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  مقدمة

أ

مقدمة

، واعتنوا به عناية كبرية، كما فائقاً اً لقد اهتم النقاد العرب قدميا وحديثا بالرتاث النقدي اهتمام

من  تهُ اجع ملا متثله دراسة الرتاث وقراءاألمم األخرى يف عنايتها برتاثها القدمي، وهذا ر هو حال 

اسرتجاع للتاريخ والعقل اجلماعي يف بعض وجوهها، ولعّل جّل القراءات املعاصرة للرتاث الّنقدي  

لتماس حقيقة هذا نطلقة من رؤية نظرية واحدة مهها إتبحث وتنقب عن حقيقة األصالة والعلم، م

عند  لتها ضآز النقدي والعقلي الرتاثي وكذدى قصور املنجاث، ومعظم هذه القراءات تقف على مالرت 

قل اليوناين واالتكاء ، خاصة على صعيد اإلبتكار والتأسيس الّنظري، بل اعتماده على العالعرب

هذا التسليم واإلمجاع حول هذه املقوالت يرجع . وفلسفته" أرسطو"قتباس منه خاصة فكر واإل. عليه

إعادة إنتاج (أو ) ثرإقتفاء األ(يف األصل إىل منهجية هذه القراءات اليت تعتمد يف غالبها على 

«�ƢēƢȈǸǈǷÂ�ƢȀǫǂǗ)املقروء ȐƬƻ¦�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�¦ǀǿÂ���  النقد املنهجي عند (ومن بني هذه القراءات

نظريات الشعر عند (، و)حملمد غنيمي هالل 1987-النقد األديب احلديث(، و)حممد مندور-العرب

جلابر عصفور، ) 1972قدي مفهوم الشعر دراسة يف الرتاث الن(و) ملصطفى اجلوزو 1981العرب 

تتعامل مع الرتاث بطرح ْمل كما أن هناك قراءات أخرى . لعبد اهللا الغذامي) 1987تشريح النص (و

تاريخ النقد األديب عند (علمي وموضوعي، وإمنا اعتمدت  على السرد التارخيي الوصفي أمهمها 

تاريخ النقد األديب (إبراهيم، ولطه أمحد ) 1974العرب من العصر اجلاهلي إىل القرن الرابع هجري 

حلمادي صمود ) 2002رب يف نظرية األدب عند الع( إلحسان عباس،و) 1978عند العرب 

  .هلند حسني طه) 1981النظرية النقدية عند العرب (و

نقد (وتوجد قراءات أخرى حاولت قراءة الرتاث مبنهجية حتليلية معمقة اعتمدت منهجية   

، الذي جاء مبشروع نقدي ممنهج اعتمد إعادة قراءة الرتاث النقدي والشعري قراءة معاصرة )النقد

 عبد العزيز(، وكذلك مشروع )نظرية املعىن أو قراءة ثانية للشعر القدمي(منها مؤلفات مصطفى ناصف 



  مقدمة

ب

س نظرية أدب عربية معاصرة، وهذا جلي من خالل يالنقدي الذي سعا من خالله إىل تأس) محودة

املرايا املقعرة (احلداثة الغربية النقدي، و الذي خصصه لنقد فكر) 2000حملدبة املرايا ا(مؤلفيه 

نقدية النقدي، وأيضا جتدر اإلشارة إىل بعض التأمالت واآلراء ال هالذي يطرح فيه مشروع) 2001

، وكذلك )1986بنية اخلطاب الشعري (لرتاثنا النقدي والشعري منها مالحظات عبد املالك مرتاض 

����ƨȈǟȂǓȂŭƢƥ�©ǄȈŤ�ƢĔ¢�©¦ ¦ǂǬǳ¦�ǽǀǿ�̈ǄȈǷÂ)1993يف نظرية األدب (شكري عزيز املاضي يف كتابه 

  .وسعت إىل إبراز أمهية الرتاث وقيمته العلمية

مناهجها وأهدافها اعتمدت املنهج التارخيي الذي يعتمد جّل هذه القراءات على اختالف 

صبح قراءة  هلا مرجعية تارخيية أو إيديولوجية، تؤثر ة النقدية بالتاريخ وبالتايل قد تُ القراءاعلى ربِط 

على شخصية الناقد، وتعمل على حتديد اإلنتماء اإليديولوجي له على حساب النص النقدي، 

فالتاريخ ميكن أن تتخذه كمنهج  .ة أو سيئة ال تويف النص حقه وقيمتهوبالتايل تكون القراءة قاصر 

مساعد لرتتيب املادة، واحرتام زمنيتها أو تطورها، ال بإسقاطه على القراءة اإلبداعية والنقدية، لكي ال 

  .خترج هذه القراءات عن نسقيتها وتدخل يف سياقات أخرى

ام جبوانب من النظرية من خالهلا اإلهتم بناءا على هذا جاءت هذه الدراسة اليت سنحاول  

§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳƢƥ�ƢēƢǫȐǟÂ��ƢȀǸȈǿƢǨǷÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ȆǿÂ�ȏ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦ .  فالشعرية باعتبارها

اللية خمتلف املستويات الصوتية والرتكيبية والد يفباحثة عن اجلمالية بني عناصر اخلطاب اللغوي 

ƢȀưƷƢƦǷ�Ŀ�ƨǴǷƢǋ�ŐƬǠƫ����Ãǂƻ¢�¾ȂǬƷ�ǞǷ�ƢēƢǫȐǟ�ǲƻ¦ƾƫÂ�ƢȀǷȂȀǨǷ�ǺǷ�Ƥوغريها ǠǏ�ƢǷ��

واسع االستخدام خاصة وأنه مرتجم  عن النقد الغريب وأيضا " Poétiqueالشعرية " فمصطلح

مستعمل بدرجة كبرية يف املؤلفات ما أدى إىل تغييب مفهوم هذا املصطلح بني الدراسات األدبية 

بأي  يج الكتب واملقاالت من دون أن تكون هلا صلة وأصبح مصطلح الشعرية يطلق لرتو . والنقدية

مفهوم  علمي، فالشعرية هي نظرية األدب احلديثة اليت تعين بدراسة  األجناس األدبية واألشكال 

والصيغ واألساليب، كما تدرس فروع هذه املصطلحات من حماكاة وختييل وعالقة األدب بالواقع 



  مقدمة

ج

أما  -هذا من املنظور النقدي الغريب -للغة وظروف إنتاجهااالجتماعي والتارخيي والنفسي يف إطار ا

�ƨȈƸǴǘǐŭ¦Â�ŚǜǼƬǳ¦�ń¤�ǂǬƬǨƫ�ƪ ǴǛ�ƢĔȋ��ƾǬǼǳ¦�ń¤�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƪ ƳƢƬƷ¦�ĺǂǠǳ¦�ÄƾǬǼǳ¦�¿ȂȀǨŭ¦�Ŀ

القدمي  ،اف النقد العريبيف أْكنَ الدقيقة والعلمية، ما حّتم ضرورة البحث عن النظرية الشعرية العربية 

وبناءا على ذلك وجب عرض بعض اإلشكاليات اليت . األسس الصحيحة هلامنه، وذلك لوضع 

  .سنحاول مناقشتها واإلجابة عنها من خالل هذا البحث

  :اإلشكالية

�Ãǂƻ¢Â��ƨȇǂǠǌǳ¦�ǶȈǿƢǨǷ�Ëǎ ţ�©ƢȈǳƢǰǋ¤Â�©ȏ£Ƣǈƫ�̈ƾǟ�ƨǌǫƢǼǷ�ń¤�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�» ƾē

ŀƢǠƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ǾǴƷ¦ǂǷ�¦ǀǯÂ��ǾƫƢȈǳ¡Â�ƾǬǼǳ¦�ǶȈǿƢǨŠ�ǪǴǠƬƫ ،النظرية الشعرية يف شقيها الغريب والعريب

مدها الشعرية يف دراسة املتون الشعرية عرب مراحلها املختلفة، واليت توكذلك أهم املقومات اليت تع

  .تتقاطع مع مراحل النقد األديب

هو مفهوم الشعرية؟ ما 

ما �ƢēƢȈǠƳǂǷÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�¾ȂǏ¢�Ȇǿ�ƢēȏȂǬǷ�Ȇǿ�ƢǷÂ��ƢȀǷȐǟ¢�Ƕǿ�ǺǷ

شعرية عربية؟ نظرية هل توجد 

األسس النقدية للنظرية الشعرية عند العرب؟ هي أهم  ما 

كيف جتّسد دور النقد يف ميالد الشعريّة العربية؟  مراحلها؟أهّم هي  ما

وما ēƾǸƬǟ¦�Ŗǳ¦�©ƢȈǳȉ¦�Ƕǿ¢�Ȇǿيف ا �ĺ®ȋ¦�̧¦ƾƥȎǳ�ƢēƢǇ¦°®Â�ƢēƢǬȈƦǘƫ

ǀđ�śǸƬȀŭ¦�Ëǲǯ�ÀƢǿ̄¦�اإلختيار هلذا املوضوع، معظمها  أسبابعن أما  ¢�ǲǤǌƫ�§ ƢƦǇ¢

ƢȀǼǷÂ��¾ƢĐ¦:

قد األديب العريب إىل نظريات املعرفة، وضرورة اإلبتعاد عن الدراسات اليت تعتمد حاجة الن

ƢȀǨȇǂǠƫÂ��ƢȀǓǂǟÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȍ¦Â�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƢēƢǫƢȈǇ�Ŀ�©ƢȈǼƦǳ¦�Ǧ ǏÂ�ȄǴǟ�¿ȂǬȇ�Äǀǳ¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦.
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 دب نظرية األ: معارف موازية له مثل مرهون بتطورضرورة أخرى هي أن تطور النقد األديب

.وفلسفة الفن أو اجلمال، وكذلك تاريخ األدب

عمل كذلك أمهية الدراسات الفلسفية واجلمالية واللغوية تعترب روافد أساسية للنقد األديب ت

هذه األسباب وغريها، حّددت  . إىل فهم شامل ومركبعلى دعمه، وحتويله من فهم ذايت

.لدينا لبحثأهداف  ا

إن  احلديث عن نظرية شعرية عربية صعب، وفيه مغامرة بالغة ، وهذا  راجع ألسباب عديدة 

ومبادئها  ا¢ēƢǬǴǘǼǷ�Ŀ�ƢȀȈǳ¤�ƾǼƬǈƫ�ƨǬȈǸǟ�ƨȈǧǂǠǷ�ƨȇ£°Â��ƨȈǨǈǴǧ�ƨȈǠƳǂǷ�ń¤�«ƢƬŢ�ƨȇǂǜǻ�Ä¢�À: أبرزها

�ƨȀƳ¦ȂǷ�Ŀ�ƢǿƾǸƬǠƫ��ǆ Ǉ¢Â�©ƢȈǳ¡�ń¤�«ƢƬŢ�ȆȀǧ�Ǯ ǳ̄�ń¤�ƨǧƢǓ¤��Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�ƢȀƬȇȂǿ�Ƥ ǈƬǰƫ�Ȇǰǳ

  .النظريات أو اآلراء املناقضة واملختلفة معها

ن واملنادو  راسة، وكذلك هدف أصحاب هذا الرأيهنا يتحدد هدفنا من خالل هذه الد  

أي التنقيب والبحث الدقيق يف اإلرث اهلائل من النقد  .النظرية الشعرية العربية استقالليةبضرورة 

ƴƬǳ¦Â��ǾȈǧ�Ǻǟ�®ƢǠƬƥȍ¦�§ȂƳÂ�Ƣǔȇ¢Â��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǶƟ¦ƾǳ¦�ƾȇƾ االستثمارالشعري، وضرورة و األديب 

  .إطالق األحكام

  :المنهج المتبع

، والذي يقوم )يف الفصول  النظرية(ملنهج الوصفي التزامين القد اعتمدت يف هذه الدراسة   

�Ȇź°ƢƬǳ¦�¼ƢȈǈǳ¦�Ǻǟ�ÀƢǰǷȍ¦�°ƾǫ�®ƢǠƬƥȍ¦�ȏÂƢŰ��ƨȇǂǰǨǳ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƢēƢǫƢȈǇ�Ŀ�́ ȂǐǼǳ¦�̈ ¦ǂǫ�ȄǴǟ

ملحة أحيانا لتوضيح الغامض، وكشف الذي أصبح ضرورة ) نقد النقد(فكان البحث  قريبا من 

ل مبنهجية االختالف واخللط خاصة يف األطروحات النظرية واإلجراءات التطبيقية اليت ينبغي أن حتل

  .علمية دقيقة
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ه

) األسلوبية(التحليل وفق املقاربة الشكلية تَبنـَّْيُت أما يف الشق التطبيقي من البحث فقد    

الشكالنية  نّ ألالذي يتالئم وطبيعة الدراسة وأصوهلا يف الشعرية املعاصرة وما أنتجته من نقد بنيوي، 

  .هي املؤسس احلقيقي للشعرية املعاصرة

  .قسمت البحث إىل متهيد وأربعة فصول وخامتة: خطة البحث

بعض القضايا واملفاهيم اليت ليست هلا عالقة مباشرة بالبحث لكنها ختدمه : تضمّن التمهيد

  :مثل

  .مفهوم النظرية-1

  .مفهوم نظرية األدب-2

  .مفهوم العلم واملنهج-3

  .قضية الفن واجلمال-4

  .األدبية واألسلوبية-5

  .البنوية-6

  .املاركسية/ اإليديولوجية/ احلداثة-7

  .الشعرية بني األصول واملفاهيم والعالقات الفصل األولتناولت يف   

  .األصول  املعرفية للشعرية يف النقد الغريب: فتضمن املبحث األول

 يف  املفهوم األفالطوينالشعرية. 

الشعرية يف  املفهوم األرسطي. 

الشعرية عند دونالد أستوفر. 

الشعرية عند كاسيوس لنجينوس.  

  .مفاهيم الشعرية احلديثة: املبحث الثاين

نظرية التواصل عند سوسري. 
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الشعرية عند رومان جاكبسون. 

الشعرية عند جون كوهني. 

الشعرية عند جريار جنيت. 

الشعرية عند تزفتان تودوروف. 

 عالقات الشعرية باملناهج النقدية احلديثة: املبحث الثالث

الشعرية اللسانية. 

الشعرية األسلوبية. 

الشعرية البالغية. 

الشعرية السيميائية. 

الشعرية السردية. 

  .فقد عنونته بالشعرية يف املنظور النقدي العريب القدمي الفصل الثانيأما 

  .وقد تضمن متهيدا حول قيمة الشعر ومفهومه عند العرب

  األصول الفلسفية للشعرية العربية: املبحث األول

الفارايب وقوانني الشعر. 

 ومجاليات األشكال واألوزانابن سينا. 

شعرية التخييل واخلروج عن املألوف/ ابن رشد. 

وخالصة حول قضية التأثري والتأثر مع أرسطو. 

  األصول النقدية للشعرية العربية: املبحث الثاين

 الشفاهية/نشأة النقد العريب/غنائية الشعر اجلاهلي وصناعته( شعرية عصر ما قبل اإلسالم.(. 

الكتابية / موقف اإلسالم من الشعر(در اإلسالم حىت القرن الثالث هجري الشعرية يف ص

 ).إسهامات الرواة واللغويني والشعراء/ومرحلة التدوين
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 األصول النظرية للشعرية العربية: املبحث الثالث

ابن قتيبة/ابن سالم/األصمعي/اجلاحظ: املرحلة  األوىل. 

عتزابن امل/ ثعلب/ابن طباطبا: املرحلة الثانية. 

ابن رشيق/ العسكري/ قدامة: املرحلة الثالثة. 

ĺǂǠǳ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ƢēƢȈǴšالفصل الثالثأما  �Â�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƢȇƢǔǬƥ�ƢǻȂǼǠǷ�ÀƢǰǧ

 : النقد العريب القدميقضايا الشعرية يف : املبحث األول

  .النقد التطبيقي وقضية عمود الشعر-

 املوازنة( اآلمدي(. 

الوساطة( القاضي اجلرجاين(. 

 عمود الشعر( املرزوقيأبو علي(. 

نظرية النظم( عبد القاهر اجلرجاين(. 

 ).البالغة اجلديدة(الشعرية عند نقاد املغرب واألندلس قضايا : املبحث الثاين

التخييل( حازم القارطاجين(. 

ابن البناء املراكشي. 

السجلماسي. 

لسان الدين اخلطاب. 

  :لعريب احلديثالنقد اقضايا الشعرية يف : املبحث الثالث

 عالقة الشعرية بالشفوية اجلاهلية، بالفضاء القرآين، بالفكر، باحلداثة(الشعرية عند أدونيس(

 النفي الفجوة(الشعرية  عند كمال  أبو ديب.( 

 املراوغة بني األساليب والتحوالت(الشعرية عند صالح  فضل.( 

 األجناس األدبية(الشعرية عند حممد مفتاح( 
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التعادل والرتابط( امي سويدانالشعرية عند س(. 

  فتناول دراسة تطبيقية :الفصل الرابعأما 

 .شعرية التوازي عند املتنيب: املبحث األول

 .عند أيب متاموالتكرار شعرية النفي والتضاد : املبحث الثاين

 .شعرية املماثلة واجلناس عند البحرتي: املبحث الثالث

  .تضمنت خالصة وبعض النتائج والتوصيات :خاتمة

  .قائمة املصادر واملراجع-

  .فهرس احملتويات-

«�ƾǼǟ�È"الفصل األّول"لقد اهتم  ȂǫȂǳ¦Â��ƢēƢǨȇǂǠƫ�ǖƦǓ�ǾǳȐƻ�ǺǷ�ƢǼǳÂƢƸǧ�¿ȂȀǨǸǯ�ƨȇǂǠǌǳƢƥ

§ǂǤǳ¦�ƾǼǟ�ƨȈǴǏȋ¦�ƢȀǠƥƢǼǷÂ�ƢēƢƸǴǘǐǷ. فبدأنا باألصول املعرفية عندهم، واليت تّتِصل بالشعر

وأهّم القضايا اليت ناقشوها حول شعرهم، بدءاً " أفالطون وأرسطو"اليوناين، وآراء وطروحات كّل من 

مث انتقلنا  ، واحملاكاة،]اإللياذة واألوديسة[حول الشعر والشعراء، وآرائه حول " أفالطون"من مواقف 

، وأيضا ]اخلرافة[وأيضا ، ]احملاكاة والتطهري[إىل مفاهيم وآراء أرسطو حول الشعر اليوناين كقضييت 

بعدها انتقلنا إىل مفاهيم الشعرية احلديثة عند الغرب فبدأنا . عرضنا أهم معايري الشعر اليت حددها

�²" سوسري"عند " التواصل"بنظرية  °ƾǳ¦�¾ȂƷ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦Â��Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�Ƕǿ¢�ƢǼǌǫƢǻÂ

خاصة . لشعرية احلديثة باعتبارها وليدًة للسانياتااللساين، واليت ستمثل متهيدًا للولوج إىل مفاهيم 

سنَـْعرض أهّم مقوالته النظرية . الذي يعترب املنظر األول ملفهوم الشعرية" رومان جاكبسون"عند 

، وأيضًا مقولة التوازي مث ننتقل إىل ]االختيار والتأليف[، ومُقولَتا ]ةالوظائف اللغوي[والتطبيقية كنظرية 

) كقضية الشعر والنثر(فنناقش أهّم ما جاء به من مفاهيم حول الشعرية " جون كوهن"ناقد آخر 

" تودوروف"ومشروعه حول نظرية األجناس األدبية، وكذلك " جريار جنيت"، أيضا )االنزياح(وقضية 

  ).شعرية السرد(وآرائه حول 
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ديثة، آخر مبحٍث يف هذا الفصل سيكون حول عالقات الشعرية باملناهج النقدية الغربية احل

اللسانيات واألسلوبيات والبالغة والسيميائيات "وسنعمل على توضيح عالقتها مع كل من 

.، وهذا ِبعْرض أ وجه التالقي واالختالف بني الشعريات واملناهج النقدية األخرى"والّسرديات

ند سيكون البحث فيه حول إسهامات النقد العريب يف ميالد نظرية الشعر ع'' الفصل الثاين"أّما 

العرب، سنمّهد أوًال بعرض قضية مهمة كبداية هلذا الفصل هي قيمة الشعر ومفهومه عند العرب، 

باعتباره أبرز وأصح علٍم عندهم، مث ننتقل إىل األصول املعرفية للشعرية عند الفالسفة املسلمني 

�Ǌ ǫƢǼǼǧ��ǂǠǌǳ¦�¾ȂƷ�ǶēȏȂǬǷ�Ŀ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƶǴǘǐǷ�¾ÂƢǼƬǳ�śǫƢƦǇ�Ƕǿ°ƢƦƬǟƢƥ)عند ) لشعرقوانني ا

معايري الشعرية (و" ابن سينا"عند ) مفهوم الشعر(ومقارناته للشعر العريب مع اليوناين مث " الفارايب"

، ستكون )قضية التخييل يف الشعر اليوناين والعريب(و" ابن رشد"، مث عند )ومجالية األشكال واألوزان

.ألرسطو، ومدى تأثرهم بآرائه] "شعرفن ال[قراءات فكر هؤالء الفالسفة انطالقا من فهِمِهْم لكتاب 

نعرض فيه قضايا النقد والشعرية عند العرب، منذ العصر اجلاهلي فنتناول )ثانٍ (مبحث آخر 

أيضا، سنتناول ) إنشاده(مواضيع الشعر اجلاهلي وعالقُته، وصناعته، وشفاهيته وغنائيته (قضايا منها 

 كانت سائدة آنذاك من الشعراء أنفسهم، بعدها هذه القضايا من منظور النقد االنطباعي آرائه اليت

من ) صّلى اهللا عليه وسلم(ننتقل إىل الشعرية يف صدر اإلسالم متمثلة بداية من موقف الرسول 

وتطور النقد الشعري ) الكتابة(الشعر، ومواقف الصحابة رضوان اهللا عليهم، وأيضًا قضية التدوين 

لنّص القرآين، نناقش إسهامات الرواة والّلغويني النقدية يف عند العرب، الذي ازدهر بعد االهتمام با

.حتديد النظرية الشعرية العربّية

احل النقد ننتقل بعدها إىل عرض وحتديد أصول الشعرية العربية القدمية من خالل عرض أهم مر 

العرض املنهجي واملفاهيمي إىل مراحل ال تراعي الرتتيب الزمين أكثر من  فنقسمها. الشعري خاصة

وتصوراته حول ) اللفظ واملعىن(وقضيته األساسية " اجلاحظ"للشعر، نبدأها باملرحلة األوىل عند 
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وأيضاً ) تصنيفاته لطبقات الشعراء(، وابن سالم )معايري الفحولة يف الشعر(و" األصمعي"الشعر، مث 

  .حول الشعروآراؤه النقدية وأهم املعايري اليت عرضها " ابن قتيبة"

سننتقل إىل عرِض أهّم القضايا التطبيقية، أي النقد التطبيقي عند العرب قدميا " الفصل الثالث"

اليت أقامها ) املوازنة(وحديثا، املمارسة احلقيقية بدراسة الشعر العريب وكشف معايريه من خالل 

أهم املعايري اليت وجب  عرض من خالل] البحرتي وأبو متام[يف كتابه بني شاعرين مهمني ] اآلمدي[

وغريها، واليت سيواصل ) مناسبة املستعار للمستعار منه(و) املقاربة يف التشبيه(توفرها يف الشعر العريب 

وشعراء ) املتنيب(من خالل وساطته اليت يقيمها بني شعر ] القاضي اجلرجاين[مناقشتها كل من 

، واليت سيناقش )ديوان احلماسة(ليت ضمنها ومقدمته املشهورة ا) أبو علي املرزوقي(آخرين، وأيضا 

كذلك قضية النظم ). قضية عمود الشعر(أهّم قضية يف النقد الشعري عند العرب  -املقدمة -فيها 

) دالئل اإلعجاز(و) أسرار البالغة(، وأهم املباحث اليت جاءت يف مؤلفيه )عبد القاهر اجلرجاين(عند 

�Â�±ƢĐ¦Â�ȂƸǼǳ¦�ƨȈǔǬǳ�ǾƫƢǌǫƢǼǷ�Ǯ ǳǀǯÂمعىن املعىن.  

�Ƕē¦ǄƴǼǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ��ǆ ǳƾǻȋ¦Â�§ǂǤŭ¦�®ƢǬǻ�ƾǼǟ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƢȇƢǔǫ�ǾȈǧ�Ǌ ǫƢǼǻ�ÇÀƢƯ�Ʈ ƸƦǷ

أيضا ]. قضية التخييل[و] حازم القرطاجين[التطبيقية حول الشعر العريب ومكوناته، خاصة عند 

  ].الدين اخلطيبلسان [و] السجلماسي[و] ابن البناء املراكشي[مناقشات النقاد املغاربة كأمثال 

، )أدونيس(عند  نناقش فيه قضايا الشعرية العربية يف النقد العريب خاّصة) ثالث(مبحث آخر 

عالقة الشعرية بالشفوية اجلاهلية، وعالقتها بالفضاء القرآين وأيضًا بالفكر، وكذلك ومناقشاتِه حول 

د كل النقاد اآلخرين احملدثني عالقتها باحلداثِة وهذا أهّم عنصٍر يف هذا املبحث سنجده حاضرًا عن

وفق ) االنزياح= النفي والفجوة(الذي تناول قضية ] كمال أبو ديب[املهتمني مبجال الشعرية، أمثال 

قضية (و" صالح فضل"، و)قضية األجناس األدبية" (حممد مفتاح"نظرة متصلة باحلداثة، كذلك 

كل   شُ ناقِ نُ ، )قضية الرتابط والتعادل(و" سامي سويدان"، وكذلك )املراوغة بني األساليب والتحوالت
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�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ�ƨȈƯ¦ƾū¦�ǶēǂǜǻÂ�®ƢǬǼǳ¦� ȏƚǿ�©ƢǨǳƚǷ�Ŀ� ƢƳ�ƢǷ�ďǶǿȋ�Çµ ǂǟ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǽǀǿ

  .العربية والعاملية املعاصرة

فكان عبارة عن حماولة تطبيقية حول ثالث مناذج شعرية، لشعراء كبار هم  "الثالثالفصل "أّما 

، أحياناً ، عملت من خالل بعض املختارات الشعرية املنتقاة من دواوينهم]أبو متام/ البحرتي/ املتنيب[

، ]شعرية التوازي عند املتنيب[على شكل قصائد أو مقطوعات أو أبيات شعرية، فكان املبحث األول 

رومان [يف الدراسات النقدية والبالغية القدمية واحلديثة خاصة عند " التوازي"أوًال مفهوم حّددت 

/ الرتكييب/ الصويت(وفق ثالث مستويات ) املتنيب(، مث حاولت رصَد هذه الظاهرة يف شعر ]جاكبسون

  ).الداليل

، اخرتت بعض )امأيب مت( ]شعرية النفي والتضاد والتكرار[مث القسم الثاين من التطبيق كان حول 

الطباق (األبيات املتفرّقة واملقطوعات الشعرية، ممن رأيتها متضمنة لَرْصد هذه الظواهر النفي والتضاد 

  .والتكرار) واملقابلة

، والذي شرحت من خالله ]شعرية املماثلة والتجنيس عند البحرتي[أّما القسم األخري املعنون بـ 

.اجلناس، بعدها انتقلت إىل رصِد وتتبع الظاهرة يف شعرهمفاهيم تعلقت باملماثلة وأنواع 

لقد كان البحث يف جماالت الشعرية مفيداً، ومثمراً، لكن واجهْتُه صعوبات كثرية أبرزُها اّتصاُف 

حىت إذا أراد الباحث إحتواءه وجد نفسه يّتسع هذا النوع من البحوث النظرية بالُشمولية واالّتساع، 

ثه غري ممنهج وخارجاً عن صفات البحث األكادميي ولعّل الّسبَب يف ذلك راجع ليصري حبأكثر فأكثر 

.إىل عالقة الشعرية حبقوٍل معرفيٍة خمتلفةٍ 

�ƨǏƢƻ��¾ƢĐ¦�¦ǀđ�ƨǸƬȀŭ¦�©ƢǨǳƚŭ¦Â�Ƥما سّهل مهّمتنا Ƭǰǳ¦�ǒ Ǡƥ�ȄǴǟ�É®ƢǸƬǟȏ¦�Ȃǿ�ÅȐȈǴǫ

 -الشعرية يف النقد العريب القدميمسائل : (زات هينذكر منها ثالث ُمنجالدراسات احلديثة منها، 

أصوهلا ومفاهيمها  -الشعرية العربية (و" الدكتور حممد جاسم جبارة"لصاحبه ) -دراسة يف نقد النقد

ƢēƢǿƢš ¦Â ( و"حممد حسب حسني"لـ ،)سامي سويدان"لـ ) أسئلة النقد والشعرية العربية."  
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الدكتور فرعون خبالد، الذي مل يبخل علّي ويف اخلتام، أقدم شكري وامتناين لألستاذ املشرف 

.بنصائحه، ودعمه املتواصل

.وعلى اهللا توكلت، واحلمد هللا ربِّ العاملني

  يوسف بغداد: الطالب

   25/03/2018سعيدة / قرية سيدي امبارك
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  تمهيد

  .املعرفة العلمية وتطور النظرية.أ

.املفهوم العلمي للّنظرية.ب

.النظرية لغة واصطالحاً -

  .النظرية يف الفلسفة-

  .الشكالنية/ األدبية/ اجلمالية/ نظرية األدب.ج

  .النظرية يف اخلطاب النقدي العريب.د
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وفق املنطلقات احلديثة واملعاصرة سواء   إّن القارئ أو الّناقد العريبَّ، وهو حيلُِّل الّنصوص األدبّية

، يبقى دائمًا يعاين من املرجعيات واملكابدات ...كانت أسلوبيًة أو لسانيًة، أو سيموطيقيًة أو غريها

.الّنظرية اّجتاَه الّنصوِص، أو باألحرى يدفعه ويضطرّه ذلَك النّص إىل الّتفكري به نظرياً 

اليوم، أي البحث يف املسائل النقديّة ذاَت االّجتاه الّنظرّي ولعّل هذا ما حتتاجه الثقافة العربية 

وهذا باعتبارها حقًال معرفياً .نقد الّنقد واّلذي يتطّلب ضرورَة العناية بالّنظرية:أو ما يسّمى اآلَن بِـ

ưȇƾƷ�ÇƨŻƾǫ�ƨǴƠǇ¢�Ê¬ǂǗÂ�Ê³ ƢǬËǼǳ¦�̈°ƢƯ¤�̈®Ƣǟ¤�ŅƢƬǳƢƥÂ��čȐǬƬǈǷ�ÅƢËȈƳȂǳȂǸȈƬǈƥ¤Â ٍاألصول املاهية و "كـ  ة

ّمث بعدها االنتقال إىل أسئلِة الفهِم فهِم الّنصوص يف ضوِء ... املعرفية للمقوالت والنظريات واملفاهيم

.تلك املقارباِت الّنظريّةِ 

باألحرى اإلجابة على إشكاليات  ولكن للوصول إىل هذا املبتغى واإلملام به ينبغي االنطالق أ

  .هذا املوضوع مهّمٍة وضرورية، ترتسم من خالهلا مالمح

�¦�Ƣđ�ƨËǏƢŬ¦�ƢēƢȇǂǜǻ�°ƢǰƬƥ:أّوالً 
ÊƨËȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬËưǴǳ�ǺǰŻ�ǲǿ

  ؟...كيف نقف على بداية الّتفكري الّنظريِّ عند العرب؟ إن وجد:ثانياً 

هل نستطيع حتديد مميزات خاّصة للنظرية العربية دون االتصال بالّنظريات العاملية؟ أم :ثالثاً 

  العكس؟

األسئلة وفهِم هذه اإلشكالياِت، ينبغي إعادة غربلٍة ومتحيٍص لعالقة ثقافتنا لإلجابة عن هذه 

مع الَغرب أو مع غرينا ممّن صاَر االحتكاك معهم، وأيضًا إعادة النظر يف بعِض القراءاِت االستشراقيَِّة 

عام سواء علمية، اّليت حرمت العقل العريبَّ وجّردته من أّي قدرة على اإلنتاج إنتاج الّنظريّة بطابعها ال

أّما ما يهّمنا يف هذه الدراسِة النظرية الفكرية النقدية وكذا تطّورها عند ...رياضية، أدبية، فلسفية

وهذا يف رأيي ال يتّم إّال بإعادِة قراءة املدّونة النظرية للخطاب النقدي العريب قراءًة عميقة . العرب

  .ر اجلامدةومتأنّيًة ال حتاصرها احلدود واحلواجز، واألفكا
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ولكي توّفق هذِه القراءُة ينبغي الوقوف عند بعض املصطلحاِت لكي تتبّنيَ املعامل األساسية 

هو كّل "Scienceفالعلم ]. "العلم، املنهج، الّنظرية[هلذه القراءة الّشاملة، فمثًال ضرورة الّتفريق بني 

.بادئِ مذهٍب يشّكل منظومًة أو جمموعًة من املعارِف منّظمًة حبسب امل

Theory"�ǆالّنظرية "أّما  ǰǟ�ďÄ®ǂǧ�Ç®ƢȀƬƳ¦�Ǻǟ�Æ̈°ƢƦǟ�Ȇǿ�ǲƥ��Ƣē¦ǀƥ�ƨǧǂǠŭ¦�ƪ ǈȈǳ�ȆȀǧ

:الذي هو عبارة عن استنتاجاِت منسجمِة، كما أن الّنظرية تقوم على" العلم"

.جمموعة منّظمة من املفاهيم اخلاّصةِ -

.افرتاض أفكاٍر مسّبقةٍ -

الّتأثريية واملطلقة والكلّية ذات األصول اإلهلية لتعيد  املزايا تقتّص من الّدين"الّنظريّة"كما أّن 

والذي هو عبارة عن جمموعة طرائق " املنهج"إنتاجها يف فكٍر بشريٍّ، وبني العلم والنظرية يقف 

وختطيطاٍت صورية سابقة تتضّمن منطقاً مقنعاً وواضحاً بغيَة الوصوِل إىل نتائج مقبولٍة، هلا القدرة على 

أيضًا هي إضفاء العلمية واملوضوعية على احلكم الذي ّمت "املنهجِ "ك املشاكِل، كما أّن غاية حّل تل

.التوّصل إليه

:المعرفة العلمّية وتطّور الّنظرية)1

�ƨȇƢĔ�ǞǷ�ÊƾȇƾŪ¦Â�ÊǪȈǸǠǳ¦�ÊǶȀǨǳ¦�ń¤�ƾȈǴǬƬǳ¦�ÈǺǷ�ǾǳËȂŢ�¢ƾƥÂ�ƨȈǧǂǠŭ¦�ƨȇǂǜǼǴǳ�ȆǴǠǨǳ¦�°ËȂǘƬǳ¦�ǲǬƬǻ¦

لك نتيجًة للتطّور العلميِّ اهلائِل، ما اقتضى من العلماِء والباحثني أن ينظروا القرن العشرين، وكان ذ

، وهذا كّله يتّم عرب معارف قبليٍة تستقي وتتحّرى عن ذلك 1كعلٍم قائٍم بذاتهِ "Theoryالنظرية "إىل 

�ƢēƢǷƾǬǷ�Ŀمن تصانيف ومصادر الكتب القدمية واحلديثِة، ومن مثَّ إخضاَعها إىل منهٍج رياضيٍّ دقيق 

).هذا كّله مفقود يف الثّقافة العربّيةِ (ونتائجها 

-بنغازي، ليبيا، /، دار الكتاب املتحدة2009، 1ناظم عودة، تكوين النظرية يف الفكر اإلسالمي والفكر العريب املعاصر، ط

.18-17ص ص 
.20-19-18، ص ص املرجع نفسه: ينظر -1



  تمهيد

17

ولعلَّ قصور وعجز العرِب عن إنتاِج نظرياٍت ذاِت خلفياٍت فكريٍة وفلسفيٍة، راجع إىل عدم 

�ÊǞǸƬĐƢƥ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢȇǂǜǼǳ¦�ǖƥ°�Ǻǟ�®ƢǠƬƥȏ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��ÇǾƳÂ�ÊǺǈƷ¢�ȄǴǟ�ǽ°ƢǸưƬǇ¦Â�ŉƾǬǳ¦�ª ¦ŗǳ¦�ÊǶȀǧ

فصنع . التعامل مع املعارف مبنطٍق علمي خالصمع التفكري العقالين الذي يتطّلب وسريته الواقعيةِ 

وانتقاهلا إىل العرب يف القرن  ،1النظرية اشرتك فيه العرب وغريهم خاّصة يف عصِر امتزاج الثقافات

�ƢȀƬǤǳ�Â¢�ƢĔƢǈǳ�ƢǿǄËȈǷ�ƢǷ�ËÀ¢�Ëȏ¤�ĺǂǟ�ƢȀƳȂƬǼǷ�Ǻǰȇ�Ń�À¤Â�ŕƷ�©Ƣȇǂǜǻ أنتجت، حيث )ـهـ2(

.لعربية، وكان ال يفهم هذه النظريات إالّ الّنخبة من الّناسِ ا

، فنجد النظرية الّلغوية القدمية خاضعة )]اللغة واجلغرافيا، العقل[فالنظرية عند العرب مشلت 

.وعمله اجلمايل حول البالغة والّلغة" أرسطو"لفلسفة 

:أّما الّنظرية العربية احلديثة فتنّوعت مصادرها فمنها

  )نظرية املعرفة(اإلبستيمولوجيا  -      )السيموطيقا(األدب تاريخ -

الّسوسيولوجيا -السيكولوجيا -  حنوية -صوتية) علم الّداللة(علم البالغة -

  الفكر الفلسفي - نظرية الثقافة -        اللسانيات -األسلوبية-

  امليثولوجيا - األنثروبولوجيا -      )علم املنهج(امليثودولوجيا -

  الثقافة الشعبية -        الّشعريات-علم الّنص-

  قوانني اإلبداع األديب -املذاهب األدبية-

:وهناك مصادر أخرى للنظرية النقدية احلديثة تفّرعت من الفكر الفلسفي أو نظرية الثقافة

  املاركسية -األركيولوجيا-

  الوضعية –الظاهراتية -

  الفلسفة النقدية -فلسفة التاريخ-

  العقالنية -فلسفة احلياة-

/76السعودية، العدد /، جملة عالمات، جدة]رؤية الغذامي للنظرية النقدية يف الرتاث العريب[حممد صاحل الشنطي، مقال -1

  .وما بعدها 277، ص 2013
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  التفكيكية -الوجودية-

  الفلسفة البنوية -الرباغماتية-

  .علم اجلمال - اهلرمنيوطيقا-

:المفهوم العلمي للّنظرية)2

إىل الّنظِر واملشاهدِة، وهذا املفهوم تشرتك فيه العربيُة "Theoryالّنظرية "يرجع جذر 

ماُء والفالسفُة القدماُء، مفاده واإلغريقيُة والالّتينيُة، واصطلح هذا املفهوم إثر متييز خاصٍّ آمَن به العل

فاملعرفة تقع بالّنظِر، وهو ما يعرف ]احلسّ [ختتلف عن املعرفِة احلسّيِة ]الّنظر[أّن املعرفَة اإلنسانّيَة 

Theoreticalالّنظرية املعرفية "بـ knowledge"�Ƣđ�Ǧ ǐËƬȇÂ]أّما ]. العامل -الفيلسوف - احلكيم

Practicalاملعرفة العلمية " knowledge"فهي تّتصل بقضايا مادية صرفة.

.1]يف اللسان العريب[العقل  - الّتفكر -التدبر - التأّمل:الّنظر

].يف اللسان الالّتيين واإلغريقي[ التعلم  -املعرفة -احلقيقة: ويعين

ظريِة أّما يف الثّقافة الّشعبّية العامليِة القدميِة فنجد العلم أسبَق من الّنظرية، كما أّن مصطلح النّ 

علوم نظريّة، أي مل :مل يرد أيضًا يف الثقافِة العربيِة بل كان تابعًا للعلِم، فكان الفالسفُة يقولون

ǲǬƬǈǷ�ĿǂǠǷ�Ƥ ËǯǂǷ�ƢËĔƘƥ�ƢǿȂǨǐȇ. فراهيدي للخليل بن أمحد ال] العني[وإذا عدنا إىل أّوِل معجٍم

  ).نظر(إّمنا جندها جبذرها الّثالثي ، و ]يةنظر [ال جند صيغة ) هـ170(

" املعجم الوسيط"لّنظرية عند العرِب نعتمد على ما ذكر يف لولتحديِد املفهوم الّدقيِق 

قل أن تعتمد : يقال أمر نظرّي، وسائل حبثِه الفكر والّتخييل، وعلوم نظرية:الّنظري«): م1960(

�ǒتفّسر آراء: والّنظرية يف الفلسفةعلى الّتجارِب العلميِة، ووسائلها قضية تثبت بربهاٍن،  Ǡƥ�Ƣđ

.24-24ناظم عودة، املرجع السابق، ص ص  :ينظر -1
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الوقائِع العلمّية والفنّية، وكذا البحث يف املشكالت القائمة بني الّشخص واملوضوِع والعارِف 

.1»واملعروِف، ووسائل املعرفة أهي فطرية أم مكتسبة

كما أّن .بناءاً على ما سبق يفهم أّن مفهوم الّنظرية يف الثقافِة العربّيِة كان حمصوراً يف املعاِجمِ و 

�ÊƨËȈƥ®ȋ¦�Ê²النظ ƢǼƳȋ¦�Ëǲǯ�ƢȀȈǧ�½ǂǌƫ�Ŗǳ¦�ƢēƢǷËȂǬǷ�
ÊƾȇƾŢÂ�ÊƨȈƥ®ȋ¦�©ƢƥƢǘŬ¦�ǲȈǴŢ�Ŀ�ǂưǯ¢�ǪǬƸƬƫ�ƨȇǂ

فهي تصدر قوانينها اجتاَه اخلطاِب األديبِّ عن طريِق " نظرية األدب"وهي النظرية التطبيقية أو 

.توجيهاٍت منطقيٍة تنبع من سلطٍة علَيا

.تنتج مفاهيم، تشرّع فرضيات-ورياضية جمّردة هلا تصّورات منطقية :الّنظرية-

.تبحث يف قوانِني اخلطاِب األديبِّ : نظرية األدب-

الّنظرية نشأت يف حقِل الّدراسات األدبيِة، ألّن األدب حتوَّل إىل نظاِم شفراٍت ال يفهمه كلُّ 

حيث جند . اقد األديبُّ الُقرّاِء، وصارت احلاجة إىل قارٍئ متخّصٍص يعرف قواعد تلَك الّشفرات وهو النّ 

Reniرينه ويليك " Welak " نظرية األدِب هي دراسة مبادِئ األدِب،  «: يقول 1948سنة

لكن كّل . وأضاف على هذا التعريف فيما بعد أصناف األدب. 2»مقوالتِه، معايريه، وما أشبه ذلك

وضّمت نظرية األدب عّدة هذه املبادئ واألصناف اليت ذكرت مل يتّم االتفاق عليها فاختلفت اآلراء،

�ÅƨċǷƢǟ�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�ƺȇ°Ƣƫ�Ŀ�ƨËǸȀǷ�
ÇƨȈź°Ƣƫ�ǲƷ¦ǂǷ�Őǟ�ÈǮ ǳ̄�Ļ�ƾǫ�ƢēȏȂǬǷ�ǂȇȂǘƬƥ�ƢȀǴƻ¦ƾƥ�Ç©Ƣȇǂǜǻ

:3والنظرية األدبية خاّصةً 

كقوانني عاّمٍة تنطبق على األدب، وعليه " أرسطو"فيها مفاهيم اعتربت : المرحلة الّنموذجية

.لكلِّ العصوِر، قصد خلق عامل نظري لعامل األدبأصبحت دستوراً نظرياً 

.932، ص 1989كتاب، دار الدعوة، استانبول، تركيا، املعجم الوسيط، قام بإخراجه جمموعة  -1
§�ȂǴǠǳ¦Â¿�:وارين أوستني ورينه ويليك، نظرية األدب، ترمجة-2 ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦�ƨȇƢǟǂǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦��ȆƸƦǏ�Ǻȇƾǳ¦�ȆŰ

.47، ص 1972، سوريا، 1االجتماعية، مطبعة خالد الطرابيشي، ط
.46-45-44-43-42املرجع السابق، ص ص ،ناظم عودة -3
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واّتصفت فيه الّنظرية بالطابع :العصور الوسطى ، مّر فيها العمل على تقليد الّنموذج األرسطيِّ

، وكان ذلك خالل القرنني  ميالدي، فازدهرت دراسة الّالهوت والفلسفة )15و 14(املدرسيِّ

 - اهلندسة - احلساب[والرّابوع ] اخلطابة -ملنطقا -النحو[املدرسية، أو ما عرف بالثّالوث 

  ".أرسطو"، وقد اعتىن بذلك شرّاح ]الفلك -املوسيقى

عصر الّنهضة:�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ǺǷ�ËƾƬǷ¦15  ميالدي، وقد أعلن فيه التحّرر من قيوِد 17إىل القرن

، يف ]الرتاث[ الكنيسِة، كمل ظلَّ التنظري يدور يف ظلِّ الفلِك األرسطي وظّلت الّنزعة إحيائيةً 

  ".أرسطو"حني برز تيّار جديد يدعو إىل مركزية اإلنسان واخلروج من معياريِة وعقالنيِة 

�Ƥ Ƭǰǧ��©ƢǬȈǴǠƫ�®ǂů�ƢēŚǇ�ƪ ȈǬƦǧ�ƨËȈƥ®ȋ¦�ƨȇǂǜËǼǳ¦�ƢËǷ¢"كانت شروحًا ومناقشاٍت " الشعرية

-الّرتاجيديَا والكوميديَاقواعد : [أيضًا كثرت الكتابات حول."الشعرية"يف " أرسطو"حول كتب 

].ارتباط اخلطابات ببنياٍت إيديولوجيةٍ -امللحمة والّرواية

-:، وأهّم ما ميّـَزها هو18بدأت يف القرن ]: الفلسفة النقدية الجمالية[مرحلة جديدة )3

1"كانط"يف علم اجلماِل، وظهرت فلسفة جديدة على يد " أفالطون"التحّرر من مقوالت 

هي منطلق احلكم اجلمايل، كما أّن النظريّة حتّولت من البحِث يف األفكاِر الذي جعل الذات 

.2املوجودِة يف الفلسفِة واألخالِق وامليتافيزيقيا إىل البحث يف الّظواهر الفنّية وكيفية إدراكها

 مثّلت هذِه املرحلة نقطة حتّوٍل يف املعتقداِت ]:1930-1915[الّشكالنية الّروسية

االنتقال من التفكري الّسياقي إىل التفكري الشكالين وأيضاً حتّول النظرة األدبية من الّسابقِة، أي

-  ص 1990، الدار البيضاء، 2شكري املبخوث ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنشر، ط:الشعرية، تر: تودوروف: ينظر ،

13.

ص  ،2013، /4العدد / �ŃƢǟ�ƨǴů���ƾǴĐ¦��ǂǰǨǳ41¦]يف النقد الفلسفي حماولة يف حتديد املفهوم[الزواوي بغورة، مقال -1

.43-42-41ص 
.45-44، ص ص املرجع السابقناظم عودة،  :ينظر -2
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Â¢�ƨȈǫȐƻ¢�Â¢�ƨȈƳȂǳȂȇƾȇ¤�ÅƨǳƢǇ°�ƢĔȂǯ... إىل جتليِة اجلانب الفكري والّنظري حيث جعلت له

.1وظيفةً 

نظريات يف الّنقد ونظرية األدب ومهمتها معاجلة األدب باعتبارِه انعكاساً  كذلك نشأت

ابتعاد  -ألحداِث التاريخ والواقع االجتماعي، واالهتمام بالقيمة األدبية يف منحاها الّلساين والشكلي

.عن املؤثّراِت اخلارجيةِ 

موسيقى الّشعِر، الصورة األدبية، [دراسة اللغة الشعرية وقوانني األشكال األدبية اخلاّصِة بالّلغِة 

].نظام الّسردِ 

 وهي تلك املذاهب احملصورة بني الشكالنية والشعرية وأّمهها):النقدية(المذاهب األدبية:

New)الّنقد اجلديد  Criticism) يف القرن " بريطانيا وأمريكا"والذي ظهر بكلٍّ من

  ).م21(، فرنسا يف القرن )م20(

:وكانت أهداف الّنقدين واحدًة أمهها

اقية كالتحليل االجتماعي، النفسي، مناهضة اإليديولوجيا واملاركسية والّنظريات الّسي-

.امليتافيزيقيا، اخلالق، االنطباعية

.االهتمام بالعمِل األديبِّ بذاته وألجل ذاتهِ -

ويف ظّل هذه الفلسفة النقدية اجلديدة تطورت النظرية احلديثة وامتازت عن النظرية القدمية 

�ƢȀūƢǐǳ�ÊƨǨǴƬƼŭ¦�¿ȂǴǠǳ¦�©ƢȈǓǂǧ�ǞȇȂǘƫ�ǺǷ�ƪ ËǼǰŤ�ƢËĔ¢�Ʈ ȈƷ وعليه اّتصفت بثقافة العصِر

  .ومشكالته الفكرية واملنهجية

:الّنظرية في الخطاب النقدي العربي)4

يف مقابل ذلك التطّوِر األوريبِّ، كان الفكر العرّيب احلديث يعاين من فقٍر كبٍري يف إنتاج 

كّي مبعاملٍة حسنٍة النظرياِت خبالف الفكر العريبِّ اإلسالميِّ الذي تعامل مع اخلطاب الّنظرّي الكالسي

.7-6، ص ص 1حممد الويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط:يكتور، الشكالنية الروسية، ترفإريلبنج  -1
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التذكري بفكرٍة مفادها أّن هناك فرق بني قبل اخلوض يف هذا املبحث ينبغي . خاّصة اإلغريقيَّ منه

فالفكر العريب اإلسالمي عّرف كلمة النظرية منذ .الفكر العريبِّ اإلسالمّي والفكر العريبِّ احلديثِ 

لّنظريات جزءًا من الواقع الثّقايف وأيضاً القرن الثاين هجري، حيث عمل علماء اإلسالم على جعِل ا

��ǶǿƢȇƢǔǫ�ŀƢǠƫ��Ƕđ�ƨËǏƢƻ�©Ƣȇǂǜǻ�ǂȇȂǘƫ�ń¤�Ǿƥ�ÃË®¢�ƢǷ��ƨǧǂǠŭ¦�
Ê©¦Â®¢�Ê½ȐƬǷ¦�ń¤�ÀƢǈǻȍ¦�ƨƳƢƷ

[فوضعوا نظرياٍت يف نظرية خلق  - نظرية العامل يف الّنحو -علوم األدب -الفقه - أصول الّدين:

إضافًة ].نظريات نشأة علم الّلغة-نظرية الّنظم يف البالغة - لقواعدنظرية اجلرب واالختيار يف ا - القرآن

ما أنتج خطاباً ) املعتزلة(واملعرفة العقلية ) الّسلفيون(إىل الّصراع الفكري اإلسالمي كاملعرفة الّنقلية 

.نظرياً 

العّباسي ولعّل البداية الصحيحة للفكر اإلسالمي الّنظري كانت بداية أسطورية مع اخلليفة 

.الذي كان مولعًا بالثقافة واألدب، فاهتم بالثقافات املختلفة وحرص على نقلها إىل العربية" املأمون"

يف حني كان هناك حمطّات مهّمة يف تاريخ الثقافة العربية ميكن اعتبارها بدايات أو مؤشرات على 

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�§ǂǠǳ¦�ƨȈǬƦǇ¢:لة القرآِن اليت أّدت إىل ميالد العقل كقّصِة بدايِة الّنحِو العريب، وأسئ

وما مّيز الثقافة العربية أن العلوم نشأت قبل النظريات حني انتقل العقل العرّيب من اخلرافة .الّتأمليّ 

إىل مرحلة أخرى تارخيية جغرافية يف اجلاهلية، مث إىل  ما قبل اجلاهلية) كمقولة لكّل شاعِر شيطان(

سالم، مث إىل مرحلة أخريٍة ومهّمٍة إىل علم نظرّي بعد تعريب العلوم علمي تارخيي يف عصر صدِر اإل

  .والفلسفة

:أوالً :كل هذه املراحل أو احملطات يف تاريخ الثقافة العربية متّيزت خبصائص متنّوعة بدأت بـ

اجلديدِة، قدرة اللغة العربّية على استيعاب األفكارِ :، ثانياً )القرن الثاين هجري(املثاقفة مع تراث العامل 

مث وصوًال إىل مرحلة التأصيل ...) الفصاحة -عمود الّشعر-الّنحت(مث حماولة حتديد املصطلحات 

الّنظري اليت نضجت مع نضج النقد األديب عند العرب مبراحله التارخيية، واليت ال تزال ممتدة، وأيضاً ال 

.زالت تعاين من املكابدات الّنظرية واملنهجية
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  :لجماليةقضية الفّن وا)5

إىل الولوج " الفن"ي باحٍث عن مفهوم ، ما يقود أ"الفن مع مفهوم اجلمال"يتداخل مفهوم 

العلم يدرس الّنشاط «، وهذا العتبارٍ  مفاده أّن هذا )فلسفة اجلمال أو علم اجلمال(إىل باب 

، ...تشكيل العامل وفقًا لقوانني اجلمال وهملضمون اجلوهرّي للنشاط اجلمايل اجلمايل لإلنسان، وا

بوصفه علماً، مهمته هي تقرير قوانني النشاط اجلمايل وأشكاله املختلفة وأحوال تطورها، وكيفيات 

.1»حتقيقها ومنظورات تطورها

" الفنان اخلالق"معناه خلق أو إنتاج موضوعات من طرِف البشر، وعليه ظهر مفهوم "الفنّ "

" يقاإلستطي"فيشري إىل قيمة األشياء وكذا جاذبيتها، و" اجلمال"أما ". الفينالعمل "ومسي نشاطه 

أنه كامن يف الشيء نفسه، " اجلمال"أيضاً من صفات .2معناه إدراك موضوعات طريفة والتطلع إليها

الذي يعترب إنتاجاً ملوضوعات تنافس هذه القيمة، واإلستطيقا هي عملية التعرف على " الفن"خبالف 

  .القيم

إذا سّلمنا بوجود اجلمال يف الطبيعة، فكيف دائما باألسئلة، أي " اجلمال"يرتبط مفهوم 

نتعرف عليه؟، وكيف مننح له قيمته؟ أو باألحرى على أي أساٍس نقّيمه؟، هل هناك رؤية خاصة 

  للجمالية؟

يسأل أحد " سقراط"ل عند اليونان، فمثًال اؤل عن اجلمال منذ القدم على األقبدأ التس

، فقام التلميذ بتعداد األشياء اجلمالية، فنّبهه أستاذه إىل »ماذا عسى أن يكوَن اجلمال؟ «: تالمذته

كان سقراط . أن يسأل عن املاهية، وال تكون اإلجابة عن املاهية بتعداد اجلزئيات اليت تنطبق عليها

طريقة متثيل أحّب ما يف " كليتون النحات"و" براسيوس الرسام"�ǺǷ�čȐǯ�ǶËǴǠȇ) م.ق 390-470(

النموذج من األشياء بأن ينقل مجال النفس احلقيقي باإلشارات، وهذا املعىن أن علم اجلمال كباقي 

.108، ص 1996، 1عبد الرمحن بدوي، ملحق موسوعة الفلسفة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط-1

حامت بن عبد اهللا الزهراين، شجاعة العقل، دراسة يف الفكر الشعري والنسيج اللغوي عند املتنيب، املؤسسة العربية للدراسات -2

.117-116، ص ص 2010عمان، األردن،،1والنشر، ط
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ونضيف أّن معايري اجلمال موضوعية وليست ذاتية كما  ،1)علم الفلك، علم اهلندسة(العلوم األخرى 

، ومصدر هذه الفكرة هي أّن العقل اإلنساين ال يتغّري بتغري األشياء، "ونالسفسطائي"كان يراها 

.واجلمال احلقيقي هو مجال الباطن أو مجال النفس، وعلم اجلمال له أخالقياته بالدرجة األوىل

، فنظرته "أرسطو"نفس املفهوم للجمال كما قدمه ) م.ق 427-347" (أفالطون"يقدم 

الطبيعة،  عنمال هو ذلك املثال املتسامي ه للمثل، وبالتايل يصبح اجلللجمال هي تقريبًا نفس نظرت

أيضاً " أفالطون"ويرى . 2يف مثال اجلمال اخلالد الذي يضيء عامل اجلمال كما تضيء الشموس العامل

، واجلمال يف ذاته ال يلمس ...أّن اجلمال معدوم على هذه األرض، وموجود فوق العامل أو ما وراءه

384" (أرسطو"ويعرف  .ل ما يف وسعنا حماولة للتقرب منهلكن هذا ال مينع من أن نعمأو ميسك، 

الشخصيات فيما متثل من مجال جيب أن تكون أمجل مما اجلمال كما يعرفه أستاذه، فريى أن ) م.ق

كما يضيف أن اجلمال ليس صفة مالزمة أللف شيٍء ...يف الواقع، أمجل من أن تكون حقيقة

لعّل أهم قاعدٍة تنبين عليه األسس اجلمالية .3واحليوان واأللبسُة والعذراُء أشياٌء مجيلةوشيء، فالناسُ 

��¾ƢǸŪ¦�¦ǀđ�°ȂǠǋÂ�² ƢǈƷ¤�ƢǼȇƾǳ�Ǻǰȇ�Ń�À¤�Ǿǻȋ��¾ƢǸŪ¦�ǲƦǬƬǳ�ȆƟƢǬǴƬǳ¦�Â¢�ÄǂǘǨǳ¦�®¦ƾǠƬǇȏ¦�Ȇǿ

-1694(يزي االجنل" هوتنسون"فإننا ال ندركه ولو كان حيّف بنا من كل جانب، وهذا ما عّرب عنه 

لو مل نكن حنمل يف ذواتنا شعورًا باجلمال، لكان من احملتمِل أن جند األبنية  «: بقوله) 1746

.4»واحلدائق واأللبسة، واألدوات مفيدة، وملا كان باستطاعتنا مطلقا أن جندها مجيلة

اجلمال ) 1804-1724" (إميانويل كانت"أّما يف عصر الّنهضة فقد عّرف األملاين 

:ريف خمتلفة، فهو يصنف الفنون اجلميلة تبعاً لتوزيع أساسي للعبقرية البشرية إىلبتعا

، 2016، 1طلتوزيع، حماولة تنظريية تطبيقية، دار هومة للنشر وا-حممد مرتاض، مفاهيم مجالية يف الشعر العريب القدمي-1

.81-80اجلزائر، ص ص 
.117، ص املرجع السابقنقال عن حامت الزهراين، -2

.21، ص املرجع السابقحممد مرتاض،  :ينظر -3
.28املرجع نفسه، ص -4
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  ).الفصاحة والشعر: (فّن الكلمة-

  ).رسم وفنون -هندسة -حنت: (فّن الصورة-

  ).املوسيقى: (فّن الصوت-

.1املسرح والغناء واألوبرا والرقص: ويضيف فنوناً أخرى يسميها هجينة وهلا ارتباط قدمي وهي

أعظم مجاٍل هو مجال اللفظة، فهو تزين اجلملة )شعرًا أو نثراً (اجلمال يف األدب  وعن

�ÀȂƸȈǐȈǧ�śǸƬȀŭ¦Â�®ƢǬǼǳ¦�Ǌ ǿƾȇ�ƢǷ�ȂǿÂ�Å¦ Ƣđ�ǂưǯ¢�Ãǂƻȋ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ǞǷ�ÀȂǰƫÂ��ƢȀǬǸǼƫÂ

.ألّن الكلمة هي الّسحر نفسه...! هذا مجيل: معجبني

عن طريق القوانني الذهنية القبلية، وحينما موجود يف الطبيعة، ويتعرف الناس عليه إّن اجلمال 

يتّم هلم التعرف واالطالع الذي تقدمه هلم احلياة تصبح لديهم القوة حملاكاِة اجلمال تسّمى قوة 

فالفّن اجلميل بالقدر الذي يبدو فيه على الفوِر شبيها بالطبيعة، كما أّن الفّن «، ومن هنا )العبقرية(

.2»اجلميل هو فّن العبقرية

يقرتب هذا املصطلح من مصطلح الشعرية، من حيث الغاية واملفهوم، فاألدبية ترتبط :األدبية)6

ة األدبية، واليت ظلت قاصرة وعاجزة أمام تشّعب العوامل اخلارجية وتعقدها، يف يبأصول النظر 

حني انصّب اهتمامها باملميزات اخلاصِة باألدب، وما يعرتيه من مجاليات، وهذا هو السبب 

.3يسي يف توثيق العالقة بني األدبية وبني نظرية الفّن وعلم اجلمال بصفٍة عامةالرئ

تتقاطع الشعرية مع األدبية أكثر مما ختتلف معها، وهذا يف مناٍح عديدٍة خاصة يف املسائِل 

.املطروحة، وأيضاً من حيث العوائق اليت تعرتض سبيَل البحثِ 

.111-110، ص ص املرجع السابقحممد مرتاض،  :ينظر -1

.120سابق، ص الرجع امل حامت الزهراين، :ينظر -2
.14-13، ص ص املرجع السابقتودوروف، : ينظر  -3
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فأيضًا باعتباره كالماً ،1لغوي له نظامه اخلاص املميزاهتمت األدبية باألدب، باعتباره إجناز 

يبعث اللذة أو يثري االهتمام لدى سامعه أو قارئه، وبالتايل يكتب له اخللود، فاألدب أكثر صناعًة 

«�¤ƢƦǘǻ¦�«ƢƬǻ̧�. من الكالم العادي ƾȀƬǈƫ�ƨȇƾǐǬƥ�ƨǴǸŰ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǤǴǳ¦�ń¤�ƨȈƥ®ȋ¦�©ǂǜǻ�Ƣǔȇ¢

  .مجايل شعري جذاب

هوم األدبية مفهوماً غامضاً إىل حّد احلرية وجمرداً مستعصي الفهم فاإلجابة على سؤال يظّل مف

جيعل األدب يسّمى أدباً؟ وهذا سؤال صعب حقيقًة وحمّري، وال يكاد يعرف له ما الذي : مفاده

  .جواب

يتطلب الكشف عن أدبية األدب الرتكيز على االستعمال اخلاّص للغة يف األدب باعتبارها 

احلجر والربونز مادتان للنحت، واأللوان مادة للرسم، واألصوات مادة :دة األوىل له، متامًا مثلاملا

§��Ŀ��ƨȈǳƢǸŪ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�Ȇǿ.2للموسيقى ®ȋ¦�Ƣđ�Ǧ ǐƬȇ�̈ǄȈŠ�ƢǿŚǣ�Ǻǟ�ƨȈƥ®ȋ¦�¾ƢǸǟȋ¦�ǄȈȈŤ�ǺǰŻ

  .بالدرجة األوىل املقابل إذا تضمن العمل غري األديب بعض العناصر اجلمالية ال تكون هي املقصودة

تعّد األسلوبية من أهمِّ علوم اللغة يف العصر احلديث وأجداها يف دراسة النصوص :األسلوبية)7

:وحتليلها، واحلديث عنها يقود إىل احلديث عن األسلوب أوالً باعتبارمها مصطلحني مرتادفني

الكلمة، العناصر اليت يتكون منها اخلطاب األديب، بدءًا منهو جمموعة " فاألسلوب"

.فاجلملة، فالعبارة، فالّنص سواء كان هذا يف الشعر أو النثر

طريق طويل يهدف إىل حتليل الرتكيب اللغوي للنصوص، فكلمة " األسلوبية"يف حني أن 

”Stilus“وترجع يف أصلها الالتيين . Stylistics”3“اشتّق منها كلمة ”Style”»" أسلوب"

.13، ص 2011، 1مسعود بودوخة، األسلوبية وخصائص اللغة الشعرية، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ط-1

.22سابق، ص الرجع املأوستني وارين ورينيه ويليك، -2
.39، ص 2004تطبيقية، مكتبة األدب، القاهرة، فتح اهللا أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة -3
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انتقل هذا املصطلح إىل النقد العريب احلديث، ولعّل أّول .1داة الكتابةاليت تعين الريشة أو القلم، أو أ

: بـ" سعد مصلوح"، ويرتمجه ’’Stylistique’‘: بـ" عبد السالم املسدي"من نقله وترمجه هو 

“Stylics” علم " "صالح فضل"باألسلوبيات بدًال من األسلوب أو علم األسلوب، ويستعمل

.2ويعتربه جزءاً من علم اللغة" األسلوب

العام فال ميكن حتديده إّال من خالل إدراج العالقة اليت تربطها " األسلوبية"أما عن مفهوم 

علماء اللغة احملدثني اعتربوها وليدة لتداخل احلاصل بينهما، وألّن الكثري من لنظرًا " اللسانيات"بعلم 

ائص والسمات اليت متّيز النص األديب صوبالتايل فهي علم وصفي يهتم بالبحث عن اخل. اللسانيات

عن طريق التحليل املوضوعي لألثر األديب الذي تتمحور حوله الدراسة األدبية، أو هي وصف للنِص 

.3األديب حسَب طرائق مستقاٍة من اللسانيات

أيضًا تتحّدد مهمة األسلوبية من خالل رّدة فعل القارئ أثناَء اصطدامه بالّنص والكشِف عن 

منبع ردود األفعال يف الّنص، فاألسلويب هو قارئ متعدد ميثل أوجه القراءة، ومعىن ذلك أّن القارئ 

ليت نسج املؤلف القراءة النقدية والقراءة املعجمية وغريها الكتشاف الوحدات ا"يعطي الثقافة القصوى 

.خيوطها يف الّنص

القاعدة [، ]القاعدة واالحنراف: [ومن بني أهمِّ الثنائيات اللسانية اليت تعتمدها األسلوبية

اإلقناع [، ]التعبري والتأثري[، ]املبدع واملتلقي[، ]التفّرد والتميز[، ]التعبري والتوصيل[، ]واالستعمال

، ص 2005، 1حسن ناظم، البىن األسلوبية، دراسة أنشودة املطر للسياب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط-1

15.
.185، ص 1ط مصر،املصرية العاملية للنشر، لوجنمان،حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، الشركة-2

، سلطنة عمان، ص 2002، 1عبد القادر عبد اجلليل، األسلوبية وثالثية الدوائر اللغوية، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط-3

123.
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، ]اللغة والفكر[، ]اللغة والكالم[، ]ظ واملعىن أو الدال املدلولاللف[، ]الفصاحة والبالغة[، ]واالمتناع

.1]االستبدال والرتكيب[

�©ƢǿƢš ȏ¦�©¦ŚƯƘƫ�ń¤�Ƣǿ°ȂǘƫÂ�ƢēƘǌǻ�Ŀ�ƨǠǓƢƻ�ƨȇƾǬǼǳ¦�Ƥ ǿ¦ǀŭ¦�ȆǫƢƦǯ�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�ËÀ¤

برز واملدارس الفلسفية املختلفة، ويقر كثري من الّدارسني على تداخلها مع العديد من االجتاهات، وأ

أّما عن اجتاهات األسلوبية فهي متعددة . االجتاه الشكلي -البنوية الوصفية، ب -أ: اجتاهني مها

  ...األسلوبية البنوية –) الفردية(األسلوبية النفسية  -) الوصفية(األسلوبية التعبريية  -: منها

جيعل الظاهرة  وتسّمى أيضًا باألسلوبية الوظيفية تقوم على مبدأ وأساسٍ :األسلوبية البنوية

�ǲǷƢǰƬǳ¦�©ƢǫȐǠƥ�ŘǠƫ�ƢĔ¢Â��ƢēƢǫȐǟÂ�ƢȀǨƟƢǛÂ�ÅƢǔȇ¢�ƢŶ¤Â��ǖǬǧ�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ǂǐƸǼƫ�ȏ�ƨȇȂǤǴǳ¦

.2والتناقض بني الوحدات اللغوية املكونة للنص، وبالّدالالت واإلحياء الذي ينمو بشكٍل متناغم

  :تقسم األسلوبية البنوية القراءة األسلوبية إىل مرحلتني مهمتني

وهي مرحلة تكتشف فيها الظواهر، ويستطيع القارئ من خالهلا التمييز :لة الوصفمرح.أ

.بني النصِّ والنموذج

هذه املرحلة يتخّلص فيها القارئ من الغموض وينتقل إىل مرحلة :مرحلة التأويل والتغيير.ب

  .أمسى من املرحلة األوىل حيث يتطلع إىل التأويل والتغيري

باختاذه اجتاهًا جديدًا يف 3اّمًا وكبريًا يف تدعيم األلسنية البنويةدورًا ه" جاكبسون"لقد لعب 

، وقد نشأت األسلوبية البنوية نتيجة "بنية"دراسة اللغة، وكان هو أّول من أظهر املعىن احملّدد لكلمة 

  .تلك الصلة اليت قامت بني األلسنية والنقد األديب احلديث

.134، ص املرجع السابقعبد القادر عبد اجلليل، -1

دراسة يف النقد العريب احلديث، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، –نور الدين السد، األسلوبية وحتليل اخلطاب -2

.87-86، ص ص 2010

-31، ص ص 2008بلعباس، اجلزائر، .عيساوي عبد القادر، القراءة البنوية، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، س-3

32.
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اللغوية الست الوظائف  البنية، اللغة والكالم،: فيها هي مكلألسلوبية البنوية مفاهيم تتح

"الوحدات الّصوتّية املميزة، القيمة األخالقية، الرؤيتان اآلنية والزمانية، وأيضًا حمور التأليف :

  ".واالختيار

:Modernismالحداثة )8

 يف ��1789ŚȈǤƬǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂمع الثورة الفرنسية سنة  هي ظاهرة غريبة انطلقت من أوروبا

�ƨǴưǸŭ¦�ǆ ǳƢĐ¦Â�Ƥ Ǡǌǳ¦�ƨǘǴǇ�ȄǴǟ�¿ȂǬȇ�Äǀǳ¦�ȆǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ń¤�ȆǰǴŭ¦�¿ƢǜǼǳ¦�ǺǷ�ȆǇƢȈËǈǳ¦�¿ƢǜËǼǳ¦

للشعب، واعتماد الّليربالية نظامًا اقتصادياً، واملساواة بني اجلنسني على الّصعيد االجتماعي، وإلزامية 

املواطن ال ابن الطائفة ة املتحاربة إىل الّتعليم لألطفال، واالنتقال من منوذج اجلماعات والطوائف الديني

متّيز فيها على أساٍس عرقي أو أو الدين، وتذويب الطوائف واألديان يف بوتقة مدنية علمانية واحدة ال 

Ãǂƻ¢�ÇƨǘǴǈƥ�ȏ�ƨǳÂËƾǳƢƥ�ǺǗ¦Ȃŭ¦�ƨǫȐǟ�ÀȂǰƫ�¦ǀđÂ��řȇ®
1.

:Ideologyاإليديولوجية )9

�ŉƢĔƢǷ�¾°ƢǯKarl"من أغىن وأعقد املفاهيم االجتماعية، ولعّل أبرز منظِّر هلا هو 

Manheim" يف ما يعرف بعلم االجتماع املعريف، وهلا مفهومان خاص وشامل، وتقابلها

واإليديولوجية هي نظام من األفكار والتصورات املرتبطة أساسًا بطبقٍة مسيطرٍة، تعمل ]. الطوباوية[

خيدم الطبقة احلاكمة ليربز هيمنتها وتسلطها بغية اإلبقاء على النظام يف صوٍر من  وفق مسار

العقالنية واملنطقية، وفق منٍط تقليدي مييل إىل احملافظة على الوضِع القائِم والّدفاع عنه، وأيضًا هي 

فهي " وباويةالطّ "أما . ذهنية الفئات االجتماعية إبان حتّجرها يف مصاحلها واستالمها زمام السلطة

فكر الطبقات احملكومة املتشبعة بالتلقائية والبساطِة والطّيبة الساذجِة، فرتى بذلَك يف إيديولوجية 

وما  12، ص 2012، 2ا بعد احلداثة، دار الوعي للنشر، اجلزائر، طعبد الوهاب املسريي وفتحي الرتيكي، احلداثة وم-1

  .بعدها
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الطبقة احلاكمة الّنزعة النفعية والرباغماتية، فيجب التخلص منها على أساس من النظرة الثورية للواقع 

.1قصد تغيريه

مثل انطالقًا من الوعي التارخيي " لرؤيا العامل" "اإليديولوجيا"يف حني أّن هناك من يقابل 

الذي يقابلها ملصطلح الوعي اجلماعي أي جمموع التطلعات والعواطف واألفكار " لوسيان قولدمان"

Ǡǧ�ǺǷ�ƨǬưƦǼŭ¦�̈ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�Ãǂƻ¢�Ç©ƢǟȂǸů�ÊƨȀƳ¦ȂŠ�ƨǬƦǘǳ¦�Â¢�ƨǟȂǸĐ¦�®¦ǂǧ¢�ƾƷȂƫ�Ŗǳ¦ اليات الوعي

  .اجلماعي يف متاسكه وتشابك عناصره

:Marxismالماركسية )10

.منظومة من اآلراِء الفلسفيِة واالقتصادية واالجتماعية والسياسية، اليت تشكل رؤية العامل

يف " املاركسية"ظهرت . بقسط يف تطويرها" لينني"وساهم ] ماركس واجنلز[تأسست على يدي 

على الصعيد النظري، فقد ظهرت على أرضية املعاجلة النقدية إلجنازات  أواسط القرن التاسع عشر أما

الفلسفة الكالسيكية األملانية واالقتصاد السياسي االجنليزي، واالشرتاكية الطوباوية الفرنسية، أما 

مكونات املاركسية املرتابطة عضويًا فهي املادية اجلدلية واملادية والتارخيية، واالقتصاد السياسي، 

��Ƥوال ǈƸǧ�ÅƢȈǸǴǟ�ŃƢǠǳ¦�ǂǈǨƫ�ȏ�ƢĔƘƥ�ƨǨǳƢǈǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢȇǂǜǼǳ¦�Ǻǟ�ǄȈǸƬƫ�ȆǿÂ��ƨȈǸǴǠǳ¦�ƨȈǟȂȈǌ

.2بل وتبني شروط وسبل ووسائط حتويره

�ƢǠǓȂǧ�ŅƢũ¢ǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨǇ¦°®�Ŀ�ƺȇ°ƢƬǴǳ�Ä®Ƣŭ¦�ǶȀǨǳ¦�¥®ƢƦǷ" ماركس واجنلز"وقد طبق 

االستغالل الرأمسايل، وبرهنا على ضرورة االنتقال االقتصاد السياسي العلمي، الذي كشف عن طبيعة 

إىل االشرتاكية، الذي ال يتم بصورة عفوية آلية، وإمنا نتيجة صراع الطبقة العاملة، اليت تقوم رسالتها 

�¾ȐǤƬǇ¦�ƨȈǨǐƫ�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�Ƣȇ°ƢƬȈǳÂŐǳ¦�ƨȇ°ȂƫƢƬǰȇ®�ƨǷƢǫ¤Â�ƨǘǴǈǳ¦�ȄǴǟ�Ä°ȂËưǳ¦� ȐȈƬǇȏ¦�Ŀ�ƨȈź°ƢƬǳ¦

  .نساناإلنسان لإل

معهد ، "األديب واإليديولوجي يف رواية التسعينيات"، أعمال ملتقى ]اإليديولوجيا  والنص األديب[عمر عيالن، مقال  :ينظر -1

�ǲȇǂǧ¢��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦2008 ،16-15ص ص ، سعيدة، اجلزائر.
.361-360، ص ص املرجع السابق، وفتحي الرتيكي عبد الوهاب املسريي :ينظر -2
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لتأسيس مرجعية تارخيية، ولتحديد األصول املعرفية للشعرية ينبغي العودة إىل منابع الشعرية أو 

النظرية الشعرية عند الغرب واليونان حتديداً، وتربير هذه اخلطوة املنهجية يكون العتبارين هو أّن 

االعتبار الثاين أي أّما . كمصطلح ظهر يف أكناف الثقافة والنقد الغريب''poétiqueالشعرية ''

البحث عن أصول الشعرية يف الرتاث اليوناين، فهذا راجع إىل أّن الشعر اليوناين بكل خصائصه مثل 

املرجع وامللهم األساسي، مليالد ونضج الشعرية احلديثة كما عرفت عند النقاد الغربيني الذين اشتغلوا 

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ.

احملاكاة ''الشعر اليوناين وقوانينه، أبرزها مفهومي سنناقش يف هذا الفصل قضايا وآراء حول 

  .''والتطهري

  .األصول المعرفية للشعرية في النقد الغربي: أوالً 

  .الشعرية في المفهوم األفالطوني-1

من الّشعر والشعراء صارمًا حيث شّن محلًة رأى فيها ضرورة '' أفالطون''لقد كان موقف 

املعايري األخالقية للمدينة الفاضلة، فهو يرى يف الشعر إهلامًا غري ابتعاد الّشعر عن عامل املثِل، وعن 

هي وتفسري ذلك أن اإلله يفقد شعوره فيصبح واسطة وكأنّه صادر عن العقل بل هو ذو مصدر إال

هو الذي يتحدث كما أنه يقرن الفضيلة بالشعر ويعتربها إهلاماً، وهذا ما دفعه إىل تصنيف الشعراء يف 

خياالت األشياء ال جوهرها، ، ويضيف أيضًا أن الشعراء يعكسون1سة مع الّرسامنياملرتبة الساد

 - التأثري والتأثر''أو كما يسميها البعض قضية '' األسبقية''قضية أخرى مثلت حمور نقاٍش لدى بعض النقاد هي قضية  كهنا'' ،

تباعها، إاليونانية و أي عالقة الشعرية والنقدين اليوناين والعريب، ألّن ما هو شائع تأثر النقاد والبالغيني العرب القدامى بالثقافة 

  .ية عند العربوبالتايل إسقاط اإلبداع

حناول من خالله مناقشة هذه '' الشعرية عند العرب''سنخّصص مبحثُا أو متهيدًا يف بداية الفصل الثاين الذي يتناول موضوع 

 .القضية
.174سوريا، ص -، دمشق2010، 1أمحد امليناوي، مجهورية أفالطون، دار الكتاب العريب، ط-1



  الشعرية بين األصول والمفـاهيم والعالقـات.............. ................................الفصل األول

35

الّشعر الغنائي '' أفالطون''، وقد فّضل 1والفّن يف أصله ابتعاد عن احلقيقة ألنّه حياكي العامل احملسوس

.مث بعده يأيت الّشعر امللحمي مث املأساة وبعدها امللهاةألنه ميّجد األبطال 

ومها شكالن  )اإللياذة واألوديسية(ء حديثه أيضًا القصص األسطورية ويشري إىل ويذكر أثنا

�ń¤�ÄË®ƚȇ�ƢËŲ�ƨȈǬȈǬƷ�Śǣ�Çǎ ǐǬǳ�ÀƢƳËÂǂȇ�ƢǸËĔ¢�ÃŚǧ��ƨȈǻƢǻȂȈǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�¾Ƣǰǋ¢�ǺǷ�ÀȏËȂǘǷ

ǶđȂǴǫ�ń¤�Ƥ ǟËǂǳ¦�¾Ƣƻ®¤Â�¾ƢǨǗȋ¦�¾ȂǬǟ�®Ƣǈǧ¤
2.

  :المحاكاة عند أفالطون

أّن كل واقع حمسوٍس هو ظلٌّ لعاٍمل آخر أمسى وأرفع هو عامل املثل، إذ يقدم '' أفالطون''يعترب 

مثاًال يفّسر فيه عالقة الواقع بعامل املثل فيشّبه إدراك الناس لألشياء بإدراك أناٍس '' اجلمهورية''به يف كتا

°ƢËǼǳ¦�ƢȀǷƢǷ¢�ƲËǿȂƬƫ�
ÇƨƸƬǧ�Őǟ�ȏ¤�°ȂËǼǳ¦�ÀÂǂȇ�ȏ�Ƕē®ȏÂ�ǀǼǷ��ÇǦ Ȁǯ�ǲƻ¦®�¦ȂǼƴÉǇ وعليه فهم ال يرون ،

�Ŀ� ƢȈǋȋ¦�ǪƟƢǬƷ�ǶŮ�ËśƦƬƫ�Ǧ Ȁǰǳ¦�ÀÂ°®ƢǤȇ�śƷ�ƢǷ¢��ÅƨǬȈǬƷ�ƢĔȂËǈƸȈǧ�À¦°ƾŪ¦�ȄǴǟ�°ƢǼǳ¦�¾ȐǛ�ȏ¤

.3العامل املثايل

إىل القول بأّن احملاكاة بعيدة عن '' أفالطون''يهدف '' أصحاب الكهف''تعقيبًا على قصة 

 حقائق الوجود، فالشعراء يف عاملهم احملاكي يتصلون احلقيقة، بل هي فّن حياكي املظاهر وكذا تفسري

إذ يعترب الفّنان الذي حياكي بعاٍمل مضّلٍل حلواسهم، وهذا ما دفعه لطردهم من مجهوريته هم والفنانون، 

  .األخرية أدىن وأقل من الواقعسيضُع الفّن يف املراتب  )املثل(ظاهر العامل احلسي 

 .175 - 174ص ، ص املرجع السابقأمحد امليناوي، -1
.175املرجع نفسه، ص -2

، 2011، 1طاألردن، عبد الرمحن وهايب، القراءة العربية لكتاب فّن الشعر ألرسطو طاليس، عامل الكتب احلديث،  :ينظر - 3

 .125ص 
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على الشعراء إفسادهم أخالق الناس ونشر الّرذيلة، '' أفالطون''أّما عن األخالق فقد استنكر 

�ǾËǻ¢�ƢǸǯ��Ƣǈȇ®Âȋ¦Â�̈¯ƢȈǳȍ¦�ǺǷ�̈Śưǯ�Ç©ƢȈƥ¢�» ǀŞ�¿Ƣǫ�¦ǀǿ�ȄǴǟ�Å ƢǼƥÂ��Ƣđ�ǪȈǴȇ�ȏ�ƢŠ�ƨŮȉ¦�ǶȀǨǏÂÂ

  .على ذلك'' هومريوس''عاتب وانتقد 

 حسيُّ املشاهد، وهو عاملٌ :يف حديثه عن العامل أّن هناك عاملني األّول'' أفالطون''ويضيف 

.دائم التغيري، صعُب اإلدراك ال نسميه موجود، فهو ظلٌّ وخيال للموجود احلقيقي

، صيغت على شاكلته املوجودات كّلها، ويسّمى )أصل للعامل احلّسي(ËǂĐ¦�ŃƢǟ®¦©�: والثاين

.1)إنسانية اإلنسان، حيوانية احليوان، ككّل شيٍء مثال(عامل املثل 

  :المفهوم األرسطي الشعرية في-2

كتاب (جيب الوقوف عند كتابني مهمني األّول '' أرسطو''للحديث عن مفهوم الشعر عند 

، واللذان سعى من خالهلما إىل هدٍف واضح هو صنع الشاعر )كتاب اخلطابة(والثاين ) فّن الّشعر

يب املمّيز، وقد أّكد اجلّيد واخلطيب البارع، وذلك بصياغة القواعد لألنواع الشعرية واألمنوذج اخلطا

ƨȈǓƢȇ°�ǪƟƢǬƷ�ƪ'' أرسطو'' ǈȈǳ�ƢĔȋ�¿ǄŪ¦�Ǻǟ�ƾǠƬƦƫ�ƢĔ¢�ƢȀƴƬǼƬǇ¦�Ŗǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ2.

ألرسطو أهم دراسة نقدية خصبة اهتمت مباهية األدب وفوائده، '' فن السعر''اعترب كتاب 

ألي حبٍث يف موضوع عترب أساسًا بالرغم من كتابته يف القرن الرابع قبل امليالد، إّال أنّه ال يزال ي

رب أصل احلضارة الغربية، تمعارفه ومفاهيمه من حضارته اليونانية اليت تع'' أرسطو''لقد استقى . الشعرية

وغريهم من الكتاب  )سقراط وأفالطون(أي يف القرن الثالث قبل امليالد '' أرسطو''فقد سبق مرحلة 

Ǿƥ� ¦ƾƬǫȏ¦�Ƥ Ÿ�Äǀǳ¦�¾Âȋ¦�¾Ƣưŭ¦�Ǯ ǳǀƥ�ƶƦǏ¢�ŕƷ�ȂǘǇ°¢�Ƕđ�ǂƯƘƫ�Ǻȇǀǳ¦�śƻ°ƚŭ¦Â� ƢƦǘŬ¦Â3.

.152، ص املرجع السابقعبد الرحيم الوهايب، -1

.16، ص 2015، 1دار الروافد الثقافية، بريوت، ط، )تفاعل أم تأثر(عبد القادر زروقي، الشعرية العربية -2
.1967حممد يوسف، دار صادر، بريوت، :ديفيد دينش، مناهج النقد األديب بني النظرية والتطبيق، تر :ينظر - 3
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قضايا عديدة مثلت نظرية الشعر املوضوعي وامللحمي والدرامي، '' فن الشعر''تضمن كتاب 

يف الواقع مل '' أرسطو''أن  وقد أمجع معظم النقاد الّدارسني واملهتمني مبجال الشعرية خاصة احملدثني

وخصائصها من والدراما للشعر بل اهتم أكثر بوضع األسس النظرية للملحمة  يعطي مفهومًا واضحاً 

أما حديثه عن الشعر فقد مشل البواعث والدوافع اليت تسبقه أي . حيث البناء الشكلي والوظائف

فقد ضّمنه '' فن الشعر''طته يف كتاب أما عن خ. حديثه كان مركزا عن ما يدفع الشاعر إىل احملاكاة

:1ستاً وعشرين فصالً مشلت أجزاًء خمتلفة ً 

  .األنواع الرئيسية لشعر احملاكاة

  .الرتاجيديا وقواعد بنائها-

  .قواعد بناء امللحمة-

.تعداد قواعد ونواحي النقد اليت توّجه إىل امللحمة-

  ).املأساة(املوازنة بني امللحمة والرتاجيديا -

باحملاكاة لعنصر مهمٍّ يف الشعر ألنه قادر على حماكاة املواقف '' أرسطو'' كذلك اهتم

اإلنسانية والوقائع، واحملاكاة عنده تتخذ مفهومًا مزدوجًا حماكاة يف نطاق الطبيعة لألشياء واألفعال 

.2)اخليايل(اإلنسانية وحماكاة خارج نطاق الطبيعة 

  : المحاكاة عند أرسطو

عرض الّشعر ليكون أعلى شكٍل للفّن املنتج، وأبرز '' فن الشعر''يف كتابه '' أرسطو''استطاع 

، وأنّه 3الوقائع اإلنسانية، كما رأى أّن الشعر أكثر صرامة وفلسفة من التاريخقدرة الشعر على حماكاة 

.17، ص املرجع السابقعبد القادر زروقي، -1
، ص 1994، 1، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط)هيمدراسة مقارنة يف األصول واملنهج واملفا(حسن ناظم، مفاهيم الشعرية -2

21.
.127، ص املرجع السابقنقال عن عبد الرمحن وهايب، -3
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�ƢēƢǯƢŰ�ƨǬȇǂصناعة كصناعة العزف بالّناي والقيتارة فهذه كّلها حماكاة واالختالف قائم يف ط

، وبالصوت تكون )التصوير(، فمن الوسائل احملاكاة باأللوان  والرسوم )الوسائل واملواضيع واألساليب(

بالعزف واإليقاع واختيار اللغة املناسبة واالنسجام، أّما املوضوع فكّل احملاكيات حتاكي أفعاًال على 

  .اختالف أنواعها

:محاكاة ما أّدى إىل ظهور تأويالت كثرية ومتنوعة أمههامفهومًا دقيقًا لل'' أرسطو''مل حيّدد 

أّن احملاكاة تصوير للمواقف اإلنسانية، فمثًال الشعراء والّرسامون يصّورون الناس أفضل من الواقع 

  .والبعض أسوأ والبعض كما هو يف واقعه

ه حنو الطبيعة ، وألّن احملاكاة اجتا''أفالطون''من عامل املثل على خالف '' أرسطو''ال ينطلق 

فهي تقرتب من احلقيقة، وتبقى على درجة منها، ويتضح مفهومها أكثر من خالل حتديده ملفهوم 

�Ǧ« : املأساة اليت يصفها ǴƬţ�śȇǄƬǳ¦�ǺǷ�ÇÀ¦ȂǳƘƥ�̈®ÂǄǷ�ÇƨǤǴƥ�¿ȂǴǠǷ�¾ȂǗ�ƢŮ�Ę¿Ƣƫ�ÇǲȈƦǻ�ÇǲǠǧ�̈ƢǯƢŰ�ƢĔ¢

علون، ال بواسطة احلكاية، وتثري الرمحة وفقاً الختالف األجزاء، وهذه احملاكاة تتم بواسطة أشخاص يف

.1»واخلوف فتؤدي إىل الّتطهري من هذه االنفعاالت

احملاكاة تسعى إىل تصوير املواقف اإلنسانية ما جيعلها بعيدة عن النقل احلريف للواقع، فالشعراء 

عن نفسه، أو حياكي األشخاص وهم يفعلون ويربط عن طريق القصص، أو حيكي منهم من حياكي 

ال يتجاوز الواقع بل هو يعّرب عن '' أرسطو''ذلك بالشعر امللحمي والشعر الدرامي، فالشاعر يف رأي 

أّن سوفقليس كان يقول أنّه يصّور  «: -أي أرسطو –رؤية ذاتية بوصفه خلقاً سعيداً أو شقياً، كقوله 

.2»ما يوريفيدس كان يصّورهم كما هم يف الواقعالناس كما جيب أن يكونوا، بين

 .21ص  املرجع السابق،نقال عن حسن ناظم، مفاهيم الشعرية،-1

2-ǂ̈ǐƦǳ¦��» ƢǨǓ�©¦°ȂǌǼǷ��ƢēƢǿƢš ¦Â�ƢȀǸȈǿƢǨǷÂ�ƢŮȂǏ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦��ǶǴǈǷ�ǺǈƷ�ǶǴǈǷ�Ǻǟ�ȐǬǻ/1العراق، ط ،

.27-26، ص ص 2013
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هلذه احملاكاة الشعرية عدة خصائص فاللغة جيب أن تكون واضحة وغري '' أرسطو''ويشرتط 

�¾ƾȇ�ǶǇ¦�ǲǬǻ�ǽ¦ǂȇ�ȂȀǧ�ǂưǼǳ¦Â�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�ń¤�ƨǧƢǓ¤��ƨǧȂǳƘǷÂ�ƨǘȈǈƥ�· ƢǨǳȋ¦Â�ƨǳǀƬƦǷ

�ǾȈƦǌƬǯ�śƠȈǋ�śƥ�ƨđƢǌŭ¦�ƨǫȐǟ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǂǠǌǳ¦�Ŀعلى شيٍء إىل شيٍء آخر، واستعمال التمثيل 

احلياة بالفصول األربعة أو اخرتاع اسم كما يف املأساة اليت ال حتاكي الناس بل األفعال واحلياة 

يف الشاعر صانع حكايات '' أرسطو''وبالرتكيز على الشعر يرى . 1والسعادة والشقاوة من نتائج الفعل

ة واحلكاية، فإن تراجعت ااحملاك: ار، فعظمة الشعر وجتليه حيّددها أمرانوخرافات أكثر منه صانع أشع

  .إحدامها تراجعت األخرى

الشعر الغنائي من رؤيته ونظريته الشعرية، ألنّه ال تستعمل فيه الدراما '' أرسطو''وقد أقصى 

أنه ال يهدف إىل القائمة على األفعال، كما تغيب فيه احملاكاة واليت تستمد من احلكاية، إضافًة إىل 

  .تصوير األخالق

  :عند أرسطوCatharsisمفهوم التطهير 

، بل اكتفى بقوله أّن املأساة ''فّن الشعر''مفهومًا دقيقًا للتطهري يف كتابه '' سطور أ''مل يعط 

فالتطهري له عالقة مبعىن الرمحة واخلوف  . تثري الرمحة واخلوف، فتؤدي إىل التطهري من هذه االنفعاالت

�ȆǨǗƢǠǳ¦�¾¦ƾƬǟȏ¦�ƢȀȈǧ�̧°ǄȇÂ�ƢȀȈËǬǼȇÂ�̈°ƢËǔǳ¦�©ȏƢǠǨǻȏ¦�ǺǷ�ǂËȀǘƬƫ�ǆوإث ǨǼǳ¦�ǲǠŸ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ƢǸē°Ƣ

.2وبالتايل فهو عالج للشر فينبغي معاجلة الشّر بالّشر

  :الخرافة عند أرسطو

اخلرافة عنده تعين احلكاية أي جمموع األفعال اليت تدور حول موضوع واحٍد، وهي نوعان 

اخلرافة البسيطة واملركبة، وتعتمد اخلرافة أساساً على وحدة األفعال وتركيبها، كما تكون األحداث فيها 

.127عبد الرمحن وهايب، املرجع السابق، ص -1
.144-143، ص ص املرجع نفسه - 2
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ƨȇƢĔÂ�ǖǇÂÂ�ƨȇ¦ƾƥ�Ǿǳ�ÀȂǰȇ�ǲǠǨǳƢǧ�ƨƦǫƢǠƬǷ. تعترب اخلرافة أساسًا للعمل املأساوي و�ƢĔȋ�ȆǸƸǴŭ¦

ّدد حتُ هي من  ،جمموعة من األفعال املرتابطة اليت هلا عالقة باألخالق فأحداثها اليت تدور حوهلا

.1األشخاص أخياراً كانوا أم أشراراً، وأيضاً حتّدد مصائرهم بالشقاء أو بالسعادة

لبعض األحداث يف اخلرافة تتطلب التنظيم واالنسجام كفعل موحد تامٍّ أو كما يعرفها ا

يرى أن «'' أرسطو''فـ. باألفعال املنجزة كما ينبغي أن تالئم املوضوع باعتمادها األسلوب الّسردي

اخلرافات إذا أجيد تأليفها جيب أّال تبدأ وأّال تنتهي عند نقطٍة أيًّا كانت تتّخذ آفاقاً، بل جيب أن 

.2»تتفق مع املبادئ اليت مت حتديها وأمهها مبدأ الضرورة واالحتمال

  :معايير الشعرية عند أرسطو

امتاز الشعر القدمي عاّمة بتنّوعه بني التخييل الّشعري والتصديق التارخيي، فما كان خاّصا 

كان شعرًا لقيامه عليه، وما كان تارخييًا هو ما تضّمن التصديق التارخيي وهذا الشتماله بالّتخييل

©ƢȈǐƼǋÂ�ǞƟƢǫÂ�Ƣđ�Ŗǳ¦�©ȏƢƷȍ¦Â�śǷƢǔŭ¦�ǒ Ǡƥ�ȄǴǟ فالشعر اليوناين كما . تارخيية حقيقية

ذكرنا آنفًا كان يهدف إىل التطهري من اخلوف واالنفعال ليس لكي يربهن على شيٍء مطلٍق، بل ألنّه  

كان متصًِّال باحملاكاة من أجل هدٍف واحٍد هو متثيل األفعال اإلنسانية بواسطة اخليال أو اخلرافة أو 

.3التطهري

 .34ص  املرجع السابق،مسلم حسب حسني، -1

.35، ص املرجع نفسهمسلم، نقًال عن -2

 -  فيصبح هلما مدلول واحد، فالتخييل مصدر من باب التفعيل، '' احملاكاة''عند أرسطو مع مفهوم '' التخييل''يتداخل مفهوم

ويطلق على تصور وقوع النسبة ال وقوعها من غري تردد وال جتويٍز وعلى قسم من االستعارة، كذلك التخييل هو األثر النفسي 

  .ترغب وأ فتنفرأي أّن املخيالت هي قضايا يتخيل فيها فتتأثر النفس منها قبضاً وبسطاً الذي خيلقه الشعر يف نفس املتلقي،

.145، 144، 143عبد الرحيم وهايب، القراءة العربية لفن الشعر، ص ص :للمزيد من االطالع، ينظر-
.13، ص 2010مكلي شاملة، احلجاج يف شعر النقائض، دراسة نصني جلرير والفرزدق، دار ميم للنشر، -3
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من خالل آرائه حول الشعر اليوناين ثالث مقومات مهمة '' أرسطو''ما نستخلص من شعرية 

  :تتوزع على ثالث مستويات

أّن الشعر حياكي الناس يف أفعاهلم، '' أرسطو''رأى  :)أي ما يحاكي (على مستوى الموضوع -

متّس '' الكوميديا''أن وعلى اختالف نوع الفعل سويّاً كان أم فوق السوّي أم دونه، وهلذا صرّح 

'' الرتاجيديا'' عىناجلوانب غري السامية أّي الناس ذوو املستوى دون املتوسط، يف حني تُ 

  .باجلوانب الرفيعة أي الناس األخيار أصحاب املستوى األعلى

أي العروض، فقد اختصت بعض األوزان مبوضوعاٍت :على مستوى الشكل الفّني للشعر-

'' الرتوخائي''و'' للرقص''واألياميب كان '' للملحمة''وأغراٍض دون غريها، فالوزن الّسداسي كان 

  .مبتذلة ، أّما أن اللغة الشعرية فيكفي أن تكون واضحة غري''للعمل''كان 

.°¢�ÅƢȇ®ǂǇ�ǶđȂǴǇ¢�ǲǠƳ�ƢǷ¦°ƾǳ¦�ń¤�Ǫȇǂǣȍ¦�ǲȈǷ�À¢�Ã:على مستوى البناء الشعري-

�¿Ƣǫ�¦ǀđÂ''الشخصياتيف تركيزه املشهور بالرتكيز على احلبكة و '' أرسطو.  

  :الشعرية عند كاسيوس لنجينوس-3

، عندما كان ''Perihapusيف السمّو '':كتب هذا الفيلسوف والبالغي التدمري مقاًال أمساه

، وقد كتب هذا املقال باللغة الالتينية يف روما حوايل ''زنوبيا''يشغل منصب مستشار لدى امللكة 

د حدد فيه أهّم العناصر اليت تكسب الّشعر صفة ، وق''تدمر''القرن الثالث ميالدي بعد أسر ملكة 

:1األصالة الفنية، وهذا إذا ما توافقت وهي مخسة

أّن أفضل صياغة للعمل األديب جيب أن '' كاسيوس''يعترب : قوة صياغة المفهومات العظيمة.1

عنده ختّص املعىن وأداة تتصف بالقوة يف التعبري، وتكون ذات مساٍت أسلوبية، أي أّن الصياغة 

، 2004سوريا، -رمحن غركان، مقومات عمود الشعر األسلوبية يف نظرية والتطبيق، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق-1

 .147ص 
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التعبري، كما يرى أّن املعىن ينبغي أن يّتصف باألصالة والّسمو وشكل التعبري جيب أن يّتصف 

.1أيضاً باالستقامة األسلوبية والقوة التعبريية الفنّية

يرى أن هلا عالقة بالعنصر األول، أي قّوة الصياغة يف النّص الشعري تعطيه :جزالة األسلوب.2

  .الةصفة اجلز 

ƢǸǰǳƢƥ�Ǧ¾�:صياغة الّصور والمجازات.3 ǐËƬƫ�¬Â°�Ǻǟ�°ƾǐƫ�ƢĔ¢�Ƕǿ°ȂǔƷÂ�ǶēËȂǫ�Ãǂȇ

حّق العلم أن العبقرية إّنين أعلم «:والعنفوان الفّين هلا القدرة على اخللق اجلمايل، حيث يقول

مي  الرّفيعة بعيدة أشّد البعد عن الكمال، ألّن الّصحة الدائمة تقع يف خطر التفاهة، ويف السا

.2»كما يف كل أمٍر عظيٍم ال بّد من وجود شيٍء تتجاوز عنه

أعطى هذا املعيار أمهية كبرية بصفته قدرة إبداعية والعاطفة امللهمة : العاطفة الملهمة المتّقدة.4

بنسبة اإلبداع إىل مصدر ذايت يف اإلنسان، أي على الشاعر االّتصاف '' كاسيوس''يف رأي 

والوجدان، وهذه إشارة إىل أّن كّل ما هو سامي يف الطبيعة ومقدس يبعثنا بالغنائية والعواطف 

.إىل التعّلق به

حيصل بعد توافر العناصر السابقة، وهذا مصدره قوة إبداعية كبرية يف :التأليف الرفيع الجليل.5

.صياغة املفهومات، مبعىن أّن هذا العنصر إنتاجي أكثر منه مجايل

  :رالشعرية عند دونالد إستوف. د

أن يستنتج سبع عناصر مهمة لقراءة '' طبيعة الشعر''استطاع هذا الناقد األمريكي يف كتابه 

:3الشعر الغريب هي

احملتوى العقلي : ثالث عناصر يف الكلمة الشعرية هي'' إستوفر''يشرتط : اللغة الشعرية.1

ويرى كذلك أّن هذه العناصر تؤدي إىل خصوصية اللغة . واإلحياء اخليايل والصوت اخلالص

.148، ص املرجع السابقرمحن غركان، -1

.149، ص نفسهنقال عن املرجع  - 2
 .وما بعدها 153نفسه، ص -3
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ȇ®ǂǧ�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓ¤��Ņȏƾǳ¦Â�ļȂǐǳ¦�ÀƢȇȂƬǈǷ�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǖƥ¦ŗȇ�Ʈ ȈƷ��ƨȇǂǠËǌǳ¦ ة متثل

.عنها بأحسن طريقةٍ الذات الشاعرة فينا وتعّرب 

�Ŀ�Ƣǔȇ¢�ǶȀǈƫÂ� ¦ǂǠǌǳ¦�Ƣđ�ǂŻ��§°ƢƴƬǴǳ�̈ǄȈŲ�ƨǣƢȈǏ�ǂǠǌǴǳ�ËÀ¢�Ǯ:عمق التجربة.2 ǳǀƥ�řǠȇ

تعّدد األساليب اليت ترسم الظاهرة الشعرية، أما التجربة الشعرية فهي خصوصية فردية تكشف 

  .عن أصالته

ومتعتها الشعرية، كما أّن النص يرى أّن صفاءها يسهم يف بروز مجالية اللغة :أصالة العاطفة.3

.ال ينفصل عن اإلحساس، وأنّه حيقق وجوداً فكرياً للمتلقي

، وهذا ألّن أفكاره ''concreteحّسي ''أن الّشعر '' إستوفر''يرى : السمة الحسية الملموسة.4

.وعواطفه يعرب عنها بألفاٍظ حّسيةٍ 

الطويلة، وهو مسة سلوكية وعقلية عند الشعراء،  يعّده عنصرًا هامًا يف طبيعة القصيدة :الّتعقيد.5

.كما أّن التعقيد صفة ليست من صفات القصيدة الغنائية

مبا أّن الّشعر بنية تركيبية، فاإليقاع الزم فيه إلظهار تركيبه الزمين واملكاين،  :نظام الكلمات.6

  .يها اإليقاع الفينكما يرى أّن األبيات اليت حتفل باملعىن، وتّتصف بالعمق هي اليت يتحّقق ف

هذا العنصر ونظام الكلمات اعتربا من خصائص القصيدة، وقد اعترب :البناء الشكلي.7

ي الشاعر، مضمونه، وتشكيل مادته الشعرية ه منتج''shapeشكل ''الّشعر '' كاسيوس''

°̈Ȃǐǳ¦�̧¦ƾƥ¤�Ƥ ȈǳƢǇ¢�®ËƾǠƫ�ȄǴǟ�řǧ�°ƢȈǠǷ�ǾËǻ¤�ŅƢƬǳƢƥÂ��ǂǠǌǳ¦�» ƾǿ�̈°Ȃǐǳ¦�ƪ ǻƢǯ�ƢǸđÂ.

أن يؤثرا يف الشعوب الغربّية، '' لوجنيوس وإستوفر''من خالل هذه املعايري استطاع كّل من 

الشعرية، فقاما بتحديد مفهوم الّشعر وأسقطا األشكال '' أرسطو''وذلك ملا استخلصاه من نظرية 

زل املسرح عن ��ǟ�ƢǟƢǘƬǇ¦�¦ǀđÂ)امللهاة -املأساة -امللحمة (التقليدية للبناء الّشعري الغريب املعروف 

الّشعر، وبناًء على ذلك أخذ الشعر الغرّيب استقالليته من قبضة ورؤية النقد القدمي، وصار له أن يقدم 

  .قصائد غنائية
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  .مفاهيم الشعرية الحديثة - ثانيا

  .متهيد-

 .وبوهلر نظرية التواصل عند سوسري-1

 .الشعرية عند رومان جاكبسون-2

 .الشعرية عند جون كوهني-3

 .عند جريار جنيتالشعرية -4

 .الشعرية عند تزفتان تودوروف-5
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  .مفاهيم الشعرية الحديثة: ثانياً 

�ǲƷ¦ǂǷ�Őǟ�ƢēȏƢů�ƪ ǠǈËƫ¦Â��Ʈ ȇƾū¦�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�°ȂǘƬƥ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�©°Ȃǘƫ

�Ãǂƻ¢�ƨËȈǧǂǠǷ�
Ç¾ȂǬƷ�ǞǷ�ƨǠǗƢǬƬǷ�ÄǂǜËǼǳ¦�ƢȀǗƢǌǻ�² °ƢŤ�ƪ ǴǛ�ƢËĔ¢�Ëȏ¤��ƨǨǴƬűعلى النصوص  اشتغلت

  .واإلبداعات األدبية كاللسانيات مثال واألسلوبيات

يعتقد أغلب النقاد يف العصر احلديث أّن فكرة تأسيس نظرية شعرية حديثة ترجع يف أساسها 

واألدبية مصطلحات ذات مناحي '' الشعرية''حيث رأوا يف األسلوبية و، إىل الشكالنيني الروس

ƬǇȏƢƥ�ƢȀǷƢǸƬǿȏ�¦ǀǿÂ��ƨȈǳƢŦƢēƢȈǼǬƬǳ�®ȂǐǬŭ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�Ƣǔȇ¢Â�ƨǤǴǳ�ƨȈǼǨǳ¦�©ȏƢǸǠ. كما أّن

ƨȈǳƢǸŪ¦�̈ǂǿƢǜǳ¦�±¦ǂƥȍ�ĺ®ȋ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ�» ƾē�ƨȈƥȂǴǇȋ¦1،  فاهتمت مبحاور خاصة يف النص

كّل هذه ...الشعري كالفرق بني اللغة الشعرية واللغة اليومية، األصوات، الرتاكيب اللغوية، التواصل

ا واحد أي البحث عن مفصار جماهل'' الشعرية واألسلوبية''جعلت العالقات تتطور بني  احملاور وغريها

.الصفات اجلمالية للنص األديب على مستوياٍت خمتلفةٍ 

 -  يف االحتاد السوفيايت سابقاً، وهي الثورة االشرتاكية املعروفة يف  1917قيام الثورة البلشفية سنة تزامن ظهور الشكالنية مع

�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�ƢđƢƸǏ¢�¾ÂƢƷ��¹°ȂƦǇŗȈƥ�Ŀ�ňƢưǳ¦Â�ȂǰǇȂǷ�Ŀ�¾Âȋ¦�śǟƢǸƬƳ¦�ǂƯ¤�ƨȈƥ®ȋ¦�ƨǯǂū¦�ǽǀǿ�ƪ ǷƢǫ��©ƢǼȇǂǌǠǳ¦�ǞǴǘǷ

التشديد على األثر األديب وأجزائه املكونة واإلحلاح على : أمرين مها أشكال جديدة من الدراسة األدبية، ركزت هذه احلركة على

.استقاللية علم األدب، كذلك البحث عن أدبية األدب بعيداً عن املؤثرات اخلارجية وأيضا االبتعاد عن اخليال

ج األدب من مفهوم أما إيديولوجياً، فقد تضارب فكرهم مع الفكر السياسي لالحتاد السوفيايت فكان ّمههم األول إخرا 

على إمخادهم، ما اضطّر بعضهم للفرار من '' جوزيف ستالني''اإليديولوجي، لكن يف األخري غلبة الدولة على العلم فقد عمل 

وقد نتج عنها . البالد لتنتهي الشكالنية وتعود مرّة أخرى بقوة يف أواخر العشرينات وتشمل أوروبا الغربية وأمريكا والعامل العريب

أسسها '' األوبوياز''ة هي نفسها ، والشكالني)علم الشعرية، علم اللسانيات، السردية، السموطيقا(النظريات احلديثة مثل  ميالد

...).بوسالييف، ياكبسون، شلوفسكي(الب متمردون أمثال ط
.14، ص 2000، 1ملغرب، طحممد الويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ا:فكتور إيرليخ، الشكالنية الروسية، تر-1
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�ÅƢǫȐǘǻ¦� ¦°ȉ¦�ǽǀđ�¦Â ƢƳ�ƾǫÂ��Ãǂƻ¢�ǞƥƢǼǷ�ń¤�ǞƳǂƫ'' الشعرية''وهناك من رأى أّن أصول 

م لتأسيس منهج عامٍّ ومفهوٍم شامٍل للنظرية الشعرية، من عالقة الشعرية باملعارف األخرى سعيًا منه

... »عالقة بالبالغة القدميةهلا أّن  «: وقال آخرون »أّن الّشعرية وليدة اللسانيات «: فقال بعضهم

احلديثة إىل مفرتق طرٍق، فصارت ’’poétique’‘كّل هذه االختالفات والرؤى وصلت بالشعرية 

  .الشعرية شعريات

الكثيف واملتنوع بني الشعرية واحلقول املعرفية واللغوية جيعلها مفهومًا شامًال وغري هذا التقاطع 

�©ƢȈƥȂǴǇȋ¦Â�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�©ȏƢů�ǺǸǓ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƾǏ°�ƨǳÂƢŰ�¾ƢĐ¦�¦ǀđ�śǸƬȀŭ¦�ȄǴǟ�¦ǀǳ��ǪȈǫ®

ون جاكبس'': عند نقاد مثلوا هذه االجتاهات وعملوا واهتموا بإقامة علٍم للشعر أمثال... والبالغة

، أو حبثوا يف وضع علم لألدب سعيًا منهم لتحديد أدوات الشعرية والبحث يف قوانني ''وكوهن

أي ''objectiveاملوضوعية ''من هنا اتصفت النظرية الشعرية بصبغة . ''تودوروف''اخلطاب األديب كـ

أي  ضرورة وصفها للّنص وصفًا صحيحًا وذلك باستبعاد املؤلف واالهتمام باملوضوع األساسي

  .اخلطاب األديب

إّن اّتصاف الّنظرية الشعرية احلديثة باالتساع والشمولية خلق هلا عالقاٍت خمتلفٍة مع عدة 

مناهج نقدية حديثة، وبالتايل صّعب من مهمة ضبط مفهومها ضبطًا دقيقاً، فاللساين يعرفها من 

ية مبكوناٍت أخرى الشعر كما ارتبطت ... منظور اللسانيات، وكذلك يفعل البالغي واألسلويب

كاملواقف الفكرية والتجارب والعقائد اإليديولوجية ورؤيا العامل، وبالتايل أصبح مفهومها فضفاضاً ''

.واسعاً 

سنقف عند بعض احملطات اليت اهتمت  انطالقًا من عالقة الشعرية باملناهج النقدية املختلفة

¦ǀǿ�Ǻǟ�Ƥ ȈǬǼƬǳ¦�¾ÂƢŴÂ��ÄƾǬǼǳ¦Â�ÄȂǤǴǳ¦�Ä¢�¾ƢĐ¦�¦ǀđ��ńÂȋ¦�ƢēƢȇ¦ƾƥ�ǀǼǷ�ǂǠǌǳ¦�ƨȇǂǜǻ�Â¢�¿ȂȀǨŭ¦

-�ƨưȇƾū¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƲǿƢǼŭƢƥ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨǫȐǟ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�ǾȈǧ�ÀȂǰȇ�¾Âȋ¦�ǲǐǨǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ÅƢưƸƦǷ�ǎ ËǐƼǼǇ)اللسانيات - 

 ...).البالغة -السردية -السيميائيات
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جون كوهن ''ونظريته التواصلية، وأيضا '' رومان جاكبسون''ونظريته اللسانية و'' دي سوسري''منذ 

، باإلضافة إىل أعالم ونقاد سامهوا بإثارة قضايا عديدة عملت على حتديد معامل ''وقضية االنزياح

  .النظرية الشعرية احلديثة

يف مفهومها الشائع هي حماولة  وضع نظرية عامة وحمايثة لألدب ’’poétique’‘ الشعرية

ǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ƢȀƦƳȂŠ�ǾƳȂƬȇ�Ŗǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�¶ƢƦǼƬǇ¦�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ��ÅƢȈǜǨǳ�ÅƢËǼǧ�ǾǨǏȂƥ لغوي وجهًة

.1القوانني األدبية يف أّي خطاٍب لغوّي وبغّض النظر عن اختالف اللغات صأدبية ، فهي إذن تشخّ 

 همالية اليت توّجه كاتبًا يف عملوالشعرية أيضا عبارة عن مقرتحات نظرية واصفٍة، أو هي املبادئ اجل

.2مبعىن أدق هي اختيار يتبناه كاتٌب ما

�ƨȇǂǜǻ�ǺȇȂǰƬǳ�ȄǠǈƫ�ȆȀǧ��ƢǷ�ÇƨǇ°ƾǷ�ǲƦǫ�ǺǷ�̈ƢǼƦƬŭ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƢĔ¢�Ãǂȇ�ǺǷ�½ƢǼǿ�ÅƢǔȇ¢

ƥ®ȋ¦�̧ ¦Ȃǻȋ¦�©ȏȂǬŠ�ǶƬē�§ ®Ȍǳ�ƨȈǴƻ¦®�ń¤�» ƾē��ƨȈǸǴǟ�Çƾǟ¦Ȃǫ�ǺǷ�ÅƢǫȐǘǻ¦�ƢđƢǠȈƬǇ¦�¾ÂƢŢÂ�ƨȈ

يقول جريار جنيت . ''شعرية تودوروف، شعرية جنيت'': إكساب اإلبداع األديب صبغة  العلمية مثل

ليس النص موضوع الشعرية بل هو جامع الّنص، أي جمموع الّنص مبعىن اخلصائص  «: عن الشعرية

أصناف اخلطابات، :إليها كل نصٍّ على حدى، ومن بني هذه األنواع العامة أو املتعالية اليت ينتمي

.3»صيغ التعبريات، األجناس األدبية

�ǲƥ��Ƕǿ°ȂǐǟÂ�ǶēƢƠȈƥ�Â¢� Ƣƥ®ȋ¦�̈ƢȈū�Å¦ǂȇȂǐƫ�ǾǨǏȂƥ�§ ®Ȍǳ�ƢȀƬǇ¦°®� ƢǼƯ¢�ƨȇǂǠǌǳ¦�» ƾē�ȏ

ترّكز على اخلصائص اليت جتعله أدباً، وهي بذلك تتجاوز املناهج التارخيية واالجتماعية والنفسية إىل 

 .10 -9ص ص املرجع السابق، حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، -1

سردية الشعر وشعرية الّسرد، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد، شارع اجلامعة، األردن، مجال بوطيب، النص واملدار، -2

.11، ص 2013، 1ط

، )حتليل اخلطاب الشعري والسردي -دراسة يف النقد العريب احلديث(نقال عن نور الدين السد، األسلوبية وحتليل اخلطاب -3

 .37ص ، 2010هومة، اجلزائر،  راجلزء الثاين، دا
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جاءت الشعرية . ةالبحث يف نظام الّنص وأسلوبه وطبيعة العالقة القائمة بني وحدات بنيته الداخلي

لتستكمل النقص الذي ظهر يف األسلوبية، فهي ال تقف عند احلاضر والظاهر يف لغة اإلبداع، وإمنا 

�Ǻǰǳ��ƢēȏƢů�ÃƾƷ¤�ƶƦǐƬǳ�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�ǲǸǌƫ�ƨȇǂǠǌǳ¦Â��řǸǓÂ�ËȆǨƻ�Ȃǿ�ƢǷ�ŐǇ�ń¤�ǽ±ÂƢƴƬت

ن الشعرية حتتاج إىل التأويلية وال السياق، فكالمها يبحث عن صفة اجلمالية، إّال أ ال باملتلقيالشعرية 

  .عكس األسلوبية

��©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�ƾǸƬǠƫ�ƢĔ¢�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ǻǰǳ��©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�̈ƾȈǳÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ËÀ¢�Ǻȇǂƻȉ¦�®ƢǬǼǳ¦�ǒ Ǡƥ�ŐƬǠȇ

:كأداة منهجية خاّصة يف مقارنتها للنصوص األدبية يف جانبها اللغوي، ولعّل الفرق بينهما هو أنّ 

، وقد مسّي هذا بالقضايا اللغوية عامة فتعىنالشعرية تعاجل شكًال من أشكال اللغة، أّما الّلسانيات 

فالشعرية موضوعها . ''جاكبسون، ليفني، ميشال أريفي'':ومثّلها كّل من''الشعرية الّلسانية''التقاطع بـ

اخلطاب واللسانيات موضوعها اللغة ولكنهما غالبا ما يعتمدان على املفاهيم نفسها، وهذا ما 

أّما عن إسرتاتيجية .1لدالة كّلهاحيث يكون املوضوع األنظمة ا'' السيموطيقا''يدرجهما حتت إطار 

:2الشعرية يف كشفها عن القوانني املتعلقة بالنص األديب فهي تتم عرب مرحلتني

  .االكتشاف واستمرار القوانني واستخدامها كأولية لدراسة النصوص.1

2.�ƢȀƬŪƢǠǷ� ƢǼƯ¢�ƨȈƥ®ȋ¦�ƨǴǸŪ¦�¾ǄǠƫ�ȏ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ĺ®ȋ¦�¿Ȑǰǳ¦Â�§ ®ȋ¦�ƨȈƟƢǼƯ�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦�ƢĔȋ

.¢Ãǂƻȋ¦�ƨȈƥ®ȋ¦�ǲǸŪƢƥ�ƨǘƦƫǂǷ�ƢËĔ: ترى

للشعرية عالقة بالبالغة والسيميائيات ما أفرز علومًا أخرى كالبالغة اجلديدة، وقد جرى هنا 

. اخل... ''كاألصوات والرتاكيب والتضاد والتشابه والتماثل''االلتقاء باشرتاكهما يف مباحث خمتلفة 

 .73 -72ص ص املرجع السابق، حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، -1
.70-69املرجع نفسه، ص ص -2
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القضية البالغية يف النظام السيميائي وأبرز من مثّلها الشعرية  كما سعت الشعرية أيضا إىل إدماج

  .''كوهن''والشعرية البالغية '' لومتان''السيميائية 

�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ń¤�ƢȀƦƷƢǐƥ�Ä®ƚƫ�ƾǫ�̈Śưǯ�ǂǗƢƼŠ�» ȂǨŰ�ƢēƢǫȐǟÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǶȈǿƢǨǷ�Ŀ�µ ȂŬ¦

اء اللغة والنقاد واملشتغلني يف لذا سنحاول االختصار والعودة إىل منابع الشعرية عند علم. والتعّسف

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ.

  :سوسير وبوهلرنظرية التواصل عند -1

، حيث )1913 - 1857('' فردينان دي سوسري''إّن أول من عاجل نظرية التواصل هو 

والفيزيائي، حيث رأى انطالق الّدارة يف دماغ املتحاورين تتم استطاع أن يدرسها يف أصلها البيولوجي 

مع متثيالت العالمة األلسنية، وأقّر أيضا بوجود (concepts)ضمري التصّورات برتابط وقائع ال

�Ëª ƢƦǴǳ�ȆǈǨǼǳ¦�¾ƢĐ¦�śƥ�Çǲƻ¦ƾƫ(l’émetteur) وهذا يتم يف مركزه الدماغي  مع جانبه الفيزيولوجي

فالدماغ ينقل إىل أعضاء النطق الذبذبات املالزمة للصورة، مث .1ول عن عملية التخاطب اللفظيؤ املس

وهذه عملية فيزيائية مث ) ب(إىل أذن املتحدِّث ) أ(بعدها تنتشر املوجات الصوتّية من فم املتحدِّث 

واملخطط اآليت يوّضح ). أ(إىل املتحدث ) ب(تستمر الّدارة يف االجتاه املعاكس أي من املتحدث 

:2''سوسري''عملية التواصل كما حددها 

، 1طاجلزائر، مقاربة حتليلية لنظرية جاكبسون، منشورات دار االختالف، –الطّاهر بومزبر، التواصل اللساين والشعرية -1

.17، ص 2010
 .18ص  نقال عن الطاهر بومزبر، املرجع نفسه،-2

سمع

سمعنطق

نطق

ت

ص

ص

ت
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األب احلقيقي للسانيات احلديثة واملؤسس الفعلي هلا، ألنّه استطاع أن يوّضح '' سوسري''اعترب 

�Ǧ ǏÂ�ȄǴǟ�ǄËǯǂǧ��ÄȂǤǴǳ¦�ǲȈǴƸƬǴǳ�ƨǷ±Ȑǳ¦�ǆ Ǉȋ¦�ǞǓÂ�ÅƢǔȇ¢Â��Ƣǿ®ÂƾƷÂ�ƢȀƴǿƢǼǷÂ�ƢēƢǏƢǐƬƻ¦

 -النظام -اللغة(يم أساسية هي اللغات لكي يصل إىل كليات مشرتكٍة بني اللغات انطالقًا من مفاه

.1)البنية

ما اللغة؟، وينبغي التمييز بينها وبني اللسان، فهي جزءٌ : من سؤال هو'' سوسري''انطلق : الّلغة-

ȆǟƢŦ�Ç«ƢƬǻ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ǾǼǷ.

  .اللغة ليست هي اللسان بل هي تواضع بشري

�̈¦®¢�ƢĔ¢�ƢǸǯ�Ƣē¦ǀƥ�ƨǸƟƢǫ�ȆǿÂ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǈǇƚǷ�ƨǤǴǳ¦ ٍتواصل.

جيب اختاذ اللغة كمعيار لظواهر لغوية أخرى، أي ما اصطلح عليه باللسانيات الداخلية :البنية-

.2املظاهر الّصوتية والصرفية والنحوية والداللية). أي مستويات بنية اللغة(

ȂǸů�Ȃǿ�¿ƢǜǼǳ¦Â��ƢēƢǻȂǰǷ�śƥ�̈®ȂƳȂŭ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ȏ¤�ƨǤǴǳ�ƨǸȈǫ�ȏ̧�:الّنظام-

لكي '' سوسري''القوانني اليت تقوم عليها هذه العالقات بني املفردات والرتاكيب، كما أّن 

، )اللسان والكالم(يوضح رؤيته اللسانية أكثر فّكر يف جمموعٍة من املسائل اللسانية املتعارضة 

.3)االستدالل والتوزيع(، )التزامن والتزمن(، )واملدلولالدال (

  :نظرية التواصل عند كارل بوهلر

قد '' بوهلر''الذي يعتمد أربعة، فـ'' سوسري''يعتمد ثالث قمم يف دراسته الكالمية عكس 

ل وضمري املخاَطب أي املرَسل إليه، وضمري الغائب أي شخص ما، احتفظ بضمري املتكلم أي املرسِ 

.29، ص 2010، 1، بيت احلكمة، اجلزائر، ط)دروس وتطبيقات(خليفة بوجادي، اللسانيات النظرية -1

.31، ص املرجع نفسه - 2
.34-33، ص ص نفسه - 3
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، )الغائب(، ومرجعية )املخاطب(، وإفهامية )املتكلم(انفعالية : وّلد عنها ثالث وظائفوقد ت

:واملخطط اآليت يفّسر كيفية التواصل عند بوهلر

دراسة العالقات اللغوية هو بالضرورة دراسة فهو يرى أيضًا أن ، ''سوسري''وبالعودة إىل نظرية 

ǞǸƬĐ¦Â�ŃƢǠǴǳ�ƨǴǷƢǯ�ƨȇ£°�¿ƾǬƫ�ǽ®ƢǬƬǟ¦�Ŀ�ƨǤǴǳƢǧ��ǞǸƬƴǸǴǳ1.  ولكي تؤدي هذه األخرية وظيفتها ال

اليت هي نظام من الّصيغ ينتج منها ''langageاللغة '': بّد من التفريق بني املصطلحات التالية

فاللغة عنده ذخرية . هو نظام لغة ما ميثله األفراد أي مجلة الصيغف''langueاللسان ''اللسان، أّما 

رّسبتها املمارسة الكالمية لدى املتكلمني الذين ينتمون إىل اجلماعة نفسها، ونظام حنوي قائم يف 

.عقل متكلٍم لتلبية كّل املقاصد واألغراضِ 

األفعال الكالمية، ألّن هو احلديث بالفعل أو '' سوسري''عند ''paroleالكالم ''أما مفهوم 

اللسان العريب، اللسان :اللغة نظام خاضٌع جلميع األلسن، واللسان بدوره لغة حمّددة مثل

  .اخل...الفرنسي

/ بريوتدراسة يف نقد النقد، مركز دراسات الوحدة العربية، احلمراء، -حممد جاسم جبارة، مسائل الشعرية يف النقد العريب-1

.30-29، ص ص 2013، 1لبنان، ط

)ب(المتحاور 
متحِدث

)أ(المتحاور 
 مستمع

)أ(المتحاور 
متحِدث

)ب(المتحاور 
 مستمع

...1(رسالة ... (

ترمیز
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ك
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.والكالم عمل فردي عكس الّلسان الذي هو عمل اجتماعي

للمجتمع واعتربها فعالية يف هذا النظام املليء  واصفةً اللغة باعتبارها '' سوسري''درس 

بالعالقات والروابط اليت تكون أو تأيت يف أشكاٍل حنوية ومعجمية إضافة إىل أشكاٍل أخرى طابعها 

.1''األنثربولوجيا''اجتماعي تدخل يف جمال 

، أي أّن إىل صوٍت ومعىن اللفظباعتباطية العالقة بني الدال واملدلول، فيقّسم '' سوسري''يقّر 

śƫ°ȂǏ�Ƕǔƫ�ƢĔ¢�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨǷȐǠǳ¦ :1 ('' صورة صوتيةsound image'' ،2 ('' صورة ذهنيةsound

concept''.

، ومها فكرتان ''signifiedاملدلول ''، والذهنية هي ''signifierالدال ''فالصوتية هي 

نهما مبنية على االعتباط جمّردتان ليست هلما عالقة إلزامية وال جيمعهما رابط طبيعي بل العالقة بي

صوت يشري إىل تصوٍر، وليس إىل '' شجرة''مهما اختلف اسم الشيء بني اللغات املتعددة كلفظ 

والفرنسية treeشجرة يف الطبيعة، وعالقة الصوت مبعناه ليست حتمية بدليل أن الشجرة باالجنليزية 

arbreفالرتكيز يكون على اللغة ،.

له أمهيته العلمية واملعرفية '' سوسري وبوهلر''التواصل عند كلٍّ من مناقشة منوذجي إّن عرض و 

الذي سيستمد خلفيته اللسانية من أعمال '' رومان جاكبسون''ملناقشة موضوع الشعرية خاصة عند 

�ƢǿƾȈǫ�Äǀǳ¦�ƢȀǫ±ƘǷ�ǺǷ�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�«¦ǂƻ¤�Ƣđ�¾ÂƢƷ�Ŗǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ǾƬǴƷ°�Ŀ'' جاكبسون''فـ. 2''بوهلر''

مع اللغة فقط باعتبارها مجلة من العالمات والرموز، يقدم البديل فيعمل على دراسة وحصر عملها 

fonctionالوظيفة الشعرية '' poétique''.

.31، ص املرجع السابقجاسم جبارة، -1
 .23ص  املرجع السابق،طاهر بومزبر، التواصل اللساين والشعرية،-2
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  .الشعرية عند رومان جاكبسون-2

Romanرومان جاكبسون ''يتصّدر  Jakobson '')1896- 1982(  قائمة النقاد

إضافات علمية ودقيقة حول الشعرية، حيث يعترب املؤسِّس ني نظرًا ملا قّدمه من مفاهيم و الشكالني

، أو مبعىن أصح هو أّول من حاول حتديد مفهوم الشعرية وذلك poétiqueاحلقيقي للشعرية احلديثة 

ال ميكن أن  -''الشعرية''أي  –بوضعه األدوات اخلاصة يف ميدان الدراسة الشعرية، ألّن هذه األخرية 

دارٍس واحد، بل هي جمموع املخاض والنتاج النقدي واألديب واللساين تكون من اكتشاف ناقٍد أو

يف توحيد الرؤية الشكالنية وتعميقها ووضعه '' رومان جاكبسون''يعود الفضل لـ. 1واإليديولوجي أيضاً 

لألسس النظرية وتطبيقها للنصوص األدبية، فالشعرية كانت متثل بالنسبة للشكالنيني الروس املوقف 

  .جي والفكر الطبيعي أو املستقبلي أي معىن ذلك قراءة جديدة لألدباإليديولو 

poétique�ƨȈǼƦǳ¦�ƨȈǔǬƥ�ËǶƬē�ƢËĔ¢�Ã¢°Â�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�̧Âǂǧ�ǺǷ�ÅƢǟǂǧالشعرية '' جاكبسون''عّد 

ومبا أّن اللسانيات هي العلم الشامل للبنيات .اللسانية متامًا مثلما يهتّم الّرسام بالبنيات الّرمسية

ذلك الفرع  «2�ƢËĔƘƥ�ƢȀǧËǂǟ�ƾǫÂ...فإنه ميكن اعتبار الشعريات جزءاً ال يتجزّأ من اللسانياتاللسانية،

�ŘǠŭƢƥ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǶƬēÂ.الّلساين الذي يعاجل الوظيفة الشعرية يف عالقتها مع الوظائف األخرى للغة

.3»...الواسع للكلمة، وأيضاً بالوظيفة الشعرية، ليس داخل الشعر فقط بل أيضاً خارجه

.29، ص املرجع السابقحممد جاسم جبارة، -1

.17-16، ص ص 2006ع، اجلزائر، رابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقها على اخلطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزي-2
 .90ص املرجع السابق، حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، -3
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إّن املوضوع الرئيسي للشعرية هو متايز الفّن الّلغوي واختالفه «: يقول أّما عن موضوع الشعرية

عن غريه من الفنون األخرى، وعّما سواه من السلوك القويل، وهذا ما جيعلها مؤهلة ملوضوع الّصدارة 

.1»يف الّدراسات األدبية

¢�ƢǷÂ�ƨǤǴǳ¦�ÄȂƬŢ�ƨǤǳ�ȆȀǧ�¦ǀđÂ��ƢȀǨǐƬǳ�ƨǤǴǳ¦�ǺǷ�ǞƦǼƫ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ËÀ'' جاكبسون''يقصد 

وراءها، ورأى أيضًا أن قيمة الشعر ال تستخلص من فكر الشاعر وأحاسيسه بل من خلقه للكلمات 

ين عبقريته تكمن يف إبداعه اللغوي الذي بأي أّن الشاعر ال ينبغي أن ينتج أفكارًا بل كلمات، ألّن 

إّن اختيار الكلمات حيدث «:شكل الفّين ورقّيه لقولهالعلى أساس قوانني وأدوات مهّمٍة يف متّيز 

على أساس من التوازن والتماثل أو االختالف، وأسٍس من الرتادف والتضاد، بينما التأليف هو بناء 

لقوانني  عريةاوهذا ما يسمى عند بعض النقاد بانتهاك الش .2»للتعاقب ألنه يقوم على التجاوزِ 

���À¢�ń¤��ǾǼǷ�ÅƢǨǫȂǷ�Â¢�ǾǼǟ�Å¦ŚƦǠƫ�Â¢�ŃƢǠǴǳ�ÅƢǇƢǰǠǻ¦�ƢĔȂǯ�ǺǷ�ƨǤǴǳ�ÅȐȇȂŢ�ƲƬǼȇ�ǽ°Âƾƥ�¦ǀǿÂالعادة

.عاملاً آخر و رمبا بديال عن ذلك العامل -أي اللغة –تكون هي نفسها 

�ǎعبارة '' جاكبسون''إذن الشعرية يف رأي  ËǼǳ¦�Ŀ�ƾËǈš �ƢĔȋ�¦ǀǿÂ��ƨȈǬƟȐǟ�
ÇƨǐȈǐƻ�Ǻǟ

أّن كل عالقٍة منها ميكن وقوعها :شبكة من العالقات اليت تنمو بني مكوناٍت أولية مستها األساسية

يف سياق آخر دون أن يكون شعرياً، يف حني هذا السياق الذي نشأت فيه هذه العالقات سيتحّول 

.3وجودها إىل فاعلية خرق للشعرية ومؤشراً على

نظرية وتطبيق، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، : التشرحييةمن البنيوية إىل  -عبد اهللا الغذامي، اخلطيئة والتكفري-1

.20، ص 2006، 6ط
.25، ص املرجع نفسه - 2

 -  وهو يرتجم ''اخلطيئة والتكفري''يف كتابه '' عبد اهللا الغذامي''هذا الرأي تبىن ،''poétique''  الشاعرية''إىل مصطلح''.  
 .59 -58ص ص املرجع السابق، الطاهر بومزبر، التواصل اللساين والشعرية، -3
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حتديد القواعد واألدوات الشعرية لنظريته، حيث رأى القاعدة العلمية '' جاكبسون''استطاع 

التنسيق ''، وأيضا ''sélectionاالنتقاء أو االنتخاب أو االختيار ''الكالمية املهمة واألساسية هي 

األساسيان املستعمالن يف وهذان مها النمطان . ''combinassionأو اجلمع أو الرصف أو الرتتيب 

التشابه والتغاير، ''équivalenceالتعادل أو التكافؤ ''على قاعدة  الكالم، يقوم النمط األول

، بينما يقوم ...)احلياة، الدنيا، العيش(¦�ƨđƢǌƬǷ� Ƣũ¢�ƨǟȂǸů�ǺǷ�̈®ǂǨǷ�°ƢȈƬƻ: الرتادف والتضاد مثل

.contiguits''1التجاور ''النمط الثاين على قاعدة 

بإسقاط مبدأ التعادل املوجود على حمور االنتقاء تقوم الوظيفة الشعرية عند جاكبسون 

القرينة مع الوحدة ، فما يالحظ من خالل املخّطط تقابل )التأليف(على حمور التنسيق ) االختيار(

اخلطابية قبل تأثريمها يف الّنص، وبعد عملية إجناز النص يرتاجع تأثري القرينة لتبقى خطابًا سياقياً، 

فهو يدرس اللغة يف تنوع وظائفها، فاخلطاب الشعري من حيث .2ويبقى جوهر الرسالة هو الوحدة

هو رسالة هو أيضًا فعالية لغوية، لذا جيب االنطالق من مصدره اللغوي، وعملية التواصل عنده تتم 

�Ʈ. عرب ستة عوامل ǠƦȇ�śƷ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�Ƣđ�ƶǸǈƫ�ƨǼËȈǠǷ�ƨǨȈǛÂ�ƢȀǼǷ�Ęǲǰǳ�̈®ƾǠƬǷ�¼Ƣǈǻ¢�ƨǤǴǳƢǧ

، ولتكون العملية ''destinataireاملرَسل إليه ''إىل '' messageرسالة '' ''destinateurاملرِسل ''

.163، ص 2013، 1ريوت، لبنان، طسامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، دار اآلداب للنشر والتوزيع، ب-1

رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، حممد : ؛ وينظر أيضا31املرجع السابق، ص التواصل اللساين والشعرية، اهر بومزبر،ط -  2

.54، ص 1988، 1الويل ومبارك حنون، دار توبقال، الدار البيضاء، ط

)الرسالة(الخطاب 

محور التألیفمحور االختیار

یةخطابوحدة  )مرجع(قرینة 
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حتيل عليه، وبذلك ’’référent’‘أو مرجعًا ’’contexte’‘فاعلة تتطلب سياقًا أو إطارًا نصيًا 

.''codeرموز ''تتطلب منظومة بينهم 

ركن أساسي  و الكاتب أو املتكّلم أي مصدر اخلطاب، وهوه: Destinateurالمرسل .1

وحيوي يف العملية التواصلية، حبيث يعترب الباعث األول يف إنشاء اخلطاب املوّجه إىل املرَسل 

، l’émetteurالباث '': إليه على شكل رسالٍة، وقد عرف عند اللسانيني بعدة مصطلحاتٍ 

القيود ، وال ميكن ألّي وضٍع ختاطيبٍّ أن يستغين عنه، أما ''املخاِطب، الّناقل، املتحدِّث

املتحّكمة فيه فتختلف على اختالف اخلطاب ونوعه سياسيًا كان أو عادياً، كما ختتلف أيضاً 

  .األنظمة اللسانية والقيمة اإلخبارية والسنن ودرجات احلمولة

يقابل املرِسل يف عملية التواصل أو أثناء التخاطب، ويسمى :Destinataireالمرَسل إليه .2

leاملستقِبل :فيزيائيًا بـ récepteur ومهمته القيام بعملية التفكيك ،décodage ألجزاء

.الرسالة مجلًة كانت أو نّصا

هي اجلانب امللموس يف العملية التواصلية تتجسد وتتضح فيها أفكار  :Messageالّرسالة .3

املرِسل، وذلك يف شكل صورة مسعية أو خطّية على حسب نوع التخاطب شفهيًا كان أو 

.مكتوباً 

عموما وحدات اإلشارات املتعلقة بقواعد وتركيبات حمدودة أي مضبوطة يبعثها جهاز وتعين 

إىل جهاز االستقبال وهذا البّث يكون عن طريق قناٍة حيث تستعمل هذه األخرية  ) اإلرسال(البّث 

ال تقتصر هذه الوحدات اإلشارية على شكلها أو متظهرها اللفظي . لالّتصال) وسيلة(كمادة 

. اخل... ط، بل مفهومها عاّم يف عملية التواصل يشمل إشارات الصُّم البكم، قانون املرورواللساين فق

أما عن تفكيك هذه االتصاالت اللسانية للرموز فيتم ذلك عن طريق انتقاٍل من الّصوت إىل املعىن، 

تفكيك ف). الدال واملدلول(ألن العالمات اللغوية تتألف من عنصرين هامني ال ميكن الفصل بينهما 

  ).املدلوالت(يوصل إىل تفكيك وإدراك اجلوانب الصورية ) الرموز(الدوال 
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، والبعض langueله عّدة اصطالحات لسانية، فهناك من يستعمل اللغة :Codeالّسنن .4

، وكّل هذه املفاهيم compétence، بينما يسميه آخرون القدرة systèmeيستعمل النظام 

unحتيل على نظام ترميٍز مشرتك  codeومتّثل .مشرتٍك أو كّلي أو جزئي بني املرسل واملتلقي

السنن القانون املنظِّم للقيم اإلخبارية املشرتكة بني املرِسل واملرَسل إليه، فالباّث عندما يرسل 

رسالة فيعمل على الرتميز مث يعود إليه، وعندما يستقبل الرسالة يفكك رموزها ليبحث عن 

�Ƣđ�ƪالقيمة اإلخبارية اليت ُشحِ  Ǽdécodage.

وجناح العملية اإلبالغية أثناء عملية التخاطب يعتمد على نظاٍم مشرتٍك حيث لكّل مجاعة 

لسانية، ولكّل متكلٍِّم لغة موحدة، إّال أّن هذه السنن الشمولية متثل نسقًا من األنواع السننية الفرعية 

تزامنة اليت يتميز كل نسق منها بوظيفة يف التواصل املتبادل، فكّل لغة تشمل العديد من األنساق امل

هي النظام الكلي الذي يضم أنظمة صغرى هائلة تتفرع عن هذا '' جاكبسون''فاللغة عند  .1خمتلفة

.النظام بصورة تشبه فروع الّشجرة

لكّل رسالٍة مرجٌع حتيل إليه وسياق قيلت فيه حبيث ال ميكن فّك :Contexteالّسياق .5

'' جاكبسون''رموزها إّال من خالل إحالتها على املالبسات اليت أجنزت فيها، وقد رّكز عليه 

le’‘كثريًا واعتربه عامًال فاعًال يف الّرسالة ويسمى أيضا املرجع  référent’’ ويشرتط مع ،

أو اإلطار siteالتفريق بني سياقني لفظي وغري لفظي يتضمن املوقع السياق اللفظ ما دعا إىل 

leالزماين واملكاين، وأيضًا اهلدف  but أي أهداف التواصل والتداخالت الكالمية ومراعاة ،

أّما السياق اللفظي فيعتربه .ǶēƢǫȐǟÂ�Ƕē¦ǄȈŲÂ�Ƕǿداملشاركني يف هذه العملية أعدا

خل العملية التواصلية، وهو القرينة بوصفها حميطًا للّنص، عامًال مرجعيًا دا'' جاكبسون''

يكون السياق هو الشيء الذي توجد من خالله الرسالة، وبعدها تتجرد عنه ليصبح وبالتايل 

  ).سبق توضيح ذلك يف املخطط السالف ذكره(مرجعاً خارجاً عن نطاق النص 

.28السابق، ص  املرجع، التواصل اللساين والشعرية الطاهر بومزبر، -1
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وتواصل فيزيولوجي بني املرِسل الّرسالة تتطلب اتصاًال أي قناة فيزيائية :Canalالقناة .6

واملرَسل إليه ما يسمح هلا بإقامة اتصاٍل واحلفاظ عليه أي التأكد من سالمة املمر الذي تنتقل 

:عربه الرسالة، واخلطاطة التالية تبني عوامل التواصل اليت ال ميكن االستغناء عنها

مخطط عوامل التواصل الّلفظي

اليت تنتجها، حيث كّل عامٍل 1وعن طريق هذه العوامل الستة يتحّدد نوع الوظائف اللغوية

  :من العوامل اليت سبق ذكرها يتولد عنه وظيفة لسانية ختتلف عن األخرى

Laالوظيفة التعبيرية .1 fonction expressive: االنفعالية ''أو الوظيفةEmotive''

��Â¢�ÅƢǫ®ƢǏ�ÀȂǰȇ�ƾǫ�ÅȏƢǠǨǻ¦�Ǯ ǳǀƥ�¿ƾǬƬǧ��ǾǼǟ�ª ƾƸƬȇ�ƢǷ�ǽƢš ¦�ǾǨǫȂǷ�Ǻǟ�ËŐǠƫÂ�ǲ
ÊǇǂŭƢƥ�ǶƬē

��¾ƢǠǨǻȏ¦�Śưƫ�Ãǂƻ¢�̈¦®Ƙƥ�Â¢�ǪǘǼǳ¦�ƨǬȇǂǘƥ� ¦ȂǇ�ǾǨǫ¦ȂǷÂ�ǲÊǇǂŭ¦�Ǧ Ǘ¦Ȃǟ�ǲǬǼƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�ÅƢƥ̄Ƣǯ

تلف االنفعاالت على حسب نوع اخلطاب كتابية كانت أو منطوقة، ، وخت...كالتأّوه والتعّجب

فاملنطوقة تعتمد آليتني فيزيولوجيتني تكون يف الّنرب والتفخيم واجلهر والتنغيم، والثانية داللية 

أما اخلطابات املكتوبة فتعتمد على اآللية الداللية ألن  .تعرف من خالل صيغ التعجب والندبة

  .يتلف عندما يتحول اخلطاب من صيغة النطق إىل الكتابةاجلانب الفيزيولوجي 

رومان جاكبسون، قضايا : ؛ أيضاوما بعدها 35املرجع السابق، ص ،التواصل اللساين والشعرية، ينظر الطاهر بومزبر -  1

 .28ص املرجع السابق، الشعرية، 

المرَسل إلیھ  لالمرسِ 

السیاق

قناة

رسالة

 سنن

)1(

)4(

)3()2(

)5(

)6(



  الشعرية بين األصول والمفـاهيم والعالقـات.............. ................................الفصل األول

59

Laالوظيفة اإلفهامية .2 fonction cognitive:  وقد مساها بعض اللسانيني وظيفة تأثريية

impressiveتربز هذه الوظيفة عندما تتجه . ، وهي عكس اإلفهامية اليت هلا مدلول عقلي

على سطح اخلطاب، ويتضح تعبريها أكثر يف الرسالة من املرِسل إىل املرَسل إليه، ويكون ذلك 

اء واألمر من الوجهة الرتكيبية، وما مييز هذه الوظيفة أيضًا أن هلا طابع لفظي يتوضح يف دالن

ال تقبل قيمة الوظيفة اإلفهامية اإلخبارية . )األمر والنداء(تركيبتني بارزتني يف كل اللغات ومها 

ǯ�ƶƦǐƫ�ƢĔȋ�ƨȈǸȈȈǬƬǳ¦�¿ƢǰƷȌǳ�̧ ȂǔŬ¦ȆƟƢǌǻ¤�§ȂǴǇ¢�ƢĔƘ . تكثر هذه الوظيفة يف األدب

امللتزم والروايات العاطفية، أي يف اآلداب اليت ختاطب اآلخر وحتاول التأثري فيه أو إقناعه، 

  ).اإلثارة -اإلمتاع -اإلقناع -التأثري: (وهلذه الوظيفة مميزات أسلوبية تطغى على اخلطاب وهي

اكسني مها املفاجأة والتشّبع، إذ يرى يستند على معادلة طرفني متع: التأثير.أ 

بفكرة هي توّلد غري املنتظر من املنتظر واملفاجأة عنده تتشكل إذا '' جاكبسون''

توافرت العناصر املتضاّمة، أما التشبع فهو عبارة عن عملية تكرارية تتناسب مع روعة 

.ومجال اخلطاب، فكثرة التكرارات تفقد التأثري قّوته

عمال وتوظيف احلجج املنطقية، حيث يعتمد التأثري اإلقناعي على وهو است: اإلقناع.ب 

.موضوع النص ال على الّنّص باستعماله وسائل اإلقناع اليت ال تتصف بصيغة اإلكراه

��ǲÊƦǬƬǈŭ¦�ǆ:اإلمتاع.ج  Ǩǻ�Ŀ�̈®ƢǠǈǳ¦Â�̈ȂǌǼǳ¦�¾Ƣƻ®¤�ń¤�ƨȈǟƢƬǷȍ¦�ƨǳƢǇǂǳ¦�» ƾē

  .ي واستمالة وجدانه وأحاسيسهفيكون الكالم عاطفياً يعمل على اسرتضاء املتلق

Laالوظيفة االنتباهية .3 fonction phatique: توجد بعض األمناط اللغوية بتأثريات

أجهزة االتصال، وهذا ما أقّر به خارجية تفيد املتلقي بقيم إخبارية، وتعمل للحفاظ على 

الذي رأى أنه توجد رسائل توظف يف اجلوهر إلقامة التواصل ومتديده أو فصمه، '' جاكبسون''

، فيجيب »ألو، هل تسمعين«:وهي ُتوّظف للتأكد مما إذا كانت دورة الكالم تشتغل مثل

ور الناطقة مع الكائنات Ȉǘǳ¦�ƢȀȈǧ�½ŗǌƫ�ƢĔ¢�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǽǀǿ�ǄȈŻ�ƢǷÂ.»هم، هم«اجلانب اآلخر 
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�Â¢�ǢȈǴƦƬǳ¦�ń¤�» ƾē�ȏ�ƨǨȈǛÂ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��¾ƢǨǗȋ¦�ƢȀƦǈƬǰȇ�ƨǨȈǛÂ�¾ËÂ¢�Ȇǿ�ÅƢǔȇ¢Â��ƨȈǻƢǈǻȍ¦

.1التساؤل بل إىل التواصل مع اآلخرين

Laالوظيفة المرجعية .4 fonction référentielle:  هي وظيفة تعيينيةdénotative ،

cognitive2أو معرفية استكناهية cognitiveومسيت بعدة مصطلحات أخرى كاملعرفية 

��démotive�ƢĔ¢�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǽǀǿ�̈ǄȈǷÂخاصة باملضمون أو املدلول، أو قد تسمى إحيائية 

�Ç±ȂǷ°�ń¤�ƨȈǠƳǂŭ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�ƢȀȈǴǟ�ǺǸȈē�ƨǳƢǇ°�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�¾ȂƸƬƫ�Ʈ ȈƷ��ǲƟƢǇǂǳ¦�ǞȈŦ�Ŀ�ƾƳ¦ȂƬƫ

ورة السمعية، واللذان ّمت استبداهلما فيما معّربة عن أشياء، وهو ما اصطلح عليه بالتصّور والصّ 

  .بعد مبصطلح العالمة اليت ترتكز على مكونني مها الدال واملدلول

Laوظيفة ما وراء اللغة .5 fonction métalinguistique: تستعمل يف حال الّشعور

ءً ، وبنانيعملية التخاطبية من طرف املتخاطببعدم التأكد من االستعمال الصحيح للسنن يف ال

يتساءل : اخلطاب على السنن فيشغل وظيفة متالسانية أو وظيفة شرح مثالعلى هذا يرّكز 

: ق املتكلم مثل هذه األسئلة فيسألبّ املستمع، إنين ال أفهمك، ما الذي تريد قوله؟ ويس

  .»أتفهم ما أريد قوله؟«

حتصل هذه الوظيفة من خالل الرتكيز على الرسالة، والشعرية :Poétiqueالوظيفة الشعرية .6

�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƢĔƘƥ'' جاكبسون''علم قائم بذاته، وهو فّن من أفانني الّلسانيات، أو كما عرّفها 

.اللسانية للوظيفة الشعرية يف سياق الرسائل اللفظية عموماً ويف الشعر على وجه اخلصوص

�Ŀ�Ǯأن أّي رسالة '' جاكبسون''ويعترب  ǳǀǯ�ƾƳȂƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨǨȈǛȂǳƢƥ�ƨǴǸŰ�ÀȂǰƫ

.الفنون األخرى كالّرسم واملوسيقى

.44-43املرجع السابق، ص ص ، التواصل اللساين والشعرية طاهر بومزبر، -1
.159ص  املرجع السابق،النقد والشعرية،ينظر سامي سويدان، أسئلة -2
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Les’‘'' القطط أو اهلررة''بدراسة تطبيقية لقصيدة '' جاكبسون''قام  chats’’ لصاحبها

Charlesشارل بودلري '' Baudelaire'' ليفي سرتاوس ''، وقد شاركه يف هذه الدراسة عامل األناسة

Claude Lévi-Strauss'' الشعرية وركز يف دراسته على بالتطبيق لنظريته '' جاكبسون''، قام

فقد أثبتت التوازنات . ''سونيتته اهلررة''املنظور اللغوي والنحوي يف حتليل القصيدة خاصة مقطوعة 

��1�Ŀ�ǲǷƘƬǳ¦Â�ǂǜǼǳ¦�Ȇǿ�ÀƢưƷƢƦǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ç̈Ȃǘƻ�¾ËÂƘǧوالتطابقات والتكريرات واملقابالت بشكٍل مقنع

aBBq1(2ما جعل الّنص يف ثالث مقاطعوضع القوايف اليت وجدوها ختضع لرتتيٍب خاصٍّ 

إىل القوايف املؤنثة واحلروف ) q.d.e.g(، حيث ترمز احلروف الصغرية )eeFgFg3وCddC2و

إىل القوايف املذكرة، وقد الحظا أن هناك عالقة لصيقة ووثيقة بني هذا الرتتيب (B.C.F)الكبرية 

واختيار الصيغ أو األصناف القواعدية اللغوية أو النحوية، إذ حيددان أن الصائت األخري يف القوايف 

كما جيدان أن مجيع القوايف من . املؤنثة متبوع بصامت، وأن مجيع القوايف املذكرة تنتهي بصائت

أما عن التوازي فقد وجده الباحثان يف التوزيع الثالثي . األمساء مثاٍن منها أمساء تأيت بصيغة اجلمع

.37، ص املرجع السابقحممد جاسم جبارة، -1
 .169 -168ص ص  املرجع السابق،سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية،-2

إلیھمرَسل

وظیفة 

إفھامیة

رسالة

وظیفة 

شعریة

مرِسل

وظیفة 

انفعالیة

سیاق

وظیفة مرجعیة

قناة

انتباھیةوظیفة 

  سنن

وراء اللغةما وظیفة 
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إذن  .زوجني مربعني وزوجني مثلثني: وتضمنه للثنائيات الضدية بني كل مقطعني هلما ثالث قوايف

، والبحث عن استطاع الناقدان من خالل هذه الدراسة الوصول إىل التقصي اجليد والوصف الدقيق

ا عمال يف حتليلهما وفق نسق مفتوح خاصة عند مĔ¢�Ƣǔȇ¢Â. أوجه التماثل والتعادل يف القصيدة

واملالحظ على نص هذه القصيدة املدروسة انفتاحه . ''اهلررة بالعشاق والعلماء''حديثهما عن عالقة 

زة والشهوة، ويغلب على الغري) العاشق(العشاق والعلماء متعارضني، فيغلب على األول : على أمرين

: احملبني(فالتماثل قائم بني الثالثة . اجلامع بينهما هو الغرام باهلررةاملعرفة والزهد، أما )العاملِ (الثاين 

.1)اهلررة: العشاق والعلماء، واحملبوب

مؤلفة من أنساق تعادل متعددة يدخل الواحد منها يف اآلخر، فالباحثان القصيدة املدروسة

تبني عن ترابٍط ) املثلث الثاين(�ƨȇƢĔ�ĿÂ) املربع األول(ن البنية النحوية يف مطلع القصيدة يلحظان أ

 - وما بعدها 171، ص  املرجع السابقسامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية، :ينظر. 

.175نفسه، ص  املرجع - 1

  :املدروسةالقصيدة 

« Les chats »

de Charles Baudelaire

1- Les amoureux fervents et les savants austères (q)

2- Aiment également, dans leur mûre saison (B)

3- les chats puissants, et doux, orgueil de la maison (B)

4- Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires (q)

5- Amis de la science et de la volupté, (c)

6- Ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres ; (d)

7- L’Erébe les eût pris pour ses coursiers funèbres, (d)

8- S’ils pouvaient au servage incliner leur fierté (c)

9- Ils prennent et songent les nobles attitudes (e)

10- Des grands sphinx allongés au fond des solitudes, (e)
- تسهيل املهمة للقارئ العريب الذي ال يتقن '' سامي سويدان''القصيدة املرتمجة منقولة عن املصدر املذكور أعاله، وقد حاول

.169، ص ...الفرنسية، لكي تكون قراءته يسرية
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، وهو ما تتوزع عليه )الفعل والفاعل('' املسند واملسند إليه''بني املقطعني ويناقشان هنا أوضاع 

وية متثلت يف اجلملة فقد متيزا بصيغة حن) املربع الثاين واملثلث األول(الكائنات احلية والالحية، أما 

.املوصولة يف البيت األخري يف كال املقطعني، ما أعطى القصيدة تأليفا وتركيبا جديداً 

فتميزا باستعمال صيغة املفرد مقابل اجلمع واسم ) السابع والثامن(أما يف البيتني األوسطني 

والبىن الصوتية واإليقاعية، وقد ذكرا عدة خصائص تتعلق بالبىن الرتكيبية . العلم مقابل اسم اجلنس

التناظر بني املفردات والصيغ وترابطها حبروف العطف كالواو، وأيضًا خاصية التحول يف لفظة : مثل

.1من مفعول إىل فاعل يف املقطع األول والثاين'' اهلررة''

مفهوم الشعرية وأعطاه قيمة العلمية يف النظرية والتطبيق، واستطاع أن '' جاكبسون''وّسع 

.2اليت جيب إتباعها للكشف عن شعرية العمل اإلبداعي اآللياتقدم القوانني الالزمة واألدوات أو ي

  :''شارل بودلري''لـ'' اهلررة'': القصيدة=

  )أ(املتولعون والعلماء املتقشفون، العاشقون -1

  )أ(يف يانع أعمارهم، بالتساوي حيبون -2

)-(اهلررة القوية والوديعة، كربياء البيت -3

  )ب(اليت هي مثلهم صردة، ومثلهم حضرية -4

  )-(صديقة العلم والشهوة -5

6-��ƢŮȂǿÂ�ŚƳƢȇƾǳ¦�ƨǼȈǰǇ�ǆ ǸƬǴƫ�ƢĔ¤)ج(  

  )ب( كان لإلريب أن خيلط بينها وبني أفراسه املأمتية،-7

  )ج(لو استطاعت أن حتّين للرق إباءها -8

9-�©ȐȈƦǼǳ¦�©ƢȈǠǓȂǳ¦�ƨǴǷƘƬǷ�ǀƼƬƫ�ƢĔ¤)د(  

  )د(آلباء اهلول الكبرية واملتمددة يف مؤخرات العزالت -10

11-�� ƢȀƬǻ¦�Ȑƥ�ǶǴƷ�Ŀ�ƨǸƟƢǻ�ƢĔƘǯ)-(

  )ب(أحقاؤها اخلصبة مألى بشرارات سحرية -12

وشذرات من الذهب، مثيل رمٍل ناعمٍ -13

 )ب(�ƨȈǧȂǐǳ¦�ƢēƢǫƾƷ�¿ȂƴǼǳƢƥبإيهام ترّصع -14
.171املرجع السابق، ص أسئلة النقد، سامي سويدان، -1
.28-27-26اكبسون، قضايا الشعرية، املرجع السابق، ص ص جرومان : أيضاً -2
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الصوتية (ما يستخلص من نظرية الشعرية بعض النتائج أبرزها ما تعلق مبستويات اللغة ولعّل أبرز 

وبعض املالحظات ) ادالتشابه والتض(والداللية املبنية على عالقات ) الرتكيبية والنحوية(و) واإليقاعية

:1منها

  .الشعرية علم موضوعه األدب وقد حبث جاكبسون يف اللسان والكالم-

  ).الشعرية(انتقل من علم اللغة إىل علم الشعر -

  ).يتبىن رأي إمييل بنفنيست(العالقة بني الدال واملدلول حتمية وضرورية -

  .الوظيفة الشعرية عنده قائمة على التجاور وليس التشابه-

  ).بنية استعارية(التوازي يف الشعر يقوم على التشابه -

  ).بنية كنائية(التوازي يف النثر يقوم على التجاور -

  .اعتماده على مبدأ االختيار والتأليف-

  ).جمموعة أشكال وأفكار متعايشة(اعتماد التاريخ كمفهوم عقلي -

  .حية القدمية اليت مل تأخذ حقها ونفيتإحياء النصوص -

  .احلقبة وإبداله بالنظام التزامينإلغاء مفهوم -

.ليس بالضرورة أن تكون األعمال األدبية من زمٍن واحدٍ -

  .إميانه أن األدب تعبري عن الواقع االجتماعي-

قد تبىن يف فكره االجتاه '' جاكبسون''أمجع أغلب النقاد احملدثني واملهتمني مبجال الشعرية أن 

واملكونة لألفكار والعقائد، والعالقات  املادة املركبة ��ƢËĔƘƥ�ƨǤǴǳ�ǾƬȇ£°�Ŀ�ƨǏƢƻ''املاركسي''

، فاآلداب يف نظر الشكالنيني ليست ''املاركسية والبنوية''االجتماعية، وهنا يالحظ االرتباط بني 

خاضعًة لزمن قائلها وثقافته وجمتمعه بل خاضعة للحظة التارخيية، أي عند ظهور جمموعة من األمناط 

  .تعرب عن اللحظة الراهنة هلا فتنسب إىل الوضع اجلديداألدبية والنصوص اليت 

 .40إىل  29املرجع السابق، ص ص حممد جاسم جبارة، :ينظر - 1
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:1هي كاآليت'' جاكبسون''وعن أهم أدوات الشعرية اليت حددها 

يف   يغيب عن أّي عصٍر، وألنّه يتجّلىاعتربه قانونًا عاّمًا وجمردًا ال:Parallelismالتوازي .أ 

اجلناس والقافية : كّل أبنية اخلطاب الفّين املنجز، فهو يتضمن أدواٍت شعريٍة تكرارية منها

، ويرى أّن بنية التوازي تستوعب ...والتصريع والسجع والتطريز والتقسيم واملقابلة والتقطيع

ود البيت الصورة الشعرية مبا فيها التشبيهات واالستعارات والّرموز، كما أن التوازي يتحّدى حد

�Â®ȋ¦�ǲǯ�¼ǂǤƬǈȇ�Ȃǿ�¦ǀđÂ��̈ƾȈǐǬǳ¦�Ƥ ǟȂƬǈȈǳ�ƨǟȂǘǬŭ¦Âيت ات الشعرية اللسانية التكرارية ال

.تعمل يف شكل قوانني تؤثر يف العمل األديب

يكون هذا من أجل الكشف عن مدلول الكلمة ضمن األنساق الرتكيبية، :تحليل العمق.ب 

ǺǷ�ǲƥ�«°ƢŬ¦�ǺǷ�Ƣē¦ƾƷÂ�ŘƦƫ�ȏ�ƨǤǴǳ¦�ËÀ¢�Ʈ ȈƷ خالل األنظمة الداخلية، فاملفردة مثًال تعمل

�ƨǳȏƾǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ƞȈēÂ�ƢȀǨƟƢǛÂ�±¦ǂǧ¤�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢȀǨȇǂǐƫÂ�ƢȀǠǫȂǷ�ËÀȋ�½ǂƸƬƫÂ�ƨǴǸŪ¦�ǲƻ¦®

  .واإلحياء

.59-58الطاهر بومزبر، املرجع السابق، ص ص -1

 - '' التوازيParallelism '' لوث . ر''مصطلح قدمي حديث نشأ على يد النقاد الغربيني منذ البالغة القدمية على يد الراهب

R. Louth ''التوازي : (، وقد حّدده يف ثالث مظاهر''سفر أشيعا وأيوب''عندما قام بتحليل اآليات التوراتية واألشعار كـ

  ).الرتاديف والطباقي والتوليفي

 Boبو ''حيث أعطاه مفهومًا عميقًا وموسعًا وذلك أثناء دراسته ألشعار '' رومان جاكبسون''لكن من طّور مفهوم التوازي هو 

االت حول مفهوم التوازي، واستند يف ذلك على األطروحات ، حني أصدر عدة مق''Balak، وبالك Baudelaireوبودلري 

�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�©ƢǜƷȐŭ¦Â'' هوبكنزHopkins' ')1844- 1889 .( التوازي ) 1: التوازي إىل نوعني'' جاكبسون''وقد قسم

التوازي : ويضم التوازي اللغوي. grammatical parallelismالتوازي اللغوي ) Phonic parallelism ،2الصويت 

  .somaticوالتوازي الداليل  syntacticalالرتكييب 

  ).الدراسة التطبيقية(لرابع سنتناول مفهوم التوازي بدقة وتفصيل يف الفصل ا

أبراج مصر، عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، مكتبة اإلشعاع الفنية، املتنزه، : ينظر'' التوازي''لالطالع أكثر على  -

.1999، 1ط
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يتبني الدور األساسي لتحليل السطح يف كشف العمق يف اخلطاب، :تحليل سطح الخطاب.ج 

عر، ويسمح باستمرار التوازي ألّن كل حيث يهيمن اجلانب الزخريف الذي يقوي بنية الشّ 

.زخرٍف يتخّلص يف مبدأ التوازي

  .الشعرية عند جون كوهن-3

Johnجون كوهن ''لقد أسس  Cohen '')1919- 1994 ( نظريته الشعرية على مفهوم

البالغة القدمية  من مفهوم، وينطلق يف ذلك ''départureاالحنراف ''، أو ''déviationاالنزياح ''

«�¦�ËǂǬȇÂ��ƢđƢǈū�ǲǸǠƫ�ƨǴǬƬǈǷ�ǲǷ¦Ȃǟ�¬ƢȇǄǻȏتعد  اليت كانت ƢǼǏ¢''أن لغة الشعر متثل '' كوهن

بنية اللغة (هذا ما دفعه إىل تأليف كتابه . االنزياح، وأن القيمة اجلمالية للشعر تتعلق خبرق القواعد

Structureالشعرية  de langue poétique( الذي يدخل يف إطار الشعرية العلمية، حيث

الكالسيكية (تناول فيه عدة وقائع معتمدًاَ◌ يف ذلك مبدأ املقارنة واإلحصاء عرب ثالث مراحل 

  ).والرومانسية والرمزية

جمموعة من الصور البالغية ويدرسها يف ضوء اللسانيات احلديثة ويصرّح بأن '' كوهن''يتناول 

ح، فهو ينطلق من مقولة دراسته تدخل ضمن مشروع جتديد البالغة القدمية، إضافة إىل االنزيا 

أن الشعر ليس نثرًا يضاف إليه شيء آخر، بل هو نقيض النثر، وبالنظر إىل ذلك يبدو  «: مفادها

فاملعرفة  .1»، يف حني أن الشعر ال حيطم اللغة العادية إال ليعيد بناءها، وهذه مرحلة ثانيةاً سالبًا متام

عه إىل إبراز الفرق بني الشعر والنثر واعترب أن بالشعر تتحدد من خالل مقارنته بالنثر، وهذا ما دف

�ƢĔ¢�ƢȀǧËǂǠȇ�̄¤�ǖǬǧ�ǂǠǌǳƢƥ�ǶƬē�À¢�Ƥ Ÿ�ƨȇǂǠǌǳ¦»2»علم موضوعه الشعر.

الّنثر أشهر معيار مقابل للشعر ما دفعه إىل إعادة تصوير البالغة القدمية من '' كوهن''اعترب 

القدمية يف قضية الفرق بني الشعر والنثر، ، حماوًال جتاوز وجهات النظر )األسلوبية(وجهة نظر جديدة 

.10، ص 2014، 2حممد الويل وحممد العمري، دار توبقال للنشر، املغرب، ط:جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، تر-1
.9املرجع نفسه، ص -2
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¨®Ƣŭ¦�ǆ ȈǳÂ�ǲǰǌǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǔǬǳ¦�ǽǀđ�ǶƬǿƢǧ. عن ) الشعرية(فرّكز على خصائص اللغة الرفيعة

مبا أن النثر هو املستوى اللغوي السائد ميكن أن تتخذ منه املستوى  «الوزن والقافية كقوله : غريها مثل

.1»اس درجته إىل هذا املعياراملعياري، وجنعل الشعر جماوزة تق

كما   ¦ÂƢĐ̈±أو االنتهاك أو '' االنزياح''نظريته وهي '' كوهن''وبالعودة إىل أهم قضية بىن عليها 

ÀƢǟȂǻ�̈±ÂƢĐƢǧ��ǒ ǠƦǳ¦�ƢȀȈǸǈȇ : وجماوزة بالّنقص، ويرى  )عدم الفائدة(جماوزة بالزيادة كاإلطناب ،

�ǪǘǼǷ�ǞƦƬƫÂ�ƨđƢǌƬǷ�©ƢƷƢȇǄǻȏ¦�ËÀ¢�Ǯ ǳǀǯ اجلدل فمثًال تتقابل القافية اليت هي عامل صويت مع

وأضاف أيضا أّن كل االنزياحات املوجودة يف النص هلا عالقة . القافية اليت هي عبارة عن عامل داليل

وهناك نوع آخر من االنزياح مساه الالتوازي أي . 2ببعضها البعض، ولكن لكلٍّ منها وظيفته اخلاّصة به

�ǪƥƢǘƫ�ȏ�ŘǠŭ¦�ƨȇƢĔ(، والبنية الداللية )Ƣǟ�ÄǂǠǌǳ¦�ǂƸƦǳ¦�ƨȇƢĔ®¨(ية الصوتية عدم التناسب بني البن

ǂƸƦǳ¦�ƨȇƢĔ (3أو الرتكيب الشعري.

:4''بنية اللغة الشعرية''ولعّل من بني أهم مظاهر االنزياح واليت حددها يف مؤلفه 

وهو مرتبط بثنائية االنزياح دائما هو البحث عن العنصر الثابت واملشرتك لدى مجيع الشعراء -

�¼Ȃǈȇ�¬ƢȇǄǻȏ¦�¿ȂȀǨǷ�ǂưǯ¢�ƶËǓȂȇ�ȆǰǳÂ��ƨŻƾǬǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦�Ƣđ�© ƢƳ�ƢǸǯ�¾ÂƾǠǳ¦Â�̈ƾǟƢǬǳ¦

) ذئب(، ال توجد مالءمة إذا أخذنا املعىن احلريف )اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان(املثال اآليت 

د ): م(دلول بـ وامل) د(أي حيوان، واملعىن األول معناه أن اإلنسان شرير ويرمز للدال بـ 

�ƲƬǼƫ�ƨđƢǌƬŭ¦�©¦±ƢĐ¦�ǺǷ�̧ 2وم 1فالعالقة بني م. 2م  1م ¦Ȃǻ¢�ƢȀǼǟ�ƲƬǼȇÂ�̈ŚǤƬǷ

ǲǇǂŭ¦�±ƢĐ¦�ƲƬǼƫ�ƨȈƟǄŪ¦�Â¢�ƨȈǴǰǳ¦��ƨȇƢǼǰǳ¦�ƲƬǼƫ�̈°ÂƢĐ¦��̈°ƢǠƬǇȏ¦.

.25، ص 2011، 1األردن، ط/نقال عن مسعود بودوخة، األسلوبية وخصائص اللغة الشعرية، عامل الكتب احلديث، إربد-1
 .111ص املرجع السابق، حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، -2

.42، ص املرجع السابقمسعود بودوخة، -3
.8-7، ص صاملرجع السابقجون كوهن، -4
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هناك انزياح سياقي وآخر استبدايل وحيدث هذا على املستوى الرتكييب، بأمناٍط متعددة  

، أما االستبدايل حيدث على )هذا السياقي(أو النعت الزائد أو احلذف والتقدمي والتأخري  كالقافية

.1مستوى اللغة كاالستعارة، ومن السياقي أيضاً عدم مالءمة املسند للمسند إليه أي الالحنوية

ناً الالحنوية حتدث يف املستوى الرتكييب كالتقدمي والتأخري، فقوانني الكالم تقتضي ترتيبًا معي-

.للوحدات الكالمية، فيقوم التقدمي والتأخري خبرق هذا الرتتيب وإشاعة الفوضى لكنها منظمة

ويف املستوى الصويت فاالنزياح يشمل القافية والتجنيس فمهمتهما احملافظة على شكل 

عن طريق تعميم التجانس الصويت، أّما إذا كان فهم الرسالة يقوم على سلبية الفونيمات 2الرسالة

القافية واجلناس خيرقان هذه السلبية، فيحّوالن االختالف إىل تشابه، وبالتايل تشوش الرسالة، ف

أن االنزياح الصويت مقنن وصارم أكثر من االنزياح الداليل الذي هو مواٍز للّصويت، '' كوهن''ويضيف 

سطة النقط وهو دليالن على صلة الشعر باللغة اليت تعمل على ربط اجلمل حنويًا ودالليًا بوا

.والفواصل، والربط الصويت بواسطة الوزن والرتصيع

  ):الشعر والنثر(القصيدة بين 

على تتبع حركة تطور الشعر الفرنسي عرب تارخيه فتقّصى أوضاعه وحتّوالته من '' كوهن''عمل 

تسعة واعتمد يف دراسته على . خالل مناقشة قضايا مهّمة كتجانس اللغة، وكذا تغّريها عرب األزمنة

وحركاٍت شعرية وأيضاً ) الكالسيكية والرومانسية والرمزية(شعراء مشهورين ميثلون مدارس أدبية خمتلفة 

كورناي : 3والشعراء هم. أجناسًا أدبية خمتلفة كالشعر الغنائي والرتاجيدي وامللحمي واهلزيل

Corneille راسني ،Racine موليري ،Molière)؛ المارتني)املدرسة الكالسيكية 

.120-119-118املرجع السابق، ص ص ،مفاهيم الشعريةحسن ناظم، -1

.12-11، ص ص املرجع السابقجون كوهن، -2
.18-17، ص ص املرجع نفسه - 3
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Lamartine هيجو ،Hugo فيين ،Vigny)؛ رامبو )املدرسة الرومانسيةRimbaund فريلن ،

Verlaine مالرمي ،Mallarmé)املدرسة الرمزية.(  

لدى هؤالء الشعراء ما يوحي يف أعماهلم إىل منٍط من أمناط االنزياح خاصة يف '' كوهن''يتتبع 

املستوى الصويت والداليل، وانتظام الكلمات وترتيبها، فعلى مستوى الصوت ما خيّص الوزن واحنرافه 

أوجه االحنراف يف  عن اللغة العادية، وكذا التوازي بني الصوت واملعىن، أما على مستوى الداللة فيتتبع

:، ورأى أيضا أنه لدراسة قصيدٍة هناك طريقتانcoordinationوالرتابط prédicationاإلسناد 

العبارة (األوىل لغوية واألخرى غري لغوية، ذلك ألّن اللغة مكونة من حقيقتني مها الدال واملدلول 

  ).واحملتوى

أصبحت شائعة '' قصيدة نثرية''سمية رأى فيها لبسًا كبرياً، فمثًال ت'' قصيدة''وعن كلمة 

فتصنيف القصيدة باعتبار اللغة القابلة للتحليل على املستويني الصويت والداليل، والشعر خيتلف عن 

النظم، فالشكل اللغوي الذي حيمل املظهر الصويت ندعوه نظماً، ألن الصوت أصبح مقياسًا للشعر،  

وبناًء على هذا حّدد . اولت البالغة تقنينهكذلك املستوى الداليل أصبح الزمة للشعر وقد ح

:1أمناط الشعر'' كوهن''

إذ يعتمد فيها على اجلانب الداليل، ويبتعد عن اجلانب :القصيدة النثرية أو القصيدة الداللية.أ 

.الصويت، أي اجلوانب اجلمالية وحدها كافية خللق اجلمالية املطلوبة

.¦ǂưǻ�ƢĔȂǯ�ÃƾǠƬƫ�ȏ�ÅƢȈǳȏ®�ƢĔ¢�śƷ�Ŀ�ƨȈǧƢǬǳمسيت كذلك لوجود الوزن و : القصيدة الصوتية.ب 

وبالتايل فالنثر املنظوم ليس له وجود شعري وإمنا له موسيقى فقط، أما الشعر فيتم عندما تتوحد 

، )الشعر الكامل(اإلمكانيات الصوتّية والداللية لتخلق نّصًا ويسمى بالشعر الصويت الداليل 

 .نظريته يهعل'' كوهن''وهو النوع الذي يبين 

.13-12-11جون كوهن، املرجع السابق، ص ص -1
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  السمات الشعرية

  الداللية  الصوتّية  الجنس

  قصيدة نثرية

  نثر منظوم

  شعر كامل

  نثر كامل

-

+

+

-

+

-

+

-

، أما قصيدة النثر فيغيب عنها )الصوت واملعىن(الشعر التام يتميز عن غريه حيضر فيه 

املقصود . يغيب فيه املعىنوالنثر التام ال يتضمن كال العنصرين حيث ) العلمي(الصوت، النثر املوزون 

هو التشكيل الذي تقوم به لغة الشعر لألصوات ما مييزها عن لغة '' كوهن''بالعامل الّصويت عند 

.النثر، حيث تكون غنية بالتكرار والتناسب والتوازي

الوزن والقافية والرتصيع، والوقفة العروضية اليت تكون خمالفة للوقفة : الصوت هيوأهم مظاهر 

الرتكيبية يف النثر، أما القافية فلها عالقة بالنرب مع تأثريها يف املعىن، كذلك اجلناس خاّص بالّشعر دون 

  .النثر

العامل النحوي فهو وجود اإلحياء يف لغة الشعر، والذي له عالقة بالّداللة وأشكاله تكون أّما 

صوتية أو تركيبية أو داللية، واإلحياء غالبًا هو إعادة توزيع الوحدات اللغوية، ورأى يف اإلحياء أنه 

م القانون اإلشاري وسط بني النثر والشعر، فالنثر ال حيرتم القانون اإلحيائي والالمعقول الذي ال حيرت 

سه فهي اليت أساوال اإلحيائي واجلملة الشعرية وحدها هي اليت تستجيب لطلب مزدوج تتحّدد على 

ة واجلملتني بني اجلملة الشعري'' كوهن''اآلخر، ومن خالل املخطط اآليت يفّرق  عطيال تطيع جانباً وتُ 

:1النثرية والالمعقولة

.204جون كوهن، املرجع السابق، ص -1
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  الجملة
  المالءمة

  إشارية  إيحائية

  +  -  نثرية

  -  -  المعقولة

  -  +  شعرية

أّن العبارة الشعريّة والعبارة الالمعقولة ينتهكان معًا قانون العرف اللغوي، وهذا '' كوهن''يرى 

االستعارة الشعرية، بدوره ينتج عدم املالءمة، يف حني تعتمد اللغة الشعرية يف توليدها اإلحياء على 

 ƢŹȍ¦�ƾȈǳȂƫ�Ŀ�ƨȈǳȏƾǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ǞǷ�ƨȈƫȂǐǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�½ŗǌƫ�ȆȀǧ�¦ǀđÂ.

ومنها اجلناس، والقافية أو تكرار ) الصوتية والداللية(فاملنطقة الوسطى متثل الظواهر املشرتكة 

©¦±ƢĐ¦�ǂƟƢǇÂ�̈°ƢǠƬǇȏ¦�ƢȀǴưǸƬǧ�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ƢǷ¢��ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ƢǷ�©ȂǏ.

توخاة هنا هي أنه ال ميكن فصل الصويت عن الداليل، وهذا ما جيعل مهمة ترمجة والنتيجة امل

أن ترمجة حمتوى القصيدة ممكن، ولكن ترمجة شكل هذا احملتوى '' كوهن''الشعر مستحيلة، إذ يرى 

  .غري ممكن

ون مبدأ التماثل الذي يتوفر كثريًا يف الشعر د'' كوهن''وللتفريق أيضًا بني الشعر والنثر يقّر 

:1عنده هي'' équivalenceالتماثل ''النثر وأنواع 

أمهها التماثل الّصويت الذي يشمل اجلناس، املطابقة النحوية والّصرفية يف :لاتماثل الدو -

.اجلمل، وأيضاً القافية

.113-112املرجع السابق، ص ص ، مفاهيم الشعريةحسن ناظم، -1

داللیةظواھر ظواھر صوتیة اإلیحاء
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  .على التعاريف والبديهيات ويعين به الرتادف املقّسر:دلوالتتماثل الم-

.العالمة يف الّنص الواحدترديد يعين به : تماثل العالمات-

  : أنواع المعنى ووظائفه عند كوهن

leاملرجع : ينطلق من التمييز بني عنصرين خمتلفني يف املعىن'' معىن''يف حماولته حتديد كلمة 

référent أي املوضوع احلقيقي، وأيضًا من اإلحالة املرجعيةla référence  وتعين العنصر املقابل

ويقّر هنا بوجود وظيفتني يف املعىن تتعلقان باحلياة الفكرية والعاطفية، . الذايت يف عالقته باملوضوع

التضمني ''و''  dénotationالتعيني : وللداللة على هاتني اللفظتني يقرتح لفظني أسهل استعماالً 

connotation'' كوهن''، ويعّرف ''�̧ ¦ǂǏ�ƢĔƘƥ�̈°Ȃǐǳ¦ بني الوظيفة واملعىن ويرى أن يستبدل هذا

.1بالتعيني فيصبح املعىن تعيينياً ) املعىن(األخري 

  العبارة
  المالءمة

  التضمينية  التعيينية

  +  -  النثرية

  -  -  العبثية

  -  +  الشعرية

متنافيان ال حيصالن يف آٍن واحد، فالتعبري الشعري أو االستعارة ليست التعيني والتضمني 

إىل notionnel، وطبيعته أي انتقال من معىن مفهومي أو فكري ''منط''تعبري معىن فقط بل تعبري 

كذلك جيب حصول   ، فليست كل االستعارات شعرية، ولكي تصبحémotionnelمعىن انفعايل 

  .االنتقال من املعىن التعييين أو الفكري أو املوضوعي إىل املعىن التضميين أو االنفعايل أو الذايت

 .197ص املرجع السابق، سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية، -1
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�ǾƬȇǂǠǋ�ƪ'' كوهن''ما يستخلص عن شعرية  Ǩǐƫ¦�ƾǫÂ��ňƢǈǳ�ǞƥƢǗ�©¦̄�ƨȇǂǠǋ�ƢĔ¢ بالصيغة

باللغة، كما أّن احملايثة ، والذي يعين تفسري اللغة)Immanence( العلمية حيث اعتمد مبدأ احملايثة

  .تؤدي إىل الوصفية فشعريته اهتمت باألشكال الشعرية

metalinguisticواللسانيات تتسع لكّل األشكال اللغوية، فالشعرية هنا لغة واصفة 

ما يدخل '' علم الشعر''يقر يف رؤيته أن الشعرية هي '' كوهن''فـ ،1وبالتايل إمهال للقيمة اجلمالية

، فهو مييز بني استهالك الشعر وتأمله وبالتايل يربط كالّ )علم اجلمال العلمي(نظريته يف ما يسمى 

.منها باجلمال والعلم، وخيتار طريق العلم ألنه يرى االستهالك تذوق والتأمل معرفة

مال ينبغي أن حيذو حذو اللسانيات، أي يكتفي بالوصف دون أّن علم اجل'' كوهن''يضيف 

.احلكم، ألن اإلنتاج وحده الذي يعترب عمًال فنيًا حقاً، أما األعمال الناقصة فهي أعمال تارخيية

خلط بني وعلم اجلمال ال يرصد إال ما وقع عليه يف البداية كواقعٍة مجالية وهنا قد يقع يف قضية 

ه ويفرض عليه عمليتني االختيار واملالحظة لكي حيقق املوضوعية، وينبغي احلكم والوصف، ما يلزم

رأي شخٍص واحٍد، فاجلمهور احتمال اخلطأ عنده لأيضًا إسناد دور املالحظة إىل رأي اجلمهور ال 

فبعض األعمال ميكن أن تكون جمهولة، لكن ال ميكن ملن أطلق عليه صفة اجلمال أن ال يكون قليل،

فاعترب الشعر شكًال من '' كوهن''ومن هنا حتّدد منهج الشعرية عند .2تمال ضعيفمجيًال فهو اح

أشكال اللغة أو طريق من طرق الكالم، بل رأى فيه أنه يريد أن يكون مثل العلم والفلسفة فعّرب عن 

فالشعر ليس علمًا بل هو فّن والفّن ... حقائق جديدة ويكشف مظاهر جمهولة من العامل املوضوعي

  ).اللغة املصنوعة(أّما النثر فهو اللغة الطبيعية عكس اللغة الشعرية .3شكل

 .113ص  املرجع السابق،حسن ناظم، مفاهيم الشعرية،-1

.20-19، ص ص املرجع السابقجون كوهن، -2
.40املرجع نفسه، ص -3
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إليه تصنيف أصبح هدف الشعرية العلمي هو البحث عن األساس املوضوعي الذي يستند 

نصٍّ يف هذه اخلانة أو تلك، وهل توجد مسات حاضرة يف كّل صنٍف ضمن الشعر وغائبة يف صنٍف 

هي املعيار، وبالتايل تكون '' كوهن''وهذا باعتبار النثر هو اللغة الشائعة فاعتربها  .1ضمن النثر

.القصيدة انزياحاً 

لإلجابة عن هذا التساؤل خبصوص السمات املوجودة يف الشعر والغائبة عن النثر انتهجت 

منهجًا مقارنًا بني الشعر والنثر، ومت ذلك من خالل تتبع طريقة إحصائية يف رصد ''شعريته 

واليت تقول أّن الشعر متطور عرب hypothesisاالنزياحات، وأيضًا اعتماده على تأكيد فرضية 

أثناء مقارناته هي الوظيفة الذهنية أو العقلية أو التمثيلية، '' كوهن''وأهّم وظيفة رّكز عليها .2العصور

  .والثانية هي الوظيفة العاطفية أو االنفعالية

  .موجودة يف النثرdénotationتسمى األوىل بداللة املطابقة 

  .موجودة يف الشعرconnotationوتسمى الثانية بداللة اإلحياء 

  .الداللتان هلما نفس املرجع لكنهما خيتلفان يف اجلانب النفسيهذان 

باألسلوبية، وألّن االنزياح كما يعرّفه '' كوهن''حصاء أدخلت أو ربطت شعرية اإلطريقة 

  .صيون هو األسلوب أي ما ميارس يف األدب من قيمة مجاليةمعظم االختصا

  ).القصة والرواية(بالّنثر الفين '' كوهن''مل يهتم 

  .شعرية عند جيرار جنيتال-4

Gérardجريار جنيت ''يرى  Genette''( )�¾ƢǰǋȌǳ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƢĔ¢�ƨȇǂǠǌǳ¦�Ŀ

األدبية، فهو يعترب أن الّنص ليس هو موضوع الشعرية بل جامع الّنص أي جمموعة اخلصائص املتعالية 

.3التعبري، األجناس األدبيةأصناف اخلطابات، صيغ :اليت ينتمي إليها كّل نٍص على حدة مثل

.115جون كوهن، املرجع السابق، ص -1
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بالّنص بل بالتعايل الّنصي أي عالقة النصوص سواًء كانت جلّية أو خفية، '' جنيت''ال يهتم 

أيضا يكون بأمناٍط خمتلفة من اخلطابات ينتهي إليها الّنص، ''intertextualityالتعايل الّنصي ''و

�ȂŭƢƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�ǲǯ�Ä¢�Ƣē¦ƾȇƾŢÂ�² ƢǼƳȋƢƥ�» ǂǠȇ�ƢǷ�ȂǿÂضوع والصيغة والشكل.  

يف الشعرية أن موضوعها هو اخلطاب األديب الذي هو أصل موّلد لعدد '' جنيت''يرى 

�ƢēƢǸȀǷ�ǺǷÂ��œȇǂƴƬǳ¦�ƲȀǼŭ¦�ȄǴǟ�ƾǸƬǠȇ�Äǀǳ¦�ÄǂǜǼǳ¦�² °Ëƾǳ¦�Ȃǿ�ƨȇǂǠǌǳ¦Â��́ ȂǐǼǳ¦�ǺǷ�ȆƟƢĔȏ

السوسيولوجية ما األدب؟ أي حتاول الشعرية إخضاع الظاهرة : أن تزودنا باإلجابة على السؤال

.1إىل وجوٍد داخلي، وحتديد اخلطاب األديب مع االهتمام باألمناط األخرى) األدب(

، ''Mimesisاحملاكاة ''يناقض نظرية األجناس األدبية معتمداً على املبادئ الشعرية القدمية كـ

تلك اآلراء ومناقشة '' أفالطونو أرسطو ''، وذلك مبراجعته لشراح ''Représentationاملماثلة ''و

ويقول كذلك بأن حّد الشعر يكون مبماثلة .اليت أخرجت كل أدٍب ال يعتمد احملاكاة من األجناس

متثيلياً، كما احملاكاة أصل للشعر فهي تتم عن د للقصيدة أو الشعر إّال إذا كاناألحداث فال وجو 

الفردية فهو ال يقوم على طريق الوزن واللغة واملوسيقى، وألن الشعر الغنائي جمموعة من األحاسيس 

  .احملاكاة وأيضا الشعر التعليمي

حناكي ) ماذا(باألسئلة أيضاً أن النظرية الشعرية القدمية تضّيق فعل احملاكاة '' جنيت''ويضيف 

وكيف حناكي، أي معىن ذلك تضييق على األفعال اإلنسانية وبالتايل يكون مضمون احملاكاة متعارض 

وطريقة احملاكاة تكون بالّسرد أو بالتمثيل الدرامي أي تقدمي ) ونمتدن/ متفوقون(بني أبطال 

  .الشخصيات الفاعلة

:2على الّنحو التايل'' أفالطون وأرسطو''األجناس األدبية عند '' جنيت''ويقّسم 

.33املرجع السابق، ص ،مفاهيم الشعرية حسن ناظم،-1
.42، ص املرجع السابقحممد جاسم جبارة، -2
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  :أفالطون

  الدرامي  املزدوج  الّسردي

  :أرسطو

  الدرامي  السردي  

امللحمة، أما الدرامي فهو االستعراضي دون : القول دون االستعراض مثل'' الّسردي''يعين بـ

فقد قّدم يف  ). املأساة وامللهاة(القويل، أي ما يقوم على احلوار وتتحدث فيه الشخصيات لوحدها 

بدًال من مدخل إىل جامع الّنص رؤية جديدة لألجناس األدبية فاقرتح نظرية األشكال األدبية''كتابه 

آراًء حول الّسرد والّسردية، ويناقش أيضا ''Figuresأشكال ''ويناقش يف كتاٍب آخر . األجناس

  ).الغناء - الدراما -امللحمة(

يرى أنه قد تكون هناك عالقة بني الّسردي والدرامي، فاألجناس املماثلة هي األجناس الكربى 

ƢȀƬƳȏ¦�ƢȀȈǴǟ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ǟǧǂƫ�ȆǰǳÂ�¦ǀǳ��ƨȈǯƢŰ�Ś®�امللحمة واملأساة وامللهاة، أّما باقي األجناس غ

، 1فتصبح عبارة عن شعر غنائي حماكي لألحاسيس وليس تعبريًا عنها فقطإلظهار خاصية احملاكاة، 

ة مع غريه لبناء نظرية األدب واألجناس فيكون اأو أن تتخّلى عن هذا القانون فيتساوى شعر احملاك

  .وامللحميالشعر الغنائي جبانب الدرامي 

يف مشروعه على توحيد مصطلح احملاكاة من حماكاة األفعال إىل احملاكاة العامة '' جنيت''عمل 

les’‘إىل األشكال  ’’archigenres’‘إىل جوامع األجناس أي اخلروج من األجناس 

figures’’. فشعريته ال تتعامل مع اخلطاب األديب املتحقق فقط بل تقدم مشهدًا عن جمموع

نات األدبية، فيقدم أمناطًا فارغة ميكن ألي ممارسٍة فعلية فيما بعد أن حتققها، وهو ما يسميه املمك

.43، ص املرجع السابقحممد جاسم جبارة، -1
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واليت تعمل على اإلملام بإمكانات اخلطاب املختلفة '' شعرية املمكنات''أو '' الشعرية املنفتحة''بـ

  .للكشف عن تركيبات حمتملة أو استنتاجية

املتعاليات ''، وقد رّكز كثريًا على ''أشكال''على تطوير شعريته يف كتاب '' جنيت''عمل 

trantextualité''�ǞǷ�̈ǂǿƢǜǳ¦Â�ƨȈǨŬ¦�ǾƫƢǫȐǟ�ǂƯ¤�ǎالنصية  Ǽǳ¦�ǾǠǸŸ�ƢǷ�ǲǯ�Ƣđ�ƾǐǫ�Ŗǳ¦Â��

يا كريستيفا لو ج''وقد قّدم هذا املفهوم من قبل ، وهذا ما عرف بالتداخل الّنصي، الّنصوص األخرى

Julia Kristeva '' التناص ''باسمIntertextualité'' والذي اتفق على معناه أنه الوجود الّلغوي

هو يتجاوز كونه '' ouverteاملنفتحة ''فمع ظهور شعرية الّنص .لنصٍّ يف نصٍّ أو نصوص أخرى

نوع العالقة مجالية أو  حمايث فيصبح هناك عالقة بني الّنص والعامل ومع الّنصوص األخرى يف غًىن عن

يعتمد . عالقة النصوص تقوم على بىن لغوية مشرتكة من حيث اخلصائص السيميائية والداللية .1فنية

يف تصنيفاته نظامًا متسلسًال أدرج فيه الطبقات املتداخلة من األمشل إىل األخّص، فرأى '' جنيت''

الدرامي بعدها تأيت /ليه بالّسرديبذلك أن الكتابة تقوم على وضعيات اإلخبار أي ما اصطلح ع

الّسرد على لسان املتكلم والّسرد على لسان الغائب وبعد األمناط : األمناط وختصصات الصيغ مثل

تأيت األجناس اليت هي يف األصل توقعات مادية وتارخيية كالرواية والقصة القصرية وامللحمة مث بعدها 

.2ة املغامرة اليت تدخل ضمن جنس الروايةاألجناس التحتية اليت تدخل يف األجناس كرواي

بعد هذه التصنيفات يتّضح أن احملاكاة مل تصبح حكراً على بعض األجناس بل ميكن أن جند 

حول األجناس انطالقًا من '' جنيت''من هنا تنفتح شعرية . داخل أمناط جديدة مل تكن معروفة

الذي ألغاه من  ''أرسطو''ـالعصر احلديث خالفًا لاجلنس الغنائي الذي يعتربه األكثر مسّوًا ومتّيزًا يف 

كما أنه مل يهتم بإلغاء التجنيس أو إثباته بل عمل على توسيع مبدأ احملاكاة إىل الصيغ فهو . شعريته

وغايته من ذلك إدراج . ]سرد= ملحمة وباعتبار الصيغة = اجلنس امللحمي باعتبار اجلنس [يرى أن 

.44حممد جاسم جبارة، املرجع السابق، ص -1
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 -امللحمة(واحدة ليدرس األسس التارخيية ال األجناس الكالسيكية جمموعة من األجناس حتت صيغٍة 

، بل لإلحساس اخلالص هلذه الثالثية، فضًال عن املأساوي واهلزيل واهلجائي والروائي )الغناء - الدراما

.1وهذا اإلحساس يرتجم للتاريخ واإلنسان وهذا ما جيب دراسته. اخلارق

فدراسة السرد  ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ãǂƻ¢�©ƢǇ¦°®�ǞǷ¾'' جنيت''عند '' شعرية الّسرد''يتقاطع مفهوم 

، شعرية ''بوريس أوزبنسكي''شعرية التأليف لـ'' دستويفسكي لباختني''شعرية : هلا مناهج خمتلفة مثل

  .''تودوروف''النثر لـ

الفّن ''، الذي اهتم بـ)1970 -1895('' فالدميري بروب''يستند على دراسة '' جنيت''فـ

��ƨȇ®ǂǈǳ¦�ƢēƢǻȂǰŠ�ǶƬǿ¦�Ʈ''لورالشعيب أو الفلك ȈƷ��ƨȈǇÂǂǳ¦�ƨȇ¦ÂǂǴǳ�ƨȈƟƢǰū¦�ƨȈǼƦǴǳ�ǾƬǇ¦°ƾƥ�Ǯ ǳǀǯÂ��

�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�ƨƬƥƢưǳ¦�Ǧ'' بروب''فـ ƟƢǛȂǳ¦�ȄǴǟ�ǄËǯŚǧ�̈ ƾƷ¦Â�ÇƨȇƢǰƷ�ń¤�ƨǨǴƬƼŭ¦�©ƢȇƢǰū¦�ǲȈŹ

.2الشخصيات املختلفة

 -1912('' راينورثروب ف''يف دراسة األجناس الناقد الكندي '' جنيت''أيضًا يسبق 

ووضع نظرية شعرية حول ) جوامع الّنص(، فقد قدم دراسة عن احملاكاة والنماذج العليا )1991

'' تشريح النقد''األجناس األدبية قائمة على النقد األسطوري ونقد األمناط البدئية يف كتابه 

“Anatomy of criticism” . عة النقد اجلديد يف البنيويني ومجاالتأثري بآرائه '' فراي''استطاع

، وّظف ''علم النفس اجلمعي''و'' علم األنثربولوجيا''و'' علم األساطري''خاّصة يف اعتماده على 

األساطري لتحليل األعمال األدبية، فبدأ من املالحم اإلغريقية واملسرحيات حىت وصل إىل العصر 

  .احلديث

.46حممد جاسم جبارة، املرجع السابق، ص -1
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 –املوجودة بني املبدع ووجوده الشعيب أيضَا على ضرورة النقد للحياة الثقافية '' فراي''يعمل 

والفلسفة أو غريها حّىت ولو كانت من آراٍء  مبادئ النقد ال جيب أن تؤخذ جاهزة من الالهوت

  .ممزوجة من عدة علوم

Ethicalالنقد األخالقي ''تقوم نظريته على  criticism'' قد نال''الذي يعترب مزجيًا بني

'' فراي''النقد ذا طابع علمي وثقايف مثايل للرتبية الليربالية، كما عمل الذي جيعل '' ير التارخيي والّسريو 

على نقض الثقافة الطبقية اليت صنفت فيها األجناس األرسطية، فحّول التصنيف األجناسي 

الكالسيكي إىل أمناط من التخييل يف احملاكاة تتجّسد فيها عالقة البطل مع حميطه يف مخسة مواقٍف 

:1لهاةتشمل املأساة وامل

1-��ȆŮ¤�ǺƟƢǯ�Ǯ ǳǀƥ�ȂȀǧ��ǶēƢƠȈƥ�ǺǷ�ǺǈƷ¢�ǾƬƠȈƥÂ�² ƢǼǳ¦�ƨȈǬƥ�ǺǷ�Ǟǧ°¢Â�Ȅũ¢�ǲǘƦǳ¦�ÀȂǰȇ

  .تكون خارجة عن املقوالت األدبية العادية -أي البطل –والقصة عنه 

البطل مبا أنه أرفع الناس فهو البطل النموذجي للرومانسية، ويقوم بأعماٍل خارقٍة عجيبة، -2

  .واحلكاية الشعبيةوهذه تدخل يف اخلرافة 

البطل أرفع من بقية الناس ولكنه يف مستوى احمليط الذي يعيش فيه، فيكو ن بذلك قائداً -3

.مهيباً ترهب الناس منه، فهو بطل من طراز احملاكاة العليا

البطل كباقي الناس وهو منهم، ما يؤدي إىل التجاوب مع اإلحساس باإلنسانية املشرتكة، -4

  .الهي والقصص اليت تعكس الواقعوهذا البطل يكون يف امل

.البطل أدىن قوة وطاقة وذكاء من عامة الناس، فهو من النوع الّساخر-5

:ومشروعه النقدي من خالل مؤّلفاته'' جنيت''شعرية 

) البالغة(أن جيمع بني املاضي واحلاضر يف شعريته، فقد ربطها بالقدمي '' جنيت''استطاع 

وحديثا باستفادته من علوم اللغة واللسانيات، إذن فمشروعه الشعري واسع وآين ألنه اتصف بطابعني 

.48حممد جاسم جبارة، املرجع السابق، ص -1
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لمية يف وأيضًا تناوله ألعمال حمددة ليشتغل عليها ما أعطى مشروعه صفة وصبغة الع. النقد والتطبيق

الرؤية والطرح، خاصة تبنيه جلدلية اخلاّص والعام يف دراسة الّنصوص، كما اتصف عمله ودراساته 

بالبيداغوجية يف طريقة التحليل ومعاجلة النصوص، وأيضًا وضعية تعليم األدب، وإعادة الّنظر فيها، 

  .وتقدميه لطرق جديدة تعليمية

.1تبارها أشكاالً بل طرائق للخطابليس باعfiguresرأى أّن الشعرية يف الصور 

يف هذا '' جنيت''وّسع :l’architexte1979''النّص الجامع''الشعرية في )1

الكتاب من مفهومه للشعرية وموضوعها حيث اعتربها جمموعة من املقوالت العامة الباحثة 

).مسرح -رواية -قصة(عن أمناط اخلطاب والصيغ القولية واألجناس األدبية 

أصبح مفهوم الشعرية أكثر جتاوزاً :palimpsestes''1982طراس أ''في  الشعرية)2

أي جمردًا يهتم باملتعاليات النصية أو بالتعايل النّصي '' جنيت''ملا كان عليه سابقا عند 

للنص مبعىن أوضح كّل ما جيعل النص يدخل يف عالقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى 

).النص اجلامع -النص الالحق -امليتانص -ناصامل -التناص(على أشكال متعددة هي 

ع معّقٍد يف الشعريات و خّصصه ملوض:Seuils19872'' عتبات''الشعرية في )3

، هذا املصطلح الذي يشهد حركية تداولية وتواصلية يف ''paratexteاملناص ''املعاصرة هو 

ما يدور حوله من الساحة النقدية، وذلك ألمهية العالقة اليت يبنيها حميط الّنص وكل 

.نصوص مصاحبة وموازية، وأيضا بتلقي اجلمهور وانفعاالته

:االنتقال من شعرية الّنص إلى شعرية المناص

�ƨȈǻƢǈǳ�Ǧ'' جنيت''ينطلق  ȇ°ƢǠƫ�ǺǷ�ƨȈƟƢǼƦǳ¦Â�ƨȇ®ǂǈǳ¦�ƢēƢǻȂǰǷ�ƨǇ¦°®Â�́ ȂǐǼǴǳ�ǾƬǳ ƢǈǷ�Ŀ

وسيميائية كانت متداولة من لدن الدارسني قبله، حيث ينطلق من فكرة شائعة ومعروفة لدى 

.26، ص 2008، 1، منشورات االختالف، اجلزائر، ط)من النص إىل املناص(عبد احلق بلعابد، عتبات جريار جنيت -1
.26املرجع نفسه، ص -2
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السيميائيني والدارسني للشعرية مفادها أن الّنص عبارة عن جمموعة من امللفوظات اللسانية الدالة 

  .القابلة للحفر والتأويل

كذلك عمل انطالقا من فكر احلفر والتأويل على توسيعها إىل مناطق جماورة للّنص وحميطة 

به، حيث رأى أن النص نادرًا ما يظهر عاريًا من مصاحباٍت لفظية تساعده على إخراج املعىن 

نصًا موازيا للنص ، ومبساءلة هذه املصاحبات فهو خيلق''كاسم الكتاب والعناوين واإلهداء''

�ÅȐƳ°¢�ǎ ǼǴǳ�ǲǠƳ�Ǿƥ�ÀƘǯ�Â¢��ȆǴǏȋ¦ƬȈǳ�ǾƟ¦ËǂǫÂ�ǽ°ȂȀǸŪ�Ƣđ�ȆǌŻجنيت''وبالتايل فـ. اور معهمح� ''

:1ينتقل من شعرية النص إىل شعرية املناص، وأيضاً حيّذر من املناص ألنّه يستهدف

(املختصني- :¦�Ŀ�ÀȂǰǰǌȇ�ÅƢǷÂ®�ǶĔȋ�¦ǀǿÂ�śȈǻƢǈǴǳ¦�®ƢǬǼǳ¦Â�§ ®ȋ¦�Ȇƻ°ƚǷ لّنص

  .)فما بالك باملناص

.يعمل املناص على تنشيط فضوهلم، كما حيّفزهم على القراءة:القراء-

  .االستهالل الكثري يقتل النص: الكّتاب-

  .املكتبيون والوثائقيون :وسطاء الكتاب-

  : المناص عند جنيت

جنده ، حيث )عتبات -أطراس -مدخل إىل النص اجلامع(لتّتبع ذلك ينبغي العودة إىل كتبه 

قد عرض مفهومه للشعرية واملتعاليات النصية والتناص وامليتانص واملناص، فهو يدخل هذه 

املصطلحات يف حوارية ظاهرة وخفية، وبالتايل يضع لكل مصطلح مفهومًا حمدداً، واملتعاليات النصية 

هي جامع للتناص، والنص اجلامع هو موضوع الشعرية الذي يكون فوق وحتت وحول النص أي 

  ).حول النص(ملناص ا

.28، ص املرجع السابقعبد احلق بلعابد، -1

التناص

مستویاتھ

خاصعام

أنماطھ

النص المیتا نصالمناصالتناص

الالحق

معامریة 

النص

أنواعھ

المیتانصیةالمناصة التناص

أشكالھ

الخارجيالذاتي الداخلي
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:1بني أمناط املتعاليات النصيةومن 

أنه حضور نصٍّ يف آخر عن طريق  ''جنيت''حيّدده :Intertextualitéالتناص -1

  .االستشهاد والسرقة وما شابه ذلك

يتواجد هذا النوع يف العناوين والعناوين الفرعية واملقدمات  :Paratexte المناص-2

.والذيول والصور، وكلمات الناشر

وهو تلك العالقة اليت تربط نّصًا بآخر يتحدث عنه دون :Métatexteالميتانص -3

  .ذكره

، مثال العالقة اليت جتمع النص :الّنص الالحق-4 يكمن يف العالقة اليت جتمع نّصًا بنصٍّ

وهي hypotexteكنٍص سابق ) أ(بالنص hypertexteكنصٍّ الحق ) ب(

  .عالقة حتويل أو حماكاة

شعر، رواية أو : نواع أدبية  معينةتتصل بأ :L’architexteمعمارية النص -5

وهي عالقة صّماء تأخذ بعداً مناصياً، حيث تكون العالقة بني هذه األمناط ... حبث

.2فهو يتعلق مبظاهر أدبية الّنصtranstextualitéمتينة أما التعايل الّنص 

، فنجد مصطلح املناص ''عتبات''عند جنيت من خالل كتابه '' املناص''وبالعودة إىل مفهوم 

para)مكوناً من مقطعني  texte) ،para3تعين يف اليونانية والالتينية عدة معاين:

,pareilالشبيه واملماثل واملساوي - égalوهو ما له عالقة بالكمية والقيمية ،.

.121، ص املرجع السابقنور الدين السد، -1

.122، ص نفسهاملرجع  - 2
.41عبد احلق بلعابد، املرجع السابق، ص -3
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-�ƨǴǯƢǌŭ¦Â� ¬ȂǓȂǳ¦Â� °ȂȀǜǳ¦� Â¢� �ƨǷ Ȑŭ¦Â� ƨǈǻƢĐ¦Â� ƨǴƯƢǸŭ¦Â� ƨđƢǌŭ¦

(convenable, compagnon, apparie, semblable).

  .املوازي واملساوي واالرتفاع والقوة-

.الزوج والقرين، والوزن بني مقدارين، والعدل واملساواة بني شخصني-

  .حتاذي اجلمل بني بعضها البعض-

أحلق بأّي كلمٍة حيمل معىن من هاته املعاين املذكورة سابقا، ومن هذه إذا paraومصطلح 

  : الكلمات مثال

parallèleاملتوازي -

.parapluieاملطرية أو الواقية من املطر -

.parascolaireشبه املدرسي -

.paramilitaireشبه عسكري -

فقد كثرت تعريفاته ودالالته يف علم النفس وعلم االجتماع واللسانيات  :texteأّما المقطع 

أي النسيج أو ’’textus’‘والسيميائيات وحتليل اخلطاب، وأصله يف الالتينية راجع إىل كلمة 

التسلسل والتوايل يف ترتيب الكلمات، وهذا ما يعين يف الثقافة اإلسالمية والعربية دقة بروز الشيء 

  .ه ومنتهاهوظهوره وغايت

عن مصطلح املناص أنه من املتعاليات النصية والشعرية عامة، فريى أنّه ال '' جنيت''ويضيف 

أو بصرية كاسم  ميكن معرفة الّنص إال من خالل مناصه، فنادرًا ما يظهر خاليًا من عتباٍت لفظية

كّل ما جيعل من إذن فاملناص هو  ... الكاتب، العنوان، العنوان الفرعي، اإلهداء، صفحة الغالف

النصِّ كتابًا مفتوحًا يقرتح نفسه على قرائه أو بصفٍة عامٍة على مجهوره، فهو أكثر من جداٍر ذو 
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البهو الذي يسمح لكلٍّ منّا دخوله أو ) بورخيس(حدود متماسكة يقصد به هنا تلك العتبة، وبتعبري 

  .الرجوع منه

:1أنواع المناص عند جنيت

 - كلمة الناشر  - العنوان(ّمت اإلمجاع على أّن املناص هو جمموع اخلطابيات املصاحبة للّنص 

أي ذلك الفضاء ’’paritexte’‘بالّنص احمليط '' جنيت''وهو ما مساه ...) دار الّنشر - اإلشهار

  .ول األولؤ ت تصّرف الناشر الذي يعترب املساملادي من النّص الذي يكون حت

Paratexteمناص الناشر -1 éditorial: ت املناصية اليت يعترب الناشر هي تلك اإلنتاجا

:والً عنها ومكونات النص النشري كالتايلؤ مس

  النص الفوقي النشري  النص المحيط النشري

  الغالف

  صفحة العنوان

jaquettesاجلالدة 

  كلمة الناشر

  اإلشهار

  قائمة املنشورات

Catalogues

Presse d’édication

paratexteمناص المؤلف -2 auctorial: هي تلك اإلنتاجات واملصاحبات اخلطابية اليت

  ).النص الفوقي - النّص احمليط(تعود مسؤوليتها إىل املؤلِّف وتنقسم إىل قسمني 

  النص الفوقي التأليفي  النص المحيط التأليفي

  .اسم الكاتب

  )رئيسي وفرعي(العنوان 

:العام

اللقاءات الصحفية واإلذاعية 

:الخاص

 -املراسالت العامة واخلاصة

.48، 47، 46، 45، 44، ص ص املرجع السابقعبد احلق بلعابد، -1
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  العناوين الداخلية

 - التصدير - املقدمة

 - املالحظات -اإلهداء

  احلواشي - اهلوامش

احلوارات -والتلفزيونية

  املناقشات والندوات

  املؤمترات -القراءة النقدية

املذكرات -املسارات

 -النص القبلي -احلميمية

  التعليقات الذاتية

  :أقسام المناص

هو كّل ما يتعلق باملظهر اخلارجي للكتاب ويضم نصوصاً :péritexteالنص المحيط -1

péritexteالنّص احمليط النشري : ثانوية هي éditorialكلمة   -اجلالدة -فالغال(ضم وي

  ).السلسلة -الناشر

péritexteالّنص المحيط التأليفي -2 auctorial: العنوان  -العنوان -يضم اسم الكاتب

  ...العناوين الداخلية -الفرعي

. االستجوابات والتعليقات(كل اخلطابات اخلارجية عن الكتاب   :épitexteالنص الفوقي -3

 ).قائمة املنشورات - اإلشهار(أيضا الفوقي النشري 

  .النص الفوقي+ النص احمليط = املناص 

النّص الفوقي+ احمليط  النص= املناص النشري 

  .النص الفوقي+ النص احمليط = املناص التأليفي = املناص عامة 

:1مبادئ التناص

.51عبد احلق بلعابد، املرجع السابق، ص -1

العام          الفوقي التألیفي

الخاص
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�ǲǸŢ�Ŗǳ¦�ƨȈǏƢǼŭ¦�ƨǳƢǇǂǳ¦�ń¤�ƢǼǴǏȂƫ�À¢�ƢĔƢǰǷƜƥ�Ŗǳ¦�ǾƟ®ƢƦǷ�ǶȀǧ�Ƥ Ÿ�́ ƢǼŭ¦�ǶȀǨǻ�Ȇǰǳ

األسئلة موجهة ملبادئ ل إىل ذلك تطرح و وللوص. العناصر الفضائية والزمانية والتداولية والوظيفية

  :املناص

  )أين؟(املكانية -

  )مىت؟(الزمانية -

  )كيف؟(الكيفية -

)ممّن وإىل من؟(التداولية -

  )ماذا نفعل به؟(الوظيفية -

  .الشعرية عند تزفيتان تودوروف-5

Tzvetanتزفتان تودوروف '' Todorov '')1939- 2017 (بلغاري /فيلسوف فرنسي

، )1971(، من مؤلفاته شعرية النثر ''تاريخ الفكر، نظرية الثقافةالنظرية األدبية، ''كتب واهتم بـ

).1968(، الشعرية )1981(مقدمة الشاعرية 

، أو كما يسميها هو ''Narratologyعلم السرديات ''اهتم بالنقد الروائي وختصص يف 

Grammaireقواعد الديكامريون ''يف كتابه '' علم السرد أو السردية'' de Décaméron''

laالذي عرّفه بأنه علم القّص أو الراوية و  science du récit''1.  استنتاج '' تودوروف''استطاع

مفاهيمه من خالل أطروحات الشكالنيني الروس، أو بالتقائه مع بعض النقاد الذين اهتموا مبجال 

  .''غرمياس''و'' روالن بارث''الّسرديات كـ

، كما )قصة وحكاية -رواية(اسة اإلبداع النثري والسردية هي فرع من فروع الشعرية مهمتها در 

�ǺǰǳÂ��ǂưǼǳƢƥ�ÅƢǔȇ¢�ǶƬē�ƨȇǂǠǌǳƢǧ. هلا مسائل مشرتكة مع الشعرية خاصة يف مسألة األصل والفرع

.54، ص املرجع السابقحممد جاسم جبارة، -1
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السردية أكثر ختصصًا منها، كما ختتلف عنها يف عدة مسائل كاالختالف يف املضامني وطرح الرؤى 

وشعرية السرد اليت هي جزء من الشعرية اليت تدرس اخلطاب  وهناك فرق أيضا بني السردية. واملواقف

'' تودوروف''لقد حاول . الفردية أو االجتماعية) أنا(وهذا الستعمال paroleالروائي بوصفه كالمًا 

الذي هو إنتاج للمؤلِّف '' األثر األديب''استناداً إىل الفرق بني ''poétiqueالشعرية ''حتديد موضوع 

، وبالتايل هو ينفي 1الذي هو إنتاج للقارئ ألنه بتوسيعه عن طريق القراءة'' النص''احلقيقي وبني 

. حمتمل عملأيضا أن يكون األثر األديب موضوع الشعرية ألنه عمل موجود، بينما الشعرية موضوعها 

ّنص  أّما عن النص فهو يفّرق بني النّص كبنية معرفية متكاملة يكون قابًال للشرح والتفسري، وبني ال

.2كبناٍء جمّرد

ففي مقابل تأويل الّنص اخلالص ال تسعى الشعرية  «: وعن موضوع الشعرية يقول تودوروف

إىل تسمية املعىن، وإمنا تستهدف معرفة القوانني العامة اليت تعتمد لوالدة كّل عمل، ويف مقابل العلوم 

أّن الشعرية ال تفتش عن هذه ويضيف أيضًا .3»اليت هي التحليل النفسي أو االجتماعي أو سوامها

وباطنٍة يف الوقت القوانني إال داخل األدب نفسه، فالشعرية إذن هي اقرتاب من األدب كواقعٍة جمّردةٍ 

  .ذاته

يف دراسته وحتليله للخطابات املنهج اللساين، أي يستند يف ذلك على '' تودوروف''يعتمد 

ني اللسانيات والشعرية ألن موضوعهما واحد وهو مرتكزات األسلوبيني يف التحليل، إذ حياول اجلمع ب

4ما يسميه توحيدا ملوضوع األنظمة الدالة
“signifying systems”�ƢĔ¢�ƨǫȐǠǳ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�¾ȂǬȇÂ��

 .34ص املرجع السابق، حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، -1

-234، ص ص 2009، 1إبرير، رحلة البحث عن الّنص، يف الدراسات اللسانية الغربية، احتاد الكتاب اجلزائريني، ط بشري - 2

235.

.100، ص املرجع السابق: نقًال عن نور الدين السد-3
.73-72املرجع السابق، ص ص ،مفاهيم الشعرية حسن ناظم،-4
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�ƢēƢȈǼƥ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦�ƨǇ¦°®�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�©ƢȈǻƢǈǴǳƢǧ��̈ǂǸǔǷÂ�̈®ȂƳȂǷ)الصوتية والنحوية والداللية (

©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�Ƕǔƫ�ȆȀǧ�ǲſ¢Â�ËǶǟ¢�ƢĔ¢�ȏ¤�Ǯ ǳǀǯ�ƨȇǂǠǌǳ¦Â .جتميع قضايا التحليل ... نستطيع «: يقول

.1»الداليل األديب يف ثالثة أقساٍم حبسب ارتباطها باملظهر اللفظي من النص أو الرتكييب أو

الوصول إىل قوانني عامة تتحكم يف اخلطاب األديب وتدخل حتت '' تودوروف''لقد حاول 

الذي يرتبط يف '' األدبية''، لكنه ربط بني مفهوم الشعرية ومفهوم ''poétiqueالشعرية ''مفهوم 

�Ŀ�ƨȈƥ®ȋ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ËÀ¢�ń¤�ǲǏÂÂ�§ ®Ȍǳ�ǶǴǟ�ƨǷƢǫ¤�¾ÂƢƷ�¦ǀđÂ��§ ®ȋ¦�ƨȇǂǜǼƥ�ǾǳȂǏ¢�Ń�ƾȇƾŪ¦�ƢđȂƯ

�§ ®Ȍǳ�ƨǏƢŬ¦�©¦ǄȈǸŭƢƥ�ǶƬē�ƪ ƸƦǏ¢�ǲƥ��Ƣē¦ƾǬǠƫÂ�ƢēƢƦǠǌƬƥ�ƨȈƳ°ƢŬ¦�ǲǷ¦ȂǠǳƢƥ�ƨȇƢǼǠǳ¦�ŅȂƫ�ƾǠƫ

نظريات الفنون وعلم اجلمال  ومقوماته اجلمالية، ومن هذا املنطلق توثقت العالقة بني األدبية وبني

.2بصفٍة عامةٍ 

���Ǻǟ�Ʈ''الشعرية''مفهومه حول '' تودوروف''ّخلص  ƸƦƫ�ƢĔȋ�ǽǂǜǻ�Ŀ�§ ®ȋ¦�ǶǴǟ�Ȇǿ�Ŗǳ¦Â

فاألدب كالم يبعث اللذة أو يثري االهتمام لدى  .قوانني اخلطاب األديب يف كلٍّ من الشعر والنثر

.سامعه أو قارئه، ويكون اخللود مصريه أكثر صناعة من الكالم العادي

بحث عنه الشعرية هو يرى كذلك أن العمل األديب ليس هو ذاته موضوع الشعرية، إمنا ما ت

أيضا دعا إىل استعمال اخلطاب األديب بدل . خصائص هذا الكتاب اخلاص الذي هو اخلطاب األديب

األدب أو العمل األديب، ألن اخلطاب ينشأ حول األدب مع نشوء األدب نفسه، وهذا اخلطاب مل 

التفسري : (3 خمتلفنييكن موحدًا منذ نشأته سواء من حيث غايته، أو أشكاله، ولكنه اختذ اجتاهني

، فالنظري يكون حول األدب ال األعمال األدبية، أو يكون على مقوالت عاّمة ملوضوعات )والنظرية

.101نور الدين السد، املرجع السابق، ص -1
تودوروف، الشعرية، مرجع سابق، ص ص :؛ ينظر أيضاً 13وبية وخصائص اللغة الشعرية، ص مسعود بودوخة، األسل-2

108-109.
.102-101نور الدين السد، املرجع السابق، ص ص -3
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أما األدبية يف . معطاة فتنشأ الشعرية من خطاب العثور على هذه املقوالت أو طرائق صياغتها

فاألدبية هي حصيلة التغّريات اخلطابات فهي تقوم على ما يعرتي النظام اللغوي من اضطرابات، 

  .املالحظة والطارئة يف النظام الرتكييب للغة كاالنزياحات

من فكرة أن الشعرية جاءت لتفصل أو تضع حّدا للتوازي القائم بني '' تودوروف''ينطلق 

التأويل والعلم يف حقل الدراسات األدبية، وبالتايل الشعرية كما عرفها آنفاً هي دراسة منهجية لألدب

تعتمد على عنصرين أو عاملني متقابلني يعمالن بطريقة متناغمة يكشف كّل واحد من هذين 

:1العاملني عن مجالية اآلخر

الصياغة والكشف موضوعيًا عن قوانني جمّردة، على '' تودوروف''يقوم حبسب  :التجريد-1

ص موضوع الشعرية، بل ما يستخلص من خصائ وهذا العتبار أن العمل األديب ليس هو

جتلٍّ لبنية حمّددة وعامة ليس العمل واحداً من وكل عمل هو ] األديب[حتديد اخلطاب النوعي 

�Ä¢�ǺǰǸŭ¦�§ ®ȋ¦�ǲƥ�ȆǬȈǬū¦�§ ®ȋ¦�řǠȇ�ȏ�ǶǴǠǳ¦�¦ǀǿ�ÀƜǧ�ŅƢƬǳƢƥÂ��ƨǼǰǸŭ¦�Ƣē¦±Ƣų¤

ƨȈƥ®ȋ¦�Ä¢��ĺ®ȋ¦�ª ƾū¦�̈®¦ǂǧ�ǞǼǐƫ�Ŗǳ¦�̈®ǂĐ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦.

حظة أثر هذه القوانني على سطح اخلطاب األديب لكن ال ال ميكن مال :التوجيه الباطني-2

ميكنها أن تغيب عن البنية الداخلية، وهذا التوجيه الباطين يتحكم يف سريورة اخلطاب وانتقاله 

من احلالة العادية إىل اخلطاب الّنوعي، ومينح هذا التوجيه أيضًا للقارئ جماًال أرحب للحركة 

  .داخل النص وبني ثناياه

�Ƥ'' تودوروف''هدف  لقد كان ȈǳƢǇ¢�ǲȈǴŢ�ń¤�» ƾē�§ ®Ȍǳ�ƨȈǼǸǓ�ƨȇǂǜǻ�ǆ ȈǇƘƬǳ�ƢƸǓ¦Â

. النصوص سعيا للوصول إىل استنباط الشفرات املعيارية والقوانني اليت ينطلق منها اجلنس األديب

.23، ص املرجع السابقتودوروف، : ؛ أيضا54ص املرجع السابق، الطاهر بومزبر، التواصل اللساين والشعرية، -1
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للسانيات، '' دي سوسري''استناداً ملا سبق جعل الشعرية أنواع، وقد صّنفها تصنيفًا قريبًا من تصنيف 

:1ى أّن هناك شعريات عاّمة وشعريات تارخييةفرأ

تدرس اخلطاب الّنوعي دراسة آلية، كما تدرس أيضًا عالقة األجناس :الشعريات العاّمة-1

ببعضها البعض دراسة تزامنية، وتقوم بشرح كّل جنٍس على حدى، وذلك ملعرفة مميزات كل 

�Ǻǟ�ǽǄȈŻ�Äǀǳ¦Â�¿ƢǠǳ¦�ǾǻȂǻƢǫ�ƢȀǼǷ�Ęǲǰǳ�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ��Çǆ ǼƳاألجناس األخرى.  

ƢȀǼǷ�©ƢǸȀǷÂ�Ç°¦Â®¢�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏƢƥ�Ǻǰǳ�²:الشعريات التاريخية-2 ƢǼƳȋƢƥ�ǶƬē:

  .إجراء دراسة حتويلية لكل مقولة أدبية-

أن يضع الدارس يف حقل عمله كّل األجناس األدبية بعني االعتبار، إذ من املمكن -

املنتجة للوظائف اللغوية  استثمار هذا العمل يف الّنظرية التواصلية وكشفها عن العوامل

�Ƥ: مثل ƟƢǤǳ¦�ŚǸǓ�¾ƢǸǠƬǇ¦�ǂưǰƫ�ƢĔȋ�ƨȈǠƳǂŭ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�ƢȀȈǧ�ǺǸȈē�ƨǸƸǴŭ¦''هو''.  

تسعى إىل التعرف على قوانني التحويلية اليت تتصل باالنتقال من عنصر أديب إىل آخر -

  .بافرتاض قوانني جديدة

شكال وتغريها، فبدًال من تصّور منوذجًا لتطور األ'' تودوروف''وعن أدوات الشعرية وضع 

ميالد النموذج الشعري ونضجه عفويًا مث موته واندثاره عفويًا أصبحت العفوية منوذجًا جدليا نقيض 

ال يغيب عن أّي عصٍر، ولو تسىن للشعريات التارخيية يعترب ظاهرة التوازي قانوناً عاماً وجمرداً . الرتكيب

العتباره عنصر حموري '' التوازي''خر ملا أمكنها أن تتجاوز أن تقف على مراحل التغريات من عصٍر آل

.2وأساسي لكل عمٍل تتحكم فيه الوظيفة الشعرية، وألنه يتجّلى على أبنية اخلطاب الفّين املنجز

.79-78، ص ص املرجع السابقتودوروف، : ؛ أيضا57 -56مزبر، املرجع السابق، ص ص الطاهر بو  - 1
.58، ص نفسهاملرجع  - 2
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على ضرورة أخذ املظهر اللفظي من الّنص بعني االعتبار فيحّدد قضايا '' تودوروف''ويلّح 

أقسام كما ذكرنا سابقاً، وهذا حبسب ارتباط هذه األقسام باملظهر اللفظي التحليل األديب يف ثالثة 

ورؤيته الشعرية '' رومان جاكبسون''هذا التحديد يطابق مقوالت . من النّص أو الرتكييب أو الداليل

ة  العمل الفّين األديب والذي يتطلب مبادئ حتليلية لسانيوحتليلها يف'' التوازي''ق بظاهرة خاّصة ما تعلّ 

مدققة، وختتلف هذه املبادئ باختالف األدوات املستخدمة يف بنية التوازي، إذ منها ما يتجه إىل 

والتوازي يكون حاضراً يف الشعر كما هو ).مت شرحه سابقاً (عمق اخلطاب ومنها ما يكتفي بسطحه 

ى مستويني Ǵǟ�ǲǐŹÂ�̈°ÂƢĐ¦�ƨȈǼƥ�ȄǴǟ�¿ȂǬȇ'' جاكبسون''ففي الشعر كما حّدده . حاضر يف النثر

أحدمها داخلي واآلخر شكلي يتعلق ببنية اخلطاب فينتج تنوعات األشكال والّدالالت الصوتية 

¢�ǂưǼǳ¦�Ŀ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǾƫȏȂǬǷ�ǺǰǳÂ�ƨđƢǌŭ¦�¢ƾƦǷ�ƨȈǼƥ�ȄǴǟ�Ä±¦ȂƬǳ¦�¿ȂǬȈǧ�ǂưǼǳ¦�Ŀ�ƢËǷ. والنحوية واملعجمية

'' تودوروف''ويرجع . يف املقاماتصعبة التمييز عكس الشعر ومن مظاهره النثرية شكل اللغة وأناقتها 

حيث ميكن  1»احلكم التقوميي لعمل ما مرتبط ببنيته«ذلك أن لكل أثر أديب وفّين بنيته اخلاّصة لقوله 

وتبقى . للدارس أن حيكم على مجالية هذا اخلطاب من خالل القواعد الكلية اليت ستنتجها حوله

.رؤى القرّاءعملية استنطاق النصوص عمالً حرّاً خمتلف على حسب

.83، ص رجع السابقتودوروف، امل: ؛ وينظر65، ص مزبر، املرجع السابق الطاهر بو : نقًال عن -1
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  :بالمناهج النقدية الحديثةعالقة الشعرية  - اً ثالث

باالتساع والشمولية، خلق هلا عالقاٍت خمتلفة مع عّدة إّن اتصاف النظرية الشعرية احلديثة 

وهذا كّله راجع ألّن ...مناهج نقدية حديثة، كالّلسانيات واألسلوبيات والبالغة والسيميائيات

الشعرية يف حبثها عن العالقات املتنامية بني مكونات النّص اليت اعتمدت على خمتلف املستويات 

وبالتايل كانت عالقات الشعرية خمتلفة،  . ''والرتكيبية والداللية والتشكيلية الصوتية واإليقاعية'': اللغوية

كاملواقف الفكرية، التجارب، ''كما أّن للشعرية عالقات أخرى مع مكونات مصاحبة لإلبداع األديب 

.''...العقائد اإليديولوجية، رؤيا العامل

�Őǟ�ƢēȏƢů�ƪالنظرية الشعرية الغربية احلديثة بتطّور النقد تطورت  ǠǈËƫ¦Â�Ʈ ȇƾū¦�ĺ®ȋ¦

�ƨȇȂǤǳ�ƲǿƢǼǷ�ȄǴǟ�Ƣǿ®ƢǼƬǇ¦�Â¢�Ƣǿ®ƢǸƬǟƢƥ�ÄǂǜǼǳ¦�ƢȀǗƢǌǻ�² °ƢŤ�ƪ ËǴǛ�ƢËĔ¢�Ëȏ¤��ƨǨǴƬű�ǲƷ¦ǂǷ

يف حني يعتقد أغلب النقاد يف العصر احلديث . اشتغلت على الفّن األديب كاملنهج اللساين باخلصوص

اسها إىل الشكالنيني الروس، حيث رأوا أّن أّن فكرة تأسيس نظرية شعرية حديثة ترجع يف أس

�¾ƢǸǠƬǇȏƢƥ�ǶƬē�ƢȀǸǜǠǷ�Ŀ�ƢĔȋ�Ǯ ǳ̄Â��ŅƢŦ�ȄƸǼǷ�©¦̄�©ƢƸǴǘǐǷ�ƨȈƥ®ȋ¦Â�ƨȇǂǠËǌǳ¦Â�ƨȈƥȂǴǇȋ¦

�Ǯ ǳ̄Â�ƨȈƥ®ȋ¦�ÀȂǼǨǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ�» ƾē�ÅȐưǷ�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�ËÀ¢�ƢǸǯ��ƢēƢȈǼǬƬǳ�®ȂǐǬŭ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦Â��ƨǤǴǳ�ËřǨǳ¦

ǧ�ƨȈǳƢǸŪ¦�̈ǂǿƢǜǳ¦�±¦ǂƥ¤�» ƾđ تدرس حماور مهمة خاصة يف النّص الشعري كالفرق بني اللغة الشعرية

كّل هذه احملاور وغريها جعلت العالقات تتطور أكثر بني ...واللغة اليومية، األصوات، التوصيل

، حىت صار جماهلما واحد أي البحث عن الصفات اجلمالية للّنّص األدّيب عرب ''الشعرية واألسلوبية''

.مستويات خمتلفةٍ 

ترجع إىل أصول أخرى، وقد بنوا ''poétiqueالشعرية ''هناك رأي آخر يقوم بأّن أصول 

هذه اآلراء حول عالقة الشعرية باملعارف األخرى سعيًا لتأسيس منهج ومفهوٍم عاّم للنظرية الشعرية، 

،  ''...قدميةأن هلا عالقة بالبالغة ال'': ، وقال آخرون''أن الشعرية وليدة اللسانيات'': فقال بعضهم
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ظّل . أوصلت الشعرية إىل مفرتق طرق فصارت بذلك الشعرية شعرياتكل هذه االختالفات والّرؤى 

�¾ƢưǷ¢�ǂǠǌǴǳ�ǶǴǟ�ƨǷƢǫ¤�¾ȂƷ�ÅƢËƦǐǼǷ�¾ƢĐ¦�¦ǀđ�śǸƬȀŭ¦�®ƢǬǼǳ¦�ËǶǿ''جاكبسون وكوهن وتودوروف''  ،

ȂǟƢǘƬǇ¦�ǶËĔ¢�ƢǸǯ��ĺ®ȋ¦�كما سعوا أيضا إىل حتديد أدوات الشعرية يف حبثها عن قوانني اخلطاب ا

أي ضرورة وصفها للّنص وصفًا صحيحاً، وذلك باستبعاد ''objectiveاملوضوعية ''إضفاء صبغة 

  .املؤلف واالهتمام باملوضوع أي اخلطاب األديب

�ȆǈǨǼǳ¦�śǿƢš ȏƢǯ�§ ®Ȍǳ�̈ƾȇƾƳ�Ç©¦°ËȂǐƫ� ¦ǂƯ¤�Ŀ�̈Śưǰǳ¦�ƢēƢƦǈƬǰǷÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƪ ǸȀǇ¢

اليت هي حقل  :literariness''1األدبية ''بـعالقٍة للشعرية هي عالقتها واالجتماعي، ولعّل أول

��Â¢��ƨȇ¦ƾƦǳ¦�ǀǼǷ�ËÄǂǟƢǋ�Ä¢��§ ®ȋ¦�Ŀ�Æǎ ǳƢƻ�¿ȂȀǨǷ�ƢËĔ¢�ƢȀǷȂȀǨǷÂ��ƢȀǼǷ�ƨƦȇǂǫÂ�ÅƢƦȇǂǬƫ�ƨȇǂǠǌǴǳ�Ç±¦ȂǷ

يعترب هذا املفهوم سيميائي خيّص النصوص .أّن موضوع األدب هو األدبية'' جاكبسون''كما قال 

.األدبية أي متّيزها عن غري األدبية

�śƥ�ÅƢǯŗǌǷ�ÅƢũƢǫ�ǲưŤ�Ŗǳ¦�̈®ǂĐ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ƾȇƾŢ�ǾǧƾǿÂ) لم األدبع(تتسم األدبية بالعلمية 

هلما غاية واحدة إّال أن مصطلح الشعرية عرف رواجاً '' الشعرية واألدبية''وهلذا فـ. األعمال األدبية

  .أكثر من مصطلح األدبية

ĔȂǰǳ�ǖǬǈƫ�ÅƢǻƢȈƷ¢�ƨȈƥ®ȋ¦�ǺǰǳÂ��ǪƟ¦ǂǘǳ¦�Ŀ�ÀƢȇ±¦ȂƬǷ�ÀƢǷȂȀǨǷ�ÅƢǔȇ¢�ƢǸŮ ًا تصبح موضوعا

أيضًا للشعرية عالقة باملتلقي .لعلم األدب وموضوعًا للشعرية، أو تسمى هنا عالقة منهج مبوضوع

الذي يعطيها صفة املوضوعية اليت ليست مطلقة بالنسبة هلا، كما أن املوضوعية اليت ) القارئ(

ا للقوانني، وكذلك إىل اكتسبتها الشعرية راجعة إىل استنادها للنص األديب يف عملية استنباطه

اختالف نظريات الشعرية على الرغم من وحدة النصوص، فالقصيدة أو النص الشعري واحد 

 .37 -36 -35ص ص  املرجع السابق،حسن ناظم، مفاهيم الشعرية،-1
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واالختالف موجود يف طبيعة املفاهيم والقراءات، والشعرية عرب تارخيها الطويل مل ختضع ملنهجية 

 .واحدة فقط

  :الشعرية اللسانية-1

مبدأ احملايثة أي تفسري اللغة باللغة، '' سوسري''لقد صارت اللسانيات علمًا يوم تبّنت مع 

تتبّىن نفس املبدأ، فالشعرية حمايثة للشعر وهو مبدأها األساسي، كما وكان ال بّد للشعرية أن 

ǲƥ�ƢŮ�ÅƢǟȂǓȂǷ�ƨǤǴǳ¦�ǀƼƬƫ�ȏ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ËÀ¢�ƢȀǼȈƥ�¼ǂǨǳ¦Â��ƢǿƾƷÂ�ƨǤǴǳƢƥ�ǶƬē�©ƢȈǻƢǈËǴǳ¦  تقتصر على

أفكاٍر، قُ اسه، إنّه خالق كلماٍت، وليس خالشكٍل من أشكاهلا، والشاعر بقوله ال بتفكريه وإحس

جاكبسون، '': هم'' الشعرية اللسانية''إّن أبرز من مثل .1وترجع عبقريته كلها إىل اإلبداع اللغوي

  .وغريهم من اللسانيني املهتمني بالشعر'' ومسويل ليفني ونيكوال ريفي

�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ń¤�ǲƻƾƬǳ�̈ƾƬŲ�ƢĔ¤�ǲƥ��ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƾȇƾŢ�Ŀ�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�ƨȈŷ¢�ǺǸǰƫ�ȏ

�ƨƥ°ƢǬǷ�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦�Ŀ�ÀƢǯŗǌȇ�ƢǸĔȋ�ƢȀǠǷ�ǲǷƢǠƬǴǳ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ŐƳ¢�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ǪƟ¦ǂǘǳ¦Â�¥®ƢƦŭƢƥ�ƢǿËƾŤÂ

وهذا راجع ألن ليست  النصوص، وعلى الرغم من أّن الدراسة اللسانية ليست كافية للتحليل الشعري 

أما عن دور الشعرية فقد نقلت اللسانيات من . كل األنظمة الشعرية هي بىن شعرية كلها بالّضرورة

.2دراسة اللغة من داخل الكلمة واجلملة إىل دراستها على مستوى اخلطاب

،1926رائدًا للشعرية اللسانية منذ مسامهته يف تأسيس حلقة براغ سنة '' جاكبسون''يعترب 

وخروجه من روسيا حنو تشيكوسلوفاكيا مث انتقاله إىل الواليات املتحدة األمريكية، ومسامهته يف تنمية 

الفكر والثقافة الشكالنية ونشرها لتصبح متداولة عاملياً، وقد ساعده على نشرها حتصيله العلمي 

ًا مفهوم األدبية والقيمة وأيض) نظرية التواصل(املكثف من البحوث العلمية األنثربولوجية والسيميائية 

.40، ص املرجع السابقجون كوهن، -1
.66املرجع السابق، ص ،مفاهيم الشعرية حسن ناظم،-2
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كّل هذه األفكار وظفها يف مفهوم الوظيفة الشعرية واليت من خالهلا عمل على البحث ... املهيمنة

.1عن القوانني وامليكانيزمات املولدة للشاعرية

:2من فرضيتني مها'' جاكبسون''انطلق 

.هيمنة الوظيفة الشعرية دون إلغاء الوظائف األخرى يف الّشعر-

  .الوظيفة الشعرية هي إسقاط مبدأ التعادل يف حمور االختيار على حمور التأليف-

وكذلك العمل على اكتشاف الفرق بني لغة الشعر واللغة اليومية، فمثًال رأى يف الوظيفة 

.التواصلية اجتاهها حنو املدلول، أما الوظيفة الشعرية فاجتاهها حنو الّدليل

أيضًا أن الشعر ميكن تناوله انطالقًا من أقرب نطاق للخصوصية أو '' جاكبسون''ويضيف 

.الذي جيد امتداداً يف مجيع املستويات'' التوازي''من أي حلقة من احللقات كـ

يتناول يبّني هذا التصّور أن الشعر ميكن أن 

  .من أقرب نسق إليه

القيمة املهيمنة عنده هي اليت حتّدد 

:3التفسري لسانية أو سيميائية، وأضاف أنه ميكن النظر إىل املهيمنة من ثالث مستويات

، 1990، 1، الدار العاملية للكتاب، الدار البيضاء، املغرب، ط)الصوتية للشعر البنية(حممد العمري، حتليل اخلطاب الشعري -1

 .21 -20ص ص 

.22، ص املرجع نفسه - 2
.25-24نفسه، ص ص -3

الشعریة

اللسانیات

سیمیائیاتال

علم التواصل األنطولوجي

علم التواصل البیولوجي
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فالعنصر املهيمن يؤثر يف العناصر األخرى، فالتجنيس والقافية تفاعل بني :مستوى النص-

مستوى ، وهناك المستوى الّصوتيلبًا ضمن الّصوت والداللة لكن دراستهما تتم غا

فنية أو فلسفية مجالية يف فرتٍة من الفرتات وعند اجتاٍه معّني فتؤثر يف الفنون هيمنة القيم

ƢŮ�̈°ÂƢĐ¦.

هو أّن الشعرية أعّم وأمشل وأعمق من '' الشعرية باللسانيات''ما يستخلص من عالقة 

ناهجها القرائية للكشف عن قوانني اإلبداع األديب اللسانيات وميكنها أن تتخذها منهجًا من م

هناك نقاط اختالف، ولعّل أهم ما و وخصائصه، وكما أن هناك نقاط تقاطع بني اللسانيات والشعرية 

:1يستخلص من هذه العالقة

  .اللسانيات أعطت للشعرية صبغة العلمية خاصة يف مبدأ احملايثة-

.الشعرية تعاجل شكالً من أشكال اللغة-

.�ÅƨËǷƢǟ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƢȇƢǔǬǳƢƥ�ǶƬē�©ƢȈǻƢǈǴال-

  .جمال دراسة اللسانيات هو األشكال اللغوية كافة والشعر نوع من اللغة لذا يدرسه اللساين-

.72-71-70-69-68-67-66املرجع السابق، ص ص ،مفاهيم الشعرية حسن ناظم،-1

ة عن ما هو خارج النص، أو السياق اخلارجي، أو باخلصوص عن مل تستغن نظرية األدب أو الشعرية املعاصرة احلديث -*

´ ȂǐËǼǳ¦�ƨǇ¦°®�Ŀ�ƨưȇƢƄ¦�¢ƾƦǷ�ƢȀǷ¦ǄƬǳƢƥ�Ƣē¦ ƢǟË®¦�ǺǷ�ǶǣËǂǳ¦�ȄǴǟ��ƨȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦�©ƢƷÂǂǗȋ¦ . واحلقيقة اليت ميكن أن يستخلصها

�ƨŪƢǠǷ�ƢĔȂǯ�ǺǷ�ȂǴţ�ȏ�ǂǷȋ¦�ƨǬȈǬƷ�Ŀ�ƢǿƾŸ�Ƕالقارئ املتمّعن واملدّقق ملعظم الرؤى الشعرية والنظرية عند النقاد الذين سبق ذكره

ولكن باالعتماد على منهج '' ماركس''هي قراءة جديدة لفكر وفلسفة '' جاكبسون''مجالية للطرح اإليديولوجي، فمثًال شعرية 

... الشكلي'' نجاكبسو ''هي قراءة جديدة للشعرية الكالسيكية، باالعتماد على منهج '' جنيت''اللساين، وشعرية '' سوسري''

الذي أكـّد عليه '' االنعكاس''ة متثلت يف مصطلح يفجّل الشعريات خضعت للفلسفات الواقعية واملثالية احلديثة، فنجد الواقع

§�Ƣ̈ǯƢƄ¦�ƶǴǘǐǷ�Ŀ�©ǂȀǛ�ƾǬǧ�ƨȈǳƢưŭ¦�ƢǷ¢��ǞǸƬĐƢƥ'' جاكبسون'' ®ȋ¦�ƨǫȐǟ�Ǻǟ�ǾưȇƾƷ�¾Ȑƻ�ǺǷ.

).53-52حممد جاسم جبارة، أسئلة الشعرية، ص ص (لالطالع أكثر على هذه القضية ينظر 



  الشعرية بين األصول والمفـاهيم والعالقـات.............. ................................الفصل األول

98

، وبناًء على هذه الثنائية تكونت الشعرية على ''اللغة والكالم''الّلسانيات انبثقت من ثنائية -

  .''األدب والكالم األديب''ثنائية 

  .''سوسري''بثنائية التزامين والتعاقيب عند '' جاكبسون''القيمة املهيمنة عند يرتبط مفهوم -

األنظمة ''اجلمع بني اللسانيات والشعرية بتوحيد املوضوع الذي يسميه '' تودوروف''حياول 

Signifyingالدالة  systems'' ويقول أن العالقة بينهما مضمرة ألّن اللسانيات تعمل على ،

�ƢēƢȈǼƥ�Ʈدراسة اللغة من ح Ȉ)والشعرية كذلك هذه هي مواضيعها اليت ) الصوتية والنحوية والداللية

  .تشتغل عليها

:الشعرية األسلوبية-2

فاألسلوبية تعمل على البحث وتتجاوزها، '' ةاألسلوبي''حتتوي '' الشعرية''يرى بعض النقاد أن 

يف الّنص بينما تسعى الشعرية عن اخلصائص اليت متّيز الفّن القويل، وذلك بدراسة ما هو موجود 

الصوتية والرتكيبية (أيضًا الشعرية تفيد من نتائج األسلوبية فتتبع املميزات األسلوبية . لدراسة الشفرات

.1، يف حني تدرس األسلوبية األساليب واألنظمة والعالقة بينهما)والداللية

رومان ''�ÅȐưǸǧ�ƢēȏƢůإذن فاحلقيقة تفيد أّن الشعرية متثل األسلوبية وتعتربها إحدى 

'' أسلوب''شعريته تدرس اللغة ضمن نطاق ذو منحى أسلويب، فقيل أنه أبدل كلمة '' جاكبسون

.حيث رأى أن لكّل نصٍّ تركيب خاّص به، وبالتايل فدراسة األسلوب غري ممكنة'' وظيفة''بكلمة 

- ما يالحظ على عالقة الشعرية باملناهج النقدية احلديثة أّن هناك تداخل يف هذه العالقات، فالشعرية شاملة هلذه املناهج كلها

. لسانية أو بالغية أو أسلوبية أو سيميائيةوبالتايل قد تتبع منهجية . وتستند عليها يف معرفة القوانني اليت تتحكم يف اإلبداع األديب

الشعرية ''إذن وانطالقًا من هذه املفارقة يصعب الرتتيب منهجيًا على األقل يف احلديث عن هذه العالقات، ولعّلنا إذ نقدم 

 ومنهج لغوي وأديب يهتم ňƢǈǳ�ȄƸǼǷ�¦̄�ÅƢǸǴǟ�§ȂǴǇȋ¦�ǶǴǟ�Â¢�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�¦ÂËƾǟ�ƾǫ�¾ƢĐ¦�¦ǀđ�śǸƬȀŭ¦�À¢�ǽ®ƢǨǷ�ǂȇŐƬǳ'' األسلوبية

.بدراسة اخلصائص اللغوية، أي معىن ذلك أن األسلوبية وليدة اللسانيات، هذا ما دعانا إىل تسبيقها منهجياً فقط
.93، ص املرجع السابقميادة كامل إسرب، -1
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فهي ال  ،1لوبيةويرى بعض النقاد أن الشعرية جاءت لتستكمل الّنقص الذي ظهر يف األس

تقف عند احلاضر والظاهر يف لغة اإلبداع، وإّمنا تتجاوزه إىل سرب ما هو خفي وضمين، حيث أّن 

ƨưȇƾū¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�®ȐȈǷ�Ǻǟ�ǺǴǟ¢�Äǀǳ¦�Ȃǿ�Ʈ ȇƾū¦�ǂǐǠǳ¦�Ŀ�ƢēƢǇ¦°®Â�Ƥ ȈǳƢǇȋƢƥ�¿ƢǸƬǿȏ¦ . لقد

األسلوبية ''نظرية، فـتنّوعت اجتاهات األسلوبية فصارت عدة أسلوبيات لكلٍّ منها مرجعيتها ال

تدرس عالقة الصيغ بالفكر وكذلك تدرس قيمة األدوات األسلوبية اليت يستخدمها التفكري، '' التعبريية

، فبالنسبة هلم دراسة التعبري ضرورة ال ''جريو وشارل بايل'': وأبرز أعالم هذه األسلوبية الذين مثّلوها

ب أنه كاشف للنمط التفكريي لصاحبه ويسّمى بّد منها، بينما هناك اجتاه آخر يرى يف األسلو 

وعالقة األسلوبية واضحة باملنهج البنوي '' سبتزر''بأسلوب الفرد وقد مثل هذا النوع من األسلوبية 

§ ƢǘŬ¦Â�ƨǤǴǳ¦�śƥ�ǲƥƢǬƫ�ƢĔȋ. وهناك األسلوبية التكوينية اليت تتجه حنو غايات األدب أكثر ممّا

.2تتجه حنو أصله

  .تداخل بني اللسانيات والشعرية أو بني األدب واللسانياتاألسلوبية فيها -

األسلوبية هي دراسة خلصائص اللغة اليت يتحّول النص مبوجبها من السياق اإلخباري إىل -

  .وظيفة التأثري واجلمال

-ƨȇǂǠǌǳ¦�ǆ ǰǟ�¼ƢȈǈǳƢƥ�ËǶƬē�ȏ�ƢËĔ¢�ƢǸǯ��ȆËǬǴƬŭƢƥ�řǠƫ�À¢�ÀÂ®�ǎ ƟƢǐŬ¦�Ǧ ǐƫ�ƨȈƥȂǴǇȋ¦.

.ة حتاول تأويل الّنص أو باألحرى استجالء القوانني اليت تولد تلك الشعريةتطبيقات الشعري-

-�ƢȀƟ®ƢƦǷ�ǪËƦǘȇÂ�Ƣē¦ŚǜǼƫ�ƢŮ�ǪǬŹ�ƢǷ�ƢŮ�ǂǧȂƬȇ�À¢�Ëƾƥ�Ȑǧ�¦ǀǳ�ÄŚǜǼƬǳ¦�ǾȈƳȂƬǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƪ ËǼƦƫ

.3اإلجرائية فكان ال بّد هلا من االستناد على األسلوبية وأيضاً التأويلية

.بعدٍد من املقوالت األسلوبية )الوظيفة(ة الشعرية تعين الشعرية بربط درج-

.77حممد جاسم جبارة، املرجع السابق، ص -1
، ص ص 1988، الدار العربية للكتاب، ليبيا، )و بديل ألسين يف نقد األدبحن(عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب -2

31-32.
.61-60، ص ص املرجع نفسه - 3
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  :الشعرية البالغية-3

مّثل هذا االجتاه البالغيون البنويون حيث استفادوا من الّلسانيات كما استثمروا أيضاً يف نتائج 

 بنية اللغة الشعرية(يف كتابه '' جون كوهن''الدراسات البالغية القدمية ولعّل أبرز من مّثل هذا االجتاه 

Structure de la langue poétique( يف كتاب '' مولينو وطامني''و(Introduction à

l’analyse linguistique de la poésie) )وكذلك )مدخل إىل التحليل اللساين الشعري ،

Lesثوابت القصيدة (يف كتابه '' كبدي فاركا'' constantes du poème.( فهؤالء النقاد حتّدثوا

من خالل شعريتها ال من خالل حنوها، أي اعتربوا الشعرية عبارة  عن بالغٍة جمددة يف عن لغة الشعر 

.1ضوء املفاهيم اللسانية

يتفق هؤالء النقاد الباحثون على أن للبالغة القدمية رصيد معريف وثيق الّصلة بالّنص الشعري، 

بطرقهم البحثية ال  فهم ينتقدون النتائج اليت وصل إليها أصحاب االجتاه اللساين، فيأخذون

بنتائجهم، فقد حاولوا إعادة النظر يف مفاهيم الشعرية القدمية والبالغة التقليدية ومراجعتها لكي 

  .تكون قادرة على الوصف والتفسري

أن مشروعية '' كوهن''فالبالغة والشعرية القدميتني تأخذان املشروعية من الّنص، أو كما يرى 

ر وهي اجلمال الذي ال ميكن أن يوِصل إليه علم النفس وال علم البالغة تعود إىل خصوصية الشع

  .االجتماع

بعث البالغة العامة، وهذا '' كبدي فاركا'' حاول 2)البالغة واألدب(يف مؤّلف آخر له 

شعرية، حيث يساوي بني الشاعر واخلطيب فريامها ل بني بالغة اخلطاب اإلقناعي والباعتبار التداخ

اعتمد يف مؤلفه خطى وجهود املدرسة األملانية  هأيضًا أن'' كبدي''ما، ويصرّح يتجهان ملخاطبة أحٍد 

.32، ص املرجع السابقحممد العمري، -1
.35-34املرجع نفسه، ص ص -2
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) بالغة اخلطاب والشعر(يف جتديد البالغة القدمية واليت استطاعت أن تعيد البالغة األرسطية العامة 

ة من جديد، هذا سيرتتب عنه فيما بعد ميالد البالغة العامة واملختزلة والبالغة اإلقناعية املتضمن

  .''بارث وجنيت''للبالغة الشعرية اليت ستظهر على يد 

عرض خطوات التحليل البالغي، وذلك بتحويل البالغة القدمية '' هنريش بليت''حاول أيضًا 

من املعيارية إىل الوصفية العلمية، أي من االهتمام بالبالغة بكيفية إنتاج النصوص إىل االهتمام 

  .بكيفية التحليل العلمي للنصوص

عبارة عن ترابٍط وازدواجية، فكما أّن الشعرية حماولة لوضع '' البالغة الشعرية''ن فعالقة إذ

نظرية عامة وحمايثة لألدب، فالبالغة أيضاً علم كّلي ينظم اللغة ويعمل على ضبط القوانني يف اإلبداع 

.1بشقيه الشعري والنثري

ȋ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ƾǼǟ�ƪما يعاب على البالغة - ǨǫÂ�ƢĔ¢�ƨŻƾǬǳ¦ التصنيف(وىل من البحث(.   

  .عملت على تقسيم األصناف من االنزياحات ورتبتها وفقط-

  .مل تبحث عن البىن املشرتكة بني الصور املختلفة-

-ƨǣȐƦǳ¦�ǆ ǰǟ�ƨǨǴƬƼŭ¦�°Ȃǐǳ¦�śƥ�ƨǯŗǌŭ¦�ŘƦǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�ń¤�» ƾē�ƨȇǂǠǌǳ¦.

.أهّم مقّوم اشتغلت عليه البالغة والشعرية هو االنزياح-

.الشعرية على قضية الشعر وأنه ليس نثراً بل هو نقيض لهاشتغلت -

الشعرية خاصية وميزة أو طاقة موجودة داخل الكالم، فهي تعمل للوصول إىل حقيقة وال -

.تصل إىل ماهيته وجنسه، بل إن صفات األشياء جزء منها

العصور  البالغة اجلديدة تبحث عن لغة رفيعة وراقية، وهذا ما عمل عليه املنظرون على مرّ -

  .ك مع الشعريةرت وهو حماولة إجياد هذه القوانني اليت تعطي لألقوال فاعليتها، وهنا تش

.138، ص املرجع السابقعبد القادر زروقي، -1
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الشعرية مفهوم واسع يصل بني الشعر واخلطابة أو التخييل والتداول وهذه من مباحث -

.البالغة أيضاً 

متثل الشعرية قوانني الّنص فهي تعمل على حتديدها والبحث عنها وضبطها وكذا مدى -

  ).البالغة(استجابته للقوانني العامة اليت هي من متطلبات العلم الكلي 

  .''البالغة= الشعرية ''وحتقق هذه القوانني هو التمثيل احلقيقي للشعرية فنصل إىل -

تكون البالغة مكان الشعرية حني تغيب عنها روح املنظّر وشخصيته، وحني ال تستخدم -

Đ¦�» ¦ǂǟȋƢƥ�» ŗǠȇ�ȏ�śƷÂ��ƨǨǗƢǠǳ¦تمعية ويتجّرد منها.

واحلجج فهي '' Bathosالباتوس ''و ’’Ethos’‘'' اإليتوس''البالغة إن استغنت عن -

اليت كانت عاجزة  '' أرسطو'' مع بالغة، وهذا ما حصل 1تتطابق مع الشعرية أو األسلوبية

.كامنة يف فّين املأساة وامللهاة واألدب اليوناين، أي مل تكن شاملة لكل اآلداب

¦�ƢȀǟȂǔƻ�Ǻǟ�Řǣ�ȄǴǟ��Ƣē¦̄�Ȇǿ�ƢǸǯ�ȄǬƦƫ�ǲƥ�ƨǼǈǳȋ¦�ËŚǤƬƥ�ŚǤƬƫ�ȏ�ƨȇǂǠǌǳ ماهية-

 .للشعرية الغربية أو للشعريات األخرى

  :الشعرية السيميائية-4

'' يوري لومتان''يسعى هذا املنهج إىل إدخال البالغة يف الّنظام السيميائي وقد مّثل هذا االجتاه 

الشعرية بني البالغة زاوجت . حماوالته إلعطاء داللة للشكلالذي ارتبط بالدراسة الشكلية، وكذلك 

  .والسيميائيات احلديثة للوصول إىل ما مل تستطع اللسانيات الوصول إليه

  .''غرمياس''تفّرعت الشعرية السيميائية أيضاً عن سيميائيات 

.139، ص  املرجع السابقعبد القادر زروقي، -1

).متجيد الذات، األنا(النزعة العاطفية : اإلتووس -*

 .مبحث يعمل على كشف العاطفة والذاتية: الباتوس
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حيث كان  ¢�ƢđƢǘǫ¢�ËǶǿ¢�ƾƷ'' لومتان''السيميائيات هي أحد أبعاد الشعرية اللسانية واعترب 

وقد اشتهر هذا الناقد  ،1السيميائية واليت تعترب وريثة للشكالنية الروسية'' ترتو''ينتمي إىل جمموعة 

  .والذي حاول من خالله دمج الشعرية اللسانية يف سيميائيات الفن عامة) بنية النص الفين(بكتابه 

ǘǳ¦�©ƢǤǴǳ¦�ǞǷ�ƢĔ°ƢǬȇÂ�ƨǤǴǳ�ƨȈƟƢȈǸȈǈǳ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦�ǾǳȐƻ�ǺǷ�¬ǂǘȇ بيعية، كذلك يوّسع مفهوم

  ).سينما -رسم(النص ليشمل كّل إنتاج فّين 

ومرجعيته يف ذلك أّن الفن وسيلة '' جاكبسون''إدخال السيميائية على شعرية '' لومتان''حاول 

من وسائل التواصل، وأّن كل األنظمة املستعملة بني األفراد لتحقيق التواصل تعترب لغة، وعن اللغات 

  ).اخل...الفرنسية -الروسية -العربية: ات الطبيعيةاللغ(املمكنة 

  .عالمات الطرق: اللغة العلمية ولغة االصطالحات مثل: اللغات االصطناعية

(اللغات الثانوية وهي بنيات التواصل اليت تعتمد على غريها يف ) أو لغات التمّيط الثانوي:

.األسطورة والدين والفنّ : املستوى اللغوي مثل

:2على أمرين'' لومتان''نظر تقوم وجهة 

.إحالة املقوم الصويت واشتغاله على تفاعل الداللة والصوت جتنيساً وترصيعاً )1

.اعتبار التكرار أهّم مكّون شعري، وكذلك اإليقاع واالستعارة)2

  :الشعرية السردية-5

ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ÅƢǠǇ¦Â�ÅƢȇƾǬǻ�Å¦ Ƣǔǧ�ǪǴţ�À¢�ƪ ǟƢǘƬǇ¦�ƢĔ¢�ƨȈǇÂǂǳ¦�ƨȈǻȐǰǌǳ¦�ƲƟƢƬǻ�ǺǷ�ÀƢǯ  الغريب

ويسّمى ''Narratologyلم الّسرديات ع''وخاصة يف الّنقد الّروائي والذي ختّصص فيما بعد وأنتج 

وعرّفه بأنّه علم القّص '' تودوروف''وهو مصطلح جاء به أيضاً بالّسرديات أو علم الّسرد أو الّسردية، 

la)أو الرواية  science du récit) ت الشالكنيني الّروس والذي استقاه من أطروحات وكتابا

.45-44، ص ص املرجع السابقحممد العمري، -1
.46، ص نفسهاملرجع  - 2
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، '')1959-1886(بوريس إخينباوم ''و'' )1984-1893(فكتور شكلوفسكي '': خاصة مثل

مورفولوجيا [خاّصًة يف مؤلفه املهّم '')1970-1895(فالدميري بروب ''وكذلك عن أعمال 

  ].احلكاية الشعبية

اهتموا  آخرين جنذ نقاد كما ذكرنا ذلك آنفاً، يف حني  ''جنيت''مع '' السردية''تطور مصطلح 

¾ƢưǷ¢�¾ƢĐ¦�¦ǀđ :''روالن بارث وغرمياس''.  

�À¢�ǶēƢƥƢƬǯÂ�ǶēƢǌǫƢǼǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�®ƢǬǼǳ¦� ȏƚǿ�ǶǜǠǷ�ƾǯƚȇ''فرع مهّم وواسع من '' السرديات

يهتم بدراسة األجناس النثرية كالرواية والقصة واحلكاية، يف حني أن للسردية مسائًال متيزها '' الشعرية''

.شعرية، أّن هناك مبادئ مشرتكة بينهما، أي أن عالقتهما عالقة أصل وفرععن ال

  .الشعرية تبنت األجناس النثرية منذ الشكالنيني الروس-

-ƨȇǂǠǌǳ¦�ǲƟƢǈǷ�ǺǷ�ƨǳƘǈǷ�ƾǠƫ�ŃÂ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƪ Ǡǈƫ¦�ƨȇ®ǂǈǳ¦.

دراسة أصبحت السردية العلم املقابل للشعرية، واملقصود من ذلك أن مسائلهما فيما خيّص -

النّص األديب بدأت ختتلف يف عدة مباحث، خاّصًة يف تعامل األجناس األدبية مع اللغة، 

  .''االنعكاس''أو '' احملاكاة''أيضا يف املضمون وطرح املواقف خاصة موقف اجلنس األديب من 

  .شعرية السرد هي مسألة من مسائل الشعرية-

).parole(بوصفه كالم  الشعرية تدرس اخلطاب الروائي-

�ƨǸȈǫ�ÀÂ°ƾǬȇ�ǶĔȋ�ƨȇǂưǼǳ¦�¦ȂǴǸǠƬǈȇ�ŃÂ''الشعرية مع الّسرد''استعمل الشكالنيون مصطلح -

  .الشعر ويعتربونه النموذج األمثل واألفضل الستخدام اللغة

  .مل يستعملوا مصطلح النثر لكي ال مييزوه ويفضلوه-

.الّشعرية أسبق من النثر يف اجلمالية الشكلية-

نقاد الواقعية :  الشالكنيني الّروس اهتمت بدراسة الرواية مثليد من االجتاهات غريدالع-

وهناك دراسات سردية . ''كجورج لوكاتش''االشرتاكية وفالسفة األدب الواقعي وتاريخ األدب 
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شعرية التأليف / شعرية دستويفسكي مليخائيل باختني[خمتلفة كلها اختذت تسمية الشعرية 

  ].لنثر لتودوروفوالشعرية، شعرية ا/ لبورس أوزبنسكي

شعرية السرد درست مفاهيم جديدة تتعلق باخلطاب الّروائي والتناص والفضاء الّروائي،  وهذا -

.1''باختني''ما وّسع من جمال النثر ال يصبح ذا طبيعة شعرية وهذا ما فعله 

الشعرية ''مشلت هذه الشعرية الصحافة واألقوال العاّمة والسينما والّرسم وأصبحت تسمى بـ -

.2''أوزبنسكي''خاصة عند '' املوضوعية

-�ǺǷ�ǲǠš �ȆȀǧ�¦ǀđÂ��ŘǠŭ¦�ǲȈǐŢ�ȄǴǟ�ƪ ǏǂƷÂ��ƨǳȏƾǳ¦Â�ŚƦǠƬǳ¦�śƥ�®ǂǈǳ¦�ƨȇǂǠǋ�ƪ ǘƥ°

.النص معرباً للواقع والوقائع

  .االعتماد على احلوارية املوجودة يف النثر الروائي وغري موجودة يف الشعر-

  .اخلطاب الشعريتؤكد على تعددية اخلطاب الروائي وفردية -

.اخلطاب الروائي أكثر قدرة وجتسيداً وانعكاسا للمجتمع واإليديولوجية من الشعر-

-°̈ƢǠƬǇȏ¦Â�±ƢĐ¦Â�² ƢǼŪƢǯ�®ǂǈǳ¦�ǲȈǴŢ�Ŀ�ƨȈǣȐƦǳ¦�ÀȂǼǨǳ¦�°ȂǔƷ.

.وظّفت الشعرية الّسردية البالغة التقليدية لفهم الّرواية والّسرد وحتليله-

.55-54-53ص ص  املرجع السابق،، حممد جاسم جبارة :ينظر - 1
.60املرجع نفسه، ص -2
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الشعرية في المنظور النقدي العربي القديم :الفصل الثاني

  .قيمة الشعر ومفهومه عند العرب :تمهيد-

  .األصول الفلسفية للشعرية العربية -أوال

  .الفارايب وقوانني الشعر-1

  .ابن سينا ومجاليات األشكال واألوزان-2

  .شعرية التخييل واخلروج عن املألوف/ ابن رشد-3

  .قضية التأثري والتأثر مع أرسطو :خالصة-

  .األصول النقدية للشعرية العربية - ثانيا

/ نشأة النقد العريب/ غنائية الشعر اجلاهلي وصناعته(شعرية ما قبل اإلسالم -1

  ...).الشفاهية

/ موقف اإلسالم من الشعر(الشعرية يف صدر اإلسالم حىت القرن الثالث هجري -2

  ).إسهامات الرواة واللغويني والشعراء/ مرحلة التدوين/ الكتابية

  ...).نشأة البالغة العربية.../ الباقالين -الرماين(االجتاه الديين وإعجاز القرآن -3

  .لشعرية العربيةلالنظرية األصول  - ثالثا

 ابن قتيبة/ ابن سالم/ األصمعي/ اجلاحظ: (املرحلة األوىل-1

 ابن املعتز/ ثعلب/ ابن طباطبا :املرحلة الثانية-2

  ).ابن رشيق/ العسكري/ قدامة :املرحلة الثالثة-3
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  .األصول الفلسفية للشعرية العربية -أوال

  .الفارايب وقوانني الشعر-1

  .ابن سينا ومجاليات األشكال واألوزان-2

  .شعرية التخييل واخلروج عن املألوف/ ابن رشد-3

  .قضية التأثري والتأثر مع أرسطو :خالصة-
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¦��ǶȀƬǧƢǬƯÂ�ǶȀź°ƢƫÂ�ǶĔ¦Ȃȇ®�ÀƢǰǧ��¿ƾǬǳ¦�ǀǼǷ�ÅƢƸǓ¦ÂÂ�Å¦±°Ƣƥ�ǂǠǌǳƢƥ�§ǂǠǳلقد كان اهتمام 

الذي '' الشعرية''ومصدر حكمتهم، لكّن هذه املعرفة ال تعين أبدًا اطالعهم أو اكتشافهم ملصطلح 

ظهر حديثاً، أي أّن دورهم كان نقديًا حمضًا حيث أثار النقاد العرب القدامى واملهتمون بالشعر عدة 

  .ها كتب النقد الرتاثي العريبتْ ا تتعلق مباهية الشعر ومفهومه ضمَّ يقضا

هذه اآلراء والتطبيقات النقدية احتاجت إىل التنظري احملكم واملمنهج أو لنقل لوضع خارطة 

فالثقافة النقدية العربية القدمية . علمية يتأتى من خالهلا تصنيف وترتيب كل جماٍل يف مكان ختّصصه

بالشعر خاصة كانت ثقافة موسوعية تضم عدة جماالت معرفية وحقوق خمتلفة مشلت اآلراء واملتعلقة 

  ...).اللغوية -النقدية -الفلسفية(

لكن ممّا ال شك فيه أن دور النقد العريب القدمي وإسهاماته يف حتديد وتطوير النظرية الشعرية 

يمتها ومتّيزها واستقالليتها، وهذا انطالقاً ق'' الشعرية العربية''العاملية واضح وجلّي بإمكانه أن يعطي 

ƢǿŚǣ�Ǻǟ�Ƣđ�ǄËȈǸƬƫ�̈Śưǯ�©ƢȈǏȂǐƻ�ǺǷ . يف هذا الفصل حناول طرح ومناقشة العديد من القضايا

املهمة اليت مّيزت الشعرية والنقد العريب القدمي، وذلك أيضًا سيكون ردًا أو برهانًا ملن ينفون دور 

�ǶȀǧ�Ŀ�ƨǘǳƢǤǷ�Â¢�ƨǤǳƢƦǷ�ƢĔ¢�ÀÂǂȇ�Ǻŭ�Ǯاملوروث النقدي العريب يف بناء ا ǳǀǯÂ��̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇǂǠǌǳ

�Ŀ�©¦°Ƣǋ¤�®Ëǂů�Ȇǿ�ǲƥ�ǆ ȈǇƘƬǳ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ń¤�Å¦ƾƥ¢�Ȅǫǂƫ�ǺǳÂ�Ń�ƢĔȋ��ƨŻƾǬǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦

  .النحو والبالغة واللغة

  :قيمة الشعر ومفهومه عند العرب

ضارة العربية ووجودها، فللشعر أثر يف يستخلص مفهوم الشعر عند العرب من قيمته يف احل

�ǶȀǷƢȇȋ�Ë°¢Â�ǶēƢȈƷ�ǲƴǇ�ǶȀǧ°ƢǠǷÂ�ǶȀǷȂǴǟ�À¦Ȃȇ®�ÀƢǯ�ƾǬǧ��ǶēƢȈƷ�Ŀ�°Â®�Ǿǳ�ƢǸǯ��§ǂǠǳ¦�² ȂǨǻ

.حىت صار أفضل شيء تفتخر به هذه األمة، فلم يصح هلم علٌم غريه
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�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�Ƣđلتحديد هذا املفهوم أي الشعر حتديدًا دقيقًا علينا عرض القضايا اليت اهتم 

منذ مرحلة اجلمع والتدوين ومسألة التعريب وفهم القرآن الكرمي، وإبراز دور الشعر يف هذا الفهم 

القرآين، إضافة إىل موقف اإلسالم وعالقة الشعر بالعقيدة، ونقل أخبار وأيام العرب، مث بعد ذلك 

إىل جانب ... األرسطي من عدمهاوتأثره باملفهوم  هتبين الشعر كعلم أو صناعة وكذا مسألة نشوءِ 

.قضايا أخرى مّيزت الشعر العريب منذ العصر اجلاهلي

يعود االهتمام بالشعر العريب إىل ما قبل اإلسالم، أي مرحلة الثقافة الشفهية أو ما مسي مبرحلة 

 واليت ترمجتها أذواق الشعراء أنفسهم أو عامة الناس بإقامة األسواق) النقد االنطباعي(التأمل 

�ǺǷ�§ǂǘƫÂ�ǶȀǇȂǨǻ�ǄƬē�ƨƷƢǐǧÂ�ÀƢȈƥ�ƨǷ¢�¦ȂǻƢǯ�§ǂǠǳ¦�ÀȋÂ��©¦ÂƾǼǳ¦�Ŀ� ¦ǂǠǌǳ¦�śƥ�ǶȈǰƸƬǳ¦Â

الكالم اجلميل، أدركوا دور الشعر وأحسوا بتأثريه مما جعلهم يتخذونه سالحًا يذودون به عن قبائلهم 

�ƪ إذا نبغ فيها شاعر أتت قبائل« ): هـ406('' ابن رشيق''حىت إن القبيلة كما يقول  ǠǼǏÂ�ƢēƘǼȀǧ

األطعمة، واجتمع النساء يلعنب باملزامري كما يصنعون يف األعراس ويتباشر الرجال والولدان ألنه محاية 

ون إال بغالم يولد أو ئوكانوا ال يهن ألعراضهم، وذب عن أحاسبهم وختليد ملآثرهم، وإشادة بذكرهم،

.1»...شاعر ينبغ فيهم

�ǂǠǷÂ��ǂǠǌǴǳ�ǆ ȇƾǬƬǳ¦�¦ǀǿ�ǶȀǠǧ®�ƾǫÂ�ƨȇƢǼǟ�Ǿƥ�ƨȇƢǼǠǳ¦�ń¤�ǶȀǠǸƬůÂ�ǶēƢȈƷ�Ŀ�ǾƬȈŷ¢�ÃƾǷ�ƨǧ

جيب على الرجل « : ''معاوية بن أيب سفيان''قال . شديدة، والتسابق واحلث على تعليمه وحفظه

اجعلوا الشعر أكرب مهكم وأكثر «: ، وقال أيضا»تأديب ولده، والشعر أعلى مراتب األدب

.2»دأبكم

، 2009حممد الدين عبد احلميد، دار الطالئع، القاهرة، :الشعر وآدابه ونقده، تحابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن -1

.23، ص 2و 1ج
.25-24، ص ص املصدر نفسه - 2
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اإلسالم نال الشعر درجة عالية من التقدير خاصة يف ظل عملية أما باالنتقال إىل مرحلة 

��ƨȈŷ¢�ǂǠǌǳ¦�ǲËưǷ�À¡ǂǬǳ¦�ƨǇ¦°®Â�ǺȇÂƾƬǳ¦Â�ǞǸŪ¦�ƨȈǴǸǟ�ƨȇ¦ƾƥ�ǞǸǧ��ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƢēƢȈǨǴş�Ƥ ȇǂǠƬǳ¦

كبرية يف فهم كالم اهللا عّز وجّل، حيث كانوا يرجعون إليه لفهم معاين القرآن وشرح غريب ألفاظه، 

إذا قرأمت شيئًا من كتاب اهللا، فلم تعرفوه فاطلبوه يف أشعار « : يقول) هـ 69(بن عباس فقد كان ا

'' ابن قتيبة''وأيضا فعل . 1»العرب، فإن الشعر ديوان العرب وكان إذا ُسئل عن القرآن أنشد الشعر

ت عندما كان ال يستخدم الشعر إال يف تفسري اآليا'' تأويل مشكل القرآن''يف كتابه ) هـ276(

واستعمل الشعر كحجة من لدن علماء ولغويني ُكثر، ولعل أكرب مشكلة واجهت علماء . الصعبة

النحو هو انتقاء األمثلة والشواهد لقواعدهم، وهل خيتارون من شعر املولدين أم من شعر القدماء؟ 

، فقد ''مهمفهو ''عند العرب، أما عن '' قيمة الشعر''هذا عن . وبالتايل ظهرت مسألة القدمي واحلديث

الشعر علم العرب وسفر حكمتها وديوان أخبارها « : ''ابن قتيبة''متثل على أشكال عديدة إذ يعرّفه 

ومستودع أيامها والسور املضروب على مآثرها، واخلندق احملجور على مفاخرها والشاهد العدل يوم 

يه لسلفه من املناقب النفار واحلجة القاطعة عند اخلصام، ومن مل يقدم عنده على شرفه وما يدع

عال احلميدة بيٌت منه شذت مساعيه وإن كانت مشهورة ودرست على مرور األيام وإن  فِ الكرمية وال

كانت جساما ومن قيدها بقوايف الشعر وأوثقها بأوزانه وأشهرها بالبيت النادر واملثل السائر واملعىن 

.2»دو وغض عني احلسوداللطيف، أخلدها الدهر وأخلصها من اجلحد ودفع عنها كيد الع

مل يضع مفهوما عاما للشعر، حيث مل يضمن الشعر '' ابن قتيبة''نستنبط من هذا الكالم أن 

العريب كله يف تعريف فقوله معدن العرب ألن فيه تارخيهم وحكمتهم وأغانيهم أي أن الشعر كان 

  .أفضل العلوم العربية ومصدرها األصيل

.18، ص 2010وليد إبراهيم قصاب، قضية عمود الشعر يف النقد العريب، دار الفكر، دمشق، -1

، ص 2004، 1طبريوت، علي بيوض، دار الكتب العلمية، :، ترفيسنيت كانتارينو، علم الشعر العريب يف العصر الذهيب-2

29.
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: يف القرن التاسع هجري نفس تعريف سابقه تقريبا إذ يقول) هـ 140('' ابن خلدون''ويعرّفه 

اعلم أن فن الشعر من بني الكالم كان شريفا عند العرب، ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم «

ǾǸǰƷÂ�ǶȀǷȂǴǟ�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ÀȂǠƳǂȇ�ȐǏ¢Â�ǶȀƠǘƻÂ�Ƕđ¦ȂǏ�ƾǿƢǋÂ«1 . السيوطي''ويضيف ''

حفظت األنساب وعرفت املآثر، ومنه تعلمت اللغة، وهو الشعر ديوان العرب وبه « : )هـ911(

وحديث  - صلى اهللا عليه وسلم -ا أشكل من غريب القرآن، وغريب حديث رسول اهللا محجة في

أحلى وأظرف، فإما أن تتفاوت األشعار القدمية  رصحابته والتابعني، وقد يكون شاعر أشعر وشع

وإىل كل من حيتاج، فأما االختيار الذي يراه الناس حىت يتباعد ما بينها يف اجلودة فال لكل حيتج 

الشعر ''ما نستنتجه من هذه التعريفات السابقة هو مفهوم . 2»للناس فشهوات، وكل يستحسن شيئا

للجاحظ وابن سالم '' صناعة الشعر''، لكن هناك تسميات وتعريفات أخرى أشهرها ''ديوان العرب

  .البن سينا'' علم الشعر''البن طباطبا و'' الشعر عيار''لقدامة بن جعفر و'' نقد الشعر''و

وابن '' أبو هالل العسكري''هي التسمية املهيمنة إذ يستعملها أيضا '' صناعة الشعر''ولعّل 

للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم  « : ''ابن سالم اجلمحي''يقول . رشيق وحازم القرطاجين

ثقفه العني، ومنها ما يثقفه األذن، ومنها ما يثقفه اليد، كسائر أصناف العلم والصناعات، منها ما ي

.3»...ومنها ما تثقفه اللسان

.15، ص املرجع السابقوليد قصاب، -1

 -  193، ص 3، م''املزهر يف علوم اللغة''القول البن فارس اللغوي املشهور استدل به السيوطي يف كتابه.

.30، ص املرجع السابقفيسنيت كانتارينو، -2
.102، ص لسابقاملصدر ا ابن رشيق،-3
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وقال غري واحد . اللفظ والوزن واملعىن والقافية: وقال بعضهم حد الشعر من أربعة أشياء وهي

ذلك الشعر ما اشتمل على املثل السائر واالستعارة الرائعة والتشبيه الواقع، وما سوى : من العلماء

.1فإمنا لقائله فضل الوزن

ابن ''يقول . والشعر قدمي الفطرة عند العرب، وهو ال يكون شعرًا حىت يستويف صفة اللفظ

كان الكالم كله منثورًا فاحتاجت العرب إىل الغناء مبكارم أخالقها وطيب أعراقها وذكر « : ''رشيق

ÂǂǠǋ�ƾǫ�ǶĔȋ�Å¦ǂǠǋ�ǽȂũ�Ǿǻ±Â�ǶŮ�Ļ�ƢǸǴǧ¦�فتومهوا أعاريض فعلموها موازين الكالم ... أيامها الصاحلة

... والشعراء معناه العلماء والشعر منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية. 2»به، أي فطنوا له

.3»وقائله شاعر ألنه يشعر مبا ال يشعر به غريه أي يعلم

لقد تأثر  .»إمنا الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير«: ويقول اجلاحظ

بعض النقاد القدامى باملنطق األرسطي ومناهجه التحليلية وبنوا مفاهيمهم الشعرية على املفهوم العام 

نقد ''يعّرف الشعر يف كتابه ) هـ337('' قدامة بن جعفر''، فـ''فن الشعر''للشعر، كما جاء يف كتابه 

الشعر فعالية فردية وله خصائص ومعىن ذلك أن  4»إنه كالم موزون مقفى دال على معىن« : ''الشعر

  .أسلوبية

.103، ص  املصدر السابقابن رشيق، -1
.18نفسه، ص املصدر  - 2

.60، ص 2008أمحد أمني، فجر اإلسالم، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، -3

 - ص ص 2004درويش اجلودي، املكتبة العصرية، بريوت، .، م3نظر مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، جي ،

159-160.
.7-6، ص ص 1979حممد عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت، :قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح-4
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ملا كان الشعر صناعة وكان الغرض يف كل صناعة إجراء ما يصنع « : ''قدامة''ويضيف 

��ǺȀŭ¦Â�©ƢǟƢǼǐǳ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�ǞǼǐȇÂ�Ǧ ǳƚȇ�ƢǷ�ǞȈŦ�ÀƢǯ�¦̄¤�¾ƢǸǰǳ¦Â�ƾȇȂƴƬǳ¦�ƨȇƢǣ�ȄǴǟ�Ƣđ�ǲǸǠȇÂ

.1»إن أحدمها غاية اجلودة واآلخر غاية الرداءة

قسم ينسب إىل عروضه ووزنه وقسم ينسب إىل علم : لعلم بالشعر ينقسم أقساماويرى أن ا

قوافيه ومقاطعه وقسم ينسب إىل علم غريبه ولغته، وقسم ينسب إىل معانيه واملقصد به علم جيده 

  .ورديئه

، 2»كالم خميل مؤلف من أقوال متساوية مقفاة« : الشعر بأنه) هـ428('' ابن سينا''ويعّرف 

يف '' الزخمشري''، يف حني يرى »واألقاويل الشعرية على األقاويل التخييلية« : ''بن رشدا''ويقول 

إمنا هو كالم موزون مقفى يدل على معىن، فأين الوزن وأين التقفية وأين « : الشعر'' الكّشاف''

.3»املعاين اليت ينتجها الشعراء من معانيه، وأين نظم كالمهم من نظمه وأساليبه

الشعر علم من علوم العرب يشرتك فيه الطبع « : ''اجلرجاين'' ''الوساطة''ويرى صاحب 

.4»والرواية والذكاء وتكون الدربة مادة له

يف كتابه '' حازم القرطاجين''ويقرتن مفهوم الشعر أيضا مبفهوم احملاكاة والتخييل خاصة عند 

بالقول وإثارة صورها يف العقل أكثر ما تكون صناعة الشعر يف ختييل أشياء يعرب عنها '' املنهاج''

  .''احملاكاة''اإلنساين عن طريق 

 .55ص  املصدر السابق،قدامة بن جعفر، نقد الشعر،-1
.92، ص املرجع السابقفيسنيت كانتارينو، -2

.37املرجع نفسه، ص -3
.23، ص 2010علي جباوي، املكتبة العصرية، بريوت، :ني املتنيب وخصومه، تحعلي بن عبد العزيز اجلرجاين، الوساطة ب-4
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أن الشعر هو الكالم املخيل املؤلف من أقوال موزونة متساوية « : ''السجلماسي''ويضيف 

الشعر كالم ركب من حروٍف ساكنٍة « : ''أبو حيان التوحيدي''، ويعرّفه 1»...وعند العرب مقفاة

.2»معتادة، ومقاطع موزونة وفنون معروفةبقواٍف متوازنٍة ومعاين 

  .األصول الفلسفية للشعرية العربية -أوالً 

الذين ) الفارايب وابن سينا وابن رشد(سنتناول يف هذا املبحث آراء الفالسفة املسلمني أمثال 

، سنحاول استعراض مفهوم الشعرية وعناصرها من منظورهم، )فّن الشعر('' أرسطو''شرحوا كتاب 

وتربير هذا  -رغم تأّخر الفلسفي تارخيياً  –نا املنظور الفلسفي للشعرية على املنظور النقدي وقد قدم

�ǶĔȋ�ƨǨǇȐǨǳ¦�ƾǼǟ�ǺǷ�ǪǴǘǻ¦�ƨȇǂǠǌǴǳ�ȆǬȈǬū¦�ŚǜǼƬǳ¦�Â¢�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƶǴǘǐǷ�Àȋ�ǞƳ¦°�ÅƢȈƴȀǼǷ�ŉƾǬƬǳ¦

بية من خالل الشعرية، فكانوا بذلك منظرين للشعرية العر '' أرسطو''هم الذين قاموا بشرح نظرة 

ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�ǞǷ�ƢȀƬǻ°ƢǬǷ�¦ǀǯÂ�ǾǐƟƢǐƻÂ�ňƢǻȂȈǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ǾƟ¦°¡�¾ȂƷ�ǶēƢǬȈǴǠƫ. أيضًا تقدمي هذا

دث قطيعة حنُ أو تأثره، وكي ال املبحث له غاية علمية مفادها تبيان أصالة الفكر النقدي العريب 

افة الشعرية اليونانية والعربية مث ننتقل معرفية مع ما ذكرناه سابقا سنناقش قضية التفاعل والتأثر بني الثق

بعدها إىل مباحث أخرى قادمة يكون فيها البحث منصّبًا على الشعرية العربية اخلالصة لنبني عن 

  .ها خبصوصيات غري موجودة يف شعرية أخرىداستقالليتها ومتيزها وأيضا تفرّ 

  :ألرسطو) فن الشعر(ترجمة كتاب 

شر ميالدي ولعل أّول ترمجٍة  ابرتمجة هذا الكتاب يف القرن العقام الفالسفة العرب القدامى 

وقد فقدت األوىل وبقيت الثانية، '' حيي بن عدي''مث ) هـ328('' بشر بن مىت بن يونس''كانت لـ

مدحياً '' الرتاجيديا''وهي ترمجة عن السريانية كانت رديئة ويرجع السبب يف ذلك أنه قد مت اعتبار 

.509، ص 1980أبو حممد القاسم السجلماسي، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، مكتبة املعارف، الرباط، -1
.226، ص 2004، 1ريوت، طعبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، ب:أبو حيان التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة، تح-2
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اً، وهذا االعتقاد ساد لدى جّل الفالسفة والعلماء العرب فيما بعد، ما جعلهم هجاء'' الكوميديا''و

.ǂǨǴǳ�Ƣǔȇ¢Â�ǞǸƬĐ¦Â�ÀȂǰǴǳ�ƨǴǷƢǌǳ¦�ǾƬȇ£°�Â¢�ǾƬǫȐǟÂ1®'' املسرح''يغّيبون منطاً أدبياً مهماً هو 

وهو ) هـ259('' خمتصر الكندي''عدة تلخيصات أبرزها '' مىت بن يونس''ّخلص كتاب 

تبعت هذه الرتمجات تلخيصاٍت وشروحاٍت ). هـ262('' حنني بن إسحاق''رمجة مفقود، وكذلك ت

رسالة ('' ابن سينا''، وتلخيص )الفارايب('' رسالة يف قوانني الشعر ''أبرزها '' فن الشعر''مهمة لكتاب 

وحاولوا شرحه '' فن الشعر''تناول هؤالء الفالسفة ). ابن رشد(، وتلخيص املختصر الوسيط )الشفاء

فسريه، وفهم مضامينه وتأويله يف أحياٍن كثرية، فكانوا بذلك قراءًا أكثر منهم مرتمجني حيث وت

فاستبدلوا البيئة اليونانية مبا '' أرسطو''استطاعوا تقدمي تلخيصات بينوا فيها العام واإلنساين من أفكار 

، وهذا راجع إلدراكهم ''التغيري''بلفظ '' ةااحملاك''يناسبها يف البيئة العربية، فمثًال قاموا بتحويل لفظ 

أّن أي حماولة لتقريب الفهم األرسطي إىل القارئ العريب ال ميكن أن يكتب هلا النجاح والفائدة إال إذا 

.2ّمت الدمج بني الشعر اليوناين والشعر العريب

�Ƣē¦ŚƯƘƫ�ƢŮ�ňƢǻȂȈǳ¦Â�ȆǘǇ°ȋ¦�ǂǰǨǴǳ�ƨǨǇȐǨǳ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ƪ Ť�Ŗǳ¦�©ƢƷÂǂǌǳ¦Â�ǲǬǼǳ¦�¦ǀǿ

يف النقد والثقافة العربية عموماً، والسبب راجع إىل قصور الفهم والقراءة أحيانًا أو السلبية واإلجيابية

أو ضعف الرتمجات وكذا املصادر املعتمدة، وكذلك ... عدم تطابق الفكر والبيئة اليونانية مع العربية

التدريج فأخذوا ما رأوه مالئماً ألن مفكري ونقاد األدب العريب تقّبلوا الفكر اليوناين واألرسطي ب

ƢȀǴǸǯƘƥ�ƨȈǻƢǻȂȈǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ǶȀǧ�¿ƾǟ�Ŀ�Ç» Ƣǯ�ÆƤ ƦǇ�ǾËǴǠǳÂ��ƨǏƢŬ¦�ǶēƢǇ¦°ƾǳ
3.

.75-74، ص ص املرجع السابقفيسنيت كانتارينو، -1
.72-71، ص ص املرجع السابقعبد القادر زروقي، -2

 -  التأثري والتأثر(سنناقش هذه القضية (ƨǏȐƼǯ�Ʈ ƸƦŭ¦�¦ǀǿ�ƨȇƢĔ�Ŀ.
 .49 -48ص ص  املرجع السابق،، وهايب عبد الرمحن - 3
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  :الفارابي وقوانين الشعر-1

باملعّلم الثاين حيث عمل على ثقافة التقنني يف التفكري ) م950 - هـ339(لّقب الفارايب 

تستطيع العلوم العربية ختطيها أثناء دراستها ألّي العريب، فحاول تأسيس أعراف إبستمولوجية ال 

ظاهرٍة سواء كانت لغوية أو عقلية أو أدبية، ومن بني أهم هذه العناصر العلمية اليت حّددها 

تكوين موقف فلسفي اجتاه / معرفة املاهيات الصغرى/ معرفة الرتكيب/ القانون/ احلدّ : ''الفارايب''

.1)النظرية(الظواهر 

نقل العقل العريب من مرحلة جهل وضع القوانني إىل مرحلة ابتكار املفاهيم '' فارايبال''استطاع 

القوانني يف كّل صناعٍة أقاويل كلية أي جامعة « : واملصطلحات حيث يقول يف تعريفه للقوانني

.2»...ينحصر يف كّل واحد منها أشياء كثرية

وممهدة ملعرفة صناعة الشعر، وهو يف  بذكر أقاويل يراها مناسبة'' فن الشعر''يبدأ قراءته لـ

ق لشرحه ال يزيد عّما قاله أرسطو يف الشعر، بل يعمل على توضيحه وشرحه خاصة رأيه الذي تع

يف قوانني (وتتضح هذه املعامل والقوانني الشعرية لديه من خالل مقالته املعنونة بـ . بالشعر اليوناين

« : فعن ماهية الشعر يقول). إحصاء العلوم(كتاب   وكذلك ما تضمنه) صناعة الشعر للمعلم الثاين

ţ�À¢�ƢĔƘǋ� ƢȈǋ¢�ǺǷ�Ƥ ǯǂƫ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǲȇÂƢǫȋ¦ل يف األمر الذي فيه املخاطبة حاًال ما، أو ي

.3»شيئاً أفضل أو أخّس، وذلك إّما إمجاًال أو قبحاً أو جالًال أو هواناً، أو غري ذلك مما يشاكل هذه

تخييل ويعتربه عنصرًا مهمًا ومسيطرًا يف الشعر وبنائه، والتخييل عنده معناه يعّول الفارايب على ال

التصوير، فالشعر مهمته تصوير األشياء على أفضل مما هي عليه أو أخّس منها، وقد مثله يف ذلك 

، . الشعر املسرحي بشقيه الرتاجيدي والكوميدي ويرى أيضًا يف األقوال ما هو داّل وما هو غري دالٍّ

.105، ص املرجع السابقناظم عودة، -1

.106، ص املرجع نفسه - 2
.43، ص املرجع السابقمسلم حسب حسني، -3
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اللة قد تكون مفردة أو مركبة، والرتكيب يكون أقاويًال وغري أقاويل، والقول منه اجلازم وغري اجلازم والد

.والصادق والكاذب، أيضاً حتّدد هذه األقاويل حبسب متام احملاكاة أو نقصها

شعر يف ال'' أرسطو''بأّن حقيقة الشعر هي التمثيل، وهذا استناداً ملا عّول عليه '' الفارايب''يقّر 

والذي رآه مشرتكًا بني الشعر اليوناين والشعر العريب '' الوزن''وعنصر آخر مهم هو '' احملاكاة''أي 

وطبيعة الشعر اليوناين تلتزم بالوزن ألنه أمر . على الرغم من عدم كفايته العتبار كل قول شعري

قدماء هو أن يكون قوالً قوام الشعر وجوهره عند ال« : يف هذا الشأن'' الفارايب''يقول . طبيعي فيه

�¿¦Ȃǫ�Ŀ�Ǻȇǀǿ�Ƕǜǟ¢Â��ƨȇÂƢǈƬǷ�ƨǼǷ±¢�Ŀ�Ƣđ�ǪǘǼȇ�Ç ¦ǄƳƘƥ�ÅƢǷȂǈǬǷ�ÀȂǰȇ�À¢Â��ǂǷȋ¦�ȆǯƢŹ�ƢŲ�ÅƢǨǳƚǷ

À±Ȃǳ¦�ƢǿǂǤǏ¢Â�̈ƢǯƢƄ¦�Ƣđ�ÀȂǰƫ�Ŗǳ¦�� ƢȈǋȋ¦�ǶǴǟÂ�̈ƢǯƢƄ¦�Ȃǿ�ǂǠǌǳ¦«1.

Ƅ¦�śƥ�¼ËǂǨȇÂ��ǲȈưǸƬǳ¦�Â¢�ǾȈƦǌƬǳ¦�ƢĔƘƥ�̈ƢǯƢƄ¦�ȄǠǈȇ�ǖËǴǤŭƢǧ��ƨǘǳƢǤŭ¦Â�̈ƢǯƢ'' الفارايب''يفسر 

كي إىل إيراد العكس والنقيض ليوهم السامع ويظّن أن هذا املوجود غري موجود والعكس، أما احملا 

  .شبيه ال بالنقيضفيسعى إىل أن يوهم السامع بال

كذلك متييزًا بني األقاويل القياسية وغري القياسية ويرى أّن هناك تقسيماً '' الفارايب''يضيف 

�ƢǷ¢��ƨȈǻƢǿŐǳ¦�Ȇǿ�ƨȈǴǯ�ƨǫ®Ƣǐǳ¦�ǲȇÂƢǫȋƢǧ��Ƣđǀǯ�Â¢�ǲȇÂƢǫȋ¦�ǽǀǿ�¼ƾǏ�ȄǴǟ�Å ƢǼƥ�ÀȂǰȇ�ÅƢưǳثا

الصادقة أكثر والكاذبة أقل هي األقاويل اجلدلية وهناك الكاذبة بكثرة والصادقة باألقل فهي 

فسطائياً، ولكنه السفسطائية، والكاذبة يف القول الشعري أنه ليس برهانياً وال جدلياً وال خطابياً وال س

يعتربه مع ذلك قياس وأّن قوة قياسه مردها االستقراء واملثال والفراسة، ولكل نوٍع من هذه األقاويل 

ȏ¦�ǾǷ¦Ȃǫ�ŅƾŪ¦Â�Ǫū¦�ǾǷ¦Ȃǫ�ňƢǿŐǳƢǧ��Ƣđ�ÅƢËǏƢƻ�ƢǷȂǬǷواخلطايب قوامه التمويه والشعري قوامه  حتمال

.2اخلرافة والتخييل

.43مسلم حسني، املرجع السابق، ص -1
 .32ص املرجع السابق، سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية، -2



  الشعرية في المنظور النقدي العربي القديم  .........................................الفصل الثاني

119

�ƢĔ¢�ƢǸȈǇ�ȏÂ��ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǴǳ�̈ǄËȈŲ�ƨȈǏƢƻ�ƢǿŐƬǠȇ�Ǿǻȋ�ǽƾǼǟ�ƨƦأّما عن القافية فقد كانت غائ

  .قد ال تكون موجودة يف أشعار األمم األخرى

أن يبّني أو يقدم لنا قيمة العقل العريب وهيمنته يف التعاطي مع الفكر '' الفارايب''استطاع 

ء النقدية الواعية للمقروء والنّص اليوناين أو باألحرى األرسطي، وما يعكس ذلك هو األحكام واآلرا

��ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ƢǸē°ÂǂǓÂ�À±Ȃǳ¦Â�̈ƢǯƢƄ¦�ȆǷȂȀǨǷ�Ŀ�ƨǏƢƻ�ƨƥǂǘǔǷ�ƪ)فن الشعر( ǻƢǯ�ǾƬȇ£°�ËÀ¢�Ëȏ¤��

ولعّل سبب هذا االضطراب يرجع إىل أن تعريفات الشعر اليوناين كلها تستند إىل احملاكاة بوصفها 

مل ينطلق من '' الفارايب''تعقيب آخر هو أّن  .العنصر التكويين املهم وله عالقة وطيدة مباهية الشعر

واقع الشعر العريب أثناء تلخيصه ما جعله يتخبط بني املصطلحات واملفاهيم خاصة مفهوم احملاكاة 

لتايل فبمجرد ذكر فكرة اليت ال وجود هلا يف حقل الشعر العريب بل هي خاصية للشعر اليوناين، وبا

.1يوجد هلا أساس يف الشعر العريبنصل إىل فكرة غامضة ال ساحملاكاة 

  :ابن سينا وجماليات األشكال واألوزان والتخييل-2

استطاع تقدمي رؤية عربية لكثري ) م1037 -هـ428('' ابن سينا''جيمع أغلب النقاد على أن 

من القضايا املهّمة اخلاصة بالشعر العريب، ستشّكل فيما بعد انطالقة ومرجعية للنقاد الذين أتوا بعده  

  ).التخييل(ومشروعه النقدي ) هـ684('' حازم القرطاجين''أمثال ك

ألرسطو رؤيته الشعرية اليت متيزت '' فّن الشعر''يف شرحه لكتاب '' ابن سينا'ما مّيز 

باالستقاللية والتوسع، حيث أنّه مل يتبىن آراء أرسطو كلها، وإمنا أصدر آراًء عامة ال ختّص الشعر 

ǀǿ�Ƣđ�Ǧ¦�وهذا كله . اليوناين وحده ǐËƫ¦�Ŗǳ¦�ǶȀǨǳ¦Â�ǲȈǴƸƬǳ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦Â�Ƥ ǫƢưǳ¦�ǶȀǨǳ¦�ń¤�ǞƳ¦°

الفيلسوف، لقد استطاع التخطيط للنظرية الشعرية وفق إطار فكرّي خاصٍّ فمّيز بني القوانني الشعرية، 

.44-43، ص ص املرجع السابقمسلم حسني، -1
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وقد ضمن ذلك يف فصٍل من  . ورأى فيها املطلق أو العام والنسيب الذي هو خاص بالشعر اليوناين

.1''يف الشعر مطلقا وأصناف الصيغ الشعرية وأصناف األشعار اليونانية''بعنوان ) لشفاءا(كتابه 

يقول أيضًا بأّن الشعر وقوانينه وأصنافه ختتلف من شعٍب آلخر، وهناك صفة عامة مشرتكة، 

إنه كالم خمّيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية، وعند العرب «:وهي الوزن، إذ يعّرف الشعر بقوله

�ƢĔ¢�ƢȀȈǧ ىالذي رأ'' الفارايب''ىن آخر عكس واليت ضمّنها مع) خميل(، مث ينتقل لشرح كلمة 2»اةمقفّ 

التصوير، فهو يرى يف الكالم املخيل ما تذعن له النفوس فتنبسط عن أموٍر وتنقبض عن أموٍر من غري 

هوم التخييل باجلانب يربط هنا مف. روية وفكر واختيار وباجلملة تنفعل له انفعاًال نفسانيا غري فكري

الوظيفي واجلمايل أي أّن القول الذي يعطي للّنفس أرحيية ويؤثر فيها هو قول شعري والنفس تنفعل 

ال يتم الشعر إال مبقدماٍت خميلٍة «:أيضًا جلمال اللغة يف البداية من دون سلطة العقل والفكر لقوله

س مليل النفوس إىل املتزنات واملنتظمات ووزٍن ذي إيقاع متناسب، ليكون أسرع تأثريًا يف النفو 

.3»والرتكيب

الفّن ''من خالل رؤيته عن األساس النفسي للشعر، ويذكر أيضاً يف قضية '' ابن سينا''يعكس 

متييزه بني التخييل والتصديق حني وضع ترمجته وتعريفه للشعر، والتصديق '' التاسع يف كتاب الشفاء

نطق يف رأيه ينظر للّشعر على أنه خميل، ما جيعل النفوس منبسطًة خمتلف عن اخلطابة واخلرافة، فامل

.4لدى مساعه، فتنفعل به نفسياً ال فكرياً، سواًء كان مصّدقاً أو غري مصدق

ا مفهومان خمتلفان، فقد نصدق قوالً وال ننفعل به وإذا مĔإويضيف أن التصديق ليس ختييًال و 

 للتخييل ال التصديق، والناس ال متيل للتصديق غالباً بل حدث انفعال للنفس اجتاه قوٍل، فيكون ميالً 

.46، ص املرجع السابقمسلم حسني، -1
.46، ص  املرجع نفسهنقال عن  - 2

.47نقال عن املرجع نفسه، ص -3
 .33ص املرجع السابق، ، أسئلة النقد والشعريةسامي سويدان، -4
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كذلك يرى يف احملاكاة تعجيبًا ال صدقاً، وما جيعل القول أكثر ختييًال هو الوزن . تستنكره وتنفر منه

يرى يف الوزن مكونًا يف العمل الشعري وأيضًا عنصراً '' ابن سينا''وأمور تتعلق باملسموع واملفهوم، فـ

�ǶƬȀȇ�ǂǠǌǳ¦�ËÀȋ��ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�ƪ.هماً ختييليا م ǈȈǳ�ƢĔƜǧ�ǎ ǐǬǳ¦Â�¾ƢưǷȋ¦�Ŀ�̈®ȂƳȂŭ¦�̈ƢǯƢƄ¦�Ǻǟ�ƢǷ¢

أما الشعر . باملمكن الوجود، فالقصص والنثر عمومًا يسعى إىل اإلفادة من اآلراء اليت قد تكون جتارباً 

ييل عكس العمل فاملراد منه التخييل ال اإلفادة من اآلراء، فإذا نقص أو اضطرب الوزن نقص التخ

.1قليل احلاجة إىل الوزن) الّنثر(اآلخر 

أحدمها : إّن السبب املولد للشعر يف قوة اإلنسان شيئان« : وعن أسباب توليد الشعر يقول

، والّسبب الثاين حّب الناس للتأليف املتفق واألحلان طبعاً، مث قد وجدت (...)االلتذاذ باحملاكاة 

ƨȇǂǠǌǳ¦�©ƾËǳȂƫ�śƬËǴǠǳ¦�śƫƢǿ�ǺǸǧ��ƢēƾƳÂ¢Â�ǆاألوزان مناسبة لألحلان، فمال Ǩǻȋ¦�ƢȀȈǳ¤�ƪ...«2.

يشري أيضًا يف مواضع أخرى إىل التمايز النوعي بني الشعر اليوناين والشعر العريب من خالل 

الوظائف، فاليوناين أغراضه إما مدنية أو نفعية أخالقية، أّما الشعر العريب فله هذه الوظيفة إضافة إىل 

  .فالعرب كانوا يقولون الشعر ألمرين إما للتأثري يف النفس أو للعجب فقط التعجيب،

أيضا البديع ألنه تعتمد فيه احليل يف تركيب األلفاظ واملعاين، ومثاله يف '' ابن سينا''يذكر 

، ويضيف أّن احليل حتدث يف األجزاء، إما )التسجيع، ومشاكلة الوزن، والرتصيع والقلب(ذلك 

  .وأيضا أساليب بديعية أخرى كالقسمة واجلمع والتفريق) الطباق/ اجلناس(املخالفة باملشاكلة أو 

ما يستخلص من قراءته الشعرية أنه قد طرح آراًء من خالل قراءته للّنص األرسطي، فحاول 

فكانت له بذلك وجهة نظٍر تأسيسية، . إقامة موازنة بني النظرية الشعرية األرسطية والشعرية العربية

  .وبالتايل اعترب من رواد املشرع النظري الشعري العريب يف أصوله الفلسفية والنقدية

 .34ص املرجع السابق، ،  أسئلة النقد والشعريةسامي سويدان، -1
 .12ص  املرجع السابق،حسن ناظم، مفاهيم الشعرية،-2
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  :شعرية التخييل والخروج عن المألوف/ ابن رشد-3

ألرسطو طاليس، فلم يهتم '' فن الشعر''بتلخيص كتاب ) م1198 -هـ595(قام ابن رشد 

وط من الكتاب دون وضعه ملنهجية واملأساة، بل قام ببسط أفكاره وفهمه للمغل) احملاكاة(باملسرح 

وطريقة واضحة للقراءة، فأمهل الكثري من املسائل اليت تتعلق باملأساة وامللحمة، بل اكتفى بتناول 

وقد عّدد بعض .بعض القضايا بإجياٍز، كما أنه اعتمد اجلدل يف الكثري من مقارباته لبعض الظواهر

:1ها يف ثالثة أجزاءاألسس اليت اعتربها مقوماٍت للشعر احلسن فحّدد

.أن يكون للقصيدة عظم يكّملها وحيّددها-1

  .من حيث املواضيع املتناولة أن يتطرق إىل املوجود واملمكن أي ما تتحقق به احملاكاة-2

أن يؤدي القول إىل إثارة الّنفوس وانفعاهلا كاحلزن والرمحة واخلوف كذكر املصائب -3

  .واألحزان

قوانني الشعرية اليونانية وقوانني الشعرية العربية، حيث  على التمييز بني'' ابن رشد''عمل 

أنّه قد تضمن قوانيناً مشرتكة جلميع األمم، وقد كانت له '' فن الشعر''وصل من خالل قراءته لكتاب 

  .قراءته اخلاصة حول الشعر العريب

�ǞǓȂǷ�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ƢĔ¢�Ã¢°Â�ǾȈƦǌƬǳ¦Â�̈ ƢǯƢƄ¦�ƨȈǔǫ�Ƣǔȇ¢�Ǌ ǫƢǻ''اه أو كما مس'' التناسب

الذي يرى فيه '' الغلو الكاذب''وما أمساه أيضا '' احملاكاة''الذي يرى فيه عنصراً مهمًا يف '' االعتدال''

املوازنة يف ''بأنه '' التناسب''أيضا '' ابن رشد''ويسمي . أنه ينزل بالشعر إىل منزلة الكالم السوفسطائي

شعاٍر كثرية من شعر العرب، كما يربط والذي يعّد غيابه عيباً، وقد مثل لذلك بأ'' أجزاء القول

.34املرجع السابق، ص أسئلة النقد والشعرية، سامي سويدان، -1
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�ǶȈȀǨƬǳ¦�Ŀ�¾ȂǬǳ¦�ǲǔǧ¢�À¢�ÃǂȇÂ��ŚƦǠƬǳ¦�Ŀ�±ƢĐƢƥ) االعتدال('' التوسط''التناسب أو كما يسميه 

.1املشهور املبتذل الذي ال خيفى على أحدٍ 

�ǎ'' ابن رشد''استطاع  ǐǬǳƢƥ�ƢȀǘƥ°�ȄǴǟ�ǲǸǠǧ��ǲȈưǸƬǳƢƥ�ƢĔ¦ŗǫ¦�½¦°®¤Â� Ƣ̈ǯƢƄ¦�ǶȀǧ

ت العتبارمها عنصرين مهّمني وجوهريني من عناصر الشعر اليوناين، فالقّصاصون واحملدِّثون واحلكايا

أو كما مساها ) الرتاجيديا(هم الذين هلم القدرة على حماكاة العادات واالعتقادات، وشرح بنية 

/ لنشيدا/ الفكر/ الوزن/ اخلرافة: فذكر عناصرها كما وردت عند أرسطو تقريبًا مثل) صناعة املديح(

  .املوسيقى

ميكن اعتبار رؤيته يف الشعرية تأسيساً نظرياً خارجاً عن النص األرسطي، وتكمن اإلضافة اليت 

�ń¤�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǂǏƢǼǟ�ǺǷ�ÅƢȈǧƢǓ¤�Å¦ǂǐǼǟ�ƢǿŐƬǟ¦�Ŗǳ¦�ƨȈƦȈǯŗǳ¦Â�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�©¦ŚǤƬǳ¦�ȄǴǟ�ǽǄȈǯǂƫ�Ŀ�Ƣđ� ƢƳ

  :ته، ولعّل من بني العناصر اليت ميزت شعري2جانب احملاكاة

أنه مل يقدم تعريفًا للشعر بل مفهومه له مل خيتلف عن سابقيه مبعىن أنه قرن الشعر بالتخييل -

  .والتعبري كالتشبيه واالستعارة والكناية

.حتّدث عن احملاكاة األرسطية واعتبارها تشبيهاٍت ومتثيالٍت موجودة أيضاً يف الشعر العريب-

��À¤Â�ŕƷÂ�Å¦ǂǠǋ�ƪاهتم بالسمات الشعرية للكالم، حيث رأى يف - ǈȈǳ�ƢĔ¢�ƨȈƟƢȇǄȈǨǳ¦�©ƢǟȂǓȂŭ¦

كثريًا ما يوجد من األقاويل اليت تسمى أشعارًا ما ليس فيها من « : كانت منظومة لقوله

معىن الشعرية إال الوزن فقط كأقاويل سقراط املوزونة، وأقاويل أنباقليس يف الطبيعيات، 

 .37 -36 -35ص ص املرجع السابق، ، أسئلة النقد والشعريةسامي سويدان، -1

بديعة اخلرازي، مفهوم الشعر عند نقاد املغرب واألندلس يف القرنني السابع والثامن اهلجريني، دراسة نقدية وحتليلية، دار نشر -2

.28، ص 2005، 1املعرفة، املغرب، ط
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ل أقاويل موزونة ، وكذلك الفاع...يعاً خبالف األمر يف شعر هومريوس، فإنه يوجد األمور مج

.1»من أن يسمى شاعراً أفضل رى أن يسمّى متكلماً حْ يف الطبيعيات وأ

العزف على : رأى يف أهداف احملاكاة وسائًال تعبريية تشبه الصناعة الكالمية يف الشعر مثل-

.2القيتارة، املزمار، الرقص هي أيضاً تعبري عن األهداف

  ).اإليقاع واالنسجام(للتعبري اعترب الصوت وسيلة -

  .وصل إىل فكرة مفادها أن احملاكاة تكون بالوزن-

ذكر احليل الرتكيبية اليت تتم باملوازنة واملوافقة واإلبدال والتشبيه والقلب واحلذف والزيادة -

  .والنقصان

للوظيفة تأكيده على الوزن لكي يكون الكالم شعراً، والتخييل باعتباره العنصر البنائي املوّلد -

  .الشعرية

 مع أرسطو(خالصة حول قضية التأثير والتأثر:(  

مثّلت مؤلفات هؤالء الفالسفة التواصل مع الرؤى األرسطية، وما يكتسب منها اجلدة 

واملوضوعية، حيث كانت مبثابة الثقافة املوازية هلا يف الثقافة العربية، لكن هذه القراءة لكتاب أرسطو 

  .ية فكرية معينةمل تكن بريئة بل هلا خلف

:3ميكن تسجيل بعض املالحظات على هذه الثقافة اليونانية العربية

النص العريب كان شارحاً، وقضية سوء الفهم هلا عالقة بالرتمجة، وما حلقها من شوائب وسوء 

  .فهم

.85-84، ص ص املرجع السابقفيسنيت كانتارينو،  ينظر - 1
.86املرجع نفسه، ص -2

أرسطو ''وهذا يف مبحثني مهمني ) تفاعل أم تأثر - الشعرية العربية(هذه القضايا ناقشها الدكتور عبد القادر زروقي يف مؤلفه  - 3

 .).60إىل ص  53ص ('' براءة اخلطاب البياين العريب من املسحة اليونانية''وكذلك ) 52إىل  43ص ('' والنظام املعريف العريب
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.ألنه كان سريانيا ال يتقن العربية، وكان جاهالً بالثقافة اليونانية'' مىت بن يونس''ترمجة 

ال ميكن فهمها والوقوف على '' فن الشعر''م القضايا واملصطلحات اليت جاءت يف كتاب أه

��Ä°ȂǘǇȋ¦�Ŀ¦ǂŬ¦�ª ¦ŗǳ¦�ǶȀǧ�ÅƢǔȇ¢Â��ƨǏƢƻ�¬ǂǈŭ¦�ń¤Â�ƨȈǻƢǻȂȈǳ¦�§ ¦®ȉ¦�ń¤�̈®ȂǠǳƢƥ�Ëȏ¤�ƢēȏȂǳƾǷ

.وهذا كّله مل يكن متوفراً عند العرب

اجيديا وهذا ما أثر يف نقص فهمهم هلذا العرب ليست هلم معرفة مبفهوم الدراما وال الرت 

.الكتاب، ورمبا تأثروا بكتب أخرى

.تعامل الفالسفة مع املنطق اهليليين كان انطالقاً من مرجعيتهم اخلاصة الدينية واللغوية

هلذه األسباب وغريها، ال ميكن اجلزم أو التسليم بتأثر الثقافة العربية والنقد اليوناين بكتاب 

القضية بالذات حتتاج إىل تقّصي ومراجعات عميقة ودقيقة للوقوف على أهّم  أرسطو ألن هذه

ألن الرتاث اليوناين وصل إىل ... األعمال املرتمجة وضرورة املقارنة بني ما هو مرتجم وبني األصلي

الفكر العريب عن طريق الرتمجة والشرح والتفسري أو الدراسة، وهذا القصور يف فهم هذا الرتاث مرده 

إن اللغتني إذا التقتا يف اللسان الواحد « مجة اليت ال ختلو من الضيم على حّد تعبري اجلاحظ الرت 

.1»أدخلت كل واحدٍة منها الضيَم على صاحبتها

مشكلة أخرى هي أن النص اليوناين مل ينقل مباشرة إىل العربية بل بواسطة السريانية، إضافة 

  .ق التفكريإىل أن البيئتني خمتلفتني يف العقائد وطر 

�Ȑǧ��Ƣđ�ƨǏƢƻ�©¦ǄȈŲ�ƢŮ�ǆ ȈǳÂ�ǶŮ�ƨǠƥƢƫ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�À¢�Å¦ƾƥ¢�řǠȇ�ȏ�ÀƢǻȂȈǳƢƥ�ǂƯƘƬǳ¦�À̄¤

.عيب يف التأثر ألنه ال يعد نقصاً ألن كل الثقافات تتأثر ببعضها البعض

.47، ص عبد القادر رزوقي، املرجع السابق ينظر - 1
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العرب عاينوا آثار أرسطو يف تتبع وجوه البيان لكن كانت هلم طرق خمتلفة وموضوعية يف 

اهم أنتجتها منظومتهم املعرفية، أيضًا جهلهم باملأساة والشعر الدرامي دليل على عدم التأثر قضاي

  .بفكر أرسطو

يسخر من أهل املنطق وتقسيمهم لصور القضايا املنطقية ألنه استطاع أن يصل '' ابن قتيبة''فـ

تلخص هذا يف  (اهليليين إىل مبتغاه بالتعامل مع البيان العريب بنظرة عربية خالصة بعيدة عن التأثري 

فهناك املؤيدون '' قدامة''مل يتأثر مبا نسب إليه، أما '' ابن املعتز''، كذلك )كتابه الشعر والشعراء

. واملعارضون لقضية تأثره اليت كانت يف أجزاء مل تكن املادة النقدية وال حقيقة املفاهيم الشعرية العربية

.1شعر واخلطابة بثقافة اليونانتفّند تأثر ال'' ابن األثري''وأيضا نظرة 

  .فال تكتمل أي معرفة إال بعاملني مها األصل والوافد) التأثري والتأثر(وختاماً هلذه القضية 

القرآن الكرمي فطرة األمة العربية على البالغة والبيان حني حتّداهم فيها وطلب منهم أن يأتوا 

  .مبثله

:2هلية وميكن استنتاج ذلك من خاللالعرب عرفوا الكثري من األحكام النقدية اجلا

إذ ال يصّدق أن الشعر يصل إىل هذه املرتبة عند العرب وكذلك اللغة دون وجود عقل :العقل-1

مدبّر لكّل هذا، ومن دون أصول معروفة لدى الشعراء واخلطباء فالسليقة والذوق وحدمها ال 

ودربة وقواعد تساعد على يكفيان إلنتاج كل هذا األدب الرفيع، بل ال بّد هناك ثقافة 

  .القول

¢ȂǈǇ¢�ƾǬǧ�ǶĔƢȈƦƥ�±¦ǄƬǟ¦Â�ǶȀǈǨǻƘƥ�°ƢƼƬǧ¦�ǺǷ� ƢƦǘŬ¦Â� ¦ǂǠǌǳ¦�Ǻǟ�ǂƯ¢��ƢǷ�Ä¦�:النقل-2

.لتصورات البيان العريب، أيضا الشعراء هو املوجهون للنقد والبيان

 .69على  60، ص ص املرجع السابق، عبد القادر زروقي - 1
.41-40-39-38،  ص ص املرجع نفسه - 2
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  .األصول النقدية للشعرية العربية - ثانيا

/ نشأة النقد العريب/ اجلاهلي وصناعتهغنائية الشعر (شعرية ما قبل اإلسالم -1

  ...).الشفاهية

/ موقف اإلسالم من الشعر(الشعرية يف صدر اإلسالم حىت القرن الثالث هجري -2

  ).إسهامات الرواة واللغويني والشعراء/ مرحلة التدوين/ الكتابية

  )....نشأة البالغة العربية.../ الباقالين -الرماين(االجتاه الديين وإعجاز القرآن -3
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  .األصول النقدية للشعرية العربية - اً ثاني

يف هذا املبحث سندرس الشعرية يف أصوهلا النقدية، ونعين بذلك جهود األدباء العرب، شعراًء 

فنحاول أن نناقش أهم ) اجلاهلية(وكتابًا ولغويني ونقاداً متخصصني، سنبدأها مبرحلة ما قبل اإلسالم 

بعدها . ميالد النقد األديب كمسألة الشفاهية اجلاهلية والنقد االنطباعيالقضايا اليت مثلت النشأة أو 

ننتقل إىل مرحلة النقد والشعرية يف عصر صدر اإلسالم حىت القرن الثالث اهلجري وعصر التدوين 

�Ľ��ĺǂǠǳ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ǶēƢǷƢȀǇ¤Â�śȇȂǤǴǳ¦Â�̈¦Âǂǳ¦� ¦°¡�Ǌ ǫƢǼǻ��ƨǐǐƼƬŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�©ƢǨǼǐŭ¦�°ȂȀǛÂ

أعالم البالغة واإلعجاز القرآين ودورهم يف تطوير النظرية الشعرية العربية، مث ننتقل إىل  ننتقل إىل

  .مرحلة النقد املنهجي والتأسيس احلقيقي للشعرية العربية

  :شعرية عصر ما قبل اإلسالم-1

اهتمامًا كبرياً، فأبدوا آراءهم اجتاهه فاستحسنوه وتذوقوه وحكموا عليه،  اهتم العرب بالشعر

وهي صفة صاحبت الشعر  ''الشفاهية''أو  ''الشفوية''هو ) اجلاهلية(ما مّيز هذه املرحلة  لكن

والنقد اجلاهليني، فالشعر القدمي عامة كمالحم اإلغريق واآلداب الشعبية عند خمتلف األمم كان 

.شفوياً 

رة نشأ الشعر اجلاهلي نشأة شفوية ضمن ثقافة صوتية مساعية، ووصل إلينا عن طريق الذاك

واحلفظ والرواية، وأيضاً عن طريق الغناء واإلنشاد الشعري، حيث كانوا يستعدون هلذه اللحظة باللباس 

وكانوا يستعملون احلركات أثناء اإلنشاد الذي كان قوامه الوزن واإليقاع والنغم، وما يقابل هذا النشيد 

.1هو اإلصغاء

.11-10-9، ص ص 2012، 7طأدونيس، الشعرية العربية، دار اآلداب، بريوت، -1
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  :غنائية الشعر العربي الجاهلي

نشأ الشعر العريب نشأة غنائية كغريه من أنواع الشعر األخرى، فاملوسيقى مرتبطة بالشعر منذ 

كان شعره يغّىن، وكذلك الغربيون احملدثون خاصة '' هومريوس''القدم، كما حصل يف العصر اليوناين فـ

العرب ، أما عند )Troubadoursالرتوبادور (يف العصور الوسطى كانوا يؤلفون الشعر ويغّنوه 

، ومع إنشاده يضيف إليها عزفه ''عنرتة''و'' أيب زيد اهلاليل''خاصة يف الريف، فالشاعر يلقي أشعار 

.1الرّبابة لىع

  :صناعة الشعر الجاهلي

كانت صناعة صعبة ومل تأت جزافًا بل بعد جهوٍد كبرية بذهلا الشعراء، فالقصيدة اجلاهلية 

وّي، إضافة إىل أصل آخر ر بوزٍن واحٍد، وحرٍف واحٍد لل تلتزم) األبيات(تتكون من وحدات موسيقية 

هو التصوير أي عرض األفكار يف صور من التشبيهات، أيضاً مسألة الطبع والصنعة فالشاعر اجلاهلي 

قوله أي املوضوعات يليد تتناول ما يقوله وكيف مل يكن حرًا يف صناعة شعره بل كان خاضعًا لتقا

أّن الشاعر مل يقل الشعر  وهودليل اخلضوع للتصنع . وطريقة معاجلتها أي التعبري املوسيقي والتصوير

والصنعة يف . 2على طبعه، فكان يبقى حوًال كامًال ليخرج القصيدة يرّدد فيها النظر ويقّلب فيها الرأي

اك، حيث كان ال بّد على الشعراء االلتزام الشعر اجلاهلي مردها أيضا صعوبة احلياة وتعقيدها آنذ

�ȄǴǟ�ǶĔȂǠƴǌȈǧ�ǶŮȂƷ�ǺËŲ�ƪ ǫȂǳ¦�¾¦ȂǗ�śƦǫ¦ǂǷ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔȋ��Ƕǿ°ƢǠǋ¢�ƨǟƢǼǏ�Ŀ�̈Śưǯ�ǖƥ¦Ȃǔƥ

اجلودة الشعرية، فيمدحون احلذق والرّفق وما يصل إىل القلوب، وقد أطلقت عدة ألقاب وتسميات 

ºǯ�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ǺȇƾȈĐ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ȄǴǟ''لتزيينه '' احملربِّ ''وأرّقه، وألنه كان أّول من هّلل الشعر  ''املهلهل

  .وغريها'' املرقش''و'' النابغة''و'' الكيس''ه، ور عش

.41، ص 13شوقي ضيف، الفن ومذاهبه يف الشعر العريب، دار املعارف، مصر، ط-1
.20-19، ص ص املرجع نفسه - 2
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  :نشأة النقد العربي

�ȄǴǟ�ǾǸǜǠǷ�Ŀ�ǆ ǇƘƫ�ƾǫÂ�½¦ǀǻ¡�̈ǂǧȂƬŭ¦�ƢĔȋ�ƨȈǿƢǨǌǳ¦�ȄǴǟ�ǾƫƘǌǻ�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ƾǬǼǳ¦�ƾǸƬǟ¦

ة العربية من حيث القواعد واملعارف املتصلة بالشعر هذه الفكرة اليت مثلت بداية النظرة إىل الشعري

.1وقضاياه

كانت املواجهة النقدية الشفوية لإلبداع األديب يف العصر اجلاهلي صورة لتلك الثقافة الشفوية 

العربية اليت استندت يف نقدها الشعري على أمرين مها االستهجان واالستحسان الفطريني، أي 

ه دون اللجوء إىل حكٍم يربّر حكمهم الذي كان مصدره ما وافق الطبع مواجهة املسموع واحلكم علي

كما أّن هلذه القراءات الشفوية مقاصد متباينة اجتاه النصوص .2والعرف، ويتم ذلك بتعليٍق مقتضبٍ 

فتارة تكون عبارة عن تعليق أو مالحظة انطباعية، وأحيانًا تتسم املالحظات بالذكاء الذي قوامه 

فاملالحظة االنطباعية قد تكون يف عدم . الرأي، وهي تعتمد يف كّل هذا على آلياتٍ  الفطنة وحصافة

3...القدرة على مواجهة النص أو الرتّدد والتعجب عند مساع بيٍت شعريّ 

الشفاهية اجلاهلية رافقت التفكري البدائي املتواجد يف األساطري واحلكايات اخلرافية اليت كانت 

ر اإلنسانية، حيث استطاع هذا العقل البدائي تفسري الظواهر اإلنسانية رؤية العقل آنذاك للظواه

�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�ǽǀǿ�ǺǷÂ��ƨȈƦȈǣ�ÃȂǫ�ń¤�ǽŚǈǨƫ�ǞȈǘƬǈȇ�ȏ�ƢǷ�ǲǯ�ǞƳǂȇÂ��ƢđƢƦǇ¢Â) اللغة والفكر، األحالم

اهتم العقل العريب مبسألة الشعرية حيث أثري النقاش ). والشعر، وأيضًا األمراض النفسية والعقلية

  .عرب قضايا وأشكال متعددة من تاريخ النقد األديب حوهلا

 .18 -17ص ص املرجع السابق، أدونيس، الشعرية العربية، -1
، ص ص 2007املناهج، دار األديب، وهران، اجلزائر، دراسة يف  -املنجز العريب يف النقد األديب -حبيب مونسي، نقد النقد-2

11-12.
.12، ص املرجع نفسه - 3
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�Å¦ƾǬǻ�ÀƢǯ�ŉƾǬǳ¦�ƾǬǼǳƢǧ��ƢēƢȈǴšÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾƷ�ǾƫƘǌǻÂ�ĺǂǠǳ¦�ƾǬǼǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�ËÀ¤

معيارياً، يسعى إىل وضع املبادئ والقواعد اللغوية واجلمالية للكالم، أي مبعىن أصح كانت له وظيفة 

ظهور املعلقات ) اجلاهلي(طويلة، حيث شهد عصر ما قبل اإلسالم تعليمية وإمتاعية رافقته لعقود 

الشعرية، والذي تزامن مع جتاوز العقل العريب شيئًا فشيئًا لفكرة االعتماد على األساطري والعقلية 

الساذجة يف تفسري الظواهر، وبالتايل فقد استطاع أن يرقى ملراحل متقدمة من التحضري والتنوير 

.كانت مركزاً جتارياً مهماً ''مّكة''االقتصادي ألّن العقلي واالزدهار 

ويتفق جّل الباحثني والدارسني العرب على أّن العرب يف أواخر اجلاهلية كانت هلم حضارة 

متطورة، وهذا رأي املستشرقني أيضًا  والذين أكدوا بعد دراستهم لتاريخ األدب العريب أن البالد 

  .األرضالعربية كانت من القوى العظمى على 

الذي كان ملتقى للشعراء '' سوق عكاظ''أما احلياة األدبية فقد مثلتها األسواق األدبية كـ

��°ƢǠǋȋ¦�¾ȂƷ�ǶēƢǟƢƦǘǻ¦Â�®ƢǬǼǳ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�Ä¢°�ń¤�¿ƢǰƬƷȏ¦�ÅƢǔȇ¢Â��Ƕē¦ǄƴǼǷÂ� ¦ǂǠǌǳƢƥ�ǲǨŹ�Å¦ǂǜǼǷÂ

فيعمل على املوازنة  الذي كانت تنصب له خيمة محراء يف سوق عكاظ،'' النابغة الذبياين''كأمثال 

.1بني القصائد وتفضيل بعضها على بعض

والشاعر اجلاهلي كان ال يهمل املتلقي بل دائماً قلق ويعاين األرق، ما يدفعه إىل إجادة الشعر 

ǂǠǌǳ¦�ǆ¦ �''جتويداً ''أو '' عبقرية مرجتلة''سواًء  ǰǟ��ÅȐǷƢǯ�ÅȏȂƷ�ƶǬǼƫÂ�§ ǀē�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƪ ǻƢǯ�ƾǬǧ��

وا ال حيتكمون ألي سلطٍة أي ال وجود ملتلقٍّ رقيب يسعون إلرضائه، وأيضًا كان الصعاليك الذين كان

اليت كانت مشهورة خبطبائها وشعرائها الذين كانوا '' قريش''هناك اخلطباء واحلكماء خاصة قبيلة 

فالعرب يف هذه . ''القرآن الكرمي'يتميزون باحللم والعقل واجلدل واللدد كما وصفهم اهللا تعاىل يف 

�ƢǿȂƦǈƬǯ¦�Ŗǳ¦�ǶȀǧ°ƢǠǷÂ�ǶȀǷȂǴǟ�ǶŮ�ƪا ǻƢǯ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǶȀǇȂǬǗÂ�ƨȈǼƯȂǳ¦�Ƕē¦®ƢƦǟ�Ǻǟ�Å¦ƾȈǠƥÂ�ƨǴƷǂŭ

.64-63، ص ص املرجع السابقمسلم حسني، -1
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ƢēǂȇƢǈǷÂ�ƨǠȈƦǘǴǳ�ǶȀƬǘǳƢƼŠ.�Ƣđ�¦ÂǂȀƬǋ¦�Ŗǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Ƕǿ¢�ǺǷÂ) علم الفلك كتحديد مواقع النجوم

ذكر ذلك يف وقد ) ملعرفة اجلهات والطرق عرب الصحاري، وأيضًا العلوم الطبية وعالج األمراض

.القصائد الشعرية، واكتسب كّل هذا عن طريق التجربة الطويلة مع الطبيعة

هذا املظهر العقلي والفكري الذي اتصفت به الثقافة العربية قابله أدب رفيع وأيضًا نقد 

حصيف للظواهر األدبية كاللغة والشعر، لكن هذا النقد كان عبارة عن مواقف تأملية وانطباعات 

تعّجب أو ترّدد، حركة وإمياء، طرب، إعجاب (تية أخذت عدة أ وجه فأتت على شكل ذوقية وذا

ولعّل من بني األسئلة املبكرة يف النقد .1)بالداخل على حساب اخلارج أو العكس، مواجهة للنص

ما هي الدوافع لقول الشعر؟ ملاذا ال ميكن لكّل الناس قول الشعر؟: العريب آنذاك مثل

ƾǫ�ǺǷ�ƪ°̈�هذه اإلشكاليات و  ǈȈǳ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ŚǈǨƫ�ń¤�Ƕđ�©®¢�ƢǿŚǣ

البشر، بل هناك قوى خفية وراء هذا اإلهلام الشعري، ما أّدى إىل ظهور فكرة لكّل شاعر شيطان من 

اجلّن أو األرواح امللهمة، أو نسبوا هذا اإلهلام إىل واد عبقر موضوع اجلّن، وقد جتّلى هذا الرقي 

ملعلقات السبع اليت متيزت بالبناء الفين واللغة السليمة واألسلوب الراقي، وكذا الصور الشعري يف ا

الشعرية البديعة، كما أن هذه املعلقات تضمنت آراًء وتأمالٍت فلسفية مّيزت احلياة العربية وعّربت عن 

ثّلت إسقاطاً القضايا اليت كانت تشغل اإلنسان العريب كمسألة الوجود والصراع مع الطبيعة وكذلك م

وملجأ للتعبري عن العواطف واالنفعاالت وذكر الشجاعة والبطوالت والكرم وكّل القيم املعروفة يف 

�ÅƢŻƾǫ�ĺǂǠǳ¦�Ƣđ�ǂƼǨȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦Â�ǂǐǠǳ¦�Ǯ ǳ̄
2.

عمل النقد االنطباعي أو التذوقي يف هذه الفرتة على التمييز بني الشعر اجليد والرديء، 

واملعاين يف صحتها وسالمتها أو فسادها وقبحها، معتمدًا على ذلك على معيار اجلمالية والفكرية، 

.17-16-15-14-13حبيب مونسي، املرجع السابق، ص ص : ينظر - 1
.68مسلم حسني، املرجع السابق، ص  :ينظر - 2
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العصر  فاملعاين كانت حمّل اهتمام أكثر من اللغة واألساليب لذا املالحظ هنا أن الشعرية يف هذا 

واألدلة على هذه املالحظة كثرية، ألّن جّل املقاربات . كانت شعرية معىن أكثر منها شعرية لغة

�ȄǴǟ�ƢǧǂǗ�Ƥ ËǴǤƫÂ�ÄǂǠǌǳ¦�ŘǠŭƢƥ�ǶƬē�ƪ ǻƢǯ�̈ǂǰƦŭ¦Â�ƨƳ¯Ƣǈǳ¦�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ƨȈǫÂǀǳ¦�ƨȈǟƢƦǘǻȏ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦

لوحده أو يف  اآلخر من خالل إصابته للمعىن، إذ خيتلف هذا االنطباع من شخٍص آلخر سواءً 

جملس، فكّل يتعصب لشاعر بشرط أن يكون مشهودًا له بالرأي السليم واحلكم العادل ومن ذلك 

وهي معروفة يف كتب النقد العريب ومشهورة، وكذلك '' أم جندب''لدى '' امرئ القيس وعلقمة''قصة 

  :''حسان بن ثابت''بسوق عكاظ معلقا على قول '' النابغة''موقف 

.وأْسيافُنا يْقطْرَن من َنجدِة َدَمااُت الـغرُّ يَلَمعَن في الضُّحىلََنا الَجَفن

أنت شاعر ولكنك أقللت جفانك وأسيافك وفخرت مبن ولدت ومل « : فعّلق النابغة قائالً 

على خارج الّنص مث على داخله، مستندًا يف ذلك إىل '' النابغة''هنا تنوع حكم . »تفخر مبن ولدك

فعلقت '' اخلنساء''، أما ''النابغة''فالفخر مدعاة للتكثر واملبالغة عند . العام مقاييس يفرضها الذوق

لقد قلت يلمعن بالضحى وكان حقه بالدجى، وقلت الغّر وكان حقه الِبيض يقطُرن وكان « : بالقول

ما يستخلص من هذه القصة أنه جيب على الشاعر أن ال يهمل املفهوم . 1»األمجل يِسْلن أو يِفْضن

وّجهًا للجماعة، م واملتفق عليه من طرف اجلماعة حياًة وقيمًة وأخالقًا الشعر اجلاهلي كان قوله مالعا

.¦ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǖȈƄ¦Â�ŘǠŭ¦�ȄǴǟ�ȆǬȈǬū¦�¾¦ƾǳ¦�ƢĔƘƥ�ƨǤǴǳ تفهما قد وصف

على '' طرفة بن العبد''ودليل آخر على االستعمال اجليد للغة والتحكم يف مضامينها تعليق لـ

  :''املسيب بن علس''ل قو 

.بناٍج عليه الّصيعرية مكدموقد أتناَسى الهمَّ عند احتضارِه

.16، ص السابقاملرجع حبيب مونسي،  :ينظر - 1
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ويقال أن املسيب قال . استنوق اجلمل، وضحك منه، فذهب مثالً «:مسعه وهو صّيب فقال

أن '' طرفة''ويل هلذا من هذا، يعين رأسه من لسانه، ومراد : أخرج لسانك يا فىت فأخرجه فقال: له

.ƢēƢũ�ǺǷ�ƨȇǂǠȈǐǳƢǧ��¼ȂǼǳ¦�©ƢǨǐƥ�ǾǠƬǻ�̄¤1 هأخطأ وصف مجلالشاعر 

��Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�ƢēƢǨǐƥ� ƢȈǋȋ¦�Ǧ ǏÂ�Ƥ Ÿ�Ä¢��ǲǬǠǳ¦�ǪǘǼǷ�ǞǷ�ǒ ǫƢǼƫ�ƨǐǬǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ƶǔƬȇ

�Ƣē¦°ƢůÂ�̈ƢǯƢƄ¦�¿ȂȀǨǷ�ƾȇƾŢ�®¦°¢�ƢǷƾǼǟ�ÇǺǷǄƥ�ǾǴƦǫ'' أرسطو''موافق متامًا ملوقف '' طرفة''إذن فمنطق 

لتها معظم الدراسات وأمثلة هذه الرؤية العقلية يف النقد وأحكامه أثناء هذا العصر كثرية تناو . الواقع

�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ňƢǠŭƢƥ�¿ƢǸƬǿȏ¦�¦ǀǿ�À¢�Ʈ ȈƷ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǐǐƼƬŭ¦) واملوضوعيةالصحة أو الفساد (

ظل موضوع النقد األديب عند العرب لعصور الحقة، وقد اهتمت الشعرية يف العصر اجلاهلي أيضاً يس

'' عبد الرمحن بن حسان بن ثابت''بالبىن الشكلية للشعر واملستويات اجلمالية فيه، ومن ذلك قصة 

، فقال حسان »لسعين طائر« وهو طفل صغري يبكي فقال ألبيه '' حسان''حينما رجع إىل أبيه 

: ''حسان''، فقال »وكان لسعه زنبور» «كأنّه ملتف يف بردي حربة«، فقال الصّيب »صفه يا بين«

حسان مل يكن شعرًا لعدم ابن قول واملالحظ يف هذه الرواية أن . 2»قال ابين الشعر ورّب الكعبة«

توفره على الوزن، لكن شعرية قوله تكمن أوًال يف التصوير وثانيا يف أسلوب الكناية، أي بعدم ذكر 

واحلكم صادر عن شاعر فحل له باعه يف الساحة الشعرية والنقدية . الشيء بل صفة من صفاته

ونظرة مجالية حقيقية وصادقة وألن العرب يف أنه تعبري عن شعور '' حسان''العربية، والواضح من كالم 

�ƨȈǓÂǂǠǳ¦�ŘƦǳ¦�ȄǴǟ�ÀȂǠǴǘǷ�ǶĔ¢�ƢǸǯ��ƨȈǳƢǸŪ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ǂǠǌǳƢƥ�ÀȂǸƬȀȇ�¦ȂǻƢǯ�ƨȈǼǷǄǳ¦�ƨƦǬū¦�ǽǀǿ

ومتفقون على كون الشعر كالم موزون ومقّفى كما له وقع يف النفوس، وقد وضحنا ذلك يف نقد 

فهو مل يتعرض على القول من حيث الشكل أو ) تاجلفنا(يف لفظة '' حسان''لقول '' النابغة''

، أي أراد من )اجلفان(وقعه يف النفس فلو أكثر وقال و العروض بل على األثر اجلمايل أي املعىن 

.71-70نقال عن مسلم، املرجع السابق، ص ص -1
.73، ص املرجع نفسهنقال عن مسلم حسني، -2
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املبالغة ألن الفخر بالقبيلة حيتاج ذلك وألن الشعرية تكون أكثر يف اخلارق وغري املألوف أي جتاوز 

  .احلقيقة كما هي يف الواقع

من أشعر «: النقدي كان مييل إىل اخليال أكثر من الواقع، فما يروى أنه سئل'' النابغة''فرأي 

، ما يستنتج من قوله طرحه لقضية مهمة يف 1»من استجيد كذبه وأضحك رديئه« : فقال» الناس؟

  ).الصدق والكذب(النقد العريب ستظّل يف القرون الالحقة أال و هي قضية 

وذلك من '' أدونيس''ين العرب الذين تناولوا قضية الثقافة الشفوية من بني أهّم النقاد املعاصر 

، فقد ''الشعرية العربية''خالل أطروحاته حول الشفاهية اجلاهلية والكتابية القرآنية واليت ضمنها كتابه 

حاول من خالل كتابه طرح رؤية إيديولوجية قومية على املنتوج الشفاهي العريب، والذي ابتدأ من 

حيث ربط '' القومية الضيقة''على ما مساه '' أدونيس''�ǲǸǠǧ��ÄȂǷȋ¦�ǂǐǠǳ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�ȆǴǿƢŪالعصر ا

ÄȂǘǴǈǳ¦�ȆǇƢȈǈǳ¦�¾ƢĐƢƥ�ƨȈǿƢǨǌǳ¦.

:2من بني أهّم القضايا اليت تستنتج حول هذا املبحث

  ).السماع - الوزن -اإلعراب(ثالث حماور أسست للنقد -

  .ادالشعر اجلاهلي اعتمد على الغنائية واإلنش-

  ...).من عادات وتقاليد(الشاعر ال يقدم أحاسيسه بل يقول ما يعرفه السامع مسبقاً -

  .شعرية الشاعر ترتبط بالفكر أكثر من العناصر األخرى-

ببنية الوزن  ىمتيزت الشعرية العربية اجلاهلية عن غريها من الشعريات يف األمر األخر -

  .املقفى أو القافية حيث تعترب خاصية للشعر العريب عن غريه

.75-74مسلم، املرجع السابق ، ص ص -1
 .20إىل  9ص ص  املرجع السابق، أدونيس، الشعرية العربية،-2
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، )أي الشاعر( هؤ يف حتقيق الفروسية، كما أنه ملج أمهية املكان يف الشعر اجلاهلي تكمن-

ǾȈǴǟ�̈ǂǘȈǈǳ¦�ƾǬǨȇ�ƢǷƾǼǟ�ƨǳȂǘƥ�ȌŻÂ��ƢđƢȈǣÂ� ƢȈǋȋ¦�¿ƾē�ƾǼǟ�ǂǈƸƬȇ�ȂȀǧ�¦ǀŮÂ.

الواقع ليس لتغيريه بل خللق عاٍمل آخر بل الغاية هي وصف الشعر اجلاهلي شهادة عن -

.1الواقع بكّل ما فيه

  :الشعرية في صدر اإلسالم حتى القرن الثالث هجري-2

ل تلك احملاوالت النقدية ذات الطابع التذوقي والذايت اليت كانت يف عصر ما قبل صمل ت

احلدود للمعرفة الشعرية، فصفات و مل تضع القوانني �ƢĔȋىل درجة الرقي املوضوعي املكتمل اإلسالم إ

  .الشعر الشفاهية واإلنشادية آنذاك مل تدعهم إىل تعريفه والبحث عن مفاهيمه واصطالحاته

أما يف عصر اإلسالم، فقد ساهم القرآن الكرمي يف طرح إشكالية الشعرية من جديد وبشكٍل 

ربت العقل العريب على إعادة النظر يف الكثري من واليت أج) اإلعجاز القرآين(خاّص االهتمام بقضية 

اللغويني واملهتمني على التعامل مع واقع '' القرآن الكرمي''القيم واملعايري األدبية والشعرية، وأيضًا أجرب 

�¦ǀǿ�ȄǴǟ�Å ƢǼƥÂ��ǶĔƢȈƥÂ�ǶȀƬƷƢǐǧ�Ŀ�śǯǂǌŭ¦�§ǂǠǳ¦�ÃËƾŢ�Ǿǻȋ�ǂǌƦǳ¦�¿Ȑǯ�ǺǷ�ǆ Ȉǳ�ƾȇƾƳ�ÄȂǤǳ

�ƢǷÂ�À¡ǂǬǳ¦�¦ȂǸē¦ صلى اهللا عليه وسلم(أنزل على الرسول (�Àȋ�ǽË®ǂǷ�¿Ƣēȏ¦�¦ǀǿÂ��ǂǟƢǋ�ǂǠǋ�ǾǻƘƥ

نفوسهم ارتاحت له كما الشعر لكنهم لكربيائهم وتعّنتهم مل يعرتفوا به وبأحقية أنه كالم اهللا، فهنا 

.21-20، ص ص 2009أدونيس، مقدمة للشعر العريب، دار الساقي، احلمراء، بريوت،-1

*-�̈°®Ƣǫ�ƢĔ¢�ÀȂǇ°¦ƾǳ¦�ƢȀȈǧ�Ã¢°�̈ǂǯ¦̄�ȆǿÂ��ǲǸŪ¦Â�ǢȈǐǳ¦�ƲƬǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǿƢǨǌǳ¦�̈ǂǯ¦ǀǳ¦�ǶȀǧ�Ƥ Ÿ�ȆǿƢǨǌǳ¦�ǂǰǨǳ¦�§ȂǴǇ¢�ǶȀǨǳ

على احلفظ احلريف، والشاعر الشفوي ينظم مجلة وفق أنظمة لغوية وقوالب ذات صيغ معروفة يعتمدها دائما يف أشعاره، وختضع 

.ات أيضاً إىل الشروط الوزنية وإىل نظام ثابت ينتج موسيقى شعرية وعروض وقوايف ومعاينهذه الكلم

النظم الشفوي يف (يف حبثه '' جيمس مونرو''إّن أّول دراسة تطبيقية على النظرة الشفاهية يف األدب العريب كانت على يد -*

شفاهية اجلاهلية، ودراسة طبيعة تركيبها، ما أوصله إىل نتيجة ، عمل فيه على تتبع األنظمة الصيغية لل1972سنة ) الشعر اجلاهلي

ثابتة هي أن الشاعر اجلاهلي يعمل على تطبيق جمموعة من التقاليد الشعرية املعروفة قبله أي املوروثة عن سابقيه، وقد اتبع الناقد 

 .يف دراسته املنهج اإلحصائي'' مونرو''
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دليل على أن العرب فهمت الشعر من حيث الوظيفة ال املاهية، فكل كالم ترتاح له النفس هو شعر 

ساحر وكاهن (أنه ) صلى اهللا عليه وسلم(وقالوا أيضًا عن النيب .يف غًىن عن وزنه وبنيته الشكلية

Ȑǰǳ¦�ÀȋÂ��²¿�) وشاعر ƢǼǳ¦�¾ȂǬǟ�ǂƸǈȇ�À¢�Ƣđ�̧ƢǘƬǇ¦�ǾǳƢȈƻÂ�ǾǠǼǏ�ǺǷ�· ƢǨǳȋ¦�ǽǀǿÂساحر ال ال

  .الشعر يقاوم فهو غييب مرتبط بإهلاٍم من الشياطني واجلّن اليت توحي له بأحسن القول وقول

  :موقف اإلسالم من الشعر

القرآن واإلسالم عمومًا دون تلقي الشعر وتذوقه، فقد كان رسولنا الكرمي يعجب دْ مل حي

�ƨǐǫ�Ǯ ǳ̄�ǺǷÂ��ǶȀȈǴǟ�řưȇÂ�ƢđƢƸǏƘƥ�ƾȈǌȇ�ÀƢǰǧ��ÇÀƢǠǷÂ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ǺǷ�ƢȀȈǧ�Ƣŭ�°ƢǠǋȋ¦�ǒ ǠƦƥ

  :قوله وأنشده) صلى اهللا عليه وسلم(ملا أتى النيب '' النابغة اجلعدي''

ويتلو كــتاباً كالمجرَّة نيـَِّرا  أتيت رسول اهللا إذ جاء بالهدى

  وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا    بلغنا السماء مجدنا وجـدودنا

إىل اجلنة، فقال الرسول : فقال» إىل أين يا أبا ليلى؟« ): صلى اهللا عليه وسلم(فقال رسول اهللا 

وأيضا تذوق اخللفاء . 1)حادثة الربدة املشهورة('' زهريكعب بن ''وأيضاً قصة . »إن شاء اهللا«: الكرمي

رضي ('' عمر بن اخلطاب''لشعر حيث وعوا مكامن اجلمال فيه ومدى تأثريه يف النفوس، فـل الراشدين

إنه كان ال يعاظل بني « : هر عفيقول معلقَا على ش'' أيب سلمى زهري بن''كان يعجبه شعر ) اهللا عنه

رضي اهللا ('' علّي بن أيب طالب''، وكذلك 2»وال ميدح الرجل إال مبا فيه الكالم، وال يتتبع حوشيه،

.209-208، ص ص 1980الثقافة، بريوت، ، دار 1ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج-1

السيد أمحد صقر، دار املعارف، :أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي، املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي، اجلزء األول، تح-2

.300، ص 2006، 5ط
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رأيته أحسنهم بادرة وأنه مل يقل لرغبٍة « : وتربيره يف ذلك قوله'' امرئ القيس''كان يفضل شعر ) عنه

  .يعين بذلك املعىن اللطيف وابتداع األفكار والوصف الدقيق 1»وال لرهبةٍ 

:لكتابةاالنتقال من الشفاهية إلى ا

انت حدثت قطيعة مع الثقافة اجلاهلية الشفوية اليت ك'' القرآن الكرمي''بعد نشوء الكتابة مع 

استطاعت أن تنقل الفكر العريب من ثقافة و احنصرت واختفت متامًا عند ظهور الكتابة  ثسائدة حي

والدقة واالستقصاء  البديهة واالرجتال، والغموض إىل ثقافة كتابية جديدة قائمة على الرؤية والتأمل

.2مستندة يف ذلك إىل ثقافة العصر وعلومه املختلفة

األوىل اعتمدت على الشفاهية : فالقرآن الكرمي الذي هو أصل الكتابة الفعلي قرئ قراءتني

سني للنظرية سّ عرية الكتابة على يد النقاد املؤ اجلاهلية، والثانية اعتمدت الكتابة ما مّهد لظهور لش

  .''...الصويل واجلرجاين''العربية كأمثال الشعرية 

عمل العرب يف عهد اخلليفة األول والثاين على حماربة صور املاضي بكّل أشكاله، وقد مثلت 

بنو (مرحلة  ما قبل اإلسالم مرحلة ما قبل التاريخ بالنسبة إليهم، فالوضع السياسي يف الدولة اجلديدة 

، فالشعوبية 3...وزًا اللغة وباحثا يف أنساب العرب وأيامهامّثل رجوعًا إىل املاضي لكن متجا) أمية

�ƨǼǰǷ¢�ǆ ǳƢĐ¦�ƪ ƸƦǏƘǧ��ƨȈƥǂǠǳ¦�Śǣ�² ƢǼƳȋ¦Â�ĺǂǠǳ¦�ǂǐǼǠǳ¦�śƥ� ¦ƾǠǳ¦�ƲȈƳƘƫ�ȄǴǟ�ƪ ǴǸǟ�ÅȐưǷ

للتفاضل واملوازنة بني األنساب، وعادت اجلاهلية بنمٍط جديد عاد بالوعي الذي عاشه العرب قبل 

عرب على إعادة تركيب الثقافة اجلاهلية وتنظيمها يف عصر التدوين، أو كما ومن هنا عمل ال. اإلسالم

.24سابق، ص الصدر املقدامة بن جعفر، نقد الشعر، -1

.20؛ وكذلك ينظر حبيب مونسي، نقد النقد، ص 38-37أدونيس، الشعرية العربية، ص ص -2
؛ وحممد عابد 59 ، ص4حممد عابد اجلابري، تكوين العقل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، دار الطليعة، بريوت، ط-3

، 11دة العربية، بريوت، طاجلابري، بنية العقل العريب، دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية، مركز دراسات الوح

.43-42، ص ص 2013
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حيث بدأ العرب يف تسجيل أفكارهم وعلومهم، وأيضًا تفسري النصوص اليت :العصر الثقافييسمي 

حتتوي تعقيدات أسلوبية أو عقلية أو ميتافيزيقية كاألدب العريب، والنصوص املقدسة، وكالم الرسول 

ومثال هذه البدايات حوار شفهي جرى بني . ، وكذلك مجع الرتاث القدمي)ليه وسلمصلى اهللا ع(

على '' النابغة''، حيث كان األستاذ يفضل ''األصمعي''وأستاذه ) هـ248('' أيب حامت السجستاين''

شفاهيا أما أبو حامت فأخذ يدّون كالمه، فلما رآه '' األصمعي''سائر شعراء اجلاهلية، فكان جواب 

.1»فكلهم أخذوا منه واتبعوا مذهبه... بل أّوهلم يف اجلودة امرؤ القيس«:، فكر مث قاليكتب

  :بداية النظرية الشعرية والنقدية عند العرب

منذ النصف األول من القرن العربية متت هذه البداية بعد انتقال الفلسفة واملنطق إىل الثقافة 

املقدمات النظرية اليت كان الفكر العريب يف األول هجري، حيث سامهت الفلسفة يف اكتشاف 

حاجتها لدراسة الظواهر، و االنتقال من مرحلة االنبهار والتصديق باألشياء إىل مرحلة أخرى ملعرفة 

يف القرن الثاين هجري إىل ترمجة أجزاء من ) هـ143('' ابن املقفع''هذا ما دفع . اجلزئيات واملاهيات

سفة مساعدة العرب على ارتداء ثوب احلضارة وخلع ثوب البداوة، استطاعت الفل. ''أرسطو''منطق 

أي ارتداء كساء الفكرة واحلياة املادية، وقد كان على العلوم أن تتطور لتلبية احلاجيات املعرفية، 

فظهرت على سبيل املثال مدرسة العراق الفقهية اليت تعمل باألخذ بالرأي وهذا لطبيعة احلياة املدنية 

.2إىل االجتهاداليت حتتاج 

:مرحلة التدوين

هـ، حيث اقتصر التدوين على حاضر العرب 143بدأت يف العصر الذهيب العباسي سنة 

وماضيهم، فظهرت حركة سريعة لوضع قواعد اللغة وكالم العرب وأيضا الفقه والشريعة، ويعد كتاب 

.122-121سابق، ص ص الرجع ، املناظم عودة - 1
 .76 -75و 67 -66، ص ص املرجع نفسه - 2
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��¤ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈°ȂǯƢƥ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨǯǂū¦�ń¤�ƨǧƢǓ¾) هـ68('' ابن عباس''املنسوب لـ'' غريب القرآن''

'' عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي'': واليت مثلها) البصرة والكوفة(ومعاركها يف العراق بني مدرسيت 

'' يونس بن حبيب''، و)هـ154('' أبو عمرو بن العالء''، و)هـ149('' عيسى بن عمر''و) هـ117(

للغة العربية، وقد جاء اكتشاف اللغة ، حيث سعى هؤالء العلماء إىل استنباط قواعد ا)هـ182(

.العربية وسّن قوانينها وهذا راجع الرتباط اللغة بالكتاب املقدس، فالعالقة متالزمة بينهما

�«ǂƻ�Ʈ ȈƷ�Ƣē¦ǄȈŲÂ�ƢȀǼȈǻ¦Ȃǫ�» ƢǌƬǯ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǠƥ�©¢ƾƥ�§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�ƨȇǂǜǼǳ¦�̈ǂǰǧ

ألسن األعراب اخلّلص البعيدين عن  اللغويون إىل البوادي جلمع اللغة من عند القبائل أي من

االختالط األجنيب الذين استطاعوا حفظ اللغة شفاهيا وصانوا لغة اجلاهلية ومحو ها من الضياع وقد  

.1كانت هذه العملية تتم يف البوادي والصحاري

األدب والشعر خباصة أيضا تغريت الرؤية إليه فلم تبق املعايري نفسها لرؤية الشعر وتقييمه بل 

«�śƥ�Çت Ȑƻ�ǺǷ�°¦®�ƢǷ�ƨǏƢƻ�©ƢȈǳƢǸŪƢƥ�ǶƬē�Ãǂƻ¢�ƢȇƢǔǫ�ƪ ǴſÂ�©ŚǤ''اجلاحظ''  وبعض

هنا انتقل العقل العريب من املعرفة الفطرية ). بني مناصر ومعارض(العلماء حول قضية اللفظ واملعىن 

ليه ما إىل النظرية والتفكري عن طريق مبادئ علمية ما مهد لظهور علم النقد األديب الذي اشتغل ع

  .عرف بالنقاد املنظرين

  :إسهامات الرواة واللغويين والشعراء في تحديد النظرية الشعرية عند العرب

لعب الرواة واللغويون دورًا هامًا وأساسيًا يف وضع األساس واللبنات األوىل للشعرية العربية، 

ه من قبيحه، واستطاعوا مجع فقد اهتم معظم الرواة بالشعر وعلموا أسراره، وحفظوا قوافيه وميزوا مليح

، أبو عبيدة )هـ180(، خلف األمحر )هـ154(الكثري منه، ومن هؤالء الرواة أبو عمرو بن العالء 

.24-23حبيب مونسي، املرجع السابق، ص ص -1

  -  ضرورة منهجية (النقدية العربية، إىل مبحث آخر قادم، وهذا العتباره من املؤسسني للنظرية '' اجلاحظ''سنؤجل احلديث عن

).بعيداً عن التسلسل التارخيي
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، وقد كان أحسنهم يف مجع الشعر )؟(ومحادة الرواية ) هـ213(واألصمعي ) هـ210/ هـ209(

مسعت شعرًا أستحسنه ما قلت  ما أبايل إذا«:  ، فقد روي أن رجًال قال له''خلف األمحر''وروايته 

إذا أخذت درمهًا تستحسنه وقال لك الّصرييف إنه رديء، فهل «:، فقال له»أنت وأصحابك فيه

®�ƨȈǴǸǠǳ�ƨđƢǌǷ�ƨǇ°ƢŲ�Ǿǻ¢�ȄǴǟ�ǂǠǌǳ¦�ƾǬǻ�ƨǬȈǬū�ǪȈǫ'' خلف''، إّن رد 1»يفيدك استحسانك إياه

آراء ذاتية وانطباعية، وهذه إشارة أيضًا إىل بداية متييز النقود اليت حتتاج إىل علٍم وخربٍة وجتربٍة، ال إىل 

والذي يعد من املؤسسني املنظرين '' األصمعي''كذلك . انتقال النقد من الذاتية إىل املوضوعية

  .للشعرية العربية تكلم عن قضايا كثرية تتعلق باملعاين وقضية عالقة الشعر بالدين وقضية الفحولة

عهد القدماء وعهد : أّما اللغويون فقد حتكموا يف قضية انقسام الشعر العريب إىل عهدين

احملدثني، وقد حدث ذلك حني عمل العرب على مجع اللغة العربية وتدوينها فاحتجوا بالقرآن والشعر 

وأصبحت ومن هنا بدأ التعصب للقدمي، '' إبراهيم بن هرمة''العريب اجلاهلي حىت األموي فتوقفوا عند 

بشار ''الكلمة يف الشعر للنحاة واللغويني، فعملوا على إسقاط الشعراء احملدثني واملولدين ابتداًء من 

ابن األعرايب، أبو عمرو بن العالء، األصمعي، (ومن تبعه، وأهم هؤالء اللغويني ) هـ168('' بن برد

 -أي الشعر -رفتهم وقد تأتى هذا التعصب ألنه كان ح). هـ177(عبد اهللا ابن أيب إسحاق 

، وأّن )الصحراوية(وصناعتهم، فهم عارفون مبداخله وخمارجه، وكذلك قناعتهم بصحة اللغة البدوية 

مثل  -ا أشعار هؤالء احملدثني إمن« : فابن األعرايب يقول. أخطاءأهل احلضر لغتهم فيها حلن كثريو 

وأشعار القدماء، مثل املسك والعنرب كلما ، فريمى به، يذو تمثل الرحيان ُتشّم يومًا ف -غريهأيب نواس و 

)، أما املربد 2»حركته ازداد طيبا فله رأي آخر يف قضية القدمي واجلديد، فهو ال يفضل القدمي على (

.3احملدث، وال احملدث على القدمي إال باجلودة

.116ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، مصدر سابق، ص -1

.34، ص املرجع نفسهوليد قصاب، -2
.43نفسه، ص -3
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ǳ¦�ǽǀđ�ǶēƢǷƢǸƬǿ¦�ƨǤǴǳ¦� ƢǸǴǟ�ŘƥǏÂ�Ʈ ȈƷ��Ʋƴū¦Â�ƨǳ®ȋ¦�ȄǴǟ�ƢȇƢǔǬا إىل مرحلة و ل

البصرة (التفلسف يف قضايا اللغة أو التأمل، ولعّل ما وسع االختالف بني املدرستني اللغويتني 

، ''السماع''أما الكوفية فانتهجت '' القياس''هو كثرة اللهجات، فاعتمدت املدرسة البصرية ) والكوفة

  :عدة أسباب منهاإىل هذا التطور العلمي واالصطالحي الذي حدث عند اللغويني مرده 

-�Ʈ ȈƷ��Ƕǿ°Ƣǰǧ¢Â�ǶēƢƸǴǘǐǷ�ȄǴǟ�ǂƯ¢�ƢǷ�À¡ǂǬǳƢƥ�śǸƬȀǷÂ�Å ¦ǂǫ�¦ȂǻƢǯ�śȇȂǤǴǳ¦Â�̈ƢƸǼǳ¦�Ƥ Ǵǣ¢

  .عملوا على نشر إيديولوجيا اإلسالم بني الشعوب من خالل اللغة

  .ظهور أفكار ونظريات فلسفية جديدة ومتعارضة-

بتفسري اللغة معجميًا ما أوصل إىل ما عرف بفقه اللغة، :األولىبروز طريقتني للتنظري اللغوي، -

فاعتمدت على اكتشاف قوانني اللغة املتعلقة بالرتكيب والصوت، فتأثرت فيما :الثانيةأما 

القياس  -العلة النحوية -العامل النحوي(بعد باملنطق والفلسفة فظهرت قضايا مثل 

  ...).والسماع

القرآين، حيث اشتغل على هذه القضايا نقاد متخصصون قضية اللغة وعالقتها باإلعجاز -

عملوا على ربط اإلعجاز باللغة، فقاموا بتفسريها والتمحيص فيها، واختذوا منها وسيلة 

إلنتاج املعاين، فاللغة كانت مسامهة يف نشأة النقد اللغوي أوًال مث النقد البالغي 

كلها  ... التفسري واحلديث واملنطق والفيلولوجي مث النقد اجلمايل، وكذلك سامهت يف علوم

.1كانت ال تستطيع االستغناء عن التفسري باللغة

.83، ص املرجع السابقمسلم حسني، -1
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  :ور الشعراءد

كان هلم دوٌر أيضًا يف تأسيس نظرية الشعر العربية خاصة يف جانبها الداليل، حيث كانوا 

قول  على'' بشار بن برد''يعيبون على بعضهم البعض سوء املعاين وفسادها، ومن ذلك ما أعابه 

:1''كثّري ''

.إذا غمزوها باألكفِّ تلينُ ا خيزرانةٍ صَ أال إنما ليلى عَ 

هللا أبو صخر جعلها عصا مث يعتذر منها، واهللا لو جعلها عصا من مخٍّ أو زبٍد لكان قد « : فقال له

:، أال قال كما قلت»هجنها بالعصا

كأّن حديثها قطع الجنانوبيضاء المحاجر من معدِّ 

.كأن عظامها من خيزرانِ     لسبحتها تثنتإذا قامت 

، فالعصا توحي بالصالبة، )العصا(هو إفساده للمعىن حني قال '' كثري''من قول '' بشار''ما أعابه 

Ƣđ�̈¢ǂŭ¦�Ǧ ǏÂ�² Ƙƥ�ȏ�ƨǼȈǴǧ�ƨǻ¦°ǄȈŬ¦�ƢǷ¢��ÇƾȀƳ�ƾǠƥ�ȏ¤�řưǼƫ�ȏ�ȆȀǧ.

�ǺǷ�Ʈ ǳƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥÂ�Äǂƴǿ�ňƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ǾƫƾȀǋ�ƢǷ��ƨȈǴǬǟÂ�ƨȇǂǰǧÂ�ƨȇ°ƢǔƷ�ƨǔĔ

كبرية، نظرًا المتزاج الثقافات وتنوع املعارف ساعد على ظهور طبقة جديدة من الشعراء املثقفني، 

�ÅƢǔȇ¢Â��ƨȇǂǰǨǳ¦�ǶēƢȇȂƬǈǷÂ��ȆǴǬǠǳ¦�Ƕǿ°ȂǔƷÂ��ƨȇƾǬǼǳ¦�ǶȀǫ¦Â̄Ƙƥ�ǂǠǌǳ¦�ǪǘǼǷ�¦Ȃǧǂǟ�Ǻȇǀǳ¦Â

البناء الفين، واالبتعاد عن اجلانب املعنوي، وقد بأساليبهم الشعرية املتميزة، ولغتهم الراقية وبراعتهم يف 

، وأبو )هـ167/ هـ95(بشار بن برد : ، ومن أبرز شعراء هذه املرحلة''البديع''متثل هذا يف مدرسة 

/ هـ303(واملتنيب ) هـ284/ هـ254(والبحرتي ) هـ231/هـ180(، وأبو متام )هـ140/198(نواس 

  ).هـ354

.72، ص املرجع السابقناظم عودة، -1
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�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ǶǰƸƬǳ¦�Ƣē¦ǄȈŲ�ǺǷ�Ŗǳ¦Â��ǞȇƾƦǳ¦�ƨǇ°ƾŠ�Ȇũ�ƢǷ�¦ȂǴưǷ'' بشار وأبو نواس وأبو متام''فـ

كان واسع االطالع بأساليب الشعر العريب عاملًا خببايا اللغة '' بشار''الشعرية وتنوعها، فمثال 

'' األصمعي''وأساليبها اليت كان يستقيها تارة من البداوة، وتارة أخرى من التحضر، فقد روي عن 

:با عمر بن العالء وخلفاً األمحر كانا يأتيان بشاراً فيسلمان عليه بغية اإلعظام، مث يقوالنأّن أ«: قوله

ماذا أحدثت يا أبا معاذ؟ فيخربمها وينشدمها،  ويكتبان عنه متواضعان له، حىت يأيت وقت الزوال 

.1»...فينصرفان

كانت له رؤية نقدية عميقة   الشاعر املثقف املتقن لصناعة الشعر وأساليبه، فقد'' أبو متام''أما 

مل ال تعرف من : يا أبا متام مل ال تقول من الشعر ما يعرف؟ فقال له: ملا سئل: للشعر، ومثال ذلك

الذي كان حداثي النزعة يبتعد عن العقل واملنطق، '' البحرتي''الشعر ما يقال؟ فأفحمه، وكذلك 

  .ملعاين ونقل الواقع بصورة مباشرة وموضوعيةيبتغي أسلوباً واضحاً معيناً، كما متيز أسلوبه بوضوح ا

  :ملا أنشد قوله'' سيف الدولة احلمداين''مع '' املتنيب''وأيضاً قصة 

  كأنك في جفن الردى وهو نائم  وقفت وما في الموِت شّك لواقفٍ 

ووجهك وضاح وثغرك باسمُ     ـلمى هزيمةر بك األبطال كـتم

از ال يعرف   أيها األمري إن البز« : أبو الطيب املتنيبفنقد قوله وأعاب عليه سيف الدولة، فأجابه 

  ).املتلقي(واحلائك ) الشاعر(، وقصد بالبزاز »الثوب معرفة احلائكِ 

إذن استطاع هؤالء الشعراء اإلسهام يف ميالد النظرية النقدية املختصة مبا أسدوه من آراء 

ونقلوه إىل ثقافة جديدة ذاتية تعكس وتعليقات، وأيضا جتاوزوا األفكار اليت كانت شائعة يف الشعر 

.86-85مسلم، املرجع السابق، ص ص -1
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� ƢǓ°¤�ƨǴƷǂǷ�ǺǷ�ǂǠǌǳ¦�ǲǬƬǻ¦�¦ǀđÂ��̧ȂǼƬŭ¦�ǂǰǨǳ¦Â�ƨǧǂǠŭƢƥ�ÅƢƠȈǴǷ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦Â�ƢȀȈǧ�¦ȂǋƢǟ�Äǀǳ¦�ǂǐǠǳ¦

ǞǸƬĐ¦Â�ŃƢǠǳ¦�ń¤�ƨȇ£ǂǳ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ƨǴƷǂǷ�ń¤�ǞǷƢǈǳ¦Â�ȆǬǴƬŭ¦.

  :يعجاز القرآنشعرية اإلو االتجاه الديني إسهامات -3

�ƨȇǂǠǋÂ�ƨȈǣȐƥ�ƢȇƢǔǫ�̈ لقد مثلت قضية ƘǌǻÂ�®ȐȈǷ�Ƣđ�¿ƢǸƬǿȏ¦Â�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�±Ƣƴǟ¤

خمتلفة، حيث استطاع املفسرون والقراء تقدمي القرآن باعتباره نصًا إهليًا مقدسًا يدعو إىل دين جديد 

ثله هو اإلسالم، وركزوا على قضية إعجازه وكونه خمالفاً لكالم البشر ومتفوقاً عليه، فال ميكن اإلتيان مب

ببالغة القرآن وإعجازه حيث ) صلى اهللا عليه وسلم(وقد احتّج النيب .ألنه قوّي يف إعجازه وبالغته

اعترب معجزًا للعرب آنذاك يف فصاحتهم ولغتهم فكان دليًال قاطعًا على ألوهية هذا الّنص القرآين، 

  .ويقينا أنه ليس كالم بشر

شككني بأن يأتوا بنص مشابٍه له أو ينافسه، أّول قضية مثلها القرآن الكرمي هي حتديه للم

: وبالتايل فعجزهم على اإلتيان مبثله دليل على ألوهيته وقبول ملا جاء فيه ودليل على ذلك قوله تعاىل

ْلَيْأُتوا ِبَحِديٍث ِمْثِلهِ  ﴿ وقد رفع القرآن التحدي للذين حياولون جماراته ) 34الطور، اآلية (﴾، فـَ

ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن يَْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرَآِن َال  ﴿: ومنافسته لقوله عّز وجلّ  ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ

واآليات الدالة على التحدي كثرية، )88اإلسراء، (﴾ يَْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهيًرا

�ń¤�śƥǀǰŭ¦Â�śđƢĐ¦�Ȃǟƾȇ�ËǲƳÂ�ËǄǟ�ƅƢǧ اإلتيان بعشر سوٍر أو سورة واحدة فقط من مثل هذا

َوِإْن ُكْنُتْم ِفي رَْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا ﴿: قال تعاىل. القرآن، وحيذره من عاقبة االرتياب ويعدهم بالعقاب

فَِإْن َلْم (*)ْم َصاِدِقيَن َعَلى َعْبِدنَا فَْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكْنتُ 

-23البقرة، ( ﴾تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة ُأِعدَّْت لِْلَكاِفرِينَ 

24.(
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، ''الباقالين وابن سنان اخلفاجي واخلطايب''علماء أمثال '' التحدي''جاء على ذكر قضية 

أبو ''وقد أورد يف هذا الصدد ) مسيلمة الكذاب(رز املعارضني للقرآن الكرمي مّدعي النبوة ولعّل أب

، بعض ما حكاه )بيان إعجاز القرآن(يف رسالته '' سليمان محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب

وارد يا ضفدع نقّي كما تنقني ال املاء تكدرين وال ال«:ǾǳȂǫ�Ŀ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ƨđƢĐ'' مسيلمة''

أقواالً '' الباقالين''، ويورد 1»...الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل له مشفر طويل« :  وقوله» تنفرين

أخرى هلذا املفرتي الكذاب كلها ركاكة وسخافة وجهالة ال ميكن أن جتابه إعجاز القرآن ولغته ومتانة 

  .أسلوبه وجزالة لفظه

تعّرض القرآن الكرمي لنقٍد كبري وقاٍس يف أحايني كثرية ولكن الّرد كان أقوى وأشًد، ولعّل من 

�ƨȈǔǬǳ¦�ǽǀđ�śǸƬȀŭ¦�±ǂƥ¢''بيان إعجاز القرآن''يف رسالته ) هـ388/ 319( ''الخطابي البستي ''

عنه بالرد على هذا واليت بني فيها أهم االنتقادات اليت وجهت للقرآن الكرمي، وعليه يتوىل هو الدفاع 

، فقد عّيب يف األلفاظ قلة الغريب )األلفاظ واملعاين والنظم أو التأليف(النقد يف ثالث عناصر هي 

َفَأَكَلُه ﴿: يف القرآن الكرمي، وعن املعاين وجود عبارات خالف الفصاحة وحسن البيان كقوله تعاىل

ضطراب وانعدام التجانس أو التناسب ، ويف الّنظم والتأليف فعيب عليه ا)17يوسف، (﴾ الذِّْئبُ 

َوَلْو َأنَّ قـُْرَآنًا ُسيـَِّرْت بِِه اْجلَِباُل أَْو ُقطَِّعْت بِِه اْألَْرُض  ﴿: احلذف الكثري واالختصار كقوله تعاىل: مثل

بَانِ فَِبَأيِّ َآَالِء َربُِّكَما ُتكَ ، وأيضا التكرار املضاعف ﴿)31الّرعد، (﴾ َأْو ُكلَِّم ِبِه اْلَمْوَتى ﴾ يف سورة ذِّ

كل هذه املالحظات مل تكن . هذه القضايا وهناك قضايا وآيات قرآنية مل نأت على ذكرها. الرمحن

  .مستحسنة وال مقبولة عند أهل البالغة وأصحاب البيان

على هذه املآخذ رّدًا شامًال ودقيقًا ويطعن فيها كلها فرّدًا مثال على نقدهم '' اخلطايب''يرّد 

﴾ بدل افرتسه أي أن األكل غري االفرتاس الذي يعين َأَكَلُه الذِّْئبُ ﴿: '' يف سورة يوسفلقوله تعاىل

 .43 -42 -41ص ص املرجع السابق، ينظر سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية، -1
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القتل فحسب، يف حني أن األكل يأيت على مجيع األجزاء، فخشية إخوة يوسف مطالبة أبيهم بأثٍر 

  .باق منه دفعهم لقول ذلك

يدافع ويستخلص أشياًء دقيقة ) هـ286/ هـ226( ''أبو الحسن بن عيسى الرماني''أيضًا 

، فهو يرى اإلعجاز )النكت يف إعجاز القرآن(يف إعجاز القرآن الكرمي، وقد ضّمن ذلك يف رسالته 

 - التالؤم -االستعارة - اإلجياز -التشبيه(ماثالً يف وجوه عدة أبرزها البالغة اليت يعنيها يف عشرة أقسام 

، ويستعرض لكّل هذه القضايا )حسن البيان -املبالغة -التضمني -التصريف -التجانس -الفواصل

.1أمثلة من القرآن

  :شعرية اإلعجاز

حظيت البالغة باهتمام كبري لدى هؤالء الدارسني، فجّل األعمال اليت تطرقت إىل مسألة 

ناصر اإلعجاز القرآين، وتلك السجاالت احملتدمة تبني هذا االهتمام اجللّي بالبالغة أكثر من الع

'' أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين''و'' الرماين واخلطايب''األخرى اليت حتقق اإلعجاز، فإضافة إىل 

أيب ''و) هـ415('' عبد القاهر اجلرجاين''ووصوًال إىل ) هـ415('' عبد اجلبار اهلمذاين''مث ) هـ403(

از يف القرآن الكرمي حيث كلهم اعتمدوا البالغة كدليل لبيان اإلعج) هـ626('' يعقوب السكاكي

�ǂǏƢǼǟ�®ȂƳÂ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ��ǪȈǫƾǳ¦�ǲȈǐǨƬǳ¦Â�¬ǂǌǳ¦Â�¿ƢǸƬǿȏ¦�ƢĔȂǘǠȇÂ�ƨǼȈƬŭ¦�ƨƴū¦�ƢȀǼǷ�ÀÂǀƼƬȇ

ترك املعارضة مع توفر الدواعي وشدة : يعدها سبعة عناصر'' الرماين''أخرى يف قضية اإلعجاز، فمثًال 

الصادقة عن األمور املستقبلية، ونقض العادة  التحدي للكافة والصرفة والبالغة واألخبار -احلاجة

  ...وقياسه بكل معجزة

.50املرجع السابق، ص ، أسئلة النقد والشعريةسامي سويدان، -1
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إذن سيطرت البالغة على قضية اإلعجاز فكانت أهم عنصٍر يف هذه األحباث واملقاالت اليت 

�Ƣē¦ǄǰƫǂǷÂ�Ƣǿƾǟ¦ȂǬƥ�śȇ±ƢƴǟȎǳ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨȇ£ǂǳ¦�¿ƢǸƬǿȏ¦�¦ǀǿ�ƶǓÂ¢��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ƪ ǼǸǔƫ

  .ومقاييسها وأحكامها

وتعترب ) النكت يف إعجاز القرآن(يف مؤلفه '' الرماين''¦�ƨȈǔǬǳ¦�ǽǀđ�ǶƬǿ:في التأليف التالؤم.1

من أهم األعمال الريادية يف جمال اإلعجاز، فقد سيطر اهتمام البالغة على معظمها فالرماين 

�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǣȐƦǳ¦�» ǂǠȇ »ويضيف أن 1»إيصال املعىن إىل القلب يف أحسن صورة من اللفظ ،

بالغة القرآن وما ''ال خترج عن ثالث مستويات عليا ووسطى ودنيا، فاألوىل هي البالغة 

ǂǌƦǳ¦�ƨǣȐƥ�Ȇǿ�ƢĔÂ® '' وكذلك يستعرض كّل عنصٍر )سبق ذكرها(وقد بني عناصرها عشرة ،

  .يه يف القرآنعلى حدى، فيعرفه وحيصر أوجهه ويبحث عن وجوده وجتلّ 

�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�©¦°Ƣǋȍ¦�ǽǀǿ�°ƢƦƬǟ¦�ǺǰŻ''تة، إسهامات أولية يف وهي بالغية حب'' رماينال

فهو يسوق الشواهد '' التالؤم والبيان''النظرية الشعرية فيما بعد، خاصة يف عنصري  ثحتديد وبع

فالتالؤم يعزوه إىل تأليف احلروف يف القرآن ومدى تعادهلا، .تباعًا لكي يؤكد على هذين العنصرين

متنافر ومتالئم يف الطبقة الوسطى، ومتالئم : عنده ثالث أنواعوهذا ما يعجز عنه اإلنسان، والتأليف 

  .يف الطبقة العليا

ابن سنان ''بنقٍد شديٍد من طرف '' الرماين''قوبل هذا التصّور اخلاص بالتالؤم الذي جاء به 

الذي ذكره غري صحيح والقسمة فاسدة، « : بقوله) سّر الفصاحة(يف كتابه ) هـ461('' اخلفاجي

ومعىن كالمه أن .  »، وال حيتاج إىل قسٍم ثالث(...)متنافر ومتالئم : تأليف على ضربنيوذلك أن ال

إعجاز القرآن ليس يف البالغة أو الفصاحة وإمنا يف صرف العرب عن معارضة القرآن، بسلبهم العلوم 

النكت يف إعجاز (مأخوذ من رسالة القول . (56ص املرجع السابق، ،  أسئلة النقد والشعريةنقال عن سامي سويدان، -1

 ).القرآن

 -  أورد نسخة من كتابة سر الفصاحة(ينظر علم الشعر العريب لصاحبه فيسينيت كانتارينو.( 
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�Ƣđ�ǄËȈŻ�Ŗǳ¦�̈ƾǟƢǬǳ¦�Ǿǔǧ°�ń¤�ƨǧƢǓ¤��Ƣđ�¦ȂǼǰŤ�Ŗǳ¦''تنافر يف القرآن الكرمي، بني املتالئم وامل'' الرماين

ها على   فهو جيعل التنافر يف التباعد الشديد أو يف التقارب الشديد ملخارج احلروف وصعوبت

.اللسان، أما التالؤم فيكون باالعتدال لسهولته على اللسان

  ):عند الباقالني(النظم والتأليف 

القرآن الكرمي، وأيضًا نفي من تأليف كتابه هو إبراز وإثبات اإلعجاز يف '' الباقالين''هدف 

الشعر عنه، وبالتايل فهو يفّند كل مقارنٍة بني الشعر والقرآن، وبناًء على هذا يستنتج مفهومًا للشعر 

يف األنواع لكن مفهومه نظم  أّن الشعر خمتلفٌ :د العرب، أمههاأو كما يسميها أساليب الكالم عن

مقفى وآخر مسجع غري موزون، وآخر معّدل مقفى موزون، وله روي، كما يوجد كالم موزون غري 

صنعة ' أي الشعر –والقرآن خيتلف عن هذه األساليب فمفهوم الشعر عنده فيه . موزون غري مسجع

.متيزه عن بقية الكالم، الشعر فطنة فالشاعر فطن ملا ال يفطن له الغري

ا جاء يف القرآن موزوناً بني الشعر والذود عن القرآن وفضله رأى أّن م'' الباقالين''ويف مقارنة 

فالوزن . ﴾فَاْلُمورِيَاِت َقْدًحا(*)َواْلَعاِديَاِت َضْبًحا  ﴿): سورة العاديات(ليس شعراً مثل قوله تعاىل يف 

هنا متفق بدون قصٍد وأيضا من شروط الكالم املوزون أن يكون متساوي األجزاء يف الطول والقصر، 

ركات، أيضا االتساق يف القافية، والوزن شرط أساسي ألن وليس القرآن من هذا، كذلك السواكن واحل

.1فائدة الشعر تتأتى من خالل الوزن

�ƨǴƠǇȋ¦�Ƣđ�ǾƳ¦Ȃȇ�ƨǏƢƻÂ�̈'' الباقالين''وبالعودة إىل اإلعجاز القرآين يطرح  ƾȇƾƳ�Å¦°Ƣǰǧ¢

هللا صرف ، أي أّن ا)الصرفة(والشكوك اليت أثريت حول النّص القرآين، وأّول قضية يناقشها هي قضية 

��ǾǴưŠ�ÀƢȈƫȍ¦Â�À¡ǂǬǳ¦�ƨǓ°ƢǠǷ�ǂǌƦǳ¦�Ǻǟ�Śǣ�ǶĔ¤�Ä¢ ن على ذلك، ويأيت حبجتني لدحض هذا يقادر

، 2004قراءة جديدة يف نظرية قدمية، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، -طراد الكبيسي، يف الشعرية العربية-1

 .34 -33ص ص 
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الكالم، األوىل أن إعجاز القرآن ال يعود إىل النظم اخلاّص واملمتنع، بل إّن البالغة هي اليت تعاين 

ن عاصر ممعنيني بالصرفة وهم االحنطاط فيما القرآن قد يكون دليًال أقوى يف أعجوبته، ورأى يف امل

.1القرآن، وليس أهل اجلاهلية، ألنه ليس ككالمهم، وعليه فاالدعاء بالصرفة باطل

أن مساواة كالم اهللا بكالم اآلدمّي تقدير خاطئ ومغلوط، ولو كان كالم '' الباقالين''ويضيف 

آن الكرمي على سواه من صحيحًا لكان املنع هو املعجزة، فاإلعجاز أمر يتفّرد به القر '' الصرفة''

، فالقرآن هو النّص الوحيد الذي حتّدى به اهللا ''التوراة واإلجنيل''النصوص دينية أو غري دينية حىت 

يف حجته على اإلعجاز بثالثة '' الباقالين''البشر يف اإلعجاز، فال مثيل له يف كالم البشر، ويستند 

، وثانياً هو جميء النّيب األمّي الذي ال حيسن القراءة أوالً اإلخبار عن الغيوب وأحداث املستقبل:أوجهٍ 

وال الكتابة، وثالثًا أن القرآن بديع النظم عجيب التأليف واخللق عاجزون عن اإلتيان مبثله، وعن 

:2خصوصية القرآن الكرمي

.نظم القرآن خارج عن املعهود، وله أسلوب خاص ومتميز عن الكالم املعتاد-

يشتمل على كّل هذه الفصاحة والغرابة والتصرف والبديع والفوائد مل تعرف العرب كالمًا -

  .واحلكم والبالغة والتشابه

.أيضاً من عجيبه القصص واملواعظ واالحتجاج واألحكام والّسري-

.اخلروج من شيٍء إىل شيء أي جعل املختلف كاملؤتلف، واملتباين كاملتناسب-

  .التمثل بكلماته دليل على رونقه وفصاحته-

.السور اليت بدأت بذكر احلروف مثان وعشرون، وعدد حروف العربية تسعة وعشرونعدد -

-29، ص ص 1997، 5أمحد صقر، دار املعارف، القاهرة، ط:الباقالين أبو بكر حممد بن الطيب، إعجاز القرآن، تح-1

30.
 .61ص املرجع السابق، سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية، -2
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أّن اإلعجاز حاصل يف النظم والتأليف، وأّن هذا النظم ال '' الباقالين''خالصة ما جاء به 

.1مثيل له يف كالم العرب البديع من شعري أو مسجع أو موزون غري مقفى

�ƾǸƬǠȇ�ȆǨǏÂ�Śǣ�ǂƻ¡�ÇƲĔ�¾Ȑƻ�ǺǷ�±Ƣƴǟȍ¦�ƨȈǔǫ�ȄǴإىل تأكيد آخر ع'' الباقالين''ينتقل 

على التحليل واملقارنة، فهو يبحث ويتقّصى عن أحوال الفصاحة والبالغة يف ثالث أنواع رئيسية من  

حيث أن العرب قد برعت يف الشعر أكثر من غريه، ) الشعر والرسائل واخلطب(كالم العرب هي 

إىل مقارنة النص القرآين '' الباقالين''بالغة، وقد سعى وهذا األخري قد حظي بشروط الفصاحة وال

ببعض الشعر اجلّيد والقصد هو تبيان أفضلية القرآن على الشعر يف النظم، ويعيب على الشعر اخللل 

واالضطراب يف التأليف والنقص يف الرتاكيب والصنعة اللفظية، وهذه الصفات كلها وغريها ال يعرفها 

ويورد . 2»جنس متميز وأسلوب متخصص وقبيل عن النظري متخصص«  القرآن، فنظمه كما يصفه

�ȐưǷ�Ƣē®ȂƳ�ȄǴǟ�̧'' الباقالين'' ƢŦȍƢƥ�ƪ ȈǜƷ�ƨȇǂǠǋ�́ Ȃǐǻ�ǺǷ�ƨǴưǷ¢'"'اليت ''معلقة امرئ القيس ،

�ƢēƢȈƥ¢�ȄǴǟ�ǪǴǠȈǧ��ÅƢƦȇǂǬƫ�ƢȀǴǸǯƘƥ�ƢȀǓǂǠƬǈȇ�ȂȀǧ��ƨǟȂǼƬŭ¦�©Ƣǟ¦ƾƥȍ¦Â�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǺǇƢƄ¦�ǺǷ�ƪ ǸǓ

�Â�ƢđȂȈǟ�śƦȇÂ�¿ƾǟÂ�©ÂƢǨƬǳ¦Â�ǒ ǫƢǼƬǳ¦Â�Ǧ ǴǰƬǳ¦Â�Ǧ Ƽǈǳ¦Â�Ǌ ƸǨǳ¦Â�Ȃǌū¦�±ŐȇÂ��ƢȀȈǧ�ǲǴŬ¦�ǺǯƢǷ¢

التالؤم، وغري ذلك من املآخذ والعيوب، وبعد ذلك يقارن هذا الشعر مع الكالم املنتظم واملؤتلف 

بالغة واملتحد واملتباعد واملتقارب أال وهو القرآن الكرمي والذي كّل ألفاظه ومجله عالية يف البديع وال

ملا فيها من بالغة '' سورة النمل''بعيدة كل البعد عن كالم البشر، وقد ضرب مثاًال لتأكيد كالمه بـ

�ǎ ǐǫ�Ƣđ�Ŗǳ¦�°ȂǐǳƢƥ�ÅƢǔȇ¢�ǲưŻ�Ǯ ǳǀǯÂ��ǲǸŪ¦Â�©ƢǸǴǰǳ¦)قصة موسى وسليمان وإبراهيم.(...  

عجاز القرآين استطاع من خالل هذه املقارنة أن يتصّور الشعرية وقوانينها من خالل نظرية اإل

باعتبارها سابقة '' امرئ القيس''، فلم يكتف مبعلقة )التأليف العجيب(فركز على معيار أساسي وهو 

للقرآن الكرمي حبوايل مائة سنة، فهي بالتايل دليل غري كاٍف على مقولة اإلعجاز، هلذا فهو يلجأ إىل 

.35، ص املصدر السابق، أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين - 1
.159، ص نفسهاملصدر  - 2
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أبو ''كما فعل مع شعر '' قيسامرئ ال''آخر ما بلغه من شعر على أيامه، فيدرسه كما درس شعر 

  .صاحب اجلودة الشعرية باإلمجاع'' عبادة البحرتي

بعد الوصول إىل تصّوره والتسليم بإعجاز القرآن على الشعر يف كل شيء له عالقة بالبالغة 

على مقوالت البالغة ليعاجلها ويناقشها، واليت رأى فيها أهل األدب '' الباقالين''والفصاحة، يعرّج 

التالؤم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمني  - االستعارة - التشبيه -اإلجياز(¢ǂǌǟ�ƢĔ̈� والكالم

فيناقش من يرى أن يف هذا اإلعجاز أقسام، وال يراها معجزة إال إذا اتصلت ) واملبالغة وحسن البيان

ووضوحًا يف بأقسام أخرى كالبيان الذي يشرتط فيه اعتدال النظم وسالسة اللفظ مسعًا ونطقًا ووقعاً 

.1املعاين

يعترب النص القرآين نصًا استثنائيًا فائق البالغة، ومسامهته هذه هلا قيمة '' الباقالين''إذن فـ

يف '' الكلية''علمية يف بلورة وميالد الشعرية العربية، ولعّل أهم ميزة يف دراسته هذه هي اعتماده مبدأ 

السورة كاملة والقصيدة كاملة كشاهد على عكس  إصدار األحكام اخلاصة باإلعجاز والبالغة فيأخذ

.دراساٍت أخرى تأخذ بعض اآليات، وكذلك يعتمد النصوص النثرية كاخلطب والرسائل

:2فهي كالتايل'' الباقالين''أما عن خصائص الشعرية عند 

التأكيد على مفهوم القصد يف جتنيس الكالم الذي يقال شعراً، ويتضح من تأكيده هذا -

صلى اهللا عليه (القرآن، أو على لسان الرسول  منا جاء موزونًا ومقفى خروج كل م

  ).وسلم

  .الوزن والقافية ووحدة الروي يعتربها مقومات أساسية يف الشعر-

.277-276،  ص ص املصدر السابقين، الباقال - 1
.38-37، ص ص املرجع السابقطراد الكبيسي، -2
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-��ƢȀƦǠǏ¢�ŐƬǠȇ�¦ǀđÂ��ƨȈǷȐǰǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�ǺǷÂ�ǽŚǣ�Ǻǟ�Ǿƥ�ƨǏƢƻ�̈ǄȈǷ�ȆǿÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨǠǼËǐǳ¦

يهات والتمثيل والتطابق والتجنيس واملقابلة وما مييزه أيضًا البديع كاالستعارات والتشب

  .والتوازن والتكرار

.التفاوت يف النصوص الشعرية من شاعٍر آلخر-

ال جيوز موازنة الشعر بغريه من األساليب الكالمية كالقرآن الكرمي، بل وجب مقارعة الشعر -

.بالشعر، وضرورة مراعاة الزمان واملكان

  :د النظرية الشعريةشعرية البالغة وإسهاماتها في تحدي

هناك تداخل يف مباحث األدب العريب، فلكلٍّ عالقة باآلخر، ونقصد بذلك النقد األديب 

واللغة والبالغة وعلم الشعر والفلسفة، فعلماء العربية وأدباؤها قدميًا كانوا علماًء موسوعيني ينطلقون 

مينع من أن لكلٍّ منهم  وجهته من اللغة وعالقتها بالقرآن الكرمي مث يعودون إليها، لكن هذا ال

ومنحاه، فمنهم اللغوي والراوي املهتم بالشعر، والدارس للقرآن الذي يتقاطع مع البالغي والفيلسوف 

ولعّل كل هذا التداخل والتمازج يف العلوم مرّده إىل غياب التنظري والتخصص الدقيق أو لنقل . والناقد

راثهم، أو فشلهم يف إعادة تبويبه وتصنيفه كلٌّ يف جماله، تأخر القراء واملهتمني العرب يف مراجعة ت

Ãǂƻȋ¦�ǶǷȋ¦�©ƢǧƢǬƯ�ǂƟƢǇ�Ǻǟ�ŉƾǬǳ¦�ĺǂǠǳ¦�ƢǼƯ¦ǂƫ�Ƣđ�ǄȈǸƬȇ�ƨƦȈƴǟ�ƨǫ°ƢǨǷ�ǽǀǿÂ.

وبالعودة إىل انطالقة أو تاريخ األدب العريب القدمي، سنجد تسمية البالغة العربية أو البيان 

�Ƕǔƫ�ƨǟȂǼƬǷÂ�ƨǨǴƬű�ƢēȏƢů�ƪالعريب هي املسيطرة لعقوٍد من الزمن، ǻƢǯ�Ŗǳ¦Â) ،اللغة ومباحثها

انطالقًا من هذا التعدد ).األدب شعره ونثره، الفلسفة واملنطق وعلم الكالم، اإلعجاز القرآين، النقد

سنحاول الرتكيز يف هذا املبحث على نشأة البالغة وأهم أعالمها وأهم املؤلفات وما حوته من 

.¤ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ƾȇƾŢ�Ŀ�ƢēƢǷƢȀǇمباحث بالغية، وأيضاً 
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  :نشأة البالغة وتطورها

�ƢĔ¢�ƶƳ°ȋ¦Â�ƢēƘǌǼǳ�ǪȈǫƾǳ¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ƾȇƾŢ�Ŀ�Ǧ ǴƬƻ¦�Ǻǰǳ��ǂƻƘƬǷ�ƾȀǟ�Ŀ�ƨǣȐƦǳ¦�©Ƙǌǻ

شهد القرن . 2، أو بني القرنني التاسع والقرن احلادي عشر1نشأت وظهرت يف القرن الثاين هجري

ومرتمجة حول البالغة وعناصرها، وقد كان ظهورها بعد فساد امللكات، الثاين هجري عدة آراء أصلية 

البالغة (حيث بدأ العلماء يف البحث عن أصل البالغة وتدوين اآلراء حوهلا خاصة معىن كلميت 

هو أّول من اهتم بالبالغة وأنه مؤسس البيان '' اجلاحظ''يف حني يعترب البعض أن ). احة  والفص

�ƪيرى البع. العريب حقاً  ǬƦǇ�ƢēƘǌǻ�À¢�Ä¢�ÅƢŻƾǫ�ƢŮ�©¦°Ƣǋ¤�ƪ ǻƢǯ�Ǿǻ¢�ǂƻȉ¦�ǒ''القرآن الكرمي'' ،

من أبلغ : حني سئل'' ربظَّ عامر بن ال''الغة إال ما روي عن فمثال يف العصر اجلاهلي مل تكن هناك ب

، ويف العصر 3»من حّلى املعىن املزيز باللفظ الوجيز وطبق املفصل قبل التخريز« : الناس؟ فقال

وهناك رأي آخر . ''معاوية بن أيب سفيان'' ''أمري املؤمنني''وي ما كان يصدر من تعليقات مثل األم

وهو ) هـ210( ''بشر بن المعتمر''كانت بـصحيفة ) مكتوبة(يقول بأن أول حماولة لبالغة مدونة 

: لقوله'' للبحرتي أبو متام''، ووصية ''العتايب''وتعريف '' ابن املقفع''من زعماء املعتزلة، وأيضًا تفسري 

.»خري الكالم ما قّل وجّل ودّل ومل ميلّ «

أن تأثري املعلم األول  يقولوقد كان للفالسفة تأثري على البالغة وتطورها، ورأي آخر 

  .واضح يف علم البيان'' أرسطو''

  : واألصل يف نشأة البالغة عرب ثالث اجتاهات

، 1989، الشركة العاملية للكتاب، لبنان، 2وج 1عبد املنعم خفاجي، ج:اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، تح-1

 .9 -8ص ص 

.157، ص 2014، لبنان، 1ركز دراسات الوحدة العربية، طرشدي راشد، دراسات يف تاريخ علم الكالم والفلسفة، م-2
.10، ص املصدر السابقاخلطيب القزويين، -3
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  .الرتاث النقدي العريب القدمي)1

  .اإلغريقية القائمة على املنطقاخلطابة )2

قضية (نشوء وتكوين النظرية عن طريق النقاشات الكالمية والسياسية حول النص القرآين )3

أدى الدور احلاسم حيث هيأ اإلطار الثقايف وخلق احملاور األساسية، بينما  .)اإلعجاز

، كما صطالحيةاالعلى تقدمي األدوات والعناصر ) النقد واخلطابة(عمل املصدران اآلخران 

ساهم يف النقاشات النظرية حول مسائل القرآن تيارات سياسية ذات إيديولوجيات 

الذي ) التيار االعتزايل(ولعّل أهّم هذه التيارات اليت دافعت عن القرآن الكرمي . متعددة

لقد أسهمت الطروحات االعتزالية وأدت ). هـ750('' واصل بن عطاء''تُنسب نشأته لـ

.Ƣǿ°ȂǘƫÂ�ƨǣȐƦǳ¦�̈Ƙǌǻ�Ŀ�©ǂƯ¢Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨȈǷȐǰǳ¦�ƢēƢǋƢǬǼƥدوراً مهماً 

  :مصادر البالغة واتجاهاتها

�́ ȂǐǼǳ¦�Ŀ�Ʈ ƸƦǳ¦�ǺǷ�Ƣǔȇ¢Â�ƢǸĔ¦ŗǫ¦�ƨǳƘǈǷÂ��ŘǠŭ¦Â�ǚǨǴǳ¦�ƨȈǔǫ�ǺǷ�ƨǫȐǘǻȏ¦�ƪ ǻƢǯ

األول يعتمد على النقل خبصوص  1وخبصوص النص القرآين برز تياران. األدبية والنص القرآين خاصة

، والثاين يعتمد على ثقافة املؤول وعقله، وقد تبىن التيار االعتزايل املوقف الثاين العقل  )نص املقدسال(

'' القاضي عبد اجلبار''متفوقة على النص، فالتأويل العقلي يقود إىل الفهم الصحيح للنص، فـقوةٍ ك

وصه موجهة إىل دافع عن العقل واعتربه الشرط املطلق لقراءة القرآن الذي جاءت نص) م1024(

)¦ƢĐ±(العقل الذي ال يكون تعارض حني حتكيمه وأهم قضية نتجت عن التأويل العقلي هي قضية 

وه بنقض حجج ؤ والذي بد: على االستدالل'' املعتزلة''اعتمد . الذي أسس ملفهوم البالغة العام

اث الفلسفي اإلغريقي، الذين كانوا يستعملون اجلدل الذي ورثوه عن الرت ) املسيحيني(أعداء اإلسالم 

�©ȂǿȐǳƢƥ�ƪ ǸƬǿ¦�Ŗǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�Ǯ Ǵƫ�§ǂǠǳ¦�ƾǼǟÂ)اجلدليون(واملتكلمون ) علم الكالم.(  

.161-160، ص ص املرجع السابقرشدي رشاد، -1
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�Ƣđ�©ǂǷ�Ŗǳ¦�̈ƘǌǼǳ¦�ǆ'' البيان العريب'' Ǩǻ�Ȇǿ�ǾƫƘǌǻÂ'اجلاحظ''، ويعترب ''البالغة العربية ''

والذي يعترب ) البيان والتبيني(صاحب احملاوالت األوىل يف حتديد مفهوم البيان مجعها كتابه ) هـ255(

أهم مؤلف تعرض ملفاهيم البالغة واآلراء اليت كانت سائدة حوهلا يف عصره، وناقش يف مؤلفه الكثري 

االستعارة وتكلم عن السجع، وأشار إىل التفصيل والتقسيم واالستطراد (من حبوث البالغة، فعّرف 

 نأول من تكلم ع'' اجلاحظ''أيضا يعترب . 1)كيموالكناية، واألمثال واالحرتاس والقلب واألسلوب احل

املذهب الكالمي وهذا راجع ألنه من أئمة املعتزلة وقد تتلمذ على يد النظّام، فهو يرى أن البالغة 

تكون يف اللفظ ال يف املعاين، ويدعو كذلك إىل االبتعاد عن احلوشي والسوقي، وضرورة اإلفهام 

أيضا عين باخلطابة فأطال الكالم يف أوصافها . صناعة الكالم والوضوح، وترك التعمق والتهذيب يف

�ƨƯ®ƢƄ¦Â�ǂưǼǳ¦�Ǻǟ�ÅƢǔȇ¢�ǶǴǰƫÂ��ǾƫƢũÂ�Ƥ ȈǘŬ¦�©ƢǨǏ�Ǻǟ�ª ƾŢ�ƢǸǯ��ƢǿǂǿƢǜǷÂ�Ƣē¦Â®¢Â�ƢǿǂǏƢǼǟÂ

كذلك ذكر الشعر وأثره وخطره وألوانه، . والكتابة بالغتها وعناصرها ومذاهب الكتابة األدبية

عن مذاهب الصنعة والطبع، وعن احلوليات، وعن مكانة الشعر والشعراء حتدث وطبقات الشعراء، و 

  .يف اجلاهلية

الذي هو أصل الفكر ) ¦ƢĐ±(وأهّم مبحٍث يف تاريخ البالغة واملعتزلة خاصة هو مفهوم 

(االعتزايل، والذي له مسلمتان أساسيتان مها ، نوقشت هذه )وحدانية اهللا املطلقة، العدل املطلق:

سورة (و) سورة اإلخالص(لى النص القرآين، فمثال هناك سور دالة على  وحدانية اهللا املسلمات ع

، )سورة اإلنسان وسورة البقرة(أن له وجه : ��ȐưǷ�ǲƳÂ�Ǆǟ�ƅ¦�©ƢǨǏ�Ŀ�±ƢĐ¦�ƢȇƢǔǫÂ)الشورى

ي فاملعتزلة يرون أن هذه اإلثباتات لو أخذت مبعناها احلريف ستناقض التنزيه اإلهل. االستواءوقضية 

�Å¦±Ƣů�ƢĔÂŐƬǠȈǧ
2.

.1986أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، البيان والتبيني، دار إحياء الرتاث العريب،  :ينظر - 1
.162رشدي رشاد، املرجع السابق، ص-2
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�ǆ Ȉǳ�±ƢĐ¦��̈®ÂƾŰ�Śǣ�ÀȂǰƫ�±ƢĐƢƥ�ƨǤǴǳ¦�ňƢǠǸǧ��ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƨǬǴǘǷ�̈°ÂǂǓ�±ƢĐ¦

.ضعفاً للغة بل هو تغيري أكثر قوًة أو كما يقال أبلغ من احلقيقة

يف كتابه ) هـ296('' ابن املعتز''مرحلة أخرى للبالغة مسيت مبرحلة التدوين بدأت على يد 

نقد النثر ونقد (مبؤلفيه '' قدامة بن جعفر''، وأيضا بعد )قواعد الشعر(يف '' ثعلب''، و)البديع(

'' الوساطة''لآلمدي مث '' املوازنة''، و)هـ395(، مث كتاب الصناعتني أليب هالل العسكري )الشعر

رجاين عبد اجل''، مث جاء ''العمدة البن رشيق''بن سنان اخلفاجي و'' سّر الفصاحة''للجرجاين، و

الذي ضّم دراساٍت واسعة حول علم البيان ) أسرار البالغة(شيخ البالغة العربية مبؤلفيه '' القاهر

)ǞȇƾƦǳ¦�À¦Ȃǳ¢Â�©Ƣǫǂǈǳ¦��±ƢĐ¦��̈°ƢǠƬǇȏ¦��ǾȈƦǌƬǳ¦(و ،)ضّم حبوثًا كثرية حول ) دالئل اإلعجاز

)Ƣǫ�ǂǈǳ¦��̈°ƢǠƬǇȏ¦��±ƢĐ¦��ǲȈưǸƬǳ¦��ƨȇƢǼǰǳ¦Â�ňƢǠŭ¦�ǶǴǟ�¾ȂǏ¢يعترب اجلرجاين أول من وضع ). ت

يف مؤلفه '' الزخمشري''بعد اجلرجاين . مناهج حبوث علم البالغة العربية وما غلب عليه الذوق والطبع

، وبدر الدين بن مالك يف )املثل السائر(، وابن األثري )ƢŸȍ¦�ƨȇƢĔ±(وأبو بكر الرازي ) الكّشاف(

الذي جعله ) مفتاح العلوم(يف ) هـ626(ب السكاكي مث أبو يعقو ) املصباح(والتنوخي ) املصباح(

يف ) هـ779(، مث اخلطيب القزويين )املعاين، البيان، البديع(تناول يف القسم الثالث : أقساماً 

  ).اإليضاح(

، كتاب )هـ208(أليب عبيدة '' جماز القرآن'': هناك دراسات موجزة حول البالغة ومباحثها

/ التشبيه والتمثيل للفضل بن نوخبت)/ هـ280(الفصاحة للدينوري )/ هـ244(البيان البن السكيت 

الرسالة )/ هـ285(البالغة وقواعد الشعر للمربد / صناعة الكالم ونظم القرآن والتمثيل للجاحظ

ÀÂǂū¦�Ǻƥȏ�ǆ/ البالغة واخلطابة للمروزي/ البالغة للحراين/ العذراء البن املدبر ǻƢĐ¦Â�ǪƥƢǘŭ¦/

�¾�ƨƷƢǐǨǳ¦�Ƥ ȇǀēنظم القرآن البن )/ هـ368(صنعة البالغة للسريايف / أيب سعيد األصفهاين

.اإلخشيد

- 15-14لالطالع أكثر على منجزات البالغة ينظر اإليضاح للخطيب القزويين، ص ص.
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  .لشعرية العربيةلالنظرية األصول  - ثالثا

 ابن قتيبة/ ابن سالم/ األصمعي/ اجلاحظ: املرحلة األوىل-1

 ابن املعتز/ ثعلب/ ابن طباطبا :املرحلة الثانية-2

  .ابن رشيق/ العسكري/ قدامة :املرحلة الثالثة-3
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  .لشعرية العربيةالنظرية لاالتجاهات النقدية وتأسيس  - ثالثاً 

واليت ستمثل البداية ) النظري(شقها يف حث اجتاهات النقد العريب القدمي نتناول يف هذا املب

إّن النظرية  .احلقيقية والفعلية لتأسيس الشعرية العربية أو مرحلة التنظيم ووضع األسس واملفاهيم

�ƨȈƥ®ȋ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�Ŀ�Ƕǿ£¦°¡Â�®ƢǬǼǳ¦�Ƣđ�Ņƾȇ�Ŗǳ¦�ǂǜǼǳ¦�©ƢȀƳÂ�ǪǧÂ�ǲǰǌƬƫ�ǶǷȋ¦�ǞȈŦ�Ãƾǳ�ƨȇƾǬǼǳ¦

ويعترب العرب من السّباقني واألوائل الذين سعوا إىل تأصيل .واللغوية والفنية اليت ينتجها أدب كل أمةٍ 

ƨȇȂǤǴǳ¦�ǶēƢȈǘǠǷÂ�Ƕǿ¦£°�ǪǧÂ�ƢȀǈȈǇƘƫÂ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ǶȀƬȇǂǜǻ لكن ما مييز هذه اآلراء واملقوالت . والفكرية

.وجهات النظر املختلفة لكل ناقد رؤيته للظواهر الشعرية ما يوّلد تبايناً واضحاً يف الرؤى

من خالل استقراء نظرية الشعر العربية يف تراثنا النقدي، ستتضح لنا االجتاهات اليت مت عرضها 

األساس التارخيي، ولعّل من أبرز هذه االجتاهات ما مشل  على أساس الرؤية النظرية واملنهج ال على

جتاهات الشعرية العربية يف إذن وانطالقًا من هذا التمهيد سنناقش ا). الشكل والداللة أو املعىن(

  ).النظري( اهامنح

  ):األصول النظرية(النقد التسجيلي 

  :المرحلة األولى-1

تعود له أوىل احملاوالت يف الرتاث النقدي العريب خاّصة حماوالته لتحديد ):هـ255(الجاحظ 

وقد ركز يف رؤيته أن األهم . موضوع الشعر ومفهومه، أو موضوع الشعرية الذي سيكتشف فيما بعد

) التصوير(هو إقامة األوزان واختيار األلفاظ، وعّرف الشعر على أنه صناعة ونسيج يتضمن اخليال 

املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمّي والعرّيب والبدوي والقروي واملدين، وإمنا « : ورلقوله املشه

ا الشأن يف إقامة الوزن وختّري اللفظ وسهولة املخرج وكثرة املاء ويف صحة الطبع وجودة الّسبك، فإمنّ 

احظ ال انطالقًا من هذا التعريف فاجل.1»ج وجنس من التصويريسالشعر صناعة وضرب من النَّ 

.131عبد السالم هارون، مكتبة البايب احللي، مصر، ص :، تح3أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، احليوان، ج-1
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يضمن قوله تعريفاً شامًال ودقيقاً للشعر، إال أنه يتطرق إىل عناصر مهمة وضرورية وهي الوزن والسبك 

العنصران اللذان خيّصان الرتابط والتماسك النصي، الوزن له عالقة أيضًا بالبنية املوسيقية للشعر، أما 

  .ه من الفنون القوليةالسبك فيخّص أكثر الرتكيب والشكل الشعري الذي ميّيزه عن غري 

فهو من الصيغ البالغية واليت تتجسد يف التشبيه واالستعارة والتمثيل وأيضاً '' التصوير''أما 

اخليال، فالكالم اخلايل من التصوير بالنسبة للجاحظ جمّرد أفكاٍر ال حترك النفس وال مييل إليها 

  .الوجدان

فهومًا عامًا وكلياً ا ألنه يعترب البيان ميرى اجلاحظ كذلك يف الشعر أنه ضرب من البيان، وهذ

البيان اسم جامع لكّل شيٍء، كشف لك قناع « : ه مفاهيم وأساليب عديدة لقولهئِ يضم حتت لوا

املعىن وهتك احلجاب دون الضمري، حىت يفضي السامع إىل حقيقته، ويهجم على حمصوله كائنًا ما  

مدار األمر والغاية اليت جيري إليها القارئ والسامع، كان ذلك البيان، ومن أي جنٍس كان الدليل ألن 

الشعر  ك، وكذل1»إمنا الفهم واإلفهام، فبأي شيء بلغت اإلفهام، وأوضحت املعىن فذلك هو البيان

كسائر الفنون القولية األخرى، إال أنه يعتين أكثر بالشكل من املعىن )خماِطب وخماَطب(حيتاج إىل 

  .عكس النثر

هو تركيزه على القول يف حد ذاته ويتم ذلك وفق نظرة أسلوبية '' اجلاحظ''ؤية ما يستنتج من ر 

فهو آٍت ال ) الداليل(أو نصية، واالهتمام باجلانب اجلمايل الذي ينتجه النص الشعري أما املعنوي 

منصب على اجلمال أكثر من اإلفهام، وهذه  ''اجلاحظ''إذن فاهتمام . حمالة والحق ببنية الّنص

  .ن خواص الشعر عكس النثر الذي يعمل على اإلفهام أكثر من اجلمالخاصية م

 .132ص املصدر السابق،  اجلاحظ، البيان والتبيني، -1
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إّن معايشته للرواية وتدوين اللغة بعثته لقراءة الرتاث الشعري، وضرورة ):هـ213(األصمعي 

/ فحل(معرفة التفاوت يف الشعر كّمًا وكيفًا بني أصحابه، هذا ما دفعه إىل اكتشاف معيار الفحولة 

.1تنتاجه لفكرة أن الشعر واحد من اثنني إما اخلري أو الشرّ ، وأيضاً اس)غري فحل

حىت يكون الشعر إجيابياً، كما أّن للفحولة '' املدح واهلجاء''بغرضي '' فحولةال''ربط معيار 

عالقة باجلانب األخالقي الديين، وعليه يفصل الشعر املتعلق بالسماحة والذود عن الدين، حيث جند 

هلم  أو «: اسم الفحولة كقوله هوعلى صاحب'' اجلودة''د شاعر اسم لشعر عنيطلق على ا'' األصمعي''

، واتصل مفهوم 2»ة والسبق، وكلهم أخذوا من قوله واتبعوا مذهبهوَ ظْ له احلُ '' امرؤ القيس''كّلهم 

ويضع . الفحولة أيضا باملنزلة واملكانة  ومعىن الّسبق يف القول الشعري وهذا يقود إىل السبق الزمين

سعة )/ القصيدة(االحرتاف / غلبة صفة الشعر/ قوة الطبع: يف الفحولة شروطًا هي'' األصمعي''

معناها غلبة وكثافة الشعر على شخصية ) الطبع(فصل الدين عن اخللق، فالقوة الفطرية / الثقافة

أشعار  الشاعر والكّم هو وفرة القصائد، وشرط الثقافة من أجل أن يكون الشاعر فحًال عليه أن يروي

العرب، ويعرف من أيامها وأخبارها، ويفهم معانيها، ويستصيغ األلفاظ، ويكون له علم بالعروض 

  .والنحو

وقد اندثرت بعض هذه املعايري حني تطور بعضها اآلخر وظل متداوًال كمصطلح الطبع 

  .وسيعرف فيما بعد باسم جزالة اللفظ) الفصاحة(واحلجة اللغوية 

تأخر مفهوم الناقد بوصفه مهنة ثقافية أو خربة حىت النصف  ):ـه231(ابن سالم الجمحي 

، وقد كان قصده )طبقات فحول الشعراء(األول من القرن الثالث هجري مع هذا الناقد يف كتابه 

.26سابق، ص الرجع املحبيب مونسي، -1
.226، ص 2004، 1عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، ط:أبو حيان التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة، تح-2
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بالشعر، والصريف، وكذلك '' أهل العلم''الناقد الصرييف ال الناقد األديب، وبعد ذلك تطّور املفهوم إىل 

.1''النقد''يف إدراك ميدان ثقايف يسمى '' ابن سالم''لفضل يعود لـالبزّاز، ولعّل ا

، كما رأى )طبقات للفحول(لكن ما ميزه عن غريه هو وضعه '' فحولةال''اعتمد أيضا معيار 

الشعر مكّرس خلدمة علماء اللغة، ودعا إىل متحيص نصوصه متهمًا الناقلني ورواة الشعر بالنحل 

صناعة وثقافة كباقي أصناف العلوم والصناعات، ويدعم رأيه بضرب واالنتحال، ورأى أن للشعر 

مثاٍل لكّل فنٍّ وصناعٍة ليفّسر كيف أنه ال ميكن معرفة األشياء دون معاينتها، وهذا باستعمال معايري 

أيضًا على عاملي '' ابن سالم''ويؤكد . 2موضوعية تسمح بإصدار األحكام دون الوقوع يف اخلطأ

والقدرة على التمييز والتفسري واملقارنة، وشرح العلل واألسباب، وقد عّدد هذه  التخصص واملالحظة

العوامل يف حديثه عن عدة الناقد وثقافته ففي رأيه يعتقد أن أصحاب النحو ال يريدون إال الشعر 

الذي فيه إعراب، أما اجلامعون فال يهتمون إال بالشعر الذي حيوي غريباً، ورواة األخبار ال يفضلون

.إال أشعار الشواهد واألمثال، يف حني تستند العامة إىل أذواقها

فقد وضع هلا معايري '' الفحولة''أال وهي موضوع '' ابن سالم''وبالعودة إىل أهّم مؤشر عند 

:3أمهها

  .يتسبب هذا املعيار يف تقدم أو تأخر ترتيب الشاعر) اللني(معيار الكثرة واجلودة -

  ).الغزل -املراثي(ختصيصه طبقة لكّل غرض كما فعل : الغرض الشعري ومعناه-

  .الدين والقومية كإفراد شعراء اليهود بطبقة-

  ).كما فعل بإفراده أهل القرى بطبقة(البيئة والبداوة -

  ).الدم(معيار القبيلة و -معيار األسلوب - معيار األخالق-

.115سابق، ص الرجع املناظم عودة، -1

.12، ص 2008، 2طالوايل، دار توبقال للنشر، املغرب، . مبارك حنون وم: مجال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية، تر-2
.62-61، ص ص املرجع السابقرمحن غركان، -3
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  .تقدميمعيار العلماء بغرض آراء اللغويني والنحاة عند ال -الزمان واملكان-

الشعر عنده جمموعة أفكاٍر :على تكوين توصيفاٍت وتعريفات للغة والشعر'' ابن سالم''عمل 

/وثقافة ختتزهلا اللغة الشعرية ويقوم اللسان بدور املعّرب عنها، واألصل يف الطبع هو اشتماله للصنعة

كون أساسي يف الشعر فهي م: الثقافة اليت يرى أنه ال يستطيع االستغناء عنها، أما الثقافة عنده

  .العريب خاصة بعد دخول الثقافات األجنبية كاليونانية واهلندية

استناداً ) طبقات فحول الشعراء(لطبقات الشعراء يف مؤلفه '' ابن سالم''هكذا كان تصنيف 

هلذه املعايري استطاع متييز األصيل من الدخيل، وبيان مواطن الزيادة والنقصان، كما رأى أنه على 

ǸŪ¦Â��®ȂƳȋ¦Â�ƾȇƾŪ¦�śƥ�ǄȈȈǸƬǳ¦�ǺǷ�ǺǰǸƬȈǳ�ǾǠƦǗ�ƨȈǨǐƫÂ�ǾǫÂ̄�Ƥالقا ȇǀē�¥°ل واألمجل، ي

  .واحلسن واألحسن

الذي يعترب من بواكري ) الشعر والشعراء(متثلت جهوده النقدية يف كتابه  ):هـ276(ابن قتيبة 

عايري الكتب النقدية الرتاثية، حيث حاول من خالله تأسيس منهج نقدي متخصص، فاعتمد م

نقدية، حيث رفض املعيار الزماين للشعر عكس سابقيه أي عدم النظر للمتقدم باجلاللة على حساب 

فكّل من أتى حبسٍن «:ر، ومعيار اجلودة الفنية لقولهعشياً، وأخذ مبعيار االحرتاف يف الاملتأخر زمن

، كما سنه وال حداثة هأو فاعل من قوٍل أو فعٍل ذكرناه له وأثنينا به عليه، ومل يضعه عندنا تأخر قائله

.1»أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف مل يرفعه عندنا شرف صاحبه، وال تقدمه

وليس كّل الشعر خيتار « : على معيار الرواية واحلفظ إذ يقول يف هذا'' ابن قتيبة''وحافظ 

انتقد أيضاً األسس النقدية .2»وحيافظ على جودة اللفظ واملعىن، ولكنه قد خيتار وحيفظ على أسباب

�ǎ Ǽǳ¦�ń¤�ƾǫƢǼǳ¦�Ƣđ�ǂǜǼȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƨǏƢƻ��ƨǬƥƢǈǳ¦)أو األعلمية، وجاء بطريقة ) العلم باللغة

.17، مصر، ص 2أمحد حممد شاكر، دار املعارف، ط:، تح1ج ء،ابن قتيبة، الشعر والشعرا-1
.63، ص املرجع السابقرمحن غركان، -2
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التوصيف، فالنقد قبله كان قائمًا على حتديد األخطاء يف األلفاظ واملعاين، يف حني عمل هو على 

:1ظرة اللغوية الصارمة فركز على قضيتنيتغيري الرؤية السابقة للشعر فأتى ببدائل للن

أي مجع مواد ضرورية للتعريف بالشاعر وسريته، وذلك من أجل احملافظة :األخبار والتوثيق

  .على مرياث الشاعر

.االختيار والتصنيف الطبقي، وذلك يقوم على الذوق الشخصي

ذكر  . لهم وأمساء آبائهمقد ضم كتابه املذكور سابقًا أخبار الشعراء وأقدارهم وأحواهلم وقبائ

معيار السرقة وثقافة الشاعر، كما أنه قدم خمتاراٍت مفيدة للكتاب سعيًا منه '' ابن قتيبة''كذلك 

) اللفظ واملعىن(للتمييز بني الشعر اجليد والرديء مبا أمساه سلم اجلودة والذي يقيمه على عنصرين مها 

، وقد قّسم املستويات الشعرية )الشكل واملضمون(اللذان رأى فيهما شرط التالزم أو باألحرى تطابق 

  :إىل أربع مستويات

  .ضرب حسن لفظه وجاد معناه-

.ضرب حسن لفظه وحال، فإذا فّتشته مل جتد فائدة يف املعىن-

  .ضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه-

  .ضرب تأخر معناه وتأخر لفظه-

ات ضمون، ويشري إىل مقومإذن حتقق الشعرية يف نظره يكون عن طريق تفاعل الشكل وامل

ابع اللغوي كإشارة إىل ظاهرة اإلبدال الصويت واإليقاع وحسن الطّ أخرى اختصت بالنصّية، واختذت 

'' ابن قتيبة''حاول . الروّي، وحتدث عن عناصر أخرى كاإلقواء واإلكفاء والّسناد واإليطاء واإلجازة

ع البناء من استهالل وبكاء على األطالل، ، فناقش مواضيةأيضًا تعليل أسباب بناء القصيدة العربي

الشعراء يف الطبع « : علق بالطبع والصنعة، كما مّيز بني املطبوع واملتكلف بقولهتوشرح معايري ت

.125-124، ص ص املرجع السابقناظم عودة، -1
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خمتلفون منهم من سهل عليه املديح، ويعسر عليه اهلجاء، ومنهم من يتيسر له املراثي ويتعذر عليه 

ذي يقوم شعره بالنقاف، ونقحه بطول التفتيش، وأعاد فيه هو ال« : أما عن املتكلف فقال. 1»الغزل

.2»النظر بعد النظر

إىل الصور البالغية كثريًا حيث مل يوليها االهتمام الكبري، وكذلك مل '' ابن قتيبة''مل يلتفت 

يهتم بالبىن العروضية والقوايف إال يف بعض اإلشارات القليلة اليت مل تستند إىل حجج وتربيرات، فمثال 

مهمًا يف شعرية النص، وأنّه باعث على حفظ الشعر وروايته، ومثال '' اإلصابة يف التشبيه''يرى مقّوم 

:3''وصف القمر''ذلك قول أحدهم يف 

حساٌم جلت عنه العيوُن صقيلبدأَن بِنا وابن الليالي كـأنّه

  .إلى أن أتتك العيس وهو ضئيل    أفني كّل يوٍم شبابه تفما زل

ويعده حمّفزاً أيضا على حفظ الشعر، ويذكر مقومات ) غرابة املعىن(يورد أيضا مقومًا آخر هو 

��ǂǠǌǳ¦�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƄ¦Â�Ȇǫǂǳ¦�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ãǂƻ¢تتعلق بالشاعر كنبل األخالق، وكذا متسكه  لكنها

...بتقاليد الشعر القدمي كذكر الديار والّدمن واآلثار، والبكاء والشكوى، وخماطبة الرّبع

.للشعر فيؤكد على وجوب استقالليته والتزامه باملوضوعية'' الناقد''أما عن 

  :المرحلة الثانية-2

ابن سالم ''إّن املصنفات النقدية اليت جاءت بعد كلٍّ من ):هـ322(ابن طباطبا العلوي 

�ǺǷ�Ǯ'' وابن قتيبة ǳ̄Â��ƨȇǂǠǌǳ¦�¾ȂƷ�ƢēƢǋƢǬǻ�Ŀ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƨǤƦǏ�ƪ ǈƬǯ¦Â��¾ȂǸǌǳ¦Â�ǪǸǠǳƢƥ�ƪ Ǩǐƫ¦

الذي حاول أن حيّدد الشعرية '' ابن طباطبا''وأّول من مثل هذا اجلهد . خالل حتديد املاهية واآلليات

 .15ص  املصدر السابق،،ابن قتيبة - 1

.100نقال عن وليد إبراهيم قصاب، قضية عمود الشعر، ص -2

.22، ص ، املصدر السابقابن قتيبة-3

 - 117-116مسلم حسني، الشعرية العربية، ص ص ( :ينظر كذلك.(
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يث أسس عيار أو قياس للشعر لكي مييزه عن ما هو غري شعري، وأيضا يف تصور نظري حمدد ح

الشعر « : تناوله إلشكالية التلقي وبعض معايري الشعرية، ويتضح ذلك من خالل قوله يف حّد الّشعر

�ǺǷ�Ǿƥ�Ëǎ  -أسعدك اهللا – ƻ�ƢŠ��ǶēƢƦǗƢű�Ŀ�² ƢǼǳ¦�ǾǴǸǠƬǈȇ�Äǀǳ¦�°ȂưǼŭ¦�Ǻǟ�ǺƟƢƥ�¿ȂǜǼǷ�¿Ȑǯ

مه معلوم حمدود، فمن صّح ظْ عن جهته، جمّته األمساع وفسد على الذوق، ونَ  النظم الذي إن عدل

طبعه وذوقه مل حيتج إىل االستعانة على نظم الشعر بالعروض اليت هي ميزانه، ومن اضطرب عليه 

الذوق، مل يستغن عن تصحيحه وتقوميه مبعرفة العروض واحلذق به حىت معرفته املستفادة كالطبع الذي 

.1»هال تكلف مع

ينتقد من خالل هذا التعريف الذي جعلوا النظم من شروط الشعر، فهو ال يعتربها شرطًا إال 

ملن مل يصح ذوقه وطبعه، وأيضا مل يعد الوزن وحده كافيًا دون اخلصائص األخرى لتسمية الشعر 

قق فالشاعر كي حي. الذي تقوم بنيته على العروض والذي هو خاصية للشعر دون غريه من األقوال

مراده وجب عليه الوقوف على مذاهب العرب يف تأسيس الشعر واملقصود باملذاهب أن األعراب  

�ƾƥ�Ȑǧ��Ƣđ�ƨǏƢƻ�ŚƦǠƫÂ�ŚǰǨƫ�ǞƟƢƦǗÂ�ƢǿǄȈŤ�Ƥ ȈǳƢǇ¢Â�¼Ȑƻ¢Â�» ÂǂǛ�ƢŮ�§ȂǠǌǳ¦Â�ǶǷȋ¦�ȆǫƢƦǯ

Ƣđ�ǪËǴƼƬǳ¦Â�ƢȀȈǧ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�ǺǷ�ǂǟƢǌǴǳ.

اء القصيدة، حيث أكد على ضرورة التماسك، مبسألة اإلبداع الشعري وبن'' ابن طباطبا''اهتم 

أما عن الكتابة عّد االنسجام الداخلي قاعدة مطلقة هلا، ودرس أدوات الشعر كآليات اللغة 

التوسع يف علم اللغة « : وعن وسائل تأسيس الشعر قال. 2واإلعراب، وما له صلة مبعرفة األنساب

�Â�§ ®ȋ¦�ÀȂǼǨǳ�ƨȇ¦Âǂǳ¦Â��§ ¦ǂǟȍ¦�ǶȀǧ�Ŀ�ƨǟ¦Őǳ¦Â��ǶȀƦǳƢưǷÂ�ǶȀƦǫƢǼǷÂ�ǶđƢǈǻ¢Â�² ƢǼǳ¦�¿ƢȇƘƥ�ƨǧǂǠŭ¦

ولغة  جتسيدها بالتقابل بني لغة البدو فاللغة يتم. 3»والوقوف على مذاهب العرب يف تأسيس الشعر

 .14ص ، 1984، 3حممد زغلول سالم، منشأة املعارف، مصر، ط:ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تح-1

.22، ص املرجع السابقل الدين بن الشيخ، مجا - 2
.39، ص املصدر السابقابن طباطبا، -3
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احلضر، أما املعجم مقابلة لفٍظ سهل بلفظ غريب وصعب مع وجوب التصرف يف املعاين بشكل 

على '' ابن طباطبا'' واإلطالة واإلجياز، كما أّكد مفهوم باستعمال مقّومات كاإلطناب والتقصري

واجب على صانع الشعر أن يصنعه « : وجوب وضع الكالم يف مواضعه يؤثر يف املتلقي حيث يقول

سنه صنعًة لطيفًة مقبولة حسنة جمتلبة حملبة السامع له، والناظر بعقله إليه مستدعية لعشق املتأمل يف حما

سمًا وحيققه روحاً، أي يتقنه لفظًا ويبدعه معىن، ويتجنب إخراجه حه واملتفرس يف بدائعه، فيحسن

على ضّد هذه الصفة، فيكسوه قبحًا ويربزه مسخًا بل يستوي أعضاؤه وزناً، ويعدل أجزاؤه تأليفاً، 

وحيسن صورته إصابة ورونقه اختصاراً، ويكرم عنصره صدقًا ويهدي القول رقة وحيضنه جزالة ويدنيه 

.1»ه إعجازاً، ويعلم نتيجته عقله ومثرة لبه وصورة عمله واحلاكم عليه أولهسالسة وينأى ب

  :عملية اإلبداع إىل أربعة مراحل هي'' عيار الشعر''يف كتابه '' ابن طباطبا''يقسم 

.مرحلة التفكري واإلعداد وتعتمد على العقل وحضور الفكر بعيداً عن مقوالت اإلهلام-

بالنظم أي نسج كل بيٍت على حنٍو يناسب ما جياوره أي  أما املرحلة الثانية فهي البدء-

  .ضرورة العناية باملعىن

  .املرحلة الثالثة وهي تأليف انساق الكالم-

.وأخرياً مرحلة التنقيح-

:ويعتربه شرطًا من شروط الشعرية وحتققها يف الشعر لقوله'' التشبيه''ويدرج مقومًا آخر وهو 

��ƢȀǟ¦Ȃǻ¢�«ǂǨǼƫ�ƨǨǴƬű�§ÂǂǓ�ȄǴǟ�ƢēƾƳÂ�ƢēƢȀȈƦǌƫ�ǞȈإذا تأملت أشعار العرب وفتشت مج« 

فبعضها أحسن من بعض، وبعضها ألطف من بعض، فأحسن التشبيهات إىل عكٍس مل ينتقض، بل 

.2»يكون كل شبٍه يصاحبه مثل صاحبه، ويكون صاحبه مثله مشبهاً به صورة ومعىن

.161، ص املصدر السابقابن طباطبا، -1
.22، ص املرجع السابقطراد الكبيسي، -2



  الشعرية في المنظور النقدي العربي القديم  .........................................الفصل الثاني

168

منها خصائصه اليت وجب  األلفاظ واملعاين، ورأى أن لكلٍّ '' ابن طباطبا''ذكر كذلك 

ǾǳȂǬǳ�ňƢǠŭ¦Â�· ƢǨǳȋ¦�śƥ�Ǫǧ¦ȂƬǳ¦�§ȂƳÂÂ��ƢēƢǟ¦ǂǷ : » وللمعاين ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح

ويف رأيه أن األلفاظ هي . 1»...وكم من معىن حسٍن قد يشني مبعرضه الذي أبرز فيه... يف غريها

تتواجد يف مستويات البنية الشكلية والداللية  البنية اللغوية اليت تتضمن املعاين وعناصر الشعرية عنده

وأيضا يرى يف اجتماع الفهم مع صحة الوزن الشعري، وكذلك صحة املعىن واللفظ العذب يؤدي إىل 

صفاء املسموع وقبوله، أما إذا نقص جزء من هذه األجزاء كان إنكارًا للفهم، وإليصال الفائدة فهو 

.2كسماعه لفهم معناه وحسن لفظهّبه الشعر بالغناء الذي يطرب  شي

آخر هو  فبنية الشعر والغناء معًا تقومان على عنصر الفهم الذي يتم يف العقل، وعنصرٌ 

  .الطرب الذي يتم على مستوى النفس

وعن صحة األوزان واعتداهلا أو استقامتها رأى أن ذلك يتم عرب إيقاعات صوتية منتظمة، 

، )فاعل وفعال ومفعل وفعيل وفعل وفـَْعل وفـَُعْيل: (أربعة أقسام هيوعن أوزان القوايف رآها تنقسم إىل 

  .ويعطي لذلك أمثلة كثرية وشواهد شعرية لكل نوع من هذه القوايف

  :وعن األساليب الشعرية وعالقتها باملعاين رأى أن هناك عدة مستويات

.سناً وهذا شعر فيه معىن بارع وقد عرض عرضاً ح: شعر تناسب فيه اللفظ مع املعىن-

  .قد استوىف معاين ألفاظها سلسة: شعر حمكم ومتقن-

.46، ص املصدر السابقابن طباطبا، -1
.53نفسه، ص  صدرامل - 2
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وهو شعر حسن معرضه، ولكنه مبتذل ما أّدى إىل : شعر فيه عدم تناسب اللفظ واملعىن-

شعر صحيح معناه رثة صياغته، :عدم تناسبه مع املعىن، ويكون هذا النوع على شكلني

.1وشعر حسن لفظه واهية معانيه

ومات أخرى منها حسن التخلص الذي يراه رئيسيًا يف بناء القصيدة، مق'' ابن طباطبا''يعّدد 

  .وأيضا املقوم األخالقي والصدق يف األلفاظ واملعاين

من بني أوائل النقاد الذين أشاروا إىل '' ابن طباطبا''ما ميكن استخالصه هو أنه ميكن اعتبار 

ينبغي االستغناء أو التفريط يف مسالة عمود الشعر، خاصة حديثه عن ثالث مقومات كلها مهمة ال 

، وكلما اجتمعت هذه العناصر يف عبارٍة أو )صحة الوزن وصحة املعىن وعذوبة اللفظ: (أحدها وهي

.نصٍّ شعري بشرط تكاملها وتناسبها مع بعض، قبله العقل وارتاحت له النفس

2:شعرية ابن طباطبا: مخّطط

والذي يعترب ) قواعد الشعر(كتابه '' بن حيي ثعلب دأبو العباس أمح''ألف  ):هـ291(ثعلب 

من بدايات التنظري األديب، ويعترب مؤلفًا نقديًا متخصصا يتناول يف طياته الشعر وقواعده األسلوبية، 

.130-129السابق، ص ص  صدرابن طبابطا، امل-1
.133ناظم عودة، املرجع السابق، ص :ينظر  - 2

الّشعرعلم الّشعر

/الفھم الثاقب

الفھم الناقد

التأویلالتفسیرالذوق

يالّشعرالحكم الفھمالّشعرعیار الّشعر

یة الّشعر

الوافیة

یة الّشعر

الناقصة
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ولكنه أقرب للغة منه للشعر، فجمال حبثه اللغة وقواعدها داخل الشعر وكذلك وصف هذه الظواهر 

  .عن ضبط املفاهيم واملصطلحات اللغوية والبنائية، واالبتعاد

�ƪ'' ثعلب''عمل  ǻƢǯ�Ʈ ȈƷ�Ƣē¦̄�ËƾƷ�Ŀ�ƨǬƥƢǇ�ȆǿÂ��ǂǠǌǴǳ�ƨǷƢǟ�ƾǟ¦Ȃǫ�» Ƣǌǰǻ¦�ȄǴǟ

.''¢ƢƦƼƬǇ¦Â�ŐƻÂ�ȆĔÂ�ǂǷ°'': كاآليت  هاهناك قبله قواعد للغة ال قواعد للشعر، وقد عّدد

تذار والتشبيب املدح واهلجاء واملراثي واالع''وتتفرّع عن هذه القواعد أغراض ومضامني كـ

يف ) الكتاب(يف ) هـ180('' سيبويه''، وهو يف ذلك متأثر باملنطق وتقسيماته أو كما فعل ''والتشبيه

ح ضوم االعتدال يف اإلسالم، وذلك وانظريته على مفه'' ثعلب''وكذلك بىن . مسألة األصول والفروع

.1ة بدال من القيمة اجلماليةمن خالل النصوص القرآنية اليت أوردها، فهو يعطي القيمة األخالقي

:2يف بعض الظواهر األسلوبية مثل'' ثعلب''تنحصر الشعرية عند 

هو ابتعاد عن التعابري الصرحية، واستبدال ذلك باإلمياءات، أي أن يعّرب عن معىن :التعريض-

.بأسلوب خفّي ال يكون مباشراً، كاستعمال الكناية

أو معىن سواه، وهي أبرز خاصية ذات أسلوب هي استعارة شيٍء السم غريه :االستعارة-

  .جمازي

جماورة (ميثله الطباق أو املطابقة، وهي اجتماع املعىن وضده، أو كما تسمى :البديع-

.، واملطابق هو تكرير اللفظة مبعنيني خمتلفني، وهناك طباق السلب وطباق اإلجياب)األضداد

ذي مييزه عن النثر، كما ركز على القافية أشار أيضًا إىل النظم الذي قصد به الوزن الشعري ال

والتصريع، ورأى أن أي اختالٍل يف أنظمتها أي املوسيقى الشعرية حيدث اضطرابًا على  مستوى 

وكذلك . الذي هو عدم انتظام حركة الروي'' اإلقواء''الصوت، ويعترب عيبًا من عيوب الشعر مثل 

.128ناظم عودة، املرجع السابق، ص -1
 .165إىل  156ص ص من  املرجع السابق،مسلم حسن، -2
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الذي هو اختالف حركة احلرف الذي '' الّسناد''والذي هو تكرار القافية مبعىن واحد '' اإليطاء''

  .األول تȈƦǳ¦�ǺǷ�śǟ¦ǂǐŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ÀƢǻȂومها عيبان يك'' اإلكفاء واإلجازة''يسبق الروي، وهناك 

يعكس مدى قدرة الشاعر على التحكم باللغة واستعماهلا واستخدامها جيداً بغية :اإليجاز-

الذي اعتدل شطراه وتكافأت ): الشعر املعدل(اإلفهام والتأثري اجلمايل، وهذا لتحقيق 

يأيت فيها العجز تأكيداً ملعىن البيت األول، )األبيات الغرّ (حاشياته، ومت به املعىن اجليد أما 

األبيات املوضحة والشعر (ال يتم له املعىن إىل حني يتم عجزه وكذلك ): الشعر املعجل(و

  ).املرجل

  :مخطط شعرية ثعلب

، حيث يعترب هذا ''البديع''تقدم على سابقيه من خالل كتابه  ):هـ296(ابن المعتز 

الكتاب االنطالقة األوىل للبالغة العربية، فجمع فيه بعض ما وجده يف القرآن وأحاديث رسول اهللا 

وكالم الصحابة واألعراب وغريهم، وأشعار املتقدمني من الكالم والذي مساه ) صلى اهللا عليه وسلم(

.1احملدثون البديع

فدرس يف هذا القسم '' البديع''قد قسم مؤلفه إىل قسمني، أوال املباحث البالغية ومساه و 

أما يف القسم . االستعارة والتجنيس، واملطابقة ورد أعجاز الكالم على ما تقدمه واملذاهب الكالمية

املدح  االلتفات، االعرتاض، الرجوع، حسن اخلروج، تأكيد: وقد ضم'' حماسن الكالم''الثاين فسماه 

.100، ص املرجع السابقإبراهيم قصاب، -1

االعتدال
 )2(شطر ) = 1(شطر 

التكافؤ
=1(حاشیة  )2(حاشیة )

االكتفاء
الحواشيطور مكتفیة بنفسھا وكذلكش

 توسط
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مبا يشبه الذم، جتاهل العارف، اهلزل الذي يراد به اجلد، التضمني، التعريض، الكناية، اإلفراط يف 

  .وكانت مقوماته ذات طبيعة جمازية بيانية وأخرى مساها حمسنات الكالم. الصنعة، حسن التشبيه

Ȇǋ�ǺǷ�Ƣđ �استعارة الكلمة لشيء مل يعرف « : االستعارة عدها كأول مقوم يف البديع وقال)أ 

ǲưǷ��Ƣđ�» ǂǟ�ƾǫ:قول القائل الفكرة مع العمل فلو قال : أم الكتاب، جناح الذل ومثل

.1»لب العمل مل يكن بديعا

بأن جتيء الكلمة جتانس أخرى يف بيت شعر وكالم جمانستها هلا أن « : التجنيس وقال عنه)ب 

.، ويرى أن التجنيس مقوم إيقاعي صويت2»تشبهها يف تأليف حروفها

يقال طابقت بني الشيئني إذا «: لتوضيحها'' اخلليل بن أمحد'ويستدل بقول : ملطابقةا)ج 

.3»...مجعتهما على حذو واحد

واملقوم الرابع رد أعجاز الكالم على ما تقدمها، وفيه يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة يف )د 

كلمة فيه نصفه األول وما وافق آخر كلمة أول كلمة يف النصف األول وما يوافق أواخر  

  .بعض ما فيه

وآخر مقوم بديعي عنده املذهب الكالمي، ويقّر يف هذا املقوم أنه مل جيده يف القرآن ألنه )ه 

.تكلف واهللا علّي كبري عن هذا

أما ما خيص حمسنات الكالم، فأوهلا االعرتاض ويكون كالما يف كالم مل يتم معناه ليعود إليه 

  .ويتمه يف بيت واحد

  . إىل معىن ويكون بأسلوب بارع يظهر فيه تناسب املعاينحسن اخلروج من معىن-

  .الرجوع عن القول وهو أسلوب إقناعي-

.69، ص السابقرمحن غركان، املرجع -1

.64املرجع نفسه، ص -2
.17، ص املرجع السابقمجال الدين بن الشيخ، -3
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  .تأكيد املدح بشبيه الذم وهو أسلوب مبالغة-

  .جتاهل العارف وهو يظهر براعة األديب يف جماوزة تناسب السياق-

  .اهلزل بإيراد اجلد أسلوب تقريري ومباشر-

  .لتأقلم مع حالة النصالكناية تعكس براعة األديب يف ا-

  .اإلفراط يف الصفة ويكون يف النثر أكثر من الشعر-

  .ميل األلفاظ معاين يؤديها السياقحْ التعريض يظهر يف الكتابة بت-

  .حسن التشبيه يتم بتناسب املكونات-

  ).مطالع القصائد(التضمني وحسن االبتداء -

  :المرحلة الثالثة-3

طرحًا موضوعياً، ) نقد الشعر(النقدي املعروف تضمن مؤلفه : )هـ337(قدامة بن جعفر 

وذلك من خالل رؤيته العلمية اجتاه الشعر، فقد عمل على البحث يف مفاهيم الشعر وخصائصه 

�ÄƾǬǼǳ¦�¾ƢĐƢƥ�śǸƬȀŭ¦Â�®ƢǬǼǳ¦�̈®ƢȀǌƥ'' قدامة''األسلوبية، وأيضًا اهتم بالتقنيات التعبريية، ويعترب 

فالنقد عنده له . الدقيق والعلمي همبفهوم'' النقد''مصطلح  عند العرب أول من استعمل واستخدم

اجلودة (هدف أساسي هو االهتمام بقراءة النصوص الشعرية مث احلكم عليها من خالل معايري 

.، وبالتايل حاول تقدمي علم نستطيع من خالله التمييز بني الشعر اجلّيد والرديء)والرداءة

خاصة يف مفهوم  أسس مجالية ذات جذوٍر فلسفية أرسطية نظريته الشعرية على'' قدامة''أقام 

حيث يبين شعريته على مفهوم بارز وأساسي هو االئتالف الّنصي بني األلفاظ والوزن '' التناسب''

قول موزون مقفى يدل على معىن، وذكر أن الشعر قد يكون جيداً «:والقافية، إذ يعرف الشعر بأنه

 -  يف النصف '' إسحاق بن حنني''الذي ترمجه ) اخلطابة(بالفكر األرسطي، وهذا من خالل كتاب أرسطو '' قدامة''ذكر تأثر

 .األخري من القرن الثالث هجري
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لقد كانت دراسته . 1»أنه صنعة ككّل الصناعات يقصد إىل طرفها األعلىأو رديئاً، أو بني األمرين، و 

ونقده ممنهجان إىل حدٍّ بعيد، حيث بدأ أوًال بتحديد ما هي الشعر مث ذكر أهم العناصر اليت تساهم 

يف بنائه، وأيضًا ذكر عالقة هذه العناصر ببعضها البعض وحدد وظيفة كل عنصر، أما عن املعاين 

اعر وله أن يتكلم عرضة للشاعر وله أن يتكلم منها فيما أحب، إذ كانت املعاين للشفرياها كلها م

مبنزلة املادة املوضوعية، والشعر منها كالصورة، واملهم بلوغ منها فيما أحب، إذ كانت املعاين للشعر

.2الشاعر منزلة اجلودة، ال كتابته يف معاٍن رديئة

ويتألف ) اللفظ واملعىن والوزن والقافية(بعة عناصر هي أّن الشعر مؤّلف من أر '' قدامة''يقّرر 

  :من هذه العناصر أربعة عناصر أخرى هي

  .ائتالف اللفظ مع املعىن أو الوزن-

  .ائتالف املعىن مع الوزن أو القافية-

اخللو من  -سهولة خمارج احلروف -مساحة اللفظ: أما عن صفات اللفظ اجليد عنده

وأما صفات القوايف . الرتصيع -سهولة العروض: الوزن اجليد فهيأما صفات . الفصاحة - البشاعة

وصفات املعاين هي الوفاء . التصريع يف املطلع -سهولة خمرجها -عذوبة حروف القافية: اجليدة فهي

.3بالغرض املقصود

.45، ص 2006، 1طبريوت، التوزيع، حممد عبد املنعم خفاجي، اجلزيرة للنشر و :قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح-1

 .45ص  املصدر نفسه،-2
.46، ص نفسه - 3
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:خبصوص الغلو يف املعىن فيؤثره على االقتصار على احلّد األوسط، ويقول'' قدامة''ويضيف 

ي أجود املذهبني وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قدميًا وحديثاً، حىت قال إنه عند« 

.1»...أعذب الشعر أكذبه: بعضهم

، وصورة حتتوي هذه املعاين، وهي ما ''املعاين''تتكون من مادة هي '' قدامة''إذن شعرية 

، فالشعرية تتمظهر يف ''صياغةاخلشب للنجارة والفّضة لل''يسعى الشاعر إىل تقدميه وقد مثل لذلك 

.الشكل أكثر على حساب املعىن الذي يراه مربوطاً باألغراض واملواضيع اليت تتناوهلا النصوص الشعرية

  ).املدح واهلجاء والنسيب واملراثي والوصف والتشبيه(وقد حدد األغراض كما ذكرنا سابقاً 

:2ونعوت املعاين عنده هي

  ).يغادر منها قسم يضع أقساماً ال(صحة التقسيم -

  ).يضع معاين متوافقة يف بعضها ومتخالفة يف البعض اآلخر(صحة املقابلة -

يضع معاين يذكر أحواهلا، وعند ذكرها ال خيالف معانيها بزيادة أو : صحة التفسري-

  ).نقصان

يف حتديد نعوت املعاين على قواعد منطقية متثل الفكر الصحيح والسليم '' قدامة''اعتمد 

  .وهي مبادئ حتتكم إىل العقل'' التناسب والتضاد'': لى عالقات مثلتعتمد ع

اهتم أيضًا باملسائل البالغية اليت حتقق الشعرية واليت هلا عالقة بطرق القول، وعالقة ائتالف 

ǆ ǻƢĐ¦Â�ǪƥƢǘŭ¦Â��ǲȈưǸƬǳ¦��̈°Ƣǋȍ¦Â�» ¦®°ȍ¦Â�̈¦ÂƢǈŭ¦�ȆǿÂ�ŘǠŭ¦Â�ǚǨǴǳ¦3.

.اً للمعىن حىت ال يزيد عليه وال ينقصأن يكون اللفظ مساوي: فالمساواة-

.45، ص  صدر السابقامل، قدامة بن جعفر، نقد الشعر-1

 .162 -161 -160ص ص ، املصدر نفسه - 2
.168نفسه، ص -3
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أن يريد الشاعر داللة على معىن من املعاين، فال يأيت باللفظ الدال على ذلك :اإلرداف-

.املعىن، بل بلفٍظ يدل على معىن هو ردفه وتابع له

.ومعناها اشتمال لفٍظ قليٍل على معاٍن كثرية:اإلشارة-

يرة يف لفظٍة واحدة، وألفاٍظ متجانسة مشتقة، هو اشرتاك معاٍن متغا:المطابق والمجانس-

  .واملطابق هو اشرتاك يف لفظة واحدة

  .االستغراب -االلتفات -التكافؤ - املبالغة -التتميم: مثل ومسائل أخرى-

وعن نعت ائتالف املعىن والوزن بأن تكون املعاين تامة مستوفاة مل تضطر بإقامة الوزن إىل 

ادة فيها عليه، مع أن تكون مواجهة للغرض، ومل متتنع عن ذلك، نقصها عن الواجب، وال إىل الزي

ونعت ائتالف املعىن مع القافية، وهو ما يدل عليه . وتعدل عنه من أجل إقامة الوزن والطلب لصحته

:1سائر البيت أن تكون القافية مبا تقدم من معىن البيت ومن أنواعه

ها متعلقًا به حىت إن الذي يعرف قافية ويكون أول البيت شاهدًا بقافية، ومعنا:التوشيح-

  .القصيدة اليت البيت منها إذا مسع أوله عرف آخره وبانت قافيته

يأيت الشاعر باملعىن يف البيت ما من ضٍري أن يكون للقافية فيهما ذكره صنع مث :اإليغال-

  .يأيت حلاجة الشعر

مجالية الشعر، وأول من طرح لقد اعترب قدامة بن جعفر من أوائل النقاد الذين قدموا عناصر 

املستوى النحوي الداليل ويتعلقان : علم اجليد والرديء كموضوع للتحليل بالتمييز بني مستويني

.2بالشعر والنثر، واملستوى العروضي وخيتص باألوزان القوايف

.144، ص ، املصدر السابق نقد الشعر، قدامة بن جعفر - 1
.26-25سابق، ص ص الرجع املمجال الدين بن الشيخ، -2
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:1مخطط شعرية قدامة بن جعفر

حيث كانت ) الصناعتني(جتّسدت شعريته من خالل كتابه ):هـ395(أبو هالل العسكري 

ووظائفها، إال أنه متيز عن غريه من له تقريباً نفس املفاهيم اليت كانت سائدة قبله حول مفهوم الشعرية 

، فمثالً النقاد الذين سبقوه بإكثار الشواهد، واعتقاده أن الشعرية جتسدها األلفاظ أكثر من املعاين

م منسوج ولفظ منظوم، وأحسنه ما تالءم الشعر كال« : هو ال يشري إىل املعىن يف تعريفه للشعر بقوله

.133، ص املرجع السابقينظر ناظم عودة، -1

- حيث اعتىن هذا اللغوي )هـ392ابن جّين (هناك اجتاه آخر أعطى االهتمام للمعىن على حساب اللفظ، أبرز من مثله ،

�¿ƢǸƬǿ¦�Ŀ�Ãǂȇ�ȂȀǧ��ǚǨǴǳ¦�¾ȂƷ�©¦°Ƣǋȍ¦�ǒ ǠƦƥ�ȄǨƬǯ¦Â�ǂưǯ¢�ŘǠŭƢƥ�ÄȂƸǼǳ¦�ŃƢǠǳ¦Â�Ȇǿ�ƢŶ¤��ƢȀȈǋ¦ȂƷ�Ƥ ȇǀēÂ�· ƢǨǳȋƢƥ�§ǂǠǳ¦

ƢŮ�¿ƾƻ�ƢĔȋ�· ƢǨǳȋƢƥ�ǆ ȈǳÂ�ňƢǠŭƢƥ�ƨȇƢǼǟ . هي اجلانب النحوي الذي مل يساعده كثريا على سرب '' ابن جين''واملراد بإشارات

ǀǳ¦�ÄȂƸǼǳ¦Â�ÄȂǤǴǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ǾǏƢǐƬƻ¦Â�ǾǻȂǰƬǳ�ǞƳ¦°�ǾǴǯ�¦ǀǿÂ��ƨǬȈǸǟ�ƨȇǂǠǋ�̈ ¦ǂǫ�Ƣē ¦ǂǫÂ�́ ȂǐǼǳ¦�°¦Ȃǣ¢ ي خيتلف عن علم

شعر (الشعر وصناعته، فاألول عقلي والثاين يتطلب الذوق اجلمايل واخليال والقدرة على التفسري والتأويل ومثال ذلك جتربته مع 

  ).املتنيب

أيضا ، حيث استعمل عباراته، واهتم باملعاين، وعّد )املثل السائر) (هـ637('' ابن األثري''تبعه يف هذا املنهج بزمن غري بعيد ا

االهتمام باأللفاظ واإلكثار من استعمال احملسنات البديعية وخاصة األسجاع واجلناس دون االلتفات للمعاين عّده جهًال بأساليب 

  .العربية

هي أن وظيفة الكالم هي اإلفهام وتوصيل املعاين، واأللفاظ مسخرة لتأدية املعاين فالشعرية عنده تكمن يف املعىن'' ابن األثري''رؤية 

 .الذي يقوم عنده على مبدأ االبتداع والندرة

الشعریةالصناعةالمادة

الشعریةاالئتالف

شعریة غایة 
الجودة

غایة شعریة
الرداءة

شعریة 
الوسائط

النعوت أكثر 
من العیوب

العیوب أكثر 
من النعوت

تكافؤ النعوت 
والعیوب
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نسجه ومل يسخف لفظه ومل يهجن، ومل يستعمل فيه الغليظ من الكالم، فيكون جلفًا بغيضاً، وال 

.1»اً يالّسوقي من األلفاظ فيكون مهلهالً دون

، ويرى يف النظم أساسًا ال ينبغي احلياد عنه )النسج والنظم(خاصيتني مها '' العسكري''يذكر 

·�ƨƥǀǟÂ�ƨǬȈǫ°�ÀȂǰƫ -أي النظم –لشعر ومعناه يف ا ƢǨǳȋ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��ƢđƢȈǈǻ¦Â�· ƢǨǳȋ¦�Ǫǧƾƫ.

جودة اللفظ وصفاؤه وكذلك احلسن والبهاء والنزاهة : الشعرية عنده هلا شروط وخصائص هي

.والنقاء، وصحته سبكه وتركيبه

'' اجلاحظ''ا قال به فهو غري مستبعد بل إنه يبين فهمه له على م'' العسكري''أما املعىن عند 

أن املعاين معروفة من العرب والعجم، ويضيف شرطًا يف املعىن هو صوابه أي : فيستشهد بقوله

رؤيته النقدية للشعر . مطابقته للواقع واحلقيقة، وإذا خالف املعىن الواقع فهذا عيب وخمالف للعادة

املعاين يف عقله أو فكره مث تستند للمعاين، فريى أنه من أراد قول الشعر وجب عليه استحضار 

عرضها على قلبه، بعدها يطلب هلا وزنًا يتناسب معها وقافية تتوازى معها، أي أنه يرى يف التوازن ال 

.2يتم إال باقرتان اللفظ واملعىن

منهج من سبقوه من نقاد املشرق،  ايعترب من نقاد املغرب، لكنه خط):هـ456(ابن رشيق 

خاصة يف القضايا املتعلقة مباهية الشعر وخصائصه كبناء الشكل وقضية اللفظ واملعىن، ولعّل أهم ميزة 

يف قول الشعر، ويعترب موضوع ) القصد(أو ) النية(قدمها يف مشروعه النقدي ما اصطلح عليه بـ 

.3يف الشعر مل يسبق إليه النقادسابقة منه حيث اعتربه معياراً أساسياً ) النية(

.131، ص املرجع السابقحسني مسلم، -1

.135، ص نفسهاملرجع  :ينظر - 2
.104سابق، ص ال صدراملابن رشيق القريواين، -3
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«، وعن معايري الشعر اجليد يذكر )املدح واهلجاء والنسيب والرثاء(أما عن حّد الشعر عنده 

يكون الشعر جيداً إذا اشتمل على املثل السائر واالستعارة الرائعة والتشبيه الواقع، وما سوى ذلك فإن 

.1»لقائله فضل يف الوزن

الشعر يف تضاعيف الكالم أي بقية النثر على الشعر، وأنه جاء بأس'' ابن رشيق''يقول 

الذي تطور إىل كالم مسجع، وأصل كل هذا الغناء وحاجة العرب له، كما رّد أيضاً عن من ) املنثور(

يف الشعر ورأي الصحابة، وحتدث عن مكانة ) صلى اهللا عليه وسلم(يكره الشعر فأورد رأي النيب 

  .من العلوم واملعارف وكذا دوره يف تربية الناشئة وتطويع النفوس وتأديبها الشعر عند العرب مبا فيه

  .ذكر منافع الشعر ومضاره-

  .قضية القدمي واحلديث يف الشعر-

  .ذكر طبقات الشعراء-

  ).سبب التسمية يشعر مبا ال يشعر به غريه(ناقش تسمية الشاعر -

، شعر ظرف كله )لالزهد واملواعظ واألمثا(شعر خري كله : أصناف الشعر أربعة-

.، وشعر يكتسب به)اهلجاء(، وشعر شّر كله )الوصف والتشبيه(

، أي العلم به وبأسراره، فهي كباقي وثقافتهيناقش أيضا كيفية صناعة الشعر -

.2الصناعات وله أصحابه أي املختصون من هلم القدرة على احلكم جبيده ورديئه

:حّد الشعر ونيته عند ابن رشيق

، أما اشرتاط النية أو )اللفظ والوزن واملعىن والقافية: (عنده بعد النية أربعة أشياءحدود الشعر 

صلى (من القرآن ومن كالم النيب  تألن من الكالم موزون مقفى وليس بشعٍر، كأشياء اتّزن: القصد

 .94ص  سابق، ال صدراملابن رشيق القريواين، -1
.102، 97، 78، 60، 23ص ص  ،املصدر نفسه-2
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نية ، وذلك مما يعد يف تضاعيف الكالم املنثور، لكن ال يعد شعرًا لعدم القصد وال)اهللا عليه وسلم

، وقال عن )النسيب واهلجاء واملدح والفخر والوصف: (وأنواع الشعر عنده مخسة هي). سبق ذكرها(

�ƢǸĔ¢�ǾȈƦǌƬǳ¦Â�̈°ƢǠƬǇȏ¦خالن يف باب الوصف، والشعر على رأي أكثر العلماء ما اشتمل على يد

د كذلك الوزن ويع. املثل السائر واالستعارة الرائعة والتشبيه الواقع، أو ما حيجبه عن القلب شيء

باعتباره أهم وأعظم أركان الشعر، وهو مشتمل للقافية وجالب هلا ضرورة، فإذا اختلفت القوايف فذلك 

.1عيب يف التقفية ال يف الوزن، وقد ال يكون هلا عيب كاملخمسات وما شاكلها

Ŭ¦�¾ƢǬǧ�ƨȈǧƢǬǳ¦�Ŀ�² ƢǼǳ¦�Ǧ ǴƬƻ¦�ƾǫÂ��́ ƢǐƬƻȏ¦�Ŀ�À±Ȃǳ¦�ƨǰȇǂǋ�ƢĔȋ�ƨǸȀǷ�ƨȈǧƢǬǳ¦Â ليل

القافية من آخر حرٍف من البيت إىل أول ساكن يليه من قبله مع « ): هـ175(بن أمحد الفراهيدي 

.2»حركة احلرف الذي قبل الساكن

�Ä¢�Çƪ'' القافية''وقد قيل أن  Ȉƥ�ǲǯ�ǂƯ¤�ȂǨǬƫ�ƢĔȋ�ƨȈǧƢǫ�ƪ ȈũÂ��ƪ ȈƦǳ¦�ǂƻ¡�Ŀ�ǽ°¦ǂǰƫ�¿ǄǴȇ�ƢǷ

�ȄǴǟ�ÀȂǰǈǳ¦�Â¢�§ ¦ǂǟȍ¦�°ȂȀǛÂ��°¦ǂǰƬǳ¦�ƢȀǗǂǋƢŷ�ÀƢƫǂǿƢǛ�Ƣđ�ǪƸǴƫÂ��ÄÂǂǳ¦�» ǂƷ : التقفية

.تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته:والتصريع، أما التصريع فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه

فهي أن يتساوى اجلزءان من غري نقٍص وال زيادة، فال يتبع العروض الضرب يف : أما التقفية

.3شيء إال يف السجع خاصة

:4يضاً مبحثاً آخر يف عيوب الشعر وعّددها كاآليتأ'' ابن رشيق''ذكر 

  ).احلركات الضم والكسر(وهو اختالف إعراب القوايف : اإلقواء-

.115، ص ،، املصدر السابقابن رشيق - 1

.128نفسه، ص  صدرامل - 2

.129، ص نفسه - 3
.140-139، ص ص نفسه - 4
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إذا قلبته، كأنك جعلت » أكفأت اإلناء«هناك من رأى أنه اإلقواء بعينه وأصله : اإلكفاء-

.الكسرة مع الضمة وضدها، ويقال أيضا هو اختالف حروف الروي

فاإلجازة أن تكون القافية طاءًا واألخرى داالً، أما اإلجارة بالراء فهي :ةواإلجار اإلجازة-

» Âǂū¦�§°ƢǬƫÂ�Ŀ¦ȂǬǳ¦�Ŀ�̈°ÂƢĐ¦.

.أن تكون القافية داالً واألخرى طاءاً والقصيدة مصرفة:اإلصراف-

أنواعه كثرية مثل اختالف احلذو، وهو حركة ما قبل الردف، فيدخل شرط األلف، :السناد-

  .ة على الياء والواووهي الفتح

.تكرار لفظة القافية مع أّن معناها واحد:اإليطاء-

 .ها أيضادعمما قبلها مبا ب ةٌ تعلق القافية أو لفظ: التضمين-

:''ابن رشيق''اللفظ والمعنى عند 

اللفظ جسم وروحه املعىن وارتباطه كارتباط الروح باجلسم يضعف بضعفه ويقوى بقوته، فإذا 

واختّل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر وهجنة عليه، وال جتد معىن خيتل إال من جهة اللفظ سلم املعىن 

.1وجريه فيه على غري الواجب

النظرية (كلها ختدم مشروع ) العمدة(يف مؤلفه '' ابن رشيق''هناك قضايا نقدية كثرية يذكرها 

ر، ومن بني أهم القضايا اليت الشع��ȂƷ�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨȇ£ǂǳ¦�ƢǼǳ�°ËȂǐƫÂ¾�)الشعرية عند العرب

، فاملطبوع هو األصل من الشعر، واملصنوع )املطبوع واملصنوع: (أت على شرحها وتفصيلها مثلنمل 

.2هو الصنعة الشعرية، ومنه بعض شعر املولدين كذلك يذكر البحور الشعرية وأنواعها

.107-106، ص ص ، املصدر السابقابن رشيق - 1
 .153ص  ،املصدر نفسه - 2
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 - سعة الثقافة - لطف احلسّ  -شرف النفس - حسن اخللق(يذكر يف باب آخر آداب الشاعر 

.، ويف أبواب أخرى ذكر حدود املقاطع واملطالع1)الرواية

املبدأ واخلروج (فاملقاطع هي منقطع األبيات وهي القوايف، أما املطالع فهي أوائل األبيات 

التشبيه  -¦ƢĐ± -اجلودة الشعرية - البيان -)اإلجياز(ذكر كذلك البالغة . 2)والنهاية يف القصيدة

 - احلشو -الغلو -املبالغة -التتميم -االلتفات - التسهيم -التجنيس -املطابقة -تصديرال -وأنواعه

  ...التكرار

يف أغلب حمطاته على النقل يف تعامله مع نظريات الشعر اليت تزامنت '' ابن رشيق''لقد اعتمد 

  .رؤيته الشعريةمع عصره، وقام بتوسيعها دون تقدمي اآلراء فيها وحماكمتها عقلياً، وبالتايل غابت 

.165، ص ، املصدر السابقابن رشيق - 1
.179نفسه، ص املصدر  - 2
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  قضايا الشعرية وتجلياتها في النقد العربي: الفصل الثالث

  .النقد العربي القديمقضايا الشعرية في   -أوال

  .النقد التطبيقي وقضية عمود الشعر-

  .اآلمدي-1

  .القاضي اجلرجاين-2

  .املرزوقي-3

  .عبد القاهر اجلرجاين-4

.)البالغة الجديدة(الشعرية عند نقاد المغرب واألندلس قضايا  - ثانيا

  .حازم القرطاجين-1

  .ابن البناء املراكشي-2

  .ماسيلالّسج-3

.لسان الدين اخلطيب-4

  .قضايا الشعرية في النقد العربي الحديث - ثالثا

: عالقة الشعرية بـ (الشعرية عند أدونيس -1

الشفوية اجلاهلية-

الفضاء القرآين-

احلداثة-

.)الفجوة–النفي (الشعرية عند كمال أبو ديب -2

).غة بني األساليب والّتحوالتو املرا(الشعرية عند صالح فضل -3

).األجناس األدبية(الشعرية عند حممد مفتاح -4

).التعادل والرتابط(الشعرية عند سامي سويدان -5
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�ƾǠƥ�¦ǀǿÂ��ÅƢưȇƾƷÂ�ÅƢŻƾǫ�ĺǂǠǳ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ƢēƢȈǴšÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƢȇƢǔǫ�¾ÂƢǼƫ�ǲǐǨلحناول يف هذا ا

النظرية الشعرية عند العرب، أو ما يسمى بالنقد  أن حتدثنا يف الفصل الذي سبقه عن مراحل تأسيس

.التسجيلي، والذي كان احلديث فيه عن مفاهيم الشعر عند العرب ومعايريه العامة

م هذا القسم من البحث عرضًا تفصيليًا لتجليات الشعرية العربية، وقضاياها وبالتايل فسيض

'' املوازنة''وكتابه '' اآلمدي''شعر، أمثال اهلامة اليت اتضحت من خالل تطبيقات النقاد املهتمني بال

الذي يعترب باكورة األعمال التطبيقية النقدية الشعرية، والذي تضمن نوعًا من املقايسة لشعر كلٍّ من 

، فحّدد من خالهلا دراسة القضايا األوىل للشعرية العربية واليت متثلت يف القضية ''أيب متام والبحرتي''

، والذي ]الوساطة[يف كتابه '' القاضي اجلرجاين''يليه مشروع ]. مود الشعرع[األهم واألبرز قضية 

الذي اكتملت على يده '' أبو علي املرزوقي''وشعراء آخرين، وأيضا '' املتنيب''تضمن مقارنة بني شعر 

  ].ديوان احلماسة[اليت ضمنها مقدمة كتابه ] عمود الشعر عند العرب[املعامل الكربى مليالد وتأّسس 

حازم ''سننتقل إىل قضايا الشعرية العربية عند نقاد املغرب واألندلس عند كلٍّ من  مث

لسان الدين ''و'' السجلماسي''و'' ابن البناء املراكشي''وقضية التخييل، وأيضا عند '' القرطاجين

.، وقد عرف هؤالء النقاد مبنظّري ما ُعرف بالبالغة اجلديدة''اخلطيب

رية يف النقد العريب احلديث، ولعل أهّم قضية يف هذا القسم بعدها سنناقش قضايا الشع

ني ونقاد حمدثني أمثال حثالكشف عن جتليات الشعرية عند باسنحاول ]. قضية احلداثة[البحثي هي 

من خالل بسٍط وعرٍض ]أدونيس وكمال أبو ديب، حممد مفتاح، صالح فضل، سامي سويدان[

ÂǂǌǷ�¿ƾţ�ƨȇƾǬǻÂ�ƨȇǂǰǧ�©ƢƷÂǂǗ�ǺǷ�ǶēƢǨǳƚǷ�Ŀ� ƢƳ̧�ومناقشٍة، وأحيانا أخرى نقٍد ألهّم ما

  .النظرية الشعرية العربية والعاملية
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  قضايا الشعرية في النقد العربي القديم -أوال

  )قضية عمود الشعر(النقد التطبيقي 

  )املوازنة(اآلمدي -1

  ).الوساطة(القاضي اجلرجاين -2

).عمود الشعر(املرزوقي -3

  عبد القاهر اجلرجاين-4
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  .النقد العربي القديمقضايا الشعرية في  -أوالً 

  :)قضية عمود الشعر(النقد التطبيقي 

):هـ370(اآلمدي  -1

بداية مرحلة جديدة يف النقد العريب القدمي، حيث عاجل قضية النزاع '' املوازنة''مثل كتاب 

�Ŗǳ¦� ¦°ȉ¦�Ǌ''أيب متام والبحرتي''القائم حول شعر كلٍّ من  ǫƢǻÂ���Ǯ ǳ̄�Ŀ�Ã¢ǂǧ�ƢǸĔƘǋ�Ŀ�©ŚƯ¢

فريق يتعصب أليب متام، وفريق يتعصب للبحرتي، وكل من يتعصب لشاعره يكاد : الناس فريقني

ǽǂǠǋ�ǺǷ�ĻƢǬǳ¦�ǾƳȂǳ¦�ȄǴǟ�ȏ¤�ǶĔȂȈǟ�ǞǬƫ�ȏÂ��ÇÀƢǈƷ¤Â�Çǲǔǧ�ǺǷ�ǂƻȊǳ�ƢǷ�ǖǬǈȇ.

ذين الشاعرين وأنا أبتدئ بذكر مساوئ ه« : فقال'' املوازنة''يف '' اآلمدي''أما عن منهج 

وإحاالته وغلطه وساقط شعره، ومساوئ '' أيب متام''ألختم بذكر حماسنهما، وأذكر طرفا من سرقات 

مث أوازن من شعرمها بني قصيدتني إذا اتفقتا يف ... ''أيب متام''يف أخذ ما أخذه من معاين '' البحرتي''

.1»...الوزن والقافية، وإعراب القافية مث بني معىن ومعىن

على موضوعي الصناعات والدربة، وقد امتازت قراءته بالتباين بني املوضوعية '' اآلمدي''د يؤك

:، أما عن مقاييسه يف حتديد اجلميل واجلديد اعتمد اخلطوات التالية2العلمية والتعصب

بدقة مع ترك احلكم للقارئ، وعدم تفضيل احدمها عن ذكر مساوئ الشاعرين ومحاسنهما-

.لكل شاعر منهما مذهبه اخلاص به اآلخر ظناً منه أن

، 5، القاهرة، ط1السيد أمحد صقر، دار املعارف، ج:أبو القاسم احلسن اآلمدي، املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي، تح-1

.139، ص 2006
.35-34، ص ص املرجع السابقحبيب مونسي، -2
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إمنا البديع املخرتع خيتص به الشاعر يف املعاين املشرتكة « : ويقول عن السرقة: ذكر سرقاتهما-

Ƕē¦°ÂƢŰÂ�ǶŮƢưǷ¢�Ŀ�ƨǴǸǠƬǈǷÂ�Ƕē¦®Ƣǟ�Ŀ�ƨȇ°ƢƳ�Ȇǿ�Ŗǳ¦Â�² ƢǼǳ¦�śƥ...«1  أي أنه درس

.رقة، وما ال جتوز فيه السرقةما جتوز فيه الس: املعاين يف السرقات وقسمها إىل قسمني

فأما أنا «: وتكون بني قصيدتني شريطة اتفاقهما يف الوزن والقافية لقوله: الموازنة النصية-

... فلست أفصح بتفصيل أحدمها على اآلخر ولكين أقارن بني قصيدة وقصيدة من شعرمها

على مجلة ما لكل مث أقول أيهما أشعر يف تلك القصيدة ويف ذلك املعىن، مث أحكم إن شئت 

، إذن فموازنته بني القصيدتني هدفها 2»ا، إذا أحطت علما باجليد والرديءمواحد منه

  .اجليد والرديء يف املعاينبني التمييز 

وذلك باالعتناء باملفردات الصغرية واملسائل النحوية بإيراد آراء أهل : نقد األلفاظ والمعنى-

ن يتميز جبودة السبك وسالمة التأليف ونصاعة اللغة والنحو، وهو يرى أن األسلوب جيب أ

« : يف هذا الشأن'' اآلمدي''ديباجة الشعر وحالوة اللفظ ووقوعه يف املكان املناسب، يقول 

زعموا أن صناعة الشعر وغريمها من سائر الصناعات ال جتود وتستحكم إال بأربعة أشياء 

هاء إىل متام الصنعة من غري نقص جودة اآللة، وإصابة الغرض، وصحة التأليف واالنت: (وهي

أن كل حمدث مصنوع حيتاج إىل أربعة « : ، ويضيف ذكر األوائل3»فيها وال زيادة عليها

العلة اهليوالنية ''، فـ»علة صورية، علة فاعلة، علة متامية''علة هيوالنية وهي األصل : (أشياء

العلة التمامية ''، و''لتأليفالفاعلة هي صحة ا''، و''هي األلفاظ، والصورية هي إصابة الغرض

  .''وهي االنتهاء دون نقص أو زيادة

 .346ص ، 1املصدر السابق، جاآلمدي، املوازنة، -1

.412، ص 1، جاملصدر نفسه، -2
.426نفسه، ص -3
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إن «: وهي العنصر األول يف املوازنة، وقد قيل):المقدمة الطللية(الوقوف على األطالل -

��ȂǳÂ�ƢǨǫÂ�Ǧ ǫ�ǾȈƦƷƢǐǳ�ǲƳǂǳ¦�¾ȂǬȈǧ��Ƣđ�±Ƣš �ƢŶ¤Â�ƢȀȈǴǟ�» ȂǫȂǴǳ�°Ƣȇƾǳ¦�ƾǐǬƫ�ȏ�§ǂǠǳ¦

، وإمنا ذلك تعريج على الديار ''قف وقفا''لوا ال يقولون كان هناك قصد إليها لكانوا إذا وص

ǶēŚǈǷ�Ŀ«.

اآلثار ووصف و االبتداء بذكر الوقوف على الديار « : االبتداءات بقوله'' اآلمدي''وقد ناقش 

الدمن واألطالل، وتعفية الدهور واألزمان والرياح واألمطار والدعاء بالسقيا هلا والبكاء فيها وذكر 

.1»...عن جواب سائلهااستعجامها 

اهتم أيضا بتخريج اإلعراب ومواطن التفرد عند كل من الشاعرين كما حاول رصد التشبيهات 

  .واألمثال

إن فضائل الكالم مخس لو « كما ذكر فضائل الكالم ورذائله، وبعض ذلك دليل يف الشعر 

يوقع يف موقع أن يكون الكالم صدقا وأن : نقصت منها فضيلة واحدة سقط فضل سائرها وهي

، ورذائل 2»االنتفاع به، وأن يتكلم به يف حينه، وأن حيسن تأليفه، وأن يستعمل منه مقدار احلاجة

  .الكالم تكون بضد هذه الصفات

وعرضه لصفات وخصائص كل شعر من أشعار الطائيني دون احلكم '' اآلمدي''رأينا منهج 

كما يصرح '' البحرتي''وحتيز لـ'' أيل متام'' القاطع يف أيهما أفضل، لكن البعض رأوا أنه تعصب على

احلق أن اآلمدي برغم ما يصرح به من تضاعيف يف كتابه من عبارات تنم « : بذلك شوقي ضيف

.429، ص 1جاملصدر السابق، اآلمدي، املوازنة، -1
.428-427نفسه، ص ص  صدرامل - 2
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، واألصح أن 1»عن عدالته يف احلكم بني الشاعرين يطوي نفسه تعصبا على أيب متام وحتيزا للبحرتي

  .أيب متام وفضائله يف مواطن كثريةمل يكن كذلك ألنه أشار إىل حماسن '' اآلمدي''

، وقد ''أيب متام''على '' البحرتي''متيز بذوق حمافظ ينتصر للقدمي، آثر شعر '' اآلمدي''مبا أن 

م اهللا سالمتك ممن يفضل فإن كنتم أدا« : ة فهو يقول يف ذلكاتصفت لغته يف شرح هذا باالنطباعي

حلو اللفظ وكثرة املاء والرونق، فالبحرتي أشعر الكالم وقريبه ويؤثر صحة السبك، وحسن العبارة و 

ك ضرورة، وإن كنت متيل إىل الصنعة واملعاين الغامضة اليت تستخرج بالغوص والفكرة وال تلوى دعن

فهو يرى أن '' عمود الشعر''، وعن تصوره لـ2»على ما سوى ذلك، فأبو متام أشعر عندك ال حمالة

، وأنه اهتم بعمود الشعر والتزم باألصول وصفات الشعر اجليد، البحرتي أقرب إىل تقاليد الشعر العريب

البحرتي أعرايب الشعر مطبوع وعلى مذهب األوائل، وما فارق عمود الشعر « : ويقول يف هذا الشأن

كان أغوص على « : ''أبو متام''نفسه حني سئل عن شعره هو و'' البحرتي''، ويقول 3»املعروف

.4»د الشعر منهاملعاين مين، وأنا أقوم بعمو 

مل يفارق الطريقة املعروفة مع ما يوجد يف شعره من االستعارة  -أي البحرتي - ويضيف أنه 

  .والتجنيس واملطابقة

ƢȀŷ¢�ǲǠǳ�ǽǂǠǋ�Ƣđ�Ǧ'' البحرتي''وقد مت تفضيل  ǐƫ¦�ǂǏƢǼǠǳ) صحة العبارة، حالوة اللفظ، :

قرب املأتى، انكشاف املعاين، كما رأى أن ،حسن التخلص، وضع الكالم يف مواضعه، صحة العبارة

أن تأيت الكلمة مع أختها املشاكلة هلا واليت تقتضي أن جتاورها ملعناها، إما على ... أكثر الشعر اجليد

االتفاق أو التضاد، وقال أن كثرة الزحافات واضطراب الوزن تفسد الشعر، وأضاف أن املطبوعني من 

.156-154-153، ص ص املرجع السابقإبراهيم قصاب، -1
.177، ص 1املصدر السابق، جاآلمدي، املوازنة، -2

.423، ص املصدر نفسه - 3
.298نفسه، ص -4
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م إال من جهة استقصاء املعاين واإلغراق يف الوصف، وإمنا يكون أهل البالغة ال يكون الفضل عنده

الفضل عندهم يف اإلملام باملعاين وأخذ العفو منها، كما كانت األوائل تفعل مع جودة السبك وقرب 

.1...)املأتى

أبو متام شديد التكلف وصاحب صنعة ويستكره « : فقد صرح بقوله'' أيب متام''أما عن شعر 

اين، وشعره ال يشبه أشعار األوائل، وال على طريقتهم ملا فيه من االستعارات البعيدة األلفاظ واملع

.2»...واملعاين املولدة

�ƨǏƢƻÂ�±ƢĐ¦�Ƥ'' أبا متام''إذن فقد رأى أن  ȈǳƢǇƘƥ�Ȅƫ¢Â�ǞȇƾƦǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ŀ�» ǂǇ¢

مما أدى االستعارات بنية مقصودة حىت خالف العرف التقليدي كما اتصفت بعض معانيه بالغموض 

  .إىل استعصائها على الفهم

واستشهد بأبيات كثرية من شعره، وبني يف مواطن كثرية قبح االستعارة لديه، كما درس اللغة 

قيل إن شعر أيب متام باخلطب والكالم املنثور « : الشعرية ومدى توافقها مع عمود الشعر إذ يقول

.3»أشبه منه بالكالم املنظوم

أن أول «: عن أبيه'' حممد بن قاسم بن مهرويه''عن '' حممد بن داود''رواية '' اآلمدي''يورد 

�ǶĔƘǯ...من أفسد الشعر مسلم بن الوليد، وأن أبا متام اتبعه، وسلك يف البديع مذهبه فتحري فيه

فقد أتى من املعاين ما ال يعرف وال يعلم ... يريدون إغراقه يف طلب الطباق والتجنيس واالستعارات

.525، ص 1املصدر السابق، جاآلمدي، املوازنة،  :ينظر - 1

.172، ص املرجع السابقإبراهيم قصاب، -2
.259، ص 1املصدر السابق، جاآلمدي، املوازنة، -3
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، لكن هناك 1»د الكد والفكر وطول التأمل، ومنه ما ال يعرف معناه إال بالظن واحلدسغرضه إال بع

  .بغموض معانيه ودقتها وأعجب بعقله وقوة فكرة واخرتاعاته اجلديدة'' أيب متام''من فضل شعر 

وقد ) عمود الشعر(أنه أول من ذكر مصطلح '' اآلمدي''ويف األخري ما خنلص إليه من نقد 

، أما عن املصدر الذي جاء به فيعتقد النقاد أنه استقاه )سبق ذكرها(ؤلفه ثالث مرات استعمله يف م

، وأيضا ...)مذهب الشعر، مذاهب العرب، مسالك األوائل(من مصطلحات نقدية قدمية منها 

مل حيدد عمود الشعر ومل يشرحه، بل اكتفى بوضعه واعتربه شيئا متداوال، وأيضا اعترب '' اآلمدي''

  : متوافرة يف شعره وعناصره'' البحرتي''عر صورة لشعر عمود الش

رأى أن الوصف غرض رئيسي يف الشعر وذكر أن معناه هو إصابة : في الوصف ةاإلصاب-

، فالوصف عنده حماكاة للواقع بتمثيل ''قدامة بن جعفر''الغرض، وقد وافق ذلك سابقه 

:املعاين باأللفاظ، ويعيب على أيب متام قوله

.من لذة وقريحة لم تحمدِ   افون كم لك من الندىلو يعلم الع

.2خطأ ألن احلمد مد له يف احلمد أن يتناهى وأن جيتهد يف الثناء'' من لذة وقرحية'': يرى يف قوله

يعترب التشبيه عنصرًا رئيسا يف الشعر العريب وباعثا قويا وحمفزا حلفظ :المقارنة في التشبيه-

يرى يف التشبيه جزءًا من الوصف وذكر يف تشبيه الشاعرين للنساء '' اآلمدي''روايته، و

  .بالشموس والبقر والظباء وغريها من التشبيهات

إىل وضوح املعىن ويتم هذا بصحة التأليف وبراعة اللفظ، ما يؤدي :التحام أجزاء النظم-

أما ). سبق ذكر هذا(وحسنه، ويتم تأليف الكالم مبراعاة القواعد اللغوية والعروضية والصرفية 

  .البناء لتشكل القصيدة يبدأ من املقدمة مث اخلروج منها إىل الغرض وبعدها حسن التخلص

.260-259، ص ص 1املصدر السابق، جاآلمدي، املوازنة، -1
.98، ص السابق املرجعرمحن غركان، -2
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ىن ملا ليس له طريقة العرب يف االستعارة، باستعارة املع:مناسبة المستعار منه للمستعار له-

�ǾƦǌŭ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�¬ȂǓȂƥ�ƢĔǂǫ�ȄǴǟ�́ ǂŹ�Â��Ǿǳ¦ȂƷ¢�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ǾƦǇƢǼȇ�Â¢�Ǿƥ°ƢǬȇ�ÀƢǯ�¦̄¤

إمنا استعارت العرب املعىن ملا ليس له إذا كان يقاربه أو يناسبه أو «: واملشبه به إذ يقول

قة بالشيء يشبهه يف بعض أحواله وكان سببًا من أسبابه، فتكون اللفظة املستعارة حينئذ الئ

.1»الذي استعريت له ومالئمة ملعناه

وجوب تناسبها وتوافقها مع العقل، وقد قسمها '' اآلمدي''يرى : مشاكلة اللفظ للمعنى

أيب ''متعددة حول شعر '' اآلمدي''مشاكلة اللفظ للفظ ومشاركة اللفظ للمعىن، ومآخذ : العلماء إىل

  : منها قوله'' متام

  .إليها الدهر في صور البعاد    فيا حسن الرسوم وما تمشى

.2رأى أن اللفظ مل يشاكل املعىن يف هذا البيت، ألن املعىن كان رديئا

):هـ366(القاضي الجرجاني -2

بعض األحكام النقدية واليت حاول من '' الوساطة بني املتنيب وخصومه''كتابه   لقدم من خال

 وقد'' املقايسة''فاستعمل لغرضه هذا أسلوب عر املتنيب، خالل عرضها إظهار اجلودة الفنية يف ش

  .متيزت ألفاظه بصفات العدل واإلنصاف

إىل أشعار سابقيه، من جاهليني '' املتنيب''بقياس شعر  -أي املقايسة –وقد متت هذه العملية 

كانت « : ، إذ يقول يف هذا)مولد/ حديث، أعرايب/ قدمي(ومولدين حمدثني سعيًا منه للتميز بني 

فاضل بني الشعراء يف اجلودة، واحلسن بشرف املعىن وصحته وجزالة اللفظ واستقامته وتسليم العرب ت

.102، ص  املرجع السابقرمحن غركان، -1
.103، ص املرجع نفسه - 2
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السبق فيه ملن وصف فأصاب، وشّبه فقارب، وبده فأغزر، وملن كثرت سرائر أمثاله وشوارد أبياته، ومل 

ونظام تكن تعبأ بالتجنيس واملطابقة، وال حتفل باإلبداع واالستعارة إذا حصل هلا عمود الشعر 

بأن الشاعر احلاذق جيتهد يف حتسني االستهالل والتخلص، وبعدها '' اجلرجاين''كما يرى . 1»القريض

°Ȃǔū¦�̧ Ƣũ¢�Ǧ ǘǠƬǇ�Ŗǳ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�ƢĔƜǧ��ƨŤƢŬ¦2 ... ويشرتط أيضا يف تعريفه لعلم الشعر أن يشرتك

  :له فوظائف الطبع عنده هي وأن تكون الدربة مادة'' الطبع والرواية والذكاء''يف تكوين هذا األخري 

.أن يهتم الشاعر بسالمة ألفاظه، ويتبعها سالمة طبعه)أ 

.وأن جيعل أسلوبه سلساً ومرتسالً )ب 

  .أن حيفظ الشعر وخيلده)ج 

أما الرواية ففي رأيه أنه ال ميكن لشاعر مطبوع بتناول ألفاظ العرب إال من خالل الرواية 

 نظره يقرتن بسرعة البديهة يف القول مع الغزارة فيها أما الشعر املطبوع يف. وطريقتها السمع واحلفظ

التدفق السريع يف إعداد الشعر، أما التكلف فهو يعده صفة مذمومة تذهب عن الشعر حالوته 

.3وطالوته وتورث يف النفس املقت له واملنفرة منه

  .بالطبع'' اجلرجاين''الذكاء يقرنه )د 

  .اصر السابقة¢ǼǠǴǳ�Ƣǿ®ƢŸ¤�Ŀ�ǶȀǈƫ�ƢĔ¢�Ã¢ǂǧ�ƨƥ°ƾǳ¦�ƢǷ)ه 

من '' املتنيب''حياول إسقاط مقومات الشعرية العربية النموذجية على شعر '' اجلرجاين''يف قراءة 

ودفاعًا عنه، فهو يهّون من شأن '' املتنيب''خالل تصويره ملوقف عام من شعره، يتضمن ذودًا عن 

 .38ص املصدر السابق، اجلرجاين، -1

.51، ص نفسه املصدر - 2
.224، ص املرجع السابقإبراهيم قصاب،  :ينظر - 33
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لى ما ورد عن شعراء آخرين املنسوبة إليه ع'' املتنيب''أخطائه جيعلها ظواهر عامة، فيقيس أخطاء 

.1شاعر وأنه ظاهرة إنسانية عامة منليصل إىل أن اخلطأ ال يسلم ... ليتبني اخلطأ بينهم

كما حياول التماس األعذار خاصة يف مسألة القدمي واحملدث، والتفاوت يف النسيج فهو 

  .''أيب نواس أو أيب متام''يف ذلك مع شعراء كـ'' املتنيب''يقاسم 

فريقني أحدمها يعّم بالنقص كل حمدث وال يرى الشعر إال '' املتنيب''وم يف شعر ويرى اخلص

مسيّ '' أيب نواس وبشار''فشعر ... القدمي اجلاهلي، وما سلك بذلك املنهج وأجري على تلك الطريقة

.2ملحا وطرفا وأجري جمرى الفكاهة وال يوجد شعر بعد ذلك

منقطع إليه جبملته، منحط يف هواه بلسانه بني مطنب يف تقريضه،(وأيضا اختلف اخلصوم 

وعائب يروم إزالة عن رتبته فلم يسلم له فضله، وحياول ...وقلبه، ويتلقى مناقبه إذا ذكرت بالتعظيم

حطه عن منزلة بوأه إياها أدبه، فهو جيتهد يف إخفاء فضله وإظهار معايبه وتتبع سقطاته، وإذاعة 

أن اإلفراط مذهب عام '' اجلرجاين''باإلفراط والغلو، فكان جواب  ''املتنيب''�Ƕē¦�ǺǷ�½ƢǼǿ.3)غفالته

�ƨǤǴǳ¦�ƾËǬǠƬƥ�Ƕē¦�ƢǸǯ��ǾƸƦǬƬǇ¦�ǺǷÂ�ǾǴƦǬƬǈȇ�ǺǷ�ǾǼǸǧ�Śưǯ�» ȐƬƻ¦�ǾȈǧÂ��ǲƟ¦Âȋ¦�ƾǼǟÂ��śƯƾƄ¦�ƾǼǟ

واستكراه ألفاظها وإتيانه بالشوارد واحلوشي منها واإلكثار من الغريب، وكان الرّد من صاحبه، إن 

كان مطلعًا على اللغة، وشهد له بذلك علماء اللغة أنفسهم، وقد اعتربه غري خارج على '' املتنيب''

  .طرائق العرب وأساليبهم

�¿Ƣē¦�Ǻǟ�ƢǷ¢''ما عيب على : مثال'' الفرزدق''بتعقيد املعاين، قاسها بتعقيد املعىن عند '' املتنيب

  :املتنيب قوله

.38-37، ص ص السابقاملرجع ، وحبيب مونسي،218-217، ص ص املرجع السابقإبراهيم قصاب،: ينظر  - 1

 .52ص املصدر السابق، اجلرجاين، -2
 .12ص املصدر نفسه، -3
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).2/375ج(ليلتنا المنوطة بالتناد   أحاد أم سداس في أحاد

���ÄÂ°�ƢŶ¤Â�§ǂǠǳ¦�Ǻǟ�ƨȇÂǂǷ�Śǣ�ƢĔ¢�¦ȂǸǟǄǧ''سداس''فتعرض بذلك إىل الطعن من قوله 

'' اجلرجاين''وقال . 1، وهي معدوالت ال يتبعها مساعا، وال قياسا''أحاد وثناء وثالث ورباع وعشار''

شعره جتدله املعىن الذي مل يسبقه الشعراء إليه، إذا  فلسفة املتنيب يف«: يف املعىن'' املتنيب''عن فلسفة 

ورمبا يتفاضل الشعراء يف املعاين حبسب مراتبهم يف ... دقق فخرج عن رسم الشعر إىل طريقة الفلسفة

من '' املتنيب''ولعّل أهم ما يستخلص عن شعر . »العلم بالصنعة يف الشعر فتشتهر مجاعة يف املتداول

  :خالل الوساطة أنه

  .الكثري من أقوال أرسطو وحكمه إىل شعرهنقل -

  .اجلمع بني القدمي واحلديث أعطى شعره صفة الروعة واجلمال-

-Ƣđ� ƢǼƬǟȏ¦Â�ňƢǠŭ¦�Ŀ�́ ȂǤǳ¦.

  .استعمال غريب اللغة وحواشيها-

  .اإلتيان باجلديد املبتدع-

.عدم التزامه مبذهب البديع، خصوصية األسلوب عنده-

فقد جاء حديثه '' اجلرجاين''عند '' عمود الشعر وتصوره''وباالنتقال عن احلديث عن مفهوم 

غري خارج على طرائق العرب وأساليبهم، فتحدث عن بعض '' املتنيب''عاماً، حيث اعترب شاعره 

العناصر الفنية واليت رأى بضرورة وجودها يف الشعر اجلّيد، كما استعملها للحكم على الشعر باجلّدة 

ه للشعر، أما تطبيقه رأى ضرورة توافر العناصر التالية يف الشعر ليكون على هذا يف تنظري ... أو الرداءة

شرف املعىن وصحته، جزالة اللفظ واستقامته، اإلصابة يف الوصف، املقاربة يف : (مذهب العرب

.2)التشبيه، غزارة البديهة، كثرة األمثال السائرة واألبيات الشاردة

 .90ص  املصدر السابق ،اجلرجاين، -1
.110-109، ص ص املرجع السابقرمحن غركن، -2
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ة مبقتضى احلال، واتصافه بالصحة املنطقية، وهو ما يتصل مبناسب: شرف المعنى وصحته-

ƨȈǟȂǓȂŭ¦�ƨǬȈǬū¦Â�ǲȈƼƬŭ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�śƥ�ǲǐƬǳ�ƨǼȇǂǬǳ¦�Ƥ ǴǘƬȇ�±ƢĐ¦Â.

يشرتط يف اللفظ رقّيه، ورفعته عن املستوى السوقي، وال جيب :جزالة اللفظ واستقامته-

  .اتصافه بالبداوة والوحشية

إصابته يف وصف املوصوف : أمرين يتضمن هذا العنصر عالقة بني: اإلصابة في الوصف-

  .اخلارجي باحملاكاة أو متثيل ذلك لفظيا

تكمن '' اجلرجاين''وإصابته يف وصف ما جتيش به أحاسيس املرء ومشاعره، واإلصابة يف رأي 

.يف قدرة الشاعر على جعل موضوعه مادياً كان أو موضوعياً من متثل القارئ

أمور متقررة يف النفوس متصورة يف العقول، يشرتك  يرى أن التشبيهات: المقاربة في التشبيه-

فيها الناطق واألبكم، والفصيح، واألعجم والشاعر، واملفحم وأحسن التشبيه يف رأي النقاد 

�¾ƢƷ�ń¤�Ƣđ�ň¦ƾȇ�ŕƷ��ƢȀȈǧ�Ƣŷ®¦ǂǨǻ¦�ǺǷ�ǂưǯ¢��©ƢǨǐǳ¦�Ŀ�ÀƢǯŗǌȇ�śƠȈǋ�śƥ�ǞǬȇ�Äǀǳ¦

  .االحتاد

صالة الشاعرية وقوة رّد فعل الشاعر اجتاه املؤثرات وهي عنصر دال على أ: غزارة البديهة-

¾ȂƸǨǳ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ƨǨǏ�ǲưŤ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨȈƳ°ƢŬ¦.

واعتربها مقومًا شعريًا هاّمًا والدليل على حضورها :كثرة األمثال السائرة واألبيات الشاردة-

على أن البيت الشارد يستوجب من ... أشعر بيت، أمدح بيت، أهجى بيت: قول العرب

  .ناقد درجة من الثقافةال

  ): هـ421(أبو علي المرزوقي -3

يف مقدمته املشهورة، واليت بدأها بشرحه لديوان '' عمود الشعر''قضية '' املرزوقي''تناول 

اللفظ (، وقد مشلت هذه املقدمة أحكامًا أخرى تتعلق بقضايا نقدية ختص ''أيب متام''احلماسة لـ
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، كما ناقش قضايا )املفاضلة بني النظم والنثر، الطبع والتصنعواملعىن، الصدق والكذب يف الشعر، 

1...منزلة الشعر عند العرب، قضية االنتحال وكذا قضية الطبع والتصنع: أخرى مثل

، اعتمد يف أحكامه واستنباطاته النقدية على من سبقوه'' املرزوقي''يرى معظم النقاد أن 

ل حماولة صرحية حّدد فيها معامل عمود الشعر وبّني أو '' عمود الشعر''واعترب ما كتبه عن قضية 

، 2حيدد موضوع الشعر يف أنه يقوم على تبيني ما هو عمود الشعر عند العرب'' املرزوقي''فـ. عناصره

من احلديث،  صنعة من الطريف وقدمي نظام القريضليتميز تليد ال« : وعن هدفه من ذلك يقول

على ما زيفوه، ويعلم أيضا الفرق اختاروه، ومراسم أقدام املزيفنيما ولتعرف مواطئ أقدام املختارين في

.3»ما بني املصنوع واملطبوع، وفضيلة األّيب السمح على األّيب الصعب

يف مقدمته على التحّقق من قيمة الّشعر من خالل خمتاراته وعلى  '' املرزوقي''إذن فقد عمل 

وعالقة النثر والشعر، وقد اقرتح '' أيب متام''شعر هذا اتصف منهجه بالوضوح والدقة خاصة ما تعلق ب

إن بإخالهلا ال يتحقق البناء الفين للقصيدة، وال يستطيع الشاعر :سبع مقّومات لعمود الشعر، وقال

ديوان ''حني يشرح  -أي املرزوقي –إحراز السبق، ولن ينال رضا طريقة العرب من النقدة، وهو 

أن يكون : 4ا شامًال وعاّمًا حول عمود الشعر، بأن جعل له خصااليقّدم مفهوم'' احلماسة أليب متام

الوصف صادقا يف العلو ممازجًا يف اللصوق يتعسر اخلروج عنه والتربؤ منه، وأن يكون املعىن وافياً 

وشريفاً، صحيحًا يقبله الذوق وخيتاره، وأن يكون الوزن يطرب الطبع إليقاعه، وميازحه بصفائه، كما 

صفاء تركيبه واعتدال نظومه، وأن تكون القافية كاملوعود به املنتظر يتشوقها املعىن حبقه، يطرف الفهم ل

.190، ص 1984طاهر األخضر محروين؛ منهج أيب علي املرزوقي يف شرح الشعر، الدار التونسية للنشر، مارس -1

 -  بشر بن املعتمر، اجلاحظ، ابن قتيبة، اآلمدي، قدامة، ابن طباطبا(ظهرت بذور نظرية عمود الشعر مع نقاد سابقني أمثال.(

.98، ص السابقطاهر األخضر محروين، املرجع -2
، 1املختلف، املركز الثقايف العريب، طعبد اهللا الغذامي، املشاكلة واالختالف، قراءة يف النظرية النقدية العربية وحبث يف الشبيه -3

.56-55، ص ص 1994
.164-163، ص ص 2005، 6أدونيس، زمن الشعر، دار الساقي، ط-4
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ويقّر بأّن هذه هي  هواللفظ بقسطه، ومنها أن يكون كّل بيٍت يف الشعر بنفسه غري مفرتق إىل غري 

  .خصال الشعر عند العرب

املعىن فيما تصوب به اللفظ و  اقرتنيشرتط يف اللفظ واملعىن وجوب تشاكلهما، ألنه مىت 

العقول، فتعانقا وتالبسا متظاهرين يف االشرتاك، وتوافقا فهناك يلتقي ثريا البالغة، فيمطر روضها، 

وهو يقصد من وراء كالمه أن الشعر مكون من ... 1وينشر وشيها، ويتحلى البيان بفصيح اللسان

  .هذين العنصرين

أحكاما متاثل ما كانت للمعىن واللفظ والتأليف  والتقفيةلوزن ألن ل« : وعن الوزن والقافية قال

أو تقارب، ومها يقضيان من مراعاة الشاعر واملنتقد مثل ما تقتضيه تلك من مراعاة الكاتب 

.2»...واملتصفح، لئال خيتل هلما أصل من أصوهلا، أو يعتل فرع من فروعها

ويفهمه، وللحديث عن إذاً، نستخلص أن عمود الشعر هو املعىن العام الذي يقبله العقل 

'' الوساطة''صاحب '' اجلرجاين''، فإنه قد اعتمد عناصراً اقرتحها ''املرزوقي''عناصر عمود الشعر عند 

شرف املعىن وصحته، جزالة (ومن بني العناصر اليت اعتمدها أربعة هي . من قبله، وأمهل بعضها اآلخر

، )ثال وشوارد األبيات، الغزارة يف البديهةسوائر األم(، واستغىن عن عنصرين مها )اللفظ واستقامته

التحام أجزاء النظم  والتئامها على ختري من لذيذ الوزن، ومناسبة (وأضاف عناصر ثالثا أخرى هي 

، يف )املستعار منه للمستعار له، مشاكلة اللفظ للمعىن وشدة اقتضائهما للقافية حىت ال منافرة بينهما

  ...حني أن مل يشرح هذه العناصر

«�¦��ŘǠŭ« : عن عناصر عمود الشعر السبعة'' املرزوقي''قول ي ǂǋ�ÀȂǳÂƢŹ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢

وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، واإلصابة يف الوصف ومن اجتماع هذه األسباب الثالثة كثرت 

.236، ص املرجع السابقإبراهيم قصاب، -1
.237، ص املرجع نفسه - 2
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لذيذ سوائر األمثال وشوارد األبيات واملقارنة يف التشبيه، والتحام أجزاء النظم والتئامها على ختري من 

الوزن، ومناسبة املستعار منه للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعىن وشدة اقتضائهما للقافية حىت ال 

.1»...منافرة بينهما، فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر، ولكل باٍب منها معيار

احلديث عن املعىن يقود للحديث عن اللفظ، ألّن الصلة بينهما :شرف المعنى وجزالته-

.، وعيار اللفظ عند املرزوقي)اللفظ جسم روحه املعىن(حّد تعبري بعض النقاد  متينة على

وما جيب لكل مقام من املقال،  :الشرف ومداره الصواب وإحراز المنفعة وموافقة الحال

¾Ƣū¦�ȄǔƬǬǷ�ǞǷ�Ƥ ǇƢǼƬȇÂ�ŘǠŭ¦�ȂǸǈȇ�Ȇǰǳ�Ƥ ǇƢǼŭ¦�ƢĔƢǰǷ�Ŀ�ňƢǠŭ¦�ǞǓÂ�Ƥ Ÿ�ƢǸǯ.

مبطابقة املعىن للحقيقة اليت يتكلم عنها الشاعر وحيتاج إدراك  أما الصحة يف املعاين فتتحقق

.2دقائقهااملعاين إىل العقل السليم والصحيح، والفكر النّري الرشيد والذي مييز بني األشياء ويدرك 

احلديث عن اللفظ وعالقته باملعىن هي تلك الصفة املشرتكة : جزالة اللفظ واستقامته-

، واجلزالة معناها 3''الطبع، الرواية، الذكاء، الدربة''هي '' ملرزوقيا''بينهما، ومعايريها عند 

.القوة واملتانة أو حماسن اللفظ واملعىن، والكالم اجلزل هو القوّي خالف الركيك

أما االستقامة تعين اتفاق اللفظ مع أصول اللغة، وقواعدها املتعارف عليها، وعليه فكل لفٍظ 

.فّية يعّد خرقاً الستقامة اللفظخمالف للقواعد النحويّة والصر 

هو أن يصيب الشاعر يف وصفه وذلك بأن حييط باملعامل، ويكون :اإلصابة في الوصف-

أن يتناول '' املرزوقي''هذا التصوير املطابق ملا هو عليه يف اخلارج من حقائق ومسات، ويريد به 

ل، املدح، الرثاء، ويرى أن الغز : الشاعر املوضوعات التقليدية اليت عرفها الشعر العريب مثل

.238، ص  املرجع السابقإبراهيم قصاب، -1

 .198ص  ،املرجع السابق طاهر األخضر محروين،-2
.199املرجع نفسه، ص -3
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�Ƥ Ȉǐŭ¦�Ǧ ǏȂǳ¦�½¦°®¤�ǂǟƢǌǳ¦�ÀƢǸȀǴȇ�ƢǸĔȋ�ǄȈȈǸƬǳ¦�ǺǈƷÂ� Ƣǯǀǳ¦�Ȃǿ�Ǧ ǏȂǳ¦�°ƢȈǟ

وعيار « : ''املرزوقي''ويهديانه إىل املعاين الصادقة املعربة عن الغرض املقصود، إذ يقول 

ًا يف اللصوق اإلصابة يف الوصف والذكاء وحسن التمييز، فما وجداه صادقًا يف احللوق ممازج

.1»...يتعسر اخلروج عنه، والتربؤ منه فذاك مسّاه اإلصابة فيه

وعيارها الفطنة، وحسن التقدير، وأن تكون عناصر التشبيه واضحة :المقاربة في التشبيه-

أن الشاعر احلاذق الفطن هو الذي '' املرزوقي''باملقاربة، يف حني يرى ) وجه الشبه(ويتصف 

إىل  -أي املرزوقي –املماثلة بني شيئني وأشياء بقوة بصريته استنادا منه يهتدي إىل إدراك 

.2''مثل سائر وتشبيه نادر، واستعارة قريبة''قول مأثور يف النقد العريب 

ليتحقق االلتحام يف النظم ويدرك : التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن-

وذلك بأن ميّهد يف ) التخلص(إتقان حسن االنتقال ترابط القصيدة، جيب على الشاعر 

خامتة الغرض األول للغرض الثاين، وهكذا لكي يقود كل بيت إىل ما بعد، وما حيقق 

وعيار . االلتحام أيضا هو سهولة خمارج احلروف وعدم تنافرها مع اختيار أوزان لذيذة مناسبة

ثر الطبع بأبنيته وعقوده، ومل يتحبس الطبع واللسان فما مل يتع« هو '' املرزوقي''ذلك عند 

بال مالل وال كالل فذاك يوشك أن  لاللسان يف فصوله ووصوله، بل استمرا فيه واستهال

.3»...تكون القصيدة منه كالبيت، والبيت كالكلمة تساملا ألجزائه وتقارنا

ترب القافية وتناسق هيكلها ويع ةوعن الوزن والقافية يعتربهم ركنني أساسيني يف بناء القصيد

وإّمنا قلنا على ختّري من لذيذ الوزن ألن لذيذه يطرب «:أساسية يف موسيقى الشعر، إذ يقول يف ذلك

.4»الطبع إليقاعه، وميازجه بصفائه، كما يطرب الفهم لصواب تركيبه واعتدال نظومه

.202، ص  املرجع السابق طاهر األخضر محروين،-1
.204، ص املرجع نفسه - 2
.205، ص نفسه - 3
.206، ص نفسه - 4
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نقلها شأن االستعارة إقامة الصلة بني شيئني وذلك ب: مناسبة المستعار منه للمستعار له-

ملعىن من أصله إىل ما ليس له، وهذا بوجود رابط بني املستعار منه واملستعار له، مع وجوب 

وعيار «: ''املرزوقي''تناسبهما لكي يستطيعا حتقيق الغاية والفائدة، وعن عيارها قال 

االستعارة الذهن والفطنة ومالك األمر تقريب التشبيه يف األصل يتناسب املشبه واملشبه به، مث

.1»ال يكتفي فيه باالسم املستعار ألنه املنقول عما كان له يف الوضع إىل املستعار له

تعين املشاكلة : مشاكلة اللفظ للمعنى، وشدة اقتضائهما للقافية حتى ال منافرة بينهما-

ضرورة حتمية تتولد عن صلة بني اللفظ واملعىن، ومعناها هو إلباس كل معىن ما يليق به من 

عطائه ما يستحقه من العبارات من حيث أن لكل معىن ألفاظا تليق به، وتكتمل األلفاظ وإ

عيار مشاكلة اللفظ « : ''املرزوقي''هذه املشاكلة بارتباطها بالقافية، وعن عيار ذلك يقول 

للمعىن وشدة اقتضائها للقافية، طول الدربة، ودوام املدارسة، فإن حكما حبسن التباس 

خالهلا وال نبو وال زيادة فيها وال قصور وكان اللفظ مقسوما على بعضهما ببعض إلجفاء يف 

.2»رتب املعاين، وقد جعل األخص لألخص، واألحسن لألحسن، فهو الربيء من العيب

  ): هـ471(عبد القاهر الجرجاني -4

للشعرية العربية ينبغي العودة إىل أعماله املنجزة خاّصة مؤلفيه '' اجلرجاين''للتعرف على رؤية 

، فهو كبقية علماء اإلعجاز عمل على الّنص القرآين باعتباره )دالئل اإلعجاز(و) أسرار البالغة(

سعى من خالل أحباثه إلبراز مقومات اإلعجاز وقواعده، فطرح  كرقى للبالغة، ولذلالنموذج األ

لذي حّدد والكالم العادي، والكالم األديب ا) القرآن(قضية التفرقة بني مستويات الكالم املعجز 

يف القرآن إال أنّه دافع ) قضية اإلعجاز(الرغم أّن حبثه كان منصّبا على فعلى . خصائصه بدقٍة ووضوحٍ 

.209، ص السابقاملرجع ، األخضر محروين - 1
.210املرجع نفسه، ص -2
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نظريًا قوامه العقل عن الشعر كثريًا واعتربه سبيًال ملعرفة إعجاز القرآن، وقد اعتمد يف منهجه طرحاً 

  .والهيت باألمثلة والشواهد لكي يوضح مقاصده ويثبت أقواملنطق فيأ

مثل سابقيه فكرة الدفاع والذود عن خصوصية القرآن ونّصه ويعترب هذه ''  اجلرجاين''يتبّىن 

اخلصوصية النصّية أساسًا ومنطلقًا لنظريته البالغية أو الشعرية، فيذكر أسبابًا متعددة لإلعجاز وكأنه 

ع آياته وأخباره يقدمها للمجادلني واملشككني، فريى أن القرآن معجز يف نظمه وخصائصه وبدي

ومواعظه، وبراهينه، وكذلك ألفاظه اليت جاءت متقنًة يف مواقعها ومتسقة ومتالئمة وحمكمة 

لإلملام بكّل ما يتصف به القرآن من '' اجلرجاين''إذن فمحاوالت . 1فاستطاعت بذلك شغل العقول

، ويؤكد )لبالغة والفصاحةا(مميزاٍت برز من خالل تركيزه على قضية النظم والبالغة اللذان يرامها يف 

أّن :أولهماوأساسيني كتمهيد للبحث يف قضية اإلعجاز القرآين  2أيضًا يف طرحه على شيئني مهّمني

القرآن فصيح إىل درجة أنه حمال على البشر اإلتيان مبثله، وال يتأتى لبشٍر معرفة ذلك إال إذا عرف 

  .الشعر ووعى قيمته

لغة، ولكن لكلٍّ منهما ممّيزاته، وملعرفة القرآن وتفرده عن أن الشعر والقرآن من ال: ثانيهما

.سواه من الكالم كان ال بّد من معرفة خصائص الشعر أعلى كالم فّينّ عند العرب

أيضًا يف دفاعه عن الّنص القرآين على استبعاد واستبقاء أشياٍء أو استنتاج ''  اجلرجاين''عمل 

بعض الصفات عن القرآن الكرمي، ويرى أنه ال جيوز إلصاقها أو نفي، فمثًال رّدًا على خصومه ينفي 

:3به

رشيد رضا، دار املعرفة، بريوت، :الشنقيطي، تع. حممد عبده وم: تص عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين،-1

.8-7، ص ص 1981

.56-55، ص ص املرجع السابقطراد الكبيسي، -2
 .296ص  املصدر السابق، عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،-3
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وضع اللغة، فمحال افرتاض عالقة ال جيوز أن يكون يف معاين الكلم املفردة اليت هي هلا ب-

  .معاين للكلمات اجلديدة مل تكن معروفة من قبل

«''كّذابمسيلمة ال''تركيب حركات القرآن وسكناته ال يفضي إىل محاقات مثل ما جاء به -

.»إن أعطيناك اجلماهر، فصلِّ لرّبك وجاهر

-�̈°ƢǠƬǇȏ¦�Ľ��Ƣđ�ǶǴǠǳ¦Â�ƨǤǴǳ¦��ƢȀǷ£ȐƫÂ�ƢȀƬǇȐǇÂ�· ƢǨǳȋ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��ǲǏ¦ȂǨǳ¦Â�ǞǗƢǬŭ¦

Ǭǳ¦�Ŀ�ǆ Ȉǳ�±Ƣƴǟȍ¦�À¢�ƢǿƾǐǬǷ�Ŗǳ¦�ƨǧǂǐǳ¦�±ȂŸ�ȏ�Ǿǻ¢�ƢǸǯ��±ƢĐ¦Â رآن وال يوجد معارضني

ǶĔ¤�ǲƥ�Ǿǳ 1واالنبهار اجتاه القرآنعاجزون حقاً فمصريهم التعجب.

) نظرية النظم(هي اليت قاهلا حول ''  اجلرجاين''ولعّل من بني أهّم االستنتاجات اليت يقدمها 

، والداللة النحوية تكون يف النص، أي بناؤه يتم وفق روابط )التأليف والرتكيب(واليت رآها موجودة يف 

النحو، وأيضًا العمل على قوانينه وأصوله  فالنظم عنده هو وضع الكالم وفق ما يقتضيه. وعالقات

.2»ليس النظم شيئاً إال توخي معاين الّنحو وأحكامه وجوهره وفروقه فيما بني معاين الكلم« : لقوله

وهناك داللة املقام أو الرتاتبية للكلمة وارتباطها بالكلمات األخرى وما حيدثه هذا االرتباط من 

عت إىل نفسك علمت علمًا ال يعرتضه الشك أن ال نظم يف واعلم أنك إذا رج« : تصورات لقوله

أما . 3»الكلم وال ترتيب حىت يعلق بعضها ببعض، ويبىن بعضها على بعض وجتعل هذه بسبب تلك

أي وحدة التأليف بني املعىن واللفظ، فهو يصّر على ترتيب األلفاظ وتواليها، : الداللة البنائية

نتصار  يعيب على دعاة اللفظ واملعىن إ'' اجلرجاين''كما أّن .يف الّنظمفاأللفاظ أوعية للمعاين وتبع هلا 

ي قضيٍة على ألكل منهما لقضية على أخرى، فهو يرى وجوب التكامل بني اللفظ واملعىن وال ينتصر 

، واليت يربطها باملادة )الصورة(أخرى بل ينّبه على قضية ثالثة تكون نتاج تفاعل اللفظ واملعىن وهي 

.296، ص املصدر السابقدالئل اإلعجاز،،عبد القاهر اجلرجاين - 1

.23نفسه، ص صدر امل - 2
.98نفسه، ص -3
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، أي صورة العقل يف الكالم وهذا ال يكون إال بالتفكري يف العالقات )¦ƨȇƢǼǰǳ¦Â�±ƢĐ(رها يف فال حيص

.اخلفية يف بناء الّنصّ 

يرى أن التعبري يصّح بلفظني خمتلفني ''  اجلرجاين''عند ) ¦ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū±(وأيضًا عن قضية 

األصل، لكن إلحدامها حتسني لذلك  دفصيح وغري فصيح، أي أن هناك عبارتني واملعىن فيهما واح

املعىن وتزيينه وإعطائه خصوصية ال تكون لألخرى، وأيضًا يرى فرقًا بني التصريح والكناية، وبني 

ƨǬȈǬū¦�ǺǷ�ǢǴƥ¢�ÅƢǸƟ¦®�±ƢĐƢǧ��±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦.

ومتعلقة �ƨǻȂǿǂǷ�ƢȀǴǯ�ƢĔ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�Ŀ�ǾƫƢǷƢȀǇ¤Â'' اجلرجاين''ما يستخلص من طروحات 

  :بقضية أو نظرية النظم على حسب معاين النحو

ترّكز طريقته على ضم الكلمات إىل بعضها وتعلقها ببعضها على حسب مقتضيات -

  .النحو وأحكامه

).شعراً ونثراً (نظريته ليست خاصة بالقرآن وبالغته بل تشمل بالغة القول -

-ǲǓƢǨȇ�ǲƥ�̈®ǂǨǷ�Â¢�̈®ǂů�ƢĔ¢�ȄǴǟ�· ƢǨǳȋ¦�śƥ�ǲǓƢǨȇ�ȏ بينها يف مالءمة معانيها، أي

  .معىن اللفظ األوىل مالئم ملعىن اللفظة املوالية

يؤكد على أن فصاحة األلفاظ أصلها متأتية من املعاين، فال تكون الفصاحة مرفوعة من -

سورة (﴾ َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيًبا ﴿: الكالم الذي هي فيه، ويورد مثاًال لذلك قوله تعاىل

�Ƣđ�ÅȏȂǏȂǷ�ǺǰǳÂ��ƢǿƾƷÂ�ƢŮ�ƪفهي ) 4مرمي،  ǈȈǳ�Ŗǳ¦�ƨƷƢǐǨǳ¦�ǺǷ�ƨƦƫǂǷ�ȄǴǟ¢�Ŀ

الرأس معرفًا باأللف والالم، ومقرونًا إليهما الشيب منكرًا منصوباً، وعليه فإن القارئ ال 

.1جيد الفصاحة يف هذا القول إال بعد انتهاء الكالم إىل آِخرِه

 .309ص  املصدر السابق،دالئل اإلعجاز،عبد القاهر اجلرجاين،-1
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يسوقها أن الشاعر ال حيضر معاين من خالل الشواهد الشعرية اليت '' اجلرجاين''يشري -

الكلم أفراداً عارية من املعاين النحوية وال خالية من تشبيهات وإضافاٍت، فال يعرف معىن 

.الكلمة ومقصدها دون تعليقها بكلمٍة أخرى

ضرب أنت ) 1:1، وعليه فالكالم على ضربني)بليغ وغري بليغ(التعابري عنده نوعان -

َخرَج :وحده مثًال إخبارك عن زيٍد أنه خرج حقيقًة فتقول تصل فيه الغرض بداللة اللفظ

وضرب آخر أنت ال تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده، ولكن يدلك )2زيٌد، 

�ƨǏƢƻ�Ǯ ǳ̄�°¦ƾǷÂ�µ ǂǤǳ¦�ń¤�Ƣđ�ǲǐƫ�ƨȈǻƢƯ�ƨǳȏ®�ŘǠŭ¦�Ǯ ǳǀǳ�ƾš �Ľ��ǽƢǼǠǷ�ȄǴǟ�ǚǨǴǳ¦

كثُري رماِد الِقدر ال تفيد « : ي قولكيف الكالم الشعري الكناية واالستعارة والتمثيل، فف

الغرض من اللفظ، ولكن يدل اللفظ على معناه، مث يعقل السامع من ذلك املعىن معناً 

املعىن ومعىن املعىن،تعين باملعىن املفهوم من ظاهر (فالقول إذن . »''مضياف''ثانيًا أي أنه 

عقل من اللفظ معىن مث يفضي اللفظ، والذي تصل إليه من غري وساطٍة، ومبعىن املعىن أن ت

أما الداللة يف الكالم تكون مبعىن جمازي غري مباشر أي معىن . 2ذلك املعىن إىل معىن آخر

  .ملعىن يعطي فيه اللفظ معىن أول لبلوغ معىن ثاين وهو املقصود

، حيث رأى فيه كّل لفٍظ )أسرار البالغة(�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�ǂưǯ¢�±ƢĐ¦�̧ȂǓȂǷ'' اجلرجاين''وقد تناول 

.نقل عن موضعه، وشرط نقله هو أن يقع نقله على وجه ال يعرى معه من مالحظة األصل

أما االستعارة عنده فهي أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهر 

''¦ƢǠƬǇȏ¦�ǺǷ�ËǶǟ¢�±ƢĐ̈°''وجتيء إىل اسم املشبه به فتغّريه باملشبه وجتريه عليه، ويضيف أيضا أّن 

.328-327، ص ص املصدر السابق دالئل اإلعجاز،عبد القاهر اجلرجاين،-1
 .203ص  املصدر نفسه،-2
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أن كل استعارة جماز، وليس كّل جماز استعارة، ذلك أن مالك االستعارة تقريب الشبه « : حيحوالص

.1»ومناسبة املستعار للمستعار له

أيضا عن حسن البيان كالتجنيس واالستعارة ) أسرار البالغة(يف مؤلفه '' اجلرجاين''حتدث 

ƥ�µ ǂǟÂ�ǲǐǧ�ƾǫÂ��±ƢĐ¦Â�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�¾ƢȈŬ¦Â�ƨǬȈǬū¦Â�ǾȈƦǌƬǳ¦Â دقة العالقة بني هذه املباحث وأتى

بالشواهد من القرآن والشعر، فعالقة التمثيل بالتشبيه مثًال يرى فيها أن التشبيه عاّم، والتمثيل أخّص 

.2منه، فكّل متثيل تشبيه وليس كل تشبيه متثيالً 

ل الصحيح، ، فالعقلي ما وافق العق3)عقلي وختييلي(فيقّسم املعاين الشعرية إىل '' التخييل''أما 

وجرى جمرى األدلة اليت يستنبطها العقالء والفوائد اليت يثريها احلكماء، والتخييلي الذي ليس صدقا، 

وما . وأن ما ثّبته ثابت وما نفاه منفي، وهو كثري ال يكاد حيصر إال تقريباً وال حياط به تقسيماً وتبويباً 

االستعارة (غري مثبٍت أصًال وصوره هي يقصده اجلرجاين من خالل التخييل هو إثبات الشاعر ألمرٍ 

±ƢĐ¦�§ÂǂǓ�ǂƟƢǇÂ�ƨȇƢǼǰǳ¦Â.(

وذلك من خالل قوله بضرورة ) النظم(على نظريته املشهورة ) أسرار البالغة(يؤكد يف مؤلفه 

مراعاة النحو والعمل مبقتضياته، فاألصل يف الكلم شعرًا كان أو فصل خطاب هو ترتيبه على طريقٍة 

لتأليف على صورٍة خمصوصٍة، فتكون األلفاظ مرتبًة وفق العقل، فال يصيبها وجوب معلومٍة، فيحصل ا

ويضيف أنك إذا . 4تقدمي أو تأخري، وعليه وضعت املراتب واملنازل، فالّصفة ال تتقدم املوصوف

فهو إخبار عن أجراس احلروف وإىل ... مسعت حكمًا من بصٍري عارٍف باللغة يستحسن شعرًا أو نثراً 

، 2005مسعود، دار الكتاب العريب، بريوت، . اين وماإلسكندر . م: عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان، تح-1

 .258ص 
.78عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان، ص -2

.207نفسه، ص  صدرامل - 3
.10نفسه، ص -4
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وضع اللغوي بل إىل أمٍر يقع من املرء يف فؤاده، وفضٍل يقتدحه العقل من زناده، أي يريد ظاهر ال

.1العقل النظر فيه

وعن اقرتان اللفظ واملعىن وائتالفهما فرآها ضرورة ال بّد منها، فاللفظة جيب أن تكون مما 

يف مؤلفه '' اجلرجاين''ر وأثا. تعارف عليه الناس واستعملوه، وال تكون وحشية غريبة أو عامية سخيفةً 

يف الشعر، فنجده يعّلق على القول النقدي املشهور ) الصدق والكذب(هذا قضيًة أخرى تتعلق بـ

، 2...معناه أنه ال يكتسب من حيث هو شعر فضًال ونقصًا واحنطاطًا وارتفاعاً '' خري الشعر أكذبه''

والكذب ما ... عتماد ما جيري من العقلأي تركه اإلغراق واملبالغة وا'' خري الشعر أصدقه''أّما عن 

.ذهب إىل الصنعة واعتمد االتساع والتخيل، واّدعى احلقيقة، مع أنه يقصد التلطف والتأويل

.11عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان ، ص -1
.212-211-210، ص ص املصدر نفسه - 2
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  قضايا الشعرية عند نقاد المغرب واألندلس  - ثانيا

  ).البالغة الجديدة(

  .حازم القرطاجين-1

  .ابن البناء املراكشي-2

.الّسجماسي-3

  .الدين اخلطيبلسان -4
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  ):البالغة الجديدة(الشعرية عند نقاد المغرب واألندلس  4قضايا: ثانياً 

نتناول يف هذا العنصر البحثي دور النقاد املغاربة وما عرف بالبالغة اجلديدة يف تكوين النظرية 

�Ƕē°ƾǫ�ÃƾǷ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰȇ�ƨƥ°ƢǤŭ¦�ǾƦƬǯ�ƢǷ�ȄǴǟ�ǞǴËǘŭƢǧ��Ƣǿ®¦ƾƬǷ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦ ودرايتهم واطالعهم

ث كّل هذا أثّر يف تفكريهم، فمزجوا بني ترا) اخلطابة والشعر(خاصة كتايب '' أرسطو''على منطق 

�Â�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦آثار الرتاث اليوناين.  

واملدرسة املغربية املتشعبة باآلراء الفلسفية وعلوم اللسان واألصول املنطقية، خمتلفة عن املدرسة 

حازم القرطاجين، ابن البناء (االهتمام واآللة والطريقة، وأبرز من مّثل هذه املدرسة شرقية من حيث امل

).املراكشي، الّسجلماسي، لسان الدين اخلطيب

  ): هـ684(حازم القرطاجني  -1

منهاج البلغاء وسراج (هو شاعٌر وأديٌب حظيت مؤلفاته باالهتمام قدمياً وحديثاً، خاصة كتابه 

، الذي اهتم به النقاد اهتمامًا خاّصًا ملا اشتمل عليه من تصورات ومفاهيم، وقد ضّم كتابه )األدباء

تقدمي طرح '' حازم''لقد استطاع . أيضا أهم القضايا واليت متثل النسق الكلي والعمل األديب عموماً 

فعمل على توسيع ) احملاكاة(حماولة نقدية جادة، اقرتح من خالهلا تصّورًا مهمًا ومفيدًا عن جديد و 

لقد . الذي حبث عنها فقط من خالل املأساة اليونانية'' أرسطو''مفهومها أكثر مما أعطاه هلا 

  :على بعض األسس املهمة منها'' حازم''اعتمدت نظرة 

  .ح الشعراء وتوجيههم حنو اكتساب املقومات الالزمة للصناعة البالغيةعمله على إصال-

.مجع الشعر من طرف الرواة، وتدوين ملا قيل ممن آراء حول الشعر-

بني العلم والفّن، وبني اجلمال واملنطق، وأيضًا بني اإلبداع الشعري '' القرطاجين''زاوج -

  .واحلكمة
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حتدث يف القسم األول : إىل ثالثة أقسام) ج األدباءمنهاج البلغاء وسرا (مؤلفه '' حازم''قسم 

األثر الذي حيصل (عن املتلقي، وعن عالقة املبدع بالنص، لكّن هذا القسم ظّل مفقودًا وكان عنوانه 

، أما يف األقسام األخرى تكلم عن ثالث أركان أساسية يف اخلطاب )للسامعني عن صدور الكالم

  ).سلوباملعاين، املباين، األ: (الشعري هي

:1أقسامعلى شكل رباعياً هو اً وزّع املؤّلف توزيعيف حني هناك من يرى أنّه 

  .تقسيم  رباعي للقسم هو املنهاج-

  .تقسيم رباعي للمنهاج هو املعلم واملعرف مث اإلضاءة والتنوير-

  .املآم على حسب احلاجة-

أجرأ حماولة تنظريية يف تاريخ النقد األديب ميزج بني الثقافة ) املنهاج(لقد اعترب النقاد كتاب 

العربية النقلية واهليلينية العقلية، وقد كان هدف صاحب الكتاب واضحًا من خالل منهجه الذي 

Ū¦�ȄǴǟ�Ƣđ�ǞǴǘȇ�śǻ¦Ȃǫ�ǞǓÂ�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦�Ä¢�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨǟƢǼǐǳ¦�̈ǂǏƢŰ�ȄǴǟ�ǾǳȐƻ�ǺǷ�ǲǸǟ��©ƢȈƟǄ

 .127ص املرجع السابق، عبد القادر زروقي، -1

المنھاج

 قسم

منھج

معرف معـلم

اإلضاءة والتنویر

)قواعد ونظریات(المآم إن دعت الحاجة 

 قسم قسم قسم

منھج

معرف معلم
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حيث أقّر بوجود اختالف يف بعض القوانني الشعرية بني األمم على حسب اختالف املعارف، 

.1اليت رأى فيها خالفاً للبالغة العربية) أرسطو(فنجده قد تغاضى عن بالغة 

وقد سلكت من التكلم يف مجيع ذلك مسلكًا مل يسلكه « : ''حازم''أما عن منهجه فيقول 

لصناعة لصعوبة مرامه وتوّعر سبيل التوّصل إليه، هذا على أنه روح الصنعة أحد قبلي من أرباب ا

أّما عن الشعر فقد عرّفه على أنه .2»...وعمدة البالغة، وعلى هذا جريت يف أكثر ما تكّلمت

كالم موزون مقّفى أن حيبب إىل النفس ما قصد حتبيبه إليها، ويكره إليها ما يقصد تكريهه، لتحمل «

به أو اهلرب منه، مبا يتضمن من حسب ختييل له، وحماكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بذلك على طل

بأن أكثر ما تكون صناعة الشعر يف ختييل أشياء '' حازم''كما أكد . 3»حتسن هيأة تأليف الكالم

.يعّرب عنها بالقول، وإشارة صورة يف العقل اإلنساين عن طريق احملاكاة

كالمًا موزونًا ومقفًى وفقط، بل إنه كالم خميل موزون خمتص   إذن فهو ينكر أن يكون الشعر

  :يف لسان العرب بزيادة التقفية إىل ذلك

  .فمعىن أنه خطاب خميل برتكيزه على احملاكاة وتصوير األشياء-

-�À¦ǂǐǼǟ�ƢǸĔȋ�ƨȈǧƢǬǳ¦�ǞǷ�À±ȂǳƢƥ�ǖƦƫǂǷ�ȂȀǧ�ȄǨǬǷ�ÀÂ±ȂǷ�§ Ƣǘƻ�Ǿǻ¢�ŘǠǷÂ

  .موسيقيان متالزمان

.مقفى وخميل فهذا ما يسمى شعراً مادة وجوهراً ومعىن خطاب موزون -

أن التخيل عمود الشعر وال ينبين هذا األخري إال بأشياء '' املنهاج''يفهم من كالم صاحب 

.جتمعها احملاكاة، حيث ال ميكن الفصل بني التخييل واحملاكاة باعتبار عالقة التالزم

.122زروقي، املرجع السابق، ص عبد القادر  - 1
، 2007نظرية حازم القرطاجنيب يف تأصيل اخلطاب الشعري، موفم للنشر، اجلزائر، -طاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية-2

 .22ص 
 .54ص  ،املرجع السابق طاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية،-3
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ي، وذلك بتفاعلها مع مكونات خطابية إذن فالتخييل عملية تلقٍّ مجايل حيدث يف نفس املتلق

ن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر املخيل، أو معانيه، أو أسلوبه أ... « : أخرى، إذ يقول القرطاجين

�ǺǷ�ȏƢǠǨǻ¦�Ƣđǂƻ¢� Ȇǋ�°Ȃǐƫ�Â¢��Ƣǿ°ȂǐƫÂ هاونظامه وتقوم يف خياله صورة، أو صور يفتعلها لتخيل

اإلقناع ومحل النفوس على و ما عن القصد يف التخييل ، إ1»رؤية إىل جهة أو االستنباط أو االنقباض

  ...فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده

شعري وخطايب، فالصنعة اخلطابية تعمل يف : والقرطاجين يقسم العمل اإلبداعي إىل قسمني

األشياء اليت يعرب عنها واعتماد الصناعة على ختييل ... أقاويلها على تقوية الظن ال على إيقاع اليقني

.2باألقاويل، وبإقامة صورها يف الذهن حبسن احملاكاة، وكان التخييل ينايف اليقني كما نافاه الظن

يف حني يرى أن اخلطاب الشعري ختييلي ويقيين، والرأي الصحيح يف الشعر مقدماته وتكون 

ن حيث هو كذب بل من كاذبة، وليس يعد شعرًا من حيث هو صدق، وال مأيضًا  صادقة، وتكون 

3...حيث هو كالم خميل

أما بالعودة للحدث عن أركان الشعر، فاملعاين عنده يشرتط فيها تآلف الكالم وانسجام املعىن 

تعين الرتاكيب ) املباين(، أما األركان البنائية )طرق علم املعاين، اهليئات النطقية(يف أذهان الناطقني أو 

:وايف، أما عن األسلوب فقد عّد القرطاجين أسلوبنيواملوسيقى بتآلف األوزان والق

...أسلوب اهلزل ورآه مذهباً تصدر فيه األقاويل عن جمون وسخف-

وأسلوب اجلّد يعّده مذهبًا تصدر فيه األقاويل عن مروءة وعقل بنزاع اهلمة واهلوى إىل -

  .ذلك

 .59ص  املرجع السابق،،الطاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية-1

.49، ص املرجع نفسه - 2
.50، ص نفسه - 3
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املقاربة الشعرية كما ذكر  ، فوضع التلقي عنصراً أساسيًا يف)املتلقي(رطاجين بالقارئ ااهتم الق

األقاويل الشعرية ختتلف مذاهبها، وأحناء االعتماد فيها حبسب اجلهة « : عناصر الرسالة اللفظية بقوله

��Ǿǯǂƫ�Â¢� Ȇǋ�ǲǠǨǳ�² ȂǨǼǳ¦�µ ƢĔ¤�Ŀ�̈ƾǸǟ�Ȇǿ�Ŗǳ¦�ǲȈū¦�̧ƢǬȇƜƥ�ƢȀȈǧ�ǂǟƢǌǳ¦�řƬǠȇ�Ŗǳ¦�©ƢȀŪ¦�Â¢

'' يرجع إىل القائل''أو ما '' القول نفسه''يرجع إىل  أو اليت هي أعوان للعمدة، وتلك اجلهات هي ما

.1»''يرجع إىل املقول له''، أو ما ''يرجع إىل املقول فيه''أو ما 

الظفر، اإلخفاق، االذاة، :، فقد قّسمها إىل)األغراض(أما عن مقاصد األساليب الشعرية 

.جاء، الرثاءالنجاة، التهنئة، التأسف، التأسي، التعزية، التفجع، املديح، اهل

املكان، الزمان، الرباعة يف األغراض : يف األخري يقدم مبادئ مفاضلته بني الشعراء وهي

.الشعرية، الكفاءة اللغوية

:2وعن مؤهالت الشاعر يف إنتاج شعر قال أن هناك

قوة حافظة وهي أن يكون للشاعر خياالت منتظمة نابعة من فكره، وممتازا بعضها )أ 

ƢǷȂǴǠŭ¦�Ƥ©�...  نصابهببعض وحمفوظا كلها يف ȈƫǂƫÂ�ǶȈǜǼƫÂ�ǪȈǈǼƫ�ƨȈǴǸǟ�ƢĔ¢�ƢǸǯ

  .واخلياالت بطريقة سهلة

  .»مييز اإلنسان ما يالئم املوضع والنظم واألسلوب والغرض« : قوة مائزة ويقول فيها)ب 

قوة صانعة وهي االبتكار وتكون من إنتاج العقل واحلس إذ يقول هي ضم بعض )ج 

  .ات النظمية واملذاهب األسلوبية إىل بعضأجزاء األلفاظ واملعاين والرتكيب

يف '' حازم''كل هذه القوى اليت سبق ذكرها ينبغي أن تكون موجودة لدى الشاعر، ويضيف 

:3تفصيل هذه القوى عشر قوًى أخرى تسمى الفكرية واالهتداءات اخلاطرية املالئمة لصناعة الشعر

 .30ص املرجع السابق، ،طاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية-1

.46، ص املرجع نفسه - 2
 .71 -70 -69ص  ي، مفهوم الشعر عند نقاد املغرب واألندلس، صعاز بديعة اخل :ينظر - 3
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  .على السجية ىالقوة على التشبيه فيما ال جير : أولها-

 واملعاين يف تلك املقاصد ليتوصل القوة على تصور كليات الشعر واملقاصد الواقعة فيها،:ثانياً -

ƾƟƢǐǬǳ¦�¾Ȃǐǧ� ƢǼƦǳÂ��Ŀ¦ȂǬǳ¦�ǺǷ�ƢŮ�Ƥ Ÿ�ƢǷ�°ƢȈƬƻ¦�ń¤�¦ǀđ.

القوة على تصور صورة للقصيدة حىت تكون يف أحسن ما ميكن من حني وضع : الثالثة-

  .املعاين واألبيات والفصول واخلامتة

Ƣđ�°ȂǠǌǳƢƥ�Ǯ:الرابعة- ǳ̄Â�ňƢǠŭ¦�ǲȈţ�ȄǴǟ�̈ȂǬǳ¦.

  .القوة على مالحظة وجوه التناسب بني املعاين: الخامسة-

  .القوة على االهتداء إىل العبارات احلسنة ووضع داللة للمعاين: السادسة-

  .القوة على التخيل يف تسيري تلك العبارات وبناء املبادئ النهائية والعكس: السابعة-

  .القدرة على االلتفات من حيز إىل حيز واخلروج منه والتوصل له: الثامنة-

  .القدرة على حتسني وصل بيت ببيت وإلصاق الكالم مع بعضه: التاسعة-

  .القدرة على متييز الكالم احلسن من القبيح: العاشرة-

واألساليب '' التشبيه والتخييل''عند حديثه عن احملاكاة مها '' حازم''إن أهّم أصلني اعتمدمها 

Ƥ ȇǂǬƬǳ¦Â�ƨđƢǌŭ¦�ǪǬŢ�Ŗǳ¦�Ãǂƻȋ¦ .حمصول األقاويل الشعرية هو تصوير « : فعن التشبيه يقول

األشياء احلاصلة يف الوجود، ومتثيلها يف األذهان على ما هي عليه خارج األذهان من حسٍن وقبٍح 

.1»حقيقة، أو على غري ما هي عليه متويهاً وإيهاماً 

 ههو أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر املخيل أو معانيه أو أسلوب« : أّما التخييل عنده

ونظامه، وتقوم يف خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها، أو تصور شيٍء آخر انفعاًال من غري 

.2»رويٍة إىل جهة االنبساط أو االنقباض

.51، ص املرجع السابقي، اعبديعة اخلز  - 1
.55، ص املرجع نفسه - 2
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  ): هـ721(ابن البناء المراكشي -2

من النقاد املغاربة يف القرنني السابع والثامن هجري، من أشهر مؤلفاته  ياملعروف بالعدد

وقد سيطر على فكره . ȆǣȐƦǳ¦Â�ÄƾǬǼǳ¦�¾ƢĐƢƥ�Å¦ŚƦǯ�ƢǷƢǸƬǿ¦�ǾǼËǸǓ) الروض املريع يف صناعة البديع(

، درس بالغة القرآن فقدمها لتحقيق املنفعة، وفهم ''التناسب''النسق الرياضي، وباخلصوص مفهوم 

ب والّسنة، وقد كان هدفه أيضًا من وراء هذا الكتاب التقّرب من أصول صناعة البديع فحصر الكتا

رآها تضبط القوانني األسلوبية، كما رأى أنه بضبط الكليات تنضبط '' سبع مباحث''البالغة يف 

وره اهتم أيضًا بالوزن ود.اجلزئيات، أي البحث يف القانون الكلي جير إىل ضبط قوانني جزئية أخرى

:يف التمييز بني الشعر والنثر، حيث اعتربه مكونًا ثابتًا لتحديد صفة الشعرية يف القول، لقوله

فاملنظوم إذن يكون شعرًا أو غري شعر، كما أن الشعر يكون منظومًا وغري منظوم، وأهل العرف «

.1»من املنثور شعراً شيئاً يسمون املنظوم كّله شعراً وال يسمون 

نفس املنظور بالنسبة ملن سبقوه من النقاد، ويتضح مفهومها من خالل  افله' 'احملاكاة''أما 

هو اخلطاب بأقوال كاذبة خميلة على سبيل احملاكاة حيصل عنها استفزاز « : تعريفه للشعر

وكّل ما يف الّتشبيه «:، فاحملاكاة يف نظره تقوم على التشبيه حيث يقول يف هذا الصّدد2»بالتومهات

لّو، فال يكون يف احلكمة ويكون يف الشعر، ألنه مبين على احملاكاة والتخييل ال على من كذٍب أو غ

ميثل خلفية أساسية تستند عليها عملية احملاكاة، كما أنه يساعد '' ابن البناء''فالتشبيه عند . »احلقائق

هذا واضح على حتقيق عنصر التصوير، أما التخييل والتخيل فيعتربمها عنصرين أساسيني يف الشعر و 

  .يف حتديده ملفهوم الشعر

عنصرًا صوتيًا ودالليًا مهمًا هلا دورها يف فصل الشعر عن النثر،  '' ابن البناء''القافية اعتربها 

  .كذلك ذكر التصدير والتصريع والتجنيس بأنواعه

.132، ص املرجع السابقي، اعبديعة اخلز  - 1
.100، ص املرجع نفسه - 2
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:أبو محمد القاسم الّسجلماسي-3

الّرغم أن حياته جمهولة إلينا ى يه يف القرن الثامن هجري، وعلمن أشهر نقاد املغرب وبالغي

) املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع(والسري، إال أن كتابه 1بسبب إغفاهلا من طرف كتب الرتاجم

يكشف عن جوانب مهمة من شخصية هذا الناقد، فنجده من خالل كتابه استطاع اجلمع بني 

لغوية واألدبية، فهو حياول جتنيس البالغة يف الثقافة النقدية البالغية والثقافة الفلسفية والنحوية وال

اليت تؤسس مقوالت حمددة اكتست طابع اخلصوصية، كما أنه استطاع أن يناقش أهم القضايا النقدية 

لتصور نقدي عاّم حول الشعر واألدب، كما اهتم بالبحث يف قوانني أساليب النظم وإحصائها من 

كانت انطالقًا من دافع ديين هو معرفة   البحث البالغي، ومرجعيته يف )ديعالبيان والب(خالل علمي 

اإلجياز والتخييل (عن عشرة أجناٍس للبالغة هي ) املنزع البديع(أوجه اإلعجاز، وقد حتدث يف مؤّلفه 

.2)واإلشارة واملبالغة والرصف واملظاهرة والتوضيح واالتساع واإلنشاء والتكرير

، لكنه يلجأ أكثر الستعمال مصطلح ''السجلماسي''ـأساسية يف الشعر بالنسبة ل'' احملاكاة''

القول املخيل املؤلف من أقواٍل موزونة متساوية، « : وهذا ظاهر يف تعريفه للشعر على أنه'' التخييل''

والتخييل هو احملاكاة والتمثيل وعمود الشعر، إذ كان به جوهر القول الشعري ...وعند العرب مقّفاة

، ولعل ما يتأكد من خالل تعريفه أن األهم يف عملية إبداع الشعر هو 3»وطبيعته ووجوده بالفعل

التشبيه : (4احملاكاة اليت يربطها بأدوات لغوية تدخل يف البيان وتتحقق من خالهلا احملاكاة الشعرية مثل

±ƢĐ¦Â�ǲȈưǸƬǳ¦Â�̈°ƢǠƬǇȏ¦Â(ƨđƢǌŭ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ǽƾǼǟ�̈ƢǯƢƄƢǧ�À̄¤��.

.54، ص املرجع السابقي، عاز بديعة اخل - 1
.180، ص املصدر السابقالسجلماسي، -2

 .407ص  املصدر نفسه،-3
.196ي، املرجع السابق، ص اعاخلز بديعة  - 4
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موضوع الصناعة الشعرية هو التخييل واالستفزاز، والقول املخيل «  :قوله'' التخييل''أما 

املستفّز من قبل أن القضية الشعرية إمنا تؤخذ من حيث التخييل واالستفزاز فقط دون النظر إىل 

، ما يفهم من قوله أيضا تركيزه الكبري على التخييل يف تنظريه للشعر، 1»صدقها من عدم صدقها

.ناعة ويعتربه جنساً خاصاً له مكانته من حيث اللغة والبالغة والنقدحيث يدخله يف باب الص

  :هناك مباحث عامة لنقاد املغرب

التلون، أي خروج الشاعر من حضور إىل غيبة، أو '' السجلماسي''أو كما يسميه : االلتفات-

اً مبعىن آخر انصراف املتكلم عن اإلخبار إىل املخاطبة، وعن املخاطبة إىل اإلخبار، وأيض

  .التحول من معىن إىل معىن

  .حسن التعبري والصياغة: النظم وقواعده-

املطلع واالبتداء، وهي أهم خاصية نظمية يف الشعر تعكس حذاقة الشاعر :االستهالل-

  .وحتكمه

له دور مهّم يف ترابط أجزاء القصيدة، وهو يرتبط أكثر بالقصيدة املركبة اليت تضم :التخّلص-

  .أكثر من غرض

الفصل هو الفكرة اجلزئية اليت يقدمها بيت شعري أو بيتان شعريان أو أكثر من : صولبناء الف-

ذلك، فالقصيدة تتكون من أغراض، واألغراض تتكون من فصول مرتبطة على أساس التناسب 

  .مثل فصول الرسائل

�ȄǬƦȇ�ƢǷ�ǂƻ¡Â��̈ƾȈǐǬǳ¦�̈ƾǟƢǫ�ƢĔȋ��ƨȈŷȋ¦�Ƥ:االختتام- ǈƬǰƫÂ��ƢȀƬŤƢƻÂ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƨȇƢĔ

  .منها يف الذهن والسمع

 .228إىل  215ي، املرجع السابق، ص ص اعبديعة اخلز  - 1
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هو املذهب أو الطريقة اليت متّيز الشاعر، :المنزع الشعري وتأثيره في قضية األسلوب

.1وبالتايل هو ما ميلي لكل شاعر اختياراته التعبريية ومعانيه اخلاصة

):هـ776(لسان الدين الخطيب  -4

ليف يف عدة جماالت، ضوعية مّكنته التأمؤرخ وشاعر وأديب وناقد، كانت له ثقافة مو

خاصة التاريخ األندلسي، له مواقف نقدية مهمة تعكس مدى إدراكه العميق خلصوصية الظواهر 

  ).السحر والشعر(وكتاب ) جيش التوشيح(، و)الكتيبة الكامنة(مؤلفاته : اإلبداعية مثل

انونًا أساسياً يف تنظريه للشعر والبحث عن ماهيته، فهو يعتربها ق'' احملاكاة''أيضًا يرّكز على 

فمن الشعر عندهم الّصور املمثلة، واللعب «:ومهّاً لتكوين أي خطاب شعري حيث يقول يف التعريف

من كتاب ( 2»املخيلة، وما تأسس على احملاكاة والتخييل مبناه ككتاب كليلة ودمنة، وما يف معناه

  ).السحر والشعر

Ǻǟ�ȏ¤�ǶƬƫ�ȏ�ƢĔ¢Â�ƨȇǂǠǌǳ¦�̈®ȂŪ¦�ȄǴǟ�Ǯ ǳǀǯ�ƾǯƚȇÂ  والتشبيه واالستعارة، '' التخييل''طريق

يرى له أمهية يف الشعر، وإذا الشعر خال '' التخيل''وكذلك . ومها ما يعطيان للشعر صفة الّسحر أيضاً 

:وعن التخييل يقول أيضاً .3منه يفقد الشهرة ويدخل يف باب اخلطبة أكثر من دخوله يف باب الشعر

أعرق يف باب الشعر أمت ... وحل من االستعارة، وباحملل النية فما جنح منه إىل التخييل والتشبيه« 

، وبالتايل يصبح من الواجب أن يسمى الصنف من الشعر الذي »األعراق، وكان شعراً على اإلطالق

يرّكز على دور التخييل يف عملية .4»جيلب النفوس ويستفزها، وينفي اإلعطاف ويهّزها باسم الّسحر

.234ي، املرجع السابق ، ص اعبديعة اخلز  - 1
.58، ص املرجع نفسه - 2

 .80ص ، نفسه - 3
 .100ص  نفسه،-4



  النقد العربي    وتجلياتها فيالشعرية  قضايا   .........................................لثالفصل الثا

220

فاعترب السحر معيارًا نقدياً ) السحر والشعر(ينما أقّر بنمطني لإلبداع مها اإلبداع الشعري، وهذا ح

.يساعد على استصدار القيمة وأيضاً التصنيف بني ما هو شعر جيد ورديء

تقدم وعن عالقة السحر بالشعر عنده يعكسها التأثري النفسي عند املتلقي، ومعىن ذلك أنه 

  .إليها بهرة فينجذبله حقائق يف شكله أو صورة م

  :ما يستخلص من إسهامات النقاد املغاربة يف حتديد النظرية الشعرية العربية

�ǒ Ǡƥ�ǖƦǓ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â�ǾǷȂȀǨǷ�ǖƦǓÂ�ǂǠǌǳ¦�ƨȈǿƢǷ�ƾȇƾŢ�ȄǴǟ�¦ȂǴǸǟ�ǶĔ¢

املصطلحات اليت متثل اجلوهر الشعر، وأيضًا هلا عالقة بالواقع واملبدع واملتلقي، وكذلك متييزها للشعر 

وأيضا عمل هؤالء النقاد ). الوزن -التخّيل -التخييل - احملاكاة(اللغوية األخرى منها  عن باقي الفنون

.على ضرورة الفصل بني الشعر والنثر، والشعر واخلطابة
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  .قضايا الشعرية في النقد العربي الحديث - ثالثا

)أدونيس(شعرية احلداثة -1

).كمال أبو ديب(شعرية الفجوة -2

).صالح فضل(املراوغة شعرية -3

).حممد مفتاح(شعرية املنهاجية -4

).سامي سويدان(شعرية التعادل -5
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.قضايا الشعّرية في النقد العربي الحديث:ثالثاً 

، وهذا التصاهلا بالشعرية ''احلداثة''إنَّ أوَّل قضيٍة ميكن احلديث عنها يف هذا املبحث هي 

بشكٍل من األشكال، بصورٍة مطلقٍة، فمعظم الّشعريات العربية احلديثة تتبّىن أطروحاِت احلداثِة 

، وهذا ألّن وللحديث عن هذه القضيِة وجَب الوقوُف عند تلك املسائل املشرتكة بني الغرِب والعربِ 

احلداثة تنتقل من ثقافٍة ألخرى، أو باألحرى من فلسفة ألخرى، وكذلك من إيديولوجيٍة إىل ثانيٍة 

�ƨǨǈǴǧ�ǆ Ȉǳ�ÊƨǬȈǬū¦�Ŀ�ƨƯ¦ƾū¦�¿ȂȀǨǸǧ��Ƣđ�ǶËǰƸƬƫ�ǖƥ¦ȂǓ�ËÄ¢�Ȇǟ¦ǂƫ�ȏ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ȆǿÂ��
ÇƨǨǴƬű

�°ƢƦǟ�Ȇǿ�ǲƥ��ǽƾƷÂ�§ ®ȋƢƥ�ÅƨǬǴǠƬǷ�ƪ ǈȈǳ�ƢËĔ¢�ƢǸǯ��ƨȈǸǴǟ�ȏÂ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦ة عن جمموعٍة من األفكار

�©¦̄�ƢȀǴǏ¢�Ŀ�ƨƯ¦ƾū¦�ÅƢǔȇ¢��ǞǸƬĐ¦�«ƢƬǻ¤�ǺǷ�Ȇǿ�Â¢�ǂǏƢǠŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ƪ ƴƬǻ¢�Ŗǳ¦�Ê©ƢȈǳƢǰǋȍ¦Â

ولعّل أبرز ثنائية تناقشها  احلداثة وتعتربها موضوعها الدائم يف النقدين الغريب . أصول ماركسية سياسية

  .والعريب هي ما عرف بالرتاث واملعاصرة

الذي تعود إليه '' ماركس''عليه أن يبدأ أوًال بفكر '' احلداثة''تحدَث أو املهتم مبوضوع إّن امل

بدايات الفكر احلداثي، وذلك من خالِل أطروحاته السياسية، والالفت أّن النقد املعاصر يف عمومه 

فكار ال يغيب عنه الفكر املاركسي أو خيلو منه، ومن ذلك نظرية األدب اليت تضّم الكثري من أ

.، ولعلَّ هذا بارز أكثر يف كتابات معظم الشعراء والنقاد الغرب منهم والعرب''ماركس''

من أجل مناقشِة مسائل الشعرية واحلداثة العربية نستعرض بعض املؤلفات لنقاٍد عرٍب حمدثني 

�ǶǿÂ��ÅƢǔȇ¢�ƨǷƢǠǳ¦�śƥ�ƢËŠ°Â�śȈŻ®Ƣǯȋ¦�śƥ�ǶēƢǇ¦°®�ƪ ǟƢǋ)ح صال/ كمال أبو ديب/ أدونيس

���ƨȈƥǂǟ�Ç©ƢƠȈƥÂ��̈ƾƷ¦Â�ƨȈǼǷ±�ƨǴƷǂǷ�ń¤�ÀȂǸƬǼȇ�ǶĔ¢Â�ƨǏƢƻ)سامي سويدان/ حممد مفتاح/ فضل

�Ŀ�ÀȂǐǐƼƬǷ�Ǯ)املغرب/ مصر/ الشام(خمتلفة  ǳǀǯ�ǶǿÂ��ƨȈƦǼƳȋ¦�©ƢǤǴǳ¦�ÀȂǼǬƬȇ�ǶĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓ¤��

Ȑǰǳ¦�ǂǰǨǳ¦�śƥ�ƨƳÂ¦Ǆŭ¦�®ƢǸƬǟƢƥ�ƨȇǂǠǌǳ¦�¾ȂƷ�ǶēƢƷÂǂǗ¢�¦ȂǷƾǫ�ƾǬǧ��ǂǏƢǠŭ¦�ƾǬǼǳ¦ سيكي والفلسفة

�ÀȂǷËƾǬȇ�ǶĔ¢�ƢǸǯ��ƨưȇƾū¦�ȆǠƳǂŭ¦�» ȐƬƻȏ¦Â�ËĿƢǬưǳ¦�̧ ËȂǼƬǳ¦�Ǯ ǳ̄�ǶƳŗƫ��ƨƠǧƢǰƬǷ�Śǣ�
Ç°Ƣǰǧ¢�ƨǟȂǸů

.لكّل واحٍد منهم
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  ):أدونيس(الّشعرية والحداثة -1

من الباحثني والنقاد الّسباقني لالهتمام بقضايا الشعرية، فقد خاَض يف '' أدونيس''يعترب 

� ƨȈǧǂǠŭ¦� ƢŮȂǏƘƥ� ËǶƬǿ¦Â� �ƢēȏƢů'' اإلبستمولوجيةépistémologiques ''املنهجية ''و

méthodologique '' . حزيران(الذي طبع يف ) الشعرية العربية(ويتضح ذلك من خالل كتابه /

والكتاب يف أصله جمموعة من احملاضرات . لبنان -م، عن دار اآلداب، بريوت1985ة سن) يونيو

Collègeالكوليج دو فرانس ''اليت ألقاها يف  de France '' سنة ) أيار(بباريس يف شهر

يف حماضراته '' أدونيس''مل يقّدم .م، وقد صدرت هذه احملاضرات يف البداية باللغة الفرنسية1984

وال تصورات مركزة للشعرية العربية، كما هو واضح يف العنوان، بل يف احلقيقة هي  حتديدات دقيقة

جمموعة تأمالٍت فكرية متفرّقة، أو باألحرى هي عبارة عن نظرة يف احلضارة وظواهرها الفكرية، وكذا 

�ǀǼǷ�ƨȈź°ƢƬǳ¦�Ƣē¦°ƢǈǷ�Őǟ�ƨȇǂǠǌǳƢƥ�Ƣē¦ŚƯƘƫ�ÃƾǷÂ�ƢēƢǫȐǟ''و الشعر احلداثة أ''إىل '' اجلاهلية

:1، وتتضح هذه العالقات من خالِل عناوين احملاضرات''احلديث

  .الشعرية والشفوية اجلاهلية.أ

  .الشعرية والفضاء القرآين.ب

  .الشعرية والفكر.ج

  .الشعرية واحلداثة.د

من خالِل هذه العناوين األربعة، لكن قبل '' أدونيس''سنحاول عرَض ومناقشة أهم ما طرحه 

اخلوض يف أفكاره، وجب اإلشارة إىل مالحظة مهّمٍة هي صعوبة الوقوف على املقاصد احلقيقية اليت 

عة بني تتضمنها طروحاته الفكرية، ولعلَّ هذا راجع لغموض أسلوبه وتعّمقه، وأيضًا انتقاالته السري

لكّن هذا لن مينعنا من اخلوض يف هذه املسائل . القضايا واملواضيع ما يسبب صعوبة للقارئ املبتدئ

.1985، 1، دار اآلداب، بريوت، ط-مرجع سابق-أدونيس، الشعرية العربية،  :ينظر - 1
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�ƨȈǼǨǳ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦�Ƕǿ¢�¾ȂƷ�ƨǏȐƻ�¿ƾǬǼǇ�ƢǸǯ��ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢǫȐǟÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�¾ȂƷ�ƢȀǷƾǫ�Ŗǳ¦

  .واألسلوبية اليت ميزت مشروعه النقدي

  :الشعرية والشفوية الجاهلية. أ

فهي أصله، وأيضاً ألنه أي الشعر '' الشفوية''أّن الشعر اجلاهلي يتميز خباصية '' أدونيس''يرى 

عند العرب نشأ وقام على ثقافة شفوية صوتية ومساعية، وقد وصَل إلينا حمفوظًا غري مكتوب، نقلته 

أّن أبرز ميزة  ''أدونيس''كما يضيف . ودّونته الذاكرة اإلنسانية عرب احلفِظ والّروايِة من جيٍل آلخر

الذي يعتربه وكأنّه ' 'الصوت''الزمت الشعر اجلاهلي الذي كاَن مسموعًا غري مقروء وال مكتوب هي 

فهو كالم وأيضًا جتاوز للكالم فعالقة الصوت والكالم تقابلها  عالقة الشاعر ...1موسيقى جسدية

  .ملتداخلة مع مشاعر اجلماعةوصوته، فهو تعبري عن ذاتية الشاعر وانفعاالته الوجدانية النابضة ا

�Ǧ'' أدونيس''أيضا يشري  ǌǰǳ¦�Ƥ Ǡǐȇ�©¦ǀǳ¦�ǺǷ�ƨǠƥƢǻ�ƨǫȐǟ�ƢĔ¤��ǾƫȂǐƥ�ǂǟƢǌǳ¦�ƨǫȐǟ�ń¤

عن أعماقها، فمثًال عند مساعنا للِشعر إنشادًا حنن ال نسمع احلروف لوحدها، بل نسمع كيان 

¬Âǂǳ¦�©Ȃǐǳ�ǞǸƬǈǻ��Ƣđ�ǪǘǼȇ�Äǀǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦2.

، وهذا راجع )النشيد –رِه هو اقرتان الكلمة بالّصوت املوسيقى وما يدل على ذلك يف نظ

فحرصه على جتويد شعره وحتسِني قراءتِه اإلنشادية .أيضًا إىل األولوية اليت يعطيها الشاعر للسامع

هدفه التأثري على السامع وجذبه، وأيضًا إشراكه يف املعاناة والتجربة املتداخلة بني الذايت واجلماعي، 

�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ƣē¦°ƢǐƬǻ¦Â��ƢȀƷ¦ǂƫ¢Â�ƢȀƷ¦ǂǧ¢Â�ƢēƢǸǈǫ�ďǲǰƥ�ÊȆǴǿƢŪ¦�Ê̈ƢȈƸǴǳ�ǂǟƢǌǳ¦�ǂȇȂǐƫ�¾Ȑƻ وهذا من

وبالتايل كانت طريقة التعبري أهّم من املقول واملضمون وألّن األذن هي من حتكم . وهزائمها الدامية

التبليغ واإلنشاد الذي على القصيدة سلبًا أو إجياباً، إذن فنجاح الشاعر مرتبط باملوهبة والقدرة على 

أّن الذاَت تتحول إىل كالم /1: ''أدونيس''يقول . يستلزم الصوت وحركة اجلسد كما ذكرنا آنفاً 

.96ص املرجع السابق،أدونيس، الشعرية العربية، :ينظر  - 1
.11-10املرجع نفسه، ص ص :ينظر  - 2
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ما يقوله الشاعر يعرفه / 3فالشفوية تستلزم السماع، والصوت يستلزم األذن، /2تشكله اللغة، 

بل ) معاين(يست فيما يفصح عنه فصاحة الشاعر ل/ 4السامع ميثل عاداته وتقاليده، حروبه ومآثره، 

.1حافظ اإلنشاد الشعري والذاكرة على الشعر اجلاهلي فكان مثل الكتاب له/ 5يف طريقة اإلفصاح، 

أيضًا بأنَّ النَّشيد يف اللغة هو الّصوت، فالشاعر كان ال بدَّ له أن ينشد '' أدونيس''يقول 

ǳȂǫ�ƨƦǿȂǷ�ń¤�» Ƣǔƫ�ƨƦǿȂǷ�Ƣē¦̄�ËƾƷ�Ŀ�ǽǀǿÂ��ǾƫƾȈǐǫأيضًا لإلنشاد ميزٌة أخرى هي . ه الشعر

اإلنشاد شكًال غنائياً، وبالتايل '' أدونيس''يعترب . امتالك السمع والذهن، وجذب السامع والتأثري فيه

.2مقود الشعر الغناء: فهو يشبه الشاعر املنشد بالطري املغّرد، أو كما كان يقال

  :)اهللا عليه وسلمى صلّ (وميّثل لذلك بدليل قول شعر قيل لرسول اهللا 

.إنَّ الغناَء لهذا الِشعِر مْضمارُ تـََغنَّ في ِشعٍر أنَت قائُلهُ 

ستولد هذه الصلة بني الشعر والغناء ما عرف عند العرب بالوزن الشعري الذي كان يتم بالغناء، أو 

وأيضا يذكر ، )املوشح(الذي ذكره يف '' املزرباين''بقول '' أدونيس''يستدّل . ميزان الشعر هو الغناء

.3''أبو فرج األصفهاين''وكذلك قول . الغناء أصل القافية والوزن). العمدة(يف '' ابن رشيق''قول 

كان الغناء يف الّصدر األول من أجزاِء الفنِّ ألنّه تابٌع « : ''ابن خلدون''يذكر أيضا قول 

يف الّدولة العباسية يأخذون للشِّعر، إذ الغناء إمنا هو تلحيُنه، وكان الكتاب والفضالء من اخلواصِّ 

.4»بأنفسهم به، حرصاً على حتصيل الشعر وفنونِه

، حيث كان الشعر يأيت سجعًا أي  )اإليقاع والّنغم(من األشكال اليت مّيزت الشعر آنذاك 

.كالم مستو على نسٍق واحٍد، أو رجزاً وقصيداً 

.11-10ص ص املرجع السابق، ، الشعريةأدونيس، -1
.12-11نفسه، ص ص املرجع  - 2

.13نفسه، ص -3
.14سه، ص فن - 4
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سيمثل االنطالقة لتأسيس  أن اخلصائص الشفوية للشعرية اجلاهلية، هي من'' أدونيس''يرى 

وتظّل هذه املعايري مسيطرة على الكتابة الشعرية فيما بعد، وستؤثر أيضاً . النقد الشعري عند العرب

.على كلِّ األذواِق واألفكار واملعارف اليت هلا صلة بالشعر وقضاياه

وقضية قضية اإلعراب والوزن (يذكر ثالث قضايا مهمة يف البحث عن مواضيع الشعرية هي 

إّن قيام العرب بالتنظري للشفوية اجلاهلية كان منذ حدوِث التفاعل واالمتزاج الثقايف بني ).الّسماع

العرب املسلمني واألمم األخرى، ولعّل اهلدف من التنظري هو إبراز خصوصية الشعر العريب ومتيزه عن 

م بالشعر والشاعر العربيني على هذا احلرص واالهتما .1أشعار األمم األخرى خاصًة يف موسيقاه وبيانه

أساس عقٍل عريب كذلك سيوّلد قضية أخرى سببها التمازج واالختالط مع األمم األخرى، هي قضية 

اللكنة واللحن الذي سيعرتي اللغة العربية، بدخول مفردات فارسية عليها، ما سيحتِّم ضرورة وضِع 

ىل القرآن الكرمي واحلديث، أيضًا وضع أوزاٍن قواعد للغة العربية، لكي ال ينتشر الّلحن والتحريف إ

.حلفِظ الّشعر وصناعته، وكذا متيزه عن اليوناين والسرياين والفارسي

'' اخلليل بن أمحد الفراهيدي''مث '' أبو األسود الدؤيل''أّن العمل بدأ مع '' أدونيس''يذكر 

، )مخاسي/ رباعي/ الثيث/ ثنائي(كبات احلروف ر ، والذي حصل فيه م)العني(الذي أّلف كتاب 

.2''الفارايب''ويعتربه كذلك أول من قام بإعراب القرآن، وكذلك 

أصل نشأة النقد الشعري الذي تأّسس بني الشعر '' أدونيس''فيعتربها ) السماع(أما قضية 

.وسامعه، فشعرية الشاعر تقاس باالبتكار الذي يقدمه الشاعر، وأيضاً تأثريه يف السامع

  :اء القرآنيالشعرية والفض. ب

هو '' اخلليل بن أمحد الفراهيدي''يف هذا املبحث على ما ذكره سابقاً، أّن '' أدونيس''يؤّكد 

هو املنظّر هلا على '' اجلاحظ''املنظّر األّول للشعرية الشفوية اجلاهلية على مستوى اإليقاع العروضي و

.ما بعدهاو  20ص  املرجع السابق،أدونيس، الشعرية العربية، :ينظر - 1
.33-32املرجع نفسه، ص ص  :ينظر - 2
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تفضيله لألمة العربية على سائر ، وأيضًا 1املستوى اللغوي، وذلك حينما فصل بني اللفظ والفكر

�ÊƨǠƟ¦ǂǳ¦�ƢȀƬǣȐƥÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƢȀƬƷƢǐǨƥ�̈ǄȈŲ�ƢĔȋ�Ãǂƻȋ¦�ǶǷȋ¦.

أّن القرآن الكرمي هو الذي سينقل الشعرية العربية من الشفوية إىل الكتابة، '' أدونيس''يضيف 

ة تلك وسيخلق أيضًا حركة ثقافية وإبداعيًة ال مثيل هلا من خالل ما كتب عن القرآِن، خاص

.املقارنات بني النص القرآين والّشعر اجلاهلي الذي ميثل طريقة العرِب األصيلة

أيضًا يشري إىل قضية مسامهة القرآن يف بلورة الشعر احلداثي عامة والصويف خاصًة، فالقرآن 

نات شكل مرجعًا أساسيًا وملهمًا حقيقيًا يف جودة الكتابة وعمقها داللياً، كذلك بالعودة إىل املقار 

لغوية وتركيبية وبيانية وبالغية (بني القرآن والشعر، كانت تتم على أصعدٍة خمتلفٍة ومستويات متعددة 

تنتهي يف األخري بأّن النّص القرآين أفضل بكثري من الّنص الشعري، فالقرآن إعجاز يف ، )وداللية

معاين (، و''أليب عبيدة'') نجماز القرآ(كتاب : ومن بني أهّم الكتب اليت يذكرها.الفصاحة والبالغةِ 

النكت يف (، و''البن قتيبة'') مشكل القرآن''، و''للجاحظ'') البيان والتبيني(، و''للفرّاء'') القرآن

.2''للباقالين'') إعجاز القرآن(، و''للخطايب'') بيان إعجاز القرآن(، و''للرماين'') إعجاز القرآن

ٍد ديين، يف حني قامت دراسات أخرى كتبها بُبع'' أدونيس''اتصفت هذه الدراسات يف رأي 

مجهرة : (لغويون ونقاد بدراسة النظم القرآين والنظم الشعري املوجود يف الشعر اجلاهلي ومثال ذلك

) معاين الشعر(، و''أليب عبيدة'') نقائض جرير والفرزدق(، و''أليب زيد القرشي'') أشعار العرب

.3''يب هالل العسكريأل'') الصناعتني(، وكتاب ''لألشنانداين''

األوىل هدفت إىل إثبات طريقة العرب يف : يف قراءتني'' أدونيس''لقد ساهم القرآن يف رأي 

أما القراءة الثانية . ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ƢȀȈǴǟ�¼ȂǨƫ�ƾǫÂ��ǂǠǌǳ¦�®ȂǸǟ�ȄǴǟ�ƢēƢǨǏ¦ȂǷ�©®ËƾŢ�Ŗǳ¦Â ةالكتاب

الّنص القرآين الذي ميثل الطرح :نّصني وكذلك أصبح هناك. فهدفها االنتقال من الشفوية إىل الكتابة

.38-37ص ص  املرجع السابق،أدونيس، الشعرية العربية، :ينظر - 1
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الديين مصحوبًا ببيانه اجلديد املعجز، أما الّنص الثاين فهو الشعر اجلاهلي، والذي اعترب دون النص 

.1األّول، وهذا التصاِفه أيضاً بالفطرِة والبداوِة واألصالة والطبع والوضوحِ 

معىن ذلك أّن الّنَص القرآين كان يف هاتني القراءتني، ويف «:يف هذا الّصدد'' أدونيس''يقول 

�Śǣ��Ƣǿ°¦ƾǷÂ��ƢȀǟȂƦǼȇÂ��ȆǷȐǇȍ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ��ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƨȈǯǂū¦�È² ƢǇ¢��©ȏƢū¦�ǞȈŦ

أن القراءة الثانية هي اليت مهدت، كما أرى، للنقلِة من الشفوية الشعرية اجلاهلية إىل شعرية الكتابة، 

đÂ مبادَئ الشعرية الكتابية، فيما كان يصوغ نظرية النظم '' اجلرجاين''ذه القراءِة، ويف مناخها صاغ

.2»)هـ336('' الصويل''القرآين، وكان قد مّهد هلا بعض النقاد خصوصاً 

�ǾǸǜǻÂ�ǾƬƷƢǐǧÂ�ǾǠȇƾƥÂ�À¡ǂǬǳ¦�ǺǷ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǶēƢƥƢƬǯÂ�ǶēƢǟ¦ƾƥ¤�ÀÂƾǸƬǈȈǇ� ¦ǂǠǌǳ¦�ÅƢǔȇ¢

بشار بن برد، ومسلم بن الوليد، وأبو نواس، واملتنيب، وأبو العالء املعّري، '': أمثال الرباين، وبالغته

يف  '' أيب متام''نقدًا حداثيًا باملقابل يدافع فيه عن منهجية ''الّصويل''، وبالتايل سيقّدم 3''وأبو متام

.كتابة الشعر، يف مقابل طريقة العرب القدمية

«�¤�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�̈®ȂƳ�ǪȈǬŢ�ńتقوم الطريقة احلديثة على ابتكا ƾē�ÅƢǔȇ¢Â��̈ƾȇƾƳ�ÇÀƢǠǷ�°

صاحب  '' أدونيس''الّنص الشعري، وأيضًا االبتعاد عن معيار األسبقية الزمنية يف تقومي الشعر، ويذكر 

µ) أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز(كتايب  ȂǸǤǳ¦Â�±ƢĐ¦Â�ǶǜǼǳ¦�ƨȇǂǠǋ�ǆ ǇƚǷ�ǽŐƬǠȇ�Ʈ ȈƷ.

الكتابة / 1: ديدة واليت مثلها الصويل على مقومات أساسية هيتقوم هذه الكتابة النقدية اجل

النظر إىل  / 3.اشرتاط الثقافة العميقة الواسعة لكلٍّ من الشاعر والناقدِ /2دون احتذاء منوذج مسبق، 

كّل من الّنص الشعري القدمي والنص الشعري احملدث ال على أساِس السبق الزمين، بل على أساِس 

  .األولوية حلركة اإلبداع والتجربة وجتاوز ما هو عادي ومشرتك ومألوف إعطاء/ 5. اجلودة

.45ص  املرجع السابق،أدونيس، الشعرية العربية، :ينظر - 1

.46املرجع نفسه، ص -2
.نفسها الصفحةنفسه، -3
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''أبو نّواس''أّن أفضَل من مّثل الشعرية اجلديدة يف تعبرياته ونصوصه، هو '' أدونيس''يعترب 

�Ä±ƢĐ¦�ǶǜǼǳƢƥ�ËǶƬȀȇ�Äǀǳ¦�ƾǬǼǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ƢËǷ¢��ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ'' أبو متام''و

  .بدون منازع'' عبد القاهر اجلرجاين''باعتباره جوهر الشعر وأساسه احلقيقي هو االستعاري 

  :الشعرية والفكر.أ 

على ثالث حماور أساسية تتعّلق بالنقد الشعري العريب، '' أدونيس''يف هذا املبحث يتعرض 

ريف ، والنظام املع...)حنو، صرف، لبالغة، فقه، كالم(والنظام املعريف القائم على علوم اللغة 

أساسياً لقد اختذ النقد العريب القدمي الشعر اجلاهلي منوذجًا يقتدي به، وأيضًا معيارًا .1الفلسفي

للتقومي وحماكمة النصوص اإلبداعية خاصًة احلداثية منها، وكّل نصٍّ ال ينسجم مع هذا املعطى 

العرب، وبناءاً على والتصور الشعري اجلاهلي مرفوض مقصاً ومهّمش، ألنه خالف طريقة الكتابة عند 

قام هؤالء الشعراء بتوحيد الّصياغة والفكر، .''أيب العالء املعّري، وأيب متام واملتنيب''هذا متَّ إقصاُء شعر 

�ƨǨǳƢű�Ƣǔȇ¢Â��ƨƸǓ¦Â�Śǣ�ǶēƢƥƢƬǯ�©°ƢǏ�ŕƷ�ǶȀǏȂǐǻ�Ŀ�ǲǷƘƬǳ¦Â�ƨǨǈǴǨǳ¦�Ƥ ȈǴǤƫ�ȄǴǟ�¦ȂǴǸǟÂ

§���ËÀ¢�śƷ�Ŀ��ǄǷËǂǳ¦Âللشعرية الشفوية القدمية خاصة ما دامت تتصف بالغ ¦ǂǣȍ¦Â�¿Ƣđȍ¦Â�µ ȂǸ

أيضًا النظام املعريف الذي بين . الشعرية القدمية كانت تقوم على اللفظ البائن والصياغة الفنية الواضحة

على أساٍس ديين يفصل بني الشعرية والفكر، وهذا واضح أيضًا يف دعمه للتنظري الشفوي الغنائي، 

.2طلقةويؤكد معايريها الثابتة وامل

أيضا أّن اخلطاب الفلسفيَّ أحدث قطيعة إبستمولوجية مع النظام املعريف '' أدونيس''يرى 

و أيضاً بني الشعر والفكر، وقد هالّديين والنقدي، لكنه تعامل معهَما بطريقة أخرى وذلك حني فصل 

من خالل االشتقاق الّلغوي لكلمة شعر الدالة على الشعور ) الفصل(نظر إىل هذه الثنائية 

واإلحساس واالنفعال أي إّن الداللة االصطالحية تناقض الفكر، لذلك أعتقد أن الشعر ال ميكن أن 

.62-61ص ص املرجع السابق، أدونيس، الشعرية العربية، -1
.64-63املرجع نفسه، ص ص -2
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ملتعة اجلمالية كما يتيحها الدين ويضع يقدم املعرفة، وال أن يعطي احلقائق سوى ما ميكن تسميته با

وعليه فالكتابة الشعرية اجلديدة تستند إىل الفكر وربطه بالشعر، وهذا ضمن وحدٍة عضويٍة . حدودها

، وكذلك تفجري املكبوتات والتمرد على ما هو مقدس، وامليل إىل فلسفة التحول مرتابطة ومتكاملة

  .لسائدة احملافظةوالشك، بدالً من الثباِت والتكريس للقيم ا

يف نصوصه '' النفري''يف شعره املاجن، و'' أبو نواس''ميثلها '' أدونيس''هذه الشعرية يف رأي 

على الذوات استطاع هؤالء طرح أسئلة جديدة  .1يف أشعاره التأملية'' أبو العالء املعري''الصوفية، و

، وفلسفة املوت )اخلمر(واحملرمات اف والبحث واالستبصار، فتتعلق بالدين شواملواضيع قصد االستك

عن طريق ممارسة الشّك والتفكيك واإلبداع والتثوير، وتفجري اللغة والفكر، وآليات اللغة ونقد 

  .األنظمة املعرفية السائدة

الّشعرية عندهم تقوم على كشٍف وغرابٍة واستبطاٍن وتأمٍل شعرّي حداثي، وطرح أّما الّصورة 

�ǞȈǇȂƫÂ��ǲǸȀŭ¦Â�¾ȂȀĐ¦Â�©ȂƦǰŭ¦�ǲǬǻ�Ŀ�ǲưǸƬǷ�̈°Ȃǐǳ¦�°Â®�ÅƢǔȇ¢��ƨƥلألسئلة أكثر من طرح األجو 

التجربة واملغامرة، وإن كانت املعرفة الدينية قائمة على الوضوح واأللفة، وكذا البحث عن احلقائق 

، فإن املعرفة الشعرية يف احلقيقة معرفة جمازية تقوم على 2النهائية اليقينية وتشكيل عامل منغلق وثابت

الغرابة والغموض، من خالل لغة صوفية عرفانية غيبية، تكون فيها اللغة عاجزة عن البوح، أو ثائرة 

، أو لغة جمونية متمردة عن الطابوهات الدينية )نص النفري(جتهر وتبوح على املقول الديين وظاهريته 

لى العمق الذهين ، أو من خالل لغة تأملّيٍة تعتمد ع)نص أبو نواس(اليت ختضعه للتساؤل والنقد 

.3)نص أبو العالء املعري(والتشكيك يف الثوابت الدينية وطرحها للشك والريبة التفكيك 

.67-66املرجع السابق، ص ص ، أدونيس، الشعرية العربية-1
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  :الشعرية والحداثة.ب 

، فهو يرى أن احلداثة ''ألدونيس'') الشعرية العربية(يعترب هذا املبحث أهّم ما جاء يف كتاب 

، ''والّنفري، وأيب متام، وأيب حيان التوحيدي أيب نواس''الشعرية قد ظهرت يف القرن الثامن ميالدي مع 

على يد املغول، واشتداد محالت الصليبيني، وسيطرة '' بغداد''ولكنها سرعان ما سترتاجع مع سقوط 

  .العثمانيني على احلكم يف متخلف األقطار العربية

يخ، أي مبعىن أّن فهم شعرية احلداثة العربية ال يتأّتى إال بالعودة إىل التار '' أدونيس''يرى 

اتصلت احلداثة بالثورات . 1أوضح وضع هذه احلداثة يف السياقات االجتماعية والثقافية والسياسية

�ƾǬǧ�¦ǀđÂ��À¦Ȃǳȋ¦Â�² ƢǼƳȋ¢�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�śǸǴǈŭ¦�śƥ�ǪȇǂǨƬǳ¦�¿ƾǟ�¦ǀǯÂ��¾ƾǠǳ¦Â�°ǂƸƬǳƢƥ�ƨƦǳƢǘŭ¦

والذي مّثل قوام الدولة ظهرت حركات فكرية أعادت النظر يف هذا الوضع الثقايف والديين أيضاً 

واليت   ،2كانت مضطربة على إثر ثورات اخلالفة واإلمجاع يف الدين والسياسة  فقداإلسالمية آنذاك، 

تعتربها خارجًة عن فى أي حركٍة تعارضها سياسيًا كانت السلطة احلاكمة تواجهها، فال تبقي عل

السلطة مجيع من ال يفكر بتفكريها من أهل وبالتايل مست . الدين ملحدة وبعيدة عن السنة والشريعة

إىل كّل شعر خرج ) اإلحداث واحملدث(يه انتقلت هذه الصفة مني لإلسالم، وعلاإلحداِث وغري املنت

ǲȈǳ®�¦ǀǿÂ��ÅƢŻƾǫ�Ƣđ�» ǂǟ�Ŗǳ¦�ƨȈƯ¦ŗǳ¦�¾ȂǏȋ¦�ȄǴǟ هو تعالق الشعر '' أدونيس''أيضًا يضيفه

ابن الراوندي والرازي (يف الشعر، و) أبو نواس وأبو متام(من بالسياسة، وأبرز من مّثل هذه احلداثة كل 

.3يف الفكر والتصّوف) وجابر بن حيان

تساؤل، ورفض وحتريك ووعي، واحلداثة ليست هي و هي ثورة '' أدونيس''إن احلداثة حسب 

  .االنغماس يف املاضي بطريقة سلفية أصولية

.85السابق، ص املرجع ، أدونيس، الشعرية العربية -1
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حلداثية اليت متثل تناقضات مع األصول أنه من الطبيعي رفض هذه الثقافة ا'' أدونيس''يرى 

النظرية املوجودة خاصًة ما تعلق منها باجلانب الديين، وهذا السبب يضع العرب حتت سيطرة ما عرف 

  .باألصولية اليت متثلها السلطة السياسية

فكرًة أخرى حول الفكر احلداثي العريب، مفادها أّن هذا الفكر حاول '' أدونيس''يطرح 

لكنه مل يكن جريئاً على املواجهة، ما جعل املفكرين العرب يلجؤون أو إلغاء األصول،  ممارسة السحر

للفكر الغريب احلداثي، حيث اعتربوه منجزًا تقنيًا بدرجة عالية، فاحلداثة هنا مواقف نظرية أكثر من  

©ƢƳƢƬǻ¤�ƢĔȂǯ1 . من ولية وذلك فريى أدونيس أيضاً سيطرة الثقافة األصأما عن الناحية الشعرية الفنية

.خالِل فرِض ضرورة العودِة إىل القيم القدمية اليت مثلتها الشفوية اجلاهلية

لقد مّثَل عصر الّنهضة إعادة ترسيخ، حني قّرَر العودَة إىل القدمي قصَد جتديده، وأهّم من 

خلقت أزمة احلداثة يف عصر النهضِة ). اجلرجاين/ أبو متام/ أبو نواس(مثلها حسَب الباحث هم 

تناقضات وتشققات يف حياة العرب، حيث أنَّ اإلحياء كان إحياءًا للتعابري واألحاسيس واألفكار 

كّل هذا أظهر العريب بشخصية مرتاكمة حيث كأنَّ زمنه خارج . واملقاربات باعتبارها حقيقة الشعر

'' أدونيس''، ويوضح )األورويب واألمريكي(عن الزمن، وباملقابل مثلت النهضة تبعية شبه كاملة للغرب 

§ǂǤǳ¦�ǺǷ�ƢēƢȈǼǬƫÂ��ȆǓƢŭ¦�ǺǷ�Ƣē¦°ȂǜǼǷ�ƾǸƬǈƫ�ĺǂǠǳ¦�ƨǧƢǬƯ�ËÀ¢�ǾǳȂǬƥ�ǂưǯ¢�Ǯ ǳ̄
، وبالتايل فهو 2

.يستعري العقَل كما يستعري احلياةَ 

نفسه لتربير موقفه اجتاه احلداثة، أنه هو نفسه ينهل من الثقافة الغربية ومن '' أدونيس''يعرتف 

إىل  -أي التجاوز -ما استطاع جتاوز هذا، ويف اعتقاده أن ذلك راجع معارفها، لكّنه سرعان

أّن '' أدونيس''اكتسابه وعيًا ومفهومًا أعمق سيمكنه من قراءة الرتاِث قراءًة جديدًة ومنفردًة، يضيف 

تني ، وهاتني القراء''بودلري وماالرميه''فهمه للشعرية العربية واحلداثة قد تأتى له من خالِل قراءاتِه لـ

.90املرجع السابق، ص ،الشعرية العربية أدونيس،-1
.91نفسه، ص املرجع  - 2
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قادته الكتشاِف '' رامبو ونرفال وبريتون''، وكذلك قراءته لـ''أيب نواس وأيب متام''مكّنتاه من قراءة 

  .''اجلرجاين''الصوفية، وكذلك قراءته للنقد الفرنسي احلديث قادته لقراءة نظرية 

أداٍة اهلوية األوىل للعرب ووجودهم، فهي ليست جمّرد '' أدونيس''أما عن موضوع اللغة يراها 

وبالتايل فاحلادثة العربية تكمن يف الفكر العريب وحوارِه مع ذاته وتارخيه .إليصال املعاين، بل هي فكر

القدمي، وهذا يف رأي الباحِث ال ميكن أن نقرأه بثقافة غربية، بل ينبغي أن نقرأ هذا الفكر يف أصولِه 

قراءته صعبة ألّن توقع قارئها يف '' أدونيس''لكنَّ هذا يضيف .1وتارِخيه ومعطياتِه وأدواتِه اخلاصِة به

.مأزٍق هو قضية فصل الدين عن الدولة أو العكس، أي اعتبار الدين أساساً يف استقرار الدولة

:2احلداثة مست الشعر مستومهة يف حماور عّدة

1(�ÅƢǠǷ�ƢǸȀȈǴǟ�¿ƾǬƬȇ�ƾǤǳ¦Â��ǆ ǷȋƢƥ�ÀƢǯ�ƢǷ�ǾƦǌȇ�ȏ�Äǀǳ¦�Ǻǿ¦ǂǳƢƥ�ǲǐƬƫ�ƢĔȋ�ƢȀƬȈǼÈǷ±�Ŀ) الراهن

أّن الشعر الذي يتضمن حداثة أكثر أصله صادر من العمِق '' أدونيس''، ما يقصده )واألمس

  .الزمين بتجاوز الراهن

، فأصحاب هذا الرأي يرون أن جمّرد ''أدونيس''االختالف عن القدم وهٌم آخر يتحدث عنه )2

مة عل ى التضاد بني االختالف عن القدمي، هو يف حدِّ ذاتِه حداثة، وهنا تكون العالقة قائ

  .زمنية قدمي وحديث

وهم ا ملماثلة اليت تقوم يف مفهومها على أّن مصدر احلداثة هو الغرب، وجيب التماثل معهم )3

  .ومع شعرهم

4(�Ǻǟ�ƨǨǴƬű�ƢĔȋ��§ǂǤǳ¦�ǞǷ�ǲƯƢŤ�Ȃǿ�ƨȇǂưǼǳ¦�§ ƢƬǰǳ¦�°ƢȈƬƻƢǧ��ÄǂưǼǳ¦�ǲȈǰǌƬǳ¦�Ȃǿ�ǂƻ¡�ǶǿÂ

وهنا .  احلداثة، أّما الكتابة بالوزن فهي تقليد وقدمالكتابة الوزنية، وهذا يف حد ذاته دخول يف

.تركيز من أصحاب هذا الرأي على الشكل اخلارجي للشعر على حساب مادتِه

.100-99ص ص  العربية، املرجع السابق،أدونيس، الشعرية-1
.100نفسه، ص املرجع  - 2
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االستحداث املضموين يعتربه ومهًا أيضاً، ويرى أصحابه أّن أي شعر يتناول قضايا العصر )5

عطيها شكًال فنياً ال يتناسب تصلح عليه تسمية حديث، فالشاعر هنا يعاجل القضايا بعقله، وي

مع إدراكه العقلي، ومثال ذلك الشعر العريب املعاصر الذي يتضمن طرحًا فكريًا وإيديولوجياً 

  .أكثر من أي شيء آخر

:1أّما عن أبعاد احلداثة العربية، فقد حّددها يف ثالثة أبعاد لكّل منها بعد يقابله

  ).لصوفيةالكتابة ا(يقابله احلقيقة ) جمازي(بعد لغوي )1

  .بعد التفاعل مع ثقافة اآلخر أو عدمها)2

أّن نشأة احلداثة الشعرية بني التقيد باألصولية أو اخلروج عنها، صاحبه أبعاد : يضيف)3

، كذلك استخدام اللغة العربية بعدة طرٍق أحيانا )بغداد(إنسانية كانت سائدة يف 

إىل التنوع الذي '' أدونيس''تتعارض مع القدمي، إما جتاوزاً، أو تفاعًال، وهنا يشري 

امتازت به احلضارة العربية اإلسالمية، فنجدها قد أخذت من منابع خمتلفة، وامتزجت 

بثقافاٍت متعددة تأثريًا وتأثرًا كالفارسية واليونانية، واهلندية، والسومرية، والبابلية، 

.واآلرامية، والسريانية

�Ä¢��ƢēȐǰǌǷÂ�ÊƨƯ¦ƾū¦�̈ŚǈǷ�Ŀ�Ê̈®ƢŪضرورة القراءة ا'' أدونيس''كل هذا يفرض يف رأي 

إذن حينما نستطيع قراءة الرتاث وفهمه، . إعادة النظر مع مراعاة الوضع الذي نشأت فيه هذه احلداثة

سنحقق اعرتافًا ملا أجنزه القدامى، ليس باعتباره يتضمن احللول لكل مشكالتنا، بل هناك قضايا ال 

��Ǻǿ¦ǂǳ¦�ǂǐǠǳ¦�Ŀ�ÅƢǏȂǐƻ�ƢȀƬƥ°ƢǬŭ�Ãǂƻ¢�ÅƢǫǂǗ�Ƥميكن حلها بالوقوف عند القدمي فقط،  ǴǘƬƫ�ƢĔȋ

ما حيتم معاجلتها بالبحث عن حلول مستمدة من الثقافة الغربية ليس مبنيًا على منطلقات فكرية، بل 

فرضته السياسة اإليديولوجية العربية، واليت خّلفها االستعمار، هلذا ال ينبغي رفض ثقافة الغرب رفضاً 

.103-102-101ص ص  املرجع السابق،، الشعرية العربيةأدونيس، -1
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ا حباجة إىل التقنية، وبالتايل ال نرفضها، بل نرفض استعمال الغرب هلا، ونعمل على ألنن. مطلقاً 

.1ابتكارها حنن أيضاً لكي ال نكون مستهلكني فقط

هي العلم أو ثورة العلم عند العرب، ينبغي االهتمام '' أدونيس''آخر ضرورة يتحدث عنها 

�°Ƣǔū¦�¿ƾǬƫ�Ŀ�ƨȈŷ¢�ǺǷ�ƢŮ�Ƣŭ�ƨȈǸǴǠǳ¦�̈°Ȃưǳ¦�ǽǀđĿ�ǺǸǰƫ�ƨȈŷȋ¦�ǽǀǿ�ǲǠǳÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�̈:

جدوى العلم ومسامهته يف تغيري النظرة إىل املاضي، )1

يساهم العلم يف جعِل اإلنسان متقبالً ألفكار خمتلفة عن ما عرفه سابقاً،)2

التقدم العلمي ال يكون يف االقتصاد فقط، بل وجب أيضاً حترير اإلنسان،)3

بالطبيعة،التقنية تقيم عالقة اإلنسان )4

التاريخ من الشعر هو  لوّ نسان، أو عالقته بالطبيعة، فخاإلنسان باإللشعر يفهم عالقة ا)5

  .يف حد ذاته خلو للتاريخ من البعد اإلنساين

6(��ÀƢǯ�Ƣŭ�Å¦ǂǈƳ�ÀȂǰȇ�ÅƢǔȇ¢Â��¾ȂȀĐ¦�řǗƢƦǳ¦�Ƥ ȈǤǳ¦�ȄǴǟ�ÅƢƸƬǨǼǷ�ÀƢǈǻȍ¦�ȆǬƦȇ�ǂǠǌǳ¦

  .وما سيكون

)خليل مع املعري وامرئ القيس، وأبو نواسجربان (احلديث ليس معارض للقدمي )7

  .جيمعهما بيت واحد هو الشعر

  .احلداثة زمانية يف تعلقها بالتاريخ)8

9(ƨǼǷ±ȋ¦�ǲǯ�ƢĔƢǔƬƷȏ�ƨȈǻƢǷ±ȏ�ƨƯ¦ƾū¦.

:شروطاً منها'' أدونيس''لتحقيق احلداثة عند العرب حيّدد 

.105-104، ص ص ، املرجع السابقالشعرية العربيةأدونيس، -1

 -  املتعلقة مبفهوم احلداثة الشعرية العربية وأصوهلا، '' أدونيس''نقدًا ومناقشة حول طروحات '' عبد اهللا الغذامي''يقدم الدكتور

.شعره، وتنظرياته أو خطاباته الفكرية بل يذهب إىل أبعد من ذلكويكاد نقده يدخل يف إطار النقد الثقايف، ألنه ال يكتب عن 

يستعدي احلديث عن القصيدة النثرية، واحلديث عن هذه األخرية يستحضر رغبات ال حصر هلا، وقد '' أدونيس''إن احلديث عن [

س عقلية من املؤسسات التقليدية يف وهذا ألن هذه الرغبات تنتقل من ميدان آلخر يكر . تتناىف يف أحيان كثرية مع املنهج العلمي
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.حرية الفكر واحلدس معاً )1

  .مل يكتبيفكر فيه، وكتابة ما مل التفكري فيما )2

=��ňȐǬǟ�Śǣ�ƢǿŚǰǨƫ�ÀȂǰȇ�ƾǫÂ��ǾƬȇ£°Â�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǈǸǤǼǷÂ��ƨȈƟǂǷ�Śǣ�©ƢǈǇƚŭ¦�ǽǀǿ�ËÀ¢�ǂǷȋ¦�Ŀ�ƪ ǧȐǳ¦Â��ƢēȐȇÂƘƫÂ�Ƣē¦ ¦ǂǫ

وأيضا رؤيا العامل، أي أن منطقه وقراءته قد تكون متصلة مبرجعية ميتافيزيقية مطلقة، هلا عالقة أكثر باخلطاب الديين األصويل، 

�ª ¦ŗǳ¦�ƨǧǂǠǷ�̈ǂǰǧ�¾ƢǸǠƬǇƢƥ��ƢēƢƥƢǘƻ�ǂȇǂŤ�ƢŮȐƻ�ǺǷ�¾ÂƢŢ�ƨǟ®Ƣű�¼ǂǗ�ń¤�ƘƴǴƫ�ƾǫ��ƨȇǂǰǨǳ¦�©¦ ¦ǂǬǳ¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�©ƢȈǳ¡Â

  ].والدفاع عنه

ته مبراجعة آخر كتاب، بعض األفكار املتسربة من النقد الثقايف الغريب، الذي يعرف باهتماما'' أدونيس''يف نقده لـ'' الغذامي''يتبىن 

  ).اجنلرتا وأمريكا(أو آخر فيلم، أو التعليق واألخبار الثقافية، وقد ظهرت هذه امليزات للنقد الثقايف يف 

من '' أدونيس''على إسقاط واستحضار نظرة أصولية دينية، فهو جيتزئ بعض مقوالت '' أدونيس''يعمل الغذامي يف نقده خلطاب 

  .وكأنه يتخفى وراء هذه األصول''الغذامي ''ثقافية اليت يدافع عنها، وبالتايل فـمنطلق ما يسميه األصول ال

، 1997فصول املصرية سنة : ، نشر يف جملة''ما بعد األدونيسية، شهوة األصل''هذه القضايا يف مقاٍل عنونه بـ '' الغذامي''ناقش 

  .''األفق األدونيسي'': وأطلقت عل يه

.185، ص 1999، بريوت، 1تأنيث القصيدة والقارئ املختلف، املركز الثقايف العريب، طعبد اهللا الغذامي، : ينظر) 1

ƢŢȏ¦�ǾȈǧ�°ƢĔ¦�Äǀǳ¦�ƪ®�'' الغذامي''يكشف أيضا الدكتور  ǫȂǳ¦�ȆǨǧ��©ƢƥȂǠǏ�ǺǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�Ǿƥ�ǂŤ�ƢǷ�ǾƫƢǬȈƦǘƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ

يد، اتضح ركود الثقافة العربية وانغماسه ا يف أفكار ال تتصل السوفيايت، ونشبت حرب اخلليج الثانية، وظهور النظام الدويل اجلد

.بواقع األمة من قريٍب أو بعيٍد، أو غرقها يف أصوليات ثقافية تقديسية ال تطرح أسئلة وال تقدم إجاباتٍ 

نظرة نقدية حديثة، من الدارسني والباحثني املهتمني بالرتاث ودراسته، وكذا إعادة فهمه، وبعثه من جديد وفق'' الغذامي''يعترب 

فقد عمل على ربط الرتاث مبقوالت النقد املعاصر، ووفق رؤية مشولية، ولعّل هدفه من وراء ذل ك إعادة صياغة النظرية النقدية 

.القدمية، وقد ظهر هذا االهتمام يف عدة مؤلفات

عمود / معىن املعىن/ املشاكلة واالختالف/ النقدية مفهوم النظرية/ مفهوم النظرية األدبية الشعرية(من بني أهم املباحث اليت ناقشها 

  ...).الشعر

عبد اهللا الغذامي، املشاكلة واالختالف، قراءة يف النظرية النقدية العربية وحبث يف الشبيه املختلف، املركز الثقايف العريب،  :ينظر) 2

.1994بريوت، 

.1987دار الطليعة، بريوت، تشريح النص، مقاربات تشرحيية لنصوص شعرية معاصرة، :أيضاً -

.، النادي األديب الثقايف، جدة)مقاالت يف النقد األديب والنظرية(ثقافة األسئلة : أيضاً -

.1985لعبد اهللا الغذامي، اخلطيئة والتكفري البنوية إىل التشرحيية، قراءة يف منوذج إنساين، النادي األديب الثقايف، جدة، :أيضاً -

املفاهيم النظرية بوصفها إشارة حرة، استقبال العرب للنظريات النقدية الغربية، أعمال مؤمتر قسم اللغة ينظر كذلك سيمياء  -

.2007أفريل  3و 2العربية جبامعة البرتا 

إضاءة ألكثر من (ميجان الرويلي، وسعد البازغي، دليل الناقد األديب :لالطالع أكثر على املصطلحات النقدية والنظرية، راجع

.وما بعدها 277، ص 2005، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء وبريوت، )تياراً ومصطلحات نقدياً معاصراً  سبعني
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  .وضع التاريخ موضع تساؤل دائم)3

  .املعرفة بالقدمي واحلديث)4

  .التحكم يف أسرار وأغوار اللغة العربية)5

  .حترير املكبوتات)6

حول احلداثة واحلداثة الشعرية خصوصاً، هو حماولته '' أدونيس''لتقدمي خالصة حول ما قدمه 

لشعرية العربية الكشَف عن قوانينها إعادة صياغة مفهوم الشعر، حيث أنه أراد من خالل قراءته ل

:األساسية اليت تتحكم فيها، فانطلق من موقفني مها

انتقاده لقوالب الشعر القدمي، وآلية تكراره يف مناذج مستعادة، فهو هنا ينتقد االستعادة )1

  .ال األصل

سعيه الستكشاف اخلصائص الشعرية من املوروث لعدٍد من الشعراء املتمردين على )2

'' أدونيس''والقوالب، وكذا تأسيسهم لفهم جديد للّشعر، وبالتايل هم يف نظر النماذج 

.مؤسسون للحداثِة احلقيقية للشعر العريب

حماولته التخّلص من معضلة ثقافية متجذرة، وهي املرجعية الغربية '' أدونيس''لقد كان هدف 

اث العريب فيه رغبة يف حيازة احلداثة ملفهوم احلداثِة، وبالتايل فاجتاهه حنو هذا التأصيل يف أعماق الرت 

واهلوية، ألن احلداثة استطاعت اخرتاق جوهر الثقافة العربية وصميمها، حماولة بذلك التالعب 

بنظامها اخلطايب الثقايف، كذلك عملت احلداثة على إعادة النظر يف املسلمات املقدسِة اليت ال ميكن 

¦Â�ƨǤǴǳ�ǶȀǨǳ¦�̈®Ƣǟ¤�ŅƢƬǳƢƥÂ��Ƣđ�² Ƣǈŭ¦ƨƯ¦ƾū¦�Ƥ ǇƢǼƫ�ƨǤǳ�®ƢŸȍ��ǂǰǨǳ¦Â�ª ¦ŗǳ¦Â�§ ®ȋ . وكذلك

  .عرض املوروث الثقايف برمته يف موضع التساؤل

لقد كان موقف الثقافة العربية من احلداثة سلبيًا أكثر، وهذا راجع لسبب هو اإلطار املرجعي 

الحتكار االقتصادي مرهونًا دائمًا باهليمنة االستعمارية وا - الثقافة العربية -الغريب الذي تراه 
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والتكنولوجي، والنزاع الديين التقليدي بني اإلسالم، وديانات العامل الغريب، وأوصاف أخرى متعلقة 

.باخليال الشعيب العريب مثالً صورة العدّو الثقايف والعدّو الوجودي والعقائدي

ة اجلديدة، فقد ترتب أما عن اجتاه احلداثة العربية إىل إعادة احلديث عن الرتاث وعالقته بالثقاف

عنه تغيري يف نية القصيدة ومفهوم الشعر، وكذلك ظهور رؤى نقدية جديدة، حيث زود من خالهلا 

  .املعجم النقدي العريب مبصطلحات جديدة

  ]:كمال أبو ديب) [مسافة التوتر: الفجوة(شعرية النفي  -2

نقد الشعرية بعد كتاب  ، من الكتب الرّائدة يف1987الصادر سنة ) شعريةليف ا(يعّد كتاب 

أنّه يتضمن مواقف نقدية '' أبو ديب''ولعّل أهّم ما مّيز مؤّلف .1985) الشعرية العربية('' أدونيس''

شاملة ومعاصرة تنّوعت بني النقدين الغريب والعريب ناقشت مسائل الشعرية، أيضًا ما قّدمه من تنظري 

ون ممن عاصرهم، فهو مل يعتمد األطروحات وتطبيٍق حول الشعرية خمتلف عن ما قّدمه نقاد آخر 

.1»بأنه جتسيٌد لرؤية شخصية للشعرية «: لقوله  النقدية العربية، إذ يصرح نفسه بذلك

�ƢǸǯ�Â¢��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳƢƥ�ƨǔȀǼǳ¦�Ǧ'' أبو ديب''إن القارئ لشعرية  ǫȂǷ�ǺǷ�ǪǴǘǼƫ�ƢËĔ¢�ƾËǯƘƬȇ

لطوية والعقائدية الطفولية، وبالتايل فأطروحاته يسّميها هو املوقف املضاد للغوغائية الشعاراتية والس

�̧ ¦ǂËǐǳ¦�Ǯ ǳǀǳ�ƨđƢǌǷ�ƨȇǂǰǨǳ¦�ƨȇǂū¦�ȆǇƢǇȋ¦�ƢȀǬǴǘǼǷ�ƨȇ£°�ȄǴǟ�¿ȂǬȇ�¿°ƢǏ�ÇȆǸǴǟ�ƲȀǼŭ�ǆ ËǇƚƫ

�ƢǼǼǗÂ�Ŀ�ǞǸƬĐ¦Â�§ ®ȋ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�ŕƷ�Â¢��ȆǬƦǘǳ¦�̧ ¦ǂǐǳ¦�Â¢��§ǂǠǳ¦Â�ǲȈƟ¦ǂǇ¤�śƥ�Ä®ȂƳȂǳ¦

أيضا على املتناقضات والثنائيات الّضديّة، والظواهر الشعرية والنقدية اليت '' أبو ديب''، ويرّكز 2العريب

تبتعد عن الرتابة والتقليد، كما أنه حياول توظيف األدب خلدمِة أهداٍف سياسيٍة وإيديولوجية حتاور 

مناقضته، وهذا الطرح  حيث أنه باإلمكان صنع مناذج بديلة من خالل'' ضداً ''الطرف اآلخر باعتباره 

الشعرية  «: سبب يف تعدد مفاهيم الشعرية عنده حيث يقول يف هذا الشأن'' أبو ديب''الذي قّدمه 

.8-7، ص ص 1987كمال أبو ديب، يف الشعرية، مؤسسة األحباث العربية، بريوت، -1
.10-9، ص ص املرجع نفسه - 2
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�̈°Ƣǔū¦��ǾƫƢǟ¦ǂǏÂ�ǞǸƬĐ¦��ƢȀƬŮ¡Â�ƨǠȈƦǘǳ¦��ŃƢǠǳ¦Â�ÀƢǈǻȍ¦�ÊÀƢǘƦƬǇ¦�ȄǴǟ�̈°®Ƣǻ�ƨǬȈǸǟ�̈°ƾǫ�Ȇǿ

ها ضّد طبقات مل تزل عرب التاريخ متسح ومسّوها وعظمتها، الطبقات املسلوبة املستغلة وملحمة صراع

وجودها بالقسِر والقهِر والقمع وكلِّ ما يف اللغة من قافات وقيافات، واإلنسان يف وقفته ضّد 

أكثر  - االضطهاد الديين، وسلطة املرجع األعلى إالهًا أو صنماً، وإماما أو ِقسيساً، وسلطة الدولة 

أبو ''ما يستنتج من كالم  .1»إلنسانيته وسحقًا لنيل بشريِتهأمناط السلطة اليت اخرتعها اإلنسان قمعاً 

أنه حيمل نظرة سلبيًة إىل الواقع حيث أنه يعتربه واقعاً مرّاً، حيكمه الظلم واالنتهاكات املتواصلة '' ديب

ليد اليت ااألعراف والتق فسيعمد إىل خرق'' أبو ديب''هذه النظرة سترتجم حماور الشعرية عند . والقهر

يرى فيها استجابًة لرغباته اليت تقوم على مبدأ التحّرر، والتحكم يف صنع القرار وبناء العامل اخلاص  ال

.الذي ينبين على تناقضات العامل الرّاهن

Laاحلداثة ''مفهوم '' أبو ديب''يقّدم  modernité'' باعتباره املنطلق األهّم الذي تنبين

، ولعّل ''أدونيس''حات نقاد معاصرين آخرين أمثال عليه شعريته، وهو يف ذلك يشرتك مع أطرو 

هو أن هذه األخرية تسعى دائما إىل نقل النقد من الذاتية إىل اللغة، '' احلداثة''السبب يف اعتماد 

وعليه مثّلت الطروحات الشعرية الغربية امليدان اخلصب لنقاد احلداثة العرب لطرِح مفاهيمهم اجلديدة 

ما املقصود بالذاتية هو مفهوم ظّنه نقاد احلداثة خبصوص الفكر العريب، حيث وتغري الرؤى السائدة، أ

لك اعتقادهم أن املوروث العريب ذفكراً منغلقاً على ذاتِه غري متقّبٍل لآلخر وال مندمٍج معه، وكاعتربوه 

مبا حيمله من فكر عقائدي متفّوق على مجيع املعتقدات، وهلذا سعى الفكر احلداثي إىل كسر تلك

النظرة الذاتية واملتعالية والضّيقة واليت ال تقبل أي جتربة لآلخرين، واليت تعتقد يف منهجها التقليدي أّن 

ƨȈƥǂǟ�ƨǔĔ�ª ¦ƾƷ¤�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�Ǿǳ.

أّما عن اللغة ومركزيتها، فمعىن ذلك أّن اللغَة أساس الفكر، وهي من يقوم بإنتاج املعاين، 

الّنِص لوحِده بل تشرك احلياَة أيضاً، كما للغة سلطة  على ال تعتمد -أي اللغة -وهي يف ذلك 

.143ص  املرجع السابق،كمال أبو ديب، -1
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تعطيها خاصية التمركز حول نفسها فال ميكن ألحد أن يقف أمامها، فتصبح بذلك منتجًة للّدوال 

حممد ''ومفّسرة يف اآلِن ذاتِه، فباإلضافة إلنتاجها للمعاين فهي تنتج املواقف واإليديولوجيات، فيقول 

ما حيول بني الفرِد وخياراته احلرة فهو سلطة، أكانت هذه السلطة جمتمعًا أو كلّ   «: يف ذلك'' اجلزار

ثقافًة أم عقائد، وحّىت فلكلوراً  أو أساطري، ومجيع هذا ال حيول بني الفرِد وحريّته مباشرًة، وإّمنا عرب 

على نفِسه، تلك أفعاًال رقابيَة ميارسها الفرد بنفِسه واسطٍة تتخّفى من ورائها السلطة ليبدو قمعها  

يف مطلق ما يفهم من الكلمِة، ولكن اللغة حسب ما يقرّه منها '' اللغة''وليست '' اللغة''الواسطة هي 

.1»خطاب السلطة ومينحه املشروعية

��ƨȈǇÂǂǳ¦�ƨȈǻȐǰǌǳ¦�ǞǷ�ƪ ǟƢǋÂ�©ǂȀǛ�ƨȈǻȐǰǋ�ƨȇ£°�ƢĔ¢�ƾǯƘƬȇ�ƨȇ£ǂǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǺǠǸƬŭ¦�À¤

ǀđÂ��ňƢǠŭ¦�ȏ�¾Ƣǰǋȋ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ǟǫ¦ȂǴǳ�ƾȇƾƳ�ǶȀǧ�ŉƾǬƫ¦�وتبنتها املناهج البنيوية لتستطيع 

كل واالنزياِح، ألنه يتعامل مع لغٍة غري أمينٍة يف نقل شأصبحت مواضيع النقد حول البنية والنسِق، وال

تعود . بل هي معربة أكثر عن التغريب وعدم احرتام احلريات الفردية وتزييف الواقع وتشويهه الواقع

، )1867-1821('' بودلري''للغة إىل الرؤية السياسية املاركسية لتنتقل إىل الشعر عرب فكرة مركزية ا

، وغريهم، حيث ما زالت اللغة حتتّل املشهد الثقايف إىل اآلن، )رامبو وماالرميه وفالريي(وتستمر مع 

'' بودلري'' وهو أحد أهم أقطاب املدرسة الشكالنية هو حتويله شعر'' رومان جاكبسون''فمثال ما فعله 

إىل نظرية نقدية يف الشعرية، وهذا واضح من خالل استشهاداته املتكّررة بشعر الرمزيني، هذا ما يبني 

إّن اللغة  «: بقوله'' روالن بارث''التفاوت بني اللغة الكالسيكية واحلديثة، ولعّل هذا ما عّرب عنه 

�śƥ�ǪƟ¦ȂǠǳ¦�Êǲǐǧ�ń¤�ÅƢǸƟ¦®�ȄǠǈƫ�Ŗǳ¦�ƨưȇƾū¦�ƨǤǴǳ¦�ǺǷ�ǆ ǰǠǳ¦�ȄǴǟ�ƢĔƢȈǯ�ȄǴǟ�ǚǧƢŢ�ƨȈǰȈǇȐǰǳ¦

ǂ̈ǋƢƦǷ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǤǳ�ƢĔȋ�ƨǘƦǤǴǳ�ƨǴǫƢǻ�ƨȈǰȈǇȐǰǳ¦�ƨǤǴǳƢǧ�ƢēȏȂǳƾǷÂ�¾Âƾǳ¦...«2.

مقدمة تأسيسية يف نظرية األدب، القاهرة، اهليئة العامة لقصور الثقافة، شركة األمل –كري اجلزار، فقه االختالف حممد ف - 1

.35، ص 1999للطباعة والنشر، 
.64، ص 1980روالن بارث، الدرجة الصفر للكتابة، تر حممد برادة، بريوت، دار الطليعة للطباعة والنشر،  :ينظر - 2



  النقد العربي    وتجلياتها فيالشعرية  قضايا   .........................................لثالفصل الثا

241

كِل الدولة مسائل أخرى غري أدبية منها السياسية أو ما يتعلق بش'' احلداثة''يثري مصطلح 

�̈ƢȈū¦�śƥ�ǲǐǨǳ¦�ƨǘǴǇ�ƢŮ�ǺǷ�Ȇǿ�ƨǳÂƾǳ¦�ËÀ¢�Ʈ ȈƷ��©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ǲǐŢ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȂȈǳ¦�©ƢǫȐǠǳ¦Â

فقد '' بودلري''أي احلداثة السياسية، أما '' ماركس''هذا ما مثله . اليومية واحلياة االجتماعية والسياسية

أو النقدي جعل اإلبداع انعكاساً للممارسات فّكر يف العامل مجالياً وهذا التزاوج بني السياسي واألديب 

كّل هذا دفَع النقاد العرب إىل اعتماد .1اإليديولوجية، فأصبح الفن أو األدب عاكسًا للمجتمع

منهٍج ينظر إىل األعمال األدبية بوصفها انعكاسًا للمكبوت السياسي، وبالتايل أصبحت الكتابة 

  .لف السياسي واالجتماعي والقمع بشىت أشكالهالنقدية سالحاً ضّد السلطة والرجعية والتخ

أّن الطريقة األفضل لتحليل الشعرية يف الّنص، هي استحضار اجلانب '' أبو ديب''ويضيف 

الّصويت والداليل، أو كما يسميه نظام العالمات، وبالتايل فإنه يطمح إىل تقدمي رؤية بنيوية سيميائية 

.2التحولالعالئقية والكلية و : من خالل مفاهيم هي

أّما يف حديثه عن العالقات الكلية اليت تؤدي إىل التحول من الواقع القائم إىل الواقع املمكن، 

والذي هو يف أصله '' لوسيان غولدمان''أو تبّنيه للمنهج البنيوي عند '' أبو ديب''فهذا يعكس تأثر 

حول قصائد الشاعر ' 'أبو ديب''، ودليل ذلك رأي ''جورج لوكاتش''تطوير لنظرية االنعكاس لـ

�ƨȇǂǠǋ�ȏÂ�ƨȇƾȈǴǬƫ�Ëǲǫ¢�ƪ''حّسان بن ثابت'' ǈȈǳ�śǸǴǈŭ¦Â�¿ȐǇȍ¦�Ǻǟ�Ƣđ�Ǟǧ¦ƾȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦ من

�śƳ''البّيايت'' قصائدبعض  Ȃ̄ǸǼǳ¦�ǺǷ�čȐǯ�ċÀ¢�Ǧ ȈǔȇÂ��ƨǫȂƸǈŭ¦Â�ƨǨȈǠǔǳ¦�ƨǬƦǘǳ¦�Ǻǟ�Ƣđ�Ǟǧ¦ƾȇ�Ŗǳ¦

الشعريني ال يتوفران على أيِّ مكّوٍن من املكونات اجلوهرية للشعرية، بل يف احلقيقة هناك بعد آخر 

اعرين يف أصِله تعبري كذلك يرى أّن دفاع الش.تتضمّنه اللغة الشعرية هو البعد الثوري يف اللغة نفسها

عن شعرية املؤسسات التابعني هلا، واليت ختضع إليديولوجية تقليدية تضّيق وتقيد حرية التعبري، ولعّل 

.14سابق، ص الرجع امل ،ملسريي وفتحي الرتيكيعبد الوهاب ا - 1
.15، ص املرجع السابقكمال أبو ديب، -2
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شاعر شفاهي، أو شاعر مناسبات أما الثاين فهو شاعر  ) حسان(ما ميّيز الشاعرين هو أّن األول 

.1له قضية إيديولوجية ظاهرة) البيايت(كتايب 

يف مواضع كثرية ال يستند ملنهٍج واحٍد، بل إنه يعتمد أفكارا أغلبها '' أبو ديب''املالحظ أن 

وبالتايل ). مسافة التوتر: الفجوة(يقوم على التناقض، ويسعى إىل توحيدها حتت مسمَّى واحٍد هو 

مسافة ): الفجوة(فهو يرى يف وجود أيِّ فكرٍة مضادٍة أو شاعر وفنّان متمرد هي جتسيد ملفهوم 

، واحملور الرتاصفي Paradigmatic) االستبدايل(عرب حمورين احملور النسقي '' الفجوة''وتر، وحيّدد الت

تصورية، داللية، صوتية، :، ويضع للفجوة مستويات أو وظائف هيSyntagmatic) السياقي(

.2تركيبية، إيقاعية، وتشّكلية

، ومثال ذلك حتليله لقصيدة ''اجلرجاين''ويعود يف حتليله للنصوص إىل نظرية الّنظم عند 

¦ƢȈƬǷƢƥ�ƨȈǠǫ¦Â�̈ƾȈǐǫ�ƢËĔ¢�Ãǂȇ�Ŗǳ±��) اجلبان(�ƢĔ¦ȂǼǟ�Ŗǳ¦Â'' ستيفن سبندر''الشاعر االجنليزي اليساري 

  :يقول فيها

حتت أشجار الزّيتون، من األرض تنمو هذه الزهرُة، اليت هي جرح

وهذا لكي يبني طبيعة الرتكيب '' حاليت هي جر ''على إخفاء املقطع األخري '' أبو ديب''يقوم حتليل 

، ونسبة فعل النمو إىل ''حتت''الشعري يف املقطع األول، وهذا من خالل املكان الذي حيّدده الظرف 

مسافة التوتر، :، ويرى أّن هذا املقطع ال حيتوي على الفجوة''الزهرة'': ما ميكن أن ينمو حقيقًة وهو

أقرب إىل  »ار الزيتون، من األرض تنمو هذه الزهرةحتت أشج «: يف حني أن هذا املقطع الشعري

�ÅƨǏƢƻ�ƨŦŗǷ�ƢĔ¢�Ȇǿ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀǿ�ǲȈǴŢ�Ƥ. عامل النباتات أو مقاٍل خيص3مقالٍة صحفيةٍ  ËǠǐȇ�ƢǷ

.من الّناحية اللغوية وهذا أيضاً سيفقدها الكثري من اخلصائص البنائية

.74، ص كمال أبو ديب، املرجع السابق-1

.22املرجع نفسه، ص -2
.28-26، ص ص نفسه - 3
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يف حتليله هلذه القصيدة أّن عالقة الزهرة باجلرح هي عالقة سببية تدّل '' أبو ديب''ويضيف 

��¬ǂŪ¦Â�̈ǂǿǄǳ¦�śƥ�ÀȂËǴǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ƨđƢǌǷ�ÇƨǫȐǟ�ń¤�°Ƣǋ¢Â��°ȂǿǄǳ¦�Ŀ�̈®ȂƳȂŭ¦�½¦Ȃǋȋ¦�ȄǴǟ

śƸǓ¦Â�śǧǂǗ�śƥ�ƨđƢǌǷ�ƨǫȐǟ�ƢǼȀǧ�¬ǂŪƢǯ�Â¢��¬°ƢŪ¦�½ȂËǌǳ¦�©¦̄�̈ǂǿǄǳ¦�ËȂŶ�Ǯ ǳ̄�ǂȇƾǬƫÂ أو ما 

من هنا  «: يقول يف هذا الصدد. يسميه مفارقة وال جتانس، أو عدم مالءمة املستعار للمستعار له

تكون الشعرية جوهرياً ال خصيصة جتانٍس وانسجاٍم وتشابٍه وتقارٍب، بل نقيض لذلك كله، الالجتانس 

ركة ضمن العادي؛ املتجانس؛ والال انسجام، والال تشابه والّال تقارب؛ ألّن األطراف السابقة تعين احل

.1»أي الشعريّة:، وأما األطراف األخرى فتعين نقيض ذلك)النثري(املألوف 

يف حبثه حول الشعرية بني عدة نظريات حديثة ليقف عند '' أبو ديب''ّمث ينتقل 

إّن الفجوة اليت تنشأ بني  «: وقضية البنية العميقة والبنية السطحية فيقول يف ذلك'' تشومسكي''

البنية السطحية والبنية العميقة يف نٍص كامٍل ليست وظيفًة من وظائف التشكيل اللغوي فقط، بل 

وظيفة من وظائف احلقول الداللية والرتابطات وعالقات التشابه والتضاد، وثنائية احلضور والغياب، 

حيّول '' أبو ديب''اءًا على هذا الكالم فإن بن. 2»وأنساق الوزن واإليقاع، وأنساق الّصورة الشعرية

إّن استعراَض .ƢǬȇȍ¦Â�ƨǣȐƦǳ¦Â�ƨǳȏƾǳ¦Â�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ�ƲǿƢǼǷ�ń¤�ÄȂƸǼǳ¦�ƢȀƴĔ�ǺǷ¸'' تشومسكي''نظرية 

¢�ǲƦǬƫ�Ǻǳ�Ƣđ�ń®¢�Ŗǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǽǀǿ�ËÀملعلوماته وكأنّه تربير ألطروحاته، أو لديِه شكّ '' أبو ديب''

''  أبو ديب''رأيه بتفصيل حينما فّصل يف منهج '' حسن ناظم''لقد قّدم لدى القارئ العريب، و 

  نجو ''مسافة التوتر ونظرية االنزياح عند : الّنظري، خاصة ما وقف عليه من تشابٍه بني نظرية الفجوة

وهنريش بليث، جريار جنيت، '':، وأيضا نقله ملصطلح الفجوة ومفهومه من نقاٍد غربيني مثل''كوهن

ƢǠƬǇȏ¦Â�̈ ¦ǂǬǳ¦�ƨȇǂǜǼǯ�ǶēƢȇǂǜǻ�ǒ°̈�'' أبو ديب''، وقد أشار ''ريكور إيزر، وبول وولفغانغ Ǡƥ�ń¤

  .واخليال وغريها

.28، ص كمال أبو ديب، املرجع السابق-1
.58نفسه، ص املرجع  - 2
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'' اإلقحام''خاّصًة التطبيقية مصطلحي '' أبو ديب''أيضًا من بني املسائل اليت قدمها 

من وضِع مكوناٍت أحد املنابع األصلية الشعرية ألنه ينشأ  «، فاإلقحام كما يعرّفه ''االنتظام''و

وقد طّبق هذا املفهوم على مقطٍع من قصيدة البيايت 1»وجوديٍة متجانسٍة يف بنية لغويٍة متجانسةٍ 

  :هو'' سوق القرية''

الّشمُس والحمُر الهزيلة والّذباب

وحذاُء جندي قديم

  :األلفاظ اليت ال حتقق الشعرية فيقول'' أبو ديب''وللتعريف أكثر باإلقحام يستبدل 

والذبابالبغل واحلمر اهلزيلة 

  :و

والكالبالشمس واحلمر اهلزيلة 

  .صراخ حوذي قدمي: و

أّن الفجوة اختفت بعد االستبدال ألّن اإلبدال احدث جتانسا تامًا بني '' أبو ديب''يرى 

:املكونات الداخلية للرتكيب، وبناءاً على ذلك فهو يقول بأّن الشعرية ال تكون بالتجانس بل بعدمه

أّن استخدام الكلمات بأوضاعها القاموسية املتجمدة ال ينتج الشعرية بل ينتجها اخلروج بالكلمات «

أنه يدخل '' أبو ديب''لعّل أهم ما يالحظ حول طرح .2»عن طبيعتها الراسخة إىل طبيعة جديدة

�ƢǸđ� ƢƳ�Ǻȇǀǳ¦�Ǧ ȈǳƘƬǳ¦Â�°ƢȈƬƻȏ¦�ȆǷȂȀǨǷÂ�¬ƢȇǄǻȏ¦�¿ȂȀǨǷ�ǺǸǓ''جاكبسون''.  

فو يقّدمه بديًال للوزن الذي مل يره شرطاً أساسيًا يف حتقيق الشعرية '' االنتظام''مفهوم أّما عن 

مكّونة للكتابة ّمث استغالل هذا التمايز لتوزيع العناصر يعين ضمنيًا نشوء متايز بني عناصر  «: لقوله

إىل خلِق نسٍق أو يف بنية يتشابك فيها التمايز بالالمتايز، بروز الظاهرة واختفاؤها، بصورة تؤدي 

.38-37، ص ص املرجع السابقكمال أبو ديب،   :نظري - 1
.40املرجع نفسه، ص -2
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حول طغيان االنتظام الوزين يف «: ، ويضيف1»أنساق معينة توّفر هذا الشرط الذي أمسيته االنتظام

 أعلىالشعر احلديث يف ، إّن نسبة ورود الّصورة الشعرية ...الشعر يرافقه احنسار للصورة الشعرية عنه

مبرّاٍت من ورودها يف شعر التفعيلة، كذلك إّن نسبة ورود الصورة يف الشعر احلديث أعلى مبراٍت من 

ورودها يف الشعر القدمي، والعامل احلاسم املرافق هلذا اخلط البياين الرتفاع نسبة ورود الصورة الشعرية 

.2»أو اخنفاضها هو توفر االنتظام الوزين واحنساره

على حتليل '' أبو ديب''وض يؤّكد على عالقة اإليقاع باملعىن، فقد رّكز ويف حديثه عن العر 

اليت يرى فيها اخرتاقًا لكل تعاليم العروض ''الّصفر''خاّصًة قصيدة '' أدونيس''نصوٍص شعريٍة لـ

، فهي تشكل متواليات إيقاعية متكّونة بطريقة جديدة )العمودي(التقليدي للرتاث الشعري 

يظهر من خالل التحليل . 3مسافة توتر حادة جداً : وهذا ما خلق فجوة) فعولنمستفعلن وفاعلن و (

�ǺȇǂŞ�ǺǷ�ÀȂǰƬƫ�ƢËĔ¢�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀŮ�ȆǓÂǂǠǳ¦''ويعتمدمها ليتنقل بني أصوات '' الّرجز''و'' املتدارك

القصيدة، فهذا االختالف يف اإليقاعات هو يف أصله حوار بني صوت الشاعر وصوت عبد الرمحن 

، هذا االختالل يف بعض األسطِر أدى إىل االرتباك يف الوزن، وأحيانا مل يكن )ر قريشصق(الداخل 

:4''أدونيس''سوى انتقال من حبر آلخر لالستفادة من اإليقاع، ويتضح ذلك من خالل قول 

  ماحالفريسة والفارس الرِّ  هدأت فوق وجهي بين-

  فعلن/ فاعلن/ فعلن/ فاعلن/ فعلن/ فاعلن/ َفِعُلن

يتدحرُج والموُت حوذية والرِّياحجسدي -

  فاعالن/ فاعلن/ فاعلن/ فعلن/ فعلن/فعلن

.88، ص  املرجع السابقكمال أبو ديب، -1
.91املرجع نفسه، ص -2

.56نفسه، ص -3
.1988، 2، ط1965، 1، املكتبة العصرية، ط)كتاب اهلجرة والتحوالت يف أقاليم النهار والليل(أدونيس، الديوان -4
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وكأّن النهار-

  فاعالن/ فعلن

حجٌر يثقب الحياة-

  فعلن/ فاعلن/ فعلن

وكأّنّ◌ النهار-

  فاعالن/ فعلن 

  عربات من الدمع-

)مدّور(فاِع / فاعلن/ فعلن

غّير رنينك يا صوتُ -

)مدّور(فاِع / فعلن/ فاعلن/ لن

وَت الفراتأسمع ص-

)إىل هنا ينتهي حبر املتدارك ويبدأ مقطع الّرجز(فاعالن / فعلن/ ُلنْ 

  ...قريش«-

ْفعِ ُمتَـ 

قافلة تُبِحُر صوَب الهندِ -

مسَتفعْ /مستعلنْ / نُمسَتِعلُ 

تحمل من إفريقيا، من آسيا للهند-

مستْفع/ مستفعلن/ مستفعلن/ مستعلن

»تحمل نار المجدْ -

  مستفع/ مستعلن
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ظّل مصرًا على '' أدونيس''هناك عدة زحافاٍت وعلٍل دخلت على التفعيالت، لكن الشاعر 

''الطيّ ''، و)فاعلن تصبح فاعالن('' التذييل''حتقيق البحر الذي بدأ به مقطعه، ومن هذه الزحافات 

، كّل هذه )متفع(و) فعلن(أخرى وقعت يف القافية مثل ، وهناك زحافات )مستفعلن تصبح مستعلن(

كذلك يأيت بقصيدة أخرى . يصفها باخلرق للنظام اإليقاعي'' أبو ديب''الزحافات جعلت 

واليت رأى فيها تشاكًال بني '' يوسف اخلال''واليت أهداها لصديقه ) الصخرة العاشقة('' أدونيس''لـ

غامرِة ، وهذا يف رأيه تعبري عن زمن الرحيل وانتصار امل)فاعالتن/ فعولن/ فاعلن: (التفعيالت اآلتية

هذا العنف الداليل، هذا «:��ÀƘǌǳ¦�¦ǀđ�¾ȂǬȈǧ''جملة شعر''املصحوبة بالتحّدي مع صديقه يف 

، هذا التوتّر احلاّد بني الـ والعامل، يتجسد أيضًا بصورٍة باهرٍة يف انتقال اإليقاِع '' نا''االنشراخ يف سجوِّ

وبشكل ميتنع يف التعاليم العروضية ) فعولن(إىل نقيضها، مبعىن إيقاعي ) فاعلن(من حركته األوىل 

وعكسها ألّن األوىل تتكون من سبب ) فعولن(هي نقيض ) فاعلن(ومعىن ذلك أّن 1»التقليدية

.خفيف ووتد جمموع، والثانية من وتد جمموع وسبب خفيف

'' جون كوهن''حة و هو أّن مسامهته كانت أقرَب إىل أطر '' أبو ديب''ما يستخلص من شعرية 

  ).االحنراف(يف 

�ǺǷ�ÅƨǰƦǋ�Êǎانطلق يف حتديده للشعرية باعتبارها خصيصة - Ǽǳ¦�Ŀ�ƾËǈš �ƢËĔ¢�Ä¢��ƨȈǬƟȐǟ

...العالقاِت اليت قد تكون سياقية كظاهرة االستبداد، أو الطبقية

من مكونات الشعرية عنده ظواهر أخرى كالوزن والقافية أو اإليقاع الداخلي، أو الّصورة، أو -

  .وقف الفكري أو العقائدياالنفعال، أو امل

حتّدث أيضًا عن مكونات الّنص على الصعيد الّداليل والرتكييب والّصويت واإليقاعي -

  .والتشكيلي

.56-55، ص ص املرجع السابقكمال أبو ديب،  :ينظر - 1
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مفهوم الفجوة، أو مسافة الّتوتر ال يقتصر عنده على الّشعرية فقط، بل هو األساس يف -

  .التجربة اإلنسانية

.ن النصوصِ حضور الفجوة يف الّنِص الشعري ميّيزه عن غريه م-

  ):صالح فضل(شعرية المراوغة بين األساليب وتحوالتها -3

يف الشعرية العربية احلديثة ضمن املساعي املهّمة اليت عملت '' صالح فضل''تدرج مسامهات 

ٍة، يتكرر بأشكاٍل وصوٍر خمتلف'' الشعرية''فالقارئ ملؤلفاته جيد مصطلح . على حتديد مفهوم الشعرية

نظرية : (هذا املصطلح منذ زمٍن، بداية بكتابه'' فضل''، وقد طرح الفصول واملباحثوحيتل عناوين 

(البنائية يف الّنقد األديب ، وذلك أثناء مناقشاته للنقد البنيوي، فنجده يتحدث عن بعض )1977)

فة الشعرية، قضية اللغة الشعرية، والفرق بني الشِّعر والّنثر واالحنراف والبنية والوظي:قضايَا الشعرية مثل

  .والعديد من القضايا األخرى

باحلداثة الشعرية يف دراسته النظرية والتطبيقية جعله من أهم نقاد '' صالح فضل''إّن اهتمام 

احلداثة يف الساحة النقدية العربية، وأيضًا ألنّه وّظف مقوالت النظريات اللغوية احلديثة كالبنوية 

ى استحضار الّتاريخ والواقع، وهذا بارز يف ثالث مؤلفات أخرى والّسيميائية، فرؤيته الشعرية تقوم عل

(شفرات الّنص، دراسة سيمولوجية يف شعرية القص والقصيد: (له على األقل هي (1990( ،

، وميزة هذه املؤلفات )2002) (حتوالت الشعرية العربية(، )1995) (أساليب الشعرية املعاصرة(و

 -  والذي عنونه بـ)الفصل الثالث(، الباب الثاين )أسئلة النقد والشعرية العربية'يف كتابه '' سامي سويدان''يتناول الباحث ،:

، وأيضًا يضيف )فضل أدونيس، كمال أبو ديب، صالح(قضايا الشعرية العربية احلديثة عن كلٍّ من : املسامهات العربية احلديثة

ولعّل ما مّيز هذه املقاربات اليت يقدمها من خالل بسِطه .ƢĐ¦�¦ǀđ�śǸƬȀŭ¦�ǺǷ�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ¾'' الشعرية''مبحثاً يناقش فيه آراءه حول 

�ǺǷ�ǲËǴǬȇ�ǽƾų�̄¤��ƨȇǂǠǌǳ¦�ǶēƢƷÂǂǗ�Ƣđ�Èµ ǂǟ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�Ȃǿ��śǐǐƼƬŭ¦�śưƷƢƦǳ¦� ȏƚǿ�©ƢǨǳƚǷ�Ŀ� ƢƳ�ƢǷ�ďǶǿȋ قيمة هذه

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Çǎ ǐƼƬǷ�ÇƮ ƷƢƥ�Ëǲǯ�Ãƾǳ�Å̈ƾƟ¦°�ŐƬǠƫ�Ŗǳ¦Â��ƨȇǂǠǌǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƨǐËǐƼƬŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦� ¦°ȉ¦. فمثال يطلق أحكاماً حتمل

�©ƢƷǂǘǳ¦�ǶȀǧ�¿ƾǟ�ÅƢǔȇ¢Â��ǖǴŬ¦Â�ƨǘǳƢǤŭ¦Â�ƨȈưƦǠǳ¦�Â¢��ǶȀǨǳ¦�¿ƾǟÂ�ÊǖǴǤǳ¦�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ƢĔƘƥ�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢�Ǧ ǐȇ�Â¢�Ê®ƢǬǼǳ¦� ȏƚŮ�ÅƢǸē

.فهماً جيداً '' جون كوهن وجاكبسون''�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨȇǂالشع

).237(حىت الصفحة ) 203(، من الصفحة املرجع السابق ،سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية  :لالطالع أكثرن ينظر -
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ولعَل أبرز احملاور اليت ميكن مناقشتها من خالل مشروعه وطروحاته أيضًا غلبة التطبيق على الّتنظري، 

  .عالقة الشعرية باألسلوبية –نظرية الفاعل  - النظرية التجريبية  -: الشعرية ثالث حماور مهمة هي

بني «يف حبثه حول الشعرية فهو يقوم على عنصرين متداخلني '' صالح فضل''أّما عن منهج 

نساِق النظرية املتماسكة عن مفاهيم الشعر وجوهرِه، وتقنياته التعبريية من جمموعٍة من التأمالت واأل

.1»انٍب آخرججانب، وعدد متزايد من التحليالت األلسنية لبعِض النماذج اإلبداعية الفائقة من 

يف رأيه أّن الشعرية العربية واقعة بني منظٍِّر ومطّبٍق للمناهج اللسانية احلديثة اليت أقصت كلَّ 

اربة إيديولوجية للنصوص، واستبداهلا مبقاربات أخرى ذات منحى أسلويب تطبيقي له آلياته اخلاّصة مق

واملناسبة يف حتليل النصوص، كل هذا سيقوده إىل اقرتاح تنظٍري خاصٍّ به يصّنف عمله حتت إطار 

.الشعرية األسلوبية دون إمهال اجلانب الّداليل

ى عّدة متون شعرية، لشعراء مثّلوا حقبًا زمنية خمتلفًة يف يف دراساتِه عل'' صالح فضل''يعتمد 

بدر شاكر الّسياب والبيايت، وحممود درويش وأدونيس، وخليل حاوي، ((الساحة األدبية العربية كـ 

لكّل ، ويقدم كذلك متونًا نثريةً ''...وحممد عفيفي مطر، نزار قباين، وعبد العزيز املقاحل وحممد فايز

وكذلك '' املتنيب، وأيب العالء املعّري''، مث ميّر إىل ''ويوسف إدريس جنيب حمفوظ، وطه حسني،''من 

هذا االّتساع والتنوع يف النماذج النثرية والشعرية أعطى .شعر املوشحات، وكّتاب وشعراء اخلليج

راء والكّتاب على حساب انطباعًا ملشروعه النقدي الذي ال يفضل فيه بني األمساء الكربى من الشع

  .أصحاب التجاري الفتية واملبتدئة

رؤيًة واحدًة فهي ختتلف من مؤلف آلخر، فتارًة يعرض أطروحاٍت نظرية '' الناقد''ال يتبّىن 

داللية ولغوية، وأحيانًا أخرى يطرح مشكالت تتعلق بالقارئ واستجابته، وكذلك جنده يف حمطاٍت 

وصوًال إىل ما بعد ) البنيوي(، ويستند أيضًا على املنهج الشكلي أخرى متتبعًا لألخبار التارخيية

كّل هذا ...احلداثة، وأيضًا يستدعي املنهج االجتماعي أثناء قراءاته، إضافة إىل املوقف اإليديولوجي

.11، ص 1990صالح فضل، أساليب الشعرية املعاصرة، دار اآلداب، بريوت، -1
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يصّعب مهمَة الوقوف على منهجه وحتديده، كما أنّه حني يقوم بالشرح والتفسري ينقاد إىل تاريخ 

�ƶƦǐƫ�ȏ�¦ǀđÂ «: فمثال قوله. تفسري الظواهر الشعرية إىل أسباٍب تارخيية وسياسيةٍ األدب فريّد 

§���Ƣē¦®¢�Ȇǿ�ǲƥ'' األدبية'' ®Ȍǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǺǷ�ǲǴƸƬǴǳ�ƨǬȇǂǗ�ǒ ǠƦǳ¦�ƢǸȀǧ� Ȇǈȇ�ƢǸǯ

م األدب دون األوىل عرب اللغة والتقنية، يف التأثري والفاعلية، مما جيعل النقد مشروعاً متنامياً لتكوين عل

.1»أن يفقد طموحه الستيعاب ظواهر الفّن املستقبلية

�Ƣđ�Ë¾ƾƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƾǿ¦Ȃǌǳ¦�Ŀ�ǲǷƘƬŭ¦�ËÀ¤''يصل إىل حقيقة مفادها أنّه يف حتديده للنّص '' فضل

الشاهِد ال يرتكز على منهجية معينة، فيدخل جّل املنتجات األدبية يف شعريته عندما جيد توافقًا مع 

ِة، وبالتايل فهو ينحاز إىل دراسة األسلوب الفردي أكثر من احنيازه لدراسة البنية املؤسسة آرائه املرتمج

للشعرية العربية املعاصرة، كذلك طريقته يف دراسة النصوص قائمة على االختيار وعدم االلتزام بالزمن، 

املنهج الشكلي وهذا دليل على اعتماده املنهج الّتزامين، أّما حتليل النصوص عنده خاضع ملبادئ 

الذي يهتم بدراسة اللغة  واإليقاع أو الّسرد والبنية احلكائية، إضافة إىل تبّنيه للمنهج الواقعي كما 

ذكرنا آنفاً، فذلك واضح وجلّي يف تنظرياته وتطبيقاته، فمثًال عند عرضه لدرجات فهم القراء 

على عدد من  «مفاهيمًا تعتمد وتقّبلهم للنصوص موازنة مع املنهج التجرييب، فيضع ) املتلقني(

قضية أخرى . 2»الفروِض البسيطة القابلة لالختبار والتعديل بشكٍل جديل يف ضوِء املمارسة التطبيقية

هي عدم التسليم برؤيٍة واحدٍة ملفهوم اجلماليِة، فهذا يف حّد ذاته إقصاء لآلراء '' فضل''يشري إليها 

¦°®�ËÀ¢�śƷ�Ŀ��Ƣđ�» ¦ŗǟ¦�¿ƾǟÂ��Ãǂƻȋ¦ سة الشعرية العربية جيب أن تقوم على االعرتاِف جبميع

األساليب الشعرية العربية، وحيّدد مهمة النقد باكتشاف جدوى هذه األساليب وفعاليتها يف صنع 

اختالف اجلمالية يف النصوص، ويضيف أيضا أنه جيب على الناقد االتصاف باملوضوعية إىل 

بوّدي أن ألفت االنتباه إىل أمهية «:واحٍد ودليل ذلك قولهاألساليب وتعددها، وعدم التسليم ملوقٍف 

دراسة سيميولوجية يف شعرية القّص والقصيد، منشورات عني للدراسات والبحوث اإلنسانية -الّنص صالح فضل، شفرات-1

.4، ص 1995، 2واجتماعية، القاهرة، ط
.11ص  املرجع السابق،صالح فضل، أساليب الشعرية املعاصرة،-2
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االعتداد بصيغة اجلمع يف عبارِة األساليب الشعرية، كمفهوٍم مركزيٍّ يف هذه التوطئة، إذ إّن هذا 

حث يطمح إىل جتاوز مفهوم التوحيد األيديولوجي للتصّورات اجلمالية عند منط الشعرية الذي ال بال

يسمح باالعرتاِف مبا سواه، والذي كثرياً ما يقبع خلف مواقِف الدارسني من خمتلف التجارب بطريقٍة 

إذ ال يكتفي باالعرتاِف فاملنطق املبدئي لبحِث الشعرية اليوم يف الطّرف املقابل هلذه املواقِف،. معيارية

، 1»مجيع األساليب الشعريّة، بل جيعل هدفه األساسيَّ مقاربتها يف قراءِة محيمة منّظمة بشرعيةالّنظري 

لدى املتلقني ليوازنوا بني  »أفق االنتظار«وعليه فإنّه يتعّني على دارسي األدب واملهتمني به أن يوسعوا 

إىل منزلة الشعر احلديث عند '' فضل''وهنا تلميح من . 2يةوعي اجلمهور واستجابته للّظواهر الشعر 

  .القراء بدون ختصيص وهي إشارة منه ملسألة الواقعية

يؤدي إىل متييز العناصر  «: يربز اعتماده أيضًا على النظرية التجريبية لألدب من خالل قوله

بوضِع خمتلف التجارب على اللغوية احملايدة من آليات التعبري التقين لألساليب الشعرية، كما يسمح

سّلٍم نقدي قابٍل للقياس الوظيفي، دون حتكيٍم مسبٍق لسطوة األمساِء أو التصنيف اإلقليمي أو 

.3»املذهيب لإلنتاج الشعري املعاصر

ليس علمًا حتليليًا على منط الرياضيات البحت، وال  «: ''فضل''فريى أّما عن علم األدب 

، ألنه علم حيمل يف طياته وصفًا لألشخاِص والفعال واألشياء وأحواهلم ينبغي أن يقع يف هذه الدائرة

''ǞǸƬĐ¦�°ƢǗ¤�Ŀ'' ًأيضًا هناك 4»، ويعتمد على وقائع لغوية ذات خصائص اجتماعية ومجالية معا ،

شروط تفرض على علم األدب إىل أريد به حتقيق االهتمام املوضوعي منها اعتماده على املنهج 

  .التجرييب

.14ص املرجع السابق، صالح فضل، أساليب الشعرية املعاصرة، -1
.14فسه، ص املرجع ن - 2

.11نفسه، ص -3
.12، ص نفسه - 4
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تربز احملاولة التجريبية بوضوح من خالل ربط التجريب باألسلوب، '' الشفرات''يف مؤلفه 

'' فالريي وجاكبسون''حيث قام باستنتاج قوانني للتحليل األديب وهذا باعتماده على مقوالت كلٍّ من 

فة والوسط من فاألول مثًال دعا يف طروحاته إىل دراسة اإلبداع والرتكيب ودور التأمل واحملاكاة والثقا

جانب، واإلجراءات واألدوات من جانب آخر مث تنتقل الدراسة إىل عمل الفنان وما يفعله أثناء 

فزاوج بني ) جاكبسون(الباحث الثاين ، أما )النص(عملية الكتابة أكثر من االهتمام بالعمل املكتوب 

ي واألديب عن غريه من الفنون شعريته على البحث عن ما ميّيز العمل اللغو  فقامتالشعرية واألسلوبية 

ما الذي جعل من  «: لقوله'' فضل''األخرى، أي البحث عن أدبية األدب، ويظهر هذا التأثر عند 

وقد وّظف هذه القضايا لدراسة النصوص األدبية العربية باعتبارها معربة .1»نصٍّ لغوي عمًال أدبياً 

إّن دراسة األسلوبية احلديثة، «:ر، فيقولعن الفكر العريب وهدفه يف ذلك الوصول إىل حنو الّشع

و إىل اكتشاِف قوانينه بطريقة جتريبية ال معيارية، تستأنف حخاصة عندما ترتكز يف لغة األدب، وتن

  : هذا النشاط ملنطق الفكر اللغوي على أساس جديد يتمثل بأمرين

الصياغة اجلدلية للعقل تطوير مفهوم نظرية اللغة وعالقتها بالواقع احلضاري ودورها يف : األول

  ...العريب

االعتماد على املنهج التجرييب العلمي يف بناء الوقائع واستخالص النتائج بالبحوث : الثاني

يف  النصية املنتظمة على حماور آنية وزمنية، واملرتاكمة يف نتائجها حىت تؤدي إىل القفزات الّنوعية،

'' شعرية النحو''ال خيتلط بنحو اللغة وإن انبثق منه، وال يرجع إىل '' حنو الشعر''احملاولة للوصول إىل 

.2»كما كان األمر لدينا قدميا

  :لتحقيق الدمج بني األسلوبية والشعرية من حيث العناصر يعتمد ما يلي

.الشخص أو الفاعل املسند إليه سواء كان ظاهراً أو مضمراً -

.76ص املرجع السابق، رات النص، فصالح فضل، ش :ينظر - 1
.76-75املرجع نفسه، ص ص -2
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.عمليات اإلسناد وزمانه وما تتم به من فعٍل أو وصف-

  .حالة اإلسناد اخلربية أو اإلنشائية-

ويشرتط يف هذه املستويات أن تدرس جمتمعة لكي تربز الظاهرة، وهي تقوم بدورها يف خلق الداللة 

لعب واليت ت) Actant(أيضا يف مرجعياته على نظرية العامل أو الفاعل '' فضل''يعتمد  .1الشعرية

يقرن مفهوم الفاعل بالنحو والبالغة العربية، '' فضل''ولكن . دورًا بارزًا ومهمًا يف بنية السرد العميقة

يف الّنحو، وذكر بعض الفنون البالغية '' االسم الظاهر''و'' الضمري''أو '' املضمر''فيقارب مع مفهوم 

فيعمل على رصد حتّول .2للفاعلمث يبحث عن الوظيفة اجلمالية '' التجريد''و'' االلتفات''مثل 

اخلطاب من املتكّلم إىل الغائب أو العكس، وقد عمل على تطبيق هذه املفاهيم على إحدى قصائد 

أتكّور طفًال كي أولد يف قطراِت  «: نقدم هذا املقطع) النور يأيت من غرناطة(وهي قصيدة '' البيايت''

يتيما ) حراء(لوي عنقي، فأعود إىل غار ح الشرقية تاملطِر املتساقِط فوق الصحراء العربية، لكن الري

خيطفين نسر، يلقي يب حتت مساء أخرى، أتكور ثانية، لكين ال أولد أيضا، أختّطى الوضع البشري، 

أدور وحيدًا حول اهللا وحول منازله يف األرض، يالحقين صوت كماٍن يعزف يف الليل عليه مئات 

أحاول أن أتوقف عند الوتِر املرجتِف املقطوع،  ولكن املوسيقى العشاق املسكونني بناِر امليالد، 

جترفين، أصرخ عند الذروة، إيقاع مصحوب ببكاٍء إنساين، يندفع اآلن وخيبو، موسيقى أعمى ينزف 

وحيداً حول  رفوق األوتار دماً، يرفع مثلي يده يف صمت فراغ األشياء، ويبحث عن شيء ضاع، يدو 

صرخ، حتمله الذروة حنو قرار املوجة، يبكي حتت مساء بالد أخرى، لكن اهللا، بصوِت فمي أو مي ي

لتحليل هذا . 3»من مّنا يولد يف هذي الصحراء اآلن.األوتار، تظّل تالحقين يف صمت فراغ القاعة

نظرية الفاعل بالضمري النحوي ليقف على مستويات التشفري والرتميز، فيبدأ '' فضل''املقطع يستبدل 

.77ص املرجع السابق، صالح فضل، شفرات النص، -1

.8-7املرجع نفسه، ص ص -2
.7، ص ''قصيدة النور يأيت من غرناطة''، 1979عبد الوهاب البيايت، مملكة السنبلة، دار العودة، بريوت،-3
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الّنص من مفهوم املضمر النحوي إىل دائرة الفاعل إذ جتتمع ضمائر كثرية، ومعها بعض بتتبع ضمائر 

:األمساء اليت تدل على الغائب وعن الفواعل يف هذا النص حيّددها كالتايل

.الشاعر املتكّور-

  ).الشاعر واملوسيقى: فاعالن(املوسيقي األعمى -

.رجل يف سفٍر يتأرجح وهو يتوج امرأة بضفائرها-

.1بتجميع الفواعل الثالثة ليؤدي وظيفة واحدة'' فضل'' يبدأ-

أمحد ''يل قصيدة ، ما عرضه يف حتل''صالح فضل''ية املهمة أيضًا يف رؤ ومن بني املسائل 

الذي أعجب بشعريته كثرياً، حيث رأى يف شعره التزامه باألصوِل العربية خاصة على مستوى '' خبيت

يستأنف هذا الشاب املوعود مسرية الشعر املكثف اجلميل  « :اللغة واإليقاع فيقول يف هذا الصدد

اللغة  النثريني، ممن انقطعت صلتهم بنسق اليت أوشكت أن تتوقف نتيجة لثرثرة عشرات الكتاب

العربية ورحيِق شعريتها الرائقة، وفتنوا بلوعِة التجريب املستمِر يف االجتاه املعاكِس الناقِص لغزِل 

ويهتم  ،عن املنهج التجرييب، ومضوع احلداثة الشعرية'' فضل''هنا يتخلى . 2»اإلبداعاِت السابقةِ 

باإليقاع واملعىن، ويقدم إثر ذلك بعَض الشواهد الشعرية اليت تربز دور اإليقاع والذاكرة املثقلة بروح 

  :األسالف كقوله

سأخرج من حرير العاشقاتِ 

ومن ذهبِ 

  يخون معلقاتي

أجلْ 

  لي صاحب يبكي

.10ص  املرجع السابق، ،شفرات النصصالح فضل، -1
.194ص  املرجع السابق،فضل، حتوالت الشعرية العربية،صالح  - 2
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  فأبكي

.طلل، يليق بمفرداتيولي 

***

  فصحى انجبتني: ولي لغتان

  ودارجة سأمنحها رفاتي

  حين يفضي'' المنّخل''ولي زهو 

بأسراِر البروقِ 

إلى الحصاةِ 

  ولي

شرُف الصعود إلى الغيومِ 

.''خدر الفتاةِ ''على ... تقّطرني

القارئ العريب،  يعتمد الشاعر يف مقطوعته هذه توظيف الشواهد التارخيية العربية القريبة من

ويوظف كذلك األسطورة، ويعمل على حتوير القصص الواردة يف الشعر أو األخبار، ويوظف العقائد  

  .كذلك مبا يتناسب على العصر احلديث

إىل عرِض مقاطع أخرى تتميز بالطابع املوسيقي الغنائي، وأيضًا ميزة أخرى يف '' فضل''ينتقل 

هذا بتوظيف تقنية الثقافة البصرية واليت يغلبها على التعبري هي التصوير الواقعي، و '' خبيت''شعر 

:املباشر، وبالتايل يستطيع الشاعر اجلمع بني صور ومشاهد احلرمان واللمسة الوجدانية الغنائية كقوله

رأيُت شجاَر أرملةٍ 

تغالط بائع األلبانِ 

وثقب ردائها المبَتلِّ 

يجلدُ 
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جارها الّشهوانِ 

وطفالً عارَي الفخذينِ 

  يحبو نحوها

.بأمانٍ 

ويعتربها امللمح األساَس باخلربة اللغوية العالية، '' امحد خبيت''للشاعر '' فضل''يعرتف 

لشعريته، وكذلك اإليقاع الذي يرى فيه أنه مستمٌد من إيقاع الّشعر العمودي، وأيضاً ميزة أخرى هي 

ميكننا من كتابة األبيات على الشكل  استعماله لبحر الوافر، وهو حبر إيقاعي بامتياز، إضافة إىل أنه

  :العمودي

  اتيـلقـومن ذهب يخون مع    ر العاشقاتـسأخرج من حري

  مفرداتيـب ـل يليـقولي طل    يـأجْل لي صاحب يبكي فأبك

  اتيـنحها رفـمودارجـة سأ    تنيـى أنجبـفصح: ولي لغتان

اةِ ـروِق إلى الحصـبأسرار الب  حين يفضي'' المنّخل''ولي زهو 

  .''در الفتاةـخ''على ... تقطرني    ومـشوق الصعود إلى الغيولي 

:افرِ و وتنتظم األوزان على حبر ال   وايفـيف هذه األبيات تتفق الق

  مفاعلنت مفاعلنت مفاعل  مفاعلنت مفاعلنت مفاعل

¢�ǺËŲ�¾Âȋ¦�ǲȈǟǂǳ¦�Ǟȇ°Ƣǌŭ�®¦ƾƬǷ¦�ƢĔ'' صالح فضل''يف األخري ما يستخلص حول شعرية 

§���ǲƻƾƫ�ǾƫƢŷƢǈǷ�ËÀƜǧ�¦ǀđÂسبقوه، حيث وقف ƢËƬǰǳ¦�̈ƢȈƷÂ��ƢēƢȈǠƳǂǷÂ�́ ȂǐǼǳ¦�ƺȇ°Ƣƫ�ƾǼǟ�¦Ȃ

ضمن املساعي املهمة اليت عملت على حتديد املفاهيم الشعرية أو باألحرى درجات الشعرية العربية 

ƢȀǼǷ�ƾǫƢǼǳ¦�Ƣđ�ǄċȈŤ�ƨǸȀǷ�©ƢƳƢƬǼƬǇ¦�ȄǴǟ�Ǧ Ǭȇ�ǾǟÂǂǌŭ�¥°ƢǬǳ¦Â��ƢēȏȂŢÂ�Ƣē¦°ƢǈǷÂ:

التعبري (يف حتديده حول الشعر العريب احلديث قيامه على عنصرين مهمني أنّه انطلق -

  ).والتوصيل
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.مجع يف قراءته بني البحث اللغوي والقراءة النصّية اليت تقوم على مجالية التلقي-

  .اعتباره للتعبري ظاهرة ميتافيزيقية وربطه للتوصيل بالقراءة-

  .واالحنراف املوجودة بني اإليقاع والّنحوِ حّدد درجة الشعرية انطالقا من العالقة -

-ƨǠȇǂǇ�̈ŚƫȂƥ�ƪ ƫ¢�ƢËĔȋ� ¦ǂǬǳ¦�Ãƾǳ�ƨǠȈǘǫÂ�Å̈Ȃƴǧ�ƪ ǬǴƻ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨƯ¦ƾū¦.

.احلداثة مل تؤدي واجبها ووظائفها على أكمِل وجٍه سواء اجتماعياً أو تربوياً -

.اهتمت احلداثة بتجديد الّلغة، وحصر التأمل واملواقفِ -

لشعر ومل تستطع أن تكوَن بديًال له، ما أوصل إىل التخّلي عن تركت احلداثة عمود ا-

.املوسيقى والداللِة، ومها عنصران مهماِن يف الشعرية العربية

يرى يف القرن العشرين عصرًا ذهبيًا ثانيًاَ◌ للشعر العريب، يف حني أّن أسباَب عزلته عن -

.1ة الرتمجةالعاملية، هي يف احلقيقة عزلُة اللغة العربية، وأيضاً صعوب

  ):محمد مفتاح(الشعرية المنهاجية -4

حنو مناهج متعددة من العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية ومناهج '' حممد مفتاح''تضم مؤلفات 

العلم وظائف األعضاء والتشريح والفلسفة واملنطق والرياضيات واملوسيقى، وهذا واضح جلّي يف 

الذي  ) 2010) (مفاهيم موسعة لنظرية شعرية(، لكن ما وقع عليه اختيارنا مؤلفه 2خمتلف مؤلفاته

ملا تضمّنه من عرض نظري شامل كان له اهتمام واسع يف الوسِط الثقايف والنقدي األديب، وهذا نظراً 

، ويتضمن هذا )احلركة -املوسيقى -اللغة: (والشعر، وقد طرح ثالث حماور مهمة هي'' الكون''حول 

ويعرتف الناقد نفسه بأّن دراساته ،ؤلف جتربة صاحبه الطويلة يف جمال الدراسات األدبية واملعرفيةامل

.16-15ص ص املرجع السابق، صالح فضل، أساليب الشعرية املعاصرة،  :ينظر - 1

حتليل اخلطاب : وأيضاً .2001، املركز الثقايف العريب، املغرب، -مقاربة نسقية -تأويل حممد مفتاح، التلقي وال :ينظر - 2

.2005، املركز الثقايف العريب، املغرب، -إسرتاتيجية التناص -الشعري 
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السابقة كانت قاصرة يف إحاطتها بالشعر، خاصة يف جانبها التطبيقي، والسبب األول يف ذلك هو 

.1استشهاده بالنصوص الشعرية احلديثة

نظريته املوسعة للشعر، استجابًة منه للتوسع الذي يعرتي تلّقي الشعر، والذي '' مفتاح''يقدم 

توسيع الرؤية يف تلقي الشعر والشاعر، فهو يرى يف دور الشاعر حني إنشاء القصيدة بدورِه أّدى إىل 

قي، والشعر شريٌط إذا أنه يصري مغنياً وممثًال ومسرحياً، وتربيره يف ذلك أّن الشعر مسرح إذا حضر املتل

شاهد املتلقي والشعر موسيقى غنائية أمام مجهوٍر متحمٍس، والشعر تشكيل ورسم وهندسة وحنت 

ترمجة . 2حينما يكون مسطوراً على الصفحة أو منقوشًا على البناء أو مرقومًا على  الثياب واألنسجة

يبقي على اجلمهور يف خانة أخرى، يضع الشعر والشاعر يف خانة واحدة، و '' مفتاح''هذا الكالم أّن 

فالشاعر هو من حيّدد نوعية اجلنس الذي سيكون عليه شعره  إما غناءاً أو مسرحاً أو رمسًاً◌ وهندسًة 

.أو حنتاً 

يطرح هذا التصور قضية مهمة حول تلقي الشعر عن طريق الذوق أو احلواس، فمثال هل 

ؤلف يف اجلزء األول من كتابه مفاهيم حول خيتلف التلقي بالبصر عن التلقي بالسمع؟، يطرح امل

ال حيتاج الباحث إىل  «: وينادي بضرورة توحيد الكون باالنسجام واالنتظام لقوله'' السمع والبصر''

توكيد أّن احلواس اخلمس هي وسائل اإلدراك، وأّن هلا دورًا أساسيًا يف وجود الكائنات احلية بصفٍة 

عامة، والكائنات البشرية بصفة خاصة، على أن حديثنا سيهتّم، أساساً، حباستني البصر والسمع، 

صصات علمية خمتلفة، وال سيما من معتمدين على بعِض النتائج اليت توصل إليها الباحثون يف خت

اهتّم منهم بالدماغ اإلنساين، وبالنسِق العصيب وأغلب أولئك الباحثني هم من األطباء، أو من 

.3»...الفيزيائيني والكيميائيني، والرياضيني، أو فالسفة الذهن، أو علماء النفس

:1ج ،2010احلركة، املركز الثقايف العريب، بريوت،  - املوسيقى -اللغة: حممد مفتاح، مفاهيم موسعة لنظرية شعرية :ينظر - 1

.13مبادئ ومسارات، ص 

.20-19املرجع نفسه، ص ص -2
.23، ص  نفسه - 3
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ستناد على العلوم الطبية أيضًا أن أّي دراسة دقيقة للشعر ال تتّم إّال باال'' مفتاح''يؤكد 

والرياضية ووظائف األعضاء وعلم التشريح وغريها، هذا ما جعل الباحث يأيت مبصطلحاٍت جديدة مل 

، فمثًال شرحه لتفاصيل جسد اإلنسان ابتداءًا بالدماغ ومكوناته وكيفية 1تستعمل يف الّنقد العريب

ألذن واألعصاب، كل  هذا التفصيل تفاعلها مع املوسيقى واللغة، كما يفصل يف شرح مكونات ا

يكاد يقودنا إىل تصنيف الكتاب بعيدًا عن دائرة النقد وإدخاله دائرة الطب أو البيولوجيا، أو حىت 

الفيزياء وذلك ألّن الباحث يناقش سحر األعداد واألشكال برموزه ودالالته، ويوظف أثناء مناقشته 

روحات اليت تعتمد األدوات االصطالحية يعتمد أيضًا على تلك األط. املصطلحات الصوفية

، وأيضًا الفالسفة )املقدمة(يف '' ابن خلدون''واملنهاجية اليت ضمنها قدماء املغاربة تصانيفهم كـ

، )روضة التعريف باحلب الشريف''يف كتابه '' ابن عريب، ولسان الدين بن اخلطيب'': املتصوفون مثل

يقوم بتحديث األطروحات '' مفتاح''، فـ''رشد وابن طفيلابن سينا وابن ''وكذلك اعتمد على أفكار 

ويطرحها ) النفس والبدن واألفالك والروحانيات(الفلسفية والصوفية القدمية اليت تضمنت مفاهيم حول 

.مرة أخرى بصيغٍة علمية أدبية، ويطلق على هذا الطرح تسمية التأويل األديب

ترمجة كتٍب قام بتلخيصها وبسط األفكار اليت أيضا يف إخراج مؤلّفه على '' الباحث'' يعتمد

  :تضمنتها ومن بني هذه الكتب

شرح فيه صاحبه نظرية األعداد واألشكال ورموزها، : كتاب املوسيقى ألريستيد كانتليان-

2...فالواحد يرمز إىل اهللا الضامن النسجام الكون، واالثنان رمز لالزدواج والتوالد والتزاوج

ويشمل '' كورتيس. ج''و'' غرمياس''من تأليف ): جزءان(ة اللغوية املعجم املفصل للنظري-

مدخل املنهاجية واإلشكال، وهو عرض ونقد للمربع السيميائي، الذي حيدده مبنطق 

.3اجلهات األربع كما املنطق األرسطي

.15ص املرجع السابق، حممد مفتاح، مفاهيم موسعة لنظرية شعرية، -1

.وما بعدها 16املرجع نفسه، ص -2
.وما بعدها 51نفسه، ص -3
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، ''راي جاكوندوف''و'' فريدلري ديهل''ألفه كّل من : النظرية التوليدية للموسيقى التوافقية-

'' مفتاح''بق هذه النظرية على اللغة والعروض وتوافقهما مع الغرض واملعىن، وهنا يوظف تط

1.يف الفهم والتطبيق'' القارطاجين''أفكار 

وهذا املؤلف فيه تداخل '' ريتشارد كارتون''لصاحبه : التعبري اإليقاعي يف الشعر االجنليزي-

.2مع النظرية التوافقية

الطب والتشريح وفلسفة الذهن وقد فرقها يف أجزاء كتابه يستعمل جمموعة أخرى من كتب -

  .الثالثة

théorie(تلخيص نظريات عديدة يف الرياضيات والفيزياء أمهها نظرية الكارثة - de la

catastrophe(واعتمد كذلك آرائه اليت . ، وأيضا نظريات احلركة والصوتيات وغريها

إّن ما نفتقده يف العامل العريب  «: ربية لقولهقدمها يف مؤلفاته السابقة واليت ضّمنها رؤى غ

متازج (لة ز باحثوه أعماًال كثرية حول املسأاإلسالمي نعثر عليه يف العامل الغريب الذي أجن

.3»)اللغة واملوسيقى والشعر

يف إبراز حقيقة العناصر املؤلفة للكون باالنتظام واالنسجام، مع أنه حيافظ '' مفتاح''جيتهد 

كل ثقافة لوحدها، وهذا من أجل بيان اخلصوصية املغاربية اليت يرجع فكرها إىل على خصوصية  

الثقافة اليونانية، فهو يعرض عدة آراء تعتقد بانتظام الكون من لدن حكيم عليم، وهذه الفكرة قد 

شغلت الكثري من الفالسفة واملتصوفني وعلماء الكالم، وبالتايل فإنه يوظفها يف الشعر وذلك العتباره

ƨǤǴǳ¦�Ƣđ�ƶǸǈƫ�Ŗǳ¦�ƨǏƢŬ¦�ǾƬǬȇǂǘƥ�Ǿǳ�Å¦ǂËƥƾǷÂ�ÀȂǰǴǳ�ÅƢǸǜǼǷ�ǂǠǌǳ¦
4.

.83ص ، املرجع السابق،  2ج ،حممد مفتاح، مفاهيم موسعة لنظرية شعرية: ينظر - 1
.وما بعدها 51، ص املرجع نفسه - 2

.41املرجع نفسه، ص :ينظر  - 3
.142-141، ص ص 1نفسه، ج-4
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إضافة لدراسة أجزاء الدماغ ووظائفه وطريقة اشتغال احلواس واألعصاب وتقسيمات الذاكرة 

النسق السمعي والبصري والذكري، ويعرض أيضًا فكرة التآلف بني العناصر : فيذكر أنساقا هي

§���ƾƷȂŭ¦�®ȂƳȂǳ¦�ȆǘǠƫ�Ŗǳ¦�ƨǧȂǐƬŭ¦�ƨǨǈǴǨǳ¦�ń¤�ǲǬƬǼȇ�¦ǀđÂ النار واهلواء: الطبيعية ¦ŗǳ¦Â� Ƣŭ¦Â

من '' مفتاح''يقرتح . الذي يعين تقدمي احللول من طرف اإلنسان'' االنسالخ''واحللول الذي يسميه 

 اليت تقوم على العقل والعلم'' الصوفية العلمانية''خالل ربط املفاهيم القدمية واحلديثة ما يسميه 

.واحلواس، وكذلك اعتمادها على الّرموز واألعداد، واإليقاع واملوسيقى

  : خواص منهجه عامة هي

قيام نظرية على أنقاض نظريات خمتلفة يف فلسفة العقل والعلم وفلسفة احلواس -

.التجريبية، الفلسفة اإلسالمية خاصة مسألة التوحيد والفيض اإلالهي والتصوف

����ƨȈǻȐǬǠǳ¦Â�ƨȈǻƢƷÂǂǳ¦�ȄǴǟ�ǂǧȂƬƫ�ƢĔȋ�©ƢǨǈǴǨǳ¦�ǽǀǿاقرتاحه للموسيقى كرابط بني-

  .كما أن املوسيقى تلتقي مع الرياضيات والفيثاغورية والفلك

:، وذلك يقول''االستعارة والتشبيه والرمز''يتمثل يف '' مفتاح''مفهوم االنسالخ عند -

فات الصتنخل وتبّعض، فهذه :فالن بعوضة أو خنلة خاوية على عروشها، أو يقال

، كلها تعابري صحيحة تدل على إبداعية الشاعر اللغوية 1ميكن أن حتمل ذات واحدة

  .وانسالخه من الواقع

الغربية كذلك على ترمجة كتب اإلغريق واهلند، فعمل على أسلمة النظريات ''  مفتاح''يعتمد 

ǲưǷ�ƢēƢƸǴǘǐǷ�Ǧ ȈǛȂƫÂ : نظرية الوحدة)Monogenesis(�ȂȈǻƢǈǴǳ¦�Ƣđ�ǲǸǟ�Ŗǳ¦أصحاب  ن

نيكوالي ''اللساين السوفيايت  أنشأهااليت ) Marism(الرؤية املثالية، وأصحاب النظرية املارية 

¦�ƨǤǳ�ǺǷ�©Ƙǌǻ�ƢĔ¢�Ä¢��ƨȇǂǌƦǳ¦�ƨǤǴǳ¦�̈ƾƷȂƥ�ƾǬƬǠȇ�Äǀǳ)1934-1864('' ياكوفلينتش مار

وىل فشملت واحدة، كما يضيف أن البشر كانوا يعربون عن طريق احلركات اجلسدية، أما الكلمات األ

.116املرجع السابق، ص ، 1، جحممد مفتاح، مفاهيم موسعة لنظرية شعرية-1
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اليت مثلت األساس الذي خلقت ) roch، روش jon، جون ber، بري salسال (الرتكيبات الصوتية 

  .منه مجيع اللغات العاملية بالتبادل

وبني ) سيقى -الشعـ(هذه املقوالت مبطابقته للموسيقى والشعر مبصطلح '' مفتاح''يوظف 

، وهنا يربز )دو -سي -ال -ولص -فا -مي -ري -دو(تفعيالته وعروضه على سلم موسيقى 

  .اعتماده على اللسايات الصوتية

�ȆǈǻǂǨǳ¦�» ȂǈǴȈǨǳ¦�Ƣđ� ƢƳ�ƨȈǓƢȇǂǳ¦� ƢȇǄȈǨǳ¦�Ŀ�ƨȈƯ°Ƣǰǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�Ȇǿ�ƢǿƾǸƬǠȇ�Ãǂƻ¢�ƨȇǂǜǻ

، واليت كانت مزدهرة يف السبعينيات والثمانينيات، وما متيزت به )2002-1923('' رينيه توم''

�ǺǷ�Ƣđǂǫ�ƢȀƦƷƢǏ�Ã¢°�ƾǬǧ�ŅƢƬǳƢƥÂ��ǶēƢȈƷÂ�²هذه النظرية هي دور الرياضيا ƢǼǳ¦�» °ƢǠǷ�Ŀ�©

�ǺǰŻ�ȏ�Ʈ) كارثة(الشعر، ومعىن قوله  ȈƷ�ƨǼȈǠǷ�ƨǷȂǜǼǷ�» ǂǐƫ�ǲưŤ�ƶǘǈǳ¦�ȄǴǟ�̈®ƾŰ�ƨǬǘǼǷ�ƢĔ¢

  .التنبؤ باملنظومة عند دخوهلا إىل هذه املنطقة

وإذا ما  «: نظرية الكارثة على النص الشعري ليستفيد منها يف التحليل لقوله'' مفتاح''طّبق 

استحضرنا أوجه العالقة بني القوانني الفيزيائية والقوانني اللغوية، فإن هناك شروطاً كافيًة منطقيا لتعليل 

إذ هناك زمن قوة وحدة وتردد االرتباط بينهما، وللتعبري عن اللغة يف مصطلحات الفيزياء والبيولوجيا، 

يف ضوء هذا سنقرتح عالقة بني الّنِص والفيزياء، وخصوصاً نظرية الكوارث، وبينه وبني .يف اللغة أيضاً 

 -اإليقاعي(بناءاً على ذلك عاجل نصوصًا عدة على مستويات .1»البيولوجيا، وخصوصًا علم اخلاليا

باعتماد نظرية انتظام الكون '' حممد بنيس''مثال حتليله إلحدى قصائد الشاعر املغريب ) الداليل

�ƢȀǘǇÂ¢Â�À¦ȂȈū¦Â�©ƢƦǼǳ¦Â�®ƢǸŪ¦�ƢǿƢǻ®¢�©ƢƳ°®�¦̄�ÅƢǸǴǇ�ŃƢǠǳ¦�Ãǂƫ�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓ¤��ǾǸǣƢǼƫÂ

أن فيها '' مفتاح''ها الروحانيات واأللوهية، أّما عن القصيدة املدروسة يرى الكواكب واألفالك، وأعال

:2''حممد بنيس''جتسيد لالنتظام واالنسجام الكوين بني اجلماد واحليوان واألفالك، يقول الشاعر 

.58املرجع السابق، ص ، 1، جحممد مفتاح، مفاهيم موسعة لنظرية شعرية-1
.133-132، ص ص 1، جاملرجع نفسه - 2
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  بين األحجار

رأيت الكلمات تفّتش عن

  مخبئها

  كانت تزحف

  كانت

ُتصدر أصواتاً 

تنكسر شيئاً فشيئاً في

وفِ ج

العتماتِ 

  تلك األصوات مزيج

  من رنات ومواويل انشرحت

في غارٍ 

  جال بنفسي

أن أتخيل نافذةً 

  تترقب سيدة لن تتأخر عن رؤية

  شمس تلعب قرب أصابعها

  أحجار

  ينعشها عري

  .الضحكات

الثعبان الباحث عن خمبأ (، وحيوان )األحجار: (القصيدة فيها مجاديرى الباحث أن 

، وأيضًا الشمس والعتمة، فالقصيدة تعكس مبادئًا متعددة كمبدأ احلياة ...)والزواحف، والغريان
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واالتصال والوحدة، فكل شيء متشابه، وهنا أيضًا حدثت إبداالت األحجار والكلمات، واألشعار 

لمات، واألشعار هي األحجار، واألحجار هي البشر، والعني هي األذن، األحجار هي الك: والبشر

الثعبان مع أن '' مفتاح''يذكر . 1واألذن هي الذاكرة، واألغصان هي األمواج، واألمواج هي األصوات

وهو يفرتض وجود ... الشاعر مل يذكر ذلك يف قصيدته، وأيضا ذكر األشعار والبشر والعني واألذن

·�ǾƥƢǌƬǳ¦�¢ƾƦǷÂ�ƢēƢȇǄǷ°�®ƾǠƫÂهذه األشياء من  ƢǨǳȋ¦�¾Ȑƻ.

إىل التحليل اإليقاعي والعروضي من خالل قصيدٍة لشاعر مغريب آخر هو '' مفتاح''ينتقل 

''ȆǗƢĐ¦�ƾŧ¢''�Ŗǳ¦Â�ƨȈǟƢǬȇȍ¦�̈¦ȂǼǳ¦�¿ȂȀǨǷ�ȄǴǟ�ǄËǯǂȇ�ƢǸǯ��ÇƨǘǴƬű�Ç°ȂŞ�ǺǷ�ÀȂǰƬƫ�ƢĔ¢�Ãǂȇ�Ŗǳ¦��

، وهو ال )علن، فعولن، مفاعلنت، متفاعلن، فاعالتنمستف(تتكون عنده من مخس تفعيالت هي 

يعرتف بالزحافات والعلل، بل يقوم باستبداهلا بتفعيالت صرفية ذات أوزان عربية، وتربيره يف ذلك أّن 

، أّما عن االنتقال من 2الشعر العريب ابتدأ بالبحور املختلطة، وأّن اإليقاع املختلط هو فطرة بشرية

فحال التفعيالت كحال الناِر '' التناسب''ىل التفعيالت الصرفية، يشبه ذلك بـالتفعيالت اإليقاعية إ

.واهلواِء واملاِء والرتابِ 

  :يقول الشاعر

الكلمُة الصغيره

  تقال

أو ُتخطّ 

فوق الماءِ 

تمشي بها الّرياحُ 

أو تبّثها الرِّمالُ 

.133ص  املرجع السابق، حممد مفتاح، مفاهيم موسعة لنظرية شعرية،-1
.وما بعدها 166، ص نفسه املرجع - 2
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في الّصحراءِ 

  تولد

  أو تكون

  أو تصوغها

والضوضاءُ 

  الكلمة الصغيره

:القصيدة مستعمالً التفعيالت اآلتية'' مفتاح''يقّطع 

  مستفعلن فعولن مفاعلن مفاعلن مفعول

  مستفعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفعول

  مفتعلن مفتعلن مفاعلن مفاعلن مفتعلن مفعول

1...مستفعلن فعولن

.يرى أن القصيدة أسست على حبور خمتلطة، والتفعيالت ال يعرتيها زحافات وال علل

ينبغي له أن يستحضر حديثه عن املرجعيات الثقافية '' حممد مفتاح''إّن القارئ ملشروع 

و يؤكد أن املدرسة البالغية املغاربية تنتمي إىل هللموروث املغريب وأيضًا للحداثة املغاربية املعاصرة، ف

ل املنطقية استثمرت هذه املدرسة األصو  «: حيث يقول يف هذا الشأن والروماينالرتاث اإلغريقي 

، هو البالغة، اآلراء الفلسفية هي الذرية، إلالرياضية واآلراء الفلسفية، أو احلكمية،  نشاء علم كليٍّ

د، والتجنيس، والتقابالت، واالستقاللية، وحقيقة املطابقة، واألصول املنطقية هي نظريات التحدي

تناسب العددي واهلندسي، جات، والتقسيمات، واألصول الرياضية هي نظرية النسبة، والوالتدر 

إىل جانب علم الطب ... ، واألصول املوسيقية هي التوليف، والوضع واملقدارخبواصها وأغراضها

.199-198ص ص املرجع السابق، ، حممد مفتاح، مفاهيم شعرية-1
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وقد وظفت هذه العلوم يف خدمة مهام علمية معروفة، ورؤيا للعامل كانت سائدة يف العصور . والطبيعة

.1»...ائهتلك الرؤيا هي تناسب الكون، وانتظام أجز ! القدمية والوسيطة

نظرية األقدام املوروثة عن التقاليد '' حازم القارطاجين''على اعتماد '' مفتاح''فمثًال يؤكد 

فكرة التناسب اهلندسي هي '' القارطاجنيب''املوسيقية اإلغريقية والرومانية، ويرى أن ما شوش على 

đ� ƢƳ�Ŗǳ¦�µ) اخليمة(اللغة اليت استقاها من  ÂǂǠǳ¦�©ƢƸǴǘǐǷ�ǽ®ƢǸƬǟ¦�Ä¢ اخلليل بن أمحد ''ا

  .''الفراهيدي

الشعر يف / املعاصرة على ثالث مراحل مهمة من مراحل تطّور املوسيقى'' مفتاح''تقوم ثقافة 

  :العامل الغريب هي

  .مرحلة هيمنة الرتاث اإلغريقي الروماين-

  .مرحلة انبثاق األسلوب التوافقي الكالسيكي-

ريتشارد  - غوستاف ماهلر(حدثت على يد مرحلة االجتهادات الثورية الالتوافقية اليت -

  ).ديبوسي -شرتاوس

نتاج الغريب إلأيضا من خصائص ثقافته اعتبار املرجعية األساسية لثقافة العرب مستمدة من ا

  .سواء القدمية منها واحلديثة

من إضافات للشعرية العربية جدير باالهتمام فمفاهيمه '' حممد مفتاح''إّن ما يقدمه الناقد 

�ǾǴǸŢ�Ƣŭ�ǾƫȏƢǤǌǻ¦Â�ĺǂǠǳ¦�¥°ƢǬǳ¦�¿ƢǸƬǿ¦�Śưƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨȈǳȂǸǌǳ¦Â�̧ƢǈƫȏƢƥ�ƪ'' الشعرية''حول  ǨǐËƫ¦

من تنوع معرّيف خيدم موضوع الشعرية، فقد عمل على تتبع النظريات والعلوم ومقاربتها مع شعرنا 

ية حاول من خالهلا إضافة إىل قيامه بتجميع العلوم املعرفية وتوحيدها برؤية شعر . العريب املعاصر

  .الكشف عن مكامن الشعر العريب املعاصر

.212ص  ، املرجع السابق،1مفتاح، مفاهيم شعرية، جحممد  - 1
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  ):سامي سويدان(شعرية التعادل والترابط -5

يف مناسبات خمتلفة عن وجهة نظرِه اجتاه الشعرية العربية، '' سامي سويدان''يتحدث الناقد 

ǀđ�ƪ¦�، وهذا بارز يف العديد من مؤلفاته العلمية2، أو تطبيقياً 1سواء كان الطرح نظرياً  ǸƬǿ¦�Ŗǳ¦

¾ƢĐ¦.

ومن ضمن ما يقدمه، تأكيده على أن هناك عوامل خارجية تؤثر يف تشكيل التصورات 

مبثابة الشروط اليت حتدد نوع اإلبداع أو منطه، كما أّن  -أي العوامل -اخلاصة بالشعرية، فهو يعدها 

ية العامة املسيطرة، أيضا الوضع يشري إىل متثل هذه العوامل يف النظم السياسية واالجتماع'' سويدان''

الثقايف اإلمجايل، واملعطى الفين األديب، ويضيف أيضا أّن الشعرية قائمة يف النص اإلبداعي ال خارجه،  

�¾ƢǸǟȋ¦Â��́ ȂǐǼǳ¦�ƢȀȈǴǟ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�©ƢǷȂǬŭ¦Â�ƨȈǧǂǠŭ¦�¾ȂǏȋ¦�Ŀ�Ʈ ƸƦȇ�ÆǶǴǟ�ǲǏȋ¦�Ŀ�ƢĔ¢�ƢǸǯ

  .األدبية واإلبداعية من حيث اللغة

الشعرية من العلوم اللسانية اليت تعترب اللغة الفنية موضوعًا هلا، لتحديِد املكونات تعترب 

والعناصر اليت حتقق مجالية الّنص، كما ينبغي للشعرية أيضًا أن تراعي تنوع األساليب والصيغ داخل 

  .املنتوج األديب

راجع إىل التنوع  على مدى صعوبة تقدمي تصوٍر عام للشعرية العربية، وهذا'' سويدان''يؤكد 

.3الكبري الذي تتصف به اإلبداعات العربية شعراً ونثراً 

، والنثر أيضا فيه )القصصي/ التمثيلي/ امللحمي/ الغنائي(فالشعر مثًال يتضمن أنواعًا خمتلفة 

  )القصصي واملسرحي(

قضايا وإشكاليات ورهانات يف الفكر العريب املعاصر، دار اآلداب، /سويدان، النقد العريب احلديث والنص األديبسامي  - 1

.2000بريوت، 
.1999، 1مقاربات منهجية، دار اآلداب، بريوت، ط/سامي سويدان، يف النص الشعري-2

.1991، 1يف داللية القصص وشعرية السرد، دار اآلداب، بريوت، ط: أيضا مؤلفه
.239-238سابق، ص ص الرجع املسامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية، -3
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هذا التنوع فيه اختالفات كثرية يف املكونات والرتاكيب، فلكل نوع إبداعي اهتماماته 

اخلاصة، فال نستطيع أن نقدم رؤية موحدة، فما يناسب جنسًا ال يناسب اآلخر، فدراسة اإليقاع 

باعتباره عنصرًا أساسيًا يف شعرية القصيدة العربية، ال يناسب القصة والرواية، اليت ال تتوفر على هذا 

ب عن األعمال وكذلك االهتمام بالعنصر الراوي يف األعمال السردية هو غائ). اإليقاع(العنصر 

  .الشعرية

�ǺǷ�Ǯ'' سويدان''يقرتح  ǳ̄Â��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�ƨȈǼǨǳ¦Â�ƨȈǳƢǸŪƢƥ�ǶƬē�ƨȈƥǂǟ�ƨȇǂǠǌǳ�ƾǟ¦ȂǬǳ¦Â�ǆ Ǉȋ¦

.خالِل دراسِة الشعر الغنائي أو الذايت، وأيضا دراسة النثر القصصي والروائي

.ǄƳȋ¦Â�ǂǏƢǼǠǳ¦Â�̧¦Ȃǻȋ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ1¦ :المكونات الداخلية/ 1

طيات الظاهرة اإلبداعية ال بشروطها، يساعد على حتديد القواعد اليت تشكل االعتناء مبع.أ 

  .الشعرية

اإلبداع الفين ينتمي إىل نوٍع فين خاص من ميادين التعبري، هذا بدوره حيدد متايزًا للعمل 

األديب، ينبغي للشعرية أن تأخذه بعني االعتبار، واختالف هذه األنواع األدبية من شعر إىل رواية، 

الية مجفالباحث يف جمال الشعرية يلتزم البحث عن . تم اختالف الركائز الشعرية من نوع أديب آلخرحي

  .بالطريقة نفسها'' جنيب حمفوظ''أو رواية لـ '' امرئ القيس''التعبري سواء يف قصيدة لـ

انتماء العمل اإلبداعي إىل حمدٍد يعطيه مكونات ومقوماٍت متيز هذا االنتماء، أيضا تضافر.ب 

  .هذه املقومات والتحامها يعطي للعمل قيمته اجلمايل أو الشعرية

أن االختالف ال يكون يف النوع األديب فقط، بل االختالف يكون يف  ''سويدان''يضيف 

فمكونات الشعر الغنائي مثًال هي اإليقاع واألسلوب والداللة . طريقة التحام الصيغ وتضافرها

والرتكيب، وهي خمتلفة عن مكونات النثر القصصي والروائي، اليت ترتكز على التخييل ومنط السرِد 

.2ء والتعبريواإلخبار ولغة األدا

.240ص املرجع السابق، سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية، -1
.241ص املرجع نفسه، -2
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يف الشعر الغنائي حيقق مبدأ '' سويدان''فاحنصار العناصر األويل حسب رأي الباحث 

احملور (، أو كما يسميه أيضًا بـ )االنتقاء(الذي يتواجد يف حمور االستبدال ) عادل والتكافؤتال(

، )التماسك(الرتابط يهدف إىل حتقيق مبدأ ) النثر القصصي(أما تضافر العناصر يف الثانية ). التنسيقي

  .وهذا األخري حيكم النظام النحوي أو الرتكيب الذي يتضح يف متتاليات السرد واألحداث املتتالية

�ƨƦǯǂǷ�ƢĔȋ�ƢȀǼȇȂǰƫ�Ŀ�ƨǘȈǈƥ�ƪ) الكربى(عن العناصر التكوينية '' سويدان''يقول .ج  ǈȈǳ�ƢĔ¢

عدة أجزاء غري الوزن عنصرًا تكوينيًا مركبا من ) اإليقاع(، فمثال يرى )صغرى(من عناصر 

والقافية والتصويت، كما  السرد مركب من راٍو ومروي، كل هذا يدعو إىل دراسِة اللغة يف 

�ǲǰǌƥ�ƾƳ¦ȂƬƫ�ȏ�ÄȂǤǴǳ¦�Ƥ ȈǯŗǴǳ�ƨǻȂǰŭ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǽǀǿ�Àȋ��ƨȇȂǼƦǳƢƥ�ƢēƢǫȐǟÂ�ƨȈƦȈǯŗǳ¦�ƢȀƬȈǼƥ

ود إىل أمهيتها أي ذا فيظهر بعضها رئيسيًا والبعض اآلخر ثانوياً، وهذا يععشوائي، وهل

الذي يعطي '' أمحد شوقي''العناصر داخل اللغة، ومثال دراسته ما يقدمه الباحث حول شعر 

انطباعًا حول شعره، فيقول بانتصار اإليقاع على العناصر األخرى، أما دراسته لشعر 

فس فيقول بانتصار العنصر األسلويب مبا يقدمه من بيان وبديع وتصوير، وكذلك ن'' أدونيس''

، يف حني يغيب عن شعره التشبيه، وحيضر 1''خليل حاوي''العنصر يراه مسيطرًا على شعر 

، فبحث عن العنصر ''إدوارد اخلراط''أما دراساته السردية فمثًال درس أعمال الروائي . الرمز

.2التخييلي، والشخصيات والزمان واملكان

 الزما الشعري العريب قروناً نيأساسي طنياألوزان العروضية والبحور شر ''سويدان''اعترب 

فال ميكن قبول شعٍر خاٍل من هذين العنصرين، ويورد الباحث الشعر متالحقة حىت القرن العشرين، 

، يذكر كذلك اعتماد اللغة العربية الفصحى ''ألفية ابن مالك''استثناءاً، والشعر التعليمي كـ ياألندلس

، 1997، 1بريوت، طمن ظواهر اإلبداع يف الرواية والشعر واملسرح، دار اآلداب،/سامي سويدان، جسور احلداثة املعلقة-1

.وما بعدها 55ص 

165، ص 2006، 1املثقف واملدنية، السلطة والراوي، دار اآلداب، ط/سامي سويدان، املتاهة والتمويه يف الرواية العربية-2

.وما بعدها
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واعتربت من ) ألف ليلة وليلة(د العرب، فمثال مل ينظر إىل يف النثر القصصي من الشروط الضرورية عن

الذي يراه البعض من الظواهر '' الغموض''وأيضا يذكر مسألة . األعمال الشعبية حىت القرن العشرين

Ʈ ȇƾū¦�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ƣđ�Ǧ ǐƫ¦�Ŗǳ¦�ƨȈƦǴǈǳ¦1 .نس يف بعض األعمال األدبية يشوهها مثلوجود اجل :

  .''نالرشدي مل''لـ) آيات شيطانية(، وكذلك ''جنيب حمفوظ''لـ) أوالد حارتنا(، وأيضا ''ألف ليلة''

يف '' أبو متام''صلته بالشعرية منذ القدم مثله '' سويدان''بالعودة إىل الغموض يؤكد الباحث 

الذي ميثل بدوره إعجابًا لدى القارئ، أيضا ''¦ƢĐ±''جوابه الشايف ملنتقديه، وأفضل وجه للغريب هو 

وقد تناول النقاد العرب القدامى هذه القضية بني مؤيد '' أرسطو''لة الغريب هناك من يرجعها إىل مسأ

  ).قدامة واآلمدي واملرزوقي(ومعارض كـ

'' كوهن''عن الغموض عند الباحثني املعاصرين، واتصاله بأطروحة '' سويدان''يضيف 

.2ا أعطى هذه القضية اهتمامًا كبرياً ، وهذا م''أبو ديب''عند ) الفجوة(، أيضا مقولة )االحنراف(

باعتباره عنصرًا مهمًا يف حتديد شعرية الشعر، فمثًال املكان يقوم على التناظر، '' التعادل''يذكر أيضًا 

والزمان يقوم على التقارن، فاألطالل تقابل املنازل واحلاضر يقابله املاضي، وهذا ما جيعل االستعارة 

  .املالئمةوالتشبيه أكثر املسائل 

خمتصًا بالنثر القصصي كما وّضحنا سابقاً، وعليه فعالقة '' سويدان''أما عن الرتابط فقد رآه 

املكان هنا تقوم على التجاور، أما عالقة املكان فقائمة على التعاقب، وهنا أيضا ما يناسب هو 

±ƢĐ¦�ǂǐǼǟ.

لنثر القصصي، فهي ختتلف يف يشري الباحث أيضًا لقضية التلقي واألداء يف الشعر الغنائي وا

كلٍّ منهما، فالشعر يغّىن فيزداد حسناً، وعندما يستعاد فإنه ممتع أكثر، أما القصص فريوى لتظهر 

.3روعته، فإذا أنشد فيصبح مضجراً، كما الشعر إذا روي صار ممالً 

.244ص املرجع السابق، سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية، -1

.247املرجع نفسه، ص -2
.249، ص  نفسه - 3
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عة فيه تتم تكمن براعة الشعر يف تعابريه ووحداته وأبياته، وأيضاً مقاطعه، أما  القصص، فالربا

أيضا إمكانية التلخيص للعمل القصصي باستحضار األحداث املهمة يف . يف احلبكة والبناء واهليكلة

يعتربه '' التخييل''احلكاية، ولكن هذا األمر يصعب يف العمل الشعري، وقد يكون مستحيًال، كذلك 

كفيه أن يردده ليظهر فمتلقي الشعر ي'' اخلرب''أهم عنصر يف القصص، أما الشعر فاألهم فيه هو 

  :''خليل حاوي''إعجابه بإنشاد القصيدة مثال قول 

يعبرون الجسر في الصبح خفافاً «

أضلعي امتدت لهم جسراً وطيد

من كهوف الشرق، من مستنقِع الشرق

إلى الشرق الجديدِ 

.1»أضُلعي امتدت لهم جسراً وطيد

مبجرد استعادة املقطع بالغناء يكفيه ذلك، وال يكون جمرباً ملعرفة القصيدة أنه '' الباحث''يرى 

���©ƢȈƥȋ¦�ǽǀǿ�ƢȀȈǧ�ƪ ǴȈǫ�Ŗǳ¦�ƨǴǷƢǰǳ¦�Ƣē°ȂǏ�ȄǴǟ�· ƢǨū¦�ǞǷ�ƨȇ¦Âǂǳ¦�Â¢�ƨǐǬǳ¦�ǎ ȈƼǴƫ�ǺǰŻ�Ǿǻ¢�ƢǸǯ

بالرغم من استعادة جمريات األحداث والتفاصيل، وهذا التلخيص ال ينقص جزءًا واحدًا منها وال 

.2ا، وهذا عكس الشعر الذي يصعب تلخيصهيشوهه

'' التمثيل''لذكر ركيزة أخرى مهمة من ركائز اإلبداع الشعري والقصصي هي '' سويدان''ينتقل 

والتشبيهات، والغرض منه بيان املطلوب، وأداء للموضوع يف الشعر، ) االستعارة(الذي يتخلص يف 

يف الشعر ). من وضع آلخر(ت واالنتقال واالختالف أما يف القصِص فيتغري التشبيه تعبرياً عن التحوال

يكون التماثل بضم املختلف مع املغاير، وارتباط الشعر بالغناء يقوم على قاعدة السماع والطرب، 

.والرواية تكون بالتصور والتمثل، وتقوم على قاعدة اإلثارة والتعجب بالسينما والتلفزيون

.139-138، ص ص 1979، 1خليل حاوي، الديوان، دار العودة، بريوت، ط-1
.245ص املرجع السابق، سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية، -2
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تتمثل يف بروز ظاهرة جديدة يف القرن العشرين، أال وهي مهمة '' الباحث''مسألة أخرى يراها 

الشعر، واحتالهلا الصدارة يف اإلنتاج األديب، ويرجع ذلك إىل أسباب خلقتها  حلول الرواية حمل

ز التيار و اليت فرضتها الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وأمهها بر  املتشابكةالعالقات 

.1العاملية، وما رافقها من حتوالت خاصة تلك التطورات الفكرية والثقافيةالرأمسايل والسوق 

لقد كانت طبيعة الشعر جامدة وحمافظة، وثيقة الصلة بالنظم اليت سادت قبل الرأمسالية، وهلذا 

أما الرواية فاتصفت باالنفتاح ما جعلها تتوافق مع النظام . فهو ال يتالءم مع النظم الرأمسالية اجلديدة

رأمسايل ملا تضمنه من حرية وحتوٍل وتفرد حيث اعتربها البعض وليدته، يف حني تأثري الرأمسالية على ال

الشعر أدى إىل تراجعه عن الصدارة، ألنه فدق مبدأ التعادل الذي حتكم يف تكويِنه لعقوٍد طويلة، 

�ǂȀǛ�Ʈ ȈƷ�̧ ƢǬȇȍ¦�ŚȈǤƬǳ¦�ƢđƢǏ¢�Ŗǳ¦�©ƢǻȂǰŭ¦�ǺǷ�ÅƢǔȇ¢Â''أيضاً . ''قصيدة النثر''و أ'' شعر التفعيلة

التغيري مشل النقد الذي انتقل من دراسة اجلزئيات املكونة للخطاب اللغوي إىل الدراسة الشمولية 

.2للنص

ومقارباته يف الشعرية العربية اليت خصصها للشعر '' سويدان''يف األخري وختامًا ملشروع 

  :تحكمة يف مقاربة النصوص هيستخلص ثالث مبادئ مغنائي، والنثر القصصي والروائي، نال

  .حتديد البنية العامة للنص-

  ).اهليكل العام الذي ينبين عليه النص(تعيني التشكيل البنوي للنص -

االستناد إىل منهجية متطورة يف التحليل النصي، وهي منهجية ثالثية األبعاد على ثالث -

:3مستويات

، expliciteبه  حُ يهتم بالظاهر النصي، وحيرص على ما يصر : مستوى تفسريي)1

  .وضرورة الدقة يف وصف األجزاء املكونة للمادة

.256ص املرجع السابق، سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية، -1

.257املرجع نفسه، ص -2
.259-258، ص ص نفسه - 3
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ف ما يعمل النص على سرتِه، أو يلمح، أو ميوه له إيضاح يكش: مستوى تعليلي)2

).¦ƢĐ±(، أي هذا املستوى خيّص الداللة اإلحيائية impliciteاملضمر واملتضمن 

ة غري املقصودة املكبوتة أي الداللة الالواعية مهمته البحث عن الدالل: ى تأويليمستو )3

L’inconscientالوعي النص ( du texte(وتكوينه وآليات اشتغاله ،.
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  الدراسة التطبيقية :رابعالفصل ال

  .شعرية التوازي عند المتنبي-أوال
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، لطاملا  )البحرتي/ أبو متام/ املتنيب(سيضم هذا الفصل بعض املقاربات التطبيقية حول أشعار 

�¿ƢǸƬǿ¦�ǄǯǂǷ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǶēƢǻÂƾǷ�ƪ ǻƢǯ للنقاِد والدارسني عرب عصور متالحقة، ولعّل سبب اختيار هذه

ذه األمساء الرابط الوثيق بني قضايا الشعرية عند العرب وه: أوهلما النماذج بالذات راجع لسببني

�ƢŮȂƷ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ƪ:البارزة، أما الثاين ǸȈǫ¢�ƢǸȀǷ�ƨȈǳƢǸŪ¦�ǶȈǬǳ¦�ǲǸŢ�ǲǜƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǶēƢǻÂƾǷ�ȂȀǧ

ة للموضوع النظري، أي مبعىن آخر بروز مقومات مقدميًا وحديثاً، وكذلك سبب آخر هو املالء

�ȂƬŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ĺǂǠǳ¦Â�ĺǂǤǳ¦�ƢȀȈǷȂȀǨŠ��ƢǿŚȇƢǠǷÂ�ƢēƢȈǳ¡Â�ƨȇǂǠǌǳ¦ن الشعرية.  

، سنحاول من خالل اختيار قصيدة ''شعرية التوازي عند املتنيب''التطبيق األول سيكون حول 

.، وبعض األبيات واملقاطع األخرى املختارة من ديوان الشاعر)امليمية(أو ) مدح سيف الدولة(

  ).الداليل/ الرتكييب/ الصويت(سنرصد أهم التوازيات على ثالث مستويات 

، هذه الدراسة سيكون هلا ''شعرية النفي والتضاد والتكرار عند أيب متام''ثاين حول التطبيق ال

عالقة أكثر باملعاين من خالل النفي والتضاد اللذان يتمثالن يف مباحث كالطباق بأنواِعه واملقابلة، 

ية وكل ما هو تركييب وصويت لكنه خيدم املعاين أكثر من أي شيء آخر، سنعتمد على اختيارات شعر 

  .على شكل مقطوعات أو أبيات خمتارة من الديوان

، هذا املبحث خيدم اجلانب ''واملماثلة عند البحرتي اجلناسشعرية ''التطبيق الثالث حول 

الصويت، ستكون االختيارات الشعرية من الديوان انتقائية على حسب توفر الظاهرة املراد دراستها 

  .اثالت صوتية يف شعرهحدث متبأنواعه، أي ما أ'' اجلناس''خاصة 

هذه املقاربات التطبيقية للمتون الشعرية، ستكون وفق طرٍق بسيطة يف التعامل مع الظاهرة، 

وذلك من خالل رصد الظواهر واملقومات الشعرية، وإبرازها باستعمال املخططات، واستنادًا أيضًا ملا 

  .العربية وغري العربيةأجنزه باحثون ونقاد متمرسون يف الدراسات التطبيقية الشعرية 
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  .شعرية التوازي عند المتنبي-أوال

  .مفهوم التوازي-1

  ).احلروف والكلمات(التوازي الصويت -2

  ).النحو والصرف(التوازي الرتكييب -3

  ).الرتادف والتضاد(التوازي الداليل -4
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  .ي عند المتنبيز شعرية التوا-أوالً 

إىل إبراز مقومات اللغة الشعرية عند املتنيب، " التطبيقي" املبحثسنسعى من خالل هذا   

املشهورة، واليت نظمها يف مدح سيف الدولة مع بعض " امليمية" وذلك بتحليل وقراءة قصيدته 

املقاطع الشعرية مع مراعاة التنويع يف قوافيها، إضافة إىل ذلك سيكون اختيار األبيات حبسب بروز 

  .بصدد إبرازها ومناقشتهاالظواهر الشعرية اليت حنن 

ȇ¢�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�» ƾēحول آليات وأدوات ةل السابقو ضا إىل استكمال ما جاء يف الفص ،

يف لغته مث اختياراته البنائية، " الشاعرية" أو " الشعرية" ا مىت يوصف شاعر بسمة ذوك... الشعرية

حيتاج إىل ميكانيزمات وضوابط ن كل مستوى من مستويات اللغة الشعرية أل. والرتكيبية و الداللية

لذا فال ضري أن تكون لكل بنية لغوية ضوابطها الشعرية ...تضفي عليه صبغة اجلمالية والفن املتقن

�©°ƢǏ�¦ǀǿ�ǲǯ�ȄǴǟ�¦ ƢǼƥÂ��Ƣđ�ƨǏƢŬ¦) شعرية الصوت واإليقاع، شعرية الرتكيب والبناء، شعرية

  ...)الداللة واملعاين

فالصوت حيتاج إىل دراسة احلروف والقوايف  '': ƢēƢǨǏÂ�Ƣولكل من هذه الشعريات قوانينه 

ƢȀǷƢƴǈǻ¦Â�ƢēƢǯƢŰ�ÃƾǷÂ (...االئتالف تيار األلفاظ والنحو، والتوازي و والرتكيب يتحقق حبسن اخ

.''...ƢǿŚǣÂ�±ƢĐ¦��®ƢǔƬǳ¦�� ƢŹȍ¦�ń¤�«ƢƬŢ�ƨǳȏƾǳ¦Â ''....وغريه

�ƨȈƥǂǤǳ¦�Ƣǿ°®ƢǐǷÂ���ƢȀǼǷ�ƨưȇƾū¦Â�ƨŻƾǬǳ¦�ƢēƢبعد القراءة واإلطالع على مفاهيم الشعرية وآلي 

 درس خاصية لطاملا اعتربت أساسية يفأحسب ما توفر لدينا، ارتأيت أن   والعربية إطالعا بسيطا

ن هلا جذورها يف النقدين العريب والغريب قد اعتمدت من لدن نقاد حتقيق الشعرية يف الشعر، أيضا أل

«��À¢�ȏ¤�ƢŮƢǰǋ¢Â�ƢēƢƸǴǘǐǷÂ�ƢēƢȈǸǈƫ وعلى -غربا وعربا - ودارسني للشعر ȐƬƻ¦�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦

  .احدة وهي حتقيق اجلمالية الشعريةأهدافها ظلت و 
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�ƨǨǴƬű�©ƢȇȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ļƘƫ�À¢�ǺǰŻ�ƢĔȋ�Ƣǔȇ¢)هذا املقوم  ).الصويت والرتكييب وكذلك الداليل

ولذلك سنتحدث  أو بدقة أكثر شعرية التوازي،""parallelismالتوازي " اللغوي والشعري هو 

من خالل إبراز " املتنيب"حول مفهوم التوازي ونشأته وأشكاله كمرحلة أولية، مث نشرع يف دراسة شعر 

ƾţ�ƢȀǴǯ�ƨǨǴƬű�ǶȈǿƢǨǷ�śƥ�«Ǆŭ¦�ȄǴǟ�Ǯ¿�" التوازي"تقنية  ǳ̄�ǲǯ�Ŀ�ƾǸƬǠǼǇÂ�ª Ȑưǳ¦�ƢēƢȇȂƬǈǷ�ȄǴǟ

نا الكتساب الدراسة صفة الشرعية هذه الدراسة، كذلك املرجعيات الغربية والعربية، وهذا سعيا م

  .مقابل صفة عدم التفريط يف هوية الرتاث العريب ومميزاته اخلاصة به

  : ونشأته وأشكاله)(parallelismفهوم التوازي م -1

إىل البالغة إن نشأة التوازي كمصطلح كانت على يد النقاد الغربيني ويرجع ذلك     

املالحظات األوىل لإلنشاد يف العهد القدمي، حبيث كانت بنية رجعوا نشأته إىل أالقدمية، فالباحثون 

بني اجلمل الشعرية لذا اهتم نقاد تلك الفرتة بدراسة التوازي " التساوي"تكوين اإلنشاد تقوم على 

ن صفة التوازي مسة معروفة أوالذي يقر ب "Hopkins"" زكهوبنك" يتالشعر العربي والتورا"خاصة يف 

ف املقطع الشعري بأنه صوت متكرر لصورة فنية متساوية بشكل معني بني للشعر اليهودي، ويعر 

.1عناصر مجلة تامة

قام والذي "Lowth لوث.ر"كوسيلة للتحليل هو الراهب " وازيالت"لعل أول من اقرتح 

، وقد اعتمد يف ذلك على ثالث مظاهر "كسفر أشيعا، وأيوب"شعار بتحليل اآليات التوراتية واأل

عبارة عن " التوازي"ومرجعتيه يف هذا اعتباره أن " التوازي الرتاديف والطباقي والتوليفي: "هيمن التوازي 

  .متاثل بني طرفني يف نفس السلسلة اللغوية

وقد حدد النقاد قدميا أن أي شاعر أراد الوصول إىل اإليقاع الشعري املطلوب وجب عليه أن   

األلفاظ واملقابلة بني اجلمل والتكرار واملوازاة يف  يصوغ ويصمم سطوره الشعرية من خالل الطباق بني 

  .كل مستوى لغوي ممكن

.10ص: 1:1999عبد الواحد حسني الشيخ، البديع والتوازي، مكتبة مطبعة اإلشعاع الفنية ، املنتزه، ط :نظري -1
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وبعيدا عن تصنيفه يف مناحيه اللسانية أو الصوتية ": parallélismeالتوازي "أما عن مصطلح 

هو متاثل أو تعادل للمباين يف «: اللغوي أو غري اللغوي فمفهومه أو الداللية، وأيضا بعيدا عن جنسه

وتسمى متطابقة  ...متطابقة الكلمات أو العبارات، وهي يف الغالب تقوم على االزدواج والفينسطور 

.1»...أو متعادلة أو متوازية وتكون يف الشعر والنثر

�ǲǐǨŭ¦Â�ŉƾǬǳ¦�ȆǣȐƦǳ¦�Ǧ البعض أن التوازي عبارة عن وسيلة نقدية ال ىورأ ȈǼǐƬǳ¦�Ǯ ǳǀƥ�ǶƬē

هتم بالتوزيع والتنسيق الصويت واللفظي و اإليقاعي يف الصيغة ألنواع البديع ومصطلحاته، كما أنه ي

.2الشعرية

ووجود التوازي يؤكد أيضا على توحيد الفكرة وإثارة االنتباه من خالل عالقات اللزوم واملغايرة 

  .والتباين واملقابلة والتضاد

شامل يضم يساعد على حتقيق املعىن وجتليه، وهو مفهوم ""parallelism كما أن التوازي 

).صوتية، داللية، تركيبية(جل املستويات 

توازي صويت يكون على مستوى الكلمة املفردة وغري صويت يضم اللغة يف : كما أن له أنواع

Sتامني  .ج"و  "Molinoمولينو  .ج"ويرى كل من   ،مستواها الرتكييب والداليل Taninne""

Presses" :يف مؤلفهما a l’analyse la poésie introduction" أن التوازي ظهر تارخييا ،

إلعادة االعتبار لظواهر متعلقة باملستويات الصرفية والنحوية بالدرجة األوىل وبنسبة اقل باملستوى 

  .املعجمي والداليل

.8-7عبد الواحد حسن، املرجع السابق ،ص ص  :نظري -1

.46، ص2002الضالع حممد، األسلوبية الصوتية،  دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة -2

).البديع والتوازي( ينظر  للمعرفة أكثر حول نشأة التوازي -*
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Roman( عند رومان جاكبسون ""parallélismeالتوازي - Jakobson:(

عميقا وموسعا هلذه الظاهرة خاصة من يعطي مفهوما 1يعترب أول باحث يف العصر احلديث

أن اللغة الشعرية حتتوي على عملية أساسية  -أي جاكسون - حية اللغوية األسلوبية، فهو يرى النا

وهي الربط بني عنصرين ربطا احتاديا من ناحية املقارنة، ومن ناحية إعادة التشكيل اللغوي وقد 

binaryالتقابل الثنائي " استعمل يف ذلك مبدأ  ipposition" يف حتليل الظواهر اللغوية ولعل ""

grammatical"للتوازي النحوي " أهم ما عرف عليه هو تنظريه  parallelism" و أكد أيضا

على أمهية التوازي لفهم التكافؤات اللغوية والتطابقات، وان هناك قامسا مشرتكا بني القواعد اللغوية 

  .طباق أو التماثلوازدواجية قائمة إما على الرتادف أو ال

التوازي يرجع إىل تقاطع حاصل بني النقد "أن األثر الكبري يف حتديد مفهوم " جاكبسون"ويرى 

واللسانيات والشعريات، ويتضح من هذا أن التوازي عنصر قد حيتل املنزلة األوىل بالنسبة للفن 

.2اللفظي

والتأليف، كما اعترب  االختيار°¢�ȂŰ�ȄǴǟ�ǲƯƢǸƬǳ¦�¢ƾƦǷ�ǖǬǈƫ�ƢĔ¢�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�Ŀ�Ãو 

.3...واعترب القافية هي األساس يف التوازي.... التوازي عنصرا شعريا يف املقام األول

له الطموح الكبري والشغف الواسع، حيث كانت مسامهة  تمثل" جاكبسون"لـولعل أهم دراسة 

Claude سل شرتاو  –ود كل"¦�ǾǴȈǷ±�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳهي الدراسة جدية منه وفعالة يف ميدان الشعرية  L.

Strauss  القطط " حول قصيدةles chats " لصاحبها شارل بودلريCh. Baudelaire"

وأصدر عدة مقاالت حول التوازي  Balakوبالك  ،Baudelaire، بودلري Boقام جاكبسون بعدة دراسات إلشعار بو  -1

�ŗǯ�Ȃǿ�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�©ƢǜƷȐŭ¦Â�©ƢƷÂǂǗȋ¦�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƾǼƬǇ¦�ƾǫÂHopkins)1844-1889(
حممد املوايل مبارك حنون، سلسلة املعرفة األدبية، دار توبقال، الدار  البيضاء :رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، ترج :ينظر -2

.103، ص1981
.47املرجع نفسه ، ص :نظري -3
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و الشعر أو شعر النحو، ، وركزا على حن)النحوية( واعتمدت هذه الدراسة على جماالت املوازاة الشعرية

  : التوازي قسمني" اكبسونج"ويقسم 

Phonic   التوازي الصوتي )1 Parallelism: وقد عىن به الصوت املفرد ويتم هذا النوع من

، وعن طريق التشكالت 1التوازي على مستوى الكلمة املفردة، وميثل الصوت صدى لإلحساس

.الصوتية اليت حتدثها احلروف على شكل هندسات وتنسيقات صوتية متوازية

Grammatical  )غير الصوتي(التوازي اللغوي )2 parallelism:2 وقد ضم هذا النوع.  

.وهو توازي خاص ببناء اجلملة، أو ما يعرف بالتوازي اإلعرايب:syntactical التوازي التركيبي

Semantic : التوازي الداللي parallélisme:  وهذا النوع خاص باأللفاظ وهو قائم على

، )ل/ع/ف(الرتادف والتضاد، واألساس فيه أيضا يكون قائما على وحدة األصول الثالثية للكلمة 

�¼ǂǧ�¦ǀđÂ"بني علم اللغة وعلم الداللة الن لكل واحد ميدانه على غرار العالقة احلميمية " اكبسونج

  .ف على حدهاليت تربط بينهما، إال أنه جيب يدرس كل صن

يف الدراسات البالغية العربية القدمية، فهو مل يظهر كمصطلح ولكنه يتقاطع " التوازي"أما عن 

واإليقاع، وكذلك مع مفاهيم أخرى ويتفق معها يف جماالت خمتلفة، فهو يرتبط أكثر بالبديع، الصوت

يف النقد أو parallélismeللتوازي " الرتتيب والداللة، وإذا أردنا البحث عن املصطلح األقرب 

برز املفاهيم البالغية اليت حتقق أو " ملوازنة أو املوازنات الصوتيةا"الثقافة األدبية العربية فسنجد مصطلح 

بدر الدين "عجازية أو شعرية وقد عرف اإلمام إلك اليت حتدث يف النص أما وظيفة ت" التوازي"

.Śƻȋ¦�ǞǘǬŭ¦�Ŀ�ƢȀƬȇƢĔ�Ǫǧ¦ȂƫÂ�Ä±¦ȂƬǳ¦�Ŀ�ǺƟ¦ǂǬǳ¦�©ƢǸǴǯ�¾®ƢǠƫ«3 «التوازي بأنه " الزركشي

.21، صاملرجع السابقنظر عبد الواحد حسني الشيخ، ي -1

47، صاملرجع السابقحممد الضالع، -2
.75بريوت، ص2الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، تح احلمد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، ط اإلمام بدر الدين -3
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املوازنة وهي أن تكون األلفاظ متعادلة «" الوايف يف العروض والقوايف"يف كتابة " التربيزي " وقال 

.1»يف األوزان، متوالية األجزاء

اجلامع يف صناعة املنظوم " املوازنة يف الصناعة اللفظية، ذكر ذلك يف كتابه " ابن األثري"دخلأو 

الم املنثور متساوية يف الوزن، هي أن تكون ألفاظ الفواصل من الك« إذ يعرفها " من الكالم املنثور

.2»ه متساوي األلفاظ وزناز أن يكون صدر البيت الشعر وعجو 

هو أول من أعطى املفهوم املطلق للموازنة، ومن خالل شرحه نستنبط " املظفر العلوي"ويعترب 

 :قوليو  "غريض يف نصرة القريضاإلنضرة "معايري التوازي وكيفية انبنائها والكالم مذكور يف مؤلفه 

وتكون يت يكون عدد كلمات النصف األول منه كعدد كلمات النصف األخري، بأن يأيت الشاعر ب«

األجزاء متساوية، ومىت تغري شيء من أجزائه إذا تقطع أو زاد فيها أو نقص مل حتصل املوازنة وكذلك 

الشاعر إال بعد معرفة  إذا استوت األجزاء  وتغريت الكلمات بزيادة أو نقيصة، وهكذا ال حيصل

ذلك يف أشعار ما أن يقع اتفاق من غري قصد له فغري معتد بوقوعه، وقد اتفق وقوع إالعروض، و 

.3»العرب من غري قصد له كثريا

 :معىن آخر للموازنة إذ يقول" بديع القرآن"يف كتابه " صبع املصريابن أيب األ"يف حني يذكر   

.4»هي مقارنة املعاين باملعاين ليعرف الراجح يف النظم من املرجوح«

، مكتبة لبنان ناشرون، زقاق البالط، بريوت، ط "عريب، عريب"نقال عن أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها -1

.666، ص 1989:1، ط 2000

، زقاق 1/2001مكتبة لبنان ناشرون، ط،"عريب، عريب"النقد العريب القدمي، صطلحات نقال عن أمحد مطلوب، معجم م-2

.119البالط، ص 

.655ص  املرجع السابق،محد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها،أنقال عن  -3
.655، ص نفسه نقال عن املرجع -4
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على أنواع البديع حيث يعتمد parallélismeفالتوازي " بالبديع" "التوازي"أما عن عالقة   

¦�Ƣđ�ǪǬƸƬȇ�Ŗǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�Ƕǿ¢�śƥ�ǺǷ�ŐƬǠƫ منها السجع بألوانه الثالث كما جعلها لتوازي يف الشعر و

ع ويعده نوعا من أنوا  يمطرف ومتواز وترصيع، فهو يذكر املتواز  :ضربا هيأ" اإلمام اخلطيب القزويين"

:كقوله تعاىل.1تساويتني يف الوزن دون التقفيةن تكون الفاصلتان مأالبديع، وكذلك يعرف املوازنة ب

  .16 -15يتان اآل :سورة الغاشية﴾ َوَزرَاِبيُّ َمْبُثوثَةٌ .َوَنَماِرُق َمْصُفوَفةٌ ﴿

�Ŀ�®ǂƫ�ƢĔ¢�Ã¢°�Ŗǳ¦Â�ƨǻ±¦Ȃŭ¦�ƨǜǨǳ�Ǻǟ" اإلمام حيي بن محزة العلوي"كذلك ميكن إدراج قول   

ن يكون أ¿�¦�Â��ƢĔ¦±Â¢�Ŀ�ƨȇÂƢǈƬǷ�°ȂưǼŭالفواصل من الكالاملنظوم واملنثور، واملراد بذلك أن تكون 

واملوازنة هي أحد أنواع السجع، وكل موازنة فهي سجع، ، ...صدر البيت وعجزه متساوي األلفاظ

َناُهَما اْلِكَتاَب اْلُمْسَتِبينَ ﴿ :كقوله تعاىل  2وهي خاصة يف اتفاق الوزن من غري اعتبار شريطة .َوَآتـَيـْ

َناُهَما الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ    118 - 117 تاناآلي :صافاتال سورة﴾  َوَهَديـْ

  :التوازي الصوتي-2

كما أن التوازي يتعلق أيضا بالتنسيق الصويت، واإليقاع املتناغم، سواء عن طريق اللفظ املفرد، 

  ).معنوية-لفظية{أو اجلملة املركبة، أو التناسق الداليل، وما حيقق ذلك احملسنات البديعية 

 -التصريع -التسميط - التكرار–الرتصيع  - كاجلناس"واحملسنات منها ما هو صويت ولفظي   

  ."املوازنات الصوتية"كلها تشكل ما عرفناه سابقا أي . "..لزوم ما يلزم  -السجع

عبد املنعم خفاجي، دار الكتاب العاملي، الشركة العاملية للكتاب، اخلطيب القز ويين، واإليضاح يف علوم البالغة، شرح وتعليق-1

.552، ص 3بريوت، لبنان، ط

، بريوت، ص ص 1990اإلمام حيي بن محزة العلوي، الطراز مراجعة و ضبط عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية ، ط -2

416-417.
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كما أن هناك حمسنات اإليقاع اجلملي، وهي قائمة على تقسيم اجلمل و إحداث التوازن يف 

وحمسنات اإليقاع الداليل ..."  -رد اإلعجاز على الصدور –التسهيم " :الشعري الواحد ومنها البيت

  ...."الرتديد -التكافؤ-املقابلة - الطباق –التضاد  -التقابل"تقوم على توظيف املعىن عن طريق و 

فيتضح ذلك من خالل جتانس األصوات } احلروف والقوايف{" التوازي بالصوت"عن عالقة   

تضفي على اخلطاب خاصة الشعري إيقاعا  نساقاً أهندسة موسيقية منتظمة تشكل وتواترها وفق 

كل هذا من شأنه أن يعطي . أي العربية -  ǂ̈ǟƢǌǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƣđ�©ǄȈŤ�ƨȈǏƢƻ�ȆǿÂ�ƢǸǜƬǼǷ�ƢǸǣƢǼƬ1م

اخلطاب الشعري نوعا من االتساق واالنسجام يف الشكل والصوت، وأيضا القوايف تلعب دورا هاما 

2.يف إحداث هندسات صوتية تتوافق عرب موجات متوازية تتفق يف الصوت

واملؤثرات اسب نه خيتار اإليقاع املنأعلى " مهندس أصوات"ول أن الشاعر وبشكل آخر نق

«��ǺǷ�Â¢�Ƣē¦ȂǏ¢�ǂƫ¦ȂƫÂالصوتية الالزمة إل Âǂū¦�ǆ ǻƢš �¾Ȑƻ�ǺǷ� ¦ȂǇ�ǽǂǠǋ�Ŀ�Ä±¦ȂƬǳ¦�ª ¦ƾƷ

  .خالل القافية املقرتحة

اخر من وعدوا اتفاق األو " كالم موزون مقفى"وقد عرف البالغيون القدامى الشعر على أنه  

ؤلف من أقوال موزونة  ومتساوية الشعر هو الكالم املخيل امل« " السجلماسي"صفاته حيث يعرفه 

��ŘǠǷÂ��ȆǟƢǬȇ¤�®ƾǟ�ƢŮ�ÀȂǰȇ�À¢�ƨǻÂ±ȂǷ�ƢĔȂǯ�ŘǠǷÂ«وشرح املوزونة بقوله  ،3»وعند العرب مقفاة

¾Ȃǫ�ǲǯ�ÀȂǰȇ�À¢�Ȃǿ�ƨȇÂƢǈƬǷ�ƢĔȂǯن عدد زمانه مساو لعدد زمان إمنها مؤلفا من أقوال إيقاعية، ف

4.»اآلخر

ǐǷ�ƨǔĔ��̈ǂǟƢǌǳ¦�ƨǤǴǳ¦��®ƢǬǠǳ¦�®ȂǸŰ�² :ينظر -1 ƢƦǟ 6،8،9،10،22،24، ص 2009ر للطباعة والنشر
90،ص1987، 2جوزيف ميشال، دليل الدراسات األسلوبية، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر والتوزيع ط-2

.218، ص 1980أبو حممد القاسم السجلماسي، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، مكتبة املعارف، الرباط، -3
509املصدر السابق،املتزع البديع،السجلماسي، -4
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الشعر، وحددوا شروطه اليت جيب أن يبين عليها كاتساق وكذلك حدد النقاد القدامى معايري 

أن بنية الشعر إمنا هي التسجيع والتقفية، " قدامة بن جعفر" ، و يذكر ..."النظم، االنسجام، التقفية

1.ذهب النثرمخل له من باب الشعر وأخرج له من فكلما كان الشعر أكثر اشتماال عليه كان أد

اتساق النظم ما «" ثعلب" و قالوا عن اتساق النظم، أن هذا من صفات الشعر اجليد كما ذكر ذلك 

طاب قريضه، وسلم من السناد واإلقواء واألكفاء واإلجازة وااليطاء وغري ذلك من عيوب الشعر، 

أما . 2»ومعظمه يتصف باتساق النظم، وال خيرج منه إال ما وقع فيه عيب أو ضرورة خملة باألصول

االنسجام يف الشعر فقالوا بأن يأيت الكالم متحدرا كتحدر املاء املنسجم سهولة يف السبك مع عذوبة 

يف األلفاظ، حىت يكون للبيت الشعري وقع يف النفوس وتأثريا يف القلوب، واشرتطوا كذلك خلوة من 

  .التصنع وكثرة البديع

مُ ارِ ـكَ المَ امُ رَ ـالكِ ِر دْ ى قَ لَ ي عَ تِ أْ وتَ *مُ ائِ زَ ـي العَ تِ أْ تَ مِ زْ العَ لِ أهْ رِ دْ ى قَ لَ عَ 

مُ ائِ ـظَ العَ يمِ ظِ العَ نِ يْ ي عَ فِ رُ غُ صْ تَ وَ  *  اهَ ارُ ـغَ صِ يرِ غِ الصَ نِ يْ ي عَ فِ مُ ظُ عْ تَـ وَ 

.174، صاملصدر السابققدامة بن جعفر، -1

.112ص املرجع السابق، نقال عن امحد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العريب، -2

دليل الدراسات {" جوزيف ميشال : "أو مفهوما مقاربا له نذكر من ذلك" التوازي"هناك دراسات عربية تناولت مفهوم  -*

ضا كالمه عن التنسيقات الصوتية و أي} ية و السجعفالقا{مل يتناوله بصراحة بل ربط حتققه باالنسجام وعدد طرقه } األسلوبية

  .أو اهلندسة الصوتية وتعلقها باملضمون) املتصلة و املنفصلة(

رف باملوازنات الصوتية يف  بالصوت وحاول ترمجت هذه الظاهرة إىل ما يع" التوازي" رابح بوحش والذي ربط مفهوم "كذلك -

هو " البحرتي" وقد درس من خالل إشكال املوازنات اليت اقرتحها شعر) اللسانيات وتطبيقها على اخلطاب الشعري( كتابه 

  ) البناء الداليل –البناء الصريف  - البناء الصويت - البناء الرتكييب( فيعتمد يف قراءته على مبادئ" ياكبسون"ذلك ينطلق من نظرة 

بشكل آخر ورأي فيه خاصية لصيقة " التوازي " درس ) التلقي والتأويل، مقاربة نسقية( من خالل مؤلفه " أيضا حممد مفتاح -

بكل اآلداب العاملية ورأى فيه انه عنصر تنظيمي و يكون على مستوى اخلطأ أو على مستوى املقطوعات الشعرية أو األبيات،  

  )شبه التوازي–العمودي  -األحادي -املزدوج -املقطعي التوازي( كما حتدث عن طبيعة التوازي 

 -توازي الطباق( ظاهر و آخر خفي، كما حتدث عن خصائص التوازي وعددها كاآليت : وعن شبه التوازي رأي فيه نوعني-

ƨđƢǌŭ¦��ƨǴƯƢǸŭ¦�Ä±¦Ȃƫ-السلسلة ، تتابع الصيغ(
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مُ ارِ ضَ الخَ وشُ يُ الجَ هُ نْ عَ تْ زَ جَ عَ دْ قَ وَ *هُ ـمَّ هَ شَ يْ الجَ ةِ لَ وْ الدَّ فُ يْ سَ فُ لَّ كَ يُ 

مُ اغِ رَ ضَّ ـال هِ ـيعِ دَّ تَ الَ  امَ كَ لِ ذَ وَ *هِ سِ فِ نَ دَ نْ ا عِ س مَ اِ النَّ  دَ نْ عِ بُ لَ طْ يُ وَ 

مُ اعِ شَ القَ ا وَ ـهَ اثُـ دَ ـإحْ الَ المُ ورَ سُ نُ *هُ ـالحُ ِـ س راً مْ عُ رِ يْ الطَّ مَّ تُ ى أَ دَّ فَ يُـ 

مُ ائِ وَ ـالقَ وَ هُ ـافُ َـ يأسْ تْ قَ لَ خَ دْ قَ وَ *بٍ ـالِ خَ مَ رِ ْـ يغَ بِ قٌ لْ ا خَ هَ رَّ ا ضَ مَ وَ 

مُ ـائِ مَ الغَ نَ ـيــاقِ السَّ يُّ أَ مُ لَ عْ تَـ وَ  *  اهَ نُـ وْ لَ فُ رِ عْ تَـ اءُ رَ مْ الحَ ثُ دَ الحَ لْ هَ 

مُ اجِ مَ ـالجَ ا  هَ تْـ قَ ا سَ هَ نْـ ـا مِ نَ دَ  امَّ لَ فَـ *هِ ولِ زُ ُـ ن لَ بْ قَـ رُّ الغُ امُ مَ ا الغَ هَ تْـ قَ سَ 

مُ الطِ تـَ ا مُ ـهَ لَ وْ ا حَ َـ اينَ المَ جُ وْ مَ وَ  *  انَ القَ عُ رَ ـقْ ا تَـ نَ القَ وَ  ىلَ عْ أا فَ اهَ نَ بَـ 

مُ ائِ ـمَ ا تَ هَ يْـ ـلَ ى عَ لَ تْـ القَ ثِ ثَ جُ نْ مِ وَ *تْ حَ بَ صْ أَ فَ ونِ نُ الجُ لَ ثْ ا مِ هَ بِ انَ كَ وَ 

مُ ازِ وَ ـالجَ هِ يْ لَ ى عَ قَ لْ تَـ أنْ لَ بْ ى قَـ ضَ مَ *عاً ارِ ضَ مُ الً عْ فِ يهِ وِ نْ ا تَـ مَ انَ ا كَ إذَ 

مُ ائِ ـعَ ا ودَ ـهَ لَ اسٌ أسَ نُ عْ ا الطَّ إذَ وَ  *  اهَ مَ دْ هَ وسُ الرُّ وَ ومُ ى الرُّ جَّ رَ تُـ فَ يْ كَ وَ 

مُ لِ اظَ اشَ ـال عَ وَ ومٌ لُ ظْ مَ اتَ مَ  امَ فَ *مُ ِـ اكوَ ا حَ ايَ نَ المَ ا وَ وهَ مُ اكَ حَ دْ قَ وَ 

مُ ـوائِ قَ نَّ ـهُ ـلَ  امَ ادٍ َـ يجِ وا بِ رَ سَ *مْ هُ أنـَّ ـكَ دَ ـيدِ الحَ ونَ رُّ جُ يَ كَ وْ أتَـ 

مُ ائِ ــمَ عَ ـالا وَ هَ لِ ثـْ مِ نْ مِ مْ هُ يابَـ ثِ *مْ هُ نْـ مِ يضُ البِ فْ رِ عْ تَـ وا لمَ قُ رَ ا بَـ إذَ 

مُ ازِ ـمَ زَ هُ نْ مِ ءِ ازَ وْ ـالجَ نِ ذُ أُ ي فِ وَ *هُ فُ حْ زَ بِ رْ الغَ وَ ضِ األرْ قِ رْ شَ بِ يسٌ مِ خَ 

مُ ارِ َـ بضُ أوْ مٌ ارِ ـصَ إالَ قَ بْ يَـ مْ لَ فَـ *هُ ارُ ــنَ شَّ ـالغِ بَ وَّ ذَ تَ ـقْ وَ هِ لَّ لِ فَ 

مُ ادِ ـصَ يُ الَ نْ َـ م الِ طَ األبْ نَ مِ رَّ فَـ  *  اـنَ القَ وَ عُ ْر الدِّ عُ ـطَّ قَ يَـ االَ مَ عَ طَّ قَ تَـ 

مُ ائِ نَ وَ هُ ى وَ دَ الرَّ نِ فْ ي جَ فِ كَ أنَّ كَ *فٍ اقِ وَ لِ كٌّ شَ تِ وْ ـي المَ ا فِ مَ وَ تَ فْ قَـ وَ 

مُ اسِ َـ ب كَ رُ غْ ثَـ وَ احٌ ضَّ وَ كَ هُ جْ وَ وَ *ةٍ يمَ زِ ى هَ مَ لْ ـكَ الُ ــطَ األبْ كَ بِ رُ مُ تَ 

مُ الِ عَ بِ يْ الغَ بِ تَ ـأنْ مٍ وْ قَـ لِ وْ ى قَـ إلَ  *  ىهَ النـُّ وَ ةِ اعَ جَ ـالشَّ ارَ دَ قْ مِ تَ زْ اوَ جَ تَ 

مُ ادِ وَ القَ ا وَ هَ ـتَ حْ ي تَ وافِ الخَ وتُ مُ تَ *ةً مَّ ضَ بِ لْ ى القَ لَ عَ مْ هِ يْ احَ نَ جَ تَ مْ مَ ضَ 

مُ ائِ قَ رُ ـصْ النَ وَ انِ بَ ى اللُّ إلَ ارَ صَ وَ *بُ ائِ غَ رُ صْ لنَّ اوَ اتِ امَ ى الهَ تَ أَ بٍ رْ ضَ بِ 

مُ اتِ شَ حِ مْ لرُّ لِ فُ يْ السَّ انَ ى كَ تَ حَ وَ  *  اهَ تَـ حْ رَ ى طَ ـتَّ حَ اتِ ينَ دِ الرَّ تَ رْ قَ حَ 

مُ ارِ وَ الصَّ افُ فَ الخِ يضُ البِ هُ يحُ اتِ فَ مَ   *  امَ إنَّ فَ لَ ــيلِ الجَ حَ تْ الفَ بَ لَ طَ نْ مَ وَ 

مُ راهِ الدَّ وسِ رُ العَ قَ وْ فَـ تْ رَ ثِ ا نُ مَ كَ *هِ لِّ ـكُ بِ دِ ـيْ حَ األُ قَ وْ ـفَ مْ هُ تْـ رَ ثَـ نَـ 
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مُ اعِ طَ المَ ورِ كُ الوَ لَ وْ حَ تْ رَ ثُـ كَ دْ قَ وَ  *  ىرَ الذُّ ورُ كُ الوَ لُ يْ الخَ كَ ِـ ب وسُ دُ تَ 

مُ الدِ ـالصَّ اقُ تَ عِ ـال يَ هِ ا وَ هَ اتِ أمَ بِ  *  اهَ تَـ رْ زُ كَ ـأنَّ حِ ـتْ الفَ راخُ ـفِ نُ ظُ تَ 

مُ اقِ األرَ يدِ عِ ـي الصَّ ى فِ شَّ مَ تَ ا تَـ مَ كَ  *  اهَ ِـ ونـطُ بُ ا بِ هَ تَـ يْ شَ مَ تْ فَ ـلَ ا زَ إذَ 

مُ الثِ هِ جْ وَ ـلْ لِ امِ دَ ـى األقْ لَ عَ اهُ فَ قَـ *مٌ دَّ قَ مُ قِ تُ سْ مُ ا الدُّ ذَ مٍ وْ يَـ لِّ ـي كَ فِ أَ 

مُ ائِ هَ البَـ يوثِ اللُّ حُ ـيرِ تْ فَ رَ عَ دْ قَ وَ *وقَ ذُ ى يَ تَ حَ ثِ يْ لَّ ـال حَ ـيرِ رُ كُ نْ أيَـ 

مُ اشِ وَ الغَ يرِ األمِ تُ الَ مَ حَ رِ هْ الصَّ بِ وَ *هْ رِ هْ ـصِ نِ ـوابْ هِ نِ ابِ بِ هُ تَ عْ جَ فَ دْ قَ وَ 

مُ اجِ أعَ وفِ يُ السُّ واتَ أصْ نَّ أَ ى لَ عَ *مْ ـيهُ فِ ةِ يَّ فِ رَ شْ المَ تُ وْ ـصَ مُ هَ فْ يُـ وَ 

مُ انِ غَ كَ نْ ا مِ جَ َـ ن وماً ـنُ غْ مَ نْ كِ لَ وَ *ةٍ الَ هَ جَ نْ عَ الَ اكَ ـطَ ا أعْ مَ بِ رُّ ـسَ يُ 

مُ ازِ هَ كِ رْ ــِّ لشلِ يدُ حِ وْ التـَّ كَ نَّ كِ لَ وَ *هِ يرِ ظِ نَ لِ ماَ ازِ َـ ه يكاً لِ مَ تَ ـسْ لَ وَ 

مُ اصِ وَ ــالعَ ا الً يَ نْـ الدُّ هِ بِ رُ خِ تَ فْ تَـ وَ *ةُ عَ ـيبِ رَ الَ هِ بِ انُ نَ دْ ــعَ فُ رَّ شَ تَ 

مُ ـاظِ ـي نَ ـنِّ إوَ يهِ طِ عْ ـمُ كَ إنَّ فَ *هُ ظُ فْ ي لَ ي لِ الذِ رِ ي الدُّ فِ دُ مْ الحَ كَ لَ 

مُ ادِ َـ ن تَ ـأنْ الَ وَ ومٌ مُ ذْ ا مَ أنَ الَ فَ  *  ىغَ ي الوَ فِ اكَ طايَ ـي عَ و بِ دُ عْ تَـ ي لَ نِّ إوَ 

مُ اصِ عَ هُ ــنْ مِ الَ وَ تابٌ رْ مُ يهِ فِ الَ وَ *داً مَّ ـغَ مُ سَ يْ ي لَ ذِ الّ فُ يْ ا السَّ هَ أيـُّ الَ أ

مُ الِ سَ كَ نَّ أ مُ الَ ْـ اإلسوَ كَ ـياجِ رَ وَ *الَ ـالعُ وَ دِ جْ المَ وَ امِ ـالهَ بِ رْ ضَ لِ يئاَ نِ هَ 

مُ ِـ ائدَ كَ ا بِ دَ ـالعُ امُ ـهَ هُ قُ فِ لْ توَ  *  ىقَ ا وَ مَ كَ يْ دَّ حَ نُ مَ حْ ي الرَّ قِ يَ ا الَ مَّ لَ وَ 

  :شعرية التوازي عند المتنبي-

1:مطلعهاواليت " القصيدة امليمية " بدراسة " املتنيب" سنحاول قراءة وحتليل شعر   

  )1018-2ج( مُ ارِ كَ المَ رامِ الكِ رِ دْ ى قَ لَ ي عَ تِ أْ تَ وَ *مُ ائِ زَ ي العَ تِ تأْ مِ العزْ لِ أهْ رِ دْ ى قَ لَ عَ 

وسنذكر رقم البيت الذي حنن بصدد دراسة، والقصيدة ..." الغرمعلى قدر أهل " سنعتمد يف هذه الدراسة على قصيدة  -1

.1029إىل .1018( تبدأ من الصفحة ) بيت 43(مأخوذة من ديوان املتنيب، شرح الربقوقي، اجلزء الثاين وتضم 

  ..ستهاأما املقطوعات فسنعمل على التنويع يف قوافيها، وخنتار ما رأيناه متوفرا على الظواهر اليت حنن بصدد درا-
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، وأيضا سنحاول التطبيق على بعض املقاطع املختلفة )وأربعني بيتا ةثالث(وتضم هذه القصيدة   

املختلفة يف  هوآليات" التوازي" حول مفاهيم ستنادا ملا حتدثنا عنه إوستكون هذه الدراسة . القوايف

وسيكون " املتنيب"وسنعمل يف هذا التطبيق على إبراز ظاهرة التوازي يف شعر . النقدين العريب والغريب

والذي يبلغ حوايل " املتنيب"، و شعر }الداليل - الرتكييب–الصويت {: ذلك عرب ثالث مستويات هي 

متوفرة على التوازي بكثرة، إضافة إىل أن لغته الشعرية متفردة ) ثالث مئة وثالث وأربعني قصيدة (

�ȆǸǰū¦�ǞƥƢǘǳ¦�©¦̄�ǾȈǻƢǠǷ�Ƣǔȇ¢Â�Ƥ Ȉǯ¦ŗǴǳ�ƨȈƟƢǼƦǳ¦�Â¢�ƨȈǜǨǴǳ¦�©¦°ƢȈƬƻȏ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ� ¦ȂǇ�Ƣē¦ǄȈǸŠ

  .املفيد والصاحل لكل األزمنة واألماكن

املختلفة، فهو ميثل مرحلة تارخيية يتوفر بكثرة على الظواهر الفنية " املتنيب"إضافة إىل أن شعر   

عرف على يده تطورا كبريا  هامة من مراحل احلضارة والثقافة العربيتني، كذلك يف مراحل الشعر والذي

:شكال واملضامني، كقوله يفتخر بنفسه ويصف شاعريته ومتيزه عن غريهمشل األ

  )2/1198ج(انِ عَ الطَّ نُ ا ابْ أنَ الضرابِ نُ ا ابْ أنَ *اءِ مَ السَّ نُ ا ابْ ، أنَ اللقاءِ نُ ا ابْ أنَ 

  )2/1198ج( الرعان نُ ا ابْ أنَ وجِ رُ السُّ نُ ا ابْ أنَ   *  ي   وافِ القَ نُ ا ابْ ي أنَ يافِ الفَ نُ ا ابْ أنَ 

  طويل القناة طويل السنان*    طويل النجاد طويل العماد       

  )2/1198ج(حديد الحسام حديد الجنان*    حديد اللحاظ حديد الحفاظ     

 ): (Grammaticalالتوازي على مستوى الصوت واإليقاع )1

ويعترب ) احلروف والكلمات(يتم هذا النوع من التوازي على مستويني من لغة الشعر مها   

 شاعرا، إذا مل رباملستوى الصويت أهم مظاهر التوازي اليت  تسعى إىل حتقيق الشعرية، فالشاعر ال يعت

متزنا يستطيع من خالله حتقيق االنسجام ويتم ذلك بإتقانه الستعمال القوايف يعطي للكالم إيقاعا 

�ŖǳƢƷ�Ŀ�ǽǂǟƢǌǷÂ�ǾǈȈǇƢƷ¢�ǆ ǰǠȇ�À¢�Ƣđ�ǞȈǘƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƨƦǇƢǼŭ¦�» Âǂū¦Â)وينقلها )احلزن والفرح ،

إىل املتلقي ويؤثر فيه لكي يتجاوب معه ويشاركه معاناته أو سعادته، كما جيب على الشاعر الفحل 

 ....ئم بني احلروف املختارة والغرض املراد مدح كان أو هجاء أو وصفأن يوا
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ويتم ذلك عن طريق تشكالت صوتية حتدثها احلروف يف شكل  :التوازي على مستوى الحرف.أ 

«�1ǲưǷ�ƢĔ±¦ȂƫÂ�©ƢȈǳƢƬƬŭ¦Âتنسيقات صوتية Âǂū¦�Ƥ ǫƢǠƫ�Â¢�ǆ ǻƢš �ƨƴȈƬǻ�ª ƾŢ) : ف-

لتناسقات بني اإليقاعات الصوتية اليت حتدثها ، وتكون هذه ا)فو –ما ) (فو -ما) م- ف)(م

احلروف يف شكلها، إما متصلة قريبة من بعضها أو منفصلة أي خيلق التناسق بني األصوات 

أما من خالل املقطع الصويت الواحد " بالفونيمات"وحدة اإليقاع ويكون هذا عرب توازن ما يعرف 

�ƢȀǠȇȂǼƫ�¦ǀǯÂ�ƨǴƥƢǬƬŭ¦�Ƣē¦°¦ǂǰƫÂ" الصوائتالصوامت و " أو مقطعني، ويتم هذا التشكيل باحتاد 

  } صائت-صامت{ ـ} صامت –صائت {: تعجيل، والتأخري ومثال ذلك بني ال

:يف مطلع القصيدة يقول أبو الطيب 

2مُ ارِ ـكَ المَ امُ رَ ـالكِ ِر دْ ى قَ لَ ي عَ تِ أْ وتَ *مُ ائِ زَ ـي العَ تِ أْ تَ مِ زْ العَ لِ أهْ رِ دْ ى قَ لَ عَ 

  }صامت -صائت/صامت–صائت  {ـ )ز/ع(-)ل/ل(    

«�} العزم -أهل{هناك متاثل حاصل بني لفظيت  Âǂū¦�ǽǀǿ�«°Ƣű�ƪ ǻƢǯ�Ȃǳ�ŕƷ��ƢēƢǸȈǻȂǧ�Ŀ

�© ƢƳ�ƾǫÂ��ļȂǐǳ¦�² ƢǼƳȋ¦Â�Ä±¦ȂƬǳ¦�ƢǟȂǻ�Ƣǔȇ¢Â��ÀƢǿ̄ ȋ¦�ȄǴǟ�ƢȈǬȈǇȂǷ�Ƣǟǂǧ�ª ƾŢ�ƢĔ¢�ȏ¤�ƨǨǴƬű

  .املقطع األوليف هذا البيت التنسيقات الصوتية للفونيمات بتكرار معجل يف 

  : وقوله أيضا

مُ ائِ ـمَ ا تَ هَ يْـ ـلَ ى عَ لَ تْـ القَ ثِ ثَ جُ نْ مِ وَ *تْ حَ بَ صْ أَ فَ ونِ نُ الجُ لَ ثْ ا مِ هَ بِ انَ كَ وَ 

               ت      + ق/ل+  ث               

  }صامت+صائت{/}صامت+صائت{ 

.91-90صص ، املرجع السابقجوزيف ميشال، :نظر ي -1

106-105ص  ص ،نفسهاملرجع  :نظر ي -2

.1029وتستمر حىت  1018، تبدأ القصيدة من الصفحة 1الربقوقي عبد الرمحن، الديوان، ج -3
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ŖǜǨǳ�Ŀ�ƨƥ°ƢǬƬǷ�©ƢȈǳ¦ȂƬǷ�ǲǰǋ�ȄǴǟ�ƢēƢǸȈǻȂǧ�Ŀ�ǂȇǂǰƫ�ňƢưǳ¦�ǞǘǬŭ¦�Ŀ�ª ƾƷ )جثث- 

ق على مستوى الصوت واجلرس اإليقاعي، وهذا ما حيدث ي، هذا ما أحدث نوعا من التنس)القتلى

  ).الصوت( املتعة لدى قارئ الشعر حيث أن هناك توازنا بني احلروف يف الشكل وتوازيا يف النطق 

، يف هذه القصيدة واحلقيقة أن )الفونيمات( وتتكرر هذه األشكال من التنسيقات بني احلروف 

وزعها بشكل متقن زاد الصوت واإليقاع توازنا، وبدا ذلك واضحا على معظم القصيدة، " أبا الطيب"

�ǆ Ź�ǂǠǌǴǳ�¼ÂǀƬǷ�¥°Ƣǫ�Ä¢�ǲǠŸ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ƢȀǼȈƥ�ǲƥƢǬƬǳ¦�¢ƾƦǷÂ�» Âǂū¦�Ŀ�ǞȇȂǼƬǳ¦�Ŀ�ƨǏƢƻ�ǽǀđ

 : اللغة الشعرية املتميزة أيضا قوله

مُ ائِ ـظَ العَ يمِ ظِ العَ نِ يْ ي عَ فِ رُ غُ صْ تَ وَ  *  اهَ ارُ ـغَ صِ يرِ غِ الصَ نِ يْ ي عَ فِ مُ ظُ عْ تَـ وَ 

  ن + ي+ ع      ن                                + ي+ ع         

  }صائت+صامت + صائت{   }                   صائت+صامت + صائت{   

الثاين أحدث توازنا يف اإليقاع يف املقطعني األول و ) عني -عني( فالتنسيق الصويت بني لفظيت  

وضبط التناغم الصويت يف البيت، فالفونيمات قد اتصلت وجاءت منسقة يف املقطع األول كما يف 

ويؤجلها } أي يف املقطع الواحد{ والشاعر هنا ينوع بني التنسيقات فيكررها أحيانا بعجلة . الثاين

  .}أي يف مقطعني{ أحيانا 

ووصفه جلثث القتلى ضم توازيا يف الصوت مت عن طريق تنسيق متصل " املتنيب"أيضا قول   

 : لكنه شكل مؤجل

مُ راهِ الدَّ وسِ رُ العَ قَ وْ فَـ تْ رَ ثِ ا نُ مَ كَ *هِ لِّ ـكُ بِ دِ ـيْ حَ األُ قَ وْ ـفَ مْ هُ تْـ رَ ثَـ نَـ 

  ق+ و+ ف      ق                             + و+ ف  

  }صائت+صامت +صائت{         }   صائت+صامت+ صائت{    
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تتكرر  أيضاوهي ) صائت-صائت)( صائت-صائت(وهناك بعض التنسيقات تأيت على شكل 

أيضا أن يوظفها بشكل متقابل، زاد " املتنيب"بالتعجيل والتأجيل وما أكثرها يف القصيدة، وقد استطاع 

  .ك التجانس اإليقاعي الذي جيب أن تتصف به اللغة الشعريةمن التوازي النص صوتيا وأعطاه ذل

  : ومثال ذلك قوله

مُ ائِ ـظَ العَ يمِ ظِ العَ نِ يْ ي عَ فِ رُ غُ صْ تَ وَ  *  اهَ ارُ ـغَ صِ يرِ غِ الصَ نِ يْ ي عَ فِ مُ ظُ عْ تَـ وَ 

أوال يف تشابه احلروف ومتاثل املخارج ) العظائم -العظيم(وقد حصل هذا التنسيق يف لفظيت 

  .لالتزان يف النطق وإعطائه صفة التنغيم املوسيقىوإحداثها 

  العظيم                   العظائم     

  )ظ-ع)              ( ظ  -ع(    

  )صائت- صائت)           (صائت-صائت( 

  : وكذلك قوله

مُ اجِ مَ ـا  الجَ هَ تْـ قَ ا سَ هَ نْـ ـا مِ نَ دَ  امَّ لَ فَـ *هِ ولِ زُ ُـ ن لَ بْ قَـ رُّ الغُ امُ مَ ا الغَ هَ تْـ قَ سَ 

  )ق-س(}                                             ق -س{  

) صامت - صائت( ـ)صامت-صائت: ( يف هذا البيت حصل تنسيق منفصل وجاء كاآليت  

�» Âǂū¦�śƥ�°ǂǰŭ¦�ǆ ǻƢƴƬǳ¦�Ƣđ�ǆ Ź�ƪ ȈƦǴǳ�¥°ƢǬǳ¦Â��śǴƥƢǬƬǷ�śǠǘǬǷ�Ŀ�Ä¢�ȐƳƚǷ� ƢƳ�ǾǼǰǳ

املقابلة توازيا يف اجلرس املوسيقي وساعدت على ضبط اإليقاع يف خاصة السني، وأيضا حققت هذه 

  .البيت

  : وقوله 

مُ ازِ ـمَ زَ هُ نْ مِ ءِ ازَ وْ ـالجَ نِ ذُ أُ ي فِ وَ *هُ فُ حْ زَ بِ رْ الغَ وَ ضِ األرْ قِ رْ شَ بِ يسٌ مِ خَ 

  }م-ز/ م+ز{                                                                             

  )صائت+ صائت) (صائت+صائت                                                         
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للتنسيق املعجل يف الفونيمات لكنه خيتلف يف الصوائت احدها جاء  ويف هذا البيت تكرار

وجاء التجانس يف املقطع الواحد ) اختالف احلركات( طويال وقابله اآلخر قصريا، وهذا تنسيق مفروق 

أن الفونيات جاءت متقاربة وسريعة مما يعطي املقطع وقعا يف النفس ويظهر ذلك من خالل حيث 

  :قوله

مُ ماغِ الغَ هِ يْ عَ مَ سِ ي مَ عت فِ قَ ا وَ إذَ *هْ لِ جْ ا برِ هَ يْـ إلَ رٍ ياَ طَ لِّ ى  كُ لَ عَ 

  :وقوله).م-غ/م+غ) (يف احلركات اإلعرابية(هو تنسيق مفروق 

مُ ادِ ـصَ يُ الَ نْ َـ م الِ طَ األبْ نَ مِ رَّ فَـ  *  اـنَ القَ وَ عُ ْر الدِّ عُ ـطَّ قَ يَـ االَ مَ عَ طَّ قَ تَـ 

  )ع-ط-ق/ ع-ط-ق(      

يف جل القصيدة " املتنيب" ديدن  يف هذا البيت مجعت التنسيقات يف مقطعني متجاورين، وهذا

متنح الفونيمات املفردتني ) يقطع -قطع( نه يزاوج بني التنسيقات على اختالفها، وهنا يف هذا البيتأ

قيمة داللية وصوتية لكل منهما متثلت التوازي والتطابق لشكل وصموت الكلمتني ونلحظ ذلك يف 

  : قوله أيضا

مُ أعاجِ يوفِ السُّ واتَ أصْ ى أنَّ لَ عَ *     م    ة فيهُ يَّ فِ رَ شْ مَ ال تُ صوْ مُ هَ فْ ويُـ 

  )و –ص )                            (و+ ص (           

وهنا حدث تنسيق صويت وتكرار بشكل مؤجل ومقابل، لكنه جاء مفروقا يف فونيماته وأعطى 

  :و قوله .للكلمتني قيمة صوتية متوازنة

مُ الثِ هِ جْ وَ ـلْ لِ امِ دَ ـى األقْ لَ عَ اهُ فَ قَـ *مٌ دَّ قَ مُ قِ تُ سْ مُ ا الدُّ ذَ مٍ وْ يَـ لِّ ـي كَ فِ أَ 

  )م-د -ق(            )                      د.ق.م(                 

وقوله ) متاثل األصوات -التقابل(هناك توازي صويت بني تنسيقات احلروف سواء من حيث 

  :أيضا 
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مُ لِ اظَ اشَ ـال عَ وَ ومٌ لُ ظْ مَ اتَ مَ  امَ فَ *مُ ِـ اكوَ ا حَ ايَ نَ المَ ا وَ وهَ مُ اكَ حَ دْ قَ وَ 

  )م- ل(           )                           م-ل(                      

أيضا ميكن للحروف أن حتقق هندسة إيقاعية تتعلق أكثر باملضمون واملشاعر، وكذلك القافية 

�Ŀ�ǾǳȂǫ�Ǯ ǳ̄�ǺǷÂ�ƨǼǼǬǷÂ�ƨǗȂƦǔǷ�ƨǬȇǂǗ�ȄǴǟ�ƨȈǼƦǷ�ƢĔȋ�Ƥ ǇƢǼŭ¦�̧ƢǬȇȍ¦�ǲȈǰǌƫ�Ŀ�ƢǷƢǿ�¦°Â®�Ƥ ǠǴƫ

  : ين الذي سبق ذكرهالبيت الثا

  )تصغر –صغارها ) / ( العظيم - تعظم(

  غ-غ     ص-م         ص- م   ظ-ظ 

�ȂǴǟ�ňƢǠǷÂ�ǂǟƢǌǷ��¥°ƢǬǳ¦�Ŀ�Śưƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƨȇ±¦ȂƬǷ�©ƢǟƢǬȇ¤�ƪ ȈƦǳ¦�Ŀ�ƪ ǴǐƷ�ƾǬǧ

  )الصغر( ويف مقابلها قلة الشأن والدونية ) العظمة( الشأن

يف فاحتة، أو يف خواتيمها، وهي تساهم يف إضفاء  كما ميكن هلذه اهلندسات الصوتية أن تأيت

التوازن النفسي وختفيف االضطراب لدى قارئها وسامعها على شرط أن يوفق الشاعر يف توزيعاته 

¿����ǲǯ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƨȈǷƢƬƻ�ƨǇƾǼǿ - م   ث-د) المث-مقدم (. البيت ثالثون: و يف قوله.واختياراته هلا

ل متاثل حروفها لكن من خالل التشاكل الصويت الذي شطر حققت نوعا من التوازي ليس من خال

  .حتدثه يف الذهن

الثاين (وهناك أبيات جاءت فيها هذه اهلندسات الصوتية واإليقاعية يف الفاحتة كما البيتني 

  )والسادس والعشرون

)ǂưǻ���Ƕēǂưǻ©/  تصغر  -تعظيم( 

  ث - ث  ن-ص   ن - ع  ت -ت 

لفونيمات املتعاقبة شيئا من االنسجام يف اإليقاع والتوازي مثلت هذه املتواليات الصوتية يف  ا

) /( حولكم  - حاكموها: ( أيضا) قارئا أو سامعا( الصويت والذي حيدث املتعة احلسية لدى املتلقي 

  وغريها) ظامل  –مظلوم 
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: يف حني أن هناك بعض احلروف تأيت مرتابطة ومتتابعة كقول املتنيب 

مُ اشِ وَ الغَ يرِ األمِ تُ الَ مَ حَ رِ هْ الصَّ بِ وَ *هْ رِ هْ ـصِ نِ ـوابْ هِ نِ ابِ بِ هُ تَ عْ جَ فَ 

  )ر -ه  -ص/               ر               -ه - ص           

الصهر بشبيهتها (استطاع الشاعر أن يكون مهندس أصوات بارع بتكراره وربطه املباشر للفظة  

  :وهذا نوع من التوكيد على الغرض وهو التأثر بفجيعة قتل الصهر وزرع الرعب يف نفوس وأيضا قوله

مُ ادِ وَ القَ ا وَ هَ ـتَ حْ ي تَ وافِ الخَ وتُ مُ تَ *ةً مَّ ضَ بِ لْ ى القَ لَ عَ مْ هِ يْ احَ نَ جَ تَ مْ مَ ضَ 

  )ث- م-ض/    )                       ث–م - ض(     

وقد تتداخل التنسيقات واهلندسات الصوتية على مستوى احلروف بأشكال أخرى كالقوايف 

 - متحرك 0/0( /والقوايف تأيت يف املفردات األخري من األبيات وتكون .وأنواع من املوازنات الصوتية

تساهم يف اجلرس املوسيقي وهي مهمة خاصة يف الشعر ، فهي أيضا ) ساكن-متحرك–ساكن 

دأ التوازي العمودي، وقد تضم القافية ومتحركني أو ساكنني أو أكثر من ذلك ، وهي أيضا حتقق مب

����Ƣđ�¿ǄƬǴȇ�Ń�¦̄¤�ǽƾƟƢǐǫ�ƨȇǂǠǋ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�ǺǠǘȇÂ�¦ŗƥ�¿ƢǜǼǳ�Ǟǔţ�ƢĔ¢�¾ƢǸǯأالصويت وتعترب الشعر 

  .ينبغي لكل شاعر جمد االلتزام به ،صارم ومقنن

ويف هذه القصيدة جاءت القوايف متساوية احلركات متطابقة األوزان مما أعطى للقصيدة رونقها 

ومجاهلا الشكلي واإليقاعي املتزن و الكلمات اليت ضمت القوايف هي التوايل مع إشارة إىل تواز صويت 

  ).امليم( آخر حتقق من خالل حرف الروي 

  ) امليم( ضراغم شارة إىل تواز صويت آخر حتقق من خالل حرف الروي  -ضارم–ضائم  -كارم( 

–عائم –وأزم -مائم - ال طم -ما جم -مائم -وائم -شاعر -ضراغم - ضارم -ضائم -كارم{ 

 –راهم  -وارم- شامت–قادم - وادم - عامل -باسم -نائم -صادم -بارم - مازم-مائم- وائم -ظامل

  ).نادم -ناظم -واصم -هازم–غامن -عاجم-عاصم -واشم -مهائ -المث- راقم -الدم-طاعم
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وهو اتفاق آخر حرف من الصدر آخر حرف من العجز، ويكون يف البيت األول من :التصريع

وأما التصريع فيجري جمرى القافية وليس الفرق بينهما إال  ...«" ابن سنان اخلفاجي"القصيدة ويعرفه 

ية يف آخر النصف الثاين منه، وإمنا شبه بالقافية مبصراعي أنه يف النصف األول من البيت، والقاف

.1»الباب

: التصريع على ضربني «: فقال) البديعيالعروضي و (بني نوعني من التصريع " املصري"و فرق 

عروضي وبديعي، فالعروضي عبارة عن استواء عروض البيت وضربه يف الوزن واإلعراب والتقفية بشرط 

أن تكون العروض قد غريت من أصلها لتلحق الضرب يف زنته، والبديعي استواء آخر جزء يف الصدر 

: لومثال ذلك يف مطلع القصيدة يف بيتها األو  2»...وآخر جزء يف العجز

مُ ارِ ـكَ المَ امُ رَ ـالكِ ِر دْ ى قَ لَ ي عَ تِ أْ وتَ *مُ ائِ زَ ـي العَ تِ أْ تَ مِ زْ العَ لِ أهْ رِ دْ ى قَ لَ عَ 

  م        ي صويت        ز توا     م                            

 البناء واتفاقها يف نه تساوي األلفاظ يفأع يف النثر، ويعرفه القدامى على هو كالسج :الترصيع

هو أن تكون كل  :ن تكون سليمة من عيب االشتباه وشني التعسف، وقالوا عنه أيضاأاالنتهاء و 

ابن  - لفظة من ألفاظ الفصل األول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاين يف الوزن والقافية

  :وقوله )المث// مقدم ( البيت ثالثني ( ما لورد يف : مثاله.األثري

مُ أعاجِ يوفِ السُّ واتَ أصْ ى أنَّ لَ عَ *     م    ة فيهُ يَّ فِ رَ شْ مَ ال تُ صوْ مُ هَ فْ ويُـ 

توازيا على مستوى صوت احلروف } امليم يف الكلمتني{حقق هذا الرتصيع بني ) أعاجم–فيهم (

: كذلك يف قوله.وإيقاعها

مُ ائِ ــمَ عَ ـالا وَ هَ لِ ثـْ مِ نْ مِ مْ هُ يابَـ ثِ *مْ هُ نْـ مِ يضُ البِ فْ رِ عْ تَـ وا لمَ قُ رَ ا بَـ إذَ 

  م ـ م                 

.364صاملرجع السابق، محد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، أنقال عن  -1

.364، ص املرجع السابقمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، أنقال عن  -2

  ..أكل فصيح قال شعرا متيم/ إذا كان مدح فالنسيب املقدم: مثال التصريع العروضي قول املتنيب -
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   .)أي سجعة الصدر والعجز(أن تكون السجعة خمالفة ألختها  هو: التشطير

وهو أيضا حمقق للتوازي الصويت بالرغم من اختالف احلرفني يأتيان على الزنة واحلركة اإلعرابية 

  :كقول املتنيب .نفسها

مُ /ئـاقَ رُ ـصْ النَ وَ انِ بَ ى اللُّ إلَ ارَ صَ وَ *بُ /ـائِ غَ رُ صْ لنَّ اوَ اتِ امَ ى الهَ تَ أَ بٍ رْ ضَ بِ 

  م                                        ب                 

�ƢȀǴǯ�̈®ǂǨŭ¦�ƨǸǴǰǳƢƥ�ǎ: التوازي على مستوى الكلمة.ب  Ƭţ�ƢĔ¢�ƢǿǄȈǷ�ƢǷÂ�̈®ƾǠƬǷ�ȏƢǰǋ¢�ǀţ¦Â

ƨǨǴƬű�©ƢȇȂƬǈǷ�ȄǴǟ�Ä±¦ȂƬǳ¦�ƨȇǂǠǋ�ǪȈǬŢ�ƢĔƘǋ�ǺǷÂ��̧ ¦Ȃǻ¢�̈ƾǟ�ȆǿÂ.

وافر أشكاله على اإلطالق وهو كثري و  برزأم شكل من أشكال التوازي الصويت و يعترب أه :التجنيس

يف لغة الشعر عند أيب الطيب، وقد لعب دورا هاما يف حتقيق شعرية التوازي لديه وهناك من يسميه 

وهو يضم أنواعا متنوعة، " تشابه الكلمتني يف اللفظ"نه أكما يعرفه النقاد القدامى على " اجلناس"

هو أن يأيت الشاعر بكلمتني مقرتنتني متقاربتني يف الوزن غري متباعدتني  «" املظفر العلوي"قال عنه 

.1»يف النظم، غري متنافرتني يف الفهم يتقبلهما السمع وال ينبوا عنها الطبع

 : وأيضا يف قوله ) قدر –قدر ( كثري يف القصيدة امليمية، ورد يف البيت األول :الجناس التام

مُ الطِ تـَ ا مُ ـهَ لَ وْ ا حَ َـ اينَ المَ جُ وْ مَ وَ  *  انَ القَ عُ رَ ـقْ ا تَـ نَ القَ وَ  ىلَ عْ أا فَ اهَ نَ بَـ 

  )القنا// القنا  (       

  :وقوله

مُ ئاقَ رُ ـصْ النَ وَ انِ بَ ى اللُّ إلَ ارَ صَ وَ *بُ ائِ غَ رُ صْ لنَّ اوَ اتِ امَ ى الهَ تَ أَ بٍ رْ ضَ بِ 

  )النصر              //     النصر(        

  :وقوله 

.264ص املرجع السابق، محد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، أنقال عن  -1
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مُ اعِ طَ المَ ورِ كُ الوَ لَ وْ حَ تْ رَ ثُـ كَ دْ قَ وَ  *  ىرَ الذُّ ورُ كُ الوَ لُ يْ الخَ كَ ِـ ب وسُ دُ تَ 

  )الوكور                 //       الوكور(        

  :وأيضا 

مُ ائِ هَ البَـ يوثِ اللُّ حُ ـيرِ تْ فَ رَ عَ دْ قَ وَ *وقَ ذُ ى يَ تَ حَ ثِ يْ لَّ ـال حَ ـيرِ رُ كُ نْ أيَـ 

  )ريح        //       ريح  (      

من القصيدة وساهم بشكل كبري يف إبراز ظاهرة التوازي  ةورد اجلناس التام يف مواطن عديد  

  .على مستوى الصوت و إيقاع الكلمات وجتانسها

هذا النوع من التجنيس ورد بكثرة يف القصيدة وساهم أيضا يف خلق توازيات  :الجناس الناقص

  .صوتية كثرية توزعت على هذا اخلطاب الشعري

  : كقول املتنيب

مُ ارِ ضَ الخَ وشُ يُ الجَ هُ نْ عَ تْ زَ جَ عَ دْ قَ وَ *هُ ـمَّ هَ شَ يْ الجَ ةِ لَ وْ الدَّ فُ يْ سَ فُ لَّ كَ يُ 

  )) و(اجليوش                          =          اجليش(                

  : أيضا  يف قوله  

مُ ائِ وَ ـالقَ وَ هُ ـافُ َـ يأسْ تْ فَ لَ خَ دْ قَ وَ *بٍ ـالِ خَ مَ رِ ْـ يغَ بِ فٌ لْ ا خَ هَ رَّ ا ضَ مَ وَ 

  ))ت(ت فخل             =       ف    خل(              

  : أيضا 

مُ ائِ ـعَ ا ودَ ـهَ لَ اسٌ أسَ نُ عْ ا الطَّ إذَ وَ  *  اهَ مَ دْ هَ وسُ الرُّ وَ ومُ ى الرُّ جَّ رَ تُـ فَ يْ كَ وَ 

  )م.س( الروس= الروم(                 

  )ظامل= مظلوم( ، )حواكم= حاكموها ) (الثالث عشر( أيضا يف البيت  

  :وقوله
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مُ ارِ َـ بضُ أوْ مٌ ارِ ـصَ إالَ قَ بْ يَـ مْ لَ فَـ *هُ ارُ ــنَ شَّ ـالغِ بَ وَّ ذَ تَ ـقْ وَ هِ لَّ لِ فَ 

  )ضبارم= صارم (             

  :كذلك قوله  

مُ اقِ األرَ يدِ عِ ـي الصَّ ى فِ شَّ مَ تَ ا تَـ مَ كَ  *  اهَ ِـ ونـطُ بُ ا بِ هَ تَـ يْ شَ مَ تْ فَ ـلَ ا زَ إذَ 

  )تتمشى=                  مشيتها          (             

مُ انِ غَ كَ نْ ا مِ جَ َـ ن وماً نُـغْ مَ نْ كِ لَ وَ *ةٍ الَ هَ جَ نْ عَ الَ اكَ ـطَ ا أعْ مَ بِ رُّ ـسَ يُ 

  )غامن=          مغنوم (                                                        

كل هذه التجنيسات وغريها سامهت يف إبراز شعرية املتنيب ونفوقه يف اختياراته بعناية، مع 

توزيعها بشكل منظم، وقد اكتست من خالهلا القصيدة بالصوت اجلميل والالفت النتباه القارئ من 

ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƪ خالل ȈƦǳ¦�Ŀ�ǲƥƢǬƬǳ¦Â�ǲƯƢǸƬǳ¦�ǺǷ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�̈®ǂǨŭ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ƪ ǴưǷ�Ŗǳ¦�©ƢǈǻƢĐ¦.

عجاز الكالم على صدوره كما أل التوازي الصويت، ويتمثل يف رد هو أيضا شكل من أشكا :التصدير

  .أنه يسهل استخراج قوايف الشعر

يبدأ الشاعر بكلمة يف البيت يف هو أن «بقوله " لية احملاضرة ح"يف كتابه " احلامتي"ويعرفه   

Ɯǧ��Śƻȋ¦�Ǧ ǐǼǳ¦�Ŀ�Ƣǿ®®ǂȇ�Ľ��ǽǄƴǟ�Ŀ�Â¢�ǾǳÂ¢Ȉē�ƨǠǼǐǳ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ǂǠǌǳ¦�Ƕǜǻ�¦̄استخراج  أ

  : ومن ذلك قوله. 1»قوافيه وقبل أن يطرق إمساع مستمعية، وهو الشعر اجليد

مُ ازِ هَ كِ رْ ــِّلشلِ يدُ حِ وْ التـَّ كَ نَّ كِ لَ وَ *هِ يرِ ظِ نَ لِ ماَ ازِ َـ ه يكاً لِ مَ تَ ـسْ لَ وَ 

  )هازم                                  -      هازما    (                 

  :وقوله

مُ ارِ وَ الصَّ افُ فَ الخِ يضُ البِ هُ يحُ اتِ فَ مَ   *  امَ إنَّ فَ لَ ــيلِ الجَ حَ تْ الفَ بَ لَ طَ نْ مَ وَ 

.356ص املرجع السابق، نقال عن امحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، -1
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  :أيضا

مُ اشِ وَ الغَ يرِ األمِ تُ الَ مَ حَ رِ هْ الصَّ بِ وَ *هْ رِ هْ ـصِ نِ ـوابْ هِ نِ ابِ بِ هُ تَ عْ جَ فَ دْ قَ وَ 

وضوحا كما  يف هذه األبيات رد يف كالم اإلعجاز على الصدور ما من شأنه زيادة املعىن أكثر  

�̧Ȃǻ�ƨǷƢǫ¤�Ŀ�ǶȀǈȇ�Ƣē¦ȂǏ¢Â�ƢȀǧÂǂŞ�°ƾǐǳ¦�Ƣđ�ȄȀƬǻ¦�Ŗǳ¦�ƨǸǴǰǳ¦�ǆ ǨǼƥ�ǄƴǠǳ¦�¾ȐȀƬǇ¦�̈®ÂƢǠǷ�À¢

  .من االتزان على مستوى الصوت

أيضا عرفوه بأن يذيل الناظم . يتبع الشاعر الصدر بعجز يؤكد ما قبله وحيافظ عليهوهو أن : التذييل

جمرى ا من الكالم وتزيده توكيدا، و أو الناثر كالما بعد متامه وحسن السكوت عليه حبملة حتقق ما قبله

  :كقول املتنيب.املثل بزيادة التحقيق

مُ ائِ نَ وَ هُ ى وَ دَ الرَّ نِ فْ ي جَ فِ كَ أنَّ كَ *فٍ اقِ وَ لِ كٌّ شَ تِ وْ ـي المَ ا فِ مَ وَ تَ فْ قَـ وَ 

) املوت(يف قلب املعركة ) سيف الدولة(فالعجز يف هذا البيت حافظ على ما قبل فالشاعر يصف 

  .و وجود األمري داخل عينيه] الردى[و يؤكد عليها مبثال 

أو القارئ  إذن هذا التوضيح والتوكيد على املعىن، حيدث نوعا من املوازاة النصية لدى املستمع

كذلك . نه يكسب البيت إيقاعه املناسب غري املختلأحباجة إىل استكمال املعىن، كما  الذي يظل

  :قوله

مُ الِ عَ بِ يْ الغَ بِ تَ ـأنْ مٍ وْ قَـ لِ وْ ى قَـ إلَ  *  ىهَ النـُّ وَ ةِ اعَ جَ ـالشَّ ارَ دَ قْ مِ تَ زْ اوَ جَ تَ 

يكسبه توازنه اإليقاعي  تأكيد فحديث الشاعر عن جتاوز ممدوحة حدود الشجاعة حيتاج إىل

  ....)  إىل قول قوم( الصويت لدى السامع فجاء التأكيد باألفعال و 

  : أيضا قوله يف بيت آخر

مُ ادِ وَ القَ ا وَ هَ ـتَ حْ ي تَ وافِ الخَ وتُ مُ تَ *ةً مَّ ضَ بِ لْ ى القَ لَ عَ مْ هِ يْ احَ نَ جَ تَ مْ مَ ضَ 

  .بعد السكوت على الكالم األول ومتامه يؤكد الشاعر جبملة أخرى حتققه ما قبلها 
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وضارب ومتوفر يف شعر املتنيب، ويتحقق فيه التوازي الصويت على مستوى اللفظة ):التكرير( التكرار 

  .كما انه يتداخل مع أشكال صوتية أخرى كاجلناس والتصدير. املعجمية الواحدة

ف ويعرفه البالغيون إعادة عنصر معجمي، أو ورود مرادف له، أو شبه مراد على" التكرار"يقوم 

  .ه إتيان الشاعر بثالث أو أربع كلمات موزونات أنالقدامى على 

ǺȀǼǟ�ƨƳ°Ƣƻ�Â¢�ǺĔ±Â�ȄǴǟ�ƢǷ¤�ƨȈǧƢǬǳ¦�ÀȂǰƫÂ�ÃǂƻƘƥ�ǶƬź�Ľ1  أن " التكرار"أيضا يرى البعض يف

ن أل.. الداليل والتداويله وختدم اجلانب الصويت و العناصر املكررة حتافظ على بنية النص ومتاسك

§ ƢǘŬ¦� ƢǼƥ�řǠȇ�ǂȇǂǰƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƢȀđƢǌƫ�Â¢�©¦®ǂǨŭ¦�Ǧ Ȉưǰƫ2 . وورد يف القصيدة بشكل ساهم

 .يف منح الشكل العام لألبيات طابعا عاما ومتميزا من ناحية األصوات واإليقاعات

:تكررت ألفاظ عديدة منها

  .يف البيت الثاين) عني–عني / (  البيت األول يف) على قدر –على قدر ( 

  يف البيت التاسع) القنا -القنا/ ( يف البيت الثامن     )   سقتها –سقتها ( 

  : كذلك يف قوله.يف البيت واحد وثالثني) ريح-ريح/(يف البيت ثالث وعشرون ) النصر –النصر ( 

مُ ادِ ـصَ يُ الَ نْ َـ م الِ طَ األبْ نَ مِ رَّ فَـ  *  اـنَ القَ وَ عُ ْر الدِّ عُ ـطَّ قَ يَـ االَ مَ عَ طَّ قَ تَـ 

املعىن صوت املتقن واالنسجام يف اللفظ و تكرار هذه املفردات املعجمية يولد لدى القارئ اإلحساس بال

اهيك عن إسهامه يف توازي معا، كما أن التكرار يساعد أيضا على حتقق املعىن والتأكيد عليه ن

:¦Ƣǔȇ¢�ǾǳȂǫÂ�ƢĔ¦Ǆƫ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�śƥ�¼ÂƢǈƬǳ¦Â�ȆǬȈǇȂŭ¦�ǶǤǻ�ǪǴƻÂ�̧ƢǬȇȍالصوت و 

مُ اعِ طَ المَ ورِ كُ الوَ لَ وْ حَ تْ رَ ثُـ كَ دْ قَ وَ  *  ىرَ الذُّ ورُ كُ الوَ لُ يْ الخَ كَ ِـ ب وسُ دُ تَ 

.411صاملرجع السابق، نظر، أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، ي -1

، 2006-1، ط"احد عشر كوبا"نظر، فتحي رزق اخلوالد، حتليل اخلطاب الشعري، ثنائية االتساق واالنسجام يف ديوان ي -2

.دار أزمنة للنشر و التوزيع، عمان، األردن
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على توازن األصوات بني اجلملتني وهذا اثر تقابلها ومتاثلها يف احلروف ) الوكور( حافظت لفظة 

���ƢŮƢǰǋ¤ÂǾȈǳ¤�¾ȂǏȂǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�®¦°¢�Äǀǳ¦�ŘǠŭ¦�ȄǴǟ�©ƾǯ¢�ƢĔ¢�ƢǸǯ.

�ǾǴǯ�¦ǀǿÂ�ňƢǠŭ¦�Ŀ�Ƣđ°ƢǬȇ�ƢǷ�Â¢�©Ƣǧ®¦ǂŭ¦�®¦ǂȇƜƥ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǾǳƢǰǋƘƥ�̈ƾȈǐǬǳ¦�Ŀ" التكرار"ويرتدد 

  .ساعد على حتقق جمموعات من التوازيات على مستوى الصوت وإيقاع القصيدة

هو أن يكرر اللفظة بعينها، لكنها متعلقة مبعىن آخر، ويعد شكال من أشكال املوازنات :الترديد 

.الصوتية، وله دور بارز يف إنعاش ظاهرة توازي األصوات

رأى النقاد القدامى يف مفهومه انه تعليق الشاعر لفظة يف البيت متعلقة مبعىن مث يرددها فيه و     

  : ويظهر هذا يف قول املتنيب - ذكره احلامتي - 1بعينها، ويعلقها آخر يف البيت نفسه

مُ لِ اظَ اشَ ـال عَ وَ ومٌ لُ ظْ مَ اتَ مَ  امَ فَ *مُ ِـ اكوَ ا حَ ايَ نَ المَ ا وَ وهَ مُ اكَ حَ دْ قَ وَ 

يف البيت مرة بعد املرة األوىل لكن الفرق يف اختالف ) الظلم -احلكم( ترددت كل من لفظة 

تضمنت ) ظامل(الذي يظلم من طرف احدهم و  قصدت) مظلوم(املعىن فكلمة الظلم يف األوىل 

.ضدها، وهو الذي يقوم بظلم اآلخرين

  : وأيضا قوله

مُ الثِ هِ جْ وَ ـلْ لِ امِ دَ ـى األقْ لَ عَ اهُ فَ قَـ *مٌ دَّ قَ مُ قِ تُ سْ مُ ا الدُّ ذَ مٍ وْ يَـ لِّ ـي كَ فِ أَ 

الرتبة، من ) مقدم(�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ƾǐǫ�ńÂȋƢǧ�śǨǴƬű�śȈǼǠǷ�©ǀƻ¢�Ǻǰǳ) دم- ق(جذور لفظه 

.��ÂƾǸŭ¦�Ƣđ�ǄȈŤ�Ŗǳ¦�ƨǟƢƴǌǳ¦Â�ƨǳƢǈƦǳ¦�ǺǷ�ȆȀǧ°¦ǂǰƬǳ¦�ǾƦǌȇ�ǾǴǰǋ�Ŀ�®®ŗǳ¦Â¬) األقدام(والثانية 

وهو أيضا تقنية صوتية يعتمدها الشاعر يف نظمه لتعطي قيمته اإليقاعية وهو يعكس جودة الشعر إذا 

 .وجد فيه

  : كذلك قوله

مُ انِ غَ كَ نْ ا مِ جَ َـ ن وماً نُـغْ مَ نْ كِ لَ وَ *ةٍ الَ هَ جَ نْ عَ الَ اكَ ـطَ ا أعْ مَ بِ رُّ ـسَ يُ 

.90، صاملرجع السابقاملرجع السابق، وأيضا رابح بوحوش، ، محد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها،أنقال عن  -1
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يف املعىن، فأضافت نوعا من  نيلكنها محلت مفهومني خمتلف) م.ن.غ(لفظة ترددت جبذورها 

  )غامن-مغنوم( التوازي الصويت خاصة يف إيقاع الكلمتني وجتانسهما يف الصوت 

إعادة لفظ قافية الصدر يف بداية العجز، ورأى البعض أنه إعادة لفظة القافية يف أول البيت :التسبيغ 

.الذي يليها، وهو أيضا نوع من أنواع املوازنات الصوتية وشكل من أشكال الشعرية يف الصوت

 القرآن الكرمي لكثرته على حساب الشعر ومنيف وقد ضرب له النقاد والبالغيون القدامى املثال 

اللَُّه نُوُر السََّماَواِت َواْألَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ﴿ :ذلك قوله تعاىل

ُتونٍَة َال َشْرِقيٍَّة َوَال َغْربِ  تـَُها يٍَّة زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأَنـََّها َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيـْ َيَكاُد زَيـْ

لِلنَّاِس ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يـَْهِدي اللَُّه لُِنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللَُّه اْألَْمثَالَ 

  : ومثال ذلك قول  املتنيب. 35اآلية  :سورة النور﴾ َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

مُ ائِ ـظَ العَ يمِ ظِ العَ نِ يْ ي عَ فِ رُ غُ صْ تَ وَ  *  اهَ ارُ ـغَ صِ يرِ غِ الصَ نِ يْ ي عَ فِ مُ ظُ عْ تَـ وَ 

�ƪ -صغارها(  ȈƦǳ¦�¦ǀŮ�̧ ƢǸǈǳ¦�Â¢�̈  ¦ǂǬǳ¦�ƾǼǟÂ��ƢǤȈƦǈƫ�ƾǠȇ�ǄƴǠǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�Ƣē®Ƣǟ¤�ǂǤǐƫ

واختتام الصدر بلفظة، يعاد البدء فيها يف العجز، وحده كاف إلحداث جرس موسيقي يف األذن 

  .ملبدأ التوازي يف اجلانب الصويتوبالتايل حتقيق 

وأيضا يتحقق التسبيغ يف موطن آخر من القصيدة ليشارك يف زيادة متلك الشاعر للهندسة 

Ȃǿ�¾ȂǬǳ¦Â�ƨȈǳƢǟ�ƨȈǼǬƬƥ�Ƣē¦ȂǏ¢�ǶǇ°�Â�ƨȈƫȂǐǳ¦:

مُ اشِ وَ الغَ يرِ األمِ تُ الَ مَ حَ رِ هْ الصَّ بِ وَ *هْ رِ هْ ـصِ نِ ـوابْ هِ نِ ابِ بِ هُ تَ عْ جَ فَ دْ قَ وَ 

  ------------ بالصهر                صهره         -----------    

����������������°ƾǐǳ¦�ƨȇƢĔ         بداية العجز  

=ƨǴǸŪ¦�Ŀ�¿Ȑǰǳ¦�ƨȇƢĔ�śƥ�±¦Ȃƫ1  2وبداية اجلملة.  

هو عنصر من املوازنات أو التوازي الصويت، ويقع هذا الشكل يف أبيات متوالية من القصيدة، :التطريز

�Ŀ�ƨǻ±¦ȂƬǷ�ƢēƢǸǴǯ�ÀȂǰƬǧ )الوزن (�Ƥ ǻƢŪƢƥ�ƨǫȐǟ�ǲǰǌǳ¦�¦ǀŮÂ��ÄǂǠǌǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�¦±¦ǂǗ�ª ƾŢ�¦ǀđÂ
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ȋ�Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�°ƢȈƬƻȏ¦�¦ǀǿÂ��ƨđƢǌƬŭ¦�ƢĔ¦±Â¢�Â¢�ƨȈǧǂǐǳ¦�ǢȈǐǳ¦�̈®Ƣǟ¤�Ŀ�œȈǯŗǳ¦ شكال التطريز يف الشعر

.والذي يكون عموديا حيقق ظاهرة التوازي الصويت، ويرفع من مستوى اللغة الشعرية

 هومعنا 1"أيب هالل العسكري"من مبتدعات  هويرى الباحثون املهتمون بدراسة هذه األشكال أن

ب، وهذا النوع وافر يف أن يقع يف أبيات متوالية كلمات متساوية يف الوزن، فيكون فيها كالطراز يف الثو 

الشاعر قبل القافية بسجعات متتالية، فيبقى يف 2أن يأيت"  ابن قيم اجلوزية"الشعر اجليد ويعرفه 

  : ومثال ذلك الشعر املتنيب قوله.» األبيات أواخر الكالم كالطراز يف الثوب

المكارمى قدر الكرام ـوتأتي عل*   على قدر أهل العزم تأتي العزائم        

العظائمر عين العظيم ــوتصغ*     وتعظم في عين الصغير صغارها       

للخضارم وقد عجزت عنه الجيوش *    يكلف سيف الدولة الجيش همه      

الضراغم وذلك ماال تدعيه    * و يطلب عند الناس ما عند نفسه  

والقشاعمإحداثها  رسو ـن    *    مرا سالحهــيفدى أتم الطير ع  

كلمات متساوية األوزانوالقوائم وقد خلقت أسيافه    *   البـير مخــوماضرها خلف بغ  

الغمائموتعلم أي الساقين *    هل الحدث الحمراء تعرف لونها    

يقوم الشاعر بإيراد ألفاظ هلا نفس الصيغة الصوتية والوزنية، مع احملافظة على مكان هذه اللفظة 

والشاعر  و تلك الصيغة يف كل بيت شعري وهذا ما حيقق توازيا صوتيا يف شكل القصيدة وإيقاعها، 

وحيدث هذا  -، معدلة ومنمقة بصورة التطريز املتقن كما يفعل اخلياط ألثوابهن به حييك فسيفساءأك

 )الغمائم -القوائم- القشاعم-الضراغم- اخلضارم - العظائم -املكارم( التوازن اإليقاعي بين األلفاظ  

��ǂǠǌǳ¦�ƨǤǳ�ƨȇǂǠǋ�©ƢǨǏ�ǺǷ�ƨǨǏ�Ƣǔȇ¢�ǽǀǿÂ��ƢȀƬȇƢĔ�ŕƷ�̈ƾȈǐǬǳ¦�©ƢȈƥ¢�Ŀ�±¦ǂǘǳ¦�¦ǀǿ�ǲǏ¦ȂƬȇÂ

  : واملتنيب ينوع يف صيغة الكلمات املتساوية من حني حلني كقوله

.264املرجع السابق ، ص، معجم املصطلحات البالغية وتطورها محد مطلوب،أنظر ي -1
.236، ص 3الفوائد املشوقة إىل علوم وعلوم البيان، القاهرة، طابن القيم اجلوزية، -2
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ظالمفمامات مظلوم وال عاش   *        اكموها والمنايا حواكم وقد ح

نائمكأنك في جفن الردى و هو   *   وقفت وما في الموت شك لواقف 

أبيات متتابعة          باسمرك ـو وجه وضاح وثغ   *        زيمةـتمربك األبطال كلمى ه

بالغيب عالمإلى قول قوم أنت     *     تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى 

كلمات متوازية يف الشكل ومتساوية يف الوزن وكذلك قوله يف األبيات األخرية من ) عامل-باسم-نائم(

  : القصيدة

ناظمي ِــ نّ إو  يهِ عطِ مُ نكَ إف*        هُ الذي لفظُ رِّ في الدُ دُ الحمْ لكَ 

نادمُ وال أنتَ ومٌ فال أنا مذمُ *    واني لتعدوبي عطاياك في الوغى  

  . متساويتان يف الوزن) نادم-ناظم( لفظيت 

له " كالتطريز" األشكال اللغوية تساهم يف حتقيق التوازي على مستويات خمتلفةمن هناك بعض 

  ).املور فلوجي( إسهام أيضا يف حتقيق التوازي على مستوى الرتكييب الصريف 

:الموازنة و المماثلة

ن يريد املتكلم أا املماثلة فهي كما رآها النقاد وهي تساوي الفاصلتني يف الوزن دون القافية، أم

التعبري عن معاين، فيأيت بلفظة تكون موضوعة ملعىن إال انه يبىن إذا أورده عن املعىن املراد، وهي يف 

  .ذلك تتداخل مع أشكال أخرى

أو حنوه مماثلة يف الوزن والتقفية   أو يف الوزن فقط واملماثلة تكون بأن يتعدد أو يوجد يف البيت 

  : وأمثلة ذلك كثرية يف القصيدة امليمية كقوله. 1 أو متوازنتنيتنيبني كلمتني متالقي

ازمُ زمَ منهُ اءِ ز الجو  نِ ذُ أُ وفي *     ه     زحفُ والغربِ األرضِ قِ بشرْ خميسٌ 

جاءت على زنة واحدة على الرغم من وقد ) الغرب - األرض( فاملوازنة وقعت بني لفظيت 

  :وقوله. اختالف التقفية

.646ص املرجع السابق، محد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها ، أنظر، ي -1
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هازمُ ركِ للشِّ حيدُ وْ التـَّ كَ ولكنَّ *      هِ ظيرِ لنَ هازماً مليكاً تَ سْ ولَ 

، )امليم-الكاف( جرت املوازنة بني كلمتني يف أواخرها على الرغم من اختالف التقفية ) هازما-مليكا(

  : وأيضا قوله.وقد حققت الكلمتان توازيا صوتيا وإيقاعيا على مستوى اجلملة

مُ ائِ دعَ لها وَ أساسٌ وإذا الطعنُ *     هدمها     وسُ و الرُ ومُ رجى الرُّ تُ وكيفَ 

على الرغم من اختالفهما لكنهما اتفقا ) والسني- امليم( املوازنة حصلت بني صويت ) الروس - الروم( 

  .يف الوزن واحلركة

ويف ختام حبثنا عن مواطن وأشكال التوازي الصويت واليت كانت كثرية يف القصيدة و اكتشفنا 

راسة والدقة الكبرية الن بعضا منها وصلنا إىل فكرة أن هذه األشكال تتداخل فيما بينها وحتتاج إىل الد

  .الصوت مهم يف الشعر

)syntactical: ( التوازي التركيبي-3

ويشمل  ...الشكل العام للقصيدة أو البناء يتم هذا النوع من التوازيات على مستوى الرتكيب أو

طول "، ولعل أهم ما ميثل هذا التوازي الذي حيصل يف الرتاكيب هو "النحو والصرف"مستويني مها 

العبارات، املقاطع، تكرار األدوات النحوية والصرفية، استعمال اجلموع والنكرات، الصيغ، أساليب 

  .االستفهام الرتكيب الشرطي 

إن الشعر يسعى دائما يف لغته إىل خرق النحو باستمرار وهذا ما عرب عنه : على مستوى النحو) ا

.Aغرمياس " Greimas" مرد ذلك هوحنو خاص به، و ، وكذلك رأى الشعر يعمل على خلق :- 

يف إحدى مقاالته "  O.Brikأو بريك : "أن النحو الشعري خيضع لضرورات إيقاعية، حيث ركز

ن قوانني عر بني اإليقاع والرتكيب، وذلك ألعلى فكرة التعايش القائم يف الش" اإليقاع والرتكيب"

يعية النحوية للشعر، وهذه القوانني من تأليف اللغة الشعرية هي نفسها قوانني اإليقاع اليت تعقد الطب

Ä±¦ȂƬǳ¦�°ȂǏ�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ȄǴǟ�ǲȈŢ�À¢�ƢĔƘǋ.1

.T :ينظر -1 Todorov, littérature théorie de la, éd. seuil 1965,paris, p165.
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�ƶƦǐƫ�¦ǀđÂ��ƨǴǸŪ¦�ǺǷ�ǞǇÂ¢�ƨƷƢǈǷ�Ŀ�ǾǴǠǧ�²" النحو الشعري"إضافة إىل ذلك فإن  °ƢŻ

  .مؤشرات التعليق النحوي من أهم األسس املسامهة يف بناء وحدة النص

عند حديثه عن مفهوم  S.R.Levin* ليفني.ر.س"وتتقاطع هذه املفاهيم مع ما قدمه 

االزدواج، والذي سعى من خالله إىل تأسيس حنو خاص بالشعر يتجاوز حدود اجلملة ليمتد على "

1.طول العديد من اجلمل أو النص بأكمله

النحوي يتم من خالل البناء النحوي والذي يكون موزعا على منطني من التماثل " فالتوازي"إذن 

.وهذا التماثل أما أن يكون متاثال بني مواقع متوازنة، أو بني مواقع متقابلةاملوقعي، 

أن يتشكل من خالل متواليات متوازنة وذلك بأدائها " للتوازي اإلعرايب أو النحوي"كما ميكن 

ارتباط األفعال بضمري واحد حيدد لنفس الوظائف النحوية وتقابلها يف العالقة بفعل واحد، أو ب

  .ري املخاطب أو املتكلمشكاهلا كضمأ

  : ومن ذلك قول املتنيب يف قصيدته مادحا سيف الدولة

مُ ارِ ضَ الخَ وشُ يُ الجَ هُ نْ عَ تْ زَ جَ عَ دْ قَ وَ *هُ ـمَّ هَ شَ يْ الجَ ةِ لَ وْ الدَّ فُ يْ سَ فُ لَّ كَ يُ 

مُ اغِ رَ ضَّ ـال هِ ـيعِ دَّ تَ الَ  امَ كَ لِ ذَ وَ *هِ سِ فِ نَ دَ نْ ا عِ س مَ اِ النَّ  دَ نْ عِ بُ لَ طْ يُ وَ 

مُ اعِ شَ القَ ا وَ ـهَ اثُـ دَ ـإحْ الَ المُ ورَ سُ نُ *هُ ـالحُ ِـ س راً مْ عُ رِ يْ الطَّ مَّ تُ ى أَ دَّ فَ يُـ 

ضمري "ى حمور واحد هو ثر تعلق املتواليات املتوازية علإت وحدة هذه األبيات الشعرية لقد تكون

ورغبته يف أن " سيف الدولة"اقرتن مبتوالية من األفعال دلت على مهة وشجاعة  ي، والذ)"هو(الغائب 

تكون جيوشه بنفس شجاعته وقد حققت هذه الوحدة الضمائرية يف األبيات توازيا على مستوى 

الرتكيب زين شكل البناء العام للقصيدة وهذا ألن اخلطاب يف هاته األبيات وزع على حمور واحد هو 

.ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀđ�ƢǏƢƻ�ƢȇǂǠǋ�¦ȂŴ�ƢĔƢǰǷ�Ƙǌǻ¨أق هذا التأليف القاعدة النحوية و وقد خر ، )هو(الضمري 

ليفني مسويل، البنيات اللسانية يف الشعر ، ترمجة حممد املوايل والتوازين خالد، منشورات احلوار األكادميي، دار اخلطاب .ر :ينظر -1

.12، ص1989
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معظم القصيدة وهو يرتاوح يف ويتواصل هذا التوزيع العمودي املؤلف على وترو إيقاع ضمري واحد 

.، أو التداخل بينهما)الغائب و املخاطب(بني ضمريي 

  : ومثال ذلك قول أيب الطيب

مُ ـوائِ قَ نَّ ـهُ ـلَ  امَ ادٍ َـ يجِ وا بِ رَ سَ *مْ هُ أنـَّ ـكَ دَ ـيدِ الحَ ونَ رُّ جُ يَ كَ وْ أتَـ 

مُ ائِ نَ وَ هُ ى وَ دَ الرَّ نِ فْ ي جَ فِ كَ أنَّ كَ *فٍ اقِ وَ لِ كٌّ شَ تِ وْ ـي المَ ا فِ مَ وَ تَ فْ قَـ وَ 

مُ اسِ َـ ب كَ رُ غْ ثَـ وَ احٌ ضَّ وَ كَ هُ جْ وَ وَ *ةٍ يمَ زِ ى هَ مَ لْ ـكَ الُ ــطَ األبْ كَ بِ رُ مُ تَ 

مُ الِ عَ بِ يْ الغَ بِ تَ ـأنْ مٍ وْ قَـ لِ وْ ى قَـ إلَ  *  ىهَ النـُّ وَ ةِ اعَ جَ ـالشَّ ارَ دَ قْ مِ تَ زْ اوَ جَ تَ 

مُ ادِ وَ القَ ا وَ هَ ـتَ حْ ي تَ وافِ الخَ وتُ مُ تَ *ةً مَّ ضَ بِ لْ ى القَ لَ عَ مْ هِ يْ احَ نَ جَ تَ مْ مَ ضَ 

مُ اتِ شَ حِ مْ لرُّ لِ فُ يْ السَّ انَ ى كَ تَ حَ وَ  *  اهَ تَـ حْ رَ ى طَ ـتَّ حَ اتِ ينَ دِ الرَّ تَ رْ قَ حَ 

مُ راهِ الدَّ وسِ رُ العَ قَ وْ فَـ تْ رَ ثِ ا نُ مَ كَ *هِ لِّ ـكُ بِ دِ ـيْ حَ األُ قَ وْ ـفَ مْ هُ تْـ رَ ثَـ نَـ 

مُ اعِ طَ المَ ورِ كُ الوَ لَ وْ حَ تْ رَ ثُـ كَ دْ قَ وَ  *  ىرَ الذُّ ورُ كُ الوَ لُ يْ الخَ كَ ِـ ب وسُ دُ تَ 

مُ اشِ وَ الغَ يرِ األمِ تُ الَ مَ حَ رِ هْ الصَّ بِ وَ *هْ رِ هْ ـصِ نِ ـوابْ هِ نِ ابِ بِ هُ تَ عْ جَ فَ دْ قَ وَ 

مُ ازِ هَ كِ رْ ــِّلشلِ يدُ حِ وْ التـَّ كَ نَّ كِ لَ وَ *هِ يرِ ظِ نَ لِ ماَ ازِ َـ ه يكاً لِ مَ تَ ـسْ لَ وَ 

)جتاوزت، ضممت، حقرت، نثرت ، تدوس، فجعت، لست -متر–وقفت  - أتوك( األفعال 

وبالتايل كونت هذه األبيات وحدة ، )أنت( شكلت توازيات تركيبية حني اقرتنت بضمري املخاطب 

  .بنائية جنمت عن طريق تعلق املتواليات املوازنة واملوزعة عموديا على حمورها الثابت الضمري املخاطب

، ومثلت أيضا خلفية )سيف الدولة( كما أن هذه األفعال قد دلت على مسو أفعال الفاعل 

�ǂǟƢǌǳ¦�ǾȈǧ�Ǌ ȈǠȇ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦ )ي سعى من خالل شعره إىل اختزال ذاته اليت ، والذ)أبو الطيب

ترغب يف حتقيق الوحدة العربية، واليت انعكست يف شخص هذا البطل امللحمي، والذي توفرت فيه 

املقدرة الكافية لتحقيق هذه الوحدة، وقد ساهم هذا التوازي احلاصل يف تركيب وبناء األبيات إىل 

  .متاسك و وحدة النص

  ): البناء المورفولوجيي: ( على مستوى الصرف -)ب
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تنوعت الصيغات وأوزان الكلمات يف هذه القصيدة و توزعت على جمموعات من الكلمات  :الصيغ

وبعضها على " اسم الفاعل"، فجاء بعضها على صيغة )الوزين(تشكل من خالهلا التوازي الصريف 

كل هذا خلق ... ل صيغ اجلموع والنكرات، إضافة إىل استعما"فواعل" ـصيغة أو وزن آخر ك

  : يقول الشاعر.تقابالت بني الصيغ واألوزان وازن بني البنيات الرتكيبية يف النص

مُ ائِ ـمَ تَ ا هَ يْـ ـلَ ى عَ لَ تْـ القَ ثِ ثَ جُ نْ مِ وَ *تْ حَ بَ صْ أَ فَ ونِ نُ الجُ لَ ثْ ا مِ هَ بِ انَ كَ وَ 

مُ ازِ وَ ـالجَ هِ يْ لَ ى عَ قَ لْ تَـ أنْ لَ بْ قَـ  ىضَ مَ *عاً ارِ ضَ مُ الً عْ فِ يهِ وِ نْ ا تَـ مَ انَ ا كَ إذَ 

مُ ائِ ـعَ ودَ ا ـهَ لَ اسٌ أسَ نُ عْ ا الطَّ إذَ وَ  *  اهَ مَ دْ هَ وسُ الرُّ وَ ومُ ى الرُّ جَّ رَ تُـ فَ يْ كَ وَ 

وكانت يف أواخر ) فواعل( جاءت على صيغة واحدة هي ) دعائم–جوازم -متائم( فالكلمات 

صدور األبيات وهذا ما حقق توازيا على مستوى الرتكيب الشكلي واجلمايل لألبيات كما عكست 

هذه الصيغ املتوازية أيضا نفسية الشاعر املتفاعلة مع األحداث، حيث أن الشاعر استطاع اختيار 

  : و يف قوله  أيضا.ملناسبة للتعبري عن مشاهد  أعجب هلاالصيغ ا

مُ انِ غَ كَ نْ ا مِ جَ َـ ن وماً نُـغْ مَ نْ كِ لَ وَ *ةٍ الَ هَ جَ نْ عَ الَ اكَ ـطَ ا أعْ مَ بِ رُّ ـسَ يُ 

مُ ازِ هَ كِ رْ ــِّلشلِ يدُ حِ وْ التـَّ كَ نَّ كِ لَ وَ *هِ يرِ ظِ نَ لِ ماَ ازِ َـ ه يكاً لِ مَ تَ ـسْ لَ وَ 

مُ ـاظِ ـنَ ي ـنِّ إوَ يهِ طِ عْ ـمُ كَ إنَّ فَ *هُ ظُ فْ ي لَ ي لِ الذِ رِ ي الدُّ فِ دُ مْ الحَ كَ لَ 

مُ ادِ َـ ن تَ ـأنْ الَ وَ ومٌ مُ ذْ ا مَ أنَ الَ فَ  *  ىغَ ي الوَ فِ اكَ طايَ ـي عَ و بِ دُ عْ تَـ ي لَ نِّ إوَ 

مُ اصِ عَ هُ ــنْ مِ الَ وَ تابٌ رْ مُ يهِ فِ الَ وَ *داً مَّ ُمغَـسَ يْ ي لَ ذِ الّ فُ يْ ا السَّ هَ أيـُّ الَ أ

مُ الِ سَ كَ نَّ أ مُ الَ ْـ اإلسوَ كَ ـياجِ رَ وَ *الَ ـالعُ وَ دِ جْ المَ وَ امِ ـالهَ بِ رْ ضَ لِ يئاَ نِ هَ 

مُ ِـ ائدَ كَ ا بِ دَ ـالعُ امُ ـهَ هُ قُ فِ لْ توَ  *  ىقَ ا وَ مَ كَ يْ دَّ حَ نُ مَ حْ ي الرَّ قِ يَ ا الَ مَّ لَ وَ 

، "الفاعلاسم " جاءت على صيغة ) دائم-سامل-عاصم–نادم -ناظم–هازم - غامن( فكلمات 

فعكس الشاعر من خالهلا بطولة و شجاعة املمدوح اليت صورها بأحسن الصور والصيغ املناسبة اليت 

، كما أن هذه الكلمات جاءت على صيغة واحدة أحدثت تركيبة "سيف الدولة"دلت على فعل 

  .ائي املتناسقنني األبيات أعطت للشكل طابعه البمتوازنة ب
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  : تكرار األدوات النحوية والضمائر المتصلة/ ج

يؤدي تكرار األدوات النحوية كحروف اجلر أو حروف العطف سواء داخل البيت الواحد أو 

  : ومثال ذلك قول املتنيب.على مستوى املقطوعة إىل خلق التوازي على شكل الرتاكيب واجلمل

مُ ارِ ـكَ المَ امُ رَ ـالكِ ِر دْ قَ ى لَ عَ ي تِ أْ تَ و   *  مُ ائِ زَ ـي العَ تِ أْ تَ مِ زْ العَ لِ أهْ رِ دْ قَ ى لَ عَ 

مُ ائِ ـظَ العَ يمِ ظِ العَ نِ يْ عَ ي فِ رُ غُ صْ تَ وَ  *  اهَ ارُ ـغَ صِ يرِ غِ الصَ نِ يْ ي عَ فِ مُ ظُ عْ تَـ وَ 

يف البيت األول أدى إىل إحداث تواز على مستوى الرتكيب والبناء بني ) على(فتكرار أداة اجلر      

جعال التوازي حيصل يف ) يف(، وحرف اجلر )الواو(الصدر والعجز، وكذلك تكرار حرف العطف 

  : أيضا قوله. البيتني وشكال نوعا من التقابل يف البىن الرتكيبية والشكلية

مُ ادِ ـصَ يُ الَ نْ َـ م الِ طَ األبْ نَ مِ رَّ فَـ  *  اـنَ القَ وَ عُ ْر الدِّ عُ ـطَّ قَ يَـ االَ مَ عَ طَّ قَ تَـ 

مُ ادِ َـ ن تَ ـأنْ الَ وَ ومٌ مُ ذْ ا مَ أنَ الَ فَ  *  ىغَ ي الوَ فِ اكَ طايَ ـي عَ و بِ دُ عْ تَـ ي لَ نِّ إ وَ 

مُ اصِ عَ هُ ــنْ مِ الَ وَ تابٌ رْ مُ يهِ فِ الَ وَ *داً مَّ ُمغَـسَ يْ ي لَ ذِ الّ فُ يْ ا السَّ هَ أيـُّ الَ أ

فرزا توازيا يف تراكيب اجلمل أعطى الشكل مجاال ورمسا أ" النافية) ال("و )"الواو(حرف العطف "فتكرار 

متقنا لشكل األبيات وبنائها، وهذا التكرار لألدوات النحوية كثري يف القصيدة املدروسة، ساهم بشكل  

كان (لتوكيد يف أبيات عديدة تكرار ألدوات ا أيضا كان هناك.كبري يف بناء األبيات على حماور متوازية

  .)لكن - أن  -

  : كقوله

مُ اجِ أعَ وفِ يُ السُّ واتَ أصْ نَّ أَ ى لَ عَ *مْ ـيهُ فِ ةِ يَّ فِ رَ شْ المَ تُ ـوْ صَ مُ هَ فْ يُـ وَ 

مُ انِ غَ كَ نْ ا مِ جَ َـ ن وماً نُـغْ مَ نْ كِ لَ وَ *ةٍ الَ هَ جَ نْ عَ الَ اكَ ـطَ ا أعْ مَ بِ رُّ ـسَ يُ 

مُ ازِ هَ كِ رْ ــِّلشلِ يدُ حِ وْ التـَّ كَ نَّ كِ لَ وَ *هِ يرِ ظِ نَ لِ ماَ ازِ َـ ه يكاً لِ مَ تَ ـسْ لَ وَ 

تسهم أيضا إحداث التوازنات بني األبيات ويتشكل هذا من خالل تكرارها  :الضمائر المتصلة

  : ومثال ذلك قول الشاعر ".املخاطب أو املتكلم أو الغائب"وخدمة معانيها اليت تدل عليها سواء يف 
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مُ اغِ رَ ضَّ ـال هِ ـيعِ دَّ تَ الَ  امَ كَ لِ ذَ وَ *هِ سِ فِ نَ دَ نْ ا عِ س مَ اِ النَّ  دَ نْ عِ بُ لَ طْ يُ وَ 

مُ اجِ مَ ـالجَ اهَ تْـ قَ سَ اهَ نْـ ـا مِ نَ دَ  امَّ لَ فَـ *هِ ولِ زُ ُـ ن لَ بْ قَـ رُّ الغُ امُ مَ ا الغَ هَ تْـ قَ سَ 

مُ ـوائِ قَ نَّ ـهُ ـلَ  امَ ادٍ َـ يجِ وا بِ رَ سَ *مْ هُ أنـَّ ـكَ دَ ـيدِ الحَ ونَ رُّ جُ يَ كَ وْ أتَـ 

مُ ائِ ــمَ عَ ـالا وَ هَ لِ ثـْ مِ نْ مِ مْ هُ يابَـ ثِ *مْ هُ نْـ مِ يضُ البِ فْ رِ عْ تَـ وا لمَ قُ رَ ا بَـ إذَ 

مُ ازِ ـمَ زَ هُ نْ مِ ءِ ازَ وْ ـالجَ نِ ذُ أُ ي فِ وَ *هُ فُ حْ زَ بِ رْ الغَ وَ ضِ األرْ قِ رْ شَ بِ يسٌ مِ خَ 

الغماِغمُ ـهإذا وقعت في مسمعيْ *هَعَلى ُكّل طيــاٍر إلْيهــا برجلِ 

تكررت الضمائر يف صدور األبيات وإعجازها وهذا ما أدى إىل إجياد نوع من التوازي  يف البناء 

الرتكييب للجمل متثل يف التقابل بني الشطور ما رسم بنية تركيبية موحدة ثنايتها من خالل ضمري اهلاء 

  ].ـه -ـه [،]ها –ها [،]هـ - هـ [

يعترب شكال من أشكال التوازي على مستوى تركيب  :الطول و القصرالتنويع في العبارات بين /د

  .وشكل اجلمل

  : اجلمل الشرطية واالستفهامية جاءت طويلة مثل قوله :تنوع شكل اجلمل يف القصر والطول، مثل

}ƢĔȂǳ�» ǂǠƫ� ¦ǂǸū¦�ª ƾū¦�ǲǿ }  {؟}وتعلم أي الساقني الغمائم  

  }مضى قبل تلقى عليه اجلوازم{}     إذا كان ما تنويه فعال مضارعا{

}ƢĔȂǘƦƥ�ƢȀƬȈǌǷ�ƪ Ǩǳ±�¦̄¤ }           {كما تتمشى يف الصعيد األراقم{  

  } قفاه على األقدام للوجه المث}        { أيف كل يوم ذا الدمستق مقدم{

حصل التقابل بني مجل طويلة يف الصدر والعجز مما أوجد توازيات على شكل القصيدة ونبيتها 

  .الرتكيبية
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ومن ذلك .أما اجلمل القصار والعبارات، محلت معاين الوصف أو اإلتباع أو التفسري ملا   قبلها

  : قوله

  }و ال عاش  ظامل} {فمامات مظلوم}  {واملنايا حواكم}  { وقد حاكموها{ 

  }وثغرك باسم} { و وجهك وضاح} { كلمى هزمية} { متر بك األبطال{ 

  } الغواشم} { وبالصهر محالت األمري} { وابن صهره} {وقد فجعته بابنه{ 

  }واإلسالم انك سامل} { و راجيك} { ȐǠǳ¦Â�ƾĐ¦�Â} { هنئا لضرب اهلام{

والتناسق بني  .هذه التقابالت وغريها على مستوى اجلمل بالرتاوح بني القصر والطول فيها

ا دون اجلملة اليت بعدها، كله وازى بني األشكال واملبىن العبارات إذ ال ميكن جلملة أن يقوم معناه

  .العام للقصيدة

يساهم يف إحداث التوازن الرتكييب اجلملي وذلك عن طريق إيراد مجلة االستفهام : االستفهام المركب

  : كقول املتنيب.ومبقابلها مجلة جواب االستفهام

مُ الثِ هِ جْ وَ ـلْ لِ امِ دَ ـى األقْ لَ عَ اهُ فَ قَـ *مٌ دَّ قَ مُ قِ تُ سْ مُ ا الدُّ ذَ مٍ وْ يَـ لِّ ـي كَ فِ أَ 

مُ ائِ هَ البَـ يوثِ اللُّ حُ ـيرِ تْ فَ رَ عَ دْ قَ وَ *وقَ ذُ ى يَ تَ حَ ثِ يْ لَّ ـال حَ ـيرِ رُ كُ نْ أيَـ 

هناك تواز جار يف هذه اجلمل االستفهامية وذاك من خالل االستفهام و جوابه وهذا ما 

  :ويف قوله أيضا .املركبعرف باالستفهام غري احلقيقي و 

مُ ائِ وَ ـالقَ وَ هُ ـافُ َـ يأسْ تْ قَ لَ خَ دْ قَ وَ *بٍ ـالِ خَ مَ رِ ْـ يغَ بِ قٌ لْ ا خَ هَ رَّ ا ضَ مَ وَ 

مُ ـائِ مَ الغَ نَ ـيــاقِ السَّ يُّ أَ مُ لَ عْ تَـ وَ  *  اهَ نُـ وْ لَ فُ رِ عْ تَـ اءُ رَ مْ الحَ ثُ دَ الحَ لْ هَ 

اتبعه الشاعر جبواب استفهام ليس املراد به فهذا استفهام  غري حقيقي ال ينتظر منه جواب، 

.اجلواب بل اإلقرار خبري، فركب بني االستفهام وجوابه ما أحدث  توازيا على مستوى اجلملة وتركيبها
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هو مظهر يتحقق به التوازي الرتكييب، ويتم أيضا على مستوى اجلملة وكيفية :التركيب الشرطي

 : ومجلة وفعل جواب الشرط ومجلة ومثال ذلك يف القول" فعل الشرط"بنائها، ألنه يتضمن 

 /تلقى عليه اجلوازم "مضى قبل أن // إذا كان ما تنويه فعال مضارعا/

 /ن مثلها وال العمائمǷ�ǶđƢȈƯ// إذا برقوا مل تعرف البيض منهم / 

يف املعىن والداللة،   و فهمها فهي مظهر "التوازنية الرتكيبية هلا إسهام بعض املباحث واملقومات 

 . من مظاهر التوازي الداليل

:)(semantic التوازي الداللي -4

-Molinoمولينو وتامني "رأي كل من  Tamine  "نه باإلمكان تصنيف التوازيات وفق أ

.داللية، وذلك بالتمييز بني أربع عالقات أساسيةمعايري 

وأيضا على أساس " التضاد"وأخرى على أساس  -"الرتادف"عالقة تنبين داللتها على أساس {

  ".و االشرتاك يف جمموعة من الصفات" االرتباط الشرطي"

يف أن هذا النوع من التوازي قائم على الرتادف والتضاد، وحصره Jakobsonجاكبسون "ويرى 

  : توفر فيها التوازي الداليل بأنواعه" أيب الطيب"وقصيدة  .وحدة األصول الثالثة للكلمة

وتبين فيه العالقة الداللية على " إيراد املالئم"أو ما يسمى  :التوازي بالمالءمة بين األلفاظ- /ا 

، ومعىن هذا اإلتيان بالشيء و شبيهه، وهذا النوع من التقابالت الداللية كثري "الرتادف"أساس من 

  : ومثال ذلك  قول املتنيب.يف الشعر العريب

مُ ـوائِ قَ نَّ ـهُ ـلَ  امَ ادٍ َـ يجِ وا بِ رَ سَ *مْ هُ أنـَّ ـكَ دَ ـيدِ الحَ ونَ رُّ جُ يَ كَ وْ أتَـ 

-احلديد( وأيضا بني ) سروا - جيرون(يف هذا البيت هناك مالءمة داللية قائمة بني املفردات 

وقد تبينت هذه العالقة بني الكلمات على الرتادف وتالءمت فيما بينها ن وهذا أفرز توازيا ) قوائم

نود املدججني بالسالح ومشيهم صورة اجل"على املستوى الداليل، وهذا بني مشهدين متقابلني مها 

". صورة السري خبيول ليس هلا قوائم" قابلتها صورة أخرى" البطيء بسبب كثرة احلديد الذي جيرونه
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.وهذه املقابلة الداللية زادت املعىن وضوحا، فاجلملة الثانية جاءت مكملة للمعىن الذي كان قائما

  : أيضا قوله

مُ ائِ نَ وَ هُ ى وَ دَ الرَّ نِ فْ ي جَ فِ كَ أنَّ كَ *فٍ اقِ وَ لِ كٌّ شَ تِ وْ ـي المَ ا فِ مَ وَ تَ فْ قَـ وَ 

مُ اسِ َـ ب كَ رُ غْ ثَـ وَ احٌ ضَّ وَ كَ هُ جْ وَ وَ *ةٍ يمَ زِ ى هَ مَ لْ ـكَ الُ ــطَ األبْ كَ بِ رُ مُ تَ 

-وضاح (أيضا و ) هزمية –كلمى   –الردى  -املوت(فاملالءمة الداللية القائمة بني املرادفات 

، وقد كانت "وحالة املنهزم" "حالة املنتصر"توازيات داللية بني حالتني متقابلتني مها أنتجت ) باسم

تصويرا لشجاعة ممدوحه وتعامله مع األعداد، ومدى قوة " املتنيب"هذه املالءمة الداللية اليت صاغها 

.الشخصية لديه

اإلتيان "أو  " التضاد"لى داللية مبنية عأو إيراد النقيض وهي عالقة  :ضالتوازي بإيراد النقائ -/ب

الطباق "يف صورة ثنائيات ويشمل هذا شكلين يقوم باجلمع بني األضداد أ، ك"بالضد

  : ومثال ذلك قوله".واملقابلة

مُ ائِ ـظَ العَ يمِ ظِ العَ نِ يْ ي عَ فِ رُ غُ صْ تَ وَ  *  اهَ ارُ ـغَ صِ يرِ غِ الصَ نِ يْ ي عَ فِ مُ ظُ عْ تَـ وَ 

متناقضني، فأتت مجلة مقابلة جلملة نقيضتها يف املعىن، فقد فهذا البيت ضم معنيني خمتلفني أو 

  )العظيم-الصغري(، )تصغر-تعظم( بني " التضاد"وقع 

فحدث بذلك التوازي يف الداللة بني كل عناصر البيت أحدث التوازي الداليل وهذا يف إشارة       

، وما فعله يف ميدان احلرب وهذا كله دال على نفاد العزم وجالء "سيف الدولة"الشاعر إىل شرف 

  : القدر لديه وكذلك يف قوله

مُ لِ اظَ اشَ ـال عَ وَ ومٌ لُ ظْ مَ اتَ مَ  امَ فَ *مُ ِـ اكوَ ا حَ ايَ نَ المَ ا وَ وهَ مُ اكَ حَ دْ قَ وَ 

فسيف "أوجد تناقضا يف املعىن وزاد يف توضيح املعىن والداللة، ) ظامل - مظلوم(فالتضاد وقع بني 

على الظامل ) القلعة(حاكمة بينهما، فحكمت للمظلوم ) املنايا(خصمني و) الروم(و) القلعة" (الدولة

  :كذلك قوله ).الروم( 
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مُ ازِ ـمَ زَ هُ نْ مِ ءِ ازَ وْ ـالجَ نِ ذُ أُ ي فِ وَ *هُ فُ حْ زَ بِ رْ الغَ وَ ضِ األرْ قِ رْ شَ بِ يسٌ مِ خَ 

وأقام  إلجياب على املعىن وزاده وضوحا،با وهذا طباق عادٍ ) الشرق والغرب( لقد وقع التضاد بني

) مخيس(حني يقابل الضدين يصف عظمة اجليش " فاملتنيب"التوازي بني مفردات البيت دالليا، 

ȋ�Ǯطوال وعرضنه ميتد أوكثرته، و  ǳ̄Â�Ƣđǂǣ�ń¤�µ °ȋ¦�¼ǂǋ�ǺǷ�Ƣن للجيش ميمنة وميسرة.  

بقوة، ويربز ذلك يف معظم شعره، ولعل السبب يف ذلك " التضاد"حيضر فيه " املتنيب"إن شعر 

راجع إىل حكمته وعقله، وجتربته القائمة على الشيء وضده، وهذه خطابية قائمة على املنطق 

  .دائما يف احلياةوالتحكم يف الذهن وحتكيمه 

، "تضاد بني الصور" "تضاد على مستوى اللغة"وقد جاء التضاد يف شعره على أشكال متعددة 

  .أي حماولة اكتشاف األشياء من خالل أضدادها

التوازي وإيضاح  سنختار بعض املقاطع من شعره خمتلفة القوايف إلبراز التضاد فيها ودوره يف إنشاء

  )أهم ميزة يف شعر املتنيبن التضاد وهذا أل(املعاين 

  : ومن ذلك قوله

  دالا عَ ي ومَ فِ لى ضعْ عَ جارٍ والبينُ *تالَ ا قَ مَ يتُ ر ما القِ سُ ا وأيْ يَ أحْ 

صورة يف هذا البيت رجل يتمكن من ، وال)عدال -جار) (أحيا قتل(استعمل متضاد ين يف لفظيت 

رة اإلنسان يف حبثه عن السعادة أيضا صو بقاء على قيد احلياة رغم مهومه القاتلة، والشاعر يصور ال

وهنا يف يربز التوازي الداليل  مبقابلة الصورتني احلاملتني . ǾƫƢȈǼŤÂ�ǾƫƢƦǣǂǳ�ƢĔ°ƢǬǷ�ȆǿÂ�Ƣǿƾǔƥ�ƢȀǴƥƢǬȇو 

  .ملعنيني خمتلفني

  )2/850ج: (ويستمر هذا النص يف احملافظة على تقنية التضاد وهذا يف قوله 

الَ حَ ي كما نَ مِ سْ ر بنحل في جِ بْ والصَّ *      ا     النوى أبدَ  ىما تقوَ ى كَ وَ يقْ دُ والوجْ 

الَ بـُ نا سُ ـنايا إلى أرواحِ ـلها المَ *تْ دَ جَ ا وَ َـ م ابِ األحبَ ةُ مفارقَ الَ لوْ 

ا أن صددت فالَ اة وأمَ ى الحيَ يهوَ   *      ي دنف دّ حر صمن سِ كَ يْ ما في جفنَـ بِ 
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  الـوة نصَ ـسل بتهُ ضَ با إذا خَ يْ شَ *         د      ـكب  لهُ تْ ـابَ فلقد شَ إال يشب      

الَ ما عقَ قِ رْ ـه في رياح الشورُ تزُ *           حة     ـإن رائ الَ وْ ـفل قاً وْ ـش نُ ِـ يج

- فراق األحباب ) (ضعف اجلسم -قوة الوجد(فكان التوازي بني الدالالت املتضادة وهي 

جنون (أيضا بني ) شيب الكبد - شباب الشعر ) (صدورهم -بني وصل األحباب) (استقبال املوت

:،  مث قوله يف قصيدة أخرى)وبةما يقابله من العقل الذي حتمله نسمة الرياح من بالد احملب - الشوق

  .)2010-1/200ج(

  الذي ذهباارد ـمن العقول وم  *    عجنا فأذهب مال ابقي الفراق لنا    

  ليال فما صدقت عيني و ال كذبا  *       ي        ـف تهددنـدار الملم لها طي      

  ى ـأبـه فـته فنبا قبلتـجشم  *          نأى        ـته فـيـدنا أدنـنأتيه ف      

  ا ـبيتا من القلب لم تمدد له طنب  *      ت        ـؤاد بأعرابية سكنـهام الف     

  .رف مقترباــشعاعها ويراه الط  *          ي كف قابضه  ـيعي كأنها الشمس    

�®ƢǔƬǳ¦�· ƢǨǳ¢�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ǂǟƢǌǳ¦�ŉƾǬƫ�ƾǠƥ�©ȏȏƾǳ¦�Ŀ�Ä±¦ȂƬǳ¦�ǲǐŹ)رد) (أبقى -أذهب-

وهذه جمموعة من صور التضاد بني بيوت ) دنا، نأى(، )أدنيته -نأتيه(، )كذب  - صدقت(، )ذهب

لتثبيته، وبيت القلوب الذي ال حيتاج إىل ذلك، وبني قرب الشمس من البادية وهو حيتاج إىل الطنب 

  : وكذلك قوله يف موضع آخر )هنا انتقال من صفات الرجولة إىل األنوثة(العني وبعدها عن اليد 

  )2ج( امُ خَ ضِ ثٌ ثَ م جُ لهُ كانتْ نْ إو *              غارُ ـصِ ناسٌ هُ ناسُ ودهرٌ 

امُ ـيَ ــونهم نـفتحة عيـم*        وك        ـلُ م مُ أنهُ رَ غيْـ بٌ انِ أرَ 

تامُ ـالق وانحطَّ يشُ ـعالى الجتَ *        و محل       و لم يعل إال ذُ ـلَ وَ 

المُ ـَـ ه ظنـُ واطِ َـ اء بيـَ ضِ *              اني وَ ن خبر الغواني فالغَ ومِ 

.رامُ ـيلد له الغَ قْ شَ ـومن يعْ *           تؤذي    يَ وهِ ةُ المروءَ لهُ تلذُ 
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صغر قيمة البعض (هذا النص مليء باملتضادات، واليت تعكس فكرة توازي التضاد يف الداللة بني 

ارتفاع الغبار واحنطاط (وبني ) ¦śǸƟƢǼǳ¦�½ȂǴŭ¦�ƢđƢƸǏ¢Â�ƨƸƬǨƬŭ¦�ÀȂȈǠǳ(، وأيضا بني )وضخامة جثثهم

  ).لذة املروءة وأذاها( وكذلك بني ) ظاهرة املرأة وظالم باطنهاضياء (وبني ) جليش

متضي بالرسوخ يف ذهن أي قارئ من قصيدة إىل أخرى، فهو يوظف " فرضية التضاد عند املتنيب

  :تقنية التضاد يف معاجلاته ألي قضية يريد اخلوض فيها ومن ذلك قوله

  )2ج( كمدى والليل فيها قتيلُ   فتـش*     ر لقية     ـالقلة الفج بدربِ لقيتُ 

بعثت بها  والشمس منك رسولُ *      ة     ـويوما كان الشمس فيه عالم      

ند الظالم ذحولُ ـوال طلبت ع  *      وما قبل سيف الدولة آثار عاشق        

هولُ ـغرابها وتـتروق على است*           ريبة    ـغ لِ ــنه يأتي بكـولك      

الذي يوحي إىل ذهن الشاعر معاين اإلنبثاق " الصباح"وهي " لليل"التضاد يورد صورة 

الذي ينتصر على أعدائه يف مكان مسي " سيف الدولة"واالنتصار اليت تتجسد يف شخص األمري 

، وكان انتصاره انتصارا للضوء على الظالم وقد أكد هذا من خالل التوازي احلاصل بني )درب القلة(

  ).الليل -الفجر(، )Ȃē¾ -تروق(املضادات اللفظية 

وتقوم فيه العالقة على أساس االرتباط الشرطي أي معىن ذلك " االجنرار"أو  :التوازي الشرطي/ ج

اإلتيان بالشيء وما يستعمله فيه، وتتم هذه العالقة أما بني لفظتني يشرتط أحدمها اآلخر، أو بني 

: ومن ذلك قول المتنبي .بتسلسلة من األلفاظ املرتادفة يشرتطها موقع واحد ثا

مُ ارِ وَ الصَّ افُ فَ الخِ يضُ البِ هُ يحُ اتِ فَ مَ   *  امَ إنَّ فَ لَ ــيلِ الجَ حَ تْ الفَ بَ لَ طَ نْ مَ وَ 

، البيض تعين السيوف، وهذا معناه أن السيف القاطع )البيض -الفتح(فالعالقة القائمة بني 

الشرطي بدوره افرز توازيا دالليا وزاد املعىن ، وهذا االرتباط )الفتح(شرط من شروط القيام بالفعل 

  وقوله  .أكثر جالء و وضوحا

مُ ائِ ـعَ ا ودَ ـهَ لَ اسٌ أسَ نُ عْ ا الطَّ إذَ وَ  *  اهَ مَ دْ هَ وسُ الرُّ وَ ومُ ى الرُّ جَّ رَ تُـ فَ يْ كَ وَ 
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الذي هو أساس هلا والكالم معناه أن اهلدم ) الطعن (و) هدم الروم والروس(فالعالقة قائمة بني 

، وهنا حصل ارتباط شرطي حتقق من خالله التوازي "سيف الدولة"يكون إال بشرط حصول طعن ال 

  :أيضا يف قوله" االجنرار"يف الداللة والذي تأكدت من خالله مكانة األمري ومركزه ويطهر 

مُ الطِ تـَ ا مُ ـهَ لَ وْ ا حَ َـ اينَ المَ جُ وْ مَ وَ  *  انَ القَ عُ رَ ـقْ ا تَـ نَ القَ وَ  ىلَ عْ أا فَ اهَ نَ بَـ 

قلعته إال بعد مقارعة للرماح بني  ، أي أن املمدوح مل ينب)و القرع البناء(العالقة قائمة بني 

املسلمني والروم، وبالتايل حدث االرتباط بني البناء الذي مل يكن له أن حيصل لوال شرط هو مقارعة 

ابه وانسجامهما ل الشرط وجو القنا يف احلرب، وهذا االرتباط الشرطي املشكل على توازي عباريت فع

  .برز اجلهد املبذول يف سبيل بناء القلعةأعكس و 

والذي يتم على أساس االشرتاك يف جمموعة من السمات " بالتناسب"ويعرف  :التوازي التناسبي/ د

التصدير (وكذلك حيصل شكلني من املوازنات الصوتية مها " اجلنس"أو " الوضع"ويكون أما يف 

  ). والتذييل

خاصة يف القصائد املدحية ومنها هذه ) التشبيه( أكثر ما مثله يف الشعر العريب :الوضعالتناسب في 

القصيدة، ويكون التناسب يف الوضع بسيطا ال يتجاوز البيت الواحد، أو مركبا متتد على سلسلة من 

  : ومثال ذلك قول املتنيب. األبيات

مُ ائِ نَ وَ هُ ى وَ دَ الرَّ نِ فْ ي جَ فِ كَ أنَّ كَ *فٍ اقِ وَ لِ كٌّ شَ تِ وْ ـي المَ ا فِ مَ وَ تَ فْ قَـ وَ 

أي (الذي مثله باإلنسان تناسب  مع وقوفه يف املوت " جفن الردى"يف " سيف الدولة"وضعية  

.، وهو تناسب موضعي بني الوقوف يف صدر البيت والوقوف يف عجزه)احلرب

.ƨđƢǌŭ¦�ǪȇǂǗوهذا عبارة عن متاثل بسيط مت يف بيت شعري واحد وقد حتقق هنا التوازي عن 

  :وأيضا قوله

مُ راهِ الدَّ وسِ رُ العَ قَ وْ فَـ تْ رَ ثِ ا نُ مَ كَ *هِ لِّ ـكُ بِ دِ ـيْ حَ األُ قَ وْ ـفَ مْ هُ تْـ رَ ثَـ نَـ 
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مبوضع العروس اليت نثرت فوقها الدراهم، ) األحيدب(شبه الشاعر موضع اجلنود القتلى فوق جبل 

ƨđƢǌŭ¦�ǺǷ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�řƥ�ȆǠǓȂǷ�Ƥ ǇƢǼƫ�ǲǐƷ�¦ǀđÂ�� واليت استطاع الشاعر من خالهلا أن يرسم

وقوله .نوعا من املقابلة الداللية أفرزت فكرة ومعىن اإلعجاب والتأثر باألمري املمدوح وتنكيله بأعدائه

  : أيضا

مُ اقِ األرَ يدِ عِ ـي الصَّ ى فِ شَّ مَ تَ ا تَـ مَ كَ  *  اهَ ِـ ونـطُ بُ ا بِ هَ تَـ يْ شَ مَ تْ فَ ـلَ ا زَ إذَ 

�Ǧفموضع اخليول حني صعودها  Ʒ±�ǞǓȂǷ�ǞǷ�Ƥ ǇƢǼƬȇ�ƢĔȂǘƥ�ȄǴǟ�ƢȀȈǌǷÂ�ƢȀǬǳǄƫÂ�¾ƢƦŪ¦

ȂŰ�Ŀ�ƨǏƢƻ�ǶƟȐŭ¦�®¦ǂȇ¤�ǞǷ�ƢǻƢȈƷ¢�ǞǗƢǬƬȇ�Ƥ°�) األفاعي(احليات  ǇƢǼƬǳ¦Â��µ °ȋ¦�¼Ȃǧ�ƢĔȂǘƥ�ȄǴǟ

.التشبيه، والتناسب شكل حيقق التوازي يف الداللة من خالله متكينه من فهم املعىن املطلوب

 : ييب وجيرى على أكثر من بيت ومن ذلك قولهكما ورد يف القصيدة تواز ترك

مُ ـوائِ قَ نَّ ـهُ ـلَ  امَ ادٍ َـ يجِ وا بِ رَ سَ *مْ هُ أنـَّ ـكَ دَ ـيدِ الحَ ونَ رُّ جُ يَ كَ وْ أتَـ 

مُ ائِ ــمَ عَ ـالا وَ هَ لِ ثـْ مِ نْ مِ مْ هُ يابَـ ثِ *مْ هُ نْـ مِ يضُ البِ فْ رِ عْ تَـ وا لمَ قُ رَ ا بَـ إذَ 

د مع وضع اخليول بال يف هذين البيتني يتناسب وضع اجلنود فوق خيوهلم املثقلة باحلدي وأيضاً 

ين تناسب بريقه مع بريق أن وضع اجلنود يف البيت الثا) هو(نه وضع ضمري الغائب أقوائم، كما 

  ). أي بريق الثياب والعمائم والسيوف(السيوف 

احلاصل، والذي عمل من خالله الشاعر على وتربز القيمة الفنية يف البيتني من خالل التوازي 

ƢȀƷȐǇ�̈ǂưǯÂ�ƢēǂưǯÂ�³ ȂȈŪ¦�Ǧ ǏȂƥ�ǾǸȈǜǠƫÂ�ƾȀǌŭ¦�ǶȈƼǔƫ . وحقق هذا التوازي الداليل رغبة

ƢȀǷǄǿ�̈°ÂǂǓÂ�³" املتنيب " ȂȈŪ¦�ǺǷ�ǾǧȂƻ�¿ƾǟÂ��ǾƷÂƾŲ�ƨǟƢƴǋ�ǆ ǰǠȈǳ�ƾȀǌŭ¦�ǲȇȂē�Ŀ.

ومثال ذلك .ر اللغوية إىل جنس واحدنتيجة النتماء العناصن خالل و حيصل م :التناسب في الجنس

  :  قول أيب الطيب

مُ اعِ شَ القَ ا وَ ـهَ اثُـ دَ ـإحْ الَ المُ ورَ سُ نُ *هُ ـالحُ ِـ س راً مْ عُ رِ يْ الطَّ مَّ تُ ى أَ دَّ فَ يُـ 
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حصل تناسب يف اجلنس افرز توازيا يف املعىن، وكان ذلك من خالل انتماء بعض العناصر 

،)سن الطيور: أمت الطري يعين(وهي كاآليت ) النسور(الطيور اللغوية إىل نفس اجلنس، وهو جنس 

النسور يف خطابه "، والشاعر وظف جنس )كبار النسور: القشاعم( ،)صغار النسور: حداثهاأ(

ƢȀǷȂū�ȄǴǟ�ÃǀǤƬƫ�ƢĔ¢Â��ȄǴƬǬǳ¦�̈ǂưǯ�ȄǴǟ�¾¦®�Ƣǿ®ȂƳȂǧ��¬ȂǓÂÂ�ǂưǯ¢�̈°ƢƯ¤�ŘǠŭ¦�ȆǘǠȈǳ. وقوله :  

مُ ـاظِ ـي نَ ـنِّ إوَ يهِ طِ عْ ـمُ كَ إنَّ فَ *هُ ظُ فْ ي لَ ي لِ الذِ رِ ي الدُّ فِ دُ مْ الحَ كَ لَ 

فهي تنتمي جلنس ) ناظم -)قائله(معطيه  -لفظه -الذر(ن بني األلفاظ االتناسب يف اجلنس ك     

وذكاءه يف مدح " املتنيب" ةتوازن يف الداللة، وهو يعكس فطن، وهذا تناسب فيه)الشعر(واحد 

أليب "و ترتمجها أفعاله، واللفظ " لسيف الدولة"ن املعاين أ، و )شعره: بالذر(ممدوحه، فهو بريد 

من ينظمها ويهلهلها يف  أنااملعاين بأفعالك واجنازاتك، و  أنك من تعطيين(، ومعىن ذلك "الطيب

  ..)..أبيات

مل ومتثل أشكاله هناك من مت ذكرها وأخرى " باإلحياء"أحيانا أو يف الغالب تكون الداللة مقرونة 

��¼ƢƦǘǳ¦��ƨǴƥƢǬŭƢǯ�©ȏȏƾǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�Ä±¦ȂƬǳ¦�Ƣđ�ǪǬŢ�ǺǷ�ȄǴǟ�ƢǻǄǯ°�ǲƥ��ƢȀȈǴǟ�Ǧ Ǭǻ

.التشبيهات، االستعارات
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  شعرية النفي والتضاد والتكرار - ثانيا

  .النفي-1

  .التضاد-2

  .التكرار-3

  .شعرية النفي والتضاد والتكرار عند أبي تمام - ثانياً 

:)الّسلب(النفي -1
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فكرة فلسفية تعترب من أساسيات املنطق الديالكتيكي، وتعين االنتقال من الوجوِد إىل العدم، 

وقد عرف هذا املفهوم يف البالغة العربية، خاصة يف تفريقهم بني الكالم املثبِت واملنفي، وعّرب 

.1البالغيون عن هذا املفهوم من خالل مسائل النفي واإلثبات

نص، العنصر الًا يعمل على توليد املعاين خاصًة عند استحضاره إىل يعترب النفي عنصرًا شعري

الغائب املعين بالداللة، فاأللفاظ تشتمل على عناصر لغوية غري مقصودة بالداللِة، وبالتايل سلبها هو 

وال خيرج عنه، لكنه يظهر أحد الضدين ويقوم " التضاد"والنفي أيضًا قريب من . املقصود بالداللة

والعنصر الذي يظهر هو الذي يزيد الضد أكثر وضوحاً، ويغيب املعىن املقصود يف .2خربإخفاء اآل

ƢĔ®ƢǠǷ�Śǣ�ǺǷ�ƾǳȂƫ�°Ƣǰǧȋ¦Â��ÀƢǜǷ�ÀÂ®�ǺǷ�ňƢǠŭ¦�ŚǈǨƫ�Ä¢��Êƪ ǫȂǳ¦�Êǆ Ǩǻ . وبالتايل فعمل اللغة

" ثباتاإلو  النفي"يكون خمالفًا الجتاِه القصيدة، فيسري النص الّشعري يف حراٍك متضاٍد قائٍم على 

.)120/ 1الديوان ج: (كقول أيب متام

وبِ ـإذا ما أَتْت أبَا أيــُّمن عتبٍ ما على الوسجِّ الّرواِتكِ 

وبِ ـوال ِعرُضُه مراُح العيرتُع الذَّمِ ـلُه مـــحوٌل ال فاع

ه بعجيبِ ــعجيٍب في عينِ لُّ ـيٍء وال كـال معَنى بكلِّ ش

المدِح من تاجر بها ُمستثيبِ ٍة من طرازِ ّـ حلليَس يعرى من 

.َبانُهم بالَمغيبِ ــوالَح ُقضضُروا الودَ ـال كُمصفِّيهم إذا ح

.295سابق، ص ال املصدرابن رشيق، العمدة،  :ينظر - 1
قر، مطبعة عيسى البايب احلليب، السيد أمحد ص: ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، تح :ينظر - 2

.ت.القاهرة، د

-حممد عبده عزام، دار املعارف، مصر:أبو متام حبيب بن أوس، ديوانه بشرح اخلطيب التربيزي، تح.
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متّثل الّنص )ǶĔƢƦǔǫ�¬ȏ/ مصفيهم/ يعرى/ عجيب/ معىن/ العيوب/ الذم/ تبمتّثل الدوال ع

ǳ¦�ǲǸǟ�¦ǀǿÂ��ƢȀȈǨǼƫ�ƢŶ¤Â��ƢēȏȂǳƾǷ�ȄǴǟ�ǲȈŢ�ȏ�¾¦Âƾǳ¦�ǽǀǿ�Ëǲǰǧ��ŘǠǸǴǳ�ȆǨǻ�ƢȀǼǰǳ�Ƣē°ƾǫÂ�ƨǤǴ

  .على حتويل املدلوالت إىل أضدادها

حيدث النص على املستوى الرتكييب أيضاً، فيؤكد غرييَة النص األديب، باعتبار بنية النفي تشكل 

) معاين(نواة للمعاين اليت تسُري باجتاه معاكٍس للدالالت الظاهرية، فإسناد الدوال إىل مدلوالت 

التأليفي، وبالتايل يصبح النفي موقفاً اجتاه اللغة، هذه اخلاصية  أضدادها استبدال على مستوى النسيج

.1تعطي للشعر نظامية أكثر على مستواه الرتكييب

نسق  -أي الّنفي-، فهو "أيب متام"بشكٍل متفاوت يف النصوص الشعرية لـ " النفي"ر هظي

ملعاين، وعليه ميكن اعتبار لغوي يقوم بتوجيه الدالالت النصية للقصائِد عن طريق اعتماد الضدية يف ا

النفي يف قصائده قانونا مجاليًا بعيدًا عن املستويات النحوية، وللكشف عن بنية النفي يف شعره جيب 

خالد بن "صيدة مدح فيها ، ومثال ذلك قوله يف ق)النفي واإلثبات(حتليل النصوص باعتماد آليْيت 

  ":زيد الشيباينيزيد بن ي

  )177/ 1ج(الديوان   ؟أْنُحُل المغاِني للبَـَلى أم نهبُ َة الِحَقبَ لقد أخذَت من داِر َماِويَّ 

جاء ) دار ماوية(فوقوفه على يستعمل الشاعر أدواَت التحقيِق ليؤكد على الداللة ويثبتها، 

فهي ترتبط بالزمن الذي يظهر ويتجسد من خالل بصيغة اإلثبات اليت يف باطنها سلب ونفي 

يزيد الداللة وضوحاً، ويؤكد على تقنية النفي استعماله جدلية السؤال، ، ما )احلقب) (قد( - 2الطلل

:واليت متثل حموراً دالل ياً واضحاً يف الطلل، كقوله يف مطلٍع آخر

ُسؤاُل المغاِني فالُبكاُء له ردُّ إذا انصرف الَمحُزوُن قد فلَّ صبُرهُ 

.132، ص 1985عبد اهللا حسن، اللغة الفنية، دار املعارف، مصر،  :ينظر - 1
.354، ص 1997املصري يسرية حيي، بنية القصيدة يف شعر أيب متام، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  :ينظر - 2
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فالطلل ميثل الثباَت أمام الزمن إحساساً متثله حركتني إحدامها تنفي األخرى،" السؤال"حيتمل 

وعوامله اليت تسلب املغاين وجها احلسن، فالنفي داليل يف البيِت، وقد انتقل إىل البنية الرتكيبية 

.، وأيضاً بني السلب واإلثبات هناك مزج بني املكان والزمان)النحوية(

يبدأ النص بالكشِف تظهر الدالالت املنفية على مستوى األبيات األخرى املوالية للمطلع، ف

  ).177ص (الديوان : عن دالالتِه اليت حتضر يف النص وتغيب عن الطلِل كقوله

مراُح الهوى ِفيَها ومسرُحه الِخصبُ وعهدي ِبها إَذا ناقَض العهُد بدرَها

بوشي وال شيٌء وعصٍب وال عصبُ       نَّدىـعِة الوبِل والـمؤّزرًة من صن

رارَُه من ُيصيُب وَنجَعُه مْن يصُبوـق    َدتْ ـفاعتُن ـتحيـََّر في آراِمها الحس

ن سوٍء كما نفَر السِّربُ ـٌر مـنوافِ كَن الدِّمىـسواكٌن في برٍّ كما س

وليَس لها في الُحسِن شكٌل وال ُتربُ َبحتْ ـكواِعُب أتراٍب لغيداء أص

الحبُّ ُدو في َخفارتِه ـغـيروُح ويم يَزلِ ـِر لِـ ِد الّنواظـلها منظُر قي

.م ِشْربُ ـأنّهـيها كـنشاَوى ِبعينوِم مثنًى وُموحداً ــيظلُّ ُسراُة الق

، فهنا إشارة )Ƣđ�ÄƾȀǟÂ(يبدأ انكشاف النص من خالل أول إشارٍة لغوية يف هذه األبيات 

إىل إىل الزمن الذي ال يعكس املساَر الداليل، فدالالت األبيات ينفيها الزمن، مث ينتقل السلُب والنفي 

اليت تعد انتقاًال إىل املكان ليلقَي عليها )الناقةِ (املكان، فالشاعر من فكرة ذكر الطلل إىل وصِف 

  .شعره وفكره

:كذلك يف معرض املدِح، يستعمل الشاعر النفَي إلبراز غرض املدح، ومثال ذلك قوله

  )222ص / 1ج(الديوان 
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نواُء من كفِِّه الُحُجبُ وال تحجُب األِمن البيِض محجوب عن السوِء والَخَنا

ريٌك وال الصَّلبُ ـوال َمزيٌد وال شزيُد أذالهُ ـمعالي ال يـوُن الـَمص

أويِه عليَّ وال َصْعبُ ـوال كفٌّ شُن غاِلهِ ـوال ُمرتاٌذ هل وال الِحص

م الواو لم يزِل الَهَضبُ ـِسَوى أنّهوما كان بين الَهضِب فرٌق وبينهم

يُّ وال واد عنود وال شعبُ ــخفِ فيِه مسلكُ لهم نسُب كالفجِر ما 

نيا ِبشيباَن ال َتِخبُ ِغضُ ـفيا وشُل الدُّنيا بِشيباِن ال ت ويا كوكُب الدُّ

رُب إالّ في ُحجورِهم الحربُ ـولم ت    دىَـ وتهم النّ ـفما َدبَّ إالّ في بُي

ْكُرمة صِحبُ َن فلم يـَُوحَّْد ِلمَ ـدرَجْ أوالَك بـَُنو األحساِب لوال ِفعاُلُهمْ 

يٌد من األشباِه ليس له َصِحبُ ـوح    لهم يذوي ذي قاٍر مضى وهو ُمفردُ 

.لِكسرى بن كسرى ال ِسناٌم وال صلبُ هو المشهُد الفصُل الذي ما نجا به

/ احلصن غاله... يزيد أذله/ ُجب األنواء من كفِّه احلجبُ حت(تتضح داللة الشاعر من خالل 

جنى لكسرى / له صحب/ دب الندى/ كوكب الدنيا خيبو/ خفيفيه مسلك / كف شأويه علي

فالنفي يستدعي املدلوالت من دون دواهلا، وكذلك املمدوح . تبدو املعاين كامنة يف األضداد). سنام

.أصبح عامل نفي، فدخل يف عالقة تضاٍد مع أعداِء اإلسالم

:شعرية التضاد-2
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�Â�ǆ" أيب متام"يقوم معظم شعر  ÊǻƢĐ¦�Ƥ ǴǗ�ȄǴǟاملطابق، واليت تدخل يف مباحث البديع.

عنده ليس جمّرد تقابل يف املعاين، بل تعبري عن الوجود، من خالل العالقات اليت يقيمها، " الطباق"

  ".التباين واالختالف"، وأيضا "التماثل والتشابه"وهذا ألن العامل يقوم على 

القة بني متحركني يقرتبان سويًة والطباق أيضا هو تقابل بني شيئني أحدمها بوجه اآلخر، أو ع

من نقطٍة واحدٍة، أو يبتعدان عنها، ويقل التقابل حني ختتلف قضيتان كمًا وكيفاً، فإذا وقع يف الكِم 

وهو مقابلة  ،2، أّما عند البالغيني فالطباق هو اجلمع بني الضدين1والكيِف فهو التناقض ال حمالة

إىل " ابن رشيق"، ويشري 3و املتضادين إذا تقابَال وتطابقاَ الشيء ملثله الذي هو على قدره وبالتايل مس

املطابقة عند مجيع الناس مجعك بني الضّدين يف كالٍم أو « : اختالف البالغيني حول مفهوم التضاد

°̈ǂǰƬǷ�Ç̈ƾƷ¦Â�ÇƨǜǨǳ�Ŀ�śȈǼǠŭ¦�̧ ƢǸƬƳ¦�¼ƢƦǘǳ¦�ÀȂǴǠŸ�ǶËĔƜǧ�ǾǠƦËƫ¦�ǺǷÂ��ƨǷ¦ƾǫ�Ëȏ¤��ǂǠǋ�ƪ Ȉƥ...

تضاد الذي هو املطابقة عندنا تكافؤاً، وليس الطباق عنده إال ما قدمت ذكره، ومل ُيسّم وّمسى قدامة ال

والتضاد ضرب من عالقات االختالف، .4»التكافؤ أحد غريه، وغري النحاس من مجيع من علمته

خمتلف عن التناقض،  -أي التضاد -فضّد الشيء خالفه، ويقال ضاّده خالفه، فهما متضادان، وهو 

كالم يقتضي بعضه إبطال بعض، وذلك عند اجلمع يف تصور واحد بني عنصرين   فالكالم املتناقض

وعن استعمال الشاعر . متنافرين، وعلى هذا فهناك متايز بني التنافر والتقابل والتضاد والتناقض

ر من العامل هو الذي حيتاج حقائقه إىل لغة بريئة من كل أث «" ديفيد ديتش"للتناقض عكس العامل 

ǒ ǫƢǼƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ëȏ¤�ƢȀȈǳ¤�ǲǏȂƬȇ�ȏ�Ǿǻ¢�ÂƾƦȈǧ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ǪǘǼȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȈǬū¦�ƢǷ¢��ǒ ǫƢǼƬǳ¦�°ƢƯ¡«5.

.238، ص املرجع السابقيسرية املصري، -1

.143سابق، ص ال املصدرقدامة بن جعفر، نقد الشعر، -2
.255، ص 2، جصدر السابقاملاآلمدي، املوازنة،  :ينظر - 3

.339ص املصدر السابق، ، 2، العمدة، جابن رشيق :ينظر - 4
.249، ص املرجع السابقديفيد ديتيش، -5
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إّن التضاد هو الشكل األهم ألشكال االختالف وهو املبدأ األول لنظام الوجود والفكر، وهو 

د يف مظهر اللغة اليت منظم للغة أيضا، وحتول التضاد من العقل إىل الشعر يصبح طريقة يف وعي الوجو 

  .وارها الكشف عن التباين يف الوجوددمن أ

شعره ملبدأ التضاد من خالل أشكال الطباق واملقابلة، فهو يبعث فكره عن " أبو متام"خيضع 

طريق لغته الشعرية، يستعمل الشاعر التضاد لتوضيح املعاين، فاملعىن يتضح أكثر بذكر نظريه وال 

يتحول مبدأ التضاد من مبدأ وجودي إىل مبدأ فكري من خالل اللغة ما  يتحقق إّال بالنقيض، وهنا

أيضًا التضاد ي أصله كامن يف الوجود، .سيحقق الوحدة والتماسك، أو ما يسمى وحدة األضداد

وهو أصل لكّل أشكال التضاد اللغوي والفكري، وهذا دليل أّن للتضاد طابع منطقي، فهو ينتمي إىل 

ظهر النفسي الذي يقابل التضاد هو الصراع أو تضارب الّدوافع، وباعتبار التجربة العامل العقلي، وامل

الفنية يتحكم فيها العقل، فإن الوعي الفين حيول التضاد يف الشعر من مبدأ الوجود إىل القيمة اجلمالية 

معاً، أو اليت من وظائفها الكشف عن املعىن وبالتايل يصبح الشعر بواسطة اللغة مظهرًا فكريا وفنياً 

.1فكرياً يف مظهر فينٍّ 

.يف املعاين، وهذا أحسن ما يقع يف الشعر التناظرعن طريق التضاد يتحقق 

  :الطباق والمقابلة

عند أيب متام طريقة مهمة يف توليد املعاين، وهذا العتباره عنصر يتمثل يف " الطباق"يعترب 

ينهما، كما أنه يصعب الفصل بينهما، وأيضا بفضله يستحيل حتويل بالشكل واملعىن، وأيضا الربط 

.107-106، ص ص 2011ميادة كامل إسرب، شعرية أيب متام، اهليئة السورية للكتاب، سوريا، : ينظر  - 1
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�Ǯ ǳǀǯ��Ƣē¦̄� ƢȈǋȋ¦�Ŀ�ȏ�ǒ ǠƦǳ¦�ƢȀǔǠƦƥ� ƢȈǋȋ¦�ƨǫȐǟ�Ŀ�ǪǬƸƬȇ�®ȂƳȂǳ¦�ËÀ¢�ƢǸǰǧ��ǂưǻ�ń¤�ǂǠǌǳ¦

.1 عالقة الكلمات ال يف الكلمات نفسهايفالشعر يتحقق 

د ر معظمها قائمة على التضاد، فيو التضاَد كمنهٍج مالزم لشعره، فلغته يف" أبو متام"يعتمد 

أفكاره على متضاداٍت وجودية كالنور والظالم، املوت واحلياة، احلال والرتحال، النوم والسهاد، اليأس 

إذن وجود التضاد يوضح الدالالت أكثر، فاجلمع بني األضداد له وظيفتان التعبري عن . واألمل

  .الكليات وإظهار الفروق

/ 2ج(الديوان ": أبا سعيد حممد بن يوسف"يف أبياٍت ميدح فيها " امأيب مت"ومثال ذلك قول 

  ).381ص 

فغدا جليالً في القلوِب لطيَفاهِ ِــ ُقطب الخشونة والّليان بنفس

ل السَّرى أو ساَر وجيَفاوص  إذا مشى يمشي الُدفقى أو َسَرىف

وأخيف في ذاِت اإلله وخيَفاور وهّزهاـضلة األمـهّزتُه مع

كبَد الزَّماُن عليَّ ُكنُت رؤوفَاماُء الُمزِن ُفضُت وإناَض ـإن غ

ُه الّصنيعِة عندُه مكُشوفَاـوج  ساُن قنع لم يزلْ ـواٍف إذا اإلح

روُف كفِّك عندُه معُروَفاـمع  هوالً َغَداـوإذا َغَدا المعروُف مج

، )لدهرا املمدوح (يعمل التضاد يف هذه األبيات إلظهار العالقة الضدية القائمة بني 

، ذكر )لطيف جليل ) (الليان اخلشونة (املمدوح يظهر الرّأفة كرّدة فعل ملواجهة قسوة الزمن 

.109-108، ص ص املرجع السابقميادة كامل إسرب، -1
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قنع (ملا حتمله من معىن اهليبة والعظمة ) اجلليل(الرأفة عنده، والقسوة عند غريه، وذكر أيضا لفظة 

  ).معروف جمهول (، )مكشوفا

  )210ص / 2ج(ن الديوا": نصر بن سيار"وقوله أيضاً يف مدح 

َنى ولَْيِلي ليَس يَفَنى أخ وارَدُه فأيَن مصاِدرُهُ ـهاِت مُرهُ ــأفـْ

أن ليَس يهَجُع والهموُم ُتساِمُرهُ ناً ــنَامْت عيوُن الشَّامتْيِن تيَـقُ 

عنُه الحبيُب فكلُّ شيٍء ضاِئُرهُ     إذا نأىـال شيَء ضاِئُر عائٍق ف

غائباً حتَّى كأّنك حاِضُرهُ  لك    ارحٌ ـا شــيا أيّها السَّائلي أن

، )ليس يفىن أفين (يف البيت األول " الطباق"هناك تضاد يف هذه األبيات جاء على شكل 

يوصف حالته النفسية واألرق " أبو متام"، زاد هذا التضاد من وضوٍح املعىن، فـ)موارده مصادره (

وأيضا . أي ال يكاد ليله ينتهي) ىن آخرهليلي ليس يف(الذي يعانيه، فأتى بصورة الليل وقابلها حبالته 

).فكل شيء ضائرُهُ ال شيء ضائر عاشق (، واملقابلة يف )ليس يهجع نامت (

، جّل )حاضرة غائيب (االنسجام يف شعره من خالل التنافر والتضاد، " أبو متام"حيقق 

ره، خاصة وقوفه قصائده بنيت على مبدأ التضاد، فهي ال ختلو من حماور مهمٍة الزمت معظم شع

.على ألطالِل، وحديثُه عن املرأة الئمة أو حمبوبة، أو وصفه للطبيعة، ومظاهرها كاملطر والسحاب

، وهذا الرتباط الطلل بالتضاد كقوله يف مقدمة "أيب متام"سنختار بعض املطالع لقصائد 

  ":أبا دلف"قصيدة ميدح فيها 

شأنيَك أو يكَفافال تكفن عن   أّما الرُّسوم فقد أذكرن ما سلفا
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بني زمنني مت جتسيدمها يف مكاٍن واحٍد، أو تأثري الزمن على املكان، ) تضاد(هناك مقابلة 

  )376ص / 2ج(الديوان : وأيضا قوله. فيتقابل غياب حركة اإلنسان برؤيا الوجود

واسَتبَدلْت وحشاً بهنَّ عكوفَايَفاــأْطالُلُهْم َسَلَبْت دماَها الهَ 

ل في عدِه وال تسويَفاـال مط  ى الحوادَث حكمهايا منزالً أعط

اك الهائُم المشُعوفَاــروت رب    ماـشعُف الغماِم بعرصتيك وربّ 

رفها مصروفَاــإالّ تراجع صةً ـو بأهلك نكبــأيام ال تسط

طُروفَاـرّدت ظباؤَك طرفاً مادثات بلحظةٍ ــوإذا رمتَك الح

صروف  الطلل (وبني ) املكان الزمان (نالحظ تقابًال واضحًا يف بنية الطلل هذه بني 

، وهذا تقابل بدوره بني معىن الوحشِة الواردة يف ذكر الطلل، وأيضاً تضّمن ذكر الطلل )الدهر وخطوبه

هر من املتوالية، وذا واضح يف قصيدٍة أخرى يظ) املصائب(األلفة للماضي قبل أن يؤذيه باخلطوب 

  ):369ص / 1ج(الديوان : خالهلا قدرة الدهر على تغيري األحوال لقوله

اضٌر منه بَادِ ـوروََّض حعهادِ ـَسَقى عهد الِحَمى ُسُبَل ال

إليها الّدهُر في صوِر البعادِ     ىـفيَها ُحْسُن الرُّسوِم وما تمش

ُر الح واِكُن وهي غَناُء الُمرادِ ـس    اَهاـواِدِث في رُبـوإذا طيـْ

التضاد كفكرة ذهنية معقدة عرب اللغة " أبو متام"، يطرح )سواكن طري (، )باد حاضر (

Ƣǔȇ¢�ǾǳȂǬǯ�̈ƾƷ¦Â�ÇƨȈǼǧ�ÇƨǤǳ�Ŀ�ƨǨǗƢǠǳ¦Â�̈ǂǰǨǳ¦�śƥ�«ǄŻ�śƷ�ƨǬȈǸǟ�°Ƣǰǧȋ¦�ƶƦǐƬǧ��Ƣē¦®ƢǔƫÂ:

  ).110/ 2ج(الديوان 

الَوْجدِ ْلَق ــّددُتم خَ ـاءاً وجـُبكَلَعمِري لقد أخَلقُتم جدة البكاء
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ُصروَف الّنوى من ُمرهِف حسِن القدِّ بَح َقدِّهاـوكْم أحرزُت منُكم ق

، )جددمتأخلقتم(حتققت بالفعلني ) وخلق الوجد جدة البكاء (هناك مطابقة عقلية بني 

  .استطاع الشاعر نقل هذه العناصر من الذهن إىل الشعر

، ويتضح ح وقوفه فيه عودًة للماضين، فيصبيف أحايني كثرية يستبدل الشاعر الطلل بالزما

  )118ص / 1الديوان ج: (ذلك يف قوله

َبْتُه األياُم في ملُحوبِ ـــَلحَ أي مرعى عيٍن وادي نسيب

ْتُه قـُعُ وُع فألــملكُته الصِّبا الَولُ  وُد البَـَلى وُسؤُر الُخطوبِ فـَ

باالستفهام اجتاه الزمن يف " سليمان بن وهب"يفتتح الشاعر هذه القصيدة اليت ميدح فيها 

² ƚƥ�ń¤�ÉǺǈū¦Â�ÉǶȈǠǼǳ¦�¾ËƾƦƬǧ��ǾƬƴđÂ�ǾǼǈƷ�Ǿǳ�ǲưŻ�Äǀǳ¦�ÀƢǰŭ¦. ًال ميكن فصل فكرة الزمن بعيدا

، فهذه اآلثار املكانية تدل على آثار الزمِن، وهذا تقابل بني زمنني متضادين ال )الطلل(عن املكان 

ألوىل حالة األنس، والثانية حالة الوحشِة، فنفس الشاعر يظهران إّال عرب املكان الذي حيتمل حالتني ا

  ).احلاضر األمل(و) االلتذاذ بالذكرى(منقسمة بني 

  )118ص / 1الديوان ج: (أيضاً قوله

ـَمغاني من كلِّ حسٍن وطيبِ وبما قدٌر أراُه ريان مكسو الـ

اِظ غيَر ُمريبِ ـِب األلحـوُمريفوِن غيَر َسقيمِ ـم الجُ ـ،بَسقي

سيبُ ـِف حـوزماٌن من الخريع كريمِ ــن الرَّبيــواٍن مفي أ

يِـ تي وال في نحيبــل في لوع    رك األطالــفعليه الّسالُم ال أش

جيبِ ُـ ير مـِر غـودعائي بالفق    ر داعِ ـابتي غيـواء إجــفس
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وبِ ـن ُشحـمن غناِء وُنضرٍة مُربَّ خفٍض تحت السَّرى وغناءُ 

مريب (، )غري سقيم سقيم (فالّدهر يوم ويوم، والدار اليوم مقفرة مبا قد رآها وهي آنسة، 

 كرمي (، )غري مريب لوعيت (، )حسيب هناك تداخل بني اجلناس والطباق إلبراز )حنيب ،

مريب  سقيم اجلفون (يف البيت األّول، وقوله )نفيا وسلباً (التداخل بني زمنني، فيظهر الطباق 

هنا يظهر الطباق بسلب الّصفة وحتويلها من اخلصوص إىل العموم، فالسقم سقم يف ) حلاظاأل

/ أوان(الشاعر اجلفون إىل غريها اختفت اجلمالية، وأيضا ألفاظ دّ اجلفون، وهذه قيمة مجالية، فإذا ع

مبدأ هي دالة على الزمن الذي حيمل فكرة التحول والتغري اليت تقوم على ) ربيع/ خريف(و) زمان

  .التضاد

  :شعرية التكرار-3

يعترب التكرار عنصرًا مهمًا من عناصر الشعرية، باعتباره قانونًا مجاليًا حيكم النصوص، سواء  

أهم شكل من " اجلناس التام"كان جزئيًا أو كلياً، أي كان تكرار لعنصر لغوي أو بنية حنوية، ويعترب 

.شرتاك اللفظي أو ضرباً من ضروب املماثلةأشكال التكرار الصويت، والذي يتصل مبا يسّمى اال

أيضا هو  ،2»)القاموس احمليط( 1عادُة مرًة بعد مرةٍ اإلالتكرار يف اللغة، التكريُر، والتكرَُّة، أي «

حيث أشاًر إىل " ابن قتيبة"من سنِن العرب، وقد استخدموه قصد اإلبالغ، فمثًال أول من اهتّم به 

، وجعله من "العسكري"، وكذلك أشار إليه )تأويل مشكل القرآن(التكرار يف القرآن الكرمي، ي كتابه 

هو أن يأيت  «: بقوله" الرتديد"ن ومّيزه ع) العمدة(بابًا يف كتابه " ابن رشيق"اإلطناب، أيضًا أفرد له 

.409و 140سابق، ص الرجع املالبالغية وتطورها، أمحد مطلوب، معجم املصطلحات  :ينظر - 1
.379، ص 2011الفريوزآبادي جمد الدين حممد بن يعقوب، القاموس احمليط، دار الكتاب العريب، بريوت، -2
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، وهناك من يعده من 1»الشاعر بلفظة متعلقٍة مبعىن، مث يردها بعينها متعلقًة مبعىن آخر يف البيت نفسه

  .قادحا يف الفصاحة" التكرار"الذي يعترب " ابن سنان اخلفاجي"عيوب الكالم، كما يفعل 

اإلفهامية والشعرية، واعتربوه من " ارالتكر "اهتم أصحاب النظرية الشعرية احلديثة بوظيفة 

املفاهيم األساسية يف معاجلة النصوص األدبية، خاصًة يف مستواها الصويت نظرًا ملا خيلقه من إيقاع 

وميكن للتكرار أن يأيت يف أشكاٍل خمتلفٍة، فقد يكرر الدال مع مدلول واحٍد، وإّما أن يكّرر . داخلي

ٍة، أو يتكرر املدلول الواحد مع دالالت خمتلفة، مما يؤكد مع مدلوٍل يتحقق من جديد يف كّل مر 

التكرار "و" التكرار التام"بني " اللسانيات النصية"وقد مّيز علماء .2الّسمة البنوية للتكرار يف النصوص

شبه  - تكرار املرادف -)تكرار صورة(التكرار اجلملي  -التكرار النحوي(، فعّدوا أنواع التكرار "اجلزئي

.3)التكرار التام -التكرار

تربز أمهية التكرار التنظيمية على مستوى الوزن والرتكيب، وقد عّده بعض الباحثني من 

فهناك العديد من . أو قام على املماثلة والتجنيس) التضاد(سواء قام على اختالف " البديع"

فهناك من يعرف إذن عّد التكرار عنصرًا شعريًا يتواتر يف النص، . التداخالت بني هذه املباحث

.4»جمموعة التكرارات واملفارقات اخلاصة بنٍص من النصوص «األسلوب على أنه 

خاصًة يف قصيدته " أيب متام"يتضح التكرار كعنصٍر مساهٍم يف متاسك الّنسج اللغوي يف شعر 

، ولعّل بني "التكرار"، واليت تعترب من بني أهّم القصائد اليت تضّم "املأمون"اليت ميدح فيها " الدالية"

.238ص املصدر السابق، ابن رشيق، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، -1

، ص ص 2008، 1الشعري، عامل الكتب احلديث، األردن، طنعمان بوقرة، مدخل إىل التحليل اللساين للخطاب-2

122-123.

.122املرجع نفسه، ص -3
.37سابق، ص الرجع املجوزيف ميشال، -4
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ال املاضية اليت أهمِّ الوسائل اليت استطاعت أن حتقق تفاعًال ومتاسكًا داخل القصيدة هي األفع

  )وما بعدها 43ص / 2الديوان ج": (أبو متام"يقول ). هو(ارتبطت بالضمري الغائب 

يكَمدِ فظننُت أن لْم َتْكَمديلم     خمديأأو  فأوقديكشَف الغطاُء )1


تكرار جزئي               تكرار جزئي

ودِ ـُسمَّ األسَسقاهُ َسَقاهُ فإَذا ُل ظماَءهُ ــوٌق ُيطيـيكفيِه ش)2


  تكرار تام                                                

اَلهُ ـعُ ُغروَب ُدموِعِه َعذلتْ )3 ُمْفِندِ كلَّ فَنْدنَ واكَب ــبس     ذَّ


  تكرار جزئي                                    تكرار جزئي         

بحرارٍة لم تِبُردِ ىـاألسدون    األسى، فأتى الهوىُدوَن النَّوىأتْت )4


  تكرار تام                  تكرار جزئي       

األْكُبدِ َمشيَ إليه الُمْطَل ماَشتْ إليِه البَـْيُن َوْصَل خريدةٍ جارى)5


  تكرار تام                      تكرار املرادف                   

ويْغَتِدييروُح الجدُّ فيِه، عبثاً ْلِبهِ ــالُفراٌق ِبَدْمِعِه وِبقعبثَ )6


  تكرار املرادف                        تكرار تام                   

َتجلُِّديابَِتي، وأذلَّ ِعزَّ ــِبَصبَوهُ ْـ َلهَلْهِوييومٌ شّرَد يوميا )7


  تكرار جزئيتكرار تام         
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يوٍم بُرَقِة ُمْنِشدِ ما كاَن أقبحَ لو غَبرَت فلم نـَُقلْ ما كاَن أحسنَ )8


  )توازي( ويتكرار حن                   

بَجرِي حجاُه المزيدُ خاَض الَهوى َتعزياً أغاضَ جوًى أفاضيوٌم )9


  تكرار جزئي        

عيٍن نـُهَّدِ حوربِ السُُّتورِ ْلَم ـظُ ووََكُلواالُبُذورِ على  الُخُدودَ َعطَُفوا )10


  تكرار جزئي                      تكرار جزئي             

ِبُمْسِجٍف وُمَمهَّدِ البـُُر ودِ َوْشيَ يانةً ــصِ الُخُدودِ َوْشيوثُنوا على )11

  تكرار تام                       تكرار تام 

متثل هذه التكرارات التامة واجلزئية، والرتادفية، والنحوية، مجاليًة على مجيع املستويات الشعرية 

فعلى املستوى الّصويت مثال تربز اجلمالية ي تلك الرتاتبات املوسيقية ، )داللية/ تركيبية/ صوتية(

والّصوتية اليت ُحتدث جتانسًا صوتيًا مقنناً، يثري أذن السامع ويشعره باالستئناس عرب األذن، ويعطيه 

يسهم التكرار يف رسِم وبناء األبيات ) شكل القصيدة(راحة نفسية، وكذلك على املستوى الرتكييب 

  .مهاوانسجا

، وهذا عند وقوفه على األطالل، مث ينتقل )كشفَ (قصيدته بالفعل املاضي " أبو متام"يفتتح 

الذي يظهر من خالل األبيات املتواليِة، واملالحظ على القصيدة استعماله لألفعال " النسيب"إىل 

، سقاه، كشفَ (، ما ساهَم يف كشف الدالالت وتوجيهها )أنت(املاضية املقرتنة بالضمري املخاطب 

، وهذه األفعال ارتبطت بني املخاِطب واملخاَطب )عذلت، أتى، جارى، عبث، شّرد، أفاض، أغاضَ 

، إضافة إىل استعمال الشاعر ملتواليات من األفعال تنوعت بني املاضي واملضارع واألمر، )هو(الغائب 
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يف الضمائر، فيسندها فيأيت بعضها مبنيا للمعلوم، والبعض اآلخر مبنيًا للمجهول، كذلك االستبدال

.إىل املخاطب مث إىل الغائب مؤنثاً ومذكراً 

جاَء مؤكدًا على مبدأ التماثل والتجانس لغوياً ) يكمد -تكمدي(أما عن التكرارات مثل 

، وهذا يسهم يف )التضاد(، والذي أقامه على مبدأ االختالف )أمخدي -أوقدي(وداللياً، مث التكرار 

) الشوق(، ويأيت بلفظِة "املرأة"وموقف " هو"شاعر يقابل بني موقفني موقفه توضيح الداللة أكثر، فال

كذلك تظهر فاعلية . مقابلة ملوقفني) أن مل تكمدي/ أن مل يكمد(ن وأيضا "املرأة"لتنوب عن موقف 

/ النوى/ الدمع/ الشوق(، وكذلك )أمخدي/ أوقدي(وإعطاء البدائل مثل " التخيري"املرأة من خالل 

فإذا سقاُه سقاه ُسمَّ (، وشرط أيضا )يطيل ظماءه(وصفها بـ  يكتمل، فداللة الشوق )فراقال/ البني

  ).سواكب فندن كل مفند(، وتكتمل داللة الدمع بـ )األسودِ 

، فقد ضّم تكراراٍت )أتى األسى دون األسى/ أتت النوى دون اهلوى(أما قوله يف البيت الرابع 

الصويت وهذا من  املستوىعلى ) جمانسات(تامة وجزئية جاءت على كل توازيات حنوية ومتاثالت 

لتنافر هذا البيت يف آخره جبملٍة عملت على حتقيق اخالل توازن القوايف ومتاثلها، لكن الشاعر أتبع

  ).حبرارة مل تربد(الداليل، أي أنا خالفت الداللة اليت قبلها 

يستشّف صفة تالزم الدالالت الشعرية عنده " أيب متام"لشعر ) القدمي واحلديث(إّن القارئ 

هذا الغموض يف األبيات اخلامس والسادس ، خاصة يف الكالم املضمر، ويظهر )التعقيد(هي 

�°¦Ȃǳ¦�· ƢǨǳȋ¦�ǒ ǠƦǧ��ǞƥƢǈǳ¦Â�ȐưǸǧ��ƢēȏȂǳƾǷ�ƾȇƾŢ�Ƥ Ǡǐȇ�̈®)عالقة قائمة على ) الوصل= البني

البني جياري الوصل، واخلريدة "، فـ)املماشاة= ¦ƢĐ°¦̈�) (الوصل= الشاعر ) (املطل= اخلريدة (التقابل، 

«��Ŗǳ¦�ƢēȏȂǳƾǷ�ȄǴǟ"متاشي املطل ȂǫȂǳ¦�ǞȈǘƬǈǻ�ȏ��· ƢǨǳȋ¦�ǽǀǿ�śƥ�©Ȑƻ¦ƾƫ�ª ƾƷ¢�¦ǀǿ�ǲǯ��

وكذلك بعض التكرارات يف البيت الثامن والتاسع حققت توازيًا حنوياً . الشاعر نفسهترجع إىل 
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، وهنا يعمل )والتعزي خاَض اهلوى/يوَم أفاَض اجلوى، واجلَوى أغاَض التعزي: (وجتانسات مثل

  .الشاعر على إضمار الضمري ما يستوجب على القارئ استعادة املضمر للوصول إىل الداللة

، إذ جاءت بعض األلفاِظ على صيغ )الرتكييب(متت على املستوى الّصريف تكرارات أخرى 

، هذه التواليات )الربود/ اخلدود/ الّستور/ البدور/ اخلدور(، وهي )فـُُعولُ (صرفية ذات وزن واحد 

، وكذلك زادت )املورفولوجية(أعطت للرتكيب مجالية شكلية وصوتية أيضا على مستوى البىن الصرفية 

(حاً حينما ربكها الشاعر بـالداللة وضو  :ƾĔ /ممهد/ مسجف.(  

يف معظم شعره، فتغدو ميزًة مالزمة له عن غريه، خاصًة " أيب متام"تتواصل شعرية التكرار عند 

، هذا ما ُيصعب الوقوف على الداللة اليت يقصدها بسبب )النفي واإلثبات(عندما ترتبط بظاهريت 

  .شعره اإلضمار الذي خيلق تعقيداً وغموضاً يف

  )52ص / 2ج(الديوان : يقول أيضاً 

الُمتوقِّدِ رأيكعن  ماتهاظُلُ األموَر الُمشكالِت تمزقتوأرى)1

  )متوقد     /   ظلمات(                                )رأيك/ أرى(

  )معنوي(تكرار التضاد                          تكرار جزئي تركييب

يَغَمدِ لم  َسلَّةٍ أوََّل َسلَّ ُمْذ أنّهُ ْيِف إالَّ َـ عن مثِل َنْصل السّ )2

(سّلة/سلَّ ( )يغمدِ /َسلّ )

  )تضاد معنوي(تكرار   تكرار جزئي                                            

أرَبدِ بوجِه أرَبَدهاوقـََبَضْت أْزَهرِ ِبوجِه ُرَهاـأْزهُ فبَسَطْت )3

  )أربد/ أربدها(                     )أزهرِ / أزهرها(        

  تكرار جزئي                         تكرار جزئي        

زُهاَدَة في الَعْسَجدِ للرَّاِغبينَ في الُعَلى حتَّى َبدتْ بُ ـترغَ ما زالْت )4

  )الراغبني/ ترغب(        

  تكرار جزئي          
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لم ُتْحَمدِ قريحةٍ و  ةٍ ذّ لَّ من     دىَــ العاُفوَن كم لَك في النّ لو يـَْعَلِم )5

  )قرحية/ لذة(                                                  

  )تكرار داليل تضاد                                                

حيَن أن لم تحُسدِ نفسكَ وحسدت      درك خطُهُ ـق ناَفَستْ وكأنّما )6

  )حتسد/ حسدت(                      )نفسك/ نافست(     

  تكرار جزئي                           تكرار جزئي        

غدِ في  جودكَ عصفْت بِه أرواُح ُمفخراً ومكي يُجودُ فإذا بنيت )7

  )غد/ يومك(                          )جودك/ جيودُ (

  )تضاد(تكرار داليل                          تكرار جزئي               

تْجَهدِ لم  الِئقَ ــوخيَها بشأٍو آِخذاً الخالِئقِ هودَ ـمجوبلغَت )8

  )خالئق /خالئق(                  )جتهد/ جمهود(       

  تكرار تام                       تكرار جزئي          

الموعدِ وحّطمَت باإلنجاِز ظْهَر أعناِق الورىبالموعودِ فَلويُت )9

  تكرار جزئي  )موعد/ املوعود(        

هناك عدة تكرارات بعضا جزئي، والبعض اآلخر تام، يف حني هناك تكرارات قامت على 

". أبو متام"، فكانت تكرارات على مستوى الداللة، وهذا أسلوب انفرد به )التضاد(اإلتيان بالنقيض 

، )القصيدة(وتركيبية زادت من مجالية الشكل سامهت التكرارات اجلزئية يف خلق توازياٍت صوتية 

�ÅȐưǸǧ�ƨǳȏƾǳ¦�ƪ ǼȈƥÂ��ŘǠŭ¦�©ËȂǫ�ƢĔ¢�Ƕǿȋ¦Â)]أربدها(، )أزهرها/ ، أزهر)سلة/ سل(، )رأيك/ أرى /

، )جتهد/ جمهود(، )نفسك/ نافست(، )جودك/ جيود(، )حتسد/ حسدت(، )الراغبني/ ترغب(، )أربد

هناك تكرارات من نوٍع آخر متت على مستوى بعض و )]. املوعد/ املوعود(، )خالئق/ خالئق(

حتمل هذه األلفاظ معاٍن ضامنة سلباً للمعاين ) متطح/ عصفت/ ةزهاد/ قبضت/ متزقت(املدلوالت 

  .املثبتة
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فالشاعر يستعمل النفي متصًال بالكرِم، ويرى يف نفي اجلوِد جودًا أعظم منه، ويرى أيضا أن 

وإلغاء اجلدَّ باحلزم، وإلغاِء اجلزِم بالوعِد متزيق ظلمات األمور واملشكالت يكونان باآلراء املتقدة، 

عميقها أكثر، فمثًال دفُع واإلجناِز، كّل ذلك يتم عرب مبدأ النفي الذي يؤدي إىل التجاوزات الداللية وت

أيضا البيت الثالث متكن الداللة يف ). الكرم والشدة والبأس(الداللة إىل حدودها القصوى يف ألفاِظ 

فداللتهما يف العالقة بينهما، وكذلك وظَف الشاعُر الشرط الذي ) اللني/ الشدّ (موقفني متضادين 

، )مل حتمد... لو يعلم) (الشرط وجوابه(الشرطية  مّثل مجاليًة فنيًة جعلت الداللة مضمرًة يف العالقة

  ).عصفت... فإذا بنيت(

  )75ص /2ج(الديوان : أيضا يتضح دوُر الشرط يف هذه األبيات لقوله

َسدُ َــ باني الرُّوح والجحلَقلََّما صَ لو صحَّ الّدْمُع لي أو ناِصُح الكَمدِ )1

ُمُه الَكَمدُ ْـ سأخاً فلم يتخون جِ اَن الّزمان لهُ ـخاَن الصفاَء أٌخ ك)2

في الحبِّ إذا لم تساقط مهجة ويدِ ا بليُت ِبهـَتساَقَط الدمُع أدنى م)3

دِ ـرى تخـَسفاِئُن البرِّ في خدِّ الثّ ال والذي رتَكْت تظوي الِفجاُج لهُ )4

  فد األبدـربي أو ينـأو ينفد العم    ْت أسَفاـى إذا لم أمـتفدَن أسِأل )5

ّي مهجتي وغدِ ـوَم يبكـلي مُن يَك فإني عنَك في ُشغلٍ ـي إليـعين)6

يف هذه املقطوعة دالالت أصلية وأخرى زائدة تقوم على بىن مضمرة داخل اجلمل، 

فالدالالت الزائدة تسهم يف تدقيق املعىن والفهم من خالل الوصِف والتعليل الذي تتضمنه اجلمل 

يل منه يوم / إذا مل أمت أسَفا/ ختد/ وي الفجاجظت/ إذا مل تساقط مهجة ويد/ كان الزماُن له أخاً (

  ).يبكي مهجيت/ وغد

أيضًا هناك صور أخرى وأشكال تسهم يف شعرية التكرار كالدعاء والنداء اللذان يسهمان يف 

  )76ص / 2ج(الديوان ": أيب متام"انسجام البنية الرتكيبية، أيضاً آليتا الوصل واإلضمار كقول 
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رص أثمارها رشدُ ــفإنها ف    هي النوائُب فاشجي أو فعي عظةً 

يحدوها كمد يحنو له الجسدُ ِتِه أرقـقاً من تحــهبِّي ترْي قل

ونظراً ألمهيتها " الوصل واإلضمار"يف البيتني انسجام على مستوى البنية الرتكيبية جّسدته آلية 

يف شكل الرتكيب وتناسقه، صاَر من الّصعب الفصل يف هذه البىن، فداللُة البيت األول ال يتضح

، وأيضًا الضمائر يف لفظة )أو/ الفاء(مفهومها إال من خالل اجلزأين معاً، فتقنية الربط أو الفصل 

  .كلها ساعدت على اتساق البنية الرتكيبية) تريْ /هّيب (، ويف )أمثارها(

  )78 -77ص ص / 2ج(الديوان ": أبو متام"يقول 

وسقاُه الواحُد الصََّمدُ شخٌص الحْجر، اَم ِبهِ ــحوداً أقـال يبعُد اهللاُ مل

دى والبدُر واألسدُ ـإن قال أودى النَ يا صاحَب الَقْبِر دعوى غير مثنبٍ 

هدُ ـفاني السـحكم في أجـي وبتُّ هجاً ـباَت الّثرى بأخي خذالن مب

  دـرماً أجـفسي حـما لم يزرك بن    ةٍ ـي بمجديِـ لهفي عليَك وما لهف

ه يردُ ِـ َردى في مائـُو الـدوني ودل    أنسى أبا الفضِل يعفي الّترب أحسنهُ 

دُ ـلُب وال جلـثُله قـقد مـلم يعت      ُه حدثُ ـَر إنّ ـَك أْقصَ ـويل ألم

اٌل وال َوَلدُ ـَدُه مـم يفـٌل ولـأه    اُن َرضيَع الُجوِد لم يَِقهِ ـعاَف الزم

يا صاحب / ال يبعد اهللا" (الّدعاء والنداء"تتنوّع البىن الرتكيبية يف هذه األبيات بني صيغيت 

، كذلك العطف يف )ويل/ هلفي(، وأيضا صيغ أخرى حتمل دالالت احلسرة واحلزن والتفّجع )القرب

املتكّرر على مستوى األبيات له دور يف البنية الرتكيبية، وربط اجلمل ببعضها البعض ليس ) و(احلرف 

  .ا وتقويتهامن الناحية البنوية فقط بل أيضا من حيث الداللة، ألنه يعمل على تكثيفه
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)أودى الندى، والبدر واألسد(

  )أهل ومل يفده مال وال ولد) (مل يعتقد مثله قلب وال جلد(

  )هلفي عليك وما هلفي مبجدية(

، ومن خالله تتحقق تنويعات داللية، )بنيتني(إذن مهمة العطف هي الرّبُط بني مجلتني 

ال (متماثلني أو متضادين، فالبيُت األّول وكذلك تتأتى وظيفة الربط من خالل الوصل بني عنصريِن 

/ بات(انتقال من النهي فالفعالن املاضيان يفيدان الدعاَء هنا، أما البيت الثالث )وسقاهُ ... يبعد

  ).أنا(، والثاين املتكلم )وه(، فهناك مقابلة بني ضمريين األول غائب )بت
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  .ريشعرية المماثلة والتجنيس عند البحت - ثالثا

  .اجلناس-1

  .املماثلة-2

  .املقاربة-3
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  .شعرية المماثلة والتجنيس عند البحتري - ثالثاً 

أفضل ظاهرة يتمثل فيها التماثل الصويت واملماثلة، حبيث هو " التجنيس"أو " اجلناس"يعترب 

  .رجات التماثل الذي هو عكس االختالفدآلية لغوية تتحقق من خالهلا أعلى 

شكٍل يعمل على إبراز الّداِل، فالشاعر يعمل على حتقيق املالءمات الّصوتية ميثل اجلناس أكرب 

والداللية، فالصوت هو أصغر مستويات اللغة عكس الداليل الذي ميثل أعلى مستوى يف اللغة، 

 -الرتكيبية -الصوتية(وتعمل شعرية اجلناس على إحداث املالءمة بني جمموعة املبادئ والقوانني 

.فالتجنيس هو تكرار الصوامت، وهناك التصريف واملعادلة واملقاربة إذن). الداللية

 «": املظفر العلوي"وهناك من يسميه التجانس الذي هو تشابه الكلمتني يف الّلفظ، إذ يعرّفه 

هو أن يأَيت الشاعر بكلمتني مقرتنتني متقاربتني يف الوزن، غري متباعدتني يف الّنظم، غري متنافرتني يف 

أو يسّمى املستويف، ويقوم هذا " التام"، وأبرز أنواعه "ابن املعتز"مساه البديع كـ نوهناك م ،1»الفهمِ 

.2)صوتاً وشكالً وعدداً (النوع على تكرار اللفظة كما هي تكراراً تاماً 

  :أنواع اجلناس

).احلروف وعددها، واختالف يف معانيهايف تشابه (التام .أ 

  ).واختالف يف داللتهااتفاق احلروف يف خمارجها، (املضارع .ب 

  ).اختالف يف ترتيب احلروف واختالف يف املعاين(املقلوب .ج 

).اختالف يف حركات احلروِف وأيضاً املعاين(الالحق .د 

«�ňƢǠŭ¦�Ŀ�ƢȀđƢǌƫÂ��©ƢǸǴǰǳ¦�Ŀ(الرتاديف .ه  ȐƬƻ¦.(

.264سابق، ص الرجع املأمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، -1
.36-35وص ص  25، ص املرجع السابقحممد العمري، :ينظر  - 2
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...فصاعداً إعادة اللفِظ الواحِد بالنوع مرتني ... «": السجلماسي"يعرّفها " املقاربة"أّما عن 

، وذلك إما أن يعيد لفظني "املعادلة"والثاين " التصريف"وهو جنس متوسط حتته نوعان، أحدمها 

.1»"املعادلة"فصاعداً متفقي الصورة فقط دون املادة، وهذا هو 

فهي إعادة اللفظ بنوع الصورة فقط يف القول مبادتني خمتلفيت البناء مرتني " املعادلة"أما 

.2»الرتصيع، والثاين املوازنةلنوع جنس متوسط حتته نوعان أحدمها فصاعداً، وهذا ا

.هي حالة تطابق األطراف، يف كّل الّصفات أو يف أغلبها: املماثلة

.هي حالة االشرتاك يف بعض الصفاِت واالختالف يف املعاين: املضارعة

يظهر التجنيس مبختلف أشكاله، وعليه سنحاول تسليط "البحرتي"وباالنتقال إىل شعر 

الضوء على أهّم التجانسات الواردِة يف شعرِه، واليت سامهت شكٍل كبٍري بتمّيز شعرية اإليقاع والصوت 

  .عنده

  )245ص / 1ج(الديوان : كقوله

رطيبِ الثيابِ وقواُم غصِن في كثيبِ من اعتراٍض  بالكثيبكْم 

  )ب/ي/ث(                جناس تام) ي/ب/ث(              

  :وقوله يف موضع آخر

  )759ص / 1ج( زجلمن عسكِر ما لشيٍء غيره زَجلِ فكيَف وهو يسوُق اللَّيَل في 

  جناس تام ) ل/ج/ز(                               

.499-498سابق، ص ص املصدر الجلماسي، املنزع البديع، الس - 1

.506، ص املصدر نفسه - 2

 - دار املعارف، مصر، د ت)أجزاء 5(كامل الّصرييف :الديوان، تح: البحرتي ،.
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  :وقوله

جمانيستهّل على انــجم  تْيهاا من ُمقلَجرى في نحرِه



  جناس تام ) ن/ا/م/ج(                                               

، وقد )مجان/ مجان(، )زجل/ زجل(، )كثيب/ كثيب: (ةثحدث جناس تام يف األبيات الثال

�ƨȈƫȂËǐǳ¦�ƢēƢȈǼƥ�Ŀ�©ƢǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�¼ƢǨƫ¦�ǲưǷ)مجالية على املستوى الصويت، مما احدث عذوبة )الّنطقية

هذا حدث  .)املتلقي(وتناغما موسيقيًا من خالل جتانس احلروِف، فوقعت كالّنغم يف أذن السامع 

التّل الرملي، أما : األوىل تعين'' كثيب'': التجانس الّصويت على الرغم من االختالف يف داللة األلفاظِ 

، أما "اجلَلبة"األوىل دلت على " زجل"، وكذلك لفظ "ردف املرأة"لى الثانية فجاءت استعارة لتدّل ع

وعىن بذلك قطرات " اللؤلؤ"¦�Ƣđ�ƾǐǫ�ńÂȋ" اجلمان"أما لفظُة . الثانية فدلت على الطرب والغناء

ƾǬǠǳ¦�©ƢËƦƷ�Ƣđ�ŘǠǧ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƢǷ¢��̧ȂǷƾǳ¦.

:أيضاً قوله

  )84ص / 1ج( الديوان الرَّبابِ دار  بالرَّبابِ فسَقى فإذا السحاُب كان رُكاماً 


  جناس تام ) ب/ا/ب/ر(                                     

يعتاُد ذكراها لطوال المسَندِ َددٍ لِبَك من ــلق َددٌ ما يْستِفيُق 


  جناس تام                   

وهناً فتاَم وشوقاً الصَِّبانسيُم     أتى به ريّاَ من عنِد الصِّباريَّاأ 


  جناس تام ) الصِّبا/الصِّبا(                   جناس تام 
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، وأيضا زادت من توضيح املعىن، وما زاد )دد/ َدد) (الرباب/ الرباب(هناك جتنيسات بني 

األوىل على ) رباب(املتجانسة يف الداللة، فمثًال دلت الدالالت وضوحا هو اختالف الكلمات 

فدلت األوىل على اللهو، والثانية دلت ) دد(السحاب األبيض، أما الثانية على اسم املرأة، أما لفظة 

.ضد العطشى، والثانية هي اسم املرأة) ريا(على اسم املرأة، و

  )256ص / 2ج(الحصنِ الخيِل بأبناء حصن    نتهى األعداُء حّتى ناقلتاما 

  )ن/ص/ح(جناس تام ) ن/ص/ح(                            

على الّرغم من االختالف يف املعىن بني ) حصن/ حصن(هناك اتفاق يف احلروف واألصوات 

يف " الفرس واملرأة"األوىل هي لفرس العتيق، أما الثانية هي املرأة األصيلة، والتقت " حصن"اللفظتني، فـ

  ).العفة واألصالة(هما عالقة التشابه بين

  )191/ 4ج( الصُّدودَ تُصدَّ َتِصَل الَوْصَل، أو ْت أنـأب هاةمـمثل ال مهاةِ ـب

  جناس تام                     )ة/ا/ه/م) (ة/ا/ه/م(  

  جناس تام    

  )989/ 5ج(عن كناِر، تحت الكناِر راِطِف منهــخيُّر القــرشأ ت

  )ر/ا/ن/ك(جناس تام ) ر/ا/ن/ك(

يف األصوات على الرغم من ) كنار/ كنار(و) مهاة/ مهاة(هناك اتفاق بني اللفظتني 

األوىل هي احملبوبة، أما الثانية فهي بقر الوحش، ووجُه الشبِه " املهاة"االختالف يف الداللة، وهذا ألّن 

بقة يف ، والذي أصله مطا"املماثلة"هنا هو العينان، وقد مثل هذا النوع من التجانس ما مسّي بـ

األطراِف والصفات بني احملبوبة وبقر الوحش، مما يعطي للبيت تشويقًا وشعرية صوتية حققتها هذه 
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śǈǼŪ¦�śƥ�ƨǸƟƢǬǳ¦�ƨđƢǌŭ¦ . فهو طائر حسن الصوِت، والثانية هي الّشقة من " الكنار"أما لفظة

.، وقد شّبه الغالم بالكنار)الكتان(الثياب 

  )1048/ 5ج": (املتوكل"أخرى يرثي فيها  يف قصيدة" البحرتي"كذلك قول 

وحضرهُ الجعفريوقوَض بادي وأنُسهُ الجعفريتغّير ِحسُّ 

  )مماثلة(جناس تام ) ي/ر/ف/ع/ج(                 

زائرهُ وقد كان قبل اليوم يبهج   أجلنا األسى زُرناهُ إذا نحن 

  )مماثلة(جناس ) ه/ر/ز(                     

ستائُرهُ ، و أستارهُ على عجٍل رحيِل فهتكتـوإذا صيَح فيه بال

  جناس مماثلة) ه/ر/ت/س(                                                  

، وناهي الدَّهَر فيهم وآمُرهتنوب  نوبَةٍ لِّ ـوأيَن عميُد النَّاِس، في ك

  )مماثلة(جناس مقلوب ) ب/و/ن(                             

لويها جرهُ يغتالُهوأولى لمن   حت غّرةـت تالُهُ ــُمغله خَفى ت

  )مماثلة(جناس مقلوب ) ه/ل/ت/غ(                  

ناصَرهُ عزَّ القوِم من وعزيزُ له   ، من كان يُرتجىالمعتزِّ وال نصُر 

  )مماثلة(جناس مقلوب ) ز/ع(                  

بعضها صوتًا وداللًة، وأحدثت  هذه التجانسات واملماثالت الصوتية املختلفة تناسبت مع 

هناك مماثالت صوتية وافقت بني ) ستائر/ أستاره(، )زائرُه/ زرناه(كذلك توازيًا على مستوى األبيات 
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هناك تكرار بعض احلروف ما صدر عنه تواٍز صويت ) تنوب/ نوبة(، أيضا )صدره وعجزه(أجزاء البيت 

" املعتز"فمثال هنا استمّد املتوكل من لقب ) عز/ زعزي/ املعتز(، )يغتاله/ مغتاله(وموسيقي يف البيت 

ألفاظا أخرى من نفس اجلذر اللغوي، فعزيز القوم هو املتوكل وبه يكون عّز قومه، أي داللة ذلك أن 

.النصر احلقيقي للمتوكل بنصرِة قوِمه، وبالتايل يصبح ِعزُّ امللك من عزِّ قومه

  :يف موضع آخر" البحرتي"ويضيف 

العجالُن كيف أساِورُهُ القاتلُ درى    في يدي ِ قتلـالولو كاَن سيِفي ساعَة 

  مماثلة) ل/ت/ق(                                              

  يجري على األرض مائرة بدمٍ دماً ب الّدم واترــحراٌم عليَّ الّراُح أن يطل

  مماثلة

واتِرُ الدَّمِ الدَّهِر والموتور بيُد واتِرٌ مَ الدّ ب ــجي أن يطلـوهل أرت

  مماثلة) م/د(                                   

  )ر/ت/و(                                   

ما احدث توازياً على مستوى الصوت، خاصة ) القاتل/ القتل(هناك مماثلة وجتانس بني لفظيت 

املعىن، فالشاعر يتمىن لو تواجد سيفه بيده ، أيضا ساهم يف وضوح)ل/ت/ق(ماثل بني اجلذور تيف ال

أحدثت ) واتر/ موتور/ واتر(أيضا لفظيت . أثناء القتل، لطارد به هذا القاتل والختفى بعد مالحقته

نوعاً من اهلندسة الصوتية، اليت أعطت مجاليًة على مستوى الّنغم املوسيقي الذي يسهل عمليَة الفهم، 

سيبقى أبد الدهِر ) قتيله(دُمه مطلوٌب لدى واتره ) الظامل(الواتر ، ف)السامع(واتضاح املعىن لدى 

.مرهوناً بدمه، مطلوباً به
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ببطِن الزابيَن فليَقاهاماً تنُدُب منهمالهامَ حتَّى تركَنا 

  مماثلة) ا/م/ه(                          

اختالفها يف الداللة، فدلت على الّرغم من ) احلروف(اتفقتا يف األصوات ) هام/ اهلام(لفظتا 

األوىل على البوم الصغري، والثانية على الّرؤوس، استطاع الشاعر من خالل هذا التجانس ربط " اهلام"

  .داللة البوم برأسها

  )331/ 3ج(الكواعببأبَعد عندي من وصال الكواكبأعاِذُل ما نـَْيِلي مكاَن 

  )مقلوب(جناس ناقص ) ب/و/ك(                  

على الرغم من التبادل احلادث ) ب/و/ك(حدث جتانس يف األصوات ) كواعب/ كواكب(

" الكواعب"�ƢǷ¢�� ƢǸǈǳ¦�¿Ȃų�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ƾǐǫ" الكواكب"مث اإليقاع الصويت، فـ) ع/ ك(بني حريف 

�ǺǷ�ǾǓǂǣÂ��ƨȈǻƢưǳƢƥ�ńÂȋ¦�ƨǜǨǴǳ¦�¼Ƣū¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�ÅƢƷȂǓÂ�®¦®Ǆȇ�ŘǠŭƢǧ��ƾǿ¦ȂǼǳ¦�Ä°¦ȂŪ¦�Ƣđ�ƾǐǫ

  ك مقابلة الداللتني بغرض تشبيه اجلواري بالنجومذل

منكم فينفُذ دمعه أو مسعدُ الهوىحق  الجوىهل ُمغرم يُعطي 

  مضارعة) ى/و(                    

بالرغم من ذلك حدث تناسق بني ) اهلاء/ اجليم(هناك اختالف يف خمرجي ) اهلوى/ اجلوى(

دلت عليه اللفظة األوىل، وعلى العشق دلت اللفظة األصوات، وحدثت مقابلة بني شدة احلزن الذي

  الثانية

  ) 2382ص/ 5ج( منمنك بال  زهراءمنه  ومن    يدمنك بال  يضاءب يدفكم 

  )تصريع(معادلة                              

  جناس تام ) من/ من(    )   يد/ يد(                     
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، وأيضًا يف النطق، ما أعطى )األصوات(احلروف يف ) من/ من(، )يد/ يد(اتفقت األلفاظ 

دلت يف ) يد(البيت توازيًا صوتيًا وزاده مجالية وموسيقى، لكن االختالف حصل يف الداللة، فلفظ 

دالة يف األوىل على النعمة ) املن(األوىل على اإلحسان والنعمة، أما الثانية فدلت على الذّل، وأيضا 

النقص والقطع، فاجلناس جاء هنا تاماً ومتضاداً يف املعاين ومقابلتها واإلحسان، ودلت يف الثانية على

  .بالنقيض

  )156/ 3ج(القضيبُ اختصركما   لمختصر    تقَض أضالعي أنفاس وجد

  جناس مقلوب) ر/ت/ص/خ(                                       

  بخس تطفيفاأليام  فتهاــطف     بلَغ من صبابِة العيِش عندي

  جناس مقلوب) ف/ف/ط(                                        

أحدث جتانسا بني ) تطفيف/ طففتها(، و)اختصر/ خمتصر(تكّررت احلروف يف لفظيت 

) فاختصر(اللفظتني يف األصوات مع اختالف يف الداللة، زاد من وضوح املعىن يف البيتني الشعريني 

  .هو النقص يف الوزن وتقديره) التطفيف(شاباً غّضاً، و من مات) املختصر(تعين قطع من أصله، و

ت فيها األصوات بأشكال ر ، تكر "البحرتي"هناك أنواع أخرى من اجلناس ترددت يف شعر 

/ احملرف/ املضارع/ اجلناس الالحق: احلروف وأعدادها، وأيضا ترتيبها واختالفها يف املدلوالت مثل

  .املصحف

  )628/ 3ج( )موازنة(، وإالّ الغنج اللِ والم    اللِ وما كان صّدك إلى الد

  )419ص / 3ج(وما في مقلتيك من احورار    اربما في وجنتيك من احمر 

  )ترصيع/ معادلة(                            

  )276/ 1ج( رأحو  ىأحو ومهفهف الكشحين   دأجي دمن كل ساجي الطرف أغي
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  )877/ 4ج(هَفاالجنانإذا قلب  الجنانفي ثبت   نبا الحسامإذا حد  الحسامماضي 

  )جناس تام(                   

دل على براعٍة لطاملا حتدث عنها النقاد القدامى، واعرتفوا ي" البحرتي"تجنيس يف شعر كثرة ال

اليت  " القيثارة العتيقة"بديباجتها، حيث أنه استطاع أن يتفنن يف الصوت الذي يعتقد أنه استمده من 

  .الرعاةكان يؤديها 

من بني أهمِّ ما جدات به قرحية هذا الشاعر قصيدته السينية املشهورة يف وصف إيوان  

  )1152ص / 2ج: (، حىت لو أنه مل يقل سواها لكفته"ىر كس

وتّرفعُت عن جَدا كلَّ جبسِ     ينفسِ عما يُدنُِّس نفسيُصنُت 

تامجناس

نكسِ و  لتعِسيإلتماساً منُه كُت حيَن زعزعني الدهرُ ـتماس

  مماثلة

  أرعن جلس بفي جن بجو   وكأّن اإليواَن من عجب الصنعةِ 

  مماثلة

  الدهر مرسي كالكلمن   كْلكلٌ     هــدي تجلُّداً وعليـو يبـفه

  تام

إلنسِ جنٍّ كنوه، أم ُصنع ـــس    لجن سـإنع ـليس يدري أصن

  جناس تام ) إنس/ إنس(ترادف                         

أمس أولفراق ــك الــووش     سـأممن  أولأّن اللقاَء ــوك

  جناس تام ) أمس/ أمس) (أول/ أول(             
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، )إنس/ إنس(، )كالكل/ كلكل(، )نفسي/ نفس(تكّرر الوحدات الصوتية يف هذه األلفاظ 

خلق توازنات على مستوى األبيات وزادت من مجالية املوسيقى يف القصيدة، وأعطت ) جن/ جن(

  .املشاهد وتشكيلها يف الذهناملعىن وضوحاً أكثر، وكذلك مساع هذه األصوات يساعد على تصوير 

:وأيضاً قوله

يفتتحُ فصحُ يقرأ وال الفتحُ ف    قد وافياك معاً فصحٌ و  فتحٌ 

  جناس تام ) فصح/ فصح( جناس تام ) فتح/فتح(مماثلة  

اضِ أم ر شيبِة ومليٌح من ضأم نايبِة ـشالبٌس من 

  جناس مضارع) راض/ ناض(جناس تام ) شيبة/ شيبة(

/ ناض(، )شيبة/ شيبة(، )فصح/ فصح(، )يفتتح/ فتح/ فتح(بني األلفاظ التوازنات الصوتية 

، )ر/ن/ص/ف(أحدثت جتانسات ومماثالت خاصة يف تقارب املخارج واألصوات بني احلروف ) راض

أيضًا زيادة يف وضوح املعىن الذي قصده الشاعر، وهو تعظيم صورة املمدوح واملبالغة يف مدحه، 

.الفصح دّل على اليوم اجلميلفالفتُح دّل على النصِر، و 

، ومعناه أن تتفق الكلمتان يف الرتتيب )احملرف(أيضًا تضمن شعره نوعًا آخر من اجلناس 

  :اليت تساهم يف اختالف املعاين مثل قوله) اجلر/ النصب/ الضمن(والعدد، وختتلف يف احلركات 

  )83ص / 3ج(لِعذابِ اُدوَن الثـََّنايَا وَعذابُ ُسُقمِ ُدوَن أْعُيٍن ذاِت َسَقمٌ 

  جناس حمرف              جناس حمرف         

  مكسورة) عِ (مفتوحة    ) عَ (    مضمومة) سُ (مفتوحة   ) سَ (

  مفتوحة) ذَ (مفتوحة   ) ذَ (    مضمومة) قُ (مفتوحة  ) قَ (

  .مكسورة) بِ (مضمومة   ) بُ (    جمرورة) مِ (  مضمومة) مُ (
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هنا ) عذاب/ عذاب(وجتانس لفظيت  فدال على املرض،) سقم/ سقم(حدث ترادف بني 

.اشرتك املعىن وضده يف اللفِظ، فدلت األوىل على املشقة، والثانية على احلالوة

نَيا ِمَن الَخْوِف والَحْيفِ  فـََهْل َيْشُكُر المجيُر الُمجارَ وأجاَر الدُّ

  )جناس حمرف(

)َجا/ جي(

جريُ (
ُ
جارُ (هو املنقذ أو املخلِّص، و)امل

ُ
  )الظلم(احملمّي من اجلور هو ) امل

ُس طالعٌة إْن ُغيَِّب الَقَمرُ ــفالشَّمْ َأَسىبِ َسىتعزُّ بِالصَّْبِر واْسَتْبَدَل أُ 

أثريفي السواجيِر أو عرسيعلى قرب     الَ ـفي المهامِة والفَ عنسي وأوثـَرَ 

  جناس مصحف) عرسي/ عنسي(  مفتوحة) أَ (مضمومة  ) أُ (

  جناس مقلوب) أثري/ أوثر(  مفتوحة)   س(مفتوحة ) سَ (

  جناس حمرف    

بالضّم هي ما يتأّسى به احلزيُن، أما الثانية فدلت على احلزن، أيضا لفظتني )اُألسى(فـ

هي الناقة القوية، أما ) العنس(هنا جناس مصحف، أي اختالف يف حرف واحد، فـ) عرس/ عنس(

  .مبعىن أفضل) أوثر(فهي الزوجة، و) العرس(

  ).25ص / 2ج( باهللا طالبه والمعتزُّ ليعجَز باِهللا إذا َسرىالُمغترُّ لم يكن 

  )ز/ر(جناس مصحف                          
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ما أدى إىل اختالٍف يف املعىن، هذا النوع من اجلناس، قد ) ز/ر(يف النقطة  كان االختالف

دلت على أمري ) املعتز(فـاألصوات يف منه يف الكتابة أو رسم احلروف أكثر أقرب وضوحًا يكون 

  .)املعتز(أدى إىل ذكر ) املغرت(املؤمنني، فذكر 

  )850/ 1ج( المرر انتقاضوالحزم عند      حلومِ ال انتقاصِ عند  الحلممن 

  )ض(جناس مطابق               )   ص(                   

  تام) احللوم/ احللم(

  )516/ 1ج(تماَدى به وْجُد وُذّل عشيِق َكَتمُتَك لم أْخِبرَك عن ُذلِّ عاِشقٍ 

  جناس مصحف) شيـ/ شـ)   (عـ/ عا(

افِ من الصبابة ش كِ أم لشا  فِ الـــت قِ ألّما فاَت من تال

  )ف/ك            جناس مصحف      ) ف/ق(                 

حتماً، اختالف هذه احلروف سواء بزيادة نقطة أو تغيري املعىن كان له دور جتانسي وصويت 

  عمل على اختالف املعىن

عهاو قطملوم  أرحام شواِجرُ     بينهم تْقَطعُ أْرماحُ َشواِجرُ 

/ تقطع(مقلوب، ) أرحام/ أرماح(تام، ) شواجر/ شواجر(حدثت جتانسات تامة بني 

ناقص، على الرغم من التجانس الصويت حدث اختالف خاصة عند تغيري أماكن احلروف، ) قطوعها

  ).األقارب(متداخلة، يقابلها تشابك وتشاجر األرحام فالرماح خمتلفة 

:يف دراسٍة بسيطة، ألنه طابع مييز جّل أشعاره" البحرتي"ال ميكن حصر اجلناس عند 

  )1037/ 1ج( لحظات يعلن سراً الضميرقريب والرقيبويسارقَن 

  جناس مقلوب             
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  )384/ 1ج( حلمها العزيب الشريديرّد رشيدفهل البني عديَّ من 

  .والشريد الطريد املستعصي) امللك(الرشيد املهتدي 

  )جناس مقلوب(الكعبة  سلبمن  ولبسك  بوسـوأكلك من قوت أهل الح

الّلغوبُ وبعُض الشعِر يدركه     فيها بلغنـيم األرَض لــنبلغ

 تام                                 
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خاتمةال

لقد بين هذا البحث على أساس نقدي يهتم بقوانني اخلطاب األديب ومفهوم النظرية الشعرية   

��§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦Â�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨƷÂǂǗȋ¦�À¦ȂǼǟ�ÀƢǯ�ƾǬǧ�ǾȈǴǟÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦Â�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƢēƢȈǠƳǂǷÂ��¿ƢǠǳ¦

  .وقد ضم قسمني أحدمها نظري واآلخر تطبيقي

بالنقد األديب، فهذا راجع إىل سببني أوهلا أن الشعرية كمصطلح ظهر أما عن عالقة الشعرية   

عند الغرب، فكان البد من تفصيل وإشارة إىل هذه احلقيقة املعرفية، وأيضا عرض مفصل للمفاهيم 

أما السبب الثاين فمرده هو أن . األصلية للشعرية من منابعها فكان الفصل األول إستجابة لذلك

�ƶǴǘǐŭ¦�Â¢�ŚǜǼƬǴǳ�ÀÂǂǬƬǨȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢�Ä¢��ƢŮ�̈®ƾŰ�ǶȈǿƢǨǷ�¦ȂǠǔȇ�Ń�ƨȇǂǠǌǴǳ العرب أثناء دراستهم

احملدد، وهذا ما يدفع الباحث يف جمال الشعرية العربية بالعودة إىل أكناف الدراسات النقدية منذ 

�ȏȂǏÂ�ǶēƢǼȈǸţÂ�ǶēƢǟƢƦǘǻ¤�śǸǰŰ�ǂǠǌǴǳ�śǫ¦Â̄�§ǂǠǳ¦�ÀƢǯ�¿Ƣȇ¢�ȆǴǿƢŪ¦�ǂǐǠǳ¦�Ŀ�ƢȀƬȇ¦ƾƥ إىل

مرحلة التدوين وانتقال املنطق والتفكري العقلي للثقافة العربية، هذا ما حاولنا إبرازه من خالل  

  .طروحاتنا الفكرية

ƢȀǼǷ�ǂǯǀǼǧ�ƢēƢƳƢƬǼƬǇ¦Â�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ƲƟƢƬǻ�Ǻǟ�ƢǷ¢:

أن ظهور الشعرية كمصطلح ظهر يف النقد الغريب احلديث وبالتحديد مع املدرسة الشكالنية -

§�¦ĺ®ȋالروسية اليت ƢǘŬ¦�ƨȈǳƢǸŝ�ǶƬē�ƪ ǻƢǯ�.

يتقاطع مصطلح الشعرية مع عدة مفاهيم أخرى كاألدبية واجلمالية ونظرية الشعر واألسلوبية -

 .وأيضا مع مناهج أخرى متعددة

-�ǶȈǿƢǨǷ�ǺǷ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƢēƢǬǴǘǼǷ�ÀƜǧ�§ǂǤǳ¦�ƾǼǟ�ƨȇǂǠǌǳ¦�¾ȂǏ¢�ń¤�̈®ȂǠǳƢƥ�ƢǷ¢" أرسطو

القدمية مها الغربية األساسية من مفاهيم للشعرية مفهومني  للشعر اليوناين، وأبرز" وأفالطون

 ".احملاكاة والتخيل"
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ال يوجد مفهوم دقيق للشعرية وهذا راجع للتقاطعات الكثرية اليت تربطها بعدة جماالت ذات -

 .صلة باللغة وأخرى حمايثة هلا

خمتلفة لسانية التنوع يف العالقات مع املناهج املختلفة خلق شعريات خمتلفة ذات مناحي -

 .وأسلوبية وسيميائية وفكرية وغريها

اتصفت الشعرية بالصرامة والدقة وهذا راجع العتمادها الطرق اللسانية يف مقارنة النصوص -

 .من اجلوانب اللغوية

املنظر األول والفعلي للشعرية احلديثة ألنه  استطاع أن يؤسس هلا " رومان جاكبسون"يعترب -

ēƢȈǳ¡Â�ƢȀǸȈǿƢǨǷ�®ƾŹÂƨȈǻȐǰǌǳ¦�ǾƬǨǈǴǧ�ǺǷ�ǾǴǯ�¦ǀǿÂ��Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�Ƣ.

املوضوع األساسي للشعرية والذي هو متايز الفن اللغوي واختالفه عن غريه " جاكبسون"حدد -

 .من الفنون األخرى

" كوهن" عالقة الشعرية بالبالغة القدمية خاصة يف مفهوم اإلنزياح والذي بين على أساسه -

 .نظرية الشعرية

شعرية عبارة عن نظرية عامة لألشكال األدبية، وأيضا يرى أن النص ليس ال" جنيت"اعترب -

 .موضوع الشعرية بل جامع النص

- قصة- رواية(واعترب السرد الذي يهتم باإلبداع النثري " الشعرية بالسردية" تودوروف"ربط -

 .فرعا من فروع الشعرية) حكاية

راسات الطويلة للشعر، ال من يتحدد مفهوم الشعرية عند  العرب من خالل اإلهتمام والد-

 .خالل املفاهيم املعطاة من لدن النقاد

 .قيمة الشعر والشعراء يف الثقافة العربية حتدد ضرورة وضع نظرية خاصة للشعر عند العرب-

األصول الفلسفية للشعرية العربية تعطي صبغة العلمية والعقالنية للتفكري النقدي واملعريف عند -

 .العرب
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التأثري والتأثر بني العقلني اليوناين والعريب تعطي الثقافة العربية صفة العلمية حقيقة قضية -

.والتميز واملقارنة، وبالتايل نستطيع القول بوجود النظرية الشعرية العربية

مقارنة الشعر العريب بالشعر اليوناين إجيابية أكثر منها سلبية تتحدد من خالهلا اخلصوصية -

đ�śǸƬȀŭ¦Â�śǇ°¦ƾǴǳ�Ƣǔȇ¢Â��¾ƢĐ¦�¦ǀانتصار للعقل العريب، ألنه حتما ستكون هناك  متثل

 .اختالفات بني الشعريني 

موقف اإلسالم أو الدين من الشعر سواء بالقبول أو الرفض انتصار يف حد ذاته للشعر -

.العريب،  ألنه مبجرد أن يقبل أو يرفض فقد خلق فكرا ومواقف

إىل الكتابة نقل الفكر والعقل العريب إىل مرحلة أرقى ومثل  انتقال الثقافة العربية من الشفاهية-

 .بداية جديدة ومرحلة مهمة للنقد العريب

اهتمام الرواة وأصحاب اللغة بالشعر العريب يف حد ذاته انتصار للشعرية العربية وتفردها -

وإخضاع للمنطق والقياس واحلدس، وبالتايل دليل آخر على وجود فكري نظري عريب حقيقة 

 .ال جماملة

أغوار الشعر وخباياه حقيقة أخرى وبرهان وعلمهم دور الشعراء وثقافتهم اللغوية والفلسفية -

 .ها قبل ناقديها ودارسيهايعنِ طي للشعرية العربية مكانتها من صاواضح يع

بلغته وبيانه ملا قورن بالشعر العريب زاد من الربهان  اإلعجاز القرآين هذا الوحي الرباين املعجز-

ه، لكنه رفع من قيمة الشعر العريب ومكانته قلى قدرة اهللا وعلمه وانفراده مبعجزاته عل خلع

.اً نايسة بكالم اهللا املعجز لفظا ومعمبجرد املق

.قضية عمود الشعر، والنظم والتخييل أهم تطبيقات الشعرية العربية-

-�ȄǴǟ�¦ƾǿƢǋ�ǽŐƬǠƫ�ƢĔȋ��ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǴǳ�ǲǏȋ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�Ȇǿ�ƨǣȐƦǳ¦ مباحثها وأقواهلا مدعما

 .آلرائها
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نظرية األدب أو الشعرية املعاصرة مل تتخّل عن األطروحات اإليديولوجية على الرغم من -

.اّدعائها االكتفاء بلغة النص

إن الوصول إىل نتائج حقيقية ليس باألمر اهلني، فهذا ميكن أن يقود الباحث إىل احلكم -

 .تقدميه للنتائج على شكل نصائحم تّ حايني ما حيبالتصديق يف أغلب األ باليقني والقطع

-�¦ǀǯÂ��ƢēȏȂǬǷ�Ŀ�ǪȈǫƾƬǳ¦Â��ƢŮ�ŚǜǼƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ǯ ǳ̄Â��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇǂǠǌǳƢƥ�¿ƢǸƬǿȍ¦�ȆǤƦǼȇ

 .فصلها عن النقد

وضع معجم خاص باملصطلحات النظرية الشعرية يتسىن  من خالله للمهتمني مبجال الشعرية -

 .العربية االستفادة منه

وضيح اآلليات واملباحث التطبيقية اخلاصة بالشعرية العربية وحتديدها من خالل ضبط ضرورة ت-

 .مفاهيها

العمل على فصل البحوث النظرية للشعرية عن البحوث التطبيقية حىت ال تضيع املفاهيم -

 .وسط هذا اإلسهاب وعدم الدقة

كمن يف النظرية الشعرية إن وقوع أي خطأ، أو اختالف يف جمال الشعرية العربية، ال يماً، اوخت

" اجلاحظ"و" أرسطو"العربية، بل يف قصور القراءات وطرقها، فالقضايا النقدية هي نفسها منُذ 

ه يتناسُب مع ثقافته وحاجياتِه اإلنسانيِة، وهذا يف اوغريهم، لكن ميول كلَّ عصٍر إىل مذهٍب أو اجت

  .قدإطار العالقة اجلدليِة القائمة بني اإلبداع الشعري والن

اختّلت هذه العالقة عند النقاد العرب املعاصرين، حيث باَت النقُد يستمدُّ هويَته من واقٍع نقدي 

مع العلم أّن النقد الغريب يعتمد على نظرياٍت استمّدها من تراثه ومرجعياته القدمية، أي . غريب

تعري النظرية واملنهج معاً أّما النقد العريب يس.نظريات أسَّسها واقُعه الثقايف فاستقى آلياته منها

باعتبارها قابلة لتطبيق على مجيع النصوص دون أن يلقي اهتماماً للزمان واملكان، وهذا ما يوقع النقاد 

  .إحداث قطيعة مع الرتاث النقدي العريبواغرتاٍب فكري، وبالتايل غٍ العرب يف فرا 
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  قـائمة المصادر والمراجع

  .رواية ورش القرآن الكرمي-

  .المصادر: أوالً 

: قيقبن بشر، املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي، اجلزء األول، حت حييأبو القاسم اآلمدي، -

.، القاهرة2006الطبعة اخلامسة، أمحد صقر، 

:الثاين، حتقيق، املوازنة بني أيب متام والبحرتي، اجلزء __________________-

.، القاهرة2006أمحد صقر، دار املعارف، الطبعة اخلامسة، 

الدين عبد احلميد، دار  يحم: قيق، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتابن رشيق-

 .زء األول والثايناجل، 2009الطالئع، القاهرة، 

دار املعارف،، 2اجلزء الثاين، طأمحد حممد شاكر، : قيق، حتاءابن قتيبة، الشعر والشعر -

.، مصر1980

  .القاهرة، 3طابن القيم اجلوزية، الفوائد املشوقة إىل علوم وعلوم البيان، -

السيد أمحد صقر، مطبعة :ابن فارس، الّصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، حتقيق-

 .ت.عيسى البايب احلليب، القاهرة، د

، 5أمحد صقر، دار املعارف، ط:الطيب، إعجاز القرآن، تح أبو بكر حممد بن ،الباقالين-

1997.
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املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، عبد الرمحن : قيقأبو حيان، اإلمتاع واملؤانسة، حت،التوحيدي-

.2004الطبعة األوىل، ، لبنان

علي جباوي، املكتبة :علي بن عبد العزيز، الوساطة بني املتنيب وخصومه، تح، اجلرجاين-

.2010العصرية، بريوت، 

الشنقيطي، . وم ،حممد عبده: دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، تصاجلرجاين، عبد القاهر، -

.1981رشيد رضا، دار املعرفة، بريوت، : تع

مسعود، دار . اإلسكندراين وم. م: أسرار البالغة يف علم البيان، تح، ___________-

.2005الكتاب العريب، بريوت، 

دار إحياء الرتاث العريب، ، 2وج 1جأبو عثمان عمرو بن حبر، البيان والتبيني، اجلاحظ، -

.1986بريوت، 

عبد السالم هارون، مكتبة البايب :، تح3احليوان، ج، _________________-

.1989، ، مصريباحلل

2أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، ط:بدر الدين، الربهان يف علوم القرآن، تحالزركشي، -

 .ريوتب

.1972ت، دار املعارف، .، د3السيوطي، املزهر يف علوم اللغة، م-

السجلماسي، أبو حممد القاسم، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، مكتبة املعارف، -

.1980الرباط، 
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السالم شاهني، دار الكتب العلمية،عبد  :مراجعة و ضبط ،رازحيي بن محزة، الطّ العلوي،-

.1990، بريوت

حممد زغلول سالم، منشأة املعارف، : قيقابن طباطبا، عيار الشعر، حتالعلوي، أمحد، -

.1984، 3طاإلسكندرية، 

الشركة ، 2وج 1جعبد املنعم خفاجي، : تحاإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب، القزويين، -

.1989، العاملية للكتاب، لبنان

دار الكتب العلمية، بريوت، فاجي، حممد عبد املنعم خ: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح-

1979.

خفاجي، اجلزيرة للنشر والتوزيع،  حممد عبد املنعم: ، نقد الشعر، تح________-

.، بريوت2006

 .المراجع: ثانياً 

املكتبة العصرية، شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة والنشر،أمحد أمني، فجر اإلسالم، -

.1999، 1لبنان، طصيدا، بريوت، 

.2012، 7أدونيس، الشعرية العربية، دار اآلداب، بريوت، ط-

.2009مقدمة للشعر العريب، دار الساقي، احلمراء، بريوت، ، ____-

.2005، 6، زمن الشعر، دار الساقي، بريوت، لبنان، ط____-

.1987أبو ديب كمال، يف الشعرية، مؤسسة األحباث العربية، بريوت، -
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يف الدراسات اللسانية الغربية، احتاد الكتاب اجلزائريني،  - النص إبرير بشري، رحلة البحث عن -

.2009، 1ط

.2011إسرب ميادة كامل، شعرية أيب متام، اهليئة السورية للكتاب، سوريا، -

حممد الويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، :إيرلينخ فيكتور، الشكالنية الروسية، تر-

.2000، 1ط

ملحق موسوعة الفلسفة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، بدوي عبد الرمحن،-

.1996، 1ط

األردن، ،ربدمسعود، األسلوبية وخصائص اللغة الشعرية، عامل الكتب احلديث، إبودوخة -

.2011، 1ط

بوقرة نعمان، مدخل إىل التحليل اللساين للخطاب الشعري، عامل الكتب احلديث، األردن، -

.2008، 1ط

الشعر وشعرية الّسرد، عامل الكتب احلديث للنشر  سردية -، النص واملدارالمج بوطيب-

.2013، 1والتوزيع، إربد، شارع اجلامعة، األردن، ط

مقاربة حتليلية لنظرية جاكبسون، منشورات دار ،التواصل اللساين والشعرية، طاهر بومزبر-

.2010، 1االختالف، ط

نظرية حازم القرطاجنيب يف تأصيل اخلطاب الشعري، ،أصول الشعرية العربية، _______-

.2007موفم للنشر، اجلزائر، 
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، 1، بيت احلكمة، اجلزائر، ط)دروس وتطبيقات(، اللسانيات النظرية خليفة بوجادي-

2010.

رابح، اللسانيات وتطبيقها على اخلطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، بوحوش -

2006.

، منشورات االختالف، )من النص إىل املناص(احلق، عتبات جريار جنيت  عبدبلعابد -

.2008، 1اجلزائر، ط

الوايل، دار توبقال للنشر، املغرب، . مبارك حنون وم: ، الشعرية العربية، ترمجالبن الشيخ -

.2008، 2ط

صطلحا إضاءة ألكثر من سبعني تيارًا وم(البازعي سعد، ميجان الرويلي، دليل الناقد األديب -

.2005، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، )نقدياً معاصراً 

حممد برادة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، :بارث روالن، الدرجة الصفر للكتابة، تر-

1980.

، 2شكري املبخوث ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنشر، ط:تودوروف تزفتان، الشعرية، تر-

.1990الدار البيضاء، 

دراسة يف نقد النقد، مركز دراسات،، مسائل الشعرية يف النقد العريبحممد جاسمجبارة -

.2013، 1لبنان، ط،الوحدة العربية، احلمراء، بريوت

مبارك حنون، دار توبقال، الدار  و وايل حممد ال :تر، قضايا الشعرية، رومان جاكبسون-

.1،1988، املغرب، طالبيضاء
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، تكوين العقل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، دار الطليعة، بريوت، عابدحممد اجلابري -

.1989، 4طلبنان، 

بنية العقل العريب، دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية، ، _________-

.2013، 11مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، ط

مقدمة تأسيسية يف نظرية األدب، القاهرة، اهليئة العامة  -االختالفاجلزار حممد فكري، فقه -

.1999لقصور الثقافة، شركة األمل للطباعة والنشر، 

.1985حسن عبد اهللا، اللغة الفنية، دار املعارف، مصر، -

،منهج أيب علي املرزوقي يف شرح الشعر، الدار التونسية للنشر، مارس،طاهر األخضرمحروين -

1984.

زاعي بديعة، مفهوم الشعر عند نقاد املغرب واألندلس يف القرنني السابع والثامن اهلجريني، اخل-

.2005، 1دراسة نقدية وحتليلية، دار نشر املعرفة، املغرب، ط

حد عشر  أ" فتحي رزق، حتليل اخلطاب الشعري، ثنائية االتساق واالنسجام يف ديواناخلوالد -

.2006، 1طاألردن، ،التوزيع، عمان، دار أزمنة للنشر و "باككو 

حممد يوسف، دار صادر، : تر ديفيد دينش، مناهج النقد األديب بني النظرية والتطبيق،-

.1967، بريوت

، 1رشدي راشد، دراسات يف تاريخ علم الكالم والفلسفة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط-

.2014لبنان، 
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درويش اجلودي، املكتبة العصرية، .، م3جمصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، الرافعي -

.2004بريوت، 

، 1، دار الروافد الثقافية، بريوت، ط)تفاعل أم تأثر(عبد القادر، الشعرية العربية زروقي -

2015.

الزهراين حامت بن عبد اهللا، شجاعة العقل، دراسة يف الفكر الشعري والنسيج اللغوي عند -

.2010، عمان، األردن، 1والنشر، طاملتنيب، املؤسسة العربية للدراسات 

، أسئلة النقد والشعرية العربية، دار اآلداب للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، سامي سويدان-

.2013، 1ط

النقد العريب احلديث والنص األديب، قضايا وإشكاالت ورهانات يف الفكر ، _______-

.2000العريب املعاصر، دار اآلداب، بريوت، 

.1999، 1النص الشعري، مقاربات منهجية، دار اآلداب، بريوت، ط، يف _______-

.1991، 1، يف داللية القصة وشعرية السرد، دار اآلداب، بريوت، ط_______-

، جسور احلداثة املعلقة، من ظواهر اإلبداع يف الرواية والشعر واملسرح، دار _______-

.1997، 1اآلداب، بريوت، ط

يف الرواية العربية، املثقف واملدينة، السلطة والراوي، دار ، املتاهة والتمويه _______-

.2006، 1اآلداب، ط

حممد املوايل والتوازين خالد، منشورات احلوار :، تر، البنيات اللسانية يف الشعرليفني مسويل-

.1989، املغرب،األكادميي، دار اخلطاب



  قـائمة المصادر والمراجع

369

، اجلزء األول، دار العريب احلديث دراسة يف النقد ،نور الدين، األسلوبية وحتليل اخلطابالسّد -

.2010هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 

، األسلوبية وحتليل اخلطاب، دراسة يف النقد العريب احلديث، اجلزء الثاين، دار ________-

.2010، هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر

ر والفرزدق، دار ميم للنشر، مكلي، احلجاج يف شعر النقائض، دراسة نصني جلريشاملة -

.2010اجلزائر، 

راج مصر، بأعبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، مكتبة اإلشعاع الفنية، املتنزه، الشيخ -

.1999، 1ط

.13شوقي، الفن ومذاهبه يف الشعر العريب، دار املعارف، مصر، طضيف -

.2002والتوزيع، القاهرة الضالع حممد، األسلوبية الصوتية،  دار غريب للنشر -

.1عبد املطلب حممد، البالغة واألسلوبية، الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمان، ط-

، 1عبد اجلليل عبد القادر، األسلوبية وثالثية الدوائر اللغوية، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط-

.، سلطنة عمان2002

بلعباس، .الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، سعيساوي عبد القادر، القراءة البنوية، مكتبة -

.2008اجلزائر، 

، الدار العاملية للكتاب، الدار )البنية الصوتية للشعر(، حتليل اخلطاب الشعري حممد العمري-

.1990، 1البيضاء، املغرب، ط
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.، القاهرةǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ��̈ǂǟƢǌǳ¦�ƨǤǴǳ¦��¶��5،2009حممودعباس العقاد -

نشورات احتاد الكتاب األسلوبية يف نظرية والتطبيق، م،، مقومات عمود الشعررمحن غركان-

.2004سوريا، ،العرب، دمشق

نظرية وتطبيق، املركز الثقايف ،يةرحيشتمن البنيوية إىل ال ،، اخلطيئة والتكفريعبد اهللالغذامي -

.2006، 6العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط

واالختالف، قراءة يف النظرية النقدية العربية وحبث يف الشبيه املشاكلة ، _________-

.1994، 1املختلف، املركز الثقايف العريب، ط

، تشريح النص، مقاربات تشرحيية لنصوص شعرية معاصرة، دار الطليعة، _________-

.1987بريوت، 

ريوت، ، ب1، تأنيث القصيدة والقارئ املختلف، املركز الثقايف العريب، ط_________-

.1999لبنان، 

، النادي األديب الثقايف، )مقاالت يف النقد األديب والنظرية(، ثقافة األسئلة _________-

 .جدة

سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة األدب، القاهرة، أمحد فتح اهللا -

2004.

.1990فضل صالح، أساليب الشعرية املعاصرة، دار اآلداب، بريوت، -

، شفرات النص، دراسة سيمولوجية يف شعرية القص والقصيد، منشورات عني ______-

.1995، 2للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، ط
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.2010وليد إبراهيم، قضية عمود الشعر يف النقد العريب، دار الفكر، دمشق، قصاب -

ار توبقال للنشر، املغرب، حممد الويل وحممد العمري، د:جان، بنية اللغة الشعرية، تركوهن -

.2014، 2ط

علي بيوض، دار الكتب العلمية، :فيسنيت، علم الشعر العريب يف العصر الذهيب، تر كانتارينو-

.2004، 1ط

قراءة جديدة يف نظرية قدمية، منشورات احتاد الكتاب ،الشعرية العربية طراد، يفالكبيسي -

.2004العرب، دمشق، سوريا، 

، ت و النشر والتوزيعالدراسات األسلوبية، املؤسسة اجلامعية للدراسا، دليلجوزيفميشال -

.1987، 2طبريوت، 

مرتاض حممد، مفاهيم مجالية يف الشعر العريب القدمي، حماولة تنظريية تطبيقية، دار هومة للنشر -

.2016والتوزيع، اجلزائر، 

-��ƢēƢǿƢš ¦Â�ƢȀǸȈǿƢǨǷÂ�ƢŮȂǏ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦��ǶǴǈǷ�ǺǈƷ�ǶǴǈǷǂ̈ǐƦǳ¦��» ƢǨǓ�©¦°ȂǌǼǷ/

.2013، 1العراق، ط

دراسة يف املناهج، دار األديب، ،املنجز العريب يف النقد األديب ،، نقد النقدحبيبمونسي -

.2007وهران، اجلزائر، 

، الدار العربية )حنو بديل ألسين يف نقد األدب(عبد السالم، األسلوبية واألسلوب املسدي -

.1988للكتاب، ليبيا، 

.2001حممد، التلقي والتأويل، مقاربة نسقية، املركز الثقايف العريب، املغرب، مفتاح -
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، حتليل اخلطاب الشعري، إسرتاتيجية التناص، املركز الثقايف العريب، املغرب، ______-

2005.

املركز الثقايف العريب، ، )احلركة -املوسيقى -اللغة(، مفاهيم موسعة لنظرية شعرية ______-

.2010بريوت، 

املصري سريية حيي، بنية القصيدة يف شعر أيب متام، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، -

1997.

املسريي عبد الوهاب والرتيكي فتحي، احلداثة وما بعد احلداثة، دار الوعي للنشر، اجلزائر، -

.2012، 2ط

 .وريا، دمشق، س2010، 1امليناوي أمحد، مجهورية أفالطون، دار الكتاب العريب، ط-

، دار 2009، 1ناظم عودة، تكوين النظرية يف الفكر اإلسالمي والفكر العريب املعاصر، ط-

.الكتاب املتحدة، بنغازي، ليبيا

ناظم حسن، البىن األسلوبية، دراسة أنشودة املطر للسياب، املركز الثقايف العريب، الدار -

.2005، 1البيضاء، املغرب، ط

، املركز الثقايف )مقارنة يف األصول واملنهج واملفاهيم دراسة(مفاهيم الشعرية ، ______-

.1994، 1العريب، بريوت، ط

�ƨȇƢǟǂǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ:وارين أوستني، ورينيه ويليك، نظرية األدب، ترمجة- ǴĐ¦��ȆƸƦǏ�Ǻȇƾǳ¦�ȆŰ

.1972، سوريا، 1الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، مطبعة خالد الطرابيشي، ط
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لقراءة العربية لكتاب فّن الشعر ألرسطو طاليس، عامل الكتب احلديث، ، اعبد الرمحنوهايب -

.2011، 1ط

.المعاجم والدواوين: ثالثاً 

، 1، املكتبة العصرية، ط)كتاب اهلجرة والتحوالت يف أقاليم النهار والليل(أدونيس، الديوان -

.1988، 2، ط1965

ناشرون، ال، مكتبة لبنان "عريب -عريب "معجم املصطلحات البالغية وتطورها  ،محد مطلوبأ-

.2000، 1لبنان، الطبعة ، بريوت ،زقاق البالط

ناشرون، ال لينانمكتبة  ،"عريب -عريب"معجم مصطلحات النقد العريب القدمي ، ______-

.2001، 1، بريوت، طزقاق البالط

حممد عبده عزام، دار:أبو متام، حبيب بن أوس، الديوان، شرح اخلطيب التربيزي، تح-

.املعارف، مصر

 .ت.، دار املعارف، مصر، د)أجزاء 5(كامل الصرييف : البحرتي، الديوان، تح-
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:ملخص 

�ĺÌǂǤǳ¦�ƢȀÌȈÈǴǰǌ
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.والعَريب

وبناًء على هذا فهي تنطلُق من فكرٍة مفادها أّن الشِّعر عبارٌة عن رؤيٍة للواقع، وترمجٌة لألشياء اليت حتدُث 

تلقِّي فيه، يقوُم الّشاعر بطرِحها، 
ُ
قارئًا كاَن أْم [ومناقشِتها عرب أشكاٍل وصوٍر حتُضر يف ذهِنِه، ويبقى على امل

.ريِّة واألسلوبّيِة، واُحلكِم عليهاع، اكتشاُف هذه املعاين، والُوقوُف على هذِه امليزاِت الشّ ]ناقداً 

�ƢēƢƷÂǂǗÂ��ƢȀǸȈǿƢǨǷ�ƪرّكزِت الّدراسُة على الرُّؤى والفلسفات اليت أنتجْت الّشعرية قدميًا وحديثاً  ǓǂǠǧ��

�ÇƨǨǴƬű�ÈǞȈǓ¦ȂǷ�ǽƢš ¦�ƨȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦�Ƣ
ÊēƢǨȈǼǐƫÂ�̈ǂǏƢǠŭ¦�©ƢǇ¦°Ëƾǳ¦�Ŀ��ƢǿƢȇƢǔǫÂ�ƢēƢȈǴš �Ƣǔȇ¢Â��ƨȇƾǬǼǳ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦

.خاّصًة موضوع احلداثة يف الشعر والثّقافة العربية

Résumé

Cette étude a pour objet l’élucidation du concept dit théorie générale de la

poétique et l’explicitation de ses références et de ses fonctions dans sa forme

occidentale et arabe.

Cette étude prend appui sur l’idée selon laquelle la poésie est une vision

du réel et une réinterprétation des événements qui s’y déroulent une vision du

réel que le poète expose à la discussion à travers des formes et des images de

son mental et c’est au récepteur, lecteur ou critique, d’interpréter les

significations proposées par l’auteur et de porter un regard aux caractéristiques

poétiques et stylistiques et d’évaluer leur qualité.

Cette étude s’est focalisée sur les philosophies qui ont engendré la

poétique ancienne et contemporaine. Elle a exposé des concepts et ses thèses

critiques, elle s’est aussi intéressée aux anthologies de la poétique revisitée dans

des études plus contemporaines, elle a tenté de déterminer ses positionnements

idéologiques à l’égard de thématiques liées à la modernité de la poésie et la

culture arabe en général.


