
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن

 كلية األدب العريب والفنون  
قسم األدب العريب     

 
 مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت ختصص نقد أديب حديث ومعاصر 

:       بعنوان  
 
 

 

               
 

 
 

 
: إشراف األستاذ:                          إعداد الطالبة

 مكروم السعيد-   ليدريسي خرية                                                        د -

                                         

                                     
 
 

 
 
 
 

2019–2018السنة اجلامعية

 

 



 



 

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
( ُقُل   ِا عَم ُل    َم َم َم َم   اَمُل  َمعَم َم ُل   َم  َم ُل وِا  ِا    وعُل ؤِا ُل و   )  

 صدق هللا  وعظ  
    ...   تي ي  و حظهت     ذك ر....  وله    ي ي  و        ب  ر     ي ي  و له   ول  يه عت  

.   تي ي  وج ة      ؤ عت هللا هلالج لج... تي ي  اآل ر     عع ر    
... ول انهّي  و رعة   ا    وعهوع م  .... انص  اؤة  ...  ول ؤم   ل  و  هوة    أ   اؤهاة    

   داه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 ول ؤم  رع    ع       ...  ول ؤم   ع ه  وعيها  د و  اعظه   ....  ول ؤم ك    هللا  هول نة    و  ُقه 

  ر   هللا  و  عد  ه  ع ر وع    عه ًر   د رهو  يه له  عد   و  اعظه    عنبل ك عهتت اج و  ...  عته   
.  ودد  وعع ع رعظ  هللا  ....  اعدد  له  و  و   ه  ولد    ول  ا د    

. ول   عة  وح هر      و ر أ... ول ؤع ل  وحي   ول ؤع ل  وح هو   وععُقهاه  ...  ول ؤمكه  ه  وح هر    
. ؤه  وحن نة رعظله هللا  .... ول ؤم كهو أ هاله    اجهره  ر هاله      ر  ره  ول  أ ل  وحنه ي    

 ول ؤم   ر أاه  كع ي   ر  .... ول  ععة ؤعبدر ت      عة ر هته  .... ول ؤم  له  كن       له   ععد  
. آلعه  ان  ة  رعظله هللا  ..... ول ؤم    ف ؤعله ؤع ل  وح هر  .... ؤحنة   رد أ وله    

,  اذذ  وح هر  د ال     ها  آل ته    ه  ....  ول ؤم    د  و ل   ه ؤ   ق ر هته     بُقها أ  ه  
.  عم رعظل  هللا  ,  عنهو    

,  ؤ  ر  ,   عهو  "     بُقهته  ,  " ا  ر  "  ول ؤم  بف ؤعله اعحهت  و  ُقها    وحي   ول   ع  وند بة  
. ول ك  ؤم رعع ه  وبد   ل    ؤه  ا  ف  و  ذك    عهال , "أ  ة  , ر  عة    

.  ول ك   ها ع   و   عة  , رعظ  هللا  "  رعد    د   "  ول  و  و  وعه    ف   ره آلي نه    
 ول ردته  ردد ويهوعه أ ه وه    و ؤب   د  ود   ه   هوت     وع   ي  رعظلعه هللا     هو  ه  

. ع اعه    
"  ول ك  ؤم  حع  وبي  , "    ق  "  ول ك  ؤم  حع  وبي  , " و د   ه"  ول ك  ؤم  حع  وبي  

" .   د     
.ؤم    ي     ع د  " آل  ر و د   ه  "  ول ك  ؤم   ع ر    



 

 

   

 انعلد ايعلد علد فماند د  علدد,د انشكرد علد  نامقد  فيفكردد,دانحمد د علد توفيقد وامتناقدد
: اندابمدد.د آقد د أنناقدد  

<< د نشكد دامد د نشكدوآتنادد>>د:د_ملسو هيلع هللا ىلصد_دوانطالقندامدالتود  تود دد  

وق إدآلد تم وداند شنوف اقدوقنا تودآقد ملدد,د امدأتند آفشلدابك وقندوشنوفتردد>د:د_دملسو هيلع هللا ىلصد_د التآقدد
.<< ك ود اشلد نوق  حتردد  

وآحنكرد علد هردوآحه كردوآهذدآلدد"دوآيبفمداشك ددد"دوق انداميمددانشكاندوآلنآلدوآتج يدآعم مت دد
 د  ننالدوآشكفكدامدد,د د امواداط حن قدوآيفحمد د ت فجن قدوآيم مردد,د يليد علد جمردولد  ناملدد

. ششكردأل مكردامينفكذدولد يقد  د اعكد  دوآم نادآقدانآمتوفقد د إد تنز قد دخفكدوآتجوا,د المقدد  

  آلد يدامد ن مالدولد اتنزد هودد,د حند  ت قدانآنشكدوآبحفقدآشيدوأل ن هرد وآجاطاد وألأمالقنادد
,د د إد تجودآجلدوآحكتامدد,دوآبحيدا وشن  لد  المجلد ناعمدوآحتآلد جد  يد إد تنزذدوآتحفندانآلفكدد

. اقد حفنداتفبدوآم توت,د.......... افمدد  

 

               



 

 

 

 

 مقـــــــدمة

 



 :مقدمة

 

 

 أ

فاحلمد هلل ال ,          كان من فضل هللا أنو منحنا القوة و الصرب اجلميل على أن ننجز ىذا العمل ادلتواضع

. شريك لو محدا يقربنا إىل رضوانو و صالة هللا وسالمو على نبّيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص صالة تزلفنا إىل جّنتو

, وارتبط الشعر القدمي ابلعمل اجلماعي ,       من ادلعلوم أن الشعر العريب بدأ ابلظهور منذ العصور القدمية 

وأتدية رلموعة من األعمال  وقاد ىذا إىل ظهور األعطيات البدائية , والذي دتثل برحالت الصيد والتقاط الثمار 

وكان العمل اجلماعي يقتضي إيقاعا معينا و أصواات وكالما , وكانت إيقاعاهتا تنظيما حلركات األداء العملي , 

اتضح أن تعريف الشعر لدى العرب ابرتباطو ابلنظرة الشكلية أي االىتمام ابلشكل اخلارجي ,ينظم وحدة العمل  

و إيقاع مضبوط ,     وبناًءا على ىذا تبّّي أن الشعر كالم مركب وفق نسق نظمي معّي , للشعر ودتيزه عن النثر 

ولعّل ما مييز الشعر عن النثر ىو حترر النثر من , وينفرد الشعر جبميعها , و مالمح زلددة ونظام موسيقي خاص 

فقد عرف النقاد العرب تعريفات متعددة للشعر من خالل عدة كتب أصدروىا مبختلف , مجيع ىذه األمور 

فقد قسم ىذا األخري ,فالشعر عند العرب بصفة عامة ىو كل شعر كتب ووزن ابللغة العربية , األشكال واأللوان 

ولكل قسم من ىذه , وادلعاصر , األندلسي . العباسي , األموي , اإلسالمي ,اجلاىلي : إىل عدة أقسام وىي 

. األقسام خصائص و مميزات ختتلف ابختالف الشعراء و الزمان وادلكان واألوضاع

وىو العصر العباسي حيث ازدىرت ,      وما نركز عليو يف حبثنا ىذا ىو القسم الذي يوافق القرن الرابع ىجري 

ومن ىنا شهد ىذا القرن صراعات , اليت كانت عامل رئيسي يف تطور احلركة النقدية , حركة التأليف األديب فيو 

حبيث , وخصومات اليت كان سببها ظهور ثقافات جديدة دتتزج فيها ثقافات متنوعة أثرت كلها يف األدب والنقد 

. أحدمها يناصر القدمي والثاين يناصر احلديث: ظهر على أثرىا تياران اثنان 

راجع إىل االىتمام " نظرية الشعر عند القاضي اجلرجاين و قضاايه "    والدافع الذي دفعنا إىل اختيار موضوع 

وقد لفت انتباىي االىتمام الذي أواله الفالسفة ادلسلمون قدميا دلا , ابلنظرايت الفلسفية اليت تؤسس األدب 

. يتصل ابلشعر و قضاايه 
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: ومن ىنا ميكننا طرح عدة إشكاليات تقودان إىل كشف ما وراء ىذا ادلوضوع واليت ميكننا صياغتها كاآليت

  فنا ىي حدود ىذا ادلفهوم  ,  شكل مفهوم الشعر أحد ادلشكالت والقضااي اليت تؤرق احلياة النقدية

   ىل شكلت حتوالت احلياة الفكرية بّي القدمي واحملدث عالمات فارقة يف حتول النص الشعري 

   إىل أي مدى ساىم التطور احلضاري و العصري يف التحول و االرتقاء ابلنقد األديب كمنهج و آليات 

وإمنا رأيت من احلكمة , فلم أتبع منهجا زلددا ,  ولقد واجهت صعوبة يف اختيار ادلنهجية ادلالئمة ذلذا ادلوضوع 

ولعل ما أمال علّي , مثل ادلنهج التحليلي الوصفي  والتارخيي و النقدي , أن أستفيد من مناىج نقدية متعددة 

ىذا االختيار ىو تعدد القضااي ادلدروسة واختالفها ولكن ميكن القول أبنين هنجت ادلنهج الوصفي التحليلي 

. معتمدة على ادلنهج النقدي االستقرائي  وىذا للوصول إىل دراسة متكاملة للموضوع 

   كما أنين استعنت إلجناز ىذا البحث مبجموعة من الكتب اليت تنوعت واختلفت ميكنين أن أذكر بعضها 

يف التنظري " القاضي اجلرجاين " لآلميدي الذي يعد حبق أستاذ  " ادلوازنة " ككتاب : ادلتمثلة يف ادلصادر الرتاثية 

أبجزائهما " احليوان " و " البيان والتبيّي : " وكتايب اجلاحظ , والتطبيق لبعض القضااي النقدية  و البالغية 

             " البن طباطبا العلوي " عيار الشعر " و كتاب , البن قتيبة " الشعر والشعراء "  وكتاب , ادلختلفة 

وإضافة إىل كتب أخرى أسهمت يف استكمال البحث و تدعيمو , أليب اذلالل العسكري " الصناعتّي " و

. ابلشواىد النظرية و التطبيقية 

يف كل فصل عرض ألصداء , وفصلّي ,    توزعت خطة البحث بعد ىذه ادلقدمة إىل مدخل حول ادلوضوع  

إضافة إىل خادتة عرض فيها أىم , واحد من ادلصطلحات النقدية احلديثة يف النقد العريب القدمي علو وجو العموم 

. ما مت التوصل إليو من نتائج عرب مراحل البحث
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 ج

حيث حاولنا اإلدلام و الشمول ,      فقد تناولت يف الفصل األول الذي عنونتو بنظرة النقاد القدامى للشعر 

فوقف يف ىذا الفصل عند , "  اجلرجاين " بتعريف حدود وماىية الشعر عند بعض الشعراء الذين سبقوا القاضي 

أما الفصل الثاين فقد عنونتو مبفهوم الشعر عند , وابن قدامة , وابن طباطبا ,مفهوم الشعر عند كل من اجلاحظ 

فقد وقفت يف ىذا الفصل عند كل من مفهوم وقضااي ومقومات الشعر عند القاضي , القاضي اجلرجاين وقضاايه 

. كما توقفت أيضا عند بناء القصيدة وخادتتها , اجلرجاين 

    أما الصعوابت اليت اعرتضتها أثناء تناويل ذلذا البحث فهي وفرة وكثرة ادلصادر وادلراجع اليت ختدم ىذا النوع من 

ولكن بفضل األستاذ ادلشرف الذي أشكره , مما صعب علّي التوفيق بّي األفكار  وإدلامها ومشلها , ادلواضيع 

. جزيل الشكر على جهده ادلبذول فلواله دلا وصلت إىل ىذا ادلوصل فجزاه هللا كل خري أن شاء هللا 

   . وهللا نسأل أن يلهمنا السداد يف القول والعمل والفكر وىو حسبنا و نعم الوكيل 
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وىي زلطة سامهت مبا سخرت بو من , ديثل القرن الرابع ىجري زلطة ىامة يف اتريخ األدب العريب ونقده      
اختلط فيها ىؤالء نصوصهم اإلبداعية والنقدية البسيطة , علماء وأدابء ونقاد يف إثراء الكتاب العريب بصفحاتو 

      .1واحليوية القيمة ,الساذجة والواعية ادلمنهجة االنفعالية العابرة 

أحاطت ابلنص الشعري يف أبسط ,      خالل ىذا القرن ازدىرت احلركة الشعرية ازدىارا فرضتو ظروف عدة 
التطوير احلضاري الذي انتقل ابلبيئة العربية آنذاك من مسات البساطة والبداوة إىل مالمح : لعّل أمهها , تكويناتو 

تًتاوح حدود صياغتها ,وىو ما أسهم بشكل كبَت يف ظهور إشكالية حياتية وعلمية وعملية , التعقيد واحلضارة 
وادلمارسة النقدية يف قراءة , وىي معادلة ألقت بظالذلا التأثَتية على مستوى الروح اإلبداعية , بُت القدمي واجلديد 

شلارسة أتسست على مقاربة جدلية مبنية على لغة احلوار النظري اإلجرائي كتبت حروفها يف ميزان , إنتاج الروح 
 . 2النقد بُت اإلبداع والتلقي

       كما شهد ىذا القرن حركة  تفسَت الشعر حيث أنو كان ذا نشاط  واسع يشًتك  يف تكوينها ألوان 
بل , ألن التفسَت يف ىذه الفًتة مل يقف عند التفسَت اللغوي واإلعراب النحوي فحسب , الثقافات ادلختلفة 

وشرح ادلعٌت بصورة متعددة وعناية التفسَت ابلنواحي األدبية والنقدية , جتاوزتو إىل عرض الرواايت ادلختلفة 
ىذا , وادلوازانت وادلقارابت مع بعض اإلشارات النقدية , والبالغية يف أثناء حتليالهتم حملتوى النص الشعري 

. ابإلضافة إىل الطريقة ادلنهجية اليت سلكها ادلفسرين يف ترتيب القصائد ادلشروحة  على حروف ادلعجم 

ودتثل بعدد , فقد شهدت بدئ التدوين النقدي الرمسي ادلنهجي ,       وعليو فإن ىذا القرن دتتع مبكانة خاصة 
ادلوازنة بُت أيب دتام والبحًتي " و , البن طباطبا " عيار الشعر : " من الكتب و ادلؤلفات النقدية اليت كان أبرزىا 

لقدامة بن جعفر  " نقد الشعر " و , للقاضي اجلرجاين " الوساطة بُت ادلتنيب وخصومو " و , لؤلميدي " 
ويتمثل السبب اآلخر يف رقي احلياة العقلية , وادلالحظ على شكل النشاط النقدي أنو نشاط نظري تطبيقي 

فقد بدأت فنون العلم تتفرع , والثقافية يف ىذا القرن بنشاط حركة الشعر  وظهور حركة التحديث يف نظمو 
.  خالل أواخر القرن الرابع اذلجري 3وإن تشابكت داخل منظومة معرفية نزعت منزع االستقرار, وتتمايز 

      وفضال عن ذلك شهد ىذا القرن بروز عدة شخصيات نقدية اليت أخذت اىتماما كبَتا لدى الكثَت من 
  كما ظهر ابن , النقاد واألدابء والشعراء الذين جاؤوا بعدىم نذكر منهم األميدي الذي كان صورة للناقد ادلتمرس 

                                                           

.27 م ص 1982, بَتوت  , 1ط , دار الكتب , حتقيق عباس عبد الستار , عيار الشعر  :  ابن طباطبا   1  
. 43ص ’  م 1975, د ط, بَتوت , دار ادلعارف : النثر الفٍت يف القرن الرابع اذلجري :  زكي مبارك  2  

.66ص , م 1956, د ط , القاىرة , دار الكتب ادلصرية ,النجوم الزاىرة :  ابن تغزي بردي  3
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         كما دتت زلاور يف النقد جديدة تتمثل يف مذاىب الشعراء احملدثُت " طبقات فحول الشعراء " سالم يف 
حيث طرأت عل البنية النقدية العربية , خلفت حوذلا اختالفا وليس خصومة  (ادلتنيب , أبو دتام , البحًتي  )

الذي كشفوا , وقد أظهرت ىذه األخَتة ثالثة نقاد ابرزين , حتوالت بُت الشاعر والناقد أو بُت الباحث وادلتلقي 
البن طباطبا " عيار الشعر " مثال , عن نسق التحوالت الشعرية وىذا بفعل التلقي الذي تبلور يف نظراهتم النقدية 

فهو يرى أن الشعر صناعة كما كان يراه اجلاحظ قبلو  , ليس عيارا إلنتاجو بل ىو عيار لتلقيو من جهة أخرى 
من ىنا بدأ التلقي خيضع ألعراف جديدة حتكمها , لكن دتيز عنو أبن حتدث عن أصول صناعة الشعر و نظمو 

فقراءة الشعر احملدث تستلزم قراءة من نوع خاص ختلو من طرقهم ادلعروفة يف تلقي الشعر  , السلطة ادلعرفية للناقد 
فلم يعد الشعر يستجيب لقارئ سطحي ال قدرة لو على التأويل و البحث يف ما وراء األلفاظ وصوال إىل طبقات 

. 1ادلعاين اليت خيلفها النص بفعل طبيعتو اخلاصة 

وقد صنفناىا إىل رلموعات ,       خلف القرن الرابع اذلجري  ذخَتة من الكتب النقدية ادلختلفة االجتاىات 
    البن طباطبا " عيار الشعر " ومنهت مصنفات ذات الطابع النظري وديثلها , ومناىجها , حبسب موضوعاهتا 

ادلوازنة بُت أيب دتام " كما صلد مصنفات ذات طابع تطبيقي ادلتمثلة يف , لقدامة بن جعفر " نقد الشعر " و 
وتبعا لتنوع ألوان احلركة النقدية يف , للقاضي اجلرجاين " الوساطة بُت ادلتنيب وخصومو " و , لآلميدي " والبحًتي 

غَت أن مع ذلك ديكن اإلشارة إىل أىم الظواىر ,2ىذا القرن وتنوع اجتاىاهتا تعددت أسس النقد عند أصحاهبا 
: واخلصائص اليت جعلت ىذا القرن يتطور ويزدىر وىي 

 امتياز النقد األديب يف ىذا القرن ابلناحية ادلوضوعية اليت تستند إىل ادلبادئ و القواعد ادلنظمة اليت حتد من -     
ومن خالل دراستهم أن يعمقوا نظرهتم اعتمادا , طغيان الذوق الشخصي فحاول النقاد وال سيما منهم التطبيقيون 

.  وادلقارنة واستنباط اخلصائص من النصوص , واإلكثار من الشواىد وتنويعها , على التحليل 

ولكنهم دلن أيخذوا آبرائهم دون مناقشة أو تعديل بل ,  كما نالحظ أن نقاد ىذا القرن نقلوا عن سابقيهم -   
ووجهات النظر القضية مفهوم الشعر والطبع , أخذوىا وحلوىا حتليال حيمل يف ثنياه وتضاعيفو مالمح التجديد 

وعرض , فقدموىا يف منهج خاص .... والسرقات , ووحدة القصيدة والذوق الفٍت , والقدمي واحلديث , والصنعة 
. مجيل 

                                                           

.122ص ,م 1939, د ط , جامعة القاىرة , جلنة التأليف و الًتمجة و النشر , الذخَتة يف زلاسن أىل اجلزيرة:  ابن خلدون 1  
. 43ص , م 1983, د ط , بَتوت , دار الثقافة , البيان ادلغرب يف أخبار ملوك األندلس و ادلغرب ,  ابن عذارى ادلراكشي  2  
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وتعرفوا على مالمح فاتت إدراك السابقُت فرأينا األميدي ,  ضرب نقاد ىذا القرن يف بعض اآلفاق اجلديدة -   
وكان , والقاضي اجلرجاين يتناولون مصطلح عمود الشعر الذي كان يبدوا يف نطاق الصراع حول القدمي واحلديث 

فنظرية عمود , لكل واحد منهم تصوره اخلاص بو الذي خيالف اآلخر يف جوانب ويلتقي معو يف جوانب أخرى 
ولكنو , فكل إبداع خيالف القدماء فهو مردود مرذول , الشعر عند األميدي مستنقاة من الشعر القدمي اجلاىلي 

اتسع وفتح صدره لكل وافد جديد إذا أصبح حداث نقداي مركزا حول رلموعة من ادلعايَت الفنية اليت يقوم الشعر إال 
.  وىذا ما وقع عليو رأي اجلرجاين يف وساطتو بُت ادلتنيب وخصومو , هبا سواء كانت قدديا أو حديثا 

والتحليلي , ولسرقايت   , والتارخيي ,   إتباع  نقاد ىذا القرن مناىج متنوعة فكان منها الوصفي ودلقارين -     
. مع األخذ بعُت النظر أن الناقد الواحد كان يتبع طرائق عدة للوصول إىل األحكام النقدية 

, وطريقة أو خطة الكتب, مل يكن نقاد ىذا القرن مبدعُت فقط على مستوى اآلراء و األفكار و ادلنهج-     
 .  1وطريقة التعبَت و األلفاظ و ادلصطلحات, وإمنا كانوا أيضا مبدعُت يف األسلوب

 إمهال بعض كبار النقاد واألدابء يف ىذا القرن النقد احلديث عن شخصية ادلتنيب إمهاال كليا كاألميدي  الذي -   
مل يتعرض لو بكثَت وال بقليل على الرغم من أنو مل يقصر كالمو على االستشهاد بشعر القدامى بل استشهد بشعر 

احملدثُت أثناء مناقشتو دلذىب أيب دتام والبحًتي وادلوازنة بينهما فلم تظفر لو ببيت واحد استشهد بو من شعر 
. ادلتنيب 

الذوق الذي تشكل يف ,  اإلقرار أبمهية الذوق ادلثقف معيارا للحكم النقدي عند األميدي والقاضي اجلرجاين -   
وأصبحت , إطار القصيدة اجلاىلية حىت أصبح ذلذه القصيدة تقاليد مجالية معروفة ترسخت يف الذوق العريب 

    "ما ألفتو العرب " و ,"طريقة العرب : " معايَت تعرض عليها األعمال اإلبداعية عرفت مبسميات سلتلفة منها 
مث توسع , مث مجعت ىذه التقاليد اجلمالية النقدية يف نص واحد عند القاضي اجلرجاين , " ما جرت بو العادة " و 

و وهبذا حتول النقد يف القرن الرابع اذلجري إىل نقد " عمود الشعر العريب " فيها بعده ادلرزوقي حتت مصطلح 
. معياري تسبق فيو القاعدة الشاىد الشعري 

اجلودة " فوجو كل جهوده  إىل وضع قواعد ,  ظهر يف ىذا القرن اجتاه نقدي توسع توسعا ابلغا يف التفنُت -    
من أبرز نقاد الشعر , وحاول     يف احلكم على الشعر , وبناء أحكام النقد يف أسس عقلية منطقية , " والرداءة 

                                                           

.15ص , د ت , د ط , ادلطبعة الشرقية , بَتوت , احلركة األدبية يف بالد الشام خالل القرن الثامن عشر :  أسامة عانوين 1  
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الذي حتول النقد على يده إىل علم تلخيص جيد " نقد الشعر " يف كتابو "  قدامو بن جعفر " يف ىذا االجتاه صلد 
. 1أو قد احتذى قدامو لتحقيق مراده هنج استقرار التام للظاىرة , الشعر من رديئة عقلية صرفة 

 
 

 

                                                           

.123ادلرجع السابق ص :  ابن خلدون  1  



 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد 

 القاضي الجرجاني "  حدود وماهية الشعر قبل : المبحث األّول." 

 الشعر عند :  المبحث الثاني: 

 الجاحظ. 

  ابن طباطبا . 

  قدامة بن جعفر. 

 

 

  :ولالفصل األ

 الشعر عند النقاد القدامى
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: متهيد

كما شكلت سبيال لظهور عديد ,        شكلت قضية احلداثة زلورا لتطور كنضج احلركة النقدية العربية القددية

من القضااي النقدية اليت تصب يف معاجلة كمواجهة النص الشعرم يف بنائو كتكوين عناصره اجلمالية كزلور ىذه 

حبيث ىذاف األخَتاف مظهراف حياتياف يتمايزاف موضوعيا عرب الصلة ابألبعاد , القضااي ىي قضية القدمي ك احملدث 

من حيث سبق ادلظهر األكؿ كتقدمو ك حيكمهما صراع دائم تفرضو حركة احلياة ادلستمرة بفعل صَتكرة , الزمنية 

كبذلك يولد صراع , كيقضي ىذا الصراع أبف يًتؾ ادلظهر احملدث مكانو حملدث آخر , الزماف ك تغَت اطر ادلكاف 

 1.كمن مث يسَتاف تبعا للنسق الذم تفرضو ظواىر احلياة كقوانينها, جديد طرفاه قدمي كزلدث انشئاف 

حيث أخذ النقد األديب من ,       كعلى ىذا األساس بدأ الشعر العريب القدمي يتغَت يف أكائل القرف الثاين للهجرة 

ك كلما ,ذلك العهد خيوض فيها جاء بو احملدثوف فعندما جاؤكا ابجلديد كجدكا يف النقد مشاكل مل تكن من قبل 

أمعنوا يف االبتعاد عن ركح القدمي أمعن النقاد يف التخاصم ك اجلدؿ ففي األدب عهداف طويالف يشًتطانو إىل 

 2.عهد القدامى كعهد احملدثُت,شرطُت 

ففي أكاخر القرف األكؿ للهجرة بدأت احلضارة ,         فعهد القدماء يشمل العصر اجلاىلي ك اإلسالمي

 3.اإلسالمية تدخل طورا جديدا من التفاعل مع شعوب كحضارات األمم اليت دخلت اإلسالـ

ككاف من البديهي أف ينصرؼ أكؿ جهدىم   يف احملافظة على ,        بدأ العرب جيدكف يف رتع تراثهم الركحي 

لغتهم من العامية اليت أخذت تنتشر بعد الفتوحات ك على سالمة تلك اللغة كاف يتوقف فهمهم دلصادر دينهم  

                                                           

.27ص_ـ1995_1ط_لبناف_بَتكت _دار ادلركز اللبناين " بُت االبداع ك التنظَت كالنقد "احلداثة الشعرية العربية : خليل أبو جهجو  1  
.88ص_د ت_د ط" من العصر اجلاىلي إىل القرف الرابع ىجرم " اتريخ النقد األديب عند العرب :طو أزتد ابراىيم   2  
.87ادلرجع نفسو ص   3  
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حيث كانوا يتخذكنو كحجة يف تفسَت القراف , كىو أعز ما ديلكوف كلذا حرص علماؤىم  على كتابة الشعر القدمي 

 1فاالرتباط الشعر ابلدين ىو السبب األكرب يف انتصار للقدمي, الكرمي كاحلديث 

      أصبحت التجربة الشعرية تصدر عن مفاىيم أخرل كقيم جديدة فاختنقت التجربة أببعادىا اجلديدة داخل 

 على 2كىذا  ما قامت بو الدكلة العباسية,كتطلع الشعراء إىل قوالب جديدة للقصيدة العربية , شكل البناء القدمي 

أكتاؼ األعاجم  اليت كانت سلتلطة بنوع جديد من احلياة الًتؼ كاللهو حبيث ىذه احلياة مل تعد تتفق مع ادلواد 

.         كادلعاين ادلتوارثة من القصيدة اجلاىلية اليت كانت زلدكدة يف عامل ضيق 

" بشار بن برد "        كتبعا لذلك اتضح لنا أف النقد العريب القدمي قد أرجع أسس حركة احلداثة الشعرية إىل 

الذم حافظ من خالؿ قصائده على اذليكل القدمي " أيب نواس " ك . 3الذم يعد من الشعراء احملدثُت 

كال على الوجو البالغي فهو يف شعره .لكنو مل يتخلى عن مظاىر التجديد كاإلبداع يف رلاؿ الفٍت كادلعنوم.كشكلو

. يعرب عن الذات كعالقتها ابلواقع

حبيث نظم ,       كما انو نضجت معامل التجديد اإلبداعي مع أيب دتاـ الذم ترؾ يف الشعر العريب مذىبا متميزا

كمن ىنا أطلق عليها .قصيدتو على بناء الشكل الذم تعارؼ بو الشعراء فنظامو امتياز بعناصر جديدة ك جريئة

 4.أك مذىب احملدثُت"أيب دتاـ"النقاد مبذىب 

حيث ظل يًتدد .        كما أحدث ادلتبٍت معركة أدبية بظهوره على مسرح الشعر العريب يف احلياة األدبية آنذاؾ

 1.على مسامع الكثَت من النقاد صلد كالشعراء الذين أتوا من حىت يومنا ىذا

                                                           

.76ص _ـ1996_د ط_ مصر_القاىرة_ مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع _دار النهضة – " النقد ادلنهجي عند العرب"  دمحم مندكر 1  
_ مصر_ القاىرة_ مكتبة اخلاصلي " دراسة نقدية دلواقف اخلصـو كاالنصار "ابو دتاـ بُت انقديو قدديا كحديثا : عبد هللا بن زتد احملارب - 2
  57.2ص_ـ1992_ط

.757ص_2ج_ـ1987_3ط_لبناف_بَتكت_دار إحياء العلـو_الشعر كالشعراء:  ابن قتيبة 3  
.34احلداثة الشعرية العربية ص:  خليل ابو جهجو 4  
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كقد أذىل ىذا أيضا الكثَت من النقاد كصرفهم >> :الذم قاؿ عنو " القاضي اجلرجاين"      كمن بُت النقاد صلد 

الذم .عن خصامهم النقدم حوؿ الطائيُت اللذين بدكاذلم متقاربُت يف النهج الشعرم ابلقياس إىل هنج ىذا الشاعر

 2.<<رأل فيو بعضهم خركجا على األعراؼ الفنية كاللغوية للشعر العريب

فهذا " ادلتنيب"يف منتصف القرف كمن ذلك ظهر " حوؿ أيب دتاـ"     كمن ىنا ىدأ الوضع كخفت ريح اخلصومة 

فشعر كاف يندرج  , 3حبيث أنو رتع بُت القدمي كاحلديث,األخَت أصبح مصدر حَتة كبَتة للنقد كالذكؽ العاـ معا 

فادلتنيب ديثل حركة إبداع جديدة يف , ك البحًتم " كأيب دتاـ " يف إطار احلداثة الشعرية فهو ال ديثل مذىبا شعراي 

فشعر ادلتنيب مأل ,كضمن ىذه احلركة اجلديدة جتسدت كبقوة قضية  الصراع بُت القدمي كاحملدث , ادلمارسة الكتابية 

 4.الدنيا كشغل الناس ألهنم كانوا يركف فيو إبداعا شعراي قل نظَته يف الشعر العريب

الذم اختذ ىذا الشعر زلورا أساسيا ينطلق منو " القاضي اجلرجاين"      كمن ىنا نسلط الضوء على الشاعر 

حيث ,كخصومو " ادلتنيب"ليعود إليو يف مناقشة كتفسَت سلتلف القضااي النقدية اليت انقشها يف كتابو الوساطة حوؿ 

فهو ال يسارع إىل رفض , كانقش قضااي النقد يف عصره كفق ىذا الصراع,كقف بُت القدمي كاحلديث كقفة كسطية 

القضية اليت شغلت ه كإمنا ىو يبسط ما يراه يف ىذ,خاصة" ادلتنيب "القدمي لقدمو انتصارا للحديث رتلة كلشعر

  5.النقاد قدديا موجها إايىا كجو أخرل

 

 

                                                                                                                                                                                     

االسكندرية _دار ادلعرفة اجلامعية للطبع كالنشر كالتوزيع " اترخيها كقضاايىا"اخلصومة بُت القدماء كاحملدثُت يف النقد العريب القدمي: عثماف موايف - 1
  95.1ص_1998_دط_مصر _

.434الوساطة بُت ادلتنيب كخصومو ص: القاضي اجلرجاين  2  
.29ص_ـ2007_1ط_ لبناف_بَتكت _عامل الكتب للطباعة كالنشر _موازنة االميدم ككساطة اجلرجاين : خضر موسى دمحم زلمود 3  

.435ـ س :  عثماف ادلوايف 4  
.164ص_1ج_1983_1ط_لبناف_بَتكت_يتيمة الدىريف زلاسن أىل العصر دار الكتب العلمية: الثعاليب  5  
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: املبحث األّول- 1

: حدود وماهية الشعر قبل القاضي اجلرجاين- أ

كقد جتاكز ادلذاىب األدبية ,كلكل مرحلة اترخيية مذىبها األديب ,        إٌف لكل عصر أديب مفاىيم خاصة للشعر

كىذا يعٍت أبنو يتعدد مفهومو بتعدد ادلكاف كالزماف , يف عصر كاحد دكف أف يتفق على مفهـو زلدد للشعر

كمن ادلسلم بو أف االختالؼ حوؿ ,1كيتعدد أيضا بتعدد الشعراء كالنقاد يف ادلدرسة األدبية الواحدة,كادلذاىب 

 2.ادلفهـو رافق الشعر منذ ظهوره حبيث ظل يرافقو طوؿ الزمن حىت تعذرت حدكد كطبيعة فنو

الذم جاء فيو يف مادة " لساف العرب : "          فالشعر ببساطة ىو ما كرد عند أىل اللغة يف ادلعاجم منها

 3.<<لشرفو ابلوزف كالقافية كرمٌبا مٌسوا البيت الواحد شعرا, غلب عليو,  الشعر منظـو القوؿ>>: الشعر

بػىغىى لىوي }:يف قولو :يف  القراف الكرمي مرة كاحدة " شعر"         كلقد ذكر لفظ  ٍعر ى ًك مايػىنػٍ ًإفَّ ىيوى ,كىمىا عىلىٍمنىاهي الشًٌ

كبُت ,جاءت ىذه اآلية الكردية ردان على ادلوقف اجلاىلي الذم خيلط بُت القرآف كالشعر , 4{ًإالى ذًٍكره كى قيرآفه ميًبُته 

   حيث بٌُت كظيفة ادلبلغ ,5ادلوقف اإلدياين الذم يقصد إليو القرآف الكرمي كادلوقف اجلمايل الذم يقصد إليو الشعر

. ك كظيفة الشاعر

       أما الشعر عند أىل االصطالح فيقًتب شلا جاء من اآلراء النقدية اليت تصب يف إطار كضع حدكد ذلذا 

. ادلفهـو

 
                                                           

.123ص_ـ2005_د ط_سوراي_دمشق_منشورات احتاد الكتاب العرب _مفهـو الشعر عند ركاد الشعر العريب احلر: فاتح عالؽ 1  
.59ص _ـ2007_1ط_مصر_القاىرة_مكتبة األدب ,نظرية الشعر ادلعاصر يف ادلغرب العريب : مفتاح عبد اجلليل  2  

.410ص__دط_بَتكت_دار صادر _4ج_رتاؿ الدين _ لساف العرب_  ابن منظور  3  
.69سورة ايسُت اآلية _بركاية حفص , القرآف الكرمي  4  

الفكر "مدخل إىل نظرية األدب العريب"التفكَت النقدم عند العرب : عيسى علي عاكوب - 5
.45ص_ـ2000_1ط_سوراي_دمشق_دارالفكر_لبناف_بَتكت_ادلعاصر 5  
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: املبحث الثاين - 2

:  كاليت ديكننا نوردىا فيما يلي" القاضي اجلرجاين"ختتلف اآلراء لبعض النقاد الذين جاؤكا قبل 

  :( هج225ت)عند اجلاحظ _أ

, كالبدكم كالغزكم,يعرفها العريب كالعجمي ,ادلعاين مطركحة يف الطريق>>:       يقوؿ اجلاحظ يف مفهـو الشعر

فإمنا الشعر , كيف صحة الطبع كجودة السبك, ككثرة ادلاء, كسهولة ادلخرج, كخيٌَت اللفظ ,كإمٌنا الشأف يف إقامة الوزف

. 1<<صناعة كضرب من النسيج كجنس من التصوير

عر  يف نظر اجلاحظ يرتكز على أمهية الشكل عل حساب ادلضموف حيث تتحد          يبٌُت ىذا القوؿ أٌف الشًٌ

فاإلبداع الشعرم ختيَت , كالطبع كجودة السبك,كثرة ادلاء ,سهولة ادلخرج ,اللفظ ,الوزف : عناصر الشعرية عنده يف 

كما يلخص قوؿ اجلاحظ ىو أف , كىنا تكمن الشعرية,كترتيب للفظ كصياغتو برباعة للوصوؿ إىل استجالء ادلعاين 

 2.حيوم ابلصورة,سهل ادلأخذ ,رصُت العبارة,متناسق األجزاء متخٌَت اللفظ ,الشعر نوع من الكالـ موقع موزكف 

كما يرل أنو لكي يدرؾ ,        اجلاحظ يؤكد على أمهية الصياغة يف التكوين الشعرم كأداء معانيو كزتل دالالتو

فإف عليو جتنب التنافر يف ألفاظ ,الشاعر أعلى درجات اجلودة يف الصناعة الشعرية اليت شبهها ابلنسيج كالتصوير 

, كما يدعوا أيضا إىل كضع األلفاظ اليت تتناسب مع ادلعاين ادلختلفة, كأف يكوف لشعره ما يسمى ابلقراف, شعره

كأهنا إذا ,كيستدؿ على رأيو يف تنافر األلفاظ مبا قالو األصمعي من أف بعض األلفاظ تتنافر مع بعضها البعض 

:  استخدمت معا يف بيت من الشعر أنو من الصعب إنشاده كما ىو مبٌُت يف البيت اآليت

. كقىربي حىربو مبىكىاًف قػىٍفرو             كىلىٍيسى قػيٍربى قػىرٍبً حىٍرًب قػىرٍبو 

                                                           

.132ص_3ج_ـ1965_2ط_لبناف_بَتكت _دار الكتاب العريب _احليواف : اجلاحظ  1  
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         كمن ىنا يقوؿ اجلاحظ عن ىذا البيت انو ال ديكن ألحد أف ينشده ثالث مرات متتالية إالٌ بصعوبة كأتين 

: حيث أكرد مثاال آخر على تنافر األلفاظ كىو قوؿ دمحم بن يسَت, شديد

وى عىزًؼ نىفًس ذىىيوؿي  .                         ملى يىضيريىىا كىاحلىٍمدي ً  شىيءي        كىانثػىنىت ضلى

كىو يرل أف مثل ىذا الشعر ىو ما يشَت ,    كعلق اجلاحظ على عجز البيت أبف بعض ألفاظو يتربأ من بعض 

: إليو البيت الذم أنشده خلف األزتر كىو

يتىحىًفظي 
دى ًعلَّةو            يىكًٌدي ًلسىافي النىاًطقي ادل . كىبػىٍعضى قىرًيضى القىٍوـً أىكالى

: كىو أيضا ديثل نوع الشعر الذم أشار إليو أبو البيضاء الراي حي يف قولو 

نىو             ًلسىافه دىًعيَّ يف القىًرٍض دىًخيله  ٍبًش فػىرَّؽى بػىيػٍ .  كًشٍعري كبعَت الكى

كيف ادلقابل يرل أف  الشعر الذم خيلو ,  كالبيتاف كما ىو كاضح يشَتاف إىل ما عناه اجلاحظ من تنافر األلفاظ  

كما أف حركفها منسجمة مع , كأهنا سهلة النطق رلموعة , من ذلك التنافر صلد ألفاظو موافقة لبعضها دتاما 

ك الكلمة الواحدة ككأهنا , فالبيت يف مثل ىذا الشعر يبدكا ككأنو كلمة كاحدة,بعضها كيف آتلف اتـ من غَت تنافر 

كأهنا قطعة من النسيج الواحد , مث أف أجزاء ىذا الشعر تكوف شديدة الًتابط يسهل االنتقاؿ بينها, حرؼ كاحد

كخَت مثاؿ على ذلك ما أكرده اجلاحظ من قوؿ  ,1كىي سهلة اإلنشاد كسهولة جرايف الدىاف على اللساف 

: ألجرد الثقفي

لًيلي الًذم لىٍيسى لىوي عىٍصد   ييٍدرًؾي  ظىالىمىتيوي         إفَّ الذى
. مىٍن كىافى ذاى عىٍصدو

ًصريهي                 كى ُييىنىقي الٌضٍيمي  ًإٍف أىثٍػرىل لىوي عىدىده  اهي ًإذىا مىا قىلَّ انى بيو يىدى تػىنػٍ

                                                           

.171ص _2ج_ ق 1423_ بَتكت_دار مكتبة اذلالؿ_البياف كالتبيُت :  اجلاحظ 1  
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    فقد كاف اجلاحظ متأثرا بفكرتو حوؿ القراف حينما اندل ابإلتالؼ ك االنسجاـ بُت ألفاظ  البيت الواحد كبُت 

كقد استدؿ اجلاحظ على فكرتو تلك مبا قالو رؤبة بن العجاج   , 1حركؼ ألفاظو أك ما أمساه ىو بتالحم الكالـ

: كما  استدؿ اجلاحظ مبا أنشده ابن األعرايب من قوؿ الشاعر," ليس لو قراف"كاصفا رجز ابنو عقبة أبنو 

تى ييدىرًٌسي ًشٍعرنا الى ًقرىافى لىوي            قىٍد كىافى نػىٍقحيوي حىٍوالن فىمىا زىادىا              كىابى

الذم كاف يستخدمو اجلاحظ بدال من " ادلولودين " كعالقاتو ىو مصطلح  مفهـو الشعر        ما يقودان إىل

فاجلاحظ بدال من أف خيوض مع النقاد األكائل من الركاة كالعلماء حوؿ ,كىذا طبقا ألمهيتو " احملدثُت"مصطلح 

من احلضر كالبادية  )فيوازف بُت العرب ,النزاع يف أفضلية القدماء أك احملدثُت صلده ينقل األمر إىل ميداف األعراؼ 

كاألعراب من البدك كاحلضر ىم يف الواقع أشعر من أغلبية ادلولودين لكن ذلك , كادلولودين ليقرر أغلبية العرب (

كالفرؽ بُت ادلولد كاألعرايب عند اجلاحظ ىو أف ادلولد إذا بذؿ أقصى ما لديو ,ليس على إطالقو يف كل ما قالوه 

غَت أٌف ادلولد ال , من جهد مع الًتكيز العقلي فإنو سيأيت ابألبيات اجليدة اليت ال تقل جودة عما ُييت بو البدكم

 2.يقدر على مواصلة ذلك كأنو سرعاف ما يقصر نفسو كختور قواه فيصَت كالمو ختليطا

        كيرل اجلاحظ أف ىناؾ عوامل ثالثة إذا توفرت لدل رلموعة من الناس فإهنا تؤىلها لنظم الشعر كىذه 

 3.كالعرؽ, كالبلد, الغريزة : العوامل ىي 

خيالف ابن سالـ الذم ,       كمن ىنا يرل بعض الدارسُت أبف اجلاحظ يف تبنيو ذلذه النظرة فيما يتعلق ابلشعر 

كقد الحظ اجلاحظ يف ىذا الصدد أف بٍت حنيفة كقد كانوا كثَتم العدد أبهنم يتصفوف ,ربط كثرة الشعر ابحلركب 

                                                           

108ص _ ـ1952_ ق 1419_بَتكت_ادلكتبة العنصرية _كتاب الصناعتُت : أبو ىالؿ العسكرم  1  
.381ص _4ج_ ق1424_2ط_بَتكت _دار الكتب العلمية _كتاب احليواف : اجلاحظ  2  

.382 ادلرجع نفسو ص  3  



          نظرية الشعر عند الشعراء القدامى                                      :األّولالفصل 

 

 

18 

ككاف حييط هبم األعداء من كل جانب كما كانت القبائل األخرل , ابلشجاعة كالفركسية كخاضوا كثَتا من احلركب

 1.إال أهنم مع ذلك كٌلو قد كانوا أقل القبائل شعران , جتسدىم 

كأف آراء اجلاحظ حوؿ ,        كما ديكن قوؿ عن الشعر عند اجلاحظ على أنو صناعة كضرب من التصوير 

كيف الواقع فإنو نسبيا مل تكن عنده ما يقولو كثَتا عن ىذا ادلوضوع ,الشعر مل تكن دتثل نظرية متماسكة كمنتظمة 

. (ك التصوير, كالوزف , كالصناعة اللفظية , الطبع )فالشعر عنده يقـو على أركاف ,

كما ,فَتجع بذاتو يف األدب العريب إىل امرئ القيس كادلهلهل ,     كأكد على أكلية الشعر كرأل أنو حديث العهد

صغَت ,يرجع جذكره إىل أرسطو كأفالطوف  يف األدب اليوانين القدمي العريق فهم  يعتربكف أف الشعر حديث ادليالد 

ككتب , أكؿ من هنج سبيلو كسهل الطريق إليو يف األدب العريب امرئ القيس بن حجر كمهلهل بن ربيعة , السن 

. طاليس كمعلمو أفالطوف كغَتىم 

حيث جعل اجلملة قطعة صغَتة مثل ,     كما دتٌيز اجلاحظ أبسلوبو يف الشعر ذلك أنو كضع أسلواب قلدكه فيو 

كىذا ما جعل اجلاحظ متميز يف شعره حبيث يعد األسلوب أحد ادلييزات , الشعر لكن بدكف كزف كال قافية 

.  الكربل اليت يتمتع هبا الشعر

كاختاذه سبيال للمواجهة فقد كاف يعاجل ادلشكالت ,     فأسلوب اجلاحظ  دتيز ابلسخرية كالفكاىة كاإلضحاؾ 

كالتخلص , كما تفنن يف األجوبة ادلسكتة , كيواجو اخلصـو ابالستهزاء كاالستخفاؼ , كجيابو ادلواقف ابلسخرية 

كالفكاىة ادلرحة كالطرائف ادلسلية ليدفع عن نفوسها , كاستبطاف أسرار النفوس مستخدما السخر الالذع , الذكي 

.   عبئ احلياة الثقيلة

    فأسلوب اجلاحظ سهل كاضح فيو عذكبة كفكاىة كاستطراد بال ملل كما توجد فيو موسوعية كنظر اثقب 

سخرت من كل ,مع ركح ساخرة , كعرؼ أسلوبو إبيقاعية كقصر عباراتو كاستطراداتو , كإدياف ابلعقل ال يتزعزع 
                                                           

.96ص_ ـ1971_ ق1391_1ط_لبناف_بَتكت_دار الثقافة _اتريخ النقد األديب عند العرب _  إحساف عباس 1  
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كيف كتاابت , كأكيت مقدرة بيانية مكنتو من مدح الشيء كذٌمو, أشكاؿ القبح يف عصره حٌسيا كاف اك معنواي 

أسلوب أنيق فيو صناعة كموازنة كسجع كأتنق يف اختيار األلفاظ كترديد للمعٌت الواحد يف : اجلاحظ صلد أسلوبُت

مث لو أسلوب جيرم فيو ,يكاد يكوف ىذا األسلوب مقصورا على مقٌدمات كتبو كمطالع فصولو , تراكيب سلتلفة 

 1.على السليقة كيعاجل بو ادلوضوعات اليت يتناكذلا يف متوف كتبو

قد كاف , فتباينت البيئة العامة كالبيئة الفكرية ,       فعصر اجلاحظ عصر ازدىار كاستقرار كمزيج ىائل ابأللواف 

حيث ىناؾ من يعتقد ,فأسلوبو ابرز كخاص ,كأسلوبو األنيق , ذلما أثرمها الواضع يف آاثر اجلاحظ كأعمالو الغزيرة

كما ىي حاؿ يف أسلوبو يف كتاب , أسلوب مرسل ليس فيو شيء من التوازف ك الًتادؼ :أبف للجاحظ  أسلوبُت 

فيو شيء من التوازف كالًتادؼ ك االزدكاج كما ىي حاؿ ,كأسلواب مسًتسال أدبيا , "البياف كالتبيُت " ك " احليواف"

ك رسالة ,اليت سخر فيها من أزتد بن عبد الوىاب " الًتبيع كالتدكير"كرسالة ," البخالء"أسلوبو يف كتاب 

كالظن أبف ادلركنة "....كصف الكتاب"كرسالة , "كصف قريش"كرسالة , اليت مدح فيها كزير ادلتوكل" الشكر"

فبدل , ألهنا لٌونت أسلوب اجلاحظ ,كىي أكثر مسات أسلوب اجلاحظ بركزا أكحت هبذا التباين بُت األسلوبُت ,

فإذا سخر من أزتد بن عبد الوىاب بدا أسلوبو كصفيا قادرا على تقدمي صورة تضم , أدبيا حينا كعلميا أحياان 

كإذا حتدث عن احليواف بدا أسلوبو مرسال قادرا على ,نواحي ضعف أزتد كتناقضو كجهلو كزتقو كسوء أخالقو 

كىذه ادلركنة يف االنتقاؿ من موضوع آلخر ال خترج عن , تقدمي النظرايت العلمية اخلاصة ابلطب كأمراض احليواف 

. 2أم أهنا مركنة لغوية اتسم هبا أسلوبو ,القدرة على التصرؼ ابللغة العربية كىي قدرة على رصيده اللغوم 

أك بُت ادلقاؿ , كىي ادلالئمة بُت األلفاظ ك ادلعاين ,        كىناؾ من يعتقد أبنو اقًتنت ادلركنة بسمة أخرل 

كلكل نوع من ,لكل ضرب من احلديث ضرب من اللفظ >> : يقوؿ " احليواف " فاجلاحظ يف كتاب ,كادلقاـ 

                                                           

.388ادلرجع نفسو ص : ينظر 1  
.26ص.1988ليبيا _الدار اجلماىرية للنشر ك التوزيع كاإلعالف مصراتو , السخرية يف أدب اجلاحظ : عبد احلكيم دمحم حسُت  2  
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كقد قادتو ىذه السمة . 1<< كاجلزؿ للجزؿ , كاخلفيف للخفيف , ادلعاين نوع من األمساء فالسخيف للسخيف

كإف اضطر إىل استعماؿ بعض األلفاظ العامية أك األعجمية , فعٌد األدب صورة من الواقع , إىل نوع من الواقعية 

بل إف رأيو يف ركاية النوادر ابلطريقة اللغوية اليت قبلت فيها خضع , " ا لبخالء "كما فعل اجلاحظ يف كتاب 

كذىب بعض آخر إىل أنو قصر ىذا السماح , ذىب بعضها إىل أنو مسح ابستعماؿ العامية ,التفسَتات متناقضة 

كالظن أبف رأيو يف ركاية النوادر خاص كليس ,على ركاية النوادر كحدىا أال يفسد اإلمتاع الذم تقدمو النادرة 

. كما أنو انبع من حرص أسلوبو على مالئمة األلفاظ كالكلمات للمعاين كادلالئمة بُت ادلقاؿ كادلقاـ, عاما

كقد كاف ,      كىناؾ من يعتقد أنو ليس ىناؾ إمكانية للمالئمة بُت اللفظ كادلعٌت إذا مل يتسم األسلوب ابلدقة

حبيث ينتقي اللفظ الداؿ على ادلعٌت ك يلتفت يف أثناء االنتقاء إىل اجلرس ,اجلاحظ حريصا على الدقة يف أسلوبو 

كىو يف ,تبعا حلرصو على اجلزالة العربية اليت تعٍت عذكبة الكالـ يف الفم كلذاتو يف السمع ,كاإليقاع كقوة الداللة 

بل يعٍت أنو مياؿ إىل سلاطبة ,دكف أف دييل هبا إىل ادلعاين اجملازية لأللفاظ ,الغالب ينتقي األلفاظ مبعانيها احلقيقية 

 2.عقل القارئ كفهمو كإدراكو كحواسو مبا يقبلو العقل كتصيغو احلواس دكف جهد يف التأكيل ك التفسَت 

      كىناؾ من يعتقد أف تدقيق اجلاحظ يف ادلالئمة بُت األلفاظ كادلعاين احتاج إىل أف يتسم أسلوبو بدقة األداء 

كادلراد بدقة األداء استعماؿ ادلصطلحات ذات ادلفهومات احملددة يف العلـو ك اآلداب ك ,إضافة إىل الدقة اللغوية 

كقد اسهمت دقة األداء يف مركنة أسلوبو حبيث بدا فيلسوفا يف أثناء استعمالو دلصطلحات الفالسفة , الفنوف 

بيد أٌف دقة األداء مل تكن مقصورة يف أسلوب اجلاحظ على اللفظ ,كعادلا يف أثناء استعماؿ مصطلحات العلماء ,

كيربز جرسها كمعناىا دكف أم خلل , كحده ألنو جلأ إليها يف صوغ تراكيبو أيضا حبيث تنسجم ألفاظها كال تتنافر 

كيف ىذه الدقة يف أداء  الًتاكيب ادلسؤكلة عن الوىم الذم أشرت إليو حيث قلت أٌف ىناؾ من يعتقد . أك تقصَت 

كما أنو ىناؾ مسات أخرل اشتهر هبا أسلوب اجلاحظ ,أسلوب مرسل كأسلوب مسًتسل :أبف للجاحظ أسلوبُت 

                                                           

.382احليواف ص : اجلاحظ  1  
.113ص _16ج _دار الفكر للطباعة ك النشر كالتوزيع _معجم األدابء : ايقوت  2  
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كالقدرة على اإلضحاؾ ك اإلكثار من استشهاد ابلقرآف الكرمي ,ك بركز الشخصية , كاالستطراد,كاإلطناب 

كمل أر فائدة من تكرارىا لالستفاضة شهرهتا يف الدراسات , كاالبتعاد عن التكلف , كاألمثاؿ ,كاحلديث الشريف 

اليت حتدثت عن اجلاحظ كخصوصا االستطراد الذم عللو اجلاحظ بدفع ادللل ك السآمة عن القارئ كجلأ يف سبيلو 

 1.إىل مزج اجلد ابذلزؿ أك اخلركج من النثر إىل الشعر

: ( ه 322ت )ابن طباطبا _ب

كالـ منظـو , الشعر أسعدؾ هللا >>:     يقًتب ابن طباطبا دلفهـو صناعة الشعر مع رؤية اجلاحظ إذ يقوؿ 

ابئن عن ادلنثور الذم يستعملو الناس يف سلاطبتهم مبا خص بو من النظم الذم إف عدؿ عن جهتو متجو األمساع 

. 2<<كفسد على الذكؽ 

كابئن , كالـ منظـو :      من خالؿ ىذا القوؿ نستخلص أف ابن طباطبا يقف يف حتديده للشعر عند خاصيتُت

كالذم , لكن معرفة النظم ليست شرطا دلن مل يصح طبعو , فهو جيعل النظم شرطا من شركط الشعر ,عن ادلنثور

فمن صح طبعو كذكقو مل حيتج إىل اإلستعانة على نظم الشعر ابلعركض اليت >> : 3يعوضو ابلعركض عند ىؤالء 

. 4<<...ىي ميزاتو 

كعليو فإف الشعر شكل ك مضموف ,       فالشعر عند ابن طباطبا يتميز عن النثر ابلنظم الذم يقـو على الوزف 

 فإذا أراد الشاعر بناء >>:كما يؤكد على ىذا قوؿ اجلاحظ لوصفو لعملية بناء الشعر , فهذه نظرة عقلية جامدة 

كالقوايف , قصيدة زلض ادلعٌت الذم يريد بناء الشعر عليو يف فكره نثرا كأعد لو ما يلبسو من األلفاظ اليت تطابقو 

أثبتو كأعمل فكره , الذم يركمو    فإذا اتفق لو بيت يشكل ادلعٌت, كالوزف الذم يسلس لو القوؿ عليو, اليت توافقو 

                                                           

.114ص ادلرجع السابق ،  1  
. 84ص , 1984, 3ط ,مصر , اإلسكندرية ,منشأة ادلعارؼ ,عيار الشعر : ابن طباطبا العلوم  2  

.22ص , ـ2004, د ط’ سوراي, دمشق, منشورات احتاد الكتاب العريب , "قراءة جديدة يف نظرية  قددية "يف الشعرية العربية :  طرد الكبيسي  3  
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بل يعلق كل بيت يتفق لو , يف شغل القوايف مبا تقتضيو من ادلعاين على غَت تنسيق للشعر كترتيب لفنوف القوؿ فيو

 1.<<على تفاكت ما بينو كبُت ما قبلو , يف نظمو 

      فهو يرل أف الشعر عملية معقدة جيب أف يعتمد فيها على العقل لصياغة ادلعٌت حتت لفظ تتحقق بو الصفة 

كابن طباطبا , 2كما أنو يصف عالقة الشعر ابلنثر ابلتداخل يف السمات مبا حيقق للشعر شعرية أعلى , الشعرية 

. مبوقفو ىذا خيلط بُت الصورة كاألداء الشعرم

مفهـو الشعر :للعديد من القضااي اليت ذلا صلة ابلشعر أمهها " عيار الشعر"     تعرض ابن طباطبا يف كتابو 

كما يهمنا من ىذه القضااي كلها ىو مفهـو الشعر عنده . السرقات كغَتىا ,اللفظ كادلعٌت , الطبع ك الصناعة ,

مب خٌص بو من نظمو معلـو زلدكد , حبيث يعتربه كالـ منظـو ابئن عن ادلنثور الذم يستعملو الناس يف سلاطباهتم 

ك من اضطرب عليو ,فمن صح طبعو ك ذكقو مل حيتج إىل االستعانة على نظم الشعر ابلعركض اليت ىي ميزاتو , 

حىت تعترب معرفتو ادلستفادة كالطبع الذم ال , الذكؽ مل  يستغٌت من تصحيحو ك تقوديو مبعرفة العركض كاحلذؽ بو 

 3.تكلف معو 

ك يعترب أف الشاعر صحيح الطبع كالذكؽ ال حيتاج ,     فبهذا جيعل ابن طباطبا النظم ىو الفرؽ بُت النثر كالشعر 

أما من غاب عنو الذكؽ فال بد من تصحيح , إىل العركض يف قرض الشعر ألنو يفعل ذلك عن فطرة كسليقة 

.  ذلك ابلتمرس على العركض

    كيذكر ابن طباطبا األدكات اليت جيب إعدادىا قبل نظم الشعر كمنها التوسع يف علم اللغة كالرباعة يف فهم 

كرتاع ىذه , ك الوقوؼ على مذاىب العرب يف أتسيس الشعر ك غَتىا , ادلعرفة أبايـ الناس ك أنساهبم , اإلعراب 

                                                           

. 43 ادلرجع السابق ص  1  
. 23ص" قراءة جديدة يف نظرية قددية" يف الشعرية العربية :  طراد الكبسي  2  
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فالشاعر احلق يف نظره ىو الذم حيسن صياغة شعره فيصفيو من الشوائب كيراجعو مراجعة , األدكات كماؿ العقل 

. دقيقة كحيسن حبك أبياتو يف القصيدة حىت تتآلف كتتجانس لفظا كمعنا

فعيار حسن ,لكتابو مبينا فيو معايَت قياس جودة الشعر كالرداءة فيو " عيار الشعر "     حدد ابن طباطبا عنواف 

كحسن األلفاظ ,صواب ادلعٌت ,اعتداؿ الوزف :إضافة إىل ثالثة عناصر ىي , الشعر ىو قبوؿ الفهم لو ك استيعابو 

كأما إذا ما نقص جزء من أجزائو كاف إنكار الفهم إايه على , فإذا توافر للفهم ىذه العناصر الثالثة مت قبولو لو ,

 1.قدر نقصاف أجزائو

فهو جيمع بُت دفتيو كل ما للشعر كما عليو ككل ما ينبغي على , كتاب يدؿ امسو على زلتواه حبق" عيار الشعر " 

آبراء مل يسبق إليها أحد قبلو  (ابن طباطبا  )فقد انفرد مؤلفو , ككل ما عليو أف يتجنبو ,الشاعر أف يتخذه 

فهو يتناكؿ كل ما استخلصو النقاد قبلو من خصائص الشعر كزاد , أصبحت مرجعا  مهما آلراء النقاد بعده ,

فقد تبُت فيو , إضافة إىل ابتكاره خلصائص مل يتطرؽ إليها أحد من قبلو يف عرضها بشكل مبسط , عليها آراءه

. 2آراءه كلها يف الشعر ليكوف ميزاان للشعر كزلكا للشعراء 

كيسًتسل ابن طباطبا يف تعداد أدكات الشعر كإيفاء ميزاتو اليت دتيز النثر كيدرؾ فاعليتو ىذه األدكات يف بناء 

 كرتاع ىذه األدكات كماؿ العقل الذم بو تتميز األضداد >>:ك استيعاهبا خلصائصها الفنية فيقوؿ  القصيدة 

 3.<<ككضع األشياء يف موضعها, كاجتناب القبيح , كإيثار احلسن ,كلزـك العدؿ ,

 كديكن أف يعد رأم ابن طباطبا يف صناعة الشعر من أىم اآلراء يف ىذا اجملاؿ فقد كاف آلرائو الفضل 

كمل تفقد حيويتها عرب العصور ادلتفاكتة كأثبتت مواكبتها للتطور الشعرم حىت , الكبَت على الشعراء كالنقاد معا 

كاختيار الصورة , تكٌوف الفكرة : حيث يرل ابن طباطبا أف بناء القصيدة دير أبربع مراحل ىي, عصران احلاضر 
                                                           

. 132 ادلصدر نفسو ص  1  
. 57 طرد الكبيسي يف الشعرية العربية ص  2  
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 فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة زلض ادلعٌت الذم يريد >>:حيث يقوؿ ,كالتثقيف , كصياغة القصيدة , الشعرية 

كالوزف الذم , كالقوايف اليت توافقو , كأعد لو ما يلبسو إايه من األلفاظ اليت تطابقو , بناء الشعر عليو يف فكره نثرا 

فإذا اتفق لو بيت يشكل ادلعٌت الذم يركمو أثبتو كأعمل فكره يف شغل القوايف مبا تقتضيو من , سلس لو القوؿ عليو

ادلعاين على غَت تنسيق للشعر كترتيب لفنوف القوؿ فيو بل يعلق كل بيت يتفق لو نظمو على تفاكت ما بينو كبُت 

كفق بينها أببيات تكوف نظاما ذلا كسلكا جامعا دلا تشتت ,ككثرت األبيات , فإذا كملت لو ادلعاين , ما قبلو 

. 1<<منها

كىذا من خالؿ التشخيص الدقيق لبناء ,كما يالحظ من خالؿ ىذا القوؿ ىو الكشف عن الشعر من عدمو 

كيشبو ابن طباطبا األشعار ابلناس على تفاكهتم حيث يقوؿ , القصيدة كمنحها كل خصائصها الفنية كمساهتا 

سلتلف كاالختالؼ الناس يف , كمعرفة امسو متشابو اجلملة متفاكت التفصيل , كالشعر على حتصيل جنسو >>:

ككذلك األشعار ىي , فهم متفاضلوف يف ىذه ادلعاين , صورىم كأصواهتم كعقوذلم كحظوظهم كمشائلهم كأخالقهم 

كمواقعها من اختيار الناس إايىا كمواقع الصور احلسنة عندىم , متفاضلة يف احلسن على تساكيها يف اجلنس 

. 2<<.كىول يتبعو كبغية ال يستبدؿ هبا كال يؤثر عليها , كلكل اختيار يؤثره , كاختيارىم دلا يستحسنونو منها 

, ك يضع ابن طباطبا حد دلعرفة الشعر اجليد من غَته عرب طريقة نقض األلفاظ كىي تعد ابتكارا يف عامل النقد     

فمن األشعار أشعار زلكمة متقنة  >>:فيبدأ أكال بتصنيف األشعار إىل زلكمة كشلٌوىة فيقوؿ يف ىذا الصدد

كمل تفقد جزالة , حكيمة ادلعاين عجيبة التأليف كإذا نقضت كجعلت نثرا تبطل جودة معانيها, أنيقة األلفاظ ,

       >> :كما يشَت إىل طريقة كشف األشعار الرديئة بنفس الطريق فيقوؿ أيضا يف ىذا الصدد , 3<<ألفاظها 

                                                           

.155 ادلصدر نفسو ص  1  
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فإذا حٌصلت كانتقدت هبرجت , تركؽ األمساع ك اإلفهاـ إذا مٌرت صفحا , كمنها أشعار شلٌوىة مزخرفة عذبة 

 .1<<مل يصلح نقضها لبناءو يستأنف منو , كرٌلت حالكهتا , كزيفت ألفاظها , معانيها 

فبعضها كالقصور ادلشٌيدة ك :>>كمن ىنا يقارف ابن طباطبا بُت الشعر اجلٌيد كالشعر ادلموه من خالؿ قولو     

كيسرع إليها , كبعضها كاخلياـ ادلٌوتدة اليت تزعزعها الرايح كتوىيها األمطار , األبنية الوثيقة الباقية على مٌر الدىور 

 .2<<البلى كخيشى عليها التقوض

فإف , كمع ىذا >> :    كما حدد ابن طباطبا شليزات كخصائص الشعر يف كقتو عن الشعر الذم سبقو فيقوؿ

من كاف قبلنا يف اجلاىلية اجلهالء كيف صدر اإلسالـ من الشعراء كانوا يؤسسوف أشعارىم يف ادلعاين اليت ركبوىا 

كترغيبا كترىيبا إال ما قد احتمل الكذب فيو يف حكم ’ كافتخارا ككصفا , على القصد للصدؽ فيها مدحيا كىجاء 

, ككاف رلرل ما يوردكنو منو رلرل القصص احلق , كاإلفراط يف التشبيو, الشعر من اإلغراؽ يف الوصف 

كالشعراء يف عصران إمنا يثابوف على ما , أك يثابوف مبا حياربوف , كادلخاطبات ابلصدؽ فيحاربوف مبا يثابوف 

, <<كبليغ ينظمونو من ألفاظهم , يستحسن من لطيف ما يوردكنو من أشعارىم كبديع ما يغربونو من معانيهم 

 أف يدمي النظر يف األشعار >>:كمن ىنا يلخص ابن طباطبا نظرتو يف تعامل الشاعر مع ادلوركث من خالؿ قولو 

. 3<<اليت قد اختزهنا لتلتصق معانيها بفهمو كترسخ أصوذلا يف قلبو 

كادلعٌت ادلقصود من ىذا كلو ىو أف ابن طباطبا يدعوا إىل التعامل مع ادلوركث لتنمية قدراتو كيضرب مثال لذلك 

فلم أرد شيئا , فتناسيتها , تناساىا :  حٌفظٍت أيب ألف خطبة مث قاؿ يل >>:عن أحد الشعراء من خالؿ قولو 

كتلقيما لذىنو كمادة , كهتذيبا لطبعو , فكاف حفظو لتلك اخلطب رايضة لفهمو , من الكالـ إال سهل علٌي 

 كىذه النقطة اليت طرحها ابن طباطبا كادلثل الذم ضربو ىو أصح اآلراء كأبرز <<كسبيال لبالغتو , لفصاحتو 

                                                           

.66 ادلرجع نفسو ص  1  
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فالشعراء جيب أف يبتكركا كيستحدثوا الصورة الشعرية اجلديدة كال جيب أف يكوف ,النتائج يف التعامل مع ادلوركث 

 1.كذلك ابألخذ من معاين شعرىم كيغذل هبا شعره, كأل على الشعراء الذين سبقوه 

فهو يعَت اللغة الشعرية أمهية كبَتة فيقوؿ ,   كما يشَت ابن طباطبا إىل أمهية اعتناء الشاعر بقواعد اللغة األساسية 

 فينبغي للشاعر يف عصران أف ال يظهر شعره إال بعد ثقتو جبودتو كحسنو كسالمتو من :>>يف ىذا الصدد 

العيوب اليت نبو عليها كأمر ابلتحرز منها   ك هني عن استعماؿ نظائرىا كال يضع يف نفسو أٌف الشعر موضع 

كإمنا , فليس يقتدم ابدلسيء , اضطرار ك أنو يسلك سبيل من كاف قبلو كحيتج ابألبيات اليت عيبت على قائلها 

 . 2<<ككل كاثق فيو حجل إال القليل , اإلقتداء ابحملسن 

كأف يتأمل ما قد أداه إليو طبعو كأال , ك يدعوا ابن طباطبا أبف يعاكد الشاعر شعره ابلتهذيب كالتثقيف كالنقد 

كمن ىنا جعل ابن طباطبا مقاييس لقبوؿ الشعر كرفضو كمعرفة الشعر , يعرضو إال بعد إصالحو كثقتو من جودتو 

احملكم ادلتقن من الشعر ادلمٌوه ادلضطرب  ككجوب اختيار األكزاف غَت ادلستكرىة دلا دلوسيقى الشعر من أثر عميق 

. يف النفوس

ىي : فالقصيدة اجلٌيدة ,كما يؤكد ابن طباطبا على عملية االتساؽ الشكلي بُت عناصر الوزف كالصورة يف الشعر

كاطالع ابن طباطبا على الًتاث العريب ك التخزين اذلائل الذم ديتلكو , اليت تتوافق عناصرىا الشكلية كتتجانس 

: منو فقد استشهد  مبئات األبيات لشعراء من سلتلف العصور على تشبيهاتو اليت قسمها إىل أربعة أصناؼ كىي 

. كتشبيو بو لوان كصوات , كتشبيو بو حركة كبطأ كسرعة , كتشبيو بو معٌت , تشبيو الشيء ابلشيء صورة كىيئة 

      ابن طباطبا اجتمعت لو ملكة قرض الشعر مبا جعل شخصيتو عادلة مبستوايت اإلبداع الشعرم أكثر من 

كىو ادلتلقي ادلنتج الذم يتفاعل مع , ألف ادلتلقي ادلبدع ىو الذم يعيننا. غَتىا شلن انتهجوا سبيل النقد فقط 

                                                           

.80ص , 1996, 1ط,مصر , القاىرة , الشركة ادلصرية العادلية للنشر , أصوؿ النقد األديب , طو مصطفى أبو كريشة  1  
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النص  فيتأثر بو كيؤثر فيو لينتج نصا على النص األكؿ أك يصدر حكما يوجو فيو ادلبدع أك ادلرسل إىل مسلك فٌٍت 

كمن ىنا كمن منطلق خربتو يف الشعر كصناعتو يرسم ابن طباطبا , يتوافق مع ما حيسبو ىذا ادلتلقي ىو الصواب 

 كأعلم أٌف العرب ":  طريقا للشعراء جتنبهم الوقوع يف اخللل أك الزلل فيتبع معهم أسلوب اإلخبار كاإلعالـ فيقوؿ 

. 1"كمرت بو جتارهبا  , أكدعت أشعارىا من األكصاؼ كالتشبيهات كاحلكم ما أحاطت بو معرفتها كأدركو عيناىا 

كإمنا ىي زلاكرة للمتلقي فيو أيضا ,         كىكذا زلاكرة ابن طباطبا للشاعر ىنا ليست زلاكرة للمبدع فقط 

كىي مرحلة للتلقي , فالشاعر حىت يصل إىل مصاؼ اإلبداع الرائع ال بد لو من ادلركر مبرحلة التعلم كالتثقف

فاشتغاؿ ابن طباطبا الكلي كاف على التلقي مبفهومو احلديث كلذا يقوؿ الناقد دمحم ادلبارؾ أف زلنة ابن طباطبا ىي ,

بلوغ غاية ادلتقن .لذا فليس ىدؼ ابن طباطبا من تطويع انصية الشعر للشاعر,زلنة التلقي كإف مل يصرح بذلك

: بل انو جيعل من اجتالب ادلتلقي كاجبا من كاجبات الشاعر إذا يقوؿ, فإمنا مقصده نيل رضي ادلتلقي أيضا,فقط 

ك الناظر بعقلو إليو ,حسنة رلتلبة حملبة السامع لو ,لطيفة مقبولة , فواجب على صانع الشعر أك يصنعو صنعة >>

 كمن ىدا النص صلد ابن طباطبا ال يريد ابلشعر ,2<<كادلفًتس يف بدائو , مستدعية لعشق ادلتأمل يف زلاسنو , 

ك إمنا يرضي رتيع أنواع ادلتلقُت لذلك نراه يعدد يف صفاهتم من السامع إىل النظر , اسًتضاء ادلتلقي العادم فقط 

ك إدراؾ الباطن من نظر , فإف كاف السمع ابسط صفاتو كالذم يعٍت تثبيت النظر, بعقلو إىل ادلتأمل إىل ادلفًتس

. 3الظاىر كيف ىذا اقًتاب من معٌت التأكيل 

ك إف مل يصرح بذلك من خالؿ بيانو ,         كيف األخَت نقوؿ أف ابن طباطبا يف عبارة حاكؿ دراسة التلقي 

كمهما كانت ثقافتو ,ابلشكل الذم يبهر ادلتلقي مهما كاف كضعو صرحيا أك ضمنيا. أساليب الصناعة الشعرية احملقة

كما تركيزه على تعليم الشاعر أك على إتقاف النص الشعرم سول بلوغ , انقد كاف أك متخصصا أك سامعا عاداي , 

                                                           

.57ص , ـ1982, د ط,مصر ,القاىرة ,دار الثقافة للطباعة كالنشر ,نقد الشعر يف القرف الرابع اذلجرم , قاسم موضي  1  
. 57 ادلرجع السابق ص  2  
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كتبقى ىذه فقط , رضي ادلتلقي الذم ىو عنده ىدؼ الكتابة كاإلبداع كىو ادلرمى الذم تقصده مرامي الشعراء 

زلاكالت لرصد ىذه الظاىرة عند نقادان العرب األكائل حتتاج إىل حبوث كدراسات كثَتة لكشف أعوارىا كاستنباط 

 .معانيها 

 :( ه 337ت  )قدامة بن جعفر - ج

 حث ,1<<يدؿ على معٌت ,  قوؿ موزكف كمقفى >>يف مفهـو الشعر أبنو " قدامى بن جعفر "    يقوؿ 

القافية , الوزف : ككينونة الشعر العريب الذم يشًتط فيو أربعة شركط ادلتمثلة يف , يتفق ىذا ادلفهـو مع ثقافة عصره 

على أصل الكالـ الذم ىو " قوؿ "  فقولنا :>>ككذلك يشرح أكثر يف قولو , كادلعٌت كما نص عليها يف قولو , 

" مقفى "كقولنا , ألف القوؿ موزكف كغَت موزكف , يفصلو عما ليس مبوزكف " موزكف " كقولنا , مبنزلة اجلنس للشعر 

يفصل ما " يدؿ على معٌت " كقولنا . فصل بُت ما لو قوايف من الكالـ ادلوزكف كبُت ما ال قوايف لو كال مقاطع 

جرل القوؿ على قافية ك كزف مع الداللة على ادلعٌت شلا جرل على ذلك من غَت داللة على معٌت فإنو لو أراد مريد 

 .2<<أف يعمل من ذلك شيئا على ىذه اجلهة ألمكنة كما تعذر عليو 

,       كلو نالحظ ما جاء يف الشعرية العربية بنظرة شاسعة نرل أبهنا ال خترج عن إطار ىذه احلدكد األربعة 

,  كدلا كانت للشعر صناعة :>>فقدامة بن جعفر حيدد مراتب الشعر كفق ىذه الشركط األربعة حيث يقوؿ 

إذ كاف رتيع ما يؤلف كيصنع , ككاف الغرض يف كل صناعة إجراء ما يصنع كيعمل هبا عل غاية التجويد كالكماؿ 

كاآلخر غاية الرداءة كحدكد بينهما تسمى , أحدمها غاية اجلودة : فلو طرفاف , غلى سبيل الصناعات كادلهن 

كقد حدد ىذا التمييز يف معايَت اليت , كعليو فإٌف قدامى بن جعفر دييز أكثر من منط شعرم . 3 <<الوسائط 

ائتالؼ  ): كمن ىنا ينتج آتلف مع بعضها البعض من صفات كىي , يرل أبهنا مرتبطة بشركط الشعر األربعة 

                                                           

  1 .64ص , د ت, د ط,بَتكت لبناف , دار الكتاب العلمية ,نقد الشعر : قدامة بن جعفر 

.64ص ,ـ 1983, د ط , مصر , اإلسكندرية , منشأ ادلعارؼ ," نصوص ك دراسة " الًتاث النقدم :  رجاء عبيد 2  
.64نقد الشعر ص :  قدامة بن جعفر  3  
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كمن ىنا  , 1(ائتالؼ ادلعٌت مع القافية , ائتالؼ ادلعٌت مع الوزف , ائتالؼ اللفظ مع الوزف , اللفظ مع ادلعٌت 

فعلة احلكم عنده , يصبح لدينا ذتاين رلموعات حتدد مراتب الشعر كفق حاليت اجلودة كالرداءة كمعيار للتمييز 

 . 2تكمل يف الشكل أك الصورة 

حياكؿ قدامى بن جعفر من خالؿ رده على علة اجلماؿ يف الشعر إىل ما ينطوم عليو من جتانس بُت          

كاليت ال ديكن أف تفهم ,  إىل صورة القصيدة   العناصر كاألجزاء ابلًتكيز على الصياغة لقيمة الشعر اليت ترتد

أم أنو ينظر يف كل عنصر على حدة , 3منفصلة عن عناصرىا ليتخذه ذلك معيار لتمييز الشعر بُت اجليد كالردمء

مث ينتقل إىل بياف احملسنات العامة للمعاين اليت يورد فيها طرفاف من ألواف البديع ,حيث يبُت عالمات اجلودة فيو

حىت إف هتيمن , مث ينتقل بعد ذلك إىل بياف موجبات احلسن  أك اجلودة يف العناصر ادلركبة,كيضع ذلا مصطلحات,

فانتقل إىل ىبياف العيوب كأكضحها يف العناصر ادلفردة أكال مث بعد ذلك  ذكر بياف العيوب يف ,بياف النعوت

العناصر ادلركبة 

كحصره حتت ,بُت فيو معٌت الشعر عنده حيث اعتربه صناعة "نقد الشعر"       ألف قدامة بن جعفر كتاب 

فهذا الكتاب أحدث ضجة كبَتة يف عامل األدب حيث أنو .اللفظ كالوزف كالقافية كادلعٌت:عناصر أكلية يتكوف منها

كشف " عبد اللطيف البغدادم يف أتليفو : فمنهم من أثنوا عليو كتصدكا لنصرتو مثل , اختلف فيو العلماء 

: كمنهم من رفضوا رأيو الذم تبناه يف كتابو مثل , " ادليزاف " كابن اإلصبع يف كتاب , " الظالمة عن قدامة 

كمن النقاد فيما , 4" تزييف نقد قدامة " كابن رشيق يف كتابو , " تبيُت غلط قدامة " كألف كتاب مساه , األميدم 
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ألف ىذا الكتاب بناء ىندسي انشغل أكالًّ بتقسيم األجزاء كاألركاف فبعد أف , يبدكا لنا من كاف ذلم اجتاه كسطي 

. أمت ىذا التقسيم مأل ىذه األركاف بنقد الشعر

ادلستول األٌكؿ ىو ادلكوانت الشكلية :         كمن خالؿ تعريف قدامة بن جعفر للشعر ركز على مستويُت 

أما ادلستول الثاين كىو ادلعاين ذلذا ال يكوف القوؿ ادلوزكف شعرا انطالقا من أحد ادلستويُت فال بد من , للشعر 

حيث أنو  يتنزؿ ادلعٌت عنده يف مستول الشكل الذم , لذا رفض االحتكاـ إىل مادة ادلعٌت يف ذاهتا , اعتبارمها معا 

كمستول ادلعٌت يف ذاتو حيث يبحث , يشمل العناصر ادلفردة كادلركبة كىو بذلك يفدكا مادة غَت مفارقة لشكلها

. كفكرة اجلودة كالرداءة تنبع من ىذه البوابة , من منظور قيمتو كغايتو 

حيث أف ىذه ادلعايَت عبارة عن شرائط تشمل كل ما ىو ,     حدد قدامة بن جعفر معايَت اجلودة يف الشعر 

كالتزاـ النعوت , ككل ماىو معنوم من شكل القصيدة كالتحاـ األجزاء , ككزف كقافية , من كلمة كترتيب , لفظي 

  متعلق  كآخر , ابلشكل   متعلق   نوع  منو :رئيسيُت   ديكننا تقسيمها إىل نوعُت   ىنا كمن, كاجتناب العيوب 

. 1ابدلعٌت 

:  كالنوع ادلتعلق ابجلودة الشكلية ينقسم إىل ثالثة نعوت 

ك دلا قضينا من :  كقوؿ الشاعر ,  كيشًتط فيو الفصاحة كالسماحة كخلوه من البشاعة :نعت اللفظ  - أ

ىهىارىل رًحىالينىا          
ًم ادل مٌت كل حاجة             كمٌسح ابألركاف من ىو ماسحي             ك شيٌدٍت عىلىى ديىى

نػىنىا              كى سىالىٍت  كى ملىٍ يىنظيٍر الغىاًدم الًذم ىيوى رىًئحي             أىخىٍذانى أبًىٍطرىاًؼ الألىحىاًديثي بػىيػٍ

ًطحي  ىًطٌي األىابى
   2أبًىٍعنىاًؽ ادل

                                                           

- ادلغرب– فاس – ظهر ادلعزاز , منشورات جامعة سيدم دمحم بن عبد هللا , مقومات الرؤية النقدية عند أيب علي ادلرزكقي  :  العياشي السنوسي -1
.82ص -د ط_ دت  1  
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كجعل من نعوت الوزف الًتصيع أم دتييز مقاطع ,  كيشًتط أف يكوف سهل العركض :نعت اللفظ -  ب

مثل أبيات ادلنٌخل بن عبيد , أك من جنس كاحد يف التصريف , أك تشبيو بو , األجزاء يف البيت على السجع 

: البشكرم 

ًطَتٍ 
ى
 1.     كىقىٍد دىخىٍلتي عىلىى الفىتىا                      ًة اخًلٍدًر يف اليػىٍوـً ادل

.      الكىاًعًب احلىٍسنىاًء تػىٍر                      فيلي يف الدَّمىٍقًس كى يف احلىرًيرٍ 

افػىعىٍت                          مىٍشيى القيطىاًة ًإىلى الغىًديرٍ  فػىٍعتػيهىا فػىتىدى .  فىدى

تػىعىطُّطًف الغيٍصًن النًَّظَتٍ  .         فػىعىطىٍفتػيهىا فػىتػىعىطىفىت                          كى

تػىنػىفيًس الظَّيبٌٍ الغىًديرٍ  .  كىلىثىٍمتػيهىا فػىتػىنػىفىسىٍت                            كى

ا                      مىًة اًبلتىٍكًبٍَت كالتىصًغَتٍ  ىدى
.        كىلىقىٍد شىرًبىٍت ًمٍن ادل

.      رىبُّط اخلىوىٍرنىًق كى السىًديرٍ         فىإذىا سىًكٍرتي فىًإنىًٍت                    

.     رىبي الشىًويهىة كىالبىًعَتٍ                  كىًإذىا صىحىٍوتي فىإنىًٍت               

ككذلك جعل من نعوهتا التصريع كىو ,  كيشًتط فيها أف تكوف عذبة احلرؼ سلسة ادلخرج :نعت القوايف -  ج 

أكثر من " امرئ القيس " كمن ىنا يرل قدامة أف , إحلاؽ العركض ابلضرب كزان كقافية سواء ابلزايدة أك ابلنقصاف

: يستعمل ذلك فمنو قولو 

ٍومىًل  ًبيبو كى مىٍنزًًؿ           ًبسىٍقًط اللًٌول بػىٍُتى الديخيوًؿ فىحى .     ًقفىا نػىٍبًكي ًمٍن ذًٍكرىل حى

: كبعده أببيات قاؿ 
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ليًل            كًإف كيٍنتي قىٍد أٍزمىٍعتي صىٍرًمي فىأىرٍتىًلي  ا التىدى .     أىفىاًطمي مىٍهألن بػىٍعضي ىىذى

: كبعده أببيات قاؿ 

أما عناصر جودة .                   أىالى أىيػيهىا اللٍَّيلي الطىًويلي أىالى اصٍلىًلي           ًبصيبًح كى مىا اإًلٍصبىاحي ًمٍنكى أبًىٍمثىًل 

:  ادلعٌت تنقسم إىل ثالثة أقساـ بدكرىا 

حة كضع كلمات يف قوالب مالئمة للمحلًٌ كاحلاؿ فعلى  الشاعر مراعاة نفسية  : صحة املعىن - أ ادلراد ابلصًٌ

كعدـ دتكُّطن ادلعٌت من ذىنو , كأف يتجنب اإلحالة كاإلغراؽ ادلفضيُت إىل التشويش على ادلتلقي , ادلتلقي 

 .           فكلما أغرب الشاعر يف معانيو كابتعد عن الواقع مبسافة بعيد كقع يف اإلحالة كابتعد عن الصحة , 

كاختيار األلفاظ اليت تالئم الغرض الذم يقوؿ ,  كيعٍت بو مطابقة الغرض للمعٌت :التناسب الغرضي  - ب

. 1كتتسم ابالبتكار كالسبك اجليد , فيو 

كلذا مل ُييت مبثاؿ ذلما  من خالؿ ىذه ,  فهذا القسم لو عالقة كطيدة أبخويو:قضية املبالغة والغلو- ج

. 2ستتضح ىذه العالقة حبث أف ادلبالغة كالغلو مرتبطة ابلصدؽ كالكذب يف الشعر , ادلعاجلة ذلذه الظاىرة

صلد أف , كمن خالؿ ىذه اآلراء حوؿ مفهـو الشعر كغَتىا كثَت يف نصوص الًتاث النقدم  العريب       

فقد تعددت ادلفاىيم , رلدد كشامل للشعر , منطقي , النقاد كعلماء األدب مل يتفقوا على مفهـو قاطع 

إذا أطلقت أاثرت يف نفوس الناس معاين سلتلفة " شعر " ألف كلمة , كتباينت من حيث الصياغة كادلنطلقات 

فالعركضيوف أك اللفضيوف عامة يفهموف من ىذا اللفظ صورتو " , حسب دراستهم كصنعتهم كعلمهم , 

أما ادلناطقة فَتكف فيو كسيلة مؤثرة تبعث يف النفوس انفعاال , الظاىرة يف الوزف كالقافية الذين دييزانو عن النثر 

 كهبذا انقسم العلماء النقاد إىل فئة  من النقاد كالشعراء تؤكد على , 3"فنظركا بذلك إىل انحيتو ادلعنوية , ما 
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كفئة أخرل , كحركة اللغة الفنية كإحياءاهتا التصويرية فيو , أمهية اإليقاع ك على البنية اخلارجية للنص الشعرم

منهم توىل اىتماما كبَتا مبضموف النص الشعرم كتقدـ ادلعٌت على اللفظ كتقيس الكالـ مبا يعود بو على العقل 

كإف , كدتكنو من التعرؼ على الواقع كالتعريف بو يف حدكد احلس كالتجديد , يف عملية اإلدراؾ ك التفكَت 

, كانت ىذه تفرض أف يكوف ذلك ضمن تشكيل خيايل ك إطار لغوم متناسب كمتناسق موقع موزكف 

   احلس كيدركو كبُت ما يستسقيو الذكؽ العاـ , حيث تشًتط أف جيمع الشعر بُت ما يقبلو العقل كالفكر 

. 1معان 

فإنٌو يبقى يف أبسط , كرغم تباين اآلراء كاختالؼ األدابء كالنقاد على مر العصور حوؿ مفهـو الشعر       

كالفكر , صوره كأقرهبا يف ادلعاين ادلتطورة موىبة ذاتية متميزة قوامها العاطفة ادلرىفة كالذكؽ اجلمايل البارع 

موىبة تنمي , الثرية اآلسرة , كاللغة ادلعربة ادلوحية , كالعقل ادلتوىج كاخلياؿ اخلصب كالبصَتة الثاقبة , النافذ 

فتتحوؿ إىل طاقة , ابلتفكَت كتصهر ابلتجربة كتصقل ابدلعرفة كتغذل ابإلحساس  كتبلور كتطور ابدلمارسة 

كتبقى ىذه ,  كاحلسد كاالستلهاـ كالتأثَت كالتغيَت ؤكالتنبكقدرة خارقة على النفاذ , عالية من الفن كاإلبداع 

كيف أتمل كشوؽ إىل , الطاقة صاحبها يف توىج دائم كحضور متواصل كتفاعل مستمر مع كل زليط بو 

. كتطلع إىل جتاكز العوائق كالقيود إىل البحث كالكشف كالعطاء , اإلرتباط حبقائق الكوف 

الشعر جنس أديب , ذلك أٌف الشعر نوع سلتلف عن بقية األنواع األدبية من حيث شكلو كمضمونو معان      

لذا أضحى الشعر العريب مادة للبحث , لو خصائصو الذاتية كطبيعتو اخلاصة ككيانو ادلستقل عن غَته 

إىل جانب كونو منطلقا لنشوء كثَت من علـو اللغة العربية كمدىا ابلنصوص كالشواىد اليت , كالتحليل كالنقد 

, 2ككونو كسيلة إىل تربية ادللكة األدبية كتنمية ادلوىبة كصقل الذائقة النقدية  كالبالغية , حيتاج إليها الدارسوف 

كما قد يكوف فيو من , كإذ راح النقاد كالعلماء يدرسونو كحيللونو كيبحثوف عن مواطن رتالو كمكامن أسراره 

                                                           

.199ادلرجع نفسو ص : ينظر  1
  

33، صنقد الشعر :  دمحم فاخورم  2  
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ككثرت , أك جوانب سلبية تكوف موضعا للنقد كادلؤاخذة , جوانب إجيابية حتوز الرضا كالقبوؿ كاإلعجاب 

. 1الكتب ادلؤلفة يف دراسة الشعر العريب كنقده 

كىذا ما سيطرح , للقاضي اجلرجاين " الوساطة بُت ادلتنيب كخصومو "   كما يهمنا من ىذه الكتب ىو كتاب 

:  عدة إشكاليات تقودان إىل الفصل الثاين كادلتمثلة يف 

كيف نظر القاضي اجلرجاين إىل الشعر؟ كما ىي مقوماتو يف نظره؟ كما ىي القضااي اليت توقف عندىا ؟ 

                                                           

.33 ادلرجع نفسو ص  1
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 مفهوم الشعر: املبحث األّول - 1

: مفهوم الشعر عند القاضي اجلرجاين - أ

القاضي " قضية ربديد مفهـو الشعر من القضااي اجلوىرية اليت شكلت جزءا وزلورا مهما من الدراسة لدى       

فقد عاجلها واىتم هبا كغَته من النقاد ىذا , بل على أساسو أقيمت ىذه الوساطة , (الوساطة)يف كتابو " اجلرجاين 

وبرز نقادىا الذين تركوا , العصر الذي تطورت فيو اآلفاؽ النقدية حوؿ الشعر وتشبعت ورسخت أسسها 

" يظهر ذلك عند , بصمات جليلة ال ديكن لناقد متمرس أو أديب مبتدئ أف يغفل تلك األسس والقواعد 

من خالؿ نصوص كثَتة وابرزة يف الكتاب سنحاوؿ استكشاؼ مفهـو الشعر عنده ابلوقوؼ " القاضي اجلرجاين 

عند بعض النصوص وادلقوالت النقدية ابلتحليل وادلناقشة صلد نص فيو تعريف صريح لشعر القاضي اجلرجاين يف 

ٍب تكوف الدربة مادة لو وقوة لكل , يشًتؾ فيو الطبع والرواية والذكاء ,  إّف الشعر علم من علـو العرب :>>قولو 

فمن اجتمعت لو ىذه اخلصاؿ فهو احملسن ادلربز ويقدر نصيبو منها تكوف مًتتبة من اإلحساف , واحد من أسبابو 

 1<<واألعرايب وادلولد , واجلاىلي وادلخضـر , ولست أفضل يف ىذه القضية بُت القدمي واحملدث , 

فهو حيدثنا عن , من خالؿ ىذا النص يقدـ لنا القاضي اجلرجاين رؤية شاملة ٍب جزئية دلفهـو وطبيعة الشعر      

ورؤية واسعة مبنية على نظرتو للشعر ال من حيث ماىيتو , قبل أف يتناولو ابلدراسة ادلفصلة , فهمو للشعر عامة 

فهو ينظر إىل الشعر على أنو ظاىرة متكاملة ٍب بُت األسس القائمة عليها , 2ولكن من حيث مساتو وخصائصو

كما أف دراسة الشعر عنده , فالشعر علم يبحث فيو عن عناصر اإلبداع وإنشاء الظاىرة اإلبداعية يف كالـ العرب 

فهي قائمة على اإلطالع على دراسات ورؤى سابقيو من النقاد اليت حددت الشعر , مبنية على أساس علمي 

وىو هبذا يسعى إىل التعقيد , ٍب ما أسعفو عليو فهمو , (...الصناعة , القوؿ ادلوزوف , القافية , الوزف  )إبطار 

                                                           

.15الوساطة بُت ادلتنيب وخصومو  ص :  القاضي اجلرجاين  1 
.92ص , د ط, د ت ,اإلسكندرية مصر , منشأ ادلعارؼ , من قضااي الًتاث العريب :   فتحي أضبد 2
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الذي أصبح يف القرف الرابع للهجرة قرين حصوؿ صورة الشيء  (العلم  )ىذا ادلفهـو , لنظرية الشعر أو علم الشعر 

يعٍت على مستوى نقد الشعر ربديد اخلصائص النوعية للفن , ومرتبطا إبدراؾ الشيء على ما ىو بو , يف العقل 

وابلتايل احلكم عليو ما داـ احلكم على , الشعري وربديد العناصر العقلية اليت ذبعلها قادرين على سبثل الشيء 

لو , فرعا مستقال من فروع ادلعرفة " علم الشعر " وديثل ىذا الفهم ديكن أف يكوف , الشيء فرعا من تصوره 

.  1مكانتو داخل تصنيف العلـو و إحصائها 

وكيفية صناعتو ويناقش مبدأ , ىذا اإلدراؾ ابلنسبة لتحديد مفهـو الشعر ينبٍت ويهتم بتحديد أدوات الشعر      

من  , 2ويتوقف عند مبدأ الغاية وما يقًتف بو من ربديد أمهية الشعر و أثره يف النفوس, العلية يف حسن الشعر 

ٍب يندرج يف بياف خصوصية , ىذا البياف حاوؿ القاضي اجلرجاين أف حيدد الشعر  حدا مشوليا متكامال ىو العلم 

ىذا العلم واليت تتخلص يف صبلة من ادلقومات واألركاف اليت يقـو عليها ىذا العلم يف زلاولة لبياف العناصر اليت 

. تساعد عل خلق وإنتاج نص شعري على درجة عالية من اجلمالية واإلبداع 

: مقومات الشعر عند القاضي اجلرجاين :  املبحث الثاين - 2 

تتمثل يف   و يف الشعر ىي عناصر اإلجادة   يف أربعة عناصر و  الشعر مقومات" القاضي اجلرجاين "لقد حصر 

:  مايلي 

فهو قضية من القضااي ادلصطلح اليت تشكلت أصوذلا األوىل دبا أكتسبو يف ادلسار النقدي من تفرد : الطبع - أ

اليت تشكل ,حيث أنو شكل ىذا ادلصطلح حقيقة عرفية ونقدية يف ادلرجعية النقدية الًتاثية , الداللة وسبيز مصطلح 

فهذا ادلصطلح متعدد ادلدلوالت ومتشابك فهو مكوف رئيسي لإلبداع يف الكتابة الشعرية , فيها وعلى ضوءىا 

وارتبط , وجاءت ىذه التسمية يف ذوؽ الشعر ومناقشة مشكالتو اجلمالية والبالغية والداللية , أبشكاذلا وتنوعاهتا 

                                                           
.22مرجع سابك ص ,  جابر عصفور 

1
  

.23 المرجع السابك ص 
2
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ذلذا كاف الطبع , إذ أّف  قضاايه ارتبطت دبصطلح الطبع وما تبعو وشظى عنو , ادلصطلح بشفافية الشعر وكتابيتو 

وىو العالمة اليت تعرؼ هبا , إنو ال هنائي قوامو احلركة ادلطلقة , ىو األصل الذي ال غٌت عنو يف أتليف الشعر 

 , 1خاصة إذ غاب فيو اجلهد والوعي واالختيار, األشياء وربدد واحلالة األوىل لتثبيت األحاسيس الفطرية األولية 

اخلليقة و السجية اليت جبل , الطبع والطبيعة >> :والطبع يف أبسط صورة ما ضبل يف طيات ادلعاجم على أنو 

وطبع هللا اخللق على الطبائع اليت خلقها وأنشأىم , فطره , وطبعو هللا على األمر بطبعو طبعا , عليها اإلنساف 

إذ الطبع يف ادلفهـو , والطبع ابتداء صنعة الشيء , 2<<خلقهم , يطبعهم طبعا , وىي خالئقهم , عليها 

.  ادلعجمي ىو البداية وىو األصل 

فأصبح ىذا ادلصطلح عندىم , وقد عد النقاد الشعر أف الطبع مقوما أساسيا ورئيسيا للتشكيل الشعري       

فكاف من ادلفاىيم النقدية والبالغية اليت , وسيلة النقد وغايتو يف احلكم على الشعر من حيث جودتو أو رداءتو 

. 3وحاولت ربديد معادلها وضبط أسسها , رافقت عملية اإلبداع الشعري 

ويتحوؿ  مفهـو الطبع مع القاضي اجلرجاين يف وساطتو لَتتبط دبفهـو الطبائع حيث يكوف ادلنطلق عنده      

أي يتحوؿ مصطلح الطبع وادلطبوع دلنحٌت آخر يبتعد عن مقابلتو ابلتكلف والصنعة , متصال ابجلانب الشخصي 

وقد كاف القـو خيتلفوف يف >> : يظهر ذلك من خالؿ قولو , فالطبع عنده مرادؼ دلا يسمى ابدلوىبة الشعرية , 

ويسهل لفظ أحدىم ويتوعر منطق غَتىم , ويصلب شعر آخر , فَتؽ شعر أحدىم , وتتباين فيو أحواذلم , ذلك 

فالطبع دبعٌت ادلوىبة ىو الذي جيعل ىذا الشاعر . 4<<وإمنا ذلك حبسب اختالؼ الطبائع وتركيب اخللق , 

بذلك عدىا أكرب مقـو للشاعرية أو , 5فهي أصل وشيء فطري ال مكتسب , شاعرا واآلخر ال صلة لو ابلشعر 

                                                           

.07ص, ـ2005, دمشق , منشورات ارباد الكتاب العرب , رؤية نقدية يف ادلنهج واألصوؿ , خطاب الطبع والصنعة , مصطفى دراوش  1  
.232ص , 8ج , لساف العرب , ابن منظور  2  

.11ادلرجع السابق ص , مصطفى دراوش  3  
.24ادلرجع السابق ص :  القاضي اجلرجاين  4  

.320ص , ـ2001, 1ط , دار الشروؽ للنشر , اتريخ النقد األديب عند العرب : إحساف عباس :  ينظر  5
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وابلتايل عامل مساعد على , فالطبع عنده ديثل أصل اإلبداع الشعري وىو الذي حيفظ الشعر وخيلده , تفرد ادلبدع 

وقد يعد , وقد جاء مصطلح جديد دلصطلح الطبع عند القاضي اجلرجاين , نقاوة الشعر و أصالتو مع مرور الزمن 

ودماثة الكالـ , فإّف سالمة اللفظ تتبع سالمة الطبع >> :والذي عرب عنو بقولو ,  (ادلزاج): وىو , تطويرا لو 

, وترى اجلايف اجللف منهم كز األلفاظ , وأنت ذبد ذلك ظاىرا يف أىل عصرؾ وأبناء زمانك ’ يعد دماثة اخللقة 

فالطبع هبذا , 1<<ويف جرسو وذلجتو , وعر اخلطاب حىت إنك وجدت ألفاظو يف صورتو ونغمتو , معقد الكالـ 

ألف الشعر صورة لطبع , فهو سر التفاوت يف األسلوب واألداء , ادلعٌت ىو الذي حيدد بو أسلوب الشاعر ولغتو 

صياغة ومنحى , وىنا ديكن سر التفاوت بُت الشعراء , وما جبل عليو , الشاعر ومرآه لنفسو وتصوير دلزاجو 

وىو ادلوىبة اليت دين هبا هللا على الشاعر واليت ذبعلو كما قاؿ ابن , الطبع  إذف ىو مصدر الشعر . 2وينابيع شعر 

 . 3<< يشعر دبا ال يشعر بو غَته :>>رشيق القَتواين 

لذا عدىا , وىذه القوة اخلفية شكلت أساسا للتجربة الشعرية السوية وقانوان إبداعيا مرتبطا بسمة الشاعرية       

ىذه اآلليات وادلصادر , وقاعدة مصادره وآليات كتابتو , وروح القوؿ الشعري , "أوؿ العلم " القاضي اجلرجاين " 

يستند إىل مزاج الشاعر " القاضي اجلرجاين " كما أّف , اليت ال ديكن أبي حاؿ فصلها عن الطبع ادلصدر األوؿ 

وأنو خيضع للتطور وفق عدة عوامل كاف أوذلا  , 4وحالتو النفسية ونوعية طبعو لالحتجاج أبف الطبع ليس واحدا

. فكاف مقياسا للتفاضل والتفاوت , مزاج الشاعر الذي حدد عالقتو بلغة وأسلوبو 

غَت كاؼ ليكوف وحدة قاعدة ىذه ,       ويبقى الطبع هبذا ادلفهـو أو ذاؾ كأساس أوؿ للعملية اإلبداعية 

فالطبع وحدة , أنو ال بد من صقل وتثقيف ىذا األساس حىت يؤتى شباره " القاضي اجلرجاين " لذا يرى , العملية 

. ال جيدي إال إذا انضافت أليو الرواية 
                                                           

.25 القاضي اجلرجاين ادلرجع السابق ص  1  
.71ص , موازنة  اآلميدي و وساطة اجلرجاين :  خضر موسى دمحم ضبود  2  

.115العمدة يف صناعة  الشعر ونقده  ص : ابن رشيق القَتواين  3  
.97ادلرجع السابق ص ,  مصطفى دراوش  4  
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: الرواية  -ب

ما " ابن رشيق "  لقد أصبع النقاد السابقوف على الرواية شرطا من شروط الفحولة يف قوؿ الشعر وقد أورد     

يقوؿ يف , ال تكوف إال على شاعر الرواية  (الفحل  )يدؿ على إلزامية الرواية على ادلطبوع و أف إطالؽ صفحة 

يريد إذا << ىو الرواية >> :فقاؿ , عن الفحل من الشعراء " رؤبة بن عجاج "  وقد سئل :>>ىذا الصدد 

فال حيمل ,  وإمنا ذلك ألنو جيمع جّيد شعره معرفة جّيد غَته :>>" يونس بن حبيب " قاؿ , روى استفحل 

 ال يصَت الشاعر يف مسامعو يف قريض الشعر فحال حىت >>" : األصمعي "  وقاؿ  <<نفسو إال على بصَتة 

فالرواية سنة  , 1<<وقد تدور يف مسامعو األلفاظ , ويعرؼ ادلعاين , ويسمع األخبار , يروي أشعار العرب 

. 2طبيعية عند العرب ألف نتائجها ىي التعهد وترويض األلسنة و األفهاـ على الكالـ البليغ واألساليب الراقية 

 فإذا استكشفت عن ىذه احلالة >>: يقوؿ ,  والقاضي اجلرجاين جيعل الرواية معيارا من معايَت الشاعرية 

, وطريق الرواية إال السمع , وجدت سببها والعلة فيها أف ادلطبوع الذكي ال ديكنو تناوؿ ألفاظ العرب إال رواية 

 فالرواية عنده ,3<<وقد كانت العرب تروي وربفظ ويعرؼ بعضها برواية شعر بعض , ومالؾ الرواية احلفظ 

, 4(....واحلطيئة كاف رواية زىَت , فزىَت كاف رواية األوس  )تعٍت التلمذة بدليل أنو مثل ذلك ابلشعراء ورواهتم 

ورواية الشعر وحفظو وترسم خطاه من أىم العوامل اليت تساعد على صقل ادلوىبة , وىكذا كانت سنو العرب 

’ إذ أهنا تعلم الشاعر بطريقة عملية تطبيقية كيفية صياغة الشعر وبلورة معانيو ودقائق أموره ,  (الطبع  )الفطرية 

كما تعينو على , وذبويد فرحيتو , وتقوية ذاكرتو , كما أهنا تلعب دورا ىاما يف بناء شخصية الشاعر وهتذيب ذوقو 

ومالؾ ذلك احلفظ ألف الشاعر ادلطبوع ال ديكنو أف  , 5اإلفادة من أشعار غَته إلجياد وتوليد معاف مل يسبق إليها

                                                           

115.ص , ادلرجع السابق : ابن رشيق القَتواين  1  
.66ص  , ادلرجع السابق,  مصطفى دراوش  2  

.116ص  ,ادلصدر السابق,  ابن رشيق القَتواين  3  
.97ص  , ادلرجع السابق,  مصطفى دراوش  4  
.23ص , ادلرجع السابق,  القاضي اجلرجاين  5  
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بذلك تصبح الرواية صنعة , ويستشف معانيها إال ابحلفظ الذي يعتمد أساسا على السمع , حييط أبلفاظ العرب 

وىذا يعٍت أف وظيفة الرواية ذات قيمة أساسية ألثرىا يف ترسيخ , فهي مرتبطة بو تثريو وتوسع رلاالتو , للطبع 

 , 1واحملدث ادلطبوع ال ديكن ىذه الفضيلة إال إذا حفظ الكالـ وورده واستوعبو, ادلنواؿ و إثراء ثقافة الشاعر 

إىل وصل وربط احملدث من الشعر برواية ادلتقدـ منو على ضلو ما يتضمنو قولو " القاضي اجلرجاين " لذلك دعا 

 والذي وصفو ابدلطبوع الذكي  ,2<<و أوجده إىل كثرة احلفظ أفقر,  أرى حاجة احملدث إىل الرواية أمس :>>

وتبعا للخصوصية , وعليو فإف مصطلح الطبع مصطلح مرف خيضع للتطور الداليل وفق ما تقضيو ادلمارسة واحلفظ 

. فهو ال خيص عنصرا دوف عنصر آخر , الفردية والتطور التارخيي 

: الذكاء- ج

ولكنو مل يقدـ ربديدا , إىل أمهيتو وأثره يف الشاعر وشعره " القاضي اجلرجاين " الذكاء مبدأ نفسي تنبو لو       

حسن الذوؽ التصرؼ على غَت مثاؿ يبق ال سيما يف : إال ما يلمس منو يف قولو , دقيقا دلفهومو يف الوساطة 

وىذا إىل جانب الرواية يقي الشاعر من التقليد وىي اليت تذكي الطاقة اخلالقة يف نفس , اختيار ما يناسب الذوؽ 

لكوهنما منحة فطرية قابلة للتطور والنمو بفضل الدربة " القاضي اجلرجاين " والذكاء مقًتف ابلطبع عند , ادلبدع 

فضال يف كوهنا صقال وإضافة إىل , كما أّف الذكاء ىبة فطرية وملكة يستعاف هبا على اإلجادة يف الشعر , وادلراس 

وما تتمتع بو من , وتفرد مردمها إىل شخصية ادلبدع ذاتو , فالعملية اإلبداعية تظل قرينة خصوصية , جودة الشعر

فذلك , 3وكيفية ربقق ىذه األسس وادلقومات اليت أشار إليها , صفات ومواىب ومكوانت إطاره الفكرية والفنية 

. مرتبط هبذا ادلبدأ النفسي الذي حيتاج بدوره إىل الدربة و ادلراف 

                                                           

.23ص  , ادلرجع السابق, اينظرالقاضي اجلرجاين  1  
.67مفهـو النص من خالؿ رؤية صاحب الوساطة للشعر ص :  سعاد عثماين  2  

.96ص  , ادلرجع السابق:  مصطفى دراوش  3  
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, وحل ادلشاكل , فالذكاء مصطلحا يشمل ويتضمن القدرات العقلية ادلتعلقة ابلقدرة و التحليل والتخطيط       

والتقاط , وصبع وتنسيق األفكار , كما يشمل القدرة على التفكَت اجملرد , وسرعة التصرؼ , وبناء اإلستنتاجات 

كما يتضمن أيضا حسب بعض العلماء القدرة على اإلحساس و إبداء ادلشاعر وفهم , وسرعة التعلم , اللغات 

. 1مشاعر اآلخرين 

وللذكاء أنواع متعددة ديكن إحصائها من خالؿ دراسة سلوؾ اإلنساف من خالؿ التعلم واالستنتاج وردة الفعل     

: وىذه األنواع تتمثل يف ما يلي, 

والذكي لغواي ,  والذي ديكن أف ديتلكو اإلنساف من اإلبداع يف الكتابة واحلديث واخلطابة :الذكاء اللغوي _1

. سيكوف أكثر قدرة على التعلم ويستخدـ اللغة يف الوصوؿ إىل أىداؼ معينة 

الذي يتضمن القدرة على حل ادلشاكل ادلنطقية وادلعادالت الرايضية فاإلنساف الذكي : الذكاء املنطقي _2

. ادلنطقي والرايضي يكوف أقدر من غَته على التعامل مع ادلعضالت العلمية وفهمها 

. ادلتضمن للمهارة يف األداء ادلوسيقي ويف أتليفها وتقديرىا واستيعاهبا :الذكاء املوسيقي _3

من ديتلك ىذا النوع , فهو ذكاء اجتماعي ووجداين الذي خيص العالقة مع اآلخرين :الذكاء العاطفي _4

. ستكوف لو القدرة على فهم نوااي ودوافع ورغبات اآلخرين 

 وىو ذكاء داخلي ديكن الشخص من فهم قدراتو وىو ديكنو من تقدير أفكاره ومشاعره :الذكاء الشخصي _5  

. 2وديكنو ابلتايل من تنظيم حياتو بشكل انجح 

                                                           

.23ص  , ادلرجع السابق:  القاضي اجلرجاين  1  
.23 ادلرجع السابق ص  2
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ومن ىذه األنواع جيب أف تكوف موجودة لدى الشاعر فهي تعترب مقـو أساسي يف الشعر ليكوف ذات جودة       

ومقاومة , ولكي يكوف كذلك جيب أف تتوفر فيو شروط تتمثل يف ادلثابرة , و يستطيع القارئ فهمو واستيعابو 

وأف يكوف دائما يف سعي ضلو الدقة , وتساؤؿ دائم ومرونة يف التفكَت , اإلندفاع واالستماع بفهم وتعاطف 

وأف يكوف مبدع ذا خياؿ , واالستفادة من اخلربات والتعبَت عنها بدقة ووضوح يف التفكَت و أف يستخدـ احلواس 

. 1واسع ومتحمس ومرح مع اآلخرين 

فهو يكسب ابلتدريب والتعليم وىذا بقدرتو ,فالذكاء مقـو جاء ليثبت أف كل شاعر لدية ذكاء من نوع خاص    

فهو , بل يعتمد أيضا على القدرات العاطفية واجلسدية , فهو ال يعتمد على ادلهارات الفكرية , على التطوير 

فال ديكننا تصنيفو أبنو كمية زلددة واثبتة قابلة للقياس بل , نظرية أكثر ربديدا متعلق ابدلفهـو الرايضي واللفظي 

. ديكن زايدة الذكاء وتنميتو

:  الدربة - د

, ابإلضافة إىل الذكاء البد لإلبداع من رافد مهم جدا حيلف بصاحبو إىل آفاؽ التميز وىو الدربة وادلراف      

لذا عليو دراسة آاثر الشعرية , بل ال بد أف تصقل ابلدربة , فالشاعر احلق ال يكتفي بعامل ادلوىبة والذكاء فقط 

, فإذا كاف الطبع والرواية والذكاء عناصر تشكل مقومات بل أركاف الشعر  , 2الرفيعة والتدرب على العمل الفٍت

وىي القوة اليت تكشف عن أصالة الطبع أو ادلملكة ومبلغ سبكن الشاعر من رواية شعر , فإف الدربة ىي مادتو 

      حىت يصل إىل التربيز والسبق ودرجة الذكاء الذي يتميز بو شاعر , وتقوية وأتصيل احلاسة الفنية لديو  , 3غَته

                                                           

.67ص , 2011,نشر دار العبيكاف , ترصبو داوود سليماف القرنة , مناذج تدريسية يف تعليم ادلوىوبُت , ميكر شَتيل شيفر _ سي– ميكر  1  
.74 ص  ادلرجع السابق: خضر موسى دمحم زلمود 2  

.93ص ادلرجع السابق :  فتحي أضبد عامر  3
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لذا , على آخر والدربة سبثل سبهيدا لنضج الشاعر حبيث أهنا اآللية اليت توقظ الطبع وتظهره وذبعلو طيعا منقادا 

 . 1عدت معيارا ىاما يسمح للنص الشعري ابالرتقاء واالنتشار فهي أساس لصقل النص وتثقيفو

ولطادلا عدت الدربة أساسا ومعيارا نقداي حلصوؿ عملية اإلبداع عند النقاد القدامى بل عدت شرطا وجزءا        

ٍب >> " :القاضي اجلرجاين " على حد قوؿ , مكمال لكل عامل وسبب ومقـو من مقومات العملية اإلبداعية 

ىذه اخلصاؿ رلتمعة ىي اليت تضمن دلن حيوزىا السبق , 2<<ولكل واحد من أسبابو  (...)تكوف الدربة مادة لو 

. ومنزلتو من التفوؽ , واإلحساف وبقدر نصيبو منها تكوف مًتتبة الشعرية يف اجلودة 

وقوة الشاعر وىي صفات ال تقف , الطبع والرواية والذكاء والدربة صفات تنبثق منها قوة الشعر : إذف      

 . 3وأعرايب ومولد, وجاىلي وسلضـر , فليس يف ىذه القضية قدمي وزلدث , ابلشعر والشاعر عند زمن معُت 

وىو ليس كالدائرة , والقاضي اجلرجاين ينظر إىل الوجوه األربعة على أهنا عمل متماسك وضروري يف بناء الشعر 

ويكوف عرضة , وإمنا جييء العمل الفٍت وفقها مران يقبل اإلضافة والتجديد و اإلبتكار , ادلغلقة ال يدري أين طرفاه 

وال يلتـز التعبَت طريقة واحدة , إذ الشعر فن والفن ال يكوف على قالب واحد , لالختالؼ وتعدد ادلنازع الشعرية 
, وىذه العناصر ىي أدوات ومقومات الشعر والشاعر يف كل عصر ويف كل لساف مهما اختلف الزماف وادلكاف , 4

ال زبصيص ذلا ابألعصار وال يتصف هبا دىر ,  فهذه األمور عامة يف جنس البشر :>>يقوؿ القاضي اجلرجاين 

علما من علـو العرب تسهم يف تكوينو وتثبيتو " القاضي اجلرجاين " وىذا يتحد لنا وفق رؤية   , 5<<دوف دىر 

                                                           

.71ص , ادلرجع السابق: مصطفى دراوش  1  
.15ص ,  ادلرجع السابق : القاضي اجلرجاين  2  
.16 ادلرجع نفسو ص  3  
.17 ادلرجع نفسو ص  4  
. 93ص ادلرجع السابق :  فتحي أضبد عامر  5  
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, وادللكة االكتسابية النركبة , ادللكة الفطرية اليت يشكلها كل من الطبع والذكاء : ونشره مهيئات زلورية ىي 

. 1إذ إف مقومات قطبية كالرواية والذكاء عمليات عقلية ذلا بعدىا يف اإلنساف , فالشعر تفاعل الطبع والصنعة 

إطار نقدي آخر ينظر , يف ربديده دلفهـو ومقومات الشعر " القاضي اجلرجاين " ومن ىنا ربدد لنا وفق رؤية      

. طرفاه الطبع والصنعة , إىل الشعر من خاللو 

: يلي  وديكن أف نعرب عنها من خالؿ سلطط كما

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

خمطط ميثل الطبع هوية اخلطاب الشعري وهو بداية للصنعة اليت تعد هتذيبا له أو عدوال عنه  

                                                           

.91ص , ادلرجع السابق,  مصطفى دراوش  1  

 مقومات اإلبداع 
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 )تبعا ذلذه الرؤية ينتقل احلديث عن عناصر اإلبداع ومقومات تفرد الشاعر إىل مقومي العملية اإلبداعية       

حوؿ " القاضي اجلرجاين " يظهر ذلك فيما ورد من مداخالت , الطبع والصنعة : أو مقومي األدبية ومها , (النص

". الوساطة " يف نصوص متأثرة يف , خالؿ حديثو عن الشعر ادلطبوع وادلتكلف , ىذا ادلوضوع 

وكاف الشعر أحد أقساـ >> :         يقوؿ يف إحدى ىذه ادلداخالت ضمن حديثة عن الشعر حيث يقوؿ 

وانضاؼ , فإذا اجتمعت تلك العادة والطبيعة , ويفرد بزايدة عناية , ومن أف خيتص بفضل هتذيب , منطقها 

فالطبع و الصنعة قيمتاف تتصالف ابلنص  , 1<<خرج كما تراه فخما وجزال قواي متينا , إليها التعمل والصنعة 

فالطبع دائما أصل , فالعالقة بينهما عالقة األصل ابلفرع  , 2و يوحياف لديو ابلتكامل ال التضاد, الشعري عنده

وىذا التداخل بُت , الكالـ  والتأليف واإلبداع وقابليتو على التغيَت والثراء والعمق موكلو إىل فاعلية الصنعة 

  , يف نصو السابق " القاضي اجلرجاين " ادلفهومُت نشأة وربصيالً  ديكن أف نكتشف معادلو من خالؿ ما طرحو 

وىذه الطبيعة زبضع , وىي مسة تفرد ادلبدع  (ابلطبيعة و ادلادة  )فمن الشعراء من ديلك الطاقة الذاتية عرّب عنها  

واليت تعٍت عنده  (الصيغة  )الذي أطلق عليو مصطلح , بدورىا إىل التهذيب الذي يضفي عليها صيغة التغيَت 

. 3وبذلك ال يكوف بينهما تناقض , ألهنا سبثل التأدية اجلّيدة والصورة ادلتقنة لوظيفة الطبع , اإلضافة 

استطاع كشف مقومات الشعر اليت تتعدى بو حدود ادلوىبة " القاضي اجلرجاين " وىذا الرأي يوحي أبف        

و ألنو ال ديكن أف ينحصر اإلبداع مهما تكن , وترغب يف تفعيل العالقات ادلنظمة حلركتها وتطويرىا, الطبيعية 

ولذلك فمن اجتماع الطبع , نوعيتو وجنسو يف رلرد االستعداد والقدرات الذاتية بل كاف حقو أف حيظى ابلتهذيب 

.  ابلعادة والصنعة فإف الكالـ ال يكوف إال رصينا جزال 

 
                                                           

.24ص  , ادلرجع السابق,  القاضي اجلرجاين  1  
.138ص , ادلرجع السابق :  سعد أبو رضا  2  

.92, ادلرجع السابق,  مصطفى دراوش  3  
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:  املبحث الثالث- 3

 :بناء القصيدة عند اجلرجاين - أ

والتجانس بينهما ضروري فهو ,  (ادلعاين , األلفاظ , احلروؼ  )يتشكل النص يف كليتو من عناصر صغرى       

ال , إذ الكالـ بدوف انتظاـ متجانس وبناء زلكم , ىذا التعلق يعد نواة الشكلي للنص , حيكم تعلقها ببعضها 

.  1يعد نصا سواء بيتا أو قصيدة 

يبقى للقصيدة شكلها اخلارجي , فإذا اعتربان أف عناصر عمود الشعر ىي مواد النسيج الشعري يف حلمتو     

وىو ما  , 2كما تبقى مسألة العالقات والنسب بُت ىذه األقساـ, تعاجل أغراض سلتلفة , ادلؤلف لألقساـ متعددة 

. يرسم إطارا ىيكليا للنص الشعري يتحدد وفق شكلو الفٍت 

لكن , كانت ذات موضوعات متنوعة ففيها الوقوؼ لسبب أو آلخر , والقصيدة العربية يف صورهتا القددية     

جزءاً من بناء , فكانت العالقة بُت ىذه ادلوضوعات واالنتقاؿ بينها  , 3اإلذباه األعم كاف على ذلك الصورة

. اخلاسبة , التخلص , ادلطلع : القصيدة اليت ربدد فيها ضمن ثالث عناصر ىي 

 والشاعر :>>ادلفاصل والشاعر اجلّيد عنده يراعي ذلك يف بناء قصيدتو " القاضي اجلرجاين " وقد أشار      

فإهنا ادلواقف اليت تستعطف أمساع احلضور  , احلاذؽ جيتهد يف ربسُت االستهالؿ والتخلص وبعدمها اخلاسبة 

    وتسليمهم إىل اإلصغاء ومل تكن األوائل زبصها بفضل مراعاة وقد احتذى البحًتي على مثاذلم إال يف استهالؿ  

                                                           

.127ص ,  ـ 2010, 1ط , األردف , إيريد , عامل الكتب احلديث" األدبية يف النقد العريب القدمي : " أضبد بيكيس 1  
.154ص , ـ1981, 1ط, سوراي , دمشق , الدار العربية للكتاب , نظرية الشعر العريب من خالؿ نقد ادلتنيب يف القرف الرابع اذلجري :  زلي الدين صبحي  2  

.142ص , د ت , د ط, الكويت , مطبوعات اجلامعة , القيم الفنية ادلستحدثة يف الشعر العباسي من بشار إىل ابن ادلعتز :  توفيق الغيل  3  
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فأما أبو سباـ وادلتنيب فقد ذىبا يف التخلص كل مذىب واىتما بو كل اىتماـ , فإنو غٍت بو فاتفقت لو فيو زلاسن 

  .1<<واتفقا  للمتنيب فيو خاصة ما بلغ ادلراد وأحسن و زاد ,

فيما خيص لبناء الفٍت للقصيدة كما يراىا بُت " للقاضي اجلرجاين " أف ىذا النص يلخص رلمل اآلراء      

 . وبُت احملدثُت وما سبيزوا بو عن األوائل , ادلتقدمُت و من حذا حذوىم 

كما يشَت إىل أف , " اخلاسبة , التخلص , االستهالؿ " وىو يشَت إىل أف القصيدة يف بنائها ثالثة أقساـ     

وابدلثل قّل اىتماـ احملدثُت الذين ساروا على منواذلم , الشعراء ادلتقدمُت مل خيصوا ىذه التقسيمات بفضل ادلراعاة 

و " كأيب سباـ " أما احملدثوف , واىتمامو بتحسينو " االستهالؿ " الذي سبّيز عنهم بعنايتو , " كالبحًتي " يف ذلك 

.  وذىبا فيو كل مذىب " التخلص " فقد انصب اىتمامها على " ادلتنيب " 

: ومن ىنا نشَت إىل حدود ىذه ادلفاصل من حيث ادلفهـو 

فهو أوؿ ما يسمعو , وىو ما يفتح بو الشاعر ويستهل بو قصيدتو ,  ويسمى ادلطلع واالفتتاح :االستهالل  _أ

ذلك أف شدّ السامع ودفعو إىل متابعة االستماع متوقف , ادلتلقي لذلك وجب أف يكوف يف غاية اإلتقاف و الدقة 

ينبغي >>  :لذلك دعا الشاعر إىل ذبويده فيقوؿ , وىذا ابن رشيق القَتواين يعد ادلطلع مفتاح للقصيدة  , 2عليو

وليجعلو , (...)وبو يستدؿ على ما عنده من أوؿ وىلة , فإنو أوؿ ما يقرع السمع , للشاعر أف جيود ابتداء شعره 

 فلكي يؤدي ادلطلع وظيفتو اجلمالية يستحسن أف يصدر شعره دبا يكوف فيو ,3<<وفخما جزال , حلوا سهال 

  4أي أف يبدأ بصيغ مثَتة ومستفزة, ويثَت ذلا حالة من تعجيب أو هتويل أو تشويق , تنبيو و إيقاظ لنفس السامع 

                                                           

.48ص  , ادلرجع السابق:  القاضي اجلرجاين  1  
.128ص  , ادلرجع السابق,  أضبد بيكيس  2  

.218ص  , ادلرجع السابق, ابن رشيق القَتواين  3  
.132ص  , ادلرجع السابق:  أضبد بيكيس  4
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ومراعاة جودة اللفظ , مع توفر شروط فنية كالتناسب بُت أجزائو والسهولة و الوضوح , فهو أوؿ ما يتلقاه السامع 

 . 1والبعد عن ادلعاظلة والتعقيد وحسن توجيو السامع إىل ادلوضوع, وادلعٌت 

شلا , بعض ابتداءاتو اليت حولت عيواب و أخطاء على مستوى األلفاظ وادلعاين " ادلتنيب " لذلك عيب على       

شلا أخذ عليو يف ذلك ما , وأخرجها عن صبلة اجلّيد احلسن إىل دائرة الرديء من الشعر , أفسد ادلطالع الشعرية 

: يف وساطتو " القاضي اجلرجاين " أورده 

: عيب عليو ابتداؤه يف قولو 

ـَ َعَلى فُػَؤاِد َأصْلََما  .  2ُكِفيَّ أَرَاين َوْيِك َلْوَمَك أَْلَوَما               َىٌم أَقَا

ما بعث , وقد يكوف ذلك دلا اتسم بو شطر البيت األّوؿ من تنافر بُت األلفاظ وعدـ انسجامها مع بعضها   

. وىذا شلا ينفر ادلتلقي ويثقل يف مسعو , على الثقل والتعقيد 

 :حسن التخلص _ب

ومعو تعرؼ القصيدة ربوال , أما التخلص فهو انتقاؿ الشاعر من ادلقدمة إىل الغرض األساس من القصيدة      

لذلك ينبغي أف يكوف بطريقة , تنتقل فيو من مرحلة شد مسامع ادلتلقي إىل مرحلة سبرير اخلطاب ادلقصود , بنيواي 

 . 3وذلذا السبب اىتم بو النقاد, لطيفة وأف يستعمل فيو الشاعر احلّيل حىت ال يشعر السامع هبذا االنتقاؿ 

وكاف رأي أغلبية النقاد إلزاـ الشعراء النقاد احملدثُت هبا , فلما كانت القصيدة اجلاىلية متعددة األغراض يف الغالب 

خروجا يشعر ابلتحاـ , والدقة يف اخلروج من جزء آلخر ,فقد حرصوا حرصا شديدا على االىتماـ ابلشكل , 

                                                           

.155ص , ادلرجع السابق, زلي الدين صبحي  1  
.15 ديواف ادلتنيب ص  2  

.133ص  , ادلرجع السابق, أضبد بيكيس  3
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فهو  , 1ومن ىنا جاءت العناية ابلتخلص من ادلقدمة إىل الغرض الرئيسي واشًتاط الدقة فيو, األجزاء وسباسكها 

. وقدرتو على اجلمع بُت أجزاء القصيدة ومفاصلها حىت تبدوا حلمة واحدة , الذي يدؿ على حذؽ الشاعر 

دوف أف " ادلتنيب " يف وساطتو العديد من األمثلة يف حسن التخلص من شعر " القاضي اجلرجاين "      ويعرض 

. يعلق أو يوضع ويبُت مواضع احلسن فيها 

" : أيب الطيب ادلتنيب " قوؿ : مثل 

َرَىا              بَْدُر ْبُن َعمَّاِر ْبُن ِإمسَاِعياَل  ُـّ ِمن الَقَواِتِل َغيػْ    2.َحَدٌؽ يَِد

ولعل ال ذبد لو زبلصا >> " القاضي اجلرجاين " أّما ادلستكره من زبلصو شلل أخذه عليو اخلصـو يقوؿ عنو 

: قولو ,  (...)مستكرىا إال 

.  3َلو اْسَتطَْعُت رَِكْبُت النَّاَس ُكلُُّهْم         ِإاَل َسِعيْد ْبُن َعْبُد هللا بَػْعرَااَن 

. 4<<فليست من ادلستهجن الساقط , فهي إف مل تكن حسنة سلتارة 

فقد سلك يف خطابو ادلدافع , نفى عنها اإلستهجاف " القاضي اجلرجاين " دبعٌت رغم وجو السوء فيها غال أف      

فقدـ , وىي االعتذار لسقاطتو عن طريق استحسانو , نفس السبيل اليت تتبعها يف مطالعو " أيب الطيب " عن 

ٍب ال عيب عليو وعد من مستكره , سبيز بذلك فبلغ ادلراد وأحسن وزاد " ادلتنيب " ألف , القوؿ أبمثلة حسن زبلصو 

كما أهنا و إف كانت , من القلة اليت ال أتثر على نتاجو الشعري ابلسلب " القاضي اجلرجاين " زبلصو الذي يراه 

                                                           

.221ص , د ت   , 2ط, لبناف , بَتوت , األندلس , بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي يف ضوء النقد احلديث :  يوسف حسُت بكار  1  
.144 ديواف ادلتنيب ص  2  

.182 ادلصدر السابق ص  3  
.155ص ادلرجع السابق ,  القاضي  اجلرجاين  4  
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الذي يعد ,بل ال ترتقي دلا حسن وجاد من زبلصو , من مستكره التخلص فهي ليست من ادلستهجن الساقط 

. ادلتنيب من الشعراء ادلتميزين وادلهتمُت بو 

:  املبحث الرابع - 4

: خامتة القصيدة - أ

مع أف الذين عرضوا ذلا ال يقل اىتمامهم هبا عن ادلطلع وقد , عناية النقاد خباسبة القصيدة أقل منها  دبطلعها      

ونظروا إليو من الزاوية نفسها اليت نظروا من خالذلا إىل ادلقطع من حيث " ادلقطع " أطلقوا عليها اصطالح 

وجيب أف تشعره ابنتهاء , ألف اخلاسبة ىي األثر األدـو بقاء يف نفس ادلتلقي  , 1اإلىتماـ ابلسامع وادلخاطب

ألف نفس السامع تظل يف , فإف كاف البيت ال يشعر النفس أبف القصيدة انتهت بقي الكالـ مبتورا , الكالـ 

كأنو مل يتعمد , ترقب دلزيد من اإليضاح ومزيد من الشرح فيختم الشاعر القصيدة ويقطعها والنفس هبا متعلقة 

فإذا كانت العناية ابدلطالع لكوهنا أوؿ ما يقع يف السمع وعليها تتوقف متابعة االستماع من  , 2ختم القصيدة

والعناية ابلتخلص كونو جسر العبور إىل الغرض دوف انقطاع أو شرح يف القصيدة فإف العناية خباسبة , ادلتلقي 

إهنا مطلع اثف لقصيدة ستستمر مع ادلتلقي , وبو يتذكر السامع ما سلف , القصيدة لكوهنا آخر ما يقر يف السمع 

. بعد أف ينتهي ادلبدع من اإليقاع فتبقى األكثر علوقا ابلنفس ألهنا آخر ما يسمع ويقرأ

ردبا ألف " القاضي اجلرجاين " شلا عرضو , ومل صلد يف الوساطة أمثلة عن حسن أو سوء خاسبة القصيدة       

حىت يستطيع التأثر والشعور بذلك إجيااب , اإلحساس هبذا احلسن والسوء حيتاج من ادلتلقي أف يقرأ القصيدة كاملة 

ألف اخلاسبة ىي آخر جزء من مفاصل القصيدة الذي ال ديكن احلكم عليو إال من خالؿ عالقتو ابجلزأين , أو سلبا 

 . (االستهالؿ والتخلص  )قبلو 

                                                           

.229ص , ادلرجع السابق,  يوسف حسُت  1  
.240ص  , ادلرجع السابق, ابن رشيق القَتواين :  ينظر  2  
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فنظر إليها من حيث , دبفهـو بنية القصيدة كوحدة متكاملة النسج والبناء " القاضي اجلرجاين "  ولقد اىتم      

" واخلاسبة , التخلص , االستهالؿ " حىت إنو ربط حذؽ الشاعر برباعتو يف الربط بُت أجزاء القصيدة , ىي الكل 

. على اختالؼ أغراض القصيدة حىت تبدوا كالقطعة الواحدة , 

الذين كانت نظرهتم للوحدة يف القصيدة نظرة جزئية تتصل بوحدة البيت , فتميز عن غَته من النقاد قبلو      

فخرج هبذه النظرة اجلزئية إىل الشمولية و االتساع كما كانت نظرية من قبل للمذىب الشعري و أثر , الواحد 

, يف نوع من التناسق واالنسجاـ بينهما , مبنية على االىتماـ  ابلبنية الفكرية والشكلية للقصيدة , التطور فيو 

, وأتثَتىا يف ذىنو كاملة كقطعة واحدة , واذلدؼ من ذلك ضبل ادلتلقي على التأثر ابلقصيدة وعلوقها بنفسو 

كما ينَت بذلك السبيل أماـ القارئ الناقد الزباذ النظرة الشمولية حدا فاصال يف , ليتحقق األثر الكلي للنص 

. احلكم هبدؼ االعتداؿ والتوصل فيو 

متضاما إىل بعضو من حيث الوصف , فإذا كاف العمل برمتو مستوفيا شروط احلسن متكامل البناء       

ذلك أف القراءة , ال يقدح يف صبالو خطأ لغوي يف كلمة أو خروج عن قاعدة ضلوية , واألسلوب  وكاف عمال رائعا 

فهي ال تتذرع , خاصة الطرؼ عن القصيدة كلها , ادلغرضة اعتمدت سبيل البيت وراحت تتقفى ما خيدـ غرضها 

وذلك ما جيعل النظرة الشمولية ميزة , 1ابلشرح والتفسَت بل تتوقف عند اللفظ وادلعٌت ادلفرد واألعراب الشاذ

رليد يف الناحية ما دامت قصائده تشكل معيارا فنيا "   فادلتنيب " , " القاضي اجلرجاين " أساسية يف خطاب 

ومعيارا يف احلكم على القصيدة , ازبذ التأثَت يف ادلتلقي مقياسا يف اجلودة " القاضي اجلرجاين " لذلك  , 2شاسلا

                                                           

.39ص ,دت , دط , اجلزائر , منشورات دار األديب وىراف , دراسة يف ادلناىج " ادلتجر العريب يف النقد األديب " نقد النقد :  حبيب مونسي  1  
.39 ادلرجع نفسو ص  2  
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, ألهنا تعتمد على األثر النفسي الذي ينتقل من خالؿ النصوص دبا يكسوىا من فنية وصدؽ , كوحدة ال أجزاء 

 . 1وروعة األداء

ابلنظرة اجلزئية اليت تظهر من خالؿ تتبعو لألخطاء " القاضي اجلرجاين "  غَت أف ىذه النظرة ال تنفي اعتداد       

كما أف نظرتو , واألبيات ادلنفردة اليت كانت تطبيقيا دلنهج ادلقايسة يف النقد , والعيوب يف األلفاظ ادلفردة 

ومن ىنا , فهي نظرة ذوقية , الشمولية مل تكن هبدؼ ربقيق الوحدة الفنية واجلمالية للنص و إمنا لتحقيق األثر 

يف حوؿ بناء القصيدة من جهة واجلزئيات من جهة اثنية " للقاضي اجلرجاين " نقف عند عدة مواقف مفصلة 

: نستطيع تلخيصها يف النقاط التالية 

وقد أقر ذلك من , متساوية األطراؼ , مسجمة ادلضامُت , القصيدة يف نظر اجلرجاين بنية متكاملة األجزاء _ 

ٍب ,  الشعر علم من علـو  العرب يشًتؾ فيو الطبع والرواية والذكاء :>> الشعري فيقوؿ لإلطارقبل يف ربديده 

قراره الطبع , فالبيت الشعري كالبيت من األبنية  , 2<<وقوة لكل واحد من أسبابو , تكوف الدربة مادة لو 

وىي نظرة شكلية تقـو على االىتماـ هبيكلية القصيدة  , 3ومسكو الرواية ودعائمو العلم واببو الدربة وساكنو ادلعٌت

كما توحي ابلوعي النقدي لقيمة الوحدة اليت تعد ملمحا يشَت إىل مفهـو النص وتركيبو على , وحدودىا البنائية 

وىذه الرؤية الشمولية , " واخلاسبة , التخلص , االستهالؿ " من خالؿ أجزائو العضوية , أساس الصياغة الشكلية 

لكن ىذا ال يعٍت إطالؽ األحكاـ النقدية العامة على , هتدؼ إىل ربقيق األثر الكلي للقصيدة ابلنسبة للمتلقي 

. الشاعر أو نتاجو الشعري 

                                                           

.60ص  , ادلرجع السابق:  فتحي أضبد عامر  1  
.15ص  , ادلرجع السابق:  القاضي اجلرجاين  2  

.121ص  . ادلرجع السابق,  ابن رشيق القَتواين  3
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يف لفظ أو بيت أو مقطع أو قصيدة , ال جيوز احلكم على إنتاج الشاعر بناء على تتبع عيوب و أخطاء جزئية _ 

وما يعاب من أخطاء يف ألفاظ ومعاف ال يعٍت الطعن يف ىذه , وتعميم احلكم على النتاج الشعري بكاملو , 

. وىي مهمة الناقد , بقدر ما ىو نقد دلواضع الرداءة واحلسن , الوحدة 

ولعل ىذا سبب , وإف سقط منها بيت أو معٌت , وابلتايل فمعيار احلكم ىو النظرة الشمولية لبناء القصيدة        

أما أسلوبو يف العرض فهو سبثل وتطبيق , ألغلبية آرائو دوف حكم أو ربليل " القاضي اجلرجاين " رئيس يف عرض 

.  دلنهج األشباه و النظائر من جهة واستحضار ادلتلقي من جهة اثنية 

ومقابلتها أبدلة تعتمد , من النقاد و الشعراء " ادلتنيب " ويعد النظر والوعي النقدي الحتواء آراء خصـو      

.  القياس على األشباه والنظائر ذلا ويف كل ذلك ربّر للعدؿ والتوسط للنص اإلبداعي ومن ورائو الشاعر 

كما خيتلف اجلماؿ الشعري عن , زبتلف عن طبيعة غَته من اخلطاابت , وطبيعة الشعر ذا صباؿ خاص      

بل كياف , فالشعر ليس صورة للمجتمع أو النفس أو الطبيعة , اجلماؿ الطبيعي وصباؿ الواقع النفسي واالجتماعي 

وإف كاف لو عالقة , إنو عامل خاص يسًتجع العامل الداخلي أو العامل اخلارجي , مستقل عن اخلارج والداخل معا 

. ىذه العالقة ىي اليت تتحد وفقها ىذه الطبيعة اخلاصة  , 1هبما

منها قوة الشعر , فبعد ربديده للصفات وادلعامل اليت تنبثق , يصنع حدود ىذه العالقة " القاضي اجلرجاين " و 

ويعود لتحديد بعض السمات اليت ربقق للنص الشعري , واليت ال تعًتؼ حبدود الزماف وادلكاف , وقوة الشاعر 

وسنتبع سبيز ىذه , 2ويف صور الشاعر ومعانيو من انحية أخرى , طبيعة خاصة يف رلاؿ األسلوب واللغة من انحيو 

. الطبيعة وفق عامل البيئة وما ينتج عنو 

                                                           

.155ص , ادلرجع السابقا:  فاتح عالؽ  1  
.290ص , ادلرجع السابق: أضبد مطلوب  2
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 , 1فتؤثر فيما ربيط بو أتثَتا حسيا, اليت تتوافر يف مكاف ما , وتشمل البيئة اخلواص الطبيعية واالجتماعية      

. والطبع وترتبط حدود البيئة بعاملي الزماف وادلكاف , ديتد ىذا التأثَت ليتصل ابلعملية األدبية 

وسعى إىل , إىل ىذا العامل وعرؼ مدى أتثَته يف العملية اإلبداعية " القاضي اجلرجاين " وقد تفطن       

و , إما بدوية " القاضي اجلرجاين " والبيئة عند , توضيح ىذا األثر وتفسَته كاذباه أو تفكَت نظري يف نقد الشعر

ويظهر ذلك من خالؿ ما ورد يف كتابو من نصوص حوت آراء صرحية حوؿ نظرتو إىل أتثَت البيئة , إما حضارية 

 من بدا >>: وألجلو قاؿ النيّب ملسو هيلع هللا ىلص ,  ومن شأف البداوة أف ضلدث بعض ذلك >>: يف الشعر من ذلك قولو 

دلالزمة عدي ,  ولذلك ذبد شعر عادي وىو جاىلي أسلس من شعر الفرزدؽ ورجز رؤبة ومها أىالف <<جفا 

 . 2<<وبعده عن خالفة البدو وجفاء األعراب , احلضارة و إبطانو الريف 

وتبعا لطبيعة ىذه البيئة و خصوصياهتا يكوف أتثَتىا يف طبع الشاعر من حيث ,   فالبيئة ىنا بدوية وحضارية     

فاألوؿ , "بعدي والفرزدؽ ورؤبة " يضرب مثاال ذلذا االختالؼ , ميلة إىل اخلشونة أو اللُت يف مزاولة الكتابة 

بينما ىذاف  األخَتاف أكثر اتصاال  (ادلدينة  )ألنو يالـز احلضارة , تفوؽ عليهما وشعره أسلس رغم أنو جاىلي 

, واأللفاظ الرقيقة السلسة ,  فاأللفاظ اخلشنة واألسلوب الوعر يرتبط ابلبداوة 3ابلبادية و جفاء األعراب

 فلما ضرب اإلسالـ :>>يقوؿ اجلرجاين يف ىذا الصدد , واألسلوب السهل يتبع رقة احلضارة وترؼ رلتمعها 

وفشا التأدب والتظرؼ اختيار , ونزعت البوادي إىل القرى , وكثرة احلواضر , واتسعت شلالك العرب , جبرانو 

و ألطفها من , وعمدوا إىل كل شيء ذي أمساء كثَتة اختاروا أحسنها مسعا , الناس من الكالـ ألينو و أسهلو 

                                                           

.129ص , ادلرجع السابق:  أضبد الشايب 1  
.18ص  , ادلرجع السابق, القاضي اجلرجاين  2  
.67ص  , ادلرجع السابق, مصطفى دراوش  3  
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 فهو ىنا يعقد مقارنة بُت ,1<<سلسها و أشرفها أو إىل ما للعرب فيو لغات فاقتصروا على , القلب موقعا 

. فقد أجاز طبع البدوي توظيف مفردات خشنة ثقيلة على اللساف و السمع معا , البداوة واحلضارة 

 واتساع اإلسالـإذ يبُت أنو مع انتشار ,  والتحضر يف سهولة الكالـ وسالمتو اإلسالـويف ادلقابل ظهر أثر       

وكثرة احلواضر و ادلتغَتات احلضارية و انتشر التأدب و التظرؼ فاذبو ادلبدعوف إىل ألُت الكالـ  و أسهلو , ادلمالك 

وضح ذلك يف اختيارىم ألحسن األمساء وقعا و ألطفها إىل انتقاء أسلس اللغات فيما تعددت لغاتو عند العرب , 

. فالبدوي إذف مفارؽ يف طبع للحضري ألفاظا وتراكيب  , 2كما رقت معانيهم, لنفس ىذا ادلعٌت 

وأضيف , العادة و الطبيعة : أف اجلزالة كانت أغلب على القداماء لعاملُت مها " القاضي اجلرجاين " و يرى       

فلما ربضر العرب طرحوا األلفاظ , وقد توجد اجلزالة عند احملدثُت يف أفراد قالئل , إليهما التعمل و الصنعة 

و أعاهنم على ذلك  لُت احلضارة وسهولة طباع األخالؽ >> :يقوؿ  , 3اخلشنة و اقتصروا على األلفاظ السلسة

وكسوا , وترققوا ما أمكن , واحتذوا بشعرىم ىذا ادلثاؿ , وانتسخت ىذه السنة , فانتقلت العادة و تغَت الرسم 

, فيظن ضعفا , فصارت إذا قيست بذلك الكالـ األوؿ بتبيُت فيو اللُت , معانيهم ألطف ما نسخ من األلفاظ 

.   4<<وصار ما زبيلو ضعًفا رشاقة ولطًفا , فإذا أفرد عاد ذلك اللُت صفاًءا و رونًقا 

أثر ادلكاف و العصر يف تثمَت آليات " للقاضي اجلرجاين " و على ضوء ما قالو و أنتجو الشعراء اتضح      

ومن ىنا فطن , وىذه الفكرة تدي إىل اهنيار ادلفاىيم السابقة يف ربط الفصاحة والبياف ابلتقدـ يف الزماف , اإلبداع 

.   وىذا التقاطع يورث الشاعر احملدث تكلفا , إىل تقاطع احلضاري البدوي من حيث ادللفوظ اللغوي 

 

                                                           

.18ص  , ادلرجع السابق,  القاضي اجلرجاين  1  
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.321ص , ادلرجع السابق: حساف عباس  3  

.18ص , ادلرجع السابق ,  القاضي اجلرجاين  4  



الشعر عند القاضي الجرجاني:                                                        الفصل الثاني  

 

 

57 

: املبحث اخلامس- 5

: قضااي الشعر عند القاهر اجلرجاين - أ

كاف , قدـ فيها آراء ووجهات نظر , عاجل القاضي اجلرجاين العديد من القضااي النقدية يف كتابو الوساطة       

فقد جره إليها انقساـ , يف الكثَت منها سلالفا لسابقيو و معاصريو من النقاد وتطرقو ذلذه القضااي مل أيت من فرغ 

فريق يناصر الشاعر فيعجب  , 1<< إف خصم ىذا الرجل فريقاف :>>نقاد عصره يف نظرهتم للمتنيب يقوؿ 

كما وصفو الثعاليب بقولو , فقد كاف ادلتنيب زلور جدؿ , بكل ما يقولو وفريق يتصيد أخطأه ويتغاضى عن حسناتو 

وتكلم , وحل مشكلة عويصة وكثرت الدفاتر على ذكر جيده و رديئة ,  وقد ألفت الكتب يف تفسَته :>>

واإلفصاح عن أبكار كالمو وعونو وتفرقوا يف مدحو والقدح فيو والنفح , األفاضل يف الوساطة بينو وبُت خصومو 

 .  2<<عنو والتعصب لو أو عليو 

 أكثر الكتب اعتداال و أكثرىا بعدا  عن >>وذلذا جيمع الكثَت من الدارسُت على أف كتاب الوساطة من      

ومل حياوؿ إزالو , إذ أف ادلؤلف مل يبخسو حقو , و العنواف ديثل حبق الدراسة قلبا وقالبا , التعصب للشاعر أو عليو 

كما أنو مل يدع لو العصمة فأثبت , من مكانتو الالئقة بو بُت فحوؿ الشعراء العربية عامة و ادلعاصرين لو خاصة 

فاالعتداؿ و الوسطية مسة غالبة  ,3<<اليت شأنو فيها شأف كل الشعراء احملدثُت , ما وقع فيو من عيوب وىنات 

, على كل ما يصدره اجلرجاين من أحكاـ بل وتظهر حىت يف تعليقاتو وتعقيباتو على بعض القضااي اليت آاثرىا 

ووجدت لو بعقب ,  فأف عثرت لو من بعد على زلة :>>فنجده يتعامل مع كل الشعراء على حد السواء فيقوؿ 

وقل من خال منها ز أي , زلة عامل : أو رخصة سائغة فإف أعوز قيل , اإلحساف ىفوة انتحل لو عذرا صادقا 

ومل , ولزاؿ اجلرح ومل يكن لقولنا فاضل معٌت يوجد أبدا , ولوال ىذه احلكومة لبطل التفضيل , الرجاؿ ادلهذب 
                                                           

.52  ص  السابق ادلرجع 1  
.190ص , ادلرجع السابق: يتيمة الدىر  2  
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نسم بو إذا أردان حقيقة أحد و أي عامل مسعت بو ومل يزؿ و يغلط أو شاعر انتهي إليك ذكره مل يلتف ومل يسقط 

:  ويف ما يلي نبحث يف أبرز قضاايه اليت تناوذلا القاضي اجلرجاين يف وساطتو ,1<<

: قضية السرقات الشعرية: أوال

يف حديثهم عن طريقة تناوؿ القاضي اجلرجاين لقضية السرقات الشعرية , ما يتفق عليو الكثَت من الدارسُت        

أنو قد استفاد شلا بدأه أسالفو يف تناوذلم ذلذه القضية خاصة اآلميدي واليت كانت مثار خالؼ بُت الشعراء , 

ومل تنتهي الكتابة عن ىذا , والنقاد منذ العصر اجلاىلي واستمر احلاؿ إىل عصر أتليف القاضي لكتاب الوساطة 

. وإف تغَتت ادلفاىيم وادلصطلحات مع مرور الزمن , القضية حىت عصران احلايل 

وأحاط جبوانب من ىذا , وإف كاف من سبق القاضي يف احلديث عن ىذه القضية قد أطاؿ و فصل       

فجاء القاضي اجلرجاين و طور , غَت أف الباب ترؾ مفتوحا لكل انقد بصَت لو القدرة على اإلضافة , ادلوضوع 

.  آراء سابقيو و أمعن التدقيق و التحليل فيها 

 صفحة 385) وديكننا القوؿ إف موضوع السرقات الشعرية قد شغل أكرب نسبة من صفحات الوساطة فمن       

كاف , أي ما يعادؿ النصف تقريبا ( صفحة 179) حاز موضوع السرقات على , تضمنها كتاب الوساطة  (

من رلموع الصفحات اليت  ( صفحة 155 )إذ خصص ذلا القاضي , لسرقات ادلتنيب منها احلصة األكرب 

. خصصها للسرقات 

وتعدد طرؽ السرقة و اختالفها من شاعر آلخر سبب يف صعوبة التعرؼ عليها ةىذا ما جعل القاضي حيدد       

وتعرؼ اإلدلاـ من , وبُت اإلغارة و االختالس , فتفصل بُت السرقة والغضب  ...:>>أنواع السرقة بقولو 

وبُت ادلختص , ادلالحظة و تفرؽ بُت ادلشًتؾ الذي ال جيوز ادعاء السرقة فيو  و ادلبتذؿ الذي ليس احد أوىل بو 

                                                           

.177 المرجع  السابك ص  1  
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فالقاضي اجلرجاين ذكر رلموعة من ادلصطلحات  , 1...<<الذي حازه ادلبتدئ فملكو و أحياه السابق فاقتطعو 

 على أننا ال نعرؼ ابلضبط مدلوؿ ىذه ادلصطلحات يف ذىن القاضي اجلرجاين >> السرقات أنواعحصر فيها 

 ومع ىذا فقد مثل للبعض من ,2<<ألنو مل يفصل لنا فيها القوؿ أو حيدد لنا على األقل معناىا ادلتعارؼ عليو 

يكوف ابجتماع اللفظ و ادلعٌت معا يف السرقة و نقل البيت أو ادلصراع " الغضب " فاعترب أف , ىذه ادلصطلحات 

: كما يف قوؿ لبيد , 

اُؿ َو اأَلْىُلوَف ِإاَل َوَدائٌِع            َو اَل بَُد يَوًما أَْف تُػَردَّ الَوَدائُِع  
َ
َوَما ادل

: و قوؿ األفوه األودي 

رِء ثَوٌب ُمستَػَعاُر 
ُ
َعٌة               َوَحَياٌة ادل ِإمَنَا نِْعَمُة َقوـِ ُمتػْ

وكاف أحدمها جعل وديعة و اآلخر , وذلك ذكر ادلاؿ و الولد ,  و إف كاف ىذا ذكر احلياة :>>ويعلق بقولو 

  .3<<عارية 

اعتمدىا الشعراء إلخفاء سرقاهتم فكاف , ويضيف القاضي اجلرجاين ذلذه ادلصطلحات مصطلحات أخرى       

النقل والقلب و النقض و التأكيد والزايدة وغَتىا من ادلصطلحات اليت ذكرىا القاضي وكاف أكثر توضيحا دلدلوذلا 

 من األمثاؿ ادلأثورة فهو يذكر أف اجلاحظ حكى >كتمثيلو للسرقة اليت قد تكوف , ومعناىا مع كثرة التمثيل ذلا 

 (وال رلد إال دباؿ , فإنو ال ضبد إال بفعاؿ , اللهم ارزقٍت ضبدا ورلدا  )عن بعض العلماء أنو كاف يقوؿ يف دعائو 

                                                           

.161ص , ادلرجع السابق :  القاضي اجلرجاين  1  
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فال رلد يف الدنيا دلن قل مالو وال ماؿ يف الدنيا دلن قل رلده : فاحتذى عليو أبو الطيب وقلب معناه فقاؿ 

.>>1 

: وىناؾ مواضع حددىا القاضي سبتنع فيها السرقة ومنها  

و ,  فرأيت أف تشبيو احلسن ابلشمس و البدر :>> ادلعاين ادلشًتكة اليت ال ينفرد هبا شاعر دوف آخر يقوؿ _أ

أمور متقررة يف ...والشجاع ادلاضي ابلسيف والنار , والبليد البطيء ابحلجر و احلمار , اجلود ابلغيث و البحر 

ويورد الكثَت  , <<حكمت أبف السرقة عنها منتفية ...متصورة للعقوؿ يشًتؾ فيها الناطق و األبكم , النفوس 

: من األمثلة عن ادلعاين ادلشًتكة اليت ال تعد سرقة كقوؿ جرير 

. َكَأفَّ ُرُؤوَس الَقوـِ َفوؽَّ رَِماِحَنا        َغَداَة الَوَغى ذِبَاُف ِكْسَرى َو قَػْيَصرَا

: وقريب منو قوؿ أيب سباـ 

. أَْبَدْلَت أَْرُؤَسُهم يَوـَ الَكرِيَهةُ  ِمْن           قَػَنا الظُُّهوِر قَػَنا اخَلطِّيَّ ُمدََّعَما 

ألنو ليس أكثر من رفع , ولست أراه كذلك ,  وقد وعد ىذا من سرقات أيب سباـ :>>يعلق القاضي عن البيتُت 

 .2<<وىذا معٌت مشًتؾ ال يسرؽ , الرؤوس على القنا 

 تداولت واستفاضت على ألسن الشعراء حىت صارت كادلعاين ادلشًتكة ال >> كما أف ادلعاين ادلخًتعة اليت _ب

 >> فليس كل ما يكرره الشعراء سرقة وخباصة يف األوصاؼ ,3<<و إف كاف الفضل فيها لألوؿ , سرقة فيها 

                                                           

.130ص  , ادلرجع السابق:  دمحم مصطفى ىدارة  1  
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وادلهاة يف حسنها ,والفتاة ابلغزاؿ يف جيدىا  وعينيها , كما يشاىد ذلك يف سبثيل الطلل ابلكتاب و الربد 

:  وصورة ادلبتدع ادلخًتع تتضح يف قوؿ لبيد ,1<<وصفائها 

. َوَجاَل السُُّيوُؿ َعْن الطُُّلوِؿ َكأَنَػَها         زُبُػُر ذبُِدُّ ُمُتونَػَها أَْقاَلُمَها 

: قاؿ امرؤ القيس , فأدى إليك ادلعٌت الذي تداولتو الشعراء 

. ِلَمْن طََلُل أَْبَصْرتُو َفَشَجاين           َكَخطِّ  َزبُور يف َعِسيِب دَيَاين 

وىو من الباب الذي ال ديكن ادعاء ...  و أمثاؿ ذلك شلا ال حيصى كثَتة :>>يعلق القاضي اجلرجاين فيقوؿ 

 . 2<<السرقة فيو 

توارد اخلواطر واتفاؽ اذلواجس من أىم النقاط اليت أشار ذلا القاضي يف حديثو عن السرقات واليت ال جيوز _ ج

, فقد يتوافق بيت لشاعر زلدث مع بيت ألحد سابقيو , بسببها اهتاـ الشعراء خاصة احملدثوف منهم هبذه النقيصة 

كأف التوارد عندىم شلتنع واتفاؽ اذلواجس ,  ولعل ذلك البيت مل يقرع قط مسعو وال مر خبلده >>فيتهم ابلسرقة 

    .3<<غَت شلكن 

وقد أشار القاضي ذلذا يف رده على ادلهلهل ,  أمساء ادلواضع و األلفاظ ادلتداولة ادلشهورة ال معٌت لسرقة فيها _د

: ومثل لأللفاظ ادلشهورة بقوؿ الشاعر  , 4بن ديوت يف ما ادعاه من السرقات على ايب نواس

. تَػَرى الَعَُت َتْستَػْعِفيَك ِمْن لَنَػَعاهِنَا       َو رَبِْسر َحىَت َما تُػَقلُّ ُجُفنَػَها 

: ومن قوؿ األبَتد 
                                                           

.199ص  , ادلرجع السابق  1  
.164_163ص , ادلرجع نفسو  2  
.164ص , ادلرجع نفسو  3  
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. َو َقْد ُكْنُت َأْستَػْعِفي اإِلَلَو ِإَذا اْشَتَكى      ِمْن اأَلْمِر يل ِفيِو َو ِإْف َعظَُم اأَلْمرُ 

وىي لفظة مشهورة مبتذلة فإف كانت مسًتقة , وال أرامها اتفقا إال االستعفاء >> :ويعلق القاضي فيقوؿ     

 . 1<<فجميع البيت مسروؽ و بل صبيع الشعر كذلك 

وإف كاف قد أشار إىل مواضع أخرى و مل , وىذه تقريبا أىم ادلواضع اليت ذكرىا القاضي وسبتنع فيها السرقة     

. يفصل فيها ألف من سبقو من النقاد قد أطاؿ احلديث عنها 

إف امتنعت السرقة , وربديد القاضي ذلذه ادلواضع يضعنا أماـ استفهاـ يطرح حوؿ ماىية السرقة احلقيقية عنده    

: البينة اليت يعاب هبا الشعراء تقع يف أمرين 

ىذه اخلصوصية  أتٌب للمعٌت من انفراد أحدىم بلفظ ,  ادلعاين اخلاصة اليت ينفرد هبا الشاعر ويسبق غَته هبا _1

 ال >>فالسرقة , 2أو زايدة اىتدى إليها دوف غَته , أو أتكيد يوضع موضعو , أو ترتيب يستحسن , يستعذب 

وال يف ادلعاين اخلاصة إذا , إذ مل تكن خاصة ألهنا منقولة و متداولة , تقع و ال حيكم بوقوعها يف األلفاظ 

 . 3<<استفاضت و تداولت

و كلما قل التوافق يف ,  كما تقع السرقة ابجتماع األلفاظ على معاف واحدة ابتفاؽ األوزاف و القافية والروي _2

ىذه األمور قل احتماؿ وقوع السرقة ولذلك يرى القاضي اجلرجاين أف الشاعر احلاذؽ إذا علق ادلعٌت ادلختلس 

, فإذا مّر ابلغيب الغفل وجدمها أجنبُت متباعدين , عدؿ بو عن نوعو وصنفو وعن وزنو ونظمو وعن رويو و قافيتو 

. وإذا أتملهما الطن الذكي عرؼ قرابة ما بينهما و الوصلة اليت ذبمعهما 

 

                                                           

.182ص  , ادلرجع السابق:  القاضي اجلرجاين  1  
.163ص , رجع نفسوامل:  ينظر  2  
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: قضية الطبع و الشعر املطبوع : اثنيا 

وكلمة الطبع يف ىذا النص تقابل >> :يقوؿ زلمود السمرة عن مفهـو الطبع عند القاضي اجلرجاين فيقوؿ       

ويؤكد ىذا عبده قلقيلو حُت يعترب أف القاضي يقصد ابلطبع ما  , 1<<ما يعرؼ يف النقد احلديث ابدلوىبة 

وعليو فإف مفهـو الطبع عند القاضي اجلرجاين يقابلو يف أايمنا ىذه ما يسمى ابدلوىبة , نسميو اآلف ابالستعداد 

شلا جيعلهم , الشعرية أو ما يصطلح عليو البعض ابدللكة اإلبداعية اليت يتفرد هبا بعض ادلبدعُت يف سلتلف ادليادين 

 الرجل منها شاعرا مفلقا وابن عمو وجار جانبو ولصيق >>متميزين عن غَتىم بدليل أننا صلد يف البيئة الواحدة 

فهل ذلك إال من جهة  , وذبد فيها الشاعر أشعر من الشاعر و اخلطيب أبلغ من اخلطيب , طنبو بكيئا مفحما 

ومع اختالؼ طرؽ ,  وألف الشاعر و الشعراء كاف زلور االىتماـ يف النقد العريب القدمي ,2<<الطبع و الذكاء 

تقييم األشعار من انقد إىل آخر اعترب القاضي اجلرجاين أف أجود األشعار ادلطبوعة واليت سباثل حسب رأيو شعر 

فتعرؼ فرؽ ما بُت , وتستثبتو مواجهة ,  ومىت أردت أف تعرؼ ذلك عيناان :>>البحًتي الذي يقوؿ عنو 

 ٍب يورد أمثلة على ,3<<وفضل ما بُت ادلنقاد و العصي ادلستكره فاعمد إىل شعر البحًتي , ادلطبوع و ادلصنوع 

: كل غرض و من شعر البحًتي ادلطبوع كقولو عن عفو خاطره 

شَتاُؽ يَعَض رُقَاُدُه          أَو فَاشرُِكيِو يف اِتَصاؿ ُسَهِدِه 
ُ
َردِّي َعَلى ادل

َأْسَهْرتِو َحىَت ِإَذا َىَجر الَكرى            َخلَّيِت َعْنُو َو مَنُْت َعْن إْسعاَِدِه 

َوَقَسا ُفؤاُدَؾ أَف يَِلَُت لَِلْوَعِة               اَبَتْت تُػَقْلِقْل يف َصِميم فُػَؤاِدِه 

ُتُو  فَػرَأَْيُت  ُذؿَّ  ِقَياِدِه    ولَقد َعَزْزِت فَػَهاَف َطوًعا لِْلَهَوى         َو َجنَػبػْ

                                                           

.320ص , اتريخ النقد االديب عند العرب : ينظر   1  
.274القاضي اجلرجاين و النقد األديب ص :  ينظر  2  
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َمْن ُمْنِصِفي َمْن ظَامل َمَلَكْتُو              َوِذي َومَل أَْمِلك َعِسََت ِوَداِدِه 

ىل ذبد معٌت >> :ويعلق القاضي اجلرجاين عن ىذه األبيات وغَتىا شلا أورده من شعر البحًتي بقولو       

. 1<<أو تدقيقا أو اغًتااب , وىل ترى صنعة و ابداعا , مبتذال ولفظا مشتهرا مستعمال 

عند القاضي ضرورية إال أهنا حسب رأيو غَت كافية لوحدىا خللق اإلبداع  (الطبع )وإف كانت ادلوىبة       

, وأوجده إىل كثرة احلفظ أفقر , فال بد ذلا من اف تدعم ابلرواية ذلك أف حاجة احملدث إىل الرواية أمس , الشعري 

فإذا استكشفت عن ىذه احلالة وجدت سببها و العلة فيها أف ادلطبوع الذكي ال ديكنو تناوؿ ألفاظ العرب إال 

ومن ىنا ديكن القوؿ أف الطبع ىو الذي جيعل ىذا , و مالؾ الرواية احلفظ , وال طريق للرواية إال السمع , رواية 

ومن ىنا بنا , شاعرا و أخاه ال صلة لو ابلشعر كما أف الطبع يقيم التفاوت بُت شاعر وآخر يف القبيلة الواحدة 

القاضي تصوره القائم على أف الشعر ووقعو يف النفس ال يعتمد على أف الشعر ووقعو يف النفس ال يعتمد على ما 

وضلن بو , بل ابلطبع و الصدؽ كما ىو احلاؿ يف شعر البحًتي ألنو أقرب بنا عهدا , فيو من البديع و الصنعة 

 وكالمو أليق بطباعنا و, أشد أنسا 

 2وتقبل األقرب إليها, و إمنا أتلف النفس ما جانسها ,  أشبو بعاداتنا 

: قضية التكلف يف الشعر : اثلثا 

تكلفهم لغة ليست ىي لغة عصرىم كالذي صلده , من أكثر ما عيب بو الشعراء احملدثوف يف النقد القدمي      

كثَتا يف شعر أيب سباـ فإنو حاوؿ من بُت احملدثُت اإلقتداء ابألوائل يف كثَت من ألفاظو فحصل منو على توعَت 

:  فقاؿ , اللفظ فقبح يف غَت موضع من شعره 

َا ِىي يف السََّماع   َجَناِدُؿ             وََكَأمّنَا ِىَي يف الُقُلوَب َكَواِكُب  َفَكَأمنَّ
                                                           

.32ص ,  المرجع السابك 
1
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  فَػتَػَعَسَف َما أَمَكن  َو    تَػَغْلَغَل              يف   التَػَعَصب   َكْيَف   َقَدر

كونو يرى أف احملدث دلا أراد , من ىنا كاف للجرجاين رأي خاص يف قضية الصنعة و التكلف يف الشعر       

مع , و أًب تصنع , اإلغراب و اإلقتداء دبن مضى من القدماء مل يتمكن من بعض ما يرومو إال أبشد تكلف 

ذلك أهنا , فالتكلف صفة شلقوتة معيبة عند القاضي ,وردبا كاف ذلك سببا لطمس احملاسن ...التكلف ادلقت 

وشلا لو داللة يف , أو ما ليس فيو أصال , صفة قد يتصف هبا األديب ولكنها ترتبط ابلدعاء اإلنساف ما ال حيسنو 

على حُت أيٌب التعبَت عن  (ادلطبوع  )ىذا الصدد أف جيئ التعبَت عن صفة الطبع يف األديب بصيغة اسم ادلفعوؿ 

وكوف الصفة , شلا يشَت إىل إحساس بفطرية الصفة األوؿ ,  (ادلتكلف  )صفة التكلف لديو بصيغة اسم الفاعل 

. 1الثانية وليدة لالفتعاؿ و التعمد 

فأثر ىذا على أشعارىم اليت غلب , فالقاضي يرى أف الكثَت من الشعراء احملدثُت قلدوا واقتدوا بشعر القدماء       

, على رأسهم أيب سباـ , عليها التكلف وخرجت عن دائرة ادلطلوع وقد مثل لذلك أبشعار رلموعة من الشعراء 

:        فالعجب كل العجب من خاطٍر قدح دبثل قولو 

أأاَيَمَنا َما ُكْنِت ِإالَ َمَواِىبا                            َو ُكْنِت إبِِسَعاؼ احلَِبيِب َحَبائَِبا  

َسنَػْغِرب ذَبِْديدا لَِعْهِدؾ يف الَبَكا                      َفَما ُكْنِت يف األاَيـ َغرَائِبا 

َوُمْعًَتِِؾ لِلَشْوِؽ أُْىِدي بِِو اذلََوى                     إىل ِذي اذلََوى صُلَْل الُعُيوف َراَبئَِبا 

َكَواِعَب زَاَرت يف لََياٍؿ َقِصَتَة                      خُيَيَػْلَن يل َمن ُحْسِنِهَن َكَواِعَبا 

َسَلْْبَ ِغطَاُء احُلْسَن َعن ُحرِّ أَْوِجٍو                   َتَظل لُلبِّ السَّالِبيهِا َسَوالِبا 

ُوُجوٌه َلو أَفَّ اأَلْرَض ِفيَها َكَواِكب                    تَػَوَقُد للَسارِي َلَكاَنت َكَواِكَبا 
                                                           

.53 المرجع السابك ص 
1
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 كيف يتصور فيو ذلك الكالـ الَغث وأعجب من ذلك :>>ويعلق القاضي اجلرجاين على ىذه األبيات بقولو 

فقطع , وما عليو لو حذؼ نصف شعره , شاعر يرى ىذه الغرر يف ديوانو كيف يرضي أف يقرف إليها تلك الغرر 

 .1<<ألسن العيب عنو ومل يشرع  للعدو اباب يف ذمو 

وينفي عن نفسو صفة التهجم على أيب سباـ يورد مقاطع تراوح فيها شعره , ومن أجل أف يؤكد ىذا القوؿ        

ومن ىنا صلد الكثَت من النقاد وعلى رأسهم , بُت مطبوع حسن أفسده أيب سباـ أبف أضاؼ إليو شعرا متكلفا رديئا 

فالشعر ادلطبوع ىو ما انسجم فيو ادلعجم , يربطوف بُت لغة الشعر ومسألة الطبع والتكلف " القاضي اجلرجاين " 

وإذا اختل ىذا , وىذا يف كل عصر , والسهولة مع التحضر , فتكوف الغرابة مع البداوة , مع طبيعة العصر والبيئة 

الرتباطو , وكالـ القاضي عن التكلف متشعب يف وساطتو , عدَّ ذلك تكلفا , ادلقياس فكانت لغة احلضر بداوية 

. وردبا يكوف ما ذكرانه قسط قليل من كثَت ذكره القاضي , ابلكثَت من القضااي 

: قضية عمود الشعر ومذهب البديع : رابعا

وعمود , استطاع القاضي اجلرجاين أف حيدد بدقة األركاف أو األسس اليت يقـو عليها عمود الشعر عند العرب      

أو تقاليدىم يف نظم الشعر وىو هبذا عبارة عن رلموعة من ادلبادئ الشعرية , الشعر ىو ما عرب عنو بطريقة العرب 

وابلتايل يشكل عمود الشعر معيارا صباليا يقـو على أساسو شعر , اليت تلخص اليت صباليات الشعر العريب القدمي 

فإف , فإف كاف يراد بعمود الشعر األسس اجلمالية اليت ينهض عليها بناء القصيدة عند العرب القدامى , احملدثُت 

ادلستلزمُت بعمود الشعر ومذىب احملدثُت , ىذه األسس ىي السبيل الوحيد للتميز بُت مذىب الشعراء القدامى 

, فنجد القاضي يفاضل بُت الشعراء يف اجلودة واحلسن بشرؼ ادلعٌت وصحتو , شلن ربفل أشعارىم أبلواف البديع 

ودلن كثرت سوائر , وبده فأغزر , وشبو فقارب , وتسلم السبق فيو دلن وصف فأصاب , وجزالة اللفظ واستقامتو 

إذا حصل ذلا عمود , وال ربفل ابإلبداع يف اإلستعارة , ومل تكن تعبأ ابلتجنيس و ادلطابقة , أمثالو وشوارد أبياتو 
                                                           

.27ص :  الوساطة  1  
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شرؼ : فقد ذكر القاضي اجلرجاين ستة اسس يبٌت عليها عمود الشعر عند العرب وىي , ونظاـ القريض الشعر 

وكثرة األمثاؿ , و غزارة البديهة , ومقارنة التشبيو , و إصابة الوصف , جزالة اللفظ واستقامتو , ادلعٌت وصحتو 

ومن خالؿ ىذا التحديد ديكن القوؿ أف القاضي اجلرجاين صبع خصائص القصيدة العربية القددية قبل , والشواىد 

 . 1أف سبتد إليها يد التجديد اليت ذىبت دبعظم تلك اخلصائص كما ندركو يف شعر ادلولودين

 وال يكتفي القاضي هبذا بل ديثل لعمود الشعر وما حيتفي بو من حسن ومتانة وقوة و إدلاـ ابألركاف اليت    

:  ذكرانىا سابقا بقوؿ بعض األعراب 

ِنيَفة فَالَضَمار 
َ
أَُقوُؿ ِلَصاِحيب َو الَعْيَس تَػْهَوى            بَِنا ِبُْتَ ادل

يِم َعرَاٍر صَلٍْد                َفَما بَػْعَد الَعِشَيِة ِمن َعرَار   سَبََتَع ِمن مشَِ

َأاَل اَي َحَبَذا نَػَفَحاُت صَلٍد                   َو َرايِّ َروَضِة ِغبَّ الِقطَار  

َر زَاٍر  َو َعيُشَك إَذا حَيُلُّ الَقوـَ صَلَْدا            َو أْنَت َعَلى َزَماِنَك َغيػْ

قريب , سهل ادلأخذ ,  فارغ األلفاظ ,  فهو كما تراه بعيد عن الصنعة :>>ويعلق عن ىذه األبيات بقولو 

 .  2<<التناوؿ 

ويف ادلقابل صلد أف القاضي اجلرجاين يرى أف البديع الذي أيٌب يف أشعار القدامى كاف أيٌب عن عفو خاطر        

فلما تكلفو احملدثوف و أسرفوا فيو سقط بكالمهم إىل , وذلذا يزيد الكالـ هباء ويكسوه رونقا , ومن دوف قصد 

و يتفق ذلا يف البيت بعد , وقد كاف يقع ذلك من خالؿ قصائدىم >> : يقوؿ . الركاكة و زاده غثاثة و برودة 

و رأوا مواقع تلك األبيات من الغرابة  و احلسن و , فلما أفضى الشعر إىل احملدثُت , البيت على غَت تعمد وقصد 

                                                           

.180 النقد األديب القدمي عند العرب  ص  1  
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وزلمود , فمن زلسن و مسيء , و تكلفوا االحتذاء عليها فسموه البديع , سبيزىا عن أخواهتا يف الرشاقة و اللطف 

. 1<< ومقتصد و مفرط , و مذمـو 

: قضية العالقة بني الشعر و الدين : خامسا 

و الصلة بُت األدب و الدين أو , تطرؽ اجلرجاين ذلذه القضية ودعا إليها و ىو يف صدد الدفاع عن ادلتنيب       

و من ادلدىش أف صلد القاضي جيهر , شغلت العرب و األمم األخرى منذ القدمي , الفن عامة و األخالؽ الدينية 

فإف ىذا ال يضر , و يصر على أنو إذا ورد يف األدب ما يعارض الدين , برأيو حُت يفصل بُت الدين والشعر 

وىو رأي , ومثل ىذا الرأي يدؿ على أف الرجل كاف جريئا يقوؿ ما يعتقد , وال حيط من قيمتو الفنية , األدب 

واألمر الذي دفع اجلرجاين للتطرؽ إىل ىذه القضية ىو إنقاص , جيْب كثَتوف عن ادلهاجرة بو حىت يف أايمنا ىذه 

و العجب >> : بسبب بعض أبياتو اليت تدؿ على فساد عقيدتو يقوؿ , بعض النقاد من قيمة شعر أيب الطيب 

:  ألبيات وجدىا تدؿ على ضعف العقيدة وفساد ادلذىب يف الداينة كقولو , شلن ينقص أاب الطيب 

يَػتَػَرَسْفَن ِمن َفِمي َرَشَفاٍت         ُىنَّ ِفيِو أحَلى ِمْن التَػْوِحيد  

: وقولو 

  2.َو أَبْػَهُر آاَيت اْلِتَهِمي أَنّوُ          أَبُوَكم َو إحدى َماَلَكم ِمْن ُمَناِقب

, وينطلق دفاع القاضي اجلرجاين عن ادلتنيب يف ىذا الشأف من ادلبدأ األوؿ الذي يشكل أساس كتاب الوساطة 

وذلذا صلده يورد أشعارا , وتوخي العدؿ يف إصدار األحكاـ النقدية على أشعارىم , وىو مبدأ ادلساواة بُت الشعراء 

وكاف سوء , فلو كانت الداينة عارا على الشعر >> : أليب نواس و غَته من الشعراء ٍب يعقب عليها بقولو 
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, وحيذؼ ذكره إذا عدت الطبقات , لوجب أف ديحى اسم اىب نواس من الدواوين , االعتقاد سببا لتأخر الشاعر 

ولوجب أف يكوف كعب بن زىَت و ابن الزبعري , ومنتشد األمة عليو ابلكفر , ولكاف أوالدىم بذلك أىل اجلاىلية 

ولكن األمرين متبايناف , وبكاء مفحمُت , و أضراهبما شلن تناوؿ رسةؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص و عاب من أصحابو بكما خرسا 

صنيع من ينقص من قيمة شعر , وعلى ىذا األساس ينكر القاضي الناقد << , والدين دبعزؿ عن الشعر , 

ادلتنيب ويتحامل عليو بسبب أبيات يوىم ظاىرىا سلالفة أصل من أصوؿ العقيدة الصحيحة يف وقت يتغاضى عما 

ويذكر أمثلة عن فساد عقيدة رلموعة من الشعراء ادلسلمُت على قرار ديك , 1ىو أشد منها عند شعراء آخرين 

: اجلن و أيب نواس الذي يقوؿ 

اَي َعاِذيل يف الَدْىِر َذا َىَجُر             الَ َقَدُر َصَح َو اَل َجرُب 

وُت َو الَقرُب 
َ
َما َصَح ِعنِدي ِمن صَبيع الذي         يَذُكر إاَل ادل

فاشرب َعَلى الَدْىر َو أاََيِمِو             فإمَنَا    يَػْهلُكَنا    الَدىُر  

: قولو  و

 َفدَع الَعاَلمة فَػَقد أطَلْعت َغَواَييت            ونَػَبذُت َموِعَظيِت َورَاَء ِجَداري 

َما َجاءاَن َأَحد خُيرب أنَو                       يف   َجَنة  ُمذ  َمات أَو يف اَنر  

: و قولو 

فَاشُرب َعَلى الَدىُر َو أاَيمُو                فَِإنَػَنا يَهِلُكَنا اَلَدىَر 
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فيما , و يعقب القاضي اجلرجاين على أبيات أيب نواس بتساؤؿ كيف لناقد أف حيتمل أليب نواس ىذه األبيات    

. يقلل من قيمة شعر أيب الطيب من قاضي القضاة الشاعي الراسخ القدـ يف اإلسالـ كما يقوؿ مندور

ويستخلص القاضي اجلرجاين من ادلوقف اإلسالمي العلمي من شعر ادلاجن ما ديكن أف يسمى إبعاد  الدين عن 

و عليو احلكم الديٍت على الشعر , ذلك أف ادلوقف الديٍت للشاعر مل يؤثر يف األحكاـ اجلمالية على شعره , الشعر 

بل قد يكوف كافرا سباما و تظل , فقد خيالف الشاعر مبادئ الدين , واحلكم اجلمايل عليو شيء آخر , شيء 

 .  1لشعره رغم ذلك منزلتو و قيمتو

: قضية اخلصومة بني القدماء و احملدثني : سادسا 

من أىم القضااي اليت افتتح هبا القاضي اجلرجاين وساطتو قضية القدماء واحملدثُت فنجده يعرض جلوانب ىذه     

ويبدو ىذا واضحا من مقدمتو اليت حاوؿ ادلؤلف من خالذلا أف يؤكد على حياده , اخلصومة عرضا منهجيا 

. النقدي ذباه طريف ىذه اخلصومة 

فيستغرب من موقف بعض علماء عصره الذين يتعصبوف للقدمي على حساب احلديث فأراد أف يتخلص كم     

بسبب كونو شعر قدمي فقط و دوف مراعاة أسباب أخرى تنظر , ىذا التصور ادلثايل الذي أحاط ابلشعر القدمي 

و ال يستطيع منصف أف ينكر أف العبارة التالية لالضي اجلرجاين تشي دبثل , لشعر على أنو فن من فنوف القوؿ 

, واألعالـ واحلجة ,  و لوال أف أىل اجلاىلية جدوا ابلتقدـ و اعتقاد الناس فيهم أهنم القدوة >>: ىذا االعتقاد 

لكن ىذا الظن اجلميل و االعتقاد احلسن سًت , و مردودة منفية , و لوجدت كثَتا من أشعارىم معيبة مسًتذلة 
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فذىبت اخلواطر يف الذب عنهم كل مذىب و قامت يف االحتجاج ذلم كل مقاـ , ونفي الظن عنهم , عليو 

>>1. 

دوف ادلسارعة لرفض القدمي لقدمو , يريد اجلرجاين أف خيلع شيئا من ثوب ادلثالية الذي أحاط ابلشعر القدمي       

انتصارا للحديث صبلة و لشاعره خاصة و لكي يكوف منصفا يف أحكامو فقد حدد عناصر الفن الشعري و اليت 

الشعر علم من علـو العرب يشًتؾ >> : فيقوؿ , من خالذلا ديكن احلكم على جودة األشعار مهما كاف زماهنا 

 و من ىنا ديكن القوؿ ,2<<وقوة لكل واحد من أسبابو , فيو الطبع و الرواية و الذكاء ٍب تكوف الدربة مادة لو 

أف اجلرجاين قد سبكن من وضع معايَت ديكننا من خالذلا أف منيز و نفاضل بُت شاعر و آخر و ابلتايل فمن 

إال أف حاجة , اجتمعت لو ىذه اخلصاؿ فهو زلسن ادلربز و ال تفضيل يف ىذه القضية بُت القدمي واحملدث 

. 3 <<احملدث إىل رواية أمس 

بل إف القاضي اجلرجاين ذىب إىل أبعد من ىذا يف توضيح أف تعظيم أنصار القدمي للقدمي ال يقـو على       

ومن أجل أتكيد ىذا الطرح يورد القاضي الكثَت من القصص اليت تؤكد أف النقاد و حىت , أساس منطقي سليم 

ذلك أهنم وجدوا أف نقضهم , كانوا يسمعوف البيت و يستحسنوه فإذا عرفوا أنو حملدث أنكروه , اللغويُت و الرواة 

وإف كاف ىذا ال ينطبق على كل ادلتعصبُت للقدمي فمنهم , لقوذلم أىوف غليهم من االعًتاؼ إبحساف لشاعر مولد 

من يشيد ابحملدث إذا أجاد و أحسن كما ذكر القاضي عن أيب رايش القيسي و الذي كاف معرفا ابلتحامل على 

حىت إف نسخ ىذين الديوانُت قلت ابلبصرة يف وقتو لقلة الرغبة , ىؤالء و الغض من أيب سباـ والبحًتي خاصة 

: أنو أنشد ذات يـو قوؿ البحًتي , فيهما 

َنَظرُت ِإىَل َطدَّاف فَػُقلُت لَيَلى         ُىَناَؾ َوأَيَن لَيَلى ِمن  َطَداف  
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َو دوَف مزَاَرَىا إجياُؼ َشهُر        َوَسْبُع      للَمطَااَي أَو  شَبَاِف  

و َلَما َغَرَبت أَعرَاؼ َسلَمى        ذلن و َشرَقت   قُنُن   الِقَناف  

َتْصويت الِباَلُد بَِنا إِلَيُكم           و َغٌَت   ابإِلاَيِب     احلَاِداَيف  

فأعيدت فرجع عن رأيو , أعد : فقاؿ : إهنا للوليد بن عبيد : أحسن وهللا من ىذا البدوي ادلطبوع فقيل : فقاؿ 

, لذا ال جيوز تفضيل شاعر على آخر ألف األوؿ قدمي و الثاين زلدث , فيو و حث للناس على رواية شعره 

ومل يقصر هللا الشعر و العلم و البالغة على >> : كما قاؿ ابن قتيبة , فالشعر اجليد ال خيتص بزمن دوف آخر 

وجعل , بل جعل هللا ذلك مشًتكا مقسوما بُت عباده يف كل دىر , و ال خّص قوما دوف قـو , زمن دوف زمن 

وعليو ديكن أف ضلصر عناصر اخلصومة احلقيقية بُت القدماء و احملدثُت يف , 1<< كل قدمي حديثا يف عصره 

ولكي ال يساء فهم , ويف اإلدياف بفكرة استنفاذ القدماء للمعاين , اختالفهم على عمود الشعر و هنج القصيدة 

أو أذكر , وليس جيب إذا رأيتٍت أمدح زلداث >> : يبادر ابلقوؿ , موقف القاضي من طريف ىذه اخلصومة 

بل جيب أف تنظر مغزاي فيو , أو تنسبٍت إىل الغض من بدوي , زلاسن حضري أف تظن يب االضلراؼ عن متقدـ 

 2<<و تقضي قضاء ادلقسط ادلتوقف , و أف تكشف عن مقصدي منو ٍب ربكم علي حكم ادلنصف  ادلتثبت , 

. وهبذا القوؿ يبعد القاضي اجلرجاين عن نفسو كل شبهة ابدليل لطرؼ دوف آخر سواء كاف متقدما أو متأخرا , 

وال يقل شاعريتو , على اعتبار أف ادلتنيب شاعر عظيم , وصاحب الوساطة كما رأينا بٌت موقفو يف ىذه اخلصومة 

و تفريط الكارىُت لو  , ولكن فحولتو الشعرية ضاعت بُت إفراط ادلعجبُت بفنو , عن غَته من الفحوؿ احملدثُت 

                                                           

.63ص  , 1ج , ـ 1985 , 2ط , لبناف , بَتوت , دار الكتب , مفيد قميحة : تح , الشعر و الشعراء : ابن قتيبة   1  
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وىذا يقتضي التسليم دبا لو من حسنات و ما عليو من سيئات كما يفعل مع , ومن ٍب فهو حباجة إىل اإلنصاؼ 

. 1غَته من فحوؿ الشعراء احملدثُت 

: قضية التعقيد و الغموض يف الشعر : سابعا 

انشغل النقاد و ادلهتموف بدراسة األدب منذ القدمي و إىل عصران احلديث دبسألة التعقيد و الغموض الذي       

يكتنف بعض النصوص و سواء كاف ىذا التعقيد أيٌب عرضا أو يتعمده ادلؤلف كأسلوب يف الكتابة يتميز بو عن 

فقد ظل زلور تساؤؿ حوؿ اجلدوى منو ففي الشعر مثال يشًتط بعض النقاد الوضوح رغبة منهم يف , غَته 

واعتربوه مقياسا جلودة ادلعاين , فطالبوا ابلوضوح , يف فن الشعر , وإعراضا  عن التجريد العقلي , التصوير احلسي 

حبيث ال ربتاج إىل إنعاـ الفكر و إتعابو يف , وأف تكوف موجهة للغرض ادلطلوب , ومن حسن ادلعاين لديهم , 

رد , للقدح يف شاعريتو , وألف التعقيد والغموض من العيوب اليت وقف عليها خصـو ادلتنيب طويال , استنباطها 

بل أف وجودمها يف أشعار من , القاضي اجلرجاين ابلقوؿ أف وجود شيء منهما يف شعر ادلتنيب ال يسقطو كلو 

و لو كاف >> : فيقوؿ , يعدوف من فحوؿ الشعراء شائع ابلقدر الذي ال يقارف بو ما وجد يف شعر ادلتنيب 

فإمنا ال نعلم لو قصيدة تسلم من , التعقيد وغموض ادلعٌت يسقطاف شاعراً لوجب أف ال يروى أليب سباـ بيت واحد 

ٍب  , 2<<ولذلك كثر االختالؼ يف معانيو , وأفسد بو لفظهما , بيت او بيتُت وقد وفر من التعقيد حظهما 

أو تعتقد ألفاظو تعقيد أبيات ,  وأنت ال ذبد يف شعر أيب الطيب بيتا يزيد معناه على ىذا الغموض :>>يقوؿ 

ومن أنصف حجزه حضور , التعقيد والغموض : فأما ديواف أيب سباـ فهو مشحوف هبذين القسمُت , الفرزدؽ 

 .  3<<البينة عن ادلنازعة 

:  ويفرؽ القاضي اجلرجاين بُت ضربُت من الغموض      
                                                           

.117ص , اخلصومة بُت القدماء و احملدثُت يف النقد العريب القدمي :  ينظر  1  
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و ,  و غموض يف ادلعٌت نفسو مع وضوح يف األلفاظ          غموض سببو غرابة اللفظ بسبب بعد العهد بو 

: يستشهد للضرب األوؿ من الغموض ابالختالؼ الناس يف قوؿ سبيم بن مقبل 

نَيا   َرنَُة َحىَت تَػْعِرَؼ الدُّ
َ
اَي َداَر َسلَمى َخاَلًء اَل أَُكِلُفَها         ِإاَل ادل

ىي انقتو : فقاؿ قائل ,  فإف الذي خالف بُت أقاويلهم فيها ىو أهنم مل يعرفوا ادلرانة >>: ويعلق عليو بقولو 

  .1<<و قاؿ آخر إمنا أراد الدواـ و ادلرونة , ىي موضع دار صاحبتو : وقاؿ آخر 

: وديثل للضرب الثاين من الغموض بقوؿ األعشى 

ِإَذا َكاَف َىِدي الَفىَت يف الِباَلِد         َصَدَر الَقَناِة أَطَاَع اأَلِمَتَا 

 فإف ىذا البيت كما تراه سليم النظم من التعقيد بعيد اللفظ عن :>>يعلق القاضي اجلرجاين فيقوؿ      

 2<<فإذا أردت الوقوؼ على مراد الشاعر فمن احملاؿ عندي و من ادلمتنع يف رأي أف تضل إليو ... االستكراه 

و ألف الذىن ينفر من الغموض التاـ ابلقدر الذي بنفر من الوضوح التاـ فإف خَت ادلعاين ما خالط وضوحها , 

ورفض القاضي اجلرجاين , وإمنا ىي تلميح دوف تصريح , وال ىي معقدة , شيء من الغموض فال ىي مبتذلة 

. للغموض والتعقيد ينطلق من طبيعة  الشخصية العربية اليت سبيل بذوقها الفطري إىل الوضوح و النفور من التعقيد 

وخالصة ما قلناه نستطيع أف نؤكد أف اجلرجاين قد استطاع أف يناقش صبلة من القضااي النقدية اليت يرد هبا      

وىذا حبشده ألىم اآلراء النقدية السابقة يف تناوذلا , بعض ما أخذه ادلتحاملوف و النقاد من خصـو ادلتنيب عليو 

متبعا خطوات نقدية فريدة و متميزة يف معاجلتو دلادة كتابو و مهما يكن األمر فقد اختلط اجلرجاين , ذلذه القضااي 

 .دراب نقداي فيو كثَت من اجلدة و التوفيق و ىذا ما وقفنا عليو يف ما ذكرانه 

                                                           

.346ص  , ادلرجع السابق  1  
.346ص  , ادلرجع السابق  2  



 

 

 خــــاتمة
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ديكن بعد ىذه الدراسة اليت أنمل أن تكون قد أجابت عن أكثر األسئلة ادلتعلقة مبوضوعنا أن نصوغ النتائج اليت 

: توصلنا يف ىذه اجلملة من العناصر التالية 

   قضية احلداثة زلور تطور و نضج احلركة النقدية القددية 

  ومحل دالالتو,  يؤكد اجلاحظ على أمهية الصياغة يف التكوين الشعري و أداء معانيو .

  و البلد و العرق , الغريزة :  يؤكد اجلاحظ على ضرورة توفر ثالثة عوامل لنظم الشعر .

  يؤكد ابن طباطبا على أن الشعر عملية معقدة جيب أن يعتمد فيها على العقل  .

  يؤكد ابن طباطبا على أن الشعر خيتلف عن النثر و ذلك ابلنظم   .

  يؤكد قدامة بن جعفر على أن الشعر قول موزون و مقفى يدل على معىن  .

  والقافية , والوزن  والنظم ,  ادلعىن : يؤكد قدامة بن جعفر على أن الشعر يقوم على أربعة شروط .

  من خالل وظيفتو حيث استمد الفكرة من " القاضي اجلرجاين "  يتأسس ادلنظور النقدي للشعر عند

فقد , ومقارنتو بٌن القدماء واحملدثٌن ألن العصر يساىم يف حتديد طابعو اللغوي و يوجهو , طبيعة الشعر 

. أدرك حقيقة الطبيعة الشعرية يف عالقتها ابلبيئة و أحاط مبقومات تفرد ادلبدع و العملية اإلبداعية 

  اليت ترغب , الكشف عن مقومات الشعر اليت تتعدى بو ادلوىبة الطبيعية "القاضي اجلرجاين "  استطاعة

    وألنو ال ديكن أن ينحصر اإلبداع مهما تكن نوعيتو , يف تفعيل العالقات ادلنظمة حلركتها و تطويرىا 

. و جنسو يف رلرد االستعداد و القدرات الذاتية بل حقو أن حيظى ابلتهذيب من اجتماع الطبع ابلعادة 

  أوردىا  يف , حصيلة تراكم ادلفاىيم تكونت على مراحل " القاضي اجلرجاين "  احلصيلة الشعرية يف ذىن

وكانت شعريتو واسعة , فكان دائم االتصال ابلتطور التارخيي , مجلة من األسس للمفاضلة بٌن الشعراء

. األفق خلص من خالذلا ادلعامل التعقيدية لشعرية القصيدة لبناء نظرية شاملة 
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  نظرة مشولية يف خطابو النقدي التطبيقي على مستوى اللغة الشعرية يف " القاضي اجلرجاين "  امتلك

مما , بنيتها اللفظية اليت حدد عالقتها ابدلعجم الشعري اخلاضع دلعيار التطور الزمين والبيئي و احلضاري 

و قد وعى , ما منع اللغة ادلعيارية , جعلو يتميز ابالنفتاح و االنصياع دلعايًن احلداثة الشعرية و مؤثراهتا 

        ألهنا تعتمد على الرؤية اجلمالية  , خصوصية اللغة الشعرية اليت ترتقي هبا عن ابقي أمناط الكالم 

.  و السمة الفنية 
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 ملخص
 
 

 :ملخص 

تعددت األبحاث النقدٌة األدبٌة حول موضوع النظرٌات الشعرٌة وهذا ألهمٌته لدى الكثٌر    

 ما ، ومن هنا نجد النظرٌات الفلسفٌة المؤسسة لألدب ،من األدباء والنقاد األدب العربً 

لفت انتباهً هو االهتمام الذي أواله الفالسفة المسلمون قدٌما لما ٌتصل بالشعر وقضاٌاه 

فقد خصصت بحث هذا حول نظرٌة الشعر عند بعض الشعراء القدامى  خاصة عند ,

"  نظرٌة الشعر عند القاضً الجرجانً وقضاٌاه " القاضً الجرجانً فكان تحت عنوان 

وسبب اختاري لهذا الموضوع هو اختالف آراء النقاد والشعراء فٌما بٌنهم حول نظرٌة 

فقسمت بحثً هذا إلى مقدمة  ,الشعر واتصاله بالنظرٌات الفلسفٌة  التً تدرس األدب 

 ثم فهرس الموضوعات ، تلً قائمة المصادر والمراجع ،مع الخاتمة ، وفصلٌن،ومدخل 

تلقٌت صعوبات التً تمثلت فً وفرة المصادر والمراجع بحٌث كنت أجد صعوبة فً 

استطعت أن "  مكروم السعٌد "  لكن بفضل األستاذ المشرف ،التوفٌق بٌن األفكار وإلمامها 

 .أنجز هذا البحث المتواضع  أشكره جزٌل الشكر 

 :الكلمات المفتاحية 

  قاضً الجرجانً – الشعرٌة – النظرٌة –القضاٌا 


