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أ  

   

  الـمـقـدمـة
  

، ومن بعد اطالعي على بعض ما كتب يف النقد احلديث خالل مسرييت الدراسية     
بأن النقد مل يستفد من  ترسخ يف ذهين ما يشبه اليقني خالل دروس عدد من األساتذة،

الدراسات اللغوية إال مع ظهور األلسنية احلديثة يف أواخر القرن التاسع عشر و بداية 
تستفد يف معاجلتها مل  حي بأن الدراسات النقدية القدمية؛ األمر الذي يوينالعشرالقرن 

بح أداة من  أدوات حتليل اخلطاب اليت مل تص ؛العلوم اللغوية للخطاب الشعري مبنجزات
إال بعد انتشار دراسات دي سوسري و تالميذه، و هذا ما توحي به معظم كتابات عبد 

، )و احلداثةالنقد ( ، و)األسلوب واألسلوبية(ابيه السالم املسدي خاصة ما نراه يف كت
را للدكتور يوسف وغليسي بعنوان الكتاب الذي صدر مؤخ كما يوحي بذلك أيضا

  .و غريها) الالنسونية إىل األلسنية من النقد اجلزائري املعاصر(
  

ه النقدي ومبدى استفادت ا بتراثناتتعلق يف جانب منه و هذه يف تقديري قضية هامة     
إعادة نظر، وقد كان هذا مما دفعين إىل حماولة  وم اللغوية، ولذلك فهي حباجة إىلمن العل

على آراء  على بعض ما كتب حول النقد القدمي و الوقوفمعرفة حقيقة األمر، باالطالع 
حكم النابغة على حسان  ، وعلقمة الفحلة حبكم أم جندب بني امرئ القيس والنقاد بداي

فيه ؛ الذي بلغ )وهو عصر املرزباين ( بع اهلجري إىل غاية القرن الرا بن ثابت وغريمها
فتعددت املؤلفات النقدية و تنوعت  نتيجة  النضج، و من التطور النقد درجة كبرية

  .انتعاش احلياة الفكرية واألدبية
  
نقد القدمي تناولت ال من كتب حديثةتوفر يل كما اطلعت كذلك على بعض ما      

تاريخ النقد ( بني يدي كتاب الدكتور إحسان عباسمن بني ما وقع التعليق، وبالدراسة و
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ب  

بناء القصيدة يف النقد العريب ( و كتاب الدكتور يوسف حسني بكار  )األديب عند العرب
النقد ( و كتاب الدكتورة جنوى حممود حسني صابر  )القدمي يف ضوء النقد احلديث

و كتاب آخر لسنية أمحد حممد  معنون بـ  )ي األديب حىت اية القرن الثالث اهلجر
العنوان يوحي لقارئه بأن  هذا ، و على الرغم من أن)النقد عند اللغويني يف القرن الثاين(

 يف الفصل الرابع من املؤلف، على هذا النقد إال الكتاب يف النقد اللغوي إال أننا ال نقف
 و ثالثني صفحة من ضمن تنياثنوجند أنه يتربع على صفحات قليلة ال يتجاوز عددها 

خاضت فيه صاحبته يف أمور أخرى  هلا عالقة بالنقد عامة،  فكان  قدو . صفحة 434
  .النقد اللغوي جزءا فقط من هذا الكتاب الذي مل يأخذ حقه فيه

  
  - و هو من كتب النقد القدمي - ااطلعت عليهأن  و من بني الكتب اليت صادف     
أيب  لصاحبه) املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء(كتاب  اليت القت هوى يف نفسيو

من كسر  ا أنكره العلماء على بعض الشعراءاملرزباين و هو كتاب يبحث فيم عبيد اهللا
نية ال تكاد جتتمع ذه الكثرة ، و هو بذلك يضم مادة نقدية غأخرى حلن و عيوبو
، واحد من  جوانب النقد يث عن جانبو اهتم صاحبه باحلد ،الغىن يف أي مصدر آخرو
ديث عن هذه املآخذ ، فضال عن أن احلو املآخذ اليت يقع فيها الشعراء هو إبراز العيوبو

من ذلك عيوب صناعة  القدميالقضايا النقدية البارزة يف نقدنا العريب  كان مير مبعظم
  .و عيوب معانيه وأفكاره عباراتهالشعر و ألفاظه  و

  
طبقات ( ات النقدية القدمية اليت استفاد منها املرزباين كتاب و كان من بني املؤلف     

البن ) الشعر و الشعراء(و  ،للمربد) الكامل(سالم اجلمحي، و  البن) فحول الشعراء
قتيبة و غريها من الكتب اليت تعد املنبع األساسي الذي استقى منه املرزباين مناذجه 

اين قد استفاد من هذه الكتب و عنها  أخد باعتبارها سابقة له زمنيا، وال شك أن املرزب
ميكن إجياز أمهها جلملة من األسباب  املوشح و قد وقع اختياري على كتاب .شواهده
  :فيما يلي
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ج  

  
ü احتواها و عمومها مما يعطي الباحث فرصة  اليتهو غزارة املادة أما األول ف

 .تصنيفها وتبويبها وإعادة هيكلتها ضمن نظام معني
 
ü هو احتواؤه على أكرب عدد من اآلراء النقدية نتيجة تعدد الرواة وأما الثاين ف

، حممد بن ، حممد بن حيىي الصويلابن سالم :خذ عنهم مثلوالنحاة الذين أ
، فهو ثريوغريهم ك وأيب عمرو بن العالء واألصمعي ،يزيد املربد، اجلاحظ

 .خالصة جمموعة من اآلراء لطوائف متعددة من النقاد
 
ü اب يف النقد التطبيقي، فهو جيمع الكثري من األمثلة والشواهد وأخريا أنه كت

دار حوهلا من آراء وتعليقات القدماء، األمر الذي جيعل  الشعرية وجيمع ما
منها مادة تطبيقية للقواعد واألصول اليت تعارف عليها النقاد العرب خالل 

 .القرون السابقة عليه
  

قد أملح إىل قضايا فنية عديدة تتعلق بالوزن  و بعد قراءة أولية للكتاب وجدت أنه     
والقافية والصورة، وقضايا حنوية ولغوية، إضافة إىل السرقات واملوازنات، مما شجعين 

من الدرس النقاد القدماء  أكثر على اخلوض يف حماولة معرفة الكيفية اليت استفاد ا
ي، وأملي أن أتوصل عركآلية من آليات معاجلة اخلطاب الش اللغوي، وكيف اعتمدوه

جزات األحكام اليت توحي بأن النقد األديب مل يستفد من من إىل التخفيف من حدة
  : ، ولذلك أردت هلذا البحث أن يكون موسوما بـالدراسات اللغوية إال مؤخرا

  
  املنطلقات اللغوية لتحليل اخلطاب الشعري يف النقد العريب القدمي

  ـ   ـ  كتاب املوشح للمرزباين  منوذجا
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د  

توضيح الرؤية  جابة عن جمموعة تساؤالت تعينين يفسأحاول من خالله اإل و     
  :ولذلك حصرت إشكالية البحث يف السؤال التايل املرسومة يف ذهين،

هل اعتمد النقد القدمي على املنطلقات اللغوية يف حتليل اخلطابات الشعرية ؟ وإىل *      
  أي مدى كان هذا االعتماد؟

  :ميكنين أن أسأل مرة أخرى اإلشكاليةوعلى إثر هذه      
  اخلطاب الشعري القدمي؟ إىلكيف نظر النقد احلديث *       
  وهل تتفق الرؤية النقدية القدمية والرؤية احلديثة حول خطاب شعري معني؟* 
 إىل حد ما ـ بني الرؤيتني؟  وهل هناك تقارب ـ ولو* 
 من الطرفني واحدة؟ وهل آليات النقد اللغوي املعتمدة* 
   

 ألنه ال وحماولة مين لإلجابة عن هذه األسئلة اخترت منهجا قدرت أنه األنسب،     
وهو املنهج التداويل والذي سأحاول من خالله  يكتفي بتحليل النص بعيدا عن سياقاته،

من خالل ولكن دراسة بعض ما يوفره كتاب املوشح من نصوص دون اخلروج عنها، 
، على اعتبار أن األدب هو عملية تواصل تضم كل عناصر ا املختلفةاقربطها بسيا

، وأن هذه األخرية ـ وهي موضوع حبثنا ـ ال تفهم ورسالة التواصل من مرسل ومتلق
  .على وجهها احلقيقي إال إذا ردت إىل سياقاا

 
ة نثرية ليست واضح وو من املعلوم لدينا أن اخلطابات األدبية شعرية كانت أ     

إلحاطتها ببعض الغموض  بدعهاكاخلطابات املستعملة يف التواصل العادي، فقد يذهب م
ذلك أن كل ، سياقها قراءا ضمنو التمويه، و ليسهل علينا إدراك حمتواها ال بد من 

فاإلنسان  .دث فيه و يتأثر بظروفه و معطياتهخطاب ال بد له من سياق و إطار حي
سواء من ناحية  تماعية حتدد صورة هذا اخلطاب،يتخاطب مع غريه ضمن مواقف اج

سأقف النماذج النقدية اليت و .األسلوب أو الكلمات اليت اختريت للتعبري عن حمتواه
التراكيب،  و متثل عملية رصد و تتبع موع الكلماتعندها من خالل كتاب املوشح 
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ه  

فيه  وردسياق الذي لل اليت قدر النقاد عدم مناسبتها و حىت املعاين ،األساليب والصور و
    .الكالم
  

، وقد حول خطة العمل اليت سأتبعهايف ظل ما سبق ارتسمت يف ذهين صورة  و     
الدراسة يف مبناها من تشكلت و لذلك  ا قدرته من إشكالياتبدت يل مناسبة لتحقيق م

  .إضافة إىل مقدمة و خامتة أربعة فصول
فيمكن اعتباره فصال " ريفات و املفاهيم التع" ما الفصل األول و املوسوم بـ أ     

و لذلك  يم املعتمدة يف البحث لتتضح أكثرحاولت من خالله تقريب املفاه ألين متهيديا،
تعريف علوم اللغة، مفهوم اخلطاب،  :جاء مشتمال على أربعة عناصر هي على التوايل

ون فاحتة للفصول قد جعلته فصال أوال ليكو . املوشح التعريف بصاحب املنهج التداويل،
  .الالحقة و اليت سأعتمد فيها على املفاهيم اليت مت تعريفها من خالله

فقد "  التحليل اللغوي للخطاب الشعري "وسوم بـ أما الفصل الثاين و امل و     
خصصته للدرس اللغوي عند القدماء، و كيف اعتمده النقاد ملقاربة النصوص الشعرية، 

ين، التراكيب، املسائل النحوية األلفاظ، املعا: التاليةلذلك جاء متضمنا للعناصر 
  .الصرفيةو

فقد " التحليل البالغي للخطاب الشعري" و املعنون بـ   و أما الفصل الثالث     
 عند القدماء وقد حاولت من خاللهأفردته، كما هو واضح من عنوانه، للدرس البالغي 

النقاد يف دراسام النقدية التطبيقية على  البالغية اليت اعتمدها التعرف على املنطلقات
ااز املباعد للحقيقة، الغلو : لذلك تضمن العناصر التاليةو .النصوص الشعرية

  .، التشبيه غري املوفق، االستعارة، و البديعقاإلغراو
" التحليل العروضي للخطاب الشعري" و أما الرابع و األخري و الذي محل عنوان      

حماولة للكشف عن املنطلقات العروضية اليت اعتمدها القدماء يف  بقيهفقد تضمن كسا
صل واملت و املالحظات أيت خبامتة ضمنتها أهم النتائجو. النصوص الشعرية ربتهماقم

  .إليها
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و  

هو أن كال من هذه الفصول التطبيقية تضمن إىل  جتدر اإلشارة إليهاألمر الذي و  
النقدية بني  لنتعرف أكثر على اختالفات الرؤية ،دثنيآراء احمل جانب آراء نقادنا القدماء

  .على اجلوانب املشتركة بينهماالقدمي و احلديث، و
  

شكر الأتقدم بفإنين أرى من واجيب أن  هذا العمل كنت أشعر بالسعادة إلجنازا إذو      
 ولو بكلمة طيبة، وأخص بالذكر هنا أساتذيت الكرامإىل كل من قدم يل يد املساعدة 

الذين فتحوا يل خزائن مكتبام وزودوين بالكثري من املراجع املهمة، ومنهم الدكتور 
 املشرفأستاذي  أما. عمار ويس و الدكتور والدكتور حمي الدين سامل حبيب بوهرور

الذي تفضل بقبول اإلشراف على حبثي وحرص على إجنازه  الدكتور حممد العيد تاورتة
مين  أستطيع أن أفيه حقه على ما بذله معي من جهود، فلهإنين ال يف الوقت احملدد، ف

 اهتماماته الكثريةم من مشاغله وايته هلذا البحث، فعلى الرغعلى رع جزيل الشكر
مشلين برعايته كما  وأفادين بالكثري من نصائحه وتوجيهاته، ،الكثري من وقته صص يلخ
فأسأل اهللا أن جيزل  ،ليهما هو ععلى فكرة إىل أن صار  كان هذا البحث تشجيعه مذو

و أيل نصحا  قدممن  يسعين إال أن أشكر كل الكما  له الثواب يف الدنيا و اآلخرة،
، وأخص بالذكر هنا السادة األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة الذين أسدى يل عونا

وتوجيهام ما يساعدين على وسجلوا من مالحظام  حتملوا عناء قراءة هذه املذكرة
لص اخ مجيعا م مينفله. تدارك ما فاتين من هفوات وتصحيح ما وقعت فيه من أخطاء

  . مجيل الثناء و الشكر 
  .وباهللا التوفيق
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 الفصل األول
 التعريفات واملفاهيم

 
اخلطاب منتوج لغوي؛ ال يتصور إنتاجه و استهالكه أو فهمه وحتليله إال من 
خالل اللغة، ولكي نتعرف على نوعية العالقة بني علوم اللغة وحتليل اخلطاب البد من 

إدراك العالقة حتديد املقصود بعلوم اللغة وحتديد مفهوم اخلطاب بشكل ميكننا من 
لعضوية بينهما وميكننا من التعرف على الكيفية اليت استفاد ا نقاد املرزباين من العلوم ا

من خالل ما جاء يف كتاب املوشح يف مآخذ العلماء  اللغوية يف حتليلهم للخطاب الشعري
  .على الشعراء

  فما املقصود بالعلوم اللغوية؟ *   
   اخلطاب؟وما مفهوم *   

  قاربة اخلطابات النقدية يف كتاب املوشح؟و ما املنهج املناسب مل* 
  

  علوم اللغة: أوال  
 )وراجي األمسر حممد التوجني،(يف علوم اللغة لـ  ورد يف مقدمة املعجم املفصل

، معتربين عجم مصطلحات العلوم اللغوية كافةوقد حرصنا أن يتضمن هذا امل: "  ماقوهل
البديع،  البيان ،و( لبالغة الصرف، و العروض، و او أن هذه العلوم تشمل النحو،

  )1( ."، و فقه اللغة وعلم اللغة) املعاين و
 

العلوم : و علوم العربية: " ما يلي) علم ( م الوسيط يف مادة و جاء يف املعج
، كالنحو، و الصرف، و املعاين و البيان و البديع، و الشعر: بيةاملتعلقة باللغة العر

  )2( ."، و تسمى بعلم األدباخلطابةو
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فصل يف علوم اللسان "  :ابن خلدون يف فصل حتت عنوان" مقدمة"و جاء يف 
   :أن " العريب

و معرفتها ضرورية على أهل . و هي اللغة و النحو و البيان و األدب: أركانه أربعة" 
  )3(. "الشريعة، إذ مأخذ األحكام الشرعية كلها من الكتاب و السنة، و هي بلغة العرب

 
كشاف اصطالحات " يتحدث عن هذه العلوم يف كتابه   )التهانوي(و جند 

إعلم أن : يف شرح املفتاح : " يقولف ) العلوم العربية ( حتت عنوان"  الفنون و العلوم 
علم  العربية املسمى بعلم األدب علم حيترز به عن اخللل يف كالم العرب لفظا أو كتابة، 

ا أصول هي العمدة يف ذلك و ينقسم على ما صرحوا به إىل اثين عشر قسما، منه
  .االحتراز، و منها فروع

فعلم  أما األصول فالبحث فيها إما عن املفردات من حيث جواهرها و موادها "
، أو من حيث انتساب بعضها إىل و هيئاا فعلم الصرف اللغة، أو من حيث صورها

إما باعتبار ، فاإلطالقاملركبات على  إماباألصلية و الفرعية فعلم االشتقاق، و  بعض
باعتبار إفادا ملعان زائدة  إمالتركيبية و تأديتها ملعانيها األصلية فعلم النحو، و هيئاا ا

فعلم املعاين، أو باعتبار كيفية تلك الفائدة يف مراتب الوضوح فعلم  على أصل املعىن
ن حيث البيان، و إما عن املركبات املوزونة، فإما من حيث وزا فعلم العروض، و إما م

   .أواخر أبياا فعلم القافية
و أما الفروع فالبحث فيها إما أن يتعلق بنقوش الكتابة فعلم اخلط، أو خيتص " 

نظوم فعلم عروض الشعراء، أو باملنثور فعلم إنشاء النثر من الرسائل، أو من اخلطب، بامل
يال قد جعلوه ذأو ال خيتص بشيء منها فعلم احملاضرات و منه التواريخ؛ و أما البديع ف

  . لعلمي البالغة ال قسما برأسه
األدب و هو علم : و يف إرشاد املقاصد للشيخ مشس الدين األكفاين السنجاري" 

يتعرف منه التفاهم عما يف الضمائر بأدلة األلفاظ و الكتابة، و موضوعه اللفظ و اخلط 
سان من املقاصد و إيصاله املعاين، و منفعته إظهار ما يف نفس اإلن/من جهة داللتهما على
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. نسان على سائر أنواع احليوانإىل شخص آخر من النوع اإلنساين، و به متيز ظاهر اإل
عنه مل يتم بغريه من  عريو لذلك من . إمنا ابتدأت به ألنه أول أدوات الكمالو

  .الكماالت اإلنسانية
علم  التصريف و علم اللغة و علم: تنحصر مقاصده يف عشرة علوم و هي و" 

املعاين و علم البيان و علم البديع و علم العروض و علم القوايف و علم النحو و علم 
ذلك ألن نظره إما يف اللفظ أو اخلط، و األول القراءة، و الكتابة و علم قواننيقوانني 

و أما نظره يف املفرد فاعتماده إما على . فإما يف اللفظ املفرد أو املركب، أو ما يعمهما
و هو اللغة أو على احلجة و هو التصريف، و أما نظره يف املركب فإما مطلقا أو  السماع

سنادية فعلم املعاين، خمتصا بوزن، و األول إن تعلق خبواص تراكيب الكالم و أحكامه اإل
علم البديع،  و إال فعلم البيان، و املختص بالوزن فنظره إما يف الصورة أو يف املادة، الثاين

ملفرد ن مبجرد الوزن فهو علم العروض، و إال فعلم القوايف؛ و ما يعم او األول إن كا
ن نني الكتابة، وإالثاين فإن تعلق بصور احلروف فهو علم قوااملركب فهو علم النحو، وو
و هذه العلوم ال ختتص بالعربية بل توجد يف سائر . ق بالعالمات فعلم قوانني القراءةتعل

  )4( ."ن و غريهمألمم الفاضلة من اليونالغات ا
  

بعلوم العربية،  و العلوم امللقبة" ... للمرصفي  " الوسيلة " و جاء يف كتاب 
  :هي اليت نظمها حممد النواجي بقولهو. فنون األدبو

  حيكي شذا املنثور حني يضوع*      خذْ نظم آداب تضوع نشرها 
  ديعـبو البيان  عاين ـعلم امل *  لغة و صرف و اشتقاق حنوها    

  عــبكتابة التاريخ ليس يضي*   و عروض قافية و إنشا نظمها             
  

  . صور األلفاظ و تعيينها لألشياء، اليت يفهمها العامل بوضعها لهعلم يبني: فاللغة"  
علم يبني صيغ األلفاظ و كوا أصوال و زوائد و متبادلة احلروف : و الصرف" 

  .و كيفية النطق ا
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  .فاظ أصوال و تفريع بعض آخر عنهاعلم جعل بعض األل: قاقو االشت" 
علم يبني أحوال أواخر الكلمات عند تركيبها، و تقدمي بعض : و النحو" 
و حذف بعض و ذكر بعض وجوبا . باعنده على بعض، جوازا و وجوالكلمات 

تلفة و أن علم يبني األغراض املترتبة على إيراد التراكيب يف صور خم: و املعاين./ جوازاو
  .لكل صورة غرضا

  .علم يبني ااز و الكناية: و البيان" 
  .تعرض للفظ  فتكسوه حسنا و رونقة و البديع علم يبني أحواال" 
  .ت ا العرب شعرها، كيفية و كميةعلم يبني األوزان اليت وزن: و العروض" 
منها ، والزمامنها ما يكون . يبني أحواال تعرض ألواخر األبياتعلم : و القوايف" 

  .ما يكون زينة، و منها ما يكون عيبا
. علم يبني كيفية تأليف اخلطب و رسائل املخاطبات و ما أشبه ذلك: نشاءو اإل" 
  )5(" .و صاحبه الكاتب و الناثر "فن الكتابة  و النثر " و يسمى 
  

وبإلقاء نظرة على هذه التعريفات يتضح لنا أن علوم اللغة تشمل الكثري من 
 املرزباين ( الذي يعنينا منها يف حبثنا هذا هو تلك العلوم اليت اعتمدها نقادلكن و ،وعالفر

يف حتليلهم ملا أورده من مناذج شعرية، وهي علم اللغة من حيث هو مفردات دالة على  )
املفردات يف مجل أو  مدلوالت معينة، وعلم النحو الذي يعىن بقوانني تركيب تلك

اليت ينتج عن تنوعها أو صرف الذي يعىن بصيغ الكلمات مث علم ال نصوص مفيدة،
اختالفها تنوع واختالف يف داللة الكلمة، مث البالغة اليت تعىن باملعاين الزائدة على ما 

وما تتطلبه ؛ والناجتة عن أحوال املتكلمني ومقامات املتلقني تتطلبه قواعد النحو والصرف
من خالل علومها الثالثة؛ علم املعاين والبيان  من تالوين أو انزياحات، تعىن ا البالغة

ان الشعرية وما ختتتم به والبديع، وأخريا علم العروض والقافية؛ الذي يعىن باألوز
   .األبيات ملعاجلة ما ميكن أن يقع فيه الشعراء من هفوات

*       * *  
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  مفهوم اخلطاب: ثانيا

  عريبيف التراث ال /أ
من املصطلحات احلديثة اليت وجلت عامل الدراسات واحدا  بيعد مصطلح اخلطا     

النقدية العربية، واليت الزالت حتتاج إىل تسليط الضوء عليها للكشف عن استعماالا 
وقد كان اعتماد املصطلح من طرف الفكر العريب النقدي نتيجة الحتكاكه  املختلفة،

وعلى  .املستحدثة على الساحة النقدية ة منه يف مواكبة التغرياتو رغب ،بالتيارات الغربية
الرغم من تعدد املوضوعات اليت يطرحها مفهوم اخلطاب و اليت فرضت تعددا يف 

حيتل "إال أن ذلك مل مينعه من أن  ،و اختالف مشارم ، بتعدد اجتاهات أصحااالتعاريف
تندرج يف جمال حتليل النصوص، حيث  موقعا حموريا يف مجيع األحباث و الدراسات اليت

جعلت منه ركنا رئيسيا  ،برزت للوجود شعب دراسية يف اللسانيات و الفلسفة واألدب
ضمن مقرراا و اختذته عناوين لفروع معرفية خمتلفة و غدا كل مؤلف يتناول اللغة 

  )6(".هدفه حتليلهي ال بد أن جيعل أساسه اخلطاب، واإلنسانية من جانبها التواصل

   
اسم مشتق  و هو ،) طاباخل( مصطلح  يف ظل املثاقفة احلادثة مع اآلخر الغريب ظهرو    

حمل داللة الفكر النقدي العريب احلديث لي   وقع اعتماده من طرف"   )))خ ط بخ ط بخ ط ب( ( (    ةمن ماد
   املصطلحاتو جاء يف معجم    )))SDISCOUR ("...)))777 ( املصطلح النقدي الغريب

الترمجة "و "اخلطاب، الكالم، احلديث" « discourse »صطلح ملترمجة  األدبية احلديثة
 language in)أو استخدام اللغة ( الشائعة هي اخلطاب و معناه اللغة املستخدمة 

use  8( ."ال اللغة باعتبارها نظاما(   

  
كامله : خاطبه خماطبة و خطابا: على )خطب(مادة فنقف يف  املعجم الوسيطيف أما و      
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... الكالم) اخلطاب( و. حادثه بشأنه: ويقال خاطبه يف األمر.كالما وجه إليه. و حادثه
  )9(.الرسالة

  
اخلطاب هو مراجعة  " ):خ ط ب(يف مادة ) البن منظور( لسان العربو جاء يف      

و املخاطبة صيغة مبالغة . " و مها يتخاطبان. الكالم وقد خاطبه بالكالم خماطبة و خطابا
   .يف فعل ذي شأن  تفيد االشتراك واملشاركة

إن اخلطبة مصدر اخلطيب، و خطب اخلاطب على املنرب و اختطب  :قال الليث"      
يث إن اخلطبة و الذي قال اللّ :قال أبو منصور. واسم الكالم اخلطبة. خيطب خطابة

مصدر اخلطيب ال جيوز إال على وجه واحد و هو أن اخلطبة اسم للكالم الذي يتكلم به 
  )10( ".موضع املصدراخلطيب فيوضع 

دث عن طريق املشاركة بني متكلم للكالم، و حي ففاخلطاب عند ابن منظور مراد     
  .يغفل خاصية التفاعل يف إنتاج اخلطاب فابن منظور مل. سامعو

  
خاطبه أحسن : خطب  «: ما يلي )للزخمشري  ( أساس البالغةوورد أيضا يف      

: رجل يف النادي يف اجلاهلية فيقولكان يقوم الو... اخلطاب، وهو املواجهة بالكالم 
 طْبأنت : وتقول له... دعوه إىل أن خيطب إليهم : اختطب القوم فالنا و... خ

  )11(."األخطب البين اخلطبة، فتخيل إليه أنه ذو البيان يف خطبته

  
حيث ترددت اثنيت  يف عدة مواضع من القرآن الكرمي، )خطب(و جاءت مادة      

ـ منها قوله  معجم األلفاظ و األعالم  القرآنيةمرة  ـ كما هو وارد يف عشرة 
   )12(:تعاىل

  )63الفرقان " (و إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما "           
  )37هود " ( او ال ختاطبين يف الذين ظلمو: " و قوله 
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  )20ص " (و شددنا ملكه و آتيناه احلكمة و فصل اخلطاب : " و قوله
  )37النبأ" (رب السماوات و األرض و ما بينهما الرمحن ال ميلكون منه خطابا : " هو قول

  )23ص" (فقال أكفلنيها و عزين يف اخلطاب : " و قوله 
  )27املؤمنون" (م مغرقون إال ختاطبين يف الذين ظلموا : " و قوله

  
مي جنده حييل الكرالذي ورد فيه مصطلح اخلطاب يف القرآن  و بالعودة إىل السياق     
يورد ) فالزخمشري( .هذا ما تؤكده تفسريات القدماء و احملدثني لآلياتو) الكالم(على 

نه إ"  :يقول"   فصل اخلطابآتيناه احلكمة و و شددنا ملكه و" تعاىل  هتفسريا لقول
   )13(" .بال التباسلكالم املبني الدال على املقصود ا
و الكالم الفاصل بني أبني احلق و الباطل  فصل اخلصام بالتمييز" : و فصل اخلطاب 

  )14("اخلطأالصواب و

  
القصد الذي ليس فيه " يف اآلية  راد مبعىن اخلطابيأنه جيوز أن ) الزخمشري(ويرى      

، مرادف للكالم ، إذن،فاخلطاب عند الزخمشري )15( "إشباع ممل   ال ر خمل وااختص
ام من هو متهيئ هإفتواضع عليه، املقصود به للفظ املا"بأنه اخلطاب  فيعرف) اآلمدي(أما

  )16(" .لفهمه
  

الكالم و اخلطاب " إمام احلرمني مفاده أن  نقوال ع) فؤاد بوعلي(لدكتور او يورد      
  )17(."احلي متكلمايصري به التخاطب و النطق واحد يف حقيقة اللغة، و هو ما و التكلم و

  
حنو خطاب نقدي عريب (قال له  حتت عنوان يف م)  فاتح زيوان(و يذهب األستاذ      

التالزم الداليل الواضح بني مفهومي اخلطاب و الكالم و ترادفهما "إىل أن ) معاصر
اللغوي  على مستوى اللفظ املعجمي، يشري إىل أصول املصطلح الشفهية، ذلك أن داللة 

  )18(" . املصطلح مل تقترن بعالمة مكتوبة بل ارتبطت باملستوى الشفهي حتديدا
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الذي دلل على األصول الشفهية للمصطلح ) نويالتها(و هذا ما نقف عليه عند      

اإلحياء و اإلشارة كوسائل وحماوال إخراج لفظ اخلطاب من كل ما يعتمد على احلركة 
لإلفهام، كما أخرج أيضا املهمل من الكالم و كل كالم ال يقصد به  يف األصل إفهام 

تواصل جتمع بني متكلم و سامع،  يقوم  بوظيفة )انويالته(عند اخلطاب ، ف)19( السامع
غري اللغوية كاحلركة و اإلحياء ال ميكن ـ حسبه ـ حتقيقها باالعتماد على الوسائل و
  .اإلشارةو
  

حيدد فيه معنيني ملصطلح اخلطاب  قوال البن السبكي) فؤاد بوعلي(و يورد الدكتور      
أحدمها أنه الكالم و هو ما تضمن نسبة  :"يقول املستخدم يف أحباث علوم العربية

  )20(." إسنادية، و الثاين  أنه أخص منه، و هو ما وجه من الكالم حنو الغري إلفادته

  
و مما ورد من تفسريات أن اخلطاب كالم يفترض  )نويالتها(و نفهم إذن من كالم     

اخلطاب، / و هذه الرسالة و ما يعنينا حنن ه .وجود ثالثة عناصر  متكلم و سامع ورسالة
ىل اخلطاب الشعري إكيف نظر النقد احلديث  مث. و كيف تعامل معها الناقد القدمي

وهل هناك تقارب يف الرؤية النقدية بينهما؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من  القدمي؟
و لكن بعد عرض موجز نتعرف من خالله على مفهوم اخلطاب  "املوشح"خالل كتاب 

  .النقاد الغربيني ن أملع أقطابه منخنبة م عند
  

 ب / عند الغرب
جيمع عدد كبري من الباحثني على أن اللسانيات هي اليت فتحت باب الدراسات      

الختصاصات فاستفادت منها العديد من اه بالنتائج الباهرة اليت حققتها اللغوية على مصرعي
االجتماعية إىل احلقول األدبية و تاليت تربطها صلة ا، مما مسح بدخول عدد من املصطلحا

 .)اخلطاب(و غريها، ومن بني املصطلحات اليت اعتمدت يف خمتلف التخصصات مصطلح 
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 Discourse" اخلطاب"لقد أصبح مصطلح  : "ايف قوهل )سارة ميلز(ؤكده ت و هذا ما
علم  الفلسفة وو األلسنيةاالجتماع و  و علم النقدمتداوال يف جماالت عديدة منها نظرية 

و إذا كان الباحثون يف هذا  )21(."النفس االجتماعي و الكثري من حقول املعرفة األخرى
و رواده األوائل، فإم مل يتفقوا حول تعريف و بداياته   همنشئاال قد اتفقوا يف قضية 

النظر  فتعددت فيه االجتهادات حبسب مناهج الدراسة و زوايا، حمدد هلذا املصطلح موحد
األمر الذي أدى إىل تعدد التعاريف و اختالفها باختالف  ،يات االبستمولوجيةو اخللف

  .توجهات أصحاا
 
يف الدرس اللساين بعد أن عمل الباحثون على جتاوز حدود  مو قد ظهر هذا املفهو     

لتحليل حنو وحدات أكرب هي وا للوصف قابلة لغوية اجلملة اليت كانت تعترب أكرب وحدة
األمريكي  للغوي الريادة يف استعمال املصطلح و حتليلهخلطاب، وترجع امللفوظ أو ا

يعرفه و، )م1952( )حتليل اخلطاب(  من خالل حبثه )Z.Harris هاريس سابويت زليق(
ملفوظ طويل، أو هو متتالية من اجلمل تكون جمموعة منغلقة ميكن من خالهلا " على أنه 

يف جمال ية التوزيعية و بشكل جيعلنا نظل نهجمعاينة بنية سلسلة من العناصر، بواسطة امل
  )22(."لساين حمض

  
و انطالقا من هذا التعريف جند أن هاريس يعمل على تطبيق منهجه التوزيعي على     

، و إمنا تتوزع اعتباطياخلطاب، فريى أن العناصر املكونة له ال جيتمع بعضها ببعض بشكل 
    .نية اخلطابب شكلنظام معني ي بناء على هذه العناصر 

  
خاضعة  جمموعة متواليات تربط بينها عالقات معينة إذا كان هاريس يرى اخلطابو      

 بنفنستإميل (، فإن الباحث الفرنسي قواعد تنتظم مبوجبها اجلمل يف اخلطابال جلملة من
E. Benveniste(  امللفوظ منظورا إليه من "  على اعتبار أنهيقدم تعريفا آخر للخطاب
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هو كل مقول يفترض متكلما " :فيقول )23( ."آليات و عمليات اشتغاله يف التواصلوجهة 
    )24( ."و مستمعا، و تكون لدى األول نية التأثري يف الثاين بصورة ما

  
ال  خيتلف عن تعريف هاريس نتيجة اختالف املنطلقات، فبنفنست فتعريف بنفنست     

فأدخل مفهوم لوية للوظيفة التواصلية للغة ألوأعطى ا يقف عند حدود امللفوظات  و لذلك
 للملفوظ(نص ما و هو مقابل  إنتاجوهو الفعل احليوي يف )  Enonciationالتلفظ (

Enonce  ( ،بالتايل وباعتباره املوضوع  الذي انتهي من إجنازه فاستقل عن الذات املنجزة
   )25(.فموضوع الدراسة عنده هو التلفظ و ليس امللفوظ

كمنظومة من عامل اللغة "اب نكون قد غادرنا ست أننا باحلديث عن اخلطو يرى بنفن
 )26( ."نلج يف عامل آخر أال و هو عامل اللغة كأداة لالتصال جتد تعبريها يف اخلطابالرموز و
اليت تؤديها  يركز على الوظيفة التواصلية برؤيته هذه يكون قد وجل عاملا أوسع، فبنفنست

يتجسد من  مل يعد منظورا إليها كمنظومة رموز ختضع لنظام معني اللغة، هذه األخرية اليت
و إمنا صارت خطابا يتشكل مبجرد  خالل وحدة قابلة للوصف و الدراسة و هي اجلملة

   .حدوث تواصل  بني متكلم و سامع
  

برز على الساحة جمموعة من طاب و بعد هذين االمسني الالمعني يف جمال حتليل اخل     
ريف افصنفوا فيه و وضعوا له التع ن أفاضوا يف احلديث عن هذا العلميالباحثني الذ

فراح كل واحد يقدم  ،اللسانية و الفكرية مافتشعبت مناحيه بتشعب توجه القواعدو
 نذكر من بينهمو تصوراته و يقترح إجراءات يسهم من خالهلا يف بلورة مفهوم اخلطاب

من " من خالل دراسة موسومة بـ  م1972الذي عرض أفكاره عام "  فرانسوا راستيه"
و قد بني من خالهلا أن اللسانيات أصبحت علما قائما بذاته " جل حتليل اخلطابأ

خلطاب أن حيدد هو اآلخر موضوعه لنجاحها يف حتديد موضوعها، و أن على حتليل ا
ذلك بسبب ارتباطه الوثيق باللسانيات، و يف معرض حديثه عن اخلطاب يؤكد راستيه و
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حلدود اليت سيقف التحليل الذي يسعى لتجاوز حدود اجلملة جيب أن يعلن عن اأن 
   )27(.عندها

  
معجم (اجلهود اليت قام ا أصحاب  ،و من اإلضافات اليت أثرت الساحة اللسانية     

فهو أوال يعين " م  و الذين قدموا للخطاب تعريفات ثالث 1973سنة ) اللسانيات 
و هو هنا مرادف  اللسان الذي تتكلف بإجنازه ذات معينة،اللغة يف طور العمل، أو 

وحدة توازي أو تفوق اجلملة، و يتكون من  للكالم بتحديد دو سوسري، و هو يعين ثانيا،
 التحديد الثالثأما . هو هنا مرادف للملفوظلة هلا بداية و اية ومرسمتتالية تشكل 

قواعد  منظورا إليه من وجهة ،ةل اخلطاب لكل ملفوظ يتعدى اجلملفيتجلى يف استعما
  )28(".تسلسل متتاليات اجلمل

  
 ، و اليت يصعب حصرها لكثرا،ومن بني األمساء اليت ملع جنمها يف ساحة اخلطاب      

و غريهم  ،)سارة ميلز(و ) ميخائيل خبتني(و )  روجر فاولر( و) ميشيل فوكو( نذكر 
ها عدد من يتمثلالت اخلطاب كما حاولت أن جتمع لنا دال هذه األخرية اليت كثري،

لباحثني يف بالنسبة للعديد من ا" دل ي) اخلطاب( أنعلى اختالف رؤاهم فتقول  الباحثني
 على التحول من اعتبار اجلمل أمثلة على االستعمال اللغوي ارد جمال األلسنية العامة

usage  ،،ا اللغة كنظام إىل االهتمام  أي اعتبارها مناذج عن الطريقة اليت تبىن
و بالنسبة للبعض من هؤالء ...) 1983 براون و يول(  useباالستعمال الفعلي للغة 

عبارة عن ذا فإن اخلطاب ل. املنظرين تعين كلمة اخلطاب اهتماما بطول النص أو العبارة
وحدة نص مطولة حتتوي على شكل من أشكال التنظيم الداخلي، كاالنسجام يف املعىن 

cohérence لتماسك يف القالب و اcohésion  )1975 كولثاردسنكالر و ...
أما بالنسبة للبعض اآلخر من املختصني يف األلسنية العامة  ...)1989 كارتر و مسيسنو

بالسياق الذي تستعمل فيه بعض العبارات دون سواها، فهناك اخلطاب  اخلطابفيعرف 
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ياقات املكونات الداخلية حدد هذه السو ت. و ما إىل ذلك اإلشهارالديين و خطاب 
  )29( ."للنصوص اليت ترد فيها

    
الباحث  ألنه ال ميكن عرض آراء كل املشتغلني باال سأكتفي بواحد منهم و هوو     

عرض أفكاره من  الذي ) Dominique Maingueneau دومينيك مانكينو(
و الذي  .يناتالذي ظهر أواخر السبع )مقدمة يف مناهج حتليل اخلطاب(  خالل كتابه

اخلطاب انطالقا من توجهات  مانكينو عرفأهم اجتاهات حتليل اخلطاب، وقد  فيه يتناول
و ذلك الهتمامه بالعملية التواصلية اليت تتحقق أثناء التخاطب و اليت جتمع  تداولية

و يذكر الدكتور  .القارئ و النص األديب/ و السامع ،املبدع/ املتكلم ؛العناصر الثالثة
حتليل " الذي قدم عرضا عن كتاب مانكينو  من خالل كتابه ) القادر شرشارعبد (

أن الباحث قد تبىن تعريف املدرسة الفرنسية اليت ميثلها " اخلطاب األديب و قضايا النص
بني امللفوظ و اخلطاب، "بنفنست ألنه األنسب الجتاهه التداويل فاملدرسة الفرنسية متيز 

انقطاعني : ( متتالية من اجلمل املوضوعة بني بياضني دالليني فامللفوظ ـ بالنسبة إليها ـ
. ة نظر حركية خطابية مشروط اوجه ، أما اخلطاب فهو امللفوظ املعترب من)تواصليني

نية لغويا جتعل منه ملفوظا و أن دراسته لسانيا من حيث هكذا فالنص من وجهة تبنيو
   )30( ."شروط إنتاجه جتعل منه خطابا

  
و يعارض  اخلطاب باعتباره مفهوما يعوض الكالم عند دي سوسريمانكينو حيدد و      

  :أمهها يزاتات ختتص بعدة مأن اخلطاب يرىواللسان 
للقواعد ) Transphrastique(ختضع اخلطابات باعتبارها وحدات عربـ مجلية "  

  .التنظيمية املعمول ا داخل جمتمع حمدد
نه مشكل تبعا لوجهة نظر املتكلمني، و لكن أيضا يكون اخلطاب موجها، ليس فقط أل" 

     .ألنه يتطور بشكل خطي يف الزمان
  .فعل الكالم هو شكل من أشكال التأثري على الغري و ليس فقط متثال للعامل" 
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ن يف امللفوظ من اخلطاب، باعتباره نشاطا لفظيا، نشاط بيين يشرك شريكني حبيث يربزا" 
  .خالل الزوج أنا، أنت

  .وجود خلطاب إال داخل سياق معنيال " 
نفس اآلن مصدرا متثل يف ) أنا(ال يعترب اخلطاب خطابا إال إذا أرجع إىل الذات؛ إىل  "

  .الزمكانية، و كذا حتديد موقفها إزاء مقوهلا و خماطبهالتحديد الشخصية و
  .خيضع اخلطاب ، شأنه يف ذلك شأن باقي السلوكات األخرى، لعدة معايري" 
   )31(. للخطاب إال داخل عامل خطابات أخرى يشق عربها مساره اخلاصال معىن" 
  

يركز على  ميكن أن نلحظ أنهمانكينو  ه املميزات اليت وضعهاو من خالل هذ     
الذي ينجز  أما العنصر األول فهو السياق العام .نصرين هامني ليتحقق عنده اخلطابع

الثاين فهو التفاعل الذي يوجب  ، و أمامكوناتبكل ما يتضمنه من  ضمنه اخلطاب
و الذين يكونون يف حالة  .)أنا و أنت( وجود القائلني و املستقبلني الذين عرب عنهم بـ 

عملية ملقام معني و أن ينجز ضمن  فاخلطاب عنده إذاً جيب أن خيضع تفاعلية متبادلة
كما أن كل تفاعلية متبادلة من طرف باث و آخر مستقبل يتبادالن األدوار بالتناوب، 

  .يؤدى وفقها اليت خطاب خيضع جلملة من املعايري
  

من ناحية يف موحد للخطاب عملية معقدة ألن ع تعرأن وض )سارة ميلز(وترى      
ه هم بصدد التعامل تعاريفاملصطلح ال حيددون أيا من  أغلب الباحثني الذي يستعملون

صوغون التعريفات انطالقا من معه، و من ناحية أخرى فإن العديد من الباحثني الذين ي
أي أن تعريف اخلطاب غري  .توجهات معينة يقومون بتغيريها أو بإدخال تعديالت عليها

يف  البس خلقثابت األمر الذي أدى إىل تداخله مع مجلة من املصطلحات األخرى مما 
  )32(.حتديد املفاهيم  و التفرقة بينها 
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  ىمع مصطلحات أخر) اخلطاب(تداخل/ ج

كثريا ما تتداخل جمموعة املصطلحات املترادفة مع بعضها البعض تداخال يشكل      
مع اخلطاب  داخالاملصطلحات ت أكثر و عدم وضوح يف التصورات، و من خلطا مفاهيميا

بتخطي الدراسات اللسانية عتبة اجلملة حنو  هأن) سعيد يقطني(و يرى  "النص"مصطلح 
ملفاهيم، حدوث خلط يف ضبط ااضطراب و تعتيم ويبت املصطلحات بأص ،وحدة أكرب

، و عند آخرين )طاباخل( ، و عند آخرين)امللفوظ(عند البعض هي "  فهذه الوحدة األكرب
و هي أيضا يقابل . و كل واحد من هذه املصطلحات متعدد الدالالت و املعاين)... النص(

    )33( ."االجتاه أو اآلخربعضها اآلخر، أو يرادفه يف هذا السياق أو ذاك  و حبسب هذا 
  

) David Crystalدافيد كريسل ( قام الباحث  مو يف حماولة لضبط املفاهي     
و إن كان يف األخري قد خرج بنتيجة  اخلطاب و جمال النص استعمال بالتفريق بني جمال

دة من نقاط تقاطع عدي ألن بينهمايق بينهما بصورة قاطعة و ائية مفادها أنه ال ميكن التفر
 Discourseيركز جمال حتليل اخلطاب : " فنجده يقول ،شتركةاملستعماالت اال بينها

Analysis وف طبيعية، كما جند ذلك يف بعض على بىن اللغة احملكية املستعملة يف ظر
بينما يركز جمال حتليل النص الستجوابات و التعاليق و اخلطب، كاحملادثات و ا" اخلطابات"

Text Analysis  تالالفتالى بىن اللغة املكتوبة، و من األمثلة على ذلك املقاالت و ع 
و واضحا، فقد كان  لكن ليس هذا التمييز متييزا جليا .و إشارات املرور و فصول الكتب

و بصفة خاصة قد يستعمل كل من . هلذين املصطلحني العديد من االستعماالت األخرى
ظيفة و شمل مجيع الوحدات اللغوية اليت هلامبعىن أوسع بكثري لي" النص " و " اخلطاب"

فمن العلماء من يتحدث . اتصالية حمددة، سواء أكانت تلك الوحدات حمكية أو مكتوبة
النص احملكي أو " و منهم من يتحدث عن " محكي أو املكتوب ـاخلطاب ال" عن 

فويا، أنتج أي ش حمكيا،إذن ينطلق من كون اخلطاب إنتاجا لغويا  كريسلف )34( . "املكتوب
مث  بينما النص ميثل كل إنتاج لغوي مدون، فهو ذا يشري إىل السياق، يف ظروف معينة
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يرى أن هناك من العلماء من ال يتوقف عند فكرة املدون و احملكي، ألن التدوين قد يشمل 
  .اخلطاب مثلما قد خيتص النص باحلكي

                                                                                                             
الذي يرى أن هذا ) Stubbsمايكيل ستابز (لباحث ل و نقف على رأي آخر     

و يذهب  )35(".كثريا ما يتسم بالغموض و يبعث على البلبلة"  بني املصطلحني التداخل
كون اخلطاب حمكيا، و قد ال النص مكتوبا بينما ي"إىل أن هناك استعماالت يكون فيها 

و قد يكون النص طويال أو قصريا  ...يكون النص تفاعليا بينما يكون اخلطاب كذلك
بينما يطبع النص بانسجام يف الشكل و الصيغة لكن اخلطاب يوحي بطول معني، و يتميز 

و يف األخري يالحظ ستابس أن هناك . اخلطاب انسجام أعمق من حيث الداللة و املعىن
و التحقيق النفعي هلذا املكون، النظري ارد نظرين من يفرقون بني مكون اللغة املمن 
   )36(."لو أم ال يتفقون أيهما ميثل النصو
اليت تذهب إىل أن اخلطاب ) سارة ميلز(و من بني الذين طرحوا هذا الفارق الباحثة      

  )37(.ن النصأعم و أمشل م يكون هو التصور ارد للنص، و اخلطاب عندها

  
اب باجلانب احملكي أن كليهما يربطان اخلط ل رأي كريسل و ستابزالو نلحظ من خ     

دون النص على اعتبار  العالقة التفاعلية اليت تكون يف اخلطاب إىليشريان دون الكتايب و
 .رسل، مما يلغي العملية التفاعلية بني الطرفنيا من قبل املأن النص يكون مكتوبا سلف

باعتباره الفعل ) التلفظ(ـ للخطاب بو )لفوظامل(ـ ك ميكن أن منثل لسانيا للنص بلذلو
الذي ينجز ضمن ظروف مقامية معينة و قد أشار إليها كريسل بقوله  احليوي التفاعلي

ألن اخلطاب الواحد  )و املعىن حيث الداللة(و ستابز يف قوله من  )الظروف الطبيعية(
  .ا يرد فيهاليت اتداللته بتغري السياق تتغري

  
 )لنصا(ـكمرادف ل يستعمل اخلطاب) رمياسجوليان ق(  باحثا آخر هو جند يف حني     

، حسبه، ألفاظ تشترك يف نفس املعىن، و يذهب إىل أن بعض اللغات ألا )املقول(و 
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اخلطاب  تبعا لذلك فالنص و و لى مصطلحات تقابل كال من اللفظنياألوروبية ال تتوفر ع
كاألفالم، و الطقوس املختلفة،  للداللة على ممارسات خطابية غري لغوية"  يستعمالن

يف االستعمال غري اللغوي   )اخلطاب(و إذا كان قرمياس حيصر  )38(" .القصص املرسومةو
) Short Michael  مايكل شورت(و ) Geoffrey Leechجافري ليتش (فإن 

اتصال "  ،حسبهما ،فاخلطابلك يف معرض تفريقهما بني اخلطاب و النص يريان غري ذ
لغوي يعترب صفقة بني املتكلم و املستمع و نشاطا متبادال بينهما، و تتوقف صيغته على 

تقنن ) مكتوباحمكيا كان أو ( طة اتصاال لغويا اساالجتماعي، بينما يعترب النص بب غرضه
 )39(." وسيلته املسموعة أو املرئية

 
حاول صاحبها من خالهلا إبراز  و اليت ن إدراجهاو من بني املواقف اليت ميك      

النص  "أن  ذهب إىلي الذي) حممد مفتاح( الباحث العريب الفوارق بني املصطلحني موقف
 أن اخلطاب عبارة عن وحدات لغوية، وعبارة عن وحدات لغوية طبيعية منضدة متسقة

ص، النحنن جنعل اخلطاب أعم من  "ف ييض و ."منسجمة طبيعية منضدة متسقة
اليت ترى أن ) ميىن العيد(و نضيف له موقف الباحثة  )40( ".لتناصفالتخاطب أعم من ا

كل ملفوظ يندرج حتت نظام اللغة و قوانينها فهو نص، و إذا خرج ليندمج حتت 
فاخلطاب إذا  )بالقول Discoursتقابل الباحثة لفظ (قوال السياقات االجتماعية مسي 

، السائدة يف اتمع و من مثة فهو مغمور باإلديولوجيايضطلع مبهمة توصيل رسالة، 
   )41(.مبالغ يف خرق النظامو
  
و بناء على ما سبق  نلحظ أن اخلطاب  قد ارتبط يف أذهان الكثريين باجلانب      

، إال أن و الذي ينتج عنه بالضرورة تفاعل بني املتكلمني من اللغة الشفوي احملكي
 يرى أن األمر خمتلف إذا ما طرح يف جمال اللسانيات )T.S Carterركارت(الباحث 

فاخلطاب وحدة أوسع من النص، ولكنها تبقى " ألنه ال يرتبط بالضرورة باللغة املنطوقة 
إذاً فالفارق اجلوهري، إذا أمكن اعتباره كذلك، بني  )42(."اإلنتاجيف عالقة مع ظروف 
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من ) J.M Adam شال آدممي جون( و هذا ما يؤكده  .النص و اخلطاب هو السياق
  : خالل معادلته

 ظروف اإلنتاج+ النص= اخلطاب  
  )43(ظروف اإلنتاج  - اخلطاب= النص 

إذاً فامللفوظ لوحده ال يعد خطابا إال إذا أضفنا له عنصر السياق، و ما هذا امللفوظ إال 
  .النص

  
 دو أن يكونحسم اخلالف فريون بأن هذا التداخل ال يع حماولة و يذهب البعض إىل     

، فما ال أكثر واختالف التسميات هذا ناتج عن اختالف املدارس املسمية ،صوريا تداخال
تطلق عليه املدرسة األجنلو أمريكية ) النص(تطلق عليه املدرسة الفرنسية مصطلح 

   )44( .فالدوال خمتلفة و املدلول واحد) اخلطاب(

  
الذي  يعنينا بالقدر الذي يعنينا املنهجو سواء كان اخلطاب هو النص أم ال فهذا ال      

و انطالقا من  .عن بعض خباياه سنتبعه لتحليله لعله يساعدنا يف فهمه و الكشف
التعاريف السابقة للخطاب، تلك اليت تراه بنية لغوية تواصلية، كتابية كانت أو شفوية، 

أرى أنه  ،قارئظروف مقامية معينة و تنتج عن عالقة تفاعلية قائمة بني مبدع و ل ختضع
  .تداوليةمن األجنع اختيار منهج يتالءم و طبيعة اخلطاب ال

  *   *   *  
 ثالثا: املنهج التداويل

و هي تناقش ثنائية ) فرديناند دي سوسري(منذ أن بزغت مشس اللسانيات على يد      
، الدال و املدلول، و اللغة و الكالم وتبحث يف العالقة اليت تربط عناصر اجلملة

تدرس اللغة (متخذة من شعار  اعتبارها أعلى وحدة قابلة للتحليل يف الدرس اللغوي،ب
املنطلق األساسي الذي ترتكز عليه، حماولة بذلك تكريس عنصر ) يف ذاا و ألجل ذاا
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، ليتطور البحث بعده وتتوسع الدائرة فيهتم ) Le système(النظام أو النسق 
و غريهم بوحدات أكرب من اجلمل  يتشو مسك الباحثون أمثال هاريس و بنفنست و

فيبحثون يف العالقات اليت تربط عناصر النص و جتمع مكوناته متجاوزين بذلك حدود 
اجلملة، ليتقدم البحث اللساين خطوة أخرى فيثور على احلدود اليت رمسها اللسانيون 

القته بقائليه فعل اخلطايب يف عاألوائل و اليت جتعله رهني النص فيدعو إىل دراسة ال
حميطه و ظروف إنتاجه، ومن بني املناهج اليت اهتمت مبثل هذه الدراسات فانطلقت و

 .بالبحث إىل خارج اخلطاب املنهج اللساين التداويل
  

أحد أهم املناهج " بأن التداولية تعد ) حممد األخضر الصبيحي( يقر الدكتور     
ديث، متداركة بذلك العديد من اللغوية احلديثة اليت صححت مسار علم اللغة احل

أن الوقوف بالدراسة اللسانية عند حدود بنية اللغة ال  نقائصه، و تنطلق التداولية من
ميكن من فهمها و الوقوف على أكرب قدر من حقائقها، لذلك تدعو إىل ضرورة أن 

أي  تشمل الدراسة وظيفتها أيضا، و هو ما يعين الدعوة إىل دراسة اللغة يف االستعمال،
و يضيف الدكتور الصبيحي بأن  )45(." دراستها و هي تؤدي وظيفتها التواصلية

التداولية ليست منهجا مكمال للمناهج اللسانية الشكالنية، و ال منهجا موازيا هلا و إمنا 
بالتايل،  حتول منهجي غايته إضفاء نظرة أكثر مشولية على اللغة و التأسيس،" هي نتاج

مغاير حموره أن اللغة فعل تواصلي ال ميكن إدراكه إال  كسلوك للسانيات وفق منظور 
    )46(." إنساين شامل يف إطار وضعيات تفاعلية تواصلية

  
و انطالقا من هذه الرؤية اليت تعىن بالنص اخلطايب ضمن سياقه و هو يؤدي دوره      

حاول إعادة قراءة التواصلي جامعا بذلك بني قطيب العملية التواصلية املبدع و املتلقي، سأ
اخلطابات الشعرية يف املوشح من زاوية نظر احملدثني اعتمادا على املنهج التداويل الذي 

بعني االعتبار كل العوامل اليت ميكن أن يكون هلا دور يف أثناء استعمال اللغة، مبا " يأخذ 
لك سأورد لكن قبل ذو )47(."يف ذلك العوامل النفسية و االجتماعية و الثقافية و غريها
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يف إجياز بعض التعاريف واملفاهيم النظرية اليت تقوم عليها التداولية ليتضح املنهج املتبع 
الرباغماتية  أكثر مع مراعاة التطرق لألساسيات و املسائل الكربى اليت طرحها دارسو

 .املنهج دون التوغل يف تفاصيل
  

 الفيلسوف إىل) La pragmatique(مصطلح التداولية  ميعود استخدا     
م على فرع 1938الذي أطلقه سنة ) Morris Charlesشارل موريس ( األمريكي 

، و مل تستقل التداولية كدرس )La sémiotique ()48 (من فروع علم العالمات 
لغوي قائم بذاته إال يف العقد السابع من القرن العشرين على يد جمموعة من فالسفة اللغة 

 Austinأوستني : هيمها ووضع قواعدها و على رأسهمالذين عملوا على صياغة مفا
   )Grice .)49و جريس  Searleسريل و
  

  in useدراسة اللغة يف االستعمال " التداولية  على أا ) Yule  يول(و يعرف      
خاصة و أنه يشري إىل أن املعىن ليس شيئا متأصال يف   in interactionأو يف التواصل 

يرتبط باملتكلم وحده و ال السامع وحده فصناعة الكالم تتمثل يف  الكلمات وحدها، وال
مادي واجتماعي (اللغة بني املتكلم و السامع يف سياق حمدد  (négociation) تداول 
  )50(." وصوال إىل املعىن الكامن يف كالم ما) و لغوي

ب باعتباره و يتضح من خالل تعريف يول أن التداولية إضافة إىل اهتمامها بإنتاج اخلطا
فعال تواصليا بني طرفني يقع ضمن موقف كالمي حمدد، تم أيضا بالكيفية اليت يفهم 
عليها هذا اخلطاب، فاخلطاب ال يأخذ معناه الذي قيل من أجله و الذي جيب أن يفهم 
عليه إال بربطه بسياقه الذي ورد فيه، فال ميكن تفسري خطاب و فهمه مبعزل عن سياقه، 

ذي يتجدد عند كل موقف كالمي األمر الذي جيعل من التداولية ملتقى هذا األخري ال
 )51(." فة و علم النفس و علم االجتماعاللسانيات و املنطق و السيميائية و الفلس"

فكلها آليات مساعدة يف الكشف عن فاعلية اخلطاب و يف إعطائه معناه احلقيقي ضمن 
على )  Geoffrey Leechليتش جفري (و يؤكد . املوقف الكالمي الذي ورد فيه
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: أنه ال ميكن فهم طبيعة اللغة إال بفهم كيفية  تداوهلا بني الطرفني لتحقيق تواصل فيقول
كيف نستعمل اللغة يف : ال نستطيع حقيقة فهم طبيعة اللغة ذاا إال إذا فهمنا التداولية" 

ردة مثلما هي يف أصل فالتداولية إذاً ال تدرس اللغة على أا بنيات جم )52(." االتصال
االستعمال، أي تدرسها يف اختالفات م وإمنا تدرسها يف حيز التداول ووضعها يف املعاج

فهي علم يبحث  .معانيها اليت ختتلف بتغري السياق الذي ترد فيه و بتغري مقاصد املتكلمني
ل فحني يقو. يف كيفية اكتشاف السامع ملقاصد املتكلم، أو هي دراسة معىن املتكلم

فليس بالضرورة أن يكون يف حالة إخبار عن العطش و إمنا قد ) أنا عطشان( شخص 
  )53(.يعين أريد كوب ماء، فاملتكلم كثريا ما يعين أكثر مما يقول

  
فالتداولية تسعى لتجاوز النظرة الصورية اردة للغة اليت كانت حمل اهتمام املدارس      

ضرورة العناية بالظروف املواتية عند استعمال  اللسانية السابقة، حنو نظرة تدعو إىل
اللغة، منطلقة يف ذلك من أن اللغات الطبيعية بنيات حتدد خصائصها، ولو بصورة 

   )54(.جزئية، ظروف استعماهلا يف إطار وظيفتها األساسية املتمثلة يف التواصل
ملختلفة واليت تصدر فالتداولية إذن تتحدد مهامها يف دراسة اللغة املستعملة يف املقامات ا

ذلك ا أو نصا أدبيا، حنو سامع معني ويف كل مرة عن متكلم معني، سواء كان كالما عادي
و هذا ال يعين أبدا أا تلغي املعىن املتواضع للكلمة و لكنها تنطلق . لتحقيق قصد معني

يق منه لتؤسس للمعىن املقصود الذي ينشد املتكلم حتقيقه و إيصاله إىل السامع عن طر
  .عملية التفاعل احلاصلة بينهما

  
، يكتفي بوصف ن التداولية ليست علما لسانيا لغوياول إو بناًء على هذا ميكن الق     

كالبنيوية  تفسريها و يقف عند حدودها و أشكاهلا الظاهرة وحسب،البنيات اللغوية و
من كتابه ض) مسعود صحراوي(مثال، و إمنا هي كما عرفها الباحث اجلزائري الدكتور 

علم جديد للتواصل اإلنساين يدرس الظواهر اللغوية ) " التداولية عند العلماء العرب ( 
يف جمال االستعمال ويتعرف على القدرات اإلنسانية للتواصل اللغوي و من هنا تكون 
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كما أن التداولية تعد منهجا متكامال  )55(." علم االستعمال اللغوي: جديرة بأن تسمى
اليت اجتمعت و تكاثفت فيمـا   املعارفم ودبية ألا حصيلة مجلة من العلوللدراسة األ

الكشف عن األثر الناتج عن ليل اخلطاب و فهم قصد املتكلم وبينها هلدف واحد هو حت
هذا اخلطاب و من بني هذه العلوم علم النفس و علم االجتماع  و فلسفة اللغة و باقي 

. الفعـل اخلطـايب   تصب كلها يف بوتقة دراسـة  النظريات اللسانية و السيميائية اليت
املنـهج البنـائي   " واحدة من أهم استراجتيات التحليل  ألا جتمع بني  فالتداولية إذًا

ألننا حنتاج إىل تفسري الظواهر الثقافية أكثر من وصفها، ... الوصفي و املنهج التفسريي
و لتحقق التداولية  )56(." خو أن الوصف وحده يعزل األثر األديب عن اتمع و التاري

هذا التفسري و تصل إىل رؤى مقنعة تتسم بنظرة أكثر مشولية مجعت بني بقيـة العلـوم   
السـياق،كل حسـب ختصصـه،    ناول اللفظ و املتكلم و السـامع و املساعدة اليت تت

  . ووجهتها حنو اخلطاب لفهمه، فهي إذاً منهج ثقايف موجه لفهم الظواهر الثقافية

، و هي )األفعال الكالمية(أهم ما أفرزته التداولية ضمن جماالا املتعددة دراسة و من      
األفعال اليت تتحقق بتحقق االتصال اخلطايب بني املتكلم و املستمع، و تقوم هذه الدراسة 

أداء أعمال " حسب ـ الدكتور حممد يونس علي ـ على النظر إىل اللغة على أا 
تكلم فإنه يف الواقع القول إال واحد منها، فعندما يتحدث املخمتلفة يف آن واحد، و ما 

حا ما، أو يأمر، أو ينهى، أو يلتمس، أو يعد، أو ـ، أو يصرح تصريخيرب عن شيء
  )57(." شكري

و يدل مصطلح األفعال الكالمية ـ حسب الدكتورة ومسية عبد احملسن املنصور ـ      
ول لتحقيق الفعل، كالوعد و الطلب و الترجي على األفعال ذات القوة املتضمنة يف الق" 
و تذهب الباحثة إىل أن  )58(." اإلثبات و االستفهام و التمينالتقرير و اإلخبار و النفي وو

 حالعرب عرفوا فكرة التداولية مبجاالا املختلفة منذ القدمي و إن مل يستعملوا هذا املصطل
اثهم الغين بالدراسات اليت اهتمت الدقيق للتدليل عليها، و يبدو ذلك من خالل تر

باملظاهر اللغوية اخلطابية ضمن سياقات استعماهلا املختلفة و تتصل هذه الدراسات 
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بالعلوم البالغية و ذلك ضمن باب اخلرب و اإلنشاء، و تضيف أن هذا االهتمام مل يكن 
السفة ا مشل علماء املنطق و الفحكرا على  اللغويني و علماء البالغة و حسب و إمن

الذي ) مسعود صحراوي( وقد شاركها يف هذا الرأي الدكتور . األصوليني و الفقهاءو
يرى أن مسألة األفعال الكالمية قد مت حبثها بعمق يف تراثنا النقدي، وقد تصدى هلذه 
القضية فأفرد كتابا خاصا ا ليؤصل من خالله للمنهج التداويل عند العرب و ليثبت 

أن التداولية مبقوالا و مفاهيمها األساسية كسياق " حراوي معرفتهم له، و يرى ص
مفهوم عاة العالقة بني أطراف اخلطاب، واحلال، و غرض املتكلم، و إفادة السامع، و مرا

 األفعال الكالمية ميكن أن تكون  أداة من أدوات قراءة التراث العريب يف شىت مناحيه
     )59(."مفتاحا من مفاتيح فهمهو

أوستني (للباحث ) األفعال الكالمية(عود السبق يف وضع األسس األوىل لنظرية و ي     
J.L.Austin  (و قد وضع حجر . و هو فيلسوف ينتمي إىل مدرسة أكسفورد

األساس هلذه النظرية من خالل حماضرته اليت ألقاها باجلامعة يف اية الثالثينيات من القرن 
ليكمل  )60( ،دم  جبامعة هارفار1955يل سنة العشرين، مث أتبعها بأخرى ألقاها حوا

و يبدو أن أوستني و سريل استمدا أفكار ).Searle سريل( هتطويرها فيما بعد تلميذ
لودفيغ فنجنشتاين  (نظريتهما من أصول فلسفية ترجع باألخص إىل الفيلسوف 

Wittgenstein ( غة فلسفة الل"الذي أرسى دعائم اجتاه فلسفي جديد أطلق عليه اسم
احلديث عن طبيعة اللغة و طبيعة املعىن يف كالم الرجل " و ينطلق الدرس فيه من " العادية
حبثه يف املعىن و ذهابه  "أن فلسفته تتميز بـ ) صحراوي(و يرى الدكتور  )61(."العادي

إىل أن املعىن ليس ثابتا و ال حمددا و دعوته إىل تفادي البحث يف املعىن املنطقي 
فاملعاين ليست ثابتة و إمنا تتغري بتغري املقامات و األحوال، و اللغة ال تقف  )62(."الصارم

ئف أخرى مثل االستفهام و األمر عند وصف العامل واملوجودات و إمنا تتعداها إىل وظا
ألن اللغة، حسبه،كأي لعبة ال " ألعاب اللغة " التمين و هذا ما اصطلح على تسميته بـو

و قد  )63(.ضمن أطر اجتماعية حمددة نيتفق عليها الالعبوبد هلا من قوانني تضبطها 
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التأكيد، السؤال، األمر،  : "منها يلة موعة من األفعال الكالميةوضع أوستني قائمة طو
الوعد، الوصف، االعتذار، الشكر، النقد، االام، التهنئة، االقتراح، التهديد، الرجاء، 

           )64(. بألعاب اللغة عند فينجنشتاين) از أرمونغوفرانسو(اليت تقارا ." التحدي، السماح

و قد انطلق أوستني من هذه األفكار ليطور نظريته حول أفعال الكالم، و أهم ما      
وا إىل كذب اليت وضعها الفالسفة الوضعيون، الذين ذهب/ جاء فيها رفضه لثنائية صدق
املوجودات فما طابق منها الواقع فهو صادق و ما خالفه فهو أن اللغة تصوير للوقائع و

فراح أوسنت يدحض هذه املقولة من خالل اإلتيان بعبارات ال ميكننا أن حنكم . كاذب
رجل "عليها ال بالصدق و ال بالكذب ألا ال تصف الوقائع، ومن هذه األمثلة قول 

ملرضى السرطان، أو يقول ف مايل أوصي بنص: " أو يقول. أنت طالق: مسلم المرأته
مسيته حيىي، فهذه العبارات وأمثاهلا ال تصف شيئا من وقائع العامل : قد بشر مبولودو

اخلارجي، و ال توصف بالصدق أو الكذب، بل إنك إذا نطقت بواحدة منها أو مثلها ال 
كما يذهب  )65("  .بل تؤدي فعال، فهي أفعال كالم، أو أفعال كالمية... تنشئ قوال

أن هناك مجال ذوات بنية مشاة جلمل اإلثبات و اليت ميكن للمتكلم أن " ستني إىل أو
إخل، غري أن هذا التماثل املوجود يف ... األمر، التقرير، التنبيه: يصطنع ا أشياء عديدة
  .بنية بعض اجلمل خداع

  )أمر( آمرك بايء .    
   )66() " وصف، تقرير، حال ( أمره بايء .    
  
و يقدم أوستني مناذج جلمل أخرى ال ختضع ملعيار الصدق و الكذب فال ميكن أن      

  :توصف بأا أقوال صادقة أو كاذبة، مثل قولنا
  .ـ أمتىن لكم سفرا ممتعا

  .ـ نشكركم على حسن انتباهكم
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بالنسبة هلذه األمثلة فهي توضح لنا جبالء أن : " يقولفيعلق أوستني على هذه األمثلة      
ال يصف لنا كوا توجب معرفة ما أنا ) يف سياقات خاصة و مؤكدة( لفظ اجلملة ت

و هذا هو الفعل، فأي من : بصدد فعله يف معرض احلديث، فال أؤكد ما أنا أفعله
  ) 67(." امللفوظات املستشهد ا ال صادق و ال كاذب

  
هذه األفعال ال و نفهم من خالل تعليق أوستني أن كل قول هو عبارة عن فعل، و      

توصف ال بالصدق وال بالكذب و إمنا ننطلق يف احلكم عليها من خالل سياقها اخلاص 
لذي اقتضاها و مدى مطابقتها له الذي جاءت فيه و من خالل املوقف الكالمي ا

مناسبتها ملقتضيات األحوال و حىت من مدى متاشيها واألعراف االجتماعية السائدة يف و
املتكلمون خاضعون لنواميس يفرضها العرف و هذه النواميس تضبط ف. بيئة املتكلمني

  .بعض ىلإالطريقة اليت يتحدث ا الناس بعضهم 
  

و انطالقا من هذا جند أن عنصر السياق يلعب دورا مهما يف حتديد معىن اخلطابات،      
يوليه و توجيهها الوجهة الصحيحة اليت من املفروض أن تفهم عليها، و ال غرو إذاً أن 

األول لتحديد املعىن، فبتغريه تتغري املعاين وتأخذ  رالتداوليون اهتماما خاصا ألنه املؤش
و هذا ما يؤكده الدكتور  .وجهات جديدة مناسبة للسياقات اجلديدة اليت قيلت فيها

تأيت أمهية هذا املفهوم من أن دراسة اللغة يف االستعمال، أو : " يف قوله) الصبيحي(
ي تؤدي وظيفتها التواصلية، تقتضي اإلشارة إىل الظروف و املالبسات اليت دراستها و ه

حبيث أخذ . يغفله التداوليون يف جل دراسامحتيط بعملية التواصل، وهو فعال ما مل 
  ) 68(." معهم مفهوم املقام بعدا هاما جدا

  
خطاب  يصران على ضرورة مراعاة السياق أثناء حتليل أي) براون و يول(و جند      

أن حملل اخلطاب ينبغي أن يأخذ بعني االعتبار السياق الذي يظهر فيه " فيؤكدان على 
القارئ، و الزمان / الكاتب، و املستمع/ يتشكل من املتكلم و السياق لديهما( اخلطاب 
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ألنه يؤدي دورا فعاال يف تأويل اخلطاب، بل كثريا ما يؤدي ظهور قول واحد ) و املكان 
  )69(." لفني إىل تأويلني خمتلفنييف سياقني خمت

  
يفصل ) هاميز ( و إذا كان براون و يول  جيمعان عناصر السياق يف نقاط ثالث فإن      

  : "ا أكثر فهي عنده تتحدد يف التايلالقول فيه
  .و هو املتكلم أو الكاتب الذي ينتج القول: أ   ـ املرسل
  .ى القولو هو املستمع أو القارئ الذي يتلق: ب ـ املتلقي
و هم مستمعون آخرون حاضرون يساهم وجودهم يف ختصيص احلدث : ج ـ احلضور

  .الكالمي
  .و هو مدار احلدث الكالمي: د ـ املوضوع
و هو زمان و مكان احلدث التواصلي، و كذلك العالقات الفيزيائية بني : ه ـ املقام

  .هاملتفاعلني بالنظر إىل اإلشارات و اإلمياءات و تعبريات املوج
  ...كالم كتابة إشارة: كيف مت التواصل بني املشتركني يف احلدث الكالمي: و ـ القناة
  .اللغة أو اللهجة أو األسلوب اللغوي املستعمل: ز ـ النظام

  ...جدال، عظة، خرافة، رسالة غرامية: ما هو الشكل املقصود: ح ـ شكل الرسالة 
موعظة حسنة، شرحا مثريا  هل كانت الرسالة: و يتضمن التقومي: ط ـ املفتاح

  ...للعواطف
ينبغي أن يكون نتيجة للحدث  نصده املتشاركوـأي أن ما يق: ي ـ الغرض

   )70(." التواصلي
    

فالسياق عند هاميز يتشكل من عدة عناصر متكاملة يفضي بعضها للبعض اآلخر من      
ر هو املرسل أو و أول هذه العناص. أجل حتقيق خطاب ناجح و الوصول إىل معىن مكتمل

املتكلم الذي مبعرفة معتقداته و مقاصده و شخصيته و تكوينه الثقايف، مث معرفة من 
االطالع على الوقائع اخلارجية و من بينها ديث و العالقة املشتركة بينهما ويشاركه احل
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الظروف املكانية و الزمنية، و العالقات االجتماعية بني األطراف املشاركة يعطينا صورة 
فإذا نقص عنصر من العناصر قد  )71(. اضحة عن الفعل اخلطايب متكننا من فهمهو

و من . يضطرب الفهم و يغيب املعىن احلقيقي و حيل حمله معىن آخر ليس هو املقصود
 روبري قالسون (التعريفات اليت ميكن اعتبارها جامعة لعناصر السياق تعريف 

Galisson ( و )كوست . دCoste  (هو جمموع ظروف " يان أن السياق اللذين ير
ته، و القول هو ناتج قصد معني، إنتاج القول، وهذه الظروف خارجة عن القول ذا

سامعيه، و هو حيصل يف زمان يستمد وجوده من شخصية كل من املتكلم و سامعه أو و
  ) 72(." ان معيننيكمو

غة، بقضية السياق علماء البال او قد اهتم النقاد العرب منذ القدمي، و السيم     
يذهب إىل أم ) متام حسان(مقامات القول و مدى مطابقتها ملقتضى احلال، وإن كان و

مث . فهموا املقام فهما منطيا جمردا تغلب عليه املسحة املعيارية اليت أفقدته حيويته و ديناميته
إمنا  قالبا، وباملقام ليس إطارا و الفالذي أقصده : " يعطي متام حسان تعريفه للمقام فيقول

جزءا منه، كما يعترب السامع ) ماملتكل(هو مجلة املوقف املتحرك االجتماعي الذي يعترب
و ذلك أمر  speech event   الكالم نفسه و غري ذلك مما له اتصال بالتكلمو

ن اإلنسان االتصال م يتخطى جمرد التفكري يف موقف منوذجي ليشمل كل جوانب عملية
كما يفرق متام حسان بني  )73(."اجلغرافيا و الغايات و املقاصدخ وو اتمع و التاري

هذا األخري الذي ال ميكن الوصول إليه إال )  معناه الداليل(للخطاب و ) املعىن املقايل(
إنه ال ينبغي أن ندعي الوصول إىل فهم املعىن : " مبعرفة السياق الذي ورد فيه، فيقول

و هل ميكن باملقال فقط أن ). املقام(دون اعتبار ) ملقالا(الداليل مبجرد النظر إىل معىن 
؟ إننا ال نعرف من هذه "زيارة األصدقاء تسعد النفس: " نفهم املعىن املقصود من عبارة

العبارة ما إذا كان األصدقاء زائرين أو مزورين و ال نعرف بدون املقام ما إذا كان النعت 
هذه العبارات امللبسة تصبح غري ... عتا للكتبنعتا للدار أو ن) دار الكتب املصرية( يف 

بأن املعىن " يف هذا الرأي حيث يرى ) فريث(و يشاطره  )74()."ملقاما(ملبسة إذا راعينا 
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ال ينكشف إال من خالل تسييق الوحدة اللغوية، أي وضعها يف سياقات خمتلفة، سواء 
داللية تقع يف جماورة فمعظم الوحدات ال... كانت هذه السياقات لغوية أم اجتماعيةأ

وحدات أخرى، و أن معاين هذه الوحدات ال ميكن وصفها أو حتديدها إال مبالحظة 
      )75(."الوحدات األخرى اليت تقع جماورة هلا

تتحدد أمهية السياق إذاً يف كونه متصال باخلطاب، فال يوجد خطاب يقـع خـارج        
ه بعيدا عنه، فمقاصـد املـتكلمني   قيمة لسياقه، إذاً فكل خطاب يفهم انطالقا منه و ال 

املعاين املطلوب إيصاهلا للمخاطب تتضح من خالل ربطها بظروف إنتاجها و حىت مبكان و
يتخاطب مع غريه ضمن مواقف اجتماعية خمتلفة حتـدد  " و اإلنسان . و زمان التخاطب

بالتحديد و .ة الكلمات اليت عليه اختيارهاشكل األسلوب الذي عليه أن يعتمده، و نوعي
 )76(." فثمة إطار اجتماعي تستعمل اللغة ضمنه، فتتأثر مبعطياته و تتكيف مع عناصـره 

اليت من ت اليت جتمع املتكلم باملخاطب، وتم التداولية ذه األطر االجتماعية و العالقاو
خالهلا يتحدد معىن اخلطاب، و لذلك فهي حتاول اإلجابة ـ انطالقا من السياق دوما ـ   

ماذا نصنع حني نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط : جمموعة األسئلة املهمة اليت تطرح نفسهاعن 
حني نتكلم، من يتكلم و إىل من  يتكلم ؟و ألجل من؟ ماذا علينا أن نعلم حـىت يرتفـع   
اإلام عن مجلة أو أخرى؟ و كيف نتكلم بشيء و نريد شيئا آخر؟ و هل ميكن أن نركن 

  )77(؟ إىل املعىن احلريف لقصد ما
  

و باإلجابة عن هذه األسئلة تتحقق مقاصد التداولية و اليت ترمي إىل دراسة اللغـة       
املستعملة يف التخاطب يف ضوء سياقها و ظروفها االجتماعيـة احمليطـة فاللغـة نتـاج     

 Institution)مؤسسة اجتماعية ) عبد القادر شرشار(اجتماعي، أو هي كما يسميها 
sociale)تفاعل يف وسط اجتماعي،  كما أن البحث التداويل ال يـركن إىل  ، تنتج و ت

املعىن املقايل أو املعجمي ألنه ال فائدة من الدراسة الشكلية الوصفية اليت ال توصـلنا إىل  
القـارئ   / املبدع، و السـامع / املعىن املقصود، كما أا تم بالعالقة املتبادلة بني املتكلم
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يفية اليت تلقاها ا السامع و التأثريات اليت خلفها اخلطاب، فتوضح مقاصد املتكلم و الك
و إذا ما كانت هذه العمليـة قـد   .و بالتايل فهي تبحث يف مدى جناح العملية التواصلية

  .  حققت مقاصدها أم ال
   

و اعتمادا على هذا املنهج اللساين التداويل سأحاول مقاربة بعض النصوص النقدية      
ع عليها االختيار من كتاب املوشح، و ذلك لإلجابة عن بعض األسـئلة،  القدمية اليت وق

لنتعرف من خالهلا على املسائل اليت حازت على عناية النقاد و على مدى إملامهم ـا،  
فكيف نظر القدماء للسياق، و هل كانت مراعاة الشعراء للسياق . كمسألة مراعاة املقام

ها صـفحا يف  م ضربوا عنهلا نقادنا القدماء؟ أم أ أو عدمه من القضايا احليوية اليت نبه
إصدار أحكامهم؟ و هل كان يف نقدهم  للنصوص الشعرية بعض التوجه التداويل الذي 

لتواصلي، أم أـم عزلـوا  الصـور    ينطلق يف احلكم على اخلطاب و هو يؤدي دوره ا
و هـذا مـا    ؟التراكيب و الكلمات عن سياقها و حكموا عليها باجلودة أو الـرداءة و

لكن قبل ذلك أرى أنه من األحسن و.  عليه من خالل الفصول القادمة سنحاول التعرف
) املوشـح (قبل اخلوض يف املسائل التطبيقية أن نتعرف، ولو بشكل موجز، على صاحب 

القيم الذي مجع من املـادة النقديـة   و على هذا الكتاب  )أبو عبد اهللا املرزباين(العالمة 
  .الشيء الكثري

*    *    *  
  رابعا: التعريف باملؤلف: أبو عبد اهللا(78) املرزباين 

 
أبو عبد اهللا " هو : عن املرزباين فيقول) الفهرست( يتحدث ابن  الندمي يف كتابه      

و مولده يف ... حممد بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبد اهللا أصله من خراسان 
ولد سنة ست " و يذهب ابن األثري إىل أنه  )79("مجادى اآلخرة سنة سبع و تسعني ومائتني
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و كان مولده : " يف هذا التاريخ  القفطي حني يقول و يشاركه )80(." و تسعني و مائتني
  )81(." يف سنة ست و تسعني و مائتني

 
و يبدو أن املصادر اليت تناولت حياته مل تتفق حول سنة املولد بالضبط، فما كان من      

: وإن كان قد رجح األول، فقالوفياته إال أن أورد التارخيني معا،  ابن خلكان يف
كانت والدة املرزباين املذكور يف مجادى اآلخرة سنة سبع وتسعني و مائتني، و قيل سنة و"

   )82(." ست و تسعني
 

ض أجداده، و كان امسه املرزبان منسوب إىل بع" و يذكر ابن خلكان أن املرزباين      
و معناه بالعربية .  يطلق عند العجم إال على الرجل املقدم العظيم القدرهذا االسم الو

هو و) ساترب: " (يعين) مرزبان(لفظ  أن) حممد شفيق غربال(و يذكر  )83(." حافظ احلد
  ) 84(." حاكم الوالية من واليات اإلمرباطورية الفارسية القدمية

 
يف بيت رياسة  )85(" البغدادي املولد  اخلراساين األصل" ولد املرزباين ببغداد فهو      
نائب صاحب خراسان بالباب " فوالده عمران بن موسى بن سعيد كان . فضل و جاهو

و قد ساعدته هذه الظروف االجتماعية و املكانة احلسنة لوالده ـ إضافة  )86(." ببغداد
حدب م وقطب جامع للعلماء من كل إىل ما كانت عليه بغداد آنذاك من عاصمة للعل

صوب ـ على التفرغ للعلم و طلبه مث تدريسه فيما بعد، مما ضمن له مكانة و فضال و
  .بني أهل العلم

 
صنف يف أخبارهم كتابا كبريا، و كان " و يذْكر أنه كان من كبار املعتزلة فـ      

 )87(." املعتزلة يف تلك األيام يقودون احلركة الفكرية و األدبية يف األقطار اإلسالمية
كان أبو عبيد اهللا معتزليا، و صنف " يؤكد أبو القاسم األزهري كونه معتزليا فيقول و

  )88(." كتبا مجع فيها أخبار املعتزلة
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يقال إن أبا عبيد : كان حسن الترتيب ملا جيمعه و قال علي بن أيوب القمي" و قد      

فارسي النحوي، دخلت يوما على أيب علي ال: و قال. اهللا أحسن تصنيفا من اجلاحظ
أبو عبيد اهللا من حماسن : من عند أيب عبيد اهللا املرزباين، فقال: من أين أقبلت؟ قلت: فقال
  . الدنيا
كان عضد الدولة جيتاز على بابه فيقف حىت خيرج إليه أبو عبيد اهللا فيسلم : و قال"     

انة العالية اليت و هذا إن دل على شيء إمنا يدل على املك )89(." عليه و يسأله عن حاله
عـضد الدولة مرارا خلع اإلجالل  خلع عليه"وصل إليها الرجل يف علمه حىت 

  )90(." اإلكرامو

  
و قد كان مرتل املرزباين، مثلما يروى عنه، جممعا لرجاالت العلم و األدب من      

ه و هذا ما يؤكد. شيوخه الذين أخذ عنهم و تالميذه  الذين يقصدونه لإلفادة من علمه
و أكثر أهل األدب الذين روي : " القاضي أبو عبد اهللا احلسني بن علي الصيمري بقوله

كان يف داري مخسون : " مسعت املرزباين يقول" و يضيف  )91(."عنهم مسع منهم يف داره
و هذا دليل على أنه  )92(." ما بني حلاف و دواج معدة ألهل العلم الذين يبيتون عندي

فتح بابه لكل وافد متعطش للعلم و املعرفة، فجعل بيته ملتقى أهل رجل كرم و ضيافة، ي
  .العلم من املعلمني و املتعلمني

 
حدث عن " و تذكر املصادر عددا من الشيوخ الذين أخذ عنهم املرزباين علمه فقد      

د بن سليمان أيب القاسم  البغوي، و أيب حامد حممد بن هارون احلضرمويت، و أمح
و من يف  يبن دريد، و أيب عبد اهللا  نفطويه، و أيب بكر بن األنبار بكر الطوسي، و أيب
  )93(. "طبقتهم و بعدهم
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فأغلب املصادر تشترك يف ذكر هؤالء املشايخ و قد تزيد امسا أو تنقص آخر، و على      
و هذا دليل آخر  )94(" كثري السماع " كل حال فاملرزباين كما وصفه ابن الندمي  كان 

فاضل كامل ذكي، راوية " فاملرزباين رجل . استقى منها معارفه عدد املنابع اليتعلى ت
مكثر، مصنف مجيل التصانيف، كثري املشايخ، ممتع احملاضرة  و املذاكرة ، مقدم يف الدول 

  )95(." و عند أهل العلم

 
و من املؤكد كذلك أن للمرزباين من روى عنه و أخذ من علمه و هذا ما يذكره      

حدثنا عنه القاضيان أبو عبد اهللا  الصيمري و أبو : " خلطيب البغدادي  حني يقولا
القاسم التنوخي و علي بن أيوب  القمي واحلسن بن علي اجلوهري، و حممد بن املظفر 

    )96(." الدقاق و غريهم
الذي كان سنة أربع و مثانني و ثالمثائة حيث ورد يف  و تذكر املصادر خرب وفاته     

)97(. " تويف رمحه اهللا يف سنة أربع و مثانني و ثالمثائة" لفهرست ا  

العربية بكل نفيس من  األدباء الذين أثروا املكتبة و املرزباين واحد من أملع العلماء     
ع الغريبة، و كان راوية يصاحب التصانيف املشهورة و اام" فهو  فيض العقل العريب، 

و مائال إىل التشيع يف  و كان ثقة يف احلديث. ه كثريةلألدب صاحب أخبار  و تواليف
رواية لألدب و له تصانيف كثرية صاحب أخبار و" ابن األثري أنه  و يقول )98( ".املذهب
بالعالمة و صاحب التصانيف املشهورة " بن عماد احلنبلي او يصفه  )99( ."حسنة

  )100(. " وااميع الغريبة

وعلى الرغم من ذلك فإن الذي  رة والتنوع والقيمة مبكان،الكث وأما مؤلفاته فمن     
و قد  .منه قليل؛ نشر جزء منه، وبقي بعضه خمطوطاً، ناهيك عن الضائع وصلنا منها

: قوله فه، حني نقل عن ابن أيوبـمرزباين ما يؤكد كثرة  تصانيـأورد البغدادي عن ال
فصح يل منها مبيضا ثالثة سودت عشرة آالف ورقة، : ومسعت أبا عبيد اهللا يقول" 

  ) 101(. " آالف ورقة
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مؤلفات املرزباين تدور حول نقطة واحدة "إىل أن ) زكي مبارك(و يذهب الدكتور      
جيمع أخبار " كما أنه من خالل هذه املؤلفات راح  )102(." هي تنظيم الثقافة األدبية

اهليني كتابا، و للمحدثني الشعراء و يرتبها ترتيبا قد يعجز عنه أدباء اليوم فيضع للج
و إن  )103(." كتابا، و عين كذلك بأن يضع مؤلفات مستقلة يف أكثر الشؤون األدبية

كانت أغلب كتب املرزباين تدور حول الثقافة األدبية ـ كما ذهب لذلك زكي مبارك 
ـ إال أا مل تقتصر عليها وحسب فقد ألف املرزباين يف االعتزال و علوم الكالم و نقف 

كتاب : (البن الندمي" الفهرست" على ذلك يف هذه العناوين اليت وردت يف كتاب 
. حيد و شيء من جمالسهم و نظرهم، فيه أخبار املتكلمني و أهل العدل و التواملرشد

يد و شيء من جمالسهم يف أخبار الفرس القدماء و أهل العدل و التوح األوائلكتاب و
فيه  األزمنة،كتاب (كعلم الفلك مثال يف كتابه كما ألف يف معارف علمية .) نظرهمو

  )104(... ) أحوال الفصول األربعة الصيف و الشتاء و االعتدالني 

مؤلفات أيب عبيد "ضمن مقال له موسوم بـ ) شعيب مغنونيف(و قد قام الدكتور      
 .ن حماورضم و التصانيف مبحاولة حلصر هذه املؤلفات) قراءة بيبليوغرافية( "اهللا املزرباين

 :هو سأوردها كما جاءت يف حبث

   :مفقودة موضوعاته العلوم الدينية والزهد وأعالم العلماء، وهذه املؤلفات: احملور األول

   .، ويقع يف مئيت ورقة"الدعاء"كتاب .1
  مئة ورقة  ، ويقع يف أربع"العبادة"كتاب  .2
   .، ويقع يف حنو مئة ورقة"الفرج"كتاب  ..3
   .، يقع يف مئيت ورقة"زهد وأخبار الزهادال"كتاب   .4
   .، يقع يف مئيت ورقة" املعلّى يف فضائل القرآن"كتاب .5
 املشرف يف حكم النيب وآدابه ومواعظه وأصحابه، رضوان اهللا عليهم،"كتاب  .6

   .، يقع يف حنو ثالثة آالف ورقة" ووصاياه
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  .، ويقع يف حوايل املئة ورقة"دل والتوحيداملُرشد يف أخبار املتكلمني وأهل الع"كتاب  .7
   .، ويقع أيضاً يف أكثر من مئة ورقة" املتوج يف العدل وحسن السرية"كتاب  . 8
   .، ويقع يف حنو مخسمئة ورقة"ذم الدنيا"كتاب   .9

   .، وجاء يف مئة ورقة"حب الدنيا"كتاب   .10
   .ة، وهو كذلك يف ثالمثئة ورق" التعازي"كتاب   .11
   .ويقع يف مئيت ورقة" ذم احلجاب"كتاب   .12
   .، ويقع أيضاً يف أكثر من مخسمئة ورقة"املواعظ وذكر املوت"كتاب   .13
   .، ويقع يف أربعمئة ورقة"املُنري يف التوبة والعمل الصاحل"كتاب  .14
   .، ويقع يف مئة ورقة" أخبار حممد بن محزة العلوي"كتاب  . 15
   .، ويقع يف مئة ورقة"أخبار احملتضرين"كتاب   .16

  
   :موضوعه التاريخ ومصنفاته مفقودة أيضاً حسبما يلي: احملور الثاين ـ
   .، ويقع يف مئة ورقة"أخبار أيب مسلم اخلراساين"كتاب   .1
   .من أول أمرهم إىل انتهاء شأم يف مخسمئة ورقة" أخبار الربامكة"كتاب   .2
   .يف مئيت ورقة"  لوك كندةأخبار م "كتاب   .3
   .ويقع يف ثالمثئة ورقة" املغازي"كتاب   .4
   .، ويقع يف مخسمئة ورقة"أخبار أيب حنيفة النعمان بن ثابت"كتاب   .5

 وفيه أخبار الفرس القدامى وأهل العدل والتوحيد وذكر السهم، يقع" األوائل"كتاب 
    .يف ألف ورقة

 
 ه جتمع بني األدب واحلياة االجتماعية والثقافة العامة،موضوعات: احملور الثالث ـ

   :ومصنفاته مفقودة كذلك
فيه بعض ما قيل يف الورد . ، ويقع يف مخسمئة ورقة" الثمار األنوار و"كتاب   .1

ومجيع األنوار من األشعار وما جاء فيها من اآلثار واألخبار وذكر الثمار  والنرجس
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 أخذ عنه الثعاليب يف. اء فيها من مستحسن النظم والنثرومجيع الفواكه، وما ج والنخل
 األنوار"ذكر أبو عبيد اهللا املرزباين يف كتابه : "، يقول"خضاب اإلسالم"موضوع 
 عليكم باحلناء فإنه خضاب: قال( حديثاً يرفعه عقبة بن عامر إىل أن النيب " والثمار

 ."اإلسالم وأنه ليصفي البصر ويذهب بالصداع
 .، ويقع يف مئيت ورقة"نسخ العهود إىل القضاة"ب كتا . 2
 .، ويقع يف أكثر من ثالمثئة ورقة"املستطرف يف احلمقى والنوادر"كتاب  . 3
   .، ويقع يف مخسمئة ورقة"الشراب املدبج يف الوالئم والدعوات و"كتاب   .4
 .، ويقع يف ثالمثئة ورقة"اهلدايا"كتاب   .5

   .، ويقع يف ما يزيد عن ثالمثئة ورقة"ان واألصحاباملزخرف يف اإلخو"كتاب  . 6
   ".اجلود وأخبار األجواد"كتاب   .7

   ". األوصاف والتشبيهات"كتاب  . 8
   .ورقة ةاخلمسمائ، ويقارب "التهاين"كتاب   .9

   .، ويقع يف أربعمئة ورقة" الزيارة التسليم و"كتاب  . 10
، ويقع ..مئة باب، كباب العقل، مث باب العلم، قسمه إىل "تلقيح العقول "كتاب  .. 11

   .من ثالمثائة ورقة يف أكثر
، ويقع يف "أخبار األوالد والزوجات واألهل وما جاء فيهم من مدح وذم"كتاب   .12

  .مئيت ورقة
   .، ويقع يف ثالمثئة ورقة"الشباب الشيب و"كتاب   .13
 املغنيني واملغنيات واألحرار واإلماء، يف وصف أحوال الغناء وأخبار "الرائق"كتاب   .14

   .والعبيد
 ، ويقع يف ألفي ورقة، فيه ذكر ألحوال الفصول األربعة، وما قالته"األزمنة"كتاب  .15

 العرب يف كل فصل منها؛ الصيف والشتاء واالعتدالني واحلر والربد والغيوم والربوق،
 ها من أوصاف الربيعتخل يف مجلوالرياح واألمطار والرواء، واالستسقاء وغري ذلك مما د

مث ذكر طرفا من أمر الفلك والربزخ والشمس والقمر ومنازله، ونعوت . واخلريف
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وأسجاعها، وأيام العرب والعجم، والشهور والسنني واألعوام والدهور، وما  العرب له
   .األشعار األخبار و حياكي ذلك من

   ". اخلامت"كتاب  . 16

   :اته علوم العربية وهيموضوع: احملور الرابع ـ

أبو  يف أخبار العلماء والنحاة والرواة البصريني والكوفيني اختصره": املقتبس"كتاب  . 1
 احملاسن بن أمحد بن حممود احلافظ اليغموري، وعين بتحقيق هذا املختصر املستشرق

 ريقوحنن ال نعرف املقتبس إال عن ط: ".. رودلف زهلامي، حيث يقول يف مقدمة التحقيق
إلينا  وقد وصل". املختار"، وهو كتابنا املنشور هنا، و"املختصر"نتجا منه ومهاً أكتابني، 

. األول فلم يصلنا منه إال اجلزء" املختار"كامالً باستثناء سقط واحد، أما " املختصر"
السابع  ودون يف النصف األول من القرن" املختار"فهناك خمتصران للمقتبس أحدمها 

مستهل  دون يف" املنتخب"، و)15(و مبكتبة شهيد علي باشا باستانبول برقم اهلجري وه
نور " انتخب اليغموري، ما أمساه" املنتخب"القرن السابع اهلجري وهو مفقود، وعن 

. ترمجة على مخس وعشرين ومئة" نور القبس"، وحيتوي "القبس املختصر من املقتبس
 نا يقولون ال يوجد من هذا نسخة سوىقد مسعنا مشاخي: "وقال اليغموري يف مقدمته

 األصل الذي خبط املصنف وهو مثانية عشر جملداً يف وقف الوزير نظام امللك يف مدرسته
. الفائدة وقد حذفت األسانيد والطرق وما ال يتعلق به كبري.. مبدينة السالم محاها اهللا

 .." ذكر حماسن ماوقد انتخبت أنا هذا املنتخب ومل أخل بترمجة منه غري أين أذكر 

   .وهو مفقود. ، ويقع يف ثالمثئة ورقة" الفصاحة املفصل يف البيان و"كتاب  . 2
وهو جامع لفضائله ووصف حماسنه ومنافعه ومضاره وأوزانه وعيوبه " الشعر"كتاب  . 3

منشديه والبيان عن منحوله أجناسه وضروبه وأعيانه وخمتاره وتأديب قائليه و ونعت
وهو يف أكثر من ألفي ورقة، وهو مفقود . ىل ذلك من أنواعه ومعانيهوما إه ومسروق
   .أيضاً
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" املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء يف عدة أنواع من صناعة الشعر"كتاب   .4
وهو يبحث فيما أنكره بعض العلماء على بعض . مثانية وسبعني ومخسمئة صفحة ويقع يف
هو بذلك يضم مادة نقدية غنية ال تكاد جتتمع و. وعيوب الشعر من كسر وحلن الشعراء

  .أو الغىن يف أي مصدر آخر ذه الكثرة
 .رواية" قواعد الشعر لثعلب"كتاب  . 5

   :موضوعاته تتعلق بالشعر وبأخبار الشعراء مجاعات وأفراداً وهي: احملور اخلامس ـ

 أخبار الشعراء ، ناهزت أوراقه اخلمسة آالف ورقة، وهي يف ذكر"املُؤنِق"كتاب  .1
 املشهورين يف اجلاهلية بدءاً بامرئ القيس وطبقته مث املخضرمني ومن تبعهم من
  .داإلسالميني على طبقام، مع ذكر حماسن أخبارهم إىل أول الدولة العباسية، وهو مفقو

 وفيه أخبار الشعراء املشهورين واملكثرين من الشعراء احملدثني" املُستنري"كتاب  . 2
. مفقود ر أشعارهم وأنسام وأزمام، أوهلم بشار بن برد، وآخرهم ابن املعتز، وهووخمتا

وله مع أيب : "املوصلي، يقول املرزباين مشرياً إليه، يف ترمجة أيب حممد إسحاق بن إبراهيم
  " . املستنري"كتاب  عبيدة واألصمعي وغريمها من أهل العلم أخبار قد بينت يف

فاقت أوراقه اخلمسة آالف ورقة، موزعة على عدة فصول؛ " فيدالكتاب امل"كتاب   .3
اشتمل على أخبار املقلّني من شعراء اجلاهلية واإلسالم، وأخبار من غلبت عليه  فصل
 منهم أو اشتهر بكنية أبيه أو عرف بأمه، أو نسب إىل جده أو عزي إىل مواليه وما كنيته

آخر ذكرت فيه مرويات تضمنت نعوت  وفصل. جانس هذه األحوال أو دخل فيها
وعيوم يف أجسامهم وصورهم كالسودان والعور والعميان والربصان وسائر ما  الشعراء
يف الفصل الثالث  وذكر  .اجلسد من شعر الرأس إىل القدمني عضواً عضواً يؤثر يف

. ىواليهود والنصار مذاهب الشعراء يف ديانام وأهل الكالم واخلوارج واملتهمني
جتربا ويف اإلسالم  والفصل الرابع، واألخري، اشتمل على من ترك قول الشعر يف اجلاهلية

ومن أنفذ شعره يف معىن  تديناً، ومن ترك املديح ترفعاً واهلجاء تكرماً، والغزل تعففا،
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والكتاب . جمراهم واحد كالسيد بن حممد احلمريي والعباس بن األحنف ومن جرى
 .مفقود 

 ، بلغ عدد أوراقه ثالثة آالف ورقة، اشتملت على أخبار املتيمني من"رياضال"كتاب  . 4
 الشعراء اجلاهليني واملخضرمني واإلسالميني فضالً عن موضوع احلب وما يتشعب منه،
   .ذاكراً شواهد من أشعار اجلاهلية واملخضرمني واإلسالميني واحملدثني، واملصنف مفقود

 جم الشعراء، ذكر فيه الشعراء مرتبني على حروفواملعروف مبع" املعجم"كتاب   .5
 املعجم بدءاً مبن أول امسه ألف إىل حرف الياء، مضيفاً إىل كل واحد منهم بعضاً من

وقد . مشهور شعرهم، دون دراسة نقدية أو تعليق أو حتليل لشعر هذا الشاعر أو ذاك
ستاذ الدكتور عبد حقق األ ولقد  .حبوايل مخسة آالف اسم، موزعة على ألف ورقة أحاط

بعض األوراق منه، خاصة تلك  الستار أمحد فراج اجلزء الثاين منه، مع اإلشارة إىل ضياع
يف بعض األمساء، بينما  املشتملة على حروف الغني والنون والواو، فضالً عن السقط

   .اجلزء األول منه مفقود

لدكتور إبراهيم قام جبمعه األستاذ ا" من الضائع من معجم الشعراء"كتاب   .6
لسان "، و"اإلصابة يف معرفة الصحابة: "معتمداً على بعض املصادر مثل السامرائي

" معجم األدباء"البن عساكر، و" ذيب تاريخ دمشق"حجر العسقالين، و البن" امليزان
تاج "البن دريد، و" االشتقاق"البن شاكر الكتيب، و" فوات الوفيات"و لياقوت احلموي،

وفيات "للبغدادي، و" خزانة األدب"البن منظور، و" ولسان العرب" يديللزب" العروس
وحيتوي الكتاب على مئتني ومخسني شاعراً، مرتبني على توايل  .البن خلكان" األعيان

، "املعجم"ومنهج الكتاب هو نفسه منهج . باهلمزة وانتهاء بالياء حروف األجبدية؛ بدءاً
لسامرائي عن املصادر اليت ذكر ، نقلت هي مجعه األستاذ ا وهو أمر طبيعي ألن ما

   .بدورها عن املعجم
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بنا، ههنا، أن نشري إىل أن األستاذ الدكتور إحسان عباس نشر مقاالً بعنوان  وحيسن
ورأى يف عمله استكماالً ملا فات " من القسم املفقود من معجم الشعراء ملتقطات"

ل أن أقوم جبمع ما فات الدكتور ورأيت استكماالً هلذا العم: "حيث قال السامرائي،
 ." وإيراده مرتباً على حروف املعجم، فوفقت إىل إضافة ثالثة ومثانني ترمجة السامرائي،

اختصره السيد حممد األميين العاملي املتوىف سنة " أخبار شعراء الشيعة"كتاب   .7
ملكتبة ، با1968وحقق املختصر وعلّق عليه السيد حممد هادي األميين سنة  ، ه1371
ومطبعتها يف النجف، والنسخة األصلية اليت خلّصها العاملي قام بردها إىل  احليدرية
ويشتمل   .الذي تويف ومل يهتم أحد من أبنائه مبكتبته فضاعت النسخة األم صاحبها،

وقد أغفل  الشيعة اإلمامية وعددهم سبعة وعشرون شاعراً، شعراء الكتاب على ذكر
اخترته من  هذا ما: "واكتفى باملنت وذكر يف آخر ما انتخبه قوله العاملي أسانيد الكتاب

 " والطاهرين كتاب شعراء الشيعة واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد وآله

أن أسلوب  للمرزباين قد أشارا إىل" أشعار النساء"وامللفت للنظر أن حمققي كتاب      
ممن ترجم  ب املرزباين، وأنه مل يشر إليه أحدبعيد عن أسلو" أخبار شعراء الشيعة"كتاب 

 .للمرزباين
 .وهو مفقود" أعيان الشعر يف املديح واهلجاء والفخر"كتاب   .8
  .، ويقع يف أكثر من مئيت ورقة، وهو مفقود"أشعار اخللفاء"كتاب   .9

  .، ويقع يف أكثر من مئة ورقة، وهو مفقود" أخبار من متثل باألشعار"كتاب   .10
 .، ويقع يف حنو مئة ورقة، وهو مفقود"أشعار تنسب إىل احلب"كتاب   .11
 ."هدية العارفني"مل يذكر إال يف " العدد يف الشعراء املعدودين"كتاب   .12
 .، ويقع يف مخسمئة ورقة، وهو مفقود"املراثي"كتاب   .13
 ة، األستاذحقق اجلزء الثالث منه وقدم له، بدراسة مستفيض" أشعار النساء"كتاب   .14

 42898ورقمه ) أدب ش 8(سامل عياد، عن خمطوط بدار الكتب املصرية دليله 
واجلزء الثالث املشار إليه أعاله، يقع يف تسع ومخسني   .وبقية الكتاب مفقود عمومية،
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وحقق ). 4022(منه نسخة مصورة مبكتبة بلدية اإلسكندرية حتت رقم  ورقة، وتوجد
من لدن الدكتور سامي العاين، واألستاذ هالل  1976ر سنة ونش هذا اجلزء، جمدداً،
   .املذكور آنفاً ناجي عن املخطوط

   .ويقع يف حنو مئة ورقة، وهو مفقود" أخبار أيب متام"كتاب   .15
 ، وكان شاعراً سكّريا هجاء شديد املعارضة"أخبار عبد الصمد بن املُعذَّل"كتاب  . 16

   .ويقع الكتاب يف مئيت ورقة، وهو مفقود،   ه240  بصريا، تويف سنة 
، وهو عامل األدب والشعر  ه160، املتوىف سنة "أخبار شعبة بن احلجاج"كتاب   .17

   .دوجاء الكتاب يف مائة ورقة، وهو مفقو. احملدثني بالعراق وشيخ
 انفرد بذكره العاملي، وحققه السيد حممد هادي" أخبار السيد احلمريي"كتاب  . 18
 أشعار"وعده حمققا كتاب . 1965يين، وطبع باملكتبة احليدرية يف النجف عام األم

ترجم  واستندا إىل أنه مل يشر إليه أحد ممن" املفيد"املنشور فصالً من كتاب " النساء
   .للمرزباين

   .، ويقع يف مئيت ورقة، وهو مفقود"شعر حامت الطائي"كتاب   .19
صغري احلجم، قيل إنَّ املرزباين أول من مجعه " مويديوان يزيد بن معاوية األ  .20

   .به، مث مجعه من بعده مجاعات وزادوا فيه أشياء ليست له، والديوان مفقود واعتىن
 فهو منسوب للمرزباين،" تفضيل الكالب على كثري ممن لبس الثياب"أما كتاب   .21

شيخو  األوىل من قبل لويس والصواب أليب بكر حممد بن خلف بن املرزبان، نشر للمرة
  )105("   .مث نشره للمرة الثانية األستاذ إبراهيم يوسف

  
"  املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء" هذه الكتب كتاب كل من بنيوما يعنينا      

ما سهل وجوده، و أمكن مجعه، وقرب متناوله؛ من " وهو حيوي كما قال عنه صاحبه
من اللحن، : أوضحوا الغلط فيها عليها أهل العلم، وذكر عيوب الشعراء اليت نبه 

والكسر، و اإلحالة، و التناقض، السناد و اإليطاء و اإلقواء، و اإلكفاء، و التضمني، و
اختالف اللفظ، و هلهلة النسج، و غري ذلك من سائر ما عيب على الشعراء قدميهم و
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تطبيقيا أكثر منه نظريا، فهو  و يعد املوشح كتابا .)106(." وحمدثهم يف أشعارهم اخلاصة
أو طبقات فحول  ليس كعيار الشعر البن طباطبا العلوي، أو نقد الشعر لقدامة بن جعفر،

أو غريها من الكتب اليت جتمع املادة النظرية و لكنه كتاب ، الشعراء البن سالم اجلمحي
التطبيقية  ميكن اعتباره متخصصا يف النقد التطبيقي و ذلك لكثرة الشواهد و النماذج

  .اليت احتواها
  

قد اهتم جبانب واحد من جوانب النقد فيه، و هو إبراز ) املرزباين(و بذلك يكون      
العيوب و املآخذ اليت يقع فيها الشعراء، فضال على أن احلديث عن هذه املآخذ كان مير 

الشعر لقدمي من ذلك عيوب صناعة مبعظم القضايا النقدية البارزة يف نقدنا العريب ا
و هذا . ألفاظه و عباراته و تراكيبه و صوره و عيوب معانيه وأفكاره و أوزانه و قوافيهو

  .ما سنفصل فيه القول يف الفصول القادمة بإذن اهللا
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  الفصل الثاين
  التحليل اللغوي للخطاب الشعري 

  
عظيم بقدر وية أسالت حربا كثريا و استأثرت قضية لغتصدى النقاد منذ القدمي  ل     

النقاد  هااأللفاظ ملعانيها، فأوال مناسبة هي قضية اللفظ و املعىن و مدىمن االهتمام، و
شرف املعىن  :عر هيالل ثالث قواعد من عمود الشعناية خاصة حىت جتسدت من خ

اللفظ و املعىن ركنان مهمان من "فـ .مشاكلة اللفظ للمعىن وجزالة اللفظ، وصحته، و
املضمون هومنا املعاصر ـ الرتباط الشكل وأركان القصيدة، بل ركن واحد ـ مبف

    )1( ."ارتباطا ال تنفصم عراه
  

من املسائل اللغوية باإلضافة إىل قضية اللفظ واملعىن توقف النقاد عند عدد  و     
يف تراكيب ال األخرى؛ كاستخدام األلفاظ يف غري ما وضعت له اجتماعيا أو استخدامها 

حتترم قواعد النحو، أو ال تراعي الفروق بني الصيغ الصرفية وما ينتج عنها من 
  ....  دالالت

 
 وضحت أن أستعرض عددا من النماذج اليت خالل طائفة من األمثلة  و سأحاول من     

اليت ال  و املعاين ضرورة مراعاته، و ذلك من خالل بعض األلفاظلنا فكرة السياق و
يتقبلها الذوق النقدي العام لدى القدماء، وكذلك األلفاظ اليت ال تتناسب و السياق 

ا سأتعرض لبعض القضايا اللغوية كم.و ال مع املعىن الذي ترمسه الذي وردت فيه
  .عنايتهم و اليت أوالها النقاد )املرزباين( إليهاالنحوية  اليت أملح و
  

و على الرغم من صعوبة الفصل بني مكونات هذا احملور؛ الذي تتداخل عناصره،      
فإنين سأحاول تفريعه إىل عناوين صغرية حبسب وضوح سيطرة مطلب ما على غريه من 
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، صيغته الصرفيةاللغوية أو  فظ من حيث داللتهلاملطالب، كأن يتم التركيز على عنصر ال
من حيث خروجه عن قواعد التركيب  أو من حيث هو عنصر يف بنية تركيبية، أو

اجلملة ليندرج يف وقد ميتد األمر إىل التركيب من حيث هو نص يتجاوز بنية . النحوي
مل أو نتقل إىل اجلو سأحاول يف كل مرة أن أبدأ باملفردات املركبة مث أ. سياق أمشل

 توقف عند النماذج اليت تعد نصوصا ينبه النقاد على ماا، مث أالصور األكثر اتساع
   .وإن كانت قليلة افتقرت إليه من اتساق أو انسجام،

  
و قد يلتبس األمر ويصعب التصنيف، حينما تتداخل املسائل اللغوية وتتشابك، ويف      

  . هذه احلالة وجدت نفسي مضطرة إىل إدراجها حتت عنصر املسائل املتفرقة
  
  اظـفـاألل :والأ

، بغض ي ألفاظ مفردةهنعين ذا العنصر أن النقد ينصب فيه على األلفاظ من حيث      
النظر عن سبب هذا النقد؛ فقد يكون بسبب داللة اللفظ أو بسبب صيغته أو غري ذلك 

  .من األسباب اليت سنراها من خالل النماذج
  

) سكينة بنت احلسني(من نقد  )رزباينامل(و مما نقف عليه يف هذا الصدد، ما أورده      
  :موعة من الشعراء؛ الذي تناولت فيه بعض األلفاظ املخلة بالداللة

اجتمع باملدينة راوية جرير وراوية : أبو الفرج األصفهاين عن الزبريي روى"حيث      
فادعى كل رجل منهم أن صاحبه وية األحوص، اصيب وروية ناثري وراوية مجيل وركُ

أليس : فقالت لراوية جرير .، مث تراضوا بسكينة بنت احلسني، فأتوها فأخربوهاأشعر
  : صاحبك الذي يقول
طرقتارجعي بسالمالزيارة ف حني     صائدة القلوب وليس ذا ك  
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فادخلي : ى للزيارة من الطروق، قبح اهللا صاحبك وقبح شعره، أال قالوأي ساعة أحل
  . بسالم

ما أحسنت و ال سلكت طريقة الشعراء؛ أيكون وقت ال : " ويف رواية أخرى تقول
   )2( . "فادخلي بسالم: احلبيب ؟ أال رحبت و قربت و قلت تصلح فيه زيارة

  :يقولأليس صاحبك الذي : مث قالت لراوية كثري     
  وأحسن شيء ما به العني قرت    يقر بعينـي مـا يقـر بعينها 

  
فليس شيء أقر لعينها من النكاح، أفيحب صاحبك أن ينكح؟ قبح اهللا صاحبك وقبح 

  : أليس صاحبك الذي يقول: مجيل مث قالت لراوية. شعره
  ولكـن طالبيها ملا فات من عقلي    فلو تركت عقلي معي ما طلبتها

  
  . هفما أرى بصاحبك من هوى، إنما يطلب عقله، قبح اهللا صاحبك وقبح شعر

    الذي يقول: صيبمث قالت لراوية ن صاحبك أليس :  
  من ذا يهيم ا بعدي زينحواف     أهيم بدعد ما حييت فإن أمت

  
  : وقبح شعره، أال قالصاحبك قبح اهللا ! يتعشقها بعده كأنه يتمىن هلا من

  لّة بعديفال صلحت دعد لذي خ    أهيم بدعد ما حييت فإن أمت 
  

  : أليس صاحبك الذي يقول: مث قالت لراوية األحوص    
  اـقيالً إذا نـجم الثـريـا حلّل      تواصال و تواعدامن عاشقني              
  ح الصباح تفرقاـحتـى إذا وض     ـاـهوألذّ شةـعيا بأنعم بات             

  . نعم: قال
  . تعانقا: قبحه اهللا وقبح شعره، أال قال: قالت 

   )3( ".وم ومل تقدمهفلم تثنِ على واحد منهم يف ذلك الي: قال إسحاق يف خربه
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تضمنتها كانت من خالل نقدها هذا تتصيد املعاين اليت ) سكينة(و من املالحظ أن      

حسبها قد اختلت لسبب ما، وهو يرجع مبفهوم تداويل إىل  ألفاظ بعض األبيات واليت
فلو رجعنا إىل البيت األول ـ و هو بيت  تلك األلفاظ ملا يتطلبه السياق؛ عدم مراعاة

ـ جند أن الناقدة توقفت عند املدلول الزمين للفظة الطروق الواردة يف عبارة  ريرج
وهو الوقت الذي جاءت فيه حمبوبة الشاعر لزيارته، فماكان منه إال أن قابلها ) طرقتك(

طلب منها العودة من حيث أقبلت  بالصد بل و أكثر من هذا، فقد رفض استقباهلا و
، املرأة مطلوبة ب أمر منكر، ألن الشاعر يصور، عادةً، وهذا يف عادات العر)ارجعي(

فمعىن هذا البيت مغاير للعرف االجتماعي . متمنعة يعز الوصول إليها، ال العكس
لفظة داللة  وهذا راجع ـ حسب الناقدة دوما ـ إىل. املتعارف عليه يف البيئة العربية

مقياس من " فالسياق، . قهااليت قدرت عدم مناسبتها لسيا) ارجعي(عبارة يف  )الرجوع (
مقاييس التفاوت بني الشعراء يف القدرة على تطويع هذه األلفاظ، وحسن اختيار الكلمة 

  )4(." املوائمة لسياقها

  
نفسه  جنده يف نقدها للبيت األخري ـ و هو بيت األحوص ـ حيث توقفت  و األمر     

يت أنسب، حسبها، لسياق البو قدرت مكاا كلمة أخرى ) الفراق ( الناقدة عند كلمة 
 ظ و دورها احلاسم يف رسم الداللةتتبدى لنا أمهية األلفا و من هنا). العناق(و هي كلمة 

 )هـ 388ـ  383ت (  )اخلطايب(وهلذا اعترب املناسبة للمعىن، واملعىن املوائم لسياقه، 
 )5( ".ما ناظم، ورباط هللفظ حاصل، ومعىن به قائم" ن الكالم إمنا يقوم بأشياء ثالثة أ

  .وما الرباط يف املفهوم التداويل إال مناسبة السياق
  

     ا أوالسياقات االجتماعية ت لَو يبدو من خالل النقد املقدم من سكينة للنماذج أ
بيات السابقة تدور حول هذا ، فكل األيف مقام الغزلاهتماما بالغا  حىت النفسيةو

الشعراء ـ و احملبني  الرجل و املرأة، لذلك طالبت و يف املواضيع اليت جتمع بني ،الغرض



 التحليل اللغوي للخطاب الشعري ــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاين

 58

متطلبات  طبائع النساء، وباألخص ضرورة مراعاة ةبضرورة مراعا منهم خاصة ـ
وكان ذلك من خالل السابق،  و انطالقا من هذا عابت على كثري بيته، السياق

فهي " ) عقلي تركت ( الواردين يف عبارة ) العقل ( و ) الترك ( ومها  نيللفظاستنكارها 
ب و لكنه  كالمه ما حيسن من احملتعيب عليه التقصري يف إصابة املعىن، إذ ال ترى يف

   )6 (."نسان ضاع عقله وهو جيد يف طلبهإ
اليت سادت القيم األخالقية و األعراف االجتماعية فالناقدة، إذن، تنطلق من تأثرها ب     

  .نذاكآ العربية احلياة
  

ا باحترام السياقات  عدة روايات تشترك يف كون أصحاا قد أخلوو يورد املرزباين     
  .ثرياخلاصة بكُالنفسية خاصة، من ذلك  هذه األخبار االجتماعية و

  :أنت القائل: ثريقالت امرأة لكُ: لي قالاملوص محدث إسحاق بن إبراهي"      
  هارارها و عجاثُـثج دىالن ميجبة الثرى     ن طيزفما روضة باحلَ               
  إذا أوقدت باملندل الرطب نارهانا     ة موهزـان عدربأطيب من أ              

ة بخرت مبندل رطب أما فض اهللا فاك، أرأيت لو أن ميمونة الزجني: قالت. نعم: قال
  ؟كانت تطيب

  :أال قلت كما قال سيدك امرؤ القيس
  بتطيبا و إن مل ـا طيوجدت      ر أين كلما جئت طارقاـأمل ت

لربي، و هو حسن البهار ا: ، و العراررحيانة طيبة الريح برية: اجلثجاث: قال املربد
   )7 (.موهنا، يقول بعد هدوء من الليل :العود، و قوله: املندلالصفرة طيب الريح، و

  
 وعلى الرغم من صعوبة فصل اللفظ عن سياقه يف كثري من األحيان، فإنه يبدو أن     

  . املوصوف بالرطوبة) املندل ( اللفظة احملورية اليت انطلق منها نقد هذه املرأة هي لفظة 
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: فيقول الناقدة/ أةعن املر على هذا النقد الصادر )الصيفي إمساعيل(يعلق الدكتور و     
ن هذا النقد صادر عن ذوق مرهف و حس دقيق باجلمال كما أنه صادر عن روح إ" 

بدأ يظهر منذ هذا العصر حيث بدأ االحتجاج على الشعراء ) إتباعي تقليدي( كالسيكي 
   )8( ."األمويني مبا قال اجلاهليون، حرصا على استمرار التقاليد الشعرية

  
مبا يتخلله من  أن بيت امرئ القيس يتبدى له إن القارئ حسب بلفليس هذا و      
لقيس ال يتحدث عنها امرؤ ا ، فاملرأة اليتثريمن بيت كُ أقرب إىل روح الغزل ،معىن

اليت  ةعز مصدره، على عكسطيبها نابع منها فهي  إمناو حتتاج إىل طيب كي تتعطر 
ومن خالل عقد مقارنة بسيطة  .التطيب علىتساعدها  ةليكوس الرطب املندلحتتاج إىل 

متفوقة على بقية النساء  جعلها امرؤ القيس أم جندب، أي بني املرأتني جند أن األوىل،
هذا و ها بل صارت مصدرا له،نما دام الطيب جزءا م ال حتتاج إىل وسائل التطيبوا لك

دب كأم جنتاز يف حني أن حبيبة كثري امرأة عادية ال مت كالم مؤثر يف نفس املتلقية، 
س بيت امرئ القيومن هنا كان . بطيب ذايت، بل ال بد هلا أن تتطيب لتطيب رائحتها

  .و أقرب إىل طبيعة الغزل اءأكثر مراعاة لطبائع النس
  

دت فيه املعىن ا قد نقأفنجد   ،، اخلاص بنقد سكينةالبيت الرابع إىلعدنا  إذاما أ      
مر مستقبلي فالشاعر ابتعد عن حاضره ليفكر يف أ ،الواقع احلاضرالذي ال يتناسب و

الذي ال  ينليه من زاوية التمإاقدة قد نظرت ن كانت النإو  ،غييب قد ال حيدث فعال
) بعد ( يبدو أن اللفظة احملورية يف هذا النقد هي لفظة  و. يتناسب و العرف االجتماعي

  ).بعدي ( الواردة يف عبارة 
اللحظة الراهنة " جتاوز  يف بيته هذا قد لشاعرن اأ )فييمساعيل الصإ(يرى الدكتور  و
ث ميوت تاركا فتاته من بعده ىل املستقبل البعيد غري املرئي حيإرئية اليت جتمعه مبن حيب امل

  )9( ."فيهمه ذلك و يشغل باله ،ىل التساؤل عن مصريها من بعدهإو قد يدعوه ذلك 
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نسان نه نقد يساير أخالقيات اإلأفترى  نقد سكينة،على   )جنوى حممود( و تعلق     
ه وواضح من هذا النقد أن العريب خبلقه و طبع"  :قولاحملافظ الغيور بطبعه فت العريب
حد غريه من بعده، يستاء من فكرة أن يكن ألين و االجتماعي يغار على نسائه ونسااإل

  )10(." ومن مث مل يكن من  املعقول و ال املقبول الرضا مبعىن يتناىف و القيمة العربية
  

املسيب  ما يروى عن  املآخذ اليت و قع فيها الشعراء و اليت تعىن باللفظ دوما،ومن      
   :مر مبجلس بين قيس  بن ثعلبة  فاستنشدوه فأنشدهم نهأمن  بن علس

  حنييك عن شحط و إن مل تكلمباحا أيها الربع و اسلم     أال انعم ص
  :فلما بلغ قوله

  دمـمك الصيـعريةبناج عليه      عند ادكّــاره موقد أتناسى اهل
رف عليه ن املتعاو م )11(" .استنوق اجلمل: و هو صيب يلعب مع الصبيان) طرفة(فقال 

ذلك الحظ طرفة عدم انسجام لفظة ، ولاإلبل إلناثلديهم أن الصيعرية ميسم 
  . مع املتعارف عليه اجتماعيا) الصيعرية (

  
دون سواها من بقية ) الصيعرية(اختص باللفظة املفردة  نالحظ كيف أن النقد قد     

فحل املعىن ألنه أسند لل املسيب فاسد بيت ،طرفةالناقد من وجهة نظر ف. أجزاء البيت
معيار خارجي  ، وهو)اإلناث( صفة ليست من صفاته، بل هي من صفات النوق )الذكر(

هلذه املفردة اللغوية اليت استعملت، هنا، بكيفية  يتصل بعادات العرب يف استعماالم
  .اليقبلها السياق االجتماعي املتعارف عليه

  
النابغة (من أخبار ) املرزباين(دد ما أورده ومما ميكن إدراجه كذلك يف هذا الص     

الذي كان تضرب له قبة محراء من أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض ) الذبياين
 : فأول من أنشده األعشى، مث أنشده حسان بن ثابت األنصاري"  :قال. عليه أشعارها
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   لنا اجلفنات الغر اــدم وأسيافنا يقطرن من جنـدة     حىيلمعن بالض 
  امابن فأكرم بنا خـاالً وأكـرم بنا    ق اء وابين حمرـين العنقـولدنا ب 
أنت شاعر، ولكنك أقللت جفانك و أسيافك، و فخرت مبن ولدت، ): النابغة(فقال له 

  )12(."و مل تفخر مبن ولدك

  
ليه فانظر إىل هذا النقد اجلليل الذي يدل ع"  :على هذا النقد فيقول) الصويل(يعلق      

) و أسيافنا(أسيافك، ألنه قال  أقللت: نقاء كالم  النابغة، و ديباجة شعره، قال له
. ألدىن العدد، و الكثري اجلفان) اجلفنات(و . أسياف مجع ألدىن العدد، و الكثري سيوفو
فترك الفخر بآبائه . ابين حمرق ولدنا بين العنقاء و: فخرت مبن ولدت، ألنه قال: قالو
     )13(." نساؤهفخر مبن ولد و
  

مام نقد ذوقي انطباعي يقدس أحنن "  :فتقول) جنوى حممود(ليه الدكتورة و تعلق ع     
من الفخر باآلباء  على و تقديس ما اعتاد عليه القومال باملثل األإمعىن الكرم و ال يرضى 

يب، العرن االحنراف عن هذه املثل ال ميكن أن يرضى عنه الذوق أبناء و قبل الفخر باأل
 )14( ."ريا سلبيا عند احلكمومن مث يؤثر تأث

 
ركز على مدى دقة  )النابغة(كيف أن املوجه حلسان نقد ال من خالل هذاونلحظ      

من  وأبرع اللفظة بصيغة معينة أنسبوكيف تكون  ،الكلمات املالئمة للمعىنتوظيف 
لرسم الكلمات املناسبة ألن جناح الشاعر يف اختيار أدق  ،املعىن املراد تأديةيف  غريها

يف  جند بعض النقاد يشككونن كنا إو  .يف نفس السامع اوتأثريه ايسهم يف قومعانيه، 
ونذكر على  )15(.مكان حدوث نقد مماثل من النابغة جلهل القدماء مبصطلحات النحوإ

 فلم يكن اجلاهلي يعرف مجع " :يقولالذي  )طه أمحد إبراهيم( ي األستاذأرسبيل املثال 
التصحيح ومجع التكسري، ومجوع القلة والكثرة، ومل يكن له ذهن علمي يفرق بني هذه 
األشياء، كما فرق بينها ذهن اخلليل وسيبويه، ومثل هذا النقد ال يصدر إال عن رجل 
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عرف مصطلحات العلوم، وعرف الفروق البعيدة بني دالالت األلفاظ، وأمل بشيء من 
    )16(".املنطق 

    
 شيئا من ن النابغة مل يوظفأمن خالل هذا النقد املوجه حلسان  نرى لكننا     

ن ألكنه من خالل حسه اللغوي و اجلمايل استطاع و ،النحويةالصرفية أو املصطلحات 
م كانوا أل "على الكثرة و هذا  والكلمات الدالةعلى القلة  الكلمات الدالةيفرق بني 

درى أىل معرفة املصطلحات، و من مث فهم إجة و ليسوا حبا ،على السليقةلغتهم ينطقون 
  )17( ."افرداا، و بالفروق الدقيقة بينهمبعاين م

  
نها، دالالت األلفاظ والفروق الدقيقة بي -بال شك -العقل العريب كان يعرفف     

صطلحاته، والعريب اليت فطر عليها، ال مبنطق العلم وم وذلك مبنطق الفطرة والطبيعة
حباجة إىل هذه املصطلحات اليت وضعها من  لغتهيف استعماالته لكلمات  اجلاهلي مل يكن

علماء اللغة والنحو، بدليل أنه كان يرفع الفاعل، وينصب املفعول، وجير املضاف  ،بعد
الفاعل، املفعول، املضاف إليه، : إليه بفطرته وسليقته، دون أن يدرك هذه املصطلحات

مجوع القلة : يف استعماالته للغته هلذه املصطلحات مل يكن حباجة ذن،إ، فالعريب اجلاهلي
والكثرة، والتصحيح والتكسري وما إليها، ومل يكن استعماله هلا متوقفاً على معرفته ا، 

  .كي يدرك دالالت األلفاظ والفروق الدقيقة بينها
  

بالغة امل بذيف نقده للبيت األول ركزعلى نقد املعىن، ألن العرب كانت حت )النابغة(و      
اللتني تدالن " السيوف"و " اجلفان " وظفأن ي ى حسانمقام الفخر، فكان عل يف

 تقلل من كرمهم اليت" األسياف"  و"اجلفنات"صيغة بدالً من بصيغتهما على الكثرة، 
 . شجاعتهمقدرهم و من ، وحتطسخائهمو
 

اليت تبدأ فخرها أما نقده للبيت الثاين فيدل على وعي منه بتقاليد العرب وعادام      
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لنسب القبيلة وزناً  ، وتقيماالعتداد باألصول من األجداد فاآلباء ال األبناءو باإلشادة
  .أصلها الضارب يف القدمو
  

أن يستعمل  الشاعروهو سياق الفخر، يفرض على  ،انفالسياق الذي ورد فيه البيت     
والشجاعة  اجلودخمصوصة ليدلل على كثرة الكرم و صرفية بصيغألفاظا خمصوصة و

الفخر  و الذي يقتضي العرف االجتماعي السائد أنذكمل يغب عنه  أن الناقد كما. والقوة
  . صول قبل الفروعباأل
  
صمعي مسعت األ: قال " )املازين(لفاظ املوظفة توظيفا خيل باملعىن  ما رواه ومن األ     

  :كان امرؤ القيس ينوح على أبيه حيث يقول: يقول
  رهـمن ست هـزنديخمرج بين ثعل     رب رام مـن 

 
ال ن كان إفكفيه : مث قال .ن يظهر شيئا منهأأشد ختال من  أما علم أن الصائد: مث قال

    )18( ".فهو أصلحه كفيه: قال. بد أصلح
  

فكيف  ،جبودة الرمي من بني قبائل العرب يضرب م املثل و من املعلوم أن بين ثعل،     
ظهر أنه أحىت ، ثناء القنصأو احليطة  الستتارا من وجوب اذيفوت الصائد أمر مثل ه

على فهو الكفني  شيءظهار إكان ال بد من  إذانه أصمعي و يرى األ .زنديه من خمبئه
 " زنديه " كلمة سن وظف امرؤ القيأفبمجرد  .ما العضو احلامل آللة الرمايةأاعتبار 

أخرج الرجل الثعلي من حالة حني ، و ذلك داء الغرضأفصار قاصرا عن  ،فسد املعىنأ
من حيطة   ىل حالة اجلهل بفنون القنص و متطلباتهإاليت صارت مضرب مثل،   التفوق

  .اختيالو
  :عشى قولهاألكما عيب على 

ه عن شات ينهـعغفلة  فرميت    حاهلاـطحبة قلبها و  فأصبت  
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  .ال أفسدهإيدخل يف شيء  و الطحال ال" 
كثريا يف الشعر  ذكر القلب و الفؤاد و الكبد يتردد ارأوم أل و قد عابه قومه بذلك،" 

عضاء من احلرارة احملبة و الشوق  و ما جيده املغرم يف هذه  األعند ذكر اهلوى و
و ال هو مما . ذ ال صنع له فيهاإالطحال استعمل يف هذه احلال  واالكرب، و مل جيدو

. ال سكونا يف فرح أو ظفر يكسب حرارة و حركة يف حزن وال عشق و ال بردا و
   )19( " .فاستهجنوا ذكره

  
وال شك أن الطحال من حيث هو عضو ال خيتلف يف أي شيء عن بقية أعضاء      

 من هناوعنها يف مدلوله االجتماعي،  لفولكنه خيتاجلسم يف تأدية وظيفته الفيسيولوجية، 
    .سياق االجتماعيهذا النقد جيد تربيره يف العرف اللغوي املستند إىل ال فإن
  
يف احلديث عن ) املرزباين  ( من استعمال األلفاظ يف غري حملها ما أورده و مما عيب     

حدثين بعض أصحابنا عن أيب العباس أمحد بن حيىي "  :حيث قالبن أيب فنن، أمحد 
  :مما يعاب على قيس بن اخلطيم قوله: النحوي، قال

  * فـصقَ ةـبان ها عودـكأن* 
   .قصفتال بامل تثينمنا تشبه بالعود املإاملرأة  ألن

يف وصف فأخذه ابن أيب فنن فقال : قال الشيخ أبو عبيد اهللا املرزباين رمحه اهللا تعاىل"      
  : اخلادم الصغري

  هفـدولُُ مهفــالقد جم     ح ـيب املليـها الظـأي                     
  وفخـم مشيك مرعوب      لك يف ــن ميـأنا م                     
  أن تتـقصف ائفـــخ      إنـيـيلن فـال تـم                     
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إمنا أراد أنه : قال ابن الرومي يف بيت ابن أيب فنن هذا: فحدثين املظفر بن حيي، قال"      
صف؛ وإمنا من لينه ونعمة أعضائه، فأسرف حىت أخطأ؛ وذلك أنه جعل اللني املفرط يتق

 .لو عقد النعقد من لينه فضال عن أن مييل، وهو سليم من التقصف: كان ينبغي أن يقول
  )20( :عارض ذلكوأنشد لنفسه ي

  صفـفُ أن يتقـخائ     ـائل إنـيها القـــأي
  وصف مصلوبٍ مجفَّف    س هذا الوصف إالّ ــلي

  
طيم واليت استنكرها املرزباين ومحل ابن فكلمة املقصف هذه؛ اليت عيبت على ابن اخل     

ـ وهو شاعر ـ إمنا  عدها خطأو اخلطيم وزر من قلده فيها، كما استنكرها  ابن الرومي
الالت سلبية ال تليق بوصف النساء، ألا ال تناسب املقام وقد حتمل معها د عيبت ألا

يتناىف  ، دون شك،ذاقد تعين التيبس والتصلب وفقدان الليونة والقدرة على التثين وه
  .مع حيوية الشباب ونشاطه

  
خيتار املعاين " ديب األف لفاظ يف رسم الدالالت و املعاينو من هنا تتبدى لنا أمهية األ     

لي يفكر فيه األديب فالتفكري يف اللفظ و املعىن تفكري مج. لفاظ املالئمة هلامث خيتار هلا األ
ذا إا رتب املعاين يف الذهن ترتيبا منطقيا، و ذفإ. مرة واحدة و حبركة عقلية واحدة

حتددت يف الفكر حتديدا جيمعه ترابط املعاين و تداعيها، هذا الترابط و هذا التداعي الذي 
، احندرت هذه املعاين على اللسان بألفاظه املالئمة األديبيرضاه املنطق أو يرضاه حس 

احندرت  فإذا  )21( ."هلا كتابة و شعراهلا خطابة، و احندرت على القلم بألفاظها املطاوعة 
ىل القارئ  إتقصر يف نقلها يضيع املعىن فال يصل هذه املعاين عرب ألفاظ ال تناسبها و

  . ليهإأن تصل  اليت يريدها املبدع بالصورة
 

*     *      * 
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  املـعـانـي :ثانيا
ألفاظ غري مالئمة ـ لفاظ من حيث هي نقصد باملعاين، هنا، أن النقاد مل يعيبوا األ     

تضمن خلال ما ـ كما سنرى  ومل يعيبوا التركيب ألنه كما رأينا يف الفقرات السابقة ـ
وإمنا عابوا املعىن من منطلق تداويل ألنه مل يأت مالئما للغرض  يف الفقرات الالحقة ـ

 وبعبارة أخرى فهم، وإن اعترفواالذي قيل فيه، ومل يأت منسجما مع متطلبات السياق، 
دوا انتقذلك بسالمة اللفظ واتساق التركيب، ال يرون فيه انسجاما كافيا مع السياق، ول

و من أمثلة ذلك هذه الرواية . أو ملخالفته للعرف السائد أو لضعفه. الشعر لفساد معناه
  :يقول فيها )أم جندب(حول حكومة  )املرزباين(اليت يوردها 

  
: بن عبدة، وهو علقمة الفحل، يف  الشعر تنازع امرؤ القيس بن حجر و علقمة"      

قد رضيت بامرأتك أم : أنا أشعر منك، فقال علقمة: أيهما أشعر؟ فقال كل واحد منهما
قوال شعرا تصفان فيه : فحكماها، فقالت أم جندب هلما. جندب حكما بيين و بينك

  :فقال امرؤ القيس. واحد فرسيكما على قافية واحدة و روي
  انات الفؤاد املعذبـنقض لب    دب  ــى أم جنخليلي مرا يب عل

  :و قال علقمة
  و مل يك حقا طول هذا التجنب    ذهبت من اهلجران يف غري مذهب 

  .علقمة أشعر منك: فأنشداها مجيعا القصيدتني، فقالت المرئ القيس 
  :ألنك قلت: قالت و كيف؟: قال

  رج مهذبو للزجر منه وقع أخ      ساق درة ـط أهلوب و للفللسو
  .بياض يف سواد وبه مسي: ذكر النعام، و اخلرج: األخرج

  .و قال علقمة. ته بساقكبعفرسك بسوطك يف زجرك، و مريته فأتفجهدت  
  مر الرائح املتحلبـمير ك    انيا من عنانه  ـفأدركهن ث
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   )22( ."فأدرك فرسه ثانيا من عنانه، و مل يضربه و مل يتعبه
  

شاعرين انطلقت يف حكمها على ال )دبأم جن(ن أالنقد من خالل هذا  يتضحو     
فحسها وذوقها ومعرفتها  .اعتمادا على معيار خارجي متصل بنمط احلياة السائدة أنذاك

فالفرس ، بتلك البيئة اليت تعيشها وبكل مكوناا شكلت خلفية ملا صدر عنها من رأي
يف حني أن فرس  .رعتهصيل ال حيتاج من فارسه ضربا و ال زجرا حىت يزيد من ساأل

 هذا دليلو  ،وضربه بالسوط هإال بعد أن ره وحرك ساقي مل ينطلق وجيرِ امرئ القيس
 و عروبتهصالته أو الشاعر طبعا يفخر مبا ميثل  .صالة الفرس و هجنتهأعلى عدم 
و العرف التصويري متاشيا مع أعراف اتمع  صيلأس رفمن خالل تصوير  وفروسيته
 من تلقاء نفسه نه انطلقإه بل قال فلم يفعل شيئاً من هذا مع فرس ةعلقمأما  .السائد

  .يف رأي أم جندب لذا كان فرسه أجود من فرس امرئ القيس، وكما السحاب
  

مل يعتمد على عيب يف األلفاظ، وال على خلل يف  م جندبأ، عند ذنإ،فنقد املعىن      
هذه الرتعة  تقاليد العرب و حيام و ذلك العرف القائم على" من بع ن التركيب، وإمنا

التامة للموروث و ما استنه األقدمون من قيم و هذه املراعاة التقليدية اليت سادت، 
    )23( ."تركت أثرها العميق يف العمود الشعري بعد ذلك

اعتبار أن  ىل ربط النقد بعملية التلقي علىإو هناك من الدارسني احملدثني من ذهب      
الذي ) حممد بنلحسن(قبل أن يكون ناقدا، و من هؤالء الدكتور  هو قارئ أوال،الناقد  

يتبدى لنا من خالل حكم  " ":الشعر و التلقي يف اجلاهلية "يقول يف مقال له حتت عنوان 
أم جندب قيام التلقي والنقد على تعليل يقف عند الشاهد يف البيت الشعري، ويف هذا 

لتلقي عند العرب صادر عن وعي نقدي وإحساس شعري تزكية ملا ذكر آنفا، من أن ا
إن بيت امرئ القيـس مل حيرك نفس متلقـيته أم جنـدب، ألنه . يف اآلن نفسه

يتضـمن إجهادا للفرس وزجرا له، أما بيت علقمة فاستطاع ولوج فؤادها ملا أحسته 
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جندب مل لكن زوج أم  و .بعد تلقيه من االرتياح نظرا ألسلوب تعامل علقمة مع فرسه
له عاشقة  كما هو بأشعر مين، ولكن: يستسغ هذا احلكم الذي صدر من زوجه فقال

   ."فسمي الفحل لذلك

ين شروطا نالحظ أن أم جندب حددت للشاعر ": ئالاق بنلحسن يضيفو      
ا، وهذا يدل على وعي العرب منذ اجلاهلية بقواعد النقد موضوعية قبل إصدار حكمه

قول الشعري، كما تربز هذه الرواية أن التلقي عند العرب مل وضوابط احلكم على ال
يكن نشاطا عشوائيا خاضعا للهوى، ولكنه كان نشاطا مضبوطا ميتثل فيه املتلقون لسنن 

   )24(" .املعىن واملبىن والشعر عموما، وال يسمح هلم بالزيغ عنها

وواضح أن يف هذا "  :يقول حني) مساعيل الصيفيإ(و يوافقه يف هذا الرأي الدكتور      
النقد موضوعية جزئية ألن أم جندب مل تتناول النصني كلهما باملوازنة و مل تعترف بفضل 

  )25(." السابق من الشاعرين و هو زوجها على الالحق منهما و هو علقمة

ى يرو) عبد احلميد حممد العبيسي(لدكتور ل يف حني نقف على رأي آخر مغاير و هو     
كانت كارهة لزوجها، فضال عن تعصبها البن عمها  " الناقدة/دب املرأةفيه أن أم جن

علقمة، فجاء حكمها ممثال هلواها يف بيت واحد من قصيدة طويلة، وال أعتقد أن فرساً ما 
ال يستطيع فارسها أن ميتطي صهوا إال إذا  - بغض النظر عن فرس امرئ القيس  -

لكنها املرأة هي  !!.ة علقمة على امرئ القيس ؟حرك ساقيه، واستخدم سوطه، فأين مزي
  )26( "!!املرأة يغلب عليها اهلوى، وكثريا ما جتنح ا العاطفة

رفضوه أيضا  فقد ـ كما سنرى ـ غراق يف الصورةاإلا رفض النقاد الغلو و مثلمو     
  :عبلة حوص لصاحبتهحاا ما قاله األفيها أص ن أمثلة املعاين اليت غاىلوم ،يف املعاين

  راقـوف الفــإليك و شفَّين خ        د طال اشتياقيــأال يا عبل ق              
             خامم ا أالقيـين و ملـد غالــما قـل       يـكو بالئـراً أشـو بت  
  يـني التراقـــسه بـجتلجلُ نف     راش ـو فـواك أخـن هـكأين م            
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  بع الطباقــت و السـبرب البي       صدقيينـداة فــك الغحلفت ل            
  ادي إىل الكأس الدهاقـن الصـم       د حباــؤاد أشــألنت إىل الف            

  
  ." ولقد أغرقت يف شعركما تركت يل شيئا، :" فقال له عمر بن أيب ربيعة

  :كيف أغرقت يف شعري و أنت الذي تقول: قال
            إذا خدرها ـبذك رت رجلي أبوح       ليذهب عن رجلي اخلدور فيذهب  

  )27( ".دور يذهب و العطش ال يذهباخل: فقال

  
ألن املعرفة  ،وال شك أن عمر ينطلق هنا من الواقع ومن خلفية معرفته ذا الواقع     

مور وهي خلفية ال يستغين عنها أحد يف معاجلته أل اخللفية تفرض نفسها على املتلقي،
   )28(.احلياة، ومنها تلقي الشعر

  
بن قال قدامة  ".العرفخمالفة رصدوها  واملعاين اليت تصدى هلا النقاد و من عيوب      

مبا ليس يف العادة و الطبع؛ مثل   اإلتيانو " خمالفة العرف"من عيوب معاين الشعر : جعفر
  :قول املرار

و خدو كأنه ـيك يبال على خد    نا البدرس عجاَءيف د باد ادجو  
  

فاملتعارف املعلوم أن اخليالن سود أو ما قارا يف ذلك اللون، و اخلدود احلسان إمنا      
  .نعت، فأتى هذا الشاعر بقلب املعىنبذلك ت، وهي البيض

  
  :ومن هذا اجلنس قول احلكم اخلُضري     

  كفساعة ي غيث يف كلِّالــك    تها ــو غالب ألمـكانت بن                 
   )29( ".أن يكون الغيث واكفا يف كل ساعة املعهودفليس يف 
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والشك أنه، هنا، ينطلق من واقع البيئة العربية الصحراوية اليت يغلب عليها اجلفاف      
وتندر فيها األمطار، ولو قدر له أن يكون يف بيئة مطرية ملا اعترض على هذا احلكم وملا 

 ةالعربي ل على صحة هذا التخريج من العبارتنيوليس أد .من الغرابة وجد فيه شيئا
ما، فيقول العريب  لة واحدة وهي التعبري عن الرضا بفعلٍٍايف ح اللتني تقاالن ؛ةوالفرنسي
ق والفار" أدفأت قليب: " سي يف املوقف نفسهويقول الفرن" أثلجت صدري: " ملن أرضاه

هو اختالف البيئتني؛ فبيئة العريب حارة جافة حتتاج  الوحيد الذي يربر اختالف العبارتني
  .إىل ندى وبرودة تنعشها، وبيئة األورويب باردة رطبة حتتاج إىل حرارة تنعشها أيضا

  
بن ا خالد ، كما قالا ليس منهو من عيوب املعاين أيضا أن ينسب الشيء إىل م: قال     

  :صفوان
  ذاق العود و العود أخضرأمر م    فرمبا  ربفإن صورة راقتك فاخ

  :فهذا الشاعر بقوله 
  أمر مذاق العود و العود أخضر رمبا     ........................ 

عذبا أو غري مر؛ و هذا ليس أن يكون  أن سبيل العود األخضر يف األكثر كأنه يومئ إىل
  )30(" .؛ ألنه ليس العود األخضر بطعم من الطعوم أوىل منه باآلخربواجب

  
خضر ال يستلزم بالضرورة طعما معينا، خنتلف مع قدامة يف أن اللون األ وإذا كنا ال     

ا احلكم، وهي ثل هذفهو ـ يف تقديري ـ مل يراع، هنا، ظروف البيئة اليت صدر فيها م
بيئة عربية جافة تندر فيها اخلضرة، ولذلك يرتاح العريب فيها إىل كل ما هو أخضر، وال 

ىل ارتياح اللون ارتياح الطعم على افتراض أن كل ما هو أخضر بأس عليه إن أضاف إ
  .مجيل وممتع يف الصحراء

  
دم املعىن كذلك املتعلق باملعاين اليت ال تناسب سياقها و ال خت) األصمعي(ومن حديث      

  :عشىتعليقه حني مسع قول األ
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  مر السحاب ال ريث و ال عجل    كأن مشيتها من بيت جارا 
    )31( :هالّ قال كما قال آخر. د جعلها خراجة والجةلق: فقال

  ذرـــو تعتل عن إتيان فتعجاراــا فيزرا     و يكرمها                 
   

واألصمعي يف نقده هلذا املعىن ينطلق من سياق اجتماعي، ألن األعشى حينما وصف      
ماعية الراقية، ولكنه جانب الصواب مشية هذه املرأة إمنا كان يريد التنويه مبكانتها االجت

يف رأي األصمعي حني جعلها هي اليت  تزور جاراا، يف حني أن السياق االجتماعي كان 
  .    يتطلب عكس ذلك

  
كذلك نصيبها من النقد،   يف سياقاا و مثلما اهتم النقاد باللفظة املفردة أخذت املعاين    

ء، املعاين اليت ال تتناسب و غرض القصيدة فمن بني املعاين اليت عيبت على الشعرا
و قد تكون، حسب النقاد، أنسب . الشعرية و بالتايل ال تناسب السياق الذي وردت فيه

لو قال كُثري : " ك بن مروانلو وردت يف موضوع أو معىن آخر، و منها قول عبد املل
  :بيته

 ذلّتإذا وطِّنت يوما هلا النفس  كلّ مصيبة     فقلت هلا يا عز  
لو كان يف تقوى و زهد لكان أشعر " و يف رواية أخرى  ."يف حرب لكان أشعر الناس

   ."الناس
  

  :ومنها قوله يف غريه
  لية إنْ تقلّتــلدينا و ال مق أسيئي بنا أو أحسين ال ملومة     

   ."كان هذا يف وصف الدنيا لكان أجودلو 
  
  :بل قولهاإلو لو أن القُطامي قال بيته الذي وصف فيه مشية  

  و ال الصدور على األعجاز تتكلُ     ميشني رهوا فال األعجاز خاذلة 
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    )32(." كان أبلغ و أحسن" و يف رواية أخرى ." يف النساء لكان أشعر الناس
  

ومل تستهجن كل هذه املعاين لذاا، وإمنا استهجنت لورودها غري املالئم يف النص؛      
ها على مستوى الشكل إال أا تفتقر ـ يف رأي هؤالء النقاد فهي على الرغم من تناسق

ـ إىل االنسجام الذي يربطها سياقيا باملعىن اإلمجايل للنص، ألن االتساق الشكلي وحده 
ال يكفي إن مل يقترن باالنسجام بني معاين النص؛ ألن هذا االنسجام هو الذي يضفي على 

    .النص صفة النصانية
  

  :فرزدقو منه أيضا قول ال
  يـأخشى عليك بين إن طلبوا دم     سامة إنين  يا أخت ناجيةَ بن

فلعمري إنه خالف الغزل و ما قال احلذاق؛ فإن قتيل : " يعلق عليه حممد بن حيىي فيقول
  )33(." وى عندهم ال يودى و ال يطلب دمهاهل

و االحتجاج  والدما للمتغزل و ذكر األ: و قالوا: "و يورد تعليقا آخر يف رواية أخرى
   )34(:بطلب الثارات؟ هال قال كما قال جرير

  *النا ـني قتـم يحيـم لـقتلْننا ث* 
  

فمعاين الفرزدق مل جتد هلا صدى عند النقاد و ال عند املتلقي، و هو املرأة هنا،      
فالشاعر يف معرض حديثه عن احملبوبة عليه أن يلتزم مبعان تالئم مقام الغزل و الذي 

فيذكر الثأر  قة و لطافة يف اللفظ و املعىن  ال أن جينح إىل معان بعيدة عن املقام،يفترض ر
و مطالبة بنيه بدمه، وهو يعلم أن قتيل اهلوى عند العرب ليس له دية، وال حيق لورثته أن 

و هذا يف رأيي جزء من مراعاة املقام أو )" حسني بكار(يقول الدكتور  .يطالبوا بدمه
  )35( ."قتضى احلال األمر الذي أحل عليه النقاد كثريامطابقة الكالم مل
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ت و العبارات و املعاين ما لطف فالشاعر يف مقام الغزل عليه أن خيتار من الكلما     
رق و الن و يبتعد عن كل مستثقل خشن، فكالم الغزل كالم خاص ألنه موجه و

إن للنفس " ة قدميا روحاين ال عقلي وقد قال بعض الفالسف للنفس، فهو يقاس مبقياس
و ما هذه الكلمات الروحانية إال تلك الكلمات  )36(".كلمات روحانية من جنس ذاا 

و يف هذا الصدد  .احملب املتغزل فتلج النفس والقلبالشاعرية الرقيقة، اليت تنثال على 
وملا كان املذهب يف الغزل إمنا هو الرقة واللطافة والشكل ): " قدامة بن جعفر(يقول 

والدماثة، كان ما حيتاج فيه أن تكون األلفاظ لطيفة مستعذبة مقبولة، غري مستكرهة، 
، اإلطالقإال أنه ملا مل يكن  عيبا على . فإذا كانت جاسية مستومخة كان ذلك عيباً

النجدة شونة يف مواضع مثل ذكر البسالة وأمكن أن يكون حسنا، إذا كان حيتاج إىل اخلو
منافرته تلك ـل  يكون فيها عيبا الغزلأحق املواضع اليت و البأس و املرهبة، كان

   )37(" .األحوال
 

و يف هذا . إال أن بعض الشعراء جانبوا هذا املطلب موظفني ما ال يتناسب و املقام     
من الكالم املستثقل يف الغزل قول عبد : " رواية لقدامة يقول فيها)  املرزباين(يورد 

الرمحن  بن عبد اهللا القس:  
  المــو عليك مين رمحة و سإن تنأ دارك ال أمل تـذكرا                       

  :و من املستخشن قول هذا الشاعر أيضا
  قبل الذي نالين من صوته قُطعا       تنطقني به  ساناـسالَّم ليت ل

   )38(."فما رأيت أغلظ ممن يدعو على معشوقة أجادت يف غنائها بقطع لساا
  

أن الكالم ... من الكالم املستثقل يف الغزل : " و يل أن قدامة مل يقصد بقولهويبد     
شيئا ميكن " وعليك مين رمحة وسالم " مستثقل من حيث هو؛ ألننا ال جند يف عبارة 

استثقاله، فألفاظها كلها فصيحة سهلة لينة، ال غرابة وال ثقل فيها، وإمنا كان يقصد إىل 
ألفاظها فصيحة واضحة لينة متسقة إال أا جاءت مفتقرة  العبارة ككل؛ فهي وإن كانت
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إىل االنسجام الذي يتطلبه غرض الغزل، ولذلك فالعيب هنا ال يرجع إىل األلفاظ وإمنا 
  .يعود إىل بنية النص ككل

  
و من هذا الكالم املستخشن الذي ال يليق مبتغزل، قول مجيل ، الذي ورد يف هذه      

  : نا املرزباينل االرواية اليت ينقله
     فيضون فيهإ" : ر قالحدث كُثيو يف مجيل أيهما أصدق عشقا نه وقف على مجاعة ي 

ظلمتم كثريا؛ : ـ و مل يكونوا يعرفونه بوجهه ـ ففضلوا مجيال يف عشقه، فقلت هلم
  :كيف يكون مجيل أصدق عشقا من كثري، وإمنا أتاه عن بثينة بعض ما يكره، فقال

  و يف الغر من أنياا بالقوادحين بثينة بالقذى     مى اهللا يف عير
  :و كثير أتاه عن عزة ما يكره؛ فقال .ما يثقبها و يعيبها: القادح

  لعزة من أعراضنا ما استحلّت    ا غري داء مخامر مريئً هنيئًا
   )39(. " فما انصرفوا إال على تفْضيلي: قال
  

أن هؤالء املتلقني  اقتنعوا بكالم كثري فغريوا رأيهم، و نلحظ من خالل هذه الرواية       
ال لشيء إال ألن بيت كثري  ميتاز  باللطافة و الرقة املتوخاة يف مقام الغزل، فرغم القسوة 
و اجلفاء الذي القاه من عزة إال أن كالمه مل يكن جافيا بل حافظ على التقاليد الغزلية 

على عكس مجيل الذي راح يدعو على بثينة بكالم  املعروفة و املتوارثة عن الرجل العريب
  .  ال يصدر عن متغزل حمب، فتمىن أن تصيبها العاهات  فتشوه مجاهلا

  
  :ثري و اليت خرج فيها عن معتاد املتغزلني فقالو ميكن أن نورد أيضا هذه األبيات لكُ

               أال ليتنا يا عز ا لذي غنبى يف ـبعريين نرع    ى  كناخلالء و نعز  
  على حسنها جرباء تعدي و أجرب     قل ـكالنا به عر فمن يرنا ي              
  رعانا وال حنن نطلبـو يـفال ه     ون لذي مال كثري مغفل ـنك             
  ك نرمى و نضربــإلينا فال ننف هال هاج أهله   ـإذا ما وردنا من             
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    )40(."الشقاء الطويل، ومن املنِية  ما هو أوطأ من هذه احلال أردت يب: فقالت عزة
  

، على مل يشعر أمعر بذلك ش ،حياكي بيئته ويتأثر ا فكُثير من خالل أبياته هذه     
 فساكن املناطق اجلافة يكون جافا مثلها يف طباعه ولغته الرغم من كونه يف مقام غزيل

بعري   لو أنهيتمىن  راحف ،قيق ذائب يقطر عذوبة وانسيابانه رأ، حىت عندما يتصور الغزلية
، فيتيه وإياها يف األرض الواسعة بعيدا م به اآلخرونتناقة جرباء، حىت ال يهة أجرب وعز

فهذه األبيات على الرغم من كوا . عن كل الضوابط االجتماعية و األعراف القبلية
هذا،  ليت يتغزل ا، فانتقدته على قولهغزال إال أا مل تلق هلا صدى يف نفس املرأة ا

هائما بعيدا عن قبيلته وأهله،  حيث يتمناها بعريا أجرب  وأحست أنه يريد هلا الشقاء،
ما الذي : لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو. رأت أن املوت أرحم  من هذه األمنيةو

أن يتمنوا الوصل فعادة الشعراء دفع بالشاعر إىل مثل هذه األمنيات للمرأة اليت حيب؟ 
الدماثة فكثري ذا خرج عن الرقة و .يف القفار أجرب هائما الرضا ال أن جيعلوها حيواناو

 ولكن ملاذا فعل ذلك؟  و اللطافة اليت يتطلبها املقام
 

أن حصار اتمع كان أبرز من كل حقيقة أخرى ) " فاطمة جتور(ترى الدكتورة      
وليس أدلّ على حصار . مقابالً للحياة نفسها وأقوى من احلب نفسه، ويكاد يكون

اتمع، ورقابته الصارمة، ورفضه  هلذه التجارب العاطفية من هذه األمنيات البائسة 
الغريبة اليت باح ا هؤالء الشعراء، فكشفت عن رغبتهم العميقة يف البعد عن اتمع 

ا ا فكرة إحصان املرأة ومنعتها، وغذّوا واإلفالت من رقابته وحصاره، كما أكدو
ميكن أن تكون إال يف محاية، فليس يستطيع أي  اإلحساس العام بأا مصونة حمتشمة ال

  ." لسان أن ينال من عزها وشرفها يف حميط أسرا وقبيلتها وجمتمعها
  

ع، ونفوره منه، تعبر تعبرياً قوياً عن موقفه من اتم"  و ترى الناقدة أن أمنية كثري     
وخماصمته له ولكنها خصومة سلبية ال متلك الرفض أو املواجهة، بل تلوذ باهلرب منه 
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فهو حيسد احليوانات يف مراعيها ألا متروكة وشأا، ويتمنى أن يكون هو . برفقة احلبيبة
 أالّّ اهاهن" الغىن"وعزة بعريين لرجل غين يرعيان القفر بعيدين عن اتمع، ولعلّ وظيفة 

الناس، بل هو يتمىن أن يكونا أجربني كي  هذا الغين يف طلبهما، فيعيدمها إىل جوار يلح
يضمن نفور الناس منهما وابتعادهم عنهما، ويوغل يف الفرار من اتمع حني يتمىن أن 
يرمجهما الناس باحلجارة إذا محلتهما مرارة العطش على االقتراب من منهل ماء ميلكه 

مث يسرف يف األمنية وحيتمل الطرد والضرب والعطش على أن يكونا قريباً ! !بعض الناس
   )41( "من البشر الذين يهرب منهم آخر املطاف

و الشك أن هذا التعليق يدعم ما قلناه من خضوع الشاعر لعناصر البيئة الطبيعية      
لسياقات يف احمليطة به، بل يضيف إىل ذلك ضغط السياق االجتماعي الذي يعد من أهم ا

  .القراءة التداولية للنص
  

بن او من أمثلة هذا الكالم  الغزيل الذي خيرج إىل األماين  املستعصية قول جلُنادة      
       )42(" أقبح من قول كثري " إنه ) ابن طباطبا(جنبة؛ الذي يقول عنه 

  عاهاـفينن حنو بلدتـها ناع ـم     ين ـَيالقي من حبها أمتىن أن               
               ُالها       ال لقاء له  لكي أقول فراقضمر النفس يأساً مث تسأو ت  

  
فالشاعر صار يتمىن أن يلقى أحدا من حنوها، فيخربه مبوا لكي دأ نفسه   

املضطربة، فيتيقن من أنه مل يعد هناك أمل يف رؤيتها  فيقع يف نفسه يأس دائم قد حيقق به 
شودة، وهذه ال شك أمنية غريبة من حمب، ولكنها ـ على غرابتها ـ تعرب عن الراحة املن

  .   نوع من فقدان األمل، بل هو إىل اليأس أقرب
 

ينبغي : " كما عاب النقاد على الشعراء توظيفهم يف أشعارهم ما يتطري منه، فقالوا     
في من الكالم جللشاعر أن حيترز يف أشعاره و مفتتح أقواله مما يتطري منه أو يست

  )43( :املخاطبات مثل ابتداء األعشى بقولهو
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  ل ترد سـؤايلـو سؤايل و ه     ري باألطاللـما بكاء الكب
  ن صبا و مشالــف برحيني م    دمنة قفرة تعاورها الصيـ 

  
وعلى الرغم من أن األعشى، هنا، مل يتجاوز عادة العرب يف افتتاح قصائدهم      

، إال أم اعتربوا مطلعه هذا معيبا، ولعل السبب يف ذلك يرجع بالوقوف على األطالل
إىل الصورة اإلمجالية هلذا الطلل الذي يبدو بائسا حزينا ال يكاد يوحي بشيء من 
الذكريات اجلميلة، بل يوحي بالفناء والعدم، وقد تعود الشعراء يف وقوفهم على األطالل 

عوا بتلك الذكريات اليت متثل إعادة خلق روها وأن يستمتأن يتذكروا األحبة الذين غاد
   . لكل ما كان مجيال  قبل مغادرة القبيلة

  
) املرزباين(و من املعاين اليت استهجنت من الشعراء املعاين الضعيفة أو ما أطلق عليه      

أيب العتاهية حني " سفساف الشعر  و قد جند هذه املعاين حىت عند كبار الشعراء أمثال 
  :به بعتبةترفق يف نسي

  مني الفؤاد بآية الكرسي  ت   إين أعوذ من اليت شعفَ
و آية الكرسي يهرب منها الشياطني و حيترس ا من الغيالن، كما روي عن ابن مسعود  

وأبو العتاهية مع رقة طبعه، و قرب متناوله، و سهولة نظم املنثور : قال."     "يف ذلك
 بلوغه ال خيلو من اخلطأ الفاحش و القول ز املتأينـعليه، و سرعته إىل ما يعج

  )44( ".السخيف
  

هنا، ال يرجع إىل عيب " اخلطأ الفاحش والقول السخيف" و يبدو أن املقصود من      
يف اللفظ أو يف التركيب وإمنا يرجع إىل قلة أو عدم انسجام املعىن الغزيل مع معىن آية 

  .التعوذ ا من الشياطني، وما ترد فيه من سياقات، ومنها سياق الكرسي
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ومما أنكر على أيب العتاهية من : قال الشيخ أبو عبيد اهللا املرزباين  رمحه اهللا تعاىل"      
  :سفساف شعره قوله يف عتبة

  مثل جحى شهرة و مشخلبههين حبها و صيرين      و لَّ 
ق على اجلارية، مبا يرى كلمة عراقية تطل"وهي ) مشخلبة (ويعود ذلك إىل أن كلمة 

  )45( "عليها من الليف واخلرز كاحللي، و ال تليق بالرجال، بل حتط من شأم 
    )46( :و قوله 

  ــه يا واهاً ويا واها  يا واهاً لذكْر اللّــــ                          
  اـ        ــه بالتسبيح أفواهـلقد طيب ذكْر اللّـ                     
  اهاـأرى قوما يتيهـــون         حشوشاً رزقوا ج                     
                           لى حـش إذا تاهاـع     فما أنتـن من حـش  

  
ويبدو أن انتقاد أيب العتاهية، هنا، يرجع إىل ختليه عن اللغة الراقية وقربه من لغة      

  .يتقبلها أو يتنازل إىل مستواها، كما فعل أبو العتاهيةالعامة اليت مل يكن الشعر الفصيح 
  

و مما انتقد كذلك الكالم الذي ال خري فيه و هو الذي ال خيدم املعىن و ال يضيف      
إن احلجاج قال للفرزدق و جريرـ و بني : خربا يقول فيه) املرزباين(اجلديد و قد أورد 

  :فهذه اجلارية له؛ فقال الفرزدقأيكما مدحين ببيت فضل فيه، : " يديه جارية ـ
  عقوبته ـ إال ضعيف العزائم     من يأمن احلجاج ـ و الطري تتقي 

  :و قال جرير
  وثيقـــفمر و أما عهده ف    قابه   ـــمن يأمن احلجاج أما ع              
 :كالم ال خري فيه، ألن الطري تتقي كل شيء" و الطري تتقي عقوبته : " فقال احلجاج

    )47( "الثوب و الصيب و غري ذلك؛ خذها يا جرير 
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ومن األبيات اليت مل يستحسنها الذوق تلك اليت جاءت حاملة للمعىن يف صورة      
ملا : حدثنا أبو عبيدة قال: " تقريرية جمردة بعيدة عن فنيات الشعر ومنها هذه الرواية

    :أنشد الراعي عبد امللك بن مروان قصيدته فبلغ قوله 
  جد بكرة و أصيالــحنفاء نس      شر  ـــأخليفة الرمحن إنا مع              
  رتيالـق الزكاة منـزال تــح      رى هللا فـي أموالنا ــعرب ن              

  )48(." ليس هذا شعراً، هذا شرح إسالم و قراءة آية: فقال له عبد امللك
  

فقد  ،)عبد امللك بن مروان(ذكية يف تعليق االلتفاتة ال هذه قدرن هنا أن و ميكن     
أن مينحاها  تهو قافي هوزنب النظم مل يستطع فكرة أكثر من أدرك أن البيتني ال حيمالن

) املعىن ( ، ألن الشعر الذي ال جند فيه غري و اجلمالية املطلوبة يف املعىن الشعري شعريةال
، والسبب يف ذلك يرجع إىل أن املباشر الذي ميكن تقدميه نثرا ال يستحق اسم الشعر

ألفاظ هذين البيتني ال حتمل أي شيء من الكثافة اليت جيب أن تتسم ا األلفاظ الشعرية 
لكي حتافظ على قدر من الغموض يعطي املتلقي حرية توجيه املعىن أو تأويله مبا يتناسب  

افة صافية ال حتمل واملوقف أو احلالة اليت هو فيها، و إمنا جاءت ألفاظ هذين البيتني شف
دية مهمته يف زن و ال إىل قافية لتأعىن الفقهي الذي ال حيتاج إىل وإال معىن واحدا، وهو امل
  .تبليغ احلكم الشرعي

 
نص صريح يف استقالل مفهوم الشعر عن قضية " أن هذا ) إمساعيل الصيفي(و يرى      

ة الشعر و ما يتضمنه من عناصر أن احملك األول لتقدمي الشعر إمنا هو فني" و " االلتزام 
   )49(." شعرية خالصة

 
*      *     *  
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  يبــكاالتر :ثالثا
ونقصد بالتركيب هنا، أن النقد ال يتناول اللفظة املفردة وال يكتفي بالتوقف عند      

معناها يف سياق ما، وإمنا يتجاوزها إىل تناول التركيب من حيث هو مجلة ركبت على غري 
    .من حيث هو نص فقد انسجامه بعد أن فقد اتساقهوجهها، أو 

  
التقدمي  مسألة األحكامصدار إاليت شغلت النقاد فتصدوا هلا بالدرس و  ملسائلو من ا     

على الشعراء  تقدميهم و تأخريهم لبعض فعابوا  ،ثر على املعىنأختلفه من  خري و ماو التأ
كما يؤدي  ىل فساد املعىن و اختاللهإ ،حسبهم ،يف البيت  مما يؤدي أو اجلمل الكلمات

من أمثلته قول أيب احلسن حممد بن أمحد و ، أحايني كثرية بالقواعد النحويةاملساس يفإىل 
  :بن طباطبا العلوي

ب االحتراز ة اليت جيلفاظ املتفاوتة النسج، القبيحة العباربيات املستكرهة األمن األ"     
  :النابغة مثلها قول من

  ات بالدماء الدواربمن الضاري  يغرن مغارهم    نهم حىتيصاحب
يقبح مثل هذا إذا التبس مبا منا إو . ريات الدوارب بالدماء فقدم و أخرمن الضا يريد
مل يلتبس  ن الدماء مجع و الدوارب مجع و لو كان  من الضاريات بالدم الدوارب ، ألقبله
لضاريات و الدوارب اللتني جيب ن كانت هذه الكلمة حاجزة بني الكلمتني أعين بني اإو 

   )50( ".أن تقرنا معا
  

 )ستكرهة األلفاظ املتفاوتة النسج امل (: ويبدو يل أن ابن طباطبا ال يقصد من قوله     
إال جانب النسج الذي يعين التركيب؛ ألننا ال جند يف األلفاظ املذكورة ما يعيبها من 

جتد هذه املالحظة تربيرها يف و .ركيبحيث هي ألفاظ، وإمنا جاءها العيب من جهة الت
حيث  )اجلاحظ(كما عرفه  املقصود من مفهوم البيان؛ الذي كان يعين عندهم الوضوح،
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، كان أنفع وكلما كانت الداللة أوضح وأفصح، وكانت اإلشارة أبني وأنور: " يقول
ل ميدحه، وأجنع، والداللة الظاهرة على املعىن اخلفي هو البيان الذي مسعت اهللا عز وج

بذلك نطق القرآن، وبذلك تفاخرت العرب، وتفاضلت أصناف . ويدعو إليه وحيث عليه
 للبيان عيبا ألنه مناقض وكل ما حال بني الوضوح واملتلقي يعد عندهم )51( . "العجم

     .الذي تتطلبه البالغة
  

مطعم  الذي يرثي فيهعلى حسان بن ثابت هذا البيت ) بن يزيد النحويا(كما عاب      
 على الظاهر ذلك أنه قدم املكىنا البيت رديء عند أهل العربية، وو هذ" :لقابن عدي ف

  )52(.الضرورةومثله رمبا جاز يف 

  
  عماطْم اليوم همن الناس أبقى جمد     االيوم واحد خيلد دفلو كان جم

اليت " يوم مطعما أبقى جمده ال" يقصد بتقدمي املكىن على الظاهر ما ورد يف عبارة  و     
  .)مطعما(تبة وهو على متأخر لفظا ور) جمده(عاد فيها الضمري يف 

  
  :بن قميئة قوله وكما أنكروا على عمر 

  هاـوم من المــهللا در اليت سـاتيـدما استعربت     ملا رأ
   )53( .يريد هللا در من المها اليوم 

وبعد أن  أن غادرت وطنها وعمرو بن قميئة يتحدث هنا عن ابنته اليت ندمت بعد     
ألنه هو الذي رأى اجلبل حينما صحب امرأ  ، ولكنه كان يريد نفسهرأت جبل ساتيدما

القيس يف رحلته إىل بالد الروم فكىن بابنته عن نفسه، ومما زاد البيت غموضا تقدميه 
من  هللا در: اليت كان من األنسب أن تكون) هللا در اليوم من المها ( وتأخريه يف عبارة 

ويتحاشى  الوضوح ىوقد عيب من منطلق خمالفته ملطب البيان الذي يتوخ. المها اليوم
  . الغموض
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: فيقول مخلـال م و التأخريـيف موشحه مجلة من أمثلة التقدي )املرزباين(يرصد  و      
  :خروا حنو قولهأو قد و ضع قوم الكالم يف غري موضعه فقدموا و " 

وصال على طول الصدود يدوم    لما فأطولت الصدود و ق صددت  
  )54( .و قلما يدوم وصال: يريد
فهو مل يكتف، هنا، بتقدمي الفعل على الفاعل، وإمنا زاد العبارة ارتباكا حينما فصل      

  بينهما باجلار وارور   
  :و قال آخر

  كلــيتلى من ـن مل جيد عإمي و أبــيك يعتمــل     إن الكر                
  .رخمن يتكل عليه؛ فقدم وأ: ريد ي
  :و قال الفرزدق 

  هي أبوه يقاربــــأبو أمه ح   كا ـــو ما مثله يف الناس اال مملّ             
  

فتعسف هذا التعسف . ال مملك أبو أمه أبوهد و ما مثله يف الناس حي يقاربه إأرا إمناو "
ما يف : هشام فقالالشعر خال مدح ذا منا إووضع أشياء يف غري مواضعها و  الشديد

 ال هشام الذي أبو أمه أبوه يعين أن جد هشام ألمه هو أبوالناس حي يقارب خال هشام إ
   ...املمدوح هذا
مايل إال أباك : " قبيح جدا، وإمنا نصب مملكا ألنه استثناء مقدم، كما قال وهذا"      

   )55( "إذا أردت مايل صديق إال أبوك " صديق 
  
ن و م" :يقولفعلى البيت يف موضع آخر من املوشح  تعليقا آخر  )املرزباين(ورد و ي     

  :و أبعد املعاين قوله أقبح الضرورات، و أهجن األلفاظ
  *ال مملكا و ما مثله يف الناس إ* 

ال هشام بن عبد بن هشام املخزومي، وهو خ إمساعيلبن  إبراهيم مدح ذا الشعر "   
 لك أبوم، أبو أم ذلك املايف الناس إال مملكا، يعين بامللك هشام ما مثلهو : "امللك فقال
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ذا وضع الكالم وح، و لو كان الكالم على وجهه لكان قبيحا،  و كان يكون إاملمد هذا
ذا امللك أبو هذا املمدوح، يقاربه إال مملك أبو أم ه مثله يف الناس حي و ما: يف موضعه
حىت كأن  التأخري،هجنه مبا أوقع فيه من التقدمي و و ى أنه خاله ذا اللفظ البعيد،فدل عل

   )56( " .هذا الشعر مل جيتمع يف صدر رجل
إىل أن العيب قد أتاه من جهة " أهجن األلفاظ : " وال شك أنه ال يقصد بقوله     

األلفاظ وإمنا املقصود هو الطريقة اليت ركبت ا تلك األلفاظ، كما يوضحه تعليقه بعد 
  .ذلك

 
تعليقا حيث يرى أن القول ) حممد الناصر العجيمي.د(وحول هذا البيت يورد       

حدا من االحنراف أفضى به إىل التعقيد واالستغالق، وأثار عند "الشعري إذا جاوز  
   )57( )املتلقي رفضا ونفورا بدال من أن يثري انتباهه

  
اق على مستوى الشكل؛ وهذه التعليقات كلها تصب يف خانة افتقار النص إىل االتس     

الذي أدى إىل فقد االنسجام بني أجزاء النص على مستوى املضمون وجعل عملية 
   )58( .استيعابه صعبة

  :كما عيب على ذي الرمة قوله
  أواخر امليس أصوات الفراريج    يغاهلن بنا كأن أصوات  من إ

  .يغاهلن بناأواخر امليس أصوات الفراريج من إ يريد كأن أصوات
من ( ليه بقوله إاملضاف و املضاف و فصل بني  "األصوات"بإضافة  "أواخر" جر ف" 
  )59( ."منا جيوز يف ضرورة الشعرإو مثل هذا ال جيوز يف الكالم و )  يغاهلنإ

  
 ة النمريي قوله و  عيب على أيب حي:  

               طَّكما خ ـبك الكتابــيه       يوما  فودي يقارب زيلُأو ي  
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و مثله . فقدم و أخر. يقارب أو يزيل كما خط الكتاب يوما بكف يهودي: ألنه أراد
  :المرأة من بين قيس

ن ال أخا له  مها أخوا يف احلرب م     بو دعامها وةًإذا خاف يوما ن  
  )60(" .أخا له يف احلربمها أخوا من ال : تريد

   
قواعد النحو وما يقتضيه التركيب وكل هذه التعليقات إمنا ترجع يف أصلها إىل      

ألن الفصل بينهما يؤدي إىل التعقيد  ،السليم من الربط بني املضاف واملضاف إليه
   .والغموض ومها عكس الوضوح الذي يتوخاه البيان العريب

  
كذلك يقترحون البديل  بل راحوا .و التوجيهاتحكام ألا صدارإبالنقاد  مل يكتفو      

 يغريون كلمة بأخرى أو فيضعون شطرا مكان آخر ن التعديالت،يدخلوو على الشعراء
عن ابن  )املرزباين(ما أورده  من ذلك و  ،خلدمة املعىن ،حسب رأيهم ،تكون أنسب

  :طباطبا العلوي حيث قال
  :روت الرواة المرئ القيس"

  و مل أتبطن كاعبا ذات خلخال     ــذة  لل اكأين مل أركب جواد
  الـجفخليلي كري كرة بعد إ    ي و مل أقل  و مل أسبإ الرزق الرو

  
موضع اآلخر كان أشكل و مها بيتان حسنان و لو وضع مصراع كل واحد منهما يف 

  :النسج فكان يروى ستواءأدخل يف او
  جفالخليلي كري كرة بعد إ     كأين مل أركب جوادا و مل أقل     
  )61("ن كاعبا ذات خلخالمل أتبطو     ـذة لل و مل أسبإ الرزق الروي         

                                   
ص أو ما أصبح يعرف والتعليق هنا يتجاوز مفهوم بناء اجلملة إىل مفهوم بناء الن     

، هنا، يشري إىل أن النص قد فقد اتساقه ومعه فقد انسجامه من هوبلسانيات النص، و
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ال " ما امل احلق يف تأويل النص، ألك) يول براون و(يعطيه  وجهة نظر املتلقي؛ الذي
سجام اخلطاب شيئا معطى، شيئا موجودا يف اخلطاب ينبغي البحث عنه للعثور نيعتربان ا

وإمنا هو، يف نظرمها، شيء يبىن، أي ليس هناك نص منسجم يف ) على جمسداته ( عليه 
م وعلى آخر ذاته باستقالل عن املتلقي، بل املتلقي هو الذي حيكم على نص بأنه منسج

    )62( . "بأنه غري منسجم
  

قرأت على خلف شعر جرير، فلما بلغت "  :ل األصمعيو من أمثلته يف األلفاظ قو     
  :قوله

  هواه غالب يل باطلـه إيلّ    حبب   ـهام القطاة مـيوم كإبو 
  كمن نبله حمرومة و حبائله     رزقنا به الصيد الغرير و مل نكن  

  ب واشيه و أقصر عاذلهيتغ         رهـريه قبل شيوما خفيالك      
  

: فقال.هكذا قرأته على أيب عمرو: خري يؤول إىل شر؟ قلت له و ما ينفعه ! فقال ويله
و ما كان أبو عمرو  ،ظأللفااالتنقيح مشرد  جرير، و كان قليل هصدقت، و كذا قال
  فقلت فكيف كان جيب أن يقول؟. ليقرئك إال كما مسع

  :جود له لو قالاأل: قال
  * رهـش دونره ـلك يوما خي فيا* 

و اهللا ال أرويه : فقلت. ، فقد كانت الرواة قدميا تصلح من أشعار القدماءفاروه هكذا
   )63(."ال هكذاإبعد هذا 

إال أنه ) فيا لك يوما خريه دون شره ( وهذا التعليق، وإن كان قد توقف عند عبارة      
ليوم املذكور يف البيت األخري هو نفسه اليوم الذي ينسحب على النص كله، ألن ا

  . استهل به كل املقطوعة
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امللك بن مروان و الذي يقول  و منه كذلك هذا البيت الذي أنشده األعشى لعبد     
  :فيه

  غادهالت له ـح ليال فق     بو  ــالص يف أتاين يؤامرين
   )64( ."هاا: أال قال ؛أساء: " بقوله عبد امللكفانتقده 

  
يريد اخلليفة للشاعر أن يكون كما "  :يقولفعلى هذا النقد  )إمساعيل الصيفي( يعلق     

ل شرا، و مل جطلبها و تع إذا مسع يف ليلة عن مخرة الصباح ينتظر من شروب سكّري
لو كان  فهنا نقد يعىن بأن يكون لكل مقام مقال يالئمه حىت و. يرجئها إىل مطلع الصباح

   )65( . "ام مقام شرب أو جموناملق
  
  :كلثوم بن عمرو العتايب  و منه أيضا قول الشاعر 

املمادح إال أنَّ فت ألسنا ن      مستنطقات مبا تمائريخفي الض  
و أشبه و املدائح أحسن منها و أخف على السمع،  )املمادح("  :فانتقده الصويل بقوله

و نواطق أحسن و أطبع، مث قال ) مستنطقات(  قال و."بألفاظ احلذاق املطبوعني
لكنها يف البحر لكدرته، و هي صحيحة، و أثقل لفظة لو وقعتب فختم البيت) الضمائري (

   )66( ."مستعذبةغري مألوفة، و ال 
   *      *      *     

  :النحوية و الصرفيةسائل امل: رابعا
لغويا واسعا من جوانب  باجان"بأن هناك ) يوسف حسني بكار (يقر الدكتور      

اهتم به اللغويون و النحويون اهتماما فيه النقاد من خمتلف االجتاهات و القصيدة، شارك 
كبريا، إذ كانوا يتتبعون أغالط الشعراء النحوية و اللغوية، و استعماهلم لدالالت األلفاظ 

من هنا تربز  و .صيدة سالمة تامة يف هذه الوجوهتتبعا يدل على اهتمامهم بسالمة الق
  )67(."أمهية ما اشترطوه يف الشعر من علم بالنحو و اللغة و معرفة ما
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وقع فيها الشعراء اليت   و النحوية و التجاوزات اللغويةهناك الكثري من األخطاء و      
النحوية  :اللغوية إىل تعقّب األغالط على املستويات واذهبفيسمح ا النقاد  و مل

 .صول النحوية و على لغة العرب وها اعتداًء على القواعد و األربو اعتوالصرفية 
  
أخطاء كانت  أخطاء وقع فيها الشعراء نتيجة سهو منهم أو ؛خطاءهذه األ بني من و     

 هلا يف قضية الضرورات هذه اختلف النقاد بني رافضو .نتيجة ملا متليه الضرورة الشعرية
، و مينعها يف مواضع أخرى ها يف بعض املواضعجييز رفضا مطلقا وبني مؤيد أو متسامح

: حيث يقول " بناء القصيدة"مسألة يف كتابه ـهذه ال) حسني بكار( قد طرح الدكتورو
األوىل، : قسام القدماء فيها إىل فئات ثالثو البحث يف هذه القضية يكشف عن ان" 
إجازة مطلقة ال  جتيز الضرورات الشعرية ، علماء النحو و اللغة و العروضأكثرها من و

، مقتدية به اهلي اعتمادا كامالحتفظ فيها، و ال احتراس و ال استثناء، معتمدة الشعر اجل
و رمبا كان اخلليل بن أمحد أقدم أعضاء هذه الفئة، فقد كان جييز للشاعر ... يف مذهبها،

قصوره، املعىن و تقييده، و تصريف اللفظ و تعقيده، و مد م إطالقما ال جييزه لغريه من 
  .و قصر ممدوده

   
فقد ...و من هؤالء ابن قتيبة . و الثانية جتيز أكثر الضرورات و متانع يف بعضها"      

ف، غري أنه مانع يف مد املقصور أجاز عند الضرورة قصر املمدود و صرف ما ال ينصر
   .منع املنصرف من الصرفو
  

ن إو تدعو إىل جتنب ارتكاا ورات و األخرية فترفض فكرة الضرو أما الفئة الثالثة"      
ابن طباطبا و أبو هالل : من نقاد هذه الفئة... جاءت فيها رخصة من أهل العربية

. يحة تشني الكالم و تذهب مبائهرفض الضرورات بشدة ألا قب" الذي  ".العسكري
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، حها، و ألن بعضهم كان صاحب بدايةعلمهم بقب علل استعمال القدماء هلا  بعدمو
   )68( . "بداية مزلة، و ألن أشعارهم مل تكن تنقد عليهم، إذ لو كانت تنقد لتجنبوهاالو
  

، و ثاروا رة الضرورات و رفضوها رفضا قاطعااحملدثني الذين تصدوا لفك و من بني     
) نازك املالئكة( ،عر جتاوز القواعداب يبيح للشمكانية وجود سبإ عليها  رافضني بذلك

النحو يبيح شاعر لنفسه أن يلعب بقواعد صرامة أن رفض بقوة ون نحن: " اليت تقول
رد أن القافية تضايقه أو تفعيلة تضغط عليه وأنه لسخف عظيم أن مينح الشاعر  اللغةو

إن كل خروج على القواعد املعتربة ينقص من ...نفسه أية حرية لغوية ال ميلكها الناثر
    )69(."  تعبريية الشعر و يبعده عن روحية العصر

  
الذي يؤكد هو اآلخر على ضرورة ) بوالو(نقف على قول للشاعر  عند الغربينيو     

للشعراء يقول  ، و ذلك من خالل دعوة وجههاقدسةبامل نعتهاي راح احترام القواعد اليت
القواعد  و أن تراعي. فيما تكتب اللغة الصحيحةأول واجب عليك أن تالحظ "  :فيها

  )70( ."إن األديب إذا مل يكن مالكا للغة فهو ملحد يف األدب... املقررة بل املقدسة 
  

يف املوشح قسما حتدث فيه عن هذه الضرورات و عما أجازه  )املرزباين ( و قد أورد     
ومد صرف ما ال ينصرف، و قصر املمدود من  و استقبحوه، الشعراء و ما منعوه

و تضعيف ما ال جيوز أن  الكسرات و ماتاملقصور، و تسكني احلروف اليت عليها الض
هنا، وسنعود إليه عندما يأيت احلديث  و غريها كثري مما ال يتسع املقام لعرضه .يضاعف

  .عن املسائل العروضية
  
بعض القضايا  اإلشارة إىل اأحاول من خالهلسأقتصر على طائفة من النماذج و     

  .املوجهة للشعراء ت النقديةباملالحظا اليت تتعلقو  النحوية اليت تضمنها املوشح
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  :عرابتعلقة باإلمسائل م 

بن احدثنا أبو عمرو "  :من بني ما ورد يف املوشح هذه الرواية عن بيت الفرزدق     
  :أنشد الفرزدق قصيدته: العالء قال

*بأعشاشٍعز و فتما كدت تعزف*  
فيها فمر:  

و عض زمان من املال إال       يابن مروان مل يدعمس تاًح أو جملف  
: قال أبو عمرو. على ما يسوءك: قالرفعت جملفا؟  على أي شيء: فقال ابن أيب سحاق

   ."هو جائز على املعىن على أنه مل يبق سواه ؛أصبت: قلت
  

ال ): " جملف(و يف رواية أخرى قال أبو عمرو بن العالء معلقا على رفع كلمة      
لعل الفرزدق قاهلا على : قلت له. ف له وجهاكان يونس ال يعرو .أعرف هلا وجها
ال، كان ينشدها على الرفع، و أنشدنيها رؤبة بن العجاج على : قال. النصب و مل يأبه

   )71( . "الرفع

  

هو من : سألت األصمعي عن أعشى بين مهدان، فقال: "أيب حامت قالو منه قول       
من ابن داب حني يزعم أن األعشى  العجب: مث قال. الفحول، و هو إسالمي كثري الشعر

  :قال
ـُـ    لي   زيــمن دعا يل غُ   ـــهربح اهللا جتارت

ه   فِّــضاب بكو خ     ـُ أسود   ـــهاللون قارت
، ن اهلاءسكِّ قبل اهلاء يف اسم اهللا عز و جل، و يلف اليتسبحان اهللا، حيذف األ: مث قال

و اهللا لقد طمع : قال يل خلف: مث قال. مثله ، مث جيوز هذا عنه، و يروى عنيرفع جتارتهو
إمنا  حمال؛) من دعا يل(و مع هذا إن : مث قال. ابن دابة يف اخلالفة حني جيوز عنه مثل هذا
   )72(."يقال من دعا لغزيل و من دعا لبعري ضال
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  :رأمحد بن املدبل عراب قوبيات املضطربة اإلومن األ    

  كريهي بالشكر شـفو ال ي       ـطيه  عـعندنا شيء فن ما
فإن رضي بالشعره    عر عن ش    سن قوافيهـعارضت يف ح  
ـقنِو إن يكن توةـه دعع         يهـــعافدعوت ريب أن ي  

  يـهيغد أن حاًجرت نـأم      ما عندنا    رضي ميسور إنو 
  

ن احلق إ، و فعل املاضيفتح اليف تركه  عراببيات مضطربة اإلهذه األ: )الصويل(فقال  
    )73(." هيدأن يغ" و " هعافيأن ي" ، و كذلك "ه ما عندنا فنعطي"  :يف جواب اجلحد

  
أنشدين سليمان بن عبد اهللا : أخربين املربد، قال"  :)خفشاأل( و منه كذلك قول      

  :بن طاهر لنفسها
*ـيل عش و قد مضتتانـرونان ثن*  

   )74( "ن، ألن إعرابا ال يدخل على إعرابا حلْهذ: أيها األمري: فقلت له
فهي مرفوعة على  أا فاعل  بالواو  و ال جيوز أن يضيف   عشرونانفالشاهد يف كلمة  

  .هلا ألف التثنية اليت تفيد الرفع أيضا
  

  :أخطأ ذو الرمة يف قوله:"  )عمرو بن العالءأيب (و منه كذلك قول      
ما تنفك  حراجيج ا بلداً   اخةً   نإالّ م اقفر على اخلسف أو نرمي  

قال .مازال زيد إالّ قائما: ال يقال: قال الفضل"  ما تنفك" بعد قوله " إالّ"  يف إدخاله
 )ما(؛ ألن )إالّ(ال يدخل مع ما ينفك و ما يزال  :يقول أمحد بن حيىي و مسعت : الصويل

حدمع هذه احلروف خرب و ليست جب. "  
  :ي الرمةوصلي أنه كان ينشد هذا البيت لذسحاق املإ وحدث الصويل عن

  * ةًـآالً مناخ كـما تنف جـحراجي* 
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   )75( ."حنتال لصوابه: آلل الشخص، و يقولو ا
  

  :لعمر بن أيب ربيعة حني قال )أبو عمرو بن العالء(و منه هذا النقد الذي وجهه       
                  مث قالوا حتبها قلت بطر و احلصى و الترابعدد القَ      راًــه  

و يف ختريج آخر يلتمس  " .؛ ألنه استفهامأحتبها: كان ينبغي أن يقول"  :فقال ابن العالء 
أنت حتبها على : قالإن أراد اخلرب ال االستفهام، كأنه  عذرفيه  و له: " له العذر  فيقول
  )76( ."جهة االختيار

  
  :يف قوله و النجمأخطأ أب: )األصمعي(و منه قول      

  *  ورهاروى ذُـس دعم تـكالشمس  ل* 
  )  77( ."ألجل اإلعراب "سوى"ها، فأدخل تجاوز ذرورأي مل ت

 
  :و منه قول أيب نواس

                 له اصطبح ــفليس على أمثال تل   وذي حلف يف الراح قلتك ميني  
ـُها و سننسنون هلا يف د      تــتفقد أ اها الزمانُـختطَّ تاًيمكُ                 ونُــ
  ال الزمان تبـنيـتكاد و إن ط    وقها فارسيةً   ـــورا فكأن سطـ              
              .................................       ...............................  

اهللا أشعر أهل  ت، و أنت وأحسنت و اهللا و أجد: " حممد بن هشام السدري ل لهفقا
لوال أنك حلنت، فأجريت نون : قلت. اإلنساهللا و أشعر اجلن و إي و: قال. مصرك

   )78( ."اجلمع و هي منصوبة، و هذا ال حيسن من أهل العلم
  

وكل هذه املالحظات تتعلق بالتراكيب النحوية وما جيب أن تلتزم به من ضوابط يف      
احوا ألنفسهم اخلروج على تلك القواعد؛ اليت اجتهد البعض يف العادة، ولكن الشعراء أب
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ولكن مجهور النقاد ال يتساهل وال يتسامح مع هذه اخلروقات ولذلك  تأويلها لصاحلهم،
  .عدت عيوبا وحسبت على مرتكبيها

 
  :متعلقة بالضمري مسائل

  :ومن أمثلتها قول حسان بن ثابت يف رثاء مطعم بن عدي     
د اليوم واحدا فلو كان جمد يلما     خطعه اليوم ممن الناس أبقى جمد  
ر، رديء عند أهل العربية، و ذلك أنه قدم املكىن على الظاه" فوصف هذا البيت بأنه 

                .مثله رمبا جاز يف الضرورةو
  
  :و نظريه قول آخر 

لْجزاء الكالب العاويات و قد فع      ه عين عدي بن حامت  جزى رب  
  .الظاهر على املضمر تقدمي األوىلكان ف  )79(" .از هذا ألن املظهر يفسر املضمرو إمنا ج

  
  :سعد املخزومي و منه قول أيب

  و مل ميض من عهد الشباب قدمي      أشيب و مل أقض الشباب حقوقه  
: ينقول يف الشطر الثايف البيت مرتني، و األوىل أن ي" الشباب " فعيب عليه تكرار كلمة 

   )80( ".و هو أفضل" من عهد عليه قدمي  و مل ميض" 
  

لصاحل  ، من منظور تداويل،ولكن هذه املالحظة ـ يف تقديري ـ مما ميكن تعديله     
الشاعر؛ ألن التكرار هنا ليس خمال جبمال العبارة، فضال عن أن استبداله بالضمري قد 

بتكرار لفظة الشباب اليت يعوضه  يوحي بأن الشاعر فعل ذلك متعمدا، ألنه كان يستمتع
تكرارها عن فقد الشباب يف الواقع، وهذا مما يتقبله السياق النفسي لشاعر تقدمت به 

    .وأصبح جيد متعته يف تذكر وتكرار ذكر الشباب الذي مضى وتوىل السن
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  مسائل صرفية     
وال نقصد بذلك  ة،كذلك، البىن الصرفية للكلم اليت اهتم ا النقاد سائلو من امل     

البىن الصرفية من حيث داللتها اللغوية كتلك اليت رأيناها مع النابغة حينما انتقد حسان 
بن ثابت، وإمنا نعين الصيغ اليت رفضوها بدعوى أا مل ترد يف كالم العرب ومل تسمع 

تعلقة باستعمال صيغة غري متعارف عليها أو امل عنهم؛ فقد تتبعوا أغالط الشعراء
  :، و من ذلك قول الفرزدقجهم عن الصيغة األصليةخرو

  األبصار نواكسالرقاب  ضعخ     رأيتهم    رجال رأوا يزيدو إذا ال
  

النحويون،  يستظرفهو يف هذا البيت شيء " : فعلق حممد بن يزيد النحوي بقوله     
ال يقولون  .نثلئال  يلتبس باملؤ ؛)فواعل ( هو أم ال جيمعون ما كان على فاعل نعتا و

واتل؛ ألم يقولون يف مجع ضاربة ضوارب و قاتلة ضارب و ضوارب، و قاتل و ق
ألن هذا مما ال ، و مل يأت ذا إال يف حرفني ؛ أحدمها قوهلم يف مجع فارس فوارس؛ قواتل

فأجروه " هو هالك يف اهلوالك : " و يقولون يف املثل. يستعمل يف النساء، فأمنوا االلتباس
ضرورة الشعر أجراه على ل؛ فلما احتاج الفرزدق له لكثرة االستعمال، ألنه مثَعلى أصل

فهي   )81( " .نواكس األبصار وال يكون مثل هذا أبدا إال للضرورة: ، فقالأصله
  ) .نواكس (الضرورة إذا اليت حتمت  على الشاعر  توظيف هذه الصيغة  

  
  :األخفشالذي طعن فيه  بن برد و منها أيضا قول بشار     

  ريـشم علي لىالوجو أشار ب     ة باطلي   ر عن مسيصو اآلن أقْ
  :قوله أيضاو 

  رـخمضرة زه ا يف ظل هلوت     ا   ي السالم فرمبمن ىلزالغعلى 
ا قاسهما بشار و إمن" لى فع" مل يسمع من الوجل و الغزل : " فعابه األخفش و قال 
   )82(. " ا يعمل فيه بالسماع إمنوليس هذا مما يقاس، و

  :طعن عليه يف قولهو      
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 تالعب نيـال اننا  بحور و رمب    رأيت نفوس يها جتريالقوم من جر  
   )83( "ون و نينان سمع بنمل ي: و قال " فعابه األخفش  

  
  :احلسن بن نضري موشجريو قول       

  ساهر د العينان و القلبقد ترقُو       ائم   نضام باملُ رقت و ما ليلُأَ
 "مو الصواب املضيم، ال يقال أضمته، و إمنا يقال ض84( . "ه ت(   
    

استخدام  كذلك و نبهوا إليها الشعراء اهتم ا النقادو من القضايا اللغوية اليت      
دام مكان مدلول آخر غري مدلوهلا احلقيقي املتعارف عليه كاستخ مدلول معني  ألفاظ هلا
سنفصل القول فيها يف الفصل  اليت ،لكلمة تولب مكان الطفل أوس بن حجر الشاعر
  .القادم

  جدعا تولباتصمت باملاء      رها  ــــو ذات هدم عار نواش
  
  :أو كقول أيب متام 

لُ     آجـــاا من مها اخلدور و و مه ظباء يرعن يف اآلجالس  
ألن اآلجال مجع إجل و هو القطيع  ط فيه أبو متام؛ و هذا مما غل :قال علي بن هارون" 
  )85(. " و سرب من النساء، و سرب من ظباء ،سرب من القطا: البقر، يقال من

  
يف قول  أو استخدام ألفاظ لغرض ال تصلح له أصال ككلمة الطحال يف مقام الغزل 

  :األعشى
  حاهلاــطفأصبت حبة قلبها و      ه عن شأنهـفرميت غفلة عين

  
ومن أمثلة . ، و جتاوز ما ألفته العرب من كالماللحن و األخطاء اللغوية اكما رفضو

   )86( :ن الذي وقع فيه الشعراء قول كثرياللح
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النال أَنز ما اعتلّ     إذا   ليلَــائل اخلــر ظُّــال نزرمؤر مل تر  
، ولدها ترأمه رأما ةو رئمت الناق"، " ترأم " و إمنا هو " ترم " حلنت يف قولك : فقيل له

  "  لزمتهعطفت عليه و
  :و منه كذلك قول ذي الرمة
  *د ـها األجاليـتد تربـق ةـدمانأ* 

   )87( ".مانة، و ال يقال أدو أدم و أدمان آدم و أُدماُء: ألنه يقال " 
  :وسئل  األصمعي عن بيت العجاج

 * مـصيلّ ـحـيف امل ثالث رـغي* 
تيه به يف :سألت رؤبة عن هذا،فقال:ر،قالثين عيسى بن عمحد:، قالو أصله الواو

  )88(".م، هو صواملتيهني
  :و مثله قول عقبة بن رؤبة 

  * ندودـغل مـطمن خ يةـغْدو * 
  )89( . "فالن ذو دغوات، أي سقطات: وة، يقالغْو إمنا هو د: " فقال األصمعي

  
  :وخطأ األصمعي الكميت يف قوله

  رك يل بضائيدــعد فما وـ     رق يا يزيــ ـــأرعد و أب
، إذا أوعد )رعد و برق(خطأ، و أنه ال يقال إال  )أرعد(: " إىل أن األصمعي و يذهب

، و أرعدنا حنن رقتعدت السماء و بر :لاو كذلك يق ،)يرعد و يربق(دد، وهو و
   )90(."الربقإذا دخلنا يف الرعد و :أبرقناو
  

 إىل،  جند أنه ينظر يما يتعلق بالقضايا اللغوية طبعا، فالنقد احلديث ىلإعدنا  إذاو      
التحرر من عصمة املوروث معه ال تستطيع ورصقتاز با متالرؤية النقدية القدمية على أ 

ينطلق من هذه التجاوزات اليت قام ا الشاعر  سواء  مجايلستطيقي إحتليل  إىللتصل 
 .حدةهذه التركيبات اخلاصة بكل شاعر على  و من ،كان ذلك عن دراية أم ال
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نا النقدي البالغي حلما فالبحث عن مجاليات التركيب النحوي للشعر ال يزال يف موروث"
. ، ذلك ألن الشعر ال يقرأ إال يف ضوء القوانني اليت تكفل له العصمة من اخلطأغري حمقق

و تكوينها النحوي،  العبارةن مدلوله احليوي ال يتذوق إال يف ضوء املألوف من نظام و أ
   )91(." النقاد و البالغيني بقدسية تامة و هذا املألوف الذي يرتبط لدى هؤالء

  
أن املوروث النقدي على الرغم  من اهتمامه بالقضايا )  تامر سلوم(و يرى الدكتور      

يف فهم بفكرة التحليل اللغوي االستاطيقي و أثره " اللغوية النحوية إال  أنه مل حيفل 
عزل الظاهرة النحوية عن سياقها ه ال لشيء إال ألن )92( ."للغة و الشعرمجاليات ا

وانب غري قليلة من النشاط لقواعد العقل و املنطق، مما أدى إىل إمهال ج أخضعهاو
  .النحوي

  
. أن الظاهرة النحوية ليست أداة أو صورة حمسنة" فالتحليل النحوي عنده يعين      

قف حي يتفاعل باستمرار و إمنا هي خالقة ملعناها هي مو .طالء أو تلوينا ليست زينة أو
فكرة التحليل اجلمايل و من مث تصبح ) ... السياق (األخرى اليت يتضمنها  مع املواقف
أو يف  داخلها على مبدأ تفاعل الدالالت نشاطا خاصا يف عملية املعىنيف  اليت تنطوي
لي قاس ـات منطقية أو قياسية على نظام عقغة يصعب صياغته يف تعبريـخلق الل
    )93( ."متكرر
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  الفصل الثالث
  ي للخطاب الشعريغالتحليل البال

  
وص الشعرية مبطاردة النص الزمنيةحلقب كثري من نقادنا على امتداد االانشغل      
العودة ا من خالل  و شعريتها املخبوءة، و ذلكلتنقيب فيها للكشف عن مجالياا او

و حيكمون  مالياتهذه اجلن و غالباً ما كانوا يقيسو ،نفسيةو اجتماعية و لسياقات تارخيية
استجابتها لنظريات  أو ،األولنيأشعار  اكاةحمشروط لوفائها  انطالقا من مدى عليها

 ملتغرياته عاكسة أو هتقاليدو اتمع ألعراف عاكسةمرآه  على اعتبار أن الشعراالنعكاس 
قبل هو  الشعريأن النص  ويتناسون، يف بعض األحيان،، ذات املبدع نفسهعاكسة لأو 

 ،آخر يءش أيقبل  الفين، تستجيب لعناصر بنائها و تشكلها ذلك فن وواقعية مجالية
 ، و خباصة تلك الطرق و التراكيب و الصيغيل يعود إىل بنيته األسلوبيةهذا التشكو
  .إنتاج داللته الشعرية يفيلجأ إليها الشاعر  اليت الصورو
  

 و على قدر كبري من الدقة نافذة نقدية القدامى قدموا رؤى ناأن نقاد يفو ال جدال      
ا اما يعجز الكثري من املتأخرين عن جمارمـمجاليات النصوص و أساليب التشكيل،  يف

 املعاينوقفوا طويالً أمام تقنيات علم ف و عروضا، بالغةو و حنوا و صرفا الغة و معجم
   .الصياغة األدبية يفكان هلا دور الفت  اليتالبيان و البديع و
 

رؤيتهم خاصة و أن ، عض اجلوانبإال أن هذا ال مينع من كوم قد قصروا يف ب     
انطالقا  ،تقنياتعليه من  العمل مبا توفر إىلتنظر  اليتمن املعيارية  كانت تتسم بقدر كبري

 فالعودة للموروث أمر ال مناص منه ؛املوروث أو العرف سلفاً يفمن قيمته املثبتة 
ألم كانوا يرون أن الشعر " ال لشيء إال  .عندهم االتباعأمر واجب  االلتزام بالتقاليدو

أن يزيد عليه أو يأيت  شاعر حمدث اجلاهلي وصل إىل حد من الكمال ال ميكن ألي
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ابن (هذا ما يؤكده و عنه أخرينر خروج املتفاملوروث صار قانونا يحظ )1(. "بأحسن منه
حامت (و يرى . )2(."أن خيرج عن مذهب املتقدمنيشعراء ال و ليس ملتأخر"  :يف قوله) قتيبة
تقابل بالرفض  عادة ما و خاصة اددين منهم أن أعمال الشعراء املتقدمني )الصكر

أو ألن النقاد قاصرون عن  خترج عن أقيسة العلوم املستقرة، ألا إما" الرد لسببني؛ و
   )3( ."فهمها

  
انطالقا من كونه وحدة كاملة، و إمنا كانوا ال تتعامل مع النص  هذه الرؤية كما أن     

سواء كان  ،الشاهد املوجود يف العمل األديبفيخرجون  يعمدون إىل تفتيته إىل جزئيات
و يعاجلونه مبعزل عن سياقه الذي ورد فيه و مبنأى عن  صورة أو كلمة أو عبارة،

تتسم ببعض  الذي جعل نظرم النقدية األمر .العالقات اليت تربطه  بعناصر العمل
اقتطاع أو اجتزاء " يف قوله بأم يعمدون إىل ) حامت الصكر(و هذا ما يؤكده  .القصور

و يضيف  )4( ."يفقدها حيويتها و معناها أو اقتطاف ملواضع الشواهد يف النصوص، مما
على  :اجلزئيات كان اهتمامهم ينصب على" القدامى  قائال أن هؤالء النقاد) آدم ميتز(

كما  دة، أو صورة من صور التعبري واحدة، أو كلمة واحدة، أو مجلة واحدة،حادثة واح
 356املتوىف عام (، بل يف كتاب القايل )هـ285املتوىف عام ( جند ذلك يف كتاب املربد

   )5(." التاريخؤلفة من علوم اللغة و من القصص وو هي كتب م) هـ
  

ظرة معظمهم إىل القصيدة على أا ولكن هذه النظرة التجزيئية مل تكن غريبة عن ن     
تتكون من جمموعة من األبيات املستقلة عن بعضها، بل أكثر من هذا كانوا يعدون 

 ة وكانوا يسمون هذا العيب تضمينا،األبيات اليت حيتاج بعضها إىل بعض أبياتا معيب
مبا أن تتعلق القافية أو لفظة مما قبلها : و التضمني"  :بقوله )ابن رشيق(يعرفه و

  :بعدها،كقول النابغة
  و هم أصحاب يوم بعاث إني      وهم وردوا اجلفَار على متيمٍ  

   )6("سن الظن منـي وثقت هلم حب     م مواطن صاحلات  شهدت هل     
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عىن يف أحدمها تركيبيا حبيث ال يكتمل املتباط البيت األول بالثاين ارتباطا اروهو يعين      
   .ارتباطه بهاآلخر وإال بوجود 

  
بعض ما حواه  إىليف النظر  ،ستعانة بالرؤية النقدية احلديثةهلذا كان لزاما علينا اال و     

سنة عند لتقليل من فداحة هذا العيب الذي أصبح مزية مستحاولة ا، حملاملوشح من مناذج
اعر من ألنه يدعم الوحدة العضوية للقصيدة و ميكن الش بعض احملدثني واملعاصرين،

لواحد أو االصطدام جبدار التعبري عن أفكاره و مشاعره دون التقيد مبساحة البيت ا
إعادة قراءة بعض الصور اليت كانت مستهجنة عند نسمح ألنفسنا بأيضا القافية، و هلذا 

، وحماولة إعادة توجيهها مبا يتالءم وتوجهات النقد احلديث الذي استفاد كثريا القدماء
  .نسانية ااورةمن العلوم اإل

       
، فإنين تتناول الصورةمن مناذج ) املرزباين(ونظرا لصعوبة اإلحاطة بكل ما أورده      

بعضها بدءا بااز املباعد للحقيقة، فالتشبيهات البعيدة الغلو، مث  بالتوقف عند سأكتفي
تبع هذه أن أُسأحاول  و .و البديع ، فاالستعارة،التشبيهات اليت مل يوفق فيها أصحاا

ا سواء مالحظات القدماء أو ما املالحظات النقدية اليت دارت حوهل من عددب النماذج
  .يتوفر لدي من مالحظات احملدثني

  

   أو البعيد الغلق املباعد للحقيقة ااز : أوال     
 على املثقب العبدي يف) ابن طباطبا(أنكره  اخلاصة ذا الضرب ما من املآخذ اللغوية     

  :وصف الناقة
                 هلا و يين ــضتقول وقد  درأت    دا و ديـينـــه أبأهذا دين  
  لي و ال يقيينـــأما يبقي ع      الـو ارحتـ لٌّـأكلَّ الدهر ح                 

د هذه احلكاية عن ناقته من ااز املباعد للحقيقة، و إمنا أرا" معلال اعتراضه بقوله إن  
   )7( ."الشاعر أن الناقة لو تكلمت ألعربت عن شكواها
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  :و يفضل عليه قول عنترة يف وصف فرسه
  حمـــحتمو شكا إيل بعربة و      انه ـــفازور من وقع القنا بلب                 
  و لكان لو عرف اجلواب مكلمي      لو كان يدري ما احملاورة اشتكى                 

  
. يب على املثقب قوله هذا ألنه ابتعد عن الصدق و خرج إىل الغلو و اإلفراطفقد ع     
عنصر بارز من " ـ  )خالد يوسف(كما أورد الدكتور الصدق عند معظم القدماء ـ و

. عناصر اجلمال، ومأثرة للشعر تدنيه من الكمال، و جتنب صاحبه لذع النقاد و غمزهم
أهم عناصر ) ابن طباطبا(عند  الصدقو )8(". فالشاعر احلق، أمني مع نفسه و مشاعره

فأحسن التشبيهات ما إذا عكس مل ينتقض، بل يكون كل شبه ." الشعر، وأكرب مزاياه
) اآلمدي(و جند  )9(".بصاحبه مثل صاحبه، ويكون صاحبه مثله متشبها به صورة ومعىن

. عناه، أو دنا من مإمنا  يشبه بغريه إذا قاربه الشيءإن : " يوافقه يف هذا الرأي حني يقول
حممد بن يزيد (و يضيف . )10("فقد صح التشبيه والق فإذا شاه يف أكثر أحواله

أحسن منه ما أصاب به  و أحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبه): " النحوي
   )11(. "احلقيقة

  
ـ يؤكدون على ضرورة ) جابر عصفور(فالبالغيون ـ كما يذهب الدكتور      

وأن هذا التناسب لن يتحقق إال إذا كثرت الصفات الصورة ملنطقي بني طريف التناسب ا
إن أحسن التشبيه ما أوقع : " )قدامة(و نقف على هذا يف قول  )12(.اليت تدعم املشاة

ا حىت يدين ما إىل حال هبني الشيئني اشتراكهما يف الصفات أكثر من انفرادمها في
   )13( . "االحتاد

  
ن سياقه ، ال ينظر إىل التشبيه انطالقا م)تامر سلوم(القدمي، حسب الدكتور والناقد      

يتأثر به، فهو يصدر أحكامه النقدية بعد أن يعزل الصورة البالغية عن الذي يؤثر فيه و
و إمهال ) املعتاد(و ) املألوف(يتحدث عن " سياقها الذي وردت فيه، األمر الذي جعله 
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و الناقد خيضع هلذا املنحى متأثرا مببدأ املدلول . للغويجوانب غري قليلة من النشاط ا
املوقف املعزول يقوم بوظيفة خطرية هنا، ألنه أعان الناقد . الثابت، و املوقف املعزول

بطريقة ال شعورية على أن ينكر التشبيه من حيث هو قيمة أو نشاط تصويري خالق 
  )14(." للمعىن  يؤثر يف السياق و يتأثر به

  
يؤكد أن الظاهرة  ال ميكن أن تفهم منعزلة و إمنا تفهم فقط بدراسة " لسياق فا     

لى جعل بناء العمل كله متماسكا و يساعد ع. عالقاا املتبادلةأثرياا وتشكالا و ت
  )15(. "نا بقراءة مترابطة للكلميدو

       
حيان ـ يبقى و على الرغم من  عدم مراعاة النقد القدمي للسياق ـ يف بعض األ     

مقياسا لغويا بالدرجة األوىل، ألنه ) اآلمدي(و ) ابن طباطبا(املقياس الذي حكم مبوجبه 
  .ينطلق من الصورة البالغية يف حتليل اخلطاب الشعري واحلكم عليه

 
و إذا أردنا أن ننظر إىل هذه األبيات من زاوية النقد احلديث، جند أن املثقب العبدي      

إلنساين اخلالب يصور لنا هذه الناقة اليت بلغ اجلهد منها مبلغه، فارتفع يف هذا املشهد ا
رغاؤها و عال أنينها، واجتهت إىل صاحبها بالشكوى ـ وكما يقول الدكتور وهب 

تتوجع مما نزل ا كالرجل احلزين ام ناقة حتاور صاحبها و تتأوه  وحنن هنا أم" ـ : رومية
الشاعر، وتتالقى املشاعر، وتزول احلواجز بني  فتصل آهاا إىل أعماق نفس )16( "

اإلنسان واحليوان، أو بني الذات واملوضوع فتغدو الناقة إنسانا يستطيع التعبري عن مهومه 
  .وأحزانه

  
يسعى إىل حتقيق التوازن بني عواطفه " ـ  )بسام ساعي(الدكتور  حسبفالشاعر ـ      
و قد عرف . هو الطبيعة )للصدمة  خمفف( واقع من حوله عن طريق عامل وسيط و ال



 التحليل البالغي للخطاب الشعري  ث ـــــــــــــــــــــــــــالفصل الثال

 107

فكانوا ينقلون عواطفهم إىل حيوانام  اإلسقاطا النوع من ذالشعراء العرب القدماء ه
    )17(". ليعربوا عنها من خالهلا

 
حنن أمام درجة من : " على هذه الصورة فيقول) جابر عصفور(و يعلق الدكتور      

اعر ال يسقط مشاعره على ناقته، الشدرجات تفاعل الذات الشاعرة مع موضوعها، ف
خيلع عليها حزنه العميق من قدره فحسب بل حنن أمام ذات حتاول أن تعي نفسها من و

ايزمها و استقالهلما، بل يداخل خالل تأملها ملوضوعها وهو تأمل ال حيفظ للطرفني مت
االستعارة كال الطرفني على السواء ـ مثل هذه  ج بينهما بطريقة تنتهي إىل تعديليزاوو

ـ لو صح أن ندخل البيتني ضمن ما يسمى االستعارة املكنية، ال ميكن فهمها إال بتقدير 
تفاعل الذات الشاعرة مع العامل اخلارجي و قدرا على تعديل عالقات هذا العامل و إعادة 

  )18(." تشكيلها
  

املثقب  يف قصيدة أن هذه الناقة املوجوعة )رومية وهب أمحد(و يرى الدكتور      
ر نفسه، فهي العبدي ما هي إال معادل شعري للشاعر، أي أا ال تزيد عن كوا الشاع

: عج نفسه، و يف هذا الشأن يقولاملثقب على ناقته اليت محلها لوا عملية إسقاط قام ا
مهما خنتلف يف أمر هذه القصيدة فإننا لن خنتلف يف أن الناقة مل تكن مقصودة لذاا بل "

   )19(."عادال شعريا للمثقبكانت م
  

إن التعبري االستعاري يقوم على " :حني يقول) جابر عصفور(و ال يبتعد عنه كثريا      
درجة من درجات التقمص الوجداين، متتد فيه مشاعر الشاعر إىل كائنات احلياة من 

بني الذات حوله، فيلتحم ا و يتأملها كما لو كانت هي ذاته، و يلغي الثنائية التقليدية  
   )20(."و املوضوع
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 ثنائية فقد متكن الشاعر من خالل هذه الصورة االستعارية أن حيقق هذا التماهي بني     
 همترد أعلن و و القواعد املقدسة املوضوعةالذات واملوضوع  فقد أزال كل احلواجز 

  العاملنيرب الطرفني  ليفتح بذلك ممرا بنياملشاة و قُناموس  فخرق ،على عمود الشعر
ثقب فصورة امل .ليصري هو الناقة نفسها و تصري الناقة هي الشاعر ،و احليواين اإلنساين

طرفني من عاملني خمتلفني فهي كما يقول  يشكالن، جنحت يف اجلمع بني متباعدين
التوحد بني  دورا فضائيا حبيث أا تفتح أفق" تلعب  :)سليم اإللهعبد (الدكتور 

ي إن العامل يتوحد ضمن أفق و جود: لدرجة ميكن القول فيها نةاملوضوعات املتباي
   )21(."مشترك

   
لكل جتربة شعورية أبعادها "فصورة املثقب العبدي االستعارية جتربة شعورية و      

فقد  اإلبداعاخلاصة اليت ختتلف باختالف الشعراء و اختالف أحوال نفوسهم يف حلظات 
و قد تكون نوعا من  )22(."الشاعر بذاته إحساسعن  تعرب التجربة ـ فيما تعرب عنه ـ

 ،ما فيشعر بارتياح البوح أو التفريغ الذي يريد الشاعر أن ينقله لآلخر لكي يتخفف منه
 فهو حمتاج ،ألن التجربة مل تعد ختصه لوحده و إمنا صارت مشتركة بينه و بني املتلقي

   .إليه عدوى ما أحس بهجتربته الشعورية، وإىل من حيمل  إىل من يشاركه دوما
  

وهكذا حتولت الرؤية النقدية هلذه الصورة، فبينما كانت تعد يف النقد القدمي من      
التشبيهات املستغلقة البعيدة الغلو اليت حتسب على الشاعر، أصبحت يف النقد احلديث 
لت صورة نفسية مبتكرة تزخر بكم من األحاسيس املضطربة املتأججة و ذلك بعد أن حتو

  .ناقة الشاعر إىل رجل حزين أعياه طول الترحال
  

ون البالغي الذي و هذه الرؤية النقدية احلديثة تنظر للصورة على أا ذلك الل     
و الصورة ليست . بالتعبري عن العالقات القائمة بني الذات و العامل"يسمح للشاعر 

و لكنها الوسيلة اليت ) به ومها املشبه و املشبه(دلة بسيطة بني عنصرين يكوناا معا



 التحليل البالغي للخطاب الشعري  ث ـــــــــــــــــــــــــــالفصل الثال

 109

ما أا ك )23(."ه و يكشف ا عن عامله الشعريبواسطتها سيعرب الشاعر عن شعور
   )24(."الطرق املعتمدة خللق أقوى تأثري ممكن إحدى، و هي وسيلة ملضاعفة التأثري"

  
هر كل مظا" أا قد أمهلت  )تامر سلوم(أما الرؤية النقدية القدمية فريى الدكتور      

و تعرضت عالقاتنا العاطفية أو . اخليايل  اليت تواجهنا يف الشعر النشاطالقلق و التوتر و
و التفكك العميق يف طريقة تفهمه، و اإلحساس دانية به للتمزق فضال على الصدع الوج

أنكر عليه ... أن يعرب عن عاطفته اخلاصة... فإذا حاول شاعر. األليم باالغتراب عنه
و رأوا أن التعبري الشخصي عن . قسوة خروجه عن النظام اللغوي املألوف النقاد بقوة أو

و كأن اخلروج عن  األقل ـ دون إقامة حواجز أو حدود،العاطفة ال يستقيم  ـ على 
    )25(."ن الدين أو اخلروج عن عمود الشعراملألوف اللغوي  أشبه شيء باملروق ع

  
هتمام املطلوب و مل يؤكد على دوره يف العملية كما أن النقد القدمي مل يول املبدع اال     

يف  )جابر عصفور( يؤكدهاإلبداعية، من خالل الربط بينه و بني عمله األديب و هذا ما 
البالغي، مل ينظر إىل األدب من زاوية تؤكد دور املبدع، ن التراث النقدي وإ: " قوله

بالصورة، باعتبارها مظهرا من  إىل التعبري تدفعهالداخلية امللحة، اليت  وتقدر الضرورة
   )26(. "الكشفللغة و الفكر، و وسيلة للتحديد وبني ا مظاهر الفاعلية اخلالقة

  
دون أن يلج إىل  ،عند عتبة النص ـ يف هذه الصورة ـ ا و قفإذًفالناقد القدمي      
 عنو ،التوترات الداخليةيكشف عن هذه التجارب النفسية وليبحث يف خباياه و  داخله

د له صدى يف القارئ جيي ذالو باالغتراب الذي ميزق كيان الشاعرهذا الشعور الرهيب 
لكن الناقد أمهل وقد تكون التجربة الشعورية واحدة و مشتركة بني املتلقي و الشاعر ف

 م قيود اجلدحكراح يو ه الوحدة الشعورية اليت قد جتمع بينهما،و أمهل هذ هذه التجربة
   .رفضها الناقد احلديث اعليها بكل قسوة حواجز و حدود فارضاورة على الص
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ختاطب اليت صور شعرية اليف جتسيدها  الشاعريتوسل و هذه التجربة املشتركة،      
حني نعثر على صورة فإننا نعثر " فـ الذي جيد ضالته فيها احلس و الوجدان يف املتلقي

د للشاعر أن يكون قد رأى أو بعبارة أخرى ال بن خالهلا على جتربة معاشة حقا، وم
ينطلق من حادثة أو ه أدرك ـ حسا ـ ما استطاع أن يتخيله، و حني يصور الشاعر فإن

عاطفة أو منظر أو إحساس أو فكرة، و يف كل حالة ال يصوغ الفكرة من فراغ، بل 
ليت تكشف جيعله يف حالة ترقب مضطرب للخيال، كما يرسم املنظر بالكلمات املوحية ا

   )27(."خواطرهباعاته وعن انط
  

و اليت رفضها النقاد ملباعدا  يف هذا الصدد، ج اليت ميكن إيرادهاو من النماذ    
رأيت أهل العلم بالشعر : " عن ابن هرمة )املرزباين(هذه الرواية اليت يوردها  ،لحقيقةل

رب، ة فرسه إليه التعب لدوام احليستحسنون قول عنترة العبسي فيما أخرب به عن شكي
  :فقال

  مـبعربة و حتمح يـو شكا إل     ـانه فازور من وقع القنا بلبـــ  
  :س عن التحمحم إىل الكالم، مث قالفلم خيرج الفر
  و لكان لو عرف اجلواب مكلمي     تكىـلو كان يدري ما احملاورة اش              
  :أراد يف موضعه، ال كما قال ابن هرمة فوضع عنترة ما

  جمـــيكلّمه من حبه و هو أع   ف كلبه  ــتراه إذا ما أبصر الضي              
إنه أعجم من غري أن يزيد : يكلمه، مث أعدمه إياه عند قوله إنه: فإنه أقىن الكلب يف قوله

   )28(."يف القول ما يدل على أن ما ذكره إمنا أجراه على طريق االستعارة
  

فنرى  .املثقب يصدق كذلك على بيت ابن هرمةفما يصدق من القول على أبيات      
أي أنه مل خيرج عن طبيعته . ألن فرسه حتمحم و مل يتكلم ،النقاد يستحسنون قول عنترة

 النموذج مقياسا/ مما جعل هذه الصورة .األصلي و إمنا اكتفى بإصدار صوته احليوانية
يف حني أن كلب ابن  .بقية النماذج االستعارية نقاديقيس عليه ال حيتذي به الشعراء و
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، و هذا ما ال إنسانية هرمة و على غرار ناقة املثقب صار يتكلم فاكتسب بذلك صفة
   .، ألنه عبث باحلدود املستقرة بني األشياءالناقد القدمي رضي ذائقةميكن أن ي

  
  :قول بشارو منه كذلك   

  طبها ال ختاــإىل اجلأب إال أ     غدت عانةٌ تشكو بأبصارها الصدى 
و أراد أن . احلمار الغليظ، و هو فحلها و قائدها: اجلأب. مجاعة محر الوحش: العانة

   )29(.بلها فعرف منها اجلأب شدة العطشذالعطش أغار أحد أحداقها و أ
حل ا من حمل و جدب و نتيجة ملا  ،فاجلماعات احليوانية صارت حتس و تدرك     

فاجتهت إىل فحلها تشكوه غور أحداقها  القدرة السحرية على الكالماكتسبت تلك 
  .تنتظر منه اخلالصا ضعفها و كأو
  

عندما أراد التنفيس  واملالحظة اليت ميكن اخلروج ا من هذه النماذج هي أن الشاعر     
 ،عن نفسه واخلروج عن عامله اجته إىل الطبيعة كمعادل موضوعي خيفف به قسوة الواقع

اعتداده باحليوان، الذي صار املرافق و األنيس الذي  هااصرمن عن مل يعتد بعنصرو لعله 
تعلق به يف حلظات االضطراب و تشتت الذات، فأصبح هذا احليوان يسمع و يعي و يتأمل 

يف  )لطفي عبد البديع السيد(و قد قدم لنا الدكتور . آلالم الشاعر و يفرح ألفراحه
و قد كان التعلق باحليوانية " : القف رجياخت احليواينبالعنصر  حماولة منه لتفسري هذا التعلق

عندهم تعلق اخلائف من املوت و الفناء، و الراغب يف احلياة و اخللود فتعاطوها يف اللغة 
من اجلهتني، و أقبلوا عليها من الطرفني، و كان تارخيهم معها تارخيا حافال مبا مل حيفل به 

      )30(. "كل تاريخ حيمل معىن املصري
    
صورة كُثري اليت  تعلق و هذا التوجه حنو احليوان،ا الذمن النماذج اليت تؤكد هو     

عليه فاضطره ليهرب  بعد أن صدمه الواقع و قسا كما رأينا، رمسها لنفسه و حلبيبته عزة،
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ختفف عنه بعض ما خيتلج يف جوانبه من تتلقفه و يستغيث بعناصرها لعلهاإىل الطبيعة و 
  :فقال آالم االغتراب

  بعريين نرعى يف اخلالء و نعزب     أال ليتنا يا عز كنا لذي غنى                     
                     .............................   ..............................  

فالشاعر يهرب إىل الطبيعة و لكن ال يتعامل معها كما هي، بل يعيد صياغة      
الب خيالية تساعده على جتاوز ذلك الواقع الصدامي الذي وجد عناصرها ضمن قو
فال تناقض " يف حماولة منه لتجاوزه،  )31("حيتال على الواقع باخليال"فـ نفسه مقيدا به

ني على الواقع باخليال لتعميقه إذن بني عامل اخليال عند الشاعر و عامل الواقع، فهو يستع
   )32( ."إبرازهو
  

 يستفد من ان النقد احلديث أن يتوصل إىل كل هذه االحتماالت لو ملومل يكن بإمك     
وعلى رأسها، هنا، علم النفس الذي مكن النقاد من إعادة  منجزات العلوم األخرى

   .عنه من خالل إدراجها يف السياق النفسي الذي انبثقت وغريها قراءة هذه النماذج
  

  )33(:قد أفرط قائله يف حكايته و فهمال ي يل الذكاملش اإلمياءو من "      

                       متها مأوجلوالك هذ      ن اهلودج  ـبكفيا العام مل أحج  
  رجـْلوال أنت مل أخحبا و     ـتين  ت إىل مكة أخرجـأن                      

       
ذه اإلمياءة اليت ويبدو أن اإلشكال، هنا، متأت من عدم استساغة النقد القدمي هل     

عدها مستحيلة، ألنه ال يعقل أن تتمكن تلك املرأة من اإلدالء بكل هذه املعاين بإشارة 
، حبيث يصبح معقوال عندهم من كفها، ولكن األمر قد خيتلف عند احملدثني أو املعاصرين

 ، وهذا الختالف سياق التفسري، فقد تطورت لغة اإلشارةمعقوال عند القدماء مل يكن ما
يف العصور املتأخرة وأصبح بإمكاا أن تقول كل شيء، كما أن علم النفس يفتح الباب 
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أمام احتمال آخر للتأويل، كأن يقال بأن الشاعر يف هذه الصورة مل يكن يتحدث عما 
  .هو كائن أو عما وقع بالفعل وإمنا كان يصف ما يتمىن وقوعه

    **    *  
  :واإلغراق الغلو: ثانيا
، و اليت "املوشح"، و هي كثرية و متنوعة يف )املرزباين(األمثلة  اليت يوردها و من      

هذه  اإلغراق يف التصوير، و الكذب يف الشعر و االبتعاد عن الصدق،و وتدور حول الغل
من التشبيهات البعيدة  اليت مل يلطف ) " ابن طباطبا العلوي(التشبيهات اليت عدها 

   :هم يف العبارة سلسا سهال  قول النابغة الذبياينأصحاا فيها و مل خيرج كالم
م أد ختديأن رحاهلا ــك م       ُعلى متون صوارِأريق  علق  

سكب على  أبقاراللون و كأا  محراءال االسائرة و هي حتمل رح اإلبلفصور     
  .ظهورها الدم

  
  :و قول زهري بن أيب سلمى

كمنصب      فزل عنها وواىف رأس مرقبة العتر دمى رأسه النسك  
  .كأنه صنم سكب فوقه الدم )وهو املكان املرتفع (  فشبه نزول الصقر على رأس مرقبه

  
  :وقول خفاف بن ندبة
  وطة الكتانــو متوا كخي       دااـداء من عتـأبقى هلا التع

  .أراد أن قوائمها دقت حىت صارت كاخليوط
  
  :مو قول بشر بن أيب خاز 

  دبورِـد الـماهلا بعـكأن ش     ا ذيوال اتـر الرامســو ج               
  ورِـبالنئ م النواشرـشكما و      الثـــر ثني أظآــرماد ب               
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  .فشبه الشمال و الدبور بالرماد
ويبدو أن السبب يف فساد هذه الصورة التشبيهية ال يرجع إىل الغلو بقدر ما يرجع      

أن تطمس معامل الطلل، ولكن الشاعر ب عناصرها؛ ألن من عادة الرياح إىل اضطرا
    .أضاف إىل هذه صورة استعمال النئور الذي يربز الوشم ويظهره

  
  :يف وصف ناقته و قول أوس بن حجر

ا جنيبا عند غُكأن هرها رضت    و التف برِ ديك34("جليها و خرتير(  

  

وكأن هذه السرعة كان سببها  .ته بالنشاط و السرعةأن يصف ناق الشاعر أرادقد ف     
 )35(."اقة و يظفّرها على امتداد الرحلةالذي خيدش الن" املتعلق حبزام الرحل و هذا اهلر

و مل جتتمع هذه احليوانات معا إال  .أضاف له الديك و اخلرتيرفمل يكتف الشاعر باهلر و
   .التايل اإلشادة بقوا و صالبتهااقة و بتأكيد سرعة هذه الن املبالغة يف لغرض واحد و هو

  
  )36(: وقول النابغة الذبياين

             ـــجاج مقلكأن حمن الشيقني حلَّ       تها قليبق متقاهاـس  
   .فاحلجاج ال يغور ألنه العظم الذي ينبت عليه شعر احلاجب

  
بن اشى ـو لألعهوالذي عدته العرب من أكذب األبيات ،كذلك، هذا البيت و منها

  )37( :قيس بن ثعلبة

ـْلو أسندت مي                قل إىل قابرـــعاش و مل ين      حرهاـتا إىل نـ
  

   )38( :و كذلك بيت أيب نواس الذي يقول فيه
            أهلَ و أخفت إىت ــرك حالشلتخافُ     ه نك ـالناليت مل ختلق طف  
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مل ختلق بعد تشعر باخلوف، بل متاهت هذه النطف يف الشاعر جعل النطف اليت ف     
  .خوفها مع املشركني إلبراز هيبة املمدوح

إن أبا نواس حييل، : " قالف على بيت أيب نواس هذا مسلم بن الوليد وقد علق     
   )39( ."يصف املخلوقني بصفة اخلالق عز و جلو

  :و قوله  
  اآدم لقـخ تــــــقَبس     ا سالفـــةًـيهــــاسقن            
  األرض و السما الَــــما خ     كنـمل ي ت إذْــــفهي كان            

  :و أما ما ختطاه من وصف املخلوق إىل صفة اخلالق عز و جل فقوله
  لق خللقه مثلُـــفكلّ خجيلُّ أن تلحق الصـــفات به     

  .فهذا من اإلغراق املستحيل يف العقول
  :مذهب العرب و مما ال يستحسنه إال جاهل قولهو مما ليس على 

  *ل ـه مثْـباه ليس لـبريء من األش* 
  

غته الشديدة و بعده عن احلقيقة على املهلهل، مبال) دعبل بن علي(كما عاب      
مة، و بني موضع احلرب باجلزيرة املعقول، حني جعل صليل السيوف يسمع باليماو
  :" أكذب األبيات قول املهلهل"  :اليمامة مسافة عشرة أيام، فقالو

  ض تقرع بالذّكورــصليل البي      جرــفلوال الريح أمسع أهلَ ح
بني موضع الوقعة اليت ذكرها و بني حجر مسافة  أنهو خطأ و كذب من أجل : و قالوا

ولكن هذا التعليق مردود عليه عند الكثريين؛ ألن الشعر ال يشترط فيه  )40(".بعيدة جدا
د يكون أعذب الشعر أكذبه كما يقال، مث إنه ليس على الصورة الشعرية أن ، وقالصدق

  .تلتزم أو تتقيد باألبعاد واملسافات اجلغرافية
  

  )41(: وكذلك يقولون يف قول النمر بن تولب

  ثره باددميٍ إـــأسياد سيف ق    مر ـن نم و األيام أبقى احلوادثُ             
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  بعد الذراعني و الساقني و اهلادي     ربت به ــض إنعنه تظل حتفر              
       
بن اوج عن املقدار قول بكر إسراف و جتاوز و غلو وخر" و من األبيات اليت فيها      

   )42( :النطاح
  شتكي رجلها من النزفـــفي    مها ـــمتشي على اخلز من تنع            
  جفــما رفعت طرفها من الس     اكره ـــلو مر هارون يف عس            

  
أحسن الشعر ما قارب فيه : قال" و يورد املرزباين خربا عن  حممد بن يزيد النحوي      
خفي على نبه فيه بفطنته على ما  و، قائل إذا شبه، وأحسن منه ما أصاب به احلقيقةال

كقول بعضهم يف  ،اإلفراطاختصار قريب، و عدل فيه عن غريه، و ساقه برصف قوي و
   )43(: النحافة

  ودهاـــمام ما تأود عبعود ثُ       لَّق ــفلو أنَّ ما أبقيت مين مع             
  :و هذا متجاوز كقول القائل: قال. الثمام نبت ضعيف ، واحدته ثُمامة

  *ها ـر زمامـن أن تطيـمنعها مـو ي* 
  

  :قول النابغة اجلعدي غرق قائلوهامن األبيات اليت أ: و قال حممد بن أمحد العلوي
  اظهرـو إنا لنرجو فوق ذلك م      رمادة و تكـــبلغنا السماء جن

  :احرمو قول الطّ
  يت عنه بنو أسدـمن خلقه خف    رمحن خافيةٌ  ـلو كان خيفى على ال
أقام بدار الذُّل  أو مة الوتدذْـت عليه جـكما أقام    هم  ـــلُقوم  

  :و قوله 
  لت منه متيم و علَّتــإذاً     كُه  ـق مسـوثا يزقَّـأن برغ و لو

  ى صفي متيم لولَّتــيكُر عل    ر منلة  ــو لو أن برغوثا على ظَه
مع   ليا متيم مجوعها  ـــو لو مجعت ع ةقولة الستقلَتــعلى ذَر  
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  تظلَّتـمظَلتها يوم الندى الس   عنكبوت بنت هلم  ــو لو أنَّ أم ال
  

ملعىن و االرتفاع به عن الواقع فهي أبيات حاول الشعراء من خالهلا  تضخيم ا     
بالغة يف التصوير، يقول أقصى ما ميكن عن طريق امل إىلاملعهود و ذلك بالوصول به و
عن الوجود و يدخل يف و كل فريق إذا أتى من املبالغة و الغلو  مبا خيرج  : " )قدامة(

و هذا أمر كرهه فريق من  )44( ."يريد به املثل و بلوغ النهاية يف النعت منافإ باب املعدوم
 .والتصويرعادة الشعراء يف القول  اعتربوه غلوا مكروها و خروجا عن النقاد القدماء و

 إمناو على أنه عبقرية مبتكرة  إليهمل يكن منظورا " ـ و الصورة جزء منه ـ  ألن الشعر
   )45( ."أو ملك لكل الناس) ديوان العرب(تراث مجاعي 

  
و أن  اإليضاحوقد أحل العديد من القدماء على ضرورة أن يتسم التشبيه بعنصر      

فالتشبيه عند "  أو غلو أو كذب و يبتعد عن كل غرابة من كالم العرب يصور املألوف
و هو يلح على . تأكيدا يكسبهيزيد املعىن وضوحا و ) هـ395( أيب هالل العسكري 

أن ما تقع عليه : قبله وخالصتها) هـ386) (الرماين (اب الوضوح اليت أحل عليها أسب
 اإلنسان، و ما يدركه املشاهد أوضح من الغائب و. أوضح مما ال تقع عليه احلاسة احلاسة

قد ألف أوضح مما ا و القريب أوضح من البعيد و م. همن نفسه أوضح مما يعرفه عن غري
   )46( ."مل يؤلف

  
تشبيه بني طرفني ال يف تعريفه للتشبيه إىل أنه ال ميكن أن يقع ال )السكاكي(يذهب و      

ها ى عليك أن التشبيه مستدع طرفني مشبال خيف: " يشتركان يف وجه شبه معلوم فيقول
هما من وجه و افتراقا من آخر، مثل أن يشتركا يف احلقيقة بين ها به، و اشتراكاًو مشب
إذا اختلفا طوال و قصرا، و الثاين  كاإلنساننيفاألول . بالعكسخيتلفان يف الصفة أو و

، و إال فأنت خبري بأن ارتفاع االختالف من فرساإنسانا و : كالطولني إذا اختلفا حقيقة
 أىب التعدد، فيبطل التشبيه، ألن تشبيه الشيء ال يكون إال ي مجيع الوجوه حىت التعني
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كما أن عدم االشتراك . و الشيء ال يتصف بنفسهه به يف أمر، وصفا له مبشاركته املشب
لرجوعه إىل طلب الوصف بني الشيئني يف وجه من الوجوه مينعك حماولة التشبيه بينهما، 

   )47( ."حيث ال وصف
  

حدوث املشاة بني طرفني  ةلنظرة احلديثة للتشبيه جندها تقر بإمكانيو إذا عدنا إىل ا     
عن  بنفسه و إمنا تترك اال مفتوحا أمام القارئ ليبحث لوجه شبه بينهما أصال ال وجود

قارئ آلخر حسب نفسيته و خلفيته ، هذه النقاط اليت ختتلف من نقاط التشابه املخفية
ة للتشبيه هي ثين النظرة احلدو ميكننا أن نقول إ، أمور أخرى قد تدخل يف حتديدهاو

: )بسام ساعي(يقول الدكتور . ءالقدما قرها البالغيونانقالب على املوازين القدمية اليت أ
كانت اخلطوة األوىل اليت خطاها الشعراء يف جمال جتديد الصورة هي التخلي عن " 

الشروط التقليدية يف طريف التشبيه، كتقارب املشبه و املشبه به و واقعيتهما، أو وجود 
و قد نفاجأ ). وضيحالت(بالصورة بدال من  )اإلحياء(فمال الشعراء إىل . شبه حقيقي بينهما

باملشبه به يف الصورة، و رمبا غاب وجه الشبه عن أذهاننا ألول وهلة، و لكن الصورة 
   )48( ."مة ـتفتح لنا نفسها بعد ذلك لتقدم أكثر مما تقدمه الصورة القدي

  
) الغموض الشعري( قضية لقد أحس النقاد احملدثون بوطأة النقد العريب وقسوته يفو

إن التفسري  .ضوح العقيم ينتج عن اإليضاح الذي يكون مقتل القصيدةالو"  ريون أنف
ال تكاد تلمس .... حنو فضاءات.... يتحرك.... واملعىن، الوحيد للشعر يقتل الشعر

   )49(" بصفة قاطعة بل تلمس بصفة مستدركة

  
ته ليطلق العنان ملخيل فالناقد احلديث قد حرر نفسه و أعطى احلرية الكاملة للشاعر     

 أوجب على الشاعر الذي ينشد الذي ،كل حد فرضه الناقد القدميو و يكسر كل قيد
 هاصاغ اليت أن يتبع هذه احلدود و الضوابط بني الشعراءمعينة  مكانة أو طبقة لقبا أو

ال حيق للشاعر أن حييد  من نواميس الكتابة الشعرية اليت ضمن قواعد صارت ناموسا
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اإلصابة يف  " :و الذي يفرض )عمود الشعر(ـ يتها بو اليت اصطلح على تسم اعنه
   )50(."و مناسبة املستعار منه للمستعار له... و املقاربة يف التشبيه،...الوصف،

    
سمة الوضوح الغالبة على ب و حياول بعض النقاد احملدثني تفسري سبب متسك القدماء     

ـ كما  فالبدائي .يس بالناقدول ،بط بالشاعر نفسهترفريجعون ذلك إىل أسباب تالشعر 
يعمد إىل مقارنة أمرين يتشاان يف  و ،يكتشف العامل باملقابلة" يقول إيليا حاوي ـ 

   )51( "احلواس دون أن يرتقي من احلواس أو املظاهر إىل الفكرة الذهنية
 

و يف قضية الغلو واملبالغة هذه خيتلف النقاد، فينقسمون إىل فريقني، أما األول      
منافية للصدق و احلقيقة، مفسدة للمعىن معيبة للشعر و للشاعر على حد " يعتربها ف

، و كل حركة و هدم ملعامل احلدود ينكرون كل إغراق يف الصورة"  ـف )52(. "السواء
معىن إىل ـو يعوق تقريب ال...  ألن ذلك حيول املعىن عن وجهه. بني احملسوسات

أحسن أنواع الشعر وأجوده، شعارهم يف "  فيعدها و أما الفريق الثاين )53( ."السامع
من : من أشعر الناس؟ قال: ( حمتجني بقول النابغة حني سئل) أحسن الشعر أكذبه: (ذلك

   )54(" .)كذبه و أضحك رديئه استجيد

وجدت العلماء بالشعر يعيبون على الشاعر "  :ليقوحني  )احلامتي(و هذا ما يؤكده      
ق، وخيتلفون يف استحساا واستهجاا، ويعجب بعض منهم ا، أبيات الغلو واإلغرا

وذلك على حسب ما يوافق طباعه واختياره، ويرى أا من إبداع الشاعر الذي يوجب 
أحسن الشعر أكذبه، وإن الغلو، إمنا يراد به املبالغة واإلفراط، : الفضيلة له، فيقولون

املوجود، ويدخل يف باب املعدوم، فإمنا  إذا أتى الشاعر من الغلو مبا خيرج عن: وقالوا
من أشعر : يريد به املثل وبلوغ الغاية يف النعت، واحتجوا بقول النابغة ـ وقد سئل ـ

من استجيد كذبه وأضحك رديئه، وقد طعن قوم على هذا املذهب : الناس، فقال
   )55(."مبخالفته وأنه ال يصح عند التأمل والفكرة
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التراث النقدي ـ نصوص ( هلذه القضية يف كتابه ) جاء عيدر( و يتصدى الدكتور      
ألن و  فيعرض آراء جمموعة من النقاد الذين تناولوها وأدلوا بدلوهم فيها،) و دراسة ـ 
) عبد العزيز اجلرجاين( األول لـ . لعرضها مجيعا سأكتفي بعرض رأيني اال ال يتسع

فمذهب عام يف احملدثني،  اإلفراطما فأ" : الذي يقول فيه) الوساطة(ل كتابه من خال
و له  فمستحسن قابل، و مستقبح راد،. موجود كثريا يف األوائل، و الناس فيه خمتلفونو

االستيفاء تجاوز الوصف حده مجع بني القصد وو مل ي رسوم مىت وقف الشاعر عندها
 إمناو اإلحالة إىلجاوزها اتسعت له الغاية و أدته احلال  فإذاسلم من النقص و االعتداء، و

   )56(."و الباب و احد اإلغراقو شعبة من  اإلفراطنتيجة  اإلحالة
  

 بشيءيشعر " أن عبد العزيز اجلرجاين الدكتور رجاء عيد و يرى صاحب الكتاب     
مث حيدد موقفه بضرورة ... باإلفراطمن التأفف و غري قليل من عدم الرضا ملا يسميه 

  ) 57( ."احملال إىلا الشاعر فانه يفرط و خيرج جتاوزه فإذا. الوقوف عند حدود

  
من خالل ) بن سنان اخلفاجيا( يف الكتاب أيضا موقف  و من املواقف الواردة      
أما املبالغة يف املعىن و الغلو فإن الناس خمتلفون و: " الذي يقول فيه) سر الفصاحة(كتابه 
، و منهم من يكره شعر أكذبهالغلو و ذمه، فمنهم من خيتاره ويقول أحسن ال يف محد

و يعيب ." ىن الصحةا، و خيتار ما قارب احلقيقة و داإلحالة إىلالغلو و املبالغة اليت خترج 
  :بن سنان اخلفاجي قول أيب نواس السابق
  لتهابك النطف اليت مل ختلق     نه و أخفت أهل الشرك حىت إ

املوقف  إىلرغم ذلك فهو مييل و ".اخلارج عن احلقيقة  اإلفراطالغلو و " ملا فيه من 
 الغلو،و يف محد املبالغة األولاملذهب  إليهالذي أذهب و:" ، مصرحا بذلك يف قولهاألول
و ما كاد ـ ن أرى أن يستعمل يف ذلك ـ ن الشعر مبين على اجلواز و التسمح لكأل

    )58( ."حيز الصحة إىلليكون الكالم أقرب .جرى يف معناها
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مبالغة مقيدة بوجوب و جود أداة، اقترح أن  أنه جعلها إالمبالغة فرغم تفضيله لل     
  .،  حتفظ عالقة التناسب املنطقي بني الطرفني"كاد"تكون 

  
جتاوز يف نعت ما للشيء أن يكون عليه، " على أنه  أما قدامة بن جعفر فيعرف الغلو     

ل النمر بن تولب و ميثل هلذا بقو." طباعه إىل ما جيوز أن يقع لهعن و ليس خارجا 
  :السابق

  م اثره بادـيف قديــأسياد س     أبقى احلوادث و األيام من منر 
  بعد الذراعني و الساقني و اهلادي      ن ضربت بهر عنه إـتظل حتف

  
يف أن يقطع الذراعني و الساقني فلس خارجا عن طباع الس: " و يعلق عليه قائال     
  ."يغوص يف األرض، و لكنه مما ال يكاد أن يكوناهلادي و أن يؤثر بعد ذلك و أن و
  

  .الغلو املبالغ فيها فيعلق عليه بعد أن يورده ت املهلهل من أبياتيعترب كذلك بي كما     
  ض تقرع بالذّكورــصليل البي    جرـح أمسع أهلَ حـفلوال الري

  
كن نه أيضا ليس خيرج عن طباع أهل حجر أن يسمعوا األصوات من األماإف "    
لكن و إياهاأن تصل و يشتد طنينها بقرع السيوف  لبعيدة، و ال خارج عن طباع البيضا

       )59( ."بعدا ال يكاد يقعحجر املسافة بني موضع الوقعة و يبعد ببعد
  

بعضهم ضد الغلو و البعض  يف املوشح عدة آراء لنقاد قدماء )املرزباين(وقد مجع      
ثري أنشد كُ: " ثري و اليت يقول فيهاخرية هذه الرواية عن كُهذه األ ومن أمثلة ،اآلخر معه

  :عبد امللك  مدحته اليت يقول فيها
  مسدي سردها و أذاهلاـأجاد ال   على ابن أيب العاص دالص حصينة  
  و يستضلع القوم األشم احتماهلا   يؤود ضعيف القوم حـمل قتريها  
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  .كرب أحب إيل من قولك إذ تقولقول األعشى لقيس بن معدي : فقال له عبد امللك
  :أال قلت كما قال األعشى: و قال ابن أيب خيثمة يف حديثه 

  ى الذائدون اهلاــخرساء خيش   ومة  ــبة ملمــوإذا جتيء كتي
  لما أبطاهلاـيف تضرب معـبالس     س جنةـــكنت املقدم غري الب         
طيش و اخلرق و التغرير، و وصفتك يا أمري املؤمنني، وصف األعشى صاحبه بال: فقال

  .فأرضاه. باحلزم و العزم
  

رأيت أهل العلم بالشعر يفضلون : رزباين رمحه اهللا تعاىلقال الشيخ أبو عبيد اهللا امل "      
ثري، ألن املبالغة أحسن عندهم من االقتصار على قول األعشى يف هذا املعىن على قول كُ

 اإلقدامصف الشجاعة حىت جعل الشجاع شديد بالغ يف و األعشى، و األوسطاألمر 
أحق بالصواب، ففي وصف كان لبس اجلنة أوىل باحلزم و إنبغري جنة، على أنه و 

ن الصواب له، و ال لغريه إال لبس دليل قوي على شدة شجاعة صاحبه، أل األعشى
   )60( ."اجلنة

   
و هذا ما يؤكده  قد عيب على الشعراء تبسطهم يف خماطبة امللوك و مدحهم،و      
و يعاب على الشعراء الذين تبسطوا يف احلديث عن " : يف قوله) جابر عصفور(تور الدك

فالبساطة تقرم من العامة و جتعلهما ." احلكام أو صوروهم باعتبارهم أشخاصا عاديني
بن ا، فامللوك ـ كما يرى يليق بعظمة السلطان و أة امللكيف مرتبة واحدة، و هذا ما ال 

و التفضيل مبا  باإلغراقمتدح  إمناال متدح مبا يلزمها فعله كما متدح العامة، و يق ـ رش
   )61( ."ال يتسع غريهم لبذله

  
ليتناسب و املبالغة يف وصفهم  باإلغراقفمدح امللوك و تصويرهم جيب أن يكون      
ض على سياق يفراليت ينشدها الشاعر، فال األعلىليحقق صورة املثل و مقتضى احلال،و

  . ملخاطبة امللوك دون غريهم إالال تصلح الشاعر لغة معينة 
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عن الشعراء الذين مل يراعوا متطلبات السياق يف من مناذج ) املرزباين(مما يورد  و     

  :ثري بن عبد الرمحنخماطبة امللوك قول كُ
  در مين فناهلاـغزا كامنات الص    ني هو الذي ــأمري املؤمن إنو 
  . املؤمنني غزا كامنات صدره فناهلاأمري زعم أن

  :و قوله لعبد العزيز ابن مروان
  كامنها ضبايبـو خترج من م   غين  ــت رقاك تسل ضلو مازا
  ية حتت احلجابـأجابك ح     يين لك الراقون حىت  ــو يرق

   )62( "، و احتال له، و رقاه حىت أجابه، أهكذا ميدح امللوك؟ زعم أن عبد العزيز ترضاه

*      *      *  
  :لتشبيه غري املوفقا :ثالثا
ومن  ،فيها هات اليت مل يوفق أصحااالتشبيهات اليت ردها النقاد، التشبي و من     

  : يمي يف قوله من أرجوزة يصف فيها إبلهما عابه جرير على عمر بن جلأ التمناذجها  
قو ت    حائها ــى ضقد وردت قبل إناغشائهات يف ــاحلي شر  

العجوز الثِّ جرائهاكسمن  ين  
قال جرير أخفيت مقل :قال: ؟قال فكيف أقول. هار:  

 63( ".من ردائها ينالعروس الثّجر(  

   

ات متشي على األرض بينما احلي و هي تسري حنو مورد املاء، اإلبليصور " فالشاعر     
ف الرداء جترها اإلبل تدفنها و تقتلها يف جلودها، فتظهر كمعاطوبني أرجلها، 

    )64( ."صاحبتها
 ،فجرير يعترض على هذه الصورة اليت شبهت فيها الناقة بالعجوز و يقترح تشبيها     

، و هي صورة العروس أثناء حركتها اإلبللتصوير حركة  أكثر مناسبة ،حسب رأيه هو
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ر جري" :ما أوردته من تعليق تقول فيه يف) جنوى حممود(هذا ما تؤكده الدكتورة و
عليها العروس،  لتناسب احلركة  تشبيه هذا حبركة العجوز، و يؤثر يعترض على

ترد موارد املياه قوية نشيطة فهي أشبه يف  و هي اإلبلالصورة اليت جيب أن تكون عليها و
   )65( ."حركتها حبركة عروس ال عجوز 

   
لصواب بتشبيهه ، يتفقان يف كون الشاعر قد جانب ااإذًفالنقد القدمي و احلديث،      

تأثره بالبيئة  إىلهذا احلكم الذي صدر عن جرير، ) جنوى حممود(هذا، و ترجع الدكتورة 
يستريح لصورة العروس و ينفر من صورة العجوز بكل ما  تلقيفامل .الذوق الفين إىلو 
  . إحياءاتالصورتان من دالالت و/ الكلمتان حتمله

  
  :ماح  يف وصفه للناقةو من أمثلته كذلك ما أنكر على الطر     

  ياح القيامــالن ةمثل مئال      نونسٍــمتسح األرض مبع
   )66(.قمن للنياحة إذافاملعنونس الذنب الطويل، و املئالة خرق متسكها النساء بأيديهن  

  
ويبدو أن الطرماح، هنا، يستنكر من صورة هذه الناقة طول ذنبها الذي ميسح      

  .على ما يبدو األرض، وهو يف تقديره عيب
  

: قلت أليب متام:" قالعن أمحد بن عبيد بن ناصح  )املرزباين(أورده  و منه كذلك ما     
  :أخربين عن قولك
  ر من بينها البدرـجنوم مساء خ     وم وفاته ـبين نبهان ي نَّكأ

ال و اهللا إال سوء حاهلم، ألن : سن حاهلم بعده أو سوء حاهلم؟ قالأردت أن تصف ح 
و اهللا ما تكون الكواكب أحسن ما تكون إال إذا مل يكن معها : فقلت. قد ذهبقمرهم 
  )67( ."قمر
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وهذا من املواطن اليت ميكن أن خيتلف فيها النقد احلديث عن القدمي، ألن قول أيب      
يبقى أكثر ثراًء من أن يقصره على  )حسن احلال وسوء احلال (  متام باحتماله للتأويلني

يف بن عبيد؛ الذي كان يهمه الوضوح أمحد  كما طلب منه)سوء احلال  (معىن واحد 
 يقضي على االحتمال الثاين يقلل من ثراء الصورة حنيالداللة، والشك أن الوضوح هنا 

 وهو احتمال ال خيلو من مجال ومدح لقوم اهلالك الذين حيتفظون بلمعام وعلو مكانتهم
   .رغم اختفاء قمرهم

  
قول أيب النجم العجلي يف حضرة هشام تشبيه الذي مل يوفق فيه أصحابه و من هذا ال     

  :بن عبد امللك
  *و الشمس قد صارت كعني األحول * 

و يف رواية أخرى ." فأمر به فطرد فأغضبه، و ذهب عنه الروي يف الفكر يف عين هشام؛
  )68(. " كان هشام أحولو. فأمر بسحبه" 

   
ـ  منه عن قصد ذلك و إن مل يكن ـ فادحا خطأ عجليأبو النجم الفقد أخطأ       
 به إىل اهلالك على أبسط تقدير إن مل يؤد عليه غضب هشام قد يكون سببا يف هذا اخلطأو
 لدىمل تكن واضحة  و املعاين اليت أرادهامل تتحقق، الشاعر  و هذا ألن مقصدية ،القتل أو

و طابقها مع  دون غريها )أحول(كلمة  شارة املتمثلة يفتلك اإل ذهنه استقبل الذي متلقيه
     .واقع حاله

  
حدث أمحد بن حامت "  :التالية الروايةالذي ورد يف  قول ذي الرمة نه كذلكو م     
من أشعر أهل زماننا؟ : ال لهبن مروان، فقبلغين أن الفرزدق دخل على عبد امللك : قال
قال مث . منا بالبادية يقال له ذو الرمةغالم : مث من؟ قال: قال. أنا يا أمري املؤمنني: قال

مث : قال. أنا يا أمري املؤمنني: من أشعر الناس؟ قال: ذلك فقال لهدخل عليه جرير بعد 
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فأحب عبد امللك أن يراه لقوهلما، فوجه . منا بالبادية يقال له ذو الرمة غالم: من؟ قال
  :أنشدين أجود شعرك فأنشده: إليه فجيء به، فقال
  كأنه من كلى مفرية سرب    عينيك منها املاء ينسكب ما بال 

: فقيل له. فغضب عليه و حنّاه: ن ماء، قالو كانت عينا عبد امللك تسيال: قال  
  :وحيك، إمنا دهاك عنده قولك
 *ما بال عينيك منها املاء ينسكب *

  :فأنشد ه،أنشد: فصرب حىت دخل ثانية، فقال له: قال. فاقلب كالمك  
*منها املاء ينسكب ما بال ع يين*  

   )69( ". أتى على آخرها، فأجازه و أكرمهحىت

  
على هذه الصورة و هذا النقد املوجه لذي الرمة ) عز الدين إمساعيل(يعلق الدكتور      
ـ يف رأيهم ـ قبيحة أوال،  قد عاب النقاد على الشاعر هذه الصورة ألا: " فيقول
. مثال للنقد اجلمايل و اخللقي بذلك يقدمون إلينا خري و هم. األنه واجه ا اخلليفة ثانيو
لق يأىب على الشاعر أن يواجه أن اخلُ صحيح أن الكلى املفرية منظر غري يج، و حقو

اخلليفة ذه الصورة اليت تنال من النفس، لكن احلكم على فن ذي الرمة من هذين 
و قبح صوره ظلم كبري للشاعر و للنقد  فساد ذوقهبني، و االنتهاء إىل ما قيل يف اجلان

ة عن ذي الرميف ذلك القرار البعيد من نفسية  و أفضل من هذا أن نبحث. على السواء
   )70( ."ى املفرية اليت ينسكب منها املاءداللة ذلك الرمز الذي استخدمه أعين الكل

  
حسب الرؤية صارت ) الكلى املفرية( فهذه الصورة القبيحة اليت وظفها الشاعر      

و استنطاقه ليبوح مبا كان خيتلج يف نفس احلديثة رمزا يتوجب على الناقد الوقوف عنده 
تكون بتسليط كل اآلليات املمكنة االستنطاق هذه وعملية   .قت توظيفه لهوذي الرمة 

يف حماولة منه  )إمساعيلعز الدين (و يذهب . علم النفس اليت يوفرها لياتاآلو من بينها 
 هذا الرمز ـ حسبه طبعا ـ  إىل أن الشاعر رمبا تعرض أثناء تنقالته يف الصحراء لتفسري
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أو أن أن متزقت قربته فتسرب املاء منها، بعد إىل حالة ظمأ شديد  و اجتيازه للفلوات 
تروي ظمأه و تشفي  هحمبوبتنتظار الشاعر أخبارا من هذا العطش الشديد قد يعود إىل ا

 و ال بعينيه عبد امللكال ب اذا و هذه الكلى املفرية ال عالقة هلفهذا االستهالل إ .غليله
شيء حمفور و ليس جمرد صورة عقلية ... يف تاريخ ذي الرمة النفسي " إمنا هو شيء و

   )71( . "يرمسها الشاعر لعني اخلليفة
  

يته بإنشاد جرير أمام عبد امللك  كالم الذي ال يراعي مقتضى املقامو من أمثلة هذا ال     
  :الذي يقول فيه

  *ر صاح ـو بل فؤادك غيـأتصح* 
  :فلما بلغ إىل قوله .بل فؤادك يابن اللخناء: قال له عبد امللك

ةَ مث قالت   تشكَّت أمرزح ُ    قاحرأيت املُوردين ذَوي ل  
  .وى اهللا عيمتهاال أر: قال

  )72( " شدة العطش: و العيمة
  

فكان يتحدث عن صحوة فؤاده، لكن الظاهر من بيت فالشاعر إمنا عىن نفسه يف ال     
  .عبد امللك يغضب منه األمر الذي جعل. املتلقي/اخلطاب أنه موجه للخليفة

  
ا بداية القصيدة فقد كانا مالرمة و بيت جرير يشتركان يف كو يكما أن بيت ذ     
ل رتَاملُ بعده، أول ما يقع يف السمع من القصيدة و الدال على ما" طلع هو، و املمطلعني

فإن كان بارعا حسنا بديعا مليحا رشيقا، و صدر مبا . من القصيدة مرتلة الوجه و الغرة
ب مبا يؤثر فيها انفعاال و يثري هلا حاال من رِشيكون فيه من تلبية إيقاظ لنفس السامع، أو أُ
 )73( ."اإلصغاء و االستماع إىل ما بعده تعجيب أو ويل أو تشويق، كان داعيا إىل

، و مبراعاة القاعدة البالغية ليقظة و الفطنة يف خماطبة امللوكلذلك فالشاعر مطالب با
ارتفاع شأن الكالم يف احلسن "فـوب مطابقة الكالم ملقتضى احلال، وجالناصة على 
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فمقتضى . ن بعدم ذلكاحنطاط شأن الكالم يكو القبول يكون لالعتبار املناسب، وو
  )74( ."املناسبال إذن هو االعتبار احل

  
و الذي عن أمحد بن حممد اجلوهري ) املرزباين(و منه كذلك هذا اخلرب الذي ينقله      

دخل أرطأة بن سهية املري على : " أرطأة بن سهية املري فيقول يدعىيدور حول شاعر 
ثالثون و مائة : عبد امللك بن مروان، و قد أتت عليه عشرون و مائة سنة و قال بعضهم

و اهللا ما أشرب، و ال : ما بقي من شعرك يابن سهية؟ فقال: فقال له عبد امللك. ةسن
إال مع : أطرب، و ال أغضب، و ال جييء الشعر إالّ على مثل هذه احلال ـ وقال بعضهم

  :إحدى هذه اخلالل ـ و إين على ذلك للذي أقول
  ة احلديدـساقط ل األرضـكأك    ه الليايل  ــرء تأكلـرأيت امل                
  زيدـن مـعلى نفس ابن آدم م    ية حني تأيت  ــبغي املنـوما ت                
  وليــدـأيب الـبذرها ـويف نت     كر حىت  ــلم أا ستـعو أ                

  
 فارتاع عبد امللك، وكان أيضا يكىن بأيب الوليد، واشتد. وكان أرطأة يكىن أبا الوليد     

مل ترع يا أمري املؤمنني؟ إين مل أعنك؛ وإمنا : فقال. ، وظن أنه يعنيهعليه، وتغير وجهه
و إياي و اهللا لتوفّني يب نذرها ـ و قال :فقال عبد امللك. عنيت نفسي؛ أنا أبو الوليد

أنا أيضا ستكر علي املنية حىت و: لتوفني يب نذرها، و قال بعضهموأنا و اهللا : بعضهم
  )75(" .سيتذهب بنف

  
  :و من التشبيهات غري املوفقة قول أيب متام     

            سبعدقها ــفما رأى ضبعا يف شعاين أبا نصـر و قاتــله      من مل ي  
ليقع عذر ، ألم جيعلون القاتل أعلى و أشهر شجاعة هذا على أيب متامو قد عيب      

  )76(: املقتول؛ فتبعه البحتري فقال
     األعادي من فصيح و أعجم كالب      فرت اـلألسد أن ظ و ال عجب 
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 )التشبيه املقلوب( و هذا النوع من التشبيه هو الذي يصطلح عليه البالغيون بـ      
غلبة الفروع على ( اسم ) اخلصائص(يطلق عليه أبو الفتح عثمان بن جين يف كتابه و

العرب،  بية طريف، جتده يف معاينهذا فصل من الفصول العر"  :و يقول عنه) األصول
و ال تكاد جتد شيئا من ذلك إال و الغرض فيه . جده يف معاين األعرابـكما ت
  )77(. " مبالغةـال

  
يعترب هذا النوع من التشبيه طريفا فإن النقاد قبله قد ) ابن جين(و إن كان     

لثاين من التشبيه استنكروه ألنه عكس طريف الصورة فقدم ما حقه التأخري و هو الطرف ا
فيأيت يف املرتبة ن وجه الشبه فيه أقوى من املشبه و الذي من املفترض أن يكو) املشبه به( 

 ن وجه الشبه فيه أقل ظهورا و قوة،و الذي يكو) املشبه( الطرف األول مسبوقا ب الثانية،
ن الغرض تظل القاعدة يف التشبيه هي احلركة الصاعدة من األدىن إىل األعلى أل" و ذا 

   )78( ) ."رفع درجة األدىن إىل األعلى ال بالعكس(من التشبيه هو 
  

القدماء للنشاط  و إذا عدنا إىل النقد احلديث جند أنه يرسم انطباعا خاصا حيال رؤية     
نشاط التشبيه خاصة، حيث يرى أن هذه الرؤية قاصرة عن إدراك  التصويري عامة و

استطيقي و بالتايل ال ميكنها أن تصل إىل حتليل  التشبيه،ات اجلمالية اليت خيلقها السم
و منثل هلذا االنطباع ـ الذي ميكن أن نصفه  ،ضمن سياقه لعناصره و إدراك فعاليته

و الواقع أن تصور القدماء : " الذي يقول) تامر سلوم ( الدكتور برأي بالسليب ـ
و يتضح . صويري الشعري عامةالنشاط الت شبيه يدعو إىل التعليق على طبيعةلنشاط  الت

مبعىن أنه ال . الذهين) اإليضاح(هي  مة العامة لنشاط التشبيه اجلمايلعلى أية حال أن الس
و ال . له النشاط التصويري الشعري ىيكشف حتليله عن أي موقف رمزي ينبغي أن يسع

من النشاط و إمنا ميثل وجودا متميزا من املعىن أو . ؤول إىل أن اللغة أو التشبيه خلقي
   )79( ."و من أجل ذلك ضاع التحليل اإلستطيقي للتشبيه ... اخليايل الشعري 



 التحليل البالغي للخطاب الشعري  ث ـــــــــــــــــــــــــــالفصل الثال

 130

  
من منظور تداويل، فإننا  ،التشبيهيةو إذا نظرنا إىل أحكام القدماء حول الصورة      

جندهم قد حرصوا على مطابقة هذه الصورة ملا اعتاد عليه هذا املتلقي من صور ال تبعد 
الذي يتطلب التناسب بني األطراف واالبتعاد عن كل متويه أو غلو قد  كثريا عن الواقع

يبعد الصورة عن الفهم الصائب، أي أم يرون أن  أي خروج عن النمط أو أي خلخلة 
يف حني . لبنية التوقعات لدى املتلقي، سواء أكان قارئا أم سامعا، تعد أمرا معيبا ومرفوضا

فالناقد "ته اإلبداعية، و مل يولوها الكثري من عنايتهم، أم أمهلوا نفسية املبدع يف حلظا
القدمي قلّ أن جيلو اعتبارا وجدانيا، و قلّ أن يتحدث عن معىن جيعل التشبيه تأثريا، و إمنا 
هي الداللة القريبة الواضحة اليت ينبع القول فيها من اإلحلاح على الذوق االجتماعي 

و املغزى الديين ، و التصورات املنطقية، و البحث  العام، و من االرتباط بالتوجيه اخللقي
عن  ينبئمالحظة الذي ـتصيد اخلطأ يف العن أسانيد املعاين أو السرقات و املبكر
    )80( . "ما إحساس

*      *      *  
  :عارةـاالست  :رابعا 

ارة حلديث عن لون آخر من ألوان التصوير البالغي و هو االستعانتقلنا إىل ا إذاو      
أحسنها عنده ما تتضح فيه العالقة بني " ثالثة أنواع  أا إىليذهب ) احلامتي(جند أن 
. حيفظ هلا متايزها و استقالهلا، بل األشياءوال خيل مببدأ التناسب املنطقي بني  األطراف

استعاروا ملا  ألممسيت مستهجنة  إمناأقبحها هو ما يسميه باالستعارة املستهجنة، و و
   )81( ."مساء ما ال يعقلأ يعقل

  
ماذجها، فقد عاب قوم على أوس بن حجر ـو قد رصد لنا املرزباين  بعضا من ن     
  )82(: قوله

ه لبامت باملاء ــتص     دم عار نواشرها   ـــو ذاتدعا توج  
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، و التولب ولد احلمار، فقد أساء ذه "تولبا" فقد أفحش االستعارة بأن مسى الصيب      
لكلمة إىل مجال البيت، وذلك حني أخرج صورة الطفل من اهليئة اإلنسانية إىل اهليئة ا

ونالحظ أن . احليوانية، فعلى الشاعر أن حيسن انتقاء العذب من األلفاظ ليستقيم له املعىن
و يذهب  .صورة/مل تبق يف حدود داللة األلفاظ املفردة وإمنا أصبحت لفظة تولبلفظة 

اربه أو يدانيه، أو يشبهه املعىن مبا ليس له إذا كان يق" لعرب استعارت أن ا إىل) اآلمدي(
  بالشيءأحواله، أو كان سببا من أسبابه، فتكون اللفظة املستعارة حينئذ الئقة  يف بعض

اللفظة املستعارة يف هذا  و هذا ما ال يتوفر يف )83(" .الذي استعريت له و مالئمة ملعناه
  .النموذج

  
 إمنا "هلذه االستعارة  )احلامتي(سبب استهجان  أن) جابر عصفور(دكتور و يرى ال     

بالعالقات  إخالهلمبعبث الشعراء باحلدود املستقرة بني األشياء و  إحساسهيرتد إىل 
   )84( ."و احليوان اإلنساناملتعارف عليها، مما جعلهم خيلطون بني 

  
 جنها القدماء  هي األنسب للتعبريهيف حني أنه ميكن أن تكون هذه اللفظة اليت است     

ل يف سلم اختياراته قد حت ـ عن حال الشاعر النفسية آنذاك، و أنه ال توجد لفظة أخرى
أحسن من  للمرأة وابنها، اليت يريد الشاعر تصويرها ـ ،مكاا و تنقل احلالة املزرية

طريقة الشاعر " ـ و بالتايل يكون تأثريها يف القارئ أشد وقعا من غريها ف التولبلفظة 
خاصة  للكلمات جزء أساسي من مجاليات التصوير  ةيف صياغة استعاراته أو يف بناء وحد

  )85( . "ف إىل الشعر حسنه و قوته و ثراءهالشعري، و أا هي اليت تضي

 املوهوب من خيتار اللفظة الصاحلةالشاعر ): " فالريي(و يف هذا الصدد يقول      
 ماحين هذه اللفظة اليت )86( ."ية و إحياء العاطفة الشعريةالنفسإلحداث الرعشة 

تسب قوة مل يكن لنا استخداما جمازيا تك" ـ  )مصطفى ناصف(تستخدم ـ كما يقول 
   ) " .)87ا عهد قريب
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 ،ستعمل هلا عادةتن داللتها األصلية اليت عهذه مبجرد أن خرجت  التولبفلفظة      
االستغناء عن الكثري من السمات األخرى اليت "دخلت ضمن تركيب جديد قامت بـو

ميكن أن تنشط يف سياقات مغايرة، إن الكلمة يف ذاا متعددة السمات، و ال تتخلص من 
كثافتها إال عندما تندرج يف سياق تركييب معني، حيث تبدأ عملية التكيف اليت ينتج عنها 

ختلص الكلمة من مساا  و يتحقق تشاكل اجلملة بواسطةانسجام اجلملة أو تشاكلها، 
و هذا  )88(."ةمسات الكلمات ااورشيط السياق للسمات املنسجمة مع ، و تناملتعددة

 أساس أن هلا  تنطلق يف تعاملها مع الكلمة منعكس ما تراه البالغة القدمية اليت
 كانوا خيطئون ، و من أجل ذلك تة يف املوروث و يف الذهن اجلمعيمثب مقررة استعماالت

 فقد تغريت رؤيته أما الناقد احلديث .يقدرون حرية الكلمة تقديرا واسعا لشعراء الذينا
شاردة تأخذ معانيها من  ةعلى أا ال حتمل معىن ألا إشار هايتعامل معصار ف للكلمة
   )89(.قرائها

  
يد صورة و لكن من نوع يف تركيبها اجلد"  ـ )بسام ساعي(حسب  ـوالكلمة      
فالكلمة  )90( ."نفسه الذي تؤديه الصورة العادية تؤدي الدور)  صورة لغوية(، إا آخر
توجيه الذهن  ا قادرة ضمن سياقها اجلديد الذي اختارها الشاعر أن تكون فيه، علىإذً

 ن اللفظ ـ كما يقولال لشيء إال أل ،عانيها املعجميةمل مغايرةخلق معان و  وجهة جديدة
متكن إقامة الصلة بني احملدود  فكيف غري حمدودةحمدود و املعاين " ـ  سأدوني
جنعل اللفظ كاملعىن غري حمدود، لكن ذلك ال يعين أن  أنالالحمدود ؟ و اجلواب هو يف و

خنترع ألفاظا ال يعرفها معجم اللغة، و إمنا يعين أن نستخدم اللغة بطريقة ختلق يف كل 
نية تواكب أو تتبطن اللغة لغة ثا شألفظ بعدا يوحي بأا تتناسخ يف ألفاظ عديدة، حبيث تن

  )91( . "األوىل

  
  :و من أمثلة هذه االستعارة أيضا قول آخر     

 على البكر ميريه بساق و حافر حىت رأيته      و ما رقد الولدان
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حني جعل لرجل  ة ـ يف رأي الناقد القدمي طبعا ـفقد أفحش الشاعر الصور     
و قالوا كل ما جرى هذا ".قد أفسدت املعىن )حافر(  ةحافرا، فالكلمة املستعار اإلنسان
92( "رى من االستعارة قبيح ال عذر فيها(   
  

جعل للرجل حافرا و ال :" على هذه الصورة فيقول) جابر عصفور(يعلق الدكتور و     
يصف ضيفا أضافه فلما رقد الولدان عمد إىل البكر فأخذه و هرب به،  إمناحافر له، و 
ه، أي يستخرج ما عنده بساقه و قدمه، فجعل الشاعر قدم الرجل حافرا بينما فجعل ميري

  )93( ."احلافر للحيوان

  
وهو عنصر مـن   كما رأينا يف النماذج، ،مطلوب االستعاري يف التصوير فاالغتراب     

، الطرفني لو أفرط يف البعد بني ،حسب الناقد القدمي ،عناصر اجلمال، لكن هذا االغتراب
بـل سـوف    ،استحسنوه بل على العكس سيمجونه وينفرون منه ا، وملوقه الناسملا تذ

كالميا وعدم قدرة على التعبري، لعدم وجود رابطـة مـا بـني املسـتعار      ايعدونه مرض
  .صورهم االستعارية بعضولذلك جند النقاد يعيبون على الشعراء . واملستعار له

  
و املستعار له و ال ينظر إىل الصورة على أا ا يفصل بني املستعار ذًفالناقد القدمي إ     

ن الدراسة إ يقولحني  )بسام ساعي(و هذا ما يؤكده  وحدة كلية غري قابلة للتجزئة
واملزج   )94(." لصورة و دراستهما منفصلنيتعتمد على الفصل بني جزأي ا "التقليدية 

لن حنصل عليه  اجديد عىنلق لنا مخي هو الذي بينهما املوجود التفاعل بني طريف الصورة و
حني يرى  )ريتشاردز( ذهب إليها ما يذو ه و بالنظر إىل كل طرف على حدة، بتفتيتها

كال متكامال، فإا، مبا  "أنه علينا أن نتعامل مع الصورة االستعارية انطالقا من كوا 
أخرى،  من تداخل بني طرفيها، تتيح الظهور ملعىن ما كان له أن يوجد بأية وسيلة تعقده

   )95( " .طرفني يكتسب بداخلها داللة جديدةلك ألن كالً من الذو 
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النظرة و: " فيقول شاط االستعاريلل رؤية القدماء) تامر سلوم (الدكتور  لنا و حيدد     
و خيضـع نشـاطها    تعارات إىل مقابالا من احلقـائق أن الناقد العريب يرد االس الغالبة
التعليمـي  ) اإليضاح (  يتخذ على الدوام موقفكلمات ولتصويري للفهم املعجمي للا

ثريا كيما يقنع الذي يربز اجتاهه إىل األصل اللغوي و استعمال القياس الذي يلجأ إليه ك
   )96(. " املتلقي باملدلول

  
 الدكتور الذي يقول عنه يرفض موقف اإليضاح هذا، الناقد احلديثيف حني جند أن      

 الغموض يتجه حنو و )97(" الوضوح يف الشعر سذاجة غري حمببة" )د الرمحنعبنصرت  (
النقاد " أن  إىل) عبد الفتاح صاحل نافع(الدكتور  و يذهب. إثارة ومجاال فيه يرى الذي

ومل يدر خبلدهم أن  ،وجعلوه مهمة االستعارة، القدامى وجهوا اهتمامهم إىل الوضوح
ومما يالحظ أن النقد العريب أمهل " : يفو يض )98( "مجال االستعارة يف خفائها ودقّتها

 وأمهل اإلحياء الذي ،قريروركّز على الت ،ى النفسية وأثرها يف إنتاج الشعرالعناية بالقو
   )99( ." يقوم عليه الشعر الرائع

  
  :قول أيب متام املستنكرة  اليت عيبت على أصحاا االستعارات مناذجو من      

داركلو مل ت مد مذ سند قد خرِود والباجل      زمن افابأس كان ا  
  " من البديع املقيت) مسن اد: (فقوله: " يقولفيعلق عبد اهللا بن املعتز 

  :و قول البحتري
  ان و عزهم مل يهرمـهرم الزم      أنه إالرط ــصحبوا الزمان الف

  )100( .")هرم(الزمان، و قول هذا ) خرف: (و هذا شبيه بذاك يف قبحه، قول حبيب"
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مل يكن مألوفا التجسيد النوع من هذا أن ولعل استهجان النقاد هلذين البيتني يعود إىل      
يكرب يف العمر فيطاله  إنساناصار و شخص اد حيث دماء؛يف كالم العرب الق أو شائعا

لذلك اعتربه النقد القدمي خروجا عن  و .بالنسبة للزمان الذي يهرم األمراخلرف، ونفس 
م ملألوف، ولكن النقد احلديث ال ينظر إىل هذه الصورة من الزاوية نفسها، ولذلك يقيا

  .هذه الصورة تقييما أكثر إجيابية
  

  :و من املستهجن كذلك قول الشاعر     
  و العنب أعمارهم قبل نضج التني    نضجت تسعني ألفا كآساد الشرى 

 .الكالمب هذا البيت قبلي، و هو خسيس و قد سبق الناس إىل عي: " بن املعتزايقول 
  :قالو

  شاب رأسي و ما رأيت مشيب الرأس إال من فضل شيب الفؤاد
ماع يف هذا ـو ما كان أجرأ على األس ! ما أقبح مشيب الفؤاد: فيا سبحان اهللا

  )101( ."وأمثاله

   
يكن شائع وقد يكون استنكار ابن املعتز هنا مبنيا على أن مثل هذه الصور مل      

االستعمال بني الشعراء يف عهده، وهو ذا املوقف املتعصب للقدمي املألوف حيول بني 
التجديد اليت متثل جوهر االبتكار الشعراء وبني جتاوز أسالفهم، ويف هذا تعطيل لعملية 

وأما استنكاره لشيب الفؤاد فإنه يعرب عن متسكه . واإلبداع يف الفنون ومنها الشعر
 لونيةلشكلية للصورة اليت جيب ـ يف رأيه ـ أن تظل حمصورة يف اجلوانب الباجلوانب ا

اليت تدركها هنا حاسة البصر، وكأنه ال يدري أن اهلموم الداخلية أيضا ميكن أن يعرب 
  .عنها بألوان يدركها البصر كشيب الفؤاد

  
ليت جاء اية ، هذه االستعارة التصرحي، كذلكو من االستعارات اليت رفضها ابن املعتز     

  :ا أبو متام يف مدح اإلفشني
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  التننيجاة و خلفه ـحثَّ الن     ظلم و ما ظُلم امرؤو مل ي ىولَّ
و ما  فلو كان أجهد نفسه يف هجاء اإلفشني هل كان يزيده على أن يسميه التنني؟ 

  )102(".شبه به ممدوحا بشجاعة و ال غريهامسعت أحدا من الشعراء 
  

ما يرجع إىل أنه مل ـح ابن املعتز بأن سبب استنكاره لصورة التنني إنوهنا يصر     
يف الشجاعة أو غريها، والشك أن هذا " أحدا من الشعراء شبه ممدوحه بالتنني" يسمع 

النوع من النقد الذي ال يسمح للشعراء بتجاوز أسالفهم يف ابتكار صور جديدة مل يعد 
الذي عده قصورا يف فهم وظيفة  صرنامقبوال يف العصور الالحقة، وخاصة يف ع
  .االستعارة وتقليال من فاعليتها يف عملية اإلبداع

    
من  تعجبالذي ) تامر سلوم ( ، رفضه ستهجان الصادر عن نقادنا القدماءو هذا اال     

و الذي : " و مقصرا يف حقها، و ذلك يف قوله هذا املوقف الذي يراه معاديا لالستعارة
د العريب القدمي من االستعارة ال بد أن يالحظ إمهاله لفاعليتها و شكه يف يقرأ موقف الناق

ن يظفر بتوضيح اعتبارها جزءا من الداللة اخلاصة بالعمل الفين، و ليس من اليسري أ
   )103( ".نشاطها اجلمايل أو يتبني عالقتها بفاعلية السياق

  
ية االستعارة و تفاعلها مع الذي حتدث عنه سلوم ال يقف عند فعال اإلمهالا ذوه     

ال  التشبيههذا اللون البالغي مل ينل حظه من االهتمام الذي حظي به  إنبل  ،السياق
فالعرب ، ود بني األشياء فال حتترمهااالستعارة حسبهم تعبث بفكرة احلدلشيء إال ألن 

لة و صحته، و جزايف اجلودة و احلسن بشرف املعىن  إمنا تفاضل بني الشعراء" كانت 
و مل تكن تعبأ ... اللفظ و استقامته، و تسلم بالسبق فيه ملن وصف فأصاب و شبه فقارب

مطابقة و البديع و االستعارة  إذا حصل هلا عمود الشعر و نظام ـبالتجنيس و ال
   )104( . "القريض
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هو اآلخر غري راض عن املنطلقات اليت اختذها ) فاصمصطفى ن(و جند الدكتور      
فيوجه دعوة للنقاد إلعادة النظر يف األسس اليت  ،لحكم على الصور االستعاريةالقدماء ل

ألسس استحسان التصورات ال بد من مراجعة شاملة : " يقولانطلق منها القدماء ف
   )105(." العريباالستعارية يف النقد 

  
من النوافل  نافلة" لقدمي مل تأخذ حقها من االهتمام فكانت يف النقد ا اإذً فاالستعارة     

ساسات اليت األففضلوا عليها التشبيه و جعلوه أساسا من  )106( "ميكن االستغناء عنها 
فافتتح ا  من البديعضربا جعلها ) عبد اهللا بن املعتز(حىت أن يقوم عليها عمود الشعر 
 .ء مل يعرف ا من شيء قد عرف اهي استعارة الكلمة لشي: " كتابه و عرفها بقوله

معنوية  كما شددوا على ضرورة التناسب بني الطرفني فيجب أن تكون هناك صلة)107("
األصل يف االستعارة " :يف قوله )بن األثريا(و هذا ما يؤكده  بينهما لتتحقق االستعارة

و هي أن يستعري بعض من  :اازية مأخوذ من العارية احلقيقية اليت هي ضرب من املعاملة
 يقع ذلك إال من شخصني بينهما سبب معرفة ما يقتضي بعض شيئا من األشياء و ال

ا مل يكن بينهما سبب معرفة بوجه من الوجوه فال استعارة أحدمها من اآلخر شيئا، و إذ
و هذا احلكم جار يف . يستعري منه  ال يعرفه حىت يستعري أحدمها من اآلخر شيئا إذ

يف نقل املعىن من أحدمها إىل ني ظستعارة األلفاظ بعضها من بعض، فاملشاركة بني اللفا
  )108( " .إىل اآلخر أحدمهامن  اآلخر كاملعرفة بني الشخصني يف نقل الشيء املستعار

  
أما الناقد احلديث فقد اهتم ا اهتماما كبريا فتبوأت مكانة مل تبلغها مع البالغيني      

 رسم صوره النفسية القدماء، فريى الناقد احلديث أن الشاعر إذا أراد أن يتسم بالدقة يف
مصطفى (و هذا ما يؤكده  .فعليه أن يسلك طريق االستعارةو يف نقل انفعاالته الداخلية 

ينهج سبيل  ضطر إىل أنو إذا حاول الشاعر أن يكون دقيقا ا" : يف قوله) فاصن
. ياله من خصوصية و امتياز حقيقينيو حنن نراها تعطي للشاعر ما يشاء خل. االستعارة

   )109( . "ذ األكرب للمغامرات اخلصبة الفذةانت املنفمن مث كو
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، من ، علينا أن حناولعد استعارةت يت، و الةاملثقب العبدي السابقأبيات فإذا عدنا إىل      

الرمزية و أن ننظر إىل هذه الصورة التشخيصية يف  افهم بنيته ،وجهة النظر احلديثة
يواين و وجلت اليت خرجت من عاملها احل لناقةو أن ننظر إىل هذه ا ،فاعليتها مع السياق
 الشاعر أن حيمله  هذا التوتر الذي يتعمق قلبه على أا رمز أراد عاملا جديدا عاقال

  . األليم الذي يعاين منه اإلحساس هذا و يتغلغل يف صدرهو
  

الصورة الرائعة تلك  إحداث" أنه ميكن  إىل) إمساعيلعز الدين (و يذهب الدكتور      
اليت تبدو جديدة أمام العقل، بالربط دون املقارنة بني حقيقتني واقعيتني بعيدتني مل يدرك 

 مصطفى(يشاركه يف هذا الرأي الدكتور  و )110(." ما بينهما من عالقات سوى العقل
يكشف على الدوام عالقات جديدة بني " لنشاط االستعاري االذي يرى أن  )فناص

تصور الشعراء قبله هذه  ري منـالكشف و التغي األشياء، و يدأب الشاعر على
   )111(" .العالقات

  
ـ حسب الرؤية النقدية احلديثة ـ ال تولد  اليت متتاز باإليضاحالصورة الصرحية و     

اليت تلفها ظالل االستعارية الدينامية الرامزة،  بينما الصورة ،احللم و ال تدعو إىل التأمل
ساسني (التأمل و التفكري و كما يقول الدكتور  الغموض ترمي بالذهن يف أجواء

الصور تتجه بديناميتها ولغة الشعر شحنة من املعاين و اللمعات و الظالل ): " عساف
   )112(."حمددمباشر و إيضاحبقدرا الرؤيوية صوب أبعاد النفس بعيدا عن كل و

*      *      *     
  عــديـالب :خامسا 

جوه حتسني الكالم عرف به وعلم ي" علم البديع على أنه )القزويين(يعرف اخلطيب      
هو "  :لهيف مقدمته بقو )ابن خلدون(و يعرفه  )113( ."عد رعاية املطابقة ووضوح الداللةب
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إما بسجع يفصله، أو جتنيس يشابه بني  بنوع من التنميق، حتسينهالنظر يف تزيني الكالم و
قصود بإيهام معىن أخفى منه، عن املعىن املأو تورية  يقطع أوزانه، ألفاظه، أو ترصيع

   )114(" .أمثال ذلكأو طباق بالتقابل بني األضداد و الشتراك اللفظ بينهما،
دراسة احملسنات، " ىل أن البديعإ) األصول(يف كتابه ) متام حسان(و يذهب      
   )115(."احملسنات كما يبدو من التسمية زخارف للكالم يتحقق املعىن بدواو
      
عىن فهو حلية لفظية بعد متام امل إال يكونال ونفهم من هذه التعاريف أن البديع      

لفاظ عىن باملعاين و إمنا خيتص باألال يأي أنه  ،لكالم بعد متامهتضفي مجاال و تزيينا على ا
و هذا ما يؤكده  فهو يعمل إذاً على الصعيد الشكلي ال املضموين .والتراكيب التزيينية

يف معرض حديثه عن جهود  )خلضر عيكوس(الذي قال عنه الدكتور  )رشيق ابن(
البديع (فكرة جديرة باالهتمام، و هي حصره " أنه قدم لعلم البديع  صيلالقريواين يف التأ

أن ابن رشيق حبصره البديع ويرى الدكتور عيكوس )." االختراع يف املعىن(و ) يف اللفظ
بالدرجة األوىل،  لغوياهذه الظاهرة باعتبارها تشكيال أدق فهما حلقيقة " يف اللفظ كان 

جتانسها و تطابقها أو تكرارها و يتخذ من الكلمات جبرس حروفها و موسيقاها و تناسبها
وسيلة لتحقيق مجاليات التعبري، و إخراج املعاين و األفكار يف صياغات لفظية 

البديع فيه واين الذي حصر و يقرأ الدكتور عيكوس هذا الصنيع من القري  )116(."بديعة
معلم األساس لتحديد مسار الظاهرة ـقد وضع ال " على أنه مفردةـيف اللفظة ال
  )117(." البديعية

  
 اليت جيمع النقاد أا كانت لـ اإلرهاصات األوىل لعلم البديع؛إذا عدنا إىل  و أما     

  جند أن فإننا ،ستقلمؤلف مـخصها بـو إن كانت عنده متفرقة يف كتبه مل ي، )اجلاحظ(
كلمة البديع كانت تعين عنده االستعارة و التشبيه؛ و مل نر للجناس و الطباق " 
وصف " :إمنا هووالزخارف فحسب على احملسنات و مل يكن مقتصراالبديع ف )118(."ذكرا

 )119( ."للمعاين و الصور الغريبة و الطريفة كاالستعارة و التشبيه و فنون البالغة األخرى
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 صاحب كتاب البديع الذي يعد أول كتاب خمتص يف هذا العلم) ابن املعتز(أما  و
يعين اجلميل أو احلسن و البديع من " فالبديع عنده  مستقل به عن بقية العلومو

و يشتمل هذا العلم حسبه على مخسة فنون ال غري و ما عداها فيعده ابن )120(".الكالم
على أن ابن املعتز ـ و هو أول : " ل صاحب العمدةيقو. املعتز من حماسن القول ال أكثر

االستعارة أوهلا، مث : من مجع البديع، و ألف فيه كتابا ـ مل يعده إال مخسة أبواب
و عد ما سوى . الكالمي املذهبالتجنيس، مث املطابقة، مث رد األعجاز على الصدور، مث 

    )121( ."هذه األنواع حماسن
  
و العرب ال : " يقولفو احملدثني يف استعمال البديع بني القدماء  )يقابن رش(يوازن و      

يف أعطاف شعرها بأن  جتنس أو تطابق فتترك لفظة للفظة، أو معىن ملعىن كما يفعل  تنظر
بنية  إتقان، و إبرازهو  و بسط املعىن. ة الكالم و جزالتهاحملدثون، و لكن نظرها يف فصاح
  )122(." و تالحم الكالم بعضه ببعض الشعر، و إحكام عقد القوايف،

  
بالبديع من حيث كونه مطلبا  أن القدماء مل يهتموا )ابن رشيق(و نفهم من كالم      

مجاليا يف الكالم  يتمم صورة الفصاحة و اجلزالة، فهو عندهم زينة كمالية ميكن االستغناء 
ابوا على احملدثني ع و لذلك بناء القصيدة، ال ميكن استحضارها قبل اكتمال و ،عنها

   .اإلفراط، هذا االهتمام الذي قد خيرج أحيانا إىل حد اهتمامهم به
  

 ا على الشعراءو مثلما اهتم النقاد بالصورة البيانية اهتموا كذلك بالبديع  فأنكرو     
عمال غري املوفق يف ، و من ذلك هذا االستطريقة توظيفهم له، أو اإلفراط يف استعماله

  :شعر أيب متام
  رقدــم تادا عندها كلُّو عاد قَ     نوى غد مع خوفتستجري الد ترس           
           لعمري لقد حررــضـه    لو أن القـَـوم لقيتــي تاء وحدده مل يرب  
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و ال حتسن يف كل . فلم خترج ها هنا املطابقة خروجا حسنا ": يعلق ابن املعتز فيقول 
   )123(" .شيء

  
 وإمناما يقارب الضد، أو مقابلة احلرف بضده، : (و يعرف اآلمدي الطباق على أنه     
قال اهللا عز ... اختلفا يف املعىن أون تضادا إحد القسمني صاحبه، وأملساواة ) مطابق(قيل 
... حاال بعد حال، ومل يرد تساويهما يف متثيل املعىن: أي) لتركنب طبقا عن طبق: (وجل

وقعت قوائم رجليه يف موضع قوائم يديه يف  إذاطابق الفرس، : خليل، يقالومنه طباق ا
هو مقابلة الشيء مبثل الذي هو على قدره،  إمنافهذه حقيقة الطباق، ... العدو أواملشي 

  )124( )متطابقني -تقابال  إذا -فسموا املتضادين 

                                                                                      
   :كما انتقد أبو متام يف قوله     

  قد خرفا باجلود و البأس كان اد     زمن    اد مذ سندارك ممل ت لو
  )125( ".من البديع املقيت اد مسنفقوله 

  

د عنه املرزباين الذي أور من الذين أفرطوا يف طلب البديع الشاعر أبو نواس؛و      
ال إ، األلفاظ و اهللا شاعر ظريف مليح هو: ايب أبا نواس فقالذكر العت"  :اية التاليةالرو

  )126(:أنه أفرط يف طلب البديع حىت قال
    لبهب الوصال يف طَـكلْ أرسلت      دود لنا ـــالص علببدا ثَ ملاَّ

     لكن متادى به  و اهللا إنه لشاعر، و:" ايب يف موضع آخر على البيت فيقولو يعلق العت
  )127(."حب البديع حتى أغرق فيه

  
 )الصدود(و قد يتبادر إىل الذهن أن العتايب كان يقصد بالبديع املقابلة بني      
ألن مفهوم البديع يف عصره  و لكنه يف احلقيقة ال يتوقف عند هاتني الكلمتني )الوصال(و

را ال تعد من البديع مبفهومه أمو )ابن املعتز(ألنه كان يشمل عند  ،كان أوسع من ذلك
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و قد يكون املقصود يف  )128( غريها،ل االستعارة و الطباق و اجلناس واملتأخر بل تشم
 دراجهما ضمن التشبيه البليغ الذيتعليقه شامال للصورتني املتقابلتني  اللتني ميكن إ

اللتني  ؛)كلب الوصال(و ) ثعلب الصدود(و مها صورة  شبه إىل املشبه بهيضاف فيه امل
  .اإلغراقالذي خرج إىل  ؛ايب من البديع املبالغ فيها العتاعتربمه

  
و ختتلف النظرة احلديثة للصورة البديعية عن نظرة القدماء، فإذا كان الناقد القدمي      
 ،و حلية ال تضيف إىل املعىن أي جديد و إمنا يكتمل الكالم قبل استحضارها راها زينةي
البالغي عموما  ء عنها، فالناقد احلديث بعد أن أعاد قراءة املوروثلذلك ميكن االستغناو

فقرأ البديع قراءة مجالية اختلفت نظرته عن نظرة القدماء،  وصصو البديعي على اخل
 ،جد يف ذهن الناقد القدميليجعل له أبعادا ما كانت لتو و بعث فيه من روحه مغايرة

عليته يف النصوص عكس ما حاول احملدثون فالقدماء اهتموا بالبديع لكن دون حتديد فا
، و إمنا الكمايل الذي ال حاجة للمعىن له فلم يعد ينظر إليه على أنه ذلك اللون ،فعله
تعد مل  فاحملسنات البديعية ،يف العبارة له أثرا خاصا جعلت بنظرة تفسريية إجيابية خص

نا إنتوجد وحدها، و هبل هي وجوو البيان و ال ثانوية يسرية األمهية،  أمورا تابعة للمعاين"
ه احملسنات نظرا متفننا منعما لندرك ذا االعتبار يف التقدير، نستطيع النظر يف هذبرفض ه

  )129( ."أثرها يف العبارة 

  
الرفع من قيمة البديع أو رمبا إىل إعادة  إىل) مصطفى ناصف(و يذهب الدكتور      

نحه تأثريات عاطفية ون و ذلك مبوضعه يف مكانه املناسب الذي غفل عنه السابق
ن التأثري العاطفي، يغلب أن يكون لسبيل و ما تظن أنه شيء خال م: "  فيقول ،وجدانيةو

و ليس من الغرابة أن نزعم   كيف نفضها،ـ حىت اآلن ـ  الرموز البعيدة اليت مل نعرف
حيا ال أن ما نظنه ـ يف عبارة سريعة رديئة ـ زينة سطحية؛ يغلب أن يكون معىن رو

ف بأنه كشف اصفى نـرأي مصط) عيكوسخلضر (و يقرأ الدكتور  )130( . "نفطن إليه
 ."يتحملها عن موقف واع باملسؤولية التراثية و العلمية اليت على الباحث األصيل أن" 



 التحليل البالغي للخطاب الشعري  ث ـــــــــــــــــــــــــــالفصل الثال

 143

إعادة النظر يف مواقفهم " و دارسي البديع لـ للباحثني كما أنه يراه دعوة غري مباشرة
  )131( ".و املتحاملة عليه بسبب اندفاعات عاطفية مشبوبة نملناهضة هلذا الفا

     
ا ما ربط وقد نظر احملدثون للبديع على أنه ذو وظيفة تأثريية إقناعية، خاصة إذ     

فالقارئ ال يقتنع مبا هو عقلي منطقي فحسب بل حيتاج  ؛ازدهر فيهباتمع الذي تبناه و
عليه يف فترة من الفترات و ذا بديع كان قد اعتاد وبية اللغة و ما يولدها من جماز إىل أد
انعكاسا أصيال " ـ كما يقول الدكتور مصطفى ناصف ـ  يةالبديعاحملسنات كون ت

   )132(." للحضارة اليت أنتجتها بصرف النظر عن قيمتها الفنية
  
س البديع يف الدر" يف مقاله املوسوم بـ  )فاضل عبود التميمي(و يذهب الدكتور      

أن النظرة إىل القول ب "البالغي و النقدي العريب من الرؤية البالغية إىل الرؤية األسلوبية 
عن فهم طبيعة التعسف، و بالتايل فهي نظرة قاصرة القدمية للبديع اتسمت بنوع من 

يتجاوز القارئ  و ما اعتاد أن و احتياجات املبدع، فاالهتمام كله كان ال يعدو اللغة 
، املتغرية من عمل آلخر و حباالته اإلبداعية العمل األديب بدعمبمام فعلي دون اهتعليه 
من  لتحسني و التحلية أمر فيه الكثريإن قصر البديع يف ا: " يف هذا الصدد يقولو

التعسف لطبيعة اللغة األدبية، و إشعاعاا املنبعثة من السياقات، فليس معقوال أن يقتصر 
تني، مبعىن أن لغته تنطوي على ثبات حقيقي، و إمنا يتعدى تني الوظيفاعمل البديع على ه

إىل وظيفة لسانية متغرية تتطور تبعا لتغيري احلالة اليت يعيشها املؤلف، تسوغها العالقات 
املؤكدة بني الشكل األديب و مضمونه اليت ترفض التعسف يف النظر النقدي األحادي 

   )133(."مهما كانت دواعيه

  
ض صاحب املقال مجلة من آراء القدماء يف البديع، تراوحت بني رافض و بعد أن عر     

عجاز القرآين ال يقوم على البديع و إمنا على  و حجتهم يف ذلك أن اإلهلذا اللون التزييين
) هـ538(و الزخمشري ) هـ403(ال غري و من بينهم الباقالين  و البيان املعاين
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 قدامة بن جعفر و) هـ225(جلاحظ امشيد به من أمثال  مؤيد لهالسكاكي، و و
النظر النقدي إىل البديع "، توصل إىل أن )هـ471(و عبد القاهر اجلرجاين  )هـ373(

يشهد ه احلوارية، ومل يكن نظرا ثابتا مؤسسا على قناعات راسخة، و إمنا كان نظرا تشوب
و انسجامها  ألصحابه باحلراك الثقايف املبين على معطيات عصرية تتفاوت يف درجة تقبلها

يف حني أن النظر النقدي احلديث و باألخص التداويل  )134( ."مع ظواهر الفن البالغي
صار يتعاطى مع البديع، كغريه من العلوم األخرى، بإخضاعه إىل املعطيات و النتائج اليت 

ذلك دون أن خيرج الظاهرة عرفية خمتلفة كعلم النفس مثال، وتوصلت إليها فروع م
من  ، فينظر إليها يف تفاعلها مع ما حييط او حيكم عليها مبعزل عنه سياقهاالبديعية من 
، و ختتلف نظرة الناقد للظاهرة استحسانا أو استهجانا باختالف سياقاا عناصر لغوية
فليست هناك ظاهرة مستهجنة أبدا أو مستحسنة أبدا و إمنا األحكام  .اليت ترد فيها

املنتج األول للنص،  مل يهمل املبدع باعتباره ثقد احلديكما أن الن .اتتنطلق من السياق
مع الظاهرة  الناقد تعاملييف حلظات إبداعه، و  منشئههذا النص الذي يعكس حالة 

حتفظ هلا  حماوال إجياد خترجيات و قراءات تستوعبها و عمل على حدة يف كل البديعية
أو قواعد خضع هلا نص  بقة ها أحكاما سايدون أن يطبق عل ،يف العمل األديب مكانتها
     .آخر
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  الفصل الرابع
  التحليل العروضي للخطاب الشعري

  
لكن اخلطابات الشعرية لدى القدماء، وحظي اجلانب املوسيقي بأمهية كربى يف حتليل      

املالحظ أم ركزوا على ما يعرف باملوسيقى اخلارجية ممثلة يف األوزان و القوايف دون أن 
تمثلة يف دراسة التلوينات الصوتية اليت الداخلية امل ىيتوقفوا كثريا عند ما يعرف باملوسيق

اليت وقع عليها اختيار الشاعر  واليت توفرها الكلمات ز ا الشعراء عن بعضهميتمي
، ألن املوسيقى اخلارجية مما يشترك فيه مجيع الشعراء دون طريقة وضعها يف التركيبو

ثالثة  آراء النقاد يف استعرض املرزباين يف اجلانب املوسيقي و قد. بني شاعر و آخرمتييز 
وخصص الثاين ) عيوب الشعر: (ة وإن كان قد مساهاعناصر؛ جعل أوهلا لعيوب القافي

، وسنتوقف عند كل )للضرورات الشعرية(والثالث ) ألوزانعيوب ا(للحديث عن 
  .يوضح املقصود منه عند النقادواحد من هذه العناصر مبا 

  
 أوال: عيوب الشعر ( القوايف )

ر اإلقواء عيوب الشع: " ـ و هو أحد تالميذ األخفش ـ )أبو عمر اجلرمي( قال     
كفاء فاختالف و أما اإل. واء فرفع بيت و جر آخراإلقفأما . السناداإلكفاء و اإليطاء وو

و العرب قد ختلط فيما بني اإلكفاء و اإلقواء، و لكن وضعنا هذه األمساء . حرف الروي
و أما اإليطاء . أما السناد فاختالف كل حركة قبل الرويو  .أعالما لتدلّ على ما نريد

  )1(." آخريقفى بكلمة مث يقفي ا يف بيت  فأن

 
عرب رتبت البيت من الشعر ترتيب البيت من بيوت ال"  :)اخلليل بن أمحد(و قال      

ض املخفواء ما جاء من املرفوع يف الشعر وفسميت اإلقو"  :الشعر ـ يريد اخلباء ـ قال
  على قافية واحدة؛ كقول النابغة
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 *عجالن ذا زاد و غري مزود *  
:مث قال  

 * و بذاك خربنا الغراب األسود*  
  .فريوى أن النابغة فهم ذلك فغريه: قال
أقوى الفاتل إذا جاءت قوة من احلبل : و إمنا مسيته إقواء لتخالفه؛ ألن العرب تقول: قال

ا قبل حرف الروي سنادا من مساندة بيت إىل و مسيت تغيري م :قال. ختالف سائر القوى
و مثل ذلك من . بيت إذا كان كل واحد منهما ملقى على صاحبه ليس مستويا كهذا

  :الشعر
 فاملئي وجهك اجلميل مخوشا

:مث قال  
 و بنا مسيت قريش قريشــا

و مسيت اإلكفاء ما اضطرب حرف رويه، فجاء مرة نونا و مرة ميما و مرة الما؛ : قال
  :العرب ذلك لقرب خمرج امليم من النون، مثل قوله وتفعل

تكني أملا ما أنقنيــال يش    د الليل  ــبنات وطّاء على خ  
الشقة يف مؤخر : مكفأ إذا اختلفت شقاقه اليت يف مؤخره، و الكفأة: مأخوذ من قوهلم

  .البيت
  :رد القافية مرتني كقوله: و اإليطاء

 و ختزيك يابن القني أيام درام
:ال فيهاو ق   

                                 )2( "دعا يا لدرام و عمرو بن عمرو إذ               
و هذه العيوب اليت رصدها النقاد قد اختصت جبزء من البيت الشعري، اُعترب أهم      

 عراء باالهتمام ا،أوالها النقاد عناية فائقة و طالبوا الش اليتجزء فيه و هو القافية 
على أا حرف الروي الذي  )ثعلب(فيعرفها  ،من عروضي إىل آخر اتعاريفهتلف ختو

ىل أا الكلمة األخرية من البيت إ )األخفش( ذهبو ي )3( يتكرر يف كل أبيات القصيدة
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تبت له كأكتب يل قوايف قصيدة ل:  إنسانو استدل على صحة ذلك أنك لو قال لك "
و يعد  )4( ".سحاب، و ما أشبه ذلك و ركاب، و كتاب، و إهاب،: كلمات حنو

 هلا هو التعريف الثابت و املتداول يف كتب العروض) اخلليل( الذي وضعه فتعريال
ساكن يليه من آخر حرف يف البيت، إىل أول "  الذي جاء فيه أن القافية تتحدد منو
... هذا املذهبفالقافية على : " )ابن رشيق(يقول  "بله مع حركة احلرف الذي قبلهقَ

  :، و مرة كلمة، و مرة كلمتني كقول امرئ القيستكون مرة بعض كلمة
 كَجلمود صخرٍ حطَّه السيلُ من علِ

الالم يف  و يقصد ياء التشبيع املناسبة لكسرة( اليت بعد حرف الروي  من الياءفالقافية  
  )5(." مع حركة امليم، و هاتان كلمتان) من( يف اللفظ إىل نون ) علِ كلمة

  

و سأحاول . و قد رصد املرزباين  هذه العيوب اليت اختصت بالقافية يف املوشح     
  . عرضها مصحوبة بآراء القدماء و تعليقات احملدثني

 
 1/ اإلقواء

كثري، اإلقواء يف شعر األعراب : " فيقولاإلقواء  )قدامة بن جعفر الكاتب(يعرف      
ب القوايف، فتكون قافية مرفوعة لف إعرايف من دون الفحول من الشعراء؛ و هو أن خيتو
   )6(. "أخرى خمفوضةو

    
حركة حرف : رىاإلقواء هو اختالف ارى، و ا" : بقوله )األخفش( يعرفهو      

  :الروي الذي تبىن عليه القصيدة؛ كقول امرئ القيس
يو هل ينعمن من كان يف العصر اخلال   أال أنعم صباحا أيها الطلل البايل    

فكسرة الالم هي ارى؛ فإن اختلف ذلك فهو عيب و هو اإلقواء، و هو رفع بيت و جر 
  )7(:آخر، كقول النابغة

     راب األسودـو بذاك خربنا الغ  نا غدا  ــزعم البوارح أن رحلت                  
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   ـدبة يف غـإن كان تفريق األه  ه  ــال مرحبا بغد و ال أهال بـ                  
:عابوا عليه اختالف القوايف يف اإلعراب و ذلك قوله كما"   

  وامِــيا بؤس للدهر ضرارا ألق
:و قوله  

      8(" ال النور نور و ال اإلظالم إظالم(  
 

:و كقول دريد بن الصمة  
كوقع الصياصي يف النسيج املمدد   وشه  ـنظرت إليه و الرماح تن  

:مث قال  
و حىت عالين حالك اللون أسود   تبددوا فأرهبت عنه القوم حىت   

 
:و كقول حسان ين ثابت األنصاري  

  جسم البغال و أحالم العصافريِ   القوم من طول و من عظم  ال بأس ب
:مث قال  

  )9("ه األعاصريـمثقب نفخت في     له  ـــكأم قصب جوف أساف

 
اإلكفاء هو اإلقواء مهموز، " :يف حديث حملمد بن سالم يقول فيه )املرزباين(و أورد      

وعة، و أخرى خمفوضة أو منصوبة، و هو أن خيتلف إعراب القوايف، فتكون قافية مرف
هو يف شعر األعراب كثري، و هو فيمن دون الفحول من الشعراء أكثر؛ و ال جيوز ملولد و

  :ألم عرفوا عيبه، و البدوي ال يأبه له، فهو أعذر، و هو حنو قول جرير
رينة من عرينِــت إىل عـبرئ     س منا  ــــعرينة لي عرين من  

  رينـانف آخـكرنا زعــو أن     يد  ــــعرفنا جعفرا و بين عب
:ثيلو قال سحيم بن و  

ونـبـفما بايل و بال ابين ل    ي خاطرتين  ـبزل إن هـــعذرت ال             
  نيـجاوزت سن األربعو قد       ينــعراء مـدري الشـــو ماذا ي          
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فنون األربعني : " حول بيت سحيم هذا التعليق )املرزباين(و يف رواية أخرى يورد      

  )10( ."مفتوحة، و نون اللبون مكسورة، و لكن كأنه وقف القوايف فلم حيركها
    

:" لخربا عن النابغة الذبياين، عن حممد بن سالم قا هوشحيف م) املرزباين( كما يذكر     
  :قوله: مل يقو أحد من الطبقة األوىل و ال من أشباههم إال النابغة يف بيتني

  ري مزودــعجالن ذا زاد و غ   تدي  ـــغمأمن آل مية رائح أو           
راب األسودـو بذاك خربنا الغ  تنا غدا  ـــزعم البوارح أن رحل            
:و قوله  

  دــــفتناولته و اتقتنا بالي   إسقاطه   ردــسقط النصيف و مل ت          
  طافة يعقدــعنم يكاد من الل    ه  ــص كأن بنانــمبخضب رخ          

.نبت أمحر يصبغ به: العنم   
القرى ألطف و أهل  وه إياه يف غناء،فقدم املدينة، فعيب ذلك عليه، فلم يأبه له حىت أمسع

إذا صرت : فقالوا للجارية ،هم أهل الكتابكانوا يكتبون جلوارينظرا من أهل البدو، و
: ه فلم يعد فيه، و قالعلم فانتب) باليد(و ) الغراب األسود(فلما قالت . فية فرتلياإىل الق

ر النابغة يـو غ . "ز و يف شعري صنعة و رحلت عنها و أنا أشعر الناسقدمت احلجا
  )11( :شطر بيته فقال

وبذاك تنعاب الغراب األسود  
 

إىل أن العرب كثريا ما كانت جتمع بني ) عبد اهللا الطيب اذوب(و يذهب الدكتور      
، دون أن ترى مثلما هو احلال يف أبيات النابغة  املضمومة و العكس،املكسورة و القوايف

و يظهر أن : " فيقول و حياول اذوب أن جيد سببا هلذا اجلمع املقبولمانعا لذلك 
تقبل ذلك، و لعل السبب يف قبوهلا له أم كانوا يقفون كثريا األذواق اجلاهلية كانت 

و لعل هذا السبب هو  )12()."األسود(و ) مزود( بالسكون يف القوايف املطلقة فيقولون 
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طلقت و أُ نشدت أبياتهللعيب الذي وقع فيه إال بعد أن أُ يتفطنالذي جعل النابغة ال 
  .قوافيه

 
الذي روى عنه  ا يف هذا العيب العروضي الفرزدق؛ذين وقعوبني الشعراء ال منو     

  :و اليت يقول فيها كامللعبد اهللا بن أيب إسحاق هذه األبيات يف مدحه يزيد بن عبد 
حباصبٍ كنديف القُطن منثُورِ   م  ـــمستقبلني مشال الشام تضر  
يرِمخها ر تزجى على زواحف   نـا ـــعلى عمائمنا تلقى و أرحل  

  .، و كذلك قياس النحو يف هذا املوضع)رير( أسأت، إمنا هو: فقال له ابن أيب اسحاق
  :فلما أحلوا على الفرزدق قال. و الذي قال جائز حسن: قال يونس

* حما سريها ـعلى زواحف نزجي*   
)13(." فغريه. أقويت: و قال له عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي  

 
 2/ اإلكفاء

اختالف حرف الروي؛ و هو غلط من : "اإلكفاء بقوله هو )أبو عمر اجلرمي(يعرف      
و إمنا . العرب، و ال جيوز ذلك لغريهم؛ ألنه غلط، و الغلط ال جيعل أصال يف العربية

خالفة يف كل و اإلكفاء عند العرب امل: "و قال".يغلطون إذا تقاربت خمارج احلروف
  :و أنشدنا أبو زيد لذي الرمة: قال .شيء

فأ غري ساجعــإذا ما علوها مك    ه ركبها  ــودوية قفر يرى وج  
)14( .فسمينا ما اختلف رويه ذا االسم: قال. املتتابع: و الساجع. فاملكفأ املختلف: قال  

 
إىل جعل وحدة الروي يف قوايف القصيدة شرطا ضروريا ) حازم القرطاجين(ويذهب      

و الذي جيب اعتماده يف مقاطع القوايف : " يد عنه، فقالأن يلتزم به و ال حي على الشاعر
أن تكون حروف الروي يف كل قافية من الشعر حرفا واحدا بعينه، غري متسامح يف إيراد 
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العرب الذين كانت بضاعتهم يف  ما يقاربه معه، و قد وقع ذلك لبعض من ال حيفل به من
  )15(."شعر مزجاةال
  

:س بن هرمياين أبو عبيدة جلوأنشد: "و من أمثلته قول اجلرمي  
من سالفة و من ص حتغـقُبد  

ب يف صقُعـها كُشيةُ ضـكأن  
شحمتان يف باطن صلب الضب: الكشية  

 
  :و أنشد أبو عبيدة المرأة من خثعم عشقت رجال من عقيل

  ضا بزمامـاد إىل أهل الغـيق    ه  ـــار ربابــــليت مساكيا حي
فيشرب منه جحومانــر يطامي أغَّـبعيين ق       يمهـــو يش ش  

 
  :أيب مسافع، و قتل أبوها يوم بدر و هو حيمي جيفة أيب جهل و أنشد أبو عبيدة البنة 

    دامـــري و إقـــــأظاف     ق ذو  ــث غريــــفما لي             
  رانـوم أقــــــوجوه الق   و    واــتالق ي إذـيـــكح             

  د آنـزبـــها مـــنـء م   ال  ــطاعن النجـــو أنت ال             
  دامـــض خـــيــأبرم    ا ـسام صــف حـــو بالك             
  حبانـــن بصـا حنـــوم     ركبـالـل بــــوقد ترح             

  :و مسعت بعض العرب ينشد: قال
ئب إذ يعتسثل الذـــأطلس م   ص  ـــــإن يأتين لص فإين ل  

 سوقي حدائي و صفريي النس
 

  :و أنشد أبو سليمان الغنوي و كان فصيحا
ني جرد القصيمــــــعلى مب    وم على مبني  ــــيا ريها الي  
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  :و مسعت األخفش ينشد: قال
يق العنداــبري ال أطــــإين ك     وين وسطا  ــإذا ركبت فاجعل  

  :عية التميمي قالو زعم أبو عبيدة أن حكيم بن م: و قال
ن رأسي و تفليين واــــتده   مرو أن تا  ــــدتين أم عـقد وع  

 ومتسح القنفاء حىت تنتا
... ا الشاعر بني التاء و الواوو قد أكفأ هذ: " يف اهلامش فيقول )املرزباين(يعلق عليه 

  )16(."هذا من أقبح ما جاء يف اإلكفاءو
 

فساد يف القافية، و من الناس من : " إلكفاء بأنها )أمحد بن حممد العروضي(و يعرف      
حنو  حرف الروي جيعل اإلكفاء مبعىن اإلقواء ، و منهم من جيعله اختالف احلركات قبل

  :قوله
 و قامت األعماق خاوي املخترق

  :مع قوله
 ألّف شىت ليس بالراعي احلمق

:ولهو منهم من جيعله اختالف احلروف؛ مثل ق. فجمع بني الفتح و الكسر  
  ني أنت حزينــو صاح غراب الب    ة  رــــأ إن زم أمجال و فارق جي

  )17(" لُــهوادر يف حافام و صهي    تنادوا بأعلى سحرة و جتاوبت         

  

قيل أليب عمرو : " خربا عن بشر بن أيب خازم األسدي فحواه أنه )املرزباين(و يورد      
ل شعراء اجلاهلية كما أقوى النابغة؟ قال نعم، بشر هل أقوى أحد من فحو :بن العالء

  :بن أيب خازم؛ قالا
هر أمل ترسلي   أنّ طول الدي   و يـــنذامج سي مثل ما نسيت  

يـم إىل البلد الشآمـــفسقناه    و كانوا قومنا فبغوا عليـنا   
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و ما ذاك؟ : قال .أكفأت و أسأت: و زاد أبو عبيدة يف حديثه، فقال له أخوه مسري     
قد تبينت خطئي : فقال) إىل البلد الشآمي : ( مث قلت) كما نسيت جذام : ( قلت: قال

   )18(."و لست بعائد
 

   3/ اإليطاء
وإن كان . أن تتفق القافيتان يف قصيدة واحدة" هو )ابن سالم(اإليطاء كما يعرفه      

   )19(. " وز ملولد إذ كان عنده عيباأكثر من قافيتني فهو أمسج له، و قد يكون؛ و ال جي
فهو أن يتكرر لفظ القافية، و معناها، : و أما اإليطاء: " يف قوله) ابن رشيق(و يعرفه      

و ليس ) فوق مرقب( و يف قافية أخرى؛) سرحةُ مرقَب: ( كما قال امرؤ القيس يف قافية
   )20(" .فو كلما تباعد اإليطاء كان أخ. بينهما غري بيت واحد

  
  :الذي أنشده األصمعي و أبو عبيدة  و من أمثلته قول النابغة الذبياين     

اريا السري ستقَيد العير ال ي   مظلمة   أ واضع البيت يف خرساَء  
  :مث قال فيها أيضا
عن أرض أملَّرِّّـال ال خيفض ا   ز   ـو ال يلُّـض اريعلى مصباحه الس  

  :مجيعا أن ابن مقبل قال و زعما
اينه لنتار فزادوا مــجي التدأي    ه  لَداوــتزاز رديين تـــأو كاه  

  :مث قال فيها أيضا
 نازع ألباب21(اديث حىت زدتين ليناــمن األح    ر  ــصـــا لىب مبقته(  

  )22( :قوعه يف هذا العيب يف قولهكما عيب على األعشى و
لــوداعا أيها الرجو هل تطيق   

  :و قوله
 ويلي عليك و ويلي منك يا رجل
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ضعف  وعجز الشاعر  حسبهم ألنه يصور يطاء يعد عيبا عند القدماءو إذا كان اإل     
لى احملدثني ينظرون إليه ع فإن ،مقدرته يف استحضار الكلمات املختلفةو اللغوي قاموسه

 .رة تفتح أمام املتلقي أفق القراءات املتعددة، وأن هذه الظاهأنه ظاهرة إجيابية يف القصيدة
 فتصبح الكلمة املكررة عبارة عن إشارة حتمل يف كل مرة أو يف كل بيت كررت فيه

مغايرا ملعناها األول، و هذا ما يؤكده  امعىن جديد انطالقا من عالقاا البنائية اجلديدةو
فإن  طاء من مظاهر العجزو إذا كان القدماء يعتربون اإلي: " يف قوله )حممد بنيس(

يستعمل بنيس مصطلح املتواطئ ( انفجاره يف الشعر املعاصر يربز مفهوما آخر للمتواطئ 
حيث التجاذب خصيصة الدوال يف النص، و حيث ) على أنه اإليطاء عند القدماء

غي و يكثفه فيما هو يل اإليقاعو هو بذلك يصعد . اإليقاع أقوى من كل قصدية ومهية
  )23(." الواحد ليحل حمله بناء الداللة املعىن

  
 4/ التضمني  

  )24(. "أن تتعلق القافية أو لفظة مما قبلها مبا بعدها" التضمني كما جاء يف العمدة هو      
و التضمني هو بيت يبىن على كالم يكون معناه يف بيت : " قولي )اجلرمي(يعرفه و      

  )25( :الشاعر يتلوه من بعده مقتضيا له؛ فمن ذلك قول

ا إذا ماـو سائل هوازن عن   م و الرباب  ـــو سعد فسائله  
رين بيضا و هاماـبواتر يف   م  ــيف نعلوهـــلقيناهم ك  

  )26(:و من أمثلته قول امرئ القيس 
و بعد امللك حجر ذي القباب   أبعد احلارث امللك ابن عمـرو    
الصم اهلضـاب و مل تغفل عن    أرجى من الصروف العيش لينا    

التضمني أحد عيوب القوايف اخلمسة، و ليس يكون : " و منه قول علي بن هارون     
  :فيه أقبح من قول النابغة الذبياين

و هم وردوا اجلعلى متيمٍ فار     و هم يوم عكاظَ أصحاب يإن  
هِشدت هلم مصاحلات   واطن   أتينـهم حبسن الود ميـــن  
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:ا قول امرئ القيسفأم  
يد و من حجرو من خاله و من يز    بيه مشائال  و تعرف فيه من أ  

و نائل ذا إذا صحا و إذا سكـر    مساحة ذا وبر ذا و وفاء ذا    
األول، مثل فليس ذا مبعيب عندهم، و إن كان مضمنا؛ ألن التضمني مل حيلل قافية البيت 

؛ القيس امرئف على البيت األول من بييت ، و قد جيوز أن يوق"إين شهدت هلم: "قوله
أن يكون يف األول اقتضاء الثاين، و يف الثاين : وهذا عند نقاد الشعر يسمى االقتضاء 

  )27(." افتقار إىل األول

 
  :و من الكالم املضمن قول أيب العتاهية 

  اــكم نه و كُلِّفْت مــــو اهللا ل      ى أما  ب يلْحـيا ذا الذي يف احل          
          رخـن حـم كُلّفت ذرين و ماـــب؛ فـلُمت على احل     ، ملا   يمـب  
  ماـــين بينــت إال أنـــبلي       اــت أدري مبـألقى، فإين لس           
  م ـ إذ رمىـرهـــيف قص أطوف      رـ يف بعض ما  ـأنا بباب القص           
  اـمـــيب، و لكنــا قلـأخطا       ــما هام، فـسب زالٌـقليب غ           
  اــما سلِّمـــي ــتلـأراد ق      ـــا نان له، كلمـسهماه عي           

 
و املضمن عيب شديد يف الشعر، " و يعلق حممد بن حيي فيقول بأن األبيات مضمنة      

ه دون بعض، مثل قول و خري الشعر ما قام بنفسه، و خري األبيات عندهم ما كفى بعض
  :النابغة

أي الرجال املهذَّب ثـــعلى شع     بق أخا ال تلُمه  ــــو لست مبست  
و لست : ( كفاه، و إن قال) أي الرجال املهذب: (فلو متثل إنسان ببعضه لكفاه؛ إن قال

28(. " لكفاه) مبستبق أخا ال تلمه على شعث(  
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حسب رأي بعض ى به إن دل على شيء إمنا يدل تذو هذا النموذج األعلى الذي حي     
كان ينبغي على كل شطر أن يشكل وحدة تامة بذاا، هكذا "  املستشرقني على أنه

الشعر العريب يف جوهره مفكك؛ فهو سلسلة تعبريات منعزلة بعضها عن بعض، حبيث 
. املختلفة صيدة أو أجزائهاصلة ضعيفة بني أبيات الق و مثة... تتراكم لكن بال ترابط

   )29( . "هي الرابط الوحيد يف تشكلهاشخصية الشاعر و

 
منوذج مجايل  أو ما يعرف بالوحدة العضوية ا رأى أن وحدة البيتفالناقد القدمي إذً     

هذه و .ومست قصيدته بسمة معيبة هي التضمني أعلى على كل شاعر أن حيتذي به، و إال
 على شطر أو جزء من شطر، مثلما هي فقطالوحدة قد تتعدى أحيانا البيت لتقتصر 

  .احلال يف بيت النابغة
 

و من الناس من يستحسن : " رأيه يف هذه القضية فيقول )ابن رشيق(و يعرض      
مبنيا بعضه على بعض،  و أنا أستحسن أن يكون كل بيت قائما بنفسه ال حيتاج الشعر 

ندي تقصري،  إال يف مواضع إىل ما قبله، وال إىل ما بعده، و ما سوى ذلك، فهو ع
  )30( ."معروفة، مثل احلكايات، و ما شاكلها

  
التضمني ليس بعيب كبري، و كثريا ما حيسن : " فريى أن) الطيب اذوب(و أما      

موقعه إذا كان البحر قصريا، أو كان الشعر قصصيا آخذا بعضه برقاب بعض، أو 
   )31(." يف موضعهما من قصيدما) السابقني يقصد البيتني( خطابيا حاميا، كبييت النابغة 

 
و إن كان  أن التضمني من ،)ابن رشيق(أنه يتفق مع  )اذوب(و نقرأ من كالم      

ها كالشعر اخلطايب أو القصصي الذي يفرض تالمحا و صلة يستحسن في عيبا له مواضع
   .ألن كل بيت يؤدي بالضرورة إىل الحقه وثيقة بني أبياته
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 5/ السناد
و من : " )أبو عمر اجلرمي(، قال حبروف القافية و حركااو يتعلق هذا العيب      

ج إليها تااحلروف اليت حتتاج إليها القافية التأسيس و الردف؛ و من احلركات اليت حت
  .القافية احلذو و التوجيه و اإلشباع

يكون التأسيس فهو ألف بينها و بني حروف الروي حرف متحرك، و ال  التأسيسفأما 
  :حنو قول النابغةإال ألفا؛ 

يل أقاسيه بطيء الكواكبـــو ل   يمة ناصب  ــــكليين هلم يا أم  
  :فإذا أسست بيتا و مل تؤسس آخر فهو سناد ؛ و هو عيب قلما جاء؛كقول العجاج

مييا دار سلمى يا اسلمي مث اسلَ  
:مث قال  

سمـمبسمسمٍ أو عني ميني س  
:مث قال   

 فـخندف هامة هذا العــالَم
 

رقيب، : فالياء يكون ياء أو واوا أو ألفا قبل حرف الروي الصقة به؛ الردفو : قال
، و ال لزم يف هذا املوضع القصيدة مجعاءهذه األلف ت. أطالل: األلفطروب، و: الواوو

خطوب، و األمري مشيب و  واو؛ و جتوز الياء مع الواو؛ مثلجتوز معها الياء و ال ال
  :فإن أردفت بيتا و تركت آخر فهو سناد و عيب؛ حنو قول الشاعر. وروعو

 إذا كنــت يف حاجة مرسال      فأرسل حـــكيما و ال توصه
صــهاور لبيبا و ال تعـــفش     يك التوىــو إن باب أمر عل  

 
فالواو اليت يف توصه ردف، و الصاد حرف الروي؛ و البيت الثاين ليس مبردف؛      
  )32( ."قلما جاءناد؛ و هو عيب، وا سفهذ
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؛ ألن الكسرة قبل )قيال ( مع ) قوال( حركة احلرف الذي قبل الردف، حنو احلذوو : قال
  .الياء و الضمة قبل الواو، و احلذو يتبع الردف

مل جيز؛ ألن أحد احلذوين يتابع ) بيعا(مع ) بِيعا ( و )  قَوال (  مع) قُوال( و لو جاء: قال
  :هو سناد، و هو عيب؛ حنو قول عمرو بن األيهم التغلييباآلخر خيالفه؛ و الردف و

بال معـاقل ما يرتقيناـــج    ل عز  ـــأن تغلب أه أمل تر  
قنا حىت رويناـــبأطراف ال    ليم  ـــشربنا من دماء بين س  

  .و احلذو كسر الواو يف روينا ، و هذا سناد، و هو عيب
 

حرف الروي يف املقيد خاصة، و ليس للمطلق  رف الذي قبلحركة احل التوجيهو : قال
  :ه؛ كقول العجاحتوجي

رـر الدين اإلله فجبـقد جب  
يف  مطلقةإذا ختم البيت حبرف الروي، و تكون  مقيدةو تكون القافية " .ففتحها كلها

  )33(.أي إذا حلق بالروي وصل مثالباقي احلاالت 
 
  :و قال لبيد 

ــرو هل أنا إال من ربيعة أو مض   مهــا  متىن ابنتاي أن يعيش أبو  
فال ختمشا و جها و ال حتلقا الشعر    فإن حان يوما أن ميوت أبوكما    

ها؛ فإن كان ع الكسرة، و ال جتوز مع الفتحة غريم جتوز الضمة: يقول) اخلليل(و كان 
  :و اجليد قول طرفة. مع الفتحة ضمة أو كسرة فهو سناد

حراء يسرــطاف و الركب بص   ر  ـــقأرق العني خيال مل ي  
  .أجزت الضمة مع الكسرة كما أجزت الياء مع الواو يف الردف: )اخلليل(قال 

  :و أما القبيح فقول رؤبة
 و قامت األعماق خاوي املخترق

  :مث قال
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قف شىت ليس بالراعي احلمألّ  
  :مث قال

قهرجاب فنِ مضبورة قرواء  
  :و قال األعشى

يوم من غزوة مل ختمــوِ فال   ل أرض العدو  ـــغزاتك باخلي  
ظ العجمــو جذعانها كلفي    باح  ـــوجيشهم ينظرون الص    
مـيام يلكن اللجــو هن ق  ألمة  ن ـــما كان مـودا بـقع  
  :و قال طرفة

مرى الس فينا كاحلرـــفت    سنا  ـــنزع اجلاهل يف جمل  
  :مث قال

ل الداعي يخلّلْ و يعمــجع   داعي إذا ـــفهي تنضو قبل ال  
قد كثر من  فصحاء : و كان األخفش ال يرى هذا سنادا، و يقول:  ال أبو عمرق

  .العرب
 

حركة احلرف الذي بني ألف التأسيس و بني حرف الروي، : اإلشباعو      
و تقبح و جتوز الكسرة مع الضمة : و قال األخفش. فكسرة اجليم اإلشباع) كاحلواجب(

  :الفتحة مع واحدة منهما، فما جاء مكسورا يف القصيدة كلها قول النابغة
يا أميمة ناصب كليين هلم  

  .كلها القصيدةفكسر 
  :و أما ما يقبح و يكون سنادا، فقول ورقاء بن زهري     

فأقبلت أسعى كالعجول أبادر   ت كلكل خالد  ـــرأيت زهريا حت  
رــو مينعه مين احلديد املظاه  ا  رب خالدـــفشلت مييين يوم أض  

  .و كان اخلليل ال يراه سنادا. فهذا يقبح
  :و قال الراجز
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ئت أن تطاويلــتطاويل ما ش    راول  ـــيا خنل ذات السدر و اجل  
 إنا سنرميك بكل بازل

   )34( ".طريق مكةو يريد بطن خنلة ب. م شبه األاراحلجارة العظا: اجلراول

 
  :شعراء الذين وقعوا يف السناد أبو النجم العجلي يف قولهو من بني ال     

د كرمي منهم مكَرمــــعن    م  ـّل احلُكـــو غايةُ الناس و أه  
 مبارك لألنبياء خاتم

فأفرط و جاوز السناد مع حذقه؛ ألنه ساند يف بيتني سنادا فاحشا : " يقول ابن سالم
 )35(".آخذه الناس عليه

 
  :د هو اختالف احلركات قبل اإلرداف يف مثل قولهإن السنا: و قيل

نيى الرأس مين كاللجـــو أمس   فا شبايب  ـــك فاتين أسفإن ي  
يــنون عيون عـــكأن عي   ى جوار  ـــفقد أجل اخلباء عل  

وم حركة الدخيل و قد جعل ق. ففتح اجليم من اللجني، و كسر العني من قوله عني 
  )36(.سنادا

  
نظار احلديث، جند ذا أردنا أن ننظر إىل هذه العيوب اليت ختص القافية من زاوية املو إ     

عن القواعد اليت أقرها القدماء و رسخوها و أوجبوا على الشعراء  أنفسنا بعيدين
احترامها، ال لشيء إال ألن تعامل احملدثني مع القافية خيتلف اختالفا تاما عن تعامل 

فاحملدث يرى أا تعيق أكثر مما ختلق مجالية يف النص . معها الشاعر و الناقد القدميني
 لحاولذلك  الشعري، فالشاعر معها مقيد جمبور على احترامها و على تفادي عيوا،

و تذكر نازك املالئكة ( و أحيانا قرر التخلص منها التقليل من هيمنتها على القصيدة
ألن القصيدة  )37()الزهاوي يل صدقيمج كمثال لذلك التجربة الرائدة اليت كانت للشاعر

أن يقسم عباراته تقسيما " رفض القافية، فانتفض الشاعر احلديث وال تكتب ألجل 
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و نظام . يراعي نظام الشطر، و إمنا يريد أن مينح السطوة املتحكمة للمعاين اليت يعرب عنها
ن الوزن شكل معني م متسلط يريد أن يضحي الشاعر بالتعبري من أجل... الشطرين

ه يف البحث عن القافية املوحدة مستبدة ألا تفرض على الفكر أن يبدد نفسالقافية؛ وو
قافية معينة ينبغي استعماهلا، و من مث فإن األسلوب القدمي عروضي عبارات تنسجم مع 

كفاءة االنفعال، و يتمسك بالقافية ل سالمة الشكل على صدق التعبري واالجتاه، يفض
  )38( . "رعلو على حساب الصور و املعاين اليت متأل نفس الشااملوحدة و 

  
يف القوايف و عدم االستسالم للقافية  عو إذا كانت نازك املالئكة تدعو إىل التنوي     

الواحدة اليت تستبد بالنص، فإا تؤكد على ضرورة القافية و تتمسك ا ألا حسب 
و أغرقوا قي  للشعراء بعد أن اعتمدوا نظام السطررأيها احللية الشعرية الوحيدة املتبقية 
كما تتأسف على الشعراء الذين هجروا القافية يف  النثرية اليت تلونت ا قصائدهم،

و احلقيقة أن القافية ركن مهم يف موسيقى الشعر احلر : "كتابام و يف هذا الصدد تقول
هي فوق ذلك فاصلة قوية واضحة و . ألا حتدث رنينا و تثري يف النفس أنغاما و أصداء

غرقوه ن أبني الشطر و الشطر، و الشعر احلر أحوج ما يكون إىل الفواصل خاصة بعد أ
 و لذلك يؤسفنا أن نرى الناشئني متجهني اليوم إىل نبذ القافية يف شعرهم. بالنثرية الباردة

   )39(."فأمهلوا القافية و هي لو يدرون سند شعرهم و حليته املتبقية...احلر
 

  عيوب أوزان الشعر :ثانيا
  :التخليع/ أ

؛ و هو أن يكون قبيح الوزن، التخليعمن عيوب أوزان الشعر :" قال قدامة بن جعفر     
ية للشعر الذي يعرف السامع له صحة وزنه يف نقد أفرط قائله يف تزحيفه، وجعل ذلك بِ

نعفيه؛ فإنَّ ما م ذوقه، أو يعرضه على العرأول وهلة إىل ما ينكره حىت ي وض، فيصح
بن اجرى من الشعر هذا ارى ناقص الطالوة قليل احلالوة؛ و ذلك مثل قول األسود 

  :ـ  و تروى لغريهـ  ريعفُ
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   لــــتــسعد بن زيد و ع   إناّ ذممنا على ما خيمرا من متيم  
  ا غري رحيــمــو ذاك عم بن   و ضبة املشتري العــار بــنا 

  هم حافات األدميــقورك بالس    تهون الدهــرعن موىل لنا  ال ين
  ـَوالٍ و صميمــو ثروة م    وحنن قوم لـــنا رمـــاح   ن م
  مــتأنان  السليــنئن منها ك    ال نشتكي الوصم يف احلرب و ال 

  
  :و مثل قول عروة بن الورد

  ين عشقيوترت ين ظَني وــأخلفت      بنت أيب ذراع  دـــيا هن
  )40(ق  ـــه مبا يبـــو الدهر فاني     رها  ـِّو نكحت راعي ثلة يثم    

  
  :التزحيف/ ب

أهون عيوب الشعر الزحاف، و هو أن ينقص اجلزء : قال إسحاق، حيكي عن يونس     
أشنع؛ و هو يف ذلك جائز يف  عن سائر األجزاء؛ فمنه ما نقصانه أخفي، ومنه ما هو

  :؛ قال خالد بن أيب ذؤيب اهلذيلالعروض
ريهاختسمي تيالً شاتــسواك خل   ت  لَدبمرو تـــع ا أمك إملَّلع  

فتفعيلة ." كان أشنع) خليال سواك( ؛ و من أنشد)سواك( و هذا مزاحف يف كاف 
  )41(.)سواك(جاءت ناقصة النون الساكنة بعد كاف ) فعولن(
 

هو ما يلحق أي جزء كان من األجزاء : " حاف يف قولهالز )ابن رشيق(و يعرف     
اليت جعلت موازين للشعر من نقص أو زيادة، أو تقدمي حرف، ) أي التفعيالت( السبعة 

  )42(." أو تأخريه أو تسكينه، و ال يكاد يسلم منه الشعر

 
ة، قصيدة عبيد بن األبرص، و فيها أبيات قد خرجت عن العروض البت" تهمثلمن أو      

  :و قبح ذلك جودة الشعر حىت أصاره إىل حد الرديء منه، فمن ذلك قوله



التحليل العروضي للخطاب الشعري ع ــــــــــــــــــــــــــالفصل الراب  

 170

ُاحلياة له تعذيب ولُـــط   ذيبٍ  ـــما عاش يف تك يو احل  
 

فهذا معىن جيد، و لفظ حسن، إال أنّ وزنه قد شانه، و قبح : " )قدامة (يقول     
القصيدة أو األبيات كلّها  فما جرى من التزحيف هذا ارى يف. حسنه، و أفسد جيده
، مث من أجل دوامه و كثرته ا من أجل إفراطه يف التخليع واحدةأو أكثرها كان قبيح

و إمنا يستحب من التزحيف ما كان غري مفرط، أو كان يف بيت أو بيتني من . ثانية
مثل ما قال متمم بن نويرة يف  القصيدة، من غري توال و ال اتساق خيرجه عن الوزن؛

  :دتهقصي
بين أم و فقد تداعـــا فلو  خالفَ    م أكنو أضرعاـــألس هم تكني  

  )43(" .فأما اإلفراط و الدوام فقبيح
 

رتكب ي أن أنه ال مييل إىل )ابن رشيق(و إذا عدنا إىل كتاب العمدة نفهم من كالم      
ا خف منه رتكاب الزحاف إال مو لست أمحل أحدا على ا: " الشعراء الزحاف فيقول

، و لو أن اخلليل ـ رمحه اهللا ـ وضع كتاب العروض ليتكلف الناس ما فيه من خفيو
، الزحاف، و جيعلوه مثاال دون أن يعلموا أنه رخصة أتت ا العرب عند الضرورة

حا ـلوجب أن يتكلف ما صنعه من الشعر مزاحفا، ليدلَّ بذلك على علمه وفضل ما ن
   )44(. "إليه
      
يؤكد ابن رشيق أن الشعر املصنوع بالطبع  أحلى و أجود من الشعر الذي عاد و      

ملا يف العروض من املساحمة يف الزحاف، و هو مما يهجن الشعر، " فيه صاحبه إىل العروض 
  )45(. "و يذهب برونقه

الزحاف يف الشعر كالرخصة يف الفقه، ال " ن إقوله  )األصمعي(عن  )رشيقابن (نقل يو 
  .و حبدود استعماالا ملعرفته طبعا  حبدود  هذه الرخصة )46(."عليها إال فقيهيقدم 
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إىل الزحافات يف نطاق " إىل أن القدماء نظروا  )بكار حسني( ويذهب الدكتور     
يبدوا  العروض املوروث يف البيت أو البيتني فاستحسنوه إذا قلَّ و عابوه إذا كثر دون أن

يف إطار القصيدة و بنيتها ينظروا إىل الزحافات نظرة شاملة  أسبابا ذات قيمة، فهم مل
من . و تركيبها الداخلي، خاصة وأا كانت ترد طبيعة ال يد ألكثر الشعراء فيها العامة

تنويعا يف موسيقى القصيدة خيفف من سطوة النغمات  فهذا املنظار ميكن أن نعد الزحا
هذا  شاركهو ي )47(."أول القصيدة إىل آخرهاذاا اليت تتردد يف إطار الوزن الواحد من 

جاءوا بالزحافات و العلل للعناية " الذي يرى أن الشعراء) صفاء خلوصي( الرأي 
  )48(." حلية ال معرة فالزحاف املعتدل يف الشعر مبثابة امللح يف الطعام، فهو...  باإليقاع

      
هو مرض يصيب : " فيه تقول) لنازك املالئكة(و نقف على تعريف للزحاف      

متاما كما قد حنب خصاما صغريا مع . التفعيلة، و اختالل صغري حنبه ألنه ال يرد كثريا
افية وبة الععذأقوى ب إحساساأصدقاء نعزهم، أو زكاما يدامهنا يومني مث ينصرف تاركا لنا 

  )49(."و مجاهلا
  
ال أمرا  صيدة و إليقاعها،جيابيا خادما للقو من هذا املنطلق يكون الزحاف أمرا إ     

حيتفون به حىت يصري  نذفاحملدثون إ .كما نظر إليه القدماء يتوجب أن يعاب صاحبه سلبيا
   .بعد أن كان معرة تنقص من قدر القصيدة الشعرية حلية

  
الذي يرى أن  )ااطي املعداوي أمحد (هو حمدث ناقدو نقف على رأي آخر ل     

  لنواميس مفروضة و متمسكني بقوانني صارمة للزحافاتالشعراء قدميا كانوا خاضعني
تفطنوا إىل أن تكرار   و حياولون جتنبها، يف حني أن الشعراء احملدثنيفال يكثرون منها 

 ،الذهن عنها يف القصيدة  فينصرف بشكل متواتر يؤدي إىل الرتابة و املللالتفعيلة 
مل يقم وزنا "  كما أن الشاعر احلديث .بتنويع الزحافاتفحاولوا أن يكسروا هذه الرتابة 

هلذا الذي عدوه عيبا، بل لقد استأنس مبا يوفره ألبياته من تنويع يف اإليقاع و تلوين يف 
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ني اثنني دون أن هكذا استطاع الشاعر أن يستخدم إيقاع: " )املعداوي(يقول  ."النغم
ذا النوع من التلوين ذات التفعيالت املختلطة، و ال شك يف أنه فنت  يلجأ إىل البحور

اإليقاعي فأكثر من الزحاف إىل حد أن معظم الدارسني لعروض الشعر احلديث قد 
   )50(. "التفتوا إىل هذه الظاهرة و خصوها بعنايتهم

  
 ثالثا: ضرورات الشعر 

بني  اليت شغلت النقاد القدماء منهم و احملدثني تعد قضية الضرورات من أهم املسائل     
، و قد كان من بني األسباب اليت دفعتهم لالهتمام ا هذه هلا داعا و قابل رافض مندد 

باط املكانة اخلاصة اليت حظي ا الشعر العتماده كشاهد يف التدليل على القواعد و استن
  :يف قوله) إبراهيم بن صاحل احلندود(و هذا ما يؤكده  ،أحكامها النحوية و الصرفية

تعترب أحد املوضوعات اليت  ما أثارته من اهتمام لدى العلماءإن قضية الضرورة و"      
من القدماء، واحملدثني  استهوت عدداً غري قليل من الدارسني، وشغلت أذهان الكثري

املصادر الرئيسة اليت استمد  وذلك للعالقة املتينة بني اللغة والشعر؛ إذ إن الشعر من
بعض األلفاظ والتراكيب اليت  جدوا فيهولكنهم و. منها العلماء قواعد اللغة وأصوهلا

احملتج بكالمهم فدفعهم  تشذ عن هذه األصول اليت استنبطوها منه ومن كالم العرب
  )51(".ذلك إىل التأمل والتماس العلل

  
ما وقع يف "هي : الضرورات الشعرية فيقول متوسطه الكايفيف ) األمحدي(يعرف و      

" .ـ أم ال خلصـكان للشاعر عنه مندوحة ـ م ما ال يقع يف النثر سواءـالشعر م
و يفصل يف هذه ." حذف، و تغيري، و زيادة" يقسم هذه الضرورات إىل ثالثة أقسام و

  :األقسام فيقول
فالضرورة باحلذف مثل قصر املمدود و مد املقصور، و ترخيم غري املنادى الصاحل "       

و الوقوف على املنون ...فيف املشددو خت للنداء و ترك التنوين يف غري موضع الترك
  .املنصوب حبذف األلف إىل آخر ضرورات احلذف
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ل يف و الضرورة بالتغيري مثل تذكري املؤنث و تأنيث املذكر، و قطع مهزة الوص     
  . أخر ضرورات التغيريالدرج و وصل مهزة القطع إىل

عقراب و دراهيم، : لى كلمة حنومثل زيادة األلف، أو ياء ع: و الضرورة بالزيادة     
مثل تنوين املنادى املبين على الضم، و صرف ما ال ينصرف إىل آخر ضرورات و

   )52(."الزيادة

 
اعلم أن الشعر ملا : "قوله) البن عصفور االشبيلي( ضرائر الشعرو جاء يف كتاب      

حييله عن طريق كان كالما موزونا خيرجه الزيادة فيه و النقص منه عن صحة الوزن، و 
اضطروا إىل ذلك أو مل يضطروا إليه،  ما ال جيوز يف الكالم،) فيه(عرب الشعر، أجازت ال

اعلم أا : "شبيلي هذه الضرائر يف قولهو حيدد اإل )53(."ألنه موضع أُلفت فيه الضرائر
      )54(." ، و البدلالزيادة، و النقص، و التأخري: منحصرة يف

 
ضرورات الشعر أن "  بقولهالضرورات ) هـ316() بكر السراجأبو  ( و يعرف     

غري موضعه و إبدال حرف أو  يضطر الوزن إىل حذف، أو زيادة، أو تقدمي أو تأخري يف
  )55( ". على التأويل ري إعراب عن وجهه على التأويل، أو تأنيث مذكريتغ

 
حذفا أو خروجا عن  تغيري بناء اللفظ زيادة أوتضطر الشاعر إىل  فالضرورة إذن     

 املوضوعة سلفا، و قد أشار إىل هذه الضرورات علماء اللغة و النقاد األوزان و املقاييس
كتاب ضرائر الشعر ك ،، فتناولوها بالبحث من خالل كتبهم و معامجهمو العروضيون

، )لقزازيب جعفر األ( كتاب ما جيوز للشاعر يف الضرورة، و )البن عصفور االشبيلي(
   .و غريها كثري )لوسيلأل(ر الضرائو
  

 أن يعرض من خالل مقال له) إبراهيم بن صاحل احلندود( و قد حاول الدكتور     
بويه  ي، فسمث رأي مجهور النحويني مالكبدءا بسبويه و ابن  جمموعة من آراء النحويني
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منه جيد أنه جيوز للشاعر ما ال جيوز له يف الكالم بشرط أن يضطر إىل ذلك، و ال " يرى
و يوافقه يف  )56(."، و أن يكون يف ذلك رد فرع إىل أصل، أو تشبيه غري جائز جبائزبدا

ما ال  " :يقول عن الضرورات بأا الرأي ابن مالك الذي ال يبتعد عنه كثريا حني
يف حني يذهب مجهور  ."أخرى بعبارةمندوحة للشاعر عنه حبيث ال ميكن اإلتيان 

إىل أن الضرورة ما وقع يف الشعر سواء ) فتح عثمان بن جينأبو ال(النحويني ومن بينهم 
  .كان للشاعر عنه مندوحة أم ال

   
تكون أمامه خيارات  و نفهم من كالمهم أن الشاعر الذي يقع يف الضرورة قد     

ه اإلمكانيات أو البدائل يف هذجتنبها، لكن مجهور النحويني ال يبحث متكنه من  أخرى
بويه  فيقصر يأما س .ا يتعامل معها كما هيرورة، و إمناليت تعوض الض األخرى

الضرورات على ما ال ميكن  تعويضه ببديل يغين عنها و حيافظ على نفس املعىن الذي 
   .أراده الشاعر

  
: ني فيقولمهور النحويـجمقال رأيه يف األخري مرجحا كفة ـلو يعرض صاحب ا     

يني من أن الضرورة ما وقع يف الشعر الراجح عندي هو ما ذهب إليه مجهور النحوو"
صورة  سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم ال؛ ألن الشعر كالم موزون بأفاعيل  حم

، أن يلجأ قائله أحيانا إىل الصورة املقيدة بالوزن و القافيةعلى هذه  يستلزم بناؤه
  . "  الضرورة

النماذج اليت مجعها  بإيراد املوشح عرض هذه الضرورات اعتمادا علىو سأحاول      
   .)املرزباين(
   
  :صرف ما ال ينصرف /1

اعلم أن ما ال ينصرف جيوز صرفه يف الشعر، ألنه يرد إىل : حدث العروضي قال"      
  :أصله؛ حنو قوله
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 مل تتلّفع بفضل مئـــزرها     دعد و مل تغذَ دعــد بالعلب
  .فصرف و ترك الصرف يف بيت واحد

 
  : ينصرف ترك صرف ما / 2

الشيء عن  ألنه خيرج .ينصرف فهو غري جائز] ال [ رك صرف ما ا تأم :قال و     
  أنشد قول العباس بن مرداس السلميأصله؛ و قد أجازه األخفش، و

 فما كان حصــن و ال حابس      يفـــوقان مرداس يف جممع
  .نه حلنفترك صرف مرداس، و هو اسم منصرف؛ و هذا قبيح و ال يقاس عليه أل

 
  :قصر املمدود /3

 و مثله يف املعىن قصر املمدود، جيوز يف الشعر و ال جيوز أن ميد املقصور ألنه: و قال     
  :قال الشاعر .قصر املمدود هو رد الشيء إىل أصلهخروج عن األصل، و

 بكت عيين و حق هلا بكـــاها     و ما يغين البـكاء و ال العويلُ
ه يف بيت واحدفقصر البكاء و مد.  

 
  :مد املقصور/ 4

  :املقصور فقد أنشدوا وأما مد     
 سيغنيين الذي أغنـــاك عين      فال فقر يـــدوم و ال غناء
و الشاعر . و الوجه األجود يف هذا أن يكون أوله مفتوحا، ألن معىن الغىن و الغناء واحد

  :جيوز، قالإذا اضطر إىل مد املقصور غير أوله و وجهه إىل ما 
 و املرء يبليه بالَء الســـربال     كر الليايل و انتقال األحوال

  .فلما فتح الباء من البلى ساغ له املد
  :و مثاله قول آخر     

راكَّسو من يشرب اخلرطوم يصبح م   هر زناؤه  ـأبا حاضر من يزن يظ  
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  .فمد كلمة الزنا
 

  :االجتزاء بالضمة من الواو /5
مما جاء يف الشعر من االجتزاء بالضمة من الواو، يف مثل كأنه و له و بيناه، قول و      

  :الشاعر
لب الوسيقة أو زمريـــــإذا ط    وت حاد  ــــله زجلٌ كأنه ص  

  :و قول آخر
ـَملن جم     ه قال قائل ـــفبيناه يشري رحل و املالط جنيبـلٌ رِخـــ  

  :و قوله
جتليــفما له م و ما له  ـــد ل ال اجلنوب و ال الصبا     دمن الريح فض  

 
  :حذف بعض الكلمة/ 6

  :و مما حذف منه بعض الكلمة يف البيت قوله     
 وطرت مبنــصلي يف يعمــالت      دوامي األيد خيبــطن السرحيا

  :كقوله.فأسقط الياء من األيدي
 كنواح ريش محامة نجــــدية      و مسحـت باللثتني عصف اإلمثد

  .فأسقط الياء من نواحي
  :و قد أسقط الشاعر ما هو ألزم و أثبت يف بابه؛ من هذا النحو قول النجاشي: قال     

 فلسـت بآتيه و ال أستطيـــعه     و لك اسقـين إن كان ماؤك ذا فضل
  ).لكن(فحذف النون من 

  :و قال آخر     
 دار لسعـدى إذه من هـواكا

  .حذف الياء من هيف
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  :تسكني احلروف اليت عليها الضمات و الكسرات/ 7

د كبد، و يف علم علْم، و يف بِو ذلك حنو عضد و فخذ، فقيل عضد و فخذ، و يف كَ     
ررِب ضل، و يف ضربرجل رجصر عصو قال الشاعر.، و يف ع:  

رعصان ر منها البانُ و املسك57(لو عص(  
 

  :عيف ما ال جيوز أن يضعفتض /8
   :من هذه الضرورة قول قعنب     

ود ألقوام وإن ضننواــأىن أج    لقي  ـــقد جربت من خ مهال أعاذلَ  
  :و قال آخر     

 احلمد هللا العلي األجلل
  ."عف الشاعرفض) العلي األجل( و  )ضنوا(الكالمو إمنا 

 
  :رد اإلعراب إىل أصله/ 9

غري  فيقول قاضي و قاضيٍ) قاض( الشاعر اإلعراب إىل أصله يف مثل قد يرد و "     
  :فقال. غواينُ، و كذلك جواري ومهموز

بـلحن إالّ هلُن مطَّــيصبِ    ل ـــواين هــال بارك اهللا يف الغ  
  :وقول اآلخر     

  جواريٍ يلعنب يف الصحراءـك    ت وال أرى يف مديت ـــما إن رأي
  :رزدقو قال الف     

  )58(. د اهللا موىل موالياـــو لكن عب    جوته  ـى هفلو كان عبد اهللا مولً    
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  :إحلاق نون اجلمع باالسم املضمر /10

ذلك و ك ،)الضاربونه(االسم املضمر يف مثل و قد أحلق الشاعر نون اجلمع مع "      
  :فقال ) اآلمرونه(و ) اخلائفونه(

 هم القائلون اخلري و اآلمــرونه      إذا ما خشوا من حمدث األمر مفظعا
 

  :حذف التنوين/ 11
  :و قد حذف الشاعر التنوين من األمساء املنصرفة اللتقاء الساكنني، فقال"      

 وحامت الطائي و هاب املئي
  :و قال أبو األسود الدؤيل 

 و ألفيته غري مسـتـــعتبٍ      و ال ذاكر اهللا إال قليـــال
  .ذف التنوين يف حامت و ذاكر، ألنه أراد أن حيرك اللتقاء الساكنني فحذففح

 
  :حذف اإلعراب/ 12

  :بويهيأنشد س. و قد حذف اإلعراب، و ليس باحلسن"      
 فاليوم أشرب غري مستــــحقبٍ     إمثاً من اهللا و ال واغـــل

  .يريد أشرب، فحذف الضمة 
 

  :قطع ألف الوصل /13
      :قال مجيل. طع الشاعر ألف الوصل و ليس باحلسنو قد ق"      

 أال ال أرى إثنني أحسن شيــمةً     على حدثان الدهر مين و من جمل
..فقطع ألف اثنني، و هي ألف الوصل   
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  :مسائل متفرقة /14 

  :و مما حذف إعرابه قوهلم" ـ      
موـَفني الع  إذا اعوججن قلـــت صاحب قوم      بالدو أمثال الســ

      و قد جاء يف الشعر مكان مساجد مساجيد، و مكان دراهم دراهيم، قال الشاعر:
 تنفي يداها احلـــصا يف كلِّ هاجرة     نفي الدراهيم تنـقاد الصياريف

 
، و يف مثل الكلكل لاو يف مثل التأميل التأم. و قد جاء يف مثل املفتاح املفتح"  ـ     

  :قال الشاعر .الكلكال
)59(ت من جمالــيا ناقيت ما جلْ     لْكالـــأقول إذا خرت على الك  

 
      :و مما جاء يف القوايف من احلذف قوله "ـ     

 و قبيلٌ من لُكيزٍ شـــــاهد     رهطُ مرجوم و رهط ابن املُعلْ
. ، فحذفيريد ابن املعلَّى  

 
  :وضعه فقدموا و أخروا، حنو قولهو قد وضع قوم الكالم يف غري م" ـ     

وصال على طول الصدود يدوم    ما  ـصددت فأطولت الصدود و قل  
  .و قلما يدوم وصال: يريد
  :و قال آخر     

د يوماً على من يتكلِـــإن مل جي   ملْ  ــنَّ الكرمي و أبيك يعتإ  
  .يريد من يتكل عليه؛ فقدم و أخر

 
  :مرؤ القيساو قد صغر الشاعر؛ فقال "ـ     

  لِزاألرض ليس بأع قيوفُ بضاف    ضليعٍ إذا استدبرته سد فرجه 
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  :زهريوقال      
 فأماّ فُويق العـــقد منها      فمـــن أدماَء مرتعها خالُء

:و قال أبو زبيد الطائي       
 يابن أمــي و يا شقيق نفسي     أنت خلّـــيتين ألمر شديد

 
  :، حنو قول الشاعر)غدو( )غد(د جاء يف و ق"  ـ     

واً بالقعلُّوها و غَدح ا يوم      و ما الناس إال كالديار و أهــلها 
  :؛ قال الشاعر)لييت( )ليتين(و جاد يف موضع      

 كُمنية جابر إذ قال ليـــيت      أصادفه و أفـــقد بعض مايل
 

  :، قال الشاعر)باحاص مع) (صباحا عمأن( و جاء يف"ـ      
ـُون أنتم      فقالوا اجلن قلت عموا ظالما  أتوا ناري فقلت منـــ

  
    :م الشاعر يف النداء، فقالو قد رخ"  ـ     

 يا مرو إنَّ مطـــييت حمبوسة      تـــرجو احلباء و ربها مل ييأس
.يريد مروان  

  :و قال آخر     
 فقلتم تعالَ يا يزي بن مـــخرم      فقلت لكم: إين حــليف صداء

.ميا يزيد، فرخ: يريد  
  :القيس امرئقول و أما يف غري النداء ف     

بن مالٍ ليلةَ    و إيل ضوء ناره  لنِعم الفىت تعش اجلوع و اخلَ طريفصر  
.خم يف غري موضع النداءيريد مالك، فر  

 
  :حرفا ال جتري فيه احلركة؛ حنو قوله و قد أبدل الشاعر مكان احلرف املتحرك"  ـ     
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 هلا أشارير من حلـــم تتمره      من الثـــعايل و وخز من أرانيها
.يريد الثعالب و أرانبها، فأبدل الياء من الباء  

  :و مثله قوله     
 و منهل ليس به حــــوازِق      و لضفــادي جمـه نقـانِق

)60(.يريد الضفادع  
 

عيوب اليت تلحق بالوزن و القافية و يتصيد هذه كان الناقد القدمي يتتبع هذه الو إذا      
كما جاء يف  الشعر عندهماليت متس اجلانب اللغوي يف القصيدة، فهذا ألن  الضرائر
و الشعر  ....منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن و القافية " )ابن منظور(لسان 

و اجلمع أشعار، و قائله شاعر ألنه يشعر ما ال يشعر  االقريض احملدود بعالمات ال جياوزه
هذان ، وقافية ا ونالذي يتوخى فيه الشاعر وز كالمفهو ذلك ال )61(." به غريه أي يعلم

ال بد ... اليت ) اخلاصة(مها عصب الشكل الشعري، مها الصفة "  عند القدماء املكونان
  )62(."ليس جمرد كالم يكون الكالم املشكل أمامنا شعرا و من توفرها حىت

      
عن  ،خصوصا ،للشعر و هلذين العنصرين احملورينث فتختلف رؤيته يدأما الناقد احل     

يف  احلديثة تعكس نوعا من التباين و اختالف وجهات النظررؤية القدماء، و هذه الرؤية 
رين دور وقد كان للشعراء املنظّ .العنصرين و مكانتهما يف القصيدةحتديد أمهية هذين 

كبري يف رسم مالمح مقومات القصيدة اجلديدة، فالشعر عندهم مل يعد ذلك الكالم 
ا صار الشعراء املتأخرين اتباعه، و إمن املوزون املقفى املبين على نسق حمدد مسبقا و على

 .خمتلفة اختالف قناعام و توجهام الفكرية و رؤاهم اجلمالية فتعارييأخذ 
نعرف الشعر احلديث : " حيث يعرفه بقوله ،رؤيا ذهب إىل أن الشعري ، مثال،)سأدونيف(

نظام األشياء هي، إذن، تغيري يف . يم القائمةتها قفزة خارج املفاهو الرؤيا بطبيع .بأنه رؤيا
يبدو، متردا على األشكال هكذا يبدو الشعر احلديث، أول ما  .و يف نظام النظر إليها

  )63(. "ضا ملواقفه و أساليبه اليت استنفدت أغراضهااملناهج الشعرية القدمية، و رفو
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الرؤيا الذي ال خيضع لنظام و الذي يتمرد / و نفهم من كالم أدونيس أن هذا الشعر     

على املفاهيم، مل يعد يرضى باتباع شكل مسطر سلفا أو منوذج مسبق و إمنا هو شعر ثائر 
فكيف  )64("وق األشكال املمكنة كلهاف"  احدة األوزان، فهو إذًوة القوايف و على رتاب

ال جيوز إذن أن يكون التمييز بني الشعر و النثر : " فيقول) أدونيس( جييبنا منيزه إذن ؟
. ة، فمثل هذا التمييز شكل ال جوهرخاضعا ملنطق التركيب اللفظي، أو للوزن و القافي

بني الشعر و النثر ليس الفرق من جهة أخرى ليس الشعر نثرا ساميا أو نثرا معجزا إذ و
  )65(. " يف الدرجة، بل فرق يف الطبيعة فرق

  

إىل أنه ال  ميكن صياغة تعريف جامع مانع  )أدونيس(املنظر / و يذهب الشاعر     
 للشعر، ألن وضع مثل هذا التعريف سيقود إىل إعادة إدخال الشعر ضمن منطية جديدة،

تناقل عرب امل و من اتباع املوروث و الشاعر احلديث يسعى للتحرر من سلطة النموذج
: تعريف الشعر بـو هلذا جنده يعلق على تعريف القدماء فيذهب إىل أن  ،أجيال الشعراء

لعالمة و الشاهد على احملدودية تشوه الشعر، فهي ا الكالم املوزون املقفى، عبارة" 
لطبيعة فهذه ا. االنغالق، و هي إىل ذلك معيار يناقض الطبيعة الشعرية العربية ذااو

  )66(."ذلك حكم عقلي منطقيو. عفوية، فطرية انبثاقية
  

ألدونسية لشكل القصيدة خالصة للنظرة ا) حبيب بوهرور(و يقدم لنا الدكتور      
ال يرفض الشكل حبد ذاته و إمنا يرفضه كنموذج و كنمط سابق  سأدونين إ: " فيقول

مغلقة منطوية على نفسها ألا تفسر  للحظة اإلبداع، فقد كانت القصيدة القدمية قصيدة
و تتشكل أيضا وفق السياقات نفسها و القوانني، هلذا  تضبطوفق سياقات خارجية و 

وجب أن تكون القصيدة اجلديدة قصيدة تتشكل مع تشكل التجربة الشعرية فتؤسس 
الشكل املتوافق مع ذات التجربة بعيدا عن كل طرائق االحتذاء سواء يف الشكل أو يف 

  )67( ."املضمون
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) نزار قباين(م آخر من أعالم الشعراء املنظرين وهو لَحلديث عن عو إذا انتقلنا إىل ا     

الشعر أو للكيفية اليت جيب أن يكون عليها  سملقاييجنده ال يبتعد عن أدونيس يف حتديده 
اب اخلطاب الشعري، فهو اآلخر رافع للواء التجديد و التحديث و الثورة على كل خط

، وإذا كان املوروثو حلكم  جاألمنوذو خيضع لسلطة  الثباتشعري يتمظهر مبظهر 
و حيتل مكانا ضمن الطبقة األوىل من  اعتراف النبوغو  الشاعر القدمي ينال لقب الفحولة

فإن الشاعر عند  ،طبقات تصنيف الشعراء باحترامه لعمود الشعر و عدم اخلروج عنه
عظمة : " يف هذا الصدد يقولو، عن هذا العمود املوروثنزار ينال الفحولة باخلروج 

، و الدهشة ال تكون باالستسالم لألمنوذج الشاعر تقاس بقدرته على إحداث الدهشة
لكن تكون بالتمرد  ب مع الوقت صفة القانون السرمدي،الشعري العام، الذي يكتس

انتظار ما ال ينتظر إنه  الشعر ليس انتظار ما هو منتظر، و إمنا هو. عليه و رفضه و ختطيه
لشعر احلقيقي يتقدم يف اهول ا...موعد مع ايء الذي ال جييء و اآليت الذي ال يأيت،

  )68(." احلدس و املغامرةو

   
و ال قافية و يعطي نزار قباين للشعراء كل الصالحيات لكتابة قصيدة دون وزن      

ج إىل هذين العنصرين، و إمنا تكتفي هذا يف معرض حديثه عن قصيدة النثر اليت ال حتتاو
تنتج عما توفره ألفاظ اللغة و حروفها من إيقاع و جرس  اليتوفقط مبوسيقاها الداخلية 

يقصد ( امن يريد أن يتوقف عندمه" و يرى نزار أن  .متناغم يعلو بنغمية النص الشعري
هم أن يكون مثة فله ذلك و من ال يريد فيمكنه  أن يواصل رحلته، امل )الوزن و القافية

فإذا استطاع الشاعر أن يقدم  تعويض موسيقي للفراغ الناشئ عن إلغاء الوزن و القافية،
   )69(" .هذا البديل املوسيقي، فسوف نصغي إليه بكل احترام

  
إىل الوزن و القافية على أما  ـ يف بعض األحيان ـ ينظر فالناقد احلديث إذن     

عروضية ال صرين يتفاعالن مع بقية العناصر غريجمرد عن أو ،آليتان اختياريتان يف الشعر
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 فليس من الضروري أن يقوم عليهما بل أحيانا عليه جتاوزمها لرسم مالمح النص الشعري
يقوم على  و الذي ،مثال ،مثلما هو األمر يف الشعر احلر .أو االكتفاء بالتنويع فيهما

د العريب املعاصر أن يهرب من األجواء للفر" تتيح  )نازك املالئكة(ا تراهأوزان حرة 
و قد تلفت . إىل جو احلقيقة الواقعية اليت تتخذ العمل و اجلد غايتها العليا نسيةالروما

، مقيد الشاعر إىل أسلوب الشطرين فوجده يتعارض مع هذه الرغبة عنده ألنه، من جهة
ن جهة أخرى حافل بطول حمدود للشطر و بقافية موحدة ال يصح اخلروج عنها، و ألنه م

  )70(. "بالغنائية و التزويق و اجلمالية العالية
 

مل  بكل ما ختضع له من ضوابط و قيود و ترى الشاعرة املنظرة أن القصيدة العمودية     
من  أرسله حراالذي  املعاصر الذي راح يبحث يف الشعر تعد تليب حاجيات الشاعر

إىل االنطالق من  ااحلديث نفسه حمتاج  لشاعروجد ا" ، فقد البديل املتنفس و القيود عن
هذا الفكر اهلندسي الصارم الذي يتدخل حىت يف طول عباراته، و ليس هذا غريبا يف 

ود و يعيش ملء جماالته الفكرية عصر يبحث عن احلرية و يريد أن حيطم القي
  )71(."الروحيةو
 

لشكل اهلندسي املتناظر النسق الثابت و ا قد رفضتنازك املالئكة  وذا تكون     
إمنا دعوت تلك الدعوة احلارة، إىل إقامة الشعر على أشطر غري متساوية، :" قائلة

تفعيالا غري متناسقة يف العدد، ألنين أدعو أيضا إىل تغيري نظام املباين، و ألنين أنفر من 
  )72(."التناظر و أتعطش إىل هدمه و الثورة عليه

 

هذا النظام الكالسيكي القدمي أبا، ودعت الشاعر احلديث وقد اعتربت الشاعرة      
 أن يثبت فرديته" الذي اعتربته ابنا أن يتمرد عليه ألن الشاعر احلديث، حسبها، عليه 

باختطاط سبيل شعري معاصر يصب فيه شخصيته احلديثة اليت تتميز عن شخصية 
ستوحيه من حاجات إنه يرغب يف أن يستقل و يبدع لنفسه شيئا ي. الشاعر القدمي
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و هو يف هذا . يريد أن يكف عن أن يكون تابعا المرئ القيس و املتنيب و املعري. العصر
  )73( ".رق إىل أن يثبت استقالله عن أبويه فيبدأ مبقاومتهمايتحأشبه بصيب 

  

وعلى الرغم من هذا التوجه احلداثي لنازك املالئكة؛ الذي يبدو متحررا إال أا يف      
بل ة مل تفرط يف الوزن  وال يف القافية تفريطا ائيا كما فعل أتباع قصيدة النثر، احلقيق

هما ضروريان للقصيدة احلديثة، ف ترى أن التحرر ال يعين التخلص من الوزن والقافية
ألن الوزن هو الروح اليت تكهرب املادة األدبية وتصريها شعرا، فال شعر من دونه مهما "

عواطف، ال بل إن الصور والعواطف ال تصبح شعرية، باملعىن حشد الشاعر من صور و
الوزن "وهي ترى أن .... وسيقى، ونبض يف عروقها الوزناملاحلق، إال إذا ملستها أصابع 

  )74("  يف يد الشاعر قمقم سحري يرش منه األلوان والصور على األبيات املنغومة

  
  : ر، حيث تقولوأما القافية فهي عندها أكثر ضرورة للشعر احل     
ومهما يكن من فكرة نبذ القافية وإرسال الشعر فإن الشعر احلر بالذات حيتاج إىل "      

ايا املوسيقية املتوافرة يف شعر وذلك ألنه شعر يفقد بعض املز. القافية احتياجا خاصا
إن الطول الثابت للشطر العريب اخلليلي يساعد السامع على التقاط . الشطرين الشائع

نربة املوسيقية ويعطي القصيدة إيقاعا شديد الوضوح حبيث خيفف ذلك من احلاجة إىل ال
وأما الشعر . القافية الصلدة الرنانة اليت تصوت يف آخر كل شطر فال يغفل عنها إنسان

احلر فإنه ليس ثابت الطول وإمنا تتغري أطوال أشطره تغريا متصال، فمن ذي تفعيلة إىل 
وهذا التنوع يف العدد، مهما قلنا فيه، يصري . وهكذاذي اثنتني ثان ذي ثالث إىل ثالث 

ولذلك فإن جميء . اإليقاع أقل وضوحا وجيعل السامع أضعف قدرة على التقاط النغم فيه
القافية يف آخر كل شطر، سواء أكانت موحدة أم منوعة، يعطي هذا الشعر احلر شعرية 

   )75( ".اجلمهور من تذوقه واالستجابة لهأعلى وميكن 
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) يوسف اخلال(و من بني الشعراء املنظرين الذين أكدوا على ضرورة التغيري الشاعر      
أي أا حصيلة تغريات التجربة  الذي قرأ احلداثة الشعرية على أا تطور مواكب للحياة،

 و اخلالصة أن احلداثة يف الشعر: " يف قولهصل الشاعر مجلة آرائه اإلنسانية الدائبة، و حيو
ائم وال ال تعترب مذهبا كغريه من املذاهب، بل هي حركة إبداع متاشي احلياة يف تغيرها الد

فحيثما يطرأ تغيري على احلياة اليت حنياها فتتبدل نظرتنا . زمن دون آخرتكون وقفا على 
ن ذلك بطرائق خارجة على السلفي ري ع األشياء، يسارع الشعر إىل التعبإىل
   )76(."املألوفو

  
نظر القدماء إذا من علماء اللغة و العروض  إىل الشعر على أنه وزن و قافية و هذا      

و دليل  ،أم أمهلوا بقية مكونات اخلطاب الشعري أو أم مل يولوها اهتماما أبدا ال يعين
الشعر يقوم من بعد النية من أربعة أشياء، : "حمددا عناصر الشعر )ابن رشيق(ذلك قول 

بن اقدامة ( و قول  .)77( ."لوزن، و  القافية؛ فهذا هو الشعراملعىن، و ا اللفظ و: و هي
و إمنا مسي شاعر ألنه يشعر من معاين القول و إصابة الوصف مبا ال يشعر به ): " جعفر
و إذا كان إمنا يستحق اسم الشاعر مبا ذكرناه فكل من كان خارجا عن هذا  ،غريه

لكن جل هذا االهتمام كان  )78(".زون و مقفىعر و إن أتى بكالم موالوصف فليس بشا
أما نقاد العصور  ،ن للشعر عن النثررمها الركنني املميزي، باعتبامنصبا على هذين الركنني

لوزن ها فقد اعتمدوا يف بناء قصائدهم آليات أخرى تقوم مقام او شعراؤ ةاملتأخر
أغالل عروضية مأثورة العرب من  ما اعتاده واعليهما و رفض وابعد أن ثار ،القافيةو
و يصفون بالعاطفة  ،، فصاروا يعربون بالصورة و األخيلة حينامن جيل آلخر متوارثةو
كلمة للقصيدة من محوالت داللية يكتفون مبا توفره ال، واالنفعال النفسي حينا آخرو
األمر الذي جعلهم خيتلفون يف نظرم لعيوب الشعر و ضروراته عن  ،موسيقية و مجاليةو

ني، و ما كان كان عيبا عند القدماء صار حلية مستحسنة عند احملدث فما ة القدماء،نظر
  .و أخذ حظا من التفسري و التأويل النقدي اجلمايلمرفوضا صار مقبوال 
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طريقة تأليف الكالم و نسج الكلمات داخل العبارات و طرق صياغة العبارات و      
عامل النص فيتحد به، و هذا التأليف هو ما  يف حد ذاا هي ما جيعل القارئ يدخل إىل

 لتحقيق يكفيانا لوحدمها ال القافية إذًمولة النص، فالوزن وحل جيعله يلقى استجابة أو ال
دلة و الناشئة بني النص و متلقيه، فالشعر كما و خلق هذه العالقة املتبا هذا االنسجام

أن حيبب إىل النفس ما قصد كالم موزون مقفى من شأنه ) : " حازم القرطاجين(يقول 
حتبيبه إليها، و يكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو اهلرب منه، مبا 
يتضمن من حسن ختييل له، و حماكاة مستقلة بنفسها أو متصورة حبسن هيئة تأليف 

م يرسم لنا معامل اخلطاب فالقرطاجين من خالل هذا الكال )79(."الكالم، أو قوة صدقه
على الوزن و القافية فحسب و إمنا حيتاج كذلك إىل  ال يقوم حسب رأيهالذي  الشعري؛

 يف موضع آخر و يضيف. حسن التخييل و احملاكاة و حسن تأليف الكالم و صدقه
و ليس ما سوى األقاويل الشعرية يف حسن املوقع من النفوس مماثال لألقاويل " :قائال

نحى ا حنو الشعرية ال حتتاج ال خطابية يبشعرية وألن األقاويل اليت ليست  الشعرية،
القرطاجين إذا سحر الكالم فقد أدرك  )80(. "الشعرية األقاويلفيها إىل ما حيتاج إليه يف 

و موقعه يف النفس و ما يترك فيها من تأثري مجايل عجيب، األمر الذي جعله  الشعري
فية مبفردمها ال جيعالن الكالم ، وأن الوزن و القايفرق بني  الشعري و غري الشعري

  .شعريا
  

يؤكد فيه سحر الكلمة و ما تشيعه يف النص من )  سألدوني(و نقف على قول      
التعبري الشعري اجلديد تعبري مبعاين : " شعرية اإليقاع مبا خيتزن فيها من موسيقى فيقول

ال كلها،  صائصاخلالكلمات و خصائصها الصوتية أو املوسيقية، و القافية جزء من هذه 
هو  إن الشكل الشعري اجلديد. ةو هي إذن ليست من خصائص الشعر بالضرورة الفني

املوسيقي مبعىن ما عودة إىل الكلمة العربية، إىل سحرها األصلي، و إيقاعها، و غناها 
القريض قواعد و مقاييس كانت مجيلة أو ضرورية يف حينها و حنن اليوم . الصويتو
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و الشكل .  األساس الذي انبثق عنه، أعين الكلمة العربية و إيقاعهانتجاوز القريض إىل
  )81(."الشعري اجلديد  يتكون اآلن بدءا من الكلمة العربية و إيقاعها ال بدءا من القريض

    *  *      *  
حول املسائل  )املرزباين(ما ميكن استنتاجه من النماذج النقدية اليت أوردها و      

املوروث الشعري ظل مسيطرا ة ما تناول منها الوزن والقافية، هي أن العروضية، وخاص
لة هذه احلقب ، و وجد الشعراء أنفسهم طيدبية حقبا طويلة من الزمنعلى الذهنية األ

قد آن لذلك رأى الشاعر احلديث أنه . ملزمني بتقليد ال حييدون عنه يف الغالب األعم
 .و انتهاج ج جديد يتالءم و رؤاه اجلمالية دو جتاوز السائ األوان للخروج عن التقليد

و من  ن و القافية و ال يتنازلون عنهما،و إن كان بعض النقاد احملدثني يرون إلزامية الوز
: الذي يرامها شرطني ضروريني ال يستقيم الشعر دوما فيقول) أمحد أمني(بينهم األستاذ 

االتصال بالشعور فإذا ن و القافية ويف الشعر مها الوز الشرطان اللذان جيب توفرمها" 
أما إذا وجد الشرط األول دون الثاين فنظم . وجدت نوعا من األدب جيمعهما كان شعرا

ال شعر، و إذا وجد الثاين دون األول فنثر شعري، و هو الذي كان يكون شعرا لوال أنه 
   )82(."فقد الوزن

  
و اليت  ـ و قصيدة النثر قصيدة التفعيلةو أرمبا وجد الشاعر يف جتربة الشعر احلر لو      

املساحة  اليت  ـ قصدها أمحد أمني يف النوع األخري الذي كان يكون شعرا لوال الوزن
سبقه  ، دون أن يشعر أنه ملزم باحترام قاعدة أو تطبيق قانونتستوعب جتاربه و تعرب عنه

و انطالقا من هذا  ضع قانوا اخلاص الذي تكتب وفقه،إليه غريه، فصارت كل قصيدة ت
موسيقيا من اجلربية، و من حتمية البحور اخلليلية، و وثنية القافية ... حتررت " 

   )83(."املوحدة

  
ته الشعورية تعابري تنساب انسيابا طبيعيا دون أن حتده افالشاعر يريد أن يترجم دفق     

لن يتأتى له إال ، و هذا قافيةختامية يف كل سطر يعتمدها أوزان أو يضطر لتكلف كلمة 
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مع األشكال الشعرية احلديثة اليت حترره من كثرة القيود املفروضة فتطلقه حرا حملقا يف 
  : يف قوله )مسعد زياد(وهذا ما يؤكده الدكتور .مضمار الشعر

جتاوبا اهلا جعلها أكثر مرونة و حيوية وإن انطالق القصيدة العربية و حتررها من عق"      
ر الفرصة يف التعبري عن مشاعره كتب فيه، و منحت الشاعالذي تمع نوعية املوضوع 

جتاربه الشعورية حبرية تامة فال تقيد بأطوال معينة للبيت الشعري و ال كد للذهن حبثا و
عن األلفاظ املتوافقة الروي ليجعل القصيدة على نسق واحد، و ما تتهيأ تلك األمور 

قدان الوحدة العضوية و عدم الترابط للشاعر إال على حساب املوضوع من جانب و ف
بني مكونات القصيدة من جانب آخر، و من هنا جند ميل الشعراء احملدثني إىل استخدام 
قصيدة الشعر احلر للتعبري عن مشاعرهم و ذلك ملا متيزت به من مسات فنية جمعت فيها 

ررها من إىل جانب الوحدة املوضوعية، و الوحدة العضوية و املوسيقية أضف إىل حت
 التعبري عن خواجل نفسه حبرية القيود الشكلية اليت حتد من قدرات الشاعر و انطالقه يف

  ) 84(." عفوية تامتنيو

هو كيف تبىن القدماء النظام اخلليلي و استماتوا ن هذا األمر يطرح أمامنا تساؤال، و لك 
بشيء من ثقل هذه ن يشعروا طيلة قرون من الزمن دون أ و احلفاظ عليه يف الدفاع عنه

إذا كان البيت القدمي أصبح سجنا حلرية الذات : " فيقول) حممد بنيس( جييبا  القيود؟
الكاتبة يف كتاباا، فهو كان يف زمنه املاضي بيتا حرا، ألنه كان يتدخل يف ضمان حيوية 

ناء النص، و من مث فإن البيت اجلديد تكمن أمهيته يف تأجيج هذه احليوية جمددا داخل الب
  )85(."النصي بعد أن انطفأت حرارة البيت القدمي

  
     أية   و نفهم من هذا الكالم أن القصيدة احلديثة مبا حتمله من جتديد و تنويع ال تكن

 كانت مث روح عدائية للقصيدة القدمية، و إمنا هي إعادة بعث لشرارة احليوية اليت
   .ال أكثرعن القصيدة ذات الشطرين لم تعد تتولد فانطفأت 
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إن النقد القدمي قد ركز : وإذا نظرنا إىل املوقفني من زاوية تداولية فإنه ميكننا القول     
ب يف أحكامه اهتمامه على املتلقي وأعطاه من العناية أكثر مما أعطى املبدع، ولذلك غلََّ

تكام حعراف اليت استقر اتمع على االالسياق االجتماعي وأعطى األولوية للقواعد واأل
يف جمال اإلبداع و وطالب الشعراء باخلضوع هلا يف ما يتعلق بالوزن والقافية، إليها

  .عموما الشعري
   

أما النقد احلديث واملعاصر فقد اضطر حتت ضغط الواقع إىل االعتراف بالبعد      
يف عملية اإلبداع، ومن مث أعطى األولوية للسياق النفسي؛ الذي يسمح  للمبدع الفردي

وجبه للشاعر املبدع بالتعبري عن أحاسيسه هو ومشاعره هو قبل أن يكون مطالبا بتلبية مب
يد مع الشاعر اوب النقد اجلداعر القدمي، ولذلك جتمتطلبات املتلقي كما كان يفعل الش

، وأعطاه حرية التصرف فيهما مبا قواعد الوزن والقافية املوروثني ومسح له باخلروج عن
  .حبرية أكربعن جتربته عن نفسه وىت يتمكن من التعبري ح يتالءم وحالته هو
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  ةـاخلـاتـم
  

هذا البحث قراءة تداولية يف كتاب نقدي جيمع الباحثون على أمهيته  لقد استهدف     
 ـ )يف مآخذ العلماء على الشعراء املوشح(و هو كتاب  ،جمال النقد التطبيقيو متيزه يف 

 نقاد و اختالف توجهام و عصورهمبتنوع آراء المتنوعة مجع مادة نقدية غزيرة و الذي
لك انطالقا من إشكالية حاولت من خالهلا الكشف عن مدى استفادة القدماء من و ذ ـ

، كما حاولت الدرس اللغوي يف نقدهم و مدى تطبيقهم آللياته على اخلطابات الشعرية
مع احلديثة و نقاط التباعد طع فيها الرؤية النقدية القدمية التعرف على النقاط اليت تتقا

وضحت من جلانب افتتحت البحث بفصل متهيدي هذا او لكن قبل اخلوض يف .بينهما
للدخول  اتيحفما باعتبارها متثل هال غىن للبحث عنخالله بعض املفاهيم و التعريفات اليت 

ومن بني ما مت التعرض  ـ الذي جتسد يف ثالثة فصول ـ يف اجلانب التطبيقي من البحث
و هو ) املنهج التداويل(  اسةتعريف املنهج املتبع يف الدر التمهيدي له يف هذا الفصل
 ، و قد الحظنا من خالل العرض املوجز الذي مت تقدميه أن هذا املنهجمنهج لساين غريب

تدخل ضمن باب األساليب اليت  تلك او السيم العربية يقترب من بعض املباحث البالغية
اق الذي ، كما الحظنا أن هذا املنهج يرتكز على عنصر مهم هو السياإلنشائيةاخلربية و

 الدراسة خلصتو قد .تمثال يف املقام أو مقتضى احلالو جدنا نظريه عند نقادنا القدماء م
  :ةاآلتي النقاطيف حاولت رصدها  إىل مجلة من النتائج فصوهلا التطبيقية من خالل

  
الصرفية بقواعده النحوية و ؛إن الناقد القدمي على الرغم من جهله للدرس اللغوي •

إال أنه متكن  ،العروضية املوسيقية و و ضوابطهاألسلوبية وغية و مجالياته البال
و حسه اجلمايل الذي تكون نتيجة االحتكاك  و ذوقه املرهف بفطرته السليمة
م الفين يز بني الصحيح و اخلطأ و بني الكاليمالت من اءوالشعر الدائم بالشعر
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يكتف  ملو  ،كانسبب ي ال تستحسنه أل الذي و الذي تستسيغه أذن السامع
ل جنده جيود بالبديل على باإلشارة إىل مواطن اخللل فحسب بهذا الناقد احلصيف 

يصل اعوجاج اخلطاب الشعري لما يصلح به  يقترح، ومىت توفر لديه رالشاع
املعىن يف أحسن صورة للمتلقي، وهذا ما رأيناه من خالل عدة مناذج كنقد النابغة 

الكلمات املوظفة ملقام ة عدم مناسب ،ال غري ،حلسان بن ثابت حيث أدرك حبسه
والناقد  .تعبري عن املطلوبلاقترح عليه صيغا هي ـ حسبه ـ أنسب لخر والف

التفت إىل األلفاظ و املعاين و بناء " القدمي أثناء معاجلته للخطابات الشعرية 
فالكالم عنده حمكم أو غري حمكم، و املعاين مقبولة أو مرفوضة، . الصورة الشعرية

وعلى الرغم من أن العلوم اللغوية مل ." الصورة الشعرية كاملة البناء أو مهشمةو 
تكن واضحة املعامل يف العصور األوىل فإن هذه األحكام صدرت يف معظمها عن 
منطلقات لغوية، حاول من خالهلا أصحاا، يف كل مرة، أن يربطوا بني اللفظ 

 .الذوق العام وسياقه االجتماعي، أو بني الصورة وما يسمح به
 

نطلق من الذوق يف إصدار و إذا كان النقد يف فتراته األوىل نقدا بسيطا ي          
كانت  زئية، جمالحظاته النقديةتدعم  تعليالت          عامة دون تقدمي أحكام 

فإنه بعد أن وضعت القواعد و استقلت العلوم اللغوية و صار لكل  ،تعميميةأو 
أكثر دقة بعد أن اجته  صوا يف مباحثه، صار النقد علم رجاله الذين ختص

بالدالئل  املستقاة من  ةاملشتغلون به إىل  إصدار األحكام املعللة و املشفوع
يف األحكام النحوية اليت كان  يبدو ذلك بصورة جلية و .القواعد املستقرة
 ،اليت كانت تتسم بعدم التسامح يف حق الشعراء؛ هذه األحكام يصدرها النقاد

 لغرض احلفاظ على سالمة لغة القصيدة من أي حلن قد يصيبها فيخرجها عن
و هذا ما وقفنا عليه يف الفصل اللغوي من  العربية املعهودة، الفصاحة دائرة

فرأينا كيف عاب ابن أيب إسحاق على الفرزدق رفعه  ،خالل عدد من النماذج
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لشعراء استعماهلم كما عاب النقاد على ا .اليت حقها النصب" جملف" لكلمة 
    .صيغ اليت ال ختضع للميزان الصريفلبعض ال

  
ال مت استنتاجها من حتليل النماذج السابقة و اليت  و من بني املالحظات اليت •

دمي أوىل اهتماما كبريا باملتلقي مما جعله ال الناقد القعلى القارئ هي أن  ختفى
فالنظرية النقدية القدمية ـ  ،القارئ به بالقدر الذي خيدم يلتفت إىل املبدع إال

مل يتوقف كثريا عند  إذاً فالناقد ـ تركز على املتلقي، حممد بنيسكما يرى 
تتم بتداول اللغة بني مبدع  اليت من عناصر العملية التواصلية؛ عنصر مهم

جمانبة  إىل "املرسل"قد أدت قلة االهتمام بعنصر دونه، و  من ال تتحقققارئ وو
، هذا األخري الذي يبدع انطالقا من "بدعامل" ة النقدية و هوجزء مهم يف العملي

حيتويها العمل األديب الذي تأثريات اجتماعية و فكرية و نفسية خاصة جمموعة 
انطالقا و .ال يعدو أن يكون معادال موضوعيا لكل ما خيتلج يف جوانب مبدعه

فاملبدع ، بداعياإلمهل نفسية املبدع أثناء والدة النص من هذا يكون الناقد قد أ
رى يستعري كلمة يف يعمد إىل شكل تعبريي خاص يف تلك الومضة اإلبداعية قد
ملوقفه الشعوري، مثلما رأينا يف حديث ناقة املثقب أا األنسب حلالته النفسية و

بن حجر، ولكن النقد كلمة التولب اليت عيبت على أوس  العبدي، أو يف
اق النفسي للمبدع من العناية بقدر احلديث صحح هذه الوضعية وأعطى السي

 .ما أعطى للمتلقي، وبذلك جاءت حتليالته أكثر ثراء وأكثر توازنا
  
خضع نقادنا القدماء العمل الذي يصدرون عليه و انطالقا من العناية باملتلقي أ •

، فكل ما تقدمنيالذي يتمثل يف أشعار املسلطة النموذج أحكامهم النقدية ل
الذي اعتاد  واملتعارف عليه  خيرج عنه فهو مرفوض ألنه خيالف التقليد الشعري

إال أن تغري الظروف اإلبداعية  ،منذ العصور األوىل املبدع تصديره للمتلقي
يتالءم والراهن  لديبفرضت على النقاد احملدثني تغيري نظرم بإجياد واقع نقدي 
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 املستقرة اليت تشكل ناموسا نماذج الثابتةاإلبداعي، فلم يعد هناك نظام لل
االلتزام به، خاصة بعد أن صار املبدعون ال يقفون تباعه و ااملبدع  على توجبي

ج السائد بل يتطلعون إىل جتاوزه عند حدود املوجود و ال يبدعون وفق النموذ
نوع من  اإلبداع  تحقيقل للوصول إىل ما ميكن أن يكون موجودا مستقبال

  .ألنه خمتلف ال لشيء إال  الدهشة يف متلقيهالذي يثري
  

و من بني املالحظات اليت خرج ا البحث اهتمام الناقد القدمي بالسياقات اليت   •
مة ، فكثريا ما كان حيكم على الشاعر انطالقا من كلترد فيها اخلطابات الشعرية

نقد  السياق الذي جاء فيه، مثلما رأينا يفأو تركيب أو معين ال يتناسب و
سكينة لطائفة من الشعراء، قدرت أن طريقة تعاملهم مع اللغة ال تصلح لغرض 

اء ملا يعرب عن دواخل جتيش شوقا الغزل الذي يفرض رقة و عذوبة و انتق
 استعمال بعض الشعراء لتعابري أو كما رأينا كذلك يف .حرقة للمحبوبو
خيما مما أدى إىل الذي يتطلب تضخيما و تف نيأوصاف ال تليق مبقام املمدوحو

   . تسويتهم  بالعامة
  

هناك نقاط  و قد الحظت من خالل التعامل مع الرؤيتني القدمية و احلديثة أن •
إن كان يبدو لنا من الوهلة األوىل أما خمتلفتان كل تقاطع عديدة بينهما و

 ،االختالف، فكلتا الرؤيتني تسعى إىل الوصول إىل خطاب شعري مكتمل مجاليا
 كانت و إن ،حتقيق أكرب قدر من التأثري يف نفسية املتلقنينشد حليوية ينابض با

أصبح اليوم ال  األمر الذي، فخمتلفة هماكل من عند املعتمدة املقاييس اجلمالية
مطلبا مجاليا يستسيغه السامعون يستساغ لسبب أو آلخر كان يف القدمي 

فالضوابط  ؛للقصيدةالتشكيل العروضي  يف ينا ذلكرأ و قد. طربا له يهللونو
املوسيقية اليت التزم ا القدماء و دافعوا عنها مل تكن تشكل أي قيد بالنسبة هلم 
بل على العكس كانت مطلبا مجاليا يلتزم به كل الشعراء ملا تشيعه من حيوية يف 
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موجة احلداثة األدبية فرضت على الشعراء جماراة ، إال أن الشعري النص
يود العروضية بعد أن فقدت القصيدة ذات الشطرين واقعهم و التخلص من الق

و هذا ال يعين إطالقا أن القصيدة األوىل أحسن من الثانية أو  .حيويتها السابقة
اليت العكس، و لكن كال منهما ظهرت يف فترة لتلبية متطلبات الذائقة الشعرية 

لق فمسعى الرؤيتني إذاً واحد، و هو حماولة خ. سادت تلك الفترة ال أكثر
 .اجلمال و السعي للوصول له و إن اختلفت املنطلقات املتبعة لتحقيقه

  
لى الوزن و القافية و من النقاط اليت جتدر اإلشارة إليها هي أن تأكيد القدماء ع •

 يف الشعر ال يعين أم مل يفرقوا بني ما يستحق أن و جعلهما ركنني إلزاميني
يكون نظما، و قد رأينا ذلك يف يطلق عليه اسم شعر و بني الذي ال يعدو أن 

تؤهلها  مجاليةاليت خلت من كل  ألبيات الراعي عبد امللك بن مروان نقد 
جتعله مييز بني البيت  فاحصةفالناقد القدمي إذاً كان يتمتع برؤية . لتكون شعرا

يف تنساب مجالية  معاينخلق لياليت جتعله ينمو  حيمل يف داخله بذور األدبيةالذي 
الذي جيعله ال  العادي إال الكالم منحيمل ال  ه و بني ذلك الذي نفس متلقي

   . يعطي أكثر من معناه الظاهر
  
يتفق مع القدماء يف كل ما قدموه من  على الرغم من أن النقد احلديث ال •

حتليالت أو أحكام؛ إذ خيتلف احملدثون عن القدماء يف نظرم إىل الصورة اليت 
مل يعد النقد احلديث يراها ضرورية، بل يرى أن يشترط فيها القدماء مقاييس 

كما خيتلفون معهم يف وجوب تقييد القصائد الشعرية عكسها هو األنسب،
التعليقات الواردة  بعضفإنه يتفق معهم يف بأوزان و قوايف ال حييدون عنها، 

حول األلفاظ أو البىن اإلفرادية ـ كما رأينا يف العديد من الشواهد ـ ومن 
أن االستفادة من العلوم اللغوية ليست حكرا على النقد احلديث، كما هنا نرى 

أيضا أن  النقاد قدماءمن قبل املرزباين  جيل ماقد يتصور البعض، وإمنا حاول 
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وهم جيتهدون يف حتليل اخلطاب  قدر اإلمكان يستفيدوا من املنطلقات اللغوية
ه من هفوات لغوية ال الشعري، وحياولون االرتقاء به سعيا إىل إصالح ما ختلل
وهم بذلك يكونون قد  .يسمح ا السياق وال يتقبلها الذوق االجتماعي العام

بد القاهر اجلرجاين ومن تاله من النقاد الذين أولوا العلوم اللغوية مهدوا جليل ع
 .عناية كربى يف حتليالم

  
جتنبت تكرار ا قد و ،إذاً خالصة ما استطعت التوصل إليه من نتائج ت هذهكان     

أشرت إليها يف الفصول السابقة، و ال أدعي أن  ها خاصة تلك اليت سبق و أننالبعض م
ال أدعي كذلك  كما ،كن قوله من خالل هذا البحثهذه النتائج قد أحاطت بكل ما مي

ي ال الذ أن هذا البحث قد أحاط بكل صغرية و كبرية ميكن أن تقال يف هذا املوضوع
يف ميدان  و لكنها حماولة املبتدئ .تمحيصالو تنقيب النظر و ال ري منالكث زال حيتاج إىل

اهللا أسأل التوفيق و إىل بعض ما سعيت إىل حتقيقه، ن قد وفقت وأمتىن أن أك البحث، و
  .والسداد
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