنن َف

()4

وتقدره( :فتٌٌت تسُبد مسبد االنضمام فً نٌها اسآدها فً المهمة) ،أي كلما
قطعت األرض قطعت األرض شحمها(.)5
أحدث التقدٌم والتؤخٌر فً هذا البٌت تعقٌداً وؼموضاً ،وهذا ما أتعب المتلقً
وجعلته ٌبذل الكثٌر من الجهد لبلهتداء إلى المعنى المقصود.
كما َعا َب ُه الثعالبً و َع َّدهُ من المعانً المعقدة ،ومن الطرق الوعرة التً ٌسلكها
المتنبً و ٌَتعب وٌُتعب ،وذلك أن تقدٌره :فتبٌت تسبد مسبد اإلنضاء فً نٌها إسآدها فً
المهمة( ،)6ووصفه الحضرمً بالتعقٌد المستكره بقوله" :فإن فٌه تعقٌدا واستكراها للفظ
للفظ واعتقاال للمعنى ،مع ك ّد الذهن وإتعاب الخاطر"(.)7
ٌ -1نظر:الثعالبًٌ ،تٌمة الدهر ،ج ،1ص.152
 -2دٌوان المتنبً ،ج ،2ص.242
 -3باكثٌر ،تنبٌه األدٌب ،ص.152
 -4الثعالبًٌ :تٌمة الدهر ،ج،1ص.170-169
ٌ -5نظر:م .ن ،ج،1ص.170-169
ٌ -6نظر:م .ن ،ج،1ص.153
 -7باكثٌر ،تنبٌه األدٌب ،ص.66
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وقد مارس عبد القاهر الجرجانً النقد الببلؼً عندما ذكر التعقٌد المعنوي الذي
ٌشمل كل ما خالؾ فٌه المتكلم العرؾ العربً للكناٌات والمجازات التً عرفت
واستعملت ،وهذه مآخذ العلماء على من خرج من الشعراء عن هذا العرؾ.
وفً هذا المقام عٌب على العباس بن األحنؾ قوله:
وع لِإ َفت ْن ُكمدَفا
اي ال ُّسد ُكم َف
ب َفع ْنٌ َفن َف
َّنار َفع ْنن ُكك ُكم لِإ َفت ْنق َفر ُكبوا َفو َفت ْن ُكك ُك
َف ؤ َف ْنولُك ُك
ب َفب ْنع َفد الد ِإ

()1

ٌقول عبد القاهر الجرجانً عن الكبلم البلٌػ الذي ٌسابق لفظه بقوله" :وإن
أردت أن تعرؾ ما حاله بالضد من هذا فكان للنقوص القوة فً تؤدٌة ما أرٌد منه...
فانظر إلى قول العباس بن األحنؾ ":سؤطلب بعد ال ّدار(...البٌت) بدأ ف َد َّل بسكب
الدموع على ما ٌوجبه الفراق من الحزن والكمد ،فؤحسن وأصاب ،ألن من شؤن البكاء
أن ٌكون أمارة للحزن...ثم ساق هذا القٌاس إلى نقٌضه ،فالنفس أن ٌدل على ما ٌوجبه
دوام التبلقً من السرور بقوله :لتجمدا ،وظن أن الجمود ٌبلػ له فً إفادة المسرة
والسبلمة من الحزن ،ما بلػ سكب الدمع فً الداللة على الكآبة والوقوع فً الحزن،
ونظر إلى أن الجمود خلوا العٌن من البكاء وانتقاء الدموع عنها ،وأنه إذا قال:
"لتجمدَا" فكؤنه قال :أحزن لكٌبل أحزن ؼ ًدا ،وتبكً عٌناي جُهدهما لببلَّ تبكٌا أبدا،
وؼلط فٌما ظن ،وذلك أن الجمود هو أال تبكً العٌن ،مع أن الحال حال بكاء...ولذلك،
ال ترى أحدا ٌذكر عٌنه بالجمود ،إال وهو ٌشكوها وٌذمها ،وٌنسبها إلى البخل...
أال ترى إلى قوله:
اري َفد ْنم ِإع َفها ال ُك ُكمو َفد"
أَف َفَل إِإنَّن َفع ْنٌ ًفنا لَف ْنم َفت ِإ دْن َفٌ ْنو َفم َفوا ِإ وِإ َفعلَف ْنٌ َف ِإب َف ِإ

()2

وقد وافق القزوٌنً عبد القاهر الجرجانً فً ذمه عندما ذكر التعقٌد المعنوي
واستشهد علٌه بهذاالبٌت ( ،)3ثم َتتابع الببلؼٌون بعده ٌستشهدون به ،فؤتى بالجمود
تؤكٌدا لنفً الجود ،ومحال أن ٌجعلها ال تجود بالبكاء ،ولٌس هناك التماس بكاء ...ولو
 -1عبد القاهر الجرجانً  ،دالبل اإلعجاز ،تح محمود شاكر،ط  ،6مكتبة الخانجً ،القاهرة،2004 ،
ص.37
 -2عبد القاهر الجرجانً ،دالبل اإلعجاز ،ص.37
ٌ -3نظر:م .ن ،ص54
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كان الجمود ٌصلح ألن ٌراد به السبلمة من البكاء وٌصح أن ٌدل به على أن الحال
حال مسرّ ة وحبور ،لجاز أن ٌدعً به للرجل فٌقل :الزالت عٌنك جامدة ،كما ٌقال ال
أبكما هللا عٌنك ،وذلك ممَّا الشك فً بطبلنه ،وعلى ذلك قول أهل اللؽة :عٌن جمود ال
ماء فٌها ،وسنة جماد ال مطر فٌها ،وناقة جماد ال لبن لها ،وكما ال تجعل السنة والناقة
جما ًدا إال على معنى أن السنة بخٌلة بالقطر ،والناقة ال تسخو بالدر ،كذلك حكم العٌن
ال تجعل جمودا إال وهناك ما ٌقتضً إرادة البكاء منها ،وما ٌجعلها إذا بكت محسنة
موصوفة بؤن قد جادت وسخت ،وإذا لم تبك مسٌبة موصوفة بؤنه قد ضنت وبخلت"(.)1
وقد وافق القزوٌنً عبد القاهر الجرجانً فً ذمه لهذا البٌت ،عندما ذكر التعقٌد
المعنوي واستشهد علٌه بهذا البٌت( ،)2ثم تتابع بعده الببلؼٌون ٌستشهدون به(.)3
وٌدخل التقدٌم والتؤخٌر فً باب المجاز واإلتساع فً اللؽة عند ابن جنً ٌقول:
"ومن المجاز كثٌر من باب الشجاعة فً اللؽة :من الحذوؾ والزٌادات والتقدٌم
والتؤخٌر والحمل على المعنى والتحرٌؾ"(.)4
وفً بٌت آخر عاب اآلمدي أبا تمام فً قوله:
()5
َفو َفح َّنو ْنم َف
ف أَف ْنع َفن َف
َففلَف َفو ْنٌ َف
ا ِإبال َفم ْنع ُكرو ِإ
از َفظ ْنه َفر ال َفم ْنو ِإع ِإد
الو َفر
اق َف
ا ِإباإلِإ ْنن َف ِإ
علق اآلمدي على هذا البٌت بقوله" :والمعنى أٌضا فً ؼاٌة الرَّ داءة ألن إنجاز
الوعد هو تصحٌحه وتحقٌقه ،وبذلك جرت العادة أن ٌقال :قد صح وعد فبلن ،وتحقق
ماقال ،وذلك إذا أنجزه ،فجعل أبو تمام فً موضوع صحة الوعد حطم ظهره ،وهذا
إنما ٌكون إذا أخلؾ الوعد وكذب ،أال تراهم ٌقولون ،قد مرض فبلن وعده
وعلَّله...فإذا أخلؾ وعده فقد أماته ،واإلخبلؾ هو الذي ٌحطم ظهر الموعد ال اإلنجاز،

ٌ -1نظر:عبد القاهر الجرجانً ،دالبل اإلعجاز ،ص.270-268
ٌ -2نظر:الخطٌب القزوٌنً ،اإلٌضاح فً علوم الببلؼة  ،ص.21
ٌ -3نظر:التفزانً ،شروح التلخٌص ،ج،1ص.108
 -4ابن جنً ،الخصابص ،ج،2ص.446
 -5اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.231-230
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وال حفاء بفساد ما ذهب إلٌه ،وكان ٌنبؽً أن ٌقول ،وحطمت باإلنجاز ظهر المال ألن
الموعد حٌنبذ ٌصح وٌسلم ،ولتلؾ المال"(.)1
أراد أبو تمام فً هذا البٌت أن ٌمدح كرم الممدوح فذ َّمهُ ،وهذا ما ٌتنافى مع
الفصاحة ،فالببلؼة والفصاحة ما هً إال التؤدٌة الصحٌحة للمعنى ،مع حسن اختٌار
اللفظ وتزٌٌنه ،لٌستولً على هوى النفس ،وتمٌل إلٌه القلوب.
وفً مقام آخر عاب اآلمدي أبا تمام فً قوله:
()2
َفار ْنا أَفد َّنَفر ْنا َف َفم ًف
از َفعلَفى ُككو ِّن َفم ْنو ِإع ِإد
إِإ َفذا َفما َفر َّنحى د َف
احة َفر َفحى ُككو ِّن إِإ ْنن َف ٍة
وهذا إتبلؾ الموعد وإبطاله ،ألنه جعله مطحونا الرِّ حى ،وإنما ذهب إلى هذا
اإلنجاز ،فإن صح هذا بطل ذاك ،بل الوعد األصدق طرؾ من اإلنجاز ،وسبب من
أسبابه ،فإذا وقع اإلنجاز فهو تمام الموعد ،وتصحٌح له وتحقٌق وتصدٌق ،فهو فً هذه
اإلستعارة ؼالط.
هناك من النقاد من عابوا اآلمدي فً هذٌن البٌتٌن ،واتهموه أنه أسٌر أفكار
قدٌمة متعوِّ د علٌها من استعارات وكناٌات ،وهنا ٌجب فهم عقلٌة اآلمدي من خبلل
تؤ ُّملِ ِه للشواهد وجدواها على الصعٌد النقدي والببلؼً ،فهذا سعٌد السَّرٌحً ٌرد على
اآلمدي بقوله" :إذا أعدنا النظر فً تركٌب البٌت الذي عابه اآلمدي ،الحظنا أن الوعد
ٌشتمل على احتمالٌٌن :اإلنجاز والخلؾ ،وقد جرد أبو تمام الوعد من اإلنجاز حٌنما
ذكره مقاببل له ،وبذلك استق َّل الوعد بمعنى الخلؾ ،وتؤ َّتى إسقاطه باإلنجاز والقضاء
علٌه به"(.)3
ولكن هذا الرأي مخالؾ لعقلٌة اآلمدي ورإٌته النقدٌة التً ترى فً استعارات
الشاعر أنها متكاملة الجوانب عم ًقا وفكرً ا ،فلقد ضم بٌت دفتً الجزء األول من كتابه
شواهد كثٌرة امتزجت بٌن الحسن والقبح من جهة ،ومن جهة أخرى بٌن السكوت
 -1م.ن ،ج ،1الصفحة نفسها.
-2م ن ،ص24
 -3سعٌد السرٌحً ،شعرأبً تمام بٌن النقد القدٌم ورإٌة النقد الجدٌد ،ص.181
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والبوح ،لٌدفق وٌف ِّتش فً داللتها اللؽوٌة والببلؼٌة حتى خرج بها على أتم وجه ،حتى
إن الباحث لٌقؾ مكتوؾ الٌدٌن أمام رإٌة عمٌقة لفكر عالم النقد العظٌم.
مقام آخر عاب اآلمدي قول أبو تمام:
وفً ٍ
ش ًفحا َف الَف ْنا َفعلَف ْنٌ َفها َف
ص َّنٌ َفر ْنا لَف َفها َفو ْن
ف لَف ْنو أَفنَّن َف
مِإنَف ال َفه ْنٌ ِإ
الخالَف ِإخو َف َف
الخ َفال ِإخو َف

()1

ٌقول اآلمدي" :واضطراب الوشاح ال ٌدل على دقه الخصر خاصة ،ألنه قد
ٌضطرب والخصر ؼٌر دقٌق....فإن قٌل لم ٌذهب إلى دقة الخصٌر ،وإنما ذهب إلى
وصؾ البطن بالضمر ،ألنه قال من الهٌؾ ،والهٌؾ :الضَّوار البطون ،قٌل هذا
موضع علطة وإحالته ،ألن ضٌق الخلخال والوشاح ال ٌوجب ضمر البطن ،وال ٌدل
على ذلك أٌضا طوله وال قصره ...ولو كان أبو تمام قال :لو أن الخبلخل صٌرت لها
()2

نطقا ،لكان قد أتى بالصواب ألن النطاق هو كل ما ٌدار حول الخصر مثل المنطقة"
وٌدعم عبد المتعال الصعٌدي قول اآلمدي " :ومن التعقٌد المعنوي قول أبً
تمام :من الهٌؾ( ...البٌت) ،أراد وصفها بدقة الخصر ،فك َّنى عنه بؤن الخبلخل لو
جعلت لها وشحا طالت علٌها وهذا ال ٌدل على م َُرا ِدهِ ،بل ٌدل على بلوؼها ؼاٌة
القصر ،ألنه أمكن أن تكون الخبلخل وشحا لها ،الوشاح ٌضرب من العاتق إلى
الكشح"(.)3

اآلمدي عاب أبو تمام فً وضعه الكناٌة فً ؼٌر موضع َها،وٌستمرفً استعراض
المرذول من ألفاظ أبً تمام ،والسَّاقط من معانٌها ،وقبٌح استعاراته ،وما اس ُتكره من
نظمه ونسجه ،وقد اعتمد فً ذلك لطلب اإلؼراب ،وم ٌْبلً منه إلى الوحشً من المعانً
ض َح خطؤه فً األلفاظ والمعانً فً الجزء الثانً ،فقال" :وأنا
واأللفاظ ،وذلك بعد أن و َّ
أذكر فً هذا الجزء الرذل من ألفاظِ هِ ،والساقط من معانٌه ،والقبٌح من استعاراته،
والمستكره ال ُم َت َع ّقد من نسْ ِج ِه ونظمه ،على ما رأٌت (المتذاكرٌن بؤشعار) المتؤخرٌن
 -1اآلمدي ،الموازنة،ج ،1ص154ــ .156
 -2م .ن ،الصفحة نفسها.
 -3الخطٌب القزوٌنً ،اإلٌضاح فً علوم الببلؼة  ،ص.23
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ٌتذاكرونه ،وٌنعنونه علٌه وٌعٌبونه (به) ،وعلى أنً وجدت لبعض ذلك نظابر فً
أشعار المتق ِّدمٌن؛ فعِلمت أنه بذلك اؼترّ  ،وعلٌه فً العذر اعتمد؛ طلبًا منه لئلؼراب
واإلبداع ومٌبلً إلى وحشً المعانً واأللفاظ"(.)1
ثم أخذ على أبً تمام قوله:
َفولَف ْنٌ َف ْنا َفد َفٌ َف
صائِإ َفد (.)2
اء ه َفَفر َفو ْنت َفها َفح َفرا ًفما َفولَفكِإنْن مِإنْن ِإد َفم ٍة
اا مِإنْن ِإد َفم ٍة
اء ال َفق َف
ٌقول اآلمدي" :فؤتى فً هذا بؤقبح ما ٌكون من الخطؤ وأشنعه ،وهجا ممدوحه...
فكٌؾ ٌكون الممدوح قاتبل لمدابحه التً فٌها وصؾ مفاخره ومناقبه ،وهً مشٌدة بذكر
معالٌه ،وشرؾ آبابه ،وفٌها إحٌاء ذكرهم؟ فإذا سفك دماءهم فقد محا ذلك كله ،وهدمه
وأبطله وأماته ،وجازى القصابد بضد ما تستحقه من تدوٌنها ورواٌاتها وحفظها،
وإدامة إنشادها ،ثم لم ٌقنع حتى جعل سفك ِد َما ِب َها حبلالً ...وحسبه بهذا خطؤ وجهبلً
وتخلٌطا ً وخروجا ً عن العادات فً المجازات واإلستعارات"(.)3
أراد أبو تمام أن ٌمدح ممدوحه على ما ٌَ ِه َب ُه للشعراء مقابل قصابدهم ،لكنه
أخطؤ التقدٌر فهجاه بكناٌة فً معناها ذ ّم للممدوح حٌث جعل ذلك المال دٌات للقصابد.
ومن رديء اإلستعارة وصؾ األشٌاء بما لٌس فً حقٌقتها ،كقول المتنبً فً
مدح كافور اإلخشٌدي :
ا ال َّن
ض ُكـ ال َّن
ش ْنما ُككلَّن َفما َفذ َّنر ِإ
ا
ش ْنم ُك
َفٌ ْنف َف

ِإب َف
َفاء(.)4
ِإٌر ٍةة َف ْنود ِإ
ا ُكمن َف
ش ْنم ٍة

"فكٌؾ توصؾ الشمس –وصبؽها البٌاض والضٌاء -بالسودا؟ وما وجه استعارة
الشمس لؤلسود"(.)5
المعروؾ على المتنبً أنه كان ٌَرُد على من َه َجاهْ ،وهذا ما ٌظهر فً َر ِّده على
الحاتمً لما عاب علٌه هذا البٌت بقوله" :إنما ذهبت إلى قول النابؽة:
 -1اآلمدي ،الموازنة،ج ،1ص.259
 -2م ن ،ج ،1ص.254
 -3م ن ،ج ،1ص.254
 -4م ن ج ،1ص224
 -5م ن ج ،1ص224
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َفف ّن َف
ب
ِإب إ َفذا َفولَف ْنعا لم َفٌ ْنب ُكد ِإم ْنن ُكهنَّن َفك ْنو َفك ُك
شما وال ُكملُكو ُك َفك َفواك ٌت
ٌت



()1

ٌعترض الحاتمً على تفسٌر المتنبً للبعد الشاسع بٌن المعنٌٌن "وأنت لم ترد
إال أن هذا الممدوح فً أوصافه ٌفضح الشمس طالعة ،وهو فً ذلك شمس سوداء،
والشمس ال تكون سوداء إال فً حال كسوفها ،ولم تذهب فً هذا إال إلى سواد جلدته،
وقد أنبته فً ظاهر الكبلم بقولك سوداء تؤنٌبًا عاد معه المدح هجاء"(.)2
وأما الندي وقؾ بجانب المتنبً فقال" :فقد ٌكون المشبه بالشمس فً العلو
والنباهة والنفع والجبللة أسود ،وقد ٌكون منٌر الفعال كمد اللون ،واضح األخبلق
كاسؾ المنظر ،فهذا ؼرض الرجل ،ؼٌر أن فً اللفظ بشاعة ال تدفع ،وبعدا عن
القبول الظاهر"(.)3
فاالستعارة فً نظر هإالء عنصر من عناصر لؽة الشعر ال تقؾ عند حدود
المؤلوؾ والواقع ،بل تسمو بالخٌال الشعري إلى آفاق جدٌدة هً لؽة الشعر وسداه،
وتتجلى من خبللها عبقرٌة اللؽة العربٌة فً جانبها الفنً بعٌدا عن النمطٌة والتقلٌد،
ولهذا ُع ّدت "العربٌة" لؽة الرمز والمجاز.
فالتقدٌم والتؤخٌر الذي ٌُحدِث ُه الشاعر لٌس كله مخبل بالمعنى ،وإنما ٌضفً فً
بعض األحٌان طابعا جمالٌا على النص الشعري ،فضبل عن مقصدٌَّة الداللة وجلب
انتباه المتلقً والتؤثٌر فً ذوقهٌ ،قول عبد القاهر الجرجانً "إنما ٌكون الشًء نسقا
وترتٌبا إذا كان ذلك التقدٌم قد كان لموجب أوجب أن ٌقدم هذا وٌإخر ذلك ،فؤما أن
ٌكون مع عدم الموجب نسقا فمحال"(.)4
وقد بٌن عبد القاهر الجرجانً رونق االستعارة وجمالها من خبلل ذكر قول
سبٌع بن الخظٌم لزٌد الفوارس الصبًِّ:
 -1الحاتمً ،الرسالة الموضجة ،ص.66
 -2الحاتمً ،الرسالة الموضجة ،ص.66
 -3اآلمدي ،الوساطة بٌن المتنبً وخصومه ،ص.174
 -4عبد القاهر الجرجانً ،دالبل اإلعجاز ،ص.87
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نانٌر
الح ِّنً حِإٌنَف َفد َفعا
ارهُك ُك
ص َف
أ ْنن َف
اب َف
َف الَف ْنا علٌـ شِإ َفع ُك
بو و ٍةه كال َّند ِإ
قاببل" :فإنك ترى هذه اإلستعارة على لطفها وؼرابتها ،إنما تم لها الحسن
()1

وانتهى إلى حٌث انتهى ،بما توخى فً وضع الكبلم من التقدٌم والتؤخٌر ،وتجدها قد
الجارّ ٌن والظرؾ،
ملحت ولطفت بمعاونة ذلك ومإازرته لها ،وإن شككت فاعمد إلى َ
فقل :سالت شعاب الحًّ بوجوه كالدنانٌر علٌه حٌن دعا أنصاره ،ثم انظر كٌؾ ٌكون
ك التً كانت؟ وكٌؾ تذهب
الحال وكٌؾ ٌذهب الحسن والحبلوة ،وكٌؾ تعدم أرْ ٌَ ِح ٌَّ ِت َ
النشوة التً كنت ت ِج ُدها"(.)2
ص َل التقدٌم والتؤخٌر فً هذا البٌت الصورة االستعارٌة إلى هذا الحسن
أو َ
والجمال ،فٌمكن خرق التركٌب اللؽوي فٌتقدم المتؤخر ،وٌتؤخر المتقدم حسب ما
ٌقتضٌه سٌاق الكبلم ،مما ٌإدي هذا العدول إلى إنتاج الداللة ،كما ٌدخل التقدٌم
والتؤخٌر فً باب المجاز واالتساع فً اللؽة.
وخبلصة القول نقول إن التقدٌم والتؤخٌر هو قوام كل فن أدبً وٌعكس مدى
براعة الشاعر فً ترتٌب كبلمه ووعٌه بما ٌرٌد أن ٌنسجه من شعر.
ب ــ الحذف:
هً ظاهرة لؽوٌة متعلقة بالتركٌب النحوي للشعر ،والحذؾ له "مزاٌا ببلؼٌة
كاإلٌجاز واإلختصار واإلكتفاء بٌسر القول إذا كان المخاطب عالما بمرادها فٌه"(.)3
وقد خصص سٌبوٌه أبوابا عالج فٌها الحذؾ بنوعٌه :فً بناء الكلمة (المفردة)
وفً العبلقات التركٌبٌة فً (الجملة) ،ومن أمثلة ذلك أنه خصص بابا ما حذؾ الٌاء

 -1م.ن ،ص24
 -2عبد القاهر الجرجانً ،دالبل اإلعجاز ،ص24
 -3إسحاق بن وهب ،البرهان فً وجوه البٌان ،تح حنٌفً محمد شرؾ ،مطبعة الرسالة،
ص.127
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والواو فٌه القٌاس ( ،)1ومن أبواب اإلضافة أٌضا" :باب من اإلضافة تحذؾ فٌه ٌاء
اإلضافة"(.)2
ومن أبواب التصؽٌر (التحقٌر) :هذا باب ما ٌحذؾ فً التحقٌر من بنات الثبلثة
من الزٌادات ( ،)3ومنه" :ما تحذؾ منه الزوابد....مما أو ِبلُ ُه األلفات" ( ،)4وكذلك "باب
الترخٌم فً التصؽٌر" ( ،)5وفً أماكن متفرِّ قة من الكتاب "درس سٌبوٌه حذؾ جواب
رُبَّ  ،وحذؾ حرؾ القسم ،وحذؾ حرؾ النداء ،وحذؾ خبر إن وأخواتها ،وخذؾ
العابد من ال ِعلَّة ،وحذؾ المضاؾ ،وإقامة المضاؾ إلٌه مقامه ،وحذؾ الموصوؾ
وإقامة الصفة مقامه"(.)6
وبما أن النقد اللؽوي والنحوي ٌنتهج منهج الصرامة والتش ُّدد وعدم التسامح فقد
انتقد ابن وكٌع المتنبً لحذفه حرؾ ال ِعلّة فً قوله:
ا و َفما َف
ش َفف ْنٌ ِإ
ص َفر ْنف ِإ
َفه َفذ َفب َفر َفز ْنا لَف َفنا َفف َفه ْن ِإ
ا َفن ٌ َف ا (.)7
ا َفر ِإ ٌ َف ا ثم ان َف
ٌقول ابن وكٌع" :حذؾ النداء من المبهمات لحنٌ عند البصرٌٌن ،ألنه ال إعراب
له ٌدل على إرادتك كما ٌدل قوله (زٌد ،أقبل) على المحذوؾ ،وهو فً المبهمات التً
ك ،وٌشكل وال ٌجوز إال فً رواٌة َّ
شاذة ،ؼٌر موثوق
ال إعراب لها ال ٌدل على م َُر ْاد َ
بها ،وال معمول علٌها"(.)8
من هنا ٌتبٌن لنا أن من الحذؾ ما ٌكون سلبً فٌإدي إلى اإلخبلل بالمعنى،
ومنه ما ٌكون إٌجابً ٌُضفً على النص قٌما جمالٌة.

ٌ -1نظر:سٌبوٌه ،الكتاب  ،تح عبد السبلم محمد هارون ،علم الكتب1988-1403 ،م ،ج ،1ص.339
 -2م .ن ،ص.381
ٌ -3نظر:سٌوبه ،الكتاب ج ،3ص.476
 -4م .ن ،ص.466
 -5م .ن ،ج ،2ص76
 -6م .ن (ج  ،3ص  )103و(ج  ،3ص  )498و(ج  ،2ص  )230و(ج  ،2ص  )141و (ج  ،2ص -107
 )108و(ج ،3ص )269و(ج2ن ص )345 ،115 ،75بالترتٌب.
 -7المنصؾ ،تح محمد رضوان الداٌة ،دار فتبة ،دمشق ،1982-1402 ،ص.197
 -8م .ن ،الصفحة نفسها.
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واإلبهام:

الؽموض ظاهرة قدٌمة فً الشعر العربً ،بل هً فً الشعر عامة ،الؽموض
ٌمكن أن ٌؽطً كل شًء من الناحٌة األدبٌة ،هذا الؽموض ناتج عن المجاز
معان بؽرض توضٌح حالة ذهنٌة َخفٌّة أو
واإلستعارة...وٌمكن أن ٌتولد من إتحاد عدة
ٍ
معقدة أو حالة ذهنٌة ؼٌر ناضجة ومتكاملة فً ذهن المإلؾٌ ،مكن أن ٌكون فً قراءة
القارىء فٌذهب إلى عدة دالالت فً تفسٌراته لما ٌقرأ.
والؽموض ٌقع فً البٌت بالرؼم أنه صحٌح فً تركٌبه ،وؼٌر مخالؾ للعرؾ
اللؽوي أو المجازي ،أي ٌكون فً دقة الفكرة التً ٌدركها السامع أو استخدام بعض
المصطلحات العلمٌة التً ال ٌعرؾ معناها كل أحد.
وكان أبو تمام من النقاد الذٌن استعملوا ألفاظا ؼرٌبة ال تتماشى مع ذوق العصر
الذي عاش فٌه ،بمعنى هذه األلفاظ ؼٌر مؤلوفة مع أبناء عصره وؼرٌبة على
مسامعهم ،حٌث استعمل هذه الكلمات وهذه األلفاظ فً إطار معرفته باللؽة ومفرداتها
وإحاطته بها ،فهو متشبِّع بالثقافة العربٌة األصٌلة ،متمكن من اللؽة العربٌة ،بصٌر
بالشعر العربً القدٌم والدلٌل هو دٌوانه الضخم ومختاراته الشعرٌة التً تكشؾ عن
ذوق فنً رفٌع ودراٌة واسعة وعمٌقة بالشعر العربً وقد أل َّم "بثقافة واسعة ومتنوعة ،
فقد فاض زمنه بترجمة علوم األوابل وحكمها من الٌونان والفرس والهند ،فنهل من
تلك األلوان التً فاض بها عصره ،فكان ٌحذق علم الكبلم وفروعه وأصوله وكثٌرا
من الثقافات التارٌخٌة واإلسبلمٌة واللؽوٌة والعقابد والنحل المختلفة"(.)1
شؽل أبو تمام صاحب المذهب الشعري الجدٌد النقاد والباحثٌن فً عصره
وبعده ،وأثار من الخبلؾ والجدل مالم ٌثره ؼٌره من المذاهب الشعرٌة الفنٌة؛ ألنه
ٌخالؾ مذاهب الشعراء القدماء ومذاهب الشعراء العباسٌٌن الذٌن عاصروه أو تقدموا

 -1أبو تمام ،الدٌوان ،تح إلٌا الحاوي ،دار الكتاب اللبنانً ،بٌروت ،1971 ،ص.89
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علٌه ،وبالتالً كان الؽموض سمة تمٌز شعره ،وقد استقبحه النقادٌ ،قول ابن األعرابً
ٌصؾ شعره الؽامض" :إن كان هذا شعرا فكبلم العرب باطل"(.)1
"سمع أعرابً قصٌدة أبً تمام ٌمدح فٌها خالد بن ٌزٌد ،أولها:
ا َفحمِإٌدًفا و َفك َففى َفعلى ُكر ْنزئِإً ِإب َفذا َف َف
َفولَفو َف ال َف مِإٌـ لَف َفقدْن َفع َفف ْنو َف
ش ِإهٌدًفا

(.)2

فلما فرغ سؤل صاحب المجلس :كٌؾ ترى هذا الشعر؟ فقال" :فٌه ما أستحسنه
وفٌه ماال أعرفه ولم أسمع بمثله ،فإما أن ٌكون هذا الرجل أشعر الناس وإما أن ٌكون
الناس جمٌعا أشعر منه"(.)3
وكان أبو تمام ٌُرج ُع الؽموض إلى قصور فً القارئ نفسِ ِه كالعجز عن مواكبته
للتطور ،وٌظهر هذا فً إجابته أبو العمثٌل عندما سؤلهٌ :ا أبا تمام لم ال تقول من
الشعر ما ٌفهم؟ فقال :وأنت لم ال تفهم من الشعر ما ٌقال(.)4
ُون على أن البدٌع كان سببًا فً ؼموض
وٌكاد النقاد القدا َمى والمعاصِ رون ٌَجْ َمع َ
شعر أبً تمامٌ ،قول اآلمدي" :إن الذي أفسد شعرهُ وأحال كثرة معانٌه وخبله عشقه
للطباق والتجنٌس"(.)5
وكان اآلمدي من النقاد الذٌن أعابوا على أبً تمام ؼموضه فً شعره ،وٌظهر
هذا فً مإاخذته علٌه قوله:
َف
الفوا أٌدي ال َفم ْنو ِإ
ا َفوادِإر ًفة
َفت َفن َفاوو َف

إذا تناوو َف ْنٌ ًففا منهم َفب َفوو ُك(.)6

والحظ اآلمدي فً احتكامه لمعٌار البدٌع أن أبا تمام أكثر من توظٌؾ البدٌع فً
شعره فكثرت أخطاءه ،ولكن هذا ال ي تعنً أن اآلمدي ٌرفض البدٌع جملة وتفصٌبل،

 -1اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.20
 -2الصولً ،أخبار أبً تمام ،ص.245
3ــ الصولً ،أخبار أبً تمام ،ص.245
 -4اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص47
5ــ م ن ،ص.58
 -6ابن المعتز ،البدٌع ،ص.3
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فقد ٌرخص "للشاعر أن ٌكون له بدٌعا فً بٌت أو بٌتٌن شرٌطة أن ٌكون ذلك على
فطرة و َس ِجٌَّة ،أما أن ٌكون قص ًدا وصناعة فهذا لٌس من اإلبداع"(.)1
وفً هذا السٌاق أخذ البحتري فً اعتماده على البدٌع واتباع أبً تمام:
َفت ُك
وب ال َفغ َفم ِإام َفب ْنٌنَف َفب ْنك ٍةر وأَف ِّنٌ ٍةم(.)2
الرٌ ُكـ ُككو َّن َفعشِإ ٌّ ٍةة
ُك ُكٌ َف
ش ُّسق َفعلٌ ِإـ ِّن
علق اآلمدي على المعنى بقوله" :وهذا أٌضا ؼلط ،ألنه ظن أن األٌم هً الثٌب،
وقد ؼلط فً مثله أبو تمام ،و َس َها أٌضا فٌه "بعض كبار الفقهاء" فظن البحتري أن
األٌم هً الثٌب ،فجعلها فً البٌت ضد البكر واألٌِّم وهً التً ال زوج لها"(.)3
وكان البدٌع عند القدماء فطرة ،وجاء المحدثون وأصبح عندهم ؼاٌة ،منهم
بشار بن برد والبحتري ،وزعٌم هذا المذهب هو أبو تمام ،وإلٌه وحده تنسب هذه
الزعامة ،وعلى ٌده بلػ البدٌع ذروته وأبحر فً طلبها فاخترع كثٌرا فً المعانً واتجه
أبو تمام إلى البدٌع الذي سبقه إلٌها أستاذه مسلم بن الولٌد ،ومضى ٌزاوج بٌن الثقافة
العقلٌة والبدٌع الفنً ،وٌمزج األلوان العقلٌة العمٌقة القاتمة بؤلوان البدٌع المشرقة
الزاهٌة.
ولكنه خالؾ مسلم بن الولٌد ومن سبقه من أصحاب البدٌع فً شٌبٌن من البدٌع،
بالػ فٌه مبالؽة شدٌدة ،وعقد فٌه من ناحٌة أخرى تعقٌدا شدٌدا.
وتعقب النقاد سٌر أبا تمام الدإوب وراء البدٌع وتلمس ألوانه المختلفة فً
شعره ،فابن المعتز ٌرى أنه قد أكثر منه "فؤحسن فً بعض وأساء فً بعض"(.)4
وذهب اآلمدي إلى أن الطابً قد "طلب البدٌع فخرج إلى المُحال" ( ،)5وأنه لما
استكثر منه وجعله ؼرضه كانت "إساءته فٌه أكثر من إحسانه ،وصوابه أقل من
خطبه"(.)1
 -1م .ن ،الصفحة نفسها.
 2ـ اآلمدي ،الموازنة ،ج ،2ص98
 -3م ن ،ج ،2ص37
 -4ابن المعتز ،البدٌع ،ص.3
 -5اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.138
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ثم ٌرى اآلمدي أن أبا تمام لو كان قد اقتصر فً مطابقته على بعض ما اتفق
لتهذب عظم شعره وسقط أكثر ما عٌب علٌه
فٌها من حلو اللفظ وصحٌح المعنى "
َ
منه"(.)2
و إذا كان البدٌع متعلقا بالمعنى ومعبرً ا عن تجربة صادقة ،فإنه ٌجًء منسجما
مع الصورة ومإدٌا لداللتها الفنٌة ،أما إذا قصد به تزٌٌن اللفظ فحسب ،فإنه ٌؤتً خالٌا
من الجمال الفنً ،وٌظهر هذا فً وصفه للربٌعٌ ،قول:
ار ِإة ُكٌ ْنموِإ ُكر
ض َف
ص ْنح ُكو ِإم ْنن ُكـ و َفب ْنع َفدهُك صِإ ْنح ٌتو َفٌ َفكا ُكد مِإـــن ال َفغ َف
وب ال َّن
َفم َفو ٌتر َفٌ ُكذ ُك
ص ْنح ُكو َف ْنٌ ٌت
ان فاألنوا ُكء َف ْنٌ ٌت
ض َفم ُكر
ث ُكم ْن
ث ظـاهـــ ٌتر لَف َف َفو ْن ُكه ُكـ وال َّن
َف ْنٌ َفث ِإ
ص َّنو ُكر
ص َفٌا َفن َفظ َفر ْنٌ ُكك َفما َفت َفر َفٌا ُكو ُك و َفه األَف ْنر ِإ كٌف َفتـ َف
ِإبً َفت َفق َّن
صــــاح َّن
ٌـا َف
ش ِإم ًف ا َفودْن َفزا َفن ُكـ َف
ارا ُكم ْن
ــحى فكؤ َّنن َفما هو ُكم ْنق ِإم ُكر
ض َف
ا ال ُّس
ش ْنم ُك
د َفَفر َفٌا َفنــــ َفه ًف

()3

ال ٌقٌم أبو تمام طباقا تقلٌدٌا كالذي نعرفه عند ؼٌره من الشعراء ،ولكنه ٌقٌم
طباقا جدٌدا بدٌعا ٌتبلعب فٌه باأللفاظ كما ٌتبلعب بالمعانً ،فٌقٌم بٌت ألفاظه طباقا.
ولم ٌكن اعتراض النقاد لما هو معروؾ على توظٌؾ صور البدٌع فً الشعر،
وإنما على حجم هذا التوظٌؾ الذي ٌإدي إلى الؽموض ،فهم لم ٌعترضوا على بدٌع
بشار ومسلم وأبً نواس ،بل اعترضوا على بدٌع أبً تمامٌ ،قول اآلمدي "رأى أبو
تمام أٌضا المجانس من األلفاظ مستؽرقا فً أشعار األوابل ،وهوما مشتق بعضه من
بعض فاعتمده ّ
الطابً ،وجعله فرضه،وبنى أكثر شعره علٌه"(.)4

 -1م ن ،ج ،1ص.287
 -2اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.290
 -3دٌوان أبو تمام ،ج ،1ص.367-366
 -4اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.284
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لقد أكثر أبو تمام من صور البدٌع ،وهذا ما جعل شعره ٌمٌل إلى الؽموض،
وهذا راجع إلى أفكاره التً تتوق إلى صور البدٌع ،فٌسرؾ فً توظٌفها ،مخالفا بذلك
العرؾ الشعري المتداول.
فما كان من شعر القدماء نادرا متفرقا صار على ٌد أبً تمام هدفا ،فؤسباب
الؽموض فً شعر أبً تمام شؽفه بالبدٌع الذي ٌنسٌه اإلهتمام بالمعنى .
وعاب اآلمدي على أبً تمام قوله:
َفودْن لَف ّق ُكبوهَفا َف ْنوه َفَفر األَف ْن
صا ِإ
اء (.)1
ف إِإَلَّن أَف َّنن ُكه ْنم
ش َفٌ ِإ
َف ْنه ِإم َّنٌ ُكة األَف ْنو َف
ٌقول اآلمدي" :ومازلت أسمع الشٌوخ ٌقولون :إن هذا البٌت من تخلٌطه
ووساوسه ،ألن الشعر إنما ٌُستحسن إذا فُ ِه َم وهذه األشٌاء التً ٌؤتً بها منؽلقة لٌست
على مذاهب األوابل وال المتؤخرٌن"(.)2
وعاب أبو هبلل قول أبا تمام:
ش ْنا إِإلَف ْنٌ ِإـ ال َفم َفوو َف َفم ْن
صو َف َفخ ِإرٌ َفد ٍةة َفما َف
ش َفً األَف ْنك َفب ِإد
ار إِإلَف ْنٌ ِإـ ال َفب ْنٌنُك َفو ْن
َف َف

()3

ٌظهر فً هذا البٌت أن الصورة متكلفة وؼٌر واضحة المعالم ،فعدها أبو هبلل
العسكري "مما تعلَّقت ألفاظه بعضها ببعض حتى استب َه َم المعنى"(.)4
ثم عاب أبو هبلل على أبً تمام قوله:
َفووُك ْنم َفنا َففقُك ْنل َفنا َفب ْنع َفد أَفنْن أ ُك ْنف ِإر َفد ال َّنث َفر ِإب ِإـ َفما ُكٌ َفقاو ُك لِإل َّن َفحا َفب ِإة َفت ْنقلَف ُكـ

(.)5

ٌقول أبو هبلل" :فقول الناس فً السحاب إذا أقلع على وجوه كثٌرة ،فمنهم من
ٌمدحه ،ومنهم من ٌذمه ،ومنهم من كان ٌحب إقبلعه ،ومنهم من ٌكره إقشاعه على

 -1اآلمدي ،الموازنة ،ج ،3ص.600
 -2م .ن ،ج ،3ص.600
 -3أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص.46
 -4أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص.46
 -5م ن ،ص.33
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حسب ماكانت حاالتها عندهم ،ومواقعها منهم ،فلم ٌبٌّن بقوله" :ما ٌقال للسحابة تقلع
معنى ٌعتمده السامع"(.)1
ال تستطٌع أن تصل إلى معنى من وراء هذا البٌت لذلك أصبحت طابفة من
شعره فً حاجة إلى الشرح واإلٌضاح.
مما سبق تبٌن لنا أن النقد اللؽوي والببلؼً لهما عدة قضاٌا نقدٌة ٌلتقٌان فٌها،
سواء على مستوى األلفاظ أو التراكٌب.

 -1أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص.46
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دور الشاهد فً النقد اللغوي:
1ـ الشعر مقابو النثر:
كان اهتمام العرب بشعرهم فً الجاهلٌة كبٌرا ،فحفظوه ورووه فً مجالسهم
وأسفارهم وعند ذكر مفاخرهم وأٌامهم ،لذلك اهتم به المإرخون والمفسرون والفقهاء
واللؽوٌون واألدباء والبلؽاء وؼٌرهم ،وذلك نظرا للمادة الوفٌرة التً قدمها لهم الشعر
الجاهلً واإلسبلمً "فوجدت فٌه كل طابفة من هإالء طلبها ،وازدادت العناٌة به،
وأصبح مصدرا من مصادر اللؽة"(.)1
فالنصوص الشعرٌة هً التً استند علٌها اللؽوي فً صحة بناء القاعدة التً
استقاها من اللؽة ،وٌمكن القول بؤنها هً الحجج التً أبطل بها النحوٌون ما ذهب إلٌه
ؼٌرهم ،والتً ٌعرؾ من خبللها النحوي أن الشاهد خارج القٌاس.
وٌرجع اهتمام اللؽوٌون بالشاهد الشعري مقابل النثري كون الشعر ال ٌنسى مع
مرور األٌام ،وهو النص الخصب الذي ٌسهل حفظ ُه ورواٌ ُت ُه رؼم أسبقٌة النثر علٌه،
ٌقول عبد الكرٌم النهشلً "أصل الكبلم منثور تم تعقبت العرب ذلك واحتاجت إلى
الؽناء بؤفعالها ،وذكر سابقٌها ،ووقابعها ،وتضمٌن مآثرها"(.)2
ٌرى عبد الكرٌم النهشلً أن كبلم العرب فً بداٌته كان نثرا ،ألن من طبع
اإلنسان النسٌان ،وبما أن حٌاة العرب قدٌما كانت قابمة على الحروب والتقلبات
السٌاسٌة ،رأوا أنه ٌجب ابتكار وسٌلة ُتخلِّد أٌامهم وحروبهم ،فالنثر ٌنسى مع مرور
الزمن ،فتدبُّروا األوزان واألعارٌض ،وأخرجوا الكبلم وفقها ،فوجدوه ٌحفظ وٌ َُرسَّخ
فً عقل اإلنسان ،فاتخذوه دٌوان أخبارهم ،وسمَّوهُ شعرا ،فهو مقترن فً نشؤته
بؤسالٌب الؽناء .
وإذا أردنا أن ننبش فً التراث ونربطه بالحداثة ،نقول إن النقد الحدٌث أكد هذه
الفرضٌة حٌن ربط األوزان باأللحان ،وهذا ما أكده جورجً زٌدان فً قوله "ولما
ٌ -1نظر :ناصر الدٌن األسد ،مصادر الشعر الجاهلً ،دار المعارؾ ،مصر .1969 ،ص.241
 -2عبد الكرٌم النهشلً ،الممتع ،ص.11
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وضعوا األوزان صار الؽناء عندهم ألحان معٌنة ،فجعلوا لكل ؼناء أو لحن وزنا
مخصوصا...فالسِّناد هو الؽناء ذو الترجٌح الكثٌر النؽمات ،والهزج هو الؽناء الخفٌؾ
الذي ٌرقصون علٌه ،فٌطرب وٌستخؾ الحلٌم ،وظلوا بعد اإلسبلمٌ ،ختصون كل لحن
بوزن"(.)1
ٌرى جورجً زٌدان أن الؽناء أصل الشعر ،فالسِّناد والهزج واللحن ،وسابل
ساعدت على على شحذ قرٌحة الشعر

 ،فالشعر أصوات ذات إٌقاع ،لذلك ارتبط

بالؽناء ،والؽناء إٌقاع بواسطة اللؽة.
ثم أراد النهشلً تدعٌم قوله بقول آخر لتوضٌح المعنى وتثبٌت الفكرة ،وبما أنه
رجل ٌعرؾ باألمانة العلمٌة ،لم ٌجد حرجا فً إعادة رواٌة القصة التً نجدها فً
كتب األدب العامة ،حٌث ٌقول" :إن أول من أخذ فً ترجٌعه الحذاء مضر بن نزار،
فإنه سقط عن جمل فانكسرت ٌده فحملوه ،وهو ٌقول :واٌداه وكان أحسن خلق هللا
جرمًا وصوتا ،فؤصؽت اإلبل إلٌه ،وج َّدت فً السٌّر ،فجعلت العرب مثاال لقوله :هاٌدَا
هاٌدَا ٌَحذون به اإلبل"(.)2
ٌرى عبد الكرٌم النهشلً أنه بمعاودة كلمة هاٌدا ،التً هً وسٌلة لسٌر اإلبل
اهتدى العرب إلى الوزن واإلٌقاع اللتٌن ُتحدثان فً الكبلم ضربا من التنؽٌم ،فظهر
الرجز ثم البحور الشعرٌة ،وحاول عز الدٌن إسماعٌل تفسٌر هذه الظاهرة ــ ربط سٌر
اإلبل بمصطلح هاٌدا أو باإلٌقاع ــ ،إذ ٌقول" :فبدأ العربً بنؽم كبلمٌة على ضربات
أخفاؾ اإلبل وحركاتها ،ومعروؾ أن السٌر عملٌة إٌقاعٌة ،ومن ثم بدأ اإلٌقاع
بالتوازي مع مقاطع اللؽة المُن َّؽمة ،وكانت النتٌجة أن أصبحت أوزان الشعر ألحانا
إٌقاعٌة كذلك ،لكنها وثٌقة الصِّلة باللؽة ذاتها"(.)3
 -1جورجً زٌدان ،تارٌخ آداب اللؽة العربٌة ،ط  ،2منشورات دار مكتبة الحٌاة ،بٌروت ،لبنان،1978 ،
ج ،1ص.61
 -2ابن رشٌق ،العمدة ،ج ،2ص.310
 -3عز الدٌن إسماعٌل ،األسس الجمالٌة فً النقد العربً القدٌم ،ص.348
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وبالتالً نجد الشعر ولٌد األحاسٌس المكبوتة التً تختلؾ من شاعر إلى آخر
والتً تنتج لنا إبداعا ( )1شعر ًٌّا مربوطا بالطبٌعة اإلنسانٌة والمحاكاةٌ ،قول أرسطو:
"أما الطبع فلنا أن نشبهه بالتؤلٌؾ واللّحون ،وذلك إما أن األوزان مشابهات لؤللحان،
فهو بٌّن للذٌن هم مفطورون على ذلك منذ اإلبتداء ،وخاصة أنهم ولَّدوا صناعة الشعر
من حٌث ٌؤتون بذلك وٌمتعون قلٌبل قلٌبل ،وولّدوها من الذٌن ألفها دفعة ،ومن ساعته
وانجذبت بحسب عادتها الخاصٌة ،أعنً صناعة الشعر ،وذلك أن بعض الشعراء ومن
كان منهم أكثر عفافا ٌتشبَّهون باألعمال الحسنة الجمٌلة وفٌما أشبه ذلك"(.)2
اإلبداع الشعري فً نظر أرسطو هو بٌّن ألهل الطبع ،حٌث إن صناعته تتمثل
فً محاذاته ،فهو ٌحاكً تصرفات الناس ،فالشعر أصله ؼرٌزة المحاكاة التً تظهر
فً اإلنسان منذ نعمومة أظافره.
وهناك من ٌرجع العملٌة اإلبداعٌة للشعر إلى اإللهام ،حٌث هناك عوامل
خارجة عن شعور اإلنسان ال ٌستطٌع التحكم فٌها ،وقد كان الناس "منذ القدٌم ٌُنسبون
كل رابع مجهول إلى القوى السحرٌة للشٌاطٌن واآللهة ،وحتى أفبلطون نفسه كان
ٌعتبر الشعر شٌبا سحرٌا"(.)3
أما فً النقد العربً القدٌم ،فكانوا ٌإمنون بما اشتهر عند قدماء اإلؼرٌق من أن
لكل شاعر شٌطانا ٌقول الشعرعلى لِ َسا ِنهٌِ ،قول حسان بن ثابت:
ُكـــو ْنه؟
ـــر َفع فِإٌ َفنا الـــ ُكغــــــالَف ُكم َفف َفما أَفنْن ُكٌقاو ُك لَف ُكـ َفمنْن ه َف
إِإ َفذا َفت َفر ْنع َف
إِإ َفذا لَفــــــ ْنم َفٌ ُك دْن َفو ْنبو َف َف
ش ِّنق اإلِإ َفز ِإار

فـَفـ َفذلِإ َف فِإٌ َفنا الــــ ِّنذي َلَفه َفُكو ْنه

 -1هناك تفسٌر لظاهرة اإلبداع فً معجم لسان العرب البن منظورٌ ،قول فٌه "بدع الشًءٌ ،بدعُه بدعا،
وابتدعه ،أنشؤه وبد ُدهُ منه ،أبدعت التً اخترعته ألعلى مثال ،وأبدع الشاعر جاد بالبدٌع ،والبدٌع المحدث
العجٌب".
ــ ابن منظور ،لسان العرب ،مادة َبدَ َع ،ج ،8ص.76
 -2أرسطو ،فن الشعر ،تح شكري محمد عٌاد ،دار الكتاب العربً للطباعة والنشر ،القاهرة،1967 ،
ص.39
 -3محمد مصطفى ه ّدارة ،مشكلة السرقات فً النقد العربً ،دراسة تحلٌلٌة مقارنة ،مكتبة األنجلو
المصرٌة ،القاهرة ،1958 ،ص.945
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ِإب مِإنْن َفب ْنٌ ِإن ال ّ
ان
صاح ٌت
َفولِإً َف
ش ْنٌ َفو ِإ

ورا ه َفَفوا ْنه
ورا أَفوُكوو ُك َفو ُكو ًف
َفف ُكو ًف



()1

لقد جعل حسان بن ثابت شٌاطٌن الشعر قبابل ،وقد نسب شٌطانه إلى قبٌلة
الشٌصان.
أما نقاد القرن الثانً إلى الخامس للهجرة فقد أرجعوا طبٌعة العملٌة اإلبداعٌة
إلى قضٌة الطبع والصنعة ،والسإال المطروح :هل الخلق الشعري ناتج عن الموهبة
واإللهام؟ أم ناتج عن العمل اإلبداعً والصناعة العقلٌة؟
من النقاد األوابل الذٌن أرجعوا اإلبداع الشعري إلى الطبع والموهبة واإللهام
واعتبره عبلمة ممٌزة لكل شاعر فذ ،هو بشر بن المعتمر فً صحٌفته حٌث قال:
"ٌنصح الكتاب"" ،فإن ابتلٌت بؤن تتكلؾ القول ،وتتعاطى الصنعة ولم تسمح لك
الطباع فً أول وهلة ،فبل تعجل ،وال تضجر ،وعاوده عند نشاطك ،وفراغ بالك ،فإنك
ال تعدم اإلجابة والمواتاة إن كانت هناك طبٌعة"(.)2
ٌرى بشر بن المعتمر فً صحٌفته أن الطبع َمنٌّد من العزٌز ،لذلك ٌجب على
ال ُكتاب والشعراء اختٌار الوقت المناسب للكتابة دون اللجوء إلى تكلٌؾ أنفسهم صناعة
الشعر بجهد فكري خاضع لئلرادة.
كما أنه لك ٍّل طبعه الخاص ونفسٌته الخاصة ،وتجد الشعراء ٌتجاوبون مع
أحاسٌسهم المكبوتة وهم ٌختلفون من شاعر إلى آخر ،فهذا ٌبدع فً حالة الؽضب،
وذلك فً حالة الحزن ،وآخر فً حالة الفرح "...وقدٌما عبّروا عنها بؤحكام موجزة
على الشعراء فقالوا :زهٌر أشعر الناس إذا رؼب ،وامرإ القٌس إذا ركب ،والنابؽة إذا
رهب ،واألعشى إذا طرب"(.)3
فالرؼبة والمتعة والرهبة واللذة والطرب ،أحاسٌس أثارت هإالء وكانت
استجابتهم لها متفاوتة.
 -1دٌوان حسان بن ثابت األنصاري ،شرح ضبط وتصحٌح عبد الرحمن البرقوقً ،دار الكتاب العربً،
بٌروت1990 ،م ،ص.486-483
 -2الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن ،ج ،1ص.138
 -3محمد زؼلول سبلم ،تارٌخ النقد العربً إلى القرن الرابع الهجري ،ص.51
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كما كانت هناك طقوس خاصة ٌقوم بها من تعسَّر علٌه نظم الشعر ،فبشار مثبل
كان "ٌتمرغ فً التراب حٌن تشرد علٌه القوافً وتصعب ،بٌنما كان بعضهم ٌخرج
إلى البراري زمن األسحار ،ولكل شاعر طرٌقته وتجربته ،وكلها أشٌاء هً دواع
وحوافز تثٌر أحاسٌس الشعراء وتدؼدغ عواطفهم وتشحذ قرابحهم و ُت َنمًِّ شعورهم
وبذلك تجٌش وتتفاعل فتفٌض بالعبارات الجمٌلة فٌترجمها اللسان إلى ألحان عذبة
وأشعار رابعة"(.)1
كما أن الطبع ٌختلؾ من شاعر إلى آخر ،فمنهم من نجده ٌبدع فً ؼرض من
أؼراض الشعر ،ولكن ٌستعصً علٌه ؼرض آخر ،وفً هذا الشؤن ٌقول الجاحظ:
ان وهو فً ذلك لٌس له بٌت واحد فً ال ّنسٌب،
"كالفرزدق ،فقد كان مستهترا َو ِز َ
ٌر َؼ َو ٍ
فً حٌن أن جرٌرا كان عفٌفا ،وهو مع ذلك أؼزل الناس شعرا"(.)2
ٌكون اإلبداع الشعري حسب الجاحظ ،على حسب قدرات ومٌوالت الشاعر وما
ُتخبِّا نفسٌته من مكبوتات وؼرابز.
وبما أن مدرسة النقد القٌروانٌة هً امتداد للمدرسة المشرقٌة كما ذكرنا من
قبل ،وبما أن كتاب "الممتع" هو نموذج مختصر وتصور مثالً لهذه المدرسة،
فصاحبه خاض فً جمٌع الموضوعات سواء األدبٌة والنقدٌة أو اإلخبارٌة واللؽوٌة،
ومن هنا جاءت كثرة المصادر المتنوعة التً اعتمد علٌها النهشلً فً تؤلٌفه ،فقد
استعان بما كتبه ابن سبلم وابن قتٌبة والجاحظ وابن المعتز وابن وهب واآلمدي وأبو
عبٌدة والزبٌر بن بكار وؼٌرهم كثٌر.
وبالتالً جاء رأٌه فً هذه القضٌة باكورة نتابج من عاصروه من النقاد ومن
سبقوه ،فقد أورد له تلمٌذه ابن رشٌق نصا أورده فً كتابه العمدةٌ ،قول فٌه" :حدثنً
أصحابنا من أهل المهدٌة بموضع كان ٌعرؾ بالكدٌة ،هو أشرفها أرضا ،وأطٌبها
هواءً ،قال :جبت هذا الموضع مرة ،فإذا عبد الكرٌم على سطح برج هنالك ،وقد كشؾ
 -1بشٌر خلدون ،الحركة النقدٌة على أٌام ابن رشٌق القٌروانً ،ص.71
 -2الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن ،ج ،1ص.208-207
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الدنٌا ،فقلت :أبا محمد؟ قال  :نعم ،قلت :ما تصنع هاهنا؟ قال :أل ِّق ُح خاطري ،وأجلو
ناظري ،قلت :فهل نتج لك شًء؟ قال :ما َتقِرُّ به عٌنً وعٌنك إن شاء هللا سبحانه،
وأنشدنً شعرا ٌدخل مسام القلوب ر َّقة ،قلت :هذا اختٌار منك اخترعته؟ قال :بل برأي
األصمعً"(.)1
نحاول تحلٌل نص النهشلً من نهاٌته لنشٌر بؤمانة النهشلً العلمٌة ،فحٌن سبل
عن أصل هذه الكٌفٌة فً استحضار اإللهام ،هل هً من ابتكاره؟ أجاب بكل نزاهة
أنها من ابتكار األصمعً(.)2
لقد آمن النهشلً بؤن للشعر دواعً وبواعث تساعد على صقل الموهبة وشحذ
القرٌحة ،فالشاعر تمرُّ علٌه أوقات ٌنقطع عن اإلبداع" :إما لشؽل ٌسٌر أو موت قرٌحة
أو نبوّ طبع فً تلك الساعة أو ذلك الحٌن"(.)3
فالمبدع مجرد أحاسٌس ،وبالتالً هو ٌخضع لعوامل نفسٌة داخلٌة تإثر علٌه،
فالهموم تإدي إلى تعكٌر الذهن وتعطٌل الشعورٌ ،قول ابن قتٌبة" :وإذا عارضك
الضّجر ،فؤرح نفسك وال تعمل إال وأنت فارغ القلب ،واجعل شهوتك لقول الشعر
ال َّدرٌعة إلى أحسن نظمه ،فإن الشهوة نعم المعٌن"(.)4
وٌطرح هنا ابن رشق على لسان شٌخه النهشلً إشكالٌة هامة فً اإلبداع
الشعري ،وهو أن الشعر لٌس مجرد نظم وإنما هو إحساس وشعور ،فخروج عبد
الكرٌم للطبٌعة هو الستحضار واستثارة القرٌحة الشعرٌة والسانحة النفسٌة.
وبالتالً نجد فً هذا النص إشارات مبكرة لتؤثٌر العوامل الجمالٌة فً عملٌة
اإلبداع ،فعبد الكرٌم النهشلً أراد أن ٌستشعر جمال الطبٌعة وهدوءها "فالشعور
 -1ابن رشٌق ،العمدة ،ج ،1ص.375-374
 -2استقى عبد الكرٌم النهشلً هذه الفكرة ،استحضار الطبٌعة لشحن الطبع من األصمعً ،حٌث ٌقول هذا
األخٌر" :ما استدعى شارد الشعر بمثل الماء الجاري ،والشرؾ العالً والمكان الخالً ،وقٌل الحالً،
ٌعنً الروض".
ــ ابن رشٌق ،العمدة ،ج ،1ص.374
 -3م ن ،ج ،1ص.372
 -4ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،ص.34
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بالجمال ٌناقض من جهة الشعور بالحرج واإلمتناع واحتباس الفكر والخاطر
واإلحساس ،وٌوابمه من جهة أخرى الشعور باإلنطبلقة واإلسترسال ِّ
وإطراد الفكر
والخاطر واإلحساس"(.)1
وهذا ما أكده فبلسفة الجمال" ،منذ القرن التاسع عشر؛ بل من القدٌم مباحث
كثٌرة فً منبع اإلحساس بالجمال وحقٌقته ،وحقٌقة اللذة المقترنة به و ِق ٌَّ ِمهِ ،وٌذهب
كثٌرون إلى أن التؤثٌر الجمالً فً الفنون ٌرجع إلى استؽراق اإلنسان فً اآلثار
الفنٌة"(.)2
باعتبار عبد الكرٌم النهشلً له ِحسٌ نقديٌّد ٌستطٌع اكتشاؾ مواطن الضعؾ
والخطؤ فً األعمال األدبٌة ،فهو ٌمتلك كذلك رإٌة فنٌة لؤلشٌاء باعتباره فنانا،
و"الفنان ٌتمتع بروح شفافة مهذبة تستٌطع أن تدرك الجمال فً المنطق"

(  ) 3كما

ٌستطٌع تلمس هذا الجمال تلمسا جوهرٌا ،والربط بٌنه وبٌن طبعه الو َّقاد" :ألن فً
األشٌاء جماال موضوعٌا من جهة ،وأن فً عقولنا ونفوسنا جماال آخر سابقا من جهة
أخرى...فٌحدث توافق بٌن الداخل والخارج ،فنحن نخلع على األشٌاء جماال ،واألشٌاء
ذاتها تخلع علٌنا جماال ،وفً الحكم الجمالً ٌلتقً الجماالن الذاتً والموضوعً"(.)4
ولم ٌكن عبد الكرٌم النهشلً أول من اتخذ الطبٌعة مقٌاسا ذوقٌا جمالٌا ،وإنما
سبقه إلٌها مجموعة من النقاد ،نذكر منهم كثٌر الذٌن سُبل مرة" :كٌؾ تصنع إذا عسر
علٌك الشعر؟ فؤجاب :أطوؾ فً الرباع المخلٌة ،والرٌاض المعشبة ،فٌسهل علًَّ
أرصنة وٌُسرع إلًّ أحسنه"(.)5

 -1زٌن الدٌن مختاري ،سٌكولوجٌة النقد الجمالً عند العقاد ،ط ،1الجزابر،د.س ،ص.23
 -2عثمان موافً ،البحث األدبً ،طبٌعته ،أصوله ،مصادره ،دار المعرفة الجامعٌة ،د.ت ،ج ،1ص.21
 -3عز الدٌن إسماعٌل ،األسس الجمالٌة فً النقد العربً ،عرض ،تفسٌر ومقارنة ،ص.41
 -4عز الدٌن إسماعٌل ،األسس الجمالٌة فً النقد العربً ،عرض ،تفسٌر ومقارنة ،ص.71
 -5ابن رشق ،العمدة ،ج ،1ص.374
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ولكن األكٌد أن الطبٌعة لٌست هً العامل الوحٌد لشحذ القرٌحة ،وإنما هناك
عوامل أخرى تنبَّه إلٌها النقاد القدامى تدفع إلى قول الشعر وهً موجودة فً الشعور
الداخلً للشاعر ،أي مر ّدها إلى عامل نفسً محض.
واستكماال للرإٌة دوّ ن عبد الكرٌم النهشلً مجموعة من القصص التً ُتبٌن لنا
كٌؾ أدت اإلنفعاالت النفسٌة إلى توهّج الطبع ووفرة الشعر ،حٌث ٌقول" :ولموضع
قدر الشعر فً العرب قال رإبة بن العجاج ( )1فً الحرب التً كانت بٌن بنً تمٌم
واألزدٌ :ا بنً تمٌم أطلقوا من لسانً ،أي افعلوا ما أقول فٌه ،وقالت بنو تمٌم لسبلمة
بن جندل :مجّ دنا بشعرك ،فقال :افعلوا حتى أقول"(.)2
نستشؾ من هذا ،أن النهشلً ٌإكد أن هناك نواحً نفسٌة مربوطة بنظم الشعر،
فالمعارك والحروب والوقابع ولذة االنتصار كلها تساعد وتدفع إلى قول الشعر وقد
تب َّنى ابن سبلم الجمحً هذه الفكرة قبل النهشلً ،حٌث ٌقول" :وبالطابؾ شعر ،ولٌس
بالكثٌر ،وإنما كان ٌكثر الشعر بالحروب التً تكون بٌن األحٌاء ،نحو حرب األوس
والخزرج ،أو قوم ٌؽٌرون وٌؽار علٌهم...وذلك الذي قلّ َل شعر عمان وأهل الطابؾ فً
طرؾ"(.)3
ٌرى ابن سبلم الجمحً أنه من الدواعً واألسباب التً تساعد على تلٌٌن
عرٌكة الكبلم األوضاع السٌاسٌة المتقلبة والحروب الدامٌة ،وهو ما أشارت إلٌه
الدراسات الحدٌثة لعلم النفس التً " استكشفت لنا حقابق هامة فً هذا المضمار ،أهمها
إحساس اإلنسان بإظهار وجهه الحقٌقً المكبوت استجابة لمثٌر خارجً"(.)4

 -1رإبة بن العجاج السعدي ،راجز مشهور ،ولد ومات بالبادٌة ،طوّ ر مع أبٌه العجاج فن الرجز،
وأطبله إطالة القصابد الشعرٌة ،وعالج فٌه ما كان ٌنفرد به الشعر ،وعنٌّا به عناٌة خاصة ،فصار
رجزهما متونا لؽوٌة ٌستشهد بها المنشؽلون باللؽة والمتعصبون لها.
ــ بشٌر خلدون ،الحركة النقدٌة على أٌام ابن رشٌق المسٌلً( ،الهامش ،ص.)70
 -2عبد الكرٌم النهشلً ،الممتع ،ص.19
 -3محمد بن سبلم الجمحً ،طبقات فحول الشعراء ،ص.24
 -4عبد القادر فٌدوح ،اإلتجاه النفسً فً نقد الشعر ،ص.24
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ثم ٌستشهد النهشلً بما حدث للنابؽة الجعدي ،حٌث ٌقول إنه ارت ّج علٌه "أربعٌن
سنة ثم كانت لبنً جعدة وقعة ظهروا فٌها على عدوهم ،فاستخؾ النابؽة الفرح فراض
القرٌض ،فبلن له ما كان استعصب علٌه ،فقالوا :وهللا لنحن بإطبلق لسان شاعرنا أسر
منا بالظفر بعدوِّ نا"(.)1
ثم ٌروي عن الشاعر عمرو بن معدى كرب(ٌ ،)2قول:
َففلَف ْنو أنَّن َفو ْنومِإً أ َفن َفو َفق ْنتنِإً ِإر َفما ُكح ُكهم َفنو ْنق ُك
الرما أ َّنر ِإ
ا
ا ولكنَّن ِّن

()4()3

وٌإكد عبد الكرٌم النهشلً عند رواٌته هاته القصة ،أن الشعر انعكاس لتجربة
ب فتحسر لوقؾ طبعه عن
ٌعٌشها الشاعر فتترجم كبلما جمٌبل ،فعمرو بن معدي َك َر َ
قرض الشعر ألن رماح قبٌلته لم تشارك فً المعارك.
تبٌن لنا الرإٌة النقدٌة لعبد الكرٌم النهشلً فً موضوع دواعً الشعر ،أن
مردها عوامل مكانٌة جمالٌة من جهة ،وعوامل شعورٌة نفسٌة من جهة أخرى،
فالطبٌعة بجمالها وهدوبها تساعد على التركٌز وتحرٌك الطبع ،ووقابع الحٌاة المثٌرة
تدفع الشاعر إلى اإلبداع والتعبٌر عما ٌختلج فً نفسه من مشاعر الفخر واالعتزاز،
لذلك كان ٌحتل الشعر مكانة عظٌمة لدى أفراد القبٌلة ،وأقاموا له مكانة راقٌة فً
نفوسهم ،فق َّدسوا الشعر لدرجة أن رسموا حٌاتهم الٌومٌة به لتمجٌد بطوالتهم وتقلٌد
شخصٌاتهم ،فق َّدسوا الشعر إلى درجة الكمال.

 -1عبد القادر فٌدوح ،اإلتجاه النفسً فً نقد الشعر ،ص.190
 -2عمرو بن معدى كرب الزبٌدي من شعراء الٌمن ــ شاعر مخضرم فارس -قدم على رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم وفد من زبٌد سنة  19هـ فؤسلم وشهد القادسٌة.
ــ عبد الكرٌم النهشلً ،الممتع فً صنعة الشعر ،ص.20
 -3أجرت :من اإلجرار ،وهو ّ
شق لسان الفصٌل لببلَّ ٌرضع أمه – ٌرٌد أن عدم ببلء قومه منعت من
القول فً مدحهم والتفاخر بهم.
ــ عبد الكرٌم النهشلً ،الممتع فً صنعة الشعر ،ص.20
 -4م ن ،ص.20
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2ـ أهمٌة الشعر لد العرب:
الشعر(  ) 1هو دٌوان العرب ،وسجل مآثرهم والمخبر عن أحبلمهم وأٌامهم
وحروبهم ،وبالتالً ٌحتل منزلة عظٌمة فً حٌاة العرب اإلجتماعٌة والسٌاسٌة
والفكرٌة ،وٌشعرون اتجاهه بهذا الفٌض من الوجدان السَّامً والمتعة الخالصة ،حتى
أضحى سجبل وعنوانا ألمة عرٌقة هً أمة العرب ببٌانها وجمال لؽتها التً ترجمها
أبناإها بنفثات من أنٌن الشعر ،حتى قال عنهم الرسول صلىى هللا علٌه وسلم" :ال تدع
العرب الشعر حتى تدع اإلبل الحنٌن"(.)2
فكان األداة األولى فً تؤدٌب أوالد القوم وتثقٌفهم ،رُوي عن عمر بن الخطاب
"رضً هللا عنه" قوله" :كان الشعر علم قوم لم ٌكن لهم علم أصح منه" ( ،)3وٌإكد ابن
سبلم الجمحً الفكرة نفسها" :كان الشعر فً الجاهلٌة عند العرب دٌوان علمهم
ومنتهى حكمهم به ٌؤخذون وإلٌه ٌصٌرون " ( ،)4أو قولهم "رووا أوالدكم الشعر ،فإنه
ٌَ ُح ّل عقدة اللسان وٌشجع قلب الجبان ،وٌطلق ٌد البخٌل وٌحض على الخلق
الجمٌل"(.)5
والشاعر هو الذي ٌعلم وٌدري وٌفطن إلى ما ال ٌعمله ؼٌره من الناس ،ولهذا
نعتوا الرسول صلى هللا علٌه وسلم بالشاعر ،ألنه جاء بما ال ٌعلمون" ،فالشعر هو
 -1ورد فً لسان العرب البن منظور فً مادة ( َش َعر) قوله" :شعر به و َشع َُر شِ عْ رً ا ،وشِ عْ َرةٌ ...وكله
َعلِ َم...ولٌت شعري أي لٌت علمً أو لٌتنً َعل ُ
ِمْت...وشعر كذا إذا َفطِ َن له،...
الشعر :منظوم القول ،ؼلب علٌه لشرفه بالوزن والقافٌة...قال األزهري :الشعرر منظوم القول ،ؼلب
علٌه لشرفه بالوزن والقافٌة...قال األزهري :الشعر :القرٌض المحدود بعبلمات ال ٌجاوزها ،والجمع
أشعار ،وقابله شاعر ألنه ٌشعر ما ال ٌشعر به ؼٌر – أي ٌَعْ ل ْم...وقال شعرت لفبلن أي قلت له شعرا،
وأنشد (الطوٌل)
ت لَ ُك ْم لَمَّا َت َم َّنٌ ُ
َش َعرْ ُ
اس ٌَ ْشعُرُ
ْت َفضْ لَك ْم
َعلَى َؼٌ ِْر ُك ْمَ ،ساب َِر ال َّن ِ
ــ أبو الفضل جمال الدٌن بن مكرم بن منظور ،معجم لسان العرب ،تح عامر أحمد حٌدر وعبد المنعم
خلٌل إبراهٌم ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،2003 ،ص.474-473
 -2ابن رشٌق ،العمدة ،ج ،1ص.15
 -3م ن ،ص.41
 -4ابن سبلم الجمحً ،طبقات فحول الشعراء ،ج ،1ص.42
 -5م.ن ،ج ،1ص30
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ال ِّدراٌة والعقل والفطنة ،وهو العلم بدقابق األمور" ( ،)1وٌضٌؾ إلٌه الزمخشري الذكاء
فً قوله" :ما شعرت به :ما فطنت له وما علمته ،وما ٌشعركم :ما ٌدرٌكم وهو ذكً
المشاعر وهً الحوّ اس"(.)2
من هنا ٌظهر أن الشاعر ٌجب أن ٌحمل هذه الدالالت لكً ٌسمى شاعرا ،حتى
وإن أتى بقول موزون مقفى" :فالشاعر من شعر ٌشعر ،فهو شاعر والمصدر الشعر،
وال ٌتحقق هذا االسم حتى ٌؤتً بما ال ٌشعر به ؼٌره ،وإذا كان إنما ٌستحق اسم
الشاعر ...فكل من كان خارجا عن هذا الوصؾ فلٌس شاعرا ،وإن أتى بكبلم موزون
ومقفى"(.)3
وقد أعطى النقاد صفة اإلمارة والتمٌُّز عن الناثر من ضرورات مسموح بها،

()4

ٌستعملها متى شاء دونما حرج أو مإاخذة...وما ارتكب الشاعر من سواها فهو شذوذ
ال ٌجوز له ،وال ٌحق( ،)5وحجتهم فً ذلك أنه بسبب الشعر " ُح ِف َظ ْ
ت األنساب ،وعرفت
وعرفت المآثر ،ومنه تعلمت اللؽة ،وهو حجة فٌما أشكل من ؼرٌب كتاب هللا

–جل

ثناإه -وؼرٌب حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وحدٌث صحابته والتابعٌن"(.)6
للشعر لؽة خاصة ٌقتصر علٌها ،تمٌزه عن النثر ،فهو عرضة للضرابر والعلل
بسبب ما ٌقتضٌه وزنه وقافٌته ،لذلك أجازوا للشاعر ما ٌجوز لؽٌرهمٌ ،قول الخلٌل:
"الشعراء هم أمراء الكبلم ٌصرفونه أٌن ما شاإوا أو ٌجوز لهم ما ال ٌجوز لؽٌرهم
من إطبلق المعنى وتقٌٌده ،ومن تصرٌؾ اللفظ ،وتعقٌده وم ِّد المقصور ،وقصر
الممدود ،والجمع بٌن لؽا ِت ِه والتفرٌق بٌن صفاته ،واستخراج ما َكلَّت األلسن عن

 -1ابن منظور ،معجم لسان العرب ،ص.474
 -2أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري ،أسرار الببلؼة ،ط ،1دار صادر ،بٌروت ،1992 ،ص.331
 -3أبو الحسٌن إسحاق بن إبراهٌم بن سلٌمان بن وهب ،البرهان فً وجوه البٌان ،تح حنفً محمد شرؾ،
مطبعة الرسالة ،القاهرة ،1969 ،ص.74
ٌ -4نظر:عز الدٌن إسماعٌل ،األسس الجمالٌة فً النقد العربً ،ص68
ٌ -5نظر:م ن ،ص24
 -6م ن ،ص65
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وصف ِه ونعته واألذهان عن فهمه وإٌضاحه ،ف ٌُ َقرِّ بون البعٌد و ٌُ َبعَّدون القرٌب وٌحتج
بهم وال ٌُحتج علٌهم"(.)1
وقال سٌبوٌه" :اعلم أنه ٌجوز فً الشعر ما ٌجوز فً الكبلم" ( ،)2ثم قال" :ما
ٌجوز فً الشعر أكثر من أن أذكره لك هاهنا ،ألنه موضع جمل"(.)3
وهناك من ذهب إلى حد الفصل بٌن الشعر والنثر فً وضع القواعد النحوٌة،
ٌقول أحد المستشرقٌن "من أهم الواجبات ،فصل الشعر عن النثرعند التحدث عن بناء
الجملة ،ووضع قواعد لنظا ِم َها ،ألنه مادامت أٌة ظاهرة نحوٌة معٌنة ال تعرؾ إال فً
الشعر ،فإنها ال تصلح ظاهرة عامة تنطبق على النثر كذلك"(.)4
فاللؽوٌون والنحاة كان اهتمامهم بالشعر فً ضوء مطابقته لقواعد اللؽة والنحو،
فالسبلمة اللؽوٌة ،هً األساس األول الذي ٌتؤسس علٌه منهجهم فً البحثٌ ،تلمسون
من الشعر الشاهد والمثال فما وافق قواعدهم َق ِبلُوهُ وما خالَ َف َها َع ُّدوهُ من قبٌل الخطؤ،
وهذا ما اعتمده المفسرون كذلك الذٌن َع ُّدوا الشعر الركن األساسً بعد القرآن الكرٌم
والحدٌث النبوي الشرٌؾ.
3ـ شفاهٌة القوو:
قامت الدراسات اللؽوٌة قدٌما على أسس عدٌدة ،أهمها الرحلة إلى البوادي
لمشافهة األعراب ال ُخلص ،ومقابلة فصحاء الحواضر ،ومشافهتهم فً األسواق العربٌة
المشهورة ،والتً كانت مخصصة لهذا الؽرض كسوق عكاظ ،وسوق مجنة ،وذو
المجاز "فكل شًء فً حٌاة العربً فً الجاهلٌة راجع إلى الصحراء ،هً التً جعلت

 -1أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ،العٌن ،تح معدي المخزومً ،إبراهٌم السامرابً ،دار
الرشٌد ،وزارة الثقافة واإلعبلم ،العراق،1980 ،ج ،3ص.22
 -2سٌبوٌه ،الكتاب ،ص25
 -3م .ن ،ص28
 -4أحمد سعٌد أدونٌس ،الشعرٌة العربٌة ،دار اآلداب ،بٌروت ،1975 ،ص54
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العربً راحبل ال ٌكاد ٌنزل ،ظاعنا ال ٌكاد ٌقٌمٌ ،نفً العٌش لماشٌته ،وٌتحرى مساقط
الماء فً الصٌؾ والربٌع"(.)1
وبالتالً لم ٌجد العربً من سبٌل لمواجهة هذه الطبٌعة الموحشة ،سِ َوى أن ٌنظم
أبٌاتا متفرقاتٌ ،ضبط بها إحساساته وانفعاالته فً أوقات ترحاله ،وبالتالً الشعر
الجاهلً نما فً أحضان الثقافة الشفاهٌةٌ ،قول أدونٌس "أستخدم عبارة الشفوٌة ألشٌر
من ناحٌة إلى األصل الشعري العربً فً الجاهلٌة ،نشؤ شفوٌا ضمن ثقافة صوتٌة
سماعٌة ،وإلى أنه وصلنا مدونا فً الذاكرة عبر الرواٌة"(.)2
الشعر نشؤ عبر آلٌات هذه الثقافة ،وهً الشفاهٌة واإلٌقاع والسماع والجزبٌة فً
التذوق واالستشهاد ،والحفظ عبر التكرار والتدوٌن فً الذاكرة ،وهذا ما جعل النقاد
اللؽوٌٌن ٌعتمدون على النصوص الشعرٌة المدونة شفهٌا البتعادها على الشوابب.
وهو نفس الطرح الذي ذهب إلٌه أحمد أمٌن ،حٌن قال" :أول ما نشؤ الشعر من
الرجز الذي ٌُساٌر نؽمات سٌر ال ِجمال ،وكان لهذا الرجز أثر سحري فً نفس الشاعر
وجمله ،إذ ٌجعلهما ٌسٌران مسافة بعٌدة من ؼٌر أن ٌتعبا ،ثم تطور الرجز إلى
القصابد المختلفة"(.)3
ثم حاول النهشلً أن ٌعود بنا إلى ما قاله ابن سبلم الجمحً ( )4حول نشؤة الشعر
على ٌد المهلهل ،حٌث ٌقول" :وكان زرارة من أسنان بنً عدس بن زٌد ،وهو أول
المقصدٌن ومهلهل بن ربٌعة ،فٌقال :إن بٌن موت زرارة بن عدس إلى أن جاء
اإلسبلم مابة وخمسون سنة"(.)5
 -1طه أحمد إبراهٌم ،تارٌخ النقد األدبً عند العرب من العصر الجاهلً إلى القرن الرابع الهجري،
ص.15
 -2أحمد سعٌد أدونٌس ،الشعرٌة العربٌة ، ،ص.05
 -3أحمد أمٌن ،النقد األدبً ،موفم للنشر ،الجزابر ،1992 ،ص.519
ٌ -4قول ابن سبلم الجمحً " وكان شعراء الجاهلٌة فً ربٌعة أولهم المهلهل ،وكان أمرإ القٌس بن حجر
بعد المهلهل ،ومهلهل خاله ،وطرفة ،وعبٌد وعمرو بن قمٌبة ،والمتلمس ".
ـ محمد بن سبلم الجمحً ،طبقات فحول الشعراء ،ج ،2ص.41-40
 -5عبد الكرٌم النهشلً ،الممتع ،ص.24
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إن ارتباط الشعر باإلٌقاع ٌعنً أن هذا الشعر قابل لئلنشاد "وهذا صحٌح ألن
الشعر والؽناء ٌصدران عن العاطفة وتجمع بٌنهما الموسٌقى" ( ،)1والشعر الجاهلً كان
ٌُتلقى اعتمادا على ملكة السَّماع .
وبالتالً الشعر قدٌما كان شفاهٌا مسموعا ،ؼٌر تدوٌنً مقروء ،مثله مثل باقً
اآلداب القدٌمة و"الشفاهً إذن ٌتملك عتاقته على مستوى المعتقد فحسب ،بل اآلداب
كذلك ،فؤول شهادة حول اآلداب القدٌمة توضح أنها فً مجملها شفاهٌة مسموعة ال
تدوٌنٌة مقروءة ،وهو ما نجده لدى من برهنوا أن الثقافات الخالصة ٌمكن أن تولد
أشكاال فنٌة للقول فٌها حذق ومهارة ،بمثل ما ذكر تؤثٌر فً تؤلٌفها ،كالحال فً ملحمتً
هومٌروس"(.)2
فالصوت له تؤثٌر قومً فً المتلقً ( ،)3وٌحدث له النشوة واألرٌحٌةٌ ،قول عبد
القاهر الجرجانً" :ثم تؤمل كٌؾ تجد نفسك عند إنشاده ،وتفقد ما ٌتداخلك من اإلرتٌاح
وٌستخفك من الطرؾ إذا سمعته"(.)4
ونظرا لؤلهمٌة الكبٌرة للسماع حرص العلماء على مشافهة األعراب واألخذ
منهم بصورة مباشرة )5( ،فقد توجه الكثٌر منهم إلى البادٌة لٌسمعوا اللؽة من الناطقٌن
بها ،وشاعت ظاهرة تتبع البصرٌٌن والكوفٌٌن لكبلم العرب الفصحاء الذٌن لم تفسد
لؽتهم( ،)6وهذا إلقناعهم أنه األصل الذي قامت علٌه لؽة العربً ،فعن أبً حٌان فً
التسهٌل" :العجب ممن ٌجٌز تركٌبا ما فً اللؽة من اللؽات من ؼٌر أن ٌسمع عن ذلك
 -1أحمد ٌزن ،النقد األدبً فً القٌروان فً العهد الصنهاجً ،ص.82
 -2محمد حافظ ذٌاب ،إبداعٌة الشفاهً والكتابً ،محاورة نص شعبً ،مقالة فً مجلة فصول ،ع ،64
الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة ،2004 ،ص.32
 -3قسم توفٌق الزبٌدي مستوٌات التلقً فً التراث العربً إلى ثبلثة مستوٌات ،هً المستوى االنفعالً ثم
المستوى التفاضلً ،والمستوى التؤصٌلً ،وٌلعب السماع دورا بارزا فً المستوى االنفعالً.
 ،2دار عٌون
ــ ٌنظر :توفٌق الزبٌدي ،مفهوم األدبٌة فً التراث النقدي إلى نهاٌة القرن الرابع ،ط
المقاالت ،الدار البٌضاء ،1987 ،ص.09
 -4القاضً الجرجانً ،الوساطة بٌن المتنبً وخصومه ،ص.27
ٌ -5نظر :السَّوٌج محمدعاشىر  ،القٌاس النحوي بٌن مدرستً البصرة والكوفة ،ط  ،1الدار الجماهٌرٌة
للنشر والتوزٌع واإلعبلن ،لٌبٌا .1986 ،ص.30-28
ٌ -6نظر :م ن  ،ص.21
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التركٌب نظابر ،وهل التراكٌب العربٌة إال كالمفردات اللؽوٌة؟ فكما ال ٌجوز إحداث
نمط مفرد ،كذلك ال ٌجوز فً التراكٌب ألن جمٌع تلك األمور وضعٌة واألمور
الوضعٌة تحتاج إلى سماع من أهل ذلك اللسان"(.)1
نستخلص مما سبق ،أن النصوص النقدٌة المنقولة شفاهٌا أي سماعٌا ،تحفظها
الصدور ،وتتسم باإلٌجاز والدقة وذلك ٌعود إلى ذهنٌة اإلنسان العربً وبٌبته
الواضحة ،فالشاعر ٌجب علٌه أن ٌحرص على التلقً من شاعر آخر ،فٌسٌر على
خطاه حتى ٌصل إلى منزلة علٌَّة من الشعر ،وٌكون شعره وسٌلة لبلستشهاد.
4ـ مفهوم الشاهد
الشاهد لغة :
الشاهد هو الحضور والعلم واإلعبلم ،جاء فً لسان العرب أن الشهٌد:
الحاضر ،والشاهد العلم الذي ٌبٌن ما َعلِ َم ُه ( ،)2وذكر الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي هذه
الكلمة قاببل " َش ِه َد علٌه فبلن بكذا شهادة ،وهو شاهد شهٌد"

(  ،) 3وقال األزهري

"والشاهد اللسان ،من قولهم لفبلن شاهد حسن أي عبارة جمٌلة"

( ،)4أما ابن فارس

فٌلخص لنا معنى الشاهد قاببل" :الشٌن والهاء والدال ،أصل ٌدل على حضور وعلم
وإعبلم"(.)5
ال تختلؾ المعاجم العربٌة فٌما أوردته حول صٌؽة "شهد" ،ففً مجملها تنحصر
حول الحضور والعلم واإلعبلم ،فالشهادة ضد الؽٌاب ،وهً حفظ وصٌانة للؽابب ،كما
توظؾ بمعنى اللسان ،فقولهم لفبلن شاهد حسن ،أي عبارة جمٌلة.

 -1السٌوطً ،المزهر فً علوم الفقه وأنواعها ،ص.43
ٌ -2نظر:ابن منظور ،معجم لسان العرب ،ص.293
 -3الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ،العٌن ،مادة شهد،ج ،3ص.398
 -4أبو منصور محمد بن أحمد األزهري ،تهذٌب اللؽة ،تح محمد عوض وعمر السبلب وعبد الكرٌم
حامد ،ط ،1دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت ،لبنان ،2001 ،مادة شهد ،ج ،3ص.221
 -5اللؽوي أحمد فارس ،معجم مقاٌٌس اللؽة ،تح عبد السبلم هارون ،ط  ،1دار الجٌل ،بٌروت،1991 ،
ج ،3ص.221
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الشاهد اصوالحا:
الشاهد اصطبلحا هو قول عربً شعرا أو نثرا قٌل فً عصر اإلحتجاج ٌورد
لئلحتجاج به على رأي أو قاعدة لؽوٌة ،وهو بعبارة أخرى "جملة من كبلم العرب أو
ما جرى مجراه ،كالقرآن الكرٌم ٌتسم بمواصفات معٌنة...وٌقوم دلٌبل على استخدام
العرب لفظا أو معنى أو نسقا فً نظم أو كبلم" ( .)1وقد ورد مصطلح (الشاهد) عند أبً
جعفر النحاس بقوله" :قال الفراء :كم فً موضع نصب من وجهٌن أحدهما ٌروا،
واستشهد على هذا القول بؤنه فً قراءة عبد هللا بن مسعود"(.)2
ٌبٌن هذا ،أن اإلستشهاد هو إتٌان المتكلم بشاهد ٌُدعم به رأٌه من القرآن الكرٌم،
أو الحدٌث النبوي الشرٌؾ ،أو كبلم العرب من خطاب شعري وكبلم البلؽاء.
5ـ أهمٌة الشاهد الشعري عند البال ٌٌن والنقاد:
لدى الشاهد الشعري عند اللؽوٌٌن والببلؼٌٌن أهمٌة بالؽة ،فالشاهد هو الذي
ٌخدم فكرتهم ،وٌإسِّس مسابلهم فً األجناس الببلؼٌة ،والناظر فً التراث النقدي
والببلؼً ٌبلحظ أن الشواهد الشعرٌة جاءت قوالب متحركة تنضوي تحت القاعدة
النحوٌة ،فالهدؾ عندهم أوال صحة القاعدة وصحة الؽرض الببلؼً ،وبعد ذلك
ٌخضعون تلك الشواهد الشعرٌة مع البناء الجذري للقاعدة ،والشاهد الببلؼً ٌرتبط
بعدة وظابؾ من بٌنها "كشؾ الجوانب الفنٌة واألبعاد الداللٌة لتركٌب الجمل ،ومن هنا
كان البد أن تكون النظرة إلى الشاهد ؼٌر م َُوحدة بل متحِدة"

( ،)3لٌحدث عبلقة بٌن

التصور والمثال واستٌعابها لتقدم لقار ِب َها صورا عدٌدة من استجبلء كبلم الببلؼٌٌن
القدماء.
وارتبط الشاهد الببلؼً بالشاهد النحوي ،ألن الببلؼٌٌن فً تؤسٌس العلوم درجة
الحقة بالنسبة للنحاة ،فالشاهد النحوي سبق الشاهد الببلؼً" ،فاهتمام النحاة بشواهدهم
 -1حبر ٌحًٌ عبد الرإوؾ ،الشواهد اللؽوٌة ،مجلة األبحاث للنجاح ،المجلد الثانً ،1992 ،ص.256
 ،2مكتبة النهضة
 -2أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس ،إعراب القرآن ،تح زهٌر ؼازي زاهر ،ط
العربٌة ،بٌروت ،1985 ،ج ،2ص.769
 -3عثمان موافً ،البحث األدبً ،طبٌعته ،أصوله ،مصادره ،ج،1ص.21
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كان أساسه االهتمام باللؽة العربٌة ،منها ٌستقون قواعدهم وأحكامهم فً النحو
والصرؾ واألصوات والدالالت ،وؼٌر ذلك من فروع البحث اللؽوي" (.)1
الشواهد الشعرٌة هً األدلة التً ٌستند علٌها النحوي فً صحة بناء القاعدة
التً استقاها من اللؽة ،وٌمكن القول أٌضا بؤنها هً الحجج التً ٌبطل بها النحوٌون ما
ذهب إلٌه ؼٌرهم ،وهً التً ٌعرؾ من خبللها النحوي أن الشاهد خارج القٌاس.
والشاهد النحوي لم ٌكن فً كل األحكام والقواعد ،فالنحاة كانوا ٌُمسكون على
اإلستشهاد من القواعد األصلٌة ،فلم ٌستشهد "على اسمٌة المبتدأ ،ألنهم ٌ ُع ُّدودنها من
األمور البدٌهٌة والمتفق علٌها فً النحو"(.)2
فبرز أهمٌة اإلستشهاد فً النحو فً مجالً التوظٌؾ والبحث" ،ففً مجال
التوظٌؾ ٌقدمون الشاهد القرآنً على ؼٌره فً مسابل كثٌرة ،ألن القرآن الكرٌم ٌعد
أبلػ كبلم وأوثق نص عرفته العربٌة وٌخاطب العرب بلؽتهم" ( ،)3وكانوا ٌلجؤون إلى
توظٌؾ الشاهد ،ثم ٌقومون بشرحه وتوضٌحه.
أما فً مجال البحث ،فاهتموا باالستشهاد على موقؾ المدارس النحوٌة والنحاة
من االستشهاد ،ثم ازداد االهتمام بالشاهد فكانت هنالك دراسات فً االستشهاد بالقرآن
الكرٌم والحدٌث النبوي الشرٌؾ وبالشعر العربً.
ولكن مع انحراؾ اللؽة العربٌة وامتزاج اللسان العربً بالعجمً ،كان لزاما
االستعانة بالشعر كوسٌلة لبلستشهاد ،فؤصبحت النصوص الشعرٌة القدٌمة دستور
العرب وحاملة أٌامهم وأخبارهم ،وهً بمثابة المنطلق الذي انطلق منه النقد القدٌم،
وهو الحكم على المنتوج الشعري سواء من الناحٌة اللؽوٌة أو الببلؼٌة  ،حٌث
انصرؾ النقاد إلى العناٌة بلؽة الشعر من جهة فصاحة األلفاظ وبراعة التراكٌب

 -1عثمان موافً ،البحث األدبً ،طبٌعته ،أصوله ،مصادره ،ج ،1ص24
ٌ -2نظر :البؽدادي ،خزانة األدب ،ج ،9ص54
 -3م .ن ،ص24
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واختٌار الكلمات التً تكون وسطا بٌن الؽرابة واإلبتذال ،كما ذهبوا إلى التسوٌة بٌن
اللفظ والمعنى( ،)1أو تفضٌل أحدهما على اآلخر(.)2
والشاهد ٌختلؾ عن المثل؛ فالمثل ٌعنً التعبٌر عن الشًء ،وال ٌشترط
فصاحته أما الشاهد فهو "الذي ٌورد للتدلٌل عن قاعدة معٌنة ،وتشترط فٌه الصحة
والورود عن العرب الذٌن ٌحت ُّج بكبلمهم" (ٌ ،)3روى أن الحجاج سؤل سمٌر بن الجعديّ
الشٌبانً عن مجموع أشٌاء منها قراءة القرآن الكرٌم ومعرفة النجوم ،ثم قال له :فهل
تروي الشعر؟ قال :إنً ألروي المثل والشاهد ،قال :المثل قد عرفناه ،فما الشاهد؟،
قال" :الٌوم ٌكون للعرب من أٌامهم علٌه شاهد من الشعر ،فإنً أروي ذلك الشاهد"(.)4
الشاهد الشعري فً علوم العربٌة ٌُع ُّد العصب فً مرحلة التنظٌر ،وهو المادة
فً مرحلة التطبٌق ،والشواهد ال ٌقؾ تؤثٌرها عند هذا الح ّد ،بل إنها ُت َكوِّ َن فً مجوعها
تراثا حضارٌا لؤلمة" ،وال ٌمكن التفرٌط فٌه فضبل عن تجاهله؛ ألنه مرتبط بثقافة هذه
األمة ارتباطا وثٌقا من وقت مبكر من تؤرٌخها لما ٌختزنه من موروث ثقافً
وحضاري فً حٌاة العربً ،ولما له من أثر كبٌر فً تكوٌنه األدبً"(.)5
وماهٌة الشاهد عند الناقد والببلؼً هً مجرد أداة لؽوٌة إلثبات الحجة؛ بل ٌعد
من الصور البٌانٌة ،فؤبو هبلل ٌعده من أحسن أجناس الصناعة الشعرٌة ،فهو ٌذهب
إلى أنه "ٌكفً لكً نتحدث عن الشاهد ،أن نذكر اسم أو نستحضر سمة سلوك ما
ٌتضمنان األول والثانً ،مشابهة بٌت الشاهد المذكور وحالة معٌنة مضبوطة ٌذكر
بشؤنها الشاهد الستخبلص فابدة أو إشارة إلى السلوك الذي ٌنبؽً اعتماده"(.)6
ٌ -1نظر:عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،ص.25
ٌ -2نظر:حسن عبد القادر ،فن الببلؼة ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر ،الفجالة ،القاهرة ،ص.45
 -3البؽدادي ،خزانة األدب ،ج ،9ص.290
 -4المسعودي أبو الحسن علً بن الحسن ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،تحقٌق محمد محً الدٌن عبد
الحمٌد ،طبعة دار الفكر ،بٌروت.د.ت ،ج ،3ص.123
 -5م.ن ،ج ،2ص.48
 -6فرانسوامور ،الببلؼة ،المدخل لدراسة الصحور البٌانٌة ،ترجمة محمد الوالً وجرٌر عابشة إفرٌقٌا
الشرق ،الدار البٌضاء ،2002 ،ص.53
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وال ؼرو أن للشاهد الشعري أهمٌة بالؽة فً الدرس الببلؼً والنقدي ،فالشاهد
الشعري عند الببلؼٌٌن والنقاد ٌخدم فكرتهم ،وٌإسس مسابلهم فً األجناس الببلؼٌة،
كما أن اإلحاطة بالتراكٌب الجزبٌة بٌن المفردات والنظر فً الصحة والفساد ،كل هذا
من مهمات النحوي والببلؼً أٌضا.
6ـ النقد اللغوي والشواهد الشعرٌة:
بما أن النقد اللؽوي ٌصبو إلى تحقٌق الصواب اللؽوي واإلبتعاد عن اللحن،
وذلك باكتساب الملكة اللؽوٌة بالوقوؾ على مناهج النقاد الداعٌة إلى استعمال اللؽة
الصحٌحة حدٌثا وتحرٌرا بالوقوؾ على شواهد نقلٌة أو نحوٌة أو شعرٌة ،والشاهد هو
عبارة عن أداة لؽوٌة إلثبات الحجة ،كما ٌعد من الصور البٌانٌة" ،وٌكفً ،لكً نتحدث
عن الشاهد ،أن نذكر اسم أو أن نستحضر سمة سلوك ما ٌتضمنان األول والثانً،
مشابهة بٌت الشاهد المذكور وحالة معٌنة مضبوطة ٌذكر بشؤنها الشاهد الستخبلص
فابدة أو إشارة إلى السلوك الذي ٌنبؽً اعتماده"(.)1
وٌعتبر الشاهد الشعري أشهر الشواهد بسبب كثرتها ،وقوة اإلحتجاج بها
واالستشهاد بها ،وتكمن أهمٌة الشعر فً أنه ٌمثل ركنا من أركان السماع فقد عرؾ
السماع بؤنه "الكبلم العربً الفصٌح المنقول بالنقل الصحٌح الخارج عن ح ّد القلة إلى
ح ّد الكثرة" ( ،)2وتنبع أهمٌة السماع من كونه األصل األول من أصول النحو الثبلثة
السماع والقٌاس واإلجماع( ،)3وهذا الكبلم الفصٌح هو الذي أطلق علٌه اسم الشاهد(.)4
والشاهد الشعري هو بمثابة خادم الفكرة ومإسس المسؤلة ،والناظر فً التراث
النقدي والببلؼًٌ ،بلحظ أن الشواهد الشعرٌة ،جاءت قوالب متحركة تنضوي تحت
القاعدة النحوٌة ،فالهدؾ عندهم أوال صحة القاعدة ،وصحة الؽرض الببلؼً ،وبعد
ذلك ٌُخضعون تلك الشواهد الشعرٌة مع البناء الجذري للقاعدة ،والشاهد الببلؼً
1ــ فرانسوامور ،الببلؼة ،المدخل لدراسة الصحور البٌانٌة ،ص.53
 -2األنباري ،اإلعراب فً جدل اإلعراب ،ص.45
ٌ -3نظر :السٌوطً جبلل الدٌن ،اإلقتراح فً أصول النحو ،ص.6-4
ٌ -4نظر :محمد جٌجان الدلٌمً ،النحو العربً مذاهبه وتٌسٌره ،ص.24
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ٌرتبط بعدة وظابؾ من بٌنها "كشؾ الجوانب الفنٌة واألبعاد الداللٌة لتركٌب الجمل،
متجددة"(.)1
ومن هنا كان البد أن تكون النظرة إلى الشاهد ؼٌر موحدة ،بل َ
وقد حرص النقاد اللؽوٌون فً تطبٌق الشاهد الشعري ،من خبلل وضع أنموذج
للشعر والشاعر انطبلقا من المتن المرجعً وهو الشعر الجاهلً ،فاللؽة العربٌة قبل
القرن الثانً للهجرة كانت نقٌة من الشوابب ،فاللسان العربً كان خالٌا من الخلل
والفساد.
وحتى بعض الصحابة كان ٌلجإون إلى الشعر لتفسٌر ما تعثر علٌهم من معانً
ألفاظ القرآن الكرٌم ،مما ٌُروي أن عمر بن الخطاب "رضً هللا عنه" ،سؤل عن معنى
ؾ" ( ،)2فؤجابه شٌخ من هذٌل
قوله بعد بسم هللا الرحمن الرحٌم" :أو ٌَؤ ُخ َذهم َعلَى َت َخوُّ ٍ
هذه لؽتنا ،التخوؾ ،ال َّتن ُّقص ،فقال عمر رضً هللا عنه ،هل تعرؾ العرب ذلك فً
أشعارها؟ فقال :نعم ،ومنه قول شاعرنا أبً بكر الهذلً:
ف
ف ُكعو ُكد ال َّنن ِإب َفع ِإة ال ُّس قُك ُك
الر ْنحو ُك منها َفتا ِإم ًفكا و ْنِإردًفا َفك َفما َفت َفخ َّنو َف
ف َّن
َفت َفخ ُّسو ُك

()3

فقال عمر رضً هللا عنه :علٌكم بدٌوانكم ال تضلوا فسؤلوه ،وما دٌواننا؟
قال شعر الجاهلٌة ،فإن فٌه تفسٌر كتابكم ومعانً كبلمكم(.)4
من هنا ٌظهر أن االستعانة بالشعر كان فً وقت مبكر ،ولكن اقتصر على
تفسٌر آٌات القرآن الكرٌم ،إذا علمنا أن اللؽة العربٌة كانت آنذاك موثوقة ،ولم ٌكن
اللسان العربً قد خالطه الزلل نتٌجة اإلختبلط وامتزاج اللسان العربً بالعجمً ،كان
لزاما االستعانة بالشعر كوسٌلة لبلستشهاد ،فؤصبحت النصوص الشعرٌة القدٌمة
دستور العرب وحاملة أٌامهم وأخبارهم.
.
 -1مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشرٌعة واللؽة العربٌة وآدابها ،منهج التعامل مع الشاهد الببلؼً،
عوٌض بن حمود العطوي ،ج ،18عدد ،30جمادى األولى1425 ،هـ.
 -2سورة النحل ،اآلٌة .41
 -3البٌضاوي ،أنورالتنزٌل وأسرار التؤوٌل ،ج  ،14ص.357
 -4البٌضاوي ،أنورالتنزٌل وأسرار التؤوٌل ،ج  ،14ص.357
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6ــ الموازناا والمفاضالا :
الموازنة ضرب من ضروب النقدٌ ،تمٌز بها الجٌد من الرديء ،وهو فرع من
فروع النقد اللؽوي والببلؼً ،والموازنة فً اللؽة أخذت من الفعل (وزن) وزنت
الشًء وز ًنا...ووزانت الشٌبٌن موازنة ووزا ًنا

(  ،) 1والوزن ثقل الشًء بشًء

مثله...ووزن الشًء إذا قدره...والمٌزان :المقدار والمٌزان العدل ،ووازنه :عادله
وقابله(.)2
والموازنة اتجاه أصٌل فً نقدنا العربً ،تعود جذوره إلى العصر الجاهلً ،فٌما
نلمسه من تلك الرواٌة –إن صدقت -عن أم جندب وحكمها بٌن امرئ القٌس وعلقمة
الفحل( ،)3وفٌما ٌترد من موازنات عن لبٌد ربٌعة( )4والحطٌبة( )5وؼٌرها.
هذه الموازنات األولى كانت انطباعٌة تؤثرٌة بعٌدة عن التعلٌل ،وكانت تمتاز
بالبساطة نتٌجة استنادها إلى عامل الذوق ،فضبل عن ظروؾ العصر المتمثلة بعدم
اإلستقرار "إذ كانت العصبٌة القبلٌة والسٌاسٌة على أشدها"(.)6
أما أمر الموازنة بٌن الشعراء فً كل ما ٌتصل بشعرهم من جودة وإساءة ،فذلك
وح َّق لمندور أن ٌصؾ كتاب
لم ٌسبق إلٌه إال على ٌد اآلمدي فً كتابه "الموازنة" َ
"الموازنة" بؤنه نؽمة جدٌدة فً تارٌخ النقد العربً

( ،)7وٌرجع ذلك إلى بلوغ النقد

األدبً مرحلة متقدمة من النضج.
فالموازنة منهجا نقدٌا طبقه اآلمدي فً موازنته بٌن الطابٌٌن ،وقد دفعه إلى ذلك
ما وجد علٌه رواة الشعر المتؤخرٌن الذٌن جعلوا همهم الحكم على أي الشاعرٌن
ٌ -1نظر:الجوهري ،تاج اللؽة وصحاح العربٌة ،تح أحمد عبد الؽفور عطار ،ط  ،2دار العلم ،بٌروت،
 ،1979ج ،6ص.2213
ٌ -2نظر:ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،17ص ،390-377مادة وزن.
ٌ -3نظر:محمد مندور ،النقد المنهجً عند العرب ،ص.94
ٌ -4نظر:م ن ،ص.323
ٌ -5نظر:اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.3
 -6م ن ،ج ،2ص47
ٌ -7نظر:اآلمدي ،الموازنة  ،ج ،2ص24
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أشعر ،وقد خطى اآلمدي بهذا التؤلٌؾ خطوة واسعة فً النقد أو كما عبرعنه إحسان
عباس بقوله" :الموازنة وثبة فً تارٌخ النقد العربً بما اجتمع له من خصابص ال بما
حققه من نتابج"(.)1
ٌقول اآلمدي فً كتابه" :هذا ما حثتت أدام هللا لك ّ
العز والتؤٌٌد والتوفٌق
والتسدٌد علٌه ،وبعثنً على تقدٌمه من الموازنة بٌن أبً تمام حبٌب بن أوس الطابً
ُ
رسمت من ذلك ما أرجو أن
وأبً عبادة الولٌد بن عبٌد البحتري فً شعرٌهما ،وقد
ٌكون هللا عز وجل قد وهب فٌه السبلمة وأحسن فً اعتماد الحق وتحرِّ ي الصدق
وتجنب الهوىَ ...و َوجْ ُ
دت أطال هللا بقاك أكثر ما شاهدته ورأٌته من رواة أشعار
المتؤخرٌن ٌزعمون أن شعر أبً تمام حبٌب بن أوس الطابً ال ٌتعلق بجٌده جٌد
أمثاله...فلهذا كان مختلفا ال ٌتشابه ،وأن شعر الولٌد بن عبٌد البحتري صحٌح السَّبك،
حسن الدٌباجة ،لٌس فٌه سفساؾ وال رديء ،وال مطروح ،لهذا صار مستوٌا ٌشبه
بعضه بعضا"(.)2
ٌظهر من هذا التعرٌؾ أن الموازنة ضرب من ضروب النقد التحلٌلً الذي
ٌعمد الناقد فٌه إلى مواجهة عملٌة فً تطٌبق مقاٌٌس النقد على العمل األدبً أو
استنباط معاٌٌر جدٌدة ٌمكن االهتداء إلٌها إذا كان هذا العمل جلٌبل فً مستواه الفنً،
فاآلمدي إن وازن بٌن شاعرٌن طابٌٌن ؼٌر أنه لم ٌقتصر على ماقاله الطابٌان فً
المعنى الجزبً ،وإنما ٌورد كثٌرا من أقوال الشعراء اآلخرٌن  ،واستؽل فً موازنته
جمٌع الموازٌن الشعرٌة والمعاٌٌر النقدٌة التً عرفها النقد العربً منذ البداٌة إلى
عصره.
أما منهج الكتاب ،فقد رسمه منذ البداٌة ،وحدد خطاه بطرٌقة واضحة ،حٌث
قال" :وأنا أبتدئ بذكر مساوئ هذٌن الشاعرٌن ألختم بمحاسنهما"(.)3
 -1اآلمدي ،الموازنة  ،ج ،2ص48
 -2م ن ،ج ،2ص54
 -3م.ن ،ج ،1ص.54
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ٌتبٌن من هذه المقولة أنه سٌطبق نقدا منهجٌا لؽوٌا للكشؾ عن مواطن الجودة
والرداءة عند الشاعرٌن باتباع الخطوات التالٌة التً ستساعده على ذلك ،وٌظهر هذا
فً قوله" :وأذكر طر ًفا من سرقات أبً تمام ،وإحاالته وؼلطه ،وساقط شعره،
ومساوئ البحتري فً أخذ ما أخذه من معانً أبً تمام ،وؼٌر ذلك من ؼلطِ ِه فً بعض
معانٌه ،ثم أوزان من شعرٌهما بٌن قصٌدة وقصٌدة إذا اتفقتا فً الوزن والقافٌة
وإعراب القافٌة ،ثم بٌن معنى ومعنى ،فإن محاسنهما تظهر فً تضاعٌؾ ذلك
وتنكشؾ ،ثم أذكر ما انفرد به كل واحد منهما فحَّ َودَه من معنى سلكه ولم ٌسلكه
صاحبه ،وأفرد بابا لما وقع فً شعرٌهما من التشبٌه وبابا لؤلمثال ،أختم بهما الرسالة،
ثم أتبع ذلك باإلختٌار المجرد من شعرٌهما ،وأجعله مإلفا على حروؾ المعجم لٌقرب
تناوله ،وٌسهل حفظه ،وتقع اإلحاطة به ،إن شاء هللا تعالى"(.)1
لتقوٌم منهجٌة اآلمدي ،نقول إنه اعتمد على الموازنة من خبلل اسم الكتاب
أوال ،وقد ٌُراد بالموازنة المفاضلة

أو المقاٌسة أو األشباه والنظابر ،فكان اهتمامه

بؤخطاء الشعراء وجعلها أساسا من أسس الموازنة فً كتابه.
وقد آخذ على النابؽة قوله ٌصؾ عنق المرأة بالطول:
اف ال َف َفبانُك َفر َفعا َفث َفها
إِإ َفذا ْنار َفت َفع َفث ْنا َفخ َف

َفو َفمنْن َفٌ َفت َفعلَّنق َفح ْنٌ ُك
ث َفعلَف َفق َفٌ ْنف ُكر ُكق

()2

فجعل القرط ٌخاؾ وٌفرق"(.)3
وأخذ على النابؽة كذلك قوله:
الر َّنواةُك إِإلَف ْنٌ َف َفع َفنى
أَف ْنل ِإكنِإً َفٌا َفع ِإٌـٌنُك إِإلَف ْنٌ َف َفو ْنوَلًف َف َفت ْنح ِإملُك ُكـ ُّس

(.)4

"وقالو :قوله ألكنً ،أي كن لً رسوال ،فكٌؾ ٌكون ألكنً إلٌك قوال أي كن
رسولً إلى نفسك ،ثم ٌقول ستحمله الرواة إلٌك عنى"(.)5
 -1اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.54
 -2م.ن ،ج ،1ص.40
 -3م.ن ،ج ،1ص.40
 -4م.ن ،ج 1،ص.41
 -5م.ن ،ج 1،ص.41
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كما عاب على كثٌر من الشعراء المتقدمٌن أخطاء تتعلق باستعمال األلفاظ فً
ؼٌر مَوضِ ِع َها ،ومنها ما ذكره اآلمديٌ ،قول" :وأخذ على المسٌب قوله:
()1
ص ْنٌ َفع ِإر َّنٌ َفة ُكم ْنكد ٍةِإم
اج َفعلَف ْنٌ ِإـ ال َّن
احتِإ َف
َفو َفودْن أَف َفت َفنا َف ى ال َفه َّنم ِإع ْنن َفد ْن
ض ِإ
ار ِإه ِإب َفن ٍة
"وقالوا :الصٌعرٌة سمة للنوق ال للفحول ،فسمعه طرفة بن العبد -وهو صبً-
فقال :استونق الجمل ،وضحك منه فذهب مثبل"(.)2
وعٌب على أٌمن بن حرٌم قوله ٌمدح ٌشر بن مروان:
ارا َفولُكودَفا
َفوأَف َفنا َفودْن َفو َف دْن َفنا أ ُك ُّسم َفٌشِإ ِإر َفكؤ ُك ُّسم األَف َف ِإد م ْنِإذ َفك َف

()3

وقالوا :أخطؤ فً أن َج َعل أم األسد ولودا ،ألن الحٌوانات الكرٌمة عسرة نزرة
النتاج"(.)4
وأخذ على عدي فً وصفه للخمر:
َفوال ُكم ْن
ف ال ِإه ْنندِإي ُكٌ ْن َفقى ِإب ِإـ
ش ِإر ُك

ٌص
الح ِإر ِإ
ض َفر َفم ُكوو َفثا ِإب َفم ِإ
اء َف
أَف ْنخ َف

()5

الحرٌص سحابة تحرص وجه األرض :أي تقشره لشدتها ،وٌقال :الحرٌص اسم
نهر بناحٌة الحٌرة ،فوصؾ الخمر بالخضرة ،وما وصفها بذلك أحد ؼٌره
ثم تعرض لؤلخطاء التً تتعلق باللفظٌ ،قول فً مإاخذته على األعشى:
َفو َفودْن َف د ْنَفو ُك
الحا ُكنو ِإ
ا َفٌ ْنت َفب ُكعنِإً
ا إِإلَفى َف

ش ٍةو ُك
ش ْنل َف
وو َف
ش ٍةو َف
او ِإم ْن
َف
وو
ش ٍة
شلُك ٍة
ش ٍة

"وقالوا :هذه األلفاظ كلها التً بعد شاو متقاربة المعنى"(.)7

1ــاآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.42
-2م.ن ،ج ،1ص.42
 -3م.ن ،ج ،1ص.46
 -4م.ن ،ج ،1ص.46
 -5م.ن،ج ،،1ص.43-42
 -6م.ن،ج ،1ص.43
 -7م.ن،ج ،1ص.43
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كما ذكر األخطاء التً تقع فً االستعارةٌ ،قول فً مإاخذته الحطٌبة:
ب َفم َف
ص َفعنْن َفب ْنر ِإد ال َّن
ش َفرا ِإ
شاف َفِإره
ار َف العِإٌ َفمانَف لَف َّنما َف َفف ْنو ُكت ُكـ َفو َفولَّن َف
َفو ُكروا َف َف

()1

ثم عاب األخطاء التً تتعلق بالمعنى ،كالتقصٌر فً المعنى رؼم سبلمة األلفاظ
وجودة البناءٌ ،قول:
"عاب األخطل الفرزدق فً قوله:
او
أَف ْنبنِإً َف ـ َفذا َفن ًفة أَف َّنننِإـً َفح َّن
ـــر ْنر ُكت ُكك ْنم َفف َفو َفه ْنب ُكت ُكك ْنم لِإ َفعظِإ ٌ َفم ِإة ْنبنُك َف َفم ِإ
لَف ْنو َفَل َفعوِإ َّنٌ ًفة َفَل ْن َفت َفذ ْنع َف
او
ا أَف ْنف َفو َفو ُكك ْنم مِإنْن َفب ْنٌ ِإن األ ُك ِّنم أَف ْنع ُكٌ ِإن َفو ِإ ـ َفب ِإ

()2

قال وكٌؾ ٌهبهم له وهو ٌهجوهم بمثل هذا الهجاء؟ وقال عطٌة حٌن بلؽه
الشعر :ما أسرع ما رجع أخً فً هٌبته"(.)3
من هنا نرى أن اآلمدي فً كتابه اهتم بؤخطاء الشعراء المتقدمٌن ،مبٌنا من
وراء ذلك أن األخطاء اشترك فٌها جمٌع الشعراء ،معتمدا على النقد التطبٌقً الذي
ٌكثر فٌه الجانب التحلٌلً.
7ـ أنواع الشواهد الشعرٌة:
أـ الشاهد البال ً:
أدى تضافر جهود الببلؼٌٌن والنقاد إلى إرساء قواعد نظم الشعر الذي خضع
لمطلب الببلؼة؛ ألن الببلؼة العربٌة ارتبطت فً تكوٌنها بؤمور كلٌة ذات قٌم ثابتة
انطوى علٌها التفكٌر النقدي واللؽوي ،فالببلؼة شؤنها كشؤن كل العلوم العربٌة بؤطوار
عدة ،حتى استقرت على ماهً علٌه ،ومن البدٌهً أن التعامل مع الشاهد الببلؼً
سٌصبػ سمات كل طور ،فبداٌاته كانت ذوقٌة كما هو الحال بالنسبة لحركة النقد
األدبً ،فكانت عبارة عن مبلحظات ودراسات تعتمد على الفطرة والطبع حول الشاهد
الشعري فً أولٌات الببلؼة العربٌة ،وبقٌت على ماهً علٌه فً العصرٌن اإلسبلمً
 -1اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص.42
 -2م.ن ،ج ،1ص.48
 -3م.ن،ج ،1ص.48
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واألموي ،لكنها بدأت تمٌل إلى الناحٌة التحلٌلٌة التً تجمع بٌن القاعدة والذوق ،ألن
الببلؼة فً العصر العباسً بدأت تسٌر نحو النضوج والتطور ،وقد استقت مادتها
الربٌسٌة من القرآن الكرٌم أوال ،ومن ثم الشاهد الشعري ،فاتجهت إلى دراسة الشعراء
وصورهم البٌانٌة والبدٌعٌة المتكررة ،وقد عمل الببلؼٌون فً هذه الفترة على "رصد
ما سبقهم من شواهد صالحة من نماذج الشعر الجاهلً واإلسبلمً ،كما تناولوا من
كان قرٌبا منهم ،كما فعل ابن المعتز فً كتابه البدٌع ،حٌن استشهد بشعراء مثل بشار
وأبً نواس والعتابً وؼٌرهم ،حٌث تعامل مع الجمٌع على مذهب انتقابً ٌبدأ
بالجاهلٌٌن واإلسبلمٌٌن المحدثٌن"(.)1
ٌنطلق الشاهد الشعري لدى ابن المعتز من النماذج الشعرٌة المسبوقة باختٌار
صرٌح ،ومحاولة سبر ؼورها للوصول إلى تنظٌم محدد لها ،وقد اختار ثبلث طبقات
سابقات لها :طبقة الشعراء الجاهلٌٌن ،وطبقة شعراء عصر النبوة والخبلفة الراشدة،
وطبقة الشعراء األموٌٌن .واصطفى الطبقة المحدثة التً مثلتها مخضرموا الدولتٌن
األموٌة والعباسٌة وشعراء العصر العباسً األول.
من هنا ٌظهر أنه فً الببلؼة لم تحدد فترة معٌنة لقبول الشاهد الببلؼً ،وإنما
اعتمدوا فً ذلك على حسن االختٌار الذوقً للشاهد الببلؼً على عكس اللؽوٌون
 180هجرٌة بسبب فساد األلسن بعد

الذٌن حددوا "فترة االحتجاج بإنتهاء العام
ذلك"(.)2

والسبب فً عدم تحدٌد زمن الشاهد الشعري وحصره فً زمن االحتجاج ،هو
أن الهدؾ من هذا الفن تربٌة الذوق فـ"الباعث على القول فً الببلؼة هو الوجدان
والخٌال ،وذلك أكثر ما ٌكون حوالن فً مٌادٌن الشعر" ( ،)3فالمهم فً المسؤلة المادة
 ،1مكتبة لبنان ،ناشرون ،بٌروت،

 -1عبد المطلب محمد ،الببلؼة العربٌة قراءة ثانٌة ،ط
ص.23
 -2السٌوطً جبلل الدٌن ،اإلقتراح فً أصول النحو ،ص.44
 -3أحمد سامً سلٌمان خطاب ،التجدٌد النقدي عند أحمد ضٌؾ ،د.ط ،مكتبة اآلداب ،القاهرة،
ص.250
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التً ٌتوافر علٌها الشاهد دون النظر إلى الفترة الزمنٌة للشاعر ،فاألصل فً الشاهد
الببلؼً ال تحده حدود ال فً النوعٌة ،وال فً زمن االحتجاج به ،وال فً طرٌقة
تحلٌله ،ألن الهدؾ من هذا الفن هو تربٌة الذوق.
فالشاهد الببلؼً ٌستدعً حضور المبدع والمتلقً على صعٌد واحد ،فكبلهما
ٌظل فً حالة انتظار لبلوغ المنطقة الداللٌة ،فجمالٌة الببلؼة هً جمالٌة التلقً
والتؤوٌل.
فالشاهد الببلؼً ٌشمل المعانً والبٌان والبدٌع ،ومن هناك تتحول القضٌة من
الناحٌة اللؽوٌة البحتة إلى الناحٌة المعنوٌة والجمالٌة"،فالمولدون ٌستشهدون بهم فً
المعانً كما ٌستشهد بالقدماء فً األلفاظ ،وهذا االتساع فً مجال االستدالل أتاح
للشاهد الببلؼً التنوع والتماٌز" (  ،) 1وبالتالً ال ٌقتصرون فً استشهادهم على
الجاهلً ،واإلسبلمً بل ٌحتجون أٌضا بشعر المولدٌن ،وحتى المتؤخرٌن؛ كؤبً تمام
والمتنبً
وهذا ما جعل الشاهد الببلؼً ٌجمع بٌن القاعدة والذوق ،كما ارتبط استخدام
الشاهد الببلؼً بعبلمات ناتجة عن اهتمامات األفراد والجماعات وحاجاتهم ونزعاته،
"فجمٌع الشواهد تإإل إلى االمتناع المفٌد البٌانً للفرد والمجتمع وتقدٌم الخدمة
الهادفة ،حٌث جاءت مضامٌنها معبرة عن حٌاة الناس وهمومهم وتطلعاتهم"(.2
وبالتالً الشاهد الببلؼً ،عبَّر عن جانب وظٌفً فً التعبٌر عن شإون الناس
االجتماعٌة النفسٌة  ،والحضارٌة.
ولهذا السبب لجؤ الببلؼٌون إلى الشاهد الشعري التً تمثل أكثر داللة ووضوحا
فً االستدالل على المظاهر الببلؼٌة التً ٌعرضونها ،ومن ثم التؤثٌر فً المتلقً؛ "إذ

 -1مقال الشاهد الببلؼً وإشكالٌة (النموذج) ،مجلة جذور ،العدد  ،5ص.393
 -2مصطفى الجوزو ،الشاهد الشعري فً الببلؼة العربٌة (نموذج المتنبً) ،عالم الفكر ،العدد  ،6السنة
الثامنة.1987 ،
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البد للببلؼة من رلنٌن األول أن ٌكون الكبلم متبلبما مع أوضاع المخاطبٌن ،والثانً
أن ٌكون مإثرا فً النفس حتى تتفاعل وتتجاوب معه"(.)1
ولعل هذٌن العنصرٌن هما اللذان حددا وجهة الشاهد ونوعه وتركٌبه ،ومدى
تؤثٌره وتوظٌؾ مضمونه مع الؽاٌة المقصودة ألداء رسالته بٌن الناس والمتلقٌن بوجه
عامٌ ،قول محمد أمٌن المإدب.
ب ـ الشاهد النحوي:
الشواهد هً ركابز أساسٌة وُ ضع علٌها علماء اللؽة قواعدهم ،سواء أكانت من
القرآن الكرٌم ،أو الحدٌث الشرٌؾ ،أو من كبلم العرب؛ والمقصود بكبلم العرب،
األلفاظ التً جمعها النحاة من القبابل العربٌة ،والمشهور منها ستة وهً :أسد ،قٌس،
تمٌم ،هذٌل ،وبعض كنانة ،وبعض الطابٌٌن وهذه القبابل ٌشهد لها بؤنها "بعٌدة عن
عوامل التؤثٌر والتؤثر" (ٌ ،)2قول السٌوطً" :والذٌن عنهم نقلت اللؽة العربٌة وبهم
اقتدى ،وعنهم أخ َذ اللسان العربً من بٌن قبابل العرب هم :قٌس ،وتمٌم ،وأسد؛ فإن
هإالء هم الذٌن عنهم أخذ ومعظمه ،وعلٌهم انكل فً الؽرٌب ،وفً اإلعراب،
والتصرٌؾ ،ثم هدٌل ،وبعض كنانة وبعض الطابٌٌن ،ولم ٌإخذ عن ؼٌرهم من سابر
قبابلهم ...والجملة فإنه لم ٌإخذ عن حضري قط ،وال عن سكان البراري ممكن كان
ٌسكن أطراؾ ببلدهم المحاورة لسابر األمم الذٌن حولهم"(.)3
وكان سبب تشبت النحوٌون بلؽة هذه القبابل هو شعورهم بخطر اللحن الذي بدأ
ٌسري على ألسنة المتكلمٌن للؽة العربٌة فً المجتمع ،بسبب دخول األعاجم إلى الببلد
العربٌة ،وظهور الموالً والمولدٌن ،الذٌن أخذوا ٌتفنون فً اللؽة العربٌة وٌعبرون

 -1عباس فضل حسن ،الببلؼة فنونها وأفنانها (علم البٌان والبدٌع) ،ط ،1الفرقاء للنشر والتوزٌع ،عمان،
 ،2004ص.13
 -2محمد إبراهٌم عبادة ،النحو التعلٌمً فً التراث العربً ،ص98-90
3ــ م ن ،ص56
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بها ،فٌضعون علٌها خصابص نفسٌاتهم وعقلٌاتهم لتكتسب بذلك أبعادا جدٌدة "فاللؽتان
إذا التقتا فً اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منها الضمم على صاحبته"(.)1
فالحضري بحاجة إلى معرفة أصول النحو ،وقراءتها ،فهً بمثابة صقل
للتجربة الشعرٌة ،بعد انقضاء عند الفطرة الخالصة ،ومرتكب الخطؤ النحوي ال ٌعبر
عن طبع أو ٌحتاج إلى تقوٌمه "فبل ٌصح الشعر وال الؽرٌب إال بالنحو"(.)2
فالنحوٌون فً تعلٌبلتهم وأحكامهم ال ٌسٌرون إلى سبلمة النصوص الشعرٌة
من الناحٌة النحوٌة ،لكنهم وبحكم فهمهم للبداوة والحضارة ٌربطون بٌن البادٌة
وسبلمة الشعر من شوابب الخطؤ.
فالشاهد فً نظر النحوٌٌن ال ٌجوز إال بكبلم من ٌوثق بفصاحتهم ،وإذا عدنا إلى
كتاب سٌبوٌه الذي ٌعتبر دستور النحو العربً ،والذي جمع فٌه أفكار أستاذه الخلٌل بن
أحمد الفراهٌدي واجتهاداته ،فإننا نجده قد ضمنه من الشواهد القرآنٌة والشعرٌة
والنثرٌة ،وبعضا من األحادٌث النبوٌة ،وقد بلػ عدد الشواهد فٌه  744آٌة ،وبلػ عدد
األبٌات الشعرٌة  1500بٌتا ،ومن هنا نبلحظ أن موضوع اإلستدالل واإلستشهاد لدى
سٌبوٌه "إتكؤت على نصوص أخرى أهمها الشعر ثم اتساق اآلٌات بعد ذلك"(.)3
وكان سٌبوٌه حرٌصا على توظٌؾ الشواهد المروٌة عن طرٌق السماع ،ومنها
ما رواه عن العرب مشافهة ،وهً كثٌرةٌ ،رددها بعبارات تدل على ذلك ،مثل قوله:
"سمعت عن العرب" ،و"زعموا أن بعض العرب تقول" و"سمعنا ممن ٌوثق بعربٌته"
ونحو ذلك.
وقد استشهد سٌبوٌه بشعر شعراء ٌنتمون إلى ست وعشرٌن قبٌلة من قبابل
العرب ،وٌبلػ عدد هإالء الشعراء مابتٌن وستة وثبلثٌن شاعرا باإلضافة إلى أربعة
 -1الجاحظ ،البٌان والتبٌٌنن ،ج ،1ص.368
 -2أبو العباس أحمد ثعلب ،مجالس ثعلب ،ص.375
 -3محمد عٌد ،اإلستشهاد واإلحتجاج باللؽة ورواٌة اللؽة واإلحتجاج بها فً ضوء علم اللؽة الحدٌث،
ط ،3دار عالم الكتب ،القاهرة ،1988 ،ص.103
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شعراء أوردهم خالد جمعة عن عنوان (شعراء آخرون) ،ألن اثنٌن منهم مجهوالن،
واثنٌن منهم من المولدٌن(.)1
ٌنتمً جمٌع الشعراء الذٌن استشهد سٌبوٌه بشعرهم إلى العصر الجاهلً أو
اإلسبلمً ،وال نجد بٌنهم شاعرا واحدا ممن ذهب اللؽوٌون إلى إدراجهم عن قابمة
المولدٌن الذٌن ال ٌستشهد بشعرهم ،وٌستثنى من ذلك شاعران اثنان هما أبان عبد
الحمٌد البلحقً الذي ٌقال إنه واضع البٌت المشهور لسٌبوٌه ،وهو:
()2
َفار
أمورا َل
حذ ٌتر
ُك
ًف
تخاف و منٌت ما لٌا ُكم َفن ِإ ٌّ ْنـ مِإنَف األَف ْنود ِإ
وخلؾ األحمر الذي ٌقال إنه واضع الشاهد:
ُك
ض َففادي َف ِّنم ِإـ َفن َفقان ُكِإق
و َفم ْنن َفه ٍةو لٌا ل ُكـ
حوازق َفولِإ َف

()3

فالشاهد هو حجتهم فً إثبات صحة القضاٌا أو خطبها ،وكان الرواة ٌحفظون
الشواهد ،فهذا "محمد بن القاسم األنباري ( 271هـ) كان ٌحفظ ثبلثمبة ألؾ بٌت من
الشعر شاهدة فً القرآن ،وكان ٌَملً من حفظه ال من كتاب"

( ،)4وكان أبو مسحل

األعرابً قد "حضر من البداٌة إلى بؽداد ،وأخذ النحو والقرآن عن الكسابً ،وروى
عن علً بن المبارك أربعٌن ألؾ بٌت شاهد على النحو"(.)5
وقد ضرب النحاة سٌاجا زمانٌا ومكانٌا وقبلِ ًٌّا حول ما ٌُ َع ُّد فصٌحا من كبلم
العرب ،أُقفلت بموجبه عصور اإلحتجاج وذلك بانتهاء عصر الرواٌة،
واتبع النحوٌون العرب القدماء ثبلثة طرق لجمع شواهدهم وهً:
أــ طرٌقة اإلحصاء العقلً الذي قام به الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي فً معجمه "العٌن"،
واستطاع من خبلله جمع مادة اللؽة من خبلل اإلحصاء الرٌاضً.
ٌ -1نظر:خالد عبد الكرٌم جمعة ،شواهد الشعر فً كتاب سٌبوٌه ،الدار الشرقٌة ،دار الكتب ،دٌوان
الهذلٌٌن ،الدار القومٌة للطباعة والنشر ،القاهرة ،1989 ،ص.295
 -2م.ن ،ص.296
 -3العٌنً ،المقاصد النحوٌة فً شرح شواد شروح األلفٌة  ،ج ،3ص.543
 -4محمد عٌد ،اإلستشهاد واإلحتجاج باللؽة ،رواٌة اللؽة واإلحتجاج بها فً ضوء علم اللؽة الحدٌث،
ص.116
 -5جبلل الدٌن السٌوطً ،بؽٌة العاة فً طبقات اللؽوٌٌن والنحاة ،ص.183
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ب ــ طرٌقة المشافهة التً قام بها األزهري فً معجمه "تهذٌب اللؽة"،
واستطاع من خبلله القٌام بجمع مٌدانً لمادة كثٌرة سجلها فً معجمه.
ج ــ طرٌق جمع مادة المعجم من معاجم السابقٌن ،وهو الطرٌق الذي ظل سابدا
حتى العصر الحدٌث(.)1
ولكن ال نجد تفاضبل بٌن هإالء من حٌث القانون النحوي ،إذ التفاضل ٌكون
بٌن الصحة والخطؤ فً سبلمة القاعدة أو انحرافها عن الصحة والصواب ،وتبقى
المفاضلة بٌن الجٌد والرديء والحسن والقبح فً تركٌب العبارة ،فٌما ٌعرؾ بمعنى
المعنى فٌما بعد القاعدة النحوٌة.
وقد اهتم النحاة بالشعر أٌما اهتمام ،وكانوا ٌت َّفنون بحفظ مبات األشعار،
وٌإسسون قواعدهم علٌها ،ولكن منحوه حرٌة مقٌدة من خبلل القٌود الصارمة التً
وضعوها لبلحتجاج بالشعر والشعراء ،فحٌن جمع أبمة اللؽة مصادر لؽتهم تشددوا فً
أدلتها وشواهدها ،وقد اعتقدوا أن ما قٌل من الشعر حتى القرن الثانً الهجري كاؾ
لئلحتجاج به ،فؤطلقوا مصطلح عصر االحتجاج على تلك الفترة ،وأرادوا بهذا
المصطلح "الكبلم العربً الفصٌح المنقول بالنقل الصحٌح الخارج عن ح ّد القلة إلى ح ّد
الكثرة(.)2
وقد واجهت الشاهد النحوي مشكبلت أعاقته وأضعفته متمثلة فً اختبلؾ
الرواٌات والرواة ،فالرواٌة الشفوٌة كانت من أهم الطرق التً تم بواسطتها نقل الشعر
الجاهلً واإلسبلمً من جٌل إلى جٌل ،فكانت بمثابة حلقة الوصل بٌن السابق
والبلحق ،فهً الجسر الذي تعبر علٌه مسابل العالم وقضاٌاه ولكن هذه الرواٌات
الشفوٌة تتعرض إلى الزٌادة والنقص ،كما انتشر فٌها الكذب واالنتحال ،ونشؤ كثٌرون
من الرواة "ٌنفقون من األخبار المكذوبة ،و ٌُ َموِّ هون بمزج هذه األمور على الناس،
ٌ -1نظر:أحمد مختار عمر ،صناعة المعجم الحدٌث ،ص.76-75
ٌ -2نظر :ابن األنباري كمال الدٌن ،اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن ،تح جودت
مبروك ،رمضان عبد التواب ،ط ،1مكتبة الخانجً ،القاهرة ،مصر ،1979 ،ص.81
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ٌعن
وٌخترعون األشعار الكثٌرة عند مناقلة الكبلم ،وموازنة األمور ،ومع ذلك فلم َ
بؤمرهم أهل التفتٌش والتحقٌق من العلماء"

( ،) 1فتصدى علماء اللؽة والنحو لهذه

الظاهرة ،وتحروا الدقة فً الرواٌة ،والحرص على صدق من ٌروون عنهم ،فوضعوا
شروطا للرّ واة ،من بٌنها أن ٌكون صاحب علم وثقة فً نقل أخباره.
كما اشترطوا الدقة وتحري صحة الخبر ،فاألساس فً الرواة لٌس الجمع
والتكثٌر من األخبار وإنما الصحة والتدقٌق ،فهذا األصمعً لما قدم بؽداد سؤله أبو
حاتم عمن بها من رواة الكوفة؟ قال" :رواة ؼٌر منقحٌن ،أنشدونً أربعٌن قصٌدة
ألبً دإاد اإلٌادي قالها خلؾ األحمر ،وهم قوم تعجبهم كثرة الرواٌة إلٌها ٌرجعون
وبها ٌفتخرون ،وقد ختموا الشعراء بمروان بن أبً حفصة ولو ختموهم ببشار كان
أخلق ،وإنما مروان من أقران سلم الخاسر ،وقد تزاحما فً مجالس الخلفاء ،و َسوَّ ى
بٌنهما فً الصلة ،وسلم معترؾ لبشار ،ولقد كان بشار ٌقوِّ م شعر مروان"(.)2
االستشهاد فً نظر األصمعً ٌكون بآراء أصحاب الصنعة وأهل االختصاص
وترجٌح رواٌة على أخرى بإٌجاد تبرٌرات وتفسٌرات ترتضٌها قواعد اللؽة.
فجاء فً رواٌة عن البؽدادي أن سٌبوٌه لم ٌنسب أي شاهد شعري فً كتابه،
والذي قام بنسبتها ألبً عمرو الجرمًٌ ،قول" :فالنسبة حادثة بعده ،اعتنى بنسبتها أبو
عمرو الجرمً ،قال الجرمً :نظرت فً كتاب سٌبوٌه فإذا فٌه أل ًفا وخمسون بٌ ًتا ،فؤما
ألؾ فعرفت أسماء قابلٌها فؤثبتها ،وأما الخمسون فلم أعرؾ قابلٌها"(.)3
وبؽض النظر عن صحة الرواٌة من عدمها ،قد ترجع أسباب عدم نسبة هذه
الشواهد إلى عوامل الثقافة الشفاهٌة ،حٌث كانت األولٌة للكلمة المسموعة على الكلمة
المكتوبة" ،وقد ترجع كذلك إلى اتحاد بعض القصابد فً الوزن والروي
 -1مصطفى صادق الرافعً ،تارٌخ آداب العرب ،ط  ،4دار الكتاب العربً ،بٌروت ،لبنان،1974 ،
ج،1ص.295
 -2م.ن ،ج ،1ص.317
 -3عبد القادرعمر البؽدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،قدم له محمد نبٌل طرٌقً ،إشراؾ
بدٌع إمٌل ٌعقوب ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،1998 ،ج ،1ص.29
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والموضوع"( .)1وكان الشعراء ٌروون شعر بعضهم بعض ،فاختلفت الرواٌة فً نسبة
القصابد إلى قابلها وكثرت األبٌات السابرة التً تداولتها األلسن ،والتً تدخل فً شعر
أكثر من شاعر،
ومن هنا كان تحدٌد الفضاء الزمنً لرواٌة الشعر واالسشتهاد به ،أو ما اصطلح
على تسمٌته بعصر االحتجاج "الذي ٌمتد من العصر الجاهلً حتى منتصؾ القرن
الثانً للهجرة بالنسبة إلى عرب األمصار ،وإلى أوابل القرن الرابع للهجرة بالنسبة
إلى ؼرب البوادي"(.)2
كما جعل ابن سبلم الجمحً الشعراء الجاهلٌٌن عشر طبقات ،فً كل طبقة
أربعة شعراء ،وجعل األربعة الجاهلٌٌن األوابل أولى الطبقات الجاهلٌةٌ ،قول" :ثم
اقتصرنا بعد الفحص والنظر والروٌة عمن مضى من أهل العلم إلى رهط أربعة
اجتمعوا على أنهم أشعر العرب طبقة ثم اختلفوا فٌهم"(.)3
وٌمثل الشاعر الجاهلً لدى الناقد اللؽوي الحجة ،فقد صنؾ األصمعً أهل
الفصاحة واالحتجاج إلى ثبلث طبقات هً العرب الفصحاء الذٌن ٌحتج بقولهم،
والعرب الفصحاء الذٌن خالطوا ؼٌر العربً مما أفسد سلٌقتهم والمولودون الذٌن ال
ٌحتج بشعرهمٌ ،قول ابن سبلم الجمحً" :ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلٌة واإلسبلم
والمخضرمٌن الذٌن كانوا فً الجاهلٌة وأدركوا اإلسبلم ،فنزلناهم منازلهم ،واحتججنا
لكل شاعر بما وجدناه من حجة ،وما قال فٌه العلماء"(.)4
كما منع األخذ من بعض الشعراء الذٌن كانوا داخل اإلطار الزمنً لبلحتجاج
بحجة اإلقامة فً المدن ،ومنهم الكمٌت والطرمّاح وعدي بن زٌد وعبٌد هللا بن قٌس
الرُّ َق ٌَات.
 -1خالد عبد الكرٌم جمعة ،شواهد الشعر فً كتاب سٌبوٌه ،ص.209-129
 -2بدٌع إمٌل ٌعقوب ،المعجم المفصل فً شواهد النحو الشعرٌة ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
ص.08-07
 -3محمد بن سبلم الجمحً ،طبقات فحول الشعراء ،ج ،1ص.51-50
 -4م ن ،ج ،1ص.24-23
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وعلى الرؼم من ذلك استعمل النحاة الشعراء المحدثٌن الذي قٌل بعد عصر
االحتجاج للتمثٌل ولٌس االحتجاج ،وهناك فرق بٌنهما "فالتمثٌل استدالل لؤلمثلة
واألقوال التً ال ٌحتج بكبلم أصحابها ،واالستشهاد احتجاج واستدالل بقول من ٌحتج
به"(.)1
وٌتضح من خبلل النص الفرق بٌن الشاهد والمثل من حٌث إن المثل قول ٌورد
للتمثٌل به على حقٌقة قاعدة ال للتدلٌل على صحتها أو االحتجاج على سبلمتها.
وبالتالً ارتبط مصطلح الشاهد اللؽوي بقضٌة القدم والحداثة التً نشؤت مبلزمة لفظٌة
(عصر االحتجاج اللؽوي) الذي أهمل -إلى حد واضح -الشعر المحدث الذي تجاوز
هذا العصر.
ومن ضوابط االستشهاد بالشعر عند النحاة "الفصاحة" التً هً األساس الذي
ٌحكم به على صحة اللفظ وخطبه ،فالفصاحة هً أن "الفاء والصاد والحاء ،أصل ٌدل
على خلوص فً شًء ،ونقاء من ال َّتوب من ذلك اللسان الفصٌح :الطلٌق والكبلم
الفصٌح :العربًُّ  :واألصل :أفصح اللَّ َبنُ  :سكنت رؼوتهُ ،وأفصح الصبح ،إذا بدأَ
ضوإهُ :قالوا :وكل واضح مفصحٌ ،وقال إن األعجم :ماال ٌنطق ،والفصٌ ُح :ما ٌنطق،
وتفاصح تكلؾ الفصاحة .وقٌل :الفصاحة :البٌان"(.)2
اشتملت كتب اللؽة والنحو على معاٌٌر متعددة للفصاحة ،وهً تنص كلها على
شرط واحد للفصاحة ،وهو أن تكون اللؽة كثٌرة اإلستعمال ،فالشابع فً اإلستعمال
والتوظٌؾ هو من المرتكزات العلمٌة التً ال سبٌل إلنكارها

.

و َن َب َع الشاهد النحوي من مدرسة الكوفة والبصرة التً كانتا سباقتا إلى النظر فً
قواعد اللؽة العربٌة ،فقد وضع النحو البصري منذ القرن األول للهجرة ،واستمرت
الجهود إلى ؼاٌة وصول الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي وتلمٌذه سٌبوٌه اللذٌن وضعا النحو
 -1ابن رشٌق القٌروانً ،العمدة ،ج ،2ص.60
 -2أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا ،معجم مقاٌٌس اللؽة ،اعتنى به :محمد عوض مرعب وفاطمة
محمد أصبلن ،دار إحٌاء التراث العربً للطباعة والنشر ،2001 ،ص.819
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العربً ،وقد اعتمد البصرٌون فً تقعٌد النحو على مبادئ أهمها؛ القٌاس فً استنباط
األحكام النحوٌة ،وهذا معناه أنهم ٌجعلون لكل شًء قاعدة مطردة بناء على األؼلب
الشابع من كبلم العرب منه ،فهو شاذ أو ضرورة ،وبالتالً وضعوا آلٌات الجزبٌات،
ووضعوا قواعد شاملة فً النحو والصرؾ.
ٌقول البؽدادي" :اعلم أن اللؽوي شؤنه أن ٌنحل ما نطقت به العرب ،وأما
النحوي فشؤنه أن ٌتصرؾ فٌما ٌنقله اللؽوي وٌقٌس علٌه"(.)1
ومعنى ذلك أن النحوي ٌجمع المادة وٌبوبها وٌحللها معتمدٌن فً ذلك العقل
(العقل هو القٌاس) ،معناه مراجعة وتهذٌب كل ذلك المنقول والمسموع من العرب
وإخضاعه للتصنٌؾ والتبوٌب والتنقٌب.
تؤثر نحوٌو مدرسة البصرة بالعقل والمنطق ،فؤصبحوا ٌُعملون العقل فً
النصوص ومثال ذلك األحكام التً أصدروها عن العامل النحوي وأحكامه ،وعلّلوا
األحكام النحوٌة مثل النصب والجر والرفع وؼٌره.
أما مدرسة الكوفة ،فقد ركزوا روادها على التوسع فً السماع ،حٌث عملوا
على استنباط القواعد من النصوص وخاصة نصوص القرآن الكرٌم واللؽة واألدب،
كما أنهم إذا سمعوا شٌبا قبلوه سواء خارج القاعدة أوموافق لها ،حٌث ٌستشهدون
بجمٌع لؽات العرب ،سواء الحضر أو البادٌة ،وٌقٌسون على كل ما ٌسمعون وٌجعلونه
أصبل وٌلٌنون علٌهٌ ،قول أحد الباحثٌن "إن النحاة األوابل قد كانوا ٌتناولون الظواهر
اللؽوٌة على أساس شكلً ،وهو مبدأ من مبادئ النحو الوصفً" ( ،)2وأهم أسس المنهج
الوصفً السماع واإلستقراء والتصنٌؾ.

 -1أحمد أمٌن ،ضحى اإلسبلم ،ط ،1دار الكتاب العربً ،بٌروت ،دت ،ج،2ص.289
 -2علً زوٌنً ،منهج البحث اللؽوي بٌن التراث وعلم اللؽة الحدٌث ،د.ط ،دار الشإون الثقافٌة العامة،
بؽداد ،1986 ،ص.16
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كما ركز الكوفٌون على التوسع فً المقٌس علٌه ،بمعنى أنهم ٌقٌسون على
القلٌل والكثٌر والنادر والشابع والشاذ ،عكس البصرٌٌن الذٌن ال ٌقٌسون إال على
الكثٌر.
ولوال هذه المقاٌٌس لضاقت اللؽة على الناطق بها ،فبل ٌستطٌع مساٌرة ،ما
ٌستجد فً حٌاته من المعانً ،فالقٌاس ٌعد وسٌلة ٌسهل بها التمكن من اللؽة والسٌر فً
ركاب الفصحاء ،وبه ٌستطٌع المرء النطق بآالؾ الكلمات دون أن تقرع سمعه من
قبل ،أو ٌحتاج فً الوثوق من صحة عربٌتها إلى مطالعة الكتب والمصنفات
اللؽوٌة( ،)1ولما كان الكبلم المسموع ،والذي عرفه األنباري بقوله" :الكبلم العربً
الفصٌح المنقول النقل الصحٌح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة"(.)2
وكبل النوعٌن "المقٌس علٌه" و"المسموع" كبلم عربً أصٌل ،إال أن األول
تمٌز بالشٌوع والكثرة ،فً حٌن أن الثانً نطقت به ألسنة قلٌلة ،لم ٌسمع بمحاكاتها.
ج ـ أثر الشاهد الشعري على القاعدة النحوٌة.
باعتبار النحو علما اجتهادٌا ،واالجتهاد عمل إنسانً قد ٌجانبه الصواب أحٌانا
ولكل علم أسس ٌقوم علٌها ،وللنحو أسس كذلك ،وتتمثل فً المقاٌٌس والقوانٌن التً
تحكم العربٌة وتضبطها ،جاء فً القاموس المحٌط أن النحو" :الطرٌق والجهة،
ناح من نحاة َنحْ ِويٌّد " (،)3
والجمع أنحاء
ًّ
ونحو ،ومنه نحو العربٌة ،وجمع ُنحْ ٌّدو .ورج ٌل ٍ
وورد فً شرح األشمونً "النحو لمعان خمسة :القصدٌ ،قال :نحوت نحوك أي:
قصدت قصدك ،والمثل ،نحو مررت برجل نحوك ،أي :مثلك ،والجهة ،نحو توجهت

ٌ -1نظر :محمد الخضر حسٌن ،القٌاس فً اللؽة العربٌة ،المطبعة السلفٌة1353 ،هـ ،ص.23-22
 -2األنباري  ،لمع األدلة ،قدم له وحققه سعٌد األفؽانً ،دار الفكر ،دمشق ،د.ت ،ص.82-81
 -3مجد الدٌن الفٌروزأبادي ،القاموس المحٌط ،مطبعة السعادة ،مصر ،1913 ،ج  ،4ص  ،394مادة
نحو.
228

الفصل الرابع

النقد اللغوي والشاىد الشعري



نحو البٌت ،أي :جهة البٌت ،والمقدار نحو له عندي نحو ألؾ أي مقدار ألؾ ،والقسم
نحو :هذا على أربعة أنحاء ،أي :أقسام"(.)1
وعلى هذا ٌمكن أن نجمع معانً كلمة (النحو) فً اللؽة فً :القصد ،والطرٌق،
والجهة والضرب ،والمثل ،والمقدار ،والقسم.
وٌصطلح الشاهد بدور كبٌر فً ضبط موضع االستشهاد إلثبات القاعدة
النحوٌة ،وتقلٌل حكمها ،وبٌان الصواب أو الخطؤ فٌها ،وٌتقوى هذا الدور من خبلل
تمٌٌزه الرأي الراجح من المرجوح ،فهو "ماجٌا فً كبلم العرب شاهدا لعامل نحوي،
أو ألثر إفعرابً ،أو عبلمة بناء ،أو إعراب أصلٌة أو فرعٌة ونحو ذلك ،مما ٌقوم
علٌه النحو الفعربً وأصولهٌ...ستوي فً ذلك الشاذ النادر والقٌاس المطرد"(.)2
فإذا لم ٌستشهد النحاة على أن الفاعل اسم مرفوع ،أو على اسمٌة المبتدأ مثبل
باعتبار أن ماجاء على األصل والقٌاس ،وكان بدٌهٌا مطرد ال ٌحتاج إلى دلٌل ،ألن
"من تمسك باألصل خرج عن عهدة المطالبة بالدلٌل" ( ،)3فإنه فً حال وجود خبلؾ أو
خروج عن قٌاس ،أو بؽٌة تفنٌد رأي ،أو إظهار ضعؾ هذا المذهب أو ذاك ،أو عدم
جوازه ،البد من توظٌؾ الشاهد من أجل تحقٌق اإلقناع وإزالة الشك ،وبالتالً رفع
نسبة التصدٌق عند المتلقً.
كما تبرز أهمٌة الشاهد ،وبخاصة فً علم النحو فً مجال توظٌفه ،فإن الشاهد
ٌعكس مدى قٌام النحاة به إذ قٌل :إن الشاهد فً علم النحو هو النحو ،ناهٌك عن العدد
الكبٌر من الشواهد بمختلؾ أنواعها التً تع ُّج بها مإلفاتهم بدءًا من سٌبوٌه.
ومن المعروؾ أن الفصحى هً خلٌط من ظواهر لؽوٌة مختلفة ،تمثلها اللهجات
التً بدورها لها أكبر األثر بما أنها المصدر المعتمد علٌه فً تقنٌن القواعد النحوٌة،
 -1األشمونً ،شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك ،تح محمدي الدٌن عبد الحمٌد ،مكتبة النهضة
المصرٌة ،1955 ،ج،1ص.9
 -2الشاهد اللؽوي لحً عبد الرإوؾ جبر ،مجلة النجاح لؤلبحاث ،م ،2العدد ،1992 ،6ص.266
 -3تمام حسان ،األصول ،عالم الكتب ،د.ط ،القاهرة ،1988 ،ص.179
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لذا ٌصعب على دارس النحو العربً أن ٌجد بابا من أبواب النحو دون أن ٌلمس فٌه
أثرا لهذه اللهجات القبلٌة(.)1
وقد ٌجد النحاة األسالٌب اللؽوٌة قد مالت عن القاعدة النحوٌة نتٌجة انتمابها
للهجة معٌنة ،فبعض القبابل تقول بهذه اللهجة وبعضها تقول بتلك ،وهذا االختبلؾ نشؤ
عنه –بالطبع -تماٌزا فً بعض الظواهر اللؽوٌة ،وبالتالً االضطراب فً التقنٌن
والخلل فً األحكام ،وهو ما سم َح بدخول التؤثٌرات واإلستثناءات والتبرٌرات فً
الدرس النحوي(.)2
ففً عمل "إال" فً المستثنى المنقطع ،واالستثناء المنقطع هو ما ٌكون فٌه األخذ
من ؼٌر جنس األول ،وٌكون موجبا وؼٌر موجب ،مثل قولهم( :مافٌها أح ٌد إال
حمارً ا) ،إذ ٌجٌز بعض النحوٌٌن عمل "إال" معتمدا على لؽة الحجازٌٌن (إال حمارً ا)
بالنصب ،ومنهم من رفضه اعتبارا للهجة بنً تمٌم (إال حما ٌر) بالرفع.
أما فً باب إعمال ما وإهمالها ،فقد أجاز بعض النحاة أن تعمل "ما" عمل
"لٌس" وهو أن ترفع المبتدأ أو تنصب الخبر ،نحو (ما عبد هللا أخاك) على لؽة أهل
الحجاز ،بٌنما ٌرى آخرون إهمالها وذلك على لؽة تمٌم ،وٌقول سٌبوٌه فً إهمالها:
وأما بنو تمٌم فٌجرونها مجرى (أمّا وهل) ،أي ال ٌعملونها فً شًء ،وأما أهل الحجاز
فٌشبهونها بلٌس(.)3
وفً شواهد المعربات ،تقول العرب :ال تؤكل السمك وتشرب اللبن ،بجزم
"تشرب" إذ أرٌد النهً عن كل واحد منهما ،وبنصبه إذا أرٌد الجمع بٌنهما وبرفعه إذا
أرٌد النهً عن األول فقط ،وٌكون الثانً متسانفا(.)4

ٌ -1نظر  :علً أبو المكارم ،تقوٌم الفكر النحوي ،دار الثقافة ،بٌروت ،د.ت ،ص.187-157
ٌ -2نظر :م ن ،ص.319
ٌ -3نظر :علً أبو المكارم ،تقوٌم الفكر النحوي  ،ص.57
ٌ -4نظر :المرادي بدر الٌن الحسن بن قاسم ،توضٌح المقاصد والمسالك بشرح ألفٌة ابن مالك ،المكتبة
العصرٌة ،بٌروت ،لبنان ،ج ،1ص.47
230

الفصل الرابع

النقد اللغوي والشاىد الشعري



وهو من شواهد المضارع ٌقول المرادي :إن المضارع أعرب لمشابهته باالسم
.

معان بعد التركٌب تتعاقب على صٌؽة واحدة
فكل منهما ٌعرض له
ٍ

وٌتابع قوله :إن المضارع قد ٌُؽنٌه عن اإلعراب تقدٌر اسم مكانه ،كقولهم ال
بالج َفا ِء وتمدح ُع َمرً ا.
ُتعْ َن َ
فإنها محتملة للمعانً الثبلثة المتقدمة فً :ال تؤكل السمك وتشرب اللَّبن(.)1
أما المبتدأ فٌرى الفرَّ اء أنه ٌقع بعد (هبلَّ) ،أي إن (هبلَّ) تدخل على الجملة
اإلسمٌة كما تدخل على الجملة الفعلٌة ،واستشهد على ذلك بقول الشاعر:
اان َفب ْنع َفد لَف َف ا َف تِإً َفت ْنل َفح ْنو َفننِإًِإ
فـ(التقدم عنده مرفوع على اإلبتداء والواو تكون بمعنى ( َم َع) التً تدل على
والقلوب صِإ َفحا ُك (.)2
هال التقد ُكم
ُك

المصاحبة والتً ٌستؽنى معها المبتدأ عن الخبر ،وهذا مذهب الكوفٌٌن(.)3
وأجاز الفراء نصب (التقدم) بنٌة فعل ( )4وتابعه فً ذلك أبو العباس أحمد بن
ٌحً ثعلب (ت 291هـ) ،إذ قال" :فالنصب معناه (هبلَّ تقدمتم...ومن رفع التقدم رفعه
بموضع الواو"(.)5
وكان عدد الشواهد عند المرادي ثبلثة عشر شاهدا فً باب اإلبتداء ٌقول
المرادي :و(االسم) جنس ٌشمل الصرٌح والمإول (والمجد من العوامل اللفظٌة) فخرج
باالسم (كان) ونحوه و(ؼٌر الزابدة) مدخل لقولك (بحسبك زٌد) (.)6
أما حذؾ الخبر فٌرى الفراء أنه ٌجوز أن ٌحذؾ الخبر من المبتدأ األول
استؽنا ًء عنه بخبر المبتدأ الثانً المذكور فً الجملة المعطوفة على جملة المبتدأ الذي

 -1م ن ،ج،1ص.48
 -2أبو زكرٌا ٌحً بن زٌاد ،الفراء ،معانً القرآن ،تح أحمد ٌوسؾ نجاتً ومحمد علً النجار ،ط ،1دار
السرورن ،1955 ،ج ،1ص.198
ٌ -3نظر:المرادي ،توضٌح المقاصد والمسالك ،ج /2ص15
ٌ -4نظر :الفراء معانً القرآن ،ج ،1ص.128
 -5أبً العباس أحمد بن ٌحٌى ثعلب ،مجالس ثعلب ،ج ،1ص.60
ٌ -6نظر:المرادي ،توضٌح المقاصد ،ج ،2ص.162
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ُذؾ خبره ،واستشهد على ذلك بقوله تعالى" :عن الٌمٌن وعن الشمال قعٌد" ( .)1فقال:
ح َ
"...وإن شبت جعلت القعٌد واحدا اكتفى به من صاحبه ،كما قال الشاعر:
َف
ِإف (.)2
نحن بم ِإع ْنن َفد َفنا
وأنا ِإب َفما ِإع ْنن َفد َف َفرا ٍة
ي ُكم ْنخ َفتل ُك
والرأ ُك
َّن
وذهب األخفش أن الخبر المحذوؾ مصدر مضاؾ إلى ضمٌر صاحبها.
أما ابن هشام فنجده قد زاد على المرادي فً الشواهد ،وخاصة الشواهد القرآنٌة
وأقوال العرب واألحادٌث النبوٌة الشرٌفةٌ ،قول ابن هشام :المبتدأ اسم أو بمنزلته نحو
قوله تعالى" :وإن َتصُوموا َخ ٌْ ٌر لكم"(.)3
وفٌما ٌخص حذؾ اسم كان ،قال الفراء" :وقد ُتسقِط العرب الواو

؛ وهً واو

ض َربُ  ،وفً قالوا :قد قا ُل ذلك،
جماع ،اكتفً بالضمة قبلها ،فقالوا فً ضربوا :قد َ
وهً فً هوازن وعلٌا قٌس"(.)4
واستشهد على ذلك بقول الشاعر:
()5
َففلَف ْنو أَفنَّن األَف ُكو َّنبا َفكانُك ِإع ْنندِإي و َفكانَف َفم َفـ األَفوِإ َفبا ُكء األ َف اةُك
فإن األصل فٌه (كانوا عندي) فاجتزأ الشاعر بالضمة من الضمٌر الذي هو
(الواو) ،وذلك قص ًدا للتخفٌؾ.
وقد ٌُضمر اسم كان فٌها إذا جاءت بعدها مباشرة نكرةٌ منصوبة ،من ذلك قول
الشاعر:
ِإب أَف ْن
ش َفن َفعا
ِإ َّن ِإ
أي َفو ْنو ٍةم لِإ ُكح َّنر ٍةة إِإ َفذا َفكانَف َفٌ ْنو ًفما َفذا َفك َفواك ُك
ّلِل َفو ْنومِإً ُّس

()6

ٌقول المرادي :كثر فً كبلمهم حذؾ (كان) مع اسمها وإبقاء خبرها بعد (إن)
الشرطٌة ،كقول العرب:
 -1قرآن كرٌم.
 -2الفراء ،معانً القرآن ،ج ،3ص.77
 -3سورة البقرة ،اآلٌة .6
 -4الفراء ،معانً القرآن ،ج ،1ص.91
 -5ثعلب ،مجالس ثعلب ،ج ،1ص.88
 -6المرادي ،توضٌح المقاصد ،ج ،1ص.183
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شرا َف َشرٌّد ) (.)1
(المر ُء
مجزيٌّد بعمله إن خٌرً ا فخٌ ٌر وإن ًّ
ِ
أي :إن كان عمله خٌرا فجزاإه خٌرا ،وفً هذا المثال ونحوه أربعة أوجه:
األول نصب األول ورفع الثانً ،وهو أرجحها ،وعكسه وهو أضعفها ،ورفعهما،
ونصبهما والمسؤلة مشهورة(.)2
هذه بعض الشواهد النحوٌة المستمدة من القرآن الكرٌم والشعر واألمثال ،وهو
وجه من وجوه التطبٌق العلمً لما رسمه القدماء ومدى المفاضلة بٌن هذه المصادر.
د ــ الشاهد المع مً:
الشواهد هً ذاكرة األمة ،تختزن مسٌرتها على امتداد التارٌخ ،كما تعكس
حمولة الشاهد المعرفٌة كل ما ٌتعلق بالحٌاة الدٌنٌة والثقافٌة والسٌاسٌة واإلجتماعٌة
لؤلمة ،والشواهد المعجمٌة هً األكثر عددا وانتشارا فً المعاجم وكتب اللؽة والتفسٌر،
ألن نسبتها إلى المعجم ال تعنً أنها مقصورة على المعجم ،وهذا النوع من الشواهد هو
الذي ٌإتى به ،إما لٌكون دلٌبل على أن اللفظ المقدم مستعمل فً لؽة العرب ،أو
إلعطاء الدلٌل على معناه أو على أحد معانٌه ،وٌلخص القاسمً المعانً اللؽوٌة
الكثٌرة والمتنامٌة للشاهد التً تزخر بها المعاجم فً قوله" :الشاهد فً اللؽة العربٌة،
مشترك لفظً ذومعان متعددة ٌهمنا منها فً هذا المقام معنٌان تناسل ثانٌهما من
أوالهما باإلستعمال المجازي ،وهما:
أ -الشاهد( :عاقل ،وجمعه الشهود واألشهاد والشهداء) ،الذي ٌخبر القاضً
ونوه بما رأى أوعلم.
ب -الشاهد( :ؼٌر عاقل ،وجمعه للشواهد) :الدلٌل فً صناعة المعجمٌ ،تؤلؾ
هذا الدلٌل عادة من جملة مقتبسة من مختار النشر أو الشعر لتوضٌح معنى اللفظ
واستعماله ،أو لدعم الرأي ،أو القاعدة ،أو نحوهما"(.)3
 -1المرادي ،توضٌح المقاصد ،ج ،1ص.183
 -2م ن  ،ج ،1ص.124
 -3الجوهري ،الصحاح ،تح شهاب الدٌن بوعمر ،ط ،1دار الفكر ،بٌروت ،لبنان( 1988 ،ع.ج.م).
233

الفصل الرابع

النقد اللغوي والشاىد الشعري



والمعجم كلمة مشتقة من مادة (عجم) التً ٌقصد بها فً أصل اللؽة :العض
تقول عجمً العود أعجمه ،إذا عضضته لتعلم صبلبته من حوره(.)1
والمراد باإلعجام تمٌٌز الحروؾ المتشابهة ،بوضع نقط لدفع اللبس؛ قال
األزهري" :وقال اللٌث :المعجم :الحروؾ المقطعة ،سمٌت معجمًا ألنها أعجمٌة قال:
وإذا قلت كتاب معجم فإن تعجٌمه تنقٌطه لكً تستبٌن عجمته و َتضِ َح"(.)2
ولم ٌكن اللؽوٌون أول من استعمل لفظ "معجم" عنوانا لكتبهم ،وإنما سبقهم إلى
ذلك علماء الحدٌث النبوي ،فقد وضع أبو ٌعلى (

307هـ) معجم الصحابة ،ووضع

البؽوي ( 317هـ) المعجم الكبٌر والمعجم الصؽٌر فً أسماء الصحابة ،ولعل أول من
جعل المصطلح عنوانا لكتابه من اللؽوٌٌن هو بن فارس ( 395هـ) فً "معجم مقاٌٌس
اللؽة".
ونال المعجم اللؽوي أللفاظ الشعراء اهتمام النقاد ،حٌث اهتموا بمعالجة األلفاظ
لبٌان جٌدها من ردٌبها ،ومدى انحراؾ الكلمات عن مواضعها فً اإلستعمال
المعجمً ،وهذا ما ٌسمى بالشواهد التوضٌحٌة الذي َعرَّ َف َها علً القاسمً فً كتابه علم
اللؽة وصناعة المعجم بـ "أٌة عبارة أو جملة أو بٌت شعري أو مثل سابرٌ ،قصد منه
توضٌح استعمال الكلمة التً ُن َعرِّ فُها أو نترجمها فً المعجم ،ومصطلح (الشواهد
التوضٌحٌة) هو واحد من المصطلحات تستعمل لتدل على المفهوم ذاته ،ومن هذه
المصطلحات (األمثلة السٌاقٌة)" (.)3
وٌعتبر القاسمً أن "استعمال الشواهد التوضٌحٌة أحد الخصابص الربٌسٌة فً
المعجم الجٌد ،إذ تقوم الشواهد بمهمة األداة التعلٌمٌة فً توضٌح سلوك الكلمة نحو ًٌّا
ودالل ًٌّا أو أسلوبٌا فً سٌاق حً"(.)4
 -1ابن رشٌق ،العمدة ،ج ،1ص.22
 -2الجوهري ،الصحاح (ع.ج.م).
 -3علً القاسمً ،علم اللؽة وصناعة المعجم ،ط ،3مكتبة لبنان ،ناشرون ،2004 ،ص.139
 -4علً القاسمً ،المعجمٌة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ،ط ،1مكتبة لبنان ،ناشرون، 2003 ،ص.41
234

الفصل الرابع

النقد اللغوي والشاىد الشعري



وقد عرفت المعجمٌة العربٌة الشواهد التوضٌحٌة منذ أول عمل معجمً معجم
(السٌن) ،أما المعجمٌة اإلنجلٌزٌة فلم تعرؾ "الشواهد التوضٌحٌة حتى عام

1755م

عندما استعملها جونسون فً مصنفه الشهٌر (معجم اللؽة اإلنجلٌزٌة) ،وٌع ُّد استعمال
الشواهد التوضٌحٌة مساهمة جونسون الربٌسٌة فً تطوٌر صناعة المعجم اإلنجلٌزي.
وٌقوم النقاد اللؽوٌٌن على ركنٌن أساسٌٌن فً التؤلٌؾ المعجمً ،وهو الجمع
والوضع ،فالجمع هو تكوٌن المادة المعجمٌة ،والوضع هو معالجة المداخل التً ٌتكون
منها المعجم ،وركن الجمع فً المعجم ٌقوم على ركنٌن :أولهما ما ٌعرؾ بالمستوٌات
اللؽوٌة ،والركن الثانً هو ما ٌسمى بالمصادر اللؽوٌة.
ومن بٌن الشواهد المعجمٌة قول "عٌاٌاء أو ؼٌاٌاء" فالرواٌة كما جاءت بالشك،
هل هً (عٌاٌاء) أو (ؼٌاٌاء) ،وقد جاء أبً عبٌد بشاهد رفض فٌه كلمة (ؼٌاٌاء) ،فهو
ٌقول" :فؤما ؼٌاٌاء –بالؽٌن -فلٌس بشًء ،إنما هو عٌاٌاء بالعٌن"(.)1
وٌؤتً القاضً عٌاض بشاهد آخر حسن فً تؤوٌل (ؼٌاٌاء) ٌمكن قبولهٌ ،قول
فٌه "وقول أبً عبٌد أن (الؽٌاٌاء) بالؽٌن المعجمة :لٌس بشًء ،ولم ٌفسِّرهُ ،وتابعه
على ذلك سابر ال َّشارحٌن فقد ظهر لً فٌه معنى صحٌح -إن شاء هللا -فً اللؽةَ ،بٌِّنٌ
فً التؤوٌل ،وهو أن ٌكون مؤخوذا من الؽٌاٌة ،وهً كل ما أظ ّل اإلنسان فوق رأسه
من سحاب وؼٌره نحو ذلك ،ومنه سمٌت الراٌة :ؼاٌة ،فكؤنه ّ
ؼطى علٌه من جهله،
وسترت عنه مصالحه"(.)2
وفً لفظة (فؤتقمَّح) فروٌت (فؤتق َّنح) ،ولكن أبا عبٌد الهروي ٌقول" :وبعض
الناس ٌروي هذا الحرؾ :أشربُ فؤتق َّنح (بالنون) وال أعرؾ هذا الحرؾ ،وال أرى
المحفوظ إال بالمٌم" ( ،)3وٌؤتً القاضً عٌاض بشاهد آخر ٌقول فٌه" :وحكى أبو علً
ت اإلبل ،تقنح ،قنحً ا وأكثر كبلمهم:
القالً فً كتابٌه (البارع) و(األمالً)ٌ ،قالَ :ق َن َح ِ
 -1أبو عبٌد القاسم بن سبلم الهروٌن ،ؼرٌب الحدٌث ،تح حسٌن محمد محمد شرؾ ،مجمع اللؽة
العربٌة ،القاهرة ،مصر ،1989 ،ج ،2ص.173
 -2القاضً عٌاش ،بؽٌة الرابد فٌما تضمنه حدٌث أم زرع من الفوابد ،ص.76
 -3ابن سبلم الهروٌن ،ؼرٌب الحدٌث،ج ،2ص.191
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َت َق َّن َح ْ
ت َت َق ُّنحً ا؛ قاله أبو زٌد ،وقال نحوه ابن السَّكٌت وأبو حنٌفة ،فهما إذن بمعنى والمٌم
تتوارد مع النون كثٌرا ،مثلل ؼٌم وؼٌن ،وامتقع وانتقع"(.)1
وقد رتب الناقد اللؽوي مادته اللؽوٌة على طرٌقة أو منهج معٌن ٌتناسب مع
اللفظ والمعنى ،وبهذا وُ جد قسمان ربٌسٌان هما :معاجم المعانً ومعاجم األلفاظ.
وبالتالً اتخذ هذا النقد المعجمً المعنى الدقٌق للكلمة مقٌاسا لصحتها ،فدرس
انحراؾ الكلمة عن مواضعها فً االستعمال المعجمً كما تجلت فً النصوص
الشعرٌة من جهات مختلفة ومتعددة.

 -1القاضً عٌاض ،بؽٌة الرابد ،ص.106-105
236

الخاتمة:
بعد هذه الدراسة الحظنا أن المنهج اللؽوي جاء لضرورة ملحة اقتضتها ظروؾ
الببلد العربٌة ،التً تؽٌرت باتساع الرقعة الجؽرافٌة وسرعة انتشار اإلسبلم ،واختبلط
العرب بؽٌرهم من األمم نتٌجة الفتوحات اإلسبلمٌة وامتداد سٌل العجمً ،ففشا اللحن بدءا
بالناشبة والعامة وانتهاءا بالفصحاء ،بل تعداه إلى القرآن الكرٌم ،فضعفت اللؽة العربٌة
ووهنت المبلحظة الدقٌقة التً تمتاز بها.
هذه الحركة الجدلٌة الدإوبة فً الساحة األدبٌة ،تمخض عنها ظهور المنهج اللؽوي،
وهو منهج ٌرجع إلى أوابل القرن الثانً الهجري ،من أهم رُوّ اده عبد هللا بن اسحاق
الحضرمً الذي أسس مبلمح هذا المنهج ووضع أسسه النظرٌة والتطبٌقٌة ،ثم تبلور على
ٌد أبً عمرو بن العبلء ،وٌونس بن حبٌب ،واألخفش ،واألصمعً وؼٌرهم.
عاد هإالء النقاد إلى الشعر الجاهلً باعتباره الحاضنة األصلٌة للؽة ،فالجاهلً كان
ٌحمل فً جوبته بذور العبقرٌة اللؽوٌة ،فكان ٌتحدث اللؽة العربٌة على سلٌقته سالمة من
األؼبلط والشوابب ،فصار المثال الذي ٌحتدي به شعراء العصور البلحقة.
فؤدركنا أن هذا المنهج ساهم فً النظر إلى النص القرآنً وتفسٌره ،فؤصبح منهجا
للؽوٌٌن والمفسرٌن معا ،إضافة إلى النتابج التالٌة:
1ــ كان السبب فً ظهور قضٌة القدٌم والحدٌث ،فبمجرد تبلور هذا المنهج فً
الحركة األدبٌة ،أصبح ٌُح َّت ُم على الشاعر السٌر على المقومات التً بسطوها أهل اللؽة،
وبمجرد اإلخبلل بها ٌسقط من أعٌن أقرانه.
2ــ بعد إرساء هذا المنهج قواعده على الساحة األدبٌة ،تسلَّ َط على النقد الذوقً العام،
فتنوعت صوره واتجاهاته وتعددت مقاٌٌسه ور َُّواده ،فراحوا ٌبحثون عن زالت وأؼبلط
الشعراء التً ال تساٌر القاعدة اللؽوٌة وتعارض دروب القول المؤلوفة ،فتصدى ألصحابها
بالتخطبة والتجهٌل ،وال ٌتهاون بالرد علٌهم بالجواب القاسً.
3ــ أصبحت الفصاحة فً نظر ر َُّواد المنهج اللؽوي هً تجنب الكلمات الوحشٌة
الؽرٌبة ،وتجنب اللحن فً القول والسٌر وفق سنن العرب ،فضربوا للفصاحة سِ ٌَّاجً ا زمانٌا
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ومكانٌا ،فمن الناحٌة المكانٌة نجد اللؽوٌون ٌفاضلون بٌن القبابل ،فٌجعلون بعضها أفصح
من بعض ،فؽلَّبوا لهجة قرٌش على ؼٌرها من اللهجات ،فاستؤثرت بمادتً اللؽة واألدب،
أما من الناحٌة الزمانٌة فرجعوا إلى البادٌة ٌُشافهون فصحاء العرب بداٌة من القرن التاسع
الهجري ،أما ما كان قبل هذا التارٌخ فهو فصٌح صحٌح ،فالنصوص الشعرٌة الموجودة فً
العصر الجاهلً وبداٌة عصر اإلسبلم كانت فصٌحة.
4ــ تتبع اللؽوٌون لسقطات الشعراء اللؽوٌة وتضٌٌق علٌهم مجال القول ،ومنع علٌهم
بعض المفردات بحجة أنها لٌست مما وعته المعجمات ،وإدراجها تحت مستوٌات اللحن،
أثارت صراع علمً ومعركة كبلمٌة بٌن اللؽوٌٌن والشعراء ،الذٌن ٌرون أن الشعر ال ٌقؾ
على التجاوزات اللؽوٌة والنحوٌة والصرفٌة والعروضٌة ،بقدر ما هو إبراز لمٌوالت
الشاعر وما تخبىء نفسٌته من مكبوتات وؼرابز.
5ــ اشتراك النقد اللؽوي والببلؼً فً رصد الرَّ داءة فً النص الشعري ،فنقداها نقدا
عنٌفا وكشفا عن عناصر ضعفها ،فكان للؽوٌٌن والببلؼٌٌن جهدا ممٌزا فً تتبع العٌوب
التً تشٌن النص الشعري على مستوى األلفاظ والتراكٌب ،فتوصبل إلى أن فصاحة األلفاظ
تكون بالمحافظة على ألفاظها ،فاأللفاظ الجٌدة هً التً تتسم باإلنسجام الصوتً والوضوح
الداللً باإلبتعاد عن توظٌؾ الكلمات المتنافرة التً تحدث ثقبل وكراهة فً السمع ،وعن كل
لفظ ؼرٌب حوشً ومبتذل.
6ــ أما على مستوى التراكٌب ،فقد بٌَّنا أن حسن العمل األدبً ٌكون بتبلإم وتناسب
تراكٌبها وترتٌب أجزابها وعناصرها وحسن استؽبلل القضاٌا اللؽوٌة ،كالتقدٌم والتؤخٌر
الذي ٌخلؾ أثرا سلبٌا على المعنى ،فعابوا على الشعراء تقدٌمهم وتؤخٌرهم لبعض الكلمات
أو الجمل فً البٌت الواحد ،كما أن اإلكثار من الحذؾ والؽموض الناتج عن المجاز
واإلستعارة واستعمال بعض المصطلحات التً ال ٌعرؾ معناها أحد ٌإدي إلى اإلخبلل
بالمعنى العام.
 7ــ كما استثمر النقاد اللؽوٌون فً الشاهد الشعري ،فجعلوه مصدرا من مصادر التفكٌر
اللؽوي ،فحرصوا على تطبٌقه من خبلل وضع أنموذج للشعر والشاعر انطبلقا من المتن
المرجعً وهو الشعر الجاهلً ،فاللؽة العربٌة قبل القرن الثانً للهجرة كانت نقٌة من
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الشوابب ،فاعتمدوا على عدة معاٌٌر لتوثٌق الرواٌة كاإلحصاء الرٌاضً كما قام به الخلٌل
بن أحمد الفراهٌدي ،وطرٌقة المشافهة التً قام بها األزهري ،وطرٌقة جمع مادة المعجم من
معاجم السابقٌن ،فاألساس فً الرواٌة لٌس الجمع والتكثٌر من األخبار وإنما الصحة
والتوثٌق ،كما كان مٌدانا لتطبٌق معاٌٌرهم النقدٌة من خبلل تبٌٌن أؼالٌط الشعراء
والموازنات والمفاضبلت.
وأخٌرا ومهما قلنا عن النقد اللؽوي فً النقد العربً القدٌم ،فلن نوفٌه حقه من
البحث ،بل لن نستطٌع أن نلم به ،وسنقؾ عاجزٌن عن سبر أؼواره ،والتعمق فً مفاهٌمه،
وهذا البحث ال ٌ ِّدعً الكمال ،إن هً إال محاولة فً طرٌق البحث ،فإن كان فٌه ما ٌمدح،
فهذا من هللا وحده الذي له الحمد والمنة  ،وإن كان فٌه ما ٌقدح من خطإ أوسهو فمن نفسً
والشٌطان.
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وائمة المصادر والمرا ـ
1ـ القرآن الكرٌم برواٌة
2ــ اآلمدي ،أبو القاسم بن بشر:
ــ الموازنة بٌن أبً تمام والبحتري ،تحقٌق أحمد صقر ،دار المعارؾ ،مصر1961 ،
3ــ اإلبراهٌمً ،خولة طالب:
ــ مبادىء فً اللسانٌات ،ط ،2دار القصبة ،الجزابر.2006 ،د.س.
4ــ ابن األثٌر ،ضٌاء الدٌن:
ــ المثل السابر ،تحقٌق أحمد الحوفً وبدوي طبانة ،دار النهضة ،مصر للنشر ،القاهرة.د.س.
5ــ أحمد أمٌن:
ــ النقد األدبً ،موفم للنشر ،الجزابر1992 ،
6ــ أحمد أمٌن:
ــ ضحى اإلسبلم ،ط ،1دار الكتاب العربً ،بٌروت.د.س.
7ــ أحمد أمٌن:
ــ ضحى اإلسبلم ،ط ،7مكتبة النهضة المصرٌة  ،القاهرة.1936 ،
8ــ أحمد مطلوب:
ــ اتجاهات النقد األدبً فً القرن الرابع للهجرة ،ط ،1وكالة المطبوعات ،بٌروت1973 ،
9ــ أدونٌس ،أحمد سعٌد:
ــ الشعرٌة العربٌة ،دار اآلداب ،بٌروت1975 ،
10ــ أرسطو ،طالٌس:
ــ فن الشعر ،تحقٌق شكري محمد عٌاد ،دار الكتاب العربً للطباعة والنشر ،القاهرة1967 ،
11ــ األسد ،ناصر الدٌن:
ــ مصادر الشعر الجاهلً ،دار المعارؾ ،مصر.1969 ،
12ــ األشمونً ،عبد الكرٌم:
ــ شرح األشمنونً على ألفٌة ابن مالك ،تحقٌق محمدي الدٌن عبد الحمٌد  ،مكتبة النهضة المصرٌة،
1955
13ــ األصفهانً ،حمزة بن حسن:
ـــ التنبٌه على حدوث التصحٌؾ،ط ،2دار صادر1992 ،
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 14ــ األصفهانً ،أبو الفرج:
ــ األؼانً ،عن طبعة بوالق األصلٌة ،تحقٌق صبلح ٌوسؾ الخلٌل ،دار الفكر للجمٌع ،بٌروت1390 ،ــ
.1920
15ــ األصمعً:
ــ فحولة الشعراء ،تح.ش.تورِّ ي ،ق ّدم له :د.صبلح الدٌن المنجد،د.س
16ــ األفردي ،ابن درٌد محمد بن الحسن:
ــ المبلحن ،تحقٌق أطفٌش الجزابري ،بؽداد1990 ،
17ــ األنباري ،أبو البركات عبد الرحمن كمال الدٌن بن محمد:
ــ لمع األدلة ،قدم له وحققه سعٌد األفؽانً ،دار الفكر ،دمشق.د.س.
ــ اإلنصـــاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن ،تحقٌق جودت مبروك ،رمضان عبد
التواب،ط ،1مكتبة الخانجً ،القاهرة ،مصر1979 ،
ــ نزهة األلباء فً طبقات األدباء ،تحقٌق إبراهٌم السامرالً ،ط ،1األردن مكتبة المنار.1985 ،
ــ إٌضاح الوقؾ واإلبتداء ،تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الرحمن رمضان  ،ط ،1دمشق.1971 ،
 18ــ األندلسً ،أبو محمد علً بن محمد بن سعٌد بن حزم ،جمهرة أنساب العرب ،تحقٌق عبد السبلم
هارون ،دار المعالرؾ ،مصر.1962 ،
19ــ أنٌس ،إبراهٌم :
ــ فً اللهجات العربٌة ،ط ،4مكتبة األنجلو المصرٌة ،أفرٌل.1973 ،
20ــ أنٌس ،إبراهٌم :
ــ من أسرار اللؽة ،ط ،2مكتبة األنجلو المصرٌة2003 ،
21ــ إٌاد ،عبد المجٌد إبراهٌم:
ــ األصمعً وجهوده فً رواٌة الشعر العربً ،ط ،1مإسسة الوراق للنشر2001 ،
22ــ الباقبلنً ،أبو بكر محمد الطٌب :
ــ إعجاز القرآن الكرٌم ،ط ،1مكتبة الهبلل ،بٌروت ،لبنان1993 ،
23ــ بدوي ،أحمد :
ــ أسس النقد األدبً عند العرب ،ط ،1نهضة مصر1994 ،
24ــ بدوي ،طبانة:
ــ دراسات فً نقد األدب العربً ،دار الثقافة ،بٌروت ،لبنان.1994 ،
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25ــ قدامة بن جعفر والنقد األدبً،ط ،3المطبعة الفنٌة الحدٌثة ،القاهرة ،مصر1969،
26ــ بدٌع ،إمٌل ٌعقوب:
ــ المعجم المفصل فً شواهد النحو الشعرٌة ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1999 ،
27ــ البؽدادي ،عبد القادر ابن عمر:
ــ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،قدم له محمد نبٌل طرٌقً ،إشراؾ بدٌع إمٌل ٌعقوب ،دارالكتب
العلمٌة ،بٌروت1998 ،
ــ مراتب النحوٌٌن واللؽوٌٌن ،تحقٌق محمد أبو الفضل وإبراهٌم ،مكتبة النهضة ،مصر ،القاهرة.1955 ،
28ــ الصولً أبو بكر ،محمد بن ٌحٌى:
ــ أخبار أبً تمام ،تحقٌق خلٌل محمود عساكر وآخر ،ط ،3دار اآلفاق الجدٌدة ،بٌروت1980 ،
29ــ بلعٌد ،صالح  ،فً أصول النحو ،دار هومة،ب.ط.ب.ت .الجزابر.2008 ،
30ــ البٌضاوي ،أبو الخٌر عبد هللا بن عمر:
ــ أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل ،ط ،2مطبعة البابً الحلبً ،القاهرة1388 ،ــ .1968
31ــ البٌهقً ،إبراهٌم بن محمد :
ــ المحاسن والمساوىء ،دار بٌروت للطباعة والنشر.1979 ،
32ــ تامر سلوم:
ــ نظرٌة اللؽة والجمال فً النقد العربً،ط ،1دار الحوار ،سورٌا1983 ،
33ــ التفتازانً ،سعد الدٌن:
ــ مختصر التفتازانً على التلخٌص ضمن شروح التلخٌص ،مطبعة البابً الحلبً ،مصر،د.س
34ــ التلوافً ،علً عبد الواحد :
ــ مقدمة بن خلدون ،ط ،3دار نهضة مصر للطبع والنشر1279 ،ه
35ـــ أبو تمام ،حبٌب بن أوس الطابً:
ــ الدٌوان ،تحقٌق عبده عزام ،شرح الخطٌب التبرٌزي  ،دار المعارؾ ،القاهرة1964 ،
36ــ تمام حسان:
ــ األصول  ،عالم الكتب ،القاهرة1982 ،
37ــ التمٌن ،محمد عبد هللا :
ــ اللحن اللؽوي وآثاره فً اللؽة ،ط  ،1دابرة الشإون اإلسبلمٌة والعمل الخٌري بدبً ،إدارة البحوث،
.2007
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38ــ الثعالبً ،أبو منصور عبد الملك:
ــ ٌتٌمة الدهرفً محاسن أهل العصر  ،تحقٌق محً الدٌن عبد الحمٌد ،دارالكتب العلمٌة ،الكوٌت1975 ،
 39ــ ثعلب ،أبو العباس أحمد بً ٌحٌى ،مجالس ثعلب الكاتب ،تحقٌق عبد السبلم هارون ،ط

 ،2دار

المعارؾ ،مصر.د.ت.
40ــ الجاحظ ،أبو عمرو بن:
ــ البٌان والتبٌٌن ،تحقٌق وشرح عبد السبلم محمد هارون ،ط ،4مكتبة الخانجً ،مصر
41ـ الجرجانً ،عبد القادر:
ــ أسرار الببلؼة ،تحقٌق محمد الفاضلً ،المكتبة العصرٌة ،بٌروت1988 ،
ــ دالبل اإلعجاز ،تحقٌق محمود شاكر ،ط ،6مكتبة الخانجً ،القاهرة2004 ،
42ــ الجرجانً ،علً بن عبد العزٌز:
ــ الوساطة بٌن المتنبً وخصومه ،تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم وعلً محمد البجاوي الحلبً ،ط ،4
مطبعة عٌسى البابً الحلبً وشركاه ،مصر.1996 ،
43ـ الجرجانً ،علً بن محمد بن علً:
ــ تعرٌفات الجرجانً ،تحقٌق إبراهٌم األبٌادي ،ط ،1دار الكتاب العربً ،بٌروت1605 ،هـ
44ــ الجمحً ،محمد بن سبلم:
ــ طبقات فحول الشعراء ،مطبعة المدنً ،القاهرة1974 ،
45ــ جمعة ،خالد عبد الكرٌم :
ــ شواهد الشعر فً كتاب سٌبوٌه ،الدار الشرقٌة ،دار الكتب ،دٌوان الهذلٌٌن ،الدار القومٌة للطباعة
والنشر ،القاهرة1989 ،
46ــ ابن جنً ،أبو الفتح عثمان:
ــ الخصابص  ،تحقٌق علً محمد النجار ،ط ،2دار الكتب المصرٌة.د.س.
ــ سر صناعة اإلعراب ،تحقٌق حسن هنداوي ،ط ،2دار القلم ،دمشق.1993 ،
47ـ الجوزو ،مصطفى :
ــ الشاهد الشعري فً الببلؼة العربٌة ،نموذج المتنبً  ،عالم الفكر.د.س.
48ــ الجوهري ،إسماعٌل حماد:
ــ الصحاح ،تحقٌق شهاب الدٌن بوعمر،ط ،1دار الفكر ،بٌروت ،لبنان1988 ،
ــ تاج اللؽة وصحاح العربٌة ،تحقٌق أحمد عبد الؽفورعطار ،ط ،2دار العلم ،بٌروت . 1979
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49ــ الجوٌنً ،مصطفى الصاوي:
ــ معالم فً النقد األدبً ،منشـة المعارؾ ،اإلسكندرٌة.1985 ،
50ـ الحاتمً ،أبو علً محمد بن الحسن:
ــ حلٌة المحاضرة فً صناعة الشعر ،تحقٌق جعفر الكتابً ،دار الرشٌد للنشر ،العراق.1979 ،
ــ الرسالة الموضحة فً ذكر سرقات أبً الطٌب المتنبً وساقط شعره ،تحقٌق محمد ٌوسؾ نجم ،دار
صادر ،بٌروت1385 ،ــ .1965
51ــ الحرٌري ،أبو محمد القاسم:
ــ درَّ ة الؽواص فً أوهام الخواص ،مطبعة الجوابب ،قسنطٌنة1299 ،هـ
52ــ حسان ،بن ثابت األنصاري:
ــ الدٌوان ،شرح وضبط وتصحٌح عبد الرحمن البرقوقً ،دار الكتاب العربً ،بٌروت.1990 ،
53ــ الحصري القٌروانً ،أبو إسحاق إبراهٌم بن علً:
ــ زهر اآلداب وثمر األلباب ،تحقٌق زكً مبارك ،ط  ،4دار الجٌل للنشر والتوزٌع والطباعة ،بٌروت،
.1953
54ــ ابن حنبل أحمد :
ــ المسند ،شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر ،دار المعارؾ ،مصر.1955 ،
55ــ الخثران ،عبد هللا::
ــ مراحل الدرس النحوي ،دار المعرفة الجامعٌة ،اإلسكندرٌة.،د.س.
56ــ خطاب ،أحمد سامً سلٌمان :
ــ التجدٌد النقدي عند أحمد ضٌؾ  ،مكتبة اآلداب ،القاهرة2003 ،
57ــ الخفاجً ،محمد بن سنان :
ــ سرّ الفصاحة ،شرح وتحقٌق عبد المتعال الصعٌدي ،مطبعة محمد علً صبٌح.1969 ،
58ــ خلدون ،بشٌر :
ــ الحركة النقدٌة على أٌام ابن رشٌق المسٌلً ،الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع ،الجزابر. 1989 ،
59ــ ابن خلدون ،عبد الرحمن محمد:
ــ المقدمة ،تحقٌق محمد عبد الواحد وافً ،ط ،3النهضة للطباعة والنشر ،القاهرة.د.س.
60ــ ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدٌن:
ــ وفٌات األعٌان وأنباء أبناء زمان ،تحقٌق إحسان عباس  ،دار المعارؾ ،بٌروت.د.س.
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61ــ خمٌري ،حسن :
ــ الظاهرة الشعرٌة العربٌة ،إتحاد الكتاب العرب ،دمشق2001 ،
62ــ الداٌة ،محمد رضوان :
ــ المنصؾ ،دار فتبة ،دمشق1982 ،
63ــ دمشقٌة ،عفٌؾ:
ــ المنطلقات التؤسٌسٌة والفنٌة فً النحو العربً ،دار المعرفة ،بٌروت2004 ،
 64ــ الذبٌانً زٌاد بن معاوٌة بن قباب ،الدٌوان ،تحقٌق وشرح كرم الٌسانً ،دار صادر ،بٌروت.ب.س.
 65ــ ذو الرمة ،ؼٌبلن بن عقبة العدوي بشرح اإلمام أبً نصر أحمد بن حاتم الباهلً :ـصاحب
األصمعً ،رواٌة اإلمام أبً العباس ثعلب ،تحقٌق عبد القدوس أبو صالح ،ط

 ،2مإسسة اإلٌمان،

بٌروت1982 ،
66ــ الرافعً ،مصطفى صادق :
ــ تارٌخ آداب العرب ،ط ،4دار الكتاب العربً ،بٌروت ،لبنان1974 ،
67ــ الرباعً ،عبد القادر:
ــ الصورة الفنٌة فً شعر أبً تمام ،ط ،2المإسسة العربٌة للدراسات والنشر.1999 ،
68ــ الربداوي ،محمود :
ــ الحركة النقدٌة حول مذهب أبً تمام ،تارٌخها وتطورها وأثرها فً النقد العربً القدٌم ،دار الفكر
للطباعة والنشر.د.س.
ــ الصنعة والفن فً مذهب أبً تمام ،المكتب اإلسبلمً1971 ،
69ــ رمضان ،عبد التواب:
ــ فصول فً فقه اللؽة ،ط ،6مكتبة الخانجً ،القاهرة1999 ،
ــ من آفاق الفكر الببلؼً عند العرب ،مكتبة اآلداب ،القاهرة1992 ،
70ــ الزبٌدي ،أبو بكر محمد بن الحسن:
ــ طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن ،تحقٌق محمد الفضل ،ط ،2دار المعارؾ.1974 ،
ــ لحن العامة ،تحقٌق عبد العزٌز ،دار المعارؾ ،مصر1981 ،
71ــ الزجاجً ،أبو إسحاق:
ــ مجالس العلماء ،تحقٌق محمد هارون ،طبع الكوٌت1963،
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 72ــ الزركلً ،خٌر الدٌن:
ــ األعبلم ،طبع وكالة المعارؾ ،استانبول.1951 ،
73ــ الزعببلوي ،صبلح الدٌن :
ــ مسالك القول فً النقد اللؽوي ،ط ،1الشركة المتحدة للتوزٌع ،دمشق ،سورٌا1984 ،
74ــ زوٌنً ،علً :
ــ منهج البحث اللؽوي بٌن التراث وعلم اللؽة الحدٌث ،دار الشإون الثقافٌة العامة ،بؽداد1986 ،
75ــ زٌدان ،جورجً :
ــ تارٌخ آداب اللؽة العربٌة ،ط ،2منشورات دار مكتبة الحٌاة ،بٌروت ،لبنان1978 ،
76ــ السامرابً ،فاضل صالح :
ــ الجملة العربٌة ،تؤلٌفها وأقسامها،ط ،1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ،بٌروت.2002 ،
77ــ ستفكً ،العبٌة:
ــ الفصحى الحدٌثة ،بحوث تطور األسباب و األسالٌب ،ترجمة محمد حسن عبد العزٌز ،دار العلوم،
جامعة القاهرة.د.س.
78ــ السكري ،أبً سعٌد الحسٌن بن الحسن:
ــ شرح أشعار الهذلٌٌن ،تحقٌق عبد الستار أحمد فراج ،محمود محمد شاكر ،مكتبة دار العروبة.د.س.
79ــ سبلم ،محمد زؼلول:
ــ تارٌخ النقد العربً من القرن الخامس إلى القرن العاشر الهجري ،دار المعارؾ ،مصر ،القاهرة.د.س
80ــ السَّوٌج ،محمد عاشور:
القٌاس النحوي بٌن مدرستً البصرة والكوفة ،ط  ،1الدار الجماهٌرٌة للنشر والتوزٌع واإلعبلن ،لٌبٌا،
.1986
81ــ السٌد ،شفٌع:
ــ البحث الببلؼً عند العرب،ط ،2دار الفكر العربً ،مكتبة نصر.د.ت.
82ــ السٌد ،عبد الرحمن:
ــ مدرسة البصرة النحوٌة ،ط ،1دار المعارؾ ،مصر.
83ــ السٌوطً ،جبلل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر:
ــ المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها ،تحقٌق محمد أحمد جاد المولً وآخرون ،دار إحٌاء الكتب
العربٌة،د.ب.د .ت.
ــ اإلتقان فً علوم القرآن ،مطبعة المكتبة الثقافٌة ،بٌروت.1973 ،
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84ــ الشاٌب ،أحمد:
ــ أصول النقد األدبً ،مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرة.د.س.
85ــ شعٌب ،محمد عبد الرحمن:
ــ المتنبً بٌن ناقدٌه فً القدٌم والحدٌث ،ط ،2دار المعارؾ ،مصر.د.س.
86ــ صابر ،عبد الداٌم:
ــ موسٌقى الشعر العربً بٌن الثبات والتطور ،ط ،4مكتبة الخانجً ،القاهرة1413 ،هـ
87ــ الصاحب ،بن عباد:
ــ الكشؾ عن مساوىء المتنبً ،تحقٌق إبراهٌم الدسوقً البساطً ،ملحق بكتاب اإلبانة عن سرقات
المتنبً للعمٌدي ،دار المعرؾ ،مصر1361 ،هـ
88ــ الصاوي ،محمد إسماعٌل عبد هللا:
ــ شرح دٌوان جرٌر ،منشورات مكتبة الحٌاة ،بٌروت
89ــ الصفدي ،صبلح الدٌن خلٌل بن أٌبك:
ــ نصرة الثابر على المثل السابر ،تحقٌق محمد علً سلطان ،مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة ،دمشق
90ــ صبلح ،فضل:
ــ ببلؼة الخطاب وعلم النص،ط ،1الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر ،لونجمان1996 ،
91ــ الصٌرافً ،أبو سعٌد الحسن بن عبد هللا:
ــ أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن ،تحقٌق طه محمد الزٌنً ،محمد عبد المنعم خفاجً ،ط ،1طبع ونشر شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً ،مصر1374 ،ــ .1955
92ــ الصٌفً ،إسماعٌل:
ــ بٌبات نقد الشعر عند العرب من الجاهلٌة إلى العصر الحدٌث ،ط ،1دار القلم ،الكوٌت.1974 ،
93ــ ضٌؾ ،شوقً :
ــ تارٌخ األدب العربً ،العصر العباسً الثانً،ط ،2دار المعارؾ ،مصر 105
94ــ ابن طباطبا ،محمد بن أحمد العلوي:
ــ عٌار الشعر ،تحقٌق محمد زؼلول سبلم ،ط ،3منشؤة المعارؾ ،اإلسكندرٌة.د.ت.
95ــ الطنطاوي ،محمد :
ــ نشؤة النحو وتارٌخ أشهر النحاة ،ط ،2دار المعارؾ ،القاهرة.1955 ،
96ـ طه ،أحمد ابراهٌم:
ــ تارٌخ النقد األدبً عند العرب من العصر الجاهلً إلى القرن الرابع الهجري ،دار الحكمة.د.س.
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97ــ طه ،عبد الرحمن :
ــ تجدٌد المنهج فً تقوٌم التراث ،ط ،2المركز الثقافً ،الدار البٌضاء2005 ،
98ــ طه ،مصطفى أبو كرٌشة:
ــ النقد التطبٌقً بٌن القدٌم والحدٌث،ط ،1الشركة المصرٌة العالمٌة لنشر لونجمان1997 ،
99ــ ظاظا ،حسن :
ــ اللسان واإلنسان ،مدخل إلى معرفة اللؽة ،دار الفكر العربً ،د .ب.د.ت.
100ــ عباس ،إحسان:
ــ تارٌخ النقد األدبً عند العرب نقد الشعر من القرن الثانً حتى القرن الثامن الهجري ،ط

 ،2دار

الشروق ،عمان.1993 ،
101ــ عبٌه ،رجاء :
ــ التراث النقدي ،نصوص ودراسة ،منشؤة المعارؾ للنشر ،اإلسكندرٌة.د.س.
102ــ عز الدٌن ،إسماعٌل:
ــ األسس الجمالٌة فً النقد العربً عرض وتفسٌر ومقارنة ،ط ،3دار الفكر العربً ،القاهرة1992 ،
103ــ العسكري ،الحسن بن عبد هللا بن سهل أبو هبلل:
ــ الصناعتٌن ،تحقٌق علً البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهٌم ،طبع عٌسى البابً الحلبً ،مصر.د.س.
104ــ العشماوي ،محمد زكً:
ــ قضاٌا النقد األدبً بٌن القدٌم والحدٌث ،دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ،بٌروت.1979 ،
105ــ عصفور ،جابر :
ــ الصورة الفنٌة فً التراث النقدي والببلؼً عند العرب ،ط ،3المركز الثقافً العربً ،بٌروت1992 ،
106ــ عطار ،أحمد عبد الؽفور:
ــ مقدمة الصحاح ،ط ،3دار المبلٌٌن ،بٌروت.1984 ،
107ــ عوضٌ ،ونس نور:
ــ فابدة الشعر وفابدة النقد ،تحقٌق الٌوث ،ط ،1دار القلم ،بٌروت.1982 ،
108ــ عٌاض ،القاضً:
ــ بؽٌة الرابد فٌما تضمنه حدٌث أم زرع من الفوابد ،تحقٌق سعد عبد الؽفار علً ،ط
السلؾ ،القاهرة ،مصر.2008 ،
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 ،1دار أضواء

109ــ عٌاض ،القاضً اإلدرٌسً :
ــ القاضً عٌاض اإلدرٌسً وآخرون ،بؽٌة الرابد لما تضمنه حدٌث أم زرع من الفوابد ،تح صبلح
الدٌن بن أحمد ،وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة ،المؽرب ،الرباط.1975 ،
110ــ ابن عٌاض ،محمد:
ــ التعرٌؾ بالقاضً عٌاض ،تقدٌم وتحقٌق محمد بن شرٌفة ،ط  ،2وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة،
الرباط ،المملكة المؽربٌة ،1982 ،ص.2
111ــ الفاخوري ،حنا وآخرون:
ــ منتخبات األدب العربً ،المطبعة البولٌسٌة1955 ،
112ــ فارس ،بن أحمد :
ــ مقاٌٌس اللؽة ،د.ط ،دار الفكر ،د.س.
113ـ ابن فارس ،أبو الحسٌن أحمد بن زكرٌا:
ــ الصحابً فً فقه اللؽة وسنن العرب فً كبلمها ،تحقٌق مصطفى الشوٌمً ،مإسسة أ .بدران ،بٌروت.
ــ معجم مقاٌٌس اللؽة ،اعتنى به محمد عوض مرعب وفاطمة محمد أصبلن ،دار إحٌاء التراث العربً
للطباعة والنشر2001 ،
114ــ الفراء ،أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد:
ــ معانً القرآن ،ط ،1تحقٌق أحمد ٌوسؾ نجاتً ومحمد علً النجار ،دار السرورن.1955 ،
115ــ فرانسوامور:
ــ الببلؼة ،المدخل لدراسة الصور البٌانٌة ،ترجمة محمد الوالً وجرٌر عابشة إفرٌقٌا الشرق ،الدار
البٌضاء2002 ،
116ــ ابن فرحون ،أبو إسحاق إبراهٌم بن علً:
ــ الدٌباج المذهب فً معرفة أعٌان علماء المذهب ،تحقٌق وتعلٌق محمد األحمدي أبو النور ،دار التراث،
القاهرة ،مصر1972 ،
117ــ الفرزدق:
ــ الدٌوان ،شرح عبد المجٌد طراد  ،سلسلة شعراإنا ،دار الكتاب العربً.
118ــ أبو الفضل جمال الدٌن ،بن مكرم بن منصور:
ــ معجم لسان العرب ،تحقٌق عامر أحمد وعبد المنعم خلٌل إبراهٌم ،ط  ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
2003
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119ــ الفٌروز ،أبادي:
ــ القاموس المحٌط ،مطبعة السعادة ،مصر.1973 ،
120ــ الفٌل ،توفٌق:
ــ ببلؼة التركٌب ،دراسة فً علم المعانً ،مكتبة اآلداب ،القاهرة.1981 ،
121ــ القاسمً ،علً:
ــ المعجمٌة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ،مكتبة لبنان ،ناشرون.2003 ،
122ــ أبو القالً ،إسماعٌل أبو علً:
ــ أمالً القالً ،منشورات دار الحكمة ،دمشق،د.ت.
123ــ القتا ،الكتابً:
ــ دٌوانه ،تحقٌق وتقدٌم إحسان المجلس ،دار الثقافة ،بٌروت.1961 ،
124ــ ابن قتٌبة ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم:
ــ أدب الكاتب ،تحقٌق علً فاعور ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان1988،
ــ الشعر الشعراء ،ط  ،2ق َّد َم له حسن تمٌم ،راجعه وأَ َع َّد فهارسه محمد عبد المنعم العرٌان ،دار إحٌاء
العلوم ،بٌروت1986 ،
ــ عٌون األخبار  ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة.1973 ،
125ـ قدامة ،بن جعفر:
ــ نقد الشعر ،تحقٌق محمد عبد المنعم خفاجً ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان
126ــ القرطاجنً ،حازم
ــ منهاج البلؽاء وسراج األدباء ،تحقٌق محمد الحبٌب بن الخوجة،ط  ،2دار الؽرب اإلسبلمً ،بٌروت،
1981
127ــ القزاز ،أبو عبد هللا محمد بن جعفر:
ــ ما ٌجوز للشاعر فً الضورة ،تحقٌق المنجً الكعبً ،الدار التونسٌة للنشر.1971 ،
128ــ القزوٌنً ،الخطٌب:
ــ اإلٌضاح فً علوم الببلؼة ،تحقٌق عبد المنعم حفاجً ،ط ،3دار الجٌل ،بٌروت.1983 ،
ــ علم اللؽة وصناعة المعجم ،مكتبة لبنان ،ناشرون.2003 ،
129ــ قصَّاب ،ولٌد إبراهٌم :
ــ قصة عمود الشعر،دار الفكر ،دمشق2010 ،
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130ـ القلقشندي ،أبو العباس:
ــ صبح األعشى ،دار الكتب المصرٌة.1922 ،
131ــ القٌروانً ،ابن رشٌق :
ــ العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ،تحقٌق محمد قرزان  ،ط ،1دار المعرفة ،بٌروت.1988 ،
ــ أنموذج الزمان فً شعراء القٌروان ،تحقٌق محمد العروسً المطوي وبشٌر البكوش ،ط

 ،1الدار

التونسٌة للنشر ،تونس ،المإسسة الوطنٌة للكتاب ،الجزابر.1986 ،
132ــ ابن قٌس ،ابن سفٌان بن سعد بم مالك :
ــ دٌوان طرفة بن العبد ،دار صادر ،بٌروت.د.س.
133ــ كارل ،بروكلمان:
ــ تارٌخ األدب العربً  ،ط ،2دار المعارؾ ،القاهرة.
134ــ كحالة ،عمر رضا :
ــ أعبلم أعام النساء فً عالمً العرب واإلسبلم ،ط ،1مإسسة الرسالة1991 ،
135ــ كمال ،إبراهٌم:
ــ محاضرات طلبة الدراسات العلٌا ،جامع دمشق ،كلٌة الؽة العربٌة واآلداب.1997 ،
136ــ الكواز ،محمد كرٌم:
ــ الببلؼة والنقد ،المصطلح والنشؤة والتجدٌد ،ط ،1مإسسة االنتشار العربً ،بٌروت ،لبنان.2006 ،
137ـ اللؽوي ،أبو الطٌب:
ــ مراتب النحوٌٌن ،تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم ،مكتبة نهضة مصر ،القاهرة.د.س.
138ــ مارنن ،روبٌر :
ــ مدخل لفهم اللسانٌات ،ترجمة عبد القادرالمهٌري ،ط

 ،1مراجعة الطٌب بكوش ،المنظمة العربٌة

للترجمة ،بٌروت ،لبنان2007 ،
139ــ المبرد ،أبو العباس محمد بن ٌزٌد النحوي:
ــ الكامل ،تعلٌق أبو الفضل إبراهٌم  ،دار الفكر العربً ،مصر ،القاهر.د.ب.د.ت.
140ــ المتنبً ،أبو الطٌب :
ــ الدٌوان ،شرح أبً البقاء العبكري المسمى التبٌان فً شرح الدٌوان ،طبعه وصححه مصطفى السَّقا
وإبراهٌم األبٌاري وعبد الحفٌظ شلبً ،دار المعرفة ،بٌروت
141ــ المتوكل ،أحمد :
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ــ المنحى الوظٌفً فً الفكر اللؽوي العربً واألصول واإلمتداد ،دار األمان ،الرباط2006 ،
142ــ محمد حسٌن ،آل ٌاسٌن:
ــ الدراسات اللؽوٌة عند العرب إلى نهاٌة القرن الثالث ،ط ،1دار مكتبة الحٌاة ،بٌروت ،لبنان1980 ،
143ــ محمد ،الخضر حسٌن:
ــ القٌاس فً اللؽة العربة ،المطبعة السلفٌة.د.ب1353 ،هـ
144ــ محمد ،عبد المطلب:
ــ الببلؼة العربٌة ،قراءة ثانٌة ،ط ،1مكتبة لبنان ،ناشرون ،بٌروت1997 ،
145ــ محمد ،مشبال:
ــ أسرار النقد األدبً ،مطبعة الخلٌج العربً ،تطوان ،المؽرب2002 ،
146ــ محمد ،مندور:
ــ النقد المنهجً عند العرب ،دار النهضة ،مصر للطبع والنشر ،الفجالة ،القاهرة.د.س.
ــ اللسانٌات وآفاق الدرس اللؽوي ،ط ،1دار الفكر ،دمشق.2001،
147ــ مختاري ،زٌن الدٌن:
ــ سٌكولوجٌة النقد الجمالً عند العقاد ،ط ،1الجزابر2006 ،
148ــ المدنً ،علً بن معصوم :
ــ النجؾ األشرؾ ،مطبعة النعمان ،ط.1968 ،1
149ــ المرادي ،بدر الدٌن حسٌن بن قاسم :
ــ توضٌح المقاصد والمسالك بشرح ألفٌة بن مالك ،المكتبة العصرٌة ،بٌروت ،لبنان .د.س.
150ــ مرتاض ،عبد الملك :
ــ دراسة سٌمٌابٌة تفكٌكٌة لقصٌدة أٌن لٌبلي لمحمد العٌد آل خلٌفة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،جامعة
وهران.1987 ،
151ــ مرتاض ،محمد:
ــ النقد األدبً القدٌم فً المؽرب العربً ــ نشؤته وتطوره ــ دراسة تطبٌقٌة ،دراسة وتطبٌق ،مكتبة إتحاد
الكتاب العرب ،دمشق2000،
 152ــ المرزبانً ،أبو عبد هللا محمد بن عمران بن موسى:
ــ الموشح على مآخذ العلماء والشعراء فً عدة أنواع من صناعة الشعر ،تحقٌق علً محمد البجاوي،
دار النهضة ،مصر.1966 ،
153ـ المسعودي ،أبو الحسن علً بن الحسن:
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ــ مروج الذهب ومعادن الجوهر ،تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ،طبعة دار الفكر ،بٌروت.د.س.
154ــ مصطفى ،عبد الرحمن إبراهٌم:
ــ فً النقد األدبً القدٌم عند العرب ،مكة للطباعة ،القاهرة ،مصر1998 ،
155ـ مطلوب ،أحمد والبصٌر كامل حسن:
ــ الببلؼة والتطبٌق ،ط ،2وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،العراق1999 ،
156ــ ابن المعتز:
ــ البدٌع ،نشره كراتشوفسكً ،طبعة الحكمة،دمشق ،سورٌا.د.ت.
157ــ ابن المقفع ،عبد هللا أبً العباس:
ــ األدب الصؽٌر واألدب الكبٌر ،دار صادر ،بٌروت.د.س.
158ــ أبو المكارم ،علً :
ــ تقوٌم الفكر النحوي ،دار الثقافة ،بٌروت.د.س.
ــ المدخل إلى دراسة النحو العربً ،ط ،1دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع ،القاهرة2007،
159ــ مكرم ،عبد العال سالم :
ــ القرآن الكرٌم وأثره فً الدراسات النحوٌة  ،دار المعارؾ ،مصر.د.س.
160ــ ابن مكرم ،عمٌرة تصؽٌر عمر محمد :
ــ دٌوان سحٌم عبد نبً الحسحاس ،تحقٌق عبد العزٌز الٌمنً.1950 ،
161ــ منصور ،عبد الرحمن:
ــ اتجاهات النقد األدبً فً القرن الخامس الهجري،ط ،1دار األنجلو المصرٌة.د.س.
162ــ أبو منصور ،عبد الملك:
ــ ٌتٌمة الدهر ،ط ،1نشره محمد إسماعٌل الصادي ،القاهرة1335 ،هـ
ــ مٌادة كامل إسبر ،شعرٌة أبً تمام ،منشورات الهٌبة العامة السورٌة للكتاب ،وزارة الثقافة ،دمشق،
.2011
163ــ ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدٌن:
ــ لسان العرب ،طبع دار صادر ،بٌروت1968 ،
164ــ موافً ،عثمان :
ــ البحث األدبً ،طبٌعته ،أصوله ،مصادره ،دار المعرفة الجامعٌة.د.س.
165ــ أبو موسى ،محمد :
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ــ خصابص التركٌب ،ط ،2دراسة تحلٌلٌة لمسابل علم المعانً ،مكتبة وهبة ،القاهرة1980 ،
166ــ مومنً ،قاسم :
ــ نقد الشعر فً القرن الرابع للهجرة ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة.د.س.
167ــ نازك ،المبلبكة:
ــ قضاٌا الشعر المعاصر،ط ،4دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت1974 ،
168ــ ابن الندٌم ،أبً الفرج محمد بن أبً ٌعقوب:
ــ الفهرست ،ط ،1دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت ،لبنان2006 ،
169ــ النحاس ،أبو جعفربن محمد :
ــإعراب القرآن ،تحقٌق زهٌر ؼازي زاهر ،ط ،2مكتبة النهضة العربٌة ،بٌروت1985 ،
170ــ نعمة ،رحٌم العزاوي:
ــ النقد الؽوي عند العرب حتى نهاٌة القرن السابع الهجري ،وزارة الثقافة والفنون ،بؽداد1978 ،
171ــ النهشلً ،عبد الكرٌم :
ــ الممتع فً صناعة الشعر وعمله ،تحقٌق محمد زؼلول سبلم ،منشؤة المعارؾ ،اإلسكندرٌة ،د.س.
172ــ أبو نواس ،الحسن بن هانً:
ــ الدٌوان ،تحقٌق أحمد عبد المجٌد الؽزالً ،دار الكتاب العربً ،بٌروت.د.س.
 173ـ الهٌتً ،عبد القادرما انفرد به كل من القراء السبعة وتوجٌهه فً النحو العربً ،منشورات جامعة
قار ٌونس ،بنؽازي ،ط.1996 ،1
174ــ هارون ،عبد السبلم محمد :
ــ كتاب سٌبوٌه ،علم الكتب1988 ،
175ــ هدارة ،محمد مصطفى :
ــ مشكلة السرقات فً النقد العربً ،دراسة تحلٌلٌة مقارنة ،مكتبة األنجلو المصرٌة ،القاهرة1958 ،
176ــ الهروٌن ،أبو عبٌد القاسم بن سبلم :
ــ ؼرٌب الحدٌث ،تحقٌق حسٌن محمد شرؾ  ،مجمع اللؽة العربٌة ،القاهرة ،مصر1989 ،
177ــ ابن هشام ،عبد هللا بن ٌوسؾ:
ــ شرح شذور الذهب فً معرفة كبلم العرب ،تحقبق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد،ط
السعادة ،مصر.1965 ،
178ــ وافً ،علً عبد الواحد :
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 ،10مطبعة

ــ علم اللؽة ،ط ،1دار النهضة ،مصر ،القاهرة.د.س.
ــ فقه اللؽة ،طبع نهضة مصر للطباعة ،القاهرة.د.س.
179ــ ابن وهب ،إسحاق :
ــ البرهان فً وجوه البٌان ،تحقٌق حنٌفً محمد شرؾ ،مطبعة الرسالة1969 ،
 180ــ ٌاقوت الحموي ،معجم األدباء ،دار المإمون ،مطبعة البابً الحلبً ،القاهرة1355 ،
181ــ ٌزن ،أحمد :
ــ النقد األدبً فً القٌروان فً العهد الصنهاجً ،مكتبة المعارؾ للنشر والتوزٌع.1985 ،
182ــ ٌشٌر كمال :
ــ علم األصوات ،دار ؼرٌب2000 ،
183ــ ٌوهاندوك:
العربٌة ،دراسات فً اللهجات واللؽة واألسالٌب ،ترجمة رمضان عبد التواب ،مصر.1980 ،
الدورٌاا
ــ مجلة المجمع العلمً العراقً ،النقد الببلؼً ،مطلوب أحمد ،مج.1987 ،38
ــ مجلة المعرفة السورٌة  ،نظم الشعر ،ترجمة عبد الكرٌم ناصٌؾ ،أٌار ،1981 ،العدد.121 ،
ــ مجلة النجاح لؤلبحاث ،الشاهد اللؽوي ،حً عبد الرإوؾ جبر ،م 1992، 2العدد6
ــ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشرٌعة واللؽة العربٌة وآدابها ،منهج التعامل مع الشاهد الببلؼً ،عوٌض
بن محمد العطوي ،ج ،1العدد ،30جمادى األولى 1425هـ  ،العدد.30
ــ مجلة جذور ،الشاهد الببلؼً وإشكالٌة النموذج ،العدد5
ــ مجلة فصول ،إبداعٌة الشفاهً والكتابً ،محاورة نص شعبً ،محمد حافظ ذٌاب ،الهٌبة المصرٌة
العامة للكتاب ،القاهرة ، 2004،العدد4
ــ مجلة مجمع اللؽة العربٌة ،أصول العبلقة بٌن الببلؼة والنقد القدٌم حتى نهاٌة القرن الرابع الهجري،
دمشق ،سورٌا ،2007،مج81
ــ مجلة مجمع اللؽة العربٌة ،النقد اللؽوي فً التراث العربً ،محمد ممدوح خسارة ،دمشق،
مجلد ،84ج. 4
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﻘﻮم ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ھﺬه اﻷطﺮوﺣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن ﺟﮭﻮد اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻠﻐﻮﯾﯿﻦ
اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺻﯿﻞ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ اﻟﻨـﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ ،اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺮص اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘـﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸـﻌﺮﯾﺔ ،ﻣﻦ
ﺟـﻤﯿﻊ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ واﻟﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻨﺤﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺠﻤﯿﺔ واﻟﺪﻻﻟﯿﺔ ،ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺬي أﺻﺎﺑﮭﺎ اﻟﻮھﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻣﺘﺰاج
اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﻲ ،ﻓﺘﺴﺮب اﻟﻠﺤﻦ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس وﺧﺎﺻﺘﮭﻢ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ:

اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻠﻐﻮي؛ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻠﻐﻮي؛ اﻟﻠﺤﻦ؛ اﻟﺸﺎھﺪ اﻟﻠﻐﻮي؛ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻼﻏﻲ؛ اﻟﺴﺮﻗﺎت
اﻷدﺑﯿﺔ؛ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ؛ اﻟﻨـﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ؛ اﻟﻨـﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ؛ اﻟﺼﻮاب
اﻟﻠﻐﻮي؛ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ.
ﻧﻮﻗﺸﺖ ﯾﻮم  20ﺟﻮان 2019

