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الحمد هلل وكفى  ،وصل اللهم على النبي المصطفى  ،أما بعد :
لقد كان اإلبداع والزال ضرورة ملحة للتطور واالرتقاء اإلنساني في كل المجاالت سوواء
السياس ووية أم االجتماعي ووة أم االأتص ووادية أم اإلدارا ووة وي ووو المعي ووار الو و

يح ووتم عل ووى الجميو و

اإل عووان لهو ح الحقيقووة وموا،بتهووا  ،ن االسووتمرار فووي التعاموول با سووالمة القديمووة يقو
أمام التقدم والنمو ال

حووا

يعتمد عليه بدرجة كبمرة .

ويعتبوور سواال اإلبووداع اليووعر فووي اليطوواة النقوود أضووية نقديووة يووا كة أووديما وحوودم ا ،
ويو ساال ميروع عن آليات اإلبداع اليعر .
واإلبووداع اليووعر موون أ ،وور الموضوووعات المطروحووة للتسوواال دأووة وحمويووة  ،وم ووار دأتووه
ص ووعوبة معرف ووة ال،يفي ووة الت ووي يمك وون أن نس ووتيلن منه ووا موض وووعات بعمنه ووا دون أن تت وودايل
بموضوعات أيرى.
أما على صعمد حموية اإلبداع ،فإن الفاعلية اإلبداعية تسوتدعي فعاليوات ك مورة وتسوااالت
جمة غامتها أن يستقيم عود العمل اليعر ويأي حمزح في الوجود واإلجادة .
ومون ينوا صوار اإلبوداع اليووعر يسوتحا وأووإ النقود لووى جانبوه طووي  ،حمو

أضووحت

فعالمت ووا اإلب ووداع والنق وود مت زمت وومن فك وول منهم ووا يس ووتدعي ا ي وور ف ووي اس ووتم ارراة ني ووطة وجدلي ووة
دا مووة،كم

ال واإلبووداع فووي تعرافووه العووام يحموول معنووى فعوول التحووول والم ووامرة واليوورو علووى

القواعوود القا مووة بهوودإ التممووز ،حم و

يقتضووي ي و ا التممووز تأسيسووا نقووديا يأي و بعوومن االعتبووار

النصون الجدمدة  ،فيقيم منظومة نقدية جدمدة يمكن لها أن تحاوريا.
وان المتتب لحركة النقد ا دبي عبر تارايه الطوال يع ر على زيوم يا ول مون النظراوات
واآلراء النقدية التي تحاول ولوو عوالم الونن لت،يو
على المبدع والنن والمتلقي بدرجات متفاوتة.
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عون سور بداعمتوه  ،وأود ركوزت معظمهوا

عون منواب الجوودة الفنيوة فوي الونن اليوعر

وأد انطلوا النقود العر وي القوديم فوي البحو

موون منظووور متصووور الوونن علووى أنووه صوونعة لهووا تقنياتهووا الياصووة ،يحتووا
توظم

لووى يوواعر يحسوون

تلك التقنيات.
ن أيميووة العمليووة اإلبداعيووة فووي النقوود العر ووي القووديم تعكسووها النصووون النقديووة الميتلفووة

التوي تبنوت التنظمور لهوا والتوي تسوهم فوي عمليوة اإلبوداع و ياصوة فوي مرحلوة الصوياغة الفنيوة ،
وكووان نتمجووة تلووك النظراووات أن منهووا موون ركووزت علووى فنيووة الصووياغة الل ويووة التووي تظهوور فمهووا
براعة الياعر مون يو ل ايتيا ارتوه مون جملوة الممكنوات  ،وركوزت أيورى فوي وضو نظراوة فوي
نقوود اإلبووداع انط أووا موون تعراو

اليووعر  ،ووصووال لووى الفصوول بوومن المووادة والصووورة  ،وتظهوور

ب ارعووة اليوواعر فووي موودى أدرتووه علووى يضوواع المووادة للصووورة  ،كمووا ايتوودت أيوورى فووي وض و
نظراة لإلبداع لى عناصر عمود اليعر التي ال تير عن معنى التيكمل.
لى البحو

ن العملية اإلبداعية معقدة  ،فهي تحتا

عون العوامول ال،امنوة وراءيوا واعيوة

أو غموور واعيووة  ،وموون ينووا موود النقوود بص ورح لووى المبوودع  ،لووك أن اإلبووداع يظهوور فووي السوويا
الوجود للحياة االجتماعية التي تا ر فيه  ،و ن اإلبداع بع

جدمد لل،لمة وك لك بعو

جدمود

للتجر ة في ات المبدع والزمن.
لقوود حاولووت بعووا الد ارسووات معالجووة موضوووع اإلبووداع  ،فاأتصوورت علووى عناصوور دون
أيرى  ,ومن بمن تلك الدراسات :
 د ارسووة عبوود القووادر ينووي بعنووان نظريةةا بداةةفب لةةد بلنرةةف بلدرمةةد بلرةةفعن دموان المطبوعات الجامعية سنة  1999حمو
النقد الميرأي .
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عمود فمهوا الباحو

الصووادرة

لوى د ارسوة اإلبوداع فوي

 -دراسة محمد مصطفى أبو يوارة وأحمد محمد المصر

بعنووان قضا ا بداةفب

د ارسوة تحلمليوة فوي النقود العر ووي القوديم الصوادرة سونة  ، 2005فقوود ركوزت علوى أضوايا اإلبووداع
كقضية القديم والحدم

 ،وأضية اللفظ والمعنى وأضية السرأات اليعراة.

 د ارسووة نعيمووة بوحالووة الموسووومة بو و  :نظريةةا بداةةفب لةةد بلنرةةف ب نفل ةةد رسووالةمقدمة لنمل درجة الماجستمر لسنة  ، 2014_2013فقود تطرأوت لوى عناصور اإلبوداع وأسسوه
في النقد ا ندلسي .
علما أنه لم تق بمن مد أ دراسة تحمل عنوان اإلبداع في النقد الم ر ي وا ندلسي.
وبمووا أن اليطوواة النقوود الم ر ووي وا ندلسووي لووم يكوون بمعووزل عوون اليطوواة اإلبووداعي
اليعر وال عن اليطابات النقدية ن المعرفة النقدية مبنية على أنسوا فكراوة وجماليوة  ،مون
ينا كان عنوان البح

 ..بدافب لد بلنرةف بلغررمةد ألب نفل ةد  ،وكوان سوبة ايتيوار لهو ا

الموضوع دافعا ييصيا يعود لى رغبتي في الدراسات النقدية  ،أما الوداف الموضووعي فيعوود
لى جدة الموضوع من حم

بعا جوانبه .

ومن يو ل صوي ة العنووان تتضوم أيميوة يو ا البحو

فوي بيوان أيموة اإلبوداع اليوعر فوي

النقد الم ر ي وا ندلسي عند وضعه في دا رة اإلبداع في النقد العر ي عموما .
ومن ينا فإن ا يداإ المرجوة من ي ا البح
 -يدمة البح

تتم ل في ما ملي :

العلمي .

 راء الدراسات النقدية في يقها التطبيقي المتعلا بنقد الم رة وا ندلس . مسو وواعدة الدارسو وومن فو ووي فهو ووم النصو ووون مو وون ي و و ل تحلملهو ووا فو ووي سو ووياأها التو وواراييواالجتماعي .
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و نوواء عليووه كانووت اإليووكالية المطروحووة تبح و

فووي موودى حضووور العمليووة اإلبداعيووة فووي

النقد الم ر ي وا ندلسي ؟
 ويل توجد نقاط ميتركة تجمعهما ؟ ويل يناك مسايمة نقدية طبعت مسمرتهما  ،أم أنهما ا،تفيا بالتأ ر بالمير ؟واتفرع عن ي ا الساال المركز جملة من التسااالت الفرعية منها :
 ما مفهوم اإلبداع في النقد الم ر ي وا ندلسي ؟ ما يي العوامل الما رة في العملية اإلبداعية ؟ وما يي أبرز القضايا النقدية التي لها ع أة باإلبداع ؟وعليوه أسوومت البحو

لووى مقدموة و بووابمن  ،حمو

يصصووت البواة ا ول الموسوووم ب و

مفهو وووم اإلبو ووداع وعواملو ووه فو ووي النقو وود الم ر و ووي وا ندلسو ووي ب
ف ووي الفص وول ا ول المعن ووون ب و و غفهةةةأل بداةةةفب

و ووة فصو ووول  ،حم و و

تطرأو ووت

ل ووى الدالل ووة المعجمي ووة ل،لم ووة ب ووداع و ل ووك

بووالرجوع لووى المعوواجم العر يووة وا جنبيووة  ،ووم تناولووت غفهةةأل بداةةفب

لةةد قتق ةةض ةرض ة ا

بللفظ ألبلغدنى" مبمنة أن ي من العنصران يما المكونوان ا ساسويان لإلبوداع فوي تصوور النقواد،
ووم تناول ووت بلغحاكةةةاا ألبل يل ةةةت ألقتق هغةةةا ةغفهةةةأل بداةةةفب حمو و

ي وورحت معن ووى مص ووطلم

المحا ،وواة ومص ووطلم التيممل،ووض ووحت دوريم ووا ف ووي ص وون اإلب ووداع  ،كم ووا تناول ووت بلغصةةةافر
بلر ا ا لإلافب " التي تفسر مصادر ي ح القوة.
أما الفصل ال اني الموسووم ب و "بلدألبغةت بلنف ة ا لإلاةفب لةد بلنرةف بلغررمةد ألب نفل ةد"
فقد تطرأت فيه لى ايت إ العوامول التوي لهوا ع أوة بنفسوية المبودع  ،وكمو
محف از أو معوأا لإلبداع .
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يمكون أن ت،وون

وأمووا الفصوول ال ال و

الموسوووم بو و " قةةةاغت بلغ ةةةام ألبلأغةةةام أل اربغةةةا لةةةد بداةةةفب " فقوود

تطرأت فيه لوى عواملي المكوان والزموان مون حمو

مجابمتهموا وسولبمتهما ومودى ا ور الو

ملحقانه باإلبداع  ،كما أن اليت إ البم ات وا أاليم ا ر الواضم في العملية اإلبداعية .
أما الباة ال اني ال

يحمل عنووان "قضةا ا بداةفب لةد بلنرةف بلغررمةد ألب نفل ةد " ،

فقوود حاولووت موون ي لووه طوورا أيووم القضووايا التووي لهووا ع أووة باإلبووداع  ،والتووي تيووكل ا صووالة
واإلبداعية بامتياز  ،وأد احتوى ي ا الباة على فصلمن :
الفصل ا ول و يحمل عنوان "قض ا بلرف ألبلحف ث" فقد كيفت من ي لوه عون موأو
النقاد من القديم  ،ومدى تحفموزيم للجدمود يمانوا مونهم بوأن لليوعر والو و اعتبوارات فوي الزموان
والمكان .
وأموا الفصول ال وواني الو
توضيم موأ

يحمول "قنةألبم قضة ا بل ةرقاب ب فا ةةا" فقود ركووزت فيوه علووى

النقاد منها من يو ل تيوراعهم لذيو وتسووي هم لوه بتوجمهوه ووضو يوروط لوه

ضمانا لحسن تفاعل المبدع م النصون واإلضافة لمها يمانا منهم باإلبداع .
وأنهمت بح ي ي ا بياتمة ضمنتها أيم النتا ج التي توصل لمها .
ومموا تجودر اإليووارة ليوه أن اسوتقراء نصووون النقود الم ر وي وا ندلسووي كانوت فوي ضوووء
نصووون النقوود الميوورأي  ،نووه موون العبو

عووزل نقوود الم وورة وا نوودلس عوون اليطوواة النقوود

الميرأي  ،ن ال قافة النقدية مبنية على ا نسا الفكراة والجمالية .
أمووا عوون الموونهج المتبو  ،فقوود اسووتعنت بمجموعووة منهووا حسووة مووا تقتضوويه الد ارسووة  ،فقوود
أي و ت بووالمنهج التووارايي أ نوواء تتب و آراء وأأ ووال النقوواد  ،وأي و ت بووالمنهج الوصووفي ال و
ي لووه حاولووت الوأوووإ علووى آراء النقوواد ويوورحها مراعيووة السوويا التووارايي ال و
وتيلل ي ا المنهج التحلمل ال

يعد مهما في التفسومر وكيو
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موون

وردت فيووه،

الحقوا ا باعتبوارح مكمو لمونهج

 ،كما اعتمدت أحيانا المنهج المقارن ال

الوص

يسمم بكي

التيابه أو االيت إ بومن

نقد الم رة ونقد ا ندلس من ناحية  ،ونقد المير ونقد الم رة وا ندلس من ناحية أيرى.
وأد استمد البح

مادته من مجموعة مصادر ومراج أ كر أيمها :

اليونتراني  ،ويورا الميوكل مون يوعر المتنبوي
ال يمرة في محاسن أيل الجزارة البن بسام َ
القرطاجني  ،وكتاة العمودة
وسر ا دباء بي الحسن حازم
البن سمدح  ،ومنها البل اء ا
َ
في نقد اليعر وتمحيصه البن بن ريما القمرواني  ،وأع م ال ،م البن يرإ القمروانوي

 ،ويووروا سووقد الزنوود للبطلموسووي  ،وكتوواة الصووناعتمن بووي ي و ل العسووكر  ،وأس ورار
الب غة لعبد القاير الجرجاني  ،والنقد ا دبي القديم في الم رة
العر ووي لمحموود مرتوواا  ،والمعنووى فووي النقوود العر ووي القووديم لحسوومن لفتووة حووافظ  ،والصووورة
الفنيووة فووي النقوود اليووعر لعبوود القووادر الر وواعي  ،ول ووة النقوود العر ووي القووديم بوومن المعياراووة
والوصووفية حتووى نهايووة القوورن السوواب الهجوور لعبوود الس و م محموود ريوومد  ،وتووداول المعوواني
بمن اليعراء حمد سليم غوانم  ،والوسواطة بومن المتنبوي ويصوومه لعبود العزاوز الجرجواني
 ،والبيان والتبممن للجاحظ  ،وايكالية الحدا ة لمحمد مصطفى أبو يوارة.
وكأ بح

علمي  ،ال ميلو ي ا البح

من العراأمل والتي تتم ل فوي صوعوبة اسوتي ار

النصون المتعلقة بالموضوع مون مصوادريا  ،نظو ار لموا تتسوم بوه مون التوسو وعودم التبواوة ،
جاءت فيه .

وك ا صعوبة تحلملها وفا اإلطار الزمني ال

وان كان البد من كلمة تيتم مقدمة ي ح الدراسة  ،فإنه ما المنان مون توكمودح أن الو
جاء في ي ا البحو

يوو محاولوة مون أجول بنواء تصوور اإلبوداع فوي الم ورة وا نودلس  ،والو

ال يمكوون أن يكتموول ال بتضووافر الجهووود بوومن البوواح من ويووو مووا أسووأله عووز وجوول أن موفووا فووي
تحقيقه.
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وأيم ار أوجه كلمة يكر وامتنان وتقدمر ستا

الميورإ ا سوتا الودكتور محمود زرموان

على نصا حه وتوجمهاته التي أدمها لي وجزاح هللا عني يمر الجزاء .
وحسبي من ي ا العمل أني أيلصوت النيوة هلل ر وي العوالممن طلبوا للعلوم  ،و و لت الجهود،
واياح نسأل السداد والهداية والتوفما .
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غفهأل بدافب ألقألبغلض
لد بلنرف بلغررمد ألب نفل د
بلفصت ب ألل  :غفهأل بدافب
بلفصت بلااند  :بلدألبغت بلنف ا لإلافب
بلفصت بلاالث  :قاغت بلغ ام أل بلأغام أل اربغا لد بدافب
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غفهأل بدافب
ألال  :بلغفلألل بلغدجغد لكلغا إافب .
اان ا  :غفهأل بدافب ألقتق ض ةرض ا بللفظ ألبلغدنى.
االاا  :بلغحاكاا ألبل ل ت ألغفهأل بدافب .
ربةدا  :بلغصافر بلر ا ا لإلافب
12

ألال  :بلغفلألل بلغدجغد لكلغا إافب
تعووود أصوول ال،لمووة بووداع فووي الل ووة العر يووة لووى المووادة بوودع ففووي لسووان العوورة البوون
منظووور :ت 711 :ه) بوودع اليوويء مبتدعووه بوودعا وابتدعووه أنيووأح و وودأح .والبوودي والبوودع اليوويء
ال

يكوون أوال ،وفوي التنزاول  قةت يغةا نةب ْا اةف مقا ْغ يةم بلر ْةت . والبدعوة الحود

وموا ابتودع

من الدمن بعد اإل،مال.

وأبوودع وابتوودع وتبوودع :أتَووى ببدعو َوه  .والبوودي المحوود

العجمووة والبوودي المبوودع ،وأبوودعت

الييء ايترعته ال على م ال .والبدي من أسوماء هللا تعوالى إلبداعوه ا يوياء واحدا وه لهوا ويوو
البوودي ا ول أبوول كوول يوويء  .وهللا بوودي السووماوات وا را أ يالقهووا ومبوودعها فهووو سووبحانه
اليالا الميترع ال عن م ال سابا ,وسقاء بدي جدمود ,وحبول بودي جدمود ،وأبودع اليواعر جواء
بالبدي .1
وفووي أسوواس الب غووة للزمييوور :ت538 :ه) وفووي بوواة بوودع :أبوودع اليوويء وابتدعووه:
وك بووه
وك ا ضووعَفت ،وأبوودع بووي فو ن ا لووم يكوون عنوود َ
ظنو َ
ايترعووه وموون المجوواز :أبو َود َعت حجتو َ

في ٍ
أمر و قت به في كَفامته واص حه.2

ايترعه ال على م ال سوابا ،وهللا
وفي الصحاا لعبد القادر الراز  :أبدع الييء بمعنى َ

بدي السماوات وا را أ مبدعهما.

والبدي المبتدع والمبتََدع أيضا .والبدي أيضا الز وأبدع الياعر :جاء بالبدي  ،والييء
بدع بال،سر مبتََدع وف ن بدع في ي ا ا مر أ بدي ومنه أوله تعوالى  :يغا نةب ْا اةف مقا ْغ يةم
بلر ْت والبدعة الحد في الدمن بعد اإل،مال.3
1
ضو َ حوايوويه :عووامر
 جمووال الوودمن أبووي الفضوول محموود بوون مكوورم بوون منظووور ،لسووان العوورة ،مووج ،8حققووه وعلووا عليووه َوَو َأحمد حمدر ،راجعه عبد المنعم يلمل براييم ،دار ال،تة العلمية ،بمروت-لبنان ،ط ،2009 ،2ن.8-7-6
2

 -اإلمام جار هللا فير يوارم محمود بن عمر الزيمير  ،أساس الب غة ،أدم له ويكله ويرا غرابه وعلا على حواييه

محمد أحمد أاسم ،مكتبة العصراة صمدا _ بمروت ،2005 ،ن.51
3

 محمد أبي بكر بن عبد القادر الراز  ،ميتار الصحاا ،مكتبة لبنان نايروت ،بمروت -لبنان ،1995 ،ن.1813

وفو و ووي القو و وواموس المحو و وويد للفمروزآبو و وواد :ت817 :ه) :وردت كلمو و ووة البو و وودي  :المبتَو و وودع
له ،والز الجدمد.
والمبتََدع ،وحبل
له ،ولم يكن حب  ،فنك َ م غزل م َفت َ
ابتدئ فت َ
َ
والبدع ا مر ال

يكون أوال ،وال مر من الرحال والبودن الممتلوُ ،وال ايوة فوي كول يويء

و لك ا كان عالما أو يجاعا أو يرافا ،واستَ َبدعه عدح بديعاَّ ،
تحول مبتَدعا.1
وتبدعَّ :
وأمووا البوودي عنوود ج و ل الوودمن السووموطي :ت 911:ه) يووو :فووي أسووما ه تعووالى اليووالا
أبدع فهو مبدع.
الميتَرع ال على م ال ساباَ .فعمل
بمعنى مف َعل َ
َ
ظل ٍ .2
و َأب َدعت الناأة انقطعت عن َّ
السمر بك ل أو َ
وفووي مقوواميس الل ووة البوون فووارس بوودع :أص و ن :أحووديما ابتووداء اليوويء وصوونعه ال عوون
م ال ،واآلير االنقطاع وال ،ل أب َدعت الراحلة ا كلت وعطبت.3
ومن ي ل تتبو المودلول الل وو لموادة بودع فوي المعواجم العر يوة فإنهوا تتفوا جميعهوا فوي
معنى االبتداء واإلنياء واليلا على غمر م ال سابا.
واوافا السمد اليرا

علي الجرجواني :ت816 :ه) موا يبوت ليوه المعواجم ،وااكود فوي

يرحه لمصطلم اإلبوداع علوى سوبا الزموان والموادة ولو لك فهوو مورى أن اإلبوداع واالبتوداع يقابول
الت،ووان ل،ونوه مسوبوأا بالموادة وا حودا

ل،ونوه مسوبوأا بالزموان ،واإلبوداع مجواد اليويء مون الَ

َييء ،وأمل تأسيس الييء عن اليويء ،واورى الجرجواني أن اليلوا لويس كاإلبوداع ن َوه مجواد

1

 -مجو وود الو وودمن محمو وود بو وون يعقو وووة الفمو ووروز آبو وواد  ،القو وواموس المحو وويد ،أو وودم لو ووه وعلو ووا علو ووى حوايو وويه:أبو الوفو وواء نصو وور

الهوراني،المصر اليافعي ،دار ال،تة العلمية ،بمروت -لبنان ،ط ،2004 ،1ن.722
2

 -اإلمام ج ل الدمن عبد الرحمان السموطي ،الدر الن مر في تليين نهاية ابون ا مور ،اعتنوى بوه محمود نوزار تمويم ويمو م

نزار تميم ،يركة دار ا رأم بن أبي ا رأم ،بمروت -لبنان ،2003 ،ن.35
3

 -أبووو الحسوومن أحموود بوون فووارس بوون زكراووا الووراز  ،معجووم مقوواميس الل ووة  ،مووج ،1وضو حوايوويه بوراييم يوومس الوودمن ،دار

ال،تة العلمية ،بمروت ،ط ،2008 ،2ن.111
14

ييء من ييء ،1ول لك أال تعالى  :ا ْف ع بل َّ غاأل ْ
بب يألب ا اير ْ
ض ،2وأوال  :يليل يق ْ
ةام،3
بد ن ي
ي
يي
وارى الجرجاني أن اإلبداع أعم من اليلا.4
وا فيووه تَفوونن ،ال أن
ولعو َّول موورد لووك أن فووي اإلبووداع باتووا وتأ،موودا لليلووا والتفوونن أ يلو َ

كلمووة اإلبووداع عنوودما ديلووت رحوواة الي وراعة فإنهووا دلووت علووى يروجهووا علووى أصووول الي وراعة
واستحدا ها موور لوم تَوأت بهوا الس َّونة أوال تعوالى :يغةا نةب ْا اةف مقا ْغ يةم بلر ْةت 5 والمعنوى أنوي
َ
لست بأول مرسل فتَنكروا نب َوتي 6وتعني بدعا بديعا متفردا فيما ج ت به.7
ع و دعو و َة معن ووى اإلتي ووان بالي وويء الجدم وود أو االس ووتحدا
و و و لك تاك وود لفظ ووة َب وود َ
َ
واإلنياء.

واليل ووا

أما في الموسوعة العر ية الميسرة فإن كلموة بوداع تعنوي القودرة علوى ابتَ،وار حلوول جدمودة
لميووكل مووا ،أو أسووالمة جدموودة للتعبموور الفنووي ،وتتم وول القوودرة علووى اإلبووداع فووي

ووة مواأ و

ترتة ترتمبا تصاعديا :التَفسمر ،التنبا ،االبت،ار.8
ويعنووي التفسوومر تفهووم وأوووع حوواد

بعمنووه ,والتنبووا اسووتبا حوواد

يلا وض جدمد لليروط والظروإ التي سمنتج عنها حاد
1

 -السمد اليرا

الط
2

لووم يق و بعوود ،واالبت،ووار

بعمنه .فقد توسو مفهووم اإلبوداع

علي بن محمد الجرجاني ،الحنفي ،التعرافات ضبد النصون وعلا علمها محمد علي أبو العبواس ،دار

 ،القايرة،2013 ،ن.16

 -البقرة ،ا ية .117

3

 -النحل ،ا ية .04

4

 -الجرجاني ،التعرافات ،ن.16

5

 -ا حقاإ ،ا ية .09

6

 -عبوود هللا بوون أحموود النسووفي ،تفسوومر النسووفي ،موودارك التنزاوول وحقووا ا التأواوول ،4 ،تحقمووا مووروان محموود اليووعار ،دار

النفا س ،بمروت ،ط ،2009 ،2ن.208
7

 -محمد ميلوإ ،كلمات القرآن تفسمر و يان ،مكتبة حسن زيران ،القايرة ،دط ،دت ،ن.313

8

 -الموسوعة العر ية الميسرة ،مج ،1المكتبة العصراة صمدا ،بمروت -لبنان ،ط ،2009 ،3ن.5-4



 -تموور العمليووة االبداعيووة بووأر م ارحوول 1 :مرحلووة االعووداد2 -مرحلووة ال،مووون3 -مرحلووة االله وام 4 -مرحلووة التحقووا ،وموون

ال من درسوا الفكر االبداعي :جملفورد -تاملور.
15

وال و و

يعنو ووي مجو وواد أسو ووالمة جدمو وودة للتعبمو وور الفنو ووي وك و و لك حل و ووال جدمو وودة لميو ووك ت ميتلفو ووة

بإيت إ طبيعتها.
ويمكن القول أنه لم تَبتعد الداللة المعجمية في المعاجم ال ر يوة عون الداللوة فوي المعواجم
العر ي ووة فلفظ ووة  créateurتعن ووي الي ووين الو و

ميل ووا ي ووم ا م وون ال ي وويء وي ووالا الس ووماء

وا را يو هللا.
ال أنها تحمل دالالت أيرى تتعلا باليلا الفني فالمبدع يو الو

ميلوا جنسوا أدبيوا أو

نظراة علمية .والمبدع يو ميتَرع  Inventeurومنتج  producteurأ ميلا منتجا.
و creationيووي عمليووة تحقمووا وجووود ليوويء موون العوودم وتحموول لفظووة  créationمعنووى
اإلنياء لمدمنة أو ماسسة.1
وتعنووي كلمووة  créateurأيضووا اليووين ال و

وا وايتوورع يووم ا جدموودا فووي المجووال
ميلو َ

العلمي والفني وله القدرة على تصور ييء جدمد أص .2

أمووا كلمووة  )création:فووي الموسوووعة الفرنسووية فإنهووا تعنووي اليلووا موون ال يوويء وتعنووي
اليلا الفني وا دبي فاإلبداع يو ترجمة أولى لدور مسرحي 3أو أول عرا لعمل مسرحي.4
ففي طوار المجوال الودمني  )créateur:يوو مورادإ هلل عوز وجول أموا يوار يو ا اإلطوار
فووإن معنايووا موودل علووى النيوواط اإلنسوواني فيمووا متعلووا بالنيوواط الفنووي أو ا دبووي أو العلمووي أو
االأتصو و و وواد و و و و و لك تأي و و و و كلمو و و ووة  créationمعنو و و ووى :اإلنيو و و وواء  )fondationو:االيت و و و وراع
- Micro robert , dirigée par : paul robert , Alain rey , josette rey debove , 3°= édition, paris

1

, 2008 , p307 .

- le petit Larousse , grand format , dirigee par : antoine girard , Andre doucet , cedex ,

2

paris , p279 .
- dictionnaire encyclopedique , Edition philippe Auzour , paris , 2008 , p527 .

3

- dictionnaire du francais , Imprimerie herissey, Evreux , 1997 , p263 .

4
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 )créationو:التص ووور  )imaginationو:االبت ،ووار  )inventerلي وويء جدم وود )Nouveau
و:أصمل  .)riginalفالمعاجم العر ية وال ر ية كلها تركز على معنى اليلا واالنياء واالتيوان
بيُ جدمد

اان ا  :غفهأل بدافب ألقتق ض ةرض ا بللفظ ألبلغدنى
بو ل النقود العر وي القووديم جهوودا مضونية د ارسووة وبح وا فوي ال،يو

عون مكوامن اإلبووداع

فووي الي ووعر ،فرك ووز م وون يو و ل المع وواممر التووي تي وون اللف ووظ والمعن ووى باعتباريم ووا العناص وور
الماسسة لإلبداع  ،حم

كيوفت د ارسوته لهوا عون و ووعوي بالودور الو

ملعبوه العنصوران

في صناعة بداع اليعر.

-1غفهأل بدافب ألقتق ض ةرض ا بللفظ ألبلغدنى لد بلنرف بلغشرقد:
نيأت أضية اللفظ والمعنى في أحضان فكر المت،لممن ،حمن راحوا مر طون بمن أضية
اإلعجاز القرآني أحيانا بالصياغة ،وأحيانا أيرى بالمضمون حم

يقول حماد صمود« :

أأدم اآلراء في الموضوع تعود لى رأس من راوس المعتزلة :براييم بن سيار النظام



ت238ه ».1
لقوود أ وور الفكوور االعت ازلووي فووي بنيووة ال قافووة العر يووة عوون طراووا فكورتمن ويمووا يلووا القورآن

2

وحراة اإلرادة ،وم االعتقاد بأن القرآن ميلو غمر أزلي أصبحت عادة النظر فوي الع أوات
بوومن الل ووة والفكوور ممكنووا بحم و


1

ال تتحوودد طبيعووة ا لفوواس وفووا ا نسووا واالسووتعماالت الل ويووة

تبحر في علم الفلسفة واتبعته فرأته في آراء ياصة تسمى النظامية.
 -براييم بن سيار النظام من أ مة المعتزلة َّ

 -حموواد صوومود ،التفكموور الب غووي عنوود العوورة ،أسسووه وتطووورح لووى القوورن السووادس ،المطبعووة الرسوومية ،تووونس،1981 ،

ن .37وانظوور :جووابر عصووفور ،الصووورة الفنيووة فووي الت و ار

النقوود والب غووي عنوود العوورة ،المركووز ال قووافي العر ووي ،الوودار

البيضاء -الم رة ،ط ،1992 ،3ن.102
2

 -ميتار لزعر ،التصوور الل وو فوي الفكور االعت ازلوي ،مقار وة تأواليوة فوي ميوك ت المعرفوة ،دار ا دموة للنيور والتوزاو ،

الج از ر ،2006 ،ن.96
17

المورو ة بقدر ما تتحدد ي ل تيكملها المعاني ،مما ماد

لى ايتزاز فكورة بوات الل وة بيوكل

كبمر.1
أمووا فووي مووا متعلووا بحراووة اإلرادة واإليمووان ب بووات التصووورات ا ساسووية للمعوواني فيضووما
مجال االيتيار في ا لفاس.
انتقل ووت أض ووية اللف ووظ والمعن ووى ل ووى رح وواة النق وود ا دب ووي وانيو و ل النق وواد بالتس وواال ح ووول
مكامن اإلبداع فوي الونن اليوعر يول يوو فوي لفظوه أم فوي معنواح؟ وأمون ت،مون مصودر المزاوة
الفنية يل يي في محتواح أم في يكله وصياغته الفنية؟.
 لقد أطلا بلجاحظ (ب  255ه) مقولته الميهورة « :المعاني مطروحة في الطراايعرفها العجمي والعر ي والبدو والقرو  ،وانما اليأن في أامة الوزن وتيمر اللفظ،
وسهولة المير  ،وك رة الماء ،وفي صحة الطب وجودة السبك ،فإنما اليعر صناعة
وضرة من النسج وجنس من التصوار» .2
وأوود أعلووت يو ح المقولووة موون يووأن اللفووظ 3فووي مقابوول المعنووى الو

أضووحى بمنزلووة المووادة

المياعة للناس كافة.

1
2

 -محمد مصطفى أبو يوارة ،يكالية الحدا ة ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنير ،مصر ،ط ،2006 ،1ن.43

 -عموورو بوون بحرالجوواحظ  ،كتوواة الحمووان  ، 3 ،تحقمووا عبوود السو م محموود يووارون  ،يووركة مكتبووة و مطبعووة مصووطفى

البووابي الحلبووي و أوالدح  ,مصوور  ,ط , 1965, 2ن ، 131أطلووا الجوواحظ ي و ح المقولووة ويووو يعلووا علووى بمتوومن موون اليووعر
افتقدا أ جمال فني ،أو صياغة فنية حسة رأيه وي ان البمتان يما:
ال تحسبن الموت َموت البلى
ك يما موت ول،ون ا

3

نما الموت ساال الرجال
أفظ من اك ل ل الساال

 -أد ت،ون ا سباة التي أدت لى ع ء اللفوظ عنودح أسوباة اعتقاديوة كقضوية عجواز القورآن التوي تعوود لوى نظموه ميالفوا

النظام أم كانت أسبابا حضاراة للرد على ا عاجم نهم مرون أنهم أأدر على المعاني ،فهوي عنودح أودر ميوترك بومن النواس،
أم كانت أسبابها أدبية تتعلا بالسرأات ،منظور :حسوان عبواس ،تواران النقود ا دبوي عنود العورة مون القورن ال واني حتوى القورن

ال امن الهجر  ،دار اليرو للنير والتوزا  ،عمان -ا ردن ،ط ،1993 ،1ن.86
18

 -وأما بام ق ةا (ب276:ه) فقد تدبر أمر اليعر من حم

اللفظ والمعنى آي ا

ٍ
ضرة منه َحس َن لفظه وجاد معناح
أضرة أال« :
بمقياس الجودة والرداءة فوجدح أر عة
ٌ
وح فإ ا أنت فتيته لم تجد يناك فا دة في المعنى ....
...
ٌ
وضرة منه َحس َن لفظه َ

وضرة منه تأير معناح وتأير لفظه
جاد معناح وأصرت ألفاظه عنه ....
وضرة منه َ
ٌ
ٌ

.1» ...

حاول ابن أتمبة أن متدبر حقيقة اليعر فوجدح منقسم لى أر عة أضورة أاسومها الميوترك
اللفظ والمعنى مجود اليعر بجودتهما واتأير بتأيريموا ن الجموال الفنوي توتحكم فيوه جوودة أو
رداءة عناصر ي ح ال نا ية.
توجه ابن أتمبة بفكرح النقد من أجل ت بمت ا سس الجمالية في اليعر ،ومن ينوا تتسوم
رااتووه فووي ي و ا اليووأن ب نا يووة تفصوول اليووكل عوون المضوومون فووي فوون اليووعر وتوورى ل،وول منهمووا
ضر ا ياصا من الجماليات .2فاليعر تتحقا بداعمته من ي ل جودتهما.
 -أما بام طةاطةا (ب 322ه) ال

حمل يم محنة اإلبداع السيما محنة اليعراء

المحد من ال من سبقوا لى المعاني من طرإ القدماء ،فإنه يعرا لمسألة اليكل
وم ءمته للمحتوى حم

يقول « :وللمعاني ألفاس تيا،لها فتحسن فمها ،وتقبم في

غمريا فهي لها كالمعرا للجاراة الحسناء التي تزداد حسنا في بعا المعارا
دون بعا ،وكم من معنى حسن أد يمن بمعرضه ال

أبرز فيه ،وكم من معرا

حسن أد ابت ل على معنى أبيم ألبسه»).3
1

 -ابن أتمبوة ,اليوعر واليوعراء ,1 ،تحقموا ويورا أحمود محمود يوا،ر ،دار اآل وار للنيور والتوزاو  ،القوايرة  ،ط،2010 ،1

ن.69-68-67-66-65
2

 -عيسى علي العا،وة ،التفكمر النقد عند العرة ،دار الفكر المعاصر ،بمروت -لبنان ،ط ،2002 ،2ن.155

3

 -محمد بن أحمد بن طباطبا العلو  ،عيار اليعر ،يرا وتحقما عباس عبد الساتر ،مراجعة نعيم زرزور ،منيوورات دار

ال،تة العلمية ،بمروت -لبنان ،ط ،2005 ،2ن.14
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وان كان ابن طباطبا مبدو في ي ا النن أنه مجم بمن اللفظ والمعنى ،ال أنه يظهر في
نن آير أنه يفصل بمنهما ،حم
على المعنى ،بحم

منصرإ لى الصياغة وتزامن اليكل ،وي ا الطرإ

متصور المبدع «كالنسا الحا

ويسدح وا مرح وال مهلهل يم ا منه ،وكالنقاش الدأما ال
نقيه وييب كل صيغ منها حتى متضاع

ال

يفو َويَيه بأحسن التفواا

يض ا صباغ في أحسن تقاسيم

حسنه في العيان».1

اجت عن اللفظ
 -لم يكن أدامه ام جدفر (ب337 :ه) بمنأى عن ا فكار التي َر َ

والمعنى ،كما كان على اتصال بالفلسفة ا رسطية 2التي استقى منها ف سفة اإلس م

مقولة الهمولي والصورة والمادة التي انتيرت والتي سيكون لها ا ر في تطور مفهوم
اإلبداع حم

أال أدامة « :ن المعاني كلها معرضة للياعر وله أن مت،لم منها في ما

أحة وآ ر من غمر أن ميطر عليه معنى مروم ال ،م فيه،

كانت المعاني لليعر

بمنزلة المادة الموضوعة واليعر فمها كالصورة ،كما موجد في كل صناعة من أنه ال
بد فمها من ييء :موضوع يقبل تأ مر الصورة منها ،م ل اليية للنجارة والفضة
للصياغة ،وعلى الياعر ا يرع في أ معنى كان من الرفعة والضعة والرف
والنزاية والب خ والقناعة والمدا وغمر لك من المعاني الحممدة وال ميمة أن متويى
البلوغ من لك لى ال اية المطلوبة».3
فالمعول عليه في ي ا النن يو كيفية تيوكمل المعنوى أ الموادة ال المعنوى نفسوه ،ومون
َ َّم فإن ايتمام أدامة منصة على الصياغة وعناصر اليكل التي بها تتحقا الصياغة الجمدة.

1

 -ابن طباطبا ،عيار اليعر ،ن.11

2

 -منظر :حماد صمود ،التفكمر الب غي عند العرة ،ن.71

3

 -ابون فور أداموة بون جعفور ،نقود اليوعر ،تحقموا وتعلموا محمود عبود المونعم يفواجي ،دار ال،توة العلميوة ،بموروت -لبنوان،

دط ،دت ،ن.66-65
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ن مفهوم اإلبداع عند أدامة بن جعفر مرتبد بجودة الصياغة أو الصورة ،فالمبدع عندح يو:
« من يأتي لى المعنى اليسيس فمجعله بلفظة كبم ار أو لى ال،بمر فمجعله بلفظة يسيسا»,1
لقد ظلت أضية المعنى ملتبسة بقضية الصورة.2
 -ولقد ردد األ بتل بلد ري (ب395:ه) الفكرة التي طرحها الجاحظ ،حم

ور

العسكر ي ح النظراة الجاحظية 3كما يقول د .حسان عباس لمبمن مدى أيمة اليكل
حمن يقول« :وليس اليأن في مراد المعنى ،ن المعاني يعرفها العر ي والعجمي والقرو
والبدو  ،وانما يي في جودة اللفظ وصفا ه وحسنه و ها ه ونزايته ونقا ه وك رة ط وته
وما ه م صحة السبك والتركمة واليلو من أ ََود النظم والتألم  ،وليس يطلة من المعنى
ال أن يكون صوابا وال يقن من اللفظ ب لك حتى يكون على ما وصفناح من نعوته التي
تقدمت».4
لقوود بوومن العسووكر أن المعوواني ميووتركة فووي العلووم بهووا بوومن النوواس ول،ون تقو المزاووة بمنهووا
فووي الصووياغة الفنية،فبقوودر تصوورإ اليوواعر و أدرتووه فووي اإلضووافة والح و إ والتحوووار واعووادة
التنسووما والتوزاو بوومن الوودال والموودلول منووتج الداللووة الجدموودة .فقوود حصوور اإلبووداع فووي الصووياغة
وحسوون ا داء وابت،ووار الصووورة الجدموودة ,لقوود عوورإ النقوود تح ووال فووي مفهوووم اإلبووداع ال و

كووان

يقتصور علوى المعوواني الجز يوة ،وبحكوم ا زمووة التوي وأو فمهوا اليوعراء المحوود ون والمتم لوة فووي
استنفا المعاني ،كان اللجوء لى الصياغة يو المنف .

1
2

 أدامة بن جعفر ،نقد اليعر ،ن.169 -رجاء عمد ،الت ار

النقد  ,نصون ودراسة ،دار المعارإ ،مصر ،1983 ،ن.82

3

 -حسان عباس ،تاران النقد ا دبي عند العرة ،ن.87

4

 -أبو ي ل الحسن بن عبد هللا بون سوهل العسوكر  ،كتواة الصوناعتمن ،ال،تابوة واليوعر ،تحقموا وضوبد مفمود أميحوة ،دار

ال،تة العلمية ،بمروت -لبنان ،ط ،1989 ،2ن.72
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كان اإلبداع في الفكر النقد عند العرة مرد لى «عبقراة الل ة ال الفرد بوصفها مادة ابتة
أزلية ات دالالت أا مة معلومة ومواصفات محددة» ،1وكان لقضية اللفظ والمعنى الدور في
انحراإ مفهوم اإلبداع نحو يكل العمل ا دبي 2ال سيما م ظهور يعر أبي تمام وانتيار
م ية البدي  ،ومن م يصبم البدي الميروع المتنامي لليعر المحد
 غةةةا قاةةةف بلرةةةابر بلجرجةةةاند ( ب 471 :ه) فإن ووه مبحو والموضوووعية التووي ت،ي و

ولليكل.

ف ووي ال وودال ل واليص ووا ن

عوون اإلعجوواز القرآنووي ول و لك فهووو موورد علووى أنصووار اللفووظ

أن م وورد اإلعج وواز ل وويس ف ووي معاني ووه فحس ووة ن المع وواني ال
وأنص ووار
َ
المعن ووى وا وورى َ

تتصل من غمر ا لفاس ،وانما السبمل ال

به يمكن فهم اإلعجاز يو فكرة النظم.3

و لك حمن ننتقل الى رحاة اليعر فإن جوير اإلبداع عندح يو تويي النظم ال

يعني

بالنسبة له « عبارة عن تويي معاني النحو في معاني ال،لم».4
وا ا كان أساس اإلبداع النظم فإن النظم عندح يقوم على مبدأ تعلما ال،لم حم

يقول« :

ال نظم وال ترتمة حتى يعلا بعضها ببعا وابني بعضها على بعا وتجعل من تلك ي ا

ٍ
الناس  ...وا ا كان ك لك فمنا أن ننظر لى التعلما
ماال مجهله عاأل وال ميفى على أحد من َ
فمها والبناء وجعل الواحد منها بسبة من صاحبتها ما معناح وما محصوله ...أن تعمد لى
اسم فتجعله فاع لفعل أو مفعوال أو تعمد لى اسممن فتجعل أحديما يب ار عن اآلير».5
يقوم النظم عند الجرجاني على تآل

المعنى وي ا ال
اللفظ م
َ

يحرن عليه حمن يقول:

ناء عليه من
«فإ ا رأمت البصمر بجواير ال ،م يستحسن يع ار أو يستجمد ن را ،م مجعل ال َ
1

 -مصطفى أبو يوارة ،يكالية الحدا ة ،ن.46

2

 عبد القادر يني ،نظراة اإلبداع في النقد العر ي القديم ،دموان المطبوعات الجامعية ،الج از ر ،1999 ،ن.45أبو العدوس ،الب غة وا سلو ية ،ا يلية للنير والتوزا  ،عمان ط ،1999 ،1ن.34

3

 -موس

4

 -أبووي بكوور عبوود القوواير بوون عبوود الرحمووان بوون محموود الجرجوواني ،دال وول اإلعجوواز ،أ ورأح وعلووا عليووه محمووود محموود يووا،ر،

مطبعة المدني ،جدة ،دط ،2008 ،ن.353
5

 عبد القاير الجرجاني ،دال ل اإلعجاز ،ن.10122

حم

اللفظ ،فيقول :حلو ريما ،وحسن أنما وع ة سا غ ،ويلوة ار  ،فاعلم َأنه ليس

منب ك عن أحوال ترج لى أجراس الحروإ والى ظاير الوض الل و  ،بل لى أمر يق من
المرء في فاادح ،وفضل يقتدا العقل من زنادح .وأما رجوع االستحسان لى اللفظ من غمر
المعنى فيه وكونه من أسبابه ودواعيه ف يكاد يعدو نمطا واحدا ،ويو أن ت،ون
يرك في
َ

اللفظة مما متعارفه الناس استعمالهم واتداولونه في زمانهم ،وال يكون وحييا أو عاميا
سييفا».1

لقد راا عبد القاير مدعم نظراته بأدلة ك مرة في نواا ميتلفة فليس غرابا ،ياصة و َأنه على

ي إ َم أ ،ر الب غممن في مفهومه للفصاحة التي ال ت،ون في اللفظة بمفرديا بعمدا عن
التركمة حم يقول« :فالفصاحة تحد من بعد التألم دون الفصاحة التي وص اللفظة
مفردة ومن غمر أن يعتبر حالها م غمريا» ،2فقد يكون
المعنى في عبارة حسنا دون مزاة،
َ

ال يكون في أيرى فيأي صورة جدمدة.
ن البع وود اإلب ووداعي الو و

تأيو و ح اللفظ ووة ي ووأتي نتمج ووة التركم ووة الو و

تأيو و ح اللفظ ووة مو و

أيواتها من ا لفواس ،ولو لك يعطوي التركموة للمبودع مكانوات تعبمراوة ك مورة فوي ايتيوار ا لفواس
وحسن توظيفها وال

ماد

لى اإلبداع.

وت الجرجوواني أيضووا لووى البديعيووة موون
وتأ،موودا منووه علووى الت ورابد بوومن اللفووظ والمعنووى ،لتفو َ

المعنوى حمو
جناس وسج وغمريا و ية لى أن من يعطمها الفضوملة أمور ال موتم ال بنصورة
َ

وك ال تجوود تجنيسووا مقب ووال ،وال سووجعا حسوونا حتووى يكووون
المعنووى يووو ال و
َ
يقووول« فإنو َ

طلبووه و

استدعاح وسا نحوح ،وحتوى تجودح ال تبت وي بوه بودال وال تجود عنوه حووال ،ومون ينوا كوان أحلوى

1

 -عبد القاير الجرجاني ،أسرار الب غة ،أرأح وعلا عليه محمود محمد يا،ر ،دار المدني ،جدة ،ط ،1،1991ا.6-5

2

 -الجرجاني ،دال ل اإلعجاز ،ن.397
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تجنوويس تسو َومعه وأعو ح وأحَقووه بالحسوون وأوالَح مووا وأو موون غموور أصوود موون المووت،لم لووى اجت بووه
وتأية لطلبه ».1
ن تحقا اإلبداع ال يكون بوجود عنصر وغياة عنصر آير ،بل نه يحد
ترابطهما في النظم ال

نتمجة

ماكد عليه الجرجاني ول لك ماكد على تبعية ا لفاس للمعاني حم

يقول « :ا لفاس يدم للمعاني والمصرفة في حكمها ،وكانت المعاني يى المال،ة سياستها،
المعنى كان كمن أزال الييء عن جهته ،وأحاَله
المستحقة طاعتها ،فمن نصر اللفظ على
َ

عن طبيعته».2

فا لفوواس وضووعت لتوودل علمهووا وموون ينووا كووان يجوووم الجرجوواني علووى أنصووار اللفووظ فقوود
أدرك وظيفووة ا لفوواس التووي تتم وول فووي التعبموور عوون المعوواني التووي يلقهووا العقوول وموون ينووا تووأتي
ضرورة تعقل الل ة واإللمام بقيمتها المعنوية.3
ن مفهوووم اإلبووداع عنوود عبوود القوواير الجرجوواني ال ميوور عوون مفهوووم الصووورة التووي ميوور
فمها المعنى.
لقوود ك ووان س ووعي الجرج وواني م وون أج وول اإلجابووة ع وون مرت ،ووز اإلعج وواز ف ووي ال وونن القرآن ووي
ومرت،ز اإلبداع في النن اليعر  ،فلوم منظور لوى ا لفواس علوى أنهوا كسووة تلوبس بهوا المعواني
دون أن تح وود

فمه ووا ت ممو و ار ولو و لك فه ووو ماك وود عل ووى أن ال بداعي ووة للفظ ووة المف ووردة ب وول تظه وور

بداعمتها في التألم

والتركمة.4

1

 -الجرجاني ،أسرار الب غة ،ن.11

2

 المرج نفسه  ،ن.8حسوومن بكووار ،بنوواء القصوومدة ف ووي النقوود العر ووي القووديم فووي ض وووء النقوود الحوودم  ،دار ا نوودلس للطباعووة والنيوور

3

 -موس و

4

 -عبد القاير الجرجاني ،أسرار الب غة ،ن ،4وانظر :جوابر عصوفور ،الصوورة الفنيوة فوي التو ار

والتوزا  ،بمروت -لبنان ،ط ،1982 ،2ن.123
العرة ،ن.322
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النقود والب غوي عنود

فوالنظم حسووة الجرجوواني يعطووي مكانووات تعبمراووة ك مورة للمبوودع موون يو ل يلووا ع أووات
المعنى وابداعه.
بمن ال،لم،فهو متيم تجدمد
َ
 بام ب ا ر (ب637:ه)مبدو ابن ا مر متأ ار بعبد القاير الجرجاني في أضية اللفظ والمعنى حمن يقول« :
وحسنويا ورأقوا حوايمها وصقلوا أطرافها ،ف تَظ َّن
فإن رأمت العرة أد أصلحوا ألفاظهم َّ
أن العناية

اك نما يي بألفاس فقد ،بل يي يدمة منهم للمعاني ،ونظمر لك براز

الحسناء في الحلل الميية وا واة المحبرة».1
صورة
َ
ويقول أيضا « :اعلم أن العرة كما كانت تعنى با لفاس فتصلحها وته بها فإن المعاني
أأوى عنديا ،وأ،رم علمها وأيرإ أد ار في نفوسها .وأول لك عنامتها بألفاظها نها لما كانت
عنوان معانمها وطراقها لى ظهار أغراضها أصلحويا وزانويا .وبال وا في تحسمنها ،ليكون
لك أوأ لها في النفس ،وأ ية بها في الداللة على القصد».2
فووالمعنى عنوودح عموواد اللفووظ ،واللفووظ يووو زانووة المعنووى ،والمعوواني بمنزلووة ا رواا وا لفوواس
بمنزلة ا جساد ولو لك مجوة علوى الموت،لم أن ميتوار ا لفواس نهوا ال توراد لنفسوها وانموا جعلوت
داللة على المعاني ،فابن ا مر مدعو لى االيتمام بهما جميعا.
و نستنتج مما تقدم أن نقاد المير أود أدركوو أيميوة اللفوظ والمعنوى باعتباريموا العناصور
ا ساسية المكونة لليعر فمفهومهم ل بداع متحقا عن طراا الصياغة الجمدة .

1

 -ضوياء الودمن بوون ا مور ،الم ول السووا ر فوي أدة ال،اتووة واليواعر ،2 ،أدموه وعلووا عليوه أحمود الحوووفي و ودو طبانووة،

دار النهضة المصراة للطباعة والنير ،القايرة ،ط ،2دت ،ن.65
2

 ابن ا مر ،2 ،ن.6525

اان ا  :غفهأل بدافب ألقتق ض ةرض ا بللفظ ألبلغدنى لد بلنرف بلغررمد
بحكووم التووأ ر الوو

عرفووه الم وورة ب قافووة الميوور واط و ع نقوواد العوودوة علووى المصووادر

الميرأية وادرا،هم أيمية اللفظ والمعنى في صناعة اليعر ،فإن نقاد الم رة أد ايتموا بد ارسوة
ي ح القضية حم
ا ر ال

تجمو د ارسوتهم بومن التنظمور والتطبموا وتحواول فهوم القضوية وأبعاديوا ومودى

تحد ه في اإلبداع.

 قاف بلكري بلنهشلد (ب406 :ه)لووم يفوورد النهيوولي فصو ياصووا لقضووية اللفووظ والمعنووى كمووا فعوول نقوواد الميوور  ،بوول جوواء
حدم ه حولها في يكل فقرات ،نقلها تلمم ح ابن ريما في العمدة تحت باة :اللفظ والمعنى.
أ ووال اب وون ري ووما « :أ ووال عب وود ال،و ورام :ال،و و م الج ووزل أغن ووى ع وون المع وواني اللطيف ووة م وون
المعاني اللطيفة عن ال ،م الجزل».1
وأد أدم ابن ريما له ح المقولة ملين فمها أر النهيلي وأنوه ممون موا رون اللفوظ علوى
المعنى حم

أال « :أال عبد ال،رام وكان ما ر اللفظ على المعنى». 2
أوال « :أوال

ورغم لك نجد عبد ال،ورام موورد آراء الو من ميالفونوه فوي يو ح القضوية حمو

بعووا الحو ا  :المعنووى م ووال واللفووظ حو و ،والحو و متبو الم ووال ،فمت موور بت مورح وا بووت ب باتووه،
ومنووه أووول العبوواس بوون حسوون العلووو فووي صووفة بليووغ :معانيووه أوالووة لفاظووه ،يكو ا حكووى عبوود
ال ،ورام ،ويووو الو و

يقتضووي ي وورط ك مووه ،ووم يووال

فووي موضو و آيوور فق ووال :ألفاظووه أوال ووة

لمعانيه معدة لمبانيه والسج ييهد به ح الرواية ا يرى ويي أعرإ».2

1

 -أبووو علووي بوون ريووما القمروانووي ،كتوواة العموودة فووي نقوود اليووعر وتمحيصووه ،1 ،يوورا وضووبد عفم و

صادر ،بمروت-لبنان ،ط،2،2006ن.113
2
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نووام

حوواطوم ،دار

تتف وواوت يو و ح الفقو ورات المنقول ووة ع وون غم وور النهي وولي ف ووي الدالل ووة عل ووى تق ووديم ا لف وواس أو
المعوواني ،حمو

توودل فقورات علووى تقووديم اللفووظ بمنمووا توودل أيوورى علووى تقووديم المعنووى حمو

ت وودو

ا لفوواس يوودما للمعوواني ،فعبوود ال ،ورام النهيوولي يم وول أنصووار اللفووظ فهووو كالجوواحظ يعووول علووى
ا سلوة أ ،ر مما يعول على الفكرة.1
 بلرأبأ (ب  413 :ه)تنوواول القووزاز أضووية اللفووظ والمعنووى بووالتطبما موون يو ل كتابووة أعو م ال،و م ،واعتموود فيووه
علوى النقوول ،وابوودو حرصوه علوى ا سوولوة ومناسوبة ا لفوواس للمعواني ودأوة تعبموور المعنوى عوون
مقاصد المت،لم واضحا.
 غآلةةا بلرةةأبأ قلةةى بلغدةةاند :ايووتم القووزار بد ارسووة المعوواني وا يطوواء التووي يقو فمهووااليعراء حم

بمن فساد المعاني التي ال تبل ََغ وال تعبر عن مقاصود صواحبها ،حمو

مورد بمتا يعراا لذيطل يقول فيه:
بني أمية ني ناصم ل،م
مرتب ا كارتباء اللم
فوجووه لووه النقوود حم و

ف مبمتن فيكم آمنا زَفر
ٍ
لوأعة كا ٌن فمها له َجزر

منتظ ار

ودحت ألووت لمووا يجوووت زفوور بوون
أردت أن تهجووو فمو َ
أووالوا « :نووك َ

البمتمن -م أالوا :وأ مدا أ ،ر من ي ا؟ تهددت به بنوي أميوة ويوم اليلفواء
الحار  -و كروا َ

وجعلته ممن يكون له وأعة وال ت،ون الواأعة ال لمن متقي .ولم ترا حتوى جعلتوه ممون يكوون
له جزر ا أوأ  .وي ا غاية المدا وألت تمدا ابن ميرمة فهجوته في أولك:
أد كنت أحسبه َأمنا وأنباح
1

فاآلن طمر عن أ وابه اليرر

 -عبدح عب د العزاز ألقملة ،النقد ا دبي في الم رة العر ي ،الهم ة المصراة العامة لل،تاة ،ط ،1988 ،2ن.367
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ية أحسن من ي ا؟ كأنه لم مرتف عندك
ما ي ا من المدا ،أما كان لك في ال ،م م ٌ

ال حم

لم يكن أ َمنا .وي ا من أأبم العموة ومعنى ي ا ال ،م أنه كان يقال لريطه القمون،

يقول :فلما مدحته طار اليرر عن أ وابه».1

لقد بمن القزاز من ي ل ي ا الم ال العموة التي تصمة المعنى حمو
حمن عكس الياعر مرادح فمدا من حم

أراد الهجاء ويجى مون حمو

علووى عوودم تمكوون اليوواعر موون معوواني ا غوراا اليووعراةض حمو

بومن فسوادح و لوك

أراد المودا ،ويو ا مودل

أن ل،وول غو ٍ
ورا مو يبا ياصووا

فووي دارتووه ،وم و ية اليوواعر فووي الموودا والهجوواء فووي ي و ا الم ووال غموور مقبووول  ،الن العوورة
عووودت فووي موودحها ان توواتي بصو ٍ
وفات توودل علووى سوومو المموودوا ورفعتووه ،وا ا يجووت ف بوود أن
تنال من المهجو منه .ورغم أن القزاز أد اعتمد في ي ح القضية علوى النقوول ال أن ييصومته
الناأدة تظهر من ي لها ,ورغم ايتمامه با لفاس والمعاني ال أنه يفصل بمنهما.
 بلحصري (ب 413 :ه)لعة الحصر دور الناأل في ي ح القضية لنصمن أحديما للجاحظ واآلير البن المعتوز
دون أن يعم وول عل ووى النق وود أو التعلم ووا ،وأ وود نق وول ع وون الج وواحظ أول ووه « :أ ووال بع ووا جهابو و َ ة
ا لفاس ،ونقواد المعواني :المعواني القا موة فوي صودور النواس ،الميتلجوة فوي نفوسوهم والمتصوورة
في أ يانهم المتصلة بيواطريم والحاد ة عن فكريم ،مستورة يفيوة ،وبعمودة وحيوية ،ومحجوبوة
مكنون ووة ،وموج ووودة ف ووي معن ووى معدوم ووة ،ال يع وورإ اإلنس ووان ض ووممر ص وواحبه وال حاج ووة أيي ووه
ويليطووه ،وال معنووى ي وراكه والمعوواون لووه علووى أم ورح ،وعلووى موواال مبل ووه موون حاجووات نفسووية ال

1

 -أبووو عبوود هللا محموود بوون جعفوور التميمووي الق وزاز القمروانووي ،ض و ار ر اليووعر ،تحقمووا محموود زغلووول س و م ومحموود مصووطفى
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ب م ورح وانمووا يحمووي تلووك المعوواني كووريم َله واَ ،وايبوواريم عنهووا واسووتعمالهم يايووا  ...وعلووى أوودر
وضوا الداللة وصواة اإليارة ،وحسن االيتصار ودأة المديل يكون ظهور المعنى».1
ن انتقاء الحصر لنن الجاحظ مدل على ممله لموافقتوة الو أر وعلوى وأوه ،فهوو يعتقود
اعتقاد الجاحظ أن المعاني كامنة في الصدور ،متصورة في ا يان ،ولن متمكن اإلنسوان مون
معرفووة حاجووات أييووه اإلنسووان فووي غيوواة ا لفوواس  ،ن التواصوول ال متحقووا ال بفضوولها وعلووى
أدر حسن استعمالها يكون المعنى واضحا وعلى دأة ايتياريا متوأ

صواة المعنى.

ووم منقوول الحصوور المقارنووة التووي عقووديا الجوواحظ بوومن حكووم ا لفوواس وحكووم المعوواني فووي
أولووه « :ن حكووم المعوواني يو إ حكووم ا لفوواس ،ن المعوواني مبسوووطة لووى غموور غايووة وأسووماء
المعاني محصورة معدودة ومحصلة محدودة.2» ...
موون يو ل يو ا الوونن متضووم أن الحصوور يفوور بوومن اللفووظ والمعنووى ويمموول لووى رجوواع
اإلب ووداع ل ووى ا س وولوة وطراق ووة التعبم وور ،فاإلي ووكال ف ووي ا لف وواس نه ووا مح وودودة مع وودودة بمنم ووا
المعوواني فهووي مبسوووطة ال نهايووة لهووا ،فإنمووا اليووأن فووي كيفيووة تصوورإ اليوواعر فووي المحوودود
المعدود ومن ينا تظهر أدرته الفنية وابداعمته .وليس معنى ي ا التقلمل من يأن ا لفاس.
نق وول الحص وور أر اب وون المعت ووز ف ووي أض ووية اللف ووظ والمعن ووى « :وأ ووال أب ووو العب وواس ب وون
المعتووز :لحظووة القلووة أسوورع يطورة موون لحظووة العوومن ،وأبعوود مجوواال ،ويووي ال ا صووة فووي أعمووا
أوديووة الفكوور ،والمتأملووة لوجوووح العواأووة .والجامعووة بوومن مووا غوواة ومووا حضوور ،والمموزان اليووايد
علووى مووا نفو وضوور ،والقلوة كووالمملي لل،و م علووى اللسووان ا نطووا ،والموود ا كتبووت ،والعاأوول

1

 -أبو سحا

براييم بن علي الحصر القمرواني ،زير اآلداة و مر ا لباة ،1 ،أدم له ويرحه ووض فهارسه ص ا

الدمن الهوار  ،المكتبة العصراة ،صمدا -بمروت ،ط ،2001 ،1ن.149-148
2
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يكس ووو المع وواني وي ووي ال،و و م ف ووي ألب ووه ،ووم مب وودمها بألف وواس كو وو ٍ
اس ف ووي أحس وون زان و ٍوة والجاي وول
َ َ
مستعجل بإظهار المعاني أبل العناية بتزامن معارضها واست،مال محاسنها».1
ٌ
مدعو ابن المعتز من يو ل يو ا الونن لوى التأمول والتوأني فوي ايتيوار ا لفواس المناسوبة
للمعاني القا مة في النفوس أبل لفظها وايراجها ،فالحا
والقالة الو

بالصناعة يعمول التوواز بومن الفكورة

سويحتواها حتوى تيور مكتملوة بمنموا الجايول بالصونعة فوإن سورعته تواد بوه لوى

يو ار فكرتووه ميوووية ناأصووة  ,فالمعوواني سووابقة لذلفوواس أابلووة للتيووكمل م لهووا م وول المووادة تقبوول
الصورة التي تيض لمها ،فاليعر صناعة م ل باأي الصناعات.
وابوودو الحصوور موون ي و ل النصووون المنتقوواة أنووه يفصوول اللفووظ عوون المعنووى واوورى أن
اإلبووداع يق وووم عل ووى الص ووياغة ،ويو و ا ال وونن الو و

بوومن أم وودمنا والو و

أ وود أوردح ف ووي كتاب ووه ن ووور

الطرإ ونور الظرإ ماكد لك من ي ل استنباط معنى تعليقه على اليعر المحود
بووه حم و

يقووول« :فك م و ار مموون أوردت عليووك روا و حكمهووم ،و وودا

وسو َوبَقت لوومهم الرجاحووة ب موور اغتصوواة،
الفصوواحة ب موور عصوواةَ ،
وكيفية مبانمها».2

واعجابوه

كلمهووم أعوواجم ،درت لهووم
علم ووا مووا أيووة معانمهووا

فهنا ييمر الحصر يارة عابرة لى اللفظ والمعنى فهو يممل لى االتجواح البوديعي الو
غ از عصرح ،ورغم لك فإنه يفضل التسوية بمنهما ليصل ا دمة لى روة سامقة في فنه .3

1

 -الحصر القمرواني  ،زير اآلداة و مر اآللباة  ،1 ،ن.145

2

 -الحص وور القمروان ووي ،ن ووور الط وورإ ون ووور الظ وورإ ،تحقم ووا ود ارس ووة لمن ووة عب وود الق وودوس أب ووو ص ووالم ،ماسس ووة الرس ووالة،
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 -المصدر نفسه ،ن.97
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 بام رش ق بلر رألبند (ب 456:ه)أي ت أضية اللفظ والمعنى من ايتمام ابن ريما ال ،مر ول لك أفرد لها بابوا مسوتق فوي
كتابه العمودة سوماح '' بواة فوي اللفوظ والمعنوى'' .1كموا أن يو ح القضوية مب و وة فوي نايوا أبوواة
كتابه .وتناولها بالتنظمر والتطبموا حمو

أودم أريوه بكول موضووعية منو الويلوة االولوى ويوو مون

اليلا الفني.
ي ل آ ار ه يقدم مفهومه لإلبداع اليعر و َ
أال ابن ريما:
بضووعفه،

« اللفووظ جسووم وروحووه المعنووى ،وارتباطووه بووه كارتبوواط الووروا بالجسوومض يضووع

ويقوى بقوته ،فإ ا سلم المعنى وايتل بعا اللفظ كان نقصا لليعر ويجنة عليه ،كما يعورا
لوبعا ا جسوام موون العور واليولل والعووور وموا أيوبه لووك ،مون غمور أن تو ية الوروا ،وكو لك
ن ضووع

المعنووى وايتوول بعضووه كووان للفووظ موون لووك أوفوور حووظ ،كالو

يعوورا لذجسووام موون

الم وورا بم وورا ا رواا ،وال تج وود معن ووى ميت وول ال م وون جه ووة اللف ووظ .وجرا ووه في ووه عل ووى غم وور
الواجووة أياسووا علووى مووا أوودمت موون أدواء الجسوووم وا رواا ،فووإن ايتوول المعنوى كلووه وفسوود بقووي
اللفووظ مواتووا ال فا وودة فيووه ،وان كووان حسوون الط و وة فووي السووم  ،كمووا أن الممووت لووم موونقن موون
ييصه في أر العمن ال أنه منتف به وال يفمد فا دة ،وك لك ن ايتل اللفظ جملة وت يى لوم
يصم له معنى ،نا ال نجد روحا في غمر جسم البتة ».2
عبر ابن ريما من ي ل ي ا النن عن مدى الت زم الموجود بمن اللفوظ والمعنوى فهموا
عندح توأمان مت زمان والزمان للعمل ا دبي .3فمن الصعة الفصل بمنهما نهما ماسسان

 - 1ابو علي الحسن ابن رشيق القيرواني ،كتاب العمدة في نقد الشعر وتمحيصه ،ج،1شرح وضبط عفيف
دار صادر  ،بيروت ،ط ، 1،2003ص.111
 - 2ابن ريما القمرواني ،العمدة ،1 ،ن.111
3
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للعموول وضوومان نجاحووه وتحقمووا بداعووه ،ونوودرك موون يو ل الوونن موودى ت،اموول عناصوور
ا دة وصووعوبة رجوواع بداعمتووه لووى أحووديما فووي غيوواة اآليوور ن اإلبووداع منب و موون ت حووم
ي من العنصران وجودتهما.
فالنن يحدد موأو

ابون ريوما مون أضوية اللفوظ والمعنوى وع أتهموا باإلبوداع مون يو ل

الر د الو ما بمنهما .فهو حران في تأ،مد ي ح الع أة وتوضيحها ويظهر يو ا الحورن حومن
راا ييووبه اللفووظ والمعنووى بالجسووم والووروا وموودى الت ورابد الموجووود بمنهمووا  ,وك و لك موون ي و ل
توضيم أ ر كل طرإ على اآلير في حالة القوة والضع .
وابوودو أن ابوون ريووما أوود أدرك طبيعووة الووت زم بمنهمووا وكووان واعيوا بمفهوووم اإلبووداع ويظهوور
ي ا من ي ل تأ،مدح على الع أة الت زمية بومن اللفوظ والمعنوى كموا يظهور مون يو ل عرضوه
آلراء أنصووار اللفووظ والمعنووى  ،فأنصووار اللفووظ م و يبون لووى فيامووة ال ،و م وجزالتووه و لووك علووى
م ية العرة ,من غمر تصن  .1ويستدل ابن ريما بقول بيار بن برد:
ا ما غضبنا غضبة مضراة

يت،ناَ حجاة اليمس أو أطرت دما

وفرأة م َن اليعراء َمن تا ر سهولة اللفظ وايتموت بو لك لوى درجوة النوزول با لفواس لوى
مسووتوى العاميووة م لمووا فعوول أبووو العتاييووة والعبوواس بوون ا حن و  ،وفرأووة تووا رالمعنى علووى اللفووظ
مهمووا كووان موأعووه موون البمووت أو القصوومدة حم و
مبالي حم

يقووول فوومهم ابوون ريووما « :فيطلووة صووحته وال

وأ من يجنة اللفظ وأبحه وييونته :كوابن الروموي ،وأبوي الطموة ومون يوا،لهما،

ياالء المطبوعون ».2
يك ا وأ

ابن ريما موأفا معتدال ،موضوعيا غمر متعصة حديما على اآلير,

1

 -ابن ريما ،العمدة ،1 ،ن.111
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اال أنووه كي و

عوون مملووه لجانووة ا لفوواس حوومن راا يصوورا بووأن معظووم أيوول زمانووه علووى

تفضوومل اللفووظ حم و

أووال « :وأ ،وور النوواس علووى تفضوومل اللفووظ علووى المعنووىض سوومعت بعووا

الح و ا يقووول :أووال العلموواء :اللفووظ أغلووى موون المعنووى منووا وأعظووم أيمووة ،وأعووز مطلبوواض فووإن
المعوواني موجووودة فووي طبوواع النوواس ،يسووتو الجايوول فمهووا والحووا  ،ول،وون العموول علووى جووودة
ٍ
لموا
ا لفاس ،وحسن َّ
السبك ،وصوحة التوألم  ،أال تورى لوو أن رجو أراد فوي المودا تيوبيه َرجول َ
ضواء بالسوم  ،وفوي
والبحور ،وفوي اإلأودام با سود ،وفوي الم َ

ييبهه فوي الجوود بال مو
أيطأ أن َ
العزم بالسبل ،وفي الحسن باليمس فإن لم يحسون تركموة يو ح المعواني فوي أحسون ح يوا مون
اللفظ الجمد الجام للرأة والجزالة والع وبة والط وة والسهولة والح وة لم يكن للمعنى أدر».1
يحمل ي ا النن فوي طياتوه أ و ار مون آ وار الجواحظ حومن يقوول « :المعواني مطروحوة فوي
الطراا يعرفها العجمي والعر ي ،والبودو والقورو  ،وانموا اليوأن فوي أاموة الووزن وتيمور اللفوظ
وسهولة المير وك رة الماء ،وفي صحة الطب وجودة السبك».2
ن نوون ابوون ريووما مبوومن الوودور الجلموول ال و

يقدمووه اللفووظ للمعنووى فووإ ا أراد اليوواعر أن

يعبوور عوون معنووى مجوويش فووي صوودرح ولووم يحسوون ايتيووار اللفووظ الو

بووه يقدمووه للمتلقووي فإنووه لوون

يكون له حظا من القدر والقيمة في ظهارح.
فالنصان ييمران لى تفضمل اللفظ على المعنى كما ييمران لى عناصور أيورى تضواإ
لى اللفظ كحسن السبك وصحة التألم

والصياغة.

وااكوود ابوون ريووما علووى ع أووة اللفووظ بووالمعنى مورة أيوورى حوومن نقوول عوون ابوون وكيو وعبوود
ال،رام النهيولي وال عوالبي نصوصوا ت بوت لوك حمو
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أوال « :وبعضوهم -وأظنوه ابون وكيو َم َّ َول

المعنووى بالصووورة ،واللفووظ بال،سوووض فووإن لووم تقابوول الصووورة الحسووناء بمووا ييووا،لها والمووا بهووا موون
اللباس فقد بيست حقها ،وتضاءلت في عمن مبصريا».1
ووم نقوول عوون عبوود ال ،ورام « :المعنووى م ووال ،واللفووظ ح و و ،والح و و متب و الم ووالض فمت موور
بت مرح ،وا بت ب باته ».2
ونقل عن العباس بن الحسن العلو في صفة بليغ « :معانيه أوالة ا لفواس يكو ا حكوى
عبوود ال ،ورام ويووو الو

يقتضوويه يوورط ك مووه ،ووم يووال

فووي موض و آيوور فقووال ألفاظووه أوالووة

السج ييهد به ح الرواية ،والقالة يكون وعواء كالو
لمعانيه وأوافيه معدة لمبانيه ،و َّ
ا واني ،ويعمل به اللبن واآلجر ،وأد يكون أود ار للوعواء كالو
ا يف وواإ ،ويك ووون م وواال كالو و

َتف َّورغ فيوه

يقوام بوه اللوالوك ،وتصولم عليوه

فص وول علي ووه الق ن ووس ،فلهو و ا احتم وول
تحو و ى علي ووه النع ووال ،وت َّ

القالة أن يكون لفظا مرة ومعنى مرة ».3
فه ح النصون تيبه اللفظ أحيانوا بالصوورة وأحيانوا بالحو و والم وال وأحيانوا أيورى تصون
كل واحود منهموا أالبوا ل.يور .وايتوتم ابون ريوما بواة اللفوظ والمعنوى بونن ال عوالبي « :البليوغ
من يحوك ال ،م على حسة ا ماني واييد ا لفاس على أدود المعاني وأوول غمورح :ا لفواس
في ا سماع كالصور في ا بصار».4
 ب لفاظ ألبر ةاطها ةا غربض بلشدريا :أيار ابن ريما لوى يو ح الع أوة التويت وور د ا لف وواس بمناس ووبتها م وون الموض وووعات وا غو وراا ح وومن راا يقس ووم ا أو ووام حس ووة
انتصاريم للفظ أم للمعنى فقال:
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« أووم مو يبون لوى فيامووة ال،و م وجزالتووه ،علوى مو ية العورة موون غمور تصوون كقووول
بيار:
ا ما غضبنا غضبة مضراة

ا ما أعرنا سمدا من ٍ
أبملة

دما
يت،نا حجاة اليمس أو أطرت َ
نبر َّ
َ رى م ٍ
صلى علمنا وسل َما

أدل على أووة ،وأيوبه بموا وأو فيوه مون موضو االفتيوار ،وكو لك موا مودا
وي ا النوع َّ
به الملوك مجة أن يكون من ي ا النحت».1
ويظه وور عج وواة اب وون ري ووما بم وول يو واالء الي ووعراء ،الو و من مب وودون حرص ووا ف ووي اأتن وواء
ا لفو وواس الجزلو ووة والفيمو ووة دون تصو وون أو ت،ل و و  ،فهو ووم يح و و ون ح و و و العو وورة ،فم و وول ي و و ا
فيوه ،واورى ابون ريوما أن غرضوي المودا

ا سلوة الفنوي يفضوله ا تو ءم وال ورا الو

والفيوور أنسووة ا غ وراا اليووعراة لووه .ل و لك فقوود ايووترط فووي غوورا الموودا حم و

أووال« :

وسووبمل اليوواعر ا موودا  ...أن مجعوول معانيووه جزلووة وألفاظووه نقيووة غموور مبت لووة سوووأية »,2
و لك مراعاة لمقام الممدوا .
ويمك وون رد عج وواة اب وون ري ووما بهو و من البمت وومن ل ووى ا لف وواس المنتق وواة بح و ٍ
ورن و ك وواء
جاءت فيه.

كبمران والى مناسبة ا لفاس للموضوع ال
 -قف غنا ةا ب لفاظ للررض:

أيار ابن ريما لى ي ح المسألة حمن تعرا بالحدم
لها جلبه وأعقعوة دون طا ول معنوى ك مور وضورة مو
حمن أال:
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لى فرأة أصوحاة ا لفواس التوي

لهو ا الفراوا ببمتوي ابون يواني ا ندلسوي

أجرد ييظم
أصايت فقالت وأ َ َ

ويامت فقالت :لم َ أبيا مي َدم

لجرس حلم َها
وما ع َرت اال َ

وال َرَمَقت ال برى في ميدم

ومن المآي التي أي يا ابن ريوما علوى يو ا الفراوا اعتمواد يوع ار ه علوى ألفواس صوايبة
دون فا دة تجَنى من و ار ها .فقال « :ولويس تحوت يو ا كلوه ال الفسواد ويو إ المو ارد ،موا لو

يفموودنا أن ت،ووون ي و ح المنسوووة بهووا لبسووت حلمهووا فتويمووه بعوود اإلصوواية والرمووا وأ و فوورس أو
لمو سوم ؟ غمور أنهوا م وزوة فوي داريوا أو جايلوة بموا حملتوه مون زانتهوا ،ولوم ميو

عنوا مورادح

أنها كانت تترأبه فما ي ا كله ؟ ».1
وا وورد اب وون ري ووما ض ووع

أبي ووات اب وون ي وواني ل ووى يروج ووه ع وون الطبو و وتحلي ووه بال،لف ووة

والتصن .
وي و ا موودل علووى نصوواإ ابوون ريووما ونزايتووه كناأوود ورد العلووة لووى أسووبابها ل و لك يقووول
منصوفا أيووعار اليوواعر فووي محطوات أيوورى « :وكانووت عنوود أبووي القاسوم مو طبعووه صوونعة فووإ ا
أي في الحو وة والرأوة وعمول بطبعوه وعلوى سوجمته ،أيوبه النواس ،وديول فوي جملوة الفضو ء،
وا ا ت،ل

أضر بنفسه ،وأتعة سام يعرح ،ويق له من ال،و م
الفيامة وسلك طراا الصنعة َّ

المصوونوع والمطبوووع فووي ا حوواممن أيووياء جموودة» .2والواضووم أن ابوون ريووما موور د نجوواا العموول
اإلبداعي واليلا الفني با لفاس والمعاني وتحر الطب وترك التصن .
ن النق وود الموج ووه ل ووى يو و ا الفرا ووا الو و
تحوود

مناص وور ا لف وواس متعل ووا با لف وواس المدوي ووة الت ووي

جلبووة وصوويبا فووإ ا فتيووت عوون معنووى موون و ار هووا ف و تجوودح ،وك و لك فه و ح ا لفوواس ال

تناسة ال را ال

أملت فيه.
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 هأللا بللفظ :وأد أ ار ي ح الع أة حمن تحد
الركا،ة واللمن المفرط ،وضرة م

عن الفراا الو

موا ر ا لفواس السوهلة فواغتفر لوه فمهوا

بأبيات أبي العتايية التي يقول فمها:

يا يوتي َّن الهوى أاتل ووي

،فان من عاجل
فيسروا ا
َ

وال تلوموا في اتباع الهوى

فإنني في ي ل ياغل

عمني على ٍ
عتبة من َهَّلوة

السا ل
ب َدمع َها المنسكة َّ

يا َمن رأى َأبلي أتي َب َكى

من يدة الوجد على القاتل

بسطت كفي نحوكم سا

ما ا تردون على السا وول؟

ن لم تنملوح فقولوا َلوه

أوال جمي َب َد َل الَّنا ول

واوورو ابوون ريووما بعووديا أصووة جمعووت أبووا ن وواس والحسوومن بوون الضووحاك وأبووا العتاييووة
وانتهوت بوإأرار اليوواعران بتفوو أبووي العتاييوة أووا لمن « :أموا مو سوهولة يو ح ا لفواس ،وم حووة
ي ح القصمدة ،وحسن ي ح اإليارات ،ف ننيد يم ا».1
ورغووم سووهولة ا لفوواس ولمنهووا فإنهووا تتناسووة وال وورا الو

جوواءت فيووه ويووو ال ووزل ولو لك

أال ابن ريوما فوي بواة النسومة « :حوا النسومة أن يكوون حلوو ا لفواس رسولها أراوة المعواني
سووهلها ،غموور كووز وال غوواما ،وأن ميتووار لووه موون ال،و م مووا كووان ظوواير المعنووى ،لوومن اإلم ووار،
رطة المك َسر ،يفاإ الجوير ،يطرة الحزان ويستي

الرصمن».2

ويكو ا ر وود ابوون ريووما بوومن اللفووظ وا غوراا فجوواءت فكرتووه محتويووة علووى
أسووم موون اليووعراء يسووتعمل ألفاظووا فيمووة جزلووة دون ت،ل و
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ووة أأسووام،

وال تصوون واوورى أن الموودا والفيوور

يووي أنسووة ا غوراا لهووا ،وأسووم يمموول لووى ا لفوواس المدويووة دون طا وول معنووى وال ك موور فا وودة،
فألفاظه غمر مناسبة غراضه التي جاءت فمها  ,وأسم يممول لوى ا لفواس السوهلة اللمنوة واورى
أن ال را ا نسة لها يو ال زل ،لك أن ال زل يحتا
ويك ا يكون ابن ريما أد ر د اللفظ بال را الو
تناس ووة وتن وواغم يح وود

لى اللمونة والسهولة.
ي موه و هو ا يفهوم اإلبوداع علوى أنوه

ف ووي ال وونن نتمج ووة حس وون ايتي ووار المب وودع لفاظ ووه المناس ووبة لمقاص وودح

ف رضووا الموودا والفيوور يحتاجووان لووى عمنووة موون ا لفوواس ،وغوورا ال ووزل والدعابووة يحتووا

لووى

يووا،لة موون ا لفوواس ،فاإلبووداع حسووة أريووه ال يكموون فقوود فووي أوووة اللفووظ بوول أيضووا فووي مناسووبته
ال

للموأ

يعييه الياعر .الن اإلبداع انتقاء يق في المعجم الل و لليواعر و لوك متطلوة

مهارة.
كم ووا انتب ووه اب وون ري ووما ل ووى مس ووألة يام ووة تتعل ووا باإلب ووداع وي ووي توظمو و

ا لف وواس حس ووة

التيصن ،نه مامن بوجود ل ة ياصة باليعر أد ال تستعمل في غمرح من الفنون وأنوه البود
للفظ من يصا ن ليكون صالحا ل ستعمال في اإلبداع اليعر  ,ول لك فهو مرى أن لليوعراء
ألفاظووا معروفووة ومألوفووة لوودمهم يسووتيدمونها وال مجوووز لهووم أن يسووت نوا عنهووا واوظفووا غمريووا وال
أن متجاوزويووا كمووا أجوواز لهووم اسووتعمال بعووا ا لفوواس ا عجميووة ،كمووا نووادى بضوورورة الفصوول
بمن اليعر والفلسفة ن ل،ل منهما مجاله اليان به وألفاظوه الياصوة بوه وان اسوتعمل ألفواس
الفلسووفة فبمقوودار حتووى ال متحووول اليووعر لووى نوون غوواما لقوود ال حووظ النقوواد القوودامى وموونهم
اآلمد ظايرة توظم

اليواعر لذفكوار الفلسوفية وأ ريوا فوي اليوعر ميوم ار لوى أنهوا تواد

لوى

غموا المعنى اليعر وابهامه.1
حم

يقول « :ولليعراء ألفاس معروفة ،وأم لة مألوفة ،ال منب ي للياعر أن يعدويا ،وال

أن يستعمل غمريا ،كما أن ال،تَّاة اصطلحوا على ألفاس بأعيانها سمويا ال،تابية ال
تجاوزونها لى سوايا ،ال أن مراد ياعر َّ
متظرإ باستعمال لفظ أعجمي فيستعمله في الندرة،
َ
1
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وعلى سبمل اليطرة ،كما فعل ا عيى أديما ،وأبو نواس حدم ا ف بأس ب لك ،والفلسفة وجر
ا يبار باة آير غمر اليعرض فإن وأ فيه ييء منهما فبقدر ،وال مجة أن مجع نص َة
العمن فيكونا مت ،ا واستراحة ،وانما اليعر ما أطرة َّ
ويز النفوس ،وحرك الطباعض فه ا يو
َ

باة اليعر ال

وض له ،و ني عليه ،ال ما سواح ».1

ويك و ا مبوومن ابوون ريووما أنووه ا كانووت الوسووملة اليووعراة يووي ا لفوواس فانهووا تيتل و

عوون

ألف وواس ال،ت وواة والف س ووفة ل ووك ن الي ووعر م وون مهام ووه ي ووز النف وووس واإلطو وراة ف ب وود للي وواعر
التسلم من ا لفاس بما من يأنها أن تفي بال را.
يستمد ابن ريما نظرته لل ة من ي ل وظيفة اليعر .ورغم ايت إ النقاد حوول موأو
ابن ريما القمرواني ،ال

أد ييهد له بوال موا ،ال أنوه حواول أن موفوا بومن اللفوظ والمعنوى

ل ووك اليتمام ووه بالي ووكل النه ووا ي للقص وومدة وص ووياغتها الص ووياغة ال ق ووة الت ووي ت وودل عل ووى روا
اإلبووداع وموون ينووا فقوود رأى أنووه ال يموور فووي لفووظ ال يحتووو علووى معنووى ،وال يمكوون أن موواد
المعنى المطلوة ال بفضل اللفظ وفا الصياغة التوي مرتضومها اليواعر فع أوة الجسود بوالروا
تعبوور عوون س وراان المعنووى فووي أعضوواء القصوومدة ويأي و ي و ا المعنووى يووك متمم و از موودل علووى
االبداع .وا ا كان ابن ريوما أود تنواول القضوية مون الجانوة النظور فكو لك فإنوه ك مو ار موا يقو
ناأدا أيعار اليعراء من جهة اللفظ أو المعنوى مبمنوا العمووة وا يطواء التوي وأعووا فمهوا  ،فقود
ايوتم النقوواد بووالمعنى نووه ا سواس الو

مبنووي عليووه فكووريم النقود فقوود ايووترطوا فووي صووحته أن

كووون مطابق ووا لمرجعمتووه الفكرا ووة ول و لك ع وودح بيوور ب وون المعتموور م وودار اليوورإ عل ووى الصو وواة
واحراز المنفعة.2
ومن بمن ا مور التي عالجها ابن ريما:
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 بل در ف بلغدنألي:والمعق وود م وون ال،و و م « ي ووو الو و

ل ووى جه وود ف ووي تقرا ووة المعن ووى لع وودم وض وووحه

يحت ووا

وابتعادح عن وجوح الداللة المقصودة في النن».1
وأد أرج ابن ريما ممل اليعراء لى تعقمد المعنى واغرابه لضرورة أو لمدل على أدرتوه
في تصرا

ال ،م وتعقمدح نحو أول الفرزد :
ياما َلم تََنله أ،فَنا
نفلا َ

بأسيافنا يام الملوك القماأم

« مراد أ أوم لم نمل،هم ونقهريم وي ا عند الصدور الم كران بوالعلم ت،لو

وتعمول ،ال

تعرفه العرة المطبوعون ».2
وكم ووا م وورد التعقم وود ال ووى ق ووة الي ووعراء بأنفس ووهم واغ ارب ووا عل ووى الن وواس كتعقم وود المتنب ووي ف ووي
االبتداء:
طاسمه
وفااكما كالر أيجاح َ

بأن تسع َدا والدم أيفاح َساجمه

يقول ابن ريما « فه ا البمت يحتا

لى ا صمعي ل،ي يفسر معناح ».4

3

فه ا النقد مدل على حرن ابن ريما على المعنى ووضوحه .

 كربر بلحرألف أل رارمها:1

 -أحمو وود مطلو وووة ،معجو ووم المصو ووطلحات الب غيو ووة وتطوريو ووا ،3 ،مطبعو ووة المجم و و العلمو ووي ،الع ارأو ووي ،ب و ووداد،1987 ،

ن.280
2
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 -المتنبووي ،الوودموان  ، 3 ,يوورا ابووي البقوواء العكبوور  ،ضووبد و صووحيم مصووطفى السووقا واب وراييم ا بيووار وعبوود الحفوويظ

يلبي ،مطبعة مصطفى اليباني ،مصر  ، 1936،ن.325
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 العمدة ،1 ،ن.20240

ومن المآي التي أيو يا علوى اليوعراء فوي موا ميون ا لفواس تقوارة الحوروإ مون حمو
الميار أو ت،راريا وي ا ماد

لى قل اللسان عند النطا بها ويستدل بقول بير:
وان ََنت نحو َعزإ نفس يول

لم يضرَيا والحمد هلل ييء
ٌ

الحوواء موون العوومن
ويعلووا ابوون ريووما « :فووإن القسوويم ا يوور موون ي و ا البمووت قموولض لقوورة َ

وأرة ال از من السمن» .1ومعنوى يو ا أن م ول يو ا اليطوأ ميول بفصواحة ال،و م وايرجوه مون
دا رة اإلبداع.
وأو

ابوون ريووما أمووام آراء النقوواد التووي َّ
يطووأت اليووعراء موون جهووة اللفووظ أو المعنووى م بتووا

في ك مر من ا حيان صحة ما ية ليه اليعراء وميالفا آراء النقاد ومن لك ميالفته للنقواد
في ما متعلا بصحة المعنى و الوص

.

فقوود أدرك النقوواد َعو َودم دأووة اليووعراء فووي وص و

ا يووياء ل و ا عوودوا م وول ي و ح ا وصوواإ

ياصووة ولهو ا ارحووا يصووححون لهووم تووارة بإمجوواد البوودمل ،وتووارة باال،تفوواء باإليووارة ولقوود يووال
ابن ريما اآلمد في ما ي َّ
طأَ فيه البحتر أوله:
َ
وكادت على م
يجرتنا يقضى َ

يبها في الصدود تَهجر َوسَنى

فق ووال اآلم وود  « :يو و ا غل وود ن يياله ووا متم وول َل ووه ف ووي ك وول أحواله ووا ،يقظ ووى كان ووت ،أو
وسَنى ،أو ممتة ».2
فالناأوود ينووا مااي و اليوواعر علووى صووحة المعنووى التووي ال تتحقووا ال بمطابقتهووا لحقيقووة مووا
متحد

عنه الياعر واتفاأهوا مو موا فيوه مون يصوا ن وصوفات  ,فاليواعر حسوة أر الناأود

منب ي أن يكون على وعي كامول وادراك توام لليويء الو
مواد
1

متحود

عنوه ن االنحيواز عون يو ا

لوى وأوعووه فوي يطووأ معنوو وأوود علوا ابوون ريوما علووى أوول اآلموود وأود يووة لوى مووا
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ية ليه الياعر « :وأنا أأول ن مورادح أنهوا ليودة يجرَّيوا َلوه وجنويوا عليوه ال توراح فوي المنوام
ال مهجو ار وال تراح جملة ،فوالمعنى حمن و صوحيم ،ال فسواد فيوه ،وال غلود ....ولويس بومن بمتوي
البحتر تناسة من جهة المعنوى جملوة واحودةض نوه أوال يحكوي عنهوا و انيوا يحكوي عون نفسوه،
بل ن في اللفظ ايترا،ا ظاي ار ».1
فووابن ريووما أوود اسووتوعة المعنووى ال و

أصوودح اليوواعر موون ي و ل توظيفووه لذلفوواس نووه

يحمل بمن جنبيه ييصية ياعر وناأد.
 غلالفا بلنراف لد نرف بللفظ :وموون ا م لووة التووي يووال

فمهووا ابوون ريووما أر النقوواد موون جهووة اللفووظ دفاعووه عوون بمووت

البحتر حمن أال:
بالجود ت كر واجبي
أبا غالة
َ

ا ما غني البايلمن نسيه

أال ابن ريوما معلقوا « :وزع َوم أنوه َلحون ،ولسوت أرى بوه بأسوا ،يو ا اليواعر أسوكن اليواء
وكن اليوواء ومووا أبلهووا مكسووور لوم ت،وون الهوواء ال مكسووورة تباعووا
لموا يقتضوويه بنوواء القافيووة ،فووإ ا أس َ

طرإ وأد فعلوا م ل ي ا في وسد ال،لمة ..وأال رابة:
ل َما أبلها ،والسيما ويي
ٌ
َّ
كأن أمدمه َّن بالَقاع الَقر

ولووم يقوول أموودمه َّن بالضووم اسووت قاال ،وأيضووا َّ
فكأنووه -أعنووي البحتوور  -نوووى الوأوووإ ووم جو َّور
القافية َكعادتها في تحراك السا،ن أبدا لى الجر ».2
فابن ريما يستدل بقول ياعر من القدماء رابة فهو يقر بأن الضرورة اليعراة ياصوية
موون يصووا ن اليووعر وييوومر لووى مكووان تسوووي ها علووى وجووه موون الص وواة ويووو ممووا يعكووس
1
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،ب ووار اب وون ري ووما لي ووعر المح وود من كم ووا ي ووو يكب وور ي ووعر الق وودماء فهو و ا الموأو و

النق وود م وون

الضرورة اليعراة وان كان يقدر اليعر بمعاممر ل ويوة تيضو لمبودأ اليطوأ والصوواة ،ال أنوه
موأو

يمكوون أن نصووفه باإلمجابيووة لمووا فيووه موون دراك لتمممووز ل ووة اليووعر عوون ل ووة الن وور ،فووإ ا

كانت ي ح الضرورات أمودا علوى اليوعر ،فإنهوا كو لك بواة لإلبوداع مون ي لوه مبت،ور اليوعراء
صي ا واسالمة ومفردات تزاد في أوة الل ة .
ان مفه وووم اإلب ووداع عن وود اب وون ري ووما ي ووو م ووا يمك وون للي وواعر م وون كس وور لل وووزن وزا ووغ ع وون
الضوابد أحيانا والتقالمد الل وية والعروضية أحيانا أيرى ،ليحقا اليعراة.
ن فهم ابن ريما لطبيعة اإلبداع اليوعر ومرونتوه فوي معالجوة الضورورة متجواوز مفهووم
بعا النقاد القدامى فه ا مدل على وأه الفني في تقدمر اإلبداع.
ولقوود رأى ابوون ريووما أن اليووعراء القوودامى أوود أجووازوا الضوورورة وأوود أي و وا بهووا اضووط ار ار
وايتي ووا ار فمعن ووى ل ووك أن اب وون ري ووما مجم ووز ل ووك للمت ووأيران أيض ووا ركو ه ووا أياس ووا عل ووى ي ووعر
المتقوودممن ,فقوود احووت،م لووى القيوواس ويووو معيووار عقلووي ،أيوواس اليووايد علووى ال ا ووة أو أيوواس
ا يباح بالنظا ر.1
يكو و ا ك ووان مفه وووم االب ووداع ف ووي ع أت ووه بقض ووية اللف ووظ والمعن ووى عن وود اب وون ري ووما ,فهم ووا
عنص وران أساسوويان ويصوول لووى الوووعي بتآلفهمووا فووي كيووان واحوود ت،ووون ي صووته داللووة عميقووة
وي ووي ال ووروا والجس وود حمو و

كان ووت د ارس ووته له ووا تنظمرا ووة وتطبيقي ووة .فق وود اس ووتوعة آراء س ووابقيه

ومعاص وراه دون أن يكووون لووك سووببا فووي طمووس معووالم ييصوومته الم ر يووة التووي تظهوور بوومن
الفمنة وا يرى ما يارحة واما محلله واما َناأدة وميالفة آلراء غمريا.
 -بام شرف بلر رألبند (ب 460 :ه)

1

 منظر :أ حسن مزدور ،معاممرالنقد ا دبي في القرن الراب الهجر  ،مكتبة ا داة ،القايرة ،ط ، 1،2009ن.4243

تن وواول اب وون ي وورإ أض ووية اللف ووظ والمعن ووى م وون الناحي ووة التنظمرا ووة والتطبيقي ووة ،وأ ،وود عل ووى
الصووياغة الفنيووة فووي العموول الفنووي والتووي عووديا أسوواس اإلبووداع ،فووالعبرة ليسووت با لفوواس وحووديا،
فقد ت،ون ا لفاس منتقاة بعنايوة ممموزة وال تحمول بومن جنباتهوا معنوى يسوتفاد منوه ،كموا يمكون أن
ت ،ووون المع وواني جم وودة وا لف وواس الت ووي تحمله ووا مبت ل ووة ،ولو و لك فق وود ياط ووة اب وون ي وورإ الناأ وود،
ونصووحه بووالترو وعوودم العجلووة أ نوواء الحكووم النقوود حم و

يقووول« :واعلووم أن العجلووة فووي كوول

ييء :موطُ َزلو  ،ومركة زيو فإن من اليعر موا يموذ لفظوه المسوام واورد علوى السوام

منووه أعوواأ فو مرعووك يووماية مبنوواح وانظوور لووى مووا فووي سووكناح موون معنوواح ،فووإن كووان فووي البمووت
سوا،ن فتلوك المحاسون ،وان كوان ياليوا فاعوددح جسوما باليوا ،ولو لك ا سومعت ألفاظوا مسووتعملة
وكلمات مبت لة ف تعجل باستضوعافها حتوى تورى موا فوي أضوعافها فكوم مون معنوى عجموة فوي
لفظ غمر غراة والمعاني يي ا رواا وا لفواس يوي ا يوباا فوإن حسونا ،فو لك الحوظ الممودوا
وان أبم أحديما ف يكن الروا».1
م موور ابوون يوورإ فووي ي و ا الوونن أضووايا مهمووة وموون بمنهووا الترا و

أ نوواء صوودار ا حكووام

النقديووة ،فعلووى الناأوود أن متممووز بالعقوول والحصووافة والفطنووة فووي تممموزح لذلفوواس والمعوواني فووالعبرة
باليوواعر المبوودع ال و

بإمكانووه اسووت مار الوسووملة المتم لووة فووي الل ووة فووي التعبموور عوون أفكووارح

الجدمدة غمور المسوبوأة فوي نتوا غمورح مون اليوعراء .كموا أ وار أضوية تو زم ا لفواس والمعواني،
ن ا لفاس عندح بم ابة ا يباا والمعاني بم ابة ا رواا.
وابوودو موون يو ل يو ا الوونن أن ابوون يوورإ متووأ ر بووابن أتمبووة ال أنووه موورى أن القووبم فووي
المعنى أيد منه في اللفظ.2

1
2
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وييوومر ابوون يوورإ لووى ضوورورة الووت زم بوومن اللفووظ والمعنووى وموودى اإلمجابيووة التووي تنتجهووا
فهو يقترة من راية ابن ريما القمرواني ،حمن جعل ا لفاس أجساما والمعانى أرواحا.
تنوواول ابوون يوورإ القمروانووي اللفووظ والمعنووى وع أتهمووا بالفصوواحة،
العموة التي تعتر اللفظة أ ناء التألم
 نةةالر حةةرألف بلكلغةةا :والوالتركمة والسيا ال

أيووار لووى بعووا

ومن بمن ي ح العموة:
لووى قوول نطووا الحووروإ ممووا مووا ر سوولبا علووى

موواد

وردت فيه ،وأد ضرة ابن يرإ م

بيعر جرار حم

أوال « :ومموا

يعاة به اليعر ويستهجنه النقد ييونة حروإ ال،لمة كقول جرار:
وتقول بوزع أد َدبب َت على العصا

ي يزأت ب مرنا يا بوزع

ويو و ا البم ووت ف ووي أص وومدة م وون أحل ووى أص ووا د جرا وور وأملحه ووا وأجزله ووا وأفص ووحها ف قل ووت
القصمدة كلها به ح اللفظة».1
وبما أن الناأد ابن يرإ يحرن على جمالية القصمدة وعلى تحقيقها لإلبداع ،فإنوه مهوتم
بحوروإ ال،لمووة التووي لوون تحقووا فصوواحتها ال بإبتعاديوا عوون ال قوول ،واوضووم أ ورح السووالة علووى
القصمدة كلها حم

تسلبها جمالمتها وانال من بداعمتهاض فيلوصها من التنوافر مجلبهوا الع وبوة

واليفة على اللسان والسوم

2

 ,والضوابد لمعرفوة ال قول عنود ابون يورإ يوو وأوه السوليم وحسوه

الصاد الناجم عن النظر في ك م البل اء.

-

نةةالر بلكلغةةاب  :وأوود عوودح ابوون يوورإ موون عموووة اليووعر الم مومووة،و الو

نتمج ووة ع وودم انس ووجام ال،لم ووات المتج وواورة حمو و

يحوود

أ ووال« :وم وون عموب ووه الم موم ووة -أ الي ووعر-

مجاورة ال،لمة ماال مناسبها وال يقار ها م ل أول الَ ،ممت:
1
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2

 منظر:السمد أحمد الهايمي ،جواير الب غة ،دار الجوز للنير والتوزا  ،القايرة ،ط ،2010 ،1ن.945

حتى ت،امل فمها الدل و َّ
اليَنة
وكما أال بعا المتأيران في ر ٍ
اء:
فإنك غمب َت في حفرٍة

نعيم وحور
ترا،م فمها ٌ

وان كان النعيم والحور من موايوة أيول الجنوة فلويس بمنهموا فوي النفووس تقوارة وال لفظوة
ترا،م مما مجم بمن الحور وال النعيم ،وم له أول بعضهم:
وهللا لوال أن يقال ت م ار

وصبا وان كان التصابي أجد ار

عاد تفاا اليدود بنفسجا

ل ما وكافور الت ار ة عنب ار

فالتَفوواا لوويس موون جوونس البنفسووج ،ن التفوواا مورة ،والبنفسووج زيورة ،وأوود أجوواد فووي جمعووه
بمن ال،افور والعنبر ،أنهما من أبمل واحد ،ولو أال:
ل ما وكافور الت ار ة عنب ار

الجنتمن بنفسجا
عاد ورد َ

جوواد الوص و  ،وأحسوون الرص و  ،ل،ووون الووورد موون أبموول البنفسووج ،فه و ا النوووع فاأتصوود،
وي ا اليرع فاعتمد».1
وكما ايتم ابن يرإ باللفظة المفوردة فإنوه كو لك أولوى ايتماموا لل،لموة دايول التركموة،
أن عدم ت ءم ال،لمة م جاراتها من ال،لمات ماد
واا ر على المعنى ،فابن يرإ لم متوأ

لوى اإليو ء بيورط مون يوروط الفصواحة

عند حود النقود بول أودم البودمل لموا موراح غمور صوا ة،

فقدم الصياغة التوي م اريوا سوليمة مون وجهوة نظورح و و لك فهوو مور د بومن ايتيوار اللفوظ فوي آداء
المعنى من ي ل الحرن على تحقما الفصاحة في ال،لمات.

1

 ابن يرإ ،أع م ال ،م ،ن.39-3846

 بل در ف لد ب لفاظ :ويو من العموة التي تط أر على ا لفواس والتوي أيوار لمهوا ابونيقول « :ويكورح النقواد تعقمود ال،و م فوي اليوعر

يرإ  ،و يرا معناح عند النقاد حم

وتقديم آيرح وتأيمر أوله ،كقول الفرزد :
وما م له في الناس ال ممل،ا

حي أبوح يقار ه
أبو أمه ٌّ

يمودا بووه بوراييم بون ييووام الميزومووي ويوو يووال ييووام بون عبوود الملووك فعنوى يو ا ال،و م
مملك يعني يياما أبو أمه أ جد ييوام موه
حي ال
أن براييم بن ييام ما م له في الناس ٌّ
ٌ

أبووو ب و ارييم ي و ا المموودوا فهووو يالووه أيووو أمووه فهووو ييوبهه فووي النوواس ال غموور ،وي و ا غايووة فووي
التعقمد والتنكمد وليس تحته ييء سوى أنه يرا

كابن أيته».1

يحوورن ابوون يوورإ موون ي و ل ي و ا الوونن علووى س و مة التركمووة و لووك بيلوووح موون سوووء
التقديم والتأيمر نه من يأنه أن يعطل المعنى واتسبة في غموضوه والتباسوه علوى المتلقوي.
فالتعقمد يو ال

يستهلك المعنى وييمن ا لفاس , 2وايلي باإلبداع

 بللطة لةد بلنحةةأل :مون أيود عمووة اليوعر التوي أيووار لمهوا ابون يورإ اليطوأ فوويالنح ووو حمو و

يق ووول « :وم وون عم وووة الي ووعر اللح وون الو و

ال تس ووعه فس ووحة العر ي ووة كق ووول

الفرزد :
من المال ال مسحتا أو مجل

وعا زمان يا ابن مروان لم مدع
ٌ

تحَّموول لووه بعووا النحوووامن بكو م كالضورا ال يسوومن وال
فرفو مجلفووا وحقووه النصووة ،وأوود َ

ي ني من جوع وكقول جرار اليطفي:

جرو َكل ٍة
ولو ولدت لعنزة َ
1

 -المصدر السابا  ،ن.38

2

 -منظر :أبو ي ل العسكر  ،الصناعتمن ،ن.152

لس َّة ب لك الجرو ال ،با
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تحَّموول أيضووا بعووا النحوووامن علووى وجووه اإلأوواء أسوون
فنصووة ال،و ة ب موور ناصووة وأوود َ
ٍ
بضما».1
منه فاح ر م له ،واياك وما يعت ر منه بفسيم من الح ر فكم
مرفا ابن يرإ أ ع ر يقدم للياعر ال

وأو فوي اللحون لوك لميالفتوه أواعود الل وة

العر ية ويروجه عنها  ,فاالي ل بالنحو اي ل باالبداع .

-

بلنرف ب لتقد

:

وكما أولى ا لفاس أيمية فك لك فعل م المعاني ،وأود ييمنوت النزعوة ا ي أيوة والدمنيوة
على نقدح له ويظهر احت،امه للمقياس ا ي أي حومن راا منقود يوعر امورئ القويس فوأو

أموام

معانيه اليعراة في أوله:
وم لك حبلى أد طرأت ومرضعا
حم

فألهمتها عن

تما م محول

2

علا ابون يورإ عليوه أوا  « :وانموا المعوروإ للعايوا اإلنفوراد بمعيووأته واطوراا

سوايا كالقيسمن فوي لملوى ولبنوى وغوي ن بميوة وجممول بب منوة وسووايم ك مور فلوم يكون لهوا عايوقا
بل كان فاسقا».3
ييوومر ابوون يوورإ لووى أووبم المعنووى وفحيووه ،ويعلووا علووى البمووت « :وم وول يو ح ال يصووبو
لمها من له يمة وي ح الصفات كلها تستق ريا نفس الصعلوك والمملوك».4
فووابن يوورإ يمموول لووى ال ووزل العو ر

نووه مجعوول موون المحبوبووة الواحوودة موودار الحووة ،وال

متعوودايا ،واوورفا المعنووى لميالفتووه النزعووة ا ي أيووة ،فهووو مرفضووه لفحيووه ،فووالحبلى أوود جبوول

1

 -ابن يرإ ،أع م ال ،م ،ن.38-37

2

 -امرا القيس ،الدموان ,ضبطه وصححه مصطفى عبد اليافي ،دار ال،تة العلمية ،بمروت،ط ،2004 ،5ن.113

3

 -ابن يرإ ،أع م ال ،م ،ن.29

4

 المصدر نفسه  ،ن.3048

هللا النفوس على الزيد في تيانها واإلعراا عنها لوجوٍح ك مرة .ويظهر حت،ام ابون يورإ لوى
المعيار ا ي أي وت ممة أ معيار فني في أبوله لم ل ي ا المعنى.1
وأوود اتيو ابوون يوورإ فووي موضو آيوور يووعر زيموور نمو جووا لموودل علووى اليطووأ ا ي أووي
ال

وأ فيه حمن أال:
تمته ومن تيطُ ي َع َّمر فمهرم

رأمت المنايا يبد عيواء من تصة

2

فيعلا أا  « :وأد علم يو وعلم العالم حتى البها م أن سوهام المنايوا ال تيطوُ يوم ا...
نموا أديول الووويم علوى زيموور مووت أوووم عبطوة ومووت أوووم َي َرموا ،فظوون طوول العموور نموا سووببه

أيطاء المنيوة ،وس َوبة أصورح صوابتها .ويمهوات الصوواة مون ظنوه لوم مواير الهورم ال أنهوا موا
أصدته ،فحمن أصدته أصابته ».3

ف ووابن ي وورإ ماايو و الي وواعر ل وويس بحك ووم ال وودمن ول ،وون بحك ووم العق وول والس وويما وأن ووه نع ووت
بالحكمووة والرفع ووةض وا ا ك ووان النق وواد القوودامى وم وونهم الجرج وواني ف ووي وسوواطته ل ووم يي ووترط دي ووول
العنصوور ا ي أووي فووي تحدموود أيمووة اليووعر

لووو كانووت الديانووة وسوووء االعتقوواد سووببا لتووأير

اليوواعر أوجووة أن يمحووى اسووم أبووي نوواس موون الوودواوان ,4فووابن يوورإ يحووت،م الووى ا يو

لقوود

طبعووت آراء ابوون يوورإ طوابو ا ي أيووة.5والتووي كووان مصوودريا ال قافووة الدمنيووة فكانووت المحوورك
1

 -فإني رأمت من يعمة مرا القيس في أولوه :البموت) ،رفوا أداموة ابون جعفور تحكويم المعيوار ا ي أوي فيموا ميون يو ا

البمت ةم كر أن المعنى فواحش ولويس فاحيوته فوي نفسوه مموا مزاول جوودة اليوعر فيوه كموا ال يعموة جوودة النجوارة فوي الييوة
م

رداءته في اته ،منظر :أدامة بن جعفر ،نقد اليعر ،ن.66

2
وصه وأدم له عمر فارو الطبواع ،يوركة دار ا رأوم للطباعوة والنيور
 زيمر بن أبي سلمى ،الدموان  ,يرحه وضبد نص َوالتوزا  ،بمروت -لبنان ،دط ،دت،ن.75
3
4

 -ابن يرإ ،أع م ال ،م ،ن.34-33

 -علي بن عبد العزاز الجرجاني ،الوساطة بمن المتنبي ويصومه  ,تحقما و يرا محمد أبو الفضول ابوراييم وعلوي محمود

البجاو  ,المكتبة العصراة  ,صمدا-بمروت ,ط ، 2006 , 1ن50
5

,

 -محموود مرتوواا ،النقوود ا دبووي القووديم فووي الم وورة العر ووي ،منيووورات اتحوواد ال،توواة العوورة ،دميووا -سوووراا،2000 ،

ن.171
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لم ل ي ح اآلراء النقدية ،في حمن أن الياعر أد انطلا من الواأ ال

يعييه ن المعرفوة ال

مورتبد بوه اإلنسوان واليواعر يوو الو

يطعموه ويسوقيه وانوتج

ت بت ال من الواأ  ،فالواأ الو

له معرفته ويو متفاعل معه  1فللواأ جبراته المعرفية.
 قف غربقاا بلغرا :وموون صووور النقوود الموجووه للمعنووى أيضووا عنوود ابوون يوورإ مووا متعلووا بم ارعوواة المقووام السوويما
مقام الممدوا ويي صورة توار ها اليعراء جي بعد جمل وله ا موجه نقدح لى بموت زيمور الو
يمدا فيه حصن بن ح يفة بن بدر:
كأنك تعطيه ال

تراح ا ما ج ته متهل

أنت سا له

2

وأد تعودت العرة في مدحها أن ترسم صورة نمو جية للممدوا تدل على ال،رم والهم وة
ومن ينا مرفا الناأد صورة الممدوا التي أدمها زيمر ويعلل رفضه للبمت أوا  « :مودا بهوا
يرافا أ يرا  ،فجعل سرورح بقاصدح كسرورح بمن مدف يوم ا مون عورا الودنيا ليوه .ولويس
م وون ص ووفات النف وووس العارف ووة الس ووامية والهم ووم اليو ورافة العالي ووة ظه ووار الس وورور ل ووى أن تهل وول
وجويهم وتسر نفوسهم بهبة الواية .وال يدة االبتها بعطية المعطوي ،بول لوك عنوديم سوقوط
يمة وص ر نفس .وك مر من و النفوس النفيسة ،وا ي

الر يسة ،ال يظهر السورور متوى

رز موواال عف ووا ب و منووة منموول ،وال موود معوود مسووتطمل ،نووه عنوود نفسووه أ،بوور منووه ،و ن أوودر
المال يقصر عنه ،فكم

يمدا ملك كبمر ،ك مر القدر ،عظيم الفير بأنه متهلل وجهوه ويمتلوُ

سوورو ار ألبووه ،ا أعطووى سووا له موواال؟ ي و ا نقووا البنوواء ،ومحووا الهجوواء ،والفض و ء يفيوورون
بضد ي ا ،أال بعضهم:
ولست ب َمفراا ا َّ
سرني
الدير َّ

وال جزع من صرفه المتقلة

1

 -حبمة مونسي ،نقد النقد ،المنجز العر ي في النقد ا دبي ،منيورات دار ا دمة ،الج از ر ،2007 ،ن.89

2

 زيمر بن أبي سلمى ،الدموان ،ن.5950

غر زيم ار وغر المستحسن بمته ي ا ما جبلوا عليه مون حوة العطواء وموا جورت بوه
وانما َّ
عوواداتهم موون الرغبووة فووي الهبووات واالسووتجداء ،ولوويس كوول الهمووم تستحسوون لووك ،وال كوول الطبوواع
تسلك ي ح المسالك».1
ويك ا مرى زيمر أن السرور الو

أظهورح اليواعر علوى وجوه الممودوا منوتقن مون أيمتوه

ويمته ووأارح فجعله متساوى م المعطى في السرور .فوابن يورإ أود تنواول المعنوى مون حمو
احت ارمووه أو يروجووه عوون مووا تعووود العوورة الموودا بووه فعلووى اليوواعر فووي عوورإ اليووعر القووديم ا
انتقل لى المديم فعليه في أر النقاد أن يسلك طراقة اإلفصاا واإليادة 2ال أن اليواعر أراد
المبال ة فير بالصورة لى اليكل ال

لم متعود عليه.

وأد كر أدامة بن جعفر الفضا ل النفسية التي يطرأهوا اليواعر المجمود فوي المودا ويوي
العقل و اليجاعة والعدل والعفة ويي فضا ل جامعة لفضوا ل أيورى كالمعرفوة والحيواء والبيوان
والسياسة وال،فاية والصدع بالحجة والعلم والحكم واجعل أدامة الفضوا ل النفسوية أساسوا للمودا
واجعل ما سوايا كالمدا بأوصاإ الجسم من جمال و هاء معمبا.3
وأدامووة بوون جعفوور أوود نظوور لووى البمووت ال و
عليه أا  « :فزاد في وص

نقوودح ابوون يوورإ نظ ورة ميالفووة ،حم و

علووا

السياء بأن جعله مهش له وال ملحقوه مضوا وال ت،ورح لفعلوه وم

أال:
َفمن م ل حص ٍن في الحروة وم له

إلنكار ضيم أو ليص ٍم مجابله

1

 -ابن يرإ ،أع م ال ،م ،ن.35-34

2

 -أحموود محموود نتوووإ ،النقوود التطبيقووي عنوود العوورة فووي الق ورنمن ال ارب و واليووامس الهج ورامن ،دار الن ووادر ،سوووراا -دميووا،

ط ،1،2010ن.310
3

 منظر :أدامة بن جعفر ،نقد اليعر ،ن.184-96-9551

فووأتي فووي ي و ا البمووت بالوص و

موون جهووة اليووجاعة والعقوول فاسووتوعة زيموور أبياتووه ي و ح

المديم با ر اليصال التي يي فضا ل اإلنسان على الحقيقة».1
 -فزيموور حسووة أر أدامووة أوود وصو

ممدوحووه بالعفووة والسووياء واليووجاعة والعقوول ،فقوود

أراد ابن يرإ ممدوحا صورته جايزة في ينوه ،تعوودت علمهوا ا،رتوه فوي حومن أراد
اليوواعر مموودوحا مبوودو فووي صووورة ميتلفووة توودل علووى حبووه وفرحووه بالعطوواء فهووو يفوورا
لفرا المعطي.
وابدو ابن يرإ من ي ل تناوله لقضية اللفظ والمعنى أنه يممول لوى المعنوى ال أنوه لوم
ي فل ايتمامه باللفظ نه السبمل لى التعبمر عن المعنى وايصاله للمتلقي.
وم وون يو و ل تتبو و مجه ووودات نق وواد الم وورة ف ووي يو و ح القض ووية تت ،ووون ل وودمنا ص ووورة ح ووول
حرن ياالء في رسم معنى لإلبداع ومفهومه في ع أته م اللفظ والمعنى.
ولو لك فقوود وزعووا ايتمووامهم بوومن التنظموور والتطبمووا للوصووول لووى تفهووم أبعوواد القضووية فنيووا
وادراك موودى ا وور ال و

تحد ووه فووي اإلبووداع اليووعر وا ا كووان نقوواد الم وورة أوود اعتموودوا علووى

المصادر النقدية الميرأية فإن ي ا لم يمن ييصياتهم من الظهوور والو

يطالعوننوا بوه أ نواء

اليروحات التي يقدمونها أو التحلمول والنقود واموا أ نواء ميوالفتهم آلراء السوابقمن وكوان حرصوهم
أيضووا واضووحا فووي الجم و بوومن أطبووي القضووية أ اللفووظ والمعنووى وفووي توضوويم فا وودة الجم و
بمنهمووا نهمووا ا سوواس فووي صووياغة العموول اليووعر وفووي تحقمووا بداعمتووه فكوول موون مووال الووى
طرإ من ال نا ية لم ي فل الطرإ اآلير.

 - 1المرجع السابق  ،ص.97
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 -3غفهأل بدافب ألقتق ض ةرض ا بللفظ ألبلغدنى لد بلنرف بالنفل د
ن حوورن نقوواد ا نوودلس علووى فهووم اإلبووداع أدى بهووم لووى َسووبر أغ ووار مكوناتووه وعناصوور بنا ووه
ويمووا اللفووظ والمعنووى فجوواءت د ارسووتهم لقضووية اللفووظ والمعنووى مت لووة فمهووا الجانووة التطبيقووي
على النظر .

 بام شه ف (ب 430:ه)عبرت نصون ابن يهمد التي تناولت أضية اللفظ والمعنى عن الطراقوة التوي يفهوم بهوا
اإلب ووداع الي ووعر  .فق وود نظ وور ل ووى اللف ووظ والمعن ووى عل ووى أنهم ووا م وون المكون ووات ا ساس ووية للعم وول
اليعر  ،ومحكومة بفكرة اإلبداع ،وأن ي ء أحد الطرفمن ا ولوية في التعبمر دون اآليور يعود
مسا وتيوييا لعملية التعبمر نفسها ومن م عملية اإلبداع.
َفسوور اإلبووداع م وراح ابوون يووهمد يكموون فووي القوووة اليوواعراة التووي يمتل،هووا اليوواعر فووي حسوون
صياغة الطرفمن والجم بمنهما في أبهى حلة.
ولتحقمووا لووك أيووار ابوون يووهمد لووى ضوورورة حسوون اأتنوواء العناصوور ،بحم و
البح

عن اللفظ ال ار ا والمعنوى الرفيو الو

والت وزامن نهووا تعطووي صووورة يادعووة حم و

موودعو لووى

منوتج مون اجتماعهموا البيوان ,وحو ر مون البهرجوة
أووال « :وموون الواجووة علووى الناأوود أن مبح و

عوون

ال ،م ،ويفتش عن يرإ المعاني وانظور مواأو البيوان ،ويحو ر مون حو وة ي َودع اللفوظ ،واودع

تووزو التركمووة وا ارطوول بوومن أنحوواء البوودي  ،ويم وول أيوويان الصووناعة ،فقوود توورى اليووعر أضووي
البي ورة ويووو رصاصووي المكسوور ا وووة معضوود أو مهلهوول ويووو ميووتمل علووى بهووا أو بوورن،
مبنيا بلبن التما مول ،وصوفوان التهاواول -ويوو  ي ةربٍ ْة ْر دةا اح ةةض ب َّ
لظ اغةآم يغةا م يح َّةى ْإ ياب
يي
ي ي ي
َ
يجا ي ه يل ا ي ْج افه يش ا مئا 1ال يستحا صاحبه غمر أن يكون تل َعابه ،أوصاحة براعة ».1

1

 النور ،ا ية .3953

مبح و

ابوون يووهمد فووي المكونووات ا ولووى للعموول اليووعر كووي متحقووا اإلبووداع ,ل و لك فهووو

موجووه الناأوود لووى ضوورورة البح و

عوون اللفووظ ال ار ووا والمعنووى الرفي و

ن ي و ا مووا يحقووا البيووان

حسوة أريوه .ن التركموة المحقوا مون امتو از اللفوظ والمعنوى يعبور عون رايوة نقديوة البون يووهمد
فوي تصوور مفهووم الصوورة ا دبيووة وا يميوة التوي تحتلهوا فوي العموول اليوعر مون يو ل طراقووة
تقديمها المعنى للمتلقي.
فاإلفادة من الصورة في است،ناح المعنى تحتا من الناأد درجوة عاليوة مون الووعي فالناأود
البود أن يكتنوه عنصوران أساسومن ويوو متعامول مو الصوورة اليوعراة ،ونوعيوة العناصور الدايلوة
في تركمة الصورة وع أاتها المتيابكة 2والتي من ي لها يحكم على بداعيوة اليواعر أو عون
عدمها.
لقوود فرضووت الصووورة الفنيووة نفسووها علووى وعووي الناأوود القووديم فووي محاولتووه تتب و مووا حققووه
اليووعر موون ايت وراع أو ابت،ووار

3

نهووا تبوومن موودى مقوودرة اليوواعر علووى تيووكمل الواأ و المبايوور

تيكي جماليا من ي ل اجتماع اللفظ والمعنى في الصورة التي بدوريا تحقا اإلبداع.
ن ابوون يووهمد موور د بوومن ا فكووار وا لفوواس ،وان عبقراووة المبوودع تتجلووى عنوودح فووي القوودرة
علووى تسووممر ي و ح العناصوور فووي يطوووط متفاعلووة مت،اف ووة متعاونووة علووى توحموود البنوواء وتنظيمووه
ن البعد الجمالي للصورة ال متحقا ال باجتماعهما وتناغمهما ،وعليوه تصوبم للصوورة فاعليوة

1

 -أبو الحسن علي بن بسام الينتراني ،ال يمرة في محاسن أيل الجزاورة،1 : ،م ،)1تحقموا حسوان عبواس ،دار ال قافوة ,

بمروت – لبنان  ،1997 ,ن.310
2

 -عب وود الق ووادر الر وواعي ،الص ووورة الفني ووة ف ووي النق وود الي ووعر  ،د ارس ووة ف ووي النظرا ووة والتطبم ووا ،دار جرا وور للني وور والتوزاو و ،

ا ردن،ط ،2009 ،1ن.122
3

 -جابر عصفور ،الصورة الفنية في الت ار

النقد والب غي عند العرة ، ،ن.8
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فنيوة نهوا تسوتطي أن تحقوا الوظيفوة التأ مراوة الجماليووة فضو عون وظوا

ك مورة 1والتوي يووي

نتمجة حسن ت إ اللفظ والمعنى فليس العمل الفني ال صو ار موأعة.2
وااكوود ابوون يووهمد علووى جماليووة الصووياغة اليووعراة ،ولو لك نووادى بضوورورة ايتيووار ا لفوواس
اليو ورافة والمع وواني ال،رام ووة دون أن يمم وول ل ووى ط وورإ عل ووى حس وواة ط وورإ ب وول أ وود جعلهم ووا
يرطمن لتحقا الب ارعوة فوي الصوناعة حمو

يقوول « :وانموا يسوتحا اسوم الصوناعة بوتقحم بحوور

البيان وتعمد ك ار م المعاني».3
و ناء على ي ا الفهم والتصور فإن ابن يوهمد يحورن علوى الصوياغة ويو ا الحورن يوو
ال

جعله مركز على أيمية تركمة الحروإ في ال،لمات ،وتركموة الجمول فوي السويا فنوادى

بيووروط الفصوواحة موون يو ل عوودم تنووافر الحووروإ أووا  « :ن للحووروإ أنسووابا وأ اربووات تبوودو
ف ووي ال،لم وواتض ف ووإ ا ج وواور النس وومة النس وومة وم وواز القرا ووة القرا ووة طاب ووت ا لف ووة ،وحس وونت
الصحبة ،وا ا ركبت صور ال ،م من تلك حسنت المناظر وطابت الميابر».4
ن اإلبداع عند ابن يهمد متحقا وفا يطوات مرسمها للياعر فإ ا تحققوت عنودح يوروط
الفصاحة من حم

عودم تنوافر الحوروإ دايول ال،لموة الواحودة أو الجملوة دايول السويا  ،فعليوه

بعووديا تووويي التركمووة النحووو واسووتعمال ا لفوواس ال رابووة و لووك موون ي و ل التوجمهووات التووي
أوودمها لتلمم و ح « :وكمووا تيتووار ملوويم اللفووظ وريووما ال ،و م فك و ا مجووة أن تيتووار ملوويم النحووو
وفصيم ال راة ».5

1

 -منظ وور ج ووابر عص ووفور ،الص ووورة الفني ووة ،ن 318ومنه ووا الوظيف ووة التوض وويحية والي وورا و التحس وومن والتقب وويم والوصو و

والمحا،اة وتقميم العمل.
2

 -عبد القادر الر اعي ،الصورة الفنية في النقد اليعر  ،ن.100

3

 -ابن بسام الينتراني  ،ال يمرة في محاسن أيل الجزارة ،1 : ،م ، )1ن. 311

4

 -المصدر نفسه  ،ن.234

5

 المصدر نفسه  ،ن.23455

ولوون متووأتى لليوواعر اسووتعمال ال راووة ال ا كووان عالمووا بووه ،ولووه در ووة فووي ي و ا اليووأن
لووى در ووة

وَيظهوور ابداع وه فووي موودى أدرتووه علووى تطوي و ال راووة لل تووه اليووعراة وي و ح تحتووا

ومهارة كبمرتمن كي تنصهر ا لفاس م بعضها في تركمة سليم متناغم.

متجل ووى مفه وووم اإلب ووداع عن وود اب وون ي ووهمد ف ووي ر ط ووه ا فك ووار با لف وواس الت ووي تعب وور عنه ووا،
فالمبوودع يعموود لووى المطابقووة بوومن الفكورة وا لفوواس ووم ترتمبهووا ويووو بو لك يقتوورة موون فكورة الوونظم
التي نادى بها عبد القاير الجرجواني ال سويما حومن يقوول « :فمون كانوت نفسوه المسوتولية علوى
النفووس،

جسمه فقد تأتي منه فوي حسون النظوام صوور ار قوة مون ال،و م تموذ القلووة ،وتيو

فإ ا فتيت لحسنها أص لم تجدح ولجمال تركمبها أسوا لوم تعرفوه ،ويو ا يوو ال راوة أن متركوة
الحسن من غمر حسن».1
فه و ا الوونن منوووح عوون الوونظم ممووا موودل علووى أن ي و ح الفك ورة أوود تبلووورت فووي ينووه 2فووابن
يهمد ماكد على فعالية التركمة وجمالمته وأد ضرة م اال بيعر امرئ القيس:
تنورتها من أَ رع ٍ
ات وأيل َها
َ
وعلووا ابوون يووهمد علووى يو ا البمووت حمو
َ

ظر َعال
بم ر َة أدَنى َدارَيا َن َ

3

أووال « :فووإن يو ح الدمباجووة ا تطلبووت لهووا أصو

من غراة معنى لم تجدح».4
ومن يعر أبي نواس:

طرحتم من الترحال ك ار ف منا

صبم الموت بعضنا
فلو أد ييصتم َ

1

 -ابن بسام ،ال يمرة،1 : ،م ،)1ن.232

2

 -عب وود هللا س ووالم المعط وواني ،اب وون ي ووهمد ا ندلس ووي وجه ووودح ف ووي النق وود ا دب ووي ،دار المع ووارإ اإلس ووكندراة  -مص وور ،دت،

ن.66
3

 -اموورا القوويس ،الودموان  ،الودموان ،ضووبطه وصووححه مصووطفى عبوود اليووافي،دار ال،تووة العلميووة ،بمووروت  ،ط،2004 ،5

ن124
4

 -ابن بسام ،ال يمرة ،1 : ،م ،)1ن.232
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وأوله أيضا:
سأيكو لى الفضل بن يحي بن يالد

الفضل مجم بمننا
يواك لعل
َ

علا ابون يوهمد علوى يو من البمتومن « :فهو ا مون ال،و م ال و  ،واللفوظ الور  ...ول،ون لوه
من التعلا بالنفس واالستي ء على القلة ما ترى».1
وين ووا ماك وود مو ورة أي وورى اب وون ي ووهمد عل ووى الص ووياغة الجم وودة الت ووي تص وون بداعي ووة العم وول
اليووعر  ،فليسووت العب ورة بج ازلووة اللفظووة أو ب اربووة المعنووى ول،وون العب ورة بالصووياغة الجموودة التووي
تصن من المتفرأات عم يسمى بداعا.
ان صو وودار ا حكو ووام النقديو ووة علو ووى ا عمو ووال اليو ووعراة باإلبداعيو ووة أو الو وورداءة مو ووتم عبو وور
الصووياغة وجودتهووا أو رداءتهووا فالعموول الفنووي منظوور ليووه كوحوودة مت،املووة ال تقبوول التجز ووة نووه
ورونَقه.
حمنها يفقد جمالمته َ
ن ل ووة التحلم وول الت ووي اعتم ووديا اب وون ي ووهمد ت ح ووا مع وواني النح ووو فيم ووا متعل ووا بالترتم ووة
الدايلي بمن المفردات لتأ،مد وظيفتها في تحقما مواطن االستحسان واالرتيواا  ،فوامرا القويس
وأبووو ن وواس أوود أحسوونا ترتمووة المفووردات دايوول السوويا  ,فل ووة التحلموول ترج و وجووه الحسوون لووى
حسن صياغة المفردات وكلها من معاني النحو و لك ديلت الل ة النقدية عنود ابون يوهمد فوي
التحلمل لى مستوى التحقا من مكانات التأ مر,2ويي الماير على نجاا اإلبداع.
ويك و ا فهووم ابوون يووهمد اإلبووداع علووى أنووه تناسووة بوومن اللف وظ والمعنووى ،و لووك موون ي و ل
تناسة الحروإ دايل ال،لمة م بتناسا ال،لمات دايول السويا  ،مرجعوا الفضول لحسون ترتموة
ال،لم ووات وتعالقه ووا مو و بعض ووها ف ووي ص ووياغة فني ووة محكم ووة فل ووم مجع وول الممو وزة للف ووظ المف وورد أو
1

 -المصدر السابا  ،1 : ،م ،)1ن.232

2

 -عبد الس م محمد ريمد ،ل ة النقد العر ي القديم بمن المعاراة والوصفية ،ماسسة الميتار للنير والتوزا  ،القايرة ،ط،1

 ،2008ن.165
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المعنى ،وانما الفضل فوي اجتماعهموا بكيفيوة جمودة وفوي أسولوة ار و مموا يمونم الونن مكانيوة
اإلبداع ،فقد كان حراصا في التسوية بمن اللفظ والمعنى .وجعلهما عاملمن أساسمن فوي تحقموا
يروط البراعة ،واستحقا الياعر صفة حسن الصناعة.

 بام حأ (ب 456:ه)تورتبد أضووية اللفووظ والمعنووى عنوود ابوون حووزم بآ ار ووه فووي المنطووا والفلسووفة فووإ ا كووان ي و ان
العلمووان مهتمووان بمناأيووة القضووايا وس و مة المنطووا ودأتووه فإنووه ال متووأتى التعبموور عنهمووا ال
بواسطة الل ة .ومن ينا تصبم الل ة الوسملة التي يعتمد علمها ي ان العلمان إلدراك غامتهموا.
والبوود أن ت،ووون ل ووة الفكوور دأيقووة ال غموووا فمهووا حتووى تنقوول ا فكووار وتصوول لووى المتلقووي ،
فالل ة عند ابن حزم «ألفاس يعبر بها عن المعاني.1» ....
فالنن يكتسة الوضوا حمن تت ءم ألفاظوه مو معانيوه حمو

يقوول « و بوت فوي العقوول

أنه ال بيان ال با لفاس المعبرة عن المعاني التي أوأعت علمها الل ة ».2
مرى ابن حزم أن صفة البيان ساراة فقد على ا لفواس التوي اسوتيدمت فوي معانمهوا التوي
وضعت لها في أصول الل وة وكأنوه ينوا ييومر لوى اعتقوادح بتوفيقيوة الل وة أ أن هللا تعوالى يوو
ال و

علووم البي وراة الل ووات التووي مت،لمووون بهووا وموون ينووا يفهووم ابوون حووزم أن البيووان متووأتى عوون

طراا المحافظة على ا لفاس الدالة على مسميات ا يياء أو المعاني.
أدرك ابوون حووزم أوووة الووت حم بوومن اللفووظ والمعنووى ،ل و لك فهووو موورى أن اإلبووداع يكموون فووي
تويي الدأة فوي ايتيوار اللفوظ المناسوة للمعنوى تجنبوا لل مووا ،ولو لك فقود أأور بوأن أ ت مور
يح وود

ف ووي اللف ووظ م وواد بالض وورورة ل ووى ح وودا

اإلعرابيووة ايتل و

ت م وور ف ووي المعن ووى ,ف ووإ ا ايتلف ووت الحرك ووات

معهووا المعنووى  ،وموون ينووا يوودد ابوون حووزم علووى أيميووة علووم النحووو موون أجوول

1

 -رسا ل ابن حزم ،4 ،تحقما حسان عباس ،الماسسة العر ية للدراسات والنير ،بمروت ،ط ،1983 ،1ن.66

2

 المصدر نفسه  ،ن.28258

ضووبد الل ووة لتوواد وظيفتهووا اإلب غيووة والتأ مراووة ,فووالنحو أوود وض و ليحوودد س و مة الترا،مووة
الل وية وتجنة اليطأ في المعاني.
أال ابن حزم « :لما فيا جهل الناس بايت إ الحركات التي بايت فها ايتلفت المعاني في
الل ة العر ية وض العلماء كتة النحو فرفعوا يكاال عظيما».1
و نوواء علووى لووك فووالنحو أوود وضو موون طوورإ العلموواء ل ايووة يووي« ليحوودد أواعوود التركمووة
الل ويووة وتفوواد اليطووأ فووي معوواني ا لفوواس بواسووطة التوأي و السووليم لذسووماء علووى مسوومياتها.
وارتف معه اإلي ل بالمعنى ال

يقتضيه اللفظ ».2

ماكوود ابوون حووزم علووى أن للوصووول الووى الحقيقووة واليقوومن ،ال بوود موون انتقوواء ا لفوواس الدالووة
علووى المعوواني والمعب ورة عنهووا التووي وض وعت لهووا فووي أصوول الل ووة دون االنزاوواا عوون لووك واال
فسوووإ موواد

لووى فسوواد المعنووى واإلي و ل بالبيووان وينووا ال مجو ٍووز ابوون حووزم لليوواعر أن منقوول

دالالت ا لفاس لى دالالت جدمدة يقتضمها السيا والظرإ طلبا للوضوا.
فا لفاس حسة ظنه نموا وضوعت ليعبور بهوا عموا تقتضويه فوي الل وة ،وليعبور بكول لفظوة
عن المعنى ال

علقت عليه « فمن أحالها فقد أصد بطال الحقا ا جملة».3

و هو ا فووإن الل ووة عنوود ابوون حووزم ابتووة فووي داللتهووا يووار ودايوول النسوومج الل ووو  ،محافظووة
على مدلولها المعجمي و يي ب لك تفقد جدلية االستعمال التوي مون المفوروا أن تنصواع لهوا
ألفاظها أ ناء االستعمال وان معرفوة الحقيقوة واليقومن عنود ابون حوزم ال ت،وون ال بانتقواء ا لفواس

1
2

 رسا ل ابن حزم ،4 ،ن.95-94 -ودي واص

مصطفى ،ابن حوزم وموأفوه مون الفلسوفة والمنطوا وا يو

 ،المجمو ال قوافي ،أبوو ظبوي -اإلموارات ،دط،

 ،2000ن.278-277
3

 -أبو محمد علي بن أحمد بن سعمد بن حزم ا ندلسي ،ا حكام في أصول ال ،م ،1 ،مطبعة العاصمة  ,القايرة ،دط،

دت ،ن.53
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الدالووة علووى المعوواني فمعيووار الحقيقووة عنوودح لوويس فووي ا لفوواس المتداولووة وال فووي المعوواني المعبورة
عنها وانما في مدى مطابقة اللفظ للمعنى.1
ونس ووتنتج بو و لك أن اب وون ح ووزم يي وومر ل ووى اس ووتعمال الي وواعر ا لف وواس المناس ووبة للمع وواني
المقصودة ل،ل موضوع له موا مناسوبه مون ألفواس ،فاإلبوداع عنودح متحقوا بتحقوا مطابقوة ا لفواس
لمقاصد الياعر ،فالمقاصد يي التوي تملوي علوى الموت،لم نوعيوة ا لفواس التوي يسوتعملها لتواد
وظيفة اإلب غ والتأ مر.
ن فكورة التموواز بوومن ا لفوواس والمعوواني أوود نوادى بهووا نقوواد العوورة حمو
«ومن أراد معنى كراما فلملتمس له لفظا كراما  ..فإن حا المعنى اليرا

يقووول أبووو يو ل:
اللفظ اليرا ».2

فهو و ا ال ووت زم والدأ ووة ف ووي االيتي ووار يم ووا اللو و ان يض وومنان الوظيف ووة اإلفهامي ووة والتأ مرا ووة
ويحققان صفة اإلبداعية للنن.

 -بام

فه (ب :458:ه)

تعوود د ارسووة ابوون سوومدة لقضووية اللفووظ والمعنووى د ارسووة تطبيقيووة محضووة ،أظهوور موون ي لهووا
قافته الل وية الواسعة ومعرفته بأيوعار العورة ,و لوك بفضول م حظاتوه التوي أبودايا زاء يوعر
المتنبي والتي تتيللها لمحات ات بعد نقد يام في ك مر من المحطات.
ال يك أن نقاد ا ندلس كانوا ما رون كل ما يو أصمل في يوعر القودامى العورة ال أن
يو ا لوم يمونعهم مون اإلعجواة بالعناصور المسوتحد ة التوي ظهورت فوي المعواني الجدمودة وتظهور
مواأو

ابون سومدح مون يو ل تناولوه لمعواني اليوعراء المحود من حمو

ركوز علوى مسوألة التجدموود

واالبت،ووار .فاليوواعر مطالووة باإلبووداع وا،تيوواإ معوواني جدموودة لووم يسووبا لمهووا كقووول اليوواعر
المتنبي:
مصطفى ،ابن حزم وموأفه من الفلسفة والمنطا وا ي

1

 -ودي واص

2

 أبو ي ل العسكر  ،الصناعتمن ،ن.15260

 ،ن.78

ليس كما َّ
عرضت
ظن َغيَية
َ

فج تَني في ي لها أاصد

1

أووال ابوون سوومدح « :وعيووادة الييووال يوواح فووي تلووك الحووال أبلووغ وأعوورإ موون عيادتووه يوواح فووي
حال النوم .ن الم يي عليه بمنزلة الممت .والنوا م أود مودرك أيوياء ك مورة مموا مدركوه اليقظوان
كالضحك واالحت م وغمر لك ،وما علمنا أحدا من اليعراء كور أن ييواال أل َّوم بوه فوي غيومته
ال ي ا» .2
فابن سمدح مركز على جدة المعنى في صناعة النن اإلبداعي واركز أيضا في صوناعة
مفهوم اإلبداع علوى دأوة ايتيوار ا لفواس المناسوبة للمعنوى المقصوود فوي أ ،ور مون موضو مون
يعر المتنبي حمن أال:
مال،ة
مطاعة اللحظ في ا لحاس َ

لمقلتمها عظيم الملك في المقل

3

فقوود أيووار ابوون سوومدح لووى موودى دأووة المتنبووي فووي ايتيووار لفظووة الملووك وموودى مناسووبتها
للمعنى والسيا ال

جاءت فيه فقال « :ولو أال عظيم الملك بال،سر ل،وان أيوبه بمالوك كموا

ل،وه واتوزن لوك ل،وان ضوم المويم فوي الملوك أيوبه بملوك ،ن المعوروإ مالوك بومن
أنه لو أوال م َ
الملووك ،وملووك بوومن الملووك .ول،نووه لمووا أووال عظوويم وكووان الملووك أفيووم موون الملووك ايتووار الملووك،
حسن لك ،ن البموت ييوتمل بو لك علوى الملوك الو
الملك ال

يوو أعوم مون الملوك بقولوه :مال،وه وعلوى

يو أيرإ من الملك ».4

وموون الي ووايد اليووعراة الدالووة علووى مناسووبة ا لفوواس للمعنووى ودأووة ايتيووار اليوواعر لهووا,
واعجاة الناأد بها ،أول المتنبي:
1

 -المتنبووي ،ال ودموان ،2 ,يوورا أبووي البقوواء العكبوور  ،ضووبطه وصووححه ووض و فهارسووه مصووطفى السووقا واب وراييم ا بيووار

وعبد الحفيظ يلبي ،مطبعة مصطفي اليباني الحلبي وأوالدح ،مصر ،1936 ،ن.70
2

 -علي بون سوماعمل بون سومدة ،يورا الميوكل مون يوعر المتنبوي ،تحقموا مصوطفى السوقا وحامود عبود المجمود ،مطبعوة دار

ال،تة المصراة،القايرة ،1996 ،ن.337
3

 -المتنبي ،الدموان ،3 ،ن.76

4

 ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن.21661

َعَبرت تَقد مهم فيه وفي َبَل ٍد

س َّكانه رَمم َمسكونها ح َمم

1

وأد أبدى ابن سمدح عجابه بالمعنى من ي ل تعليقه « :وما أحسون موا أابول بوه الورمم
والحمم لفظا ومعنى ».2
فقوود أابوول بوومن السووا،نة الوورمم و وومن المسووكونة الحمووم وموون أجوول الدأووة فووي ايتيووار ا لفوواس
المناسووبة للمعنووى فقوود رفووا ابوون سوومدح بعووا الروايووات ليووعر المتنبووي التووي يووعر فمهووا بعوودم
مناسبة ا لفاس للمعاني وايتار روايات أيرى كقول المتنبي:
تمايى بأم ٍد كلما وافت الصفا

صد َر الب َزاة حوافيا
َنَقي َن به َ

3

رجووم روايووة صوودر البوزاة علووى روايووة صوود َر البوزاة حمو
فقوود َّ

أووالَ « :وَرواح بعضووهم صوودر

البزاة أراد جم أصدر ويو العظيم الصدر ،وال يعجبنوي ن الحوافر نموا يصوور صودر البواز
صور -ال جملة الباز كلها ».4
– لو َّ

فاليمل أد تمايت حتى سقطت نعالها لما فوي الطراوا مون الحصوى ل،ون حوافريوا صولبة
أصلة من مواطن الحجر نقيت فمها أم ال صدور البزاة ليدتها.
وتظهر موضوعية الناأد ابن سمدح فوي رفضوه السوتعماالت بعوا ا لفواس غمور المناسوبة
للمعنى ،م لما أبل ا لفاس الميتارة بدأة والمادية للمعنى ومن أم لة ا لفاس غمر المتمكنة فوي
داللتها على المعنى أول المتنبي:
المال الصوارم والقنا
وتحمي له
َ

1

 -المتنبي ،الدموان ،4 ،ن.21

2

 -ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن.265

3

 -المتنبي ،الدموان ،4 ،ن.285

4

 -ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن.277

5

 المتنبي ،الدموان ،1 ،ن.28262

الج َدا
ويقتل ما تحمي التبسم و َ

5

أال ابن سمدح ...« :ولو أال يممت مكان يقتل ل،ان أيد مقابلة للحياة ،ن القتول لويس
بضد الحياة نما يو علة ضد الحياة في بعا الوأت ،ونقيا الحياة نما يو الموت ومقابلوة
الييء بنقيضه أ ية في الصنعة ».1
فوابن سوومدح يضو ال،لموة المناسووبة فووي سوياأها ليضوومن سو مة ا سولوة وجووودة الصوونعة،
فال،لمووة القلقووة فووي موضووعها تيوووش عوول أسوولوة المبوودع ،لووك أن لل،لمووة وأعهووا وأ ريووا فووي
مفهوم اإلبداع عند ابن سمدح.
ن ضرورة موافقة اللفظ للمعنى يي التي تجعل ابون سومدح منكور علوى المتنبوي اسوتيدامه
لووبعا ا لفوواس التووي ال تضووم

للمعنووى يووم ا ويووي تووديل ضوومن الحيووو وموون أم لووة لووك أووول

المتنبي:
ك والتيطر
َأود الَل َواتي ا سمها من َ

ويمتي
لساني وعمني والفااد َ

2

أ أن أعضا ي تحة ماأابلها من أعضا ك  ,فنحن يقيقان ,وأما أوله:
« ويمتي فزاادة ن الفااد محل الهمة فهو ي ني عنها».3
وتظهوور قافووة ابوون سوومدة العروضووية موون ي و ل تعليقاتووه علووى أبيووات المتنبووي موون ي و ل
أوله:
أنا با لو َياة ا َ َكرتك أَيَب ٌه
فقوود بوومن العمووة العروضووي حم و

ك فت،رح
تأتي الن َدى وا اع عن َ

4

أووال « :والقطعووة ار يووة وال ت،ووون يا يووة ،ن بعوود ي و ا

البمت بمتا آير ،نصرح ،فه ح ياء ضمار متحرك ما أبلها ال ت،ون رويا فإن أال أا ل أود أوال
1

 -ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن ،231وانظر أيضا ن.97

2

 -المتنبي ،الدموان ،2 ،ن.158

3

 -ابن سمدح ،يرا الميكل ،ن ،129وانظر أيضا ن.235

4

 المتنبي ،الدموان ،2 ،ن.9163

فووي المص وراع ا ول موون ي و ا اليووعر أنووا بالويوواة

كرتووك أيووبه فقفووى بالهوواء .ألووت لووم يق و

ٍ
بهاء .وليس اليعر بمصرع .وانما يو في البعد من التصرا بمنزلته لو أال َ :ا كرتوك أم ول
مو أولوه ت،ورح  ..والو

عنوود أن أبوا الطموة كوان جواي بصووناعة القووافيض فإنهوا مهنوة دأيقووة

وأل من يعرفها من النحووامن ال اليلمول ،وأبوا الحسون
يعجز عنها اليعراء وي لطون فمها .نعم َّ
ماممهما وألي بعدمهما ».1
مبوودو ابوون سوومدح عارفووا بووالعروا موون يو ل تعليقاتووه ال ،مورة 2علووى يووعر المتنبووي ,موودركا
دوريووا فووي انسووجام الوونن وتناسووا اللفووظ والمعنووى لووك « ن للوووزن والتقفيووة أحكامووا تما وول مووا
كانت للمعنى واللفظ والتألم
ن الحورن الو

تَقارة».3

أبوداح ابوون سوومدح لذلفواس متسوواوى مو حرصووه علووى المعواني ،لو لك فهووو

كمووا أعجووة بالمعوواني الجدموودة وال رابووة فإنووه أنكوور المعوواني التووي فمهووا مبال ووة وغلووو الو

ميوور

صاحبه عن الصد الفني كقول المتنبي:
يقولون تأ مر ال،وا،ة في الورى

فما باله تأ مرح في ال،وا،ة

يقول ابن سمدح « :يقول  :أ رح فوي ال،وا،وة .ويوو مون الوورى فكمو

4

زعمووا ان ال،وا،وة

تووا ر فووي الووورى .مو ية لووى ت ،و مة المنجموومن فيقو فيمووا يووو أوحووش وأفحووش موون أووولهم ويووو
أوله :ن ي ا الممدوا أ ر في النجوم بفضله علمها ».5

1

 -ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن.167

2

 -منظر :ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي  ،ن.238

3

 -أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوأي ،يرا دموان الحماسة بي تموام ،1 ،علوا وكتوة حوايويه غراود اليومن

 ,وض فهارسه ابراييم يمس الدمن  ,دارال،تة العلمية ،بمروت-لبنان ،ط،2003 ،1ن.10
4

 -المتنبي ،الدموان ،1 ،ن.156

5

 ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي  ،ن 154وانظر ن.12964

فموون حسوون الصوونعة أن ال ي ووالي اليوواعر وأن ال ميوور لووى المحووال فمبوودأ اإلمكووان يووو
الضووامن لعوودم الوصووول لووى المحووال واله و يان .فم و ك ا دبيووة ال اربووة ول،وون م و وجووود يوورط
اإلفهام والصواة وال

يضمن صفة فحولة اليعراء .فتمام المعنوى يوو الو

يحققوه المبودع،

و مرتضيه الناأد من دون مبال ة ومن أم لتها أول المتنبي:
ك يا يمس الزمان و د َرح
أحب َ

وان المني فيك السها والفراأد

1

فقد أعجة ابن سمدح به ا المعنى فقوال « :جعلوه يومس الزموان و ودرح لميبور عنوه بكموال
التوراووة ،وأنووه يعووم اللموول والنهووار بضووو ه وي و ا أحسوون ،ن المموودوا موجووود نهووا ار ولووي فهووو
للنهار يمس وللمل بدر ،وايتار البدر على القمر ،ن القمور ر موا لوم ي ون ضوواح كبمور غنواء
م موا آ ورح مون الووزن ،وجعول غمورح مون ا مو ك باإلضوافة ليوه سوها وف ارأود .وإليفواء بموا بومن
اليمس والبدر و من السها والفراأد من المراتة في النور».2
فالياعر حران على تمام المعنى ل لك حرن على بات كمال التوراة لممدوحوه ولقود
جوواء ي و ا المعيووار نتمجووة ايتمووام الناأوود ا ندلسووي باليوواعر ال و

موووفي المعنووى حقووه فقوود أدرك

النقوواد أن اإلبووداع زيرفووه عا وود للع أووات القا مووة بوومن الوودوال موون جهووة و وومن الوودوال والموودلوالت
من جهة أيرى و من ا سماء وا يياء .
مجعل المعنى مستوفيا ويو التتميم « ويوو أن

فابن سمدح مركز على اللون الب غي ال

م كر اليواعر المعنوى فو مودع يوم ا توتم بوه صوحته وت،مول معوه جودتوه ويكوون فيوه تماموه ،ال
أوردح حتى يصور المعنى تصوا ار ما ار ويحترس من النقن والتقصمر».3

1

 -المتنبي ،الدموان ،1 ،ن.280

2

 -ابن سمدح ،يرا الميكل ،ن.179

3

 أبو ي ل العسكر  ،الصناعتمن ،ن 434والعمدة  ،2ن.33765

فمتنق وول لمن ووا فك وور المب وودع وعواطف ووه وييال ووه عل ووى نح ووو متمم ووز م وون يو و ل ل ووة االبت ،ووار
واإلديوواش ،ن حوورن ابوون سوومدح فووي تفقوود ع أووة اللفووظ بووالمعنى يووو ال و

أدى بووه لووى نقوود

أسلوة المتنبي ومن أم لة لك نقدح لبمت الياعر:
وميامن
سأطلة حقي بالَقَنا
ٍ
حمو و

كأنهم من طول ما الت موا م َرد

1

عل ووا أ ووا  « :في ووبههم ب ووالمرد نه ووم الت مو ووا ،ن كيفي ووة االلت ووام حجبو وت لح ووايم

بإحكامهم يايا واليدة كيفية والطول كمية فال،يفية أولى بما ية ليه.2 » ..
ن مدى المطابقة بمن اللفظ والمعنى يي الداف وراء نقود ابون سومدح يوعار المتنبوي مون
أجل تحقما أسلوة جمد ونن يعر متجانس من حم

اليكل والمحتوى.

ونيل وون م وون يو و ل م ووا تق وودم م وون جه ووود اب وون س وومدح التطبيقي ووة عل ووى ي ووعر المتنب ووي أن
م حظاتووه مرك وزة علووى التحووام اللفووظ والمعنووى ومناسووبته لووه ،وموون أجوول تحقمووا أدبيووة الوونن و
بداعو ووه ركو ووز علو ووى مو وودى مجانسو ووة ا لفو وواس للمعو وواني والداللو ووة علمهو ووا ،مو وون ي و و ل الصو ووياغة
وا سلوة ،والعروا ،وأنكر الحيو والمبال وة وال لوو التوي تواد

لوى فسواد المعنوى ،كموا ايوتم

بالمعاني التامة ودوريا في اإلفهام والتأ مر والتي تلعة دو ار في حسن ا سلوة.

 ب قل بلشن غري (ب 476:ه)ج وواءت د ارس ووة ا عل ووم الي وونتمر لقض ووية اللف ووظ والمعن ووى تطبيقي ووة منتيو ورة عب وور ي ووروحه
الميتلف ووة ،حمو و

ل ووم تس ووتقل يو و ح القض ووية بب وواة ي ووان مجمعه ووا ،نم ووا ج وواءت متفرأو وة ض وومن

تعليقاتووه علووى أيووعار اليووعراء وكووون ا علووم عالمووا بالل ووة وا دة فقوود حوورن أبوول اليووروع فووي
يوورا أيووعار اليووعراء السووتة الجووايلممن علووى تأ،موود ضوورورة معرفووة ل ووة اليووعر ومعنوواح حتووى
تحصل الفا دة من يرحه ،ول لك فهو منتقد يراا اليعر ال من يكتفوون بنقول الروايوة او جلبهوا
1

 -المتنبي ،الدموان ،1 ،ن.373

2

 ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن 131وانظر أيضا ن.255-76-73-7166

دون أن يعطو ووا أيمي ووة لي وورا المع وواني وا لف وواا فتبق ووى غامض ووة بالنس ووبة للمتلق ووي و و و لك فو و
أووال « :فووإني أرمووت أ ،وور موون َّأل و

نجنووي أ فا وودة موون ي و ح اليووروا حم و
ا يووعار أوود تيوواغلوا عوون كي و

فووي يووروا ي و ح

المعوواني وتبموومن ا غ وراا بجلووة الروايووات ،والتوأم و

علووى

االيت فووات والتقصووي لجمي و مووا حوتووه اللفظووة ال رابووة موون المعوواني الميتلفووة حتووى ن كتووبهم
ياليوة موون أ ،ور المعوواني المحتوا

لمها،وميووتملة علووى ا لفواس والروايووة المسوت ني عنهووا وفا وودة

فالراو َله كالناطا بما ال يفهم والعامل بما ال يعلم».1
اليعر معرفة ل ته ومعناح ،واال َّ
وموون ينووا تتحقووا فا وودة اليووعر موون يو ل فهووم التورابد الحاصوول بوومن المعنووى ولفظووه عنوود
يرحهما وازالة اللبس وال موا حولهما.
وحرصووا منووه علووى يو ح الع أووة الموجووودة بوومن اللفووظ والمعنووى يمحوون ا علووم واوودأا فووي
الروايووات الميتلفووة واوورجم الواحوودة علووى ا يوورى ،ميتووا ار أأوورة الروايووات التووي تحموول المعنووى
الصحيم ال
الو و

متناسة م اللفظ ال

وض له ليعب ار معا عن مقاصد الياعر وعن ال ورا

ج وواءا في ووه وم وون أم ل ووة يو و ا التفض وومل لرواي ووة ع وون أي وورى م ووا ج وواء ف ووي ي ووعر أط وورى ب وون

الفجاءة:
حتى يضبت ب َما َّ
تحدر من دمي
حمو و

أحَناء َسرجي بل عنان لجامي

أ ووال ا عل ووم « :وا وورو «أ،ن وواإ س وورجي أو عن ووان لج ووامي» وا ،ن وواإ :النو وواحي

وروايووة موون روى «بوول عنووان» أحسوون وأبلووغ ن العنووان ال ميضووبه الوودم ال بعوود سووي ن يوودمد
وجر عام وا ا أضورة عون ا ول «ببول» وأوجوة اليضواة للعنوان فو لك أوكود وأبلوغ فمنوا أراد
من لك».2
1

 -ا علووم اليوونتمر  ،يووعر زيموور بوون أبووي سوولمى ،تحقمووا فيوور الوودمن أبوواوة ،دار الفكوور المعاصوور ،بمووروت -لبووان ،دط،

 ،2002ن.6
2

 -ا علم الينتمر  ،يرا حماسة أبي تمام ،1 ،تحقما علي المفضل حمودان ,مركز جمعة الماجود لل قافوة والتو ار ,ط1

 , 1992 ,ن.316-315
67

وبعوود أيووام ا علووم باليوورا موورى أن الروايووة ال انيووة يووي ا حسوون وا بلووغ فووي الداللووة علووى
المعنى المقصود من ي ل ا لفاس التي وضعت له والتي مرايا ا علم يي ا أرة وا نسة.
وينا يأتي اليرا ببعدح النقد في ايتيار الروايات التي يي أأر ها لى الصحة والجموال
واإلبداع.
ومما يعزز فكورة ايتموام ا علوم بوالر د بومن اللفوظ والمعنوى حمو

ال ي ودو يورا المفوردات

أا موا ل اتوه وانموا موون أجول حصوول المعنوى واضووحا فوي يون المتلقوي ،ويو ا حومن فضول روايووة
عن أيرى من ي ل أول الياعر:
وال َمن َني عن فعل َيمر َل َدى العسر

ال يس َرح
اإليس َار ن َن َ
وال منظر َ

ييوورا ا علووم البمووت واوورى أنووه « مووروى ال منظوور ا يسووار أ ال منتظووريم ول،نووه مووتممهم
بنفسووه فيقوووم مقووام م وون غوواة موونهم ،وا يسووار المق ووامرون ...ويقووال نظرتووه بمعنووى انتظرت ووه،
وا ولى أجود ،وأحسن لنظم البمت ».1
فالرواية االولى أولى في تألم

وجم اللفظ والمعنى معا فهو مرتضومها نهوا تحسون فوي

جمعهما معا ور طهما سوية  ,وينا تتحقا الجودة .
وكما فاضل ا علم بمن الروايات ورج َوم ل وة التوي يوي أدل علوى المعنوى واالبوداع فكو لك

فاضوول بوومن معنموومن الحاصوولمن نتمجووة تأواوول البمووت ويظهوور ي و ا موون ي و ل تعليقووه علووى بمووت
حنظلة بن فاتك:
اليمل ن تلتَبس به
وأيَق َن أن
َ

يكن َلفسمل النيمل َبعدح آبر

فالبمت يحمل تأوالمن :أحديما ويو ا صم أن يكون وص

جبانوا فيقوول « :أيقون أنوه

ن التبسووت بووه اليموول ف بووت أتوول فصووار مالووه لووى غمورح فكو وانهووزم ،والمعنووى اآليوور أن يكووون
1

 المصدر السابا  ،ن.52768

وص و

يووجاعا فيقووول :أوود علووم أنووه ن بووت وأتوول لووم تت موور الوودنيا بعوودح ،وبقووي موون أيلووه موون

ميلفه في حرمه وماله ف بت ولم مبال بالموت ».1
فالبموت متوأول بنواء علوى ا لفوواس التوي ايتاريوا اليواعر وال،يفيووة التوي صوي ت بهوا ورتبووت
فحصل المعنى ال

مراح اليارا ا أرة لى التقبل .ويو ا موا مودل علوى الع أوة الترابطيوة بومن

المعاني وا لفاس ،فالمعنى يفهم واتأول من ي ل لفظه.
ونظو و ار ل قاف ووة ا عل ووم الل وي ووة ومعرفت ووه م ووا لذلف وواس م وون دور ف ووي أداء الدالل ووة وتحقم ووا
يواعراة الونن وابداعمتوه ،فإنوه موجوه ايتماموا ياصوا لوذداء اللفظوي مون يو ل ايتيوار ا لفوواس
الدأيقة في داللتها على المعنى .ومن ي ل انتقادح لبمت الياعر:
وما فو يكر لليكور مزاد

باليكر عن يكر برح
رينت مد
ٌ

انتقد ا علم استيدام كلمة المد في أول الياعر فقوال « :وأولوه رينوت مود باليوكر أ
أعطمته والتزمته واعتملت فيه ،ونسة لك لى المد ن أ ،ر العمل بها .ولو أال لسواني ل،وان
أجووود وأصووم » .2فالناأوود موضووم الفك ورة للقووارئ ليسووتمت بهووا ويق و

علووى مواض و القووبم التووي

مرايا.
ن الدأة معنايوا أن ميتوار اليواعر مون ال،لموات أدأهوا فوي أداء المعنوى الو
نفسه وبما أن ال،لمات تتقارة في المعنى فاليواعر يوو الو
ال

مجوول فوي

ميتوار ا نسوة للسويا وللمعنوى

مرادح .
ولتحقم و ووا اإلب و ووداع يح و وورن ا عل و ووم عل و ووى كيفي و ووة ا داء الي و ووعر  ،لو و و لك مه و ووتم بسو و و مة

ا سلوة ،فموجه نقدح لقول الياعر:
1

 -ا علووم اليوونتمر  ،تحصوومل عوومن الو ية موون معوودن جوووير ا دة فووي علووم مجووازات العوورة ،تحقمووا زيموور عبوود المحسوون

سلطان ،ماسسة الرسالة ،بمروت ،ط ،1994 , 3ن.65
2

 ا علم الينتمر  ،يرا حماسة أبي تمام ،2 ،ن.89069

رينت مد باليكر عن يكر برح وما فو يكر لليكور مزاد
طاع يدمد
ول،ن ماالَ يستَ َ

طاع استطعته
ولو أن يم ا يستَ َ

أيار ا علم لى أبم التركمة في البمت معلقا « :فيوه أوبم إليبوارح عون النكورة بالمعرفوة،
ويبر ن مح وإ والتقدمر ولو أن يم ا مستطاعا المزاد في يكر الستطعته ».1
موواد

وموون عموووة التركمووة التووي ضوومتها يووروحاته التقووديم والتووأيمر الو

لووى غموووا

المعنى واست أه كقول الفرزد :
أبو أمه حي أبوح يقار ه

وما م له في الناس ال ممَل،ا

وأد أي ا علم على سوء تركمبه وعاة اللفظ والمعنوى أوا  « :وتليوين معنوى البموت:
موا م ول يو ا الممودوا فوي النوواس ال اليليفوة الو

يوو ابون أيتووه ويو ا المعنوى مو سويفه أم وول

وي يقار وه بيبور المبتودأ
مما عبر به عنه من لفظهض نه فر بمن النعوت والمنعووت فوي أولوه ح ٌّ
أو يو أوله :أبوح وفر بمن المبتدأ ال
حتى عمى المعنى السيم

يو «أبو أمه» و ومن يبورح بقولوه «حوي» فأحوال اللفوظ

فازداد أبحا لى سيفه ».2

وموون ي و ل يووروحاته يقوودم ا علووم مووادة نقديووة متنوعووة ،تبوورز مفهوووم اإلبووداع عنوودح فووي
ع أتووه مو اللفووظ والمعنووى بحمو

مركووز علووى دأووة ايتيووار اللفووظ الو

موواد المعنووى المرغوووة

فيووه  ،ويحوورن علووى س و مة ا سوولوة و ل ووك بتجنووة الحيووو وسوووء التركمووة لضوومان نج وواا
العمل اليعر .

1

 -المصدر السابا ،ن.890

2

 ا علم الينتمر  ،تحصمل عمن ال ية ،ن.7070

 بام بل َّ ف بلةطل أل د (ب :531:ه)يووتم البطلموسووي بد ارسووة ا لفوواس والمعوواني بحكووم أنهووا جميعووا الماسسووة للوونن اليووعر
والمحققووة إلبداعووه ،ول و لك جوواءت د ارسووته التطبيقيووة موون ي و ل يووروحه مهتمووة بم وواطن حسوون
ت إ اللفظ والمعنى ،ول لك صة ايتمامه على:

 بلفقا لد شرح ب لفاظ:تبدو قافوة البطلموسوي الل ويوة الواسوعة مون يو ل يوروحه وحرصوه علوى يورا المفوردات
نهووا المعووول علمهووا فووي تأديووة المعنووى ،فيفوور بوومن ا لفوواس المتيووابهة موون حمو

ايت فهووا فووي

المعنووى ،ك و لك يحوورن علووى ضووبد حركووات ال،لمووات وموون يووروحه لل،لمووات ،يوورحه ل،لمووة
السر في أول الياعر المعر :
وعليك من َس َر الحرار لَفا
حليك م َقل
ومن العجا ة أن
َ
يرا البطلموسي ال،لمة حم أوال « :السور أجوود الحراور وأفضوله ويوو معورة ،وأصوله
بالفارسية َس َرح ».1

 بلفقا لد بل ار ب لفاظ بلغؤف ا للغدنى:لقوود أيووار البطلموسووي لووى أن المعنووى مووادى بمفووردات ميتلفووة ول،وون المبوودع الحقيقووي يووو
ال

منتقي من ا لفاس ما مناسوة المعنوى واناسوة السويا الو

سوترد فيوه محافظوة منوه علوى

س مة ا داء وتحقما الوضووا .ولو لك نجودح أود أيواد بوأبي العو ء المعور فوي ايتيوارح اللفظوة
التي يي أبلغ من غمريا في أداء المعنى في أوله:
وطال اعترافي بالزمان وصرفه
1

فلست أبالي َمن تَ ول ال وا ل

1

 -أبو محمد عبد هللا بن محمد بن السمد البطلموسي ،يروا سقد الزند ،2 ،تحقما مصطفى السقا ،عبد السو م يوارون،

عبوود الوورحيم محمووود ،أب وراييم ا بيووار  ،حاموود عبوود المجموود ،ي وراإ طووه حسوومن ،الهم ووة المص وراة العامووة لل،توواة, 1987 ،
ن.765-764
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وأوود بوومن البطلموسووي فووي يووروحه يو ح الدأووة فووي االيتيووار حوومن أووال « :االعتوراإ ياينووا
بمعنووى المعرفووة ،ويووو فووي المعنووى موون المعرفووةض ن ي و ح الزاووادة ا لحقووت الفعوول دلووت علووى
زاادة في المعنى كقولك :أدر واأتدر وكسة وا،تسة وك لك عرإ الييء واعترفه .2» ...
فه ح الزاادة التي ألحقت ال،لمة أدت لوى زاوادة أووة المعنوى ،ويو ا مودل علوى أووة الع أوة
بمن اللفظ والمعنى كما يقول ابن ريما يقوى بقوته ويضع

بضعفه.

 بلغشاكلا:متضووم مفهوووم اإلبووداع عنوود البطلموسووي موون ي و ل الميووا،لة بوومن اللفووظ والمعنووى و لووك
لحسن ايتيار المعر للمفردة الدالة على المعنى من ي ل أوله:
ولو مات زند ما َب َكته ا نامل

تأس َ منكبي
فلو َبان عضد ما َّ

3

أ ووال البطلموس ووي معلق ووا « :ويو و ا أيض ووا م وون انتق ووادح لل،و و م وأص وودح ل ووى المي ووا،لة بمن ووه
وااللت ووام ،ن ووه أ وورَن المنكو و َة بالعض وود ،وا نام وول بالزن وود ،فض ووم ل ووى ك وول عض ووو م ووا مج وواورح،

واس ووتعار للمنك ووة التأسو و  ،ولذنام وول البك وواء ،ن البك وواء با نام وول ألم ووا من ووه بالمنك ووة .ن
وصو
ا مود ت َ

السوحاة ،والمنكووة ال موصو
بالنودوة واالنسووكاة ،وتيوبَّه بووالبحر و َّ

لووك ،وانمووا موصو

وصو و

بيوويء موون

المنكووة والعوواتا بحملهمووا لذيووياء ال قملووة وتقلووديما لذمووور الجلملووة ،فكووان

المنك ووة با سو و

أ ي ووة ف ووي الفح وووى وأأ وورة ل ووى المعن ووى ،ن ا سو و

المتأس و و  ،وعو ووةء متقلو وودح المتله و و  ،وأمو ووا البكو وواء فإنو ووه يحف و و

قو وول ا س و و  ،وازاو وول عو ووةء

الله ».4

1

 -أبو الع ء المعر  ،سقد الزند ،دار صادر للطباعة والنير ،بمروت ،1957 ،ن.194

2

 -البطلموسي ،يروا سقد الزند ،2 ،ن.531

3

 -المعر  ،سقد الزند  ،ن.194

4

 البطلموسي ،يروا سقد الزند ،2 ،ن.53272

ق وول يحمل ووه

فقوود أحسوون المعوور ايتيووار ا لفوواس حوومن اسووتعار للزنوود لفووظ الموووت  ،ن الموووت اعظووم
علووى المكووروة و ن الممووت ال ماموول رجوعووه وايابووه فووا ا كووان ال مبكووي لذ،بوور وا عظووم فهووو
أع ر أال مبكي لذص ر.
فقد التحم عضد البناء بتيا،ل لفظه مو معنواح ويو ا مودل علوى اإلبوداع واظهوارح بصوناعة
اليعر.
 بلةحث قم بلغداند بلج فا بلغا كرا :يحورن نقوواد ا نودلس علووى اإلبوداع والتجدموود فوي المعوواني التوي لووم يسوبا اليووعراء لمهووا ،
ل لك أياد البطلموسي بابت،ارات المعر

1

ومن بمنها بمته ال

وكالنار الحياة من ٍ
رماد

يقول فيه:

ديان
أوايريا و أولها َ

2

فاليوواعر ال منتف و بعم ورح فووي أولووه وآي ورح وانمووا منتف و بووه فووي وسووطه نووه عهوود اليووباة
كالنووار ال منتف و بأولهووا نووه ديووان وال بآيريووا نووه رموواد ويعلووا البطلموسووي « وي و ا معنووى ال
أحفظووه ل م ورح » 3بوول أن البطلموسووي يصووة ايتمامووه علووى فك ورة تولموود المعوواني التووي توودل علووى
روا اإلبوداع عنود اليوعراء ،فالمعواني التوي سووبا لمهوا المتقودمون وأضواإ لمهوا المتوأيرون موون
اليعراء ،بر دلمل على التجدمد والتطوار .ول لك نراح يمدا أبا الع ء المعر فوي تولمودح مون
ي ل أوله:
حبابه
الماء َ
تحت َ
معناح حس َن َ

كلم كنظم العقد يحسن تحتَه

4

1

 -من ي ح اإلبت،ارات على سبمل الم ال ال الحصر ،منظر ،2 :ن.897-695-653

2

 -المعر  ،سقد الزند  ،ن.64

3

 -البطلموسي ،يروا سقد الزند ،1 ،ن.178

4

 المعر  ،سقد الزند  ،ن.12573

يعلا البطلموسي عليه مبمنوا ضوافة المعور لهو ا المعنوى المعوروإ عنود السوابقمن أوا :
« وأما تيبيه المعنى تحت اللفظ بالماء تحت الحباة ف أعرإ له نظمو ار فوي يويء مون يوعر
المتقدممن وال المتأيران ».1
وأوود أيووار اليووعراء الووى م وول يو ا المعنووى وان كووانوا لووم منمووا عليووه ن ال،و م والحبوواة
ييووبهان جميعووا بالوودر ،فولوود أبووو الع و ء موون لووك معنووا جدموودا  ،فيووبه ال ،و م بالحبوواةض ن
الييء ا أيبه الييء فقد أيبه موا ييوبهه ،ويو ا مودل علوى كواء اليواعر وانتبايوه لم ول يو ح
الع أة.
 بل فق ق لد بلرألب اب:نظ و ار يميووة المعنووى عنوود البطلموسووي فإنووه متووديل فووي روايووات ا يووعار التووي ييوورحها

2

ويفضل أأر ها لى المعنى المقصود وأأر ها الوى االبوداع وأ ،ريوا سو مة .فقود رفوا روايوة مون
أال والبدر طفل بدال من واللمل طفل في أول المعر :
فكأني ما ألت و َّ
اللمل طفل

ويباة الظلماء في العنفوان

ويعلا البطلموسي على من يأي برواية والبدر طفل وأد أنزلها منزلة اليطأ نه كو م
متنوواأا و لووك أنووه ال يصووم أن موص و

بالطفوليووة ال اله و ل نووه فووي أول نيووأته « .فأمووا

البدر ف مجوز أن يقال له طفل ،ن اسم البدر نموا عليوه فوي حوال تماموه ،فمون سومى البودر
طف و  ،كووان كموون سوومى ال،هوول صووبيا .والتووام النوواأن .ف و يصووم أن يسوومى البوودر طف و وال
ي ال .كما ال يصم أن يسمى اله ل بد ار .3» ....
1
2

 -يروا سقد الزند ،2 ،ن 719-718وانظر ،2 :ن .625

 -منظ وور :البطلموس ووي ،االأتض وواة ف ووي ي وورا أدة ال،ت وواة،2 ،تحقم ووا محم وود باس وول عم ووون الس ووود ,دار ال،ت ووة العلمي ووة

,بمروت,لبنان,ط ,1ن 549على سبمل الم ال ال الحصر.
3

 -البطلموس و ووي ،االنتص و ووار مم و وون عو و وودل ع و وون االستبصو و وار ،تحقم و ووا حامو و وود عبوو وود المجم و وود ،دار ال،ت و ووة المص و و وراة ،ط،1

،1996ن.14
74

فمبمن الناأد فساد الرواية التي رفضها وصوحة الروايوة الميتارة.ويو ح الدأوة تونم عون وأوه
ودرامته  ,وأن االبداع ال متحقا في غياة صحة المعاني .
 نرف بلغداند غم بلناح ا بلف ن ا :نقد البطلموسي معاني ليعراء التي وجد فمها تجاو از ويروجا عن الدمن كقول المعر :
ك الي َّ ر ي
ولوال أول َ

ك افتتان
ل،ان لنا بطلعت َ

ويعني به لوال عترافك بأنك ميلو لظنناك اليالا .

علووا البطلموسووي علووى ي و ا المعنووى «ي و ا غلووو يوودمد نعووو بوواهلل منووه »

فلوويس مفهوووم

1

االبووداع عنوودح يوورو اليوواعر عوون الوودمن أو تجوواوزح  .كمووا نقوود المعوواني التووي بهووا عمووة نهووا ال
تاد الدور المنوط بها في السيا ال

جاءت فيه كقول المعر في المدا:

عمديم ب مر ي ٍل
ن يكن َ

فاله ل المضيء وجه ا ممر

2

علوا البطلموسوي علوى المعنوى أوا  « :يو ا البموت معموة عنود أيول النقود ،نوه أوال أبول
ي ا أنت يمس الضحى 3م يبهه ياينا باله ل ،فحطه مراتة ك مورة عموا أعطواح أوال » 4فقود
س ووبا وأن ي ووبهه بالي وومس ووم أت ووى في ووبهه ب وواله ل فح وود بو و لك م وون أيمت ووة وأل وول م وون يمبت ووه
وأوته.وأد وأ الياعر في تناأا معانيه

1

 -البطلموسي ،يروا سقد الزند ،1 ،ن.199

2

 -المعر  ،سقد الزند  ،ن.72

3

 -يقصد به البمت اآلتي:

4

 -البطلموسي  ،يروا سقد الزند ،1 ،ن.232

أنت يمس الضحى فمنك يفمد الصة
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ا ما فيه من ضياء ونور

 قف ألضألح بلغدنى ة اٍ بل رف ألبل ل ر:يحرن البطلموسي على صحة ا سلوة من أجل وضووا المعنوى ولو لك فهوو منبوه علوى
م ل ي ا االستعمال ال

ميل به ،كقول الياعر:

ماء ط َّل يمملة
لها مقلتا أد َ

عرارَيا
َ
من الوحش ما تنَفك ترعى َ

يعلا البطلموسي على عدم وضوا المعنوى « ويو ا بموت ميوكل اإلعوراة ن فيوه تقوديما
وتأيم ار .وتقدمرح :لها مقلتا أدماء من الوحش ،ما تنفك ترعى يمملة ط َّل عراريا.
فانتصووة اليمملووة بووٍ ترعووى  .وارتف و

الع ورار بو و طو َّول » .1ففسوواد اإلع وراة موواد

لووى

اللحن وأد أدر البطلموسي ال ،م بكيفية صحيحة تأ،مدا منه على أيمية س مة ا سلوة.
و نوواء علووى مووا سووبا تظهوور قافووة البطلموسووي الل ويووة الواسووعة والفنيووة فووي نقوول تعليقاتووه
ومعرفتووه المك ف ووة بأي ووعار الع وورة وأس ووالمبهم الفنيووة المتنوع ووة ،ولهو و ا ج وواءت د ارس ووته التطبيقي ووة
لقضووية اللفووظ والمعنووى يعتراهووا حرصووا يوودمدا علووى س و مة اللفووظ والمعنووى ن فووي لووك يكووون
المناخ الل و صحيا و فماد

لى اإلبداع.

 بام ة ا (ب 543:ه)من ي ل ما جاء به ابن بسام من يوايد يعراة ميتلفة ومون يو ل يوروحاته وتعليقاتوه
الت ووي أ ووام به ووا ،فإن ووه يضو و أم وودمنا أو وراءا وب وواح من عل ووى مو وواطن اإلب ووداع عن وود الي ووعراء وكيفي ووة
ايتياريم ا لفاس وحسن صياغتهم لتأدية المعنى أو يفواأهم فوي تجممول الصوورة والمعنوى فمون
در مورد نقدا لبمتمن منها:
ي ل أصمدة مدا البن ا
فيا ظ م نجوم اللمل
1

بدر السماء وفي حجر مضاجعه
َ

عد َمت
َ

 -أبو محمد عبد هللا بون محمود بون السومد لبطلموسوي  ,االأتضواة فوي يورا أدة ال،تواة ،1 ،تحقموا محمود باسول عموون
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يعلا ابن بسام على البمت أا  « :فيا ظ م  ....البمت من مليم المعاني ».1
ويقول في نقد البمت ال اني:
يطارد اللمل موييًّا أ،ارعه

حتى َب َدا الصبم مي َمطا وا به

أال أبو الحسن معلقا على رسم الصورة الجمدة من ي ل حسن ايتيار اليواعر لفاظوه
ومعانيووه « :أولووه مويوويا أ،ارعووه :جعوول وا ووة الصووبم ميوومطة موون ممازجووة اللموول لووه ،وجعوول
أ،ارع اللمل موييَّة من ممازجة الصبم َلها ،وجعل آير اللمول مون مووايرح ويوي المتصولة بوأول
الصبم ،وآير الصبم من مَقادمه ويي المتصلة بآير اللمل ،وأصاة في اإليوارة لوى التيوبيه
نه أومأ لى أن الصبم كال ور الوحيي يو أبيا ...وأ،ارعها مويية ياصة ».2

ويكو ا توسو ابوون بسووام فووي رسووم الصووورة فووي داللتهووا علووى المعنووى و لووك موون يو ل دأووة
الي وواعر ف ووي ايتي ووار ا لف وواس الدال ووة عل ووى المعن ووى المكون ووة للص ووورة و ل ووك للدالل ووة عل ووى أيم ووة
ا لفاس في غناء المعنى .فقود أ نوى ابون بسوام علوى الصوورة الماديوة للمعنوى المتناسوقة ا لفواس
المحققة لإلبداع .
 ر ر ب لفاظ :فإ ا كان للفظة الدور اإلمجابي في صوناعة المعنوى فإنوه أعجوة باليوعراء الو من يأيو ون
معوواني غمووريم ويسووتبدلون ا لفوواس للحصووول علووى داللووة جدموودة كمووا فعوول اليوواعر الرموواد مو
يعر ابن عبد ر ه في أوله:
حتى أتاك بلالا من ور

غان ا سى بجفونها
وكأنما
َ

1

 -أبو الحسن علي بن بسام الينتراني ،ال يمرة في محاسن أيل الجزارة ،1 : ،م ، )1ن.87-86

2

 ابن بسام ،ال يمرة ،1 : ،م ،)1ن.8777

أ ووال اب وون بس ووام « :فاحت ووال الرم وواد حت ووى أت ووى ب وواللالا وع وووا م وون ال ووا ن التبس ووم،
ووأعت له استعارة التبسم للعومن موأعوا لطيفوا ،وانموا يوو لل وور ،سوبة توسود اللالوا الو

يوو

للعمون وال ور ،فنسن المعنى نسيا وألبه ألبا ».1
وابدو أن ابن بسام يممل لى الوضوا فوي المعواني ولو لك نجودح ويوو يصو

ا دموة أبوو

الحسن علي بن حصن اإليبملي يقول « :مون ميوايمر يوعراء المعتضود ،أحود مون راش سوهام
ا لفاس بسحر الح ل ويا كما م المعاني عن أبمن من محاسن ر ات الحجال.2» ...
 بلاف ع :مهتم ابن بسام بالبدي لما يحتويه من بداع وايتوراع ولموا لوه مون دور فوي جوادة المعنوى.
واووامن بالحسوون كمووا مووامن بالصووياغة البلي ووة فووي صوون اإلبووداع عوون طراووا حسوون اسووتعمال
ا لفاس في تجممل الصورة البيانية ن اليعر ممدان واليعراء فرسان

3

و اعتموود ابوون بسووام الموازنووات موون أجوول ظهووار حسوون يووعر ا نوودلس وحسوون صووياغته,
فيقارن بمن يعر ابن برد ا ص ر أبي حفن أحمد بون محمود و ومن ابون المعتوز ويعلوا أوا :
« وليست َمود ابون بورد فيوه عون مرمواح بقاصورٍة ،وال صوفقته حومن جواراح بياسورة ،بول سواواح وزاد،
نم عليه اليعر ال يكاد ميور عون
أديم أو َّ
وأجاد ما أراد .أال ترى أول ابن المعتز على تقدمه َّ
لف ووظ العام ووة واب وون ب وورد جمو و ف ووي بمت ووه ب وومن ب ووابمن م وون أبو وواة الب وودي  ،فج ووانس ب وومن الي ووارة
واليووارة ،وأنبووأ أن محبوبووه فووي آيوور درجووة موون المووروءة وأول درجووة موون اللحيووة ،بإيووارة ع بووة
وعبارة حلوة رطبة ،دون تطوال وال ت قمل؟ ».4

1

 -المصدر السابا ،ن.322

2

 -ابن بسام ،ال يمرة ،2 : ،م ،)1ن.158

3

 -ابن بسام ،ال يمرة ،1 : ،م ،)1ن.19

4

 المصدر نفسه ،1 : ،م ،)1ن.51178

وايووتم ابوون بسووام با لفوواس المتجانسووة فووي اإليقوواع وبا لفوواس التووي تتسووم بالع وبووة واليفووة
والتووي تتوورك أ و ار مجابيووا فووي نفسووية المتلقووي  ,لووك أن للبوودي أيمووة فنيووة حوومن أعطوواح ابوون بسووام
ا يمية من ي ل دراسته له  ,وتتضم معالم ال و الفنوي فوي نقود ابون بسوام نوه مورى اإلبوداع
لوويس أساسووه القدمووة فووي اليووعر كمووا يووو عنوود ابوون المعتووز بوول بووالقبول فووي النفوووس بووالط وة
والحو وة ،يكو ا لووم يفصول ابوون بسوام بومن اللفووظ والمعنوى فالل ووة يوي التوي تبنووي الونن اليووعر
وتامن باآلليات التي تحقا اإلبداع المتم لة في الصورة وألوان البدي التوي تعتبور مون مكوناتهوا
ساسية اللفظ والمعنى.
و ن وواء عل ووى م ووا تق وودم ،متض ووم الموأو و
ع أته باللفظ والمعنوى ،حمو

النق وود الم ر ووي وا ندلس ووي لمفه وووم اإلب ووداع ف ووي

جواءت د ارسوة النقواد لهوا تجمو بومن الجانوة النظور والتطبيقوي.

موامن النقوواد بعودم تفضوومل عنصوور علوى آيوور نظو ار يممتهموا فووي صووناعة اإلبوداع فهمووا بم ابووة
الجسد والروا كما أال ابن ريما ولو لك فوأ ت ممور يحود

فوي اللفوظ متبعوه ت ممور فوي المعنوى

وفووا مووا أيووار ليووه البطلموسووي وابوون حووزم .وحفاظووا علووى س و مة ا سوولوة عوواة النقوواد سوووء
التألم

والمعاظلة في ال ،م وأدموا تصووابات لليوعراء كوا علم والبطلموسوي وابون يورإ وابون

سوومدح .وجووه النقوواد ايتمووامهم للفظووة المفووردة موون حم و

تناسووة حروفهووا ك و لك لل،لمووات دايوول

التركمة والسيا ويظهر ي ا جليا عند ابن يرإ وابن ريما وابن يهمد.
ن االيتمووام بموودى م ءمووة اللفووظ للمعنووى أدى بنقوواد الم وورة وا نوودلس لووى توورجيم كفووة
روايووة عوون روايووة أيوورى .وفووي مووا متعلووا بوواللفظ فقوود حوورن النقوواد علووى تتبو المعوواني الميتلفووة
للفظ ووة الواح وودة وايتي ووار ا نس ووة للموض وووع حس ووبما رأمن وواح عن وود ا عل ووم والبطلموس ووي وا ا ك ووان
بعووا النقوواد ملزمووون اليووعراء بالتقم ود بوونمد موون ا لفوواس فووإن الووبعا مووامن بتطوي و الوحيووي
ال راووة ،و تنوووع ا لفوواس يمانووا موونهم بووأ ر البم ووة والعصوور حسووة مووا رآح ابوون يووهمد  .كمووا حو ر
النقاد من االنيداع ببعا ا لفاس التي ليس لهوا محمووال دالليوا جدمودا ،كموا حكوم النقواد فوي موا
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مين المعنى المعيار ا ي أي ،وك ا معيوار التعقمود واإلغوراة يمانوا مونهم أنهوا مون معوأوات
اإلبداع.

االاا :بلغحاكاا ألبل ل ت ألغفهأل بدافب
أدرك النقاد الف سفة المسلمون أن الفنون جميعا تيترك في ياصوية المحا،واة والتيممول

1

وتيتل

في الوسا ل والمواد التوي تتوسول بهوا لتحقموا ال ايوةض فا لفواس الميوكلة لل وة يوي موادة

اليعر والل ة ينا يي ل ة ياصة تير عن المواصفات الداللية المحددة للمعاني الجز ية لى
أف ووا أوسو و م وون المحا ،وواة أو التيمم وول ويص ووبم الي ووعر مايو و عل ووى أن ووه أ ووول ميم وول وال مج ووال
للصد وال ،ة فيه.
واو وورى ابو وون سو وومناء أن اليو ووعر يحو ووا،ي بأيو ووياء

و ووة ويو ووي « بو وواللحن  ...وبو ووالوزن ...

وبال ،م نفسه  ...ور ما اجتمعت ي ح كلها ».2
ن المتأموول فووي أأ ووال أرسووطو المدرجووة فووي ي و ا السوويا موودرك بوضوووا مفهوووم المحا،وواة
عنودح فهوي ليسوت مجورد أداة يارجيوة لمقار وة العموول الفنوي ونقود فعاليوة اإلبوداع اليوعر والحكووم
عليووه بوول لقوود أضووحت المحا،وواة عنوودح يووي جوووير العموول اليووعر بوول جوووير الفنووون جميعهووا

3

ال

متوأ

على فهمها وتحدمديا.

وموون ينووا منحصوور مفهوووم اليووعر عنوود أرسووطو فووي المحا،وواة وت ورتبد المحا،وواة باليووعر
الموضوعي ال

متم ل في الملحمة والمأساة والملهاة  ،فالمحا،اة في اليعر الموضوعي نموا

يووي محا،وواة فعووال النوواس أ لذحوودا

1
2

الواأعووة أو محتملووة الوأوووع  ,لووك أن المحا،وواة عنوود

 ا يضر جمعي ،نظراة اليعر عند الف سفة اإلس مممن ،دموان المطبوعات الجامعية ،الج از ر ،1999 ،ن.40 -ابن سمنا ،فن اليعر ضمن كتاة اليفاء ،حققه وأدم له عبد الرحمان بدو  ،الدار المصراة للتألم

والترجمة ،القايرة،

 ،1966ن.32
3

 سعد مصلوا ،حازم القرطاجني ونظراة المحا،اة والتيممل في اليعر ،عالم ال،تة ،القايرة ،1980 ،ن.7680

أرسووطو فطراووة مر هووا اإلنسووان منو طفولتووه ويفتوور عوون سووا ر ا حيوواء فووي أنووه أ ،وور اسووتعدادا
للمحا،اة.
وا ية ابن ريد لى ما ية ليوه أرسوطو ،ويوو أن العلوة المولودة لليوعر والباع وة عليوه
وجووود التيووبيه والمحا،وواة لإلنسووان بووالطب منو طفولتووه بسووبة بمووا فمهووا « موون اإللو ا لموضو
التيممل ال

فمها ».1

تم وول المحا ،وواة عن وود أرس ووطو مقوم ووا ب ووداعيا ،فالي وواعر يح ووا،ي وال يقل وود ،والي ووعر عن وودح
يحا،ي الفعل اإلنساني حم

أن ي ح المحا،اة تجعل من الياعر كا نا مبودعا ن الفعول يم ول

حركة الوجود ال اتية ومحا،اته يوي ضورة مون المعرفوة الجويراوة واليواملة مون حمو

تصووريا

لما يمكن أن يكون وليس لما يو كا ن.
استعمل أرسطو المحا،اة للتفرأوة بومن النواظم واليواعر ،فقود رأى أن النواس منسوبون كلموة
ياعر لى اسم العروا ال

فيه و اليعر كما لو أن المحا،اة ال تصون اليواعر ،وانموا أروا

أن اسووتيدام الوووزن اليووعر يووو ال و

يسوومم بووإط

اسووم اليوواعر دون أن يممووزوا بوومن موون

يحووا،ي وموون ال يحووا،ي حتووى لووو جوورت العووادة ووصووفت مقالووة منظومووة فووي الطووة أن سوومي
ناظمهووا يوواع ار وأياسووا علووى لووك يقووول أرسووطو « :منب ووي أن يطلووا لقووة اليوواعر علووى موون
منيُ عم من أعمال المحا،اة باستيدام يليد من كل ا عاراا ».2

وبفضوول المحا،وواة أيضووا يفوور حووازم بوومن اليطوواة اليووعر واليطوواة الن وور يقووول« :
فاليعر ن أد ت،ون مقدماتوه يقمنيوة وميوهورة ومضونونه  ..ويفوار البريوان والجودل واليطابوة

1

 -ابن ريد ،تليين كتاة اليعر ،تحقما تيارس ،أحمد عبد المجمد يواد  ،الهم ة المصراة العامة لل،تاة،1986 ،

ن.64
2

 أرسطو ،فن اليعر ،ترجمة وتعلما براييم حمادة ،مكتبة ا نجلو المصراة ،1983 ،ن.5781

بمووا فيووه موون التيمموول والمحا،وواة .وايووتن بالمقوودمات الممويووة ال ،و ة .فيكووون يووع ار أيضووا مووا
ي ح صفته باعتبار ما فيه من المحا،اة والتيممل ،ال من جهة ما يو كا ة ».1
ان التيممل يو المعتبر فوي صوناعة اليوعر ال كونوه صوادأا أو كا بوا  ,لوك أن اليوعر كو م
ميمل وأن سبمله لى التيممل يي المحا،اة بمعنى التم مل والتيوبيه فمجوال اليواعر يوو الونفس
وليس العقل 2وعمله فمها التأ مر وطراقه لى التأ مر يو التيممل.
يممووز الفووارابي تممم و از واضووحا بوومن اليووعر والن وور

جعوول المحا،وواة ويووي عنوودح « مهووام

بالمي ووابهة ب وومن ص ووورتمن محسوس ووتمن ،أو ب وومن فعل وومن ،أعظ ووم م ووا ف ووي أو ووام ج وووير الي ووعر».3
فالياعر يكون ياع ار بفضل المحا،اة ال الوزن .ول لك فهو مهمل القافيوة فوي يو ا المقوام نهوا
تعتبر من مكم ت اليعر وليست يي جويرح.
بنواءا علووى تصووورح لليووعر الو

ال ميوور عمووا أورأح وتم لوه موون جهووود الف سووفة المسوولممن

يعرإ حازم القرطاجني اليعر أا  « :ك م موزون مقفى من يوأنه أن يحبوة لوى الونفس موا
أصوود تحبمبووه لمهووا ،ويكورح لمهووا مووا أصوود ت،راهووه لتحموول بو لك علووى طلبووه أو الهوورة منووه ،بمووا
متضمن من حسن تيممل له  ،ومحا،اة مستقلة بنفسها أو متصوورة بحسون يم وة توألم

ال،و م،

أو أوة صدأه أو أوة يهرته ،أو بمجموع لوك ،وكول لوك متأ،ود بموا يقتورن بوه مون غوراة  ،ان
اإلست راة والتعجمة حركة للنفس ا ا اأترنت بحركتها الييالية أو انفعالها وتأ ريا ».4

1

 -حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء ،تحقما محمد الحبمة بن اليوجة ،دار ال رة اإلس مي ،بمروت،

ط ،1986 ،3ن.71
2
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مصطفى الجوزو ،نظراات اليعر عند العرة الجايلية والعصور اإلس مية  ،1 ،دار الطليعة للطباعة والنير ،بمروت،

 ،1981ن.214
4
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ويظل ابن سمنا يو معتمد حازم فوي منهاجوه ،فقود تبنوى تصوورح لليوعر المونواني ،و مبنوي
كتابه كلوه علوى أن اليوعر محا،واة وتيممول ،1ويو ح مقولوة سومنوية وال يوك 2تبومن و اأوة الع أوة
بمنهما.
يق و ووول اب و وون س و وومنا « :ن الي و ووعر ي و ووو كو و و م ميم و وول مالو و و

حمو و و

متساوية»...

3

م و وون أأو و ووال موزون و ووة

والمحا،واة مو التيممول عنود حوازم عنصور مون عناصور تحدمودح لماييوة اليوعر.

واتووردد مصووطلم التيمموول مقرونووا بالمحا،وواة ك م و ار عنوود حووازم فقوود رأى بعووا الدارسوومن أنهمووا
مترادفووان ويمووا ليس ووا ك و لك ،فالمحا،وواة وس ووملة للتيمموول وليسووت مرادف ووة لووه .4ووم يض ووم
الميمل يو ال

«و

ت عن له النفس فتنبسد عن أمور وتنقبا عن أمور من غمر رويوة أو فكور

أو ايتيار».5
ن فعل التحبمة والت،راه ال متحققان في اليعر ال بموجوة اعتبوارات مونن علمهوا حوازم
فووي أولووه...« :بمووا متضوومن موون حسوون تيمموول لووه ومحا،وواة مسووتقلة بنفسووها أو متصووورة بحسوون
يم ة تألم

ال ،م ،أو أوة صدأه أو أوة يهرته ،أو بمجموع لك ».6

ن التيممل مرتبد بفعالية التوأ مر فوي المتلقوي حمو

أن يو ا ا يمور يعمود تركموة الصوور

التي مجديا في اليطاة اليعر ض وعملية عادة التركمة ي ح يوي التوي توسوم فوي اصوط ا

1

 -عباس أرحملة ،ا ر ا رسطي في النقد والب غة العر ممن ،لى حدود القرن ال امن الهجر  ،منيورات كلية ا داة

والعلوم اإلنسانية ،الر اط ،مطبعة النجاا الجدمدة ،الدار البيضاء ،ط ،1999 ،1ن.690
2

 -سعد مصلوا ،حازم القرطاجني ونظراة المحا،اة والتيممل في اليعر ،ن100

3

 -ابن سمنا ،فن اليعر ضمن كتاة اليفاء  ،ن.23

المعنى عند حازم القرطاجني ،المركز ال قافي العر ي ،الدار البيضاء-الم رة،ط،1
 - 4فاطمة عبد هللا الويمبي ،نظراة
َ
 ،2002ن 287وانظر :فاطمة سعمد أحمد حمدان ،مفهوم الييال ووظيفته في النقد القديم والب غة ،جامعة أم القرى،
مكة1418 ،ه ،ن.37
5

 -ابن سمنا ،فن اليعر ضمن كتاة اليفاء ،ن.23
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حازم النقد بالتيممل،في حمن توسوم عمليوة تركموة الصوور فوي يون اليواعر المبودع بالتيمول
 .فالتيممل أعلا بالمتلقي والمحا،اة أعلا بالمبدع. 1
ن حو ووازم متنو وواول الييو ووال فو ووي بعو وودح الفنو ووي النقو وود ال الفلسو ووفي باعتبو ووارح جو وووير اليو ووعر
ويضووم

حووازم فووي تعرافووه لليووعر جووزءا مهمووا فووي التووأ مر ويووو المحا،وواة  ،2فقوود تحوود

أنواعها * بحم

ال مير مفهومهوا عنودح عون التيوبيه واالسوتعارة والتركموة

3

عوون

لوك بموا تتصو

بووه موون فعاليووة فووي ر وود المحا،وواة اليووعراة بقيمووة التبوودمل والقوودرة علووى تحواوول الحقووا ا العاديووة
فتظهر في ع أات متمموزة تتوحود فمهوا العناصور المتباعودة وت،تسوة دالالت م وامرة ال تتجواوز
حوودود الممكوون ن المحووا،ي ال ميلووو « موون أن يحووا،ي موجووودا بموجووود أو بمفووروا الوجووود
مقدرة ،ومحا،اة الموجوود بوالموجود ال تيلوو مون أن ت،وون محا،واة ي ٍ
ويء بموا يوو مون جنسوه أو
محا ،وواة ي و ٍ
ويء بم ووا ل وويس م وون جنس ووه .ومحا ،وواة غم وور الج وونس ال تيل ووو م وون أن ت ،ووون محا ،وواة
محسوووس بمحسوووس أو محا،وواة محسوووس ب موور محسوووس ،أو غموور محسوووس بمحسوووس ،أو
مدرك ب مر الحوس بم لوه فوي اإلدراك .وكول لوك ال ميلوو مون أن يكوون محا،واة معتواد بمعتواد،

1

 -محمد حافظ الروسي ،ظايرة اليعر عند حازم القرطاجني ،2 ،دار ا مان للطباعة والنير والتوزا  ،الر اط-

الم رة ،ط ،2008 ،1ن.638
2

 -المحا،اة في الل ة يي الميابهة ،منظر :ابن منظور ،لسان العرة ،مج ،14دار ال،تة العلمية ،بمروت -لبنان ،ط،2

 ،2009ن.236

والمحا،اة في الفلسفة من بمن :سا ر أوى النفس لها أدرة على محا،اة ا يياء المحسوسة بالحواس اليمس ،بترتمة
المحسوسات المحفوظة عنديا ،وأحيانا تحا،ي المعقوالت وأحيانا تحا،ي القوة العادية والقوة النزوعية وما يصادإ البدن
عليه من الم از  .منظر :ج ارر جهاني ،موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرة ،مكتبة لبنان نايرون ،بمروت ،ط،1

 ،1998ن774
*  -أنواعها :المحا،اة التامة :يستقصي فمها الياعر أجزاء الموضوع.
 المحا،اة غمر التامة :ال يستقصي فمها الياعر أجزاء الموضوع. المحا،اة التيبمهية :مقترنة بالتيبيه. المحا،اة القبيحة :المحلة بيروط المحا،اة الحسنة.3
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أو مس ووت رة بمس ووت رة ،أو معت وواد بمس ووت رة ،أو مس ووت رة بمعت وواد .وكلم ووا أ وورة الي وويء بم ووا
يحا،ي به كان أوضم يبها وكلما اأترنت ال رابة والتعجمة بالتيممل كان أبدع ».1
ويمكننا القوول أن جانبوا مهموا مون أسوس اإلبوداع عنود النقواد ا وا ول موازال مسوتحكما عنود
المتأيران ومن لك التيبيه ودورح في صناعة الصورة حسة تصوريم لمفهوم اإلبداع.
فالمحا،وواة تصووور الواأ و ول و لك يقووول ابوون ريوود « :واجووة علووى اليوواعر فووي محا،اتووه
يصور كل ييء بحسة ما يو عليه حتى يحا،ي ا ي

وأحوال النفس ».2

وال يفهووم موون المحا،وواة النقوول الحرفووي للواأ و  ،بوول ن المبوودع منظوور لووى الموضوووع نظ ورة
ياصووة بحمو و

تتيم وور م وون الموضوووع بع ووا جوانب ووه ووم يح وواول برازيووا ف ووي ط ووار جم ووالي ل ووه

استق له الواضم ،يقول أرسطو « :يستوجة على الياعر أن يقدم ا يوياء كموا كانوت أو كموا
ت ،ووون أو كم ووا يحك ووى عنه ووا  ،أو كم ووا مج ووة أن ت ،ووون وع ووادة الي وواعر داء ل ووك ي ووي الل ووة
»3فمهمة الياعر ليست رواية ما وأ فع  ،بل ما يمكن أن يق على أن ميض يو ا الممكون
ما لقاعدة االحتمال أو أاعد الحتمية .
ن المحا،اة عند أرسوطو تتعودى التيوبيه لوى اليلوا ،فمتعودى الفون مسوتوى التقلمود والنقول
المبايوور لووى اليلووا واإلبووداع ولو لك يقووول ابوون سوومنا « :والمحا،وواة يووي موراد اليوويء ولوويس يووو

يو »

4

وموون ينووا تصوون المحا،وواة الفووار بوومن اليووعر والتوواران ،فالتوواران يحكووي مووا وأو  ،واليووعر
يحا،ي ما يمكن أن يق وعلى ي ا فاليعر يكون أ ،ر فلسفة من التاران وأعلى أيموة منوه لوك
ن اليووعر يمموول لووى التعبموور عوون الحقيقووة ال،ليووة أو العامووة ،والتوواران يمموول لووى التعبموور عوون
1
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 -ابن ريد ،تليين كتاة اليعر ،ن.62
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 -أرسطو ،فن اليعر ،ن.41
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الحقيقووة الياصووة أو الفرديووة .فووإ ا كووان العووالم يكتووة توواران ال،ووون مفص و فووإن اليووعر يكتووة
أسطورة ي ا العالم وك م ار ما ت،ون ا سطورة أصد من التاران .1
ن اليووعر يلووا باعتبووارح محا،وواة لإلنطباعووات ال ينيووة وموون َو َّوم فهووو لوويس نسووية مباي ورة
للحيوواة وانمووا تم وول لهووا ،فاليوواعر ال يعموود ت ،ورار ا يووياء فهووو ميلووا عالمووا ياصووا بووه مكتفيووا
بنفسه ،له أانونه المطرد في االحتمال .
ييكل التيممل جانبا مهما من عملية اإلبوداع اليوعر عنود النقواد العورة فهوو يعمول علوى
تقويم ا ر الجمالي لليعر عند المتلقي فبقدر استجابة المتلقي وتلو ح بالعمول ،بقودر موا يحكوم
علووى أوووة التيمموول وفعالمتووه النفسووية ونج وواا العمليووة اليووعراة .ويك و ا تتحوودد القيمووة اإلبداعي ووة
للعموول اليووعر بفاعليووة التيمموول عنوود المتلقووي ن المتيموول يووو ال ،و م ال و

ت و عن لووه الوونفس

فتنبسد عن أمور وتنقبا عن أمور من غمر روية وفكر وايتيار وبالجملة تنفعول لوه انفعواال
نفسووانيا غموور فكوور  ،س وواء أ،ووان القووول مصوودأا بووه أو غموور مصوود  .فعمليووة تلقووي اليطوواة
اليعر وما يق من أبل المرسل في ين المتلقي من تيممل يوي المعتبور ال القيموة اإليباراوة
لليطاة ،فالمعتبر يي القيمة التصواراة عبر آليات التمويه  ،فيكون التيممل يو المعتبور فوي
صناعته ال كون ا أاوال صادأة أو كا بة.
وا ا كان يدإ النقد الوصول لى اإلبداع ،فوإن الييوال يقتضوي فوي المبودع أووى معمنوة*
تجعله متمم از عن غمرح .وتتفاوت ي ح الق َوى فيما بمنها أ ناء اإلبداع.

1

 -جان مار جواو ،مسا ل فلسفة الفن المعاصر ،ترجمة سامي الدرو ي ،دار اليقظة العر ية ،دميا ،ط،1965 ،2

ن.128

* -ويي :القوى الحافظة :بها يحفظ الياعر صور ا يياء المدركة عن طراا الحس.
القوة المأزرة :تقوم بتمممز ما موافا الوض والنظم وا سلوة.
القوة الصانعة :موجودة في طب الياعر ،تقوم بإي ار العمل الفني في صورة بداعية كتبها ييال الياعر.

86

ايترط حازم يروطا للمحا،اة الما رة في النفوس حم

يقول « :ليست المحا،اة فوي كول

موضو تبلوغ ال ايوة القصووى مون يوز النفووس وتحراكهوا ،بول توا ر فمهوا بحسوة موا ت،وون عليوه
درجة اإلبداع فمها ،وبحسة موا ت،وون عليوه الهم وة النطقيوة المقترنوة بهوا وبقودر موا نجود النفووس
مسووتعدة لقبووول المحا،وواة والت وأَ ر لهووا » 1فتحوورك النفوووس لذأ ووال الميملووة ،نمووا يكووون بحسووة
االستعداد وبحسة ما ت،ون عليه المحا،اة في نفسها من أوة أو ضع

.

ومون ينووا يطوورا حووازم مصووطلم التعجمووة ويحودد موون ي لووه مفهوووم االبووداع اليووعر  ،فو
تَعجمة دون بداع .فالتعجمة مبمن من ي له أ ر القول اليعر المبدع في المقول َله.
ويق و التعجمووة عنوود حووازم نتمجووة للتيمموول واإلبووداع فووي المحا،وواة الل و من موودفعان الوونفس
وإن االس ووت راة والتعجم ووة حرك ووة لل وونفس ا اأترن ووت بحركته ووا
ل نفع ووال والت ووأ ر لمقتض وواح « ف و َ

الييالية أو انفعالها وتأ ريا ».2

يكووون التعجمووة باسووتبداع اليوواعر مووا م موور لطووا

ال ،و م التووي يقوول التهوود لم لهووا عنوود

اليعراء َفوروديا مستَن َدر ول لك يحصل التأ مر.
ويكو و ا يمك وون الق ووول أن المحا ،وواة والتيمم وول معي وواران أساس وويان ف ووي النق وود العر ووي ض وومن
مجموع المعاممر التي تاسوس لمفهووم اإلبوداع .فالفوارابي مجعول التيممول غايوة المحا،واة وكو لك
مو وورى حو ووازم القرطو وواجني َّ ،ن المحا،و وواة نو وووع مو وون التصو وووار ،أمو ووا التيممو وول فإيحو وواء بواسو ووطة
التصوار ،ا ولى سبمله وال اني نتمجة أو غاية.
وا ا كووان التيمم وول يم وول الجان ووة اإلب ووداعي موون عملي ووة التعبم وور اليووعر وا س وواس لقي ووام
وا دون فاعليووة التيموول عنوود
عمليووة المحا،وواةض فالمحا،وواة التووي تيووكل الوونن اليووعر لوون تتحقو َ

1

 -حازم القرطاحني ،منها البل اء ،ن.121

2

 المصدر نفسه  ،ن.7187

الياعر المبدع ،ويو ا يعنوي أن المحا،واة والتيممول مقوموان أساسويان فوي تحقموا مفهووم اإلبوداع
في النقد .

برةدا :بلغصافر بلر ا ا لإلافب
ن البح

عن مايية اإلبداع أرج ال ،مر من الدارسمن لى الساال عن مصدر اإلبوداع.

وأد ايتلفت الراى والتصورات لى حد التناأا في ي ا الموضوع .
 -1قنف بل ألنام :
آمن أدماء المونان باإللهام في تفسمر عملية اإلبداع  ،و بدلها
الباع

يي أضوية بحو

فوي

على ا عمال ا دبية  ,فالفن مصودرح أووة يفيوة تتم ول فوي ر وات اليوعر .التي تووحي

لهم بالمعاني  ,وي ا ما يعبر عنه بالهبة وأد يعبر عنه باإللهام . 1
ن يو ح القوووة اليارأووة غامضووة فووي حقيقتهووا فو توودرك يفايايووا  ,و و لك يفسوور المونووانمون
اإلبووداع علووى أسوواس غمبووي بعموودا عوون أعمووال اإلنسووان حمو

ال يكووون اليووعر عنووديم عمو موون

أعمال الوعي بل عم من أعمال ال يعور .
ولعل سقراط كان أول القا لمن بإاليية اليعر ،لقد تأمل كو م اليوعراء فوالتمس فيوه سوح ار
وجا بية رغم أن ياالء اليعراء ال متممزون بحكمة تفو غمريم و ال مب لون عنواء وجهودا وانموا
تأتمهم أيعاريم عن طراا اإللهام ،وله ا السبة يبههم بالقديسمن والمتنب من لك أن القديسومن
منطقون بروا

الحكمة فك لك اليعراء فإنهم منطقون بروا

اليعر.

ولقد ية أف طون لوى موا يوة ليوه أسوتا ح سوقراط ويوو أن اليوعراء ال يصودرون عون
حكمة وانما عن نبوغ والهام ايتصوا به .2

1

 -بدو طبانة  ،النقد ا دبي عند المونان  ،دار ال قافة بمروت -لبنان  , 1986 ،ن . 47

2

 -أصي الحسمن ،النقد ا دبي عند العرة والمونان ,الماسسة الحدم ة لل،تاة ,طرابلس -لبنان ،ط ، 2003 ،1ن 256

.
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لقد كانت قافوة المجتمو المونواني ومعتقداتوه كلهوا توامن بوجوود اآللهوة ،ومون يو ح الزاويوة
نظر المجتم الموناني عامة والف سفة ياصة لى الم حم والى أصحابها على أنهوم مبودعون
لك ن مصدر بداعهم ليس عن مقدرة اتية وعن دراية ول،ن عن لهام والهام لهي.
موورى أرسووطو أن اليووعر يلووا وابووداع وباعتبووارح محا،وواة ل نطباعووات ال ينيووة  ،فهووو لوويس
نسيا ومباي ار للحياة وانما تم ل لها ،وا ا كانت المحا،اة أسواس اإلبوداع والتوي يوي فطورة مر هوا
اإلنسووان من و الطفولووة ,فبفضوولها مووتعلم معارفووه ا ولووى وازاء المحا،وواة ييووعر اإلنسووان بالمتعووة
ولما كانت المحا،اة فطراة نيأ اليعر ارتجواال و و لك تحوول مصودر اإلبوداع مون صوفة اإللهيوة
لى ال رازة اإلنسانية .
 -2قنف بلدرٍ :
 ن ايتم ووام ا وا وول باإلب ووداع  ،وبممو وزة الق وووة والتف وورد والتمم ووز الت ووي يظهري ووا الي وواعر ف ووياليووعر ٌأدت بالمقابوول لووى مجوواد صوويغ ك م ورة تعبوور عوون ي و ا اإل،بووار واإلعجوواة ويووي صوويغ

تحموول فووي طياتهووا التفضوومل والمقارنووة بوومن جمهووور المبوودعمن  ،ومووا ي و ا ال دلموول لوجووود و
نقد مهتم باإلبداع و وأ و ال،لمة الياعرة .

عاجز أموام تفسومر الظوواير التوي تحويد بوه والتوي
ا
كان المجتم العر ي ا ول وفا تفكمرح
تستدعي البحو

عون القووى اليفيوة المتحكموة  ،وظول سوعمهم فوي اإلجابوة عون التسوااالت حتوى

ايتوودت بهووم لووى فكورة الوووحي الو

مصوودرح الجوون واليووياطمن فنسووبوا بو لك لهووم القوودرة فووي نظووم

اليعر م متم تلقمنه و ه على ألسنة اليعراء.
ن فك و ورة الجو وون المتعلق و ووة باإلبو ووداع كانو ووت ف و ووي أ يو ووان العو وورة الق و وودامى  ،وي و و ا ال و وونن
لذصبهاني ماكد وجوديا  ,أال ا صبهاني « :أيبرني محمود بون العبواس المزاود ومحمود بون
الحسن بن دراد أاال  :حد نا عبد الرحمان ابن أيي ا صومعي عون عموه عون أبيوه أوال  :أوال

89

رجل ضفت أوم في سفر وأد ضوللت الطراوا  ،فجواءوني بطعوام أجود طعمتوه فوي فموي و قلوه
في بطني  ،م أال يمن منهم لياة  :أنيد عمك  ،فأنيدني.
فحامرح
عفاَ من سلي َمى مس َح ن َ
فقلت له  :أليس ي ا للحطم ة ؟

تميي به ظلمانه وجا رح

فقال  :بلى وأنا صاحبه من الجن » .1
وأد أعطى ابن حزم تعلي له ح الظايرة الموجودة عند العرة ويوو بصودد الحودم

عون

مكووان وجووود ي و ح ا جسووام و كووونهم « لووم نوودرك بووالحواس وال علمنووا وجوووة كووونهم وال
وجوة امتناع وفقا لقوله تعالى  :نه مرا،م يو وأبمله من حم

ال ترونهم ».2

وااك وود ابو وون حو ووزم عل ووى أن الجو وون أبمو وول بل وويس ،مسو ووتدال باآليو ووة « ال بل وويس كو ووان مو وون
الجن».3
أما فوي موا متعلوا بوسوسوة الجون وأو فهم اليوعر فوي أسوماع اليوعراء فهوو مورى أن هللا أود
جعل للجن أووة متوصولون بهوا لوى أو إ موا موسوسوون بوه فوي النفووس 4أموا موا ميون م ارتوة
الجن :
فقد أال فمها الجاحظ « ا عراة ا كروا الجن سالما أالوا  :جني وا ا أرادوا أنه ممون
يسووكن مو النوواس أووالوا  :عووامر  ،وان كووان مموون يعوورا للصووبيان فهووو أرواا  ،فووإ ا زاد علووى
لووك فهووو مووارد  ،فووإن زاد فووي القوووة فهووو عفراووت » 5بوول ن العوورة أوود جعلهووم أبا وول كقبا وول

1

 -أبو الفر ا صبهاني  ،ا غاني  , 2 ،تحقيقي وايراإ نيبة من ا دباء ،دار ال قافة ،بمروت ’ط،1983 , 6

ن. 174
2

 -ا عراإ ،آية  ،27:وابن حزم ،الفصل في الملل وا يواء والنحل ، 5 ،تحقما محمد براييم نصر وعبد الرحمان

عممرة ،دار الجمل بمروت  ،1985،ن111
آية 50

3

– ال،ه

4

– ابن حزم  ،المصدر السابا  ،ن.112

5

– الجاحظ  ،كتاة الحموان  ، 6 ،ن .190
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العوورة وموون أبووا لهم بنووي اليوويطان وأوود كريووا حسووان بوون ابووت فووي مقورح حتووى أووال « فطووو ار
أأول وطو ار يو».1
 شةة اطةةة م بلشةةد بر :أن ووزل المجتمو و العر ووي منو و الق وودم الي وواعر منزل ووة مقدس ووة وأح وواطوح بالرعاي ووة و هال ووة م وون
التقووديس جعلتووه متممووز عوون غم ورح موون أف وراد المجتم و  ،لووك لمووا يأتيووه فووي يووعرح موون بووداع ،
فحوواول ي واالء تفسوومر حقيقووة العمليووة اإلبداعيووة وكنههووا  ,ولمووا عجووزوا عوون اإلحاطووة بمصوودريا
ومصدر أوة الياعر أحالويا لى عوالم غمبية  ،فر طوا بومن اليواعر وأووى يفيوة أطلقووا علمهوا
اسووم يووياطمن  ,و و لك فووإنهم به و ا الصووني

« أيرجوووح موون الوودا رة البي وراة لمجعلوووح ضوومن

الجن» .2
وا و كر الجوواحظ أن العوورة كانووت تووزعم أن م و كوول يوواعر يوويطانا فهووي ب و لك ت بووت غمبيووة
المصودر المتم وول فوي اليوويطان وا كرأيضوا أن ل،وول فحول موون اليوعراء يوويطانا فهوو بو لك موور د
مستوى اإلبوداع الجمود عنود اليواعر بالمصودر ال مبوي ويوو اليويطان فوالعرة مزعموون أن « مو
كل فحل من اليعراء ييطانا يقول لك الفحل على لسانه اليعر ».3
كرل،ل ياعر

أسماء يياطمن اليعراء وأيباريم 4حم
ولقد أوردنا أبو زاد القريي
َ
ملهمه اليعر,ومن أسماء ياالء اليياطمن ال من احتفظت بهم ا،رة
ييطانه ال
الجايلممن  ،السع ة صاحبة الناب ة  ،وأيتها اله ة صاحبة علقمة بن عبدة .

1
2

– المرج السابا  ، 6 ،ن .231

– توفما الزاد  ،مفهوم ا دبية في الت ار

النقد

لى نهاية القرن الراب  ،منيورات عمون  ،الدار البيضاء ،1987،

ن.55
3

– الجاحظ  ،كتاة الحموان  ، 6 ،ن. 225

4

– منظر :أبي زاد القريي  ،جمهرة أيعار العرة  ،دار بمروت للطباعة والنير  ,بمروت  , 1980 ,ن.41
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حووافظ ي و ا المعتقوود والمتم وول فووي اليووياطمن مصوودر اإلبووداع علووى اسووتم ارراة وجووودح بعوود
مجوويء اإلس و م ولفووي جانووة الص وواة أن اسووتم ارراته فووي العصوور ا مووو يووو نتمجووة حيوواء
الروا الجايلية والروا العصبية.
وارج الجاحظ عملية تلقي ي ح ا ويام وتصوديقها مون طورإ النواس لوى طبيعوة المكوان
والعقليووة العر يووة فإمووا أن يكووون المتلقووي والمصوود أعرابيووا عوواش ظووروإ اإلنفوراد والوحيووة وامووا
ل،هوان دور فوي ترسومن يو ح
أن يكون عاميا وأد يكوون راويوة يوعر أو راو أيبوار ،كموا كوان ل َ
االعتقادات .
لقد عظوم العورة ا وا ول العوالم ال مبوي الو

سوموح الجون أو اليوياطمن فجواءت أيبواريم

وأصصووهم وأي ووعاريم ت وودل عل ووى يو و ا التعظ وويم وأوود نق وول لن ووا القو وران ل ووك « وجعلو ووا هلل ي ووركاء
الجن »

1

يفسوور عبوود الوور از حمموودة تلووك الهواتو

التووي يسوومعها اليووعراء بأنهووا رغبووات دايليووة فهووي

صوووت دايلووي يعبوور عوون « اآلمووال المسووتيفية فووي العقوول البوواطن »  .2ن تفسوومر اإلبووداع عنوود
العرة ا وا ل تفسمر غمبي يوو مرجو لوى عودم أودرة يواالء علوى تفسومر الظوايرة تفسوم ار علميوا
واإلحاطة بها وبعوالمها .
 بام شه فاجتم في رسالة ابون يوهمد التوابو والزوابو

اليوياطمن والجون  ,فقود نسوج ابون يوهمد

رسووالته علووى منووال الرحلووة لووى العووالم اآليوور وكووان رفقووة يوويطانه « زيموور ابوون نمموور » حمو
التقووى بيووياطمن اليووعراء الجووايلممن واإلسو مممن  ،والعباسووممن  .وفووي مووديل الرسووالة مياطووة
ابن يهمد صديقه ابن حزم حمن تساءل في عجاة بب غة صديقه واتسواءل عون مصودر يو ح
 -1ا نعام ا ية .100
 -2عبد الر از حممدة  ،يياطمن اليعراء  ،مكتبة ا نجلو المصراة  ,القايرة  , 1956,ن .64
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القووة اإلبداعيووة  ،فقلووت  « :كمو
رطبووا جنيووا ؟ أمووا

أوتووي الحكووم صووبيا  ،ويووز بجو ع نيلووة ال،و م فاسوواأد عليووه

بووه يوويطانا مهديووه  ،وييصووبانا يأتيووه  ،وأأسووم َّ
ابعووة
أن لووه تابعووة تنجوودح وز َ

تاادح  ،ليس ي ا في أدرة اإلنس وال ي ا النفس له ح النفس »1وينا يطورا ابون يوهمد ا ندلسوي

فكرة اليياطمن لصاحبه حمن راا يسرد له أنه أود ألموت بوه حالوة اليوأس بعود مووت عزاوز عليوه
 ،فأراد الر اء  ،فاعتز عليه النظم وارتج عليه القول وَلم يعد بإمكانه ر اء من أحبه .
وينووا تجلووى لووه يوويطان اسوومه زيموور بوون نمموور والقووى ليووه متيمووة اليووعر فهووو مرغووة فووي
اصطفا ه يلي وتتأ،د بمنهما الصحبة والع أة .
واووورد ابوون يووهمد فووي رسووالته أسووماء يووياطمن ميووهوران فووي تلووك الرحلووة اليياليووة وارسووم
وة تيملووه َلووه .وانهووي ابوون يووهمد رحلتووه لووى عووالم يووياطمن اليووعراء حمو
صووورة ل،وول توواب حسو َ

ساجل أ ناء رحلته اليعراء و ا،ريم اليعر وأي اإلجازة منهم التي تدل على أدرته اإلبداعية.
أضوواإ ابوون يووهمد لووى فك ورة اليووياطمن حمو

اسووتطاع أن يمو َّوديا موون عووالم اليووعراء لووى

عالم النا ران وا َن توظيفها عندح يو في الحقيقة ميتل
« توظم

عن توظم

ا وا ل له نه

أدبي لفكرة تارايية وليس تأرايا لها »  2وادل على أيميوة العمليوة االبداعيوة

عند ناأد االندلس  ,وان حضوريا أد مرجو لوى التوأ مر اليوارجي القوا م بومن الميور وا نودلس
 ،وبحك ووم وج ووود يو و ا التو و ار

العر ووي الض وويم الو و

يس ووتقي من ووه الناأ وود كو و لك وج ووود الت ووأ مر

الدايلي المتم ل في البم وة ا ندلسوية  .ن تحوول مفهووم معنوى يوياطمن اليوعراء عنود ابون
يهمد « ال تنيأ بالطفرة وانما ت،ون على الترفيه والتطور وان يفمت العوامل

1

-ابن يهمد ا ندلسي  ,رسالة التواب والزواب  ,تصحيم وتحقما ويرا وتبواة بطرس البستاني ’دار صادر  ,بمروت ,

ط ,)1967-1996:, 1ن. 88وابن بسام  ،ال يمرة  ،1 : ،م ،) 1ن .246
& التواب :

تابعة وتاب يو الجني ال

يحة اإلنسان واتبعه حم

م ية &.الزواب :

زوبعة ويي الييطان أو

ر يس الجن .
 -2مجد أحمد توفما  ،مفهوم اإلبداع الفني في النقد العر ي القديم  ،الهم ة المصراة العامة لل،تاة  ، 1993 ،ن .59
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لحووا المجتم و ا ندلسووي ال قووافي والعلمووي والحضووار مجعوول

والعلوول ».1فووالتطور ال و

من فكرة اليياطمن تأي معنا ييا،ل ي ا التطور وانسجم َم َعه .
 -بل حر غصفر لإلافب

:

كان الفن وال زال يعتقد أنه سحر فاعل محرك في نفوس البير،2ولقد صورا ال ،مور مون
اليعراء العورة والنقواد بوجوود ع أوة بومن اليوعر والسوحر ول،ون يقو

ك مهوم عنود حود اإليوارة

دون التحلمل والتعما .
ن أدوات اليوواعر موون تيووبمهات واسووتعارات وغمريووا يووي نفسووها أدوات السووحر لممارسووة
عملية التأ مر  ،والم حظ أن ال كاء والفطنوة واإلسوتعداد عنود كول مون الياعروالسواحر صوفات
ميتركة لك أن « السحر البيان في فطنة ».3
وكما يمكن للسحر أن يمارس اليدعوة والتمويوه فكو لك يمارسوها اليوعر  4وأود متفقوان فوي
المصدر ال مبي ويو اإللهام.
 ل ام بلف م ام بللط ٍلقود جمو فووي رسووالته أبوودع مووا ابت،ورح اليوعراء فووي الميوور والم وورة ،لو لك أضوواإ كلمووة
السووحر ل،تابووه ،فقوود أدرك مووا لليووعر موون أ رم لووه كالسووحر وأوود أووال فووي فهامووه لمعنووى السووحر
واليعر :
« ن اليووعر لوويس فووي أمووة موون ا مووم بمحصووور  ،وال علووى صوون

موون البيوور بمقصووور

ويو فيما موجد لذوا ول ملفوى  ،أعوم مون أن ييومله الووزن المقفوى أو ميوتن بوه عوروا يكمول
1

-توفما الزاد  ،مفهوم ا دبية في الت ار

 -2يفما موس

النقد

لى نهاية القرن الراب  ،ن.14

البقاعي ،نظراة ا دة  ،جامعة الساب من أبرال لمبيا  ،طبعة 1425ه  ،ن . 119

3

-ابن منظور  ،لسان العرة  ، 4 ،ن. 403-402

4

-

غارألك بلغناقد  ,بلشدر أل بل حر,فبر بلررٍ بال تغد,ا رألب ,ط , 2004, 1ص15
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وزنووه فيووه واوووفى  ،فموون اليووعر عنووديم الصووور المم لووة واللعووة الميملووة  ،ومووا تأسووس علووى
المحا،وواة والتيمم وول مبن وواح »  . 1ف و لك ي ووو الس ووحر عنوود اب وون اليطم ووة ،فهوالقوووة الفعال ووة الت ووي
تس ووتعمل اإلمه ووام والت ووويم فت ووويم ص وواحبها بالحقيق ووة وي ووي يي ووال  ،فيظه وور المح ووال ف ووي ص ووورة
الواجة والممكن .
ن ايتيووار لسووان الوودمن للفظووة السووحر  ،لووم يكوون منطلقووا موون فوراغ بوول اسووتند علووى أصووول
ت ار ية ،ويوي عوودة لوى ا صوول البدا يوة فوي اسوتعمالها ل،لموة ومودلول السوحر والو
و ار ه حدا

تراود مون

التأ مر والت ممر.

 قاف بلكري بلنهشلدأمووا عبوود ال ،ورام النهيوولي موورى أن اإلبووداع بمعنووى أن يصوول اليوواعر لووى مسووتوى جووودة
البيووان  ،والبيووان عنوودح مصوودرح يووو المنووة موون هللا  ،فقوود جعوول هللا لسووان اليوواعر دلووي عليووه
ويقووول فووي ي و ا الصوودد الناأوود عبوود ال ،ورام النهيوولي  « :والمنووة هلل فووي ي و ا البيووان ال و

جعوول

اللسووان بووه دلووي عليووه  ،وياديووا ليووه ومعر ووا عوون المعرفووة بووه  ،يادمووا للقلوووة  ،ومترجمووا عوون
ومظهر للحكم » .2
ا
نتا ج العقول ،
ن مصدر اإلبداع يو هللا جل أدرح  ،وي ا المستوى من اإلبداع يوو البيوان  ،لوك أن هللا
أوود جعوول لسووان المبوودع يادمووا للقلوووة فهووو يعبوور عوون عواطفهووا ويلجاتهووا ومكنونهووا  ،ومتوورجم
العقول فمبمن أفكاريا ومواطن أسراريا  ،فلسان المبدع يو ال

يفصوم عموا فوي ألبوه ويكيو

عنه  ،فاللسان رسول العقل لى السامعمن .3

1

-أبو عبد هللا محمد بن اليطمة ،كتاة السحرواليعر  ،حققه . :م .كونتنته فمرار ,راجعه ودأقه محمد سعمد اسبر ,

بدايات للنير والتوزا  ,سوراا  ,ط , 2006 , 1ن .11
2

-عبد ال،رام النهيلي ،ايتيار الممت ،ن .98

 -3المصدر نفسه  ،ن .99
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وله ا مر د عبد ال،رام العمل اإلبداعي الجمد بالجانوة ا ي أوي فأفضول البيوان عنود يوو
ال

جاء متضمنا الحكمة والم ل  ،وكان يايدا على ا حساة وعلى كرام ا فعال  ،ميلودا

يجاعتهم ومروءتهم عبر الزمن  ،و لك من أجل حسن أتداء اليل

بالسل

.

ن وجه ووة نظ وور عب وود ال،و ورام النهي وولي ف ووي الي ووعر ي ووي نفس ووها نظو ورة الي ووعر والمجتمو و
اإلس و مي ا ول بحم و

لووم يعوود يمهووا يووو البح و

عوون المتعووة اليالصووة بمعنووى لووم تعوود نظ ورة

فنية يالصة

1

وانما مر د بمن اإلبداع الفني وا ي

لك أن الدمن والفن كما يقول المازني ك يما «

يضيء من ميكاة واحدة  ،يوي لوك القوبس العلوو الو

يموذ ألوة اإلنسوان بال ارحوة والصوفاء

وا يمان  2 » ..ول لك نجد عبد ال،رام في كتابه أد أسم اليعر لى أر عة أصناإ:
يعر كله يمر و لك تصل بالزيد والموعظوة الحسونة والم ول  ،ويوعر الظورإ  ،ويوعر
يو ير كله كالهجاء  ،ويعر ل را الت،سة .
ا كووان النقوود منظوور لووى ا مووور الفنيووة فووإن الناأوود عبوود ال ،ورام به و ا المنظووور والمفهوووم
للمصدر فإنه منظر لى ضافات اليعر أ ما يضيفه اإلبداع لحياة الجماعة من روحية .
ن م ل ي ا التصور يعكس مدى تفاعل وتأ ر النقود بوالمجتم

فوإ ا كنوا ال نسوتطي فهوم

اإلله ووام ا ف ط وووني بمع ووزل ع وون النزع ووة الم الي ووة  ،فكو و لك فإنن ووا ال نفه ووم اإللق وواء م وون ط وورإ
اليياطمن عند العرة الجايلممن والتأممد والمنة عند العرة المسلممن.

1

-رجاء عمد  ،فلسفة االلتزام في النقد ا دبي بمن النظراة والتطبما  ,منيأة المعارإ  ،االسكندراة  ،2000 ,ن .233

 -2المرج نفسه  ،ن .125
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بلدألبغت بلنف ا لإلافب
لد بلنرف بلغررمد ألب نفل د
ألال  :بلدألبغت بلنف ا لإلافب لد بلنرف بلغشرقد
اان ا  :بلدألبغت بلنف ا لإلافب لد بلنرف بلغررمد
االاا  :بلدألبغت بلنف ا لإلافب لد بلنرف ب نفل د
ربةدا  :بلدألبغت بلنف ا لإلافب أل قتقا ها ةا لفاظ ألبلغداند
97

ن لجوء ا دة لى علم النفس يساعد في فهم نفسية المبدع ودوافعه وتحلمل ييصمته
وياصة م ظهور الدراسات النفسية فقد حاول علم النفس أن مجمة على أس لة تتعلا
باإلبداع والمبدع .
ولعل من أبرز وأوا ل النقاد ال من ر طوا اإلبداع بالنفس يو سانت بم  ،حم

كان

ي له الوصول لى الطاأات المبدعة والمويبة المممزة من ي ل دراسة النتا اليعر للياعر
وتحلمله .لقد كان سانت بم

في دراساته يحاول أن يكي

فهي الييء الحقيقي والجوير  ،نه البح

عن :ا نا المبدعة) .)1:

عن سر اإلنسان المبدع ،ي ا اإلنسان ال

ايتار فعل اإلبداع من أجل أن يحقا نسانمته ولتحقما وجودح.)2:
تحول االيتمام في دراسة اإلبداع من المجال ال مبي لى اإلنسان وكوامنه ،و لك
أظهرت الدراسات النفسية أن اإلبداع كامن في أوى يارأة موجودة دايل اإلنسان ويلقت
نظراات في غاية ا يمية لعلماء من أم ال فرواد واونج وأرنست جونز وغمريم وأ روا في
من جاء بعديم لمواصلة دراسة اإلبداع فأنتجوا لنا ما يسمى علم نفس ا دة.

)(1

– أحمد حمدوش ،االتجاح النفسي في النقد العر ي الحدم  ،دموان المطبوعات الجامعية ،الج از ر ،1983 ،ن.11

)(2

– المرج نفسه ،ن.11
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ن نظراة التحلمل النفسي والتي متزعمها فرواد ترى أن اإلبداع يو تعبمر عن دواف ال
يعوراة مكبوتة تظهر على يكل اإلع ء ،ول لك فإن فرواد يفسر اإلبداع على أنه « نتمجة
لعملية اإلع ء أو التسامي بالرغبات الجنسية والعدوانية المكبوتة».)1:
بح

فرواد في دواف اإلبوداع ول،ن على مستوى أعما فقد تيطى اليعور لى البح

في ال يعوور أ
باليرو

العقل ال واعي  ,وات مر اليعور بت مر الموضوع ،ول لك منصم اليعراء

لى الي ء أو بطلة العزلة أو غمريا من الموضوعات كي ي مروا من يعوريم

واجددوا فيه .
وييتمل ال يعور على الدواف والرغبات وا ح م المكبوتة في ي ح المنطقةض

ن

اليعور مرفضها وال يقبلها فتبقى في حالة تيزان لى حمن أن تير ما على يكل حلم أو
مرا نفسي أو بداع.
و سممت الدواف بالمحركات النفسية للسلوك اإلنساني ،فالداف « يو كل حالة دايلية
جسمية أو نفسية ت مر السلوك في ظروإ معمنة وتواصله حتى منتهي لى غاية معمنة».)2:
وبما أن الداف فطر فإنه مرتبد بالعواط

)(1

– حسن أحمد عيسى ،اإلبداع في الفن والعلم ،مجلة عالم المعرفة ،المجلس الوطني لل قافة واآلداة ،ال،وات ،ع،24

 ،1979ن.53
)(2

والوجدان فيحصل االنفعال نتمجة نياطه.

– يكر عزاز الماضي ،محاضرات في نظراة ا دة ،دار البع

’ ن.109
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للطباعة والنير ’ أسنطمنة -الج از ر’ ط1984’ 1

وا كان فرواد مامن بال يعور الفرد
بم ابة «البوتقة التي تحتو
البدا ممن»

)1:

فإن مونج ،مامن بال يعور الجمعي وال

يو

على تجارة اإلنسانية التي انحدرت لمنا من أس فنا

’ أما أدلر فإنه مرى أن داف اإلبداع «يو تعويا اليعور بالنقن»

)2:

,

فاإلبداع يو النتمجة الحاصلة لداف أو وجوير عند المبدعمن ويو تحقيقهم ل واتهم .
ن الدواف تيمل ال ار ز والمموالت الفطراة ،ويي التي تم ل محركا لإلبداع ومحفزة له
.
مرت دراسات اإلبداع بمراحل حم
جلفورد

)*:

اعتمدت على التفكمر اإلبداعي في ضوء نمو

 ،م انتقل االيتمام لى دراسة اإلبداع من ي ل برامج التنمية اإلبداعية ،كما

ايتمت برامج أيرى بدراسة البم ة اإلبداعية ،ول،ن م تطور الزمن أصبم االيتمام السا د يو
دراسة اإلبداع كمنظومة

)**:

مت،املة أ

بمعنى ليست منفصلة ،ويي تيمل المبدع والمراحل

التي يمر بها المبدع ،والبم ة اإلبداعية وتقويم اإلنتا اإلبداعي.
لقد استطاعت الدراسات النفسية أن تلقى الضوء على جوانة من ميكلة اإلبداع على
الرغم من ك رة المصطلحات وتعقمداتها المستعملة وعلى الرغم من ال رات التي وأ فمها علم
النفس في تفسمر اإلبداع ودوافعه ،فقد سايم بيكل واضم في رساء أسس الدرس النقد
ا دبي.

)(1

– يمر هللا عصار ،مقدمة لعلم النفس ا دبي ،منيورات بونة للبحو والدراسات  ،الج از ر  ،ط ، 2008، 1ن 129

.
)(2

– حسن أحمد عيسى ،اإلبداع في العلم والفن ،مجلة عالم المعرفة ’ المجلس الوطني لل قافة واالداة’ ال،وات ’ع24

’ ’ 1979ن. 53
)*(

– ماكد أن اإلبداع من ي ل النمو

المرونة ،ا صالة ،الحساسية .
)**:

– .كمنظومة ترفنجر ونمو

اليان به ،ويو االبت،ار لييء ما .حدد جملفور عوامل اإلبداع في :الط أة،

نيكا وزم ه .
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أوال  :بلدألبغت بلنف ا لإلافب لد بلنرف بلغشرقد
مجد الباح

ك م ار من اآلراء البناءة التي تبح

في طبيعة اإلبداع وعوامل نجاحه ومن

بمن تلك العوامل ،العوامل النفسية لك أن ال ات لها يأنها ومكانتها في النقد ،ال
من يأن ا بعاد النفسية  ،والتي تتفاوت من ياعر لى آير فالنقد يق
ونفسية وفمزاولوجية ،نه كيان كامل ،نه يق

لم ي فل

أمام ات اجتماعية

أمام «بني فمزاولوجية وسيكولوجية و قافية»

)1:

.
فه ا المزاج واليليد متميا عنه في ا يمر نتاجا يسمى بداعا ،ياصة وأن عملية
اإلبداع يي مزاج ويليد من عناصر ك مرة فهي « فعل أو نياط نفسي اجتماعي كلي يقوم
به اإلنسان المبدع» ،)2:فالعملية اإلبداعية تمتز فمها النياطات المعرفية ،والمزاجية لليين
والدافعية وا دا ية واالجتماعية التي يقوم بها المبدع .
ةشر ام بلغد غر (ب 210ه)
كانت لصحيفة بير بن المعتمر الفضل في تقعمد أصول الب غة العر ية ،بل تجاوزت
لك ل،ي

النضج ال

توصلت ليه العقلية العر ية في تفسمر الب غة بيتى الطر ،

وايتمامها بالقدرة اليعوراة لمعالجتها أضايا اإلبداع في لك العصر.

)(1

– نبمل سليمان ،في اإلبداع والنقد ،دار الحوار للنير والتوزا  ،سوراة ،ط ،1996 ،2ن.29

)(2

– يا،ر عبد الحممد ،ا سس النفسية لإلبداع ا دبي في القصة القصمرة ياصة ،الهم ة المصراة العامة لل،تاة1992 ،

 ،ن.44
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أراد بير أن يض أواعد للناي ة إلتقان صناعة اليعر أو اليطابة ،حم

تعرا

للتهما النفسي ،فمتيمر من ا وأات المناسبة لإلبداع ،فميتار أوأات النياط وفراغ

البال

يقول :
« ي من نفسك ساعة نياطك ،وفراغ بالك واجابتها ياك ،فإن ألمل تلك الساعة أ،رم
جوير ،وأيرإ حسبا وأحسن في ا سماع ،وأحلى في الصدور ،وأسلم من فاحش اليطاء،
وأجلة ل،ل عمن وغرة ،من لفظ يرا

ومعنى بدي  .وأعلم أن لك أجدى عليك مما يعطيك

مومك ا طول ،بال،د والمطاولة والمجايدة ،وبالت،ل

والمعاودة»

)1:

.

ن بي ار ملزم الياعر أن متهيأ نفسيا للتفكمر واإلبداع فقد تفطن لى أن الياعر أد
يعتراه النصة والتعة نتمجة الجهد الفكر فمنصحه بايتيار الوأت المناسة ،ن الطاأة
اليعوراة تحتا

لى الراحة لتستطي مواصلة العملض و لوال التهما لما كانت االستجابة .

ن الصحيفة تاكد على حسن تيمر ا وأات ،لقول اليعر ،ل اية في نفس المت،لم،
ويي الوصول بيعرح لى حد القبول واالستجابة من طرإ المستم  ،ولن متأتى له لك ال
بس مة ال ،م من اليطأ الفاحش وتزامنه بلفظ ومعنى فيه جدة .فرة وأت أصمر متيلله
نياط مبع

على القول الجمد ،أحسن من موم طوال يا  ،من كد في صن اليعر فمير به

لى الت،ل .

)(1

– الجاحظ ،البيان والتبممن ،1 ،ن.129
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م يضم

بير على ما أاله في عدم مواتاة اليعر في بعا ا وأات فمنصم الياعر

بعدم الضجر ويقول:
« فإ ا ابتلمت بأن تت،ل

القول ،وتتعاطى الصنعة ،ولم تسمم لك الطباع في أول

ويلة ،وتعاصى عليك بعد حالة الفكرة ف تعجل وال تضجر ودعه بياا مومك وسواد لملتك
وعاودح عند نياطك وفراغ بالك»

)1:

.

ن مراعاة ا وأات المناسبة كساعة النياط وفراغ البال عام ن يساعدان على يوا
غمار اإلبداع ،ن نفسية المبدع في استعداد أن تعيش الجو اليعر واالن ماس فيه ،وينا
بإمكان ال ات الياعرة أن تلتحم بموضوعها ،وأن تلتقد وحي اليعر.
وض بير ن المعتمر أواعد يامة تضمن نجاا العمل اليعر  ،ولن يكون لك ال
بضمان استقرار نفسية الياعر .ن النقد مولي أيمية للمبدع ونفسمتهض نها تم ل جزءا مهما
من العمل الفني ،بل يو ركن جوير وأساسي من أركان اإلبداع .
فعامل االسترياء ،و لك بترك اليعر واجهاد النفس يساعد وبيكل كبمر بتجدد الطاأة
واستعادة النياط والقدرة على ارتياد عالم اليعر مرة أيرى حتى متسنى للياعر التجدمد
واإلبداع.
وعلى ي ا ا ساس يمكن القول أن صحيفة بير بن المعتمر وما تضمنته من أوأات
نظم اليعر ،وما كان يقوم به اليعراء من سلوكيات يستعمنون بها على أول اليعر تعد من
العوامل المساعدة والما رة في اإلبداع ،فقد تفطن بير لما تعترا له النفس أ ناء اإلبداع من
مكابدة وعناء النفس.

)(1

– المرج السابا  ،ن .130

103

ن بير كي

عن المكامن الدايلية للنفس وضرورة بعاديا عن الما رات اليارجية

أ ناء اإلبداعض نه أدرك أن العمل اإلبداعي تيترك فيه الجوانة النفسية والعقلية ،ويحتا
الياعر لى أدر كبمر من التركمز العقلي .فراحة البال ،واالنعزال عام ن يساعدان على
يح أراحة الياعر.
بام ت بلجغحد (ب231ه)
كان البن س م فضل السبا في براز مظاير االنفعال في النقد اليعر نتمجة التقلبات
السياسية التي عرفتها مجتمعات القبا ل العر ية فأدت لى الحروة والتي ساعدت على تدفا
اإلبداع ،وتفتا المواية ،لك أن االنفعال كما تراح الدراسات الحدم ة « حالة نفسية جسمية
تحد

نتمجة لم مر يارجي أو دايلي ماد

لى اضطرابات عامة ييمل الفرد كله » .)1:

فه ح االنفعاالت التي يعييها الياعر ،والتي تحد

في وجود م مر أو ا مر ال

منبهه تدف به لى اإلبداع  ,يقول ابن س م :
« نما يك ر اليعر بالحروة التي ت،ون بمن ا حياء نحو حرة ا وس واليزر  ،أو
أوم ي مرون وي ار علمهم ،وال
ال

ألل يعر عمان وأيل الطا

ألل يعر أراش أنه لم يكن بمنهم ا رة ،ولم يحار وا ،و لك
»

)2 :

.

فالناأد أحس أن الحرة أأدر عامل على التأ مر في انفعاالت الياعر ،فحاالت
المدافعة يي سبة في تفجر منابيعه .

)(1

– أنس يكيك ،علم النفس العام،القوى النفسية المعرفية و القوى المحركة للسلوك ’ دار النهج للدراسات والنير و

ال وزا ’ سوراا ’ ط ’ 2008’ 1ن.71
)(2

– ابن س م الجمحي ،طبقات فحول اليعراء ،أرأح ويرحه محمود محمد يا،ر ،السفر ا ول ،دار المدني ،جدة, 1974،

ن.259
104

ن ايتمام ابن س م الجمحي باستي ار اليعر الجمد من الرد ء ،والبح
والوصول لى الحكم النقد
واإلبداع  ,يي التي جعلته مبح

الصحيم ،لمبني طبقاته

اليعراة التي تقوم على ا صالة

في العوامل الما رة فيه .

واوس ابن س م من فكرته حمن راا متحد
اإلس مممن ،حم

في أيمته

عن أصحاة الطبقة السادسة من اليعراء

أال :

« وكان ل ،مر في التيبمة نصمة وافر ،وجممل مقدم عليه وعلى أصحاة النسمة
جميعا في النسمة ،وله في فنون اليعر ما ليس لجممل .وكان جممل صاد الصبابة ،وكان
ك مر متقول ،ولم يكن عايقا» .)1:
ماكد ابن س م في ي ا النن على عامل مهم ما ر في العملية اإلبداعية ،ويو
الصد  ،فهو مبمن أن صد التجر ة االنفعالية تدف بالياعر لى اإلبداع والتفو على أأرانه
من اليعراء المك ران في ال را نفسه ،غمر أن ما يعوزيم يو ا صالة وصد اإلحساس
وعما االنفعال .فابن س م ييمر لى مدى أيمية تأ مر عامل االنفعال النفسي و واع ه في
اإلبداع .
لقد أ،د ابن س م على أوة االنفعال وصدأه وتأ مريما في اإلبداع ،فإنه بتأ،مدح فتم
المجال أمام النقاد ال من جااوا من بعدح .
ن يارات ابن س م تعبر عن أوس عرا لفكرة االنفعاالت النفسية و واع ها في
اإلبداع اليعر

)(1

)2:

.

– ابن س م الجمحي ،طبقات فحول اليعراء ،أرأح ويرحه محمود محمد يا،ر ،السفر ال اني ،دار المدني ،جدة1974،

’ ن.545
)(2

– سعد حسون العنبكي ،اليعر الجايلي ،دراسة في تأوي ته النفسية والفنية ،دار دجلة ،الممل،ة ا ردنية ،ط،2007 ،1

ن.50
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لقد أ،د ابن س م على أيمية العامل النفسي في اإلبداع ،فالتعبمر اليعر عند من
ييارك في الحرة يو ا أدر على نقل االنفعاالت والتنفيس عنها وتحوالها لى يكل بداع
وي ا مدل على فهم النقد العر ي للطبيعة النفسية للعملية اإلبداعية.
بام ق ةا (ب276 :ه)
ماكد ابن أتمبة في فهمه وتفسمرح لعملية اإلبداع اليعر من ي ل حدم ه المستفيا
اليعر ودوافعه واالستعدادات المطلوبة في الياعر.

عن بواع

لقد كان فهمه لها على نحو ميابها لنظراات علم النفس الحدم ة ’ نها بمنت دور
الدواف وأ ريا الفعال في الييصية  ،فكل تصرإ وراء ه داف مدفعه ليه ويحركه لى القيام
بسلوك يان به ا وجد نفسه في موأ

من المواأ  ،و لك لتحقما يدإ معمن.

فالداف يو « كل حالة دايلية جسمية أو نفسية ت مر السلوك في ظروإ معمنة،
وتواصله حتى منتهي لى غاية معمنة »  .)1:ففكرة الدواف وال ار ز لها أييمتها في كل عمل
بداعي .
وأد أ،د ابن أتمبة على أيمة الدواف النفسية وكم
النما

التي ساأها لنا ’ فهو لم متوأ

تا ر في بداع اليعر عن طراا

عند حد تقسيم اليعر لى أضرة ميتلفة مراعيا

مقياسي الجودة والرداءة ،بل أيضا ايتم بما متعلا بالم مرات والدواف المتعلقة باإلبداع ،حم
يقول:

)(1

– يكر عزاز الماضي ،محاضرات في نظراة ا دة ،ن .109وانظر أنس يكيك ،علم النفس العام ،ن.61
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« ولليعر تارات مبعد فمها أرابه ،ويستصعة فمها راضه ،وك لك ال ،م المن ور في
الرسا ل والمقامات والجوابات ،فقد متع ر على ال،اتة ا دمة ،وعلى البليغ اليطمة ،وال
يعرإ ل لك سبة ،ال أن يكون عارا يعترا على ال رازة من سوء غ اء أو ياطر
غم».)1:
ييمر ابن أتمبة في ي ا النن لى عامل االرتياا النفسي ،وأ رح في العمل اإلبداعي،
ففي وجودح متهيأ الياعر ويكون له االستعداد

ال يعكر صفوح عامل ماد

أو معنو ،

فحاالت الصفاء الروحي واالرتياا الجسمي والنفسي تهمن للياعر من أن تأسرح فكرة ملحة
وأن تست رأه  ,ن اإلبداع يو ال ات في حالة استجابتها لم مر بيكل أو فمتأ ر الفرد.
وان نن ابن أتمبة ييمر أيضا لى ال رازة

)*:

والمموالت الفطراة ويي التي تم ل أوة

حافزة لإلبداع ،ففي حالة تعرضها لطارئ فإن المبدع سوإ يضطرة لها جسما ونفسا كما
أيار التفسمر النفسي الحدم

.

ومن ينا فإن الناأد ابن أتمبة يحتار أوأاتا مناسبة لليعر « يسرع فمها أتيه ،ويسمم
فمها أبيه ،منها أول اللمل أبل ت يي ال،رى ،ومنها صدر النهار أبل ال داء ومنها موم يرة
الدواء ،ومنها الحلوة في الحبس والمسم ر .وله ح العلل تيتل
ال،تاة»

)2:

أيعار الياعر ورسا ل

.

)(1

–ابن أتمبة  ,اليعر واليعراء  ، 1 ،ن. 80-79

)*(

– يناك م يبان في علم النفس حول ال ار ز الما رة في السلوك  ,م ية فرواد مرج السلوك لى ال رازة الجنسية ويي

)(2

– المرج السابا  ،ن.80

المسيطرة على اإلنتا اليعر  ,وم ية مرج السلوك لى حة الظهور وحة السيطرة .ومنها غرازة التناسل ،غرازة السيطرة
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عصيا منها
لقد جعل ابن أتمبة من ا وأات عوامل تسرع عملية اإلبداع وتسهل ما كان
ًّ
و لك أول اللمل وصدر النهار ووأت يرة الدواء واليلوة .
فقد عدد أوأاتا ك مرةض ن اإلبداع ميتل
أراحة ياعر ليس بالضرورة الوأت اته ال
ميض

من ياعر لى آير ،فالوأت ال

تتدفا فيه

تتفتا فيه مويبة آير ن العمل اإلبداعي ال

لنظام وأتي محدد أو ساعة زمن معروفة ،فمعنى لك أن اإلبداع تتحكم فيه

استعدادات نفسية لليعراء ،فقد يستجمة ياعر لوحي اليعر صدر النهار ،في حمن أد
يستجمة ياعر آير وأت المساء .
وان ايتلفت طباعهم وأمزجتهمض نه أانون مهم بالفعل في أول اليعر.
وا كر ابن أتمبة دواف اليعر التي تدف بالياعر البطيء في عمله اليعر وتساعد
المت،ل  ،حم

يقول :

« ولليعر دواع تح

البطيء وتبع

اليراة ،ومنها الطرة ،ومنها ال ضة»

)1:

المت،ل  ،منها الطم ومنها اليو  ،ومنها

.

وأال عبد الملك بن مروان رطأة بن سهية :
« يل تقول اآلن يعرا؟ فقال :كم
يكون اليعر بواحدة من ي ح»

)2:

أأول وأنا ما أيرة وال أطرة وال أغضة ،وانما

.

ن نن ابن أتمبة مز لنا دواف ميتلفة مرتبطة بالطبيعة النفسية للياعر ،فل،ل ياعر
طبيعة نفسية تحدد ايتمامه في غرا يعر معمن ،فالحطم ة م

)(1

–ابن أتمبة ،اليعر واليعراء ،1 ،ن. 78

)(2

–المرج نفسه  ،ن. 79
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له طبيعة نفسية يحركها

داف الت،سة أو الطم  ،ول لك أالوا أيعر اليعراء زيمر

ا رغة وا عيى

ا طرة

والناب ة ا رية ،وامرئ القيس ا ركة .
وعلى ي ا ا ساس فإن الدواف عند ابن أتمبة تعد أم ار فطراا يستجمة لها الياعر
وتعتبر كرد فعل تظهر آ اريا على نفسمته وجسمه ويعورح وسلوكه اإلبداعي.
وكما حدد النقاد أوأات النظم كعوامل ما رة في اإلبداع ومساعدة له ك لك حددوا
ا مكنة فيرو الياعر لى بعا منها يساعد في اليلا اليعر  ،ومن ا مكنة التي أياروا
لمها اللجوء لى الطبيعة واالرتماء في أحضانها ،ف لك ييرا الصدور والقم الياطر بألوانها
وأيكالها ،وازرع الهدوء واالستقرار في النفس.
ويسو لنا ابن أتمبة مجموعة من النصون كتأ،مد منه على ظهار العوامل وأ ريا في
اإلبداع حم

يقول:

« وأمل ل ،مر :يا أبا صير كم

تصن

ا عسر عليك أول اليعر؟ أال :أطوإ في

الر اع الميلية ،والرااا المعيبة فيسهل علي أرصنه ،ويسرع لي أحسنه».)1:
َ
لقد عاش اليعراء است

اإلبداع أحيانا ،وعانوا صعو ته ول لك أوجدوا

نفسهم

مفاتيم وعوامل تسهل علمهم أول اليعر  ,وأال ابن أتمبة:
« ويقال أيضا :نه لم يستدع يارد اليعر بم ل الماء الجار واليرإ العالي ،والمكان
اليضر اليالي».)2:

)(1

–ابن أتمبة ،اليعر واليعراء ،1 ،ن.78

)– (2المرج نفسه  ،ن.79
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فرسول النفس يي الحواس التي تلتقد ا يياء وا لوان وا يكال وا صوات وترتبد
ي ح الحواس في رسم الصور اليعراة با ر النفسي ال
والمتلقي معا .فالياعر الي

تحد ه في المبدع

تلون عاطفته الصور الملتقطة وت،ون معبرة

يو ال

عن يلجات نفسه.
وعلى ي ا فإن اللجوء لى الطبيعة عند النقاد يعتبر كحل وعامل ما ر في اإلبداع لدى
اليعراء ال من تست لا علمهم العملية اليعراة ,
ويقول ابن أتمبة:
« وي ح عند

أصة ال،ممت في مدحه بني أمية وآل ابي طالة ،فانه كان م يي

وانحرإ عن بني امية بال أر

والهوى  ،ويعرح في بني أمية أجود منه في الطالبممن ،وال

أرى علة لك ال أوة أسباة الطم وام ار النفس لعاجل الدنيا على آجل اآليرة».)1:
لقد أراد ابن أتمبة من ي ل عرضه له ح ا م لة أن ماكد صلة اليعر بالنفس والوجدان
.)2:
ويي حقيقة أديمة حدم ة تناولها النقد بالدراسة ،وأ،د على أيممتها.

)(1
)(2

– ابن أتمبة ’ اليعر واليعراء  ،1 ،ن. 78
– فتحي أحمد عامر ،من أضايا الت ار

العر ي ،منيأة المعارإ ،اإلسكندراة ،1985 ،ن.10
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نظر ابن أتمبة لى أيعار الياعر الواحد فوجديا تتفاوت من أصمدة لى أيرى
يقول « :ولليعر أوأات يسرع

فأرجعها لى عوامل تعود لى المكان والى عادات الفرد ،حم

فمها أتيه ،ويسم فمها أبيه ،منها أول اللمل أبل ت يي ال،رى ،ومنها صدر النهار أبل
ال اء ،ومنها موم يرة الدواء ،ومنها اليلوة في الحبس والمسمر وله ح العلل تيتل

أيعار

الياعر ورسا ل ال،تاة».)1:
فالعزلة عامل مهم ،في ابتعاد الياعر عن ا نظار وااليت ء بنفسه ويواطرح ،حم
تعمل العزلة على عطاء الياعر الفرصة ل نكباة على موضوعه متأم فيه ومنفع

به.

وااكد أوله ي ا بيعر الناب ة الجعد فيقول:
ومطرإ
« وأالوا في يعر الناب ة الجعد يمار بواإ،
ٌ

)*:

فه ا الحكم النقد

ال

أطلا في يأن يعر الجعد

بآالإ».)2:

مدل على أن تفاوتا كبم ار في

يعرح .)3:
ا كان اليعراء أد ايتلفوا وفا أر

ابن أتمبة حسة استعداداتهم في تيمز عامل

ا وأات وا مكنة فيمكن أن ميتلفوا في الطباع وا مزجة ،ويي أضية نفسية أيار لمها النقد
العر ي القديم ،حم

توجه الياعر وجهة ما يقول ابن أتمبة فمنهم

)(1

– ابن أتمبة ’ ،اليعر واليعراء  ،1 ،ن.80

)*(

– رداء من يز مر .

)(2

– المرج نفسه  ،ن.80

)(3

– عيسى على العا،وة ،التفكمر النقد عند العرة ،ن.168
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« من يسهل عليه المديم ويعسر عليه الهجاء ،ومنهم من متيسر له الم ار ي واتع ر
عليه ال زل».)1:
لقد أرج ابن أتمبة ايت إ طبا

اليعراء لى عامل استعداداتهم النفسية ،)2:فقد تجود

أراحة ياعر في غرا دون غرا آير ن أدرته أو عدمها في غرا تتحكم فمها عوامل
نفسية ويي التي توجهه.
ن ما كرح ابن أتمبة من م حظات حول العوامل التي تفمد الياعر لقول اليعر تديل
في صميم الدراسة النفسية لذدة فهو متحد

عن دواف اليعر وأ ر العوامل في نظم

اليعراء ومل،تهم اإلبداعية.
استطاع ابن أتمبة بحسه النقد

أن م ر النقد بفكرة في غاية من ا يمية في الجانة

النفسي ويو بصدد حدم ه عن م ية المتقدممن في تقسيم القصمدة ،فقدالحظ أن مة طراقا
اتبعه اليعراء ا وا ل في تسلسل موضوعات أصا ديم وابمن ابن أتمبة أن يناك فارأا بمن
غرا المنحى ال

انتهجه مقصد القصمد ا ول في اإلحساس ال

تحددح مياعرح النفسية

التي يحسها وحالته الجسدية التي ييعر بها ،)3:و من المقصد ال اني المقلد.
لقد أدم ابن أتمبة تفسم ار نفسيا ل،يفية تيكل القصمدة ،حم

ر د بمن موضوعات

القصمدة والجانة النفسي للياعر .فلقد أحسن الياعر ا ول تم ل بم ته وفقا لما متلقاح عقله
الوجداني فتلونت الطبيعة بلون نفسية صاحبها واحساسه ومدى درا،ه له ا الوجود.

)(1

–.ابن أتمبة ،اليعر واليعراء ،1 ،ن. 91

)(2

–.أحمد حمدوش ،االتجاح النفسي في النقد العر ي الحدم  ،ن.78

)(3

–.باديس فوغالي ،الزمان والمكان في اليعر الجايلي ،عالم ال،تة الحدم  ،ا ردن ،ط ،2008 ،1ن.101
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ن الدواف والعوامل النفسية ضروراة إل ارة مكامن الياعر عند ابن أتمبة من ي ل
منظر من مناظر الطبيعة ،أو ارته من ي ل موأ

من مواأ

الحياة ،أو العزلة ،فالعوامل

النفسية ضروراة في حياة اإلبداع والمبدعض نها تعني التعبمر عن يلجات النفس واحساسها
وما ميطر ببال الياعر.
اان ا  :ب لدألبغت بلنف ا لإلافب لد بلنرف بلغررمد
أراد النقد الم ر ي براز مواطن القدرة اإلبداعية وما ت،تن

ييصية المبدع من حقا ا

نفسية ضمن المعالم اليعوراة من ي ل نتاجه اإلبداعي،فقد وردت ياراتهم للنفس و لك
ب ية فهم عالم ال ات المبدعة وما يحيد بها من أطر عامة.
 قاف بلكري بلنهشلد ( ب406ه)كان عبد ال،رام يأنه يأن اليعراء يعرإ كم

يمكن له أن متم استدعاء اليعر،

ويعرإ وسا له التي تيد انتباح اليواطر وتسهل الوصول لى المعنى ،ويسرد ابن ريما
ميهدا لعبد ال،رام النهيلي فيقول:
« حد ني بعا أصحابنا من أيل المهدية أد مررنا بموض بها يعرإ بال،دية ،ويو
أيرفها أرضا ويواء -أال :ج ت ي ا الموض فإ ا عبد ال،رام على سطم بر ينالك أد
ا،تي

الدنيا .فقلت :أبا محمد ،أال :نعم ألت :ما تصن ينا؟ أال :ألقم ياطر  ،وأجلو

ناظر  .فقلت :فهل نتج لك ييء؟ أال :ما تقر به عمني وعمنك ن ياء هللا تعالى .وأنيدني
يع ار مديل مسام القلوة رأة».)1:

)(1

– ابن ريما ،العمدة  ’ 1 ،ن.179-178
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لقد اجتم
المناسة ال
يكي

في يين عبد ال،رام

)*:

مهمُ له الجو النفسي ال

الناأد والياعر ،فهو يحسن ايتيار المكان

مبع

على القول.

ي ا النن عن فهم النهيلي لع أة الجانة النفسي باإلبداع،

اليرو لى الطبيعة وتحمن ا را الطمبة والهواء الصافي النقي ال
وتحدمد النفس اليعر  .وارى في المكان اليرا

ال

مبع

مرى في
على النياط،

مدعو ليه من اجل تمت الناظر

وصفاء ال ين عام محف از .
وابدو من ي ل النن أنه متأ ر بما جاء به ابن أتمبة من آراء حول الموضوع،
وتصراحات اليعراء الميارأة ،وك لك نجد أن الناأد عبد ال،رام متأ ر بمب ته الطبيعية التي
لها ا ر في نفسمته الياعرة فكان نتمجة االنفعال بها أن جاء يعرح رأيقا ما ر في النفس،
واديل مسام القلوة.
لقد عرإ الياعر كم
بطراا ميتل

متأمل الطبيعة بجوارحه بيكل يان ،وأن مت وأها بإحساسه

حتى تنسجم الصورة الواأعية باليعراة ،فيحد

االنصهار ومن م الجمال.

وله ا يقول نمتيه:
« لقد ت وأت كل ا يياء الطمبة بل حتى التافهة بيكل ال يستطي اآليرون أن
مت وأويا بيكل طمة ».)1:

)*(

– عقد عبد ال،رام في كتابه الممت بابا أسماح :وفي اليعر لتياط بالقلوة ومديل لطم

)(1

– فرادراك نمتيه ،ي ا اإلنسان ،ترجمة مجايد عبد المنعم مجايد ،دار التنوار للطباعة والنير والتوزا  ،بمروت،

الممت  ،ن.447
 ،1990ن.26

114

لى النفوس .منظر :ايتيار

بام رش ق بلر رألبند (ب 456ه)
لوال السبا ال

أحرزح ابن أتمبة في اليوا في مجال العوامل والدواف النفسية مكننا

القول أنه ال ار د في مجال جم القول فيه ،حم

أنه أفرد له بابا ياصا في كتابه العمدة سماح

:عمل اليعر ويح القراحة).)*:
أدم ابن ريما تصورح لإلبداع من ي ل ر طه بالجانة النفسي فأورد لنا آراءا حول
العوامل النفسية الما رة في اإلبداع تيابه آراء ابن أتمبة ،حم

ر د بمن ا غراا اليعراة

والجانة العاطفي ،فرد كل غرا من ا غراا اليعراة لى ت لة عاطفة معمنة،
واستحوا يا على الياعر ،حم

جعل القصمدة تتأ ر بنفسية الياعر حمن يقول:

« وأالوا :أواعد اليعر أر  :الرغبة والريبة ،والطرة ،وال ضة :فم الرغبة يكون
المدا واليكر ،وم الريبة يكون االعت ار واالستعطاإ ،وم الطرة يكون اليو ورأة
النسمة وم ال ضة يكون الهجاء والتوعد والعتاة الموج » .)1:
ن غ ار ز الياعر ودوافعه والتي تحركها الرغبة تهمُ نفسمته لى القول في المدا
واليكر ،وداف الريبة ماد

لى القول في االعت ار واالستعطاإ ،وك لك ال ضة فالحالة

النفسية التي يعييها الياعر من توتر وألا يحاول أن يفرغها في أالة يعكس توترح ويو
الهجاء والعتاة ال ع ال

منال من المهجو ،فهو فراغ ليحنات نفسية متوترة.

)*(

– منظر :ابن ريما ،العمدة ’  ’ 1من ن 177لى ن.184

)(1

–.ابن ريما ،العمدة  ’ 1 ،ن.108-107
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و ن كان ابن أتمبة أد كر ي ح القواعد ا ر  ،ال أن ابن ريما أد استزاد في ر د
كل غرا بما ي مه من حالة نفسية فحالة ال ضة ويدة التوتر النفسية ال يمتن كمها
الها ل من اليحنات ،ال غرا الهجاء ،وحالة الهدوء والرغبة ال يسعها ال غرا المدا.
فأصبحت ا غراا عند ابن ريما أوالة لنفسية الياعر ،تتيكل وفا حاالته االنفعالية ,
ول لك يقول نمتيه:
« أد يصلم المرا أن يكون باع ا أويا على الحياة وعلى وحدة الحياة» .)1:باعتبار
أن المرا باع

على اليعر والحياة .ويستدل ابن ريما بم ال ويو اعتراإ ياعر لماكد

صحة ما ية ليه أا

:

« وأال عبد الملك بن مروان رطأة بن سهية :أتقول اليعر الموم؟ فقال :وهللا ما
أطرة ،وال أغضة ،وال أيرة ،وال أرغة ،وانما مجيء اليعرعند حداين» .)2:
ويعلا ابن ريما فيقول:
«فجعل الرغبة غاية ال مزاد علمها».)3:
وارى ابن ريما أن يناك أوأاتا تأتي على الياعر يصمبه فمها حالة من الوين والفتور،
فتيمد القراحة ،ويي حالة نفسية تعتر كل اليعراء ،وان كان حا أا مبرزا ،فح .

)(1

–.فرادمراك نمتش ،ي ا اإلنسان  ،ن.26

)(2

– ابن ريما ،العمدة  ’ 1 ،ن.108

)(3

– المصدر نفسه  ،ن.108

116

أدم ابن ريما للياعر ا سباة التي جعلته يعاني ي ح الحالة ويي :
« ما لي ل يسمر ،أو موت أراحة ،أو نبو في تلك الساعة و لك الحمن».)1:
فالناأد ابن ريما مرى أن ي ح الظايرة النفسية تعتر كل اليعراء على ايت إ أأدرايم
ويو فحل مضر في

وكفاءاتهم ،وال يسلم منها حتى كبار اليعراء فمابالنا بالفرزد  ,م
زمانه كان يقول تمر علي ساعة ونزع ضرس أيون علي من أول بمت .

وأد أرج ابن ريما ي ح الصعوبة في اإلبداع لى أسباةض ما أن يكون الني ال النفس
بياون حياتها المومية ،وك رة ايتماماتها وت،الة نوازع الدير على اإلنسان ،واما أد يكون
بسبة موت القراحة وأد يكون موتها بسبة يمالها واغفال تعليمها ول لك منصم النقاد
اليعراء بالمران والدر ة نها ت،سة صاحبها يبرات ومهارات جدمدة ،وي ا ال

مدف

لى

اإلبداع ،واما ن يكون نبو الطب ويو أساس مل،ة اإلبداع ،فالطب ميض لم از الياعر ويو
غمر مستقر و ابت ،بل يو في ت مر.
لقد الحظ ابن ريما أن يناك فترات يصعة فمها اإلبداع وتج

منابيعه  ،و لك يكون

أد ر د بمن عمل اليعر والصعوبات والعراأمل التي تواجهه من الناحية النفسية ،وان نتا ج
ي ا اإليكال وييمة على اإلبداع والمبدع ،حم
العمل اليعر مهت از يعتراه النقن من حم

متوأ

العمل اإلبداعي لفترة ،أو أن يأتي

المباني والمعاني ،فيفسد المعنى ،وتسوء ا لفاس

وتأتي في صورة غمر ال قة .كما تنتزع صفة اإلبداعية وتسقد عن الياعر،
حم

)(1

أال ابن ريما:

–المصدر السابا ’ ن108
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« ويقال أيلى الياعر كما يقال أيلى الرامي ،ا لم يصة معنى» .)1:و لك يكون
الياعر أد أفسد ركنا مهما في بنية اليعر ،بل روحه كما يقول ابن ريما اللفظ جسم وروحه
المعنى.
م متحد

ابن ريما عن طر ميتلفة يستدعي بها اليعراء اليعر .يقول ابن ريما:

« م ن للناس فيما يعد ضروبا ميتلفة ،يستدعون بها اليعر فتيح الق ار م وتنبه
اليواطر ،وتلمن عراكة ال ،م ،وتسهل طراا المعنى ،كل امرئ على تركمة طبعه واطراد
عادته».)2:
لو تأملنا ي ا النن لوجدنا أن ابن ريما متممز بطرحه لعامل نفسي مهم ،بل في غاية
ا يمية ال

تطر

ليه الدرس النفسي الحدم  ،ويو عامل يح الق ار م ويكون بتعب ة

المواية ويحنها واعادتها لى الحياة مرة أيرى بعد موتها الن أراحة
الياعر تتعة م ك رة العمل أو ت ،اررح وتستنزإ مادته ،وتنف معانيه ،فإ ا ترك طبعه
زمانا م رج كرة أيرى لى صناعة اليعر ،انهمرت عليه القوافي ،وانفتحت له ناف ة المعاني
وا لفاس ،وأن يستعمن بالم ا،رة أيضا ،نها تنيد ال ا،رة ،وتبع

الجد في نفسمته وتولد

لديه يهية القول.
والحل ال اني ال

اأترحه ابن ريما وال

)(1

–.ابن ريما ،العمدة ’1 ،ن.177

)(2

–المصدر نفسه ’ ن.177
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متممز به عن غمرح يو تنبيه الياطر.

واالنتباح« ،عملية نفسية معرفية تجعل اإلنسان أ ،ر توافقا م المحيد بل وما ار
فيه» . )1:لك أن االنتباح يو عملية تركمز اليعور وتوجمهه نحو يدإ معمن سواء أ،ان يدفا
دايليا أو يارجيا.
وأد يكون ابن ريما يقصد باالنتباح الحسي يو أن موجه الياعر انتبايه نحو العالم
اليارجي ،كاللجوء لى الطبيعة و لك يكون انتبايه حسيا ،وأد يكون أيضا يعني أن متوجه
الياعر لى دايله ،واستيبار عواطفه و كر أحبته فمتعرإ على كرااته الماضية وينا يعني
به االنتباح النفسي.
لقد فطن الناأد ابن ريما لى يصا ن االنتباح ،فهو يرط أساسي للحصول على
المعرفة ،واالنتباح أوة نفسية فعالة يستوجة عم عقليا ونفسيا واراديا لك أن الياعر ملتقد
مادته من الحياة ومن الواأ  ،فإدراك المحيد اليارجي ومعرفته يرط أساسي لإلبداع فيصن
الياعر منه عالمه اإلبداعي.
ويناك طراا آير يأي به بعا الناس ،ويو النة عراكة ال ،م ،وتيسمر المعنى
ويما متعلقان بالمباني والمعاني .لك أن ال ،م يو أيم وسملة للتعبمر عن حاالت الياعر
النفسية ويواطرح ،وأيضا للتواصل م اآليران ،ولن متم لك ال ا توصل الياعر لى جعل
ك مه لمنا ياليا من التعقمد ومن العموة التي تصمة ال ،م.

)(1

–.أنس يكيك ،علم النفس العام ،ن.26
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ول،ن ابن ريما مرى أن ي ح ا ضرة ميتلفة من يين لى آير ،و لك حسة
تركمبته النفسية وعاداته في أول اليعر فالعادة يي عامل وأوة نفسية تدف بالسلوك الفرد
فهي « مهارة أو صفة ياصة نكتسبها با فعال المت،ررة وتتي صفة ال بات في طبيعتنا».)1:
ولقد انتبه ابن ريما لى وظيفة العادة وبما تسمم به للياعر من الت،م

م عمله

اليعر  ،وم مفاتيحه ومحفزاته التي تساعدح على ارتياد اليعر وعالمه وتتيم له الحفاس
على مهارته اليعراة.
وال يكتفي ابن ريما ب كر الطر التي يستدعي بها اليعراء اليعر بل يضرة م
ب

الرمة ،وي ا الم ال يعتبر ح

من الحلول التي يقدمها الناأد للياعر ويو اللجوء لى

اليلوة.
تفعل ا انقفل دونك اليعر؟ فقال :كم

« وس ل و الرمة :كم

منقفل دوني وعند

مفاتحه؟ أمل له :وعنه سألناك ،مايو؟ أال اليلوة ب كر ا حباة».)2:
لقد أوجد المبدع ح

لمعضلته ،المتم لة في توأ

اإلبداع عندح وصعو ته و لك

باللجوء الى كر ا حبة وال يكتفي ابن ريما ب كر ي ا النمو  ،بل يعمل على التعلما على
ما أاله و الرمة فقال:
« فه ا نه عايا ،ولعمر

نه ا انفتم للياعر نسمة القصمدة فقد ولج من الباة

ووض رجله في الركاة ،على أن ا الرمة لم يكن ك مر المدا والهجاء ،وانما كان واص
أط ل ،ونادة أظ ان ،ويو ال

)(1

أيرجه من طبقة الفحول».)3:

– المرج السابا  ،ن.84
 ’1ن.178

)(2

–ابن ريما ،العمدة ،

)(3

–المصدر نفسه ’ ن.178
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فاليلوة من يأنها أن تفتم أمام الياعر عالما ياد ا يساعدح على أوة التركمز وأوة
انتبايه لموضوعه عن طراا االسترياء ،و لك باالبتعاد الماأت عن م حقة الفكرة وأد اأترا
علماء النفس على المبدعمن االبتعاد واالسترياءض نه يسمم « بتبدد ال،م المترا،م ي ل
عمليات التركمز والقلا» .)1:و لك بسبة ا عمال الياأة والتفكمر في الموضوع فيمكن له
أ ناء االسترياء من التقاط فكرة جدمدة وان كر ا حبة عامل نفسي م مر يستحو على
تركمز الياعر وايتمامه فماد به لى االنفعال وانفتاا باة اليعر أمامه ويضم

ابن ريما

عام نفسيا مهما ويو حالة العيا ،فالعيا مزود صاحبه بطاأة نفسية تساعدح على أول
اليعر لك أن العيا عاطفة ،وي ح العاطفة مايي ال انفعال بل يي يحنة انفعالية تجعل
الياعر مركز ايتمامه على موضوعه  ،و موجه ا،رته لى الماضي ال

جمعه بأحبته

واستعادة الصور القديمة ومحاولة تقديمها في يكل مدل على الجدة والبراعة .
ويقدم لنا ابن ريما ح آير لع
لى الطبيعة .حم

صعوبة اإلبداع ،ويو حل نفسي متم ل في اليرو

يقول ابن ريما:

« وأمل ل ،مر :كم

تصن

ا عسر عليك اليعر؟ أال أطوإ في الر اع الميملة،

والرااا المعيبة ،فيسهل علي أرصنته ،ويسرع لي أحسنه».)2:
فاللجوء لى الطبيعة كحل عند بعضهم ،يعد عام

نفسيا مساعدا على تهيأة الجو

اليعر  ،ن النفس ترتاا في م ل ي ا المناخ .
ويعضد ابن ريما أوله وازادح أوة بأن استدل بقول ا صمعي ,

)(1

–.يا،ر عبد الحممد  ،ا سس النفسية لإلبداع ا دبي في القصة القصمرة ياصة  ،ن.288

)(2

–.ابن ريما ،العمدة  ’ 1 ،ن.178
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حم

أال « :و لك أال ا صمعي:

ما استدعى يارد بم ل الماء الجار  ،واليرإ العالي ،والمكان اليالي».)1:
ويضرة لنا ابن ريما م اال آير ،ويو ضرة من الع

الن

اإلبداع واتم ل في

اليمر.
فابن ريما من ي ل النمو
النفسي الما ر في اليعر ،حم
« أمل بي نواس كم

المقدم ،مرى أن اليمر يمكن أن تلعة دور العامل

يقول:
عملك حمن تراد أن تصن اليعر؟ أال أيرة حتى ا كنت

أطمة ما أ،ون نفسا بمن الصاحي والسكران صنعت وأد دايلني النياط ويزتني
ا راحية».)2:
ي ح م حظة تدل على مدى فهم الياعر للعامل النفسي ،فأبو نواس ماكد على أن
العملية اليعراوة في صحبة اليمرة ،تضع

عامل العقل وسلطته ورأابته ،و لك منام الجانة

اليعور ويفسم المجال ل يعور  ،فإ ا كان اليعور مجاله يو العقل ،ويو حالة الوعي،
حم

تيتمل على اإلحساسات واإلدرا،ات وعناصر ال ا،رة التي يكون المرء واعيا بها بيكل

ماأت ،فإن ال يعور يي حالة متممز فمها الفرد بنقن الوعي بالعمليات الدايلية .)3:أو
افتقادح ،حم

ييتمل ال يعور على مجموعة الدواف والرغبات وا ح م التي متم كبتها في

منطقة ال يعور ،وأد تظهر ي ح الرغبات عند اليعراء في غياة اليعور ،في يكل بداع
يعر  .وان اليعور غمر ابت بل مت مر بت مر اللحظات الزمنية ،فالت مر يو أانونه
)(1

–.ابن ريما ،العمدة  ’ 1 ،ن.178

)(2

–.المصدر نفسه ’ ن.179

)(3

– .يا،ر عبد الحممد  ،ا سس النفسية لإلبداع ا دبي في القصة القصمرة ياصة ،ن.51
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ا ساسي ،ول لك منصم النقاد اليعراء باليرو لى الطبيعة ،وطلة اليلوة ،أو طلة اليراة
من أجل أن مت مر مزاجهم ويعوريم  .وكأن اليمرة تدف بصاحبها أبي نواس لتداعي
ا فكار وا حاسيس التي تطفو فو السطم.
ن التوتر ال

يعييه الياعر زاء الحياة والوجود والقلا ال

يعتراه ،مجعله ميتار

من الوسا ل التي تعمل على تنويم اليعور واتي من اليمرة عنص ار منوما متجاوز به الواأ
.
وا مر ابن ريما أضية يامة في المجال النفسي ويي أضية اليعور حمن راا يطلة
من الياعر التجدمد ،وعدم اال،تفاء بالموجود .فالياعر بالنسبة البن ريما يو اليين
ال

متممز بعنصر اليعور ،فهو يعدح عام

نفسيا مهما في اإلبداع وال يسمى الياعر

ياع ار عندح ا لم ييعر بما لم ييعر به غمرح فمتفا م عبد القاير الجرجاني في عملية
التأ مر النفسي التي يحد ها النن في المتلقي ،لما يحمله من مياعر وعواط

صاحبه،

وليس التأ مر راجعا لى ا لفاس وأجراسها يقول :
« فإ ا رأمت البصمر بجواير ال ،م يستحسن يع ار أو يستجمد ن را ،م مجعل ال ناء
عليه من حم

اللفظ فيقول :حلو ريما ،وحسن أنما وع ة سا غ ،ويلوة ار  ،فاعلم أنه

ليس منب ك عن أحوال ترج لى أجراس الحروإ،
والى ظاير الوض الل و  ،بل لى أمر يق من المرء في فاادح ،وفضل يقتدحه العقل
من زنادح».)1:

)(1

–.عبد القاير الجرجاني  ،أسرار لب غة ،أرأح وعلا عليه محمود محمد يا،ر ،دار المدني ،جدة ،ط ،1991 ،1ن .6
123

وما يمكن أن نسجله على ابن ريما القمرواني أنه ناأد أصمل حم
أتمبة في ي ا المجال محاوال أن يضم

انطلا من آراء ابن

عن طراا اليرا ،أو التفصمل أو التعلما.

أدم ابن ريما تصورح لإلبداع اليعر في ع أته بالجانة النفسي ،حم

أ،د من ي ل

النصون التي كرنايا على بات ي ح الع أة.
وا ا كان أد ايار لى العوامل النفسية التي أيار لمها ابن أتمبة وغمرح من النقاد ال من
سبقوح ،فإن بصمته ت،اد ت،ون واضحة في ي ا المجال السيما حمن تعرا لى التفصمل في
ا ضرة الميتلفة التي تساعد على اإلبداع حسة الطب وحسة العادة.
ركز ابن ريما على اليعور والعاطفة واالنتباح واالستعداد ويي كلها أوى نفسية محركة
لإلبداع.
تبدو ييصمته من ي ل آ ار ه ومن تعليقاته المقدمة ييصية علمية تتسم بالضبد
والعلمية.
 بام شرف بلر رألبند (ب460:ه)تناول ابن يرإ القمرواني بالتطبما بعا النما

اليعراة ،ماكدا الع أة بمن النفس

وا ر ا دبي ،فقد وس من دا رة التطبما النفسي ،من ي ل تناوله بالتحلمل لنما

يعراة

ليعراء ايتهروا بال زل الحسي كامرئ القيس والفرزد  ،وسحيم عبد بني الحسحاس ،فقد
تناول الدواف النفسية ،وتعمقها من ي ل دراسة معانمهم في تعبمريم واأراريم باإلباحية
والمجون في م امراتهم.
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لقد أراد ابن يرإ أن متناول حقيقة معاني اليعراء للوصول لى الدواف النفسية ال،امنة
وراءيا .ب ية الوصول لى حكم نقد صحيم،
وصل ابن يرإ لى ت ،مة اليعراء في غزلهم اإلباحي ،بعد تأمل في معانمهم ،وأن
ي ح الم امرات ال تمد لى الحقيقة بييء ،بل يي مجرد ستار ي طي العمة النفسي ال
بيعر امرئ القيس ،ويو أأدم اليعراء عصرا ،فقد اع صمته،

حاولوا يفاءح  ،ويضرة م

وطارت يهرته عبر اآلفا .من ي ل أوله :
ك مرجلي
ك ال َوي َ َت َّن َ
َفَقاَلت َل َ

َوَاوَم َد َيلت اليد َر يد َر عَنم َزة

)1:

ويعلا ابن يرإ على البمت:
« فما كان أغناح عن اإلأرار به ا ،وما أيد غفلته عما أدركه من الوصمة به ،و لك
أن فيه أعدادا ك مرة من النقن والنجس».)2:
فابن يرإ ماكد على أن ام أر القيس غمر منسجم م طبيعته النفسية كعر ي واوضم
لك  :منها ديوله متط ف

على من كرح ديوله عليه ،ومنها أول عنمزة له :لك الوي ت ’

كما أن ام أر القيس غمر منسجم م طبيعته النفسية كملك حم

يقول « :ومن أولة ال تقال

ال للحسيس ،وال يقابل بها ر يس ،فإن احتج محتج بأنها كانت أرأس منه ،أمل له :لم يكن
لك ن الر يسة ال تركة بعم ار بد  ،أو يموت ا ازداد عليه را،ة ساعة ،بل ي ا بعمر
فقمرة حقمرة ».)3:

)(1

– امرا القيس ’الدموان ’ن.112

)(2

– ابن يرإ ،أع م ال ،م ،ن29

)(3

– المصدر نفسه  ،ن.29
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لقد جعلت اإلباحية الياعر يحمل نفسه ي ا الموأ

واإلأرار به .ويعكس ايتمام

الياعر بالمرأة و وصلها مواجهة للتصدع النفسي والوجداني ،فهي تضمن له المتعة والوجود،
في مقابل الحرمان والفناء ،فهو على حد تعبمر عزالدمن سماعمل « يعب

في صورح

بالطبيعة وبا يياء الواأعة» ,)1:نه ميض الطبيعة لحركة النفس وحاجتها وحمنها يكون له
الحا في تيكملها والت عة بصوريا وفقا لتصوراته الياصة فهو مندمج في ا يياء ويضفي
علمها من مياعرح .
لقد نظر الناأد ابن يرإ لى الياعر على أنه غمر منسجم م طبيعته النفسية كعر ي،
لك أنه فقد أيمة مهمة ويي المروءة  ،ن المروءة أيمة مركزاة في المورو

العر ي

اليالن  ,فاإلنسان ال يملك سوى أن يحيا م اآليران  ,فقد سلة امرا القيس ي ح البهجة
عود نفسه على أنه أادر على سلة ما مراد بالقوة ول لك مدمنه الناأد أي أيا فمر د بمن
نه َّ
الجانة النفسي وا ي أي .
ن الضممر الجمعي يكرح أن ييد أحد برأيه أو فعله ،أو باتجايه فهو يست ،ر عملية
اليرو على النظم والتقالمد م

مهانه بالييصية وحقوأها .فه ا ال

سل،ه امرا القيس

متجاوز في نظر الناأد الضوابد وحدود المجتم وأيم الملوك وأي أهم.
م ماكد ابن يرإ ما توصل ليه ،ويعمبه عليه واضعا في الحسبان أن يناك من مرج
أو يفسر ك به في اليعر كونه عايقا ،ويو يصبر على يوان معيوأته فمجمبه ابن يرإ:
كم

)(1

يكون عايقا من يقول لها:

– عزالدمن سماعمل ،التفسمر النفسي لذدة  ,دار غراة للطباعة  ,مصر ,ط ،1984, 4ن.58
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ط َرأت َومرضعا
َفم َلك حبَلى َأد َ

َفأَل َهمت َها َعن

فهو مرى أن م ل ي ا ال ،م ي مة فيه الصد ،

تَ َما م مح َول

)1:

ن من المعروإ والسا د عند

العايا االنفراد بمعيوأه ،واطراا سواح كالقيسممن في لملى ولبنى وغي ن بمية ،وجممل بب منة
وسوايم ك مر .)2:
وارى أن ام أر القيس في ي ا المعنى مدعي العيا ولم يكن ك لك ويعطي له ا تفسم ار
فهو حسة ظنه « كان فاسقا ،م أيجن يجنة عليه وأسين سينه لعمنيه ،أ اررح بإتيان
الحبلى والمرض ».)3:
فالعيا ال

طرحه امرا القيس متنافى م المحبة الحقيقية وعليه ،فمحبته ألصا

باليهوة والفجور .بمنما المحبة يي أيمة أسمى ،نها أيمة أساسية يامة من أيم الحياة .
ال يكتفي ابن يرإ بإعطاء تفسم ار لم ل ي ا اإلدعاء في ال زل ،والنقن ال

يعتر

الجانة الن فسي من ييصية الياعر ،بل يسترسل في التحلمل لمترك المتلقي مقتنعا بوجهه
نظرح وبحكمه النقد  ،بناح من ي ل ما جاء في معاني امرئ القيس ،حم

أال:

« فأما الحبلى فقد جعل هللا النفوس على الزيد في تيانها ،واإلعراا عن يأنها،
لوجوح منها أن الحبل علة أيبه العلل باالستسقاء ،وم الحبل كمود اللون وسوء ال اء،

)(1

– امرا القيس ,الدموان ,ن . 113وانظر :الزوزني ،يرا المعلقات السب  ،بمت الحكمة للنير والتوزا  ،ط ،1الج از ر،

 ،2010ن .14وانما ين الحبلى والمرض
م لهما م اني الهما بأنفسهما ،فكم

نهما أزيد النساء في الرجال وأألهن ي فا بهم وحرصا علمهم .فقال :يدعت

تتيلصمن مني.

)(2

– ابن يرإ  ،أع م ال ،م  ،ن.29

)(3

– المصدر نفسه  ،ن.29
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وفساد النكهة وسوء اليلا وغمر لك ،وال يممل لى ي ا ال من له نفس سوأي ،دع نفس
ملوكي ».)1:
واتعجة ابن يرإ مما جاء من معاني في ال زل في يعر امرئ القيسض ن البها م
رغم أنها تممز كونها ال تملك العقل ،ال تنظر لى وات الحمل وال تقر بها حتى تض
أحمالها .فما بالنا باإلنسان ال

يصه هللا بالعقل ،والياعر ياصة ال

يمتلك حاسة

اليعور أ ،ر من غمرح .
ويضم
أا

ابن يرإ من التفسمر ما مبمن سوء ما ية ليه امرا القيس وسوء ادعا ه

:
« م لم يكفه أن كر الحبلى حتى افتير بالمرض وفمها من التلوا

رضيعها ،ومن ايتزالها ،وايت الها عن أحكام اغتسالها»

)2:

يقدم ابن يرإ تعلي

بأوضار

.

لما جاء به امرا القيس أا  « :وانما سهل عليه كل ي ا

حرصه على ما كان ممنوعا منه». )3:
لقد وصل ابن يرإ لى النتمجة التي مفاديا أن اليعراء يحاولون ادعاء أمو ار ال
يستطيعون تحقيقها ،ويلن لى نتمجة وكأنها أاعدة تيمل كل اليعراء ويي« كل من
حرن على نمل ييء فمن منه فع ادعاح أوال»

)4:

)(1

– المصدر السابا ،ن.30

)(2

– المصدر نفسه  ،ن.30

)(3

– ابن يرإ  ،أع م ال ،م  ،ن30

)(4

– المصدر نفسه  ،ن.30
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.

فه ا اللون من ال زل اإلباحي يو تعويا نفسي عن حرمان الياعر منه محاوال يفاء
ما ييعر به من نقن جسمي أو عقلي أو اجتماعي ،سواء أ،ان ي ا النقن حقيقيا أو
ويميا.
ول لك يعتبر النياط اإلبداعي في مجال علم النفس « نياط تعويضي ،وأن التعويا
حدى العمليات السوية التي يحل بها المرء تضارة أحاسيسه التي ور ها تجاح الناس».)1:
وا ا عدنا لى حياة الياعر فإنه عاش متيما محروما من عاطفة ا مومة ومن الطفولة
فكأنما منتقم لطفولته من ي ح ا م ،ومن ي ا الطفل ،أو كأننا به يعمد لى تدممر العالم ال
دمرح ص مرا ،وتدممر القيم التي افتقديا في طفولته .
فإ ا كان الياعر يعبر عن تجر ته فإن الناأد الم ر ي من ي ل م حظاته النقدية يعبر
تجاح اليعر أ تجاح الحياة .

عن موأ

واوضم ابن يرإ أن أوة العاطفة وصدأها تا ر في بداع الياعر حمن أال « :وأما
القيسيان

)*:

وجممل وغي ن والدممني وحممد اله لي وسحيم الر حي فطبقة عيقة توأة ،أد

استحو ت الصبابة على أفكاريم ،واست رأت دواعي الحة معاني أيعاريم ،فكلهم مي ول
بهواح ،ال متعداح لى سواح » .2

)(1
)*(

– عبد المنعم الحنفي ،موسوعة علم النفس والتحلمل النفسي  ،مكتبة مدبولي ’ القايرة ’ ط ’ 1994’ 4ن.728

– القيسان يما :القيس بن الملوا العامر الميهور بمجنون لملى وأيس بن را ال،ناني.

 -)2:ابن يرإ  ،أع م ال ،م  ،ن .22-21
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لقد جعل ابن يرإ الم كوران في نصه يكونون طبقة العيا

نها عرفت به ل ،رة

تداول يعريم للعيا ،فقد استحو ت الصبابة على أفكاريم ،وأوة العاطفة على ألو هم فكلهم
اأتصر على النسم ة منظم فيه وال متعداح لى غمرح من ا غراا فالداف لإلبداع والما ر فيه
يو العاطفة والحة .
ويقول ابن يرإ أيضا في الياعر ك مر:
« وأما ك مر فحسن النسمة فصيحه ،لطم

العتاة مليحه ،يجي كر االغتراة

أراحته».)1:
فقد جرت أراحة ك مر في كر ا حبة وفي البعد والنوى بسبة أوة العاطفة ،وأد أجاد
في النسمة.
حاول ابن يرإ أن يستبطن من ي ل النما

اليعراة الدواف النفسية التي ت،من وراء

ادعاءات اليعراء ’ وأد نجم في لك حمن زاو بمن ا حكام النقديةا ي أية والتفسمر
النفسي في ك مر منها ،بحم

عمل على يضاع المقياس ا ي أي في نقدح لمعاني اليعراء

في ما متعلا بإأرار الفجور والفحش .
مرفا ابن يرإ الناأد المعنى لفحيه وال يعطي أولوية للمعيار الفني ال
للياعر استيدام م ل ي ا المعنى.

)(1

– ابن يرإ ،أع م ال ،م ،ن.22
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يسوغ

االاا  :بلدألبغت بلنف ا لإلافب لد بلنرف بالنفل د
 بام شه ف (ب 430:ه)يعقد ابن يهمد ع أة بمن التركمبة الجسمية والنفسية واإلبداع ،ففي حدم ه عن طر
صابة البيان ،رفا بأن يكون أا ما فقد على حفظ ال راة واستيعاة أضايا النحو نما ملزم
الياعر أبل ي ا الطب ،حم

يقول:

« ومقدار طب اإلنسان نما يكون على مقدار تركمة نفسه م جسمه .كان مطبوعا
روحانيا يطل صور ال ،م والمعاني في أجمل يم اتها ،وأرو لبسانها ،ومن كان جسمه
مستويا على نفسه – من أصل تركمبه -وال الة على حسه ،فإن ما يطل من تلك الصور،
ناأصا عن الدرجة ا ولى في ال،مال والتمام ،وحسن الرونا والنظام».)1:
نها لفتة وايارة نفسية دأيقة ،حم

أن الناأد ابن يهمد يفصل بمن أوة الجسم وأوة

النفس ،واإلبداع مردح لى العامل النفسي ،فكلما سيطرت النفس على الجسم فقد أحسن
المبدع وأجاد وكلما ضعفت النفس أمام أوة الجسم كان العمل ناأصا.
ول ل ك فإن فساد تركمة أعضاء الجسم مترك أ ار سلبيا في اليعر ،ا مر ال
النفس معطلة على الرغم من أنها مدركة ،

)(1

– ابن بسام  ،ال يمرة  ،1 : ،م ، )1ن.232- 231
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مجعل

فيقول ابن يهمد
« فه ح حال العصابة من المعلممن مدركون بالطبيعة ويقصرون باآللة ،وتقصمريم يو
من طراا العلل الدايلة من فساد اآللة القابلة للروحانية واليادمة
آلالت الفهم الباع ة لرأما الدم في اليراان لى القلة ،وزاادة غلد أعصاة الدماغ
ونقصانها عن المقدار الطبيعي ،ومما يعمن على لك بالحدس ،وطراا الفراسة ،فساد اآللة
الظايرة كفرطحة الرأس وتسفيطه ».)1:
وكانت نتمجة الحدم

عن صفاء النفس وع أتها باإلبداع اليعر  ،أنه يقول:

« فمن كانت نفسه المستولية على جسمه ،فقد تأتي منه في حسن النظام صورة ار قة
من ال ،م تمذ القلوة ،وتي

النفوس ،فإ ا فتيت لحسنها أص لم تجدح ولجمال تركمبها

أسا لم تعرفه ،وي ا يو الفراا أن متركة الحسن من غمر حسن».)2:
فبعا ا سالمة ا دبية كما مرى ابن يهمد ا تم النظر فمها وفي أج از ها كل على
حدة ،أد يكون ياليا من الجمال ،فإ ا ما تم تركمة ي ح ا جزاء فمتحقا الجمال ،ورد ابن
يهمد لك لى العامل النفسي فإ ا استولت النفس والروا على المادة جاء التركمة في صورة
ار قة ت مر النفوس والقلوة.
وأد ضرة أ ،ر من م ال له ح ا سالمة الما رة في النفس كقول امرا القيس:
وات َوأَيل َهووا
تََن َورت َهوا من أَ رَع َ

)(1

– ابن بسام  ،ال يمرة  ،1 : ،م ، )1ن240

)(2

– المصدر نفسه  ،ن.232

)(3

– امرا القيس ،الدموان ،ن.31

أدنى َداريا َنظر َعالي
بَم ر َة َ

)3:
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مرى ابن يهمد أن ي ا اليعر من ال ،م ال

ل،ن من جهة أيرى « له من

التعلا بالنفس واالستي ء على القلة ما ترى».)1:
ن أيمة الجمال عند ابن يهمد ما يحد ه من أ ر في النفس ،ن العامل الما ر فيه يو
النفس المستولية على الجسم ،فقيمة الجمال مرتبطة باليعور ال بالدمباجة.
ويعلا عبد الر از حممدة على م ل ي ح التركمبية:
« وتلك نعمة غرابة نعرفها في علم ا ي
الجسم على النفس ماد
ا ي

 .وان الر د ال

لى فساد ا ي

أ ،ر مما نعرفها في ا دة» ،)2:فسلطان
وسيطرة النفس على الجسم تاد

لى كرم

عقدح ابن يهمد بمن الجسم والنفس وصورة ال ،م والمعاني « ف لك

أم ار لم نعهدح صراحا من أبل».)3:
وا ا كانت العاطفة عام مساعدا لإلبداع فإنها ك لك ت،ون سببا في ارتجاجه يقول ابن
يهمد في رسالته الزواب والتواب :
« وكان لي أوا ل صبوتي يوى ايتد به كلفي م لحقني بعد ملل في أ ناء لك الممل.
فاتفا أن مات من كنت أيواح مدة لك الملل ،فجزعت وأي ت في ر ا ه موما في الحا ر وأد
أبهمت علي أبوابه».)4:
فالعاطفة عامل نفسي مهم فكما أنها يمكن أن ت،ون دافعا لقول اليعر فك لك يمكن أن
تاد
)(1

لى توأفه وتعطله.

– ابن بسام ،ال يمرة ،1 : ،م ،)1ن.232

)(2

– عبد الر از حممدة يياطمن اليعراء ،ن.274

)(3

– المرج نفسه ،ن.275

)(4

– ابن بسام ،ال يمرة ،1 : ،م ،)1ن.247-246
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ن النفس الياعرة موزعة وميتتة ،فابن يهمد مبح

عن الود ال

أفتقدح والحة ال

ضاع وال سبمل لليفاء منه ،وكأن الحة ينا يعطي لإلنسان توازنه أو يحقا له اته ’ الن
العاطفة تهة اإلنسان يعو ار با لفة والتماسك ،فابن يهمد أد عدم استمرار ا مور على
حالها و لك لمبع

على اليأس وا لم.

مرو ابن يهمد أنه كان فتى غا العود مبتسم للحياة واهوى مجالس ا دة ،وعندما
أيتط

الموت حبمبا له جزع ل لك وحزن حزنا زاد عندح اإلحساس بال نة تجاح من مهوى

 ،نه ابتعد عنه فترة أحس بالملل فمها أصابه وليس كريا له .وأراد في ي ح المحنة أن مر يه
فلم تسلم له أياد اليعر ،وانعقد لسانه وارتج عليه أول بمت ،وتمنعت أبواة اليعر أن تنفتم
ويانته أراحته ،ول لك رأمناح يقول:
« متى ارتج علي أو انقط بي مسلك أو يانني أسلوة أنيدت ،فيم ل لي صاحبي
فأسمر على ما أرغة وأدرك بقراحتي ما أطلة.)1:»...
وي ا النن ماكد المعاناة النفسية وأ ريا في بداع اليعروما للعوامل النفسية من أ ر في
العملية اإلبداعية .

)(1

– ابن بسام ،ال يمرة ،1 : ،م ،)1ن.248
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 ابن حزم :ت 456ه)يع ر الدارس في كتاة طو
النفسية،حم

الحمامة البن حزم على ك مر من الم حظات

تناول بالدراسة لليعر في القرن اليامس للهجرة ووجود م ل ي ح الدراسة في

م ل لك الزمن يعد سبقا عظيما في الممدان الفكر  .وتتسم م حظاته النقدية بالدأة والتحر
والتعما في ا سباة والمسببات .
تتب ابن حزم مظاير الحة وحللها تحلي دأيقا ،حم

بح

عن بواع ها و أدم تبرا ار

نفسيا لتواتر الياعر على صفات معمنة .
ومن أم لة لك عبد الملك بن مروان المعروإ بالطلما ،ال

كان أيعر أيل ا ندلس

في زمانهم وأ ،ر في يعرح الت زل باليقر ،)1:وأد وجد ابن حزم أن السبة مرج

لى الجبلة

النفسية أو النزوع لى ا صل فيقول:
« وأما جماعة يلفاء بني مروان –رحمهم هللا -والسيما ولد الناصر منهم ،فكلهم
مجبولون على تفضمل اليقرة ،وال ميتل

في لك منهم ميتل  ،وأد رأمنايم ورأمنا من رآيم

من دولة الناصر لى اآلن فما منهم ال أيقر،نزاعا لى أمهاتهم ،حتى أد صار لك فمهم
يلقة  .. .وي ا ظاير في يعر عبد الملك بن مروان بن عبد الرحمان بن مروان بن أممر
المامنمن الناصر ويو المعروإ بالطلما ،وكان أيعر أيل ا ندلس في زمانهم وأ ،ر ت زله
باليقر».)2:

)(1

– ابن حزم ا ندلسي  ،طو الحمامة في ا لفة واآلالإ ،جم وتحقما ويرا عفم

)(2

– ابن حزم ،طو الحمامة  ،ن.40

بمروت ،ط ’ 2003 ، 1ن.40
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نام

حاطوم ،دار صادر،

فالنفس تنقاد لى ما تركت في أصلها وي ح الجبلة النفسية تعود للحياة النفسية للياعر
من جهة ،ومن جهة أيرى تعود لى ض وط الواأ اليارجي ،ولقد استفاد ابن حزم من
تجر ته الييصية حم

يقول:
جاراة لي يقراء اليعر فما استحسنت من لك الوأت

«  ...ني أحببت في صبا

سوداء اليعر ،ولو أنه على اليمس أو على صورة الحسن نفسه ،واني جد ي ا في أصل
تركمبي من لك الوأت ال تواتمني نفسي على سواح وال تحة غمرح البتة».)1:
وكأن ي ا النن ال

أوردح ابن حزم يفسر استحسان يين لبعا الصفات

الموجودة في المحبوبة بإرجاعها لى ايتيار ال ديل له فيه ،ويو ما يعرإ في التحلمل
النفسي بالتوجيه ال يعور  .)2:ويقول ابن حزم في لك:
« وماأأول ن لك كان تصنعا ل،ن طبعا حقيقيا وايتيا ار ال ديل فيه ،وال مرون سواح،
وال يقولون في طي عقديم ب مرح».)3:
ومن الظواير التي تطر
الحة ،حم

لمها ابن حزم مسألة الطم  ،وتتصل مبايرة بموضوع

تأمل أيعار اليعراء فيه ،وأد أبدعوا فمها ،ال أنه لم يكن مقتنعا بما طرحوح من

أفكار.

)(1

– المصدر السابا  ،ن.40

)(2

– منظر :يا،ر عبد الحممد ،ا سس النفسية لإلبداع ا دبي في القصة القصمرة ياصة ،ن.51

)(3

– ابن حزم ،طو الحمامة ن.39
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يقول :
« ولليعراء في علة مزار الطم

أأاوال بديعة بعمدة المرمى ميترعة ،كل سبا لى

معنى من المعاني ،فأبو سحا بن سيار النظام رأس المعتزلة جعل علة مزار الطم

يوإ

ا رواا من الرأمة المرأة على بهاء ا بدان ،وأبو تمام حبمة بن أوس الطا ي جعل علته
أن نكاا الطم

ال يفسد الحة ونكاا الحقيقة يفسدح .والبحتر جعل علة أباله استضاءته

بنار وجدح ،وعلة زواله يوإ ال ر في دموعه .وأنا أأول من غمر أن أم ل يعر بأيعاريم
– فلهم فضل التقدم والسابقة ،نما نحن الأطون ويم الحاصدون ،ول،ن اأتداء بهم ،وجراا في
ممدانهم ،وتتبعا لطراقتهم التي نهجوا وأوضحوا أبياتا بمنت فمها مزار ا لطم ».)1:
فإ ا كان اليعراء القدامى أد أرجعوا الظايرة لى الممتافمزاقا ،فإنه أراد أن يحللها علميا
ويقدم لها تفسم ار مبنيا على أساس الواأ والتجر ة .فقد تعما ابن حزم نفسية المحة وأسم
المنام لى أر عة أأسام حسة حالة المحة النفسية ور د بمن الجانة النفسي والمنام ،فإما يو
محة مهجور طال حاله في لك ،أو محة مواصل ميفا من تبدل ي ا الوصل ،أو محة
داني الديار مييى فداحة التنا ي واما محة نا ي المزار أد أريقه المزار فيطم في القرة
والتداني.)2:
وارفا ابن حزم فن اليعراء في القنوع  ،ال

« أرادوا فيه ظهار غرضهم ،وابانة

وكل أال على أدر أوة طبعه ،ال أنه تحكم
اأتداريم على المعاني ال امضة والمرامي البعمدة ٌ
باللسان ،وتيد

في ال ،م ،واستطالة بالبيان ،ويو غمر صحيم في ا صل» .)3:م مرد

على ياالء يعرا:

)(1

– ابن حزم  ،طو الحمامة  ،ن.114-113

)(2

– منظر :المصدر نفسه  ،ن .115-114

)(3

– المصدر نفسه  ،ن.117
137

َأالووا بعمد ألت َحسبوي بأََّنه

معمن في َزَمان الَ يطما َمح َمدا

اليمس م ل مرورَيا
تَمر َعَل َّي َ

به ك َّول َموم َيستَنمور َجدم َودا
س َوى َأط َموم َيل َيكون َبع َمدا

َف َمن َلي َس َبمني في ال َمسمر َوَمَنه

َكَفى َ ا التَداني َما أراد َمز َادا

جمعَنا معا
َوعلووم الح َ
اليلا َم َ

)1:

وأد أسعفته قافته الواسعة السيما الفلسفية في تحلمل الظايرة والتعما فيما يقول« :
ولي في ي ا المعنى أول ال يمكن لمتعقة أن مجد بعدح متناوال ،وال وراءح مكانا».)2:
ايتم ابن حزم أيضا بدراسة الفرو النفسية بمن رموز الحة وال زل ،وحدد ال ،مر من
المفاييم في ي ا المجال طلبا منه لتدأما المصطلحات وامجاد الحلول الصحيحة لما حار فيه
يعراء ال زل ،ففي باة البمن ،كي

ابن حزم عن مراتبه النفسية الميتلفة تبعا اليت إ

أزمنته ومدته ،فإن كان البمن لمدة أصمرة تنصرم م يعود المحة بعديا فهو يجي في القلة
وغصة في الحلا ،وا ا كان البمن فيه من للقاء المحبمن ،وي ا مولد الحزن وا س

ال ،مر،

و من متعمد المحة يوفا من أول الوياة ،فيق الحجاة ال ليظ ،و من مولدح المحة يوفا من
آفات الزمان وغدرح مقبول أو مطرا على أدر الحافز له.)3:
و من رحمل وتباعد ديار وال يحد

)(1

– ابن حزم  ،طو الحمامة ا  ،ن.117

)(2

– المصدر نفسه  ،ن.117

)(3

– المصدر نفسه  ،ن.100

فيه الت أي ويو:
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« اليطة الموج والهم المفظ  ،والحاد

ا ين  ،والدواء الدو  .وأ ،ر ما يكون

الهل فيه ا كان النا ي يو المحبوةض ويو ال

أالت فيه اليعراء ك م ار»  .)1:وابمن ابن

حزم مدى صعوبة لحظة الرحمل والوداع ،لك نها تفتضم فمها عزامة كل ماضي الع از م،
وت ية أوة كل

بصمرة ،وتسكة كل عمن جمود ،ويظهر مكنون الجوى .

ومن ي ل الفروأات النفسية بمن أأسام البمن ،منقد ابن حزم حساس اليعراء من ي ل
وصفهم الف ار والبعد ،فقد كان تعبمريم واحدا رغم تبامن أنواع البمن ومدته وأحواله ،فهو منتقد
اليعراء ال من لم متجاو وا عاطفيا م الرحمل بعما ،لك أن البعد والرحمل يفرا حساسا
نفسيا متقدا ا ار في رحمل المحة .فقد عاملوا حاالت البمن رغم تبامنها وتعدديا معاملة
متيابهة .
ومن واأ ي ا التفسمر منقد ابن حزم اليعراء ال من لم يستوعبوا ولم متعمقوا يعوراا
المعنى الحقيقي للوداع فراحوا متمنونه لما فيه من العنا يقول ابن حزم:
« وله ا تمنى اليعراء البمن ومدحوا موم النوى وما اك تحسمن وال بصواة وال
با صمل من ال أر  ،فما يعني سرور ساعة بحزن ساعات فكم

ا كان البمن أياما ويهو ار

ور ما أعواما ،وي ا سوء من النظر ومعو من القياس».)2:
وفي ضوء وصفه للفروأات النفسية للرموز الدالة على الحة ،عبر ابن حزم عنها بدأة
كالسلو والنفار والهجر وال در .فقد عمل على تحدمديا وتوضيحها  ,ففي باة السلو أال يو
:

)(1

– المصدر السابا  ،ن.101

)(2

– ابن حزم ،طو الحمامة ،ن.104-103
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« المتولد من الهجر وطوله نما يو كاليأس مديل على النفس من بلوغها لى أملها،
فيفتر نزاعها وال تقوى رغبتها».)1:
ويقسم ابن حزم السلو لى أسممن ،أسم طبيعي ويو المسمى بالنسيان ،وأسم تطبيعي
ويو المسمى بالتصبر ،م يقدم ا سباة الموجبة للسلو ومنها الملل ،واالستبدال والحياء،
والهجر والنفار ،ويعرإ ابن حزم كل ي ح المصطلحات والفروأات الموجودة بمنها ،كالهجر
ا تطاول واتصلت المفارأة وك ر العتاة فيه كان بابا لى السلو ،وال در نما يكون في ممل
ل مرك بعد وصلك ،أما من مال لى غمرك دون وصلك دون أن متقدم لك معه صلة فهو
نفار .وأد ية ابن حزم لى ي ح التفرأة ن الناس أد أيط وا في تسمية المعاني بمسمياتها
حم

يقول :
«

ظايريما واحد ول،ن علتمهما ميتلفتان ،فل لك فرأنا بمنهما في الحقيقة».)2:

وارج ابن حزم ي ح الفروأات لى الممل والصلة بمن المحة والمحبوة ،ويي جلها
دواف نفسية .
ن ابن حزم أد اعتمد على التفسمر النفسي لإلبداع في ك مر من آ ار ه النقدية التي
طرحت في رسالته طو الحمامة ،حم

تبمن لنا وجود منحى نفسي في نقدح .

متسم ابن حزم بالجرأة والصراحة ،حمن أدلى باعترافات اتية تين حياته الييصية
وتأم ت وجدانية م برين علمها بأم لة وأدم تفسمرات دأيقة تحمل وجهة نظرح والتي بنايا

)(1

–المصدر السابا  ،ن.120

)(2

– ابن حزم ،طو الحمامة  ،ن.123
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عل أساس معرفته الواسعة وتأم ته في تجارة الناس وم حظاتهض ن التأمل والم حظة
ماازر به اليروحات صدى لمعرفته بالنفس

من الوسا ل المهمة للمعرفة ،كما كان يعرح ال

و قافة بالوجدان من ي لها صور مكامن نفسه واحساساتها.
 بام ة ا (ب 542ه )تبمن البن بسام أنه كلما ازدادت الع أة بمن النفس ومصدر االنفعال ،كلما ازداد
االنفعال أوة وظهورا .و لك حمن انبرى لتحلمل أطعة من يعر عمار أيام محنته التي عايها
زمن المعتمد بن عباد.
لقد كتة في أ ناء محنته لى المأمون به ح القصمدة الفرادة:
اع َة ال َمأمون
َي َسأَل َت َيَف َ

أَو أل َت َمافي َنفسه َيكفمنوي

ما ض َور لو نبهتَه بتحية

يسر النسيم بها على داران

ويززت منه فقد يقلة سيفه
َ

الحمن بعد الحمن
موم الج د
َ
َ

وتأمل ابن بسام أبيات يعر ابن عمار وعقة علمها بقوله:
« فصدرت ي ح ا يعار ،موم

عن ابن عمار ،ويو في أمود الحدمد ،وأالها على

البديه واالرتجال ،من يدة االعتقال ،وبال مناجيه البلبال ،أد تيقن أنه ال يفلت ،وال منظر ال
لى عدو ييمت ،والموت ي حظه من حم

ال متلفت،

كان المعتمد أد أحضرح في تلك

الحال غمر ما مرة بمن مديه ويعدد نوبه عليه ،ولو أال كل أصمد ورواح حوال كام  ،في أمن
ودعة ،وفرط يهوة أو يدة حمية وعصبية لما زاد على ما أجاد ،فكانت ي ح القصا د الق د،
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م ما تيتمل من البدا

الروا  ،رأى لم تنف  ،ووسا ل لم تن وا ا سبا القدر ،ف ورد ،وال

صدر».)1:
منبه ابن بسام لى الصلة الوطمدة بمن انفعال ابن عمار الياعر وصدأه ،و من
الظروإ والحالة التي يعييها ،فهو في أمود الحدمد وتحت وطأة االعتقال ،ويأسه من النجاة،
فكلما زادت القرابة بمن النفس ومصدر انفعالها زادت العاطفة تأججا وظهورا ،فقوة االنفعال
تتحدد بقوة وأ ر مصدرح .وكلما كانت النفس أرابة من التجر ة كلما صاحبتها الجودة والصد
ن الصلة بمن العاطفة والموضوع أوية ل لك أال عن بدمهة وليس عن صنعة .
وا ا كان لليعر مظهران  ,اجتماعي ونفسي فقد أرج الناأد أصا د ابن عمار الى
مظهريا االجتماعي والتي تتم ل في فقدح لحراته والتي نتج عنها مظهر نفسي جعلت أراحته
تجود بيعر أ د لما فيه من بدا

 ,تضطرة فيه مياعر وانفعاالت نفسية متبامنة مدفعها

يأس وأمل  ,تسليم وتمرد .
واتفا ابن بسام م ابن يرإ في ما متعلا بأ ر االنفعال النفسي في اإلبداع ،و لك
حمن راا يحلل يعر ابن د ار ا ندلسي ،وكم
وأما ابن د ار

أ رت المحنة في ا ندلس حم

يقول« :

ا ندلسي القسطلي فياعر ماير ،عالم بما يقول ،تيهد له العقول ،بأنه

الماير في العصر ،المقدم في اليعر ،من تصفم أيعارح دلته على أنه عالم با يبار
وا نساة ،واآل ار وا حساة ،حا

)(1

يض ال ،م في مواضعه السيما ا كر ما أصابه في

– ابن بسام ،ال يمرة  ،2 :م ، )1ن.428
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الفتنة ،ويكا ما ديا ح في أيام المحنة ،وبالجملة فهو أيعر أيل م ر ه وأبعد الزمان وأأر ه»

)1:

.
لقد كانت المحنة التي أصابت ا ندلس وابن د ار محف از ل بداع فقد تجود القراحة في
م ل ي ح الظروإ.

 حاأ بلررطاجند (ب 684ه)مامن حازم القرطاجني بأن للبواع

النفسية دو ار في تحقا اإلبداعية ،ول لك فإ ا ما

اتفا له أن يحكم بمن ياعران أد توفرت حديما ا سباة الدافعة لقول اليعر ولم تتوفر
ل.ير ،فإنه يحكم بالياعراة لذول حم

يقول:

« فأما المفاضلة بمن جمايمر يعراء توفرت لهم ا سباة المهم ة لقول اليعر وا سباة
الباع ة على لك  ...و من جمايمر يعراء لم تتوفر لهم ا سباة المهم ة وال البواع
مجة أن نتوأ

،ف

فمها .بل نحكم حكما جازما أن ال من توفرت لهم ا سباة المهم ة والباع ة

أيعر من ال من لم تتوفر لهم».)2:
فهو مرى أنه ال وجود لمناسبة المفاضلة بمن الفراقمن في توفر ا سباة المهم ة لقول
اليعر وا سباة الباع ة ل لك أو عدمها.

)(1
)(2

– ابن يرإ  ،أع م ال ،م ،ن.26

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء  ،ن.379

143

ن المفاضلة بمن ياعر وآير عند حازم القرطاجني وتحر الحقيقة والحكم ,فيه من
التوتر واإليكال لك أن لليعر اعتبارات ك مرة في ا زمنة وا مكنة وا حوال والمهم ات.
يقول:

وي ا دلمل على أنه مامن بدور العوامل المساعدة الستنهاا الدواف النفسية ،حم

« وك لك الحكم بمن ياعر وياعر ،فإنه معي على من طالة نفسه بتحر التحقما
وتحصمل اليقمن فيه  .فإن أحديما أد يساعدح الزمان والمكان والحال والباع

على الت ل ل

لى است ارة تياممل ومحا،اة في ييء ال يساعد اآلير ييء من لك عليه .وأد ت،ون حال
اآلير في غمر لك الييء بمنزلة حال صاحبه في لك الييء  .وأد تيتل
الل ة وتيتل
حال الروية »

حااليما في

حااليما في الروية ،ومقدار جمام ياطر كل واحد منهما ونياطه للقول في
)1:

.

لقد ايتم حازم القرطاجني بدواف اإلبداع ومدى تأ مريا على تيكمله ،حم
مصطلحات ياصة ،كالمهم ات والبواع

استعمل

.

مرى حازم القرطاجني أن اليعر لن يحقا بداعمته ،ال ا استوفى يرطمن في المهيآت
ويي تأتي على ضر من:
فأما الضرة ا ول :فمتم ل في التني ة في المكان المناسة فايترط أن يكون المكان
معتدل الهواء ،واستجداد المواض  ،حم

ت،ون عوازة أ

فمها الت مرات يقول حازم القرطاجني « :وكم

)(1

لم تنتهكها مد اإلنسان ولم تعمل

يظن ظان أن العرة على ما ايتصت به من

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء  ،ن.376
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جودة الطباع لني هم على الرااضة ،واستجداد المواض وانتجاع الرااا العوازة».)1:
فالياعر ال

وية اليعر ،ا ما تر ى في بم ة رغدة ونيأ فمها ،صفا ينه وصقلته

مويبته ،فتنعكس البم ة بجمالها ويدو ها على نفسمته ومن م على يعرح فيأتي أصي

مدل

على بداعه .
ن النفس من طبيعتها أن تعلا بالمكان ال

يكون فيه الهواء معتدال ،وأن ت،ون فيه

أنما المناظر ،فاعتبر حازم القرطاجني المكان أو الموض طار التهم ة النفسية للمبدع كونه
« موجها طب الناييء لى ال،مال في صحة اعتبار ال ،م وحسن الروية في تفصمله وتقدمرح
ومطابقة ما يار ال ين به وايقاع كل جزء منه في كل نحو منحى به أحسن مواأعه وأعدلها
».)2:
ونجد تقار ا بمن ما طرحه حازم وابن يلدون في ما مين توفمر الجو الطبيعي حم
يقول ابن يلدون :
« م البد من اليلوة واستجادة المكان المنظور فيه من المياح وا زيار ،وك ا من
المسموع الس ت ارة القراحة باستجماعها وتنييطها بم

السرور م م ي ا كله فيرطه أن

يكون على جمام ونياط ،ف لك أجم له وأنيد للقراحة أن تأتي بم ل لك المنوال ال

في

حفظه ».)3:

)(1

– المصدر السابا  ،ن.27

)(2

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء  ،ن.27

)(3

– عبد الرحمان بن يلدون’ تاران ابن يلدون ،كتاة العبر و دموان المبتدأ و اليبر في ايام العرة والعجم و البر ر

ومن عاصريم من و السلطان اال،بر ’  , 1ضبد ووض الحوايي والفهارس يلمل يحادة ,مراجعة سهمل ركاز ,دار
الفكر للطباعة والنير والتوزا ,بمروت –لبنان  , 2001,ن.790
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مركز حازم القرطاجني على فترة عمراة مهمة في حياة المبدع ويي الطفولةض
الطفولة مرحلة يصبة ل ،تساة حم

ن

تتممز ال ا،رة فمها بصفاء وأوة ل ستيعاة ،وت،ي

الدراسات النفسية ال ،مرة عن مدى انعكاس طفولة بعا اليعراء في أيعاريم .
وله ا السبة يصرإ حازم القرطاجني حسن ال ،م لى حسن التني ة و لك يكون «
حسن نشء ال ،م ميبها حسن نشء المت،لم به ».)1:
يقترا حازم القرطاجني أسلوبا لتحضمر نفسية المبدع ،ويكون لك عن طراا الت ممر
ويو « بأن تستجد ا يوية للناييء وترتاد له مواأ المزن ومواض ال،إل والنبات ال ا .وال
مييم به في الموض ال را ما يصوا كذح وي يا مااح».)2:
ن ال ات المهيأة لإلبداع تستحا مراعاة الت ممر لها ،ب ية تجدمد النفس وتنييطها
وتر ية عامل الييال وجلبه من أجل الوصول لى اإلبداعيةض ن
« الطباع الناي ة أيضا على ي ا الحال ،وان لم ت،ن في ا أاليم المعتدلة ،جاراة
مجرى تلك في سداد الياطر والتنبه لما يحسن في يم ات ا لفاس المالفة والمعاني وما ال
يحسن».)3:
وأد أيار حازم القرطاجني لى دور المهم ات في مساعدة النيُ من يعراء العرة
من حم

الجانة النفسي في تقوية ال ،م وتحسمن يم اته اللفظية و لك

« تهدوا من تيقما ال ،م وتحسمن يم اته اللفظية والمعنوية لى ما تهدوا».)4:

)(1

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء ،ن.41

)(2

– المصدر نفسه  ،ن.41

)(3

– المصدر نفسه  ،ن.41

)(4

– المصدر نفسه  ،ن.41
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وابدو أن حازما أد أدرك أن بم ته وظروفها أد ألقت على مبدعمها بتبعاتها ،ففترت
الق ار م ،ويمدت نفوسهم ،وانطفأت يعلة اإلبداع  ،وساءت طباعهم  ،و لك فإن النقاد أد
ايتموا بالتني ة ا ولى للمبدع ،لما لها من دور في بناء االستعداد النفسي ،وتر ية مل،ة
الييال ،وتنمية طباعه ومزاجه اليعر وتنقمته من كل اليوا ة ل لك مرى حازم
« لو اتفا النشء على ي ح الحال من استجداد ا يوية وارتياد ا ما،ن أزمنة يبابها
مة ت،ون أرضهم التي مترددون فمها أحسن ا را بقعة وأمتعها وأعد لها يواء وكانت
دواعمهم تتوفر على جعل ال ،م عدة لما مراد من است ارة ا فعال الجمهوراة أو كفكفتها
باإلأناعات والتياممل المستعملة فيه نحو توفر دواعي العرة لى لك ل،انت ي ح ا مة أجدر
أمة أن تحوز أصبات السبا في الفصاحة وأن تستولي على ا مر ا أصى في لك »

)1:

.

وابدو أن حازم متأ ر لى حد بعمد بالتجر ة اليعراة العر ية القديمة ،ومن م فهو مدعو
إلتباعها .
وم أن العيش الرغد ما ر في الياعر الناييء جسما ونفسا ،حم

أن الحواس تدرك

المحيد اليارجي من المراحل ا ولى من حياته وتعيه نفسه ،وتيتزنه ال ا،رة على يكل
صور ،و متم استدعاءح حمن ملزم ا مر ،فاإلبداع ظايرة يعوراة،

)(1

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء  ،ن.41
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متممز اليعور باإلدراك والوجدان واالنفعال،واليعر سلوك عقلي يحتا

لى

اإلحساس  ،فتاران اآلداة م كرنا بأ ر الظروإ على اليعر التي كانت من نتا جها ظهور
الرومانسية والواأعية وغمريا من الم اية ا دبية  ،ال أن ا مر نسبي ميتل

من ياعر لى

آير .فكم من ياع ر نيأ في ظروإ عويصة ،ومحيد صعة ،و م ة متوعرة ،ال أن لك
كله لم ما ر سلبا على أيعارح ،رغم أساوة الحياة وصعوبة الواأ  ،فقد صقلت ي ح المويبة،
وعلى سبمل الم ال اليعراء الصعاليك ال من جاءت أيعاريم تتسم بروعة النظم وجودة
السبك ،فكانت بداعاتهم تحديا للواأ ال

عايوح وتجاو از له ولنظمه .

است ل حازم القرطاجني فكرة أبي تمام ووصمته في تيمر الدواف والمهم ات المساعدة
للياعر في تعرفه على طر نظم ال ،م وانياء مبانية من حم

تصور أغراا القصا د

والمقاصد ال قة ،وتصور المعاني ال قة لتلك المقاصد .وي ا ما طرحه حازم في أسم
المباني من كتابه .حم

يقول :

« ن الناظم ا اعتمد ما أمرح به أبو تمام من ايتيار الوأت المساعد واجمام الياطر
والتعرا للبواع

على أول اليعر والممل م الياطر كم

مال فحقما عليه

ا أصد

الروية أن يحضر مقصدح في يياله و ينه والمعاني التي يي عمدة له بالنسبة لى غرضه
ومقصدح واتيملها تتبعا بالفكرة في عبارات .)1:» ...

)(1

-حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء  ،ن.204
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يممز الناأد حازم

لقد حاول حازم أن يستق أر ما وصل ليه نقاد المير  .ول،ن ال

القرطاجني أنه فصل لبعا ما أجملوا فيه ،وأ،مل لما نقن منها ،وااكدح أوله عند تعرضه
لصعوبة اإلبداع وعرضه وصية أبي تمام للبحتر حم

يقول « :وأنا أصل وصمته أبي تمام

بما يكون تفصي لبعا ما أجمل فمها ،وت،مي لما نقن منها»
باإلضافة لى البواع

)1:

.

النفسية التي كريا حازم القرطاجني فإن يناك حسة رأيه

عوامل نفسية أيرى باع ة على أول اليعر ،ويي ما يطلا علمها اسم :أوة على التيبه فيما
ال مجر على السجية).
مرى حازم أن أفضل اليعر ما جرى على السجية والطب  ،بحم
في ال را ال

يقول فيه نه « مرتاا لى الجهة والمنحى ال

يكون الياعر راغبا

وجه ليه ك مه إلأباله

بكلمته على ما يقوله وتوفمر نياط الياطر وحدته باالنصباة معه في يعبه والممل معه،
حم

مال به يواح ».)2:
في حمن مرى أنه توجد لبعا النفوس الياعرة أوة تتيبه بها في أغراا ك مرة ،ول،ن

على غمر السجية والطب ورغم لك فهو يقول:
« ف ت،اد تفر بمنهما النفوس وال يماز المطبوع فمها من المتطب  ،فإ ا اتفا م ي ا
حسن النظم تناصر الحسن في النظام والمنحى واعتم فلم يكن فيه مقدا ،)3

)(1

– المصدر نفسه  ،ن.204

)(2

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء  ،ن.341

)(3

– المصدر نفسه  ،ن.341
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لك أن الياعر ا تيبه ببعا أيعار غمرح ،فيعوراا سوإ متحول التيبه لى باع
على أول اليعر ،لك أن اليعور يو حالة من الوعي ،ومجاله ينا العقل ال
اإلحساسات واإلدرا،ات وعناصر ال ا،رة التي يكون المرء واعيا بها

)1:

ييتمل على

.

فكلما كان حجم أوة التيبه كبم ار وكافيا ،كلما تراين على تحقا اإلبداع وباع ة لى
وجودح .
وارى حازم القرطاجني ،أن اليعراء ال من أوات فمهم أوة التيبه يمكن لهم حسن تم ل
أيعار اليعراء الجاران على سجمتهم ،ويكون لك باستبانة الطر الميتلفة وا سالمة
الجمدة ،بحم

يقول:

« فيحضر ما كان به ا الوص

في ياطرح ويسلد الفكر والتصور على استبانة الطر

التي من أجلها حسن ال ،م في منحاح وأسلوبه ومنزعه» .)2:
وينا مت كر الياعر ويستحضر تلك الطر واتصوريا ويستحضر الجو النفسي ال
عايه الياعر المطبوع فيأتي يعرح كأنه يعر الياعر المطبوع.
وفي ي ا الصدد مركز حازم القرطاجني على عملية الت كر وأوتها في استحضار
الطر الميتلفة في صياغة اليعر ،لك أن لل ا،رة غاية من ا يمية لإلنسان عامة وللمبدع
ياصة في ضوء ع أته بمحيطه وبمجتمعه.

)(1

– يا،ر عبد الحممد  ،ا سس النفسية لإلبداع في القصة القصمرة ياصة ،ن.49

)(2

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء  ،ن.342
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فال ا،رة ما يي « ال مستودعا أو ميزنا ميترن فيه الفرد جمي الصور االجتماعية
والعق نية التي تمر أمام ميملته ي ل حياته».)1:
فاليعراء أد تيتل

مستوياتهم المعرفية من ياعر لى آير بحسة مدى أدرتهم على

استيعاة المحيد اليارجي وفهمه لمديل في صميم بنمتهم النفسية ،وي ا ال
حمن عرا للمهيآت والمتم لة في اليرو
اللطم

أرادح حازم

لى الطبيعة أو تيمر المكان المعتدل الهواء،

المنظر ،ن استيعاة ي ا المحيد سيعمل على توجيه عمل الياعر اإلبداعي ،أ

يعمل على ضبطه وتوجمهه.
واوضم لنا حازم القرطاجني أن من اليعراء ال من أوات فمهم أوة التيبه تتوافر له
مكانية اأتفاء أ ر يعراء ك مران ،فمتيمر وانتقي كل ما يحتا

ليه من كل واحد من اليعراء

« فأي يو من كل واحد منهم ما ايتن به و نى على مجموع لك ك مه» .)2:فيأي من
أحديم أوة المنحى ،ويأي من آير ما لط

من أسالمبه ،ويأي من ال

منزع ك مه.

يفضل حازم في أضية التيبه أن يكون في أ ،ر ال ،م ،فاليعراء ال من تستحو على
جمي ك مهم أوة التيبه ،يم ال من ال يحتاجون لى دعم يارجيض أ

يار

واتهم ،والتي

تبع

على اإلبداع.

أما ال من ال منسحة تأ مر أوة التيبه على بعا ك مهم أو القلمل منه « فهم ال من
تحتا تلك القوة فمهم لى معاونة با مور الباع ة على أول اليعر ،فقد توجد تلك البواع
وأد ال توجد ،وأد تتوفر في وأت وأد تقل في وأت»

)(1

– مصطفى غالة ،ال ا،رة ،في سبمل موسوعة فلسفية ،منيورات مكتبة اله ل ،بمروت ،ط ،1982 ،4ن.5

)(2

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء  ،ن.342

)(3

– المصدر نفسه  ،ن.343
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)3:

.

نها تعبر عن أدرات عقلية ونفسية’وأما

ن أوة التيبه حاصلة دايل ات المبدع

القدرات النفسية فهي تتم ل في ممل الياعر لى نوعية من أيعار اليعراء من حم
أو ا سلوة أو المنزع ،فالممل له دور كبمر في أوة التيبهض

المنحى

ن الياعر ال متيبه ال

با يعار التي ييعر بها وات وأها وله رغبة فمها ول لك يقال « نما سمي الياعر ياع ار نه
ييعر بما ال ييعر به غمرح»

)1:

.

فه ا الممل كلما كان أويا ،كلما زاد في أوة التيبه والتقمن ودافعا ليه ،وكلما كان
اليعور أويا به ح ا يع ار المتيبه بها كلما كان تم لها صحيحا,فه ا ا مر يعود لى النفس
الياعرة ،في كيفية تيبهها وأدرتها على استيعاة ا يعار وتير ها.
وأما عقليا ،فه ا يعود لى التقاطها لذيعار عن طراا اإلدراك التي تعمل فمها حاسة
السم أ ناء السماع  ،أو حاسة البصر أ ناء القراءة فتيزن في ال ا،رة.
ن ي ح اليبكة من االنفعاالت التي تحد

للمياعر أ ناء التيبه يي من حدا

النفس

لك ن اإلبداع يي لحظة مهتز فمها كيان المبدع ،نها لحظة ي ار و راا ملم في سماء
ينه .
موضم حازم حقيقة ومصدر أوة التيبه ،فهي حسة ظنه أوة ال تدرك بالحرن ،أو
يمكن نملها بالتعة والجهد ،وانما يي تعود لى الطب .
وأد استيهد بيعر جرار ويعر الفرزد  ،حم

رأى أن جرا ار كان يعرح في النسمة

في غاية الجودة رغم عدم حرصهض في حمن أن يعر الفرزد في النسمة رغم حرصه اليدمد
على ترأيعه وته مبه ،وتحسمن أسلوبه ،كان جافا.

)(1

– ابن ريما ،العمدة ،1 ،ن.104
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ويعلا حازم القرطاجني على ما جاء في يعر الفرزد من جفاء فيقول « :ف لبه بعد
ي ح المطاولة طبعه واعتاا عليه ما ليس في أوته».)1:
ويقترا حازم السبل التي تعمن على أوة التيبه والطر التي بفضلها تحصل ،ويي أن
ت،ون بحفظ ال ،مر من ا يعار مما حسن منحايا وأسلو ها ومنزعها ومحاولة معارضتها كي
متسنى للياعر تحقما اإلبداع.
كما مرى أن يناك سبي

أيرى للتحصمل ويي الدر ة التي من يأنها أن توصله لى

أوة التيبه « والسيما ا تفهم ما ألته في الوجوح التي بها تحسمن ا سالمة والمنازع .فكانت
تلك الوجوح متحصلة في ينه».)2:
و لك ت،ون أوة التيبه عند حازم القرطاجني من البواع
على يلا الحد

والدواعي النفسية المساعدة

اإلبداعي.

لقد كان حازم متقدما ك م ار في تقديمه لم ل ي ا الطر عمن سبقه من النقاد من ي ل
حدم ه عن الجانة النفسي والمهم ات وال ا،رة ،وأوة التيبه والتقمن وكم
التقمن باع ا لإلبداع ،وك لك كم

يكون التيبه أو

تتحول الصور الميزنة في ال ا،رة لى باع

لإلبداع .

وابدو حازم من ي ل عرضه آل ار ه ال ،مرة في ما متعلا بالعامل النفسي  ،أنه يحفز
اليعراء على اإلبداع الفني الرفي واالنف ت من التقلمد وأمودح.

)(1

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء  ،ن.344

)(2

– المصدر نفسه  ،ن.344
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كما مبدو أيضا في حدم ه عن بواع
دواعيا تح

البطيء وتبع

ومنها ال ضة»

)1:

منها :الطم ومنها اليو ومنها اليراة ومنها الطرة

.

يقسم حازم البواع
النفسي ،ال

المت،ل

اإلبداع ،أنه متأ ر بابن أتمبة حمن أال« :ولليعر

لى « :طراة والى آمال» ،)2:وارج باع

اإلطراة لى العامل

يعتر اليعراء ال من رحلوا عن دياريم وفارأوا أيالمهم و واهم ،وما ألفوح ،حم

يقول:
« وكان ك مر من اإلطراة نما يعتر أيل الرحل بالحنمن لى ما عهدوح ومن
فارأوح».)3:
أما في ما متعلا باآلمال فهي حسة تصورح  «:نما تعلا بيدام الدول النافعة» .)4:ن
ايتمام الناأد به ا الجانة النفسي ،متفهم الفرد في معناح العاطفي وليس أبلغ وال أدل من لك
بر د العاطفة بالحنمن واليو للتعبمر عن رأة العاطفة ،وحرمانها ويوأها لذيل وا حبة،
وك لك مندر تحت اسم العواط
فكل ي ح البواع

اإلنسانية والتي أولتها الدراسات الحدم ة أيمية.

ما يي في الحقيقة ال حاالت نفسية تتم ل في االنفعال لدى

اليعراء يعبرون من ي لها عن حاالت وجدانية  ،الطرة في معانيه الفرا وال ضة وكلها
كما يو واضم حاالت انفعالية تحول الياعر من وضعه العاد

)(1

– ابن أتمبة ،اليعر واليعراء ،1 ،ن.78

)(2

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء  ،ن.41

)(3

– المصدر نفسه  ،ن41

)(4

– المصدر نفسه  ،ن41
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لى وضعه اإلبداعي .

ويصبم ا مل الداف لضمان استمراراة اإلبداع  ,فالداف يو المنفعة ويو ال قافة
المهيمنة في يعر الت،سة  ,وااد

اإلبداع دورح في أناع النسا السلطو نحو العطاء

لليدام  ,وتصبم العملية بمن النسا الماد

والنسا اليعر محكومة با مل والداف ,و أد

لين حازم ي ح الحاالت النفسية في مصطلحمن يما  :البسد و القبا .
فالبسد يكون بسبة المسرة والرجاء  ,والقبا يكون بسبة الحزن واليأس  ,و ناء على
المسرة يكون اليعر ما ار واالرتياا ي مس النفس ويكون بسبة أمر سار فت،ون النتمجة أن
يحرك الياعر لى أول المدا  ,وأما عكسه ويو االرتماا  ,لذمر الضار وال

يحد

انفعال ال ضة فيحرك لى ال م والهجاء  ،وكلها عوامل نفسية تا ر في عملية اإلبداع .
ربةدا  :ببلدألبغت بلنف ا لإلافب ألقتقا ها ةا لفاظ ألبلغداند
كان للنقد الم ر ي وا ندلسي مسايمة جلية في ي ا المجال حم

ر د بمن الجانة

النفسي وايتيار ا لفاس والصور والترا،مة  ,لك أن الل ة تعكس يصا ن المت،لممن في
تيكمل الواأ من ي ل التركمة الل و ال

يحمل بصمة صاحبه النفسية .

كيفت الم حظات النقدية التي أبدايا نقاد الم رة وا ندلس زاء ا لفاس والترا،مة
التي ميتاريا الياعرعن م مم نفسية صاحبها وطبعه ومزاجه ،فالياعر كي يعبر عن فكرته
ميتار من ا لفاس والصور ما ي مها ويعبر عنها .فيقدم من المعاني وا لفاس ما مراح مناسبا
لتجر ته اليعراة.
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 -1بلدألبغت بلنف ا لإلافب أل قتقا ها ةا لفاظ :
ر د النقاد بمن الجانة النفسي و ايتيار ا لفاس وأدركوا الصفات النفسية من ي ل
توظم

ا لفاس ,فقد استق أر ابن بسام ألفاس الر اء في يعر الرجال ويعر النساء ووصل لى

نتمجة تتم ل في أوله:
« وألفاس النساء ،أيجى في باة الر اء ،من ك مر من اليعراء ،لما ركة في طباعهن
من اليوإ واليور والهل  ،وألفاس الناس مبنية على ك ر التفج

»

)1:

.

فابن بسام من ي ل استق ار ه اليعر ،وجد أن النساء ميترن من ا لفاس في غرا
الر اء ما مدل على الحزن وا لم أ ،ر من الرجال نظ ار للحالة النفسية ونظ ار لما ركة هللا عز
وجل فمهن من طب

الهل وضع

العزامة ويدة الجزع.

يقول ابن ريما:
« وعلى يدة الجزع مبنى الر اء » ،)2:ويعطي ابن ريما م اال من أيعار الم ار ي التي
أالتها المرأة والتي تدل ألفاظها على الجانة النفسي حمن يقول:
« فانظر لى أول جلملة بنت مرة تر ي زوجها كلمبا ،حمن أتله أيويا جساس ،ما
أيجي لفظها ،وأظهر الفجيعة فيه ،وكم

)(1

– ابن بسام ،ال يمرة  ،2 : ،م ،)1ن.489

)(2

– ابن ريما القمرواني ،العمدة  ،2 ،ن.433

)(3

– المصدر نفسه  ،ن.433

م مر كوامن ا يجان ،ويقدا يرر النمران » .)3:
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وجرت العادة في التقالمد الفنية عند العرة من القدم ،أن ت،ون ألفاس الر اء متضمنة
لمعنى الحسرة وا لم والجزع ،ال أن يناك من اليعراء من ي عن ي ح القاعدة وير عنها
كالياعر ابن دراد ،حم

يقول فيه الناأد ابن بسام:

« ودراد في تأبمن أييه ،ت زل أيضا فيه ،واليا ال ملتفت ليه ،وال يعول عليه».)1:
ويعلا ابن ريما على يرو الياعر ابن مقبل على نهج العرة وتقالمديم في الر اء
كما صن ابن دراد حم

يقول :فأما ابن مقبل فمن جفاء أعرابمته أنه ر ى ع مان بن عفان

رضي هللا عنه بقصمدة حسنة أتى فمها على مافي النفس م عط
ظ َعا َنا
َوَلم تنسني َأتَلى أ َراش َ

وأال:

تَ َح َّمل َن َحتَّى َكادت اليمس تَ رة

)2:

ومن أيد الر اء صعوبة على الياعر ،يو أن مر ي طف أو امرأة ،لك لضما ال ،م
فمهما ،فلم متوس اليعراء في ر ا هما ،ولقلة الصفات التي م كريا الياعر ،وأيضا بسبة
تقارة ا لفاس في الر اء بالنسمة  ،ول لك أمل عن المتنبي :
« فه ا المتنبي الياعر ،ويو مجود فحل ،أد نقد في ي ا البمت وأالوا :ماله وله ا
العجوز يص

جمالها ؟؟ وتعصة له بعضهم وأال :نها استعارة ،فقمل :نها استعارة حداد

في عرس » .)3:

)(1

– ابن بسام ،ال يمرة ،2 : ،م ،)1ن .490وانظر :العمدة ،ن.433

)(2

– ابن ريما ،العمدة’ 2 ،ن.431

)(3

– ابن بسام ،ال يمرة ،2 : ،م ،)1ن .490وانظر :العمدة’ 2 ،ن.433
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وفي ايتيار ا لفاس مقاصد وأغراا ك مرة عند اليعراء ،فمنها على سبمل الم ال:
 طلٍ بلفقا : و لك من أجل اإلصابة في المعنى لحاجة نفسية  ،ن اإلصابة تعلن عن بداعيةوعبقراة الياعر كقول المعر في بمته:
َأنعت َفيلت أ َّ
جوم دوني
َن الن َ
وييرا البطلموسي السبة ال

َو َسيَّان التََقَن والج َهاد

)1:

جعل الياعر ميتار لفظ التقن ولم ميتر القناعة رغم

انتما هما لى حقل داللي واحد ،فالقناعة يي التي رفعت بقدر الياعر .وأوله:
« وسيان التقن والجهاد ,السمر الم ل والنظمر .مراد أن القناعة نما ت،ون بمجايدة
الهوى ومنعه عما ال يحمل ب و الحجا .وانما أال التقن ولم يقل القناعة والوزن واحدض ن
القناعة ت،ون طبعا وت،ون ت،سبا وعادة ،والتقن ال يكون ال ت،سبا وتعودا ،فهو أيبه بما
كرح من الجهاد .و لك أن العرة تستعمل تفعل لمن مديل نفسه في أمر واروضها عليه
حتى يصمر من أيله ومنسوبا ليه» .)2:
وأد يكون من وراء ايتيار اللفظ ،غرا المبال ة والتزاد في المعنى كايتيار الياعر
للفظة ال رار ،كقول المعر :
طا َوي َو َياجد
ين الق َ
تَدوس أََفاح َ

ار
َفتمضي َولم تَقط َعليه غ َرَا

)3:

)(1

– المعر  ،سقد الزند  ،ن.80

)(2

– ابن السمد البطلموسي ،يروا سقد الزند ،1 ،ن.283

)(3

– يروا سقد الزند ،2 ،ن.633
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وال رار :النوم القلمل وا فاحين:
« فقد وص

أفحن ويو عش القطاة فقال

بيفة الوطء ،وانها تسمر بمن الوحش ف تنفريا ،وتطأ أوكار القطا ف

تقط علمها نومها .وبالغ ب كر القطا نه منفر من أأل ييء ،وزاد المعنى مبال ة ب كر
ال رار نه نوم يفم

ال است ار فيه».)1:

 طلٍ بلغدنى بلال غ :وأد الحظ النقاد أن وراء ايتيار اللفظ حاجة نفسية ويي طلة المعنى البليغ من طرإ
الياعر كما كر المعر الرواا دون ال دو في أوله:
نايا وأَتَقي
الم َ
أَروا َف َ أَييى َ

تدنس عرا أو َ ميم ف َعال
َ

)2:

يقول الناأد البطلموس
« أراد أن يوفه على عرضه أيد من يوفه على نفسه»

)3:

م يضم

البطلموس في

يرحه:
« وانما كر الرواا دون ال دو نه أبلغ في ال را ال

أصدض و لك أن و الرااء

من الناس مجتنبون تيان يهواتهم بالنهار واتويون بها اللمل ،وارون لك من الحكمة ،حتى
أالوا في الم ل: :اللمل أستر للوال) ».)4:

)(1

– البطلموسي  ,يروا سقد الزند ،2 ،ن.633

)(2

– المعر  ،سقد الزند  ،ن .249

)(3

– البطلموسي  ,يروا سقد الزند 3 ،ن.1208

)(4

– المصدر نفسه  ،ن.1209
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فأراد المعر من ي ل ايتيار ألفاظه أن متوأى من المعامة في الرواا كال

متوأى

منها في الصباا.
 طلٍ بلصندا :وك لك يطلة الياعر من وراء ايتيارح لفاظه ’ الصنعة وتحسمن ال ،م لمدل على
حاجة نفسية يي ح أه ومهارته كقول الياعر المعر :
وأوَدعَنها في َّ
اليو ك َّل َمقال

طايا َأصمدة
َوأن َ
يدن من يعر ال َم َ
أمون أمل َعود رازم أم رو َاموة

أَتَتَه َّن َعن َعم َله َّون َو َيال

)1:

فقد ين الياعر العود من اإلبل بقول اليعر دون البكارة ن العرة تسمي البازل
اعتاد ا سفار عالما ،فلما كان موص

بالعلم كانت نسبة اليعر ليه أولى وألما بما

ال

ية ليه من ي ا المعنى .وي ا من الح

بمقاط ال ،م وتوفيه اليعر ما ملما به من

ا أسام  .)2:فالياعر يطلة الصنعة وتحسمن ال ،م بما ملما به ولمدل على مهارته كياعر
في تركمة ال ،م ونسبة بعضه لى بعا.
 بل لص ص :وأد ميتار الياعر من ا لفاس التي تعبر عن يم ة نفسية متعارإ علمها عند الناس
كما فعل زيمر في تيصيصه امرأة بالم زلة واليا لة حمن أال:
ٍ
أدماء َيا َلة
بجمد م زَلة َ
)(1

– المعر  ،سقد الزند  ،ن .246

)(2

– يروا سقد الزند ،3 ،ن1187

)(3

– زيمر ن أبي سلمى ,الدموان  ,ن.37

م َن الظَباء ت َراعي َيادنا يرَأا

)3:
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فجاء ي ا التيصين

ن « الم زلة ،واليا لة التي أي لت القطي وأأامت على

ولديا» .)1:فالم زلة في عنقها أيد انتصابا وامتدادا لح ويا على غزالها فهي مرتاعة ح رة
في لك الوأت ن غزالها ال مزال عاج از عن النهوا.
 إحفبث ب ار لد بلغ لرد :ولما كان في ايتيار ا لفاس ا ر في أامة االنفعال واستجابة المتلقي ،فقد نبه النقاد
الى ايتيار ا لفاس التي يكون لها وأ نفسي أو وله ا م الناأد ابن يرإ الياعر في
غرا الر اء حمن أال:
فرة
َفإَّن َ
ك غمب َت في ح َ

اَ ،م فمها َنعيم وحور
تََر َ

فلم يحسن الياعر ايتيار ألفاظه حم

يقول ابن يرإ:

« وان كان النعيم والحور من مواية أيل الجنة فليس بمنهما في النفوس تقارة ،وال
لفظة ترا،م مما تجم بمن الحور والنعيم» .)2:
ك لك نقد البطلموسي الياعر المعر لعدم توفقه في ايتيار اللفظ مما مناسة النفس
فنقدح جاء من الناحية النفسية من ي ل أول الياعر:
السم
َ
طموا َ

يام َة والم َع َادا.)3:
والَ مرجو الق َ

ال َمي َيى لها

)(1

– ا علم الينتمر  ،أيعار اليعراء الستة الجايلممن  ،1 ,ن . 245

)(2

– ابن يرإ القمرواني ،أع م ال ،م ،ن.39

)(3

– المعر  ,سقد الزند ,ن.201
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فسم

الممدوا ال مييى لها فإن اضطر لى الحرة سل سيفه علمهم فلم مرع هللا فمهم

 ،أال البطلموس:
« وي ا معنى ك مر في اليعر المحد

والقديم ،ال أن المعر استعمله بلفظ يدمد

البياعة ،ظاير اليناعة ،منكرح من مراح ،واتأوله على غمر معناح واستعمله غمرح بألفاس ال
تمجها الطباع ،وال تنبا عنها ا سماع ،فمن أحسن في لك كل اإلحسان المتنبي في أوله:
وال عفة في سيفه وسنانه

ول،نها في ال،
َ

الفر َوالَفم» .)1:
وَ

فيستحضر البطلموس الم ال من اليعر كي مجعله مقياسا على صحة رأيه ،وك لك
لم بت ا ر ال

تحد ه اللفظة في المتلقي .

-2بلدألبغت بننف ا لإلافب ألقتق ها ةالغداند:
اتجه النقاد لى تأمل المعاني التي ب ها اليعراء أيعاريم فحاولوا الوأوإ على الدالالت
النفسية التي احتوتها معانمهم ومنها :
 غربقاا بلغرا ببلنف د :وأد عرا الناأد لقول زيمر:
تهل
تََراح َ ا َما ج تَه م َ

)(1

– يروا سقد الزند  ،2 ,ن.592

)(2

– زيمر ن أبي سلمى ,الدموان ,ن59

َكأََنك تعطيه ال
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أنت َسا له
َ

)2:

وارى الناأد أن الياعر لم مراع المقام النفسي للممدوا :
« فقد مدا بها يرافا أ

يرا

 ،فجعل سرورح بقاصدح كسرورح بمن مدف يم ا من عرا

الدنيا ليه ،وليس من صفات النفوس العارفة السامية ،وال الهمم اليرافة العالية  ،ظهار
السرور لى أن تتهلل وجويهم وستر نفوسهم بهبة الواية وال يدة االبتها بعطية المعطي،
بل لك عنديم سقوط يمة وص ر نفس».)1:
وكم

للمدوا ويو الملك العظيم أن متهلل وجهه ويمتلُ سرو ار ا أعطى سا

ماال

ويعقة الناأد « فه ا نقن ال ناء ،ومحا الهجاء والفض ء يفيرون بضد ي ا »

)2:

ويستنكر الناأد على الياعر عدم احترام المقام النفسي للممدوا ،ويرو الياعر عما يو
متعارإ عليه عند العام واليان.
فر ما أراد الياعر أن يصدر عن طبعه ومزاجه ونفسمته ويو أن العطاء و ل اليمر مجعل
اإلنسان يفرا إلجابة السا ل ،وأن يكون في حسن ظن المحتا

ليه .ورغم لك ف

نعدم

وجود يارات نفسية موجهة لليعراء السيما ا ما لم مراعوا مناسبة المعنى للحالة النفسية
للمتلقي.
و نستنتج مما تقدم أن مفهوم اإلبداع اليعر ال ميلو من تأم ت نفسية في النقد
الم ر ي وا ندلسي محاولة منه معرفة حقيقة النن  ،أصد الولو لى عالم ال ات المبدعة
حم

كانت له مسايمة واضحة في ر طه العامل النفسي با ر الفني  ،و ا لفاس والمعاني

التي ايتاريا اليعراء لل،ي

عن م مم نفسمتهم  ،لك أن الل ة تعكس اليصا ن النفسية

للمت،لممن  ،فللمبدعمن أسلو هم اليان في صياغة ا فكار والمعاني .

)(1

– ابن يرإ القمرواني ،أع م ال ،م ،ن.35-34

)(2

– المصدر نفسه  ،ن.35
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قاغت بلغ ام ألبلأغام
أل اربغا لد بدافب
ألال  :قاغت بلغ ام
اان ا  :قاغت بلأغام
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 قاغت بلغ ام ألبلأغاميم ل الزمان والمكان عنصران في غاية ا يمية في ا عمال اإلبداعية،

يصعة

على الدارس الفصل بمنهما وتأتي الصعوبة من أن الزمان والمكان متداي ن لى حد كبمر
والى الترابد الموجود بمنهما ال

يو في الحقيقة ترابد جوير  .وان أية دراسة لإلنسان

ال يمكن أن تست،مل مق وماتها ا يي أغفلت ي ح الع أة بمنه و من البم ة في كل زمان وكل
مكان.)1:
ن المكان يحتو بالضرورة الزمان

« ن المكان في مقصوراته المعلقة التي ال

حصر لها ،يحتو على الزمن مك فا».)2:
ومن ينا تأتي الصعوبة في الفصل بمنهما ،ول،ن

ا اأتضت القراءة من تحلي ت

وتمفص ت لتوضيم معاني النصون والمقوالت النقدية ف بد من لك .
وا ا كان الزمان والمكان يم ن عنصران مهممن في ا عمال اإلبداعية ،فإنهما
متعديانه واتجاوزانه نهما « ماديان دو ار أساسا في ت،وان يوية ال،يان الجماعي لليعوة،
كما يعبران عن المقومات ال قافية والمعرفية والجمالية ل،ل يعة من اليعوة».)3:
فللزمان والمكان ا ر الواضم والبصمة الظايرة والمتم لة في تيكل يوية الجماعة ،ولهما
ا ر في تيكل ال قافة في طار مكاني وعبر الزمان.

)(1
)(2

– محمد الجوير وزم ه ،علم اجتماع البم ة ،دار المسمرة للطباعة و النير والتوزا  ،ا ردن ،ط ،2010 ،1ن.37
– محمد بلوحي ،آليات اليطاة النقد

العر ي الحدم  ،في مقار ة اليعر الجايلي ،بح

السياأية،اتحاد ال،تاة العرة ،دميا ،2004 ،ن،102
)(3

– المرج نفسه ،ن.102
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في تجلمليات القراءة

ألال  :قاغت بلغ ام
يحد

المكان أ ار في المبدع بفضل ا حدا

التي تجرى فيه والصراعات التي تحلله،

فتترك آ اريا على نفسه وعلى تجر ته اإلبداعية ويكون اإلنتا اإلبداعي انعكاسا ل لك ا ر
وللوعي بالواأ المعييي ،ن اإلبداع يو حصملة ع أة بمن ال ات والموضوع ال،ا نمن في
المكان.
ن طبيعة المكان وطبيعة البم ة العر ية عملت على ت،وان اإلنسان العر ي ،وما
حضور المكان والزمان في اليعر ال دلمل على وجود الع أة بمن المبدع والمكان .
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 - 1قاغت بلغ ام أل اره لد بدافب لد بلنرف بلغشرقد :
لقد اتي الرواة العرة والنقاد من البداوة ،مقياسا لجودة اليعر وس مته ،فلم مرووا منه
ال ما كان بدويا يالصا ،أ

لم يعرإ أا له الحضر ولم يعش في المدن .وسبة لك

اعتقاديم أن الحضر منسن سليقة البدو وتديل الل،نة والعجمة على لسانه ا أطنها وسكنها
أحد.

 بام ت بلجغحد ( 231ه)ولعل أول ناأد من نقاد العرة ،من أيار لى الع أة بمن اإلبداع والمكان يو ابن س م
الجمحي ،السيما حمن أسم اليعراء في كتابه لى طبقات ،وأنزل اليعراء منازلهم حسة
معيار المكان ،حم
والطا

يصن طبقة ليعراء القرى العر ية ويي يمس « المدمنة ومكة

 ،واليمامة ،والبحران» .)1:كما أنه وض طبقة ليعراء الجايلممن واإلس مممن ويعراء

الم ار ي ،فع امل المكان واضم في تقسيمات ابن س م كما أنه أي بعامل الزمن وعامل
الجنس وغرا الر اء.
ن للمكان أ ار في اليعر وفي بداعمته ،وايمانا منه ب لك ،فقد فصل ابن س م بمن
يعراء البادية ويعراء المدن والقرى ،فتأ مرات المكان تظهر للناأد من ي ل استق ار ه لليعر
العر ي ،فقد أبدى احتفاء بنيأة اليعر العر ي و داياته ا ولى ،حم

نفى ما نسة من يعر

لى تلك ا أوام ا ولى كعاد و مود ،ن اليعر مرتبد في تصورح بالوظيفة التي مادمها وفا
مقتضيات الحاجة االجتماعية في طاريا المكاني والزماني .

)(1

– ابن س م الجمحي ،طبقات فحول اليعراء ’ السفر االول  ،ن.215
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ن وعي ابن س م بتأ مر المكان في اليعر ،جعله منتبه لى أضية ات يأن تتصل
بتاران اليعر العر ي ،ويي أن ي ا اليعر ال

عرفته العرة لم يكن مستق ار في مكان واحد

بل عرإ حركة وتنق في مسمرته ،فقد كان في ر يعة ،م انتقل لى أبملة أيس ،م لى تميم
.
يقول ابن س م:
« وكان يعراء الجايلية في ر يعة :أولهم المهلهل والمرأيان ،وسعد بن مالك ،وطرفة
بن العبد ،وعمرو بن أمم ة ،والحار بن حلزة ،والمتلمس وا عيى ،والمسمة بن علس .م
تحول اليعر في أيس :فمنهم الناب ة ال بياني ويم يعدون زيمر بن أبي سلمى من عبد هللا
بن غطفان ،وابنه كعبا ،ولبمد ،والناب ة الجعد  ،والحطم ة ،واليماخ وأيوح مزرد ويداش بن
زيمر .م آل لك لى تميم ،فلم مزل فمهم لى الموم».)1:
ل قد كان ابن س م مامن بأ ر المكان أ
اإلجتماعي في كتابه الطبقات ،حم

البداوة في اليعر ،وله ا ي لة عليه المنهج

تط ى النزعة البدوية في نقدح وفي تقسيمه اليعراء لى

طبقات ،وتظهر ي ح النزعة البدوية « في المرت،زات التي بنى علمها ي ا المنهج».)2:
حم

مامن بالبداوة و مدى أ ريا على اليعر نها معقل الفصاحة ول لك فقد اتي

منها مقياسا لجودة اليعر وس مته ،وله ا حمن جاء لى التقسيم ،فقد احتل يعراء البدو
المراتة ا ولى بمنما يأتي يعراء المدن والقرى دون مرتبة ياالء .لك نه احتسة يعراء
الحواضر طبقة متدنية ،و ه ا فالفحولة تتحقا حسة ظنه بيكل كبمر في يعر البداوة.

)(1

– ابن س م الجمحي ،طبقات فحول اليعراء ’ السفر االول  ،ن.40

)(2

– داود سلوم ،سوسمولوجيا النقد العر ي القديم،مراجعة محمد أحمد ر ي  ،ماسسة الميتار للنير والتوزا  ،القايرة ،ط،1

 ،2002ن.14
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مر د ابن س م بمن المكان وال،م اليعر  ،حم

منظر لى يعر الحضر من حم

ال،م

أنه ألمل بالمراعاة والموازاة م يعر البدو ،لك أن اليعر نما يك ر بالحروة بمن القبا ل،
فهو عامل مهم في كاء ج وة اليعر ،فقد حاول أن مرج

لى ي ا العامل ويو الحرة

ضآلة حظ بعا القبا ل العر ية من القراا ولقد عرا له ح الفكرة حمن تحد
الطا
حم

عن يعراء

التي عديا ابن س م حدى القرى العر ية ا ر التي يكل يعراايا طبقة مستقلة
يقول:
« وبالطا

يعر وليس بال ،مر ،وانما كان يك ر اليعر بالحروة التي ت،ون بمن

ا حياء ،نحو حرة ا وس واليزر  ،أو أوم ي مرون وي ار علمهم ،وال
أنه لم يكن بمنهم ا رة ولم يحار وا .و لك ال

ألل يعر أراش

ألل يعر عمان وأيل الطا

في

طرإ.)1:»)*:
فالحرة داف لليعر ومحرك ومنيد له ،فابن س م ييمر لى تأ مر المكان بظروفه
وأحواله اإلجتماعية للعرة في نيأة اليعر وتحقا اإلبداع ،فاليعر عنديم ولمد بم ته فهو
نتا الظروإ الحياتية واالجتماعية .
وك لك مر د ابن س م بمن المكان ونوعية اليعر من حم

الجودة والرداءة  ,فهو مرى

أن ا إلبداعية متحققة عند اليعراء البدو ،في حمن أن اليعر في الحضر فهو لمن ,وي ح
اللمونة يي أ ر من آ ار المكان ،

)(1

– ابن س م الجمحي ،طبقات فحول اليعراء ،السفر االول  ،ن.259
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حم

يقول:

« وأيعار أراش أيعار فمها لمن ،فتيكل بعا اإليكال».)1:
وااكد ما ية ليه ابن س م  ،الع مة أبو نصر الفارابي حم

أال:

« وبالجملة فإنه لم ماي عن حضر أد ،وال عن سكان البرار ممن كان يسكن
أطراإ ب ديم التي تجاوز سا ر ا مم ال من حولهم ».)2:
ييكل المكان أيمية في ايتيارات الرواة والعلماء بالل ة واليعر ،حم
ركزوا علمها في عملهم ،وأضحى تحدمد المكان ال

كان البارة التي

حافظ على طابعه ويصا صه وال

حافظ على الل ة وس متها يو الجوير ،ول لك فهم ر طوا بمن المكان والفصاحة ،ووجدوا أن
الفصاحة معقلها البداوة ،وله ا فالفصاحة تعني عنديم البداوة بالضرورة .
لقد أاديم تفكمريم لى ا ي من البم ات الموغلة في التبد  ،ولم يأي وا من العرة
المتايممن للمدن ،لفساد ل تهم .أال الفارابي:
« كانت أراش أجود العرة انتقاء لذفصم من ا لفاس ،وأسهلها على اللسان عند
النطا ،وأحسنها مسموعا وابانة عما في النفس ».)3:
)(1

– المرج السابا  ،ن.245

)(2

– ج ل الدمن السموطي  ،االأتراا في أصول النحو وجدله ،تحقما أبو محمد بن فراد فر بن ف ار بن أحمد السلطي

اليبراو  ،المكتبة التوفيقية ،القايرة ’  ،2003ن ,58والمزير في علوم الل ة،

 ،1يرا وضبد وصحم وعنون

موضوعاته وعلا حواييه ،محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاو  ،ومحمد أبو الفضل براييم ،دار الجمل بمروت-
لبنان ،ن.212
)(3

– ج ل الدمن السموطي  ،االأتراا ،ن .57والمزير في علوم الل ة ،ن.210
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ن ك م العرة وأعني به بالتحدمد اليعر ،يو حجة النقاد والل وامن في استي ار
المقاميس الجمالية والنحوية التي في ظلها يقاس اإلبداع ويحافظ عليه  ,ل لك ر طوا اإلبداع
بمقياس ويو الفصاحة ،وك لك فإنهم « أد ر طوا الفصاحة بالبداوة».)1:
لقد طرحت مسألة الجوار م

القبا ل ا يرى على مستوى المكان يكالية على

المستوى الل و وتتم ل في ما يعرإ بميكلة الجوار الل و التي من أجلها رفا العلماء
ا ي من بعا القبا ل.
ن مسألة تأ مر المكان في اإلبداع ال يمكن أن منظر لمها سطحيا ،بل ن المكان
يحمل معنى يوية الل ة وع أتها بج وريا أ

الوطن ا يل والبم ة ا م باعتبار أن البم ة

البدوية يي منظومة اإلنسان والمكان  ,وكيفية تيكله لقيمه اإلنسانية والفنية غمر منفصلة
عن محيطه ،وأد أفصم عن لك يعرح .
ن تحقا اإلبداع عند ابن س م مرتبد بالعروبة ا صملة  ،حم

أ،د على دور المكان

وفعالمته في اليعر ،والمكان ا م ل بالنسبة ليه يو البادية.

)(1

– محمد حسن عبد العزاز ،القياس في الل ة العر ية ،دار الفكر العر ي ،القايرة ،ط ،1995 ،1ن.101
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 -2قاغت بلغ ام أل اره لد بدافب لد بلنرف بلغررمد :
 قاف بلكري بلنهشلد (ب  406ه)أدرك نقاد الم رة أن البم ة ا م لها أ ريا في اإلبداع والدلمل على لك ما منقله لنا ابن
ريما عن عبد ال،رام النهيلي يرحه لعبارة أالها عمر بن اليطاة للعباس بن عبد المطلة،
وأد سأله عن اليعراء فقال:
« امرا القيس سابقهم  :يس

لهم من اليسم

ويي الب ر التي حفرت في حجارة فير

منها ماء ك مر وجمعها يس  ،وأوله عن معان عو ار يعني أن ام أر القيس من اليمن ،وأن
اليمن ليست لهم فصاحة نزار ،فجعل لهم معاني عو ار فتم منها امرا القيس أصم بصر ...
أال وامرا القيس يماني النسة ،نزار الدار والمنيأ ،وفضله علي رضي هللا عنه بأن أال:
رأمته أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرة وأنه لم يقل لرغبة وال لريبة».)1:
ويعلا عبد العزاز ألقملة على يين عبد ال،رام النهيلي من ي ل ي ا النن أا :
«وعبد ال،رام ينا عالم ل و وعارإ بمواطن الفصاحة في يبه الجزارة العر ية ويو بعد أاد ار
على رد الظواير ا دبية لى أسبابها الحقيقية وتبرار ما جاء منها على غمر المتوأ ».)2:
و لك حمن أال أن ام أر القيس يماني النسة نزار الدار ،وابداعه يكمن في أنه فتم
أناةاليعر فسالت وانتف منها اليعراء ال من جاءوا بعدح وير وا منها وأطف وا ظمأيم لليعر
وللفن ،حم

ن ام أر القيس بصنيعه ي ا أد فتا اليعر و جعه حمن راا لى أصله وج ورح

فأيرجه منها.

)(1

– ابن ريما ،العمدة ،1 ،ن.81

)(2

– عبدح عبد العزاز ألقملة ،النقد ا دبي في الم رة العر ي  ،ن.87
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ويستأنس عبد العزاز ألقملة به ا اليرا لعبد ال،رام والمم في ك مه رأيه في القول بأ ر
البم ة في ا دة ،وأن يضوع ا دمة لمنايه الطبيعي واالجتماعي وال قافي وا دبي أوضم
الور ة.)1:
من يضوعه لعوامل ا
لقد أيض أمرا القيس نفسه ويعرح لبم ته الطبيعية و قافة مجتمعه وعاداتها ،و لك كان
أحسن اليعراء من حم

الندرة وعنصر التيواا وسبا اليعراء في مبادرته لى أمور لم

ملتفتوا لمها .ن الياعر لن يصبم مبدعا في نظر الناأد ال ا تجاوز تأ مرح على المجتم
حدود المعاممر العادية .)2:
واامن عبد ال،رام بما ية ليه علماء الل ة والنقاد العرة ا وا ل مما للبادية من دور
في المحافظة على الفصاحة بل يي مصدريا ،ول لك فهو ملمم لى اليمنممن ال من يم
بعمدون عن الفصاحة بحكم الموأ الج رافي ومجاورتهم أوام أيرى.
وااكد عبد ال،رام على البم ة الطبيعية التي نيأ فمها الياعر :نزار الدار) أ البم ة ا ولى
وا صلية التي لقنته أبجديات الفصاحة ،والمناخ االجتماعي ال

احتضن مويبته ن المناخ

اإلجتماعي مساول لى حد كبمر في ت،وان الطاأة والمويبة والدف بها ما لى النمو أو لى
ال بول.

)(1
)(2

– عبدح عبد العزاز ألقملة ،النقد ا دبي في الم رة العر ي ،ن.87

– فتحي عبد الرحمان جروان ،اإلبداع مفهومه ،معاممرح ،نظرااته ،أياسه ،تدرابه ،مراحل العملية اإلبداعية ،دار الفكر،

عمان ،ط ،2009 ،2ن.52
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ن العوامل البم ية التي أراديا عبد ال،رام يي أسالمة التني ة ا ولى الصحيحة والسليمة
فكلما كانت البم ة المحتضنة للمبدع يصبة مساعدة ،تراعي يروط اإلبداع وتوفريا ،كلما
كان اإلبداع متحققا .
وكان عبد ال،رام الناأد ،يحاول التركمز على ي ح البم ة الطبيعية القرابة من الحياة
العمراة ا ولى للمبدع والمبايرة نها ا  ،ر تأ م ار لك أن اإلبداع متحقا من ي ل التفاعل
بمن أدرات فرادة لدى المبدع و من الظروإ االجتماعية التي يعيش فمها ومدى تقدمر المنتج
اإلبداعي في ي ح الظروإ والنتا ج الم مرة له ا المنتج على اآليران.)1:
ن الناأد عبد ال،رام كما مركز على المبدع والجانة النفسي في العمل اإلبداعي فإنه
ك لك ال ي فل البم ة االجتماعية وما توفرح للمبدع من يروط وأساسيات العملية اإلبداعية،
وتتم ل في محافظتها على الفصاحة ،وأوة الل ة وس متها وك لك ايتمامها باإلبداع.
وأد أجرات دراسات حدم ة في ما مين أ رعوامل البم ة االجتماعية على اإلبداع ،وأد
أيارت نتا ج الدراسات لى مكانية تع ر اإلبداع بفعل العوامل البم ية االجتماعية بالرغم من
توافر القدرات المعرفية والمهارات المتطورة ال زمة في مجال العمل اإلبداعي.)2:
فالع أة بمن المبدع و م ته ع أة تفاعل يدفها التجدمد واإلضافة وتحتا ي ح العملية
لى القدرة والحاجة البم ية االجتماعية والوعي بها  ,ومن أجل لك عمل العلماء ا وا ل على
تحدمد مواطن الفصاحة التي تا ر في اإلبداع وفي الل ة اإلبداعية.

)(1

– علي عبد الر از جلبي ،اإلبداع والنقد االجتماعي ،دار المعرفة الجامعية للطباعة والنير والتوزا  ،مصر،2005 ،

)(2

– فتحي عبد الرحمان جروان ،اإلبداع ،مفهومه ،معاممرح ،نظرااته ،أياسه ،تدرابه ،مراحل العمليات اإلبداعية ،ن.53

ن.54
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ولم يكن عبد ال،رام بعمدا عن أفكار ا وا ل ال من عمنوا القبا ل التي حافظت على الل ة
وعلى الفصاحة وأي وا منها المادة اليعراة والل وية.
ال يك أن البم ة الطبيعية أد كان لها أ ر فعال على اإلبداع والمبدعمن ،وطبيعي أن ت،ون
البم ة البدوية بصح ار ها وييونتها عوام ما رة في نتا ج اليعراء ال من عايوا فمها وتير وا
سماتها ،المتم لة في الترحال من منطقة لى أيرى ،لى وجود الحموان من ناأة أو حمار
الوحيي أو فرس فكل ي ح الموجودات يي من أيم يصا ن تلك البم ة في العصر
الجايلي .ل،ن بظهور الحواضر بدأت الحياة تعرإ الت مر واالستقرار النسبي فأ ر لك على
يعراء ي ح المناطا ول لك جاء يعريم مبدأ ب كر الديار وعلى كريا يأتي كر البمن ويحمل
في طياته كر تلك ا ط ل بما تحمله من التيو ل كراات الماضي والمياح الجاراة ،
فكلما أحسن الياعر ووفا في التعبمر عن بم ته بصد  ،وأوة وابداع ،نال اإلعجاة لدى
النقاد وأحرز التفو لقدرته على نقل الصور المحيطة به.
ولقد مدا النقاد ام أر القيس وبال وا في يادته بوسمه باإلبداعية ،حمن تمكن من اإلصابة
في حسن وص

البم ة فكان يعرح صورة صادأة لها ،حم

يقول:

)1:
أَفا َنبك من كرى حب ٍ
بمن َّ
مة َو َمنزل
الديول َف َحو َمل
بسقد الل َوى َ
َ َ
حم أمل « ن ي ا أعظم ابتداء صنعه ياعر نه وأ واستوأ وبكى واستبكى كرى

الحبمة والمنزل في مصرع واحد »
الناأد,

)2:

 ,ن عدسة الياعر تلتقد صورة البم ة ،فيستحسنها

نه عقد تيبمهات تعكس وأه الفني وحسه اليعر وروا بم ته التي يسكنها .

)(1

– امرا القيس  ,الدموان ,ن. 110

)(2

– ابن ريما ،العمدة ،1 ،ن.186
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ن االنتماء لى جماعة أو لى مكان ما أو لى أما،ن ميتلفة ماد بالضرورة لى
ايتمامات وأد ت،ون متصارعة أيضا ن كل مجموعة أد تتطلة نمو جا من السلوك
متعارا م ما تتطلبه جماعة أيرى.)1:
لقد أبرز ابن يلدون البادية حمن راا يعرا لى التناأضات الموجودة بمن البداوة
والحضارة ،فقد وض كل واحد منهما على طرفي نقيا وضرة العدمد من ا م لة سواء
على المستوى الفرد أو الجماعي .فعلى المستوى الجماعي يعقد ابن يلدون مقارنة بمن
بم تمن ويما البادية والحضر من ي ل سلوكيات ا فراد

)2:

.

لقد أرج ابن يلدون الفرو التي تظهر بمن البدو والحضر لى الفرو في مصادر
اإلنتا والمهنية أساسا

)2:

التي تعود الى البم ة .

نبه ابن يلدون لى أن تلك المتناأضات العدمدة والميتلفة في الوأت نفسه التي ظهرت
في سلوكيات البدو وايتملت علمها يصا ن البداوة يي في الحقيقة ليست راجعة لى
البدو وليست من صنعه ،ول،نها تعود لى صني الطبيعة أو البم ة الطبيعية التي يحيا فمها.

)(1

– محمد عاط

غم  ،علم االجتماع الحضر مديل نظر  ،دار النهضة العر ية للطباعة والنير ’ بمروت ’دت ’

ن.17
)2:

-

ابن يلدون ’ تاران ابن يلدون ’ كتاة العبر و دموان المبتدأ و اليبر في ايام العرة و العجم و البر ر و من

عاصريم من و السلطان ا ،بر’  ’ 1ن.155-154-153
 – )2:عالية حبمة وزم ها ،علم االجتماع الرافي ،دار المسمرة للطباعة و للنير والتوزا  ،عمان ،ط،2009 ،1
ن.139
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لم يكن عبد ال،رام النهيلي بعمدا في تصورح عن ابن س م في ما متعلا بمسألة
التجاور الل و بمن القبا ل بسبة االحت،اك المتبادل  ،ما بحكم التجاور المكاني أو بحكم
تبادل الع أات التجاراة.
يقول عبد ال،رام النهيلي:
«  ...ور ما استعملت في بلد ألفاس ال تستعمل ك م ار في غمرح .كاستعمال أيل البصرة
بعا ك م أيل فارس في أيعاريم ونوادر حكاياتهم .)1:» ...
وس من دا رة االحت،اك بمن اللهجات لى

ن طرا عبد ال،رام كان أوس  ،بحم

االحت،اك بمن الل ات ،واتضم من ي ل ي ا النن أن الناأد عبد ال،رام على دراية باليعر
العر ي والتأ مرات التي يق عليه ،بدلمل لم يكن بمنأى عن أفكار نقاد المير فالعر ية تتأ ر
مرغمة بفعل العوامل اإلجتماعية والسياسة الج رافية .
لقد كان لوجود اإلس م تأ مرح في الل ة ،وأيضا ديول غمر العرة لى اإلس م ،وما
تبعه من تبادل بمن العر ية ول اتهم ا صلية .فالعر ية كانت مجاورة للفارسية والنبطية في
ناحية الير وجاورت السراالية والرومية في اليمال ،وجاورت العبراة والقبطية في ال رة،
كما جاورت الحبيية واليمنية القديمة في الجنوة .

)(1

– ابن ريما ،العمدة ،1 ،ن.80
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ن م ل ي ح المجاورة للعر ية تاد

لى نتمجة ويي « أن التأ مر المتبادل بمن الل ات

واللهجات حتم الزم ».)1:
وأد درس علماء الل ة العر ية ،المعرة والديمل ،حم

أفردوا له كتبا ياصة ،ووضعوا

له مقام يس به يعرإ ال ،م العجمي وعجمة ال،لمة ،ولنا في كتة الل ة كفقه الل ة لل عالبي
ومزير السموطي ،ومعجم العمن ،والصحاا ،وجمهرة ابن دراد وغمريا ،دلمل على ما ديل
العر ية من ألفاس فارسية ونبطية وحبيية وغمريا.
تعتبر الل ة ظايرة اجتماعية أابلة للت مر والتأ ر ،فاإلنسان يو ال

يعمل على

تطواريا من مكان لى آير ،وما ايت إ ا لسن ال دلمل على أنها لصيقة بمجتمعاتها،
تقوى بقوتها ،وترأى برأمها ,كما أنها تضع

بضعفها ،فهي تتأ ر بالنظام القا م وبعاداته

وأفكارح واتجاياته العقلية ومستوى قافته.
سمم العصر العباسي بأحدا ه فتم المجال أمام ل ة اليعر بفضل تواجد الفرس
وتطوراته وييمنته في دولة بني العباس  ،فقد كان لهم يعر ك مر وأم ال وأدة استفاد منه
العرة ،وكان التأ مر متبادال بمن اليعراء ال من متقنون العر ية من الفرس ،وال من تعلموا
الفارسية من العرة كالعتابي وأبي نواس وبيار بن برد  ،وتمازجت ال قافات فأنتجوا يع ار
بالل ة العر ية فيه معاني الفرس و ب غة العرة .وأد أورد لنا الحصر أبياتا تدل على ي ا
التأ ر حمن أال الياعر:

)(1

– جمال حسمن أممن براييم ،بنية ال،لمة العر ية ،دراسة لج رافيا التنوع اللهجي في ضوء القراءات القرآنية،

ماسسة الرسالة نايرون’ سوراا ’ ط ’ 2008’ 1ن.38
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صفراء في رأس درٍة
َوَياأوتَ ٌة َ

م َّ
ركب ٌة في أا م من َزَر َجد

َك َّ
أن َبَق َاموا الطول في َجَنبات َها

َبقَية َدم ٍ فو َي ٍد م َوورد

)1:

كان التأ مر أد تجاوز حد ا ي من ا لفاس لى أي يم من ا م ال والحكم الفارسية
ل لك
أال عبد ال،رام النهيلي:
« كاستعمال أيل البصرة بعا ك م أيل فارس في أيعاريم ونوادر حكاياتهم ...
» .)2:له ا السبة « يقال باإلجمال ن العرة اأتبسوا من ل ة الفرس أ ،ر مما اأتبسوا من
سوايا».)3:
وأد أورد الجاحظ يع ار مدل على ي ا االستعمال ،حم

أال:

« وأد متملم ا عرابي بأن مديل في يعرح يم ا من ك م الفارسية ،كقول العماني
للريمد في أصمدته التي مدحه فيه:
الس َرد
في َزغَف ٍة مح َك َم ٍة ب َّ

ط ٍل َم َسرَند
َمن َملَقه من َب َ

تَجول َبم َن َأرسه َوال ٍَ ،رد

)(1

– الحصر  ،زير اآلداة و مر ا لباة ،2 ،ن.232

)(2

– ابن ريما،العمدة ،1 ،ن.80

)(3

– جرجي زادان ،تاران آداة الل ة العر ية ,مج ، 1مراجعة اليمن محمد البقاعي ،دار الفكر للطباعة والنير والتوزا ،

بمروت -لبنان ،2005 ،ن.38
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يعني العنا وفمها يقول أيضا:
بمن غياا ا سد
يوى َ
َل َّما َ

وصار في َك
َ

اله َز ر ال َورد

آلي م و َّ
الدير آة َسرد

)1:

عند حدود ا لفاس واستعمالها في اليعر،

لم يكن االحت،اك بمن العرة والفرس ليق
بل أي اليعراء من حكمتهم وأم الهم.)2:

لقد كانت الحياة العباسية تتممز بالترإ اإلجتماعي  ،وكان له ا الترإ أ رح على ألفاس
كان محصلة ونتمجة االنفتاا على ال قافات

ومعاني الل ة  ،كما كان للترإ العقلي ال

ا يرى ،وتيجي حركة الترجمة وييمنة المناظرات ال ،مية بمن الفر ال ،مية أ رح على
اإلبداع اليعر .
أفرز الصراع واالحت،اك المتبادل بمن الل تمن العر ية والفارسية تأ م ار في كلتي الل تمن
في ك مر من المفردات والترا،مة ،بل في ا سالمة وا يملة .)3:

ن الياعر متأ ر بالوسد ال

يعيش فيه ،ن ال ات المبدعة كيان اجتماعي ،مرتبد

بمكانه ومجراات ي ا المكان  ،نها « ترتبد بيكل و ما بالبنية المجتمعية ،فاإلنسان كا ن
)(1

– الجاحظ ،البيان والتبممن ،1 ،ن.134 -133

)(2

– محمد عبد المنعم يفاجي ،الحياة ا دبية في العصر العباسي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنير ،اإلسكندراة -مصر،

)(3

– جمال حسمن ،أممن براييم ،بنية ال،لمة العر ية ،ن.39

ط ،2004 ،1ن.36
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حي وواع ،يضمه عالم محيد من الوأا

االجتماعية واالأتصادية والسياسية وال قافية

والدمنية».)1:
جاءت معاني اليعراء العباسممن دأيقة في التصوار وانصرفوا عن معاني البداوة لى
معاني الحضارة ،وتوسعوا في استيدام الييال ،واستيدام الفلسفة وأديلوا فيه بعا ا لفاس
الفارسية.
فقد أراد ياالء أن مجدوا لونا جدمدا من اليعر مت ءم م طبيعة وروا العصر ،وطبيعة
المكان المتم ل في المدن المتحضرة فاستحد وا وأا أدبيا جدمدا.
لقد كان لفعل التجاور الل و

واالحت،اك والترجمة أن اصطب ت الحياة العقلية

واإلجتماعية ،وتوس الييال اليعر فنضجت معاني ال،تاة وتعمقت الصياغة ال ينية
وتفكمريم العقلي.
ن من نتا ج الت مرات التي طرأت على المكان وعلى ا يان الصراع بمن اليعراء،
فكان منهم المحافظ وكان منهم الداعي لى التجدمد والميج له ،والطا فة التي تدعو للتجدمد
تنتمي قافتها لى أنسا ميتلفة.

لقد كان عبد ال،رام في نظرته واس ا فا ،حم
ل حت،اك من أ ر .فاالحت،اك الل و نتمجة التجاور يحد

)(1

– موس

والتوزا ’

أدرك أ ر المكان في اإلبداع وما
آ ا ار على الل ة عامة وعلى ل ة

ا نطا،ي ،سيسمولوجيا ا دة ،اآلليات واليلفية االبستمولوجية ،تقديم محمد حافظ دياة ،راية للنير

القايرة ’ ط ،2009 ،1ن.176
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اليعر ياصة في المعاني والمباني ،لك أن ا لفاس العر ية تيتل

عن الفارسية في بنمتها

الصرفية ،والمعجمية الداللية والنحوية اإلعرابية ,فالل ة بمحموالتها ،وأد أدى االحت،اك بسبة
فعل المكان لى تأ ر ا لفاس وتأ ر ل ة اليعر.
ن مقولة ا دة ابن بم ته ،التي أد ياعت تاكد الع أة بمن الفرد المبدع و م ته ،وأن
ي ح الع أة يي ع أة تفاعل يدفها التجدمد واإلضافة أو االبتداع  ،وتحتا ي ح العملية لى
أدرات والى الحاجة االجتماعية والوعي بها .فكلما كانت البم ة المحتضنة للياعر يصبة
ميسرة ومتقبلة له  ،كلما كان اإلبداع.
وابدو أن الناأد عبد ال،رام أد أدرك دور البم ة ومدى تأ مريا في اإلبداع ،و لك من
ي ل النن ال

أوردح لنا ابن ريما ،حم

حمن يقول « :أد تيتل

مرى بأن له الفضل في ما جاء في ي ا الباة

المقامات وا زمنة والب د فيحسن في وأت ما ال يحسن في آير،

ويستحسن عند أيل بلد ما ال يستحسن عند أيل بلد غمرح ،ونجد اليعراء الح ا تقابل كل
زمان بما استحمد فيه وك ر استعماله عند أيله ،بعد أن ال تير من حسن االستواء وحد
االعتدال ،وجودة الصنعة ،ور ما استعملت في بلد ألفاس ال تستعمل ك م ار في غمرح،
كاستعمال أيل البصرة بعا ك م أيل فارس في أيعاريم ،ونوادر حكاياتهم أال :وال
أيتارح أنا التجواد والتحسمن ال

ميتارح علماء الناس باليعر ،وابقى غابرح على الدير،

وابعد عن الوحيي المست،رح وارتف عن المولد المنتحل واتضمن الم ل السا ر ،والتيبيه
المصمة ،واالستعارة الحسنة ».)1:
ن عبد ال،رام في ي ا النن ييمر لى عاملمن مهممن ما ران في اإلبداع :ويما
عامل الزمان وعامل المكان.

)(1

– ابن ريما ،العمدة ،1 ،ن.80
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فنصه يحتو

على م حظات نقدية يامة  ،فقد يستحسن يعر في زمن ،أد ال

يستحسن في زمن آير ،لك أن ايت إ ا زمنة تحمل معها سمات الت ممر في ا وا
وا مزجة ,وك لك للمكان دور في تأ مرح على اإلبداع ،فقد يستحسن أيل بلد من موضوعات
ما ال يستحسنه أيل بلد آير ،و لك وفا ايت إ ال قافات والطباع  ،ل لك يقول ابن س م :
« ن علماء البصرة كانوا يقدمون امرا القيس بن حجر وان أيل ال،وفة كانوا يقدمون
ا عيى وان أيل الحجاز والبادية كانوا يقدمون زيم ار والناب ة ».)1:
ول لك فاليعراء الح ا

في أر

عبد ال،رام متعاملون م الزمان بييء من الفطنة،

فتيتار ل،ل أيل زمان ما مناسبه ،واناسة وأه ،وما ك ر فيه االستعمال  ,و ه ا فإن الناأد
عبد ال،رام « يقرر أن للبم ة أ ريا من الوجهة الفنية وال وأية ».)2:
وابدو عبد ال،رام في ك مر من النصون أنه كي

عن نظرته لإلبداع ،ولعل ي ا

النن يفصم عن جوانة ي ح النظرة من ي ل موأفه ي ا ،حم
متحد

نجد أنفسنا أمام نن

بصفة موضوعية وعلمية نه ال يممز بمن يعر أديم ويعر جدمد ،وانما متحد

عن

اليعر عا مةض ن اليعر في اعتبارح كا ن ال يعيش بمعزل عن بم ته ،وال يعيش في فراغ ،بل
يعيش دايل طار يحددح الزمان والمكان والمقام ،وي ح ا مور ال

ة التي كريا في نصه ال

تعرإ االستقرار على حال واحد ،وال ال بات ،بل يي في ت مر مستمر ،يط أر علمها التحول
وي ا كله من يأنه أن ما ر في اإلبداع.

)(1

– ابن س م الجمحي ،طبقات فحول اليعراء  ،السفر االول ،ن .52وانظر أيضا :أحمد ا ممن الينقيطي ،المعلقات

)(2

– محمد مرتاا ،النقد ا دبي القديم في الم رة العر ي ،نيأته وتطورح  ,دراسة وتطبما  ،منيورات اتحاد ال،تاة

العير وأيبار يع ار ها ،دار ال،تة العلمية بمروت -لبنان ،ط ،2002 ،3ن.4
العرة ،سوراا ’  ،2000ن.47
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فالظايرة اإلبداعية في نظرح في تحول مستمرض ن تيكل المواية اإلبداعية ياض
للت مر ،واليعر بدورح البد أن مت،م

م المت مرات ال

.

ن عبد ال،رام بنظراته النقدية ي ح يحاول وض تصور لإلبداع « ،ولعل أعما نظرة
نقدية سلطها النهيلي على اليعر يي حدم ه عن أ ر ايت إ الحاالت وا زمنة والبم ة في
اليعر وال و ».)1:
وا ا كان الناأد الم ر ي متأ ار بآراء النقاد العرة ا وا ل ال من تطرأوا لى أ ر البم ة
فإن ك م النهيلي منحدر من الجاحظ ال

مامن بأ ر البم ة في اليعر العر ي  ,وار د كما

فعل ابن س م ،أوة اليعر وروعته عند العرة بالبداوة ،موطن الفصاحة ،ومعقل البيان
واإلبداع.
وأيل البادية يم ا عراة ،ولقد وصفهم الجاحظ بأر

يصال :العقل والفصاحة،

والعلم ،والب غة ،وجعل ك مهم يفو سا ر ك م الناس ،و من أدرات ي ا ال ،م وتتم ل في
متاع النفس ،وابها الحس واتصاله بالعقل السليم ،وفتا اللسان،
حم

يقول:

« وأنا أأول :نه ليس في ا را ك م يو أمت وال آنا ،وال أل في ا سماع ،وال أيد
اتصاال بالعقول السليمة ،وال أفتا للسان ،وال أجود تقويما للبيان ،من طول استماع حدم
ا عراة العق ء الفصحاء ،والعلماء البل اء ».)2:
)(1

– أحمد مزن ،النقد ا دبي في القمروان في العهد الصنهاجي ،مكتبة المعارإ للنير والتوزا  ،الر اط ،1985 ،ن.105

)(2

– الجاحظ ،البيان والتبممن ،1 ،ن.136
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صار ك مهم أأوى بيانا ،وأ ،ر

فالبادية لها أ ريا على العقول ،وفي اللسان ،حم
ب غة من غمرح من سا ر ك م الناس.

وال يقتصر ك م الجاحظ على ا عراة في ما تعلا بالفصاحة وباليعر ،بل نه مر د
البيان العر ي بالسكن في البادية ،فضع

البيان عندح سببه راج

ويسو لنا م اال حيا في ما مرى لذعرابي ال
البادية ،حم

ضع

يقارن الجاحظ بمن فترتمن يامتمن

لى االبتعاد عن البادية،

بيانه عندما ركن لى الحضر ،وترك

يقول:

« فلقد كان بمن زاد بن ك وة موم أدم علمنا البصرة ،و منه موم مات بون بعمد ».)1:
فالبداوة تقو البيان ،وت ق

اللسان ،وتزاد من فصاحته ،وتبعدح عن اللمونة واالعوجا

،
ول لك فهو يعجة من ظايرة لمسها في أبملة عبد القيس وأد يدت انتبايه يقول:
«ويأن عبد القيس عجة ،و لك أنهم بعد محار ة ياد تفرأوا فرأتمن :ففرأة وأعت بعمان
ويا عمان ،ويم يطباء العرة .وفرأة وأعت لى البحران ويا البحران ،فهم من أيعر
أبمل في العرة ،ولم يكونوا ك لك حمن كانوا في سرة البادية وفي معدن الفصاحة وينا
عجة».)2:

)(1

– المرج نفسه  ,ن.149

)(2

– المرج نفسه  ،ن.98
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ونستنتج من ي ل ما تقدم أن النقاد العرة ر طوا بمن البيان والبادية ،ور طوا بمن أوة
اليعر والتبد  ،حم

أن اإلبداع الحقيقي موطنه البادية وأيله البدو.

ن ما يممز الناأد عبد ال،رام النهيلي ،أنه لم يق

عند حدود أول الجاحظ ال

بايت إ البم ات ،والسيما البادية العر ية ،ول،نه آمن باإلأليمية ،حم
حدود أول الجاحظ « :نقل ي ا لى مستوى جدمد حمن تحد

مامن

تيطى النهيلي بفهمه

–في أفراقية -عن ايت إ

أليمي مترك أ رح في اليعر».)1:
و لك فهو يطرا مسألة ايت إ البم ات عامة ،وليس بم ة بعمنها ،كما متطر لفكرة
اإلأليمية .وا ا حاولنا سقاط أر

النهيلي على تاران اليعر العر ي في ما متعلا بأ ر

المكان في اإلبداع وايت إ ا أاليم ماد
لوجدنا أن اإلبداع ميتل

لى ايت إ اليعر ،وتم لنا بيعر العصر ا مو

بايت إ ا ما،ن والبم ات

عصر واحد ،وزمان واحد ال أن اإلبداع ميتل

رغم أن ي ح البم ات تيترك في

فمها من بم ة لى أيرى.

لقد أنتجت البم ات الج رافية في العصر ا مو اليعر واليعراء وكان في كل منطقة
يسود نوعا من اليعر وأسلوبا في اإلبداع  ,فقد نجد اليعر يقترن في ي ا العصر بالبم ة
الياصة ،ن العامل البم ي يو « ال

يطبعه بطاب مممز واجعله متص

بلون من ا لوان

يمتاز به عن غمرح من ألوان ا دة ا يرى التي تعرإ في سا ر البم ات وا أاليم».)2:
فإ أي نا الحجاز فإنه لم يكن مكانا من لقا على نفسه ،بل ج رافيا كان يم ل منطقة
عبور للقوافل التي ت ية يماال وجنوبا .وازديرت به التجارة أيما ازديار في أواير العصر
الجايلي.
)(1

– حسان عباس ،تاران النقد ا دبي عند العرة من القرن ال اني حتى القرن ال امن الهجر  ،ن.45

)(2

– أصي الحسمن ،تاران ا دة العر ي ،العصر ا مو  ،دار ومكتبة اله ل للطباعة والنير ،بمروت ،ط،1998 ،1

ن.9

186

وأسعفتنا تجارته في االتصال بالحضارة الرومانية اإلغراقية والفارسية .وأد أفاء هللا
عليه بنعمة اإلس م و نعمة الفتوحات جعلت أيله منزلون بالمدن القديمة ويستنيقون الحضارة
المونانية والرومانية والفارسية الق ديمة .كما عادت الفتوحات على الحجاز بال راء ال

كان له

ا ر في تبدل الحياة االجتماعية ،فتبدل حال الحجازامن من البداوة لى الحضارة .
تأ ر الياعر بالواأ

ال

يحتضنه ويحتضن بداعه وأ ر يو بدورح فيه بإبداعه

و تيكمل ل ته ،تلك الل ة التي أصبحت رأيقة لمنة ،يدمدة التأ مر ،ل ة ميحونة العواط

،

فهو يعر جدمد في روحه وفي معانيه الرأيقة  ,جدمد في أسلوبه وصورح.
فالياعر عمرو بن أبي ر يعة وأ

يعرح على ال زل فقد فأبدع حم

ب اته .فهو يستوحي مضمون أعماله من ظروإ المجتم ال

جعله فنا أا ما

يعيش فيه ،فمتأ ر بأحواله

أ ناء
عملية اليلا واإلبداع الفني ول،ي مبدع البد له أن منطلا من ج ر بم ته ،وواأعه ويحاول
تيكمل الواأ بفنية وراية ،فمبدو ما يو مألوإ جدمدا من ي ل تفردح في كيفية الصياغة
والتيك مل الجدمد  ,في حمن أد ياع غرضا المدا و الهجاء في منطقتي اليام والع ار نظ ار
القبلية التي صب ت ي ح البم ات وأد أبدع اليعراء فمهما .
للصراعات السياسية و َ
ن يموع القول أن ا دة ابن بم ته متأ ر بها كما ما ر فمها ،مدل لى أ مدى متص
ي ا القول بصفة اليمولية ،فهو يصل لى منزلة الحقيقة البدمهية التي ال يك في صحتها
,ولقد صد د .حسان عباس حمن أال « :أعما ملمم أ ارح عبد ال،رام يو أ ر ايت إ
البم ات عامة في اليعر وال و ».)1:

)(1

– حسان عباس ،تاران النقد ا دبي عند العرة نقد اليعر من القرن ال اني حتى القرن ال امن الهجر  ،ن.450
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فاإلأليمية التي أيار لمها عبد ال،رام النهيلي تركت بصمتها وأ ريا في اليعر من
ي ل ما تناولناح من يعر ا أاليم ال

ة وتأ،د لدمنا صحة ما جاء به عبد ال،رام تاراييا

من ي ل استعراا تاران ا دة.
وااكد علماء اإلجتماع الحضر في دراستهم للمجتم على أن المجتم المحلي يو
ال

موجد فيه حد أدنى من التجانس الج رافي وأنماط التفاعل العدمدة ،ول لك فهم يحددون

بحد ود ويي أن للمجتم المحلي

ة أبعاد أساسية وتتم ل في الزمن والمكان أو المنطقة

الج رافية والتفاعل.)1:

أ

وأد أيار عبد ال،رام لى ي ح العناصر ال

 ،ويي ا زمنة وا مكنة وا حوال ،فإن

أليم تسودح حياة ميتركة فإنه تجعله ميتل

عن أليم أو مكان آير نه متحقا له

مجموعة يصا ن تجعله متممز عن غمرح  ،لك أن حياة ا فراد معا في طار المكان
الواحد ،والمجتم الواحد ،تعمل على مجاد وتطوار يصا ن متممزة تيصهم ،وتتم ل ي ح
اليصا ن في الطباع والم از والتقالمد وال و .

)(1

– محمد عاط

غم  ،علم االجتماع الحضر  ،مديل نظر  ،دار النهضة العر ية للطباعة والنير  ,بمروت  ,د ت,

ن.46
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ن عوامل الحياة الميتركة والتفاعل االجتماعي بمن ا فراد بحكم المكان الواحد ،يي
التي أراديا عبد ال،رام النهيلي ،والتي تا ر في اإلبداع ،فهو مرى أن المناطا المحدودة أو
اإلأليمية لها يصا صها.
كان بإمكان عبد ال،رام أن م ية بعمدا بفكرة اإلأليمية ويصا صها وكم

تا ر في

االبداع  ،ال أن تأ رح الواضم بالراية الميرأية والمعاممر النقدية التي وضعها النقاد من أبل
يي التي حالت دون التوس في فكرته ول لك يقول د .حسان عباس:
« كان عام

 -لى جوانة عوامل أيرى ك مرة -في محار ة اإلي ء لى النزعات

اإلأليمية الضيقة».)1:
ن نظرة النهيلي لى أ ر المكان والزمان يمكن تقرابها من نظرة تمن في العصر
الحدم  ،و لك حمن راا يطبا في دراسته لتاران ا دة اإلنجلمز تطبيقا علميا نظراة
العصر والبم ة والجنس ،فالمكان يو الحدود الج رافية التي يعيش فمها اإلنسان وتا ر فيه،
والزمان يي مجموعة من ا حدا

االجتماعية والسياسة  ,والجنس يو الصفات التي مر ها

الفرد من يعبه.
وارى تمن أن ا دة يعبر حقيقة عن مجتمعه وا دة الجمد يو ال

مجسد لنا روا

العصر و ل لك عالج تمن ا نساة الر يسية التي يي وراء ايت إ ا دة من مكان لى
آير ،ومن مجتم لمجتم آير ومن زمن لى زمن آير’ والحظ أن البم ة يي واحدة من

)(1

– حسان عباس ،تاران النقد ا دبي عند العرة نقد اليعر من القرن ال اني حتى القرن ال امن الهجر  ،ن.451
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بمن ا سباة التي لها دور مهم « نها عامل أساسي في تحدمد يكل ومضمون ا جناس
ا دبية».)1:
ال منكر أحد ما للبم ة من أ ر على الفن بصفة عامة واليعر بصفة ياصة فل،ل
جماعة بيراة لون فني يان بها ،مولد في بم تها ،فالموضوعات اليعراة ،وأنواع الصور
المستوحاة في المكان تا ر في اإلبداع وتيكله  ,فالبم ة الصحراوية م

ساعدت على وجود

ألوان ميتلفة من اليعر ،كما أن البم ات التي يهدت الحروة ال ،مرة فمها ت ي فنون الحرة
والفنون الدمنية  ,ك لك متأ ر اليعر با وضاع السياسية واالأتصادية ،ف

يمكن أن يكون

الفن بمعزل عن مجتمعه ،بل يو يأي من لونه وصفته وأتامته.
استطاع عبد ال،رام النهيلي أن يقترة من فهم العملية اإلبداعية ،و لك حمن تناولها
من حم

الجانة النفسي ال

مين المبدعض أ العوامل الدايلية ،وك لك العوامل اليارجية

المتم لة في المكان.
 بام رش ق بلر رألبند (ب  456ه )ويأتي أر

ابن ريما ماادا وموافقا لما م ية ليه حازم القرطاجني ويو أن المكان

ما ر في اإلبداع ،حم

متطلة المكان الراية والميايدة ،حمن يقول:

« وأيد ما ت،لفه الياعر صعوبة التيبيه لما يحتا

ليه من يايد العقل واأتضاء

العيان».)2:

)(1

– محمد علي البدو  ،علم اجتماع ا دة ،دار المعرفة الجامعية ،مصر ،2002 ،ن.60

)(2

– ابن ريما ،العمدة ،1 ،ن.241
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فنجاا الياعر وتحقما صفة اإلبداعية لنتاجه اليعر  ،يحتا

لى ميايدة المكان

ول لك ماكد ابن ريما على أن الراية لها دور في اإلصابة في وص

المكان ونقل الصورة

بدأة ،حم

يقول:

« واعلم أن التيبيه على ضر من :تيبيه حسن ،وتيبيه أبيم ،فالتيبيه الحسن يو
ال

مير ا غما لى ا وضم ،فيفمد بيانا ،والتيبيه القبيم ما كان على ي إ لك،

أال :ويرا لك أن ما تق عليه الحاسة أوضم في الجملة مما ال تق عليه الحاسة،
والميايدة أوضم من ال ا ة ،فا ول في العقل أوضم من ال اني  ...وما مدركه اإلنسان من
نفسه أوضم مما يعرفه من غمرح ،والقراة أوضم من البعمد في الجملة ،وما أد أل

أوضم

مما لم مال ».)1:
ول لك تعلا اليعراء بأوصاإ ما وأ في بلديم وتحت أعمنهم فجاء صا با نه من
نتا الميايدة  .واامن ابن ريما بالتجر ة الحسية في وص

ما يو موجود في المكان.

ن أ ر المكان في اإلبداع يظهر من ي ل ايتيار الياعر الموضوعات التي يعييها
والموجودة في بم ته ،ول لك يقول ابن ريما:
« وليس بالمحد

من الحاجة لى أوصاإ اإلبل ونعوتها ،والقفار وميايها ،وحمر

الوحش والبقر ،والظلمان ،والوعولض ما با عراة وأيل الباديةض لرغبة الناس في الوأت عن
تلك الصفات  ...وا ولى بنا في ي ا الوأت صفات اليمر والقيان ،وما يا،لها ،وما كان
مناسبا لهما بال،اوس والقناني وا باراا ،وتفاا التحيات ،وباأات الزير ... .م صفات
الرااا والبرك والقصور وما يا،ل المولدمن.)2:» ...

)(1

– المصدر السابا  ،ن.242

)(2

– ابن ريما ،العمدة ،2 ،ن.545
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فكلما كان المكان على مرأى من الياعر ،أرابا منه تمكن من اإلجادة في وصفه،
فض على أن أيل العصر يفضلون ما يو متفيي في بم تهم وارغبون عن أوصاإ ا يياء
التي ليس لها ع أة بمعييتهم  ،ول لك كان حضور المكان في اليعر العر ي تبعا لما
ييايدح الياعر.
ويستنكر ابن ريما على ابن الحاضرة وصفه للديار والناأة والف ة ،ويي ليست من
بم ته في ييء ،و ن يناك ايت فا كبم ار بمن بم ة البادية والحاضرة في أوجه ك مرة من
الوص  .واامن ابن ريما بالتجر ة الحسية في الوص

وتصوار مايو موجود في المكان

وأحسن من جسد ي ح الحسية يعراء ا ندلس في نقل الطبيعة ونعوتها لى اليعر ،فأصبحت
الطبيعة ا ندلسية يي اليعر ا ندلسي عمنه ،وأصبم اليعر ا ندلسي يو الطبيعة
ا ندلسية.
فكان من الطبيعي أن يص

الياعر ويك ر من أوصاإ ما اتصفت به البم ة ،وما

تعلا به مكانه من أيياء التي وجدت فيه لك أن المكان بمظايرح الطبيعية الصامتة يفيا
بالجمال كما يو ممت ل في القصور والمباني التي تدل على بداع ا ندلسممن متلونا بلون
الطبيعة مصطب ا بها .
ن م ل ي ح الروابد ت،ي

عن الع أة التي تر د المبدع بالمكان وأ رح في نتاجه

اإلبداعي.
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 -3قاغت بلغ ام أل اره لد بدافب لد بلنرف ب نفل د :
 بام شه ف( 430ه)ا كان النقد ا ندلسي أد تحد
الحدم

عن العوامل النفسية الما رة في المبدع ،فإنه لم ي فل

عن العوامل اليارجية الما رة في اإلبداع .ومن بمنها المكان ،وا ا كان النقاد أد

تحد وا عن أ ر المكان في اإلبداع ال أنه تبقى البن يهمد بصمته الواضحة من ي ل آ ار ه
التي تعد على جانة كبمر من ا يمية في النقد العر ي عامة والنقد ا ندلسي ياصة.
ار إ جاا ا أل لا ا بلغ ام لد بدافب :
مامن ابن يهمد بأن للمكان أ ار في اإلبداع أوة وامجابا أو ضعفا وسلباض ن اإلبداع
متطلة ت،وانا عقليا ودافعية معمنة م تهم ة الظروإ البم ية اليارجية التي منمو فمها
الت،وان .)1:ول لك يقول:
« وأصل ألة ي ا اليأن وعدم البيان فساد ا زمنة ونبو ا مكنة».)2:
وانطلا ابن يهمد في حكمه النقد

ي ا من الواأ ال

عايه وايتبرح ،ويو واأ بلدح

ووطنه ا ندلس ،وله ا فهو مرى أن المكان وطبيعته لهما ا ر الفعال في اإلبداع ,
فالنبو في الل ة من نبا ونبا السم

عن الضرابة نبوا ونبا حد السم

ا لم يقط ...

ونبت صورته :أبحت فلم تقبلها العمن .ونبا به منزله لم موافقه  ...أال  :وا ا نبا بك منزل

)(1

– طار عبد الراوإ عامر ،اإلبداع مفاييمه أسالمبه-نظرااته ،ن55

)(2

– ابن بسام ،ال يمرة  ،1 : ،م ، )1ن.212
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فتحول .ونبت بي تلك ا را أ لم أجد بها أ اررا ،ونبا ف ن عن ف ن :لم منقد له نبا:
منبو أ تجافى وتباعد .)1:
فلقد أدرك ما للبم ة من أيمية في تأ مريا على ت،وان ييصية المبدع وانعكاس لك
التأ مر على نتاجه اإلبداعي ،فعدم وجود البيان أو نعدام أوته مرجعه لى فساد ا زمنة ونبو
ا مكنة وفساديا وجفا ها وبعديا عنه ،فالبم ة عندح داف لإلبداع ،ومهيأ له ،ول لك فهو مرى
في البم ة النييطة أنها الداف القو لوجود اإلبداع وانتاجه.
لقد أسقد ابن يهمد أوله على ما عايته البم ة ا ندلسية عامة ،من تيجي الحكام
للحركة العلمية وا دبية ،حم

أن المعتصم كان يعقد مجالس بقصرح للم ا،رة في اليعر،

ويعقد موما في كل جمعة للفقهاء واليوان فمتناظرون بمن مديه في التفسمر والحدم .)2:
كان حرن اليلفاء على العلم وال قافة كبم ار  ،فقد عملوا على جلة ويجرة ال،تة من
المير في يتى المجاالت ككتة الفارابي ومقامات الحرار وكتة ال عالبي.)3:
فقد ولد ابن يهمد وعاش في أرطبة ،وعرفها في أزيى مراحلها التارايية تعج بالعلم
والعلماء ومجالس ا دة ،فتوفرت للياعر أسباة الراحة والرأي ال قافي والعلمي ،حم
أولو

أام

ا مر بتيجي ال قافة وتقراة أصحابها من المقيممن والوافدمن وييأوا ا سباة التي

ت،فل تقدمها ونماءيا.)4:

)(1

– ابن منظور ،لسان العرة ،مج , 5ن. 351-350

)(2

– حسان عباس ،تاران ا دة في ا ندلس ،عصر سيادة أرطبة ،دار اليرو للنير والتوزا  ،عمان_االردن ،ط1

)(3

والمرابطمن  ,دار اليرو للنير والتوزا  ,عمان – ا ردن  ,ط،2001 , 1

 ، 2001،ن.55

– حسان عباس ،عصر ملوك الطوا

ن.57
)(4

– المرج نفسه  ،ن.57
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كان ابن يهمد يعيش في جو مترإ يعكس حقيقة المدنية ،حم

كانت أرطبة في لك

الوأت وأبل زمن الفتنة ونمرانها تعيش في أمن وس م ،وانعم أيلها بالهدوء واالستقرار
والرياء،
مرتيفون جمال طبيعتها في سكرة يمرتها  ,ا مر ال
في العمران وفي الزيرفة ،وفي اللباس  ,ال

جعل نفوسهم تصفو ،كما تفننوا

يعكس طبعهم ورأي بلديم.

وكان العيش بالنسبة للياعر عامة والبن يهمد ياصة كأسا س فة وأدبا مزان به
مجلسه ،وطبيعة ساحرة تلهمه وتدفعه لإلبداع ،فأصبم ا نفسية صافية ،ممتل ة بالمعارإ
مزودة بالعلوم ،وأد ساعدح المكان على نمو وأه اليان متأ ار بما يحيد به ،وبما مراح
وتيايدح عمنه ،وتسمعه أ نه ،فتر ت حواسه و ل ت مرحلة التفنن ،وت،ونت عندح حاسة وأية
سليمة ،وما كان لك ال بسبة مجابية المكان.
كانت الحياة ال قافية في أرطبة نييطة جدا ،بل نها تفوأت على باأي المدن ،في لك
الوأت ،لك أن العلماء وا دباء وأصحاة المناصة العليا كانوا متسابقون لى امت ك
ال،تة ،حم

كانت تعقد مجالس للمناظرات ا دبية والمناأيات العلمية مما جعل الحركة

ال قافية تعرإ نياطا مبلغ روته من التطور والمجد .ول لك نقل المقر ما أمل عنها أن
أرطبة أصبحت أ ،ر ب د ا ندلس كتبا ،وأيد الناس اعتناء « بي از ن ال،تة ،صار لك
عنديم من آالت التعمن والرااسة حتى ن الر يس منهم ال

ال ت،ون عندح معرفة يحتفل في

أن ت،ون في بمته يزانة كتة ،وانتية فمها ليس ال ن يقال :ف ن عندح يزانة كتة،
وال،تاة الف ني ليس يو عند أحد غمرح ،وال،تاة ال

يو بيد ف ن أد حصله وظفر

به».)1:

)(1

– احمد بن محمد المقر التلمساني ،نفم الطمة من غصن االندلس الرطمة  ،مج ،1تحقما احسان عباس ’دار

صادر ’بمروت’  ’ 1988ن.155
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لقد كان احتفاء أيل أرطبة بالعلم وا دة على أيدح في تلك الحقبة ،ول لك أمل:
« ا مات عالم بأيبملية فأراد بي كتبه حملت لى أرطبة حتى تباع فمها ،وان مات
مطرة بقرطبة فأراد بي آالته حملت لى أيبملية» .)1:وك لك أمل عن ي ح المدمنة « وأرطبة
أ ،ر ب د هللا كتبا ».)2:
أما ا كان المكان سلبيا ونبا وعفت المكاتة عن كتبها ،وأصبم المكان منضم بال،ساد
واليمول العلمي وال قافي وا دبي فإن لك مدعاة لى تيل

االبداع وتيل

أسباة الرأي

العلمي وال قافي ،وأصبم المبدع ياويا متأ ار بالمكان وسوإ تنعكس الصورة السلبية على
نفسية الياعر أوال م على يعرح انيا وان أ،بر يايد على ما جاء به ابن يهمد يو عصر
االنحطاط ال
ال

عرفته دول العالم العر ي ،فقد أصاة البيان التعقمد والتنمما ،وك رة البدي

يأتي من غمر فا دة ،وما ي ا ال صورة للبم ة الفاسدة  ,فقد يهد البيان الجمود والتيل

فجاءت نفسية الياعر معبرة عن ي ح النكبة التي حلت بالبيان .
ن ابن يهمد منطلا من الواأ التارايي والسياسي فك مه في النقد ليس ك ما نظراا
بل نه منطلا من التجر ة  ,فآرااح النقدية معظمها ن لم ت،ن كلها صادرة عن وعي و أر
تجرابي ال أر نظر , )3:

ول لك نراح يقول:
)(1

– المرج السابا  ،ن.462

)(2

– المرج نفسه  ،ن.462

)(3

– عبد هللا سالم المعطاني ،ابن يهمد وجهودح في النقد ا دبي ،ن.58
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« وان الفتنة نسن لذيياء من العلوم وا يواء ،ترى الفهم فمها با ر السلعة ،ياسر
الصفقة ،ملمم بأعمن النسيان ،ويست قل بكل مكان ».)1:
مرى ابن يهمد من ي ل واأعه أن البم ة النييطة يي الفاعلة والما رة مجابا في نتا
اليعر ن المكان ال

نضج بالعلم وال قافة سوإ ما ر حتما باإلمجاة على الياعر و وأه

ونفسمته ،في حمن أن المكان ال

تعمه الفتن فإنه يقتل روا اإلبداع وا دة ،ويقل فيه

البيان .فطبيعة المكان تا ر على اإلنسان وعلى المبدع ياصة ،ول لك مرى أن في تيمرح
غاية ومقصديةض من طرإ الملوك التي كانت تبع

ببنمها لى البادية «  ...وتبو هم منازل

الفصاحة ،لتحتد أف دتهم ،وتمتد ألسنتهم».)2:
ن البادية معقل الفصاحة ،فهي تنمي الحس والييال وتصقل اللسان ،وأد ية ابن
يهمد في ما مين البادية لى ما ية ليه جل النقاد العرة ا وا ل ،حم
الجاحظ ال

ب أر

ر د أوة اإلبداع بعامل البداوة،

وما لي عر البداوة من أ ر في النفس ،حم

مبدو أنه تأ ر

البادية عندح معقل الفصاحة والبيان،

مر د البيان العر ي بسكنى البادية ،فيعر البادية

يمتاز بإمتاع النفس وابها الحس واالتصال بالعقل السليم وفتا اللسان وتقويم البيان حمن
يقول:

)(1

– ابن بسام ،ال يمرة ،1 : ،م ،)1ن.212

)(2

– المصدر نفسه  ،ن.226
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« وأنا أأول نه ليس في ا را ك م يو أمت وال أنا ،وال أل في ا سماع ،وال أيد
اتصاال بالعقول السليمة ،وال أفتا للسان وال أجود تقويما للبيان ،من طول استماع حدم
ا عراة العق ء الفصحاء والعلماء البل اء».)1:
فالمكان اإلمجابي عند الجاحظ عامل مهميء ل بداع .
لقد أسقد ابن يهمد ي ا ال ،م على بم ته ا ندلس ،حمن كانت تعج بالعلم وا دة،
والتفنن في كل مظاير الحياة االجتماعية ،وكل مدن ا ندلس تيهد ب لك ومن بمنها  ،مدمنة
أرطبة أاعدة ب د ا ندلس وأم مدنها ،وأيلها أيهر من أن م كروا فقد كرويا « بصحة
الم ية وطمة المكسة وحسن الز في الم بس والمرا،ة وعلو الهمة في المجالس
والمراتة وجممل التيصين في المطاعم والميارة م جممل الي ا وحممد الط ار ا ولم
تيل أرطبة أد من أع م العلماء وسادات الفض ء». )2:
كانت بم ة القصور من أفضل ا ما،ن اإلمجابية الميجعة لإلبداع ،حم
ازديا ار وتنوعا في ي ح البم ة ،السيما في عصر ملوك الطوا

عرإ اليعر

ال من كانوا من ميجعي

العل وم واآلداة ،فقد كانت أصوريم مجالسا للعلم وا دة ،وكانت بم ة القصور أ،بر مبع
له ح النهضة

)3:

)(1
)(2

ا دبية والعلمية.

– الجاحظ ،البيان والتبممن ،1 ،ن 136و وانظر كتاة الحموان , 1 ,ن.130
– اليرا

اإلدراسي ،نزية الميتا

في ايت ار

اآلفا  ،مج ، 2مكتبة ال قافة الدمنية ،القايرة  ،2002 ،ن574

و.475
)(3

– محمد عبد هللا عنان ،دولة اإلس م في ا ندلس،العصر ال اني ،دول الطوا

اليانجي ،القايرة ،ط ،1997 ،4ن.424
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من أيامها حتى الفتم المرابطي ،مكتبة

لقد أيرأت يمس اليعر في عصر ملوك الطوا

وفي بم ة القصور لبني عباد،

الجت ابهم اليعراء ورعامتهم لليعر واحتضانهم لل قافة وتيجيعهم للسلوك اإلبداعي ،حم
أصبم اليعر جزءا من قافة المجتم ا ندلسي ،فمناخ القصور كان مساوال لى حد كبمر
في دف الطاأة اإلبداعية لى النمو أو العكس الى ال بول.
ن السيا االجتماعي ال،بمر للمجتم والمتم ل في الحكم له فاعلمته وأ رح على وعي
المبدع ،حم

أضحت مدنه أسواأا لذدة تروجه وتدف به للتقدم واإلبداع.

كما كانت لمجالس اللهو وال ناء الدور اإلمجابي في تهممج مل،ة اإلبداع عند اليعراء،
فقد عرإ ا ندلسمون وأغرموا بالطبيعة وال زل والموسيقى وال ناء .وك ر في عهد ملوك
الطوا

الم نون والم نيات ،فلم تعد ي ح المجالس مقتصرة على أصور الحكام ،بل تسر ت

لى عامة اليعة.)1:
وانظر ابن يهمد لى بم ة ومكان الحرة نظرة سلبية نها تنسن العلوم واآلداة وتحد
من كل نياط ،فيصبم ا دة سلعة كاسدة ،با رة ،وي ح النظرة تعا،س نظرة ابن س م
الجمحي ال

مرى في بم ة الحرة عام مساعدا على اإلبداع ،بل دافعا أويا ليه حمن أال

:
« وبالطا

يعر وليس بال ،مر وانما كان يك ر اليعر بالحروة التي ت،ون بمن

ا حياء نحو حرة ا وس واليزر  ،أو أوم ي مرون وي ار علمهم ،وال

ألل يعر أراش أنه

لم يكن بمنهم ا رة ،ولم يحار وا».)2:

)(1

– سعد سماعمل يلبي ،البم ة ا ندلسية وأ ريا في اليعر عصر ملوك الطوا

 ، 1978،ن.95
)(2

– ابن س م الجمحي ،طبقات فحول اليعراء ،السفر االول  ،ن.259
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 ،دار النهضة للطب والنير  ،القايرة

و لك يكون ابن يهمد أد نظر لى بم ة الحرة نظرة سلبية ،فالحرة التي متحد

عنها

ابن س م يي الحرة التي كانت تيتعل نمرانها بمن القبا ل العر ية ،وكان اليعر منيطا
لطبيعة تلك الحروة في الجايلية ،بمنما أن الحرة التي متحد

عنها ابن يهمد يي تلك

الفتنة التي أصابت بم ة أرطبة فدمرتها ،ويتت يمل أيلها وأحبتها ،وتبدت معها مجالس
ا دة وال ناء  ،و ية جمالها ونياطها ،فبم ة الفتنة تحد

ما تحد ه من ت مرات في

المجتم  ،فابن يهمد مرى أن الحرة تا ر في ت مر المجتم  ،ولقد أي سبنسر في اعتبارح
العوامل المحد ة لت مر المجتمعات وايتدى لى أن آ ار المعرفة والحرة وغمريا من العوامل
التي تاد

لى الت مر االجتماعي.)1:

كان من آ ار الفتنة التيراة والدمار ال

أصاة أرطبة فتهدمت القصور ،وانتير

الهل واليوإ ،وأضت على ك مر من العلماء وا دباء بالموت والتيراد.)2:
وكان من نتا ج الفتنة أيضا أن تهدمت أواعد النهضة العلمية ا دبية

)3:

وأصبم اليعر

مواليا لمن متولى الحكم ،ولم يعد الياعر يمارس حراة اإلبداع بل أضحى مقمدا بالظروإ .
ورغم ي ح المحنة كان اليعر الل ة المعبرة عن ا حدا

والفتنة ،ن ل ة اليعر دالة

على المقاصد والمواأ  ،فه ح الل ة التي ظهرت عند بعا يعراء ا ندلس كانت محملة

)(1

– علي لملة و محمد الجوير وعلياء يكر  ،الت مر االجتماعي وال قافي ،دار المسمرة للنير والتوزا  ،ا ردن -عمان،

)(2

– حسان عباس ،تاران ا دة ا ندلسي ،عصر سيادة أرطبة ،ن.124

)(3

– المرج نفسه ،ن.125

ط ،2010 ،1ن.361
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بأبعاديا ومقاصديا ال،ايفة عن طبيعة اليصومة وكم

وأعت معالجتها

)1:

حم

أال

ابن ا بار مست م ا:
منجلتها َرساَ
بمل َلى َ
َّن الس َ

ك َيم َل هللا أندلساَ
أَدرك ب َيمل َ
َو َية َلها من عزاز النصمر ما التمس َت

منك عز النصر ملتَ َم َسا
فلم مزل َ

يا لل َجز َارة أض َحى أيل َها جر از

للحاد اَت وأم َسى َجديوا تعسوا

ن ابن يهمد حمن راا متحد

عن أ ر الحرة ،وأنها عبارة عن نسن لذيياء ،فقد كان

حدم ه حدم

)2:

ال ات التي تنفتم على اتها ،وفي فقدح لحراته

الناأد والياعر معا ،نه حدم

و لدح فقد ل نتماء وتأ،مد لل ر ة المضاعفة.)3:
ال منظر ابن يهمد لى اإلبداع على أنه ولمد أدرات عقلية صرفة ،فهو يأي بعمن
االعتبار « المناخ اإلبداعي ويو لك الوسد المباير والتأ مرات االجتماعية النفسية
واالأتصادية وال قافية والتر وية»

)4:

فاإلبداع ال مركز فقد على القدرات العقلية التي متممز بها

المبدع ،بل ن للمناخ االجتماعي والنفسي ال

يحيد به دو ار في تفعمل اإلبداع وتنممته أو

في تعطمله واعاأته وتراجعه .

)(1

– محمد سعمد القطار  ،على يامش الفتنة ،حفراات في معاني الفتنة وداللتها ،أرطاجة للنير والتوزا  ،تونس،2006 ،

ن.105
)(2

– المقر  ،نف الطمة ،4 ،ن.457

)(3

– حبمة مونسي ,توترات االبداع اليعر ’ دموان المطبوعات الجامعية ’ الج ار ر’ ، 2009ن.20

)(4

– عوني معمن يايمن وحنان فاضل زامد ،اإلبداع  ,دراسة في ا سس النفسية االجتماعية والتر وية لظايرة اإلبداع

اإلنسانية ،دار اليرو  ،عمان ،ط ،2009 ،1ن.36
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وبما أن اليعر ميض لروا العصر كما يقول غوته ،فابن يهمد مرى أن الفتنة التي
أصابت ا ندلس عامة وأرطبة ياصة كانت سلبا على العلم وا دة ،لك أن ا دة يو روا
ا مة متعاظم كما وكيفا وازدير وانمو واتضيم بنمو الروا القومية في ا مة وازديار
مقوماتها االجتماعية والسياسية ،ويسقد بسقوطها .
و لك يكون ابن يهمد أد أبرز دور المكان في اإلبداع سواء من ي ل مجابمته وتمتعه
باالستقرار وا من ،حم

موفر للمبدع منايا بداعيا أو من ي ل سلبمته في أنه يعطل ويحد

من النياط اإلبداعي ،كما أن ابن يهمد ميض النقد للواأ وللتجراة.

حاأ بلررطاجند(ب 684:ه)
يعرا حازم القرطاجني لتأ مر المكان على يعر الياعر وعلى بداعمته ،حم

أن ل،ل

مكان يصوصمته التي يضفمها على بداع الياعر ،ومن م فهو مرى صعوبة الحكم النقد
أ ناء الموازنة بمن يعراء ايتلفوا في الزمان والمكان .يقول:
« ن المفاضلة بمن اليعراء ال من أحاطوا بقوانمن الصناعة وعرفوا م ايبها ال يمكن
تحقيقها ،ول،ن نما يفاضل بمنهم على التقراة وترجيم الظنون .ويكون حكم كل نسان في
لك بحسة ما ي مه ويممل ليه طبعه،
وطرأه ،وايتل

اليعر ميتل

في نفسه بحسة ايت إ أنماطه

بحسة ايت إ ا زمان وما موجد فمها مما يأن القول اليعر أن متعلا
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به ،وايتل

بحسة ايت إ ا مكنة ،وما موجد فمها ،مما يأنه أن موص  ،وايتل

بحسة

ا حوال ،وما يصلم له وما ملما بها ،وما تحمله عليه».)1:
و ن اليعر ميتل
ال

بحسة ايت إ أنماطه أو طرأه  ,فقد نجد ياع ار يحسن في النمد

يقصد فيه الجزالة والمتانة من اليعر ،وال يحسن في النمد ال

يقصد به اللطافة

والرأة ،فبمنما نجد ياع ار يحسن يعرح في النسمة كطراقة وال يحسن في طراقة الهجاء م ,
فك لك اليعر فإنه ميتل

بايت إ ا زمان وما موجد فمها ،وما متعلا به الناس ،فيك رون

منه ويعملون يواطريم فيه ،وك لك فان اليعر ميتل

بايت إ ا مكنة وما موجد فمها

ومايو أابل للوص .
ملعبه المكان والزمان في اليعر ،ول لك

فه ا النن ماكد يمان القرطاجني بالدور ال

مجعل المكان عنص ار في الحكم على ياعراة الياعر فهو مرى أن الوصول لى حكم نقد
وتحر الحقيقة زاء ياعران ايتلفا في الزمان والمكان من الصعوبة ماال يقدر عليه الناأد،
ول لك ايتلفت آراء العلماء في لك ومنهم من توأ

عن القط كما فعل من أبل علي بن

أبي طالة حمن طلة منه أن يحكم أ الناس أيعر؟ أال:
« لو أن اليعراء المتقدممن ضمهم زمان واحد ،ونصبت لهم راية فجروا معا علمنا من
السابا منهم ،وا لم يكن فال

لم يقل لرغبة وال لريبة ،فقمل :ومن يو؟ فقال ال،ند  ،أمل

ولم؟ أال ني رأمته أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرة»

)2:

فلقد جعل علي ايت إ ا زمنة وتبامن

الم اية ،وايت إ ال ايات عا قا أمام الحا،م أو الناأد ،في التوصل لى الحكم في لك.
وك لك مرى حازم أن الوصول لى الحقيقة من ي ل الحكم بمن يعراء ضمتهم أما،ن
ميتلفة وأزمنة متباعدة ال يمكن الوصول فيه لى اليقمن ،بل يعمل الناأد على سبمل التقراة.

)(1

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء ،ن.374

)(2

– ابن ريما ،العمدة ،1 ،ن.31
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ومما مزاد من تأ،مد دور المكان وفعالمته ما أضافه القرطاجني عن جابية المكان
وسلبمتهض أ مما يقدمه المكان للمبدع من مكانيات أو سلبه يايا ،حم

يقول:

«  ...وك لك الحكم بمن ياعر وياعر فإنه مع ٍي على من طالة نفسه بتحر التحقما
وتحصمل اليقمن فيه ،فإن أحديما أد يساعدح الزمان والمكان والحال والباع

على الت ل ل

لى است ارة تياممل ومحا،اة في ييء ال يساعد اآلير ييء من لك عليه ».)1:
أد يكون المكان مجابيا بما يقدمه للمبدع من فرن وموضوعات تساعدح على المحا،اة
والتيممل

)*:

المكان ال

ومن م رسم صورة مبدعه لما تلقاح عن المكان ،بمنما ياعر آير لم يسعفه
متواجد فيه ،وال يعطيه فرصة التقاط ما ترغبه نفسه الياعرة وال تست مر مكامنه

وال يياله .
متحد
ميتل

حازم القرطاجني عن المكان على أنه عامل مساعد لإلبداع ما ر فيه ،ومن م

اليعراء بايت إ انتماءاتهم البم ية المكانية وتيتل

أيعاريم بايت إ مجابية أو

سلبية المكان  ,مرى حازم القرطاجني أن لليعر اعتبارات في ا زمنة وا مكنة وا حوال وي ا
يو ال أر الصحيم والصواة المعول عليه.
متحد

حازم عن عناصر المكان و أ ريا في اإلبداع  ،فالياعر

متلقى المكان

بعناصرح الميتلفة و يحاول أن يحا،يه في يعرح ،ويضفي عليه من يياله ،حسة أر حازم
حمن يقول عن اليعر:
«  ...وايتل

)(1
)*(

بايت إ ا مكنة وما موجد فمها مما يأنه أن موص

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء ،ن.376

– أدم لنا اليمن الطمة محمد بن ال،تاني كتابه تيبمهات من ايعار أيل ا ندلس ال من يصفون فيه طبيعتهم بكل

تفاصملها .
)(2

».)2:

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء  ،ن.374
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فا مكنة تيتل

بايت إ مكوناتها وعناصريا ،وما موجد فمها من طبيعة ميلوأة أو

مصنوعة ،فنجد بعا اليعراء مجمدون في وص

حمار الوحش أو الناأة ،أو ا ط ل داللة

على بم ة الصحراء ،ومنهم آيرون مجمدون ويحسنون في وص
وبعضهم يحسن في وص
فكل واحد يص

الروا والقصور،

اليمر ،وي ا دلمل على بم ة الحضر.

ما يمت ل في بم ته وما متواجد في المكان ال

يملي على صاحبه أن مرسم في يعرح ما تراح عمنه وتيايدح وتتأمله وتأل

يو حاضرح .فالمكان
عليه.

وأد ركز حازم القرطاجني على مسألة ا لفة التي تحصل بمن الياعر والموصوإ
سواء أ،ان ميلوأا أم مصنوعا ،والتي ت،ون نتمجة ك رة التأمل ن اإلبداع لن متحقا دون
التأمل للعناصر الدأيقة للييء الموصوإ وارتسامها في ال ين.
ميتل

اليعراء في أوصافهم واتفاوتون في وص

االيت إ في الوص

المكان وما موجد فيه  ،نما مدار

والتفاوت في المحا،اة للييء على أدر اتسا نعوت وص

ا يياء

في أ يانهم ويياالتهم ل ،رة ما ألفوح وليدة ما تأملوح فمعنى ك م حازم أن العملية اإلبداعية
تضمن نجاحها ا ارتسم الييء في أ يان اليعراء ويياالتهم ليدة التأمل ،وي ا ال
عليه حازم في ما متعلا بالبواع

أ،د

النفسية ودور الطبيعة في حياة ونفسية المبدع ،كمهمُ

نفسي بامتياز لإلبداع.
فإ ا تأملنا نن حازم القرطاجني

مكننا االستنتا

أن من بمن العناصر ا ساسية

والمنطلقات في اإلبداع يو المكان بما يحتويه من مدركات .لك أن المكان بمحتوياته يو
ال

ي

الييال ومن م ما ر في المتلقي.
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فالمكان يو الملهم للييال ويو مادته التي يأي منها ،والييال في المفهوم الل و يعني
«القدرة على ت،وان صورة لهم ة ا يياء غابت عن متناول الحس».)1:
ملتقد الييال الصور من الواأ أو المكان ويقوم بتحوالها ومن ينا تتحدد أيمة التيممل
بوصفه « أوة فاعلة في بداع الصور وتيكملها».)2:
فالياعر له القدرة على ت،وان صور ينية

يياء غابت عن متناول الحس وابداع

الع أات المتصفة بالجدة واالبت،ار .ومن ينا منظر الناأد حازم القرطاجني لى المكان على
أنه المصدر ال
وال

مزود الييال بالمادة ،وانظر لى ييال المبدع من جانة اليلا واإلبداع،

مد ل على القدرة على عادة تيكمل وصياغة المدركات التي التقطها من المكان ومن

م بناايا في يكل جدمد وصور متممزة في تركمبها وجدمتها.
مبدو أن للياعر القدرة بعد عملية التأمل التي أيار لمها حازم القرطاجني ،على الجم
بمن ا يياء أ

بمن العناصر المتنافرة والمتباعدة والمتناأضة في ع أات متممزة ،تصنعها

أوة ييال المبدع ،غمر أن الحدم

عن الييال باعتبارح مصد ار أساسيا في اإلبداع ،أ

بداع

الصورة اليعراة ،فإنه ال منفصل في نظر النقاد عن مصدر ان ويو أساسي وال يقل أيمية
عن المصدر ا ول في تزواد الياعر بالمادة ونقصد به المكان بكل معطياته الميتلفة ,
فالييال ي

ي ا المكان ،ويعطي للياعر مكانيات تعبمراة  ,وفاعلمته يي التي تجعل

ياع ار متممز عن ياعر آير.

)(1
)(2

– جابر عصفور ،الصورة الفنية في الت ار النقد والب غي عند العرة ،ن.13

– بديعة اليراز  ،مفهوم اليعر عند نقاد الم رة وا ندلس في القرنمن الساب وال امن ،دراسة نقدية وتحلملية ،دار نير

المعرفة  ،الر اط -الم رة ،ط ،2005 ،1ن.302
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ونحن نص

الياعر المبدع يو لك ال

مجنم بيياله في عالم اليعر فمنتقل الواأ

من واأعمته لى عالم جدمد ،وانسن من صور الواأ  ،صور الييال ،فهو متجاوز حرفية
المكان بواأعمته وتفاصمله ويعمد يكله راغبا في منحه معنى جدمدا وتفاصمل جدمدة.
وينا يأتي دور الياعر المبدع في مجال العملية اإلبداعية واإلنجاز اإلبداعي عن
طراا التيمل ويو فعل المحا،اة في تيكله على مد المبدع .
مصدر أساسيا في اإلبداع ،فإن حازم القرطاجني مرى أن الناس
ا
ولما كان المكان
ميتلفون
بايت إ ا مكنة ،وما تمديم وتزوديم به السيما عن طراا ا لفة ،وطول الميايدة والتأمل
فيحصل التفاعل بمن المكان واإلنسان ول لك مجيء اإلبداع الفني عامة واليعر ياصة،
مضمنا في محتواح ما موجد في بم ته  ،و لك تبعا اليت إ عناصر المكان وتبعا لراية
المبدع له  ،فالبدا ي م

ليس كالمتحضر في ما مين العناصر التي متعامل معها ،

ول لك يقول حازم القرطاجني:
« و ن اليعر أيضا ميتل

بحسة ايت إ ا مكنة وما موجد فمها مما يأنه أن موص

من

ا يياء المصنوعة أو الميلوأة ،وكل مديل تحت الميلوأة ول،ن الناس أد فرأوا ي ح
التفرأة -نجد بعا اليعراء يحسن في وص

اليمر ،وك لك في وص

ييء فإنهم

ميتلفون في اإلحساس فيه واتفاوتون في محا،اته ووصفه على أدر ارتسام نعوت الييء في
يياالتهم بك رة ما ألفوح وما تأملوح».)1:

)(1

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء  ،ن.375
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ن حضور المكان بجزا اته وكل تفاصمله في اليعر العر ي مايو ال دلمل على
الع أة الوطمدة بمنه و من الياعر  ,فقد استمد اليعراء من المكان مادة ليعريم تتم ل في
القيم الفكراة لطول الميايدة والتأمل ،فأصبحت عناصرح تحمل رم از للتضحية و الحراة
واإلصرار.
استطاع الياعر أن يقدم لنا المكان وا يياء عن طراا تيكمله اليان له عن طراا
فكرح الميحون بالعاطفة ،فالياعر حم ما متواجد منقل لنا واأعه والمكان ال

نما فيه وتأ ر به

.
وتظل صورة المكان يي التي تبرز يصوصمته ،ل لك يقول سارتر:
« كل نسان مترجم عن طراا المدركات الحسية الممزوجة باليعور حقيقة اإلنسان
» .)1:وما حقيقة اإلنسان ال تجر ة م الواأ و م الحياة في المكان.
مركز حازم القرطاجني في حدم ه عن اإلبداع وع أته بالمكان على الحسية ،والتي
تيمر لى طبيعة المدركات التي تيكل مادة اليعر ومعانيه ،وتيمر الحسية لى « صور
المحسوسات التي ايتزنتها القوة الحافظة أو ال ا،رة عند الياعر بعد غياة المحسوسات
اتها عن مجال اإلدراك».)2:
فعالم الحس يو تلك الحقا ا الما لة أمامنا في مكان ندركها بحواسنا وأما عالم الييال،
فهو تلك الصور ال ينية الميزنة في ال ا،رة وتنير من ي لها الجدمد من ا فكار فت،ون
الحواس منطقة العبور لمكونات الواأ لى ال ين.

)(1

– عبد القادر الر اعي ،الصورة الفنية في النقد اليعر ،دراسة في النظراة والتطبما ’دار جرار للنير والتوزا ،عمان،

االردن  ،ط ،2009 ،1ن.117
)(2

– جابر عصفور ،الصورة الفنية في الت ار النقد والب غي عند العرة  ،ن.300
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ول لك ييكل مبدأ الحسية مرت ،از أساسيا مبنى عليه العمل اليعر ويحقا نجاحه
وفاعلمته في التأ مر على المتلقي والم حازم القرطاجني على الحسية ودوريا في النجاا
اليعر يقول « :ن ا يياء منها ما مدرك بالحس ،ومنها ما ليس درا،ه بالحس .وال
مدركه اإلنسان بالحس فهو ال
يكي

تتيمله نفسه ن التيممل تاب للحس .)1:» ...

ي ا النن عن مدى الت ءم بمن المحسوس الواأ والتيممل وك يما ييكل

مصد ار أساسيا في اإلبداع .فالتيممل ال يمكن وجودح دون المكان ودون الحسية ول لك فعالم
الحس ال وجود له دون الييال ،ن ال وات الياعرة نما تتمامز على أساس التنبه والم حظة
والتأمل وميايدة « الجهة النبمهة في نسبة معنى لى معنى والتنبيه لمها».)2:
يقر حازم بأن التيممل والمحا،اة يي الحقيقة المممزة لليعر ،فاليعر تيممل والحسية
يي ا ساس ال

يقوم عليه كنياط له ع أة وطمدة بالميملة وا ارة االنفعاالت زاء ا يياء

وا ما،ن وتقوم االنفعاالت على ارة المتلقي ،ويي غاية اليعر ومقصدح وتيكل الحسية
واالنفعالية ما يسمى بالمقوالت اليعراة عند حازم.
ونلمم مبدأ الحسية عندح من ي ل حدم ه عن المحا،اة اليعراة ويصا صها ،وا ا كان
التيممل اليعر لصيقا بالمحا،اة ،فإنه ملم على المحا،اةض ن لحاحه على الحسية مرتبد
بإلحاحه على المحا،اة ويفترا وجود تطابا بمن الصورة الحسية وال ينية،ول لك مهدم
الحدود

)(1

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء  ،ن.98

)(2

 -المصدر نفسه  ،ن.44
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بمن اليعر والرسم على أساس أن المحا،اة بالمسموعات تجر من السم مجرى
المتلونات من البصر ,)1:وك من الياعر والرسام يقدم المكان والواأ تقديما حسيا.
وا ا كان نقل الواأ متم عن طراا الحس فليس معناح يو نسن الواأ أو الييء كما
يو ،بل يو عادة تيكمله وا،تياإ الع أات الجدمدة بمن الظواير.
وييكل المكان العالم اليارجي ال
متيكل منها العمل ا دبي

)2:

يو أصل اإلبداع وأصل الصورة ال ينية التي

وتظهر أدرة التيمل وفاعلمته عند حازم وترتبد بالقدرة على

دراك التناسة
بمن ا يياء وي ح القدرة مايي ال ما يسميه القوة الياعرة

)3:

في اأتباس المعاني حم

تقدم اليعر للمتلقي مادة جدمدة منتظمة ،فمها دأة ليست كما كانت عليه في العادة.
وتصبم الميايدة والتأمل للمكان حدى وسا ل ا داء اليعر عند اليعراء ن لها
أيمة وأيمية في التصوار اليعر وفي التصوار الجمد ،فالحواس مهمة في جودة التصوار
الحسي واإلدرا،ي ن الحس أساس المعرفة عند اإلنسان وعند الياعر ,فالعناصر الحسية
تعمل في تيكمل الصورة فهي تم ل أاعدة االنط

عند أ

ياعر .ول لك ركز حازم

القرطاجني علمها تركمزح على المحا،اة.
ن الياعر في تلقيه للمكان بكل جز ياته مبح

عن الجمال ورااته ن الراية تحقا

أسس التيكمل الجمالي ومن ي لها يمكن بداع الجمال باستلهامه من العالم اليارجي.
)(1

– المصدر السابا  ،ن.250

)(2

– تامر سلوم ،نظراة الل ة والجمال في النقد العر ي ،دار الحوار للنير والتوزا  ،سوراا  ،ط ، 1983 ، 1ن.189

)(3

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء  ،ن.38
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اان ا  :قاغت بلأغام أل اره لد بدافب
من ي ل استقراء أأوال نقاد الم رة وا ندلس في ما متعلا بع أة اإلبداع وال و
بالزمان ،فإنها تجتم في مدى تأ مر الزمن فمهما .وليس ي ا ال أر جدمدا على النقد الم ر ي
وا ندلسي ،بل أد سبقهم ليه العلماء باليعر ا وا ل لك أن ك م العرة ،ونعني به اليعر
يو حجة النقاد والل وامن في استي ار المقاميس الجمالية والنحوية.
 -1قاغت بلأغام أل اره لد بدافب لد بلنرف بلغشرقد :
 بام ت بلجغحد(ب 231:ه)لم يأي العلماء بكل اليعراء ،وانما ر طوا اليعر الجمد بمقياس ويو الفصاحة ،كما
ر طوا الفصاحة بالبداوة

)1:

ال أن الفصاحة لم ت،ن أاسما ميتركا بمن كل القبا ل ،ولم ت،ن

على مستوى واحد عنديم كلهم ،بل تفاوتت حظوس القبا ل منها ،ول لك فقد ساأهم اجتهاديم
لى أن يحددوا العرة الفصحاء في طاران :المكان والزمان.)2:
و من أجل لك فقد أي ابن س م الجمحي ،في طبقاته حمن راا يقسم اليعراء لى
طبقات وانزلهم منازلهم ،بعامل الزمان ،حم

أال ... «:ففضلنا اليعراء من أيل الجايلية

واإلس م والميضرممن ال من كانوا في الجايلية وأدركوا اإلس م ،فنزلنايم منازلهم» .)3:ومن
أجل ي ا فلم مديل طبقاته اليعراء المحد من ظنا منه أن اإلبداع متوأ

عند حد يعراء فترة

اإلس م ا ولى .

)(1

– منظر  :ج ل الدمن السموطي  ،االأتراا في أصول النحو وجدله ،ن.58

)(2

– محمد حسن عبد العزاز ،القياس في الل ة العر ية ،دار الفكر العر ي ،القايرة  ،ط ، 1995 ، 1ن.101

)(3

– ابن س م الجمحي ،طبقات فحول اليعراء ،السفر االول ،ن. 24-23
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فقد كان عامل الزمان عند ابن س م مهما في تحدمد اإلبداع بالنسبة لليعراء .

 بلجاحظ (ب 255 :ه)أ ار الجاحظ مسألة مست أبناء عصرح ويو ت مر ال و

الجمالي زاء اليعر تبعا

للعصر لك أن يل كل زمان م لهم اليعر ا على.)1:
واراد بالزمان «العوامل المستحد ة التي تتوافر ليعة ما في فترة من الفترات».)2:
أن ت مر الزمان وانتقال اإلنسان من عصر لى آير في درجات التطور والرأي من يأنه أن
ي مر في مقومات حياته ،حم
ميتل

تزداد معرفته ،وترأى فنونه ،فال و في العصر الجايلي

عن ال و في العصر اإلس مي ،وال و في العصر اإلس مي ميتل

في العصر العباسي ،وايتل

عن ال و

عنه أيضا في العصر الحدم  ،فل،ل زمان ول،ل عصر وأه

اليان به ،طبقا ليصوصية العصر .وال و

يو حصول مل،ة الب غة للسان بفضل

ممارسة ك م العرة ،وت،ررح على السم  ،وتفطن الياعر ليواصه وتركمبه.
الحظ الجاحظ أن حظ القبملة من اليعر مت مر بت مر الزمان وت مر العصر ،فقد يقل
لدى أبملة أو بلد يعر في زمن ،حتى ا جاء زمن وعصر آير كان لها من اليعر حظ
ونصمة وافر.

)(1

– عيسى علي العا،وة ،التفكمر النقد عند العرة ،ن147

)(2

– ماير يعبان عبد البار  ،الت و ا دبي ،طبيعته  -نظرااته  -مقوماته  -معاممرح  -أياسه ،دار الفكر االردن  ،ط2

 ، 2010،ن.96
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ن الت و العام « ييترك فيه مجموعة من الناس تجمعهم ظروإ معمنة وي ا ال و
ييترك فيه أبناء الجمل الواحد في البم ة الواحدة وفي البلد نهم متأ رون بظروإ ميتركة
تطبعهم جميعا وي ا ال و أد متس ويضما ويقوى ويضع ».)1:
يعتبر الت و عملية ياملة

أنه مزاج من العاطفة والعقل والحس فهو نياط مجابي

متطلة تفاع م المحيد واندماجا فيه وفهما للعصر فهما يقوم على اإلحاطة بكل جزا ات
العصر.
الحظ الجاحظ كم

عمل الزمان مدح في أيعار اليعراء كما وكيفا حم

أال :

« و نو الحار بن ال،عة أبمل يرا  ،مجرون مجار ملوك اليمن ،ومجار سادات
أعراة أيل نجد ،ولم يكن لهم في الجايلية كبمر حظ في اليعر ولهم في اإلس م يعراء
مفلقون » .)2:فقد تفتقت موايبهم في صدر اإلس م وعصر الفتوحات اإلس مية  ،و ب لك
مرى الجاحظ أن الزمان عامل ما ر في تفتا مواية اليعراء  ,مساعد لإلبداع .

)(1

– المرج السابا ،ن.92

)(2

– الجاحظ ،الحموان ،4 ،ن .381وانظر :الحصر  ،زير اآلداة و مر ا لباة ،4 ،ن .247منقل الحصر

نصوصا تدل على ب غة ا عراة.
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-2قاغت بلأغام أل اره لد بدافب لد بلنرف بلغررمد :
 قاف بلكري بلنهشلد (ب  406ه)ية عبد ال،رام النهيلي لى ما يوة ليه ابن يهمد ،حم

سلد نظرته النقدية على

العوامل التي تا ر في اإلبوداع ،ولعل أعما نظرة نقدية سلطها على اليعر ،يي حدم ه عن
أ ر ايت إ الحاالت وا زمنة والبم ة في اليعر وال و  .ولقد كي

عن جوانة نظرته حمن

أال:
« وأد تيتل

المقامات وا زمنة والب د فيحسن في وأت ما ال يحسن في آير،

ويستحسن عند أيل بلد ماال يستحسن عند أيل بلد غمرح ،ونجد اليعراء الح ا تقابل كل
زمان بما استحمد فيه وك ر استعماله عند أيله ،بعد أن ال تير من حسن االستواء وحد
االعتدال وجودة الصنعة».)1:
ال يممز النهيلي بمن يعر أديم ويعر جدمد ،بل نه اليعر على ط أه ،ن ال ات
الياعرة عبر الزمان ترتبد بيكل و ما بالبنية المجتمعية ،فاإلنسان كا ن حي وواع يضمه
عالم محيد من الوأا

االجتماعية واالأتصادية والسياسية وال قافية والدمنية

)2:

وي ح الوأا

يي التي من يأنها أن ت مر ا وا .
تتسم نظرة عبد ال،رام النهيلي بسمة اليمولية ،حم

جعل الع أة بمن اإلبداع عامة

والتاران والزمن ،فلم يقتصر رأيه النقد على يعر أديم أو جدمد ،ن أدة أ مجتم من

)(1
)(2

– ابن ريما ،العمدة ،1 ،ن.80
– موس

ا نطا،ي ،سيسمولوجيا ا دة اآلليات واليلفية اإلبستمولوجية ،ن.176
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المجتمعات اإلنسانية منسجم م

ظروفه ومعتقداته االجتماعية والسياسية ،والمبدع

الحقيقي يو من مرصد ي ح الت مرات التي تط أر على بنية المجتم  ،فاليعر القديم كان ولمد
عن ظروإ و ناء مجتم المحد من ،ل لك جاءت ل ة اليعر

ظروإ و ناء اجتماعي ميتل

القديم تهتم بالمعاني الواضحة والل ة الجزلة القوية ،بمنما جاءت ل ة المحد من مركزة على
المبنى أ

على الزيرفة ،فأصبحت ب لك معبرة عن قافة العصر ،والتي تلبي رغبات
لى ال قافة القديمة

وحاجات أفراد ال قافة الواحدةض ن ا جيال في تطوريا الزمني تضم

أدوات ويبرات  ،فل،ل عصر أالة أدبي يعبر عنه وييب رغباته الفنية وارضي وأه.
يقترة عبد ال،رام النهيلي في رأيه النقد ونظرته التحلملية من ابن يلدون ومن فكو

)*:

فالفكرة ا ساسية عنديما يو تبامن ال و ا دبي عبر المراحل التارايية

)1:

فعنصر الزمن يو

المت مر عند كل منهما.
واامن عبد ال،رام النهيلي باالعتدال والتوفما بمن القديم والحدم
الم رة وا ندلس كابن يهمد حم
االعتدال وجودة الصنعة»

)2:

أنه مر د رأيه النقد
)*(

م ل غمرح من نقاد

يقول ... « :بعد أن ال تير من حسن االستواء وحد

كما مامن بفكرة يلود اليعر ،والتي تصنعها الجودة الفنية ،ال

في ما مين اليلود بالمقاميس النقدية القديمة  ،و لك لم يسلم رأيه

– جيامبا تيستا فكو ،المفكر اإليطالي  )1868-1774:صاحة نظراة الدورة التارايية :عصر وزمن اآللهة – عصر

ا بطال – عصر الرجال ) ول،ل مرحلة تارايية أدبها اليان ،وأد أدمت مدام دستال صورة جدمدة لفكرة ابن يلدون وفكو
حمن تعرضت للع أة بمن المجتم وا دة ،فالبعد االجتماعي يم ل مت مر أساسيا عنديا ،وااليت فات االجتماعية بمن
المجتمعات متبعها بالضرورة ايت فات أدبية .وعالج أيضا تمن  )1893 – 1828:الفملسوإ الفرنسي ا سباة ال،امنة وراء
االيت فات ا دبية وأرجعها لى العر – الزمن – البم ة.
)(1

– محمد علي البدو  ،علم اجتماع ا دة ،النظراة والمنهج والموضوع ،دار المعرفة الجامعية ،مصر ،2002 ،ن-47

.48
)(2

– ابن ريما ،العمدة ،1 ،ن.80
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النقد ي ا من التقمد والتبعية وكنا نأمل لو أنه توس في راء فكرة يلود اليعر وأ ر الزمان
كي ما ر الزمن في صناعة يلود اليعر حتى يض لبنة م ر ية في صرا النقد

فمها أ

العر ي .

 -3قاغت بلأغام أل اره لد بدافب لد بلنرف ب نفل د :
 بام شه ف(ب 430:ه)متفا نقاد الم رة وا ندلس م ما ية ليه الجاحظ،

نجد ابن يهمد أد لمس تأ مر

ي ا العامل ،حمن جعل التفاعل م النن ا دبي رينا ب و العصر والبم ة المحددة .)1:
فللزمان سلطانه على اإلبداع تبعا للت مرات التي تط أر على المجتمعات  ,فقد الحظ أن
المموالت وا وا تبعا للناس تت مر ,حم

يقول:

« فكما أن ل،ل مقام مقاال ،فك لك ل،ل عصر بيان ،ول،ل دير ك م ،ول،ل طا فة من
ا مم المتعاأبة نوع من اليطابة ،وضرة من الب غة ال موافقها غمرح ،وال تهش لسواح».)2:
لك أن المجتمعات متعرضة للت مر السيما في ما مين قافتها ،فظايرة الت مر تمس
جمي المجتمعات الص مرة منها وال،بمرة ،المنعزلة منها والمتفتحة وتتعرا قافات المجتم
للت مرض ن ا جيال تتطل
الجدمد ال

لى الجدمد وتتيلن من القديم ال

يعرأل مسمرتها ،وتبتدع

ي م ظروفها وعصريا ،أما درجة الت مر فهي تيتل

من مجتم لى آير ومن

عصر لى عصر ،ومن قافة لى أيرى ،و لك من حم

)(1

– مصطفى عليان ،تيارات النقد ا دبي في ا ندلس ،ن.368

)(2

– ابن بسام ،ال يمرة  ،1 : ،م ’ )1ن.237
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الزمان التارايي.

الواحد من اليعر أو الن ر ال يصلم أن متي ل،ل

ويعتقد ابن يهمد أن ا نمو

العصور .)1:فأيل كل عصر مهيون لى لون من ا لوان ،فالمجتمعات في ت مر حسة
العصور وك لك اإلبداع اليعر .
فقد كان للنقلة الحضاراة والت مر االجتماعي أ ر في يواطر اليعراء وابداعاتهم ،نهم
كانوا لصيقمن بالحياة االجتماعية و ت مراتها ،حم

نقل اليعراء اليعر من البادية لى

الحواضر والرااا النضرة والقصور ،وساعدتهم الطبيعة والحضارة في تقلة يواطريم ،فما
ايت إ ا جيال في أحوالهم ال نتمجة ايت إ معايهم كما يقول ابن يلدون ،ولقد طرأت
ظروإ على المجتم العر ي في فترات زمنية أدت لى حدا

ت ممر في نظمه و قافته

وأفكارح وأسالمبه في الحياة فانتقل من البداوة لى الحضارة فلم يعد المجتم بدويا ضيقا ،بل
بدأت نسمات المدمنة تهة عليه محملة بعبا الحضارةض ن المدمنة ظايرة معقدة تولدت عن
تفاعل عدد من الع أات المتيابكة
كما حد

)2:

فوأ التماز بمن العرة وا عاجم بالمصايرة والوالء،

التماز ال قافي عن طراا الترجمة

مهات ال،تة التي أعطت نهضة علمية

وأدبية وكان نتمجة ي ا الت مر والتماز ظهور و جدمد بعمد عن حياة البداوة.)3:
أوجد العصر الجدمد لونا بيانيا جدمدا مهتم بالتولمد أ تولمد المعاني وي

المجددون

والسيما أبا تمام بالبدي فأسرفوا فيه وكان وراء ي ح الظايرة الفنية واإلسراإ فمها روا
العصر.)4:

)(1

– حسان عباس ،تاران ا دة في ا ندلس ،عصر سيادة أرطبة ،ن.130

)(2

– حسمن عبد الحممد أحمد ريوان ،ميكلة المدمنة ،دراسة في علم االجتماع الحضر  ،ماسسة يباة الجامعة ،مصر،

)(3

– محمد حسمن ا عرجي ،الصراع بمن القديم والجدمد في اليعر العر ي ،دار عصر للنير والتوزا  ،القايرة ،د ت،

 ،2007ن.5
ن.25
)(4

– المرج نفسه ،ن.26
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وأد الحظ النقاد ومن بمنهم ا صمعي وجود التولمد في يعر

الرمة ويو بدو

وأدرك أن الحضارة الجدمدة أ رت في ل ته وي ا ا سلوة سمة من سماتها.
حاول المجتم العر ي أن مبقي على استق ارراة واستم ارراة ا نسا االجتماعية القديمة،
ال أن دعوة التجدد والتنوع والصراع الموجود دايل المجتم حالت دون لك  ،ك لك فرا
التجدمد نفسه السيما ا كان أغلة دعاة التجدمد من ا عاجم ،ولعة الصراع االجتماعي دو ار
كبم ار وكان مصد ار للت ممر عن طراا الرفا والنقد الموجه للقديم ن جمي المجتمعات
على السواء تتممز بظايرتي االستمرار والت مر عبر الزمان.
لقد كان القرن ال اني للهجرة بداية عهد جدمد في اليعر العر ي فتأ رت نواحيه الفنية
فاتسمت معاني اليعر بدأة التصوار واستنباط الدأما والجدمد من اآلراء وا فكار ،واستيدام
اآلراء الفلسفية والبرايمن وا أيسة العقلية

)1:

وكان للحضارة أ ر في توس ييال اليعراء

والعمل على التصوار ل لك فقد أ ،روا من التيبمهات واالستعارات واإلعمال في تركمبها في
أوالة تناسبها.
وأد ظل اليعر لى عهد أراة على يكل أوالة جايزة كالوأوإ على ا ط ل
ووص

الناأة ،ويي يصا ن تناسة العصر الجايلي وا لفاس تدل على البداوة،

نها

وحيية وظل االعتقاد السا د أن اليعر الجايلي يو المرجعية في كيفية تحقا اإلبداعية نه
عراا في

)(1

– محمد عبد المنعم يفاجي ،الحياة ا دبية في العصر العباسي ,دار الوفاء لدنيا الطباعة والنير  ,االسكندراة-

مصر ’ 2003,ن.49
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الب غة ،فكان على

اليعراء الجدد أن يحطموا ي ح التقالمد وأن يستبدلويا بتقالمد

تناسة العصر.
فنظم الياعر العباسي في أغراا جدمدة يلفتها البم ة والحياة الجدمدة فظهر المجون
وال زل بال كر ووص

اليمر والطبيعة  ،وكان لل ناء والحضارة والترإ أ ر في التجدمد

)1:

فكانت لهم ا وزان اليفيفة وا لفاس السهلة المعبرة عن العصر الجدمد والحضارة ،وا سلوة
ال

تدة فيه اللمونة .ويك ا وجدت مدرسة بيانية جدمدة متزعمها بيار بن برد ومن يع ار ها

أبو نواس ومسلم ومنصور النمر وأصبحت ل تهم الجدمدة تيتل

عن الل ة القديمة  ،فقد

ظهر عنديم م ية البدي  ،وفي ي ح الفترة أيضا ظهرت المويحات في ا ندلس استجابة
لروا العصر ولحاجة المجتم ا ندلسي ،وكانت الحاجة ال نا ية في طليعة العوامل التي
ساعدت على ظهور المويم ،)2:فقد ياع فيه اإليقاع اليفم  ،وأضع

فيه اإلعراة وأر ت

الع أة بمنه و من الن ر.
مرصد الناأد ابن يهمد تطور ال و من عصر لى آير ويقر بت ممر العادة حسة
ت مر ا زمنة وبأن ما يصلم في عصر ر ما لن مبقى ك لك في عصر آير ،وك لك ا مر
في صناعة اليعر والن ر ،يقول ابن يهمد :

)(1

– حسان عباس ،تاران ا دة ا ندلسي عصرملوك الطوا

)(2

– منظر :محمد عبد المنعم يفاجي ،الحياة ا دبية في العصر العباسي ،ن.52
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والمرابطمن ،ن.182

« أال ترى أن الزمان لما دار كم

أحال بعا الرسم ا ول في ي ا الفن لى طراقة

عبد الحممد وابن المقف وسهل بن يارون وغمريم من أيل البيان؟ فالصنعة معهم أفسم باعا
القر م في العلوم ،م دار الزمن
وأيد راعا وأنور يعاعا ،لرجحان تلك العقول واتساع تلك ا
دورانا ،فكانت حالة أيرى لى طراقة براييم بن العباس ومحمد بن الزاات وابني وية
ونظ ار هم ،فرأت الطباع وي

قل النفوس ،م دار الزمان فاعترى أيله باللطا

صل ،

و رأة ال ،م كل  ،فكانت حالة أيرى لى طراقة البدي ويمس المعالي وأصحابهماض وك لك
اليعراء انتقلوا عن العادة في الصنعة بانتقال الزمان وطلة كل

عصر ما مجوز فيه

وتهش له ألوة أيله فكان من صرا ال واني وبيار وأبي نواس وأصحابهم في البدي ما
كان ،من استعمال أفانمنه والزاادة في تفرا فنونه ،م جاء أبو تمام فأسرإ في التجنيس
وير عن العادة وطاة لك منه وامت له الناس ،فكل يعر ال يكون الموم تجنيسا أو ما
ييبهه تمجه اآل ان ،والتوسد في ا مر أعدلض ول لك فضل أيل البصرة صرا ال واني،
على أبي تمام نه لبس دمباجة المحد من على مة العرة ،فتركة له من الحسن بمنهما ما
تركة ».)1:
ر ما كان ابن يهم د متأ ار بالجرجاني في ما مين تقلة العادات حسة تقلة
العصور ،حم
توظم

رصد لنا ابن يهمد تطور ال و  ،ال أنه مدعو لى التوسد واالعتدال في
الجناس ،بحم

موفا الياعر بمن طراقة العرة القدامى المحافظمن على

عمودية اليعر وطراا المحد من .

)(1

– ابن بسام ،ال يمرة ،1 : ،م ،)1ن .238_237
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ن المتتب آلراء ابن يهمد يحس أنه يق في تناأا ،ففي حمن مامن بتأ ر ال و
بالعصر ويأي من سماته من جهة ،فهو يعمل من جهة أيرى على توجمهه لى التوسد في
ا ي من التجنيس واالعتدال فيه ور ما ليس يو بالتناأا كما مبدو  ،وانما يو يمان
بال قافة اليعراة الميتركة بمن العصور التي البد مراعاتها أ ناء التجدمد ن الجدمد يعتمد
على ال قافة اليعراة القديمة .

 حاأ بلررطاجند(ب)684:متفا حازم القرطاجني م عبد ال،رام النهيلي وابن ريما حول دور الزمان في ت مر
اليعر وال و حمن يقول ... « :وايتل
القول اليعر

بحسة ايت إ ا زمان وما موجد فمها مما يأن

أن متعلا به .)1:» ...فك لك يو عند حازم القرطاجني ميتل

بايت إ

ا زمان ،وما موجد فمها وما متعلا به الناس ،فيك رون منه ويعملون يواطريم فيه ول لك
يقول « :نجد أيل زمان يعنون بوص
زمان آير يعنون وص
يعنون بوص

القيان واليمر وما ناسة لك واجمدون فيه ،وأيل

الحروة وال ارات وما ناسة لك واجمدون فيه ،وأيل زمان آير

نمران القرى واطعام الضم

وما ناسة لك واجمدون فيه »

)2:

وييمر نن حازم القرطاجني لى موضوعات

.

احتوتها ا يعار والتي سادت

المجتمعات في طار زماني ما ،فكانت تلك ا يعار لصيقة بمجتمعاتها في ظروإ زمنية

)(1

– حازم القرطاجني ،منها البل اء وسم ار االدباء  ،ن.374

)(2

– المصدر نفسه  ،ن.375
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عايتها تلك المجتمعات  ،وبصمة تممزيا  ،وطابعا يطبعها وايتهرت فظهرت في أيعاريم
على ألسنة يع ار هم.
ن الموضوعات التي احتوتها ي ح ا يعار ،والتي أيار لمها حازم القرطاجني بوصفها
نوعا من أنواع النياط االجتماعي  ،له تارايمته وأانونه اليان  ,وأد كان له ا النوع
استجابة لحاجات ا فراد المادية والجمالية في واأ تارايي اجتماعي محدد.
وأد أيار نن حازم لى القيم التي سادت المجتم العر ي كقيمة ال،رم واليجاعة
وطلة الحرة ،وأد اياد النقد العر ي بها ،حم

تتحقا اإلبداعية من ي ل التفاعل بمن

أدرات المبدع و من الظروإ االجتماعية التي يعيش فمها والتعبمر عنها ،و لك من ي ل
االندما في المجتم  ،ن القيم يي نتا اجتماعي متعلمها الياعر واتير ها فتصبم جزءا
من بنا ه المعرفي وتيكل مرجعا لسلوكاته ويياراته في الحياة وفي الفن ,فالزمن والواأ فرضا
على المجتم والياعر أيما تتصل بواأعهما ،حم
م المواأ

أصبم الفرد ييترطها من ي ل تفاعله

وم اليبرات الميتلفة ،نها نالت توأي الجماعة باإلمجاة.

وبما أن اإلبداع اليعر جزء من بناء قافي عام فهو ال يحمل صوت الياعر المفرد
فحسة بل يعبر عن أصوات الجماعة ،وعن روا العصر ال

يعيش فيه ،وانهل منه

فاليعر يو جزء من ال،ل ،جزء من قافة المجتم و قافة العصر ،ويو يعبر عن مرحلة
اجتماعية من مراحل تطور المجتم ’ لقد كان للزمن ولروا العصر ا ر في نتا اليعر
وفي نتا القيم اإلنسانية .
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وأد أ ار حازم القرطاجني مسألة توفر البواع
ا زمان وتيتل

فقد تيتل

على أول اليعر حسة ايت إ الزمان،

معها ا حوال  ،وتتوفر في زمن عوامل تعمن على اإلبداع أد ال

تتوفر في زمن آير،
ل لك يقول حازم :
« فأما المفاضلة بمن جمايمر يعراء توفرت لهم ا سباة المهم ة لقول اليعر وا سباة
الباع ة على لك و من جمايمر يعراء لم تتوفر لهم ا سباة المهم ة وال البواع
أن نتوأ

فمها بل نحكم حكما جزما أن ال من توفرت لهم ا سباة المهم ة والباع ة أيعر من

ال من لم تتوفر لهم  .و لك كما نفضل يعراء الع ار على يعراء مصر .وال نتوأ
،

 ،ف مجة
في لك

ال مناسبة بمن الفراقمن في اإلحسان في لك  ،كما ال تناسة بمنهم في توفر ا سباة ،

وان كان أ ،ر تلك ا سباة أيضا في الصق العراأي أد ت مر عما كان عليه في الزمان
المتقدم » .

1

لقد أ ار حازم مسألة البواع

وأسمها لى أطراة والى آمال  ،بحم

ما ر الزمن فمهما حم

أال :
« وكان ك مر من ا طراة نما يعتر أيل الرحل بالحنمن لى ما عايدوح ومن فارأوح ،
واآلمال نما تعلا بيدام الدول النافعة أال ت،مل تلك المهيآت للياعر ال بطمة البقعة
وفصاحة ا مة وكرم الدول ومعايدة التنقل والرحلة فقلما برع في المعاني من لم تني ه بق
فاضلة  ،وال في ا لفاس من لم منيأ بمن أمة فصيحة » . 2
____________________
 -1المصدر السابا  ،ن .379
 -2حازم القرطاجني  ،منها البل اء وسم ار ا دباء  ،ن .42- 41
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ومن أجل لك أجاد اليعراء وأبدعوا في الزمن ا ول حمن كانت مجتمعاتهم تنعت بالفصاحة
والبيان كالرعمل ا ول من اليعراء  ،كما كان للزمن أ رح في ارة بعا الموضوعات
واإلبداع فمها كر اء المدن والممالك في ا ندلسي ،ويعر النقا ا في العصر ا مو .
لقد أدرك النقد الم ر ي وا ندلسي أن اإلبداع اليعر تعبمر جمالي عن مرحلة تارايية
محددة ،وأن ال و يو مل،ة عقلية تا ر في تيكمل ا عمال اليعراة وفا اليصوصية التي
يحملها ي ا التاران وي ا الزمن.
و نستنتج مما تقدم أن نقاد الم رة وا ندلس أعطوا حم از كبم ار من ايتمامهم للعملية اإلبداعية
 ,فتعرفوا على مت مراتها من ي ل العوامل التي تا ر فمها  ,سواء تعلا ا مر بالعوامل
الدايلية النفسية التي لها ع أة بال ات المبدعة أم تعلا ا مر بالعوامل اليارجية التي تتعلا
بإطار المكان والزمان .
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قضا ا بدافب
لد

بلنرف بلغررمد ألب نفل د
بلفصت ب ألل  :قض ا بلرف ألبلحف ث
بلفصت بلااند  :قض ا بل رقاب ب فا ا
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قض ا بلرف ألبلحف ث
ألال :

قض ا بلرف ألبلحف ث لد بلنرف بلغشرقد

اان ا :

قض ا بلرف ألبلحف ث لد بلنرف بلغررمد

االاا :

قض ا بلرف ألبلحف ث لد بلنرف ب نفل د
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ن الحدا ة يي حركة بداع توا،ة الحيواة فوي ت مريوا واسوتمراريا  ،وحمنهوا يسوارع اليوعر
لى التعبمر عن لك بط ار ا يارجة عن السلفي والمألوإ

1

_ لق وود انتص وور بلجةةةةاحظ (ب255 :ه ) للمح وود من وم ووال ل وومهم ورأى أن الل وووامن أ وود
ياجمويم وتعرضوا لهم ،ويم ليسوا أي للنظر في اليعر أو الحكم على اليوعراء حمو

يقوول:

« طلبت علم اليعر عند ا صمعي فوجدته ال يحسن ال غرابه فرجعوت لوى ا يفوش فوجدتوه
ال مووتقن ال اإلعوراة ،فعطفووت علووى أبووي عبموودة فوجدتووه ال منقوول ال مووا اتصوول با يبووار،وتعلا
با يام وا نساة ،فلم أظفر بما أردت ال عند أدباء ال،تاة » .2
مبو وومن الجو وواحظ أن ي و واالء منظو وورون لو ووى اليو ووعر مو وون زوايو ووا ياصو ووة بهم،وابح و ووون عو وون
أيودافهم،ومن ووم فهوم ال يموودون نظووريم لوى جوووير اليوعر وال يمتل،ووون اليبورة بمعدنوه وبمووا فيووه
موون جمووال الصوونعة واسووتواء ا سوولوة ،فالجوواحظ يسووتنتج أن ت و و الجمووال ميتل و

بووايت إ

تيصوون الناأوود وطبيعووة مووا مهووتم بووه 3لو لك يقووول « :وأوود أرمووت ناسووا موونهم مبهرجووون أيووعار
المولدمن ويستسقطون من روايا ،ولم أر لوك أود ال فوي راويوة لليوعر غمور بصومر بجووير موا
مرو ،ولو كان له بصر لعرإ موض الجمد ممن كان ،وفي أ زمان كان » .4
ويق و

الجوواحظ موأفووا فيووه موون اإلمجابيووة واإلنصوواإ ،معلنووا بووأن المحوود من أوود أجووادوا ،

وانهم يفضلون غمريم ممن سبقويم .

 -1موس

اليال ،الحدا ة في اليعر ،دار الطليعة للطباعة والنير  ،بمروت  ،ط ،1978 ،1ن. 17-16

 - 2ابن ريما  ,العمدة ،

 ،2ن.388

 - 3عيسى علي العا،وة  ،التفكمر النقد عند العرة  ،ن .147
 - 4الجاحظ  ،الحموان  ، 3 ،ن.130
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_ أمووا باةةم ق ةةةا(ب276 :ه) فقوود اتسووم موأفووه باالعتوودال موون يو ح القضووية واالعتوودال
عنوودح أوود بسوود ظلووه علووى نظرتووه عامووة . 1وااكوود ي و ا ترجمتووه لليووعراء المحوود من فووي كتابووه
اليعر واليعراء .
موورى ابوون أتمبووة أن القوودرة اإلبداعيووة ليسووت وأفووا علووى الماضوومن ،2وليسووت مقصووورة علووى
جموول دون جموول أو زموون دون زموون ،وفووي لووك يقووول « :ولووم يقصوور هللا العلووم واليووعر والب غووة
علووى زموون دون زموون ،وال يوون بووه أومووا دون أوووم ،بوول جعوول لووك ميووتركا مقسوووما بوومن عبووادح
فووي كوول دير،وجعوول كوول أووديم حوودم ا فووي عص ورح »  ,3لقوود اسووتنبد ابوون أتمبووة ي و ا ا موور موون
القران ال،رام ويو ب لك يسقد القداسة عن القديم في اليعر.
فالمبدأ ال

ملتزم به يو « :فكل من أتى بحسن مون أوول أو فعول كرنواح لوه ،وأ نمنوا بوه

عليووه ،ولووم يضووعه عنوودنا تووأير أا لووه أو فاعلووه وال حدا ووة سوونه ،كمووا أن الوورد ء ا ورد علمنووا
للمتقدم أو اليرا

لم مرفعه عندنا يرإ صاحبه وال تقدمه » .4

أراد ابن أتمبة من الجودة مقياسا لليعر ،فالعبرة بالنن وبقيمتوه التوي توتحكم فوي العمليوة
النقديوة دون عطواء االعتبووار للزمن،فوالزمن الحودم

ال يضو مون أيموة الوونن  ،والوزمن القووديم

ال مرفو موون يووأنه  ,واوورد ابوون أتمبووة علووى العلموواء الو من تممووز اتجووايهم فووي النقوود بوالممول لووى
القووديم  ،وكووانوا موورون أن كوول أووديم بالضوورورة يووو جموود ،وأن كوول حوودم

يووو رد ء ،وار طووون

العملي ووة اإلبداعي ووة بالزمن،ومقي وواس المفاض وولة متم وول ف ووي م وودى اأتدا ووه .بالق ووديم ف ووي المع وواني
والصوياغة .ن نظورة ابوون أتمبووة نظورة فنيووة نهووا تنظوور لوى اليووعر بمووا يووو يووعر ولوويس بمووا يووو

 - 1حسان عباس  ،تاران النقد ا دبي عند العرة  ،ن.95
 - 2عروة عمر  ،دروس في النقد ا دبي القديم  ،ن.77
 - 3ابن أتمبة  ،اليعر واليعراء  ، 1 ،ن . 64
 - 4المرج نفسه  ، 1 ،ن . 64
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أديم أو حودم

فهوو مورفا عامول الوزمن ومبودأ السوبا التوارايي لتطوور ا دة .1لو لك يقوول :

« ول ووم أس وولك فيمو ووا ك وورت مو وون ي ووعر كو وول ي وواعر ميت ووا ار لو ووه ،س ووبمل مو وون أل وود ،أو استحسو وون
باستحسووان غمورح ،وال نظوورت لووى المتقوودم موونهم بعوومن الج لووة لتقدمووه والووى المتووأير موونهم بعوومن
االحتق ووار لتأيرح.ب وول نظ وورت بعو ومن الع وودل عل ووى الفو وراقمن ،وأعطم ووت كو و حظ ووه ،ووف وورت علي ووه
حقه».2
ويصوول ابوون أتمبووة لووى نتمجووة مفاديووا أنووه ال موجوود أووديم مطلووا وال حوودم
مقياسووه النقوود

مطلووا ،وأمووا

فقوود بنوواح علووى أسوواس فنووي يووالن ويووو الحكووم علووى اليووعر بمووا فيووه موون أوويم

يعوراة وتعبمراة وأد ارتقى بنقدح وير من دا رة التعصة المبني على تقديم القديم لقدمه.
_ أمووا باةةم طةاطةةةا(ب322:ه) فمبوودو عليووه حووة التوجيووه للمحوود من الممووزو بووالعط
علوومهم ومحاولووة االعت و ار لهووم  ,منطلووا ابوون طباطبووا فووي فهمووه لقضووية السووابا وال حووا موون
أناعووة أن يو ا اليووعر المحوود

يعوويش محنووة اإلبووداع فووي يو ا الزمووان حمو

يقووول « :والمحنووة

على يعراء زماننا في أيعاريم أيد منها على مون كوان أوبلهم نهوم أود سوبقوا لوى كول معنوى
بوودي ولفووظ فصوويم وحملووة لطيفة،وي بووة سوواحرة .فووإن أت ووا بمووا يقصوور عوون معوواني أول ووك وال
مر ي علمها لم متلا بالقبول وكان كالمطرا المملول ».3
ويسووتنتج ابوون طباطبووا أن مووا تبقووى لليووعراء المحوود من  ،يووو يوويء موون الويووي وألموول موون
التزامن،واوورى أن المحوود من أفووادوا ك م و ار موون أصووول اليووعر القووديم وم و

لووك تبقووى يصوصووية

ا داء وتنوع ا سلوة اليعر وا صالة الفنية، 4التوي متمموز بهوا يواعر عون يواعر آير.فقود

 - 1عروة عمر ،دروس في النقد ا دبي القديم  ،ن .76
 - 2ابن أتمبة  ،اليعر واليعراء  ، 1 ،ن.64-63
 - 3ابن طباطبا  ،عيار اليعر ،ن .15
 - 4رجاء عمد  ،الت ار النقد نصون ودراسة  ،ن .198
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اجتهوود المحوود ون فووي اسووتحدا

ا صووول القديمووة واظهاريووا فووي يووكل ميتل و

وكسوووة جدموودة

حتى تسلم لهم ا أرادوا ادعاءيا .
وا ا كووان القوودماء أ ود اسووتنف وا ال ،موور موون الجماليووات ،كووان البوود للمولوودمن موون ابتووداع
جمووالمتهم الياصووة بهووم 1كمووا يقووول ابوون طباطبووا  « :أمووا المحوود ون فووإن أيووعاريم تستحسوون
وتستجاد من لطم

ما مرادونه من أيعاريم و ودي موا يعرفونوه مون معوانمهم و ليوغ موا منظمونوه

من ألفاس ...وأنما ما منسجونه من ويي أولهم »  , 2فل،ل زمان مقاميسه في الجمال.
وفيمووا متعلووا بمصوودر اإلبووداع  ،فإنووه يعقوود مقارنووة بوومن اليووعر القووديم والحوودم ،وارى أن
أيعار القودماء يوي نتوا الطبو أموا أيوعار المحود من فمصودريا الت،لو

والتصون حمو

يقوول:

« وأيعاريم مت،لفوة غمور صوادرة عون طبو صوحيم كأيوعار العورة التوي سوبملهم فوي منظومهوا
سبملهم في من ور ك مهم ال
ويكي و

ال ميقة علمهم فيه » .3

ك و م ابوون طباطبووا عوون سووطوة اليووعر القووديم علووى كوول المسووتويات الفنيووة فهووم

السابقون للمعاني والمصرفون التجهات القول فمها ،وأن نتاجهم اليوعر مون حمو

ا غوراا

يحت ووو عل ووى الص وود  ،ف ووي ح وومن أن أي ووعار المح وود من مت،لف ووة .واتق وودم بنص وويحة له ووم يق ووول:
«فمنب ووي للي وواعر ف ووي عصو ورنا أال يظه وور ي ووعرح ال بع وود قت ووه بجودت ووه وحس وونه وسو و مته م وون
العموة التي نبه علمها وأمر بالتحرز منها،ونهى عن استعمال نظا ريا ».4
لقد كان ال ون علوى المعواني وتوسو الييوال فوي نظور ابون طباطبوا نتمجوة الت مور الو
ط أر على العقلية وعلى ال و وعلى الييال .
 - 1عيسى علي العا،وة  ،التفكمر النقد عند العرة  ،ن .184
 - 2ابن طباطبا  ،عيار اليعر  ،ن .15
 - 3المرج نفسه  ،ن.15
 -4المرج نفسه  ،ن .16_15
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_ و يووة بلصةةأللد(ب338:ه) زعوويم المتعصووبمن للحوودم

1

لووى أن اليووعراء المحوود من

أوود تفوأ ووا علووى القوودامى فووي الصووياغة ،ال فووي ابت،ووار المعوواني ن « المتووأيران نمووا مجوورون
بورام المتقودممن ،ويصوبون علوى أووالبهم ،ويسوتمدون بلعوابهم ،وانتجوون ك مهم،وألموا أيو أحود
منهم معنى من متقدم ال أجادح ».2
ورغووم سووطوة اليووعر القووديم ال أن المحوود من اسووتطاعوا فع و أن مبوودعوا ول و لك يقووول« :
علووم -أع ووزك هللا – أن ألف وواس المح وود من مو و عه وود بي ووار ل ووى وأتن ووا يو و ا كالمنتقل ووة ل ووى مع و ٍ
وان
أبدع،وألفاس أأرة،وك م أر » .3
وا وودعو الص ووولي ل ووى ع وودم التفرا ووا ب وومن المح وود من والق وودماء ماك وودا عل ووى ل ووة الي وواعر
وع أتها بالمعنى اليعر

4

يقول « :وان كوان السوبا لذوا ول بحوا االيتوراع واالبتوداء والطبو

واال،تفاء ضوأنه لم تور أعمونهم موا رآح المحود ون فيوبهوح عيانوا ،كموا لوم مور المحود ون موا وصوفوح
يوم ميووايدة وعووانوح موودة ديوريم موون كوور الصووحار والبوور والووحش واإلبوول وا يبيووة  ،فهووم فووي
ي ح أبدا دون القدماء،كما أن القدماء فيما لم موروح أبودا دونهوم».5فيوعريم ألصوا ببم وتهم  ،وموا
يايدته أعمنهم ،ويالطته نفوسهم فهو أيبه بزمانهم.
ونسووتنتج أن الصووولي موون يو ل ماتقوودم مووامن بتطووور المعوواني اليووعراة المرتبطووة بتطووور
الحياة وأسالمبها وك لك ت مر ال و .

 - 1محمد من ور ،النقد المنهجي عند العرة  ،ن.98
 - 2الصولي  ،أيبار أبي تمام  ،تحقما يلمل محمود عسا،ر ،ومحمد عبدة عزام ونظمر اإلس م الهند  ،منيورات دار اآلفا الجدمدة ،
بمروت  ،ط ، 1980 ، 3ن.17
 - 3المرج نفسه  ،ن.16
 - 4حسمن لفتة حافظ ،المعنى في النقد العر ي القديم،ن.371
 - 5الصولي،أيبار أبي تمام ،ن.16
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_ أموا بآلغفي(ب370:ه) فوإن يو ح القضوية أيو ت أود ار كبمو ار مون ايتمامه،فقود حودد أن
ل،وول موون البحتوور وأب وي تمووام م يبووه اليووانض« فأمووا البحتوور فووأعرابي اليووعر مطبوووع وعلووى
مو و ية ا وا وول  ،وم ووا ف ووار عم ووود الي ووعر المعروإ،وك ووان متجن ووة التعقم وود ومس ووت،رح ا لف وواس
ووحيووي ال ،و م » ,1وأمووا أبووو تمووام  « :في وودمد الت،ل و

،صوواحة صوونعة  ،ومسووت،رح ا لف وواس

والمعوواني ،ويووعرح ال ييووبه أيووعار ا وا وول وال علووى طوراقتهم ،لمووا فيووه موون االسووتعارات البعموودة
والمعاني المولدة».2
ن م ووا مم ووز مو و ية أب ووي تم ووام ي ووو طل ووة الص وونعة والي وورو ع وون عم ووود الي ووعر واب وومن
المرزوأي مممزات يعرح  « :وألت ن أبا تمام معروإ الم ية فيما يقرضوه ،موألوإ المسولك
لما منظمه  ،بوارع فوي اإلبوداع لوى كول غايوة،حامل فوي االسوتعارات ،كول ميوقة  ،متوصول لوى
الظفوور بمطلوبووه موون الصوونعة أموون اعتس و

وبمووا ا ع وور ،مت ل وول لووى توووعمر اللفووظ وتعممووا

المعنووى أنووى تووأتي لووه وأوودر» , 3فمو ية أبووي تمووام متممووز بسوووء التووألم

،ورد ء اللفووظ م و ية

بط وة المعنى الدأما ويفسدح ويعميه حتى يحتا مستعمله لى تأمل.
وأما البحتر فإن يعرح متمموز بحسون التوألم
وحسونا ورونقووا حتووى كأنوه أوود أحوود

و ارعوة اللفوظ مزاود المعنوى المكيووإ بهواء

فيوه غ اربووة لووم ت،ون وزاووادة لووم تعهود .4ولو لك عوواة اآلموود

على أبي تمام غموا المعنى عندح مما مجهد المتلقي .

 - 1أبو القاسم الحسن بن البير اآلمد  ،الموازنة بمن يعر أبي تمام والبحتر , 1 ،تحقما السمد أحمد صقر,دار المعارإ,مصر ,ط4
 ،1960,ن. 04
 - 2المرج نفسه  ،ن.04
 - 3احمد بن محمد بن الحسن المرزوأي  ،يرا دموان الحماسة بي تمام  ،علا وكتة حواييه غر د اليمن  ،وض
يمس الدمن  ،دار ال،تة العلمية  ،بمروت_لبنان ،ط ، 2003، 1ن.08
 -4محمد مندور ,النقد المنهجي عند العرة  ،ن.122
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فهارسه ابراييم

فالنقد العر ي القديم أد تصدى لل موا السولبي نوه ال يمكون فصول عمليوة اإلبوداع عون
عملية التلقي فقد أال له رجل « :يا أبا تمام  :لموا ال تقوول مون اليوعر موا يعورإ؟» , 1لوك أن
المحد من مالوا لى التعقمد واإلغراة ،وفلسفي ال ،م.2
يووكلت أضووية ال موووا والوضوووا محووو ار يامووا فووي أضووية اليووعر القووديم والحوودم .ويكاد
النقوواد مجمع ووون علووى أن نم ووو

اليوواعر المطب وووع يووو البحت وور

3

ن ك مووه مجمو و الج ازل ووة

والح وة واإلفصاا والوضوا ول لك يقوول الجواحظ  « :ن اليوعر الجمود المطبووع مهوز السوام
ويح وورك وجدان ووه فص ووني ال،و و م الحس وون كص ووني ال مو و

ف ووي التر ووة ال،رام ووة» , 4وم ووا ايتم ووام

اآلموود بووالبحتر ال لوور م معركووة ا صووالة 5وادانووة أبووي تمووام اليووار عوون سوونة ا وا وول  .ن
عمود اليعر كان له أ رح في اليعراء والنقاد معا ، 6فاليعراء يحت ونه من أجل تحقموا اإلبوداع
 ،والنقواد ملجوأون ليووه مون أجوول وضو ا صووول العاموة للنقود وعلووى يو ا ا سوواس َّ
يطوأ اآلموود
أبا تمام ناسبا ما أاله لى يروجه عن المألوإ .
ونستنتج أن معرفة الناأد اآلمد الواسعة و وأه من الوسوا ل التوي أمدتوه بالنقود و تصوور
اإلبداع على أنه جمال الصياغة 7وليس ال ،م المفلس

،فالد يحول الفلسفة لوى يوعر يوو

اليكل والصياغة.

 - 1أبي عبد هللا محمد بن عمران بن موسى المرز اني  ،المويم في مآي العلماء على اليعراء,تحقما وتقديم محمد حسني يمس الدمن
,دار ال،تة العلمية  ,بمروت-لبنان ,ط ، 1995, 1ن .365
 - 2اآلمد  ،الموازنة  ، 1 ،ن .425-423-37
 - 3أحمد الودرني  ،البحتر في ممزان النقد القديم  ،ن.179
 - 4الجاحظ،البيان والتبممن  ، 1 ،ن.83
 - 5أحمد الودرني ،البحتر في ممزان النقد العر ي  ،ن.222
 - 6مصطفى أبو كراية  ،النقد العر ي التطبيقي بمن القديم والحدم

 ،ن.144

 - 7محمد مندور  ،النقد المنهجي عند العرة  ،ن.90
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_ وعرا بلجرجاند (ب392:ه ) له ح القضية عرضوا واسوعا فوي وسواطته وأيو علوى
الل وامن تعصبهم للقدماء وتحز هم على المحد من واالجتهاد في ظهار أيطا هم .
واوورى موووأفهم يوووى وتعصووبا « ن الباعو

لمهووا يووو يوودة عظووام المتقوودم وال،لو

بنصورة

ما سبا – االعتقاد وألفته النفس ». 1
كان الجرجاني في معرا الدفاع عن المتنبي ،ف بد له من الدفاع عون المحود من فجواء
حدم وه عون أبوي تموام ومون وم المتنبوي مون يو ل أسولوة المقايسوة وانتقود مون متعصوة للقوديم
يقووول « :فووإن أحووديم منيوود البمووت فيستحسوونه ويسووتجمدح ويعجووة منووه وايتارح،فووإ ا نسووة لووى
بعا أيل عصرح ويعراء زمانه ك ة نفسه ونقا أوله» .2
مووامن الجرجوواني باليووعر المحوود

ويعتوورإ بفضووله ويعلووي موون أيمووة اليووعر علووى أسوواس

اإلبداع ال على أساس الزمن.
اان ا  :قض ا بلرف ألبلحف ث لد بلنرف بلغررمد
نالووت يو ح القضووية أوود ار كبمو ار موون عنايووة نقوواد الم وورة وا نوودلس  ،فعكفووا علووى د ارسووتها وابووداء الو أر
فمها  ،حم

جمعت دراستهم لها بمن التنظمر والتطبما .

تبامنووت مواأو

النقوواد موون يو ح القضووية  ،فموونهم موون فضوول اليووعر الحوودم

وحوورن علووى ان ت،ووون

ميتاراته االدبية أاصرة عليه  ،ومنهم من عمل على انصافه و الرد على ال من أللوا من يوأنه و أود اعتمود
أغلبهم في الحكم النقد على معاممر فنية دون عطاء اعتبار لمعيار الزمن .
مبدو أن اليطاة النقد الم ر ي استوعة النن الجدمود وحقيقتوه  ،لو لك وجوه تركموزح علوى عناصور
اإلبداع وتوجمهها بدل الرفا  ،فا ا كان الناأد يحمل بمن جنباته نفسا ياعرة ف بد أن يفهم طبيعة اليعر
وع أتها بالنفس والعصر .
 - 1الجرجاني  ،الوساطة بمن المتنبي ويصومه  ،ن.10
 - 2المرج نفسه  ،ن.50
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_ قاف بلكري بلنهشلد (ب406:ه)
أمووا عبوود ال ،ورام النهيوولي فقوود ورد لووه نوون ضوومن بوواة القوودماء والمحوود من فووي كتوواة
العمدة  ,البون ريوما القمروانوي تحود

فيوه عون أضوية القودماء واليوعر الحودم

وكوان حدم وه

ميتصو ار وضوم فيوه وجهوة نظورح مون يو ح القضوية ،و بومن حدم وه عون القودماء والمحوود من أن
ا وا تيتل و

بووايت إ ا زمووان وا مكنووة فمووا يصوولم يوول عصوور ال يصوولم ل مووريم ،ومووا

يفضله أيل مكان معمن أد ال يحظى بنفس مستوى القبول عند أيول مكوان آيور ،وعليوه طالوة
النهيلي اليعراء بضرورة الت،م
أود تيتلو

م عصريم ،ومراعاة ما يقتضويه الو و فوي زمونهم فقوال« :

المقاموات وا زمنووة والوب د فيحسوون فوي وأووت مواال يحسوون فوي آيوور ويستحسون عنوود

أيل بلد ماال يستحسن عند أيل بلد غمرح »

1

ال يف وور النهي وولي ب وومن الق ووديم والح وودم

وال يفض وول أح ووديما عل ووى اآلي وور ال ف ووي م وووطن

الجووودة والوورداءة ،ففووي اليووعر القووديم مووا يووو وحيووي مسووت،رح ،ومووا يووو جموود مقبووول ،وفووي
الحدم

ما يو طراو

وموا يوو منتحول  ،فوالعبرة لويس بالقودم وال بالحدا وة وانموا اليوأن فوي

أيمة ا ر الفني التي تضمن له استم ارراته ويلودح عبر الزمن.
وما يحسة له أنه أورد نما

من يعر المحد من ،و في صميم االنتقاء عمليوة نقديوة ال

سوويما ويووو ل ووو أدمووة و بهو ا الصووني فإنووه يووارك فووي توجيووه نظوور النقوواد واليووعراء لووى مبوودأ
اإلجادة والوى أن مبودأ القودم لويس كافيوا ب اتوه فوي صون اإلبوداع ،وأود أدى ايتيوارح للنموا
أن ي حووظ العص وراة وأيممتهووا فووي ال،ي و

لوى

عوون و النوواس والجمهووور لليووعر وايتماماتووه وأن

ي ح العصراة تتضمن أيمة يعراة ال مجوز يمالها .و ه ح النظرة كان ميتار أيعار المولودمن
مسوغا ايتيارح بأنهوا « :وان كنوت أود اسوتدركت علوى ك مور ممون سوبقني لوى م ول موا َج َراوت

 -1ابن ريما  ،العمدة  ، 1 ،ن. 80
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ليه واأتصرت فوي يو ا ال،تواة عليوه ،لمَلوم أوردتهوا كنوافو

السوحر وأفوز نظمتهوا كوال نى بعود

الفقر من ألفاس أيل العصر ومعقود اليعر.1» ...
يعطي الحصر أيمية لنفسية المتلقي في أبولهوا ووروديوا علوى اليوعر الجدمود الو
مبعو

ال

علووى الملوول و السووأم ,ن طبيعووة الوونفس تهوووى التجدموود ,ويي ومر لووى أيووم مووا يممووز

بعا اليعر الجدمد من صفاء أصالة وابداعات لطيفة وتولمدات ميترعة التي لوم يسوبا
أن سمعها أحد.
نم ووا الي ووأن عن وودح ف ووي ج ووودة ا وور الفن ووي الو و

يض وومن بق وواءح واس ووتم ارراته عب وور ال ووزمن

ويحتل مرتبة اليلود ،وصفة اليلود تتم ل في مدى أدرتوه علوى التعبمور عون عصورح لو لك يلود
يووعر ا وا وول فهووو دم ووان العوورة ،فقوود حفووظ أ وواريم وأفعووالهم ووأووا عهم وأيبوواريم وأيووامهم وموون
أجوول لووك أووال الوورواة فووي يو ا المجووال لووو ال يووعر الفوورزد لو ية ك موور موون أيبووار العوورة
وأيامهوا وموون ينووا كانوت الوودعوة لووى نظمووه واتقانوه و تعلمووه  ،فووإن فيوه محاسوون تبت وى ومسوواوئ
تتقى .ول لك ي َلد يعر ا وا ل فارتبد اليعر بحيواة العورة وصوار داال علوى فكوريم وعوواطفهم
فمجدوح واتي وح للسبا والمناظرات من أدم ا زمنة.

وانفوورد النهيوولي بهو ا الو أر :اليلووود وضوومان االسووتم ارراة) عوون طراووا الجووودة فهووو بو لك
تحوورر موون ر ق وة العصووبية للقووديم وانتووزع رداءح وأصووبم ميض و القضووية للمعيووار الفنووي ا ف و
فضل حديما أ القديم أو الجدمد على ا ير ويكاد ملتقي في ي ا م ابن أتمبوة حمو

أوال:

« وال نظوورت بعوومن الج لووة لتقدمووه وال لووى المتووأير بعوومن االحتقووار لتووأيرح وانمووا نظوورت بعوومن
ال

على الفراقمن وأعطية كل

حا حقه». 2

 -1الحصر  ،نور الطرإ ونور الظرإ  ،ن. 25
 -2ابن أتمبة  ،اليعر واليعراء  ، 1 ،ن. 64
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كان بإمكان النهيلي أن متوس في فكرة اليلود واالستم ارراة وأن يضم
على مفهومه لإلبداع ل،نه ا،تفى باإليارة لى تفضمله لليعر ال

للنقد ويو ا مودل

تحققوت يوهرته وظول يالودا

عبر ا زمنة بفضل جودته .
آمون النهيولي بت مور اليوعر وا وا بوايت إ ا زمنوة و هو ا آمون بالعصوراة التوي تعنوي
عنوودح أ وودرة الي ووعر ف ووي الت،مو و

مو و وأ و الحي وواة الجدم وودة ،وم وودى اس ووتيعابه لتجار ه ووا ويبراته ووا

ولصو و وووت ضو و ووممريا النو و ووابا بالحيو و وواة وتو و وودفقاتها الجدمو و وودة ولنو و ووداءاتها المعب و و ورة عو و وون وأهو و ووا
ويصوصوومتها ورغباتهووا موون الوضوووا لووى ال موووا ،وموون الج ازلووة لووى السووهولة و الرأووة وموون
طلة الطب لوى طلوة الصونعة .ولو لك بومن النهيولي الودور الو
الحا

المتممز ال

منايودح فوي يوين اليواعر

تظهر بداعمته من ي ل معرفته كيفية ت،م

اليعر م الظوروإ ومو

المسووتجدات الحياتيووة الزمنيووة والمكانيووة .وابوومن الناأوود النهيوولي مووا يووي الض ووابد التووي ميتاريووا
كناأوود والتووي يعووود اليوواعر لمهووا موون أجوول ضووبد العمليووة اإلبداعيووة كووي ال تيوور عوون اإلطووار
العووام حم و

يقووول « :وال و

أيتووارح أنووا التجواوود والتحسوومن ال و

ميتووارح علموواء النوواس باليووعر

وابقى غابرح على الدير ،وابعد عن الوحيي المست،رح ،وارتف عون المولود المنتحول ،واتضومن
الم ل السا ر ،والتيبيه المصمة واالستعارة الحسنة». 1
ف و يعووول النهيوولي فووي ي و ا المقووام علووى ال و و الفوورد  ،بوول أيضووا علووى المعرفووة التووي
أنتجه ووا الو و و الجم وواعي .فعب وود ال،و ورام متح وورى الموضو ووعية ف ووي وضو و المع وواممر ف ووي يطاب ووه
النقوود  ،لو لك فهووو يع َموود لووى الرجوووع مورة أيوورى لووى المرجعيووة ال قافيووة القديمووة والتووي تاسسووها
قافوة العلموواء باليوعر .فالناأوود النهيوولي رغوم أنووه تقبول الحدا ووة وتفهووم المت مورات الطار ووة بسووبة
ايووت إ ا زمنووة وتعاأبهووا وايووت إ البم ووات ال أنووه مبوودو موون ي و ل لووك أنووه ال منفصوول عوون
المنظومووة ال قافيووة التووي تجوول المووورو وتعظمووه وتووامن بزاويووة النظوور لووى اإلبووداع ،ومقوماتووه
وعناص ورح كووي تسووتطي أن تضووبطه وأن ال ميوور عوون القواعوود ا ولووى وعوون ج و ورح ،وموون ينووا
 - 1ابن ريما  ،العمدة ،

 ،1ن. 80
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يأتي استحسانه وتفضمله لليعر ال

متوسد بمن الطب والصنعة ،ف مير عن طوار القوديم

كلية وال منحاز عنه ،وفي الوأت اته يحقا زمنمته التي تدل على أنه موزامن للعصور وموا،وة
حدا ه ،فيعكس الواأ فنيا من ي ل الصنعة والبدي .
واب وودو يط وواة النهي وولي مت ووأ ار باجته ووادات النق وواد الع وورة ف ووي فه ووم المس ووار الو و
اإلبووداع اليووعر واالتجوواح ال و

يط ووه

سوول،ه موون أجوول بلوووغ الحدا ووة ،والووى معنووى الصوونعة والبوودي ،

وتوجمهوه توجمهوا متمايوى فوي طووار احت ارموه وحو وح للقوديم وعودم يروجووه عليوه كليوة ،بول ميوور
بالقسد ال

يسمم له بالتعبمر عن اته الجدمدة.

فالناأد عبد ال،رام يقبل الحدا ة وال مرفضها ،ويعمل علوى توجمههوا حمو

أنوه يقبول تفعمول

البدي والصنعة في القصومدة ول،ون بضوابد ويوو االحت،وام لوى الوسوطية فوي كيفيوة الونظم التوي
ال تتوورك العموول اليووعر يفقوود تووازن مسوومرة الميووروع اإلبووداعي .ولو لك فووان عمليووة تقبوول اليووعر
المحد

كانت غالبا ما تحد

في سيا القيم الفنية لليعر القديم .1

و و لك تبوورز يووكالية الحدا ووة فووي عوودم أبووول اليووعر الجدموود ال بم ارعوواة اليووعر القووديم.
ول لك لم يعد اليعر المحد

أاد ار على ا،تسواة ميوروعمته الفنيوة بعمودا عون النموو

الم والي

المتقن المتحقا في القصمدة القديمة .2
و و و لك نقو و أر ف ووي نبو ورات يط وواة النهي وولي ت،و وراس الق ووول بص ووحة النظو ورة النقدي ووة القديم ووة
السيما في ما ميون عنصور التيوبيه واالسوتعارة كموا منتقول لمنوا اإلحسواس مون معواني نصوه
الرغبة في الحفاس على المستوى الجمد لليعر لتحقما اإلبداع و لك مون يو ل المحافظوة علوى
جووودة ل تووه .فالنهيوولي ال موورفا ل ووة المحوود من ،بوول متقبلهووا واوجههووا بمووا يحفووظ لهووا س و متها
ويضمن لها بداعياتها.
 - 1محمد مصطفى أبو يوارة  ،ايكالية الحدا ة  ،ن . 38
 - 2المرج نفسه  ،ن. 38
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ولقوود اسووت مر النهيوولي التحووول ال و

يط و أر علووى المجتمعووات مكانيووا وزمنيووا ،فووي ت ،وراس

مع وواممر م ووا يمك وون تس ووممته باإلبداعي ووة المحافظ ووة أو النم ووو

ا م وول ن ص ووم التعبم وور ،والت ووي

تسووتمد م محهووا الفنيووة موون معطيووات القصوومدة القديمووة والتووي حظمووت بإجموواع العلموواء باليووعر،
دون غفال ما رات العصر و وأه ،وينا تديل عبقراة الياعر.
كمووا منظوور النهي ولي فووي كيفيووة صووناعة نمووو

يحووافظ علووى أصووالة التعبموور اليووعر و

مسامرة العصر ،وابداعية الياعر تظهر من ي ل تيمرح لذلفاس التوي اليوي حويوية مسوت،رية
وال يووي مول ودة منتحلووة مبت ل وة  ،وأن موظ و

الصوونعة بمعقوليووة  ،ي و ا موون حم و

الصوونعة أمووا

علووى مسووتوى الصووورة فإنووه يسووت مر التيووبيه واالسووتعارة آي و ا بعوومن االعتبووار الع أووة القا مووة
بمنهما إلحدا

التأ مر في المتلقي  ,ويعول الناأود عبود ال،ورام علوى أودرات اليواعر فوي الوتحكم

في تقنيات وعناصر اإلبداع من أجل بداعية المنجز الفني.
و لعوول ي و ا الوونن يعبوور عوون جهوود الناأوود عبوود ال ،ورام فووي رسووم تصووورح لمفهوووم اإلبووداع
وضووبد عناص ورح .فهووو صوواحة نظ ورة عميقووة تنظوور لووى نظراووة اإلبووداع  ،نووه ال موورى اإلبووداع
مبتر واجت

عن أصله وأن يعيش مبتوو ار عون جو ورح  ،بول أنوه موراح نتمجوة جهوود ك مورة ومسومرة

فنيوة فمهوا نضووال ,فهوي مسومرة تاراييووة طوالوة فوي أمووة عرفوت بالبيوان وعيووقها لل،لموة الجمملووة،
وايتزازيووا لوأعهووا ،ويووي أم وة عرفووت أيضووا بتارايهووا ال قووافي والحضووار  ،وعبوور ي و ا الطراووا
اليا والطوال رسم المبدعون من اليعراء نهجا له ،وصب وح بلون يممزح عن غمرح فوي ألفاظوه
ومعانيه وتيبمهاته واستعاراته وأم اله ونوادرح .
فالوسووطية التووي موودعو لمهووا النهيوولي يووي « أن يكووون فوون اليووعر متص و فووي سووماته
ويصا ص ووه ب وومن الس ووابقمن وال حق وومن » ،1لمتحق ووا الوص وول ب وومن الماض ووي والحاض وور وكو و لك
المسووتقبل ،فالنهيوولي مووامن بووالمنطلا الصووحيم ويووي القاعوودة الصوولبة التووي متوكووأ علمهووا اليووعر
1

 -فتحي أحمد عامر ،من أضايا الت ار

العر ي  ،دراسة نصية –نقدية -تحلملية – مقارنة  ،اليعر والياعر ،منيأح

المعارإ  ،مصر ،1985 ،ن .38
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ا دة لوك ن المحود من ومونهم بيوار بون بورد كوان فوي

أو المرجعية ال ابتة الركا ز من تو ار

أساس ابت،ار الل ة اليعراة المحد ة أ في أساس اليرو على ا صول القديمة.1
ن مفهوم االستواء والوسوطية عنود النهيولي تعنوي أودرة الوتحكم فوي عناصور اإلبوداع ومون
أولووى يو ح العناصوور حسوون ايتيووار ا لفوواس التووي تنسووجم مو العصوور فمتجنووة الوحيووي ال راووة
بل نه يعبر عن المجتمعوات الماضوية والبم وة

منها والمست،رح نه ال مناسة العصر الحدم

البدوية علما بأن المجتم عرإ نقلوة حضواراة مون البوداوة لوى الحضوارة ،وعورإ روا المدنيوة
 ،فيسووتلزم ايتيووار ا لفوواس التووي تعبوور بصوود عوون المجتم و والتووي توودل علووى الرأووة والسووهولة
وتجنة ا لفاس التي تدل معانمها على الييونة وال لظة التي تعكس بصد المجتم البدو .
لق وود أراد بع ووا الي ووعراء المح وود من أن يكس ووبوا ل ووتهم الي ووعراة لون ووا ص ووحراويا باس ووتعمال
ألفوواس الباديووة ،ر مووا رغبووة فووي رضوواء النقوواد والجمهووور المت و و ليووعريم أو رغبووة فووي بووات
أدراتهم ومعرفتهم بطر ا وا ل فوأعوا في الت،ل

واإلغراة  ،وي ا من يأنه أن يطموس مون
عمل علوى االأتوداء با وا ول

محاسن اليعر ،كما فعل أبو تمام « فانه من بمن المحد من ال
في ال ،مر من ألفاظه فقبم في غمر موض من اليعر».2
فم وون عم وووة ي ووعرح الت،لو و

ووم الي وورو ب ووه ل ووى الت وووعمر والق ووبم  .وأم ووا عل ووى مس ووتوى

الصياغة ف بد أن متجنة الت،ل

نه يطلة الييء بصعوبة للجهل بط ار ا طلبه  ،فوال ،م

ا جم وطلة بتعة وجهد وتنولت ألفاظه من بعد فهو مت،ل
ن س مة التركموة مون الت،لو

3

.

والتصون مجواراة للقودماء يوو أيوم موا ركوز عليوه النهيولي

نه من عناصر اإلبداع ،فان حسون صوياغة البودي  ،وحسون التوسود واالسوتواء فوي تناولوه فوي
1

 -أدونيس  ،ال ابت والمتحول  ،بح

في اإلبداع واإلتباع عند العرة  ،2 ،دار الساأي  ،بمروت – لبنان ،ط2006 ،9

،ن.114
 -2الجرجاني  ،الوساطة بمن المتنبي ويصومه ،ن.26
 -3أبو ي ل العسكر  ،الصناعتمن  ،ن.55
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القصمدة يضمن جودة اليعر وس مته من اإلفوراط والتووعر موافقوا أوول ابون أتمبوة « والمت،لو
م وون الي ووعر وان ك ووان جم وودا محكم ووا فل وويس ب ووه يف وواء عل ووى و العل ووم  ،لتبم وونهم في ووه م ووا ن ووزل
بص وواحبه مو وون طو ووول التفكو وور  ،وي وودة العنو وواء  ،وريو ووم الجبو وومن وك و ورة الضو وورورات وح و و إ مو ووا
بالمع وواني حاج ووة الي ووه  ،وزا ووادة م ووا بالمع وواني غن ووى عن ووه » .1ن الوس ووطية ت،م وون ف ووي ايتي ووار
ا سوولوة ا م وول ن النقوواد لطالمووا اتهم ووا اليووعر المحوود
موجها في المقام ا ول لى يعر البدي
يقول الجرجا ي « وأد كان يق

بووالت،ل

ور مووا كووان ي و ا اإلتهووام

.

2

لك في ي ل أصا ديا واتفا لها فوي البموت بعود البموت

على غمر تعمد وأصد ،فلما أفضى اليعر لى المحد من ،و أروا موأ تلك ا بيوات مون ال اربوة
والحسوون وتممزيووا عوون أيواتهووا فووي الريوواأة واللطو  ،ت،لفووا االحتو اء علمهووا فسووموح البوودي فموون
محسن ومسيء  ،ومحمود وم موم ومقتصد ومفرط ».3
ن اإلغ و ار فووي البوودي جعوول النهيوولي موودعو لووى حسوون التوسوود فووي ا ي و بمنووه و وومن
الطبو وموون ينووا يووأتي استحسووانه للظوواير البديعيووة التووي متقاسوومها الطبو والصوونعة وتنووأى عوون
اإلغو ار فووي الت،لو
عنوود المحوود من بحمو

فووي ضوووء مو ية ا ولوومن وطراقووة القوودماء .فقوود كووان البوودي يووو المرت،ووز
انحصوور مجووال ايتيوواريم لووه فووي اللفووظ وتيووكمله وتزامنووه بميتلو

البديعية فأصبم البدي يو الميروع ال

ا لووان

مدل على التمموز واإلبوداع لو لك أسورفوا و تفننووا فيوه،

فلما استنفدت المعاني من طرإ القدماء ،لجأ ياالء لى اليكل واعتبروح العمنوة المناسوبة التوي
ييووت لون علمهووا ويظهوورون أوودراتهم موون ي لهووا  ،كمووا سوواعد التطووور الحضووار ال و

يووهدته

البم ووة فووي ت بمووت يو ح الرغبووة فووي تيووكمل كوول مووا يحوويد اإلنسووان موون مظوواير الحيوواة و هرجتهووا
وطالت اليعر أيضا.

1

 -ابن أتمبة  ،اليعر واليعراء  ،1 ،ن. 86

2

 -محمد مصطفى أبو يوارة  ،ايكالية الحدا ة  ،ن.27

 -3الجرجاني ،الوساطة بمن المتنبي ويصومه ،ن.39
241

لقوود أي و التبليووغ أسووطه موون منظومووة النقوود العر ووي ن المبال ووة فووي ايتيووار البوودي تجوور
النن اليعر لوى التعقمود وغمووا المعنوى الو

ميول بالب غوة والفصواحة ،فواإل ب غيوة لهوا

يووروط تفرضووها أواعوود الل ووة وأعرافهووا التركمبيووة باعتباريووا أساسووا ابتووا ال يمكوون اليوورو علمهووا
ويفرضها ك لك اإلبداع الفني نها من بمن وظا

توصمل المعنى والبعد عن اإلسفاإ به.

وكان ح يفة بن محمد الطا ي ويو من العلماء يقول« :أبوو تموام مراود البودي فميور لوى
المحووال» ،1وك و لك عمووة يووعر أبووي ن وواس حم و

أووال صوواحة المويووم أن العتووابي كوور أبووا

نواس فقال « :يو وهللا ياعر طرا  ،مليم ا لفاس ال أنه أفرط فوي طلوة البودي » .2وأيضوا
موون بوومن القضووايا الت ووي رو لهووا المتنبووي ويطعن ووون بهووا علووى ي ووعرح ويسووقطونه  ،بعوود اللح وون
واليو وورو علو ووى الل و ووة والفسو وواد واإلحالو ووة والتعقمو وود فو ووي اللفو ووظ وغم و ووا المعنو ووى الم و وراد وبعو وود
االستعارة ،اإلفراط في الصنعة م العلو.3
ن مفهوووم االسووتواء والوسووطية عنوود عبوود ال،ورام يووو الو

يحوود موون ط يووان الصوونعة علووى

الطبو و  ،والس ووجية عل ووى الت،لو و  ،ويحس وون الي وواعر التص وورإ ف ووي ا لو ووان البديعي ووة حس ووة م ووا
تقتضوويه الضوورورة ويطلبووه اليوواطر

ن اليووعراء تبووامنوا فووي نسووبة نفوواأهم للبوودي « موونهم موون

ترأى لى ما يوو أيوا وأصوعة ،فلوم تقنعوه يو ح الت،والم

فوي الب غوة ،حتوى طلوة البودي مون

الترصووين والتسووجي  ،والتطبمووا والتجنوويس ،وعكووس البنوواء فووي الوونظم وتويوويم العبووارة بألفوواس
مستعارة لى وجوح أير تنطا بها ال،تة المالفة في البدي ».4
لقوود يووكل البوودي كميووروع يووعر أيميووة عنوود اليوواعر المحوود

باعتبووارح الميووروع ال و

يضوومن تمم وزح وابداعمتووه فووي ظوول تطووور فكوور و قووافي يسوومم بحراووة التفكموور والتعبموور والتجدموود
وأد استوعة الموأ

النقد النهيلي ي ا التطور الحضوار العظويم الو

 -1المرز اني  ،المويم  ،ن  ، 344واآلمد  ،الموازنة ،

1 ،ن. 20

 -2المرج نفسه  ،ن .310
3

 -منطر :الجرجاني  ،الوساطة بمن المتني ويصومه  ،من ن 82لى .415
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طو أر علوى المجتمو

العر ي ل لك لم مرفا الحدا ة بل وجهها توجمها متمايى مو رااتوه لمفهووم اإلبوداع فوي أيو ح
بمبدأ االستواء أو الوسطية.
واتضوومن عناصوور اإلبووداع التووي تناولهووا النهيوولي عنصوور التيووبيه واالسووتعارة باعتباريمووا
يم ن جوير اإلبداع الفني وأساسيات الب غة في تيكمل الصورة الفنية حم
أيتووارح أنووا التجواوود والتحسوومن ال و

يقوول « :والو

ميتووارح علموواء النوواس ...واتضوومن الم وول السووا ر والتيووبيه

المصمة واالستعارة الحسنة ». 1
لقد ايتار النهيلي مقاميسه النقدية التي كانت يا عة عند العلمواء ا وا ول باليوعر وعلوى
عمود اليعر  ،فكان الحكم على الجودة أو الحسن بمقودار تحقوا يو ح المقواميس فعموود اليوعر
يم ل المحك ال

من ي لوه يمموز بومن أنوواع اليوعر ،فيمموز الناأود بومن موا يوو تلمود أوديم و ومن

مووا يووو جدموود مبت،وور ،و وومن الصووحيم ال و

منسووة صووحابه بالجوودة وا صووالة و وومن المزا و ،

و من المطبوع والمصنوع ومزاة السمم على الصعة.
فلعمووود اليووعر فضووملة التأموول والتممووز والوصووول لووى حقيقووة الواص و

اليوواعر ن كووان

صووادأا أو عموود لووى ال لووو وال ،و ة ،وي و ا مووا أ بتووه المرزوأووي فالواجووة « :أن متبوومن مووا يووو
عمووود اليووعر المعووروإ عنوود العوورة ،لمتممووز تلموود الصوونعة موون الطراو  ،وأووديم نظووام القوراا
موون الحوودم  ،ولتعوورإ موواطُ أأوودام الميتوواران فيموا ايتوواروح ،وم ارسووم أوودام المووزافمن علووى مووا
زَّاف وووح ،ويعل ووم أيض ووا ف وور م ووا ب وومن المص وونوع والمطب وووع ،وفض ووملة ا ت ووي الس وومم عل ووى ا ب ووي
الصووعة »  . 2وتظهوور عناصوور اإلبووداع التووي ايتاريووا النهيوولي واضووحة فووي أا مووة عناصوور
عمود اليعر والتي أد حدديا المرزوأي « :نما كوانوا يحواولون يورإ المعنوى وصوحته ،وج ازلوة
اللفووظ و اسووتقامته ،واإلصووابة فووي الوص و -وموون اجتموواع ي و ح ا سووباة ال

ووة ك وورت س ووا ر

ا م ال ،ويوارد ا بيات -والمقار ة في التيبيه والتحام أجزاء النظم في الت امهموا علوى تيمور
1

 -العمدة  ، 1 ،ن.80

2
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مو وون ل م و و الو وووزن ومناسو ووبة المسو ووتعار منو ووه للمسو ووتعار لو ووه ،و ميو ووا،لة اللفو ووظ للمعنو ووى ويو وودة
اأتضا هما للقافية حتى ال منافرة بمنهما ،فه ح سبعة أبواة يي عمود اليعر».1
ن فهم النهيلي لط ار ا القدامى في صحة المعنى كان وراء تفضومله لهوا التوي تبورز أويم
اليووعر عنوودح  .فقوود رأى أن اليووعر العر ووي القووديم يحووو أم وواال يوواردة تتووردد فووي مواضو ال قووة
في وه فأحبهووا ويووجعها كمووا أحبه وا النقوواد غم ورح و يووجعوا علووى مراديووا فووي اليووعر باليووكل ال و
كانووت تووأتي عليووه أ يوومُ موون أصوود و الووتملم 2وتسووتحة فووي الم وول أن يكووون أفضووله أوج وزح
وأحكمووه أصوودأه , 3فهو ح ا م ووال فووي اليووعر نبو تستحسوون ونكووت تسووتظرإ ،4فيستحسوون عوودم
اإلسراإ فمها كي ال تدل على الت،ل .
فووإن كووان اإلبووداع يووو يوومس حيوواة اليوواعر كمووا م اريووا باي و ر فووإن الصووورة الفنيووة يووي
يمس حياة اليعر التي تير في كل جنباته فإنها تفصم عن مي د صوور جدمودة فمهوا نوبا
االبت،ار ودفا اإلبداع.
وا ا كانووت ل ووة اإلبووداع تتجوواوز مرتبووة اإلفهووام لووى مرتبووة التووأ مر ،فاليوواعر ييووكل ل ووة
معانيووه تيووكي مرتقووي بووه موون مرتبووة العووادممن لووى مرتبووة ياصووة الياصووة ،لمووا يحوود

فيووه موون

يصوصية وتأ مر.
و :الم وول السووا ر) يعبوور عنوود عبوود ال ،ورام عوون مقيوواس نوووعي فووي ا داء اليووعر  ،ويووو
يقصد به التفورد والتمموز فالم ول السوا ر يوا

بومن النواس  ،والو و العوام أولو با م وال السوا رة

وتووداولها الن فمهووا تجر ووة اليوواعر فكلمووا ك وور نتاجووه زادت أم الووه السووا رة  ،وان ك رتهووا يووو
بح
1

في مصطلم الفحولة ال

أيار ليه ا صمعي في معنى غلبة صفة اليوعر علوى بواأي

 -المرج السابا  ،ن.10

 -2عبد القادر الر اعي  ،الصورة الفنية في النقد اليعر  ،دراسة في النظراة والتطبما ،ن.25
 -3العمدة  ، 1 ،ن.236
 -4المصدر نفسه  ،ن .241
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الصفات فأم ال الياعر تتركز فمها التجر ة بعبارة مطبوعة تجلو المعنى في أحسون معورا,1
وا بيووات السووا رة تعبوور عوون انفوراد اليوواعر بالمعوانى التووي مجعلهووا النقوواد العوورة عنوانووا ومعيووا ار
لذصووالة واإلبووداع  ,فالم وول يووو تلووك اإلي وراأة اليووعراة التووي تلوووا لليوواعر فووي سووماء اإلبووداع
فمنفوورد بهووا بمووت دون سووا ر أبيووات القصوومدة وان ك رتهووا لوودلمل علووى االيتمووام بووالمعنى وكيفيووة
عرضه وآدا ه.
ن « الصور الفنية طراقة ياصة من طر التعبمر ،أو وجه من أوجه الداللوة ،تنحصور
أيممته ووا فيم ووا تحد ووه ف ووي معن ووى م وون المع وواني م وون يصوص ووية وت ووأ مر » . 2ن ا يمي ووة الت ووي
ا،تسبتها الصورة من القدم ت،من في طراقة عرضها للمعنى وكيفية تقديمه للمتلقوي فمتوأ ر يو ا
ا يمر بدورح ويستجمة له ح اليصوصية التي تحد ها الصورة في المعنى عن طراوا الييوال
ال و

ت يووه فهووو ال و

يقوووم بعمليووة التفكيووك والتفتمووت ووم التركمووة واعووادة التنظوويم والبنوواء موون

جدمد .3
ويووو ال و

يضووم

معوواني جدموودة موون ي و ل التجووارة الجدموودة التووي يعييووها اليوواعر،

فالييووال ال منفصوول عوون الواأ و المحسوووس بوول منطلووا منووه كووي يصوول لووى مسووتوى التركمووة
واليلا.
ن كيفيووة بنوواء الصووورة تاكوود علووى ح اأووة المبوودع كمووا أيووار لووى لووك النهيوولي وعلووى
فاعليووة الل ووة والفكوور ،ولوون تصوول الصووورة لووى فاعلمتهووا ال موون ي و ل معرفووة عياريووا فبالنسووبة
لقسمها ا ول في التيبيه  « ،وعيار المقار ة في التيبيه الفطنة وحسن التقدمر ،فأصودأه مواال
منتقا عنود العكوس ،وأحسونه موا أوأو بومن يوم من ايوترا،هما فوي الصوفات أ ،ور مون انفراديموا
 -1محي الدمن صبحي ،نظراة النقد العر ي وتطوريا لى عصرنا  ، 2 ،الدار العر ية لل،تاة لمبيا-تونس
 ، 1984،ن. 32

النقد والب غي  ،ن.323

2

 -جابر عصفور ،الصورة الفنية في الت ار

3

 -كراة رمضان ،فلسفة الجمال في النقد ا دبي  ،مصطفى ناص

 ، 2009ن.142
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نمو جا ،دموان المطبوعات الجامعية ،الج از ر ،

لمبوومن وجووه التيووبيه ب و كلفووة ،ال أن يكووون المطلوووة موون التيووبيه أيووهر صووفات الميووبه بووه
وأمل،ها له ،نه حمن مدل على نفسه ويحميه من ال موا وااللتباس .وأد أمل أأسوام اليوعر
ووة :م وول سا ر،وتيووبيه نووادر ،واسووتعارة أرابووة » .1وموون ينووا تتحوورك الداللووة فووي الصووورة موون
ا دنى لى ا على فيصبم الميبه به أ ،ر تمكنا من الصفة المقصودة من الميبه.
ن وظيفووة التيووبيه تتم وول فووي الوضوووا واليوورا و اإلبانووة و لووك اليووتراك الميووبه والميووبه
به في أ،بر عودد ممكون مون الصوفات ال كلهوا .وا وارة انتبواح المتلقوي « وأموا فا ودة التيوبيه مون
ال ،و م فهووي أنووك ا م لووت اليوويء باليوومُ ،فأنهووا تقصوود بووه بووات الييووال فووي الوونفس بصووورة
المي ووبه ب ووه ،أو بمعن وواح و ل ووك أو ك وود ف ووي طرف ووي الترغم ووة في ووه ،أو التنفمو ور عن ووه » ،2فق وود أراد
النهيولي مون اإلصوابة فووي التيوبيه أن يعمول اليوواعر علوى اصوطياد صووفات الميوبه بوه القرابووة
موون الميووبه ويووي توودل علووى ب غووة الصووورة وتأ مريووا لووك أن اإلصووابة يووي التووي تحقووا اإلبانووة
وال،ي

عن المعنى بطراقة تقرة البعمد .
وأوود تبلووور مفهوووم اإليضوواا و اإلبانووة فووي الد ارسووات القرآنيووة وفووي النقوود العر ووي  .ويأيو

المتلقي حم از كبم ار من ايتمام النهيلي وغمورح مون النقواد فوي يضواا المعنوى وتقرابوه لوه وااكودح
اب وون ريو ووما « وسو ووبمل التيو ووبيه ا كان ووت فا دتو ووه نمو ووا يو ووي تقرا ووة الميو ووبه مو وون فهو ووم السو ووام
وايض وواحه ل ووه -ن تي ووبه ا دون ب ووا على ا أردت مدح ووه وتيو وبه ا عل ووى ب ووا دون ا أردت
مة ،فتقول في المدا تراة كالمسك ،وحصوى كاليواأوت ،وموا أيوبه لوك فوإ ا أردت الو م ألوت
مسك كالسك أو التراة،ويا أوت كالزجا أو كالحصى ،ن المراد في التيبيه ما أود متوه مون
تقراة الصفة وافهام السام  ،وان كان ما يابه الييء من جهة فقد يابهه اآلير منها.3» .

1

 -المرزوأي ،يرا دموان الحماسة  ،ا ، 1ن.11

2

 -ابن ا مر ،الم ل السا ر ، 2 ،ن.123

 -3العمدة  ،1 ،ن.244
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ويفضوول النهيوولي موون التيووبيه مووا كووان مصوومبا واتفووا عليووه العلموواء ويووو التيووبيه الحسوون
ال

مير ا غموا لوى ا وضوم ،وأموا التيوبيه القبويم الو

ال مرتضويه « ويوو الو

ميور

ع وون اإلص ووابة وي ووو يو و ار الظ وواير في ووه ل ووى الي ووافي والمكي وووإ ل ووى المس ووتور وال،بم وور ل ووى
الص مر » , 1وفي ي ا أيضا ت،راس للحسية أو المادية التي تيدم فكرة الوضوا.
أما القسم ال اني من الصورة عنود النهيولي ويوي :االسوتعارة) ويورط فمهوا ال،ورام الحسون
وعياري ووا « الو و ين والفطن ووة ومو و ك ا م وور تقرا ووة التي ووبيه ف ووي ا ص وول حت ووى متناس ووة المي ووبه
والمي ووبه ب ووه ووم يكتف ووي في ووه باالس ووم المس ووتعار ن ووه المنق ووول عم ووا ك ووان ل ووه ف ووي الوصو و

ل ووى

المستعار له ».2
ن العموول اليووعر تعبموور اسووتعار  ،ويووي ت،سووة اليووعر جموواال وتقويووه ،فطبيعووة نظووام
التفكم وور الي ووعر يعتم وود أس وولوة االس ووتعارة والت ووي تق وووم عل ووى جمو و عناص وور متي ووابهة وغم وور
متيابهة.
تعبر االستعارة عن اليبرة البدمهيوة القويوه وتاصول الو كاء الفورد  ،وتعطوي للفكور حمويوة
وحرك ووة  .3ن ت،و وراس معن ووى الوض وووا عن وود النهي وولي يظه وور م وون يو و ل طل ووة الم وول الس ووا ر
والتيووبيه واالسووتعارة باعتباريووا عناصوور مكونووة لعمووود اليووعر وأيضووا يووي أيووم العناصوور المم لووة
لإلبداع.
وان االيتمام بالجانة الحسي من أجل الوضوا وال،ي

يوو الو

جعول الصوورة ت،ورس

نفسوها فوي مودى صودأمتها فوي نقول الواأو واإلبانوه عون المعنوى المرجوو .وابقوى مودلول الصوورة
عند حدوديا الحرفي ال متجاوزح التصرام لى اإليحاء.

 -1أبو ي ل العسكر  ،الصناعتمن  ،ن.280
2

 -المرزوأي  ،يرا دموان الحماسة  ، 1 ،ن11

3

 كراة رمضان  ،فلسفة الجمال في النقد ا دبي  ،مصطفى ناص247

نمو جا  ،ن.141

وا ا كووان التيووبيه واالسووتعارة يوودفهما يووو اإلبانووة وال،ي و
جوانووة يفيووة موون نفسووية المبوودع ال و

فووا ولى أن مبمنووا ويكيووفا عوون

يم وول طرفووا مهمووا فووي العمليووة اإلبداعيووة ن الصووورة

الحقيقية والنمو جية يي التي ج وريا في ال وعي كما يعتقد النفسومون ،فالصوورة الفنيوة تجتواز
مناطا الحياة النفسية للمبدع حم

تأتي العملية اإلبداعية لت،يو

عون الونفس وتجعلهوا تتجلوى

وتنب ا في الصورة الفنية.1
ولقد غمة الدرس النقد العر ي الميرأي والم ر ي لحظة الدييوة التوي يعييوها اليواعر
أمام الواأ وفي تجاوزح له ،فا ولى أن ال نحوبس الصوورة فوي التوزامن والتنمموا فتصوبم بايتوة،
بل أنها في الحقيقة يي عمواد الت،ووان اليوعر  ،لو لك كوان علوى النقود أن يطلوا سوراا المبودع
عن باطن ا يياء ال،امنة عن طراا بداع الجدمد.

لل،ي

ن عدم الفهم الصحيم لدور الصورة عن طراوا التيوبيه جعول النقواد يفهموون أن العمليوة
يوي مجورد طوورإ منووة منوواة طورإ آيور كووأن منووة الميووبه بوه فوي الداللوة علوى يوويء .وان
م وول يو ا الفهووم العقلووي للعمليووة اإلبداعيووة ال موودرك سوووى مظهريووا اآللووي الو

يقتوول بووه العمليووة

البيانية. 2
 بلنغط ب أل ط  :ح م بال ألبلقد أريد ووجه النهيلي اليواعر لوى االعتودال فوي أأسوام ا لفواس التوي ترتفو عون المبتو ل
السوأي و تنحد عن البدو الوحيي .والتوسد بمن الطب والصنعة أ االعتدال فوي أسولوة
اليعر .وارى أن ي ا متحدد في النمد المستو

في ا سلوة .كم

تحدد ينا الستواء؟

ن موونهج النهيوولي متحوودد موون ي و ل التطووور الحضووار للمجتم و  .ففووي العصوور الجووايلي
كانووت العوورة تجوور علووى عووادة فووي ألفاظهووا علووى البوودو الييوون  ،فكووان جووزال ,فلمووا ضوورة
1

 -غادة اإلمام  ،جاستون باي ر جماليات الصورة  ،التسوار للطباعة والنير والتوزا  ،بمروت-لبنان  ،ط، 2010 ، 1

ن.177
2

 حبمة مونسي  ،يعراة الميهد في اإلبداع ا دبي  ،ن.55248

اإلس و م بجارن وه واتسووعت ممالووك العوورة وك وورت الحواضوور ونزعووت الب وواد

لووى القوورى ،وني وأ

التطرة والتأدة ايتار الناس في ال ،م ألمنه وأسهله .
ويك و ا تطووور اليووعر صوونيعة الظووروإ التاراييووة واالجتماعيووة ،ول،وون النهيوولي ال يقبوول
ا سلوة الضعم

الركيوك بول يطالوة بالوسوطية وحسون االعتودال فيوه ويوو موفوا بومن التو ار

و التطبما ويمز عمود اليعر م البدي .
 بلغر اس بلنألقد ألبلةحث قم بدافب :اسووتوجة المقيوواس النوووعي البح و

فووي تمم وز اليووعر وانف وراد الصووورة والتعبموور ،فالمقيوواس

النوعي تحلمل ،في جويرح تفكيوك عناصور العمول اليوعر لوى الموواد ا وليوة المكونوة لوه لمبومن
ييصية الياعر المتممزة المبدعة من ي ل تركمة الل ة بصورة مبت،رة.
و ب لك نستنتج أن:
النهيلي لم مرفا الحدا ة بل حاول توجمهها .فهو مامن بأن اليوعر يحقوا اإلبداعيوة عون
طراا عناصر ويي الل ة والبدي والصورة الفنية.
يطم ووم النهي وولي أن يص وول ل ووى النم ووو

ا م وول ف ووي الي ووعر الو و

ال متحق ووا ال ع وون

طراووا تحقووا االسووتواء والوسووطية .وتعنووي الوسووطية عنوودح حسوون التصوورإ فووي ا ي و بوومن
ا صالة والحدا ة.
م ووامن بالعصو وراة وأ وور الزم ووان و ل ووك م وون يو و ل ص وود تعبم وور الي ووعر وا وورى أن اإلب ووداع
الحقيقووي يووو ال و
حسن الت،م

يضوومن اليلووود واالسووتم ارراة لنفسووه ،كمووا ماكوود علووى دور المبوودع فووي

م واأعه وت ار ه.

_ بلحصري ( ب413:ه)
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مبدو أن الحصر يممل لى يعر المحد من ويظهر ي ا الممل من ي ل ايتيا ارتوه حمو
جعوول جلهووا لليووعراء المحوود من والمعاص وران ،متووأ ار فووي لووك باالتجوواح الجدموود فووي التووألم
عصورح والو

فووي

بوودأ يمموول لووى جمو أيبووار المحوود من وأيوول العصوور  ،و ن اليووعر القووديم أصووبم

ك موور التنوواول واليووموع والتووداول علووى ألسوونة النوواس  ،حمو

يقووول فووي مقدمووة كتابووه « :وأرنووت

الفصوول با صوول ،وضووممت ا يوعار لوى ا يبووار ،وويوحتها بالمسوتندر والميتووار مون كو م
ملوك النظم والن ر من أفراد أيل العصر ال من أهروا السابقمن و هروا ال حقمن ،بكرام عنصور
الب غة وصميم جواير البراعة ،والتهاة اإلبراز* في غراة التطراز** »

1

فقوود ايتووار نصووون المحوود من نهووم فووي أريووه أهووروا القوودماء بب غووتهم و وراعتهم  ،و ن
القديم أصبم ك مر التناول .
واتضووم أنووه يمموول لووى النصووون الجدموودة غموور المكووررة أ القديمووة المرويووة المتداولووة
حم

يقول « :والنفوس طبعت على استطراإ ما سمعت ،مما لم مت،رر فمت،در واتووالى علوى

ا سماع ،فتمجه الطباع و ت ،ر روامتوه ،فتمول حكامتوه 2» ..و كو لك فوان الونفس تممول لوى موا
يو أأرة منها مما بعد عنها .
وأد عبر الحصر عن رأيه بكل صراحة أيضا في مقدمة مصنفه زير اآلداة
« وف وومهم م وون أدركتو وه بعم وور  ،أو لحق ووه أي وول دي وور  ،وله ووم م وون لط ووا

يقوول:

االبت ووداع ،وتولم وودات

االيت وراع ،أبك ووار ل ووم تفتزعهووا ا س ووماع ،يص ووبو لمهووا القل ووة ،والط وورإ ،ويقطوور منه ووا الم ح ووة
والظرإ وتمتز بأجزاء النفس وتسترج نافر ا نس 3» ...فأيوعاريم فمهوا مون الجودح واالبتوداع
والتولموودات لووم يسووبا أن سوومعتها اآل ان ،فيمموول لمهووا القلووة والعوومن وتصوولم لذنووس لقوود ارتقووى
أدة المحد من لى ي ح المنزلة عند الحصر ول لك فهو ييمر في مواض ك مرة لوى المعواني
1

 -الحصر  ،نور الطرإ ونور الظرإ،تحقما لمنة عبد القدوس ،ماسسة الرسالة  ،بمروت ط ،1996 ،1ن. 102

* -االبراز :ال ية اليالن والمراد جودة أدة أيل العصر ونفاسته.

** -التطراز :الصناعة والطراقة في العمل والمراد غرابة وجدة ي ا ا دة.
2

 -الحصر  ،نور الطرإ ونورالطرإ  ،ن .102

 -3الحصر

 ،زير اآلداة و مر ا لباة  ، 1 ،ن. 04
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المول وودة والميترع ووة عن ووديم رغ ووم انح ووداريم م وون أص ووول أعجمي ووة ويحو و

الع وورة عل ووى احتو و اء

ط وراقتهم فووي مووا ميوون أدوات الب غووة ال زمووة للنايووُ يقووول « :فأواليمووا بعوود أامووة اللسووان
النفس أأرة لى ما أورة منهوا مموا بعود

حفظ ك م أمراء البيان ،و ياصة أيل ي ا الزمان،

عنه ووا ،وي ووي أح ووا وأحج ووى أن ت ،ووون إلد ار ،ووه أرج ووى ،والس وويما

رأى العر ووي الصو ورام نط ووا

العجووم باللسووان الفصوويم،في ألفوواس لووو اجتلمووت جوايريووا ،واجتنمووت زوا يريووا ل،سوودت صووناعة
الحَلووى والحَلووي ...فك موور ممووا أوردت عليووك موون روا و حكمهووم و وودا

كلمهووم أعوواجم ،درت لهووم

الفصوواحة ب موور عصوواة ،وسووبقت لوومهم الرجاجووة ب موور اغتصوواة،

علموووا مووا آيووة معانمهووا

وكيفية مبانمها ».1
فف ووي نو وون الحصو وور تص و ورام واضو ووم يكيو و

عو وون تفضو وومل صو وواحبه ليو ووعر المحو وود من

العتبووارات فنيووة علووى اليووعر القووديم دون وض و اعتبووار لمعيووار الزمووان وي و ح نظ ورة نقديووة فووي
غاية ا يميوة  ،نهوا تيور الناأود الم ر وي عون دا ورة التعصوة للقويم التوي ط وت لفتورة طوالوة
علوى المالفوات النقديوة  ،ولقود أ وورت نظرتوه يو ح لوى القوديم والجدموود فوي ت م توه و و لك يحووت،م
الحصر لى معيار الجودة الفنية في حكمه النقد دون أن يعطى أيميوة للوزمن أو التعصوة
لليعر العر ي القديم.
واورد الحصر يبو ار يعورا فيوه تعصوة يوموخ الل وة وا دة ل،ول موا يوو أوديم وتنكوريم
ل ،وول م ووا ي ووو جدم وود فق وود ج وواء ف ووي كتاب ووه زي وور اآلداة عن وود الح وودم

ع وون ي ووعر أب ووي نو وواس،

فقووال « :وروى أبووو يفووان أووال :كووان أبووو عبوود هللا محموود بوون زاوواد ا ع اربووي يطعوون علووى أبووي
نو وواس ،ويعم ووة ي ووعرح ،ويض ووعفه ويس ووتلمنه ،فجمع ووه مو و بع ووا رواة ي ووعر أب ووي نو وواس مجل ووس
واليوومن ال يعرفووه ،فقووال لووه صوواحة أبووي ن وواس :أتعوورإ أعووزك هللا-أحسوون موون ي و ا وأنيوودح:
كر الطرإ،...فقال ال وهللا ،فلمن يو؟ أال لل
ضعيفة َّ

1

 -الحصر

يقول:

رسم ال،رى بمن الحفون نحمل

عفى عليه بكا عليك طوال

يا ناظ ار ما أألعت لحظاته

حتى تيحد بمنهن أتمل

 ،نور الطرإ ونور الظرإ  ،ن.394
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فطرة اليمن ،وأوال  :ويحوك لمون يو ا؟ فوو هللا موا سومعت أجوود منوه لقوديم وال لمحود !فقوال:
ال أيبرك أو ت،تبه ،فكتبه وكتة ا ول ،فقال ال

يقول:

ركة تساأوا على ا ،وار بمنهم

كأس ال،رى فانتيى المسقي والساأي

كان أراسهم والنوم واضعها

على المنا،ة لم تيلا بأعناأي

فقووال لموون ي و ا؟ وكتبووه فقووال :لل و

ت مووه وتعمووة يووعرح ،أبووي علووي الحكمووي!أووال :أ،ووتم

علي ،فو هللا ال أعود ل لك أبدا ». 1
ويم وول الحصوور بووأبي عبوود هللا ويووو واحوود موون رواة ا يووعار وموون يووموخ الل ووة وا دة
ال من تعصبوا للقديم ويطعن على أبي نواس ويحد من أيمتوه الفنيوة نوه يواعر مولود محود ،
أراد التجدموود ،ال أنووه مجوود فووي أ و اررة نفسووه عجابووا ول و ة .أبوول التعوورإ علووى أا ل وه ن الحصوور
عندما مورد ي ا اليبر فإنموا مراود أن ملووم علوى يواالء اليوموخ الو من مرفضوون المولود وانكورون
عليه جودته و ابتداعاته وايتراعاته.
-

ويعلووا بيوومر يلوودون علووى موأو

الحصوور موون القووديم والحوودم

القضووية التووي ي و لت جووزءا كبم و ار موون العصوور ال و

واوراح مقصو ار فووي يو ح

عايووه ،وكووان ويووو الل ووو و ا دمووة أن

يطرحهوا بكيفيووة ت،ووون فووي مسووتوى القضووية وأيممتهووا وموون ينووا موورى بيوومر يلوودون أن الحصوور
لم يكن مرغة في اتيا موأ

واضم تجاح يو ح القضوية حتوى يكسوة قوة المتعصوبمن للقوديم

وص ووداأة أنص ووار الجدم وود والمج ووددمن أنفس ووهم  , 2وي ووي م وون المآيو و الت ووي تايو و عل ووى الناأ وود
الحصر في عدم تصراحه الواضم بممله لى تجاح معمن أو تفضمله ليعر المحد من .
ومايحسة له أنه أورد نما

مون يوعر المحود من ،و هو ا الصوني يوارك فوي توجيوه نظور

اليعراء والنقاد لى مبدأ االجادة  ،وأن مبدأ الزمن ليس كافيا في صن اإلبداعية .
_ بلرأبأ( ب416:ه)
1

 -الحصر  ،زير اآلداة  ،و مر االلباة  ، 1 ،ن.295 -294

 -2بيمر يلدون ،الحركة النقدية على أيام ابن ريما المسملي اليركة الوطنية للنير والتوزا ،الج از ر ، 1981،ن.186
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أمووا أبووو عبوود هللا محموود بوون جعفوور القوزاز النحووو  ،فقوود عوورا موون يو ل كتابووه الضو ار ر
اليووعراة لهو ح القضووية ،فكووان عرضووه للضوورورات اليووعراة والوورين التووي ت،وواد ت،ووون مقصووورة
على يعر المولدمن ،لما متعرا له بعضوهم مون يجووم مون طورإ نقواد عصوريم أو منافسومهم
من اليعراء ،و من القزاز أن ي ا الهجوم تحركه دواف يفيوة ال أسواس لهوا مون الموضووعية ،و
أن المتعصبمن ضد المحد من لو تأملوا ي ا اليعر جمودا لر موا أنصوفوح ،وأود يكوون صوحيحا ال
ييوبه عمبا.
والضرورة اليعراة مصطلم يطلقه النقاد والنحاة العرة القدماء على عدمد من الظوواير
الل وية الميتلفة التي نجوديا موزعوة مب و وة فوي أبوواة النحوو والصورإ معوا ونجوديا كو لك فوي
كتة النقد.
فقد ظن النقاد والنحاة أن الوزن والقافية ملج ان الياعر لى ارت،اة موا يوو غمور موألوإ
في النظام الل و وأد ايتل

النحاة في مفهوم الضرورة اليعراة ايت فوا غمور ألمول فقود يوة

بعضووهم لووى ط أهووا علووى كوول مووا جوواء فووي اليووعر سوواء كووان لليوواعر عنووه مندوحووة  ،أم ال،
ومونهم موون رأى أنهوا مووا يضوطر اليوواعر ليوه اضووط ار ار بحمو

ال ت،ووون لوه عنووه مندوحوة وفوومهم

مون انتهووى لووى تسوومية الضوورورة مووا يووو ال يطووأ ومحاولووة االعتو ار عنووه ت،لو

ال داعووي لووه ،

ومنهم من رآيا ريصة.
موضووم الق وزاز فووي مقدمووة كتابووه طبيعووة ي و ا العلووم ويطالووة اليووعراء بضوورورة االط و ع
عليووه ،ليعرف ووا م ووا مجوووز له ووم عنوود الض وورورة حتووى يك ووون حجووة ف ووي يووعريم ن وأو و فيووه م وون
الضرورات فقال واصفا ي ا العلم :
« ويوو بواة موون العلوم ال يسو اليوواعر وال يسوت ني عون معرفتووه ليكوون لوه حجووة لموا يقو
في يعرح مما يضطر ليوه مون اسوتقامة أافيوة ،أو وزن بموت أو صو ا عوراة و لوك أن ك مو ار
مموون يطلووة ا دة ،وأي و نفسووه بد ارسووة ال،تووة ،ا موور بووه بمووت ليوواعر موون أيوول عص ورح ،أو
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لطالوة مون نظ ار وه ،فيوه تقوديم أو توأيمر ،أو زاوادة أو نقصوان ،أو ت ممور حركوة عموا حفوظ مون
ا صووول المالفووة لووه فووي ال،تووة ،أي و فووي التيووني عليووه والطعوون علووى علم وه ،واإلجموواع علووى
تيط تووه ولووو نظوور بعوومن الحووا لعلووم أن لووك ال ميوور ال موون وجهوومن  _ :مووا أن يكووون لووك
جووا از لعلوول ت مبووت عنووه  ،ولووم مبلووغ النهايووة موون علمهووا  ،ويووو كو لك وويمووه الو

لعلووه

نبووه

عليه أو أعاد نظرح فيه رج عنه لى الصواة وتيطاح لوى موا ال مطعون فيوه مون ال،و م  ،ا
كان غمر معصوم من اليطأ  ،وال ممنوع من ال لل فلويس للنواظر فوي ا صوول مو توأيرح عون
اإلحاطووة بسووا ر الفووروع الهجوووم علووى مووا لعلووه جووا ز عنوود المتقوودممن فووي العلووم ،النوواظران بعوومن
الحا».1
وأد ضرة القزاز أم لة ك مرة للمآي التي أي يا النقاد على اليعراء المحد من .مبور ار موا
وأ في أيعاريم من ضرورات مستدال أحيانا باليعر القديم على وجوديا فيه.
ومن أم لة ي ح المآي ما أي على أبي نواس في أوله:

حم

يسقيك كأسا في َغَلس
نديمك َأد َن َعس
نبه
َ
َ
أالوا « :كان الوجه :يسقك نه جواة ا مور ،ويوو جوزم تسوقد لوه اليواء

من يسقيك كما تقول في م له ارم زاد مرمك ،فتح إ الياء للجزم.
وي و ا علووى مووا أصوول فووي ال،تووة الميتص ورات علووى مووا أموول ،غموور أن لج ووازح وجهووا موون
العر ية ويو أن الياعر له أن مجر المعتل مجرى السالم فمتويم أن الياء كانوت متحركوة وأنوه
أسكنها للجزم على أصل ما في السالم وم له أول الياعر:
يا مزاد بن َيالد بن مزاد

ديلت دميقا
َّم نادى ا
َ

 -1القزاز ،ض ار ر اليعر ،تحقما محمد زغلول س م ،ومحمد مصطفى يدارة ،منيأة المعارإ ،اإلسكندراة،1973،
ن.29
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فقال :نادى ويو أمر فأ بتت الياء على ما كرنا ،ويو ك مر يمر في دايل ال،تاة».1
والق وزاز فووي تعليقووه علووى ي و ا البمووت مبوومن أن أووول اليوواعر لووه وجووه موون الصووحة .ويووأتي
بم ال مدل على استعمال ي ح الضورورة فوي اليوعر العر وي ،وابومن أن ا م لوة التوي تتيوابه مو
كبمر تأتي مب و ة في نايا كتابه.
ي ا البمت تبلغ عددا ا
ومن المآي التي علا علمها القزاز ملتمسوا لهوا وجهوا مون الصوحة موا أيو علوى اليواعر
أبي تمام في أوله:
من كل أظمى ال َّرى وا را محلقة
َ
حم

ومقيعر الرَّا واليمس في الحمل

أال من انتقدح « :والوجه ظمآن ال ورى َن الواحود ظموآى كعطيوان وعطيوى .وان

كووان كمووا زعمووا فووان لليوواعر أن موورد مو كر فعلووة لووى مو كر فعو ء ،ا كووان كوول واحوود منهمووا
مقيسووا علووى صوواحبه ،و لووك أن فع و ن ي و ا مضووارع لفع و ء فووا ل
وا لو

والنووون فووي آي ورح كووالهمزة

فووي آيوور فعو ء ،ويووالفوا بوومن مو كرح ومان ووه ،كمووا يووالفوا بوومن مو كر أفعوول ومان ووه فووي

اللفووظ فلمووا اضووطر أجوورى م و كر فعلووى مجوورى م و كر فع و ء ،وأيضووا فووإن العوورة تقووول :ريووج
أظهى ا كان أسمر ،وأناة ظمياء ا كانت ك لك فمجوز يكون المعنوى :مون كول أسوود ال ورى
َ
وا را محلقة أال تراح أسود لمحله ،و لك مدل على الجدة فيكون ي ا ال ضرورة فيه » . 2
ويك و ا يقوودم الق وزاز تفسووم ار لبمووت أبووي تمووام بتفسوومران ،فأمووا ا ول فهووو مجمووز لووه فيووه رد
م كر فعلى لى مو كر فعو ء ضورورة ،وأموا ال واني فمجعول أظموى بمعنوى أسوود مموا منفوي عنوه
المآي وال مديله في الضرورة.

 -1المصدر السابا  ،ن . 31-30
 -2المصدر نفسه  ،ن . 35
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وأد أ ،ور القوزاز مون موراد ا م لوة التوي عواة النقواد فمهوا اليوعراء دون أن ملتفتووا لموا فوي
ي و ح ا م لووة موون وجوووح الصووحة التووي أوود تيرجهووا موون نطووا اليطووأ و و لك تحممهووا موون سووطوة
النقد.
وأد ت،فول بوالرد علوى أأووال النقواد فمهوا ،وحواول أن مبومن موا فمهوا مون أوجوه الصوحة ،وأود
كووان فووي يو ا الصووني تسووامم موون طوورإ القوزاز مو اليووعراء لووى حوود بعموود ،فهووو مبوودو حراصووا
على تبرار ما جاء في يعريم من ضرورات التي أي يا علمهم النقاد ،مبمنا صحتها أحيانوا أو
من ي ل استيدام العرة لها في يعريم أحيانا أيرى.
لقد كر لنا القزاز المآي التي أي ت علوى اليوعراء عاموة القودامى مونهم والمحود من دون
أن يفر بمنهم ،ويو ب لك ييمر لوى عودم ايتصوان أو تمركوز المآيو علوى ف وة مون اليوعراء
دون ف ووة أيوورى أو علووى يووعراء زموون دون يووعراء زموون آيوور  ،فكمووا أي و ت وسووجلت المآي و
على اليعراء المحد من فك لك فقد أي ت على كبار اليعراء الفحول القدماء .وكوان القوزاز فوي
مورادح م لووة تتنوواول المآيو علووى المحوود من والقوودماء منصووفا للفوراقمن ،متسووامحا وحراصووا فووي
تبر تهم من تهم نسبت لمهم والى يعريم ال
فقوود ايتل و

منتقن من أيمته.

القوودماء فووي الضوورورة فبعضووهم رأى أنهووا مووا وأ و فووي اليووعر ممووا لووم يكوون

لليوواعر منووه مندوحووة لووه ، 1ويووي عنوود جمهووور النحووو موومن ميالفووة المووألوإ موون القواعوود فووي
اليعر سواء ألجأ الياعر لى لك بالوزن والقافية أم لم ملجأ  ,وأد أسمويا لى ضرورة حسونة
وضوورورة مسووتقبحة ولهووم فووي لووك مصووطلحات أيوورى ,يووي العوودول أو التوس و أو الريصووة أو
الترين.2

 -1منظر :ج ل الدمن السموطي ،االأتراا ،ن . 46
 -2منظر :المرج نفسه  ،ن.45
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واووديل نقوود الق وزاز ضوومن مووا يسوومى النقوود الل ووو التطبيقووي « ويووو تفحوون ل ووة اآل ووار
ا دبيووة ،ومحا،مووة ص ووابها ،ويط هووا ،وجودتهووا ،ورداءتهووا » .1ويووو واحوود موون أبوورز مظوواير
النقوود عنوود العوورة وموون بوومن العواموول التووي سوواعدت علووى تطووورح التعصووة للقووديم واليصووومات
النحوية والرواية.
ومن أيم مقاميس النقد الل و التطبيقوي يوو الحكوم بالصوحة أو اليطوأ ويكوون لوك بتتبو
أيطوواء اليوواعر وميالفتووه لذصووول الل ويووة الفصوويحة موون حم و

فصوواحة ا لفوواس ويلويووا موون

ا يطاء الصرفية ويلوو الترا،موة مون ا يطواء النحويوة أو الضوع

فوي التركموة،

السو مة

موون العموووة واجبووة ولقوود انتبووه النقوواد لووى أيطوواء اليووعراء التووي توودور حووول الت و كمر والتأنم و
وااليووتقا والمصووادر واإلع وراة والتعرا و

والتنكموور .فنظووروا لمهووا علووى أسوواس أنهووا ميالفووات

ولو و لك كان ووت نظو ورة التص ووواة والتيط ووة وراء وأ وووإ بع ووا النق وواد الع وورة الق وودماء م وون يو و ح
الميالفات موأ

العمة واالنتقان والتح مر من ارت،اة أم الها. 2

ويم وول يو و ا النظ وور الل ووو ف ووي الي ووعر الب وودايات ا ول ووى للحرك ووة النقدي ووة ف ووي العص ووور
اإلس مية ا ولى حم

بدأت تظهر م محه م بدايات جم الل ة يدمة للقرآن ال،ورام ،فكوان

النقوود الل ووو منصووبا علووى الجانووة الل ووو موون حم و

اليطووأ والص وواة فووي ا بنيووة والترا،مووة

وااليووتقاأات وا عوواراا .فق وود اني و ل الق وودماء وموونهم النح وواة والل واووون بوضو و أواعوود النح ووو
ووجود االيتقا وا عاراا التي جاء اليوعر علمهوا واسوتنباط القواعود مون اليوعر كوان مجوريم
بالضوورورة بحكووم يوودة احت،ووا،هم بووه لووى نقوود اليووعر ال موون حم و
الفني ،بل من حم

ع و تووه أو رأتووه أو جمالووه

ميالفته لذصول. 3

 -1أحمد محمد نتوإ ،النقد التطبيقي عند العرة في القرنمن الراب واليامس الهجرامن ،دار النوادر سوراا-دميا ،ط، 1
 ،2010ن .355

2
3

 -محمد حماسة عبد اللطم  ،الل ة و ناء اليعر مكتبة الزيراء ،القايرة  ،ط ،1992 ، 1ن . 24

 -طه أحمد براييم ،تاران النقد ا دبي عند العرة من العصر الجايلي لى القرن الراب الهجر دار العلم للطباعة

والنير والتوزا  ،بمروت -لبنان ،د ت ،ن . 54
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ويكوواد علموواء الل ووة والنحووو مجمعووون علووى أن اليووعر الجووايلي يووو النمووو

ا م وول موون

الناحيووة الفنيووة والعلميووة فاسووتنبطوا منووه القواعوود والي ووايد ،واليووايد يووو الوودلمل ال و

يسووتدل بووه

النحو على صحة القاعدة .
ن تمسك علماء الل ة والنحو باليعر الجايلي وأيمه وأعرافه الفنية والقويم الجماليوة يعبور
عوون موأ و

موورى أن القوويم الل ويووة الفنيووة ابتووة فووي ي و ا النمووو

التحوار ،ويو ال

القووديم غموور أابلووة للتحواوول أو

أاديم لى التعصة على اليعراء المحد من.

فهو و ا المرز وواني ف ووي موي ووحه منق وول ع وون أب ووي الحس وون عل ووي ب وون يح ووي أ ووال ك ووان س ووحا
الموصلي ال يعد أبا نواس يم ا ويقول « :يو ك مور اليطوأ ،ولويس علوى طراوا اليوعراء ،أوال:

لك:
فكنووت أنازلووه ف و يحفوول ب و لك ،فأنيوودته مومووا وييمووة نوواظور  ،أووال :فمووا أرمووت يووش ل و َ

فقلت :وهللا لو كانت لبعا ا عراة المتقدممن ل،انت في أعيان اليعر عندك».1
وأال أبو نواس أيضا « :لو كان يعر كله يمذ الفم ما تقدمني أحد ».2

وأد أاد تعصة العلماء والنحاة لى الصدام م اليعراء وفي أصة الفرزد مو عبود هللا
بن أبي سحا من أيهر يوايد ي ا الضرة من النقد الل و النحو .
وة ايتمووام النحوواة علووى الوودرس اليووارجي النمطووي الوودا ر حووول القواعوود التووي تنووتظم
انصو َّ
ال،و م .3ولو لك انحصوور جمعهووم وتمركووز عملهووم حووول مووا مجوووز ومووا ال مجوووز فووي ل ووة اليووعر
دون أن يعطووا أيميووة للقيمووة الفنيووة .و و لك فقوود عمل ووا علووى عووزل الظوواير نهووا ال تطوورد م و
القاعدة التي مرجون لها اإلطراد.4


 -الناظور :ويو ال

يحرس الزرع .

 -المرز اني ،المويم  ،ن . 304

1
2

 -المرج نفسه  ،ن . 304

4

 -محمد حماسة عبد اللطم  ،الل ة و ناء اليعر ،ن . 24

 - 3أحسن مزدور ،معاممر النقد ا دبي في القرن الراب الهجر  ،مكتبة اآلداة ،القايرة ،ط ،2009 ،1ن . 36
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لقوود تنوواول الق وزاز فووي نقوودح الضوورورة اليووعراة ويووي مبح و

نقوود يم وول المسووتوى النحووو

والعروضووي باعتبووار أن الضوورورة اليووعراة تق و بوومن ضوورورة صووحة القاعوودة النحويووة وس و مة
القاعوودة العروضووية والبح و
كن

فووي الضوورورات اليووعراة يووو مبح و

الل وامن والنحاة ويو مبح

الل وو

لو

نقوود فووي ا سوواس نيووأ فووي

نه ارتبد بضبد الل وة ونحويوا فهوو مون صوميم النقود

ن النحوواة حوومن وضووعوا مقوواميس الل ووة اعترضووتهم نصووون يووعراة لفحووول اليووعراء ال

تيض لما وضعوح من مقاميس ،ول لك اضوطروا لوى تيوراج لوك اليوعر علوى الوجوه الموافوا
لقواعووديم العتقوواديم أن اليووعر القووديم وال سوويما يووعر الفحووول يعوود حجووة وعليووه بح ووا فووي تعوودد
الروايات وايت فها بيات ياالء اليعراء التي وأعت فمها الضورورة أو مجواد تيوراج كوي مبقووا
على مكانة الياعر.
َّن النح ووو والع ووروا علم ووان معيارا ووان يي ووتمل ك وول واح وود منهم ووا عل ووى أواع وود وض ووعت
للحفاس على ا داء الل و وبعدح عن اليطأ وحفظ الوزن اليعر من االنكسار .وله ا السوبة
كووان انط و

الناأوود الق وزاز فووي نقوودح موون نقطووة أن اليووعر محوول اضووطرار نووه مقموود بووالوزن،

واي و ن اليوواعر لوووزن أصوومدته ومحافظتووه عليووه يضووطرح لووى االنح وراإ بالل ووة عمووا تمليووه
أواعديا من نحو وصرإ.
فووالنحو يووو انتحوواء سوومت ك و م العوورة فووي تصوورفه موون ع وراة وغم ورح كالت نيووة والجم و
والتحقموور والت،بم وور واإلض ووافة والنس ووة والتركمووة وغم وور ل ووك لملح ووا موون ل وويس م وون أي وول الل ووة
العر ية بأيلها في الفصاحة فمنطا بها وا لم يكن منهم ،وان ي َّ بعضهم عنها َّ
رد بها لمهوا.1
فقوود علووم القوزاز تعقووة النحوواة اليووعراء وسوولطوا علوومهم عصووا القواعوود وكلفووويم أ ،وور موون طوواأتهم
موون أجوول طلووة اليووايد وموونهم موون ييووتد بووه التعصووة ضوود المحوود من وحووة الت لووة فصوواروا
مت،لفمن منظرون بكيفية جامدة للقصمدة واهملون ال و وي فلون عن الطب .

1

 ابن جني ،اليصا ن ، 1 ،تحقما محمد علي النجار ،الهم ة المصراة العامة لل،تاة ،ط ،1986، 3ن .34259

لقوود كانووت اليصووومة بوومن النحوووامن واليووعراء من و القوورن ال وواني الهجوور

لووك اليووت إ

منهجمهما ،فمنهج النحوامن يطالة بالمعياراة في الل ة أ االستناد لى القواعد القياسوية بمنموا
منهج اليعراء والسويما المحود من مونهم مراود اإلبوداع معتمودا فوي لوك موسويقى اليوعر ووزنوه وال
مندوحة أن مير عن تلك القواعد القياسية التي صاغها النحواون.
ال أن يناك من النحووامن مون أنصو

اليوعراء وع َّوديم أموراء ال،و م فقود أوال اليلمول بون

أحمد الفرايمد  « :اليعراء أمراء ال ،م يصرفونه أنى ياءوا ».1
بوول مجوووز لليووعراء موواال مجوووز ل مووريم موون ط و

المعنووى وتقمموودح وموون تص ورا

اللفووظ

وتعقموودح وموود المقصووور وأصوور المموودود والجمو بوومن ل اتووه والتفراووا بوومن صووفاته واسووتي ار مووا
كلت ا لسن عن وصوفة ونعتوه ،وا يوان عون فهموه وايضواحه . 2متفوا القوزاز مو حوازم الو
يسلم اإلمارة لليعراء حم

يقول:

« فذجوول مووا أيووار ليووه اليلموول ،رحمووه هللا موون بعوود غايووات اليووعراء وامتووداد آموواديم فووي
معرفة ال ،م واتساع مجالهم في جمي

لوك ،يحتوا أن يحتوال فوي تيوراج ك مهوم علوى وجووح

من الصحة ،فإنهم أل ما ميفى علمهم ما يظهر ل مريم ،فليسوا يقولون يم ا ال وله وجه ».3
ول و لك وموون أجوول ي و ا سووبا وأن دعووا الق وزاز القمروانووي كمووا دعووا حووازم القرطوواجني بعوودح
النحاة لى التوأ

عن تيط تهم فيما ليس ملوا له وجه بل ن الناأدمن مراان مون ا فضول أن

ال يعتوورا علوومهم فووي يووعريم ال موون كانووت لووه ا يليووة ولوون تتحقووا ال بمعرفووة أصووول ال،و م
المعرفة الحقيقية وليس مجرد االدعاء ويم العلماء البل اء ال من مدركون حقا ا ال ،م .

 -1حازم القرطاجني ،منها البل اء. 143 ،
 -2المصدر نفسه  ،ن. 144 -143
 -3المصدر نفسه  ،ن.144
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وان المآي و التووي أي و يا النحوواة علووى اليووعراء ت بووت مووا يووة ليووه الق وزاز موون ضوورورة
معرفة الناأد بدأا ا الل ة ،فقد أي النحواون على بيار بعا المآي الصرفية ول،ونهم حكمووا
القواعد الصرفية ولم يحكموا السماع ول ات العرة  ،فمتفا القزاز م المرز اني
في ي ا حسة ما رواح فوي المويوم :روى أبوو حواتم أوال « :كوان ا يفوش يطعون علوى
بيار في أوله:
وأيار بالوجلى علي ميمر

واآلن أأصر عن سمية باطلي
وفي أوله:
على ال زلى مني الس م فر ما

لهوت بها في ظل ميضرة زير

وأووال :لووم يسووم موون الوجوول وال ووزل نن فعلووىمم وانمووا أاسووهما بيووار ،ولوويس ي و ا ممووا
يقاس ،نما يعمل فيه بالسماع ». 1
وأوود رد الصووولي علووى الو من ميط ووون أبووا تمووام فقووال«:فكمو

يوون أبووو تمووام وحوودح بو لك ل ووال

يدة التعصة وغلبة الجهل؟ »

2

واورى الناأوود القو ازز أن ك مو ار مون المآيو يحكمهوا الهوووى والجهول ،فأصووحابها لوم يستقصووا
الل ة ولوم مبل ووا بهوا المنتهوى مو أن موام النحواة سومبويه يقوول « :ولويس يويء يضوطرون ليوه
ال ويم يحاولون به وجها » .3وابن جني حاول أن يقدم تفسوم ار للضورورة اليوعراة،
الياعر ال

يعمود لوى م ول يو ح الميالفوات يوو اليواعر الجسوور القوو

مبومن أن

نوه يعلوم أن ابتعوادح

عن م ل ي ح ا موور أأورة لوى النجواة وأبعود عون م حظوات النقواد ولويس فوي لوك دلمول علوى
ضع

ل ته نه ارت،ة ما ارت،ة دالال بقوته ورغبوة فوي حودا

توأ مر معومن يقصود ليوه بموا

فع وول يق ووول «:فمت ووى أرم ووت الي وواعر أ وود ارت ،ووة م وول يو و ح الض وورورات عل ووى أبحه ووا وانحو وراإ
 -1المرز اني  ،المويم  ،ن. 287 -286
 -2الصولي ،أيبار أبي تمام ،ن .32

 -3سمبويه  ،ال،تاة  ، 1 ،تحقما ويرا عبد الس م محمد يارون ،دار الجمل ،لبنان،ط ، 1د ت ،ن.32
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ا صووول بهووا فوواعلم أن لووك علووى جيوومة منووه وان دل موون وجووه علووى جووورح وتعسووفه فانووه موون
وجه آير ما ن بصياله وتيمطه وليس بقاط دلمل على ضع

ل ته وال أصوورح عون ايتيوارح

الوجه الناطا بفصاحته ». 1
مرت،ووة اليوواعر الضوورورة ال اضووط ار ار فووي كوول الحوواالت ،وانمووا ايتيووا ار مو علمووه بقبحهووا ومووا
يط أر على يعرح بسببها من كسور للووزن وانحوراإ لإلعوراة ول،نوه ي وامر وكأنوه بهو ا االنزاواا
عن القواعد والتقالمد الل وية والنحوية والعروضية يحقا اإلبداعية وحراة اإلبداع .
ن درجة استيعاة القوزاز للتو ار
والس وويما المح وود

الل وو والنحوو وفهوم مواأو

النحووامن المتبامنوة مون اليوعر

من ووه وم وون وأوع ووه ف ووي الض وورورات  ،واض ووحة وال يمك وون تجاي وول م ووا للعام وول

الزمن ووي م وون دور ف ووي امت ووداد التص ووور النق وود الم ر ووي للظ ووروإ الت ووي س ووبقته ،ويو و ا التط ووور
الزمني سمم لهم باالط ع على الت ار
جمالية استجدت في اليعر المحد

اليعر أيضا وما رافقه من نظر نقد  ،وما ألفووا مون
.

مرى القزاز من ي ل تسامحه م اليعراء أن الضرورة اليعراة سمة مون سومات اإلبوداع
اليعر بحكم أن اإلبداع تجاوز للمألوإ والنمطي ،وابودو أنوه متوأ ر بو أر سومبويه حومن يقوول:
« علووم أنووه مجوووز فووي اليووعر مووا ال مجوووز فووي ال،و م موون صوورإ موواال منصورإ ،ييووبهونه بمووا
منصوورإ ،موون ا سووماء نهووا أسووماء كمووا أنهووا أسووماء ،وح و إ مووا ال يح و إ ييووبهونه بمووا أوود
ح و إ واس ووتعمل محو و وفا » .2ووم يق ووول «:ول وويس ي وويء يض ووطرون لي ووه ال وي ووم يح وواولون ب ووه
وجها». 3

 -1ابن جني ،اليصا ن ،2 ،ن. 392
 -2سمبويه ،ال،تاة  ، 1 ،ن. 26
 -3المرج نفسه  ،ن. 32
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ن الق وزاز موون ي و ل الوونن ال و

أوردنوواح لووه ،مبوودو متسووامحا م و اليووعراء ،فهووو يعطووي

مكانيووة تسووويغ الضوورورة علووى وجووه موون الص وواة وي و ا ال و
أورديووا فووي كتابووه ،وي و ا الموأ و

أ،وودح موون ي و ل ا م لووة التووي

النقوود منووه يعكووس موون جهووة ،بووارح لليووعراء بصووفة عامووة،

ويعكووس موون جهووة أيوورى ج أرتووه المتم لووة فووي اسووتبعاد مكانيووة وأوووعهم فووي اليطووأ س وواء أ،ووانوا
أوودماء أم محوود من ،بحم و

تجوواوز سوومبويه فووي ي و ح النقطووة ،ن سوومبويه جنووة اليووعر القووديم

وأبعوودح عوون الوأوووع فووي اليطووأ ،فالعلموواء المتقوودمون مر طووون الص وواة بووالنن القووديم وي فلووون
عن النن الحدم .
ن الموأ و
ل وية ،ميضو

النقوود للق وزاز موون الضوورورات اليووعراة حتووى لووو كووان يقوودر اليووعر بمعوواممر
لمبودأ الصوواة واليطوأ ال أنوه موأو

وفهم لطبيعة ل ة اليعر التي تيتل

فيوه مون اإلمجابيوة نوه مودل علوى دراك

عون طبيعوة ل وة الن ور .فاعتبوار اليوعر موضو اضوطرار

ال منفي عنه مكانية االعت ار أو أن تحمل الضرورة علوى وجوه مون الصوواة ويو ا الو
القزاز وأ،دح ،ل،ن كم

فسورح

يمكن للقزار أن يستفمد من النحو في دعم الحدا ة؟

مبدو القزاز من النقاد النحووامن المعتودلمن فوي نظرتوه لليوعر المحود  ،والودلمل علوى لوك
أنووه لووم منسووة ا يطوواء والعموووة الووى اليووعر المحوود

دون اليووعر القووديم ،بوول مووداف عوون حووا

اليعراء في ارت،اة الضرورات م ل ال من سوبقويم ،ويفنود آراء النقواد الو من مورون أن اليوعراء
المحوود من يك وورون موون الضوورورات لموودلوا علووى ضووعفهم  ،موون يو ل أم لووة يسوووأها موون اليووعر
الجايلي ال

لجأ فيه اليعراء الى الضرورات .

يسووقد الق وزاز عاموول الووزمن فووي نقوود اليووعر والحكووم عليووه ف و منتصوور لف ووة علووى حسوواة
أيرى ،بل يو منتصر لليعر وما متطلبه من حراة لتحقما بداعمته .
ان الضرورة اليعراة أمر واأ أديما وحدم ا ،ول،ن تعصة بعا النقاد الل ووامن جعلهوم
منكرونها على القديم والبسونها الحدم  ،بل جعلويا صفة م زموة لوه  ,ورغوم يموان القوزاز بهوا
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ال أنه مدف بالياعر لطلة العلم به ا الباة ،كي مجنة اليواعر الوأووع فوي موا يسوت،رح ،وموا
ييوومن العموول اليووعر واإليووارة لووى يو ح ال ايووة التعليميووة تعنووي أن المالو

القوزاز موورى اليووعر

صنعة من الصوناعات أود منطوو تقانهوا علوى نووع مون االسوتعدادات الياصوة  .فإتقوان العمول
اليووعر ال يمكوون أن يكووون دون حو
1

بالقواعوود وا صووول ودون تموورس علووى اسووتيدام ا دوات

ومن ينا يمكن الديول لى فهم معنى اإلبداع عند القزاز .
يحوورن الق وزاز عل ووى س و مة الل ووة ونقا ه ووا وصووفا ها باعتباريووا وس ووملة للتعبموور واإلفه ووام

وأيمووة موون أوويم اإلبووداع الفنووي ،والحراووة التووي تعطووى لليوواعر موون ي و ل الوورين والضوورورات
تسوولة عملووه التممووز ومعنووى اإلبووداع  ,فوواحترام الل ووة بقوانمنهووا عنوودح يعطووي أوووة للوونن لووك أن
القوة اليعراة للنحو أد الحظها من أبل كل من الل وامن واليعراء . 2
ال يق

يو جوزء مهوم مون ت ار نوا وكو لك ال يقو

القزاز عند حد وظيفة النحو ال

موأفوا

معاديا من اليعر المحد  ،بل مداف عن ل ته ،نه يعوي أن اليوعر« ياصوية يارأوة -تحوول
مفوواجُ تتيو ح ال،لمووات تحووت تووأ مر يووان » , 3لو لك فموون يو ل تسووامحه وانتقوواد م حظووات
النقاد كأنه مدعويم لى ضرورة وجود تعاط

بمن المحلول والونن ،نهوم أموام ظوايرة أسولو ية

ياصة ،ات طاب كيفي في تيكمل ل تها.
مداف القزاز عن ل ة المحد من طالما ما زالت تحافظ على أووانمن الل وة لوك أن مفهوموه
لإلب ووداع ال مت ووأتى ال ف ووي كنو و

يو و ح الل ووة وأسس ووها وأوانمنه ووا .وال ي ف وول الم ووا رات المس ووتجدة

المحيطووة باليوواعر المحوود  ،لووك أن ل تووه ت،مو

نفسووها حسووة مووا تقتضوويه حالتووه االجتماعيووة

والنفسووية والحضوواراة ،ن اليوواعر كووان وال موزال فووي حالووة بحو
 -1جابر عصفور مفهوم اليعر ،دراسة في الت ار

واست،يوواإ دا ووم للوجووود عوون

النقد  ،الهم ة المصراة العامة لل،تاة ،ط ،1995، 5ن. 28

 -2جون كوان ،بناء ل ة اليعر ،ترجمة وتقديم وتعلما .أحمد درويش ،سلسلة الصادرة عن الهم ة العامة لقصور ال قافة،
القايرة ،1990 ،ن.11
 -3ير رت راد  ،طبيعة اليعر ،ترجمة عيسى علي العا،وة  ،مراجعة عمر يمن اليباة ،منيورات و ازرة ال قافة ،سوراا_
دميا  ،1997 ،ن.39
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طراا ال،لمة 1وأيضوا حسوة موا يقتضويه الموضووع وزنوه وا ا كوان اليوعر ال منموو ال فوي ظول
الحرا ووة كم ووا يق ووول سوس وومر« ياص ووية ال،و و م ي ووي حرا ووة الت ووألم

» 2ف ووالقزاز نص ووم الي وواعر

بالتوس في استيدام المعجم الل و كي ميرجه من دا رة الضرورات عن طراوا العلوم .ولو لك
يقول جون كوان «:لو أنوه كوان مجوة علمنوا أن نيتورع ال،لموات فوي كول مورة نوت،لم فمهوا ل،انوت
الل ة المتممزة مستحملة و لو كان ال،و م معنواح أن نحودد أنفسونا فوي تردمود جمول أملوت مون أبول
ل،انووت الل ووة الممم وزة ال فا وودة لهووا .فكوول فوورد يسووتيدم ي و ح الل ووة ليعبوور عوون فك ورح اليووان فووي
لحظة ما .وي ا ما متضمن حراة ال ،م ». 3
يكسوور القوزاز الووزمن وال يحووت،م ليووه فووي أضووية اليووعر القووديم والحوودم  ،وانمووا يحووت،م لووى
معيار ل و مقياسه االنضباط بقواعد الل وة وأوانمنهوا ،فاليواعر المبودع فوي نظورح يوو الموتمكن
ويو من متعامل م الل ة بحسوه و وأوه وال ميور عون التقالمود وا سوس التوي وضوعها الل واوون
والب غمون ال ل را ماأت . 4
ن الياعر بإمكانه التجاوز في حدود ما رسم له مون أووانمن ل ويوة والمبودع الحقيقوي فوي
نظر الناأد النحو القزاز يو من يحترم أانون الل ة ويمكن أن ميترأه اضط ار ار .
انصة ايتمام القزاز على الضرورات فكان نقدح ل ويا فقد أدرك أن اإلبداع منحصر فوي
الل ة ن التجر ة اليعراة في أساسها تجر ة ل وة ، 5فهوي وسوملة التعبمور واإلبوداع لو لك يقوول:
غنيمووي يو ل« فووإن أولووى ممم وزات اليووعر يووي اسووت مار يصووا ن الل ووة بوصووفها مووادة بنا يووة

 -1السعمد الورأي ،ل ة اليعر العر ي الحدم  ،مفهوماتها الفنية ،طاأاتها اإلبداعية ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندراة-
مصر ،2011 ،ن. 63

 -2جون كوان ،بناء ل ة اليعر ،ن. 111
 -3المرج نفسه  ،ن. 111
 -4يرإ الدمن الراجحي ،مآي النحاة على اليعراء ،دار المعرفة الجامعية  ،القايرة ،2000 ،ن. 41
 -5السعمد الورأي ،ل ة اليعر العر ي الحدم  ،ن. 63
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» .1وكما ركز القزاز على دور الياعر في تعلم يو ا البواة كو لك ركوز علوى دور الناأود ،نوه
يووو ال و

مواجووه الوونن ويممووز بوومن جموودح وردم ووه ،ول و لك عوواة عليووه اتهامووه لليووعر المحوود

بوأوعووه فووي اليطووأ ،وعجوزح أمووام التيراجووات الل ويووة ،فيطلووة منووه التموورس وطلووة التيصوون
في ي ا المجال.
والناأد التطبيقوي مطالوة فوي نقودح التيلوي عون التعصوة للقوديم علوى حسواة اليوعر الحودم ،
كما أنه مطالة بأن يكوون علوى علوم بفوروع مون علووم الل وة العر يوة ترفود نقودح وتقويوه ويوو فوي
حاجة ماسة لى الرواية والل ة والنحو والتصرا

وا دة .

ولو لك أووال الجوواحظ «:طلبووت علووم اليووعر عنوود ا صوومعي فوجدتووه ال يحسوون ال غرابووه،
فرجعت لى ا يفش فوجدتوه ال موتقن ال ع اربوه ،فعطفوت علوى أبوي عبمودة فوجدتوه ال موتقن ال
مووا اتصوول با يبووار وتعلووا با يووام وا نسوواة ،فلووم أظفوور بمووا أردت ال عنوود أدبوواء ال،توواة»

2

فالتيصن يستوجة من صاحبه االط ع الواس  ،كما أنه ما ر في أحكامه النقديوة فوإ ا كوان
اإلبووداع يحووو أوود ار موون اإلمكانووات التعبمراووة ،فيووأتي دور الناأوود ينووا فووي ا،تيوواإ يو ح الطاأووات
ب وأه الم ق

بال قافة العلمية .

فقوود أدرك القوزاز أن أيووم أسووباة وأوووع النقوواد الل وووامن فووي االيووت إ فووي ا حكووام النقديووة
زاء يووعر المحوود من يووو المسووتوى ال قووافي والعلمووي للناأوود .3ول و لك كمووا يحوورن الق وزاز علووى
س مة الل ة ،فإنه يحرن على صحة ا حكام النقدية بالمعرفة واالط ع .
ونيل وون بو و لك ل ووى أن القو وزاز أ وود أب وودى الض وورورات الي ووعراة الت ووي وأو و فمه ووا الق وودماء
والمحوود ون علووى السوواء و دافو عوون اليووعر المحوود

 -1غنيمي ي ل ،النقد ا دبي الحدم  ،ن. 386
 -2ابن ريما ،العمدة . 388 ، 2 ،
 -3عيسى علي العا،وة  ،التفكمر النقد عند العرة ،ن. 122
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ورد اتهامووات النقوواد الل وووامن  ،كمووا رفو

القدسية على اليعر القديم التي وضعها النحواون و لك أبدى جرأة ويجاعة في بوات ينوات
اليعراء القدامى  ،فدل موأفه على ،بارح لليعر الحدم

.

فس ووم الحرا ووة للي وواعر م وون أج وول تحق ووا اإلب ووداع ،ف ووي ط ووار م ووا تس وومم ب ووه أو ووانمن الل ووة
ونظامها  ،وتم ل موأفه من أضية القديم والحدم

في مدى فهموه لل وة الياضوعة لقووانمن

ابتة ويي القاسم الميترك بمن ل ة اليعر القديم ول ة اليعر الحدم
 بام رش ق بلر رألبند (ب456:ه )أولى ابن ريما أضية القديم والحدم

عناية كبمرة ،حم

.

يصها بباة مستقل في كتابوه

العمدة ،باإلضافة لى أنه تناولها بالدراسة في أ ،ر من باة آير.
وأوود بوودأ حدم ووه عوون القضووية بنسووبة القووديم والحوودم

مبمنووا أن كوول أووديم يووو محوود  ،وكوول

محوود

سووماول فيمووا بعوود لووى أووديم بالنسووبة لووزمن الحووا ،فقووال « :كوول أووديم موون اليووعراء فهووو

محد

في زمانه باإلضافة لى من كان أبله »«.»1
كووان ابوون ريووما حراصووا فووي عوورا آراء النقوواد اللو من سووبقوح فووي أضووية القووديم والحوودم

وموأفهم منها ،فقام بعرا آراء الفراقمن من النقاد ،من يممل لى تقديم القديم ،ومن يممول لوى
االعتدال وعدم تحكيم المعيار الزمني.

واتم وول أص ووحاة الو و أر ا ول ف ووي علم وواء الل ووة اللو و من ك ووانوا متعص ووبون ض وود الح وودم

وارفضووون االحتجووا بووه نظ و ار لعوودم قووتهم بووه وموونهم أبووو عموور بوون الع و ء وا صوومعي ،و وون
ا عرابي.
ن موأو

الوورفا الو

اتيو ح النقوواد موون يووعر المحوود من متضووم فووي موووأفهم موون ل ووتهم

وي ووي ل ووة ايتلف ووت ل ووى ح وود م ووا ع وون ل ووة الي ووايد الي ووعر الق ووديم والعل ووة ال،امن ووة يلو و
االيت إ يو الت مر االجتماعي ال قافي ال

يو و ا

صاحة ت م ار فوي بنيوة الحيواة العر يوة .وأود أوال

ا صوومعي ع وون أبووي عم وور ب وون الع و ء« :جلس ووت لي ووه موواني حج ووج فم ووا سوومعته يح ووتج ببم ووت
س مي وس ل عن المولدمن فقال :موا كوان مون حسون فقود سوبقوا ليوه ،وموا كوان مون أبويم فهوو
من عنديم»

2

)(1

– ابن ريما ،العمدة  ،1 ،ن.78

)(2

– المصدر نفسه  ،ن.79
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عرب ووي  « :نم ووا أي ووعار يو واالء المح وود من م وول أب ووي نو وواس
وم وون أج وول ل ووك أ ووال اب وون اال ا

وغم ورح ،م وول الراحووان ييووم مومووا وا و وى فمرم وى بووه وأيووعار القوودماء م وول المسووك والعنبوور ،كلمووا
حركته ازداد طمبا ».1
أب ووي عم وور ب وون العو و ء وا ص وومعي وا ع ارب ووي موأو و

ن موأو و

ب وووتي س ووا،ن بالمقاب وول

للوزمن المتحوورك مو ت موور الحيواة واليووعر فووالرفا مطلووا ل،وول موا يووو محوود
للماضي ال

أو آنووي بالمقابوول

يو يمر وامجابي.

وأما الفراا ال اني في لة على آ ار وه االعتودال فو يفصول القوديم بسوبة أدموه فوي الزموان
أو يحتقر الحدم

وي ا مون أيمتوه لحدا توه وانموا يحكوم المعواممر الفنيوة أو يقودم اليوعر الجمود

لجودتووه واوواير اليووعر الوورد ء لرداءتووه ،ويموور موون يم وول ي و ا االتجوواح وي و ح النظ ورة ابوون أتمبووة

حمن يقول « :لم يقصور هللا اليوعر والعلوم والب غوة علوى زمون دون زمون ،وال يون أوموا دون
أوووم ،بوول جعوول لووك ميووتركا مقسوووما بوومن عبووادح فووي كوول ديوور ،وجعوول كوول أووديم محوود

فووي

عصرح ».2
ن ابن ريما فوي مورادح مقولوة ابون أتمبوة مهودم ا فكوار التوي سوبقته والتوي توامن بالزمنيوة

وتحكمهووا فووي اإلبووداع ،فالجمووال واإلبووداع ليسووا مقتص وران علووى أوووم وال علووى زموون دون أوووم أو
زموون فم وول يو ا القووول مجعوول القووارئ والعاأوول يقووارن واووازن بوومن اآلراء ورجحووان كفووة المنصو
والعقلض نه ال يمكن أن ننسة القبيم دا ما وفي كل ا حوال لى الجدمد.
يووأتي الحكووم علووى الجدموود بووالقبم موون ي و ل معوواممر و و متص و

بهمووا أصووحاة ال و أر

فهي أحكام جاءت نتمجة قافة رسيت في أ يانهم.
لقد نفى ابن أتمبة بعباراته أ فضملة لتقودم الزموان أو توأيرح ووأو

موأفوا وسوطيا ،حمو

جعل اإلبداع أسمة سوية بمن الناس علوى ايوت إ عصووريم وديووريم .و و لك توأ ر ابون أتمبوة
ب قافته اإلس مية التي تجعل اإلبداع أسمة من هللا ،مصودريا اليوي ،فا زمنوة متسواوية القيموة
ليست ا تأ مر على الفن ،وي ا رد أو ض نه جاء من يوين فقيوه يصودع بوه آراء المعانودمن
والمكوابران وابوودو أن ابوون ريووما يمموول لووى أر ابوون أتمبوة وييوواطرح فيمووا يووة .وأوود جوواء بهو ا

)(1

–المرز اني ،المويم ،ن.286

)(2

– العمدة ،1 ،ن.79
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ال أر كي م بت نسبية القديم والحدم
ويفند ب لك حجج أم ال أبي عمر ال

التي جاء بهوا وأيضوا أن كول أوديم فوي زمانوه كوان حودم ا
يمنم القديم الص حية المطلقة واإلبداعية.

ن نسووبية مسووالة القوودم والحدا ووة تجعوول الناأوود يعووود فووي أوراءة الوونن موون دايلووه ولوويس لووى

محيطووه اليووارجي ،و و لك يكووون المعيووار ال و

يقوواس عليووه ،مووا جودتووه أو رداءتووه .فاإلبووداع

الحقيقي والنقد ا صمل ك يما منب من النن اته.
ال موافا ابن ريما ابن أتمبة فحسة بل يأتي له بما ماادح ،فيقول « :لوال أن ال ،م يعواد لنفو
فليس أحدنا أحا بال ،م من أحد وانما السبا واليرإ معا في المعنى على ي ار د».1
متبنى ابن ريما فكرة ابن أتمبة واداف عنها ويأتي لها بما ماكدياض نها تاكد في الوأوت اتوه
ما م ية ليه من مناأية أوال أبي عمرو بن العو ء وا ع اربوي وا صومعي وأضورابهم  :فموا
كان من حسون فقود سوبقوا ليوه) ،فهوو مورد علوى أبوي عمور عون طراوا المقولوة بوأن ال،و م لويس

ميصوصووا بأيوول عصوور دون غمووريم فكلهووم يكووررون ويعموودون كو م غمووريم ،فووال ،م ال فضوول
فيه حد عن أحد وال منسة الحسن يل زمن دون زمن.

وارى ابن ريما أن مكمن السبا والفضل لويس فوي الوزمن وانموا فوي المعنوى علوى يو ار دض

فالس ووبا ل ووه ي ووروطه الموض وووعية الت ووي منب ووي عل ووى الناأ وود أن يس ووتقمها م وون ال وونن ،فالمعي ووار
القيمي يو ال

يأي به في العمل اإلبداعي ،ل لك يقول « :والمتأير من اليعراء في الزموان

ال يضرح تأيرح ا جاد ،كما ال منف المتقدم تقدموه ا أصور .وان كوان لوه فضول السوبا فعليوه
درك التقصمر .كما أن للمتأير فضل اإلجادة أو الزاادة ».2
دلل ابن ريما على صحة رأيه بعرا نما

من يعر عنترة ويوو مون أيول الصونعة والمعنوي

بووا مر مبايورةض حوومن أووال : :يوول غووادر اليووعراء موون متووردم ) وأووول أبووي تمووام :فلووو كووان يفنووى
اليووعر مووا أوورت حياضووك منووه فووي العصووور ال و واية)  .فعنت ورة ييووكو موون أن القصووا د تتحوود
أسووالمبها ول اتهووا وترا،مبهووا كمووا تتحوود معانمهووا وصوووريا وأيملتهووا .3نووه ييووكو موون أن اليووعراء

سبقوح لى كل معنى جدمد ولم مبا أمامه ييار آير غمر ت،رار ما أاله السابقون.
)(1

–المصدر السابا  ،ن.79

)(2

– المصدر نفسه  ,ن172

)(3

– سليمان الطعان ،عناصر التقلمد اليفو في اليعر الجايلي ،منيورات الهم ة العامة السوراة لل،تاة،2009 ،

ن.228
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ن الونن اليوعر الجووايلي كموا موراح عنتورة نوون مكورور مون حمو

مبنواح ومعنوواحض نوه منطلووا

في مضمونه ويكله من نصون سابقة ،رغم أن ل،ل ياعر ياصية تممزح مون يو ل محتووى
أصوومدته ال و

يعبوور عوون موأفووه موون الحيوواة وال و

يحوواول ترسووميه فووي ا ،ورة الجماعووة .وفيمووا

متصوول باليووكل فهووو عموول جمووالي تتناألووه ا لسوونة فقوود ا،تموول عبوور أجيووال مت حقووة ولووم يكوون
اليوواعر الجووايلي غوواف عوون يو ا التقلموود المصوواحة للوونن اليووعر ويو ا مووا أعلنووه عنتورة رغووم
محاولة التممز والتفرد من طرإ اليعراء فإن السويا العوام الو

وترا،مبها يكاد يكون نفسه في أغلة ا حيان.1
يقول من تقرع أسماعه

تودور حولوه معواني القصوا د

كم ترك ا ول ل.ير

م يعلا ابن ريما أا  « :فنقا أولهم ما ترك ا ول ل.ير يم ا »

2

لم يكت

ابون ريوما باستحضوار اليوايد مون يوعر عنتورة الجوايلي المتقودم فوي الوزمن نموا أتوى

بيايد من يعر المحد من ويو أبوو الصونعة أبوو تموام ،ويوو مون المتوأيران زمانيوا و و لك ماكود
ابوون ريووما أن مسووألة ت ،ورار ال ،و م رايووة تضوومنها بمووت المتقوودم والمتووأير موون اليووعراء ،فه و ح
الرايووة يووي نسووا لووه ج و ورح فووي الووزمن الماضووي ممتوود عبوور فووروع ا عصوور ،فه و ا اإلحسوواس
ال

جسدح اليواعران يوو فوي حقيقوة ا مور يعبور عون حقيقوة نسوبية القوديم والحودم

التوي آمون

بهوا ابوون ريووما ودلوول علمهووا بيووعر يوواعر يبموور كووأبي تمووام ،ويووو بو لك يعطووي أوووة ومصووداأية
لنظرته.
لقد أراد ابن ريما مون يو ل عرضوه آلراء السوابقمن كأم وال أبوي عمورو وا ع اربوي وأضورابهما
وصوول ال ايوة وابودو أن ال قافوة النقديوة التوي اسوتقايا مون عودد مون مصوادر نقديوة كنقود اليووعر

لقدامووة بون جعفوور وا غوواني والموازنووة والوسوواطة واليووعر واليووعراء ومصووادر أيوورى كلهووا أ وورت
في ييصمته الناأدة وموأفه من أضية القديم والحدم .
ول لك حمن أتى لى عرا ي ح المسألة انطلا من عرا اآلراء المعارضة لموأفه م عرا
أر الطو وورإ ال و و

يسو وومر فو ووي اتجايو ووهض ن مسو ووألة الحدا و ووة أو اليو ووعر الجدمو وود عنو وود ي و واالء

)(1

– المرج السابا  ،ن.229

)(2

– العمدة  ،1 ،ن.79
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مرفوووا ,نووه م ووامر للقووديم و ن ال و

تقوودم يووو الجموود نووه القووديم فووالرفا رفووا زمنووي ال

ع أة له بييء آير.

1

أراد ابوون ريووما أن يصوول بووالتفكمر النقوود م وون ي و ل مناأيوواته لووى نتمجووة يامووة فحواي ووا أن
الزمن ليس الما ر في الحكم النقد للنن أو عليه ،ول لك حاول القضاء علوى معياراوة البعود

الزمني من التفكمر النقد ليصل به لى مستوى أعلى من المنطقية والعق نية.

لقوود انتبووه لووى مسووألة الفصوول بوومن اليووعر كعمليووة تعبوور عوون اسووتم ارراة اإلبووداع عنوود اإلنسووان
عبوور العصووور كمووا فهمهووا النقوواد ا وا وول كووأبي عموورو بوون الع و ء وغم ورح ،فه واالء أوود حصووروا
اإلبداع في حلقة زمنية ال تتعدايا لى حلقات زمانية أيرى.
فهم ابن ريما أن اإلبداع متواصل ممتود عبور الوزمن مورتبد فوي حلقاتوهض فموا اليوعر المحود

ال اسووتمرار وامتووداد لليووعر القووديم دون التركمووز علووى ا فضوولية للقووديم ول و لك مبوومن موون ي و ل
المقدمة التوي طورا فمهوا آراء الفوراقمن أنوه عمود لمهوا عون أصود ليطورا القضوية التوي تلمهوا مون
وجهووة نظورح فيقووول « :م وول القوودماء والمحوود من كم وول رجلوومن ،ابتوودأ يو ا بنوواء فأ،ملووه وأتقنووه ،ووم
أتووى اآليوور فنقيووه وزانووه فال،لفووة ظووايرة علووى ي و ا وان حسوون ،والقوودرة ظووايرة علووى لووك وان
يين ».2
و ه ا النن الوجمز يقدم لنا ابن ريما الع أة بمن اليعر القديم واليعر الحدم

المتم لوة فوي

العمل الميترك بمن رجلمن لبناء واحد ،فا ول بناح وأتقنه وأحكم أواعودح ،وم جواء ال واني فنقيوه
وزانوه ،ففكورة الع أوة بوومن العملومن والجهوودمن تنفوي لووك الصودع الو

أحد توه آراء النقوواد الو من

مامنووون بالفاصوول الزمنووي ،فالعمليووة اإلبداعيووة عنوود ابوون ريووما متواصوولة ال توودل علووى الصوراع،
وانما تدل على العطاء والت،املية في بناء العملية اإلبداعية التي تقتضمها تراتبية الزمن.
فووإ ا كووان الووزمن ا ول يفوورا البنوواء واإلتقووان واحكووام القواعوود ،فووإن الووزمن ال و

مليووه يفوورا

التزامن والنقش ويي متحققة فع في الواأ  .فاليعر بناء أد أحكم أاعدته وأتقنهوا أم وال امورئ
القيس والناب ة وا عيى ،م أتى أم ال بيار بن برد وأبي نواس وأبي تمام والبحتور

فنقيووح

وزان وووح .ف ووبعملهم يو و ا جعلو ووا الص وورا الي ووعر متمم ووز بممو وزتمن ر يس وومتمن ،الطبو و م وون الق ووديم،
)(1

– يالد عبد الراوإ الجبر ،موأ

ابن ريما القمرواني من الحدا ة اليعراة ،دار جرار ،عمان  ،ط،2012 ،1

ن.85
)(2

– العمدة ،1 ،ن.79
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والص وونعة م وون الجدم وود ف ووي اتس ووام ت ووام ،وامتو و از ار و و  ،ال مب وودو م وون ي لهم ووا أ وور للتن ووافر أو
التناأا.1
ول لك جاءت أيعار القدماء جزلة أويوة وجواءت أيوعار المحود من لمنوة مزيرفوة .و و لك يكتمول
البنوواء حتووى لووو ظهوور علووى ا ول الييووونة التووي يووي جووزء موون طبيعتووه ويظهوور الحسوون علووى
ال اني سباة حضاراة.

لقد عمد ابن ريما في ي ا الونن لوى ضورة ا م لوة كوي ت،وون القضوية مجسومة حسوية،

ياصة وأنه دار حولها نقاش ك مر ونزاع كبمر فاليوعراء فوي نظورح كالبنوا من الو من أرسووا أواعود
البنوواء ويوومدوا أركانووه وأتقن ووا البنوواء بإحكووام لمتصوودى لراوواا الووزمن ،فهووي ت بووت يلوديووا عبوور

الزمن فعملهم ي ا فيه تأ،مد للقووة والصو بة أموا اليوعراء المحود ون فهوم كوالمزيرفمن والنقايومن

ال من يضعون اللمسات الفنية واإلحساس والجمالية من أجل تأ،مد جمال البناء.

ونسووتنتج أن ابوون ريووما مووامن باليووعراء القوودامى وأوودرتهم علووى اإلنيوواء والبنوواء ،فهووو طب و
وفط ورة ويووعريم ي لووة عليووه طوواب الييووونة فووي ا لفوواس والعبووارات ،بمنمووا تظهوور ال،لفووة علووى
أيووعار المحوود منض نهووم لووم يعووودوا يعولووون علووى الطب و بحكووم الظووروإ الجدموودة الت وي أم يووا

العصر الجدمد.
مامن ابن ريما بأن اليعر الجمد يو اإلبداع ويو كالبناء الجمد ال

مجمو بومن أووة التأسويس

واإلنيوواء وص و بته و وومن جماليووة التناسووا فووي الزانووة وزيرفتووه ل و لك يسووتدل ب و أر ابوون وكي و

التنيسووي وأوود كوور أيووعار المولوودمن « :نمووا تووروى لع وبووة ألفاظهووا ورأتهووا ،وح و وة معانمهووا،

وأرة مآي يا ».2

لك يو يأن اليعر الجمد ،فل،ي يكون اليواعر مبودعا فعليوه أن مجمو بون المموزتمن .وتيوتمل

مقولوة ابون وكيو علوى أيوم ممموزات ا يوعار الجدمودة عون القديموة  ،ويوي ع بوة ا لفواس رأيقووة،
حلوووة المعوواني ،أرابووة فووي فهمهووا عنوود المتلقووي لووك أن المحوود من يممل وون لووى ا لفوواس المألوفووة
والمعاني التي تأتي نتمجة التولمد .

)(1

– فتحي أحمد عامر ،من أضايا الت ار

)(2

– العمدة  ،1 ،ن.79
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بمن لنا ابن ريما من ي ل نن ابن وكي مقومات جدمدة ظهرت فوي اليوعر الحودم ،
أوردح ابون وكيو منسوجم مو موا جواء بوه ابون ريوما

تمنم له الفرصة في تلقيوه وروامتوه  ،والو

في أن أيعار المحد من تتسم بالزيرفة وال،لفة وأد أملتها ظروإ العصر وتراتبية الزمن .
سووا ابوون ريووما بعووديا مقولووة ليووميه عبوود ال،ورام النهيوولي والتووي تيوورا زاويووة موون موأفووه
النقد من الحدا وة اليوعراة ،حمو

يقوول « :ولوم أرى فوي يو ا النووع أحسون مون فصول أتوى بوه
المقامات وا زمنة والب د ،فيحسن في وأوت موا ال

عبد ال،رام بن براييم ،فإنه أال :أد تيتل

يحسن في آير ،ويستحسن عند أيل بلد ما ال يستحسن عند أيل غمرح .ونجد اليعراء الحو ا
تقاب وول ك وول زم ووان بم ووا اس ووتحمد في ووه  ،وك وور اس ووتعماله عنو ود أيل ووه بع وود أن ال تي وور م وون حس وون
االسووتواء وحوود االعتوودال ،وجووودة الصوونعة .ور مووا اسووتعملت فووي بلوود ألفوواس ال تسووتعمل ك مو ار فووي
غم ورح :كاسووتعمال أيوول البص ورة بعووا ك و م أيوول فووارس فووي أيووعاريم ون ووادر حكايوواتهم .أووال:
وال و

ميتووارح علموواء النوواس باليووعر ،وابقووى غووابرح علووى

أيتووارح أنووا التجواوود والتحسوومن ال و

الوودير ،وابعوود عوون الوحيووي المسووت،رح ،وارتف و عوون المولوود المنتحوول ،واتضوومن الم وول السووا ر
والتيبيه المصمة ،واالستعارة الحسنة ».1
عب وور اب وون ري ووما ع وون استحس ووانه لموأو و

ي ووميه ف ووي مس ووالة الي ووعر الح وودم  .واتعل ووا ا م وور

ب ووايت إ الي ووعر وتبامن ووه م وون عص وور ل ووى آي وور واي ووت إ أس ووالمبه وطرأ ووه وأغ ارض ووه حس ووة
ايت إ البم ات و لك مرد على كل من مامن ب بوتية وسكونية اليعر رغم ايت إ الزمن .
وفي النن يارة ل،ل ياعر أراد أن يكون في جملة اليعراء المبودعمن أن يسوتحد

اليووعر حسووة مووا يووو مسووتعمل عنوود أيلووه  ،فل ووة اليووعر تيتل و
مرتضوويه النهيوولي يووو االعتوودال ،وال و

مون

موون زموون لووى آيوور وال و

متداولووه النوواس وتت وأووه اآل ان وا فهووام ول و لك علووى

الياعر أن ميتار من ا لفاس المتداول واجتنة الوحيي المست،رح.
فنق وواد الم وورة عل ووى وع ووي ب ووأن ل ،وول عص وور روح ووه وحاجات ووه وطبيعت ووه الت ووي تيتلو و
العصر السابا  ،2لك أن توجيه عبد ال،رام لليواعر والو

ع وون

مرتضويه ابون ريوما واتبنواح ،لويس

توجمها ياصا بالل ة نما ييتمل على كل ما يأتي في اليعر من موضوعات وأغراا وأفكوار
)(1
)(2

– المصدر السابا  ،ن.80
– حسني عبد الجلمل موس

 ،الل ة العر ية بمن ا صالة والمعاصرة يصا صها ودوريا الحضار وانتصاريا  ،دار
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وصور ومعان وألفاس وأم ال .فعلى الياعر أن ميتار من الموضووعات موا متناسوة مو البم وة
التووي يعوويش فمهووا اليووعر ومووا منسووجم مو المتلقوومن واووا ر فوومهم ،كمووا مجووة عليووه أن ميتووار موون
ا لفاس ما يو سا ر معروإ متداول واتجنة ما يوو ضوما فوي اسوتعماله مورتبد ببم وة ضويقة،
فالي ووعر ني وواط ل ووو يس ووعى ل ووى تي ووكمل جم ووالي يي وومر بحقا ق ووه ل ووى دالالت نفس ووية وفكرا ووة
واجتماعية تتحقا بإطراد ي ا التيكمل ونضجه وتتم بنمتها بتمام بنمته. 1
يكو و ا مرا وود النهي وولي وتلممو و ح اب وون ري ووما ل ووة الي ووعر أن تتحق ووا فمه ووا ص ووفة االعت وودال
واالسوتواء التوي بودوريا تحقوا اإلبوداع لليوعر ،فوإ ا كوان حسون االسوتواء متصو بوالتزام اليواعر

بقواعد اليعر وأصوله حتى يكون متمنا ،فإن حد االعتدال متصل بل ة اليوعر بحمو

ال ت،وون

ألفاظووه مسووت ر ة وال مولوودة منتحلووة بوواردة غ ووة ،وايووتم النهيوولي أولووه بجووودة الصوونعة واتضوومن
الم ل السا ر ،والتيبيه المصومة ،واالسوتعارة الحسونة ويو ح كلهوا مون ا سوس التوي مبنوي علمهوا
اليعر الجمد في نظر ابن ريما ك لك .
ور علووى مسووألة أن اليووعر بنوواء أو صوورا متقاسوومه جهووود السووابقمن
وابقووى ابوون ريووما مصو ا
المتقدممن والمتأيران .ويوو ينوا منسوجم مو رااتوه وموأفوه مون اليوعر المحود

حومن يقوول« :

وال يسووت نى المولوود عوون تصووفم أيووعار المولوودمن ،لمووا فمهووا موون ح و وة اللفووظ وأوورة المأي و ،
وايووارات الملووم ،ووجوووح البوودي الو

م لووه فووي يووعر المتقوودممن ألموول ،وان كووانوا يووم فتحووا بابووه

وفتقوا جلبابه ،وللمتعقة زاادات وافتنان  ...وا ا أعانته فصاحة المتقدم وح وة المتأير ،ايوتد
سوواعدح ،وبعوود مرموواح ،فلووم يق و دون ال وورا ،وعسووى أن يكووون أريووا سووهاما وأحسوون موأعووا،

ممن لو عول عليه من المحد من لقصر العرا عنه ووأ دونه ،ولمجعول طلبوه أوال للسو مة،
فووإ ا صووحت لووه طلووة التجواوود حمن و  ،وكووي مرغ وة فووي الح و وة والط و وة رغبتووه فووي الج ازلووة
والفيامة ،ولمتجنة السوأي القراة و الحويي ال راة ،حتى يكوون يوعرح حواال بومن حوالمن »

2

.
 وتأ،مدا منه -ابن ريما -على ا صول والقواعد التي يقوم علمها البنواء اليوعر فإنوهيكرريووا فووي نصووون أيوورى ،وفووي ي و ا الت ،ورار تأ،موودا علووى انسووجام موأفووه النقوود موون القووديم
والحوودم  ،ويووو بصوودد توجيووه م حظووات ونصووا م لليووعراء والتووي تتم وول فووي :حاجووة اليووعراء
)(1

– المرج السابا  ،ن. 73

)(2

–العمدة  ،1 ،ن.272
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المولوودمن لووى أيووعار القوودامى م وول حوواجتهم ليووعر المولوودمن ،فووإ ا كووانوا يأي و ون عوون القوودماء
الجزالة والفصاحة ،فإنهم يأي ون عن المولدمن الح وة في ا لفاس وأرة المآي ووجوح البودي

التي عرفوا بها .
ا كووان البنوواء يحتووا

لووى أوووى ميتلفووة ،أوووة تض و ا سووس وتحكووم القواعوود ،وأوووة أيوورى

توزان وتونقش فكو لك اليوعر يحتوا

لوى أوووة وفصواحة اليوعر القوديم وحو وة اليوعر الحوودم

وال

متحقوا يو ا لليوواعر المولود ال ا أحسون أصووول اليوعر وأواعوودح حتوى يكوون يووعرح متمنوا متقنووا

محكمووا ،حلووو ا لفوواس ،ولوون يصوول لووى ي و ا المسووتوى ال ا تسوولم ب قافووة يووعراة موزعووة بوومن
الق ووديم والح وودم

 ,فو و لك يحق ووا الت،ام وول ب وومن ال ق ووافتمن ويص وون اإلبداعي ووة للي ووعراء المول وودمن

المتأيران في الزمن عند ابن ريما القمرواني ،وااكد أيضا على الل ة في كيفيوة ايتياريوا مون
طرإ اليعراء ،فهي بمن حالمن ال يي سوأية ،وال يي غرابة حويية.

جعوول ابوون ريووما اليووعراء القوودامى كووإمرئ القوويس والناب ووة وا عيووى يووعراء محوود من فووي

عصريم وفقا لمقولة ابون أتمبوة فكوان لهوم الفصول لحسون ألفواظهم وح وتهوا واجتنوابهم الحويوي
ال راة السيم

ويقتضي اإلتباع من اليوعراء المحود من وأن يسومروا علوى منووالهم وأن مركوزوا

على المطالة التي تحقا بداعية اليعر والتي تتصل بالجودة في التيبيه واالسوتعارة وتلطمو
المعاني وتقراة مآي ال ،م فإ ا استطاع الياعر المحد
والس ووبا ون ووال الحظ وووة حمو و

تحقيقهوا فوي يوعرح كوان لوه الفضول

يق ووول « :ول ووم متق وودم ام وورا الق وويس والناب ووة وا عي ووى ال بحو و وة

ال ،م وط وته م البعد عن السي

والركا،ة على أنهوم لوو أغر ووا ل،وان لوك محمووال عونهم،

يووو طب و موون طبوواعهم فالمولوود المحوود –علووى ي و ا -ا صووم كووان لصوواحبه الفضوول البوومن
كحسن اإلتباع ومعرفة الصواة ،م أنه أر حوكا ،وأحسن دمباجة».1
يفضل ابن ريما ل ة ياالء اليعراء ال

ة التي تم ل حاال بمن حالمن ،فحسون اإلتبواع

يقتضي اإلتباع في ح وة الل ة وط وتها ،فض عن الجزالة التي اعتاد النقاد الحودم

عنهوا.

ن بطووال الفهووم النقوود المبنووي علووى السوولفية الزمنيووة ألووة المفوواييم وأعوواد بناءيووا موون جدموود
ونقا ا فكار وا حكام السا دة . 2

 ،1ن.81-80

)(1

– العمدة ،

)(2

– يالد عبد الراوإ الجبر ،موأ

ابن ريما القمرواني من الحدا ة اليعراة ،ن.120
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ت،موون بداعيووة ي واالء اليووعراء عنوود ابوون ريووما فووي تطووواريم لل ووتهم اليووعراة حووال بوومن

حووالمن ،فهووي حلوووة فصوويحة رغووم أن البم ووة والحيوواة التووي يعييووونها وطبوواعهم توودف بووأن ت،ووون
غرابة وحيية .
جعل ابن ريما مون الل وة اليوعراة معيوار جوودة اليوعر وتحقوا اإلبوداع بودال مون التركموز علوى
معيار الزمن ،فكان تركمزح على النن من دايله م ف الجوانة اليارجية.
وا ا كووان ابوون ريووما حراصووا علووى بيووان السوومات الفنيووة التووي تممووز كوول اليووعراء القوودماء
والمحد من ك لك أيار لى تممز المحد من بايتراع المعاني واتفا في لك م ابن الروموي فوي

أوله « :المولدون يستيهد بهم في المعاني كما يستيهد بالقدماء في ا لفاس ». 1

اتفووا ابوون ريووما وابوون الرومووي فووي مسووألة ك ورة المعوواني بتقوودم العصوور دون أن ي ووا موون

أدل به ا البسد كله على أن العورة يلوت مون المعواني جملوة وال أنهوا
أيمة اليعر القديم «ولم َّ
أفسوودتها ،ل،وون دللووت علووى أنهووا ألملووة فووي أيووعاريا ،ت،وواد تحصوور لووو حوواول لووك محوواول ،ويووي

ك مورة فووي أيووعار ي واالء ،وان كووان ا ولووون أوود نهج ووا الطراووا ،ونصووبوا ا ع و م للمتووأيران...
وا ا تأملووت يو ا تبوومن لووك مووا فووي أيووعار الصوودر ا ول اإلسو مممن موون الزاووادات علووى معوواني
القدماء والميضرممن ،م ما في أيعار جرار والفرزد وأصوحابهما مون التولمودات واإلبوداعات
العجمبوة التووي ال يقو م لهووا للقوودماء ال فووي النوودرة القلملووة والفلتووة المفووردة ،ووم أتووى بيووار بوون بوورد
وأصووحابه ف وزادوا معوواني مووا موورت أوود بيوواطر جايوول وال ميضوورم وال س و مي والمعوواني أبوودا
تتردد وتتولد وال ،م يفتم بعضه بعضا ».2
ماكد ابن ريما فوي يو ا الونن علوى أن للمتوأيران زاوادات ظوايرة فوي اليوعر علوى المتقودممن
و و لك فهووو ميووال

ال و أر السووا د أن كوول حسوون أوود سووبقوا ليووه ،والموودأا فووي أسووالمة اليووعراء

وترا،مبهم وصوريم بإمكانه أن يضم

لى ما أدم ا وا ل والزاادة علمهم ،وأد سا ابن ريوما

أدلة ويوايد يعراة تاكد صحة ما ية ليه ،فالمعاني نموا اتسوعت التسواع النواس فوي الودنيا
وانتيار اإلس م في أأطوار ا را ،فسوكنوا الحواضور وتوأنقوا فوي المطواعم والم بوس ،فوزادت
معانمهم وك رت.

)(1

– العمدة ،2 ،ن.494

)(2

– المصدر نفسه  ،ن.495
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عمل ابن ريما على تحممد الزمن في المفاضلة بمن القوديم والحودم

وأ بوت االيوت إ والتنووع

في اليعر حسة الظروإ والبم ات وا زمنة ،فالزاادات التي أيار لمها جاءت نتمجوة التطوور
الحاصول عبور الزموان والمكوان .وموا يوو اإلبوداع ن لوم يكون زاوادة أو ضوافة عموا جواء بوه مون
سبقه يقول ابن ريما « :فإ ا لم يكون عنود اليواعر تولمود معنوى وال ايت ارعوه أو اسوتظراإ لفوظ
وابتداعه أو زاادة فمها أجح

فيوه غمورح مون المعواني أو نقون مموا أطالوه سوواح مون ا لفواس أو

صرإ معنى لى وجه عن وجه آير ،كان اسم الياعر عليه محازات ال حقيقة ».1
ن موأ

مبمن لوى أ مودى متوأ ر اليوعر بوالت مرات التوي

ابن ريما من القديم والحدم

تطو أر علووى المجتمعووات ،فو يمكوون أن مبقووى ا دة والو و بمنووأى عوون التووأ مرات التووي تصوومة
البنيووة االجتماعيووة وال قافيووة ،فووأ ايووت إ فووي عوواملي الزمووان والمكووان ،م م وران حتمووا ايت فووا
نوعيووا فووي اليووعر ،فووإ ا كووان التحووول يصوومة المجتمعووات وأنموواط المعييوة وطوور التفكموور فهووي
توأتي علوى كول يويء فتوا ر علوى الو و الفنوي و و لك تت مور المعواممر الفنيوة وفقوا لت مور الرايوة
للحيوواة ،فمنظومووة الو و بنيووة فوأيووة تعكووس كوول البنووى التحتيووة .وأوود بوومن ابوون ريووما االيووت إ
الموجووود بوومن اليووعر القووديم والحوودم
أضووية اليووعر الحوودم

الموضوووعات وا سووالمة وا وا حوومن نوواأش

موون حم و

 ،لقوود أصوواة الل ووة اليووعراة االيووت إ فأصووبحت ل ووة المحوود من أمموول

لى الرأة والح وة والنقش والتزامن بالمقابل فإن ل ة القدامى ل ة جزلة ييونة وتعتراهوا ال اربوة
 ,انتب ووه اب وون ري ووما ل ووى الص ووورة الفني ووة كونه ووا ج وووير الل ووة الي ووعراة ،وال ووى اي ووت إ بع ووا
تيووبمهات واسووتعارات المحوود من لت،ووون منسووجمة مو عصووريم وتعبوور عوون وأهووم الجدموود ،حمو

يقووول« :وأ وود يووأتي الق وودماء م وون االسووتعارات بأي ووياء مجتنبه ووا المحوود ون ،ويس ووتهجنها ويع ووافون
أم الها ظرفا ولطافة ،وان لم ت،ن فاسدة وال مستحملة فمنها أول امرئ القيس:
وأفلت منها ابن عمرو حجر

وير تصمد ألوة الرجال

فكان لفظة ير اسوتعارة الصومد معهوا مضوحكة يجمنوة ،ولوو أن ابواح حجو ار مون حوارات
بمته ما أس

على ف ته منها ي ا ا س

».2

ويقووول ابوون ريووما أيضووا « :وأوود أتووت القوودماء بتيووبمهات رغووة المولوودون ال القلموول عوون

م لها استبياعا لها ،وان كانت بديعة في اتها م ل أول امرئ القيس:
)(1

– العمدة ،1 ،ن.104

)(2

– المصدر نفسه  ،ن.227
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ٍ
ٍ
ظبي أو َم َساويك سحل
َسارا َ
َوتَعطو َبرين َغمر َيتن َكأَنه أ َ
فالبنانووة ال محاولووة يووبمهة با سووروعة ،ويووي دودة ت،ووون فووي الرموول ،وتسوومى جماعتهووا
بنات النقا ».1

يقارن ابن ريما ي ا البمت بما جاء به أبو نواس ويو من الحضر يقول:
تعاطيكها ك

َّ
كأن بنانها

ا اعترضتها العمن ص ٌّ مدار

أو بما جاء به عبد هللا بن المعتز:

أيرن على يوإ بأغصان فضة
َ
أو بما جاء به علي بن عباس:

ومة أ َمارين عقما
مَق َ

سقى هللا أص ار بالرصافة ياأني

بأع ح أصر الدالل رصافي

أيار بقضبان من الدر أمعت

مواأمت حم ار فاستباا عفافي

ووم يعلووا ابوون ريووما « :كووان لووك أحووة لمهووا موون تيووبيه البنووان بالوودود فووي بمووت اموورئ
القيس ،وان كان تيبمهه أيد صابة ».2
لقد عرا ابن ريوما ل يت فوات الموجوودة بومن أيوعار القودماء والمحود من ويوي تيون
القضايا التي لها ع أة بل ة اليوعر وألفاظوه ومعواممرح الجماليوة والصوورة الفنيوة ،يو ا موا مجعول
الياعر المحد

ميتل

عن الياعر المتقدم.

نستنتج أن الناأد ابن ريما بنى موأفه من الحدا ة من يو ل نصوون ك مورة مبع ورة فوي
جنبات كتابه العمودة وكوان موأفوه مجابيوا حومن دافو عون المحود من و ومن ضوافتهم التوي جواءوا
بها فموأفه ي ا مدل على ييصمته الياعرة والناأدة حم

تأ ر بمون سوبقوح كيوميه عبود ال،ورام

النهيلي.
أسقد ابن ريما المعيار الزمني في الحكم على بداعية اليعر محاوال نقا الفكرة التوي
تامن بالقديم لقدمه وترفا الحدم

لحدا ته.

لقد نواأش ابون ريوما القضوايا التوي تيون الحدا وة كقضوية الل وة والموضووعات اليوعراة
وا لفاس والصورة الفنية التي تت مر بت مر الزمان والبم ة.

)(1

– العمدة ،1 ،ن.253 ،252

)(2

– المصدر نفسه  ،ن.253
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آمون بوأن المعيوار ا سواس فووي الحكوم النقود يوو المعيوار الفنووي ،ويوو مسوتمد مون اليوعر اتووه
وليس من يارجه.
وتظهر ييصية ابون ريوما الناأودة مون يو ل كيفيوة عورا آ ار وه ومناأيواته وتحلملوه ومقارنتوه
واستنتاجاته ،فهو منظر للحدا وة علوى أسواس عمول ت،واملي مجمو بومن القوديم والحودم  ،واركوز
على ل ة اليعر من حم

أو الجودة والرداءة  ،أو ال بوت والتجدمد واإلبداع .

القوة والضع

 -بام شرف بلر رألبند ( ب460:ه)

ايووتم ابوون يوورإ بد ارسووة أضووية القوودم والحدا ووة ،وأظهوور حرصووا فووي التحلووي بالموضوووعية فووي
دراسته لها.

وأد بدأ حدم ه عنها على لسان ابن الراان بتح مر النقاد من ا ي با حكام الجايزة التي تورى
أن الق ووديم بالض وورورة جم وودا وأن الح وودم
الحصم

رد ء لحدا ت ووه ،وطل ووة م وونهم ع وودم االنبه ووار والنظ وور

أبل التسورع فوي صودار ا حكوام النقديوة ،ن القوديم لويس دا موا بمعوزل عون اليطوأ،

وليس ييوبه النقن .وك لك ليس الحدم

دا ما دلي على الضع

والونقن ،فيقوول ناصوحا:

« وتحفووظ موون يووم من أحووديما أن يحملووك ج و ل القووديم الم و كور علووى العجلووة باستحسووان مووا

تسوتم لوه وال واني أن يحملووك صو ارك المعاصور الميووهور علوى التهواون لمووا أنيودت لوه .فووإن
فووي لووك جووور فووي ا حكووام وظلووم موون الحكووام حتووى تمحوون أولمهمووا فحمن و تحكووم لهمووا أو
علمهما ،وي ا باة في اغت أه استصعاة وفي صرإ العامة وبعا الياصة عنه تعاة».1
ويكو و و ا م و وورفا الناأ و وود اب و وون ي و وورإ ال و وونن الي و ووعر وي و ووو يحم و وول ص و ووورة ج و ووايزة علي و ووه
باالستحسان أو االستهجان أبل أن يطل عليه واتعرإ على حقيقته وأيمته الفنية.
مجعوول ابوون يوورإ المعيووار الوحموود الو

يحووت،م ليووه يووو الجووودة الفنيووة لتقووديم يووعر علووى

يعر أو ياعر على ياعر آير ،ويسقد المعيار الزمني ن الفر لويس يوو الوزمن وانموا يوو
اليعر الجمد أو الرد ء .
وابوودو أن نوون ابوون يوورإ أراووة لووى حوود كبموور موون نوون ابوون أتمبووة حوومن أووال « :وال
نظرت لى المتقدم مونهم بعومن الج لوة لتقدموه ،والوى المتوأير مونهم بعومن االحتقوار لتوأيرح ،بول
نظوورت بعوومن الع وودل علووى الف وراقمن وأعطم ووت ك و حظووه ووف وورت عليووه حقووه ،ف ووإني أرمووت م وون

)(1

– ابن يرإ ،أع م ال ،م ،ن.28
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علما نا من يستجمد اليعر السيم

لتقدم أا له ،ويضعه في متيمرح وار ل اليعر الرصومن وال

عمة له عندح ال أنه أمل في زمانه أو أنه رأى أا له ». 1
وابدو ابن يرإ ييصوية ناأودة موضووعية تعطوي ا حكوام النقديوة أيميوة كبمورة ،وتتجلوى
ي ح ا يمية في توجيوه الناأود لوى أوراءة النصوون أوراءة جمودة وتأملهوا وتمحيصوها أبول الحكوم
علمها.
فقوود أراد أن مجنووة الناأوود العووودة لووى ا حكووام النقديووة المسووبقة التووي أعطووت أيميووة للووزمن
كموا أراد أن مجنوة النصوون الظلوم الو
ال

يطو أر علمهوا ،ويعطوي ابون يورإ أيموة للناأود وللوودور

ملعبه في معرفة القيمة الفنية للنصون وت وأها وتمممزيا ،ولن متأتى لوه لوك ال بالتأمول

والدأة التي تأتي نتمجة المعرفة والدر ة.
ويعتوورإ ابوون يوورإ بموودى صووعوبة تقبوول العقوول إلسووقاط مبوودأ الووزمن ،وابوومن أن القلوووة
والنفوس جبلت على حة القديم والتيب

به ،وتنفر من الجدمد المستحد

وأود أودم ابون يورإ

أدلووة تقليووه موون القورآن ال،ورام كوودلمل علووى صووحة مووا يووة ليووه ،فقوود وصووفهم هللا حا،يووا حووالهم:

 نا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آ اريم مقتدون 2وي ا راج لى طبا
وأد عبر ابن يرإ عن ي ا الموأ

يع ار فأحسن التعبمر حم

أال:

أغرم الناس بامتداا القديم

و م الجدمد غمر ميم

ليس ال نهم حسدوا الحي

ورأوا على السنام الرميم

وأال أيضا مليصا رأيه في ي ح القضية:
أل لمن ال مرى المعاصر يم ا
ن اك القديم كان جدمدا

الناس وما ألفوح.
3

وارى لذوا ول التقديما
وسي دو ي ا الجدمد أديما

مبوودو أن ابوون يوورإ يحووت،م لووى الجانووة ا ي أووي وار طووه بالجانووة الفنووي ،فهووو منصووم
الناأد بتحر الحقيقة والسومر علوى منهوا الحواض « ن بوه أاموت السوموات وا را وبوه أحكوم
اإلبرام والنقن.» 4
)(1
)(2

– ابن أتمبة ،الير واليعراء ، 1 ،ن. 64_63
– سورة الزيرإ ’ آية . 23

 – )3:أع م ال ،م  ،ن . 28
)(4

– المصدر نفسه  ،ن.28
280

م وورى اب وون ي وورإ أن الي ووعراء الق وودامى يمك وون أن يص وومبوا كم ووا يمك وون له ووم أن يقعو ووا ف ووي
اليطووأ ،وايتووار نمو جووا موون اليووعراء ويووو اموورا القوويس ،فهووو أأوودم اليووعراء موون حم و

الووزمن

والعصوور وأأوودمهم فووي اليووهرة وأوود نووال الرضووا موون طوورإ النقوواد ال أن ابوون يوورإ سووجل عليووه
أيطاء وينات عدمدة ارت،بها في يعرح ،يقول ابن يرإ « :وفض ء اليوعراء ك مور جودا ول،ول
سوقطات سووأأفك علوى بعضووها لعظوويم المانوة فووي اإلحاطوة بهووا لوويس ال وضوم بو كريا منهجووا
من منايج النقد ال حرصا على بعا الفصحاء وال أصدا لى تهجمن الصرحاء وأية رغبوة لنوا
في لك ويم جر ومة فروعنا ،و هم افتيار جميعنا . »1
ن النمو

ال

يقدمه ابن يرإ ليس ال من أجل توضيم منهجا نقديا فوي تتبو أيطواء

اليعراء وايراجها لى النوور كوي يقتنو الناأود والقوارئ  ،فهوو يعتورإ بفضول اليوعراء السوابقمن
وابمن أنه لم يقصد لى التقلمل من يأنهم وانما غرضوه التودلمل علوى صوحة موا يوة ليوه مون
أن يووعر القوودماء الو

م وول منتهووى الجووودة الفنيووة فإنووه غموور منوزح عوون اليطووأ ،حمو

يقووول« :

وسووأم ل لووك فووي يو ا م وواال وأمووذ أسووماعك مقوواال وفهمووك عوودال واعتووداال يو ا اموورا القوويس أأوودم
اليعراء عص ار ومقدمهم يع ار و ك ار وأد اتسعت ا أوال في فضله ،اتساعا لوم يفوز غمورح بم لوه
حتى أن العامة تظن ،بل توأن أن جواد يعرح ال يكبوو وأن حسوام نظموه ال منبوو ،ويمهوات مون
البير ال،مال ».2

ومن أم لة مآي ح على امرئ القيس:

3

ويص و و

أمر ييامهم أم عير

أم القلة في ريم منحدر

وساأك من اليليد اليطر

وممن أأام من الحي ير

وير تصمد ألوة الرجال

وأفلت منها ابن عمرو وحجر

ابو وون يو وورإ ي و و ا ال ،و و م « :بيليلو ووة ا ركو ووان الضو ووعم

البنيان» .41
 –1المصدر السابا  ،ن.28
 - 2المصدر نفسه ن. 28
 - 3المصدر نفسه ن. 28
 - 4المصدر نفسه ن. 28
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ا سو وومكان ،المتزلو ووزل

ولقود كووان يعووول علووى اليوواعر فووي موودى حسووانه فووي التيووبيه والوصو ض نووه يعوود أساسووا
واضووحا موون أسووس اإلجووادة التووي تسووجل لووه وي وودو أيضووا أساسووا موون أسووس عمووود اليووعر عنوود
العرة.
و جل ي ح الصفة أدم ال ،مر من اليعراء  ،فامرا القيس م

جمد التيبمهات.1

ويعمة عليه ك رة ال،و م وألوة الفا ودة فو غ اربوة فيوه وال عجوة .وكو لك ييومر ابون يورإ
لووى ا يطوواء التووي وأو فمهووا زيموور ابوون أبووي سوولمى ويووو موون اليووعراء الفحووول المقوودممن حمو
وضعه ابن س م في الطبقة ا ولى ،ل،ن ابن يرإ أد نقدح في بمته الحكمي حمن أال:
تمته ومن تيطُ يعمر فمهرم

رأمت المنايا يبد عيواء من تصة

أووال ابوون يوورإ « :وأوود غلوود فووي وصووفها بيووبد عيوواء علووى أننووا ال نطالبووه بحكووم دمننووا
نه لم يكن على يرعنا بل نطالبه بحكم العقل ».2
فقوود يطووأ ابوون يوورإ اليوواعر فووي عوودم صووابته فووي الوصو

واغفالووه مقيوواس العقوول لو لك

انتقدح في الجانة ا ي أي حمن أال:
مهدم ومن ال يظلم الناس يظلم

ومن ال م د عن حوضه بس حه

أووال ابوون يوورإ « :وأوود تجوواوز فووي يو ا الحووا الباطول و نووى أووال منقضووه جراووان العووادة
ويهادة الميايدة ،و لك أن الظلم وعرة مرا،به ،م مومة عواأبه ،في جايلمته واس منا»

3

رغ ووم أن زيم وور متصو و

بحص ووافة الو و أر وجودت ووه واحكام ووه وس وودادح كم ووا أ ووال اب وون سو و م

الجمحووي « :وأووال أيوول النظوور كووان زيم و ار أحصووفهم يووع ار وأبعووديم موون سووي » 4كمووا أظهوور
اليطأ ال

وأ فيه واتم ل في عدم احترامه للمقام حمن رام غرا المدا:
تراح ا ما ج ته متهل

كأنك تعطيه ال

أنت سا له

فق وود انتق وودح اب وون ي وورإ أ ووا  « :م وودا به ووا يو ورافاض أ يو ورا  ،وجع وول س وورورح بقاص وودح
كسوورور بموون موودف يووم ا موون عوورا الوودنيا ليووه ولوويس موون صووفات النفوووس العارفووة السووامية وال
الهمووم اليورافة العاليووة ،ظهووار السوورور لووى أن تتهلوول وجووويهم ،وتسوور نفوسووهم ،بهبووة الوايووة،
)(1

– عيسى علي العا،وة ،التفكمر النقد عند العرة ،ن.124

)(2

– أع م ال ،م ،ن.33

)(3

– المصدر نفسه ،ن.34

)(4

– ابن س م الجمحي ،طبقات فحول اليعراء،السفر ا ول ،ن. 64
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أن

وال يوودة االبتهووا بعطيووة المعطووي ،بوول لووك عنووديم سووقوط يمووة وص و ر نفووس  ...فكم و

ورور ألبووه ا أعطووى سووا له
يموودا ملووك كبموور القوودر عظوويم الفيوور ،بأنووه متهلوول وجهووه ويمتلووُ سو ا
ماال؟ ي ا نقن ال ناء ومحا الهجاء ».1

والبن يرإ م حظات أيرى علوى أيطواء زيمور «:ولزيمور غمور يو ا مون السوقطات لووال

كلف ووة االستقص وواء ،ي و و ا عل ووى اي ووتهارح بأنو ووه أم وودا الي ووعراء وأجو ووزل الواف وودمن عل ووى ا ي و وراإ
وا مو وراء ،وس وومتعامى المتعص ووة ل ووه ع وون وض وووا يو و ا البي ووان ،وس وومنكر جميو و يو و ا البري ووان،
وسمجعل التفتيش عن غواما اليطأ والصواة استقصاء وظلما ،ومطالبة ويضما»...

«»2

م يضم

ابن يرإ أا  ...« :وفيما أطلعتك عليه من يعر ي من الفحلومن المتقودممن

القديممن ما ي ني عن التفتيش عن سقطات سوايما ».3
وكمووا أيووار ابوون يوورإ لووى سووقطات اليووعراء القوودماء كو لك أيووار لووى سووقطات اليووعراء
المولوودمن ،وفووي ي و ا دلموول علووى عوودم تحاملووه علووى يووعراء زموون الجايليووة القوودماء حم و

يقووول:

ولفضو ء المولوودمن سووقطات ميتلفووات فووي أيووعاريم أ ا،وورك منهووا فووي أيووياء لتسوتدل بهووا علووى
أغراضك ال لطلة الزالت وال الأتفواء الع ورات .كوان بيوار تتبوامن طبقوات يوعرح فيصوعد كبمريوا
واهووبد ألملهووا ك م ورا ،وك و لك حبمووة بوون أوس الطووا ي فووإ ا سوومعت جمووديما ك و بت أن ردمهمووا
لهما .وا ا صم عندك أن لك الرد ء لهما أأسمت أن جمديما ل مريما ».4
وموون المآي و التووي أي و يا ابوون يوورإ علووى المولوودمن االفتتاحووات ال قملووة ،م وول أووول أبووي
تمام:
ين عواد موس

)(1

–أع م ال ،م  ،ن.35-34

)(2

– المصدر نفسه  ،ن.37-36

)(3

– المصدر نفسه  ،ن.37

)(4

– المصدر نفسه  ،ن.39

وصواحبه فعزما فقد ما أدرك اليأو طالبه
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وم ل أول ديك الجن:
كأنه وكأنها حلل اليلة

وأ

الحلول

ب ما

«فابتدأ يو وحبمة بمضمرات على غمر مظهرات أبلها ويو رد ء»«.»1

وكان ابن يرإ مرى أن ابا نواس أود يلود بومن الجود والهوزل ،والصوعة والسوهل  ،وتورك

القووديم ،ونووزل الووى مسووتوى العامووة ،ويكو ا يكووون ابوون يوورإ أوود التووزم الحيوواد فووي أضووية القوودماء

والمحوود من فاإلبووداع لوويس حك و ار علووى جموول دون آيوور والجووودة الفنيووة يووي المعيووار ال و
ياعر على ياعر آير دون النظر لى أدمه أو حدا ته.
ا
ي له يفضل

ويكو ا كووان فهوم نقوواد الم ورة لإلبووداع فووي ع أتوه بقضووية القوديم والحوودم

موون

علوى انووه لوويس

ريمن الزمن الماضي بل بما مجود به من ي ل جودة عناصرح .
االاا  :قض ا بلرف ألبلحف ث لد بلنرف ب نفل د
لوم يعوورإ النقواد ا ندلسوومون التعصووة ضود اليووعر الحودم  ،ولووم ييووهد ا نودلس تلووك المعووارك
النقدية التي يهديا الميور  ،بومن المقلود والمجودد ،علوى الورغم مون أن اللو من مارسووا النقود فوي
ا ندلس كانوا منتمون في معظمهم لى علم الل ة ال من وعوا مقاميسها .
كان لنقاد ا ندلس الودور الجلوي والبصومة الواضوحة التوي طبعوت ييصومتهم فوي تنواولهم
له ح القضية فا ندلس جدمرة أن تيت ل بها وتيارك في فهمها ومعالجتها من نواحي متعددة:
 - 1لرا بلغحفا م :وتظهر الييصية ا ندلسية الناأدة من ي ل تناولهوا لل وة اليوعراء
المحوود من ،لووك أنهووم ال موورون حرجووا فووي احتجوواجهم بل ووة اليووعر المحوود  ،عكووس مووا أيو بووه
نقاد المير

كانوا ال م قون به فقد عك

علماايم علوى تودوان اليوعر القوديم متي ونوه حجوة

في تفسمر القرآن والحدم  ،فالمسألة تتعلا بص حمته ل ستيهاد , 2وتعدى ا مر اليوعر لوى

1

– المصدر نفسه  ،ن.40

2

 محمد مندور ،النقد المنهجي عند العرة ،ن. 76284

اليووعراء حم و

أروا أن علووى اليوواعر ا أراد أن مووروى عنووه يووعرح وت و ي يووهرته ف بوود لووه موون

تباع وتقلمد اليعر القديم في البناء الفني وا سلو ي .
لوم مور ا ندلسومون حرجووا فوي احتجواجهم الفنووي بيوعر المحود من الو

مجور علوى طراقووة

العرة ا وا ل وسننهم الل وية فالمسألة عند ا ندلسممن ال تتعلا بوالزمن فهوم ال يحت،موون ليوه
فووي أضووية فنيووة كاليووعر ،وانمووا يووم م ارعووون سوونن الل ووة العر يووة والسوومر علووى منوالهووا والحفوواس
علووى أوانمنهووا ياصووة وأن ك م و ار موون اليووعراء المحوود من أوود تبحووروا فووي الل ووة العر يووة وعرف ووا
أسراريا ووأفوا على دأا قها كأبي نواس وأبي تمام .
لقد أدرك الناأد ا ندلسي أن ل ة المحد من ال يستهان بها في الحفوظ ميوافهة ود ارسوة  .ولو لك
وجدنا أبا حزم م كر الياعر المحد

جعونة ابن الصمة أبو ا جرة ال،ي ني ويو من أودماء

يوعراء ا نودلس ،يقوول عنووه «:وا ا كرنوا أبوا ا جوورة جعونوة بون الصومة لووم نبوار بوه ال جراو ار
والفوورزد ل،ونووه فووي عصووريما ،ولووو أنص و

ال ستيووهد بيووعرح ،فهووو جووار علووى أوا وول موون

م ية العرة ،ال على طراا المحد من » , 1و لك تيهد كتة اليروحات والتي وضوعت فوي
فنون ميتلفة والسيما في اليعر فقد كانت ياملة ل ،مر من نواحي ال قافة والفكر وا دة .
وأو

البطلموسووي فووي يووروحاته ليووعر أبووي العو ء المعوور ويووو موون المحوود من ،وال أحوود منكوور

عليووه منزلتووه العلميووة واليووعراة ،فقوود أجمو ماريووو أبووي العو ء علووى الحكووم لووه بسووبقه العلووم فووي
الل ة وعلو ال،عة في اليعر والن ر ،2حم
الحدم

أنوه اتفوا لوه أن أتقون القورآن بروايوات عدمودة وأيو

عن أو ا الرواة ،ول لك فقد أعتبر أدبيا كامل ا دة ،ول ويا التام المعرفة .

 -1الحممد ا ندلسي ،ج وة المقتبس في كر والة ا ندلس ،دار ال،تة العلمية ،بمروت -لبنان،ط ،1997 ،1ن.166
 -2كمال اليازجي ،أبو الع ء ولزوماتيه ،دار الجمل ،بمروت،ط ،1997 ،2ن. 68
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لق وود أب وول البطلموس ووي بع ووا ا نم وواط الل وي ووة الت ووي س وول،ها الي ووعراء المح وود ون ،رغ ووم أن
علمواء الل وة الميووارأة أود رفضوويا ،و لووك عنودما تعورا لووى مسوألة  :يوتان مووا يموا) بنصووة
النون وال يقال ما بمنهما وأنيد لذعيى:
يتوان ما مومي على كووريا

واوووم حيان أيي جابور

أال « :وليس أول اآلير ويعني به الياعر ر يعة الرأي:
ليتان ما بمن المزادمن في الندى

مزاد سليم وا غر بن حاتم

أووال المفسوور :يو ا أووول ا صوومعي ،وانمووا لووم موور البمووت ال وواني حجووة نووه لر يعووة الرأووي،
ويووو موون المحوود من .وال وجووه إلنكووارح يوواحض نووه صووحيم فووي معنوواح ويووو فووي مبنووى لفظووه ل،ووون
ننمامم فاعلة بيتان كأنه أال:
بعوود الو

بمنهمووا .ويووي فووي بمووت ا عيووى از وودة وأوود أنكوور ا صوومعي أيووياء ك مورة ،كلهووا

صحيم  .ف وجه إلديالها في لحن العامة .من أجل نكار ا صمعي لها». 1
وأال البطلموسي في موض آير «:وانما لم مور ا صومعي يو ا البموت حجوة ن ر يعوة
ي ا محد

وكان عندح ممن ال يحتج بيعرح  ,وي ا غلد  :ن يوتان اسوم للفعول مجور مجوراح

فووي العموول ،فو فوور بوومن ارتفوواع مووا بووه فووي بمووت ر يعووة وارتفوواع الموووم فووي يووعر ا عيووى كمووا
أنك لو ألت :بعد ما بمن زاد وعمر ولجاز باتفا ». 2
ومن ي ل ي ا النن متضم أن البطلموسوي ميطوُ ا صومعي آيو ا بوالنمد الل وو فوي
اليعر المحد

نه مجر مجرى الل ة العر ية التي يحتج بها .

 -1محمد بن السمد البطلموسي ،االأتضاة في يرا أدة ال،تاة ،مج ،1تحقما محمد باسل عمون السود ،دار ال،تة
العلمية ،بمروت -لبنان  ،ط ،1999 ،1ن. 304
 -2البطلموسي ،االأتضاة في يرا أدة ال،تاة ،مج ،2ن. 613
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وأوود منكوور النوواس علووى المحوود من ال ،موور واتبعووون سووقطاتهم نظو ار لتعصووبهم علوومهم و ه و ا
اليكل كان البطلموسي من أوا ل العلماء الل من أباحوا االستيهاد بيعر المحد من. 1
وك و لك فعوول ابوون سوومدح م و اليوواعر المتنبووي ويووو يحوويد بالل ووة العر يووة  ،لقوود اتجووه فووي
كتابه لى ما كان سببا في اليصومة بمن النقاد في الميور العر وي حوول موا أيوكل مون يوعر
المتنبووي ومووا اسووت لا موون معانيووه واسووتبهم موون ترا،مبووه فتناولهووا بعمووا العووالم المووتمكن ويوورحها
ول و لك حوومن جوواء

يوورحا وافيووا فووي بسووطة موون البيووان وغ و ازرة علمووه بالل ووة والنحووو والتص ورا

ل ستيهاد بيعرح احتج له باليوايد اليعراة واآليات القرآنية حتى مزول كل ما يو موبهم حوول
يووعرح  ،فكووان عليووه كمووا أووال محققووا كتابووه ويووو موون المعجبوومن أن يطموول الوأوووإ عنووديا وأن
مجعل كتابه فمها  , 2وم ال على لك تيراج بدال الهمزة في أول المتنبي:
كم
أ كم

ال ييكي وكم

وبه ال بمن يكايا المراز

تيكوا

ال ييت،ي ي ا الممدوا ويو ال

متحمل الم وارم وات،لو

3

المووت ب اتوه وموا لوه

فيوه الموراز  ،لقوود نظور النقواد ا ندلسوومون لوى االسوتعمال العر ووي فوي اليوعر والن وور ،ومون لووك
تيراجهم رف الحال في أول المتنبي:
ليس كما ظن غيي ٌة عرضت

فج تني في ي لها أاصد

4

« كأن المتنبي توأ أن ملومه محبوبوه لنوموه بعودح وحلموه بييالوه فيوه .فأ،ود لوه بأنوه نموا
يي غيية :أاصد في موض نصة على الحال ،فكان حكمه على ي ا أاصدا ال أن من

 -1مصطفى عليان عبد الرحيم ،تيارات النقد ا دبي في ا ندلس في القرن اليامس الهجر  ،ن.403
2

 -مقدمة يرا الميكل من يعر المتنبي ن. 18

3

 -المتنبي  ،الدموان  ، 2 ،ن.180

4

 المرج نفسه  ،ن.70287

». 1

العرة من يقول :رأمت زاد في حال الوأ
وأنيد الفارسي لذعيى:
لى المرء أيس أطمل السرى
والبن سمدح تيراج للصفة في أول المتنبي:
ف أضى حاجته طالة

وآي من كل َحي عصم
فاادح ميفا من رعبه

2

« والجملة التي يي أوله« وفاادح ميفا من رعبه في موض الصفة لطالة وطالوة صوفة
وضعت موض الموصوإ وحسن لكض نه أد أرن بالصفة فضارع االسم  .»3ول،ون ا
كووان البطموسووي مووداف عوون يووعر المحوود من ويطلووة لهووم بعووا التيراجووات ال أن لووك لووم
ما ر على موضوعمته في النقد واتضم ي ا من ي ل موأفه من أول المعر
وا مر هلل كم أودى فتى ومضى

عمنا ويل

4

:

أطفاال مضاعمنا

« فووالمعر أوود نصووة عمنووا علووى الحووال حسووة أر البطلموسووي وكووان ا جووود رفعووه
طلب ووا للص ووناعة ن ووه أراد المما ل ووة ب وومن أول ووه

عل ووى الص ووفة الفت ووى ،ل،ن ووه ايت ووار الواصو و

مضووى عمنووا ومضوواعمنا» .5فه و ح ا م لووة جوورى فمهووا اليوواعر المحوود

المتنبووي والمعوور

على وجه جاء االستعمال العر ي فمها كيايد على صحتها .

1

-على ابن اسماعمل بن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن.337

2

 -المتنبي  ،الدموان  ، 1 ،ن .213

-3

ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن.339

 -4البطلموسي  ،يرا الميتار من لزوميات أبي الع ء المعر  ، 1 ،حقا له وأدم له عبد المجمد  ،الهم ة المصراة
العامة لل،تاة  ،د.ط ،1991 ،ن.400

 - 5المصدر نفسه  ،ن.400
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الناأد ا ندلسي عند ا نمواط الل ويوة المسوتعملة عنود المحود من وفوا سونن

وكما وأ

العوورة وداف و عنهووا ،ك و لك وأ و

ل سووتقراء الل ووو لداللووة ا لفوواس المسووتعملة فووي أيووعار

المحد من كقول الياعر أبي الع ء المعر :
ا سممته في أرا جدة

نزلت وكل رابية يوان

1

أال البطلموسي « الرابية الموضو المرتفو واليووان مواال طعوام عليوه ،وأوال بعضوهم.
يما سواء .وعلى ي ا يصم بمت أبي الع ء ». 2
تتب ابن سمدح ك لك داللة ا لفاس عند المتنبي كقوله:
من اأتضى بسوى الهند حاجته

أجاة كل ساال عن يل بَلم

« أ من اأتضى حاجته أو سألها ف بد أن يعمول السوم
لووه .ويوون الهنوود ويووو السووم

3

أو الورمم واال فو تقضوى

بتبليووغ ا موول دون الوورمم ن العموول بالسووم

أدل علووى

االجتهاد وأوصل لى المراد». 4
فهو ح ا م لوة تودل علووى مودى معرفوة اليوعراء المحوود من با لفواس والداللوة التوي تادمهووا
حسة أصد المت،لم.
ك و لك انتبووه النقوواد ا ندلسوومون لووى مبوودأ اإلجووازة فووي يووعر المحوود من انط أووا موون
التقعمد النحو ال

وضعه العلماء كقول الياعر المعر :

ت،لم بالقول المضلل حاسد
1

 -المعر  ،سقد الزند  ، ،ن.70

3

 -المتنبي  ،الدموان  ، 4 ،ن.160

وكل ك م الحاسدمن يراء

5

 -2البطلموسي ،يروا سقد الزند ،1 ،ن. 222
 -4ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن. 309
5

 المعر  ،سقد الزند ،ن.189289

فقوود أجووازح البطلموسووي أووا  « :مجوووز كسوور الو م موون المضوولل وفتحهووا فموون كسووريا أراد
القول ال

يضلل أا له أو سامعه ومن فتحها أراد القول المنسوة لى الضو ل .يقوال ضوللت

وفجرته ،ا نسوبته لوى الضو ل والفسوا والفجوور وكو ا موروى بموت الناب وة علوى
وفسقته َّ
الرجل َّ
الوجهمن:
لعمرك ما ييمت على مزاد

من الفير المضلل ما أتاني»1

وأوود اعتموود نقوواد ا نوودلس معيووار المقايسووة باليووبيه عنوودما ت،ووون المجوواوزة ص وراحة أ نوواء
ميالفة الياعر لداللة ا لفاس المستعملة م ل ما استعمل المتنبي كلمة أتم في يعرح بودال مون
كلمة أطول و لك في أوله:
تفدى أتوم الطمر عم ار س حه

نسور الف أحدا ها والقياعم

« أتوم بمعنى أطول  .وانموا جواز لوك ن التموام فوي بواة كمو

2

نظمور الطوول فوي بواة

كم  ،وانما المستعمل في العمر أطول ،فلم متزن له ،ونحوح أول رابة:
كال،رم

نادى من ال،افور

وانما المعروإ صاا ال،رم وسا ر اليجر ا بدا مرح ،ال أنه لو أال صاا ال،رم ل،وان
فووي الجووزء طووي ويووو يوواة فوواء مسووتفعلن ن أولووه صوواا م وول مسووتعلن .فاسووتوحش الطووي،
فوض نادى مكان صاا ،ليسلم الجزء .والمتنبوي أعو ر  :نوه لوو أوال أطوول ال نكسور البموت،
ورابة لو أال :صاا من ال،افور لم منكسر البمت وانما كان ملحقه الزحاإ ال

1

 -البطلموسي ،يروا سقد الزند ،2 ،ن. 394

2

 -المتنبي  ،الدموان  ، 3 ،ن.379

3

 ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن. 238290

وصفناح ».3

واعتمد النقاد ا ندلسمون مبدأ المقايسة باليبيه فيما مين اليورو علوى القيواس م ول موا
جرى في يعر المعر حمن أال:
و يضاء راا الصم

والضم

والبرى

بسيطة ع ر في الوياا المجوع

1

فقول ووه « :بس وويطة عو و ر ك ووان القي وواس أن يق ووول بس وويد عو و ر ،ن فع ووي
المانو  ،ويووو بمعنووى مفعووول كووان ب موور يوواء نحووو امورأة أتموول وكو

ا وصو و

ب ووه

يصوومة ،وا ا كووان بمعنووى

فاعل كان بالهاء نحو امرأة كرامة وطيعة والوجه فيه عند أن يكون من أوولهم بسود اليويء،
بضووم السوومن ،بسوواطة ،ا امتوود ،فت،ووون بسوويطة بمعنووى منبسووطة ال بمعنووى مبسوووطة .علووى أنووه
أوود جوواء موون فعموول الو

بمعنووى مفعووول أيووياء بالهوواء ،أجراووت مجوورى ا سووماء ،نحووو النطيحووة

وال بيحة ومنها ما لم مجر مجرى ا سماء كقول زيمر:
متى تبع ويا تبع ويا ميمة

وتضر ا ضراتمويا فتضرم

2

وأال مزاحم العقملي:
ترايا على طول القواء جدمدة
ن ي ا المونهج الودفاعي الو

وعهد المعاني ما لحلول أديم»

3

سول،ه نقواد ا نودلس فيوه مون روا القاضوي الجرجواني ويوو

بصودد الودفاع عون المتنبوي ،فكوان البود أن مووداف عون اليوعراء المحود من فكوان حدم وه عون أبووي
تمووام والمتنبووي موون ي و ل أسوولوة المقايسووة .4ول و لك فقوود عموول النقوواد علووى مجوواد اليووبيه موون
اليووعر العر ووي القووديم لمجوودوا لليووعر الحوودم

العو ر فووي مووا يووة ليووه موون ميالفووة وتجوواوز أو

م امرة مما يو مستعمل في الل ة .

1
2

 -المعر  ،سقد الزند  ،ن.164

 -زيمر بن أبي سلمى ,الدموان  ،يرحه وضبطه وأدم له عمر فارو الطباع  ،يركة دار ا رأم بن أبي ا رأم للطباعة

والنير والتوزا بمروت لبنان  ،د.ط  ،د.ت  ،ن.71
3

 -يروا سقد الزند ،4 ،ن. 1500 -1499

 -4حسمن لفتة حافظ ،المعنى في النقد العر ي القديم ،ن. 375
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 -2بلغداند :
اليك أن نقاد ا ندلس كانوا ما رون كل ما يو أصمل في يوعر العورة القودامى ،ال أن
يو ا لووم يموونعهم موون اإلعجوواة بالعناصوور المسووتحد ة التووي ظهوورت فووي المعوواني الجدموودة  ،ويو ا
دلمل على تحفمزيم لإلبداع .
وتظهر مواأفهم من ي ل تناولهم لمعاني اليعراء المحد من القديمة منها والحدم ة .
وفيمووا متعلووا بالمعوواني القديمووة وكيفيووة تناولهووا لهووم ،فقوود انتبووه النقوواد لووى الطاأووات الفنيووة
واإلبداعيووة التووي يمتل،هووا المحوود ون فووي كيفيووة تووداولهم وتنوواولهم لمعوواني القوودماء والزاووادة فمهووا.
ول لك أال ابن بسام:
« وأول من بكى بالر ووأ

واستوأ  ،الملك الضلمل حم

يقول:

أفا نبك من كرى حبمة ومنزل

1

م جاء أبو الطمة فنزل وترجل وميى في آ ار الديار وأال:
نزلنا على ا ،وار نميي كرامة

لمن بان عنه أن تلم بها ركبا

2

م جاء المعر فلم يقن به ح التوفية من ال،رامة حتى ين وسجد وأال:
تحية كسرى في السناء وتب

1

لر عك ال أرضى تحية أر

3

 -امرا القيسس ،الدموان ،ضبطه وصححه مصطفى عبد اليافي  ،دار ال،تة العلمية بمروت لبنان  ،ط، 2004 ، 5

ن.110
2

 -المتنبي  ،الدموان  ، 1ن.56

3

 المعر  ،سقد الزند  ،ن .163292

وأبو بكر* نما ألم به ا المعنى .ومحاسنه أ ،ر من أن تحصى ».1
ن أيمة المورو اليعر لويس باإلمكوان تجواوزح بول أسوهم وبيوكل كبمور فوي بنواء صورا
ا دة الجدمد .
وكو و لك فق وود انتب ووه النق وواد ل ووى م وودى تحس وومن الي ووعراء المح وود من للمع وواني المتداول ووة عن وود
اليعراء القدامى  ،وي ا مدل على اإلبداع .
أووال ابوون بسووام « :وأوود أووال النوواس فووي ال راووا فووأ ،روا ،وأول موون سووم لووه فووي لووك الملووك
الضلمل ،حم

يقول:
تعرا أ ناء الوياا المفصل

ا ما ال راا في السماء تعرضت
وأال و الرمة:
أأامت به حتى وى العود في ال رى

وسا ال راا في م ءته الفجر

وأال ابن ياني:
وولت نجوم لل راا كأنها

يواتم تبدو في بنان مد تيفى

وأال ابن المعتز:
الا من تحت ال وراا

وكان البدر لما

يفودى ويحم وَّا

ملك أأبل في توا
وأال المعر :

وأد بسطت لى ا را ال راا
* ويو الوزار ال،اتة أبي بكر محمد بن
ال ال

مدا غلقت بأنملها الريان

الو ازرتمن ويو من أيبملية توفي سنة 456يو .ترجم له ابن بسام في القسم

.

 -1ابن بسام ،ال يمرة ،2 :،م ،)2ن. 550
293

ومقطوع على السر البنان

كأن يممنها سرأتك يم ا

1

وأد أال ابن بسام عن الياعر بن مقانا ا يبوني:
وال راا أد علت في أفقها

كقضمة زاير من ياسممن

وأوله في صفة ال راا :كقضمة زاير من ياسممن من أحسن ما سمعته في تيبيه ال راا مجوردا
وان كان أد تقدم في تقسيم التيبيه وأحسن ما ياء» 2فيه حم
في ال رة كأس وفي مطالعها

يقول:

أرط وفي أوسد السما أدم

3

وابدو مما تقدم أن ل ة النقد ا ندلسي أرابة من ل ة ابن طباطبا فيما ميون العوودة لوى
النصووون القديمووة التووي يووي بم ابووة الميووزون ال و

صوونعه ا وا وول ومووا علووى المحوود

ال أن

مووديم النظوور فيووه لتلتصووا معانمهووا بفهمووه وترسوون أصووولها فووي ألبووه وتصوومر موواد لطبعووه واو رة
لسووانه بألفاظهووا 4فووإ ا جوواش فك ورح باليووعر أدى ليووه نتووا ج مووا اسووتفادح ممووا نظوور فيووه موون تلووك
ا يعار .
وأ وود أدرك النق وود ا ندلس ووي أن المح وود من اس ووتفادوا م وون مع وواني الق وودماء وأحس وونوا تناوله ووا
وتحسمنها  ،وفي لك دلمل على حبهم للتجدمد و تحفمز النقد لروا اإلبداع .
ن ارتباط النقد ا ندلسي بالنقد الميرأي أود أعطواح عمقوا فوي مقار وة اإلبوداع  ،و لوك فوي
تفحن دأا ا النمو

القديم ال

يصنعه وابدعوه اليواعر  ,وأ انحوراإ عون يو ح المعياراوة

فإن لك يكسر أوانمن اإلبداع من وجهة نظر الناأد. 5

1

 -المعر  ،سقد الزند  ،ن. 69

 -2ابن بسام ،ال يمرة ،2 : ،م ،)2ن. 794
 -3المصدر السابا ،ن. 792
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وأوود ازداد اإلبووداع اليووعر اتسوواعا عنوودما أدر النقوواد مسووألة تولموود المعوواني المكووررة عنوود
القدماء ضمنه ،كقول الياعر المعر :
تأير عن جيش الصباا لضعفه

فأو قه جيش الظ م سا ار

1

أال البطلموسي « :ي ا معنى مليم لوم يسوبا ليوه وا ا كوان اليوعراء لوم مووردوح علوى يو ح
الصفة فقد نبهوا عليه .ومعنى ي ا أن اللمل والنهار لما كانا ضودمن مو ية أحوديما عنود أبوال
اآلير جعلهما بمنزلة جييمن التقيا ،فهزم اللمل جيش الصباا ،وأي البدر أسم ار وأو قوه وغلوة
اللموول بووالطول،

اللموول علووى ا فووا وتمل،ووه ،وصووار النهووار ال مرجووى  ،وي و ح مبال ووة فووي وصو
كما أال امرا القيس:
كأن ال راا علقت في مصامها

بأمراس كتَّان لى صم جن َدل

2

ف كر المعر م ا اللمل القمر كما كر امرا القيس م اأه لل راا ،فأفاد من اإليارة لوى
طووول اللموول م وول مووا أفووادح اموورا القوويس وزاد زاووادة مليحووة موون كوور غلبووة جوويش اللموول لجوويش
النهووار وأس ورح للقموور .وزاد أيضووا زاووادة أيوورى و لووك أنووه جعوول البوودر موون جوويش النهووار وجعوول
النهار أولوى بوه مون اللمولض ن النوور كلوه يضواد الظلموة ،فهوو بالنهوار أولوى منوه باللمول .ويو ح
يارة لى ما كرح المتقدمون من أن نور القمر وال،وا،ة مقتبس من نور اليمس».3
واووورد ابوون بسووام م وواال لتولموود المعوواني موون يو ل أووول اليوواعر المحوود
التهامي في وص

طم

علووي بوون محموود

الييال:
الل م َّ
ما كنت ممن يصد َّ
بالل م

ولو تيقنت غمر الراا في فمها

1

 -المعر  ،سقد الزند ،ن.112

2

 -امرا القيس  ،الدموان  ،ن .117

3

 البطلموسي  ،يروا سقد الزند ،2 ،ن. 625295

أ ووال اب وون بس ووام « :وتي ووبيه أرا ووا المو و ا ب ووالراا أ ،وور م وون أن يحص ووى وأي ووهر م وون أن
رسنا ». 1
متقصى ول،ن التهامي ولد معنى حسنا ،وجر ياينا للب غة َ
وممووا كرسووه النقوود ا ندلسووي لتوسووي اإلبووداع ال اربووة  ،وأوود عووديا نقوواد ا نوودلس مقياسووا
لإلبووداع الو و

يكس ووبه عمق ووا ،ويحموودون م وون الي وواعر أن يس ووبا لووى معن ووى مس ووتجاة يفترع ووه

بنفسه ويو يعبر عن مقدرته اليعراة وتجر ته اليعوراة. 2
فالياعر مطالة باإلبداع وا،تياإ ٍ
معان جدمدة لم يسبا لمها ،كقول المتنبي:
ليس كما ظن غيية عرضت

فج تني في ي لها أاصد

3

أال ابن سمدح « :وعيادة الييال ياح في تلك الحال أبلغ وأعرإ من عيادتوه يواح فوي حود
النوووم .ن الم يووي عليووه بمنزلووة المم ووت .والنووا م أوود موودرك أي ووياء ك م ورة ممووا مدركووه اليقظ ووان
كالضحك واالحت م وغمر لك ،وما علمنوا أحودا مون اليوعراء كور أن ييواال ألوم بوه فوي غيوية
ال يو و ا» . 4واب وودو البطلموس ووي مطلع ووا عارف ووا بالمع وواني الت ووي مرددونه ووا ويقو و

عل ووى مبت،و ورات

المعر حمن يقول:
أوايريا وأولها ديان

وكالنار الحياة فمن رماد

5

وييوورا البطلموسووي أووا  « :لسووت أعتوود بووأول عموور ويووو عصوور الصووبا وال بووآيرح ويووو
عصوور الهوورم ،وانمووا أعتوود بأوسووطه ويووو عصوور اليووباة ،كمووا أن النووار ال منتف و بأولهووا نووه

 -1ابن بسام ،ال يمرة ،4 : ،م ،)2ن. 542 -541
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ديووان ،وال بآيريووا نووه رموواد ،وانمووا المنتفو بووه منهووا مووا بوومن الطوورفمن .ويو ا معنووى ال أحفظووه
ل مرح ». 1
لق وود اتيو و نق وواد ا ن وودلس م وون التولم وود وال ارب ووة أسس ووا للحك ووم النق وود عل ووى المعن ووى وعل ووى
بداعية الياعر م مراعاة االبتعاد عن الت،ل

والمبال ة وال موا فيه ،ن من يوأن التووعر

عوودم اإلفصوواا عوون المعنووى و لوك موون يو ل المقارنووة بوومن يوواعران موون حمو

تناولهمووا لمعنووى

واحد ،كقول الياعر المتنبي وابن الرومي في معنى البيل والجود.
أال المتنبي:
يو اليجاع يعد البيل من جبن

ويو الجواد يعد الجبن من بيل

2

وأال أيضا:
فقلت ن الفتى يجاعته

تراه في البيل صورة الفر

3

وأد أجاد ابن الرومي تليين لك وتسهمله فقال:4
البيل جبن والسماا يجاعة

اليك حمن تصحم التحصي

جبن البيمل من الزمان وصرفه فتهمة اإلفصال والتنوي
فقوود جوواء المعنووى عنوود ابوون الرومووي واضووحا ،ن أسوولوبه سوولس ال تعقموود فيووه ولو لك حوواز
على رضى النقاد .فاإلبداع يقتضي لى جانة ابت،ار المعواني سو مة التركموة فهو ا مون يوأنه
أن يقدم المعنى واضحا في يكل ال ا .

 -1البطلموسي  ،يروا سقد الزند ،1 ،ن .178وانظر :ن. 695 -653 -315 -207 - 98 -162
2

 -المتنبي  ،الدموان  ، 3 ،ن.38

3

 -المتنبي  ،الدموان  ، 2 ،ن.372

 -4ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن. 206
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وأوود اتفووا االتجوواح التطبيقووي عنوود نقوواد ا نوودلس م و االتجوواح النظوور فيمووا ميوون معوواني
المحوود من ،فووالجودة اليووعراة واإلبووداع ليس وا حك و ار علووى القووديم وال علووى الجدموود ل و لك يقووول ابوون
بسووام « :واإلحسووان غموور محصووور ،ولوويس الفضوول علووى زموون بمقصووور ،وعزاووز علووى الفضوول
أن منكر ،تقدم به الزمان أو تأير ،ولحى هللا أولهم ،الفضل للمتقدم ،فكم مون حسوان ،وأيمول
م وون فو و ن .ول ووو اأتص وور المت ووأيرون عل ووى كت ووة المتق وودممن ،لض وواع عل ووم ك م وور ،و ي ووة أدة
غزار». 1
لقود اتيو نقوواد ا نودلس مون الجووودة معيوا ار نقوديا يقيسووون بوه معواني اليووعر المتداولوة عنوود
القدماء في أيعار المحود من ومودى أودرة يو ح المعواني و راعتهوا فوي تحسومن المعنوى وتوضويحه
أو تولمد معاني جدمدة .
أووام النقوواد بالموازنووة بوومن معوواني اليووعراء المحوود من وموون تطووابا معهووم فووي المعنووى موون
اليعراء القدامى فقارنوا بمن المتنبي وامرئ القيس وجرار.
أال المتنبي :وعقلة الضبي وحت

التتفل .

كقول امرئ القيس :بمنجرد أمد ا وابد ييكل .
وأد أال المتنبي م له:
متقملون ظ ل كل مطهم

أجل الظليم ور قة السرحان

2

 -1ابن بسام ،ال يمرة ،1 : ،م ،)1ن. 14 -13
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 المتنبي  ،الدموان  ، 4 ،ن.179298

« فقوله ر قة السرحان كقول امرئ القويس :أمود ا وابود وزاد عليوه أجول الظلويم ،فبمتوه يو ا
ا يمر مكافُ لبمته ا ولض ن الحت

كا جل والر قة كالعقلوة ،وصوم لوه اليورإ علوى امورئ

القيس». 1
_ بلغداند بلجف فا :
ف ووإ ا ك ووان نق وواد ا ن وودلس أ وود أعطو ووا أيمي ووة للمع وواني المتداول ووة عن وود الق وودماء ف ووي أي ووعار
المح وود من ،فكو و لك ف ووإنهم ايتمو ووا بالمع وواني الجدم وودة ،ل ووك إليم ووانهم أن التط ووور الو و

أص وواة

المجتم وتوس الحركة العلمية البد أن يكون لهو ا انعكواس علوى فكور واحسواس اليوعراء ومون
م على أيعاريم .
ولو لك نوورى ناأوودا كووابن يوورإ يقو

در القسووطلي 2ويقووول
بنووا عنوود يوواعرح المفضوول ابوون ا

فيه « :يواعر مواير ،عوالم بموا يقوول ،تيوهد لوه العقوول ،بأنوه المواير فوي العصور ،المقودم فوي
اليعر ،مون تصوفم أيوعارح دلتوه علوى أنوه عوالم با يبوار وا نسواة واآل وار وا حسواة ،حوا
يض و ال ،و م ف ووي مواضووعه ،الس وويما ا كوور م ووا أصووابه ف ووي الفتنووة وي ووكا مووا دي وواح فووي أي ووام
المحنه». 3
والحووا أن الفتنووة التووي اجتاحووت أرطبووة أوود أ وورت فووي نفسووه ويووعرح ويعتبوور القسووطلي موون
أغووزر يووعراء ا نوودلس يووعرا ،تتضووم فيووه معووالم االتجوواح المحووافظ الجدموود م و سوومات ياصووة

 -1ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن. 99

 -2أحمد مزن  ،النقد ا دبي في القمروان في العهد الصنهاجي ،ن. 374
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ممزت ووه عو ون ي ووعراء عصو ورح و وأت ووه منزلو وة عالي ووة ف ووي ت وواران الي ووعر العر ووي با ن وودلس . 1بهو و ا
ملين ياعراته أا « :فهو أيعر أيل م ر ه في أبعد الزمان وأأر ه », 2
ويق
فيص

بنا ابون يورإ أيضوا عنود أحود اليوعراء المتقودممن فوي أفراقيوة ويوو علوي التونسوي،

يعرح أا  « :فيعرح المورد الع ة ولفظه اللالا الرطة ،ويو بحتور ال ورة ،يصو

الحمام فمرو ا نام ،وييبة فيعيا ويحبة ،ويمدا فيمنم أ ،ر مما يمنم». 3
وا ا كان ابن يرإ يعد ي ا الياعر بحتور الم ورة فذنوه أبودع فوي أغوراا ك مورة م لوه
وكان يعرح صحيم السبك وحسن العبارة وحلو اللفظ .
وأ ووال اب وون بس ووام ع وون أب ووي عب وود هللا محم وود ب وون أحم وود ب وون الح ووداد « :وض ووم ف ووي طرا ووا
المعووارإ وضوووا الصووبم المتهلوول ،وضوورة فمهووا بقوودا ابوون مقبوول ،لووى ج لووة مقط و وأصووالة
من ووزع ،ت وورى العل ووم م وونم عل ووى أي ووعارح  ،واتب وومن ف ووي منازع ووه وآ ووارح ،ول ووه ف ووي الع ووروا ت ووألم
وتصنم

ميهور معروإ ،مز فيه بمن ا نحاء الموسيقية واآلراء اليلملية ». 4
ن ا دموة أبووا طالووة عبوود الجبوار« كووان يعوورإ بووالمتنبي ،أبورع أيوول وأتووه أدبووا ،وأعجووبهم

م يبا ،وأ ،ريم تفننا في العلوم وأوسعهم رعا باإلجادة في المن ور والمنظوم ». 5
فهو و ح أأو ووال النق وواد تعب وور ع وون مو وواأفهم تج وواح الي ووعر المح وود  ،وم ووا أص ووابه نتمج ووة ت م وور
المجتمع ووات ،وكو و ا الحرك ووة العلمي ووة والت ووي ظه وورت نتا جه ووا ف ووي أي ووعاريم كا يب ووار والفلس ووفة
وا نساة وغمريا من الحقول المعرفية التي أ رت فمهم فأدت لى اإلبداع .
 -1أحمد مزن النقد ا دبي في القمروان ،في العهد الصنهاجي ،ن، 375و منظر الحممد  ،ج وة المقتبس ،ن-98 -97
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300

وابدو من ي ل احتفاء بعا نقاد ا ندلس بالمعاني الجدمدة المتعلقة بوالمنطا والفلسوفة
نقوواد الميوور ال و من لطالمووا يوواجموا اليووعراء فووي ي و ح النقطووة،

ومووا توحيووه ،أنهووم يووالفوا موأو

ول لك فقد أبدى ابن سمدح عجابه ببمت المتنبي ال
ولقطعي بك الحدمد علمها

يستعمل فيه المنطا حمن يقول:

فك نا لجنسه الموم غاز

1

فعلووا عليووه أووا  « :وي و ا موون أبوودع الصوونعة ،م وول نفسووه ب اتووه ،فووي سوويفه ب اتووه ،ووم
عرضه المتصل به ال متعداح كالبر والضولمل  ،وم فوي عرضوه الو

موأعوه ب مورح ،عون حركوة

واستعمال ،ويو أطعة الحدمد ،فقدم موا يوو مون الو ات ال متعودايا ،وأيور موا متعودى الو ات ».2
فقوورة بوومن نفسووه وسوويفه حم و

حووا،ى فعلووه فووي نفسووه بفعلووه فووي نوعيووة فالسووم

حدموود لقط و

الحدمد والمتنبي نسان يقتل نسانا.
أعجووة ابوون سوومدح بطراقووة المتنبووي ،فووي اسووتعمال المنطووا فووي اليووعر نووه موون يووأنه أن
يعمن على تقوديم المعواني الجدمودة ،التوي سووإ يكوون لهوا فاعليوة التوأ مر فوي المتلقوي .ويو ا موا
أأو وورح ابو وون جنو ووي حم و و

بو وومن أن « المتنبو ووي أو وود بو وورز فو ووي ايت و وراع المعو وواني ،وت ل و وول لو ووى أد

يفايايا. 3»...
ويمكن القول أن يعر المتنبي أد صادإ يووى فوي نفوس ابون سومدح وأيوب فيوه الفلسوفية
4

كما كانت ميك ته الل وية مادة يصبة لدراسته .
ويظهر عجاة النقاد بالمعاني العلمية التي تين علم الفلك كقول المعر :
أفو البدر موض في مهاد

1

أم الجوزاء تحت مد وساد

 -المتنبي  ،الدموان ، 2 ،ن .176

 -2ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن. 144
 -3أبو الفتم ع مان بن جني النحو  ،الفسر ،يرا ابن جني ال،بمر على دموان المتنبي ،حققه وأدم له رضا رجة ،دار
المنابي  ،دميا ،ط ،2004 ،1ن. 361
 -4ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن. 18
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أال البطلموسي  « :وانما كر البدر وكانوت اليومس أنووح بالو كر وأعظوم فوي الفيور لموا
أرادح من التصاعد من أول مرتبة في الفير لى آير مرتبة فيه  .ف كر البودر الو

يوو أأورة

ال،وا،ووة السوويارة لمنووا ووم تصوواعد لووى الجوووزاء التووي يووي فووي الفلووك ال ووامن ويووي أرف و م ارتووة
ال،وا،ة ،وين الجوزاء بال كر من بومن سوا ر موا فوي الفلوك ال وامن مون ال،وا،وة نهوا أيوكل
بلفظ الوساد التي أرنها بها ،و لك ن الجوزاء تسمى التوءممن الضجيعمن ». 1
ورغم عجاة بعا النقاد باللمحوات العلميوة والفل،يوة ال أنهوم ال متوانوون فوي تصوواة موا وأو
فيه بعا اليعراء من أيطاء أو تجاوز علمي ،م ل أول المتنبي :
يقولون تأ مر ال،وا،ة في الورى

فما باله تأ مرح في ال،وا،ة

2

يق ووول اب وون س وومدح « :مو و ية ل ووى ت،و و مة المنجم وومن فيقو و فيم ووا ي ووو أوح ووش وأفح ووش م وون
أوله».3
وا ا كان النقد الميرأي أد جعل الفلسفة محظورة على اليعر ،فإن الياعر ا ندلسي أود
انفعوول به و ح البواع و

كمووا انفعوول بهووا الناأوود ن كلمهمووا موورى فمهووا مولوود عصوور جدموود .واإلبووداع

ليس عدوا للحقا ا بل نها تصن اليعور.
ويمكن م حظة دور النقد ا ندلسي في مراأبوة المعواني الفلسوفية ومودى احترامهوا للعقمودة
من ناحية ،والتجدمد واإلبوداع وعودم التقلمود وال لوو مون ناحيوة أيورى .فهو ا المعور فوي لزومياتوه
اسووتقى مادتووه موون مصووادر ميتلفووة  .غموور محصووور فووي ا غوراا التقلمديووة التووي جوورى علمهووا

 -1البطلموسي  ،يروا سقد الزند ،1 ،ن. 282
2

 -المتنبي  ،الدموان  ، 1 ،ن.156

 -3ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن ،154وانظر أيضا ن. 101
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اليووعراء موون أبلووه .1بوول يووو متنوواول الحيوواة موون منوواا ميتلفووة فل و لك فمصوودر يووعرح تتقاسوومه
نواحي ك مرة كاالجتماعية والتارايية والم اية الدمنية والنزعات الفلسفية. 2
يقول المعر  ،وحمل ك مه يارات فلسفية:
وأحمل فيك الحزن حيا ن أمت

ن3

وألقك لم أسلك طراقا لى الحز

ييرا البطلموسي البمت وانقدح « :أوله وأحمل فيك الحزن من أحسون اإليوارات والمنوازع
نه رأى أود طابقوت فيوه الفلسوفة اليو ار و لوك أن النفووس السوعمدة والنفووس اليوقية ،ال مجووز
أن تت أووى بعوود الموووت ،ن السووعمدة منهووا تعلووو واليووقية تسووفل فهووي متناأصووة ،وانمووا ت أووى
الس ووعمدة الس ووعمدة ،والي ووقية الي ووقية ،عل ووى أن الس ووعمدة تتفاض وول ف ووي م ارت ووة الس ووعادة والي ووقية
تتفاضل في مراتة اليقاوة ». 4
لقد الأى البمت أبوال من طرإ الناأد ن الياعر احترم العقمدة وحافظ على يصوصية
اليووعر المتم لووة فووي التعبموور عوون الوجوودان والتووأ مر فووي النفوووس فقوود عبوور عوون الحالووة النفسووية
بمعاني فلسفية فمها بداع وتجنة للتعقمد .
وأ وود م وورفا النق وود ا ندلس ووي بع ووا االس ووتعماالت الفلس ووفية كق ووول أب ووي ع ووامر اب وون نو ووار
الينتراني:
يالقومي دفنوني ومضوا
لمت يعر

ا رأوني ممتا

أنعوا جسمي فقد صار لى
1

 -كمال اليازجي ،أبو الع ء ولزومياته ،ن. 211

2

 -المرج نفسه ،ن. 211

3

 -المعر  ،سقد الزند  ،ن.18

و نوا في الطمن فوأي مابنوا
وبكوني أ ج أز بكوا
مركز التعفمن أم نفسي نعوا

 -4البطلموسي  ,يروا سقد الزند ،2 ،ن. 941
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كم

منعون نفوسا لم تزل

أا مات بحضيا و جوا

ما أرايم ندبوا مني سوى

فرأة التألم

ن كانوا دروا

ويعلووا ابوون بسووام أووا  « :وي و ا معنووى فلسووفي ألمووا عوور عليووه عر ووي ،وانمووا فووزع ليووه
المحد ون من اليعراء حمن ضا عنهم منهج الصواة ،وعدم رونوا كو م ا عوراة فاسوتراحوا
لى ي ا اله يان استراا الجبان لى تنقن أأرانه واستجادة سيفه وسنانه ». 1
و و لك فووإن ابوون بسووام يمووتعا موون المعنووى الفلسووفي الو

موورد علووى لسووان المحوود من موون

اليووعراء البتعوواديم عوون اليووعر العر ووي ا صوومل ومووا فيووه موون الرونووا وحسوون الدمباجووة .2فقوود
وصوول بهووم ا موور لووى حوود اله و يان حم و

يقووول « :وأوود أووال بعووا أيوول النقوود ،نووه عمووة فووي

اليعر والن ر أن يأتي الياعر وال،اتة بكلمة من ك م ا طباء أو بألفاس الف سفة القدماء».3
وأوود وافووا ابوون بسووام اآلموود فووي تممم وزح بوومن اليووعر الجموود والفلسووفة فووإ ا أصوورت ألفوواس
الياعر ومعانيه حتى تيمر من المعاني الفلسفية بألفاس متعسفة ونسمج مضطرة « ،ألنوا لوه
أوود ج ووت بحكمووة وفلسووفة ومعووان لطيفووة حسوونة ،فووإن يو ت دعونوواك حكيمووا أو سووممناك فملسوووفا
ول،وون ال نسووميك يوواعرا ،وال نوودعوك بلي ووا ن طراقتووك ليسووت علووى طراقووة العوورة وال علووى
م ايبهم ». 4
وابدو ابن بسام ناأدا غمر متسوايل فوي حكموه النقود
وظ

ن الفلسوفة مطيوة اإللحواد أموا ا

الياعر المعاني الفلسفية في أالة جممل وألفاس أدبية وال ييو ها اإللحاد كقوول اليواعر

الوزار أبو الع ء زير بن عبد الملك بن زير:

 -1ابن بسام  ،ال يمرة  ،2 : ،م ،)1ن. 480 -479
 -2محمد علي سبلمني ،القضايا النقدية والب غية عند ابن بسام في كتابه ال يمرة في محاسن أيل الجزارة ،ن. 92
 -3ابن بسام  ،ال يمرة ،2 : ،م ،)1ن. 480
 -4اآلمد  ،الموازنة  ،1 ،ن. 425
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ال فااد وما منها له غرا

يا رايقي بسهام ما لها غرا
وممرضي مجفون لحظها غنج
أمنن ولو بييال منك مانسني

صحت وفي صنعها التمراا والمرا
فقد يسد مسد الجوير العرا

وعلووا ابوون بسووام علووى يو ح ا بيووات « :ولووه ويووو ممووا طبووا المفصوول فووي ال وورا واسووتوفى
معنى لم أر أحدا يستوفيه ،وجمعه من ألفاس أدبية ومعان فلسفية وأبرزح في صورة مون الحسون
موسفية ». 1
فموأفه من الفلسفة مبمن نقدح ال

يأتي وفا طراقة العرة أو ما يسمى بعمود اليعر.2

ن ا ندلسممن في رفضهم أو أبولهم للمعاني الفلسفية مركزون على اليعراة و اإلبداعيوة
و حسوون الصووياغة فووي أالووة موووحي بالتجدموود م و المحافظووة علووى م و ية ا وا وول موون حم و
صحة المعنى وس مة التركمة واليكل الفني للقصمدة .
لم يقو

ايتموام النقود ا ندلسوي فيموا ميون أضوية القوديم والحودم

عنود حود تتبو ا لفواس

والمعو وواني بو وول ايتم و ووا ك و و لك بتجدمو وود اليو ووكل الفنو ووي للقصو وومدة  ،م ارعو وواة مو وونهم لعامو وول البم و ووة
والعصر ،فأصحاة المل،ات اإلبداعية لهم الحا في التجدمد م مراعاة مبدأ الجودة .
ن موأ

النقد من اليكل الفني يممول لوى اليوكل القوديم فوي جوويرح الفوي مظهورح ومو الجدمود

في جدته وطرافته ما لم يكن مبامنا لل و أو مي مما استقر في طراقة العرة. 3
فلم يكن النقد رافضا للتجدمد السيما ا كان الياعر واعيا بطبيعة العملية اإلبداعيوة أ نواء بنواء
القصوومدة .وابوودو أن الو و العووام الو

سوواد ا نوودلس جعوول كو موون اليوواعر والناأوود يمموول لووى

 -1ابن بسام  ،ال يمرة  ،2 : ،م ،)1ن . 231وانظر ابن حزم ،طو الحمامة ،ن. 22 _21
 -2عمر عبد الواحد ،في نقد النقد ا ندلسي ،ن. 217

 -3مصطفى عليان عبد الرحيم ،تيارات النقد ا دبي في ا ندلس في القرن اليامس الهجر  ،ن. 422
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المقدمووة الروضووية وال مرضووى بالمقدمووة اليمراووة النواسووية التووي كووان لهووا صوودى فووي المي ور ،
عوون السوولو ،يقووول« :

وابوودو يو ا المموول واضووحا موون يو ل أووول ابوون حووزم ويووو بصوودد الحوودم

ولليووعراء فوون موون اليووعر ،مو مون فيووه البووا،ي علووى الوودمن ،وا نووون علووى الم ووابر علووى اللو ات،
وي ا مديل في باة السلو ». 1
وفي ي ا يقول يعرا:
يل ي ا وبادر الدير وارحول
واحديا بالبدي من ن مات الو
ن يم ار من الوأوإ على الدا

مطي العقار
في رااا الر ى
َّ
عود كيما تح

بالمزمار

ر وأوإ البنان با وتار
كالمدار

و دا النرجس البدي كصة

حا ر الطرإ ما

لونه لون عايا مستهام

ويو اليك يا م بانبهار

2

فووابن حووزم موون ي و ل أبياتووه اليووعراة موودعو لووى الوأوووإ علووى الراوواا وتأموول الجمووال
فمها ،ويعلا على المقودمات اليمراوة مازجوا تعليقوه بموا يطلبوه الودمن وا يو

أوا  « :ومعوا

هللا أن يكون نسيان ما درس لنا طبعا ،ومعصية هللا بيرة الراا لنا يلقا ». 3
وتبدو المرجعية الدمنيوة -ا ي أيوة واضوحة فوي نقود ابون حوزم ،فاإلبوداع وتحققوه ال يكوون
باالنحراإ عن ياته المرجعية ،وانم الموأ

النقد ا ندلسوي عاموة وموأو

ابون حوزم ياصوة

فيما دعا ليه في المطلو الروضوي عون وعوي نقود ناضوج بمفهووم التجدمود فوي اسوتلهام البم وة
وتم ل العصر .

 -1ابن حزم ،طو الحمامة ،ن. 128
 -2المصدر نفسه  ،ن. 128
 -3المصدر نفسه  ،ن. 128
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ومجمل القول في أضية القديم والحدم

فإن نقد ا ندلس ال يق

ضد الطاأات المبدعوة

ف ووي اس ووتعمال ألف وواس ومع وواني أو أي ووكال جدم وودة ن ووه م ووامن ب ووأ ر الزم ووان وبمب وودأ الج ووودة مو و
المحافظة على طراقة العرة ا وا ل ومراعاة المعيار الدمني ا ي أي .
وموون ي و ل تتب و آراء نقوواد ا نوودلس فووي مووا ميوون اليووعر المحوود

متضووم لنووا مووا له و ا

اليوعر موون مكانوة مرموأووة فووي نفوسوهم  ،السوويما البطلموسوي وابوون سوومدح مون يو ل يووروحاتهما
إلبووداعات المتنبووي والمعوور  ،فقوود أظه ورا ،موون ي و ل النقوود التحلملووي ال و

متم وول فووي الموازنووة،

بداعاتهما في ابت،ار المعاني وتولمديا متجواوزان بعوا االسوتعماالت الل ويوة ،كموا كيوفا عون
عموة اليعر المحد

كاإلفراط والمبال ة وعدم حسن استعمال بعا ا لفاس .

لق وود كو ووان النقو وود ا ندلسو ووي حراصو ووا علو ووى معيو ووار الجو ووودة الفنيو ووة وس و و مة ا سو وولوة فو ووي
انتقاداته ،وانظر لى مسألة اإلبداع في طار المحافظة على المستوى العالي لل ة.
ن النقوود ال يحجوور علووى التجدموود طالمووا أن اليوواعر مجوور علووى من ووال القوودامى فووي محافظتووه
على الل ة م اإلضافة لى اليعر القديم والتولمد ،م التأ،مد على النزعة اليلقية .
لقوود جمعووت د ارسووة نقوواد الم وورة وا نوودلس لقضووية القووديم والحوودم

بوومن التنظموور والتطبمووا ،مو

غلبة الجانة النظر على نقاد الم رة ،والجانة التطبيقي على نقاد ا ندلس .
حرن نقاد الم رة على تحكيم المعيار الفني دون مراعاة عامل الزمن .
تر ووى الو و ا ندلسووي علووى اليووعر المحوود

فك وورت اليووروا لووه .كيووعر المتنبووي وأبووي الع و ء

المعر وأبي تمام.
أنص

نقاد الم رة يعر المحد من وظهر ي ا االتجاح عند ابن يرإ والقزاز .
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أيار نقاد الم رة وا ندلس كابن ريوما والنهيولي وابون يوهمد لوى تطوور الو و وتوأ رح بالبم وة
ل لك طالبوا اليعراء باالعتدال وحسن االستواء في استعمال البدي .
احتج نقاد ا ندلس باليعر المحد

ولوم متوأ روا بموأو

به وتفهمه .
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الميوارأة  .فا نودلس جودمرة أن تيو ل

قض ا بل رقاب ب فا ا
ألال :

قض ا بل رقاب ب فا ا لد بلنرف بلغشرقد

اان ا :

قض ا بل رقاب ب فا ا لد بلنرف بلغررمد

االاا :

قض ا بل رقاب ب فا ا لد بلنرف ب نفل د
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ألال  :قض ا بل رقاب ب فا ا لد بلنرف بلغشرقد
تم وول أضووية السوورأات ا دبيووة أضووية اإلبووداع بامتيوواز ن موون أيووم وظا فهووا التووي تسووعى
لمهووا جايوودة ،الوأوووإ علووى موودى أصووالة ا عمووال ا دبيووة المنسوووبة لووى أصووحابها ومقوودار مووا
حوت من الجدة و االبت،ار.

1

وأضووية السوورأات ا دبيووة يووي عنووان لمعنووى اإلبووداع نهووا بم ابووة االيتبووار الو

يكيو

عن كفاءة صاحبها و أصالته أو عجزح وات،اله .ل لك عاة العرة السرأة نها تعطول موايوة
الياعر وتدمنه فنيا و أي أياض فنيا فهي عنوان العجز ،وأي أيا نه يسطو على مل،يوة غمورح.
وأد أدرك الياعر من يراأة يمس اإلبداع اليوعر أن السورأة فوي جبومن صواحبها تحود مون
أدرح و تدل على عجزح.

2

وتحتوول ي و ح القضووية أيميووة فووي الت و ار

النقوود و بابهووا يعوود موون أيووم أب وواة النقوود العر ووي

القديم نها كانت عمواد د ارسوة اليوعر 3فقود احتلوت مسواحة كبمورة فوي المالفوات الت ار يوة النقديوة
ويصص و ووت له و ووا بع و ووا المالف و ووات فصو و ووال كامل و ووة لمناأي و ووتها و أي و وورى تناولته و ووا م و وون زواي و ووا
تطبيقية.



ايتلفت العوامل التي تضافرت فوي نيوأة أضوية السورأات ،ال أنوه مبقوى مون أبرزيوا

التعصة للقديم و نب الحدم

4

وكان لتعصة الل وامن أ ر كبمور فوي اليوعر وفوي مسومرة النقود

العر ي القديم كله.

1

 -بدو طبانة ،السرأات ا دبية ،دار ال قافة ،بمروت -لبنان ،1969،ن.03

2

 -محمد مصطفى أبو يوارة و أحمد محمود المصر  ،أضايا اإلبداع الفني ،دراسة تحلملية في النقد العر ي القديم ،دار

الوفاء لدنيا الطباعة والنير ،مصر  ،ط،2005 ،1ن.107
 -3أحمد مطلوة ،عبد القاير الجرجاني ب غته و نقدح ،وكالة المطبوعات ،ال،وات،ط،1973 ،1ن.175



عيار اليعر إلبن طباطبا و الموازنة لل.مد .

اإلبانة عن سرأات المتنبي ،و الرسالة الموضحة في كر سرأات المتنبي للحاتمي و المنص

البن وكي .
4

 منظر :يلمل ياة أبو جهجة ،الحدا ة اليعراة العر ية بمن اإلبداع و التنظمر ،ن.51310

للسار و المسرو منه

كووان دعوواء اإلبووداع وااليت وراع سووببا أيضووا فووي تتب و النقوواد لسوورأات المحوود من ،كمووا فعوول
اآلمد م سرأات أبي تمام ،فقد ادعوى أصوحابه أنوه سوابا وأنوه أصول فوي االبتوداع وااليتوراع
فوجوة اسووتي ار المسووتعار موون معانيوة موون ا صوومل وكو لك فعوول ابون وكيو مو المتنبووي بسووبة
تعظيم الناس له حتى أنهم أروا أنه « ليس له معنى نادر ال ويو من نتا فكرح ،و أبو عو رح،
وكان لجمي

لك مبتدعا ولم يكن متبعوا .وال كوان ليويء لمعانيوه سوارأا ،بول كوان لوى جميعهوا

سووابقا» 1فوورد علووى دعوواوى أصووحاة المتنبووي موون ي و ل د ارسووته لوجوووح السوورأات فووي أيووعار
اليعراء م في يعر المتنبي مبمنا عموة يعرح ،كايفا سرأاته .
لووم منظوور معظووم النقوواد لووى أضووية السوورأات نظورة اتهووام ن اليووعر صوونعة تقوواس بموودى
جودة وابداع الصياغة الفنية ،وال يعتبر ا ي عمبا عند بعضهم ولويس المعوول يول أيو وممون
أي و  ،وانمووا المعووول عليووه يوول أبوودع ،فقوود عوودت السوورأات ضوور ا موون الفنيووة ا دبيووة أ أنهووا
مجال الح

والمهارة،فالمقتدر علمها يو ال

بإمكانه أن يقط صلة ما سر بأصله بحمو

مبدو أمام القارئ يم ا جدمدا بعمدا عن أصله القديم  ،2فالياعر ال

اعتمد روايوة اليوعر فوإن

أدواته الفنية أد ا،تملت والتي تأتي نتمجة الحفظ والدر ة .
ن اليوواعر لوويس بمنووأى عوون تعووالا النصووون فهووو ال منووتج بمفووردح وانمووا بواسووطة تلووك
الطاأووة الي أووة ال،امنووة فووي أعماأووه ويسووتطي اسووتلهام مووا أالووه أأ ارنووه ويأي و موون نصوصووهم
فيعموول علووى م الهووا ،و و لك تنصووهر يو ح فووي بوواطن المبوودع و ت،ووون لووه ا حقيووة حوومن يسووتطي
اسووتيعاة ي و ا الووزيم موون معوواني السووابقمن فعمليووة اإلبووداع نمووا تقوووم بزح وزة ٍ
ات يطوواة عوون

1

 -الحسن بن علي بن وكي  ،المنص

موس
2

في السار و المسرو في ظهار سرأات أبي الطمة المتنبي ،1 ،تحقما محمد

نجم،دار صادر ،بمروت ،ط  ،1992 ، 1ن.03

 بدو طبانة ،السرأات اليعراة  ،ن.162311

مركزيا لتبني يي 1فالنصون في تحاور م بعضها في يكل جمالي تيضو لقاعودة اإل ازحوة
واإلح ل.
أباا  -باةم طةاطةةا ( ب322 :ه ) لليوعراء المحود من ياصوة تنواول معواني السوابقمن
بسووبة المحنووة 2التووي يووم فمهووا ورأى أن زاووادة ا ي و علووى المعنووى المووأيو تعطووي لووه فضوول
الزاووادة ،ال تَعب ووه ،لو و لك أ ووال « وا ا تن وواول الي وواعر المع وواني الت ووي أ وود س ووبا لمها،فأبرزي ووا ف ووي
أحسن من ال،سوة التي علمها ،لم يعة بل وجوة لوه فضول لطفوه واحسوانه فيوه» ، 3لو لك مور د
بوومن صووورة اليوواعر وصووورة الصووا غ فك يمووا يعموود صووياغة المووادة بأحسوون ممووا كانووت عليووه،
ويقتوورا ابوون طباطبووا وسووا ل تسوواعد اليوواعر فووي عطوواء صووب ة جدموودة للتعبموور فتعطيووه طوواب
الت مموور حمو

النظوور فووي
يقووول « :ويحتووا موون سوولك يو ا السووبمل لووى لطوواإ الحملووة ،وتودأما َ

تناول المعاني واستعمالها وتلبيسها حتى تيفى على نقاديا والبصراء بها ...فيسوتعمل المعواني
المأيو ة في غمر الجنس ال

تناولها منه ».

4

فيروط ا ي الحسن عندح ،أن يكوون اليواعر مبودعا فوي كيفيوة ا يو  ،حا أوا مودأقا فوي
المعوواني عن وود تناولهووا حت ووى يص وورفها موون وجهته ووا ل ووى وجهووه أي وورىَ ،ك ووي تيفووى عل ووى الناأ وود

وحمنها يحوز بوسام البراعة .فا ي يكون حسة أريوه حسونا فوي حالوة حسون تصورإ اليواعر
فووي المعنووى المووأيو بصووورة موون الصووور س وواء بت موور لفووظ أو تحوووارح أو توظيفووه فووي جوونس
آير،فه ا ا ي ال ي َعاة عليه.

1

 -جوليا كرستيفا ،علم النن  ،ترجمة فراد الزايي ،دار طوبقال ،الدار البيضاء ،الم رة ،ط ،1997 ،2ن. 13

2

 -ابن طباطبا ،عيار اليعر ،ن .15

3

 -المرج السابا ،ن.79

4

 المرج نفسه  ،ن .80312

ن النظ ورة النقديووة العر يووة المهيمنووة علووى اإلبووداع والتووي يندأتووه فووي أسووبقية القووديم لووى
المعاني وسيطرته على مجاالت اإلبداع ،أد ضويقت الحصوار عليوه وحكموت بوالعجز علوى كول
المحاوالت وعدم الجدية ،و حصرتها في تداول المعاني السابقة.
فقد ظل النقاد منو ابون طباطبوا مودعون لوى يفواء المقوروء ال قوافي أو النصوون ال ا بوة
أو ما تم حفظه وجعلهوا لبنوات أوليوة تسوايم فوي يفواء لبنواء جدمود ولو لك يقوول ابون طباطبوا« :
وستع ر في أيوعار المولودمن بعجا وة سوتفادويا ممون تقودمهم ولطفووا فوي تنواول أصوولها مونهم
ولبسووويا علووى موون بعووديم ،وت ،ووروا بإبووداعها فسوولمت لهووم عنوود دعا هووا للطم و

سووحريا فمهووا

وزيرفتها لمعانمها»  .1فالياعر مطالة بأن يعمد صياغة ا فكار في بنواء فنوي فمبودو للمتلقوي
في وة اإلبداع و االيتراع.
 أم ووا بلصةةةةأللد ( ب335 :ه ) فإن ووه يي وومر ل ووى تمم ووز الي ووعر الح وودمومعنوواح ،وأ ورح فووي أضووية السوورأات ،حمو

ف ووي لفظ ووه

موورى أن ألفوواس المحوود من موون عهوود بيووار " كالمنتقلووة

ل ووى مع و ٍ
وان أب وودع،وألفاس أأ وورة وكو و م أر وان ك ووان الس ووبا لذوا وول بح ووا االيتو وراع و اإلب ووداع

والطب و اال،تفاء ،2".فالناأد الصولي منبه لى مسألة الوض التارايي و اإلبداعي ال

تمور

بووه ل ووة اإلبووداعض فاالنتقووال فووي يووعر الحدا ووة موون طووور ل ووو يحموول يووروط والدتووه لووى طووور

ب ووداعي آي وور ل ووه مواص ووفاته ا م ووارس المح وود ون دوري ووم ف ووي يل ووا ل ووة أي وورى تو ووا م ظ وورفهم

الحضار  .فتتضم ب لك الفروأات بمن القدماء والمحد من ل لك يقول :
« فقد وجدنا في يعر ياالء معاني لوم موت،لم القودماء بهوا ومعواني أوموأوا لمهوا فوأتى بهوا
ياالء و أحسنوا فمها ويعريم م

1

 -المرج السابا  ،ن .14

2

 -الصولي ،أيبار أبي تمام  ،ن .16

3

 -المرج نفسه  ،ن .17

لك أيبه بالزمان ».

3

313

وة حووول يووعر أبووي تمووام معنيووان:
لقوود كووان لمفهوووم اإلبووداع فووي النقوود موون ي و ل مووا ٌكتو َ
م و ورادإ االيت و وراع فو ووي اسو ووتي ار المعو وواني وصو ووياغتها ،بيو وورط الجو وودة و الجو ووودة

اإلبو ووداع ال و و

والمهارة ،وك لك اإلبداع ال

يعني استعمال فنون البدي .

 كان لم ية البدي الاإلبداع عند النقاد كالصولي

انتهجه أبو تموام و الو

أسورإ فيوه ،ا ور فوي تحدمود داللوة

يقول فيه:

« ولويس أحوود موون اليووعراء يعموول المعوواني و ميترعهووا و َمتَ،ووُ علووى نفسووه فمهووا أ ،وور موون

أبي تمام ،ومن أي معنى زاد عليه ،وويحه ببديعة ،وتمم معناح » .1
ن مفهووم اإلبوداع عنود المحود من يوو البحو

عون أرضوية ل ويوة ميتلفوة عون أرضوية ل وة

القدماء لسبة بح هم عن الجدمد و لك منحت ل تهم النقد الفرصة في دراك ما لل ة من أ ور
في فحن المنجز اإلبداعي ،فا لصولي ماكد على امتياز يعر المحود من فوي عوادة الصوياغة
و التيوكمل حتووى يصوبم المعنووى المسوتنبد و كأنووه جدمود ،فيكووون لوه بو لك ا حقيوة فووي امت ،ووه
لو لك أووال عوون أيو أبووي تمووام  « :وموون أيو معنووى زاد عليووه وويووحه ببديعووه وتمووم معنوواح فكووان
أحا به ».

2

 -بآلغفي ( ب370 :ه ) كان اآلمد على وعي بأن ا سواس فوي اليوعر يوو حسون

العرا ل لك رأى أن السرأة ال ت،ون ال في البدي الميترع حم
«  ...و نما السور يكوون فوي البودي الميتورع الو

أال:

ميوتن بوه اليواعر ال فوي المعواني

الميتركة التي يي جاراة في عاداتهم و مستعملة في أم الهم ومحاوراتهم ، 3 » .فالبودي يوو
الصووورة الجدموودة المبت،ورة التووي لووم يسووبا لمهووا و تتضووم فمهووا اليصوصووية و العبقراووة ،فالبوودي

1

 -المرج نفسه  ،ن .53

2

 -المرج السابا  ،ن .53

3

 اآلمد  ،الموازنة  ،1 ،ن .346314

عند اآلمد ال منصرإ لوى كول العناصور الفنيوة فوي الصوورة اللفظيوة أ أنوه يطلوا علوى كول
لوى المعنوى يصوصوية وتفوردا 1و لو لك فهوو مورى أن السورأة ال ت،وون فوي المعواني

ما يضم

العامووة أ مووا ايووترك النوواس فووي معرفتووه و كووان مسووتق ار فووي العقووول و العووادات ممووا ال يكووون
االيووتراك فيووه داي و

فووي ا ي و  2،وانمووا ت،ووون فووي المعوواني الياصووة التووي ابت،ريووا أصووحابها

فكان لهم فضل السبا و االيتراع.
لقد كيفت أضية السرأات عون الوضوعية الحقيقيوة التوي يعييوها اإلبوداع ومحنتوه المتم لوة
فووي اسووتنفا القوودماء للمعوواني ،فلووم مبووا للمحوود من ال عووادة صووياغة المعوواني صووياغة جدموودة
ميرجهووا فووي أالووة جدموود .واوورى اآلموود أن بوواة السوورأات لووم متعوور منووه أحوود لو لك فقوود تسووامم
فووي أي و اليووعراء المعوواني السووابقة و النسووج علووى منوالهووا حم و

أووال« :

كووان ي و ا بابووا مووا

تعرى منه متقدم وال متأير ».

3

اسووتفاد اليوواعر المحوود
تيتل

موون ل ووة اليووعراء السووابقمن و عموول علووى تيراجهووا فووي صووورة

عن صورة القدماء ال أنها ميوتركة فوي ا صوول وأصوبم مبحو

عون فلسوفة جدمودة فوي

الصياغة.

4

 -بلغرأماند ( ب384 :ه )

يممل المرز اني لى كراييوة التعصوة فوي اإلدعواء علوى يواعر 5وأود أجواز ا يو وحودد

وحووا موون أيو معنووى وأوود سووبا ليووه أن يصوونعه أجووود موون
يووروط ا يو الحسوون حوومن أووالَ « :

1

 -محمد فتحي عبد العليم ،في النقد ا دبي القديم ،أضايا و نصون ،ن.101

2

 -سليمان سحر يلمل ،أضايا النقد العر ي القديم والحدم  ،دار البداية نايرون وموزعون ،عمان ،ط ،2010 ،1ن.83

3

 -اآلمد  ،الموازنة ،1 ،ن .312

4

 -منظر عبد ّللا التطاو تقاطعات الحركة اليعراة بمن المورو و الفرد  ،تحوالت الموأ

5

 محمد مصطفى يدارة ،ميكلة السرأات في النقد العر ي،مكتبة ا نجلو المصراة  ،مصر ،1958 ،ن.94315

و ا داة ،ن 110

صنعة السابا ليه أو مزاد عليه حتى يستحقه ،فأما ا أصر عنه فإنه مسيء معموة بالسورأة
م موم في التقصمر ».

1

ال يكتفووي المرز وواني باإليووارة لووى وجوووة اإلضووافة بوول متوس و فووي يوورا يووروط ا ي و
الحسن أا  « :وال يع ر الياعر في سرأته حتى مزاد في ضاءة المعنى أو يأتي بوأجزل مون
ال ،م ا ول ،أو يسنم له ب لك معنى يفضم ما تقدمه وال يفتضوم بوه ،وانظور لوى موا أصودح
نظر مست ن عنه ال فقمر ليه »

2

منص ووم المرز وواني المب وودع بع وودم التقم وود بم ووا أوردح الس ووابقون و أن ال يك وورر ات المب وودع
ا ول م وون يو و ل ي ووعرح ،ب وول منظ وور ل ووى النص ووون الس ووابقة بع وومن التفق وود ك ووي مرتق ووي بإبداع ووه
ويضووم

لووى المعوواني التووي جوواء بهووا اآليوورون حتووى ال يكووون نسووية مكووررة ،فهووي دعوووة لووى

االيووت إ والتممووز موون يو ل الظو ل الفنيووة التووي ملقووى بهووا اليوواعر علووى مووا أوردح موون يو ل
التعمووا والتوس و و التوضوويم ،ن الوودور ال و

لعبووه اليوواعر فووي مجووال السوورأة يووو أنووه أيوور

المعن ووى م وون الي ووموع واالص ووط ا ل ووى حم ووز الفردي ووة و اليصوص ووية أ أيرج ووه م وون مح وويد
االسووتيدام العووار موون م مووم الفوون لووى دا ورة االسووتيدام الفنووي ال و

يقوووم علووى فرديووة الل ووة

ا دبية وايتصاصها ب ينية الفرد المبدع.

3

1

 -المرز اني ،المويم  ،ن .333

2

 -المرج نفسه  ،ن .352

3

 عبد الحكيم راضي ،نظراة الل ة في النقد العر ي ،مكتبة اليانجي  ،مصر ،د ط  ،1980 ،ن .128316

 بلراضةةةد بلجرجةةةاند ( ب392 :ه ) حوواول الجرجوواني أن مبتعوود بقضووية السوورأاتمن ي ل وساطته عن مجال ال م ،من منطلا اعتقوادح أن اليوعر داء أوديم وعوي عتموا 1،وأن
اليوواعر المجووود للمعنووى المووأيو أحووا بووه موون صوواحبه ،بووالرغم موون تووأيرح ،وفووي يو ا نصوواإ
لليووعراء عامووة وللمحوود من ياصووة واتم وول موأو

الجرجوواني فووي أنووه ال سوورأة فيمووا ايووترك فيووه

النواس ،وال سورأة فوي المعوواني العاموة واليوا عة بموونهم ،ومتوى أيو اليوواعر المعنوى وأيرجوه فووي
يووكل جدموود ،ك وان أحووا بووه « ...فوجوودت منووه مستفيضووا متووداوال متنوواأ ال يعوود فووي عص ورنا
مسووروأا ،وال يحسووة مووأيو ا ،وان كووان ا صوول فيووه لموون انفوورد بووه و أولووه للو

سووبا ليووه »

2

وارد الجرجاني تفاوت المعاني المتداولة بومن اليوعراء لوى علوم اليواعر بصونعة اليوعر وأدرتوه
َ
ف ووي كيفي ووة تناول ووه بحمو و ميرج ووه ف ووي ص ووورة ميتلف ووة وكأن ووه جدم وود ميت وورع حمو و أ ووال « :وأ وود
متفاضل متنازعو ي ح المعاني بحسة مراتبهم مون العلوم بصونعة اليوعرض فتيوترك الجماعوة فوي
المتووداول ،و منفوورد أحووديم بلفظووة تسووتع ة أو ترتمووة يستحسوون ،أو تأ،موود موضووم موضووعه أو
الميترع ».3
المبتدع
زاادة ايتدى لها دون غمرحض فمراك الميترك المبت ل في صورة
َ
َ

ن ح ووظ المح وود من ف ووي تن وواولهم المع وواني أنه ووم ألبسو وويا م وون ا لف وواس المزيرف ووة و أض ووفوا
ا لوان الزايية على الصوورة الفنيوة لوت م العصور و وضوعوا فمهوا لمسواتهم اإلبداعيوة لو لك أوال
الجرجاني :
« فلووم مووزد علووى لووك التيووبيه المجوورد ،ل،نووه كسوواح يو ا اللفووظ الريووما ،فصوورت ا أسووته
لوى غمورح ،وجوودت المعنووى واحوودا ،ووم أحسسووت فووي نفسووك عنوودح يوزة ،و وجوودت طر ووة تعلووم لهووا
أنه انفرد بفضملة لم منازع فمها ».

4

أوضم الجرجاني منهجه النقد في تناوله للسرأات ،و ال
البح

يقوم على أساس الدأوة فوي

عن حقيقة اليعر حتى مجنة الياعر االتهام بالسرأة و يكون حكمه النقد صحيحا.

1

 -الجرجاني ،الوساطة بمن المتنبي ويصومه  ،ن .185

2

 -المرج نفسه  ،ن .161

3

 -المرج نفسه  ،ن .163

4

 المرج نفسه  ،ن . 164317

 أمووا اةةأل بةةةتل بلد ةةة ري( ب395 :ه ) ت ورتبد ميووروعية ا ي و عنوودح وتجواووديابالتزام الياعر في يفاء السر وت ممر صورته ومعرضه ،ل ا أال « :ليس حد مون أصوناإ
القا لمن غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم والصة علوى أوالوة مون سوبقهم ول،ون علومهم ا
أيو ويا أن يكسوويا ألفاظووا موون عنووديم وابرزويووا فووي معووارا موون تووأليفهم و موردويووا فووي غموور
حلمتهووا ا ولووى وازاوودويا فووي حسوون تأليفهووا وجوودة تركمبهووا وكمووال حلمتهووا ومعرضووها فووإ ا فعلووا
لك فهم أحا بها ممن سوبا لمهوا » 1.و هو ح النزعوة التعليميوة 2يحو

العسوكر اليواعر علوى

اسووتجماع أد ارتووه ،و و لك تصووبم السوورأة فووي نظورح ضوور ا موون الفنيووة نهووا تيتبوور مجووال الحو
ايتبور دروة اليوعر فمونم القودرة علوى تممموز

والمهارة فو يسوتطيعها ال اليواعر المبورز الو

المعاني ودأا قها ،فيقط صلة المعنى المأيو عن أصله ،وله ا السبة أطلا العسوكر علوى
يو ح السوورأة اسووم ا يو الحسوون 3تلطفووا بالسوورأة البارعووة ،واوورى محموود منوودور أن العسووكر أوود

وف ووا ف ووي ح وول مي ووكلة الس وورأات ،ل ووك أن ووه م وورفا الس وورأة ف ووي المع وواني وانم ووا يحص ووريا ف ووي
الصووياغة وطوور ا داء التووي تيصوون المعنووى العووام بيوواعر بعمنووه « والمعنووى نمووا يحصوول
بكسوته ».

4

و ه ا المفهوم مرى أبو ي ل أن السرأة فن بديعي متمظهر في القدرة على يفاء السور
وت مموور ص وورته ا ولووى .فووالمعنى المسوورو متح وول لووى ميووروع بووداع بفضوول معرضووه الجدموود
فالمعاني مطروحة أمام الجمي ال أنهم متبامنون في أي يم من ي ل مهارتهم وح أهم.
انتبه أبو ي ل لى أ ر البم ة في أبنا ها من حمو

يقو لهوم تيوابه فوي المعواني فقود عبور

عوون ل ووك أ ووا  « :وا ا كووان القو ووم ف ووي أبملووة واح وودة أو ف ووي أرا واحوودة ف ووإن يو وواطريم تقو و
متقار ة ،كما أن أي أهم و يما لهم ت،ون متضارعة » 5فليس اليعر ال صدى للبم ة والحيواة

1

 -أبو ي ل العسكر  ،الصناعتمن ،ن .217

2

 -محمد مندور،النقد المنهجي عند العرة ،ن .267

3

 -أبو ي ل العسكر  ،الصناعتمن ،ن .217

4

 -المرج نفسه  ،ن .249

5

 الصناعتمن ،ن.250 ,318

ٍ
غرا يعر ما سوى نتمجة من نتا ج االيتراك في كل يويء
االجتماعية 1وليس المعنى في
مو اآليوران فهو ح موون يووأنها أن تيتصوور المسووافة بوومن الفوورد والجماعووة فهووي التووي ت موور سواال
تحدموود درجووة تقووارة الي وواطر فووي العموول اليووعر ل و لك فالبم ووة االجتماعيووة و الطبيعيووة تنيووُ
تقار ووا فووي المعنووى ن اليوواعر لووه مرجعيووة قافووة ميووتركة يع وود لهووا .ن أضووية السوورأة يووي
عن عادة نتا يعراة بأعمال يعراة ميابهة.

أضية اإلبداع نها تعني البح

2

 أمووا قاةةةف بلرةةةابر بلجرجةةةاند ( ب471 :ه ) فقوود ر وود السوورأات اليووعراة بنظراووةالوونظم لو لك فقوود أسووم المعوواني اليووعراة لووى أسووممن ميووترك عووام و يووان ،و متضووم يو ا موون

ي و ل أولووه  « :اعلووم أن اليوواعران ا اتفقووا لووم ميل وو لووك موون أن يك وون فووي ال وورا علووى
الجملة والعموم ،أو في وجه الداللة على لك ال را ».

3

و لك يقرر الجرجواني بوأن الصوياغة وحوديا يوي التوي تجعول المعواني العاموة الميوتركة،
معوواني ياصووة فالتمووامز وااليووت إ اليوودمد فووي الصوونعة4.ولو لك أووال  « :فأمووا ا ركووة عليووه
معنى ،وتوصل به لطيفة وديل ليه من باة ال،ناية و التعراا و الرمز والتلويم ،فقود صوار
بما غمر من طراقته واستان
فووالفكرة تيتلو

من صورته و استجد له من المعرا » . 5

بانتقالهووا موون يوواعر لووى آيوور ويكوون التفاضوول أا وودا علووى درجووة الحسوون

وج وودة التص ووار 6واوورى عبوود القوواير أن لووك موون المعنووى اليووان ال و

ال ايووتراك فيووه ن

الياعر أيفى المقصود .

1
2

 أصي الحسمن ،النقد ا دبي عند العرة و المونان ،معالمه وأع مه ،ن .196 -بو جمعة يتوان ،ب غة النقد وعلم اليعر في الت ار

النقد  ،منيورات ميبر تحلمل اليطاة ،جامعة مملود معمر ،

تمز وزو -الج از ر ،2007 ،ن .174
3

 -عبد القاير الجرجاني  ،أسرار الب غة ،ن .338

4

 -أحمد مطلوة ،عبد القاير الجرجاني ،ب غته ونقدح ،ن .194

5

 -الجرجاني ،أسرار الب غة ،ن .340

6

 أحمد اليامة ،أصول النقد ا دبي ،مكتبة النهضة المصراة ،ط  1994، 10ن .275319

اان ا :قض ا بل رقاب ب فا ا لد بلنرف بلغررمد
أي ت أضية السورأات ا دبيوة ال ،مور مون ايتموام نقواد الم ورة العر وي اللو من سوعوا
لى لقاء الضوء علمها والحدم

عن صوريا الميتلفوة و يوان مووأفهم منهوا.ولم يكون

النقاد الم ار ة لمنكصوا عن اليوا فمها واضاءة جوانبها بما لهوم مون اأوة الفكور
وصا ة ال أر

1

 ،ونق

منهم عند:

 -قاف بلكري بلنهشلد (ب 406:ه)

يمكن التعرإ على موأ

النهيلي من السرأات ا دبية من ي ل نون ،نقلوه

عن ووه اب وون ري ووما ف ووي كت وواة العم وودة ض وومن ب وواة الس وورأات وم ووا يو وا،لها .وأ وود ب وومن
النهيلي في ي ا النن مفهوم السرأة وموأعها من ال ،م فقال:
«أالوا:السر في اليعر ما نقل معناح دون لفظه وأبعد في أي ح .علوى أن مون
الناس من بعود ينوه ال عون م ول بموت امورئ القويس وطرفوة حومن لوم ميتلفوا ال فوي
القافية فقال أحديما وتحمول وأوال اآليور وتجلود ومونهم مون يحتوا

لوى دلمول

من اللفظ م المعنى,ويكون ال اما عنديم بمنزلة الظاير،ويم ألمل.»2
وأول ما ي حظ على ي ا النن  ،أن النهيلي يعتمد فيه على النقل من النقاد
السووابقمن عليووه واوودل علووى ي و ا النقوول أوله :أالوا .وأوود أيووار النهيوولي لووى صوونفمن
ممو وون منتهجو وون السووورأات ا دبيوووة :صو وون

ال م اريو ووا ال ف ووي ا لفو وواس المكوووررة عنو وود

يوواعران ويكوواد يك وون الت ،ورار حرفيا،ويم وول يو ا الصوون
1

 -عبدح عبد العزاز ألقملة،النقد ا دبي في الم رة العر ي ،ن .381

2

 ابن ريما ،العمدة  ،2 ،ن.532320

أغلبيووة كبمرة،وأمووا الصوون

اآلير يو أأل عددا فمرايا في اجتمواع اللفوظ والمعنوى ،ونقول البموت جملوة بحمو
ميفى ا ي على أحد.1وأما ال أر ال

ال

يأي به النهيلي فهو أن السرأة حاد ة فوي

المعوواني دون ا لفوواس يوورط أن يحولهووا اآلي و عوون موضووعها ال و

وردت فيووه لووى

موضوع آير.
وا ا كووان النهيوولي أوود يوون المعوواني بالسورأة دون ا لفوواس ،فإنووه كو لك يوون
نوعا من المعاني تحد
البدي الميترع ال

السرأة فيه دون غمرح ،فقال « :والسر أيضا نموا يوو فوي

ميوتن بوه اليواعر ال فوي المعواني الميوتركة التوي يوي جاراوة

في عاداتهم ومستعملة في أم الهم ومحاوراتهم مما ترتف الظنة فيه عن الو

مووردح

أن يقال أنه أي ح من غمرح. » 2
ويك ا متفا عبد ال،رام م النقاد فوي الميور ،فوي أن السور ال يكوون ال فوي
المعوواني أوال ووم يووي فووي البوودي الميتوورع ال و

ميووتن بووه بعمنووه نهووا موون نتووا

أراحته وي صة فكرح،وليست في ا لفاس وال في المعاني الميتركة التي يي جاراوة
علووى ألسوونة النوواس ومسووتعملة فووي أحووادم هم الموميووة العاديووة وموج وودة فووي أم ووالهم
وحكمهم،فالسرأة فمها منتفية وا ي باإلتباع ممتن .3
وأوود رفووا النهيوولي اإلف وراط فووي السوور ض و لووك موون ي و ل لج ووء اليووعراء لووى
أعمووال غمووريم موون اليووعراء وات،ووالهم علمهووا ،فوورفا س ورافهم فمهووا وعوودح دلووي علووى
عجزيم عن اإلبداع ،كما رفا التفوراد فوي اإللموام بمعواني اليوعراء السوابقمن وعودح
1

 -أحمد مزن ،النقد ا دبي في القمروان،ن.102

2

 -ابن ريما ،العمدة ،2 ،ن .532

3

 أحمد مزن ،النقد ا دبي في القمروان،ن .103321

دل ووي عل ووى الجه وول وأ وود ن ووادى بالوس ووطية م وون يو و ل أري ووه ،حمو و

يقو وول «:وات ،ووال

اليوواعر علووى السوورأة ب و دة وعجز،وتركووه كوول معنووى سووبا ليووه جهوول،ول،ن الميتووار لووه
عند أوسد الحاالت ».1
مرى مصطفى يدارة أن عبد ال،رام النهيلي في ي ا النن يصرا بالسرأة  ،فقال :
«ومفهوم أنه يعني بأوسد الحاالت عدم المبال ة في السرأة وكان على الياعر أن متعمد
السرأة تعمدا ف مبال ن فمها ».2
وأما عبدح عبد العزاز ألقملة فقد أعجة به عجابا يدمدا فعبر عنه بقوله « :لعل ي ح
الفكرة

ية ا ركان من أحسن ما أمل في السرأات ا دبية لى اآلن ». 3

والواضم أن النهيلي مدعو اليعراء لى ضرورة التعرإ على المعاني السابقة علمهم
واإلفادة منها،بيرط عدم االت،ال علمها كل االت،ال لى حد اإلفراط في تقلمدياض ن ي ا يعد
ماي ار على الب دة والعجز،وعلى أن منابي اإلبداع أد جفت عند ياالء اليعراء .
والوسطية التي مدعو لمها النهيلي والتي يي طراا اإلبداع تحمل في معنايا الت اأ

م النصون السابقة والتفاعل م معانمها  .لك أن اليعر يعني اإلبداع،واإلبداع مريون

باالنفعال والتأ ر واإلحساس السرا

4

 ،وي ح اليصوصية النفسية متممز بها الياعر يي التي

من يأنها أن تعمنه على فهم المعاني وتعمقها ومن م متأ ر بها فعليا على مستوى نتا

النصون.
وا ا كان السر عند النهيلي ال يكون ال في المعاني ف بد من أن يكون التفكمر فيه
مسألة غمر منفصلة عن معاني اليعراء السابقمن،فالتواصل كما مراح م النصون السابقة
يو الت اأ

والتفاعل ويما الضمان الستم ارراة نتا النصون وابداعمتها .ن العملية

1

 -ابن ريما ،العمدة ،2 ،ن .532

2

 -محمد مصطفى يدارة ،ميكلة السرأات  ،ن .99

3

 -عبدح عبد العزاز ألقملة ،النقد ا دبي في الم رة العر ي ،ن .108

4

 عبد هللا العيي ،أس لة اليعراة  ،ن .144322

اليعراة عندح ال تدعي االبت،ار في غياة مجهودات سابقة عليه يرط أن ال منتهج سياسة
اإلت،الية المطلقة  ،فالياعر حسة أر النهيلي مجة أن متيب بآ ار ا سات ة
ال،بار،واتحكم في معجمهم ويحفظ تنوعات صوريم ا سلو ية .فمنب ي أن يمذ فكرح
بأيعاريم 1وت دو التلم ة ضروراة ل،ل ياعر تدفعه طموحاته لإلبداع .ول لك أال ابن ريما:
« فقد وجدنا الياعر من المطبوعمن المتقدممن يفضل أصحابه برواية اليعر ومعرفة

ا يبار والتلم ة لمن فوأه من اليعراء  .فيقولون :ف ن ياعر – رواية مرادون أنه ا كان
اروية عرإ المقاصد وسهل عليه مآي اليعر ولم يضا به الم ية ،وا ا كان مطبوعا ال
علم له وال رواية ضل وايتدى من حم

اليعلم ور ما طلة المعنى فلم يصل ليه ...لضع

آلته».2
ن ما أيار ليه عبد ال،رام النهيلي أد سبا وأن أيار ليه النقاد القدامى ،فقد اعتبرح
ابن طباطبا من القضايا ا ساسية في برنامج ت،وان الياعر ،وعدح أبو ي ل العسكر
أساسا في صناعة اليعر 3ال أن الييصية ظهرت بوضوا رغم اتسام آ ار ه باليمولية
والعجلة 4ور ما يعود ي ا ا مر لى ضياع نتاجه.
 -بلحصري (ب413:ه)

أعطى الحصر أضوية السورأات ايتماموا كبمو ار فوي كتابيوه زيور اآلداة و نوور الطورإ
ونور الظرإ  ،من ي ل يروحه وتعليقاته على ميتاراته ا دبيوة يوع ار ون ورا ،ومون الواضوم
أنوه لووم يسو لووى د ارسووة السوورأات د ارسوة نظراووة يسووتند لمهووا البوواح ون ، 5تحوودد أنواعهووا وتفسوور
مصووطلحاتها ،ول،وون أأوالووه جوواءت س وراعة تيوومر لووى وج وود السوورأة وان لووم تيوول موون لمحووات
نقدية متممزة.
1

 -جمال الدمن بن اليمن ،اليعراة العر ية،ترجمة مبارك حنون ،محمد الوالي – محمد أوراغ ،دار توبقال للنير ،االر

البيضاء -الم رة ،ط ،2008 ،2ن.98
2

 -ابن ريما ،العمدة ،1 ،ن .171

 -منظر:ابن طبا طبا ،عيار اليعر،ن،11والعمدة ،1ن ،171والصناعتمن ،ن.63

3

4

 -بيمر يلدون ،الحركة النقدية على أيام ابن ريما المسملي ،ن.56

5

 محمد مرتاا ،النقد ا دبي القديم في الم رة العر ي،ن.97323

وبمووا أن الحصوور كووان مولعووا بتقصووي معوواني اليووعراء والرج ووع بهووا لووى أص وولها ،فإنووه
استيووهد بالمبوودعمن ا صوولممن وبال و من ألوودويم فووي المعوواني ول،وون موون غموور أن مبوود وجهووة
نظرح ،بل ا،تفى بال،ي

عن المبدع من المتطفل ،أو ا صمل من المقلد ،ومون ا م لوة الدالوة

على تصراحه فمها بالسرأة وا ي أوله معلقا على أبيات حية النوممر :
رمته فتا من ر يعة عامر

ناوم الضحى في مأتم أ مأتم

فقلن لها في السر :نفديك ال مرا

صحيحا واال تقتلمو وه فألممي

فألفت أناعا دونه اليمس وأتقت
حم

بأحسن موصلمن ك

ومعصم

أال الحصر :
«أي أوله :فألقت أناعا دونه اليمس من أول الناب ة ال بياني»:1
أامت تراءى بمن سجفي كل و وه
سقد النصم

كاليمس موم طلوعها با سعد
فتناولته واتقتنا بالمد

ولم ترد سقاطه

وأد أيار الحصر لى أم لة متعددة من ا ي في كتابيه منها على سبمل الم ال:
 لا بلغدنى أل ح نض :وليدة ولوعه بالمعنى يستيهد بقول أبي حفن اليطرنجي في مدا السواد:
أا مة في لونه أاعدح

أيبهك المسك وأيبهته

أال الحصر «:فأي ابن الرومي ي ا المعنى وأضاإ ليه أيياء أ َير توسعا واأتدارا»
فقال:

2

1

 -الحصر  ،زير اآلداة و مر ا لباة  ،1 ،ن.266 -265

2

 المصدر نفسه  ،ن ، 280وانظر ن.297324

م كرك المسك وال والي

والسك نوات النسيم والعبا

وي ح ا يياء وان كانت ناأصة عن المسك فهي ممدوحة بالطمة غمر مست ن عن

كريا في التيبيه وارى الحصر أن السرأة يمكن أبولها ا زاد الياعر في المعنى زاادة

حسنة م لما فعل الطرماا ابن حكيم حمن نقل أول امرئ القيس:
أال أمها اللمل الطوال أال انجلي
حم

بصبم وما اإلصباا منك بأم ل

1

نقله وزاد فيه زاادة حسنة في أوله:
أال أمها اللمل ال

بموم وما اإلصباا فيك بأروا

طال أصبم

لطرحهما طرفمهما كل مطرا

على أن للعمنمن في الصبم راحة
وأد علا الحصر على بمتي الطرماا بقوله:

«فنقل لفظ امرئ القيس ومعناح ،وزاد فيه زاادة اغتفر له معها فحش السرأة »2أيار
الحصر للسرأة واغتفر للياعر صنيعه،نظ ار لزاادته في المعنى.
 -لا بلغدنى غع ألض حض :

وأد يأي الياعر المعنى فموضحه ويعبر عنه بأوضم عبارة كما فعل ابن الرومي في
معنى أول الناب ة:
بارد
عم الهمام بأن فايا ٌ
زَ

ع ٌة مَقبَله يهي المورد

وأد ضرة الحصر أم لة لمن تأ روا به ا المعنى من اليعراء و م َن أن ابن الرومي
يو ال تناول ي ا المعنى من أأرة متناول وكيفه بأوضم عبارة.3

1

 -امرا القيس  ،الدموان ،ن .117

2

 -الحصر  ،زير اآلداة و مر ا لباة ،1 ،ن.297

3

 المصدر نفسه  ،1 ،ن.297325

 لا بلغدنى غع بل رص ر ألبل افه :وأد يأي الياعر أحد المعاني ويقصر في التعبمرعنه فمهبد درجات عن صاحة
المعنى ا صلي ،وأد ضرة الحصر أم لة ك مرة على ي ا النوع منها ما أي ح الجعفر من

أول امرئ القيس:1

كأن المدام وصوة ال مام
يعل به برد أنيابها
 -بل لف ق :

نير القط و وران
ورام اليزامى و َ
َّ
جم وسد السماء واعتدل
وا ا الن َ

كر الحصر عدة أم لة دون أن م كرح باسمه  ،ومن أم لته أول ابن يانُ ا ندلسي:2
المدنفات من البراة كلها

جسمي وطرإ بابلي أحمر

ة

اليمس والقمر المنمر وجعفر

والميرأات النمرات
ويعلا الحصر :

«و من ابن يانُ ا ول من أوول ابون الروموي»، 3وكو لك «بومن أن البموت اليوعر ال واني
مأيو من أول محمد بن ويمة». 4
 -قلٍ بلغدنى:

وأد يأي الياعر المعنى ويقلبه كما ألة ابن الرومي أول عود بون الرأواع العواملي فوي
وص

أرن رام:
تزجى أغن كأن برة روأه

ألم أصاة من الدواة مداديا

فقلة المعنى ويبه القلم بقوله:1

1

 -المصدر نفسه  ،1 ،ن.289

2

 -الحصر  ،نور الطرإ ونور الظرإ  ،ن.331

3

 -المصدر السابا  ،ن.331
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 المصدر نفسه  ،ن .330326

كإبرة الرو من الرام

مح إ الرأس ومسودح

واوورى الحصوور أن اليوواعر ا تمكوون موون ألووة المعنووى وايفا ووه فووإن يو ا العموول منووه ال
يعتبر سرأة ،وأد يقلة الياعر معنى المديم لى الهجاء أو معنى الهجاء لى المديم.
 لا بلغدنى قنألا :ويوو أن يصوون يوواعر معنووى جموودا فيووأتي يوواعر آيوور أ ،وور منووه يووهرة ويأيوودح منووه عنووة
لييووتهر بووه أ ،وور ،وأوود كوور الحصوور م وواال موون يو ل كوور أصووة أبووي نوواس مو الحسوومن بوون
الضحاك ،2أنيدح:
كراه ياة المجون بالنسك

وياطر اللسان م تلا التو

ورأى أبو نواس أنه أحا به ا المعنى فأنيدح بعد أيام وأال:
«أتظن أنه مروى لك معنى مليحا وأنا في الحياة؟ ».3
 رقا بلصألرا بلفن ا:أيار الحصر أ ناء حدم ه عن السرأات لوى سورأة بعوا الصوور الفنيوة ومنهوا التيوبيه
واالستعارة وأدم لها أم لة ك مرة ومن بمنها أول تميم بن المعز:
مهو وان ك رت

منه ال نوة ومقبول بما صنعا

مستقبل بال

في وجهه ياف يحمل ساءته

من القلوة وجيه حم ما يفعا

كأنما اليمس من أ وابه برزت

حسنا أو البدر من أز اررح طلعا

وأد علا الحصر على ي ح ا بيات :استعارة مأيو ة من اآلير،ويو ابن زراا :
بال،رخ من فلك ا زرار مطلعه

أستودع هللا في ب داد لي أم ار
1

 -الحصر  ,زير اآلداة و مر ا لباة  ،2 ،ن.121

2

 -المصدر نفسه  ، 2 ،ن.148

3

 المصدر نفسه  ،2 ،ن.149 -148327

ومن أول أحمد بن يحي الفران:

يح

أمر
بدا فكأنما ٌ

المسك من عر ال

على أز اررح طلعا
جبمن بنانه ولعا

 بدشارا إلى صت بلغدنى بلغ رألق:ولمووا كووان الحصوور مولعووا بالمعوواني حراصووا بووالرجوع بهووا لووى أصوولها فإنووه ييوومر لووى
أصل المعنى المسرو والمتوداول بومن اليوعراء فوي ك مور مون ا حيوان ،ومون أم لوة لوك تعليقوه
على أول يمعل ال علبي:

حم

أمن حدبة بالرجل مني تبايرت

عداتي وال عتبة وال يجر

فإن أممر المامنمن وفعله

ل،ا الدير ال عار بما صن الدير

أال« :وأول ال علبي مأيو من أول الناب ة فهو أول من ابت،رح ».1

ومما ن حظه أن الحصر أود صورا فوي ك مور مون المواضو با يو والسورأة،فإنه كو لك
ك م ار ما ا الحظ تيابها بمن بعا ا يعار ،ف يصفه بالسرأة بل ييمر ليه مستيدما عودة
مصطلحات  :ي ا كقول ف ن ، 2أو في معنى أول ف ن  ،أو نظمور أوول فو ن أو غمريوا مون
المصطلحات .
متضم لنا من ي ل دراسة الحصر لقضوية السورأات ا دبيوة مودى الجهود والعنايوة التوي
أواليموا لهو ح القضووية،كما تتضوم لنوا قافتووه العميقوة بأسووالمة وطور اليوعراء العوورة و لوك موون
ي و و ل م حظتو ووه للتيو ووابه وااليو ووتراك فو ووي معو وواني اليو ووعراء،وي ا يع و وود لو ووى تمكنو ووه مو وون فهو ووم
النصون وادراك عمقها كما يعود لى االيتمام با يباح والنظا ر،والعودة بالمعنى لى أصله

1

 -الحصر  ،زير اآلداة ، 4 ،ن .219

2

 الحصر  ،زير اآلداة ،1 ,ن.225328

يسوواعدح فووي المقارنووة بوومن اليووعراء وم حظووة التقووارة الموج وود بمنهمووا فووي

ا ول وي و ا ال و
المعنى واللفظ.

ايووتم الحصوور بإضووافة اليوواعر للمعنووى المووأيو مووا بالتوضوويم أو ال،يو
ا ي و ال و

 ،ويسووتهجن

يحوود موون أيمووة المعنووى المووأيو ويقصوور فووي التعبموور عنووه ممووا متسووبة فووي أبحووه

وفسادح .
 بام رش ق بلر رألبند( ب 456 :ه)أولووى ابوون ريووما أضووية السوورأات ا دبيووة ايتمامووا بال ووا تم وول فووي د ارسووته لهووا فووي مووالفمن
موون مالفاتووه يمووا العموودة وأ ارضووة ال و ية  ,حم و

يصوون لد ارسووتها

ووة أب وواة فووي كتابووه

ا ول في حمن أفرد لها كتابه ال اني بأ،مله .
وحوودم

ابوون ريووما عوون السوورأات فووي كتابووه العموودة يووأتي فووي

ووة أبوواة ،ا نووان منهمووا

يعدان مدي وتمهمدا لدرس السرأات ويما بواة الميتورع والبودي  ,وبواة االيوتراك أموا ال الو
فقد يصن لدراسة أضية السرأات دراسة موسعة ويو باة السرأات وما يا،لها.
وأوود ايووتم ابوون ريووما فووي البوواة ا ول بتحدموود معنووى الميتوورع و وومن أنووه المعنووى الو
يسبا ليه صاحبه ،كما حدد معنوى الموَلود ويوو الو

لووم

يسوتيرجه يواعر مون معنوى سوابا عليوه

بزاادة أو بدون زاادة على ي ا المعنى ،والتولمد عندح ال يعد سرأة كما ال يعد ايتراعا فهو فوي
منزلة وسطى بمنهما.
فووالميترع عنوود ابوون ريووما يوو «:مووا لووم يسووبا ليووه أا لوه وال عموول أحوود موون اليووعراء أبلووه
نظمرح أو ما يقرة منه كقول امرئ القيس :
َسموت لمها بعدما نام أيلها
1

حباة الماء حاال على حال
سمو َ

1

 امرا القيس ،الدموان  ،ن.124329

فإنه أول من طر ي ا المعنى وابت،رح وسلم اليعراء ليه فلم منازعه أحد ياح »

1

وأموا التولموود فهوو«أن يسووتير اليوواعر معنوى موون معنوى يوواعر تقدمووه أو مزاود فيووه زاووادة
فل لك يسمى التولمد وليس بايتراع .لما فيه من االأتداء ب مرح وال يقوال لوه أيضوا سورأة ا كوان
لوويس أيو ا علووى وجهووه ».2وأوود ضوورة ابوون ريووما م وواال للتولموود بو زاووادة بتولموود عموور بوون أبووي
ر يعة أو وضاا اليمن معنى من بمت امرئ القيس سال
فاسقد علمنا كسقوط النوى

ال كر و لك في أوله :
لملة ال ناح وال زاجر

وأد علا ابن ريما على ي ا البمت واصفا ما فيه من تولمد للمعنى فقال « :فولود معنوى
مليحووا اأتوودى فيووه بمعنووى اموورئ القوويس دون أن ييووركه فووي يوويء موون لفظووه أو منحوو نحووح ال
في المحصول ،ويو لط
وأما التولمد ال
« وأما ال

الوصول لى حاجته في يفية ».3

يأتي فيه الياعر بزاادة على المعنى ا صلي فقد أال عنه ابن ريوما:

فيه زاادة فكقول جرار يص

اليمل :

ميرج َن من مستطمر النق دامية

فقال عدى بن الرأاع يص

أرن ال زال :

تز َجي أَ َغ َّن كأن برة روأه

كأن آ َانها أطراإ أأ م

من الدواة مداديا
ألم أصاة َ

فولوود بعوود كوور القلووم صووابته مووداد الوودواة بمووا يقتضوويه المعنووى .كووان القوورن أس وود وأووال
العماني الراجز بمن مد الريمد يص

1

 -العمدة  ، 1 ،ن.219

2

 -المصدر نفسه  ،ن.220

3

 -المصدر نفسه  ,ن.221

الفرس :

330

تيال أ نيه ا تيوفا
فولد كر التحرا

أادمة أو ألما محرفا

في القلم ويو زاادة صفة ».1

وأد أنهى ابن ريما ي ا الباة بالتفرأة بمن االيتراع واالبتداع رغم أن معنايما في الل وة
العر يووة واحوود ف وااليتراع يلووا المعوواني التووي لووم يسووبا لمهووا واإلتيووان بمووا لووم يكوون منهووا أوود.
واإلب ووداع تي ووان الي وواعر ب ووالمعنى المس ووتظرإ والو و

تج وور الع ووادة بم ل ووه وانته ووى ل ووى جع وول

االيت وراع للمعنووى واإلبووداع للفووظ .2ولووم يسووتط ابوون ريووما أن يقوودم فارأووا واضووحا بوومن االيت وراع
واالبتداع بل وأ في يلد واضم حمن سعى لى التفرأة بمنهما.
وأما الباة ال اني ال

يعد مدي

لدراسة السرأات عندح فهو باة االيتراك وأد بمن

فيه ابن ريما أن االيتراك نوعان :ايتراك في اللفظ وايتراك في المعنى فأما االيتراك ال
في اللفظ فهو

ة أأسام :

القسم ا ول  :أن يكون اللفظان راجعمن لى حد واحد ومأيو من من حد واحد  .ف لك
ايتراك محمود ويو التجنيس .
والقسم ال اني  :أن يكون اللفظ يحتمل تأوالمن أحديما ي م المعنى ال

أنت فيه

واآلير ال ي مه وال دلمل فيه على المراد  ،كقول الفرزد :
وما م له في الناس ال ممل،ا
فقوله
ال

أبو أمه حى أبوح يقار ه

حى يحتمل القبملة.ويحتمل الواحد الحي.وي ا االيتراك م موم أبيم.والمليم

يحفظ ل ،مر في أوله ييبة.
لعمر لقد حببت كل أصمرة

لى ،وما تدر ب اك القصا ر

عنمت أصمرات الحجال ولم أرد

أصار اليطا ض ير النساء البحاتر

1

 -المصدر السابا  ،ن.221

2

 منظر  :العمدة ، 1ن.222331

«فأنت ترى فطنته لما أحس بايتراك كم
والقسم ال ال

نفاح وأعرة عن معناح ال

نحا ليه ».1

 :ليس من ي ا في يُ ويو سا ر ا لفاس المبت لة للت،لم بها ال يسمى

تناولها سرأة وتداولها اتباعا ض نها ميتركة ال أحد من الناس أولى بها من اآلير ال أن
تديلها استعارة أو تصحبها أرانة تحد
وبعد أن تحد

فمها معنى .2

ابن ريما عن االيتراك في ا لفاس تحد

عن االيتراك في المعاني

ويو عندح نوعان :
أولهما  :أن ييترك المعنيان وتيتل

العبارة عنهما ،فمتباعد اللفظان و لك يو الجمد

المستحسن 3نحو أول امرئ القيس :
كبكر المقاناة البياا بصفرة
وأول غي ن

غ ايا نممر الماء غمر محلل

الرمة :
نج ء في َب َر صفراء في نعج

كأنها فضة أد مسها ية

فوصفا جميعا لونا بعمنه  :فيبهه ا ول بلون بيضة النعام ،ويبهه ال اني بلون
الفضة أد يالطها ال ية يسم ار ول لك أال أد مسها .
وأما النوع ال اني فهو عندح على ضر من :
« أحديما ما موجد في الطباع من تيبيه الجايل بال ور والحمار .والحسن باليمس
والقمر  ،واليجاع با سد  ...ن الناس كلهم – الفصيم وا عجم والناطا وا بكم– فيه
سواءض نا نجدح مركبا في اليليقة أوال .

1

 -العمدة  ، 2ن.380

2

 -المصدر السابا  ،ن.381

3

 -المصدر نفسه  ،ن .382

1

– العمدة  ، 2 ,ن .383
332

واآلير ضرة كان ميترعا م ك ر حتى استوى فيه الناس وتواطأ عليه اليعراء
آي ار من أول نحو أولهم في صفة اليد كالورد وفي القد كال صن ...فه ا النوع وما ناسبه
كان ميترعا م تساوى الناس فيه ال أن مولد أحد منهم فيه زاادة أو ميصه بقرانةض فيستوجة
بها االنفراد من بمنهم وم ل لك تيبيه العزم بهبوة الرااا وال كاء بيواس النار .وسمرد عليك
من أوافي باة السرأات وما ناسبها ك مر ن ياء هللا تعالى».1
وأد بدأ ابن ريما حدم ه عن أضية السرأات باإليارة لى يصوصمتها  .فبمن اتساعها
ال

يعجز معه اليعراء عن ادعاء الس مة منها.كما أيار لى ت اروحها بمن ال موا

والوضوا  « ،ففمها أيياء غامضة ال عن البصمر الحا

بالصناعة.وأيرى فاضحة ال

تيفى على الجايل الم فل ».2
وأد نقل عن الجرجاني أوله بأن الناأد ال يستحا أن يكون من نقاد اليعر حتى يعلم
الفر بمن أنواع السرأات وادرك الحاالت التي ال تجوز فمها السرأات م ل الميترك والمبت ل
من ال ،م.3
وأد استفاد ابن ريما لى حد بعمد من جهود النقاد السابقمن عليه في دراسة ي ح
القضية فقام بدراسة أأوالهم وتقميم عملهم .وأد ت اروا ي ا التقميم بمن ال ناء وا،مال النقن ،
وابراز العمة .
فأما ال ناء فقد كان من نصمة القاضي الجرجاني فهو عندح أصم م يبا وأ ،ر تحقيقا
من ك مر ممن نظر في ي ا اليأن , 4وأما ،مال النقن فكان من نصمة الحاتمي ال

أي

عليه ابن ريما سرافه في استيدام مصطلحات السرأة المتدايلة لى حد كبمر وأد أ،مل ابن

1

– العمدة  ، 2 ,ن .383

2

 -المصدر نفسه  ،ن.531

3

 -منظر :المصدر نفسه  ،ن.531

4

 منظر :المصدر نفسه  ،ن.531333

ريما ي ا النقن وأام بتحدمد تلك المصطلحات ,1وأما براز العمة فكان من نصمة
وص

ابن وكي حم

ابن ريما كتابه المنص

بأنه أبعد ما يكون عن اإلنصاإ.2

ك لك استفاد ابن ريما من آراء النهيلي فنقل عنه مفهومه للسرأة وكيفية وأوعها .كما
نقل عنه رأيه في ضرورة توسد اليعراء في اإلفادة من معاني السابقمن دون سراإ في
نقلها ن لك يعد دلي على العجز.ودون سراإ في تركها ض ن لك يعد دلي على
الجهل.3
تحد

ابن ريما عن أنواع السرأات حدم ا موسعا حدد فيه تعرافاتها وضرة ا م لة

الميتلفة التي تدل علمها .وأد اعتمد في لك
وصورح  ،وارج

ة معاممر مرج أولها لى طبيعة ا ي

انمها لى طبيعة اآلي ،في حمن مرج

ال ها لى طبيعة المأيو منه ،وفي

ضوء ي ح المعاممر أسم ابن ريما أنواع السرأات لى ما ملي :
 بالصطربف :ويو «أن يعجة الياعر ببمت من اليعر فيصرفه لى نفسه .فإن صرفه ليه على
جهة الم ل فهو اجت ة واستلحا  ،وان ادعاح جملة فهو انتحال وال يقال منتحل ال لمن
ادعى يع ار ل مرح ويو يقول اليعر،وأما ن كان ال يقول اليعر فهو مدع غمر منتحل».4
 بدغارا :ويي «أن يصن الياعر بمتا وايترع معنى مليحا فمتناوله من يو أعظم منه ك ار وأبعد
صوتا فمروى له دون أا له» ، 5وأد ضرة ابن ريما م اال لإلغارة بإغارة الفرزد على بمت
جممل :
اس ما سرنا يسمرون يلفنا
ترى الن َ
1

 -منظر :المصدر السابا  ،ن.531

2

 -المصدر نفسه  ،ن.532

3

 منظر:المصدر نفسه  ،ن.531 ،2ن.532

4

 -العمدة

5

 المصدر نفسه  ،ن.535334

وان نحن أومأنا لى الناس وأفوا

وأد غلة عليه الفرزد وان كان جممل لم متركه ولم يسقطه من يعرح.1
 بلرصٍ :ويو م ل اإلغارة ال أن اآلي يأي اليعر فيه مهددا المأيو منه فمدفعه لى التيلي
عنه م لما فعل الفرزد م اليمردل المر وعي في أوله :
و من تميم غمر حز الح أم

فما بمن من لم يعد سمعا وطاعة
َ
أد يددح الفرزد بقوله :وهللا لتدعنها ولتدعن عرضك ،فما كان من اليمردل ال أن
أال له ي ح ال بارك هللا لك فيه.2
 بلغربلفا:ويي «أن يعمن الياعر صاحبه بأبيات مهبها له» 3م لما أعان جرار ا الرمة على
ييام المر ى على

الرمة ف لة ييام على

الرمة بعد أن كان و الرمة مستعليا

عليه.
وال مرى ابن ريما مانعا في أن يستو ية الياعر البمت أو البمتمن أو ال

ة أو أ ،ر

من لك ا كانت ي ح ا بيات يبمهة بطراقتهض نه يقدر على عمل م لها ل،نه مين ب لك
الياعر الحا

.

 بدب فب أل بلن خ :يو« أن يأي الياعر جزءا من بمت يعر ويأتي بمعنى باأي البمت في لفظ آير».4
وم اله عند ابن ريما أول النجايي:
وكنت ك

رجلمن رجل صحيحة

ورجل رمت فمها مد الحد ان

وأد أي ك مر يطرح ا ول وايتدم يطرح ال اني حمن أال:
1

 -المصدر السابا  ،ن.535

2

 -المصدر نفسه  ،ن.536

3

 -المصدر نفسه  ،ن .536

4

 المصدر نفسه  ،ن .537335

وكنت ك

ورجل رمى فمها الزمان فيلت

رجلمن رجل صحيحة

 بلنظر ألبلغتحظا :لى يفاء ا ي » . 1

ويو« تساو المعنممن وايت إ اللفظ مما ماد
ومن أم لته عند ابن ريما أول المهلهل:

نا كما توعد الفحول الفحوال

أنتضوا معجس القسي وأبرأو

فقد نظر ليه كل من زيمر ،وأبي ااة ،فقال ا ول:
يطعنهم ما ارتموا،حتى ا أطعنوا

ضارة،حتى ا ما ضار وا اعتنقا

وأال ال اني:
ضروة لهامات الرجال بسيفه

ا حن نب بمنهم ويرام

 بدلغا :ر بمعنى ضد معنى ياعر آير أو مدل عليه 2ويو ضرة من النظر يأتي فيه الياع
وم اله أول أبى اليين:
حبا ل كرك فلملمني اللوم

أَجد الم م َة في يواك ل م ة
وأول أبي الطمة :
أأحبه وأحة فيه م مة؟

ن الم مة فيه من أعدا ه

 بدل تس :يو« أي المعنى ونقله من ال را ال

جاء فيه لى غرا آير» 3ومن أم لة أول

أبي نواس:

1

 -العمدة  ،2ن .538

2

 -المصدر نفسه  ،ن .538

3

 المصدر نفسه  ،ن .532336

فكأنه لم ميل منه مكان

ملك تصور في القلوة م اله
وأد ايتلسه من من أول ك مر:

تم ل لي لملى بكل سبمل

أراد نسى كريا فكأنما
 -بلغألبأنا :

ويي «أي بنية اللفظ فقد دون المعنى»، 1ومن أم لتها أول ك مر:
تقول مرضنا فما عدتنا
حم

وكم

وازن في القسم اآلير أول ناب ة بني ت لة:
وكم

بيلنا لبيلك أد تعلممن
 -بلد س:

اا مراضا
يعود مر ٌ

بيمل بيي
يعمة
ٌ

وي وو «أن مجعوول اليوواعر مكووان كوول لفظووة ضووديا» 2م وول أ وول ابوون أبووي أوويس أو أبووي
حفن البصر وأد عكس بمت حسان فقال :
سود الوجوح ل يمة أحسابهم

فطس ا نوإ من الطراز اآلير

 بلغألبرفا :ي وو «أن متفووا اليوواعران فووي المعنووى وات ووارد لفظايمووا دون مووا ملق وى أحووديما اآليوور أو
يسم يعرح.وأد نقل ابن ريما أر أبوي عمورو بون العو ء فوي الموواردة حومن أوال :تلوك عقوول
رجووال توافووت علووى ألسوونتها ،وكو لك نقوول أوول المتنبووي -:اليووعر جادة،ور مووا وأو الحووافر علووى
موض الحافر».3

1

 -العمدة  ،2ن .532

2

 -المصدر السابا  ،ن.532

3

 المصدر نفسه  ،ن .540337

 بالل راط ألبل لف ق :الياعر البمت من أبيات ميتلفة واركة منها بمته،ويسمى ي ا النوع

ويو أن مال

أيضا باالجت اة والتركمة ، 1ومن بمن أم لته أول مزاد بن الط راة:
كأن يعاع اليمس دوني يقابله

ا ما رآني مقب غا طرفه
فأوله من أول جممل:

يقولون من ي ا؟وأد عرفوني

ا ما أروني طالعا من نية
ووسطه من أول جرار:
ف ا الطرإ نك من نممر

ف كعبا بل َت وال ك با

وعجزح من أول عنترة الطا ي:
كأن اليمس من حولي تدور

أعرضت عني
ص َرتَني
َ
ا أب َ
 -شف بلغدنى:

ويو أن يأي الياعر معنى ياعر سبقه فيقوم بإب ارزح وتوضيحه ومن أم لته أول امرئ
القيس:
نمش بأعراإ الجياد أَّ،فنا

ضهة
ا نحن أمنا عن يواء م َ

وأال عبدة بن الطبمة بعدح:
مت أمنا لى جرد مسومة
فكي

أعرافهن مدمنا منادمل

المعنى وأبرزح.2

1

 -العمدة  ، 2 ,ن .532

2

 المصدر السابا  ،ن.541338

 بلشدر بلغجفألف:ويو أن يأي الياعر أحد المعاني فييتهر به حتى تفو يهرته يهرة صاحبه،ومن
وكما علمت يما لي وتَ َ،رمي

أم لته أول عنترة العبسي:

1

فقد ايتهر عن أول امرئ القيس ال

أي منه ويو :
نبحت ك بك طارأا م لي

ويما لي ما أد علمت وما

وبعد أن كر ابن ريما ا نواع الميتلفة للسرأات تحد

عن المواض التي يحسن

فمها ا ي حتى يصبم اآلي أولى بما أي ح من صاحبه ا صلي وأد حدد ابن ريما ي ح
المواض حم
« غمر أن المتب

أال:
ا تناول معنى فأجادح بأن ميتصرح ن كان طوي ،أو مبسطه ن

ك از،أو مبمنه ن كان غامضا ،أو ميتار له حسن ال ،م ن كان سفسافا ،أو ريما الوزن ن
كان جافيا فهو أولى به من مبتدعيه ،وك لك ن ألبه أو صرفه عن وجه لى وجه آير».2
فإ ا تحققت ي ح ا مور في اليعر المأيو كان اتباعا حسنا متفو فيه المتب على
المبتدع وم له أول أبي نواس:

3

أأول لناأتي

بل تني

فلم أجعلك لل ر ان نح

أد أصبحت مني باليم ومن
والألت ايرأي بدم الوتمن

وأصل ي ا المعنى مأيو من أول اليماخ :
ا بل َ تني وحملت َرحلي

1

 -المصدر السابا  ،ن.541

2

 -المصدر نفسه  ،ن .541

3

 -المصدر نفسه  ،ن .541

عرابة فأيرأي بدم الوتمن
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ل،ن الياعر المتب أد تفو على الياعر المبتدع وصار أولى بالمعنى منه .وأد بمن
ابن ريما أن الياعر المتب أد متساوى م الياعر المبتدع وينا اليكون له من الفضل ال
حسن االأتداء ومن أم لته أول عبدة بن الطبمة :

1

ول،نه بنيان أوم تهدما

فما كان أيس يل،ه يلك واحد
فقد اتب فيه امرئ القيس وتساوى م أوله :
فلو أنها نفس تموت جميع ٌة

ل،نها نفس تساأد أنفسنا

بمن ابن ريما أن الياعر المتب أد يأي معنى فيقصر فيه واتأير عن مبدعه وعلل
ي ا بسوء الطب وسقوط الهمة وضع
وأد تحد

القدرة .2

ابن ريما عن سوء اإلتباع وفسرح بقوله:

« أن يعمل الياعر معنى رديا ولفظا رد يا مستهجنا م يأتي من بعدح فمتبعه فيه على
رداءته ،نحو أول أبي تمام :
ضر ت بأبواة الملوك طبوال

َبايرت أسباة ال نى بمدا م

فقال أبو الطمة:
ا كان بعا َّ
الناس سيفا لدولة
فسر ي ح اللفظة ل

ففي الناس بوأات لها وطبول

تفوته » .3

وك م ابن ريما مردود عليه من وجهتمن أولهما متعلا بمفهومه لقبم ا ي ض ن أبم
ا ي يكون في مسن المعاني أو ا لفاس أو ا سالمة التي متناولها الياعر ممن أبله وي ا
أر أغلة النقاد أما أر ابن ريما ف راة.
1

 -المصدر السابا  ،ن .541

2

 -المصدر نفسه  ،ن .541

3

 المصدر نفسه  ،ن.541340

و انمهما متعلا ببمتي أبي تمام والمتنبي،فليس ا ول ردم ا وال مستهجنا وليس ال اني
مسروأا منه  ،وليس ت،رار ال،لمة في بمتمن من اليعر دلي على السرأة.
وبعد أن تحد

ابن ريما عن أنواع ا ي من حم

الحسن والقبم أيار لى مايعد من

السرأات ويو ليس داي فمها م ل ايتراك اللفظ المتعارإ كقول عنترة:
ويمل أد دلفت لها بيمل

علمها ا سد تهتصر ايتصا ار

وأول عمرو بن معدى كرة:
تحية بمنهم ضرة وجي

ويمل أد دلفت لها بيمل
وأول الينساء تر ي أيايا صيرا.

فدارت بمن كبيمها رحايا

ويمل أد دلفت لها بيمل
وأد بمن أن م ل ي ا النوع يك ر في اليعر.1

ابن ريما عن أولوية ياعر دون ياعر بمعنى معمن فقال:

وأد تحد

« وكانوا يقضون في السرأات أن الياعران ا ركبا معنى كان أواليما به أأدمهما
موتا .وأع يما سنا .فإن جمعهما عصر واحد كان ملحقا بأواليما باإلحسان .وان كانا في
مرتبة واحدة روى لهما جميعا ،وانما ي ا فيما سوى الميتن ال

حازح أا له واأتطعه

صاحبه».2
لقد وظ

ابن ريما عدة منايج كالمنهج االستداللي للوصول لى المتهم بالسرأة

والمنهج التارايي ال
الجمالي ال
احد.3
و ٌ

يعتمد على الوفاة وا أدمية ويقترا منهجا جدمدا ويو التفسمر

عصر
مرت،ز على االتفا في اليطاة ا دبي في حالة ا ما جم الياعران
ٌ

1

 -المصدر السابا  ،ن.542

2

 -المصدر نفسه  ،ن.542

3

 منظر:محمد مرتاا النقد االدبي القديم في الم رة العر ي ،ن.104341

وأفضل السرأات عند ابن ريما نظم الن ر وحل اليعر،وأد ضرة له عدة أم لة
توضحه منها أول عيسى عليه الس م :1
تعملون السم ات وترجون أن تجازوا علمها بم ل ما مجازى به أيل الحسنات،أجل ال
مجنى اليوك من العنة  .فقال ابن عبد القدوس:
ا وترت أم ار فاح ر عداوته

من مزرع اليوك ال يحصد به عنبا

وعن حل المنظوم يقول ابن ريما:
وأي ال،تاة أولهم أدمت أبلك من أول ا أرع بن حابس ،واروى لحاتم :
ا ما أتى موم يفر بمننا

بموت فكن أنت ال

تتأير

وأد علا ابن ريما على ي ا النوع من السرأات بقوله:
«فما جرى ي ا المجرى لم يكن على سارأه جناا عند الح ا ».2
أتم ابن ريما دراسته لقضية السرأات في كتابه العمدة وكان أد عرا لها في

ة

أبواة:الميترع البدي ،االيتراك،السرأات وما يا،لها،وأد أفاد فادة كبمرة من آراء السابقمن
عليه في ي ح القضية م احتفاظه بييصمته وتديله بالنقد والتقويم في ك مر مما نقله عنهم،
وأد عرا نواع السرأات الميتلفة وأيار لى ما مديله النقاد فمها ويو ليس منها كما حدد
مواض ا ي الحسن و من مواض سوء ا ي و ية لى أن أفضل السرأات ما كان في
نظم المن ور وحل المنظوم،وأد كان منهجه في دراسة السرأات منهجا مستوعبا لجمي
ا فكار التي سبقته باإلضافة لى حرصه على تحدمد مصطلحاتها وضرة ا م لة على كل
نوع من أنواعها .وأد أفرد ابن ريما رسالته أراضة ال ية لدراسة أضية السرأات ا دبية،وأد
كان الباع

على تألم

1

 -العمدة  ، 2 ,ن.543

2

 -العمدة  ، 2 ,ن.544

ي ح الرسالة الرد على من اتهمه بالسرأة .وأفردت لدراستها المالفات
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الميتلفة وتبامنت فمها اآلراءضول،نه مرى أن أيل العلم مجمعون على أن السرأة نما تق في
البدي النادر واليار من العادة .
وا ا كانت السرأة تق في البدي فإنها ت،ون في المطابقة والتجنيس أ ،ر افتضاحا من غمريا
ن القول في المطابقة والتجنيس ال متس اتساعه في التيبيه واالستعارة ،وارى ابن ريما
أن أول امرئ القيس في المطابقة  :مكر مفر مقبل مدبر معا

ال متناوله أحد عن ي ح

الصي ة ال افتضم
ويمضي ابن ريما ا ،ار ا نواع الميتلفة للسرأات في البدي م ل المبال ة والتتميم
وااللتفات وغمريا من ا نواع البديعية جاع امرئ القيس مام اليعراء في السبا لى ي ح
المعاني البديعية فمروى له المعنى واتبعه بما أال اليعراء فيه بعدح وأد علل تقديمه له على
سا ر اليعراء بقوله  « :وأنا أأتصر من جمي اليعراء في أ ،ر ما أوردح على امرئ القيس
ض نه المقدم ال محالة .وان وأ في لك بعا الي إ،فالمممز الحا

بطر الب غة مجد

ل ،مه من الفضملة في نفسه ماال مجد ل مرح من ك م اليعراء».1
استهل ابن ريما درس السرأات في البدي بدرس السرأة في االستعارة حم
امرئ القيس:

كر أول

بمنجرد أمد ا وابد ييكل

2

وأد علا عليه بقوله  « :فإنه أول من أمديا وسبا لى االستعارة البديعة فاتبعه الناس،
فقال بعضهم :

أمد ا وابد في الريان جواد

فزاد زاادة كانت بالنقن أيبه  ،ن الريان ال يقمد ،وان استعمر له لك فبعمد ،
واست ر ابن المعتز :

كأنما يفر منه يطلبه

وان كان غايةض ل،ون القمد ألزم لمد المطلوة ،ويما فيه أحصل.

1

 -ابن ريما ،أراضة ال ية في نقد أيعار العرة ،تحقما ضم

2

 امرا القيس ،الدموان ،ن .118343

موسى ،دار الفكر اللبناني ،ط ،1991 ،1ن.21

وأال أبو الطمة ويو ياتم الفحول من المولدمن :أجل الظليم ور قة السرحان فأتى
بالمعنى في غمر اللفظ ،وزاد زاادة جمدة  ،وان لم مبلغ صاحة االيتراع».1
ويك ا موضم ابن ريما أسبقية امرئ القيس في ابتداع ي ح االستعارة وتداول
اليعراء لها من بعدح،وييمر لى أن الزاادة في المعنى البد أن ت،ون زاادة مفمدة واال كانت
نقصا وعمبا ،ل لك عاة على ا سود النهيلي تقممدح لقمد ا وابد بقوله في الريان فأضع
المعنى وكانت زاادته بالنقن أيبه ،ومدا زاادة المتنبي نها جاءت في صياغة ميتلفة ال
أنه لم مبلغ مبلغ امرئ القيس رغم جادته وعلى ي ا النهج يسمر ابن ريما في كر أنواع
السرأات البديعية كاإلي ال والتتبي والمبال ة والتتميم وااللتفات  ،وأد انتبه ابن ريما لى نوع
من ا ي زعم أنه لم منتبه ليه أحد من المالفمن من أبل أطلا عليه اسم:فتم المعنى فقال :
« والياعر مورد لفظا لمعنى ،فيفتم به لصاحبه معنى سواح ،لوال يو ،لم منفتمضكقول
الفرزد :
براا بما أد كان أ ية من عقلي

وما أنا بالباأي وال الدير فاعلمي

أراد وال الدير براا فقوله في سيا ال ،م وما أنا بالباأي وال الدير يو ال
للبحتر أوله للفلك:
ستفنى م لما نفنى وتبلى
كر ابن ريما نما

كما نبلى فمدرك منك ار»

2

عدمدة لتفتيم المعنى م أال :

«ولم أرى من المالفمن من جمي من رأمته من نبه على ي ا الموضوع ».3
تحد

ابن ريما عن صور ا ي و من الحسن منها من عدمه ويي كالتالي:

1

 -ابن ريما ،أراضة ال ية في نقد أيعار العرة ،ن.22

2

 -المصدر نفسه  ،ن.41

3

 المصدر نفسه ،ن.41344

فتم

 نرت بلغدنى:ال باة:

وم اله أول عنترة يص

يزجا يحك راعه ب راعه

أدا المكة على الزناد ا ج م

وأد نقله و الرمة فقال:
كأن رجليه رج مقط
علا ابن ريما أا

ا تجاوة من برديه ترنيم

عجل

 «:فنقل صفة مدا ال باة لى رجلي الجندة فأحسن ا ي .وكأنه

لم يعرا لعنترة في معناح».1
 نرت بلغدنى إلى ق ض:مجوز للياعر ا أي المعنى أن يعكسه لمعنى آير ومن أم لته أول ابن الدممنة:
ا سفروا بعد التهجد والسرى

جلوا عن غراة السن بيا الصحا

« فنقل ابن الرومي معنى المدا لى ال م فقال فأبدع في التم مل والتيبيه :
لك وجه كآير الصك فيه

لمحات ك مرة من رجال

فيطوطو اليهود ميتلفات

يايدات أن لست بابن ح ل

فاستحقه بعكسه ياح وزاادته فيه ونقله عن بابه واستظهارح بحسن التيبيه في ايت إ
اليطوط وي ا من سحر ال ،م ».

2

نرت غدنى بلا ب بلغش هر غع ةدض لفظض -:
ال يعد ابن ريما ي ا النوع سرأة ومن ا م لة التي ضر ها وص
كقول مرأش ا ،بر :
1

 -المصدر السابا  ،ن.65

2

 المصدر نفسه  ،ن.69345

الوجوح بالدنانمر

نمر وأطراإ ا ،

مسك والوجوح دنا
النير
ٌ

عنم

وأوود أيو يو ا المعنووى ك موور موون اليووعراء ال أن ابوون المعتووز أوود تممووز فووي تيووبمهه للوجوووح
حم

عتا دنانمر الوجوح صباا

أال :

فله مزاة على من تقدمه نه جعل الو جوح في اتهوا دنوانمر مون جهوة االسوتعارة  .كموا
أال :

تناول ي ا المعنى الصنو ر وأبدع فيه حم

يل جاء دمنار ب نقش

نقيت مد الجدر وجنته

فقد زاد على المعنى ا ول وتممز عن ال من تناولوا ي ا المعنى فأبودع حومن جعول الوجووح
فووي اتهووا دنووانمر فيووبه اليطوووط علووى الوودمنار كيطوووط الجوودر علووى الوجنووة .لو لك أووال ابوون
ريما «..ي ح الزاادة لها مزاة يرجت بها عن ا بيات المتقدمة ال محالة ». 1
يمكن للياعر أن مبودع حتوى لوو كوان المعنوى الو

أيو ح ميوته ار مو بعوا لفوظ البموت

وي ا يعتمد على مهارته الفنية .
تظهوور عبقراووة اليوواعر فووي موودى أدرتووه علووى تطويو المعجووم الل ووو الميووترك بمنووه و وومن
اليعراء في التعبمر عن أغراضه ومقاصدح .
 نرت غدنى بلا ب لض غع ةدض لفاظض :أوود يأي و اليوواعر معنووى البمووت كلووه م و بعووا ألفاظووه وموون أم لتووه عنوود ابوون ريووما أووول
صرا ال واني :
يكسو السموإ دماء النا ،من به
فقد أي ح ابن المعتز فقال:
 - 1المصدر السابا ،

ن.71-70
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واجعل الهام تمجان القنا ال مل

أ نس ملبسهن الرماحا

واجعل يامات أعدا ه

فقوود أي و ابوون المعتووز معنووى البمووت كلووه وا،تفووى بأي و بعووا اللفووظ فجعوول الق نووس محوول
التمجووان والووبس محوول يكسووو وتوورك كوور ا لفوواس ا يوورى التووي توودل علووى المعنووى ول و لك جوواء
معناح أاص ار بالمقارنة م معنى صرا ال وواني حمو

أوال ابون ريوما  «:وأصور عون صورا

بأنه أسقد المعنى بتركه كر السموإ والدماء».1
لقوود أيوول اليوواعر بووالمعنى حوومن أسووقد بعووا ا لفوواس التووي توودل عليووه وموون ينووا فوويمكن
القول أن اإلبداع ال متحقا في غياة العناصر ا ساسية المادية له .
وأوود أيووار ابوون ريووما لووى نوووع موون السوورأة ويووو التلفمووا ،حم و

عوودح دلووي علووى فطنووة

اليوواعر وح أووه ،ورأى أن المتنبووي والمعوور أوود تممو از فووي يو ا النوووع و ل ووا فيووه كوول غايووة ولطفووا
في ووه ك وول لطو و

2

ن يو و ا الن وووع م وون الس وورأة يحت ووا

ل ووى كف وواءة ومه ووارة م وول مه ووارة يو و من

الياعران لتحقما اإلبداع .
أ ار ابن ريما مسألة في غاية ا يمية ويوي توأ ر اليوعر بأيوعار أديموة أو معاصورة لوه
دون أن يقصد الياعر لك أو متعمدح حم

يقول «:يمر اليعر بمسم الياعر ل مرح ،فمنسوى

أنووه سوومعه أووديما فأمووا ا كووان للمعاصوور فهووو أسووهل علووى أيو ح ا تسوواويا فووي الدأووة واإلجووادة
،ور ما كان لك اتفا أ ار م وتحكيكا من غمر أن يكون أحديما آي من اآلير». 3
وفووي ي و ا الوونن ييوومر ابوون ريووما لووى أمووور ميتلفووةضفمنها أن اليوواعر يسووتعمل ا،رتووه
اليعوراا فيستمد أفكارح منها ،ومنها تووارد اليوواطر عنود اليوعراء وأود سوبا أن أيوار لمهوا أبوو
يو ل العسووكر فقود يحصوول نتمجوة اتفووا أو ار م اليووعراء مون غموور أن يكوون بمنهمووا احت،وواك أو
 - 1المصدر السابا ،

ن.71

 - 2المصدر نفسه ،

ن.95

 - 3المصدر نفسه ،

ن.78
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سرأة ،ك لك أيار لى مسألة الرواية ومدى أ ريا في تيابه نتوا اليوعر لودى اليوعراء  ،فقود
مرو ياعر أيعار ياعر،فيأتي نتاجه اليعر من حمو

النسومج ميوابها لنسومج لمون روى لوه

بسبة تدرة أراحته على أيعار لك الياعر وأسلوبه .
لقوود أ ووار ابوون ريووما مسووألة يامووة تتعلووا باإلبووداع ويووي مسووألة ت وواأ
اليعراة التي تنفتم بعضها من بعا فتاد

لى اإلبداع .

ويقووول ابوون ريووما فووي موض و آيوور«وال و
بالصنعة أن الصان

وت أووم النصووون

اعتقوودح وأأووول بووه أنووه لووم مي و

علووى حووا

ا صن يع ار ما وأافية ما لمن أبله وكان من اليعراء من لوه يوعر فوي

لك الوزن و لوك الورو وأراد المتوأير معنوى بوه فأيو ح فوي نظموه – ن الووزن يحضورح.والقافية
تضووطرح وسوويا ا لفوواس يحوودوح حتووى موووردح نفووس كو م ا ول ومعنوواح حتووى كأنووه سوومعه وأصوود
سرأته وان لم يكن سمعه أد». 1
لقوود أضوواإ ابوون ريووما فك ورة عميقووة التووي تسووجل لووه كتعلموول أووو لميووكلة السوورأات فووي
اليعر العر ي في نطا حدودح العامة التي ت،م

طبيعته.2

لقوود أظهوورت ي و ح الد ارسووة ابوون ريووما ييصووية أويووة واضووحة التووي ال تقتصوور علووى نقوول
اآلراء بوول تمحصووها وتووأتي بالجدموود  ،فقوود أيووار ابوون ريووما لووى مكانيووة اإلبووداع اليووعر موون
ي ل ا ي ،ول لك حدد المواض التوي يحسون فمهوا ا يو وايوترط فوي تحقوا اإلبوداع الزاوادة
الحس وونة ،وايتص ووار اللف ووظ وابو وراز المعن ووى وكو و لك ب وومن أس ووباة التقص وومر ف ووي الس وورأة الي ووعراة
وتتم وول ف ووي طال ووة الميتص وور واس ووقاط المعن ووى و وورودة االس ووتعارة ف ووي التعبم وور ع وون المعن ووى
المنقول .

 - 1المصدر السابا  ،ن

.79

 - 2محمد مصطفى يدارة،ميكلة السرأات في النقد

العر ي،ن.104

348

ويكو ا يكووون ابوون ريووما أود توسو فووي د ارسووة أضووية السورأات فووي كتابيووه ،فعرفهووا و كوور
أنواعها  ،و ومن اليوروط التوي يحسون فيوه أيو المعواني ،وكو لك أيوار لوى المواضو التوي يقوبم
فمه ووا ا يو و  .و وومن الف وور ب وومن م ووا يع وود س وورأة و وومن م وواال م ووديل فمه ووا .وأ وود كان ووت ل ووه بع ووا
اإلضافات في دراسته له ح القضية تممز بها عن غمرح فوي كتابوه أ ارضوة الو ية  ،حمو

بودا

مت وأا متحسسا مواطن الجمال والقبم .
تممز ابن ريما بمعرفة واسعة باليعر العر وي واسوتيعاة آراء النقواد السوابقمن و إبوداعات
اليعراء والتي مكنته من است مار ا ي في تحقما اإلبداع.
 بام شرف( ب460 :ه )أما ابن يرإ فإنه لم ميصها بباة مستقل كما فعل غمرح ،بل تناولها ضومنيا مون يو ل
تطرأه لعموة اليعر ،يقول:
« ومن عموة اليوعر السوار  ،ويوو ك مور ا جنواس فوي يوعر النواس .فمنهوا سورأة ألفواس
ومنها سرأة معان ،وسرأة المعاني أ ،ر نها أيفى من ا لفاس».

1

والسرأة عند ابن يرإ تعد من عموة اليعر التي تض من أيمته وتقلل من جودته،
فهي ضحالة فوي المويبوة ونضووة فوي الطبو والصونعة معوا

2

نوه يعتمود علوى جهود اآليوران

ومن ي ل ي ا النن مبمن لنا ك رة السرأات واوضم تنوع صوريا في يعر اليوعراء ويقسومها
لووى نووعمن :سوورأة ألفوواس وسوورأة معووان ،ويوو بهو ا ميووال
السرأة تحد

في المعاني دون ا لفاس.

1

 -ابن يرإ ،أع م ال ،م ،ن.42

2

 محمد مرتاا ،النقد ا دبي القديم في الم رة العر ي  ،ن .105349

عبوود ال،ورام النهيوولي الو

موورى أن

م وورى اب وون ي وورإ أن الس وورأات ت ،وور ف ووي المع وواني دون ا لف وواس نظو و ار ليفا ه ووا وص ووعوبة
كيوفها فوي بعوا ا حيوان ،و لعول الرغبوة فووي اإلبوداع وابت،وار يويء جدمود وحوة التفورد وعقوودة
التفو يو ال

دف باليوعراء لوى أيو معواني وألفواس يوعراء غموريم مموا نوتج عنوه تفيوي يو ح

الظايرة واستفحالها.
يحوودد ابوون يوورإ السوورأات واجعلهووا فوي يمسووة أنوواع ويووي « :سوورأة المعنووى كلووه ،ومنهووا
سرأة البعا ،ومنها مسرو بايتصار في اللفظ وزاادة في المعنى ويو أحسن المسوروأات،
ومنه ووا مس وورو بزا ووادة ألف وواس وأصو وور بو و زا ووادة وال نق وون والفض وول ف ووي ل ووك للمس وورو من ووه
والييء للسار ».

1

مجعل ابن يرإ في ي ا النن سرأات المعاني يمسة أنواع أفضلها ما سر بايتصوار
فووي اللفووظ ،وزاووادة فووي المعنووى ،وأأبحهووا مووا سوور بزاووادة فووي اللفووظ وأصوور فووي المعنووى .ويو ا
العنصر أأل يأنا في القيمة في نظرح وله ا عودحٌ أأوبم السورأات نوه يقصور فوي المعنوى الو

يفترا أن يقدم فيه الياعر يم ا أ ،ر جودة و أوس يموال.

أمووا السوورأة المحضووة أ ب و زاووادة فمهووا وال نقوون فيعووديا ابوون يوورإ أيطوور السوورأات
وأأبحها ول لك فهو يعلا علمها بأن الفضل فمها للمسرو وال ييء للسار .
وأد ضرة م اال له بسرأة أبي نواس معنى بمت أبي اليين ال
وأ

الهوى بحم

أنت فليس لي

يقول فيه:

2

متأير عنه وال متقدم

وأد بمن أن أبا نواس سر معناح بأ،مله حمن أال:
فما جازح جود وال حل دونه
1

 -ابن يرإ ،أع م ال ،م ،ن .42

2

 -المصدر نفسه  ،ن .42

ول،ن يصمر الجود حم
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يصمر

1

وأود رجووم ابوون يورإ بمووت أبووي يوين علووى بمووت أبوي نوواس فقووال « :علوى أن بمووت أبووي
اليين أحلى وأطب وم ح وته جزالة ». 2
وفوي ترجيحووه لبموت أبووي اليوين تأ،موود علووى بداعيوة اليوواعر وعلوى أصووالة المعنووى وردح
لصاحبه ،فالفضل كله لصاحة المعنى ا ول ا صمل والييء م كر ل.ي ال السرأة.
وم أن أبا نواس أد أي المعنى من غرا ال زل لى غرا المدا ل،ن ابون يورإ لوم
يعتد ب لك ولم يير ليه.
وارى ابن يرإ أن سرأة المعاصر من معاصر ضع
ي ا من ي ل تعليقه على بمت أبي نواس ال

وسقوط يمة وأد عبر عن أريوه

سر معناح من أبي اليين.

« وأد كر عن الحسن أنه أال مازلت أحسود أبوا اليوين علوى يو ا البموت حتوى أي توه
منه و سرأة المعاصر سقوط يمة» 3.لقد عد بعوا النقواد موأفوه مون السورأات موأفوا متسورعا
وغرابووا ياصووة وأنووه يوواعر مووارس اليووعر لو لك كووان عوودح السوورأة ضوومن عمووة اليووعر موودعاة
للعجووة عنووديم  4فووي حوومن ارتووأى بعضووهم تممووز ابوون يوورإ بإي ارجووه الت ووارد موون السوورأات،
وأرج أولية ابن يرإ في ي ا الصني .

5

ورغووم أن حوودم

ابوون يوورإ ح وول السوورأات كووان س وراعا ،ال أنووه بوومن موأفووه منهووا وكووان

كافيا ليعطي صورة عن مفهومه للعملية اإلبداعية.

1

 -المصدر السابا  ،ن .42

2

 -المصدر نفسه  ،ن . 43

3

 -المصدر نفسه  ،ن .42

4

 -مصطفى يدارح ،ميكلة السرأات في النقد العر ي،ن.105

5

 منظر :عبدح عبد العزاز ألقملة  ،النقد ا دبي في الم رة العر ي،ن.383351

االاا :قض ا بل رقاب ب فا ا لد بلنرف ب نفل د
ا ك ووان نق وواد الم وورة العر ووي أ وود لعبو ووا دو ار واض ووحا ف ووي د ارس ووة الس وورأات وس ووعوا ل ووى
تنظمريا و يان أنواعها الميتلفة كما ظهر عنود ابون ريوما ،فوإن نقواد ا نودلس أود أولووا القضوية
أيمية ال تقل عن أيممتها في الم رة.
وأوود غلووة علووى نقوواد ا نوودلس الجانووة التطبيقووي ممووا مكوونهم موون الحكووم بالسوورأة أو نفمهووا
عل ووى ا عم ووال الي ووعراة ويو و ا الو و

يعم وونهم ف ووي فه ووم العملي ووة اإلبداعي ووة والوصو وول ل ووى م وودى

أصالتها.
 بام شه ف ب نفل د(ب430 :ه)نالووت أضووية السوورأات حم و از كبم و ار موون ايتمووام ابوون يووهمد فهووي موون أ ،وور القضووايا النقديووة
التووي اسووتحو ت علووى ايتمامووه ،وأوود تناولهووا فووي رسووالته '' التواب و والزواب و '' وعبوور موون ي لهووا
عن موأفه منها.
عرا ابن يهمد في الفصل ال ال
وصو و

من رسالته وعنوانه نقاد الجن لعملية ا يو ا دبوي،

مجلس ووا أدبي ووا لنق وواد الج وون متدارسو وون في ووه كيفي ووة انتق ووال المعن ووى الواح وود ب وومن أ ،وور م وون

ي وواعر ،وكمو و

حس وونا وأبح ووا حس ووة اي ووت إ أأ وودار اآليو و من

متطو وور يو و ا المعن ووى وايتلو و

ابن يهمد ي ا المجلس حم

والمتداولمن له في الصنعة اليعراة ،وأد وص

أال:

« وحضرت أنا أيضا وزيمر مجلسا من مجالس الجون فتو ا،رنا موا تعاورتوه اليوعراء مون
معاني ومن زاد فأحسن ا ي  .ومن أصر».1
وضم ابن يهمد كيفية أي المعنى ووض له يروطا من ي ل حدم
البنه ويو يعلمه صناعة اليعر حم
1

أال:

 ابن بسام ،ال يمرة ،1 : ،م ،)1تحقما حسان عباس ،دار ال قافة ،بمروت ،1997 ،ن.283352

أحود يوموخ الجون

« ا اعتموودت معنووى أوود سووبقك ليووه غموورك فأحسوون تركمبووه وأر حايوومتة فاضوورة عنووه
جملة ،وان لم يكن بد ففي غمر العروا التي تقدم لمها لوك المحسون لتنيود طبيعتوك وتقووى
منتك ». 1
ن ابن يهمد من ي ل ي ا النن موجه الياعر لوى عودم أيو المعنوى فوي حالوة ا موا
كووان صوواحبه أوود أحسوون تركمبووه ،وان كووان البوود موون ا يو  ،فمجووة علووى اآليو أن ي موور البحوور
جاء عليه المعنى المأيو ويو ا أر تف َّ
ورد بوه ابون يوهمد بومن النقواد ،واودل علوى

اليعر ال

كوواء ولباأووة ،ن ت مموور العووروا ي موور موسوويقي البمووت فمتحقووا نووع موون االيووت إ ويو ا موون
أنواع الحملة أو اإليفاء.2
ال مااوود ابوون يووهمد أي و المعنووى ال و

أحسوون فيووه صوواحبه فأبوودع تركمبووه ن ا ي و ال

يضوومن لووه نجاحووه وتفوأووه علووى أا لووه وضوورة لو لك م و

بعموورو بوون أبووي ر يعووة ال و

أراد أن

يأي معنى امرئ القيس حمن أال:
سمو حباة الماء حاال على حال

سموت لمها بعدما نام أيلها

3

فقال عمر:
وَنَفضت عني النوم أأبلت ميي َة الو

عباة وركني ييفة القوم أزور

أال ابن يهمد« :أال ترى عمر بن أبي ر يعة ،ويوو مون أطبو النواس حومن رام الودنو منوه
واإللمام به كم
كركنه أزور».4

افتضم ...نه أساء أسمة البمت ،وأراد أن ملط َ التوصول ،فجواء مقوب بوركن

1

 -المصدر السابا  ،ن.287

2

 -عبد هللا سالم المعطاني ،ابن يهمد وجهودح في النقد ا دبي ،ن.71

3

 -امرا القيس  ،الدموان  ،ن .124

4

 ابن بسام ،ال يمرة ،1 : ،م ،)1ن.286353

اسووتيدمه

بومن ابون يووهمد أن عمورو بون أبووي ر يعوة لوو ركووة بحو ار آيور غموور البحور الو
يعر من تأليفه يو:
ليلن ونجا م أنيد ا
ولما تم من سكرة

فنام ونامت ع و ومون العسس

دنوت ليه على بعدح

دنو رفما د ار ما التمس

دبمة ال،رى
أدة ليه َ

وأسمو ليه سمو النفس
لى أن تبسم ر ال لس

و ت به لملتي ناعما

وأري

أأبل منه بياا الط

منه سواد اللعس

موون ي و ل ي و ا الوونن نجوود أن ابوون يووهمد أوود أي و بنصوويحة الجنووي اليوومن وغموور البحوور
اليووعر ووظو
اإلنتا ال

بحو ار ميالفووا ،ويو ح دعووة موون ابوون يووهمد لووى تفعموول عمليووة القوراءة موون يو ل
يأتي عن طراا الزاادة ومبلغ الحسن بالنسبة للمعنى المأيو .

مرى ابن يهمد أن في عملية محا،اة اليعراء الفحول دلي علوى بداعيوة اليواعر وأدرتوه
الفنية ،حم

به ح المحا،اة مبرين عن طاأته الفنية ،وابمن لنا ي ا من ي ل محاورته للجني.

أال ابن يهمد « :فقال لي فاتك بن الصقعة :فهل جا بت أنت أحودا مون الفحوول؟ ألوت
نعم ،أول أبي الطمة: 1
أأيل المجد عن كتفي وأطلبوه

وأترك ال م

في غموود وأنتج

أال :بما ا؟ ألت بقولي:
ومن أبة ال مدرك الطرإ رأسها

1

 -بن بسام ،ال يمرة،1 : ،م ،)1ن.288

2

 المتنبي ،الدموان ،2 ،ن.222354

الصَبوا َّ
فتحدر
تزل بها رام َّ

2

فق ووال وهللا لو و ن ك ووان ال مو و

أبل ووغ  .فلق وود زدت زا ووادة مليح ووة طراف ووة  .وايترع ووت مع وواني

لطيفة».1
وابوودو أن ابوون ي ووهمد ال منظوور لووى المحا ،وواة وال يعووديا عمبووا عن وود الضوورورة الس وويما ا
أضاإ لمها المحا،ي وزاد علمها في المعنى عن القول ا صلي ال
لقد غالى ابن يهمد في فكرة المحا،اة ،حم

لم يق

لم َمرد عند أا له.

عند حد المعارضة لفحوول اليوعراء

وعد ي ا الصني دلي على بداعية الياعر ومهاراته الفنية ،بل لقد ية فوي فكرتوه لوى أبعود
ٍ
حد حمن رأى أن في المعنى المسبو حسونا ال يكوون فوي المعنوى الو

ميترعوه اليواعر ،ويوو

أر فيووه غلوو وغ اربووة ،وأوود عبوور عوون أريووه علووى لسووان صوواحة بوودي الزمووان الهمو اني« :أو َمووا

وت أن الواص و
َعلمو َ

ا وص و

يووم ا لووم متقوودم لووى صووفته وال سوولد ال ،و م علووى َنعتووه ا،تفووى

بقلموول اإلحسووان واجتووزى بيسوومر البيووان؟ نووه لووم متقوودم وص و

يقوورن بوصووفه وال جوورى مسووا

يضاإ لى مساأه».2
ويك و ا موورى ابوون يووهمد أن المعيووار ا ساسووي ال و
المعارضووة لمعنووى مسووبو

يظهوور بووداع اليوواعر ومها ارتووه يووي

ليووه ولوويس السووبا لووى معنووى جدموود غموور مسووبو

ليووه ،السوويما وأن

المقارنوة بوومن المعواني التووي جواءت عوون طراووا المعارضوة تبوومن تفوو اليووعراء مون حمو
تناول المعنى تناوال متمم از وت،ي

حسوون

عن أدوات الياعر الفنية.

فالمعارضة بالنسبة ليه أداة إل بوات الو ات فوي مواجهوة وتحود المعنوى السوابا وايت ارأوه
لووى معنووى جدموود ،واتم وول دور اليوواعر عنوود ابوون يووهمد فووي يلوود المصووادر والمعوواني السووابقة
ومعارضووتها دون الفنوواء فمهووا أو ت،راري ووا ت ،و ار ار متطابقووا ،3ال أن م وول يو و ا ال و أر ي لووا ب وواة
1

 -بن بسام ،ال يمرة ،1 : ،م ،)1ن.289

2

 -المصدر نفسه  ،ن.276

3

 -أحمد سليم غانم ،تداول المعاني بمن اليعراء أراءة في النظراة النقدية ،المركزال قافي العر ي الم رة ،ط1،2006

،ن.36
355

اإلبداع أمام اليعراء والتنافس بمنهم فوي يلوا المعواني الجدمودة ،واال،تفواء بالمعارضوة ومحا،واة
المعاني المسبوأة.
ونسووتنتج موون يو ل تتبو آراء ابوون يووهمد فووي أضووية السوورأات اليووعراة أنووه لووم متوسو فووي
دراستها وال أنواعها وال صوريا ،وانما تحد
لم موظ

عن يروط ا ي الحسن.

ابن يهمد كلمة سرأة وانما استيدم كلمة ا ي والمعارضة  ،كموا أنوه لوم مهوتم

بتتب و سوورأات اليووعراء كمووا فعوول نقوواد الميوور  ،بقوودر مووا ايووتم بكيفيووة ا ي و أ

جووادة المعنووى

المأيو و يان الناأد لعمل الياعر ن أجاد أم َأص َر.
ال يعد ابن يهمد السرأات عمبا وانما يعديا دلي على البراعة والقدرة الفنية  ,فقد كيوفت
أضووية السوورأات موون ي و ل تنوواول ابوون يووهمد لهووا عوون ييصووية م قفووة ومطلعووة علووى اليووعر
العر ي واحاطته بأسالمة اليعراء الفحول .
 -بام

فه (ب 458:ه)

أي ت أضية السورأات ا دبيوة حمو از كبمو ار مون ايتموام ابون سومدح  ،ونلحوظ يو ا مون يو ل
ياراته المت،ررة لها في أ ،ر من موض ويو بصدد يرا الميكل من يعر المتنبي.
ل ووم ت ،وون د ارس ووة اب وون س وومدح لهو و ح القض ووية د ارس ووة نظرا ووة تب وومن مفهومه ووا وتي وورا أنواعه ووا
وتوضم يروطها  ،نما جاءت دراسة تطبيقية  ،كما أنه لم يستيدم أ ناء يوروحاته المصوطلم
المعتوواد السوورأة نمووا اسووتيدم مصووطلحات أيوورى توودل علووى فعوول السوورأة كا ي و أو التيووابه.
ومنها على سبمل الم ال ال الحصر تعليقه على أول المتنبي:
أأام اليعر منتظر العطايا

1

فلما فاأت ا مطار فا َأا

1

 المتنبي ،الدموان ، 2 ،ن.301356

حمو و

يقو وول اب وون س وومدح معلق ووا« :أنتظ وور الي ووعر أن تحس وون فأي ووكر وأي ووعر فلم ووا فاأ ووت

عطاياك ا مطار فا يعر ا يعار »1كقول البحتر :
كما َّتفتم بع َد الوابل الزير

فقد أتتك القوافي غ َّة فا دة

ومن أم لة ي ا أيضا تعلما ابن سمدح على أول المتنبي:
حرموا ال

أماله من َع َاد بالحرمان

أمَلوا وأدرك منهم
َ

2

ييرا ابن سمدح البمت اليعر م يقول « :3ونحوح أول امرئ القيس:
رضمت من ال نيمة باإلياة»4

وأد طوأت في اآلفا حتى

وما ي حظ أن ابن سمدح ويو ييمر لى ا بيات المتيابهة يق

عنود حود ظهوار التيوابه

دون أن ييمر لى السورأة أو نوعهوا أو أن موتهم اليواعر با يو أو اإلتبواع والتقلمود ومون أم لوة
ي ا أوله معلقا على بمت المتنبي:
فك مر من اليجاع التوَّأى
حم

أال ابن سمدح « :وي ا من أسلوة أول الياعر:
مه َابته
ي ضي َحَياء وي َ
ضى من َ

1

وك ٌمر من البليغ ال ،م

ف ي َكَّلم الَّ حمن مبتسم»5

 -ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي تحقما مصطفى السقا وحامد عبد المجمد ،دار ال،تة المصراة،

القايرة،1996،دط ،ن.200
2

 -المتنبي ،الدموان ، 2 ،ن.182

3

 -ابن سمدح  ،يرا الميكل من يعر المتنبي،ن.261-260

4

 -امرا القيس  ،الدموان  ،ن.43

5

 ابن سمدح  ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن.186-185والمتنبي  ،الدموان ،1 ،ن.116357

ال يكتفي ابن سمدح باإليارة لى التيابه في حالة ا ما تبمن له أن اليواعر أود أفواد مون
معنوى فوادة با نوة ،فيقور بوجوود السورأة وابومن أصول المعنوى ويعمول علوى رجاعوه لوى صواحبه
ا صلي ال

أبدعه .ومن أم لة لك تعليقه على أول الياعر المتنبي:
ا امتذت عمون اليمل مني

فوا ٌل للتيقظ والمنام

1

فه ا المعنى حسة ابن سمدح متيابه م أول المتنبي نفسه حمن يقول:
حك في ك ح
مرى في النوم رم َ

واييى أن مراح في السهاد

2

وارج ابن سمدح بعد لك المعنى لى أصله وصاحبه ويو من أول الياعر:3
وعلى عدوك يابن عم محمد

رصمدان ضوء اليمس واإلظ م

فإ ا تنبه رعته وا ا َغَفا

َّ
فك ا ح م
سلت عليه سمو َ

ومن أم لة ي ا النوع من النقد عند ابن سمدح أول المتنبي:
ف تح َمدي َما وأحمد ي َماما
مرى ابن سمدح أن ي ا المعنى ال

1

عنا،ا
ا لم ي َسم حامدح َ

4

ساأه المتنبي ايتقه من أول أبي نواس:5

ا نحن أ نمنا عليك بصالم

فأنت كما ن ني وفو ال

ن ني

وان جرت ا لفاس موما بمدحه

ل مرك نسانا فأنت ال

نعني

 -المتنبي  ،الدموان  ، 4 ،ن.45

2

 -المرج نفسه  ،ن.364

3

 -ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن.61

4

 -المتنبي  ،الدموان  ، 2 ،ن.394

5

 ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي ،ن.353358

يعطي ابن سمدح أيميوة للمعنوى الموأيو  ،ولو لك فهوو متتبعوه عنود أ ،ور مون يواعر واحود
لى أن يصل لى صاحبه ا صلي وأا له ا ول م لما فعل م أول المتنبي:
علي الموم ماتَ َمن
فكل بمن َّ
ٌ

تحملوا حملت،م كل ناجية

1

فقد بمن تيابه ي ا البمت في المعنى م أول الياعر:
ك كنت أ َحا ر
فعلي َ

ك َفلَيمت
ياء َبع َد َ
َمن َ

م بمَّن ابن سمدح أن أبا نواس أد أي ي ا المعنى أيضا في أوله:
وكنت عليه أح ر َّ
ير وحدح
الد َ

ييء عليه أ َحا ر
مبا لي
فلم َ
ٌ

و ه ا اليكل و َّ
ضم ابن سمدح أن الياعران أد تعاوَار معنى واحدا سابقا علمهما.
وأوود بومن ابوون سوومدح فووي بعووا ا حيووان أن اليوواعر ال يكتفووي بأيو المعنووى كمووا يوو ،بوول
ال على لك أول المتنبي:
متصرإ فيهض كأن يعكس المعنى السابا وم ٌ
اضم
أينة معسول ال َّنيات و ٍ
و َ

2

بل مفرأي
َسترت فمي عنه فق َ

ويعلا ابن سمدح على ي ا البمت أا

 « :وي ا كقول اآلير ال َّأنه بالعكس:

فتعمدت
حاولت منها أبلة َّ
وما كل من َمهوى َيع

طراقها
بعقارة ا صداغ أط َ َ

عفافي وارضى الحة واليمل تتقي»

اي َ

3

ومووا ي حووظ أن ابوون سوومدح فووي بعووا ا حيووان ال يكتفووي باإليووارة لووى وجوود التيووابه بوومن
معنى المتنبي و من معواني اليوعراء ،بول يقوارن بومن المعواني وا بوت لمون الفضول يول ل.يو أم
1

 -المتنبي  ،الدموان  ، 4 ،ن.235

2

 -المتنبي  ،الدموان  ، 2 ،ن.306

3

 ابن سمدح ،يرا الميكل من يعر المتنبي  ،ن.221-220359

للمووأيو منووه أ صوواحبه ا صوولي .فقوود أي و المتنبووي معنووى وأضوواإ ليووه كمووا فووي أولووه وي وو
يص

بحمرة:
ظام
ناعمة الجسم ال ع َ
علا ابن سمدح حم

بنات وما لها رحم
لها ٌ

1

ألم المتنبي في ي ا بقول ابن الرومي يستهد سمكا.
أال « :وأد َّ
مأسورة في كل معترك

و نات دجله في أباءكم
فأغرة ».2
ال أن المتنبي زاد عليه بقوله ومالها رح ٌم
َ

أدم ابن سمدح أم لة يعراة على المعاني التي لم يحسن الياعر ا ي فمها  ،فلم يضو
لووى المعنووى ولووم يصوول لووى مسووتوى الج وودة واإلبووداع مقارنووة م و صوواحبه ا صوولي .و لووك موون
ي ل أول المتنبي في أرجوزة له:

التأمل
َيحول بمن ال،لة و َّ

وأوود علووا عليووه بقولووه  « :ن ي و ت أوول ن الظبووي مجهوود ال،لووة فيي و له عوون التأموول وان
ي ت ألت نه يمن ال،لة أن متأمله بسرعته كقول البحتر يص
الجي َاد فطار عن أويامها
َجارى َ

فرسا:

كاد يطمر عن أويامه
سبقا و َ

أال ابن سمدح «:ي ا أبلغ مون أوول أبوي الطموة  ،ن سوبا الوويم أدل علوى السورعة مون
س ووبا الط وورإ مو و لف ووظ الطمو وران والطمو وران أبل ووغ ف ووي الس وورعة  ،ولو و لك ي ووبهت الع وورة يمله ووا
بالطمر».3

1

 -المتنبي  ،الدموان  ، 1 ،ن.64

2

 -ابن سمدح  ،يرا الميكل من يعر المتنبي  ،ن.84-83

3

 المصدر السابا  ،ن.98360

منفي ابن سمدح السرأة عن بعا أبيات المتنبي ويعلل النفي بأدلة ت بت صحة ما يوة
ليه  ،ومن أم لة ي ا النفي أوله:
وها وأطراف َها له كالنطا

َيمه في و ا سنة ال فمو

1

وأد علا على ي ا البمت« :ويبهه بعا النقاد بقول أبي تمام:
السلة
َن ا سوَد أسوَد ال اة يمتها
موَم ال،راهة في المسلوة ال َّ
السلة وأبو الطمة كر أن أبوا العيوا ر
وليس م له ،ن أبا تمام نفى عن الممدوا حة َّ
ال يعبأ با سنة المحدأة به ليجاعته ولم م كر حة سلة وال ضدح». 2
وموون يو ل ا م لووة المب و ووة فووي كتابووه منفووي السوورأة عوون المتنبووي و لووك أن بعووا النقوواد
مو َورون أنووه سوورأها موون غمورح ،معلو نفيووه با دلووة و لووك بفضوول حسووه الفنووي وأدرتووه النقديووة وموون
يو ل ا م لووة المقدمووة متبوومن لنووا وأووإ ابوون سوومدح لووى جانووة المتنبووي وعوودم االيتمووام بالحملووة
الت ووي ي وونها الح وواتمي و الص وواحة ب وون عب وواد حو وول س وورأاته م وون الفلس ووفة ،ورغ ووم اعتم وواد فكو ورة
المقرو يووة والحفووظ واللو ان يمو ن عنصوران موون عناصوور اإلبووداع ال أن ياتووه العناصوور كانووت
محوول اتهووام وج وه لووى اليوواعر والووى يوواعراته وياصووة موونهم موون اتسووعت عنوودح كميووة المقووروء
ال قافي كالمتنبي.3
لقوود كووان موأ و

ابوون سوومدح موون أضووية السوورأات موون ي و ل د ارسووته ليووعر المتنبووي موأفووا

معتوودال فهوو ال ملقووي بووالتهم علووى اليووعراء وانمووا يحوواول اسووتي ار المعوواني المتيووابهة بوومن يووعر
المتنبي ويعر غمرح والعودة بالمعنى لى صاحبه ا صلي .وفي حالة بات التيابه م ارعوي ن

1

 -المتنبي  ،الدموان  ، 2 ،ن.366

2

 -ابن سمدح  ،يرا الميكل ،ن 161-160وانظر ن.121-120

3

 منظر أحمد سليم غانم ،تداول المعاني بمن اليعراء ،ن.35361

كووان اليوواعر أوود أضوواإ لووى المعنووى ا صوولي أم كووان مقص و ار كووي يحكووم بالعوودل بوومن اآلي و
والمأيو منه.
وك وول م ووا أدم ووه م وودل عل ووى س ووعة قافت ووه الي ووعراة وييص وومته الناأ وودة الموضو ووعية المرن ووة
ياصة حمن متلط

في استعمال المصطلم ويو ا ي بدال من مصطلم السرأة.

 ب قل بلشن غري (ب476 :ه)عووالج ا علووم اليوونتمر أضووية السوورأات ا دبيووة موون ي و ل يووروحاته  ،فقوود أيووار لووى
صوريا الميتلفة  ،كما أنه لوم يسوتيدم مصوطلم السورأات بول اسوتيدم ألفاظوا أيورى دالوة علوى
التما ل أو التيوابه بومن ا يوعار ومون أم لوة لوك حومن علوا علوى أوول علقموة بون عبودة الفحول
في أوله:
بأبيا باتر
ض َرَت
من بازل َ
َ
حم

بمد أغر َمجر فضل الم زر

أيار ا علم لى تيابهه م بمت آير فقال:

كقول طرفة بن العبد:

1

م راحوا عبا المسك بهم

را يداة ا زر
ملحفو َن ا َ

وس أن المعنووى أوود يوور موون نطووا التيووابه
ال يكتفووي ا علووم باإليووارة لووى التيووابه ا أحو َّ
لى نطوا السورأة ،بول يصورا بو لك ،م ول يوارته لوى أيو ابون المعتوز مون يوعر علقموة حومن
أال:
كأن براَقهم ظبي على َير ٍ
َّ
إ
َ َ َ

مَق َّدم بسَبا ال،تَّان َمل وم

وعلا عليه ا علم« :وأد أي ي ا المعنى أبو العباس بن المعتز فقال:
 -1ا علم الينتمر  ،أيعار اليعراء الستة الجايلممن  ،1 ,ن.139 – 138
362

َّ
اا الل َجمن َلدمهم
كأن أبار َ

الرأمتَمن أياَم»1
ظَباء بأعَلى َّ

ومن أم لة تصرام ا علم با ي أوله معلقا على أول الياعر عد :
متعاوران من ال بار م ءة.
ومن أول الينساء:

2

جارى أباح فأأب ويما

متعاوران م ءة الحضر

ويقارن ا علم بمن ا بيات المتيابهة  ،من أجل تفضومل بعضوها علوى بعوا ،مسوتيدما
في لك معيار اإلمجاز وم ال على لك مقارنته بمن يعر امرئ القيس وعلقموة  ،حمو

َّ
فضول

امرا القيس إلمجازح ف كر أبيات علقمة التي تتممز بالتفصمل حمن أال:
فإن تسألوني بالنساء فإنني

بصمر بأدواء النساء طبمة

ا ياة أر س المرء أو أل ماله

فليس له من ودين نصومة

علمنه

ويرخ اليباة عنديز عجمة

مردن راء المال حم

م علا عليه بقوله واصفا البمت ال اني ومقارنا بمن ا بيات و من أول امرئ القيس:
أراين ال يحببن من أل ماله

وال من رأمن اليمة فيه وأوسا

« و مت امرئ القيس أحسن ض نه جم في بمت واحد ما فصله علقمة في

3

ة أبيات »

4

ومووا متعلووا بالسوورأة المسووتحبَّة  ،فووا علم يفضوول ا أي و اليوواعر معنووى زاد عليووه زاووادة
حسنة و لك مبلغ مستوى الجودة واإلبداع ،و لك من ي ل أول الناب ة:
 -1المصدر السابا ،ن . 129
 -2المصدر نفسه  ،ن. 153
3

 -ا علم الينتمر  ،يرا دموان علقمة بن عبدح الفحل  ،أدم له ووض يواميه وفهارسه حنا نصر الحي  ،دار ال،تاة

العر ي  ،بمروت  ،ط ، 1993 ،1ن.25
4

 ا علم الينتمر  ،أيعار اليعراء الستة الجايلممن ، 1 ،ن.120363

طاو المصمر كسم
ويعلا عليه أا

الصيقل الفرد.

 «:فالطرمواا أحوا بهو ا المعنوىض نوه أيو ح فجوردح ض وزاد عليوه  ،وان

كان الناب ة ايترعه ،وأول الطرماا يو:
مبدو وتضمرح الب د َّ
كأنه

سم

على يرإ يسل وي مد

فقد جم في ي ا البمت استعارة لطيفة بقوله وتضمرح الب د وتيوبمهه ا نومن بقولوه :مب وودو
وتضمر و يسل وي مد ض وجم حسن التقسيم ض وصحة المقابلة».1
تتضم ييصية الينتمر الم قفة من يو ل معالجتوه لقضوية السورأات وا،تيوافه للتيوابه
بوومن أيووعار اليووعراء أو ا يو فووي حالووة تبمنووه .تممووزت د ارسووته بووالتطبما ،ويفضوول ا يو الو
فيووه اليوواعر واوجووة لووه الفضوول واإلبووداع .يكتفووي ا علووم باإليووارة لووى التيووابه وأحيانووا

يضووم

متووديل بالنقوود ,وأوود جعوول موون اإلمجوواز معيووا ار لتفضوومل يوواعر علووى آيوور ودلووي علووى ال،فوواءة
اليعراة.
 بام بل ْ ف بلةطل أل د ( ب 531:ه)متضم موأ

البطلموسي من أضية السرأات من ي ل تعليقاته ويروحه.

وأد ايتلفت المصطلحات المعبرة عن السرأات عندح  ،فأحيانا يسوتعمل التيوابه والتما ول
ب وومن ي وواعران دون أن يص وورا با يو و

ا وج وود تقار ووا واض ووحا ف ووي أولمهم ووا وم ووال ل ووك أو وول

المعر :
سقايا من صوارمه س َجاال
َ

را َسج
ا سَقت السماء ا َ

2

 -1ا علم الينتمر  ،أيعار اليعراء الستة الجايلممن , 1 ،ن ،152وانظر ا علم الينتمر  ،يعر زيمر ابن أبي
سلمى  ،ن.22-21
2

 المعر  ،سقد الزند  ،ن.50364

وعلووا البطلموسووي علووى ي و ا البمووت فقووال  ....« :مراوود أنووه يسووقي ا را موون الوودماء ،
أ ،ر مما تسقمها السماء من الماء .وفيه يبه من أول أبي الطمة:1
الحمراء تعرإ لونها

الساأممن ال ما م
وتع وولم أ
َّ

يل الحد

أبل نزوله
سقتها ال مام ال ر َ

الجماجم
َّ
فلما َ
دنا منها سقتها َ

وفووي حالووة تيووابه المعوواني اليووعراة  ،ييوومر البطلموسووي لووى لووك حتووى ل وو كووان اللفووظ
المستعمل ميتلفا ومن أم لة لك أول المعر :
أنت من لو رأى اإلنسان طلعته
و َ
وعبد غمرك مضرور بيدمته

في النوم لم يمس من َيط ٍة على يطر
كال مد مبليه صون الصارم ال كر

2

يوورا البطلموسووي البمووت ال وواني ووم علووا عليووه أووا « :يو ا البمووت ال وواني منظوور لووى أوول
أبي الطمة :
يا من مراد حياته لرجاله»

لحياته
رجاله َ
ك ٌّل مراد َ

3

وأد يقارن البطلموسي بمن معنممن متيابهمن ،فيفضول أحوديما علوى اآليور ويقودم تعلوي ,
وم ال لك تفضمله لقول المعر :
بمن تهوى اتصاالَ
َفما عد َمت َ

ك الهواد
فإن عيَقت صوارم َ
وأوود َّ
علوول سووبة تفضوومله لووه حم و
بل تها أملها مما عيقت ،وأمكنتها من ال
1

 -البطلموسي  ،يروا سقد الزند  ، 1 ،ن.64

2

 -المعر  ،سقد الزند  ،ن.62

3

 -المتنبي  ،الدموان ، 3 ،ن.64

4

 -المعر  ،سقد الزند  ،ن.53

4

يق وول «:ن كانووت سووموفك تعيووا رأوواة ا عووداء فقوود
أحبت وعلقت .وي ا أحسن من أول أبي الطمة:

365

َّ
رأت مضار ه فه َّن كأََّنما

بدمن من عيا الرأاة تحوال
م َ

َن أبا الطمة لم م كر أنها بل ت من معيوأتها ب ية وأدركت من وصاله أمنية».1
وأوود يقووارن البطلموسووي بوومن المعنموومن المتيووابهمن فيفضوول أحووديما علووى اآليوور دون أن
يقدم تعلي أحيانا وم ال على لك أول المعر في وص

الفرس:

غمرح من أعوجى
ولوال َ

لبات َمرى ال زالة وال وزاال
َ

يحس ا الييال سرى لمنا

فيمن من تعهدنا اليياالَ

وعلا أا  ...« :وفي ي ا وص

للفرس بجودة الحس وصد السوم ...وتنصوة أبلوغ

2

في معناح من أول أبي الطمة .
مسامعا
وتنصة للجر اليفي َ

ناجاة الضممر تنادَيا»
َب َيل َن م َ

3

ويكتفووي البطلموسووي باإليووارة لووى معنووى متداولووه يوواعران دون التصورام با يو وم الووه
تعليقه على بمت المعر :
ضياء َعزم
أ َفاد المرَيفات
َ

1

 -البطلموسي  ,يروا سقد الزند ،1 ،ن .96

2

 -المعر  ،سقد الزند  ،ن.51

3

 -البطلموسي  ,يروا سقد الزند ،1 ،ن .77-76

4

 -المعر  ،سقد الزند  ،ن.50

فصار على جوايريا صَقاالَ
َ

4

366

فعلا على المعنى وأال« :وي ا المعنى موجود في بمت أبي الطمة:

1

العمن ع َّدة للب َراز»
لة َ

كفرند ف َرند َسيفي الجراز
وييوومر البطلموسووي لووى المعنووى ال و

2

اسووتيدمه يوواعر وتعوواورح اليووعراء وال يعوودح سوورأة

كم ل أول المعر :
تحامى الرزايا ك َّل ي

ال،وايل
وتلقى
ردادين ال َّ وى و َ
َ
َ

ومنس ٍم

وأال الفرزد :
المناس َما
و َمن ا يساو
َّ
بالسنام َ

سنام والمناسم غمرَنا
فنحن َ
ونظمر أبي الع ء بمت أبي تمام:
أصفت
َن الرااا ا ما
َ
أعصفت َ
ويعلووا البطلموسووي أووا

عمدان نج ٍد ولم يعبأن بالراَّم
َ

« :ويو ا المعنووى ك موور متعوواور» , 3فكوول اليووعراء علووى ايووت إ

منوواحمهم الفنيووة اسووتطاعوا أن متحولووا بووالمعنى العووام لووى معنووى م ووامر ،فالناأوود يأيو بووايت إ
البعد اإلنساني والحضار بمن اليعراء .
يصوورا البطلموسووي با ي و فووي حالووة ا مووا اسووتفاد اليوواعر موون معنووى لوويس يووا عا بوومن
اليعراء وال متعاو ار بمنهم .وأن ي ح اإلفادة تجاوزت حد التيوابه  ،فمنسوة المعنوى لوى صواحبه
ا صلي وم ال لك أول المعر :

1

 -البطلموسي  ,يروا سقد الزند ،1 ،ن .71

2

 -المتنبي  ،الدموان  ، 2ن.173

 -3البطلموسي  ,يروا سقد الزند ،2 ،ن 551
367

من َّ
الظلماء غل أو صفاد

ولو طَل َ الصَباا َلف َّ
ك عنه

1

يوورا البطلموسووي البمووت و وومن أي و المعوور موون أ وول اموورئ القوويس فقووال « :يق وول :كو َّ
وأن
كوكبه مو ا ال يطما البراا ،ويو مأيو من أول امرئ القيس» .2
كأن نجو َمه
ك من َلم ٍل َ
فياَل َ

بكل م ار الفتل ي َّدت بَم بل

3

وأوود ييوومر البطلموسووي لووى أول موون أووال معنووى أو عبووارة ووم جوورت مجوورى الم وول وتناألهووا
اليعراء وم ال لك أول المعر :
َل،ن يَقبل فوح سامعي ٍ
فرس

مقابل اليلا بمن اليمس والقمر

اليلووا بوومن اليوومس والقموور « جعوول الفوورس لصووفاء
أووال البطلموسووي يووارحا البمووت مقوواب
َ

لونووه وايوراأه......كأنه أوود يلووا بوومن اليوومس والقموور ...ويو ا نحوو أوول محموود ابوون يوواني فووي
اليمل:
وما تلك أوضاا علمها وان َبدت

و َّ
ك منها المباسم
ل،نها حمت َ

وأول من أ ار ي ا المعنى امرئ القيس في أوله:

4

ان لى صم جن ٍ
بأمراس كتَّ ٍ
دل»

َّ
كأن نجوما علقت في مصامها

1

5

 -المعر  ،سقد الزند  ،ن.82

2

 -البطلموسي  ,يروا سقد الزند ،1 ،ن  ، 310وانظر  ، 1ن.102

3

 -أمرا القيس  ،الدموان  ،ن . 117

4

 -البطلموسي  ,يروا سقد الزند ،1 ،ن.145

5

 أمرا القيس  ،الدموان  ،ن . 124368

لقوود نبووه البطلموسووي لووى ص وور متعووددة موون ا ي و كمووا فعوول نقوواد آيوورون ،وموون ي و ل
يروحه الميتلفة نق

على ي ح الصور:

 لا بلغدنى غع بلأيافا قل ض :أد يأي الياعر المعنى ويضم

عليه م لما فعل المعر في أوله:

روا المنايا على َّ
أن الدماء به

وان تَ َيالف َن أبدال من الزير
بوالروا  ،لموا

وأد بمَّن البطلموسي أي ح من المتنبي وزاادته عليه فقوال « :يوبه السوم

فيه من اليضرة اليبمهة بالنبات والفرند اليبيه بالماء ،وي ا نحو أول أبي الطمة:
يا مزال َّ
الظ م عني وَروضي

موم ير ي ومعقلي في البراز

1

وأوود زاد عليووه أبوو العو ء بووأن جعلووه روضووا للمنايووا  ،وجعوول الوودم فيووه بوودال موون الزيوور فووي
الروا  ،فجاء بما أغفله أبو الطمة مما متم به المعنى ،فكان أوله أرجم ومعناح أملم».2
وابدو أن دور اليعراء عند الناأد متم ل فوي تعواملهم مو المعواني والمصوادر السوابقة بموا
ال متنافى وييصمتهم الفنية المستقلة التي مجة أن تتضم بصماتها في بداعهم .
بل رص ر لد لا بلغدنى:وأد يأي ياعر معنى ويقصر كقول المعر :

1

مقيم َّ
النصل في طرفي نقيا

يكون َتبامن منه ايت،واالَ

تبمن فوأه ضحضاا ٍ
ماء

وتبصر فيه للنار ايتعاالَ

3

 -المتنبي ،الدموان ،2 ،ن.125

 -2البطلموسي  ,يروا سقد الزند ،1 ،ن. 158
3

 المعر  ،سقد الزند  ،ن.53369

يرا البطلموسي البمت يرحا وافيا وعلوا عليوه تعليقوا مستفيضوا أوا  « :يقوول  :موا بومن
النار والماء من التبامن والتنافر أد صار تيا ،وتوافقا في ي ا السوم
ال منافي ال اني وال يعدو عليه .ول،نهموا أود تآلفوا فيوه كموا تتوآل

 ،فأحود النقيضومن فيوه

ا يوياء التوي ال تنواأا بمنهوا

وال تنافر  ،وي ا المعنى موجود في أول أبي الطمة:
َّ
النا
حسة
الماء يد في لهة َ
تَ َ
َ

حراز»1
ر أد َ اليطوط في ا َ

فقود كوور أبوو الطمووة النقيضوومن اللو من أيوار لمهمووا أبوو العو ء وزاد عليووه زاووادة مليحووة ،
ن ووه ي ووبه فرن وود الس ووم

ووي وويه ب وواليد الو و

يكت ووة ف ووي ا حو وراز  ،وي وون ا حو وراز بالو و كر

لمعنموومن :أحووديما أن يوود الحوورز ميووتلد ال يقوودر علووى أراءتووه .فه وو ألمووا بووأن ييووبه بووه فرنوود
وال وواني أنووه جعوول السووم

السووم

كأنووه حوورز يقووي موون تقلوودح كمووا يقووي الحوورز فأي و لووك أبووو

الع ء وأصر عنه كل التقصمر». 2ويعتبر لك دلوي علوى سووء طبو وسوقوط يموة وضوع
أدرة.
وأوود علووا البطلموسووي علووى البمووت ال وواني للمعوور أووا
البمت ال

أبله ويرا النقيا الو

« :به و ا البمووت تمووم أب وو الع و ء

كورح فوي البموت ا ول وأبهموه فجواء يو ان البمتوان جميعوا

يعدالن بمت أبي الطمة في النقويا ،مو موا بوي الطموة مون الزاوادة التوي وصوفنايا ولوم موزد
أبوو العو ء يووم ا أ ،وور موون أنووه كوور أن التبووامن الو
السم

بوومن النووار والموواء صووار تيووا ،فووي يو ا

 ،وي ا مفهوم من بمت أبي الطمة وان كان لم م كرح». 3
ن الناأد يحب الزاادة التي تظهر بداع الياعر وال يكتفي بالنقل.

1

 -المتنبي ،الدموان ،2 ،ن.193

 -2البطلموسي  ,يروا سقد الزند ،1 ،ن. 101-100
 -3المصدر نفسه  ،ن101
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 بل لف ق أل بل ر ٍ:نبه البطلموسي لى اعتماد الياعر على أ ،ر من بمت يعر ليكوون معنوى وأطلوا عليوه
اسم التركمة ويو أن مال

الياعر البمت من أبيات ميتلفة 1كقول المعر :
جن ٍ
م َيل َن أوج َه َّ
ان عفاراتَا

ترى وجوَح المنايا في جوانبه

2

وأد علا على ي ا البمت فقال « :وي ا المعنى مركة من أول ابن المعتز:
ولي صارم فيه المنايا َكوامن

َفما منتضى ال لسفك دماء
َ

ومن أول أبي نواس:
اك الوزار ال

َّ
السم
كأنه ناظر في َّ

طاَلت ع وته

بالطول»

ن المصووادر التووي أي و منهووا اليوواعر ال تسوولم نفسووها بسووهولة َّال لناأوود متموورس يسووتطي
التعاموول م و النص وون .فالمبوودع الحقيقووي يووو موون مجم و بوومن عوودة أبيووات وابوودع منهووا معنووى
جدمدا.
 بدب فب :أد يأي ياعر بعا ألفاس بمت يعر أو منقل يط ار كام
ّللا الَ تَ عر وليَّا ب ضَب ٍة
لك َّ
َ

1

 -ابن ريما  ،العمدة  ، 2 ،ن.540

2

 -المعر  ،سقد الزند  ،ن.172

3

 -ابن ريما  ،العمدة  ، 2 ،ن.532

4

 -المعر  ،سقد الزند  ،ن.115

3

وم اله عند المعر :

أنت تلوم
َّ
لعل له ع ار و َ

4
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« :عجز ي ا البمت مأيو من أول القا ل:

علا البطلموسي على البمت أا

َّ
ك صاحبا
تأن وال تعجل بلوم َ

لعل له ع ار وأنت تلوم»
َّ

1

 لا بلغدنى ألق ض:أد يأي الياعر معنى ويعكسه كقول المعر :
مصار والبدو حتى
َس َّر أيل ا َ
َ

جازيم عامدا يل القبور
َ

َّ
رد أرواحوهم فلوالَ ح ار هللا

َأاموا من َأبل موم النيور

2

أال البطلموسي معلقا« :ي ا عكس أول أبي الطمة المتنبي:
رت عن أسى الموتى َمَقابرح»
وحب َ
َ

حية ا حياء أر عه
َأد ايتَ،ت و َ

3

 ب لا غم بلررآم بلكري :كر البطلموسي مدى تأ ر المعر بآيات القرآن من ي ل يروحه ومن أم لة لك:
وا ا ا را ويي َغب َراء صارت
َ

من دم َّ
الطعن وردة كالديان
َ

عل ووا البطلموس ووي« :يو و ا م ووأيو م وون أول ووه تعو وإلى :ف ووإ ا اني ووقت الس ووماء فكان ووت وردة
كالديان. 4فالمبدع متأ ر بألفاس ومعاني القرآن فيست مريا في يعرح حتى تزادح دأة وج ء.
 ب لا غم بلحف ث :تأ ر المعر بالحدم

اليرا

ويظهر ي ا على مستوى بمته:

1

 -البطلموسي  ,يروا سقد الزند ،2 ،ن665

2

 -المعر  ،سقد الزند  ،ن.72

3

 -البطلموسي  ,يروا سقد الزند ،1 ،ن ،234وانظر ن. 508

4

 سورة الرحمان آية  37ويروا سقد الزند ،1 ،ن.454372

و َجلوا غمرَة الو َغى بوجوٍح

اإلحسان
َحسَنت فهي َمعدن
َ

يورا البطلموسووي البموت وعلووا عليوه«« :أولووه حس َونت فهووي معودن اإلحسووان» منظووم موون

أول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اطلبوا اليمر عند حسان الوجوح». 1

من ي ل دراسة البطلموسي لقضية السرأات اليوعراة  ،تبودو لنوا ييصوية الناأود الم قفوة
ساعدح على معرفة موواطن ا يو كموا

والعارفة بأيعار العرة القدامى والمحد من  .وي ا ال

أنووه لووم يسووتعمل مصووطلم السوورأات ال فووي النووادر .وي و ا موودل علووى سووعة عقلووه وصووبرح وعوودم
تسرعه في الحكم .
ال مرى البطلموسي فوي أيو اليواعر لمعنوى يوا عا سورأة  ،واهوتم باليواعر الو
ل ووى المعن ووى الو و

يضوم

أيو و ح م وون غمو ورح حت ووى مجعل ووه يفو وو ص وواحبه  ،بمنم ووا م وورفا أيو و المعن ووى

والتقصمر فيه دون اإلضافة ليه  ،نه مامن باإلبداع .
ك وور لن ووا البطلموس ووي أم ل ووة عل ووى صو وور ا يو و الت ووي أي ووار لمه ووا اب وون ري ووما ك ووالتلفما
واإليتدام وعكس المعنى وا ي من القرآن والحدم

اليرا

.

تتبو البطلموسووي أحيانووا المعنووى المووأيو كووي يعوود بووه لووى صوواحبه ا صوولي الو

أبوودع

فيه  ،كما أارن بمن المعنى ا صلي والمعنى المأيو كي يصل لى الحكم باإلبوداع والتفضومل
 ،فهو متفهم لعملية اإلبداع التي تحد

بفعل المعرفوة المسوبقة والدر وة والموران مسوتعمنا بآليوات

.

 -1البطلموسي  ,يروا سقد الزند ،1 ،ن.456
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 بام ة ا (ب542 :ه)تطر بدورح لتوداول المعواني بومن اليوعراء وياصوة وأن ال،و م مولود بعضوه بعضوا  ،فو
محدوديووة لووه والوونن منفووتم علووى القوراءات  ،فالمعوواني ميووتركة بوومن الجميو واإلبووداع يكموون فووي
تحسوومن المعوواني وتجمموول الص وورة  ,توس و ابوون بسووام فووي عوورا القضووية مووا موودل علووى ك ورة
ط عه وحفظه وسعة قافته واحاطته بآراء النقاد ال من سبقوح .
مبوودو ابوون بسووام متسووامحا فووي صوودار أحكامووه النقديووة ويو ا نستيووفه موون يو ل نصوصووه
المب و ووة فووي كتابووه ال و يمرة ونأي و علووى سووبمل الم ووال ال الحصوور ي و ا الوونن وي وو عبووارة عوون
السوايم،
رسالة موجهة بي الم مرة عبد الوياة بن حزم يقول  « :لوم أزل أزجور للقواء سومد
َّ
ور م  ،وأروم اأتناصووه وَلوو بيو َورك المنووام  ......ومووا ظنووك بصوران م ووة
وأسووتمطر ال وواد والو َّا
ل،نووه أمموور موون وراء
ليووه موون َيعوورة تا بهووا  ،وموون بنووي ساسووان كسوورى َ
حفووت بهووا مراز هووا َ ،
َسح

يسعى ب رجل ويصول ب ك .

وي ا محلول من أول أبي الطمة حم

يقول:
َيصول ب َ ك

وما الموت ال َسار ٌ د َّ ييصو ووه

وَيس َعى ب رجل

1

وأي ح المعتمد بن عباد فقال:2
و َّ
ل،نووها ا يَّام ترد ب ظَبا

وتصمي ب َ نبل وتَرمي ب َمد

وعلا ابن بسام :ويو معنى متداول ميهوٌر ويو في نظمهم ون ريم ك مر».3

1

 -المتنبي  ،الدموان  ، 3 ،ن .48

2

 -ابن بسام ،ال يمرة ،1 : ،م ،)1ن .158-157-156

3

 المصدر نفسه ،ن .158374

وأد أيار ابن بسام لى أي المعتمد معنوى المووت مون المتنبوي ويكتفوي ابون بسوام أحيانوا
باإليارة لى السرأة دون التصرام من ي ل أول أبي الم مرة بن حزم حمن أال:
ة أسياإ بأم الها يسطى

الحسام ويمتي
تيابه عزمي و َ

علا ابن بسام على ي ا البمت فقال  « :وي ا كقول أبي تمام:
ة أبدا يق َرَّن في أرن

معا
العيس والبمد واللمل التمام َ
وأي ح البحتر فقال:
فإني
اطلبا ال ا سوا َ
َ

رَاب العيس والدجى والبمد

وأال الصنو ر أيضا:
حتَى ت،ون لي َّ
الط َّمرة يَّلة
َ

والبمد دا ار والحسام رفيقا» 1

وة واأعووة وحالتووه النفسووية ،
ويك و ا تعوواور اليووعراء معنو
وى اليووجاعة وكو ٌّول يعبوور عنهووا حسو َ
َ
فالسبا واإلبداع بي تموام وكول مون
والمفردات المستعملة يي عامة وال تديل ضمن السرأات َّ
جاء بعدح فَقد اتَب َعه وأي َ عنه .
يستعمل ابون بسوام مصوطلحات غمور مبايورة فوي الداللوة علوى السورأة م ول :كقوول فو ن)
حم

أال عن يعر أبي جعفر بن يرارة التطملي يص
كأنصاإ الب َرى وتد عنها

ب :

ايا دَّأة تَس الج َالَ
يو َ

وك لك أوله هلل أ أيلة ...البمت  ،كقول أبي جعفر الم كور:

1

1

 المصدر السابا  ،ن .176-175375

كل

كل عوجاء كاله ل علمها

تد َار كبدر ال،مال

 بلحاأل :أيووار ابوون بسووام لووى اليوواعر الو

يحو و حو و غمورح موون اليووعراء موون حمو

ا سوولوة ،

وانتحووي طراقتووه ومنهجووه دون أن م و كر لفظووة السوورأة وم ووال لووك ح و و ال ووزار ال،اتووة جعفوور
أحمد بن عباس في مطل أصمدته المطولة:
ك وأد آنست من يوٍد يدى

حمم ار
ولقمت يعرة في القمول و َ

وعل ووا اب وون بس ووام« :أراح احتو و ى ف ووي يو و ح ا بي ووات ا يمو ورة حو و و أب ووي الطم ووة ف ووي اب وون
العممد ،2حم

يقول:
من مَبلغ ا عراة أني َبع َديا

جالست رسطا ليس واالسكن َد ار

دارس كتبه
ولقمت بطليموس َ

مبتديا في مل،ه متَحض ار

فوواط ع اليوواعر علووى بووداع اليووعراء السووابقمن عليووه الزم بوول حتمووي حتووى يسووتقيم بنووااح
الفني ليعرح فأدواته الفنية مستقاة من يعر السابقمن.
أيووار ابوون بسووام لووى كيفيووات ا يو  ،التووي منتهجهووا بعووا اليووعراء  ،فقوود يأيو اليوواعر
السبتي:
اللفظ دون المعنى ،كقول الياعر ابن بياع َّ
وردت بها التنوَف َة ويي َبدر

َفَلم أَصدر ب َها الَ ي ال

1

 -المصدر السابا  ،ن  76وانظر  :ن .89-79

2

 -المصدر نفسه  ،ن  75-74وانظر ن ،372أال ابن بسام : :وانتحى ابن يرإ ،فيما وص

منحى القسطلي).
376

من أتمبة أمروانه

ويعلووا ابوون بسووام  « :وأولووه ورمووى عل وي رداءح موون دونهووم أيووار لووى لفووظ اله و لي دون
َ
معناح» 1ويو:
اءح
وَلم أدر َمن أَلَقى َع َليه َ
رد َ

أنه أد س َّل عن ماجد َمحا
سوى َ

 لا بلغدنى :لك أول الياعر:
كما أيار لى كيفية أيرى من ا ي ويي أي المعنى وم ال َ
فيا ظ َم نجوم َّ
اللمل

مضاجعه
بدر السماء وفي حجر َ
َ

عدمت

أووال ابوون بسووام  « :وأولووه :فيووا ظو م نجووم اللمل...البمووتضمن ملوويم المعوواني  ،وأوود أيو ح
دراس بن اليماني  ،فقال من جملة أبيات»: 2
ألم و در َّ
ممحا
اللمل َّ
بدر َّ

وا فا محَلولك ا رجاء من حسد

تيمَّر اللمل فيه أمن َمطَلعه

أما در َى اللمل َّ
أن البدر في َعضد ؟
َ

 إلفا بلغدنى بلغ رألق :أيووار ابوون بسووام لووى أي و اليوواعر للمعنووى وايفا ووه وي و ح السوورأة تحتووا

لووى ناأوود عووالم

باليعر وله دراية بمسالك اليعراء  ،ومن لك حسة أر ابن بسام أول عمارة بن عقمل:
وما َّ
النفس الَّ نطَفة بق اررٍة

ا َلم ت ََّ ،در كان صفوا َغدمريا

أال ابن بسام  «:وأي ح المعر وزاد حتى كاد ميفيه» 1فقال:

 -1المصدر السابا  ،ن.76
2

 ابن بسام ،ال يمرة  ،1 :،م ،)1ن .87-86377

ال،در
م َ َّ
مها م َ َ
الصَفاء وايف َ

كالماء تبدو لي ضما رح
واليل َ
 ح م بلغدنى :ويستحسوون ابوون بسووام ا ي و ال و

المعنووى المووأيو وايرجووه فووي ص وورة جدموودة وال قووة
يحسوون
َ

أحسن من الصورة ا ولى  ،كقول أبي بكر ابن بقي:
أبعدته عن أَضل تيتاأه

َكي ال منام على و ٍ
ساد يافا
َ

أي ح من أول ابن يرإ:
عجبت منه وأحيا ي َمَنازله

كم

استقر بها من ك رة القلا
َّ

2

فإنووه يسووتقبم ا يو القبوويم ،وموون أم لتووه مووا
وا ا كووان ابوون بسووام يستحسوون ا يو الحسوونَ ،

أاَله أبو المطرإ عبد الرحمان بن فتوا في النسمة:
فكأن َّ
َّ
ك والع َ ار بصحنه
يد َ

حم ار
صب ٌم َج َرى فيه دجى فتَ َّ

فأبوودى ابوون بسووام أريووه أووا « :ومووا أأووبم يو ا ا يو  ،فإنووه لفووظ تموويم بوون المعووز  ،حمو
يقول:
بان ع ر فيه حتى ع َّ ر
ما َ

ميى الد َجى في صبحه فتحم ار»3
و َ

ويكو ا جعول ابون بسووام يو ا ا َيو أبيحووا َن اليواعر اآليو ابوون الفتووا اسوتعمل مفووردات

تميم نفسها وك لك القافية والبحر«ال،امل« نفسمهما.
1

 -المصدر السابا  ،ن.81

2

 -ابن بسام ال يمرة،1 :،م،)2ن.822-821

3

 المصدر نفسه ,ن.772378

أمووا ا يو الحسوون فيستحسوونه ابوون بسووام َن اليوواعر يسووتوحي منووه صوورة جدموودة  ،فمزاوود

ي ا روعة في تركمبه وتأليفه وارف ابن بسام من يأن الياعر المبدع وم اله أول مصعة بون
محمد الصقلي للمعتمد بن عباد:
َّ
ك ن يسر
كأن ب َد هللا كف َ

بها
يارة تجم عليه ا نام َ
ٌ
َ
يك المراح َ
ا كان يطو في َم َد َ

ك بجرمه
فأَم َن يفر المرء عن َ
وأبوودى ابوون بسووام أريووه فووي ي و من البمتوومن أووا

 «:وي و ا المعنووى أوود تداولتووه جماعووة موون

َّ
منو ووارح ،
أن أول مو وون أ و ووارح  ،ورف و و َ
الجو ووايلممن والميضو وورممن  ،والمحو وود من والمولو وودمن  ،وأرى َ
الناب ة  ،حم

يقول:

فإنك كاللمل ال

وان يلت َّ
أن المنتأى عنك واس

يو مدركي

وله ك لك في أول ابن عبدون ال

يمدا فيه المعتمد:

نيأن م النجوم وأبلها
وع
َ

وله َّن من َبعد النجوم يلود

أول و ووه  '' :وعو و و ني و ووأن مو و و النجو و ووم وأبله و ووا '' م و ووأيو م و وون أو و وول المع و وور  ،ول و ووه في و ووه
كل عادة ».1
زاادة،تجاوزت ال اية في اإلجادة ،ويرأت في اإلحسان َّ
المعنووى كس ووة جدموودة وتيرجووه فووي أالووة مبووامن ،
فالسوورأة الحسوونة موون يووأنها أن ت،س وو
َ

وابدو وكأنه صورة جدمدة  ،وي ا من يأنه ميدم اإلبداع اليعر .
 -بل طأليت :

1

 بن بسام ،ال يمرة  ،2 :،م ،)2ن.707379

يعم َود لمهوا يوي
مرى ابن بسام َ
أن من الحمل المستحبة في السرأة التي علوى اليواعر أن َ
أصر الياعر ا ول حم أال :
حملة التطوال في حالة ما ا َّ
أصوور المتقوودم  ،أال توور َى َأوول أبووي عووامر
« ...وكو لك مجووة أن يقصوود لووى التطواوول ا َّ

حمن سم الرماد يقول:

غداة النوى عن لالا كان كامنا

ولم أر أحلى من تبسم أعمن
فقال أبو عامر في ي ح القصمدة:
لما فيا با َّلدم من سر وجدنا
و َّ

لى كايحمنوا ما القلة كواتم

أمرنا بإمساك الدموع جفوننوا

لييجى بما تطو ع ول وال م

فظلت دموع العمن حمرى َّ
كأنها

ي ل مآأمنا آلل توا م

فقام به ا التركمة ما نسمت له حملة التطوال».1
وييمر ابون بسوام لوى كيفيوة أيورى مون السورأات ويوي النسون والقلوة  ،وا اريوا مون الحمول
المستعملة عند اليعراء أ ناء السر  .وم ال لك أول الرماد :
ولم َأر أحَلى من تبسم أعم ٍن
يعلا ابن بسام على البمت أا

داة َّ
كامنا
النوى من لالا كان َ
غ َ

 «:و مت الرماد من أول ابن عبد ر ه:

و َّ
كأنما غان ا َسى بجفونها

1

 ابن بسام ،ال يمرة ،1 :،م ،)1ن.322380

اك بلالا من ور
حتَى أتَ َ

فاحتووال الرموواد حتووى أتووى بوواللالا و َّعووا موون ال ووا ن التبسووم  ،ووأعووت لووه اسووتعارة
التبسم للعمن موأعا لطيفا  ،وانما يو لل ور  ،بسبة توسد اللالا الو

يوو للعموون وال وور ،

المعنووى ميفووي السوورأة وايوور المعنووى فووي يووكل
المعنووى نسوويا  ،و َّألبووه ألبووا» ،1فقلووة
فنسوون
َ
َ

جدمد.

 بلن خ :وأد يعمد الياعر لى النسن م التقصمر كموا أيوار لوى لوك ابون بسوام مون يو ل أوول
الياعر ابن عبدون :
كسرت على ي ٍ
رز عقاة
كما َّ

الدجى مهفو حياح
َ
يفت بي و َ
فعلووا ابوون بسووام أووا
بالعقاة

كسوورت علووى يو َورٍز عقوواة فمووا أوالح عليووه
 «:وأمووا أولووه  :كمووا َّ

أصر أ ،ر مما ياء عن معناح  ،ويو:
نسن لفظ أبي الطمة كما نراح  ،و َّ
مهز الجيش حولك جانبيه

نفضت جناحمها العقاة»2
كما َ
َ

 بل ألل ف :أيووار ابوون بس ووام لووى التولم وود ،وسووبا وأن ت ووم الحوودم
فالمعاني تقلة وتاي بعضها من بعا حم

عن ووه عنوود اب وون ريووما القمروان ووي،

ضرة ابن بسام م اال لبمت أبي نواس:

أ اررتها كسرى وفي جنباتها

بالقسي الفوارس
مها َّتدراها
ٍ

فللراا ما زرت عليه جمو ها

وللماء ما دارت عليه الق نس

1

 -المصدر السابا ،ن.322

2

 ابن بسام ،ال يمرة ،2 : ،م ،)2ن.709381

أال ابن بسام « :وأد كر أن الحسن ول َد ي ا المعنى من أول امر ء القيس:1
الصحن نصفه
فلما استطابوا ص َّة في َّ

يجت ب ٍ
ماء َغمر طر ٍ والَ كدر
و َّ

وأي ح النايُ ووَّلد معنى از دا فقال:2
عمدا
عر ا برزَن من الحجال و َ

ظن لحسنها
في كأسها صور ت َ

در توأَما وفر َادا
يبا و ًّا

ا الم از أ اريا فتقسمت

جعلن ا لنحور َّ
ين عقودا
و َ

فك َأن َّهن لبسن اك مجاسدا
َ
 -بل لف ق :

ممووا أيووار ليووه ك و لك ابوون بسووام التلفمووا وي وو أن يأي و اليوواعر المعنووى موون عوودة يووعراء
وضرة م اال بيعر بن عبدون:3
بمنهم
وأغر ة الظلماء تنفا َ

أواد مها مبلولة والحوافيا

ويعلووا ابوون بسووام علووى ي و ا البمووت « وأولووه  :أوادمهووا مبلولووة والحوافيووا ،منظوور لووى أ وول
أبي الحسن بن حصن في سحابة.
َب َك َرت سحرة أبمل ال ياة

1

 -المصدر السابا  ،ن.704-703

2

 -المصدر نفسه  ،ن.704

3

 -المصدر نفسه  ،ن.688

4

 -المصدر نفسه  ،ن.691

تنفا المسك عن جناا ال راة»4

382

وأما بمته:1
وأد أ،لت منها ال رى والحواميا

را بالعيس ا ار
ليه أ،لت ا َ

فيعلووا عليووه ابوون بسووام  « :وأوله :ليووه أ،لووت ا را ...البمووت نسووية موون أ وول حبمووة
ونقن عنه».2
ميفي النن اليعر ك م ار من نصوون أيورى غا بوة ل،نهوا فاعلوة فاليواعر اسوتطاع أن
يصن منها موادا أصملة لبناء جدمد مبت،ر ف يعقل أن يكون بناء دون وجود مادته ا ولية.
 حت بلغنظأل :ويوو أن يأيو المبوودع اليووعر ويفووك عقوودة ال ووزن عنووه فيصوومر ن و ار وموون لووك رسووالة أبووي
الم م ورة ويووي رسووالة مطولووة متحوود

فمهووا عوون الم ووت « لووم أزل أزجوور للقوواء سوومد السووا م ،

واسووتمطر ال وواد وال و ار م ض وأروم اأتناصووه ول وو بيو َورك المنووام  ،وأحوواول ايت سووه ول وو بأموود
ا ويامَّ ...
ل،نه أممر من وراء سجن َ ،يسعى ب رجل  ،ويصول ب َ ك ».3
مرى ابن بسام أن ي ا محلول من أول أبي الطمة:4
وما الموت ال سار د َّ ييصه

- 1

يصول ب ك

المصدر السابا ،ن.688

 -2المصدر نفسه  ،ن.691
3

 -ابن بسام ،ال يمرة ،1 : ،م ،)1ن.157-156

4

 -المصدر نفسه  ،ن.157

5

 -المتنبي  ،الدموان ،

 ، 3ن .48
383

ويسعى ب رجل

5

م يضم

المعنوى وعلوى حول الونظم «ويوو معنوى متوداول ميوهور،
ابن بسام معلقوا علوى
َ

ويوو فووي ن ووريم ونظمهووم ك موور .وفووي يو ح الرسووالة ألفوواس ك مورة  ،حلهووا موون معقوود اليووعراء أبوو
الم مرة« ،1منها أول محمد بن يانيء ا ندلسي:2
حتى امتطمت لى ال مام الراحا

وركبت يأو مآرة ومطالة
 -بل ألبرف أل ألبرف بللألبطر :

أيووار ابوون بسووام لووى امكانيووة تووارد الطبوواع عنوود اليووعراء وضوورة لنووا مو

موون يو ل

بمت ابن عبدون في مدا المعتمد:
أبلها
وع َ
نيأ َن م النجوم و َ

و َّ
لهن من بعد النجوم يلود

أال ابن بسام  :أوله  :وع نيأن م النجوم وأبلها« مأيو من أول المعر  ،وله فيوه
كل عادة  ،ويو أوله يص
زاادة  ،تجاوزت ال اية في اإلجادة  ،ويرأت في اإلحسان َّ
نيأن م النعام بكل دو
َ

يي :

فقد ألَفت نتَا جها الرَاالَ

لعل ي ا توارد من الطباع  ،وبحسة القراحة يكون اإلبداع وااليتراع ».3
« و َّ
 بالق ةاس غم بلررآم بلكري :وأد يأي الياعر من القرآن نتمجة تأ رح بأسلوبه وأدا ه البليغ  ،و يانه فيأي منه ا لفواس
والمعوواني لموودعم بمتووه الي ووعر وازاوودح أ ووة ورونق ووا وابووداعا وم الووه حس ووة أر
القسطلي يمدا الوزار أبا ا صبغ عيسى بن سعمد القطاع:
1

 -ابن بسام ،ال يمرة ،1 : ،م ،)1ن.158

2

 -المصدر نفسه ،ن.158

3

 -ابن بسام ،ال يمرة  ،2 : ،م ،)2ن.707

384

بوون بسووام أو وول

يكيَّة موسى

لك أيتَ،ي
واني في أفياء ظ َ

توَّلى لى الظل

يعلا ابن بسام« :ويو ا البموت مون لفوظ القورآن العزاوز وأود أأودمت علوى م ول يو ا جماعوة

موون اليووعراء موون محوود من وأوودماء ،فموون غووال متس وور ،وموون َآي و ٍ معتَ و ر» ،1أووال أب وو الع و ء
المعر :
كن َت مو َسى وا َفته بنت يعم ٍة

غمر أن ليس فيكما من فقمر

ن كتوواة ال و يمرة دسووم بمووادة السوورأات  ،ولووم يكوون ابوون بسووام حووادا فووي صوودار ا حكووام
علوى اليووعراء  ،فقوود كووان متو و اليووعر  ،فمبوود استحسووانه بووه فووي حالووة اإلعجوواة واسووتهجانه
يوواح فووي حالووة عوودم اإلعجوواة ال يكتفووي ابوون بسووام باإليووارة لووى السوورأة بوول يض و أموودمنا علووى
الجملووة التووي توودل علووى السوورأة  ،مو التعلمووا و يووان صوورة السوورأة  ،ن كووان اآليو أوود أحسوون
ا ي أم أصر عن المعنى ا ول.
وانقوول لنووا ابوون بسووام البمووت المسوورو واآلي و منووه و متووه اليووعر وي و ا ن دل نمووا موودل
على سعة ط عه ومحفوظوه لليوعر العر وي وحاسوته ال وأيوة الحوادة فوي تممموزح وفهموه للعمليوة
اإلبداعيووة موون ي و ل تمممووز ا صوومل موون المتَّب و  .فاإلبووداع عنوودح يووو أن يحسوون اليوواعر كيفيووة
ا ي م تجواد الصورة.
 حاأ بلررطاجند (ب 684 :ه)جوواء حدم ووه عوون السوورأات تحووت عنووان مووا أسووماح :معوورإ دال علووى طراووا العلووم بأنحوواء
النظر في المعاني من حم

ت،ون أديمة متداولة أو جدمدة ميترعة.2

1

 -ابن بسام ،ال يمرة  ،1 : ،م ،)1ن.78

2

 حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء ،ن.192385

أسوم حووازم المعوواني لووى

ووة أأسووام :فمنهووا مووا موجوود مرتسووما فووي كوول فكو ٍور ومتصوو ار

في كل ياطر ،ومنها موا يكوون ارتسوامه فوي بعوا اليوواطر دون بعوا ،ومنهوا موا ال ارتسوام
له في ياطر وانما يستهد

ليه بعا ا فكار في وأت ما فيكون من استنباطه.1

م َبع َد التقسيم يقوم حازم بتفرا المعاني:
« فأما القسم ا ول فهي المعواني التوي يقوال فمهوا نهوا ك ورت ويواعت ،والقسوم ال واني موا
أل أو يو لى حمز القلمل أأرة منه لى حموز ال ،مور ،والقسوم ال الو
يقال فيه نه َّ
ال

يوو المعنوى

يقال فيه نه ندر وعدم نظمرح ».2
و نوواء علووى مووا جوواء بووه حووازم موون تقسوويمات يقوورر أن السوورأة ال ت ،وون فووي القسووم ال وواني

منه ،ن القسم ا ول «فهو ما متداوله النواس مون تيوبيه اليوجاع با سود وال،ورام بال موام ويو ا
القس ووم ال س وورأة في ووه وال ح وور ف ووي أيو و معاني ووه ن الن وواس ف ووي وج وودانها ابت ووة مرتس ووية ف ووي
يوواطريم سوواء وال فضوول فمهووا حوود علووى أحوود ال بحسوون تووألم
«متحووامي موون اليووعراء لقلووة الطم و فووي نملووه،

اللفووظ» ،3و ن القسووم ال الو

ال يك وون المعنووى موون ال اربووة والحسوون بحم و

مرت العصور وتعواورت لوك الموصووإ ا لسونة فلوم تت ل ول ا فكوار لوى مكمنوة ال ويوو مون
ضووما المحووال وبعوود الع وور بحم و

ال موجوود التعوواد

لووى م لووه والتنبووه مظنووة وجدانووه فووي كوول

فكر».4
فلما كانوت السورأة فوي القسوم ال واني فقود وضو حوازم القرطواجني لهوا يوروطا و كور منهوا
يمسووة علووى س ووبمل التم موول ال الحصوور ومنه ووا أن مركووة اليوواعر عل ووى المعنووى معنووى آي وور،
ومنها أن مزاد عليه زاادة حسونة ،ومنهوا أن منقلوه لوى موضو أحوا بوه مون الموضو الو
1

 -المصدر السابا  ،ن .192

2

 -المصدر نفسه  ،ن .192

3

 -المصدر نفسه  ،ن.193-192

4

 المصدر نفسه  ،ن.194386

يوو

فيه ،ومن لك أن يقلبه ويسلك به ضد ما سلك ا ول ،ومن لك أن مركة عليه عبوارة أحسون
ايوا مموا مزاود فوي المعنوى زاوادة
من ا ولى.وكل ما ال مديل تحوت يو ح اليوروط وموا جورى مجر َ

مقبولة فهو عند حازم سرأة محضة.1

وض حازم القرطاجني أاعدة تمن من الحكم على المعنوى حكموا نايو ا عون يلود و لوك
من ي ل أوله:
«وانما ترج فضملة التقديم لى القا ل ال المقول فيه».2
ويو ح يووي مرتبووة االيووتراك ،فووإ ا ضو َّوم لووى يو ا التحسوومن زاووادة فووي المعنووى فقوود :اسووتحا
المعنى عليه.
وان أصر الياعر اآلي فيه عما تقدمه ف لك كما يقول حازم االنحطاط.3
وأمو ووا ا أحسو وون اليو وواعر اآلي و و فيسو ووممها حو ووازم مرتبو ووة االسو ووتحقا  ،ويسو وومي المعو وواني
الميترعة التي فمها سرأة العقوم ، 4نهوا تلقوم وال تحصول عنهوا نتمجوة فلو لك تحامايوا اليوعراء
وسلمويا يلها علما منهم أن من تعرا لها يفتضم أمرح.
يعد حازم القرطاجني اليعراء مراتة حسة المعاني المتناولة عنوديم ،ايوتراك واسوتحقا
وايتراع وسرأة.
وأمووا االيتو وراع عن وودح فهو وو ال اي ووة ف ووي االستحسووان ،والس وورأة َّ
كله ووا عن وودح معمب ووة وان ك ووان
بعضها أيد أبحا من بعا.

1

 -المصدر السابا  ،ن.194

2

 -المصدر نفسه  ،ن.196

3

 -المصدر نفسه  ،ن.193

4

 المصدر نفسه  ،ن.194387

ال ميوور بحو

حووازم القرطوواجني فووي الميتوورع والمتووداول عوون بحو

نقوواد العوورة فووي يو ا

الموضوع.1
فنيووا ،لعج وزح ،واجوزيووا فووي
يسووتقبم حووازم القرطوواجني السوورأة وا اريووا م مووة توودمن المبوودع ًّ

حو ٍ
واالت م و يوورو ٍط .يعموود حووازم لووى التنظوويم والتفصوومل والتقسوويم،فاإلبداع عنوودح يووو أن مبت،وور
الياعر من تلقاء اته ال بالعودة لى جهود اآليران.
ومن ي ل تتب جهود نقاد الم رة وا ندلس في دراستهم لقضية السرأات نستنتج:
أنهووم كووانوا مهتموومن به و ح القضووية  ،وايتل و

ايتمووامهم وتبووامن فموونهم موون تحوود

عنهووا

ضوومن معالجتووه لمسووا ل ميتلفووة وموونهم موون أفوورد لهووا بابووا أو كتابووا كووابن ريووما القمروانووي  .لووم
يسووتيدم ك وول النقوواد مص ووطلم السوورأات ك ووابن ي ووهمد وابوون س وومدح  ،وا علووم الي وونتمر  ،واتف ووا
معظمه ووم ف ووي فكو ورة أن المع وواني المي ووتركة ال ت َع وود س وورأة كمو وا ي ووو عن وود النهي وولي واب وون ري ووما

والبطلموس ووي  ,كم ووا اتفقو ووا ف ووي أن ا يو و المس ووتحة يو وو الو و
اإلبداع ال

ي ووأتي باإلضو وافة وب ووه متحق ووا

يعني اإلتيان بالجدمد .

أو ووام النقو وواد فو ووي حالو ووة وج و وود ا ي و و بالمقارنو ووة بو وومن المعنو ووى ا صو وولي والمعنو ووى المو ووأيو
والمفاضوولة بمنهمووا موون أجوول بيووان اإلبووداع  .وموون أجوول الوصوول لووى العبقراووة المبدعووة  ،تتبو
النقاد المعنى المأيو حتى وصلوا لى صاحبه .
مكنوتهم مون الوصوول لووى
لقود تمموز نقواد الم ورة وا نودلس ب قافوة يووعراة واسوعة أيلوتهم و َ

الحكم على ا عمال اليعراة ما بالسرأة أو باإلبداع .
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 -محمد الحافظ الروسي ،ظايرة اليعر عند حازم القرطاجني ،2 ،دار ا مان للطباعة والنير والتوزا  ،ط ،1الر اط –

الم رة ،2008 ،ن .543
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وبعد استقراء نصون النقد الم ر ي و ا ندلسي مون أجول الوصوول لوى مسوايماته فوي
تفهم العملية اإلبداعية وأدرتوه علوى التحلمول يوم عناصوريا وأضوايايا والتوي تودل علوى تفعملوه
للحركة النقدية يصل البح

لى النتا ج اآلتية :

 يعد اإلبداع جوير الفكر النقد الم ر ي وا ندلسي وأص بار از فوي نظراتوه اليوعراة،ولعوول موون المحك وات العمليووة التووي تبوورز ي و ح ا يميووة اني و الهم بقضوواياح التووي تبح و

أص والة

الي وواعر وابداع ووه وم وودى توفيق ووه ف ووي اإللم ووام والص ووياغة واإلض ووافة ل ووى م وون ك ووان أبل ووه ،والت ووي
تتيللها أحكام أجابت عن القيمة الحقيقية للنن المتم لة في اللفظ والمعنى  ،م تبلورت فوي
الصياغة التي ارتفعت بها لى مستوى التأصمل التي اعتبرويا محك التفرد والسبا .
 لقد تنوعوت ط ار وا النقواد فوي وضو تصوور لإلبوداع وتحدمود عناصورح ا ساسوية المحققوةله  ،ومدى امتزاجها بعناصر أيورى وع أتهوا بالتجر وة اليوعراة  ،وأود اتفقوت ايتمامواتهم علوى
عطوواء الصوودارة لل ووة وعوودويا ا سوواس المممووز لليووعر  ،وأداروا نقووديم حووول عنصوور اللفووظ
والمعنى .
 تتحودد ماييوة ل ووة اإلبوداع اليوعر عنووديم فوي الفاعليووة الي أوة التوي تجعوول مون نيوواطالل ووة فووي العموول اليووعر يالقووا نظمووة وع أووات وترا،مووة و نيووات ات دالالت غنيووة .كمووا
تتحدد ي ح المايية بالمقارنة م الل ة العادية التي أصلها التواتر العرفي .
 لقوود أيقوون نقوواد الم وورة وا نوودلس أن لوويس للفووظ المفوورد والمعنووى المجوورد بفضووملة فووياتهما  ،وانما في الصياغة أ في التحامهما .
 ويمكن اإلأرار بأن وعوي نقواد الم ورة وا نودلس لع أوة اإلبوداع بقضوية اللفوظ والمعنوى،من ي ل وجوح التناول التي أفرزتها محاوالت استقصا هم الموضوع تتجواوز مجورد االنتصوار
لهو و ا الي ووا أو اك  ،لو وى محاول ووة حص وور منطق ووة ال ووت حم ب وومن العنصو وران والتفاع وول داللي ووا
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وتركمبيا وصوتيا من ي ل المعامنة للنصون اليعراة التي تحققت فمهوا صوفة اإلبوداع بفضول
تحقا تآل

العنصران :اللفظ والمعنى).

 ن الصوولة بوومن اللفووظ والمعنووى و يقووة لووى درجووة يسووتحمل تصووور أحووديما دون اآليوور،فم وول يو ح النظورة المنطقيووة لل ووة ح ووت النقوواد علووى اتيا يمووا مبوودأ أساسوويا فووي تقوودمريم لعمليووة
اإلبداع .
 -ن التصور العام ال

استقر في ضما ر نقاد الم ورة وا نودلس حوول مفهووم اإلبوداع

أنووه يلووا للواأو ولوويس انعكاسووا لووه ،فاليوواعر المبوودع يووو الو

متجوواوز بترا،مبووه الفنيووة منظووور

الراي ووة والمحا ،وواة البصو وراة الت ووي تنق وول الواأو و  ،ل ووى منظ ووور الراي ووة الحدس ووية لتفت ووت مفردات ووه
وتالفها في نظام جدمد  ،متجاوز محا،اة الجز يات لى ا،تياإ ما بمنها من ع أات دأيقوة ال
تدرك بالبصر ول،ن بالفطنة واعمال الييال .
 لق وود اس ووتقر ف ووي مفه ووومهم أن التيمم وول ج وووير العملي ووة اإلبداعي ووة والممم ووز للي ووعر ن ووهضرة من ضروة النياط الييالي .
 ت،موون أيميووة الييووال فووي التيووكمل الجدموود موون ي و ل الجم و بوومن العناصوور الميتلفووةباعتبووار الصووورة اليووعراة ليسووت نسوويا للواأ و أو استحضووا ار يووياء تووم درا،هووا عبوور المعطووى
الحسووي وانمووا تم وول يو ح المعطيووات أساسووا منطلووا منووه اليوواعر فووي بعو

الجمووال فووي الصووورة

المنيأة وجعلها أ ،ر جدة  ،وأدرة على التأ مر في المتلقوي ب يوة دفعوه لوى اتيوا وأفوة سولوكية
تعكس موأفه من العمل اإلبداعي .
 -موودل موأ و

النقوود الم ر ووي وا ندلسووي موون أضووية القووديم والحوودم

ناضج بمفهوم التجدمد في استلهام ت مر المكان وتم ل الزموان ،

علووى وعووي نقوود

أن اإلبوداع عنوديم ال يعنوي

الجوودة المطلقووة أو ا صووالة التامووة  ،نهووم موصووولون فنيووا و قافيووا وحضوواراا وفكراووا بالماضووي
و ه ا يصبم كل حدم

عقيما في غياة الت ار .
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 لقد بات يقمنوا عنوديم أن الزمنيوة ليسوت كافيوة فوي صون اإلبوداع ،ومون وم كوان سوعمهمواضووحا فووي تأ،موود المعيووار القيمووي ومحاولووة القضوواء علووى معياراووة البعوود الزمنووي فووي التفكموور
النقد  ،والر د بمن القديم والحدم

تأ،مدا منهم على استم ارراة عملية اإلبداع .

 ن ت،و وراس مب وودأ التس ووامم ف ووي أب ووول بع ووا ا نم وواط الل وي ووة أو التولم وود أوال ارب ووة ف وويالمعنو ووي التو ووي سو وول،ها المحو وود ون تو وودل علو ووى عجو ووابهم بو ووالتنوع وااليو ووت إ وباالسو ووتحدا
الت،امل بمن ال قافات اليعراة يو ال

وأن

يصن اإلبداع .

 أي ت السرأات ميروعمتها في النقد الم ر ي وا ندلسي من منطلا أن اإلبوداع ال موتميار اإلطوار ال قوافي والمعرفوي  ،ول،نوه أيو واضوافة وصوياغة  ،ال أن اإلضوافة ال تنصورإ
لووى اليلووا موون العوودم وانمووا تووتم موون عناصوور موجووودة يضووفي علمهووا اليوواعر بظ لووه التووي
تعكس انفعاالته .
 -تظهر ميروعية ا ي من ي ل التلطو

فوي الوتهجم والتحورز فوي الحكوم ويلو أسوماء

علمها تسوغها وتدرأيا عن حدود ال م والتجرام كالمما لة  ،واإللمام وا ي والميابهة .
 ن اأتصووار القيمووة علووى الص وياغة واتيا يووا محووو ار لإلبووداع كووان لووه أ ورح الواضووم فوويتقسيم السرأات لى لفظية ومعنوية  ،ومن ينا ركوز اليطواة النقود الم ر وي وا ندلسوي علوى
مكانووات المبوودع  ،ن السوورأة ضوورة موون الفنيووة ا دبيووة  ،فارتبطووت ميووروعية ا يو عنووديم
بإيفاء السر وت ممر صورته ومعرضه .
 آمن نقاد الم ورة وا نودلس أن اإلبوداع لويس مجورد لهوام مفواجُ بول يوو ظوايرة فرديوةتضرة بج وريا في الحياة النفسية واالجتماعية للمبدع  ،فاإلبداع يعود لى حموية المبدع وموا
متمت و بووه موون يصووا ن نفسووية وعقليووة  ،كمووا أن الوسوود االجتموواعي ومووا فيووه  ،حووافز علووى
اإلبداع أو عا ا له.
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 ن ع أووة اليطوواة النقوود الم ر ووي وا ندلسووي باليطابووات النقديووة ا يوورى  ،منحتووهعمقا في مقار ة اإلبداع  ،فهو يطواة يعبور عون موأو

مون الفون والحيواة يكتسوة وحدتوه مون

وحدة الجدل االجتماعي  ،فله طبيعته الياصة التي تممزح عن باأي اليطابات النقدية .
وصل هللا على سمدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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ألال  :بلغصافر
 -1أبي سحا

بوراييم بون علوي الحصور القمروانوي ،زيور اآلداة و مور ا لبواة ،أودم لوه

ويوورحه ووض و فهارسووه ص و ا الوودمن اله ووار  ،المكتبووة العص وراة ،صوومدا -بمووروت،
ط.2001 ،1
 -2أبووي سووحا

بوراييم بوون علووي الحصوور القمروانووي ،نووور الطوورإ ونووور الظوورإ :كتوواة

النوران) ،تحقما ودراسة لمنة عبد القدوس أبو صالم ،ماسسة الرسوالة ،بموروت ،ط،1
.1996
 -3أبو الحسن حازم القرطاجني ،منها البل اء وس ار ا دباء ،تحقما محمد الحبمة ابون
اليوجه ،دار ال رة اإلس مي ،بمروت ،ط.1986 ،3
 -4الحسوون علووي بوون بسووام اليوونتراني ،ال و يمرة فووي محاسوون أيوول الجزا ورة ،تحقمووا حسووان
عباس ،دار ال قافة ،بمروت -لبنان.1997 ،
 -5ابن يهمد  ،رسالة التواب والزواب ،صححها وحققها ويرحها و و ها وصدريا بطورس
البستاني ،دار صادر  ،بمروت  ،ط.1967 ، 1
 -6أبووو عبوود ال ،ورام بوون ب وراييم النهيوولي ،ايتيووار الممت و فووي علووم اليووعر وعملووه ،تحقمووا
محمود يا،ر القطان ،الهم ة المصراة العامة لل،تاة.2006 ،
 -7أبو عبد هللا محمد بن جعفر التميمي ،القوزاز القمروانوي ،ضو ار ر اليوعر ،تحقموا محمود
زغلول س م ومحمد مصطفى يدارة ،منيأة المعارإ ،اإلسكندراة -مصر.1973 ،
 -8أبووو عبموود هللا محموود بوون يوورإ القمروانووي ،أعو م ال،و م ،تصووحيم وضووبد عبوود العزاووز
أممن اليانجي ،مكتبة اليانجي ،مصر ،ط.1926 ،1
 -9أبووو علووي الحسوون بوون ريووما القمروانووي ،أ ارضووة الو ية فووي نقوود أيووعار العوورة ،تحقمووا
ضم

موسى  ،دار الفكر اللبناني ،ط.1991 ، 1
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 -10أبو علي الحسن بن ريما القمرواني ،كتاة العمدة في نقود اليوعر وتمحيصوه ،يورا
وضبد عفم

نام

حاطوم ،دار صادر ،بمروت ،ط.2003 ،1

 -11علووي بوون سووماعمل بوون سوومدح ،يوورا الميووكل موون يووعر المتنبووي ،تحقمووا مصووطفى
السقا ،حامد عبد المجمد ،مطبعة دار ال،تة المصراة ،القايرة.1996 ،
 -12أب ووو محم وود عب وود هللا ب وون محم وود ب وون الس وومد البطلموس ووي ،االأتض وواة ف ووي ي وورا أدة
ال،تواة ،تحقمووا محمود باسوول عمووون السوود ،دار ال،تووة العلميوة ،بمووروت -لبنووان ،ط،1
.1999
 -13أب ووو محم وود عب وود هللا ب وون محم وود ب وون الس وومد البطلموس ووي ،االنتص ووار مم وون ع وودل ع وون
االستبصار ،تحقما حامد عبد المجمد ،دار ال،تة المصراة ،ط.1996 ،1
 -14أبووو محموود عبوودا هلل بوون محموود بوون السوومد البطلموسووي  ،يوورا الميتووار موون لزوميووات
أبو ووي الع و و المعو وور ،حققو ووه وأو وودم لو ووه حامو وود عبو وود المجمو وود ،الهم و ووة المص و وراة العامو ووة
لل،تاة،دط.1991،
 -15أب ووو محم وود عب وود هللا ب وون محم وود ب وون الس وومد البطلموس ووي ،ي ووروا س ووقد الزن وود ،تحقم ووا
مصطفى السقا ،عبد الس م يارون ،عبد الرحيم محموود ،بوراييم ا بيوار  ،حامود عبود
المجمد ،يراإ طه حسمن ،الهم ة المصراة العامة لل،تاة.1987 ،
 -16أبو محمد علوي بون أحمود بون سوعمد بون حوزم ا ندلسوي ،ا حكوام فوي أصوول ال،و م،
مطبعة العاصمة ،القايرة ،دط ،دت.
 -17أبووو محموود علووي بوون أحموود بوون سووعمد بوون حووزم ا ندلسووي ،رسووا ل ابوون حووزم ،تحقمووا
حسان عباس ،الماسسة العر ية للدراسات والنير ،بمروت ،ط.1983 ،1
 -18أبو محمد علي بن أحمد بون سوعمد بون حوزم ا ندلسوي  ،الفصول فوي الملول وا يوواء
والنح وول ،5 ،تحقم ووا محم وود ب وورييم نص وور ،عب وود الرحم ووان عممو ورة ،دار الجم وول ،بم ووروت،
.1985
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 -19أبووو محموود علووي بوون أحموود بوون سووعمد بوون حووزم ا ندلسووي ،طووو الحمامووة فووي ا لفووة
وا الإ ،جمعه وحققه ويرحه عفم
 - 20موس

نام

حاطوم ،دار صادر ،بمروت ،ط.2003 ،1

ا علم الينتمر  ،أيوعار اليوعراء السوتة الجوايلممن ،تيوراج ا يوعار بوراييم

يمس الدمن ،دار ال،تة العلمية ،بمروت -لبنان ،ط.2001 ،1
- 21موس و

ا علووم اليوونتمر  ،تحصوومل عوومن ال و ية موون معوودن جوووير ا دة فووي علووم

مجووازات العوورة ،تحقمووا زيموور عبوود المحسوون سوولطان ،ماسسووة الرسووالة ،بمووروت،ط،3
.1994
- 22موس و

ا علووم اليوونتمر  ،يوورا حماسووة أبووي تمووام ،تحقمووا علووي المفضوول حمووودان،

مركز جمعة الماجد لل قافة والت ار  ،ط.1992 ،1
 - 23موسو و

ا عل ووم الي وونتمر ،ي وورا دمو ووان علقم ووة ب وون عب وودح الفحل،أ وودم ل ووه ووضو و

يواميه وفهارسه حنا نصر الحي  ،دار ال،تاة العر ي  ،بمروت  ،ط.1،1993
 -24موس

ا علم الينتمر  ،يعر زيمر بن أبوي سولمى ،تحقموا فيور الودمن أبواوة ،دار

الفكر المعاصر ،بمروت-لبنان ،دط. 2002،
اان ا  :بلغربجع بلدرم ا
 - 25حسان عباس ،تاران ا دة في ا ندلس ،عصر سيادة أرطبة ،دار اليورو للنيور
والتوزا  ،عمان -ا ردن ،ط.2001 ،1
 - 26حسوان عبوواس ،تواران ا دة فووي ا نودلس ،عصوور ملووك الطوا و

والمورابطمن ،دار

اليرو للنير والتوزا  ،عمان -ا ردن ،ط.2001 ،1
 - 27حسان عباس ،تواران النقود ا دبوي عنود العورة مون القورن ال واني حتوى القورن ال وامن
الهجر  ،دار اليرو  ،عمان ،ط.1993 ،2
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 - 28أحسو وون مو ووزدور ،معو وواممر النقو وود ا دبو ووي فو ووي القو وورن ال ارب و و الهجو وور  ،مكتبو ووة اآلداة،
القايرة ،ط.2009 ،1
 - 29أحمد اليامة ،أصول النقد ا دبي ،مكتبة النهضة المصراة،ط.1994 ،10
 - 30أحموود الووودرني ،البحتوور فووي مم وزان النقوود القووديم ،دار الجنوووة للنيوور ،تووونس ،ط،1
.2007
 - 31أحمود بون ا مومن اليونقيطي ،المعلقوات العيور وأيبوار يوع ار ها ،دار ال،توة العلميووة،
بمروت -لبنان ،ط.2002 ،3
 - 32أحمو وود حسو وون الزاو ووات ،تو وواران ا دة العر و ووي ،دار المعرفو ووة ،بمو ووروت -لبنو ووان ،ط،4
.1997
 - 33أحمو وود حمو وودوش ،االتجو وواح النفسو ووي فو ووي النقو وود العر و ووي الحو وودم  ،دم و ووان المطبوعو ووات
الجامعية ،الج از ر.1983 ،
 - 34أحم وود س ووليم غ ووانم ،ت ووداول المع وواني ب وومن الي ووعراء ،أو وراءة ف ووي النظرا ووة النقدي ووة عن وود
العرة ،المركز ال قافي العر ي ،الدار البيضاء -الم رة ،ط.2006 ،1
 - 35أحمد محمد نتوإ،النقد التطبيقي عند العرة في القرنمن ال اربو واليوامس الهجورامن،
دار النوادر،سوراا،ط.2010 ،1
 - 36أحموود مطلوووة ،عبوود القوواير الجرجوواني ،ب غتووه ونقوودح ،وكالووة المطبوعووات ،ال،واووت،
ط.1973 ،1
 - 37أحم وود مطل وووة ،معج ووم المص ووطلحات الب غي ووة وتطوري ووا ،مطبع ووة المجمو و العلم ووي
العراأي ،ب داد.1987 ،
 - 38أحمد موزن ،النقود ا دبوي فوي القموروان فوي العهود الصونهاجي ،مكتبوة المعوارإ للنيور
والتوزا  ،الر اط.1985 ،
 - 39ا يضو وور جمعو ووي ،نظراو ووة اليو ووعر عنو وود الف سو ووفة اإلس و و مممن ،دم و ووان المطبوعو ووات
الجامعية ،الج از ر.1999 ،
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 - 40أدون وويس عل ووي أحم وود س ووعمد ،ال اب ووت والمتح ووول  ،بحو و

ف ووي اإلب ووداع واإلتب وواع عن وود

العرة  ،دار الساأي  ،بمروت – لبنان  ،ط.2006 ، 9
 - 41أرسو ووطو ،فو وون اليو ووعر ،ترجمو ووة وتعلمو ووا ب و وراييم حمو ووادة ،مكتبو ووة ا نجلو ووو المص و وراة،
.1983
 - 42امرا القيس ،الدموان ،ضبطه وصححه مصوطفى عبود اليوافي ،دار ال،توة العلميوة،
بمروت ،ط.2004 ،5
 - 43أنو ووس يكيو ووك ،علو ووم الو وونفس العو ووام ،القو وووى النفسو ووية المحركو ووة للسو وولوك ،دار الو وونهج
للدراسات والنير والتوزا  ،حلة -سوراة ،ط.2008 ،1
 - - 44ب وواديس فوغ ووالي ،الزم ووان والمك ووان ف ووي الي ووعر الج ووايلي ،ع ووالم ال،ت ووة الح وودم ،
ا ردن ،ط.2008 ،1
 - 45بدو طبانة  ،النقد ا دبي عند المونان  ،دار ال قافة  ،بمروت – لبنان .1986 ،
 - 46بدو طبانة ،السرأات ا دبية ،دار ال قافة ،بمروت – لبنان 1969،
 - 47بديع ووة اليو وراز  ،مفه وووم الي ووعر عن وود نق وواد الم وورة وا ن وودلس ف ووي القو ورنممن الس وواب
وال امن الهجرامن ،مطبعة المعارإ الجدمدة ،الر اط ،ط.2005 ،1
 - 48أبو بيور عمورو بون ع موان بون أنبور ،سومبويه  ،ال،تواة  ،تحقموا ويورا عبود السو م
محمد يارون ،دار الجمل ،بمروت – لبنان  ،ط، 1دت.
 - 49بيمر يلدون ،الحركة النقدية على أيوام ابون ريوما المسوملي ،اليوركة الوطنيوة للنيور
والتوزا  ،الج از ر.1981 ،
 - 50أبووو بكوور عبوود القوواير بوون عبوود الرحمووان بوون محموود الجرجوواني ،أس ورار الب غووة ،أ ورأح
وعلا عليه محمود يا،ر ،دار المدني ،جدة ،ط .1،1991
 - 51أبو بكر عبد القاير بن عبد الرحمان بون محمود الجرجواني ،دال ول اإلعجواز ،تحقموا
محمود محمد يا،ر ،مطبعة المدني ،جدة ،دط.2008 ،
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 - 52أبووو بكوور محموود بوون يحووي الصووولي ،أيبووار أبووي تمووام ،تحقمووا وتعلمووا يلموول محمووود
عسووا،ر ،محموود عبوودح عوزام ،نظموور اإلسو م الهنوود  ،تقووديم :أحموود أموومن منيووورات دار
اآلفا الجدمدة ،بمروت ،ط.1980 ،3
 - 53بوجمعة يتوان ،ب غة النقد وعلم اليعر في الت ار

النقود  ،منيوورات ميبور تحلمول

اليطاة ،جامعة مولود معمر  ،تمز وزو -الج از ر.2007 ،
 - 54تووامر سوولوم ،نظراووة الل ووة والجمووال فووي النقوود العر ووي ،دار الح ووار للنيوور والتوزا و ،
سوراا ،ط.1983 ،1
 - 55توفمووا الزاوود  ،مفهوووم ا دبيووة فووي التو ار

النقوود

لووى نهايووة القوورن ال اربو  ،منيووورات

عمون ،الدار البيضاء -الم رة ،ط.1987 ،2
 - 56جووابر عصووفور ،الصووورة الفنيووة فووي الت و ار

النقوود والب غووي عنوود العوورة ،المركووز

ال قافي العر ي ،الدار البيضاء  -الم رة ،ط.1992 ،3
 - 57ج ووابر عص ووفور،مفهوم الي ووعر ،د ارس ووة ف ووي التو و ار

النقد ،الهم ووة المصو وراة العام ووة

لل،تاة،ط.5،1995
 - 58جووار هللا في وور ي ووارم محم ووود بوون عم وور الزمييوور  ،أس وواس الب غووة ،تق ووديم وي وورا
غرابه وتعلما محمد أحمد أاسم ،المكتبة العصراة ،صمدا -بمروت.2005 ،
 - 59جان مار جواو ،مسا ل فلسفة الفن المعاصر ،ترجمة سامي الودرو ي ،دار اليقظوة
العر ية ،دميا ،ط.1965 ،2
 - 60ج ل الدمن عبد الرحمان بن أبوي بكور السوموطي ،االأتوراا ،تحقموا محمود بون فراود
بن ف ار بن أحمد السلفي اليبراو  ،المكتبة التوفيقية ،القايرة.2003 ،
 - 61ج ل الدمن عبود الرحموان بون أبوي بكور السوموطي  ،الودر الن مور فوي تليوين نهايوة
ابوون ا موور ،اعتنووى بووه محموود ن وزار تموويم ،يم و م ن وزار تموويم ،يووركة دار ا رأووم بوون أبووي
ا رأم ،بمروت -لبنان ،دط. 2003 ،
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 - 62جو ل الوودمن عبوود الرحمووان بوون أبووي بكوور السووموطي  ،المزيوور فووي علوووم الل ووة،1 ،
يورا وضوبد وتصوحيم وتعلموا محمود أحمود جواد الموولى ،علوي محمود البجواو  ،محموود
أبو الفضل براييم ،دار الجمل ،بمروت ،دت.
 - 63جمووال الوودمن أبووي الفضوول محموود بوون مكوورم بوون منظووور ،لسووان العوورة ،حققووه وعلووا
عليه ووض حوايويه عوامر أحمود حمودر ،راجعوه عبود المونعم يلمول بوراييم ،دار ال،توة
العلمية ،بمروت -لبنان ،ط.2009 ،2
 - - 64جمووال الوودمن بوون اليوومن ،اليووعراة العر يووة ،دار توبقووال للنيوور ،الوودار البيضوواء-
الم رة ،ط.2008 ،2
- 65جمووال حسوومن أموومن ب وراييم ،بنيووة ال،لمووة العر يووة د ارسووة لج رافيووا التنوووع اللهجووي فووي
ضوء القراءات القرآنية ،ماسسة الرسالة نايرون ،لبنان ،ط.2008 ،1
- 66جو ووورجي زا و وودان ،ت و وواران آداة الل و ووة العر ي و ووة ،م و ووج ،1دار الفك و وور للطباع و ووة والني و وور
والتوزا  ،بمروت -لبنان.2005 ،
- 67جوليووا كراسووتيفا  ،علووم الوونن  ،ترجمووة فراوود ال ازيووي ،دار طوبقووال ،الوودار البيضوواء –
الم رة  ،ط.1997 ، 2
 - 68جون كوان  ،بناء ل وة اليوعر ،ترجموة وتقوديم وتعلموا أحمود درويوش ،سلسولة صوادرة
عن الهم ة العامة لقصور ال قافة ،القايرة.1990،
 - 69جم ورار جهوواني ،موسوووعة مصووطلحات الفلسووفة عنوود العوورة  ،مكتبووة لبنووان نايوورون،
بمروت ،ط.1998 ،1
 - 70حبم ووة مونس ووي ،ت وووترات اإلب ووداع الي ووعر  ،دمو ووان المطبوع ووات الجامعي ووة ،الج از وور،
.2009
 - 71حبمووة مونسووي ،يووعراة الميووهد فووي اإلبووداع ا دبووي ،دم ووان المطبوعووات الجامعيووة،
الج از ر.2009 ،
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 - 72حبموة مونسووي ،نقوود النقوود ،المنجووز العر ووي فووي النقوود ا دبووي ،منيووورات دار ا دمووة،
الج از ر.2007 ،
 - 73أبووو الحسوون أحموود بوون فووارس بوون زكراووا الوراز  ،معجووم مقوواميس الل ووة ،وضو حوايوويه
براييم يمس الدمن ،دار ال،تة العلمية ،بمروت ،ط.2008 ،2
 - 74حس وون عبو وود الحمم وود أحمو وود ري و ووان ،مي ووك ت المدمنو ووة ،د ارسو ووة ف ووي علو ووم االجتمو وواع
الحضر  ،ماسسة يباة الجامعة ،اإلسكندراة -مصر.2007 ،
 - 75حسن محمد ميلوإ ،كلمات القرآن تفسمر و يان ،مكتبة زيران ،القايرة ،دط ،دت.
 - 76حس ووني عب وود الجلم وول موسو و  ،الل ووة العر ي ووة ب وومن ا ص ووالة والمعاصو ورة ،يصا ص ووها
ودوريووا الحضووار وانتصوواريا ،دار الوفوواء لوودنيا الطباعووة والنيوور ،اإلسووكندراة -مصوور،
ط.2007 ،1
 - 77حسوومن لفتووة حووافظ ،المعنووى فووي النقوود العر ووي القووديم  ،دار صووفاء للنيوور والتوزا و ،
عمان ،ط.2014 ،1
 - 78حمو و وواد صو و وومود ،التفكمو و وور الب غو و ووي عنو و وود العو و وورة ،أسسو و ووه وتطو و ووورح لو و ووى القو و وورن
السادس،المطبعة الرسمية ،تونس .1981 ،
 - 79الحممو و و وود ا ندلسو و و ووي  ،ج و و و و وة المقتو و و ووبس فو و و ووي كو و و وور والة ا نو و و وودلس،دار ال،تو و و ووة
العلمية،بمروت – لبنان،ط.1،1997
 - 80يلموول يوواة أبووو جهجووة ،الحدا ووة اليووعراة العر يووة بوومن اإلبووداع والتنظموور والنقوود ،دار
الفكر اللبناني ،بمروت ،ط.1،1995
 - 81يموور هللا عص ووار ،مقدمووة لعل ووم الوونفس ا دب ووي ،منيووورات بون ووة للبحووو والد ارس ووات
،الج از ر ،ط.2008 ،1
 - 82داود سوولوم ،سوسوومولوجيا النقوود العر ووي القووديم ،مراجعووة محموود أحموود ر ي و  ،ماسسووة
الميتار للنير والتوزا  ،القايرة ،ط.2002 ،1
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 - 83دمو ووان زيم وور ،ي وورحه وض ووبد نصوص ووه وأ وودم ل ووه عم وور ف ووارو الطب وواع ،ي ووركة دار
ا رأم للطباعة والنير،بمروت _ لبنان ،دط  ،دت.
 - 84رجوواء عموود ،فلسووفة االلت وزام بوومن النظراووة والتطبمووا  ،منيووأة المعووارإ  ،اإلسووكندراة
،مصر.2000 ،
 - 85رجاء عمد ،الت ار

النقد  ،نصون ودراسة ،منيأة المعارإ ،مصر.1990 ،

 - 86اب وون ري وود ،تلي ووين كت وواة الي ووعر ،تحقم ووا تي ووارلس بت وورو  ،وأحم وود عب وود المجم وود
يواد  ،الهم ة المصراة العامة لل،تاة.1986 ،
 - 87زكراا براييم ،ميكلة الفن ،مكتبة سعمد جودة السحار ويركااح ،مصر ،دت.
 - 88أبووو زاوود القريووي  ،جمهورة أيووعار العوورة  ،دار بمووروت للطباعووة والنيوور  ،بمووروت ،
.1980
 - 89سووعد سووماعمل يوولبي ،البم ووة ا ندلسووية وأ ريووا فووي اليووعر ،عصوور ملوووك الطوا و ،
دار النهضة للطب والنير ،القايرة.1978 ،
 - 90س ووعد حس ووون العنبك ووي ،الي ووعر الج ووايلي د ارس ووة ف ووي تأوي ت ووه النفس ووية والفني ووة ،دار
دجلة ،عمان -ا ردن ،ط.2007 ،1
 - 91سعد مصلوا ،حوازم القرطواجني ونظراوة المحا،واة والتيممول فوي اليوعر ،عوالم ال،توة
القايرة.1980 ،
 - 92السعمد الورأي ،ل ة اليعر العر ي الحدم  ،مقوماتها الفنية ،طاأاتهوا اإلبداعيوة ،دار
المعرفة الجامعية ،مصر.2011 ،
 - 93س ووليمان الطع ووان ،عناص وور التقلم وود الي ووفو ف ووي الي ووعر الج ووايلي ،مني ووورات الهم ووة
العامة السوراة لل،تاة ،سوراا.2009 ،
 - 94س ووليمان س ووحر يلم وول ،أض ووايا النق وود العر ووي الق ووديم والح وودم  ،دار البداي ووة ناي وورون
وموزعون ،عمان ،ط.2010 ،1
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 - 95السوومد أحموود الهايوومي  ،جوواير الب غووة  ،دار الجوووز للطباعووة والنيوور والتوزاو ،
القايرة  ،ط.2010 ، 1
 - 96ابن سمنا ،فن اليعر ضمن كتاة اليفاء ،حققه عبد الرحمان بدو  ،الدار المصراة
للتألم

والترجمة ،القايرة.1966 ،

 - 97يووا،ر عبوود الحمموود ،ا سووس النفسووية لإلبووداع ا دبووي فووي القصووة القصوومرة ياصووة،
الهم ة المصراة العامة لل،تاة.1992 ،
 - 98يوورإ الوودمن الراجحووي ،مآيو النحوواة علووى اليووعراء ،دار المعرفووة الجامعيووة ،مصوور،
.2000
 - 99الي ورا

اإلدراسووي  ،نزيووة الميووتا  ،فووي ايت و ار اآلفووا  ،مووج ، 2مكتبووة ال قافووة

الدمنية ،القايرة .2002 ،
 - 100اليرا

علوي بون محمود بون علوي الجرجواني الحنفوي ،التعرافوات ،ضوبد وتعلموا

محمد علي أبو العباس ،دار الط
 - 101ي و ووفما موسو و و

للنير والتوزا والتصدمر ،القايرة.2013 ،

البق و وواعي ،نظرا و ووة ا دة  ،جامع و ووة الس و وواب م و وون أبرا و وول ،لمبي و ووا

1425،ه .
 - 102يووكر عزاووز الماضووي ،محاض ورات فووي نظراووة ا دة ،دار البع و  ،أسوونطمنة-
الج از ر ،ط.1984 ،1
 - 103الي وومن أحم وود ب وون محم وود المق وور التلمس وواني ،نف ووم الطم ووة م وون غص وون ا ن وودلس
الرطمة ،تحقما حسان عباس ،دار صادر ،بمروت.1988 ،
 - 104ضووياء الوودمن بوون ا موور ،الم وول السووا ر فووي أدة ال،اتووة واليوواعر ،2 ،أدمووه
وعلا عليه أحمد الحوفي بدو طبانة ،دار نهضة مصر للطب والنير ،القوايرة ،ط،2
دت.
 - 105طار عبد الراوإ عامر ،اإلبوداع مفاييموه -أسوالمبه -نظرااتوه ،الودار العالميوة
للنير والتوزا  ،القايرة ،ط.2005 ،1
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 - 106طووه أحموود ب وراييم  ،توواران النقوود ا دبووي عنوود العوورة موون العصوور الجووايلي لووى
القرن الراب الهجر  ،دار العلم للطباعة والنير والتوزا  ،بمروت – لبنان ،دت.
 - 107طووه مصووطفى أبووو كرايووة ،النقوود العر ووي التطبيقووي بوومن القووديم والحوودم  ،مكتبووة
لبنان نايرون ،ط.1997 ،1
 - 108عالي ووة حبم ووة وزم ه ووا ،عل ووم االجتم وواع الراف ووي ،دار المس وومرة للني وور والطباع ووة
والتوزا ،عمان  -ا ردن ،ط.2009 ،1
 - 109عبوواس أرحملووة ،ا وور ا رسووطي فووي النقوود والب غووة العوور ممن ،لووى حوودود القوورن
ال امن الهجر  ،مطبعة النجاا الجدمدة ،الدار البيضاء -الم رة ،ط.1999 ،1
 - 110عبوود الحكوويم ارضووي  ،نظراووة الل ووة فووي النقوود العر ووي  ،مكتبووة اليووانجي ،مصوور،
دط.1980 ،
 - 111عبد الرحمان بن يلدون ،تاران ابن يلدون ،كتاة العبور ودمووان المبتودأ واليبور
في أيام العورة والعجوم والبر ور ومون عاصوريم مون و السولطان ا ،بر،ضوبد الموتن
ووضو و الحواي ووي والفه ووارس يلم وول ي ووحادة ،مراجع ووة س ووهمل زك ووار،دار الفك وور للطباع ووة
والنيروالتوزا ،بمروت  -لبنان.2001 ،
 - 112عبو وود الو وور از حممو وودة ،يو ووياطمن اليو ووعراء ،مكتبو ووة ا نجلو ووو المص و وراة ،القو ووايرة،
.1956
 - 113عبوود الووراوإ الجب وور ،موأ و

اب وون ريووما القمروانووي م وون الحدا ووة الي ووعراة ،دار

جرار للنير والتوزا  ،عمان ،ط.2012 ،1
 - 114عبد الس م محمد ريمد ،ل وة النقود العر وي القوديم بومن المعياراوة والوصوفية حتوى
نهاية القرن الساب الهجر  ،ماسسة الميتار للنير والتوزا  ،القايرة ،ط.2008 ،1
 - 115عبوود الفت واا اليوومن ،اليصووومات الب غيووة والنقديووة فووي صوونعة أبووي تمووام ،دار
المعارإ ،القايرة.1982 ،
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 - 116عبو وود القو ووادر الر و وواعي ،الصو ووورة الفنيو ووة فو ووي النقو وود اليو ووعر  ،دار جراو وور للنيو وور
والتوزا  ،عمان ،ط.2009 ،1
 - 117عبوود القووادر فموودوا ،االتجوواح النفسووي فووي نقوود اليووعر العر ووي ،دار صووفاء للنيوور
والتوزا  ،عمان ،ط.1،2010
 - 118عبوود القووادر ينووي ،نظراووة اإلبووداع فووي النقوود العر ووي القووديم ،دم ووان المطبوعووات
الجامعية ،الج از ر.1999 ،
 - 119عبوود هللا التطوواو  ،تقاطعووات الحركووة اليووعراة بوومن المووورو والفوورد  ،تح ووالت
الموأ

وا داة ،الدار المصراة اللبنانية ،القايرة ،ط.2006 ،1

 - 120عب وود هللا العي ووي ،أسو و لة الي ووعراة ،بحو و

ف ووي آلي ووة اإلب ووداع الي ووعر  ،مني ووورات

االيت إ ،الج از ر ،ط.2009 ،1
 - 121عبد هللا بن أحمد النسفي ،تفسمر النسفي مدارك التنزال وحقا ا التأوال ،تحقموا
مروان محمد اليعار ،دار النفاس ،بمروت ،ط.2009 ،2
 - 122عبود هللا سووالم المعطوواني ،ابوون يووهمد ا ندلسوي وجهووودح فووي النقوود ا دبووي ،منيووأة
المعارإ ،اإلسكندراة ،مصر ،دت.
 - 123أبووو عبوود هللا محموود بوون اليطمووة السوولماني ،كتوواة السووحر واليووعر ،حققووه .م
كونتنتووه فمراوور ،راجعووه ودأقووه محموود سووعمد سووبر ،بوودايات للنيوور والتوزاو ،سوووراا ،ط1
.2006،
 - 124أبو عبد هللا محمود بون عموران بون موسوى المرز واني ،المويوم فوي مآيو العلمواء
على اليعراء ،تحقما وتقديم محمود حسومن يومس الودمن ،دار ال،توة العلميوة ،بموروت-
لبنان ،ط.1995 ،1
 - 125عب وود الم وونعم الحنف ووي  ،موس وووعة عل ووم ال وونفس والتحلم وول النفس ووي ،مكتب ووة م وودبولي
،القايرة  ،ط.1994، 4
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 - 126أبووو عبوود هللا الحسوومن بوون أحموود الزوزنووي ،يوورا المعلقووات السووب ،بمووت الحكمووة
للنير والتوزا  ،الج از ر  ،ط.2010، 1
 - 127عبوودح عبوود العزاووز ألقملووة ،النقوود ا دبووي فووي الم وورة العر ووي ،الهم ووة المص وراة
العامة لل،تاة ،القايرة ،ط.1988 ،2
 - 128ع مان موافي ،اليصومة بمن القدماء والمحود من فوي النقود العر وي القوديم تارايوا
وأضايايا ،دار المعرفة الجامعية ،مصر.1998 ،
 - 129عووروة عموور ،دروس فووي النقوود ا دبووي القووديم ،أيووكاله وصووورح ومنايجووه ،دم ووان
المطبوعات الجامعية ،الج از ر.2010 ،
 - 130عووز الوودمن سووماعمل ،التفسوومر النفسووي لووذدة ،دار غراووة للطباعووة ،القووايرة ،
ط.1984 ، 4
 – 131أبو الع ء المعر  ،سوقد الزنود ،دار صوادر للطباعوة والنيور ،بموروت.1957 ،
أبوال
 - 132ع ل ال از  ،منايج النقد ا دبي بالم رة ي ل القورن ال وامن للهجورة ،مطبعوة
النجاا الجدمدة ،الر اط ،ط.1999 ،1
 - 133أبووو علووي أحموود بوون محموود بوون الحسوون المرزوأووي ،يوورا دم ووان الحماسووة بووي
تمام ،علا وكتة حواييه غراد اليمن ،وض فهارسه براييم يمس الودمن ،دار ال،توة
العلمية ،بمروت -لبنان ،ط.2003 ،1
 - 134عل ووي ب وون عب وود العزا ووز الجرج وواني  ،الوس وواطة ب وومن المتنب ووي ويص ووومه  ،تحقم ووا
ويوورا محموود أبووو الفضوول ب وراييم وعلووي محموود البجوواو ،المكتبووة العص وراة ،صوومدا –
بمروت  ،ط.2006 ،1
 - 135علو ووي عبو وود الو وور از حلبو ووي ،اإلبو ووداع والنقو وود االجتمو وواعي ،دار المعرفو ووة الجامعيو ووة
للطباعة والنير والتوزا  ،مصر.2005 ،
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 - 136علوي لملوى ومحموود الجووير وعليواء يووكر  ،الت مور االجتمواعي وال قووافي  ،دار
المسمرة للنير والتوزا  ،عمان – ا ردن  ،ط.2010 ، 1
 - 137عموور عبوود الواحوود ،فووي نقوود النقوود ا ندلسووي ،دار الهوودى للنيوور والتوزاو  ،المنيووا،
ط.2008 ،1
 - 138عمرو بن بحر الجاحظ  ،البيان والتبممن  ،أدم له و وبوه ويورحه علوي بوو ملحوم
،دار ومكتبة اله ل للطباعة والنير ،بمروت – لبنان .2002 ،
 - 139عموورو بوون بحوور الجوواحظ ،كتوواة الحم ووان ،تحقمووا عبدالس و م محموود يووارون ،
يركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأوالدح ،مصر  ،ط. 1965، 2
 - 140عوووني معوومن يووايمن ،حنووان فاضوول ازموود ،اإلبووداع ،د ارسووة فووي ا سووس النفسووية
االجتماعية والتر وية لظايرة اإلبداع اإلنسانية ،دار اليرو  ،عمان ،ط.2009 ،1
 - 141عيسى علي العا،وة ،التفكمر النقد عند العرة ،دار الفكر المعاصر ،بموروت،
ط.2002 ،2
 - 142غ ووادة اإلم ووام ،جاس ووتون بايو و ر ،جمالي ووات الص ووورة ،التن وووار للطباع ووة والني وور
والتوزا  ،بمروت ،ط.2010 ،1
 - 143فاطمووة سووعمد أحموود حموودان ،مفهوووم الييووال ووظيفتووه فووي النقوود القووديم والب غووة،
جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.2000 ،
 - 144فاطمة عبدهللا الويمبي  ،نظراة المعنوى ،عنود حوازم القرطواجني ،المركوز ال قوافي
العر ي ،الدار البيضاء – الم رة ،ط.2002، 1
 - 145أبو الفتم بن جني ،اليصا ن  ،تحقموا محمود علوي النجوار  ،الهم وة المصوراة
العامة لل،تاة  ،ط.1986 ، 3
 - 146أبووو الفووتم ع مووان بوون جنووي النحو ،الفسوور ،يوورا ابوون جنووي ال،بموور علووى دمووان
المتنبي ،حققه وأدم له رضا رجة،دار المنابي  ،دميا ،ط.2004، 1
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 - 147فتح ووي أحم وود ع ووامر ،م وون أض ووايا التو و ار

العر ووي ،دارس ووة نص ووية نقدي ووة تحلملي ووة

مقارنة ،اليعر والياعر ،منيأة المعارإ ،اإلسكندراة -مصر.1985 ،
 - 148فتح ووي عبو وود الرحمو ووان ج ووروان ،اإلبو ووداع ،مفهومو ووه -مع وواممرح -أياسو ووه -تدرابو ووه-
مراحل العملية اإلبداعية ،دار الفكر ،عمان -ا ردن ،ط.2009 ،2
 - 149أبووو الفوور ا صووبهاني ،ا غوواني ،تحقمووا وايوراإ نيبووة موون ا دة ،دار ال قافووة
بمروت ،ط.1983 ،6
 - 150أب ووو الف وور أدام ووة ب وون جعف وور ،نق وود الي ووعر ،تحقم ووا وتعلم ووا محم وود عب وود الم وونعم
يفاجي ،دار ال،تة العلمية ،بمروت ،دط ،دت.
 - 151فراوود راووك نمتيووه ،يو ا اإلنسووان ،ترجمووة مجايوود عبوود الموونعم مجايوود دار التنوووار
للطباعة والنير والتوزا بمروت.1990 ،
 - 152أبووو القاسووم الحسوون بوون بيوور اآلموود  ،الموازنووة بوومن يووعر أبووي تمووام والبحتوور ،
تحقما السمد أحمد ضفر ،دار المعارإ ،مصر ،ط.1960 ،4
 - 153ابن أتمبة ،اليعر واليعراء ،تحقما ويرا أحمد محمد يا،ر ،دار اآل وار للنيور
والتوزا  ،القايرة ،ط.2010 ،1
 - 154أصووي الحسوومن ،النقوود ا دبووي عنوود العوورة والمونووان ،معالمووه وأع مووه ،الماسسووة
الحدم ة لل،تاة ،طرابلس -لبنان ،ط.2003 ،1
 - 155أص ووي الحس وومن ،ت وواران ا دة العر ووي ،العص وور ا م ووو  ،دار ومكتب ووة الهو و ل
للطباعة والنير ،بمروت ،ط.1998 ،1
 - 156كراووة رمضووان ،فلسووفة الجمووال فووي النقوود ا دبووي ،مصووطفى ناص و

نمو جووا ،

دموان المطبوعات الجامعية  ،الج از ر .2009،
 - 157كمال اليازجي،أبو الع ولزومياته،دار الجمل،بمروت،ط.2،1997
 - 158مو وواير يو ووعبان عبو وود البو ووار  ،الت و و و ا دبو ووي ،طبيعتو ووه -نظرااتو ووه -مقوماتو ووه-
معاممرح -أياسه ،دار الفكر ،ا ردن ،ط.2010 ،2
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 - 159مبو و ووروك المنو و وواعي ،اليو و ووعر والسو و ووحر ،دار ال و و وورة اإلس و و و مي ،بمو و ووروت ،ط،1
.2004
 - 160المتنبوي ،الودموان ،يورا أبوي البقواء العكبور  ،ضوبطه وصوححه ووضو فهارسوه
مص ووطفى الس ووقا  ،بو وراييم ا بي ووار  ،عب وود الحف وويظ ي وولبي ،مطبع ووة مص ووطفى الي وومباني
الحلبي وأوالدح ،مصر.1936 ،
 - 161مجوود الوودمن محموود بوون يعقوووة الفمووروز آبوواد  ،القوواموس المحوويد ،تقووديم وتعلمووا
أبووو الوفوواء نصوور الهوووراني المصوور اليووافعي ،دار ال،تووة العلميووة ،بمووروت -لبنووان،
ط.2004 ،1
 - 162مج وود أحم وود توفم ووا  ،مفه وووم اإلب ووداع الفن ووي ف ووي النق وود العر ووي الق ووديم  ،الهم ووة
المصراة العامة لل،تاة .1993 ،
 - 163محمو وود أدم و ووان ،أضو ووايا النقو وود ا دبو ووي عنو وود حو ووازم القرطو وواجني ،مطبعو ووة النجو وواا
الجدمدة ،الدار البيضاء -الم رة،ط.1،2004
 - 164محمو وود الحو ووافظ الروسو ووي ،ظو ووايرة اليو ووعر عنو وود حو ووازم القرطو وواجني ،دار ا مو ووان
للطباعة والنير والتوزا  ،الر اط ،ط.2008 ،1
 - 165أبووو محموود الحسوون بوون علووي بوون وكيو  ،كتوواة المنصو

للسووار والمسوورو منووه

ف ووي ظه ووار س وورأات أب ووي الطم ووة المتنب ووي ،تحقم ووا محم وود موسو و

نج ووم ،دار ص ووادر،

بمروت ،ط.1992 ،1
 - 166محم وود بل وووحي ،آلي ووات اليط وواة النق وود العر ووي الح وودم
الجايلي ،بح

 ،ف ووي مقار ووة الي ووعر

في تجلمليات القراءة السياأية ،تحاد ال،تاة العرة ،دميا.2004 ،

 - 167محموود ب وون أب ووي بك وور ب وون عب وود الق ووادر الو وراز  ،ميت ووار الص ووحاا ،مكتب ووة لبن ووان،
نايرون ،بمروت.1995 ،
 - 168محموود بوون أحموود بوون طباطبووا العلووو  ،عيووار اليووعر ،يوورا وتحقمووا عبوواس عبوود
الساتر ،مراجعة نعيم زرزور ،دار ال،تة العلمية ،بمروت -لبنان ،ط.2005 ،2
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 - 169محمد بن س م الجمحي ،طبقوات فحوول اليوعراء ،تحقموا محموود محمود يوا،ر،
دار المدني ،جدة .1974 ،
 - 170محمد حسن عبد العزاز ،القياس في الل وة العر يوة ،دار الفكور العر وي ،القوايرة،
ط.1995 ،1
 - 171محمد حسمن ا عرجي ،الصراع بمن القديم والجدمد في اليعر العر وي ،عصومى
للنير والتوزا  ،القايرة ،دت.
 - 172محموود حماسووة عبوود اللطم و

 ،الل ووة و نوواء اليووعر  ،مكتبووة الزي وراء  ،القووايرة ،

ط.1992 ، 1
 - 173محمد سعمد القطار  ،على يامش الفتنوة  ،حفراوات فوي معواني الفتنوة وداللتهوا
 ،أرطاجة للنير والتوزا  ،تونس .2006 ،
 - 174محموود عوواط

غمو

 ،علووم االجتموواع الحضوور  ،مووديل نظوور  ،دار النهضووة

العر ية للطباعة والنير  ،بمروت  ،دت.
 - 175محم وود عب وود هللا عنو ووان  ،دول ووة اإلسو و م فو ووي ا ن وودلس  ،العص وور ال و وواني  ،دول
الطوا

من أيامها حتى الفتم المرابطي  ،مكتبة اليانجي  ،القايرة  ،ط.1997، 4

 - 176محمد عبد المنعم يفاجي ،الحياة ا دبية في العصر العباسي ،دار الوفواء لودنيا
الطباعة والنير ،اإلسكندراة  -مصر.2003،
 - 177محم وود عل ووي الب وودو  ،عل ووم اجتم وواع ا دة ،النظرا ووة والم وونهج والموض وووع ،دار
المعرفة الجامعية اإلسكندراة -مصر.2002 ،
 - 178محمد علي سبلمني ،القضايا النقديوة والب غيوة عنود ابون بسوام فوي كتابوه الو يمرة
في محاسن أيل الجزارة ،دار الحدا ة للطباعة والنير والتوزا  ،لبنان ،ط.2008 ،1
 179محمو وود غنيمو ووي ي و و ل ،النقو وود ا دبو ووي الحو وودم  ،نهضو ووة مصو وور للطباعو ووة والنيو وور
والتوزا  ،ط.2004 ،3
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 - 180محمد فتحي عبود العلويم ،فوي النقود ا دبوي القوديم أضوايا ونصوون ،دار الهواني
للطباعة والنير ،القايرة.2007 ،
 - 181محم وود محم ووود الج وووير وزم ووه ،عل ووم اجتم وواع البم ووة ،دار المس وومرة للطباع ووة
والنير والتوزا  ،عمان ،ط.2010 ،1
 - 182محموود ميلوووإ ،كلمووات الق ورآن  ،تفسوومر و يووان  ،مكتبووة حسوون زي وران  ،القووايرة
،دط  ،دت .
 - 183محمود مرتواا ،النقود ا دبوي القوديم فوي الم ورة العر وي ،تحواد ال،تواة العوورة،
سوراا.2000،
 - 184محموود مسووعود جب وران ،فنووون الن وور ا دبووي فووي آ ووار لسووان الوودمن ابوون اليطمووة
المضاممن واليصا ن ا سلو ية ،دار المدار ال قافية للطباعة والنير ،الج از ور ،ط،1
.2009
 - 185محم وود مص ووطفى أب ووو يو ووارة ،أحم وود محم ووود المص وور أض ووايا اإلب ووداع الفن ووي،
د ارسو و ووات تحلمليو و ووة فو و ووي النقو و وود العر و و ووي القو و ووديم ،دار الوفو و وواء لو و وودنيا الطباعو و ووة والنيو و وور،
اإلسكندراة -مصر ،ط.2005 ،1
 - 186محم وود مص ووطفى أب ووو يو ووارة ،ي ووكالية الحدا ووة ،أو وراءة ف ووي نق وود الق وورن ال اربو و
الهجر  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنير ،مصر.2006 ،
 187محم و وود مص و ووطفى ي و وودارة ،مي و ووكلة الس و وورأات ف و ووي النق و وود العر و ووي ،مكتب و ووة ا نجل و ووو
المصراة.1958 ،
 - 188محم وود من وودور ،النق وود المنهج ووي عن وود الع وورة وم وونهج البحو و

ف ووي ا دة والل ووة،

نهضة مصر للطباعة والنير والتوزا .1996 ،
 - 189محووي الوودمن صووبحي ،نظراووة النقوود العر ووي وتطوريووا لووى عصورنا ،الوودار العر يووة
لل،تاة ،لمبيا – تونس .1984،
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 - 190ميتار لزعر ،التصور الل وو فوي الفكور االعتزالي،مقار وة تأواليوة فوي ميوك ت
المعرفة ،دار ا دمة للنير والتوزا ،الج از ر.2006،
 - 191مصطفى الجوزو ،نظراات اليعر عند العرة  ،الجايليوة والعصوور اإلسو مية،
،1دار الطليعة للطباعة والنير  ،بمروت.1981 ،
 192مصطفى عليان عبود الورحيم ،تيوارات النقود ا دبوي فوي ا نودلس فوي القورن اليوامس
الهجر  ،ماسسة الرسالة ،بمروت ،ط.1984 ،1
 - 193مصووطفى غالووة ،ال و ا،رة ،موون أجوول موسوووعة فلسووفية ،تقووديم وعوورا منيووورات
مكتبة اله ل ،بمروت -لبنان ،ط.1982 ،4
 - 194الموس وووعة العر ي ووة الميسو ورة ،م ووج ،1المكتب ووة العصو وراة ،ص وومدا -بم ووروت ،ط،3
.2009
 - 195نبم وول س ووليمان ،ف ووي اإلب ووداع والنق وود ،دار الحو ووار للني وور والتوزاو و  ،س وووراة ،ط،2
.1996
 - 196ي وار رت راوود ،طبيعووة اليووعر،ترجمة عيسووى علووي العا،وة،مراجعووة عموور يوومن
اليباة،منيورت و ازرة ال قافة ،دميا – سوراا.1997،
 - 197أبووو ي و ل الحسوون بوون عبوود هللا بوون سووهل العسووكر  ،كتوواة الصووناعتمن ،ال،توواة
واليو ووعر ،تحقمو ووا وضو ووبد مفمو وود أميحو ووة ،دار ال،تو ووة العلميو ووة ،بمو ووروت -لبنو ووان ،ط،2
.1989
 - 198وديو و واصو و

مص ووطفى ،اب وون ح ووزم وموأف ووه م وون الفلس ووفة والمنط ووا وا يو و

،

المجم ال قافي ،أبوظبي -اإلمارات ،دط.2000 ،
 - 199موس و و و و و و و

أبو و و و و و ووو العدوس،الب غو و و و و و ووة وا سو و و و و و وولو ية،ا يلية للنيو و و و و و وور والتوزا و و و و و و و

،عمان،ط.1،1999
 - 200موسو و

ا نط ووا،ي  ،سيس وومولوجيا ا دة  ،اآللي ووات واليلفي ووة ا بس ووتمولوجية ،

تقديم محمد حافظ ياة  ،راية للنير والتوزا  ،القايرة  ،ط.2009 ، 1
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 - 201موس و و

اليو ووال  ،الحدا و ووة فو ووي اليو ووعر  ،دار الطليعو ووة للطباعو ووة والنيو وور،بمروت

،ط.1978، 1
 - 202موس و

حسوومن بكووار ،بنوواء القصوومدة فووي النقوود العر ووي القووديم ،فووي ضوووء النقوود

الحدم  ،دار ا ندلس للطباعة والنير والتوزا  ،لبنان،ط.1982 ،2

االاا  :بلغربجع ب جنا ا
203 Dictionnaire du français, l imprimerie, herissey, Evreux,
1997.
204 Dictionnaire encyclopédique, édition Philippe Auzour, paris,
2008
205 Le petit Larousse Grand format, dirigée par Antoine Girard,
André doucet, cedex, paris.
206 Micro robert, dirigée par Paul robert, Alain Rey, Josette Rey,
débové, 3e ed ,paris, 2008.

ربةدا :بلغجتب ألبلفألرياب
 - 207حس وون أحم وود عيس ووى ،اإلب ووداع ف ووي الف وون والعل ووم ،مجل ووة ع ووالم المعرف ووة ،المجل ووس
الوطني لل قافة واآلداة ،ال،وات ،ع.1979 ،24
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