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 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده، وبعد:

ال  سدددرق  آل ددد ، و وظ ف ددد ، مني، ددد ،  النقدددد ايدبدددي او أبعددد؛د مرعدددددةن ر؛    ددد ،  ن ددد ،
، والنقد مع ايزمن  وايمكن  والمغ؛ت والحضد؛ ات او  صوصد ؛ت شيء مني؛ عمى ق ا 

 طد؛ د  –ب؛ر،؛ى؛رو المرب؛ ند   –ايدبي واقع أن النقدوالم رمف ، وأحك؛م وضوابط مرعددة، 
إلددى معدد؛د  النقددد ، وبدال  رحددو  أ قد؛ م،يددوال، ونعنددي بددال  اي دل، أ ددل الددن  ا بددداعي

إبددددداعين  سددددعى إلددددى رقسدددد ع ح كدددد؛ت نقد دددد  واع دددد  وممني،دددد ، ا ربطددددت  ددددي عموميدددد؛ 
 ؛لر اث   مني؛.ببرحوالت الن  ا بداعي عمى ا رالف أط ه الزمن  ، بدءا 

 ت المكرب  الع ب   بكث   من المؤلف؛ت الردي وضدعت  دي نقدد ايدب الع بدي لقد ز و 
عمدددى ،م؛ل ددد؛ت   دددي القدددب   -بمددد؛ حدددوت مدددن  ؤ  -نثددد ه، وشدددع ه  ؛صددد ، سددد؛ىمت 

 الن  ا بداعي ومر؛بع  ح ك رو  ال  رحوالرو ايولى.

وىدددي و مثددد  القددد ن ال ابدددع لمي،ددد ة، محطددد  ى؛مددد   دددي رددد؛    ايدب الع بدددي ونقدددده، 
سدددد؛ىمت بمدددد؛ ز دددد ت بددددو مددددن عممدددد؛ء وأدبدددد؛ء ونقدددد؛د،  ددددي إثدددد اء الكردددد؛ب الع بددددي محطدددد  

البسدد ط  السدد؛ا، ، والواع دد   والنقد دد ن  بصددفح؛ت ا ددرط   يدد؛ ىددؤالء نصوصدديم ا بداع دد
 ، االنفع؛ل   الع؛ب ة، والح و   القّ م .الممني، 

ة، أح؛طددت و ددال  ىدداا القدد ن ازدىدد ت الح كدد  الشددع    ازدىدد؛ ا   ضددرو ظدد وف عددد
بدد؛لن  الشددع    ددي أبسددط ركو ن؛رددو، لعدد  أىميدد؛ الرطددو  الحضدد؛  ، الددا  انرقدد  ب؛لب  دد  

، وىدو مد؛ أسديم الع ب   آناا  من سم؛ت البس؛ط  والبداوة، إلى مالمح الرعق د والحضد؛ ة
حددددود صددد ؛يري؛ بددد ن  ن ررددد اوحبشدددك  كب ددد   دددي ظيدددو  إشدددك؛ل   ح ؛ر ددد  وعمم ددد  وعمم ددد 

عمدددى مسدددرو  الددد وح ا بداع ددد ، مع؛دلددد  ألقدددت بظالليددد؛ الرقث   ددد   القدددد م وال،د دددد، وىدددي
مبن د   عمدى مق؛ بد  ،دل د  والمم؛ س  النقد    ي ق اءة إنر؛ج ىاه ال وحن مم؛ س  رقسست

 .عمى لغ  الحوا  النظ   وا ، ا ي، كربت ح و ي؛  ي م زان النقد ب ن ا بداع والرمقي

ث، وىدو  رعمدل بكشدك؛ل   قد اءة الرد اث النقدد  ضمن ىاا ا ط؛   ند ج موضوع البح
؛ضدددي عمدددي بدددن عبدددد لمق –ممدددثال  دددي كرددد؛ب بالوسددد؛ط  بددد ن المرنبدددي و صدددوموب  الع بدددي

 دددي م حمددد    الدددا  شدددك قددد اءة يصددد  مدددن ايصدددو  النقد ددد ،  ىدددي ن-العز دددز ال، ،ددد؛ني
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نقد دددد  مرقدمددد  نقطددد  رحدددو   ددددي مسددد؛  النقدددد الع بدددي نحددددو النضددد  المني،دددي وال ؤ ددد  ال
مددن  ددال  مح؛ولدد   ال،د دددةن الق؛ مدد  عمددى دعدد؛ م نظ  دد  ورطب ق دد ، شددكمت محددو ا لمبحددث

كشددف الث؛بددت والمرحددو  ق؛ضددي ال، ،دد؛نيب لمشددع   ددي عصدد ه، و رربددع المددني  الق ا ددي بلم
 ي ىاه الق اءة الري شيدت ص اع الن  ا بداعي ور،؛ابو ب ن ال ؤ  النقد د  القد مد ، 

، سع ؛ السر،الء القضد؛ ؛ النقد د  الردي محدث' -  ثن؛    'قد م والمالمح الحداث    ي ظ
لمنظ  د  النقد د  الع ب د   ضع آ اء عّدت أسسد؛ ورمظيد ات أول د لعبت دو ا رقس س ؛  ي و 

  ي ثوبي؛ القد م.

وقددد أردد؛ح لندد؛ الدد  النظدد    مدد؛ قدمددو بالق؛ضددي ال، ،دد؛نيب مددن  ك دد  نقد دد  وضدد   ،  
 ج كرددد؛ب الوسددد؛ط   يدددرم بمع؛ل،ددد  النمدددوا  لدددو، رددد اث نقدددد  سددد؛بل ومع؛صددد ضدددوء عمدددى

الشددددع   لرقسددددد ع نمدددددواج نقدددددد   شدددددك  نر؛،دددد؛ لقددددد اءة المدددددو وث الشدددددع  ،  ؛ شدددددك؛ل   
حددو  م ركددزات ال طدد؛ب النقددد  بلمق؛ضددي ال، ،دد؛نيبن بح ددث  ر،ددو  المط وحدد  ررمحددو 

ندب البحث إلى مح؛و   ك ه النظ  ، ومع؛لم مني،و الرطب قي مدع الر ك دز عمدى ىداا ال،؛
 الا  أ ا الح ز ايكب   ي  ط؛بو.

 وىي إشك؛ل   رنفرح عمى رس؛ؤالت عدة،  مكن  صد أىمي؛  ي النق؛ط اآلر  :

    ىددددد  شدددددكمت رحدددددوالت الح ددددد؛ة الفك  ددددد  بددددد ن القدددددد م والمحددددددث، عالمددددد؛ت  ؛ قددددد        
  ي رحو  الن  الشع   ؟

  ب؛لنقددددد إلدددى أ  مددددد  سددد؛ىم الرطددددو  الحضدددد؛   والعصددد    ددددي الرحدددو  واال رقدددد؛ء
 ايدبي كمني  وآل ؛ت ؟

   ىددد  اسدددرط؛ع بالق؛ضدددي ال، ،ددد؛نيب مدددن  دددال  د اسدددرو الوقدددوف عندددد ىددداا المدددني
 واآلل ؛ت عمى المسرو  ن النظ   وا ، ا ي ؟

   لى أ  مد   مكنن؛ القو  بو،ود رفك   نقد  مني،ي مدن  دال  ال طد؛ب النقدد وا 
  ي كر؛ب الوس؛ط  ؟
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كتاااا  الطةااااطا باااي  ال تنبااا   النقااافي  ااا  " بالخطاااا  دددقري بحثنددد؛ ىددداا الموسدددوم 
لمكشددف عددن مالمددح ىدداا  ؛"-لمقاضاا  يماا  باا  يبااف الرجيااج ال   ااان  – طخصااط  
بشددق و   ددي كردد؛ب الوسدد؛ط  الددا  ا ر دد  م دددان؛ لبحددث مضددمون ىدداه الرسدد؛ؤالت ال طدد؛ب

النظددد   والرطب قدددي،  دددي مح؛ولددد  لموقدددوف عمدددى أىدددم  صددد؛   الدددن  الشدددع   البن؛  ددد  
الدددا  قدمدددو بالق؛ضدددي  ، وط رمق دددو، انطالقددد؛ مدددن طب عددد  الموقدددف النقدددد وال،م؛ل ددد ، وشددد

الرددي اكرسدبي؛ ىدداا  ،ال، ،د؛نيب  ددي وسد؛طرو، مددع رحد   أبدد ز المعد؛لم المفيوم دد  ال،د ددة
 الموقف.

 اسددد؛ت مسرف ضددد ، بكرددد؛ب الوسددد؛ط  ومؤلفدددو،  د سدددوه د والدا سدددون بددد؛حثونقدددد اىدددرم الو 
نددداك  لبحدددث الحصدددو  أو االطدددالع عم يددد؛، ي؛ ممددد؛ أسدددعفن؛ ال،يدددد وااطمعنددد؛ عمدددى بعضددد

  مني؛: 

           نظ  ددددددد  الشدددددددع  الع بدددددددي  بمح دددددددي الدددددددد ن صدددددددبحيب الموسدددددددوم  بدددددددد'د اسددددددد  الددددددددكرو  
بالسدد د  ضدد ب الرددي مددن  ددال  نقددد المرنبددي  ددي القدد ن ال ابددع الي،دد  '، ود اسدد  الدددكرو  

ود اسدد  الط؛لددب  سددم؛ى؛ ' ر اثندد؛ النقددد  د اسدد   ددي كردد؛ب الوسدد؛ط  لمق؛ضددي ال، ،دد؛ني'،
ب؛لمسدد؛   الصدد     والنحو دد   ددي لبيب وىددي مدداك ة م؛،سددر   موسددوم  'بعصدد؛م كدد؛ظم الغدد؛
 المرنبي و صومو لمق؛ضي ال، ،؛ني'.كر؛ب الوس؛ط  ب ن 

منصددب؛ عمددى مسدد؛   النقددد ايدبددي  - ددي عموميدد؛-ولمدد؛ كدد؛ن اىرمدد؛م رمدد  الد اسدد؛ت 
 سدد  النقد دد   ددي قدد اءة الددن  بشددك  عدد؛م دون الرطدد ل بشدديء مددن الرفصدد  ، إلددى المم؛

الشدع   كدك، اء مني،ددي وآلدي، ح؛ولندد؛ البحدث  ددي ىداا ال،؛نددب مدن الكردد؛بن لركدون ىدداه 
مد؛ أ،ممددو الدا سددون النقدد؛د ليداا الكردد؛ب، و ددل مدد؛ سددمحت بع  الد اسد  ،ددزءا رفصدد م ؛ لدد

 بو  ؤ رن؛ وأ ك؛ ن؛  ال  ىاه الق اءة.

يبددد  والرطمدددع لسدددب  أيدددوا  الكندددو قدددد شدددكمت ،ممددد  مدددن الددددوا ع وايىدددداف محدددو ا لم  و 
 النقد   ي ص غرو الر اث  ، المرمثم   ي كر؛ب 'الوس؛ط  ب ن المرنبي و صوموب أب زى؛:

  ال ط؛ب النقد  الع بي،  ال  حقبد  مدن الدزمن مالمح الوقوف عند و مح؛ول  البحث
عدت م حم  ن؛ض،  من ح ث البند؛ء المني،دي، مثميد؛ مؤلدف بالوسد؛ط  بد ن المرنبدي 
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ك ؤ دددد  مرك؛ممدددد  لمدددد؛ ع؛صدددد ه، وبعددددّده أصددددال مددددن لمق؛ضددددي ال، ،دددد؛نيب،  -موو صددددو 
أصدددو  ال الصددد  المني، ددد  لمح كددد  النقد ددد  القد مددد ، بيددددف الكشدددف عدددن  صدددوب  

 الر اث النقد  وقد رو عمى االنفر؛ح والر،دد.

  ' كمدددددد؛  سددددددعى البحددددددث إلددددددى الكشددددددف عددددددن مالمددددددح الرفك دددددد  النقددددددد   ددددددي 'الوسدددددد؛ط           
عمدددى المسدددرو  النظددد   وا ، ا دددي، ومدددد  روظ دددف من،دددزه المع  دددي  دددي بنددد؛ء أسدددع 
،د دة رشك  أبع؛دا رقس س   لمنظ    النقد   الع ب  ، و ل دعد؛مري الرنظ د  والرطب دل 

  ي ق اءة الن  الشع   ب ن ماىبي القد م والمحدث.

 ب ن المرنبدي ونسعى من ك  ال  إلى رح   الق م  المع     والنقد   لكر؛ب 'الوس؛ط  
 و صومو'.

  إض؛   إلى أن البحث  يدف إلدى رطب دل القد اءة الموضدوع  ، الردي ال رغفد  المنطدل
ال ؛  ب؛ل ط؛ب الر اثي من ،ي ، وال ررع؛مد  معدو بمعدز  رد؛م عدن وع ند؛ كقد اء لند؛ 

 م ،ع رن؛  ي الق اءة، بح ث ال  مكني؛ الحكم عمى ىاا أو اا .

 لصددم  الرطو  دد  لمنظ  دد  النقد دد  الع ب دد ، ل ح؛طدد  كدد  الدد   يدددف إلددى بندد؛ء  وابددط ا
 بم؛   دم الن  ا بداعي ومقوم؛رو ال،م؛ل  .

شددكمت ا شددك؛ل   المط وحددد  م ،عدد؛  دددي رصددم م أ ك؛ ىددد؛ ضددمن  طددد  مني، دد ، كددد؛ن 
إلددى أ بعدد   صددو  مصددد ة بمقدمدد  وما مدد  ب ؛رمدد ن الفصدد  ايو   ؛لزامدد؛ عم ندد؛ رقسدد مي

الر با   ال ةاا  ال ر  ا  طالتاا يخ  لتتاطلن النقاف"وان بمث؛ب  مد   نظ  ،  حم  عند
ح؛ولندد؛   ددو إزالدد  السددر؛  عددن بعدد  المفدد؛ى م واآل اء حددو   ن"تتااا القاا   ال اباا  القاافي 

مصطمح 'النقد' ورحوالرو المع     والر؛       ي نشقرو ورطو ه رنظ د ا ومم؛ سد ، إضد؛   
؛ةن  ددي  طددوة ل مددل ق؛عدددة وم ،ع دد  إلددى مدد؛  رعمددل بكردد؛ب الوسدد؛ط  ومؤل فددو رقل فدد؛ وح دد

 . ك   ، رس؛ىم ورسي  ميم  رربع رمفصالت ا شك؛ل  

 قدد رط قند؛   دو  نبنظ يا الشار  يناف القاضا  ال   اان ""أم؛ الفص  الث؛ني الموسوم 
والشد؛ع     الشدع    تإلى البحث عن مع؛لم الن  الشدع   وحددوده، ومعد؛    ومواصدف؛
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، ،ددد؛نيب، وىدداه مسدددقل  أس؛سددد    ددي إشدددك؛ل   البحدددثن لمددن  والشددد؛ع  عنددد بالق؛ضدددي ال
 دددي رنددد؛و     مني،دددو ي ررعمدددل بقضددد ردددينيددد؛ رحددد؛و  الدددرمعن  دددي نظ ردددو إلدددى الشدددع ، ال

 الن  الشع   بصف  ع؛م .

أمددد؛ الفصددد  الث؛لدددث وال ابدددع،   صصدددن؛ىم؛ لم طددد؛ب النقدددد  الرطب قدددي  دددي الوسددد؛ط ن 
لشع   وق اءرو، ايو  م؛ حواه الفص  الث؛لدث الا  رمحو   ي شق ن من د اس  الن  ا

مدن الن؛ح د       اسد  بن د  الرعب د  الشدعالدا  ،د؛ء لد ،بخطا  البنيا المغطياا"" مالموسدو 
والدد  مددن  المغو دد  الرددي ع؛ل،ن؛ىدد؛  ددي مسددرو ؛ت ثالثدد : المع،مددي، الصدد  ي، والنحددو ن

 لرعب   والرقل ف الشع  .أ،  رحد د ال ؤ   النقد   بلمق؛ضي ال، ،؛نيب  ي بن   ا

الددا   مثدد  الشددل الثدد؛ني  ددي ركددو ن  نبالخطااا  ال  ااال ""أمدد؛ الفصدد  ال ابددع الموسددوم 
 ددي  و عمددى ال طدد؛ب ال،مدد؛لين الددا   بحددثال طدد؛ب الرطب قددي،  قددد ،دد   االشددرغ؛    دد

مددددن المحطدددد؛ت  واسددددرع؛ ة وقضدددد؛ ؛ البددددد ع، وي  ىدددد؛ معدددد؛لم الصددددو ة الشددددع    مددددن رشددددب و
ال،م؛ل دد ، و ددي كدد  الدد  بحددث عددن طب عدد  النظدد ة النقد دد  بلمق؛ضددي ال، ،دد؛نيب إلددى ىدداه 

كمدددد؛ أب زندددد؛ رربعددددو لقضدددد   السدددد ق؛ت الشددددع   ، المسدددد؛  ، وط  قدددد  مع؛ل،ريدددد؛ ورفسدددد  ى؛، 
ورحد دارددو النظ  دد  ينواعيدد؛ ووظ؛ فيددد؛، ورطب ق؛رددو   يدد؛، ورق  مددو ليددد؛، مددع م اعدد؛ة رربدددع 

 .مظي اري؛  ي  ط؛بو ا ، ا يمد  ر،مي ال ؤ  النقد   ور

ىدداا، وقددد احرددوت  صددو  ىدداا البحددث عمددى مب؛حددث   ع دد ، بحسددب مدد؛ رقرضدد و المدد؛دة 
 الري  حو ي؛ ك   ص .

ل و  ي ىاا البحدث مدن نرد؛   عمم د  روصمن؛ إوقد ،؛ءت ال ؛رم  محرو   عمى أىم م؛ 
 .ومالحظ؛ت موضوع  

مع   دد  كدد؛يدب والنقددد ايدبددين لمدد؛ كدد؛ن المددني   طددوة أس؛سدد   رسددردع ي؛ أ  د اسدد  و 
الددا  رسدددردعي ضدددمنو أ  ظدد؛ى ة أدب ددد  أو قضددد   نقد ددد  ،ممدد  مدددن الضدددوابط والمبددد؛دئ 

يددد؛، ا ، ا  ددد ، رسدددعى إلدددى رنظددد م ورقدددو م مسددد؛  ىددداه الد اسددد  و دددل مددد؛ رقرضددد و طب عر
اعرمدددن؛ المددني  الردد؛   ي  ددي قدد اءة رطددو   بحسددب مدد؛ سددط رو مددن  طدد  وأىدددافن  قددد

بصددددبغرو الر اث دددد ن كونددددو اينسددددب  ددددي رربددددع  صوصدددد ؛ت اعي والنقددددد  ال طدددد؛ب ا بددددد



 مقدمــة:

 و 

الدا   الوصدفي الرحم مديحسب س ؛ق؛ت ال ط؛ب ن، كمد؛ اعرمددن؛ المدني  المف؛ى م وال ؤ  
اقرضددرو طب عدد  البحددث مددن  ددال  سددب  أيددوا  ىددا ن ال طدد؛ب نن  ددي مح؛ولدد  السددر،الء 

ة لمبحدددث  دددي مبددد؛دئ شدددك  بددددو ه مددد؛د ، الدددا يسدددم؛ت ومالمدددح شدددع    الدددن  ا بدددداع
وآل ؛ت إ، ا   ، شكمت ال الص  المني، د  لرمفصدالت ال طد؛ب النقدد ، بوصدفو نظ؛مد؛ 

النصو  الشدع   ، سدع ؛ لمقدب  عمدى مك؛منيد؛  ح؛و  رقد م ق اءة نقد   و ل م؛ رمنحو 
،  ضددد؛ف إلدددى الددد  اسدددرف؛درن؛ الث؛نو ددد  مدددن عطددد؛ءات المدددد ايسدددموبي البن؛  ددد  وال،م؛ل ددد 

 ب م؛ اقرضرو الم؛دة الرحم م  .، بحسوالمق؛ ن

،ع دد ، ومدد؛ كدد؛ن البحددث بعن؛صدد ه ىدد كال و وحدد؛، أن  ددقري عمددى صددو رو لددوال ق؛عدددة م  
 وقد رعددت مص؛د  البحث وم ا،عو، ناك  مني؛: ة، أ ات ب ده منا أن ك؛ن  ك

 .الوس؛ط  ب ن المرنبي و صومو، لمق؛ضي ال، ،؛ني 

   آلمد .ن بن بش  بن  حي امحسل، شع  أبي رم؛م والبحر  ب ن الموازن 

 .أصو  النقد ايدبي، يحمد الش؛ ب 

 .عمود الشع  الع بي 'النشقة والمفيوم'، لمحمد بن م  سي الح؛ ثي 

 ،ل حمن ي ك؛ن. مقوم؛ت عمود الشع  ايسموب   ب ن النظ    والرطب ل 

  نظ  دد  الشددع  الع بددي مددن  ددال  نقددد المرنبددي  ددي القدد ن ال ابددع الي،دد  ، لمح ددي
 صبحي.الد ن 

  يحمدددد بدددن عثمددد؛ن الي،ددد  ، النقددد الرطب قدددي ال،مددد؛لي والمغدددو   دددي القدد ن ال ابدددع
  حم؛ني.

القد مددد  والحد ثددد ، مدددن كردددب النقدددد  الع ب ددد  عد دددد الكردددب والمؤلفددد؛ت  ضددد؛ف إلدددى الددد 
 والبالي  والمغ ، ومص؛د  ايدب والدواو ن الشع   .



 مقدمــة:

 ز 

أىميددد؛ الرف  عددد؛ت  لدددم  سدددمم إن،ددد؛ز البحدددث مدددن بعددد  الصدددعوب؛ت، لعددد  و يدددم الددد ،
الكث ددد ة الرددددي انشددددط  إل يدددد؛ ال طدددد؛ب النقددددد   ددددي 'الوسدددد؛ط '، وصددددعوب  ا ح؛طدددد  بيدددد؛، 

 اسد  م؛دريد؛  دي طد  البحدث ودلرن؛ث ى؛ عمى ي   الر ر ب الا  اعرمدن؛ه نظ؛مد؛ بن؛  د؛ ل 
 .مرنو

لمكدددد  م ايسددددر؛ا ، بقصدددددل عبدددد؛ ات الشددددك  و،ز دددد  االمرندددد؛ن ن ددددرم ىدددداه المقدمدددد و  
و ع؛ رددددو لددددو رو، يدددد؛ ، لرك مددددو ب؛ شدددد اف عمددددى ىدددداا البحددددث ،   ر؛و    ددددت''بشدددد الددددكرو 
  .م؛ أسمع الصعبوعممو وسع  صد ه ورس   ه من وقرو ورقو م؛، 
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 الفصـــــــل األول :

  حتى القرن الرابع:  القديمالعربي  التاريخي لتحوالت النقد  المسار المعرفي و 
 

I – النقد: المصطمح والمفيوم: 
 

 .'النقد' مفظةي لمغو اإلطار ال -1

 .وتعدد المفاهيـالنقد مصطمح  -2

II – "تحوالت النقد العربي القديم "نظرة في النشأة والتطور: 
 
 .أةالنشمرحمة  -1
 .'الهجري مرحمة التطور 'مف العصر الجاهمي إلى القرف الثالث – 2
 

III– الحياة النقدية في القرن الرابع اليجري: 
 

 .حركة النقد في القرف الرابع الهجري -1
 في القرف الرابع الهجري.اتجاهات النقد  – 2
 

VI– 'القاضي الجرجاني والوساطة 'المؤلِّف والمؤلَّف: 
 

 جرجاني 'حياته'.القاضي ال -1
 كتاب الوساطة 'التعريؼ بالكتاب'. – 2
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I- : النقد : المصطمح والمفيوم 

داة لمتعبيػػر ؛ التػػي اتهػػذها اإلنسػػاف  فنػػا لمكممػػة نظريػػةإذا كػػاف ابدب فػػي  بسػػط  طػػر  ال   
ي وابدب عػػػف الطبيعػػػة واإلنسػػػافي وهػػػي تصػػػوير لشػػػعور  وعقمػػػهي وحياتػػػه الماديػػػة والفكريػػػة

 هػػػؿ التػػػي تحتػػػاج  ي وهػػػو كسػػػانر الصػػػناعات نالنسػػػ يالنحتي... مػػػة الجميمػػػةصػػػناعة لمكم
ابدب وبػػػالمنطؽ نفسػػػه  فػػػ في حديػػػد تيمتهػػػاي تحػػػت إطػػػار التػػػذوؽاالهتصػػػاص لتمييزهػػػا وت

ي ـو عمػى وجػود  نضػمف صػورته العامػة منذ نشأته إلى تصور فكري يتصؿ به ويقػيحتاج 
 ويضطمع بمهمة تذوته وبياف تيمته .

ي اببعػػػادالمجػػاالت و والنقػػػد مصػػطمح  متعػػػدد ؛ ذا التصػػور مصػػػطمح 'النقػػد' طمػػؽ عمػػى هػػػ 
عنػػػد  'نقػػػدلمصػػػطمح 'ال لمفهػػػوميلحيػػػز احاوؿ تػػػأطير ااببعػػػاد سػػػنالمجػػػاالت و وضػػػمف هػػػذ  

 .الحدود التاريهية لمدراسةتتشكؿ نشأة وتطورا وصوال إلى القرف الرابع لمهجرة  يف  ؛العرب
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 : نقد''ال مغوي لمفظةاإلطار ال -1

ي وتػػد اسػػتعمؿ لفػػظ مػػف الداللػػة المغويػػة لمػػادة ننقػػد  لمفهػػـو النقػػد انطمػػؽ تصػػور القػػدامى  
 :مف بينها النقد في المغة العربية لمعاف مهتمفة

ػػػا   و   ـ  اه  ر  الػػػد   ز  يػػػي  م  ت   :اد  ق ػػػن  و الت   د  ق ػػػالن   »جػػػاي فػػػي السػػػاف العػػػرباي فػػػي مػػػادة ننقػػػد  :  -  اج  ر  ه 
 ـ  ه  ت  ك  ر  ت ػػػػ ف  ا   و   وؾ  د  ق ػػػن   اس  الن ػػػػ ت  د  ق ػػػن   ف  إ   ني وفػػػػي حػػػديث  بػػػػي الػػػدرداي: ن... اه ػػػن  م   ؼ  ي ػػػالز  
 . 1ن«  تابموؾ بمثمه ـ  ه  ت  ب  ت  اغ  و   ـ  ه  ت  ب  هـ  ي ع  ت؛ معنى نقد وؾ  ك  ر  ت  

    2ن«د  ق  ن  الت  و   اد  ق  ت  واالن   اد  ق  ن  لت  كا يوغيرها ـ  اه  ر  الد   يز  ي  م  : ت  د  ق  الن   »وفي االقاموس المحيطا: -

 :حوؿ محوريف'النقد' لمادة المغوية  ر الداللةتمحو ت
 ابوؿ: يتصؿ بنقد الدراهـ ي بتمييز جيدها مف ردينها.

   .يتصؿ بذـ اآلهريف وعيبهـالثاني: 
مػف معنػى  ؛ لمػا يشػتمؿ عميػهمعنى ابوؿ  وسػع دانػرة مػف الثػانيولكف ال يوالمعنياف تريباف

ظهػار العيػوبفيق ي  مػا الثػانييفحص الجيد مف الػردي ي ثػـ نقمػت تصػر عمػى معنػى الػذـ وا 
وذلػػؾ لقابميػػة  ؛ننقػػد الػػدراهـ ي إلػػى نقػػد ابسػػاليبداللػػة المعنػػى ابوؿ مػػف مجالهػػا السػػابؽ 

وبقػي لممعنػى الثػاني ي  3ن التمييز بيف ابشياي التي تتضمنها كممة ننقد  في  صمها المغػوي
فػػي الكشػػؼ عػػف   ؛ وال سػػيمادبػػييمػػة مػػف النقػػد ابي يػػتحكـ فػػي جوانػػب غيػػر تمظػػؿ مػػ ثر

  4ننابهطاي  التي وردت في شعر مجموعة مف الشعراي العيوب

 

                                                 
 .(ف ؽ د)ي مادة 426 – 425ي ص 3لبنافي دطي دتي ـ : لساف العربي دار صادري بيروتي ابف منظور -  1ن

ي بيػػروتي ي م سسػػة الرسػػالة لمطبػػع والنشػػر: القػػاموس المحػػيط ي تحقيػػؽ: محمػػد نعػػيـ العرتسوسػػيالفيػػروز ابػػادي -   2ن
 . 322ـي ص 2005ي 8لبنافي ط 

لعربػي ي بيػػروتي لبنػػافي لبالغػػة والنقػد ا المصػػطمح والنشػأة والتجديػػدا ي م سسػة االنتشػػار امحمػد كػػريـ الكػواز : ا -   3ن
 .1ي ص: بدوي طبانة :  سس النقد ابدبيي عف46ي ص ـ2006ي 1ط

 .46ي ص مد كريـ الكواز : البالغة والنقدمح  -   4ن
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 وتعدد المفاىــــيم : 'النقد' مصطمح -2

لقػػػد كػػػاف التصػػػور االصػػػطالحي لمصػػػطمح ننقػػػد  عنػػػد النقػػػاد العػػػرب القػػػدامىي تابعػػػا     
 بػػػػػف سػػػػػالـحمػػػػد صػػػػفحات المعػػػػػاجـي وحسػػػػب مػػػػػا  ورد  ام اي  وردتهػػػػػتػػػػال ةالمغويػػػػػ داللػػػػةلم

فػػ ف  ؛ارسػػوف  تػػدـ وثيقػػة فػػي تػػاري  النقػػدالتػػي يعػػدها الدهػػػ  فػػي طبقاتػػه 232 نتاالجمحػػي
إلػػى نقػػد  ـهػػػ ي مػػف  وانػػؿ مػػف نقمػػوا داللػػة النقػػد مػػف تمييػػزا لػػدراه180اهمػػؼ ابحمػػرا نت 

إذا سػػػػػمعت   نػػػػػا بالشػػػػػعر وتػػػػػاؿ تانػػػػػؿ لهمػػػػػؼ:  »ذلػػػػػؾ فػػػػػي تولػػػػػه:؛ يظهػػػػػر الشػػػػعر وتمييػػػػػز 
 فاستحسػػنتهيتػػاؿ: إذا  هػػذت  درهمػػا  يو صػػحابؾ ي مػػا تمػػت  نػػت فيػػػػهػػػػػ بالي فمػػا واستحسنػػػته

اهمػػػػؼ  فقػػػػد ربػػػػطي  1ن«ينفعػػػػؾ استحسػػػػانؾ إيػػػػا     ؿػػػػػػفه يردييفقػػػػاؿ لػػػػؾ الصػػػػراؼ: إنػػػػه 
و نقػدها وصػنيع النقػاد فػي تمييػز ـ مػؿ الصػيرفي فػي تمييػز الػدراهبػيف ع ابحمرا في ر يػه

 الشعر ونقد .

 الػػنص  ف ا همػػؼ ابحمػػرا لػػـ يػػورد مصػػطمح ننقػػد  فػػيلكػػف المالحػػظ مػػف هػػالؿ هػػذا 
لجمحػػيا الػػذي عبػػر عػػف هػػذ  ي وبالمثػػؿ اابػػف سػػالـ احديثػػه عػػف استحسػػاف الشػػعر وتمييػػز 

ولمشػعر صػناعة وثقافػة  »: فػي تولػه النظػرةهػذ  ي تتأكػد «العمػـ بالشػعر»بعبػارة:  الممارسة
 . 2ن «لعمـ والصناعات يعرفها  هؿ العمـ كسانر  صناؼ ا

و  ف  تػػػػدـ محاولػػػػة اتهػػػػذت هػػػػذا المصػػػػطمح عنوانػػػػا لهػػػػذ  الممارسػػػػة العمميػػػػة لمنقػػػػد ويبػػػػد
ننقػد  :ػي فػي كتابػه الموسػـو بػ 3ن هػػ 337نت ووصمت إلينا كانت عمى يػد اتدامػة بػف جعفػرا

بمفهومػػه لمنقػػد ي وتػػد صػػرح فيػػه حيصػػطاليػػف اتهػػذت الكممػػة  وفػػى مػػدلولها اال؛  الشػػعر 
كشػػؼ عػػف  صػػالة الشػػعر النقػػد عنػػد  يعنػػي ال؛ ف 4ن « عمػػـ جيػػد الشػػعر مػػف ردينػػه »: تػػانال

 . ميز بيف جيد  وردينهي والمف عدمها
                                                 

د محمػد شػاكري دار المػدني لمنشػري محمد بف سالـ الجمحي : طبقات فحػوؿ الشػعراي ي شػرح :  بػو فهػر محمػو  –    1ن
 .7ي ص1جدةي المممكة العربي السعوديةي القاهرةي مصري دطي دتي ج

 .7ي ص 1المصدر نفسه يج -    2ن

 .47محمد كريـ الكواز : البالغة والنقد ي ص  -   3ن

(4)
مميةي بيروتي لبنافي تحقيؽ وتعميؽ: محمد عبد المنعـ هفاجيي دار الكتب الع تدامة بف جعفر : نقد الشعري   -  

 .62ص دطي دتي
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 و فػػػػػي  يي المغػػػػػة النقديػػػػػة العربيػػػػػة القديمػػػػػةالمعرفػػػػػي لمعنػػػػػى النقػػػػػد فػػػػػالتأسػػػػػيس  إذفي    
؛  و اهتبػار حقيقػة ي كاف يعني تمييز شيي مف شػيي اهػرالعربي القديـ النقديالمصطمح 

معنػػى الجػػودة والػػرداية فػػي مفهػػـو النقػػد العربػػي عمػػى ذلػػؾ  انبنػػى ؛ وتػػدشػػيي لمعرفػػة تيمتػػه
فمفهػػػـو النقػػػد فػػػي االسػػػتعماؿ القػػػديـ إنمػػػا يعنػػػي  ؛لػػػنص  دبػػػي نشػػػعري  مػػػا لػػػدارسالقػػػديـ ا

اهتبار نص  دبي لمعرفة مدى ما فيه مف جودة  و ردايةي وبمقدار مػا تغمػب الجػودة عمػى 
   . 1نالرداية 

 مػػػا مػػػف حيػػػث ي ورها المصػػػطمحيػػػػػػي وتطػوتطورهػػػا الداللػػػهػػػذا فيمػػػا يتعمػػػؽ ببػػػروز الكممػػػة 
فسػػير   ي تقػػويـ وتقيػػيـ فالنقػػد فػػي  وضػػح صػػور : دراسػػة ابثػػر ابدبػػي وتي اكتمػػاؿ المفهػػػػػـو

عمػى وعػي تػانـ عمػى الػذوؽ تبعػا لػبعض المقػاييس الجماليػة المقبولػة ي وكؿ ذلػؾ هذا ابثر
  2ن

مات فحػػص الصػػفات ونقػػدها عيػػب مز كمػػا اسػػتعمؿ فػػي معنػػى العيػػبي لمػػا كػػاف مػػف مسػػت 
ي عميػه ؛ فػالتقريظ مػدح الشػيي  و الشػهص والثنػػػػايبعضهاي وهو بهذا المعنى ضػد التقريظ
؛ فيقولػػػوف بػػػاب النقػػػد والتقػػػريظي يريػػػدوف بػػػذلؾ ذكػػػر وبهػػػذا المعنػػػى يسػػػتعممه بعػػػض الكتػػػاب

  3ن.المساوئ والمحاسف

التقػدير الصػحيح بي  »: فهػو عنػدهـ ي ؿابو وتد بنى النقاد تعريفهـ لمنقد عمى المعنػى   
وفػػي ؛ فمفهػػـو النقػػد الػػدتيؽ  4ن« ثػػر فنػػي وبيػػاف تيمتػػه فػػي ذاتػػه ودرجتػػه بالنسػػبة إلػػى سػػوا  

ي وهػػو مفهػػـو يمحػػظ فػػي كػػؿ اسػػتعماالت الكممػػة الحكػػػـ هػػو - كمػػا يتضػػح -داللتػػه عامػػة 
دراسػػػة  عنػػػد حػػػدودالوتػػػوؼ  »: النقػػػد ابدبػػػي ؛التػػػي يعنػػػي فيهػػػا حتػػػى فػػػي  شػػػدها عمومػػػا

                                                 
(1)

ار هومػػة عبػػد الممػػؾ مرتػػاض : فػػي نظريػػة النقػػد ا متابعػػة بهػػـ المػػدارس النقديػػة المعاصػػرة ورصػػد لنظرياتهػػاا ي د -  
 .225ـ ي ص 2005ي زريعةي الجزانري دطي بو لمطباعة والنشر والتوزيع

 . 45ـ ي ص 1985ي  1يروتي لبنافي طمنيؼ موسى: في الشعر والنقدي دار الفكر المبنانيي ب –  2ن

 .3ص  ي1ـي ج1963ي  3ط يالنهضة المصريةي القاهرةي مصر ي مكتبة حمد  ميف : النقد ابدبي –  3ن

ـي                 1964ي 7ي مكتبػػػػػػػػػة النهضػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػريةي القػػػػػػػػػاهرةي مصػػػػػػػػػري ط حمػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػايب :  صػػػػػػػػػوؿ النقػػػػػػػػػد ابدبػػػػػػػػػي –  4ن
 .115ص 
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ي ي والحسػػػف والقػػػبحعمػػػا فيهػػػا مػػػف مػػػواطف القػػػوة والضػػػعؼ ابعمػػػاؿ ابدبيػػػة بقصػػػد الكشػػػؼ
صدار اب  .   1ن « حكاـ عميهاوا 

ي ووظيفتػػػػه تقػػػػدير وتقػػػػويـ العمػػػػؿ  تػػػػرايةي وفهػػػػـي وتفسػػػػيريوحكـ فأصػػػػوؿ النقػػػػد إذف؛      
ومنزلػػة ابديػػب  يالشػػعوريةي وبيػػاف تيمتػػه الموضػػوعية والتعبيريػػة و ابدبػػي مػػف الناحيػػة الفنيػػة

راي إلػػػى هيػػػر السػػػبؿ و سػػػمى ي ومهمتػػػه القصػػػوى ابهػػػذ بيػػػد ابدب وابدبػػػاي والقػػػ 2نواثػػػار  
ي والغػػػرض مػػػف دراسػػػته معرفػػػة القواعػػػد التػػػي نسػػػتطيع بهػػػا  ف نحكػػػـ عمػػػى القطعػػػة الغايػػػات

ي ومعرفػػة الوسػػانؿ التػػي تمكننػػا مػػػف الجػػودة والػػردايةي والحسػػف و القػػبحابدبيػػة مػػف ناحيػػة 
  3نيعرض عمينا مف اآلثار ابدبية. تقويـ ما

ي دبػػي عػػف طريػػؽ ميػػز الجيػػد مػػف الػػردييفػػف تقػػويـ الػػنص اب » -إذف  -فالنقػػد         
ي الػػػذي يوضػػػح الهسػػػيس مػػػف فنػػػوف القػػػوؿ بالتقػػػدير الصػػػحيح لممنػػػت  ابدبػػػيمػػػف والنفػػػيس 

 وذلػػػػؾ بدراسػػػػة ابسػػػػاليب يي ودرجػػػػة جودتػػػػه  و ردايتػػػػه منسػػػػوبا إلػػػػى غيػػػػر تيمتػػػػه فػػػػي ذاتػػػػه
حساسػػػاي ومنحػػػى ابديػػػب فػػػوميزاتهػػػا ي مػػػع القػػػدرة عمػػػى إصػػػدار ي تعبيػػػر  تأليفػػػا وتفكيػػػرا وا 

  4ن. «ابحكاـ الدتيقة المعممة بالجودة  و الرداية 

 ي إف كممة ننقػد  وجػدت فػي االصػطالح العربػي القػديـالقوؿ نايمكن بناي عمى ما تقدـ     
ور والمفهػـو تبػؿ اتدامػة بػف التصػ ي ولـ يوجد تعريؼ محدد دتيؽ لهػذاكتصور ومفهـو عاـ

ف كاف يهتمؼ مف بينة إلى  هرى ي وطبيعة هذا التصورجعفرا    يوا 

                                                 
ـي ص 1972ي 2لمطباعػة والنشػري بيػروتي لبنػافي ط ي دار النهضػة العربيػةي النقد ابدبي د العزيز عتيؽ : فعب –  1ن

263. 
 
ي 1لمطباعػػة والنشػػري عمػػافي ابردفي ط حميػػد ادـ الثػػويني : مػػنه  النقػػد ابدبػػي عنػػد العػػرب ي دار الصػػفايينظر: –  2ن

 .18ـي ص 2004

 3ن
 .3، ص  1الٌقد األدتً ، ج :أهٍي أحود  – 

عػة ابزهػػر ي اإلسػػكندرية ي مصػػري عبػػد البػػديع محمػد : فػػي النقػػد ابدبػػي ي كميػة الدراسػػات اإلسػػالميةي جام نظمػي –  4ن
 .4ـ ي ص1987طي د
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المغوية لممادة ننقػد ي سػواي كػاف ذلػؾ ي ف نه يمتقي عند مفهـو الداللة ومف ناتد إلى اهر   
ثػػـ تطػػور المصػػطمح ا مػػف ردينهػػا ي  ـ فػػي عيػػب اآلهػػريفي فػػي نقػػد الػػدراهـ لتمييػػز جيػػده

لمنقػد العربػي القػديـ  يالتطػور التػاريه حسػبومعرفةي وممارسةي مػف عصػر آلهػر تصورا ي
 .  لى المنهجية في التناوؿ والتطبيؽيمف التصوري فالتأصيؿ يإ

   العربي في إطار  القديـ نشأة وتطورا. ديتضح ذلؾ مف هالؿ تتبع المسار التاريهي لمنق

II- لتطور":تحوالت النقد العربي القديم "نظرة في النشأة وا 

عػػػرب فػػػي إطػػػار الصػػػورة العامػػػة لػػػ دب؛ الالنقػػػد فػػػي كتابػػػات النقػػػاد  جمػػػى مفهػػػـويت       
؛ إنمػا هػو لػذا لػـ يكػف النقػد تانمػا بذاتػه يوميدانػه الػذي يعمػؿ فيػهفابدب هو موضوع النقد 

ي فالنقد تديـ تػدـ تجاهاتهيرصد هطا  وا يمنه وجود  ويسير في ظمه دبابدب يستممتصؿ 
  1ن.ابدب

لػػذا ي المكتممػػةو وؿ مػػا ظهػػر مػػف ابدب العربػػي ي كػػاف الشػػعر فػػي صػػورته الجاهميػػة      
؛ فالنقػػد فػػي بػػذور  ابعػػـ ابكثػػر بػػيف الشػػعراي ي فكػػاف فػػيفقػػد نشػػأ النقػػد صػػنو هػػذا ابدب

وجػػد منػػذ وجػػد الشػػعر ضػػرورة؛  -إعجابػػا  و إعراضػػا  -ابولػػى والتػػي هػػي التػػأثر بالشػػعر 
  2ن.ما يعني اإلحساس بها مف هالؿ تقويـ معيفبف الثناي عمى تصيدة إن

ف نػػػه يقػػػؼ عنػػػد معػػػرفتهـ البػػػذور ابولػػػى لمنقػػػد عنػػػد العػػػرب ي الباحػػػث تممػػػس  ذا مػػػا  رادوا  
ابمػػة التػػي مػػف ابحكػػاـ النقديػػة التػػي  عػػانتهـ عمػػى تفهػػـ الشػػعر وتذوتػػه ي و  بكثيػػر ابولػػى

ذا ا ويترسػػػمها الشػػػعراي طهػػػي ال بػػػد  ف تعػػػرؼ المعػػػالـ التػػػي يهت نجبػػػت الشػػػعراي الفحػػػوؿ وا 
كانت كثير مف ابحكاـ النقدية القديمة لـ تصؿ إلينا مع ما وصؿ مػف شػعر ي فػ ف بعػض 

  3نالكتب . تمؾ ابحكاـ تناتمتها ابلسف وتناولتها
                                                 

 .263ي ص د العزيز عتيؽ : في النقد ابدبيعب –  1ن

يةي تب والمطبوعات الجامععصاـ تصبجي :  صوؿ النقد العربي القديـ ي منشورات جامعة حمب ي مديرية الك –  2ن
 .6ـ ي ص 1996ط ي د

 3ن
، 1الوطثىعااخ ، تٍاروخ ، لثٌااى ،    أحود هطلىب : اتداهاخ الٌقد األدتً "فً القرى الراتع للهدرج" ، وكالح   –  

 .13م ، ص 1973
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و فيمػػػا يػػػأتي محاولػػػة لالمػػػاـ بمظػػػاهر هػػػذا النقػػػد وفػػػؽ مػػػرحمتيف ي تبعػػػا لتطػػػور  وهمػػػا :   
 ر نمرحمة النشأة ي مرحمة التطو 

 مرحمة النشــأة: -1

تمييز جيػد  مػف ردينػه والحكػـ  في بداياتها ابولى في يكمف معنى الممارسة النقدية لمشعر
وتد نشأ عنػدهـ بػيف الشػعراي ي مف طويؿبز ظهور المصطمح  وهو معنى سابؽ عف ي عميه

 صػوله معها تواعد  و ي فوضعت ا متطاولة حتى وضعت عمـو العربيةوظؿ عمى ذلؾ حقب
ف يحتفػؿ بػنظـ ؛ إذ كػاابولى في صناعة الشاعر الجاهمي ع  ف نالحظ مقدماتهي ونستطي

  1نيرضي جمهور  الذي يستمع إليه. ي حتىشعر  احتفاال شديدا

ي منسػػػجـ التفاعيػػػؿكػػػامال ي هػػػذ  الصػػػناعة وهػػػذا الشػػػعر الػػػذي ال نعرفػػػه إال ناضػػػجا      
ي عربػي شػعر عربػي النشػأة الجػاهمييف يوهػو م تمؼ النغـ كما نقر   في المعمقػات ي وشػعر

حتػػى وابغػػراض والػػروح ي وتػػد مػػر بضػػروب كثيػػرة مػػف التهػػذيب ابعػػاريض ي والمػػنه  ي 
ذا كنػػػا ال نعػػػرؼ  2نوجػػػد عميػػػه فػػػي العصػػػر الجػػػاهمي  بمػػػل ذلػػػؾ اإلتقػػػاف والنضػػػ  الػػػذي ي وا 

الشػعر العربػػي إال بهػػذ  الصػػورة المحكمػة المتقنػػة ي ف ننػػا ال نعػػرؼ النقػد إال فػػي هػػذا العهػػد 
  -وكمػا ذكرنػا  -ومع هذا االكتماؿ ي و تدـ النصوص التي تدؿ عميػه تعػزى فػي الغالػب   

يقػـو بصػناعة شػعر  فػ ذا كػاف الشػاعر هػو الػذي إلى الشػعراي الػذيف نهضػوا بالشػعر وتػوو  
 ي هػػػػذ  اآلراي كانػػػػت تمقػػػػى فػػػػي 3ن وتهذيبػػػػه ي ف نػػػػه كػػػػاف عرضػػػػة آلراي غيػػػػر  مػػػػف الشػػػػعراي

هيػر ممثػؿ لهػذ  ابسػواؽ حيػث كػاف يجتمػع متها سوؽ اعكاظا ؛وفي مقد ابسواؽ ابدبية 
الشػػعراي يويتػػذاكروف الشػػعر يوتػػد شػػكمت هػػذ  ابحاديػػث وابحكػػاـ و الم هػػذ النػػواة ابولػػى 

اإلبػداع الشػعري منػذ الشػعر حركػة لمنقد العربي وتبؿ ذلػؾ فقػد واكػب الحكػـ الجمػالي عمػى 
كػػاف منػػذ  ف لقبػػت العػػرب الشػػعراي  ةػف الحػػديث عػػف هػػذ  ابحكػػاـ الجماليػػي بوتػػت مبكػػر

                                                 
 .21ي ص ي دت5معارؼي القاهرة ي مصري ط : النقد ي دار الضيؼ شوتي –  1ن

 ند العرب امف العصر الجاهمي إلى القرف الرابع الهجريا ي طه  حمد إبراهيـ : تاري  النقد ابدبي ع –  2ن
 .17ي ص دطي دت    

 .48منيؼ موسى : في الشعر والنقد ي ص –  3ن
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 يي ويميه  ربػع مراتػب :الشػاعر ن لقابا تشي بحظ الواحد منهـ مف توة نظـ الشعر كالهنذيذ
  1نشاعر. المت يالشعرور الشويعري

 ي التي عدت حكما نقديا في المفاضمة بيف الشعراي.إضافة إلى عبارة ن شعر الناس 

ولػى عمػى السػميقة العربيػة ي والعصػبية القبميػة بالدرجػة كػاف هػذا النقػد تانمػا بالدرجػة اب    
هيػػػر مػػػف يمثػػػؿ النقػػػد فػػػي سػػػوؽ اعكػػػاظاي االنابغػػػة الػػػذبيانيا؛ حيػػػث كانػػػت الثانيػػػة ي وكػػػاف 

و مالمػح الػذوؽ النقػدي الػذي ينكػر عمػى الشػاعر  ت؛  يف حدد سماتضرب له تبة مف  دـ
  و المثػػؿ   ريػػد لػػه العػػرؼ  و كمػػا يحػػسي ويطمػػب منػػه  ف يعبػػر كمػػا ي  ف يعبػػر كمػػا يريػػد

بػػارة عػف م هػػذ يفطػػف إليهػا الشػػعرايي وممحوظػػات كمػا كانػػت مجمػػؿ المالمػح النقديػػة ع؛  2ن
ي كمػا  نػه  صػؿ سػوى سػميقتهـ ومػا طبعػوا عميػه ي وما كاف لهػايمحظها بعضهـ عمى بعض

 لـ يكف يتناوؿ ابثر كمه فهو ال يتجاوز  بياتا  و  جزاي مف القصيدة .

دوف التهمػػػي عػػػف الػػػذوؽ القػػػانـ عمػػػى  ـ كانػػػت تانمػػػة عمػػػى صػػػياغة الشػػػعروهػػػذ  ابحكػػػا 
؛ وربمػػا لػػـ  3ني ومقػػدار وتػػع الكػػالـ عنػػد الناتػػد الشػػاعراإلحسػػاس بػػأثر الشػػعر فػػي الػػنفس 
ي تسػتهدؼ معنػى هػدا   ف يكػوف مجػرد كممػة يرسػمها الناتػديهرج هذا النقد فػي مجممػه عػف 

تمامػػا  ف يقػػاؿ فػػي هػػذا الموتػػؼ  و المناسػػبة  نػػه مسػػتهجف  و ال ينبغػػي   ذوتػػه السػػميـ إلػػى
سػػيب بػػػف مثممػػا حػػدث مػػػع اطرفػػة بػػػف العبػػدا وهػػػو مػػا يػػػزاؿ طفػػال صػػػغيرا حينمػػا سػػػمع االم

 ا ينشد توله:عمس

 م  د  ك  م   ةيَّ ر  ع  ي  الصَّ  و  ي  م  ع   اج  ن  ب   ٭  ه  ار  ك  ادِّ  د  ن  ع   مَّ ي  ى ال  اس  ن  ت  أ   د  ق  و  

 فقاؿ اطرفةا : استنوؽ الجمؿ.
                                                 

كممة تطمؽ عمى الطويؿ  ور س الجبؿ المشرؼي والشجاع والفحؿ والسهي والهطيب البميلي والسيد الحكيـ     – ن
 والعالـ بأياـ العرب.

تي وب: التفكير النقدي عند العرب امدهؿ إلى نظرية ابدب العربيا ي الفكر المعاصري بيرو عيسى عمي العاك –  1ن
 .25ـ ي ص2000ي 1لبنافي دار الفكري دمشؽي سورياي ط 

 .6عصاـ تصبجي :  صوؿ النقد العربي القديـ ي ص  –  2ن

 .48منيؼ موسى : في الشعر والنقد ي ص  –  3ن
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ي فيكػػػوف اطرفػػػةا تػػػد عػػػاب واسػػػتهجف  ف تطمػػػؽ الصػػػفة الهاصػػػة ة صػػػفة لمناتػػػةفالصػػػيعري
سػعة كما  ف نقاد هذا العصر لـ يبنوا حكمهـ النقدي عمى دراسػة وا ي 1نبابنثى عمى الذكر

نمػػػا اجتػػػزيو  و نظػػػرة عميقػػػة فػػػي جػػػو القصػػػيدة ؛ فعػػػابوا ا بالعبػػػارة المػػػوجزة غايػػػة اإليجػػػازي وا 
مػػف بعػػض فكػػاف النقػػد تريبػػا  ؛ 2نات وسػػمو  نإتػػواي  فػػي بعػػض اببيػػاهػػتالؼ حركػػة الػػروي 

ي ثػـ هػو بعػد ابغراض الشعرية في الروح؛ فهػو كالهجػاي حػيف يعيػبي وكالمػدح حػيف يثنػي
يػز بػالحكـ لػـ يقػـ إال عمػى الػذوؽ العربػي السػميـ الػذي يتم يذلؾ كمػه عربػي النشػأة كالشػعر

ي وبمقػدار ممة فيهتػاج لهػا ويتػأثرتناؿ منه الك؛ فالعربي رتيؽ الحس السريع والنظرة العجمى
 . 3ني وهذا يحوؿ بيف النقد وبيف  ف تكوف له  سس و صوؿ مقررةهذا التأثر يكوف الحكـ

نهػػرج مػػف ذلػػؾ كمػػه إلػػى  ننػػا نسػػتبعد  ف تكػػوف لمجػػاهمييف ممكػػة تحميميػػة فػػي النقػػد        
معرفيػا؛  ػمحاابدبي؛ إذ كاف في هذا العصر مفهوما عامػا ومعهودا ذهنيػاي ولػـ يكػف مصطػ

عمػى  تمػد عمػى الذانقػة واالنطبػاعي وركػزفقد اتسـ في بدايته بابحكاـ العامة والجزنيةي واع
ي فكمػػػا كػػػاف هػػػذا والناتػػػد الجػػػاهمي كػػػاف مػػػف الشػػػعراي القػػػيـ الدالليػػػة فػػػي الشػػػعر؛ كيػػػؼ ال

ذف ليساعر ينظـ بيتا فقد كاف يصدر حكماالش همي الغريب  ف يظهػر الطبػع الجػا مف ي وا 
ي بف العصػػػر ذا الطبػػػع انفعػػػالي غفػػػؿ عػػػف التعميػػػؿ؛ وهػػػنقػػػد مثممػػػا ظهػػػر فػػػي الشػػػعرفػػػي ال

ي ولعػػؿ  4ن القانمػػة عمػػى تقمػػب ابهػػواي وابمزجػػة الجػػاهمي إنمػػا هػػو عصػػر الفطػػرة البدويػػػػة
الناس كانوا يرضوف مف الشعراي بأمثاؿ تمؾ ابحكاـ السريعةي ويجتزنوف منهـ بالقميػؿ مػف 

 .ية والهبرة الفنية فهـ  هؿ الدرابوص الر ي ي

 

                                                 
 .10ي النقد ابدبي ي صنظمي عبد البديع محمد : ف -  1ن

 .136محمد كريـ الكواز : البالغة والنقد ي ص –   2ن

 .29طه  حمد إبراهيـ : تاري  النقد ابدبي عند العرب ي ص -  3ن

 4ن
 .12صىل الٌقد العرتً القدٌن ، ص عصام قصثدً : أ - 
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                 ال يػػػروف  حػػػدا مػػػف غيػػػر الشػػػعراي لػػػه الحػػػؽ فػػػي  ف يصػػػدر الحكػػػـ  - يضػػػا -ولعمهػػػـ كػػػانوا
يرتػى إليػه  ي والـ القوؿ الفصؿ الذي ال يمارى فيػهي فكانت كممتهفي الشعراي والشعر  في 

  1نالشؾ في نظر الناس.

 ؿي وصػػػاحب هػػػذا االنتقػػػالػػػى عصػػػرـ؛ انتقػػػؿ العػػػرب مػػػف عصػػػر إبمجػػػيي اإلسػػػالو      
 ف يػ ثر الػػديف مػػادي وعقمػي؛ إذ إف طبػػانع ابمػور تقتضػػي  رالزمنػي والتػاريهي انتقػػاؿ اهػ

مػػف  -بفعػػؿ ذلػػؾ -الػػذي انتقػػؿ؛  -انػػذاؾ  -الجديػػد والتطػػور الزمنػػي فػػي المجتمػػع العربػػي 
  2ني ومف الذوؽ إلى العقؿ.التعقيد ي ومف البساطة إلىالبداوة إلى الحضارة

 عمى مستوى ابدب والنقد هؿ صاحب هذا االنتقاؿ والتطوري انتقاؿ وتطور وتغير ف  

 التطور :مرحمة  – 2

هالػػدة ومعجزتػػه الفػػي مطمػػع عصػػر الرسػػالة المحمديػػة شػػغؿ النػػاس بانتشػػار اإلسػػالـ      
 الشػعر ي فانصرؼ الناس بعض الشػيي عػف  ي لػوف مػف  لػوافعمى الزمف نالقراف الكريـ 

ي و درؾ العربػػي بحاسػػته الذوتيػػة  ف القػػراف الكػػريـ  سػػمى تفهػػـ الػػديف الجديػػد و ابدب إلػػى 
  3ني إنه معجز وفوؽ مستوى البشر مف  ي نوع اهر مف الكالـ

لسانا لمدعوة ي و صبح عر العربي  لفاظاي  سموباي ومعافإلسالمية في الشوتد  ثرت الروح ا
نػػارة لمع ي ومػػا  تػػت بػػهاإلسػػالمية ي فظهػػر تبعػػا لػػذلؾ نقػػد جديػػد قػػوؿمػػف تهػػذيب ل هػػالؽ وا 

ـ ػإلػػػػى القيػػػػ؛ فتحػػػػوؿ النقػػػػد بػػػػذلؾ جػػػػدها اإلسػػػػالـبتفضػػػػيؿ مػػػػا تطػػػػور مػػػػف  مػػػػور  و  اتصػػػػؿ
فػػي العصػػػػر   داػػػػػػاف سانػذي كػػػاـ الػػػػػػار المفهػػـو العػػػػيهػػرج عػػف إط ي إال  نػػه لػػـ ةػابهالتيػػ
مػػف الفػػف اتػػؼ المو   ي وتجمػػػت-ال يهػػرج عػػف الممحػػات الذوتيػػة  -  ي والػػذي بػػدور الجاهػػػمي

الشػعر  انحصػرفقػد ي  4نحؿ والحرمة واإلباحة المنضبطةعامة ؛ وهي مواتؼ تتراوح بيف ال

                                                 
 1ن

 .137هحود كرٌن الكىاز : الثالغح والٌقد ، ص  – 

 2ن
 . 13، ص  الٌقد العرتً القدٌنعصام قصثدً : أصىل  – 

 3ن
 .28ح الٌقد األدتً عٌد العرب ، صآدم الثىًٌٌ : هٌه –  

 ي احسف بف فهد الهويمؿ : ا تحوالت النقد ابدبي  –  4ن
vb /show thread.php ) http:// www.merbad.net/ ( ، )30/09/2009) 

http://www.merbad/
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ي فهػو لػـ يبتعػد ع اإلسالـ / ضد اإلسالـ  ي مػا حفػظ لػه توتػه و بقػى سػمطانهنم في مبد يف
ي وفي هذا الشأف عمػؿ الرسػوؿ ن صػمى ا عميػه عف معاني وصور الشعر الجاهميكثيرا 

ويحػوؿ بينػه وبػيف اإلسػراؼ ى توجيهه توجيها جديدا يبعد  عف صفات الضاللة وسمـ   عم
ي وعمػػى هػػذا ابسػػاس وضػػع العهػػد  1نالمجػػد النػػافع والقصػػد القػػويـ  ي ويػػدعو  الػػىوالمجػػوف

ي فمػا اتفقػت فيػه ضػوي هديػه عمػى إليػه؛ يقاس به وينظر الجديد الديف مقياسا جديدا لمشعر
ي وبتمػؾ ي ومػا هالفػه فهػو مػف كػالـ الغػواةر فػي الػذروةروح الشعر مع الديف فهػو مػف الشػع

 .الشعر إلىينظر   النظرة الدينية كاف الرسوؿ نعميه الصالة والسالـ

             ي السػػػػبيؿ التػػػػي سػػػػمكها الرسػػػػوؿلتقػػػػوىوغيػػػػرهـ مػػػػف  هػػػػؿ اف وتػػػػد سػػػػمؾ الهمفػػػػاي الراشػػػػدو   
 كثػػرهـ اهتمامػػا  -ها عنػػرضػػي -ي وكػػاف اعمػػر بػػف الهطػػابا  ن صػػمى ا عميػػه وسػػمـ 

بالشعري وسعيا وراي استقامة الشعرايي وتبعه في ذلؾ مػف  تػى بعػد  حرصػا عمػى إتمػاـ مػا 
 .  بد  به ه اليي حفاظا عمى حدود الدعوة و طرها ابهالتية والقيمية

إف النقػػػػد تػػػػد طبػػػػع بطػػػػابع دينػػػػي ي يتمثػػػػؿ فػػػػي تصػػػػفية العقيػػػػدة ورعايػػػػة  ويمكننػػػػا القػػػػوؿ   
 .اس عرؼ لقياس الشعر العربي ونقد وكاف هذا الطابع  وؿ مقيي اإلسالميةابهالؽ 

 وتػػػد تنػػػػاوؿ هػػػػذا النقػػػد ركنػػػػيف مػػػػف  ركانػػػه همػػػػا : المعػػػػاني التػػػي اصػػػػطبغت بالصػػػػبغة
كػاف  ؛ التي استجيد منها ما كاف سمحا مطبوعا ي واستكر  ماالدينيةي ثـ ابلفاظ وابساليب
الكػػريـ كػػاف لػػه  ثػػر  ابدبػػي والمغػػويي   ف القػػراف فػػال ريػػب  يمنهػػا متكمفػػا  و غريبػػا حوشػػيا

ذا كانت المغة مظهرا لمضموف؛ فال مناص مف التسميـ  فضال عف  ثر  الديني والروحي يوا 
؛ الػػذي ال بػػأف المغػػة العربيػػة دهمػػت فػػي طػػور جديػػد عنػػدما عبػػرت عػػف المضػػموف القرانػػي

طػور ميزتػه  ي بسػيط ابفكػاري إلػىالجاهمي الذي كاف محدود المعػاني جـر  نه غير طورها
  2ن. توة في المعنى اتتضت توة في التعبير

فػ ف النقػد فػي هػذا العصػر كػاف يغمػب عميػه الػر ي الػذاتي والميػؿ إلػى التعمػػيـ  ورغػـ ذلػؾ  
الطػػابع النقػػدي الغنػػاني الػػذي صػػاحب  ري ولػػـ يتغيػػفػػي ابحكػػاـ مػػع تميػػؿ مػػف الموضػػوعية

                                                 
 . 147از : البالغة والنقد ي ص محمد كريـ الكو  –  1ن

 2ن
 .13صىل الٌقد العرتً القدٌن ، ص عصام قصثدً : أ – 
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التػي عكسػت روح الػديف الجديػد الممحػات الذوتيػة  ضالنقد في العصر السابؽي ما عػدا بعػ
 في ابذواؽ والعقوؿ.  و ثر 

ـ  اب  وفػػػػي العصػػػػر ابمػػػػوي تجػػػػاذب النقػػػػاد والشػػػػعراي      سػػػػواؽ والقصػػػػور والمنتػػػػديات هػػػػ
كػاف ذلػؾ فػي بينػة  –ب نقػاد القصػور ومجػالس الهمفػاي وابمػراي شػعر المػديح ي فغم ػابدبية
ي الفهػػر والحماسػػة والهجػػاي إلػػىربػػد ي ابدبيػػة كسػػوؽ الم ابسػػواؽي فيمػػا جػػنح نقػػاد -الشػػاـ 

والمنتػػديات   -كمجمػػس اابػػف  بػػي عتيػػؽ ا واسػػكينة بنػػت الحسػػيفا -المجػػالس اواسػػتقر ذوو 
 .-كاف ذلؾ في بينة الحجاز – 1ني عمى الغزؿ والنسيب الهاصة

 يوجريػر ة الشػعراي الفحػوؿ االفػرزدؽيكما تامت في هذا العصر حركػة نقديػة حػوؿ جماعػ 
وتػد تامػت  يارت مف هصومات  دبيػة حػوؿ الشػعرايي وما  ثلرمة اوغيرهـوذي ا وابهطؿي

مػػػاي المغػػػة والػػػرواة اشػػػتدت فػػػي دمشػػػؽ والبصػػػرة والكوفػػػةي وكػػػاف عمادهػػػا عمهػػػذ  الحركػػػة و 
؛ فهطػػا النقػػد بػػػذلؾ هطػػوة تيمػػة ميزهػػا التهصػػػص وتحديػػد االتجػػا  كأسػػػاس  2نوالنحويػػوف 

مػػـو المغػػة والروايػػةي مػػا  ضػػفى بعػػض معرفػػي لمحكػػـي الػػذي تجاذبتػػه معػػارؼ العربيػػة مػػف ع
   المالمح التحميمية والتعميمية ل حكاـ النقدية المبنية عمى  سس وتواعد مرجعية.

ي واسػتمرت  ػهػ2ن الثػاني إضافة إلى ذلؾ حركة التجديد التي ظهرت في  واهر القػرف     
 طمػؽ عمػى  الػذي حاالصطال  ي وظهر في  ثرها فف البديع يوهو ػه3ن الثالث طواؿ القرف

ابشػار بػف    مثػاؿالبػديع   صػحابفي شعر   وتمؾ الهصانص الفنية في شعر المحدثيف ي
تمػػاـ او االعتػػابي ا وتػػد اشػػتدت المعػػارؾ النقديػػة حػػوؿ   بػػيبػػرد ا وا مسػػمـ بػػف الوليػػد اي و ا

   .  3نالجديد  الوتوؼ عمى  صوؿ هذا الففهذ  الحركة وحاوؿ النقاد 

عػرض ي ينقد غزير المادةي متنوع الجوانبرؾ والحركة زاد في الوكاف لنا مف هذ  المعا    
والمعنوي كالطبع والتكمػؼ ي وتضايا نقدية بالتقصي المغوي لمشكالت كثيرة تتعمؽ بالشاعر
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ى اهػػػػر حػػػػددت مسػػػػار  ي وغيرهػػػػا نحػػػػت بالنقػػػػد منحػػػػوالبينػػػػةي والمبالغػػػػاتي والضػػػػروريات...
 الجتماعية والدينية.   التحوالت التي استدعتها المتغيرات السياسية وا

كػاف   ف ف يهوض في مذهبيف شعرييف نتديـ ومحدث  بعػد  إلىفقد انتهى ابمر بالنقد   
لػػػػػى  ف يقبػػػػػؿ اي واحػػػػػديهػػػػػوض فػػػػػي مػػػػػذهب شػػػػػعر                ي لنقػػػػػاد عميهمػػػػػا بالتحميػػػػػؿ والموازنػػػػػةي وا 

لى  مػف  ة   صػال وكانػت الهصػوم ي 1نمصطمحات ونعوت لـ تكف مػف تبػؿ  ف توجد فيهوا 
التأصػيؿ الػذي تشػكمت نواتػه  إلىوتد اتجه النقد في هذا القرف  صوؿ النقد في هذا القرفي 

  ا ابف سالـ الجمحي ا في كتابه نطبقات فحوؿ الشعراي   . ابولى عمى يد

طات والمغػػوييف يتعقبػػوف سػػق ي القػػرف الثػػاني ومػػا بعػػد  ي النحػػاةتمػػؾ حالػػة النقػػد فػػ       
ي والشػػػعراي والكتػػػاب ينقػػػدوف الشػػػعر ويضػػػعوف الكتػػػبي ارهـالشػػػعراي ويعمقػػػوف عمػػػى  شػػػع

ي المغويػػػة والنحويػػػة وابدبيػػػة االتجاهػػػاتوكانػػػت ثمػػػرة ذلػػػؾ  ف ظهػػػرت كتػػػب نقديػػػة تمثػػػؿ 
هتمػػػػػت بجمػػػػػع اي وهػػػػػي التػػػػػي ظهػػػػػر فػػػػػي عصػػػػػر التػػػػػدويف وكانػػػػػت هػػػػػذ  الكتػػػػػب  وؿ مػػػػػا

لالحقػػػة ثػػػـ  ي وفتحػػػت السػػػبيؿ لمنقػػػاد فػػػي العصػػػور احظػػػات البيانيػػػة والنظػػػرات النقديػػػةالمال
ي ثػػـ كانػػت الدراسػػات عنػػى بالقواعػػد والتقسػػيماتي وهػػي كتػػب البالغػػةظهػػرت الكتػػب التػػي ت

 . 2نرانية والموازنات بيف الشعرايالق

ي قػدماي والمحػػدثيف بػانقراض القػػدمايي وتنقضػي الهصػػومة بػيف الويمضػي القػرف الثػػاني    
روف القػديـ وبػيف الػذيف ي تظػؿ بػيف الػذيف يػ ثولكنها تظؿ بيف المحدثيف بعضػهـ مػع بعػض

ي ويسمؾ اهػروف الهصومة ويتعصبوف لمذهب دوف اهر ي ويمعف النقاد فيي ثروف الجديد
د والػػػرديي الجيػػػ ي ويضػػػيفوفوف عػػػف الجميػػػع ويعتػػػذروف عػػػف الجميػػػعيػػػدافع يطريقػػػا وسػػػطا
  3ن. له الي وه الي

و زمنتػه  يالشػاـر النقد في بداياتػه ابولػى ثػالث: الحجػازي العػراؽ و حواض وعميه ف ف      
 وال شػػػػؾ  ف لكػػػػؿ زمػػػػاف ومكػػػػاف تحوالتػػػػهي ابولػػػػى ثالثػػػػة: الجػػػػاهميي واإلسػػػػالمي وابمػػػػوي

                                                 
 .105طه  حمد إبراهيـ : تاري  النقد ابدبي عند العرب يص –  1ن

 .21ي في القرف الرابع لمهجرة ي ص حمد مطموب : اتجاهات النقد ابدب –  2ن

 106ص يطه  حمد إبراهيـ : تاري  النقد ابدبي عند العرب  –  3ن



  القديم  العربي  المسار المعرفي والتاريخي لتحوالت النقد                  :   األولالفصل  
 

 - 24 - 

: ية النقد الواعي في محػوريف رنيسػيفتجمت فاعم وتبعا لهذ  التحوالت يالساذجة  و الواعية
 تػػاـ النقػػد موازينػػه و   ي ولكػػؿ محػػور مقاييسػػهي ة بػػيف الشػػعراي و السػػرتات الشػػعريةالمفاضػػم

 لمػح ض و الوضػوح  ي نالصػدؽ والكػذب ي و : نالغمػو هامػاى الثنانيػات التػي لعبػت دورا عم
؛ وهػي تحػوالت عربيػة زف والقافية والصورةي وتضػايا نحويػةالنقد إلى تضايا فنية تتعمؽ بالو 

والتفاعؿ واالستيعابي وهػي تحػوالت واعيػة حسػب هالصة تنبئ عف استعداد ذاتي لانتاج 
هػػػرت فيهػػػاي فقػػػد كرسػػػت متطمباتهػػػا الذوتيػػػة والموضػػػوعية فمػػػـ تسػػػبؽ الفتػػػرة الزمنيػػػة التػػػي ظ

  1نالقدرة اإلبداعيةي وكانت استجابة لحاجة ابمة.

عنػػد العػػرب عهػػدا هصػػبا بالرجػػاؿ وابفكػػار لػػـ تعػػرؼ الحيػػاة ابدبيػػة والعمميػػة و  هػػذا     
تى شػ اتجاهػاتومهتمؼ ابمزجػةي كمػا عرفػت فػي صػدر الدولػة العباسػيةي فقػد كانػت فيهػا 

إلػى العمػـو وكاف فيها ولػوع بالمعرفػةي وانصػراؼ  يمف التفكيري وضروب شتى مف البحوث
يماف .  2نوالفنوف في توة وا 

 

 ويقـو النقد عند ه الي المحدثيف عمى دعامتيف اثنتيف : 

العصػور السػابقة  مػف هصػانص و حكػاـ يوعمػى مػا دهػؿ فيػه مػػف  فإليػه مػعمػى مػا سػرى 
عػػػدة سػػػفة والجػػػدؿ ي وينبعػػػث النقػػػد ابدبػػػي عنػػػد المحػػػدثيف عػػػف  ثػػػر البالغػػػة والمنطػػػؽ والفم

ي البالغيػػػػيف: ذهنيػػػػة النقػػػػد منهػػػػا يفػػػػي االتصػػػػاؿ والتػػػػأثير فػػػػ ةتفاوتػػػػم مهتمفػػػػة وي ذهنيػػػػات
العممػػػاي الػػػذيف  هػػػذوا نصػػػيبا مػػػف المعػػػارؼ ابجنبيػػػة والكتػػػابي و ابدبػػػاي ي المغػػػوييف والنحػػػاة

 ـهمػن       الحركػة النقديػة فمكػؿ فريػؽ تطػور ي وتد شارؾ ه الي فػي ية منهااليونان هاصة
ف كانوا يمتقوف في هدؼ واحد هو هدمة التراث ابدبي والحفاظ عميهمنه  و سموب   .  ي وا 

ي ػ هػػ3هػػذ  الػػذهنيات هػػي  ظهػػر الطػػرؽ فػػي فهػػـ الشػػعر وتذوتػػه هػػالؿ القػػرف الثالػػث ن    
ويرجػع  ناتػد إال ي فمػيس مػفهي التي تتجمع حولها ابذواؽي ويصدر عنها كػؿ مػا تيػؿ فيػه
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ي بػد ت اآلراي تتبمػور فػؽ هػذا االهػتالؼ والتنػوع والتهصػصوو  1نيذوته ومذهبه إلى إحداها
 .و هذت الدراسات تظهر

صػاحب  هػػ 210نت ومف  تدـ المتكمميف الذيف رويت عنهـ اراي نقدية ايشربف المعتمػرا  
يػػػػب و حػػػػواؿ ؛ التػػػػي تحػػػػدث فيهػػػػا عػػػػف تصػػػػور  لػػػػ دب واسػػػػتعداد ابدالصػػػػحيفة المشػػػػهورة

  2ني والصحيفة  ميؿ إلى البالغة منها إلى النقد.هاطبة وابصوؿ التي يجب مراعاتهاالم
 
ومػػػػػف المغػػػػػوييف والنحػػػػػاة الػػػػػذيف سػػػػػاهموا فػػػػػي تطػػػػػور البالغػػػػػة والنقػػػػػد ا بػػػػػو زكريػػػػػا يحػػػػػي              

؛ وهػػػو كتػػػاب يعنػػػى بالتراكيػػػب هػػػػ   صػػػاحب ن معػػػاني القػػػراف 207الفػػػرايا  نت ابػػػف زيػػػاد 
واإلعػػػراب وابسػػػاليب وفيػػػه إشػػػارات كثيػػػرة إلػػػى بعػػػض الفنػػػوف البالغيػػػة كالتشػػػبيه ويػػػة المغ

 والمثؿ واالستعارة والكناية واالستفهاـ والتقديـ والتأهير وغيرها.

وا بػػػو عبيػػػدة معمػػػر بػػػف المثنػػػىا الػػػذي  لػػػؼ كتػػػاب نمجػػػاز القػػػراف  ليفسػػػر كتػػػاب ا     
 لها نظانر في كالـ العرب . ويوضح ما فيه مف غريب المغة ووجو  نظمه التي

هػػ  الػذي كانػت لػه اراي نقديػة 216توا  بو سعيد عبد الممؾ بف تريب ابصػمعي ا ن     
؛ وهػو كتػاب  جػنح مػف كتبػه النقديػة نفحولػة الشػعراي ي و تمثؿ ذوته والفترة التي عػاش فيهػا

 حولة .ي كما طرح فيه و صؿ لمصطمح نالفلنقد المغوي في ارانه في الشعرايفيه إلى ا

 وكاف تأثير الكتاب والشعراي  عمؽ بنهـ  لصؽ بالبالغة والنقدي ومف  شهرهـ: 
اعبد ا محمد بف سالـ الجمحػيا صػاحب كتػاب نطبقػات فحػوؿ الشػعراي ؛ الػذي طػرح   

 فيه مصطمح نالطبقات  وجعمه  ساسا نقديا في التمييز بيف الشعراي .
ي صػاحب الم لفػات الكثيػرة هػػ 255نتاحظا  بو عثماف عمرو بػف بحػر الجػومف الكتاب ا  

 .ف بالبالغة والنقد اتصاال وثيقاولكف كتابيه نالبياف والتبييف  ونالحيواف ي يتصال
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هػػ  ي صػاحب كتػابي نتأويػؿ مشػكؿ 276 تومنهـ ا  بو محمد عبد ا مسمـ بػف تتيبػةان  
ي القػػػرف الثالػػػث القػػػراف  ونالشػػػعر والشػػػعراي  ؛ هػػػذا ابهيػػػر الػػػذي يمثػػػؿ اتجاهػػػا جديػػػدا فػػػ

هػ ي وذلؾ لعنايته بشعر القدامى والمحدثيف ي وفيه الكثير مػف ابسػس التػي تمثػؿ اتجػا  3ن
 القرف . هذاالنقد في 

بجهػػود ؛ الػػذي  حػػاط هػػػ 296ت ومػػف الشػػعراي الهميفػػة العباسػػي ا عبػػد ا بػػف المعتػػزا ن  
اث ابدبػيي وردا عمػى مػف ي و لؼ كتاب نالبديع  دفاعا عف التػر الجاحظ وابف تتيبة والمبرد
  1ن.بغير العر في يمتمسوف تواعد البالغة 

 ف هػػػ  وتػػد اتضػػح 3ة القػػرف الثالػػث نهػػذا مػػا كػػاف مػػف  مػػر النقػػد منػػذ نشػػأته إلػػى نهايػػ    
تبعػػا  يتصػػور النقػػاد فػػي مهتمػػؼ هػػذ  العصػػور و البينػػات لمممارسػػة النقديػػة لػػـ يكػػف واحػػدا

ضػػػػايا  واتجاهاتػػػػه ورمػػػػوز  كػػػػؿ عصػػػػر تذلؾ نجػػػػد  ف لي لػػػػلمػػػػ ثرات وتحػػػػوالت كػػػػؿ عصػػػػر
عمػػػػى القاعػػػػدة  تمػػػػد عمػػػػى الػػػػذوؽ تبػػػػؿ اعتمادهػػػػافقػػػػد بػػػػد  مالحظػػػػات بيانيػػػػة تع يومحركاتػػػػه

ر حتػػى  صػػبح الػػذوؽ ركنػػا مػػف  ركانػػهي  مػػا الػػركف اآلهػػر فهػػو القواعػػد والتعميػػؿ ي ثػػـ تطػػو 
ة الكتػػػػب البالغيػػػػة و النقديػػػػة التػػػػي تحػػػػوؿ النقػػػػد معهػػػػا مػػػػف الذوتيػػػػ يتظهػػػػر فػػػػالتػػػػي بػػػػد ت 

ي  -الناتجة عف اتصاؿ النقد بعمـو وفنوف لغوية و دبيػة جديػدة -واالنطباعية إلى المعرفية 
المفػػاهيـ  وانفتػػاحال يهػػرج عػػف إطػػار تطػػور الػػذوؽ  لكنػػه تحػػوؿ محسػػوب وثابػػت الهطػػوات

القػػديـ تمػػػايزت العربػػػي ممػػػا شػػكؿ مراحػػػؿ متمػػايزة لتػػػاري  النقػػد  ؛عمػػى تضػػايا فنيػػػة ولغويػػة
 .النقدية مادة والية ومنهجااالتجاهات هاللها 

ذ نجػػد البالغػػة والنقػػد ويالحػػظ كػػذلؾ  ف التهصػػص فػػي هػػذ  الفتػػرة لػػـ يكػػف واضػػحا؛ إ     
ي ولكػػف هػػذ  مػػف الدراسػػاتونجػػد اآلراي المغويػػة و النحويػػة تأهػػذ نصػػيبا وافػػرا تبحثػػاف معػػاي 

 فػػي االتجاهػػات المهتمفػػة والمتداهمػػة فػػي كثيػػر مػػف ابحيػػاف شػػهدت نوعػػا مػػف التهصػػص
 صػػػػبح النقػػػػاد اسػػػػتقرت اآلراي وثبتػػػػت النظريػػػػات و  ؛ حيػػػػثهػػػػػ  ومػػػػا بعػػػػد 4القػػػػرف الرابػػػػع ن

ي وظهػػػرت الدراسػػػات القرانيػػػة المعتمػػػدة عمػػػى الػػػذوؽ لبالغيػػػوف يمثمػػػوف اتجاهػػػات واضػػػحةوا
                                                 

    لمزيػػػػد مػػػػف التوسػػػػع تراجػػػػع النصػػػػوص فػػػػي مصػػػػادرها: طػػػػه  حمػػػػد إبػػػػراهيـ : تػػػػاري  النقػػػػد ابدبػػػػي عنػػػػد العػػػػرب ي     –  1ن
 .201ي محمد كريـ الكواز : البالغة والنقد ي ص  52لثويني : منه  النقد ابدبي عند العرب ي صي ادـ ا 22ص 
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ي وغيرهػػػػا مػػػػف الكتػػػػب  1نلموازنػػػػة والوسػػػػاطة بػػػػيف الشػػػػعرايوفنػػػػوف البيػػػػاف ووضػػػػعت كتػػػػب ا
د بمػػا حػػوت مػػف نصػػوص و فكػػار عمػػى اهػػتالؼ الػػر ى والم لفػػات التػػي  ثػػرت ابدب والنقػػ

والمرجعيات والمنطمقات المعرفيةي وساهمت في نض  الحياة ابدبية والحركػة النقديػة التػي 
 شهدت نموا تأسيسيا مع مرور الزمف.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

                                                 
 .31طه  حمد إبراهيـ : تاري  النقد ابدبي عند العرب يص  –  1ن
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III-  اليجريالحياة النقدية في القرن الرابع: 

 اليجري:كة النقد في القرن الرابع حر  – 1

فيمػػا سػػبقه  ي بعػػد  ف كػػافػ هػػ4لقػػد تطػػور النقػػد ابدبػػي عنػػد العػػرب فػػي القػػرف الرابػػع ن
مقاتهػػػا واراي عامػػػة ال تقػػػـو عمػػػى  صػػػوؿ واضػػػحة ومػػػنه  تػػػويـ يجمػػػع ح مالحظػػػات بيانيػػػة
         ي معتمػػػػػدا فقػػػػػد  صػػػػػبح هصػػػػػبا جػػػػػدا ومتسػػػػػع اآلفػػػػػاؽي متنػػػػػوع النظػػػػػرات؛ ويػػػػػنظـ فصػػػػػولها

صػػػورة والشػػػكؿ ال فػػػي الجػػػوهر ي م تنسػػػا بمنػػػاحي العمػػػـ فػػػي العمػػػى الػػػذوؽ ابدبػػػي السػػػميـ
ف عمػػؿ فبمنطػػؽ شػػديدإف حمػػؿ فبػػذوؽ سػػ والػػروحي ف عػػميـي وا  عمػػى     رض لفكػػرة  تػػى ي وا 

ي وتطػورت الفنػوف ابدبيػة و عصر تقدمت فيػه العمػـو المهتمفػةي كيؼ ال وه 1نكؿ ما فيها 
ي فظهػػػرت امتميػػز ي ونػػاؿ النقػػػد فػػي هػػػذا القػػرف تطػػػورا النحويػػػةونضػػجت الدراسػػػات المغويػػة و 
راسػػػات ي ومػػف  لػػػواف هػػذا التطػػػور ظهػػور دس الراسػػػهةي وابسػػ لػػواف كثيػػػرة تتسػػـ بالوضػػػوح
بصػحاب هػذ  التيػارات منػاه  ي والموازنة بيف الشعراي ي وكػاف إعجاز القرافي ونقد الشعر

ذا كػػاف بعػػض هػػ الي امتػػدادا ميـتانمػػة عمػػى التعميػػؿ والػػذوؽ السػػي واراي ناضػػجة واضػػحة ي وا 
ي بمػا  2نهدمت النقد هدمة عظيمػة  ي ف كتبهـ تنـ عمى اتجاهات جديدة لمقرف الثالث غير

سػػاهمت بػػه مػػف إضػػافات معرفيػػة  ثػػرت الفكػػر النقػػدي و هػػذت بيػػد  نحػػو التطػػور المنهجػػي 
 فيما بعد.

قػػػد ابدبػػػي عنػػػد زهػػػى عصػػػور الني بنػػػه يمثػػػؿ  فهػػػو تػػػرف جػػػدير بالعنايػػػة واالهتمػػػاـلػػػذا 
ي وبمػل النقػاد فػي  حكػامهـ وارانهػـ رت  صػوله وظهػرت الدراسػات ابدبيػةي ففيػه اسػتقالعرب

ي وبكثيػر فذاذوتد زهر القرف الرابع بطانفة مف العمماي ابذروة لـ يصؿ إليها النقد مف تبؿ 
مػػػف البحػػػوث المتهصصػػػة فػػػي ابدب والنقػػػد التػػػي اسػػػتوعبت جهػػػات البحػػػث فيػػػه وتعػػػددت 

 . 3نالعقميات التي  ممتها  اهتالؼا بحسب مناهجه

                                                 
 .5ي ص د مطموب : اتجاهات النقد ابدبي  حم  –  1ن

 .32طه  حمد إبراهيـ : تاري  النقد ابدبي عند العرب يص -   2ن

بدوي طبانة : البياف العربي ادراسة في تطػور الفكػرة البالغيػة عنػد العػرب ومناهجهػا ومصػادرها الكبػرىاي مكتبػة  –   3ن
 .   100ـ ي ص 1962ي  3ابنجمو مصرية ي القاهرة ي مصر ي ط
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ي مػف كتػب اتسػمت بالتأصػيؿ والمنهجيػةوبدت التحوالت النقدية الواعية مف هالؿ مػا  لػؼ 
ضػػيح هػػذا ي ويمكػػف تمهػػيص وتو جعيػػات نقديػػة ومصػػادر لدراسػػة ابدبشػػكمت فيمػػا بعػػد مر 

ي هػدؼ محػدد إلػى ي كؿ اتجا  منها يهدـ تضية معينػة ويسػعى التحوؿ في  ربعة اتجاهات
ي بػؿ تصػػوير لمنقػػد فػي القػػرف الرابػػعوالوتػوؼ عنػػد هػذ  االتجاهػػات هػػو تصػوير لحيػػاة النقػػد 

  1ن.في  هصب مراحمه

 :النقد في القرن الرابع اليجري ىاتتجاا  -2

النقديػػػػة فػػػػي هػػػػذا القػػػػرف وتباينػػػػت  طرهػػػػا؛ وتمثمػػػػت فػػػػي الم لفػػػػات المرجعيػػػػات تعػػػػددت 
اي إضػػػافة إلػػػى مػػػا تطػػػور وجػػػد مػػػف معػػػارؼ والكتػػػب عمػػػى اهػػػتالؼ تهصصػػػاتها وتوجهاتهػػػ

 دبية ولغوية وبالغية ودينية وفكريةي وتد ساهمت هذ  المرجعيػات فػي تحديػد مالمػح النقػد 
 ابدبي الذي تشكؿ وفقها في اتجاهات  ربع.

 النقد والبديع: –أ 

لـ يكف النقد هالصا مف الدراسات البالغية منذ نشأته ي وظمػت فنػوف البالغػة مرتبطػة     
هػػػػالؿ حتػػػػى ظهػػػػر ا بػػػػو واسػػػػتمرت كػػػػذلؾ هػػػػػ ي 3نه ارتباطػػػػا وثيقػػػػا هػػػػالؿ القػػػػرف الثالػػػػث بػػػػ

عنايػػػػة كبيػػػػرة فػػػػي كتػػػػػاب الػػػػذي فصػػػػؿ بػػػػيف الفنػػػػيف و ولػػػػػى البالغػػػػة ؛هػػػػػ 395نتالعسػػػػكريا
 ؿالػػػذي يعػػػد  و  الػػػذي  لػػػؼ كتابنالبػػديع ي هػػػ 296نتبػػف المعتػػػزااي وتبمػػػه ا 2ننالصػػناعتيف 

عاته وفنونػه دانػرة ي بنػه لػـ يجػاوز فػي موضػو صػحيحالبالغػة العربيػة بػالمعنى ال فػي كتاب
وكممةنالبديع  التي وضعت عنوانا لهذا الكتػاب كانػت مسػتعممة فػي كػالـ ؛ البحث البالغي

العرب في كؿ شيي يستحسف لطرافته ي ويقاؿ إف  وؿ مف  طمؽ كممة بػديع عمػى محاسػف 
ي  3ن هػػػػ 208تنليػػػدا الكػػػالـ وهصػػػانص ابدب المميػػػزة لػػػه الشػػػاعر العباسػػػي امسػػػمـ بػػػف الو 

ومػف  جمػه  يب إلػى  ف البػديع مقصػور عمػى العػربحػيف ذهػ ؛هػػ 255نت وذكرها االجػاحظا

                                                                                                                                                  
 
(1)

 .33 ه أحود إتراهٍن : تارٌخ الٌقد األدتً عٌد العرب ،ص  – 

(2)
 .37قد األدتً  ، ص أحود هطلىب : اتداهاخ الٌ - 

(3)
 .95تدوي  ثاًح : الثٍاى العرتً ، ص  - 
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شػػػعراي العباسػػػييف مػػػف ال وذكػػػر مجموعػػػة  ربػػػت عمػػػى كػػػؿ لسػػػافي فاتػػػت لغػػػتهـ كػػػؿ لغػػػة و 
 التسمية لمرواة. ي ونسب هذ اشتهروا بالبديع

ا مػػػف المقػػػاييس جػػػزيتمثػػػؿ هػػػػ  4نوكانػػػت الدراسػػػات المرتبطػػػة بالبػػػديع هػػػالؿ القػػػرف الرابػػػع 
عػدة دراسػات  ي وظهػرتسا نقديا لمحكػـ عمػى العمػؿ الشػعريتعد  سا يالت النقدية والمعايير

 بعضها بالنظرة العامة.اتسـ  حوؿ ذلؾي

فػي كتابػه نالتشػبيهات ؛ الػذي  هػػ ي322 تنومف هذ  الدراسات ما تاـ به اابػف  بػي عػوفا  
 في  شعارهـ في موضوعات متباينة .تناوؿ فيه جممة مف تشبيهات العرب 

الػػذي جمػػع فيػػه اراي سػػابقيه ممػػف عنػػوا  فػػي كتابػػه نالموشػػح ؛هػػػ   384 تنواالمرزبػػانيا   
فػي الشػعري فػأبرز العيػوب بالنقدي وما  نكر  بعض العمماي عمى بعض الشعراي مف عيوب 

  1نوالم هذ التي وتع فيها الشعراي العرب مف تدماي ومحدثيف.

بعض الدراسات بالمنهجية في اتهاذ البديع  ساسا في معالجة تضػايا النقػدي  كما اتسمت  
 و همها :

 ا  القدامػة بػف جعفػري وننقػد الشػعرهػػ 322نتبػف طباطبػا العمػويا كتاب نعيػار الشػعر  اال
ببػي نالصػناعتيف  اوكتػاب  يالبيػاف  االبػف وهػب الكاتػباوجػو   ي ونالبرهػاف فػيهػ 327نت

ي كمػػا يجمػػػع بيػػر فػػي إرسػػاي تواعػػػد الشػػعر و صػػولهلهػػػ الي دور كوكػػاف  ؛هػػالؿ العسػػكريا
التػػي وضػػػعت فػػي القػػػرف بيػػنهـ  ف نقػػدهـ كػػػاف معتمػػدا عمػػػى فنػػوف البػػػديع و سػػس البالغػػػة 

لػػػػيهـ يرجػػػػع الفضػػػػؿ ابكبػػػػر فػػػػي تطػػػػور القػػػػيـ النقديػػػػة ووضػػػػع ابصػػػػوؿ هػػػػػ 3الثالػػػػث ن ي وا 
ح وانتظػػػاـ فػػػي بنػػػاي ابفكػػػار بمػػػا حممتػػه ارا هػػػـ مػػػف تميػػػز فػػػي الطػػر لهػػػذ  القػػػيـ   2نوالقواعػػد

 الم سسة عمى فنوف البالغة.

                                                 
(1)

 ح، عاالن الكباة للطثاعاح الدرخااًً "دراساح أدتٍاح هقارًاح"خضر هىسى هحود حواىد : هىازًاح اَهادي ووساا   – 

 .29م، ص 2007، 1وخ، لثٌاى،  ، تٍروالٌشر

(2)
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سػػػػبيؿ اسػػػػتقالؿ هػػػػذا العمػػػػـ ويبقػػػػى كتػػػػاب نالبػػػػديع  االبػػػػف المعتػػػػزا المحاولػػػػة ابولػػػػى فػػػػي  
نوهي: االسػػػػػػػتعارةي التجنػػػػػػيسي المطابقػػػػػػػةي رد  عجػػػػػػػاز الكػػػػػػػالـ         وتحديػػػػػػػد مباحثػػػػػػػهالبالغػػػػػػي 

النػػاس إلػػى  ف البػػديع كػػاف موجػػودا  كمػػا لفػػت  نظػػار يعمػػى مػػا تقػػدمهاي والمػػذهب الكالمػػي 
يـ و حاديػػث الرسػػوؿ 'صػػم ى ا عميػػه وسػػمـ'ي وكػػالـ الصػػحابة 'رضػػواف ا فػػي القػػراف الكػػر 

وتصػػػدوا إليػػػه ي والمحػػػدثيف الػػػذيف  كثػػروا منػػػه وكػػػالـ ابعػػػرابي و شػػعار المتقػػػدميف عمػػيهـ'ي
كػػذلؾ اسػػتحدث مػػا ي الوليػػدا وا بػػي نػػواسا وا بػػي تمػػاـاا وامسػػمـ بػػف بػػف بػػرد  مثػػاؿ ابشػػار

  1نونقد ما  تى معيبا مف كؿ نوع .ظهر مف  لواف البديع في عصر  ي

لدراسػة العمػؿ الشػعري دراسػة  د النقػاد عمػى عناصػر البػديعااعتمػوما نمحظه عموما هػو   
 فػػػي  ي فػػػ ف كػػػاف النقػػػد يبحػػػث يهػػػا عػػػف عناصػػػر الجمػػػاؿ وصػػػفات الحسػػػفي يبحػػػث ففنيػػػة

ي فالبػػػديع هػػػو مجموعػػػة الهصػػػانص التػػػي تجعػػػؿ سػػػانؿ التعػػػرؼ عمػػػى جيػػػد القػػػوؿ وحسػػػنهو 
 فػػػي الشػػػعري نا  مكػػػامف الجػػػودة والػػػرداية فكػػػاف وسػػػيمة وهػػػدفا السػػػتك ؛الالكػػػالـ حسػػػنا جمػػػي

ي بنػػه شػػؽ مػػف ر  هميػػة بالغػػة لمنقػػد العربػػي وتطػػو  –كمقػػـو جمػػالي  –بػػذلؾ اكتسػػب البػػديع 
 ي كشؼ مالمحها.ي واجتهد النقاد فية التي اعتاد الشعراي استهدامهاالفنوف ابسموب

 :النقد واإلعجاز -ب

ي وتؼ العرب عظمى بيانيةراف الكريـ فكاف حجة بالغية كبرىي ومعجزة نزؿ الق     
ي ولـ يكف إزاي هذ  سبباي وال يستطيعوف لتأثير  ردا مامها مبهوريف ال يعرفوف لذلؾ 

وتفت  و ـ  عيته ةي ولكف الحجوا إلى  نفسهـ لعمهـ يجدوف مهرجاالمعجزة إال  ف يرجع
 وسمـ' يقر  توؿ اى ا عميه صم  يستمعوف إلى النبي'وهـ  ي لسنتهـ واحتبست  صواتهـ

﴿  :تعالى                            

                      

                                                 
ط ي باعة والنشر ي بيروت ي لبناف ي دالعربية ي دار النهضة العربية لمط ةالعزيز عتيؽ : تاري  البالغ عبد –  1ن

 .49ـ ي ص 1970
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                     ﴾ي وغيرها مف اآليات  1ن
 هـ. بيانية معجزة لالعديدة التي ترد عمى العرب بمغتهـ فكانت حجة 

يمػػة جماليػػة عنػػد المتمقػػيف منػػذ بدايػػة نزولػػهي هاصػػة و نػػه شػػكؿ الػػنص القرانػػي تلقػػد  
وتد جػاي هػذا الػنص حػاماًل وهـ  صحاب لسف وفصاحةي تحدى البشر في  ف يأتوا بمثمهي 

 وتفػػاجئاز ببعػاد دينيػة عقانديػػةي وفػي الوتػت ذاتػػه حػاماًل تيمػػة جماليػة لغويػة ت كػػد اإلعجػ
هػػػذ  المغػػػة بػػنمط جديػػػد يحقػػػؽ  زتجػػاو تتهـي وفػػي الوتػػػت ذاتػػػه العػػرب؛ بنهػػػا مػػف جػػػنس لغػػػ

اإلعجػػازي وتػػد كانػػت هػػذ  المفارتػػة حػػافزًا تويػػًا بف يقتػػرب مػػف هػػذا الػػنص المهػػاطبوف بػػه 
 الػػنصيفشػػغؿ النػػاس بهػػذا ي  2ناإلعجازيػػة الجماليػػة حتػػى يمكػػف لهػػـ الوتػػوؼ عمػػى حقيقتػػه

عػػػػف  لفاظػػػػه  ي ويتحػػػػدثوف ي ويوضػػػػحوف معانيػػػػههػػػػذوا يتدارسػػػػونهو  اإلسػػػػالـيبعػػػػد انتشػػػػار 
ي وكانػت البالغػة مػف العمػـو التػي فنوف؛ وتؼ العرب  مامها مبهػوريف وتراكيبه وما فيه مف
 . ولوها عناية كبيرة 

إلػى الضػرورة  ي إضػافة الدفاع عف القراف الكػريـي والتمػاس وجػه إعجػاز كؿ ذلؾ بغية     
ومػا يمكػف  ي سػاليبه ةعرفػمي وال يتـ هػذا الفهػـ إال بيحسها المسمـ مف جهة فهـ معانيه التي

فػػػي ابهميػػػة عػػػف وتمػػػؾ الغايػػػة ال تقػػػؿ  ف ينطػػػوي وراي تعبيراتػػػه مػػػف المعػػػاني والمقاصػػػدي 
    3نالغاية ابولى.

ه ي وكانػػػت اياتػػػمػػدار الدراسػػػات البالغيػػػة والنقديػػةوكػػاف تػػػأثير القػػػراف واضػػحا فػػػي اتهػػػاذ   
إلػػى  عاة ي كمػػا كػػاف مػػا فيهػػا مػػف روعػػة وجمػػاؿ وتػػأثير مػػدالبينػػات الشػػاهد البالغػػي الرفيػػع

ي وعنػي نمعاني القػراف  هػ 207تانالفراي؛ فألؼ افي غريبه ومعانيه و سرار  ومجاز التأليؼ 
بالتراكيػػػػب المغويػػػػة واإلعػػػػراب وابسػػػػاليب الرفيعػػػػةي ووضػػػػعا بو عبيػػػػدة معمػػػػر بػػػػف المثنػػػػىا 

ي و لػػػػؼ االجػػػػاحظا كتػػػػاب نمجػػػػاز القػػػػراف ؛ مػػػػف  جػػػػؿ مسػػػػألة تتصػػػػؿ بالتشػػػػبيه هػػػػػ 208تن

                                                 
 . 24-23ي البقرة  –  1ن

 .7ي صـ2004محمد تحريشي : النقد واإلعجازي منشورات اتحاد الكتاب العربي دمشؽي سورياي دطي  –  2ن

 .19ي ص يبدوي طبانة : البياف العرب –  3ن
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ي وفػي كتػب يػه  حػدي ليبيف اإلعجػاز بػالنظـ الػذي ال يرتػى إلنظـ القراف كتاب ن هػ 255تن
  1نونظمه وموسيقا . ي  البيانيةي وصور ت لمفظ القراف الكريـاالجاحظا التي وصمتنا دراسا

بف  ؛واسػػتمر التػػأليؼ فػػي إعجػػاز القػػرافي واهتمفػػت وجهػػات النظػػري وتشػػعبت سػػبؿ القػػوؿ 
إلػى حػد  فوصػمت هػذ  الدراسػات ي القػراف  صػعبغػة الوصوؿ إلى ذلػؾ صػعب وتحديػد بال

اإلعجػػاز الػػذي يػػرتبط ارتباطػػًا وثيقػػًا بالتحػػدي والمعارضػػةي فجػػايت  اتفسػػير هػػذفػػي التبػػايف 
عػػػادة تشػػػكيؿ  هػػػذ  القػػػرايات لتثمػػػيف الػػػنص القرانػػػيي وهػػػو نػػػزوع نحػػػو التغيػػػر واالسػػػتمرار وا 

كونػػػه يحمػػػػؿ هاصػػػػية  ي وهػػػذا ال يعػػػػدـثابػػػت عبػػػػر الزمػػػػاف الثابػػػت؛ فػػػػالقراف ثابػػػت متغيػػػػري
 التحػػػوؿ؛ بنػػػه يصػػػمح لكػػػؿ زمػػػاف ومكػػػافي بنػػػه يتصػػػؼ بهاصػػػية التأويػػػؿ والتفسػػػير وتعػػػدد

وتعػػػددت منػػػاه  دراسػػػة الػػػنص القرانػػػيي ي فاهتمفػػػت التوجهػػػات وتباينػػػت الػػػر ى  2ن القػػػراية
 عمى القيـ الجمالية التي تحقؽ اإلعجاز. هو الوتوؼوكمها تمتقي عند هدؼ واحدي و 

 هػ  :4ي كتب اإلعجاز في القرف الرابع نو هـ م لف    

؛ الػػذي يعػػد مػػف  مهػػات كتػػب ف ؛ فػػي كتابػػه نالنكػػت فػػي إعجػػاز القػػراهػػػ 386 تنا الرمػػانيا
عجػػػػػاز القػػػػػرافي وتقػػػػػـو الدراسػػػػػة فيػػػػػه عمػػػػػى إثبػػػػػات هػػػػػذا اإلعجػػػػػاز عػػػػػف طريػػػػػؽ  البالغػػػػػة وا 

  3ن.البالغة

ر ى فيػػه  ف بالغػػة  الػػذي؛ صػػاحب رسػػالة نبيػػاف إعجػػاز القػػراف  ؛هػػػ  388 تا ناالهطػػابي
 كتاب ا ترجع إلى جماؿ  لفاظه وحسف نظمه وسمو معانيه ي وتأثير  في النفوس.

ي لػػه عػػدة م لفػػات  عظػػـ هػػ الي الدارسػػيف هػػػ 403تن بػػو بكػػر البػػاتالنيا  وتػػد كػػاف ا       
ؿ فيمػا يوجػه إلػى الذي  فاض فيه القػو ؛  مها كتاب نإعجاز القرافي  هفي اإلعجاز القراني

إلػى  ف كتػاب ا  ذهب ي فػ 4ن ؿ القوؿ حػوؿ وجػو  اإلعجػاز فيػهػي وفص  راف مف مطاعفالق

                                                 
 .47 حمد مطموب : اتجاهات النقد ابدبي  ي ص   –  1ن

 .7محمد تحريشي : النقد واإلعجاز ي ص   –  2ن
 .38بدوي طبانة : البياف العربي ي ص  –  3ن

 
  .47ي وينظر: بدوي طبانة : البياف العربي ي ص129 حمد مطموب : اتجاهات النقد ابدبي ي ص ينظر: –  4ن
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لػػػنظـ المعتػػػاد فػػػي كػػػالـ العػػػرب لفظػػػاي معنػػػىي معجػػػز بف نظمػػػه هػػػارج عػػػف جميػػػع وجػػػو  ا
 .و سموبا يتركيبا

؛ وال شؾ  ف هذ  البحػوث الهجريإعجاز القراف في القرف الرابع هذ   هـ دراسات         
تػػد  ؛مػػف هػػالؿ فكػػرة اإلعجػػاز يهر جهػػدا فػػي سػػبيؿ الػػدفاع عػػف القػػراف الكػػريـالتػػي لػػـ تػػد

ي عػػف لتعبيػػرفػػف امنػػاحي  تػػدرس؛ كونهػػا بدبيػػة والبالغيػػة والنقديػػة ثػػػ رت و ثػػػ رت الدراسػػات ا
ممػا وصػؿ إليػه الفكػر اإلسػالمي مػف رتػي فػي ذلػؾ تد استفادت و  ي صوله طريؽ البحث في 

التػػػي كشػػػفت لهػػـػ عػػػف بالتجػػػارب اإلنسػػػانية ابهػػػرىي  ميفوازدهػػػار مػػػف هػػػالؿ اتصػػػاؿ المسػػػم
مسػػػتويات مػػػف النظػػػر والتفكيػػػر دفعػػػتهـ إلػػػػى معالجػػػة الػػػنص مػػػف حيػػػث الوضػػػع واالسػػػػتعماؿ 

 ي وكاف النص القراني الميداف ابوؿ لهذ  المعالجة. 1نواالعتقاد

ػػػتفاجوامػػػع الكمػػػـ فػػػهػػػذا الػػػنص حمػػػؿ فكانػػػت النتيجػػػة  ف        ا تحػػػداهـ تف النػػػاس بػػػه نص 
الفصػػيح  تجػػاوز تمػػؾ الحػػدود الجماليػػة التػػي رسػػموها لمػػنص يانتصػػر عمػػيهـ عقيػػدة وتركيبػػاً و 

دي والمسػتوى المغػوي لمػنص ػػػلي حتى  صبح مف الصعوبة الفصؿ بيف المسػتوى العقانػػالبمي
القرانػػيي بػػؿ لقػػد تشػػاكؿ المسػػتوياف لتحقيػػؽ اإلعجػػاز عبػػر مزاوجػػة اإلسػػالـ والمغػػةي فػػأنت  

لمعػػػرب عهػػػد بهػػػاي وفػػػي الوتػػػت ذاتػػػهي تنتمػػػي إلػػػى لغػػػة اعتقػػػدوا  نهػػػـ  كتابػػػة جديػػػدة لػػػـ يكػػػف
  2ن.وصموا فيها إلى القمة والرفعة والعمو

عػف سػر  ي  سسػت لقػراية الػنص القرانػي تػراية تكشػؼ تاعػدةمثػؿ القػرف الرابػع لمهجػرة وتد 
مرحمػػػة تأسيسػػػية بالنسػػػبة لمدراسػػػات  ي شػػػكمت بػػػدورهاتػػػراية متميػػػزة متباينػػػة ي وهػػػياإلعجػػػاز

   .النقدية العربية القديمةلبالغية و ا

 :النقد وأبو تمام –ج 

؛ التػي كانػت تتسػـ ظهور كثير مف االتجاهات الشػعريةكاف العصر العباسي ميدانا ل      
والتقػػاي بالتجديػػد بعػػد  ف شػػهدت الحيػػاة العربيػػة طػػورا جديػػدا لػػـ تألفػػه مػػف تبػػؿ فػػي التػػرؼ 

                                                 
 .                                                                                            9: النقد واإلعجاز ي ص  يشمحمد تحري  -  1ن

 .8المرجع نفسه ي ص  –  2ن
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فػػػػػي فنػػػػػوف  ها الكثيػػػػػروف سػػػػػبيال لهػػػػػـ ي وحمػػػػػؿ الشػػػػػعراي دعػػػػػوة التجديػػػػػد واتهػػػػػذالحضػػػػػارات
تصػػاندهـ و غراضػػها ي فكانػػت سػػمة المجػػدديف الػػذيف وتفػػوا مػػف القػػديـ موتفػػا فيػػه كثيػػر مػػف 

؛ حيػػػػث كػػػػاف النقػػػػاد يحػػػػددوف ي ونشػػػػأ صػػػػراع بػػػػيف القػػػػديـ والجديػػػػدالتحػػػػدي والهػػػػروج عميػػػػه
  1ن.لقديـ ويوضحوف سمات الشعر الجديدهصانص الشعر ا

؛ فقػد هػرج ا بػو   هػـ مػا شػغؿ النقػاد ا بي تماـاو االبحتريا نصار وكانت الهصومة بيف  
ي وتمسػػؾ االبحتػػريا وجػػاي بالجديػػد الطريػػؼتمػػاـ عمػػى تقاليػػد العػػرب المعروفػػة فػػي الشػػعر 

فػي ذلػؾ مف الشػاعريف  نصػار  وهصػومه ووضػعت ي وكاف لكؿ إلى حد كبير بتمؾ التقاليد
 يمػادة لهػان بػو تمػاـي والبحتػري   فحممت الهصومة بيف الطانيي ؛ التي 2نالكتب والدراسات
 ااآلمػػديا ولػػـ يكػػف ؛هػػػ 370تن   الآلمػػديابػػيف شػػعر  بػػي تمػػاـ والبحتػػري ككتػػاب نالموازنػػة

ي  مػػا ادعبػػؿ إلػػى مػػذهب االبحتػػريا اـا رغػػـ ميمػػه متعصػػبا عمػػى ا بػػي تمػػ هػػذ  الموازنػػة فػػي
ي بػػؿ هطيبػػا ؛ فقػػد كػػاف متعصػػبا عمػػى ا بػػي تمػػاـاي ولػػـ يعتبػػر  شػػاعراهػػػ 246 نتاالهزاعػػي

وهنػاؾ  ي 3نالشػعراي  واتهمػه بالسػرتةطبقػات كتػاب وكاف يميػؿ عميػه ولػـ يدهمػه فػي كتابػهن 
ونسػػرتات  يػ  صػػاحب كتػػابينالمنظـو والمنثػػور هػػ280تا حمػػد بػػف  بػػي طػػاهر طيفػػوران 

ي كمػػا وتػػؼ اابػػف المعتػػزا عنػػد محاسػػف ذي وتػػؼ فيػػه عمػػى سػػرتات ا بػػي تمػػاـاالشػعراي ؛ الػػ
 نتورسػالة ا بػي العبػاس  حمػد القطربمػيا  في رسالة  لفهػا حػوؿ ذلػؾي ومساوئ ا بي تماـا

الصػوليا  بػو بكػر  مػا ا ظ والمعػانيي؛ التػي بػيف فيهػا  هطػاي ا بػي تمػاـا فػي ابلفػاهػ 309
ي متعصػػبا مػػاـ ؛ فقػػد كػػاف مػػدافعا عػػف الشػػاعري صػػاحب كتػػاب ن هبػػار  بػػي تهػػػ 335 نت

  4ن لشعر  وفكر  وشهصه.

الطػػػانييف هصػػػومة فنيػػػة بػػػيف مػػػذهبيف متبػػػاينيف فػػػي الشػػػعر: مػػػذهب والهصػػػومة بػػػيف      
 اهتػز يهػذا ابهيػر الػذ؛  5ن ومػذهب المحػدثيف ويمثمػها بو تمػاـا يالقدماي ويمثمػه االبحتػريا

                                                 
 .183ي ص د مطموب : اتجاهات النقد ابدبي  حم -  1ن

 .187المرجع نفسه ي ص  –  2ن

 .187المرجع نفسه ي ص  -  3ن

 .32ي ص : موازنة اآلمدي ووساطة الجرجانيموسى محمد حمود  هضر –  4ن

الكتاب العربي دمشؽي  ي منشورات اتحادالعربي: الهصومة بيف الطانييف وعمود الشعر وحيد صبحي كبابة –  5ن
 .7ي ص ـ1997سورياي دطي 
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شػػػاعر تصػػػػيدته فمػػػػـ يعػػػد ثمػػػػة ضػػػرورة بف يسػػػػتهؿ ال يهيكػػػؿ القصػػػػيدة العػػػاـه وجدانػػػػ يفػػػ
عمػػى  هػػاص ورنػػة شػػعرية متميػػزةي ي فتميػػز نتاجػػه الشػػعري بمنحػػىبػػالوتوؼ عمػػى ابطػػالؿ
 عػز ؾ ا  -وليس  حػد مػف الشػعراي  » :عمى حد توؿ االصوليامستوى ابلفاظ والمعاني 

معنػػى  ؛ ومتػػى  هػذعمػى نفسػػه فيهػا  كثػر مػػف  بػي تمػاـ يعمػؿ المعػاني ويهترعهػػا ويت كػئ   –
ال يعػال  إال مػا ه فهػو فػي تراكيبػ؛  1ن«ي تم ـ معنا  فكػاف  حػؽ  بػه زاد عميهي ووشػ حه ببديعه

وهػػػو فػػػي ذلػػػؾ ال  ؛ فتميػػػز شػػػعر  بالعبػػػارة عميقػػػة الداللػػػة موحيػػػة اإلشػػػارةيدؽ مػػػف المعػػػاني
نما يستقي مف نفس غبػة مػا جعمػه نموذجػا شػديد الواتعيػة لمر  ػػػهييسمؾ مسمؾ الشعراي تبمهي وا 

فػػ ف هػػذ   –بغػػض النظػػر عػػف مػػدى تحققهػػا فػػي شػػعر و  -فػػي االنطػػالؽ مػػف  سػػر القػػديـ 
ي فينبػػػري  نصػػػار  لمػػػدفاع التجديػػػد لكػػػي يطمقػػػوا سػػػهامهـ عميػػػه نػػػت دافعػػػا لهصػػػـوالرغبػػػة كا

  2نعنه.

أت هصػػومة ي فنشػػتػػد شػػغؿ ابدبػػاي والنقػػاد فػػي عصػػر تمػػاـا  ا بػػا إف يوصػػفوة القػػوؿ     
ي حتػى ال يكػاد يهمػو مرت هذ  الهصػومة فتػرة طويمػة بعػد ي واستعنيفة حوؿ مذهبه الجديد

فكػػاف جػػديرا بمثػػؿ هػػذ  الدراسػػات ي اعر العظػػيـ وشػػعر تناولػػت هػػذا الشػػ عصػػر مػػف بحػػوث
 .لتفرد  في فنه 

ضػػافة إلػػى    ي مػػا كػػاف لهػػذ  الهصػػومة  ف تتهػػذ شػػكمها النقػػدي العنيػػؼ الػػذي حداثػػة فنػػهوا 
 حػػدهما يمثػػؿ  ؛لؾ  مػػاـ النقػػاد نموذجػػاف مػػف الشػػعراتهذتػػه لػػوال ظهػػور االبحتػػريا؛ فكػػاف بػػذ

حتػػداـ ي دور كبيػػر فػػي امعػػا وفػػي اف واحػػد  مػػاهدوجو ي فكػػاف لالقػػديـ واآلهػػر يمثػػؿ الجديػػد
ثراي الحركة النقدية التي نشأت مع هذ  الهصومةي التػي   3نالصراع حوؿ مذهب التجديد وا 

طالؽ ابحكاـ النقدية.   فرزت تطورا فكريا في تأسيس الر ى وا 

 
                                                 

ي محمػػد عبػػد  عػػزاـ   بػػو بكػػر محمػػد بػػف يحػػي الصػػولي:  هبػػار  بػػي تمػػاـي تحقيػػؽ وتعميػػؽ: هميػػؿ محمػػود عسػػاكر –  1ن
 .53ـي ص1980ي 3ونظير اإلسالـ الهنديي تقديـ:  حمد  ميفي منشورات دار اآلفاؽ الجديدةي بيروتي لبنافي ط

لهصػـو وابنصػاراي مكتبػة عبد ا بف حمد المحارب :  بو تماـ بػيف ناتديػه تػديما وحػديثا ادراسػة نقديػة لمواتػؼ ا –  2ن
 .103ي ص ـ1992ي 1الهانجيي القاهرةي مصري ط

 .7ي ص ود الشعر العربي: الهصومة بيف الطانييف وعموحيد صبحي كبابة –  3ن
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 :ىـ(354ت) النقد والمتنبي -د

؛ حتريا حتى تاـ صراع مف نوع اهػرما إف انتهى الصراع بيف  نصار ا بي تماـا واالب   
ي وكػاف القػرف حتػى هػذا العصػر منػذ ظهػور  كؿ ظػاهرة؛ الذي شكاف ميدانه شعر االمتنبيا

ؼ عػف تمػؾ مػف نػوع يهتمػ  التػي كانػػتة ػػػ و تمؾ الهصومالرابع لمهجرة بداية ذلؾ الصراع 
نمػػػا هػػػي فػػػالتػػي دارت حػػػوؿ الطػػػانييف ي ؛ فالهصػػػومة هنػػػا ليسػػػت مػػػف  جػػػؿ مػػػذهب فنػػػي وا 

؛ فهي لـ تتناوؿ إشػكالية الحداثػة الشػعرية وموضػوع  1نزمانه بيا وطبعه وشهرته في االمتن
؛ الػذي شػكؿ ظػاهرة شػعرية االمتنبػي االصراع بيف القديـ والجديد ي بمقدار ما تناولت شػعر

 جديدة مف الناحية الجمالية والفنية .

 القويػةيثارتها شهصػيته وهي هصومة   عظيمةيلقد كاف االمتنبيا سببا في هصومة      
ف لػػه هصػػـو ومػػف هنػػا كػػا عصػػر ؛ووتوفػػه شػػامها كػػالطود  مػػاـ شػػعراي  الواسػػعيوطموحػػه 
بنػه كػاف نػادرة الفمػؾي وواسػطة عقػد ي ذوا مف شهصه سبيال لمطعف فػي شػعر ي اتهكثيروف

الدهر في صناعة الشعري حتى سار ذكر  مسير الشمس والقمػري وسػافر كالمػه فػي البػدو 
ي مػػ ثر بشػػعر ي ؛ فهػػو مػػ ثر بشهصػػه 2ندت الميػػالي تنشػػد  وابيػػاـ تحفظػػه اوالحضػػري وكػػ

ي وتد انقسـ الناس حيالػه الحكاـو ي و همؿ الشعراي ا وشغؿ الناسفم  الدنيهبط إلى الحياة 
  3ن. ي والفريؽ اآلهر يزدريه وينتقصه؛ فريؽ يقدسه ويمجدفريقيف ىإل

 

 

 

                                                 
 .251ي ص مد مطموب : اتجاهات النقد ابدبي ح -  1ن

دار  شرح وتحقيؽ: مفيد محمد تميحةي يفي محاسف  هؿ العصر الثعالبي: يتيمة الدهر بو منصور عبد الممؾ  –  2ن
 .139ي ص 1ج ـي1983ي 1ط الكتب العمميةي بيروتي لبنافي

الم سسػػة العربيػػة لمدراسػػات والنشػػري عبػػد العزيػػز الدسػػوتي:  بػػو الطيػػب المتنبػػي اشػػاعر العروبػػة وحكػػيـ الػػدهراي  –  3ن
 .13ي ص ـ2006ي  1بيروتي لبنافي ط
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الشػػػعراي ؛ الػػػذي كػػػاف يجمػػػع يؼ الدولػػػةومة منػػػذ اتصػػػاله بػػػبالط سػػػوتػػػد بػػػد ت الهصػػػ     
ي ومطمػػػع الجػػػودي وتبمػػػة اآلمػػػاؿي ومحػػػط ودمقصػػػد الوفػػػ »؛ فقػػػد كػػػاف والنقػػاد ومحبػػػي ابدب

يجتمػػع تػػط ببػػاب  حػػد مػػف الممػػوؾ  ي ويقػػاؿ إنػػه لػػـالرحػػاؿي وموسػػـ ابدبػػايي وحمبػػة الشػػعراي
  1ن«بعد الهمفاي ما اجتمع ببابه مف شيوخ الشعري ونجـو الدهر

 الم لفػػػػات والرسػػػػانؿ التػػػػي اتهػػػػذت مػػػػف شهصػػػػية االمتنبػػػػيا وفنػػػػه -عػػػػا لػػػػذلؾتب –وكثػػػػرت 
النقػػػػاد والدارسػػػػوف م يػػػػديف ومعارضػػػػيف يدرسػػػػوف ويحممػػػػوف هػػػػذ   ذلهػػػػا و هػػػػالشػػػػعري مػػػػادة 

 :  ـمف بينه الشهصيةي وهذا الشعري ونذكر

بجزي كبير مف كتابه لػـ  ا؛ الذي هص االمتنبيفي نيتيمة الدهر  هػ 429نت ا الثعالبيا   
؛ فقػد حػاوؿ فهػـ اهتمامػه بدراسػة هػذا الشػاعر وشػعر فػأوحى بمػدى ي هص به شػاعر مثمػهي  
فػي بػاب ذكػر  بػي الطيػػب  – ي وهػو يقػوؿ فػي ذلػػؾالؿ شهصػية وحيػػاة تانمػهلشػعر مػف هػا

و نػػػا مػػػورد فػػػي هػػػذا البػػػاب ذكػػػر محاسػػػنه ومقابحػػػهي ومػػػا  » :-ومػػػا لػػػه ومػػػا عميػػػه يالمتنبػػػي
عر وطرانقػػػهي وتفصػػػيؿ الكػػػالـ فػػػي نقػػػد شػػػعر ي يرتضػػػى ومػػػا يسػػػتهجف مػػػف مذاهبػػػه فػػػي الشػػػ

مػػػف تالنػػػد   وترتيػػػب المهتػػػار  يوعيوبػػػهي واإلشػػػارة إلػػػى غػػػرر  وعػػػرر والتنبيػػػه عمػػػى عيونػػػه 
ويتميز هذا البػاب بػه  ي)...(طرؽ  هبار  ومتصرفات  حوالهبعد ابهذ بطرؼ مف  يوبدانعه

فقػػد بػػد  ؛  2ن«زمػػافصػػحابها بعمػػو الشػػأف فػي شػػعر العػف سػػانر  بػػواب الكتػػاب كتميػز  عػػف  
ي وعد  شهصية متميزة بالتفرد في مذاهبه في كقاعدة لمنفاذ إلى شعر بدراسة حياة الشاعر 

 .توؿ الشعري بذلؾ كاف هذا الباب متميزا لتميز صاحبه

نالكشػػؼ  صػػاحب رسػػالة يهػػػ 385نتالصػػاحب ا الوزيرا بػػو القاسػػـ إسػػماعيؿ بػػف عبػػاد    
وتيػػؿ إف سػػبب ي هػػا إظهػػار بعػػض عيػػوب االمتنبػػياؿ فيالتػػي حػػاو   ؛عػػف مسػػاوئ المتنبػػي 
ا طمػػع فػػي زيػػارة االمتنبػػيا لػػه بأصػػفهاف فكتػػب يالطفػػه فػػي بػػف عبػػاد تأليفهػػا  ف االصػػاحب

إف  غمي مػػػا  »بصػػػحابه:  ولػػػـ يجبػػػه عػػػف كتابػػػه وتػػػاؿاسػػػتدعانه فمػػػـ يقػػػـ لػػػه االمتنبػػػيا وزنػػػا 
ا غرضػا لػه وتتبػع هفواتػه فاتهػذ  االصػاحب ي«ف  زور ي وال سبيؿ لػذلؾ يريد  معطاي بالري  

                                                 
 .37ي ص 1الثعالبي : يتيمة الدهري ج –  1ن

 .140ي ص 1ي جالمصدر نفسه –  2ن
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وهػػػو ي إضػػػافة إلػػػى بعػػػض سػػػرتاته  شػػػار إلػػػى تعقيداتػػػه وتكمفػػػه وركوبػػػه القػػػوافي الصػػػعبةيو 
   .  عرؼ الناس بحسناته و كثرهـ تمثال بها في محاضراته

؛ فهػػو مػػف  شػػد نقػػاد هػػػ 388تن الحػػاتميا بػػف الحسػػف بػػف المظفػػر  مػػا ا  بػػو عمػػي محمػػد  
 لػؼن الرسػالة الموضػحة  وكػاف هدفػه منهػا اإلسػاية إلػى االمتنبيا و كثػرهـ تعصػبا عميػه ي 

ظهػػػار سػػػرتةومعػػػاف يلمتنبػػػيا مػػػف وراي نقػػػد شػػػعر   لفاظػػػااا فهػػػا لتجػػػريح نػػػه  لي ويقػػػاؿ إي وا 
رفػػض االمتنبػػيا  ف يمدحػػه ترفعػػا عػػف مػػدح  وزير المهمبػػيا الػػذيلمػػ ااالمتنبػػيا كػػرد اعتبػػار

عمػػػػػى لسػػػػػاف ا بػػػػػي بكػػػػػر يمتػػػػػه وتػػػػػد  ورداالثعػػػػػالبيا هػػػػػذا الهبػػػػػر فػػػػػي يت ي 1ن غيػػػػػر الممػػػػػوؾ
وترفػػػع عػػػف مػػػدح المهمبػػػي  يلمػػػا تػػػدـ  بػػػو الطيػػػب مػػػف مصػػػر بغػػػػدادو  »تػػػاؿ:  الهػػػوارزمياي

الػػوزيري ذهابػػا بنفسػػه عػػف مػػدح غيػػر الممػػوؾي شػػؽ ذلػػؾ عمػػى المهمبػػيي فػػأغرى بػػه شػػعراي 
ابػف سػكرة الهاشػمي ي وفػيهـ ابػف الحجػاج و وتبػاروا فػي هجانػه بغداد حتى نالوا مف عرضهي

فكػاف ذلػؾ سػببا شهصػيا دفػع االحػاتميا لتػأليؼ رسػالته  ؛ 2ن«و سػمعو  مػا يكػر   ييوالحاتم
 .بهدؼ اإلساية وتجريح االمتنبيا

 

ي سم ػاها نالرسػالة الحاتميػة فيمػا وافػؽ ميا رسالة  هرى في نقد االمتنبياكما  لؼ االحات   
حاوؿ  ف يتحػدث و  المتنبي في شعر  كالـ  رسطو في الحكمة ؛ وفيها تغير موتفه السابؽي

ثقافػة االمتنبػيا ومعرفتػه بالحكمػة وفضػمه عمػى غيػر  لعف الشاعر حديثا اهر؛ فيػه إظهػار 
ي لمػػا حػػوا  شػػعر  مػػف  غػػراض فمسػػفية ومعػػاف منطقيػػة تػػوحي باطالعػػه وبحثػػه مػػف الشػػعراي

  3ن.والمنطؽ الواسع في العمـو والفمسفة
 

الػػػػذي  لػػػػؼ  يهػػػػػ 393 تن وهنػػػػاؾ ا  بػػػػو محمػػػػد الحسػػػػف بػػػػف عمػػػػي بػػػػف وكيػػػػع التنيسػػػػيا    
 بػػػي ي ويبػػػدو تعصػػػبه عمػػػى انالمنصػػػؼ لمسػػػارؽ والمسػػػروؽ فػػػي إظهػػػار سػػػرتات االمتنبػػػيا 

و مػػا ابػػف  »: إلػػى ذلػػؾ فقػػاؿ هػػػ 456نت بػػف رشػػيؽ القيروانػػياا واضػػحا فقػػد  شػػار ااالطيػػب
      ي بػػػي الطيػػػب مقدمػػػة ال يصػػػح بحػػػد معهػػػا شػػػعر فػػػي صػػػدر كتابػػػه عمػػػى وكيػػػع فقػػػد تػػػدـ

                                                 
 .258النقد ابدبي ي ص   حمد مطموب : اتجاهات -  1ن

 .150ي ص 1الثعالبي : يتيمة الدهري ج -  2ن

 .260 حمد مطموب : اتجاهات النقد ابدبي ي ص  –  3ن
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مػػديل سػػميما مثػػؿ مػػا سػػمي ال 'المنصػػؼ'كتػػاب وسػػما   يوؿ إف سػػمـ ذلػػؾ لهػػـالصػػدر اب إال
      فهػػػػذا الػػػػنص ي كػػػػد تحاممػػػػه عمػػػػى االمتنبػػػػياي يبػػػػدو ذلػػػػؾ ي  1ن«ومػػػػا  بعػػػػد اإلنصػػػػاؼ عنػػػػه

ي ولػػـ يصػػبه مػػف اإلنصػػاؼ لمطعػػف فػػي شػػعر مػػف هػػالؿ عنوانػػه فقػػد تتبػػع سػػرتات االمتنبػػيا 
 إال االسـ.

  

ي فأوضػحها هػػ  بسػرتات االمتنبػيا433تبف  حمد العميديا نمحمد كما اهتـ ا بو سعد     
وليظهػر في كتابه ناإلبانة عف سرتات المتنبي ؛ الذي  لفه ليػرد عمػى المعجبػيف بالشػاعري 

نما فيه الغث والمبتذؿ والمسروؽ ف شعر  ليس بالمعجزة و    2نا 
 

لوسػاطة بػيف ي هػو كتػاب ناي هػذا القػرف حػوؿ االمتنبػيا وشػعر ولكف  برز كتػاب ظهػر فػ  
الػػذي  راد  ف ؛ حسػػف عمػػي بػػف عبػػد العزيػػز الجرجػػانياالمتنبػػي وهصػػومه  ا لمقاضػػي  بػػو ال

لممحػػة حػػوؿ  وسػػنعرضي  3نيقػػؼ فيػػه بػػيف االمتنبػػيا وهصػػومه موتػػؼ القاضػػي المنصػػؼ 
 .فيما يأتي الكتاب ومحتوا  و سباب تأليفه

 

         االمتنبػػيا  حػػوؿقديػػة ؼ مػػف كتػػب نل ػػبعػػض مػػا     فػػيالسػػريعة  نظػػرةمػػف هػػالؿ هػػذ  ال      
ي يتضح لنػا   ف االتجػا  النقػدي الػذي كػاف سػاندا حػوؿ هػذا الشػاعري -شهصية وشعرا  -

ي مػرد  إلػى  ف بعػد  طػوؿ بؿ امتد زمنػا ي الهجريالقرف الرابع  مفوالذي احتؿ زمنا طويال 
ي ذا القػرففي هػ شاعر استطاع  ف يحتؿ مكانة مرموتة في ديواف الشعر العربي  االمتنبيا

ي نظػرًا يػؿ والمقارنػةنالت  شعار  حظًا وافرًا مف الدراسػة والتحمفلـ يصؿ إليها شاعر اهر ي 
إحسػػاس بالعظمػػة تم مػػا نجػػد لػػه مػػا حممػػه مػػف ي و شػػعر لمقيمػػة الفني ػػة الجمالي ػػة التػػي وسػػمت 

  شعراي ذلؾ العصر.مثياًل في 

يحتػػػػدـ  ضػػػوعات هػػػذا الشػػػعر؛حػػػوارًا توامػػػه شػػػػعر االمتنبػػػياي ومو  الم لفػػػات  لتتحػػػاور هػػػذ
حينػػًاي  االمتنبػػيايهػػدؼ فػػي النهايػػة إلػػى تقػػديـ شػػعر و تػػارة  هػػرىي  الحػػوار تػػارةي ويبػػدو وديػػا  

                                                 
ابف رشيؽ القيرواني : العمدة افي محاسف الشعر وادابه ونقد ا يتحقيؽ وتفصيؿ وتعميؽ: محمد محيػي الػديف عبػد  –  1ن

 .281ي ص2ي جـ1981ي  5باعةي بيروتي لبنافي ط والتوزيع والطالحميدي دار الجيؿ لمنشر 
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تتالتػػى هػػذ  الػػر ى النقدي ػػة لتمث ػػؿ تيػػارات فكري ػػة حينػػًا اهػػري و  والطعػػف فيػػه لػػدوافع شهصػػية
اي  كانػػت تحػػاوؿ  ف ترصػػد مظػػاهر هػػذا الشػػعري سػػو  االمتنبػػياومواتػػؼ متباينػػة مػػف شػػعر 

تيمتػه معادية لػهي منقصػة مػف  يا  في  عمى تمـ الشعر العربيي  ـمتعاطفة معهي واضعة إ
 وكمها تدؿ عمى عظمة هذا الصوت الشعري  وعبقريته وتفر د .   الفني ة واإلنساني ةي

ي و وج إلػػػى  بهػػػى صػػػور ف النقػػػد فػػػي القػػػرف الرابػػػع الهجػػػري وصػػػؿ ي إوهالصػػػة القػػػوؿ     
تقػػـو عمػػى  صػػوؿ واضػػحة  كػػاف مجػػرد مالحظػػات بيانيػػة واراي عامػػة ال ي بعػػد  فازدهػػار 

ي وتطػػورت الفنػػوف ابدبيػػة ونضػػجت الدراسػػات ت العمػػـو المهتمفػػةي ففيػػه تقػػدمومػػنه  تػػويـ
 -ي فقػد تنػاوؿ النقػاد الشػعروغدا النقد ابدبي بابا له  صوله وضوابطهي  1نوالنحويةالمغوية 

ي بحثػػا عػػػف -ادوينهػػػؿ منػػه المغويػػػوف وابدبػػاي والنقػػػ الػػذي بقػػي المػػػورد الوحيػػد الػػػذي يرتػػاد 
 . سرار الجماؿ الفني

وتػػرؾ  ت غيػػر العربيػػة عمػػى الفكػػر العربػػييبتػػأثير الثقافػػا قػػرفال اوتميػػز النقػػد فػػي هػػذ     
والجديػدي وبقيػت حيػاة النقػد حافمػة ذلؾ  ثر  فػي الػذوؽ العربػيي فاحتػدـ الصػراع بػيف القػديـ 

يف والمغػػوييفي الػػذيف تنػػاولوا الشػػعر اعتمػػادا عمػػى تضػػايا متباينػػة؛ بالشػػعراي والنقػػاد والبالغيػػ
عجػػاز  ومنهػػا مػػا يػػرتبط بكػػالـ العػػرب  شػػعرا ونثػػرا؛ منهػػا مػػا يتصػػؿ بأسػػموب القػػراف الكػػريـ وا 

ودراسػة عناصػرهما والعالتػة  : تعريػؼ الشػعر والهطابػة همها  ساسيةعالجوا تضايا نقدية ف
ثػر البػديع فػي الشػعر  و  ابدبػي ؿصر الجمالية في العمودراسة بناي القصيدة والعنا يبينهما

 االمتنبػػياوبػػيف  االبحتػػرياو اتمػػاـ  بػػياوالنثػػر والموازنػػة بػػيف الشػػعراي والسػػيما الموازنػػة بػػيف 
وكثػػػػر  يوغيرهػػػػا مػػػػف القضػػػػايا والػػػػر ى النقديػػػػة نالسػػػػرتات الشػػػػعرية وتضيةوكبػػػػار الشػػػػعراي 

اابػػػف المعتػػػزاي : و شػػػهر مػػػ لفي هػػػذا العصػػػر يعػػػا لهػػػذ  الحركػػػة ابدبيػػػة والنقديػػػةالتػػػأليؼ تب
ي االقاضػي ي ااآلمػدياي االحػاتميااالصاحب بف عباداي االصولياي االهطابياي ا الباتالنيا

مث موا حركة النقػد العربػي  وتياراتػه  ممفوالنقد يرهـ مف عمماي المغة والبالغة الجرجانياي وغ
 .الهجري الرابع القرففي 
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VI-المؤلِّف والمؤلَّف  -) الوساطة( " القاضي الجرجاني" و-: 

 القاضي الجرجاني )حياتو(: -1

 اسمو ونسبو: –أ 

وتػد اشػتهر  ي 1نبف عمي بف إسماعيؿ  بػو الحسػف عمي بف عبد العزيز بف الحسيف هو    
شػهورة عظيمػة بػيف هراسػاف مبنسبته إلى نجرجػاف  فعػرؼ بالجرجػاني ؛ ونجرجػاف  مدينػة 

 يهػػػ 102نتبػف  بػػي صػػفرةا يزيػػد بػػف المهم ػػب  حػػدث بنايهػا اوتيػػؿ إف  وؿ مػػف  يوطبرسػتاف
ينتسػػب االقاضػػي عمػػي  ي  2نبػػاي والعممػػاي والفقهػػاي والمحػػدثيفوتػػد هػػرج منهػػا همػػؽ مػػف ابد

ي فهػػػو مػػػف نتمػػػي إلػػػى  صػػػوؿ عربيػػػة صػػػميبيةبػػػف عبػػػد العزيػػػزا إلػػػى هػػػذ  المدينػػػةي لكنػػػه ي
فػػػي  هػػػػ 304نت سػػػـ ابطػػػروشاي والػػػدليؿ عمػػػى ذلػػػؾ مػػػا تالػػػه صػػػديقه ا بػػػو القاتبيمػػػةنثقيؼ 

 تصيدة يمدحه فيها: 

  3ن  ن  م  الزَّ م و  ا  يَّ ى األ  م  ى ع  ق  ب  ي  س   د  ج  م   ٭ ى ل  إ   ي  م  ا ع  ي   يف  ق  ث   ك  ت  من   د  ق  ل  

عمػػى سػػنة  اعتمػػادا –ولػػيس هنػػاؾ نػػص ثابػػت يبػػيف لنػػا سػػنة والدتػػه؛ التػػي تػػد رت تقػػديرا    
وثالثمانػة وعشػريف  انػت بػػنجرجاف  عػاـ ثػالثبأنها ك –وفاته وعمى بعض ابهبار القميمة 

 ي 4نهػػ 290 نه ولد سػنة نفي مقدمته  -نالوساطة كتاب   نمحققا وذكر يهػ 323لمهجرة ن
ي فأهبػػار  الديػػهي وعػػف طفولتػػه ونشػػأته وشػػبابهال تسػػعفنا لمتعػػرؼ عمػػى و كمػػا  ف المصػػادر 

لعمميػػة وحياتػػه الثقافيػػة القميمػػة ال توضػػح بداياتػػه عػػدا بعػػض الممحػػات المرتبطػػة بمسػػيرته ا
 ها فيما بعد.يلإالتي سيشار 

 
                                                 

إحسػػػػاف عبػػػاس ي دار الغػػػػرب اإرشػػػاد ابريػػػػب إلػػػى معرفػػػػة ابديػػػبا ي تحقيػػػؽ: يػػػاتوت الحمػػػوي : معجػػػػـ ابدبػػػاي  –  1ن
 .1796ي ص 4ـي ج1993ي 1اإلسالميي بيروتي لبنافي ط

 .119ي ص  2ـ ي ج1977ط ي ف ي دار صادري بيروت ي لبنافي دياتوت الحموي : معجـ البمدا -  2ن

 .54ي ص  4الثعالبي : يتيمة الدهر ي ج –  3ن

 فضؿ إبراهيـ وعمي محمد البجاوي.محمد  بو ال –  ن

 ص د مف المقدمة.ي ني: الوساطة بيف المتنبي وهصومهالقاضي الجرجا –  4ن



  القديم  العربي  المسار المعرفي والتاريخي لتحوالت النقد                  :   األولالفصل  
 

 - 43 - 

 أسرتو: –ب  

نػه  ف  له  هػا  كبػر معف نتاري  نيسابور   وفيما يهص  سرته فقد ورد في نمعجـ ابدباي 
ذكػػر  الحػػاكـ فػػي نتػػاري  نيسػػابور   »ي يقػػوؿ االحمػػويا : اسػػمه امحمػػدا وكنيتػػه ا بػػو بكػػرا

مػػع  هيػػه  بػػي بكػػري و هػػو  إذ  هػػػ 337نف وثالثمانػػةوتػػاؿ : ورد نيسػػابور سػػنة سػػبع وثالثػػي
ي ولػـ يػػزؿ  بػو الحسػػف يفسػمعا معػا الحػػديثذاؾ فقيػه منػاظري و بػػو الحسػف تػػد نػاهز الحمػػـ 

رة عمميػػػػة لهػػػػا مكانتهػػػػا فػػػػي ويبػػػػدو  نػػػػه كػػػػاف مػػػػف  سػػػػي  1ن«يتقػػػػدـ إلػػػػى  ف ذكػػػػر فػػػػي الػػػػدنيا
وثالثمانػػة بػػؿ السػػتيف ي ولػػي القضػػاي بدمشػػؽ تفػػأهو  امحمػػدا كػػاف فقيهػػا منػػاظرا؛ نجرجػػاف 

بػف محمػد بػف عمػي اا  بو الصػقر  حمػد  ابف عـ اسمه  يضاي هول ي 2ني ومات بهاهػ 360ن
اكػػػالهجيميا واالطبرانػػػيا ون صػػػفهاف    البصػػػرةن؛ الػػػذي روى عػػػف بعػػػض  هػػػؿ الجرجػػػانيا
 . 3نوغيرهما

اي فمػػػـ تػػذكر المصػػػادر  نػػػه كػػػاف  بػػا بطفػػػاؿ وال عػػػف عػػػددهـ إف وجػػػدو  مػػا عػػػف  بنانػػػه     
فػي   بػراهيـ صػالحا ؛ فقػد ذكػر محققػه اسػميح إر الوحيد الذي ذكر ذلؾ هو ديوانػهوالمصد
مػف الشػعري  ؾ ببيتػيفي مستشػهدا عمػى ذلػلكنػه تػوفيي  ف  المقاضي الجرجػانيا ابػف المقدمة

 يقوؿ فيه: يلمقاضي الجرجانيا نفسه ما ابوؿ فهوا
 

  4ن ب  ر  ى الت  ل  ي إ  م  ب  ق   ار  ص   ل  ف  ط  ب   ت  ظ  ع  و   ٭ا  غ  م  ب  م  السِّن   ي  ب   غ  م  ب  ت   م  : ل  ت  م  ا ق  ذ  إ  
 
 

 

                                                 
 .1796ي ص  2ياتوت الحموي : معجـ ابدباي ي ج –  1ن

حي إشراؼ ومراجعة: ي جمع وتحقيؽ ودراسة : سميح إبراهيـ صالضي الجرجاني اعمي بف عبد العزيزاديواف القا  –  2ن
 .15ـ ي ص2003ي 1ي طعة والنشر والتوزيعي دمشؽ ي سوريادار البشانر لمطبا ييـ صالحإبراه

عة مجمس دانرة مطب يا و كتاب معرفة عمماي  هؿ جرجافاحمزة بف يوسؼ بف إبراهيـ السهمي : تاري  جرجاف  –  3ن
 .81ـ ي ص 1950ي 1ي حيدر باد الدكف يالهندي طالمعارؼ العثمانية

 .63الجرجانيي ص  ديواف القاضي –  4ن
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إلػىا ضػمف رسػالة بعث بها التي  ثاني اببي القاسـ ابطروشا مف تصيدة المدحوالبيت ال
 . وتد ذكرت هذ  الرسالة في نيتيمة الدهر القاضي الجرجانيا ي

 يقوؿ : 

  1ن ـن  ت  ف  م  ل   اق  ح  س  ا إ  ب  يو  أ  إ   ال  ق  ل   ٭  ه  د  اى  ش   الل   ول  س  ر   نَّ أ   و  ل   د  ج  م  

ي وتػػد يكػػوف هػػذا تأكيػػدا لمػػا مػػات وهػػو صػػغير اإسػػحاؽايفهػػذا يعنػػي  نػػه كػػاف لػػه ولػػد اسػػمه 
 ورد في بيت االقاضي الجرجانيا السابؽ.

 :حياتو الثقافيـة –ج 

ي بكثػػػرة السػػػػفر والترحػػػػاؿ ممػػػػا  كسػػػػبه ثقافػػػػة ت حيػػػػاة االقاضػػػػي الجرجػػػػانيا ابولػػػػىتميػػػز    
ي وال بػػد  نػػه التقػػىمت هػػالؿ ترحالػػه المسػػتمر بالعممػػاي  نوعػػة فػػي مهتمػػؼ المعػػارؼ والعمػػـو
ي فػي وكاف في صبا  همؼ الهضر »: لبيا هذ  الرحالت بقولها هذ عنهـي ويصؼ االثعو 

ي واتتػػػػبس مػػػػف  نػػػػواع العمػػػػـو تطػػػػع عػػػػرض ابرضي وتػػػػدوي  بػػػػالد العػػػػراؽ والشػػػػاـ وغيرهػػػػا
لقػػػد وصػػػؼ االقاضػػػي  ؛ 2ن«ي وفػػػي الكػػػالـ عالمػػػا واآلداب مػػػا صػػػار بػػػه فػػػي العمػػػـو عممػػػا

العبػػػد الصػػػالح الػػػذي  عطػػػا  ا وهػػػو ؛ بهمػػػؼ الهضػػػر -مػػػف هػػػالؿ الػػػنص –الجرجػػػانيا 
  مػػػع النبػػػي موسػػػى 'عميػػػه ذكػػػر  ي وتػػػد ورد  3نرحمػػػة هاصػػػة بهػػػا زاد عممػػػهي وحسػػػف عممػػػه

يقػػػة ي الػػػذي كػػػاف كثيػػػر التجػػػواؿ سػػػعيا لكسػػػب العمػػػـ ومعرفػػػة الحقفػػػي سػػػورة الكهػػػؼ السػػػالـ'
فقػػػد تطػػػع  ؛رة سػػػفر وتجػػػواؿ االقاضػػػي الجرجػػػانياوطمػػػب الحكمػػػةي هػػػي إذف كنايػػػة عػػػف كثػػػ

وراي ذلػػػؾ  ي بػػػؿ سػػػعىاآلداب والعمػػػـو ضػػػروبل ي بحثػػػا وطمبػػػاعػػػرض ابرض ومنػػػذ صػػػبا 
ي فاسػتحؽ لػذلؾ هالفػة معقػؿ العمػـ وابدب والثقافػة دوخ بػالد العػراؽ والشػاـيفػ ؛اسعيا حثيثػ

   .  وحسف عممهالهضر في عممه وسعيه وحكمته 

                                                 
 .55ي ص 4الثعالبي : يتيمة الدهري ج –  1ن

 .3ي ص  4المصدر نفسه : ج –  2ن

عبد الرحمف بف ناصر السعدي: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المنافي دار المغني لمنشر والتوزيعي  –  3ن
ي بيروتي لبنافي ط  .513ـي ص1999ي 1الرياضي المممكة العربية السعوديةي دار ابف حـز
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يكػػوف فقيهػػا  –فيمػػا بعػػد  –ي ممػػا جعمػػه بػػيف عمومػػهوكػػاف لفقػػه االشػػافعيا النصػػيب ابوفػػر 
 يمػػػا بػػػػرع  يضػػػػا فػػػي الحػػػػديث والتفسػػػػيري كـ تاضػػػيا مػػػػف كبػػػػار تضػػػاة الشػػػػافعيةمنػػػاظراي ثػػػػ
يف نثػر ػاطي يجمػع بػوهػو مػع ذلػؾ نػاثر هط ػ يوعمػـ الكػالـ يوالشعر والنقػد وابدب والتاري ي

: وصػفه المقاضػي الجرجػانياي يقػوؿفي عمى ر ي االثعالبيا  ي 1نوهط اابف مقمةااالجاحظا 
نسػاف حدتػة العمػـ ود » ر ة تػاج ابدبي وفػارس حسنة جرجاف وفرد الزمػاف ونػادرة الفمػؾ ي وا 

ي ويػنظـ عقػد اإلتقػاف ونظػـ البحتػري ظي يجمع هػط ابػف مقمػة إلػى نثػر الجػاحعسكر الشعر
فقيهػػا ومفسػػرا بصػػيراي  يليكػػوف بػػذلؾ عالمػػا موسػػوعيا؛  2ن«واإلحسػػاف فػػي كػػؿ مػػا يتعاطػػا  

  3ن.اي كاتبا مترسالي ناتدا لوذعي ػاشاعرا متقنتاضيا عادالي 

 : هشيوخو وتالميذ –د 

ي وحيثمػػا حػػؿ كػػاف -كمػػا سػػبؽ الػػذكر– هحمػػه وترحالػػكثػػرة عػػرؼ االقاضػػي الجرجػػانيا ب    
فػي ذلػؾ:      هػػ 626نتالحمػويا يقػوؿ ايػاتوت ي بالعمماي فيجمس إليهـ ويأهذ عػنهـيمتقي 

ي ولقػػػي مشػػػاي  وتتػػػه ط العبػػػادي واتتػػػبس العمػػػـو واآلدابوطػػػو ؼ فػػػي صػػػبا  الػػػبالد وهػػػال »
ورد  »: في حديثػه عػف رحمتػه مػع  هيػه هػ 681نت ويقوؿ اابف همكافا ي 4ن«وعمماي عصر 

مػا كي  5ن«ي وسػمعا مػف سػانر الشػيوخ وهػو صػغير غيػر بػالل ن...  به  هػو  محمػد نيسػابور
عمػى بػذلؾ فقػد تتممػذ هي  نه مف  سرة عممية ؛فقد يكوف تتممذ عمى يد والد  و هيػه وابػف عم ػ

ي وربمػا ذكػر  سماي شػيوهه  و عػددهـ تذكرلكف المصادر ال عدد كبير مف عمماي عصر ي
 االقاضي الجرجانيا عددا منهـ بيف صفحات م لفاته التي لـ تصؿ إلينا. 

                                                 
 .18ي ص ديواف القاضي الجرجاني –  1ن

 .3ي ص 4الثعالبي : يتيمة الدهر ي ج –  2ن

 القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وهصومهي ص د مف المقدمة. -   3ن

 .1797ي ص  4ياتوت الحموي : معجـ ابدباي ي ج –  4ن

 5ن
اسي دار صػادر ي بيػروت ي لبنػػافي دط ي ي تحقيػؽ: إحسػاف عبػابػف همكػاف : وفيػات ابعيػاف او نبػاي  بنػاي الزمػػافا – 

 . 281ي ص 3دتي ج
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وكػػػاف  »:عبػػػد القػػػاهر الجرجػػػانياي يقػػػوؿ ايػػػاتوت الحمػػػوياذكػػػر مػػػنهـ ا ي فقػػػد مػػا تالميػػػذ   
ي وكػػاف إذا ذكػػر  فػػي واغتػػرؼ مػػف بحػػر  يلقػػاهر الجرجػػاني تػػد تتممػػذ عمػػى يػػد الشػػي  عبػػد ا

كمػػا تتممػػذ عمػػى يػػد  الشػػاعرا  بػػو القاسػػـ ي  1ن«كتبػػه تبهػػب  بػػه وشػػم  بأنفػػه باالنتمػػاي إليػػه 
ي وهمػا  2نالعمويػةيو عياف  هػؿ البمػد و فاضػؿ العموي ابطروشاي وهو مف نازلي ناسػترباذ ي
 مف شيوخ عصر  ابفاضؿ و عياف  هؿ ابدب.

 آثاره وأدبو: –ىـ 

 ي ويػدؿ عمػى ذلػؾ ثقافتػهفػي مهتمػؼ العمػـو واآلداباثار وم لفات مقاضي الجرجانيا ال   
ي لكف معظـ هػذ  الم لفػات لػـ يصػؿ إلينػاي وتػد ورد الموسوعية وهوضه في شتى المعارؼ

ي اليػاتوت الحمػويا منها في عدد مف المصادري فقد جاي في نمعجػـ ابدبػاي  ذكر البعض
 اآلتية : والمصنفات اآلثار ي ونيتيمة الدهر  المثعالبيا

  الكريـ.كتاب تفسير القراف  -

 التاري .كتاب تهذيب  -

 .كتاب ابنساب -

 كتاب الوكالة. -

 . عريديواف ش -

 .بعض الرسانؿ المدونة -

  3ن .وهصومهالوساطة بيف المتنبي كتاب  -

 

                                                 
 .1797ي ص 4ياتوت الحموي : معجـ ابدباي ي ج  –  1ن

 .14هضر موسى محمد حمود: موازنة اآلمدي ووساطة الجرجاني ي ص  –  2ن

 .1798ي ص  4ي وينظر: ياتوت الحموي: معجـ ابدبايي ج 7ي ص 4الثعالبي: يتيمة الدهري ج -  3ن
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  وفاتــو: –و 

ي كػػذلؾ تعػػددت ابتػػواؿ االقاضػػي الجرجػػانيا مولػػدكمػػا اهتمػػؼ العممػػاي حػػوؿ تػػاري        
ومػػػػػنهـ مػػػػػف تػػػػػاؿ  يهػػػػػػ 366نهـ مػػػػػف تػػػػػاؿ بأنػػػػػه تػػػػػوفي سػػػػػنةني فمػػػػػفػػػػػي تحديػػػػػد سػػػػػنة وفاتػػػػػه

 .كما اهتمفت اآلراي حوؿ مكاف وفاته يهػ 392سنةن
 

ي ورد ذلػؾ هػو االحػاكـا فػي نتػاري  النيسػابورييف ف هػ 366 ما مف تاؿ بأنه توفي سنة ن   
 بػػفا وذكػػر الحػػاكـ  بػػو عبػػد ا  »حيػػث تػػاؿ:  يمكػػافا فػػي نوفيػػات ابعيػػاف اابػػف ه عنػػد

 نػػػه تػػػوفي فػػػي سػػػم  صػػػفر سػػػنة سػػػت وسػػػتيف وثالثمانػػػة  يالبيػػػػ ع فينتػػػاري  النيسػػػابورييف 
لػػؾ اابػػف همكػػافا ذ ي ويػػرجح 1ن « ي رحمػػه ا تعػػالىسػػت وسػػبعوف سػػنةبنيسػػابوري وعمػػر  

ي وتػػػد اعتمػػػد محققػػػا  2ن« ونقػػػؿ الحػػػاكـ  ثبػػػت و صػػػح   »: بعػػػد ذكػػػر  لمػػػر ي الثػػػانيي بقولػػػه
 'الوساطة' هذا الر يي كما جاي في مقدمة الكتاب.

              ي الػػػػػػػػذي يقػػػػػػػػوؿ ايػػػػػػػػاتوت الحمػػػػػػػػويا هػػػػػػػػػ 392وفاتػػػػػػػػه سػػػػػػػػنةنومػػػػػػػػف الػػػػػػػػذيف تػػػػػػػػالوا بػػػػػػػػأف    
لحجػػة سػػنة اثنػػيف وتسػػعيف بقػػيف مػػف ذي ا لسػػت  مػػات بػػالري  يػػـو الثالثػػاي  »فػػي معجمػػه: 

ي فػػػدفف بهػػػاي وحمػػػؿ تابوتػػػه إلػػػى نجرجػػػاف  بػػػالري  حيننػػػذي وهػػػو تاضػػػي القضػػػاة وثالثمانػػػة
عمي وحضػػر جنازتػػه الػػوزير الهطيػػر ا بػػو  يميػػه القاضػػي اعبػػد الجبػػار بػػف  حمػػداوصػػمى ع

 وي كػدي  3ن«ي وا بو الفضػؿ العػارضا راجمػي فةالقاسـ بف عمي بف القاسـا وزير مجد الدول
 حواؿ في حياة الصػاحب وبعػد تصرفت به  »: ؿحيف يقو هذا الر ي االثعالبيا في يتيمته 

ي فمػػـ يعزلػػه عنػػه إال موتػػه ي و فضػػى محمػػه إلػػى تاضػػي القضػػاةي بػػيف الواليػػة والعطمػػةوفاتػػه
كػػاف هػػػ ي 429 -هػػػ 350نا النيسػػابوري الثعػػالبي بػػو منصػػور عبػػد الممػػؾ واي  4ن« رحمػػه ا
وحسب ما ذكر  االثعػالبيا فػ ف ي هػ 385لصاحب بف عبادا توفي سنة ني واالهمامعاصرا 

 ي وكػاف هاللهػا تاضػي تضػاة نالػري  ارة بعد وفػاة االصػاحباالقاضي الجرجانيا عاش فت

                                                 
 .281ي ص 3ابف همكاف : وفيات ابعيافي ج –  1ن

 .281المصدر نفسهي ص  –  2ن

 .1796ي ص  4ياتوت الحموي : معجـ ابدباي ي ج -  3ن

 .3ي ص 4الثعالبي : يتيمة الدهري ج –   4ن
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رحمػه ا رحمػة  هػػ 392؛ فصح  بذلؾ القػوؿ بػأف وفػاة االقاضػي الجرجػانيا كانػت سػنة ن
  1نواسعة.

 :بن عباد"مكانتو عند "الصاحب  –ز 

ي فقػد رحػاؿ العممػاي والشػعراي وابدبػاي كانت حضرة الوزير االصاحب بف عبػادا محػط      
ي ويبػدو  نػه كػاف ثمػة كريمػة مػنهـي واالقاضػي الجرجػاني ا  حػدهـ كاف يجتمػع فػي مجمسػه

؛ لشػػػػػرؼ نفسػػػػػه ونبمػػػػػه وعممػػػػػه ومكانتػػػػػهي وتػػػػػد  راد اثػػػػػرهـ عنػػػػػد االصػػػػػاحبا و تػػػػػربهـ إليػػػػػه
فػػػي    وتػػػد ورد  ينالػػػر ي تضػػػاي  انيا بجػػػوار  فػػػوال  القاضػػػي الجرجػػػ ف يكػػػوف ا االصػػػاحبا

ة ثػػػػـ عػػػػرج عمػػػػى حضػػػػػر  »: االثعػػػػػالبيا ةي يقػػػػوؿنيتيمػػػػة الػػػػدهر  مػػػػا يصػػػػػؼ هػػػػذ  العالتػػػػ
فػي     ي وحؿ منه محال بعيدا الصاحبي و لقى بها عصا المسافري فاشتد اهتصاصه به

ي وتػػد شػػكمت صػػمة الػػود  2ن«ي وتقمػػد تضػػاي جرجػػاف مػػف يػػد ن... رفعتػػهي تريبػػا فػػي  سػػرته
والصػداتة بينػػه وبػيف االصػػاحبا محػورا هامػػا فػػي حياتػه يلػػذا كػاف الكثيػػر مػف شػػعر  مػػدحا 
المصاحبا تعبيرا عف حبػه وتقػدير ي واابػف عبػادا بػدور  كػاف يبادلػه المشػاعري فممػا يػروى 

 إلى حساـ الدولػة ا بػي عف إعجابه ابالقاضي الجرجانيا حديثه عنه في رسالة بعث بها 
تػد تقػدـ وصػفي لمقاضػي  بػي الحسػف عمػي بػف عبػد  »العباس تاش الحاجبا يقوؿ فيهػا: 

الجػػيش  داـ ي صػػاحب فيمػػا سػػبؽ إلػػى حضػػرة ابميػػر الجميػػؿالعزيػػز  داـ ا تعػػالى عػػز ي 
ف لػػـ   د فيػػه بعػػض الحػػؽ ا تعػػالى عمػػو ي مػػف كتبػػي مػػا  عمػػـ  نػػي عمػػى  كنػػت دلمتػػػهي وا 

فػػي كػػؿ تسػػـ مػػف  تسػػاـ  عػػف  نػػه مػػف  فػػراد الػػدهر  وتكشػػؼ يجممػػة تنطػػؽ بمسػػاف الفضػػؿ
ي توجبػػػه هػػػذ  المناتػػػبي فأمػػػا موتعػػػه منػػػي فػػػالموتع تهطبػػػه هػػػذ  المحاسػػػف و ابدب والعمػػػـ

يتضػػح لنػػا بعػػد تػػراية ي  3ن«مقيمػػا وظاعنػػا ي ومسػػافرا  وتاطنػػا وعادتػػه معػػي  ف ال يفػػارتني
؛ ا ال تضػاهيها مكانػةهذ  الرسالة  ف مكانة االقاضي الجرجانيا عند االصػاحب بػف عبػاد

د لػػه بػػالفرادة ي تشػػهناتػػب وحسػػف سػػيرةمػػف م فهػػو ال يسػػتطيع االسػػتغناي عنػػه لمػػا ر ى فيػػه 
مػيف ي فهو ابديب الشاعري والفقيه البصيري والعالـ الحػذؽي والرجػؿ ابوالتميز بيف الناس

                                                 
 .27ديواف المتنبيي ص القاضي الجرجانيي ص  –  1ن

 .3ي ص 4الثعالبي: يتيمة الدهري ج –  2ن

 .4ي ص  4المصدر نفسه ي ج –  3ن
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ضػي وتػد عػرؼ االقاي ا هيػر مػف يوكػؿ إليػه تضػاي نالػري  اابػف عبػاد ي لذا ر ى فيػهالعادؿ
ي ويكافنه عف تحف يه بهي حيػث سػي ر ؼ يجزي االصاحب بف عباد ا عف ود الجرجانيا كي

همصػػت عمػػى تصػػدي وفرانػػد  تػػت وسػػي ر فيػػه تصػػاند   »فيػػه مػػدانح يقػػوؿ عنهػػا االثعػػالبيا: 
هكػذا شػكمت عالتػة االقاضػي ي  1ن « وذوب الفضػؿ يوما منهػا إال صػوب العقػؿ يمف فرد

ي  ثػػػرت بشػػػكؿ  و بػػػ هر فػػػي مرحمػػػة هامػػػة مػػػف حياتػػػه حب بػػػف عبػػػادابالصػػػااالجرجػػػانيا 
كمػا  ثػر االقاضػي الجرجػانيا ي تهمسيرته العممية واإلبداعيةي كما ساهمت في إذاعة شػهر 

ي وتػأثر بػه شهصػية ي و ديبػاي وعالمػاي الػذي  عجػب بالمثؿ في حيػاة االصػاحب بػف عبػادا
نسانا.  وتاضيا ي وا 

متسػػػع اآلفػػػاؽي متنػػػوع ؛ لعمػػػـ فػػػي عصػػػر صػػػورة عػػػف الثقافػػػة وا كػػػاف إضػػػافة إلػػػى  نػػػه    
ي فصػاغ  سػاليب الجػداؿذوؽ  دبي سميـي كمػا  نػس بمػا شػاع فػي عصػر  مػف  النظراتي ذا

  2ن.فيها كؿ ما اهتدى إليه مف نظرات و حكاـ

   كتاب الوساطـة : – 2

 التعريف بالكتاب: -أ

ب النقػد فػي مػف  هػـ كتػ يمتنبي وهصومه  المقاضػي الجرجػانياكتاب نالوساطة بيف ال    
دوف القػػرف الرابػػع الهجػػري لسػػببيف؛  ولهمػػا  نػػه يتصػػؿ بشػػاعر مػػف  كبػػر شػػعراي هػػذا القػػرف 

الػذي يمثػؿ  إنػه ا بػو الطيػب المتنبػيا ؛عراي العربية ذكراي و ذيعهـ شهرةي ومف  بعد شمنازع
لفترة التي اتسػمت ي هذ  اصؼ ابوؿ مف القرف الرابع لمهجرةهالصة لمثقافة العربية في الن

بالصػػػػراع السياسػػػػي واالجتمػػػػاعي الػػػػذي نفسػػػػه اتصػػػػفت وفػػػػي الوتػػػػت  يبالنضػػػػ  الحضػػػػاري
نبػػيا الػػذي وعػػى بذكانػػه هػػذا وفػػي هػػذا العػػالـ المتنػػاتض نشػػأ االمت يالعباسػػية شػػهدته الدولػػة

ة مػػع ي ثػػـ  صػػبح ميػػدانا وموضػػوعا لصػػراع عمػػى صػػعيد اهػػر؛ تشػػكؿ عنوانػػه مػػوازاالصػػراع
بػالرفض والهصػاـ مػف شػعراي ونقػاد عصػر ي وضػمف ي الذي توبػؿ تشكؿ شعر  وفنه الجديد

هػػػذا الصػػػراع ظهػػػر ناتػػػد وعػػػى بػػػدور  هػػػذ  الهصػػػومة هواالقاضػػػي عمػػػي بػػػف عبػػػد العزيػػػز 
                                                 

 .3ي ص  4الثعالبي: يتيمة الدهر ي ج –  1ن

 .14هضر موسى محمد حمود: موازنة اآلمدي ووساطة الجرجاني ي ص  –  2ن
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نالوساطة بيف المتنبػي وهصػومه ي  الذي برع في احتوانها ومناتشتها في كتابه الجرجانياي
 .وهو عنواف يشي باالرتباط المباشر بهذا السبب

 يػػػػةالنقد مشػػػػكالتالو  قضػػػػاياالضػػػػي الجرجػػػػانيا حػػػػاوؿ مناتشػػػػة عديػػػػد وثانيهمػػػػا  ف االقا   
طػػػالؽ العيػػػوب دوف االعتمػػػاد عمػػػى يومنهجيػػػةبطريقػػػة عمميػػػة   و  يمجػػػرد إلصػػػاؽ الػػػتهـ وا 

بػػراز مػػا لمشػػاعر ممػػا لػػيس لػػهالتفػػاهر الكػػ  ؛ 1ناد عػػاي مفػػاهر باطمػػة دوف وجػػه حػػؽو  ياذب وا 
وتبعػا لػذلؾ سػما   القضػايايهػذ  وؿ في تناف موضوعيا ويسمؾ سبيؿ الوسطية فأراد  ف يكو 

ليكػوف الكتػاب وسػاطة فػي تنػاوؿ القضػايا النقديػة التػي  ينالوساطة بيف المتنبػي وهصػومه 
 شهدها عصر  وما سبقهي ومناتشتها وساطة بيف االمتنبيا وهصومه مف النقاد والشعراي.

تزيػد عمػى عشػرة  بمػدة هػػ 354-نوتد  لؼ االقاضي الجرجانيا كتابه يبعد وفاة االمتنبيا   
مػػف البيػػت الشػػعري ي يبػػدو ذلػػؾ  2نالتػػي تػػولى فيهػػا القضػػاي هػػػ 366نسػػنواتي  ي بعػػد سػػنة 

 الذي هاطبه به  حد النيسابوريف بعد تأليؼ كتابهي يقوؿ:

  نو  ـط  اح  ش   ه  ار  د   ت  ح  ب  ص  أ   ن  ا   و     ٭  ـو  ب  ت  ك   ت  ن  د   د  ا ق  ي  اض  ا ق  ي  أ   

  3ن و  ـــط  اس  و  ال  ك   يك  ال  ع  م   د  عق  ل     ٭   و  ن  س  ي ح  ف   ة  اط  س  و  ال   اب  ت  ك       

إيػا  بكتابػه الوسػاطةي مػا يعنػي  نػه فقد هاطبػه بصػيغة مهنػة القضػاي ' يػا تاضػيا' مهننػا    
  القضاي. ه بعد توليه لف

            ي بػػػػػػؿ عر االمتنبػػػػػػيا كمػػػػػػا يفهػػػػػػـ مػػػػػػف عنوانػػػػػػهبشػػػػػػ وكتػػػػػػاب نالوسػػػػػػاطة  لػػػػػػيس مهتصػػػػػػا
فقػػد تػػاـ االقاضػػي ي التػػي عرفػػت فػػي عصػػر والقضػػايا النقديػػة بدبيػػة هػػو عػػرض ل صػػوؿ ا
ي و ورد كثيػػػػػػرا مػػػػػػف محاسػػػػػػنهـ ومناتشػػػػػػة  شػػػػػػعار القػػػػػػدماي والمحػػػػػػدثيفالجرجػػػػػػانيا بتحميػػػػػػؿ 

                                                 
ي منشػػػأة المعػػػارؼي اإلسػػػكندريةي ى القػػػرف الرابػػػع الهجػػػريمحمػػػد زغمػػػوؿ سػػػالـ : تػػػاري  النقػػػد ابدبػػػي والبالغػػػة حتػػػ –  1ن

 .283ي صـ2002 يطمصري د

 .275ي صمد مطموب : اتجاهات النقد ابدبي ح –  2ن

 شاحطة: بعيدة -  ن

 .5ي ص 4ي جالثعالبي : يتيمة الدهر –  3ن
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ثػػـ عػػرض لهصػػـو االمتنبػػيا  يلجػػودة والػػردايةو بػػاف مػػا شػػاع فيهػػا مػػف سػػمات ا يسػػاونهـوم
ورد  في  سموب واضػح وعػرض  ير  ي كؿ ذلؾ وغو نصار ي ومعانيه المأهوذة  و المهترعة

 . 1نشامؿ

 اليدف من التأليف: –ب 

ؼ كتػػػػػاب  ف االقاضػػػػػي الجرجػػػػػانيا  ل ػػػػػ يفػػػػػي كتابػػػػػه نيتيمػػػػػة الػػػػػدهر يػػػػػرى االثعػػػػػالبيا     
نالوسػػػاطة ي بعػػػد  ف كتػػػب االصػػػاحب بػػػف عبػػػادا رسػػػالته المشػػػهورة نالكشػػػؼ عػػػف مسػػػاوئ 

بػػف عبػػاداي يظهػػر  االصػػاحب المتنبػػي ي ممػػا يعنػػي  ف نالوسػػاطة  جػػايت رد ا عمػػى رسػػالة
ي المعروفػة فػي إظهػار مسػاوئ المتنبػيفػي رسػالته  االصػاحباولما عمػؿ  »: ذلؾ في توله

فأحسػػػف  ي شػػػعر  بػػه نالوسػػػاطة بػػػيف المتنبػػي وهصػػػومه فػػكتاعمػػؿ االقاضػػػي  بػػو الحسػػػفا 
واسػػػػػتولى عمػػػػػى ابمػػػػػر فػػػػػي فصػػػػػؿ ي و صػػػػػاب شػػػػػاكمة الصػػػػػواب و طػػػػػاؿ و طػػػػػاب يو بػػػػػدع

ي لكػف يبػدو جميػا مػف عنوانػه  نػه لػـ رنيسػا فػي تػأليؼ الكتػاب سببا ي فكاف ذلؾ 2ن«الهطاب
 يلػػيس اابػػف عبػػادا وحػػد  فالهصػػـو عػػػدةو ف الهصػػػـ  فحسػػب يكػػف ردا عمػػى هػػذ  الرسػػالة

ة الحيػاة ورسالة االصاحبا لـ تكف سوى حافز مف حػوافز وعوامػؿ  هػرى ناتجػة عػف طبيعػ
ي وهػذ  محاولػة لرصػدها ليؼ كتابػهتػأ كانت تػدفع ا بػا الحسػفا إلػىالنقدية في ذلؾ العصر 

 ب يجاز :

 ف يوضػػع بػػيف ي هػػو  ف ينصػػؼ االمتنبػػيا ويضػػعه حيػػث ينبغػػي هػػدؼ الم لػػؼ الػػرنيس -
نما يبيف الشعراي ي وهػذا محاسنه الكثيرة ويشير إلػى هفواتػهي فال يتعصب له  و عميهي وا 

فػػػي صػػػفحات  تػػػه وتفصػػػيالته الهػػػدؼ واضػػػح كػػػؿ الوضػػػوح فػػػي عنػػػواف الكتػػػاب وتجميا
 3نتف.الم

 

                                                 
 .59ي ص هضر موسى محمد حمود: موازنة اآلمدي ووساطة الجرجاني –  1ن

 .4ي ص4ي ج: يتيمة الدهرالثعالبي –  2ن

 .275ي ص حمد مطموب: اتجاهات النقد ابدبي –  3ن
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مػا  ي ويجمػيزاحة الركاـ عف تمؾ الهصومةي ليظهر مػا ورايهػاوفي موتفه هذا هدؼ إل -
ي و ظهرتػػػه شػػػاعرا كثيػػػر  بهسػػػت االمتنبػػػيا حقػػػهكػػػاف فػػػي القػػػرف الرابػػػع مػػػف هصػػػومات 

  1نواإلغارة عمى  شعار اآلهريف.السطو 

بمػػا كػػاف  وعمػال منػػه عمػػى تحقيػػؽ هػػذا الهػػدؼي اعتمػد االقاضػػي الجرجػػانيا عمػػى اإللمػػاـ  
انػػػة االمتنبػػػيا ووزف ي محػػػاوال ضػػػمنها إيجػػػاد مكواتجاهػػػات شػػػعريةفػػػي العصػػػر مػػػف شػػػعراي 

عػػد ثابتػػةي ويمهػػص هػػذا الموتػػؼ وذلػػؾ ب هضػػاعهـ لمعػػرض والتحميػػؿ وفػػؽ تواشػػعر  بيػػنهـ 
وتد تدمنا لؾ في صدر هذ  الرسالة مف شعر ا بي نػواسا وا بػي تمػاـا وغيرهمػاي  »: توله
ي و عممنػاؾ  نػه لػيس و تمنا عمما يرجع إليه هذا الحكػـ يلى هذا القوؿا مهدنا به الطريؽ إم

مقارنػة زلػة وال نقصػر بػه مػف  ي وال مرادنػا  ف نبرنػه نا الشهادة اببي الطيبا بالعصمةبغيت
ي وال ونمنعػؾ عػف إحبػاط حسػناته بسػيناته ي و ف نجعمه رجػال مػف فحػوؿ الشػعراييعف رتبته

ي  2ن«في ابتؿ والغض مف عاـ تبريػز   بكثر بتقصير  نسوغ لؾ التحامؿ عمى تقدمه في ا
ي بقػػػدر مػػػا هػػػي ي وتبرنتػػػه مػػػف الػػػتهـ الموجهػػػة إليػػػه يريػػػد التمػػػاس ابعػػػذار الممتنبػػػيافهػػػو ال

ومػػا لػػه  -بمػػف فػػيهـ االمتنبػػيا  -لشػػعراي مػػف ا محاولػػة لمناتشػػة الشػػعر المحػػدث بأطرافػػه 
ي المعجبػيف جػدارة مػف مػدحمتنبػيا عػف اد  ف يبيف مػا يسػتحقه االي وفي المقابؿ  ر وما عميه

 .إلى الشاعر والتي يرى فيها شينا مف الصحة  دوف  ف ينفي االنتقادات التي وجهت 

إيجػػػاد تواعػػػد ثابتػػػة  –فػػػي وسػػػاطته  -ي حػػػاوؿ االقاضػػػي الجرجػػػانيا إضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ -
د  ف يجعػؿ اي بغض النظر عف عصورهـ و زمانهـي وهو في ذلؾ يريتطبؽ عمى الشعر 

ي و ف مع حاجته إلػى الحػس الفنػي المرهػؼ يهضع لممقياس العممياتد شهصا يمف الن
المعنػىي متهػذا مػف  و  نحػومغػة  و اليكوف تػادرا عمػى التمييػز بػيف عممػه وعمػؿ  هػؿ ال

  3ناالمتنبيا والهالؼ الدانر حوله وسيمة لتحقيؽ ذلؾ.

                                                 
 .59ي ص هضر موسى محمد حمود: موازنة اآلمدي ووساطة الجرجاني -  1ن

 .415ي صبيف المتنبي وهصومه الوساطةالقاضي الجرجاني:  –  2ن

 .59ي ص هضر موسى محمد حمود: موازنة اآلمدي ووساطة الجرجاني –  3ن
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حقتنػػي الرغبػػة منػػذ  ل –ومػػا زلػػت  رى  هػػؿ ابدب  »: هػػذا الهػػالؼ الػػذي عبػػر عنػػه بقولػػه
المتنبػػػيا فػػػي ا بػػػي الطيػػػب  حمػػػد بػػػف الحسػػػيف  –ووصػػػمت العنايػػػة بينػػػي وبيػػػنهـ  يبجممػػػتهـ

ي منقطػػع إليػػه بجممتػهي مػػنحط فػي هػػوا  بمسػانه وتمبػػهي يمتقػػي فنتػيف: مػػف مطنػب فػػي تقريظػه
ي ن... ويعجب ويعيػد ويكػرريشيع محاسنه إذا حكيت بالتفهيػـ مناتبه إذا ذكرت بالتعظيـ يو 

عػػف منزلػػة بػػو   إياهػػا وؿ حطػه ـو إزالتػػه عػػف رتبتػػه ي فمػـ يسػػمـ لػػه فضػػمه ي ويحػػاوعانػب يػػر 
ظهػاي  دبػه ذاعػة غفالتػػه  رفهػو يجتهػد فػي إهفػاي فضػانمه وا  ي  1ن«معايبػهي وتتبػع سػقطاته وا 

ي ولعػؿ شػعر  بػيف م يػد معجػبي ومعػارض عانػب هػؿ ابدب حػوؿ االمتنبػيا و هكذا انقسـ 
الػذي يمثػؿ االمتنبػيا  في الشػعر ؿ االتجا  المحدث هذا االنقساـ في  صمه هو هالؼ حو 

  حد  طرافه .

يػػر وتعصػػب كث يفػػي عصػػر  مػػف الشػػعر القػػديـ والحػػديثولعػػؿ مواتػػؼ العممػػاي والعامػػة  -
؛ مػػف  جػػؿ  ف ي  سػػهمت فػػي تػػأليؼ كتػػاب نالوسػػاطة مػػنهـ لمقػػديـ وتػػدحهـ فػػي الحػػديث

ف يوضػػح االقاضػػي الجرجػػانيا ر يػػه فػػي هػػذ  المسػػألة ويػػدلي دلػػو   وسػػط هػػذا الجػػدؿي وا 
الظمػػػـ الػػػذي لحػػػؽ الشػػػعراي هػػػذا العامػػػؿ يػػػدؿ عمػػػى مػػػا كػػػاف يشػػػعر بػػػه االقاضػػػيا مػػػف 

 ي لكونهـ محدثيف فقط .المحدثيف
 

قويـ نظرة العممػاي النقديػة اهر في تاندفع ليهط دربا  نالوساطة يوحيف اندفع لتأليؼ هذ   
 يـ لكونػػه تػػديماي ورفػػضالتعصػػب لمقػػد فبعيػػدا عػػ يطريػػؽ جديػػدلمشػػعري والسػػير بهػػا عمػػى 

  2نالحديث مف الشعر لكونه حديثا.
 

ي فػػي تػػأليؼ كتػػاب نالوسػػاطة ي هنػػاؾ عوامػػؿ  هػػرى سػػاهمت إضػػافة إلػػى هػػذ  العوامػػؿ -
ي ولػه مػف القصػاند والمقطوعػات ي نظػـ كثيػرا ف االقاضػي الجرجػانيا كػاف شػاعرا تعود إلػى

عرايي بػػؿ صػػنعة كبػػاتي الشػػ رغػػـ  نػػه لػػـ يتهػػذ الشػػعرفػػي الشػػعر وبصػػيرة نافػػذة ذوؽ رفيػػع 
يعمػؿ تاضػيا ي واستطاع بعدها  ف ا مف العمػـو واآلدابػػي وناؿ حظ  درس عمـو الديف والمغة

                                                 
 .3القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وهصومه ي ص  –  1ن

 ي جامعػػػػػة النجػػػػػاحينالوسػػػػػاطة بػػػػػيف المتنبػػػػػي وهصػػػػػومه  اب: ا القيمػػػػػة النقديػػػػػة لكتػػػػػاب الجرجانحسػػػػػف  بػػػػػو الػػػػػر   -  2ن
 .421ي صـ2007ي 21ي ـ2ل بحاثنالعمـو اإلنسانية ي نابمسي فمسطيفي ع
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البػالل فػي نفسػه وسػموكه فػي ي و مهنػة القضػاي هػذ  تركػت  ثرهػا لػدى االصػاحب بػف عبػادا
ادح ي فمػػـ تػػرؽ لػػه مواتػػؼ النػػاس حػػوؿ االمتنبػػياي بػػيف مػػادح مفػػرط فػػي المػػدح ي وتػػالحيػػاة
ي ليرسػػـ نظػػرات نقديػػة منصػػفة بحػػؽ عمػػـ مػػف شػػعر فػػي القػػدحي فتحػػرؾ فيػػه ذوتػػه ال مغػػاؿ  

ي   حػػػد مػػػف النػػػاسالقاضػػػي الغيػػػور عمػػػى إنصػػػاؼ فيػػػه مشػػػاعر جػػػت  عػػػالـ ابدبي وتأج  
 . 1نالنتصار بصحابه مف المظموميفكواجب يحتـ عميه الحكـ في  الشعر وا

ي ورغبته في الدفاع والمنافحة عمػى زميػؿ ةوهذا يقود لمحديث عف النهوة ابدبية والنقدي -
 تػػػػوى ابنسػػػػاب   ف هفػػػػالمالحظ  نػػػػه تػػػػأثر ببيػػػػت الممتنبػػػػياي يقػػػػرر فيػػػػ؛ والفكػػػػر ابدب

ي يذكر  برباط النسب الػذي يهاطب فيه االمتنبيا سيؼ الدولة الجواري وهو البيت الذي
  2ن:يربط اكعباا بعشيرة اسيؼ الدولةا

  3نار  و  ج   أ ص ل   يف   ك  ر  ى الشِّ ن  د  أ  و   ٭ ار  ز  ي ن  ف   ك  ك  ر  ش  ب   ق  ح   م  ي  ل  

لحديث عف النسػب القػوي الػذي ى الإا يمضي االقاضي الجرجاني النسب والجوار حيثو 
عمػػػى الواحػػػد مػػػنهـ  ف  هػػػذا النسػػػب الػػػذي يفػػػرض يط بػػػيف المشػػػتغميف بػػػاآلداب والعمػػػـويػػػرب

: فػي تولػه يظهػر ذلػؾ  ي 4نالحساد والمتحامميف والمغرضػيف ي ويرد عنه  ذىينتصر لآلهر
اب ببنانهػػػػا  رحامػػػػا واآلد يبهمهػػػػا  نسػػػػابا تتناصػػػػر بهػػػػا – ي ػػػػدؾ ا  –ولػػػػـ تػػػػزؿ العمػػػػـو  »

ي اري و وؿ حقػػػػػوؽ الجػػػػار االمتعػػػػػاض لػػػػػهالشػػػػػرؾ فػػػػي نسػػػػػب جػػػػو ي و دنػػػػى تتواصػػػػؿ عميهػػػػػا
ي وال حرمػة حريمػه  ف يهتػؾي وما مف حفظ دمه  ف يسفؾ بأولى ممف رعػى والمحاماة دونه

ي ويمػتهف فػي إعزازهػا و جدر  ف يبذؿ الكػريـ دونهػا عرضػهبالحماية ي  ؽ  ػناية و ح ولى بالع
 ي ومطيػػةومنػػار اسػػمهي مػػف حرمػػة العمػػـ الػػذي هػػو رونػػؽ وجهػػهي ووتايػػة تػػدر  مالػػه ونفسػػه

بالعنايػة  حرمػة العمػـ يػولي  ف االقاضػي الجرجػانيا ر يي يتضػح مػف هػالؿ هػذا الػ 5ن«ذكر 
المتنبيا يممي عميه  ف يدافع عنهي ويتوسط بينػه يربطه اب و ف نسب ابدب الذيي والحماية

                                                 
 .460ص ي حسف  بو الر ب: ا القيمة النقدية لكتاب الجرجاني نالوساطة بيف المتنبي وهصومه  ا –  1ن

 .267كوب : التفكير النقدي عند العربي ص عيسى عمي العا –  2ن

 / ومعنى البيت: نهـ يشاركونه في االنتساب إلى نزاري ولذلؾ حؽ الجوار عميه.403ديواف المتنبيي ص -   3ن

 .268عيسى عمي العاكوب : التفكير النقدي عند العربي ص  –  4ن

 .2القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وهصومهي ص  –  5ن
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نػػى عميػػه كػػؿ دفاعػػه فػػي وسػػاطته وب ي ومػػا  لػػح عميػػه االقاضػػي الجرجػػانيا وبػػيف هصػػومه
تحت مػػه ي ويػػرى فػػي ذلػػؾ واجبػػا  ف يبػػر  هصػػمه مػػف العصػػبية والهػػوى هػػوعػػف ا بػػي الطيػػبا 

دفاعػػه عػػف الشػػاعر هػػو دفػػاع  ي لػػيهمص إلػػى  فابػػة ابدبيػػة بينػػه وبػػيف االمتنبػػياعميػػه القر 
 عف الشعر وابدب .

هػػذا  كمػػا  ف تركيػػز  عمػػى االمتنبػػيا دوف غيػػر  نػػابع مػػف اإلحسػػاس بػػالظمـ الػػذي لحػػؽ -
ي كمػػا فعػػؿ ا بػػو فػػرج الشػػاعر دوف غيػػر  مػػف الشػػعرايي نتيجػػة إهمػػاؿ كبػػار العممػػاي لػػه

هـي ابصػػفهانيا صػػاحب كتػػاب نابغػػاني  حػػيف  همػػؿ ذكػػر االمتنبػػيا فػػي كتابػػه الضػػ
      كبيػػػر الػػػذي حػػػاز عمػػػى حػػػظ  يعمػػػى الػػػرغـ مػػػف  ف الكتػػػاب تػػػدـ هديػػػة السػػػيؼ الدولػػػةا

ي فمػػػـ يشػػػر بكممػػػة إلػػػى ذلؾ فعػػػؿ االمرزبػػػانيا فػػػي نالموشػػػح ي وكػػػمػػػف مػػػدانح االمتنبػػػيا
االمتنبيا مف تريب  و بعيد ي ثـ تال ذلؾ حممة شديدة حػيف كتػب االصػاحب بػف عبػادا 

ي وتػػػػػال  ا بػػػػػو عمػػػػػي الحػػػػػاتميا فػػػػػي رسػػػػػالته  رسػػػػػالته نالكشػػػػػؼ عػػػػػف مسػػػػػاوئ المتنبػػػػػي
 1ن بي الطيب المتنبي وساتط شعر  . تنالموضحة في ذكر سرتا

 

مفادهػػا  ف االقاضػػي الجرجػػانيا حظػػي بمكانػػة رفيعػػة  فكػػرةيسػػتوتفنا هػػذا العػػرض عنػػد 
ر  لػـ يػ ثر عمػى لدى االصاحب بف عباداي ولكف اهتالؼ ر يي الرجميف في االمتنبػيا وشػع

رسػػالة االصػػاحبا حػػوؿ التػػي لػػـ تمنػػع االقاضػػي الجرجػػانيا مػػف الػػرد عمػػى  ؛هػػذ  المكانػػة
؛ فهػػو يػػرى  ف نسػػب السػػبب الػػرنيس فػػي تػػأليؼ الوسػػاطة التػػي شػػكمت يمسػػاوئ االمتنبػػيا

الفكر وابدب  توى مف نسب الجواري فابوؿ هالد لهمود اثار صاحبه والثاني زانؿ بػزواؿ 
يرفػػػع مػػػف ؿ  صػػػحابهاي وهػػػذا الموتػػػؼ صػػػاحبهي وفػػػي هػػػذا توسػػػط لمنصػػػوص اإلبداعيػػػة تبػػػ

ا الذي جعػؿ مػف مهنػة القضػاي  ساسػا نقػديا يهػدؼ إلػى المكانة النقدية المقاضي الجرجاني
 االنتصار ل دب الجيد.

لهػػػػػدؼ الػػػػػذي دفػػػػػع االقاضػػػػػي الجرجػػػػػانيا         ي اهػػػػػذ  جممػػػػػة مػػػػػف العوامػػػػػؿ شػػػػػكمت مجتمعػػػػػة
ف بػػػػػػه نالوسػػػػػػاطة بػػػػػػيف المتنبػػػػػػي وهصػػػػػػومه إلػػػػػػى تػػػػػػأليؼ كتا بػػػػػػدا فػػػػػػي ظػػػػػػاهر  دفاعػػػػػػػػا             ي وا 
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القانمػػػة عمػػػى  يهطػػػوة لتصػػػويب طريقػػػة النقػػػد فػػػي عصػػػر ي فهػػػو فػػػي  ساسػػػه عػػػف االمتنبػػػيا
 التعصب ومحاولة لمتوسط في الر ية النقدية لكؿ مف القديـ والمحدث.

 مصادر الكتـاب:  - ج

بمػػا  تػػأثرتػػد  –حػػيف وضػػع مػػادة كتابػػه نالوسػػاطة   –االقاضػػي الجرجػػانيا  ال شػػؾ  ف     
 ي وسػعة اطالعػه عمػىوف وسػاطته ي كػد مػدى غػزارة ثقافتػهومضػم يبه رجػاؿ ابدب تبمػهكت

تػػػد اط مػػػع و ي اسػػػتقى منػػػه مػػػادة كتابػػػهي لنقػػػد والتػػػي كانػػػت لػػػه معينػػػا ومػػػنهالكتػػػب ابدب وا
مف كتب النقد والبالغػة والنحػو والفقػهي  يإلى المصادر المهتمفة االقاضي الجرجانيا ورجع

صادر التي  لفت تبمه واتهذ منها تاعدة مرجعية بنػى عميهػا  فكػار ي وانطمػؽ وغيرها مف الم
  منها إف كاف بالمهالفة  و الموافقة في صياغة ر ا .

ي وهػػو  سػػتاذ ي وتػػد اعتمػػد عمػػى كثيػػر مػػف القضػػايا ويمكػػف  ف نػػذكر منهػػا: موازنػػة اآلمػػدي
مػود الشػعر وتضػية القػديـ النقدية التي طرحها ااآلمديا في موازنته كالمالمح المفهومية لع

   .والمحدث والهصومة حولهما
 

ه التػػػي ذكػػػر فيهػػػا فقػػػد تػػػر  مػػػا كتػػػب االصػػػاحب بػػػف عبػػػادا فػػػي رسػػػالت إضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ    
ي وغيػػر ذلػػؾ ممػػا كػػاف يأهػػذ النقػػاد مسػػاوئ االمتنبػػياي وكػػذلؾ رسػػالة ا بػػي عمػػي الحػػاتميا

 عمى شعر المتنبي.

التػػي اسػػتقى ي ي القػػدامى والمحػػدثيفعرية لمشػػعراكمػػا اط مػػع عمػػى الكثيػػر مػػف الػػدواويف الشػػ  
منها مادته الشعرية المهتارة لمعرض والمناتشة في كتابهي وفي مقدمتها نديػواف المتنبػي  ي 

 ونذكر منها الدواويف اآلتية:

 .ديواف ا زهير بف  بي سممى ا -

 .ديواف ا عروة بف الورد ا -

 .ديواف ا امرئ القيس ا -

 .ديواف ا حساف بف ثابت ا -
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 .ديواف ا حاتـ الطاني ا   -
 ديواف ا جرير ا. -

 ديواف ا ابهطؿ ا. -

 ديواف ا بشار بف برد ا.   -   
 ديواف ا  بو نواس ا.   -  
 . بو تماـ ا الحماسة اديواف     -   

 .ديواف ا البحتري ا -

 .ابف الرومي اديواف ا  -

 نقانض اجرير والفرزدؽ ا. -

 .يفي وغيرها مف الدواو ديواف ا عباس بف ابحنؼ ا -

 
والػػػػرواة  فبكتػػػب واراي  هػػػؿ االهتصػػػاص مػػػف عممػػػاي المغػػػة والنحػػػوييكمػػػا اسػػػتعاف     

كػؿ  – يػدؿ عمػى دتتػه العمميػة والمنهجيػةي وعمػى معرفتػه الواسػعة بالعممػاي ي مماوغيرهـ
ي ومػػػا نهـ ومػػػا يمتمكػػػه مػػػف هبػػػرات وم لفػػػاتي ومكانػػػة كػػػؿ واحػػػد مػػػ-حسػػػب اهتصاصػػػه

عمػي بػف انػذكر:  ي ومػف بػيف هػ اليلشعر والتفسػيرينسب إليه مف اراي في عمـو المغة وا
ػػػػػػػػػػػػػػػؿ الضػػػػػػػػػػػػػػػب يا يهػػػػػػػػػػػػػػػػ 989تن احمػػػػػػػػػػػػػػػزة الكسػػػػػػػػػػػػػػػاني  اسػػػػػػػػػػػػػػػيبويهايهػػػػػػػػػػػػػػػػ 978تن االمفض 

ػولي ا يهػ 792تناابصمعيا يهػ 717تناالفر ايايهػ 981تن  يهػػ 333تن  ا بو بكػر الص 
مػػػف العممػػاي وابدبػػػاي  وغيػػرهـ ي بػػػو ريػػاش القيسػػػيااي ااعبػػد ا بػػف إسػػػحاؽ الحضػػرمي

  .لنقادوا

كما استشهد االقاضي الجرجانيا في كتابه بنصوص مػف القػراف الكػريـ والسػنة النبويػة     
إلى استشػهاد   ي إضافةور لمداللة عمى ما في الشعر منهاي في تحميمه لبعض الصالشريفة

 بها في مواضع لعرض  فكار  ور ا  النقدية .

سػتعاف بػػه االقاضػػي الجرجػػانيا ي ومػػا امصػادر كتػػاب نالوسػػاطة وصػفوة القػػوؿ حػػوؿ      
ا  بػػا الحسػػفا  فػػاد مػػف سػػابقيه واط مػػع عمػػى مهتمػػؼ ؛  ف ضػػع مادتػػهفػػي جمػػع وترتيػػب وو 

         ف يسػػػػتفيد الالحػػػػؽ  ي وهػػػػذ  سػػػػنة الحيػػػػاةعمػػػػى اهػػػػتالؼ تهصصػػػػاتهـ واتجاهػػػػاتهـ ارانهػػػػـ
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بمػا ي عمى  ف االقاضػي الجرجػانيا  فػاد وتميػز في جمع ونقؿ العمـو والمعارؼمف السابؽ 
ي  كبيػػػر فػػػي نقػػػؿ اآلراي النقديػػػة التػػػي شػػػاعت فػػػي عصػػػر الفضػػػؿ فمػػػه التدمػػػه فػػػي وسػػػاطتهي 

ي ويحػػت  ي ويوث ػػؽ نصوصػػهاولمكتػػب التػػي وردت فيهػػا بكػػؿ  مانػػةي وكيػػؼ كػػاف يستقصػػيها
فػػي  المبثوثػػة ي كمػػا كػػاف ينػػاتش اآلراي آلرانػػهتعزيػػزا ي ويضػػرب ابمثمػػة ويعطػػي ابدلػػة بهػػا

لمػػػنه  سػػعي منػػه لتطبيػػؽ اجح بػػػيف الروايػػاتي وفػػي كػػؿ ذلػػػؾ ي ويػػر هػػذ  الكتػػب والم لفػػات
ػال ي فهػو لػيس ي وعػرض  هػـ مصػادر  دليػؿ عمػى ذلػؾحيحيفسميـ وفؽ الذوؽ والمنطؽ الص 

ي مػػػػف بػػػػاب اإلحصػػػػاي بقػػػػدر مػػػػا هػػػػو هطػػػػوة إجرانيػػػػةي عمميػػػػة فػػػػي إبػػػػراز مكانػػػػة االقاضػػػػ
فػػي هدفػػه  تػػي تػػتمهص ؛ اللتأكيػػد القيمػػة النقديػػة لكتابػػه يوتثمػػيف جهػػد  النقػػدي يالجرجػػانيا

 الساميي ومنهجه القويـ في تتبع ومعالجة القضايا النقدية التي طرحها.

وال تفوتنػػا اإلشػػارة إلػػى جهػػد محققػػي الكتػػاب امحمػػد  بػػو الفضػػؿ إبػػراهيـا واعمػػي محمػػد 
دواويػػػف الشػػػعر وكتػػػب ابدبي  فػػػي؛ حػػػيف عمػػػدا إلػػػى مراجعػػػة نصػػػوص الشػػػعر البجػػػاويا

تػػػػب التػػػػاري ي وشػػػػرح بعػػػػض مػػػػا غمػػػػض مػػػػف الكممػػػػات وضػػػػبط ابعػػػػالـ عمػػػػى المعػػػػاجـ وك
؛ ليػػػذلال الصػػػعاب ويسػػػاعدا القػػػارئ عمػػػى متابعػػػة  فكػػػار الم لػػػؼ واالنطػػػالؽ فػػػي والعبػػػارات

عظمهػا اتتبػاس ي وتوضػح غايتػهي ومبعنػاويف تقػرب مرمػا افاتهي كمػا وضػحا معػالـ الكتػاب 
انتظامػا اب ترتيبػا و ؛ وبذلؾ زادت مادة الكت 9ني وشفعا  بالفهارس المتنوعةمف نص الم لؼ

 زادت مصادر الكتاب وتنوعتي نذكر منها:ووضوحاي كما وتفصيالي 

 المؤّلـــف الكتــاب
  بو فرج ابصفهاني ابغاني

  بو بكر الصولي  هبار  بي تماـ 
 ابف تتيبة الشعر والشعراي
 البغدادي هزانة ابدب 

  بو عمي القالي ابمالي

                                                 
ي وينظػػر: حسػػف  بػػو الػػرب: القيمػػة النقديػػة القاضػػي الجرجػػاني: الوسػػاطة بػػيف المتنبػػي وهصػػومهي مقدمػػةي ص ح –  1ن

 .461ي ص "الوساطة بيف المتنبي وهصومه"لكتاب الجرجاني 
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 الجاحظ البياف والتبييف
 المرزباني موشحال

 المرزباني معجـ الشعراي
 ابف منظور لساف العرب

 العكبري البياف بشرح الديواف
 المفضؿ الضبي المفضميات

  بو زيد القرشي جمهرة  شعار العرب
 سيبويه الكتاب

 التبريزي شرح المعمقات
 السيوطي المزهر

 ابف همكاف وفيات ابعياف
 الثعالبي يتيمة الدهر

 التبريزي معمقاتشرح ال
 

دواويف وغيرهػػػػػا مػػػػػف كتػػػػػب ابدب والنقػػػػػد المتقدمػػػػػة والمتػػػػػأهرة عػػػػػف كتػػػػػاب الوسػػػػػاطةي والػػػػػ
وشروحها؛ التي ساعدت عمػى اسػتجالي بعػض مػا حػوا  مػتف الكتػاب مػف نصػوص و بيػات 

 شعريةي و سماي بعالـ وشعراي و ماكف.

 أقسام الكتاب : -د 

ايا النقديػػة التػػي عػػرض لهػػا القضػػ ا فػػي الوسػػاطة بعػػدد مػػف لػػـ االقاضػػي الجرجػػاني
يػػدة مػػف ي لكنػػه بحسػػه النقػػدي المرهػػؼ وثقافتػػه الغزيػػرة اسػػتطاع  ف يقػػدـ صػػورا جدسػػابقو 

ا فػػي تػػاري  ف  ظهػػر مػػا يسػػجؿ المقاضػػي الجرجػػانيي ولعػػؿ مػػالتنػػاوؿ لكثيػػر مػػف القضػػايا
ر الفنيػة فػي واهالنقد العربي القديـ  نه سعى إلى التقعيد فقد تػدـ تنظيػرا مقبػوال لتحديػد الظػ

  1نالشعر العربي
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ابطػػة كتػػاب الوسػػاطة عمػػى شػػكؿ رسػػالة واحػػدة متر ي طػػرح هػػذ  القضػػايا والظػػواهر فػػي وجػػا
وفػػي مقػػدمتهـ اد.محمػػد  لتسػػهيؿ دراسػػتها تػػاـ النقػػادي ولكػػف ابفكػػار فػػي كثيػػر مػػف ابحيػػاف

ي واضػحة ثالثػة  جػزا إلىتقسيمها بمندورا في كتابه 'النقد المنهجي عند العرب'ي الذي تاـ 
 :  هي

 القسم األول:  -

مػػف ابدب هاللهػػا موتػػؼ االقاضػػي الجرجػػانيا يظهػػر مػػف  (:44  -1مقدمــة )      
وكانػػػػت مركػػػػز اهتمامػػػػه  ات النقديػػػػة التػػػػي جػػػػاي بهػػػػا يي ويشػػػػتمؿ عمػػػػى معظػػػػـ النظػػػػر ونقػػػػد 
ي فيعػرض د تمهيػدا لمػدفاع عػف االمتنبػياحيث وضح فيها منهجه العػاـ فػي النقػ ؛ 1نوعنايته
ي ثػػـ يتنػػاوؿ مشػػكمة تفػػاوت مػػتمس لشػػاعر  العػػذر فيمػػا  هطػػأ فيػػهي الجػػاهميف حتػػى يبهطػػا

الواحػػد شػػعر الشػػاعر  وبينػػتهـ وموضػػوع شػػعرهـ بػػؿ وتفػػاوت تبعػػا بزمنػػتهـ شػػعر الشػػعراي
ي و وجػػه لبػػديعإلػػى ا ي وهنػػا يسػػتعرض تػػاري  الشػػعر العربػػي وانتهانػػهواهتالفػػه رداية وجػػودة

 . 2نمهاالبديع التي يفض

 الثاني:  القسم -

لػيس هػذا القسػـ امحمػد منػدورا ف  يرى:  ( 411  -44   دفاع عن المتنبي)       
ي وهػػػي طريقػػػة سػػػالبة فػػػي  3نعػػػف الشػػػاعر ي بػػػؿ دفػػػاعطة بػػػيف المتنبػػػي وهصػػػومهوسػػػا فيػػػه

 ي فهػػو يسػػمـ بم هػػذ الهصػػـو عمػػى الشػػاعر المتنبػػي دوف  ف يهػػوض فػػي النقػػاش  والػػدفاع
ي بػؿ يكتفػي بػالقوؿ  ف كبػار الشػعراي وتعػوا فيمػا وتػع فيػه االرد عميهـ إيجابيا محمال فاحصػ

 . 4نالمتنبي مف  هطاي ومزالؽ

 
                                                 

 .61ي ص موازنة اآلمدي  ووساطة الجرجاني :هضر موسى محمد حمود -  1ن

محمػػد منػػدور: النقػػد المنهجػػػي عنػػد العػػربي دار نهضػػػة مصػػر لمطباعػػة والنشػػػر والتوزيػػعي القػػاهرةي مصػػػري دطي  -  2ن
   .276ـي ص 1996

 .276ي ص  المرجع نفسه –  3ن

 .62ي ص : موازنة اآلمدي ووساطة الجرجانيهضر موسى محمد حمود  -  4ن
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   القسم الثالث : -

رد الػ لقسػـفػي هػذا اا القاضي الجرجػانيا  يحاوؿ (:474   -412  نقد تطبيقي)    
ي وعنػػدما يبػػد  عمػػى هصػػـو المتنبػػيي فيسػػمـ ببعضػػهاي ويػػرد عمػػى بعضػػها اآلهػػر ويناتشػػها

بالمغػة ولغػوييف ال  عمػـ لهػـ تطبيقي يقسـ الهصـو إلى فنتيف: نحوييف ال عمػـ لهػـ ال بالنقد
القاضػي ا يقػوؿي  1نلممتنبي يدور حولها النقػد  ي ثـ ناتش م هذ الهصـو موردا  بياتابالنحو

حػػوي لغػػوي ال بصػػر لػػه : إمػػا نفػػ ف المعترضػػيف عميػػه  حػػد رجمػػيف »فػػي ذلػػؾ  الجرجػػانيا
ي ويكشػػػؼ عػػػف انتقػػػاد المعػػػاني لمػػػا يػػػدؿ عمػػػى نقصػػػهمػػػف  ضي فهػػػو يتعػػػر بصػػػناعة الشػػػعر
ي فهػػو ي وال اتسػػاع لػه فػي المغػةو معنػوي مػػدتؽ ال عمػـ لػه بػاإلعراب  ين... اسػتحكاـ جهمػه

القسػػػـ الػػػذي تصػػػدؽ تسػػػميته هػػػو ي وهػػػذا  2ن«ف ػ  ـ ابمػػػر البيػػػي ويػػػنقينكػػػر الشػػػيي الظػػػاهر
 ر  ومػػا  هػػذا فػػي شػػعلمتنبػػيمػػا عيػػب عمػػى ا بػػي الطيػػب ا بف الناتػػد يتنػػاوؿ فيػػه يبالوسػػاطة

ي وهػػذا هػػو الجػػزي الػػذي نجػػد مػػف م هػػذي مناتشػػة وتحمػػيالي ويفصػػؿ القػػوؿ فيػػه عميػػه العممػػاي
 . 3ندتيؽ وربما كاف هير ما في الكتابفيه النقد الموضوعي ال

 وال نػػرى فػػي هػػذا التقسػػيـ شػػينا مػػف ابهميػػة بالنسػػبة لهػػذ  الدراسػػة؛ التػػي تقػػـو عمػػى تتبػػع
نظريػا وتطبيقيػا بػيف ثنايػا ابتسػاـ  قاضػي الجرجػانياي والػذي نػرا  مبثوثػاالهطاب النقدي الم

 اتالعنػػاويف التػػي وضػػعها لهػػذ  التقسػػيمالثالثػػة كمػػا  شػػار إليهػػا اد.محمػػد منػػدوراي كمػػا  ف 
ايا باالعتماد عمػى ما ورد فيها مف  فكار وتضتشكؿ نوعا مف التحديد والتقييد بعدـ تجاوز 

 هذ  المسميات.

ـ الثالػػث 'النقػػد التطبيقػػي' شػػؽ هػػاـ وضػػمع تػػار فػػي بحثنػػاي وتػػد نجػػد  بهػػذا غيػػر  ف القسػػ
منػػػدورا؛ لوجػػػود بعػػػض الممحػػػات محمػػػد التػػػي رسػػػمها اد.المسػػػمى يتجػػػاوز الحػػػدود الورتيػػػة 

مػػف ابدب النقديػػة التطبيقيػػة فػػي تسػػـ المقدمػػة مػػثالي كمػػا  ف مواتػػؼ االقاضػػي الجرجػػانيا 

                                                 
 .62ي ص : موازنة اآلمدي ووساطة الجرجانيهضر موسى محمد حمود  -  1ن

 .434القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وهصومهي ص -   2ن

 276ص دور : النقد المنهجي عند العربي محمد من -  3ن
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هطابػه فػي مف هػذا القسػـي تػد تعػد اراي نظريػة والنقد وغيرها مػف القضػايا التػي  درجػت ضػ
 النقدي.

منػػدورا دفاعػػا محمػػد الػػذي ر ى فيػػه اد. -ويمثػػؿ القسػػـ الثػػاني 'دفػػاع عػػف المتنبػػي'  يهػػذا
 و  مناتشػػة تػػد يشػػكؿ تمهيػػدا لموسػػاطةي في عرضػػا دو -سػػمبيا هارجػػا عػػف حػػدود الوسػػاطة

 البحث فيه.  تطبيقا لمنهجه في الدفاع عف شعر االمتنبياي وهذا ما سنحاوؿ

إلى لبحث و هدافه تد نقسـ متف الكتاب وباالعتماد عمى حدود ا يوفي هذ  الحاؿ
الورتي لذلؾ؛ بف  تسميف: نقد نظري ونقد تطبيقيي لكننا سنواجه صعوبة في التحديد

موزعة بشكؿ مترابط ومتشابؾ  االقاضي الجرجانيا ور ا  النقدية النظرية واإلجرانية فكار 
متراكبة النس  بيف النظر والتطبيؽ  رفصمها بعدد الصفحاتي فهي فك   بحيث ال يمكف

بديا بالمقدمة وصوال إلى هاتمة الكتابي كما  ف العناويف الفرعية التي  درجها محققا 
في كثير منها عمى تباعدهاي وعدـ التسمسؿي والتشابه الكتاب تتميز بنوع مف التراكب 

 لمضموف.ابمر الذي يصعب مهمة التقسيـ بحسب ا

كقسـ واحد سنأهذ بالر ية ابحادية؛ التي تنظر إلى متف الكتاب  ومف هذا المنطمؽي
بيف النقدية والر ى الفكرية المقاضي الجرجانيا تتناثر فيها اآلراي  ولحمة مترابطة ابجزاي

النظر تارة والتطبيؽ تارة ثانيةي والمزاوجة بينهما تارة  هرىي وتد يكوف ذلؾ سببا لهدؼ 
حرية التعامؿ مع مادة الكتاب حسب ما تقتضيه هطة البحث و فكار  بعدـ التقيد هو 

بنصوص دوف  هرى وتسـ دوف غير ي وفي ذلؾ عودة إلى  صؿ الكتاب الذي  لفه 
    رسالة ومقالة واحدة.في شكؿ االقاضي الجرجانيا 

 :(قياس األشباه والنظائر) :منيج الكتاب  -ىـ 

س يقػػيناتػػد نػػه   ي  ؛يقػػـو عمػػى مبػػد  المقايسػػةني ا فػػي النقػػد مػػنه  ا القاضػػي الجرجػػا    
ي فهػػو ابػػيف المتنبػػي وهصػػومه عمػػى هػػذا ابسػػاس بنػػى معظػػـ اوسػػاطتهي و ابشػػبا  والنظػػانر

مػػػػػف تعصػػػػػب النػػػػاس لممتنبػػػػػي  و عميػػػػػه        يبػػػػد  كتابػػػػػه بتعزيػػػػػز الحقيقػػػػة التػػػػػي لمسػػػػػها بنفسػػػػه
فيحػاوؿ  ف ينصػؼ الشػاعر  الهطػأو  مػثال بي ويالحظ  ف هصـو المتنبي تػد عػابعف هوى
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لػػـ  الػػذيفي ه ونظػػانر  عنػػد الشػػعراي المتقػػدميفي بػػؿ يقيسػػه بأشػػباهو  فيػػه  فػػال ينػػاتش مػػا هط ػػ
ذ  الػػػػدواويف الجاهميػػػػة ودونػػػػؾ هػػػػ » :يقػػػػوؿ ي 1ن -فػػػػي نظػػػػر   – يضػػػػا يسػػػػمموا مػػػػف الهطػػػػأ 

قػدح فيػه انػب الي فانظر هؿ تجد فيها تصيدة تسمـ مف بيت  و  كثر ال يمكف لعواإلسالمية
ي ولػػوال  ف  هػػؿ الجاهميػػة وتقسػػيمهي  و معنػػا ي  و إعرابػػه هي  و ترتيبيػػإمػػا فػػي لفظػػه ونظمػػه

رهـ معيبػة ي لوجػدت كثيػرا مػف  شػعايهـ  نهػـ القػدوة وابعػالـ والحجػةي واعتقد فوا بالتقدـجد  
ف سػػػتر عمػػػيهـ ونفػػػى ي ولكػػػف هػػػذا الظػػػف الجميػػػؿ واالعتقػػػاد الحسػػػمسػػػترذلة ومػػػردودة منفيػػػة

ي فػػذهبت الهػػواطر فػػي الػػذب عػػنهـ كػػؿ مػػذهبي وتامػػت باالحتجػػاج لهػػـ كػػؿ عػػنهـالظنػػة 
 . 2ن«مقاـ 

ا ال تهمػػػػو مػػػػف مزالػػػػؽ كػػػػالتعميـ التػػػػي سػػػػار عميهػػػػا االقاضػػػػي الجرجػػػػانيولكػػػػف المقايسػػػػة 
يف الوتوؼ عمى ر ي تػاطع ال سػيما فيمػا ال يمكػف االتفػاؽ عميػه بػ ـي وعدالمنطقي واإليهاـ

 . 3نةالنقاد ذوي ابذواؽ المهتمف

  :االتجا  العممي والتواضع المنه  هذاتميز  يمكننا  ف نالحظومف هالؿ الوساطة       

ي كمػا  ف قػد إلػى بالغػة عنػد صػاحب الصػناعتيف ما االتجا  العممي فمهد السػبيؿ لتحػوؿ الن - 
ب مػػف ناتػػد اتهػػذ القضػػاي لػػه ي ولػػيس ذلػػؾ بغريػػقػػه والقضػػاي كانػػت واضػػحة كػػؿ الوضػػوحلغػػة الف
  4ن.لؾ نجد الحذر فيما يحكـ بيف المتنبي وهصومهي ولذمهنة

ع الم لػػؼ  نػػه عػػالـ ولػػـ يتسػػرع فػػي الحكػػـ إال بعػػد  ف فمػػـ يػػد   ي مػػا التواضػػع الػػذي يسػػـ الكتػػاب -
ي ومػػا يوضػػح ذلػػؾ  ف مسػػاوئإلػػى النصػػوص ويػػوازف بينهػػا ويظهػػر مػػا فيهػا مػػف محاسػػف  و  يعػود

نما هو يعتة ابهطايمنهجه ال يقـو عمى مناتش  . 5نذر لهاي وا 

                                                 
 .256ي ص د المنهجي عند العربدور : النقمحمد من –  1ن

 .14القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وهصومهي ص  –  2ن

 .276ص  يمد مطموب : اتجاهات النقد ابدبي ح -  3ن

 .266ي ص ند العربي النقد المنهجي عي وينظر محمد مندور276نفسهي ص المرجع  -  4ن

 .257ي ص مندور : النقد المنهجي عند العربمحمد  -  5ن
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 اد عيتػهولػو  يفمعػاذ ا  ف  دعيػه ي والعمػـ واإلحاطػةياليقػيف الثقػة فأمػا »: ويظهر ذلؾ في توله
وضػياع جػؿ   كثػر مػا تيػؿ وهمػوؿ واهتالؼ الحظوظ الشعرايمع عممؾ بكثرة  لوجب  ف ال تقبمه

 . 1ن«ما نقؿ 

ي كمػػا فعمػػه كثيػػر ممػػف انػػهعييػػه بأفػػراد  والتنبيػػه عمولػػيس لػػؾ  ف تمزمنػػي تمييػػز ذلػػؾ وا   »: وتولػػه
ت بػػديع ولػػـ يسػػبؽ فػػالف : معنػػى فػػردي وبيػفقػػاؿ ؛ولػػـ يحتػػرز مػػف جنايػة الػػتهجـ ي لسػػفاسػتهدؼ ل
بػػؿ لػػـ  زعػػـ  نػػي  ي وابواهػػريع اإلحاطػػة بشػػعر ابوانػػؿي لػػـ  د  بنػػ ؛انفػػرد فػػالف بكػػذاو ي إلػػى كػػذا

ي والبيػت الػذي مةمه بهػذ  الس ػالػذي  سػ ي ولعػؿ المعنػىدع الحفظ والروايةي فسماعا وتراية تهف  ص  ن  
ي صػدر  ديػواف لػـ  تصػفحه  و تصػفحتهي ولػـ  عثػر بػذلؾ السػطر منػه إلى هذ  الجممة في ه ضيف
جػػه ابهػػذ منػػه وطريقػػة االحتػػذاي عسػػاني  ف  كػػوف رويتػػه ثػػـ نسػػيته  و حفظتػػه لكنػػي  غفمػػت و  و 
نما  جسر في الوتت بعد الوتت فأتدـ عمى هذا الحكـ انقيادا لمظبه ب مػإلػى مػا يغ واسػتنامة في وا 

 . 2ن«عمى النفس 

        ا مػػػػػػػف هػػػػػػػالؿ وسػػػػػػػاطته  ف يرسػػػػػػػـ منهجػػػػػػػا متػػػػػػػدرجا  الجرجػػػػػػػانيويحػػػػػػػاوؿ ا القاضػػػػػػػي     
 في الوصوؿ بالناتد إلى درجة الحكـ العممي وذلؾ مف هػالؿ حقػانؽ عمميػة  و  سػنمة يقػـو

 . 3ني ومف ثـ اإلجابة عميها بوضعها

ف يكػػػػولػػػػـ يتهػػػػؿ عػػػػف منهجػػػػه هػػػػذا إلػػػػى القيػػػػاس النظػػػػرة  فأضػػػػاؼي ع منػػػػهف تػػػػد وس ػػػػي وا 
تاضػيا عالمػا فحسػب بػؿ  ا الذي لـ يكفوهنا تكمف شهصية االقاضي الجرجاني يالتاريهية

يرسػػـ ي وتػػد اسػػتطاع هػػذا الرجػػؿ بنفػػاذ بصػػيرته ونظرتػػه التاريهيػػة الشػػاممة  ف م رهػػا  يضػػا
 .و ف يفسر المفارتات الموجودة فيهتطور الشعر العربي  ويتتبع مسار

  
 
  

                                                 
 .160القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وهصومهي ص  –  1ن

 2ن
 .160، ص المصدر نفسه – 

 .68ص  يموازنة اآلمدي ووساطة الجرجانيهضر موسى محمد حمود :  -  3ن
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 تمييد: الحداثة الشعرية في التراث النقدي:
 القديمػة، ة، محورا لتطور و نضج الحركػة النقديػة العربيػةشكمت قضية الحداثة الشعري    

القضػايا النقديػة، التػي تصػب عػي معالجػة ومواجهػة الػنص  دسبيبل لظهػور عديػكما شكمت 
الشػػػعري عػػػي بناوػػػع وتكػػػويف عناصػػػرو الجماليػػػة، ومحػػػور لػػػذو القضػػػايا لػػػي قضػػػية القػػػديـ 

 .-القديـ والجديد –والمحدث 
مػف  ،وعيا عبر الصمة باألبعاد الزمنيػةموض فاتياف يتمايزاوالقدـ والحدوث، مظهراف حي   

ويحكمهمػػا صػػراع داوػػـ تفرضػػع حركػػة الحيػػاة المسػػتمرة  حيػػث سػػبؽ المظهػػر األوؿ وتقدمػػع،
ؾ المظهػر المحػدث ويقضي لذا الصراع بأف يتػر  بفعؿ سيرورة الزماف وتبدؿ أطر المكاف،

ومف ثػـ يسػيراف  ،محدث ناشوافوبذلؾ يولد صراع جديد طرعاو قديـ و  ،مكانع لمحدث آخر
 (1)تفرضع ظوالر الحياة وقوانينها.تبعا لمنسؽ الذي 

ير عي أواوػؿ القػرف الثػاني بدأ يتغ -تبعا لهذو الظوالر والقوانيف –والشعر العربي القديـ    
عممػا  ،(2)ر ويخػوض عيمػا جػاء بػع المحػدثوفوأخذ النقد األدبي مػف ذلػؾ العهػد يتغيػ ،لمهجرة

، وكممػا أمعنػوا عػي االبتعػاد وا عي النقد مشاكؿ لـ تكف مػف قبػؿوجدبالتجديد أ لـّ المحدثوف
عفػي األدب عهػداف طػويبلف يشػػطرانع  عػف روح القػديـ، أمعػف النقػاد عػي التخاصػػـ والجػدؿ،

 (3)عهد القدماء وعهد المحدثيف. شطريف،إلى 

ألوؿ لمهجػػرة أواخػػر القػػرف ا يالعصػػر الجػػالمي واإلسػػبلمي  عفػػ ؿأمػػا عهػػد القػػدماء، عشػػم  
ارات األمـ التي بدأت الحضارة اإلسبلمية تدخؿ طورا جديدا مف التفاعؿ مع شعوب وحض

 (4)دخمت اإلسبلـ.

                                                 
خميػػؿ أبػػو جهجػػعا الحداثػػة الشػػعرية العربيػػة "بػػيف اإلبػػداع والتنظيػػر والنقػػد"، دار المركػػز المبنػػاني، بيػػروت، لبنػػاف،  - (1)
 .28ـ، ص1995، 1ط

ى القػػرف الرابػػع الهجػػري"،  دط، دت، طػػع أحمػػد إبػػراليـا تػػاريا النقػػد األدبػػي عنػػد العػػرب "مػػف العصػػر الجػػالمي إلػػ - (2)
 .88ص

 .87المرجع نفسع، ص  - (3)

 25، صاأبو تماـ بيف ناقديع قديما وحديث عبد اهلل بف حمد المحاربا - (4)
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وكػػاف مػػف الطبيعػػي أف ينصػػرؼ أوؿ  ،لعػػرب يجػػدوف عػػي جمػػع تػػراثهـ الروحػػيوأخػػذ ا     
 جمػػة التػػي أخػػذت تتسػػرب إليهػػا بعػػد الفتوحػػات،جهػػدلـ إلػػى المحاعظػػة عمػػى لغػػتهـ مػػف الع  

ولػػذا  ولػػو أعػػز مػػا يممكػػوف يتوقػػؼ عهمهػػـ لمصػػادر ديػػنهـ،كػػاف عمػػى سػػبلمة تمػػؾ المغػػة و 
عػػػي تفسػػػير القػػػرآف  ةيتخذونػػػع حجػػػعممػػػاؤلـ عمػػػى تػػػدويف الشػػػعر القػػػديـ، عقػػػد كػػػانوا  حػػػرص

(1)بب األكبر عي االنتصار لمقديـ.عاتصاؿ الشعر بالديف لو الس الكريـ والحديث،
 

وجػػاء االخػػتبلط بنػػوع  ى أكتػػاؼ األعػػاجـ،وجػػاءت الدولػػة العباسػػية التػػي قامػػت عمػػ
ؽ مػػػع المػػػواد والمعػػػاني ولػػػذو الحيػػػاة المتطػػػورة لػػػـ تعػػػد تتفػػػ جديػػػد مػػػف حيػػػاة التػػػرؼ والمهػػػو،

وأصػػبحت التجربػػة  محػػدودة عػي عػػالـ ضػيؽ،المتوارثػة عػػف القصػيدة الجالميػػة، التػي كانػػت 
الجديػػدة داخػػؿ عاختنقػػت التجربػػة بأبعادلػػا  ،تصػػدر عػػف مفػػاليـ أخػػرد وقػػيـ جديػػدة الشػػعرية

(2)ة العربية.وتطمع الشعراء إلى قوالب جديدة لمقصيد شكؿ البناء القديـ،
 

لحداثػػػػػة الشػػػػػعرية           يتضػػػػػا أف النقػػػػػد العربػػػػػي القػػػػػديـ أرجػػػػػع أسػػػػػس حركػػػػػة ا وتبعػػػػػا لػػػػػذلؾ،   
الػػذي حاعظػػت قصػػيدتع  و"أبػػي نػػواس" ،(3)الػػذي عػػد أشػػعر المحػػدثيف ،إلػػى "بشػػار بػػف بػػرد"
لكنهػػػا لػػػـ تخػػػؿ مػػػف مظػػػالر التجديػػػد واإلبػػػداع عػػػي مجػػػاؿ  ديمػػػة وشػػػكمها،عمػػػى الهيكميػػػة الق

عالشػػعر عنػػدو  وطػػرؽ أوجػػع الببل ػػة خصوصػػا المجػػاز  الصػػيا ة الفنيػػة وتوليػػد المعػػاني،
بػػذلؾ قػػدـ رعضػػا لمعظػػـ التقاليػػد والقػػيـ  وتفاعبلتهػػا مػػع الواقػػع الحيػػاتي  تعبيػػر عػػف الػػذات،

(4)الساودة أخبلقيا ودينيا.
 

عػػػي الشػػػعر الػػػذي تػػػرؾ  ،"أبػػػي تمػػػاـمػػػع " معػػػع معػػػالـ التجديػػػد اإلبػػػداعي نضػػػجت وقػػػد    
ولػػـ يقػػاـو تقميػػد الوقػػوؼ  لػػـ يثػػر عيػػع عمػػى ليكميػػة القصػػيدة العربيػػة، العربػػي مػػذلبا متميػػزا،
بػػؿ  إلػػى وصػػؼ الخمػػرة،زؼ عػػف وصػػؼ الرسػػـو الػػدوارس لينصػػرؼ عمػػى األطػػبلؿ ولػػـ يعػػ

                                                 
 .76محمد مندورا النقد المنهجي عند العرب، ص - (1)
 .26عبد اهلل بف حمد المحاربا أبو تماـ بيف ناقديع قديما وحديثا، ص - (2)
عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبةا الشعر والشعراء، تقديـا الشيا حسف تمػيـ، مراجعػةا محمػد عبػد المػنعـ العريػاف، دار  - (3)

، بيروت، لبناف، ط  .757، ص2ـ، ج1987، 3إحياء العمـو
 .34ص الحداثة الشعرية العربية، خميؿ أبو جهجعا - (4)
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ولقػػػد امتػػػاز نظمػػػع بعناصػػػر جديػػػدة  نظػػػـ قصػػػيدتع بنػػػاء لمشػػػكؿ الػػػذي تعػػػارؼ بػػػع الشػػػعراء
 (1)" أو مذلب المحدثيف.أبي تماـ"أطمؽ عميها النقاد عي ما بعد،مذلب  وجريوة،

النػػواة األولػػى والحقيقيػػة لمصػػراع والخصػػومة بػػيف أنصػػار  "أبػػي تمػػاـ"وقػػد شػػكؿ مػػذلب    
(2)جرة.النقد عي القرف الرابع لمهتمؾ الخصومة الفنية التي أثارت حركة  القديـ والحديث 

 

 صػػػػيا ة الشػػػػعرية، لفظػػػػا ومعنػػػػىيتصػػػػؿ بال "أبػػػػي تمػػػػاـ"وجػػػػولر الخػػػػبلؼ حػػػػوؿ مػػػػذلب   
 مػوض، صػدؽ وار ػراب، بسػػاطة مػا تتصػؼ بػػع مػف وضػوح و و  ومحسػنات بيانيػة وبديعيػة،

 (3)وتعقيد.

ولـ تمبث لذو المسألة أف اتخذت لها مكانة عكرية مرموقة عي التفكيػر النقػدي العربػي      
تنػاوؿ عيػع مسػألة الصػراع يؤلؼ كتابػا ضػخما ي لػ(373ت"أبا القاسـ اآلمدي")عألفينا  القديـ،

وأيهمػا  ،"البحتػري"و "أبػي تمػاـ"محتدما عمى عهدو بيف النقاد والشعراء مف حوؿ  الذي كاف
أبػػو "لػػؿ لػػو  كػػاف أشػػعر مػػف صػػاحبع  وأيهمػػا كػػاف أولػػى لمنػػاس تقبػػؿ شػػعرو تقػػببل حسػػنا 

أـ  واجتهػػػػد وطػػػػالع النػػػػاس بمػػػػا لػػػػـ يكونػػػػوا يعرعػػػػوف وثػػػػار عمػػػػى القػػػػديـ  الػػػػذي جػػػػدد، "تمػػػػاـ
وتفػػنف عػػي تنميػػؽ ديباجػػة شػػعرو حتػػى  الػػذي مضػػى عمػػى عمػػود الشػػعر العربػػي، "البحتػػري"

 (4)مؿ المزركشة والجوالر المزينة   كأنع الح

الػػػذي أحػػػدث  لػػػػ( 354)تدبيػػػة أخػػػرد حػػػوؿ"أبي الطيػػػب المتنبػػػي" واضػػػطرمت معركػػػة أ   
آنػذاؾ ظػؿ صػداو يتػردد  ةدويػا لػاوبل عػي الحيػاة األدبيػ ربػي،بظهورو عمى مسرح الشػعر الع

 (5)توا مف بعدو حتى عصرنا الحاضر.عي مسامع كثير مف النقاد والشعراء الذيف أ

          وقػػػػد أذلػػػػؿ لػػػػذا أيضػػػػا الكثيػػػػر مػػػػف النقػػػػاد وصػػػػرعهـ  »"القاضػػػػي الجرجػػػػاني"ايقوووونه   وووو  
قػاربيف عػي الػنهج الشػعري بالقيػاس عف خصامهـ النقدي حػوؿ الطػاوييف المػذيف بػدوا لهػـ مت

                                                 
 .36خميؿ أبو جهجعا الحداثة الشعرية العربية، ص  -(1)

 .83محمد مندورا النقد المنهجي عند العرب، ص - (2)

 .37خميؿ أبو جهجعا الحداثة الشعرية العربية، ص - (3)
 .56صنقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها"، عي نظرية النقد "متابعة أللـ المدارس ال عبد الممؾ مرتاضا - (4)
لعربػػػي القػػػديـ "تاريخهػػػا وقضػػػايالا"، دار المعرعػػػة الخصػػػومة بػػػيف القػػػدماء والمحػػػدثيف عػػػي النقػػػد ا عثمػػػاف مػػػواعيا - (5)

 95ص ـ،1998 ط،النشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، دالجامعية لمطبع و 
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اؼ الفنيػة والمغويػة لمشػعر إلى نهج لذا الشػاعر،الذي رأد عيػع بعضػهـ خروجػا عمػى األعػر 
«العربي

أو كػادت    عقد خفت ريا الخصومة حوؿ أبي تماـ عػي منتصػؼ لػذا القػرف،  (1)
ـ كمػػا ويقبػػؿ أبػػا تمػػا بظهػػور المتنبي،وأصػػبا الػػذوؽ العػػاـ أشػػد مػػيبل إلػػى الشػػعر المحػػدث،

عجمػع  ولكف ظهور المتنبي كاف مصدر حيرة كبيرة لمنقد والػذوؽ العػاـ معػا، يقبؿ البحتري،
 (2)" بيف القديـ والمحدث.المتنبي"

 لػذا لػـ يمنػع الػبعض مػف الوقػوؼ لكػف  لذا كاف النقد حولع عي معظمع تحػامبل عميػع،     
ال  خصػومة عظيمػػة، سػػببا عػي -بػذلؾ-"المتنبػي"عكػػاف  إلػى صػفع وتفضػػيمع عمػى الشػعراء،

بػػؿ ألف شػػعرو ينػػدرج عػػي إطػػار الحداثػػة  "البحتػػري"و "كػػأبي تمػػاـ"ألنػػع يمثػػؿ مػػذلبا شػػعريا 
ويمثػػؿ حركػػة إبػػداع جديػػدة عػػي  يجمػػع بػػيف لػػذا )القػػديـ( وذاؾ )المحػػدث(، ، عهػػوالشػػعرية

وضػمف لػذو الحركػة الجديػػدة تجسػدت وبقػوة قضػية الصػراع بػيف القػػديـ  الممارسػة الكتابيػة،
مػػػؤل الػػػدنيا وشػػػغؿ  " الػػػذيالمتنبػػػي"يػػػدور عيػػػع وضػػػمنع شػػػعر  اوالتػػػي كانػػػت عمكػػػ ث،والمحػػػد

عاسػتحوذ عمػيهـ واسػتماؿ الكثيػر  كيؼ ال وقد بػزغ شػعرو عمػى وجػداف ألػؿ عصػرو،  اسالن
ألنهػػـ كػػانوا يػػروف عيػػع  ،(3)سػػوف مػػا عػػداو مػػف عنػػوف شػػعريةعخمبػػوا بػػع وكػػادوا ين مػػنهـ نحػػوو،
 (4)العربي. ريا قؿ نظيرو عي شعرناإبداعا شع

 
محػػورا أساسػػيا ينطمػػؽ منػػع ليعػػود إليػػع عػػي  لػػذا الشػػعروقػػد اتخػػذ "القاضػػي الجرجػػاني"    

ومناقشػػػة مختمػػػؼ القضػػػايا والػػػرؤد النقديػػػة التػػػي ناقشػػػها عػػػي كتابػػػع الوسػػػاطة حػػػوؿ  دراسػػػة
 وخصومع. "المتنبي"

رو نػػاقش قضػػايا النقػػد عػػي عصػػمػػف لػػذو القضػػية)القديـ/المحدث(، و موقفػػا وسػػطا  عوقػػؼ   
كػػاف موجػػودا وقاومػػا  ي، والمحػػدث المتطػػور الػػذيف القػػديـ الثابػػت القػػويوعػػؽ لػػذا الصػػراع بػػ

 لبدايتػع، ةتجعمع عي أ مب األحػواؿ تجديػدا يعتمػد الثابػت نقطػ يعمؿ عممع بسمات خاصة 
كيػػػؼ ال ولبػػػاب النقػػػد العربػػػي بصػػػفة عامػػػة وبػػػبل جػػػداؿ لػػػو البحػػػث عػػػف الحاضػػػر الػػػذي 

                                                 
 . 434القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع، ص - (1)

 .36خضر موسى محمد حمودا موازنة اآلمدي ووساطة الجرجاني، ص - (2)

 .95بيف القدماء والمحدثيف، صعثماف مواعيا الخصومة  - (3)
 .164ص ،1الثعالبيا يتيمة الدلر،ج - (4)
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أو الجػػدؿ الػػذي ال تسػتقيـ عيػػع دعػػاود  الػػذي يعػػانؽ القػديـ، يتفاعػؿ مػػع الماضػػي أو الجديػد
 (1)االتفاؽ.الخبلؼ دوف دعاود القرب وشبع 

                  "القاضػػػػػػػػي الجرجػػػػػػػػاني"تبػػػػػػػػدو لػػػػػػػػذو الوقفػػػػػػػػة والنظػػػػػػػػرة الوسػػػػػػػػطية جميػػػػػػػػة عػػػػػػػػي موقػػػػػػػػؼ    
يػة ولػو أف ألػؿ الجالم »يقػوؿا مف التصور المثالي والقداسة التي أحيط بها الشػعر القػديـ،

مػف أشػعارلـ  لوجػدت كثيػرا  الحجػة،و وا بالتقدـ واعتقد الناس عػيهـ أنهػـ القػدوة،واألعبلـ د  ج  
 ومػػردودة منفيػػة، لكػػف لػػذا الظػػف الجميػػؿ واالعتقػػاد الحسػػف سػػتر عمػػيهـ، ،مسػػترذلةيبػػة عم

عي االحتجػاج لهػـ  وقامت  ونفى الظنة عنهـ عذلبت الخواطر عي الذب عنهـ كؿ مذلب،
قدمػػػع انتصػػارا لمحػػػديث ال يسػػػارع إلػػى رعػػػض القػػديـ ل الجرجػػاني" يعالقاضػػػ"  (2)«قػػاـكػػؿ م

لػو يبسػط مػا يػراو عػي تمػؾ القضػية التػي شػغمت النقػاد  اخاصػة، إنمػجممػة ولشػعر"المتنبي" 
، (3)ـيخمػػع مػػف خبللهػػا ثػػوب المثاليػػة الػػذي أحػػاط بالقػػدي موجهػػا إيالػػا وجهػػة أخػػرد  قػػديما،

تبعا لما يفرضع اإلطار الشػعري وعبلقتػع باإلطػار  عوالتفاعؿ مع الجديد ويفتا قوالبع لقبوؿ
وعػف  لو إذف بحث عف قيمة القديـ عي سػياؽ التطػور، الخارجي)الثقاعي والديني والبيوي(،

 قيمة الجديد انطبلقا مف عبلقتع بالقديـ.

عػػي  وعمػػى ضػػوء لػػذو الرؤيػػة تقػػـو الدراسػػة والمناقشػػة لمقضػػايا والػػرؤد النقديػػة الػػواردة    
عػػي نصػػوص محاولػػة لموقػػوؼ والنظػػر  بحثػػا عػػف قيمػػة التػػراث النقػػدي عػػي كتػػاب الوسػػاطة،

لهػػػا سػػػػمة الحيويػػػػة عػػػػي معالجػػػة النصػػػػوص ضػػػػمف إطػػػػار الحداثػػػة الشػػػػعرية والتفاعػػػػؿ مػػػػع 
 التراث.

 

 

 

                                                 
السيد عضؿ ا تراثنا النقدي "دراسة عي كتاب الوساطة لمقاضي الجرجاني"، منشػأة المعػارؼ، اإلسػكندرية، مصػر،  - (1)

 .15دط، دت، ص

 .4القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع، ص – (2)

 .16ص ،"دراسة عي كتاب الوساطة لمقاضي الجرجاني" تراثنا النقدي السيد عضؿا - (3)
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 :شعـرحدود وماىيــــــة ال -   

 : "القاضي الجرجانيقبل " مفيوم الشعرمالحظات عن   -1

 ؾ لكػػػؿ نشػػػاطالعنصػػػر الفعػػػاؿ المحػػػر العربػػػي القػػػديـ المػػػادة األولػػػى، و  اف الشػػػعرلقػػػد كػػػ    
كػؿ عػاداتهـ و و أنسػابهـ حػاعظ األمػيف ألخبػارلـ وأيػامهـ و لػو المارسع العرب قػديما، و  عكري

        مصػػػػػدرلا األوؿ، لػػػػػذلؾ بػػػػػادروا هـ، كمػػػػػا يعتبػػػػػر خػػػػػزاف المغػػػػػة و بجوانػػػػػب حيػػػػػاتمػػػػػا يتصػػػػػؿ 
. ـمفػردات المغػة و أسػاليب العػرب عػي كبلمهػذلػؾ جمػع   عػيإلى جمعػع وتدوينػع، ولػدعهـ 

 (1)إنع حقا عمـ العرب الذي لـ يعرعوا أصا منع 

لهػـ عمػـ أعمػػـ الشػعر عمػـ قػـو لػػـ يكػف  »ا- رضػػي اهلل عنػع - "عمػر بػف الخطػاب"لقػوؿ  
                 (2). «منع

دبػي منػذ النقػد األ، حاوؿ كثير مف المشتغميف بصناعة األدب والببل ػة و ووأللميتع لذ 
تجمػو لػذو الكممػة و ، بػعتحػت ألفػاظ تعػرؼ تعريػؼ الشػعر، وبسػطع القديـ وحتى يومنػا لػذا 

مػػا والحمػػاس أو الحػػزف ...، و تبعػػث النشػػوة ، التػػي تػػؤثر قصػػاودلا عػػي النفػػوس، و ةالسػػحري
الجهػػػود والدراسػػػات عبػػػارة عػػػف  كانػػػت كػػػؿ ؿمػػػانع، بػػػتوصػػػموا إلػػػى تعريػػػؼ نهػػػاوي جػػػامع 

كمهػا ولػي تتػأرجا بػيف الصػواب والخطػأ، تمقػي و  آخػر،عاشػمة حينػا و  حينا،محاوالت موعقة 
 (3)أضواء ساطعة عمى لذا الفف الذي يكاد يجمع كؿ الفنوف المعروعة إلى عصرنا

                                                 
 ، ر(سػػػػػػػػػػػػػعاد عثمػػػػػػػػػػػػػانيا )مفهػػػػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػػػػنص مػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػبلؿ رؤيػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػاحب الوسػػػػػػػػػػػػػاطة لمشػػػػػػػػػػػػػع - (1)

(http://www.maghress.com/almoussafir/634) 
 
 . 27ص ،1ج، العمدةا القيرواني بف رشيؽا - (2)
 
 11ـ،ص1985، 1كر المبناني ، بيروت ، لبناف،طمنيؼ موسى اعي الشعر والنقد، دار الف - (3)
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القضػايا التػي تػؤرؽ الحيػاة شكؿ مفهـو الشػعر أحػد المشػكبلت و  ،منذ القديـبذلؾ و         
 عما لي حدود لذا المفهـو  النقدية،

الفنيػػػة منػػػذ نشػػػأتع بتعػػػدد الػػػرؤد والمػػػذالب النقديػػػة و مفاليمػػػع و تتعػػػدد معػػػاني الشػػػعر،      
لػػػى لػػػذا الوقػػػت، عػػػ ذ       الوصػػػؼ يختمػػػؼ مػػػف شػػػاعر  كػػػاف المفهػػػـو بحسػػػب لػػػذا ااألولػػػى وار

                                النػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ أبعػػػػػػػػػػػػػػػػػاديتبػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ بتبػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ الموالػػػػػػػػػػػػػػػػػب واألذواؽ، عػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى آخػػػػػػػػػػػػػػػػػر، و 
أسػػػػهمت إلػػػػى أقصػػػػى حػػػػد عػػػػي تغييػػػػر  )عنية/سياسػػػػية/ذاتية( ميػػػػةأخػػػػرد  يػػػػر عمو  عمميػػػػة،

ألف معنػػػػػػػى الشػػػػػػػعر عنػػػػػػػد العروضػػػػػػػييف يختمػػػػػػػؼ عػػػػػػػف معنػػػػػػػاو عنػػػػػػػد الفبلسػػػػػػػفة  المفػػػػػػػاليـ،
 (1)والمتكمميف

الشػػعر وتعريفػػاتهـ  حػػوؿولػػـ يختمػػؼ نقادنػػا العػػرب القػػدامى عػػف  يػػرلـ عػػي تبػػايف آراوهػػـ 
اختبلؼ مػػذالبهـ الفمسػػفية وأمػػزجتهـ واختمفػػت مفػػاليمهـ حولػػع بػػ لع،عقػػد تعػػددت تحديػػداتهـ،

عمػػى عمػػنهـ مػػف قػػدـ عيػػع المفػػظ عمػػى المعنػػى والصػػيا ة  وثقاعػػاتهـ والتمامػػاتهـ المعرعيػػة،
تػأثيرات عػي والشكؿ عمى المضموف،وقاس الكبلـ بما يترؾ شكمع ونسػيج لفظػع مػف  الفكرة،
حساس بالجماؿ النفس،  .وار

المراحػػػػؿ التاريخيػػػػة  ؼساسػػػػا إلػػػػى اخػػػػتبللػػػػذا التبػػػػايف واالخػػػػتبلؼ عػػػػي المفهػػػػـو يعػػػػود أو    
عػي    وقػد كػاف وتطور شروطها االقتصادية والثقاعية،عمفهـو الشعر مرتبط بحياة اإلنساف،

عكػػػاف  العصػػػور األولػػػى يشػػػمؿ المعػػػارؼ اإلنسػػػانية المختمفػػػة مػػػف حيػػػث إنػػػع قيمػػػة معرعيػػػة 
يؽ داوػرة الشاعر لو الحكيـ والمعمػـ ،ولكػف بانفصػاؿ العمػـو بعضػها عػف بعػض بػدأت تضػ

 (2)الشعر،ويتغير مفهومع تبعا لذلؾ

 ،ةولكؿ مرحمة تاريخية مػذالبها األدبيػ عصر أدبي مفاليمع الخاصة لمشعر، ؿ، عمكإذف
ولػذا  مذالب أدبية عي العصر الواحد دوف أف تتفؽ عمى مفهـو محدد لمشعر، وقد تتجاور

                                                 
، 1، طر، مصػػػةاآلداب، القػػػالر  ةمفتػػػاح محمػػػد عبػػػد الجميػػػؿا نظريػػػة الشػػػعر المعاصػػػر عػػػي المغػػػرب العربػػػي، مكتبػػػ -(1)

 32ـ، ص2337
عػػاتا عبلؽامفهػػـو الشػػعر عنػػد رواد الشػػعر العربػػي الحر،منشػػورات اتحػػاد الكتػػاب العػػرب، دمشػػؽ، سػػوريا، دط،  - (2)

 .93ـ، ص2335
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 المكػاف والزمػاف والمػذالب، بتعدد يتعدد مفهومع يعني أف الشعر مصطما خبلعي بامتياز 
وممػا ال شػؾ عيػع أف ، (1)د عػي المدرسػة األدبيػة الواحػدةبؿ يكاد يتعػدد بتعػدد الشػعراء والنقػا

مف حتػػػى تعػػػذرت االخػػػتبلؼ حػػػوؿ المفهػػػـو راعػػػؽ الشػػػعر منػػػذ نشػػػأتع،وظؿ يراعقػػػع طػػػوؿ الػػػز 
 (2)حدود وطبيعة عنع.

 )لسػاف العػرب(منهػاا ي المعػاجـ والشعر عي أبسط تعريفاتػع مػا ورد عنػد ألػؿ المغػة عػ     
ػػػ »الػػػذي جػػػاء عيػػػع عػػػي مػػػادة )شػػػعر(ا ػػػ، ل  ع  ي ػػػم  ع   ب  م ػػػ،    ؿ  و  الق ػػػ ـ  و ظ ػػػن  ، م  ر  ع  الش   ف  ز  الو  ب ػػػ ع  ع  ر  ش 

د   ،)...( ةي  اع  الق  و   َ  الواح  .«ار  ع  ش   و ر بَّما سّموا البي ت 
(3) 

﴿عي قولع تعالىا  عي القرآف الكريـ مرة واحدة، )شعر( وقد ذكر لفظ      

                   ﴾ (4)   مى عوما جاء عي لذو اآلية رد
ني الذي يقصد إليع الموقؼ اإليما فالموقؼ الجالمي الذي يخمط بيف القرآف والشعر وبي

أي بيف وظيفة المبمغ ووظيفة   (5)يقصد إليع الشعرالجمالي الذي والموقؼ  ،القرآف الكريـ
 .رالشاع

  

 

 

 

                                                 
 93ص عاتا عبلؽامفهـو الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، - (1)
 35مفتاح عبد الجميؿ ا نظرية الشعر المعاصر عي المغرب العربي، ص - (2)
 . 413، ص 4را لساف العرب،  ج ابف منظو  - (3)
 .69 يس، -(4)

 45عيسى عمي العاكوب ا التفكير النقدي عند العرب ،ص - (5)
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عيقترب مما جاء مف اآلراء النقدية التي تصػب عػي إطػار  أما مفهومع االصطبلحي ،     
كتفي بعػػرض بعػػض اآلراء لػػبعض النقػػاد الػػذيف جػػاؤوا قبػػؿ ،وسػػن وضػػع حػػدود لهػػذا المفهػػـو

 لذو الحدود، والتي نوردلا عيما يأتيا تتـ مناقشة آراوع ضمف"القاضي الجرجاني"  حتى 

 »يقػػوؿا  حػػوؿ مفهػػـو الشػػعر، ىـــ 522ت) "الجــاحظ"وأوؿ رأي نقػػؼ عنػػدو مػػا ورد عنػػد -أ 
نما الشػأف عػي يعرعها العربي والعجمي، والبدوي والق المعاني مطروحة عي الطريؽ، روي، وار

لطبػػػع وجػػػودة وعػػػي صػػػحة ا وكثػػػرة المػػػاء، ،وتخيػػػر المفػػػظ، وسػػػهولة المخػػػرج ،إقامػػػة الػػػوزف
يبػدو لنػا مػف   (1)«مف التصػوير وجنس  ع نما الشعر صناعة وضرب مف النسيج، ،السبؾ

عمػػػػى ألميػػػػة الشػػػػكؿ عمػػػػى حسػػػػاب  وؿ أف نظػػػػرة "الجػػػػاحظ" لمشػػػػعر تتركػػػػزخػػػػبلؿ لػػػػذا القػػػػ
 الذي يرد أنع خصوصية جماعية وال يفضؿ عيها واحػد عػف اآلخػر عػي شػيء، المضموف 

نما   بصػناعة شػكمية ،ة استظهار لذا الكػامف إلػى الوجػودعي طريقالفضؿ والبراعة تكمف وار
المرجػػوة مػػف وراء حتػػى يصػػؿ إلػػى الصػػور والمعػػاني  ،جميمػػة ونسػػيج تركيبػػي العػػت ومقنػػع

 سػهولة المخػرج، المفػظ، الػوزف، وعمػى لػذا تتحػدد عناصػر الشػعرية عنػدو عػيا  لذا السبؾ
راعػة عاإلبداع الشػعري تخيػر وترتيػب لمفػظ وصػيا تع بب وجودة السبؾ  كثرة الماء، والطبع،

نػوع » مػا يمخصػع قولػع بػأف الشػعرا ،ولنػا تكمػف الشػعرية ،لموصوؿ إلػى اسػتجبلء المعػاني
 متخيػػر المفػػظ، رصػػيف العبػػارة، سػػهؿ المأخػػذ، ،متناسػػؽ األجػػزاء ،كػػبلـ موقػػع مػػوزوفمػػف ال

يف الشػػعري وأداء معانيػػع   عهػػو يؤكػػد عمػػى ألميػػة الصػػيا ة عػػي التكػػو (2)«حيػػوي بالصػػورة
 وحمؿ دالالتع.

 

 

 
 

                                                 
لػاروف، دار الكتػاب العربػي، بيػروت، ا الحيػواف، تحقيػؽ وشػرحا عبػد السػبلـ عمػرو بػف بحػر الجػاحظ أبو عثمػاف - (1)

 .132ص، 3ـ، ج1965، 2ط ،لبناف
 
 .131المصدر نفسع ، ص - (2)
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 ىـ : 255تابن طباطبا ) -ب 

 مفهومػػع لصػناعة الشػعر إذ يقػػوؿيبتعػد "ابػف طباطبػػا "كثيػرا عػف رؤيػػة "الجػاحظ" عػي  ال 
الذي يسػتعممع النػاس عػي كبلـ منظـو باوف عف المنثور  -أسعدؾ اهلل -الشعر» عي ذلؾا 
وعسػد عمػى ف عػدؿ عػف جهتػع مجتػع األسػماع ذي إ، بما خص بػع مػف الػنظـ الػمخاطباتهـ
،  لمشػػػعر  يقػػػؼ عػػػي تحديػػػدو "عػػػابف طباطبػػػا"  (1) «الػػػذوؽ  عنػػػد الخاصػػػيتيفا كػػػبلـ منظػػػـو

ـ ليسػت   لكػف معرعػة الػنظو يجعػؿ الػنظـ شػرطا مػف شػروط الشػعر  عهػراوف عػف المنثػو بو 
بعػػع عمػػف صػػا ط»  ا(2)الػػذي يعوضػػع بػػالعروض عنػػد لػػؤالءو  ،شػػرطا لمػػف لػػـ يصػػا طبعػػع

، ثػػـ (3)«الشػػعر بػػالعروض التػػي لػػي ميزانػػع...وذوقػػع لػػـ يحػػتج إلػػى االسػػتعانة عمػػى نظػػـ 
، ولػػذو النثػػر بػػالنظـ الػػذي يقػػـو عمػػى الػػوزف فيتميػػز عػػعالشػػعر  ،يضػػع الشػػعر مقػػاببل لمنثػػر

لعػػروض أف يغنػػي عػػف وال يمكػػف لػػتعمـ ا، جامػػدة ألف الشػػعر شػػكؿ ومضػػموف نظػػرة عقميػػة
والتػي ال تتػػأتى إال  ،عػي صػيا ة المعػاني عػػي طػابع  شػعري عػػةوعػف البرا ،الممكػة الشػعرية

 لمشاعر.

 ويؤكد لذو النظرة العقمية بوصفع لعممية بناء الشعر عي قولعا 

نثػرا،  يريد بناء الشعر عميع عي عكروض المعنى الذي ع ذا أراد الشاعر بناء قصيدة، مخّ  »
والػوزف الػذي يسػمس لػع  تػي تواعقػع،والقػواعي ال التػي تطابقػع، ظوأعد لػع مػا يمبسػع مػف األلفػا

عػػ ذا اتفػػؽ لػػع بيػػت يشػػاكؿ المعنػػى الػػذي يرومػػع، أثبتػػع وأعمػػؿ عكػػرو عػػي شػػغؿ  ،القػػوؿ عميػػع
القػػواعي بمػػا تقتضػػيع مػػف المعػػاني عمػػى  يػػر تنسػػيؽ لمشػػعر وترتيػػب لفنػػوف القػػوؿ عيػػع  بػػؿ 

نظػػـ  عهػػو يجعػػؿ   4)«يعمػػؽ كػػؿ بيػػت يتفػػؽ لػػع نظمػػع، عمػػى تفػػاوت مػػا بينػػع وبػػيف مػػا قبمػػع
                                                 

، 3طمنشأة المعارؼ، اإلسػكندرية، مصػر،  ،، تحقيؽ وتعميؽ امحمد ز موؿ سبلـابف طباطبا العموياعيار الشعر - (1)
 .41، ص ـ1984

الكتػاب العػرب ، دمشػؽ، عػي الشػعرية العربيػة "قػراءة جديػدة عػي نظريػة قديمػة" ، منشػورات اتحػاد طراد الكبيسيا   - (2)
 .22ـ ، ص 2334ط، سوريا، د

 . 3، ص ابف طباطبا العمويا عيار الشعر - (3)
 .43المصدر نفسع ، ص  - (4)
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عماؿ الفكر  عي صيا ة المعنى عي قالب لفظي تتحقػؽ الشعر عممية معقدة تعتمد العقؿ وار
بمػا يحقػؽ النثر بالتػداخؿ عػي السػمات بػ يصػؼ عبلقػة الشػعركما أنع  وعقع صفة الشعرية،
بػػؿ  ،واإلبػػداع ختػػراعوميػػزة اال، ولػػذو النظػػرة تنفػػي صػػفة الجماليػػة (1)لمشػػعر شػػعرية أعمػػى 
 "ابػػف طباطبػػا"و ،عػػف بقيػػة األجنػػاس األدبيػػة شػػعرعػػالـ الية التػػي تميػػز روح و طػػابع الشػػعر 

 (2).األداء الشعريلذا يخمط بيف الصورة و بموقفع 

 ىـ  : 223 -قدامة بن جعفر ) -ج 

          يػػػػػػدؿ  قػػػػػػوؿ مػػػػػػوزوف مقفػػػػػػى، »يحػػػػػػدد "قدامػػػػػػة بػػػػػػف جعفػػػػػػر" مفهػػػػػػـو الشػػػػػػعر بأنػػػػػػعا        
 الػػذي، كينونػػة الشػػعر العربػػي، و قاعػػة عصػػروثولػػذا المفهػػـو منسػػجـ مػػع   (3)«معنػػى  عمػػى

ويضػيؼ ، ، المعنى كما نص عميها قولعيقـو عمى أركاف أربعة ليا القوؿ، الوزف، القاعية
 لػػو بمنزلػػة الجػػنس لمشػػعر، وقولنػػاعقولنػػا "قػػوؿ" عمػػى أصػػؿ الكػػبلـ الػػذي » شػػرحا لػػذلؾا 

لنػػػا "مقفػػػى" ، وقو ، ألف القػػػوؿ مػػػوزوف و يػػػر مػػػوزوفوف"مػػػوزوف"  يفصػػػمع عمػػػا لػػػيس بمػػػوز 
، وقولنػا "يػدؿ ف وبػيف مػا ال قػواعي لػع وال مقػاطععصؿ بػيف مػا لػع قػواؼ مػف الكػبلـ المػوزو 

عمػى معنػى ممػا جػرد  يفصؿ ما جرد مػف القػوؿ عمػى قاعيػة ووزف مػع داللػة  عمى معنى"
عمى ذلؾ مف  ير داللة عمػى معنػى ع نػع لػو أراد مريػد أف يعمػؿ مػف ذلػؾ شػيوا عمػى لػذو 

 (4)« ع وما تعذر عميعالجهة ألمكن

ذا تأممنػػا مػػا جػػاء عػػي الشػػعرية العربيػػة بنظػػرة عامػػة رأينػػا أنهػػا ال تخػػ   رج عػػف إطػػار لػػذو وار
لمػا كانػت و »  يقػوؿا ،مراتػب الشػعر وعػؽ لػذو األركػاف"قدامػة" يحػدد  كمػا، الحدود األربعػة

ايػػة عمػػى   ؿ صػػناعة إجػػراء مػػا يصػػنع ويعمػػؿ بهػػاوكػػاف الغػػرض عػػي كػػ ،صػػناعةلمشػػعر 
إذ كػػػاف جميػػػع مػػػا يؤلّػػػؼ وي صػػػنع عمػػػى سػػػبيؿ الصػػػناعات والمهػػػف، عمػػػع  ،التجويػػػد والكمػػػاؿ

                                                                                                                                                  

 .23ية، صطراد الكبيسيا عي الشعرية العرب -(1) 

ـ ،    ص 1983ط، المعارؼ ، اإلسكندرية ، مصر ، د رجاء عيد ا التراث النقدي " نصوص ودراسة" ، منشأة - (2) 
38 

 .64قدامة بف جعفرا نقد الشعر، ص  - (3)

 64، ص المصدر نفسع - (4)
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  (1)« وحػدود بينهمػا ت سػّمى الوسػاوط ايػة الجػودة، واآلخػر  ايػة الػرداءة،طرعافا أحػدلما  
، ف نمط شعري ) شعر عػي  ايػة الجػودة، وآخػر عػي  ايػة الػرداءةأي أنع يميز بيف أكثر م
ميػػز، التػػي يػػرد بأنهػػا مرتبطػػة بأركػػاف الشػػعر قػػد حػػدد معػػايير لػػذا التوآخػػر يتوسػػطهما (  و 

اوػػتبلؼ المفػػظ  )ا اوتبلعهػػا مػػع بعضػػها الػػبعض مػػف صػػفات، ولػػي، ثػػـ مػػا نػػتج عػػف األربعػػة
واوػػتبلؼ المعنػػى مػػع  ،المعنػػى مػػع الػػوزف اوػػتبلؼ، اوػػتبلؼ المفػػظ مػػع الػػوزف ، مػػع المعنػػى
الجػػودة  تحػػدد مراتػػب الشػػعر وعػػؽ حػػالتي، بػػذلؾ نصػػبا إزاء ثمػػاني مجموعػػات (2)القاعيػػة (

 (3)ورة.عي الشكؿ أو الصتكمف  -عندو –والرداءة كمعيار لمتمييز، ععمة الحكـ 

وبػػػذلؾ، يرد"قدامػػػة" عمػػػػة الجمػػػاؿ عػػػػي الشػػػعر إلػػػػى مػػػا ينطػػػػوي عميػػػع مػػػػف تجػػػانس بػػػػيف    
تػػي قيمػػة الشػػعر، ال سػػويغت –بػػالتركيز عمػػى الصػػيا ة  -العناصػػر واألجػػزاء، ولػػو يحػػاوؿ

صػػػرلا، ليتخػػػذ ذلػػػؾ والتػػػي ال يمكػػػف أف تفهػػػـ منفصػػػمة عػػػف عنا ،صػػػورة القصػػػيدة ىترتػػػد إلػػػ
 (4)ف الرديء.جيد الشعر ممعيارا لتمييز 

النقػػدي  و يرلػػا كثيػػر عػػي نصػػوص التػػراث -مػػف خػػبلؿ لػػذو اآلراء حػػوؿ مفهػػـو الشػػعر  
محػػػدد  ،منطقػػػي ،ـ قػػػاطععمػػػى مفهػػػو  والػػػـ يتفقػػػالنقػػػاد وعممػػػاء األدب نجػػػد أف ، -العربػػػي 

  ألف كممػػة باينػػت مػػف حيػػث الصػػيا ة والمنطمقػػات، عقػػد تعػػددت المفػػاليـ وتوشػػامؿ لمشػػعر
حسػػػب دراسػػػتهـ وصػػػنعتهـ  ،عػػػي نفػػػوس النػػػاس معػػػاني مختمفػػػة)شػػػعر( إذا أطمقػػػت أثػػػارت 

        عالعروضػػػػػيوف أو المفظيػػػػػوف عامػػػػػة يفهمػػػػػوف مػػػػػف لػػػػػذا المفػػػػػظ صػػػػػورتع الظػػػػػالرة  وعممهػػػػػـ 
 تبعث أما المناطقة عيروف عيع وسيمة مؤثرة  ،النثر عفيزانع عي الوزف والقاعية الذيف يم

                                                 
 .64، ص قدامة بف جعفرا نقد الشعر - (1)
 .73، ص المصدر نفسع - (2)

، دار الكتػػاب  رمصػػ دار الكتػػاب المصػػري، القػػالرة، ،الشػػعر "دراسػػة عػػي التػػراث النقػػدي" ا مفهػػـورجػػابر عصػػفو  - (3)
 . 132ـ ، ص 2333، 1ط لبناف، بيروت، المبناني،

 .132، ص المرجع نفسع - (4)
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العممػػاء النقػػاد  انقسػػـبهػػذا  ،(1)ناحيتػػع المعنويػػة  إلػػى، عنظػػروا بػػذلؾ مػػا انفعػػاالعػػي النفػػوس 
إلى عوة مف النقاد والشعراء تؤكد عمى ألمية اإليقاع وعمى البنية الخارجية لمػنص الشػعري 

يحاءاتهػػػػا ا كبيػػػػرا  التمامػػػػالتصػػػػويرية عيػػػػع وعوػػػػة أخػػػػرد مػػػػنهـ تػػػػولي وحركػػػػة المغػػػػة الفنيػػػػة وار
العقػؿ ، وتقيس الكبلـ بما يعػود بػع عمػى نص الشعري وتقدـ المعنى عمى المفظال فبمضمو 

، وتمكنع مف التعرؼ عمى الواقع والتعريؼ بع عي حػدود الحػس راؾ والتفكيرعي عممية اإلد
ف كانت لذو تفرض أف يكػوف ذلػؾ ضػمف تشػكيؿ خيػ طػاروالتجديد وار لغػوي متناسػب  الي وار

يقبمػع العقػؿ والفكػر وبػيف مػا  ، حيث تشترط أف يجمع الشعر بيف مػاومتناسؽ موقع موزوف
 (2).يغع الذوؽ العاـ ويدركع الحس معايستس

، عػ ف ور ـ تبايف اآلراء واخػتبلؼ األدبػاء والنقػاد عمػى مػر العصػور حػوؿ مفهػـو الشػعر
قوامهػػا  اني المتطػػورة  مولبػػة ذاتيػػة متميػػزةعػػي المعػػ هػػاوأقرب الشػػعر يبقػػى عػػي أبسػػط صػػورو

، والخيػاؿ الخصػػب والفكػػر الناعػذ والعقػؿ المتػػولج، ة المرلفػة والػػذوؽ الجمػالي البػارعالعاطفػ
، الثريػػػة اآلسػػػرة ،مولبػػػة تنمػػػى بػػػالتفكير وتصػػػهر الثاقبػػػة، والمغػػػة المعبػػػرة الموحيػػػةوالبصػػػيرة 
إلػػػى ، عتتحػػػوؿ بالممارسػػػة وروتبمػػػور وتطػػػ ،ة وتصػػػقؿ بالمعرعػػػة وتغػػػذد باإلحسػػػاسبالتجربػػػ

دس واالسػتمهاـ والتػأثير ، وقدرة خارقة عمى النفاذ والتنبؤ والحطاقة عالية مف الفف واإلبداع
، تبقي لذو الطاقة صاحبها عػي تػولج داوػـ وحضػور متواصػؿ وتفاعػؿ مسػتمر مػع والتغيير
وز تجػػػا إلػػػى، وتطمػػػع بحقػػػاوؽ الكػػػوف االرتبػػػاط، وعػػػي تأمػػػؿ وشػػػوؽ إلػػػى يحػػػيط بػػػع كػػػؿ مػػػا

 .البحث والكشؼ والعطاء  إلىالعواوؽ والقيود 

مػػػف حيػػث شػػكمع ومضػػػمونع األدبيػػة األنػػواع الشػػعر نػػػوع مختمػػؼ عػػف بقيػػػة ذلػػؾ أف       
عػػػف  ع الخاصػػػة وكيانػػػع المسػػػتقؿ ، الشػػػعر جػػػنس أدبػػػي لػػػع خصاوصػػػع الذاتيػػػة وطبيعتػػػمعػػػا
جانػب كونػع منطمقػػا  لػىإ، عربػي مػادة لمبحػث والتحميػؿ والنقػد  لػذا أضػحى الشػعر ال(3) يػرو

                                                 
  196أحمد الشايبا أصوؿ النقد األدبي، ص  - (1)
 .83، ص7، ـ 3ع ،إبراليـ الرمانيا "الشعر،الغموض، الحداثة "، عصوؿ - (2)

 .96، مفهـو الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، ص عاتا عبلؽ - (3)
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 إليهػػػػالنشػػػػوء كثيػػػػر مػػػػف عمػػػػـو المغػػػػة العربيػػػػة ومػػػػدلا بالنصػػػػوص والشػػػػوالد التػػػػي يحتػػػػاج 
وصػػقؿ الذاوقػػة النقديػػة  تربيػػة الممكػػة األدبيػػة وتنميػػة المولبػػة إلػػى، وكونػػع وسػػيمة الدارسػػوف
وف عػػػػػف مػػػػػواطف جمالػػػػػع راح النقػػػػػاد والعممػػػػػاء يدرسػػػػػونع ويحممونػػػػػع ويبحثػػػػػ إذ  (1)والببل يػػػػػة

 ، أوواإلعجػابقد يكوف عيع مف جوانب ايجابية تحػوز الرضػا والقبػوؿ  ، وماامف أسراروومك
عػػي دراسػػة الشػػعر  ، وكثػػرت الكتػػب المؤلفػػة لمنقػػد والمؤاخػػذةجوانػػب سػػمبية تكػػوف موضػػعا 

 .(2)العربي ونقدو

الجرجػاني" إلػى "القاضػي عكيػؼ نظػر  ،مف بينها كتاب 'الوساطة بيف المتنبػي وخصػومع'  
 كمفهـو  الشعر 

 ع بالدراسة والنقد  وكيؼ تناول

   جمالية حوؿ الشعروالالنقدية  عنظراتوما لي ألـ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
محمد عاخوري ا"نقد الشعر عي ألـ مصادرو " ،   - (1)

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=28548)) 
 المرجع نفسع . - (2)
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 عند "القاضي الجرجاني" :مفيوم الشعر   -5

التػي شػكمت جػزءا ومحػورا مهمػا الجولريػة مف القضايا   رمشعلمفهـو قضية تحديد        
بػػؿ عمػى أساسػػع أقيمػت لػػذو  ،اطة(ضػي الجرجػػاني" عػي كتابػػع )الوسػمػف الدراسػة لػػدد "القا

كغيػػرو مػػف نقػػاد لػػذا العصػػر الػػذي تطػػورت عيػػع اآلعػػاؽ    عقػػد عالجهػػا والػػتـ بهػػا الوسػػاطة
وبرز نقادلا الذيف تركوا بصػمات جميمػة ال  ،ة حوؿ الشعر وتشعبت وترسخت أسسهاالنقدي

د عنػػ –، يظهػػر ذلػػؾ والقواعػػد سيمكػػف لناقػػد متمػػرس أو أديػػب مبتػػدئ أف يغفػػؿ تمػػؾ األسػػ
حاوؿ استكشػػاؼ ؿ نصػػوص كثيػػرة وبػػارزة عػػي الكتػػاب سػػنمػػف خػػبل -"القاضػػي الجرجػػاني"
بالتحميػػػػؿ بعػػػػض لػػػػذو النصػػػػوص والمقػػػػوالت النقديػػػػة  بػػػػالوقوؼ عنػػػػدمفهػػػػـو الشػػػػعر عنػػػػدو 

 والمناقشة .

         إف الشػػػػػعر عمػػػػػـ »  ، قولػػػػػعاريػػػػػؼ صػػػػػريا لمشػػػػػعروأبػػػػػرز نػػػػػص يصػػػػػادعنا عمػػػػػى أنػػػػػع تع   
وقػوة لكػؿ  الطبػع والروايػة والػذكاء، ثػـ تكػوف الدربػة مػادة لػع،، يشػترؾ عيػع مف عمـو العػرب
، وبقدر نصػيبع منهػا عمف اجتمعت لع لذو الخصاؿ عهو المحسف المبرز واحد مف أسبابع،
حػدث والجػالمي ولست أعضػؿ عػي لػذو القضػية بػيف القػديـ والم ،اإلحسافتكوف مرتبتع مف 

 .(1)«، واألعرابي والمولدوالمخضـر

ة ثػػػـ جزويػػػة لمفهػػػـو وطبيعػػػة شػػػامم"القاضػػػي الجرجػػػاني" عػػػي قولػػػع لػػػذا رؤيػػػة يقػػػدـ لنػػػا     
ورؤيتػػع   الشػػعر، عهػػو يحػػدثنا عػػف عهمػػع لمشػػعر بعامػػة قبػػؿ أف يتناولػػع بالدراسػػة المفصػػمة 

، ولكف مف حيػث سػماتع وخصاوصػع الواسعة مبنية عمى نظرتع لمشعر ال مف حيث ماليتع
عالشػعر  ،ممة ثـ يبيف األسس القاومة عميهػاتكا  عهو ينظر إلى الشعر عمى أنع ظالرة م(2)

نشػػاء الظػػالرة اإلبداعيػػة عػػي كػػبلـ العػػرب ،كمػػا أف  عمػػـ يبحػػث عيػػع عػػف عناصػػر اإلبػػداع وار
أسػاس عممػػي  عهػي قاومػػة عمػى االطػبلع عمػى دراسػػات و دراسػة الشػعر عنػدو مبنيػة عمػى 

القػػػوؿ المػػػوزوف، دت الشػػػعر ب طػػػار )الػػػوزف، القاعيػػػة، التػػػي حػػػد -رؤد سػػػابقيع مػػػف النقػػػاد 
                                                 

 .15القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع، ص  – (1)
 
، منشأة ية تحميمية مقارنة"الشعر والشاعرا مف قضايا التراث العربي "دراسة نصية نقدعتحي أحمد عامر - (2)

 .92، ص رؼ، اإلسكندرية، مصر، دط، دتالمعا
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تقعيػػد لنظريػػة ، ثػػـ إضػػاعة مػػا أسػػعفع عميػػع عهمػػع، ولػػو بهػػذا يسػػعى إلػػى ال-الصػػناعة...( 
عػػي القػػرف الرابػػع الهجػػري قػػريف    لػػذا المفهػػـو )العمػػـ( الػػذي أصػػبا الشػػعر أو عمػػـ الشػػعر
عمػى  -، يعنػي رتبطػا بػ دراؾ الشػيء عمػى مػا لػو بػع، ومعػي العقػؿحصوؿ صورة الشػيء 

، وتحديػػد العناصػػر العقميػػة الشػػعريتحديػػد الخصػػاوص النوعيػػة لمفػػف  –نقػػد الشػػعر  مسػػتود
الحكػػـ عمػػى الشػػيء  التػػي تجعمنػػا قػػادريف عمػػى تمثػػؿ الشػػيء، وبالتػػالي الحكػػـ عميػػع مػػا داـ

يمكػػف أف يكػػوف "عمػػـ الشػػعر" عرعػػا مسػػتقبل مػػف عػػروع وبمثػػؿ لػػذا الفهػػـ  عرعػػا مػػف تصػػورو،
حصاولع مكانتع داخؿ تصنيؼ ا المعرعة،  (1)ها. لعمـو وار

،وكيفيػػػة يهػػػتـ بتحديػػػد أدوات الشػػػعر نسػػػبة لتحديػػػد مفهػػػـو الشػػػعر ينبنػػػي و لػػػذا اإلدراؾ بال  
ويتوقؼ عند مبدأ الغاية وما يقترف بع مػف  ،ويناقش مبدأ العمية عي حسف الشعر صناعتع،
ف " ألػػذا البػػاب حػػاوؿ "القاضػػي الجرجػػاني، مػػف (2)أثػػرو عػػي النفػػوس ر و ألميػػة الشػػعتحديػػد 
  يتػػدرج عػػي بيػػاف خصوصػػية لػػذا العمػػـ ، ثػػـشػػعر حػػدا شػػموليا متكػػامبل لػػو العمػػـيحػػدد ال

عػػي محاولػػة   ركػػاف التػػي يقػػـو عميهػػا لػػذا العمػػـالمقومػػات أو األوالتػػي تػػتمخص عػػي جممػػة 
درجة عالية مف الجماليػة لبياف العناصر التي تساعد عمى خمؽ و إنتاج نص شعري عمى 

لجرجػػاني" عػػي أربعػػة عناصػػرا الطبػػع، الروايػػة، الػػذكاء، ي ا، وقػػد حصػػرلا "القاضػػواإلبػػداع
وسػيأتي تفصػيمها عيمػا  ،ة عػي الشػعر، ومقومػات تفػرد المبػدع  ولػي عناصػر اإلجػادوالدربة
 يأتي ا

 

 

 

                                                 
 . 22، ص جابر عصفورا مفهـو الشعر - (1)
 . 23المرجع نفسع ، ص  - (2)
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 عناصر اإلبداع )األصول األدبيـــة : -2

ومػػع لمشػػعر، يتضػػا   الػػذي يحػػدد عيػػع " القاضػػي الجرجاني"مفهخػػبلؿ القػػوؿ السػػابؽمػػف    
لػي -عػي الوسػاطة –ورصدو ومناقشتع آلراء الخصـو حوؿ شعر المتنبػي  ،رؤاو النقدية أف

لمقومػػات التػػي تشػػكؿ عبقريػػة المبػػدع، والعوامػػؿ إذ طػػرح بعػػض ا ألصػػؽ بػػالنص وقضػػاياو 
ف الشػػعر كعمػػـ مػػف عمػػـو العػػرب و لػػيا ، وذلػػؾ عنػػدما حػػدد مقومػػات أو أركػػاالمػػؤثرة عيهػػا

 .(1)بة ، والدر الطبع، والرواية، والذكاء

ات كػػؿ عمػػى حػػدة عػػي محاولػػة لرصػػد  وسػػنحاوؿ عيمػػا يأتػػػيا الوقػػوؼ عنػػد لػػذو المقومػػ    
، أو بواعػػث وعناصػػر الشػػاعرية لديػػع، وذلػػؾ مػػف كشػػؼ مصػػادر وآليػػات اإلبػػداع الشػػعريو 

 خبلؿ مناقشة ما ورد مف نصوص تخص لذو العناصر و المقومات.                                    

 الطبع : - أ

عػي المسػار  –قضية مف قضايا المصطما ، التي تشكمت أصولها  األولػى بمػا اكتسػبتع   
 مف تفرد داللة ، وتميز مصطما . -النقدي

عقػػد شػػكؿ مصػػطما )الطبػػع( حقيقػػة عرعيػػة و نقديػػة، عػػي المرجعيػػة النقديػػة التراثيػػة ،التػػي  
متشػػابكة مكونػػا تشػػكؿ عيهػػا وعمػػى ضػػووها ،وكػػاف مصػػطما )الطبػػع( بمدلوالتػػع المتعػػددة وال

لشػػعر جػػاءت لػػذو التسػػمية عػػي تػػذوؽ او  رويسػػا إلبػػداع الكتابػػة الشػػعرية بأشػػكالها وتنوعاتهػػا،
الببل يػػػػػة والدالليػػػػػة، وارتػػػػػبط المصػػػػػطما بشػػػػػفالية الشػػػػػعر ومناقشػػػػػة مشػػػػػكبلتع الجماليػػػػػة و 

، لهػػذا كػػاف بمصػػطما الطبػػع ومػػا تبعػػع وتشػػظى عنػػعف كػػؿ قضػػاياو ارتبطػػت إذ إ ،بيتػػعوكتا
ع ال نهػػػاوي قوامػػػع الحركػػػة ، إنػػػالػػػذي ال  نػػػى عنػػػع عػػػي تػػػأليؼ الشػػػعر صػػػؿالطبػػػع لػػػو األ

، والحالػة األولػى لتثبيػت األحاسػيس مػة التػي تعػرؼ بهػا األشػياء وتحػدد، ولو العبلالمطمقة
والطبع عي أبسط صػورو ، (2)، خاصة إذا  اب عيع الجهد والوعي واالختيارالفطرية األولية

                                                 
ؽ"، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مصر، وازنات التراثية "منهج وتطبيا معالجة النص عي كتب المسعد أبو الرضا - (1)

 .137، ص دط، دت

ة " رؤية نقدية عي المنهج واألصػوؿ"، منشػورات اتحػاد الكتػاب العػرب، ا خطاب الطبع والصنعمصطفى دراوش  –  (2)
 7ـ ، ص2335دمشؽ، 
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الطبػػع والطبيعػػة، الخميقػػة والسػػجية التػػي جبػػؿ  » اا حمػػؿ عػػي طيػػات المعػػاجـ عمػػى أنػػػػعمػػ
لطبػاوع ، وطبع اهلل الخمػؽ عمػى اعطرو اوطبعع اهلل عمى األمر يطبعع طبعاعميها اإلنساف، 

، والطبػػػع ابتػػػداء (1) «، خمقهػػػـوقهػػػـ، يطػػػبعهـ طبعػػػاولػػػي خبل ،التػػػي خمقهػػػا وأنشػػػألـ عميهػػػا
 .  ؿة ولو األصإذف الطبع  عي المفهـو المعجمي لو البداي صنعة الشيء 

سػبلـ   وعي التراث النقػدي نجػد أف الداللػة المبكػرة لمصػطما )الطبػع ( كانػت عنػد "ابػف    
لػو مػا تجػود بػع القريحػة عمػى حسػب تعبيػروا عي مقابؿ )التكمؼ(، أو  ه(232)تالجمحي"

 ابػف قتيبػػة"،بػف جعفػر"، و"قدامػة ـو "وتبعػع عػي لػػذا المفهػ ،«عتنثػاؿ قواعيػع طبعػا وطبيعػة» 
          بحػػػػوث لػػػػؤالء النقػػػػاد حػػػػوؿ ) الطبػػػػع ( عػػػػي مجموعهػػػػا عػػػػف قػػػػراءة لمشػػػػعر مؤسسػػػػة  تػػػػنـو 

 (2)عمى نوعية تذوقع واإلحساس بع والر بة عي عهمع ومعرعتع

شػأف الطبػػع كأسػػاس  ، تثبػػتلنقػدي العربػػي بنصػػوص ثريػة ومتنوعػػةوقػد حفػػؿ التػػراث ا     
بة عي منظور لذا النقد تنطمػؽ أوال ، والتجر الشفالي المسموع، وال سيما عي لمتجربة السوية

، عضػبل عػي تػأليؼ الشػعربهػا عمػى اإلجػادة   مف مطاوعة القريحة التػي لػي ممكػة يسػتعاف
، مػػرادؼ لمقريحػػة كمػػا ذكرنػػا "بػػف سػػبلـا"عػػالطبع عنػػد   (3)عػػف كونهػػا البدايػػة لجػػودة الطبػػع 

ذا تت   " شػيواابف سبلـ"يؼ إلى ما قالع " وجدناو ال يضقدامة ابف جعفر"بعنا القضية عند وار
، ويتضػػػا لػػػذا مػػػف جممػػػة دو يتػػػرادؼ أيضػػػا مػػػع مفهػػػـو القريحػػػةإذ نجػػػد مفهػػػـو الطبػػػع عنػػػ

وقػػد أتػػى ا » عيقػػوؿ عػػي أثنػػاء حديثػػع عػػف التكػػاعؤ( عػػي كتابػػع ) نقػػد الشػػعرنصػػوص وردت 
 عػػي الشػػعر  بأشػػياء كثيػػرة وذلػػؾ أنػػع بطبػػاع ألػػؿ التحصػػيؿ والرويػػة مػػف التكػػاعؤ فو المحػػدث

الخػػاطر لقػػاوميف عػػف الهػػاجس بحسػػب مػػا يسػػنا مػػف والتطمػػب لتجنيسػػع أولػػى منػػع بطبػػاع ا
   (4)«ومػػػف جػػػرد مجػػػرالـ عمػػػى أف أولوػػػؾ بطبػػػاعهـ قػػػد أتػػػوا بكثيػػػر منػػػع...مثػػػؿ األعػػػراب 

 .الطبع يعني لنا القريحة كما تقدـع

                                                 
 . 232، ص 8ابف منظور ا لساف العرب ، ج - (1)

 .167ش ا خطاب الطبع والصنعة ، ص مصطفى دراو   - (2)

 .36المرجع نفسع ، ص  - (3)

 .153، ص قدامة بف جعفرا نقد الشعر – (4)
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         ، عمػػػػع جممػػػػة مػػػػف النصػػػػوص الجيػػػػدة حػػػػوؿ الطبػػػػع نػػػػذكر منهػػػػا قولػػػػع ا أمػػػػا " ابػػػػف قتيبػػػػة"  
         وتبينػػػػػػػت  )...(عي اوالمطبػػػػػػػوع مػػػػػػػف الشػػػػػػػعراء مػػػػػػػف سػػػػػػػما بالشػػػػػػػعر واقتػػػػػػػدر عمػػػػػػػى القػػػػػػػو » 

 (1)«ووشي الغريزة الطبع عمى شعرو رونؽ 

لػػؤالء النقػػػاد الطبػػع مقومػػػا رويسػػا لمتشػػػكيؿ الشػػعري ، عأصػػػبا لػػذا المصػػػطما  عػػػدوقػػد    
، عكػاف مػف أو رداءتػع عندلـ وسػيمة النقػد و ايتػع عػي الحكػـ عمػى الشػعر مػف حيػث جودتػع

وحاولػػت تحديػػػد معالمهػػػا ، التػػػي راعقػػت عمميػػػة اإلبػػداع الشػػػعريالمفػػاليـ النقديػػػة والببل يػػة 
 (2).وضبط أسسها

فهػػـو يتحػػوؿ مفهػػـو الطبػػع مػػع " القاضػػي الجرجػػاني" عػػي وسػػاطتع ليمتصػػؽ ويػػرتبط بمو  
 ، أي يتحػػػوؿ مصػػػطمامنطمػػػؽ عنػػػدو متصػػػبل بالجانػػػب الشخصػػػي، حيػػػث يكػػػوف الالطبػػػاوع

مػػرادؼ  ع بػػالتكمؼ والصػػنعة  عػػالطبع عنػػدوتػػقابمبػػع والمطبػػوع لمنحػػى آخػػر يبتعػػد عػػف مالط
فػػوف عػػي ذلػػؾ، وقػػد كػػاف القػػـو يختم »  يظهػػر ذلػػؾ عػػي قولػػع ا لمػػا يسػػمى المولبػػة الشػػعرية

يصػػػمب شػػػعر اآلخػػػر، ويسػػػهؿ لفػػػظ أحػػػدلـ، ، و شػػػعر أحػػػدلـ، عيػػػرؽ وتتبػػػايف عيػػػع أحػػػوالهـ
نمػػػا ذلػػػؾ بحويتػػػوعر منطػػػؽ  يػػػرو مػػػؽ  وار عػػػالطبع   (3)«سػػػب اخػػػتبلؼ الطبػػػاوع، وتركيػػػب الخ 

بمعنى المولبة لو الذي  يجعؿ لذا شػاعرا وأخػاو ال صػمة لػع بالشػعر، عهػي أصػؿ وشػيء 
 –عنػدو  –   عػالطبع د المبدعأو تفر  دلا أكبر مقـو لمشاعريةع، بذلؾ (4)عطري ال مكتسب

تػالي عامػؿ مسػاعد عمػى ، وبالعري ولو الػذي يحفػظ الشػعر ويخمػدويمثؿ أصؿ اإلبداع الش
 .ة الشعر و أصالتع مع مرور الزمفنقاو 

 

 
                                                 

عػداد الفهارسامحمػد عبػد المػنعـ العريػاف، دار إحيػاء  – (1) ابف قتيبة ا الشػعر والشػعراء، تقػديـا حسػف تمػيـ، مراجعػة وار
، بيروت، لبناف، ط  .41ـ، ص 1987، 3العمـو

 .11ا خطاب الطبع والصنعة ، ص دراوشمصطفى  – (2)

 .24القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع، ص   - (3)

ثػامف الهجػري "، دار ا تػاريا النقػد األدبػي عنػد العػرب " نقػد الشػعر مػف القػرف الثػاني حتػى القػرف الإحساف عبػاس – (4)
 323، ص ـ2331، 1الشروؽ لمنشر، ط
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ر وآخػػػر عػػػي القبػػػػيمة  إنػػػػها الممكػػػة الشػػػعرية وعمػػػى أساسػػػها يكػػػوف التفػػػاوت بػػػيف شػػػاع      
 (1)عمى قدر االختبلؼ عي الطبع تفضؿ القبيمة أختها.الواحدة، و 

لقاضػي الجرجػاني"، اى مفهػـو جديػد لمصػطما الطبػع عنػد "يؤدي بنا لػذا الطػرح إلػ       
 ف سػػػبلمة المفػػػظ تتبػػػع عػػػ»  ايرا لػػػع ولػػػوا )المػػػزاج(  والػػػذي عبػػػر عنػػػع بقولػػػعوقػػػد يعػػػد تطػػػو 
ألػؿ عصػرؾ ، وأنػت تجػد ذلػؾ ظػالرا عػي ودماثة الكبلـ بقػدر دماثػة الخمقػة، سبلمة الطبع

مػؼ مػنهـ كػز األلفػاظ، معقػد الكػبلـ، وعػر الخطػاب، وتر أبناء زمانؾو     حتػىد الجػاعي الج 
 –بهػذا المعنػى  –عالطبع   (2)«وعي جرسع ولهجتع  ،دت ألفاظع عي صوتع ونغمتعإنؾ وج

وبػػػذلؾ يعػػػد المقيػػػاس  الشػػػاعر ويتكيؼ،وتصػػػدر عنػػػع تجربتػػػع لػػػو الػػػذي يتحػػػدد بػػػع أسػػػموب
  ألف الشػػعر و سػػر التفػػاوت عػػي األسػػموب واألداءعهػػ بط بػػيف الشػػاعر ولغتػػع،األوؿ عػػي الػػر 

لنا يكمف سر التفػاوت لمزاجع وما جبؿ عميع، و  نفسع وتصويرصورة لطبع الشاعر ومرآة ل
 (3)بيف الشعراء، صيا ة ومنحى وينابيع شعر.

، والتػػي عر، ولػػو المولبػػة التػػي يمػػف بهػػا اهلل عمػػى الشػػامصػػدر الشػػعر –إذف  –الطبػػع   
 (4)«يشعر بما ال يشعر بع  يرو ا » مع كما قاؿ "ابف رشيؽ القيرواني"تجع

نػػا إبػػداعيا مرتبطػػا بسػػمة ، وقانو لمتجربػػة الشػػعرية السػػويةمت أساسػػا لػػذو القػػوة الخفيػػة شػػك
، وقاعدة مصػادرو دلا "القاضي الجرجاني" أوؿ العمـ، وروح القوؿ الشعريعالشاعرية، لذا 

 –  لػػػذو اآلليػػػات والمصػػػادر التػػػي ال يمكػػػف بػػػأي حػػػاؿ عصػػػمها عػػػف الطبػػػع تابتػػػعوآليػػػات ك
 ،ى مػزاج الشػاعر وحالتػع النفسػيةإلػ كما أف "القاضػي الجرجػاني" يسػتند ،-المصدر األوؿ 

، وأنػع يخضػع لمتطػور وعػؽ عػدة عوامػؿ (5)ونوعية طبعع لبلحتجاج بأف الطبع ليس واحدا 

                                                 
 .96ضايا التراث النقدي " الشعر والشاعر "، ص عتحي أحمد عامر ا مف ق - (1)

 
 .24القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع، ص  – (2)

 
 .71خضر موسى محمد حمود ا موازنة اآلمدي ووساطة الجرجاني ، ص  - (3)
 
 .116، ص1جالعمدة ،  ا القيروانيبف رشيؽ ا  - (4)

 .66ص مصطفى دراوش ا خطاب الطبع والصنعة ،  -(5)
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ع، عكػػػػاف مقياسػػػػا لمتفاضػػػػؿ كػػػػاف أولهػػػػا مػػػػزاج الشػػػػاعر الػػػػذي حػػػػدد عبلقتػػػػع بمغتػػػػع وأسػػػػموب
 .والتفاوت

اؼ اعيػة ،  يػر كػكأسػاس أوؿ لمعمميػة اإلبد –بهذا المفهـو أو ذاؾ  –ويبقى الطبع       
تثقيػؼ ،  لذا يرد "القاضي الجرجاني" أنع ال بد مف صقؿ و ليكوف وحدو قاعدة لذو العممية
   عالطبع وحدو ال يجدي إال إذا انضاعت إليع الرواية.لذا األساس حتى يؤتي ثمارو

   الرواية :–ب 

، الشػػعرطا مػػف شػػروط الفحولػػة عػػي قػػوؿ لقػػد أجمػػع النقػػاد السػػابقوف عمػػى عػػد الروايػػة شػػر   
وأّف إطػػػػػػبلؽ وقػػػػػػد أورد "ابػػػػػػف رشػػػػػػيؽ " مػػػػػػا يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى إلزاميػػػػػػة الروايػػػػػػة عمػػػػػػى المطبػػػػػػوع 

وقػػد سػػوؿ "رؤبػػة بػػف العجػػاج" » ال تكػػوف إال عمػػى الشػػاعر الراويػػة، يقػػوؿا  صػػفة)الفحؿ(،
، يريػػػد إذا رود اسػػػتفحؿ، قػػػاؿ "يػػػونس بػػػف «و الراويػػػةلػػػ»عػػػف الفحػػػؿ مػػػف الشػػػعراء، عقػػػاؿا 

ّنمػػا ذلػػؾ ألّنػػع  »حبيػػب"ا  يجمػػع إلػػى جّيػػد شػػعرو معرعػػة جّيػػد  يػػرو، عػػبل يحمػػؿ نفسػػع إال وار
ال يصير الشاعر عػي قػريض الشػعر عحػبل  حتػى يػروي »ا ، وقاؿ "األصمعي"«عمى بصيرة

  عالروايػة (1)«أشعار العرب، ويسمع األخبار، ويعرؼ المعاني، وتدور عي مسامعع األلفاظ
الكػبلـ يض األلسػنة واألعهػاـ عمػى تػرو سنة طبيعيػة عنػد العػرب، ألف نتاوجهػا لػي التعهػد و 

 (2).البميغ واألساليب الراقية

عػػػػ ذا »  اعيػػػػارا مػػػف معػػػايير الشػػػاعرية، يقػػػوؿو"القاضػػػي الجرجػػػاني" يجعػػػؿ )الروايػػػة( م   
كنػػع تنػػاوؿ ، وجػػدت سػػببها والعمػػة عيهػػا أف المطبػػوع الػػذكي ال يماستكشػػفت عػػف لػػذو الحالػػة

، وقػػد كانػػت ال السػػمع  ومػػبلؾ الروايػػة الحفػػظألفػػاظ العػػرب إال روايػػة، وال طريػػؽ لمروايػػة إ
  عالرواية عندو تعنػي التممػذة (3)«ويعرؼ بعضها برواية شعر بعض  ،العرب تروي وتحفظ

...( والحطيوػة راويػة زليػر، )عزليػر كػاف راويػة أوس، نع مثؿ لذلؾ بالشعراء ورواتهـبدليؿ أ

                                                 
 . 197، ص  1ا العمدة ، جالقيروانيابف رشيؽ   - (1)

 . 97مصطفى دراوش ا خطاب الطبع والصنعة ، ص  - (2)

(3)
 . 23، ص  القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع - 
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و مػػف ألػػـ العوامػػؿ التػػي   ولكػػذا كانػػت سػػنة العػػرب، وروايػػة الشػػعر وحفظػػع وترسػػـ خطػػا(1)
يػة )الطبػع(  إذ إنهػا تعمػـ الشػاعر بطريقػة عمميػة تطبيقيػة فطر تساعد عمى صقؿ المولبػة ال

ي بنػػػاء ، كمػػػا أنهػػػا تمعػػػب دورا لامػػػا عػػػمػػػورة معانيػػػع ودقػػػاوؽ أمػػػوروكيفيػػػة صػػػيا ة الشػػػعر وب
 ، كمػػا تعينػػع عمػػى اإلعػػادةشخصػػية الشػػاعر وتهػػذيب ذوقػػع، وتقويػػة ذاكرتػػع وتجويػػد قريحتػػع

  ومػبلؾ ذلػػؾ الحفػظ ألف الشػػاعر (2)لػػـ يسػبؽ إليهػػا  ف أشػعار  يػػرو إليجػاد وتوليػػد معػافمػ
، ويستشػػػؼ معانيهػػػا إال بػػػالحفظ  الػػػذي يعتمػػػد المطبػػػوع ال يمكنػػػع أف يحػػػيط بألفػػػاظ العػػػرب

تثريػع وتوسػع  –عهي مرتبطة بع  – ، بذلؾ تصبا الرواية صنعة لمطبع أساسا عمى السمع
ثػراء ساسػية ألثرلػا عػي ترسػيا المنػواؿ و وظيفة الرواية ذات قيمػة أ، ولذا يعني أف مجاالتع ار

ا حفػػظ كػػبلـ العػػرب ورددو ثقاعػػة الشػػاعر، والمحػػدث المطبػػوع ال يممػػؾ لػػذو الفضػػيمة إال إذ
، لذلؾ رأد "القاضي الجرجاني" بؿ دعا إلػى وصػؿ وربػط المحػدث مػف الشػعر (3)واستوعبع
جػة المحػدث إلػى الروايػة أمػس، أرد حاا » ولػعقدـ منع، عمى نحو ما يتضمنع قبرواية المت

 ، والذي وصفع بالمطبوع الذكي.(4)« وأجدو إلى كثرة الحفظ أعقر

ة مػػف زاويػػة أكثػػر ، لننظػػر إلػػى القضػػية "القاضػػي الجرجػػاني" لهػػذو الفكػػرةتسػػتوقفنا معالجػػ   
 ، القديـ/المحدث( و)الطبع/الصنعة(ا )عمقا وعؽ محوريف

 عؿ شاعر الصنعة أبعد ما يكوف عنها   عهؿ ربط الرواية بالطبع تج

 ولؿ الطبع بهذا المفهـو متصؿ بالشاعر المتقدـ عقط   

 وبيف لذا وذاؾ ما لي الحدود الفكرية لمطبع بيف المتقدـ والمحدث     

 

                                                 
 .23القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع، ص  - (1)

 
 خبلؿ رؤية صاحب الوساطة"سعاد عثماني ا "مفهـو النص مف  - (2)
(3)

 . 96مصطفى دراوش ، خطاب الطبع والص عت ، ص  - 

 
 . 23القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع، ص  – (4)
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ربػط بػيف الروايػة والشػاعر الفحػؿ، ولػو شػاعر الطبػع   إف الربط بيف الطبع والروايػة لػو
لكػػف روايػػة المطبػػوع و ، إلػػى الروايػػة شػػاعر الصػنعةينفػػي حاجػػة  ، ولػػذا الألف عطػاءو خالػػد
موقعػػع إلػػى حػػد المطابقػػة مػػع ، وليسػػت أمػػرا سػػمبيا يشػػوو الطبػػع ويغيػػر لػػي صػػنعة الطبػػع

  عالروايػػػة نػػػع الشػػػاعر ليصػػػؿ إلػػػى مرتبػػػة الصػػػنعة، عتكػػػوف بػػػذلؾ أساسػػػا ينطمػػػؽ مالتكمػػػؼ
األوؿ ك حسػاس قػوي وطاقػة بالنسبة لممطبوع مقـو يثري الطبع مػع المحاعظػة عمػى تشػكمع 

 .(1)طبيعية 

 –بهػػػذا المفهػػػـو  –وتبعػػػا لػػػذلؾ نجػػػد "القاضػػػي الجرجػػػاني" يػػػرد حاجػػػة المحػػػدث لمروايػػػة 
ولسػػػت أعنػػػي بهػػػذا كػػؿ طبػػػع، بػػػؿ المهػػػّذب الػػػذي قػػػد صػػػقمع » ا -مضػػػيفا  –أمػػس، يقػػػوؿ 

مػة وتصػور أمث ،وألهػـ الفصػؿ بػيف الػرديء والجيػد وجمتػع الفطنػة، األدب، وشحذتع الروايػة،
، لروايػػػةإذ ال بػػػد لمطبػػػػع مػػػف التهػػػذيب بالممارسػػػة والصػػػقؿ والحفػػػظ وا  (2)« الحسػػػف والقػػػبا

ولكػػف  ،عمػػى السػػواء ، عنػػد المتقػػدـ والمتػػأخر(3)ولػػي صػػفات تتحقػػؽ بهػػا التجربػػة الشػػعرية 
 تبقى حاجة المحدث لػع أكثػر ذلػؾ ألنػع يسػما بػالتمييز بػيف القػوؿ الحسػف واآلخػر الػرديء

يصػػػؿ األسػػػاس بػػػيف المطبػػػوع لػػػو الف -عػػػي رأيػػػع  –التهػػػذيب و ، يسػػػمع ويػػػروي ويحفػػػظعيمػػػا 
   .والمصنوع

ي وعػػؽ مػػا مصػػطما مػػرف يخضػع لمتطػػور الػػدالل يفهػػـ مػػف مضػػموف نصػع أف الطبػػع كمػا
ال يخػػص  عهػػو تقتضػػيع الممارسػػة والحفػػظ، وتبعػػا لمخصوصػػية الفرديػػة والتطػػور التػػاريخي،

 ا دوف عصر آخر.عصر 

 

 

                                                 
 . 97مصطفى دراوش ، خطاب الطبع والصنعة ، ص   - (1)
 
 . 31القاضي الجرجانيا  الوساطة بيف المتنبي وخصومع، ص  - (2)

  98ش ا خطاب الطبع والصنعة ، ص مصطفى دراو  - (3)
 



 جرجانينظرية الشعر عند الق اضي ال                                              الفصل الثاني:

 - 93 - 

، تػػوحي بطبػػع المعقػػدة ة "لمقاضػػي الجرجػػاني" عػػي لػػذو القضػػيةالنقديػػلنظػػرة إف لػػذو ا     
، 'الطبع/الروايػػػة' اوتفػػػرد نقػػػدي مبنػػػي عمػػػى عمػػػؽ الرؤيػػػة والدقػػػة عػػػي بيػػػاف داللػػػة المصػػػطم

مػػػف يػػػؤطرو  ، ومػػػاالعمميػػػة اإلبداعيػػػة 'الشػػػاعر/النص'حسػػػب مػػػا يػػػرتبط بػػػع مػػػف عنصػػػري 
خاضػػعة لثناويػػػة  هػػػا رؤد نقديػػةنتجف سػػياقات ت، ومػػا يتػػػداخؿ معػػع مػػمػػؤثرات 'ذاتية/زمنيػػة'

 .و'الطبع/الصنعة' لقدـ/الحدوث'،ا'

أو لػػػؿ يكفػػػي ا أف تضػػػطمع بمهمػػػة تثقيػػػؼ الطبػػػع   لكػػػف لػػػؿ يمكػػػف لمروايػػػة وحػػػدل      
 الطبع والرواية لتكويف مبدع متميز   

 الذكـاء : –ج 

رو عػي الشػاعر وشػعرو، ، تنبػع "القاضػي الجرجػاني" إلػى ألميتػع و أثػالذكاء مبدأ نفسػي     
ا   حسػػف حديػػدا دقيقػػا لمفهومػػع عػػي الوسػػاطة، إال مػػا يممػػس منػػع عػػي قولػػعولكنػػع لػػـ يقػػدـ ت

 ناسب الذوؽ. ما يالتصرؼ عمى  ير مثاؿ سبؽ ال سيما عي اختيار 

ولذا إلى جانب الرواية )الثقاعة( يقػي الشػاعر مػف التقميػد ولػي التػي تػذكي الطاقػة الخبلقػة 
 عي نفس المبدع.

، قابمػػة لمتطػػور نحػػة عطريػػة، لكونهمػػا م"القاضػػي الجرجػػاني " الػػذكاء مقتػػرف بػػالطبع عنػػدو 
           يسػػػػػػتعاف بهػػػػػػا ، كمػػػػػػا أف الػػػػػػذكاء لبػػػػػػة  عطريػػػػػػة وممكػػػػػػة والنمػػػػػػو، بفضػػػػػػؿ الدربػػػػػػة والمػػػػػػراس

ضاعة إلى، عضبل عف عمى اإلجادة عي الشعر  .جودة الشعر كونها صقبل وار

تػع، ومػا صوصية وتفرد مردلما إلى شخصية المبػدع ذاخعالعممية اإلبداعية تظؿ قرينة    
، وكيفيػة تحقػؽ لػذو األسػس ، ومكونات إطػارو الفكريػة والفنيػةتتمتع بع مف صفات وموالب
يحتػػاج بػػدورو إلػػى  لؾ مػػرتبط بهػػذا المبػػدأ النفسػػي الػػذيعػػذ ،(1)والمقومػػات التػػي أشػػار إليهػػا 

 .الدربة والمراف

 
                                                 

  138ص ،موازنات التراثية " منهج وتطبيؽ"ا معالجة النص عي كتب السعد أبو الرضا - (1)
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 الدربـــة : -د 

ا يحمؽ بصاحبع إلى آعاؽ التميػز، الذكاء البد لئلبداع مف راعد مهـ جد باإلضاعة إلى     
اء عقػػط، بػػؿ البػػد أف   عالشػػاعر الحػػؽ ال يكتفػػي بعامػػؿ المولبػػة والػػذكولػػو الدربػػة والمػػراف

  عػ ذا (1)الفنػي ية الرعيعة والتدرب عمى العمؿ لذا عميع دراسة اآلثار الشعر  ،تصقؿ بالدربة
الشػػعر، عػػ ف الدربػػة لػػي عناصػػر تشػػكؿ مقومػػات بػػؿ أركػػاف  لػػذكاءكػػاف الطبػػع والروايػػة وا

 ف، ومبمػػغ تمكػػف الشػػاعر مػػي تكشػػؼ عػػف أصػػالة الطبػػع أو الممكػػة، ولػػي القػػوة التػػمادتػػع
إلػى التبريػز والسػبؽ   حتػى يصػؿ تقوية وتأصيؿ الحاسة الفنية لديػعو  ،(2)رواية شعر  يرو 

 خر. ودرجة الذكاء الذي يتميز بع شاعر عمى آ

التػي تػوقظ اآلليػة ، إنهػا لمتجربػة الشػاعرية ا، وتفتقػلدربة تمثؿ تمهيػدا النضػج الشػاعروا    
، لػذا عػدت معيػارا لامػا يسػما لمػنص الشػعري باالرتقػاء الطبع وتظهرو وتجعمع طيعا منقادا

 (3)، عهي أساس لصقؿ النص وتثقيفع.رواالنتشا

، داع عنػػد النقػػاد القػػدامىعمميػػة اإلبػػ ولطالمػػا عػػدت الدربػػة أساسػػا ومعيػػارا نقػػديا لحصػػوؿ
 ،بػػؿ عػػدت شػػرطا وجػػزءا مكمػػبل لكػػؿ عامػػؿ وسػػبب ومقػػـو مػػف مقومػػات العمميػػة اإلبداعيػػة

          ع )...( ولكػػػػػؿ واحػػػػػد ثػػػػػـ تكػػػػػوف الدربػػػػػة مػػػػػادة لػػػػػ»عمػػػػػى حػػػػػد قػػػػػوؿ "القاضػػػػػي الجرجػػػػػاني"ا 
، حسػػافمجتمعػة لػي التػي تضػمف لمػف يحوزلػا السػبؽ واإل لػذو الخصػاؿ  (4)« مػف أسػبابع

 ، ومنزلتع مف التفوؽ .عي الجودة يةعر نها تكوف مرتبتع الشوبقدر نصيبع م

                                                 
 . 74ص  ا موازنة اآلمدي ووساطة الجرجاني ،خضر موسى محمد محمود – (1)

 
 . 93، ص التراث النقدي " الشعر والشاعر "ا مف قضايا عتحي أحمد عامر - (2)

 
 . 71، ص صطفى دراوش ا خطاب الطبع والصنعةم (3)

 
(4)

  15، ص انيا الوساطة بيف المتنبي وخصومعالقاضي الجرج – 
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، ولػي ثؽ منهػا قػوة الشػعر، وقػوة الشػاعروالرواية والذكاء والدربة صفات تنب إذفا الطبع
 ،تقػػؼ بالشػػعر والشػػاعر عنػػد زمػػف معػػيف  عمػػيس عػػي لػػذو القضػػية قػػديـ ومحػػدثصػفات ال 

  (1)، وأعرابي ومولد وجالمي ومخضـر

عمػػؿ متماسػػؾ وضػػروري  عػػي و"القاضػػي الجرجػػاني" ينظػػر إلػػى الوجػػوو األربعػػة عمػػى أنهػػا 
 -نمػا يجػيء العمػؿ الفنػي ، وار اورة المغمقػة ال يػدري أيػف طرعالػا، ولو ليس كالدبناء الشعر

لبلخػػتبلؼ وتعػػدد المنػػازع  ، ويكػػوف عرضػػةيقبػػؿ اإلضػػاعة والتجديػػد واالبتكػػارمرنػػا  -وعقهػػا 
عػي التعبيػر طريقػة واحػدة   يمتـز، والف ال يكوف عمى قالب واحدر عف والف، إذ الشعالشعرية

لسػػاف  أدوات ومقومػػات الشػػعر والشػػاعر عػػي كػػؿ عصػػر وعػػي كػػؿلػػي ، ولػػذو العناصػػر (2)
عهػػذو أمػػور عامػػة عػػي جػػنس  »  امهمػػا اختمػػؼ الزمػػاف والمكػػاف، يقػػوؿ "القاضػػي الجرجػػاني"

   (3)«عصار وال يتصؼ بها دلر دوف دلر البشر، ال تخصيص لها باأل

عػي  " عممػا مػف عمػـو العػرب تسػهـ قد كاف الشعر عند "القاضي الجرجانيوعمى لذا ع    
            التػػػػػػي يشػػػػػػكمها كػػػػػػؿ يوػػػػػػات محوريػػػػػػة لػػػػػػيا الممكػػػػػػة الفطريػػػػػػةتكوينػػػػػػع وتثبيتػػػػػػع ونشػػػػػػرو مه

شػعر تفاعػؿ الطبػع عالقاعػة،   المركبة مف الروايػة والثمف الطبع والذكاء، والممكة االكتسابية
عػػػي ، إذ إف مقومػػات قطبيػػػة كالروايػػة والػػذكاء والدربػػػة عمميػػات عقميػػة لهػػػا بعػػدلا والصػػنعة
 (4)اإلنساف 

عػػي تحديػػدو لمفهػػـو ومقومػػات  "لنػػا وعػػؽ رؤيػػة " القاضػػي الجرجػػاني مػػف لنػػا يتحػػدد      
 عة .ا الطبع والصنقدي آخر ينظر إلى الشعر مف خبللع، طرعاو، إطار نالشعر

 
                                                 

 .16القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع، ص  – (1)
 
 .93، ص لنقدي " الشعر والشاعر "مف قضايا التراث ا  عتحي أحمد عامر ا –   (2)
 .16وساطة بيف المتنبي وخصومع، ص القاضي الجرجانيا ال (3)
 .91مصطفى دراوش ا خطاب الطبع والصنعة ، ص  –(4)
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 ويمكف التعبير عنها كاآلتي ا

 

 

 

 
 

ة لمصنعة، التي تعد تيذيبا لو أو 'يمثل الطبع ىوية الخطاب الشعري، وىو بداي -
 عدوال عنو'.
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        ، اصػػػػػر اإلبػػػػػداع ومقومػػػػػات تفػػػػػرد الشػػػػػاعرتبعػػػػػا لهػػػػػذو الرؤيػػػػػة ينتقػػػػػؿ الحػػػػػديث عػػػػػف عن  
ا الطبػػع والصػػنعة، يظهػػر ة )الػػنص(، أو مقػػومي األدبيػػة ولمػابداعيػإلػى مقػػومي العمميػػة اإل

      ، خػػػػبلؿ حديثػػػػع لقاضػػػػي الجرجػػػػاني" حػػػػوؿ لػػػػذا الموضػػػػوعمػػػػا ورد مػػػػف مػػػػداخبلت "اعيذلػػػػؾ 
 .عي نصوص متناثرة عي 'الوساطة' ،عف الشعر المطبوع والمتكمؼ

عر أحػد وكػاف الشػا » -ضػمف حديثػع عػف الشػعر  -لمػداخبلت يقوؿ عي إحػدد لػذو ا    
، عػػ ذا اجتمعػػت بزيػػادة عنايػػة، ويفػػرد أقسػػاـ منطقهػػا، ومػػف حقػػع أف يخػػتص بفضػػؿ تهػػذيب

، خػػرج كمػػا تػػراو عخمػػا جػػزال قويػػا ة ، وانضػػاؼ إليهػػا التعمػػؿ والصػػنعةتمػػؾ العػػادة والطبيعػػ
يوحيػػػاف لديػػػع تػػػاف تتصػػػبلف بػػػالنص الشػػػعري عنػػػدو، و   عػػػالطبع و الصػػػنعة قيم(1) «متينػػػا 

أصػؿ الكػبلـ   عالعبلقة بينهمػا عبلقػة األصػؿ بػالفرع، عػالطبع داومػا (2) بالتكامؿ ال التضاد
لػذا و   ،وقابميتع عمى التغيير والثراء والعمػؽ موكمػة إلػى عاعميػة الصػنعة، والتأليؼ واإلبداع

التػػداخؿ بػػيف المفهػػوميف نشػػأة وتحصػػيبل يمكػػف أف نستشػػؼ معالمػػع مػػف خػػبلؿ مػػا طرحػػع 
مػف يممػؾ طاقػة ذاتيػة، عبػر عنهػا بػػ  مػف الشػعراء"القاضي الجرجاني " عي نصع السابؽ  ع

إلػػى التهػػػذيب ) الطبيعػػة والعػػادة ( ولػػػي سػػمة تفػػرد المبػػػدع، لػػذو الطبيعػػة تخضػػػع بػػدورلا 
التػػي تعنػػي التغييػػر، الػػذي أطمػػؽ عميػػع مصػػطما )الصػػنعة(  و الػػذي يضػػفي عميهػػا صػػبغة 

وبػذلؾ ال يكػوف  لوظيفػة الطبػع، عندو اإلضاعة ألنها تمثؿ التأدية الجيدة و الصػورة المتقنػة
  (3) .بينهما تناقض

تتعػدد لذا الرأي يوحي بأف"القاضي الجرجاني" استطاع كشػؼ مقومػات الشػعر التػي و     
، وتر ب عي تفعيؿ العبلقات المنظمػة لحركتهػا وتطويرلػا، وألنػع بع حدود المولبة الطبيعية

مجػػػرد االسػػػتعداد والقػػػدرات عػػػي ينحصػػػر اإلبػػػداع مهمػػػا تكػػػف نوعيتػػػع وجنسػػػع ال يمكػػػف أف 

                                                 
 . 24القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع، ص  - (1)

 
 .               138سعد أبو الرضا ا معالجة النص عي كتب الموازنات ، ص  - (2)

 
 .92، ص مصطفى دراوش ا خطاب الطبع والصنعة - (3)
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الصػػنعة لػػذلؾ عمػػف اجتمػػاع الطبػػع بالعػػادة و ، بػػؿ كػػاف حقػػع أف يحظػػى بالتهػػذيب، و الذاتيػػة
 ع ف الكبلـ ال يكوف إال رصينا جزال.        

 البناء العضوي لمقصيدة: -4

مػف عناصػر صػغرد ) الحػروؼ، األلفػاظ، المعػاني(، والتجػانس  يتشكؿ النص عػي كميتػع
ذ الكػػبلـ نػػواة تشػػكؿ الػػنص  إو يحكػػـ تعمقهػػا ببعضػػها، لػػذا التعمػػؽ يعػػد بينهػػا ضػػروري عهػػ

 (1)قصيدة. أكاف بيتا أـبدوف انتظاـ متجانس وبناء محكـ ال يعد نصا سواء 

يبقػػػػي عػػػػ ذا اعتبرنػػػػا أف عناصػػػػر عمػػػػود الشػػػػعر لػػػػي مػػػػواد النسػػػػيج الشػػػػعري عػػػػي لحمتػػػػع، 
راضػػا مختمفػػة، كمػػا تبقػػي لمقصػػيدة شػػكمها الخػػارجي المؤلػػؼ مػػف أقسػػاـ متعػػددة، تعػػالج أ 

ميػػا لمػػنص الشػػعري ، ولػػو مػػا يرسػػـ إطػػارا ليك(2)مسػػألة العبلقػػات والنسػػب بػػيف لػػذو األقسػػاـ
 الفني. يتحدد وعقع شكمع

نوعػػة  عفيهػػا الوقػػوؼ توالقصػػيدة العربيػػة عػػي صػػورتها القديمػػة، كانػػت ذات موضػػوعات م
بعػػػػض لػػػػػذو  تبػػػػػعمػػػػى األطػػػػبلؿ وبكػػػػػاء الػػػػديار، والغػػػػزؿ، والوصػػػػػؼ، والمػػػػدح، وربمػػػػا  ا

، عكانػػػػت (3)الموضػػػػوعات لسػػػػبب أو آلخػػػػر، لكػػػػف االتجػػػػاو األعػػػػـ كػػػػاف عمػػػػى تمػػػػؾ الصػػػػورة
العبلقػػة بػػيف لػػذو الموضػػوعات واالنتقػػاؿ بينهػػا جػػزءا مػػف بنػػاء القصػػيدة، التػػي تتحػػدد عيهػػا 

 .ةمات، التخمص، والخمطمعضمف ثبلث عناصر ليا ال

يراعػي ذلػؾ عػي  عر الجيػد عنػدولذو المفاصػؿ، والشػاوقد أشار "القاضي الجرجاني" إلى 
والشػػػػاعر الحػػػػاذؽ يجتهػػػػد عػػػػي تحسػػػػيف االسػػػػتهبلؿ والػػػػتخمص وبعػػػػدلما  »بنػػػػاء قصػػػػيدتعا 

                                                 
أحمد بيكيسااألدبية عي النقد العربي القديـ "مف القرف الخامس حتى القرف الثػامف لمهجػرة"، عػالـ الكتػب الحػديث،  – (1)

 .127ـ، ص2313، 1إربد، األردف، ط

 
نظريػػة الشػػعر العربػػي "مػػف خػػبلؿ نقػػد المتنبػػي عػػي القػػرف الرابػػع الهجػػري"، الػػدار العربيػػة ا محيػػي الػػديف صػػبحي -  (2)

 .154، صـ1981، 1كتاب، دمشؽ، سوريا، طلم
 
توعيػػػؽ الفيػػػؿا القػػػيـ الفنيػػػة المسػػػتحدثة عػػػي الشػػػعر العباسػػػي "مػػػف بشػػػار إلػػػى ابػػػف المعتػػػز"، مطبوعػػػات الجامعػػػة،  – (3)

 .142دط، دت، ص الكويت، الكويت،
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الخاتمػػة  ع نهػػا المواقػػؼ التػػي تسػػتعطؼ أسػػماع الحضػػور، وتسػػتمميهـ إلػػى اإلصػػغاء، ولػػـ 
                 تكػػػػػػػػف األواوػػػػػػػػػؿ تخصػػػػػػػػػها بفضػػػػػػػػػؿ مراعػػػػػػػػػاة، وقػػػػػػػػد احتػػػػػػػػػذد البحتػػػػػػػػػري عمػػػػػػػػػى مثػػػػػػػػػالهـ إال 

      ي االسػػتهبلؿ، ع نػػع عنػػي بػػع عاتفقػػت لػػع عيػػع محاسػػف، عأمػػا أبػػو تمػػاـ والمتنبػػي عقػػد ذلبػػا عػػ
، والتمػػا بػػع كػػؿ التمػػاـ، واتفػػؽ لممتنبػػي عيػػع خاصػػة مػػا بمػػغ المػػراد عػػي الػػتخمص كػػؿ مػػذلب

 .(1)« وأحسف وزاد

 إف لذا النص يمخص مجمؿ آراء "القاضي الجرجاني" عيما يخػص البنػاء الفنػي لمقصػيدة
 عف األواوؿ. حذولـ، وبيف المحدثيف وما تميزوا بع يرالا بيف المتقدميف ومف حذا  كما

ولو يشير إلى أف القصيدة عي بناوها ثبلثة أقساـ 'االسػتهبلؿ، الػتخمص، والخاتمػة'، كمػا 
يشػػير إلػػى أف الشػػعراء المتقػػدميف لػػـ يخصػػوا لػػذو التقسػػيمات بفضػػؿ مراعػػاة، وبالمثػػؿ قػػّؿ 

عػي ذلػؾ "كػالبحتري"  الػذي تميػز عػنهـ بعنايتػع  ف الذيف ساروا عمى منػوالهـالتماـ المحدثي
، عقػػػػد انصػػػػب والتمامػػػػع بتحسػػػػينع، أمػػػػا المحػػػػدثوف "كػػػػأبي تمػػػػاـ" و"المتنبػػػػي" 'باالسػػػػتهبلؿ'

 التمامهما عمى 'التخمص' وذلبا عيع كؿ مذلب.

.  ونشير لنا إلى حدود لذو المفاصؿ مف حيث المفهـو

 االستيالل:  - أ

مع واالعتتاح  ولو ما يفتتا بػع الشػاعر ويسػتهؿ بػع قصػيدتع، عهػو أوؿ مػا ويسمى المط
يسمعع المتمقي لػذلؾ وجػب أف يكػوف عػي  ايػة اإلتقػاف والدقػة  ذلػؾ أف شػّد السػامع ودععػع 

ا ، ولػػػذا "ابػػػف رشػػػيؽ القيروانػػػي" يعػػػد المطمػػػع مفتاحػػػ(2)إلػػػى متابعػػػة االسػػػتماع متوقػػػؼ عميػػػع
ينبغػػي لمشػػاعر أف يجػػود ابتػػداء شػػعرو  ع نػػع  » يػػدوامقصػػيدة، لػػذلؾ دعػػا الشػػاعر إلػػى تجو ل

أوؿ ما يقرع السمع، وبع يسػتدؿ عمػى مػا عنػدو مػف أوؿ ولمػة )...(، وليجعمػع حمػوا سػهبل، 
  عمكػػي يػػؤدي المطمػػع وظيفتػػع الجماليػػة، يستحسػػف أف يصػػدر شػػعرو بمػػا (3)«وعخمػػا جػػزال 

                                                 
 .48القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع، ص -(1)

 
 .128قد العربي القديـ، صأحمد بيكيسااألدبية عي الن –(2)
 .218، ص1ا العمدة، جالقيرواني ابف رشيؽ -(3)
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يقػػاظ لػػنفس السػػامع، ويثيػػر لهػػا حػػاال مػػف تعج أو تشػػويؽ،  يػػب أو تهويػػؿ يكػػوف عيػػع تنبيػػع وار
مػػػع تػػػوعر شػػػروط عنيػػػة  عهػػػو أوؿ مػػػا يتمقػػػاو السػػػامع، ،(1)أي أف يبػػػدأ بصػػػيغ مثيػػػرة ومسػػػتفزة

كالتناسػػػب بػػػيف أجزاوػػػع، والسػػػهولة والوضػػػوح، ومراعػػػاة جػػػودة المفػػػظ والمعنػػػى، والبعػػػد عػػػف 
 .(2)وعالموضالمعاظمة والتعقيد، وحسف توجيع السامع إلى 

ض ابتداءاتػػػع، التػػػي حػػػوت عيوبػػػا وأخطػػػاء عمػػػى مسػػػتود لػػػذلؾ عيػػػب عمػػػى "المتنبػػػي" بعػػػ
      ف جممػػػػة الجيػػػػد الحسػػػػف عسػػػػد المطػػػػالع الشػػػػعرية، وأخرجهػػػػا عػػػػأ األلفػػػػاظ أو المعػػػػاني، ممػػػػا

 إلى داورة الرديء مف الشعر.

 ومما أخذ عميع عي ذلؾ ما أوردو "القاضي الجرجاني" عي وساطتعا 

 عيب عميع ابتداؤو عي قولعا 

 (3)َجمَانْ أَ  ادٍ ؤَ ى فُ مَ عَ  امَ قَ أَ  م  ىَ  *  ِك َأْلَومَاْيِك َلْومَ ي وَ انِ َر ي  أَ ف  كُ 

اتسـ بع شطر البيت األوؿ مف تنػاعر بػيف األلفػاظ وعػدـ انسػجامها مػع  يكوف ذلؾ لـ وقد
 بعضها، ما بعث عمى الثقؿ والتعقيد، ولذا مما ينفر المتمقي ويثقؿ عي سمعع.

 (4)اسيسَ نَ  ِت يْ فَ ا شَ مَ وَ  ِت يْ نَ ثَ انْ  م  ثُ   *ا  سيسَ رَ  ِت جْ يِ ا فَ نَ لَ  ِت زْ رَ بَ  هْ ذِ ىَ  وقولعا

، حيػػث وقػػد ورد لػػذا البيػػت عػػي يتيمػػة "الثعػػالبي" وكػػاف ممػػا عابػػع مػػف ابتػػداءات "المتنبػػي"
يع حذؼ أداة النداء مف 'لػذو'، ولػو  يػر جػاوز عنػد النحػوييف، حتػى ذكػر مذكر أنع أخذ ع

الحسػػػػف والعذوبػػػة لفظػػػػا، والبراعػػػػة  ، وحػػػػؽ المطمػػػعالرسػػػيس والنسػػػػيس عأخػػػذ بطرعػػػػي الثقػػػؿ
، ع ف كانت حالع عمػى الضػد مجػع والجودة معنى، ألنع أوؿ ما يقرع األذف ويصاعا الذلف

                                                 
 .132ص أحمد بيكيسااألدبية عي النقد العربي القديـ، – (1)

 .155، صيمحيي الديف صبحيا نظرية الشعر العرب -  (2)

 / أنجـا أقمع وذلب.15ديواف المتنبي، ص -  (3)

 عي الشوؽ، النسيسا بقية الروح./ الرسيسا الرقة  58المصدر نفسع، ص -  (4)
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األخطػػاء والخػػروج عػػف المغػػة المعياريػػة نتيجػػة ، (5)السػػمع، وزجػػع القمػػب ونبػػت عنػػع الػػنفس
 ومف ثـ المعاني. النحوية مما يؤثر عمى جودة واستقامة األلفاظ والتراكيب

 اف ابتداءاتع، قولع مخاطبا "كاعورومما عيب عميع م" 

 (1)ايَ انِ مَ أَ  ن  كُ يَ  نْ ا أَ ايَ نَ ُب المَ سْ حَ وَ  *  ايَ افِ شَ  تَ وْ ى المَ َر تَ  نْ اءً أَ دَ  كَ ا بِ فَ كَ 

الحػاؿ'  عمطمػع  والمأخذ عي لذا البيت متعمؽ بالقاعدة الببل ية 'مطابقػة الكػبلـ لمقتضػى
لقصيدة 'المدح'  حيث وجب عػي لػذا الموضػوع االبتػداء مع موضوع ا "المتنبي" ال يتناسب

بحسف الكبلـ، وعمى الشاعر أف يحترز مػف جفػاء الكػبلـ ومػذمـو الحػديث كالبكػاء والنعػي 
عػي حديثػع ، وقد أشػار "القاضػي الجرجػاني" (2)وذكر الموت و يرلا، مما يستهجنع الممدوح

إلػػػػى آخػػػر، عمػػػػيس الغػػػػزؿ  بػػػػالغرض الشػػػعري، واختبلعػػػػع مػػػػف  ػػػرض عػػػف صػػػػمة األسػػػموب
 ػػػرض ألفاظػػػا  تطمػػػب كػػػؿ، وتبعػػػا لهػػػذا االخػػػتبلؼ ي(3)كػػػالفخر، ولػػػيس المػػػدح كالهجػػػاء...

 مف األ راض والموضوعات. خاصة، وأسموبا يميزو عف  يرو  وتراكيب ومعاف

العيػػػوب والم خػػػذ التػػػي لحقػػػت شػػػعر "المتنبػػػي" عػػػي ابتداءاتػػػع،  لػػػذوولكنػػػع لػػػـ يقػػػؼ عنػػػد 
، مػف مف مطالع "لممتنبػي"عتذار لها بمقابمتها بما استحسف ميؿ، واكتفى باالبالمناقشة والتح

 مثؿ قولعا

 (4)يآقِ ي المَ فِ  ةً قَ ِخمْ  عَ مْ الد   بُ سَ حْ تَ  *  اقِ ش  العُ  ةِ َر ثْ كَ ا لِ اىَ َر أتُ 

ع نع ابتداء ما سػمع مثمػع، ومعنػى  » ويعمؽ "القاضي الجرجاني" عمى لذا المطمع بقولعا
  ويعػػود ذلػػؾ لحسػػف السػبؾ، وجػػودة األلفػػاظ وعػػذوبتها، وانسػػجامها مػػع (5)«انفػرد باختراعػػع 

 ما حممت مف معاف رقيقة.

                                                 
 .181، ص1الثعالبيا يتيمة الدلر، ج -  (5)

 .441صديواف المتنبي،  -  (1)

يوسػػؼ حسػػيف بكػػارا بنػػاء القصػػيدة عػػي النقػػد العربػػي القػػديـ "عػػي ضػػوء النقػػد الحػػديث"، دار األنػػدلس، بيػػروت،  -  (2)
 .235، دت، ص2لبناف، ط

 54طة بيف المتنبي وخصومع، ص القاضي الجرجانيا الوسا ينظرا -  (3)
  .236ديواف المتنبي، ص -  (4)
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 ومنها قولعا 

 (1)مُ ارِ كَ المَ  امِ َر الكِ  رِ دْ ى قَ مَ ي عَ تِ أْ تَ وَ  *  مُ ائِ زَ ي العَ تِ أْ تَ  مِ زْ العَ  لِ ىْ أَ  رِ دْ ى قَ مَ عَ 

 وقولعا 

 يانِ الث   ل  حَ المَ  يَ ىِ وَ  لٌ و  أَ  وَ ىُ  *  انِ عَ جْ الش   ةِ اعَ جَ شَ  لَ بْ قَ  يُ أْ الر  

  (2)انِ كَ مَ  ل  كُ  اءِ يَ مْ العَ  نَ مِ  تْ غَ مَ بَ   *  ةٍ ر  حُ  سٍ فْ نَ ا لِ عَ مَ تَ ا اجْ مَ ا ىُ ذَ إِ فَ 

 وقولعا 

 (3)مُ ي  تَ ا مُ ًر عْ شِ  الَ قَ  يحٍ صِ فَ  ل  كُ أَ   *  مُ د  قَ المُ  يبُ سِ الن  ٌح فَ دْ مَ  انَ ا كَ ذَ إِ 

وأمثػػاؿ ذلػػؾ إف طمبتػػع لػػداؾ  »يػػات بقولػػعا يعمػػؽ "القاضػػي الجرجػػاني" عمػػى لػػذو األب 
أعػػراد أبيػػات منهػػا أمثػػاؿ سػػاورة، ومنهػػا ذا التمسػػتع دلّػػؾ عمػػى نفسػػع، ولػػذو إلػػى موضػػعع، وار 

"عالقاضػػي   (4)«معػػاف مسػػتوعاة، لػػـ تجػػد عػػي أخواتهػػا وجػػارات جنبهػػا مػػا يصػػما لمصػػاحبتها
سػػف ابتػػػداءات الجرجػػاني" عػػي خطابػػع لػػػذا، يعتػػذر "لممتنبػػي"، ويػػرد أف مػػػا عرضػػع مػػف ح

الشاعر ممػا يشػفع لػع بعػض مػا أخػذ عميػع منهػا، التػي تعػد مػف القمػة إذا مػا قورنػت بالجيػد 
منهػا  الػػذي اتسػـ بأبيػػات جمعػػت بػيف حسػػف المفػظ وعذوبتػػع، وبراعػػة المعنػى ورقتػػع، وقػػرب 
المتناوؿ، والتأثير عي السامع لما حممتع مف أمثاؿ ساورة وحكـ نادرة، ومعػاف مسػتوعاة، قػّؿ 

رلػػا، وعػػّد بعضػػها مػػف القبلوػػد المخترعػػة، ولػػذا عػػي نظػػر "القاضػػي الجرجػػاني" يحسػػب نظي
 .  والتجاوز"ألبي الطيب" ويغطي أخطاءو وزالتع القميمة، ويقيـ عميها االعتذار 
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   حسن التخمص: -ب

أما التخمص عهو انتقاؿ الشاعر مف المقدمة إلى الغرض األساس مف القصػيدة، ومعػع 
بنيويػػا  تنتقػػؿ عيػػع مػػف مرحمػػة شػػد مسػػامع المتمقػػي إلػػى مرحمػػة تمريػػر تعػرؼ القصػػيدة تحػػوال 

لذلؾ ينبغػي أف يكػوف بطريقػة لطيفػة، وأف يسػتعمؿ عيػع الشػاعر الحيػؿ  الخطاب المقصود،
 (1)حتى ال يشعر السامع بهذا االنتقاؿ، ولهذا السبب التـ بع النقاد.

أ مبيػػة النقػػاد  كػػاف رأيالجالميػػة متعػػددة األ ػػراض عػػي الغالػػب، و عممػػا كانػػت القصػػيدة 
صػا شػديدا عمػى االلتمػاـ بالشػكؿ، والدقػة عػي ر إلزاـ الشعراء المحػدثيف بهػا، عقػد حرصػوا ح

الخػػروج مػػف جػػزء إلػػى آخػػر، خروجػػا يشػػعر بالتحػػاـ األجػػزاء وتماسػػكها، ومػػف لنػػا جػػاءت 
، عهػو الػذي يػدؿ (2)العناية بػالتخمص مػف المقدمػة إلػى الغػرض الرويسػي واشػتراط الدقػة عيػع

مػػى حػػذؽ الشػػاعر، وقدرتػػع عمػػى الجمػػع بػػيف أجػػزاء القصػػيدة ومفاصػػمها حتػػى تبػػدو لحمػػة ع
 واحدة.

ويػػػرد "القاضػػػي الجرجػػػاني" أف "المتنبػػػي" مػػػف أبػػػرز الشػػػعراء الػػػذيف التمػػػوا بػػػالتخمص، 
 وذلبوا عيع كؿ مذلب، عكاف ميزة لممحدثيف.

 ف شػػعرمػػحسػػف الػػتخمص  مػػف أمثمػػة العديػػدعػػي وسػػاطتع ويعػػرض "القاضػػي الجرجػػاني" 
 "المتنبي"، دوف أف يعمؽ أو يبيف مواضع الحسف عيها.

 منها قوؿ "أبي الطيب"ا 

 (3)يالَ اعِ مَ سْ إِ  نِ بْ  ارِ م  عَ  نُ بْ  رُ دْ بَ  *ا ىَ َر يْ غَ  لِ اتِ وَ القَ  نَ مِ  م  يُذِ  قٌ دَ حَ 

 

                                                 
 .133أحمد بيكيسا األدبية عي النقد العربي القديـ، ص -  (1)

 .221يوسؼ حسيف بكارا بناء القصيدة عي النقد العربي القديـ، ص -  (2)
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 وقولعا

 يلُ بِ ِت الس  نْ أَ ا وَ نَ دُ صْ قَ  بٌ مَ حَ   *ا نَ مْ قُ  ضُ وْ ا الر  نَ بِ  تْ بَ ح  ا رَ مَ م  كُ 
 يلُ مِ الذ  ا وَ نَ يفُ جِ ا وَ يَ يْ لَ ا ِ وَ   *ا ايَ طَ المَ ا وَ نَ ادِ يَ ى جِ عَ ْر مَ  يكِ فِ 

 (1)ولُ مُ أْ ا المَ يَ ي بِ ذِ الّ  يرُ مِ األَ وَ   *  يرٌ ثِ كَ  يرِ مِ األَ بِ  نَ م وْ سَ المُ وَ 

 ، يقػػػوؿ عنػػػع "القاضػػػي الجرجػػػاني"ا         أمػػػا المسػػػتكرو مػػػف تخمصػػػع ممػػػا أخػػػذو عميػػػع الخصػػػـو
 )...(، وقولعا اخمصا مستكرلا إالال تجد لع تولعمؾ  »

 (2)اانَ َر بُعْ  اِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  يدِ عِ ى سَ لَ إِ   *  مُ يَ م  س كُ اَ الن   تُ بْ كِ رَ  تُ عْ طَ تَ اسْ  وِ لَ 

 وقولعا

 ابُ تَ كِ  انِ مَ ي الز  فِ  يسٍ مِ جَ  رُ يْ خَ وَ  *  حٍ ابِ سَ  جُ رْ ى سَ نَ ي الد  فِ  انٍ كَ مَ  ز  عَ أَ 

  3)ابُ بَ عُ وَ  ةٌ َر خْ زَ  رٍ حْ بَ  ل  ى كُ مَ عَ  * وُ ي لَ ذِ لّ ا الِخَضم   كِ سْ المِ  يبِ أَ  رُ حْ بَ وَ 

ف لػػـ تكػػف حسػػنة مختػػارة، عميسػػت مػػف المسػػتهجف السػػاقط    عهػػي ر ػػـ وجػػع (4)«عهػػي وار
 ال أف "القاضي الجرجاني" نفى عنها االستهجاف.السوء عيها إ

 تبعهػانفػس السػبيؿ التػي المداعع عػف "أبػي الطيػب" سمؾ "القاضي الجرجاني" عي خطابع 
، عقػػػػدـ القػػػػوؿ بأمثمػػػػة حسػػػػف عػػػػي مطالعػػػػع  ولػػػػي االعتػػػػذار لسػػػػقطاتع عػػػػف طريػػػػؽ إحسػػػػانع

تخمصػػع، ألف "المتنبػػي" تميػػز بػػذلؾ عبمػػغ المػػراد وأحسػػف وزاد، ثػػـ مػػا عيػػب عميػػع وعػػد مػػف 
مستكرو تخمصع الذي يراو "القاضي الجرجاني" مف القمة التي ال تػؤثر عمػى نتاجػع الشػعري 

ف كانت مف مستكرو التخمص عهػي ليسػت مػف المسػتهجف السػاقط، بػؿ  بالسمب، كما أنها وار
                                                 

 بؿ./ الوجيؼا عدو الخيؿ، الذميؿا ضرب مف سير اإل433، صديواف المتنبي، ص المتنبي -  (1)

 / البعرافا جمع بعير.182المصدر نفسع، ص -  (2)

 / الساباا الفرس السريع، الخضـا الكثير الماء.479، صالمصدر نفسع -  (3)
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الذي يعد "المتنبي" مف الشػعراء المتميػزيف والمهتمػيف ال ترتقي لما حسف وجاد مف تخمصع 
 بع.

 خاتمة القصيدة: -ج

عرضػػػوا لهػػػا ال يقػػػؿ عنايػػػة النقػػػاد بخاتمػػػة القصػػػيدة أقػػػؿ منهػػػا بمطمعهػػػا، مػػػع أف الػػػذيف 
مػف الزاويػة  قوا عميها اصطبلح 'المقطػع'، ونظػروا إليػع التمامهـ بها عف المطمع، وقد أطم

  ألف (1)والمخاطػبنفسها التي نظروا مف خبللها إلػى المطمػع مػف حيػث االلتمػاـ بالسػامع 
الخاتمػػة لػػي األثػػر األدـو بقػػاء عػػي نفػػس المتمقػػي، ويجػػب أف تشػػعرو بانتهػػاء الكػػبلـ، عػػ ف 

ت بقي الكبلـ مبتػورا، ألف نفػس السػامع تظػؿ كاف البيت ال يشعر النفس بأف القصيدة انته
عي ترقب لمزيد مف اإليضػاح ومزيػد مػف الشػرح، عيخػتـ الشػاعر القصػيدة ويقطعهػا والػنفس 

، عػػ ذا كانػػت العنايػػة بالمطػػالع لكونهػػا أوؿ مػػا  (2)خػػتـ القصػػيدة، كأنػػع لػػـ يتعمػػد بهػػا متعمقػػة
والعنايػػػة بػػػالتخمص كونػػػع يقػػػع عػػػي السػػػمع، وعميهػػػا تتوقػػػؼ متابعػػػة االسػػػتماع مػػػف المتمقػػػي، 

عػػػػي القصػػػػيدة  عػػػػ ف العنايػػػػة بخاتمػػػػة  جسػػػػر العبػػػػور إلػػػػى الغػػػػرض دونمػػػػا انقطػػػػاع أو شػػػػرخ
لكونهػػا آخػػر مػػا يقػػر عػػي السػػمع، وبػػع يتػػذكر السػػامع مػػا سػػمؼ، إنهػػا مطمػػع ثػػاف  القصػػيدة

لقصػػػيدة ستسػػػتمر مػػػع المتمقػػػي بعػػػد أف ينتهػػػي المبػػػدع مػػػف اإللقػػػاء، عتبقػػػى األكثػػػر عموقػػػا 
 ا آخر ما يسمع ويقرأ.ألنه بالنفس

ولػػـ نجػػد عػػي الوسػػاطة أمثمػػة عػػف حسػػف أو سػػوء خاتمػػة القصػػيدة، ممػػا عرضػػع "القاضػػي 
الجرجػػاني"  ربمػػا ألف اإلحسػػاس بهػػذا الحسػػف والسػػوء يحتػػاج مػػف المتمقػػي أف يقػػرأ القصػػيدة 

وسػمبا، ألف الخاتمػة لػي آخػر جػزء مػف أكاممة، حتى يستطيع التأثر والشػعور بػذلؾ إيجابػا 
قبمػػػػػع  القصػػػػػيدة، الػػػػػذي ال يمكػػػػػف الحكػػػػػـ عميػػػػػع إال مػػػػػف خػػػػػبلؿ عبلقتػػػػػع بػػػػػالجزأيفمفاصػػػػػؿ 

 (.االستهبلؿ والتخمص )

عمػػى قصػػػيدة "لجريػػر"  نممػػس عيػػػع  ، نجػػد تعميقػػا "لمقاضػػػي الجرجػػاني"لهػػذو الرؤيػػػةوتبعػػا 
، حتػػػى يسػػػتقيـ إحساسػػػع النقػػػدي الػػػواعي بمفهػػػـو وحػػػدة القصػػػيدة مػػػف خػػػبلؿ تػػػرابط أجزاوهػػػا

                                                 
 .229يوسؼ حسيف بكارا بناء القصيدة عي النقد العربي القديـ، ص - (1)

 .243ص ،1جا العمدة،القيرواني ابف رشيؽ ينظرا -  (2)
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نمػػػا أثبػػػت لػػػؾ القصػػػيدة بكاممهػػػا، ونسػػػختها عمػػػى ليوتهػػػا لتػػػرد  »ؿا ، يقػػػو الحكػػػـ عميهػػػا وار
، وازدواجها، واستواء أطراعهػا واشػتبالها، ومبلءمػة بعضػها لػبعض، مػع كثػرة تناسب أبياتها

، وقصػػػػػػيدة "جريػػػػػػر" التػػػػػػي عرضػػػػػػها (1)«التصػػػػػػرؼ عمػػػػػػى اخػػػػػػتبلؼ المعػػػػػػاني واأل ػػػػػػراض 
 رو، وقػارف بهػا قصػيدة "لمبحتػري"بيتػا، وعػدلا مػف عػذب شػع وثبلثػيف ةأربعػ"الجرجاني" مف 

ألفػػػػة الػػػػنفس لهػػػػا وتأثرلػػػػا لقربهػػػػا منهػػػػا ولػػػػو األقػػػػرب إليػػػػع زمانػػػػا، عفضػػػػمها عميهػػػػا، بػػػػداع 
 ومجانستها شعوريا.

 ومطمع القصيدةا

 إلينا نوى ظمياءَ حي يت واديا *أال أييا الوادي الذي ضم سيمُو  »

 (2)« حّنت ِجماليا وحّنت جمال الحي *إذا ما أراد الحي أن يتفرقوا       

لقد رأد "القاضي الجرجاني" عي لذو القصيدة وحدة متكاممػة، متناسػقة األجػزاء، مترابطػة 
التراكيب واألبيات، لذا نسػخها عمػى ليوتهػا حتػى يسػتبيف المتمقػي تناسػب أبياتهػا وازدواجهػا 

، األعكػػػػار متسمسػػػػمةعػػػػي تواليهػػػػا، عػػػػي ألفاظهػػػػا ومعانيهػػػػا، واسػػػػتواء أسػػػػموبها، عقػػػػد جػػػػاءت 
، مبلومة لبعضها البعض، ومرتبة، أحسف استهبللع، وأجاد التخمص  عقد بػرع عػي متشابهة

 التصرؼ والتخمص عمى اختبلؼ المعاني واأل راض.

 عػف القػواعي، عػ ف الحػديث عػف اسػتواء األطػراؼلـ يتحدث ومع أف "القاضي الجرجاني" 
ها المعنػػػى، مبلومػػػة يحمػػػؿ إشػػػارة إلػػػى القاعيػػػة، التػػػي تكػػػوف متمكنػػػة مػػػف موضػػػعها يسػػػتدعي

    (3)لبعضها البعض.

لقد التـ "القاضي الجرجاني" بمفهـو بنيػة القصػيدة كوحػدة متكاممػة النسػج والبنػاء، عنظػر 
إليهػػػا مػػػف حيػػػث لػػػي كػػػؿ  حتػػػى إنػػػع ربػػػط حػػػذؽ الشػػػاعر ببراعتػػػع عػػػي الػػػربط بػػػيف أجػػػزاء 

                                                 
  .31ص القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع، -  (1)

 .29المصدر نفسع، ص -  (2)

 .156محيي الديف صبحيا نظرية الشعر العربي، ص – (3)
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 تػى لتبػدوح –عمى اختبلؼ أ راض القصيدة  –القصيدة 'االستهبلؿ، التخمص، والخاتمة' 
 كالقطعة الواحدة.

عتميػػز عػػف  يػػرو مػػف النقػػاد قبمػػع، الػػذيف كانػػت نظػػرتهـ لموحػػدة عػػي القصػػيدة نظػػرة جزويػػة 
كمػػػا  –النظػػػرة الجزويػػػة إلػػػى الشػػػمولية واالتسػػػاع تتصػػػؿ بوحػػػدة البيػػػت الواحػػػد، عخػػػرج بهػػػذو 

ة ، مبنيػػة عمػػى االلتمػػاـ بالبنيػػ-كانػػت نظرتػػع مػػف قبػػؿ لممػػذلب الشػػعري وأثػػر التطػػور عيػػع
جاـ بينهمػا، والهػدؼ مػف ذلػؾ حمػؿ الفكرية والشكمية لمقصيدة، عي نوع مػف التناسػؽ واالنسػ

كاممػػػة كقطعػػػة واحػػػدة،  المتمقػػي عمػػػى التػػػأثر بالقصػػػيدة وعموقهػػػا بنفسػػػع، وتأثيرلػػػا عػػػي ذلنػػػع
ليتحقػػػؽ األثػػػر الكمػػػي لمػػػنص، كمػػػا ينيػػػر بػػػذلؾ السػػػبيؿ أمػػػاـ القػػػارئ الناقػػػد التخػػػاذ النظػػػرة 

 بل عي الحكـ، بهدؼ االعتداؿ والتوسط عيع.الشمولية حدا عاص

مػػف لػػى بعضػػع البنػػاء، متضػػاما إعػػ ذا كػػاف العمػػؿ برمتػػع مسػػتوعيا شػػروط الحسػػف متكامػػؿ 
عػػي جمالػػع خطػػأ لغػػوي عػػي كممػػة أو  حيػػث الوصػػؼ واألسػػموب، كػػاف عمػػبل راوعػػا، ال يقػػدح

ت تتقفػػى ، ذلػػؾ أف القػػراءة المغرضػػة اعتمػػدت سػػبيؿ البيػػت، وراحػػنحويػػةقاعػػدة  خػػروج عػػف
، عهػي ال تتػذرع بالشػرح والتفسػير، بػؿ الطرؼ عف القصيدة كمهػا ما يخدـ  رضها،  اضة

  (1)تتوقؼ عند المفظ والمعنى المفرد، واإلعراب الشاذ.

وذلؾ ما يجعؿ النظرة الشمولية ميزة أساسية عي خطاب "القاضي الجرجاني"، "عالمتنبي" 
 .(2)عيارا عنيا شامخاما دامت قصاودو تشكؿ ممجيد عي لذو الناحية 

اتخػػذ "القاضػػي الجرجػػاني" التػػأثير عػػي المتمقػػي مقياسػػا لمجػػودة، ومعيػػارا عػػي الحكػػـ  لػػذلؾ
 عمػػى القصػػيدة كوحػػدة ال أجػػػزاء، ألنهػػا تعتمػػد عمػػػى األثػػر النفسػػي الػػػذي ينتقػػؿ مػػف خػػػبلؿ

 (3)النصوص، بما يكسولا مف عنية وصدؽ، وروعة أداء.

                                                 
ات دار األديػب، ولػراف، دراسة عي المنػالج"، منشػور  -نقد النقد " المنجز العربي عي النقد األدبي حبيب مونسيا -  (1)

 . 39الجزاور، دط، دت، ص

 .39المرجع نفسع، ص -  (2)

 عتحػػي أحمػػد عػػامرا مػػف قضػػايا التػػراث العربػػي "النقػػد والناقػػد"، منشػػأة المعػػارؼ، اإلسػػكندرية، مصػػر، دط، دت، -  (3)
 .63ص
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"القاضػػي الجرجػػاني" بػػالنظرة الجزويػػة  التػػي تظهػػر   يػػر أف لػػذو النظػػرة ال تنفػػي اعتػػداد
التػػػي كانػػػت تطبيقػػػا  مػػػف خػػػبلؿ تتبعػػػع ألخطػػػاء وعيػػػوب عػػػي ألفػػػاظ مفػػػردة، وأبيػػػات منفػػػردة،

كمػػا أف نظرتػػع الشػػمولية لػػـ تكػػف بهػػدؼ تحقيػػؽ الوحػػدة الفنيػػة  لمػػنهج المقايسػػة عػػي النقػػد،
نما لتحقيؽ األثر، عهي نظرة ذوقية.  والجمالية لمنص وار

الطػػرح يقودنػػا إلػػى الوقػػوؼ عنػػد تمفصػػبلت رؤيػػة "القاضػػي الجرجػػاني" حػػوؿ بنػػاء ولػػذا 
، نمخػص ذلػؾ عػي مػف جهػة ثانيػة القصيدة مف جهة والحكـ العاـ المؤسػس عمػى الجزويػات

 النقاط اآلتيةا

القصػػيدة عػػي نظػػر "القاضػػي الجرجػػاني" بنيػػة متكاممػػة األجػػزاء، منسػػجمة المضػػاميف،  -
مػف  الشػعر عمػـ  »ا ذلؾ مف قبؿ عي تحديدو لئلطػار الشػعري، وقد أقر متساوية األطراؼ

والػذكاء، ثػـ تكػوف الدربػة مػادة لػع، وقػوة لكػؿ واحػد  الروايػةالطبػع و شترؾ عيع عمـو العرب ي
  عالبيت الشعري كالبيت مف األبنيػة، قػرارو الطبػع وسػمكع الروايػة ودعاومػع (1)«مف أسبابع 

عمػػػػى االلتمػػػػاـ بهيكميػػػػة لػػػػي نظػػػػرة شػػػػكمية تقػػػػـو و  (2)العمػػػػـ وبابػػػػع الدربػػػػة وسػػػػاكنع المعنػػػػى،
التػي تعػد مممحػا يشػير الوحػدة،  قيمةكما توحي بالوعي النقدي ل القصيدة وحدودلا البناوية،

وتركيبػػػػع عمػػػػى أسػػػػاس الصػػػػيا ة الشػػػػكمية، مػػػػف خػػػػبلؿ تػػػػرابط أجزاوػػػػع  الػػػػنصمفهػػػػـو إلػػػػى 
 .العضوية 'االستهبلؿ، التخمص، والخاتمة'

ية تهدؼ إلى تحقيؽ األثر الكمػي لمقصػيدة بالنسػبة لممتمقػي، لكػف لػذا لذو الرؤية الشمول -
 عمى الشاعر أو نتاجع الشعري. ال يعني إطبلؽ األحكاـ النقدية العامة

أو  تتبػع عيػوب وأخطػاء جزويػة، عػي لفػظ بنػاء عمػى ال يجوز الحكػـ عمػى إنتػاج الشػاعر -
وما يعاب مػف أخطػاء  ،بكاممع وتعميـ الحكـ عمى النتاج الشعري بيت أو مقطع أو قصيدة

عػػػي ألفػػػاظ ومعػػػاف ال يعنػػػي الطعػػػف عػػػي لػػػذو الوحػػػدة، بقػػػدر مػػػا لػػػو نقػػػد لمواضػػػع الػػػرداءة 
 والحسف، ولي مهمة الناقد. 

                                                 
 .15القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع، ص – (1)
 .121، ص1ا العمدة، ج نيالقيروا ابف رشيؽ – (2)
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ف سػقط منهػا بيػت أو معنػى،  لقصػيدةلبنػاء ا وبالتالي عمعيػار الحكػـ لػو النظػرة الشػمولية وار
يػػػػػػة آراوػػػػػػع دوف حكػػػػػػـ           ولعػػػػػؿ لػػػػػػذا سػػػػػػبب روػػػػػػيس عػػػػػػي عػػػػػػرض "القاضػػػػػػي الجرجػػػػػػاني" أل مب

أو تحميػػؿ، أمػػا أسػػموبع عػػي العػػرض عهػػو تمثػػؿ وتطبيػػؽ لمػػنهج األشػػباو والنظػػاور مػػف جهػػة، 
 واستحضار المتمقي مف جهة ثانية.

وعػػي كػػػؿ ذلػػػؾ نممػػػس الػػروح القضػػػاوية "لمقاضػػػي الجرجػػػاني"  التػػي منحتػػػع سػػػعة الرؤيػػػة  -
آراء خصػػػـو "المتنبػػػي" مػػػف النقػػػاد وعمػػػؽ التفكيػػػر وبعػػػد النظػػػر، والػػػوعي النقػػػدي الحتػػػواء 

والشػػعراء، ومقابمتهػػا بأدلػػة تعتمػػد القيػػاس عمػػى األشػػباو والنظػػاور لهػػا، وعػػي كػػؿ ذلػػؾ تحػػّر 
 لمعدؿ والتوسط لمنص اإلبداعي ومف وراوع الشاعر.

 طبيـــعة الشــعر :   -2

الشػػػعر ذو طبيعػػػة جماليػػػة خاصػػػة، تختمػػػؼ عػػػف طبيعػػػة  يػػػرو مػػػف الخطابػػػات، كمػػػا      
عالشػعر  ،االجتمػاعيلنفسػي و جمػاؿ الواقػع اجماؿ الشعري عف الجمػاؿ الطبيعػي و ال يختمؼ

الػداخؿ معػا، إنػع بيعة، بؿ كياف مستقؿ عف الخارج و ليس صورة لممجتمع أو النفس أو الط
ف كػاف لػع عبلقػة بداخمي، و العػالـ الخػارجي أو العػالـ الػ سػترجععالـ خاص ي   لػذو (1)همػاار
 ها لذو الطبيعة الخاصة تحدد وعقالتي تالعبلقة لي 

المعػػالـ التػػي ضػػع حػػدود لػػذو العبلقػػة، عبعػػد تحديػػدو لمصػػفات و ي " القاضػػي الجرجػػاني"و
ي ال ، والتػػػة(دربػػػوالػػػذكاء وال ولػػػي الطبػػػع والروايػػػةثػػػؽ منهػػػا قػػػوة الشػػػعر وقػػػوة الشػػػاعر )تنب

التػػي تحقػػؽ لمػػنص الشػػعري ، يعػػود لتحديػػد بعػػض السػػمات تعتػػرؼ بحػػدود الزمػػاف والمكػػاف
      ، وعػػػػي صػػػػور الشػػػػاعر ومعانيػػػػع حيػػػػةعػػػػي مجػػػػاؿ األسػػػػموب والمغػػػػة مػػػػف ناخاصػػػػة  طبيعػػػػة

 .وما ينتج عنعالبيوة  عامؿ وعؽتميز لذو الطبيعة  وسنتتبع، (2)مف ناحية أخرد 

 

                                                 
 155عاتا عبلؽا الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، ص  - (1)

 
 .293أحمد مطموب ا اتجالات النقد األدبي عي القرف الرابع لمهجرة ، ص  – (2)
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   البيئــة: –أ   

تػػؤثر عيمػػا ، عيوػػة الخػػواص الطبيعيػػة واالجتماعيػػة، التػػي تتػػواعر عػػي مكػػاف مػػاتشػػمؿ الب    
وتػرتبط حػدود  ،التػأثير ليتصػؿ بالعمميػة األدبيػة، والطبػع يمتػد لػذا ،(1)سػياتأثيرا حتحيط بع 

 البيوة بعاممي الزماف والمكاف .

العمميػػػػػة  عػػػػػيدد تػػػػػأثيرو عػػػػػرؼ مػػػػػو  القاضػػػػػي الجرجػػػػػاني" إلػػػػػى لػػػػػذا العامػػػػػؿوقػػػػػد تفطػػػػػف " 
   .ر وتفسيرو كاتجاو أو تفكير نظري عي نقد الشعر،وسعى إلى توضيا لذا األثاإلبداعية

مػا حضػريةإمػا بدويػة و عند "القاضي الجرجػاني"  والبيوة ، يظهػر ذلػؾ مػف خػبلؿ مػا ورد ار
 فعػػي الشػػعر مػػصػػريحة حػػوؿ نظرتػػع إلػػى تػػأثير البيوػػة عػػي كتابػػع مػػف نصػػوص حػػوت آراء 

ى اهلل عميػػع صػمّ 'ألجمػع قػاؿ النبػي و   بعػػض ذلػؾ ثشػأف البػداوة أف تحػد مػفو  » اذلػؾ قولػع
مػف شػعر الفػرزدؽ س مأسػ - لػو جػالميو  -ي عر عػدولػذلؾ تجػد شػ )مف بػدا جفػا( :'وسمـ

يطانع الريؼ لبلف   لمبلزمةولما آ ةورجز رؤب عف جبلعة البػدو  بعدوو  ،عدي الحاضرة وار
 (2)«  .جفاء األعرابو 

خصوصػياتها يكػوف تأثيرلػا عػي ة، وتبعا لطبيعة لذو البيوػة و ير حضة و يو عالبيوة لنا بد     
مثػاال لهػذا المػيف عػي مزاولػة الكتابػة، يضػرب  ة أوخشػونطبع الشاعر مف حيث ميمع إلػى ال

س ر ػػـ أنػػع جػػالمي، مو أسػػعر شػػزدؽ ورؤبػػة، عػػاألوؿ تفػػوؽ عميهمػػا و الفػػر االخػػتبلؼا بعػػدي و 
، (3)جفػػػاء األعػػػراباألخيػػػراف أكثػػػر اتصػػػاال بالباديػػػة و  ألنػػػع يػػػبلـز الحضػػػارة)المدينة( بينمػػػا

األسموب السػهؿ فاظ الرقيقة السمسة و واألل داوة،األسموب الوعر يرتبط بالبعاأللفاظ الخشنة و 
، واتسػعت ممالػؾ رانػععمما ضػرب اإلسػبلـ بج »يتبع رقة الحضارة وترؼ مجتمعها، يقوؿا 

، وعشػػػا التػػػأدب والتظػػػرؼ اختػػػار لحواضػػػر، ونزعػػػت البػػػوادي إلػػػى القػػػرد، وكثػػػرت االعػػػرب
                                                 

 .129أحمد الشايب ا أصوؿ النقد األدبي ، ص  – (1)
 
 . 18القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع ، ص  - (2)

 
، ا معالجػػػة الػػػنص عػػػي كتػػػب الموازنػػػات، وسػػػعد أبػػػو الرضػػػا67، ص اوشا خطػػػاب الطبػػػع والصػػػنعةمصػػػطفى در  - (3)

 .138ص
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ها حسػػنكثيػػرة اختػػاروا أ ، وعمػػدوا إلػػى كػػؿ شػػيء ذي أسػػماءالنػػاس مػػف الكػػبلـ ألينػػع وأسػػهمع
لػػػى مػػػا لمعػػػرب عيػػػع لسػػػمعا، وألطفهػػػا مػػػف القمػػػب موقعػػػا غػػػات عاقتصػػػروا عمػػػى أسمسػػػها ، وار

)أي بػيف الجالميػة وبػزوغ اإلسػبلـ  ة والحضػارةعقد مقارنة بيف البداو عهو لنا ي  (1)«وأشرعها
 .السمع معا ثقيمة عمى المساف، و وانتشارو(، عقد أجاز طبع البدوي توظيؼ مفردات خشنة 

قابػػؿ ظهػػر أثػػر اإلسػػبلـ والتحضػػر عػػي سػػهولة الكػػبلـ وسػػبلمتع، إذ يبػػيف أنػػع و عػػي الم    
التأدب اضر والمتغيرات الحضارية انتشر  واتساع الممالؾ، وكثرة الحو  ـانتشار اإلسبلمع 
رؼ عاتجػػػع المبػػػدعوف إلػػػى ألػػػيف الكػػػبلـ وأسػػػهمع، وضػػػا ذلػػػؾ عػػػي اختيػػػارلـ ألحسػػػف ظػػػوالت

س المغػات عيمػا تعػددت لغاتػع عنػد العػرب، كمفظػة سػماء وقعػا، و ألطفهػا إلػى انتقػاء أاألسم
فس لػذا المعنػى، كمػا )الطويؿ( التػي اختارولػا مػف بػيف سػتيف لفظػة وجػدت عنػد العػرب لػن

 .  وتراكيب عالبدوي إذف مفارؽ عي طبعع لمحضري، ألفاظا، (2)رقت معانيهـ 

)العػػادة  أف الجزالػػة كانػػت أ مػػب عمػػى القػػدماء لعػػامميف لمػػا "ويػػرد "القاضػػي الجرجػػاني
التعمػػؿ والصػػنعة، وقػػد توجػػد الجزالػػة عنػػد المحػػدثيف عػػي أعػػراد  والطبيعػػة(، وأضػػيؼ إليهمػػا

  ،(3)شػػػنة واقتصػػػروا عمػػػى األلفػػػاظ السمسػػػةقبلوػػػؿ، عممػػػا تحضػػػر العػػػرب طرحػػػوا األلفػػػاظ الخ
عانتقمػػت العػػادة وتغيػػر  األخػػبلؽوأعػػانهـ عمػػى ذلػػؾ لػػيف الحضػػارة وسػػهولة طبػػاع  »يقػػوؿا 
 ، وترققػػػوا مػػػػا أمكػػػػف، وكسػػػػوا لػػػػذو السػػػػنة، واحتػػػذوا بشػػػػعرلـ لػػػػذا المثػػػػاؿ ، وانتسػػػػختالرسػػػـ

 ا ػػػػػػػػػػػػػػؾ الكبلـ األوؿ يتبيف عيه، عصارت إذا قيست بذلمعانيهـ ألطؼ ما سنا مف األلفاظ

 

                                                 
 .18القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع ، ص - (1)

 
، الطبػع والصػنعة  ب، ومصطفى دراوش ا  خطا138سعد أبو الرضا ا  معالجة النص عي كتب الموازنات، ص - (2)

 .66ص
 
 .321إحساف عباس ا تاريا النقد األدبي عند العرب ، ص - (3)
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، وصػػار مػػا تخيمػػع ضػػعفا أعػػرد عػػاد ذلػػؾ المػػيف صػػفاء ورونقػػا ، عػػ ذاالمػػيف، عػػيظف ضػػعفا
 .(1)«رشاقة ولطفا 

"لمقاضػي  أنتجػع الشػعراء مػف سػياقات وأقاويػؿ وألفػاظ اتضػا ضػوء قػراءة مػا إنع عمػى     
الجرجػػاني" أثػػر المكػػاف والعصػػر عػػي تثميػػر آليػػات اإلبػػداع، ولػػذو الفكػػرة تػػؤدي إلػػى انهيػػار 
                المفػػػػػػاليـ السػػػػػػابقة عػػػػػػي ربػػػػػػط الفصػػػػػػاحة والبيػػػػػػاف بالتقػػػػػػدـ عػػػػػػي الزمػػػػػػاف، ومػػػػػػف لنػػػػػػا عطػػػػػػف

لشػػاعر ا ، ولػػذا التقاطػػػع يػػػورثمفػػػوظ المغػػػويلبػػدوي، مػػف حيػػث المإلػػى تقػػاطع الحضػػري / ا
بهامػا لػـ  مػف القػدماء قتػداء بمػف مضػى االعػ ف راـ أحػدلـ اإل ػراب و  ا»(2)المحدث تكمفا وار

ؼ المقػت، ولمػنفس عػف   ومع التكمف مف بعض ما يرومع إال بأشد تكمؼ، وأتـ تصنعيتمك
خبلؽ الديباجة ، الرونؽالطبع قمة الحبلوة وذلاب  ، وعي مفارقةالتصنع نفرة  .(3)«وار

عمقيػػػػاس تغيػػػػر الشػػػػعر عنػػػػد "القاضػػػػي الجرجػػػػاني" لػػػػو حػػػػدوث التغيػػػػر عػػػػي الطبيعػػػػة       
والعادة، ولكف لذا ال يفسر إاّل االنتقاؿ مف خشونة البداوة إلى رقة الحضارة، عكيػؼ يمكػف 

 (4)نفسع عي ظؿ الحياة الحضرية   أف يعمؿ لتطور الشعر المحدث

مثػػاال لمحضػػري الػػذي عػػاد يحتػػذي طريقػػة  القاضػػي الجرجػػاني" مػػف "أبػػي تمػػاـ"" يتخػػذ      
عتعسػؼ مػا  عحصؿ منع عمى توعير المفػظ عقػبا عػي  يػر موضػع مػف شػعرو »ألؿ البداوة 

، لػػػذا التػػػوعير والتصػػػعب نػػػاتج عػػػف اسػػػتعماؿ (5)«أمكػػف وتغمغػػػؿ عػػػي التصػػػعب كيػػػؼ قػػػدر
، وحكػػـ عميهػػا بالتعقيػػد والغرابػػة، ألفػػاظ بدويػػة تجاوزلػػا المعجػػـ الحضػػري والػػذوؽ العصػػري
 وعودة الشاعر المحدث إليها باالستعماؿ  اية التكمؼ.

                                                 
                     .18القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع، ص - (1)

 
 .67مصطفى دراوش ا خطاب الطبع والصنعة، ص - (2)

 
 .19القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع، ص - (3)

 
 .321عباسا تاريا النقد األدبي عند العرب، ص إحساف - (4)

 
(5)

 .19، ص القاضي الجرجاني: النساطت بين المت بي وخصنم  - 
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 متفاوتةجعؿ أبيات القصيدة الواحدة لديهـ وأمثالع لو الذي  تماـ" أبيمف "ولذا المذلب 
 ، تفاوت البيوتيف البدوية والحضرية.(1)

عيكوف درجات  البدوي،شعر عمى ذلؾ أف اختبلؼ الطباوع البدوية يتنوع عندو الويترتب 
 .(2)عي الرقة والرشاقة 

اظ الماضي عمى نظيرتها                  إف نقد صاحب الوساطة مؤسس عمى تغميب ألف  
لؾ يبدو ، ولذتراكيبعلما عي ذلؾ مف إعقار لمشعر وتعقيد  ،وجة بينها، أو المزاعي الحاضر

ت واالنتقاؿ الطبيعي والضروري مف الذي قيدو باختبلؼ البيوا،مؤمنا بالتغير عي الذوؽ
تكمؼ  إلى، ولكذا يأخذ الطبع شكبل سمبيا عيتحوؿ الحضارةخصب  إلىجدب البداوة 

الحتمي  االنقياد إلى، كما يميؿ الشاعر يؤثر عي مألوؼ حياة الحاضرة، وموروث عاداتها
رة اءة لمبداوة والحضاعي لذا السياؽ يكوف التكمؼ إسو  ،د ير الطبيعي إلى األخر 

 .(3)كمتيهما 

 والنصوص إلى رؤية نقدية متميزة ، مفادلا ا اآلراءلقد نظر "الجرجاني" وعقا لهذو 

 ،عف مزيج مف العاطفة والعقؿ والحسالذي لو عبارة   الذوؽ األدبي عيأف البيوة تؤثر  -
ألؿ الحضر لما بيف البيوتيف مف عروؽ مادية و عند البدو ذاتع ف لـ يك، ولما كاف كذلؾ

وبيف  ،، لي عروؽ بيف الخشونة والرقةنوية تطبع عناصر الذوؽ بطابعها عي كمتيهماومع
ذوؽ  ولي عروؽ بيف وبيف البساطة والتعقيد، ،واالستقرار االضطراب، وبيف الجهالة والمعرعة

لى ،الصحراوية يطموف إلى العناصر الخيالية المعاني القريبة الصريحة والفضاوؿ البدوية  وار

                                                 
 . 322إحساف عباسا تاريا النقد األدبي عند العرب، ص  - (1)

 
 .133عتحي أحمد عامرا الشعر والشاعر، ص  - (2)

 
 .67مصطفى دراوشا خطاب الطبع والصنعة، ص   - (3)
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، وبيف ذوؽ ال يرضي إال بصورة الترؼ وعميؽ ال تحد،والعبارات الطبيعيةالتي والحرية 
 .(1)عي األداء والصنعة أو التصنع االحتياطلمعاني وأخبلؽ المدف و ا

           ، أف يضػػػػيؼ شػػػػػيوا النقػػػػدي لػػػػػذا اتجالػػػػػع"القاضػػػػي الجرجػػػػػاني"مف خػػػػبلؿ  اسػػػػػتطاع لقػػػػد  
واالنطػبلؽ منػع إلػى  ،، والتنبيع إلػى قيمتػعوذلؾ بتأصيؿ القديـ ،اإلنسانيإلى الفكر النقدي 

عػػػػي التطػػػػور الحضػػػػاري والػػػػذي يستسػػػيغع  ،العربيػػػػة المغػػػػةالجديػػػد الػػػػذي ال يرعضػػػػع منطػػػؽ 
 .(2)مختمؼ األزمنة

يف وتػػأثيرو عػػي العمميػػة ولػػو عامػػؿ الػػد   هانسػػتنبط عػػامبل آخػػر ضػػمنتجعمنػػا  ورؤيتػػع لػػذو  
 ،ميػػػة إلػػػى عصػػػر اإلسػػػبلـري مػػػف الجالألنػػػع ينػػػدرج ضػػػمف لػػػذا التغيػػػر الحضػػػا ،اإلبداعيػػة

عػػػي ضػػػبط  ومقياسػػػا أساسػػػيا ،عػػػامبل مهمػػػا –خاصػػػة عػػػي عصػػػر اإلسػػػبلـ -عكػػػاف الػػػديف 
 عبلمة عارقة ضمف لذا التأثير البيوي. تغيير العممية اإلبداعية وعدّ و 

 الدين: -ب

والشػػعر عنػػد حديثػػع عػػف "أبػػي  يتعػػرض " القاضػػي الجرجػػاني " إلػػى العبلقػػة بػػيف الػػديف 
ألف الػػػديف  يػػػر ، اد الشػػػاعر ال يسػػػقط شػػػعرويصػػػدر حكمػػػا قاطعػػػا بػػػأف إلحػػػحيػػػث  ،نػػػواس"
، وأخػػػػرد عػػػػي التػػػػاريا الػػػػديني إلػػػػى حجػػػػة عػػػػي التػػػػاريا األدبػػػػي عػػػػي ذلػػػػؾ ، ويسػػػػتندالشػػػػعر
ا عمػى الشػعر، وكػاف سػوء االعتقػاد عمو كانػت الديانػة عػار  »النا قولع ايمخصه، (3)السياسي

ويحػػذؼ ذكػػرو إذا  ،" مػػف الػػدواويفنػػواس يأبػػ" اسػػـلوجػػب أف يمحػػى  عر،اسػػببا لتػػأخر الشػػ
، ومػػف تشػػهد األمػػة عميػػع بػػالكفر)...( ولكػػاف أواللػػـ بػػذلؾ ألػػؿ الجالميػػة ،عػػدت الطبقػػات
هػػػػي عاألولػػػػى الحجػػػػػػة  اػػػػػػػػ  أمّ  (4) «متباينػػػػاف والػػػػديف بمعػػػػزؿ عػػػػف الشػػػػعر ولكػػػػف األمػػػػريف 

                                                 
 126أحمد الشايب ا أصوؿ النقد األدبي، ص  - (1)

 
 98ص الشاعر،عتحي أحمد عامرا الشعر و  - (2)

 
 158، ص لديف صبحيا نظرية الشعر العربي محيي ا – (3)

 
  64ص  ،انيا الوساطة بيف المتنبي وخصومعالقاضي الجرج - (4)
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أو إنكػار البعػث  سػتخفاعع بالػديف،عمػى الػع تػدؿ   حػيف أورد أبياتػا "أبي نػواس" ػاستشهادو ب
 كقولع ا ،والحساب

نما الموت بيضة العقر  ٭ وليس بعد الممات منقمب   وا 

 - ا الثانيػة عحديثػع عػف الشػعراء الػػذيف تنػاولوا الرسػوؿ )صػمى اهلل عميػع وسػمـ( بالهجػػاء أّمػ
  ممػا ولكف صفة الشاعرية لـ تنزع عػنهـ"ككعب بف زلير" و"ابف الزبعري" ، -عكفروا بذلؾ

عمػػػى المتقػػػدميف والمتػػػأخريف يػػػدؿ عمػػػى أف الفصػػػؿ بػػػيف الػػػديف والشػػػعر تقميػػػد عكػػػري سػػػرد 
 (1)معا

حيف أعمف عف عجبع لمػف نقػد ، -أيضا  -  االتجاووقد تمثؿ "القاضي الجرجاني " لذا   
والعجػب ممػف يػنقص  »ا يقػوؿ ،عمى خروجع عف الديف عػي شػعرولوجود ما يدؿ  "المتنبي"

وجػدلا تػدؿ عمػي ضػعؼ العقيػدة وعسػاد المػذلب عػي ف شػعرو ألبيػات أبا الطيػب ويغػض مػ
 لو إذف يجـز بأف الشعر بمعزؿ عف الديف.(2) «الديانة 

 االتػػػراث، لػػػو عجػػػب ممػػػف حػػػاكمو  عمػػػى سػػػوابؽمبنػػػي الجرجػػػاني " القاضػػػي عجػػػب "إف    
، والػػديف أف الشػػعر بنػػاء ورأيػػع لػػذا يمخػػص عكػػرة مفادلػػا  عيػػع حياتػػع االشػػاعر بشػػعرو عػػرأو 
 يضػػػعوا النقػػػاد لػػػـ أف لػػػؤالءذا األمػػػر مػػػف المسػػػممات، و ولػػػو يػػػرد لػػػ، واألخػػػبلؽ بنػػػاء آخػػػر

 .(3)األمر عي موضعع مف تقاليد الفف 

  "أبػي الطيػب"صػدد الػدعاع عػف برؤيتػع ولػو  عرض "الجرجاني " لهػذو الفكػرة وبنػىلقد    
مػػػف  بسػػػبب أبيػػػات يػػػولـ ظالرلػػػا مخالفػػػة أصػػػؿ عهػػػو ينكػػػر عمػػػى الناقػػػد الػػػذي حمػػػؿ عميػػػع

 "كػأبي  ،آخريفعما لو أشد منها عند شعراء ؿ العقيدة الصحيحة عي وقت يتغاضى أصو 
 " مثبل.نواس 

 
                                                 

 .158، ص ربي محيي الديف صبحي ا نظرية الشعر الع – (1)
  
 .64ص ،انيا الوساطة بيف المتنبي وخصومعضي الجرجالقا - (2)

 .26ص  السيد عضؿ ا تراثنا النقدي"دراسة عي كتاب الوساطة "، - (3)
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ويسػػػتخمص "القاضػػػي" مػػػف الموقػػػؼ اإلسػػػبلمي العممػػػي مػػػف الشػػػعر المػػػاجف مػػػا يمكػػػف أف  
        لشػػػػاعر لػػػػـ يػػػػؤثر   ذلػػػػؾ أف الموقػػػػؼ الػػػػديني مػػػػف ا(1))إبعػػػػاد الػػػػديف عػػػػف الشػػػػعر(  مىيسػػػػ

 .عمى شعرو لجمالية عي األحكاـ ا

والحكػػـ  لػػذا أف الحكػػـ الػػديني عمػػى الشػػعر شػػيء الجرجػػاني"القاضػػي  " رأي يسػػتفاد مػػفو  
بػؿ قػد يكػوف كػاعرا  الػديف، مبػادئقػد يخػالؼ الشػاعر مبػدأ مػف الجمالي عميع شػيء آخػر، ع

" عػػػي ذلػػػؾ الجرجػػػاني دليػػػؿ "القاضػػيو  ،قيمتػػػعمنزلتػػػع و  - ر ػػػـ ذلػػؾ -تمامػػا وتظػػػؿ لشػػػعرو 
األمػػػر لكػػػف  ، ويف الػػػذيف تشػػهد عمػػػيهـ األمػػػة بػػػالكفرمميف مػػػف أشػػػعار الجػػػالميموقػػؼ المسػػػ

عمػػػى أنػػػع دعػػػوة  ـ لػػػذا الػػػرأيال يجػػػب أف نفهػػػ   إذ(2)حتػػػاج إلػػػى  يػػػر قميػػػؿ مػػػف التأمػػػؿ ي
لقيمػة عػف الشػعر عػي  واعيػايخرج عف كونع عهما  عهو ال ،تحرر مف القيـ الدينية والخمقيةمل

 ، عحػػاوؿيمثػػؿ الواقػػع مػػف آمػػف بأنػػع الممػػف المتقػػدميف  "" القاضػػي الجرجػػاني وكػػاف ،تراثنػػا
عمػى أنػع دعػوة  الػنص  يرفسػتو  ،مف مصادر المعرعة اعمى أنع قوؿ وليس مصدر  استقبالع

وحػػديث" القاضػػي   ختمفػػيف لمػػا طبيعػػة الشػػعر ووظيفتػػعبػػيف سػػياقيف م لػػو خمػػط تحػػرر مل
اث التػػر  واتجػػاوبػػع النقػػدي ، ولػػو حػػديث يتسػػؽ مػػع مذلالجرجػػاني" كػػاف عػػف طبيعػػة الشػػعر

مػػاـ ولػػذا بػػالنظر إلػػى أنػػع قاضػػي القضػػاة، (3)الػػذي ينتسػػب إليػػع مػػذلب الشػػاععي عػػي ال، وار
، كمػػا أنػػع مبنيػػة عمػػى ثقاعػػة وعقػػع دينػػيرأيػػع نػػابع مػػف نظػػرة ثاقبػػة عميقػػة عػػ ف عصػػرو، لػػذا 
ة كػاف حكمػا أدبيػا يهػدؼ إلػى تحديػد مكانػعحكمع بالفصؿ بيف الػديف والشػعر ، شاعر وناقد

 الشاعر األدبية.

الجرجػاني " جعمػع ال يعػود إليهػا القاضػي  إف وضع القضية موضع التسػميـ لػدد الناقػد "  
ولػي  ،(4)موضػع آخػرمرة ثانية ، ومع ذلؾ عيمكننا أف نتوقؼ عند عبارة أخػرد سػاقها عػي 

    عبارة تؤكد عطنتع عي تحديد طبيعة الشعر ووظيفتع.

                                                 
 .283، ص اكوب ا التفكير النقدي عند العربعيسي عمي الع - (1)

 . 281المرجع نفسع ، ص  - (2)
 .26ص راثنا النقدي "دراسة عي الوساطة "،السيد عضؿ ا ت  - (3)

 .27المرجع نفسع، ص  - (4)
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اعر عيػػػع إال إقامػػػة الػػػوزف ػمّشػػػلاب محػػػض، ولػػػيس عأمػػػا القػػػذؼ واإلعحػػػاش عسػػػب » ا يقػػػوؿ
  عهػػػػػػذا يعتمػػػػػػد عمػػػػػػى المضػػػػػػموف الشػػػػػػعري ومػػػػػػا يحمػػػػػػؿ مػػػػػػف قػػػػػػيـ           (1)« تصػػػػػػحيا القاعيػػػػػػةو 

   مف عدمها، حيث يجب مراعاة األداء الشعري عي شكمع ومؤداو الداللي.

 الشػػعري ومحػػض األداءعاصػػبل بػػيف ا دحػػ" " القاضػػي الجرجػػانيعػػي لػػذو العبػػارة يضػػع و  
لػذا  ، حيػث ال يمكننػا أف نتبػيفؼ واإلعحػاش الخالصػيفمف أجؿ لذا لـ يقبؿ القذ، و األداء
، تػتـ المقاصػة عمػى الػديف واألخػبلؽو  ،تعػةالذي يرجى مف قراءة الشػعر وتػتـ بػع الم األداء

ولكنهػػػا إذا باينػػػت لػػػذو  ،ر أمػػػرا ينكػػػر عػػػي  يػػػر عػػػالـ الشػػػعرفػػػعتكػػػوف الػػػدعوة خالصػػػة لمك
ولػو رأي يقودنػا ، وأداء عنػيالشػعري الػذي لػو قػوؿ  األداء استقباؿ هااستقبالالصورة أمكف 
عػػػف الحقيقػػػة عػػػي كػػػبلـ التػػػي تختمػػػؼ   الشػػػعري األداءعػػػف نػػػوع الحقيقػػػة عػػػي  إلػػػى الحػػػديث

 .(2)داعية الخير أو الشر...

الشػػعر تكمػػف عػػي أنػػع مػػع األداء الشػػعري  قػػارئإف قػػدرا كبيػػرا مػػف المتعػػة التػػي  يعيشػػها    
أف يقػػػارف  اعتػػػادالػػػذي  ،كبيػػرا ممػػػا يتميػػػز بػػػع الػػذلف اإلنسػػػانيقػػػد تػػػرؾ وراءو قػػػدرا يجمػػس و 

 –الخطػر عػي مواجهػة محػض القػذؼ و ، عػع العقميػةويميز ويقبؿ ويرعض باالتساؽ مع معار 
  كػوف القػارئ يواجػع شػعرا عقػد كيانػعيػأتي مػف  – " القاضػي الجرجػاني "عبارة  إلىبالعودة 

 . (3)عقد األداء الشعري  أي

           ؿ عػػػي الشػػػعر مػػػا ال نقبمػػػع لمػػػاذا نقبػػػا المحيػػػرولػػػذو محاولػػػة جػػػادة لئلجابػػػة عمػػػى السػػػؤاؿ 
   عي  يرو  

 

                                                 
 .24القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع، ص  - (1)
 . 27السيد عضؿا تراثنا النقدي "دراسة عي الوساطة "، ص - (2)
 .27المرجع  نفسع ، ص  - (3)

 

 

 



 جرجانينظرية الشعر عند الق اضي ال                                              الفصل الثاني:

 - 115 - 

ال حػدود  اؤالترح تسػكما أف االرتباط بيف الشعر والػديف ارتبػاط وثيػؽ ومتميػز، وقػد يطػ   
ي ال التػ والنػوالي مػف النػاس مرتبطػة بمجموعػة مػف األوامػر يجعمها كثيػر   عمفظة 'ديف'لها

، ال تتفػػؽ ومجػػاؿ ، بطريقػػة جديػػة وصػػارمةتمػػس إال الحيػػاة األخبلقيػػة لؤلعػػراد والمجتمعػػات
 .كار واأللفاظ واألحاسيس والمشاعرالشعر الذي يعرؼ ضروب المهو والمعب باألع

لذلؾ ع ف أي ربط بينهمػا لػو إمػا  ،إف الديف بهذا المفهـو شيء مخالؼ مناقض لمشعر 
، مع الرضوخ لمجموعة مػف القيػود األخبلقيػة ى الشعر بالموتف الديف أو حكـ عمتنازؿ ع

يػة والطبلقػػة بعيػدا عػػف األ ػػبلؿ حر إلػػى الوالسػموكية والعقديػػة خاصػة أف الفػػف عمومػا تػػواؽ 
لشػػعر مػػف لنػػا يعتقػػد الػػبعض أف العبلقػػة بػػيف الػػديف والتػػي تطرحهػػا األديػػاف كيفمػػا كانػػت، ا

 .(1)لي عبلقة النفور والخصاـ 

التي تعنػي عػي   ، عالديف يدخؿ ضمف مفهـو العقيدةعبلقة ارتباط وثيؽتها ولكنها عي حقيق
عػػي  اإلنسػػانيةالسياسػػية والدينيػػة واالجتماعيػػة وحػػدود التعػػاليـ  شػػمولها التصػػورات الفكريػػة و 

 .(2)ختمؼ مجاالت الحياة وميادينها م

يدة جػادة تي تزخػر بهػا كػؿ قصػإذف العقيدة مكوف أساسي مف مكونات الداللة الشعرية ال  
 ادينػعميست العقيدة   شعري بمعنالا الشمولي والواسعالمجاؿ ال، والعقيدة تحضر عي لادعة
بػػؿ قػػد يطمػػؽ لػػذا المصػػطما عمػػى كػػؿ موقػػؼ يتخػػذو الفػػرد سػػواء أكػػاف لػػذا الموقػػؼ  ،عقػػط

تميػػػػز عصػػػػرا  القصػػػػيدة وحػػػػدة عكريػػػػة وعنيػػػػة، و (3)أـ سياسػػػػيا أـ اجتماعيػػػػا أـ عمسػػػػفيادينيػػػػا 
 جتماعية والفكرية.ة وااليلسياسا ووتمخص مظالر 

، أف يػػدرؾ حقيقػػػة الػػديف والشػػػعر معػػػا لقػػد اسػػػتطاع "القاضػػي الجرجػػػاني" وعػػؽ لػػػذا الفكػػػر 
ى عػالـ متكامػؿ مػف الخيػر والسػعادة، وكبللمػا يحبػذ ، ويتوؽ إلعكبللما يبحث عف الحقيقة

                                                 
 http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/html) سراتة  البشيرا العقيدة ومالية القصيدة العربية) - (1)
 المرجع نفسع.   - (2)
 المرجع نفسع. – (3)
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سػتقببل ، وكبللمػا يطػرح تصػورا ورؤيػة تنفػي الحاضػر السػمبي وتستشػرؼ مالجماليػة والفنيػة
 أكثر إيجابية .

II -:عمود الشعر 

 مشػػػعراء السػػػيرلينبغػػػي ووضػػػع القػػػوانيف التػػػي عػػػي كػػػؿ عصػػػر محػػػاوالت لفهػػػـ الشػػػعر،    
التػػي مػػف خبللهػػا يميػػز الشػػعر مػػف  يػػرو، ويثػػري البحػػث عػػي خصػػاوص الببل ػػة و عميهػػا، 

 الشعرية، التي اختمؼ النقاد القدماء عيها.

عػػي نظرتػػع لمشػػعر، وضػػع قواعػػد  (ػلػػ2)ر القػػرف الثػػاني والنقػػد األدبػػي القػػديـ، ومنػػذ أواخػػ  
، كاف يقصػد منهػا ضػبط الصػناعة الشػعرية(، ػل3شعرية انتظمت تماما إباف القرف الثالث )

ومسػػاعدتها عمػػى بمػػوغ مرتبػػة جماليػػة سػػامية، ووضػػع طريقػػة محػػددة المعػػالـ لجػػودة الػػنظـ، 
 (1)ما يسمى عمود الشعر. العرب، ليلذو القواعد أو الطريقة المحددة المتمثمة عند 

أساس الشيء وصمبع، وقػواـ العمود  وحركة المعنى المعجمي لمادة)عمد( تشير إلى أف   
 األمر الذي ال يستقيـ إال بع.

ػػػالع   »عقػػػد ورد عػػػي )لسػػػاف العػػػرب( عػػػي مادة)عمػػػد(ا     ػػػع   اودم  ػػػالخ   و  ل ػػػ، و  ت  ي ػػػالب   ود  م  ة ب  ش 
ػػاو  الق   ػػال، و  اء  ب ػػالخ   ط  س ػػي و  ة ع ػػم  ػػع  ع أ  جم  ػػع  ة و د  م  ػػاأل   ود  م ػػد، وع  م  ػػي   ي ال  ذ  الّػػ ع  ام ػػو  ، ق  ر  م  ـ  ق  ت  س   الَّ إ   ي
 «عي  ل  إ   ود  م  ع  ور، أو الم  م  ي األ  ع ع  ي  م  ع   د  م  ت  ع  الم   د  ي  السَّ  ايد  م  الع  ، و  ع  ب  

(2) 

أحدثػػػػع المولػػػػودوف  مػػػػا لػػػػو طريقػػػػة العػػػػرب عػػػػي نظػػػػـ الشػػػػعر، ال ابلحطاالصػػػػوعػػػػي  –  
لػػي القواعػػد الكبلسػػيكية لمشػػعر العربػػي التػػي يجػػب عمػػى الشػػاعر أف يأخػػذ أو والمتػػأخروف، 

 (3)ا، عيحكـ لع أو عميع بمقتضالا.به

                                                 
 ، "عمود الشعر عي أطوارو التاريخية " اعؤاد أحمد إبراليـ  – (1)

    (aoraqu 42 com.Sa /culture/ .http:"www aljazirah   ) 

 .336، ص 3ابف منظورا لػساف العرب، ج  – (2)
، 2ج ـ،1989ط ، ثقاعيػػػة العامػػػة، بغػػػداد ،العػػػراؽ ، ددار الشػػػؤوف اليـ، معجػػػـ النقػػػد العربػػػي القػػػد اأحمػػػد مطمػػػوب – (3)

 .133ص
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لؾ بأنع مجموعة الخصاوص الفنية المتوعرة عي قصاود عحػوؿ الشػعراء، والتػي ويعرؼ كذ  
 ينبغي أف تتوعر عي الشعر ليكوف جيدا.

السػػنف المتبعػػة عنػػد شػػعراء العربيػػة، عمػػف سػػار ويعػػرؼ بأنػػع التقاليػػد الشػػعرية المتوارثػػة، أو 
لشػػػعر، واتبػػػع طريقػػػة نػػػع التػػػـز عمػػػود اإ اعمػػػى لػػػذو السػػػنف وراعػػػى تمػػػؾ التقاليػػػد قيػػػؿ عنػػػع

       نػػػػع قػػػػد خػػػػرج إ اعػػػػف تمػػػػؾ التقاليػػػػد، وعػػػػدؿ عػػػػف تمػػػػؾ السػػػػنف قيػػػػؿ عنػػػػع العػػػػرب، ومػػػػف حػػػػاد
 (1)مود الشعر، وخالؼ طريقة العرب.عمى ع

عػي نقػدلـ التطبيقػي  أف النقػاد العػرب ر عػي لػذا السػياؽ إلػىؿ جدا أف نشػيومف الدا    
لمشػػػػعر، كػػػػانوا يرجعػػػػوف إلػػػػى أصػػػػوؿ عامػػػػة، يطمونػػػػوف إليهػػػػا عنػػػػد تػػػػذوقهـ لػػػػؤلدب ونقػػػػدو 

        لؤلسػػػػػاليب، ومعرعػػػػػة الجيػػػػػد والػػػػػرديء منهػػػػػا، عقػػػػػد رجعػػػػػوا  ويعتمػػػػػدوف عميهػػػػػا عػػػػػي تميػػػػػزلـ
أيػػف كػػاف الشػػعر عنػػدلـ  -راء،الشػػعر كمػػا جػػاء عػػف أواوػػؿ الشػػععػػي نظػػراتهـ النقديػػة إلػػى 

، وعمى لذا حاوؿ النقاد أف يمتمسػوا أصػوؿ الشػعر عػي خصػاوص القصػيدة -عربيا خالصا
، كرؤيػػة لتحديػػد األصػػوؿ العامػػة لمشػػعر، (2)ء، التػػي أطمػػؽ عميهػػا عمػػود الشػػعرعنػػد القػػدما

، لمثاليػة الشػػعر لػذو الرؤيػة التػػي أدت إلػى وضػع مفػاليـ نقديػة ،ومػنهج تأليفػع عنػد العػرب
 مف حيث قيمهػا األدبيػة والمعرعيػة، وبيػاف ةة الشعرينععناصر الص لئلعادة منها عي كشؼ

بػيف عصػر وآخػر، ععمػود الشػعر كػاف مػرد الخصػومة  (3)ما طرأ عمى تمؾ القيـ مػف تطػور
التػػي الخصػػومة  لػػذوالتػػي ثػػارت عػػي النقػػد القػػديـ بػػيف أنصػػار القػػديـ و أنصػػار الحػػديث، 

عػػي  ،(4)نهج القػػدماء ومػػدد ابتعػػادلـ عنػػعالتػػزاـ الشػػعراء بمػػ كانػػت عػػي جولرلػػا حػػوؿ مػػدد
لؾ كانػت مهمػة عمػود بػذاالبتػداع. تبػاع و ومبلمػا اال االلتقاء واالخػتبلؼ، محاولة إليضاح

                                                 
، مجمػػة عمػػـو إنسػػانية، الكػػرؾ، األردف، " -دراسػػة نقديػػة  -قضػػية عمػػود الشػعر" اثػامر إبػػراليـ محمػػد المصػػاورة   – (1)

 .4ص ـ،2313، جانفي 44السنة السابعة، ع
ف ، بيػػروت، لبنػػػا ف ناشػػػروف ،بػػيف القػػديـ و الحػػػديث، مكتبػػة لبنػػا قػػػيالنقػػد العربػػي التطبي امصػػطفى أبػػو كريشػػػة  – (2)

 .123ـ، ص1998ط، لونجماف لمنشر، القالرة، مصر، د الشركة المصرية

، نػػادي مكػػة الثقػػاعي األدبػػي، مكػػة، المممكػػة "النشػػأة والمفهػػـو "عمػػود الشػػعر العربػػي امحمػػد بػػف مريسػػي الحػػارثي  – (3) 
 .43صـ، 1996، 1العربية السعودية، ط

 .121النقد العربي التطبيقي بيف القديـ والحديث، ص امصطفى أبو كريشة – (4)
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، و قػػديـ نظػػاـ القػػريض مػػف الحػػديث، ليتميػػز تميػػد الصػػنعة مػػف الطريػػؼ »االشػػعر محاولػػة
اسـ إقداـ المزيفيف عمى ما زيفوو، ويعمػـ ولتعرؼ مواطئ أقداـ المختاريف عيما اختاروو، ومر 

، (1) «عمػػى األبػػي الصػػعبتػػي السػػما بػػيف المصػػنوع والمطبػػوع، وعضػػيمة اآلأيضػػا عػػرؽ مػػا 
ولػػذو المهمػػة مبنيػػة عمػػى مفػػاليـ وتصػػورات نقديػػة اسػػتقرألا النقػػاد مػػف الشػػعر العربػػي منػػذ 

ود الشػػعر، عػػي عمػػ الجالميػػة حتػػى عصػػورلـ التػػي سػػجموا عيهػػا مبلحظػػاتهـ التػػي اجتمعػػت
النقدية التي أسهمت عػي  عي الشعر مف ألـ القضاياولعؿ الخصومة حوؿ القديـ والحديث 

، (2)ة وقضية المفظ و المعنػىالصنعاعة إلى قضية الطبع و إض شعر،نظرية عمود التكويف 
و يرلػػا مػػف القضػػايا التػػي أسػػهمت بشػػكؿ أو بػػ خر عػػي تأسػػيس بعػػض القػػيـ األدبيػػة التػػي 

 ف أبواب عمود الشعر.أصبحت م

 األطر النظرية لعمود الشعر عند "اآلمدي": -1

" اآلمػػدي"بػػأبي القاسػػـ الحسػػف بػػف بشػػر  ألوؿ مػػرة'عمػػود الشػػعر' مصػػطما ارتػػبط ظهػػور 
 صػػرح بمفظػػع أكثػػر حيػػث (، شػػعر أبػػي تمػػاـ والبحتػػريعػػي كتابػػع )الموازنػػة بػػيف  لػػػ(373)ت

إف البحتػػري أعرابػػي الشػػعر  ا»ولػػعومتػػداوال بػػيف النػػاس، كقمػػف مػػرة بوصػػفع شػػيوا معروعػػا 
، والظػػػػالر أف (3) «ؼمطبػػػػوع، وعمػػػػى مػػػػذلب األواوػػػػؿ، ومػػػػا عػػػػارؽ عمػػػػود الشػػػػعر المعػػػػرو 

عػػي وجػػاء خدمػػة لشػػعرو، و  ،"البحتػػري"قػػد ارتػػبط، بػػؿ نسػػب إلػػى  "اآلمػػدي" المصػػطما عنػػد
، كالتعقيػػػػد "أبػػػػي تمػػػػاـ"شػػػػعر بػػػػع  المقابػػػػؿ حػػػػددو بالصػػػػفات السػػػػمبية، أي مجانبػػػػة مػػػػا تميػػػػز

ممػا لػو عكػس رو األلفاظ، ووحشػي الكػبلـ واسػتكراو المعػاني واإلبعػاد عػي االسػتعارة، ومستك
 .(4)ألصبا صفات لمبحتري

                                                 
أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الحسػػف المرزوقػػيا شػػرح ديػػواف الحماسػػة ألبػػي تمػػاـ، تعميػػؽا  ريػػد الشػػيا، وضػػع الفهػػارسا  – (1)

 .13، ص1ـ،ج2333، 1إبراليـ شمس الديف، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، ط
 
 .41، ص"النشأة والمفهـو"عمود الشعر العربي  امحمد بف مريسي الحارثي – (2)

، 4السػيد أحمػد صػقر، دار المعػارؼ، القػالرة، مصػر، ط ا، تحقيػؽشعر أبي تماـ والبحتػريالموازنة بيف  ااآلمدي – (3)
 .4، ص1، جـ1992

 
 .314إحساف عباسا تاريا النقد األدبي عند العرب، ص – (4)
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 ا-"أبػي تمػاـ"حػيف سػوؿ عػف نفسػع و عػف  - "االبحتػري "يظهر ذلؾ عي قولع عمػى لسػاف 
  ورد مصػػػطمالػػػذا و (1)«المعػػػاني منػػي، وأنػػػا أقػػػـو بعمػػود الشػػػعر منػػع كػػاف أ ػػػوص عمػػى »
وحصػؿ لمبحتػري أنػع مػا  ا»، عي موضع آخػر مػف كتاب)الموازنػة( عػي قولػععر(عمود الش)

، مع ما نجدو كثيرا عي شعرو مف االستعارة والتجنػيس هودةعارؽ عمود الشعر وطريقتع المع
 عندو ال يتناعى مع الصنعة، ما دامت عي حدود مقبولة.، عهو (2)«والمطابقة 

          مبلكػػػػػع الػػػػػذي بمعنػػػػػى قػػػػػواـ الشػػػػػعر و  "اآلمػػػػػدي "لكػػػػػذا تشػػػػػكؿ عمػػػػػود الشػػػػػعر عنػػػػػد       
إال بػػػػع، و المرجػػػػع عػػػػي ذلػػػػؾ أشػػػػعار العػػػػرب القػػػػدماء عػػػػي معانيهػػػػا وصػػػػيا تها  ال يػػػػنهض

عمػود ) ، التي عدلا أساسػا بناويػا، حػدد وعقػع مفهػـو(3)"البحتري "وصورلا ممثمة عي طريقة
ولػػيس الشػػعر ا»قولػػعالتػػي يمخصػػها عػػي و الشػػعر(، وقػػدـ أبوابػػع والمعػػايير التػػي يقػػـو عميهػػا، 

لكػػبلـ، ووضػػع األلفػػاظ عػػي عنػػد ألػػؿ العمػػـ بػػع إال حسػػف التػػأتي، وقػػرب المأخػػذ، واختيػػار ا
عػػػػػػي مثمػػػػػػع، وأف تكػػػػػػوف  المسػػػػػػتعمؿ أف يػػػػػػورد المعػػػػػػاني بػػػػػػالمفظ المعتػػػػػػاد عيػػػػػػعو  ،ضػػػػػػعهاامو 

ف الكػبلـ ال يكتسػي  يػر منػاعرة لمعنػاو، عػ والتمثيبلت الوقة بما استعيرت لػع، و االستعارات 
 .(4)«ء والرونؽ، إال إذا كاف بهذا الوصؼ، وتمؾ طريقة البحتريالبها

مػػف خػػبلؿ قولػػع صػػفات عمػػود الشػػعر العربػػي التػػي حػػددلا وعػػؽ أسػػس  "اآلمػػدي"يرصػػد 
يمخػص عارات والتمثػيبلت البلوقػة، عكأنػع ترتبط بالمفظ و المعنى، والمشاكمة بينهمػا وباالسػت

ضوء منها، ونقػدـ شػاعرا عمى لشعر العربي لمعايير أراد لها أف تكوف مقومات نقدية نقرأ ا
      (5)الذي توعر عميع نصع الشعري منهاعمى آخر بقدر النصيب 

                                                 
 .12، ص1لموازنة بيف شعر أبي تماـ والبحتري، جا ااآلمدي – (1)
 .18، ص1المصدر نفسع، ج – (2)
 .5، ص "قضية عمود الشعر العربي ا"ثامر إبراليـ محمد المصاورة – (3)
 .423، ص1الموازنة بيف شعر أبي تماـ والبحتري ،ج ااآلمدي – (4)
التطبيػؽ"، منشػورات اتحػاد الكتػاب العػرب، دمشػؽ، مقومػات عمػود الشػعر األسػموبية"بيف النظريػة و  ارحمف  ركػاف – (5)

 .53ص، ـ2334سوريا، دط، 
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وقد كاف التجديد عي لغة الشػعر عػامبل مهمػا عػي كشػؼ تمػؾ الصػفات، لػذا عهػو يحػددلا   
طريقػػػة العػػػرب التػػػي تأصػػػمت قيمهػػػا األدبيػػػة عػػػي الشػػػعر العربػػػي  وازنػػػة بػػػيف طػػػريقتيف المب

وعي شعر الشعراء المطبوعيف الذيف لـ يتكمفوا الصػنعة الشػعرية، والطريقػة الجديػدة القديـ، 
لعػػػػرب عػػػػي لهػػػػا قيمػػػػا أدبيػػػػة جديػػػػدة ليسػػػػت كمهػػػػا مغػػػػايرة لطريقػػػػة ا سالتػػػػي تحػػػػاوؿ أف تأسػػػػ

الخصػػػاوص هما تحديػػػد يػػػرتبط بشػػػاعريف حػػػدد وعػػػؽ شػػػعريلػػػذو الموازنػػػة ولػػػذا ال، و (1)الشػػػعر
الػػػػذي يمثػػػػؿ لػػػػذو  "البحتػػػػري"  والخػػػػروج عنهػػػػا ،ربطريقػػػػة العػػػػالشػػػػعرية التػػػػي اتسػػػػمت بهػػػػا 

 الذي يمثؿ الخروج عنها. "أبو تماـ"الطريقة، و

بػػؿ  "البحتػػري"لعناصػػر ) عمػػود الشػػعر( قػػد جػػاء خدمػػة لشػػعر "اآلمػػدي"كمػػا أف تحديػػد     
والمطبػػوعيف وألػػؿ الببل ػػة ال يكػػوف  ا»لػػو صػػورة لشػػعرو ومذلبػػع، كمػػا يػػتمخص عػػي قولػػع

نمػػاعػػي الوصػػؼ،  واإل ػػراؽستقصػػاء المعػػاني الفضػػؿ عنػػدلـ مػػف جهػػة ا يكػػوف الفضػػؿ  وار
السػػبؾ  ا كمػػا كانػػت األواوػػؿ تفعػػؿ، مػػع جػػودةبالمعػػاني وأخػػذ العفػػو منهػػ اإللمػػاـعنػػدلـ عػػي 

عػي الشػعر بيف ، عهػو يقػؼ أمػاـ مػذل(2)«ليػع أذلػبلذا قػولهـ، وار القوؿ عي المأتى، و وقرب 
ينفػر ويعتبػرو عنػع العمػود، والثػاني الصػنعة و  عناصػر ليع يميؿ ويسػقطاألوؿ يمثؿ الطبع وار 

 .ضمنع"أبا تماـ  "خروجا عف العمود ويدرج

 ىعػي قػوؿ الشػعر عمػ "البحتػري "كػاف يفضػؿ طريقػة و مػذلب"اآلمػدي  "واضحا أف ويبدو 
الػػذي نسػػبع  "عمػػود الشػػعر "، ويميػػؿ إلػػى نهجهػػا، وكأنمػػا جػػاء بمصػػطما"أبػػي تمػػاـ "طريقػػة

سػػبيمع، ومخطوػػا مػػف خالفػػع، ومصػػرحا بكونػػع ممػػف يػػذلبوف  األواوػػؿ، معمنػػا صػػحة مػػف نهػػج
 .  (3)مذلبع، لتأييد طريقة البحتري

وقد أسس لمفهـو )العمود( وعػؽ لػذو الرؤيػة ولػذا المػذلب عوضػعع بخصاوصػع كأسػاس 
لػػػو شػػػعر األواوػػػؿ والمثػػؿ و  النمػػػوذجة بػػالعودة إلػػػى رداءيقػػاس عميػػػع الشػػػعر عػػي الجػػػودة والػػػ

، محػاوال أف يػزف مػف التمس أصوؿ الشعر عي خصاوص شعروالذي  "البحتري"ممثميف عي 

                                                 
 . 177، ص"النشأة والمفهـو "عمود الشعر العربي امحمد بف مريسي الحارثي - (1)

 .4، ص 1، ج اآلمديا الموازنة بيف شعر أبي تماـ والبحتري - (2)

 137ص ،األسموبية مقومات عمود الشعر ارحمف  ركاف - (3)
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عػف تمػؾ األصػوؿ ، الػذي عػد شػعرو خروجػا "أبػي تمػاـ"خبللها شػعر المحػدثيف ممثمػيف عػي 
 اميزت أسموبع الشعري لي جوانب عي ثبلثسمات لذو  ، تمخصتوالتقاليد

 إسراعع عي استخداـ البديع حد التصنع  ير الفني. –1       
 توخيع أساليب المجاز، وال سيما االستعارة قصدا حد مخالفة  –2       

 العرؼ التقميدي.         
 .(1)اتصاؼ بعض معانيع بالغموض حد االستعصاء عمى الفهـ –3      
 "البحتػػػري"عمػػػى خصػػػاوص ميػػػزت شػػػعر (عمػػػود الشػػػعر )وعػػػي المقابػػػؿ تأسػػػس مفهػػػـو    

 اوأسموبع يمكف رصدلا كاآلتي 

 لة األلفاظ وألفتها ووضوحها.سهو  –1      

 جودة السبؾ وسبلمة التأليؼ. –2      

 لممعاني وعدـ مناعرتها.مشاكمة األلفاظ   –3      

لشػعر(، اعتمد عمى األسموب عي تحديػد )عمػود اقد أف "اآلمدي" ونخمص مما سبؽ إلى   
ؾ، وسػبلمة ، وجمػاؿ السػبوسػهولة األلفػاظ، ورونػؽ الديباجػة ،عقد كاف يطمب صحة العبػارة

عػي التصػوير بالبعػد  ، والبسػاطة عمػى المعػاني عػي وضػوحها وانكشػاعهاالتأليؼ، ثـ اعتمػد 
 عف التكمؼ وصعوبة المعاني، والشدة والتعقيد عي األلفاظ ورصفها إلى حد الغموض .

اعتمد عي بناء تصورو لعمود الشعر وعناصرو، عمى تقديـ قػراءة حػوؿ مقومػات  عأن كما   
، مػػػػف خػػػػبلؿ الموازنػػػػة بػػػػيف شػػػػعر ر القػػػػديـ عػػػػي مقارنتػػػػػها بمقومػػػػات الشػػػػعر المحػػػػدثالشػػػػع

ي تمػػػاـ" الػػػذي يجسػػػد المػػػذلب ، وشػػػعر "أبػػػوؿ"البحتػػػري" الػػػذي يمثػػػؿ االلتػػػزاـ بالمػػػذلب األ
والوقػػوؼ عنػػد األبيػػات  ،الموازنػػة مػػف قػػراءة وتحميػػؿ لمنصػػوص، ومػػا صػػاحب لػػذو الثػػاني

، الػػػذي أوجػػػز ير وأبػػػواب وعناصػػػر لػػػذا العمػػػودمعػػػايالشػػػعرية وآراء تشػػػكمت وعقهػػػا رؤيػػػة ل
قػػػػد خػػػػرج يمػػػػة كمػػػػا تواضػػػػع عميهػػػػا العػػػػرؼ الفنػػػػي  عمبلمػػػػا وتقاليػػػػد القصػػػػيدة العربيػػػػة القد

                                                 
 .89، صاألسموبية مقومات عمود الشعررحمف  ركافا   - (1)
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الشػػعر، وتحديػػد عػػي قػػراءة  اليهػػزنػػة بمقومػػات عنيػػة يمكػػف االسػػتناد إ"اآلمػػدي" مػػف لػػذو الموا
 ، وجودتع مف عدمها.قيمتع الفنية

، لخصػت حػدود المواعقػة والخػروج ت عػي ثناويػات ضػديةالمقػاييس انتظمػلذو المقومػات و   
 عف العمود، وليا

و يرلا مف الثناويات التػي تػرتبط بتوصػيؼ )المفػظ ، 'الطبع والصنعة'، الغموض'و  الوضوح'
، عي محاولة لتحديد مػدد تحقيػؽ (، بالسمب واإليجابما، والصورةوالمعنى، والمشاكمة بينه

األسػػس، حتػػى يكػػوف الحكػػـ بػػالجودة والػػرداءة وعػػؽ  ولهػػذ -محػػؿ القػػراءة-األبيػػات الشػػعرية 
   ، أو خروجها عنع ومناعرتها لع. ومواعقة عمودلالمقومات الفنية لمقصيدة القديمة ا تباعا

      اءت انطبلقػػػػػػػا ػلعمػػػػػود الشػػػػػعر عنػػػػػػد "اآلمػػػػػدي" جػػػػػ نظريػػػػػػةالالمبلحظ أف الصػػػػػيا ة عػػػػػ     
صػػيدة العربيػػة عػػي صػػبغتها نيػػة لمق، والقػػيـ الفعمػػى معالجػػة األسػػموب الشػػعري مػػف التركيػػز
، التػػي تعػػد أساسػػا لتقنػػيف لػػذو القػػيـ مرجعػػي تسػػتمد منػػع األحكػػاـ النقديػػة، كأصػػؿ الجالميػػة

   .ؿ الشعر، كمثؿ أعمى ونموذج يحتذدالمجسدة لطريقة األواوؿ عي قو 

عمػى بمػػورة مبلمػا الصػػراع بػيف القػػديـ والمحػدث بالموازنػػة  ،وقػد اعتمػد "اآلمػػدي" عػي ذلػػؾ 
عقػػدلا بػػيف "البحتػػري" و"أبػػي تمػػاـ" كأسػػاس لممفاضػػمة بػػيف مػػذلبيف يمػػثبلف مػػا كػػاف  التػػي

 ساودا مف أذواؽ.

حب مػػذلب كػػاف مرتبطػػا بالتجديػػد عػػي لغػػة الشػػعر، كعامػػؿ صػػاوظهػػور لػػذيف المػػذلبيف   
ى عهػػـ تبػػايف أسػػموب كػػؿ ، لػػذا قامػػت قضػػية القػػديـ والجديػػد عمػػ"أبػػي تمػػاـ" عػػي قػػوؿ الشػػعر

ا مػػدي" إلػى "أبػػي تمػاـ" و"البحتػػري"، وقػػد نظػر "اآل(1)مػػذلبهما الشػعري ، لتبػايفعريػؽ منهمػػا
ال يتػرؾ  ، عحيف أعرط أبو تماـ الذي كػافاف الشعر بأسموبيف مختمفيف )...(بأنهما ينظم »

                                                 
نظػػػرا سػػػامي محمػػػد عبابنػػػةا التفكيػػػر األسػػػموبي " رؤيػػػة معاصػػػرة عػػػي التػػػراث النقػػػدي والببل ػػػي عػػػي ضػػػوء عمػػػـ ي – (1)

ـ، ص 2337، 1األسػموب الحػديث"، عػالـ الكتػب الحػديث، إربػد، األردف جػدارا لمكتػاب العػالمي، عمػػاف، األردف، ط
137. 
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، كػػاف البحتػػري عمػػى النقػػيض منػػع، يتبػػع األسػػموب العربػػي التقميػػدي التكمػػؼ إال نػػادرا )...(
 (1)«عي نظـ أشعارو 

ا يبػدو قاومػة عمػى لغػة الشػعر، وتشػير إلػى أمػور متعمقػة باألسػموب الشػعري عالقضية كم
، لػذا األسػموب ولػذو المغػة التػي (2)، وما طرأ عميع مف تغييرات عػي العصػر العباسػيقديـال

سػػاس النظػػر عػػي قضػػية المفػػظ عمػػى أ ،ورصػػد التبػػايف بػػيف القػػديـ والجديػػدانبنػػت عػػي كشػػؼ 
النقديػػة، اآلمػػدي" آراءو وأحكامػػع ووعقهػػا بنػػى " مشػػعر،، التػػي اتخػػذت معيػػارا نقػػديا لوالمعنػػى

 .أسموبا وصيا ةناصر عمود الشعر وعمى أساسها حدد ع

وحسػػػػف  ،ؿ البحتػػػػري ونسػػػػبع إلػػػػى حػػػػبلوة الػػػػنفسمػػػػف عضػػػػ »يمخػػػػص لػػػػذو الرؤيػػػػة قولػػػػعا
، ولػـ المأتى، وانكشػاؼ المعػاني، وقرب مص، ووضع الكبلـ مواضعع، وصحة العبارةالتخ

وألػػؿ الببل ػػة، ومثػػؿ مػػف عضػػؿ أبػػا تمػػاـ ونسػػبع  الشػػعراء المطبوعػػوف،الكتػػاب واألعػػراب و 
، إلػػى اسػػتنباط وشػػرح واسػػتخراج ودقتهػػا وكثػػرة مػػا يػػورد ممػػا يحتػػاج إلػػى  مػػوض المعػػاني

ومػػف يميػػػؿ إلػػػى التػػدقيؽ وعمسػػػفي الكػػػبلـ  ؿ المعػػػاني والشػػعراء أصػػػحاب الصػػػنعةلػػؤالء ألػػػ
ف يكػػوف الفضػػؿ عنػػدلـ لسػػبلمة يالػػذ ،اب عمػػود الشػػعر لػػـ مػػف أنصػػار المفػػظ، عأصػػح(3)«

شراؽ ديباجة الشعر ،السبؾ لموقعهػا  مبلءمتهاوحسف اختيار األلفاظ، و  ،وجودة الرصؼ وار
بحيث تكوف مشاكمة لما قبمها وما بعػدلا ،ومبلومػة لممعنػى الػذي اسػتعممت عيػع عي الجممة 
  .(4)نقصاف  أوببل زيادة 

مػنص البناويػة ل عناصػرالأساسػيا مػف صػرا عقد بنػى "اآلمػدي" موقفػع مػف اعتبػار المفػظ عن
عمػى     ووعؽ لذو الرؤية يضع"البحتري" عي كفة الشػعراء المطبػوعيف السػاوريف  ،الشعري

د التػػي تمثػػؿ الشػػعراء الخػػارجيف ويضػػع "أبػا تمػػاـ" عػػي الكفػػة األخػر  ،نهػج الشػػعراء األعػػراب

                                                 
عفا عبػد القػادر القػطا مفهػـو الشػعر عنػد العػرب كمػا يصػورو  137، ص سامي محمد عبابنةا التفكير األسموبي  -(1)

 .29ـ، ص1982، القالرة، مصر، دط، ؼكتاب الموازنة لآلمدي، دار المعار 

  .137سامي محمد عبابنةا التفكير األسموبي، ص -(2)

  .4، ص1، جرياآلمديا الموازنة بيف شعر أبي تماـ والبحت -(3)

، عػػفا وليػػد قصػػابا قضػػية عمػػود الشػػعر العربػػي 6ثػػامر إبػػراليـ المصػػاورةا "قضػػية عمػػود الشػػعر العربػػي"، ص -(4)
  .146ـ، ص1985، 2المتحدة، طالقديـ، المكتبة الحديثة، العيف، اإلمارات العربية 



 جرجانينظرية الشعر عند الق اضي ال                                              الفصل الثاني:

 - 124 - 

أف يػػرجا  ، دوفطيف لممعػػاني بحثػػا عػػف الغػػامض منهػػاعمػػود الشػػعر العربػػي، المسػػتنب عػػف
 (1)كفة "البحتري" أو "أبي تماـ".

أمػػا "أبػػو  ،دي" أف "البحتػػري" مػػف أنصػػار المفػػظوالػػنص السػػابؽ يحمػػؿ تصػػريحا مػػف "اآلمػػ  
، ولػذو صر عمود الشعر وعؽ ما يخدـ المفػظ، وتبعا لذلؾ حدد عناتماـ" عمف ألؿ المعاني

القصػػػيدة القديمػػػة  عػػػيالتػػػي يرالػػػا متػػػوعرة  ،مقومػػػات الػػػنص الشػػػعري الجيػػػد تمثػػػؿالعناصػػػر 
وبالتػالي عالشػعر المحػدث مبنػي عمػى لجػرو  القاومة عمى خصاوص النسج المفظي لمشػعر،

مػػػػع إدخػػػػاؿ ، سػػػػمة البػػػػداوة مػػػػف الجزالػػػػة والخشػػػػونةالتػػػػي تحمػػػػؿ  أللفػػػػاظ الشػػػػعر التقميػػػػدي،
ة، عػي منابعهػا البدويػعخرجت عف نمػط األلفػاظ  ،ية تعبر عف معاف عقميةمصطمحات عمم

 ،قػػوة موسػػيقالا الداخميػػة وجزالتهػػا واصػػطدمت بمػػألوؼ الػػذوؽ عػػي ألفػػاظ الشػػعر القػػديـ مػػف
 بحيث استدعى األمر مواجهة نقدية قوية لذلؾ االتجاو.

 الػػذو المواجهػػة حػػددت مقػػاييس تقػػـو عمػػى كشػػؼ ودراسػػة مػػدد المشػػابهة التػػي اصػػطمحو   
الشػعر الجديػد أف يحػاؿ لػذا ، عكػاف ال بػد مػف أجػؿ تقػويـ (2)عميها مصطماا عمود الشػعر

مػػا أف ع  ،نمػػوذج الػػذي يقػػاس عميػػع أي نػػص شػػعريالشػػعر إلػػى مرجػػع يفتػػرض أف يكػػوف ال
 .(3)عيكوف مواعقا لع أو خارجا عن

ي ذلػؾ عمػى خصػاوص أسػموب ، مسػتندا عػد مبلمػا لػذا العمػود عمػى نحػو واضػاوقد حد 
المقػػػاييس التػػػي طرحهػػػا كػػػؿ ألف  ،ز عمػػػى البنػػػاء الفنػػػي لمقصػػػيدة، عكػػػاف التركيػػػ"البحتػػػري"

 ربػػؿ وتمخػػص عناصػػ ،بمكونػػات القصػػيدةوتػػرتبط  تصػػب عػػي خصػػاوص صػػيا ة الشػػعر،
 اإلبداع عي النص الشعري، حفاظا عمى األسموب القديـ.

يوليهػا المرتبػة الثانيػة بعػد  -كما جاء بع "اآلمدي"–أما مف حيث المعاني ،ععمود الشعر   
، عالشػعر عػي يها السهولة والبسػاطة والوضػوحر عولو يؤث ،سموب وسبلمة التأليؼحسف األ

بذلؾ لػو ينفػر مػف  ،طؼ، ولو حديث إلى القمب والمشاعرنظرو تصوير لؤلحاسيس والعوا

                                                 
  .325ص حبلويا محاضرات عي تاريا النقد عند العرب، رابتساـ مرلوف الصفار وناص -(1)

 .325ص ،المرجع نفسع -(2)

  .367المرجع نفسع، ص -(3)
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لػػػى اسػػػتنباط  واألعكػػػار الدقيقػػػة التػػػي تحػػػوج إلػػػى طػػػوؿ تأمػػػؿ وتفكػػػر، ،المعػػػاني الصػػػعبة وار
مػػف عمسػػفة عػػاني يعتمػػد دقيػػؽ الم »، ولػػو مػػا اتهػػـ بػػع شػػعر "أبػػي تمػػاـ" الػػذيا (1)واسػػتخراج

، ويكػػوف أكثػػر مػػا يػػورد منهػػا بألفػػاظ متعسػػفة ونسػػيج ونػػاف أو حكمػػة الهنػػد أو أدب الفػػرسي
ف اتفؽ عي تضاعيؼ ذلؾ  شيء مف صحيا الوصؼ وسميـ النظر، قمنػا لػعا مضطرب، وار

قػػػد جوػػػت بحكمػػػة وعمسػػػفة ومعػػػاف لطيفػػػة حسػػػنة، عػػػ ف شػػػوت دعونػػػاؾ حكيمػػػا أو سػػػميناؾ 
عرا وال ندعوؾ بميغا، ألف طريقتؾ ليست عمى طريقػة العػرب، ولكف ال نسميؾ شا عيمسوعا،

ر "أبػػػي تمػػػاـ" أنػػػع مػػػف بػػػاب عػػػي بعػػػض شػػػع، "عاآلمػػػدي" كػػػاف يػػػرد (2)«وال عمػػػى مػػػذالبهـ 
ألنػع كػاف ال يتػذوؽ إال الشػعر ذا المعنػى القريػب الػذي  ،ال يسػميع شػعرا حتػى أنػع ،الفمسفة

 ، وكأنػع أراد القػوؿ بػأف(3)أو إجهػاد عكػر ال يصمع دوف تعمية أو إبهاـ، ودوف إعماؿ خياؿ
عػػف ألفاظهػػا وصػػيا تها كمػػا حػػددلا الػػذوؽ الشػػعري  لمشػػعر لغػػة خاصػػة ال ينبغػػي الخػػروج

 .واضحةالتقميدي بسهولة، وانكشاؼ لممعاني التي تصحبها القراءة السهمة وال

عر، بػػؿ يرسػػمونع ، الػػذيف ال يتكمفػػوف قػػوؿ الشػػلػػذوؽ يمثمػػع المطبوعػػوف مػػف الشػػعراءلػػذا ا   
ف عػػػي ، الػػػذيف يصػػػنعوف شػػػعرلـ صػػػناعة، ويو مػػػو مػػى السػػػجية ال عمػػػى مػػػذلب المتكمفػػػيفع

مػػػف أجػػػؿ اسػػػتنباط  ممػػػا يجعمهػػػا تحتػػػاج إلػػػى الشػػػراح ،معػػػانيهـ ويغمضػػػوف عػػػي قصػػػاودلـ
بالتعقيػد عػي  ،"أبػو تمػاـ"وعػي مقػدمتهـ  –، كما ربط صعوبة المعاني عند لػؤالء (4)المعاني

 األلفاظ المتعسفة والنسيج المضطرب نتيجة لمصنعة.الصيا ة الستخداـ 

ويػػرد عيهػػا مزيػػة  ،ـ بالصػػنعةواضػػا أف عمػػود الشػػعر يهػػيعمػػف ال ،أمػػا مػػف حيػػث الخيػػاؿ   
وأال تبمػغ  أال تتجػاوز المػألوؼ، طولػو يػدعو إلػى األخػذ بهػا وااللتمػاـ بشػأنها شػر  ،وعضػبل

عػي ذلػؾ عمػى ولػو يركػز  ،(5)عتصؿ إلى التكمؼ والتصنع الممقػوت ،حد اإلسراؼ واإلعراط

                                                 
 .7ثامر إبراليـ المصاورةا "قضية عمود الشعر العربي"، ص - (1)

  .424،ص 1اآلمديا الموازنة بيف شعر أبي تماـ والبحتري، ج – (2)

لحديثة لمكتاب ،طػرابمس، لبنػاف، المؤسسة ا قصي الحسيفا النقد األدبي عند العرب واليوناف " معالمع وأعبلمع "، – (3)
 .417ـ، ص 2333، 1ط

 .399، صالنقد األدبي عند العرب واليونافقصي الحسيفا  – (4)

 .7ثامر إبراليـ المصاورةا "قضية عمود الشعر العربي"، ص - (5)
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االسػػػتعارة التػػػي اشػػػترط عيهػػػا القػػػرب الػػػذي يتػػػأتى إذا كانػػػت العبلقػػػة واضػػػحة بػػػيف المشػػػبع 
وضػػػع الكػػػبلـ عػػػي  »الػػػذي تميػػػز شػػػعرو  والمشػػػبع بػػػع، ولػػػو يػػػرد عػػػي لػػػذا مزيػػػة "لمبحتػػػري"

، منتهجػػا عػػي ذلػػؾ طريقػػة العػػرب عػػي الشػػعر (1)«مواضػػعع وصػػحة العبػػارة، وقػػرب المػػأتى
 .(2)«و ير مناعرة لمعناو ،استعيرت لع االستعارات والتمثيبلت الوقة بما »لذي تكوف عيعاا

، كونهػػػا عمػػػود الشػػػعر التػػػي قررلػػػا "اآلمػػػدي" ععػػػدت االسػػػتعارة بػػػذلؾ مقياسػػػا مػػػف مقػػػاييس 
، دكانت سػببا مػف أسػباب خػروج "أبػي تمػاـ" عمػى لػذا العمػود، ألف اسػتعارتع اتسػمت بالبعػ

حيػث  ،ستعارة معنى يصما لمػا اسػتعيرت لػعة حينما تحمؿ المفظة المعاالستعارة تكوف قريب
ف كػاف  ،جميػة، عتكػوف االسػتعارة مستحسػنة الصمة بيف المشبع والمشبع بػع واضػحةتكوف  وار

 . ير ذلؾ عهي مستكرلة بعيدة

نما تستعار المفظة لغير ما لي لع إذا احتممت معنى يصما لػذلؾ ا »يقوؿا  لشػيء الػذي وار
ذا لػػـ تتعمػػؽ  ،نػػي عمػػى الفاوػػدة عػػي حقيقتػػع ومجػػازوألف الكػػبلـ مب ،يميػػؽ بػػعاسػػتعيرت لػػع و  وار

إنمػػػا اسػػػتعارت  »ا كمػػػا يقػػػوؿ، (3)«المفظػػػة المسػػػتعارة بفاوػػػدة لمنطػػػؽ عػػػبل وجػػػع السػػػتعارتها 
أو كػاف  ،و يدانيػع أو يشػبهع عػي بعػض أحوالػعالعرب المعنى لمػا لػيس لػع إذا كػاف يقاربػع أ

المسػتعارة حينوػذ الوقػة بالشػيء الػذي اسػتعيرت لػع، مبلومػة  سببا مػف أسػبابع عتكػوف المفظػة
 (4) «لمعناو

والقػػرب بالنسػػبة لمصػػور والخيػػاؿ، لػػذا عػػاب عمى"أبػػي تمػػاـ" الصػػدؽ  "اآلمػػدي" إذف ينشػػد
الرتبػػػاط االسػػػتعارة  ،ا خروجػػػا عمػػػى طريقػػػة العػػػرب األواوػػػؿاسػػػتعاراتع وعػػػدلا عػػػي معظمهػػػ

، كمػا أف االسػتعارة لػـ تكػف أكثػر منػع جولريػا دت عنصرا زخرعيا، ععبالبديع عند المحدثيف

                                                 
 .4، ص اآلمديا الموازنة بيف شعر أبي تماـ والبحتري – (1)
 
 .423، ص1المصدر نفسع ،ج – (2)

 231، ص1لمصدر نفسع ،جا -(3)

 .266ص ،1، جالمصدر نفسع – (4)
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بناء القصيدة بؿ أساسا عد جزءا مف ، الذي (1)ساودة عي القصيدة العربية كما كاف التشبيع
 الواقع بالتمثيؿ لع تمثيبل لغويا واقعيا مباشرا. فيعبر ع جماليا عيها،

زنتع بيف الطاوييف التػي مشاكمة عي مواأساس ال كما ال تفوتنا اإلشارة إلى اعتماد "اآلمدي" 
 عمى عمود الشعر أصبل مرجعيا عي تحديد مدالا عند الشاعريف . تقـو

                ،ضػػػػػػػػع بعضػػػػػػػػا يتقػػػػػػػػدـ الشػػػػػػػػعر جػػػػػػػػودة وقبػػػػػػػػوالعفػػػػػػػػي مشػػػػػػػػاكمة الشػػػػػػػػعر ومشػػػػػػػػابهة بع     
، عشػػعر (2)وعػػي االخػػتبلؼ وعػػدـ اطػػراد التشػػابع يتػػأخر الشػػعر ويوصػػؼ بػػالرداءة واالبتػػذاؿ

، عمهػػػذا كػػػاف مختمفػػػا ال ح مػػػرذوؿو يتعمػػػؽ بجيػػػدو جيػػػد أمثالػػػع، ورديوػػػع مطػػػر  »ابػػػي تمػػػاـ""أ
ف الشعر عند الوليد بف عبيد اهلل البحتري يس ، ولػصحيا السػبؾ حسػف الديباجػة يتشابع، وار

ويبػدو أنػع  (3)«ولهذا صػار مسػتويا يشػبع بعضػع بعضػا عيع سفساؼ وال رديء وال مطروح،
ولػذا مػا  ،ء النمػوذج، وعػدـ تجػاوزو والخػروج عنػعف احتذاربط لذا التشابع واالختبلؼ بحس

مػػى أسػػاس ألنػػع مبنػػي ع ،شػػعرو عمػػـ يكػػف عيػػع مطػػروح وال رديءميػػز "البحتػػري" حتػػى جػػاد 
 ، عتحققت عي نتاجع الشعري كمع.المشابهة لمنموذج والمثؿ

 عػػي حػػيف خروج"أبػػي تمػػاـ" وتجػػاوزو لعمػػود الشػػعر،خمؽ اضػػطرابا عػػي البنػػاء الفنػػي لشػػعرو، 
العتمػػػادو أسػػػػموب المغػػػػايرة  ز بػػػاالختبلؼ عكػػػػاف مػػػف شػػػػعرو الػػػرديء والمطػػػػروح،حتػػػى تميػػػػ

 لمنموذج نتيجة لمصنعة الشعرية التي أخذ نفسع بها.

مػػف لحظػػات حيػػاة الشػػاعر تعػػد ولكػػف "اآلمػػدي" بحكمػػع لػػذا لػػـ ينتبػػع إلػػى أف كػػؿ لحظػػة  
لغػػة الشػػعر تجػػاوزا لمحظػػة السػػابقة لهػػا، وعمػػى لػػذا قػػد يكػػوف االخػػتبلؼ وعػػدـ التشػػابع عػػي 

عند "أبي تمػاـ" ميػزة ولػيس عيبػا يؤاخػذ عميػع عػي كػؿ حػاؿ ،عقػد ينسػب االخػتبلؼ إلػى قمػة 
الػػػذي يػػػرد عيػػػع النضػػػج  مقػػػديـل، و"اآلمػػػدي" برأيػػػع لػػػذا ينػػػزع نزعػػػة تأثريػػػة (4)التكمػػػؼ أحيانػػػا

 والكماؿ .

                                                 
 .371محاضرات عي تاريا النقد عند العرب،ص اابتساـ مرلوف الصفار وناصر حبلوي  - (1)

" ، ص – (2)  .179محمد بف مريسي الحارثيا عمود الشعر العربي"النشأة والمفهـو

 .3، ص1، جاآلمديا الموازنة بيف شعر أبي تماـ والبحتري – (3)

"محمد بف مريسي الحارثيا عمو  - (4)  .179، صد الشعر العربي"النشأة والمفهـو
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 وأف لكػؿ عصػر جديػد تجاربػع ،شعر ارتباطع بالزمف الذي قيؿ عيعولو لذلؾ ينكر عمى ال 
 (1)، التي يتـ تشكيمها وعؽ لغة جديدة تعبر عنها وتمتزج بروحها.اإلبداعية

إال أنػع  ر ـ ميولع وتعصبع "لمبحتري" وطريقة العرب األواوؿ التي جسدلا عمود الشػعرو   
لتبػايف النػاس عػي العمػـ واخػتبلؼ مػذالبهـ  »ااحترز مف القطػع عػي الحكػـ ألحػد الشػاعريف

وعػؽ مكونػػاتهـ المعرعيػة والذوقيػػة  ،مػؼ النػػاس عػي أشػػعارلماعمػى لػػذا اخت، و (2)«عػي الشػػعر
ممػػػف يفضػػػؿ سػػػهؿ الكػػػبلـ  »، عمػػػف كػػػافانظػػػرلـ مػػػف )عمػػػود الشػػػعر(التػػػي تحػػػدد وجهػػػة 

الرونػػؽ عػػالبحتري ، وكثػػرة المػػاء و وحمػػو المفػػظ ة السػػبؾ وحسػػف العبػػارة،، ويػػؤثر صػػحوقريبػػع
ف كنػػػت تميػػػؿ إلػػػى الصػػػنعة والمعػػػاني الغ ،أشػػػعر عنػػػدؾ ضػػػرورة ة التػػػي تسػػػتخرج امضػػػوار

، عكػأف (3)«، وال تمود عمى ما سود ذلػؾ عػأبو تمػاـ عنػدؾ أشػعر ال محالػةبالغوص والفكرة
 مػذلب، ولػو الفيصػؿ بػيف حػدود الغرابة والبعد لو أسػاس الموازنػةالوضوح وما يقابمع مف 

 الشعراء المحدثيف. مذلبالعرب، و 

لكشػػؼ عػػف خصػػاوص مػػف خػػبلؿ ا ،تأسػػيس مفهػػـو لعمػػود الشػػعر "اآلمػػدي" حػػاوؿ لكػػذا
، لػػذو الخصػػاوص ؿ، مقػػدما تصػػورات حػػو (4)مػػف طػػرؽ األداء المغػػوي عػػي الشػػعرطػػريقتيف 

ويػػة لمػػا اصػػطما عميػػع )عمػػود مكونػػات بناصػػت عػػي جممػػة مقػػاييس عػػدلا عناصػػر أو تمخ
كنظػػػػاـ يجسػػػػد المػػػػذلب التقميػػػػدي عػػػػي قػػػػوؿ الشػػػػعر، ويتضػػػػمف مقومػػػػات العمميػػػػة  ،الشػػػػعر(

، تجمػػت حػػدود لػػذو العناصػػر ومشػػاكمتها عيمػػا بينها،والصػػور اإلبداعيػػةا األلفػػاظ، المعػػاني،
 مف خبلؿ تطبيقاتع عي الموازنة بيف شعر "البحتري" وشعر "أبي تماـ".

 ، ولذو العمودية ال تتجاوز عكرةا لعمودية الشعر ألمية عظيمةلقد جعؿ        

لػػػػع عار التشػػػػبيع، مناسػػػػبة المسػػػػتعػػػػي  ةربػػػػاقالم المعػػػػاني،صػػػػحة العبػػػػارة واأللفػػػػاظ، وضػػػػوح 
ي تسترشػػػد بػػػالموروث ، وعمػػػى أسػػػاس مػػػف لػػػذو النظػػػرة الذوقيػػػة والنقديػػػة التػػػمنػػػع لممسػػػتعار 

                                                 
(1) – "  .179، صمحمد بف مريسي الحارثيا عمود الشعر العربي"النشأة والمفهـو

 .5،ص1، جاآلمديا الموازنة بيف شعر أبي تماـ والبحتري – (2)

 .5المصدر نفسع، ص  – (3)

" ، صع محمد بف مريسي الحارثيا - (4)  .178مود الشعر العربي"النشأة والمفهـو
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ومػػػف  ،نقػػػد تحميمػػػي منهجػػػي لشػػػعر الطػػػاوييف عمػػػؿ "اآلمػػػدي" عمػػػى تحقيػػػؽ ،وتتقيػػػد بقيػػػودو
ولكػف صػيا ة "اآلمػدي" لعمػود الشػعر تكشػؼ عػف عهػـ محػدود  ،(1)هما لمجديد والقػديـػخبلل

د عػػػي شػػػعر "البحتػػػري" خيػػػر مػػػف أو النمػػػوذج، الػػػذي يػػػر  ؿع بالمثػػػلمشػػػعر، عقػػػد ربػػػط تأسيسػػػ
 .يمثمع

لػرؤد أسػتاذو  عكاف أف جاء "القاضي الجرجاني" بعدو، وقرأ المنجز النظري والتطبيقي     
قػدـ بعػض الػرؤد ؽ منها عي محاولة إلكماؿ مػا بػدأو، ع"اآلمدي" حوؿ عمود الشعر، وانطم

، وسػنحاوؿ عر عمػى المسػتود النظػري والتطبيقػيشوالمفاليـ حوؿ أبواب ومقومات عمود ال
السػػػػتجبلء  ،ومػػػػا صػػػاحبها مػػػف ممارسػػػة ،الوقػػػوؼ عنػػػػد لػػػذو المواقػػػؼ والػػػرؤد يػػػأتيعيمػػػا 

 عي وضع لذو النظرية.المفاليـ الشعرية التي سالمت 

 عمود الشعر عند "القاضي الجرجاني" : - 5

مػا نقػديا إلظهػار الجػػودة عمػي بػػف عبػد العزيػز الجرجػاني" بالوسػػاطة حك "القاضػيجػاء     
مػف النقػاد كثيػر  عميػع والفنية عي شعر "المتنبػي" عمػى نحػو خػاص ،وبيػاف وتسػويغ مػا أخػذ

" أبػي الطيػب"رمبػدأ عػي نقػد شػع لمقايسػةأسػموب ا ، معتمػدا عمػىوألؿ األدب مف مؤاخػذات
، ابػع الهجػريؼ الثػاني مػف القػرف الر ر الذي شكؿ شعرو إشكالية لنقػاد النصػشاع، لذا ال(2)

جػاعى ، بػيف السػهولة والتعمػؽ، ال يتعهو شعر يجمع بيف القديـ والجديد، بيف الجزالة والرقػة
، ولكػػف مػػع ذلػػؾ شػػعر تحبػػع الػػنفس ويألفػػع الػػذوؽ، لػػذلؾ لػػـ عػػف الفمسػػفة وال يخضػػع لمياقػػة

، كمػػا أف أنصػػار الشػػعر المحػػدث عجػػزوا عجػػاب عنػػعيفمػػا أصػػحاب القػػديـ عػػي صػػرؼ اإل
 ع ف كاف "اآلمدي" عي ممارستع النقدية قد انطمؽ مف إطػار، (3)إلبداع عيععف تفسير سر ا

تبعػػا لػػذلؾ مجموعػػة مػػف  وضػػع، عقػػع طػػريقتيف مػػف طػػرؽ األداء الشػػعريحػػدد وع ،مفػػاليمي
والمقػػػاييس النقديػػػة شػػػكمت نمطػػػا معياريػػػا عػػػي قػػػوؿ الشػػػعر، حػػػددو نظػػػاـ القصػػػيدة المبػػػادئ 

                                                 
 .424قصي الحسيفا النقد األدبي عند العرب واليوناف، ص – (1)
 
 .137رحمف  ركافا مقومات عمود الشعر األسموبية"بيف النظرية والتطبيؽ"، ص – (2)

 محيي الديف صبحيا " نظرية العرب عي الشعريات حتى القرف السادس الهجري" ، – (3)
    )                                                     http://www.awu-dam.org/turath/04.htm( 
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ري" كنمػوذج لهػذو توارثهػا العػرب، مقػدما "البحتػ عمى المسػتود البنػاوي والفنػي كمػا الجالمية
، وبالتػػػالي يكػػػوف الحكػػػـ عمػػػى أصػػػالة وجػػػودة الشػػػعر قاومػػػا عمػػػى أسػػػاس القاعػػػدة الشػػػعرية

مػع مشاكمتها أو الخروج عميها، لذا الخروج الذي شكؿ بدورو النمط واالتجاو الثاني الذي مث
ارسػػة نقديػػة لؤلطػػر التنظيريػػة ، وعمػػى لػػذا عقػػد أقػػاـ "اآلمػػدي" موازنتػػع كممشػػعر "أبػػي تمػػاـ"

مفهومػػع لمطريقػػة عػػي قػػوؿ الشػػعر التقميػػدي كأصػػؿ لبلسػػتقراء تشػػكؿ وعقػػع  عػػي رسػػمهاالتػػي 
، يػػتمخص عػػي تطبيػػؽ أصػػوؿ عكػػاف نقػػدو قاومػػا عمػػى محػػور واحػػد ،عرمصػػطما عمػػود الشػػ

كسػر لػذو ، عػي محاولػة السػتقراء حػدود شعرية "ألبػي تمػاـ"عمود الشعر عمى النصوص ال
بػػيف الػػنص القػػديـ كأصػػؿ يمثػػؿ نمطػػا معياريػػا لمجػػودة  تحديػػد الفػػوارؽ الشػػعريةاألصػػوؿ، ل

الشػػػعرية ومثػػػاال لمبنػػػاء الفنػػػي الصػػػحيا، والػػػنص الحػػػديث كنمػػػوذج لػػػرداءة األداء الشػػػعري، 
، حيػػث كانػػت الموازنػػة مبنيػػة عمػػى لػػذا التطبيػػؽ ـ عمػػى أسػػاس تجػػاوز الػػنمط المعيػػاريقػػاو

 شعرية اتخذت أساسا لهذو الموازنة.انطبلقا مف تسميـ نظري بوجود قاعدة 

"لممتنبي"، تنطمؽ مػف  عي حيف نجد تطبيؽ "القاضي الجرجاني" عمى النصوص الشعرية  
، مفػػػادو أف لػػػذو النصػػػوص تشػػػكؿ تجربػػػة إبداعيػػػة تحمػػػؿ عػػػي طياتهػػػا القػػػوانيف تسػػػميـ آخػػػر
عػدلا التػي ، كمػا تحمػؿ المبلمػا األسػموبية مػا طرحهػا "اآلمػدي" عػي عمػود الشػعرالعامة ك

، ومف ناحية أخرد عالمحور الثاني لمتطبيؽ النقػدي عنػد "القاضػي خروجا عف لذو القوانيف
عمػػى  ممارسػػة لا عتمػػد، بػػؿ عمػػى المقايسػػة التػػي ارجػػاني" لػػـ يقػػـ عمػػى أسػػاس الموازنػػةالج

 –كمػا جػاء بع"اآلمػدي" -"لممتنبي" ومشاكمتها أو عدمها لمنص النموذج ةالنصوص الشعري
محاولػػػة السػػػتجبلء وكشػػػؼ العناصػػػر الشػػػعرية والفنيػػػة التػػػي حوتهػػػا  والػػػنص المحػػػدث، عػػػي

، بالقيػػاس عمػػى مػػا عيوبهػػاو بػػالوقوؼ عمػػى جمالياتهػػا نصػػوص "المتنبػػي"، ومناقشػػتها نقػػديا 
 ، عكاف أوسع نطاقا مف "اآلمدي".ف نماذج شعرية قديمة وأخرد محدثةتوعر لع م

، حيػث حػاوؿ فكػر ورحابػة النظػربسػعة ال ووعؽ لذو الرؤية، تميز " القاضي الجرجػاني"   
، وخػػرج منهػػا بتركيػػب جمػػع عيػػع المبػػادئ النظريػػة بػػيف العناصػػر النقديػػة السػػابقة لػػع التػػأليؼ

ضفاضػػػػة ، ومثػػػػؿ لػػػػذو النظريػػػػة ال بػػػػد أف تكػػػػوف عنظريػػػػة الشػػػػعر العربػػػػي قديمػػػػع وحديثػػػػعل
 ، الشعرة التي يستحسنها البدوي عي ، لتحوي مؤشرات تدؿ عمى عناصر الجودبالضرورة
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كمػػا تتضػػمف عناصػػر التجديػػد التػػي أدخمتهػػا ثبلثػػة قػػروف مػػف االتصػػاؿ بحضػػارات الشػػرؽ 
اآلراء بشػػػقيها النظػػػري  لفكػػػر نقػػػدي رحػػػب ليشػػػمؿ لػػػذو ويحتػػػاج لػػػذا التأسػػػيس، (1)والغػػػرب

 .واإلجراوي

التػػي تقابػػؿ لػػذا االتسػػاع ولػػذو الرحابػػة، عهػػؿ  ،النظػػرة الوسػػطية المعتدلػػةكػػؿ ذلػػؾ مػػع    
 كما وضعع "القاضي الجرجاني" كؿ ذلؾ   عمود الشعر  اـاستوعب نظ

القاضػػي " ددلػػلػذا مػػا سنسػعى لئلجابػػة عنػػع مػف خػػبلؿ اسػتقراء تمفصػػبلت لػػذا النظػاـ    
ممارسػػػػػتع             إلػػػػػى مػػػػػا أسػػػػػعفع عكػػػػػرو و وصػػػػػوال  الجرجػػػػػاني"، بػػػػػدءا ممػػػػػا أخػػػػػذو عػػػػػف "اآلمػػػػػدي"

عػػي وسػػاطتع  نػػد "الجرجػػاني"، السػػتجبلء مبػػادئ الشػػعرية مفهومػػا وممارسػػة عمػػف إضػػاعات
    النظرية واإلجراوية عمى حد سواء.عمى تحميؿ نصوصها  دباالعتما

مػػف تحديػػد لعمػػود الشػػعر، محػػاوال انطمػػؽ " القاضػػي الجرجػػاني" ممػػا جػػاء بػػع "اآلمػػدي"    
، التػػي اعتمػػدلا ى االنتصػػار لطريقػػة العػػرب القػػدامىاالسػػتفادة مػػف مصػػطمحع المؤسػػس عمػػ

و لعناصػػػر عمػػػود الشػػػعر، ومػػػف الطبيعػػػي أف يكػػػوف لػػػذا التقنػػػيف محصػػػمة آلراء عػػػي تجريػػػد
، وصػػوال إلػػػى أسػػػتاذو "اآلمػػػدي" (2)النقػػاد الػػػذيف سػػػبقوو، ومػػا صػػػدر عػػػنهـ مػػف أحكػػػاـ نقديػػػة

، بينمػػػا نجػػػا تمميػػػذو عػػػي منهجػػػع نظريػػػا وعمميػػػا أمػػػا عػػػي اآلراء نجػػػا نظريػػػا عقػػػط »الػػػذيا 
نمػػػا التقػػػت عنػػػدو أكثػػػر اآلراء والنظػػػرات النقديػػػة عػػػ ف الجرجػػػاني لػػػـ يػػػأت  بشػػػيء جديػػػد ،وار

، ، لكػف ذلػؾ شػيء إيجػابي(3)«، عأحسف استغبللها عي التطبيؽ والعػرض والنظرات السابقة
، مػػا يمنحػػع وتطبيقيػػةألف الناقػػد الحػػؽ ينطمػػؽ مػػف اسػػتقراء مػػا سػػبقع مػػف آراء نقديػػة نظريػػة 

وتوسػػػػيعا  أو إضػػػػاعة اجػػػػاوز تما أو منػػػػع تسػػػػمي تصػػػػورا واضػػػػحا وشػػػػامبل، يعتمػػػػد عميػػػػع ويبػػػػدأ
ذا -إذا كاف أستاذو عكيؼ  –وتطويرا  ، نجػد أف نص الدكتور "إحسػاف عبػاس" ما تأممنا، وار

"القاضػػػي الجرجػػػاني" اتهػػػـ بالتقصػػػير وعػػػدـ اإلتيػػػػاف بجديػػػد عمػػػى المسػػػتود النظػػػري عيمػػػػا 
، مػا يعنػي أنػع أضػاؼ ذلؾ عػي ميػداف الممارسػة التطبيقيػة، لكنع أتػى بػلشعريخص عمود ا

ألف النقد كاف يفتقر إلػى التطبيػؽ  ،التفكير النقدي طيمة ثبلثة قروفنظرات ورؤد ما يثمف 
                                                 

 محيي الديف صبحيا " نظرية العرب عي الشعريات حتى القرف السادس الهجري". - (1)

 .137توعيؽ الفيؿا القيـ الفنية المستحدثة عي الشعر العباسي، ص – (2)

 .339النقد األدبي عند العرب ، صإحساف عباسا تاريا  – (3)
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آلراء النظريػػة أو نفيهػػا ، كمػػا يسػػالـ عػػي إثبػػات اي يحػػدث نوعػػا مػػف الحيويػػة والحركيػػةالػػذ
عمػػى المسػػتود النظػػري، كمػػا أو االعتمػػاد عميهػػا كبدايػػة لتوسػػيع األعػػؽ النقػػدي  ،وتجاوزلػػا

الػػػػنص الشػػػػعري وتقويمػػػػع وتقييمػػػػع، واالسػػػػتفادة مػػػػف اسػػػػتظهار عناصػػػػر تسػػػػالـ عػػػػي إثػػػػراء 
 ومقومات جديدة.

وعمػػػػػػى لػػػػػػذا عقػػػػػػد سػػػػػػعى "القاضػػػػػػي الجرجػػػػػػاني" إلػػػػػػى اسػػػػػػتكماؿ مػػػػػػا عرضػػػػػػع لػػػػػػؤالء                 
                 خمػػػػػؽ نوعػػػػػا  بتوصػػػػػيؼ محػػػػػدد ؿ عنػػػػػدومػػػػػف تصػػػػػورات حػػػػػوؿ عمػػػػػود الشػػػػػعر، الػػػػػذي وصػػػػػ

التػػػي ارتبطػػػت بطريقػػػة العػػػرب عػػػي قػػػوؿ  ،بػػػيف الشػػػعراء ار لمعػػػايير المفاضػػػمةمػػػف االسػػػتقر 
، وتبعػػا لػػذلؾ عػػ ف "القاضػػي الجرجػػاني" انطمػػؽ مػػف تػػواعر لػػذو المعػػايير والعناصػػر، الشػػعر

، بمػورو تشػكؿ حتكاـ إلى شيء مف القيػاس العممػيعكاف سعيع إلى تطبيؽ معايير نقدية باال
إظهػػػػارا - الػػػػذوؽ الفنػػػػي نظػػػػاـ عمػػػػود الشػػػػعر و اسػػػػتقرار مقاييسػػػػع وعناصػػػػرو، إضػػػػاعة إلػػػػى

ة معتمػػدا مػػا قػػادو إلػػى وضػػع مقومػػات ومقػػاييس لممفاضػػماألمػػر الػػذي ، -لخصوصػػية الناقػػد
تتصػػؿ بػػاختبلؼ  ،مػػف عػػروؽطة عمػػى مػػا بػػيف الموازنػػة والوسػػا ،عمػػى مػػا جػػاء عػػي الموازنػػة

 ،لجرجػػاني لآلمػػدي كبيػػرديػػف ا » ا، ولكػػف(1)أسػػموب المقايسػػة عػػي الوسػػاطة عػػف الموازنػػة
عقػػد رأينػػا كيػػؼ حػػاـ  ،، دوف أف يػػذكر اآلمػػدي مػػرة واحػػدةألنػػع قػػد تمثػػؿ آراءو بحػػذؽ وذكػػاء

اآلمػػدي حػػوؿ مػػا أسػػماو عمػػود الشػػعر وحػػددو عػػي األ مػػب بالصػػفات السػػمبية )...( عتنػػاوؿ 
، (2)« الجرجاني لذا كمع ووضعع عي صورة إيجابية ، عػ ذا عمػود الشػعر ذو أركػاف محػددة

تمكػػػػف مػػػػف تحديػػػػد أركػػػػاف لعمػػػػود الشػػػػعر، وعقػػػػا لفهمػػػػع ذا دليػػػػؿ عمػػػػى أف "الجرجػػػػاني" ولػػػػ
عأحسػػػػػف االسػػػػػتقراء  ،التجربػػػػػة الشػػػػػعرية التػػػػػي لػػػػػو بصػػػػػددلا عمػػػػػى مػػػػػا تقتضػػػػػيع دباالعتمػػػػػا

 .واالستغبلؿ واالستعراض

لكنع لـ يذكر 'عمود الشعر' كمصطما لع حدودو الجامعة المانعة، بػؿ ذكػرو عػي معػرض   
د الشػعر ، عقػد حػدد معػايير عمػو (3)تكزات األساسية لممفاضمة بػيف الشػعراءكبلمع عمى المر 

عمػػػػى محػػػػوري القػػػػدـ بعػػػػيف التنظيػػػػر والتطبيػػػػؽ  ، ألنػػػػع نظػػػػروعػػػػؽ مػػػػا أسػػػػعفع عكػػػػرو وعهمػػػػع
                                                 

 .138ينظرا رحمف  ركافا مقومات عمود الشعر األسموبية ، ص – (1)

 .314إحساف عباسا تاريا النقد األدبي عند العرب ، ص – (2)

 .8ثامر إبراليـ المصاورةا "قضية عمود الشعر العربي"، ص - (3)
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، عتجرد مف صرامة النظاـ كما تحدد عنػد "اآلمػدي"، وكسػر حػدود النمطيػة ليكػوف والحداثة
 ؤية وتوسيع األعؽ.تحديدو مبنيا عمى رحابة الر 

لذا كاف حديثع عف 'قضية عمود الشػعر' حػديثا عػف معػايير المفاضػمة بػيف الشػعراء عنػد   
تأصػؿ قبمػع كقػانوف ال يمكػف تجػاوزو ، وال تسػميما بمػا يػةالنقاد السػابقيف لػع، ال تأسيسػا لنظر 

 أو الخروج عنع.

ة والحسػػف بشػػرؼ وكانػػت العػػرب إنمػػا تفاضػػؿ بػػيف الشػػعراء عػػي الجػػود »يقػػوؿ عػػي ذلػػؾا   
امتع، وتسػػػمـ السػػػبؽ لمػػػف وصػػػؼ عأصػػػاب، وشػػػبع فػػػظ واسػػػتقمالمعنػػػى وصػػػحتع، وجزالػػػة ال

ولػػـ تكػػف تعبػػأ بػػالتجنيس وبػػدو عػػأ زر، ولمػػف كثػػرت سػػواور أمثالػػع وشػػوارد أبياتػػع،  ،عقػػارب
 .(1)«القريض نظاـ ستعارة إذا حصؿ لها عمود الشعر و ، وال تحفؿ باإلبداع واالوالمطابقة

، جزويػػةراءة لػػذا الػػنص قػػراءة عاحصػػة الوقػػوؼ عنػػد مػػا ورد عيػػع مػػف أعكػػار تسػػتدعي قػػ   
 كاآلتيا النقدي،وتقسيمها وعؽ رؤد عكسها خطابع وعكرو 

 

سعى "القاضي الجرجاني" إلى بياف طريقة العرب عي قرض الشعر  إذ تعػرض عيػع لػبعض  -
يهػػا قريضػػع بعػػدو خصػػاوص الشػػعر العربػػي ،ولجممػػة مػػف األحكػػاـ النقديػػة التػػي بنػػى العربػػي عم

 .النموذج األعمى الذي يحتذد

لػػذا النمػػػوذج لػػػو أسػػػاس القػػوؿ الشػػػعري ،ووعقػػػع تتحػػػدد الخصػػاوص البناويػػػة والفنيػػػة لمػػػنص  -
الشػػعري، وقػػد أطمػػؽ عمػػى لػػذا األسػػاس مصػػطما )عمػػود الشػػعر ونظػػاـ القػػريض(  عقػػد وضػػع 

تػػػوعرت عميػػػع أشػػػعار  النقػػػاد القػػػدامى معػػػايير ينتهجونهػػػا عػػػي ممارسػػػتهـ النقديػػػة بنػػػاء عمػػػى مػػػا
 حددت لذو المعايير. الفحوؿ مف أركاف و خصاوص

بهذو المعايير التػي عػدلا "القاضػي الجرجػاني" عناصػر محػددة  ترتبط جودة الشعر وحسنع  -
   لئلطار العاـ لعمود الشعر، وليا

                                                 
 .34، ص القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع – (1)
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 .جزالة المفظ واستقامتع -شرؼ المعنى وصحتع ،  -

 .التشبيعالمقاربة عي  -اإلصابة عي الوصؼ ،    -

 .كثرة األمثاؿ الساورة واألبيات الشاردة - البديهة، زارة  - 

بعػػػدلا مقومػػػات لهػػػا  وتمثػػػؿ تصػػػورا عربيػػػا  بحػػػدود الشػػػعرية العربيػػػة سػػػستتعمػػػؽ لػػػذو األ  
لمشػػػعر بوصػػػفع عنػػػا يقػػػدـ لنػػػاا الحقيقػػػة ) شػػػرؼ المعنػػػى وصػػػحتع(، والجمػػػاؿ )جزالػػػة المفػػػظ 

، ولمشػػاعر شػػعرية وطريقػػة التعبيػػر المميػػزة لمشػػعرال ة(  الػػذي يعكػػس ألميػػة المغػػواسػػتقامتع
اإلصػػابة عػػي الوصػػؼ،المقاربة بوصػػفع مبػػدعا قػػادرا عمػػى تقػػديـ الحقيقػػة عػػي قالػػب جمػػالي )

يػػات الشػػاردة(  ولػػذو األسػػس تعػػد ، وكثػػرة األمثػػاؿ السػػاورة واألبةعػػي التشػػبيع،  ػػزارة البديهػػ
مػػا  عنهػػا عػػي قالػػب جمػػالي،مقومػػات لممبػػدع بحسػػف الػػربط بػػيف الحقػػاوؽ وأسػػموب التعبيػػر 

   (1)يمنحع سمة اإلبداع.

 

ويفهـ مف لذا النص أف لذو األسس والمعايير اعتمدت عي المفاضػمة بػيف الشػعراء عػي  -
النظػػرة النقديػػة القديمػػة   التػػي لّبػػت مطالػػب الػػذوؽ العربػػي الػػذي تأصػػمت عمػػى إثػػرو، ولػػذا 

عمػى أف لػذو النظػرة ال تمتػاز  دليؿ عمى أف لذو النظرة تغيرت تبعا لتغيػر العصػر، ودليػؿ
التي ترعض التغييػر، ولػذا مػا عبػر عنػع "القاضػي الجرجػاني" بقولػعا )كانػت...(  بالقداسة 

إذف عقػػػد خضػػػعت مقػػػاييس المفاضػػػمة لتغيػػػر عناصػػػر اإلبػػػداع التػػػي أدخمػػػت عميهػػػا بعػػػض 
تكػف ، التػي لػـ سػتعارة والتجنػيس والمطابقػةالتغييرات عرضها العصر  تتمثؿ عي البػديع واال

العػػرب تعبػػأ بهػػا ،بػػؿ اسػػتغنت عنهػػا عكػػاف حضػػورلا كعدمػػع  إذ ال حاجػػة لمشػػاعر لهػػا إذا 
  مػف لكنها عتحت الباب لبناء أسس جمالية جديدة ونظاـ القريض،حصؿ لع عمود الشعر 

ناقش ذلؾ وعؽ شػروط تحػد ولكف "الجرجاني" ي ،حتفاؿ المحدثيف بها وقصدلـ إليهاخبلؿ ا
التعامػؿ مػع لػذو العناصػر الجديػدة  ألف  لوسػطية واالعتػداؿ عػيوتػدعو إلػى ا ،مف التكمػؼ

                                                 
 .277ينظرا عيسى عمي العاكوبا التفكير النقدي عند العرب ، ص – (1)
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وتميزلػػا عػػف أخواتهػػا عػػي  ،ع تمػػؾ األبيػػات مػػف الغرابػػة والحسػػفرأوا مواقػػ » المػػا المحػػدثيف
 .(1)«الرشاقة والمطؼ تكمفوا االحتذاء عميها عسموو البديع، عمف محسف ومسيء

          الشػػػػػػػػعر بعمػػػػػػػػودو انتقػػػػػػػاؿ  إلػػػػػػػػى عػػػػػػػي خطابػػػػػػػػع، إشػػػػػػػارة "القاضػػػػػػػػي الجرجػػػػػػػػاني" إفّ         
اطعػػة عمػػى أف لػػذا العمػػود  يػػر يػػدؿ داللػػة قوتوسػػعهـ عػػي بعػػض العناصػػر  إلػػى المحػػدثيف

محيي الػػديف صػػبحي" حػػيف وقػػد أدرؾ ذلػػؾ الػػدكتور" ،ؼ بعناصػػر محػػددة، و يػػر مكتػػجامػػد
نها لمفتػة حسػنة »قاؿا  ا هػمػف الجرجػاني أف يػدمج العناصػر التزيينيػة الشػكمية التػي أدخم وار

مػػػف  الشػػػعراء لمطالبهػػػا جعػػػؿألف شػػػيوعها وانقيػػػاد  ،المحػػػدثوف عػػػي عمػػػود الشػػػعر العربػػػي
، عقػػد كػػاف "الجرجػػاني" (2) «إدراجهػػا ضػػرورة إلتمػػاـ ذكػػر مقومػػات المفهػػـو العربػػي لمشػػعر

دد التجػػارب الشػػعرية أف عمػػى وعػػي نقػػدي بػػأف عمػػود الشػػعر ال يمكنػػع مػػع تقػػدـ الػػزمف وتعػػ
مػػػف عناصػػػر،  ويػػػدمج مػػػا جػػػد ضػػػمنهاسػػػتوعب لػػػذو التجػػػارب   حيػػػث ظػػػؿ ييظػػػؿ جامػػػدا

   باالنفتاح والرحابة والمرونة. -عندو-عتميز

 :عند "المرزوقي" عمود الشعر'لنظرية ' التأسيس - 2

روعة  التػي يفضػؿ ر "القاضي الجرجاني" لع حدودو ومقاييسع المعتصو عمود الشعر عي   
عػ ف مػا  ،ققػت لػذو المقػاييس عػي نظػاـ القػريضتح، عػ ذا مػا وشعر شعرا ،بها شاعر شاعرا  

ولػػػذا مػػػا ، (3)عػػػي تقػػػويـ الشػػػعر عػػػدالا مػػػف مسػػػتجدات حػػػذؽ الصػػػنعة تصػػػبا أمػػػورا ثانويػػػة
عػد ضػمنها البػديع   التػي ال يمغػي ألميػة الصػنعة  ععمى أن، استقر عي النظرة النقدية قبمع

جديػد دوف كسػر األسػس ال الذي اتخذو المحدثوف عبلمة عارقػة ومحػورا يبنػوف وعقػع مػذلبهـ
نم مف باب التوسع والرحابة تبعا لما اقتضاو العصػر وتطػور التجربػة الشػعرية،  االسابقة، وار

 .عي جممة المتكمؼ تصبا د المقبوؿ حتى ال اشترط عيها عدـ تجاوز الحلكنع 

                                                 
 .34، ص القاضي الجرجانيا الوساطة بيف المتنبي وخصومع – (1)

 .146محيي الديف صبحيا نظرية الشعر العربي "مف خبلؿ نقد المتنبي عي القرف الرابع الهجري"، ص – (2)

" ، صأحمد بف مريسي الحارثيا عمود  – (3)  .199الشعر العربي "النشأة والمفهـو
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ومػػػع ذلػػػؾ عقػػػد اعتػػػرؼ بهػػػا "الجرجػػػاني" وألحقهػػػا بعمػػػود الشػػػعر إتمامػػػا لعػػػرض النظريػػػة    
 (1)ند العرب حتى نهاية القرف الرابع لمهجرة.الشعرية ع

بنظرتع الرحبة لعناصر عمود الشػعر  –بأف "القاضي الجرجاني"  ومما سبؽ يمكف القوؿ  
، قػػػػد عػػػػتا البػػػػاب وأوحػػػػى -قبػػػػؿ الجديػػػػد وعػػػػؽ مػػػػا يخػػػػدـ القصػػػػيدةالػػػػذي عػػػػدو طّيعػػػػا مرنػػػػا ي

اع أعػػؽ الرؤيػػة ومبنيػػة عمػػى قاعػػدة مػػف اتسػػ ،بتأسػػيس نظريػػة مكتممػػة -بعػػدو-وقػػي" "لممرز 
، عكػػػاف القصػػػيدة العربيػػػة عػػػي شػػػكمها المحػػػدثالجماليػػػة، وتحكمهػػػا التطػػػورات التػػػي لحقػػػت 
و"المرزوقػػػي"  ،رلاصػػػات األولػػػىاإلصػػػاحب   "القاضػػػي الجرجػػػاني" وسػػػيطا بػػػيف "اآلمػػػدي"

لئلطػػار العػػاـ لعمػػود الشػػعر كنظػػاـ ونظريػػة قاومػػة بػػذاتها، تعمػػؿ  صػػاحب التحديػػد النهػػاوي
عمػػى شػػعرية القصػػيدة العربيػػة، وقػػد انطمػػؽ "المرزوقػػي" مػػف أسػػاس يقػػـو عمػػى تحديػػد معػػالـ 

مبدأ مرونة عمػود الشػعر إلضػاعة أسػس جديػدة تمنحػع الصػبلحية المطمقػة والداومػة كنظػاـ 
عمػى الجانػب وقانوف يحكـ عمى الشػعر القػديـ والمحػدث الػذي جسػد لػذو اإلضػاعة خاصػة 

ع وضػع حػدا عمػى أنػ ،امػع وخروجػا عػف قواعػدوعد لدما لنظ، بما أنع ال يالجمالي لمقصيدة
مػى الطبػع المهػذب والصػنعة ع، ولػو مػا واعػؽ حػدود المقبػوؿ وسػار لهذو المرونة والتطويػع

 ، وأال يتعدد ذلؾ إلى التكمؼ الممقوت الذي يعد خروجا وكسرا لنمط العمود.المطيفة

، ع ّف "المرزوقػي" قػد رؤيتعلع ف كاف "القاضي الجرجاني" قد اعتمد آراء "اآلمدي" أساسا   
، "لمجرجػػػػاني"الرؤيػػػػة الجديػػػػدة  مػػػػف تفيدا، مسػػػػراء "اآلمػػػػدي" و"القاضػػػػي الجرجػػػػاني"اعتمػػػػد آ

   عجمع بينها عي تأسيسع ورسمع لحدود وليكؿ نظرية)عمود الشعر(.

، نجد أنع اعتمػد عمػى العناصػر األربعػة األولػى عقػط وبالنظر إلى ما عرضع "المرزوقي"  
 لتي حددلا "القاضي الجرجاني" وليا مف العناصر ا

 .جزالة المفظ واستقامتع -شرؼ المعنى وصحتع ،  -

   المقاربة عي التشبيع -اإلصابة عي الوصؼ ،    -

                                                 
 .6صمحيي الديف صبحيا "نظرية العرب عي الشعريات حتى القرف السادس الهجري"،  – (1)
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 اإنهػػػـ كػػػانو  »ا مػػػود الشػػػعر كمػػػا جػػػاء عنػػػد العػػػرب يقػػػوؿيظهػػػر ذلػػػؾ عػػػي نصػػػع حػػػوؿ ع 
الوصػػػػػػؼ،            واسػػػػػػتقامتع، واإلصػػػػػػابة عػػػػػػي يحػػػػػػاولوف شػػػػػػرؼ المعنػػػػػػى وصػػػػػػحتع،وجزالة المفػػػػػػظ 

والمقاربػػة  -ومػػف اجتمػػاع لػػذو األسػػباب الثبلثػػة كثػػرت سػػواور األمثػػاؿ، وشػػوارد األبيػػات -
عي التشبيع، والتحاـ أجزاء الػنظـ والتوامهػا عمػى تخيػر مػف لذيػذ الػوزف، ومناسػبة المسػتعار 

ينهمػػا، لػع، ومشػاكمة المفػظ لممعنػػى وشػدة اقتضػاوهما لمقاعيػة حتػى ال منػاعرة بلممسػتعار منػع 
إف    ولهػػذا يمكػػف القػػوؿ(1)«عهػػذو سػػبعة أبػػواب لػػي عمػػود الشػػعر، ولكػػؿ بػػاب منهػػا معيػػار

عمػػػػى العناصػػػػر السػػػػتة التػػػػي وضػػػػعها  -عػػػػي تحديػػػػدو لعمػػػػود الشػػػػعر –"المرزوقػػػػي" اعتمػػػػد 
ولمػػػا )كثػػػرة يف لػػػذكر أربعػػػة منهػػػا، واسػػػتغنى عػػػف اثنػػػ"القاضػػػي الجرجػػػاني" قبمػػػع  عخػػػص با

ت، والغػػزارة عػػي البديهػػة( حيػػث جعػػؿ األوؿ نتيجػػة الجتمػػاع سػػواور األمثػػاؿ وشػػوارد األبيػػا
األركػػػاف الثبلثػػػة األولػػػى، واسػػػتغنى عػػػف الثػػػاني، كمػػػا أضػػػاؼ أركانػػػا جديػػػدة لقيػػػاـ العمػػػود  
ولػػيا التحػػاـ أجػػزاء الػػنظـ والتوامهػػا عمػػى تخيػػر مػػف لذيػػذ الػػوزف، ومناسػػبة المسػػتعار منػػع 

 .( 2)ما لمقاعيةلممستعار لع، ومشاكمة المفظ لممعنى وشدة اقتضاوه

عقػػد اتفػػػؽ معػػػع وأكػػػد رأيػػػع حػػػوؿ   ويبػػدو تػػػأثر "المرزوقػػػي" "بالقاضػػػي الجرجػػػاني" واضػػػحا  
منػع   مرونة ورحابة عمود الشعر بتحديدو لعناصرو وعؽ الشعر القديـ وما جد عي المحػدث

عهػػذو الخصػػاؿ عمػػود الشػػعر عنػػد العػػرب، عمػػف لزمهػػا بحقهػػا وبنػػى شػػعرو  »حيػػث يقػػوؿا 
دلـ المفمػػؽ المعظػػـ، والمحسػػف المقػػدـ، ومػػف لػػـ يجمعهػػا كمهػػا عبقدرسػػهمتع عميهػػا عهػػو عنػػ

منهػػػػا يكػػػػوف نصػػػػيبع مػػػػف التقػػػػدـ واإلحسػػػػاف، ولػػػػذا إجمػػػػاع مػػػػأخوذ بػػػػع ومتبػػػػع نهجػػػػع حتػػػػى 
بصػفة و نظريػة لمشػعرية العربيػة   عهو لـ يمـز أحدا باتباع لذا النظاـ بقػدر مػا عػدّ (3)«اآلف

 .تقاس عميها جودة الشعر وحسنععامة، 

ة العػػرب عػػي قػػوؿ الشػػعر ، صػػدرت عػػف طريقػػكمػػا اسػػتقرت عنػػدو العمػػودألف عناصػػر 
التػي  ذلؾ أنع حاوؿ مف خبلؿ منهجع النقدي أف يتبيف العناصر الناضجة، وكشفت عنها 

                                                 
أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الحسػػف المرزوقػػيا شػػرح ديػػواف الحماسػػة ألبػػي تمػػاـ، تعميػػؽا  ريػػد الشػػيا، وضػػع الفهػػارسا  – (1)

 .13، ص1ـ، ج2333، 1روت، لبناف، طإبراليـ شمس الديف، دار الكتب العممية، بي

  .199ينظرا محمد بف مريسي الحارثيا عمود الشعر العربي، ص – (2)

 
 .12المرزوقيا شرح ديواف الحماسة ألبي تماـ، ص -(3)
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حػدد األركػاف والمقػاييس   عأجمػؿ الكػبلـ و (1)لمحفاظ عمى لذو الشػعرية ينبغي اإلبقاء عميها
القاضػػي " اعرضػػهوعػػؽ مػػا حػػاعظ عمػػى قيمػػة االعتػػداؿ مػػا تأسيسػػا لنظريػػة قاومػػة بػػذاتها، ك

 الجرجاني".

س الجماليػة التػي يػنهض عميهػا بنػاء عمود الشػعر عبػر عػف األسػ وخبلصة القوؿ، إف
ذا كانػػت الداللػػة العامػػة لهػػذو الفكػػرة معروعػػة النقػػاد عنػػد  الػػنص الشػػعري العػػرب القػػدامى، وار

مػذالب الشػعراء مف محاولة التمييز بيف  منذ وقت متقدـ، ع ف التحديد الدقيؽ لمؤدالا جاء
 .(2)، أو بيف مذالب المحدثيف أنفسهـالقدامى والمحدثيف

ومػػػػف بػػػػيف لػػػػؤالء النقػػػػاد "القاضػػػػي الجرجػػػػاني" الػػػػذي كػػػػاف عػػػػي تفكيػػػػرو داوػػػػـ االتصػػػػاؿ 
عمػى مراحػؿ، بالتطور التاريخي  عالنظرية الشعرية عي ذلنع حصيمة تراكـ لمفػاليـ تكونػت 

ة تكػػاد تكػػوف نظريػػة العػػرب عػػي الشػػعر، كمػػا تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف "القاضػػي لػػذو النظريػػ
الجرجاني" أورد حدود عمود الشعر بعد أف بحث عي عناصر الشػاعرية، وعػي تطػور حيػاة 

 .(3)العرب ولغتهـ مف البداوة إلى الحضارة

إلػى  كما أنع مف أواوؿ النقاد الذيف حددوا مقاييس المفاضمة بيف الشػعراء، التػي انتهػت
 "المرزوقي" الذي حددلا بسبعة أبواب.

تنػػػػػاوال ال يختمػػػػػؼ كثيػػػػػرا عػػػػػف تنػػػػػاوؿ وقػػػػػد تنػػػػػاوؿ "الجرجػػػػػاني" مفهػػػػػـو عمػػػػػود الشػػػػػعر  
ة بػيف شػعر "اآلمدي"  الذي اعتمد احتجاج الفريقيف مف األنصار والخصػـو حػوؿ المفاضػم

الخصػػػـو ، أمػػػا "القاضػػػي الجرجػػػاني" ع نػػػع لػػػـ يمتفػػػت إلػػػى محاجػػػة "أبػػػي تمػػػاـ" و"البحتػػػري"
نمػا عّمػكما ععػؿ أسػتاذوواألنصار  ولػـ يخصصػها ـ المفاضػمة بمقػاييس نظػاـ القػريض، ، وار

، بػػؿ قامػػت وسػػاطتع عمػػى أسػػاس النقػػد التػػوعيقي بػػيف المتعصػػبيف (4)بػػيف طػػريقتيف شػػعريتيف
"لممتنبي" والمتحامميف عميع  ليوعؽ بينهما عي شكؿ معتدؿ قاوـ عمى الشعرية القديمػة، ومػا 

                                                 
 .199محمد بف مريسي الحارثيا عمود الشعر العربي، ص - (1)

 .277عمي عيسى العاكوبا التفكير النقدي عند العرب، ص - (2)

 .137العربي، صمحيي الديف صبحيا نظرية الشعر  -  (3)

 .232محمد بف مريسي الحارثيا عمود الشعر العربي، ص - (4)
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ر بػة عػي وعػي ذلػؾ النقدي مف أسس جديدة وسمت لذو الشعرية بسعة األعؽ، أسعفع عكرو 
النصػوص الشػعرية كشؼ معالـ شعرية "المتنبي" مف خػبلؿ ممارسػتع التطبيقيػة لجممػة مػف 

القديمػػة والمحدثػػػة، طمبػػػا لمموضػػػوعية عػػػي التعامػػػؿ مػػع لػػػذو النصػػػوص مػػػف جهػػػة، والحكػػػـ 
 عمى "المتنبي" مف جهة ثانية.

وؿ التركيز عمى المعطيات التطبيقيػة التػي قػدمها "القاضػي الجرجػاني" تبعا لذلؾ سنحا
مػػى عػػي وسػػاطتع، عمػػى اعتبػػار أنػػع لػػـ يقػػدـ الجديػػد عمػػى المسػػتود النظػػري كونػػع اعتمػػد ع

نظرتػع التوعيقيػة بػيف القػدماء والمحػدثيف، لػع ، ولكػف يحسػب اآلراء السابقة خاصة "اآلمدي"
كمػا كانػػت مفػاليـ عنػد القػػدماء، إضػاعة إلػػى  كمػا لػع عضػػؿ التحديػد لعناصػر عمػػود الشػعر

لدراسػػة ضػػا نظريػػا امتػػاز بالشػػمولية لمػػا سػػبقع مػػف آراء نقديػػة أسسػػت وأصػػمت ر أنػػع قػػدـ ع
إلى "اآلمدي" الذي بمغ جهدو النقدي مبمغػا راقيػا  التي امتدتوتقويـ وتقييـ النص الشعري، 

وتقويمػع، لػذو المعػالـ التػي  معالجتػع عػي الشػعر وتحديػد المعػالـ النموذجيػة عي التعامؿ مع
أسسػػػت لشػػػعرية الػػػنص كمػػػا صػػػا ع العربػػػي عػػػي جالميتػػػع، وبيػػػاف قيمتػػػع الفنيػػػة مػػػف خػػػبلؿ 

المحػػػدثوف مػػػف عناصػػػر جماليػػػة، يػػػرد عيهػػػا خرقػػػا لقػػػوانيف موازنتػػػع مػػػع مػػػا أحدثػػػع الشػػػعراء 
عػي أف سػالمت لػذو اآلراء وبشػكؿ كبيػر عػي انطػبلؽ "القاضػي الجرجػاني" الشعرية، عكػاف 

شػػػكمت خبلصػػػة التفكيػػػر النقػػػدي العربػػػي منػػػذ بػػػواكيرو ممارسػػػتع النقديػػػة مػػػف قاعػػػدة صػػػحية 
جودتهػػا  حػػدداألولػى، إلػػى ظهػور معالمػػع محػػددة مفصػمة، عػػي بنػاء تنػػتظـ وعقػػع القصػيدة وت

 (1)مبػادئ تقعيديػة لشػعرية القصػيدة الجرجػاني" مػا رأد عيػع القاضػي الشعرية، وقد لخػص "
لبنػػػاء رؤيػػػة نظريػػػة عمػػػى كثرتهػػػا واتسػػػاع عكرلػػػا أو ضػػػيقع نقديػػػة مسػػػتقروا جممػػػة الجهػػػود ال

شاممة، خرج منها بمقومات القصػيدة التػي اعتمػدلا عػي وسػاطتع بػيف "المتنبػي" وخصػومع، 
ومناقشػػػتها تطبيقيػػػا عػػػي شػػػعر "المتنبػػػي" ومقايسػػػتع بغيػػػرو مػػػف النصػػػوص الشػػػعرية القديمػػػة 

إظهػار مػا عػي كمػا سػعى إلػى بصػفة عامػة،  والحديثة، محاوال التركيز عمى النص الشعري
الوعي النقدي العربي خبلؿ لذو الفترة وخبلصػة مػا  رسمهامف مبلما عنية شعر "المتنبي" 

           قبمهػا، إضػػاعة إلػػى مقومػػات اخػتص بهػػا لػػذا الشػػاعر بالتقػديـ، وذلػػؾ إلثبػػات شػػعريتع والػػرد 
 عمى مف نفالا عنع. 

                                                 
 .277عيسى عمي العاكوبا التفكير النقدي عند العرب، ص – (1)
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لتقػػديـ عػػرض ودراسػػة موضػػوعية لمػػا تضػػمنتع الوسػػاطة  -بالمقابػػؿ–وعػػي محاولػػة منػػا 
النقديػػة "لمقاضػػي الجرجػػاني"، سػػنقـو باسػػتقراء بعػػض النمػػاذج التطبيقيػػة ومػػا صػػاحبها مػػف 

لمشػعرية، ومػدد حضػورلا عػي شػعر "المتنبػي"  اوأسس معاييرآراء نظرية عّدلا "الجرجاني" 
عناصر عمػود الشػعر ب   بدءا  الستقراء لذو المبلما الشعرية، كمثاؿ تطبيقي، بؿ أساس 

، عقػػد أشػػار إليػػع لػػـ يؤسػػس لػػع كنظريػػة، كمػػا أنػػع لػػـ يتحػػدث عنػػع بحػػديث واضػػاالػػذي  –
، ر بػػػة منػػػا عػػػي اسػػػتجبلء لػػػذو المبلمػػػا وطريقػػػة عرضػػػها وتطبيقهػػػا -إشػػػارة عػػػابرة سػػػريعة

المػادة النقديػة يقع االشػتغاؿ عمػى دراسػة س وتبعا لذلؾ جرجاني"، ومعالجتها عي خطاب "ال
موسػػػاطة عمػػػى المسػػػتود النظػػػري والتطبيقػػػي وعػػػؽ محػػػوريف يشػػػكبلف بمػػػا تػػػوعرا عميػػػع مػػػف ل

، والخطػاب ة المغويػةخطػاب البنيػخصاوص األداء الشػعري وأبعػادو الفنيػة والجماليػة ولمػاا 
 .الجمالي

عػي الوسػاطة،  رؤد المقدمػةوذلؾ بغػض النظػر عػف اعتمػاد ترتيبػع البنػاوي لؤلعكػار والػ
 .سات التطبيقية لذلؾ الوعي النظرية مبنية عمى كشؼ االنعكاعهي محاول
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للشػعر العربػي ي شػؼ عػف  يلقيػ إليهػا النقػد ابدبػي فػي إف قراءة المعػايير اليػي احػي ـ     
مقومػػات الشػػعرية العربيػػة  مػػا عراػػها النقػػاد ابوا ػػؿل ولػػي اليػػي يشػػ ؿ المرجعيػػة ال قافيػػة 

جػانيق ف ػر  ل وعلػى اػو ها أقػاـ قالقااػي الجر والنقدية اليػي أسسػت لقػوؿ الشػعر فيمػا بعػد
أصػ    يم ػف الوػروج عنػ ل ول نػ   رأى فيهػاالنقدي المبني علػى مبػادئ المفااػلةل اليػي 

 و لػػ  م مػػي جديػػدة قػػاـ بيطويعػػ  حسػػب مػػا اقياػػا  يطػػور العصػػر الػػ ي ا يسػػب الشػػعر
اليطبيقي باعيماد الوساطة شػ    النقد مجاؿإلى  قالجرجانيق ل نقلهاعند الشعراء المحد يف

  (1)له   الممارسة
 
لمفااػلة بػيف الشػعراءل إنمػا  ػاف فػي اعيمػاد  علػى أبػواب عمػود الشػعر فػي اويبدو أن     

يرمػػي إلػػى إ بػػات يلػػؾ اببػػواب فػػي شػػعر قالمينبػػيقل يمهيػػدا يبقػػاء لػػ ا الشػػاعر فػػي دا ػػرة 
يقليػػد الشػػعر العربػػػيل يح ػػـ لػػ  أو عليػػػ  مػػف وػػػ ؿ يػػوافر صػػفات الجػػػودة أو الػػرداءة فػػػي 

ري وحػدود شعر ل اليي يأصلت النظرة إليها في صفحة ال ا قة العربيةل وفي موزونها الشػع
ا إلػػػى مييهػػػلأاليػػػي شػػػ ؿ ا عينػػػاء بهػػػا اػػػرورة أدى الػػػوعي ب ةلػػػ   اللغػػػل (2)طاقػػػات لغيهػػػا

المعػػايير البنا يػػة والفنيػػة للقصػػيدة العربيػػة وػػ ؿ عراػػها  عػػدلا عػػام  حاسػػما فػػي اػػبط
 على مقاييس الجودة والحسف.

 

مسػػػيويات وقػػػد نػػػاقش النقػػػاد ابوا ػػػؿ مفهػػػـو الشػػػعرية مػػػف وػػػ ؿ بحػػػ هـ فيمػػػا يميػػػز بػػػيف 
ل وقػدموا يصػورلـ لػ دب مػف وػ ؿ ال شػؼ ن ػر( -اػوء  نا يػة )شػعر علىال  ـل و لؾ 

عػػػف الوصػػػا ص ال اييػػػة ل ػػػؿ جػػػنسل ورصػػػد مظػػػالر اليقػػػارب واليقػػػاط  بينهمػػػال فالشػػػعر 
ل لػ   (3)الن ػر نظيػر لػ  وصا صػ  اليػي يجعلػ  ييميػز عػف عندلـ جنس مف ال  ـ ابدبي 
 اسيعمالها في القوؿ الشعري بمقارني  بالن ري من . الوصا ص ييعلؽ باللغة وحدود

الفنيػةل وفلسػفي   واللغة مف حيث  ونها أداة يعبيرل لي  ا ف حي لػ   يانػ  ووصا صػ    
اليي يعيش بها في أي مجيم  منفع  وميفاع  مع ل ل ا عدت أساسا لمويلػؼ الدراسػاتل 

                                                 
 .53ينظر: رحمف غر اف: مقومات عمود الشعر ابسلوبيةل ص – (1)
 .205محمد بف مريسي الحار ي: عمود الشعر العربي ل ص -  (2)
امس حيى القرف ال امف للهجرةقل عالـ ال يب أحمد بي يس: ابدبية في النقد العربي القديـ قمف القرف الو -  (3)

 .69ـل ص2010ل 1الحديثل إربدل ابردفل ط
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بيػػر يعالوجػػودل ولػػي أداة للف ػػر و فهػػي يع ػػس وجػػود اينسػػاف بنهػػا أداة اليعبيػػر عػػف لػػ ا ال
لباحػػػث ظػػػوالر إلػػػى اة لمػػػي لـ معػػػايير يراعػػػى وبالنسػػػبال ف انػػػت بالنسػػػبة إلػػػى عػػػف العاطفػػػة

أصػػػحاب الدراسػػػات ى لػػػإ واسػػػيعاراتل وبالنسػػػبة اتبيهالب غػػػي يشػػػي حػػػظل وبالنسػػػبة إلػػػى 
ل  (1)قػػافي للجماعػػةالشػػعبية لػػي مظهػػر مػػف مظػػالر السػػلوؾ اليػػومي ممػػ   فػػي النشػػاط ال 

  ف يؼ لي عند الشاعر والناقد؟
 
ا ليماـ بلغػة ابدب أمػر قػديـ فػي النقػد العربػيل بسػبب حػرص النقػاد علػى معرفػة إف     

ل واليراث العربي الشعري والن ريل لرسالة ايس ميةلدقا ؽ اللغة اليي يم ؿ الوعاء الحامؿ 
ص الشػػػػعريةل و  سػػػػيما عنػػػػد النقػػػػاد ومػػػػف  ػػػػـ  ػػػػاف ا ليمػػػػاـ بالجانػػػػب اللغػػػػوي فػػػػي النصػػػػو 

 (2)اليطبيقيػػػػيف ل لمعرفػػػػة ب غػػػػة الشػػػػعر ويحديػػػػد وصا صػػػػ  الفنيػػػػة والف ريػػػػة والحاػػػػارية.
قالقااػػػػػي  ىدلوقػػػػػوؼ عنػػػػػد سػػػػػمات اليعامػػػػػؿ النقػػػػػدي لػػػػػوسػػػػػنحاوؿ فػػػػػي المباحػػػػػث ا ييػػػػػة ا

 الجرجانيق م  لغة الشعر في الوساطة.
 
I- رـلغة الشع: 
 

 :والناقدر بين الشاع المغة الشعرية -1
 
ل ويػػػػدوؿ اػػػػمف لػػػػ ا النظػػػػاـ مجمػػػػوع مجموعػػػػة مػػػػف النػػػػاسيواصػػػػلي بػػػػيف اللغػػػػة نظػػػػاـ   

ظمهػػا أو يػػريبط بهػػا جميعػػال ييواطػػأ لصػػيو واليرا يػػب والقواعػػد اليػػي ينابصػػوات وابلفػػاظ وا
عامػػػػة أفػػػػراد المجموعػػػػة اللغويػػػػة علػػػػى اسػػػػيودامها للد لػػػػة علػػػػى معػػػػاف ومػػػػدلو ت معينػػػػةل 

و نطقػػال في ػػوف لهػػـ ومشػػاعرلـ  يابػػة بهػػا عػػف رغبػػايهـ وأف ػػارلـ  وييعػػارفوف علػػى اليعبيػػر
ل غبايهـ وي شػؼ عػف جوانػب مػف طبػاعهـبم ابة ف ر معلفل وشعور مجسدلومرآة يع س ر 

اللغػػة  يالشػػعر فهػػواقعهػػـ الف ػػري والسػػلو ي وا نفعػػالي بواػػوح وأمانػػةل أمػػا لغػػة ويجسػػد 

                                                 
 .175محمد الصادؽ عفيفي: النقد اليطبيقي والموازناتل م يبة الوانجيل القالرةل دطل دتل ص -  (1)
عالـ ال يب الحديث للنشر  لواللغوي في القرف الراب  الهجريقأحمد بف ع ماف رحماني: النقد اليطبيقي قالجمالي  -  (2)

 .244ص ـل2008ل 1واليوزي ل إربدل ابردفل جدارا لل ياب العالميل عمافل ابردفل ط
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أفػراد  أرحب وأوس  مما ييعارؼ عليػ  إلى آفاؽ ؽل نط اليي ييو  مف ل ا النظاـ وسيلة 
 .(1)ل دوف أف يسمي له ا النظاـ بأف يقيدلا أو يحد مف انط قهاالجماعة اللغوية العادييف

 
إف اللغػػة لػػي وسػػيلة الشػػاعر لليعبيػػر والولػػؽل ولػػي موسػػيقا ل ألوانػػ ل ف ػػر ل ولػػي المػػادة   

فهػو ييطلػ   (2)لوحياة وحر ةالواـ اليي سّوى منها  ا نا  ا م مي وسماتل  ا نا  ا نبض 
مػف مل ػة إلػى ال شػؼ عػف  ػؿ الطاقػات ال امنػة فػي اللغػةل ويعمػؿ ب ػؿ مػا بقدر ما يػؤيى 

يميلؾ مف موالب وقدرات على يفجير ل   الطاقاتل يبحث فػي الػوعي وال وعػي عػف  ػؿ 
مػػػا يم ػػػف أف يوجػػػد بػػػيف أصػػػوات لػػػ   اللغػػػة و لمايهػػػا مػػػف ع قػػػات باطنػػػة أو نفسػػػية أو 

يولد العبارات أو يلبسها حل  جديػدة و يبي ر الصياغات والرموزل و يريجؿ ابلفاظل  روحيةل
   ل ليبرز يجربي  في  وب إبداعي.(3)مينوعة مف ويال 

 
ولا الفيصػؿ عػدّ ا حيفػاء ال بيػرل فقػد بلغة الشعر عند النقاد العرب القدماء  يتحظوقد    

ى مػػف جهػػةل و ػػ ا المقيػػاس الحاسػػـ بػػيف الػػنص الشػػعري ومػػا عػػدا  مػػف النصػػوص ابوػػر 
الػػػػػر يس مػػػػػػا بػػػػػػيف الػػػػػػنص الشػػػػػعري الراقػػػػػػي الوالػػػػػػد ومػػػػػػا سػػػػػوا  مػػػػػػف النصػػػػػػوص الشػػػػػػعرية 

الػ ي ينظػر مػف و لػ  الػدارس الناقػد  لػي ايطػار المي امػؿفاللغة الشػعرية  ل(4)الميوااعة
يقاعايػػػ ل بنهػػػا يحمػػػؿ جػػػؿ عناصػػػر اي إلػػػى المػػػيف الشػػػعري بػػػداع الشػػػعري اليػػػي وصػػػور  واا

 لها.يدرس مف و 
 
اطػػػػؼل ابف ػػػػار وصػػػػياغة المواقػػػػؼل ورسػػػػـ العو  يجسػػػػيد فػػػػيفػػػػي دورلػػػػا وألمييهػػػػا ي مػػػػف  

ا  إزاء المواػوعات المويلفػةل ومػف  ػـ  انػت دراسػة اللغػة وال شؼ عف عوالـ الشاعر ورؤ 
أو فػػي  الشػعرية أوؿ مػػا ين ػب عليػػ  المقاربػات سػػواء فػي مفردايهػػا أو يرا يبهػا أو أسػػاليبهال

                                                 
أحمد محمد معيوؽ: اللغة العليا قدراسات نقدية في لغة الشعرقل المر ز ال قافي العربيل الدار البيااءل  -  (1)

 .141ـل ص2006ل 1المغربل بيروتل لبنافل ط
 .85ص محمد  ريـ ال واز: الب غة والنقدل ينظر: -  (2)
 .142العليال ص ةأحمد محمد المعيوؽ: اللغ – (3)
محمد بلوحي: بنية الوطاب الشعري الجاللي في اوء النقد العربي المعاصر قبحث في يجليات المقاربة  -  (4)

 .68ـل ص2009النسقيةقل منشورات ايحاد ال ياب العربل دمشؽل سوريال دطل 
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ل وعلػػى لػػ ا ا عيبػػار شػػ لت (1)أو النحويػػة أو الصػػرفية أو الب غيػػة مسػػيويايها المعجميػػة
اللغة الشعرية قاعدة يأسيسػية للػدرس النظػري حػوؿ القصػيدة العربيػة فػي صػبغيها القديمػةل 

ما بلػورت اليجربػة الشػعرية بنها حملت أف ارلا وصورلال وصاغت عناصرلا ايبداعيةل  
 للشاعر.

 

فقهػا جملػة المبػادئ وابسػس والمعػاييرل اليػي يقػاس عليهػا ف انت المػادة اليػي يبلػورت و  
ل و انػػػت القصػػػيدة الجالليػػػة النمػػػو ج ابوؿ والم ػػػاؿ ابعلػػػى شػػػعرية القصػػػيدة مػػػف عػػػدمها

لرصػػد لػػ   المبػػادئ والمعػػايير ويأسػػيس النظػػرات ويطبيقايهػػا وفقهػػال و لػػؾ لمػػا يمل ػػ  لػػ   
يهػا ي ػري ليها بطاقات  بيػرة جعأمد لاللغة مف وصا ص معجمية وصويية ود لية وجمالية

ت لغػػػة الشػػػعر محػػػط اليمػػػاـ بالنسػػػبة إلػػػى ل ولهػػػ   ا عيبػػػارات  انػػػ(2)اللغػػػة العربيػػػة وآدابهػػػا
ال يف ان بوا على دراسيها مف حيث ابلفػاظ لباح يف اللغوييف والدارسيف الب غييف والنقادل ا

انبهػػػػػا وع قايهػػػػػا وابسػػػػػاليبل محػػػػػاوليف  شػػػػػؼ جو  والمعػػػػػانيل والبنػػػػػى الير يبيػػػػػة والصػػػػػور
 بالشاعر والميلقي.

   
أو مم نػػة  ويرا يػػب ومعػػاف  ابيػػة قا مػػة فاللغػػة ب ػػؿ مػػا يشػػيمؿ عليػػ  مػػف ألفػػاظ وصػػيو    

اعر  ػػػؿ مػػػا ي يشػػػف  ويسيشػػػعر  اليػػػي يبػػػرز بهػػػا الشػػػ محيملػػػة أو غيػػػر محيملػػػةل لػػػي ابداة
حبػػا مسػػيوعبا بػػ ل ولػػ لؾ لػػو دا ػػـ البحػػث عمػػا يم نػػ  مػػف جعػػؿ لػػ ا العػػالـ ميسػػعا ر  ويينبػػأ

لعالمػػ  الػػداولي الوػػاص ميوافقػػا معػػ ل موازيػػا لػػ  فػػي عمقػػ  واميػػداد ل مجسػػدا ل ػػؿ حقا قػػ ل 
ل ػػػػ ا  انػػػػت اللغػػػػة ايطػػػػار ابوؿ  ل(3)معبػػػػرا عنػػػػ  بصػػػػدؽ وأمانػػػػة وحيويػػػػة وصػػػػفاء ووفػػػػاء

وبالمقابػػؿ  وابويػػر الػػ ي ييحػػرؾ اػػمن  الشػػاعرل فقػػد ايوػػ لا الغايػػة والوسػػيلة لبػػث أف ػػار ل
ابة ابولى اليي يدوؿ منها القارئ والناقد إلى عوالـ ل ا ايطار الشعريل ف انػت  انت البو 

 بنػاءو  ير يبػاوعباراتل  ألفاظا ومعافدراسة جوانبها في  وسيلة وغاية -  لؾ-بة لهـ بالنس
 لػػؾ البحػػث عػػف وصا صػػها ومميزايهػػا وسػػمايها الشػػ لية  مػػف وػػ ؿمحػػاوليف  وصػػياغةل

 يحوي  مف جوانب نفسية وانفعالية يوص الشاعر.والجمالية واليأ يريةل وما 
                                                 

 .69محمد بلوحي: بنية الوطاب الشعري الجالليل ص -  (1)
  .69المرج  نفس ل ص – (2)

  .91أحمد محمد معيوؽ: اللغة العليال ص – (3)
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لػـ ييحػد وا عػف لغػة الشػعر أو الشػاعر فػي فصػوؿ مسػيقلة  إ  أف النقاد العرب القدماء 
 لؾ أف نقػدلـ  ػاف   يػزاؿ جز يػال ينظػر فػي إطػار البيػت أو أجزاء موصصة مف  يبهـل 

لة الموسػػوعيةل حيػػث الواحػػد أو عػػدة أبيػػاتل ومػػف جهػػة أوػػرى ايسػػـ نقػػدلـ بالرؤيػػة الشػػام
أبعػػدلـ عػػف يلػػؾ  ولػػو أمػػر ل ػػانوا ينظػػروف إلػػى لػػ ا البيػػت ولػػ   اببيػػات مػػف عػػدة جوانػػب

إلػػى الحػػديث عنهػػا أو  ول ػػنهـ يطرقػػوا ل(1)والمريبػػة اػػمف فصػػوؿ أو غيرلػػا الدقيقػػةالنظػػرة 
 .(2)ايشارة إليها امف أطر لغوية وب غية ونقدية عديدة ومويلفة

 جانيق مػف بػيف لػؤ ء النقػاد الػ يف يطرقػوا إلػى الحػديث عػف لغػة الشػعر وقالقااي الجر  
جػراءو  ار يػنظيأو أشاروا إلى بعض م محهػال اػمف آرا ػ  الميفرقػة فػي الوسػاطة  ل واصػة اا

فػػػي  اوػػػ آفيمػػػا حويػػػ  ابطػػػر اليػػػي حػػػددلا لعمػػػود الشػػػعر وأسػػػس المفااػػػلة بػػػيف الشػػػعراءل 
هـ ) النحوية واللغوية والب غية والنقديػة(ل الحسباف وصـو قالمينبيق على اوي ؼ ايجالاي

مػػف اللغػػة المنبػػ  الصػػافي لدراسػػايهـ والمعػػيف الػػ ي غرفػػوا منػػ  اليػػي ايوػػ ت لػػي ابوػػرى 
وسػػيلة لبػػث ويقنػػيف آرا هػػـل وغايػػة لليأصػػيؿ والينظيػػر واليطبيػػؽ اللغػػوي والنحػػوي والب غػػيل 

والينظيػر واليطبيػؽ اريػبط  ف انت ابرض الوصػبة لػ لؾ الينػوع وا وػي ؼل ولػ ا اليأصػيؿ
 من  ليصلوا إلي  مؤطرا بالقواعد والرؤى والنظرات. مادة اللغوية للشعر  أساس انطلقوابال

    
نهػػػؿ مػػػف معػػػيف لػػػؤ ء اللغػػػوييف والنحػػػوييف والب غيػػػيف  -بػػػدور –وقالقااػػػي الجرجػػػانيق   

نهػػػا ميػػػدانا اليػػػي ايوػػػ  م لإلػػػى لغػػػة الشػػػعر علػػػى يعػػػدد رؤالػػػـ ويباينهػػػا فػػػي النظػػػروالنقػػػاد 
 .شعر قالمينبيقص بها يطبيقاي  النقدية اليي ول
    
عرض بعض النما ج مف المقاربات اليي اعيمدلا قالجرجانيق في ممارسػي ل وسنحاوؿ  

 لهػػػا ورسػػـ وفقهػػػا حػػدود لػػػ   الممارسػػػةمػػ  ابوػػػ  بعػػيف ا عيبػػػار ابسػػس اليػػػي اري ػػز علي
 ولي:
 

                                                 
  .10مصطفى أبو  ريشة: النقد العربي اليطبيقي بيف القديـ والحديثل ص – (1)
  .144أحمد محمد معيوؽ: اللغة العليال ص – (2)
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مػػا وافػػؽ    مقيػػاس يقػػاس عليػػ ل ولػػو النمػػو ج والم ػػاؿ الػػ ي واػػع  األســاس األول:  
 جملػػة مػػف المعػػايير بنػػى عليهػػا وطابػػ فػػي قػػوؿ الشػػعرل اليػػي حػػددلا وفػػؽ  طريقػػة العػػرب

 ر واليطبيؽ.ينظياليطبيقي فيما بعدل ولي يش ؿ الو صة النقدية اليي سبقي  بال

ــاني:   شػػعر قالمينبػػيق  مػػادة لهػػ   المقاربػػاتل بنػػ  ايوػػ  مػػف الوصػػا ص  األســاس الث
شػػػػػعرية لنصػػػػػوص قأبػػػػػي الطيػػػػػبق مرجعػػػػػا ي بػػػػػات بعػػػػػض المقػػػػػو ت النظريػػػػػةل بمقايسػػػػػة ال

 مػا عػد قالمينبػيق  نصوص  بما سبق  وما عاصر  على صعيد  شػؼ الجماليػات الشػعريةل
ل ومػا بنصوص ل وسيطا بيف ما قدـ مػف معػايير نمو جيػة لبنيػة الوطػاب الشػعري المقيػاس

دود ووصػا ص اللغػة الشػعرية ومػا صػاحبها عد وروجا عن ل با عيماد على النظر إلى ح
ل بنػػػ  ايوػػػ  مػػػف اليوسػػػط المحػػػد يف  مػػػف يغييػػػرات فػػػي الشػػػ ؿ والماػػػموف والصػػػياغة مػػػ

وشػػعرية نصوصػػ ل الهػػدؼ الػػ ي نسػػب بجلػػ  وطابػػ  النقػػدي مػػف  لشػػاعرية قأبػػي الطيػػبق
 و ؿ ما قدم  مف نظرات ويطبيقات في الوساطة.

إ بػات أف قالمينبػيق قػد مف و ؿ وطاب ل انيق قالقااي الجرجمحاولة وفي الوقت نفس  
مػػف يطػػورات علػػػى اوػػي ؼ مسػػيويات اللغػػػةل بنػػ  طػػوع مػػػا  النمو جل ومػػا صػػػاحب بػػأوػػ  

غييػراتل اليػي عػدلا مػف ب لػ   اليطػورات واليسأدرج  مف أسس ومقومات في النمو ج بح
اسػيحداث وسػعا ورحابػة منحػت ملمحػا إيجابيػا فػي عف النمػو جل وعػدلا لػو يسبق  وروجا 

 القصيدة. جماليات

با عيمػػاد علػػى مػػنهب المقايسػػة يوسػػي  مجػػاؿ المقاربػػات واليطبيقػػاتل  األســاس الثالــث:
  أص  يطبيقيا يسالـ في إ بات الوساطة حيث يجاوز نصوص قالمينبيق إلػى عيمداال ي 

عديػػػد النمػػػا ج القديمػػػة والمحد ػػػةل لرصػػػد الشػػػوالد ويوسػػػي  النظػػػرل حيػػػى ي ػػػوف ابح ػػػاـ 
علػػػى   –سػػػمة بالمنطقيػػػة أو الوسػػػطيةل ومػػػف جهػػػة أوػػػرى ابوػػػ  الملػػػـ بػػػ راء الوصػػػـو مي
وآليػػػػات علػػػػى قواعػػػػد والػػػػرد عليهػػػػا بكجابػػػػات ي ػػػػوف مؤسسػػػػةل ومبنيػػػػة  - ؼ يوجهػػػػايهـاوػػػػي

 ل حيى ي وف الحجة مقنعة.إجرا ية

ر   ػاف قا لػ  وعصػ النظر بالوسطية للػنص الشػعري أّيػا ما اعيمد في ل ا اليوسي  على   
مػػػف ممارسػػػي    فػػػي  لػػػؾ ل يرسػػػاء قواعػػػد نظريػػػة منطلقػػػا-قالمينبػػػيقبمػػػف فػػػيهـ  - وم لبػػػ 



 خطـاب البنية اللغويـة                      الفصـل الثالث:                                       

 - 148 - 

عف وصا ص لػ    النص الشعريل وال شؼ يؤسس بطريقة ما لجماليات اليي ل اليطبيقية
 .مف أنماط ال  ـاليي يميز  عف غير  الجماليات 

قالقااػػػػػي  ؤىر لػػػػػ   اليطبيقػػػػات محػػػػػاوليف بػػػػدورنا ال شػػػػػؼ عػػػػف عنػػػػػد بعػػػػض وسػػػػنقؼ  
الجرجػػػػانيق اليػػػػي أطػػػػرت ممارسػػػػي  ال شػػػػفية عػػػػف لػػػػ   الوصػػػػا صل ويحديػػػػد موقفػػػػ  منهػػػػا 

عيوب  دوف إيجابياي ل فػأورجو  ردود لوصـو قالمينبيق ال يف رصدوا باسيقراء ما قدم  مف 
علػى يقسػيمات اريبطػت  مف إطار الشاعريةل وشعر  عف حدود الشعرية معيمديف في  لؾ 

ل إلػى قاػايا الػوزف إلى الصػورةالشعريةل   ل بدءا باللغةر الم ونة لإلبداع الشعريبالعناص
ل والقافيػػػػػةل إلػػػػػى مناقشػػػػػة قاػػػػػية السػػػػػرقات اليػػػػػي يعلقػػػػػت بهػػػػػ   الم ونػػػػػات بصػػػػػفة إجماليػػػػػة

 فػػي قاػػية عمػػود الشػػعرل ويشػػظي مػػا قالقااػػي الجرجػػانيقمسػػي مريف فػػي  لػػؾ مػػا طرحػػ  
ف يميػػػز طرحػػػ  لهػػػ   بػػػواب قدمػػػ  ليأطيرلػػػا مػػػف عناصػػػر وأ ومعػػػايير فػػػي يطبيقايػػػ ل بنػػػ  واا

فقػػػد وقػػػؼ عنػػػدلا بطريقػػػة أو بػػػأورى فػػػي مقاربيػػػ ل بنهػػػا يشػػػ ؿ القاػػػية باللحظػػػة العػػػابرةل 
 ما سمي ب  النص الشعري قللمينبيق.إلى يطبيقها وفؽ سعى  اليي القاعدة

 
 مػػا أسػػعف يحػػوي لػػ   الي وينػػاتل إاػػافة إلػػى  - مػػا عراػػ – مػػا أف عناصػػر العمػػود  

مقومػػػات وم ونػػػات اريبطػػػت مػػػا اسػػػيوعبي  ممارسػػػي ل مػػػف اسػػػيج ء و النقػػػدي  عليػػػ  ف ػػػر  
فقػد نػاقش عدت إاافة لهال ومف جهػة أوػرى و ب ور به   ابسس والمقوماتل أو بش ؿ أ

ل   العناصر ويفريعايها المعيارية في وطاب  اليطبيقػيل علػى اعيبػار أنهػا يم ػؿ النمػو جل 
      فاالة.ال ي اعيمد في الم

وقبػػؿ  لػػؾ نحػػدد ايطػػار العػػاـ الػػ ي ييبلػػور اػػمن  لغػػة الشػػعر  مػػادة للممارسػػة النقديػػةل   
 ولو اللفظ والمعنى  أساسيف بنا ييف له   اللغة.
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   بين المفظ والمعنى: لغة الشعر -2

 لل  انػػت قاػية اللغػػةنقػػد العربػي القػديـأوؿ ا عيبػػارات اليػي اليفيػت إليهػػا حر ػة ال مػف 
لػػ   الفعاليػػةل فػػي عنصػػريف مػػف عناصػػر يحقػػؽ يو  لفعاليػػة لغويػػة فػػي المقػػاـ ابوؿ الشػػعرف

 .يش  ف المسيوى الير يبي للغة وصفهمابالمعنى و اللفظ  عمود الشعر لما:

أو  المسػيوى الير يبػي بوصػف  مقومػًا لغويػًا ألميػة فػي اليػراث النقػديل بنػ  جعػؿ وقد   
بوؿ الػ ي لنص الشػعريل فاللغػة لػي ابسػاس اجؿ اليمام  منصبًا على الجانب اللغوي ل

ولي الهاجس ابوؿ لدى المهيمػيف بحقلػي: اللغػة وابدبل والشػعر  بني علي  النقد العربيل
ا المعنػػى اللغػػة بهػػ و  والاػػياعلاء يحفػػظ اللغػػة مػػف الفواػػى وعػػ –لػػدى النقػػاد– ػػاف يم ػػؿ 

واليمػػاـل حيػػى  القػػدماء ب ػػؿ عنايػػةإف حظيػػت لػػدى  ي ػػاد يؤلػػؼ جػػولر الشػػعرل فػػ  عجػػب
العػػرب بالشػػعرل إنمػػا  ػػاف  إعجػػاب ػػأف النقػػد اللغػػوي لػػو عمػػود النقػػد العربػػي برميػػ  و ػػأف 

 . إعجابهـ بلغي منصرفًا قبؿ  ؿ شيء إلى 

النقػاد مػف إليهػا نظر  اليي لومف لنا نقرأ م ونات الشعر وصفاي  وقد ير زت في لغي 
 (1).معنىاللفظ وال :اماديه و ؿ

اريباطػػػا واػػػعيال فهػػػي يي ػػػوف مػػػف لػػػ يف  يػػػريبط بف ػػػرة محػػػددةة واللفػػػظ بنيػػػة صػػػويي 
الجػػانبيف: الصػػوت والف ػػرةل وقػػد الػػيـ نقػػاد العػػرب القػػدماء بػػاللفظ أيمػػا اليمػػاـل ورأو  أحػػد 

ل ولػػ لؾ عػػد أساسػػا معياريػػا ومرجعػػا (2)عناصػػر العمػػؿ ابدبػػيل وال ػػ ـ فػػي مقابػػؿ المعنػػى
)المعجمػػػػيل  ى مسػػػيوياي  ال   ػػػػةللح ػػػـ علػػػػى النصػػػوص الشػػػػعرية مػػػػف و لػػػ ل ف ػػػػاف علػػػػ

 أساسػا نقػػديا هػػو يم ػؿفالنحػوي( محػػط أنظػار واليمػاـ الدارسػػيف والنقػاد العػربل و الصػرفيل 
أحػد  ل الػ ي يم ػؿلقراءة النصوص والح ـ عليها وفؽ حدود ومقػاييس لػ ا ابسػاس النقػدي

الشػػػعر  طرفػػػي اللغػػػة وحامػػػؿ طرفهػػػا ال ػػػاني)المعنى(ل ولطالمػػػا ان بػػػت دراسػػػة النقػػػاد للغػػػة
 فردا وير يبال والح ـ علي .ممف دراسة اللفظ  ؽوالح ـ عليها عامة با نط 

 

                                                 
 .195مات عمود الشعر ابسلوبيةل صينظر: رحمف غر اف: مقو  – (1)
 .118سامي محمد عبابنة: اليف ير ابسلوبيل ص -  (2)



 خطـاب البنية اللغويـة                      الفصـل الثالث:                                       

 - 150 - 

فػي وطابػ ل ومعيػارا نقػديا اعيمد اللفظ أياا ر يػزة  لوقالقااي الجرجانيق  غير  مف النقاد
 مػػا يظهػػر مػػف وػػ ؿ مػػا قدمػػ  مػػف م حظػػات ودراسػػة للنصػػوص الشػػعرية المينػػا رة فػػي 

حيػػث   ػػر  منسػػوبا  مػػاد ممػػا ور ػػ  عمػػف سػػبق  مػػف النقػػاد والدارسػػيفلل ولػػ ا ا عيوسػػاطي 
 إليهـ  أساس في المفاالة بيف الشعراءل فيما عبر عن  بعمود الشعر.

 

فػػي الػػة وا سػػيقامةل يظهػػر  لػػؾ الجز فػػاللفظ أحػػد لبنػػات لػػ ا العمػػودل وقػػد اشػػيرط فيػػ  
لحسػػػف بشػػػرؼ المعنػػػى و انػػػت العػػػرب إنمػػػا يفااػػػؿ بػػػيف الشػػػعراء فػػػي الجػػػودة وا »قولػػػ : 

«وصػػحي ل وجزالػػة اللفػػظ واسػػيقامي 
ل وقػػد سػػبؽ وأف عراػػنا لهػػ ا الػػنص جملػػةل وسػػنقؼ (1)
فػػي الوطػػاب  ها يماي  وعناصػػر ل واسػػيج يقسػػب ايحاطػػةعنػػد جز يايػػ  يفصػػي  فػػي محاولػػة 

بػػدءا بعنصػػر اللفػػظ الػػ ي اشػػيرط فيػػ  الجزالػػة وا سػػيقامة قل الجرجػػانيقللقااػػي  اليطبيقػػي
 .يقـو اللفظ إ  بهما بدأيف أساسييف   م
 

الجػػزؿ: الحطػػب اليػػابسل وقيػػؿ الغلػػيظل وقيػػؿ مػػا عظػػـ مػػف الحطػػب ويػػبس  ػػـ   ػػر و   
  (2).اسيعمال  حيى صار  ؿ ما   ر جزً ل واللفظ الجزؿ و ؼ الر يؾ

 

والم حظ أف الجزالػة يػدؿ علػى القػوة والميانػةل فهػي يػدؿ علػى الحطػب اليػابس ال  يػر 
   (3)ل وعلى ما عظـ مف الحطب ويبسل  ـ يطورت الد لة مف و ؿ ا سيعماؿ.والغليظ

 

 

 

 

 

                                                 
 .34القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص  – (1)
(2)

 .109ل ص11جينظر: ابف منظور: لساف العربل  – 
 .196رحمف غر اف: مقومات عمود الشعر ابسلوبيةل ص  -  (3)
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غريبػػا وعػػرال و  سػػوقيا مبيػػ  ل  نيق: أ  ي ػػوف اللفػػظ وحػػدودلا عنػػد قالقااػػي الجرجػػا
عااا تاقااا    ، مااا تزع اا  الػػنمط ابوسػػط »بقولػػ :  يحػػدد لػػي صػػفة لقػػوة ابسػػلوبل الػػ ي و 

«شيتاقو ي، وتنح  عا تابدوي تاوح
ل فم  ميانة ابسلوب يجب أف ييوفر ل  ألفػة مػ  (1)

ابلفػػػاظ لػػػ   يقػػػ  فػػػي السػػػماعل فػػػ  ي ػػػوف غريبػػػا عنهػػػا و  بعيػػػدال مػػػ  مراعػػػاة عػػػدـ ينػػػافر 
 (2)ل وعدـ إساءة يرييب الجمؿ ل   يغيب المعنى.المعاظلة

ا بػأف ي ػوف بحيػث يعرفػ  العامػة إ  »حيث يا  قالقااي الجرجانيق معيػارا للجزالػة: 
«سمعي ل ول نها   يسػيعمل  فػي محاورايهػا 

ل ولػ ا مػا عبػر عنػ  بػالنمط ابوسػطل الػ ي (3)
  ي ينفػػ  اليعقيػػد حيػػى ي ػػوف حوشػػيا غريبػػال و  سػػوقيا مبيػػ   بسػػيطا يسػػيهل   العامػػة فػػي 

بػاللفظ حيػث أعطػا  ألميػة  الجرجػانيقالقااػي محاورايها اليوميةل ول ا دليؿ على اليماـ ق
أساسا مف أسس المفاالة بػيف الشػعراءل وواػ  لػ   عد ما ل  مف قيمةل بأف بالغة وأدرؾ 

 معايير ومقاييس يجب أ  يحيد عنها حيى   يعد مردودا وعيبا في الشعر.

ول ا ا ليماـ ناب  مف  وف اللفظ اللبنة ابساسية في بناء النص الشعريل حيث يراعػى 
ل ػػؿ بينهمػػا ويجعػػؿ لقااػػي الجرجػػانيق قايػػربط فػػي  لػػؾ المعنػػى الػػ ي يحملػػ  اللفػػظل لػػ لؾ 

فػػي مواػػ  آوػػرل ل بف ال لمػػة يسيحسػػف فػػي مواػػ ل و  يػػيـ لهػػا  لػػؾ لفػػظ معنػػى يناسػػب 
 .(4)ل بينما ي وف نادرة نافرة إ ا جاءت في غير وييطلبها م اف حيى   يغني عنها سوالا

 ل ييحدد وفػؽ امن انيظام لي إ ف رؤية شمولية يحدد للفظ قيمي  داوؿ الير يبل و  
ولػػ   القيمػػةل ويػػربط  اليناسػػؽلػػ ا ومػػا فراػػي  مػػف معػػاييرل يولػػؽ مػػا أطلػػؽ عليػػ  الجزالػػة 

قالقااػػي الجرجػػانيق  لػػؾ با وييػػار عنػػد المحػػد يفل الػػ ي اشػػيرط فيػػ  السػػماحة والسػػهولة 
  يظػنف أنػي أريػد بالسػمي السػهؿ الاػعيؼ الر يػؾل و  بػاللطيؼ الرشػيؽ الونػث  »ل ف: 

«أريػػػد الػػػنمط ابوسػػػط  المؤنػػػثل بػػػؿ
ل فقػػػد ربػػػط ا وييػػػار بالسػػػماحة والسػػػهولةل واللطػػػؼ (5)

                                                 
 .24ص رجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم لالقااي الج -  (1)
 .139محيي الديف صبحي: نظرية الشعر العربيل ص -  (2)
 .17القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (3)
 .119يوفيؽ الفيؿ: القيـ الفنية المسيحد ة في الشعر العباسيل ص -  (4)
 .24ل صي ووصوم القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينب -  (5)
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  والرشاقةل اليي   يعني الاعؼ والر ا ة.

  ما يواي اليرسيمة ا يية:
 

 
 

 'وفي  لؾ طلب للجزالة'

         : ل يعػػد مقػػاييس للجزالػػػة  سػػ مة الطبػػػ مػػا أف لػػ   الشػػػروط مريبطػػة بمعػػايير أوػػػرى

ل فسػػ مة (1)« ييبػػ  سػػ مة الطبػػ ل ودما ػػة ال ػػ ـ بقػػدر دما ػػة الولقػػةفػػكف سػػ مة اللفػػظ  »
والرشاقة واللطؼل لي فػي حقيقيهػا  لػؾ اليجلػي للطبػ   اللفظ اليي يجعل  ييصؼ بالسهولة

السػػليـل الػػ ي يعػػد لػػو ا وػػر يجليػػا لشوصػػية الشػػاعر فػػي اريباطػػ  ببي يػػ  وعصػػر ل ف لمػػا 
 م  باليعقيد والغرابة في ألفاظ ل يبدو  لؾ  ا يي:ا ايسـ   يجرد منه

 

 
 'ل ا يحقيؽ للنمط ابوسط في ابسلوبفي و '

فقػػد اريبطػػت الجزالػػة بػػاللفظ داوػػؿ النسػػيب الشػػعريل فهػػي يوػػص ابسػػلوب الػػ ي يػػرـو 
طبػػػ  السػػػليـ فػػػي بنا هػػػا اليوسػػػط فػػػي ا وييػػػار بػػػيف اللفػػػظ والمعنػػػى للغػػػة شػػػعرية يجسػػػد ال

وير يبهػػػال ويسػػػعى إلػػػى يحقيػػػؽ الشػػػعرية والجمػػػاؿ فػػػي اسػػػيقامة ابلفػػػاظ وسػػػهوليها ورشػػػاقة 
 .ابسلوب وسماحي 

                                                 
 .18القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (1)

 الطبع السميم

 عدـ الينافر ابلفة حسف اليرييب

 

 س مة اللغة

 شروط االختيار

 السهولة السماحة اللطؼ الرشاقة
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وأنػت يجػد  »ود إلى الحديث عف المقياس ال انيل ولػو البي ػة والعصػرل يقػوؿ: ول ا يق
عقػد ال ػ ـل  لؾ في ألؿ عصرؾ وأبنػاء زمانػؾ ويػرى الجػافي الجلػؼ مػنهـ  ػز ابلفػاظل م

فلمػػػا اػػػرب ايسػػػ ـ  )...(ومػػػف شػػػأف البػػػداوة أف يحػػػدث بعػػػض  لػػػؾ )...(وعػػػر الوطػػػاب
بجيرانػػػ ل وايسػػػعت ممالػػػؾ العػػػربل و  ػػػرت الحوااػػػر ونزعػػػت البػػػوادي إلػػػى القػػػرىل وفشػػػا 

«اليػػأدب واليظػػرؼل اويػػار النػػاس مػػف ال ػػ ـ ألينػػ  وأسػػهل  
ل فقػػد فػػرض يطػػور العصػػر (1)

معجػػػـ الشػػػعريل وعلػػػى لػػػ ا ابسػػػاس فقػػػد يميػػػز بعػػػض الشػػػعراء ويغيػػػر البي ػػػة يغييػػػرا فػػػي ال
واليعقيد فػي ال ػ ـل نجػـ عػف يعلقهػـ ونسػجهـ علػى  المحد يف في أشعارلـل بيوعر ابلفاظ

يبعا لما جػد  -منواؿ القدماء في ألفاظهـ ويرا يبهـل دوف مراعاة  وؽ العصر ال ي أصبي 
 ليعقيد والغرابةل ووروجا عف الطب  السليـ.ل ا ا سيوداـ بلفاظ قديمة ي لفا وطلبا ل -في 

 مػػػا أف الحاػػػارة مػػػف شػػػأنها يهػػػ يب النفػػػوس والطبػػػا  ل لػػػ لؾ يميػػػز البػػػدوي والجػػػافي 
 باليعقيد في ال  ـل وفرض اليحار اوييار أليف ال  ـ وأسهل .

إلػػى  ػػؿ شػػيء  اوعمػػدو  »وياػػرب قالقااػػي الجرجػػانيق م ػػا  علػػى  لػػؾ فػػي قولػػ :   
لػػى مػػا للعػػرب فيػػ  وألطفهػػا مػػف القلػػب موقعػػا ،أحسػػنها سػػمعا اويػػاروا ي أسػػماء   يػػرة  ل واا
ل فػكنهـ وجػدوا  مػا رأيػيهـ يويصػروف ألفػاظ الطويػؿل على أسلسها وأشػرفها لغات فاقيصروا
ل ا مػػػػف سػػػػييف لفظػػػػةل أ  رلػػػػا بشػػػػ  شػػػػن ل  العشػػػػّنط والعنطػػػػنط والعشػػػػّنؽللعػػػػرب فيػػػػ  نحػػػػو 

، فنبروت جمي  ذاا  والقوؽ ل والقاؽالطػّوطالسلهب والشو بل والطاط و والجسرب والشوقب و 

« وعسكوه،وتكت وت بااطويل اخ تو علا  تالقاا ، و لاب نباوس تاقام  عناو
ل ففػي لػ ا الم ػاؿ (2)

الجرجػػانيق نمو جػػػا عػػػف أ ػػر الحاػػػارة الػػ وؽ العصػػػري فػػػي القااػػػي اليفصػػيلي يقػػػدـ لنػػا ق
ويػػػػػاروا مػػػػػ   فقػػػػػد االلغػػػػػةل ومػػػػػا فراػػػػػ  مػػػػػف حػػػػػدود ل وييػػػػػار علػػػػػى الشػػػػػعراء المحػػػػػد يفل 

لفظػػة)طويؿ( مػػف بػػيف سػػييف لفظػػا مرادفػػا لهػػال لػػ   ابلفػػاظ اليػػي أصػػبحت ييميػػز بالغرابػػة 
والوحشػػػػػية واليعقيػػػػػدل فاويػػػػػاروا )الطويػػػػػؿ( طلبػػػػػا للسػػػػػهولة وابلفػػػػػةل اليػػػػػي فراػػػػػيها سػػػػػهولة 

م مي المعجـ الشعري المحدث إ ا مػا قػورف بالقػديـل ل   الحدود غيرت الحاارة ولينهال ف
ل حيػػػػى حيػػػػى يسػػػػّمحوا بػػػػبعض اللحػػػػف يجػػػػاوزوا الحػػػػد فػػػػي طلػػػػب اليسػػػػهيؿ »هػػػػـ: لدرجػػػػة أن

                                                 
 .18ل صالقااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم  -  (1)
 .18المصدر نفس ل ص -  (2)



 خطـاب البنية اللغويـة                      الفصـل الثالث:                                       

 - 154 - 

وػػػالطيهـ الر ا ػػػة والعجمػػػةل وأعػػػانهـ علػػػى  لػػػؾ لػػػيف الحاػػػارة وسػػػهولة طبػػػاع ابوػػػ ؽل 
فانيقلػت العػػادةل ويغيػر الرسػػـل وانيسػوت لػػ   السػػنةل واحيػ وا بشػػعرلـ لػ ا الم ػػاؿل ويرققػػوا 

ابلفػػاظل فصػػارت إ ا قيسػػت بػػ لؾ ال ػػ ـ  معػػانيهـ ألطػػؼ مػػا سػػني مػػف مػػا أم ػػفل و سػػوا
ابوؿ ييبيف فيها اللػيفل فػيظف اػعفال فػك ا أفػرد عػاد  لػؾ اللػيف صػفاء ورونقػال وصػار مػا 

 (1)« لطفا  اعفا رشاقة و يويلي

 م حظات ألمها:يسيوقفنا ل ا النص ب

فػي  ل لشػعريلمعجػـ اا يغيػرأف ال وؽ العصػري واليحاػر مقيػاس أساسػيل سػالـ فػي  -1
فرسػػػـ الحػػػديث(ل و إلػػػى الحاػػػر(ل والعصػػػر)مف القػػػديـ إلػػػى )مػػػف البػػػد بالبي ػػػة اريباطػػػ 

واويطػوا بنفسػهـ حػدود  -يبعا لما منحهـ ل ا المقياس مف حريػة –الشعراء المحد وف 
ألفػػاظ علػػى وػػ ؼ مػػا يميػػزت بػػ  معجػػـ جديػػد يميػػزت ألفاظػػ  بالسػػهولة والرقػػة واللػػيف 

 المعجـ الشعري القديـ.

بألفػاظ القػدماءل ل إ ا مػا قورنػت -عند بعض النقػاد–عّدت اعفا  ل   السهولة والرقة  -2
إ  أنهػػػػا عنػػػػد قالقااػػػػي الجرجػػػػانيق رشػػػػاقة ولطػػػػؼ ورونػػػػؽل بف المبػػػػادئ لػػػػـ ييغيػػػػرل 
ول نهػػا أصػػبحت وااػػعة لطبػػ  جديػػد فراػػ  الػػ وؽ الجديػػدل ويػػيلوص لػػ   المبػػادئ 

«ميانة ال  ـ وجزالة المنطؽل وفوامػة الشػعر »في: 
يبط بمرجعيػة واحػدة ل بنهػا يػر (2)

لػػي الطبػػػ  الػػػ ي يهػػػ ب وسػػهؿ مػػػ  يطػػػور العصػػػر وأ ػػر الحاػػػارةل ويبعػػػا لػػػ لؾ يػػػرؽ 
ل ليصػػبي (3)بحسػب اوػػي ؼ الطبػا   الشػعر ويصػػلبل ويسػهؿ اللفػػظ وييػوعر المنطػػؽل

لػػػ   المبػػػادئ عنػػػد المحػػػد يف ميعلقػػػة بسػػػهولة ابلفػػػاظ والليونػػػة فػػػي ال ػػػ ـل والصػػػفاء 
فػػكف راـ أحػػدلـ ايغػػراب  »المنطػػؽل مطلبػػا ليحقيقهػػا:  والرونػػؽ والرشػػاقة واللطػػؼ فػػي

وا قيداء بمف ماى مف القدماء لـ يػيم ف مػف بعػض مػا يرومػ  إ  بأشػد ي لػؼل وأيػـ 
الي لؼ المقتل وللنفس عف اليصن  نفرةل وفي مفارقة الطبػ  قلػة الحػ وة ل وم  يصن 
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و ؽ الديباجة «و لاب الرونؽ واا
 ج القػديـ ومراعػاة السػير ل فقد يعد ا قيػداء بػالنمو (1)

ل بنػػ  وػػروج عػػف الطبػػ  علػػى منوالػػ  فػػي ابلفػػاظ وصػػياغة اليرا يػػب نوعػػا مػػف الي لػػؼ
   .العصر ال ي ل ب  ال وؽ الجديد وصقل  يطور

عػػف ألفػػاظهـل وينػػافي  إف قالقااػػي الجرجػػانيق يػػداف  عػػف المعجػػـ الشػػعري للمحػػد يفل  -3
فػػي  لػػؾ يقػػؼ موقفػػا ولػػو  ل ورونقػػافقػػد عػػّد يلػػؾ السػػهولة والليونػػة فػػي شػػعرلـ صػػفاء 

ال ميػػز فيػػ  بػػيف القػػديـ والمحػػدث  ػػؿ بصػػفاي ل و ػػؿ حسػػب طبػػاع عصػػر  و وؽ يوسػػط
ا قيػػداء بمػػف  محاسػػف وعيػػوب  ػػؿ منهمػػال بنػػ  عػػدبي يػػ ل ويبعػػا لػػ لؾ اويلػػؼ يقػػدير 

الي لػؼل ومنػ  ماى في اسيوداـ ابلفاظ طلبا لإلغراب واليوعر واليعقيد ما أدى إلػى 
لطمس المحاسفل بف  ؿ عصر و ؿ بي ة يفرض اسيودامات معينة بلفػاظ  عّد سببا

مسػػيمدة مػػف البي ػػة وميزايهػػال ومػػف العصػػر وحػػدود ل  ألفػػاظولػػي  لمحػػددة دوف غيرلػػا
 مػف شػعر قأبػي يمػاـق وياػرب لػ لؾ م ػا  الشاعر اليي يحدد يبعا لطبع ل اتوباوييار 
اللفػػظ علػػى يػػوعير ل فحصػػؿ منػػ  اظػػ حػػاوؿ ا قيػػداء بابوا ػػؿ فػػي   يػػر مػػف ألف»الػػ ي:
  قول :فقبي 

 

  بُ اكِ وَ كَ  وبِ مُ ي القُ فِ  يَ ا ىِ مَ ن  أَ كَ وَ  * لُ ادِ نَ جَ  اعِ مَ ي الس  فِ  يَ ىِ ا مَ ن  أَ كَ فَ                  
                                           

شػعر  إ ا  فصػار لػ ا الجػنس مػف )...(ويغلغػؿ فػي اليصػعب  يػؼ قػدر فيعسؼ ما أم ػف 
والحمػؿ علػى القريحػةل قرع السم  لـ يصؿ إلى القلب إ  بعد إيعاب الف ػرل و ػّد الوػاطر 

ل فهػػو يػػرى فػػي (2)« ولػػ   جريػػرة الي لػػؼ )...(فػػكف ظفػػر بػػ  فػػ لؾ مػػف بعػػد العنػػاء والمشػػقة
ل فاويػػار ألفاظػػا غريبػػة يلفهػػا م ػػؿ لػػ ا القػػوؿ ي لفػػال بف الشػػاعر حػػاوؿ ا قيػػداء بالقػػدماء

يعاب اليعقي و ّد الواطر. ول ف وجػدنا فػي الف ر دل احياج شعر  مف و لها إلى اليفسير واا
أف قالقااػػي الجرجػػانيق   يبػػيف و  يحػػدد ابلفػػاظ اليػػي  -علػػى وجػػ  اليحديػػد–لػػ ا الم ػػاؿ 
فػراح يقػدـ مػف قبػؿ قأبػي يمػاـق  ابوا ػؿ فػي ا سػيوداـوسػيرا علػى  ويوعيرايعقيدا رأى فيها 

بػػ  أنػػ  يعصػػب علػػى أنػػ  ح ػػـ علػػى الشػػاعر يقاػػي رأيػػ     يفهػػـ  ا للشػػاعر حيػػىأعػػ ار 
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طريقيػ   للشػاعر مػف م انػة أو ل وليؤ ػدعلي  واسػيهجف شػعر  وعػّد  مػف الغػضل ليبػيف مػا 
في النقد اليػي محورلػا يحػري العػدؿ والح ػـ علػى أسػاس منػ   انيػال ولي بػت أف موقفػ  مػف 

                       .1ةالمحدث   يقؼ عند ل ا الحد السلبي مف جهة  ال 

 يحيمؿ قراءييف:  ما أف ل ا الرأي

ف اسػػػيوداـ ألفػػػاظ مػػػف بػػػاب ا قيػػػداء بابوا ػػػؿ يعػػػّد عيبػػػا فػػػي شػػػعر أ :األولـــىالقـــرا ة 
المحػػد يفل بف لػػ ا ا سػػيوداـ وااػػ  لمقيػػاس  وؽ العصػػرل فيصػػبي حسػػب  لػػ   ابلفػػاظ 

علػى مح ّيػػة ل ولػو يأ يػد ي لفػػا يغػدوغريبػةل ميػوعرةل وياػفي يعقيػدا علػػى الير يػبل حيػى 
ل ا المقياسل ومػا يحد ػ  اليطػور الزمنػي والبي ػي مػف يغيػرات علػى المحػور ا وييػاري فػي 

يطعػػف قالقااػػي الجرجػػانيق معجػػـ الشػػاعر المحػػدث عمػػف سػػبق ل  مػػا أف لػػ ا   يعنػػي أف 
أف لػ ا اليمّيػز  في لغػة ابوا ػؿ وألفػاظهـل بنػ  يمييػز بػيف لغػيهـ ولغػة المحػد يفل مػا ي بػت

وا وػػػي ؼ بينهمػػػا أمػػػر طبيعػػػػي فراػػػي  قػػػوانيف اليطػػػور واليحاػػػػر علػػػى مسػػػيوى الػػػػزمف 
 والبي ةل باليالي فالطب  ميجدد يبعا ليجدد ل   القوانيف.

ول ا دليؿ على يميز ويفرد اللغة الشعرية بوصا ص فنية معينة يبعا ليميػز ويفػرد  ػؿ 
س لػػيس  ابيػػال ف ػػؿ عصػػر ييطلػػب لغػػة جديػػدة ل إ ف لػػ ا المقيػػاعصػػر والػػ وؽ السػػا د فيػػ 

ووفػؽ لػ   نوعػا مػف الي لػؼ طلبػا للغرابػة واليعقيػدل وز اليي قبلهال في وف العػودة إليهػا ييجا
 .اليجددو  الشعرية بالحيويةللغة ا الرؤية ايسمت

فػي  إيّباعهـأف النسب على المنواؿ والنمو ج الشعري ل وا ؿ   يعني  :القرا ة الثانية
وي لفػػػا    ل بف  لػػػؾ يعػػػد عيبػػػالل ومطػػػابقيهـ فػػػي اوييػػػارايهـ المعجميػػػةاـ اللفظػػػيا سػػػيود

يػػؤدي بالشػػاعر إلػػى الحشػػو واػػعؼ الير يػػب ويعقيػػد ل وموالفػػة  فهػػو أمػػر يمسػػ ا بػػالطب ل
 الطب .
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نما ل ا النسب أو السير على المنواؿل لو يمّ ؿ للقػيـ الفنيػة  والجماليػة المورو ػة عػف واا
سػػػبي  لليوجيػػػ ل   قوالػػػب يصػػػب علػػػى منوالهػػػا شػػػ   وماػػػمونال بػػػؿ القػػػدماءل وايوا لػػػا 

            لإلاػػػػافة إليهػػػػا وفػػػػؽ مػػػػا دعػػػػا إليػػػػ  الطبػػػػ  الجديػػػػد المهػػػػ بل مػػػػا ياػػػػمف لهػػػػا حيوييهػػػػال
فػػي قػػوؿ قالقااػػي  يظهػػر  لػػؾ ولػػو فػػي  لػػؾ أياػػا   يقػػؼ موقفػػا سػػلبيا مػػف لغػػة ابوا ػػؿل

فػػػػي  الرشػػػػيؽ مػػػػف القلػػػبل وعظػػػػـ غنا ػػػػ  واا ا أردت أف يعػػػػرؼ موقػػػػ  اللفػػػظ »: الجرجػػػانيق
 )...(فػي الميػأوريف و ي الرمػة فػي القػدماءل والبحيػري يحسيف الشعرل فيصفي شعر جريػر

لػػؿ قػػاؿ إ  مػػا قالػػ  ))و  ((لػػؿ زاد علػػى  ػػ ا)) ػػـ انظػػر واح ػػـ وأنصػػؼل ودعنػػي مػػف قولػػؾ: 
نمػػا يفػػ ل((فػػ ف فاػػي إلػػى المعنػػى عنػػد اليفيػػيش كف روعػػة اللفػػظ يسػػبؽ بػػؾ إلػػى الح ػػـل واا

يػػرؾ الي لػػؼ ورفػػض اليعّمػػؿل وا سيرسػػاؿ  فػػي لػػ ا البػػاب واصػػة ومػػ ؾ ابمػػر وال شػػؼ
ولسػػػت أعنػػػي بهػػػ ا  ػػػؿ طبػػػ ل بػػػؿ المهػػػ ب الػػػ ي قػػػد صػػػقل  ابدبل وشػػػح ي   )...(للطبػػػ 

الروايػػػػػػةل وجليػػػػػػ  الفطنػػػػػػةل وُألهػػػػػػـ الفصػػػػػػؿ بػػػػػػيف الػػػػػػرديء والجيػػػػػػدل ويصػػػػػػور أم لػػػػػػة القػػػػػػبي 
  ـ يسوؽ أم لة ل لؾ مف شعر قالبحيريق وقجريرق. (1)ل«والحسف

يقػػدـ قالجرجػػانيق فػػي لػػ ا الػػنص معػػايير مرجعيػػة لجزالػػة اللفػػظ ولػػي: الطبػػ  المهػػ ب 
     عػػػػف طريػػػػؽ الروايػػػػةل والفطنػػػػةل وا سػػػػيعماؿل ولػػػػي ليسػػػػت ح ػػػػرا علػػػػى عصػػػػر دوف آوػػػػر 

ق وقجريػػػرقل أ ػػد  بأم لػػػة مػػف شػػعر الميقػػػدميف ق ػػ ي الرمػػة أو مػػ لب دوف سػػوا ل ولػػػ ا مػػا
إ  أف لػػ ا  والميػػأوريف ق ػػالبحيريق ولػػو مػػف سػػار علػػى المنػػواؿ واحيػػ ى النمػػو ج القػػديـل

ا حيػػػ اء لػػػـ ي ػػػف صػػػّبا علػػػى القوالػػػبل بػػػؿ يمػػػ   للطبػػػ  واسيرسػػػا  لػػػ ل وواػػػوعا للػػػ وؽ 
 المدرب.

 : ا ييويبدو ل   المعايير 
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مقيػػػاس ميجػػػددل ولػػػو وااػػػ   يػػػاس الجزالػػػة فػػػي ابلفػػػاظأف مقإلػػػى نولػػػص مػػػف  لػػػؾ 
 .(1)ل  واؽ المدربة اليي ل بها طوؿ مدارسيها لآل ار ابدبية الرفيعة

 ما ن حظ أف قالقااي الجرجانيق في وطاب  ل ا   يقؼ موقفا ميناقاػا بػيف القػديـ 
 انيػةل  والحديث مف جهػةل وبػيف المحػدث السػا ر علػى المنػواؿ والمحػدث المجػدد مػف جهػة

نمػػا لػػو يجسػػيد لنظريػػ  الوسػػطية العادلػػةل وبصػػيري  النافػػ ةل وسػػعة ورحابػػة ف ػػر  النقػػديل  واا
فقػػد جعػػؿ المعيػػار الػػ ي يجمػػ  بػػيف آرا ػػ  معيػػارا واحػػدا لػػو: الطبػػ ل الػػ ي اػػبط  بشػػرط 

 .واحد لو اليجدد واليه يب وفؽ ما يفرا  ال وؽ الميجدد بدور  حسب العصر والبي ة

عنػػػػد القػػػدماء والمحػػػػد يفل بػػػاوي ؼ المعجػػػػـ الشػػػػعري  لفػػػػظييس الوبػػػ لؾ اويلفػػػػت مقػػػا
وحدود ا وييار ل ؿ منهمال وباليالي النظر والح ـ عليهما   ي وف وفؽ المقارنػة بقػدر مػا 
ي ػػوف يمػػ   للقػػوانيف والمقػػاييس الفنيػػة اليػػي فراػػها الطبػػ  المهػػ ب والػػ وؽ السػػا دل وعػػدـ 

أو يجديدال وعلى ل ا ابساس اويلفت يوصػيفات  ال ي قد يعني احي اءً ا سيس ـ للي لؼ 
اللفػػظ بػػيف القػػديـ والمحػػدثل فالقػػديـ ومػػا سػػار علػػى منوالػػ  جػػزؿ مسػػيقيـ فوػػـ ميػػيفل و لػػؾ 

 ليس يوعرا ويعقيدال بن  يجّؿ للطب  ويجسيد ل .
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  والمحػػػدث ألفاظػػػ  سػػػهلة بسػػػيطة واليػػػة مػػػف اليعقيػػػد والغرابػػػةل و لػػػؾ لػػػيس اػػػعفا ور ا ػػػةل 
 للطب  ويجسيد ل . بن  يجّؿ 

المقارنػة بػيف ابسػلوب فػي نظر  الجرجانيق مف عمؽالقااي ما في وطاب ق و  يفوينا   
فػػي الشػػعرل فقػػد رأى أف المنظػػور النسػػبي وػػداعل فل ػػؿ عصػػر  القػػديـ وابسػػلوب المحػػدث

حػػدد بيطػػور اللغػػة اليػػاب  ليطػػور مفهومػػات الحيػػاةل ومػػف  ػػـ فػػ  يجػػوز أف يب غيػػ  اليػػي ي
مػػػػ   أعلػػػى للب غػػػػة يقػػػػاس عليػػػ  أو يقػػػػارف بػػػػ  نيػػػػاج ج عصػػػػر مػػػف العصػػػػور يواػػػ  نيػػػػا

 .(1)العصور ال حقة

ييجلػػػى  لػػػؾ فػػػي مبػػػدأ ا وييػػػار الػػػ ي عراػػػ  فػػػي نمطػػػ  العػػػاـل المح ػػػـو بمنطػػػؽ البي ػػػة  
قبػؿ  ويعػد لػ ا المنطػؽ أساسػا أو  والعصر وأ رلما في يطور ويغير ابلفاظ واسػيعما يهال

دعي  مػػف اوييػػار ألفػػاظ دوف غيرلػػال وا ريبػػاط بمقاصػػد الشػػاعرل مراعػػاة المعنػػى ومػػا يسػػي
وا وييػػار بهػػ ا الوصػػؼ  بف لػػ   المقاصػػد يح مهػػا الطبػػ  فػػي ع قيػػ  بالػػ وؽ العصػػريل

ل بف مػا فراػ  لػو اليطػور ل ول ا اليه يب   يعنػي الي لػؼمطلب للطب  السليـ والمه ب
احة واللػػيف واللطػؼل وينبػػ  مػػا  ػػاف الحاػاري والبي ػػةل فصػػار الطبػػ  يطلػب السػػهولة والسػػم

سػػا دا فػػي ا سػػيعماؿ علػػى محػػور اوييػػار  ػػاف يح مػػ  طبػػ  مويلػػؼل ويػػرى الطبػػ  الجديػػد 
   في ل ا ا سيعماؿ نوعا مف اليعقيد والغرابة والي لؼ.

نما أظهرت إدرا ػا   ول   رؤية رحبة لـ ُيلو م لبا على حساب ا ور أو بالمقارنة ب ل واا
فػػردا وير يبػػال وع سػػت وصوصػػية اللغػػة ميطػػور ل وبينػػت اليمامػػا بػػاللفظ لقػػوانيف الجمػػاؿ و 

الشعرية مف و ؿ اللفظل ووعيا بهػ   القيمػة اليػي منحػت للغػة الشػعر يفػردا ويميػزا لػـ ي ػف 
الناحيػػة ألمهػػا عػػدةل ي إلػػى نػػواح -بػػدءا بػػاللفظ-لغيرلػػا مػػف أنمػػاط ال ػػ ـل فقػػد واػػعت 

 النواحي ابورى. ما جسدلا الطب  ال ي يؤطرولي النفسية 
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لػػػػي ا سػػػػيقامة و  لوابمػػػػر ال ػػػػاني الػػػػ ي أراد  النقػػػػاد للفػػػػظ لي ػػػػوف جيػػػػدا لػػػػو: ا سػػػػيقامة
ل ظِ ْفػل  لِ  افِ يَػمَ  زِ مُ  افِ يَ فَ ِصػ اؿُ دَ يِػا عْ وَ  ةُ اَنػيَ المَ ل وَ ؿَ دَ يَػي اعْ أَ  لرُ ْمػابَ   ُ لَ  اـَ قَ يَ سْ ا عيداؿل يقاؿ: اِ 

يحػػاؤ  وسػػهولي  وا سػػ ل(1)اَمػػلِ ودِ جُ وُ بِ  فُ ُسػػحْ يَ  يقامة فػػي اللفػػظ لػػي دقيػػ  فػػي أداء المعنػػىل واا
فاديػػػ ل بحيػػػث ياػػػيؼ معنػػػى و  ي ػػػوف حشػػػوا فػػػي البيػػػتل  مػػػا يعنػػػي انسػػػياؽ اللفػػػظ مػػػ   واا

ل (2)القواعد القياسية في ايعراب والصرؼل إاافة إلى واوح معنػا  لػ   يقػ  فيػ  اليبػاس
ل وباليػالي فػالح ـ علػى ال لمػات ول ا العنصر أياا واا  لمقياس يطور العصػر والبي ػة

 .في انيظاـ حروفها ود ليها يجب أف ي وف حسب  وؽ العصر ال ي قيلت في 

ل حيث اشيرط اليناسب بينهمال مػا يػوفر ومعنا وقد ربط قالقااي الجرجانيق بيف اللفظ  
ل فقػػد ربػػط بػػيف اللفػػظ والمعنػػى ل سػػلوب ا نسػػجاـ والينػػاغـل مػػا عبػػر عنػػ  بػػالنمط ابوسػػط

مف و ؿ ع قيهما بالمواوع أو الغرض الشعريل يياي  لػؾ فػي قولػ : ع قة النسبل ب
ل و  أف يػ لب بجميعػ  مػ لب بعاػ ل جراء أنػواع الشػعر  لػ  مجػرى واحػدابػكو  آمرؾ  »

«بػػػؿ أرى لػػػؾ أف يقسػػػـ ابلفػػػاظ علػػػى ريػػػب المعػػػاني 
بػػػيف ل لػػػو إ ف ربػػػط و يػػػؽ الصػػػلة (3)

 ػـ موقػ  اللفػظ  ار الوااػ  ليحقيػؽ اليوافػؽ بينهمػا أو لاللفظ والمعنىل أساسػ  مبػدأ ا وييػ
يحقػػؽ الير يػػب مػػف أسػػلوب وااػػ  لػػو ا وػػر لمقياػػى  ل ومػػا انيػػا ومعنػػا  فػػي الير يػػب

  ال ا. الحاؿ والسياؽ

معيػػػاريف للمعنػػػى يقػػػاب ف  -والنقػػػاد مػػػف قبلػػػ  –يبعػػػا لػػػ لؾ اشػػػيرط قالقااػػػي الجرجػػػانيق 
حيى ييحقؽ لػ ا اليوافػؽ وا نسػجاـ بينهمػال وا عيػداؿ )الجزالة وا سيقامة(ل  معياري اللفظ

الجرجػانيق القااػي في ابسلوبل لما: الشرؼ والصحةل و ما عرانا بالنسبة للفظ فػكف ق
علػػػى النصػػػوص يطبيقايػػػ    يشػػػرح لػػػ   المصػػػطلحاتل بػػػؿ يم ػػػف اسػػػينياجها مػػػف وػػػ ؿ 

عنػى عنػد  يعنػي سػمو الشعريةل وييبع  لعيوب اللفظ والمعنىل ويبدو مف  لؾ أف شػرؼ الم
 .(4)المعنى ولياقي  بحسب مقياى الحاؿ

                                                 
(1)

 .325ل ص12ينظر:ابف منظور: لساف العربل ج - 
(2)

 .139محيي الديف صبحي: نظرية الشعر العربيل ص 
 .24القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص - (3)
 .138ة الشعر العربيل صمحيي الديف صبحي: نظريينظر:  - (4)
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أمػػا الصػػحة فهػػي اشػػيماؿ المعنػػى علػػى الصػػحة المنطقيػػةل إاػػافة إلػػى يمشػػي  مػػ  مبػػدأ 
ل وبهػ ا الوصػؼ ن حػظ أف عنصػري المعنػى ييقػاب ف مػ  عنصػري المبنػىل شرؼ المعنى

أداء المعنػػػىل فػػػك ا فجزالػػػة ابسػػػلوب يقابػػػؿ شػػػرؼ المعنػػػىل واسػػػيقامة اللفػػػظ يػػػوازي صػػػحة 
 انت جزالة اللفظ يوص ابسلوب أو النسػيب الشػعريل فػكف اسػيقامة اللفػظ ييعلػؽ بوظيفيػ  

وبالمقابػػػؿ فػػػكف شػػػرؼ المعنػػػى لػػػو يرفعػػػ  عػػػف مسػػػيوى اللغػػػة المييػػػة  ل(1)لػػػ ا النسػػػيب يفػػػ
صػػة أو البسػػيطل وا البعػػد واليعػػالي عػػف المسػػيوى العػػاـ)المبي لة/السػػوقية(ل ل نهػػا   يعنػػي 

ولػػ ا يوفيػػؽ بػػيف يػػأ ير الحاػػارة فػػي لغػػة المحػػد يف اليػػي اشػػيرطت فيهػػا السػػهولة والليونػػةل 
اليػي ييعػالى عػف السػ اجة وما يطلبي  مف السهولةل وبيف مراعاة وصوصية اللغة الشعرية 

أف  إلػػى لغػػة بعيػػدة حوشػػيةل  مػػا فرفعػػة اللغػػة وشػػرفها   يعنػػي يعاليهػػاوا بيػػ اؿ والسػػوقيةل 
الشرؼ   يحمؿ معنى ابو ؽ السػامية والم ػؿ العاليػةل واا  فػكف  لػؾ أياػا يعػد يعاراػا 
م  رأي قالقااي الجرجانيق حوؿ ع قة لغة الشػعر بالػديفل ولػ ا بػدور    يعنػي أف الفػف 

الم ػػؿ وابوػػ ؽ الرفيعػػةل فقػػد ي ػػوف المقصػػود اوييػػار الصػػفات الم لػػىل القػػويـ يينػػافى مػػ  
أمػا  فنيا بحيالل وقد ي وف ل ا الشرؼ شرفا جماليال ومطلبا (2)نزع إلى الم اليةواوييار ما ي

 صحة المعنى فهي ييعلؽ بوظيفي  ويأ ير  في الير يب.

لقد يميز قالقااي الجرجانيق في وطاب  بنظرة م الية ايجػا  اللفػظ فػي ع قيػ  بػالمعنىل 
ولػي نظػرة ميميػزة عمػا  ػاف  والصػلة العميقػةلالم ءمة  -حسب -حيث يطلبت ل   الع قة

 سا دا في عصر  مف نظرات وآراء نقديػة قامػت علػى الرؤيػة ابحاديػة لشػقي اللغػة الشػعرية
 )اللفظ/المعنى(.

وسنحاوؿ فيما يأيي البحث في يمفص ت ل   النظػرة المجملػة عػف اللفػظ والمعنػىل مػف 
بعػػػػيف ابوػػػػ  وػػػػ ؿ الوطػػػػاب اليطبيقػػػػي قللقااػػػػي الجرجػػػػانيق حػػػػوؿ اللفػػػػظ والمعنػػػػىل مػػػػ  

عػػػايير ومقػػػاييس بػػػالنظر إلػػػى  ػػػؿ ا عيبػػػار الصػػػلة بينهمػػػال ومػػػا يولقػػػ  لػػػ   الع قػػػة مػػػف م
لػػى أي مػػدى اسػػيطاع قالجرجػػانيق اليوفيػػؽ بػػيف لػػ   النظػػرة وممارسػػي  اليطبيقيػػة  طػػرؼل واا

 ؟ بيف المينبي ووصوم ' الوساطة ياب  'اليي امها على النصوص الشعرية 
                                                 

 .138ل ص محيي الديف صبحي: نظرية الشعر العربيينظر:  -  (1)
 .110يوفيؽ الفيؿ: القيـ الفنية المسيحد ة في الشعر العباسيل ص ينظر:   -  (2)
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II- في الوساطة:المغوي  مقاييس النقد 

 ػػاف النقػػاد منػػ  القػػديـل يػػدر وف أف الػػنص ابدبػػي نسػػيب لغػػوي قبػػؿ  ػػؿ شػػيءل لػػ لؾ      
فػػػي عملػػػوا علػػػى يحليلػػػ  ودراسػػػي  علػػػى لػػػ ا ابسػػػاس مػػػف جهػػػات مويلفػػػة يم ػػػف حصػػػرلا 

والجماليل فيقؼ الناقد على ابسػرار اللغويػة لي شػؼ مػا يرجػ  منهػا إلػى  مسيوييف: اللغوي
مػف  لػؾ لػو إنػارة اليرا يب مف جهػة الصػحة أو مػف جهػة الجمػاؿل والغػرض المفردات أو 

وقػػد أولػػى  ل(1)مػواطف الحسػػف فػي اليعبيػػر الشػػعري ليػؤدي الغايػػة منػ ل ولػػي اي ػػارة والميعػة
النقػػػاد القػػػدامى الجانػػػب اللغػػػوي اليمامػػػا  بيػػػرال بنهػػػـ اعينػػػوا بجانػػػب الصػػػحة والصػػػوابل 

 يم ف أف يوصؼ بالجماؿ حيى ييحقؽ فيػ  الصػحة والسبب في  لؾ أف النص الشعري  
ال املػػةل ولػػو يعنػػى فػػي الجػػانبيف معػػا بأصػػوات الػػنص ومقاطعػػ  وصػػيو  لمايػػ ل ومعػػاني 

ويناسػػػػػب العناصػػػػػر  وير يػػػػب الجملػػػػػة وأسػػػػلوب ابداءل مفردايػػػػ ل وع قايهػػػػػا فػػػػي السػػػػػياؽل
لشػػػعر  مػػػا لغػػػة ا المباحػػػث ا ييػػػةل وسػػػنيناوؿ فػػػي (2)وم ءمػػػة الػػػنص لظػػػروؼ ا سػػػيعماؿ

فػػي وسػػاطي ل اليػػي يم ػػف يجلػػت فػػي الوطػػاب النقػػدي اليطبيقػػي عنػػد قالقااػػي الجرجػػانيق 
 في المسيويات: المعجميل الصرفيل والنحوي. -على ايساعها-حصرلا

مػػػ  ابوػػػ  بعػػػيف ا عيبػػػار أف لػػػ ا الوطػػػاب مبنػػػي علػػػى زاويػػػة نظػػػر طرفالػػػا) القػػػديـ    
جهػػة  انيػػةل وانفػػراج لػػ   الزاويػػة أو اػػيقها  والمحػػدث( مػػف جهػػةل و)الطبػػ  والصػػنعة( مػػف

مريبط بالمادة الشعرية بيف ل يف الطرفيف مف ناحيػةل وبػيف شػعر قالمينبػيق  ػنص محػوري 
 ووسيط بينهما ل عي ار ل  مف ناحية أورى. 

 

 

 
 
 

 

                                                 
 .243أحمد بف ع ماف رحماني: النقد اليطبيقي ق الجمالي واللغوي في القرف الراب  الهجريقل ص – (1)
 .244ج  نفس ل صالمر  – (2)
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 المعجمي: لمقياسا– 1

جيػد منهػا لو ير يبة بنييها ويرييب حروفهال ويبعا ل لؾ يبيف ال أوؿ ما يدرس في اللفظة
وقػػػػد راعػػػػى قالقااػػػػي وفػػػػؽ مػػػػا حويػػػػ  المعػػػػاجـ العربيػػػػةل وفػػػػي مقػػػػدميها )لسػػػػاف العػػػػرب(ل 

الجرجػػػػانيق ا سػػػػيعماؿ المعجمػػػػي ل لفػػػػاظ مػػػػف وػػػػ ؿ ييبعػػػػ  لعيػػػػوب اللفػػػػظل وحػػػػدود لػػػػ ا 
ا سػػػيعماؿ داوػػػؿ النصػػػوص الشػػػعريةل واليغييػػػرات اليػػػي لحقػػػت أبنيػػػة ابلفػػػاظل وموااػػػ  

 .ةاسيعمالهال ومميزايها المويلف

 :وفؽ ما يأيي ل   اليطبيقات ويم ف يصنيؼ

 استعمال المفظ في غير موضعو: -أ

 :رأي  في قوؿ قالمينبيق 

قَ يَوُ عْ سَ َت ضْ غَ بْ أَ  ارَ و  الد   كَ مَ فَ الْ  وِ لَ   (1)الد َورَانِ  نِ عَ   ٌ يْ شَ  وُ * َلعَو 

  ولػػ ا البيػػت مػػف ق  ػػد ل إ »لفظػػة )شػػيء( فػػي لػػ ا البيػػت: فهػػو يعلػػؽ علػػى اسػػيعماؿ 
«مػػف الاػػعؼ الػػ ي يجينبػػ  الفحػػوؿ و  يراػػا  النقػػاد أنػػؾ يعلػػـ مػػا فػػي قولػػ : )شػػيء(

ل (2)
           عػػػػاب فقػػػػد للفظػػػػة )شػػػػيء(ل  قفالجرجػػػػانيق فػػػػي لػػػػ ا الم ػػػػاؿ يػػػػرفض م ػػػػؿ لػػػػ ا ا سػػػػيعماؿ
يأ يرا سلبيا علػى  ما رأى في  على قأبي الطيبق موا  اللفظ ال ي رأى في  سوء اوييارل 

 المعنى.

ن ار  يعػود إلػى أف لػ   اللفظػة غيػر مناسػبة لحمػؿ    سيعماؿ  لمة)شػيء( دوف غيرلػا واا
أدى إلػػى و  لعػػدـ انسػػجاـ فػي الير يػػب أحػدث ابمػر الػػ يالمعنػى المػػراد مػف قبػػؿ الشػػاعرل 

ل  ونهػػػا لػػػـ يػػػؤد المعنػػػى الػػػدقيؽ القريػػػبل فحػػػدث ينػػػافر فػػػي صػػػليها الح ػػػـ عليػػػ  بػػػالرداءة
يق ب لؾ نظري  حػوؿ معيػار الجزالػةل ودور اللفظػة فػي بمجاورايهال ليؤ د قالقااي الجرجان

أف يقسػـ ابلفػاظ علػى  »بناء الير يػب مػف وػ ؿ حسػف اليوظيػؼ علػى أسػاس المعنػى بػػ: 
                                                 

            ل 4ـل ج1986ل 1ل دار ال ياب العربيل بيروتل لبنافل طشرح ديواف المينبي :عبد الرحمف البرقوقي - (1)
 . 378ص 

 .181القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (2)



 خطـاب البنية اللغويـة                      الفصـل الثالث:                                       

 - 164 - 

«ريب المعاني
(1). 

ومػػػا نلحظػػػ  فػػػي لػػػ ا الم ػػػاؿ لػػػو عيػػػب فػػػي ا سػػػيوداـ المواػػػعي للفػػػظل ولػػػيس عيبػػػا  
ميزلا بالغرابػةل أو وروجهػا عػف حػدود معجميا والصال  أف ي وف يغييرا في بنية ال لمة وي

المعجػػـل ول ػػف سػػوء ا وييػػار أ ػػر فػػي المعنػػى وفػػي شػػعرية اللغػػة اليػػي وصػػفت بػػالرداءةل 
 ومجانبة للفحولة.حيث عد ل ا ا سيعماؿ اعفا 

  في قول : قالمينبيقعلى  ما عاب  النقادوم ؿ  لؾ 

 (2)قِ اطِ نَ المَ ا كَ يَ اطِ سَ وْ ى أَ مَ عَ  ن  يُ فَ  *ا يَ مَ ُحزْ  ا ِ ُس المَ ابِ ى يَ م  َس حَ ابِ وَ عَ 

نمػا يقػاؿ جمػد  »يقوؿ قالجرجانيق معلقا على البيػت:  قػالوا: المػاء   يوصػؼ بػاليبسل واا
«ل ويػػػػػبس العػػػػػود والنبػػػػػتل ونحػػػػػو  لػػػػػؾالمػػػػػاء وجمػػػػػس السػػػػػمف

لػػػػػو إن ػػػػػار  سػػػػػيعماؿ ل (3)
لفظػػة)يابس( فػػي غيػػر مواػػعها الػػ ي يقياػػي  الواقػػ  اللغػػوي المنطقػػي فػػي وصػػؼ المػػاءل 

فػػي شػػعر  ويػػرؾ رداءة فػػي الير يػػب لعػػدـ  د أسػػاء قالمينبػػيق ا وييػػار الػػ ي أفسػػد المعنػػىفقػػ
انسػػجاـ اللفػػظ وينػػافر  مػػ  مػػا واػػ  لػػ  مػػف معنػػىل بنػػ  يػػؤدي معنػػى اليػػبس والجفػػاؼ   

ل فوػػرج بهػػ ا ا وييػػار عػػف اللغػػة المعياريػػةل ل ػػف قالقااػػي الجرجػػانيق معنػػى اليجمػػد للمػػاء
 ويحيب ببعض اببيات الشعرية  قول :   يداف  عف ل ا ا وييارل 

 قد جاء عف العرب وصؼ الماء باليبسل قاؿ قبشرق يصؼ وي :  »

 (4)« ارُ َر ا غِ ييَ فِ  ةٍ ر  دُ  طُ الِ خَ مُ  *ا بً يْ شُ  ا ِ المَ  سِ يبِ يَ  نْ ا مِ اىَ َر تَ 

أما يبس الماء فػكف العلمػاء رووا عػف العػرب أنهػا  »ل ف الوصـ يعقب على  لؾ بقول :   

                                                 
 .24القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (1)
/ عوابس: الويؿ  الحة لما أصابها مف الجهدل المناطؽ: جم  منطقة: ما يشد بها  395المينبيل ص ديواف -  (2)

 الوسط.

 .466ل صالقااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم  -  (3)
 غرار: انقطاع الدرةل يعطى أحيانا ويمن  أحيانا./ 467المصدر نفس ل ص – (4)
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«العػػرؽ يػػبس المػػاء يسػػمي 
ل وقػػد جػػاء فػػي شػػرح قالبرقػػوقيق لبيػػت قالمينبػػيق أنػػ  أراد بػػ  (1)
وأراد بيػػابس المػػاء: مػػا جػػؼ مػػف العػػرؽل وعػػرؽ الويػػؿ إ ا  »ال نايػػة عػػف العػػرؽ فػػي قولػػ :

ل يقوؿ: أييهـ الويؿ  الحة وقد جؼ العرؽ على حزمها فابيضل فصػارت )...(جؼ أبيض
.« لفاةالحـز  أنها المناطؽ المح ة با

(2) 

حػدود ا وييػار  يشػير إلػى أف لقد حاوؿ قالقااي الجرجػانيق مػف وػ ؿ لػ ا الم ػاؿ أف 
مػػف    ييعػدى ايطػار المعجمػػي إلػى مويلػؼ ع قػػات اللفػظ  ػاليرادؼ وا شػػيراؾل وغيرلػا 

شػي ا الع قات اليي يريبط فػي اسػيعما يها بػالمعنى ومويلػؼ سػياقاي ل اليػي يمػني الشػاعر 
 .واسيعمالها في اليعامؿ م  اللغة حرية مف ال

 :من غير لغة العرباستعمال ألفاظ  -ب

مػػف ناحيػػة المعجػػـل اليػػي عػػرض لهػػا قالقااػػي الجرجػػانيقل مػػا مػػف بػػيف الم وػػ  اللغويػػة 
أو  أعجميػػػة عيػػب علػػى قالمينبيقفػػػي اسػػيودام  بلفػػاظ غريبػػػة عػػف لغػػة العػػػربل فهػػي إمػػا

 .مولدة أو عامية

 في قول : مينبيققال ىمف  لؾ ما أو  عل

 (3)ابَ مَ شْ خَ مُ  رَ الد   يكَ رِ يُ  ظٍ فْ لَ  ر  دُ وَ  * ةً كَ الِ حَ  سَ مْ الش   يكَ رِ يُ  وٍ جْ وَ  اضُ يَ بَ 

قػػالوا: )موشػػلبا( لػػيس مػػف  ػػ ـ العػػربل فقػػاؿ أبػػو الطيػػب: لػػي  لمػػة عربيػػة فصػػيحةل  » 
 وقد   رلا العجاجل ولست أعرفها في شػعر العجػاج و  أحفظهػا مح يػة عػف العػربل غيػر

مػػػف ألفػػػاظ  ال  يػػػرأنػػػي أرى اسػػػيعمالها وأم الهػػػا غيػػػر محفػػػوظل بنػػػي أجػػػد العػػػرب يسػػػيعمؿ 
يمػػاـ القافيػػةل وقػػد ييجػػاوز  لػػؾ إلػػى اسػػيعمال  مػػ   العجػػـ إ ا احياجػػت إليػػ  يقامػػة الػػوزف واا

«ا سػػيغناء عنػػ 
اسػػيعماؿ الشػػعراء مػػا  ل يشػػير قالقااػػي الجرجػػانيق فػػي وطابػػ  إلػػى أف(4)

                                                 
ل 6ل وينظر: ابف منظور: لساف العربل ج467ة بيف المينبي ووصوم ل صالقااي الجرجاني: الوساط -  (1)

 .262ص
 .65ل ص 3عبد الرحمف البرقوقي: شرح ديواف المينبيل ج -  (2)
 .98ل صديواف المينبي -  (3)
 .461ل صالقااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم  -  (4)
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 عف اللغة المعيارية. ظ ابعاجـ يعد عيبال بن  انحراؼالعربية مف ألفا ليس في معاجمهـ

 مػػا طعػػف قالجرجػػانيق فػػي رأي قالمينبػػيق الػػ ي أ ػػد بأنهػػا لفظػػة عربيػػة فصػػيحة واحػػيب  
أاػاؼ أف م ػؿ  إ الجرجػانيق معػ ل القااػي ب  رلا عند قالعجاجقل ول ا مػا لػـ ييفػؽ فيػ  ق

ة ابعجميػػػابلفػػػاظ إلػػػى  العػػػربل فمػػػف الشػػػعراء مػػػف لجػػػأ  ػػػ ـلػػػ ا ا سػػػيعماؿ موجػػػود فػػػي 
بغػػػراض فنيػػػةل ل نهػػػا يبقػػػى مػػػف سػػػوء ا وييػػػارل بنهػػػا وػػػروج عػػػف  واسػػػيعارلا فػػػي أشػػػعار 

لػي إقامػة الػوزف  اللغةل وقالقااي الجرجانيق بدور  يرى أف لػ ا اليوظيػؼ بغػراض فنيػةل
يماـ القافية  ل أيف يدوؿ امف الارورة الشعرية.واا

           فسػػػػػػػروا  لمة)موشػػػػػػػلب(: بػػػػػػػالوزؼ إلػػػػػػػى البيػػػػػػػت الشػػػػػػػعري نجػػػػػػػد أف الشػػػػػػػراح وبػػػػػػػالعودة
ل ا المعنى مػف مقياػى المقابلػة بػيف أو بقط  الزجاج المي سرل وأغلب الظف أنهـ اسيقوا 

ل بنػ    وجػود لهػا فػي (1)ل ولـ يسيقو  مف المظػاف اللغويػة المو ػوؽ بهػا'الدر' و'الموشلب'
علػػى اسػػيدؿ ل  مػػا أف قالمينبػػيق ()  المعاجـ) لسػػاف العػػرب(اللغػػة العربيػػة اػػمف مػػا حويػػ

علػػى وجػػود مصػػدر وجودلػػا فػػي اللغػػة العربيػػة بمػػا ورد عنػػد قالعجػػاجقل ل ػػف  لػػؾ   يػػدؿ 
الموشػػلب: وػػرز أبػػيض يشػػب   »صػػحيي لهػػا فػػي اللغةلوقػػد ورد فػػي شػػرح قالبرقػػوقيق أف: 

«الدرل والعرب يسمي  الواضل أما الموشلب فهي  لمة نبطية
(2)   

         أمػػػا قالقااػػػي الجرجػػػانيق فيقػػػدـ شػػػرحا مغػػػايرا لمػػػا ورد فػػػي البيػػػت لهػػػ ا اللفػػػظ يقػػػوؿ:   

«الموشػػػلب: مػػػػف حجػػػر البحػػػػرل ولػػػيس درا »
ل فهػػػػو لػػػـ ي يػػػػؼ بكن ػػػار اسػػػػيعماؿ اللفػػػػظ (3)

 ابعجميل بؿ رأى أن  غير مناسب لسياؽ المعنىل ما يسبب في فساد  ورداءي .

أف قالقااػػػػي الجرجػػػػانيق لػػػػـ يعيػػػػ ر قللمينبػػػػيق فػػػػي لػػػػ ا ل ػػػػف الغريػػػػب فػػػػي لػػػػ ا الم ػػػػاؿ 
ا سػػيعماؿ علػػى الػػرغـ مػػف وجػػود م لػػ  عنػػد شػػاعر سػػابؽ قالعجػػاجقل وقػػد  ػػاف فػػي أم لػػة 
أوػػػرى ييوػػػ  مػػػف  لػػػؾ حجػػػة أوليػػػة ولػػػي السػػػماعل ولػػػ ا ابمػػػر يؤ ػػػد علػػػى عدالػػػة الناقػػػد  

                                                 
قفي القديـ والحديثقل دار المعارؼ بمصرل القالرةل مصرل دطل  محمد عبد الرحمف شعيب: المينبي بيف ناقدي  – (1)

 .53ـل ص1964
() - نجد للفظ مواعا امف مادة المعجـ. بالعودة إلى لساف العرب لـ 

 .241ل ص 1شرح الديوافل ج عبد الرحمف البرقوقي: – (2)
 .461القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (3)
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نصاف  للنص الشعري قبؿ الشاعر.  واا

الشػاعر م ػؿ لػ ا ا سػيوداـل بنػ  ييعلػؽ بلغػة الشػعر   ين ر على  غير أف ل ا الرأي 
فلػػيس بمحظػػور علػػى  » :وجمالهػػال و الاػػرورة الشػػعرية اليػػي يقاػػي بكيمػػاـ الػػوزف والقافيػػة

«الشػػاعر ا قيػػداء بهػػـ فػػي أم ػػاؿ  لػػؾ إ ا احيػػاج إليػػ 
ل فػػي  لػػؾ ل ول نػػ  ين ػػر اليجػػاوز(1)

ف لغػيهـ يميػػاز بػػا نحراؼ ولػو مػػا ايسػػـ بػػ  الشػعر عنػػد المحػػد يف مػػا جعػػؿ  عػػف ابصػػؿ واا
 . اف مطلبا فنيا وجماليا

فأما المحد وف فقد ايسعوا فيػ  حيػى جػاوزوا الحػد لمػا احيػاجوا  »يظهر  لؾ في قول : و  
مػف يقصػدوف إلى ايفهاـل و انت يلؾ ابلفػاظ أغلػب علػى ألػؿ زمػانهـل وأقػرب مػف أفهػاـ 

«حيى اسيعمؿ زنمردةل وبازبندةل وباري ند ل وغير  لؾ 'سأبو نوا'إفهامهـل وقد أفرط 
(2). 

الجرجانيق   ين ر على الشاعر اسيعماؿ ابلفاظ ابعجميةل بؿ يػرى فيػ  القااي إف ق 
ارورة ميى دعت حاجة الشاعر إلي ل ل ن  يرا  صفة غالبة علػى المحػد يف الػ يف ايسػعوا 

أنهػػػا أقػػػرب إلػػػى ألػػػؿ زمػػػانهـ وجػػػزء مػػػف ل ويعلػػػؿ  لػػػؾ بفػػػي لػػػ ا ا سػػػيعماؿ وجػػػاوزوا الحػػػدّ 
علػى قالمينبػػيقل ورآ   مػّس اللغػػةل ولػ ا مػػا أن ػر  الوصػػـومظػالر اليطػػور الحاػاري الػػ ي 

عػف اػيؽ اللغػة المعياريػة بقػدر  الورود عنػد الشػعراءل ولػي   يعبػرقالجرجانيق أمرا   ير 
         مػػػػػا دعػػػػػت إليػػػػػػ   فػػػػػػؽو  مػػػػػا يػػػػػدؿ علػػػػػى وصوصػػػػػػية اللغػػػػػة الشػػػػػعرية فػػػػػػي وطػػػػػوة ي را هػػػػػا

                                                                                               لالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر لإلفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أداة يوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿحاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 لومطلػب فنػي جمػالي لحيث لي حاجة في بناء الشػعريحت مفهـو الفنية والارورة مف و 

مػػػف اليعقيػػػد  فػػػة والسػػػماع عػػػف العػػػربل حيػػػى   يعػػػدابل ل نػػػ  يشػػػيرط فػػػي  لػػػؾ ا سػػػيعماؿ
 .وا نحراؼ عف لغيهـ  ما لو ابمر عند قأبي نواسق

فػكف  انػت اللفظػة مسػموعة عػف العػرب علػى مػا ح ػا  أبػو الطيػبل فقػد زالػت  »يقوؿ:  
ف لػػـ ي ػػف محفوظػػة فمػػا روينػػا  مػػف أم الهػػا عػػف العػػرب والمحػػد يف يعيػػ ر عنػػ   ال لفػػةل واا

                                                 
 .462ل صالجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم  القااي -  (1)
 .462المصدر نفس  ل ص -  (2)
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«ـ بحجي  ويقو 
 ل فقد أورد أم لة عف اسيوداـ ألفاظ أعجمية مف غير شعر قالمينبيق:(1)

  قوؿ الشاعر: »      

 الَ زَ نَ  مْ يُ ي  أَ  ِت شْ الد  بِ  ابُ ـَر  *ـــ  عْ األَ وَ  رَ يَ مْ حِ  سُ ارِ فَ  تْ مَ مِ عَ  دْ قَ 

           ل ولػػػو فارسػػػي وأسػػػماؤ  عنػػػد العػػػرب   يػػػرةل فلػػػـ يمػػػنعهـ  لػػػؾ مػػػف ا ريفػػػاؽ  (*)أراد الدشػػػت
« ب 

 ل والحجة في  لؾ إيماـ الوزف والقافية  ما   ر.(2)

ونولص مف  لؾ إلى أف النظػرة النقديػة قللقااػي الجرجػانيق ايسػمت بالمواػوعية فػي  
العػػرض والمناقشػػةل فهػػو لػػـ ينػػؼ أف ي ػػوف اسػػيعماؿ قالمينبػػيق ل لمػػة )موشػػلب( عيبػػال بػػؿ 

ل فهػ ا فػي الوقػت نفسػ  أااؼ إلى  لؾ نقػد  للمعنػى الػ ي وردت فيػ ل و  رد علػى الوصػـو
المأو    يوص شعر قالمينبيق وحد ل بؿ لو ميزة بلؿ زمان  مف الشعراءل وقبلهـ صػفة 
لػػبعض اسػػيعما ت الشػػعراء ابوا ػػؿل بنػػ  أدرجهػػا فػػي إطػػار الاػػرورات وابغػػراض الفنيػػة 

لشػػعرية مػػف مػػف جهػػةل وا يسػػاع فػػي اللغػػة وا وييػػار مػػف جهػػة  انيػػةل ولوصوصػػية اللغػػة ا
جهػػة  ال ػػةل وفػػؽ مػػا حػػدد  مػػف معػػايير ابلفػػة والسػػماعل وابوػػ  بػػأوزاف العػػرب فػػي ال ػػ ـ 

 ودووؿ ألفاظ ابعاجـ في لغيهـ يبعا ل لؾ.

)  القسػػػػطاس   مػػػػا   يفوينػػػػا ايشػػػػارة إلػػػػى م ػػػػؿ  لػػػػؾ فػػػػي بعػػػػض ألفػػػػاظ القػػػػرآف ال ػػػػريـ
لػػػنص الػػػ   ابلفػػػاظ إلػػػى ابلفػػػاظ(ل وقػػػد دولػػػت ....وغيرلا مػػػف ل سػػػرادؽل إسػػػيبرؽابسػػػاور

معربػػػةل وااػػػعة لنظػػػاـ النحػػػو العربػػػي الػػػ ي انيظمػػػت قوانينػػػ  وفػػػؽ لػػػ    لالقرآنػػػي ال ػػػريـ
 النصوص.

لقد يميز وطاب قالقااي الجرجانيق بوعي نقدي فحوا  ايحساس بالوصوصػية واليفػرد 
عػػػف غيرلػػػال ومػػػا يولقػػػ  لنفسػػػها مػػػف فسػػػحة وايسػػػاع   فػػػي  الػػػ ي يميػػػزت بػػػ  لغػػػة الشػػػعر

بالبي ػػة ويطػػور العصػػرل  افمريبطػػ داـ وا وييػػارل ولػػ   الوصوصػػية ولػػ ا ا يسػػاعا سػػيو

                                                 
 .461ل صالقااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم  -  (1)
 الدشت: الصحراء. -  (*)

 .461القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (2)
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 سمة للشعر المحدث. ل لؾ  انا

ل ونقػؼ عنػد رأي قالقااػي ونجد م ؿ ل ا الرأي فػي اسػيوداـ ابلفػاظ المولػدة والعاميػة  
 في بيت قأبي يماـق حيف يقوؿ: الجرجانيق 

 (1)رُ س  كَ تَ يَ  وِ يِ مْ ي حَ ى فِ َر ا الث  دَ غَ وَ  * رُ مَ رْ مَ تَ  يَ يِ فَ  رِ ىْ ي الد  اشِ وَ حَ  تْ ق  رَ 
 

وقػػد أدرج قالقااػػي الجرجػػانيق لػػ ا الم ػػاؿ اػػمف مػػا اسيحسػػن  مػػف شػػعر قأبػػي يمػػاـقل 
إ  أنػػػػػ  عػػػػػاب عليػػػػػ  اسػػػػػيوداـ لفظة)يي سػػػػػر( ولػػػػػي مولػػػػػدةل والمولػػػػػد  لفػػػػػظ عربػػػػػي ل نػػػػػ             

طػػػور اللغػػػويل وفػػػؽ مرجعيػػػة ل فػػػرض وجػػػود  الي(2)فػػػي حالػػػة ماػػػافة إلػػػى رصػػػيد المعػػػاجـ
فػػػاظ لػػػـ ي ػػػف اسػػػيعما ت ويوريجػػػات جديػػػدة بلل الػػػ ي فػػػرض لػػػو ا وػػػر اليطػػػور الزمنػػػي

 ميداولة عند القدماء.
«حاػرية مولػدة (يي سػر) علػى أف لفظػة»يقوؿ قالجرجانيق عػف بيػت قأبػي يمػاـق: 

ل (3)
م  عػف عػرب لػـ يسػف ػؿ المفػردات اليػي  أياػا لػو ابلفػة والسػماعل في  لػؾومعيار النقد 

الجالليػػة والقػػرنيف ابوؿ وال ػػاني يعػػد مولػػدةل بنهػػا يسػػربت إلػػى اللغػػة فػػي العهػػد ابويػػرل 
     ولػػػ ا يػػػدؿ علػػػى إ ػػػراء اللغػػػة ويطويرلػػػا مػػػف الػػػداوؿل ولػػػ لؾ ينبغػػػي أف يعػػػد لػػػ ا الجانػػػب 

ل وبالمقابػػػؿ فقػػػد رفػػػ  ا سػػػيعماؿ عػػػف عديػػػد (4)مػػػف ألػػػـ مػػػا يوػػػدـ اللغػػػة المعياريػػػة الشػػػعرية
بحت غريبػػػػة عنػػػػد المحػػػػد يفل ف انػػػػت العػػػػودة إليهػػػػا اظ المنسػػػػوبة إلػػػػى ابوا ػػػػؿ وأصػػػػابلفػػػػ

مف العيوب اليي لحقت المحد يف في أشعارلـل ووسميها باليعقيػد والغرابػةل م لمػا ويوظيفها 
قالجرجػػانيق علػػى قأبػػي يمػػاـق فػػي   يػػر مػػف أشػػعار ل وعػػدلا مػػف رديء قولػػ  بسػػبب  عػػاب

لػؾ   يػرة علػى   المعنى ويعقيد ال  ـل والشوالد إلى فساداليي أدت  لسوء اوييار  ل لفاظ
فػػكف أظهػػر اليعجػػرؼل ويشػػب   »فػػي الوسػػاطة مػػف بينهػػا قػػوؿ قالجرجػػانيق عػػف قأبػػي يمػػاـق: 

 بالبدو ونسي أن  حاري ميأدبل وقروي مي لؼ جاءؾ بم ؿ قول :
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 عشوا  تالية ُغبسا َدىاريسا *قد قمت لما اطمخمّ األمر وانبعثت 
  قول :و 

«أسافالتميل ُذرًى وأّث امنو  *إن األشا  إذا أصاب مشّذب 
(1) 

ف  انػػت مػػف بػػاب ا قيػػداء بابوا ػػؿ مػػا يعػػد  فقػػد رأى أف اسػػيعماؿ م ػػؿ لػػ   ابلفػػاظل واا
مػػف المسػػي ر  والغريػػبل الػػ ي ياػػفي يعقيػػدا علػػى الير يػػب والمعنػػى الشػػعري        الػػ ي 

ف لػػـ يم ػػؿ وروجػػا  اػػربفهػػو  ل وبػػ لؾأصػػبحت السػػهولة والرشػػاقة سػػمة لػػ  مػػف الي لػػؼ واا
فكنػػ  فقػػَد معيػػار عػػف المعجػػـ العربػػي فهػػو مػػف لغػػة العػػربل و  عػػف معيػػار السػػماع فيهػػال 

وم ءمة لغة العصرل وأصبي يحيػاج إلػى الف ػر و ػد الوػاطر لييجلػى المعنػىل ا سيعماؿ 
فػػي  لػػؾل   وأوؿ مػػا يسػػيدعي  لػػؾ لػػو البحػػث فػػي معنػػا  المعجمػػي الػػ ي   يسػػيغنى عنػػ  

ف  انت لغة الشعر ييطلب ا نحراؼ عف ل ا المعنى.  واا

 د يػػػحدفػػػي وطػػػوة ليبعػػػض الشػػػروح المعجميػػػة لهػػػ   ابلفػػػاظل  وقػػػد أورد محققػػػا ال يػػػاب
 في ا وييار. يبدو في  يعقيد أو ي لؼما بعض 

: ) اطلوػػػػػـ: أظلػػػػػـ/ عشػػػػػواء: اػػػػػعيفة البصػػػػػر/ شػػػػػرح ابلفػػػػػاظ وردابوؿ ففػػػػػي البيػػػػػت 
ل وفػػي البيػػت ال ػػاني: ) ابشػػاء: ء ولػػي المظلمػػة/ دلػػاريس: الػػدوالي(الغػػبس: جمػػ  غبسػػا
ؽ يػػعلالي ونقػػرأ لػػ ا ل (2)يمهػػؿ: انيصػػب واعيػػدؿ/ أث النبػػت:   ػػر واليػػؼ (صػػغار النوػػؿ/ ا

 ػػـ لػػو لػػـز  لػػؾ واسػػيمر عليػػ  دينػػا وعػػادةل وايوػػ   إمامػػا وقبلػػة لقلنػػا: بػػدوي جػػرى  »بقولػػ : 
«نػػ  يعػػرض عنػػ  صػػفحال وييناسػػا  جملػػةعلػػى طبعػػ ل أو ميحاػػر حػػّف إلػػى أصػػل ل ل 

ل (3)
ل مفادلػػػػػا أف العػػػػػودة إلػػػػػى النمػػػػػو ج باسػػػػػيعماؿ ألفاظػػػػػ  وػػػػػروج       رؤيػػػػػة سػػػػػبقت علػػػػػى ليؤ ػػػػػد

عػػػف مسػػػار الطبػػػ  السػػػليـ الػػػ ي يح ػػػـ ا وييػػػارل ابمػػػر الػػػ ي يلػػػؼ م ػػػؿ لػػػ ا ا سػػػيعماؿ 
مػف اليسػهيؿ  عػؿمف قالجرجانيق منيهى اليحررل فهػو   يجول ا الموقؼ  بالغرابة واليعقيدل

نمػػا يطالػػب الشػػاعر  فػػي اللفػػظ والليونػػة فػػي ابسػػلوب مػػ لبا يلػػـز  ػػؿ الشػػعراء بايباعػػ ل واا
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باليزاـ طريقة واحدةل يعبر عػف طابعػ  الفنػيل فيجػوز لػ  بػ لؾ أف يوػرج عػف  وؽ العصػر 
فػا وييو  في ايغراب طريقة   يحيد عنهال بن  إف فعؿ  اف  لؾ طبعا ل ل ف  يعػود مي ل

ل وقأبػػو يمػػاـق شػػاعر (1)  يعػػد أحػػد رقيػػ  ي لفػػا لشػػأن  فػػي  لػػؾ شػػأف البػػدوي الرقيػػؽ الطبػػ 
عوديػػ  إلػػى لغػػة ابوا ػػؿ ويوظيػػؼ ألفػػاظهـ فػػي شػػعر  حنينػػا إلػػيهـ  أصػػؿ  يشػػ ؿحاػػري 

ومرجػػ ل ل ػػف الطػػاب  الحاػػري أن ػػر م ػػؿ لػػ ا ا سػػيعماؿ بنػػ  ايسػػـ باليعقيػػد ف ػػاف ي لفػػا 
  زاوج بػػػيف المػػػ لبيف فػػػي شػػػعر  فلػػػـ يػػػبف لػػػ  طػػػاب  و وؽل ولػػػـ وولطػػػا بػػػيف الطػػػابعيفل بنػػػ

 يع س شعر  يفرد  بابصالة أو الحاارةل اليي ينع س على لغة الشعر.

الجرجانيق مولص لعصر ل و  يراى مف الشاعر أف يػراوح بػيف عصػر  القااي إف ق
يلفيػػػػيف وعصػػػػر ماػػػػىل و  أف يولػػػػط بػػػػيف الػػػػ وقيف أو ال قػػػػافييفل بنهمػػػػا نيػػػػاج بي يػػػػيف مو

يار بالشعر في لب رونقػ  م لمػا يػؤ ي المسػيم   اوي فا ياريويا وجغرافيال فه   المراوحة
                    ولػػػػػػػػػػػي نظػػػػػػػػػػػرة نقديػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػمولية ير ػػػػػػػػػػػز علػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػاعر ل(2)فينفػػػػػػػػػػػر  ويػػػػػػػػػػػنغص ل يػػػػػػػػػػػ 

 وصوصية طبع  وشوصيي  اليي يؤ ر في نياج  الشعري.في 

فيمػا ييعلػؽ بػاللفظ مػف الجانػب رجػانيق ل   بعض النما ج اليػي عراػها قالقااػي الج
اميلؾ في وطاب  اليطبيقػي نظػرة  أف قالجرجانيق االمعجميل وبعد يأملها ومناقشيها يبيف لن

ا بػػػالمعجـ الشػػػعري اليػػػي حػػػدد ع قيهػػػو فػػػي بنييهػػػا اللفظيػػػةل  يةميسػػػعة الزاويػػػة للغػػػة الشػػػعر 
با نفيػػاح علػػى لػػ ا  ليطػػور الزمنػػي والحاػػاري والبي ػػيل مػػا جعلػػ  ييميػػزالوااػػ  لمعيػػار ا

ا نصػػػياع لظػػػروؼ الحدا ػػػة الشػػػعرية ومؤ رايهػػػا اليػػػي ييعلػػػؽ بالبي ػػػة والمجيمػػػ ل ل و اليطػػػور
وشوصػػػية المبػػػدع...ل لػػػ ا الينػػػوع الػػػ ي مػػػني اللغػػػة الشػػػعرية شػػػقا مػػػف اليحػػػرر مػػػف قيػػػود 
المعجػػػـ اللغػػػويل ل نػػػ  يبقػػػى محػػػدودال مينافيػػػا مػػػ  ا نحػػػراؼ والوػػػروج السػػػلبي عػػػف اللغػػػة 

مػف  ليسػت ا يسػاع فػي ا وييػار باسػيعماؿ ألفػاظ  ليةل وم   لؾ يحدد ع قي  بهػاالمعيار 
اللفظي...لولػ ا ا وييػػار وااػ  لمقػػاييس  مػف وػػ ؿ اليػرادؼ أو ا شػػيراؾأو  لغػة العػػرب

وفػؽ  يؤطر اللغة الشعرية  ع قيها بالطب ل وا سيعماؿ والسماع وسياؽ اليجربةل  ػؿ  لػؾ
عر فػػي يطويػػ  لغيػػ  ومنحهػػا وصوصػػية يريقػػي بهػػا عػػف بقيػػة مػػا يمنحػػ  لػػ   الحريػػة للشػػا

                                                 
 .102محيي الديف صبحي: نظرية الشعر العربيل ص -  (1)
 .100ل صالمرج  نفس  -  (2)



 خطـاب البنية اللغويـة                      الفصـل الثالث:                                       

 - 172 - 

     أنماط ال  ـل بنها يعيمد الرؤية الجمالية والسمة الفنية.

 الصرفي: المقياس -2
النقػػد اللغػػوي حػػيف يعنػػى ببنػػاء ال لمػػةل فكنػػ  ينقػػدلا مػػف جهػػة معانيهػػا الصػػرفيةل  مػػا 

عيػػػا يبعػػػا ليغيػػػر اببنيػػػة ومػػػا يعالجهػػػا مػػػف جهػػػة ابصػػػواتل و لػػػؾ ليغيػػػر المعػػػاني يغيػػػرا فر 
  ما أف  ؿ زيادة في المبنى لي زيادة في المعنى. (1)ييبعها مف أصواتل

يحد نا فيها عف الزيػادة اليػي يلحػؽ معنػى  لبق في ل ا المجاؿو ونجد إشارة عند قابف 
« ل ؿ زيادة مف ل   الزيادات معنى يحد  ... »ل يقوؿ: الفعؿ بسبب زيادة في بنا  

(2)
 

     عػػػف معيػػػاد حػػػاؿ اللفػػػظ وصػػػوري  إلػػػى حػػػاؿ أوػػػرى ممػػػا يػػػؤدي  يعاااد تاعااادو  وكااارا  
ونحػػو مػػف ي  يػػر اللفػػظ لي  يػػر  »ل قػػاؿ قابػػف جنػػيق: إلػػى يغييػػر المعنػػى إلػػى المبالغػػة مػػ  
و لػػؾ ُفعػاؿ فػي معنػػى فعيػؿل نحػو طػػواؿ فهػو أبلػو مػػف المعنػى العػدوؿ عػػف معيػدى حالػ ل 

لمطػػػردل وأريػػػدت المبالغػػػة عػػػدلت إلػػػى فعػػػاؿل ل فلمػػػا  انػػػت فعيػػػؿ لػػػي البػػػاب ا)...(طويػػػؿ
فاارعت فعاؿ ب لؾ فّعا  والمعنى الجام  بينهما وروج  ؿ واحد منهما عػف أصػل ل فأمػا 

«فّعاؿ فبالزيادة وأما ُفعاؿ فبا نحراؼ بػ  عػف فعيػؿ 
ل ويبعػا ل  ػرة الصػيو ويعػدد معػاني (3)

اـ معجػػػػـ مفيػػػػوح مػػػػف ابلفػػػػاظ علػػػػى حسػػػػب لػػػػ   ال  ػػػػرة واليعػػػػددل وجػػػػد الشػػػػاعر نفسػػػػ  أمػػػػ
ا وييارات اللفظيةل اليي يعػد مبنالػا ومػا يطػرأ عليػ  مػف يغيػرات مح ػا فاصػ  فيمػا يؤديػ  

 مف معاف ي سب ير يبها الجودة أو الرداءة.

وللسػبب نفسػػ  الػيـ النقػػاد  بالجانػػب الصػرفي وأبنيػػة المفػػرداتل وواػعوا لػػ لؾ معػػايير 
 ةالشعراء بعػدـ الوػروج عنهػال فييبعػوا بالدراسػ وحدودا وفؽ ما جاء ب  علماء اللغةل وألزموا

الصػػػرفية للفػػػظل ودونػػػوا  والنقػػػد مػػػا وقػػػ  فيػػػ  الشػػػعراء مػػػف أوطػػػاء وعيػػػوب مػػػف جهػػػة البنيػػػة
واصػػػػة م وػػػػ لـ علػػػػى أساسػػػػهال فأسػػػػقطوا شػػػػعرال وطعنػػػػوا فػػػػي آوػػػػرل وأسػػػػاءوا إلػػػػى آوػػػػر 
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 المحد يف منهـ.

ها قالقااػػي الجرجػػانيق فػػي شػػو ػػاف شػػعر قالمينبػػيق ميػػدانا لم ػػؿ لػػ   الم وػػ ل اليػػي ناق
ل وقػد يعػددت  وسػاطي ل محػاو  يقػديـ نظػرة شػاملةل حيػث نقػؿ وعػرض آراء  وآراء الوصػـو
الجوانػب الصػػرفية اليػػي طبقػت علػػى مػػا عػرض مػػف أبيػػات شػعريةل منهػػا ا شػػيقاؽ والجمػػ  

 وغيرلا مف النواحي الصرفية.

 بعػض اشػيقاقاي ل ق فػي قالقااي الجرجانيقل ما عاب  النقاد علػى قالمينبػيروى  ومما
 قول : 

 (1)يلِ خِ الن   عُ مْ طَ  وْ أَ  دِ نْ اليِ  جُ تُرُنْ  * ولِ مُ الش   ِب رْ شُ  نَ مِ  دِ عْ البُ  يدُ دِ شَ 

فقػاؿ أبػو الطيػب:  قالوا: المعروؼ عف العرب ابُيرجل واليرنب مما يغلط بػ  العامػةل »
ل (2)« ال ايػػػبيقػػػاؿ أيرجػػػة وأيػػػرج ويػػػرنبل ح الػػػا أبػػػو زيػػػدل و  رلػػػا ابػػػف السػػػ يت فػػػي أدب 

 مػػا وردت فػػي بيػػت قالمينبػػيقل ورجػػت عػػف البنيػػة الصػػرفية  مػػا وردت عنػػد  فلفظػػة 'يػػرنب'
العرب 'أيرج'ل حيث يغيرت بنيػة ال لمػة باسػيبداؿ الحػروؼ ويغييػر موااػعها فػي اليرييػبل 
مما يؤ ر على الير يبل غير أف الم حظ فػي لػ ا الم ػاؿ أف قالقااػي الجرجػانيق لػـ يػرد 

لمأو  بالرفض أو الموافقةل وا يفى برد قالمينبيق وحجي  فػي  لػؾ و أنػ  يوافقػ ل على ل ا ا
قفػػػالمينبيق أ ػػػد أف اللفػػػظ موجػػػود فػػػي  ػػػ ـ العػػػرب واحػػػيب قبػػػأبي زيػػػدقل وقابػػػف السػػػ يتقل 
 ونهما عالماف نحوياف فهما محيطاف بألفػاظ اللغػة وصػياغيهال ولػي مػف ابلفػاظ الميعػددة 

 عف   ـ العربل فيقاؿ:) أيرجػةل وأيػرجل ويػرنب(لومروية  الصيو الصرفية و لها صحيحة
فػػػػػي ابيػػػػػرجل ولػػػػػو  مػػػػػر مػػػػػف جػػػػػنس الليمػػػػػوف  واليػػػػػرنب: لغػػػػػة  »وقػػػػػد جػػػػػاء فػػػػػي الشػػػػػرح: 

«المعػػروؼ
اليػػي  ويصػػادؽ علػػى حجػػة قالمينبػػيقل ل لػػو إ ف يػػداف  عػػف لػػ ا ا سػػيعماؿل(3)
ـ والوسػاطة قللمينبػيق أمػاـ حػؽ الح ػ -بػ لؾ– الميلقػيفػي وطابػ ل مانحػا حجػة ي يفي بهػا 
      وصم .

                                                 
 شموؿ: الومر./ ال343ل صديواف المينبي – (1)

 .470المينبي ووصوم ل ص القااي الجرجاني: الوساطة بيف -  (2)
 .213ل ص3عبد الرحمف البرقوقي: شرح ديواف المينبيل ج -  (3)
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 : ما عابوا علي  قول  

 (1)ْرمِ القَ  دِ ائِ الجَ  دِ ائِ المَ يِّ بِ ا األَ ذَ يَ لِ  *ا نَ أَ  مْ يُ لُ و  أَ  ا ِ َر بْ ى الغَ مَ عَ  نْ ًدى مَ فِ 

نمػػا المح ػي عػػنهـ رجػػؿ جػوادل وفػػرس جػػوادل  » قػالوا: لػػـ يحػؾ عػػف العػػرب: الجا ػدل واا
«ومطر جواد 

يػ  النقػاد فػي لػ ا البيػت ا شػيقاؽ فػي لفظػة 'الجا ػد'ل اليػي ل وما عابػ  عل(2)
لػػـ يػػرو عػػف العػػربل والمعيػػار النقػػدي فػػي  لػػؾ لػػو السػػماعل غيػػر أف قالقااػػي الجرجػػانيق 

بالقيػاس عػف  لػ ا بػاب يسػيغنى فيػ  »يعيمػد القيػاس فػي دفاعػ  عػف بيػت قالمينبػيق بقولػ : 
فػي ال ػ ـ يقياػي اليصػريؼ إلػى  عؿالسماع  طراد ل وايساؽ أمر  على ا عيداؿل ف ؿ ف

ؿ وُمفَعػػػؿلفاعػػػؿ ومفعػػػوؿل و ػػػؿ فعػػػؿ  ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ولسػػػنا نحيػػػاج فػػػي م ػػػؿ لػػػ ا إلػػػى  فلػػػ  ُمفػػػِ 
« اليوقؼ وايباع المسموعل ول ا أشب  بم الب القياسل وابصػؿ الػ ي عليػ  ألػؿ اللغػة

ل (3)
لغػويل فقػد اعيمػد في ف ػر  النقػدي الونسينيب مف  لؾ أف قالقااي الجرجانيق  اف ميحررا 

علػى السماع والقياس ليوس  على الشعراءل في حيف  اف الوصـو يايقوف عليهـ واصة 
 قالمينبيقل باعيمادلـ السماع وحد   مقياس للغة الشعر.

 صػػرييفل و  يقيسػػوف إ  علػػى ابعػػـفػػكف اعيمػػدوا القيػػاس يحػػروا فيػػ  الدقػػة اقيػػداء بالب
ما الميحرروف مف النقػاد ف ػانوا  م ػؿ ال ػوفييف م  مراعاة أصوؿ عامة في  لؾل أابغلب 

بلػؿ  »    قالجرجػانيق:  -علػى حػد قػوؿ-ل (4)يقيسوف علػى القليػؿ وال  يػر والنػادر والشػا 
«ال وفػػػة روػػػص   ي ػػػاد يوجػػػد لغيػػػرلـ مػػػف النحػػػوييف

ف ػػػاف أف وجػػػد فيمػػػا عيػػػب علػػػى  ل(5)
صػػيغة  اؽػيػػاس فػػي اشيقػػ'الجا ػػد'ل روصػػة لغويػػة اعيمػػد فيهػػا علػػى الق قالمينبػػيق فػػي قولػػ :

ألػػؿ   عنػػد ل وعػػّد  لػػؾ أصػػ اسػػـ الفاعػػؿ مػػف الفعػػؿ 'جػػاد' علػػى وزف فاعػػؿل ف انػػت 'جا ػػد'
اللغةل معيمدا في  لؾ على الم لب ال وفي  قاعدة نقديةل فيحت للشعراء بػاب اليعػدد فػي 

                                                 
: السيد.82ديواف المينبيل ص -  (1)  / الما د: الماجدل حسف الولؽل القـر

 .470القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (2)
 .470المصدر نفس ل ص -  (3)
: سعيد ابفغاني: ل عف287أحمد ع ماف رحماني: النقد اليطبيقي الجمالي واللغوي في القرف الراب  الهجريل ص -  (4)

 .207في أصوؿ النحول ص
 .453ص القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل -  (5)
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عػػػػف اللغػػػػة   لػػػػؾ لػػػػيس وروجػػػػا ولػػػػو يػػػػرى أفا سػػػػيعماؿ ل  ػػػػرة مصػػػػادرلا فػػػػي القيػػػػاسل 
 .والحجب اللغوية ل بقدر ما لو يحّر للروصمعياريةال

يعػود بلػؿ اللغػة اليػي حجػب الومف د  ؿ ل ا الف ر اليحرري اعيداد  بما يناسب مػف 
فػي  لػؾ  لى ايساع لغػة الشػعرل وبلػؿ اللغػةلؿ البصرة أو ال وفةل ليحيب عب  انتسواء 

 نصيبل إ  فيحوا للشعراء عديد ا سيعما ت.

مػا دامػت ف م لب الميحرريف أم اؿ قالقااي الجرجانيق أقرب للنقػد ابدبػيل والواق  أ
فهػي بعيػدة عػف السمة الر يسية اليي يميز لغة الشػعر عػف اللغػة المعياريػة لػي ا نحػراؼل 

ا ناباط وا ليزاـ وا سيقرارل  مػا لػو الحػاؿ فػي اللغػة المعياريػة اليػي يهػدؼ أساسػا إلػى 
 .صرفية والصويية والنحوية الميواا  عليهاقواعد الاليليـز ل لؾ باليوصيؿل و 

وبسػػػػبب  لػػػػؾ   يعػػػػد انحػػػػراؼ اللغػػػػة الشػػػػعرية عػػػػف قػػػػانوف اللغػػػػة المعياريػػػػة مػػػػف قبيػػػػؿ 
ابوطػػػاء مػػػا داـ انحرافػػػا منيظمػػػال بف  لػػػؾ مػػػف شػػػأن  أف يوسػػػ  اللغػػػة ويجعػػػؿ إم انػػػات 

يا بقوانيف اللغة المعيارية بنها يشػ ؿ   سيما إ ا  اف المبدعوف أ  ر وع لالشعر أ  ر قوة
ل وبالعودة إلى الم ػاؿ نجػد أف  لمػة 'جا ػد' (1)الولفية اليي يع س انحراؼ العناصر اللغوية

 فعػؿقاعدة القياس فػي الفعػؿ ال   ػي )نحرؼ عف اللغة المعياريةل  ونها لـ يورج عف لـ ي
يسػػيغنى بػػ  عػػف السػػماعل  وعػػد قالجرجػػانيق  لػػؾ أصػػ  مطػػردال لجا ػػد( -فاعػػؿ / جػػاد  -
لػ ا  يافي وبالنظر إلى الجانب الشعري الجمالي يم ننا م حظة ما صحيي معيدؿل  فهو

'الما ػػد  الير يػػب علػػىأاػػفا  الػػ ي  ييقػػاعإ ػػارة للميلقػػي نييجػػة ا نسػػجاـ ايا سػػيعماؿ مػػف 
 ما  اف ليظهر إ ا اعيمد السماع. الجا د'
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  قول :  ل الجم  بعض صيو علي  أو ومما 

 (1)ففي الناس بوقات ليا وطبول *إذا كان بعض الناس سيفا لدولة 

نمػػا يجمػػ  بػػاب ُفعػػؿ علػػى أفعػػاؿإف جمػػ  بػػوؽ علػػى بوقػػات وطػػأفقػػالوا:  » فػػي أدنػػى  ل واا
فأمػػا فػػي   رد وأبػػردلل م ػػؿ ُبػػوقػػد يوػػرج عنػػ  إلػػى أفُعػػؿ وعػػود وأعػػوادل لقفػػؿ وأقفػػاؿ: العػػدد 

نمػا يجمػ  علػى فعػ ت  )...(رد وبػرودنػد وجنػودل وُبػل نحػو جُ أ  ر العػدد فالبػاب ُفُعػوؿ مػا واا
 في وف فيها    ة أوج : فيي ال اؼ واػمها ويسػ ينها ل بات بة ورُ  اف على ُفعلةل نحو رُ 

»
'أبػػواؽ'  :ل إ ف فابصػػؿ فػػي لػػ ا الجمػػ  إ ا قػػيس بالصػػيغة الصػػرفية الصػػحيحة ي ػػوف(2)

وػػرج قالمينبػػيق عػػف لػػ ا ابصػػؿ فػػي ل وقػػد علػػى وزف 'أفعػػاؿ'ل مػػف: 'بػػوؽ' علػػى وزف 'ُفعػػؿ'
وأيػػػى بصػػػيغة موالفػػػة لصػػػيو الجمػػػ  فػػػي لػػػ ا الػػػوزف سػػػواء يعلقػػػت بقلػػػة العػػػدد أو القيػػػاسل 

 ت'ل ما دف  الوصـ إلى الح ـ بالرداءة على البيت الشعري ال ي ع  ري ل ولي صيغة 'فُ 
مػػف  ُفعػػؿ وُفعػػ ت فممػػا   يعػػرؼ فػػي شػػيء »عليػػ  لػػ ا القػػوؿل بف:  ل فػػأن روردت فيػػ 

«ال  ـ في صحيي و  معيؿ 
ل حيث نفػى الوصػـ وجػود لػ   الصػيغة فػي  ػ ـ العػرب (3)

 .مطلقا

      أمػػػا قأبػػػو الطيػػػبق فيػػػداف  عػػػف نفسػػػ  فػػػي لػػػ ا ا سػػػيعماؿ حػػػيف سػػػ ؿ عػػػف  لػػػؾ فقػػػاؿ:
نمػػا لػػو م ػػؿ حّمػػاـ لػػ ا ا سػػـ مولػػد لػػـ يسػػم  واحػػد   » إ  ل ػػ ال و  جمعػػ  بغيػػر اليػػاءل واا

« وسػػاباطاتل وسػػا ر مػػا جمعػػو  مػػف المػػ  ر باليػػاءوحمامػػاتل وسػػاباط 
وقػػد دافػػ  قابػػف ل(4)

الطيػب مػف  يوقد عاب على أب »جنيق عف ل ا الرأي  ما ورد في شرح قالبرقوقيق قول : 
  موبػػػرة لػػػ  ب ػػػ ـ العػػػرب جمػػػ  بػػػوؽل والقيػػػاس يعاػػػد ل إ  لػػػ  نظػػػا ر   يػػػرة م ػػػؿ حمػػػاـ 

و   يػر فػي  ػ ـ العػرب فػي جمػ  مػا وحماماتل وسرادؽ وسرادقاتل وجواب وجواباتل ول
«  يعقؿ مف الم  رل إ    يوجد ل  م اؿ القلة

فػي دفاعػ  عػف  ل فقد اعيمد قابف جنػيق (5)

                                                 
 .359ل صالمينبي ديواف – (1)
 .443القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (2)
 .444المصدر نفس ل ص -  (3)
 .444المصدر نفس ل ص -  (4)
 .229ل ص3البرقوقيل شرح ديواف المينبيل جعبد الرحمف  -  (5)
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 في صيو الجم .اليي وردت في   ـ العرب  لل ا ا سيعماؿ على القياس على النظا ر

 فقتتد العتت   دعنتت قليلتت  كانتت  وإن لرأى أنهػػا  لمػػة عربيػػةل إ  لوصػػـا  والفػػ اولػػ ا مػػ   

فػي   مهػـل أمػا  جػري عليػ  صػيغة جمعهػاوقدـ ما ي، لغتها في قديما وع ف  بها، تكلم 
وجػػػود صػػػيغة 'ُفعػػػ ت' فػػػي ال ػػػ ـل دّؿ علػػػى أف ابلفػػػاظ المولػػػدة حػػػيف يلحػػػؽ ب ػػػ ـ لنفيػػػ  

ل وقػػػد ايفػػػؽ قالقااػػػي يراعػػػي فػػػي أبنييهػػػا مػػػا ورد مػػػف صػػػيو فػػػي   مهػػػـالعػػػرب يجػػػب أف 
وقد روى الحػديث أف النبػي 'صػلى ا عليػ  وسػلـ'  »ا الرأيل يقوؿ:الجرجانيق مع  في ل 

لمػػا اسيشػػار أصػػحاب  فػػي أمػػر ينصػػب  علمػػا للصػػ ةل يجمػػ  النػػاس عليهػػال قػػاؿ بعاػػهـ: 
وقػػاؿ آوػروف: بػوؽ  بػوؽ اليهػػودل ولسػنا نبعػد أف ي ػوف ال لمػػة نػاقوس  نػاقوس النصػارىل 

نػػا نجػػد لهػػا اشػػيقاقا وأصػػ  فػػي العربيػػة عربيػػة صػػحيحةل وأف ي ػػوف اللغيػػاف ايفقيػػا فيهػػال فك
ويقولػػوف للشػػيء إ ا انفجػػر  )...(مشػػهورال ولػػو قػػولهـ: أصػػابينا بوقػػة مػػف المطػػرل أي دفعػػة

  انػػت فاا و  )...(دفعػػة: انبػػاؽل ولػػ ا البػػوؽ المصػػوت ينػػدف  فيػػ  الصػػوت ف أنػػ  ينفجػػر منػػ 
 ل و أنػ  يؤ ػد(1)«أبنييهػا علػى وأجريػ  ب  مهػال ألحقيػ  أعجميػا عربػت اإ  فػالعرب أعجمية

القاعػدة فػي اشػيقاؽ صػيغة الجمػ  مػف لفظػة 'بػوؽ' إف  المأو  على قالمينبيق ووروج  عف
 . انت عربية أو مولدة

إف أصػػػؿ الجمػػػ   » قولػػػ :المػػػداف  عػػػف بيػػػت قالمينبػػػيق  يػػػيلوص فػػػي المحػػػيب أمػػػا رأي    
ف  اف فػي ابصػ  جمػ  اسػما فمػف: قػاؿؿ مػ  را اليأنيثل ول لؾ جاء ما جاء من  بالياءل واا

 إلػى ينسػب أف يجػز ولػـ عليػ ل الػرد يسػو لػـ ابصؿ على فأجرا  جمع  العرب عف يجد لـ
 احيػػاج فلمػػا جمعػػ ل عػػنهـ يحفػػظ ولػػـ بػػ  العػػربل ي لمػػت أعجمػػي اسػػـ ولػػ ا بجلػػ ل الوطػػأ

 عػف نقولػةالم ابسماء في العرب عادة في  ويبعوا أصؿ الجموعل على أجرو  إلي  المولدوف
 أصػػػوؿ عػػػف اببنيػػػة لػػػ   بجميػػػ  فعػػػدلوا)...( وسػػػرادقات ابعجميػػػةل نحػػػو سػػػرادؽ ابسػػػماء
ابسػػماء  لػػ   مػػف اسػػـ ول ػػؿ )...( اليأنيػػث فيهػػا وغلبػػوا بأصػػؿ الجمػػ ل وألحقولػػا قياسػػهال
  فله ا مم فل سهؿ ولو وير و  معرضل ولوعن   ب  عدلوا ميسؽل وباب مطردل قياس

                                                 
ل 10لساف العربل ج ابف منظور: ل وينظر:444الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل صالقااي  – (1)
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 يػػػػدف    والاػػػػرورة بهمػػػػال يػػػػيـ والػػػػوزف أبػػػػواؽل علػػػػى بوقػػػػات يػػػػبالط أبػػػػو اويػػػػار وأشػػػػبال 
 لهػا يسػم  لػـمولػدة و  (بػوؽ)  لمػةو  لاليأنيػث الجمػ  فػي ابصػؿ أف يػرى هػوف ل(1)«أحدلما
مػا ورد  علػى قياسػا اليأنيػثولػو  الجمػ ل في ابصؿ على أجريت ل ا القلةل م اؿ في جم 

 القلػػة م ػاؿ لػ  يوجػد مػا  جميػ  فػي مسػيمر قيػاس ولػول فػي  ػ ـ العػرب مػف ألفػاظ مولػدة
 .الم  ر مف

 قػاؿ قػد »: بقولػ  الفػريقيف أقػواؿ مػف نقلػ  مػا علػىفقػد أاػاؼ  قالجرجانيالقااي ق أما 
 عليػػػ  المجيمػػػ  وفػػػي مندوحػػػةل الصػػػحيي فػػػي الطيػػػب ببػػػي  ػػػاف وقػػػد ح ينػػػا ل مػػػا الفريقػػػاف
«ميسػػ 

 بييػػ   سػػيقامة فضتت أ لكتتان مػػ  ل 'أبتتوا ' الجمتت  استتتعم  إذا قالمينبػػيق نأل ل(2)
 مػا  لومما اجيم  علي  الرأي في الصػحة قياسعلى ال جم  بن  لوير يبها وصحة ألفاظ 

ي يػػػػوازف البنيػػػػة اليقطيعيػػػػة فػػػػأف اػػػػرورة الػػػػوزف يسػػػػيقيـ بصػػػػيغة لػػػػ ا القيػػػػاسل نسػػػػبة إلػػػػى 
القااػػي مػػف قوالنقػػد العلمػػي  يميػػاز بالحيػػادلالحر ػػات والسػػ نات بػػيف الصػػيغييفل ولػػ ا رد 

 .على المحيب المداف  عف قالمينبيق نيقالجرجا
 

آراء وصػػػػـ قالمينبػػػػيق والمحػػػػيب عنػػػػ ل بمػػػػا ورد عػػػػنهـ         لقػػػػد أورد قالقااػػػػي الجرجػػػػانيقو  
مف نصوصل وعراها عراا حواريػا مفصػ ل بنظػرة نقديػة شػاملة بحػث مػف و لهػا عػف 

يػػث منحػػت مناقشػػة ح لل ف ػػاف لػػ   لػػؾد  ػػؿ وروػػص يبػػيي قللمينبػػيق م ػػؿ لػػ ا ا سػػيعماؿ
ل ايسػػػاعا فػػػي ا سػػػيعماؿ مػػػف جهيػػػي القيػػػاس -بمػػػا فيهػػػا رأي الشػػػاعر نفسػػػ  –لػػػ   ا راء 
فػي صػياغة الجمػ  علػى مػا  لل اػمف اللغػة العربيػة أو مػا لحقهػا مػف ألفػاظ مولػدةوالسماع

ف  اف و ؼ  لؾ فكف اللغة الشعرية يمنح  ل ا ا يسػاع جاء في ل ا الوزف  مف ألفاظل واا
يماـ الوزف والقافيةل  ما ورد عند ارل بناء علفي ا ويي  المحيب.ى الارورة واا

 
 
 

                                                 
 .446القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (1)
  .445المصدر نفس ل ص – (2)
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  في قول : ي نية الجم  علي  ما عابوا 

ََ مَ تَ ا يَ مَ كَ  * ةً اعَ سَ  انِ احَ مَ الرِّ  ف  تَ ا الْ مَ دَ عْ ى بَ ضَ مَ   (1)ابَ دْ اليُ  ةِ دَ قْ ي الر  فِ  بُ ى اليُدْ ق 

 الطيب ببيت أبي النجـ:فأن روا ي نية الرماحل ولو جم  رميل فحاّجهـ أبو  »

  لِ شَ يْ نَ وَ  ِك الِ مَ  يْ احَ مَ رِ  نَ يْ بَ  * لِ ق  نَ الت   لِ و  أَ  نْ مِ  تُ مْ قَ نَ تَ 

ل وأ  ػر مػا علػى جا زة في م ؿ لػ ا إ ا اويلفػت الاػروب وابجنػاسوالي نية عند النحوييف 
وفػيهـ أبي الطيب أف ييب  أبا النجـ وأاراب  مف شعراء العربل فهو القدوة وبهػـ ا  يمػاـل 

«ابسػػوة 
لقػػد عػػاب النقػػاد علػػى قالمينبػػيق فػػي لػػ ا البيػػت ورود لفظػػة 'رماحػػاف' بصػػيغة ل (2)

 ػػ ـ العػػرب وقواعػػدلـ القياسػػية فػػي اشػػيقاؽ فػػي  يػػة للجمػػ  'رمػػاح'ل ولػػ ا مػػا لػػـ يػػأتالي ن
 ل ف  لما اشيقاؽ مف صيغة المفرد.صيغيي الي نية والجم 

 للغػةل فهػو  مصػدر لػاـ السػماعل علػى صالػن لػ ا فػي قالجرجانيالقااي قل لؾ يقؼ  
في احيجاج قالمينبيق بمف سبق  مف الشعراء في م ؿ ل ا ا سيعماؿ حجة  افيػة للػرد  يرى

ف وػػػالؼ علػػػى وصػػػوم ل  بنػػػ  يبقػػػى المصػػػدر ابوؿ وابصػػػي بوػػػ  اللغػػػة عػػػف العػػػرب واا
 .فهو يغني عنها القاعدة القياسيةل

إلػى جػواز ي نيػة الجمػ  عنػد  الجرجػانيقي القااػق شػيرل يوبالعودة إلى مصػدر القيػاس  
 وقػػػالوا » ل نجػػػد  لػػػؾ عنػػػد قسػػػيبوي ق فػػػي قولػػػ :النحػػػوييف إ ا اويلفػػػت الاػػػروب وابجنػػػاس

نمػػػا يريػػػدوف قطيعػػػيف و لػػػؾ يعنػػػوف  «إبػػػ فل بنػػػ  اسػػػـ لػػػـ ي سػػػر عليػػػ ل واا
فهػػػو يعلػػػؿ  ل(3)

( قطيعػػيف) اأرادو  المي لمػػيفصػػحة ي نيػػة الجمػػ  فػػي اسػػـ الجػػنس 'إبػػؿ' علػػى 'إبػػ ف'ل بػػأف 
 الجمػ  ي نيػة يجعلػوف فهػـ لقيعنػوف و لػؾ:قبقولػ   لػؾ يؤيد ولو لؤ ءل بؿاا و  لؤ ء بؿإ: أي

 .الجنس اسـ ي نية بمنزلة
 

                                                 
 .327ديواف المينبيل ص -  (1)
 .449القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم لص -  (2)
يحقيؽ وشرح: عبد الس ـ محمد لاروفل دار الجيؿل بيروتل : ال يابل )أبو بشر عمرو بف ع ماف( سيبوي  -  (3)
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ولػػػػػ ا مػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي شػػػػػرح قالبرقػػػػػوقيق لبيػػػػػت قالمينبػػػػػيقل حيػػػػػث رأى أف قأبػػػػػا الطيػػػػػبق أراد 
 (1)بالرماحيف: رماح الفريقيفل ف نى الجم .

     اعيمػد فػي دفاعػ  عػف قالمينبػيق فػي وطابػ  الجرجػانيق لقااػي ال ن حػظ أف قسبؽ مام   
 النقػػػد ل ولػػػوفػػػي لػػػ ا البيػػػت علػػػى مقيػػػاس علمػػػي فػػػي مناقشػػػة مػػػا أوػػػ  علػػػى قأبػػػي الطيػػػبق

مػف  مف جهةل وعلى ما يمنح  لغة الشعر للشاعر  بني على القاعدة اللغوية الصحيحةالم
عػػف طريػػؽ  لفػػي شػػعرلـويرا يػػب رصػػيد معجمػػي لمػػا يناولػػ  الشػػعراء السػػابقوف مػػف ألفػػاظ 

أشار إلى مصػدري أوػ  اللغػة: القيػاس والسػماعل فولػص ف لمف جهة أورى الرواية والحفظ
فػػي اسػػيعمال  قالمينبػػيق  علػػى إ ف مؤاوػػ ة  فػػ وسػػماعال قياسػػاً  جػػا زة الجمػػ  ي نيػػة أف إلػػى

 له   الصيغة.

 المصػػػػػدريةل  مػػػػػا ورد فػػػػػي شػػػػػعر  مػػػػػف أوطػػػػػاء فػػػػػي الصػػػػػيغة عليػػػػػ  ن ػػػػػروممػػػػػا أ       
 ومف أم لة  لؾ قول :

  
 (2)يمِ يَ شِ  نْ مِ  شِ يْ العَ  ِك نْ ضَ بِ  وعُ القُنُ  الَ وَ  *ي بِ رَ ن أَ مِ  الِ اآلمَ بِ  لُ م  عَ الت   سَ يْ لَ 

 

نمػػا لػػي القناعػػةل فأمػػا القنػػوع فالمسػػألةل يقػػاؿ: قنػػ  يقنػػ  قناعػػةل إ ا  » قػػالوا: القنػػوع وطػػأ واا
« فاعػؿ فيهمػا قػان ل والرايل وقن  يقن  قنوعال إ ا سأؿ

حيػث أحػدث لػ ا ا سػيعماؿ ل (3)
الواطئ  يغييرا في المعنىل حيف ورج عف معنى الراا إلى د لة السؤاؿل فالمصدر مػف 

 .قن  لو القناعة إف أراد اليعبير عف الراا
  

بف الروايػة المسػموعة لهػ ا ول ف المحيب طعف في نسبة ل ا ا سيعماؿ قببي الطيبق    
 * يمِ يَ شِ  نْ مِ  لِ الَ قْ الِ بِ  ةُ اعَ نَ القَ  الَ وَ  *البيت لي:  

 ول ا ما ورد في الديواف ال ي بيف أيدينا. 
  
    

                                                 
 .189ل ص1عبد الرحمف البرقوقي: شرح ديواف المينبيل ج -  (1)
 ل وقد ورد بلفظ 'القناعة'.37ديواف المينبيل ص -  (2)

 .462لوساطة بيف المينبي ووصوم لصالقااي الجرجاني: ا -  (3)
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 وقػػػػد » بقولػػػ : بػػػيف الوصػػػػميف ميوسػػػطا بػػػيف الػػػػرأييفلأمػػػا قالقااػػػي الجرجػػػػانيق فيقػػػؼ 
 إلػػػى  ورجػػػ  اينشػػػادل غيػػػر  ػػػـ القنػػػوع قػػػديماً  نشػػػدلـأ نػػػ أ يػػػ  روف الشػػػامييف رواة سػػػمعت
   رلػا وقػد مشػهورةل ي ػف لػـ فاا و  العػربل عػف مح ية القناعة بمعنى القنوع إف  ـ ةلالقناع

: وصػيي  بعػض فػي فقاؿ ابن ل أوصى ن أ الطا ي الحارث بف وسأ عف وح وا اللغةل لؿأ
 إ  ال ػػ ـ لػػ ا فػػي لنػػا القنػػوع معنػػى يحيمػػؿ و  الواػػوعل الفقػػر وشػػر القنػػوعل الغنػػى ويػػر
«والقناعػػة الراػػا

ع'ل ويػػدلؿ روايػػة بيػػت قالمينبػػيق بلفػػظ 'القنػػو  لػػ ا الػػنص يفنػػد ل فهػػو فػػي(1)
على  لؾ برأي الشػامييفل  مػا أنػ  غيػر الير يػب اللفظػي بيغييػر المصػدر حيػى يسػيقيـ لػ  

 ف  يجوز نقد  ومؤاو ي  فيما غّير . الوزفل
 

بنهػػػا يحمػػػؿ  رأى فػػػي اسػػػيعماؿ  لمػػػة 'قنػػػوع' اسػػػيعما  صػػػحيحا  مػػػا أف ق الجرجػػػانيق 
ل بمرجعيػػة السػػماعل فهػػي مح يػػة عػػف العػػرب  مػػا جػػاء فػػي وصػػية قأوس بػػف لراػػامعنػػى ا

   .الحارث الطا يق  بن 
 

فيػػػورد  وبػػػالعودة إلػػػى الػػػنص المعجمػػػي نجػػػد ق ابػػػف منظػػػورق مػػػ   يصػػػادؽ علػػػى  لػػػؾل  
ا: وًعػػنُ قُ   ُ َنػػقْ ل يَ -بػػالفيي–  َ َنػػقَ ةل وَ لَ أَ ْسػػمَ لْ ؿ لِ ل   َ الي ػػوَ  اؿُ ؤَ : الس ػػوعُ والُقُنػػ »قػػوؿ: ي اللفػػظ بػػالمعنييف

معنػػػى بِ  وعَ الُقُنػػػ يػػػزُ جِ يُ  فْ ب َمػػػرَ الَعػػػ فَ ِمػػػقػػػاؿ ابػػػف السػػػ يت: وَ  )...( ؿَ أَ اؿل وقيػػػؿ: َسػػػؤَ الس ػػػ ؿ   ُ 
 ةيلَػػلِ قَ  يَ ِلػػال وَ َاػػي الر  ِفػػ وعُ الُقُنػػ ؿَ مِ عْ يُ اْسػػ دْ قَػػوَ  )...( ؿو  ابَ  وَ د ُلػػّيػػب الجَ رَ الَعػػ ـُ  َ َ ػػةل وَ اَعػػنَ القَ 
   ا ابف جنيل وأنشد:الَ  َ حَ 
 (2) « وعُ نُ قُ  يوِ فِ  سَ يْ ا لَ ا مَ نَ عُ نِ قْ يُ وَ  *ه َر يْ غَ  سَ يْ لَ  مُ كُ نْ ا مِ ذَ يَ ى بِ ضَ رْ نَ أَ 

 

بالاػػػػـ:  وعُ الُقُنػػػػ »وفػػػي القػػػػاموس المحػػػػيط يػػػورد قالفيروزآبػػػػاديق فػػػػي مػػػػادة )قنػػػ ( قولػػػػ : 
 ةَ اَعػػػنَ القَ  اَ  ؿُ أَ ْسػػػل ومػػػف دعػػػا هـ: نَ  َ َنػػػل والفعػػػؿ  مَ دّ ل ِاػػػـِ ْسػػػالقِ ى بِ َاػػػالر  ؿل وَ ل   َ الي ػػػوَ  اؿُ ؤَ الس ػػػ
ل ولػ   (3)«ق وعُ ُاػالوُ  رِ ْقػالفَ  ر  َشػل وَ وعُ ى الُقُنػالِغَنػ رُ يْ ل وفي الم ؿ: ق وَ وعِ الُقنُ  فَ مِ  اِ بِ  و ُ عُ نَ وَ 
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ل ف ػ  الػوجهيف له   الصيغةالصحيي قالمينبيق حيجاج عف اسيعماؿ د  ؿ لغوية يفي با 
   .القياس والسماع يبعراهما على مصدر  صحيي
 
 شػػيوعًال اب  ػػر لػػو واليػػ لؿ السػػؤاؿ بمعنػػى 'قنوعالمصػػدر' فأ سػػبؽ ممػػا اػػيييل ػػ ا     

 المعنػى  لػؾ فػي اسػيعما يها نوطػئ يجعلنػا    لػؾ ول ػف » ل قليػؿ الراا بمعنى وورود 
   لػػ ا وعلػػى ل لػػ ا القليػػؿ الػػ ي عػػد  قابػػف السػػ يتق جيػػدال(1)« والقليػػؿ الوطػػأ بػػيف ففػػرؽ
 الوصػػػـ روايػػة علػػىفػػػي قولػػ   الراػػال بمعنػػى القنػػوع اسػػػيعمؿ إ ا موط ػػا قالمينبػػيق ي ػػوف
 .* واََل القُُنوعُ ِبَضْنِك العَْيِش ِمْن ِشيَِمي *   :بقول 

 

 .* واََل القَنَاَعُة ِباِلْقاَلِل ِمْن ِشيَِمي *  أو المحيب بقول :
 

 .'الراا'ال ي أراد  ولو  ىمعنال في 'القناعةيف: 'القنوع' و'المصدر  اسيعمؿ بن    
 

  قول  ق فينواس على قأبيلجرجانيق لقااي اقاأو   ومف  لؾ ما : 
  اسِ من  لِ  الَ  عُ زْ الن   اكَ ذَ  للِ  *  نْ كُ يَ مْ فَ  ةِ ايَ وَ الغِ  ىلَ إِ  تَ عْ زَ نَ  اذَ ا ِ وَ 

 

نما » علي  قا  : علؽ ل وقػد أورد قالجرجػاني لػ ا البيػت (2)« نزوعا الشيء عف نزع لو واا
ل وفػي لػ ا الم ػاؿ عػاب عليػ  الوطػأ فػي طػا فػي شػعر قأبػي نػواسق  لحنا وغلامف ما عدّ 

فيػػػدؿ علػػػى ل 'النػػػزوع' ل اليػػػي يػػػدؿ علػػػى أوػػػ  الشػػػيء مػػػف م انػػػ لأمالنػػػزع'صػػػيغة الجمػػػ  'ا
   مواا  اللغة. ورج عفأفسد المعنى و بن  أمر مال  ا شيياؽ إلى

فل بف لػ ا وعّد  لػؾ مػف الاػعؼ الػ ي   يبيحػ  حيػى اػرورة الشػعر و  إقامػة الػوز     
ف  ػػػػاف بػػػػاب اليأويػػػػؿ ييسػػػػ ل ومػػػػ الب  »وعيػػػػب أفسػػػػد المعنػػػػى:  لا سػػػػيعماؿ لحػػػػف فيػػػػ  واا

«ا حييػػػػػػاؿ فػػػػػػي النحػػػػػػو   ياػػػػػػيؽ
       ل بف لػػػػػػ ا ا سػػػػػػيعماؿ موػػػػػػالؼ للسػػػػػػماع والقيػػػػػػاس (3)

 في اشيقاق  على غير ما وا  ل  مف معنى.
 

                                                 
 .44صل  والحديث القديـ في ناقدي  بيف عبد الرحمف شعيب:المينبي  -  (1)
 .62جرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم لصالقااي ال -  (2)
 .62المصدر نفس ل ص -  (3)
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 » القػاموس المحػيط: ني: فقد ورد فػياوفي ابصؿ المعجمي يحيمؿ المصدر ل   المع   
ا بالاػػػـ: وًعػػػُنزُ وَ  )...(ل ِ بِػػػيْ جَ  فْ ا ِمػػػهَػػػجَ رَ وْ د : أَ َيػػػل وَ  ُ َعػػػزَ يَ انْ ل  َ  ُ َعػػػلَ : قَ  ُ ُعػػػزِ نْ يَ   ِ انِػػػ َ مَ  فْ ِمػػػ  ُ َعػػػزَ نَ 
 (1)«ا هَ نْ ى عَ هَ يَ ا: انْ وعً عف ابمور ُنزُ وَ  )...(اؽَ يَ اشْ 

 ّوؿَ : َحػػعَ زَ َنػػل وَ )...(ا ْزًعػػنَ   ُ ُعػػزِ نْ يَ  ءَ يْ الش ػػ عَ زَ َنػػ »: فػػي مػػادة 'نػػزع' فػػي لسػػاف العػػربجػػاء و 
ا: ا وُنُزوَعػاًعػزَ نِ  ِزعُ ْنػ  يَ نِػطَ ى وَ إلَ  يرُ عِ   والبَ لِ لْ ى أَ إلَ  افُ سَ نْ ايِ  عَ زَ نَ ل وَ )...(  عِ اِ وْ ف مَ الشيء عَ 

.«ُنُزوع وَ ولُ ل اؽَ يَ اشْ وَ  ف  حَ 
(2) 

 

ف  ػاف ابصػؿ ا شػي  قاقي ونظرا ل لؾ يويلؼ المعنى وييغير مػف صػيغة إلػى أوػرىل واا
حيػى يسػيقيـ ال ػ ـل  ل باعيمػاد السػماع والقيػاس لػؾمراعػاة واحدا 'الفعؿ نزع'ل و  بػد مػف 

وينسػػجـ المعػػاني مػػ  مػػا واػػ  لهػػا مػػف ألفػػاظل ولػػ ا مػػا لػػـ يراعيػػ  قأبػػو نػػواسق فوقػػ  فػػي 
 الغلط واللحف.

     
ف  افو      لػ  يسػيقيـ يلػؾ الصػيغةل حيػى علػى المصػدر لػ ا  سػيعماؿ اػطر  انأ يبدو اا
لمصػػادر أوػػ  اللغػػةل ف ػػاف عراػػة للنقػػد  يػػ موالففقػػد وػػرج عػػف حػػدود ا سػػيقامة ب وزفلالػػ

 والمؤاو ة  ما ورد عند قالجرجانيق.

  عػف طريػؽ ومما ورد في الوسػاطة مػف المسػا ؿ الصػرفيةل اليغييػر فػي بنيػة ال لمػة
 الح ؼ أو الزيادةل ول   بعض ابم لة في  لؾ.

 :نبيق قول عاب بعض النقاد على قالمي -

 (3)عُ ط  قَ تَ ي تَ نِ تَ  الَ  الٍ مَ  امُ حَ رْ أَ وَ  * وُ ن  دُ لَ  نَ مْ صِ ت  يَ  رٍ عْ شِ  امُ حَ رْ أَ فَ 

نما لو لُدفل ولْدفل وأمفأن روا يشديد النوف مف )لدفّ  » ا يشديد النوف فغير معروؼ (ل واا
«العربفي لغة 

  ﴿ :اليوفيؼل لقول  يعالىفابصؿ في  لمة 'لدف' ل (4)  

                                                 
 .766الفيروزآبادي: القاموس المحيطل ص -  (1)
 .349ل ص8ابف منظور: لساف العربل ج -  (2)
 .31ديواف المينبيل ص -  (3)
 .450القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (4)
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 ﴾(1). 

:﴿يعالى وقول                   ﴾(2) 

الل ػْدُف: اللػيف مػف  »معجميل فقد وردت في لساف العرب في مادة 'لػدف': أما في النص ال 
ل ولَػػُدْف ولُػػْدٌف ولَػػػْدٌف ولَػػِدٌفل ولَػػُد مح وفػػة منهػػػال ولَػػَدى محولػػةل  لػػ : ظػػػرؼ )...( ػػؿ شػػيء

،«زماني وم اني معنا  عند
 إ  ما نجد  في قولهـ:  فلـ يرد بالنوف المشددة (3)

،«فيي الػ ـ: الحاجػةالل ُدن ُةل ُدُجن ة وي »
ولػ ا مػا لػـ يػرد معنػا  فػي ا سػيعماؿ الػ ي ورد  (4)

ل ويشديد الحرؼ زيادة في مبنا  يؤدي إلػى يغييػر فػي المعنػىل أمػا لفظػة في بيت قالمينبيق
'لػػدّف' أفسػػدت المعنػػى بنهػػا غيػػر معروفػػة فػػي  ػػ ـ العػػربل فوػػرج الشػػاعر فػػي لغيػػ  عػػف 

 مصادر العرب مف السماع والقياس.

ل (5)مػػا يػػدؿ علػػى وطػػأ قالمينبػػيق أنػػ  غيػػر لػػ ا اللفػػظ إلػػى 'ببابػػ ' لمػػا ووطػػب فػػي  لػػؾو   
ول ا اليغيير يوحي بأن   اف يطلب إيماـ القافية واسيقامة الوزفل ول ف البيت الشػعري ورد 

 مػا ال ػ ـ مػف للشػاعر يجػوز قػد » ما أن  احيب عف  لؾ بقولػ : في الديواف على أصل ل 
 فيحػػػػ فوف عليػػػػ ل أللػػػػ  وايفػػػػاؽ فيػػػػ ل ل يسػػػػاع ول ػػػػف إليػػػػ ل اػػػػطرارل    لغيػػػػر  يجػػػػوز  

 :لبيد قوؿ :منها بياياأ وروى .ويزيدوف

 * انبَ أَ فَ  عٍ الِ تَ مُ بِ  انَ المَ  سَ رَ دَ   *      

 : علبة بف شبيب قوؿ في  زاد ومما لالمنازؿ يريد
 

                                                 
 .2ال هؼل  -  (1)
 .1لودل -  (2)
 .383ل ص13ابف منظور: لساف العربل ج -  (3)
 .1230الفيروزآبادي: القاموس المحيطل ص -  (4)
 .450ينظر: القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (5)
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 مستقرنّ  االست يفِ  لم  دُ وَ    *  نّ فَ القَ بِ  وصِ قُ رْ الحُ  ةُ بَ سْ لَ وَ 

 السنن ىلَ إِ  اكَ ذَ  نْ مِ  اكَ ذَ فَ    *  نّ حُ شْ الوُ  عَ ضِ وْ مَ  كَ نْ مِ  ب  حِ أُ 

 * طنالقُ  دِ وَ جْ أَ  نْ مِ  ةقطنّ   *              

 لػاءل مػ  سػا نة النػوف بف  لػ ل لػ ا مػف أحسف لدف في واليشديد )…( النوناتل ل   فزاد
 ولػػ   اليشػػديدل يلػػبفاج يبينهػػا فػػي فػػزاد منهػػال ليباعػػدلا الحلػػؽل حػػروؼ عنػػد ييبػػيف والنػػوف
 * ايَ ئِ الَ تْ إِ  ىإلَ فَ  الً وْ شَ  دُ لَ  ذْ مُ  *  :العرب بعض قاؿ وقد نوفل زيادة
 .(1)« لدف مف النوف فح ؼ

 

علػػى يقػؼ قالقااػي الجرجػانيق فػػي لػ ا الػنص علػػى مػا يقػ  فيػ  الشػػعراء مػف أغػاليط   
علػػى قالمينبػػيق  مسػػيوى بنيػػة اللفػػظ ل بيغييرلػػا زيػػادة أو حػػ فا مػػف أصػػؿ مبنالػػال وممػػا أوػػ 
يسػيء للمعنػى  في  لؾ زيادي  في لفظة 'لدف' بياعيؼ النػوفل اليػي عػدلا الوصػـو زيػادة

لػػـ يػػرد فػػي  أ  ػػر ممػػا يؤ ػػد  أو يزيػػد عليػػ  أو يغيػػر ل بنهػػا  لمػػة غريبػػة عػػف لغػػة العػػربل
   مهـ سماعا وقياسا.

 

وم ل أورد احيجػػاج ليوسػػط بػػيف قالمينبػػيق ووصػػلالجرجػػانيق القااػػي وفػػي محاولػػة مػػف ق 
قأبي الطيبق عف نفس  وردود الوصـو علي ل في وطاب حواري بيف الشاعر والنقاد حػوؿ 
لػػ ا ا سػػيعماؿل نولػػص منػػ  إلػػى أف قالمينبػػيق دافػػ  عػػف اوييػػار  يبعػػا لوعيػػ  بوصوصػػية 

بالدرجػة  فػي ا سػيعماؿ بفػيي بػاب الاػرورةل اليػي يهػدؼ عاللغة الشعريةل ويميزلا با يسا
يمامػ ل ابولى فػي ا سػيعماؿ  مػف الحريػةالشػاعر مسػاحة  مػا يمػني  إلػى اسػيقامة الػوزف واا

 يجػوز   مػا ال ػ ـ مف للشاعر يجوز قدعرل فاللفظي مراعاة للمعنى أو الفنية في لغة الش
ر الػ ي ايوػػ  مػػف يعبيػر  قاعػػدة يجعػػؿ شػػاعلػ ا الل -بيعبيػػر قالمينبػػيق – فيػ  ل يسػػاع لغيػر 

'لػدف' أوػؼ مػف بعػض ا سػيعما ت اليػي رأى فيهػا مبالغػة فػي ا يسػاع عنػد  يشديد  لنػوف
إف  ػػػاف بالزيػػػادة أو بعػػػض الشػػػعراءل أدت إلػػػى  إفسػػػاد المعػػػاني و قػػػؿ اليرا يػػػب ويعقيػػػدلا 

فػي الحػ ؼ  قػوؿ قلبيػدقل الػ ي حػ ؼ الػ ـ مػف : الح ؼل يظهر  لػؾ فيمػا قػدـ مػف أم لػة 
 'منازؿ'ل فأفسد المعنى.

 

                                                 
 .451القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (1)
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                قػػػوؿ قشػػػبيب بػػػف  علبػػػةق ل الػػػ ي ايسػػػـ باليعقيػػػد وال قػػػؿل فقػػػد أ  ػػػر وبػػػالو زيػػػادة وفػػػي ال
ل فعقػػد (ل قطّنػػةفػػي زيػػادة النػػوف فػػي عػػدد مػػف ابلفػػاظ المييابعػػة ) القفػػّفل مسػػيقرّفل الوشػػحفّ 

اػػ  فػػي مو يمػػاـ وزف وقافيػػةل فلفػػظ 'قطّنػػة' لػػيس ال ػػ ـ ونفػػر ابسػػماعل فػػكف  ػػاف  لػػؾ ي
علػػى مػػػا جػػاء بػػػ  ورأى قالمينبػػيق فػػػي قولػػ  حسػػنا وأفاػػػلية  (1)لل و  لػػو حػػػرؼ رويقافيػػة

 لؤ ء الشعراء.

 الزيػادةل لػ   حسػف فػي العلة الرجؿ بيف قد »:ؿو قيف ل ل يحيجالم بعض  أيد ل ا ماو     
 الحلػؽ حػروؼ عنػد ييبػيف أف حقهػا ومػف سػا نةل و انػت وفيفػة  انػت  مػا النوف أف و  ر
 ال ػػػ ـ يغييػػػر للشػػػاعر يحيمػػػؿ قػػػد قريبػػػة علػػػة فهػػػ   شػػػافيًال ظهػػػوراً  ليظهػػػر يشػػػديدلا فحسػػػ

 شػبها وأ  رلػا والػواول الياء :العلة حروؼ إلى الحروؼ قربأ النوف أف  لؾ ويؤ د بجلهال
 أ  ػػػر العلػػػة وحػػػروؼ )...( يػػػزاداف حيػػػث ويػػػزاد فيهمػػػال يػػػدغـ بنهػػػا لهمػػػال ومناسػػػبة بهمػػػال

 بالزيػادة فيها وييجوز الح ؼل في عليها يحمؿ ول لؾ ميصرفًال عهاوأوس احيماً ل الحروؼ

»
يؤيػد قالمينبػيق فػي اسػيعمال  بعلػة صػوييةل حيػث ي ػوف النػوف السػا نة ل إف ل ا الػرأي (2)

في ل ا الم اؿل ف اف مػف حقهػا أف يظهػر وفيفة واصة عند اليقا ها بصوت حلقي  الهاء 
ومناسػبيها لي قربها مف حروؼ العلػة ير يبيةل وعلة لؾ لو يشديدلال ويبيف والسبيؿ في  

ل فجػػػازت فيهػػػا الزيػػػادة  مػػػا لهػػػال مػػػا يوولهػػػا ا يصػػػاؼ بصػػػفايها فػػػي ا حيمػػػاؿ واليصػػػرؼ
 ل  جواز زيادة الياء في قوؿ الشاعر:جازت في ل   الحروؼ ييماـ الوزف

 م تنقاد الصياريفنفيَ الدراى * تنفي يداىا الحصى في كل ىاجرة

  (3)فقد أجازوا زيادة الياء في 'صياريؼ' ولي 'صيارؼ' لإلشباع 

وعلى م ؿ  لؾ أجازوا حمؿ الهاء على الياء و ابلؼ في اليقا ها بػالنوفل فػي لفػظ 'لدّنػ '  
 ال ي جرى مجرى 'لدّني' و'لدّنا' في زيادة النوف.  
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﴿ قول  يعالى:  ما جاء في                       

      ﴾(1)اليي  ل على أف نوف 'لدني' و'لدنا' مدغمة م  نوف الوقاية
م ؿ ل ا ا سيعماؿ به   العلؿ عف ل و  يجوز  لؾ م  الهاءل فلـ يرد المي لـيوص 

  ة  ما سبقت ايشارة.العربل ويؤ د  لؾ ما حملي  المادة المعجمي
 

 مػػا أنػػ    يجػػوز أف ننسػػب م ػػؿ لػػ ا ا سػػيعماؿ إلػػى قالمينبػػيق بوصػػف  يفػػردا واويراعػػال   
فقد ي وف غير ميصؿ بما ينازع  مف ارورات الشعرل فيػروص بػ  وسػوغ  لنفسػ  واحػيب 

وعمػف ل فأما ابلفاظ اليي يزعـ للشعراء اليفرد بهال فكنها موجودة عف أ مة اللغػةل ب  لشعر 
الػػ ي  –ينيهػػي السػػند إلػػيهـل ويعيمػػد فػػي اللسػػاف علػػيهـل فػػك ا سػػمعنا مػػف العربػػي الفصػػيي 

ل  لمة ايبعنا  فيهال  ـ إف لـ يبلغنػا عػف غيػر ل ولػـ نسػم  بهػا إ  فػي   مػ ل -يعيّد حجة 
 (2)لـ نزعـ أن  اويرعها.

 

 مويلفػةل أمػور بػيف وجمػ  احيجاجػ ل فػي ولػط قػد الرجػؿ لػ ا »: أف الوصـ ل لؾ رأى 
 إلػػى   مػػ  وأجػػرى النحػػول مقػػاييس عػػف و لابػػ  المعػػانيل يحصػػيؿ عػػف بعػػد  علػػى ودلنػػا
 ال ػػ ـل أمػػراء بزعمػػ  الشػػعراء جعػػؿ بنػػ  العربيػػةل مبػػاني ونقػػض اللغػػةل قلػػب يوجػػب غايػػة
 زاؿ قياسػػها اطػػراد علػػى سػػيقت إف القاػػية ولػػ   اػػرورةل غيػػر علػػى اليصػػرؼ لهػػـ وأبػػاح
  ػؿ في قػؿ قػربل عػف أراد مػا يينػاوؿ فوأ شػاءل مػا يقػوؿ أف عرللشػا وجػاز ايعرابل نظاـ

 اليصػػػػريؼل فػػػػي  ويػػػػيح ـ الجمػػػػوعل ويغيػػػػر ويزيػػػػدل ويحػػػػ ؼ م قػػػػؿل  ػػػػؿ ويوفػػػػؼ موفػػػػؼل
 ممينعػػا لػػ ا  ػػاف فػػك ا الحػػروؼل يرييػػب إلػػى وييجػػاوز  ايعػػرابل حر ػػات إلػػى  لػػؾ وييعػدى
 بػػػيف الفػػػرؽ إليػػػ  نيهػػػيوي الشػػػاعرل عنػػػد  يقػػػؼ حػػػد مػػػف ف بػػػد محجػػػورال وميعػػػ را محظػػػورًال
 قالػػت مػػا إلػػى ويرجػػ  قػػرر ل الػػ ي وابصػػؿ مهػػد ل الػػ ي ابسػػاس لػػ ا فيػػزوؿ والن ػػرل الػػنظـ
 أبػواب ولػي اليسػاميل مػف الػنظـ ب  وفصؿ اليسهيؿل مف للماطر أجيز وما في ل العلماء
 مػػا لػػىواا  أصػػلهال إلػػى ال لمػػة رد فيهػػا يوجػػد مػػا ومعظػػـ أ  رلػػال محصػػور ووجػػو  معروفػػةل
 فأزيلػػت لعلػػةل الصػػرؼ يػػرؾ بف ينصػػرؼل   مػػا صػػرؼ: م ػػؿ ابعػػـ لهػػال القيػػاس أوجػػب
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 يلػـز و  أصػو ل يجعػؿ   شػوا  العػرب عػف يجػيء ا سـ بأصؿ ابسماء )...( وقد لحؽوأ
 الحػ ؼ إلػى ولػـ الحقػا ؽل وانيقاػت اللغػةل  نقلبػتر ػواسيمػ ساغ لو  لؾ بف قياسل لها
 بػػاب ولػػ ا ل…() المنػػازؿ يريػػد المنػػال درس: قػػالوا لػػؾ  وعلػػى أولػػ ل وبػػاليوفيؼ أميػػؿل فيػػ 

ميحامػػؿ عليػػ  فػػي يبػػدو أف وصػػـ قالمينبػػيق  ل(1)«الوجػػو   فيػػ  وييشػػعب القػػوؿل فيػػ  ييسػػ 
 نحويػػةل وأوػػرىعػػاد بعاػػها لمقػػاييس بسػػباب ل حيػػث يؤ ػػد عػػدـ صػػحي ل لػػ ا ا سػػيعماؿ

    حوية والصرفية. باليقصير والولط في أمور اللغة النلما ورد عند العربل وايهم  

 ومػا  ػ ـ مػف بػ  احػيب مػا بقػوة يمامػا وا قػا لػيس قالطيػب أباق أف ما عاد م لب  ل ا و 
  لػؾ فػي ووطػب لمػا قالمينبػيق أف مػف قالجرجػانيق روا  مػا بػدليؿ شػعريةل شػوالد مف   ر 
 .بباب ( لدن ) م اف جعؿ

   القاػػػايا اللغويػػػة فػػػي يطبيقايػػػ  النقديػػػة حػػػوؿ : إف قالقااػػػي الجرجػػػانيق وو صػػػة القػػػوؿ
النقػػاد مػػػف  راء   عراػػػو مػػف وػػػ ؿ ممارسػػي  بلفػػػاظ الشػػعرل و  مػػف جهػػة البنيػػػة الصػػرفية

مػف  عنػد مػا ييميػز بػ  اللغػة الشػعريةقػد وقػؼ  لوصـو قالمينبػيق والمحيجػيف لػ  ومناقشػيها
اليػػػي  اللغػػػة المعياريػػػة اسػػػيعما ت انحرافهػػػا عػػػف يظهػػػر فػػػيل وصوصػػػية فػػػي ا سػػػيعماؿ

مػف قالجرجػانيق مػا دار حولهػا ورد وأ مصادر أو  اللغة مف سماع وقيػاسل صادقت عليها
 مصػادر ال واشػيقاقها: صػرفيةالصػيو ال محور البنا ي ل لفاظ الميم ؿ فيعلى المناقشات 
وعل ومػػا يلحػػؽ مفػػردات اللغػػة مػػف يغييػػرات علػػى مسػػيوى البنيػػة بواسػػطة الحػػ ؼ أو والجمػػ
ومػػا صػػاحبها  لواليصػػغير... اليػػ  ير و اليأنيػػث ... وغيرلػػا ممػػا لػػـ نسػػعؼ لػػ  ر  الزيػػادة

 قالجرجػانيق فقػد وقػؼيعيمػد ا يسػاعل  حجػب نقديػةو  لمف علؿ وحجب علمية يعيمد القاعدة
معيمػدا علػى مرجعيػة السػماع والقيػاس إاػافة  ل   القاايا مف جهة الصحة والوطألعند 
فػػػػي مػػػػف حريػػػة   لشػػػػاعر دوف غيػػػر ومػػػا يمنحػػػ  ل لات الشػػػػعرية وايسػػػاع اللغػػػػةالاػػػرور  إلػػػى

ف  اف وروجا أو انحرافا عف القاعدةا سيعماؿ ومطالػب  أسػباب فنيػةلإلى  فيعود  لؾ ل واا
 .جمالية
والوطػأ واا ا  اف قالقااي الجرجػانيق مػف النقػاد الػ يف اليمػوا اليمامػا  بيػرا بالصػواب     

 للػػػو لدفػػػ  فقػػػط - غايػػػة للغػػػة–فلػػػيس معنػػػى  لػػػؾ أف اليوصػػػيؿ  لوا عيمػػػاد علػػػى القاعػػػدة
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نمػػا بنػػ  يػػدرؾ أف الصػػواب اللغػػوي ياػػفي علػػى اليعبيػػر قيمػػة جماليػػة  لعلهػػا أسػػمى قيمػػة واا
ل إاػػػافة إلػػػى رسػػػـ حػػػدود عقليػػػة وجماليػػػة (1)الرفيػػػ  ابدبػػػيينبغػػػي أف ييحلػػػى بهػػػا الػػػنص 

اللغة الشعريةل حيى   ييعدى الشاعر حدود الاػرورة  ا وييارات اليي يمنحها لليوس  في
يحػػػت مسػػػمى  لييصػػػؼ بػػػالرداءة والفسػػػاد واليعقيػػػد ل  نظػػػاـ اللغػػػةإلػػػى اليجػػػاوز الػػػ ي يشػػػو 

 ا ويراع واليفرد.

 أبنيػػػػةبشػػػػمولية النظػػػػر فػػػػي قاػػػػايا الصػػػػرؼ و لػػػػ ال وقػػػػد يميػػػػز قالجرجػػػػانيق فػػػػي وطابػػػػ    
ل وبػيف لػؤ ء بػيف الوصػـو والمحيجػيفو ابلفاظل فقد وقػؼ ميوسػطا بػيف اللغػوي والشػاعرل 

     .والميلقي
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 النحوي: قياسالم -3

فػػػي يزيػػػد نظػػػـ ابداء اللغػػػوي العربيػػػة منػػػ  نحػػػو    ػػػة عشػػػر قرنػػػا أو  لقػػػد درس علمػػػاء
 الميعددة: الصوتل وال لمةل والجملة.لا أطر 

      ف الهػػػػػدؼ منهػػػػػا لػػػػػو بيػػػػػاف الصػػػػػواب النحويػػػػػة فػػػػػي أساسػػػػػها معياريػػػػػةل أي إ والدراسػػػػػة
دوف أف ي ػوف لهػا اليػزاـ ببيػاف ة في ا سيعماؿل فالصحة اللغوية لي غاية الدراسػة النحويػ
مػػف العلػػـو ويػػرؾ  لػػؾ لغيرلػػا  (1)لابنمػػاط الميفاويػػة فػػي الجػػودةل مػػ  ايفاقهػػا فػػي الصػػحة

فػػػي دراسػػػي  لػػػ داء اللغػػػوي لػػػ ا المقيػػػاس جمػػػ  بينهمػػػا   يالػػػ لوالدراسػػػات  الب غػػػة والنقػػػد
الشػ ؿ مػف وػ ؿ واصػة الشػعرية منهػال فهػو يبحػث فػي وب غي  في النصوص ايبداعية 

لمعيار اللغػوي مػف نحػو وصػرؼل واببعػاد الجماليػة للشػ ؿ لوفقا ابلفاظ واليرا يب اللغوية 
لمعيػار الجمػالي الػ ي يبحػث فػي حػدود  الب غػة بعلومهػا ال   ػةل ل اوفقػفي معاني  وأف ار  

   وعلـ العروض  كطار يعاد ل ا البعد ويعمق .

حينمػػػا للغػػوي انط قػػا مػػف البنيػػة الصػػرفية للفظػػةل و فيهػػيـ بػػابداء اأمػػا الجانػػب ابوؿل  
ننيقػػؿ مػػف المجػػاؿ الصػػرفي إلػػى المجػػاؿ النحػػويل ن ػػوف قػػد شػػرعنا فػػي الحػػديث عػػف النقػػد 

 اللغوي على مسيوى الجملةل أي أننا نيحدث عف اللغة داوؿ سياؽ.

فػػػك ا  ػػػاف النقػػػد اليطبيقػػػي فػػػي المجػػػاؿ الصػػػرفي يعنػػػى بػػػالقيـ الصػػػرفية مػػػف جهػػػة بنػػػاء 
و لػؾ  ل(2)لمات ود  يها الصرفيةل ف يؼ  اف ل ا النقد في يعامل  م  ابلفاظ ميفاعلةال 

  بالنظر في محوري الوطأ والصواب.
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وقد ايو  قالقااي الجرجانيق مف ييب  الم و  النحويػة طريقػة وآليػة فػي ممارسػي ل بنػى  
بيح ػػػيـ   علػػػى أساسػػػها وطابػػػ  النقػػػديل فػػػي جملػػػة مػػػف ا راء حػػػددت مػػػا للشػػػعر ومػػػا عليػػػ

الجودة والرداءةل باليوافؽ م  قواعد اللغة النحوية في ابولػىل والوػروج عنهػا فػي عنصري 
ويبعػػا لػػ لؾ يوسػػي  النظػػر واليطبيػػؽ علػػى الشػػعر القػػديـ والمحػػدث بهػػدؼ المقارنػػة ال انيػػةل 

فػي  جهةل وي بات ع قة اللغة الشػعرية بقواعػد النحػو وا حيجاجل والرد على الوصـو مف
 ل ف يؼ  اف ل ا اليطبيؽ ول   الممارسة؟ب الجمالي مف ناحية  انيةالجان

أغاليط الشعراء'ل يبػيف فيػ  نص أورد  قالجرجانيق يحت مسمى ' بداية نقؼ عند حدود  
موقف  مما ورد عند شػعراء المػ لب القػديـ مػف سػمات لػ داء اللغػوي مػف الجانػب النحػويل 

ودونػػؾ لػػ    »ل يقػػوؿ: العيػػوب وابغػػاليط ل مييبعػػاوقػػد أواػػعها لمعيػػار الصػػواب والوطػػأ
الدواويف الجاللية وايس مية فانظر لؿ يجد فيها قصيدة يسلـ مػف بيػت أو أ  ػر   يم ػف 

«أو إعرابػ لعا ب القدح فيػ ل إمػا فػي لفظػ  ونظمػ  أو يرييبػ  ويقسػيم  أو معنػا  
ل ليؤ ػد (1)

ق والمحػػد يف وقػػوعهـ فػػي أوطػػاء أوػػرجيهـ فػػي لػػ ا الػػنص أف الػػ يف يعيبػػوف علػػى قالمينبػػي
عرابال أو نظما ويرييبا ويقسيمال وايوػ وا مػف شػعر عف دا رة اللغة المعيارية  لفظا ومعنى واا

  يولػػػو مػػػف م ػػػؿ لػػػ    فػػػكف شػػػعرلـ بالم ػػػؿ القػػػدماء حػػػوؿ لػػػ   الم وػػػ  نمو جػػػا وم ػػػا ل
 أصحاب ا ويصاص.ابوطاء وا نحرافات عف ا سيعماؿ اللغوي  ما أّطر  اللغويوفل و 

وقػػد الػػيـ قالقااػػي الجرجػػانيق بهػػ   ابوطػػاء عنػػد الشػػعراء القػػدماء والمحػػد يف علػػى    
 السواء قبؿ أف يعرض آراء امت دفاع  عف قالمينبيق والرد على وصوم .

ل أ ػاف يوػالؼ مػا عػاب النحوي عيارميح يـ الواسيعراض ل   ا راء يبيف طريقي  في   
لوف المعا ير لنصرة القديـل يلؾ المعا ير اليي يشػهد لهػا القلػب   ب  النحويوف ال يف ييمح

فلػو  أف  »بأف المحرؾ لها والباعث عليها إعظاـ الميقػدـ وال لػؼ بمػا ألفيػ  الػنفس:  العقؿ
ألػػؿ الجالليػػة جػػدوا باليقػػدـل واعيقػػد النػػاس فػػيهـ أنهػػـ القػػدوةل وابعػػ ـ والحجػػةل لوجػػدت 

لةل ومػػػردودة منفيػػػةل ل ػػػّف لػػػ ا الظػػػف الجميػػػؿ وا عيقػػػاد   يػػػرا مػػػف أشػػػعارلـ معيبػػػة مسػػػير 
الحسػػف سػػير علػػػيهـل ونفػػى الّظنػػػة عػػنهـل فػػػ لبت الوػػواطر فػػػي الػػ ب عػػػنهـ  ػػؿ مػػػ لبل 

                                                 
 .4القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (1)
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«وقامت في ا حيجاج لهـ  ػؿ مقػاـ
الػ ي طابػت ايطػار المرجعػي فقػد  ػانوا يح مػوف ل (1)

ل ول ػف علينػا أ  نيجالػؿ (2)ل  نفوسهـل ول لؾ فهـ   يسيسػيغوف إ  مػا وافػؽ  لػؾ ايطػار
لنا أف النصوص الشعرية القديمة  انت دسيور العربل وحاملػة أيػامهـ وأوبػارلـل فالشػعر 

ل وباليػالي  ػاف بالنسػبة لهػـ مصػدرا لمويلػؼ المعػارؼ بمػا فيهػا يلػؾ الجاللي ديواف العػرب
..ل . سيشػػػػهاد النحػػػػوي والب غػػػػيت يلػػػػؾ ابشػػػػعار منبعػػػػا لالميصػػػػلة باللغػػػػةل فلطالمػػػػا  انػػػػ

والمرجعيػةل ومػف غيػر الهػّيف الطعػف فػي لغيهػال فالشػعر  مػا  ػػاف فا يسػبت سػمة ابصػالة 
في الحرب والسلـل في الوير والشرل في الحػؿ عند القدماء لو حامؿ لغيهـ ولساف حالهـ 

 واليرحاؿ...ل ل ا عدت لغي  صافية النب  سليمة الطب . 

مناقشػة  وفي نقد  النحوي للنصػوص القديمػة لػالجرجانيق القااي وأوؿ ما وقؼ عند  ق
الحر ػات  عػف طريػؽالمعنىل ظة المفردة مف الناحية ايعرابيةل اليي لها دور في إبانة اللف

 ة.قعها في الجملمو ل وما يحدث عليها مف يغييرات حسب ورلاآاليي يلحؽ 

الحرية فػي  لزاوية بالمعنى سببا في ياييؽ النقاد مف النحوييف و اف اريباط ايعراب 
ييبعػوا لفػوايهـ وأوطػا هـ اسيعماؿ اللغة على الشػعراءل حيػث درسػوا شػعر لػؤ ء الشػعراء و 

 اللغوية.

 ل رأي قالقااي الجرجانيق في قوؿ قامرئ القيسق:ومما ورد في الوساطة 

 لِ ائِ وَ  وْ أَ  ةَ دَ نْ كِ  نْ مِ  انَ كَ  نْ مَ  *ا نَ انَ وَ خْ إِ  غَ مِّ ا بَ بً اكِ ا َر يَ أَ  »

                د ػػػػػػو'بل ػػػػو' فعػػػػؿ أمػػػػر مسػػػػند إلػػػػى اػػػػمير المواطػػػػب )أنػػػػت( العا  ل(3)« فنصػػػػب ' بلػػػػو'   
)را بػػػا(ل وابصػػػؿ فػػػي إعرابػػ  السػػػ وفل ولػػػ ا وػػػروج عػػف القاعػػػدة النحويػػػةل وسػػػ مة علػػى 

 ال  ـ ما أحدث ول  في انسجاـ ال لمة داوؿ السياؽ الير يبي.

 : ما أن ر علي  قول  

                                                 
 .4ص لالقااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم  -  (1)
 .321أحمد ع ماف رحماني: النقد اليطبيقي الجمالي واللغوي في القرف الراب  الهجريل ص -  (2)
 .5القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (3)
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 إثما من الل وال واغل * فاليوم أشرْب غير مستحقب »

«فسػػ ف 'أشػػرب'
ل بف 'أشػػرب' فعػػؿ ماػػارع مسػػند إلػػى اػػمير المػػي لـ 'أنػػا'ل ولػػـ يسػػبؽ (1)

.  بأداة أو حرؼ جـز

 :ما عاب قوؿ قلبيدق  

 أو يرتبْط بعض النفوس حماميا *ترّاك أمكنة إذا لم أرضيا  »

« فس ف 'يريبط'ل و  عمؿ فيها للـْ 
حػ فها عػف و زمة لفعػؿ واحػدل ل بف أداة الجـز 'لـ' جا(2)

 .في عرؼ اللغة غير جا ز ال اني الفعؿ

  : وعاب على قالراعيق قول 

 وابنا نزار وأنتم بيضة البمد *تأبى ُقضاعة أْن تعرْف لكم نسبا  »

«فسػ ف 'يعػرؼ' 
فعػؿ ماػارع دولػػت عليػ  أداة النصػػب  بنهػػال فابصػػؿ فيهػا النصػبل (3)

 .ول نها جاءت سا نة و لؾ وطأ'أْف'ل 

  علػػػى غيػػػر قيػػػاس بالحػػػ ؼ  ابلفػػػاظبنيػػػة أوممػػػا عػػػد  مػػػف ابغػػػاليط اليغييػػػر فػػػي
 نحويل مف  لؾ ما أو   على قطرفةق في قول :

فػي 'يحػ ري' حػ ؼ قطرفػةق النػوف ل (4)« فحػ ؼ النػوف، *قد رفع الفـ  فمـاذا تحـذري * »
ي الير يػػػب عػػػ ر وابصػػؿ فيهػػػا ال بػػػوت 'يحػػػ ريف' بنهػػػا مػػػف ابفعػػاؿ الومسػػػةل ولػػػـ يػػػرد فػػػ

.  نحوي له ا الح ؼ  أدوات أو حروؼ للنصب أو الجـز

 

                                                 
 .5القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (1)
 .5المصدر نفس ل ص -  (2)
 .6المصدر نفس ل ص -  (3)
 .5ل صالمصدر نفس  – (4)
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الم حػػظ علػػى لػػ   ابم لػػػة اليػػي عراػػها قالجرجػػانيق فػػػي سػػياؽ أغػػاليط الشػػعراء ومػػػا 
أن ػػر  علػػيهـ مػػف م وػػ  نحويػػة عػػدلا وروجػػا عػػف قواعػػد اللغػػة المعياريػػةل أنػػ  ا يفػػى فيهػػا 

ايعرابية لل لمػة أو يغييػر بنييهػا بواسػطة  ببياف موا  الوطأ وايشارة إلي  بيغيير الحر ة
 .الح ؼ ال ي لـ يراعى في  قانوف ايعراب

ل ولػػػػـ يشػػػػر إلػػػػى وصوصػػػػية اللغػػػػة الشػػػػعرية فػػػػي يعاملهػػػػا مػػػػ  ا سػػػػيعما ت اللغويػػػػة
أو أغػػػراض ب غيػػػة  اليعجػػػب ولفػػػت ا نيبػػػا  واليأ يػػػدل واػػػرورات لػػػ ا ا سػػػيعماؿل مػػػف 

مػػػف  ل أو مػػػا يػػػريبط بالشػػػاعرقافيػػػة واسػػػيقامة الػػػوزفالهػػػدؼ منهػػػا إقامػػػة البغػػػراض فنيػػػة 
 .مما يحيمؿ يسويو ل   ابوطاء مقاصد ود  ت للح ؼ أو يغيير الحر ة ايعرابية

مف الياػييؽ عد في  قالجرجانيق م و  النحوييف على قالمينبيق نوعا ففي الوقت ال ي 
الشػػعراءل وايوػػ  مػػف  لػػؾ سػػبي  علػػى الشػػاعرل مػػارس لػػو لػػ ا الياػػييؽ علػػى غيػػر  مػػف 

 للدفاع عف قالمينبيق ويسويو ما أو  علي  مف أغاليط في الجانب النحوي.

 

  :ما أن ر  علي  ألؿ العلـ واسياعفو  في قول : »ومف أم لة  لؾ 

 (1)أغذا  ذا الرشإ األغّن الشيح *  جمال كما بي فميك التبريح

اسيقبليها ال ـ وطأل بنها ييحرؾ إلى فقاؿ ألؿ ايعراب: ح ؼ النوف مف 'ي ف' إ ا  
نما يح ؼ اسيوفافا إ ا س نت «ال سرل واا

ل ف  يجوز ح ؼ النوف مف 'ي ف' إ ا سبقها (2)
 في حالة يس ينها فابصؿ فيها الجر بال سرةل والح ؼ   ي وف إ  حرؼ الجر 'ال ـ'

 :﴿وسبب  اليوفيؼ  ما ورد في قول  يعالى                 

                                                 
 ./اليبريي: الجهد واب ىل الرشأ: ولد الظبية66ديواف المينبيل ص - (1)

 .441ي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل صالقاا -  (2)
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  ﴾(1). 

﴿وقول  يعالى:                            

            ﴾(2).   

 وقول  يعالى: ﴿                     

      ﴾(3)نها جاءت سا نة ل ففي ل   ا يات ح فت نوف 'ي ف' لليوفيؼل ب
ل مسبوقة بأداة الجـز 'لـ'ل م  أنها لـ يسيقبؿ ابلؼ وال ـل ول ا ما  لب إلي  الوصـ

  قول  يعالى:﴿ واليوفيؼ روصة ل نها   يغني عف ابصؿ فيها ولو اي بات   

                        

 ﴾(4) الح ؼ  يسيدعلـ  موا في ل فقد جاءت في ل   ا ية على أصلها بنها
مف يوص النوف السا نة يعطي فااء آور ل  ما أف أح اـ اليجويد اليي يوفيؼ ال  ـل

 الروص  ايدغاـ وايظهار ال يف يقاب ف الح ؼ وال بوت.

لعمػري إف وجػ  ال ػ ـ مػا   ػريـل ل ػف اػرورة  »لمينبيق فقولػ : أما رد المحيب عف قا
الشػػعر يجيػػز حػػ ؼ النػػوف مػػ  ابلػػؼ والػػ ـل وقػػد ح ػػا  قأبػػو زيػػدق عػػف العػػرب فػػي  يابػػ  

   المعروؼ ب ياب النوادرل وأنشد في  قلحسيف بف ُعرفطةق

 رسم دار قد تعفى بالسرر * لم يك الحق سوى أن ىاجو

                                                 
 .16لقمافل  -  (1)
(2)

 .85غافس  -  

 .9مريـل  -  (3)
 .113النساءل مف ا ية  -  (4)



 خطـاب البنية اللغويـة                      الفصـل الثالث:                                       

 - 196 - 

«ف العػرب حجػة وأبو زيػد  قػةل والروايػة عػ
ل فقػد أجػاز المحػيب م ػؿ لػ ا ا سػيعماؿ (1)
النوف  ليقا ها بػابلؼ والػ ـل ولػ ا مػا وطّػأ  بمرج  سماعي ح مت في  الارورة بح ؼ 
 ألؿ ايعراب  ما جاء في وطاب الوصـ.

  ﴿  قول  يعالى: وبالعودة إلى النص القرآني نقؼ عند      

                             ﴾(2)  

   ﴿ وقول  يعالى:                    

                         ﴾(3)  

  وقول  يعالى: ﴿                     

     ﴾(4) سيقبالها ل ـ بنها ميحر ة ل ففي ل   ا يات لـ يح ؼ نوف 'ي ف' م  ا       
 .مف قبؿ إلى ال سرل ول ا ما  لب إلي  وصـ قالمينبيق فيما أو  علي 

فػػي الػػرأيل ايفػػاؽ الوصػػميف الػػ ي أورد  قالجرجػػانيق  لفػػي لػػ ا الػػنص ال فػػت ل نيبػػا و 
بػػػػاب  مػػػػف فحسػػػػب يقػػػػر بجػػػػواز حػػػػ ؼ نػػػػوف 'ي ػػػػف' فػػػػي حالػػػػة يسػػػػ ينهافػػػػكف  ػػػػاف الوصػػػػـ 

حجػػػة  محػػػيبلػػػ ا ال ػػػـ قػػػدـ  بالقسػػػـ 'لعمػػػري'ل اليوفيػػػؼل فػػػكف المحػػػيب صػػػادؽ علػػػى  لػػػؾ
ل ػػػف ل يجيػػػز حػػػ ؼ النػػػوف مػػػ  ابلػػػؼ والػػػ ـ فيمػػػا يػػػأيي بعػػػدلا )اليبػػػريي/ الحػػػؽ( سػػػماعية

' مػػا جعػػؿ  ـْ الم حػػظ أف الفعػػؿ 'ي ػػف' فػػي بيػػت قحسػػيف بػػف عرفطػػةق مسػػبوؽ بػػأداة الجػػـز 'لػػ
مػا أشػار إليػ  الوصػماف با يفػاؽل  النوف في  سا نةل ولػ االح ؼ في  جا زا لليوفيؼ بف 

                                                 
 .441القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص - (1)
 .137 لالنساء – (2)
(3)

 .38ل النساء – 
  .1البينةل   - (4)
 



 خطـاب البنية اللغويـة                      الفصـل الثالث:                                       

 - 197 - 

ف  ول ا طعف في حجة المحيب عف قالمينبيقل بؿ غدت حجة اد ل يؤ د مػا أوػ  عليػ  واا
  اف مف باب الارورة فكف العلة غير صحيحة.

ييحػػرؾ إلػػى ال سػػر إ ا اسػػيقبليها ابلػػؼ والػػ ـل نػػوف 'ي ػػف' و'ي ػػف' فػػي البييػػيف   مػػا أف
علػػػػى قا مػػػػة  للحػػػ ؼ فػػػػي لػػػػ   الحالػػػةل وباليػػػػالي يبقػػػى لػػػػ   الحجػػػػة سػػػماعيةفػػػ  يجػػػػوز ا

 . ما وردت عند قأبي زيدق في  ياب الارورة الشعريةل 

ا يفػى فػي دفاعػ  عػف قالمينبػيق بػ  ر  أن  قالقااي الجرجانيق على وطابالم حظ و 
      ومػػػػا ورد رأي المحػػػػيب علػػػػى مػػػػا أوػػػػ  عليػػػػ ل لػػػػ ا الػػػػ ي اعيمػػػػد علػػػػى الاػػػػرورة الشػػػػعرية 

 في   ـ العرب  م اؿ وحجة له ا ا سيعماؿ.

  قول :ومما أن ر على قالمينبيق 

 (1)ومُ ازِ َر يّ وَ طِ المَ  ييِ ا مُعْ يَ بِ  ابَ ثَ أَ  * ةٍ َر ظْ نَ بِ  ونُ يُ العُ  كَ نْ مِ  تْ رَ فِ ا ظَ ذَ إِ 

 قأبػو زيػدقفزعموا أف   ـ العػرب:  ػاب جسػـ فػ ف: رجػ  لقويػ  بعػد المػرضل ولػ ا  »
فػي الغريػب  قأبو عبيدقعن  العرب: أ اب الرجؿ إ ا  اب إلي  جسم ل وقد ح ا   يروي عف

  يػػػرى فػػػي زيػػػادة  ل قفالجرجػػػانيق(2)« المصػػػنؼل وح ػػػى غيػػػر   ػػػاب وأ ػػػاب بمعنػػػى واحػػػد
قالمينبػػػيق بلػػػؼ فػػػي 'أ ػػػاب' عيبػػػا يؤوػػػ  عليػػػ ل بنهػػػا   يوػػػؿ بػػػالمعنى ولػػػي مح يػػػة عػػػف 

ل وقػػد اسػػيند (3)( بمعنػػى صػػحة الجسػـ وقويػػ  بعػػد المػػرضالعػرب بالصػػيغييف ) ػػاب / أ ػػاب
يس مػػػػػف المقػػػػػايل الػػػػػ ي يغنػػػػػي عػػػػػف غيػػػػػر  قالجرجػػػػػانيق فػػػػػي دفاعػػػػػ  إلػػػػػى مصػػػػػدر السػػػػػماع

 والمصادرل ولو حجة  افية   يحياج إلى المناقشة وا حيجاج بغيرلا.
 

ف  ػػػػانوا قػػػػػد عػػػػػابوا علػػػػػى قأبػػػػي الطيػػػػػبق لػػػػػ ا ا سػػػػػيعماؿل فقػػػػد ورد عنػػػػػد غيػػػػػر              مػػػػػا واا
   م ؿ ما أو   قالقااي الجرجانيق على ق ي الورؽ الط هويق في قول : لو أفظ  

                                                 
: ال ي سقط مف ايعياء.257بيل صديواف المين - (1)  ./ الراـز

 . 440القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص – (2)

 .49ل ص4ينظر: عبد الرحمف البرقوقي: شرح ديواف المينبيل ج -  (3)
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  عُ اليَُجد   ارِ مَ الحِ  تُ وْ ا صَ نَ بِّ ى رَ لَ إِ   * اقً اطِ نَ  مِ العُجْ  ضُ غَ بْ أَ ى وَ نَ الخَ  ولُ قُ يَ  »

«فأدوؿ ابلؼ وال ـ على الفعؿ 
(1) 

 ت ا سػػػيعمالؼ والػػػ ـ 'اليجػػدع' مػػػف الفعػػػؿ بػػاب فػػػي يعريػػؼفمػػا ورد عنػػػد قالطهػػويق 
ل حيػػػث أراد اليػػػي ييعلػػػؽ بالفعػػػؿ قواعػػػدلا النحويػػػةوػػػرؽ لو  المنحرفػػػة عػػػف اللغػػػة المعياريػػػة

ل و ػاف بكم انػ  اسػيعماؿ صػيغة اسػـ (2)معنى 'ال ي يجدعل وحمار مجػدع: مقطػوع اب ف'
الاػػرورةل  ف غيػػر حر ػػة الػػروي فروصػػي واا المفعػػوؿ 'المجػػدع' فيسػػيقيـ لػػ  ال ػػ ـ والػػوزفل 

: -يعليقػا علػى لػ ا البيػتق–اليي يرالا قأبو ب ر بف السراجق مف أقبي الارورات في قول  
«لمػػػا احيػػػاج إلػػػى رفػػػ  القافيػػػة قلػػػب ا سػػػـ فعػػػ ل ولػػػو مػػػف أقػػػبي اػػػرورات الشػػػعر »

ل (3)
ل علػػػى غيػػػر مصػػػدر صػػػحيي و  علّػػػػة ل زيػػػادة ابلػػػؼ والػػػ ـ للفعػػػؿ 'يجػػػدع'بػػػ لؾفي ػػػوف 
بف فيػ   لب' عنػد قالمينبػيق بمرجعيػة السػماعف زيادة ألػؼ للفعػؿ ' ػال أ قؿ وأسوء مصا بة

ريػػؽ يغييػػػر البنيػػة الير يبيػػػة وروجػػا عػػف القاعػػػدة إلػػى ال قاعػػدة بقلػػػب ا سػػـ فعػػػ  عػػف ط
 للفظ.

   لػػػؾ مبالغػػػة فػػي النقػػػد وييبػػػ  ابوطػػػاء  الجرجػػػانيقالقااػػي ق عػػػدّ  وبنػػاء علػػػى  لػػػؾ 
أوػرى رأى أف م ػؿ  ناحية عليها با حيجاجل ومفيسيدعي الوقوؼ عندلا بالمناقشة والرد 

انشػػػغا  عػػػف منهجػػػ  فػػػي اليوسػػػطل الػػػ ي أراد مػػػف و لػػػ  الوقػػػوؼ علػػػى يعػػػد لػػػ   الوقفػػػة 
المشيبهات مف ابمور اليي يحمؿ علػى ا ليبػاس ويسػيدعي المناقشػة واليحليػؿ حيػى يبػيف 

ؿ معيػػػرض ولػػػو عرجنػػػا علػػػى  ػػػ » قولػػػ : ياػػػي لػػػ   الرؤيػػػة فػػػيل يمػػػا للشػػػاعر ممػػػا عليػػػ 
وأصغينا ل ؿ قا ؿ  ميد بنا القوؿ وبعجزنػا   ػرة الوصػـ عػف اميحػاف الشػهاداتل وشػغلنا 

ن فػػي ابمػػر الػػ ي  مػػا يقصػػد بال شػػؼ مػػا يشػػيب ل وييوسػػطبايصػػاؿ الػػدعوى عػػف اليوسػػطل واا
عػػػػف اػػػػعيؼ  يشػػػػ ؿ ويليػػػػبسل ونصػػػػوف  يابنػػػػا عػػػػف سػػػػويؼ ا عيػػػػراضل  مػػػػا نصػػػػون  

ل لػ لؾ اسػيبعد مػا أطلػؽ لى  شؼ مػا لػو مشػيب إ ي مناقشفي يقصد فهو ل (4)« ا نفصاؿ
                                                 

  .6القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص – (1)
 .41ل ص8منظور: لساف العربل جل وينظر: ابف 6ينظر: المصدر نفس ل ص - (2)
(3)

 .41ل ص8ابف منظور: لساف العربل ج -  
 .440ل صالقااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم  - (4)
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فػي الطعػف فػي شػعر  بييبػ  علي  با عيراض السويؼ مف وصـو قالمينبيق ال يف يسػعوف 
ايحاطػػػة بابسػػػباب والعلػػػؿ عػػػف أبسػػػط أوطا ػػػ  ولفوايػػػ ل بهػػػدؼ إسػػػقاط   هػػػدؼ يغنػػػيهـ 

ل وممػا عػض ا راء واببيػات الشػعرية لغيػر اللغوية والشعريةل وي يفوف ل لؾ بالمقارنة مػ  ب
اوييػػارات مينوعػػة  سػػيعماؿ  فػػي   مهػػـ مػػفمػػا جػػاء جػػاء فػػي  ػػ ـ العػػرب دوف اعيمػػاد 

      ل  السماع م  .ليوس قد ي وف نييجة بسباب ا واحد

 ما أف ا ليماـ ب راء الوصـو على   ريهـل مما أدرج  اػمف ا عيرااػات السػويفة 
ف  ػػا سيشػػغل  عػػف وايحاطػػة ب ػػؿ مػػا أوػػ  وأن ػػر مػػف شػػعر قالمينبػػيقل ف يحريػػا للشػػموؿ واا

غفالػ   عػف إ بػات شػعرية اليوسط وييغير منهج  وغايي  إلى السعي إلػى إعجػاز لػؤ ء ل واا
  م لبػػعػػف طريػػؽ اليوسػػط فػػي للػػنص الشػػعري مػػف و لػػ  قالمينبػػيق مػػف عػػدمها واليوسػػط 

      .القدماء والمحد يف عند

 اليػػػي لحقػػػت ابفعػػػاؿل عػػػرض لمػػػا  ل وطػػػاء النحويػػػةالجرجػػػانيق و مػػػا يعػػػرض ق
 لحؽ ابسماء منها.

 شاعر أنشد قالمفاؿق قول :ومف أم لة  لؾل ما عاب  على  

 اانَ سَ حْ ا إِ يَ ئَ يِّ ى سَ َر تَ  يَ ىِ وَ  *ا نَ انَ مَ زَ  تْ رَ م  ا عَ وزً جُ عَ  تْ انَ كَ  »

 اانَ نَ يْ العَ وَ  فَ نْ ا األَ يَ نْ مِ  فُ رِ عْ تَ 

« وف مف 'العينانا'ففيي الن      
فػي  اليغييػرويقصػد بفػيي النػوف  ال سػرلوابصؿ فيهػا  ،(1)

بنيػػػػػة ال لمػػػػػة بكاػػػػػافة ابلػػػػػؼ الػػػػػ ي اسػػػػػيدعى الفيحػػػػػةل اليػػػػػي   يعيمػػػػػد  حر ػػػػػة إعرابيػػػػػةل 
  ونهػا مػف الػرغـ علػى فيهػا ابلؼ فاليـزل 'عينيف' منصوبة بالياء بنها م نى 'عيناف'فلفظة
 والروي )إحسانا/عينانا(. لؾ لارورة انسجاـ القافيةويبدو أن  أيى ب ل  ب مفعو 

                                                 
 .7ل صالقااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم  -  (1)
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إنػػ  شػػعر  » بقولػػ : لػػؾ علػػى يعليػػؽ قابػػف لشػػاـق علػػى لػػ ا البيػػت  يأ يػػد وقػػد اسػػيند فػػي  
«مصنوع

   الغرض من  إيماـ القافية دوف مراعاة اسيقامة ال  ـ وس مة اللغة في . ل(1)

 :وقوؿ قالفرزدؽق 

 مِ ائِ صَ  للِ  ولِ تُ قْ المَ وَ  وِ يْ ارَ جَ وَ  * دٍ م  حَ مُ  دَ عْ بَ  انَ كَ  نْ مَ  يْ دَ يَ  رِ يْ خَ بِ  »

«فوفض صا ـ 
 ل فابصؿ فيها الرف .(2)

  قول :  ما عاب على قامرئ القيسق 

 لِ م  زَ مُ  ادٍ يِ بجَ فِ  اسٍ نَ أُ  يرُ بِ كَ  * َوْبمة ينَ انِ َر عَ  نْ ا مِ يًر بِ ثَ  ن  أَ كَ  »

 «فوفض 'مزم ' ل ولو وصؼ  بير   
(3)

 .بنها صفة ل بير فابصؿ فيها النصب؛ 

يػػػأوؿ النحػػػاة لوفاػػػ  فقػػػالوا: إنػػػ  علػػػى  » وممػػػا أورد  يعقيبػػػا علػػػى لػػػ ا البيػػػت قولػػػ :
ل بف ابصػػؿ فػػي 'وػػرب' (4)«الجػػوار م ػػؿ قػػولهـ: لػػ ا جحػػر اػػب وػػرب )ب سػػر وػػرب( 

فحملػػت سػػـ مجػػرور ل ػػف النحػػاة أولػػوا  سػػرلا بػػالجوار  الرفػػ  بنهػػا وبػػر للمبيػػدأ 'جحػػر'ل 
   محمل .

حاػور  وطػأ ين ػر ر قياسي أقر  النحاة ل ف قالقااي الجرجػانيق يػرى فيػ  ول ا مصد
 فػػي يأويػػؿ النحػػاةب أنػػ  لػػـ يأوػػ ودليػػؿ  لػػؾ   ا عابػػ  علػػى قامػػرئ القػػيسقلل لػػلػػدى الشػػاعر

    لؾ.

 :وأن ر قوؿ شاعر آور 

 حقواىا حقٍب  بمتني واشدد * عالىا فطر عميين طاروا  »

                                                 
 .7القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم  ل ص -  (1)
 .8ص المصدر نفس ل -  (2)
 /  بير: جبؿل العرانيف: ابوا ؿل بجاد:  ساء قطط مف أ سية ابعراب.8المصدر نفس ل ص -  (3)

 .8المصدر نفس ل ص  -  (4)
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 أباىا وناجياً  ناجيةً 

ل بف لفظػة 'حقوالػا' (1)« الرفػ  وحقػ  أبالػال نصػب قد  ما النصبل وحق  حقوالال فرف   
مفعوؿ ب  فحؽ فيها النصب 'حقويها'ل و'أبالا' فاعؿ  سـ الفاعػؿ 'ناجيػا' فحػؽ فيهػا الرفػ  

 'أبولا'

 أف ولػي الم نػىل إعراب في المشهورة اللغة إلى يسيند السابؽ قالجرجانيقالقااي  و  ـ 
( حقويهػػػا: )الشػػػاعر يقػػػوؿ أف يجػػػب  ػػػاف لػػػ ا وعلػػػى باليػػػاءل يجػػػرو  وينصػػػب بػػػابلؼ يرفػػػ 
 أف ولػػي السػػيةل ابسػػماء إعػػراب فػػي المشػػهورة اللغػػة إلػػى أياػػا ويسػػيند بػػ ل مفعػػوؿ بنػػ ل

 بنػػ  ل'أبولػػا':  يقػػوؿ أف يجػػب  ػػاف لػػ ا وعلػػى باليػػاءل ويجػػر بػػابلؼ وينصػػب بػػالواو يرفػػ 
 .قول  يف الشاعر وطأ وله ا ل'ناجياً ' الفاعؿ  سـ فاعؿ

 ما ورد في قول : ابسماء مينبيق حوؿومما أو  على قال 

 (2)سيفو دون عرضو مسمول *ليس إالك يا عمي ىمام 

ال لسوى وّدك لي ذاك  *  لم تر من نادمت إالكا   وقول :       
(3) 

ال وب لؾ جاء القرآفل وحؽ الامير أف ينفصؿ عنهفأن روا ايصاؿ الامير بك ل  »
  ﴿:  يعالىقاؿ ا      ﴾(4) ل ولو الظالر في قياس النحول

والمشهور عف العربل وقد روى الفراء بييا عف العرب احيب ب  أبو الطيب واحي ى 
                                 علي : 

 يّارُ دَ  اّلِك إِ  انَ رَ اوِ جَ يُ  الّ أَ   *ا نَ تَ ارَ جَ  ِت نْ كُ  امَ  اذَ إِ  يالِ بَ نُ  امَ فَ 

                                                 
 .7ل صالقااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم  -  (1)
 .431ديواف المينبيل ص -  (2)
 .154المصدر نفس ل ص -  (3)
 .67مف ا يةايسراءل  -  (4)
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أف   يطالػػب الشػػاعر بػػأ  ر مػػف إسػػناد قولػػ  إلػػى شػػعر عربػػي منقػػوؿ عػػف  قػػة  وأنتتا أ  
لػػػػ ا أوػػػػ  علػػػػى قالمينبػػػػيق لػػػػ ا  ل فبعػػػػد إ  يػػػػرد الاػػػػمير المنفصػػػػؿل(1)«وناليػػػػؾ بػػػػالفراء 

يػػة اليػػي القػػرآف ال ػػريـ فػػي ا  فتتي إال بعتتد صتت المنف الضتتمي  مجتتي  و د وقتتدا سػػيعماؿل 
في الشعرل  البيت الشعري ال ي احػيب بػ   ت ميصلة ما ورد لعراها قالجرجانيق  م اؿ

قالمينبػػػػيق واحيػػػػ ا ل وعػػػػد  لػػػػؾ مػػػػف قيػػػػاس النحػػػػول وقالجرجػػػػانيق يػػػػرى أف لػػػػ ا المصػػػػدر 
اسيقامة ما جاء في بيت قالمينبػيقل بنػ  منقػوؿ عػف  قػة السماعي وير دليؿ على صحة و 

ال ػػػاني مػػػف مصػػػادر أوػػػ   حػػػو ولػػػو قالفػػػراءقل ولػػػو اعيػػػراؼ بايبػػػاع المصػػػدرمػػػف علمػػػاء الن
 .النحوي اللغةل القياس

قالقااػػػػي الجرجػػػػانيق بعػػػػد أف ا يملػػػػت لديػػػػ  آراء الوصػػػػـو  فػػػػي رأيفا يملػػػػت الحجػػػػة 
 .واحيجاج قالمينبيق

 قول  قالطيب أبيق على أو  مما : 

 (2)ِب ائِ حَ الس   اضَ يَ الرِّ  يَ قْ سَ  الِحَجى ااىَ قَ سَ  * َحِديَقةً  ِلسَاِني نْ مِ  وِ يْ لَ إِ  تُ مْ مَ حَ 

نمػا ل بػالمفعوؿ إليػ  والماػاؼ الماػاؼ بػيف فصػؿ:  قػالوا » : قالجرجػانيق قاؿ  يفصػؿ واا
 :الشاعر  قوؿ أشبههمال وما والحروؼ بالظروؼ بينهما

   الميا من اليوم در لل  *استعبرت    ساتيدما رأت لما 

ل  مها مف در  معنا . …  :الشاعر وقوؿ اليـو

  يزيل أو يقارب ديييو  يوماً * بكف الكتاب كتحبير 

 
 

 :ا ور وقوؿ
                                                 

 .457ل صبيف المينبي ووصوم  الوساطةالقااي الجرجاني:  -  (1)
 / في الوساطة: مف  نا ي حديقة.228ديواف المينبيل ص -  (2)
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  الفراريج أصواتُ  الميس أواخر  *بنا   إيغالين من أصوات كأن 

  ا سػػـ بنهمػابينهمػال  الفصػؿ يجػوز فػ  لػ ا فػي فأمػا المػيسل أواوػر أصػوات  ػأف: يريػد
 .الواحد

 :في  نشدأو  ل ال الفراء أجاز قد:  المحيب قاؿ

   أجمع الشمس إلى بادٍ  وسائره *  رأسو الظلِّ  مدخل فييا النور ترى
 

 :عبيدة أبو وأنشد ل- بالنصب –  رأسَ  المشهورة والرواية

 أربع عنك النوى مشي ىموصد *  منى عمى الحجيج الفآ تفرق 

فػي  وممػا يقػارب لػ   اببيػاتل ممػا يحيػاج  )...(أراد: وصدلـ النػوى عنػؾ أربػ  ليػاؿ 
ليػػػػ ل وياػػػػعؼ فػػػػي بعاػػػػها بعاػػػػها إلػػػػى يبيػػػػيف و شػػػػؼل وييجػػػػ  فػػػػي بعاػػػػها الطعػػػػف ع

«ا حيجاج عن  
(1) 

 الوصػـو عػف نقلػ  مػا فأما نظرل والمحيب الوصـو عف قالجرجانيقالقااي  نقل  وفيما   
 بػأف فمػردود ل'الواحػد  ا سػـ بنهما بينهمال الفصؿ يجوز ف  ل ل ا في فأما ': قولهـ ولو

 الفصػػؿ عػػدـ سػبب  ػػاف فػك ا لابحػػواؿ جميػ  فػػي الواحػد  ا سػػـ إليػ  والماػػاؼ الماػاؼ
 الجػػػػار أو   بػػػػالظرؼ بينهمػػػػا يفصػػػػؿ أ  فينبغػػػػي الواحػػػػدل  ا سػػػػـ أنهمػػػػا بػػػػالمفعوؿ بينهمػػػػا

 (2).بالمفعوؿ الفصؿ دوف أجازولما وقد نفس  للسبب أياا والمجرور

 :ما  انت ل  بعض اليطبيقات النحوية حوؿ عيوب الحروؼ وابدوات  

 مف  لؾ ما أن ر على قالمينبيق في قول :

 (3)ايسَ مِ تَ  ا ُ يَ ا الحَ يَ عُ نَ مْ يَ وَ  اييً تِ  * ايَ ل  دَ  مَ م  كَ ا تَ يَ عُ نَ مْ يَ  ا ُ ضَ يْ بَ 
                                                 

 .464القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص - (1)

ل مػػػ  رة وصػػػوم والنحويػػػة فػػػي  يػػػاب الوسػػػاطة بػػػيف المينبػػػي و  المسػػػا ؿ الصػػػرفية عصػػػاـ  ػػػاظـ شػػػناوة الغػػػالبي: -  (2)
 .87ل صـ )موطوط(2005ماجسييرل جامعة بغدادل العراؽل 

 / يميس: يميؿ.58ل ص ديواف المينبي -  (3)
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فنصػػػب يمػػػيس مػػػ  حػػػ ؼ أفل ولػػػو عنػػػد النحػػػوييف اػػػعيؼل    »يقػػػوؿ قالجرجػػػانيق: 
يجيػػػػزوف اياػػػػمار علػػػػى نصػػػػب أفل إ  أف ي ػػػػوف منهػػػػا عػػػػوضل وقػػػػد أجػػػػاز  ال وفيػػػػوفل 

 وأنشدوا قوؿ قطرفةق:
 (1)؟يدِ مِ خْ مُ  تَ نْ أَ  لْ ىَ  اِت ذَ الم   دَ يَ شْ أَ  نْ أَ وَ  * ىغَ َر الوَ ضُ حْ ي أَ مِ ئِ الال   اذَ يَ ي  أَ  الَ أَ 

 

« بكامار أفل والبصريوف يرون  على الرف 
(2). 

  
 عليهال يدؿ دليؿ غير مف مح وفةال' أف' بعد الماارع الفعؿ نصب في النحاة اويلؼ قدف 

 مػف الحػ ؼ مػ  النصػب الماػارع الفعػؿ فػي يعمػؿ الوفيفػة ''أفْ  أف إلػى ال وفيػوف " فػ لب

 .بدؿ غير مف الح ؼ م  يعمؿ   أنها إلى البصريوف و لب ل بدؿ غير

 قػوؿ قطرفػةق الحػ ؼ مػ  إعمالها يجوز أن  على الدليؿ :قالوا بأف فاحيجوا ال وفيوف أما
 على والدليؿ لؼالح  م  وأعملها فح فهال أحارل أف :في  اليقدير بف لَر'أحا' فنصب

 أشػهد وأف':  قولػ عليػ  عطؼ أن ما ورد في الشطر ال اني مف البيت   اليقدير ل ا صحة

 .الح ؼ م  ينصب أنها على فدؿ'ل الل ات
 

 حػرؼ أنهػا الحػ ؼ م  إعمالها يجوز   أن  على الدليؿ :قالوا بأف فاحيجوا البصريوف وأما

 مػف الحػ ؼ مػ  يعمػؿ   أف فينبغػي اػعيفةل ابفعػاؿ وعوامػؿ لابفعػاؿ عوامػؿ مػف نصب

 . بدؿ غير

 واا ا الحػ ؼل مػ  يعمػؿ   ابسػماء ينصػب اليػي لمشػددةا 'أفّ ' أف  لػؾ علػى يػدؿ والػ ي

    :لػوجهيف و لػؾ يعمػؿل   أف أولػى الوفيفػة فػأف الحػ ؼ مػ  يعمػؿ   المشػددة' أف'  انػت
 عوامؿو  لابفعاؿ عوامؿ مف الوفيفة 'أْف'و لابسماء عوامؿ مف المشددة 'أفّ ' أف : أحدلما

 ولػي الحػ ؼل مػ  يعمػؿ   المشػددة 'أّف'  انػت واا ا ل ابفعػاؿ عوامػؿ مػف أقػوى ابسػماء

 (3).اعؼاب ولي لؿيعم  الوفيفة  'أفْ ' ففك ل ابقوى

                                                 
ل 1ديواف طرفة بف العبد: اعينى ب : عبد الرحمف المصطاوي وحمدو طماسل دار المعرفةل بيروتل لبنافل ط – (1)

 .33ـل ص2003
 .466ي ووصوم ل صالقااي الجرجانيل الوساطة بيف المينب - (2)
 .132ل صعصاـ  اظـ الغالبي: المسا ؿ الصرفية والنحوية في  ياب الوساطة بيف المينبي ووصوم ينظر:  – (3)
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  ػاف واا ا المشػددةل' أفّ  'أشػبهت بنهػا النصػبل عملػت إنمػا الوفيفػة 'أفْ ' أف : وال ػاني

 الحػ ؼل مػ  ينصػب   أف أولػى المشػب  فػالفرع الحػ ؼل مػ  ينصػب   بػ  المشػب  ابصػؿ

 ز.يجو    و لؾ لابصؿ مف أقوى الفرع ي وف أف إلى يؤدي بن 
 

أمػػػػا قالقااػػػػي الجرجػػػػانيق فقػػػػد اعيمػػػػد فػػػػي وطابػػػػ  علػػػػى الػػػػرأي البصػػػػري الػػػػ ي يقػػػػوؿ 
والػػػ ي يحسػػػب قللجرجػػػػانيق            باػػػعؼ لػػػ ا ا سػػػيعماؿل فعػػػد  لػػػؾ مأوػػػ ا علػػػى قالمينبػػػيقل 

أن  عرض آراء النحوييف علػى اوػي ؼ مػ البهـ بغيػة اليوسػط للغػة الػنص في ل ا الم اؿ 
والصحة مف الجانب النحػويل والػدليؿ  علػى  لػؾ أنػ   الشعريل اليي يحرى فيها ا سيقامة

 فػػػي ابداء اللغػػػػويلػػػـ يعيػػػ ر قللمينبػػػػيق بمػػػا ورد عنػػػػد قطرفػػػةق  مصػػػػدر للسػػػماعل وبحػػػػث 
 مف حدود ل سيعماؿ. الصحيي وما يمنح  اللغة المعيارية

 

 يػرد لػـ إ  العػربل عف الورود قليؿ مح وفةال 'أْف' بعد الفعؿ نصب أف يقدـ مما الظالرف  

 شػاعرٍ  أي أو ق الطيب ببيق يصي و  السماعل على قصر  يجب ل ا القليؿل النزر إ  من 

 .علي  القياس آور محدث
 

  الشاعر قوؿ ءالشعرا أغ ط مف أف قالجرجانيق   رومما : 
 

 وأضربُ  لم سبني عنزي من  *عجبو  جم والدىر عجباً  يا »
 

« أاػػرب  فرفػػ  
(1)

ل ل يعنػػي  لػػؾ أف الشػػاعر ألمػػؿ عمػػؿ 'لػػـ' الجازمػػة للفعػػؿ الماػػارع 
 حيث رف  الفعؿ 'أارُب ' و اف حق  الجـز 'أارْب ' حيى يسيقيـ ال  ـ.

 أف ينبغػي أاػرب ل لػـ :الشاعر  قوؿ 'لـ' بعد مرفوعاً  الماارع الفعؿ مجيء أف والظالر 
ل اليػػػػي يقاػػػػي بيحريػػػػؾ البػػػػاء بػػػػالرف ل بف الهػػػػاء يسػػػػ ف الشػػػػعرية الاػػػػرورة علػػػػى يحمػػػػؿ

بػػػالوقوؼ عليهػػػال و لػػػؾ يجنبػػػا  ليقػػػاء سػػػا نيفل ولػػػ ا مػػػا اسػػػيدعا  الػػػوزف الػػػ ي قػػػاـ وفقػػػ  
 البيت.

 سويغ .ل ف قالجرجانيق عّد  لؾ غلطا مف أغ ط الشعراء   يم ف يأويل  أو ي 

                                                 
 .6القااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم ل ص -  (1)
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 ومما أن ر على قالمينبيق مف أغ ط : 
                           

 ا ُ ضَ عْ ي أَ لِ  انَ ا كَ م  لَ  انَ كَ  دْ قَ   *  وُ ن  ألَ  امِ قَ السّ  دُ قْ ي فَ تِ ي  كِ شَ وَ 
 (1) ُ الَ جْ نَ  امَ اىُ تَ مْ كِ  ايَ ابَ شَ تَ فَ   * ةً احَ َر جِ  ايَ شَ حَ  يفِ  ِك نَ يْ عَ  ِت مْ ث  مَ 

 

 حمػػػػؿ ول ػػػػف لقفيشػػػػابهياق  حقػػػػ   ػػػػافق فيشػػػػابها: ق قولػػػػ   »: ليػػػػ ع معلقػػػػاً  الجرجػػػػاني فقػػػػاؿ
«العاو على والعيف الجرحل على الجراحة

(2)   
 

 لػػىع  العا ػػدة ا  نػػيف ألػػؼ إلػػى مسػػند مػػاضٍ  فعػػؿ أنػػ  يجػػد 'فيشػػابها' إلػػى ينظػػر والػػ ي  
 اءيػػ بكلحػػاؽق فيشػػابهياق  يقػػوؿ: أف صػػياب مػػف ف ػػاف ل(والجراحػػة العػػيف) مػػؤن ييف  لميػػيف

                     المااػػػػػػػػػػي الفعػػػػػػػػػػؿق  يلػػػػػػػػػػـز السػػػػػػػػػػا نة اليأنيػػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػػاء بف بالفعػػػػػػػػػػؿل السػػػػػػػػػػا نة اليأنيػػػػػػػػػػث
 :مواعيف في

 

 الحقيقػي المؤنػث بػيف  لػؾ في فرؽ و  ميصؿل مؤنث امير إلى الفعؿ يسند أف أحدلما:
 ي ػوف أف: ال ػانيو . وطلػ  قػاـ يقػوؿ: و  (لطلعػت والشػمس قامػت لنػد) فيقػوؿ: والمجازيل
 .(3)(لند قامت: )نحو اليأنيثل حقيقي ظالراً  الفاعؿ

  
  ػػاف لػػ ا ابوؿل المواػػ  يحػػت ينػػدرج الطيػػب أبػػي بيػػت فػػي الػػواردة الحالػػة أف والم حػػظ
ل وقػػػػػػد عػػػػػػد قالجرجػػػػػػانيق لػػػػػػ ا ا سػػػػػػيعماؿ غلطػػػػػػا ووروجػػػػػػا            (فيشػػػػػػابهيا: ) يقػػػػػػوؿ أف يجػػػػػػب

 (4).يسناد بيف الفعؿ والفاعؿعف اللغة المعيارية في اسيقامة ال لـ امف ع قة ا

وقولػػػػ  فيشػػػػابها أي العػػػػيف  »:  لػػػػو بق عنػػػػ  الػػػػدفاعفػػػػي شػػػػرح   قبرقػػػػوقيالق حػػػػاوؿوقػػػػد  
 :قاؿ  ما لابمراف فيشاب : قاؿ  أن  المعنىل على حم ً  يشابهيال: يقؿ ولـ والجراحةل

 ل  (5)« حِ اضِ الوَ  يقِ رِ الط   ىمَ عَ  مروبِ  راً بْ قَ   *  انَ ضمِّ  ةَ و َ رُ المُ وَ  ةَ احَ مَ الس   ن  إِ 
                                                 

 .125ل صالمينبي ديواف -  (1)
 .139ل صبيف المينبي ووصوم  الوساطةالقااي الجرجاني:  -  (2)
يحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميدل  لعلى ألفية ابف مالؾ شرح ابف عقيؿ بهاء الديف عبد ا بف عقيؿ: -  (3)

 .88ل ص2ج ـل1980ل 20القالرةل مصرل ط دار مصر للطباعةل يراث للنشر واليوزي لالدار 
 .120ل صف المينبي ووصوم عصاـ  اظـ الغالبي: المسا ؿ الصرفية والنحوية في  ياب الوساطة بيينظر: - (4)
 .143ص ل1جالبرقوقي: شرح ديواف المينبيل عبد الرحمف -  (5)
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حيث  لب بالسماحة والمروءة م لب الم  رل ول ا ما  لب إلي  قالقااي الجرجانيق في 
ل فر ػز علػػى المعنػى محػاو  يأويػػؿ العاػو علػػى والعػيف الجػرحل علػػى الجراحػةقولػ : حمػؿ 

 ل ا ا سيعماؿل بدليؿ أن  أردؼ البيت بال ي يلي  مف قوؿ قالمينبيق:
 

  (1)تندّق فيو الص عدة السّمرا  *وربما  نفذت عمي السابري  
 

فالفعؿ 'نفػ ت' يعػود علػى 'العػيف'ل ولػـ يسػقط منػ  يػاء اليأنيػثل وبػ لؾ يػـ المعنػىل ف ػاف   
 على المعنى. اليي روصت ل  الحمؿالشعرية يسويو الارورة 

 
  :'ومما أو   قالجرجانيق على قالمينبيق   رة اسيعمال   سـ ايشارة ' ا 

 

لػي لإلشػارةل ولػي اػعيفة فػي صػنعة الشػعرل اليػي  أ  ػر الشػعراء اسػيعما  لػ ا ولو »
«اػعا يليػؽ بهػال فا يسػت قبػو دالة على الي لؼل وربما وافقػت مو 

ل لػو يػرى إ ف أف (2)
اسـ ايشارة ' ا' مف ا سيعما ت الاعيفة  في الشعرل فهي يوحي بالي لؼل ل ن  لػيس 

 لا ميعلؽ بم ءميها للموا  ال ي يشغل .ح ما مطلقا بف اسيحسانها أو إن ار 
 

ومف مواا  إن ارلا في شعر قالمينبػيق مػا أورد  قالجرجػانيق مػف أم لػة نػ  ر منهػا علػى  
 سبيؿ اليم يؿ قول :

  
 ومن حق ذا الشريف عميكا  *قد بمغت الذي أردت من البر  
ذا لم تسر إلى الدار في وقتـ    (3)ـتك ذا خفت أن تسير إليكا *وا 

 ل :وقو 
 (4)ينسي الفريسة خوفو بجمالو  *  عن ذا الذي حرم الميوث كمالو

 

                                                 
 .125ل صالمينبي ديواف -  (1)
 .95ل صالقااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم   -  (2)
 .219ل صديواف المينبي  -  (3)
 .285ل ص المصدر نفس  -  (4)



 خطـاب البنية اللغويـة                      الفصـل الثالث:                                       

 - 208 - 

 وقول :
 (1)إليو، وذا الوقت الذي كنت راجيا *أبا المسك ذا الوجو الذي كنت تائقا  

 وقول :
 

ال فاليد   *   الميدي من بان ىديوفإن يكن   ى ذا فما الميدي؟فيذا وا 
  (2)ا في يديو من النقدويخدع عم  *  يعممنا ىذا الزمان بذا الوعد

سػػوافة واػػعفال  - مػػا يػػرا –فهػػو  »الجرجػػانيق معلقػػا علػػى لػػ   اببيػػات: القااػػي يقػػوؿ ق
         ولػػو يصػػفحت شػػعر  لوجػػدت فيػػ  أاػػعاؼ مػػا   ػػر  مػػف لػػ   ايشػػارةل وأنػػت   يجػػد منهػػا 
           فػػػي عػػػدة دواويػػػف جالليػػػة حرفػػػال والمحػػػد وف أ  ػػػر اسػػػيعانة بهػػػال ل ػػػف فػػػي الفػػػرط والنػػػدرةل

«أو علػػػػػػػى سػػػػػػػبيؿ الغلػػػػػػػط والفليػػػػػػػة
             إف قالقااػػػػػػػي الجرجػػػػػػػانيق فػػػػػػػي نصػػػػػػػ  لػػػػػػػ ا ين ػػػػػػػر ل (3)

وعػػد ايفػراط فيػػ  علػى قالمينبػيق وغيػػر  مػف الشػعراء المحػػد يف   ػرة اسػػيعماؿ اسػـ ايشػارةل 
رونقػ ل علػى وػ ؼ الشػعراء الجػاللييف الػ يف عيبا واعفال بؿ وسوافة يفقد الشعر قوي  و 

ف وجػػػد اسػػػـ ايشػػػارة فػػػي دواويػػػنهـ فهػػػويولػػػ علػػػى سػػػبيؿ  و شػػػعرلـ مػػػف لػػػ ا ا سػػػيعماؿل واا
   في الطب  والي لؼ.والفليةل حيى ش ؿ  لؾ فرقا بيف الم لبيف في القوة والاعؼل  الغلط

 

ردد اسػػـ ايشػػارة ' ا' بشػػ ؿ وبػػالعودة إلػػى شػػعر قالمينبػػيق فػػي ابم لػػة السػػابقةل يظهػػر يػػ  
 .يعقيد  قل  و ما أسهـ في قبح  و وقد ي رر في بعاها مرييف في البيت الواحدل  فتل 
 

ويسػػيوقفنا نظػػرة قالقااػػي الجرجػػانيق فػػي نصػػ  السػػابؽ فػػي مقارنيػػ  بػػيف الػػنص الشػػعري   
ايشػػارةل ليػػوحي بيميػػز وطابػػ  باليوسػػط للػػنص الشػػعري القػػديـ والحػػديث فػػي اسػػيعماؿ اسػػـ 
ل فهػػو يػػرى فػػي  ليهمػػا مػػف سػػمات أدا يػػة يريقػػي بػػالنص دوف ا عيػػداد بمػػ لب دوف آوػػر
ل حيػػػػث فاػػػػؿ الشػػػػعر الجػػػػاللي علػػػػى الحػػػػديث فػػػػي لػػػػ ا الشػػػػعري إلػػػػى مصػػػػاؼ الجػػػػودة

مػػف سػػمات اػػعؼ ورداءة الشػػعر المحػػدث بوروجػػ  عػػف الػػنمط القػػديـل ا سػػيعماؿل وعػػد  
 مف اليفريط إلى ايفراط والي لؼ في صنعة الشعر.

                                                 
 .443ل صديواف المينبي  -  (1)
 .536المصدر نفس ل ص -  (2)
 .97ل صالقااي الجرجاني: الوساطة بيف المينبي ووصوم  -  (3)
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فػي شػعر المحػد يف مػف أوطػاء  سػابؽ با عيػ ار لمػا ورد ل ا وقد أقر مف قبؿ في نص  
  يسػػػيء لشػػػعرلـل إ ا مػػػا قػػػورف بشػػػعر القػػػدماء الػػػ يف   يولػػػو دواويػػػنهـ مػػػف م ػػػؿ لػػػ   

مػف جهػةل ايو  مف  لؾ سػبي  لليوسػط قللمينبػيق ويبدو أف قالقااي الجرجانيق ل ابوطاء
ل مػػف جهػػة  انيػػةرية والمعرفيػػة وللػػنص الشػػعري قديمػػ  وحدي ػػ   ػػؿ حسػػب سػػياقاي  الحاػػا

ييجلى  لؾ في السعي إلى يوسي  المقاصد الجماليػة مػف وػ ؿ القيػاس السػماعي علػى مػا 
  عػػػف اللغػػػة المعياريػػػة  مقبػػػو  ورد مػػػف أوطػػػاء فػػػي شػػػعر القػػػدماء شػػػ لت انحرافػػػا وعػػػدو 

 رورةحدديػػػ  الاػػػهػػػا مسػػػاحة مػػػف الحريػػػة فػػػي ا سػػػيعماؿ الػػػ ي حيسػػػيء إليهػػػا بقػػػدر مػػػا يمن
 .الشعرية

 

الموجودة في مينػاوؿ  ػؿ النػاس  لشاعر في يعامل  م  ابلفاظل   الارورة سمحت ل     
يحيػػػػػػػػد              : ق يػػػػػػػػدف  اللغػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ايجػػػػػػػػا  جمػػػػػػػػالي ل يصػػػػػػػػن  الجمػػػػػػػػاؿ بال لمػػػػػػػػات فهػػػػػػػػو  أف

ّنما يعف السنف النحوية  .ع قات جديدة ييصؼ با نحرافية وال م ءمة حدثل واا

 :يقدـ يم ننا القوؿ بناء على ما

        اليػػػػػي ييشػػػػػ ؿ عليهػػػػػا البنػػػػػاء الشػػػػػعريل أوػػػػػ  حّيػػػػػزًا  اللفػػػػػظ بوصػػػػػف  النػػػػػواة ابولػػػػػىإف   
لي وصػوً  إلػى يحديػد  روة مف عناية النقاد فأ  روا مػف صػفاي  بػاح يف عػف الجانػب الجمػا

علػى يجنػب الغريػبل والعمػؿ علػى حفػظ الصػورة  الحػرص النقػدي منصػبا اف ل ل ا الحسف
وفػي بالنسػبة إلػيهـل  لناصعة للشعر الجالليل فهو يم ػؿ اللغػة النقديػة الواليػة مػف الػدويؿا

محاولة ل لؾل  اف الشعر مادة لدراسايهـ وممارسيهـ النقدية فػي حػدود لغيػ  ومػا ييميػز بػ  
 مف ناحية ابداء وا سيعماؿ.

 
ايلمػػاـ  وقالقااػػي الجرجػػانيق واحػػد مػػف لػػؤ ء النقػػادل فقػػد حػػرص فػػي وسػػاطي  علػػى  

بهػػ   الحػػدود ميوسػػطا فػػي  لػػؾ بػػيف القػػديـ والحػػديثل وممػػا  حظنػػا  فػػي وطابػػ  اليطبيقػػي 
ومػػا ييسػػـ بػػ  مػػف وصوصػػيةل أنػػ   لوػػ ؿ ممارسػػي  النقديػػة فػػي  شػػؼ معػػالـ لغػػة الشػػعر

حاوؿ ايلماـ بمويلؼ الجوانب وا يجالػات اليػي يػدرس ابداء اللغػوي مػف معجػـ وصػرؼ 
 ونحو. 
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 فقػد الوسػاطةل  يػاب وػ ؿ مػف اللغويػة المينبػي شوصػية عػف رجػانيقلقالج  شػؼوقػد    

 أبػو ق سػاقها ونحويػة صػرفية ويعليقػات وردوداً  أقػوا ً  المينبػي عػف   يػرة موااػ  فػي نقػؿ

 .اللغوية وس ميها الشعرية أبياي  اسيقامة على دلي ً  قالطيب

 واسػيعملها اطةلالوسػ  يػاب  نايػا فػي وال ػوفييف البصػرييف مصػطلحات انيشػرت مػا   
 (1).حملي  النصوص الشعرية مف اسيعماؿ ما م  يماشياً  يرجيي دوف مف قالجرجانيق

الفػ ة ورؤا  النقديػة المميػزةل اليػي  قالقااػي الجرجػانيق عػف شوصػيي  وطاب  ما  شؼ
ينازعيهػػا معػػارؼ اللغػػة والنحػػو والصػػرؼ والب غػػة والنقػػدل مػػا أعانػػ  علػػى ايحاطػػة ب ليػػات 

علػػػى مرجعيػػػة  وعػػػرض م حظايػػػ  النقديػػػة المبنيػػػة  قديػػػة قبػػػؿ الوػػػوض فيهػػػاالممارسػػػة الن
 معرفية.

 
 

                                                 
 .136ص لالمينبي ووصوم  اظـ الغالبي: المسا ؿ الصرفية والنحوية في  ياب الوساطة بيف  عصاـينظر:  -  (1)
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I- :الخطاب البالغي 

 الصورة الشعرية: -1

التكيػػؼ االجتمػػا ي والوجػػداني   تعػػد الم ػػة مػػف الوسػػاتؿ التػػي تعػػيف ا نسػػاف  مػػ 
والنفسػػػػػي والحضػػػػػاري والم ػػػػػوي والعقػػػػػدي  فهػػػػػي تحمػػػػػؿ فػػػػػي مصػػػػػطمحاتها وتراكيبهػػػػػا 

ت والديانػػة  وريػػر  لػػؾ مضػػاميف الحيػػاة التػػي تتشػػكؿ مػػف العػػادات والتقاليػػد واال تقػػادا
 أنماط الحياة وديناميتها  التي تأتمؼ وتختمؼ مع تدرج الزماف واختالؼ المكاف.مف 

ويحػػػرص ا نسػػػاف  مػػػ  تقريػػػب مػػػا يريػػػد إلػػػ  ريػػػرر بشػػػت  الوسػػػاتؿ منهػػػا المجػػػردة 
المباشػػرة  ومنهػػا الرامػػزة ا شػػارية  ومنهػػا الصػػامتة  وفػػي كػػؿ  لػػؾ وسػػيمة مػػف وسػػاتؿ 

هػػ ر الوسػػاتؿ المباشػػرة المنطوقػػة والمكتوبػػة  التشػػبيه واالسػػتعارة  االتصػػاؿ  ومػػف صػػور
 (2)والبديع...

تعػػػد الصػػػورة معيػػػارا فنيػػػا فػػػي دراسػػػة الشػػػعر ونقػػػدر  بوصػػػفها قيمػػػة جماليػػػة تحػػػددها و 
تمثيػػؿ  »األدؽ وقعػػا  مػػ  نفسػػية متمقػػيهـ  ألنهػػا أخيمػػة الشػػعراب  وبػػرا تهـ فػػي اختيػػار 

« ار بأبصػارناوقياس نعممه بعقولنا  م  ال ي نػر 
عاطفػة الو    وهػي وسػيمة لنقػؿ الفكػر(1)

 تستو ب أبعاد الخياؿ المدرؾ والالمدرؾ في آف. كونها  معا

ومفهـو الصورة درس قديـ انبرى له القدماب مػف النقػاد العػرب  كػؿ يػدلو فيهػا بػدلور  
  وقػػد اتخػػ ت قيمػػة فػػي تشػػكيؿ الػػنص (3)ويسػػهـ بسػػهمه  سػػواب أبعػػد الهػػدؼ أـ قاربػػه

 ألنها تجمع بيف الواقع والخياؿ.  يالشعر 

                                                 
ينظر: محمد بركات حمدي أبو  مي: البالرة العربية في ضوب منهج متكامؿ  دار البشير لمطبا ة    -  (2)

 .37ـ  ص2991  2 ماف  األردف ط

محمود محمد شاكر  دار المدني  جدة  ربوفه بد القاهر الجرجاني: دالتؿ ا  جاز  قرأر و مؽ  ميه: أ -  (1)
 .333ـ  ص2991  3المممكة العربية السعودية  ط

  2 بد الحميد هيمة: الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزاتري  دار هومة  الجزاتر  الجزاتر  ط -  (3)
 .63ـ  ص1333



 الخطاب الجمالــي                                                          الفصل الرابع:      

 - 123 - 

وقػػػػػد  ػػػػػالج جالقاضػػػػػي الجرجػػػػػانيج هػػػػػ ا الػػػػػدرس فػػػػػي جوانػػػػػب ثالثػػػػػة هػػػػػي: التشػػػػػبيه  
 االستعارة  وقضايا البديع.

 واها كتاب الوساطة  جابت دالة  م  ه ر الجوانب.وسنقؼ  ند نصوص كثيرة ح

 حػػػيف ؿ حػػديثنا  ػػػف  مػػود الشػػعر  نػػدر وأولهػػا  لػػؾ الػػنص الػػ ي وقفنػػػا  نػػدر خػػال
أف العرب لـ تكػف تعبػأ بػالتجنيس والمطابقػة  وال تحفػؿ با بػداع واالسػتعارة إ ا  » كر:

« حصؿ لهػا  مػود الشػعر ونظػاـ القػريض
العناصػر الجماليػة لعمػود    حيػث حصػر(2)

  ألف  ناصػر ا بػداع األخػرى الشعر في ا صابة فػي الوصػؼ والمقاربػة فػي التشػبيه
ويتفػػػؽ لهػػػا البيػػػت بعػػػد البيػػػت  مػػػ  ريػػػر تعمػػػد تقػػػع فػػػي خػػػالؿ قصػػػاتدها   »كانػػػت: 

تكمفػػوا االحتػػ اب  ميهػػا فسػػمور البػػديع  )...(وقصػػد  فممػػا أفضػػ  الشػػعر إلػػ  المحػػدثيف 
»
فػػػي ممارسػػة جالقاضػػػي الجرجػػػانيج ومناقشػػػته  –  والمػػادة النقديػػػة التػػػي بػػيف أيػػػدينا (1)

قاضػػػي التحػػػددت وفػػػؽ ثالثػػػة أنمػػػاط جماليػػػة  كػػػاف ج -لمعناصػػػر الجماليػػػة فػػػي الشػػػعر
الجرجػػػانيج قػػػد توسػػػؿ بهػػػا فػػػي بنػػػاب رؤار وأفكػػػارر النقديػػػة  وهػػػي: التشػػػبيه  االسػػػتعارة  

 والبديع.

 التشبيو:  –أ 

صػػفة أو حالػػة  التشػػبيه  القػػة مقارنػػة تجمػػع بػػيف طػػرفيف  التحادهمػػا واشػػتراكهما فػػي
          أو مجمو ػػػػة مػػػػف الصػػػػفات واألحػػػػواؿ  هػػػػ ر العالقػػػػة قػػػػد تسػػػػتند إلػػػػ  مشػػػػابهة حسػػػػية  
أو مشػػابهة فػػي الحكػػـ أو المقتضػػ  الػػ هني الػػ ي يػػربط بػػيف الطػػرفيف المقػػارنيف  دوف 
          أف يكػػػػػوف مػػػػػف الضػػػػػروري أف يشػػػػػترؾ الطرفػػػػػاف فػػػػػي الهيتػػػػػة الماديػػػػػة  أو فػػػػػي كثيػػػػػر 

     أف تثبػػػت لهػػػ ا المعنػػػ  مػػػف معػػػاني  اؾ حيػػػث يكفػػػي:  »  (3)مػػػف الصػػػفات المحسوسػػػة
شػػػجا ة األسػػػد  ولمحجػػة حكػػػـ النػػور فػػػي أنػػػؾ أو حكمػػا مػػػف أحكامػػه  كلثباتػػػؾ لمرجػػؿ 

                                                 
 .34القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص - (2)

 .34نفسه  ص المصدر -  (1)

جابر  صفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبالري  ند العرب  المركز الثقافي العربي  بيروت   -  (3)
 .271ـ  ص2991  3لبناف  ط
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« تفصػػػػؿ بهػػػػا بػػػػيف الحػػػػؽ والباطػػػػؿ
          وسػػػػواب أكانػػػػت المشػػػػابهة بػػػػيف الطػػػػرفيف تقػػػػـو (2)

  فلف العالقة التي تربط بينهما هي  القػة مقارنػة مف العقؿ الحس أو م  أساس مف 
 .(1)وليست  القة اتحاد أو تفا ؿ

إل  المعنػ  الم ػوي لكممػة هشػبهه وهػو همثػؿه  وقد نظر البالريوف في تعريؼ التشبيه 
فػػالف شػػبه فػػالف أو مثمػػه  وشػػبهته بػػه أي مثمتػػه بػػه  والمعنػػ  االصػػطالحي هػػو تقػػوؿ: 

إلحػػػػػاؽ أمػػػػػر بػػػػػأمر آخػػػػػر فػػػػػي صػػػػػفة أو أكثػػػػػر بػػػػػأداة مػػػػػف أدوات التشػػػػػبيه ممفوظػػػػػة أو 
 ه ر األدوات تفصؿ يف طرفي التشبيه وتحفظ لهما صفاتهما ال اتية.  (3)ممحوظة

يفيػػػد ال يريػػػة وال يفيػػػد العينيػػػة  ويوقػػػع االتػػػتالؼ بػػػيف المختمفػػػات وال  -إ ف–شػػػبيه الت
«فمو أشبه الشيُب الشػيب  مػف جميػع جهاتػه لكػاف هػو هػو »  (4)يوقع االتحاد

  فهػو (5)
قػػاتـ  مػػ  التمػػايز فػػي صػػفات والتشػػابه فػػي أخػػرى  بػػأف ينػػوب أحػػد الموصػػوفيف منػػاب 

القػػػة مقارنػػػة بينهمػػػا فػػػي حضػػػور هػػػ ر اآلخػػر فػػػي بعػػػض الصػػػفات المشػػػتركة ضػػػمف  
 الصفات مف  دمه.

والتشبيه  ند جالقاضػي الجرجػانيج ركػف مػف أركػاف  مػود الشػعر  وقػد  كػرر متالزمػا 
«كانػت العػرب تسػمـ السػبؽ لمػف وصػؼ فأصػاب وشػبه فقػارب »مع الوصؼ  فقد

(6)  
ة فػػي وا صػػاب  المقاربػػة بػػيف طرفيػػهإف هػػ ا يعنػػي أف معيػػار الجػػودة فػػي التشػػبيه هػػو 

الوصؼ  فالوصػؼ فػي  ػرؼ النقػاد محاكػاة وتمثيػؿ لفظػي لمشػيب الموصػوؼ  بػليراد 
لكػػي يتمثػػؿ لمقػػارئ  وكأنػػه بػػاد لمعيػػاف    أكثػػر معانيػػه و ػػرض معظػػـ وجوهػػه وجوانبػػه

                                                 
 بػػػد القػػػاهر الجرجػػػاني: أسػػػرار البالرػػػة  ا تنػػػ  بػػػه: مصػػػطف  الشػػػي  مصػػػطف  وميسػػػر  قػػػاد  مؤسسػػػة  -  (2)

 .78ـ  ص1337  2الرسالة  بيروت  لبناف  ط

 .271جابر  صفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبالري  ند العرب  ص -  (1)

ـ  2991  3ي  القػػػػاهرة  مصػػػػر  ط بػػػػدر  بػػػػد العزيػػػػز قمقيمػػػػة: البالرػػػػة االصػػػػطالحية  دار الفكػػػػر العربػػػػ -  (3)
 .533  ص23  وينظر: ابف منظور: لساف العرب  ج37ص

 .274في التراث النقدي والبالري  ند العرب  ص جابر  صفور: الصورة الفنية -  (4)

هالكتابة والشعره  تحقيؽ:  مي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضؿ إبػراهيـ  لصنا تيف  أبو هالؿ العسكري: ا - (5)
 .161ص ـ  2986بيروت  لبناف  دط  -منشورات المكتبة العصرية  صيدا

 .34مه  صالقاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصو  -  (6)
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فلنػه   ه ا فيما يتعمؽ بالوصؼ الخارجي  أمػا الوصػؼ الػداخمي لممشػا ر واألحاسػيس
إل  المقياس النفسي أكثر منػه ا تمػادا    ودةأكثر منه قدرة  م   دوى القارئ  وه ا 

  (2) م  المقياس الحسي والفني.

الػػ كاب وحسػف التمييػز  فمػا وجػد صػادقا فػػي  »وهػ ا مػا جعػؿ  يػارر  نػد جالمرزوقػيج: 
ػماب ا صػابة  العموؽ  ممازجا في المصوؽ يتعسػر الخػروج  نػه  والتبػرؤ منػه  فػ اؾ سإل

«فيه
(1). 

مػػػع تػػػداخؿ يجعػػػؿ حسػػػييف أو متخيمػػػيف فػػػي الػػػنفس ف والتشػػػبيه لمػػػب صػػػمة بػػػيف أمػػػري 
السامع يحس بما أحس المتكمـ  فهو داللة فنية تقػوي المعنػ  المجػرد الػ ي يػتكمـ  نػه 

و مػ  هػ ا   (3) إلػ  الحػدسحسػاس  ومػف الفكػر الشا ر  بأف ينقمه مف العقػؿ إلػ  ا 
 األساس نجد جالقاضي الجرجانيج يدمج الوصؼ بالتشبيه.

يأتي النظر فػي تطبيقاتػه النقديػة حػوؿ التشػبيه  لنػرى مػدى حضػور وسنحاوؿ فيما 
هػػ ا االنػػدماج  وهػػ ر المقاربػػة فػػي ممارسػػته وفكػػرر النقػػدي  مػػف خػػالؿ مػػا أنكػػر  مػػ  

 جالمتنبيج  ورّد جالجرجانيج في دفا ه واالحتجاج  نه؟

حيػث بدأ به  الرأي ال ي قدمه حوؿ استخداـ جالمتنبيج أداة التشػبيه همػاه  وأوؿ ما ن
 ورد في الوساطة النص اآلتي:

 و ابوا قوله: »

 (4)يمِ ثْ مِ  دٌ حَ أَ  لَ ي وَ قِ وْ فَ  دٌ حَ أَ  الَ فَ   * وُ ن  أَ كَ ا وَ مَ ي بِ ييِ بِ شْ تَ  كَ نْ عَ  طْ مِ أَ 

فقػػالوا: إنمػػا يشػػبه مػػف األسػػماب بمثػػؿ وشػػبه ونحوهمػػا  ومػػف األدوات بالكػػاؼ ثػػـ تػػدخؿ 
 يف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلتشبيه بأف تجعؿ أحد الشيت م  أّف  فيقاؿ: كأنه األسد  وقد تقرب العرب ا

                                                 
 .239محيي الديف صبحي: نظرية الشعر العربي  ص -  (2)

 215المرزوقي : شرح ديواف الحماسة  ص -  (1)

(3)
 .243محيي الديف صبحي: نظرية الشعر العربي  ص -  

 .24 ديواف المتنبي  ص -  (4)
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  هػػو اآلخػػر  فتقػػوؿ زيػػد األسػػد  اديػػا  والسػػيؼ مسػػموال فأمػػا همػػاه فمهػػا مواقػػع معروفػػة
«ولػػيس لمتشػػبيه فػػي أبوابهػػا مػػدخؿ

  فمػػـ يػػرد  ػػف العػػرب اسػػتخداـ همػػاه فػػي التشػػبيه  (2)
أه  »تؿ  ػف  لػؾ قػاتال:  مػ   لػؾ بجػواب جالمتنبػيج حػيف سػفرد جالقاضي الجرجانيج 

ال كاألسػد   'ما' تأتي لتحقيق التشبيه  نقوؿ:إف  بد ا األسد وما  بػد ا إال األسػد وا 
    قاؿ:تنفي أف يشبه ب يرر

 لُ غْ ا بَ يَ مَ م  جَ اس تَ َر فْ أَ  ةُ يمَ مِ سَ  * ةي  بِ رَ عَ  ةٌ َر يْ مُ  ل  د إِ نْ ا ىِ مَ وَ 

 مع الكاؼ  قاؿ لبيد: تجيبوقد 

 عُ اطِ سَ  وَ ىُ  ذْ إِ  دَ عْ ا بَ ادً مَ ور رَ حُ يَ  * وِ ئِ وْ ضَ وَ  اِب يَ الش  كَ  ل  إِ  ءُ ْر ا المَ مَ وَ 

كأنػه كػ ا  فقػاؿ: أمػط  نػؾ تشػبيهي بمػا قػاؿ: مػا هػو إال كػ ا  وآخػر قػاؿ:  فكأف قػاتال
« وكأنه

(1). 

  ويقدـ شواهد شعرية مف التػراث الشػعري  حتج جالمتنبيج  ف نفسهفي ه ا النص ي   
والسػماع ي نػي  ػف ريػرر مػف   لػيس خروجػا  ػف ل ػة العػربامه ليدلؿ  مػ  أف اسػتخد

 .  خاصة إ ا كاف مف شعر األواتؿ جكمبيد بف أبي ربيعةجمصادر أخ  الم ة

إنمػػا يقػػع التشػػبيه فػػي هػػ ر المواضػػع  »يعمػػؽ جالقاضػػي الجرجػػانيج  مػػ   لػػؾ بقولػػه: 
شػػػبيه الكػػػاؼ  مػػػا المفيػػػد لمتنمػػػا المػػػرب إال كالشػػػهاب فل :فػػػل ا قػػػاؿ  بحرفػػػه كرهػػػا التػػػي 

ودخمػػت همػػاه لمنفػػي  فنفػػت أف يكػػوف المػػرب إال كالشػػهاب  فهػػي لػػـ تتعػػّد موضػػعها مػػف 
النفػػي  لكنهػػا نفػػت االشػػتبار سػػوى المسػػتثن  منهػػا  وا  ا قػػاؿ: مػػا هنػػد إال مهػػرة فػػلف همػػاه 
دخمػػت  مػػ  المبتػػدأ والخبػػر  وكػػأف األصػػؿ هنػػد مهػػرة  وهػػو فػػي تحقيػػؽ المعنػػ   اتػػد 

ف كػاف المفػظ مباينػا  ثػـ نفػ  أف يكػوف كػ لؾ فأدخػؿ حرفػي النفػي  إل  تقريب الشبه  وا 
أف ينسب التشبيه إل  هماه إ ا كاف له ه ا األثر  وباب الشػعر فميس بمنكر  واالستثناب

                                                 
 .441القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص - (2)

 .443المصدر نفسه  ص – (1)
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« أوسػػػع أف يضػػػيؽ  ػػػف مثمػػػه
   وقػػػد  كػػػر العممػػػاب ممػػػف كتػػػب فػػػي حػػػروؼ المعػػػاني(2)

 مية والنافيػػػة والكافػػػة والزاتػػػدةأنوا ػػػا كثيػػػرة لػػػػهماه  منهػػػا الموصػػػولة والشػػػرطية واالسػػػتفها
  وريرهػػا إال أنػػه لػػـ يػػ كر أحػػد مػػنهـ أف مػػف معانيهػػا التشػػبيه  أو تفيػػدر بحػػاؿ والخبريػػة

السػابؽ فػي تأويػؿ همػاه الػواردة فيػه  له ا اختمؼ شارحو بيت جالمتنبػيج   (1)مف األحواؿ
كانػت سػبب استعمؿ همػاه فػي التشػبيه  ألنهػا  » :ف هب جابف جنيج إل  أف جأبا الطيبج

نما هي استفهاـ ف كر السبب والمسبب  جميعا الصطحابهما  وقد فعؿ أهػؿ التشبيه  وا 
نمػػػا  مػػػـ  الم ػػػة هػػػ ا أيضػػػا  فقػػػالوا: ألفػػػا التأنيػػػث يعنػػػوف المتػػػيف فػػػي حمػػػراب ونحوهػػػا  وا 
التأنيث الهمزة وحدها ال األلؼ  ولكػف لمػا كانتػا مصػطحبتيف ال تفترقػاف سػميتا جميعػا 

«اترلمتأنيػػػث  ولهػػػ ا نظػػػ
أو انفرادهػػػا ال ه سػػػبب لمتشػػػبيه وبحػػػ فها   فهػػػو يػػػرى أف همػػػا(3)

يسػػػتقيـ التشػػػبيه  إال بمصػػػاحبتها لحػػػرؼ التشػػػبيه هالكػػػاؼه  ومػػػع أهميتهػػػا هػػػ ر  قامػػػة 
 التشبيه ليست أداة له.

فػػػي شػػػرحه بعػػػض آراب الشػػػراح حػػػوؿ هػػػ ا االسػػػتعماؿ  مػػػف  لػػػؾ ج برقػػػوقيو كػػػر جال
أف همػػاه نكػػرة بمعنػػ  شػػيب  معنػػ  هػػ ا البيػػت قػػاؿ ابػػف القطػػاع: الصػػحيب مػػف »: قولػػه

  وقػاؿ أبػو بكػر )...(موضو ة لمعمـو كأنه قاؿ أمط  نؾ تشػبيهي بشػيب مػف األشػياب
يقولػوف كأنػه مػا هػو سػراج الػدنيا  يعنػوف  )...(الخوارزمي: هماه ههنا اسـ بمعن  الػ ي 

  وهػ ر اآلراب (4)«الشمس والقمر  ولما كاف لفظها في المشبه به  كرر المتنبي مع كأف
غ ويجعمػػه أبمػػأف حضػػور همػػاه فػػي سػػياؽ التركيػػب التشػػبيهي يعمػػؽ المعنػػ   تتفػػؽ  مػػ 

  وبػػه ؿ  مػػ  المشػػبه بػػهادتحػػؿ محػػؿ اسػػـ ألف همػػاه  مػػف انفػػراد أداة أو حػػرؼ التشػػبيه 
   تكتمؿ الصورة وتتضب.

                                                 
 .443  صالقاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه – (2)

(1)
النعراىي  تحقيرق  تقرذيم: عتري توايرق الحنرذ   الزجراجي: مرش   إسرحا  ترو الرشمنو عثذ القاسم ييظش: أتو – 

 .53م  ص2986  1مؤسسة الشسالة لتطثاعة  اليشش  تيش ت  لثياه  داس األمل  إستذ  األسده  ط
  تحقيؽ: محسف  ياض  مطبعة الجمهورية  دار الحرية ني: الفتب الوهبي  م  مشكالت المتنبيابف ج -  (3)

 .213ـ  ص2973لمطبا ة  ب داد  العراؽ  دط  

 .182  ص3 بد الرحمف البرقوقي: شرح ديواف المتنبي  ج - (4)
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        كمػػػػػا جػػػػػاب  عتػػػػػ ر جلممتنبػػػػػيجتنقسػػػػػـ هػػػػػ ر اآلراب فػػػػػي نظرتهػػػػػا لهػػػػػ ا االسػػػػػتعماؿ  مػػػػػف م
فػػػي شػػػرح جالبرقػػػوقيج  وهػػػ ا الػػػرأي مبنػػػي  مػػػ  مرجعيػػػة السػػػياؽ المعنػػػوي لمتشػػػبيه أيػػػف 
يتطمػػب التأويػػؿ الكتمػػاؿ الصػػورة التشػػبيهية بلضػػافة همػػاه الدالػػة  مػػ  اسػػـ يمثػػؿ طػػرؼ 

فػػي هػػ ا جالمتنبػػيج مؤاخػػ ة   مػػ  وتقػػـو النظػػرة األخػػرى المشػػبه بػػه )كالػػ ي  وشػػيب( 
             عػػػػػػػرؼ الم ػػػػػػػوي والبالرػػػػػػػي فيمػػػػػػػا قدمػػػػػػػه خػػػػػػػرج  ػػػػػػػف الاالسػػػػػػػتعماؿ  حيػػػػػػػث تػػػػػػػرى أنػػػػػػػه 

مػػف احتجػػاج قػػاتـ  مػػ   ػػد همػػاه مػػف أدوات التشػػبيه  وهػػ ا مػػا لػػـ يػػرد  نػػد أهػػؿ الم ػػة 
فمػػػـ يجػػػد جالقاضػػػي يخػػػرج  ػػػف االسػػػتعماؿ المعػػػروؼ  نػػػدهـ  والبالرػػػة  ررػػػـ أنػػػه لػػػـ 

أيضػػا الجرجػػانيج  نػػد هػػؤالب العممػػاب  ػػ را ومخرجػػا يعتػػ ر لػػه بػػه  فكػػاف أف أنكػػر هػػو 
فػػي تعميقػػػه    لكػػف  لػػؾ يبقػػ  دلػػيال  مػػ  نزاهػػة جالقاضػػي الجرجػػانيج مثػػؿ هػػ ا القػػوؿ

 نػػػد رأي جالمتنبػػػيج ودفا ػػػه  ػػػف وأخػػػ ر باالهتمػػػاـ مختمػػػؼ اآلراب النقديػػػة  كمػػػا وقػػػؼ 
مػف شػواهد شػعرية  إال  قدـ في احتجاجه مانفسه  فررـ أنه استشهد بخطأ جالمتنبيج في

شػػػعر  خاصػػػة وأف هػػػ ا االسػػػتعماؿ وارد فػػػي كػػػالـ أنػػػه  ػػػد  لػػػؾ مػػػف االتسػػػاع فػػػي ال
جأبػػػػي  مػػػ   يػػػػر أداتػػػه يعػػػد خطػػػأ  وهػػػػ ا مػػػا أنكػػػر العػػػرب  ريػػػر أف تفسػػػير التشػػػبيه ب

 .الطيبج

 المقاربة في التشبيو: -1-أ

يف صػػمة مػػا بػػيف شػػيتيف حسػػييف أو شخصػػ لمػػا كػػاف التشػػبيه قاتمػػا  مػػ  مالحظػػة  
 هػػػب سػػػاتر النقػػػاد إلػػػ  تفضػػػيؿ بػػػه المرسػػػؿ  فقػػػد   مػػ  نحػػػو يقػػػود المتمقػػػي بمػػػا أحػػػس

بػػف فقػػد أشػػار جقدامػػة   (2)صػػفةمػػف ع بػػيف شػػيتيف يشػػتركاف فػػي أكثػػر التشػػبيه الػػ ي يقػػ
لشػػيتيف اشػػتراكهما فػػي الصػػفات أحسػػف التشػػبيه هػػو مػػا وقػػع بػػيف ا »: إلػػ  أف جعفػػرج
«فيهػا  حتػ  يػداني بهمػا إلػ  حػاؿ االتحػاد  امف انفرادهمػ أكثر

 هػب جابػف سػناف   و (1)
 ه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف يكوف أحد الشيتيف يشب األحسف في التشبيه »إل  أف:  هػ(466ت)الخفاجيج
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رديب التشػػبيه مػػا قػػؿ شػػبهه  ضػػد حتػػ  يكػػوفومعانيػػه  وبال فػػي أكثػػر صػػفاته اآلخػػر
« بالمشبه به

  وقد أكد جالقاضي الجرجانيج ه ر الرؤية  نػد العػرب  الػ يف يسػمموف (2)
الوصػػؼ  دفقػػارب  أي أصػػاب الحقيقػػة  نػػقصػػب السػػبؽ لمػػف وصػػؼ فأصػػاب وشػػبه 

خالؿ توخي التقارب بيف الطرفيف في أكثر صػفاتهما   فشعرا  والمقاربة في التشبيه م
 (1)تجار أي مؤثر خارجي.اوأف يكوف الشا ر متمكنا بقوة مف القوؿ الشعري 

قػدـ مػا يجػػب أف يكػوف  ميػه الشػػا ر وفػي هػ ا كػاف جالقاضػػي الجرجػانيج  كيػا حػػيف 
التعبيػر متميػزة ها صػابة فػي الوصػؼه  فتكػوف أداة ير شعريا  ػف الموصػوؼ في التعب

دقيػػؽ  ثػػـ نحػػو الموصػػوؼ تقريبػػا حسػػيا محسػػوبا  مػػ  فنيػػا فػػي التقريػػب بػػيف مكونػػات 
أشػػػػػػػػػار بعػػػػػػػػػد الموضػػػػػػػػػوع واألداة إلػػػػػػػػػ   اتيػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػا ر  ومػػػػػػػػػدى قػػػػػػػػػدرتها الشػػػػػػػػػعرية              

        ابتها لممػػػػػػػؤثرات الخارجيػػػػػػػة  ػػػػػػػف تأثرهػػػػػػػا بػػػػػػػالمحيط  أي سػػػػػػػر ة اسػػػػػػػتج  مػػػػػػػ  التعبيػػػػػػػر
فالموضػوع أوال  رزارة تمؾ االسػتجابة  مػ  البديهػة  و الشعري  نها  في خالؿ التعبير 

متصػػػػال  النظػػػػر النقػػػػدي  ات الشػػػػا رة ثالثػػػػا  وربمػػػػا كػػػػاف هػػػػ اواألداة ثانيػػػػا  وصػػػػفة الػػػػ
يعيػا التعبير أو الشػكؿ الفنػي  ثػـ كػاف طببعنايتهـ بالموضوع والمضموف أكثر مف ل ة 

تػػػػػي   ال(3)أف تكػػػػوف العنايػػػػة بالػػػػ ات الشػػػػا رة متواضػػػػعة الّتصػػػػاؼ الشػػػػعر بالوظيفيػػػػة
 اكتسبها مف معط  ه ر المقومات.

ووظيفة الشعر تتصؿ بمضمونه ال بصاحبه  ثـ األداة التػي تحمػؿ هػ ا المضػموف 
وهػػػػي ل ػػػػة الشػػػػعر  وهػػػػ ر الرؤيػػػػة تأكيػػػػد لمنظػػػػرة الوظيفيػػػػة التػػػػي أشػػػػار إليهػػػػا جالقاضػػػػي 

يج فػي حديثػه  ػف  القػة الشػعر بالػديف  والفػرؽ بػيف طبيعػة الشػعر ووظيفتػه  الجرجان
نػػػابع مػػػف كونهػػػا  فالطبيعػػػة الشػػػعرية تخػػػدـ الوظيفػػػة  بالتػػػالي فاالهتمػػػاـ بالم ػػػة الشػػػعرية

فػػالمعن  يتحػػدد وفػػؽ البنػػاب حاممػػة لممضػػموف الشػػعري  قبػػؿ  القتهػػا بالػػ ات الشػػا رة  
التػػي تػػدور فيػػه  ممثػػؿ لهػػ ر الرؤيػػة الشػػكميةيه خيػػر ويبػػدو الحػػديث  ػػف التشػػبالم ػػوي  
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حػػػػوؿ موضػػػػوع الصػػػػورة التشػػػػبيهية وال ػػػػرض منهػػػػا  مػػػػف خػػػػالؿ العالقػػػػة بػػػػيف المشػػػػبه 
 والمشبه به.

 ومف األمثمة التطبيقية في الوساطة حوؿ التشبيه ما يأتي:

 :ما أخ   م  جالمتنبيج في قوله 

 (2)وْ اتمُ خَ  ِب رْ ي الت  فِ  اعَ ضَ  يحٍ حِ شَ  وفَ قُ وُ  *ا يَ بِ  فْ قِ أَ  مْ لَ  نْ إِ  لِ الَ طْ ى الَ مَ بِ  ميتُ بَ    

قػػػالوا: أراد التنػػػاهي فػػػي إطالػػػة الوقػػػوؼ فبػػػالغ فػػػي تقصػػػيرر  وكػػػـ  سػػػ  هػػػ ا  »حيػػػث: 
بال ػػػا مػػا بمػػػغ مػػف الشػػػب  وواقعػػػا حيػػث وقػػػع مػػف البخػػػؿ أف يقػػؼ  مػػػ  طمػػػب الشػػحيب 

 إ ا ال يعسػػػر وجػػػودرخاتمػػػه  والخػػػاتـ أيضػػػا لػػػيس ممػػػا يخفػػػ  فػػػي التػػػرب إ ا ُطمػػػب  و 
«فػػػتش

صػػػورتيف بعيػػػد  وهػػػ ا   فقػػػد  ػػػّد الخصػػػـ  لػػػؾ مبال ػػػة ألف وجػػػه الشػػػبه بػػػيف ال(1)
الػػػػرأي يػػػػدور حػػػػوؿ ال ػػػػرض مػػػػف التشػػػػبيه  وهػػػػو المبال ػػػػة بقولػػػػه: هالتنػػػػاهي فػػػػي إطالػػػػة 
الوقػػوؼه  والخػػاتـ لػػيس ممػػا يػػدؿ  مػػ  المػػراد لسػػببيف: أحػػدهما قيمتػػه  وثانيهمػػا كبػػػرر 

ا ممػػػػا يػػػػدؿ  مػػػػ  أف الوقػػػػوؼ لػػػػف يكػػػػوف يجعمػػػػه أظهػػػػر لمعػػػػيف  وكالهمػػػػ بالقػػػػدر الػػػػ ي
طويال.هػػػ ا يعنػػػي أف جالمتنبػػػيج لػػػـ يػػػنجب فػػػي اختيػػػار صػػػورة تشػػػبيهية تػػػؤدي المعنػػػ  

 المراد.

مػػػ اهب لػػـ يػػرض جالقاضػػػي أمػػا المحتجػػوف  نػػػه فقػػد  هبػػوا فػػػي اال تػػ ار جلممتنبػػيج 
ؼ فػي ا نصػا وأقرب مػا يقػاؿ  »الجرجانيج أكثرها فقدـ رأيه واحتجاجه  ميها  يقوؿ: 

أقػوؿ إف التشػبيه والتمثيػؿ قػد يقػع تػارة بالصػورة والصػفة  ما أقولػه إف شػاب ا تعػال : 
: إنػػػي أقػػػؼ -وهػػػو يريػػػد إطالػػػة وقوفػػػه –وأخػػػرى بالحػػػاؿ والطريقػػػة  فػػػل ا قػػػاؿ الشػػػا ر 

وقوؼ شحيب ضاع خاتمه  لـ يرد التسوية بػيف الوقػوفيف فػي القػدر والزمػاف والصػورة  
نمػػا يريػػد ألقفػػّف وقوفػػا زا تػػدا  مػػ  القػػدر المعتػػاد خارجػػا  ػػف حػػد اال تػػداؿ  كمػػا أف وا 

وقوؼ الشحيب يزيد  م  ما يعػرؼ فػي أمثالػه  و مػ  مػا جػرت بػه العػادة فػي أضػرابه 
نما هو كقوؿ الشا ر:   وا 
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 اِب حَ تِ انْ بِ  وُ تْ عَ طَ قَ  ولً طُ  قِ شِ  *ا العَ  سِ فَ نَ  نْ مِ  د  مَ أَ  لٍ يْ لَ  ب  رُ 

  وأف ال يمتػػػد نفسػػػه امتػػػداد أقصػػػر أجػػػزاب الميػػػؿونحػػػف نعمػػػـ أف العاشػػػؽ بال ػػػا مػػػا بمػػػغ 
«ويطالب بما جن   مػ  نفسػه )...(السا ة الواحدة مف سا اته ال تنقضي 

  يظهػر (2)
مف خالؿ نص جالقاضي الجرجانيج أف التشبيه قد يقع بيف شيتيف في وجػور  ػدة  فقػد 

ع لبػػث يقػػع بالصػػورة أو الصػػفة  أو الحػػاؿ والطريقػػة  وهػػ ا يمػػنب الشػػا ر فضػػاب أوسػػ
مضػػػمونه الشػػػعري فػػػي صػػػورة تشػػػبيهية ضػػػمف أحػػػد هػػػ ر الوجػػػور  وجالمتنبػػػيج فػػػي هػػػ ر 

نمػا أراد المبال ػة  بمعنػ  أنػه بمػغ المػراد  الصورة ال يريد التسوية بيف طرفػي التشػبيه  وا 
التػػي تفيػػد  مػػف خػػالؿ استحضػػار صػػورة الواقػػؼ  مػػ  ضػػياع خاتمػػه مػػف بػػاب المبال ػػة

دّؿ جالقاضػػػي الجرجػػػانيج  مػػػ   لػػػؾ بشػػػاهد يحمػػػؿ   و تعميػػػؽ الصػػػورة وتكثيػػػؼ داللتهػػػا
ضػػػمنيا نفػػػس رػػػرض الصػػػػورة وتركيبهػػػا  ليثبػػػت صػػػػحة األداب التصػػػويري فػػػي تشػػػػبيه 

 جالمتنبيج  وأنه لـ يخرج  ف وجوهه.

          هكػػػػػػ ا يبػػػػػػدو نقػػػػػػد جالقاضػػػػػػي الجرجػػػػػػانيج مبنيػػػػػػا  مػػػػػػ  التحميػػػػػػؿ والتعميػػػػػػؿ  والبحػػػػػػث 
ومع  لؾ فلنه ال يفضؿ أف يحاكـ الشػا ر  ف دالتؿ وشواهد يستند إليها في خطابه  

  فيؤخػػ  حينتػػ  بهػػا ويطالػػب مػػا لػػـ تكػػف هػػي ال ايػػة مػػف صػػورتهبهػػ ر الػػدقاتؽ الفمسػػفية 
بلجػػػادة مػػػا أراد  كمػػػا أف المبال ػػػة ال تنفػػػي أسػػػاس المقاربػػػة بػػػيف طرفػػػي التشػػػبيه  هػػػ ر 

ا يخػػدـ المقاربػػة التػػي تتعػػدد وجوههػػا وطرقهػػا  نػػد جالقاضػػي الجرجػػانيج  وكمهػػا وفػػؽ مػػ
 أرػػراض الشػػا ر  وهػػي ال تخػػرج  ػػف حػػدود المقاربػػة والتقػػاب الطػػرفيف فػػي وجػػه تشػػابه 

 أو أكثر.

 :ونقرأ ه ا النقد لبيت جالمتنبيج في مدح جكافور ا خشيديج 

 (1)اءِ دَ وْ سَ  ةٍ يَر نِ مُ  سٍ مْ شَ بِ  ـسُ  *ـ مْ الش   ِت ر  ا ذَ مَ م  كُ  سَ مْ الش   حُ ضَ فْ تَ 

 قالوا: الشمس ال تكوف  »ي الخصـو ال يف: وقد  رض جالقاضي الجرجانيج رأ

                                                 
 .471القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص -  (2)

 .447ديواف المتنبي  ص -  (1)
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« سوداب  وا نارة تضاد السواد  فقد تصػرؼ فػي المناقضػة كيػؼ شػاب
  فقػد  ػابوا (2)

              وهػػػػػ االتضػػػػػاد بػػػػػيف طرفػػػػػي التشػػػػػبيهاالسػػػػػتعماؿ القػػػػػاتـ  مػػػػػ    مػػػػػ  جالمتنبػػػػػيج هػػػػػ ا
أدى    ألنػػػهانحػػػراؼ وطعػػػف فػػػي شػػػرط المقاربػػػة بػػػيف طرفػػػي التشػػػبيه -حسػػػب رأيهػػػـ-

تقريػػػب الشػػػبه القػػػاتـ  مػػػ   منطػػػؽممػػػا ال يقبمػػػه العقػػػؿ و  بالصػػػورة إلػػػ  التنػػػاقض  وهػػػ ا
 االتفاؽ في بعض الصفات بيف شقيه.

أنػػه لػػـ يجعمػػه شمسػػا فػػي لونػػه فيسػػتحيؿ  ميػػه السػػواد  ولمشػػعراب  »أمػػا المحػػتج فيػػرى: 
هاب   فل ا شبهوا بالشمس في موضع الوصؼ بالحسف أرادوا به البفي التشبيه أرراض

والرونػػؽ والضػػياب  ونصػػػوع المػػوف والتمػػػاـ  وا  ا  كػػرور فػػي الوصػػػؼ بالنباهػػة والشػػػهرة 
لخػػػػاص والعػػػػاـ فػػػػي معرفتهػػػػا بػػػػه  مػػػػـو مطمعهػػػػا وانتشػػػػار شػػػػعا ها  واشػػػػتراؾ ا أرادوا

به أنوارهػا وارتفػاع محمهػا  وا  ا  كػرور فػي وتعظيمها  وا  ا قرنور بالجالؿ والرفعة أرادوا 
ا بػػه تأثيرهػػا فػػي النشػػوب والنمػػاب والتحميػػؿ والتصػػفية  ولكػػؿ بػػاب النفػػع وا رفػػاؽ قصػػدو 

بالشػمس فػي العمػو ه ز  فقد يكػوف المشػبواحد مف ه ر الوجور باب منفرد  وطريؽ متمي
ػػد المػػوف  واضػػب األخػػالؽ  والنباهػػة  والنفػػع والجاللػػة أسػػود  وقػػد يكػػوف منيػػر الفعػػاؿ كمإل

 ة ال تُػػدفع وُبعػػدا  ػػف كاسػػؼ المنظػػر  فهػػ ا رػػرض الرجػػؿ  ريػػر أف فػػي المفػػظ بشػػا
«القبوؿ الظاهر

(1). 

لقػػد اكتفػػػ  جالقاضػػػي الجرجػػػانيج بهػػػ ا الػػػنص لممحػػػتج  ألنػػػه رأى فيػػػه تحمػػػيال نقػػػديا 
وافيػػػا لمصػػػورة الشػػػعرية التػػػي وردت فػػػي بيػػػت جالمتنبػػػيج  فا تمػػػدر رّدا  مػػػ  مػػػا أنكػػػرر 

لػه أف والنص يحمؿ خطابا نقديا تحميميا  سمب جلمقاضي الجرجانيج مػف خالالخصـو  
يجعػػػؿ هػػػ ر الصػػػورة أرحػػػب مػػػف النظػػػرة الشػػػكمية التػػػي أوقفهػػػا  ميهػػػا ريػػػرر مػػػف النقػػػاد 
(  و لؾ بمفت االنتبار وتحويمه إل  األرراض المعنوية مف الصػورة الشػعرية   )الخصـو
معتمػػػدا فػػػي  لػػػؾ  مػػػ  ثقافتػػػه الواسػػػعة والعميقػػػة بػػػدالالت الصػػػور التعبيريػػػة و القتهػػػا 

   كما أوردها المحتج  (3)التي ترتبط بالشمس بالحقاتؽ الطبيعية والعممية

                                                 
 .474القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص  -  (2)

 .474المصدر نفسه  ص -  (1)

 .124 ثماف رحماني: النقد التطبيقي الجمالي والم وي في القرف الرابع الهجري  ص ينظر: أحمد بف  -  (3)
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 ويمكننا الوقوؼ  ند ه ر الصور والحقاتؽ كاآلتي:

     

         ة همػػػػا: الحقيقػػػػة الطبيعيػػػػة لمشػػػػمس  ومػػػػا قابمهػػػػا وطرفػػػػا التشػػػػبيه فػػػػي هػػػػ ر الصػػػػور 
مف أوصاؼ معنوية شكمت أرراضػا وصػفية لمػا تميػزت بػه الشػمس مػف ناحيػة الشػكؿ 

 والموف والهيتة والفاتدة الطبيعية لها.

ولكف  لؾ ال يعني استقرار نفس المحػتج واطمتنانهػا إلػ  صػورة جالمتنبػيج  فهػو ال 
كما أنه فيمػا قػدـ  (2)  ة ال تدفع  وبعدا ظاهرا  ف القبوؿيخفي أنه يجد في المفظ بشا

 مػػػف صػػػور وأرػػػراض شػػػعرية تتعمػػػؽ بحضػػػور صػػػورة الشػػػمس فػػػي نصػػػوص  الشػػػعراب
كطػػرؼ يقػػـو  ميػػه التشػػبيه  لػػـ يشػػر بينهػػا مػػا ينطبػػؽ  مػػ  الصػػورة التػػي بػػيف أيػػدينا  

 طبيعتها وال مف أوصاؼ الحسف فيها.فالسواد ال ي ربطه بالشمس ليس مف 

مدحيػػة فػػػي قصػػيدة لكننػػا نقػػؼ  نػػد رػػرض هػػ ا البيػػت فالقصػػيدة التػػي ضػػمنته و  
والالفػػػت لالنتبػػػار أنهػػػا تحمػػػؿ العنػػػواف  اتػػػه هشػػػمس منيػػػرة  شػػػخص جكػػػافور ا خشػػػيديج

                                                 
 .125أحمد بف  ثماف رحماني: النقد التطبيقي الجمالي والم وي في القرف الرابع الهجري   ص -  (2)

س
مــــــ

لشّـ
ا

 

 العالقة بين الحقيقة والصورة الصورة الشعرية والغرض منيا الحقيقة الطبيعية

البهاب والرونؽ والضياب  
 ونصوع الموف والتماـ

 تسويػػة )مدح( الوصؼ بالحسف

 مـو مطمعها وانتشار 
شعا ها واشتراؾ العاـ 

عرفتها والخاص في م
 وتعظيمها

 

 )مدح(الوصؼ بالنباهة والشهرة
 تسويػػة

 تسويػػة )مدح(الجالؿ والرفعة أنوارها وارتفاع محمها

تأثيرها في النشوب والنماب 
 والتحميؿ والتصفية

 تسويػػة )مدح(النفع وا رفاؽ
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يقػػوؿ   يػػتمـ معنػػار ويؤكػػد رػػرض الثنػػاب والمػػدح يمػػي هػػ ا البيػػت والبيػػت الػػ ي  سػػودابه
 فيه:

 (2)َلِضيَاءً يُْزِري ِبُكل  ِضيَاءِ  * ِإن  ِفي ثَْوِبَك الِذي الَمْجُد ِفيوِ 

وجػػاب فػػي شػػرح جالبرقػػوقيج بػػأف جالمتنبػػيج يريػػد أنػػه فػػي سػػوادر مشػػرؽ  فهػػو بلشػػراقه 
أو يريد نقػابر  في سوادر يفضب الشمس  أو يريد شهرته وأنه أشهر مف الشمس  كرا  

قضػػات جفػػالمتنبيج يجمػػع بػػيف المتنا (1) مػػف العيػػوب  ويػػدؿ  مػػ   لػػؾ البيػػت الػػ ي يميػػه
 تبعػػات الخيػػاؿ والجمػػع بػػيف البيػػاض والسػػواد مػػف  لتحقيػػؽ العمػػؽ والمبال ػػة فػػي المػػدح

صػورة  ليتجمػ  المعنػ  فػي اختػراؽ السػواد لنػور الشػمس الػ ي حجبػه مػف في تركيب ال
  الػ ي يتحمػ  بػه جكػافورجالمجػد ريػر المحػدود والرفعػة و الكػـر هو أكثر منه نورا  وهو 

س ألف المجد تجاوز المنطؽ فػنقض العػادة  لي ػدو النػور فقاـ السواد مقاـ بياض الشم
 .في السواد أبمغ

 فتصبب الصورة كاآلتي:

 

ضػػػػمف العالقػػػػة بػػػػيف طرفػػػػي التشػػػػبيه كمػػػػا طرحهػػػػا جالقاضػػػػي  وتحقػػػػؽ شػػػػرط المقاربػػػػة
 الجرجانيج تكوف وفؽ اآلتي:

 

 

                                                 
 .447ديواف المتنبي  ص المتنبي  ص -  (2)

 .258 بد الرحمف البرقوقي: شرح ديواف المتنبي  ص  -  (1)

س
ّشـمـ

ال
 

 العالقة بين الحقيقة والصورة الصورة الشعرية والغرض منيا الحقيقة الطبيعية

والنور  ونصوع  الضياب
 الموف والتماـ

  وتضاد تجاوز ومناقضة (بالمجد والرفعة )مدحالسواد 
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 :الصورة التشبييية

 

 المشبه           المشبه به                      

 

 المقاربة في التشبيه                           

 

 الحاؿ          الصفة                               

 

 مقاربة تسوية: طبيعية. -

 تجاوز: معنوية.مقاربة  -

إف ه ا الموقؼ النقدي الػ ي لػـ يفصػؿ جالقاضػي الجرجػانيج الحكػـ فيػه  مبنػي  مػ  
االهتمػاـ ب ػػرض الشػا ر شػػريطة أال تكػوف المبال ػػة فيػه خارجػػة  ػف نطػػاؽ مػا يتطمبػػه 

بالخيػاؿ ومػا أنتجػه مػف أفكػار ال رض الداللي والفني  ألنه يعتمد  م   القة الصػورة 
ف كػػاف مبنيػػػا فػػي ارتباطػػه بهػػا  مػػػ   أوال  ثػػـ ارتباطهػػا بػػالواقع كطػػػرؼ ثػػاف لمصػػورة وا 
التنػاقض والتضػاد الظػػاهري  فتفسػيرها والحكػـ  ميهػػا يعػود إلػ  نفػػور الػنفس ونبوهػػا أو 

 ألفتها واستتناسها.

مػػف خاللػػه إلػػ   وفػػي هػػ ا ينػػزع جالقاضػػي الجرجػػانيج إلػػ  النقػػد النفسػػي  الػػ ي يحيػػؿ
  (2)قضية ا يحاب في الشعر  فتجدر ال يهتـ بالتفاصيؿ الحسية أو الدقيقة فػي التشػبيه

                                                 
 .242محيي الديف صبحي: نظرية الشعر العربي  ص -  (2)
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وليس  م  الشا ر إ ا بػالغ فػي وصػؼ أف ينتهػي إلػ  ال ايػة  »: هقوليظهر  لؾ في 
« وال يتػرؾ فػػي ا فػراط مػػ هبا

  فالمطالبػة بػػ لؾ تػػؤدي بػه إلػػ  الخػروج  ػػف ال ػػرض (2)
مو والتعسؼ  وه ا رأي يفسب لمشػا ر التصػرؼ وفػؽ مػا يمنحػه الخيػاؿ وال اية إل  ال 

مف سػبؿ لييحػاب  بيػد أف جالقاضػي الجرجػانيج ال يتػرؾ قضػية ا يحػاب دوف ضػوابط  
لػػ  مػػا تصػػححه المشػػاهدة وتبنيػػه  وهػػو يسػػتمد هػػ ر الضػػوابط مػػف قصػػد الشػػا ر أوال  وا 

عرية مهمػػا كػػاف رموضػػها    فكشػػؼ المعػػاني التػػي تتضػػمنها الصػػور الشػػ(1)العمػػة ثانيػػا
رايػػة وسػػيمتها الوقػػوؼ  مػػ  أوجػػه التشػػبيه  مػػ  اختالفهػػا بحثػػا  ػػف وجػػه تناسػػب بػػيف 

تػأطيرا لقصػد الشػا ر وررضػه الفنػي  واسػتثارة الػنفس  طرفيها  قػد يكػوف الخيػاؿ أدقهػا
 با يحاب أهـ طريؽ الستجالب  القات الصورة.

كيبهػػا  تحػػوي التشػػابيه فػػي ترااألبيػػات الشػػعرية التػػي  فهػػو يػػرى فػػي موضػػع آخػػر أف
ف حممػػػػػت رموضػػػػػا فػػػػػي العالقػػػػػة بػػػػػيف طرفيهػػػػػا  فػػػػػلف األرمػػػػػض مػػػػػف  لػػػػػؾ ا قبػػػػػاؿ        وا 

ألف   (3) م  صريب المعاني بتجاوز التشبيه الظػاهر  ومػا اتصػؿ بػه مػف إيحػاب خفػي
فعمػ    لؾ قد يقيد الشا ر الػ ي يتحػرى الوضػوح الػ ي يػؤدي إلػ  ال مػوض والتكمػؼ 

ز في الوقوؼ  م  الصور والتشابيه  فيتحرى الدقة في التعامػؿ والػربط الناقد أف يحتر 
فػػي النقػػد والمؤاخػػ ة  ألف  والخفيػػة فيهػػا  حتػػ  يتجنػػب التحامػػؿبػػيف المعػػاني الصػػريحة 

 ه ا الباب متكئ في استجالب معانيه  م  ا يحاب.

فػػػػي   ةكمػػػػا أف هػػػػ ر الضػػػػوابط تػػػػربط بػػػػيف مقياسػػػػي ا صػػػػابة فػػػػي الوصػػػػؼ والمقاربػػػػ
بيه   مػػ  النحػػو الػػ ي  رضػػه جالقاضػػي الجرجػػانيج فػػي خطابػػه النقػػدي التحميمػػي التشػػ

لمنصوص الشعرية كاألمثمػة السػابقة  حيػث أ طػ  مفهومػا جديػدا لممقاربػة بػيف طرفػي 
 الصورة  حدودر التسوية أو التجاوز  ف طريؽ الخياؿ وآفاؽ ا يحاب. 
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 الستعـارة: -ب

قديمػة إلػ  االسػتعارة مػف تصػور أكيػد لػدى النقػاد تأتي نظػرة النقػد العربػي والبالرػة ال
        والبالريػػػػػيف أف أساسػػػػػها التشػػػػػبيه  والثابػػػػػت أف االسػػػػػتعارة تجمػػػػػع بػػػػػيف شػػػػػيتيف  وهػػػػػي 

  وهػػػ ا مػػػا ألفينػػػار  نػػػد ج بػػػد القػػػاهر (2)ال تختمػػػؼ  نػػػه كثيػػػرا -كالتشػػػبيه –فػػػي  لػػػؾ 
لتمثيؿ  والتشػبيه االستعارة هي ضرب مف التشبيه  ونمط مف ا »الجرجانيج في قوله: 

  والقيػػػػاس يجػػػػري فيمػػػػا تعيػػػػه القمػػػػوب  وتدركػػػػه العقػػػػوؿ  وتسػػػػتفتي فيػػػػه األفهػػػػاـ قيػػػػاس
« واأل هػػػاف  ال األسػػػماع واآل اف

  وقػػػد أدى هػػػ ا الفهػػػـ إلػػػ   ػػػد االسػػػتعارة تشػػػبيها (1)
ه لػػػػهػػػػاـ قوامػػػػه المناسػػػػبة بػػػػيف المسػػػػتعار  أحػػػػ ؼ أحػػػػد طرفيػػػػه  ممػػػػا أحػػػػاؿ إلػػػػ  مبػػػػد

نقػاد  مػود  ىدلة بيف الطرفيف  وه ا المبدأ ظهر بشكؿ واضب ه والمقاربمنوالمستعار 
 الشعر العربي.

نما استعارت العرب المعن  لما ليس هو له إ ا كػاف يقاربػه  أو  »جفاآلمديج يقوؿ:   وا 
يناسػػػػػبه  أو يشػػػػػبهه فػػػػػي بعػػػػػض أحوالػػػػػه  أو كػػػػػاف سػػػػػببا مػػػػػف أسػػػػػبابه  فتكػػػػػوف المفظػػػػػة 

  فالشػػرط هػػو (3)«ت لػػه  ومالتمػػة لمعنػػار المسػػتعارة حينتػػ  التقػػة بالشػػيب الػػ ي اسػػتعير 
المقاربة بيف طرفي االستعارة  م  نحو يقبمه العقؿ والفهـ  بػأف تحضػر المالبمػة بػيف 

جالقاضػػػي وبقػػػي هػػػ ا المبػػػدأ مطمبػػػا أساسػػػيا أقػػػرر  داللػػػة الصػػػورة والعالقػػػة بػػػيف طرفيهػػػا 
نمػا االسػتعارة مػا اكتفػي فيهػا باالسػـ المسػتعا » فػي قولػه: الجرجانيج ر  ػف األصػؿ  وا 

ونقمت العبارة فجعمت فػي مكػاف ريرهػا  ومالكهػا تقريػب الشػبه  ومناسػبة المسػتعار لػه 
«لممستعار منه

(4). 

وقػػد أولػػ  جالقاضػػي الجرجػػانيج االسػػتعارة اهتمامػػا بال ػػا  ألنػػه  ػػدها بتطورهػػا  أحػػد  
بوصػػفها  - ناصػػر المرحمػػة االنتقاليػػة مػػف الشػػعر القػػديـ إلػػ  المحػػدث  حيػػث أدمجهػػا 

في  مود الشعر العربػي  ألف  -حد العناصر التزيينية الشكمية التي أدخمها المحدثوفأ
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شػػيو ها وانقيػػاد الشػػعراب لمطالبهػػا جعػػؿ مػػف إدراجهػػا ضػػرورة  تمػػاـ مقومػػات المفهػػـو 
ر التطػػػػوري  نػػػػد   وهػػػػي نظػػػػرة متميػػػػزة بسػػػػعة الرؤيػػػػة ورحابػػػػة الفكػػػػ(2)العربػػػػي لمشػػػػعر

سػػتعارة فهػػي أحػػد أ مػػدة الكػػالـ و ميهػػا المعػػوؿ فأمػػا اال » جالقاضػػي الجرجػػانيج  يقػػوؿ:
«في التوسع والتصرؼ  وبها يتوصؿ إل  تزييف المفظ وتحسػيف الػنظـ والنثػر

  يػأتي (1)
ه ا االهتماـ في الوقت ال ي استبعد فيه العناصر الجمالية والتزيينية األخػرى كقضػايا 

ناصػػر ليسػػت مػػف البػػديع مػػف مقابمػػة وتجنػػيس وريرهػػا  حػػيف أكػػد مػػف قبػػؿ أف هػػ ر الع
صميـ النظرية الشعرية  ند العرب  وكانت تػأتي  نػدهـ  مػ  ريػر تعمػد وقصػد  أمػا 

فكانػػت اسػػتثناب  ألنهػػا أساسػػية فػػي نظريػػة الشػػعر  نػػد المحػػدثيف وهػػي بػػاب االسػػتعارة 
 التوسع والتصرؼ في تحسيف الشعر وتجويد صنعته.

 مػ  ا تبػار مػا  –التشػبيه وقبؿ  لؾ يحدد جالقاضي الجرجانيج الفػرؽ بػيف االسػتعارة و 
  وجػاب  لػؾ فػي قرابتػه -سبؽ مف فكرة فحواهػا أف االسػتعارة تشػبيه حػ ؼ أحػد طرفيػه

ممػػا يظنػػه النػػاس اسػػتعارة وهػػو تشػػبيه  أو مثػػؿ   »لبيػػت شػػعري جألبػػي نػػواسج  يقػػوؿ: 
 فقد رأيت بعض أهؿ األدب  كر أنوا ا مف االستعارة  د فيها قوؿ أبي نواس:

 افَ رَ صَ انْ  وُ انَ نَ عِ  تَ فْ رَ ا صَ ذَ إِ فَ  * وُ بُ اكِ َر  تَ نْ أَ  رٌ يْ ظَ  ب  الحُ وَ 

نما م أو الحػب عن  البيت أف الحب مثؿ ظهػر  ولست أرى ه ا وما أشبهه استعارة  وا 
شػػػػيب كظهػػػػر تػػػػديرر كيػػػػؼ شػػػػتت إ ا ممكػػػػت  نانػػػػه  فهػػػػو إمػػػػا ضػػػػرب مثػػػػؿ أو تشػػػػبيه 

ينهمػػا صػػورة   فهػػو يػػرى هػػ ر الصػػورة تشػػبيها  طرفػػار الحػػب والظهػػر تجمػػع ب(3)«بشػػيب
الػػػتحكـ فػػػي العنػػػاف  وهػػػو التشػػػبيه البميػػػغ فػػػي اصػػػطالح البالريػػػيف  وقػػػد حػػػوى تمثػػػيال 

 وتشبيه شيب بشيب.

  و مػػ  هػػ ا األسػػاس يتحػػدد الفػػرؽ بػػيف التشػػبيه واالسػػتعارة  نػػد جالقاضػػي الجرجػػانيج
سػػػـ المسػػػتعار  ػػػف األصػػػؿ  ونقمػػػت العبػػػارة فيهػػػا باالمػػػا اكتفػػػي  »:  نػػػدر االسػػػتعارةف
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مكاف ريرها  ومالكها تقريب الشبه  ومناسبة المستعار لػه لممسػتعار منػه   فجعمت في
وامتػػزاج المفػػظ بػػالمعن   حتػػ  ال يوجػػد بينهمػػا منػػافرة  وال يتبػػيف فػػي أحػػدهما إ ػػراض 

 .(2)« ف اآلخر

 وه ا النص يقر بفكرتيف أساسيتيف تميز بهما خطاب جالقاضي الجرجانيج:

مستعار له لممستعار منػه  أحػد محػاور نظريػة أنه  د االستعارة بمعيار مناسبة ال -2
الشعر العربي في تطورها  فأضػافها إلػ  مػا  رضػه فػي  مػود الشػعر  وبالتػالي 

فػػػي تجريػػػدر النهػػػاتي لعناصػػػر وأبػػػواب  مػػػود  -هػػػي ليسػػػت إضػػػافة جالمرزوقػػػيج 
 قبمه. ماؿ لما فصمه جالقاضي الجرجانيج   بقدر ما هي إج-الشعر

ة فػػػػي  القػػػػة جوهرهػػػػا ومحورهػػػػا المقاربػػػػة  فمػػػػالؾ أنػػػػه ربػػػػط التشػػػػبيه باالسػػػػتعار  -1
  -وه ا ما أقػرر النقػاد والبالريػوف قبمػه –االستعارة تقريب الشبه وتناسب طرفيها 

ضؼ إل   لؾ هامتزاج المفظ بالمعن  حت  ال يوجد بينهما منافرةه  وهػ ا المعيػار 
 يػػػنـ  ػػػف الػػػو ي النقػػػدي جلمقاضػػػي الجرجػػػانيج وتأكيػػػدر مػػػرة أخػػػرى  مػػػ   القػػػة
النسػػب بػػيف المفػػظ والمعنػػ  بشػػكؿ  ػػاـ  وفػػي االسػػتعارة كعالقػػة انسػػجاـ وامتػػزاج 

  ومحػور هػ ر العالقػة هػو الشػبه  -يثبالمصػطمب الحػد–بيف الشكؿ والمضموف 
فموضوع االستعارة هو أف ُيثبت  بها معنػ  بحيػث ال يعػرؼ السػامع  لػؾ المعنػ  

قػػػػة التشػػػػبيه بػػػػيف  لػػػػؾ  الوجػػػػوهر مػػػػف المفػػػػظ  ولكػػػػف يعرفػػػػه مػػػػف معنػػػػ  المفػػػػظ  
  فػػػالمراد مػػػ  المشػػػاركة بػػػيف أمػػػريف فػػػي المعنػػػ تقػػػـو   المعنيػػػيف  وهػػػي  القػػػة

    (1)في أصؿ الم ة.مبال ة  ال نقؿ المفظ  ما وضع له باالستعارة ال

تعارضػا ل ويػا وتفػا ال بػيف محتػوييف  حػدث  ت-به ا الفهـ وهػ ر الرؤيػة –فاالستعارة 
ة  والثاني هػو السػياؽ المسػتعمؿ اسػتعماال حقيقيػا  داللييف أحدهما هو المفظة المستعار 
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 مػ  امتػزاج المفػظ  ـ  إنػه مبػدأ التفا ػؿ الػداللي القػات(2)والمحيط بتمؾ المفظة المستعارة
بػػالمعن  مػػف جهػػة وانسػػجاـ األفكػػار واأللفػػاظ المسػػتعارة بمػػا اسػػتعيرت لػػه  وفػػؽ أسػػاس 

ه مف جهة  وبيف الواقػع الم ػوي جمالي هو التشبيه القاتـ بدورر  م  المقاربة بيف طرفي
 والبعد الجمالي مف جهة أخرى. 

وهػػػ ر الرؤيػػػة تتفػػػؽ إلػػػ  حػػػد كبيػػػر مػػػع مػػػا جػػػاب بػػػه وأقػػػرر ج بػػػد القػػػاهر الجرجػػػانيج            
ا مػػػـ أف االسػػػتعارة فػػػي الجممػػػة أف  »فيمػػػا بعػػػد بقولػػػه:  -تمميػػػ  جالقاضػػػي الجرجػػػانيج-

شػواهد  مػ  أنػه اخػتص بػه حػيف يكوف لمفظ أصػؿ فػي الوضػع الم ػوي معػروؼ تػدؿ ال
وضػػع  ثػػـ يسػػتعممه الشػػا ر أو ريػػر الشػػا ر فػػي ريػػر  لػػؾ األصػػؿ ونقمػػه إليػػه نقػػال 

 .(1)«رير الـز فيكوف هناؾ كالعارّية 

فاالسػػتعارة تختمػػؼ  ػػف التشػػبيه فػػي كونهػػا نقػػؿ لممعنػػ   ػػف أصػػؿ وضػػعه الم ػػوي  
 إل  معن  آخر بعالقة المشابهة والمقاربة  م  سبيؿ ا  ارة

التشبيه كاألصؿ في االستعارة  وهي شبيه بالفرع له  أو صػورة مقتضػبة  »وقوله: 
  (4)«ا مػػػـ أف االسػػػتعارة كمػػػا  ممػػػت تعتمػػػد التشػػػبيه أبػػػدا  »وقولػػػه:   (3)«مػػػف صػػػورر 

 فاالستعارة قاتمة  م  مبدأ التشبيه في  القة الفرع باألصؿ.

ا أحػػػػد أ مػػػػدة وجالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج فػػػػي معػػػػرض حديثػػػػه  ػػػػف االسػػػػتعارة بوصػػػػفه
الكالـ  يحدد وظيفتها ودورها ال ي ال ينحصر في تحسيف المفظ  بؿ يتعػدار إلػ  آفػاؽ 

  وهػي مصػدر أوسع  فهي في نظرر أحد العناصر البناتيػة والتكوينيػة لمنظريػة الشػعرية
بػػداع فنػػوف مػػف القػػوؿ  وفواتػػدها ال تقػػؼ  نػػد واحػػد مػػف المفػػظ والمعنػػ     ثػػراب الم ػػة وا 
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وررػػػـ مػػػا أنػػػاط جالقاضػػػي الجرجػػػانيج باالسػػػتعارة مػػػف   (2)القػػػة تفا ميػػػةبػػػؿ تشػػػممهما بع
  والػدليؿ  مػ   لػؾ حديثػه  ػف ا فػراط فيهػا القػربفيها الفاتدة والوظيفة  نجدر يشترط 

وقػد كانػت الشػعراب تجػري  مػػ   »الػ ي نسػبه إلػ  جأبػي تمػاـج والمحػدثيف بعػدر  يقػوؿ: 
ه أبػػػو تمػػػاـ ومػػػاؿ إلػػػ  الرخصػػػة  نهػػػج منهػػػا قريػػػب مػػػف االقتصػػػاد  حتػػػ  استرسػػػؿ فيػػػ

فأخرجػػه إلػػ  التعػػدي  وتبعػػه أكثػػر المحػػدثيف بعػػدر  فوقفػػوا  نػػد مػػراتبهـ مػػف ا حسػػاف 
  يظهػػػر فػػػي خطابػػػه هػػػ ا أنػػػه يقصػػػد بػػػالقرب فػػػي (1)« وا سػػػابة  والتقصػػػير وا صػػػابة

االسػػتعارة أف ال تخػػرج فػػي داللتهػػا  ػػف حػػدود المبال ػػة المقبولػػة إلػػ  التعػػدي والتجػػاوز 
يب لمػػنص الشػػعري  ألنػػه  ػػدها مػػف قبػػؿ  مػػدار التوسػػع والتصػػرؼ فػػي الصػػنعة المسػػ

الشػػعرية  ولكػػف هػػ ا التوسػػع والتصػػرؼ يبقػػ  مقيػػدا بمحػػور المقاربػػة فػػي الشػػبه و ػػدـ 
حيػث  ػد المقاربػة  مػادا جماليػا المنافرة بيف المفظ والمعن  لدرجة التعقيػد فػي الكػالـ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      لمصورة.

 :قوله »: ومف أمثمة ما  ابه  م  جأبي تماـج   و در مف االستعارة السيتة

 ضربت بأبواب المموك طبول *باشرت أسباب الغنى بمدائح 

 وقوله:

 أضججت ىذا النام من خرقك *يا دىر قّوم من أخدعيك فقد 
 وقوله:

 (3)« عضب صببت بو ماء عمى الزمن *كأنني حين جردُت الرجاء لو 
 

جالقاضػػػي الجرجػػػانيج أبياتػػػا شػػػعرية جألبػػػي تمػػػاـج  و ػػػدها مػػػف االسػػػتعارات  هكػػػ ا سػػػرد
السيتة  ولكف دوف أف يشرح وجه السوب فيها  أو يقدـ حجة أو تفسيرا لها  كمػا أنػه لػـ 

 يحدد موضعها.
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يػػاؾ وا صػػ اب إليػػه   »ريػػر أنػػه  يمهػػا بقولػػه:    فاسػػدد مسػػامعؾ  واسػػت ش ثيابػػؾ  وا 
ممػػػػا يصػػػػدئ القمػػػػب ويعميػػػػه  ويطمػػػػس البصػػػػيرة ويكػػػػد  واحػػػػ ر االلتفػػػػات نحػػػػور  فلنػػػػه

  ويخاطػب فػي تعميقػه   فهو ينظر إلػ  هػ ر األمثمػة مػف وجهػة نظػر نفسػية(2)«القريحة
المتمقػػي  ويبػػيف لػػه مػػا فيهػػا مػػف أ ػػراض  مػػ  الػػنفس والقريحػػة  وربمػػا ألنػػه نقػػد نفسػػي 

ها  اضػػتػػرؾ المجػػاؿ لممتمقػػي حتػػ  يبحػػث فػػي مواضػػع ودالالت هػػ ر االسػػتعارات وأرر 
حتػػػ  يتبػػػيف مالمػػػب الفسػػػاد فيهػػػا  و لػػػؾ مػػػف خػػػالؿ البحػػػث  ػػػف العالقػػػة بػػػيف طرفػػػي 

 الصورة  وتحديد ه ر العالقة ضمف حدود المقاربة.

ثيابه  حتػ  ال يػرى  ف المتمقي أف يسد مسامعه  ويست شيأو ألنه في األصؿ طمب م
راتها السػيتة اوال يسمع  فكيؼ سيشرح األبيات الشعرية ويوضب معانيها ومواضع استع

 ودالالتها الفاسدة.

مخاطبػػػػػػة الػػػػػػنفس  ي مػػػػػػف جالقاضػػػػػػي الجرجػػػػػػانيج  مبنػػػػػػي  مػػػػػػ إنػػػػػػه خطػػػػػػاب  كػػػػػػ   
واسػػتثارتها  بفكػػػرة ت طيػػػة القمػػػب والفكػػػر والعقػػؿ  وسػػػد المسػػػامع  ػػػف اسػػػتجالب معػػػاني 

تأكيػػػدا  مػػػ  مناقضػػػة مبػػػدأ المقاربػػػة والبعػػػد فػػػي اسػػػتعارة  وأرػػػراض هػػػ ر االسػػػتعارات 
ـ يقػػدـ  ممػػا أف جالقاضػػي الجرجػػانيج لػػ عها ودوف منطػػؽ جمػػالي األلفػػاظ ل يػػر مواضػػ

وقوتػه الفنيػة   خطػاب لػه قيمتػه النقديػة  -بػدورر-سػتعاريحجة  لكف خطابه النقػدي ا 
الػ وؽ فػي إل  أف المقياس الفيصؿ في االستحساف وا سابة يعود إل  حكػـ  أشارفقد 

   وينتقػػد بسػػكوف القمػػب ونبػػوريميػػز بقبػػوؿ الػػنفس ونفورهػػا »:   هػػ ا الحكػػـ الػػ يلتمقػػيا

فقػػد وضػػع جالقاضػػي الجرجػػانيج بػػيف يػػدي المتمقػػي جممػػة مػػف األ ػػراض النفسػػية   (1)«
التػػي تشػػكؿ بم ػػة النقػػد أساسػػا معياريػػا لجممػػة مػػف الػػدالتؿ النفسػػية التػػي تسػػبؽ الحكػػـ 
النهاتي با سابة والردابة له ر االستعارات  فحقؽ التوسط بيف النص الشػعري ومتمقيػه 

 يسة.ف إطالؽ حكـ تحقيقا لمبدأ المقادو 
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وبالمقابػؿ  يقػدـ جالقاضػي الجرجػانيج ويعػرض مػا استحسػنه مػف اسػتعارات وردت فػػي  
 :لبيدفل ا جابت االستعارة كقوؿ  » يقوؿ: نصوص بعض الشعراب 

 *إذا أصبحت بيد الشمال زماميا*
 وقوؿ ابف الطثرية:

 لمطي الباطحوسالت بأعناق ا *أخذنا بأطراف الحاديث بيننا 
 وقوؿ مسمـ:

 *ولنا تالقينا قضى الميل نحبو*
 وقوؿ أبي تماـ:

 يصان رداء الممك عن كل جاذب *وقد عّمم الفشين وىو الذي بو 
 وقوؿ ابف المعتز:

 (2)«...حذار لدمع الشامت المتودد *أقول ودمع العين تسرقو يدي 
 

لجممػػة مػػف الشػػعراب  - وحػػيف أتػػ  جالقاضػػي الجرجػػانيج  مػػ   كػػر األبيػػات الشػػعرية 
 مػؽ  ميهػا فػي قػوؿ مجمػؿ:   التي  دها مف االستعارات الحسػنة -القدماب والمحدثيف

جػػابؾ الحسػػف وا حسػػاف  وقػػد أصػػبت مػػا أردت مػػف إحكػػاـ الصػػنعة و  وبػػة  ()فقػػد »
حكػاـ الصػنعة فػػي (1)«المفػظ    فكأنمػا قّيػد االستحسػاف النفسػي بشػرطي   وبػة المفػظ وا 

 يارتها.نسج االستعارة وص

والمالحػػظ  مػػ  خطػػاب جالقاضػػي الجرجػػانيج فػػي هػػ ر األمثمػػة أنػػه لػػـ يقػػدـ شػػرحا        
سػػتعارية  أو يبػػػيف األبيػػػات الشػػعرية مػػف صػػػور إأو مناقشػػة تحميميػػة لمػػػا ورد فػػي هػػ ر 

ريػر أنػه دؿ المتمقػي  مػ  مالمػب تػ وؽ هػ ا الحسػف مواضعها ومػواطف الحسػف فيهػا  
حكاـ الصنعةواستع اب النفس واستحسانها له  .  مف خالؿ   وبة المفظ وا 
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فػػػػي  رتباطػػػػه بػػػػالمتمقي وأمزجتػػػػه النفسػػػػيةافػػػػي  -وقػػػػد يكػػػػوف خطػػػػاب النقػػػػد النفسػػػػي  
   اتػػػدا إلػػػ  كػػػوف هػػػ ر الصػػػور الشػػػعرية مرتبطػػػة فػػػي -رةو لصػػػاستحسػػػاف واسػػػتهجاف ا

           -بامتزاجهػػػػػػػا بالخيػػػػػػػاؿ-ومػػػػػػػا تضػػػػػػػفيه  ميهػػػػػػػا   نسػػػػػػػجها وتركيبهػػػػػػػا بنفسػػػػػػػية الشػػػػػػػا ر
التػػي تنتقػػؿ بػػالحوار   أرػػوار الػػنفس ا نسػػانيةسػػمات ومالمػػب ب داللػػي مفعػػـ بمػػف جانػػ

والمخاطبػػة االسػػتثارية لنفسػػية المتمقػػي  الػػ ي يبحػػث بػػدورر  ػػف مػػواطف ومالمػػب دالليػػة 
طارهػػػا المفظػػػي والػػػداللي  ومحاولػػػة ربطهػػػا بػػػالواقع  وجماليػػػة ضػػػمف تركيبػػػة الصػػػورة وا 

 واالستهجاف. أو الرفض  واالستحساف ؿوالمتخيؿ  وتبعا ل لؾ يصدر أحكامه بالقبو 

إلػػ  السػػعي بالبحػػث  ػػف هػػ ر   وهنػػا يػػدفعنا جالقاضػػي الجرجػػانيج بخطابػػه المتميػػز 
 .ربطها بالصورة الشعرية التي  القيمة النفسية

           يعتمػػػد  وفػػػي سػػػياؽ آخػػػر  يقتػػػرب جالقاضػػػي الجرجػػػانيج مػػػف شػػػعر جالمتنبػػػيج  الػػػ ي
 سػتهجافأو اال شػعرر  والتعميػؽ  ميهػا باالستحسػاف في  رض أمثمة مػف االسػتعارة فػي

فػػي    يظهػػر  لػػؾ مػػ  مقيػػاس آخػػر ريػػر قبػػوؿ الػػنفس ونفورهػػا  وسػػكوف القمػػب ونبػػور
 ػػف صػػوابه  إلػػ  الكشػػؼ وربمػػا تمكنػػت الحجػػج مػػف إظهػػار بعضػػه  واهتػػدت  » قولػػه:

  وقػػد كػػاف بعػػض أصػػحابنا يجػػاريني أبياتػػا أبعػػد أبػػو الطيػػب فيهػػا االسػػتعارة أو رمطػػه 
  إنػػه مقيػػاس ا تمػػاد الحجػػج والبػػراهيف  زيػػادة (2)« وخػػرج  ػػف حػػد االسػػتعماؿ والعػػادة

 م  المقياس ال وقي النفسي  فل ا تضافر العمـ وال وؽ يمكف الكشؼ  ػف صػواب أو 
  لكػػف السػػؤاؿ المطػػروح فػػي هػػ ا السػػياؽ: لمػػا ا ا تمػػد جالقاضػػي (1)رمػػط فػػي االسػػتعارة

بتػػه السػػتعارات جالمتنبػػيج فحسػػب ؟  وهػػؿ يخرجػػه الجرجػػانيج المقيػػاس العممػػي فػػي قرا
ف كاف دفا ا  لؾ  ف منهج ا    نه ؟نصاؼ والعدؿ  وا 

سػػنحاوؿ البحػػث فػػي  لػػؾ مػػف خػػالؿ  ػػرض مػػا أخػػ   مػػ  جالمتنبػػيج مػػف اسػػتعارات  
 وما قدـ جالقاضي الجرجانيج مف تعميقات وحجج لتسوي ها.
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 :ومما أخ   م  جالمتنبيج قوله 

 (2)وحسرة في قموب البَيض واليَمب *  مفرقيا مسرة في قموب الطيب

 وقوله: 
 (1)افؤاد الزمان إحداىملءُ  *تجمعت في فؤاده ىمم  

 

 ر اسػتعارة لػـ هػجعؿ لمطيب والبيض واليمػب قموبػا  ولمزمػاف فػؤادا  و  » فقاؿ الخصـ: 
نما تصب االستعارة وتحسف  م  وجػه مػف المناسػبة   تجرإل  م  شبه قريب وال بعيد  وا 

المناسػػبة   يػػاب  لقػػد أنكػػر الخصػػـ هػػ ر االسػػتعارات ل(3)« ؼ مػػف الشػػبه والمقاربػػةوطػػر 
لػ  المقارنػة بػيف مػا جػاب إ  فعمػد جالقاضػي الجرجػانيج والمقاربة في الشبه بػيف طرفيهػا

ا مف استعارة وبيف أبيػات شػعرية لػبعض الشػعراب  اسػتكماال لمقياسػي الػ وؽ والعمػـ فيه
 ال يف وضعهما مف قبؿ.

 لبيت األوؿ جلممتنبيج فقد قارنه ببيت جالبف األحمرج يقوؿ فيه:فأما ا  

 ىوجاء ليس لمبّيا زابر *وليت عميو كل معصفة  »

 (4)« جعؿ لمريب لبا  ومف جعؿ لمطيب والبيض قمبا فما الفصؿ بيف مف

فعمد ب لؾ إل  القيػاس العقمػي بػيف مػا قالػه جالمتنبػيج ومػا ورد  نػد العػرب  فقابػؿ بػيف 
هالبػػػػيض واليمػػػػبه  كحجػػػػة سػػػػما ية تعضػػػػد الػػػػ وؽ فػػػػي اال تػػػػ ار جلممتنبػػػػيج  هالػػػػريبه و

 واستحساف استعماله.
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 :ريرهماأما البيت الثاني جلممتنبيج فقد قارنه بقوؿ جأبي رميمةج  وجالكميتج و   

 فه ا أبو رميمة يقوؿ: »

 وما خير كف ل تنوء بساعد  *ىم ساعد الدىر الذي يُتقى بو  

 وه ا الكميت يقوؿ:

 (2)«...عمى بطنو فعل الممعّك بالرمل *ولما رأيت الدىر يقمب ظيره 

امػػػػؿ قػػػػد جعمػػػػوا الػػػػدهر شخصػػػػا متك ؤالبفهػػػػ »ثػػػػـ يعمػػػػؽ جالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج بقولػػػػه: 
أف جعػػؿ لػػه فػػؤاداي فمػػـ ُيحػػر  األ ضػػاب  تػػاـ الجػػوارح  فكيػػؼ أنكػػرت  مػػ  أبػػي الطيػػب
ف أحمػر لمػريب لّبػا  واسػتعارة جوابا  ريػر أف قػاؿ: أنػا اسػتبرت ووجػدت بػيف اسػتعارة ابػ

قمبا بونا بعيدا  وأصبت بيف االستعماؿ سػا د لمػدهر فػي بيػت ابػف  أبي الطيب لمطيب
واسػػتعماؿ فػػؤاد لمزمػػاف فػػي بيػػت أبػػي الطيػػب فصػػال جمػػي  وربمػػا قصػػر المسػػاف رميمػػة  

 (1)«  ف مجاراة الخاطر  ولـ يبمغ الكالـ مبمغ الهاجس

لجرجػػانيج ومػػف يجاريػػه مػػف خصػػـو جالمتنبػػيج  فػػي هػػ ا الػػنص حػػوار بػػيف جالقاضػػي ا
 ما أنكر  م  جأبي الطيػبج  فكاف دفا ه مبنيا  م  االحتجاج في مساجمة شعرية بيف

رأى فيهػػا توافقػػا فػػي جػػوهر التشػػبيه الػػ ي قامػػت   مػػا أورد مػػف أمثمػػة لػػبعض الشػػعرابو 
تهػا  نػد ا  كحجة سما ية تتفؽ فيها دالالت الصػور مػع نظير  ميه استعارات جالمتنبيج

 جأبي الطيبج.

الػ وؽ  أف االستعارة تميػز -كما فعؿ جالقاضي الجرجانيج مف قبؿ–وقد أقر الخصـ   
 وا حسػػاس  حيػػث يعجػػز المسػػاف  ػػف ترجمػػة هواجسػػها  ثػػـ تػػول  تحميػػؿ االسػػتعارات

ليقػؼ  مػ  مػواطف   -حجػةالقاضػي الجرجػانيج التي  دها ج-الواردة في تمؾ األبيات 
 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػها دالليػػػػػػػػػػػػػػبينها  وقد ثبت له بعد مناقشتها ومقابمتها ببعضالفصؿ فيها والفرؽ 

                                                 
(2)
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العاصفة  ف اال تداؿ تشبه األهػوج الػ ي فقػد  قمػه وتوازنػه  ومػف ثػـ  أف خروج الريب
لكثػرة جازت االستعارة لوجود المناسبة  وك ا األمر في بيػت جالكميػتج إ  صػار الػدهر 

رفه إلػػ  الشػػكاية والشػػكر  كالشػػخص المحمػػود والمػػ مـو  فوصػػؼ ابت الػػه وا تمػػاد صػػ
بأوصػػػافه وبػػػ لؾ جػػػازت االسػػػتعارة واستحسػػػنت لوجػػػود تمػػػؾ المناسػػػبة والمشػػػاكمة بػػػيف 

الػػػػ ي رأى فػػػػي   فانقمبػػػػت حجػػػػة جالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج ضػػػػدر  نػػػػد الخصػػػػـ (2)طرفيهػػػػا
اد بػ كرر أهمُػه  فػل ا الػدهر إنمػا يػر  »استعارات جالمتنبيج تنافرا وبعدا بػيف أطرافهػا ألف: 

جعػػػؿ لمػػػدهر سػػػا دا و ضػػػدا ومنكبػػػا فقػػػد أقػػػيـ أهمُػػػه مقػػػاـ هػػػ ر الجػػػوارح مػػػف ا نسػػػاف  
ولػػيس لمطيػػب والبػػيض واليمػػب مػػا يشػػبه القمػػب  وال مػػا يجػػري مػػع هػػ ر االسػػتعارة فػػي 
طريػػؽ  وقولػػه همػػؿب فػػؤاد الزمػػاف إحػػداهاه  إف   ػػدؿ بػػه إلػػ  أهمػػه وأزيػػؿ  ػػف مقتضػػ  

 وانقطع  ف قوله بعدر:لفظه اختؿ المعن  

 (2)أوسع من ذا الزمان أبداىا * فإن أتى حظيا بأزمنة

          لؾ يكػػػػػػوف استحسػػػػػػاف االسػػػػػػتعارة مبنيػػػػػػا بػػػػػػ  (3)«فهػػػػػػ ا فصػػػػػػؿ واضػػػػػػب وفػػػػػػرؽ ظػػػػػػاهر
كالمقاربػػة والتناسػػب بػػيف طرفيهػػا وجريانهػػا  مػػ  مػػا  ػػرؼ  مػػ  تػػوافر شػػروط بأ يانهػػا 

ه جالمتنبػػيج فػػي اسػػتعماله  الػػ ي ظهػػر  نػػد العػػرب مػػف أوجػػه لمشػػبه  وهػػ ا مػػا خػػرج  نػػ
مػػػػف جهػػػػة  الفصػػػػؿ والتنػػػػافر الظػػػػاهر بػػػػيف  ناصػػػػر الصػػػػورة والبعػػػػد فػػػػي التشػػػػبيه فيػػػػه 

فػػي اسػػتعارة جػػوارح ا نسػػاف وأ ضػػاته لمػػدهر فػػي  -والخػػروج  ػػف  ػػرؼ االسػػتعماؿ 
حيػػث لػػـ يتوافػػؽ  لػػؾ فػػي بيػػت جالمتنبػػيج مػػع مػػا تػػالر مػػف أبيػػات   -مقاربػػة مػػع أهمػػه
    مته مف دالالت تم ي قياـ ه ر االستعارة.شعرية وما حم

ل لؾ وقؼ جالقاضي الجرجانيج في خطابه  ند االقتصػار  مػ  مػا ظهػر ووضػب  
التقػويـ ُأخرجػت  ػف  ه ر أمور مت  حممت  م  التحقيؽ  وطمب فيها محػض » ألف:

اتبػػػع فيهػػػا الػػرخص  وأجريػػػت  مػػػ  المسػػػامحة  أدت إلػػػ  فسػػػاد تػػػ  طريقػػة الشػػػعر  وم
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نمػػا القصػػد فيهػػا التوسػػط واالجتػػزاب بمػػا قػػرب و ػػرؼ الم ػػة  واخػػ   (2)«تالط الكػػالـ  وا 
ألنػػه أكػػد مػػف قبػػؿ  مػػ  ضػػرورة إحػػداث التناسػػب بػػيف المسػػتعار لػػه والمسػػتعار منػػه  

  وفػي الوقػت نفسػه ارتبػاط قػرب وبعػد الصػورة بالشػروط ال وقيػة لتقريب المعن  وكشفه
جرجانيج في االحتكاـ إليػه فػي خطابػه المتمقي  وقد يكوف ه ا دافع جالقاضي ال يةلنفس

الحػػواري  مػػف خػػالؿ  ػػرض رأيػػه واحتجاجػػه ومجػػاراة الخصػػـ لػػه فػػي  لػػؾ االحتجػػاج 
 با تمادر في مناقشة الصور.

أف االهتمػػػػاـ بتقريػػػػب ل ػػػػة الشػػػػعر تشػػػػبيها واسػػػػتعارة    نخمػػػػص مػػػػف كػػػػؿ  لػػػػؾ إلػػػػ 
فػي داللتهػا الم ويػة  المفػظ والمعنػ   قػد أتػاح لم ػة الكػالـ البميػغ أف تػرتبطومزاوجة بيف 

بال هف ال ي أ طي دورا كبيرا في ممارسػة مهماتػه فيمػا يخػص  يػار المعنػ   فالعقػؿ 
الصػػحيب  والفهػػـ الثاقػػب يقػػبالف ويرفضػػاف مػػف الشػػعر مػػا استأنسػػا بػػه  ومػػا استوحشػػا 

  ألف الصػػورة تعتمػػد فػػي تكوينهػػا  مػػ  ا يحػػاب  مػػا جعػػؿ التعامػػؿ معهػػا يكػػوف (1)منػػه
ظػػػػاهر وهػػػػو مػػػػا تبديػػػػه المالحظػػػػة السػػػػطحية لمتركيػػػػب و ناصػػػػرر   مػػػػ  مسػػػػتوييف: ال

مػػػػع مرا ػػػػاة محػػػػور    والبػػػػاطف الػػػػ ي يعتمػػػػد الػػػػ هف والػػػػ وؽ السػػػػتكنار داللتػػػػه النفسػػػػية
 المقاربة والتناسب.

بقي أف نشير في ه ا المبحث إل  أف ا فراط في االستعارة  إنما يعنػي االسػتكثار 
لمبال ػػة فػػي االسػػتعارة فتعنػػي جمػػوح الخيػػاؿ منهػػا إلػػ  درجػػة إسػػابة االسػػتعماؿ  وأمػػا ا

إلػػػػ  ريػػػػر الممكػػػػف  وجالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج يحمػػػػؿ جأبػػػػا تمػػػػاـج مسػػػػؤولية ا فػػػػراط فػػػػي 
االستعارة  لكنه يبػرئ جالمتنبػيج مػف مأخػ  المبال ػة فػي الخيػاؿ  ويبػيف أنهػا مػف طبيعػة 

اد الشػػػعر العربػػػي وتطػػػورر  لكػػػف جالجرجػػػانيج يقػػػؼ موقػػػؼ المحايػػػد بػػػيف د ػػػاة االقتصػػػ
ولسػػنا نػػ هب بمػػا نػػ كرر فػػي هػػ ا  » مػػ  حػػد قولػػه:   (3)ود ػػاة ا سػػراؼ فػػي المبال ػػة

نما نقوؿ:   الباب م هب االحتجاج والتحسيف  وال نقصد به قصد الع ر والتسويغ  وا 
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ف رّد فعمػػ  الجميػػع نمػػا إنػػه  يػػب مشػػترؾ  و نػػب مقتسػػـ  فػػلف احتمػػؿ فممكػػؿ  وا    وا 
اب  وموقعػػػػه منػػػػه موقػػػػع رجػػػػؿ مػػػػػف حػػػػظ أبػػػػي الطيػػػػب فيػػػػه واحػػػػد مػػػػف  ػػػػرض الشػػػػعر 

فػي مناقشػة مذخػػ     فػي خطابػه هػػ ا تجسػيد لمػنهج المقايسػة واال تػػداؿ  (2)«المحػدثيف
و يػػػػوب المحػػػػدثيف ال لتسػػػػوي ها واال تػػػػ ار لهػػػػا إف كانػػػػت ظػػػػاهرة الخػػػػروج  ػػػػف الم ػػػػة 
المعيارية  ولكػف لالحتجػاج بمػا يماثمهػا أو يقاربهػا مػف هػ ر الم ػة طمبػا لمتوسػع ووضػع 

مالتمػػا لعصػػرهـ ومميزاتػػه  توسػػطا لمػػنص الشػػعري  وفػػؽ مػػا يخػػدـ  اثيف موضػػعالمحػػد
 بيف القدماب والمحدثيف  فما كاف حسنا فمقبوؿ وما كاف سيتا فمردود. رؤيته

ولكػػف هػػؿ جالقاضػػي الجرجػػانيج ناقػػد محايػػد إلػػ  الحػػد الػػ ي ال يممػػؾ فيػػه رأيػػا بػػيف 
 هات المتصار ة؟خصميف؟ وهؿ صحيب أنه فاقد لكؿ معيار بيف ه ر االتجا

الحقيقػػة أف جالجرجػػانيج ال يكتفػػي بموقػػؼ الوسػػيط  بػػؿ ينحػػاز داتمػػا إلػػ  الموقػػؼ 
الوسػػػػط  فهػػػػو يسػػػػحب شػػػػعار هالػػػػنمط األوسػػػػطه فػػػػي األسػػػػموب والعبػػػػارة  مػػػػ  الوصػػػػؼ 

 .(1)والتشبيه واالستعارة والمبال ة والبديع

ة لقػػػػػد كانػػػػػت مناقشػػػػػة وتحمػػػػػيالت جالقاضػػػػػي الجرجػػػػػانيج فػػػػػي هػػػػػ ا المبحػػػػػث مناقشػػػػػ
 ػف  حصيفة   ات و ي نقػدي  ميػؽ بحػدود الصػورة الشػعرية  مػف خػالؿ بحثػه فيهػا 

        التػػػػػػي حػػػػػػددها باشػػػػػػتماؿ الجميػػػػػػع بػػػػػػالنظر و ه  مقػػػػػػاييس لمحكػػػػػػـ و ػػػػػػف طريقػػػػػػة لتطبيقػػػػػػ
لالسػػتعارة فقػػد تمحػػور قياسػػا  نكػػارإلػػ  ا فػػراط والمبال ػػة  أمػػا الحكػػـ باالستحسػػاف وا 

لمحاجػػة الفكريػػة  لكنػػه مػػع  لػػؾ لػػـ يفػػتب لمحريػػة فػػي شػػرطيف أو جػػانبيف همػػا: الػػ وؽ وا
الشػػعرية وجمػػوح الخيػػاؿ بابػػا  بالنسػػبة لممحػػدثيف  مػػ  وجػػه الخصػػوص  ألنػػه رأى أف 

  مػا (3) لؾ قد يؤدي بهـ إل  الخروج  ف طريؽ الشعر بكسر الم ػة المعياريػة وهػدمها
هػػػػا  يبعػػػػث  مػػػػ  إفسػػػػادها واخػػػػتالط الكػػػػالـ  وهػػػػ ا مػػػػا دفػػػػع بػػػػه إلػػػػ  قصػػػػد التوسػػػػط في

   واالجتزاب بما قرب و رؼ  واالقتصار  م  ما ظهر ووضب.
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 خطاب البديـع: -ج

ريػػػر خػػػاؼ أف جماليػػػات الشػػػعر القػػػديـ المتمثمػػػة فػػػي أسػػػس  مػػػود الشػػػعر  إنمػػػا   
كانػػػت تمبػػػي مطالػػػب الػػػ وؽ العربػػػي فػػػي الجاهميػػػة وصػػػدر ا سػػػالـ  هػػػ ا الػػػ وؽ الػػػ ي 

ماليػات الشػعر القػديـ الحظػوا أف شكمته  وامػؿ كثيػرة  وحػيف جػاب المحػدثوف وتػأمموا ج
  ولكنهػػا  ات أثػػر واضػػب   فػػو الخػػاطربديعيػػة كانػػت تػػأتي فػػي شػػعر القػػدام  الزينػػة ال

 (2)وها وأكثروا منها وسموا صنيعهـ وم هبهـ البديع.حت فا

ػػػد  مػػػ  ريػػػر مثػػػاؿ سػػػابؽ  وهػػػو مػػػأخو  مػػػف قػػػولهـ ب ػػػد ع    والبػػػديع: المختػػػرع الموج 
 مثاؿ. شيب  وأبد ه اختر ه ال  م ال

وجػػػور والمزايػػػا التػػػي تزيػػػد الكػػػالـ حسػػػنا وطػػػالوة الهػػػو  مػػػـ يعػػػرؼ بػػػه واصػػػطالحا: 
   (1)وتكسور بهاب ورونقا  بعد مطابقته لمقتض  الحاؿ ووضوح داللته  م  المراد.

كعمـ مف  مـو البالرة إال في  صور متأخرة نسبيا  ػف قسػيميه  البديع لـ يستقؿو 
سػػػـ مسػػػتقؿ جالخطيػػػب القزوينػػػيج  بعػػػد أف كػػػاف المعػػػاني والبيػػػاف  وأوؿ مػػػف خصػػػه بق

 مػـ يعػرؼ بػه وجػػور  »   و رفػػه  مػ  أنػه:(3)أسػتا ر جالسػكاكيج قػد جعمػه  يػال لمبالرػة
  لكنػه لػـ (4)«تحسيف الكالـ بعد ر ايػة تطبيقػه  مػ  مقتضػ  الحػاؿ  ووضػوح الداللػة 

 ي ير موقؼ أستا ر في النظر إليه بوصفه زينة طارتة وزخرؼ زاتد.

فقػػد  ػػرؼ البػػديع مصػػطمحا يعنػػي أف مظػػاهرر لػػـ تكػػف معروفػػة أو متميػػزة   هػػ ا ال
ألػػػػؼ               هجػػػػري   نػػػػد إشػػػػارة جالجػػػػاحظج إليػػػػه  كمػػػػا دخػػػػؿ ل ػػػػة النقػػػػد فػػػػي القػػػػرف الثالػػػػث ال

لشػارة بمحاولة جابػف المعتػزج  انتقمتجابف المعتزج كتابا يحمؿ هالبديعه  نوانا له  وب لؾ 
                                                 

 .177 مي  يس  العاكوب: التفكير النقدي  ند العرب  ص -  (2)

تدقيؽ وتوثيؽ: يوسؼ السيد أحمد الهاشمي: جواهر البالرة جفي المعاني والبياف والبديعج  ضبط و  -  (1)
 . 198  بيروت  لبناف  دط  دت  صةالصميمي  المكتبة العصري

ابتساـ أحمد حمداف: األسس الجمالية لييقاع البالري في العصر العباسي  مراجعة وتدقيؽ: أحمد  بد  -  (3)
 .187ـ  ص2997  2  طود  دار القمـ العربي  حمب  سورياا فره

ا يضاح في  مـو البالرة جالمعاني والبياف والبديعج  دار الكتب العممية  بيروت  الخطيب القزويني:  -  (4)
 .348لبناف  دط  دت  ص
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الػ ي ينفػي أف يكػوف قػد سػبقه إلػ   -وصػؼ جزتػي لمبػديع ل ػة تحديػد و  جالجاحظج إلػ 
اسػػػـ موضػػػوع لفنػػػوف مػػػف الشػػػعر يػػػ كرها  »فهػػػو  نػػػدر:  -ا شػػػارة إليػػػه وتحديػػػدر أحػػػد

الشػػػعراب ونقػػػاد المتػػػأدبيف مػػػنهـ  فأمػػػا العممػػػاب بالم ػػػة والشػػػعر القػػػديـ فػػػال يعرفػػػوف هػػػ ا 
وهػ ر إشػارة   (2)«أحػد االسـ وال يدروف ما هو  وما جمع فنوف البديع  وال سبقني إليػه 

إلػػػ  مػػػيالد معالجػػػة مختمفػػػة نو يػػػا فػػػي قػػػرابة الػػػنص الشػػػعري واخػػػتالؼ زاويػػػة الرؤيػػػة 
فقػػد  وهػػ ا ال يعنػػي أف مالمحػػه لػػـ تظهػػر فػػي الػػنص الشػػعري القػػديـ   (1)والتعامػػؿ معػػه

أف القدماب مف الشعراب  رفوا ه ر الفنوف  وجػاب المحػدثوف فتوسػعوا   كر جابف المعتزج
 خصػػومة نػػتج  نػػهأحػػدث اختالفػػا بػػيف مػػ هبيف فػػي الشػػعر  و روا منهػػا  ممػػا فيهػػا وأكثػػ

 نهما.بيفنية 

إنمػػا ترجػػع إلػػ   وؽ العصػػر الػػ ي اتجػػه نحػػو الزخػػرؼ  روأهػػـ أسػػباب هػػ ا االتجػػا 
والزينػػة  بعػػد أف  ػػرؼ العػػرب تػػرؼ الحضػػارة  و رفػػوا ألػػواف الصػػنعة الفنيػػة فػػي كػػؿ 

جػيش بػه الصػدور فتق فػه األلسػف  مػ  مناحي الحيػاة  حتػ  أصػبب الشػعر لػيس قػوال ت
نما هو جهد ومعاناة ال لتقػويـ ا وجػاج تركيػب أو وزف  بػؿ  السميقة والدربة الطويمة  وا 

هػػدوف لتػػوفير النسػػؽ التركيبػػي المتسػػؽ  تالزخػػرؼ والتنميػػؽ  فقػػد كػػاف القػػدماب يج لزيػػادة
ة  ومػا جػاب  ػف الحشػو والمبال ػ والنسج المتماسؾ المحكـ  والمعاني الواضحة البعيػدة

فػػي شػػعرهـ مػػف أصػػباغ بديعيػػة إنمػػا كػػاف  فػػو الخػػاطر  أمػػا المحػػدثوف فقػػد جػػدوا فػػي 
كثػػػر فػػػي أشػػػعارهـ فعػػػرؼ فػػػي ف »:(3)البحػػػث  ػػػف طػػػرؽ التنميػػػؽ والتحسػػػيف والزخػػػرؼ

يػػػه   وهػػػ ا مػػا صػػػادؽ  م(4)«زمػػانهـ  حتػػػ  سػػمي بهػػػ ا االسػػـ فػػػأ رب  نػػػه ودّؿ  ميػػه
أبػدع الرجػؿ  إ ا أتػ  بالبػديع  وقصػد بػ لؾ:  يقػاؿ: » جالقاضي الجرجانيج وأقػرر بعػدر:

  وأوؿ مػا يمفػت انتباهنػا فػي هػ ا الػنص أنػه فصػؿ بػيف (5)« استعماؿ البديع واالسػتعارة
                                                 

 بد ا بف المعتز: البديع  نشرر و مؽ  م  المقدمة والفهارس: إرناطيوس كراتشكوفسكي  دار المسيرة   – (2)
 .58ـ  ص2981  3الكويت  الكويت  ط

د: ل ة النقد العربي القديـ جبيف المعيارية والوصفية حت  نهاية القرف السابع  بد السالـ محمد رشي – (1)
 .53ـ  ص1338  2الهجريج  مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع  القاهرة  مصر  ط

 .188ابتساـ أحمد حمداف: األسس الجمالية لييقاع البالري في العصر العباسي  ص -  (3)

 .2  ص بد ا بف المعتز: البديع – (4)

 .34صهامش القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه   - (5)
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االسػػػتعارة والبػػػديع  الػػػ ي ربطػػػه بالمحػػػدثيف كمػػػ هب تكمفػػػوا فيػػػه احتػػػ اب مواقػػػع الحسػػػف 
تصػػػػد وال رابػػػػة والمطػػػػؼ  نػػػػد القػػػػدماب  فمػػػػف محسػػػػف ومسػػػػيب ومحمػػػػود ومػػػػ مـو  ومق

 (2)ومفرط.

لقػػػد نشػػػأ االتجػػػار إلػػػ  ا كثػػػار مػػػف البػػػديع وا فػػػراط فيػػػه  نػػػد المحػػػدثيف مػػػف واقػػػع 
ا حسػػاس بػػأف القػػدماب قػػد اسػػت رقوا المعػػاني وسػػبقوا إليهػػا  ومػػف ثػػـ فػػلنهـ فز ػػوا إلػػ  

دوا فيػػػه ميػػػداف الصػػػيارة  إلػػػ  الجانػػػب الشػػػكمي فػػػي العمػػػؿ األدبػػػي  يحػػػاولوف أف يجػػػ
يتفوقػػوف فيػػه  مػػ  القػػدماب  ويؤسسػػوف بػػ لؾ ألنفسػػهـ بنػػاب  نامجػػاال ليبػػداع  أو ميػػدا

ينسػػػب إلػػػيهـ  فوضػػػعوا أيػػػديهـ  مػػػ  ألػػػواف مػػػف الزينػػػة المفظيػػػة  كانػػػت تقػػػع فػػػي خػػػالؿ 
البيػػػػت  مػػػػ  ريػػػر تعمػػػػد وقصػػػػد  وهنػػػػا أمسػػػػؾ  قصػػػاتدهـ وتتفػػػػؽ لهػػػػـ فػػػػي البيػػػت بعػػػػد

بػػػدا هـ   فاألسػػػاس (1)المحػػػدثوف ببدايػػػة الخػػػيط الػػػ ي يبحثػػػوف  نػػػه  ظهػػػار بػػػرا تهـ وا 
         هػػػػو ا كثػػػػار  اموجػػػػود ال جديػػػػد فيػػػػه  أمػػػػا الشػػػػيب الجديػػػػد حقػػػػا فػػػػي هػػػػ ا االتجػػػػار فلنمػػػػ

خضػػاع المعػػاني واألفكػػار لهػػا  مػػا  مػػف هػػ ر األلػػواف  ثػػـ التعمػػد والقصػػد القتناصػػها وا 
أحػػدث خمخمػػة فػػي  مػػود الشػػعر وأصػػوله الفنيػػة الموروثػػة  وبػػ ا تميػػز اتجػػار المحػػدثيف 

  (3). ف اتجار القدماب

نػواسج  بػف بػردج وجمسػمـ بػف الوليػدج وجأبػي وقد اتصؿ هػ ا المػ هب وبػدأ مػع جبشػار
  فقػد (4)با كثػار فيػه ومف تقيمهـ وسمؾ سبيمهـ  وهـ لـ يسبقوا إل  ه ا الفف بؿ تميزوا

  فهػػي كثػػرة مجػػردة طمبػػا لمتميػػز  ػػف كثػػر فػػي أشػػعارهـ إال أنػػه لػػـ يصػػؿ حػػد التكمػػؼ
 .األول  لتفشي ه ا الم هب الجديد مةالقديـ  فمثموا ب لؾ المرح

بهػػ ا المػػ هب الجديػػد حتػػ  رمػػب  ميػػه وتفػػرغ  الػػ ي شػػ ؼ وجػػاب بعػػدهـ جأبػػو تمػػاـج
فيػػػه  فػػػأكثر منػػػه ومػػػنب لنفسػػػه حريػػػة كبيػػػرة فػػػي  لػػػؾ  فاتخػػػ  مػػػف ا فػػػراط وا سػػػراؼ 

                                                 
 .34ينظر: القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص – (2)

 .267مصطف  أبو كريشة: النقد التطبيقي  ص -  (1)

 .268المرجع نفسه  ص  -  (3)

 .2 بد ا بف المعتز: البديع  ص -  (4)
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رحمػػة الثانيػػػة مػػف ظهػػور هػػ ا المػػػ هب    ومثػػؿ بػػ لؾ الم(2)والتكمػػؼ فػػي البػػديع مػػػ هبا
 .تمخص في تجاوزر ليكثار إل  حد التكمؼوالتي ت

ل  مثؿ  لؾ  هب جالقاضي الجرجانيج فػي وسػاطته:  فأمػا ا فػراط فمػ هب  ػاـ  »وا 
فػػػي المحػػػدثيف  وموجػػػود كثيػػػر فػػػي األواتػػػؿ  والنػػػاس فيػػػه مختمفػػػوف  فمستحسػػػف قابػػػؿ  
ومستقبب راد  وله رسػـو متػ  وقػؼ الشػا ر  نػدها  ولػـ يتجػاوز الوصػُؼ حػّدها جمػع 

القصػػد واالسػػتيفاب وسػػمـ مػػف الػػنقص واال تػػداب  فػػل ا تجاوزهػػا اتسػػعت لػػه ال ايػػة  بػػيف 
نمػػا ا حالػػة نتيجػػة ا فػػراط وشػػعبة مػػف ا رػػراؽ  والبػػاب  وأدتػػه الحػػاؿ إلػػ  ا حالػػة  وا 

 (1)« واحد  ولكف له درج ومراتب

هػػو إ ف يقػػر بوجػػود هػػ ا ا فػػراط وا سػػراؼ  نػػد المحػػدثيف والقػػدماب  مػػ  السػػواب   
ف الفرؽ في درجات ومراتػب هػ ا ا فػراط  فالمحػدثوف تجػاوزوا القػدماب حػد التكمػؼ ولك

أبعدهـ  ف االسترساؿ لمشعر  ألف اهتمامهـ وشػ فهـ كػاف    األمر ال يوا رراؽ فيه
الػػ ي اجتهػػدوا فػػي حشػػو تػػراكيبهـ بػػه  فػػأكثروا وبػػال وا فػػي  لػػؾ   منصػػبا  مػػ  البػػديع

   اصال بيف م هبي الطبع والصنعة.وشكمت ه ر المبال ة وا فراط حدا ف

جالقاضػػي الجرجػػانيج لػػـ يقػػؼ كثيػػرا وباالهتمػػاـ   مػػ  أفالمحػػدثوف وقػػد اتفػػؽ النقػػاد 
المطموب والتفصيؿ المرجو  فػي مناقشػته لهػ ا المػ هب  مػ  خػالؼ مػا كػاف منػه مػف 

  واكتفػػ  بتعػػداد ألػػواف البػػديع مناقشػػات وتحمػػيالت فػػي االسػػتعارة وهػػي لػػوف مػػف البػػديع
جػػػاب مػػػف أمثمتهػػػا  وقػػػد يكػػػوف  لػػػؾ ألف جاآلمػػػديج قبمػػػه اسػػػتوف   لػػػؾ خاصػػػة فػػػي ومػػػا 

 حديثه  ف جأبي تماـج.

وسنحاوؿ فيما يأتي الوقوؼ  ند بعض آراب ومناقشػات جالقاضػي الجرجػانيج حػوؿ 
 في ميزاف النقد  ندر.البديع وفنونه  كما  رض لها في الوساطة  الستجالب قيمتها 

 

                                                 
 .2بف المعتز: البديع  ص  بد ا -  (2)

 .413القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص - (1)
  



 الخطاب الجمالــي                                                          الفصل الرابع:      

 - 144 - 

   البديع  دة تقسيمات ن كر منها:قسـ جالقاضي الجرجانيج  

هػػػػو مػػػػف المحسػػػػنات المفظيػػػػة  ويقػػػػاؿ لػػػػه الجنػػػػاس والتجػػػػانس   :التجنــــيس -1-ج
والمجانسػػػة  وال يستحسػػػف إال إ ا سػػػا د المفػػػظ المعنػػػ  ووازى مصػػػنو ه مطبو ػػػه  مػػػع 

وتمكػػف القػػراتف  فينب ػػي أف ترسػػؿ المعػػاني  مػػ  سػػجيتها لتكتسػػي مػػف  رمرا ػػاة النظيػػ
  (2)ا حت  ال يكوف التكمؼ في الجناس مع مرا اة االلتتاـ.األلفاظ ما يزينه

فأمػػػا التجنػػػيس  فقػػػد يكػػػوف منػػػه  » ويقسػػػمه جالقاضػػػي الجرجػػػانيج إلػػػ  األلػػػواف اآلتيػػػة:
 (1)« المطمؽ  وهو أشهر أوصافه

عهمػػا بتوافػػؽ ركنيػػه فػػي الحػػروؼ وترتيبهػػا بػػدوف أف يجم يػػأتي التجنــيس المطمــق: - أ
ف ػػارُ  »وسػػمـه: اشػػتقاؽ  كقولػػه هصػػم  ا  ميػػه  ف ػػر  اُ  و رإل ػػال م ه ا ل ه ػػا  ر  ـُ س  ػػم  و أ س 

يَّةُ اُ  ُسول هُ    و ُ ص   .  (3)«   ص تإل ا و ر 

 قوؿ الناب ة: »ومف أمثمته في الوساطة: 
 (4)«ابعد الكالل تشكى الين والسأم *أقطع الخرق بالخرقاء قد جعمت  

اشػػتقاؽ وجػػود لعالقػػة  فقػػد جػػانس بػػيف )خػػرؽ وخرقػػاب(  وهػػو جنػػاس مطمػػؽ ال
أف: الخػػػرؽ  الواسػػػػع مػػػف األرض الػػػػ ي ينخػػػرؽ فيػػػػه بػػػيف المفػػػردتيف  فقػػػػد ورد 

 (5)الريب  والخرقاب  الناقة التي بها هوج مف نشاطها.
 قوؿ أبي تماـ: »ومف أمثمة  لؾ: 

 وتمُثل بالصبر الديار المواثل *تطل الطمول الدمع في كل موقف 

                                                 
 .315السيد أحمد الهاشمي: جواهر البالرة  ص – (2)

 .42القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص - (1)

ؽ:  بد العزيز بف  بد ا بػف تحقي صحيب البخاري أحمد بف  مي بف حجر العسقالني: فتب الباري بشرح  – (3)
  6ج كتػػاب المناقػػب  بػػاب  كػػر أسػػمـ ورفػػار ـ  1334بػػاز  دار الحػػديث لمطبػػع والنشػػر  القػػاهرة  مصػػر  دط  

 .623  ص3523الحديث 

 .42القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص - (4)

 .74  ص23  وينظر: لساف العرب  ج42المصدر نفسه  ص -  (5)
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 ؿ البحتري:  وقو  فجانس في المصرا يف      
 بالمس تغرب عن جوانب غّرب * صدق الغراب لقد رأيت حموليم

 ويظهر التجنيس في البيتيف كما يأتي:  (2)«فجانس بثالثة ألفاظ  
ؿ(  فػي المصػراع األوؿ بػيف )تطػؿ والطمػو التجنيس المطمػؽ فػأما بيت جأبي تمػاـج  

ال ػراب وت ػرب ورػّرب(  )وأما بيت جالبحتػريج  فبػيف   وفي الثاني بيف )تمثؿ والمواثؿ(
 وهو تجنيس مطمؽ ل ياب االشتقاؽ بيف ه ر األلفاظ.

ولػـ    القاضي الجرجانيج لـ يقدـ تعميقا  ميها ج المالحظ  م  ه ر األمثمة أف لكف 
ف كػػاف هػػ ا االسػػتعماؿ يبػػيف مواضػػع التجنػػيس  و  أـ وجالبحتػػريج جأبػػي تمػػاـج مػػف  اتكمفػػا 

 .في سماته بيف الم هبيفالفرؽ   كما لـ يشر إل  ها فيإحسان

ه مػف شػػعرجأبي وقػد شػرحه جالقاضػػي الجرجػانيج بالتمثيػؿ لػػ التجنـيس المســتوفي: - ب
 وقد يكوف منه التجنيس المستوف  كقوؿ أبي تماـ: »   يقوؿ:تماـج 

 يحيا لدى يحي بن عبد اهلل *ما مات من كرم الزمان فإنو 

نمػػػا  ػػػّد فجػػػانس بيحيػػػا ويحػػػي  وحػػػروؼ كػػػؿ واحػػػد منهمػػػا مسػػػتوفاة فػػػي       اآلخػػػر  وا 
فػػػػي هػػػػ ا البػػػػاب الخػػػػتالؼ المعنيػػػػيف  ألف أحػػػػدهما فعػػػػؿ واآلخػػػػر اسػػػػـ  ولػػػػو اتفػػػػؽ 

نما كاف لفظة مكررة  كقوؿ امرئ القيس:  المعنياف لـ يعد تجنيسا  وا 

 فثوبا نسيُت وثوبا أجر * يادنوت تسّديتفمما 

إال أف فقػػد تكػػرر فػػي البيػػت  كػػر الثػػوب  كمػػا تكػػرر  كػػر يحػػي فػػي بيػػت أبػػي تمػػاـ  
  فػالتجنيس (1)« ه يف اتفؽ معناهمػا  واختمػؼ  انػؾ المعنيػاف  فعػد األوؿ مػف البػديع

المسػػتوف  مػػا تطػػابؽ فيػػه المفظػػاف فػػي الحػػروؼ شػػرط اخػػتالؼ المعنػػ  بينهمػػا  وهػػ ا 
والمالحػظ فػي هػ ا المثػاؿ أف جالقاضػي  هالجنػاس التػاـه  ما أطمػؽ  ميػه أهػؿ البالرػة

                                                 
 .41القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه   ص - (2)

 .41المصدر نفسه  ص -  (1)
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 ا المػػوف البػػديعي ررػػـ أنػػه لػػـ يشػػر إلػػ  ررضػػه فػػي الجرجػػانيج قػػدـ شػػرحا وافيػػا لهػػ
 الشعر ومالمحه  ند القدماب والمحدثيف.

وفػػػػي السػػػػياؽ  اتػػػػه  يػػػػورد جالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج مثػػػػاال  ػػػػّدر ممػػػػا خالفػػػػه فيػػػػه النقػػػػاد   
وأخرجػػور مػػف التجنػػيس المسػػتوفي  فػػي محاولػػة منػػه لتأكيػػد رأيػػه و رضػػه  مػػ  المتمقػػي 

ممػػا أضػػيفه إلػػ  هػػ ا البػػاب وخػػالفني فيػػه بعػػض أهػػؿ و  »لػػيحكـ بػػيف الػػرأييف  يقػػوؿ: 
 األدب قوؿ األ ش :

 وعامٌر ساد بني عامر *إن تسُِد الحوص فمم تعُْدىم 

فػػأقوؿ: إنػػه قػػد جػػانس بعػػامر و ػػامر  ألف األوؿ اسػػـ رجػػؿ  واآلخػػر اسػػـ قبيمػػة  وأرار 
 يخالؼ قوؿ اآلخر:

بيعات كميا   جماُضبيعة قيس ل ضبيعة أض *قتمنا بو خير الض 

  (2)«ألف كمتيهما قبيمتاف  فكأنما جمع بيف رجميف متفقي االسـ

هبنػيه لػـ تفػد  فوقد يكوف المخالفوف له  مػ  صػواب  إ  لفظػة ه ػامره إف فصػمت  ػ
معن  القبيمػة  فهػي اسػـ رجػؿ  وبػ لؾ تسػاوت مػع االسػـ األوؿ وكانػت تكػرارا لػه  ألف 

 فصؿ بينهما.داللة القبيمة تكتمؿ في التركيب هبني  امره ال ال

أما المثاؿ الثاني  فالتساوي يكمف في المعنػ  الػ ي يخػتص بمفظػة هضػبيعةه  وداللػة 
القبيمػػة فيهػػا تكػػوف أيضػػا فػػي التركيػػب بلضػػافة االسػػـ هقػػيس  أضػػجـه  وهػػ ا ال ينػػدرج 

سػميف هقػيس وأضػجـه مػف ضمف التجنيس المستوفي لمتنافر واالختالؼ بيف حروؼ اال
 المكررة  فهو اختالؼ في الحروؼ  ال في المعن . جهة  وتساوي معن  هضبيعةه

 

                                                 
(2)

 .43القاضي الجشجاىي: الوساطة تيو النتيثي  خصومه  ص -  
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والتجنػػػيس المسػػػتوفي: هػػػو مػػػا اتفػػػؽ فيػػػه المفظػػػاف فػػػي أربعػػػة أشػػػياب: نػػػوع الحػػػروؼ  
  وهػػػػػ ا مػػػػػا لػػػػػـ يكتمػػػػػؿ حضػػػػػورر            (2) ػػػػػددها  هيتاتهػػػػػا  وترتيبهػػػػػا مػػػػػع اخػػػػػتالؼ المعنػػػػػ 

   في ه يف المثاليف.

         حجػػػػة لتأكيػػػػد رأيػػػػه فػػػػي صػػػػحة األوؿ  وجالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج إ  قػػػػدـ المثػػػػاؿ الثػػػػاني 
إال أننا نجد بينهما اتفاقػا كبيػرا  والمثػاؿ الػ ي قدمػه يطعػف فػي حجتػه  بػؿ رػ ى حجػة 

 لمف خالفه فيه.

  التجنيس الناقص: -ج

 ومنه التجنيس الناقص  كقوؿ األخنس بف شهاب: »يقوؿ جالقاضي الجرجانيج: 

 ا والسيوف شوارعلواء منعن * وحامي لواء قد قتمنا وحامل

كػػػػؿ واحػػػػد منهمػػػػا تػػػػنقص  ػػػػف  ي  والحػػػػروؼ األصػػػػمية فػػػػ((بحػػػػامي وحامػػػػؿ ))فجػػػػانس 
 .التجنيس الناقص ما نقص فيه حرؼ  ف التجانس بيف لفظيفمف   ف(1)«اآلخر

 ومثمه قوؿ أبي تماـ:  » 

   (3)«تطول بأسياف قواض قواضب * يمدون من أيد عواص عواصم

  وهػػػو الجنػػػاس مػػػف أحػػػد المتجانسػػػيف بالحػػػ ؼ األخيػػػر حػػػرؼالومنػػػه مػػػا يػػػنقص فيػػػه 
ويظهر في بيت جأبي تماـج بيف ه ػواص و واصػـه   (4)الم ّيؿ في االصطالح البالري

 في المصراع األوؿ  وبيف هقواض وقواضبه في المصراع الثاني.

 ومما  ّدر النقاد في ه ا الموف البديعي قوؿ جأبي تماـج:

 كان عيشي بو حموًا بحموانقد  *خمّفَت بالفق الغربي لي سكنا 
                                                 

 .316السيد أحمد الهاشمي: جواهر البالرة  ص -  (2)

 .43القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص - (1)

 .43  صالمصدر نفسه -  (3)

 .317ينظر:  السيد أحمد الهاشمي: جواهر البالرة  ص -  (4)
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والجنػػػاس النػػػاقص بػػػيف هحمػػػو  وحمػػػوافه  فقػػػد نقػػػص المفػػػظ األوؿ  ػػػف الثػػػاني بحرفػػػي 
 هاأللؼ والنوفه.

فهػػػو مػػػف األوؿ ولػػػيس بنػػػاقص  ألف  »أمػػػا جالقاضػػػي الجرجػػػانيج فيػػػرى ريػػػر  لػػػؾ: 
  يرى جالجرجانيج أف التجنيس في ه ا البيػت مػف (2)« فزاتدتا األلؼ والنوف في حمواف

  ولكػػف منطػػؽ الجنػػاس يعتػػد ببنيػػة الكممػػة وكيفيػػة فزاتػػدتاهاأللػػؼ والنػػوفه المطمػػؽ  ألف 
فػي بيػت جأبػي  رد انتظاـ حروفها  وال يقبؿ التحميالت المنطقية والنحوية  وب لؾ فمػا و 

بالزيػادة  فهمػا إ ف وبما أنه في خطابه  ّبر  ف هاأللػؼ والنػوفه تماـج تجنيس ناقص  
 هحموه ناقصة منهما. زاتدتاف  في حيف لفظة

  التجنيس المضاف: -د

 ومنه التجنيس المضاؼ كقوؿ البحتري: »يقوؿ جالقاضي الجرجانيج: 

 عميّ تطاول الميل التمام*أيا قمر التمام ظُمما 

ومعنػػ  التمػػاـ واحػػد فػػي األمػػريف  ولػػو انفػػرد لػػـ يعػػد تجنيسػػا  ولكػػف أحػػدهما صػػار 
مختمفيف  وقػػػد يكػػػوف مػػػف هػػػ ا الجػػػنس مػػػا موصػػػوال بػػػالقمر  واآلخػػػر بالميػػػؿ  فكانػػػا كػػػال

تجانس به المفرد بالمضاؼ  وقد تكوف ا ضافة اسما ظاهرا ومكنّيا  وقد تكػوف نسػبا  
 ومف أممب ما سمعت فيه قوؿ أبي الفتب بف العميد:

 (1)«وا ن كان مرضيا فقل شعر كاتب *شعر كاتب  لفإن كان مسخوطا فق

فػػي   شػػعر كاتػػبههو فػػي المصػػراع األوؿه والتجػػانس فػػي هػػ ا المثػػاؿ بػػيف هشػػعر كاتػػب
فاألوؿ معنار التقصير به  وبسط العػ ر لػه  إ   » الثاني  م  اختالؼ المعن  بينهما:

وقولػه  نػد الرضػا: هشػعر كاتػبه إنمػا معنػار التعظػيـ لػه  )...(ليس الشعر مف صػنا ته
رػػات  وبمػػوغ ال ايػػة فػػي الظػػرؼ والمالحػػة لمعرفػػة الكتػػاب باختيػػار األلفػػاظ وطػػرؽ البال

                                                 
(2)

 .43القاضي الجشجاىي: الوساطة تيو النتيثي  خصومه  ص -  

 .44المصدر نفسه  ص -  (1)
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ف كػػػاف المفػػػظ تجنيسػػػا مػػػرددا    يبػػػدو أنػػػه سػػػمي(2)« فقػػػد ضػػػاد وطػػػابؽ فػػػي المعنػػػ  وا 
التجنػػػػػيس المضػػػػػاؼ ألنػػػػػه يعتمػػػػػد  مػػػػػ   القػػػػػة ا ضػػػػػافة التػػػػػي اشػػػػػترطها جالقاضػػػػػي 
الجرجػػػانيج بػػػيف المتجانسػػػيف  فهػػػي تحمػػػؿ  نصػػػر المخالفػػػة فػػػي المعنػػػ  التػػػي يتحقػػػؽ 

 .التجنيس بها

نا إلػػػػػ  مثػػػػػاؿ سػػػػػابؽ أدرجػػػػػه جالقاضػػػػػي   يعيػػػػػدوالتجنػػػػػيس المضػػػػػاؼ بهػػػػػ ا الوصػػػػػؼ
 والمخالفة وهو قوؿ الشا ر: ضالجرجانيج ضمف التجنيس المستوفي بالرف

بيعات كميا   ُضبيعة قيس ل ضبيعة أضجما *قتمنا بو خير الض 

  فمعنػػػ    وهػػػو تجنػػػيس مضػػػاؼفالجنػػػاس واقػػػع بػػػيف هضػػػبيعة قػػػيس وضػػػبيعة أضػػػجـه
الوصػؿ أو ا ضػافة  فػاألول  مضػػافة هضػبيعةه واحػد فػي األمػريف  مػع االخػتالؼ فػي 

  فكانػػػا كػػػالمختمفيف  وشػػػبيه هػػػ ا مػػػا قدمػػػه مػػػف شػػػرح إلػػػ  هقػػػيسه والثانيػػػة إلػػػ  هأضػػػجـه
 و ّدر مف المضاؼ منه. لمتجنيس بيف هقمر التماـه وهليؿ التماـه

هك ا استوف  جالقاضي الجرجانيج  كر  ناصػر وأنػواع التجنػيس كمػا أتػ  بهػا فػي 
 قوؼ في نهاية ه ر المحطة  ند المالحظات اآلتية:الوساطة  ويمكننا الو 

أف خطػاب جالقاضػػي الجرجػانيج حػػوؿ هػ ا المػػوف البػديعي  لػػـ يكػف خطابػػا نقػػديا  -
مبنيا  مػ  أسػاس المناقشػة والتحميػؿ  السػتجالب مواضػع الخطػأ والصػواب  ووجػور 

  ممػػا يضػػػفيه التجنػػػيس بمختمػػػؼ ا حسػػاف وا سػػػابة  ومػػػواطف الجمػػاؿ مػػػف  دمػػػه
نػػه  مػػ  الػػنص الشػػعري  بػػؿ كػػاف خطابػػا بالريػػا تأسيسػػيا وتنظيريػػا لهػػ ا المػػوف ألوا

مػػف النصػػوص الشػػعرية  البػػديعي  مػػ  تعػػدد أنوا ػػه  و ػػرض أمثمػػة توضػػيحية لهػػا
مػػع ظهػػور بعػػض الخمػػط فػػي  لػػؾ حسػػب مػػا قػػدـ ومػػا اسػػتو به   القديمػػة والمحدثػػة

ف كػػػاف  رضػػػا فكرنػػا  مػػػف خػػػالؿ قػػػرابة هػػػ ر األمث نظريػػػا  فهػػػو لػػػـ مػػػة والشػػواهد  وا 
مػػا  كػػر  وتسػػمياته  ولػػـ يػػوؼيس  وكػػؿ ألوانػػه وأشػػكاله يسػػتوؼ كافػػة أنػػواع التجنػػ

 منها حقها مف الشرح والتعريؼ  إال ما تضمنته األمثمة التوضيحية.
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فيػػه شػػواهد  مػػ  حضػػور التجنػػيس كمػػوف كػػاف هػػ ا الخطػػاب مضػػطربا  إ  قػػدـ  -
          ة لكػػػػؿ يـ أبياتػػػػا شػػػػعريبػػػػديعي فػػػػي الشػػػػعر القػػػػديـ والمحػػػػدث  فقػػػػد  ػػػػرض مػػػػف القػػػػد

محػدثيف جأبػو تمػاـ  البحتػري...ج  القػيس...ج  ومػف ال مف ج الناب ة  األ ش   امرئ
  مػف فػي اسػتعماؿ هػ ا المػوف البػديعي بيػنهـ والفنيػة ولكنه لػـ يبػيف الفػروؽ األداتيػة

ناحيػػة الجػػودة والػػردابة  أو مػػف جهػػة ا كثػػار والتكمػػؼ وا فػػراط  حتػػ  يقػػؼ  نػػد 
 ما  رضه نظريا في ممارسته التطبيقية. بعض

سػواب  -وهو مادة البحػث –لـ ي كر ضمف ه ا الطرح أمثمة مف شعر جالمتنبيج  -
المخالفة  أو ممػا أخػ   ميػه مػف اسػتعماالت لمتجنػيس   أكانت مف جانب القبوؿ أـ

ب لؾ خرج  ف إطار النقد التطبيقػي الػ ي اتخػ  فيػه المقايسػة منهجػا  والػدفاع  ػف 
 تنبيج هدفا وراية.جالم

 :المطابقة -2-ج

الطباؽ هو الجمع بػيف الشػيب وضػدر فػي الكػالـ  وهمػا قػد يكونػاف اسػميف أو فعمػيف 
 (2)أو حرفيف  أو مختمفيف.

ويسػػم  المطابقػػة  والتضػػاد  والتطبيػػؽ والتكػػافؤ  والتطػػابؽ  وهػػو الجمػػع فػػي الكػػالـ 
         يف أو النقيضػػػػػػيف  بػػػػػػيف معنيػػػػػػيف متقػػػػػػابميف  سػػػػػػواب كػػػػػػاف  لػػػػػػؾ التقابػػػػػػؿ تقابػػػػػػؿ الضػػػػػػد

أو التضايؼ  والطباؽ ضرباف أحدهما طباؽ ا يجاب وهو ما لـ يختمؼ فيه الضػداف 
إيجابا وسمبا  وثانيهما طباؽ السمب وهو ما اختمػؼ فيػه الضػداف إيجابػا وسػمبا  بحيػث 

 (1)مثبت واآلخر منفي. ايجمع بيف فعميف مف مصدر واحد أحدهم

لهػػا شػػعبا خفيػػة   »لوصػػؼ رأى جالقاضػػي الجرجػػانيج أف: ولمػػا كانػػت المطابقػػة بهػػ ا ا
وفيهػػا مكػػامف ت مػػض  وربمػػا التبسػػت بهػػا أشػػياب  ال تتميػػز إال لمنظػػر الثاقػػب  والػػ هف 
المطيػػؼ  والستقصػػاتها موضػػع هػػو أممػػؾ بػػه  ولػػـ نفػػتب هػػ ا الكػػالـ  وقصػػدنا مػػا جػػرى 

                                                 
 .333السيد أحمد الهاشمي: جواهر البالرة  ص -  (2)

  وينظر: محمد  زاـ: المصطمب النقدي في التراث األدبي العربي  دار الشروؽ 333المرجع نفسه  ص -  (1)
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فػػػُ كر ألجمػػػه  بنػػػا القػػػوؿ إليػػػه  لكػػػف الحػػػديث شػػػجوف  وربمػػػا احتػػػاج الشػػػيب إلػػػ  ريػػػرر 
 .(2)« وربما اتصؿ بما هو أجنبي منه فاستصحبه

وؿ  وا تمػػػػد فيػػػػه والمطابقػػػة  نػػػػدر أقسػػػاـ  لكنػػػػه لػػػـ يفصػػػػب  ػػػف مصػػػػطمب لمنػػػوع األ  
 ج يقوؿ فيه:الخزا ي النمو ج والمثاؿ  في بيت جلد بؿ

 ىكَ بَ فَ  وِ سِ أْ َر بِ  يبُ شِ المَ  كَ حِ ضَ  * لٍ جُ رَ  نْ مِ  مُ مْ ا سَ ي يَ بِ جَ عْ تَ  لَ  »

 ؿ مسمـ بف الوليد:وقو 

 (1)« يبُ شِ المَ  يوِ فِ  كُ حَ ضْ يَ  وُ سُ أْ َر وَ  * ةٍ نَ مْ ى دِ مَ ي عَ كِ بْ يَ  برٌ عْ تَ سْ مُ 

والمطابقػػػة فػػػي بيػػػت جد بػػػؿج بػػػيف هضػػػحؾ وبكػػػ ه  وفػػػي بيػػػت جمسػػػمـ بػػػف الوليػػػدج بػػػيف 
 هيضحؾ ويبكيه  وهي مطابقة إيجاب جمعت بيف الضديف.

 وقوؿ أبي تماـ: »

 الِ المَ  يِت مِ ى مُ لَ إِ  يضِ رِ ي القَ يِ حْ مُ  *ا يَ ص  نُ يَ  اِب كَ الر  َخَبَب نّظري تَ وَ 
                                                                     وقوله:

 * ااَر بَ الغُ  طُ خَ سْ أَ ى وَ َر ى الث  ضَ أرْ  *
 وقوله:

 (3)«ي انِ كَ مَ  يلُ خِ البَ  لَ يِ ا جَ مَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  * يتِ احَ سَ  اهُ دَ يَ  تْ فَ رَ ي عَ ذِ ا الّ ذَ ىَ 
فالطبػػاؽ فػػي أبيػػات جأبػػي تمػػاـج بػػيف همحيػػي ومميػػته فػػي البيػػت األوؿ  وبػػيف هأرضػػ  

 وأسخطه في البيت الثاني  وبيف ه رفت وجهؿه في البيت الثالث.

                                                 
 .44القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص - (2)

 .44المصدر نفسه  ص -  (1)

 .45المصدر نفسه  ص - (3)

 



 الخطاب الجمالــي                                                          الفصل الرابع:      

 - 151 - 

لكف جالقاضي الجرجانيج لـ يعمؽ  م  ه ر األبيات  ولـ يحدد نوع المطابقة فيهػا  
 ا لفظيا.كما أنه لـ يحدد مواضعها مف األبيات تحديد

           وهػػػػو طبػػػػاؽ ا يجػػػػاب (2)« فكػػػػؿ هػػػػ ا بػػػػاب واحػػػػد »وقػػػػد  يػػػػؿ هػػػػ ا القسػػػػـ بقولػػػػه: 
 أو الطباؽ التاـ.

 وقد يجيب منه جنس آخر تكوف المطابقة فيه بالنفي  كقوؿ البحتري: »

ّّ قَ يُ   مُ مَ عْ أَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  قُ وْ الش   ي  لَ ي إِ رِ سْ يَ وَ  *ى وَ اليَ  مُ مَ عْ أَ  لَ  ثُ يْ حَ  نْ ي مِ لِ  ضُ ي 

لمػػػػا كػػػػاف قولػػػػه هال أ مػػػػـه كقولػػػػه: أجهػػػػؿ  وكػػػػاف قولػػػػه: أجهػػػػؿ مطابقػػػػة كػػػػاف اآلخػػػػر 
 قوؿ أبي تماـ: بمثابته  ومف أررب ألفاظه وألطؼ ما وجد منه

 لُ ابِ وَ ذَ  كَ مْ تِ  ن  أَ  ل  إِ  ط  ا الخَ نَ قَ  * سٌ انِ وَ ا أَ اتَ ىَ  ن  أَ  ل  إِ  شِ حْ ا الوَ يَ مَ 

ضػر  واآلخػر لم اتػب  فكانػا نقيضػيف فػي المعنػ  فطابؽ هبهاتا وتمػؾه  وأحػدهما لمحا
 .(1)« وبمنزلة الضديف

لقػػػد قػػػارف جالقاضػػػي الجرجػػػانيج فػػػي هػػػ ا القسػػػـ مػػػف المطابقػػػة بػػػيف جالبحتػػػريج وجأبػػػي 
          تمػػػػاـج  حػػػػيف  مػػػػؽ  مػػػػ  المطابقػػػػة الموجػػػػودة فػػػػي بيػػػػت جأبػػػػي تمػػػػاـج بأنهػػػػا األرػػػػػرب 

قارنػػة بػػيف مػػ هبي القػػدماب ممػػثال فػػي المفػػظ واأللطػػؼ فػػي هػػ ا المػػوف البػػديعي  هػػي م
 ػػف القػػديـ  زاسػػتعماله يمتػػايػػرى أف  لمحػػدثيف ممػػثال جبػػأبي تمػػاـج  الػػ يجبػػالبحتريج  وا

 بالكمفة وال رابة والمطؼ.

 ومع  لؾ لـ يبيف جالقاضي الجرجانيج مواضع الجودة والردابة في ه ا االستعماؿ.
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 التصحيف: -3-ج

يف فأكثر  بحيث لو أزيؿ أو رّير نقطػة كممػة : التشابه في الخط بيف كممتؼالتصحي
 (2)كانت  يف الثانية  نحو: التخمي ثـ التحمي ثـ التجمي.

 ومػػػػف أصػػػػناؼ البػػػػديع التصػػػػحيؼ كقػػػػوؿ الشػػػػا ر »يقػػػػوؿ جالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج: 
 :هالبحتريه

 ليعجز والمعتز باهلل طالبو * ولم يكن المغتر باهلل إذ سرى
 وقوله:

 ـداء عمى سميل غريف *ـ فكأن الشميل والنثرة الحص
 وقوله:

 من ُفتون مستجمب من ُفتور *ما بعيني ىذا الغزال الغرير 
 وقوؿ إسما يؿ بف  باد:

 عمائم لم يَُذْلن بالِخرق *غمائم ىن فوق أرؤسنا 
وهػػػػ ا يػػػػدخؿ فػػػػي بعػػػػض األقسػػػػاـ التػػػػي  كرناهػػػػا فػػػػي التجنػػػػيس  لكػػػػف مػػػػا أمكػػػػف فيػػػػه 

 .(1)« ز به  ف ريررالتصحيؼ فمه باب  م  حياله  وجانب يتمي

فػػي حػػرؼ الػػ ي يختمػػؼ فيػػه المتجانسػػاف   ويبػػدو أنػػه يقصػػد بػػ لؾ التجنػػيس النػػاقص
 .كما في البيت الثالث جلمبحتريج بيف هفتوف وفتوره  فهو تجنيس ناقص

في ه ا الموف البديعي أنه اكتف  بشعر جالبحتػريج وجابػف  بػادج  ولػـ يػ كر والمالحظ 
 ألصحاب البديع شيتا.

                                                 
  وينظر: محمد  زاـ: المصطمب النقدي في التراث 333مد الهاشمي: جواهر البالرة  صالسيد أح -  (2)

 .234األدبي العربي  ص
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   تقسيم:ال -4-ج

إضػافة مػا لكػؿ إليػه  مػ  التبعػيض ثػـ مصػطمب بالرػي يعنػي  كػر متعػدد والتقسيـ: 
والنشػر  أي هػػو أف يريػػد المػتكمـ متعػػددا أو مػا هػػو فػػي حكػـ المتعػػدد  ثػػـ  المػػؼليخػرج 

 (2).ي كر لكؿ واحد مف المتعددات حكمه  م  التعييف

   كقوؿ زهير:ومنه التقسيـ  وقد يكوف موصوال »يقوؿ جالقاضي الجرجانيج: 

 ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا *يطعنيم ما ارتموا حتى إذا اّطعنوا 

فقسػػػـ البيػػػت  مػػػ  أحػػػواؿ الحػػػرب ومراتػػػب المقػػػاب  ثػػػـ ألحػػػؽ بكػػػؿ قسػػػـ مػػػا يميػػػه فػػػي 
  أي (1)« المعنػػ  الػػ ي قصػػدر  مػػف تفضػػيؿ الممػػدوح  فصػػار موصػػوال بػػه مقرونػػا إليػػه

هػػػػو تحػػػػت الرمػػػػي فجعػػػػؿ يطعػػػػنهـ  فػػػػل ا إ ا ارتمػػػػ  النػػػػاس فػػػػي الحػػػػرب بالنبػػػػؿ دخػػػػؿ 
تطػػػا نوا  ضػػػارب بالسػػػيؼ  فػػػل ا تضػػػاربوا بالسػػػيوؼ  ا تنػػػؽ كػػػؿ قػػػرف قرنػػػه والتزمػػػه  
وبالتالي فالوصؼ موصوؿ ومقروف بالممدوح  فهو مف ابتدأ السير  مػ  هػ ر المراتػب 

 واألحواؿ.

  ة:القسمة المطمقة رير المشفو ة  كقوؿ الناب »والنوع الثاني مف التقسيـ هو: 

 أضر لمن عادى وأكثر نافعا *فمّمو عينا من أرى أىل قبة 

 وأفضل مشفوعا إليو وشافعا *وأعظم أحالما وأكرم سيدا 

فهػػ ا ضػػرب مػػف التقطيػػع  مػػ  معػػاف مختمفػػة  ولسػػت أسػػمب بتسػػميته تقسػػيما  وقػػد 
 .(3)« رأيت مف يطمؽ له ه ر التسمية

                                                 
 .226ي التراث األدبي العربي  صمحمد  زاـ: المصطمب النقدي ف – (2)

 .46القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص - (1)

 .47المصدر نفسه  ص -  (3)
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األوؿ هالموصػػػوؿه  لكنػػػه وهػػػو فػػػي هػػػ ا التقسػػػيـ يػػػ كر مػػػا استحسػػػنه منػػػه فػػػي نو ػػػه 
  المتمثػػػؿ فػػػي بيػػػت جالناب ػػػةج  يسػػػتهجف مػػػا  كػػػر مثػػػاال لمنػػػوع الثػػػاني هالقسػػػمة المطمقػػػةه
 ولكنه لـ يقدـ مثاال مقابال مما يستحسنه في ه ا القسـ.

 كما أف األمثمة التي  رضها لمتقسيـ اقتصرت  م  الشعر القديـ دوف المحدث.

 جمع الوصاف: -5-ج

 (2)المتكمـ بيف متعدد تحت حكـ واحد و لؾ قد يكوف: الجمع هو أف يجمع

﴿:نحو قوله تعال في اثنيف:   -               ﴾(1) فقد  
  جمع بيف هالماؿه وهالبنيفه تحت حكـ واحد هو صفة الزينة.

﴿أو في أكثر: نحو قوله تعال :   -               

                 

   ﴾(3)أشياب هالخمر  الميسر     أيف جمع بيف أربعة
 األنصاب  األزالـه تحت حكـ واحد هو اتصافها بالرجس.

 كقوؿ أبي دو اد: »جانيج مما يقارب التقسيـ: ويعدر جالقاضي الجر 

 ممّر المطا سميري العصب *بعيد مدى الطرف خاظي البضيع 

 وقد يجمع  م  نوع آخر  كقوؿ الناب ة: 

 (4)«ـب والعرقوب والقمب *حديد الطرف والمنكـ 

                                                 
   ويسم  جمع المؤتمؼ والمختمؼ.323مد الهاشمي: جواهر البالرة  صالسيد أح -  (2)

 .46مف اآلية الكهؼ   -  (1)

 .93الماتدة   -  (3)

 .47الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص القاضي الجرجاني: - (4)
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والمالحػػظ أف المثػػاؿ الثػػاني ينػػدرج ضػػمف جمػػع األوصػػاؼ  حيػػث جمعػػت األ ضػػاب 
 ب  والقمبه تحت وصؼ واحد هو القوة.  العرقو هالطرؼ  المنكب

أما المثاؿ األوؿ فيبدو رير الجمع أو التقسيـ  ألف كؿ صفة فيه تتبع موصوفها  ولػـ 
 وال جمع تحت حكـ واحد.يكف فيه وصؼ لمتعدد  

هكػػ ا يػػأتي جالقاضػػي الجرجػػانيج  مػػ  اسػػتكماؿ مػػا  رضػػه مػػف أفكػػار  فػػي بػػاب 
 البديع.

فكػػػػار ال تحتػػػػوي  مػػػػ  شػػػػيب  ي بػػػػاؿ فػػػػي نقػػػػدر التطبيقػػػػي وكمػػػػا رأينػػػػا فػػػػلف هػػػػ ر األ
ف أشار إلػ  بعػض الممحػات النظريػة كمػا فػي المطابقػة والتجنػيس  بخصوص  لؾ   وا 

 ػػػف البػػػديع  وهػػػو  والمالحػػػظ أف جالقاضػػػي الجرجػػػانيج لػػػـ يتوقػػػؼ كثيػػػرا فػػػي الحػػػديث 
  مػػ  منطقػػي فػػي  ػػدـ التوقػػؼ والبحػػث الكثيػػر  ألف جالمتنبػػيج لػػـ يكػػف مػػف البػػديعييف

 النمط ال ي كاف  ميه جأبو تماـج.

به ر المالحظات العابرة  ومض  سريعا يعػرض وسػاطته  وقػد صػرح  ومف ثـ اكتف 
 :(2)هو ب لؾ إ  قاؿ بعد  رضه له ر األنواع مف البديع

وقػػػد يمتنػػػع بعػػػض األدبػػػاب مػػػف تسػػػمية بعػػػض مػػػا  كرنػػػار بػػػديعا  لكنػػػه أحػػػد أبػػػواب  »
لػػه أشػػبار تجػػري مجػػرار وتػػ كر معػػه  كااللتفػػات الصػػنعة  ومعػػدود فػػي حمػػ  الشػػعر  و 

والتوصؿ وريرهما  ولو أقبمنا  مػ  اسػتيعابها وتمييػز ضػروبها وأصػنافها الحتجنػا إلػ  
اتباع كؿ ما يقتضيه مف شاهد وبياف ومثاؿ  ولو فعمنا  لؾ ألبخسنا أبػا الطيػب حقػه  

نمػا قػدمنا هػ ا ا لنبػ   توطتػة لمػا نػ كرر وافتتحنا الكتاب ب كرر ثـ ش منا معظمه ب يرر  وا 
 مػػ  أثػػرر  وتػػدريجا إلػػ  مػػا بعػػدر  ليكػػوف كالشػػاهد المقبػػوؿ قولػػه  وبمنزلػػة المسػػمـ أمػػرر 

  يػػػنـ هػػػ ا الػػػنص  ػػػف  كػػػاب جالقاضػػػي الجرجػػػانيج  وو ػػػي نقػػػدي قػػػّؿ نظيػػػرر  ألف (1)«
أرمػػب النقػػاد اتفقػػوا  مػػ  أنػػه لػػـ يعػػالج قضػػية البػػديع  مػػ  الوجػػه الحسػػف  ولػػـ يعطهػػا 

أثبػػت بخطابػػػه هػػ ا أنػػػه وقػػؼ  نػػػد البػػديع حتػػػ  ال يسػػقط حمقػػػة مػػف العقػػػد    وقػػػدحقهػػا
                                                 

 .273مصطف  أبو كريشة: النقد التطبيقي  ص -  (2)

 .48القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص - (1)
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النقدي ال ي كاف ساتدا في  صرر   لؾ ألنه لػـ يكػف مضػطرا إليػه جفػالمتنبيج لػـ يكػف 
إضػػافة ضػػمف أصػػحاب هػػ ا المػػ هب فػػي مرحمتيػػه األولػػ  ها كثػػاره والثانيػػة هالتكمػػؼه  

ف  نػػد أسػػتا ر جاآلمػػديج الػػ ي أقػػػاـ أف النقػػاد قبمػػه أوفػػوا الموضػػوع حقػػه  كمػػػا كػػا إلػػ 
موازنتػػه  مػػ  أسػػاس المفاضػػمة بػػيف القػػديـ والمحػػدث  ووجػػد فػػي البػػديع محػػورا فاصػػال 

في حيف أف جالقاضػي الجرجػانيج  ألنه اتصؿ جبأبي تماـج وهو الطرؼ الثاني لمموازنة 
وع اتخ  مف شعر جالمتنبيج والدفاع  ف م هبه محورا لموساطة  وب لؾ رأى أف هػ ا النػ

واسػػػػع كالبػػػػديع  ومناقشػػػػته وتحميػػػػؿ  ناصػػػػرر  وتمييػػػػز ضػػػػروبها  بمػػػػف االهتمػػػػاـ ببػػػػا
منهجػػه تنظيػػرا الطريػػؽ الػػ ي رسػػمه لسػػيؤدي بػػه ال محالػػة إلػػ  الخػػروج  ػف  اواسػتيعابه

فجػابت مالحظاتػه فػي البػديع بسػيطة وتطبيقػا  كمػا رأى بأنػه سػيبخس جالمتنبػيج حقػه  
  ابرة.

يتفػػػػؽ ويؤكػػػػد ويوافػػػػؽ مػػػػا طرحػػػػه فػػػػي حديثػػػػه  ػػػػف وجالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج برأيػػػػه هػػػػ ا 
األصوؿ الفنية لممفاضمة بيف الشعراب فػي  مػود الشػعر  ونفػ  أف يكػوف البػديع طريقػا 

فرضػها التطػور والػ وؽ    والتػيإل  ه ر المفاضمة  إال مف ناحية إضافاته له ا العمود
د الشػػعر العصػري  وهػو لػـ يخػرج فػي تطبيقاتػػه ورؤار نظريػا وممارسػة  ػف إثبػات  مػو 

سػاهمت فػي رحابتػه ولكنهػا لػـ تخػرج  ػف حػدودر  –بما أضيؼ إليه مف قيـ مسػتحدثة 
طػػػػارر العػػػػاـ   ألنػػػػه أشػػػػار إلػػػػ  أف المحػػػػدثيف حػػػػيف تكمفػػػػوا البػػػػديع كػػػػانوا محسػػػػنيف -وا 

 ومسيتيف.

ألنػػه  لبػػديع لهػػ ر األسػػباب جالقاضػػي الجرجػػانيج بمػػ هب ا  ػػدـ اهتمػػاـوهػػ ا ال ينفػػي 
د جالمتنبػػيج فػػي محػػاورة تحميميػػة مػػع خصػػومه  حممػػت هػػ ر نػػاقش  نصػػر االسػػتعارة  نػػ

المناقشة مستوى نقديا مميزا  وا يا  و ميقا  واالستعارة التي  دها  نصرا أصػيال فػي 
  أمػػا التجنػػيس والمطابقػػة فهػػي طػػرؽ أداب تتعمػػؽ بالشػػكؿ بهػػدؼ تحسػػينه  لػػ لؾ الشػػعر

 فصؿ االستعارة  ف البديع.

التزاـ التعريفػػات والتفريعػػات  بػػؿ قػػدـ أنػػواع البػػديع لػػـ يتبػػع طريقػػة البالريػػيف بػػ لكنػػه
            يكتفػػػػي فػػػػي كثيػػػػر مثمػػػػة والشػػػػواهد الشػػػػعرية فقػػػػط  حتػػػػ  أنػػػػه كػػػػز  مػػػػ  األر بليجػػػػاز  و 
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فمػا يشػكؿ البػديع ؼ الموف البديعي الداؿ  ميه فحسب  مف األحياف بليراد المثاؿ لتعري
مػه الفنيػة وطػرؽ  رضػه  وهػي قيفي  هنه إنما هػو داللػة  امػة  مػ  الػنص المتميػز ب

يتطمػػب  لػػؾ مرا ػػاة تقػػديـ مبنيػػة  مػػ  تصػػور المحػػدثيف  و طػػرؽ  ػػرض و   مػػ  العمػػـو
   أنظمة الجودة والصنا ة  بحيث يبدو الشكؿ أنيقا متميزا.

تػػأثيرر فػػي بنيػػة الػػنص الشػػعري صػػيارة أشػػار إلػػ  وظيفػػة البػػديع مػػف حيػػث كمػػا أنػػه 
-بنيػػة الػػنص نفسػػه  فالصػػيارة الجيػػدة ودور العناصػػر البديعيػػة فػػي تشػػكيؿ ومعنػػ   

مبنية  مػ  حسػف االختيػار لالفػاظ مػع مرا ػاة المعنػ  فػي انتظامهػا  وقػد بنػ   - ندر
جالقاضي الجرجانيج نظرته  م  إمكانية ا بداع بالنسبة لممحدثيف  م  أساس المقدرة 

يػادة أو  م  إتماـ المعن  أو الزيادة فيه  وتدخؿ في بنية النص مف أجؿ مثػؿ هػ ر الز 
إلػػػ   ا ضػػافة طاقػػػة العناصػػػر البديعيػػػة وحسػػػف اسػػػت اللها فػػػي  لػػػؾ  فػػػل ا نظرنػػػا مػػػثال

الحشػػو  فلننػػا سػػنجدر يميػػز بػػيف حشػػو هػػو مجػػرد فضػػمة يمكػػف االسػػت ناب  نهػػا وبػػيف 
 آخر مفيد.

يبػػدو  لػػؾ جميػػا فػػي حديثػػه  ػػف الحشػػو فػػي الشػػعر  وتػػأثير مػػ هب البػػديع فػػي شػػعر 
بػػػي تمػػػاـج وأخػػػرى ألام   ممػػػثال لػػػ لؾ بأبيػػػات شػػػعرية جالمحػػػدثيف ومقارنتػػػه بشػػػعر القػػػد

 ألحد األ راب.

 يقوؿ جأبو تماـج مت زال:

 فإنني لمذي حسيّتو حاسي  *  دعني وشرب اليوى يا شارب الكاس

 فإن منزلو من أحسن الناس  *  ل يوحشنك ما استعجمت من سقمي

 ووصل ألحاظو تقطيع أنفاسي  *من قطع ألفاظو توصيل ميمكتي  

 (2)ما كان قطع رجائي في يدْي ياسي  * تى أعيش بتأميل الرجاء إذا م

                                                 
 .33القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص -  (2)
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فمػػػـ يخػػػؿ بيػػػت منهػػػا مػػػف  »يعمػػػؽ جالقاضػػػي الجرجػػػانيج  مػػػ  هػػػ ر األبيػػػات بقولػػػه:  
معنػػػػ  بػػػػديع وصػػػػنعة لطيفػػػػة  طػػػػابؽ وجػػػػانس  واسػػػػتعار فأحسػػػػف  وهػػػػي معػػػػدودة فػػػػي 

  وأصػنافا مػف المختار مف رزله  وحّؽ لها  فقد جمعت  م  قصرها فنونا مف الحسف
 .(2)« البديع  ثـ فيها مف ا حكاـ والمتانة والقوة ما ترار

يبػػيف جالقاضػػي الجرجػػانيج فػػي خطابػػػه هػػ ا مػػا لمبػػديع مػػػف أثػػر حسػػف  مػػ  المعنػػػ  
ف أكثػػر مػف ف نونػػه فػػي هػ ر القصػػيدة  فقػػد طػػابؽ والشػكؿ فػػي شػػعر جأبػي تمػػاـج  وهػػو وا 

) تأميػػػػػؿ الرجػػػػاب  قطػػػػػع  وصػػػػػؿ/ توصػػػػيؿ  تقطيػػػػػع/ الرجػػػػاب  ياسػػػػػي(  وقابػػػػؿ قطػػػػع )
رجػػاتي(  وجػػانس ) ألفاظػػه  ألحاظػػه/ حسػػيته  حاسػػي(  واسػػتعار )شػػرب الهػػوى(...  
و دها فنونا مف الحسػف  وأصػنافا مػف البػديع  جيػدة االسػتعماؿ والتػأثير  لمػا فيهػا مػف 

   والمتانة والقوة فمنحت نصه قبوال وحسنا.ا حكاـ في الصنعة

ي تمػػاـج  فػػالفنوف البديعيػػة أسػػاس جمػػالي اتكػػأ  ميػػه ولكنػػه لػػـ يعػػد  لػػؾ تكمفػػا مػػف جأبػػ
الشػػػعراب المحػػػدثوف كوسػػػيمة لمتػػػأثير وتحريػػػؾ النفػػػوس  وبمػػػا أف الشػػػعر العربػػػي مػػػرتبط 

  (1)بالسػػمع  فهػػو يعتمػػد  مػػ  التناسػػؽ والتػػوازف والتجػػانس والتماثػػؿ والتطػػابؽ والتقابػػؿ
مػػا درسػػه النقػػاد  وقػػد  وكػػاف البػػديع أهػػـ » لػػ لؾ كػػاف النقػػاد يهتمػػوف بالجانػػب الشػػكمي:

يضػاح القيمػة الفنيػة فمنهـ مػف  هػب إلػ  األخػ  بػه وتحكيمػه فػي النقػد اختمفوا فيه    وا 
نما لمشعر  ومنهـ مف لـ يتخ ر أساسا لمنقد هو ممػا يفيػد ولػيس  والحكـ  م  الكالـ  وا 

  فجعػػػؿ جالقاضػػػي الجرجػػػانيج الحكػػػـ بػػػالجودة والحسػػػف بػػػيف مػػػ هب (3)« مػػػدة وأصػػػال
محدث وم هب  مود الشعر القديـ  قاتما  م  التأثير في نفس المتمقػي  فهػو البديع ال

فػي مقارنتػه بالقػديـ بهػ ا   إ  يحكـ  م  قوؿ جأبي تمػاـج بالمتانػة والقػوة والحسػف  يػربط
ولكنني ما أظنؾ تجد له مف صورة الطػرب  وارتيػاح الػنفس مػا تجػدر  » التأثير  يقوؿ:

 :(*)لقوؿ بعض األ راب
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 ماربنا بين المُنيفة فالضّ   *  ي والعيس تيويأقول لصاحب

 فما بعد العشية من عرار  *  تمتع من شميم عرار نجد

 وريّا روضة غّب القطار  * أل يا حبذا نفحات نجد 

 وأنت عمى زمانك غير زار  *  وعيشك إذ يحل القوم نجدا

 بأنصاف لين ول سرار  *  شيور ينقضين وما شعرنا

 وأقصر ما يكون من النيار  *   لـفأما ليمين فخير لي

  (2)«فهػػو كمػػا تػػرار بعيػػد  ػػف الصػػنعة  فػػارغ األلفػػاظ  سػػهؿ المأخػػ   قريػػب المتنػػاوؿ 
 و م  ه ا كانت العرب تفاضؿ بيف الشعراب.

فبالررـ مف خمو ه ر األبيات مف األلػواف البديعيػة وفنػوف الصػنعة  فلنػه فضػمه  مػ  
ف كاف بعيدا  ف الصنعة التػي تػأتي مػع البػديع قوؿ جأبي تماـج في الحسف والجودة  وا  

التػي تحصػؿ بفعػؿ المحسػنات البديعيػة  مػف الزخرفػة الشػكمية في المعن   فارغ األلفاظ
 مػػ  مسػػتوى المفػػظ  فهػػو مػػا أحػػدث الفػػرؽ بػػيف المػػ هبيف  حػػيف  ػػرض  مػػ  مقيػػاس 

أتي  مػ  ال وؽ والتػأثير فػي السػامع المتمقػي  ألف األلػواف البديعيػة  نػد هػؤالب كانػت تػ
الطبػػع  مػػف ريػػر تكمػػؼ أو تعمػػد ليكثػػار منهػػا  فهػػي ليسػػت  مػػدة وأصػػال فػػي إظهػػار 
القيمػػة الفنيػػة لمػػنص الشػػعري   مػػ  خػػالؼ مػػا كانػػت  ميػػه  نػػد أصػػحاب البػػديع مػػف 
المحػػدثيف  الػػ يف حرصػػوا  مػػ  كثرتهػػا ممػػا أرفمهػػـ  ػػف األسػػس الفنيػػة األخػػرى  التػػي 

أمػػا البػػديع وفنونػػه فوسػػيمة لمتحسػػيف والزينػػة إف تعػػد العمػػاد الحقيقػػي لمفنيػػة فػػي الشػػعر  
ف كانػػت حسػػنة االسػػت الؿ  ػػّدت حميػػة كانػػت حشػػوا وتكمفػػا يمكػػف االسػػت ناب  نهػػا   وا 

مػػف الجمػػاؿ والرونػػؽ مػػا يجعػػؿ الشػػعر يبعػػث  مػػ  االرتيػػاح فػػي الػػنفس  مممحػػاتضػػفي 
 والتأثير في المسمع.
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سػػس  مػػود الشػػعر إنمػػا وخالصػػة القػػوؿ إف جماليػػات الشػػعر القػػديـ المتمثمػػة فػػي أ
  أمػا المحػدثوف فقػد ا تمػدوا فػي  لػؾ (2)كانت تمبي مطالب ال وؽ العربي  ند القػدماب

وف  م  الزينة البديعيػة  والبػديع كػاف موجػودا  نػد القػدماب  لكنػه لػـ يكػف أساسػا يعتمػد
 ميه  بؿ كاف يأتي  فو الخاطر  ومػع المحػدثيف أصػبب البػديع فػي ل ػة النقػد  نصػرا 

قتضػػي أهميتػػه إدماجػػه ضػػمف أبػػواب  مػػود الشػػعر  بوصػػفه جػػزبا مػػف الفكػػر هامػػا  ت
التطوري ال ي اقتضته مؤثرات الحضارة وتطور العصر في الخطاب الشعري والنقدي 

  م  السواب.

وجالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج فػػػػي خطابػػػػه حػػػػوؿ البػػػػديع كػػػػاف مممػػػػا بموضػػػػوع وفنػػػػوف هػػػػ ا 
ارا لممقارنػػػػػة بػػػػػيف القػػػػػديـ المػػػػػ هب  وتميػػػػػزر  نػػػػػد بعػػػػػض المحػػػػػدثيف  كمػػػػػا اتخػػػػػ ر معيػػػػػ

الػػػ وؽ والتػػػأثير فػػػي المتمقػػػي  فخمػػػص إلػػػ  رؤيػػػة والمحػػػدث  باال تمػػػاد  مػػػ  مقيػػػاس 
العناصر التي تشػكؿ حػدا فاصػال فػي تحديػد المطبػوع والمصػنوع  أف البديع مفمفادها 

مػػػػف الشػػػػعر  وهػػػػو فػػػػي اسػػػػتعماله والتركيػػػػز  ميػػػػه كثػػػػرة أو قمػػػػة مراتػػػػب ودرجػػػػات فػػػػي 
 ا حساف وا سابة.

 م  الوقفة السريعة جلمقاضي الجرجػانيج فػي  رضػه لمبػديع   ف كاف الرأي السابؽوا  
وفنونػػه  فػػلف لػػه بعػػض النظػػرات المهمػػة والعميقػػة حولػػه  كالػػ ي الحظنػػار فػػي المقارنػػة 
التػػي أدرجهػػا فػػي حديثػػه  ػػف هالحشػػو فػػي الشػػعره  إال أننػػا لمسػػنا فيهػػا بعػػض مالمػػب 

 القدام  وما خالفهـ فيه.المناقشة له ا الم هب وما أضافه لم هب 

لنػػأتي إلػػ  فكػػرة مفادهػػا أف المحسػػنات البديعيػػة  فػػي اسػػتجالب تأثيرهػػا  مػػ  معػػاني 
الػػنص الشػػعري وألفاظػػه  ومػػا تضػػفيه  ميهػػا مػػف مالمػػب الحسػػف والزينػػة والجمػػاؿ  فػػلف 

ف كػػاف بػػالكثرة والتكمػػؼ-الشػػا ر كػػاف يقصػػد مػػف وراب اسػػتخدامها والتركيػػز  ميهػػا   -وا 
تحدثػػه هػػ ر العناصػػر مػػف موسػػيق  داخميػػة   األ هػػاف وجمػػب األسػػماع  لمػػاالتػػأثير فػػي 

وحركػة إيقا يػة تتحقػؽ مػف األلفػاظ المفػػردة  ومػف ارتباطهػا ب يرهػا  ػف طريػؽ صػػالت 
نو ػػا مػػف  تضػػفيتحػػددها هػػ ر المحسػػنات فػػي نػػوع مػػف التجػػانس والتقابػػؿ والتضػػاد...  
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اب المحػدثوف عر فعمػد إليهػا الشػ  (2)التجاوب بيف الكممات والمعاني فػي السػياؽ الشػعري
ألنهػػػـ وجػػػدوا فيهػػػا مػػػا يحمػػػؿ شػػػقا مػػػف الػػػ وؽ العصػػػري المتصػػػؼ بػػػالطرب والمرونػػػة 
والميونػة  والحركػة ا يقا يػػة فػي الحيػػاة العامػة واألدبيػػة  فرضػتها قػػيـ حياتيػة مسػػتحدثة 

  مػػف مالمحهػػا االهتمػػاـ بالبػػديع   كػػافجديػػدةارتبطػػت بالحضػػارة والتطػػور  وقػػيـ فنيػػة 
  وكانػػػػت ألوانػػػػه المختمفػػػػة خػػػػا ر مػػػػ هبا  كػػػػس هػػػػ ر الحركيػػػػة فػػػػي الػػػػنص الشػػػػعريوات

 في الشعر العربي. والمتعددة مف العناصر المكممة لمعممية الفنية 
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II- قضايا الموسيقى: 

إ ا كانػػػػػػت وقفػػػػػػة جالقاضػػػػػػي الجرجػػػػػػانيج  نػػػػػػد مػػػػػػ هب البػػػػػػديع وقفػػػػػػة سػػػػػػريعة  قميمػػػػػػة 
لنػػػػػه اسػػػػػتكماال لعناصػػػػػر البنػػػػػاب الشػػػػػعري  مػػػػػ  المسػػػػػتوى المالحظػػػػػات والمناقشػػػػػات  ف

 مػػػ  مسػػػتوى  والمالحظػػػات والمؤاخػػػ ات راألفكػػػا الػػػداخمي والخػػػارجي   ػػػرض لػػػبعض
الوزف والقافية  كانت بالمثؿ ضمف نظرات ووقفات سريعة  ابرة  كمػا أنػه لػـ يفػرد لهػا 

الجرجػػانيج بابػػا ولػػـ يحممهػػا  نػػواف منفػػرد  ورربػػة فػػي اسػػتكماؿ مػػا أحػػاط بػػه جالقاضػػي 
مػػػف رؤى نقديػػػة  ػػػف الشػػػعر سػػػنقؼ  نػػػد بعػػػض هػػػ ر المالحظػػػات  مػػػف خػػػالؿ رصػػػدر 

  الوزف والقافية  ومناقشته لعيوبهما  ند بعض الشعراب.لبعض قضايا 

 الوزن:     -1

يقا ات موسػيقية تسػتعمؿ لتػزييف األقػواؿ    الوزف  ند القدماب ليس مجرد تقاسيـ وا 
  يتجمػ   لػؾ فػي (2)بػيف مػا هػو شػعر ومػا هػو نثػر ولكنهـ يروف فيه وسػيمة قويػة تميػز

  وهػي (1)«قوؿ موزوف مقف  يدؿ  م  معنػ  »تعريؼ جقدامة بف جعفرج لمشعر بأنه: 
نظػػرة شػػكمية مػػف جقدامػػة بػػف جعفػػرج لكنهػػا تحػػدد لمشػػعر سػػماته  ومػػا ينب ػػي أف ينطػػوي 

  ودراسػػته  ميػػه فػػي صػػيارته  لػػ لؾ اهػػتـ النقػػد التطبيقػػي الجمػػالي بػػالوزف أيمػػا اهتمػػاـ
 وفػػػي القػػػرف الرابػػػع المتكاممػػػة فيمػػػا بينهػػػا فػػػي الشػػػعر  كعنصػػػر مػػػف  ناصػػػر الجمػػػاؿ

الهجػػػػري يبػػػػرز جاآلمػػػػديج مػػػػف بػػػػيف نقػػػػاد العصػػػػر باهتمامػػػػه فػػػػي نقػػػػدر التطبيقػػػػي بهػػػػ ا 
فػػي شػػعرر مػػف  ر فيػػه مػػا  ابػػه  مػػ  جأبػػي تمػػاـجلػػه بابػػا خاصػػا  كػػالجانػػب  وقػػد  قػػد 

ا  قػػد بابػػا آخػػر لمموازنػػة بػػيف جأبػػي تمػػاـج   كمػػي الػػوزف  وكثػػرة الزحافػػاتاضػػطراب فػػ
 .(3)وجالبحتريج في ه ر القضية

أمػػا جالقاضػػي الجرجػػانيج فمػػـ يهػػتـ باضػػطراب األوزاف فػػي الشػػعر اهتمػػاـ جاآلمػػديج 
فػلف العػامي قػد يميػز  »العػامي  يقػوؿ:  هبها  و لؾ ألنه يعتقػد أف تمييػز األوزاف يعرفػ
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واألضػػػػرب  ويفصػػػػؿ بطبعػػػػه بػػػػيف األجنػػػػاس واألبحػػػػر  ويظهػػػػر لػػػػه  ب وقػػػػه األ ػػػػاريض
 فقػػد  فقػػد ربػػط  لػػؾ بالػػ وؽ والطبػػع  ومػػع  لػػؾ (2)« االنكسػػار البػػيف  والزحػػاؼ السػػاتغ

أشػػػار إلػػػ  بعػػػض  يػػػوب وأخطػػػاب الػػػوزف  نػػػد بعػػػض الشػػػعراب  ويمكػػػف أف نميػػػز مػػػف 
 خالؿ ما  رض مف أمثمة طريقته في مواجهة ونقد النص مف جهة الوزف.

  مف شعر جأبي نواسج   مثاؿومما أورد: 

 ومف الخطأ في الوزف قوله: » يقوؿ:

 ن أحمقا معتوىـا  *  رأيت كل من كـا

 صار المقدم الوجييـا   *    في ذا الزمـان     

 و تنوييـاـنوىت   *  يا رب نذل وضيع  

 ده تشوييـاـأزي  *  اـو لكيمـوتـىج  

 (1)«همستفعمف فا التفه  فبعضه همستفعمف مفعوؿ وفعوؿه  وبعضه

          لنػػػػا الػػػػوزف مضػػػػطربا ريػػػػر مسػػػػتقيـ  مػػػػا  ػػػػد خروجػػػػا بػػػػدو و نػػػػد تقطيػػػػع األبيػػػػات ي
  ف األوزاف الخميمية.

 

لكػف جالقاضػي الجرجػانيج مػع  لػػؾ لػـ يقػدـ تحمػيال وافيػا  ػػف هػ ا الخطػأ  فمػـ يبػػيف 
   والعيوب الموجودة فيه.ةمواضعه  ولـ يشر إل  الزحافات الوارد

ا  ػػد هػػ ا الخػػروج  خروجػػا  ػػف الطبػػع والػػ وؽ  مػػا أحػػدث نفػػورا لػػدى السػػامع كمػػ
 المتمقي.

                                                 
(2)
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  كمػػا أورد بعػػض مػػا أنكػػر  مػػ  جالمتنبػػيج مػػف ناحيػػة الػػوزف  فػػي معػػرض دفا ػػه
  نه  مف  لؾ ما  يب  ميه في قوله:

 (2)وباطنو دين وظاىره ظرف  *تفّكره عمم ومنطقو حكم  

ج  ػػػف الػػػػوزف ألنػػػه لػػػـ يجػػػئ  ػػػف العػػػػرب خػػػر  »: فقػػػد رأى الخصػػػـ أف جالمتنبػػػيج 
 .(1)« همفا مفه في  روض الطويؿ رير مصرع

قػاؿ  » وقد أورد جالبرقػوقيج فػي شػرحه رأي جابػف جنػيج فػي وزف هػ ا البيػت  يقػوؿ:
ه ر القصيدة مف الضرب األوؿ مف الطويؿ  و ػروض الطويػؿ أبػدا تجػيب  ابف جني:

أو فعػولف  فيتبػع  ضػربه مفػا يمف مقبوضة  م  مفا مف  إال أف يصرع البيت ويكػوف 
العػػروض مػػف الضػػرب  ولػػيس هػػ ا البيػػت مصػػر ا  وقػػد جػػاب  روضػػه  مػػ  مفػػا يمف 

 يقػػػاؿ إنػػػه رد مفا ػػػؿ إلػػػ  أصػػػمها وهػػػي وهػػػو تخمػػػيط منػػػه  وأقػػػرب مػػػا يصػػػرؼ إليػػػه أف
  (3)«   لضرورة الشعرمفا يمف

 إنمػػػػػا جػػػػػاب البحػػػػػر  مػػػػػ » أمػػػػػا المحػػػػػتج فيحػػػػػاوؿ تسػػػػػويغ هػػػػػ ا االسػػػػػتعماؿ بقولػػػػػه:
همفػػػا يمفه  ولػػػيس يحظػػػر  مػػػ  الشػػػا ر إجػػػراؤر  مػػػ  األصػػػؿ  وقػػػد جػػػاب  ػػػف العػػػرب 

  ومػا خػرج  ػف الػوزف لػـ يحتممػه المصػرع وال ريػرر  قػاؿ امػرؤ همفا يمفه فػي المصػرع
 القيس:

 وىل ينعمن من كان في العصر الخالي  *  أل انعم صباحا أييا الطمل البالي

الوا: وقػػد جػػاب فػػي شػػعر المحػػدثيف مػػا فجػػاب بػػالعروض  مػػ  همفػػا يمفه لمػػا صػػرع  قػػ
 أجروا فيه رير المصرع مجرى المصرع  فقاؿ شا رهـ:

 والشعر مثل الميل مسودّ   *  فالوجو مثل الصبح مبيض
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 .(2)« وأبو الطيب أ  ر مف ه ا  ألنه جرى  م  أصؿ البحر في الداترة

ف الطويػؿ  العيب والخطأ ال ي رآر خصـ جالمتنبيج في ه ا البيػت هػو خروجػه  ػف وز 
 ندهـ همفػا يمفه فػي  ػروض الطويػؿ ريػر المصػرع   الؼ العرب ال يف لـ يأتفقد خ

 ي  م  همفا مفه حت  يستقيـ الوزف.فاألصؿ أف يأت

والمالحػػػظ فػػػي الػػػنص الػػػ ي أوردر جالقاضػػػي الجرجػػػانيج  مػػػ  لسػػػاف الخصػػػـ إيػػػرادر 
 .بهيستقيـ المأخ   همفا مفه فيما أنكرر  م  جالمتنبيج  بدؿ همفا يمفه  وه ا خطأ ال

حظػػػر أمػػػا المحػػػتج فيػػػرى أف وزف البيػػػت يحتمػػػؿ مجيتػػػه  مػػػ  همفػػػا يمفه  فهػػػو ال ي
فػػي المصػػرع  ألف الخػػروج  ػػف  إجػػرابر  مػػ  األصػػؿ  ألف العػػرب جػػابت هبمفػػا يمفه

  ويشػػير إلػػ  ورود مثػػؿ  لػػؾ  نػػد جامػػرئ (1)الػػوزف ال يقبػػؿ فػػي المصػػرع وال فػػي ريػػرر
   بالعروض  م  همفا يمفه. القيسج في بيت مصرع  حيث جاب

كمػػا احػػتج بمػػا جػػاب  نػػد المحػػدثيف فػػي بعػػض شػػعرهـ  حػػيف أجػػروا ريػػر المصػػرع 
  وجالمتنبػػيج أ ػػ ر فػػي  لػػؾ مػػف ريػػرر  ألنػػه جػػاب  مػػ  أصػػؿ الػػداترة  مجػػرى المصػػرع

وهػػػ ر العػػػودة مػػػف مقتضػػػيات ضػػػرورة الشػػػعر  فػػػل ا جػػػاز الخػػػروج  ػػػف أصػػػؿ الكممػػػة 
جػراب المعتػؿ مجػرى كلظهار التض »الشعرية:لمضرورة  عيؼ وصرؼ ما ال ينصػرؼ وا 

كمػا رأى  (3)« الصحيب وقصر الممدود  ونحو  لؾ مما تػرد فيػه األشػياب إلػ  أصػولها
  فػلف العػودة إلػ  أصػؿ الػوزف جػزب جابف جنيج في تسػوي ه لمػا ورد فػي بيػت جالمتنبػيج

 مف ه ر الضرورة.

رأي  رداا تمػػػػب يف خػػػػرج بػػػػدورر  ػػػػف آراب العروضػػػػي أمػػػػا جالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج فقػػػػد
            ػػػػد الرجػػػػوع إلػػػػ  أصػػػػؿ الػػػػداترة العروضػػػػية تسػػػػوي ا مقبػػػػوال  إضػػػػافة الػػػػ ي   المحػػػػتج

إل  ما ورد  ند العرب مف مثؿ  لؾ كما ورد  ند جامرئ القيسج  وفي كػؿ  لػؾ اتكػاب 
 . م  منطؽ الضرورة الشعرية التي تتحرى القيمة الجمالية لمنص الشعري
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مػػ  معرفتػػه بقضػػايا الػػوزف  ومػػا يمػػـز فػػي أصػػمها والخػػروج   ومػػع  لػػؾ أنػػـ خطابػػه
 نه  ال ي رأى في بعضه مطمبا جماليا فرضته الضرورة  وقػد توسػط فػي  لػؾ بأمثمػة 

 مف شعر القدماب والمحدثيف. 

 القافية: -2

ف كػػاف  إ ا كػاف الشػػعر ال يقػػـو إال بعمػػاد الػػوزف  فػلف الػػوزف ال يسػػتقيـ دوف قافيػػة  وا 
بيف ما هػو شػعر ومػا هػو نثػر فػلف القافيػة هػي الفاصػؿ بػيف الكػالـ الوزف هو الفاصؿ 

   (2)الموزوف المقف  وبيف ما ال قوافي له وال مقاطع.

  وال يسػم  شػعرا القافية شريكة الوزف في االختصاص بالشػعر »يقوؿ جابف رشيؽج: 
 (1)« حت  يكوف له وزف وقافية

آخػػر البيػػت إلػػ  أوؿ  والقافيػػة فػػي االصػػطالح العروضػػي: جممػػة مػػف الحػػروؼ مػػف
كمػا حػددها جالخميػؿ بػف أحمػد الفراهيػديج   ساكف يميه مع المتحرؾ ال ي قبػؿ السػاكف 

 (3).و م  ه ا الم هب تكوف القافية مرة بعض كممة  ومرة كممة ومرة كممتيف

وهي ال تقتصر  مػ  البيػت الواحػد فتزينػه  ولكػف تتعػدار والقافية تحقؽ قيمة جمالية  
 تحقؽ بصورة رتيبة  م  مستوى القصيدة كمها.لتحدث توافقية ت

وتػػػػدرس القافيػػػػة مػػػػف حيػػػػث حروفهػػػػا وحركاتهػػػػا  والعيػػػػوب التػػػػي تمحقهػػػػا  ويجممهػػػػا 
ي كرنا بالحروؼ التي تحتػاج إليهػا  »: جالمرزبانيج  ما سمعه  ف جأبي  مر الجرميج

جيػػػػه القافيػػػة كالتأسػػػيس والػػػردؼ  والحركػػػات التػػػي تحتػػػاج إليهػػػا القافيػػػة  كالحػػػ و والتو 
فهػػو ألػػؼ بينهػػا وبػػيف حػػرؼ الػػروي حػػرؼ متحػػرؾ  وال يكػػوف  التأسػػيسوا شػػباع  فأمػػا 
  )...(فػػل ا أسسػػت بيتػػا ولػػـ تؤسػػس آخػػر فهػػو سػػناد  وهػػو  يػػب )...(التأسػػيس إال ألفػػا

  قػاؿ: والحػ و )...(قاؿ: والردؼ يكوف ياب أو واوا  أو ألفا قبؿ حػرؼ الػروي الحقػة بػه
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قاؿ: والتوجيه حركة الحرؼ ال ي قبؿ حرؼ الروي فػي   )...(الحرؼ ال ي قبؿ الردؼ
  وا شػػػباع حركػػػة الحػػػرؼ الػػػ ي بػػػيف ألػػػؼ )...(المقيػػػد خاصػػػة  ولػػػيس لممطمػػػؽ توجيػػػه

  قػػػاؿ: والمجػػػرى حركػػػة حػػػرؼ الػػػروي الػػػ ي تبنػػػ   ميػػػه )...(التأسػػػيس وحػػػرؼ الػػػروي
 .(2)« القصيدة

محقهػػا  وقػػػد يعػػػود لقضػػػايا القافيػػة  والعيػػػوب التػػػي ت هػػػتـوجالقاضػػي الجرجػػػانيج لػػـ ي
السبب في  لؾ إل  ما أقرر مػف قبػؿ  أف هػ ر األخطػاب والعيػوب يميزهػا العػامي ب وقػه 

  وال تحتاج إل  ناقد كبير يميز بيف صحيب الوزف والقافية  وما خرج منها  ػف وطبعه
 حدود الصحة.

ومع  لؾ نممػس  ػرض بعػض هػ ر القضػايا  التػي أوردهػا فػي ردر  مػ  بعػض مػا 
 الخصـو  م  جالمتنبيج  مف  لؾ:  ابه النقاد

  في قصيدة يمدح فيها جسيؼ الدولةج-ما أخ   م  جالمتنبيج قوله-: 

 عمي شروب لمجيوش َأُكولُ   *أغركم طول الجيوش وعرضيا 

 غَذاه فمم ينفعك أنك ِفيلُ   *  إذا لم تكن لميث إل فريسةً 

 (1)ُذولُ ىي الطعن لم يدخمك فيو عَ   * إذا الطعن لم تدخمك فيو شجاعة 

اختالؼ حركػة الحػرؼ الػ ي قبػؿ الػروي نالحظ  م  ه ا المقطع مف شعر جالمتنبيج  
  التػػػػي اختمفػػػػت بػػػػيف الضػػػػمة والكسػػػػرة )أكػػػػوؿ  فيػػػػؿ   ػػػػ وؿ( هالػػػػردؼه  وهػػػػي هالحػػػػ وه

ويسػػم  هػػ ا العيػػب سػػناد الحػػ و  وهػػو  يػػب فػػي القافيػػة  إ  مػػف المناسػػب أف تتوحػػد 
 حركاتها  وتنسجـ حروفها.

                                                 
في مذخ  العمماب  م  الشعراب تحقيؽ وتقديـ: حسيف شمس الديف  دار الكتب  المرزباني: الموشبينظر:  - (2)
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مثػؿ هػ ا العيػب فػي  ديػد المقػاطع مػف شػعر جالمتنبػيج حسػب مػا  رضػه  تكرروقد 
فيما أخ   ميه  وقد يعود  لؾ إل  أف الشا ر الموهػوب بمػا  جالقاضي الجرجانيج منها

لػػػػه مػػػػف أ ف موسػػػػيقية وحػػػػس و وؽ مرهػػػػؼ  يخّيػػػػؿ لػػػػه أنػػػػه لػػػػيس بحاجػػػػة إلػػػػ   مػػػػـ 
التمييػػػز بػػػيف األوزاف الموسػػػيقية قػػػد تخ لػػػه أحيانػػػا فػػػي  أ نػػػهبػػػالعروض وقوانينػػػه  لكػػػف 

المتقاربػػػػة  أو بػػػػيف قافيػػػػة سػػػػميمة وأخػػػػرى معيبػػػػة  أو بػػػػيف زحػػػػاؼ جػػػػاتز وآخػػػػر ريػػػػر 
وبالمقابػػؿ فػػلف المتمقػػي بمػػا يممػػؾ مػػف حػػس موسػػيقي يمكنػػه الوقػػوؼ  نػػد مػػا   (2)جػػاتز

يقػػػػػع فيػػػػػه الشػػػػػا ر مػػػػػف زالت  فالموسػػػػػيق  الشػػػػػعرية تػػػػػنعكس  مػػػػػ  مشػػػػػا ر المتمقػػػػػي 
نص الشعري ليعيش معانيه بػالتوافؽ مػع أوزانػه وانسػياب وأحاسيسه  فتنقمه إل   الـ ال

 قوافيه.

فػػػي ختػػػاـ هػػػػ ا المبحػػػث نػػػػود ا شػػػارة إلػػػػ  مالحظػػػة أساسػػػػية مفادهػػػا  أف جالقاضػػػػي 
الجرجػػانيج قػػد أدرج هػػ ر األمثمػػة مػػف شػػعر جالمتنبػػيج ضػػمف مػػا  ابػػه خصػػومه  ميػػه  

ػفة أف تنعػي  ولػيس مػف شػراتط » وأسقطور مف شعرر  وقد افتتب ه ا الباب بقوله: النص 
  ولفظػػػة  مػػػ  أبػػػي الطيػػػب بيتػػػا شػػػ   وكممػػػة نػػػدرت  وقصػػػيدة لػػػـ يسػػػعدر فيهػػػا طبعػػػه

قصػرت  نهػػا  نايتػه  وتنسػػ  محاسػػنه  وقػد مػػات األسػػماع  ورواتعػه وقػػد بهػػرت  وال 
مػػف العػػدؿ أف تػػؤخرر الهفػػوة المنفػػردة  وال تقدمػػه الفضػػاتؿ المجتمعػػة  وأف تحطػػه الزلػػة 

مناقػػب البػػاهرة  وكيػػؼ أسػػقطته  ػػف طبقػػات الفحػػوؿ وأخرجتػػه مػػف العػػابرة  وال تنفعػػه ال
ديػػػواف المحسػػػنيف لهػػػ ر األبيػػػات التػػػي أنكرتهػػػا  ولػػػـ تسػػػمـ لػػػه قصػػػب السػػػبؽ ونصػػػاؿ 

  فهػػػػو إ  يحكػػػػـ بػػػػ لؾ  مػػػػ  خصػػػػـو جالمتنبػػػػيج ممػػػػف أسػػػػقطور مػػػػف داتػػػػرة (1)«النضػػػػاؿ
 الفحوؿ  لعيوب جزتية تتبعوها في بعض األبيات مف شعرر  التي يراها 

 مػ  مكانتػه وقيمػة لتػي ال تحػط مػف شػأنه  وال تػؤثر جالقاضي الجرجػانيج مػف القمػة ا
أو األوزاف والقوافي  أو مما  رؼ  خروجا  ف الم ة المعياريةشعرر  فلف كاف بعضها 
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ي مػا مف معػاف  إضػافة إلػ  بعػض الهفػوات المنفػردة  فػلف هػ ر الػزالت العػابرة  ال تم ػ
 مف فضاتؿ.اجتمع له في شعرر 

ف تميػػػػزت بعػػػػض أبياتػػػػه بػػػػالردابة وال ثاثػػػػة فلنهػػػػا تسػػػػقط لوحػػػػدها بػػػػالحكـ النقػػػػدي وا  
المنصؼ  ال أف تمس شػعرر جممػة  بػؿ وتسػقط الشػا ر مػف طبقػات الفحػوؿ  التػي مػا 
كاف ليدرج ضػمنها لػوال مػا تميػز بػه شػعرر مػف جػودة وحسػف  وهػ ر الطريقػة فػي الحكػـ 

 بعيدة  ف العدؿ وا نصاؼ.

جلمقاضػػػػي الجرجػػػػانيج سػػػػببا وجيهػػػػا لعػػػػدـ تقديمػػػػه مناقشػػػػات وقػػػػد يكػػػػوف هػػػػ ا الػػػػرأي 
وتحميالت وتعميالت  كػردود  مػ  مذخػ  الخصػـو حيػث اكتفػ  بسػرد األبيػات الشػعرية 
جلممتنبيج مما  يب  ميه منها  و لؾ  شراؾ المتمقي في الحكـ بما توفر لػه مػف طبػع 

فطنػة نقديػة تحسػب و وؽ  ال ي يرى فيهما أساس الحكـ السميـ  وه ا يػنـ  ػف  كػاب و 
 جلمقاضي الجرجانيج.

 وقػؼ فيػه نفػس الموقػؼ مػف خصػـو جالمتنبػيج  يقػوؿ: وه ا يعيدنا إل  نص آخر لػه
لمػػػػػا احتفمػػػػػت وتعّممػػػػػت  وجمعػػػػػت أ وانػػػػػؾ واحتشػػػػػدت   -وفقػػػػػؾ ا –وقػػػػػد رأيتػػػػػؾ  »

وتصػفحت هػ ا الػػديواف حرفػا حرفػػا  واستعرضػته بيتػػا بيتػا  وقّمبتػػه ظهػرا وبطنػػا  لػـ تػػزد 
رؼ تمقطتهػا  وألفػاظ تمّحمتهػا  اّد يػت فػي بعضػها ال مػط والمحػف  وفػي أخػرى  م  أحػ

وال ثاثػػة  وبعضػػا بالضػػعؼ والركاكػػة  االخػػتالؿ وا حالػػة  ووصػػفت بعضػػا بالتعسػػؼ 
وبعضػػا بالتعػػدي فػػي االسػػتعارة  ثػػـ تعػػديت بهػػ ر السػػمة  مػػ  جممػػة شػػعرر  فأسػػقطت 

ة  و ّجمػت بػالحكـ قبػؿ اسػتيفاب القصيدة مف أجؿ البيت  ونفيت الػديواف ألجػؿ القصػيد
  إف هػػػ ا الػػػنص يمتػػػاز بخطػػػاب (2)« الحجػػػة  وأبرمػػػت القضػػػاب قبػػػؿ امتحػػػاف الشػػػهادة

  شمولي جلمقاضي الجرجانيج حوؿ الحكـ النقدي  م  الشعر  ال ي يرى 

أف يكػػػوف مبنيػػػا  مػػػ  أسػػػاس الرؤيػػػة المتكاممػػػة لمقصػػػيدة كبنػػػاب كمػػػي  وأف ال يكػػػوف 
لنظرة الجزتية لعيب في حرؼ أو لفظ مفرد  أو معنػ  منفػرد  الحكـ  ميها مبنيا  م  ا
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ه بعضػػػا مػػػف حيػػػث االتسػػػاؽ واالنسػػػجاـ  ة كػػػّؿ يشػػػد بعضػػػدواحػػػد  ألف القصػػػي أو بيػػػت
 و م  ه ا األساس يجب أف يبن  الحكـ النقدي.

 

III- :السرقات الشعرية 

 نكػاد   فػاليش ؿ موضوع السرقات الشعرية جانبا كبيرا فػي األدب العربػي و تاريخػه 
جد كتابػا فػي البالرػة أو فػي النقػد األدبػي خاليػا مػف البحػث فػي هػ ا الموضػوع  ومػف ن

مػػف حػػؽ النقػػد األدبػػي الوقػػوؼ  نػػد ؿ الشػػديد فػػي مسػػاتمه والعنايػػة بػػه  لػػ لؾ كػػاف الجػػد
 .  (2)قدماته الالزمة لمحكـ والتقديره ر المسألة إ ا كانت مف مقاييسه النقدية  وم

ة طبيعيػػة قديمػػة فػػي تػػاري  األدب العربػػي  وفػػي الشػػعر منػػه والسػػرقات الشػػعرية مسػػأل
إليهػػػػا النقػػػػاد والشػػػػعراب   مػػػػ  وجػػػػه الخصػػػػوص  وجػػػػدت بػػػػيف شػػػػعراب الجاهميػػػػة وفطػػػػف

 .(1)جميعا

 فما هي السرقة في األدب؟ وكيؼ نشأت كمقياس نقدي بيف النقاد العرب؟     

 مفيوم السرقة: -1

  جػاب هب يسػرؽ سػرقا  واسػترقسرؽ منػه الشػي »تعرؼ السرقة ل ة بأنها اسـ مف: 
«را إل  حرز  فأخ  ماال ل يررمستت

(3)
. 

وقػػد اسػػتعير المعنػػ  االصػػطالحي مػػف المعنػػ  الم ػػوي لمكممػػة  ليػػدؿ  مػػ  الفعػػؿ     
ف كاف مف اختالؼ فهو في ماهية ونوع المسروؽ فقط.   اته  وهو السرقة  وا 

اف مػػف ماديػػات و أشػػياب إ ف السػرقة فػػي إطارهػػا المعجمػػي تتنػػاوؿ مػػا يمتمػػؾ ا نسػػ    
 محسوسة  يضع ريرر يدر  ميها.
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تبعػػا الرتقػػاب الفكػػر ا نسػػاني الرتقػػاب مظػػاهر  -ثػػـ أصػػبب لمسػػرقة مػػدلوالت أخػػرى     
 فأصبحت تتناوؿ المعنويات كما كانت تتناوؿ الماديات.   -الحضارة المختمفة 

ة  بعضػها يتصػؿ معػاني كثيػر  -فػي الواقػع -ولفظ السرقة في ميداف األدب  يجمػع    
يمػت لهػا بصػمة مػا   مػ  أنهػا مػع  لػؾ لفظػة  امػة تشػمؿ  بالسرقة والبعض اآلخر ال

  ورير  لؾ  م  نحو ما سيتبيف لنا فػي (2)والتضميف واالقتباس والتحويرأنواع التقميد 
 دراستنا في ه ا المحور.

يتػا السرقات الشعرية هي أف يعمد شا ر الحػؽ  فيأخػ  مػف شػعر الشػا ر السػابؽ بف
شػػعريا  أو شػػطر بيػػت أو صػػورة فنيػػة أو حتػػ  معنػػ  مػػا. وموضػػوع السػػرقات األدبيػػة 
مػػف أهػػـ الموضػػو ات التػػي أوالهػػا نقػػاد األدب كثيػػرا مػػف اهتمػػامهـ و نػػايتهـ  إ  كػػاف 
مػػػػف األهػػػػداؼ النقديػػػػة الوقػػػػوؼ  مػػػػ  مػػػػدى أصػػػػالة األ مػػػػاؿ األدبيػػػػة المنسػػػػوبة إلػػػػ  

قميػػػػد  ومعرفػػػػة مػػػػا امتػػػػاز بػػػػه األديػػػػب  الت أصػػػػحابها  ومقػػػػدار مػػػػا حػػػػوت مػػػػف الجػػػػدة أو
 .(1)اآلخر

جعػػػػؿ النقػػػػاد و البالريػػػػوف موضػػػػوع السػػػػرقات الشػػػػعرية بابػػػػا واسػػػػعا فػػػػي مؤلفػػػػاتهـ     
 النقدية و البالرية  جمعوا فيه الشواهد واألمثمة  وحددوا له مصطمحاته.

مػف  طور النقاد المتقدموف  ومػف بعػدهـ كما  ش مت ه ر القضية النقاد القدماب  قدو 
المتػػأخريف فػػي المصػػطمب وأدخمػػوا  ميػػه ألفاظػػا ومصػػطمحات أخػػرى تحػػت بابػػه. ويبػػدو 

 لنا جميا مف خالؿ تتبع نشأة ه ا المصطمب وه ر القضية في النقد العربي القديـ.

 

 

                                                 
مصػرية لمطبػع  محمد مصطف  هدارة: مشكمة السرقات في النقػد العربيجدراسػة تحميميػة مقارنػةج  مكتبػة األنجمػو (2)

 .3ـ  ص2985ط  والنشر  القاهرة   د

محمد  زاـ: النص ال اتب جتجميات التناص في الشعر العربي  منشورات اتحاد الكتاب العرب  دمشؽ   -(1)
 .239ص ـ1332سوريا  دط  
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 نشأتيا و تاريخيا : -2

لقػػػد كانػػػت السػػػرقة األدبيػػػة أكثػػػر شػػػيو ا فػػػي العصػػػور القديمػػػة منهػػػا فػػػي العصػػػر      
وجػػػود قػػػوانيف تحفػػػظ حقػػػوؽ التػػػأليؼ و النشػػػر إ   اؾ  وا  ا كانػػػت فكػػػرة  الحػػػديث لعػػػدـ

 نػػػػػد اليونػػػػػاف  هػػػػػد بعيػػػػػد )السػػػػػرقات األدبيػػػػػة متصػػػػػمة بتػػػػػاري  الفكػػػػػر ا نسػػػػػاني منػػػػػ  
(  فلنها قديمة فػي أدبنػا العربػي  معروفػة لػدى نقػادر و شػعراته األقػدميف. فقػد والروماف

 ي وصػػػػػؿ إلينػػػػػا مػػػػػف العصػػػػػر لػػػػػجابتنػػػػا فكػػػػػرة السػػػػػرقات مػػػػػع الشػػػػػعر العربػػػػػي القػػػػديـ ا
 .(2)الجاهمي

و أحسػػػػوا بهػػػػ ر الظػػػػاهرة الفنيػػػػة إ   -فػػػػي العصػػػػر الجػػػػاهمي -وقػػػػد أدرؾ الشػػػػعراب     
يرددهػػا  (1)راؼ باألخػػ  وتأكيػػد هػػ ر الحقيقػػةتصػػادفنا كممػػات واضػػحة تػػدؿ  مػػ  اال تػػ

 الشا ر ج نترة بف شدادج في قوله :

 مِ ى  وَ تَ  دَ عْ بَ  ارَ الد   تُ فْ رَ عَ  لْ ىَ  مْ أَ     مِ د  رَ تَ مُ  نْ مِ  اءُ َر عَ الش   رَ ادَ غَ  لْ ىَ        

حيث الحظ ه ا الشا ر أف المعػاني الخاصػة بالطمػؿ قػد اسػتهمكها الشػعراب قبمػه  فهػـ 
 ما تركوا مجاال إال سبقور إليه  و يؤكد  لؾ قوؿ جكعب بف زهيرج : 

 اوَر رُ كْ مَ  انَ لِ وْ قَ  نْ ا مِ ادً عَ مُ وَ   *   اعً يجِ رَ  ل  إِ  ولُ قُ نَ  اانَ َر ا أَ مَ              

فهػػػ ا الشػػػا ر أحػػػس أف الشػػػعراب يكػػػرروف موضػػػو ات ومعػػػاني بعينهػػػا  وأف معجمهػػػـ 
 الفني يكاد يكوف جاهزا المطالع الطممية.

وهػػػ ا ا تػػػػراؼ مػػػف الشػػػػا ريف  مػػػ  أف المعػػػػاني واأللفػػػاظ ثػػػػـ طريقػػػة نظػػػػـ الشػػػػعر    
 ف فػػي المعػػاني والتراكيػػػب اطعو مشػػترطة بػػيف الشػػعراب ونظػػرا لػػ لؾ فهػػـ يمتقػػوف و يتقػػ

أمر ال فكاؾ لمشا ر منه  ألف الممارسة ا بدا ية تقتضػي مػف وتقميد الالحؽ لمسابؽ 
  والشػػا ر ال الشػػا ر االسػػتعانة بثقافتػػه القاتمػػة  مػػ  هضػػـ إبػػداع سػػابقيه ومعاصػػريه

يصير شا را حت  يروي أشعار العرب  وتدور في مسامعه األلفاظ  ويسػمع األخبػار  
                                                 

 .5مصطف  هدارة: مشكمة السرقات   صمحمد  -(2)
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ف نصػػوص الػػ يف سػػبقور بكيفيػػة تؤهمػػه ألف يسػػتعير منهػػا  ويعطػػي قبسػػا مػػف ويأخػػ  مػػ
فػي الػدرس  تصور كاف مف أولويػات ا بػداع   وه ا ال(2)إبدا ه لالحقيف مف المبد يف

  ونجػػد هػػ ر الرؤيػػة متبمػػورة  نػػد الشػػعراب القػػدام   وواضػػحة فػػي النقػػدي العربػػي القػػديـ
فهػػي مسػػألة طبيعيػػة قديمػػة فػػي تػػاري  أشػػعارهـ بػػأف نفػػوا صػػفة السػػرقة  مػػا ينظمػػوف  

 .(1)األدب العربي  وفي الشعر منه  م  وجه الخصوص

تبػػػدو هػػػ ر المظػػػاهر  نػػػد شػػػعراب العصػػػر الجػػػاهمي مثػػػؿ جطرفػػػة بػػػف العبػػػدج حػػػيف نفػػػ  
 السرقة  ف نفسه بقوله:

 (3)اقَ رَ سَ  نْ مَ  اسِ الن   ر  شَ وَ  يتُ نِ ا غَ يَ نْ عَ   *ا يَ قُ رِ سْ أَ  ارِ عَ شْ ى الَ مَ عَ  يرُ غِ أُ  لَ وَ 

إلػ   بالنسػبة فػي العصػر الجػاهمي محػدودة  ومف الطبيعي أف تكوف فكػرة السػرقات
ال تمػػادر  مػػ  الروايػػة  واجتمػػاع الشػػعراب مػػا تػػالر مػػف العصػػور لقمػػة الشػػعر الجػػاهمي 

 .(4)والرواة في األسواؽ  جعؿ السرقة أمرا رير خاؼ  م  ا طالؽ

 و ا ممػػػػػا كانػػػػػت  ميػػػػػه              لسػػػػػرقات أكثػػػػػر شػػػػػياوفػػػػػي  صػػػػػر صػػػػػدر ا سػػػػػالـ أصػػػػػبحت 
  الػػرواة وأ  وأصػػبب أمرهػػا ال يكػػاد يخفػػ   مػػ  أحػػد مػػف الشػػعراب فػػي العصػػر الجػػاهمي

 جحساف بف ثابتج ينفي ا رارة  م  شعر ريرر  يقوؿ:فه ا 

 (5)َبْل َل يُوَاِفُق ِشْعرُىُم ِشْعِري  *َل َأْسِرُق الش عَرَاءَ مَا َنَطُقوا 

الشػػػعرية طريقهػػػا فػػػي الشػػػعر العربػػػي  وأخػػػ ت داترتهػػػا تتسػػػع  وقػػػد أخػػػ ت السػػػرقات
 .تنوع اتجاهاتهال ي اتجه نحو النضج و النقد األدبي نفسه  ومعه  باتساع داترة الشعر

                                                 
 .164أصوؿ النقد األدبي  صينظر: أحمد الشايب:  – (2)

 .164المرجع نفسه  ص – (1)

 .57ص : شرح وتقديـ: مهدي محمد ناصر الديف ديواف طرفة بف العبد – (3)

 .22: مشكمة السرقات في النقد العربي  صمصطف  هدارةمحمد  – (4)

ديػػواف حسػػاف بػػف ثابػػت  شػػرحه وكتػػب هوامشػػه وقػػدـ لػػه:  بػػدأ. مهنػػا  دار الكتػػب العمميػػة  بيػػروت  لبنػػاف   – (5)
 .236ـ  ص2994  1ط



 الخطاب الجمالــي                                                          الفصل الرابع:      

 - 175 - 

وقد كاف العصػر األمػوي حػافال بػأنواع السػرقات بعػد أف اتسػع مجػاؿ الشػعر وكثػر 
ية التػػي حػػدثت فػػي  لػػؾ السياسػػالتالحػػي بػػيف الشػػعراب لمعصػػبيات القبميػػة واالنقسػػامات 

  فهػػ ا ججريػػرج (2)العصػػر  وازدادت فكػػرة السػػرقات وضػػوحا فػػي أ هػػاف الشػػعراب والنقػػاد
 ج في قوله:را ي النميرييتهـ جال

 (1)َوَمْن ُعِرَفْت َقَصاِئُدهُ اْجِتالَبَا  *سَتَعَْممُ َمْن َيِصيُر َأبُوهُ َقيْناً 

 :  يقوؿسرقة شعرروه ا جالفرزدؽج يتهـ ججريراج ب

 (3)ِمْثُل اد َعاِء ِسَوى َأِبيَك تََنق لُ  *ِإن  اْسِترَاَقَك يَا َجِريُر َقَصاِئِدي  

أمػػا فػػي العصػػر العباسػػي فقػػد اتسػػعت داتػػرة السػػرقات كثيػػرا  إلػػ  حػػد لػػـ تبم ػػه فػػي 
العصػػػور السػػػابقة  ألنهػػػا إنمػػػا تػػػرتبط بػػػاألدب ارتباطػػػا وثيقػػػا فتتسػػػع وتتنػػػوع كممػػػا اتسػػػع 

 ها وتعقػد أنوا هػا إنمػا يتبػع ارتقػاب الفكػر ا نسػاني وتعقػدر بتطػور األدب وتنوع  وشيو 
  وله ا أثارت قضػية السػرقات الشػعرية فػي العصػر العباسػي حركػة الحضارة ا نسانية

 (4)نقدية ضخمة يتوفر  ميها النقاد بالدرس والبحث  وتؤلؼ فيها الكتب.

وكثػرة فػي القػرف الرابػع البحػث والتػأليؼ اتسػا ا وازدادت الحركة النقدية ضػخامة  و 
تميػزا لػـ يسػبؽ لهػا  هػد بػه  كيػؼ  الهجري  ال ي شهدت فيه قضية السرقات الشػعرية

  قػػد سػػايرت خػػالؿ هػػ ا القػػرف مػػا ظهػػر مػػف تيػػارات شػػعرية مخالفػػة لمسػػابؽ والسػػاتدال و 
حػػيف اتجػػه الشػػعر إلػػ  الم هبيػػة  والنقػػد إلػػ  الصػػراع والخصػػومة حػػوؿ هػػ ر الم هبيػػة 

  أيػػف شػػكؿ الصػػراع والخصػػومة  هبيف إبػػدا ييف: القػػديـ والمحػػدثفػػي مػػ جمػػتالتػػي ت
فػي خػالؿ بحػث العالقػة البناتيػة  ي قضػية السػرقات الشػعريةأرضية نقدية خصبة لتنام

شػعراب شػكموا بأسػماتهـ وقػد اتصػؿ هػ اف المػ هباف ب  بيف المػ هبيفلمقصيدة والجمالية 

                                                 
 .25مصطف  هدارة: مشكمة السرقات في النقد العربي  صمحمد  – (2)

 .59ـ  ص2986يروت لمطبا ة والنشر  بيروت  لبناف  دط  ديواف جرير  تقديـ: كـر البستاني  دار ب – (1)

ـ  2987  2ديواف الفرزدؽ  شػرحه وضػبطه وقػدـ لػه:  مػي فػا ور  دار الكتػب العمميػة  بيػروت  لبنػاف  ط – (3)
 .494ص

 .19مصطف  هدارة: مشكمة السرقات في النقد العربي  صمحمد  – (4)
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نقديػة التػي كانػت تػدور حػوؿ معالـ له ا القرف  حيث تجػا بهـ الصػراع والخصػومات ال
مػػا جػػد فػػي نتػػاجهـ الشػػعري ومػػا وافػػؽ فيػػه مػػا كػػاف سػػاتدا مػػف قػػوانيف شػػعرية حكمػػت 

     فخػػػػرج هػػػػ ا النقػػػػد بثالثػػػػة اتجاهػػػػات إبدا يػػػػة القصػػػػيدة العربيػػػػة طيمػػػػة القػػػػروف السػػػػابقة  
وسػمت ثػالث شػعراب هػـ جالبحتػريج  جأبػو  -تأطرت حدودها بم هبي القديـ والمحػدث-

لػوال ثالثػة أشػخاص كػانوا قػوى  »المتنبيج الػ يف قػاؿ فػيهـ جد.إحسػاف  بػاسج:تماـج  وج
دافعة في توجيه النظرية الشعرية في نقد القرف الرابع  لقػدرنا أف يكػوف حػظ  لػؾ النقػد 

 (2)«في االتساع أقؿ مما أتيب له

ومػػف الطبيعػػي إ ف أف تمقػػ  قضػػية السػػرقات الشػػعرية شػػر يتها النقديػػة خػػالؿ هػػ ا 
يػػف شػػكمت أهػػـ مممػػب نقػػدي واكػػب بالدراسػػة والبحػػث النتػػاج الشػػعري لممحػػدثيف النقػػد أ

ببعضػػه الػػبعض وصػػمته بمػػا سػػبقه مػػف نتػػاج المجػػدديف والمحػػافظيف مػػنهـ فػػي  القاتػػه 
  د قا دة مرجعية له ر البحوث والدراسات.

 حولهػػا ُأثيػػرت للسذذ ،د  مغذذ  ر  إبد ع ذذب ت ذذ ر ت لشذذير ب ب   لسذذرت ت ت رتبطذذهكذا     
        تيػػػػػار تأسػػػػيس فػػػػيورربتهػػػػا  العربيػػػػة  القصػػػػيدة تقاليػػػػد  مػػػػ  لخروجهػػػػا كثيػػػػرة شػػػػكوؾ

 لمػا انتقاًصػا السػرقات ظػاهرة فجػابت العصػر  ةطبيعػ ومواكبػة جديػد  أدبػي م هب أو
 وتبمػػورر لموروثابػػ الم ػوييف إيمػػاف  لػػؾ أكػد دواخػؿ أصػػحابها  فػػي إبػػداع مػف يكػػوف قػد
 القػدماب أف سػواب  حػد  م  والشعراب النقاد دوا تقا  ميها  الخروج يصب ال أحكاـ في

 مػػػػف االسػػػتمداد إال المحػػػدثيف أمػػػاـ ولػػػيس إليهػػػا  وسػػػبقوا واسػػػت رقوها بالمعػػػاني  هبػػػوا
 الشػعرية األسػاليب في وتجمموا الفنية  الصيارة في فتأنقوا دربهـ   م  والسير زادهـ 

 الػػػػ هبي بػػػػالزمف تػػػػزوتع لقدمػػػه  القػػػػديـ تقػػػػدس التػػػي الكالسػػػػيكية فػػػػالنظرة والتصػػػويرية 
   وف ػػػػػػػػاألقدم ّخمفه ما يجتروف تبًعا إال والمعاصرة الحديثة األجياؿ في ترى وال النبيؿ 

                                                 
 .217صعرب  إحساف  باس: تاري  النقد األدبي  ند ال – (2)
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  (1)الالحػػؽ فػػي لمسػػابؽ متابعػػة وجودهػػا فػػي ورأت السػػرقات  لقضػػية وّطنػػت التػػيهػػي 
أصػػبحت مػػف أهػػـ القضػػايا التػػي أوالهػػا  ال مفػػر لمشػػا ر المحػػدث مػػف السػػرقات  التػػيفػػ

 األدب االهتماـ.نقاد 

والػػدارس لمخطػػاب النقػػدي والبالرػػي العربػػي القػػديـ فػػي مصػػادرر األصػػمية يجػػد شػػديد  
وكػػػاف هػػػدفهـ النقػػػدي  نػػػايتهـ بهػػػ ر القضػػػية  التػػػي شػػػ مت حيػػػزا كبيػػػرا مػػػف دراسػػػاتهـ  

 األ ماؿ األدبية  ومقدار ما حػوت مف تمؾ الدراسات الوقوؼ  م  مدى أصالة األوؿ
 .(1)و التقميد واالتباعمف الجدة واالبتكار أ

 النقاد العرب وبحث السرقات: -3

فػػػي التطػػػور وفػػػؽ منحػػػ  طػػػردي سػػػارت قضػػػية السػػػرقات الشػػػعرية مػػػع النقػػػد األدبػػػي 
  وكانت تنهؿ مف شت  القضايا النقدية التي سبقتها وصػاحبتها فػي الظهػور  واالتساع

در هػ ا التطػور واكتمؿ نضجها  ند النقػاد والبالريػيف ضػمف هػ ا المسػار الزمنػي  وبقػ
حػػػػوؿ ظهورهػػػػا كمصػػػػطمب  نقديػػػػة  تواالتسػػػػاع  رفػػػػت القضػػػػية مناقشػػػػات ومتعارضػػػػا

    واكتمالهػا كقضػية نقديػةونشأتها كظاهرة  وتطورها كممارسػة نقديػة فػي قػرابة الشػعر
 صفحات الكتاب النقدي العربي القديـ.اتخ ت مكانتها في قضية 

نمػػػػا نكتفػػػػي بهػػػػ ر ا شػػػػارات ولسػػػػنا هنػػػػا بصػػػػدد تتبػػػػع كػػػػؿ  لػػػػؾ تاريخيػػػػا وفكريػػػػا  و  ا 
لمػػا دار حولهػػا مػػف دراسػػات منهجيػػة ضػػمف كتػػب  والممحػػات البسػػيطة العػػابرة والسػػريعة

ؼ مػػػف كتػػػب حػػػوؿ السػػػرقات ونقػػػدها أهػػػـ مػػػا ألّػػػالبالرػػػة والنقػػػد  وهػػػ ر محاولػػػة لرصػػػد 
 .(3)مبحث بالري حت  القرف الرابع الهجريموضوع لمتأليؼ أو باب نقدي أو ك

 

 
                                                 

(2)
 عاصم تيي عامش  ميزس رية كفااي: إشكالية تأصيل الخطاب اليقذي العشتي "التياص ىنورجا"  – 

(http://www.almaktabah.net/vb/attachment.php?attachmentid=960&d) 
 .239  صلعربيجينظر: محمد  زاـ: النص ال اتب جتجميات التناص في الشعر ا – (1)

 .76كمة السرقات في النقد العربي  صصطف  هدارة: مشممحمد ينظر: ػ (3)
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 (2)اآلتي:في الجدوؿ ويمكف بياف  لؾ  
            

اتجاه 
 الدراسة

 ابـــــالكت فــــالمؤلّ 

ت 
خذ

 'ات
ات

قــــــ
سر

ب ال
كت

ن 
م

يـــا'
عا ل

ضو
مو

ت 
رقا
لس
ا

 

 سرقات الشعراب - هػ(283تابف أبي الطاهر)
 سرقات البحتري مف أبي تماـ -

 سرقات أبي تماـ -
ابف كناسة هأبو محمد  بد ا 

 هػ(137)تبف يحيه 
 قات الكميت مف القرآف وريررسر 

 سرقات الشعراب وما اتفقوا  ميه (هػ143)تابف السكيت

الزبير بف بكار بف  بد ا 
 هػ(156تالقرشي)

 إرارة كثّير  م  الشعراب

أبو ضياب بشر بف يحي  مي 
 القيني النصيبي

 السرقات الكبير -  
 سرقات البحتري مف أبي تماـ -  

 سرقات أبي نواس هػ(334تالمهمهؿ بف يموت)

 سرقات أبي تماـ ابف  الب السجستاني

المنصؼ في الدالالت  م  سرقات  هػ(393تابف وكيع التنيسي)
  المتنبي

أبو سعيد محمد بف محمد 
 هػ(433العميدي)ت

ا بانة  ف سرقات المتنبي لفظا 
 ومعن 

ب 
كت لطب
ا

ت 
قا لترا
وا  جم

 بطبقات الشعرا هػ(131تابف سالـ الجمحي)
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 الشعر والشعراب هػ(176تابف قتيبة)

 طبقات الشعراب المحدثيف هػ(196)تابف المعتز

دب
 ال

تـب
ك

 

 أخبار أبي تماـ هػ(335تأبو بكر الصولي)

 يػػاألران هػ(356ت)أبو فرج األصفهاني

غة
لبال

 وا
نقد

ي ال
ة ف

عام
ب ال

لكت
ا

 

 فحولة الشعراب هػ(123تاألصمعي)

 البديػػع كتاب هػ(196تابف المعتز)

  يار الشعر هػ(311تابف طباطبا العموي)

  م  الشعرابالموشب في مذخ  العمماب هػ(383تالمرزباني)
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ررػػـ أننػػػا لػػػـ نطمػػػع  مػػػ  معظػػػـ هػػػ ر المؤلفػػػات  ولػػػـ نبحػػػث فػػػي مناهجهػػػا وطريقػػػة 
لكػػػف يمكننػػػا الخػػػروج مػػػف هػػػ ا الرصػػػد بفكػػػرة مؤداهػػػا  أف  لجتهػػػا لمقضػػػية الهػػػا ومعتناو 

الدراسة المنهجية لقضػية السػرقات قػد ظهػرت قبػؿ نضػج الحركػة النقديػة  فهنػاؾ كتػب 
ويمكننػػا أف نتبػػيف أهميتهػػا وتأثيرهػػا فػػي األدب القػػديـ  ألفػػت منػػ  القػػرف الثالػػث الهجػػري 
لبالرة وكتب التراجـ والطبقات إضػافة إلػ  اتخا هػا وفرو ه  فقد تناولتها كتب النقد وا

فػػػات واتجاهاتهػػػا العامػػػة والخاصػػػة  هػػػ ا التنػػػوع فػػػي المؤل  و (2)موضػػػو ا لػػػبعض الكتػػػب
 اسػػتجمت مالمحهػػاوتتبعػػت تاريخهػػا ورصػػدت مصػػطمحاتها  و  تناولػػت قضػػية السػػرقات

شػػعر وأساسػػا نقػػديا فػػي دراسػػة ال يػػدؿ  مػػ  أف السػػرقات شػػكمت وسػػيمة ورايػػة ممارسػػة 
 مػػػ  اخػػػتالؼ طريقػػػة هػػػ ر الدراسػػػة التػػػي اتسػػػمت بالمنهجيػػػة  والتفاضػػػؿ بػػػيف الشػػػعراب 

 أكانت جزتية  امة أـ شاممة مركزة خاصة.تناولها 

شػػػكمت القضػػػية موضػػػو ا قاتمػػػا ومسػػػتقال ب اتػػػه    الهجػػػري وبمجػػػيب القػػػرف الرابػػػع
هػ ا التصػنيؼ  ونقػؼ فػي وانفرد بمنهج ومصػطمحات  واكتسػت أهميػة فػي الممارسػة و 

هـ الكتب النقدية التي تناولت القضية  ف و ي نقدي ممـ بما سػبؽ مػف العصر  ند أ
 حولها  وأهـ ه ر الكتب: تصنيفات

أدرؾ مػف خاللػه  ػ ر المحػدثيف هػػ(  الػ ي 311 يار الشعر جالبػف طباطبػاج)ت   
وسػػتعثر فػػي أشػػعار المولػػديف بعجاتػػب اسػػتفادوها ممػػف تقػػدمهـ   »   يقػػوؿ:فػػي السػػرقة

والمحنػة  مػ  شػػعراب  )...(ا فػي تنػاوؿ أصػػولها مػنهـ  ولبسػوها  مػ  مػػف بعػدهـ ولطفػو 
إلػ  كػؿ معنػ  بػديع  زماننا في أشعارهـ أشد منها  م  مف كػاف قػبمهـ ألنهػـ قػد سػبقوا

ولفظ فصيب  وحيمػة لطيفػة وخالبػة سػاحرة  فػلف أتػوا بمػا يقصػر  ػف معػاني أولتػؾ وال 
الشػػػا ر    فػػػل ا أراد هػػػ ا(1)«وكػػػاف كػػػالمطروح المممػػػوؿ ؿيربػػػ   ميهػػػا  لػػػـ يتمػػػؽ بػػػالقبو 

كػاف ال بػد لػه مػف التػدقيؽ فػي الصػنعة أضػعاؼ المحدث أف يأتي بمػا يحظػ  بػالقبوؿ 
آمػػف بػػأف مجػػاؿ المعػػاني قػػد ضػػاؽ  مػػ    ومػػف مػػا كػػاف يمارسػػه منهػػا الشػػا ر القػػديـ

                                                 
 .76مصطف  هدارة: مشكمة السرقات في النقد العربي  صمحمد ينظر:  – (2)

 .24ابف طباطبا:  يار الشعر  ص – (1)
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طباطبػاج يظهػر   وقػانوف جابػف (1)الشا ر المحدث  فال بد له مف قانوف لاخػ  والسػرقة
فأبرزهػػا فػػي أحسػػف مػػف  وا  ا تنػػاوؿ الشػػا ر المعػػاني التػػي قػػد سػػبؽ إليهػػا » فػػي قولػػه:

حسػػػانه فيػػػه  ميهػػػا الكسػػػوة التػػػي فهػػػو ينبػػػه   (1)«لػػػـ يعػػػب بػػػؿ وجػػػب لػػػه فضػػػؿ لطفػػػه وا 
   لػػؾ ألف الشػػا ر المحػػدث المحػػدثيف إلػػ  سػػبؿ األخػػ  والسػػرقة  ػػف طريػػؽ الصػػنعة

فػػي تنػػاوؿ  إلػػ  ألطػػاؼ الحيمػػة وتػػدقيؽ النظػػر ..().يحتػػاج »الػػ ي سػػمؾ هػػ ر السػػبيؿ: 
  والبصػراب بهػا  وينفػرد بشػهرتها المعاني واستعارتها  وتمبيسها حت  تخف   م  نقادها

  فكيػػؼ يمكػػف لمشػػا ر أف يأخػػ  المعنػػ  مػػف ريػػرر بحيػػث (3)«كأنػػه ريػػر مسػػبوؽ إليهػػا
 يخف   لؾ  م  النقاد؟

يوجهػه إلػ  طريقػة فػي األخػ  ال ينالػه وه ا الناقد جابف طباطباج يبيف  لؾ لمشا ر و 
في رير الجػنس الػ ي تناولهػا منػه  فػل ا وجػد  فيستعمؿ المعاني المأخو ة »فيها أحد: 

ف وجػدر فػي المػديب اسػػتعممه  معنػ  لطيفػا فػي تشػبيب أو رػزؿ اسػتعممه فػي المػديب  وا 
ف وجػػػدر فػػػي وصػػػؼ  فػػػي الهجػػػاب ف  ناقػػػة أو فػػػرس اسػػػتعممهوا  فػػػي وصػػػؼ ا نسػػػاف  وا 

 كس المعاني  مػ  اخػتالؼ  ي وصؼ إنساف استعممه في وصؼ بهيمة  فلفوجدر ف
في األبواب التػي يحتػاج إليهػا وجوهها رير متع ر  م  مف أحسف  كسها واستعمالها 

ف وجػػػد  أو فػػػي الخطػػػب والرسػػػاتؿ  نػػػ  المطيػػػؼ فػػػي المنثػػػور مػػػف الكػػػالـ المعفيهػػػا  وا 
 لػػػؾ كالصػػػاتغ الػػػ ي يػػػ يب الػػػ هب   ويكػػوف فتناولػػه وجعمػػػه شػػػعرا كػػػاف أخفػػػ  وأحسػػػف

والفضة المصوريف فيعيػد صػيارتهما بأحسػف ممػا كانػا  ميػه  وكالصػباغ الػ ي يصػبغ 
-  يقػػدـ جابػػف طباطبػػاج فػػي هػػ ا الػػنص (4)«الثػػوب  مػػ  مػػا رأى مػػف األصػػباغ الحسػػنة

البناتيػة  و القاتهػا رؤية نقدية متقدمػة  ػف صػيارة النصػوص ا بدا يػة  - م  طوله
  وبػػػيف المحػػػدث والمحػػػدث  بػػػيف الشػػػعر والنثػػػر يف القػػػديـ والمحػػػدث  بػػػيف  بػػػوالجماليػػػة

يركػز  مػ   مػ  نحػو  سبؿ ا حساف في تأطير ه ر العالقات وبينها لمشا ر المحػدث
يبػػث يتشػكؿ بأسػاس مػف األوؿ ومػا صػيارة الجانػب الػداللي المشػترؾ فػي آخػػر بنػاتي 

                                                 
 .217إحساف  باس: تاري  النقد األدبي  ند العرب  ص – (2)

 .79ابف طباطبا:  يار الشعر  ص – (1)

 .83ص المصدر نفسه  – (3)

 .83المصدر نفسه  ص – (4)



 الخطاب الجمالــي                                                          الفصل الرابع:      

 - 181 - 

والتجػاوز والعكسػية والمقابمػة المخالفػة فيه الشا ر مف روح إبدا يػة جديػدة قاتمػة  مػ  
س مػا وضػعت لػه معػاف فتخػرج المعػاني المػأخو ة فػي ريػر جػن  لما وضعت لػه سػابقا

والصػػباغ فػػي ابتػػداع جديػػد جديػػدة ومبتد ػػة  يبػػدو فيهػػا  مػػؿ الشػػا ر كعمػػؿ الصػػاتغ 
  لحػػؽ فيمػػا سػػبؽ  وأصػػبحت مػػادة أوليػػة لمػػف الحمػػي واألثػػواب مػػف مػػادة كانػػت كػػ لؾ

فالشػػعر  » لنقػػاد والدارسػػيف فػػي اسػػتجالب مكػػامف األخػػ  والسػػرقة:ويمتػػبس األمػػر  مػػ  ا
كمهػا وجػدتها متناسػبة  إمػا رساتؿ معقودة  والرساتؿ شعر  وا  ا فتشت أشػعار الشػعراب 

بػػػػػاب  وخطػػػػػب البم ػػػػػاب  وفقػػػػػر   وتجػػػػػدها مناسػػػػػبة لكػػػػػالـ الخطتناسػػػػػبا قريبػػػػػا أو بعيػػػػػدا
 (2)«الحكماب

أخػ  المعػاني  مػ  إ ػادة صػيارتها وفي كؿ  لؾ يحػث جابػف طباطبػاج الشػا ر فػي 
  م  رير ما كانت  ميه.

الػػ ي  مػػا هػػي فػػي البػػديع المختػػرعنّ السػػرقة  إ »يػػرى أف:   فهػػػ(373تجاآلمػػديج)أمػػا 
فػػػي    التػػػي هػػػي جاريػػػة  يخػػػتص بػػػه الشػػػا ر  ال فػػػي المعػػػاني المشػػػتركة بػػػيف النػػػاس

الػػ ي يػػوردر أف  فيػػه  ػػف ممػػا ترتفػػع الظّنػػة ومسػػتعممة فػػي أمثػػالهـ ومحػػاوراتهـ  ػػاداتهـ
 مػػا تقػػدـ بػػه جابػػف طباطبػػاج يخػػالؼ ويتجػػاوز لؾ   وهػػو بػػ(1)«يقػػاؿ: إنػػه أخػػ ر  مػػف ريػػرر

في فضؿ الشا ر الالحؽ  م  االبتداع في صيارة المعػاني المعروفػة والسػابقة الػ ي 
ماالت جديػدة فػي توظيػؼ مػف اسػتع وفػؽ مػا تمميػه شػا ريته ايكمف في إ ادة صػيارته

فػػػي المعػػػاني المعروفػػػة ج ال يػػػرى فضػػػال لسػػػابؽ  مػػػ  الحػػػؽ   جفاآلمػػػديمعػػػاف قديمػػػة
فػي صػيارتها المبتد ػة الجديػدة والمشتركة  وبالتالي فالسرقة ال تختص بالمعػاني  بػؿ 
حكػػػػاـ صػػػػنعتها  مػػػػ  وجػػػػه لػػػػـ يسػػػػبؽ الشػػػػا ر إليػػػػه  هػػػػ ر  فتخػػػػتص بػػػػه دوف ريػػػػرر  وا 

الػ ي يػدؿ  مػ  أف السػرقة  نػدر   المختػرع الصيارة الجديدة التػي أطمػؽ  ميهػا البػديع
تجػػػػاوزت االتهػػػػاـ الباطػػػػؿ لمشػػػػعراب الػػػػ يف تػػػػدور تػػػػراكيبهـ الشػػػػعرية فػػػػي فمػػػػؾ المعػػػػاني 

                                                 
  وأجػػاب بحػػؿ   والقػػوؿ جلمعتػػابيج حػػيف سػػتؿ  ػػف اقتػػدارر  مػػ  البالرػػة82ابػػف طباطبػػا:  يػػار الشػػعر  ص – (2)

 الشعر.

 .346  ص2اآلمدي: الموازنة بيف شعر أبي تمتـ والبحتري  ج – (1)
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نمػا السػرقة  أمثػالهـفػي  جارية الواحدة  المعروفة  ند العامة وال جماليػة ومحػاوراتهـ  وا 
 التي تمنب الشا ر صفة السبؽ. تختص بالصورة البديعة المختر ةالتوصيؼ  

 اموقفػػػبػػػيف الطػػػاتييف العميقػػػة جليمػػػديج قػػػدـ فػػػي موازنتػػػه بنػػػاب  مػػػ  هػػػ ر الرؤيػػػة و 
             فهػػػػو  مػػػػ  تتبعػػػػه لهػػػػا يػػػػرى بأنهػػػػا ليسػػػػت   فػػػػي شػػػػعرهما مػػػػف قضػػػػية السػػػػرقة اخاصػػػػ

           جػػػػػه ال أ كػػػػػر السػػػػػرقات فيمػػػػػا أخرّ ف وكػػػػػاف ينب ػػػػػي أ »مػػػػػف العيػػػػػوب الكبيػػػػػرة  يقػػػػػوؿ: 
ي قد قػدمت القػوؿ فػي أف مػف أدركتػه مػف أهػؿ العمػـ   ألننمف مساوئ ه يف الشا ريف

بالشعر لـ يكونوا يروف سرقات المعاني مف كبير مساوئ الشعراب  وخاصػة المتػأخريف 
فمػػف ريػػر ا نصػػاؼ أف تنسػػب   (2)«متقػػدـ وال متػػأخرإ  كػػاف هػػ ا بابػػا مػػا تعػػرى منػػه 

ال ينحصػػر القػػوؿ السػػرقة لممعػػاني المشػػتركة واألمثػػاؿ المتداولػػة حتػػ  ال يقػػد الشػػعراب و 
الشػػػعري  وبالمقابػػػؿ تصػػػبب قضػػػية السػػػرقات الشػػػعرية فػػػي الممارسػػػة النقديػػػة  قضػػػية 

يػػؤدي بالػػدرس النقػػدي إلػػ  المبال ػػة فػػي فضفاضػػة يصػػعب الػػتحكـ فػػي حػػدودها ممػػا 
األحكاـ مف جهة  وصعوبة إحاطة الناقد بحدود المعاني والسرقة فيها مف جهة ثانيػة  

   قات بالفوض  والالمنهجية.ونتيجة  لؾ اتساـ خطاب السر 

 مػػ  األلسػػػف  ا تمػػد جاآلمػػديج مقياسػػػا لمسػػرقة  تمثػػؿ فيمػػػا جػػرىومػػف أجػػؿ  لػػػؾ  
إ ا اشػترؾ فلنػه ال يعػد سػرقة وشاع مف المعاني  أو أصبب كالمثؿ الساتر بػيف النػاس 

 .(1)  وه ا مما  در جاآلمديج إباحة ال حظراأو اختمفا واتفقا في األلفاظ  فيه شا راف

  مػػف  لػػؾ قػػوؿ مػػا اتهػػـ فيػػه مػػف سػػرقة فػػع  ػػف جالبحتػػريج فػػي أكثػػرادالػػرأي وبهػػ ا 
 جالبحتريج:

 (3)َويَِبيُت يَْحمُمُ بالمََكاِرِم وَالعاَُل   َحت ى يَُكوَن الَمْجُد ُجل  مَنَاِمو
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 حيث قيؿ إنه أخ  ه ا المعن  مف جأبي تماـج في قوله:

 (2)وُ، َفَمْم يَُكْن   ِبَغْيِر َسمَاٍح َأْو ِطعَاٍن ِبَحاِلمِ َجرَى الُجودُ َمْجرَى الن ْوِم ِمنْ 

وه ا المعن  موجود فػي  ػادات النػاس  ومعػروؼ  »فرد جاآلمديج  م   لؾ بقوله:
  بػأف يقولػوا لمػف أحػب شػيتا واسػػتكثر فػي معػاني كالمهػـ  وجػار كالمثػؿ  مػ  ألسػػنتهـ

نمػا يقػػاؿ    وال يقػاؿ لمػا)...(منػه: فػالف ال يحمػـ إال بالطعػػاـ كانػت هػػ ر سػبيمه سػرؽ  وا 
أو مثمػػه مػػف آخػػر واحتػػ ار  فلنمػػا  كػػر  لػػه: اتفػػاؽ  فػػلف كػػاف واحػػد سػػمع هػػ ا المعنػػ 

وريرهػػا مػػف األمثمػػة الكثيػػرة    (1)«  ال أنػػه أخػػ ر أخػػ  سػػرؽ معنػػ  قػػد  رفػػه واسػػتعممه
المعػػػاني سػػػتعماؿ تكػػػوف مسػػػروقة وقػػػدـ حججػػػا تتعمػػػؽ باالتػػػي نفػػػ   نهػػػا جاآلمػػػديج أف 

 ها بيف الناس. يو وش

والجريػاف شػيوع الوه ا مقياس جيد  ولكف الصعوبة فيه إنما تكوف فػي تحديػد مػدى 
ومػػع  لػػؾ فقػػد سػػجؿ   (3)اب مػػاؿ بػػه فػػي حػػاؿ الػػدفاع والهجػػـو  ومػػف شػػ مػػ  األلسػػنة

جاآلمديج نظرة جديدة إل  السرقات الشعرية  مشبعة بروح التسامب الػ ي قػد ينبػئ  ػف 
  (4).فهـ لحقيقة السرقات

 :وبحث السرقات القاضي الجرجاني -4

 كتب جالقاضي الجرجانيج فصال مطوال  ف السرقات في كتاب )الوساطة بيف المتنبػي
وقد ا تمد فػي  رضػه لهػ ر القضػية  مػ    است رؽ حجما كبيرا مف كتابه وخصومه( 

   إضػافةآلراته وما وافؽ أو خالؼ فيػه هػؤالبآراب النقاد ال يف سبقور كمنطمؽ تأسيسي 
  يمكػف حصػرها فػي   مرتكزا  مػ  أسػس جديػدةإل  ما أسعفه  ميه  هنه وفكرر النقدي

 أساسيف:
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توجيػػه النقػػدي النظػػر إلػػ  قضػػية السػػرقات بعػػد ظهػػور الخصػػومة وتأثيرهػػا فػػي أنػػه  -
  ثػـ بػدأ   حيث كانػت محػورا يتجا بػه مػ هباف مختمفػاف )القػديـ والمحػدث(له ر القضية

منقػػد الػػ ي كػػاف مصػػدر حيػػرة كبيػػرة ل  بظهػػور جالمتنبػػيجالصػػراع النقػػدي حولهمػػا يفتػػر 
منهجا   فا تمد جالقاضي الجرجانيج وحدة الم هب ال ي نسب جلممتنبيج (2)معاوال وؽ 

التػي لتطبيؽ هػ ر الممارسػة  ونظػر إلػ   لػؾ بعػيف العػدؿ فػي مقابػؿ الهػوى والعصػبية 
طالعػت مػا  ومتػ  » صاحبت بحث السرقات ضمف قضية الخصومة  يقوؿ فػي  لػؾ:

أخرجه أحمػد بػف أبػي طػاهر وأحمػد بػف  مػار مػف سػرقات أبػي تمػاـ  وتتبعػه بشػر بػف 
  ومهمهػػػؿ بػػػف يمػػػوت  مػػػ  أبػػػي نػػػواس  رفػػػت قػػػبب آثػػػار الهػػػوى  يحػػػي  مػػػ  البحتػػػري

  إنمػا هػو يػرى أف هػ ا االنقسػاـ بػيف مػ هبيف قػد (1)«وازداد ا نصاؼ في  ينػؾ حسػنا
ريػػػرر  دوف  سػػػيتتبع سػػػرقات الخصػػػـ يكػػػوف مجحفػػػا فػػػي حػػػؽ طػػػرؼ دوف اآلخػػػر ألنػػػه

فتكػػوف الرؤيػػة األحاديػػة سػػمة لمالحظاتػػه  كمػػا قػػد تبعػػدر  ػػف نزاهػػة الحكػػـ  وقػػد أقػػر 
جاآلمػػديج بػػ لؾ حػػيف تنبػػه إلػػ  أف الخصػػومة بػػيف القػػدماب والمحػػدثيف كانػػت سػػببا فػػي 

  (3)فػػي محاولػػة  ثبػػات فضػػؿ اآلخػػرالمبال ػػة فػػي تتبػػع سػػرقات شػػعراب أحػػد المػػ هبيف 
وفػػػػؽ مػػػػا اد ػػػػار فػػػػي سػػػػرقات جالمتنبػػػػيج  فػػػػي حػػػػيف نجػػػػد بحػػػػث جالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج

لمطعف في ه ر االد ابات  أو ما نسبه هو إلػ  خصومه  وما قدـ مف حجج وبراهيف 
  فقػد اتخػ  مػف العػدؿ وا نصػاؼ هػامنالخصـو فيه أو ما وافؽ  جالمتنبيج  مف سرقات

ف كاف اال ت ار جألبي ال    طيبج هدفا وراية له.منهجا وا 

  لػ لؾ  ػد ممارسػة نقديػة فهػو اكتمػاؿ نضػج قضػية السػرقات أما األساس الثاني -   
جػػراب ركيػػزة أساسػػية حا ومجالقاضػػي الجرجػػانيج ا لمػػاـ بهػػا اصػػطال فػػي تكػػويف نهجػػا وا 

 فػي النقػد ومعرفػة حػدودر وأصػوله  يقػوؿ مخاطبػا الناقػد:وسببا مف أسػباب تميػزر  الناقد
بػػػيف أصػػػنافه وأقسػػػامه   لسػػػت تعػػػد مػػػف جهابػػػ ة الكػػػالـ  ونقػػػاد الشػػػعر  حتػػػ  تميػػػزو  »

  فتفصػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف السػػػػػػػرؽ وال صػػػػػػػب  وبػػػػػػػيف ا رػػػػػػػارة وتحػػػػػػػيط  ممػػػػػػػا برتبػػػػػػػه ومنازلػػػػػػػه
فيػػػه: أخػػػ  ونقػػػؿ  والكممػػػة التػػػي وتعػػػرؼ المفػػػظ الػػػ ي يجػػػوز أف يقػػػاؿ  )...(واالخػػػتالس
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األولػػ   درجػػةباليثبػػت   فهػػ ا الػػنص (2)« هػػي لفػػالف دوف فػػالف يصػػب أف يقػػاؿ فيهػػا:
قضية السرقات مف قبػؿ النقػاد والمشػت ميف بهػا  حتػ   ال ي وصمت إليه ـاالهتما مدى

فكانػػػت ط ػػػت  مػػػ  السػػػاحة النقديػػػة فػػػي هػػػ ا القػػػرف ونشػػػطت الحركػػػة النقديػػػة حولهػػػا  
موضو ا مؤسسا لتكويف الناقد المتميز  ال ي وصػفه جالقاضػي الجرجػانيج بالجهبػ  إف 

عرفػػػػة بحػػػػدود وأصػػػػوؿ وأصػػػػناؼ ومصػػػػطمحات السػػػػرقة الشػػػػعرية اسػػػػتطاع أف يحػػػػيط م
 والفواصؿ بينها.

وبالدرجػػة الثانيػػة نقػػؼ  نػػد هػػ ا الػػنص كمكػػوف أساسػػي لمخطػػاب النقػػدي جلمقاضػػي     
حػػوؿ السػػرقات الشػػعرية  فقػػد حػػوى المصػػطمحات التػػي وقػػؼ  نػػدها فيمػػا  الجرجػػانيج 

 .مثال بعد كأنواع السرقات

ولمشػعراب  يعتػ ر فيػه جلممتنبػيجج أف يقػؼ موقفػا متوسػطا فقد حػاوؿ جالقاضػي الجرجػاني
سػيطعف المحدثيف  فال يجعؿ السرقة أساسا  سقاط هؤالب الشػعراب  ألف هػ ا األسػاس 

ؤالب لوجػػػد هػػػولػػػو أنصػػػؼ أصػػػحابنا  »يقػػػوؿ فػػػي معػػػرض  لػػػؾ:   فػػػي معظػػػـ نتػػػاجهـ
 بػػيف محصػػورا يسػػيرهـ أحػػؽ باالسػػتكثار  وصػػ يرهـ أولػػ  با كبػػار  ألف أحػػدهـ يقػػؼ

قػػػد أخػػػ   لفػػػظ قػػػد ضػػػيؽ مجالػػػه  وحػػػ ؼ أكثػػػرر  وقػػػؿ  ػػػددر  وحظػػػر معظمػػػه  ومعػػػاف
فتب كػؿ بػاب  فػلف  فوها  وسبؽ إل  جيدها  فأفكارر تنبػث فػي كػؿ وجػه وخػواطرر تسػت

سرؽ بيت فالف  وأرار  م  قػوؿ قيؿ: بعض ما قيؿ أو اجتاز منه بأبعد طرؼ وافؽ 
  مػر بخمػدر  كػأف التػوارد  نػدهـ ممتنػعوال  سػمعهقػط فالف  ولعؿ  لؾ البيػت لػـ يقػرع 

ف اختػػرع معنػػ  بكػػرا أو افتػػتب طريقػػا مبهمػػا لػػـ يػػرض  واتفػػاؽ الهػػواجس ريػػر ممكػػف  وا 
د ػار حػب ا رػراب إلػ   منه إال بأ  ب لفظ وأقربه مػف القمػب  وألػ ر فػي السػمع  فػلف

 قيػؿ:وتحسيف كالمه  فوشحه بشيب مػف البػديع  وحػاّلر بػبعض االسػتعارة  تزييف شعرر
ف قػاؿ مػا سػمحت بػهه ا ظاهر التكمؼ  بّيف التعسؼ  ناشؼ الماب  قميػؿ الرونػؽ    وا 

الػػػنفس ورضػػػي بػػػه الهػػػاجس قيػػػؿ: لفػػػظ فػػػارغ وكػػػالـ رسػػػيؿ  فلحسػػػانه يتػػػأّوؿ  و يوبػػػه 
بهػ ر الطاتفػة مػا دمػت تنظػر بػيف    فػال تشػت مفتتمّحؿ  وزلته تتضا ؼ  و  رر يكّ ب
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ف كػاف الخػالؼ األكبػر  المناز ػ يدي المتنبػي وأهػؿ  صػرر  وأّخػر ة فػي هػ ا الػرأي  وا 
    (2)« فلف لكؿ مقاـ مقاال

يعد قرابة نقدية قؿ نظيرها في  مؽ إف ه ا النص ال ي رأينا في طوله إيجازا  ألنه 
تواصػميا يػربط نقػديا أف يبني جسرا   حاوؿ فيه جالقاضي الجرجانيج الو ي وبعد النظر

مػػػف إشػػػكاالت  طرحتػػػه قضػػػية السػػػرقات  تأسسػػػت د اتمػػػه ممػػػا بػػػيف القػػػديـ والمحػػػدث
حددت الرؤية وحصرت معالمها في قرابة النصػوص الشػعرية المحدثػة  والحكػـ  ميهػا 

 . ف ه ر الزاوية الضيقةالتي ال تخرج  بالمقارنة

مبنػي  مػ  شػعرهـ  وهػ ا الحكػـ  أماـ حكـ بلسقاط رأى أف شعراب  صررو لؾ حيف 
  فػػػلف لة والتجديػػػد أو االتبػػػاع وا بػػػداعسػػػؤاؿ ثناتيػػػة المفػػػظ والمعنػػػ  مػػػف جهػػػة األصػػػا

 إلػػ  االبتكػػار حػػدود االتبػػاع لممدونػػة الشػػعرية القديمػػة اواجتػػازو ا بػػداع منهجػػا  واا تمػػد
ف اختر ػوا معنػ  رفػض آخر  ل  وتحويمها مف فف إهموا بسرقة المعاني   اتّ والتجديد وا 

القػػػديـ أدى  لػػػؾ إلػػػ  اتفػػػاؽ   جاالحتػػػ اب والتقميػػػد لمنمػػػو  واو ػػػد تكمفػػػا  وأمػػػا إ ا ا تمػػػد
   فأدرج ب لؾ ضمف السرقة بشكؿ صريب.المعاني واأللفاظ

  باتبػاع أهػواتهـ وه ا مف باب التحامؿ  م  الشا ر المحدث مف قبؿ هؤالب النقاد
السػػواب  ألف الهػدؼ هػػو تقميػػدهـ  مػ  واتخػا  الحكػـ بػػالردابة منطمقػا لػػرفض إبػدا هـ و 

روح المحػػػدثيف وبعػػػدهـ  ػػػف  قاضػػػي الجرجػػػانيج فهػػػـلكػػػف جال  إسػػػقاط الشػػػعر المحػػػدث
  هػػا  ومػػا ظهػػر فػػي أزمػػانهـ مػػف  مػػـو وفنػػوف  والمعػػاني التػػي سػػبقوا إليالم ػػة القديمػػة

 (1).و د يسيرهـ كثيرافا ت ر  نهـ  

تبعػػػػا مفهػػػػـو لمسػػػػرقة  وجالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج مػػػػف خػػػػالؿ هػػػػ ا الطػػػػرح يبحػػػػث  ػػػػف
فرضػػها الت يػػر الزمنػػي  هػػو بحػػث مفهػػـو مظػػاهر التػػي يومرا ػػاة ال لممقامػػات التاريخيػػة

الناقػد  بالتػالي يتبع صي ة االشت اؿ  التي تبيف اآلليات والحدود التػي يػدور فػي فمكهػا 
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نقػػدي لمسػػرقة يميزهػػا  مػػا يمكػػف أف يتػػداخؿ معهػػا مػػف المفػػاهيـ  هػو تسػػاؤؿ  ػػف تحديػػد
 .(2)معانيه  ل لؾ أشار إل  التوارد واتفاؽ الهواجس في الضمف ثناتية هإبداع/إتباع

 ة  وال بالقوا د الموضو ة لهػا  ألفبموضوع السرقوكأنه رير مقتنع تماـ االقتناع 
التراث في نظرر ممؾ لمف آؿ إليه  ول لؾ شدد  م  التػوارد  وتوسػع فػي بػاب المعػاني 

  (1)  وتسػامب كثيػػرا فػي األخػ  مػػف المعػاني المتداولػػةبلهمػػاؿ المبتػ ؿ نػادى  و المشػا ة
أقػػػرب إلػػػ    ممػػػت أف أهػػػؿ  صػػػرنا ثػػػـ العصػػػر الػػػ ي بعػػػدنا فتومتػػػ  أنصػػػ »يقػػػوؿ: 

المعػػ رة  وأبعػػد مػػػف الم مػػة  ألف مػػف تقػػػدمنا قػػد اسػػت رؽ المعػػػاني وسػػبؽ إليهػػا  وأتػػػ  
)...(  وله ا السبب أحظػر  مػ  نفسػي  وال أرى ل يػري بػّت الحكػـ  مػ   م  معظمها

تػػوارد فكػػرة  إلػػ  فػػي  لػػؾيسػػتند و لمحػػدثيف يعتػػ ر لمشػػعراب ا فهػػو  (3)«شػػا ر بالسػػرقة 
السػػػرقة داب قػػػديـ و يػػػب  »لػػػ لؾ يػػػرى أف:   التػػػي ال منػػػاص منهػػػا لممحػػػدثالمعػػػاني 

بخػػػاطر اآلخػػػر  ويسػػػتمد مػػػف قريحتػػػه ويعتمػػػد  مػػػ   تيػػػؽ  ومػػػا زاؿ الشػػػا ر يسػػػتعيف 
ف تجػاوز  لػؾ قمػيال فػي ال مػوض لػـ  معنار ولفظه  وكػاف أكثػرر ظػاهرا كػالتوارد)...( وا 

وت ييػر  اظ  ثػـ تسػبب المحػدثوف إلػ  إخفاتػه بالنقػؿ والقمػبيكف فيه رير اختالؼ األلف
المنهػػاج والترتيػػب  وتكمفػػوا جبػػر مػػا فيػػه مػػف النقيصػػة بالزيػػادة والتأكيػػد والتعػػريض فػػي 
حاؿ  والتصريب في أخرى  واالحتجاج والتعميؿ  فصار أحدهـ إ ا أخػ  معنػ  أضػاؼ 

بداع م   ليؤكد ب لؾ  مػ  (4)«ثمهإليه مف ه ر األمور ما ال يقصر معه  ف اخترا ه وا 
أف السػػػػرقة رػػػػوص فػػػػي أسػػػػرار الصػػػػنعة الشػػػػعرية وطفػػػػرات المػػػػتف الشػػػػعري  مػػػػ  أيػػػػد 

أخرجت الشا ر المحدث ه ر اآلليات   (5)الشعراب في مختمؼ العصور بذليات متباينة
 ػػػف داتػػػرة ا بػػػداع الػػػ ي انحصػػػر فػػػي الزيػػػادة والتعػػػريض والتأكيػػػد والتصػػػريب  وكأنهػػػا 

 سرقة تحت مسم  التوارد.تقنيات لممارسة ال

                                                 
 .229محيي الديف صبحي: نظرية الشعر العربي  ص – (2)

 .212المرجع نفسه  ص – (1)

 .124القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص - (3)

 .124المصدر نفسه  ص – (4)

النػػادي األدبػػي الثقػػافي   الزيػػاني: جالقاضػػي الجرجػػاني وا  ػػادة تشػػييد األفػػؽ الجمػػاليج  جػػ ور  بػػد العػػاطي  – (5)
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ا بػػداع رػػدا شػػبه مسػػتحيؿ  نػػد المحػػدثيف ضػػمف ظػػروفهـ الموضػػو ية  وبالتػػالي ف
فقد حمت الصنعة محؿ ا بداع  وأجبرت قراتب الشعراب  م  أف تجري في قنػوات مػف 

  (2)  وكأنه ب لؾ يكسب المحدثيف مشرو ية السرقةصنع القدماب

بالقػػدر الػػ ي حػػددر لهػػا إطػػار االشػػت اؿ فػػي   وشػػمولية وهػػ ر النظػػرة ثناتيػػة الجانػػب
  ورربػػة فػػي مػػف جهػػةإتبػػاعه -معنػػ ه وهإبػػداع-مناقشػػة هػػ ر القضػػية وفػػؽ محػػوري هلفػػظ

 التوسط بيف القدماب والمحدثيف واال ت ار جلممتنبيج والمحدثيف مف جهة ثانية.

هجػا نقػديا قاتمػا ب اتػه  بحيث ال يمكنه الخروج  ػف قضػية السػرقات  وقػد رػدت من
يعػدها لػ لؾ ها بمحطػات تطوريػة جعمتهػا محػورا لممعالجػة واالستقصػاب  وهػو مرور  بعد

 مػػػ  الحػػػدود داب قػػػديما و يبػػػا  تيقػػػا  فػػػرض  ميػػػه التطػػػور الفكػػػري والنقػػػدي المنفػػػتب 
التزامػا  إلػ  مظػاهر أكثػرالتاريخية  م  امتدادها  أف يتخم   ف صفة الػداب والعيػب  

  كمػا أنػه أطّػر مػف قبػػؿ مػف آليػاتارد المعػاني ومػا يتصػؿ بهػا با بدا يػة مػف بينهػا تػو 
إبػػػػػداع الشػػػػػا ر بػػػػػالفرادة واالبتكػػػػػار والتجديػػػػػد تماشػػػػػيا مػػػػػع البيتػػػػػة والمجتمػػػػػع والتطػػػػػور 

 الحضاري.

وقػػػد نرجػػػع تفسػػػير هػػػ ا التبػػػايف الظػػػاهري إلػػػ  السػػػجاؿ الػػػ ي كػػػاف شػػػعر جالمتنبػػػيج 
واهيػػػا فػػػي أف الشػػػا ر فػػػي أحسػػػف موضػػػو ا لػػػه  نػػػد الخصػػػـو  والػػػ ي رسػػػ  ا تقػػػادا 

مػػأثورر لػػـ يكػػف يصػػدر  ػػف هويػػة  اتيػػة أصػػيمة  بػػؿ ال يعػػدو أف يكػػوف نسػػخة مت يػػرة 
يعػػود نسػػقها  إلػػ   ألصػػوؿ محدثػػة  وجهػػا النسػػخة هالبحتػػري وأبػػو تمػػاـه  وأصػػوؿ قديمػػة

  فالخصػػـو ال يسػػمموف بشػػا رية جالمتنبػػيج  وال قطػػاع  ػػريض مػػف الشػػعراب المتقػػدميف
    : مخاطبا الخصـ  يقوؿ جالقاضي الجرجانيج (1)إال مجتمبة مختمسة يروف معانيه

 مػػػ  اد ػػػاب السػػػرؽ  فقػػػاؿ  نحيػػػتـ فػػػي مناز ػػػة خصػػػمكـ رأيتػػػؾ وأصػػػحابؾ »    
 رػػػػػػػػػػػػػػث م يػػػػػػػػػػػػػا هو إال ليػػػػػػػػقاتمكـ: ما يسمـ له بيت  وال يخمص مف معانيه معن   وم
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ة النظػػػر فػػػي   وهػػػ ا مػػػا دفػػػع جالقاضػػػي الجرجػػػانيج إلػػػ  إ ػػػاد(2)«أو سػػػارؽ مخػػػتمس  
المفهػػػـو السػػػاتد  ػػػف السػػػرقات وأشػػػكاؿ اشػػػت الها وحػػػدودها  وهػػػ ا مػػػا سػػػنحاوؿ كشػػػؼ 

 مالمحه في ممارسته التطبيقية.

 تطبيقات "القاضي الجرجاني" حول السرقات: - أ

حوؿ السرقات الشػعرية قبؿ المضي في  رض بعض تطبيقات جالقاضي الجرجانيج 
إلػ  أنػه لػـ يقػدـ مفهومػا محػددا لمسػرقة  في شعر جالمتنبيج وريػرر مػف الشػعراب  نشػير 

  مػع تحديػد بعػض ما دا بعض التوصيفات بمصطمحات تعود إل  تقسيماتها وأنوا ها
 الفروؽ بينها.

هػػػػ ر  كمػػػا أف  كػػػػرر لهػػػ ر األنػػػػواع لػػػـ يكػػػػف ضػػػمف نصػػػػوص جزتيػػػة تخػػػػتص بتحديػػػد
أف جالقاضػػػي الجرجػػػانيج سػػػاؽ هػػػ ر    وقػػػد يكػػػوف السػػػبب فػػػي  لػػػؾ  اتػػػدا إلػػػ األنػػػواع

مػػارس لمبحػػث فػػي السػػرقات  ممػػا لتفصػػيالت ضػػمف حديثػػه  ػػف مواصػػفات الناقػػد الما
بػػبعض ا شػػارات والممحػػات يعنػػي أف دالالتهػػا معروفػػة لػػديهـ  متداولػػة بيػػنهـ  فػػاكتف  

وبياف مػا يػدخؿ ضػمنها   االشت اؿ في حقؿ السرقات دالداللية  في محاولة لرسـ حدو 
 .مف نصوص ستقراب ما سبؽ  رضهمف خالؿ اويمكننا رصدها   وما يخرج  نها

السػػرقة  يشػػير جالقاضػػي الجرجػػانيج إلػػ  جممػػة مػػف المعػػاني التػػي ال يمكػػف اد ػػاب -
 فيها  م  أي شا ر  يمكف رصدها كاآلتي:
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    .المشترؾ مف المعاني العامة                             

 ف طريؽ االحت اب.تشابه األسموب الشعري                         

 .المبتدع المخترع ال ي يصبب متداوال            (2)ما يخرج  ف السرقة:

 األلفاظ المنقولة المتداولة كأسماب المواضع. 

 .توارد الخواطر  

  
عػػاني وتػػػداولها  مػػػ  ألسػػنة الشػػػعراب  وارتبػػػاط جػػؿ المبػػػد يف بػػػالخزاف لعػػؿ شػػػيوع الم

تقػػػاطع كبيػػػر بػػػيف الشػػػعراب والتقػػػاب  مػػػ  دروب الخالػػػد لشػػػعر المتقػػػدميف  أحػػػدث شػػػبه 
  بقصػػػد أو ب يػػػر قصػػػد  ممػػػا جعػػػؿ األبنيػػػة الفنيػػػة تتشػػػابه وتتماثػػػؿ  الشػػػعر المطروقػػػة

 (1)سواب في صي تها الجيدة أو الم مومة

 وه ا ما أقرر جالبحتريج في قوله: 

ْعُر َظْيُر َطِريٍق َأْنَت رَاِكبُوُ     َغْيُر مُْنَشِعِب  َفِمْنوُ مُْنَشِعٌب َأوْ   *وَالش 

 (3)وََأْلَصَق الط ُنَب العَاِلي َعَمى الط ُنِب    *َورُب مَا َضم  بَْيَن الر ْكِب مَْنَيُجوُ  

 لػػػؾ  نػػػد المعيػػػار فػػػي ولكػػػف مقػػػدار الجػػػودة والحسػػػف يت يػػػر مػػػف شػػػا ر إلػػػ  آخػػػر  و 
ز وا وقػػػد يتفاضػػػؿ متنػػػا »قولػػػه:  قوا ػػػد لالبتكػػػار  يحػػػددهاجالقاضػػػي الجرجػػػانيج أربعػػػة 

هػػ ر المعػػاني بحسػػب مػػراتبهـ مػػف العمػػـ بصػػنعة الشػػعر  فتشػػترؾ الجما ػػة فػػي الشػػيب 
 ع ػػػػػػػػػػػػد يوضػػػػػػػػػػػػالمتداوؿ  وينفرد أحدهـ بمفظة تستع ب  أو ترتيب يستحسف  أو تأكي

                                                 
  محمػػػد مصػػػطف  هػػػدارة: مشػػػكمة 283ينظػػػر: القاضػػػي الجرجػػػاني: الوسػػػاطة بػػػيف المتنبػػػي وخصػػػومه  ص – (2)

 .215السرقات في النقد العربي  ص

 .135ي وا  ادة تشييد األفؽ الجماليج  صالزياني: جالقاضي الجرجان بد العاطي  -(1)
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فػي صػورة المبتػدع  موضعه  أو زيادة اهتدى لها دوف ريرر  فيريػؾ المشػترؾ المبتػ ؿ 
متفاضػػؿ فػػي تػػوارد المعػػاني بػػيف المحػػدثيف   فهػػو يػػرى أف هنػػاؾ مراتػػب ل(2)«المختػػرع 

يصػػػبب  مػػػ  إثرهػػػا المشػػػترؾ المبتػػػ ؿ مبتػػػد ا مختر ػػػا  ومػػػف أمثمػػػة  لػػػؾ ممػػػا ورد فػػػي 
 قوؿ لبيد: »الوساطة: 

 زبر تجد متونيا أقالميا  * وجال السيول عن الطمول كأنيا
   قاؿ امرؤ القيس:فأدى إليؾ المعن  ال ي تداولته الشعراب

 كخط زبور في عسيب يماني  *اني  لمن طمل أبصرتو فشج
 وقاؿ اله لي:

 (1)«ب يزبره الكاتب الحميري  *عرفت الديار كرسم الكتا 
أضػػػاؼ إليػػػه مػػػف حسػػػف لفػػػظ  فقػػد أتػػػ  جلبيػػػدج بمعنػػػ  كػػػاف متػػػداوال  نػػػد الشػػػعراب  لكنػػػه

 وترتيب ما كاف له فيه فضؿ.
ولػػـ تػػزؿ  » مػػة  مػػ   لػػؾ مػػا أوردر مػػف فضػػؿ االبتػػداع مػػا جػػاب فػػي قولػػه:ومػػف األمث

نثػرا ونظمػا  وتقػوؿ فيػه الشػعراب  تشبه الورد بالخدود  والخدود بػالورد  العامة والخاصة
إال بتناوؿ زيادة تضـ إليػه  أو    وهو مف الباب ال ي ال يمكف اد اب السرقة فيهتكثرف

  مي بف الجهـ:   كقوؿبه عمعن  يشف
 خدود أضيفت بعضين إلى بعض *عشية حياني بورد كأنو 

ليػػه ينسػػب ؼ بعضػػهف إلػػ  بعػػض لػػه  وا  ا أخػػ  فمنػػه يؤخػػ فلضػػا   لقػػد حكػػػـ (3)«  وا 
ف سػػبؽ إليػػه  فقػػد زادر لػػه با بػػداع والتفػػرد فػػي المفػػظ والمعنػػ جالقاضػػي الجرجػػانيج    وا 

 مف ا حساف ما جعؿ الفضؿ والسبؽ ينسب إليه.
 قوؿ أبي سعيد المخزومي: » التحسيف دوف الزيادة في المعن :ومف 

 نزعت ورّد مكانين خدود  *كأنما أوراقو  والورد فيو
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فمـ يزد  م   لؾ التشبيه المجرد  لكنه كسار ه ا المفظ الرشيؽ  فصرت إ ا قسته إل  
فػي نفسػؾ  نػدر هػّزة  ووجػدت طربػة تعمػـ لهػا  ثـ أحسسػتريرر وجدت المعن  واحدا  

مثػاليف ضػمف   يػورد جالقاضػي الجرجػانيج هػ يف ال(2)«أنه انفرد بفضيمة لػـ ينػازع فيهػا 
فػػػي التفػػػرد  قصػػػب السػػػبؽ   فسػػػمـوالعكػػػس نفػػػس المعنػػػ   وهػػػو تشػػػبيه الخػػػدود بػػػالورود

لعمي بف الجهـج  فهو ال ي زاد في المعن  فكسار حسنا  كما سمـ هػ ا القصػب جألبػي ج
بدا ػه يكمػف فػي  سعيد المخزوميج   وهو ال ي لـ يزد  م  التشبيه شيتا  لكف تفردر وا 

 له النفس وتطرب.ال ي تهتز القالب المفظي الرشيؽ  

ومف هنا نصؿ إلػ  فكػرة مؤداهػا أف جالقاضػي الجرجػانيج فطػف إلػ  مظػاهر ا بػداع 
التصرؼ فيما يمنحه التوارد المقصػود واالبتكار في أشعار المحدثيف  ف طريؽ حسف 

الػػنفس حسػػب  صػػرها  ممػػا تػػألؼمسػػتمدة    بتقنيػػات وآليػػاتأـ ريػػرر لمشػػا ر السػػابؽ
جديدة أضافتها لما اسػتمدته مػف تراثهػا  مف استعماالت  وما فرضته اوبيتتها ومظاهره

  فػزادت ومعانيهػا فػي ألفاظهػاالمفظي والمعنوي  فطو ته  مػ  حسػب سػياقها المحػدث 
فكػػاف  وأضػػافت  ميػػه مػػف معانيهػػا وخواطرهػػا   ميػػه وريػػرت ترتيبػػه  وشػػكمه الصػػياري

 .لها حؽ التفرد وا بداع

 لقػػػدرات الشػػػعراب والمت يػػػرةتقػػر بالخاصػػػية النو يػػػة ف هػػػ ا النػػػوع وأكثػػر المقايسػػػات مػػػ
مجػػػردة سػػػابقة  يزيػػػد إفرادهػػػا بالتخصػػػيص  والتجػػػاوز  ضػػػمف تشػػػبيهات ع مػػػ  االختػػػرا
إ ػادة إلػ  قػدرة متعاليػة فػي  مع بنيػات نصػية سػابقة يحػتكـ فػي تفضػيمها زيادة التكيؼ

 (1)الشعري.  ووظؼ حجة لمتميز إنتاج قوؿ  م  ضوب قوؿ أبدع مما قيؿ

  وبتحققهػػا فػػي الشػػعر ينتهػػي جالقاضػػي الجرجػػانيج التػػي طرحهػػا و نػػد هػػ ر القوا ػػد
ألنػػه أضػػاؼ وريػػر ا بػػداع الفػػردي الػػ ي يكسػػب الشػػا ر صػػفة السػػبؽ  الشػػيوع ويبػػدأ 

 مف وظيفة النقد في باب السرؽ وأ اد الترتيب وحّسف  وقد جعؿ جالقاضي الجرجانيج 
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              لػػػػػػػػػدورة حياتهػػػػػػػػػا وتحولهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػا ر  تبػػػػػػػػػعبهػػػػػػػػػ ر التعػػػػػػػػػابير ويت هػػػػػػػػػي أف يحػػػػػػػػػيط
  وهػ ر القوا ػد تشػمؿ العالقػات (2) ال يحػرؾ فيػه سػاكناروسما إل  شا ر حت  تصير 
 نػدما يتعمػؽ األمػر بنظػاـ قػرابة وتمقػي الشػا ر قيمة متفاوتػة  النصية وتميزها بأحكاـ 

السػػياقية فػػي  صػػرر   المحػػدث لممخػػزوف الشػػعري القػػديـ  واسػػتقراته لممعػػالـ والمالمػػب
 ػف طريػػؽ التأمػػؿ فػػي العالقػػات الخارجيػػة التػػي تتصػػؿ بػػالعرؼ والمحػػيط االجتمػػا ي  

  وتبعػػػا لػػػ لؾ (1)بنسػػػبة مػػػف الفهػػػـ تنظػػػر بعػػػيف االهتمػػػاـ إلػػػ  خصوصػػػية كػػػال النصػػػيف
تتفاوت درجة الجودة وا حساف والتفػرد فػي ا بػداع  و مػ  الناقػد أف يعتمػد فػي قرابتػه 

 مة  فتكوف المعايير التي يستند إليها كاآلتي:ه ر القوا د مجم

جهػػػػػة تػػػػػداوؿ المعػػػػػاني وانتشػػػػػارها  وهػػػػػي جهػػػػػة تتعمػػػػػؽ بالمشػػػػػترؾ العػػػػػاـ الشػػػػػراكة   -2
 والمتداوؿ ال ي كثر استعماله.

إ ا كػػاف األصػػؿ فػػي التشػػبيه االنفػػراد بػػه  فينظػػر إليػػه فػػي حالػػة التػػوارد مػػف جهػػة  -1
فيػػػػه  ووجػػػػه ا حسػػػػاف  والقالػػػػب الػػػػ ي صػػػػي تالسػػػػمات المشػػػػتركة بػػػػيف ركنيػػػػه  

 وا سابة في الصورة.

جهػػػة لصػػػيقة بػػػأثر   وهػػػي درجػػػة اسػػػتيعاب الشػػػا ر لمػػػا قػػػرأ مػػػف مػػػأثور الشػػػعر -3
 .المقروب

جهػػة االهتػػزاز وا طػػراب  وهػػي التػػي تحػػدد انفػػراد الشػػا ر با بػػداع  ودرجتػػه فػػي  -4
(3)ا حساف والفضؿ.

 

أنهػػا مجػػاؿ الحػػ ؽ   أي ضػػربا مػػف الفنيػػةالسػػرقة الشػػعرية  تبعػػا لهػػ ر الرؤيػػة  ػػدت
نمػػا الحػػا ؽ العػػارؼ بحػػدود الصػػنا ة الفنيػػة   (4)يقػػدر  ميهػػا أي شػػا ر والمهػػارة  وال وا 

 .لاصؿ زالمبدع في التصوير المجيد في األخ  المتجاو 

                                                 
  .226محيي الديف صبحي: نظرية الشعر العربي  ص -(2)

 .283بوجمعة شتواف: بالرة النقد و مـ الشعر في التراث النقدي  ص - (1)

  وينظر: بوجمعة شتواف: بالرة النقػد 286ينظر: القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص – (3)
 .283  صو مـ الشعر في التراث النقدي

ينظر: بدوي طبانػة: السػرقات األدبيػة جدراسػة فػي ابتكػار األ مػاؿ األدبيػة وتقميػدهاج  نهضػة مصػر لمطبا ػة  – (4)
 .279دت  ص اهرة  مصر  دط والنشر والتوزيع  الق
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ومػػػػع تقػػػػدـ الدراسػػػػات النقديػػػػة والبالريػػػػة  اتخػػػػ ت السػػػػرقات منحػػػػ  إيجابيػػػػا يحكػػػػـ 
ا وفػا ال  فبػه تتحػوؿ مكونػات مسػتمر  العالقات بػيف النصػوص ويجعػؿ الػنص الشػعري

إلػػ  أشػػكاؿ أكثػػر شػػعرية  وقػػد أجمعػػت الدراسػػات أهميػػة هػػ ر الوسػػيمة  المحتػػ ى صالػػن
           فػػػػػػػي تحقيػػػػػػػؽ المشػػػػػػػابهة المفضػػػػػػػية إلػػػػػػػ  االخػػػػػػػتالؼ   ػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ انتقػػػػػػػاؿ المعنػػػػػػػ  

وقػد   (2)مف ررض إل  آخر  مػا يضػمف لمشػا ر الالحػؽ حػؽ االخػتالؼ  ػف السػابؽ
مػػدخال نظريػا لمتابعػػة ا بػػداع الشػػعري العربػي ومحاصػػرة أدبيتػػه بنػػاب  اتخػ  منهػػا النقػػاد

إضػػافة إلػػ  و ػػيهـ بػػأف بؽ   مػػ  الكيفيػػة التػػي تفا ػػؿ بهػػا مػػع النمػػو ج الشػػعري السػػا
وحسػف النظػر   وشدة البحث  إنعاـ الفكر  »: (1)البحث والحكـ في السرقة يحتاج إل 

د الثقػػة  وقػػد ي مػػض حتػػ  يخفػػ   وقػػد والحكػػـ إال بعػػ  والتحػػرز مػػف ا قػػداـ قبػػؿ التبػػيف
 مػػ  مػػف لػػـ يكػػف مرتاضػػا بالصػػنا ة متػػدربا بالنقػػد  وقػػد الجمػػي يػػ هب منػػه الواضػػب 

تحمؿ العصبية فيه العالـ  م  دفع العيػاف  وجحػد المشػاهدة  فػال يزيػد  مػ  التعػرض 
ب السػرؽ فػي أسػباب إخفػافقػد فكػر النقػاد   (3)«واالشتهار بالجور والتحامػؿ   لمفضيحة

   ػدت أشػكاال وتقنيػات لهػ ر السػرقات (4)كثيػرة  امف قبؿ الشعراب  و كػروا لػ لؾ أسػباب
فمتػ  جػابت السػرقة  »: ومما  كرر جالقاضي الجرجػانيج و ػدر مػف السػرقات المحمػودة

هػػ ا المجػػيب  لػػـ تعػػد مػػف المعايػػب  ولػػـ تحػػص  فػػي جممػػة المثالػػب  وكػػاف صػػاحبها 
تمػػػػػنب الشػػػػػا ر   فالسػػػػػرقة المحمػػػػػودة (5)«يػػػػػة أولػػػػػ  بالتفضػػػػػيؿ أحػػػػػؽ  وبالمػػػػػدح والتزك

المحػػدث صػػفة ا بػػداع والسػػبؽ  مػػ  المعػػاني دوف إفسػػاد السػػابقة لهػػا  وهػػي مشػػمولة 
  ونقؼ  نػد أمثمػة مػف  لػؾ لػدى جالقاضػي (6)يضيؼ أبعادا تحديثية تطوريةفني  بجهد

 فيما يأتي: الجرجانيج
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ومثػاؿ   ترتيب حسػف أو تأكيػد لممعنػ يزيد الشا ر  م  المعن  المتداوؿ بالزيادة:  -1
ومػػػف  ا يشػػػؾ فػػػي فضػػػؿ امػػػرئ القػػػيس يشػػػبه الناقػػػة فػػػي  » لػػػؾ مػػػا ورد فػػػي الوسػػػاطة:

 سر تها بتيس الظباب في  دور بقوله:

 أو تيس أظب ببطن واد   يعدو وقد أفرد الغزال

زاد إفػػراد ال ػػزاؿ  وهػػ ر زيػػادة   مػػ  كػػؿ مػػا قيػػؿ فيػػه  والمعنػػ  واحػػد  لكػػف امػػرأ القػػيس
  فهػػػػ ر الزيػػػػادة الحسػػػػنة أضػػػػفت مممحػػػػا إبػػػػدا يا  مػػػػ  المعنػػػػ  وزادت مػػػػف (2)« سػػػػنةح

 بالرته.

ــــالمعنى' النقــــل -2          ػػػػدر جالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج مػػػػف التفػػػػنف فػػػػي السػػػػرقة ألف:: 'العــــدل ب
و ػػف وزنػػه  الشػػا ر الحػػا ؽ إ ا  مػػؽ المعنػػ  المخػػتمس  ػػدؿ بػػه  ػػف نو ػػه وصػػنفه »

مػػر بػػال بي ال ف ػػؿ وجػػدهما أجنبيػػيف متبا ػػديف  وا  ا ونظمػػه  و ػػف رويػػه وقافيتػػه  فػػل ا 
بهػػػػ ا   (1)«تأممهمػػػػا الفطػػػػف الػػػػ كي  ػػػػرؼ قرابػػػػة مػػػػا بينهمػػػػا  والوصػػػػمة التػػػػي تجمعهمػػػػا

قبػػػؿ أف يخػػػتص بػػػالمعن   وهػػػو يػػػنـ  ػػػف  كػػػاب  اتركيبيػػػ االتوصػػػيؼ يكػػػوف النقػػػؿ إبػػػدا 
 ر:قوؿ كثيّ  »الشا ر وال بد لكشفه مف ناقد يضاهيه  كاب وفطنة  ومثاؿ  لؾ:

 تمث ُل لي ليمى بكل سبيل  *أريد لنسى ذكرىا فكأنما 

 وقاؿ أبو نواس:

 فكأنو لم يخل منو مكان  *ممك تصور في القموب مثالو 

ف كػػاف األوؿ نسػػيبا والثػػاني مػػديحا   (3)«فمػػـ يشػػؾ  ػػالـ فػػي أف أحػػدهما مػػف اآلخػػر  وا 
مػ  مقابمػة المعنػ  وه ا النوع مف األخ  يحمؿ فكرة االختالؼ فػي المعنػ  باال تمػاد  

اولة  خفاب األخ  بلخفاب المعنػ   وفػي   وفي  لؾ محاألوؿ بذخر مف ررض مختمؼ
 ناقدا مبد ا لكشفه.  لؾ مممب إبدا ي يحتاج
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 يعدر جالقاضي الجرجانيج مف لطيؼ السرؽ  ويقصد بالقمب النقض القمب: -3

 ومثاؿ  لؾ قوؿ جالمتنبيج:

 يبو بسؤالسبقت قبل س  *والجراحات عنده نغمات 

 وقوؿ جأبي تماـج:

 (2)عمى أذنيو من نغم السماع  *ونغمة معتف جدواه أحمى 

هػ ر   والمناقضة جمية بيف البيتػيف  وتظهػر فػي مقابمػة بػيف الجراحػات والمعتػؼ السػميـ
تحقػؽ لػه التػي نممسػها فػي بيػت جالمتنبػيج الػ ي والفنيػة المناقضة التي تميزت بالمطؼ 

مػػع  ض مػ  الػػنقمبنيػػة  ر المعنػ  الػػ ي أوردر مػف مسػػاجمةا بػداع مػػف خػالؿ مػػا أضػػفا
 بيت جأبي تماـج.

قػوؿ أبػي  »  مثػؿ: وحصر المفظ الطويؿ بأقؿ منػه ومعنار إيجاز المعن الختصار: -4
 دهبؿ الجمحي:

 عندي ول بالذي أوليَت من ِقدم  *وكيف أنساك، ل أيديك واحدة 

 مف قوؿ الناب ة:

 تقطع حزن في حشى الجوف داخل  *كرتو  أبي غفمتي أني إذا ما ذ

 وميري وما ضمت إليّ النامل  * وأن تالدى إن نظرت وشّكتي

 ىجان الميا تردى عمييا الرحائل *حباؤك والعيس العتاق كأنيا  

فػػل ا أنصػػفت أبػػا دهبػػؿ  رفػػت فضػػمه  وشػػهدت لػػه با حسػػاف  ألنػػه جمػػع هػػ ا الكػػالـ 
أضػػاؼ إليػػه جوال بالػػ ي أوليػػت مػػف قػػدـج  فػػتـ الطويػػؿ فػػي:جوال أيػػديؾ واحػػدة  نػػديج ثػػـ 

قػػد تنسػػ  إ ا طػػاؿ أمػػدها  وتقػػادـ    ألف األمػػور العظيمػػةالمعنػػ   وأكػػدر أحسػػف تأكيػػد
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وجػػػور النسػػػياف كمهػػػا  وقػػػد اختصػػػر الناب ػػػة أبياتػػػه هػػػ ر فػػػي بيػػػت            هػػػدها  فنفػػػ   نػػػه
   فقاؿ:مف كممة أخرى

 جل مالي فكيف ومن عطائك  *وما أغفمت شكرك فانتصحني 
فأحسف وزاد  م  أبي دهبؿ بأف جعؿ جؿ ماله مػف  طاتػه  واقتصػر أبػو دهبػؿ  مػ  
تتػابع األيػادي  وقػػد تصػ ر وقػد تكبػػر  لكنػه انفػػرد بالمصػراع الثػاني  فحصػػؿ لػه زيػػادة 

تميػػػػز جأبػػػػو دهبػػػػؿج فػػػػي أخػػػػ ر  ػػػػف جالناب ػػػػةج بػػػػالتفرد   (2)«ال تقصػػػػر  ػػػػف معنػػػػ  مفػػػػرد
المعنػػ  وتأكيػػدر  فاالختصػػار وا يجػػاز وجػػه بالرػػي تقويػػة  وا بػػداع الػػ ي يرتكػػز  مػػ 

نتيجػػػػة التركيػػػػز الػػػػداللي         يضػػػػفي  مػػػػ  التركيػػػػب بالرػػػػة وكثافػػػػة دالليػػػػة وسػػػػمة جماليػػػػة
فػػػي خفػػػة التركيػػػب المفظػػػي  ومممحػػػا إبػػػدا يا تمثػػػؿ  نػػػد جأبػػػي دهبػػػؿج فػػػي زيػػػادة ألفػػػاظ 

 ومعاف جديدة منحته صفة التفرد ا بدا ي لـ يسبؽ إليه.
جالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج فػػػػي هػػػػ ا المثػػػػاؿ بعػػػػدا إجراتيػػػػا لرؤيػػػػة نظريػػػػة حػػػػوؿ  قػػػػدـ كمػػػا 

االختالؼ والتبايف في درجات األخ  وا بداع بيف الشعراب كؿ حسػب السرقات مفادها 
قػرابة  فه ا جالناب ةج ال ي قػدـ قػرابة ثانيػة ألبياتػه الشػعرية بعػد  ما يتصؼ به مف تفرد

مف النتػاج  الطموحة لمشا ر في طمب األفضؿ أكد فيها  م  الروح الفنية جدهبؿجأبي 
ف كاف قرابة ألخ  كػاف لػه فيػه فضػؿ السػبؽ  فقػد اختصػر جالناب ػةج وأجػاز  الشعري  وا 

فػػي كثافػػة وقػػوة المعنػػ  مػػا تجػػاوز بػػه بيػػت  مػػا أجػػازر جأبػػو دهبػػؿج ألبياتػػه فأحسػػف وزاد
فانقمػػب  الػػ ي تفػػرد هػػو اآلخػػر بمػػا أضػػافه الكتمػػاؿ البيػػت لفظػػا ومعنػػ   جأبػػي دهبػػؿج

 ليتحقؽ االختراع وا بداع الفني.األخ  والسبؽ  

       الػػػ ي أخػػػ ر مػػػف ريػػػرر  وي يػػػر  بػػػأف يحػػػافظ الشػػػا ر  مػػػ  المعنػػػ  تأكيـــد المعنـــى: -5
مثػػػػػاؿ  لػػػػػؾ مػػػػػا ورد          فػػػػػي صػػػػػيارته وفػػػػػؽ مػػػػػا يخػػػػػدـ المعنػػػػػ  بتقويتػػػػػه والتأكيػػػػػد  ميػػػػػه  

ات فتعػػرؼ انتسػػاب بعضػػها وحتػػ  تتأمػػؿ هػػ ر األبيػػ » :فػػي قػػوؿ جالقاضػػي الجرجػػانيج
إلػػػػ  بعػػػػض  واتصػػػػاؿ كػػػػؿ واحػػػػد منهػػػػا بصػػػػاحبه  مػػػػع افتنػػػػاف مػػػػ اهبهما  واخػػػػتالؼ 

 مواقعهما  كقوؿ زهير:

                                                 
 .289القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص – (2)



 الخطاب الجمالــي                                                          الفصل الرابع:      

 - 199 - 

 وليس لمن قد حطو اهلل حامل  *وليس لمن لم يركب اليول بغية 

 وقوؿ حاتـ:

 ُعماة عن الخبار ُخْرق المكاسب *إذا أوطن القوم البيوت وجدتيم  

 وقوؿ آخر:

 إن القعود مع العيال قبيح  *فسك كي تصيب غنيمة خاطر بن

 ...وقوؿ أبي تماـ:

 فأىوالو العظمى تمييا رغائبو  *ذريني وأىوال الزمان أعانيا 

 وتعمـ أف زهيرا جمع في قوله:

    *وليس لمن لم يركب اليول بغية *

 ة ما بسطه هػؤالب  وأف أبػا تمػاـ زاد بػأف حقػؽ درؾ الب يػة  وحصػوؿ المػراد ال محالػ
واقتصػػػر زهيػػػر  مػػػ  التأميػػػؿ  فابػػػي تمػػػاـ فضػػػيمة التأكيػػػد  وأف ال ػػػرض الحػػػث  مػػػ  

فػي هػ ا  واألمػر   (2)«تجشـ األهواؿ في الطمػب  فكممػا ازداد الكػالـ تأكيػدا كػاف أبمػغ 
المثػػاؿ يتعمػػؽ بسػػرقة ال ػػرض الواحػػد أو المعنػػ  الواحػػد  الػػ ي يفضػػؿ فيػػه شػػا ر  ػػف 

نظػر  ػف إيجػاز ألفاظػه أو بسػطها  لػ لؾ كػاف مػف ناحيػة  مقػه وتأكيػدر ب ػض ال آخر
فػػي تأكيػػدر لممعنػػ  فبمػػغ الب يػػة ونػػاؿ الفضػػؿ وقطػػع مػػا جػػاب قبمػػه   الفضػػؿ جألبػػي تمػػاـج

 في بالرة الكالـ.وناؿ التفرد 

الواحػػػد  المعنػػػ    ألف مػػػداررالشػػػا ر وفطنػػػة حػػػ ؽ وبرا ػػػة مػػػ  كمػػا يػػػنـ هػػػ ا األخػػػ  
وجػػه أفضػػؿ مػػف ريػػرر مػػف جانػػب  فيكػػوف اجتهػػاد الشػػا ر فيػػه أكثػػر  وصػػيارته  مػػ 

بالرػة  يػةمحكّ  مػ   واألفضػمية قاتمػة  مػف االخػتالؼ أو الػنقض تكػوف أصػعبالعمؽ 
 .المبني  م  التناسب بيف الشعرابالمعن  
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ليماثػػؿ النمػػو ج  ا طػػار الفنػػي لمسػػرقات المحمػػودة يمتػػد نخمػػص مػػف  لػػؾ  إلػػ  أف
يف والظاهر  وال ي يكتسػب األصؿ ويحتفظ بأصالته  ويستقيها مف مجهود الشا ر الب

فمػػػػدار ا بػػػػداع   بػػػػه صػػػػفة الفضػػػػؿ والسػػػػبؽ والتفػػػػرد ررػػػػـ ا تمػػػػادر  مػػػػ  مػػػػف سػػػػبقور
 صػػػراع ال ػػػف طريػػػؽ  مػػػف القػػػديـتوليػػػد الجديػػػد  واالختػػػراع مػػػف خػػػالؿ األخػػػ  كػػػامف فػػػي

 القاتـ  م  المماثمة والمخالفة والنقض بيف المعاني والصور.

ف كػػػػػػاف األمػػػػػػر كػػػػػػ لؾ  فػػػػػػال بػػػػػػد أف جالقاضػػػػػػ          ي الجرجػػػػػػانيج يفػػػػػػرؽ بػػػػػػيف نمطػػػػػػيف وا 
: محمودة وهي ما حاولنا ا حاطة بػبعض مػا  رضػه حولهػا  تقابمهػا سػرقة مف السرقة
السػػػرؽ ال يػػػتـ إال باجتمػػػاع المفػػػظ كمػػػف يػػػرى فػػػال تكػػػف  »يشػػػير إليهػػػا قولػػػه:  م مومػػػة

ينقػؿ   ويبدو أف هػ ا الػنمط يتعمػؽ بمػا (2)«والمعن   ونقؿ البيت جممة  والمصراع تاما
وريرهػا مػف  كالنقؿ والنسػ  لمبيػت أو شػطر منػه  افي ظاهرهمف ألفاظ ومعاني ويؤخ  

المصػػػػػػػػػطمحات التػػػػػػػػػي أشػػػػػػػػػار إليهػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي نصػػػػػػػػػوص سػػػػػػػػػبقت كا رػػػػػػػػػارة وال صػػػػػػػػػب 
قػػوؿ  »:   مػػف  لػػؾهػػا جالقاضػػي الجرجػػانيجوهػػي سػػرقة ظػػاهرة   مّ   (1)واالخػػتالس...
 :محمد بف وهب

 وا ل ضيقة تتفرجوشيكا   * ىل الدىر إل غمرة وانجالؤىا

 وقوؿ البحتري:

  (3)«عماىا وا ل ضيقة وانفراجيا  *الدىر إل غمرة ثم ينجمي  ىل 

فػػػي الشػػػطر تطػػػابؽ فيهػػػا المفػػػظ والمعنػػػ  حيػػػث  تػػػدؿ  مػػػ  نفسػػػها فهػػػي سػػػرقة ظػػػاهرة 
الجهػػػد  فػػػظ فػػػي الشػػػطر الثػػػاني  وهػػػ ا أخػػػ  خػػػاؿ مػػػف وجػػػوراألوؿ  والمعنػػػ  وبعػػػض الم

بمفظػػه  ال يعػػدو أف يكػػوف تكػػرارا لقػػوؿ سػػبؽداع  و تفػػرد وا بػػومالمػػب ال والبرا ػػة الفنيػػة 
 .ومعنار ووزنه وقافيته
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فػػػػػػي الحػػػػػػديث  ػػػػػػف هػػػػػػ ا الػػػػػػنمط         لكػػػػػػف المالحػػػػػػظ أف جالقاضػػػػػػي الجرجػػػػػػانيج ال يبسػػػػػػط 
لكنػػػه بسػػػط وأفػػػاض فػػػي التمثيػػػؿ لهػػػا مػػػف شػػػعر  االشػػػت اؿ  ميهػػػا آليػػػات مػػػف السػػػرقة و 

  فػػي التعميػػؽ  ميهػػا بلشػػارات مػػوجزة ال   واكتفػػالمحػػدثيف وجالمتنبػػيج  مػػ  وجػػه خػػاص
إلػ   ػدـ  وقػد يعػود  لػؾ   (2)استراتيجية نقدية في التناوؿ النظري وا جراتػيتبيف  ف 

فػػػي صػػػورتها اقتنا ػػػه بانتسػػػاب هػػػ ا الػػػنمط إلػػػ  حقػػػؿ السػػػرقات  التػػػي تأسسػػػت  نػػػدر 
تحمػؿ مػف فسػاد  المحمودة  م  الفنية والبرا ة  وه ا ما ي يػب فػي الم مومػة منهػا لمػا

  األمػر العالقة بػيف الػنص المػأخو  والمػأخو   نػه  وبػيف أصػحابهما األخ  واضطراب
سػقاط شػعرر ال ي أدرجها ضمف النقد المبنػي  مػ  المؤاخػ ة واالنتقػاص  مػف الشػا ر وا 

   والطعف فيه.

  أمػػػا الشػػػواهد واألمثمػػػة التػػػي أفػػػاض فيهػػػا فتعمقػػػت فػػػي معظمهػػػا بسػػػرقات جالمتنبػػػيج
 ن كر منها قوله:التي 

 (1)وضيفك حيث كنت من البالد  *محبك حيثما اتجيت ركابي 

 أخ ر  ف قوؿ جأبي تماـج:

 ومن جدواك راحمتي وزادي  *وما سافرت في اآلفاق إل  »
 وقوله:

 وا ن قمقت ركابي في البالد  *مقيم الظن عندك والماني 
سػػػه باتفػػػاؽ المعنػػػ  والػػػوزف وهػػػ ا مػػػف أقػػػبب مػػػا يكػػػوف مػػػف السػػػرؽ  ألنػػػه يػػػدؿ  مػػػ  نف

 ومثؿ المصراع األوؿ ألبي الطيب وهو محت  قوؿ البحتري:  والقافية

  (3)«أجد سائقي ييوي إليك وقائدي  *متى ما أسير في البالد ركائبي 

                                                 
 .139ينظر:  بد العاطي الزياني: جالقاضي الجرجاني وا  ادة تشييد األفؽ الجماليج  ص – (2)

 .88ديواف المتنبي  ص – (1)

 .149 صالقاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  - (3)
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يبػػػدو جالمتنبػػػيج فػػػي أخػػػ ر معتمػػػدا  مػػػ  شػػػعر كػػػؿ مػػػف جأبػػػي تمػػػاـج ففػػػي هػػػ ا المثػػػاؿ  
  وهػ ا   والػوزف والقافيػةالمفػظ والمعنػ  فػاؽ فػياالت وجالبحتػريج  فجمػع فػي أخػ ر منهمػا

  الػ ي يػنـ  ػف سػ اجة ا بػداع مػف خػالؿ  جػز الشػا ر  ػف واألخػ  مف قبيب السػرؽ
 (2).بشكؿ فنيإخفاب سرقته 

              ه ونكتفػػػػي بهػػػػ ر األمثمػػػػة وا شػػػػارة إلػػػػ  مػػػػػا  رضػػػػه جالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج فيمػػػػا  ّمػػػػػ
فػػػػي فػػػػؾ وتحميػػػػؿ مػػػػا صػػػػاحبها         هػػػػا لممتمقػػػػي   والتػػػػي كػػػػاف الحيػػػػز األكبػػػػر فيمػػػػف سػػػػرقة

  لكنهػػػػا ال تنفػػػػي االهتمػػػػاـ الكبيػػػػر الػػػػ ي أوالر مػػػػف إشػػػػارات مػػػػوجزة ومالحظػػػػات  ػػػػابرة
  وبيػػػػاف الداللػػػػة جالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج لتتبػػػػع السػػػػرقات والبحػػػػث فػػػػي آلياتهػػػػا وأشػػػػكالها

لػػػدى والمسػػػار والتوجهػػػات  والفضػػػؿ أو القػػػبب أو االخػػػتالؼ  التػػػي ظمػػػت ممتزجػػػة بػػػه 
الشعراب مف القػدماب والمحػدثيف  وتحػاور نصوصػهـ فػي المعنػ  الواحػد  فػي أصػمه أو 

التأكيػػػد أو المخالفػػػة التماثػػػؿ و   بفيمػػػا جػػػّد  نػػػه بالزيػػػادة أو ا يجػػػاز أو القمػػػب أو النقػػػؿ
 ويمكف ا حاطة ب لؾ في الخطاطة اآلتية:  (1)والنقض

 

                                                 
 .139زياني: جالقاضي الجرجاني وا  ادة تشييد األفؽ الجماليج  صينظر:  بد العاطي ال – (2)

 .121ينظر: المرجع نفسه  ص – (1)
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فػػػػي  خػػػػالؿ بحثػػػػه حػػػػاوؿ مػػػػفالقػػػػوؿ  إف جالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج  األخيػػػػر يمكننػػػػافػػػػي  
لمسػػرقات الشػػعرية مػػدارر العالقػػات بػػيف النصػػوص أف يؤسػػس لمفهػػـو جديػػد  السػػرقات

وف الشػػعري القػػديـ والنتػػاج المحػػدث مػػف خػػالؿ نقطػػة التواصػػؿ بػػيف المخػػز ا بدا يػػة  
أنمػػػػاط األخػػػػ  وحػػػػدود هػػػػ ا التواصػػػػؿ هػػػػي التػػػػي تحػػػػدد  إبػػػػداعه -ضػػػػمف ثناتيػػػػة هاتبػػػػاع

ال  الػ ي  تضفي  م  ه ا التواصػؿ صػفة التفا ػؿ السػمبيومالمحه التي  وتوصيفاته 
ف ريػر فهػو ت ييػر سػا ج قػد يفضػي  يعدو أف يكوف تكرارا لمػا سػبؽ مػف النصػوص  وا 

 وه ا األخ  سرقة م مومة. إل  فساد المعن  ورثاثة األسموب 

العالقػػػػة بػػػػيف الػػػػنص القػػػػديـ    فػػػػيعكس مسػػػػتويات فنيػػػػة تحكػػػػـا يجػػػػابيالتفا ػػػػؿ  أو 
مػػػػدارها ا بػػػػداع الػػػػ ي اكتسػػػػب مفهومػػػػا جديػػػػدا فػػػػي خطػػػػاب والمحػػػػدث  هػػػػ ر العالقػػػػة 

حواريػػػػة النصػػػػوص  ػػػػف طريػػػػؽ جالقاضػػػػي الجرجػػػػانيج حػػػػوؿ السػػػػرقات  يػػػػتمخص فػػػػي 
 التػػداخؿ والتفا ػػؿ بػػيف المعػػاني والتراكيػػب  ػػف طريػػؽ الزيػػادة أو االختصػػار أو القمػػب 

 .النص الالحؽ  ف السابؽ تميزبداع يشترط فا  ... أو النقؿ أو النقض

 

 السرقة

 محمودة م مومة

 أخ  فني أخذ غير فني

 تماثؿ اختالؼ

 نقؿ قمب زيادة تأكيد

 تكرار سمبي

 ر الة المفظ

 فساد المعن 

 نقض
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إنػه خطػػاب متفػػرد يعكػس بحػػؽ الرؤيػػة النقديػة العربيػػة القديمػػة فػي متابعتهػػا لحواريػػة  
النصػػػوص  وتفا مهػػػا  وهػػػي رؤيػػػة مخمصػػػة فػػػي جوانبهػػػا لمبحػػػث السػػػرقات ومحدداتػػػه 

ئ ناقػػػد بصػػػير وقػػػػار  إلػػػػ وتمييزهػػػا   التػػػي تحتػػػػاج فػػػي قرابتهػػػا (2)األخالقيػػػة والجماليػػػة
  فعم  ه ا الناقػد أال يقػؼ  نػد األبعػاد متمكف و الـ مبرز  يميز بيف الظاهر والكامف

مػػف األلفػػاظ والمعػػاني  واألبيػػات المتشػػابهة دوف طمػػب األرػػراض والمقاصػػد   الظػػاهرة
  تحػدد طبيعػة األخػ  (1)فػي مكامنهػا الخفيػة  وفػؽ آليػات مسػتحدثة ف طريؽ ال ػوص 

ف   فػػػلف بػػػيف الػػػنص السػػػابؽ والالحػػػؽ كػػػاف ضػػػمف التفا ػػػؿ ا يجػػػابي فهػػػو محمػػػود  وا 
.   كس تفا ال سمبيا فهو م مـو

                                                 
 .43ينظر:  بد القادر بقشي: التناص في الخطاب النقدي والبالري  ص – (2)

 .124ينظر: القاضي الجرجاني: الوساطة بيف المتنبي وخصومه  ص – (1)
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بعددهذهددلمذامرةددلرقدذام اهتددحاذاماددالذ لحم ددلذسدد أذر رلاتددلذاددبقذم ددحاقذ اددل ذ امحاددلرحذ
الادداء كذ  ددلذذل اهتددحذامررقح ددحذ تددبددتاذامرا بددالذحس'ددحرل اذحاماعددققذايدداذاما ددلتلذام

ءددقاكاذ ددالذاماعلرددأذردديذامدد  ذام ددعق امسرددل ذام ادده  هقاكذا حالاددلذا رتددقاذحاء ح ددالذاذاذحاء
هلذتاعيد ذبع دتلذذلتلذامررقحقحذ تلذح 'قهل؛ أذاما سالمذهلاذامب ثذت'ع ذاإلمرلمذب

ذ:بفقحعذءزئتحاذ يس ذبع تلذا ر قلذراذ ا ذامب ث

 ااسددلذامر ددانذام ادده ذ ددراذسرددل ذجامال ددالذامءقءددل الجذ'ددحقدذام اددهذاماربتاددالذ
ذ تدددلذاما رتدددقاذحار دددحقذ دددحأذامددد  ذام دددعق ذامرار دددأذ دددالذ دددعقذ مالادددلاذحقدددأا

ر ددددزعذام اددددهذاماربتاددددالذ ددددالذاماددددقاذامقابدددديذامتءددددق ذذجامرا بددددالجاذحماددددتمذ ددددالذااحتددددح
حاقادددتسلاذحهدددحذردددلذم دددلهذام ق دددحذام اهتدددحذ دددالذاما اددد ذرددداذام 'دددح اذحاسابدددلقذ
اردددددلكذه ددددديذقدددددح ذم ق دددددحذام دددددعقذامر دددددهثاذامادددددالذ ل ددددد ذب لءدددددحذ ذذذذذذذذذذذام رقتدددددحاذحاء
همدداذ اددلهذرارقاددتااذ  ددلاذ'دد تيذهددنالكذامراسل'ددرتاذهت'ددلأذام ددعقذامر ددهثذ

 هماذلقحال.

 ام ادده ذمي ددعقذا ددهذجامال ددالذامءقءددل الجذردداذسدد أذحرتفاددل؛ذذاأادداذامر رددحقت
 تددثذاادددارهذامف دددقدذردداذربتعدددحذام دددعقاذحرالق اددلذبدددتاذامادددهرلكذحامر ددده تااذ اذ
امع'دددقذتادددلهمذ دددالذا هتدددهمذرلبعدددلذاميةدددح ذحتحءتدددلاذ ادددهذمهقكذ اتادددحذامربتعدددحذ

 ريتحذاإلبهااتح. الذا قاتلذبلمبتئحذحم لرذبراحرل ذافقهذامربهعذحامعام عقتحذ

 حامحاقددديذماذجامال دددالذامءقءدددل الجذاادددارلعذام  دددقذاددداذراحردددل ذام دددعقذامادددالذذ
ااعهىذبدلذامرحهبدحذامربتعتدحاذامادالذاق د ذ دالذافعتدأذامع قدل ذامر رردحذم ق اتدلذ

حارحتقهدددددلاذح  دددددلذالذتر ددددداذماذت  'دددددقذاإلبدددددهاعذرتردددددلذا ددددداذ حاتادددددلذحء ادددددلذذذذذذ
رداذاءاردلعذذاأذ الذماذت راذبلماتدلت ااتحاذب الذرءقهذاالااعهاهذحاماهقا ذامل

 حام' عح.ذامربيذبلمعلهد

 ام رقتددحذام ددعقتحذ ددالذلهدداذجامال ددالذامءقءددل الجذ 'ددتيحذاددقا مذمرفددلهتمذا ح دد ذ
ذاذمحقههددلذ ددالذءريددحذردداذا ادداذميرفل دديحذبددتاذام ددعقاكاذ  ددلاذهائددمايدداذرقا ددأ
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اذس متددلذاالا'ددلأذبددلمارحقذاماددلقتسالاذح ل دد ذ ددعقتالذحااددعحذا  دد اذمسدد ذردد
 امرعلممذامااعتهتحذم عقتحذاما'تهداذمب لكذقنتحذ رقتحذ لريح.

 ارايكذ رقدذ رحمتحذ الذسرلبلذام اه ذاماربتاالذاياذراداحىذاميةدحذام دعقتحذ دالذ
ب تاتدددلذاميفرتدددحذامادددالذ دددههذا قاتدددلذبدددلمرعءمذام دددعق ذامسل ددديذمرعتدددلقذاماردددحقذ

ال 'ددددتلعذمرعدددددلتتقذاذرددددلذءعيدددددلذتارتددددزذبلال فاددددل ذحاامزر ددددالذحامبتئددددالذحام  ددددلق 
ردداذام قتددحاذاماددالذااددحمذذ حاددلام ها ددحذام ددعقتحذحرن قااتددلاذرددلذردد شذاميةددحذام ددعقتحذ
اذحقدهذحاداذس'ح'دتحذاميةدحذاياذمالاذاالساتدلقذ دالذا قاتدلذبلميةدحذامرعتلقتدح

ام ددعقتحذاماددالذاقااددالذبتددلذادداذبددلقالذم رددلرذام دد ماذ  تددلذاعارددهذامقنتددحذامءرلمتددحذ
 حامارحذامف تح.

 الذامءقءل الجذ الذسرلبلذاماربتاالاذبرعتلقذام'حا ذحامسردأذحاااردهذاهامذجامال 
ايددداذامادددتمذامءرلمتدددحذميةدددحذام دددعقتحاذ اددداذالذذايددداذقحاادددهذاميةدددحاذبتدددهقذاماأ تددده

تاعددهىذام ددلاقذ ددهحهذام ددقحقدذهمدداذاءددلحزذح اددقذاميةددحذامرعتلقتددحاذحقددهذ  ددقذ
الذاددهقاذسد أذلمدكذايداذاإلمردلمذب دهحهذامب ددثذ دالذمةدحذام دعقذحاالاءلهدل ذاماد

ا هاكذاميةدددح ذرددداذرعءدددمذح'دددققذح  دددحاذرددديذرقاادددلدذس'ح'دددتحذحافدددقهذاميةدددحذ
ام عقتحاذ رلذماراذرال حذققائتحذميراياالذمي  مذاياذهلمذامس'ح'تحذحامافدقهذ

 حرعق حذ هحههل.

 امحادلرح؛ذذ  قذجامال الذامءقءل الجذااذ س'تحذجامرا بالجذاميةحتحاذراذس أ
مقدحاالذحقهحهاذحاعيتادل ذ'دق تحذح  حتدحذذ اهذ اأذ الذرحا يذ  تقدذاداذجامرا بدالج

 حرعءرتحاذالقتلذهمت ذاياذاااالرحذمةالذام عقتحذحا راتل.

 ا دددد أذرددددهمحأذام'ددددحقدذ ددددالذامسرددددل ذامءرددددلمالذ ددددالذهالمددددحذالرددددحذايدددداذامدددد  ذ
حرددق ذاق ددلاذامرب تددحذايدداذاما'ددحقذامراحاددرذذامف تددحذلامرارتددزاذامرافددقهذباترادد

بدددتاذامادددهرلكذحامر ددده تااذ اريددد ذرقاادددلدذم رردددحذامءدددحهدذحامءردددلأ؛ذب تدددثذتبدددهحذ
ام دد أذم تاددلذرارتددزاذحبددهتعلذ قتبددلاذحام'ددحقدذا ددهمذا ااددالذمهرتددحذباددب ذاأ تقهددلذ

 اياذرااحىذامرع اذحامهالمح.
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 م ردقدذام د يتحذامادالذملذل لنمذبا يتأذ اده ذمي'دحقدذءعيتدلذمق د ذرداذاحقهذارشذ
محقفتددددلذايتتددددلذ تددددقمذردددداذام اددددلهاذحلمددددكذبيفدددد ذاال ابددددلمذحا حتيددددلذهمدددداذا  ددددقا ذ

 اهذب داذ رقادلذايداذهر ل تدحذاعدههذامع قدل ذبدتاذامرع حتحذراذام'حقدذام عقتحاذ
مرقاقذام'حقدذحر ح لاتلاذراذس أذرلذاق ذراذرآسدلذااادلقذمتدلذبلم دقحقدذ

 حعذام  ذحمةالذحاملا ذامربهاحاذحهدحذردلذحامس'ح'تحذام عقتحاذامراعياحذبرحذ
ا اا ذارلالذ الذام'حقدذام عقتحذام ها تحاذاماالذااحمذاياذ تل ذامر رد ذبدتاذ

 رق تتل.

 ذذذذذذذذذح دددددددالذرقاالادددددددلذميستدددددددلأذام دددددددعق اذح'ددددددديالذبلااتدددددددحذام دددددددلاقذحردددددددهىذقدددددددهقاتلذ
ايددددداذاماعبتدددددقذاددددداذاأ قهدددددلذبلمادددددتل ذامسدددددلقءالاذحادددددقاحذااددددداءلباتلذميردددددن قا ذ

بتددلاذ ددالذسدد أذاماعبتددقذام ددعق ذا تددلاذقددقاكدذااددابا ذارددلكا ذام اددهذامر ترددحذ
قدذحامرح ددددحعذحذاذامددددل ذردددد شذح اددددلذهددددلاذاالهارددددلمذبع قددددحذامستددددلأذبلم'ددددام فاددددال

ذذذذذذذذذذذذام ددددددعق ذ ددددددالذاق تبددددددلذامب ددددددلئالاذ أ ددددددلأذهددددددلاذامسرددددددل ذهمدددددداذق ددددددتحذاإلت ددددددلك
امددد فاذبا'دددهذامربدددهعذح ق دددلذامف دددالاذبتدددهقذاادددا لقدذ دددالذام دددعق؛ذامدددل ذتدددقابرذ

امراياتحذالااء كذام  لذامءرلمالذميد  ذام دعق اذحام  دمذايتدلذرداذسد أذلمدكاذ
 ابعلذمربتعحذاماأ قذحهقءال.

 قددهمذجامال ددالذامءقءددل الجذ ددالذب ددثذاماددققل ذقددقاكدذءهتددهدذمرفتددحمذاإلبددهاعذا ددهذ
 دددراذذبدددلم  ذاماقا دددالامافلايتدددحذ ذرعلمردددلذ دددالذا قادددلذامر ددده تا؛ذامدددل ذا ددد ي

  دلاذاإلبدهاعذرح د لذذتد ذلمتدل ذماديحبتحذاعاردهذام'د عح؛ااذرقذذا سلذامر رحه
 .بستلقا ذاماقاثذام عق ذ الذممفلرلذحرعل تلذح'حقم

 بقازذ هحهذ حاماققحذا همذبل ذ اه ذحاايذتقاهذر لذه 'لقذام عقاكذامر ه تااذحاء
 ددددعقتحذ 'ح'دددددتمذاإلبهااتددددحاذ دددددالذا قاتددددلذام حاقتدددددحذردددديذامرسدددددزحاذام دددددعق ذ

اذ ل دد ذاماقا ددالا ذ  ددقدذامب ددثذادداذم اددل ذام 'ددح اذ قددحذالذااعددهىهددلمذامعذحاء
 اب ثذااذ الكذا 'أاذحافقهذام  .ذ تال
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 اذ ددق مذتر   ددلذاماددحأاذهاذام اددهذاأرددأذحرحاءتددحذمناددئيحاذحام اددهذ ددحاقذحر ددلق ححذ
 ادددددددل ذ امحادددددددلرحذبدددددددتاذامرا بدددددددالذذ دددددددهدذامسردددددددل ذامراعيددددددد ذبلمس'دددددددحرحذهالذما

امرايادالذحءعدأذهدهقذذ الذ  أذ حاق ؛ذتاارقذ تلذام هتثذردي'تغذذحس'حرل 
حهدحذردلذتاا دتلذاذ رلذتيشذاياذرق ذام ءنذحا همحاذب  لذامرالهرحذحامر لق ح

تددح الذبردد تنذحااددياذتاددريذ تددلذامسرددل ذام ددحاق ذامرفاددح اذحهددلاذربددهمذرتددمذقددهذ
رءقهذ'هىذم'حالذامرفدقهذهمداذا'دحقذذامرنمقذم'حاالذاهداذحتا حأذ البلذرا
ااذمسدقىاذ ادهذرد شذامرايادالذذأذسرأذققاكدحاحقيذلقاكذ تقماذحهلاذرلذتن هذا ارل

ذمت لذءزكاذراذهلمذام حاقتح.

رديذذقهذها  ذبع ذر لراذام'دحا ذ دالذ حاقتاتدلذذح الذا ستقذ قءحذماذا حاذققاكا ل
سرلبدددلذرفاح دددلذمادددقاكا ذال ادددحاذقدددهذا دددحاذحماذامسردددل ذام اددده ذجميال دددالذامءقءدددل الجاذ

ذ.اي ذ ااذاهارلر لذ الذءحا  ذممااتمذم  قذررلذماتر لاذحافتهذ
 

 

 

 -حام رهذهللذق ذامعلمرتاذ-ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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قررن ا اليررنبرو ين ابررع  عررم  ررا  الرررن  لرر و ال مبمررع المي بررعن    رر  ال  رر  ال -
 فهم لطيا ع ال ل و الشنبو.

 أوال: المصادر والمراجع:
  و  (أ  م   ماا)ايتسار 

األسررا ال  البررع لعبقرراع الي اررص فررص اليلررن اليياسررصن  نا يررع  تررم ب و أ  ررم  -1
 ر.1997ن 1بعن ط يم اهلل فنه من مان الق ر الينيصن   بن س ن 

  و  (   ي ن نه ا اللعان  مال)ايتسار  
  اضررررنات فررررص تررررانبا المقررررم  مررررم اليررررنبن مان  هبمررررع ل مشررررن  الت  برررر ن   رررراان  -2

 .ر 2006األنمان مطن 
  و   ( ياا)إ ساا 

 ررا ا تررانبا المقررم األميررص  مررم اليررنب ر مقررم الشررين  ررا القررنا ال ررامص  ترر  القررنا ال -3
 .ر2001ن 1 مشنن طاله ني رن مان الشن   ل

  و (أ  م يم ي)أ  م 
 .ر1964ن ن  لنن مطن القاهنة ن امصرن مان ال يانوم ايغ العين رالقاضص ال -4 

  و   (الشابب)أ  م 
 .ر1964ن 7أل ل المقم األميصن  يتيع المهضع ال لنبعن القاهنةن  لنن ط -5

  و  (أ با)أ  م 
 .1ن جر1963ن 3ط ن لن القاهنةن نن  يتيع المهضع ال لنبعم األميصالمق -6

  و  (يا    اا ن  امص)أ  م 
المقررم التطيبقررص رال  ررالص  ال  رر ي فررص القررنا النايرر  اله نيرن ررالر اليتررب ال ررمبث  -7

 ر.2008ن 1األنمان ط ل مشن  الت  ب ن إنيمن األنمان  مانا ل يتاب اليال صن   اان
  أ  م )يا   ص يا   ن اليسق مص(و 



 ق ائمة المصادر والمراجع:

 310 

اليخانين ت قب و  يرم الي بر  يرا  يرم اهلل يرا يرا ن مان  فتح الياني يشنح ل بح -8
 .6ن جر2004ال مبث ل طي   المشنن القاهنةن  لنن مطن 

  و  (يا    م يا ال سا ال ن   ص)أ  م 
شررنح مبرر اا ال  اسررع أليررص ت ررارن تي برر و انبررم الشرربان  ضرر  العهرراناو إيررناهبر  -9

 .1ج رن2003 ن1ش ا المبان مان اليتب الي  بعن يبن تن ليماان ط
  و  (يبيبا)أ  م 

األميبرع فررص المقررم الينيررص القررمبر ر ررا القرنا الخررا ا  ترر  القررنا ال ررا ا ل ه ررنةرن  -10
 ر.2010ن 1 الر اليتب ال مبثن إنيمن األنمان ط

  و(   م  يت  )أ  م 
ال  رررع الي برررا رمناسرررات مقمبرررع فرررص ل رررع الشرررينرن ال نيررر  ال قرررافص الينيرررصن الرررمان  -11 

 .ر2006ن 1 نبن يبن تن ليماان طاليبضاءن ال 
  و( ط  ب)أ  م   

ط ن  قافبرررع اليا رررعن ي رررمامن اليرررنا ن م ي رررر المقرررم الينيرررص القرررمبرن مان الشررر  ا ال -12
 .2رن ج1989
يبرررن تن ن األميررص رفرررص القررنا النايررر  ل ه ررنةرن  يالرررع ال طي  رراتات اهررات المقرررم  -13

 .ر1973ن 1ليماان ط
  و  (طيامع)يم ي 

ها ينيص رمناسع فص تط ن العينة الي ابع  مم الينب   ماه ها   لامن اليباا ال -14
 ر1962ن 3القاهنةن  لنن طن اليينىرن  يتيع األم     لنبع

السرررن ات األميبرررع رمناسرررع فرررص ايتيررران األ  رررال األميبرررع  تق برررمهارن مهضرررع  لرررن  -15
 ل طيا ع  المشن  الت  ب ن القاهنةن  لنن مطن مت.

  و   ( ص الل لص   م يا ب)أي  يين 
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بررررل    رررر م  سرررراينن   م  يررررم   رررر ار أخيرررران أيررررص ت ررررارن ت قبرررر   تي برررر  و خ  -16
ن تقررمبرو أ  ررم أ رربان  مشرر نات مان ادفررا  ال مبررمةن يبررن تن سرر ر الهمررميمظبررن اإ  

 .ر1980ن 3ليماان ط
 ( و ي   يع)شت اا 

لخطررابن ي اررع المقررم    ررر الشررين فررص التررناث المقررمين  مشرر نات  خيررن ت  بررل ا -17
 ا يررع   لرر م  ي ررنين تبرر ي    ن مان األ ررل ل طيا ررع  المشررنن تبرر ي    ن ال  ا ررنن 

 ر2007مطن 
  يهاء المبا ) يم اهلل يا  قبل(و 

شنح ايا  قبرل   ر  ألعبرع ايرا  الر ن ت قبر و    رم   برص الرمبا  يرم ال  برمن  -18
 ر1980ن 20مان التناث ل مشن  الت  ب ن مان  لن ل طيا عن القاهنةن  لنن ط

   و  (العبل)ت فب 
القررررررررربر العمبرررررررررع ال سرررررررررت م ع فرررررررررص الشرررررررررين اليياسرررررررررص ر رررررررررا يشررررررررران إلررررررررر  ايرررررررررا  -19

 ال يت رن طي  ات ال ا يعن الي بتن الي بتن مطن مت.

  و  ( لع ن) اين 
ن اليتراب ال لرنين القاهنةن لرن ن عه ر الشين رمناسرع فرص الترناث المقرميرن ما -20
  ر .2003ن 1ن طاليتاب ال يمامصن يبن تن ليماا مان
الل نة العمبع فص التناث المقرمي  الي ارص  مرم اليرنبن ال نير  ال قرافص الينيرصن  -21

 .ر1992ن 3يبن تن ليماان ط
 
 

  نبن )ايا  طبع الخطعص(و  
مب اا  نبنو تقمبرو ينر اليستامصن مان يبن ت ل طيا ع  المشرنن يبرن تن ليمراان  -22
 ر1986مطن 
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  و (ايا  مظ ن)  ال المبا 
 .12ن ج8ن ج4ن ج3نبن مان لامنن يبن تن ليماان مطن مت نجلساا الي -23

 )يبب )يا أ ا الطا ص  

مبرر اا ال  اسررعن شررنح  تي برر و أ  ررم  سررا يسررلن مان اليتررب الي  بررعن يبررن تن  -24
 .ر1998ن 1ليماان ط
  و(  مسص) يبب 

 مشر نات مان مناسرع فرص ال مراهلرن  -مقم المقم ر ال م   الينيص فص المقم األميرص -25
 األمببن  هناان ال  ا نن مطن مت.

 ساا )ايا  ايت(و  
مب اا  ساا يا  ايتو شرن    يترب ه ا شر    رمر لر و  يرمأ.  همران مان اليترب  -26

 ر1994ن 2الي  بعن يبن تن ليماان ط
 

  و(يا يشن يا ب ص اد مي)ال سا 
ان ال يرررانون قنن مالسررربم لررر ون ت قبررر شرررين أيرررص ت رررار  الي ترررني ال  ا مرررع يررربا -27

 .1رن ج1965طن ذخا ن الينبن م
  و (يا ب سو يا إيناهبر السه ص)   ة 

تررررانبا  ن رررراا رأ  يترررراب  ينفررررع    رررراء أهررررل  ن رررراار ن طييررررع    ررررا ما ررررنة  -28
 .ر1950ن 1الهممن ط نيانو الي  امبعن  بمنأيام المياال 
 

  و   ( مر ال  بمص)  بم 
ن اان األنمان   ررلررعاء ل طيا ررع  المشررنن مان اليررنب ررمهل المقررم األميررص  مررم ال -29
 ر.2004ن 1ط
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  و (  س     م    م)خضن 
 عن  ررالر اليتررب ل طيا ررع ال ن ررامص رمناسررع أميبررع  قانمررعر  ا مررع اد ررمي   سرراط -30

 .ر2007ن 1 المشنن يبن تن ليماان ط
  و(الق  بمص)الخطبب 

اليترررب الي  برررعن اإبضررراح فرررص   ررر ر الي ارررع رال يرررامص  اليبررراا  اليرررمب رن مان  -31 
 يبن تن ليماان مطن مت.

  و(أي   ه  )خ بل 
 مان ال نيررر  ال يمرررامصن ال ما رررع الشرررينبع الينيبرررع )يررربا اإيرررماع  التمظبرررن  المقرررم(ن -32

 ر.1995ن 1ط ليماان يبن تن
  و   ( بم)ن اء 

طن  مناسررعرن  مشررلة ال يررانون اإسرريممنبعن  لررنن مالتررناث المقررمي ر ملرر م  -33
 ر.1983

  و  (انياا)ن  ا 
 ق  ات    م الشين األس  يبعريبا المظنبرع  التطيبر رن  مشر نات ات رام اليتراب  -34

 .ر2004الينبن م ش ن س نبعن مطن 
  و(   م  يايمع)سا ص 

التعيبررن األسرر  يص ر ن بررع  يالررنة فررص التررناث المقررمي  الي اررص فررص ضرر ء   ررر  -35 
ا  رمانا ل يتراب اليرال صن   راان األس  ب ال مبثرن  الر اليتب ال رمبثن إنيرمن األنم

 .ر2007ن 1األنمان ط
 

  و  (أي  النضا)سيم 
ن  مشررلة ال يررانون ل  ا مررات التنا بررع ر ررمهل  تطيبرر ر يال ررع الررمم فررص يتررب ا -36

 .اإسيممنبعن  لنن مط ن مت
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  و  (الخعا ص)ايا سماا 
 .ر1982ن 1سن العلا عن مان اليتب الي  بعن يبن تن ليماان ط -37

 (  و سبي ب)أي  يشن   ن  يا    اا 
ن 1اليتررابن ت قبرر   شررنحو  يررم السرر ر    ررم هرران ان مان ال بررلن يبررن تن ليمرراان ط

 3متن ج
  و  (أ  م الهاش ص)السبم 

 ررر اهن الي ارررع رفرررص ال يرررامص  اليبررراا  اليرررمب رن ضررريط  ترررم ب   ت  بررر و ب سرررو  -38
 ن يبن تن ليماان مطن مت. عالل ب صن ال يتيع اليلنب

  و   (ضلف)السبم 
شررلة ال يررانون تنا مررا المقررمي رمناسررع فررص يترراب ال سرراطع ل قاضررص ال ن ررامصرن  م -39

 .تاإسيممنبعن  لنن مطن م
  و   (ضبو)ش  ص 

 ت.ن م5 يانون القاهنةن  لنن ط ن مان الالمقم -40
  و(الي  ي)ايا طياطيا 

منبعن و   م  ا  ل س ر ن مشلة ال يرانون اإسريم بان الشينن ت قب   تي ب   -41
 .ر 1984ن 3 لنن ط
  و (الييبسص)طنام 

عر ن  مشرر نات ات ررام اليترراب فررص الشررينبع الينيبررع ر ررناءة  مبررمة فررص مظنبررع  مب رر -42
  .ر2004طن الينبن م ش ن س نبان م

  طنفع )ايا الييم(و 
مب اا طنفع يا الييمو ا تم  ي و  يم الن  ا ال لطا ي    م  ط اان مان  -43

 ر.2003ن 1اان طال ينفعن يبن تن ليم
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   و (أ  م إيناهبر)ط 
ل اه ص إل  القنا الناي  اله نيرن تانبا المقم األميص  مم الينب ر ا اليلن ا -44 

 .ت مطن م
 و  (ال تميص) أي  الطبب 

 ر.1983ن مان يبن ت ل طيا ع  المشنن يبن تن ليماان مطن ال تميص مب اا -45
  يم ال  بم )هب ع(و  

لخطررراب الشررريني ال  ا رررنين مان ه  رررعن ال  ا رررنن ال  ا رررنن اللررر نة العمبرررع فرررص ا -46
 ر.2003ن 1ط

 يم الن  ا )الين   ص(و  
رن 1986ن 1شررررررنح مبرررررر اا ال تميررررررصن مان اليترررررراب الينيررررررصن يبررررررن تن ليمرررررراان ط -47

 (.4-3-2-1األ  اء)
  يم الن  ا )يا مالن السيمي(و  

ل مشرررن  الت  بررر ن  تبسررربن اليرررنبر الرررن  ا فرررص تعسررربن يررر ر ال مررراان مان ال  مرررص -48
 ر.1999ن 1النباضن ال   يع الينيبع السي مبعن مان ايا   رن يبن تن ليماان ط

 يم الس ر )   م نشبم(و  
ل رررع المقرررم الينيرررص القرررمبر ريررربا ال يبانبرررع  ال لرررعبع  تررر  مهابرررع القرررنا السررراي   -49 

 ر.2008ن 1اله نيرن   سسع ال ختان ل مشن  الت  ب ن القاهنةن  لنن ط
 
 

  يم الي ب  )المس  ص( و 
أي  الطبب ال تميص رشرا ن الين يرع   يربر الرمهنرن ال  سسرع الينيبرع ل مناسرات  -50 

 ر.2006ن 1 المشنن يبن تن ليماان ط
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 يم الي ب  ) تب ( و  
ن 2فررص المقررم األميررصن مان المهضررع الينيبررع ل طيا ررع  المشررنن يبررن تن ليمرراان ط -51 

 ر.1972
 يم القامن )يقشص(و  

التمررام فررص الخطرراب المقررمي  الي اررص رمناسررع مظنبررع  تطيبقبررعن تقررمبرو    ررم  -52
 ر.2007الي نين إفنبقبا الشن ن المان اليبضاءن مطن 

 يم القاهن )ال ن امص(و  
مال رل اإ  ررا ن  رنأ     رر    برر و أير فهنن    رر م    رم شرراينن مان ال ررممصن  -53 

 ر.1992ن 3 مة ال   يع الينيبع السي مبعن ط
أسرررنان الي ارررعن ا تمررر  يررر و  لرررطع  الشررربا  لرررطع    بسرررن  قرررامن   سسرررع  -54

 .ر2007ن 1النسالعن يبن تن ليماان ط
 يم اهلل )يا   م ال  انب( و  

أيرر  ت ررار يرربا ما مبرر   ررمب ا   ررمب ا رمناسررع مقمبررع ل  ا ررو الخلرر ر  األملررانرن  -55
 ر.1992ن  1 يتيع الخام ص ن القاهنةن  لن ن ط

  س ر يا  تبيع(و  يم اهلل )يا  
الشين  الشيناءن تقمبرو الشبا  سا ت برن  نا يرعو    رم  يرم ال رمير الينبراان  -56

 ر.1987ن 3مان إ باء الي  رن يبن تن ليماان ط
  أي   يم اهلل    م )يا   ناا يا   س  ال ن يامص(و 

ن ال  شح فص  آخذ الي  اء     الشيناءنت قب   تقمبرو  سبا ش ا الرمبان ما -57
 ر1995ن 1اليتب الي  بعن يبن تن ليماان ط

  يم اهلل )يا ال يت (و  
اليرررمب ن مشرررن     ررر    ررر  ال قم رررع  العهررراناو إامررراطب ا يناتشي فسررريصن مان  -58

 ر.1982ن 3ال سبنةن الي بتن الي بتن ط
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 يم ال    ) نتاض( و  
مظنباتهررارن فررص مظنبررع المقررم ر  تاييررع ألهررر ال ررمانا المقمبررع ال يالررنة  نلررم ل -59 

 ر.2005ن طن م الت  ب ن ي  نبيعن ال  ا نمان ه  ع ل طيا ع  المشن 
   أي  اليياا )ش ا المبا ايا خ ياا( و 

اان مان لررررامنن  فبررررات األ برررراا ر أميرررراء أيمرررراء ال  رررراارن ت قبرررر و إ سرررراا  يرررر -60
 .3ت ن جيبن ت ن ليماان مط ن م

  يم  ) يم الي ب    قب ع(و  
 ر.1992ن 3الي اع االلط  بعن مان العين الينيصن القاهنةن  لنن ط -61

 أي     اا )  ن  يا ي ن ال ا ظ( و 
ال برررر اان ت قبرررر   شررررنحو  يررررم السرررر ر هرررران انمان اليترررراب الينيررررصن يبررررن تن  -62 

 .3رن ج1965ن 2ليماانط
 اا )  افص(و    

مبر رتانبخهررا   ضرراباهارن الخلرر  ع يرربا القررم اء  ال  ررم با فررص المقررم الينيررص القرر -63
 ر.1998مان ال ينفع ال ا يبع ل طي   المشن  الت  ب ن اإسيممنبعن  لنن مطن 

الينيبرررعن مان المهضرررع الينيبرررع ل طيا رررع  المشرررنن يبرررن تن ليمررراان  عترررانبا الي اررر -64
 ر. 1970مطن 

 لار ) لي ص( و  
ليترب  ال طي  رات أل ل المقم الينيرص القرمبرن  مشر نات  ا يرع   ربن  مبنبرع ا -65

 ر.1996ن ال ا يبعن مط
  القبن امص(وال سا يا نشب  )أي    ص 

الي ررمة فررص   اسررا الشررين   مايرر   مقررم ن ت قبرر   يررم ال  بررم همررما ين ال يتيررع  -66 
 .1ج رن2004يبن ت ن  –اليلنبعن لبما 



 ق ائمة المصادر والمراجع:

 318 

  )و  ص )يا  يم الي ب  ال ن امص 
و سر بح إيرناهبر لرال ن إشرناو مب اا القاضص ال ن امصن      ت قبر   مناسرع -67

ن 1  نا يعو إيناهبر لالحن مان اليشا ن ل طيا ع  المشن  الت  بر ن م شر ن سر نبان ط
 ر. 2003

 بس  )  ص الياي ب(و  
التعيبن المقمي  مم الينب ر مخل إلر  مظنبرع األمب الينيرصرن العيرن ال يالرنن  -68

 ر.2000ن 1يبن تن ليماان مان العينن م ش ن س نبان ط
  و(   )فاتح 

 ترراب اليررنبن مشرر نات ات ررام الي  عهرر ر الشررين  مررم ن ام الشررين الينيررص ال ررنن -69
 ر.2005 طنم س نبان م ش ن

  و  (   اا يا  مص)أي  العتح 
العررررررتح الرررررر هيص   رررررر   شرررررري ت ال تميررررررصن ت قبرررررر و   سررررررا  برررررراضن  طييررررررع  -70

 .ر1973ال  ه نبعن مان ال نبع ل طيا عن ي مامن الينا ن مطن 
الخلررا من ت قبرر و    ررم   ررص الم ررانن ال يتيررع الي  بررعن  طييررع مان اليتررب  -71

 .2ال لنبعن القاهنةن  لنن مطن متن ج
  و(أ  م  ا ن)فت ص 

 ررا  ضررابا التررناث الينيررص رمناسررع ملرربع مقمبررع ت  ب بررع  قانمعرالشررين  الشررا نن  -72
 ت .شلة ال يانون اإسيممنبعن  لنن مط ن م م

اث الينيرص رالمقرم  الما رمرن  مشرلة ال يرانون اإسريممنبعن  لرنن  ا  ضابا الترن  -73 
 .مطن مت

 العن م  )ه ّار يا االب(و 
مبررر اا العرررن م و شرررن    ضررريط    رررمر لررر و   رررص فرررا  نن مان اليترررب الي  برررعن  -74

 ر1987ن 1يبن تن ليماان ط
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    )وأي  القاسر )ال سا يا يشن اد مي   
السررررربم أ  رررررم لرررررقنن مان  و ترررررنين ت قبررررر ال  ا مرررررع يررررربا شرررررين أيرررررص ت رررررار  الي -75

 .2ن ج1رنج1992ن 4ال يانون القاهنةن  لنن ط
  ال  ا ص(و  إس ا  يا الن  ا ) يم القاسر أي 

ال يررامصن ت قبرر   تقررمبرو   ررص ت فبرر  ال  ررمن   سسررع النسررالع ل طيا ررع   ررن و -76
 ر1986ن 2 المشنن يبن تن ليماان مان األ لن إنيمن األنمان ط

  و(يعنيا  ) ما ع 
لي  برع ن يبرن ت مقم الشين ن ت قب  و    م  يم ال مير خعا ص ن مان اليتراب ا -77

 ت.ن ليماا ن مطن م

  و  (ال سبا) لص 
أ   ررررر  رنال  سسرررررع ال مب رررررع المقرررررم األميرررررص  مرررررم اليرررررنب  الب مررررراا ر  يال ررررر     -78

 .ر2003ن 1نطناي ان ليماان طل يتاب
  و (العبن    يامي)  م المبا 

ن   سسرررع النسرررالع ل طيررر  بط ن ت قبررر و    رررم ميررربر الين س سرررصا ال  رررالقرررا    -79
 .ر2005ن  8ن يبن تن ليماا ن ط  المشن

 م )ينيات   مي أي    ص(و    
الي ارررررع الينيبررررررع فررررررص ضرررررر ء  ررررررمهل  تيا ررررررلن مان اليشرررررربن ل طيا ررررررعن   رررررراان  -80

 ر.1992ن 1األنمانط
 

  م )ي   ص(و    
ضررر ء المقرررم الينيرررص ال يالرررن ري رررث فرررص يمبرررع الخطررراب الشررريني ال ررراه ص فرررص  -81

ت  بررررات ال قانيررررع المسررررقبعرن  مشرررر نات ات ررررام اليترررراب اليررررنبن م شرررر ن سرررر نبعن مطن 
 ر.2009
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  م )ت نبشص( و    
المقررررم  اإ  ررررا  ن  مشرررر نات ات ررررام اليترررراب اليررررنب ن م شرررر  ن سرررر نبا ن مط ن  -82

 ر.2004
 م ) ا  ل س ر( و    

ع  تررر  القرررنا النايررر  اله رررني ن  مشرررلة ال يرررانون ترررانبا المقرررم األميرررص  الي اررر -83 
 ر.2002اإسيممنبعن  لن ن مط ن

 م )يا س ر ال   ص( و    
طيقرررات ف ررر ل الشررريناء ن شرررنح و أيررر  فهرررن    ررر م    رررم شرررايننمان ال رررممص  -84 

 .1ل مشنن  مةن ال   يع الينيص السي مبعن القاهنةن  لننمطن متن ج
 )و   م )يا سهل الم  ي الي مامي 

األلرررر ل فررررص الم رررر ن ت قبرررر و  يررررم ال سرررربا العت ررررصن   سسررررع النسررررالع ل مشررررنن  -85
 ر.1996ن 3يبن تن ليماان ط

  و  (اللام   عبعص)   م 
 المقم التطيبقص  ال  ا ماتن  يتيع الخام صن القاهنةن مطن مت. -86

  م ) يم الن  ا شيبب(و    
نو ي لرنن القراهنةن  لرنن ال تميص يبا ما مب  رفص القمبر  ال مبثرن مان ال يرا -87
 ر.1964مطن 
 

   م )  ار(و    
الرررمم ال ا رررب رت  برررات التمرررام فرررص الشرررين الينيرررصن  مشررر نات ات رررام اليتررراب  -88

 ر2001الينبن م ش ن س نبان مطن 
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ال لررررط ح المقررررمي فررررص التررررناث األميررررص الينيررررصن مان الشررررن   الينيررررصن   رررربن  -89
 .س نبان مطن مت

 م ) يم اهلل  ين(و    
األسرررر  ب  الم رررر  رمناسررررع تطيبقبررررع فررررص    ررررع الخلررررا م األسرررر  يبع يررررييض  -90

ن 1الظررراهنات الم  برررعرن مان الرررم  ة ل طيررر   المشرررن  الت  بررر ن اإسررريممنبعن  لرررنن ط
 ر.1988

 م )ينبر الي ا ( و    
الي اررررع  المقررررم ر ال لررررط ح  المشررررلة  الت مبررررمر ن   سسررررع االمتشرررران الينيررررص ن  -91 

 ر.2006ن  1يبن تن ليماان ط
 )و   م )يا  نبسص ال ان ص 

ن مررررامي  يررررع ال قررررافص األميررررصن  يررررعن رالمشررررلة  ال عهرررر ر ر  رررر م الشررررين الينيررررص -92 
 ر.1996ن 1ال   يع الينيبع السي مبعن ط

 م ) لطع  همانة( و    
  ر   لرنبع  شي ع السن ات فص المقم الينيصرمناسع ت  ب بع  قانمعرن  يتيرع األم -93 

 ر.1985مطن  نالقاهنةل طي   المشنن 
  و ( مم ن)   م 

ن القرراهنة المشررن  الت  برر ن    ررص  مررم اليررنبن مهضررع  لررن ل طيا ررعالمقررم ال مه -94 
 .ت لنن م

 
 

  م )ال لص(و    
الل نة الشينبع فص الخطاب الي اص  المقمين ال ني  ال قافص الينيصن يبرن تن  -95

 ر.1990ن 1ليماان المان اليبضاءن ال  نبن ط
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  و  (لي ص )المبا  بص 
مظنبررع الشررين الينيررص ر ررا خرر ل مقررم ال تميررص فررص القررنا النايرر  اله ررنيرن الررمان  -96

 ر.1981ن 1الينيبع ل يتابن م ش ن س نبعن ط
   و(أي  ينبشع) لطع 

تيررع ليمرراا ماشررن ا ن يبررن تن المقررم الينيررص التطيبقررص يرربا القررمبر   ال ررمبثن  ي -97
 .ر1998طن مشنن القاهنةن  لنن مل م  اا ل  ن الشنيع ال لنبعليماا

   و   (منا ش) لطع 
خطرراب الطيرر   اللررميع ر ن بررع مقمبررع فررص ال ررمهل  األلرر لرن  مشرر نات ات ررام  -98

 ر .2005اليتاب الينبن م ش ن 
  و(   م  يم ال  بل) عتاح   

ن نن  لرررةادمابن القررراهن  عمظنبرررع الشرررين ال يالرررن فرررص ال  رررنب الينيرررصن  يتيررر -99
 ر.2007ن 1ط

   مل ن ) يم ال    ال ياليص(وأي  

بتب ع المهن فص   اسا أهل اليلرنن شرنح  ت قبر و  عبرم    رم   ب رعن مان  -100
 .4ن ج3رن ج1983ن 1اليتب الي  بعن يبن تن ليماان ط

  و(  س ) مبو   
 ر.1985ن 1فص الشين  المقمن مان العين ال يمامصن يبن تن ليماان ط -101
 
 

  و ( يم اليمب     م)مظ ص 
ن لمناسررررات اإسرررر  بعن  ا يررررع األ هررررنن اإسرررريممنبعن ي بررررع افررررص المقررررم األميررررص -102

 ر .1987 لنن م.طن 
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  أي  ه ل )اليسيني(و 
'اليتايررررع  الشررررين'ن ت قبرررر و   ررررص    ررررم الي ررررا ي     ررررم أيرررر  العضررررل اللررررما تبان 

 ر.1986يبن تن ليماان مطن  -ن لبماإيناهبرن  مش نات ال يتيع اليلنبع

 

  و (ييايعلي ص )  بم 
اليترررراب  ن  مشرررر نات ات رررراميرررربا الطررررا ببا    رررر م الشررررين الينيررررصالخلرررر  ع  -103 

 .ر1997طن ن مالينبن م ش ن س نبا
  و (ال   ي)با  ت 

 ي رر األميراء رإنشرام األنبرب إلر   ينفرع األمبربر ن ت قبر و إ سراا  يرراا ن  -104 
 .4رن ج1993ن 1ن طن ال نب اإس  صن يبن تن ليمااما

 .2ر ن ج1977ط ن ا ن مان لامن ن يبن ت ن ليماان مالي ما  ي ر -105
  و  ( سبا ييان)ب سو 

يماء القلبمة فص المقرم الينيرص القرمبر رفرص ضر ء المقرم ال رمبثرن مان األمرملان  -106
 .ن مت2يبن تن ليماان ط

 

 ثانيا: الرسائل الجامعية:
  (وياظر شما ة ال اليص) لار 

ص يتاب ال ساطع يربا ال تميرص  خلر    ل قاضرص ال سا ل الم  بع  اللنفبع ف -107
 ر ) خط ط(.2005تبنن  ا يع ي مامن الينا ن ال ن امصن  ذينة  ا س

 
 ثالثا: الدوريات:

  و (إيناهبر    م ال لا نة) ا ن 
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ن    رع   ر ر إمسرامبعن اليرن ن األنمان ر -مناسع مقمبرع  - ضبع    م الشينر -108
 .2010ن  امعص 44السمع الساييعن ع

  و(أي  النُّب) سا 

ر ن  ا يررع امص 'ال سرراطع يرربا ال تميررص  خلرر   ' القب ررع المقمبررع ليترراب ال ن ررر -109
 ر.2007ن  21ن ر 2الم اح لألي اث)الي  ر اإمسامبع( ن ماي ا ن ف سطبا ن ع

  و(ال بامص) يم الياطص 

 المررررامي األميررررص رالقاضررررص ال ن ررررامص  اي ررررامة تشررررببم األفرررر  ال  ررررالصرن  ررررذ نن -110
هن  ررررانا 1427ن لررررعن 10ن  ررررل23ج ال قررررافصن  ررررمةن ال   يررررع الينيبررررع السرررري مبعن

 ر.2006
 

 :لكترونيةمواقع ال الرابعا: 
 اليشبن )سناتع(و 

 راليقبرررررمة   اهبرررررع القلررررربمة الينيبرررررعرن                                   -111

(http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/html 
 ل(و سا )يا فهم اله ب  

 رت  الت المقم األميصر ن -112 
vb /show thread.php ) http:// www.merbad.net/) 

 سيام )   امص(و 

 ر عهرررررررر ر الررررررررمم  رررررررررا خرررررررر ل ن برررررررررع لررررررررا ب ال سررررررررراطع ل شررررررررينرن -113

(http://www.maghress.com/almoussafir/634) 
 

 الر يمص  ا ن   مذن ذبب يعافصو  

http://www.merbad/
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 إشيالبع تللبل الخطاب المقمي الينيص رالتمام م  ذ ارن -114
http://www.almaktabah.net/vb/attachment.php?attachmentid=96

0&d    

  )وف ام )أ  م إيناهبر 

 ر   م الشين فص أط ان  التانبخبعر ن  -115
    (aoraqu 42 com.Sa /culture/ .http:"www aljazirah) 

 م )فاخ ني( و    

رمقم الشين فص أهر  لامن ر ن  -116
http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=28548)) 

 بص المبا )لي ص(و   

 رمظنبع الينب فص الشينبات  ت  القنا الساما اله نير ن                                            -117

(http://www.awudam.org/turath/04.ht  ) 
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 ملخص البحث:
 

      مااااال اااااااألد أل الاااااب ألجب اااااع أل  ا اااااع  بلداااااي ه ااااا  ه ااااالب  أل ا اااااا  اااااع م لب ااااا    امااااا   
هباالء أل تااأل   جب اع   ل اب   اب تج تدال ا با اي  ل  ض ء مفه ملتال أل بباثي  لالب أل

مبل  ااي  ه اا  إلادل اااي  ااا    تساا   داالة أل باألسااي  تسااتصلا أل لااا  أله اا  اةاااي تلااماااي
متمثلاي  اع  تالا وأل  ساليي  ااج أل متا اع   ا الباي  هل سمتهل أل با اي؛أل ا ا  ع اص

الباااي تا ااا  ااع أل صيااالا  تلااابا   اااألء   ااع مبل  ااي  و؛ لللضااع أل داداالاع - صصاا م 
 بماا  لأل للضااع أل داداالاعل أل اال  أل تي الااع  ااع  اااألء  أل اااا أل  اا ا   أل ا ااا    أل الااب  

هادلاألت أل تااأل  أل الاب      ع  اج ع  تل  ؛  دلأل أل امي مج أل باألسي ابل د تج ا ألاج أل
م لالتاا  أل ف ااااي    اااج أل اا  ع دباااب ؛ هداأل اااي  تب ألت   ل بلضااا أل اال  اا اابال  اااة    أل 

اتدااال ا   تااابأل د ألءاألء أل البااااي  مال  اااتهل  اااع هيااالا ت سااا   هاااع  مثل اااي با اااي متدااابب 
    ت  د مسلاأل مت ألصال.أل ا ا  أل فاباي  لال ب

ه اا  هباألب صاا ا   ااج مساات   أل الااب  بادااي    ماال تساا   أل باألسااي مااج صااالد ل ااب
ت الب ت ا ج أل با اي أل البااي أل تاع ا ا ت با د  ا ا  هلأل أل صيلا؛ با   أل   ع أل ف ا 

باألسي  ألس ي ت هات د ألاا   ا لت ع أل يااال  وأل  سلييولأل متا عل  ااب   ع تاألثال   
 ااال اا أل فاااااي  أل م ا ااااي  أل لق ااااي   اااب ت ااا ج ت سااا  مااال تاداااا ب  ااا    ت ثاااا ألات ليااال 

 أل   ا   تي اللت .

 

 

 

 

 



Abstract 

   Is still the Arab literary criticism need to reconsider the principles 

and values, in the light of our concepts of modern literary criticism, 

and after by passing the revival of heritage, to see the evaluation, 

draw positive values in it, and this study seeks to try to consider 

the texts of have designated critical; represented in the book 

'mediation between the Mutanabi and opponents - to the judge 

Jarjaani' )  ا)للوسياة ايي االلنب يي اومهيون -اللقاضي اللرجريا; in an attempt to 

provide a critical reading consider ,the critical discourse theory and 

practice in reading ,the poetic text, which he submitted "the judge 

Jarjaani"للقاضي اللرجريا  (ا( in his book; This type of study tries to 

balance the awareness among the achievements of the critical 

heritage and potential intellective, and the awareness of the 

present to provide a new visions and procedural tools; is a 

renewed movement to take  the critical ideas and discussed in a 

wider context than the individual perception of the critic, to form a 

continuous path. 

    The study also seeks through it, to recognize the picture of the 

level of criticism and the degree of intellectual awareness of this 

discourse; where almost the movement of critic that have arisen 

about the poet of  " EL-Mutanabbi") للنب يي( unique in our heritage, 

and the 'mediation') للوساة( extensive study showed aspects of poet 

of "EL-Mutanabbi" the technical, moral and language, may be 

more what has been done about it, and more closely related to the 

poetic text and its applications.  

 


