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 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
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ملحق العدد ()1/89

ِي (ت859هـ)
س الدِّي ِن النَّوَاج ِّ
ِي عِ ْندَ َشمْ ِ
ِي وَالتَّ ْطبِيق ُّ
النَّقْ ُد التَّ ْن ِظري ُّ
َالنثْرِ
النظْ ِم و َّ
تَأْصِي ٌل ا ْستِقْرَائِيٌّ لِ ِكتَابِ ِه "مُق َِّدمَة فِي ِصنَاعَ ِة َّ
طـه غالب عبد الرَّحيم طـه
تأريخ التقديم2022/1/14 :



تأريخ القبول2022/3/7 :

المستخلص:

ي والتَّ ْط ِب ِ
الن َو ِ
ِّين َّ
حليلي " َّ
ش ْم ِ
يقارب َّ
س الد ِ
الن ْق َد التَّْن ِظ ِ
اج ِّي
الدرس التَّ ُّ
يق َّي ِع ْن َد َ
ير َّ َ
(ت859هـ)"؛ عبر استظهار مضامين كتابه "مقَد ِ ِ
الن ْظِم َو َّ
اع ِة َّ
النثْ ِر"؛ لغاية
ِّمة في ص َن َ
ُ َ
الضوابط َّ
اإلبانة عن :التَّوجيهات األسلوبيَّة ،والتَّنبيهات الفنِّيَّة ،و َّ
الروافد المذهبيَّة.
النقديَّة ،و َّ

وتنبثق المدارسة من الم َعِّرفات التَّمهيديَّة بِـَّ :
(الناقد ،والكتاب ،والمنهج) ،إلى
ُ
المعالجة التَّأصيليَّة االستقرائيَّة؛ ضمن خمسة مباحث في( :المصطلحات ،واألسس،
بات فرعي ٍ
والمواقف ،والمفاضالت ،واألحكام) ،بما ينضوي فيها من مقار ٍ
َّة َّ
للشواهد

ظم ،و َّ
الناقد ،في صناعتيَّ :
المنتخبة؛ الستيفاء جالء مقاصد َّ
النثْر.
الن ْ
وتلتقي مكامن التَّحليل ،على األصول المنهجيَّة العلميَّة؛ بانتهاج الوصف في
َّ
طَنات َّ
الم ْستَْنتَ َجات ال ُكلِّيَّة،
للم ْستَْب َ
النقديَّة ،واالستقراء ضمن ُ
الم َعِّرفات التمهيديَّة ،واالستدالل ُ
ُ
َّ
مع توظيف َّ
الروافد.
النهج
ِّ
االستردادي ،في استنطاق الشواهد؛ لتجلية األصول و َّ

اجي األطر َّ
وقد انتهى البحث إلى اختزال َّ
النقديَّة األساسيَّة المذكورة آنفًا؛ عبر
النو ِّ
َّ
الم َع َّمق بالتَّمثيل فالتَّحليل ،وفق التَّمثُّل الواعي ،للموروث َّ
قدي السَّابق؛ بالوقوف
الن ِّ
التنظير ُ
ِّ
على المفاهيم َّ
(الشعر ،والتَّهذيب ،وتمكين القافية ،وبراعة
النقديَّة المحوريَّة؛ من قبيل:
السجع ،والبالغة ،والفصاحة) ،واستجالء األسس َّ
النقديَّة؛
التَّخلُّص ،وبراعة االستهالل ،و َّ
النقديَّة َّ
(الشعر ،و َّ
النثر ،واإلبداع) ،وبيان المواقف َّ
ِّ
الذاتيَّة؛ من قضايا( :اللَّفظ
في:

الشعر و َّ
النثر ،والقديم والحديث ،وعمود ِّ
السرقات ،وبناء ِّ
الشعر) ،وعقد
والمعنى ،و َّ
َّ
الم َحدَّد) ،بغلبة َّ
المفاضالت َّ
النمط
النقديَّة؛ على أنماط التفاضل( :المفتوح ،والمغلق ،و ُ
الدراسات اإلسالميَّة /قلقيلية /فلسطين.
 أستاذ مشارك /قسم اللُّغة العربيَّة وآدابها/كلِّيَّة العلوم و ِّ
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ٍ
َّ
َّ
األخير؛ والتَّصريح باألحكام َّ
تغليب
الم َع َّممة) ،مع
الم َعللة ،و ُ
(الم َعللة ،وغير ُ
النقديَّةُ :
الم َعلَّلة.
و ٍ
اضح لألحكام ُ
ِ
يري والتَّ ْ ِ ِ
َّ ِ
النو ِ
ِّ
اعة َّ
 الكلمات المفتاحيَّةَّ :ظم
الن ْ
اجي؛ صَن َ
طبيقي؛ َش ْمس الدين َّ َ
الن ْقد التْنظ ِ َ
و َّ
النثْر.
 الم َعِّرفات التَّمهيديَّة َّبالناقد والكتاب والمنهج.
ُ

تمهيدي َّ
بالناقد.
ف
ٌّ
 المطلب َّاألولُ :م َعِّر ٌ
َّ
ُيمثِّل الم َعِّرف التَّ
مهيدي َّ
الم َمِّيزات
ُّ
بالناقد خطوةً َّأو َّليةً؛ الستجالء السِّمات الشخصيَّة ،و ُ
ُ
ِّ
"المقَدمة"؛ فقد ترجم له ابن تَ ْغري َب ْردي (ت874هـ) ،في "المنهل
لم َ
صنِّف ُ
المعرفيَّةُ ،
"محمد بن الحسن بن عليَّ ،
اجي َّ
العالمة شمس ِّ
الدين َّ
افعي،
الصافي"؛ إذ هو
َّ
َّ
الش ُّ
النو ُّ
الفقيه األديبَّ ،
الشاعر المصريُّ .مولده بقرية نواج ،من الغربيَّة ،من أعمال القاهرة ،قبيل
ثمان وثمانين وسبع ٍ
ٍ
ثم قدم
سنة
مائة ،هكذا أملى َعلَ َّي من لفظه ،وكتب لي بخطِّهَّ ،
وحصل ،واستجاز ،وتفقَّه
القاهرة ،وطلب العلم ،وسمع الكثير على مشايخ عصره ،ودأب
َّ
ٍ
جماعة من علماء عصره ،وبرع في الفقه والعربيَّة واألدبيَّات ،وأق أر وأشغل ،وكتب
على

وصنف ،وجمع وألَّف ،وقال ِّ
َّ
الرائق ،ومدح األكابر ،وطارح شعراء عصره،
الشعر الفائق َّ

وكتب لهم ،وكتبوا له ،وفضله غز ٌير"(.)1

( )1ابن تَ ْغري َب ْردي ،جمال ِّ
الدين أبو المحاسن يوسف بن تَ ْغري َب ْردي بن عبد اهلل الظَّاهري الحنفي،
محمد أمين،
محمد َّ
الصافي والمستوفى بعد الوافي ،حقَّقه ووضع حواشيهَّ :
(ت874هـ1470 /م) ،المنهل َّ
مطبعة دار الكتب والوثائق القوميَّة ،مركز تحقيق التُّراث ،القاهرة( ،د .ط)2003( ،م)33 :10 ،؛

ولالستزادة؛ ُينظَر :نفسه – 2122( ،36 – 33 :10 ،شمس ِّ
الدين َّ
النواجي[ ،قبل 859 – 788هـ/

1455 – 1386م]).
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وفي َّ
قائال" :تُ ِّ
وأشار إلى تاريخ وفاته ،في "حوادث ُّ
الشيخ اإلمام األديب
الدهور"ً ،
افعي َّ
اجي َّ
الفقيه شمس ِّ
محمد بن حسن بن علي َّ
الشاعر المشهور ،في يوم
الدين َّ
الش ُّ
النو ُّ

األربعاء ،سادس عشرين جمادى األولى ،بداره بالقاهرة"(.)1

تفوقه في علوم العربيَّة ،حيث قال" :وأمعن َّ
النظر في
َّخ ُّ
اوي (ت902هـ) ُّ
وذكر الس َ
معنى َّإال أطاعه ،فأنعم وأطال
علوم األدب وأنعم؛ حتَّى فاق أهل عصره؛ فما رام بديع ً
الرتب ...وكان ُمتَ ِّ
قدما في اللُّغة
االعتناء باألدب؛ فحوى فيه قصب السَّبق إلى أعلى ُّ
والعربيَّة وفنون األدب ،مشارًكا في غيرها ،حسن الخطِّ ،جيِّد الضَّبط ،متقن الفوائد ،عمدةً
فيما يقيِّده أو يفيده ِّ
بخطه"(.)2
ُ

الدين عز ِّ
محمد كمال ِّ
( )1ابن تَ ْغري َب ْردي ،حوادث الدُّهور في مدى األيَّام و ُّ
الدين ،عالم
الشهور ،تحَّ :
الكتب للطِّباعة و َّ
النشر والتَّوزيع ،بيروت( ،ط1990( ،)1م)556 ،555 :2 ،؛ ولالستقصاء؛ ُينظَر:
نفسه -( ،558 – 555 :2 ،سنة تسع وخمسين وثمانمائة - /ذكر َمن تُوفِّي ِمن األعيان في هذه السَّنة
ِم َّمن َّ
تقدم ذكرهم رحمة اهلل تعالى عليهم - 7 /شمس ِّ
الدين َّ
النواجي).

الضوء َّ
َّخاوي ،شمس ِّ
الالمع ألهل
محمد( ،ت902هـ1497 /م)َّ ،
محمد بن عبد الرَّحمن بن َّ
الدين َّ
( )2الس َ
القرن التَّاسع ،دار الجيل َّ
للنشر والتَّوزيع والطِّباعة ،بيروت( ،ط1992( ،)1م)( ،تصوير لطبعة مكتبة
محمد بن
القدسي ،القاهرة1353 ،هـ)230 :7 ،؛ وللمتابعة؛ ُينظَر :نفسهَّ – 571( ،232 – 229 :7 ،
ِّ
حسن بن علي بن عثمان َّ
الشمس َّ
النواجي).
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ُّيوطي (ت911هـ) على ذلك؛ حين وصفه بِـ"أديب العصر"( .)1ولم يخرج
وزاد الس ُّ
َّ
بضم
اني (ت1250هـ) ،في "البدر الطالع" ،عن السَّابق ،بيد َّأنه نسبه "إلى ُنواجى؛ ِّ
الش ْو َك ُّ
النون ثَُّم الجيم"( .)2واختزل ِّ
ُّ
لي (ت1396هـ) ،ما سبق ذكره(.)3
الزِرْك ُّ
تمهيدي بالكتاب.
ف
ٌّ
 المطلب الثَّانيُ :م َعِّر ٌالنظم و َّ
اجي ،وعنوانه "مقَدِّم ٌة في صناعة َّ
النثر" ،بالقيمة َّ
انماز ُمهَ َّذب َّ
النقديَّة
النو ِّ
ُ
َّ
الظَّاهرة؛ ذلك َّأنه "صغير الحجمَّ ،
مكانا مرموقًا،
جدير بأن
يحتل ً
ولكنه كثير الفوائد ،وهو ٌ
ظم ِ
( )1السُّيوطي ،جالل ِّ
الع ْق َيان في
الدين عبد الرَّحمن بن أبي بكر بن َّ
محمد( ،ت911هـ1505 /م)َ ،ن ْ
حرره :فيليب ِحتِّي ،المطبعة السُّوريَّة األمريكيَّة ،نيويورك ،والمكتبة العلميَّة ،بيروت( ،د.
أعيان األعيانَّ ،

ط)1927( ،م) ،ص144؛ وفي التَّفصيل؛ ُينظَر :نفسه ،ص -( ،148 – 144حرف الميم– 144 /
النواجي ،شمس ِّ
َّ
محمد بن حسن األديب).
الدين َّ
(َّ )2
محمد بن عبد اهلل اليمني( ،ت1250هـ1834 /م) ،البدر الطَّالع
محمد بن علي بن
الش ْو َكاني،
َّ
َّ
للس ِّيد الحفَّاظة َّ
محمد
الن َّ
السابع ،ويليه الملحق التَّابع للبدر الطَّالع َّ
بمحاسن َمن بعد القرن َّ
الم َؤِّرخ َّ
سابة ُ
اليمني ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة( ،د .ط)( ،د .ت)،157 ،156 :2 ،
محمد بن يحيى زبارة
بن َّ
ِّ
محمد بن حسن بن علي بن عثمان َّ
الشمس َّ
النواجي).
(َّ – 433

الزِرْكلي ،خير ِّ
ظرِّ :
محمد بن علي بن فارس ،األعالم؛ قاموس تراجم ألشهر
الدين بن محمود بن َّ
(ُ )3ين َ
الرجال و ِّ
النساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ،دار العلم للماليين ،بيروت( ،ط( ،)15أيَّار ،مايو/
ِّ

2002م)َّ -( ،88 :6 ،
ظر في ترجمته ،وثقافته،
وين َ
النواجي859 – 788[ :هـ = 1455 - 1386م)؛ ُ
النواجي ،شمس ِّ
وم َؤلَّفاتهَّ :
محمد بن حسن بن علي بن عثمان( ،ت859هـ1455 /م)،
الدين َّ
وشعرهُ ،

محمد بن حسن َّ
اجي َّ
محمد
افعي (859 - 788هـ) ،تحقيق ودراسة :حسن َّ
ُم َؤلَّفات شمس الدِّين َّ
الش ِّ
النو ِّ
عبد الهادي ،دار الينابيع َّ
األول:
للنشر والتَّوزيعَّ ،
عمان( ،ط2001( ،)1م) ،ص -( ،110 - 7القسم َّ
الدراسة - /حياة شمس ِّ
ِّ
وينظَرَّ :
اجيُ - /م َؤلَّفات َّ
الدين َّ
النواجي ،تأهيل الغريب؛ تحقيق
النو ِّ
النو ِّ
اجي)؛ ُ
ودراسة ،حقَّقه َّ
محمد عطا ،مكتبة اآلداب ،القاهرة( ،ط2005( ،)1م) ،ص- 9
وقدم له وعلَّق عليه :أحمد َّ

اجي - /المبحث الثَّاني :شعر َّ
األول :حياة َّ
اجي - /المبحث
ُ -( ،39مقَ ِّدمة التَّحقيق - /المبحث َّ
النو ِّ
النو ِّ
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
النثر ،حقَّقه َّ
ظرَّ :
الثَّالث :آثار َّ
وقدم له وعلَّق
وين َ
النو ِّ
صَّنفاته)؛ ُ
وم َ
ُ
اجي ُ

المقَ ِّدمة /أ –
عليهَّ :
محمد بن عبد الكريم ،دار مكتبة الحياة ،بيروت( ،د .ط)( ،د .ت) ،صُ -( ،20 – 7
التَّعريف َّ
اجي؛ نسبه ،مولده ،قراءته ،شيوخه ،مكانته العلميَّة واألدبيَّة واالجتماعيَّة ،مدلول األدب عنده،
بالنو ِّ

نتاجه).
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وجيهي ،لنتاج ُّ
النقد التَّ
يخص َّ
الشعراء وال ُكتَّاب،
بي ،وال سيَّما ما
ُّ
َّ
في رفوف كتب األدب العر ِّ
وما ينبغي أن يتحلَّى به هؤالء وأولئك"(.)1
ولم ُيذ َكر هذا العنوان ،في جهود المشتغلين "بترجمة َّ
اجي ،واحصاء ُم َؤلَّفاته ،بل
النو ِّ
ٍ
فإنما ُّ
لم يشر علماء التَّراجم إلى مضمون هذه "المقَ ِّدمة" ،وهذا إن َّ
شيء؛ َّ
يدل
دل على
ُ
َّ
ولعل َّ
اص من تالمذته،
على عدم عثورهم عليها.
"م َق ِّدمته" على بعض الخو ِّ
النو َّ
اجي أملى ُ
حررها هو بنفسه ،ولم يرد إدراجها ضمن ُم َؤلَّفاته ،الَّتي أطلع عليها جمهور
أو َّ
المثَقَّ ِفين"(.)2
ُ
النقد والتَّهذيب؛ حيث "يبدو من َّأول ٍ
فماثل في َّ
وهلة
"للم َق ِّدمة"؛
أما الموضوع َّ
َّ
ٌ
الرئيس ُ
"المقَ ِّدمة"؛ َّ
فظي
أن موضوعها الَّنقد
األدبي ،على وجه العموم ،والتَّهذيب اللَّ ُّ
ُّ
لقراءتنا هذه ُ
والمعنويُِّّ ،
للشعر الموزون ،و َّ
النثر المسجوع ،على وجه الخصوص"(.)3

ِّ
َّ
َّ
"مقَ ِّدمة"؛
وقد رسَّخت عنونة الكتاب حضور ُم َؤشرات التهذيب؛ عبر فاتح التصديرُ :
المدخلي ،المعتمد على ِّ
الدقَّة واإليجاز ،ولهذا التَّقديم الوجيز أن
الم ِحيل إلى دافع التَّقديم
ِّ
ُ
ِ
ِ
خصصيَّة ،لتكتمل القيمة اإلطاريَّة
الموحية باألسس المهاريَّة التَّ ُّ
يقترن بـ"الصِّناعة"؛ ُ
"النظم"َّ ،
الموضوعي؛ ضمن نطاقيَّ :
و"النثر".
للعنوان ،بالتَّحديد
ِّ
تمهيدي بالمنهج.
ف
ٌّ
 المطلب الثَّالثُ :م َعِّر ٌالصناعة األدبيَّة؛ لتأصيل براعة التَّهذيب
"المقَ ِّدمة" ،على حدود ِّ
ارتكز نهج صاحب ُ

ِّ
ي .وتوسَّل َّ
ي و َّ
اجي بأسلوبي :التَّوجيه ،والتَّنبيه؛ إصابة الغاية المثاليَّة في
النثر ِّ
الشعر ِّ
النو ُّ
التَّهذيب؛ على ما في التَّوجيه من إدراك اإلجادة؛ في المستويات :المضمونيَّة ،واألسلوبيَّة،
يتضمنه التَّنبيه؛ من ترسيخ الجدارة المهاريَّة ،بمجانبة مآخذ اإلبداع؛ في
والبنائيَّة ،وبما
َّ

نطاقي :المعنى ،والمبنى.

وقام المنهج التَّ
صنيفي َّ
الح ْكم،
ُّ
للناقد؛ على مستندات :اختزال المضمون ،وايجاز ُ
الراسخة َّ
للنقد ،وتقديمها ألرباب
فضال عن دقَّة التَّمثيل؛
انسجاما مع مبدأ تهذيب األصول َّ
ً
ً
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )1
النثر ،ص -( ،5التَّصدير).
ُ
َّ
تحليلية للكتاب؛ عنوانه ،موضوعهُ ،ملَ َّخص محتواه).
( )2نفسه ،ص( ،21ب – دراسة
( )3نفسه ،ص.21
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الصِّناعة اإلبداعيَّة ،في ٍ
ق عمي ٍ
قالب دقي ٍ
ق؛ َّ
توخى َّ
اجي فيه إحراز غايتي :التَّقييم،
النو ُّ
وتخصص المصطلح.
فالتَّقويم؛ بخصيصتي :وضوح األسلوب،
ُّ

النقديَّة ،على المنجز َّ
وانبنت المقاربات َّ
قدي السَّابق؛ باستدعاء حضور الموروث
الن ِّ
النقَّاد القدامى ،وخصوصيَّة األثر البائن البن ٍ
المرجعي؛ في عموم التَّأثُّر بأنظار ُّ
منقذ
ِّ

ي (ت654هـ)()1؛
(ت584هـ) ،وابن األثير الكاتب (ت637هـ) ،وابن أبي اإلصبع المصر ِّ
َّ
وفق مبدأ َّ
األعم،
الصريح البن أبي اإلصبع ،في الغالب
بالم َس َّمى َّ
النقل التَّ ُّ
ِّ
صر ِّ
الم َوثق ُ
فيُ ،
إضافةً إلى استيحاء المعنى.
وبدا نهج التَّأصيل؛ في االرتداد إلى األصول َّ
النقديَّة األولى ،وموازنتها بتوجيهات

اجي؛ معو ًانا على معاينة مدى التَّعالق َّ
َّ
ص ِّي ،مع ناجز التَّأصيل السَّابق؛ على َّ
أن
الن ِّ
النو ِّ
العامة ،في األديب َّ
المنحيْين:
الناقد؛ ضمن
الم َؤثِّرات المرجعيَّة
َّ
َ
الموازنة جاريةٌ اللتماس ُ
التَّنظيريِّ ،والتَّ
طبيقي؛ بنهج اإلحاالت َّ
صيَّة واإلشاريَّة ،في حواشي البحث؛ ولهذا أن
الن ِّ
ِّ
ألهميَّة "المقَ ِّدمة"؛ بوصفها ُبوتَقَةً انصهرت فيها ُّ
كل األصول َّ
السابقة؛
ؤصل
النقديَّة َّ
ُي ِّ
ِّ
ُ
َّ
للمادة َّ
النقديَّة األساسيَّة ،مع اإلشارة إلى افتقار
بطرائق :االنتخاب ،والتَّهذيب ،واإليجاز،

المعالجات الفرعيَّة ،لترتيب مضامين َّ
النقد ،وتهذيب مكرور التَّوجيه.
األول :المصطلحات َّ
النقديَّة والبالغيَّة.
 -المبحث َّ

( )1لمقاربة المنجز َّ
عمار عبد القادر،
قدي و
ي؛ ُينظَر :أبو عمروَّ ،
البالغي ،البن أبي اإلصبع المصر ِّ
الن ِّ
ِّ
المصطلح َّ
ي( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،إشراف:
قدي و
البالغي عند ابن أبي اإلصبع المصر ِّ
الن ّ
ّ
وينظَر :يونس ،حمود حسينَّ ،
النقد عند ابن
إبراهيم البعول ،جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن2009( ،م)؛ ُ
العامة السُّوريَّة للكتاب ،و ازرة الثَّقافة ،دمشق( ،د .ط)2010( ،م)؛
ي ،منشورات الهيئة َّ
أبي اإلصبع المصر ِّ
وينظَر :سعيود ،فوزيَّة ،ابن أبي اإلصبع واسهامه في المصطلح َّ
كتاب ْيه" :تحرير
قدي و
الن ِّ
ِّ
البالغي في َ
ُ
َّ
َّ
التحبير" و"بديع القرآن" ،مجلة العلوم اإلنسانيَّة ،جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر( ،مج :أ)( ،ع:

( ،)50ديسمبر2018 ،م) ،ص.477 – 461
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األول :مفهوم ِّ
"الشعر".
 -المطلب َّ

ِّ
ِّ
أورد َّ
موزون
"قول ُمقَفًّى،
الم َق ِّدمة؛ على َّأنه:
النو ُّ
ٌ
ٌ
اجي مفهوم "الشعر" في مستهل ُ
يدل على مع ًنى"()1؛ وهو بذلك ال يخرج عن عموم المفهوم ِّ
بالقصدُّ ،
ي ،الَّذي وضعه
الشعر ِّ
أركان ،تُجسِّد إطاري :المضمون ،و َّ
ٍ
الشكل؛
بتضمنه أربعة
قدامة بن جعفر (ت337هـ)()2؛
ُّ
أما َّ
فكائن بينهما في
الشكل
أما المضمون فواقعٌ في طرفي المفهوم؛ وفيه اللَّفظ والمعنى؛ و َّ
َّ
ٌ
القافية والوزن.
ار بجدارة التَّأصيل السَّابق للمفهوم؛ من جهتي :إصابة
ويمثِّل اعتماد هذا المفهوم إقرًا
ُ
ِّ
العناصر الم َك ِّونة َّ ِّ
المتَحقِّقة َّ
بالداللة على الفحوى ،بيد
للمادة الشعريَّة ،واحراز القيمة ال ُكليَّة ُ
ُ
أن َّ
اجي انماز بتأكيد حضور القصديَّة في الموزون؛ ذلك َّ
َّ
أن الوزن العارض في
النو َّ
الكالم ،ال يدخله في اإلطار ِّ
الشعريِّ ،الَّذي ينبني على ضابط الوزن المقصود؛ وفق

الشعر ،وما يوائمها من المضامين ،وما يوافقها من أنماط ُّ
الدقيقة ببحور ِّ
المعرفة َّ
الشعور،
وأساليب البناء.

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )1
النثر ،ص.28 ،27
ُ
موزون مقَفًّىُّ ،
(ِّ )2
فصل البيان في عناصره؛
معنى" ،وقد َّ
"الشعر" عند قدامة بن جعفر" :قو ٌل
يدل على ً
ٌ ُ
ُينظَر :قدامة بن جعفر ،أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي( ،ت337هـ948 /م) ،نقد
ِّ
َّ
العلمية ،بيروت( ،د .ط)( ،د .ت)،
محمد عبد المنعم خفاجي ،دار الكتب
الشعر ،تحقيق وتعليق:
َّ

حد ِّ
"الشعر" ،في الدَّرس َّ
األولُّ :
الشعر)؛ والستظهار مفهوم ِّ
قدي القديم؛ ُينظَر:
ص -( ،64الفصل َّ
الن ِّ
محمد ،قضايا َّ
ي ،دار الينابيع َّ
عمان،
النقد
الشريدة،
للنشر والتَّوزيعَّ ،
َّ
األدبي في القرن الثَّالث الهجر ِّ
ِّ
األول :مفهوم ِّ
الشعر في القرن الثَّالث؛ حده ،وماهيَّته،
(ط2005( ،)1م) ،ص -( ،73 - 37الفصل َّ
وينظَر :عالونة ،شريف راغبَّ ،
الموحدين:
النقد
األدبي في األندلس؛ (عصر المرابطين و ِّ
ووظيفته)؛ ُ
ّ
األولَّ :
النظريَّة
646 - 479هـ) ،و ازرة الثَّقافةَّ ،
عمان( ،ط2005( ،)1م) ،ص -( ،35 - 27الفصل َّ
النقَّاد في هذا العصرَّ - /أوًال :مفهوم ِّ
محمد ،المصطلح َّ
وينظَرَّ :
األدبيَّة عند ُّ
قدي في
عزامَّ ،
الشعر)؛ ُ
الن ّ

العربي ،دار َّ
الشرق العربي ،بيروت ،حلب( ،د .ط)( ،د .ت) ،ص -( ،347 - 341حرف
األدبي
التُّراث
ِّ
ِّ
الميم - /مفهوم ِّ
الشعر).
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 -المطلب الثَّاني :مفهوم "التَّهذيب".

الناقد "التَّهذيب"َّ ،
عرف َّ
في عن ابن أبي اإلصبع؛ على َّأنه" :عبارةٌ عن
بالنقل التَّ ُّ
َّ
صر ِّ
َّ
ونثرا ،وتنقيحه ،وتغيير ما يجب تغييره ،وحذف
نظما ً
تَرداد النظر في الكالم بعد عملهً ،
ما ينبغي حذفه ،واصالح ما يتعيَّن إصالحه ،وكشف ما يشكل من غريبه واعرابه،
وتحرير ما ُّ
الرقَّة ،من غليظ ألفاظه؛
يدق من معانيه ،وطرح ما يتجافى عن مضاجع ِّ
لتشرق شموسه في سماء بالغته ،وترشف األسماع  -على الطَّرب  -رقيق

سالفته"(.)1

 -المطلب الثَّالث :مفهوم "تمكين القافية".

قال َّ
صرف ،عن ابن أبي اإلصبع:
ناقال ،بالتَّ ُّ
اجي في تعريف "تمكين القافية"ً ،
النو ُّ
الناظم  -لقافية بيته ،أو َّ
مهد َّ
تمهيدا تأتي القافية
الناثر لسجعة ِف ْقرته -
"هو أن ُي ِّ
ً
)
2
(
ٍ
ٍ
ُمتَ ِّ
مما له
قلقلة  ،وال
ومستقرةً في قرارها ،غير نافرٍة ،وال
مكن ًة في مكانها،
َّ
مستدعاة َّ

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )1
أيضا :ابن أبي اإلصبع المصري،
وين َ
ظر ً
النثر ،ص32 ،31؛ ُ
ُ
زكي ِّ
الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر العدواني( ،ت654هـ1256 /م) ،تحرير
أبو
َّ
محمد ُّ

الشعر و َّ
التَّحبير في صناعة ِّ
محمد شرف ،المجلس
النثر وبيان إعجاز القرآن ،تقديم وتحقيق :حفني
َّ
األعلى ُّ
للشؤون اإلسالميَّة ،لجنة إحياء التُّراث اإلسالمي ،القاهرة ،الجمهوريَّة العربيَّة المتَّحدة( ،د .ط)،

(1963م) – 74( ،401 :3 ،باب التَّهذيب والتَّأديب).

ُّ َّ
ُّ
محمد بن
الم ْرُزَباني ،أبو عبيد اهلل َّ
( )2لمطالعة تنبيهات النقاد القدامى ،في تجنب القافية القلقة؛ ُينظَرَ :
شح؛ مآخذ العلماء على ُّ
الم َو َّ
الشعراء في عدَّة أنوا ٍع من صناعة
عمران بن موسى( ،ت384هـ994 /م)ُ ،
محمد البجاوي ،نهضة مصر ِّ
للطباعة و َّ
ِّ
النشر والتَّوزيع ،القاهرة( ،د .ط)( ،د .ت)،
الشعر ،تح :علي َّ

ِ
وينظَر :ابن رشيق القيرواني ،أبو
ص -( ،120 – 118من األبيات المستكرهة األلفاظ القلقة القوافي)؛ ُ
الع ْمدة في محاسن ِّ
الشعر وآدابه ونقده ،تح:
علي الحسن بن رشيق األزدي( ،ت456هـ1063 /م)ُ ،
محمد محيي ِّ
الدين عبد الحميد ،دار الجيل َّ
للنشر والتَّوزيع والطِّباعة ،بيروت( ،ط1981( ،)5م):1 ،
َّ

لكل ٍ
باب في آداب َّ
الشاعرَّ - /أول ما يحتاجه معرفة مقاصد الكالمِّ - /
مقام مقا ٌل)؛ :1
ٌ – 27( ،199
 – 28( ،213باب عمل ِّ
الشعر وشحذ القريحة له - /صحيفة بشر بن المعتمر في البالغة).
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السامع
ق بلفظ البيت ومعناه()1؛ بحيث َّ
كملها َّ
إن منشد البيت إذا سكت دون القافية؛ َّ
تعلَّ ٌ
ٍ
بداللة من اللَّفظ عليها"(.)2
بطباعه؛

الم ْخلَص" أو "حسن التَّخلُّص".
 المطلب َّالرابع :مفهوم "براعة َ
عرض َّ
الم ْخلَص" ،في سياق مدارسته للمعايير المثاليَّة ،في
الناقد لمفهوم "براعة َ
م َؤسِّسات البناء ِّ
وسماه بعضهم "حسن
الم ْخلَص" -
َّ
الشعريِّ ،إذ قال" :و َّ
أما "براعة َ
ُ

المتَ ِّ
التَّخلُّص"  -فهو أن يتخلَّص َّ
آخر ،يتعلَّق
مكن من مع ًنى إلى مع ًنى َ
الشاعر ُ
بمخلص ٍ
ٍ
السامع
سهل ،يختلسه
بممدوحه،
اختالسا رشيقًا دقيق المعنى؛ بحيث ال يشعر َّ
ً
األولَّ ،إال وقد وقع في الثَّاني؛ لشدَّة الممازجة والمالءمة بينهما؛
باالنتقال من المعنى َّ
ٍ
ٍ
حتَّى َّ
كأنهما أ ِ
فخرا،
المتَ َخلَّص منه
ً
نسيبا ،أو غ ًزال ،أو ً
ُفرغا في قالب واحد ،سواء كان ُ
بال ،أو رْب ٍع ٍ
طلل ٍ
روض ،أو وصف ٍ
ٍ
خال ،أو مع ًنى من المعاني ُيؤدِّي إلى
أو وصف
َ

الناثر لسجعة فقرته ،أو َّ
( )1قال ابن أبي اإلصبع المصريُّ ،في "تمكين القافية"" :هو أن ُيمهِّد َّ
الناظم
ِّ
َّ
مطمئنةً في موضعها ،غير نافرٍة وال
متمكنةً في مكانها ،مستقرَّةً في قرارها،
تمهيدا تأتي به
لقافية بيته،
ً
ٍ
َّ
اختل معناه ،واضطرب
تاما؛ بحيث لو طُ ِرحت من البيت؛
قلقة ،متعلِّقًا معناها بمعنى البيت كلِّه تعلُّقًا ًّ
مفهومه ،وال يكون ُّ
معنى ُّ
تمكنها بحيث ُي َّ
يدل عليها في َّأول
قدم لفظها بعينه في َّأول صدر البيت ،أو ً
ائدا ،بعد تمام معنى البيت؛ َّ
تصديرا،
سمى
األول ُي َّ
فإن َّ
معنى ز ً
الصَّدر ،أو في أثناء الصَّدر ،وال أن يفيد ً
ً
ٍ
ظر :تحرير التَّحبير في صناعة
لشيء من ذلك
إيغاال ،وال ُيقال
توشيحا ،والثَّالث
والثَّاني
تمكين ألبتَّة"؛ ُين َ
ً
ٌ
ً
النثر وبيان إعجاز القرآن - 28( ،224 :1 ،باب ائتالف القافية مع ما ُّ
الشعر و َّ
ِّ
يدل عليه سائر البيت).

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )2
أيضا :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير
وين َ
ظر ً
النثر ،ص45؛ ُ
ُ
النثر وبيان إعجاز القرآن - 28( ،224 :1 ،باب ائتالف القافية مع ما ُّ
الشعر و َّ
التَّحبير في صناعة ِّ
يدل

عزام ،المصطلح َّ
وينظَرَّ :
العربي ،ص-( ،284 - 282
األدبي
قدي في التُّراث
ِّ
ِّ
عليه سائر البيت)؛ ُ
الن ّ
حرف القاف - /القافية).

131

ِي لِكِتَابِهِ "مُقَدِّمَة فِي صِنَاعَ ِة النَّظْمِ وَالنَّثْرِ
س الدِّي ِن النَّوَاجِيِّ (ت859هـ) تَأْصِي ٌل اسْتِقْرَائ ٌّ
ِي عِنْ َد شَ ْم ِ
النَّقْ ُد التَّنْظِريِيُّ وَالتَّطْبِيق ُّ
طـه غالب عبد الرَّحيم طـه

هجو ،أو وصف ٍ
مدح ،أو ٍ
ولكن األحسن أن يتخلَّص من الغزل إلى
َّ
حرب ،أو غير ذلك،
ٍ

المدح"(.)1

ِّ
معنى
( )1نفسه ،ص59؛ والمصطلح عند ابن
الخ ُروج" ،وقال فيه" :ومنها ُح ْسن ُ
"ح ْسن ُ
الخ ُروج ،من ً
المعتز ُ
ِّ
محمد( ،ت296هـ909 /م) ،كتاب البديع ،شرحه
المعتز ،أبو العبَّاس عبد اهلل بن
ظر :ابن
َّ
معنى"؛ ُين َ
إلى ً
وحقَّقه :عرفان مطرجي ،مؤسَّسة الكتب الثَّقافيَّة للطِّباعة و َّ
النشر والتَّوزيع ،بيروت( ،ط2012( ،)1م) ،ص،76
"إن ِّ
( -محاسن الكالم و ِّ
طَبا العلويَُّّ :
للشعر فصوًال كفصول الرَّسائل؛
طَبا َ
الشعر – 3 /حسن الخروج)؛ وقال ابن َ
فيحتاج َّ
الشاعر إلى أن يصل كالمه على تصرُّفه في فنونه صل ًة لطيف ًة؛ فيتخلَّص من الغزل إلى المديح ،ومن
ٍ
ٍ
المديح إلى َّ
الشكوى ...بألطف تخلُّ ٍ
صال
حكاية ،بال
ص ،وأحسن
انفصال للمعنى الثَّاني َّ
عما قبله ،بل يكون متَّ ً

أخف ٍ
ٍ
وصف و ِّ
لفظ؛ لم
وممتزجا معه ،فإذا استقصى المعنى ،وأحاطه بالمراد الَّذي إليه يسوق القول بأيسر
به،
ً
محمد بن أحمد( ،ت322هـ934 /م) ،عيار
طَبا العلوي ،أبو الحسن َّ
طَبا َ
ظر :ابن َ
يحتج إلى تطويله وتكريره"؛ ُين َ
ِّ
الشعر ،تح :عبَّاس عبد السَّاتر ،مراجعة :نعيم زرزور ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت( ،ط2005( ،)2م)،
ِّ
ظر:
الم ْح َد ِثين؛ على لطف الصِّلة في التَّخلُّص؛ ُين َ
ص -( ،13 ،12صناعة الشعر)؛ وقد ذكر أمثلةً من شعر ُ
قدمه َّ
نفسه ،ص -( ،122 - 115التَّخلُّص)؛ وقال ابن أبي اإلصبع المصريُّ" :هو امتزاج آخر ما ُي ِّ
الشاعر
بأول ٍ
أدب ،أو ز ٍ
ٍ
وصف ،أو ٍ
ٍ
على المدح؛ ِمنَ :ن َس ٍب ،أو ٍ
بيت من المدح.
هد ،أو
فخر ،أو
مجون ،أو غير ذلكَّ ،
ٍ
ٍ
المتَ ِّ
قد ِمين في غالب أشعارهم،
وقد يقع في بيتين متجاورين ،وقد يقع في بيت واحد ،وهذه وان لم تكن طريقة ُ
لعمري من المحاسن ،وهذا الباب قديم ،وهو من ِّ
المتَ ِّ
َّ
أجل أبواب
أخ ِرين قد َل ِهجوا بها وأكثروا منها ،وهي َ ْ
ٌ
فإن ُ

ظر :تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
الشعر والنَّثر وبيان إعجاز
وي َّ
سمى معرفة الفصل من الوصل"؛ ُين َ
المحاسنُ ،
ُّ
أيضا :أبو هالل العسكري ،الحسن بن عبد اهلل بن
وين َ
ظر ً
القرآن – 77( ،433 :3 ،باب براعة التَّخلص)؛ ُ
الصناعتين؛ الكتابة و ِّ
ومحمد أبو الفضل
محمد البجاوي،
َّ
الشعر ،تح :علي َّ
سهل( ،ت395هـ1005 /م) ،كتاب ِّ
َّ
إبراهيم ،دار الفكر العربي ،القاهرة( ،ط1971( ،)2م) -( ،153 ،152 :1 ،الباب الثالث :في معرفة صنعة

األول :في كيفيَّة نظم الكالم ،والقول في فضيلة ِّ
الشعر ،وما ينبغي استعماله
الكالم وترتيب األلفاظ - /الفصل َّ
في تأليفه)؛  -( ،485 - 474 :2الباب العاشر :في ذكر مبادئ الكالم ومقاطعه ،والقول في حسن الخروج
والفصل والوصل ،وما يجري مجرى ذلك - /الفصل الثَّالث :في الخروج من َّ
ظر:
وين َ
النسيب إلى المدح وغيره)؛ ُ

سر الفصاحة ،دار الكتب
محمد عبد اهلل بن َّ
ابن سنان الخفاجي ،أبو َّ
محمد بن سعيد( ،ت466هـ1073 /م)ّ ،
العلميَّة ،بيروت( ،ط1982( ،)1م) ،ص -( ،268الكالم في المعاني المفردة - /بيان َّ
الصحَّة صحَّة
أن من ِّ
النسق و َّ
َّ
ظر :مطلوب ،أحمد ،معجم المصطلحات البالغيَّة
وين َ
معنى إلى ً
النظم بحسن التَّخلُّص من ً
معنى)؛ ُ
اقي ،بغداد( ،د .ط)1987( ،م) -( ،62 ،61 :3 ،الصَّاد - /صحَّة
وتطورها ،مطبعة المجمع
ُّ
العلمي العر ِّ
ِّ
َّ
ظرَّ :
َّ
العربي ،ص -( ،143 - 141حرف الحاء- /
األدبي
ي في التُّراث
وين َ
ِّ
ِّ
النسق)؛ ُ
عزام ،المصطلح النقد ّ
حسن التَّخلُّص).
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 -المطلب الخامس :مفهوم "براعة االستهالل" أو "براعة المطلع".

وضح َّ
َّ
الم ِبينة عن األسس المحوريَّة
النو ُّ
اجي مفهوم "براعة االستهالل" ،في توجيهاته ُ
لمباني ِّ
الشعر ،فقال" :ينبغي أن َّ
س َّمى "براعة المطلع":
يتأنق في "براعة االستهالل" ،وتُ َ
وهي عبارةٌ عن طلوع أهلَّة المعاني واضح ًة في استهاللها .وأن يأتي بإشارٍة تشعر
ٍ
ٍ
صر ٍح بذلك
هجو وتَعتُّ ٍب ،أو
مدح ،أو
بغرضه؛ منٍ :
استعطاف ،أو غير ذلك ،غير ُم ِّ
الغرض"(.)1
"السجع".
السادس :مفهوم َّ
 -المطلب َّ

جاء ذكر مفهوم "السَّجع" ،في القسم َّ
الصفحات األخيرة من
ي ،الواقع في َّ
النثر ِّ
غوي ِ
"الم َق ِّدمة" ،ولم يجاوز َّ
س ْجع
الناقد المفهوم اللُّ َّ
الحس َّ
ِّي له؛ ذلك َّأنه" :مأخوٌذ من َ
ُ
()3
()2
َّ
الحمام؛ وهو هديره" ؛ الموحي بالتوازن  ،واالستواء ،واالستقامة ،واالشتباه،
مغفال ذكر مرتكز االتِّفاق بين الفواصل؛ لوروده ضمن توضيحه َّ
الالحق؛
والتَّناسب(،)4
ً
بشأن الخالف في توصيف الفواصل القرآنيَّة باألسجاع ،وذلك في قوله" :واختُلِف فيه؛ هل
ُيقال في فواصل القرآن العظيم أسجاعٌ ،أم ال؟"(.)5

عزام ،المصطلح َّ
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
وينظَرَّ :
(َّ )1
قدي في التُّراث
النثر ،ص67 ،66؛ ُ
الن ّ
ُ
العربي ،ص -( ،27 - 24حرف األلف - /االستهالل = االبتداء = المطلع).
األدبي
ِّ
ِّ
( )2نفسه ،ص.70

(ُ )3ينظَر :ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن زكريَّا( ،ت395هـ1004 /م) ،معجم مقاييس اللُّغة ،تح:
عبد السَّالم هارون ،دار الفكر ،بيروت( ،د .ط)1979( ،م)َّ ،
مادة (سجع).

(ُ )4ينظَر :ابن منظور ،أبو الفضل جمال ِّ
محمد بن مكرم( ،ت711هـ1311 /م) ،لسان العرب،
الدين َّ
دار صادر ،بيروت( ،ط1994( ،)3م)َّ ،
مادة (سجع).
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )5
النثر ،ص.70
ُ
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ومانع؛ فللقول َّ
ٍ
الالحق أن يبين عن تمثُّل َّ
اجي نهج
مجيز
وان انقسم العلماء بين
ٍ
النو ِّ
ِ
المانعين؛ بذكر َّ
صلَ ْت
اب فُ ِّ
الم َؤَّدى ،وفيه" :والمانعون تمثَّلوا بقوله تعالى :كتَ ٌ
الدليل و ُ
()1
سماه فواصل؛ وليس لنا أن نتجاوز ذلك"()2؛ ولهذا داللته في
آياتُ ُه ؛ فقالوا :قد َّ
َ
آني ،عن إبداع ِّ
الشعر ،وانشاء َّ
تفرد َّ
النثر.
الن ِّ
اتِّباعه نهج المانعين؛ على اعتبار ُّ
ص القر ِّ
َّ
َّ
وقد رسَّخ َّ
"المطََّرف"،
الناقد مبدأ التماثل؛ في تعريفه الالحق بنوعي "السَّجع"ُ :
األول ،وباتِّز ٍ
القائمْين على تماثل القوافي؛ بغير اتِّز ٍ
ان في الثَّاني(.)3
و"الموازي"؛
ان في َّ
َ
السابع :مفهوما "البالغة" و"الفصاحة".
 -المطلب َّ

أتى َّ
اجي على بيان مفهومي" :البالغة" ،و"الفصاحة" ،في إطار ترسيمه حدود
النو ُّ
األسس َّ
النثريَّة ،ووقوفه على المراد من "علم اإلنشاء" ،بقوله" :المراد من علم اإلنشاء

َّ
انصب اعتناؤه على توضيح الحدود بينهما؛ وذلك في قوله
البالغة في المقاصد"( ،)4و

الوجيزَّ ،
المتَكلِّم بعبارته
بالنقل
ِّ
المعنوي ،عن ابن أبي اإلصبع" :البالغة :هي أن يبلغ ُ

ُصلت ،اآلية .3
( )1سورة ف ِّ

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )2
سر الفصاحة ،ص172
النثر ،ص71 ،70؛ ُ
وينظَر :ابن سنان الخفاجيّ ،
ُ
الم َؤلَّفة - /بيان َّ
أن من المناسبة بين األلفاظ في الصِّيغة السَّجع واالزدواج).
–  -( ،174الكالم في األلفاظ ُ

ظر :ابن األثير الكاتب ،أبو الفتح ضياء ِّ
محمد بن عبد
محمد بن َّ
الدين نصر اهلل بن َّ
وين َ
(ُ )3ين َ
ظر :نفسه ،ص71؛ ُ
الكريم َّ
الشاعرَّ ،
السائر في أدب الكاتب و َّ
قدمه وعلَّق عليه :أحمد الحوفي،
الش ْيباني( ،ت637هـ1239 /م) ،المثل َّ
وبدوي طبانة ،دار نهضة مصر للطَّبع والنَّشر ،القاهرة( ،ط1973( ،)2م) -( ،262 - 210 :1 ،المقالة األولى:

َّ
َّ
وينظَرَّ :
عزام ،المصطلح
الم َرَّكبة - /النَّوع َّ
الم َس َّجع)؛ ُ
األولُ :
في الصِّناعة اللفظيَّة - /القسم الثاني :في األلفاظ ُ
َّ
العربي ،ص -( ،201 ،200حرف السِّين - /السَّجع).
األدبي
قدي في التُّراث
ِّ
ِّ
الن ّ
( )4نفسه ،ص.74
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إخالل( ،)1وا ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
إمالل( .)2والفصاحة :خلوص الكالم
طالة من غير
إيجاز بال
ُك ْنه مراده ،مع

من التَّعقيد"(.)3

واستعان َّ
للمفهومْين؛ لغاية تحقيق دقَّة الممايزة،
تاليا ،بالسِّمات التَّمييزيَّة
الناقدً ،
َ
المتَقَ ِّد ِمين؛ ضمن ثنائيَّات( :المعنى ،واللَّفظ) ،و(المفرد،
ُم ْستَ ِع ًينا باألصول
َّ
المستقرة عند ُ
ركب) ،و(الخصوص ،والعموم) ،فنراه يقول في الثُّنائيَّة األولىِ :
والم َّ
"قيل :البالغة في
ُ
()4
فصيح" .
فيقال :مع ًنى بليغٌ ،ولفظٌ
ٌ
المعاني ،والفصاحة في األلفاظ؛ ُ

الع ْمدة في محاسن ِّ
باب في آداب
الشعر وآدابه ونقدهٌ – 27( ،199 :1 ،
(ُ )1ينظَر :ابن رشيق القيروانيُ ،
لكل ٍ
الشاعرَّ - /أول ما يحتاجه معرفة مقاصد الكالمِّ - /
َّ
مقام مقا ٌل)؛  – 32( ،254 - 250 :1باب اإليجاز).
ظر في المعنى ذاته :ابن األثير الكاتب ،كفاية َّ
الطالب في نقد كالم َّ
الشاعر والكاتب ،تح :نوري القيسي،
(ُ )2ين َ
وحاتم الضَّامن ،وهالل ناجي ،دار الكتب ِّ
للطباعة والنَّش ر ،جامعة الموصل ،الموصل( ،د .ط)1982( ،م) ،ص41
–  -( ،43باب البالغة).

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )3
وينظَر في المعاني ذاتها :ابن أبي اإلصبع
النثر ،ص74؛ ُ
ُ
الشعر و َّ
المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن422 – 420 :3 ،؛ 74( ،424

الصناعتين؛ الكتابة و ِّ
الشعر12 :1 ،
أيضا :أبو هالل العسكري ،كتاب ِّ
وينظَر ً
– باب التَّهذيب والتَّأديب)؛ ُ
األول :في اإلبانة عن موضوع البالغة في اللُّغة ،وما يجري معه من
األول - /الفصل َّ
–  -( ،60الباب َّ
تصرُّف لفظها ،والقول في الفصاحة ،وما يتشعَّب منه - /الفصل الثَّاني :اإلبانة عن ِّ
حد البالغة- /
وينظَر :ابن رشيق
الفصل الثَّالث :القول في تفسير ما جاء عن الحكماء والعلماء في حدود البالغة)؛ ُ
باب في آداب َّ
الع ْمدة في محاسن ِّ
الشاعرَّ - /أول ما
الشعر وآدابه ونقدهٌ – 27( ،199 :1 ،
القيروانيُ ،
يحتاجه معرفة مقاصد الكالمٍ ِّ - /
وينظَر :ابن
لكل مقام مقا ٌل)؛  – 31( ،250 – 241 :1باب البالغة)؛ ُ

وينظَر :ابن األثير الكاتب،
سر الفصاحة ،ص -( ،92 – 58الكالم في الفصاحة)؛ ُ
سنان الخفاجيّ ،
السائر في أدب الكاتب و َّ
الشاعرُ – 2( ،96 - 90 :1 ،مقَ ِّدمة الكتاب - /الفصل الثَّامن :في
المثل َّ

وتطورها ،مطبعة المجمع
وينظَر :مطلوب ،أحمد ،معجم المصطلحات البالغيَّة
ُّ
الفصاحة والبالغة)؛ ُ
اقي ،بغداد( ،د .ط)1983( ،م) -( ،406 - 402 :1 ،الباء - /البالغة)؛ - 110 :3
العلمي العر ِّ
ِّ

 -( ،116الفاء - /الفصاحة).

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )4
الصناعتين؛
ظر :أبو هالل العسكري ،كتاب ِّ
وين َ
النثر ،ص74؛ ُ
ُ
الكتابة و ِّ
األول :في اإلبانة عن موضوع البالغة في
األول - /الفصل َّ
الشعر -( ،15 - 13 :1 ،الباب َّ
اللُّغة ،وما يجري معه من تصرُّف لفظها ،والقول في الفصاحة ،وما يتشعَّب منه - /الفرق بين الفصاحة
والبالغة).
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في حين جاء قوله ،في الثُّنائيَّة األخرى ،مبنيًّا على تغليب "الفصاحة" للمفرد،

و"البالغة" للم َّ
خاصة  -تكون في المفرد؛ ُيقال :كلم ٌة فصيحةٌ،
ركب ،وفيه" :الفصاحة -
َّ
ُ
ٍ ()2( )1
وال ُيقال :كلم ٌة بليغةٌ .وقد ُيقال للقصيدة :كلمة ،كما قالوا :كلمة َل ِبيد " .
وانتهى قوله ،في الثَّالثة ،إلى تخصيص وصف "البالغة" للكالم ،وتعميم وسم
"الفصاحة" على الكلمة والكالم" :وفصاحة الفرد :خلوصه من تنافر الحروف .والفصاحة
وكالم
ألن الفصاحة تكون صف ًة للكلمة والكالم؛ ُيقال :كلم ٌة فصيحةٌ،
أعم من البالغة؛ َّ
ُّ
ٌ
()3
كالم بليغٌ ،وال ُيقال :كلم ٌة بليغةٌ" ،
وصف بها َّإال الكالم؛ ُ
ٌ
فصيح .والبالغة ال ُي َ
فيقالٌ :
على َّ
المتَكلِّم بهما ،وفي ذلك قوله" :واشتركا في
أن المشترك بينهما؛ يقع في توصيف ُ
فصيح بليغٌ"(.)4
فيقالُ :متَكلِّ ٌم
ٌ
المتَكلِّم بهما؛ ُ
وصف ُ

تضمن القول إشارةً إلى إمكانيَّة إطالق "الكلمة" على "الكالم" ،على وجه ِ
القلَّة ،كما جاء عن أبي
()1
َّ
شي ٍء ما َخ َال اللَّ َه ب ِ
ٍ
ق َكلِم ٍة قَالَها َّ ِ ِ
ُه َرْي َرةَ  قال :قال َّ
اط ٌل،
الن ُّ
َ
بي " :أ ْ
َ
الشاع ُر َكل َم ُة لَ ِبيد :أََال ُك ُّل َ ْ َ
َص َد ُ َ
محمد بن إسماعيل( ،ت256هـ/
ظر :البخاري ،أبو عبد اهلل َّ
ُم َّي ُة ْب ُن أَِبي َّ
سلِ َم"؛ ُين َ
الص ْل ِت أ ْ
َوَك َ
َن ُي ْ
اد أ َ
محمد زهير بن
الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  وسننه وأيَّامه ،تحَّ :
870م) ،الجامع المسند َّ
الناصر ،دار طوق َّ
ناصر َّ
النجاة ،بيروت( ،ط2001( ،)1م) -( ،كتاب مناقب األنصار) -( ،باب أيَّام

الجاهليَّة)( ،ح421 :9 ،)3841 :؛ ( -كتاب األدب) -( ،باب ما يجوز من ِّ
الح َداء وما
َّجز و ُ
الشعر والر َ
وينظَر :مسلم ،أبو الحسين مسلم بن الحجَّاج القشيري النِّيسابوري،
ُي ْك َره منه)( ،ح387 :15 ،)6147 :؛ ُ

محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التُّراث العربي ،بيروت،
(ت261هـ875 /م) ،صحيح مسلم ،تح:
َّ
(ط1955( ،)1م) - 41( ،كتاب ِّ
الشعر)( ،ح.1768 :4 ،)2256 :

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )2
النثر ،ص.74
ُ
( )3نفسه ،ص.74

عزام ،المصطلح َّ
وينظَرَّ :
العربي ،ص-( ،77 – 74
األدبي
قدي في التُّراث
ِّ
ِّ
( )4نفسه ،ص74؛ ُ
الن ّ
حرف الباء - /البالغة).
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الشعريَّة و َّ
 المبحث الثَّاني :األسس ِّالنثريَّة واإلبداعيَّة.

األول :األسس ِّ
الشعريَّة.
 المطلب َّحد ِّ
قامت األسس ِّ
أركان؛ تمثَّلت فيِّ :
ٍ
الشعريَّة عند َّ
الشعر،
اجي ،على أربعة
النو ِّ
فضال عن إحراز ضوابط إجادة
المثالي،
وتهذيب عناصره التَّكوينيَّة ،وتحقيق معايير البناء
ً
ِّ
ِّ
سنخصها َّ
بالدرس في َّ
بم َؤسِّسات اإلبداع
الشعر ،الَّتي
ُّ
النظريَّة اإلبداعيَّة؛ لعالقتها المباشرة ُ
عند َّ
الشاعر.
حد ِّ
األولُّ :
الشعر وعناصره.
 -الفرع َّ

إذا ما وقفنا عند ِّ
اقعا
حد ال ِّشعر ،وقد عرضنا له في المبحث السَّابق؛ ألفينا التَّماثل و ً

الناقد إلى ضابط قصد الوزن ِّ
مع مفهومه عند قدامة بن جعفر ،خال إشارة َّ
ي(،)1
الشعر ِّ

الدقيقة ،للعناصر التَّكوينيَّة ِّ
الحد يكتمل بوضع المعياريَّة َّ
أن بيان ِّ
على َّ
الشعريَّة؛ إذ قال

الناقد بعد بيان المفهوم" :ويشتمل ِّ
َّ
الشعر على أربعة أشياء :لفظ ،ومعنى ،ووزن،
وقافية"( ،)2ليولي عنايته ،الحقًا ،بتوضيح األسس التَّهذيبيَّة ِّ
للشعر؛ بتقديم ُمهَ ِّذبات اللَّفظ،
ٍ
ٍ
مستفيضة نسبيًّا.
معالجة
فالوزن ،فالقافية ،وتأخير ُمهَ ِّذبات المعنى ،في
وبدت ُمهَ ِّذبات اللَّفظ؛ في رباعيَّة :السَّماحة ،والسُّهولة ،والحالوة ،والعذوبة؛ تلك الَّتي
عذبا"(،)3
قائال" :وتهذيبه :أن يكون اللَّفظ
َّ
صرح بهاً ،
حلواً ،
ً
سمحا ،سهل المخرجً ،
وظهرت مه ِّذبات الوزن؛ في مراعاة الحسن المو ِافق َّ
للطبع ولذاذة السَّمع ،ومجانبة العيوب
َُ
َُ
الع ْمدة في محاسن ِّ
الشعر وآدابه ونقده – 18( ،120 ،119 :1 ،باب
(ُ )1ينظَر :ابن رشيق القيروانيُ ،
الشعر وبنيته - /حد ِّ
حد ِّ
ِّ
الشعر).
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )2
وينظَر في المضمون نفسه :ابن منقذ ،أبو
النثر ،ص28؛ ُ
ُ
الدين أسامة بن مرشد بن علي ِ
المظفَّر مؤيَّد َّ
الدولة مجد ِّ
الكَناني( ،ت584هـ1188 /م) ،البديع في نقد
ِّ
الشعر ،تح :أحمد بدوي ،وحامد عبد المجيد ،مراجعة :إبراهيم مصطفى ،و ازرة الثَّقافة واإلرشاد القومي،
وشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،القاهرة ،الجمهوريَّة العربيَّة المتَّحدة( ،د .ط)،

(1960م) ،ص -( ،289باب التَّعليم والتَّرسيم)؛ والستجالء "عناصر ِّ
ظر :قدامة بن جعفر،
الشعر"؛ ُين َ
الشعر ،ص -( ،170 - 74الفصل الثَّاني :نعوت عناصر ِّ
نقد ِّ
الشعر األربعة المفردات).
وينظَر في المضامين نفسها :ابن منقذ ،البديع في نقد ِّ
الشعر ،ص -( ،289باب
( )3نفسه ،ص28؛ ُ
التَّعليم والتَّرسيم).
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َّ
السمع،
العروضيَّة ،بقوله" :وتهذيب الوزن :أن يكون حس ًنا؛ فيقتبله الطَّبع،
ويشتف به َّ
ٍ
ٍ
مزحوف"( ،)1في حين تمظهرت ُمهَ ِّذبات القافية؛ في سالسة المخرج
مكسور ،وال
غير
فإن
وألفة المعنى ،وفق قوله" :وتهذيب القافية :أن تكون سلسلة المخارج ،مألوفةً؛ َّ

القوافي حوافر ِّ
الشعر"(.)2

وانتهى َّ
اجي إلى ُمهَ ِّذبات المعنى؛ المستندة إلى مراعاة تدفُّق الخاطر ،ومجانبة
النو ُّ
التَّعقيد ،والمواءمة بين المعنى و َّ
اللفظ ،وفي ذلك قوله" :وقد يتخيَّل َّ
الشاعر المعنى؛

مرةً ،وال يمكنه أخرى .وايَّاك وتعقيد المعاني .واجعل المعنى َّ
الشريف ،في اللَّفظ
فيمكنه َّ
اللَّطيف"(.)3
 -الفرع الثَّاني :المعايير البنائيَّة المثاليَّة.

ٍ
"الم َق ِّدمة" ،على ٍ
فاحص؛
نحو
حين نقارب الجانب
َّ
البنائي؛ فلنا أن نتابع متن ُ
الستالل المعايير البنائيَّة ِّ
خضم التَّعالق البائن بين المعالجات َّ
النقديَّة
الشعريَّة المثاليَّة ،في
ِّ
المختلفة؛ وتمثَّلت أبرز المحاور البنائيَّة المثاليَّة في التَّراتب اآلتي :المبدأ والمقطع ،وحسن
الم ْخلَص أو حسن التَّخلُّص ،وبراعة االستهالل أو
الخاتمة ،وحسن االبتداء ،وبراعة َ
المطلع(.)4

وينظَر في المعاني ذاتها :ابن منقذ ،البديع في نقد ِّ
الشعر ،ص -( ،289باب
( )1نفسه ،ص29 ،28؛ ُ
الشعر و َّ
ظر :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان
وين َ
التَّعليم والتَّرسيم)؛ ُ
إعجاز القرآن – 74( ،416 :3 ،باب التَّهذيب والتَّأديب).

وينظَر في المضامين نفسها :ابن منقذ ،البديع في نقد ِّ
الشعر ،ص -( ،289باب
( )2نفسه ،ص29؛ ُ

وينظَر في المعاني ذاتها :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
الشعر
التَّعليم والتَّرسيم)؛ ُ
و َّ
النثر وبيان إعجاز القرآن – 74( ،416 :3 ،باب التَّهذيب والتَّأديب).

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )3
الصناعتين؛
ظر :أبو هالل العسكري ،كتاب ِّ
وين َ
النثر ،ص29؛ ُ
ُ
الكتابة و ِّ
األول:
الشعر -( ،140 :1 ،الباب الثَّالث :في معرفة صنعة الكالم وترتيب األلفاظ - /الفصل َّ
في كيفيَّة نظم الكالم ،والقول في فضيلة ِّ
الشعر ،وما ينبغي استعماله في تأليفه).

جانيَّ :
"الشاعر الحاذق يجتهد في تحسين االستهالل والتَّخلُّص وبعدهما الخاتمة؛
الج ْر ُّ
( )4قال القاضي ُ
َّ
فإنها المواقف الَّتي تستعطف أسماع الحضور ،وتستميلهم إلى اإلصغاء ،ولم تكن األوائل تخصُّها بفضل
ٍ
الج ْرجاني ،أبو الحسن علي بن عبد العزيز( ،ت392هـ1001 /م) ،الوساطة بين
مراعاة"؛ ُينظَر :القاضي ُ
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محمد البجاوي ،مطبعة عيسى البابي
محمد أبو الفضل إبراهيم ،وعلي َّ
نبي وخصومه ،تحقيق وشرحَّ :
المتَ ِّ
= ُ
الحلبي وشركاه ،القاهرة( ،د .ط)1966( ،م) ،ص -( ،48االستهالل والتَّخلُّص والخاتمة)؛ والستقراء

الع ْمدة في محاسن
ِّ
أهميَّة المحاور البنائيَّة األساسيَّة ،في القصيدة العربيَّة؛ ُينظَر :ابن رشيق القيروانيُ ،
باب في آداب َّ
ِّ
الشاعرَّ - /أول ما يحتاجه معرفة مقاصد الكالم/
الشعر وآدابه ونقدهٌ – 27( ،199 :1 ،
لكل ٍ
 ِّمقام مقا ٌل)؛  – 30( ،241 – 217 :1باب المبدأ ،والخروج ،والنِّهاية - /منزلة هذه األمور

وينظَر :ابن األثير الكاتب ،كفاية الطَّالب في نقد كالم َّ
الشاعر والكاتب ،ص -( ،46باب
الثَّالثة)...؛ ُ
آداب َّ
الشاعر)؛ ص -( ،54 - 52باب الفواتح والخواتم والمطالع والمقاطع وبراعة االستهالل والتَّخلُّص)؛
السائر في أدب الكاتب و َّ
الشاعر -( ،120 - 96 :3 ،المقالة الثَّانية:
وينظَر :ابن األثير الكاتب ،المثل َّ
ُ

في الصِّناعة المعنويَّةَّ - /
ظر :ابن األثير الكاتب،
وين َ
النوع الثَّاني والعشرون :في المبادئ واالفتتاحات)؛ ُ
المفتاح المنشا لحديقة اإلنشا ،تح :عبد الواحد حسن َّ
الشيخ ،مكتبة اإلشعاع للطِّباعة و َّ
النشر والتَّوزيع،
ُّ
وينظَر:
اإلسكندريَّة( ،ط1999( ،)1م) ،ص -( ،99 ،98براعة االستهالل - /براعة التَّخلص)؛ ُ
محمد بن حسن( ،ت684هـ1285 /م) ،منهاج البلغاء وسراج األدباء،
القَ ْرطَا َجنِّي ،أبو الحسن حازم بن َّ
ٍ
محمد الحبيب ابن الخوجةَّ ،
بدعم من و ازرة الثَّقافة والمحافظة على التُّراث،
الدار العربيَّة للكتاب،
تحَّ :
تونس( ،ط2008( ،)3م) ،ص -( ،283 - 278المباني - /القسم الثَّالث :في َّ
عرف به
النظم وما تُ َ
مالئما ُّ
منافر لها ،من قوانين البالغة - /المنهج الرَّابع :في اإلبانة عن
ًا
للنفوس أو
أحواله؛ من حيث يكون
ً
كيفيَّة العمل في إحكام مباني القصائد وتحسين هيآتها ،وما تُعتَبر به أحوال َّ
النظم في جميع ذلك؛ من
مالئما ُّ
مأم من مذاهب البالغة المستشرفة بهذا المعلم؛ وهو
ًا
للنفوس أو
حيث يكون
منافر لها /ب – ٌّ
ً
معرف ٌّ
دال على طرق المعرفة بأنحاء
مذهب اإلبداع في االستهالل)؛ ص( ،288 - 283ج –
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ِّز ،وعطف َّ
ِّز إلى حي ٍ
التَّخلُّصات من حي ٍ
غرض)؛
غرض إلى
جهة إلى أخرى ومن
أعنة الكالم من

أم من مذاهب البالغة المستشرفة بهذا المعرف؛ وهو مذهب اإلبداع في
ص( ،292 - 288د – م ٌّ
ُّ
وتطورها-( ،33 - 30 :1 ،
وينظَر :مطلوب ،معجم المصطلحات البالغيَّة
ُّ
التَّخلص واالستطراد)؛ ُ
الهمزة - /االبتداء)؛  -( ،197 ،196 :1الهمزة - /االستهالل)؛  -( ،263 :1الهمزة - /افتتاحات

الكالم)؛  -( ،341 :1الهمزة - /األواخر والمقاطع)؛  -( ،393 – 388 :1الباء - /براعة االستهالل)؛
 -( ،399 - 393 :1الباء - /براعة التَّخلُّص)؛  -( ،400 :1الباء - /براعة القطع)؛ ،400 :1

 -( ،401الباء - /براعة المطلع)؛  -( ،401 :1الباء - /براعة المقطع)؛  -( ،180 :3الميم- /
الم ْخلَص المليح)؛  -( ،296 ،295 :3الميم - /المقاطع
المبادي والمطالع)؛  -( ،238 :3الميمَ - /
وينظَر :عالونةَّ ،
الموحدين646 - 479 :هـ)،
النقد
األدبي في األندلس؛ (عصر المرابطين و ِّ
والمطالع)؛ ُ
ّ
ُّ
ص -( ،202 - 186الفصل الثَّالث :قضايا نقديَّة أخرىَّ - /أوًال :االستهالل والتَّخلص والخاتمة).
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وجه َّ
وقد َّ
الناقد إلى تحصيل "المبدأ" و"المقطع" ،مع االهتمام بتحديد أطر :الموضوع،

ألهميَّتها في تأسيس َّ
األوليَّة للقصيدة ،بقوله:
والمضمون ،والغاية ،والموسيقا؛
ِّ
الدعائم َّ

()1
الرسالة،
"وحصل المبدأ والمقطع ؛ فهما أصعب ما في القصيدِّ .
ِّ
وميز في فكرك محطَّ ِّ
()2
ومصب القصيدة؛ َّ
فإنه أسهل عليك" .
َّ

أما "حسن
ووقف على "حسن الخاتمة"؛ بالتَّشديد على وجوب إتقانها ،في قوله" :و َّ

وسماه ابن أبي اإلصبع "حسن
فإن الت
المقطع"()3؛ َّ
سماه بهذا االسمَّ ،
ِّيفاشي (ت651هـ) َّ
َّ

اني ،على ِّ
قائال" :اختلف أهل المعرفة في المقاطع
"حد المقاطع والمطالع"ً ،
( )1وقف ابن رشيق القيرو ُّ
والمطالع؛ فقال بعضهم :هي الفصول والوصول بعينها؛ فالمقاطع :أواخر الفصول ،والمطالع :أوائل
َّ
األول ،كما َّ
قدمت،
صل :آخر جزٍء من القسيم َّ
الوصول؛ وهذا القول هو الظاهر من فحوى الكالم؛ والفَ ْ
صلَّ :أول جزٍء يليه من القسيم الثَّاني .وقال غيرهم :المقاطع :منقطع األبيات؛
وهي العروض ً
الو ْ
أيضا؛ و َ
وهي القوافي ،والمطالع :أوائل األبيات ...و ِمن َّ
الناس َمن يزعم َّ
أن المطلع والمقطع َّأول القصيدة وآخرها،
ٍ
ألنا نجد في كالم جهابذة ُّ
بشيء؛ َّ
النقَّاد إذا وصفوا قصيدةً؛ قالوا :حسنة المقاطع ،جيِّدة
وليس ذلك

اضح؛ َّ
ألن القصيدة َّإنما لها َّأول واحد ،وآخر واحد،
المطالع ،وال يقولون المقطع والمطلع؛ وفي هذا دلي ٌل و ٌ
وال يكون لها أوائل وأواخرَّ ،إال ما َّ
الع ْمدة في
قدمت من ذكر األبيات واألقسمة وانتهائها"...؛ ُين َ
ظرُ :

محاسن ِّ
باب في المقاطع والمطالع - /حد المقاطع
الشعر وآدابه ونقدهٌ – 29( ،216 ،215 :1 ،
أيضا :ابن األثير الكاتب ،كفاية الطَّالب في نقد كالم َّ
الشاعر والكاتب ،ص،54 ،53
وين َ
ظر ً
والمطالع)؛ ُ
( -باب الفواتح والخواتم والمطالع والمقاطع وبراعة االستهالل والتَّخلُّص).

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )2
الصناعتين؛
وينظَر :أبو هالل العسكري ،كتاب ِّ
النثر ،ص31؛ ُ
ُ
الكتابة و ِّ
الشعر -( ،153 ،152 :1 ،الباب الثَّالث :في معرفة صنعة الكالم وترتيب األلفاظ - /الفصل

ألول :في كيفيَّة نظم الكالم ،والقول في فضيلة ِّ
الشعر ،وما ينبغي استعماله في تأليفه)؛ – 451 :2
ا َّ

 -( ،457الباب العاشر :في ذكر مبادئ الكالم ومقاطعه ،والقول في حسن الخروج والفصل والوصل،
األول :في ذكر المبادئ)؛  -( ،473 - 458 :2الفصل الثَّاني :في
وما يجري مجرى ذلك - /الفصل َّ
الع ْمدة في محاسن ِّ
الشعر
وين َ
ذكر المقاطع ،والقول في الفصل والوصل)؛ ُ
ظر :ابن رشيق القيروانيُ ،
باب في آداب َّ
الشاعرَّ - /أول ما يحتاجه معرفة مقاصد الكالمِّ - /
لكل
وآدابه ونقدهٌ – 27( ،199 :1 ،
ٍ
باب في المقاطع والمطالع - /حد المقاطع والمطالع).
مقام مقا ٌل)؛ ٌ – 29( ،217 - 215 :1

وتطورها -( ،401 :1 ،الباء - /براعة المقطع).
(ُ )3ينظَر :مطلوب ،معجم المصطلحات البالغيَّة
ُّ
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الناظم و َّ
فإنه يجب على َّ
الخاتمة"()1؛ َّ
الناثر أن يحسنا فيه غاية اإلحسان"()2؛ ُم َعلِّ ًال ذلك
المتَلقِّي ،وعليه جرى قوله المنقول عن ابن أبي اإلصبع
ببقاء أثر الختام في ذهن ُ
بتصر ٍ
فَّ :
ظ من دون سائر الكالم ،في غالب
ُّ
"فإنه آخر ما يبقى في األسماع ،وربَّما ُح ِف َ
األحوال"( ،)3مع استدالله على المثال األعلى لبالغة المقاطع بالقرآن الكريم؛ في التَّناسب
ِّ
المستهل والمنتهى(.)4
البديع بين

مستندا إلى ما انعقد عليه إجماع علماء البديع()6؛ في
وأشار إلى "حسن االبتداء"(،)5
ً
َّ
َّ
مما يستلزم َّ
النظر في
المتَلقِّين؛ َّ
ضرورة التركيز على إصابته؛ لقيمته التأثيريَّة في نفوس ُ

أحوالهم وطبقاتهم ،فنراه يقول" :وقد نبَّه علماء البديع على يقظة َّ
الناظم في "حسن
ٍ
شيء يقرع به األسماع ،ويتعيَّن على ناظمه َّ
النظر في أحوال
االبتداء"؛ ف َّإنه َّأول

الشعر و َّ
(ُ )1ينظَر :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن:4 ،
 - 125( ،623 – 616باب حسن الخاتمة).
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )2
وينظَر في المضامين نفسها :ابن ِحجَّة
النثر ،ص49 ،48؛ ُ
ُ
تقي ِّ
الدين أبو بكر علي بن عبد اهلل األزراري( ،ت837هـ1433 /م) ،خزانة األدب وغاية األرب،
الحمويُّ ،
تح :عصام شعيتو ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت( ،ط1987( ،)1م) -( ،493 :2 ،ذكر حسن الختام).

وينظَر في المضمون نفسه :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة
( (3نفسه ،ص49؛ ُ
الشعر و َّ
ِّ
ظر :ابن ِح َّجة الحموي،
وين َ
النثر وبيان إعجاز القرآن - 125( ،616 :4 ،باب حسن الخاتمة)؛ ُ
عزام ،المصطلح َّ
وينظَرَّ :
قدي في التُّراث
خزانة األدب وغاية األرب -( ،493 :2 ،ذكر حسن الختام)؛ ُ
الن ّ
العربي ،ص -( ،153 ،152حرف الخاء - /الخاتمة = حسن االنتهاء).
األدبي
ِّ
ِّ
(ُ )4ينظَر :نفسه ،ص.49

ِّ
المعتز؛ ُينظَر :كتاب البديع ،ص -( ،105 – 103محاسن
( )5ورد مصطلح "حسن االبتداء" ،عند ابن
الكالم و ِّ
ي على ذلك ،بقوله" :هذه تسمية ابن
الشعر – 13 /حسن االبتداء)؛ وعلَّق ابن أبي اإلصبع المصر ُّ
المتَ ِّ
ِّ
وخصوا بها
ُّ
أخرون من هذه التَّسمية "براعة االستهالل"؛
المعتز؛ وأراد بها ابتداءات القصائد ،وقد فرَّع ُ
ظر :تحرير التَّحبير في صناعة
بمعنى ما يريد تكميله ،وان وقع في أثناء القصيدة"؛ ُين َ
المتَكلِّم ً
ابتداء ُ
الشعر و َّ
ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن - 17( ،168 :1 ،باب حسن االبتداءات).

ظر :ابن األثير الكاتب ،كفاية الطَّالب في نقد كالم َّ
الشاعر
( )6لالطِّالع على مفهوم "البديع"؛ ُين َ

وتطورها:1 ،
وينظَر :مطلوب ،معجم المصطلحات البالغيَّة
ُّ
والكاتب ،ص -( ،41 ،40باب البديع)؛ ُ
عزام ،المصطلح َّ
وينظَرَّ :
العربي ،ص69
األدبي
قدي في التُّراث
ِّ
ِّ
 -( ،383 - 378الباء - /البديع)؛ ُ
الن ّ
–  -( ،71حرف الباء - /البديع).
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ِ
َّ
ويتجنب ذكره.
غير ما يتطيَّرون منه ،ويكرهون سماعه(،)1
وي ِّ
المخا َ
ط ِبين والممدوحينُ ،
ويختار ألوقات المدح ما يناسبها .وخطاب الملوك في "حسن االبتداء"؛ هو العمدة في

حسن األدب"(.)2

اجي بِـ"حسن االبتداء" جليًّا؛ لتكريس نهج االستقطاب َّ
وبدا اهتمام َّ
فسي
الن ِّ
النو ِّ
شاءم به؛ عبر استتباع البيان بثمانية
و
ِّ
للمتَلقِّي؛ باستبعاد ما ُيتَطيَّر منه ،أو ُيتَ َ
االنفعالي ُ
اهد شعري ٍ
طبِين؛ من :الخلفاء،
َّة ،في سوء االبتداء؛ انعكست آثارها السَّلبيَّة على المخا َ
شو َ
فالصدود ،فالهجر؛ لغاية االحتراس من الوقوع في محاذيرها
واألمراء ،والوجهاء؛ بالتَّشاؤم،
ُّ

المختلفة ،إضافةً إلى ٍ
أنموذجْين
ي في سوء التَّخاطُب مع الخليفة ،مع حضور
خبر نثر ٍّ
َ
مثاليَّْين في "حسن االبتداء"(.)3

الصناعتين؛ الكتابة و ِّ
الشعر -( ،153 ،152 :1 ،الباب الثَّالث:
(ُ )1ينظَر :أبو هالل العسكري ،كتاب ِّ
األول :في كيفيَّة نظم الكالم ،والقول في فضيلة
في معرفة صنعة الكالم وترتيب األلفاظ - /الفصل َّ
ِّ
الشعر ،وما ينبغي استعماله في تأليفه)؛  -( ،457 – 451 :2الباب العاشر :في ذكر مبادئ الكالم

األول :في ذكر
ومقاطعه ،والقول في حسن الخروج والفصل والوصل ،وما يجري مجرى ذلك - /الفصل َّ
الم َؤلَّفة- /
وين َ
المبادئ)؛ ُ
ظر :ابن سنان الخفاجيّ ،
سر الفصاحة ،ص -( ،184 ،183الكالم في األلفاظ ُ
بيان َّ
تحرٍز).
أن االبتداء في القصائد يحتاج إلى ُّ
النثر ،ص50 ،49؛ وورد المضمون بعمومه ،عند غير ٍ
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )2
ناقد؛
ُ
الشعر؛ (مطلعه)"" :ينبغي َّ
حيث قال ابن طََباطََبا ،في "مفتتح ِّ
للشاعر أن يحترز في أشعاره ومفتتح أقواله،
مما ُيتَطيَّر به ،أو ُيستَجفَى من الكالم والمخاطبات؛ كذكر البكاء ،ووصف إقفار ِّ
الديار ،وتشتُّت األ َُّالف،
َّ
َّ
وذم َّ
عمل هذه المعاني
الزمان ،ال سيَّما في القصائد الَّتي
َّ
ونعي ال َّشبابِّ ،
تتضمن المدائح أو التهاني .وتُستَ َ
َّسا على هذا المثال؛ تطيَّر منه سامعه ،وان
في المراثي ووصف الخطوب الحادثة؛ فإن كان الكالم ُم َؤس ً
أن َّ
ظر :عيار ِّ
كان يعلم َّ
الشعر ،ص-( ،126
الشاعر َّإنما يخاطب نفسه دون الممدوح؛ فُيتَ َجَّنب"؛ ُين َ
مفتتح ِّ
الشعر؛ [مطلعه])؛ وأورد ابن منقذ ،في "باب المبادي والمطالع"" :قال بعض ال ُكتَّاب :أحسنوا

فإنها دالئل البيان ،وقالوا :ينبغي َّ
االبتداءات؛ َّ
وي ْستَحقَر من
للشاعر أن َّ
يتحرز في ابتدائه َّ
مما ُيتَطيَّر منهُ ،
خاصةً في المدائح والتَّهاني"؛ ُينظَر :ابن منقذ ،البديع في نقد ِّ
الشعر ،ص -( ،285باب المبادي
َّ
الكالم،
والمطالع).

(ُ )3ينظَر :نفسه ،ص.59 – 50
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ولما بلغت العناية باالبتداء والختام غايتها التَّوضيحيَّة والتَّمثيليَّة؛ ألفينا َّ
الناقد ُي ِّ
وجه
َّ
حسنا من المعالجة َّ
الج َّوانِ ِّي؛ باستظهار مفهوم "براعة
قدر
ًا
ً
النقديَّة ،لعالئق المضمون َ
الم ْخلَص" ،الَّذي وقفنا عليه في مبحث المفاهيم؛ لتوجيه األديب إلى إجادة الحسن في
َ
ُّ
ُّ
َّ
ٍ
ٍ
ٍ
آخر ،على نحو رشيق دقيق؛ بتوفر شدة الممازجة والمالءمة بين
التَّخلص من ً
معنى إلى َ
المعنيْين؛ َّ ِّ
قمة الحسن في
للمتَلقِّي سالسة االنتقال بين المعاني ،مع لزوم إصابة َّ
َ
مما ُيحقق ُ
()1
التَّخلُّص من الغزل إلى المدح ُ ،م َعِّزًاز التَّنظير َّ
مثالي
نموذج
بالنماذج التَّطبيقيَّة؛ بعرض
ٍ
ٍّ
وحيد ،وثالثة نماذج سلبي ٍ
ٍ
َّة(.)2

اجي إلى "براعة االستهالل" أو "براعة المطلع"؛ لتحفيز َّ
وانتهى َّ
الناظم على إحراز
النو ُّ
القيمة التَّعريفيَّة بالغرض ِّ
ي للقصيدة؛ على نهج التَّلميح دون التَّصريحُ ،م ِ
ورًدا ،في
الشعر ِّ
َّ
اإللماحي
"البديعيات"()4؛ على االستهالل
أنموذجْين من
إثر التَّعريف بالمفهوم(،)3
ِّ
َ
()5
وم َعلِّقًا باشتراط براعة االستهالل والتَّخلُّص والختام في "البديعيَّات" ،بقوله:
فالتَّصر ِّ
يحي ُ ،
ص ،وحسن ٍ
"فإن البديعيَّة؛ ال ُب َّد لها من :براعة االستهالل ،وحسن تخلُّ ٍ
ختام"( ،)6بيد َّأنه
َّ
النبويَّة ،وما يلزم طرحه منهاًّ ،
يتوجب ذكره في المدائح َّ
استوفى المعالجة ببيان ما َّ
داال
ٍ
الصوابيَّة؛ من جهتي :سوء االستهالل ،والمضمون
على مقاصده
ي؛ انتفت فيه َّ
بشاهد شعر ٍّ

ي(.)7
لي والخمر ِّ
الغز ِّ

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
ظرَّ :
النثر ،ص.59
(ُ )1ين َ
ُ
(ُ )2ينظَر :نفسه ،ص.62 – 59
(ُ )3ينظَر :نفسه ،ص.67 ،66

جديدا من التَّأليف في البالغة هو "البديعيَّات"؛ وهي
لونا
ً
(( )4البديعيَّات)" :شهد القرن السَّابع للهجرة ً
َّ
بالغيةً،
فنونا
وروي الميم ،في أكثر األحيان،
محمد  ،ومن البسيط،
ِّ
َّ
قصائد في مدح الرَّسول َّ
وتتضمن ً

وتطورها -( ،383 :1 ،الباء- /
ظر :مطلوب ،معجم المصطلحات البالغيَّة
ُّ
ُي َورَّى عنها أو ال ُي َورَّى"؛ ُين َ
أيضا :عتيق ،عبد العزيز ،في تاريخ البالغة العربيَّة ،دار َّ
النهضة العربيَّة للطِّباعة
وينظَر ً
البديعيَّات)؛ ُ
و َّ
النشر ،بيروت( ،ط2001( ،)1م) ،ص -( ،324 – 317البديعيَّات).

النظم و َّ
النواجي ،مقَ ِّدمة في صناعة َّ
(ُ )5ينظَرَّ :
النثر ،ص.67
ُ
( )6نفسه ،ص.67
(ُ )7ينظَر :نفسه ،ص.70 – 67
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 المطلب الثَّاني :األسس َّالنثريَّة.

ٍ
ٍ
اجي األسس َّ
وضع َّ
الصنعة(،)1
انسجام
النثريَّة وفق
غالب مع اتِّجاه البديع و َّ
النو ُّ
المتَمثِّل في مفهوم "السَّجع" ،الَّذي عرضنا له في
ويستبين ذلك من الفاتح َّ
األول للمعالجة؛ ُ
مبحث المفاهيمُ ،م َجلًِّيا ،في إثر ذلك ،أقسام السَّجع ،وشرائط إجادته.
السجع وأقسامه.
األول :مفهوم َّ
 -الفرع َّ

اكتفى َّ
المطََّرف"( ،)2و"السَّجع
الناقد ،في بيان أقسام السَّجع ،باإلشارة إلى "السَّجع ُ

فاألول" :ما كانت قوافيه غير
ِّز بينهما على أساس االتِّزان وعدمه؛
الموازي"(ُ ،)3م َمي ًا
َّ
متَّ ٍ
ار * َوقَ ْد َخلَقَ ُك ْم
ون ِللَّ ِه َوقَ ًا
زنة"(،)4
ً
مستشهدا عليه بقوله تعالىَ  :ما لَ ُك ْم َال تَْر ُج َ
()6
()5
ِ
َّ
س ُرٌر
أَ ْط َو ًا
ار ؛ والثاني" :ما كانت قوافيه متَّزنةً"  ،على مثال قوله تعالى :ف َ
يها ُ
()7
تدرجه في
لحظ ،في سياق التَّمثيل لنوعي السَّجعُّ ،
اب َم ْو ُ
وي َ
وع ٌة ؛ ُ
ض َ
وع ٌة * َوأَ ْك َو ٌ
َم ْرفُ َ
بوي ،فرفيع اإلنشاء َّ
آني ،فالحديث َّ
بدءا َّ
البديعي؛ من
ي
النثر ِّ
الن ِّ
بالن ِّ
ِّ
ص القر ِّ
عرض األمثلة؛ ً

ي في المقامات(.)8
قبيل منثور الحرير ِّ

الصبغ
( )1لمعاينة "اال تِّجاه
البديعي" ،في مراحله التَّاريخيَّة المختلفة؛ ُين َ
ِّ
ظر :موسى ،أحمد إبراهيمّ ،
البديعي في اللُّغة العربيَّة ،و ازرة الثَّقافة ،ودار الكاتب العربي للطِّباعة و َّ
النشر ،القاهرة ،الجمهوريَّة العربيَّة
ّ
ظر:
المتَّحدة( ،د .ط)1969( ،م)؛ وفي بدايات ظهور "مدرسة البديع و َّ
الصنعة" ،وطرقها ،وسماتها؛ ُين َ
أبو زيد ،سامي يوسف ،األدب العبَّاسي؛ َّ
النثر ،دار المسيرة َّ
عمان( ،ط،)1
للنشر والتَّوزيع والطِّباعةَّ ،
ّ
َّ
َّ
ِّي - /المبحث الثَّاني :مدرسة البديع
الفن
ثر
الن
مدارس
اني:
ث
ال
الفصل
(2011م) ،ص-( ،48 – 42
ِّ
والصَّنعة).
المطَرَّف).
(ُ )2ينظَر :مطلوب ،معجم المصطلحات البالغيَّة
ُّ
وتطورها -( ،270 :3 ،الميمُ - /
ظر :نفسه -( ،191 :3 ،الميم - /المتوازي).
(ُ )3ين َ
النظم و َّ
النواجي ،مقَ ِّدمة في صناعة َّ
(َّ )4
النثر ،ص.71
ُ
( )5سورة نوح ،اآليتان .14 ،13
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ (6
النثر ،ص.71
ُ
( )7سورة الغاشية ،اآليتان .14 ،13

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(ُ )8ينظَرَّ :
النثر ،ص.72
ُ
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السجع.
 -الفرع الثَّاني :شرائط إجادة َّ

َّ
ِّ
وقف َّ
المستهل قوله" :وقد قال
نستل من
اجي على شرائط إجادة السَّجع ،ولنا أن
النو ُّ

الفن()2(")1؛ وفيه إحالته المرجعيَّة إلى عموم أهل ِّ
الفن؛ وهم السَّابقون من
علماء هذا ِّ
ِ
ٍ
ِ
بالمفَ َّ
صر،
ضل في أُطُر :الق َ
ُم َؤصِّلي أسس المدرسة البديعيَّة؛ واإلجادة ،حينئد ،مرتبطةٌ ُ
واختالف ِ
الفقَر ،وغرض السَّجع ،ومتغيَّا البالغة؛ لمبتغى تفعيل ُم َؤثِّري :الجمال ،والمعنى،
يدل "على قَُّوة الم ِ
في ذهن المتَلقِّي؛ ِفقصر ِ
الف ْقرات ُّ
نشئ ،و ُّ
أقل ما تكون من كلمتَْين...
َ
ُ
ُ
الزائد على ذلك هو األكثر .وكان بديع َّ
لكن َّ
الزمان
وأمثال ذلك كثيرةٌ في الكتاب العزيزَّ ،
لتشوقه إلى ما يرد
السامع بما زاد على ذلك أكثر؛
ُّ
يكثر من ذلك ...لكن قالوا :التذاذ َّ

ايدا على سمعه"(.)3
منه متز ً
كثير؛ َّ
بقدر غير ٍ
واألحسن في ال ِفقَر المختلفة "أن تكون الثَّانية أزيد من األولىٍ ،
لئال
يضر
يبعد على َّ
السامع وجود القافية؛ فتذهب اللَّ َّذة ،فإن زادت القرائن على اثنتَْين؛ فال ُّ
يسيرا،
األولي ْين ،وزيادة الثَّالثة عليهما ،وان زادت الثَّانية على األولى
تساوي القرينتَْين
َ
ً
بد من ِّ
أو الثَّالثة على الثَّانية؛ فال بأس ،لكن ال يكون أكثر من المثل ،وال َّ
الزيادة في

آخر القرائن"(.)4

وعندما نقارب اإلجادة في منحى الغرض؛ فلنا أن نقف على ُم ِّ
الوْقف في اإللقاء
وجه َ
والتَّلقِّي؛ تحقيقًا لمبدأ المجانسة بين القرائن ،فقال ُم َو ِّ
ض ًحا ذلك" :ومن فوائد اإلنشاء الَّتي
يطول بها باع الم ِ
مبني على الوقف ،وكلمات األسجاع موضوع ٌة على
السجع
نشئ؛ َّ
أن َّ
ٌّ
ُ
ألن الغرض أن يجانس الم ِ
نشئ بين القرائن
أن تكون ساكنة األعجاز ،موقوفًا عليها؛ َّ
ُ
يتم له ذلك َّإال بالوقف؛ إذ لو ظهر اإلعراب لفات ذلك الغرض ،وضاق الحال
ويزاوج؛ وال ُّ

على قاصده"(.)5

الصناعتين؛ الكتابة و ِّ
الشعر -( ،271 - 266 :2 ،الباب الثَّامن:
ظر :أبو هالل العسكري ،كتاب ِّ
(ُ )1ين َ
في ذكر السَّجع واالزدواج).

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )2
النثر ،ص.72
ُ
( )3نفسه ،ص.73 ،72
( )4نفسه ،ص.73

( )5نفسه ،ص.74 ،73
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ويبدو َّ
اقعا في دائرة المتغيَّا الجوهريِّ ،من السَّجع المؤتلف مع
الشرط َّ
الرابع ،و ً
الم ْستَتَْبعة ،في هذا السِّياق؛ بالممايزة
اإليجاز؛ ويكمن الجوهر في بالغة المقاصدُ ،

أما "البالغة" المعتلقة بهذا َّ
الشرط؛
المفهوميَّة ،بين مصطلحي" :البالغة" ،و"الفصاحة"؛ َّ

أن المراد من علم اإلنشاء البالغة في المقاصد.
فقد ذكرها في قوله" :ومن ذلك َّ
إخالل ،وا ٍ
ٍ
ٍ
طالة من غير
إيجاز بال
المتَكلِّم بعبارته ُك ْنه مراده ،مع
والبالغة :هي أن يبلغ ُ

ٍ
إمالل"(.)1

ٍ
الناقد هذه َّ
وقد جلَّى َّ
بالغة ،مع تعزيز توضيحاته المختزلة ،بالتَّمثيل
الشرائط ،بدقَّ ٍة
ٍ
ثمانية من َّ
الد ِّ
َّ
ال المنتخب؛ من القرآن الكريم ،ورفيع َّ
الشواهد
النثر( ،)2إضافةً إلى

َّ
المنهجي في البيان
النثريَّة( ،)3في "اإلنشاء البليغ الفصيح البديع"()4؛ لترسيخ اإلحكام
ِّ
والتَّمثيل.
 -المطلب الثَّالث :األسس اإلبداعيَّة.

استقر في وعيه َّ
صدر َّ
الناقد ،من
اجي ،في األسس اإلبداعيَّة؛ عن جماع ما
َّ
النو ُّ
أنظار السَّابقين( ،)5وهو ،إذ ذاكُ ،ي ِّ
أمل ،والتَّمثُّل؛ ليتجسَّد
وجه الخطاب ضمن نطاقي :التَّ ُّ
تأمالته َّ
أديبا فنا ًقدا؛ ويترسَّخ التَّمثُّل في
أمل في إبراز مكنون ُّ
التَّ ُّ
النقديَّة ،وقد عايش اإلبداع ً
تبنِّي األنظار َّ
النقديَّة الغيريَّة ،المنسجمة مع تنظيره لإلبداع؛ لتلتئم األسس اإلبداعيَّة
الركينة ،للعمليَّة اإلبداعيَّة؛ ممثَّلةً في ثالثيَّة:
الم َؤ َّ
"المقَ ِّدمة" ،ضمن األركان َّ
صلة في ُ
ُ
ِ
اإلبداعي ِّ
ي و َّ
المْبدع ،و َّ
الم َتلقِّي.
ص
الشعر ِّ
الن ِّ
ِّ
النثريِّ ،و ُ
ُ

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )1
النثر ،ص.74
ُ
ظر :نفسه ،ص.74 – 72
(ُ )2ين َ
(ُ )3ينظَر :نفسه ،ص.78 – 75
( )4نفسه ،ص.74

عزام ،المصطلح َّ
الشعر"؛ ُينظَرَّ :
( )5حول "بواعث ِّ
العربي ،ص-( ،80 – 78
األدبي
قدي في التُّراث
ِّ
ِّ
الن ّ
الشعر = دواعي ِّ
حرف الباء - /بواعث ِّ
النونَّ - /
الشعر)؛ ص -( ،376 – 370حرف ُّ
النظم =
الصِّياغة).
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األول :األسس اإلبداعيَّة التَّكوينيَّة.
 -الفرع َّ

الم َؤسِّسات اإلبداعيَّة التَّكوينيَّة
إذا ما استظهرنا َّ
أهم الحقول المضمونيَّة ،في إطار ُ
عند األديب؛ ألفيناها ناطقةً بأسس :القصديَّة ،وتدفُّق الخاطر ،وموافقة َّ
ِّ
وتوخي
الطبع،
َّ
الدافعيَّة ،وصفاء الفكر ،إضافةً إلى تمثُّل المعايير َّ
النقديَّة السَّابقة.
لي ،في تهذيب مقول ِّ
الشعر ،بوجيز التَّوجيه،
وقد وردت القصديَّة ضمن التَّمهيد َّ
األو ِّ

تتضمنه الجزالة من اجتماع
الرذْل"()1؛ على ما
َّ
الج ْزل ،دون َّ
وفيه قوله" :أ ْ
قصد الكالم َ
َن ُي َ
داللتي :قَُّوة البيانَّ ،
وشدة الفصاحة( ،)2وأن ُيستعان بهذا التَّوجيه على معنى القصديَّة؛
الرفيع ،في المنظوم والمنثور ،واإللماحات المتواترة َّ
تتبدى
لي بلزوميَّة المقصد َّ
فلإليحاء َّ
األو ِّ
لقارئ "المقَ ِّدمة" حتَّى منتهاها ،في غير قضي ٍ
َّة من القضايا َّ
الن َّ
وم َؤَّداها إجادة القول
قدية؛ ُ
ُ
األدبي؛ في منحيي :المضمون ،و َّ
الشكل.
ُّم ِّو
ِّ
في مقام اإلبداع؛ تحقيقًا للس ُ
موطن ،وبغير طر ٍ
ٍ
يقة ،ليتجلَّى
متتابع ،في غير
حضور
اإلبداعي
وكان للخاطر
ِّ
ٌ
ٌ
َّ
نثر عند
الحضور َّ
نظم وال ٌ
األول ،في سياق التهذيب ،بقوله عقب القصديَّة" :وال ُي َ
عمل ٌ
جمت ،واذا ُع ِنف عليها
الملل؛ َّ
فإن الكثير معه قلي ٌل ،والخواطر ينابيع؛ إذا ُرِفق بها َّ
()3
ترحت ...وقد يتخيَّل َّ
ِ
تاليا:
الشاعر المعنى؛ فيمكنه َّ
مرةً ،وال يمكنه أخرى"  ،وقوله ً

وروح الخاطر إذا َّ
"ومتى عصى ِّ
كل"( ،)4وتعليله،
الشعر؛ فاتركه ،ومتى طاوعك؛ فعاودهِّ ،

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )1
النثر ،ص.29
ُ
(ُ )2ينظَر :ابن منظور ،لسان العربَّ ،
مادة (جزل).

العام ،عند ُّ
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )3
النقَّاد القدامى؛
النثر ،ص29؛ وورد المضمون
ُّ
ُ
الع ْمدة في محاسن ِّ
الشعر وآدابه ونقده – 28( ،205 ،204 :1 ،باب
ُين َ
ظر :ابن رشيق القيروانيُ ،
شاعر فترةٌ)؛  -( ،207 – 205 :1وسائل ُّ
الشعر وشحذ القريحة لهِّ - /
عمل ِّ
ٍ
الشعراء الستدعاء
لكل
ِّ
الشعر)؛  -( ،214 – 212 :1صحيفة بشر بن المعتمر في البالغة)؛  -( ،215 ،214 :1أفضل ما

وينظَر :ابن منقذ ،البديع في نقد ِّ
الشعر ،ص -( ،295باب التَّهذيب والتَّرتيب).
استعان به
شاعر)؛ ُ
ٌ
( )4نفسه ،ص30؛ وذكر ابن منقذ هذا المضمون؛ ُينظَر :البديع في نقد ِّ
الشعر ،ص -( ،295باب
التَّهذيب والتَّرتيب).
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"خلو الخاطر ،وصفاء
الحقًا ،تخصيص اللَّيل الهادئ لتهذيب الفكر المجتمع؛ بِـ ِّ
القريحة"(.)1
وظهر الخاطر ،عقب ذلك ،ضمن إيضاح "التَّهذيب والتَّأديب" ،في "تحرير التَّحبير"،
ٍ
بتصر ٍ
زكي ِّ
الدين ابن أبي اإلصبع" :وال تكره الخاطر على و ٍ
زن
ف
المنقول،
ُّ
بسيط ،عن ِّ
ٍ
ٍ
قليل،
نثر عند الملل؛ َّ
نظما وال ًا
ور ِو ٍّ
فإن الكثير معه ٌ
مخصوصَ ،
ي مقصود ...وال تعمل ً
و َّ
جمت ،واذا كثر استعمالها ِ
ترحت،
النفيس منه
خسيس .والخواطر ينابيع؛ إذا ُرِفق بها َّ
ٌ
ٍ
فإن نتائج األفكار كلمحة بر ٍ
ق ،ولمحة
فائدة تعرض؛ َّ
وقيد ُك َّل
واكتب ُك َّل مع ًنى يسنحِّ ،

دت وندَّت ،وان لم تستعطف عليها بالتَّكرار صدَّت .والتَّ ُّ
رنم
الطَّرف؛ إن لم تُقَِّيدها َ
ش َر ْ
مما يعين عليه ...وقد ُّ
يكل خاطر َّ
الشاعر ،ويعصى عليه ِّ
ِّ
ي
بالشعر َّ
الشعر زما ًنا ،كما ُر ِو َ
طوعا"()2؛
عفوا ،وينقاد إليك
عن الفرزدق ...واذا كان كذلك؛ فاتركه حتَّى يأتيك
ً
ً
َّ ِ
المتَولِّدة عن التَّدفُّق العفويِّ،
ومستصفى ُم َو ِّجهات الخاطر الفكريِّ؛ مراعاة الط َواعَية ُ
دانا لرفيع الفكر ال خفيضه؛ وال يتأتَّى ذلك َّإال
ومجانبة اإلكراه عند الملل أو الكلل؛ نِ ْش ً

بترويح َّ
النفس ،وتصيُّد سوانح األفكار.
وأورد َّ
الناقد موافقة الطَّبع ،ضمن حديثه عن الخاطر ،وفي قوله المقتضب ما يوحي
بمكمن اإلبداع َّ
اتي؛ الماثل في اإلقدام على المرغوب ،واإلحجام عن المكروه" :واعمل
الذ ِّ

( )1نفسه ،ص.39

( )2نفسه ،ص45 – 43؛ ووردت المضامين نفسها ،في غير ٍ
نقدي؛ ُينظَر :أبو هالل العسكري،
كتاب
ٍّ
الصناعتين؛ الكتابة و ِّ
الشعر -( ،141 – 139 :1 ،الباب الثَّالث :في معرفة صنعة الكالم وترتيب
كتاب ِّ
األول :في كيفيَّة نظم الكالم ،والقول في فضيلة ِّ
الشعر ،وما ينبغي استعماله في
األلفاظ - /الفصل َّ

ظر :ابن منقذ ،البديع في نقد ِّ
ظر :ابن
وين َ
وين َ
الشعر ،ص -( ،295باب التَّهذيب والتَّرتيب)؛ ُ
تأليفه)؛ ُ
الشاعر والكاتب ،ص -( ،45باب آداب َّ
األثير الكاتب ،كفاية الطَّالب في نقد كالم َّ
وينظَر:
الشاعر)؛ ُ

الشعر و َّ
ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن،412 :3 ،

 – 74( ،413باب التَّهذيب والتَّأديب).
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أحب المعاني إليك ،وفي ُك ِّل ما يوافق طبعك؛ ُّ
الرغبة ،وال تعطي
في ِّ
فالنفوس تعطي على َّ
()1
على اإلكراه" .

الدافعيَّة المنشودة في اإلبداع مقترنةً بالخاطر ،على ٍ
وجاءت َّ
ضمني ،كما
نحو
ٍّ
صت ِّ
ٍ
بإيجاز حمل
ي (ت284هـ)()2؛
ُخ َّ
تمام (ت231هـ) ،للبحتر ِّ
بالذكر في وصايا أبي َّ

الرغائب ،فيقول َّ
معه قيم :ترويح َّ
ناقال عن ابن أبي
النفس ،وتفريغ القلب ،وتحفيز َّ
اجي ً
النو ُّ
الضجر؛ فأرح نفسك ،وال تعمل َّإال وأنت فارغ
صرف" :واذا عارضك َّ
اإلصبع ،ببعض التَّ ُّ
الشهوة نعم الم ِعين على َّ
فإن َّ
النظم"(.)3
القلب ،وال تنظم َّإال بشهوٍة؛ َّ
ُ
تمام باإلجادة ،في
وننتهي إلى َّ
الصفاء الفكريِّ ،المذكور في معرض الحكم على أبي َّ
وصف التَّهذيبَّ ،
تمام؛ حيث أشار إليه بقوله(:)4
بالنقل عن ابن أبي اإلصبع" :وأجاد أبو َّ

ْها ْاب َن َة ا ْل ِف ْك ِر ا ْلمه َّذ ِب ِفي الدُّجى واللَّ ْيــــ ُل أَســــــوُد رقْـع ِ
ـــــة ا ْل ِجـ ْل َب ِ
ـــاب"(.)5
ُخذ َ
َُ
ْ َ ُ َ
َ َ
ويكون التَّعليق على البيت ِّ
الشعريِّ ،بمنقوله عن ابن أبي اإلصبع؛ لتأكيد قيمة وسط

اللَّيل في التَّهذيب الفكريَِّّ :
خص تهذيب الفكر بالدُّجى؛ لكون اللَّيل تهدأ فيه
"فإنه
َّ
لخلو
األصوات ،وتسكن الحركات؛ فيكون الفكر فيه
مجتمعا ،ومرآة التَّهذيب فيه صقيلة؛ ِّ
ً
الخاطر ،وصفاء القريحة ،ال سيَّما وسط اللَّيل؛ و َّ
الراحة ،بعد
النفس قد أخذت حقَّها من َّ

ظر :البديع في نقد ِّ
الشعر ،ص -( ،295باب
( )1نفسه ،ص30؛ وذكر ابن منقذ هذا المضمون؛ ُين َ
التَّهذيب والتَّرتيب).

الع ْمدة في محاسن ِّ
باب في
(ُ )2ين َ
الشعر وآدابه ونقدهٌ – 27( ،199 :1 ،
ظر :ابن رشيق القيروانيُ ،
لكل ٍ
آداب َّ
الشاعرَّ - /أول ما يحتاجه معرفة مقاصد الكالمِّ - /
مقام مقا ٌل)؛ – 72( ،115 ،114 :2
باب في أغراض ِّ
تمام للبحتريِّ).
الشعر وصنوفه - /وصيَّة أبي َّ
ٌ
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )3
وينظَر في المضامين نفسها :ابن أبي
النثر ،ص42 ،41؛ ُ
ُ
الشعر و َّ
اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن – 74( ،411 :3 ،باب
التَّهذيب والتَّأديب).

محمد َّ
الش ْيباني( ،ت502هـ1109 /م) ،شرح ديوان
( )4الخطيب التِّْب ِريزي ،أبو زكريَّا يحيى بن علي بن َّ

تمامَّ ،
قدم له ووضع هوامشه وفهارسه :راجي األسمر ،دار الكتاب العربي ،بيروت( ،ط،)2
أبي َّ
(1994م) -( ،58 :1 ،قافية الباء - /لَ ْو أ َّ
َن َد ْه ًرا.)...
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )5
أيضا :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير
وينظَر ً
النثر ،ص39؛ ُ
ُ
الشعر و َّ
التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن – 74( ،402 :3 ،باب التَّهذيب والتَّأديب).
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نيل قسطها من َّ
َّ
منشرحا،
وصح ذهنها ،وصار صدرها
وخف عليها ثقل الغذاء،
النوم،
َّ
ً
السحر  -مع ما
وقلبها  -بالتَّأليف  -منبسطًا .وما قدَّموا وسط اللَّيل في التَّأليف على َّ

فيه من رقَّة الهوى وخفَّة الغذاء ،وأخذ َّ
الراحة َّ -إال لِ َما يكون فيه
النفس سهمها من َّ
من انتباه أكثر الحيوان َّ
ُّ
وتقشع
الناطق ،وارتفاع معظم األصوات ،وجرس الحركات،

الظَّلماء بطالئع األضواء .وبدون ٍّ
شك؛ بذلك ينقسم الفكر ،ويشتغل القلب .ووسط اللَّيل
ٍ
عادال عن الطَّرفَ ْين؛ ِل َما
تمام تهذيب الفكر بالدُّجى،
مما ذكرناه؛ ولهذا َّ
خص أبو َّ
خال َّ
ً
فيهما من َّ
الشواغل"(.)1

مني ،من المقتبس السَّابق؛ يوحي بتخيُّر أوقات صفاء ِّ
والمفهوم ِّ
الذهن؛ لتهذيب
الض ُّ
وصحة ِّ
َّ
اإلبداعي ،على َّ
الذهن،
أن أعالها مرتبةً في صفاء القريحة ،وراحة الجسم،
العمل
ِّ
َّ
َّحر للتَّأليف ،وقد ورد األخير
وانشراح الصَّدر ،وانبساط القلب ،وسط الليل للتَّهذيب ،فالس َ
تمام في حداثته ،وهو الَّذي نقله َّ
الناقد عن ابن أبي
في قول البحتر ِّ
ي ،عندما قصد أبا َّ
بتصر ٍ
ف ٍ
يسير" :فكان َّأول ما قال لي" :يا أبا عبادة ،تخيَّر األوقات ،وأنت قليل
اإلصبع،
ُّ
ٍ
شيء
أن العادة في األوقات ،إذا قصد اإلنسان لتأليف
صفر من الغموم .واعلم َّ
الهمومٌ ،
أن َّ
الراحة،
السحر؛ وذلك َّ
أو حفظه ،أن يختار وقت َّ
النفس تكون قد أخذت حظَّها من َّ

وقسطها من َّ
َّ
وخف عنها ثقل الغذاء ،وصفا من أكثر األبخرة واألدخنة جسم
النوم،
النسائمَّ ،
الهوى ،وسكنت الغماغم ،ورقَّت َّ
وتغنت الحمائم""(.)2

وينظَر في المضامين نفسها :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في
( )1نفسه ،ص40 ،39؛ ُ
الشعر و َّ
صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن – 74( ،403 ،402 :3 ،باب التَّهذيب والتَّأديب).

الع ْمدة في محاسن ِّ
الشعر
( )2نفسه ،ص41 ،40؛ ُ
وينظَر في المضامين نفسها :ابن رشيق القيروانيُ ،
الشعر وشحذ القريحة له - /أوقات صنعة ِّ
وآدابه ونقده – 28( ،209 ،208 :1 ،باب عمل ِّ
الشعر)؛

الشعر و َّ
وينظَر :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن:3 ،
ُ
 – 74( ،410باب التَّهذيب والتَّأديب)؛ وقال ابن أبي اإلصبع المصريُّ ،في شأن وقتي" :وسط اللَّيل"،
تمام؛ الَّذي هوُ * :خ ْذ َها ْابَنةَ ا ْل ِف ْك ِر
َّحر"" :فإن ِقيل :الَّذي أوردته قبل هذه الوصيَّة ،في بيت أبي َّ
و"الس َ
فسرت به ُّ
ا ْل ُمهَ َّذ ِب ِفي ُّ
الدجى ،واختياره لوسط اللَّيل ،دون طرفَْيه ،يناقض قوله في
الد َجى * البيت ،وما َّ
قلت :المقصد في البيت غير المقصد في الوصيَّة؛ َّ
فإن المقصد في البيت التَّنقيح ،وفي
هذه الوصيَّةُ ...
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ونختم بتمثُّل المعايير َّ
عامال ُم َو ِّجهًا لألديب في تحقيق
النقديَّة السَّابقة؛ بوصفها
ً
قدي السَّابق ،وأشار َّ
الم َؤصَّلة في المنجز َّ
اجي إلى ذلك
الن ِّ
النو ُّ
الجدارة؛ ً
بناء على المقاييس ُ
تمام للبحتريِّ" :وجملة الحال ،أن تعتبر شعرك بما سلف من أشعار
بنقله وصيَّة أبي َّ

الماضين؛ فما استحسن العلماء فاقصده ،وما استقبحوه فاجتنبه"(.)1
 الفرع الثَّاني :األسس اإلبداعيَّة َّصيَّة.
الن ِّ

اجي لترسيخ ُم َؤسِّسات اإلبداع َّ
سعى َّ
ص ِّي ،في التَّوجيهات البنائيَّة واإلجرائيَّة؛
الن ِّ
النو ُّ
"الم َق ِّدمة" ،ترتبط
ضمن إطاري :المعنى ،والمبنى ،وقد وقعنا على أربعة مواطن من ُ

نحو متعال ٍ
بالمضمون والقالب ،على ٍ
ق ،يعوزنا معه إيرادها ،والتَّعقيب عليها بتوضيح
األول؛ شرع في تِْبيان وجوه تهذيب عناصر ِّ
الشعر ،بعد التَّعريف
ُم َؤسِّساتها؛ ففي الموطن َّ
قائال" :ويشتمل ِّ
الشعر على أربعة أشياء :لفظ ،ومعنى ،ووزن ،وقافية؛
بمفهومهً ،
عذبا .وتهذيب الوزن :أن يكون
وتهذيبه :أن يكون اللَّفظ
حلواً ،
ً
سمحا ،سهل المخارجً ،
ٍ
ٍ
َّ
مزحوف .وتهذيب القافية:
مكسور ،وال
السمع ،غير
حس ًنا؛ فيقتبله الطَّبع،
ويشتف به َّ

فإن القوافي حوافز ِّ
الج ْزل
أن تكون سلسة المخارج ،مألوفةً؛ َّ
قصد الكالم َ
الشعر .وأن ُي َ
الرذْل ...وايَّاك وتعقيد المعاني .واجعل المعنى َّ
الشريف ،في اللَّفظ اللَّطيف"(.)2
دون َّ

خلو الخاطر ،وتدقيق َّ
النظر ،وغوص الفكر ،أكثر من وقت
=الوصيَّة العمل والحفظ؛ والتَّنقيح يحتاج إلى ِّ
الحفظ والعمل ،واهلل أعلم"؛ ُينظَر :نفسه – 74( ،411 :3 ،باب التَّهذيب والتَّأديب).
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )1
ظر في المضمون نفسه :ابن رشيق
وين َ
النثر ،ص42؛ ُ
ُ
باب في أغراض ِّ
الع ْمدة في محاسن ِّ
الشعر وصنوفه)؛
الشعر وآدابه ونقدهٌ – 72( ،115 :2 ،
القيروانيُ ،
الشعر و َّ
ظر :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن:3 ،
وين َ
ُ
 – 74( ،411باب التَّهذيب والتَّأديب).
وينظَر في المعاني ذاتها :ابن منقذ ،البديع في نقد ِّ
الشعر ،ص،296 ،295
( )2نفسه ،ص29 ،28؛ ُ
( -باب التَّهذيب والتَّرتيب).
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وقال َّ
"وحصل
صرف:
ناقال عن ابن أبي اإلصبع بالتَّ ُّ
ِّ
الناقد ،في الموطن الثَّانيً ،
ومصب
الرسالة،
َّ
المبدأ والمقطع؛ فهما أصعب ما في القصيدِّ ،
وميز في فكرك محطَّ ِّ
فإنه أسهل عليك .وانظمها َّأوًالِّ َّ ،
القصيدة؛ َّ
ثانيا"(.)1
ثم هذبها ً
تمام ،برواية البحتريِّ ،وكان نقله عن ابن أبي
ونقل ،في الموطن الثَّالث ،وصايا أبي َّ
بتصر ٍ
ٍ
محدود" :واجتهد في إيضاح معانيه؛ فإن أردت التَّشبُّب؛ اجعل اللَّفظ
ف
اإلصبع،
ُّ

وتوجع الكآبة ،وقلق األشواق،
الصبابة،
ُّ
رقيقًا ،والمعنى رشيقًا ،وأكثر فيه من بيان َّ
النسائم ،وغناء الحمائم ،والبروق َّ
الالمعة ،و ُّ
ولوعة الفراق ،والتَّعلُّل باستنشاق َّ
النجوم
()2
ش ِهر
الع َّذال ،والوقوف على األطالل  .واذا أخذت في مدح ِّ
الطَّالعة ،والتَّ ُّ
سي ٍد؛ فأَ ْ
برم من ُ
مناقبه ،وأظهر مناسبه ،وارهب من عزائمه ،وارغب في مكارمه .واحذر المجهول من

المعاني( .)3وايَّاك أن تشين شعرك بالعبارات َّ
الزريَّة ،واأللفاظ الحوشيَّة .وناسب بين
األلفاظ والمعاني في تأليف الكالم ،وكن َّ
كأنك خيَّاطٌ ُيقدِّر الثِّياب على مقادير
األجسام(.)5(")4

ظر في المضامين نفسها :ابن منقذ ،البديع في نقد ِّ
الشعر ،ص -( ،295باب
وين َ
( )1نفسه ،ص31؛ ُ
الشعر و َّ
وينظَر :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان
التَّهذيب والتَّرتيب)؛ ُ
إعجاز القرآن – 74( ،414 ،413 :3 ،باب التَّهذيب والتَّأديب).

الع ْمدة في محاسن ِّ
الشعر وآدابه ونقده– 73( ،128 – 116 :2 ،
(ُ )2ينظَر :ابن رشيق القيروانيُ ،
باب َّ
النسيب).
الع ْمدة في محاسن ِّ
الشعر وآدابه ونقده– 74( ،143 - 128 :2 ،
(ُ )3ينظَر :ابن رشيق القيروانيُ ،
عزام ،المصطلح َّ
باب في المديح)؛ ولتتبُّع المعايير المثاليَّة للمدح ،عند ُّ
النقَّاد القدامى؛ ُينظَرَّ :
قدي
ٌ
الن ّ
العربي ،ص -( ،322 - 317حرف الميم - /المديح).
األدبي
في التُّراث
ِّ
ِّ
(ُ )4ينظَر في المعنى ذاته :ابن األثير الكاتب ،كفاية الطَّالب في نقد كالم َّ
الشاعر والكاتب ،ص-( ،45
باب آداب َّ
الشاعر).

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )5
وينظَر في المضامين نفسها :ابن أبي اإلصبع
النثر ،ص41؛ ُ
ُ
الشعر و َّ
المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن411 ،410 :3 ،؛ 74( ،420
– باب التَّهذيب والتَّأديب).
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بعضا من توجيهات ابن أبي اإلصبع؛ فنقل عن "تحرير
الرابع،
واختار ،في الموطن َّ
ً
بتصر ٍ
السبل؛ أن
التَّحبير"،
ُّ
السائل عن أوضح ُّ
الراغب في العملَّ ،
ف" :ينبغي لك أيُّها َّ
الشروع في َّ
حصل المعنى قبل ُّ
النظم ،والقوافي قبل األبيات( .)1وال تكره الخاطر على
تُ ِّ
َّ
ٍ
ٍ
ٍ
الصعب،
مقصود.
ي
وزن
السهل دون َّ
الرذْل ،و َّ
ور ِو ٍّ
الج ْزل دون َّ
وتوخ الكالم َ
مخصوصَ ،
والعذب دون المستكره ،والمستحسن دون المستهجن ...وايَّاك وتعقيد المعاني ،وتقصير

وتوخ حسن َّ
َّ
النسق
األلفاظ(.)2

()3

وكرر التَّنقيح ،وعاود التَّهذيب ،وال
عند التَّهذيبِّ ...

النقد ،وامعان َّ
تخرج عنك ما نظمته َّإال بعد تدقيق َّ
النظر"(.)4

ٍ
العلوي ،في المعاني ذاتها" :إذا أراد َّ
قصيدة؛ َّ
مخض المعنى الَّذي يريد
الشاعر بناء
ُّ
( )1قال ابن طََباطََبا
ِّ
نثرا ،و َّ
أعد له ما يلبسه إيَّاه من األلفاظ الَّتي تطابقه ،والقوافي الَّتي توافقه ،والوزن
بناء الشعر عليه في فكره ً
الشعر ،ص -( ،11صناعة ِّ
الَّذي يسلس له القول عليه"؛ ُينظَر :عيار ِّ
أيضا :ابن رشيق
وينظَر ً
الشعر)؛ ُ
الشعر وآدابه ونقده – 28( ،212 – 210 :1 ،باب عمل ِّ
الع ْمدة في محاسن ِّ
الشعر وشحذ
القيروانيُ ،
ٍ
جماعة من ُّ
الشعراء في َّ
وينظَر :ابن األثير الكاتب ،كفاية الطَّالب في نقد
القريحة له - /طريقة
النظم)؛ ُ
الشاعر والكاتب ،ص -( ،45باب آداب َّ
كالم َّ
الشاعر).
ٍ
يسير :ابن منقذ ،البديع في نقد ِّ
ٍ
الشعر ،ص -( ،295باب
باختالف
(ُ )2ينظَر في هذه التَّوجيهات،
التَّهذيب والتَّرتيب).
الشعر ،ص -( ،129تأليف ِّ
سن َّ
طَبا العلوي ،عيار ِّ
ظر:
وين َ
طَبا َ
سق" :ابن َ
(ُ )3ين َ
الشعر)؛ ُ
ظر في ُ
"ح ْ
الن َ
سر الفصاحة ،ص -( ،268الكالم في المعاني المفردة - /بيان َّ
الص َّحة
أن من ِّ
ابن سنان الخفاجيّ ،
"ح ْسن َّ
النسق و َّ
صحة َّ
َّ
الن َسق
معنى إلى ً
النظم بحسن التَّخلُّص من ً
معنى)؛ وقال ابن أبي اإلصبع المصريُُّ :
ٍ
ٍ
النثر ،واألبيات من ِّ
من محاسن الكالم :وهو أن تأتي الكلمات من َّ
تالحما
متالحمات
متتاليات،
الشعر،
ً
الشعر و َّ
مستهجنا"...؛ ُينظَر :تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز
معيبا
سليما
ً
ً
مستحسنا ،ال ً
ً
القرآن – 75( ،425 :3 ،باب ُح ْسن َّ
الن َسق).

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )4
ظر :أبو هالل العسكري ،كتاب
وين َ
النثر ،ص45 – 43؛ ُ
ُ
الصناعتين؛ الكتابة و ِّ
الشعر -( ،145 :1 ،الباب الثَّالث :في معرفة صنعة الكالم وترتيب األلفاظ- /
ِّ
األول :في كيفيَّة نظم الكالم ،والقول في فضيلة ِّ
الشعر ،وما ينبغي استعماله في تأليفه - /كيف
الفصل َّ

تعمل ِّ
الع ْمدة في محاسن ِّ
الشعر وآدابه ونقده- 257 :1 ،
وين َ
الشعر؟)؛ ُ
ظر :ابن رشيق القيروانيُ ،
الشعر و َّ
 – 34( ،262باب َّ
ظر :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر
وين َ
النظم)؛ ُ
وبيان إعجاز القرآن – 75( ،414 – 412 :3 ،باب حسن َّ
اجنِّي ،منهاج البلغاء
وينظَر :القَ ْرطَ َ
النسق)؛ ُ
وسراج األدباء ،ص -( ،201 - 177المباني - /القسم الثَّالث :في َّ
عرف به أحواله؛ من
النظم وما تُ َ
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واستظهر َّ
اجي ،الحقًا ،مباحث" :تمكين القافية"( ،)1و"حسن المقطع" أو
النو ُّ
()3
()2
الم ْخلَص"( ،)4و"دقَّة التَّشبيه"( ،)5و"براعة
"الخاتمة"  ،و"حسن االبتداء"  ،و"براعة َ

النماذج ِّ
االستهالل" أو "المطلع"()6؛ وذلك باستعراض َّ
غالبا ،وال سيَّما في
الشعريَّة المنسوبة ً
تجنًبا لوقوع َّ
نطاق السَّلب؛ ُّ
الناظم في مآخذها.
ٍ
نحو دقي ٍ
وا َّن الَّذي يمكن التَّأسيس له ،في هذا المنحى ،على ٍ
كاشف؛ يتجسَّد في
ق
إطار المعاني؛ عبر :تحصيل المعنى ،ووضوح المضمون ،وتنظيم الفكر ،والمواءمة بين
المعنى واللَّفظ ،والمناسبة بين السِّياق والغرض ،واجادة التَّصوير.

كما يتمثَّل في إطار المباني؛ بمراعاة "تهذيب اللَّفظ"؛ في وجوه :السَّماحة ،والسُّهولة،

والحالوة ،والعذوبة ،والجزالة ،و َّ
الشرف ،والمناسبة ،واأللفة ،واالستحسان ،و ِّ
الدقَّة؛ وبتحقيق
"تهذيب الوزن"؛ من جهات :الحسن ،وموافقة َّ
الطبع ،وتحقيق اللَّذاذة ،ومجانبة العيوب
الرسوخ؛ وبإتقان
العروضيَّة؛ وبإحراز "تهذيب القافية"؛ في ُسُبل :السَّالسة ،واأللفة ،و ُّ
مالئما ُّ
األول :في اإلبانة عن قواعد
ًا
للنفوس أو
=حيث يكون
منافر لها من قوانين البالغة - /المنهج َّ
ً
الصِّناعة َّ
النظميَّة ،والمآخذ الَّتي هي مداخل إليها ،وما تُعتَبر به أحوال الصَّنعة في جميع ذلك؛ من حيث
للنفوس أو منافرةً لها /أ – معلم ٌّ
دال على طرق العلم بقواعد الصِّناعة َّ
تكون مالئمةً ُّ
النظميَّة الَّتي عليها
ٌ
النظم ِّ
النظم ،وبتصرُّف الخواطر فيها على ما يجب أن تلتئم صناعة َّ
تقوم مباني َّ
ي على الكمال /ب
الشعر ِّ
معرف ٌّ
دال على طرق المعرفة بكيفيَّات مآخذ ُّ
الشعراء في نظم الكالم وانشاء مبانيه ،وما ُي ِّ
قدمونه بين
–
ٌ
تصور أغراض القصائد والمقاصد َّ
وتصور المعاني المنتسبة إلى تلك
الالئقة بتلك األغراض،
ُّ
يدي ذلك من ُّ
وتصور العبارات َّ
الالحقة بجميع ذلك ،واعمال الحيل في تقفيتها ووزنها ،واإلعالم
المقاصد والمنتمية إليها،
ُّ

بما يتسبَّبون به إلى َدرك البغية في جميع ذلك /ج – معلم ٌّ
المروي
دال على طرق العلم بكيفيَّة العمل في
ِّ
ٌ
َ
الشعر وجهاته /هـ  -معلم ٌّ
معرف ٌّ
دال على طرق المعرفة بكيفيَّة التَّصرُّف في مقاصد ِّ
دال
والمرتجل /د –
ٌ
ٌ
على طرق العلم بتحسين هيآت العبارات ،والتَّ ُّأنق في اختيار مو ِّادها ،واجادة وضعها ورصفها).

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
ظرَّ :
النثر ،ص.48 – 45
(ُ )1ين َ
ُ
(ُ )2ينظَر :نفسه ،ص.49 ،48
ظر :نفسه ،ص.59 – 49
(ُ )3ين َ
(ُ )4ينظَر :نفسه ،ص.62 – 59
(ُ )5ينظَر :نفسه ،ص.66 – 62
)ُ )6ينظَر :نفسه ،ص.70 – 66
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الرئيس والمضامين الثَّانويَّة ،واستحضار
لي"؛ في نطاقات :تحصيل المعنى َّ
القْب ِّ
"التَّخطيط َ
الرغبة؛ وبنِ ْشدان "براعة التَّنفيذ"؛ في تمكين
غاية اإلبداع ،واقرار الوزن والقافية على َّ
الم ْخلَص ،والتَّشبيه ،واالستهالل،
محاور :المبدأ ،والمقطع ،والقافية ،والخاتمة ،واالبتداء ،و َ
جمل البناء؛ على نهج َّ
المَنقَّح بتكرار تهذيب ترابط
ً
النظم ُ
فضال عن إجادة تهذيب ُم َ

األنساق التَّركيبيَّة.

َّ
الم َو ِّجه
هذا في شأن البناء؛ َّ
أما الجانب اإلجر ُّ
ائي فماث ٌل في التوجيه الموجز؛ وفيه ُ
األول الكائن في التَّرُّنم أو التَّغنِّي؛ الم ِعين على استدعاء المعاني واألوزان ِّ
الشعريَّة ،فقال
َّ
ُ
بالشعر ،وقت عمله؛ َّ
َّ
"وليترنم ِّ
َّ
فإنه يعين عليه"(،)1
الناقد في سياق الحديث عن الخاطر:
المرجعي ،الَّذي تأثَّر به ،ضمن وصيَّة ابن أبي اإلصبع ،في
ثم ذكر ذلك في نطاق أصله
َّ
ِّ
"تحرير التَّحبير"" :والتَّ ُّ
رنم ِّ
مما يعين عليه"(.)2
بالشعر؛ َّ

أيضا ،تقييد المعاني السَّانحة ،والفوائد العارضة ،مع
ونجد في التَّوجيه اإلجر ِّ
ائيً ،
إن التَّقييد أساس حفظ الخواطر من َّ
ديمومة تكرار األفكار؛ حيث َّ
الضياع ،وورد هذا

التَّوجيه ،في الوصيَّة المنقولة ،عن صاحب "تحرير التَّحبير"" :واكتب َّ
كل مع ًنى يسنح،
ٍ
وقيد َّ
تقيدها
فائدة تعرض؛ َّ
كل
فإن نتائج األفكار كلمحة برقٍ ،ولمحة الطَّرف؛ إن لم ِّ
ِّ

دت وندَّت ،وان لم تستعطف عليها بالتَّكرار صدَّت"(.)3
َ
ش َر ْ
ونختم المقال في هذا المنحى ،بالمو ِّجه اإلجر ِّ َّ
الم َؤسَّس لتحقيق المعادلة
ائي الثالث؛ ُ
َُ
َّ
َّ
التَّوافقيَّة بين الحفظ والقَُّوة؛ بضابط اإلكثار ،حيث قال" :وأكثر من حفظ النظم والنشر

الع ْمدة في محاسن ِّ
الشعر وآدابه
( )1نفسه ،ص29؛ ُ
وينظَر في المضمون نفسه :ابن رشيق القيروانيُ ،
ٍ
جماعة من ُّ
ونقده – 28( ،212 ،211 :1 ،باب عمل ِّ
الشعراء في
الشعر وشحذ القريحة له - /طريقة
َّ
ظر :ابن منقذ ،البديع في نقد ِّ
الشعر ،ص -( ،295باب التَّهذيب والتَّرتيب).
وين َ
النظم)؛ ُ
وينظَر في المضمون نفسه :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة
( )2نفسه ،ص44؛ ُ
الشعر و َّ
ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن410 :3 ،؛  – 74( ،413باب التَّهذيب والتَّأديب).

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )3
وينظَر في المضمون نفسه :ابن منقذ ،البديع
النثر ،ص44؛ ُ
ُ
في نقد ِّ
وينظَر :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير
الشعر ،ص -( ،295باب التَّهذيب والتَّرتيب)؛ ُ
الشعر و َّ
في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن – 74( ،413 ،412 :3 ،باب التَّهذيب والتَّأديب).
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[و َّ
النثر]؛ فعلى قدر ما تحفظه منه تقوى فيه"()1؛ والَّذي يمكن أن ُيشار إليه في باب
الم َو ِّجهات السَّابقة؛ بتحقيق دواعي تدفُّق الخاطر؛
اإلجراء
ِّ
االستدعائي لألفكار؛ اقتران ُ
الراحة عند الكلل أو الملل.
على وجهة َّ
 -الفرع الثَّالث :األسس اإلبداعيَّة التَّأثيريَّة.

َّ
أزجى َّ
الم َتلقِّي ،ضمن
النو ُّ
الم َؤسِّسات اإلبداعيَّة التأثيريَّة في ُ
اجي أنظاره بشأن ُ
إلماحات متَ ِّ ٍ
ٍ
"مقَ ِّدمته"؛ حيث اشترط في تهذيب الوزن "أن يكون حس ًنا؛ فيقتبله
فرقة في ُ
ُ
ص ِّي ِّ
َّ
ي و َّ
السمع"( ،)2ودعا في معاودة التَّهذيب َّ
ي ،إلى
الطَّبع،
النثر ِّ
الشعر ِّ
الن ِّ
ويشتف به َّ
الرقَّة ،من غليظ ألفاظه؛ لتشرق شموسه في سماء
طرح "ما يتجافى عن مضاجع ِّ
بالغته ،وترشف األسماع  -على الطَّرب  -رقيق سالفته"( ،)3ونبَّه إلى ضرورة مراعاة

الخاصة"(َّ ،)4
ووجه إلى تمكين القافية في
العامة بكالم
طبِين" :وال تخاطب
َّ
أحوال المخا َ
َّ
( )1نفسه ،ص45؛ وقد ذكر ابن منقذ هذا المضمون؛ ُينظَر :البديع في نقد ِّ
الشعر ،ص -( ،298باب
الشعر ،ص -( ،16شعر َِّ
أيضا :ابن طََباطََبا العلوي ،عيار ِّ
وينظَر:
الم َولدين)؛ ُ
وينظَر ً
التَّهذيب والتَّرتيب)؛ ُ
ُ
الع ْمدة في محاسن ِّ
باب في آداب
الشعر وآدابه ونقدهٌ – 27( ،197 ،196 :1 ،
ابن رشيق القيروانيُ ،
َّ
الشاعر - /حاجة ِّ
وينظَر :ابن األثير الكاتب ،كفاية الطَّالب في نقد كالم
الشعر إلى مو ِّاد الثَّقافة)؛ ُ
الشاعر والكاتب ،ص -( ،45 – 43آداب َّ
َّ
السائر في أدب
ظر :ابن األثير الكاتب ،المثل َّ
وين َ
الشاعر)؛ ُ
الكاتب و َّ
الشاعرُ – 2( ،59 :1 ،مقَ ِّدمة الكتاب - /الفصل الثَّاني :في آالت علم البيان وأدواتهَّ - /
النوع
الرَّابعِّ :
االطالع على المنظوم والمنثور).

( )2نفسه ،ص.28
( )3نفسه ،ص.32 ،31

( )4نفسه ،ص45؛ وأورد ابن منقذ المضمون نفسه؛ ُينظَر :البديع في نقد ِّ
الشعر ،ص -( ،298باب
ٍ
الناظمِ ،من أن "يحضر لبَّه عند ِّ
يتوجب على َّ
العلوي ما َّ
مخاطبة
كل
ُّ
التَّهذيب والتَّرتيب)؛ وذكر ابن طََباطََبا
ووصف؛ فيخاطب الملوك بما يستحقُّونه من جليل المخاطبات ،ويتوقَّى َّ
ٍ
حطها عن مراتبها ،وأن يخلطها
ٍ
ِّ
العامة إلى درجات الملوك .ويعد ِّ
طبقة ما
ولكل
معنى ما يليق به،
بالعامة ،كما يتوقَّى أن يرفع
َّ
َّ
لكل ً
يشاكلها؛ حتَّى تكون االستفادة من قوله في وضعه الكالم مواضعه ،أكثر من االستفادة من قوله في
الشعر ،ص -( ،12صناعة ِّ
تحسين نسجه وابداع نظمه"؛ ُينظَر :عيار ِّ
أيضا :أبو هالل
وينظَر ً
الشعر)؛ ُ
الصناعتين؛ الكتابة و ِّ
الشعر -( ،141 :1 ،الباب الثَّالث :في معرفة صنعة الكالم
العسكري ،كتاب ِّ
األول :في كيفيَّة نظم الكالم ،والقول في فضيلة ِّ
الشعر ،وما ينبغي استعماله
وترتيب األلفاظ - /الفصل َّ
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ٍ
بداللة
السامع بطباعه؛
مكانها؛ "بحيث َّ
كملها َّ
إن منشد البيت إذا سكت دون القافية؛ َّ

()1
"فإنه يجب على َّ
أهميَّة حسن المقطع أو الخاتمةَّ :
الناظم
من اللَّفظ عليها"  ،وأشار إلى ِّ
الناثر ،أن يحسنا فيه غاية اإلحسان؛ َّ
و َّ
ظ من
فإنه آخر ما يبقى في األسماع ،وربَّما ُح ِف َ
دون سائر الكالم ،في غالب األحوال"(.)2

ثم نقل تنبيه علماء البديع ،لقيمة حسن االبتداء" :وقد نبَّه علماء البديع ،على يقظة
َّ
ٍ
الناظم ،في "حسن االبتداء"؛ َّ
َّ
شيء يقرع به األسماع ،ويتعيَّن على ناظمه
فإنه َّأول
ِ
َّ
غير ما يتطيَّرون منه ،ويكرهون سماعه،
وي ِّ
النظر في أحوال المخاطَ ِبين والممدوحينُ ،
َّ
ويتجنب ذكره .ويختار ألوقات المدح ما يناسبها .وخطاب الملوك في "حسن االبتداء"؛
هو العمدة في حسن األدب"(.)3

كما حفَّز َّ
الشاعر على "حسن التَّخلُّص" َّ
السامع باالنتقال
الدقيق؛ "بحيث ال يشعر َّ
مشيرا ،في إثر ذلك ،إلى سوء التَّخلُّص،
األولَّ ،إال وقد وقع في الثَّاني"(،)4
من المعنى َّ
ً
ضي والخمريِّ ،على نهج
لي و َّ
في سياق المدحَّ ،
الرْو ِّ
ثم إلى مطاعن التَّصوير الغز ِّ
أهميَّة "براعة المطلع" في "طلوع أهلَّة المعاني واضح ًة في
التَّمثيل( ،)5وجلَّى
ِّ
استهاللها"(.)6

وذكر في ِقصر ِ
لكن َّ
الفقَر المسجوعة" :و ُّ
الزائد على ذلك
أقل ما تكون من كلمتَْينَّ ...
َ
لتشوقه إلى ما يرد منه
السامع بما زاد على ذلك أكثر؛
ُّ
هو األكثر ...لكن قالوا :التذاذ َّ

=في تأليفه)؛  -( ،162 – 160 :1الفصل الثَّاني :فيما يحتاج الكاتب إلى ارتسامه وامتثاله في
الع ْمدة في محاسن ِّ
باب
الشعر وآدابه ونقدهٌ – 27( ،199 :1 ،
مكاتباته)؛ ُ
وينظَر :ابن رشيق القيروانيُ ،
لكل ٍ
في آداب َّ
الشاعرَّ - /أول ما يحتاجه معرفة مقاصد الكالمِّ - /
مقام مقا ٌل)؛  – 28( ،213 :1باب

عمل ِّ
وينظَر :ابن األثير الكاتب،
الشعر وشحذ القريحة له - /صحيفة بشر بن المعتمر في البالغة)؛ ُ
الشاعر والكاتب ،ص -( ،45باب آداب َّ
كفاية الطَّالب في نقد كالم َّ
الشاعر).

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )1
النثر ،ص.45
ُ
( )2نفسه ،ص.49

( )3نفسه ،ص.50 ،49
( )4نفسه ،ص.59

(ُ )5ينظَر :نفسه ،ص.66 – 60
( )6نفسه ،ص.67
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أما ِ
الف َقر المختلفة؛ فاألحسن أن تكون الثَّانية أزيد من األولى،
ايدا على سمعه؛ و َّ
متز ً
كثير؛ َّ
بقدر غير ٍ
ٍ
منتهيا إلى َّ
أن
سامع وجود القافية؛ فتذهب اللَّ َّذة)1("...؛
لئال يبعد على ال َّ
ً
المتَكلِّم بعبارته
"المراد من علم اإلنشاء البالغة في المقاصد .و"البالغة" :هي أن يبلغ ُ
إخالل ،وا ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
إمالل"(.)2
طالة من غير
إيجاز بال
ُك ْنه مراده ،مع
الم َتلقِّي على ٍ
ٍ
مباشر ،مع اإلشارة إلى
نحو
ونلحظ ،في البيان السَّابق ،حضور ُ
ٍ
ٍ
الحضور ِّ
"المقَ ِّدمة" ،ويمكن اختزال هذا الحضور ،في ستَّة
الض ِّ
مني ،في سياقات كثيرة من ُ
مستويات متر ٍ
ٍ
اتبة؛ هي :المناسبة ،واالستقطاب ،والتَّقبُّل ،والتَّأثير ،واللَّذاذة ،والتَّمكين؛ بتمثُّل

طبِين كافَّةً ،واستقطاب انفعال ُّ
تناسب الموضوع واللُّغة و َّ
الشعور
الزمن مع أحوال المخا َ
َّ
واحساس الوجدان بمنظوم ِّ
الشعر وانشاء َّ
وم َؤثِّرات
النثر ،وتقبُّل الطبائع لمضامين المعنى ُ
الراسخ
الروح ،والتَّمكين َّ
فالم َؤَّدى ،وتحقيق لذاذة السَّمع و ُّ
األسلوب ،وتأثير العاطفة فالفكر ُ
للمعاني والمباني ،في الوجدان والفكر و َّ
الذاكرة.

الم َؤسِّسات اإلبداعيَّة التَّأثيريَّة؛ بنطاقات :المعنى ،واللَّفظ ،والوزن،
وقد اعتلقت ُ
فضال عن المفاصل البنائيَّة األساسيَّة ،في نظم ِّ
الشعر ،وانشاء َّ
النثر؛
والقافية ،والغرض،
ً
َّ ُّ
الم َج َّود" وفق
الماثلة في" :براعة االستهالل" ،و"حسن التخلص" ،و"قَُّوة الخاتمة" ،و"السَّجع ُ
أن َّ
شرائط اإلتقان؛ على َّ
ي
منطلق من دافع البالغة؛
ي
الضابط المركز َّ
تأكيدا للمراد الجوهر ِّ
ٌ
ً
الكائن بتبليغ المقاصد.

( )1نفسه ،ص.73 ،72
( )2نفسه ،ص.74
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اجي من القضايا البالغيَّة و َّ
 المبحث الثَّالث :موقف َّالنقديَّة(.)1
النو ِّ
األول :موقف َّ
آني".
 المطلب َّاجي من قضيَّة "اإلعجاز القر ِّ
النو ِّ
وردت اإللماحات الموقفيَّة َّ
آني" ،في ثالثة مواطن من
للناقد ،من "اإلعجاز القر ِّ

"الم َق ِّدمة"؛ ارتبطت بسياقات" :تمكين القافية" ،و"حسن الخاتمة" ،و"السَّجع"؛ لمبتغى التَّأكيد
ُ
()2
على ُم ْكنة الفواصل القرآنيَّة بوجه األكثريَّة  ،والغاية المثاليَّة القصوى في خواتيم السُّور

القرآنيَّة المؤتلفة مع فواتحها ،على ٍ
ٍ
معجز( ،)3وتخصيص توافق خواتيم اآليات القرآنيَّة
نحو

آني ،في أنواع
بمصطلح الفواصل دون األسجاع ،مع االحتكام إلى تقديم التَّمثيل القر ِّ
السَّجع وشرائط جودته(.)4
وما توحي به المواطن السَّابقة؛ يتَّصل ،على ٍ
إلماحي ،بإعجاز القرآن؛ وفق
نحو
ٍّ
نظريَّة َّ
الم َوفِّق بين األنساق التَّركيبيَّة؛ بائتالف األلفاظ
الج ْر ِّ
النظم ،عند عبد القاهر ُ
جاني؛ ُ

النثر؛ ينظَرَّ :
الشعر و َّ
النقَّاد القدامى ،من القضايا َّ
( )1الستقصاء مواقف ُّ
النقديَّة في ِّ
محمد
سالم،
َّ
ُ
زغلول ،تاريخ َّ
ي ،منشأة المعارف ،اإلسكندريَّة( ،د .ط)،
النقد
الرابع الهجر ِّ
األدبي والبالغة حتَّى القرن َّ
ِّ
وينظَر :عبَّاس ،إحسان ،تاريخ َّ
األدبي عند العرب؛ نقد ِّ
الشعر من القرن الثَّاني حتَّى
النقد
ِّ
(1982م)؛ ُ
وينظَر :شوقي ضيف ،أحمد شوقي عبد
القرن الثَّامن الهجر ِّ
ي ،دار الثَّقافة ،بيروت( ،ط1983( ،)4م)؛ ُ

السَّالمَّ ،
الفن ومذاهبه في ِّ
الشعر
وين َ
ظر :شوقي ضيفّ ،
النقد ،دار المعارف ،القاهرة( ،ط1984( ،)5م)؛ ُ
محمد رضوان ،تاريخ َّ
وينظَرَّ :
األدبي
النقد
الدايةَّ ،
ِّ
ِّ
العربي ،دار المعارف ،القاهرة( ،ط1987( ،)11م)؛ ُ
الرسالة للطِّباعة و َّ
ظر :مندور،
في األندلس ،مؤسَّسة ِّ
وين َ
النشر والتَّوزيع ،بيروت( ،ط1993( ،)2م)؛ ُ
محمدَّ ،
النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في األدب واللُّغة ،دار نهضة مصر للطِّباعة و َّ
النشر
َّ
ّ
وينظَر :إبراهيم ،مصطفى عبد الرَّحمن ،في َّ
األدبي القديم
النقد
ِّ
والتَّوزيع ،القاهرة( ،د .ط)1996( ،م)؛ ُ
ِّ
عند العربَّ ،
الفن ومذاهبه في َّ
النثر
وينظَر :شوقي ضيفّ ،
مكة للطباعة ،القاهرة( ،د .ط)1998( ،م)؛ ُ

وينظَر :عتيق ،عبد العزيز ،تاريخ َّ
األدبي عند
النقد
ِّ
ِّ
العربي ،دار المعارف ،القاهرة( ،ط2003( ،)13م)؛ ُ
النهضة العربيَّة للطِّباعة و َّ
العرب ،دار َّ
ظر :إبراهيم ،طه
وين َ
النشر والتَّوزيع ،بيروت( ،ط2003( ،)1م)؛ ُ

أحمد ،تاريخ َّ
ي ،المكتبة الفيصليَّة،
األدبي عند العرب من العصر
النقد
الرابع الهجر ِّ
الجاهلي إلى القرن َّ
ِّ
ِّ
َّ
المكرَّمة( ،د .ط)2004( ،م).
مكة ُ

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(ُ )2ينظَرَّ :
النثر ،ص.45
ُ
ظر :نفسه ،ص.49
(ُ )3ين َ
(ُ )4ينظَر :نفسه ،ص.73 – 70
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والمعاني؛ لغاية ترسيخ بيان البالغة ،وجمال َّ
النسق( ،)1وا َّال َّ
آني ورد
فإن المعجز القر َّ
موطن و ٍ
يخص خواتيم السُّور القرآنيَّة؛ وبذلك َّ
ٍ
تبدت المالمح
احد؛
بالتَّصريح ،في
ُّ

الناقد؛ ضمن مستوياتَّ :
اإلعجازيَّة القرآنيَّة ،في معالجة َّ
النظم ،وتخصيص المصطلح،
وتقديم التَّمثيل.

 المطلب الثَّاني :موقف َّاجي من قضيَّة "بناء القصيدة".
النو ِّ
حرص َّ
الراسخة للقصيدة العربيَّة ،تلك الَّتي
اجي على تكريس األسس البنيويَّة َّ
النو ُّ

مما يوجب
َّ
الم َؤسِّسات اإلبداعيَّة البنائيَّة ،في المبحث السَّابق؛ َّ
فصلنا القول فيها ،ضمن ُ
االختزال َّ
الدقيق في هذا السِّياق.
َّ
"للمقَ ِّدمة"؛ يوحي بمدى العناية
وا َّن الذي ينعقد عليه فهم المحاور األساسيَّة ُ
التَّأصيليَّة ،في ميدانيِّ :
الشعر ،و َّ
النثر؛ على نهج االهتمام بإتقان األسس البنائيَّة
ِّ
المْنتَهَى ،واألسس البنائيَّة الجوهريَّة؛
الم ْ
الم ْخلَص ،و ُ
طلَع ،و َ
المتَمثلة فيَ :
المحوريَّة؛ ُ
المتَجسِّدة في :الوزن ،والقافية ،والقرينة ،واألسس البنائيَّة َّ
المتَ ِّ
بدية في :دقَّة
الداخليَّة؛ ُ
ُ
()2
المعنى ،وجزالة اللَّفظ ،وجودة التَّشبيه .
آني ،القائم على نظريَّة َّ
الج ْرجاني،
جاني؛ ُين َ
الج ْر ِّ
( )1لمقاربة اإلعجاز القر ِّ
ظرُ :
"النظم" ،عند عبد القاهر ُ
محمد( ،ت471هـ1078 /م) ،دالئل اإلعجاز في علم المعاني،
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرَّحمن بن َّ
َّ
شكله وشرح غامضه وخرَّج شواهده َّ
وقدم له ووضع فهارسه :ياسين األيُّوبي ،المكتبة العصريَّة ،صيدا،

بيروت( ،د .ط)2007( ،م) ،ص -( ،379 – 369القسم الثَّاني - /تحرير القول في اإلعجاز والفصاحة
والبالغة - /اإلعجاز بنظم الكالم ال بالكلم المفردة - /التَّ ِّ
حدي بالقرآن ليس بكلمه وال قواطعه وفواصله)؛

جاني؛ بالغته ونقده ،وكالة المطبوعات ،الكويت( ،ط،)1
وينظَر :مطلوب ،أحمد ،عبد القاهر ُ
ُ
الج ْر ّ
َّ
َّ
(1973م) ،ص –( ،87 – 51الفصل الثاني :نظريَّة النظم)؛ ص –( ،268 – 245الفصل السَّابع:
الج ْرجاني)؛
وين َ
ظر :عتيق ،في تاريخ البالغة العربيَّة ،ص -( ،258 – 245عبد القاهر ُ
إعجاز القرآن)؛ ُ
وينظَر :أبو زيد ،سامي يوسفَّ ،
النقد األدبي القديم ،دار المسيرة َّ
عمان( ،ط،)1
للنشر والتَّوزيع والطِّباعةَّ ،
ُ
ّ
(2013م) ،ص -( ،266 – 260الفصل العاشرَّ :
النقد وفكرة اإلعجاز القرآني - /المبحث الخامس :عبد
الج ْرجاني [ت471هـ1078 /م] - /اإلعجاز في َّ
النظم – 1 /اللَّفظ والمعنى).
القاهر ُ
النثر ،ص78 – 27؛ ولمدارسة أنظار ُّ
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(ُ )2ينظَرَّ :
النقَّاد القدامى،
ُ
في "بناء القصيدة العربيَّة"؛ ُينظَرَّ :
العربي القديم (في ضوء َّ
بكار ،يوسف ،بناء القصيدة في َّ
النقد
النقد
ِّ
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 المطلب الثَّالث :موقف َّ"الصدق والكذب".
اجي من قضيَّة ِّ
النو ِّ
جاء موقف َّ
ِّي ،وما
الناقد من قضيَّة
"الصدق والكذب" ،مبنيًّا على معيار ِّ
ِّ
الصدق الفن ِّ

يمكن استخالصه من مجموع المدارسات االستبطانيَّة السَّابقة؛ يحيل إلى مقاربته القضيَّة؛

أما المعاني فلتناسبها مع
الحِّريَّة؛ َّ
في محاور :المعاني ،والمباني ،واألغراض ،والواقعيَّة ،و ُ
أما المباني في
المباني واألغراض؛ قيمة جزالة التَّعبير ،وقَُّوة البالغة ،واجادة األسلوب؛ و َّ
ِ
وبَّرانِيَّة المفاصل البنائيَّة في :االستهالل ،والتَّخلُّص ،والختام؛
َج َّوانيَّة األلفاظ والتَّراكيبَ ،
الدقيق ،مع المضامين َ ِ
فمقترنةٌ بالتَّوافق َّ
الم َخاطَبِين تارةً أخرى؛ بينما تعتلق
الغ َرضيَّة تارةً ،و ُ

المنطقي بين المضمون و َّ
الشكل؛ وترتبط الواقعيَّة
براعة أداء األغراض بمدى التَّناغم
ِّ
حضور
للحِّريَّة اإلبداعيَّة
بانسجام عناصر الخطاب
ِّ
الم َخاطَب؛ ويكون ُ
ٌ
األدبي مع السِّياق و ُ
مكين؛ في مراعاة رغائب المعنى ،واستدعاء خواطر الفكر ،ضمن حدود الصِّناعة األدبيَّة؛
ٌ
ٍ
جهة ،والبراعة التَّخييليَّة
القائمة على التَّوفيق بين المصداقيَّة المضمونيَّة والبنيويَّة من
والبديعيَّة من ٍ
جهة أخرى(.)1

الرابع :موقف َّ
الصنعة".
اجي من قضيَّة "الطَّبع و َّ
 المطلب َّالنو ِّ
استبان لنا ،من خالصات المباحث السَّابقة ،موقف َّ
اجي من قضيَّة "الطَّبع
النو ِّ

للصناعة األدبيَّة،
الصنعة" ،المنسجم مع فضاء العنوان؛ وفيه المباشرة بالتَّقديم
و َّ
المدخلي ِّ
ِّ
الم َؤطَّرة بالمنظوم والمنثور ،وأن تتجلَّى المفتاحيَّة اإلشاريَّة بمرتكز الصِّناعة؛ فللغاية الَّتي
ُ
الناقد المبِين عن مه ِّذبات :المضمون ،و َّ
"المقَ ِّدمة"؛ وفق مقصد َّ
الشكل،
َُ
ُ
انعقد عليها بناء ُ
واألسلوب ،ومعايير مثاليَّة البناء ،وأسس اإلبداع في :التَّكوين ،و َّ
ص ،والتَّأثير،
الن ِّ
بالغ ،مع طرح التَّكلُّف،
كرس َّ
للصنعة بوضو ٍح ٍ
وتوجيهات اإلجراء والتَّنفيذ؛ وهي الَّتي تُ ِّ
ونبذ التَّعقيد ،ومجانبة الغموض.

الحديث) ،دار المناهل للطِّباعة و َّ
النشر والتَّوزيع ،بيروت( ،ط2009( ،)1م) ،ص-( ،276 – 201
وينظَر :أبو زيدَّ ،
األدبي القديم ،ص -( ،371 - 356الفصل
النقد
الفصل الثَّالث :هيكل القصيدة)؛ ُ
ّ
الرَّابع عشر :قضايا َّ
األدبي - /المبحث السَّادس :بناء القصيدة).
النقد
ِّ

النظم و َّ
النواجي ،مقَ ِّدمة في صناعة َّ
(ُ )1ينظَرَّ :
النثر ،ص.78 – 27
ُ
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ويبدو هذا التَّنظير الم َعَّزز َّ
طبيقية ُمَبَّرًار في عصر َّ
بالشواهد التَّ َّ
الناقد؛ وقد استحال
ُ
ٍ
ٍ
َّ
األدبي ،عند بعض األدباء و ُّ
النقاد السَّابقين؛ إلى صناعة جماليَّة ،ممنطقة الحدود،
اإلبداع
ُّ
َّ
َّ
َّ
ٍ
َّ
"المقَ ِّدمة" ترسيم حدود
بعيدة عن رقة الطبع ،ولذاذة الطبائع؛ والذي أراده صاحب ُ
الصِّناعة ،وفق األصول َّ
الن َّ
الراسخة ،مع مراعاة طبع الخاطر وتداعي الفكر؛
قدية َّ
َّة دفَّ ٍ
حالة أدبي ٍ
المستحيلَْين إلى ٍ
اقة باإلبداع(.)1
 المطلب الخامس :موقف َّاجي من قضيَّة "عمود ِّ
الشعر".
النو ِّ
تشير المدارسات السَّابقة ،لمفاهيم األدب و َّ
وم َؤسِّسات اإلبداع ،إلى موقف
النقدُ ،

ٍ
اجي المتوائم مع "عمود ِّ
الشعر" ،على ٍ
غالب؛ إذ لمسنا من َّ
َّ
النظر
إجمالي
نحو
ٍّ
النو ِّ
الفاحص لمعالجات "م َق ِّدمته"؛ إصابته ُج َّل المحاور األساسيَّة لِـ"عمود ِّ
الشعر"؛ وذلك في:
ُ
شرف المعنى ،وجزالة اللَّفظ ،واصابة الوصف ،ومقاربة التَّشبيه ،وتدفُّق الخاطر ،ورسوخ
الطَّبع و َّ
فضال عن التحام أجزاء المنظوم ،وجودة الوزن ،وتمكين القافية()2؛ وهي
الذوق،
ً

األسس عينها الَّتي انبنى عليها التَّأصيل َّ
العلوي (ت322هـ)،
طَبا
الن ُّ
ِّ
طَبا َ
قدي؛ ألفهام :ابن َ
المرزوقي
جاني (ت392هـ) ،و
اآلمدي (ت370هـ) ،والقاضي
وأبي القاسم
ِّ
ِّ
الج ْر ِّ
ُ

(ت421هـ)(.)3

ظر :نفسه ،ص.78 – 27
(ُ )1ين َ

(ُ )2ينظَر :نفسه ،ص.78 – 27
الشعر ،ص -( ،23 - 20عيار ِّ
(ُ )3ينظَر :ابن طََباطََبا العلوي ،عيار ِّ
وينظَر :المرزوقي ،أبو
الشعر)؛ ُ
تمام ،علَّق عليه
علي أحمد بن َّ
محمد بن الحسن( ،ت421هـ1030 /م) ،شرح ديوان الحماسة ألبي َّ
وكتب حواشيه :غريد َّ
العامة :إبراهيم شمس ِّ
الدين ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت،
الشيخ ،وضع فهارسه
َّ
(ط2003( ،)1م) ،ص -( ،12 – 10مقَ ِّدمة َّ
ظر :عالونةَّ ،
األدبي في األندلس؛
النقد
وين َ
الشارح)؛ ُ
ُ
ّ
َّ
الموحدين646 - 479 :هـ) ،ص -( ،114 - 107الفصل الثاني :قضايا نقديَّة
(عصر المرابطين و ِّ

بارزةَّ - /أوًال :القدماء والمحدثون /أ – ُنقَّاد هذا العصر و"عمود ِّ
ظر :أبو زيدَّ ،
النقد
وين َ
الشعر" العربي)؛ ُ
األدبي القديم ،ص -( ،348 - 344الفصل الرَّابع عشر :قضايا َّ
الربع :قضيَّة
األدبي - /المبحث َّا
النقد
ِّ
ّ

عمود ِّ
عزام ،المصطلح َّ
وينظَرَّ :
العربي ،ص -( ،248 - 246حرف
األدبي
قدي في التُّراث
ِّ
ِّ
الشعر)؛ ُ
الن ّ
العين - /عمود ِّ
الشعر).
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السادس :موقف َّ
اجي من قضيَّة "القديم والحديث".
 المطلب َّالنو ِّ
الناقد بموقفه من "القديم والحديث" ،على ٍ
صرح َّ
اضحَّ ،
لكن القراءة التَّحليليَّة
نحو و ٍ
لم ُي ِّ

مني لمذهب التَّجديد الم َقَّنن؛ ولشواهدِّ :
"للم َق ِّدمة"؛ تعين على القول بانتصاره ِّ
الشعر،
الض ِّ
ُ
ُ
ِّ
ُّ
َّ
َّ
و َّ
النثر ،والنقد ،المستقاة من عصور الدولة العبَّاسيَّة والدول المتتابعة ،في الغالب؛ أن تُؤكد

حذر في ِّ
الشعر؛ بتوجيهاته َّ
مدى عنايته باتِّجاه التَّجديد؛ على ٍ
الدائمة للمحافظة على
التَّقاليد األدبيَّة الموروثة؛ وعلى س ٍ
عة في َّ
النثر؛ بإدراك السُّبل التَّجديديَّة البديعيَّة المختلفة؛
َ
ويمكن ،مع ذلك كلِّه ،تصنيف المعالجة َّ
النقديَّة ،ضمن المسار المعتدل ،في المدرسة

البديعيَّة(.)1

السابع :موقف َّ
اجي من قضيَّة "اللَّفظ والمعنى".
 المطلب َّالنو ِّ
يمكن استيضاح موقف َّ
اجي ،من قضيَّة "اللَّفظ والمعنى" ،باستالل معالجاته
النو ِّ
المقتضبة في "المقَ ِّدمة"؛ إذ استهلَّها ببيان مفهوم ِّ
موزون
"الشعر"؛ على َّأنه" :قو ٌل مقفًّى،
ٌ
ُ
بالقصدُّ ،
يدل على مع ًنى؛ والمعنى ِّ
الصورة .ويشتمل
للشعر بمنزلة المادَّة ،واللَّفظ بمنزلة ُّ
()2
ِّ
ثم قال في "تهذيب المعنى":
الشعر على أربعة أشياء :لفظ ،ومعنى ،ووزن ،وقافية" َّ ،

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
النثر ،ص78 – 27؛ وللوقوف على الجهد التَّ
(ُ )1ينظَرَّ :
صنيفي
ِّ
ُ
َّ
ظرَّ :
النواجي ،كتاب ِّ
الشفاء في بديع االكتفاء ،تحقيق ومراجعة:
اجي ،في باب "االكتفاء"
البديعي؛ ُين َ
ِّ
للنو ِّ
محمود حسن أبو ناجي ،دار مكتبة الحياة للطِّباعة و َّ
النشر ،بيروت( ،ط1983( ،)1م)؛ وحول المساواة
الج ْرجاني ،الوساطة
الم ْح َدث"،
و"الجاهلي والمخضرم" ،و"األعر ِّ
ِّ
الم َولَّد"؛ ُينظَر :القاضي ُ
ابي و ُ
بين "القديم و ُ
نبي وخصومه ،صِّ -( ،16 ،15
الشعر - /القدماء والمحدثون)؛ وبشأن مواقف ُّ
النقَّاد ،من
المتَ ِّ
بين ُ
ي؛ ُينظَر :الشريدة ،قضايا َّ
األدبي في القرن الثَّالث
النقد
"القديم والحديث" ،في القرن الثَّالث الهجر ِّ
ِّ
ي ،ص -( ،96 - 75الفصل الثَّاني :بين القديم والحديث)؛ وفي "القديم والحديث" ،من منطلق
الهجر ِّ

الشعر"؛ ُينظَر :عالونةَّ ،
"عمود ِّ
الموحدين- 479 :
النقد
األدبي في األندلس؛ (عصر المرابطين و ِّ
ّ
ظر:
وين َ
646هـ) ،ص -( ،124 - 97الفصل الثَّاني :قضايا نقديَّة بارزةَّ - /أوًال :القدماء والمحدثون)؛ ُ
عزام ،المصطلح َّ
َّ
العربي ،ص -( ،165 – 154حرف الخاء - /الخصومة بين
األدبي
قدي في التُّراث
ِّ
ِّ
الن ّ
ِّ
الم َولَّد).
الم ْح َدث = ُ
القدماء والمحدثين = الشعر ُ
( )2نفسه ،ص.28 ،27
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"واجعل المعنى َّ
أجساد ،أرواحها
الشريف ،في اللَّفظ اللَّطيف()1؛ فقد ِقيل" :األلفاظ
ٌ
معانيها""(.)2

صرف اليسير ،عن ابن أبي اإلصبع" :واجتهد
تمام للبحتريِّ ،بالتَّ ُّ
ونقل وصايا أبي َّ

في إيضاح معانيه؛ فإن أردت التَّشبُّب؛ اجعل اللَّفظ رقيقًا ،والمعنى رشيقًا ...وناسب بين
األلفاظ والمعاني في تأليف الكالم ،وكن َّ
كأنك خيَّاطٌ ُيقدِّر الثِّياب على مقادير

الع ْمدة في محاسن ِّ
الشعر وآدابه ونقده،213 :1 ،
(ُ )1ينظَر في المضمون نفسه :ابن رشيق القيروانيُ ،
( – 28باب عمل ِّ
الشعر وشحذ القريحة له - /صحيفة بشر بن المعتمر في البالغة).

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )2
وينظَر في المضمون نفسه :ابن منقذ،
النثر ،ص30 ،29؛ ُ
ُ
البديع في نقد ِّ
ظر :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير
وين َ
الشعر ،ص -( ،296باب التَّهذيب والتَّرتيب)؛ ُ
الشعر و َّ
التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن – 74( ،415 :3 ،باب التَّهذيب والتَّأديب)؛
أيضا :ابن طََباطََبا العلوي ،عيار ِّ
الشعر ،ص -( ،17طريقة العرب في التَّشبيه)؛ ص،125
وينظَر ً
ُ

 -( ،126مالءمة معاني ِّ
الصناعتين؛ الكتابة
وينظَر :أبو هالل العسكري ،كتاب ِّ
الشعر لمبانيه)؛ ُ
الشعر -( ،167 :1 ،الباب الرَّابع :في البيان عن حسن َّ
و ِّ
النظم وجودة الرَّصف والسَّبك وخالف ذلك)؛
الع ْمدة في محاسن ِّ
باب في اللَّفظ
وين َ
الشعر وآدابه ونقدهٌ – 19( ،124 :1 ،
ُ
ظر :ابن رشيق القيروانيُ ،
َّ
َّ
وينظَر :ابن األثير الكاتب ،كفاية الطالب في نقد كالم َّ
الشاعر
والمعنى - /االرتباط بين المعنى واللفظ)؛ ُ
والكاتب ،ص -( ،45باب آداب َّ
الشاعر)؛ وقال ابن أبي اإلصبع المصريُّ" :هذا الباب ذكره قدامة،

اآلمدي فأطال ،ولم توف عبارته بإيضاحه؛ وتلخيص معنى هذه
ُّ
منفردا ،ولم ُيبيِّن معناه ،وشرحه
وترجمه
ً
ٍ
الئقة بذلك المعنى"؛ ُينظَر :تحرير
التَّسمية :أن تكون ألفاظ المعنى المطلوب ،ليس فيها لفظةٌ غير
الشعر و َّ
التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن – 21( ،194 :1 ،باب ائتالف اللَّفظ مع

وتطورها- 18 :1 ،
وينظَر من المرجعيَّات الحديثة :مطلوب ،معجم المصطلحات البالغيَّة
ُّ
المعنى)؛ ُ
َّ
ظر :عالونةَّ ،
األدبي في األندلس؛ (عصر
النقد
وين َ
 -( ،22الهمزة - /ائتالف اللفظ مع المعنى)؛ ُ
ّ
الموحدين646 - 479 :هـ) ،ص -( ،136 - 125الفصل الثَّاني :قضايا نقديَّة بارزة- /
المرابطين و ِّ
َّ
َّ
ظرَّ :
عزام ،المصطلح
وين َ
ثانيا :لغة األدب /أ – ثنائيَّة اللفظ والمعنى /ب – التَّالؤم بين اللفظ والمعنى)؛ ُ
ً
َّ
َّ
وينظَر :كربيَّة،
األدبي
قدي في التُّراث
ِّ
ِّ
العربي ،ص -( ،335 - 329حرف الميم - /المعنى واللفظ)؛ ُ
الن ّ
محمد ،قضيَّة اللَّفظ والمعنى في َّ
لعربي القديم ،مجلَّة مركز دراسات الكوفة ،جامعة الكوفة،
كريمة َّ
النقد ا ِّ
الكوفة ،العراق( ،ع2015( ،)38 :م) ،ص.256 – 231
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األجسام"( ، )1وعلى المنوال ذاته ،وجدنا في منقوله عن ابن أبي اإلصبع" :وايَّاك وتعقيد

المعاني ،وتقصير األلفاظ"( ،)2وأورد ،في المنتهى ،ممايزته بين مفهومي" :البالغة"،

فيقال :مع ًنى بليغٌ،
و"الفصاحة"" :وِقيل" :البالغة" في المعاني ،و"الفصاحة" في األلفاظ؛ ُ
فصيح"(.)3
ولفظٌ
ٌ
ونلمح ،في السَّابق ،تأكيد َّ
االئتالفي بين "اللَّفظ والمعنى"؛ بما يلزم
الناقد على الجانب
ِّ

المعنوي َّ
غوي اللَّطيف،
باألهميَّة التَّعالقيَّة بين المضمون
معه االعتقاد
الشريف ،واللَّفظ اللُّ ِّ
ِّ
ِّ
َّة توفيقي ٍ
عالقة تالزمي ٍ
ٍ
َّة؛ تمنح لهما الكينونة التَّركيبيَّة في َّ
األدبي؛ ولهذا أن
ص
ضمن
الن ِّ
ِّ
نحو ُم ْح َكٍم دقي ٍ
الناثر مراعاة المناسبة بينهما ،على ٍ
الناظم و َّ
يوجب على َّ
ق.
َّ
آخر لموقف
وتبدو الممايزة
المفهومية بين "البالغة" و"الفصاحة" ُم َعِّزًاز توفيقيًّا َ

َّ
اجي؛ الماثل في المواءمة االقترانيَّة بين( :البالغة = المعاني) ،و(الفصاحة =
النو ِّ
فإن لتوجيهات َّ
األلفاظ) ،هذا في حدود المعالجات َّ
النصِّيَّة المباشرة ،وا َّال َّ
الناقد في جالء
َّ
تأكيديةً أخرى على موقفه الثَّابت ،وقد تناثرت ُم َو ِّجهات:
المعنى وبيان المبنى؛ قيمةً
َّ
"مقَ ِّدمته" ،على ٍ
اضح.
نحو و ٍ
المعنى ،واللفظ ،واألسلوب ،في ُ
 المطلب الثَّامن :موقف َّو"السرقات ِّ
الشعريَّة".
اجي من "نثر المنظوم"
َّ
النو ِّ

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )1
ظر في المضامين نفسها :ابن أبي اإلصبع
وين َ
النثر ،ص41؛ ُ
ُ
الشعر و َّ
المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن411 ،410 :3 ،؛ 74( ،420

ظر:
ُّ
طَبا
العلوي مبدأ المشاكلة بين المعاني واأللفاظ؛ ُين َ
طَبا َ
– باب التَّهذيب والتَّأديب)؛ وقد اعتمد ابن َ
الشعر ،ص -( ،14المعاني واأللفاظ)؛ والستبطان مواقف ُّ
عيار ِّ
النقَّاد ،من قضيَّة "ائتالف اللَّفظ
ي؛ ُينظَر :الشريدة ،قضايا َّ
ي،
النقد
األدبي في القرن الثَّالث الهجر ِّ
والمعنى" ،في القرن الثَّالث الهجر ِّ
ِّ

ولتقصي مواقف ُّ
النقَّاد القدامى ،من
ص -( ،187 - 153الفصل الخامس :ائتالف اللَّفظ والمعنى)؛
ِّ
َّ
َّ
بي القديم ،ص-( ،343 – 337
قضيَّة "اللفظ والمعنى" ،على وجه العموم؛ ُينظَر :أبو زيد ،النقد األد ّ
الفصل الرَّابع عشر :قضايا َّ
األدبي - /المبحث الثَّالث :اللَّفظ والمعنى).
النقد
ِّ

وينظَر في المضمون نفسه :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة
( )2نفسه ،ص45؛ ُ
الشعر و َّ
ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن413 :3 ،؛  – 74( ،419باب التَّهذيب والتَّأديب).
( )3نفسه ،ص.74
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اجي "نثر المنظوم" و"السَّرقات ِّ
ذكر َّ
بناء على مبدأ
النو ُّ
الشعريَّة" ،في السِّياق عينه؛ ً
()1
قائال َّ
فغير
صرف" :واذا نثرت
بالنقل عن ابن أبي اإلصبع ،مع التَّ ُّ
منظوما ؛ ِّ
األخذً ،
ً

فغير الوزن والقافية ليخفى .واذا
قوافي شعره عن قرائن سجعه .واذا سرقت مع ًنى؛ ِّ
ٍ
فحينئذ
طعن به عليك؛
شعرا؛ فزد على معناه ،وانقض من لفظه ،واحترز َّ
مما ُي َ
أخذت ً
تكون َّ
أحق به من قائله"(.)2
أن َ َّ
الع ْقد" ،وقال فيه" :اعلم َّ
الع ْقد ،هو ما يتفاضل
( )1ذكر ابن منقذ "نثر المنظوم" ،في باب َ
الحل و َ
"الح ِّل و َ
فيه ُّ
شعر فينثره"؛ ُينظَر :البديع في نقد ِّ
الشعر،
منثور فينظمه ،أو ًا
ًا
الشعراء وال ُكتَّاب؛ وهو أن يأخذ لفظًا

الع ْقد)؛ وأورده ابن األثير الكاتب ،تحت م َس َّمى ِّ
"حل األبيات ِّ
الشعريَّة"؛ ُينظَر:
ص -( ،259باب َ
الح ِّل و َ
ُ
السائر في أدب الكاتب و َّ
الشاعرُ – 2( ،134 - 103 :1 ،مقَ ِّدمة الكتاب - /الفصل العاشر :في
المثل َّ
ٍّ
ي ٍ
الطَّريق إلى تعلُّم الكتابة - /حل األبيات ِّ
مستقل ،وهو
بباب
الشعريَّة)؛ وخصَّه ابن أبي اإلصبع المصر ُّ

ِّ
َّ
"باب َ ِّ
يعمد الكاتب إلى ٍ
ليحل منه عقد الوزن؛ ُفي ِّ
منثورا"؛
صيره
شعر؛
ً
الحل" ،وقال في مستهله" :هو أن َ
الشعر و َّ
ُينظَر :تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
الح ِّل)؛
النثر وبيان إعجاز القرآن – 78( ،439 :3 ،باب َ

وأتبعه ٍ
الع ْقد).
للع ْقد؛ ُين َ
ظر :نفسه – 79( ،442 ،441 :3 ،باب َ
بباب َ
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )2
وينظَر في المضامين نفسها :ابن أبي اإلصبع
النثر ،ص45؛ ُ
ُ
الشعر و َّ
المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن – 74( ،416 :3 ،باب التَّهذيب
طَبا العلوي ،عيار ِّ
الم َولَِّدين)؛ ص79
طَبا َ
أيضا :ابن َ
وين َ
ظر ً
والتَّأديب)؛ ُ
الشعر ،ص -( ،16 – 14شعر ُ
نبي وخصومه،
المتَ ِّ
وينظَر :القاضي ُ
–  -( ،81المعاني المشتركة؛ "السَّرقات")؛ ُ
الج ْرجاني ،الوساطة بين ُ

ص -( ،215 - 183السَّرقات ِّ
الصناعتين؛ الكتابة
ظر :أبو هالل العسكري ،كتاب ِّ
وين َ
الشعرَّية)؛ ُ
الشعر -( ،244 - 202 :1 ،الباب السَّادس :في حسن األخذ ِّ
و ِّ
األول :في
وحل المنظوم - /الفصل َّ
الع ْمدة في محاسن ِّ
الشعر
وين َ
حسن األخذ - /الفصل الثَّاني :في قبح األخذ)؛ ُ
ظر :ابن رشيق القيروانيُ ،
وينظَر :ابن منقذ ،البديع في نقد
وآدابه ونقده – 99( ،294 - 280 :2 ،باب السَّرقات ،وما شاكلها)؛ ُ
ِّ
وينظَر :ابن األثير الكاتب ،كفاية الطَّالب في نقد كالم
الشعر ،ص -( ،296باب التَّهذيب والتَّرتيب)؛ ُ
َّ
السائر في
ظر :ابن األثير الكاتب ،المثل َّ
وين َ
الشاعر والكاتب ،ص -( ،127 - 109باب السَّرقات)؛ ُ
أدب الكاتب و َّ
الشاعر292 – 218 :3 ،؛  -( ،4 ،3 :4المقالة الثَّانية :في الصِّناعة المعنويَّةَّ - /
النوع

الثَّالثون :في السَّرقات ِّ
بصر في خالصة آراء ُّ
"السرقات ِّ
الشعريَّة"؛
النقَّاد القدامى ،في َّ
الشعريَّة)؛ وللتَّ ُّ

وينظَر:
ُينظَر :مطلوب ،معجم المصطلحات البالغيَّة
ُّ
وتطورها -( ،42 - 38 :3 ،السِّين - /السَّرقة)؛ ُ
عالونةَّ ،
الموحدين646 - 479 :هـ) ،ص،182 - 156
النقد
األدبي في األندلس؛ (عصر المرابطين و ِّ
ّ
وينظَر :أبو زيدَّ ،
َّ
النقد
( -الفصل الثَّاني :قضايا نقديَّة بارزة - /ثالثًا :األخذ األدبي؛ [السَّرقات
األدبية])؛ ُ
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قو ٍ
وقد اقترن حضور القضيَّتَْين في سيا ٍ
احد ،من منطلق التَّحوير فالتَّغيير؛ إذ َّ
وجه
الناثر إلى المغايرة بين ِّ
الناقد َّ
َّ
الشعر المنظوم واإلنشاء المنثور؛ بمراعاة التَّمايز بين القوافي
والقرائن ،في نطاق "نثر المنظوم" ،مع اإليحاء ِّ
مني بالمماثلة المعنويَّة واللَّفظيَّة.
الض ِّ
الناظم إلى ضرورة إحراز جوهر التَّغيير ،في المأخوذ ِّ
الشعريِّ؛ بتغيير الوزن
ونبَّه َّ َ
ِّ
المستل؛ لتحقيق خفاء األخذ؛ وبزيادة المعنى ،ونقض المبنى ،في
والقافية في المعنى

ِّ
الم َتلقِّين و ُّ
الشعر المأخوذ بجملته؛ ُّ
النقَّاد؛ َّ
أما اإلجادة في األخذ؛ فمدعاةٌ
تجنبا لمطاعن ُ
للحكم باألحقِّيَّة والجدارة لآلخذ من القائل.
الناقد بالسَّرقة؛ فلغاية َّ
صرح َّ
الداللة على األخذ بصورته ال ُكِّليَّة؛ مع ضرورة
َن ُي ِّ
وأ ْ
مني؛ وايحاء "أخذ ِّ
معنوي ِّ
ناص
ناص ال
الشعر" بالتَّ ِّ
ِّ
إدراك داللة "سرقة المعنى" على التَّ ِّ
الض ِّ
سمح في الموقف ٍ
المباشر ،وا َّال َّ
باد؛ من جهتي :بداهة استيحاء المعاني والمباني،
فإن التَّ ُّ
من الموروث السَّابق ،والمنظوم المعاصر ،ولزوميَّة اإلضافة المعنويَّة والبنيويَّة؛ الَّتي تُؤهِّل
طعن أو ٍ
اآلخذ الستحقاق الجدارة ،دون ٍ
نقد.

=األدبي القديم ،ص -( ،376 – 372الفصل الرَّابع عشر :قضايا َّ
األدبي - /المبحث السَّابع:
النقد
ِّ
ّ
ِّ
َّ
َّ
ُّ
العربي ،ص-( ،218 - 202
األدبي
قدي في التراث
ِّ
ِّ
السَّرقات الشعريَّة)؛ ُ
وينظَر :عزام ،المصطلح الن ّ
حرف السِّين - /السَّرقات ِّ
الشعريَّة).
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الرابع :المفاضالت َّ
النقديَّة(.)1
 المبحث َّاألول :المفاضلة المفتوحة.
 -المطلب َّ

"المقَ ِّدمة"؛ حيث َّ
تبدى الموطنان:
وردت المفاضلة المفتوحة ،في ثالثة مواطن ،من ُ
األول ،والثَّاني ،في إطار التَّمثيل على "تمكين القافية" ،بعد التَّعريف بداللة المصطلح؛
َّ
فعلَّق َّ
الصورة"()2؛
قائال" :وأكثر فواصل القرآن العظيم على هذه ُّ
اجي بعد التَّعريفً ،
النو ُّ

الم ْع ِجز.
حمل االنفتاح على سبيل التَّعميم
الوصفي المطلق ،لألنموذج القر ِّ
ِّ
آني ُ
ُلي َ
َّ
َّ
ونقل َّ
لمتَقدٍِّم
سمع ُ
الناقد المفاضلة الثانية ،عن ابن أبي اإلصبع ،الذي قال" :لم ُي َ
النابغة ُّ
أشد من تمكين َّ
بياني (ت18ق.هـ) ،حيث قال [من
شعر في تمكينه بقافيته ّ
الذ ِّ
ٌ
()3
الكامل] :

ــه َن ِ
ـــت أ ِ ِ
ِ ِ
ْح َو ِ
ــــدي"(.)4
ــــداةَ ِغ ِّ
َسفَـلُ ُ
ان َغ َ
س َمـائــه َجـفَّ ْ َ
َكاألُق ُ
َعـالـيـــه َوأ ْ
ـــــب َ
السابقة ،وِا ْن كانت مفتوحةً في نمطها
العامَّ ،إال َّأنها جاءت ُم َخ َّ
فالمفاضلة َّ
ِّ
صصةً
الشعراء؛ وبذلك ي َّ
ؤطر هذا َّ
قد ِمين من ُّ
للمتَ ِّ
ِّسبي.
الشاهد في دائرة االنفتاح الن ِّ
ُ
ُ

عزام ،المصطلح َّ
ظرَّ :
العربي،
األدبي
قدي في التُّراث
( )1لالطِّالع على مفهوم "المفاضلة"؛ ُين َ
ِّ
ِّ
الن ّ
ص -( ،355 ،354حرف الميم - /الموازنة = المفاضلة).

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )2
وينظَر في المعنى ذاته :ابن أبي اإلصبع
النثر ،ص45؛ ُ
ُ
الشعر و َّ
المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن - 28( ،225 ،224 :1 ،باب
ائتالف القافية مع ما ُّ
يدل عليه سائر البيت).
النابغة ُّ
النابغة ُّ
الذبياني ،زياد بن معاوية( ،ت 18ق .هـ604 /م) ،ديوان َّ
بياني ،شرح وتعليقَّ :
(َّ )3
حنا
الذ ِّ
نصر ِ
الدالِ - /م ْن ِ
الحتِّي ،دار الكتاب العربي ،بيروت( ،ط1991( ،)1م) ،ص -( ،72حرف َّ
آل
َمَّيةَ.)...
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )4
وينظَر :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير
النثر ،ص46؛ ُ
ُ
النثر وبيان إعجاز القرآن – 28( ،227 :1 ،باب ائتالف القافية مع ما ُّ
الشعر و َّ
التَّحبير في صناعة ِّ
يدل
عليه سائر البيت).
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المتَنبِّي (ت354هـ) ،قبل
والملحوظ ،في هذا السِّياق ،االستشهاد بتمكين القافية عند ُ
النابغة ُّ
تمكين َّ
بياني ،بقوله" :والَّذي عقد البديعيُّون عليه الخناصر في هذا الباب ،قول
الذ ِّ

نبي [من البسيط](:)1
المتَ ِّ
ُ
()2
ــن َي ِع ُّ
َن ُن َف ِ
ـي ٍء َب ْع َد ُك ْـم َع َـد ُم" .
ارقَ ُه ْـم ِو ْج َدا ُن َنـا ُك َّـل َ
ــــز َعلَ ْي َنـا أ ْ
َيـا َم ْ
شْ
رجح َّ
الداللة على َّ
المتَنبِّي"؛ أن ُي ِّ
"المقَ ِّدمة"؛ في
النهج ِّ
العام لصاحب ُ
ولتقديم "تمكين ُ
ُّ
االئتالف َّ
الم ْح َدثِين
قدي المعتدل مع مذهب البديعيِّين،
الن ِّ
ً
فضال عن تغليب تقديم الشعراء ُ
المتَ ِّ
قد ِمين.
على ُ
أهميَّة "حسن
ًا
ولمسنا
حضور الفتًا للمفاضلة ،في الموطن الثَّالث ،ضمن استجالئه ِّ
صفحا عن َّ
الشواهد ِّ
أن َّ
المقطع" أو "الخاتمة"؛ ذلك َّ
الشعريَّةُ ،م َو ِّجهًا عنايته
اجي ضرب
النو َّ
ً
القصوى إلى َّ
بيان ،فقال:
الن ِّ
ص القر ِّ
الم ْع ِجز ،الَّذي ال يدركه ٌ
آني؛ بوصفه المثل األعلى ُ
السور الكريمة؛ فمن المعجز
"وغاية الغايات في ذلك مقاطع الكتاب العزيز ،في مقاطع ُّ
()3
السورة .فانظر أيُّها
ض ِزْل َازلَ َها ، إلى آخر ُّ
في ذلك قوله تعالى :إِ َذا ُزْل ِزلَ ِت ْاأل َْر ُ
السورة الكريمة ُب ِدئت بأهوال يوم القيامة،
دبر إلى هذه البالغة المعجزة؛ َّ
المتَ ِّ
فإن ُّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
شًّار
ال َذَّرة َخ ْي ًار َي َرهُ * َو َم ْن َي ْع َم ْل مثْقَ َ
و ُختمت بقوله تعالى :فَ َم ْن َي ْع َم ْل مثْقَ َ
ال َذَّرة َ
َي َرهُ.)5(")4(

نبي ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت( ،ط،)2
المتَ ِّ
( )1البرقوقي ،عبد الرَّحمن بن سيِّد بن أحمد ،شرح ديوان ُ
احَّر َق ْلَباهُ.)...
(2007م) -( ،65 :4 ،قافية الميمَ - /و َ
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )2
وينظَر :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير
النثر ،ص46 ،45؛ ُ
ُ
النثر وبيان إعجاز القرآن – 28( ،227 :1 ،باب ائتالف القافية مع ما ُّ
الشعر و َّ
التَّحبير في صناعة ِّ
يدل
عليه سائر البيت).

( )3سورة َّ
الزلزلة ،اآلية .1

( )4سورة َّ
الزلزلة ،اآليتان .8 ،7

النظم و َّ
( )5الَّنواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
وينظَر في المضامين نفسها :ابن ِحجَّة الحموي،
النثر ،ص49؛ ُ
ُ
خزانة األدب وغاية األرب -( ،493 :2 ،ذكر حسن الختام).
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 -المطلب الثَّاني :المفاضلة المغلقة.

موطن و ٍ
احد ،ضمن َّ
ٍ
الشواهد التَّمثيليَّة التَّالية لِـ"حسن
جرت المفاضلة المغلقة ،في

عددا من َّ
الشواهد ِّ
يتحرى َّ
االبتداء"؛ إذ ساق َّ
الناظم
الشعريَّة في سوء االبتداء؛ كي َّ
النو ُّ
اجي ً
ُّ
مطلعْين
تخصنا ،في هذا المطلب ،جاريةٌ بين
تجنب الوقوع في مآخذها ،والمفاضلة الَّتي
ُّ
َ
الموصلي (ت235هـ)؛ وهي ،من هذا الوجه ،منصرفةٌ إلى االنغالق
إلسحاق بن إبراهيم
ِّ
على َّ
الشاعر نفسه.
مستتبعا إيَّاه َّ
وقد استشهد َّ
المثالي ،حيث
بالنموذج
َّلبي في المبتدأ،
ِّ
الناقد بالمثال الس ِّ
ً
الموصلي؛ ِّ
فإني أنفعل وأخجل عند سماعها؛ وما
قصة إسحاق بن إبراهيم
أما َّ
قال" :و َّ
ِّ

ذاك َّإال َّأنه دخل على المعتصم (ت227هـ) ،وقد فرغ من بناء قصره بالميدان ،فشرع
ٍ
قصيدة نزل بمطلعها إلى الحضيض ،وكان هو وحكاية الحال في طرفي
في إنشاد

ٍ
نقيض ،وهو [من الكامل](:)1

يــا َدار َغـيَّــــــــرِك ا ْلـ ِبـــــلَــى ومـح ِ
ـــت ِش ْـع ِ
ــــال ِك؟
ــــري َمـــا الَّ ِــذي أ َْب َ
ـــــــاك َيــا لَ ْـي َ
ََ َ
َ
َ ُ
فتطيَّر المعتصم من فتح [قبح] هذا االبتداء ،وأمر بهدم القصر على الفور .فنعوذ

الركبان بحسن محاضرته ومنادمته
باهلل من آفة الغفلة! هذا مع يقظة إسحاق ،وسير ُّ
ٍ
ابتداء ابتدأ به
الصارم قد ينبو ،مع َّأنه ِقيل :أحسن
َّ
للخلفاء،
ولكن الجواد قد يكبو ،و َّ
الموصلي [من الخفيف](:)2
ُم َولَّ ٌد قول إسحاق
ِّ

السائر في أدب الكاتب و َّ
الشاعر -( ،100 :3 ،المقالة الثَّانية :في
( )1ابن األثير الكاتب ،المثل َّ
الصِّناعة المعنويَّةَّ - /
وينظَر :ابن ِح َّجة الحموي ،خزانة
النوع الثَّاني والعشرون :في المبادئ واالفتتاحات)؛ ُ
األدب وغاية األرب -( ،22 :1 ،حسن االبتداء عند المتَ ِّ ِ
وينظَر :ابن ِح َّجة الحموي ،طيب المذاق
قدمين)؛ ُ
ُ
َّ
عمار السَّخاوي ،دار الفتح ،الشارقة( ،د .ط)1997( ،م) ،ص154؛ وورد
من ثمرات األوراق ،تح :أبو َّ

عجز البيت برواية" :يا لَ ْي َت ِشع ِري ما الَّ ِذي أ َْب َك ِ
ظر :البديعي ،يوسف ِّ
الدمشقي( ،ت1073هـ/
اك؟"؛ ُين َ
َ
ْ َ
َّ
ومحمد شتا ،وعبده زيادة عبده ،دار
السقا،
نبي ،تح :مصطفى َّ
َّ
المتَ ِّ
1662م)ُّ ،
المن ِبي عن حيثيَّة ُ
الصبح ُ
ٍ
ابتداءات ُيتَطيَّر منها).
المعارف ،القاهرة( ،ط1994( ،)3م) ،ص -( ،302ذكر بعض
محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني األموي القرشي،
( )2أبو الفرج األصفهاني ،علي بن الحسين بن َّ
(ت356هـ967 /م) ،األغاني ،تح :سمير جابر ،دار الفكر ،بيروت( ،ط( ،)2د .ت) -( ،341 :5 ،ابن
عجب بإسحاق وبشعره)؛  -( ،391 ،390 :5إسحاق َّ
وينظَر :أبو
األعر ِّ
يتذكر شعر الصِّبا ويبكي)؛ ُ
ابي ُي َ

170

آب (2022/8/18م) 1444/هـ

ملحق العدد ()1/89

ِ
سـ ِبي ُل؟ إِ َّن َع ْه ِـدي ِب َّ
يـل!"(.)1
الن ْوِم َع ْه ٌـد طَ ِـو ُ
َه ْـل إِلَى أ ْ
ام َع ْـيني َ
َن تَـ َن َ
َّ
الم َحدَّدة.
 -المطلب الثالث :المفاضلة ُ

األول
"الم َق ِّدمة"؛ َّ
أما الموطن َّ
الم َح َّددة ،في أربعة مواطن ،من ُ
يمكننا معاينة المفاضلة ُ
فجاء عقب التَّعريف بمفهوم "التَّهذيب" ،وايراد مثال زهير بن أبي ُسْلمى (ت13ق.هـ) ،في
تنقيح "الحوليَّات"( ،)2والتَّعقيب بتقديم عمر بن الخطَّاب ( ت23هـ) له ،على فحول
يقة استنتاجي ٍ
طبقته ،بطر ٍ
َّة ،وذلك في قوله" :ولهذا كان اإلمام عمر بن الخطَّاب  - مع

جاللته في العلم ،وتقدُّمه في َّ
النقد ُ -يقدِّمه على سائر الفحول من طبقته"()3؛
الح ْولِ ِّي ،في حدود الفحول من طبقته.
فالمفاضلة ،هنا ،منعقدةٌ على باب التَّهذيب َ

الموصلي ،وقف على شرحه وتحقيقه :كرم البستاني ،مكتبة
الفرج األصفهاني ،قطوف األغاني؛ إسحاق
ّ
عجب به)؛ ص -( ،169ذكرى الصِّبا/
صادر ،بيروت( ،د .ط)1951( ،م) ،ص -( ،98ابن األعر ِّ
ابي ُي َ
 حكم على ٍلحن له).

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )1
النثر ،ص.54 - 52
ُ
الصناعتين؛ الكتابة و ِّ
الشعر،147 :1 ،
وينظَر :أبو هالل العسكري ،كتاب ِّ
(ُ )2ينظَر :نفسه ،ص33؛ ُ
األول :في كيفيَّة نظم الكالم ،والقول
( -الباب الثَّالث :في معرفة صنعة الكالم وترتيب األلفاظ - /الفصل َّ
في فضيلة ِّ
الع ْمدة في محاسن
وين َ
الشعر ،وما ينبغي استعماله في تأليفه)؛ ُ
ظر :ابن رشيق القيروانيُ ،
باب في المطبوع والمصنوع - /عبيد ِّ
ِّ
وينظَر :ابن أبي
الشعر وآدابه ونقدهٌ – 20( ،133 :1 ،
الشعر)؛ ُ
الشعر و َّ
اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن – 74( ،401 :3 ،باب

عزام ،المصطلح َّ
وينظَرَّ :
العربي ،ص -( ،151حرف
األدبي
قدي في التُّراث
ِّ
ِّ
التَّهذيب والتَّأديب)؛ ُ
الن ّ
الحاء - /الحوليَّات).
محمد بن َّ
وينظَر :ابن َّ
سالم بن عبيد اهلل بن سالم،
سالم الجمحي ،أبو عبد اهلل َّ
( )3نفسه ،ص34؛ ُ

محمد شاكر ،دار المدنيَّ ،
(ت231هـ846 /م) ،طبقات فحول ُّ
جدة ،ومطبعة
الشعراء ،تح :محمود
َّ
المدني ،القاهرة( ،د .ط)1974( ،م)51 :1 ،؛ َّ -( ،63
الطبقة األولى - 58 /زهير بن أبي ُس ْلمى)؛
الشعر و ُّ
وينظَر :ابن قتيبة ِّ
محمد عبد اهلل بن مسلم( ،ت276هـ889 /م)ِّ ،
الشعراء ،تح:
الدينوري ،أبو َّ
ُ

محمد شاكر ،دار المعارف ،القاهرة( ،د .ط)1982( ،م) -( ،138 ،137 :1 ،تراجم ُّ
الشعراء– 2 /
أحمد َّ

الع ْمدة في محاسن ِّ
الشعر وآدابه ونقده،55 :1 ،
زهير بن أبي ُس ْلمى)؛ ُ
وينظَر :ابن رشيق القيروانيُ ،
يتعجب من ٍ
ِّ
ومن قضى عليه - /عمر َّ 
بيت لزهير)؛ ،81 :1
 – 5( ،56باب َمن قضى له الشعر َ
( – 11باب التَّكسُّب ِّ
بالشعر واألنفة منه - /عمر َّ 
يتحدث عن زهير)؛  – 14( ،99 ،98 :1باب
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ارزمي؛ بشأن األصول
وورد الموطن الثَّاني ،عقب َّ
األول ،في روايته عن الخو ِّ
النظم ِّ
ِّ
يتوجب على طالب َّ
الشعريَّة القديمة؛ الَّتي َّ
ي روايتها واستظهارها؛ كي يجيد
الشعر ِّ

قول ِّ
الشعر على أسسه الموضوعيَّة والفنِّيَّة َّ
الراسخة؛ وقد جسَّدت األمثلة المنتخبة نمذجةً
ٍ
لمجموعة من األنماط األسلوبيَّة والموضوعيَّة ،على ٍ
ضمني ،فذكر
تفاضلي
نحو
واعيةً،
ٍّ
ٍّ

َّ
"من روى "حوليَّات زهير" ،و"اعتذاريَّات
النو ُّ
اجي قول أبي بكر الخو ِّ
ارزمي (ت383هـ)َ :
َّ
ط ْيئة (ت45هـ)" ،و"هاشميَّات ال ُك َم ْيت (ت126هـ)" ،و"نقائض
الح َ
النابغة" ،و"أهاجي ُ
ِّ
المعتز
جرير (ت110هـ)" ،و"خمريَّات أبي ُن َواس (ت198هـ)" ،و"تشبيهات ابن

تمام" ،و"مدائح
(ت296هـ)" ،و"زهديَّات أبي العتاهية (ت211هـ)" ،و"مراثي أبي َّ
ي (ت334هـ)" ،و"لطائف كشاجم (ت360هـ)" ،ولم يخرج
ي" ،و"روضيَّات َّ
الص َن ْوَب ِر ِّ
البحتر ِّ
إلى ِّ
أشب اهلل قرنه!"(.)1
الشعر؛ فال َّ
وانضوى الموطن الثَّالث ،في شواهد "حسن االبتداء"؛ حيث أجرى َّ
الناقد المفاضلة

الموصلي وأبي ُن َواس ،بعد أن عقد المفاضلة المغلقة،
الم َح َّددة؛ بين إسحاق بن إبراهيم
ِّ
ُ
منتصر لبراعة
ًا
الم َح َّددة،
مطلعْين
بين
ِّ
َ
للموصلي؛ فنراه يصل بين المفاضلتَْين :المغلقة ،و ُ

أبي ُن َواس في االبتداء؛ على مستويي :المعنى ،والمبنى ،بقوله" :فانظر إلى هذا األديب
السهو؛ إلى أن خاطب المعتصم في "قصر
المتَيقِّظ ،كيف استطردت به خيول َّ
الحاذق ُ
شيده؛ فأغضبه بخطاب األطالل البالية .وانظر إلى حشمة أبي ُن َواس؛
رياحين" الَّذي َّ
ٍ
بخطاب؛ ُّ
تود القصور العوالي أن تتحلَّى بشعاره ،مع بلوغه  -في
كيف خاطب الدِّمن

القسيم ْين  -الطَّرف األقصى [من الطَّويل](:)2
تناسب
َ

المشاهير من ُّ
ظر :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في
وين َ
الشعراء - /رأي عمر  في زهير)؛ ُ
الشعر و َّ
صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن – 74( ،402 :3 ،باب التَّهذيب والتَّأديب).

( )1نفسه ،ص.39 - 34

ولي ،تح:
( )2أبو ُن َواس ،الحسن بن هانئ الحكمي( ،ت198هـ814 /م) ،ديوان أبي ُن َواس برواية ُّ
الص ِّ
الحديثي ،دار الكتب الوطنيَّة ،هيئة الثَّقافة والتُّراث ،أبو ظبي( ،ط2010( ،)1م)،
بهجت عبد الغفور َ
ص -( ،345المديح - /حرف الميم).

172

آب (2022/8/18م) 1444/هـ

ملحق العدد ()1/89

ـــوم َعلَى طُو ِل ما أَق َْو ْت َو ِط ِ
س ِ
يب َن ِس ِيم"(.)1
ــن تَ ْـزَد ُ
ـس َ
لِ َم ْـن ِد َم ٌ
اد ُح ْ
ــن ُر ُ
َ
الروضيَّة
الرابع بشواهد "مطاعن التَّشبيهات واأللفاظ الغزليَّة و َّ
واقترن الموطن َّ

والخمريَّة" ،على ٍ
درٍج؛ من االستهجان ،إلى االستحسان ،فاإلجادة ،ليظهر الجانب
نحو ُمتَ ِّ

الناقد بتحاشي األلفاظ المستهجنة في ِّ
صي للمفاضلة؛ في توجيه َّ
حق المحبوبة؛ من
التَّ ُّ
خص ُّ
المبني على َّ
األخروي
الم ِحيل إلى القتل؛ بغية التَّعلُّق
صور الفاسد؛
ِّ
قبيل التَّ ُّ
ِّ
شدة العشق؛ و ُ
بالقتيلة؛ على سبيل التَّخاصم ،وقد وقع هذا في َّ
َّ
لألفضلية أن
الشاهد غير المنسوب ،و
تتجلَّى في شاهد صدر ِّ
الدين بن الوكيل (ت716هـ)؛ الَّذي وَّرى باقتباس االقتصاص؛

بالسالمة من االنتقاد ،في شاهد
السبك؛ ُم َكلَّلةً َّ
لتأتي اإلجادة في حسن أخذ المعنى وبراعة َّ
جمال ِّ
الدين بن ُنَباتَة (ت768هـ)( ،)2حيث قال [من البسيط](:)3
ـافــي وِاي ِ
ــــر إِيقَ ِ
ِ
ِ
ِ
ش ِ
َّـــــاك
سـى َيطُــــو ُل ِفـي ا ْل َحـ ْ
َ
َوطَ ِّولِي م ْـن َع َذا ِبي في َه َـواك َع َ

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )1
النثر ،ص.54
ُ
ظر :نفسه ،ص.65 ،64
(ُ )2ين َ

( )3ابن ُنَباتَة المصري ،أبو بكر جمال ِّ
محمد بن الحسن( ،ت768هـ/
محمد بن
محمد بن
الدين
َّ
َّ
َّ
ي ،دار إحياء التُّراث العربي ،بيروت( ،د .ط)( ،د .ت) ،ص-( ،360
1366م) ،ديوان ابن ُن َباتَة المصر ِّ
ت ثَ ْغ َر َع ُذولِي.)...
حرف الكاف - /لَثَ ْم ُ
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 المبحث الخامس :األحكام َّالنقديَّة.
الم َعلَّلة.
 المطلب َّاألول :األحكام ُ
َّ
ٍ
اجي ،على ٍ
"مقَ ِّدمة" َّ
غالب ،وذلك في ستَّة
نحو
النو ِّ
الم َعللة في ُ
ظهرت األحكام ُ
األول حالةً الفتةً في األحكام المعلَّلة؛ إذ بدا التَّعليل بطر ٍ
يقة
مواطن؛ حيث مثَّل الموطن َّ
َُ
ضمني ٍ
َّة ،في منقول َّ
"من روى "حوليَّات زهير"،
الناقد عن أبي بكر الخو ِّ
ارزمي ،وفيهَ :
و"اعتذاريَّات َّ
النابغة" ،و"أهاجي الحطيئة" ،و"هاشميَّات ال ُك َم ْيت" ،و"نقائض جرير"،

و"خمريَّات أبي ُن َواس" ،و"تشبيهات ابن ال ِّ
معتز" ،و"زهديَّات أبي العتاهية" ،و"مراثي أبي
ي" ،و"لطائف كشاجم" ،ولم يخرج إلى
ي" ،و"روضيَّات َّ
الص َن ْوَب ِر ِّ
تمام" ،و"مدائح البحتر ِّ
َّ
الغر ِ
ِّ
ِّ
أشب اهلل قرنه!"()1؛ فالتَّعليل ِّ
ضيَّة
الشعر؛ فال
َّ
الض ُّ
مني ماث ٌل في الجدارة الشعريَّة َ َ
خصصةِّ ،
ٍ
لكل شا ٍ
غرض بذاته.
الم َع َّمم ،في حدود ُك ِّل
المتَ ِّ
عر بعينه ،مع إدراك ُ
الح ْكم ُ
ُ
َّ
َّ
الم َعللة مضمونيًّا
الم َعللةً ،
أيضا ،ضمن أحكامه اإليجابيَّة الجزئيَّة؛ ُ
وجرت األحكام ُ
اهد شعري ٍ
َّة( ،)2وأحكامه السَّلبيَّة فاإليجابيَّة الجزئيَّة؛
وأسلوبيًّا ،في "تمكين القافية" ،ألربعة شو َ
وخبر و ٍ
اهد شعري ٍ
ٍ
احد في
َّة،
الم َعلَّلة مضمونيًّا وبنائيًّا ،في سياق "سوء االبتداء" ،لثمانية شو َ
ُ
()3
اثنْين  ،وأحكامه السَّلبيَّة
سوء التَّخاطب مع الخليفة ،مع اختصاص اإليجاب
بأنموذجْين َ
َ
اهد شعري ٍ
َّ
َّة(،)4
الم ْخَلص" ،لثالثة شو َ
الم َعللة مضمونيًّا وبنائيًّا ،في سياق "سوء َ
الجزئيَّة؛ ُ
الم َعلَّلة مضمونيًّا وفنِّيًّا ،في "مطاعن التَّشبيهات واأللفاظ الغزليَّة
وأحكامه السَّلبيَّة الجزئيَّة؛ ُ
يو ٍ
ٍ
احد ،في نطاق
شاهدا شعريًّا ،إضافةً إلى
الروضيَّة والخمريَّة" ،ألحد عشر
شاهد شعر ٍّ
و َّ
ً

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )1
النثر ،ص.39 – 34
ُ
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(ُ )2ينظَرَّ :
وينظَر :ابن أبي اإلصبع
النثر ،ص48 – 45؛ ُ
ُ
الشعر و َّ
المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن - 28( ،227 :1 ،باب ائتالف
القافية مع ما ُّ
يدل عليه سائر البيت).
(ُ )3ينظَر :نفسه ،ص.59 – 50
(ُ )4ينظَر :نفسه ،ص.62 – 60
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َّ
الم َعلَّلة مضمونيًّا وغرضيًّا وبنائيًّا،
"حسن األخذ"( ،)1وأحكامه
اإليجابية فالسَّلبيَّة الجزئيَّة؛ ُ
ضمن "سوء االستهالل" ،في بديعيَّات المدائح َّ
النبويَّة(.)2
الم َعَّللة قد انمازت باإليجاز و ِّ
وبناء على ما سبق؛ َّ
الدقَّة ،ضمن أُطُ ٍر
ً
فإن األحكام ُ
َّة مح َّد ٍ
ٍ
الفن ،والغرض ،والبناء ،على ٍ
دة؛ في مستويات :المضمون ،واألسلوب ،و ِّ
نحو
جزئي ُ َ
سلبي في الغالب؛ لتدعيم القيمة التَّنبيهيَّة في الخطاب َّ
قدي.
الن ِّ
ٍّ

َّ
الم َعلَّلة.
 المطلب الثاني :األحكام غير ُموطنْين؛ اعتلق َّأولهما بإطار ِّ
الشعر؛ في سياق
الم َعلَّلة َّإال في
َ
لم ترد األحكام غير ُ
النابغة ُّ
ِّ ِ
المتَنبِّي ،و َّ
بياني،
التَّمثيل اإل
الذ ِّ
يجابي لـ"تمكين القافية"؛ ذلك َّأنه بعد ذكر شواهدُ :
بمقطوعة ألبي نواس ،ويحكم عليها بالتَّ ُّ
ٍ
لطف في "تمكين
الرائيَّة( ،)3ألفيناه يختم
وم ْدحيَّته َّ
َ
َُ
)
4
(
القافية"  ،دون االهتمام بذكر ِعلِّيَّة التَّمكين؛ ولعلَّه أراد جريان هذا المثال ،على سابق
َّ
الم َعلَّلة؛ من ناحيتي :المضمون ،واألسلوب.
الشواهد ُ
النثر؛ ضمن َّ
الشواهد المثاليَّة في اإلنشاء َّ
وارتبط الموطن الثَّاني بإطار َّ
ي()5؛ فقد
النثر ِّ

حكم على َّ
اهدْين األخيرْين ِّ
مرةً باإلجادة ،وأخرى
للشهاب محمود (ت725هـ)؛ َّ
الش َ
َ
بالح ْسن( ،)6دون العناية بذكر السَّبب؛ وذلك لتمهيده السَّابق باألسس َّ
الراسخة،
النثريَّة َّ
ُ
الح ْكم" :فمن
ومفهومي" :البالغة" ،و"الفصاحة" ،وربطه بين التَّمهيد والتَّمثيل ،برابط تقديم ُ
اإلنشاء البليغ الفصيح البديع"(.)7

(ُ )1ينظَر :نفسه ،ص.66 – 62

ظر :نفسه ،ص.70 - 67
(ُ )2ين َ
(ُ )3ينظَر :نفسه ،ص.47 ،46
ظر :نفسه ،ص.48
(ُ )4ين َ

(ُ )5ينظَر :نفسه ،ص.77 – 74
(ُ )6ينظَر :نفسه ،ص.78 ،77
( )7نفسه ،ص.74
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َّ
الم َع َّممة.
 المطلب الثالث :األحكام َُّ
"مقَ ِّدمة" َّ
األول
الم َع َّمم َّ
النو ِّ
تجلى تعميم ُ
اجي؛ فبدا الحكم ُ
الح ْكم ،في أربعة مواطن ،من ُ
المَنقَّح على غيره،
الح ْكم ِّ
تاليا لمقاربة مفهوم "التَّهذيب"؛ على سبيل ُ
ً
بعلو رتبة الكالم ُ
وانخفاضها في حال انتفاء "التَّهذيب" ،فقال بسبيل َّ
النقل المعنويِّ ،عن ابن أبي اإلصبع،
َّ
ـ"الم َنقَّح"؛
مع إضافته على المنقولَّ :
ـ"الم َهذب" ،منعوتًا ِب ُ
"فإن الكالم إذا كان موصوفًا ِب ُ
وكل ٍ
علت رتبته ،وان كانت [معانيه] غير مبتكرٍةُّ .
كالم ِقيل فيه :لو كان موضع هذه
وتأخر هذا المتَقدِّم ،أو لو تُ ِّمم هذا َّ
أخرَّ ،
المتَ ِّ
النقص بكذا،
ُ
الكلمة غيرها ،أو لو تقدَّم هذا ُ
َ
وتسهل هذا المطلب؛ لكان الكالم
أو لو ُح ِذفت هذه اللَّفظة ،أو لو اتَّضح هذا المقصد
َّ

أحسن ،والمعنى أبين"(.)1
اختص التَّعميم الثَّاني بالفواصل القرآنيَّة ،عقب التَّعريف بِـ"تمكين القافية"؛ َّ
حكم
و َّ
فكأنه ٌ
آني في الفواصل ،وذلك في قوله" :وأكثر فواصل القرآن
ٌّ
ضمني ،لمطلق اإلعجاز القر ِّ
)
2
(
الصورة"  ،ولم يخرج التَّعميم الثَّالث ،عن َّ
النسق السَّابق؛ إذ وجدناه
العظيم ،على هذه ُّ
الم ْع ِجز لسورة
ً
ماثال في التَّدليل على "حسن المقطع" أو "الخاتمة" ،باألنموذج القر ِّ
آني ُ
َّ
مي المطلق" :وغاية الغايات في ذلك؛ مقاطع الكتاب
الح ْك ِّ
ص َّد ًار بالفاتح ُ
"الزلزلة"ُ ،م َ
السور الكريمة"(.)3
العزيز ،في مقاطع ُّ
ِ
ِّ
َّ
ثم
الم ْخلَص" في البدايةَّ ،
وجاء الموطن األخير ،ضمن نقد الشعر؛ بالتمثيل لـ"براعة َ
حكم َّ
سمعت في
المتَنبِّي بالحسن المطلق ،حين قال" :وأحسن ما
ُ
الناقد على َم ْخلَص ُ

النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )1
وينظَر في المعاني ذاتها :ابن أبي اإلصبع
النثر ،ص32؛ ُ
ُ
الشعر و َّ
المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة ِّ
النثر وبيان إعجاز القرآن401 :3 ،؛  – 74( ،404باب
التَّهذيب والتَّأديب).

ظر في المعنى ذاته :ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التَّحبير في صناعة
وين َ
( )2نفسه ،ص45؛ ُ
النثر وبيان إعجاز القرآن - 28( ،225 ،224 :1 ،باب ائتالف القافية مع ما ُّ
الشعر و َّ
ِّ
يدل عليه سائر
البيت).

( )3نفسه ،ص.49
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ٍ
َّ
قصيدة يمدح بها أبا أيُّوب أحمد بن عمران بن
نبي ،من
المتَ ِّ
المخالص ،قول أبي الط ِّيب ُ
ماهويه [من الكامل](:)1
ـــان َكأ ََّن ِـنــي لَـم ِ
ومطَـالِ ٍ ِ
ـــت ا ْل َجــ َن ِ
آت َهـا
ـهـا ثَ ْـب َ
يـهـا ا ْل َه َـال ُك أَتَْيـتُ َ
ــب ف َ
ْ
ََ
...

ِ ِ ِ
ِ ِ َّ
ان ِفي َج َب َه ِات َها"(.)2
ـــر َ
ـــــرَر ا ْلج َـيـــاد َكأَن َـمـــا أ َْيدي َبني ع ْم َ
أَقَْب ْلتُ َهـــا ُغ َ

ب مح ِ
ِ
اسُنهُ.)...
المتَ ِّ
نبي -( ،244 :1 ،قافية التَّاء - /س ْر ٌ َ َ
( )1البرقوقي ،شرح ديوان ُ
النظم و َّ
النواجي ،مقَدِّمة في صناعة َّ
(َّ )2
النثر ،ص.59
ُ
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الخاتمة
الن ْظم و َّ
اجي ،في مه َّذبه الموسوم بِـ"مقَدِّمة في صناعة َّ
عالج َّ
النثْر" ،خمسةً من
النو ُّ
َُ
ُ
المحاور َّ
المهمة؛ تجلَّت في :المفاهيم ،واألسس ،والمواقف ،والمفاضالت،
النقديَّة
َّ
واألحكام؛ لتصدر جميعها عن ٍ
ٍ
فهم دقي ٍ
ق للموروث َّ
انتخاب ُم ْح َكٍم ألبرز
قدي السَّابق ،و
الن ِّ
مقارباته الوصفيَّة والتَّحليليَّة؛ لغاية تقديمها لناظم ِّ
الشعر ومنشئ َّ
النثر؛ وفق األسس
المتواضع عليها في صناعة األدب ،مع ترسيخ التَّنظير بالتَّمثيل فالتَّحليل ،على ٍ
نحو
ٍ
المرجعي في الغالب.
علمي يعتمد التَّوثيق
وبنهج
موجز،
ٍ
َّ
ٍّ
ٍ
وتوقَّف َّ
سبعة من المصطلحات الجوهريَّة ،في ميدان
الناقد ،في مبحث المفاهيم ،عند

"الشعر" تعريف قدامة بن جعفر؛ القائم على العناصر ِّ
فتبنى في ِّ
َّ
قدي؛ َّ
الدرس َّ
الشعريَّة
الن ِّ
الشكل؛ والماثلة فيَّ :
األساسيَّة؛ الم َك ِّونة إلطاري :المضمون ،و َّ
اللفظ ،والمعنى ،والقافية،
ُ
َّ
َّ
والوزن .وعرض لمفهوم "التهذيب"؛ على مبدأ تَرداد َّ
النظر في المنظوم والمنثور؛ بالتنقيح،
َّ
َّ
َّ
البالغي
ُّم ِّو
ِّ
والتغيير ،والحذف ،واإلصالح ،والكشف ،والتحرير ،والطرح؛ لتحقيق الس ُ
المستقرة .وبنى مفهوم "براعة
بالم ْكنة المكانيَّة
َّ
المنشود .وأسس لمفهوم "تمكين القافية"؛ ُ
َّ
ووضح مفهوم "براعة
الرشيق بين المضامين.
التَّخلُّص"؛ على االنتقال
ِّ
المعنوي َّ
االستهالل"؛ من منطلق وضوح المعنى ،واإلشارة للغرض .وأقام مفهوم "السَّجع"؛ على
ِ
"المطََّرف" ،وبتحقُّقه في "الموازي" .ومايز بين
توافق قرائن الفقَر؛ بانتفاء االتِّزان في ُ
صا
مفهومي" :البالغة"؛ ببلوغ ُكْنه المراد ،و"الفصاحة"؛ بالتَّخلُّص من التَّعقيدُ ،م َخ ِّ
ص ً
وم َع ِّم ًما "الفصاحة" في توصيف الكلمة والكالم،
"البالغة" للمعاني ،و"الفصاحة" لأللفاظُ ،
مع اقتصار "البالغة" على الكالم.
النو ُّ َّ
النقديَّة فيِّ :
الشعر ،و َّ
"المقَ ِّدمة"؛ لبسط األسس َّ
وأفرد َّ
النثر،
اجي ُجل مساحة ُ
ِّسا معالجته في مجال ِّ
الشعر ببيان ِّ
حده ،وتهذيب عناصره الجوهريَّة،
واإلبداع؛ ُم َؤس ً

ص ًال في مدارسته
وم َؤ ِّ
وتحقيق معايير مثاليَّة البناء ،ومراعاة ضوابط المضمون واألسلوبُ ،
َّ
ِّخا في مقاربته اإلبداعيَّة مثاليَّة
وم َرس ً
النثريَّة مفهوم السَّجع ،وأقسامه ،وشرائط جودتهُ ،
المْب ِدع ،و َّ
المتَلقِّي؛ ضمن
الن ِّ
األركان َّ
ص ،و ُ
الركينة ،في صناعة األدب؛ الكائنة فيُ :
مستويات اإلبداع في :التَّكوين ،والمضمون ،والتَّأثير.
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النقديَّة القديمة ،على ٍ
الناقد من القضايا َّ
واستبان لنا موقف َّ
وضمني
يح تارةً،
نحو صر ٍ
ٍّ
تارةً أخرى؛ فبدا موقفه من "اللَّفظ والمعنى" مبنيًّا على مبدأ التَّوفيق بين المعنى َّ
الشريف
الم ْرتَ ِكز على قاعدة اإلفادة
واللَّفظ اللَّطيف .وتجسَّد موقفه في "السَّرقات" بالتَّ ُّ
سمح ُ
مني مع الموروث ،وتميُّز المعنى والمبنى عند َّ
ناص ِّ
الالحق.
فاإلضافة؛ بتحقيق التَّ ِّ
الض ِّ
واستند موقفه من بناء "القصيدة العربيَّة" و"المقطوعة َّ
النثريَّة" ،إلى تمثُّل األُطُر البنائيَّة
ِّ
المستهل ،والتَّخلُّص ،والخاتمة ،واألُطُر
األساسيَّة؛ في:

البنائيَّة الموسيقيَّة؛ في :الوزن،
المعنى ،وجزالة اللَّفظ ،وجودة

والقافية ،والقرينة ،واألُطُر البنائيَّة التَّركيبيَّة؛ في :دقَّة
التَّصوير .وظهر موقفه ِّ
الم ِعينة على
الض ُّ
مني تجاه "القديم والحديث"؛ في أنظاره وشواهده؛ ُ
ٍ
بتقييد في ِّ
ساع في َّ
النثر ،مع تنظيره
استنطاق مذهبه القائم على نصره التَّجديد؛
الشعر ،واتِّ ٍ

البديعي .واتَّسم موقفه من "عمود ِّ
الخافت في ِّ
الشعر ،والواضح في َّ
الشعر"
النثر ،للمذهب
ِّ
بحضور التَّطبيق والتَّوجيه؛ ضمن مقاربة المحاور األساسيَّة للقضيَّة ،على ٍ
إجمالي،
نحو
ٍّ
المرزوقي.
جاني ،و
استقرت في أفهام:
كما
ِّ
َّ
ِّ
الج ْر ِّ
اآلمدي ،والقاضي ُ

وكانت المفاضالت َّ
النقديَّة منسجمةً مع نهج التَّهذيب؛ إذ وردت في ثمانية مواطن
فقط؛ اقترنت بسياقات التَّمثيل للقضايا األساسيَّة؛ فمثَّلت ثالثةٌ منها نمطيَّة التَّفاضل

احد في
نموذجْين في المفاضلة القرآنيَّة المطلقة .وانضوى
المفتوح ،مع حضور
نموذج و ٌ
ٌ
َ
الموصلي .وارتبطت أربعة مواطن
مطلعْين إلسحاق
التَّفاضل المغلق؛ بعقد المفاضلة بين
ِّ
َ

َّ
الم َح َّدد؛ على نهجي :اإللماح ،والتَّحليل.
بنمط التفاضل ُ
َّ
َّ
وانمازت األحكام َّ
الم َع َّمم؛ بحضور
النقديَّة بتأطيرها الثُّ ِّ
الم َعلل ،و ُ
الم َعلل ،وغير ُ
الثيُ :
الم َع َّمم ،في حدود الجدارة
الم َعلَّلة في ستَّة مواطن؛ اعتلق أحدها بالحكم
ِّ
اإليجابي ُ
األحكام ُ
الشعريَّة َ ِ
ِّ
اسعا
تضمنها ًا
وو ِّجهت األخرى لألحكام السَّلبيَّة في الغالب ،مع
ُّ
قدر و ً
الغ َرضيَّةُ ،
من األحكام الفرعيَّة؛ ذلك َّأنها جاءت ،في معظمها ،ضمن معالجة َّ
الناقد "تمكين القافية"،

إضافةً إلى سوء "المطلع" ،و"المخلص" ،و"التَّشبيه" ،و"االستهالل" ،في سياق التَّمثيل
َّ
موطنْين ِّ
للشعر َّ
فالنثر.
الم َعلَّلة في
َ
المتتابع ،الالحق بتمهيد المفاهيم .ووردت األحكام غير ُ
الم َع َّممة في أربعة مواطن؛ ارتبطت بالتَّهذيب ،والفواصل القرآنيَّة،
وجاءت األحكام ُ
ي للمتَنبِّي ،على ٍ
ِّ
وجه مطل ٍ
ق،
والمعجز القر ِّ
آني في االبتداء والختام ،وحسن المخلص الشعر ِّ ُ
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تبدي األحكام جميعها؛ في إطار التَّعليل َّ
مع ِّ
ئي؛ يعالج
اتي أو الغيريِّ،
ٍ
وبنهج جز ٍّ
الذ ِّ
الظَّاهرة ،ويجلِّي ِ
بإيجاز دقي ٍ
ٍ
ق.
العلِّيَّة،
ُ
وحقيق بنا ،في ختام َّ
الدرس ،توجيه التَّوصية بمزيد المقاربة لمنجز َّ
اجي؛ من
النو ِّ
ٌ
"المقَ ِّدمة" بالمدارسة التَّحليليَّة للمناهج ،والمضامين ،والمرجعيَّات ،ضمن
جهتي :تخصيص ُ
بناء على المعطيات َّ
النقديَّة األساسيَّة في هذا البحث؛ لقيمتها
الميتانقدي؛
اإلطار
ِّ
ً

المضمونية واألسلوبيَّة والمنهجيَّة في تهذيب المواضعات َّ
َّ
فضال عن قراءة
النقديَّة السَّابقة،
ً
رؤية تكاملي ٍ
ٍ
األدبي و َّ
َّة حول أُطُر :المنهج ،والمذهب،
قدي ب ُكلِّيَّته؛ لغاية تحقيق
موروثه
الن ِّ
ِّ
النقدَّ .
وجه صوب المصطلحات البالغيَّة و َّ
واألصول ،و َّ
بعدُ ،م ْكنه التَّ ُّ
النقديَّة؛
وللدرس ،من ُ
النقَّاد القدامى ،ومدى ارتباطها بمنجز َّ
الدرس َّ
تطور مفاهيمها عند ُّ
قدي
الن ِّ
لغاية رصد ُّ

الحديث؛ على صعيديَّ :
النظريَّة ،والتَّطبيق.
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- Abstract:
The analysis approximates "The Theoretical and Applied Critique
of Shams Al-Din Al-Nawaji (d.859 AH)" through the inspection of the
contents of his book "Introduction to Writing Poetry and Prose" to
explain the stylistic directives, artistic remarks, critical directions, and
sectarian branches in it.
The study commences from the introductory identifiers: (the
Critic, the Book, and the Method), extending to the inductive
etymologizing treatment, within five sections, including, (the
terminology, the basics, the positions, the trade-offs, and the
judgments), also including the sub-approaches of the chosen examples
to explain the objectives of the critic in the making of composition and
prose.
The axes of analysis meet on the methodological scientific
principles by adopting description in the preludes, the deduction for
critical analyzes, and the induction within the overall results, while
employing the historical approach to elicit evidence to illuminate the
origins and branches.
The research concluded with the limiting of the aforementioned
basic monetary framework through the theorizing, representation, and
analysis according to the conscious representation, of the previous
critical heritage. This can be done by analyzing the pivotal critical
concepts. Such as, (poetry, refinement, strengthening rhymes,
mastering disposition, mastering opening verses, assonance,
eloquence, and articulation). Also, by clarifying the principles in,
(poetry, prose, and creativity), in addition to clarifying the self-critical
attitudes towards, (articulation and meaning, plagiarism, building
poetry and prose, the old and the new, and the column of poetry), and
making critical comparisons according to (openness, closure, and
determination), while focusing on the latter pattern, and declaring
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critical rulings, (reasoned, unreasoned, and generalized), while
focusing on the reasoned rule..
- Key words: The Theoretical and Applied Critique; Shams Al-Din
Al-Nawaji; The Making of Composition and Prose.
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