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ّتمهيد:ّ

كانّالبدّمنّتبينّالمفاهيمّالشعريةّالراسخةّفيّنظريةّالشعر،ّّ؛وقبلّ 

ّمختلفّالنظرياتّإلىّاإللمامّ ّبحيثّأدتّقراءة ّوردتّلدىّأساطينها، كما

ّ ّوالفني ّالفلسفي ّمماّّ،لهابالمكون ّأكثر ّذلك ّفي ّيتفقون ّالشعرية وعلماء

ذلكّمنّيختلفون،ّفهمّإذاّتكلمواّعنّلغةّالشعرّانتهواّإلىّالجماليةّالالئقةّب

خصوصيةّاللفظّوجمالياتهّورشاقتهّوإيقاعهّوسحرّداللته،ّوأناقةّمعجميته،ّ

ّعلىّرشاقةّ ّأجمعوا ّالشعرية ّالعملية ّمن ّجانبّالوزن ّعلى ّأتوا ّإذا حتى

ّفيّاللسانّوفيّاألذنّ ّوحسنّإيقاعه ّوتجانسه، ّوسهولته اإليقاعّوانسجامه
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غةّالشعرّناتجّوأنّكلّسالسةّفيّتركيبهّمستملحة،ّوإنّكلّشغفّبتركيبّل

ّلدىّتلفيظّالخطابّ ّالسامع ّأو ّالمنشد ّواالستئناسّاللذينّيجدهما ّاللذة عن

الشعري،ّفاللذةّالحاصلةّجراءّتلقيّالخطابّالشعريّهيّالمعيارّالمصدورّ

ّإليهّفيّكلّعمليةّإبداعية.ىّعنهّوالمنته

ّإلىّجملةّمنّالتفاضالتّ أحسبّأنّنقدّالشعرّوالشعريةّمحتاجّدائما

فرداتّالمقترحةّفيّبرنامجّسّالميدرتارتأيتّأنّأستعينّبهاّفيّّالنظرية،

ّّالسنةّأولىّماسترّتخصص:ّأدبّعربيّحديثّومعاصر.

ّالتطورّ ّعن ّبحثيا ّاتحسس ّأن ّالمحاضرات ّهذه ّخالل حاولت

ّالجامعيّ ّالطالب ّمنها ّيستفيد ّكي ّالشعرية، ّلزئبقية ّوالفني الكرونولوجي

ّوأختصرّلهّبعضّالمسافاتّالبحثية.

 

 ـ مفهوم الشعرية1المحاضرة 

ّمنّ ّغيرها ّدون ّمنها ّالشعري ة ّوخاصة ّاألدبي ة، ّالمعرفة تختص

ّالذيّ ّالتجريبي ّالتراكم ّفي ّتتلخص ّتَميُّزها، ّبطبيعة ّاإلنساني ة المعارف

ّالمقارباتّ ّتحكمها ّاإلبداعات،وقد ّوتناوب ّاإلسهامات ّتتبع ّجراء يحصل

ّالمعرفة ّتتنازعها ّكانت ّأن ّبعد ّوالتاريخية، ّاالجتماعية ّالنفسية،الفلسفية،

ّتمييزّ ّتوظيف ّعنها ّيغيب ّكان ّوقد ّاالنطباع، ّحرية ّشكل ّفي األدبية،

ّالبني ةّ ّوتشريح ّالخطاب ّتفكيك ّوعي ها، ّيتطلب ّالتي ّاألدبي ة الخصوصية

ّالجوانبّالوظيفي ةّ ّإبراز ّعلى ّاألخرىّالمساعدة ّاإلنساني ة ّبالعلوم واإللمام

ّ ّالش عري ة ّتزال ّال ّحيث ّالشعري ة؛ ّالظاهرة هاّبشروط Poétiqueفي

ّالّتستقرّ ّكونها ّالمتداخلةّالمتشابكةّمنّأكثرّالموضوعاتّتعقيدا اإلبداعي ة

ّعبرّ ّالنقدي ّالوعي ّفي ّألهمي تها ّنظرا ّمبدإ، ّعلى ّترسو ّوال ّحال على
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ّ ّالشعري ة ّمنافذ ّألن  ّاألدبية، ّتكونّ «العصور ّتكاد ّواشتغاالتها متعددة

ّواالشتغال ّالنظر ّمنّحيثّزاوية ّوا1ّ.»مختلفة، ّالتعدد الختالفّمردهّهذا

ّ.2ّإلىّطبيعةّبناءّالعملّاألدبيّالقائمّعلىّمبدإّالتعادلية

علماّغيرّواثقّمنّموضوعهّإلىّحدّّ«وإذاّكانتّالشعري ةّتبدوّاليومّ

ما،ّومعاييرّتعريفهاّهيّإلىّحدّماّغيرّمتجانسة،ّوأحياناّغيرّيقينية.ّومنّ

تالية،ّطوالّالتاريخ،ّثمّفإنّاعتبارّوإعادةّاعتبارّالتحديداتّوالتقسيماتّالمت

ّوضعهّ ّكان ّالذي ّالمثير ّالتساؤل ّإلى ّثانية ّمنقادين ّيجعلنا ّاألدبي، للحقل

رومانّياكبسونّمنذّعهدّقريبّفيّصلبّكلّشعرية،ّوهو:ّفيّأيّشيءّ

تنحصرّأدبيةّاألدب؟.ّليسّهناكّبحثّعديمّالفائدة،ّفهوّيساعدناّعلىّاألقلّ

ّا ّفي ّيساعدنا ّلم ّهو ّإن ّمصطلحاتنا، ّضبط ّالتساؤل،ّفي ّهذا ّعن لجواب

3ّ.»وأرجوّأنّيكونّهذاّالرأيّالمتفائلّقابالّلالنطباقّعلىّماّسيلي

ّالشعري ةّتتسقّمنّجديدّمنّأجلّتجديدّالصياغةّوالطرح،ّّ لذلك،ّفإن 

ّالنقدي،ّوبالتساندّ منّخاللّالمراجعةّالنقدي ةّالصارمةّالتيّيمارسهاّالوعي 

ّالش ّفإن ّآنفا، ّالمتداولة ّالقناعات ّبالجوانبّإلى ّمهتمة ّغير ّتصبح عري ة

ّ ّتأتي ّوإنما ّاألدب، ّلنص ّوحقيقته،ّّ«الخارجية ّلبه ّالنص ّمن الشعرية

يوظفهاّالنصّفيحدثّبهاّماّالّيحدثهّالنصّمنّالكالمّالعادي،ّوينحرفّبهاّ

                                                             
1ّّ ّالبيضاء،المغرب،طالميلود ّالدار ّالمقاالت، ّعيون ّتودوروف، ّشعرية 1ّعثماني: ،9019ّ،

 .16ص:
ّدرجة2ّّ ّإلى ّمعين ّلموضوع ّالخاصية ّتمام ّلها ّليس ّفنية ّأو ّأدبية ّعناصر ّرفع ّهي التعادلية:

صرهّنّعناالتخصيصّأوّالتدقيقّأوّالتفصيل،ّوهوّماّيحتاجّإليهّكلّعملّأدبيّأوّفنيّلتحصي

ّالبع ّأو ّالسقوط ّالضد ّالكمال ّمستوى ّإلى ّالفني ّالعمل ّوصول ّألن ّالنقصان، ّأو ّيعنيّثرة

ّنجاحّاست ّالتيّتشملّفيّالوقتّنفسه ّالتعادلية ّإلىّنقطة ّإالّبقدرّوصوله لعملّاقبالّنجاحه،

،ّب،ّتونسةّللكتار:ّكمالّعيد:ّفلسفةّاألدبّوالفن،ّالدارّالعربيينظاألدبيّأوّالفنيّجماهريا.ّّ

 .85،ّص:1978ّ
3ّّ ّأيوبجيرار ّالرحمن ّعبد ّترجمة: ّالنص، ّلجامع ّمدخل ّالدارّّ،جنيت: ّللنشر، ّتوبقال دار

 .10،ّص:1ّ،1985البيضاء،ّالمغرب،ّط
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النصّمنّالخطابّالعاديّإلىّالوظيفةّالشعرية،ّوبالجملةّفإنّالشعريةّهيّ

4ّّ.»لنتيجةالسببّوالغاية،ّأوّهيّالعلةّوا

ّما،ّ ّشعري ة ّعلىّخصوصي ة ّمحيلة ّإبداعي ة ّتجربة ّكل ّتغدو ومنّهنا

ّإلىّ ّأبدا ّيسعى ّاألدبي ّالنقد ّوألن  ّالتجربة، ّصلب ّمن ناتها ّمكو  تستفاد

استخالصّالنتائجّوالظواهرّالمميزةّللخطاب،ّوهوّالذيّيمثلّجانبّالعقلّ

ّالشعري ةّتنتقلّبفضلّ ّالمعرفيّالمبذولّإلىّمنّالعمليةّاإلبداعي ة،ّفإن  الوعي 

بنىّمتحكمةّفيّالخطابّاألدبيّأي:ّالبؤرّوالمرتكزاتّالتيّتعتمدهاّالذاتّ

ّالتمحيصّ ّهذا ّخالل ّوالشعري ة ّاإلبداعي ة، ّالخصوصي ة ّترسيم ّفي المبدعة

ّاألجناسّ ّبين ّالجوهري ة ّالفروق ّتتجاوز ّأو ّتتعالى ّأن ّتحاول والتمي يز

ّتتسعّوتست فيضّلتشملّالمساهماتّاإلبداعي ةّالمتجاوزةّاألدبي ة،ّحتىّكأن ها

ّاإلبداعّ ّمخالطة ّإلى ّيسلمها ّوهو ّالقصيدة، ّأي ّالتقليدي، ّالشعر لمفهوم

متداوالّفيّالنقدّاألدبي،ّولكنّ اإلنسانيّقاطبة،ّلقدّأصبحّمصطلحّالشعري ة

الّيبدوّأنّالمقصودّبالشعريةّفيّهذاّالتداولّشعريةّالشعرّفحسب،ّوإنماّ«

أدبي،ّوعلىّهذاّتتداخلّمفهوماًّمعّمصطلحّ"األدبية"ّالذيّشعريةّأيّنصّ

ّوتومئّإليهّعندماّ ّهيّتتضمنه ّمثلما ّي ذكر، ّعندما ّأوّيومئّإليها يتضمنها

 5.»تذكر

 ـ طروح نظرية 2المحاضرة 

ّتمي يزّ ّفي ّوالفعا لة ّالممي زة ّالعل ة ّأن ها ّعلى ّاألدبي ة ّأو ّالشعري ة تتحد د

ّ ّأن  ّإلى ّأفضى ّما ّوذلك ّالالإبداعي، ّعن ّواإلبداعي ّالالأدبي ّعن األدبي

                                                             
 .06،ّص:1ّ،2002قاسمّالمومني:ّشعريةّالشعر،ّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوالنشرّ،ط4ّّ
ّللدراساتّوالنش5ّ ّالجامعية ّالمؤسسة ّالقعود:ّشعريةّالشعر، ّالرحمنّبنّمحمد ّرّوالتوزيع،عبد

 .07ص:1ّ،2007ّط
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ّ ّبوصفهماّ «الشعري ة تبحثّعنّقوانينّالخطابّاألدبيّفيّالشعرّوالنثر،

عالجةّليستّينطويانّعلىّخصائصّأدبيةّعلىّحدّسواءّغيرّأنّنهايةّالم

تقريراّحتميا،ّوإنماّهيّتقريرّضروري،ّفلكيّتبلغّالشعريةّتكامالّما،ّالبدّ

ّلألدب ّشاملة ّ ّتكون ّأن ّمن ّالشعري ة6ّّ.»لها ّالفاعلي ة ّعلى ّالمالحظ ومن

ّعلمي ةّالنقدّاألدبيّ والمستخلصّأن هاّفيّكثيرّمنّاألحيانّقدّنجحتّفيّجر 

ألْنّتتلبسّالكثيرّمنّالتعابيرّوالنعوتّإلىّاالتسامّبها،ّبماّأث رّفيّلغةّالنقدّ

ّالمشاكلةّللغةّالش عرّذاته.

ّنصّأدبيّ كلّماّفيّاألمرّأنّ «الشعري ةّإذا؛خصيصةّجوهري ةّفيّأي 

الشعريّخاصةّواألدبيّعامةّيستأثرّالشعرية،ّمثلماّتستأثرهّالشعرية،ّفالّ

ّ ّأدبيا ّنصا ّبوصفه ّقارئه ّيتلقاه ّوال ّبشعريته ّإال ّأدبيا ّالنص إالّيكون

7ّ.»لشعريته،ّومنّثمّفهيّالتيّتميزهّكماّتتميزّبهّ

ّأوضحّ ّفي ّأن ها ّالشعري ة، ّموضوع ّمن ّتداوله ّسبق ّما ّعلى يترتب

قدّّتلفةتجلياتهاّوأصدقّمظاهرهاّتمي زّالنصّاألدبيّمنّغي ره،ّبتقنياتّمخ

لنصّاارةّتقلّأوّتكثر،ّتتقلصّأوّتتمدد،ّكماّأن هاّهيّالمعي ارّفيّقياسّحر

ّلمكوزئبقي ت ّالشعري ة ّالقراءة ّنشاط ّوفق ّذلك ّويكون ّالمتلقي ّعند ناه تّو 

ّالخطاب.

ّالتجاربّ ّمن ّالمستفاد ّوثباتّالمنهج ّالقيم ّالتجاربّورسوخ بحصول

وصفتّالشعريةّفيّالمدونةّالنقديةّعلىّمرّالعصورّبأنهاّ «النقدي ةّاألدبي ةّ

رسّضدّ"انتهاك"ّأوّ"خرق"ّلسننّالكالمّالعادي،ّوأنهاّ"عنفّمنظم"ّيما

                                                             
ّالثقافي6ّّ ّالمركز ّـ ّوالمفاهيم ّوالمنهج ّفيّاألصول ّمقارنة ّدراسة ّالشعريةـ ّمفاهيم ّناظم: حسن

 .83ص:1ّ،1994ّالعربي،ّط
 .50،ّص:1ّ،2002قاسمّالمومني:ّشعريةّالشعر،ّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوالنشرّ،ط7ّ
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الكالمّالعاديّوكذاّفقدّوصفتّبأنهاّ"تجاوز"ّأوّ"انحراف"ّأوّ"ّانزياح"ّ

عنّسننّالخطابّالعادي،ّوهوّانزياحّأوّانتهاكّينجمّعنهّانتقالّاللغةّأوّ

8ّ.»تحولهاّمنّكونهاّمحاكاةّمرآوية،ّأوّشبيهةّبها

ّوشاملّ ّتعريفّعام ّلصياغة ّالمختلفة ّالتعريفات ّهذه ّبين ّجمعنا فلو

مجموعةّمنّالمبادئّالجماليةّوالفكريةّتقودّ «نجدهاّعبارةّعنّّللشعرية،

ّأدبيّ ّجنس ّأي ّفي ّوالمختلف ّبالمؤتلف ّوتحيط ّاألدبي ّعمله ّفي الكاتب

ّأوّممكنّالوجود والواقعّأنّالحديثّعنّالشعريةّيعنيّالحديث9ّ،»موجود

ّوهيّ ّخاصة ّالمتعددة، ّبوظائفها ّالثرية ّالمتميزة ّفيّاستخداماتها ّاللغة عن

ّبالمشاعرّ ّالمعجميةّبلّتتعداه،ّوهيّمعبأة ّأوّالداللة تتجاوزّمنطقّاإلفهام

ّدرجةّ ّلتبلغ ّاللغوي، ّالسياق ّيفرضها ّإيحائية ّداللة ّإلى ّالعظمى الوجدانية

ّاإلثارةّواإلدهاش.

ّرأىّ ّفقد ّاللغويّعلىّالقراءاتّالشعرية، ّالجانبّالتقييم ّلغلبة ونظرا

ّ ّأنّالشعريةّعموما ةّوضعّنظريةّعامةّومجردةّهيّمحاول «حسنّناظم

ومحايثةّلألدبّبوصفهّفناّلفظيا،ّإنهاّتستنبطّالقوانينّالتيّيتوجهّالخطابّ

ّأيّ ّفي ّاألدبية ّتشخيصّقوانين ّإذن، ّفهي ّأدبية، ّوجهة ّبموجبها اللغوي

10ّ.»خطابّلغويّوبغضّالنظرّعنّاختالفّاللغات

فإنّهذاّّعلىّالرغمّمنّاالختالفاتّالكبيرةّفيّأنواعّالخطاباتّاألدبية،

االختالفّمنظورّإليهّمنّجانبّاإلثراءّواإلغناءّوتفاضلّالقيمّاإلبداعية،ّ

                                                             
 .07المصدرّنفسه،ّص:8ّ
محمدّزايد:ّأدبيةّالنصّالصوفيّبينّاإلبالغّالنفعيّواإلبداعّالفني،عالمّالكتبّالحديث،ّإربد،9ّّ

 .47،ّص:1،2011األردن،ّط
ّالشعرية10ّ ّمفاهيم المركزّالثقافيّّ-دراسةّمقارنةّفيّاألصولّوالمنهجّوالمفاهيمّّ-حسنّناظم:

 .09ص:1ّ،1994ّالعربي،ّط
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غيرّأنناّنتحسسّالكثيرّمنّالفروقاتّفيّوجهاتّالنظرّبينّأعالمّالشعريةّ

الغربيةّوالعربيةّفيّتصديهمّلها،ّونحسبّأنّذلكّاالختالفّفيّالقناعاتّ

ّالمائزةّلكلّلغةّشعر ّناتجّعنّالخصوصياتّاللغوية أقولّّ«يةّعلىّحده؛

ّأمثالّ ّالغربيون ّكتبه ّما ّبين ً ّشاسعا ً ّبونا ّوأجد ّ"الشعري ة" ّأقرأ ّوأنا ذلك

ّاألدبيةّ ّفي ّتودوروف( ّو)تزفيتان ّالشعرية ّفيّقضايا ّياكوبسون( )رومان

ّيطرحهّكمالّأبوديب،ّوأدونيسّفيّالشعريةّالعربيةّوآخرونّمنّ وبينّما

ّومقتر ّالشعريةّمفهومها ّمن11ّّ.»حاتّمعالجتهاناحيةّعرضّإشكالية وهذا

ّعلىّ ّتقوم ّالشعرية ّفإن ّوعلىّالعموم ّفيّالشعريات، ّالترجمة ّتأثير نتائج

ّاختالفّ ّعن ّبغضّالنظر ّلغوي ّخطاب ّأي ّفي ّاألدب، تشخيصّقوانين

اللغات،ّفهيّتبحثّللعثورّعلىّبنيةّمفهوميةّهاربةّدائماّوأبدا،ّهذاّالتفلتّ

12ّّ.يمنحهاّديناميكية،ّويضمنّلهاّاالستمرارية

ّمعا ّإلى ّالمسبقة ّالنقدية ّاآلراء ّهذه ّخالل ّمن ّاالنتقال برّسأحاول

يّوجسورّنظريةّمصوغةّومتداولةّفيّالنسقّالثقافي،ّوالتيّستساعدنيّف

ّالمقامّاألولّفيّفيّبسطّمختلفّاآلراءّوالفهوم.

 

 

 

 

 

                                                             
 .44ص:ّ،2005دمشق،ّّمنشوراتّاتحادّالكتابّالعرب،عبدّالعزيزّإبراهيم:ّشعريةّالحداثة،11ّّ
 .84ينظر:ّمحمدّزايد:ّأدبيةّالنصّالصوفيّبينّاإلبالغّالنفعيّواإلبداعّالفني،ّص:12ّ
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 ـ التنقيب عن االصول الفلسفية الشعرية 3 المحاضرة

ّأنّ ارتأيتّأنّأبدأّبتأصيلّمفهومّالشعريةّعندّالنقادّالغربيينّاعتباراً

ّإليهمّعلىّالرغمّمنّأنّالشعريةّ ّالمصطلحّيعزا تعدّمنّالنظرياتّ «هذا

ّالقدامىّ ّالنقاد ّلحلم ّامتدادا ّتعد ّأمرها ّحقيقة ّفي ّفإنها ّالحديثة، األدبية

ّال ّدقتها ّفي ّتضاهي ّونقدية ّأدبية ّقواعد ّإرساء ّفي قواعدّورغبتهم

والمعادالتّالعلمية؛ّوهوّحلمّبدأّمنذّعهدّأفالطونّالذيّأكدهّفيّمحاورةّ

ّعام ّفي ّكتابه532ّّ"أيون" ّفي ّليقننه ّبعده ّأرسطو ّجاء ّثم ّالميالد؛ قبل

ّالنظريةّ ّأن ّ،أي ّالش عرية" ّتعني" ّالتي ّأو"البويطيقا" ّالشعر" الرائد"فن

13ّ.»الشعريةّالحديثةّاشتقتّاسمهاّمنّعنوانّكتابّأرسطو

                                                             
ّاألدبية13 ّالنظريات ّموسوعة ّراغب: ّتنبيل ّد ّلونجمان، ّللنشر، ّالعالمية ّالمصرية ّالشركة ،ّ،

 .378ص:
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فيهّّّأنيبدوّأنّهذاّالكالمّوإنّكانّيستفادّمنهّفيّتأريخّالشعريةّإالّ

ّمنهجيةتّالالكثيرّمنّالتجاوزّالنقدي،ّوالحكمّالعامّالذيّيفتقدّإلىّالمبررا

ّالممحصة.

ّمنّ ّابتداًء ّالقديم؛ ّمنذ ّوالمفكرين ّالفالسفة ّالشعرية ّشغلتّمسألة ولقد

Aristote  383ّأفالطونّوأرسطوّطاليسّ ّ"فنّ.ق 322 ـّ ّفيّكتابه ّ م

ّمبدإّ ّعلى ّوالقائم ّمعياري ّهو ّما ّعلى ّتصوره ّفي ّيستند ّالذي الشعر"

ّوهي:ّّ Mimesieالمحاكاة ّالشعرية ّاألجناس ّبين ّللتمييز كقاعدة

Iyriqueّّالغنائي Dramatiqueّّ،الدرامي وهيépiqueّ.14ّّوالملحمي

ّالمسلمةّالتيّتستفيدّمنهاّجلّالدراساتّالشعريةّمنها.

ّذلكّتطرقّأرسطوّ ّبالمحاكاة ّالشعرّوأقسامه،ّوصلته ّ «إلىّنشأة أن 

الشعرّنشأّعنّسببين،ّكالهماّطبيعي،ّفالمحاكاةّغريزةّفيّاإلنسانّتظهرّ

ّاستعداداًّ ّأكثر ّكونه ّفي ّالحيوان ّسائر ّيختلفّعن ّواإلنسان ّالطفولة، منذ

ّفيّ ّأنّالناسّيجدونّلذ ة ّكما ّـ ّيكتسبّمعارفهّاألولية ّوبالمحاكاة للمحاكاة

،ّوهذهّإشارةّنقديةّمهمةّفيّالمزاوجةّبينّالشعرّومتلقيه،ّبين15ّ»حاكاةالم

جماليةّالصورةّولذ تها؛ّإذّأنّوظيفةّالشعرّتقريبّاألشياءّبالمجاز،ّعالوةّ

علىّأنّالمحاكاةّنزعةّبشريةّوميلّفطريّلإلبداع،ّالّيخلوانّمنّقصديةّ

ّالن فس،ّ ّالمنتجةّالتيّتنزعّإليها ناّالّبوصفهاّ «وإرادة.ّوهذهّالصورة تسر 

ّذلك فالش عر16ّّ.»محاكاة،ّولكنّإلتقانّصناعتها،ّأوّأللوانهاّأوّماّشاكلّكل 

ّإذنّصناعةّناتجةّعنّمهارةّوإرادةّوإدراك.

                                                             
السالمي:ّشعريةّجبران،ّالمستمرّبينّالشعريّوالفني،ّدارّتوبقالّللنشر،ّالدارّالبيضاء،ّسمير14ّّ

 .21،ّص:1ّ،2011المغرب،ّط
ّ.12ص:دارّالثقافة،ّبيروت،ّّ،فنّالشعر،ّترجمةّوتحقيق:عبدّالرحمنّبدويأرسطو:15ّّ

ّ.12،ّصّالمصدرّنفسه16ّّ
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ّ ّالمحاكاة ّمبدإ ّعلى ّالقائم ّالشعر ّعن ّأرسطو ّتبقىّ «نافح ّال حتى

ّالمأساة،ّ ّبمشاهدة ّيتم ّبلّإنّتفريغها ّحبيسةّفيّمكانها العواطفّالمستثارة

وهذاّهوّالتطهيرّالذيّيزيحّمنّنفوسّالمتفرجينّعنصريّالخوفّوالشفقةّ

17ّّ »فتكونّمهمةّالشعرّفيّتأثيرهّعكسّالذيّوضعهّأفالطون.

ّالتطهير ّوهي ّهامة ّظاهرة ّإلى ّمؤلفه ّفي ّأرسطو ،catarcisّيشير

سّتطهيرّالمتلقيّمنّعنصريّالخوفّوالشفقة،ّمشيراّإلىّالتذوقّوالتحس

 المتعة.الجماليّأي:ّاللذةّو

أماّالفنّالذيّيحاكيّّ«امتدتّنظرةّأرسطوّفيّموضعّآخرّحينّقال:ّ

ّنوعاّ ّمنّأنواعّأو ّمركبا ّوالشعرّإما ّأوّشعرا ّنثرا ّوحدها، ّاللغة بواسطة

18ّ.»واحداـّفليسّلهّاسمّحتىّيومناّهذا

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
                                                             

 .521،ّص:1996،ّدارّصادرّـّبيروتّـّإحسانّعباس:ّفنّالشعر17ّ
 .05أرسطو:ّفنّالشعر،ّص:18ّ
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ّ

ّ

ّ

 ـ عند اليونان4المحاضرة 

ّ

ّ ّالشعرية ّتمييز ّإلى ّاإلشارة ّاألدبي ّالنقد ّيعدم ّبماّلم ّالقصيدة، خارج

ّفيّ ّنستوثق ّأرسطو، ّارتآه ّالذي ّيجانس ّانفعاليا ّبعدا ّللشعرية أعطى

ّعبدّ ّابنه ّمقولة ّشعرية ّفي ّاألنصري ّثابت ّبن ّحسان ّبشهادة الموضوع

وقدّزادّّ"لََسعَنِي َطائٌِر"الرحمنّحينماّوصفّالزمبورّالذيّلسعهّبالطائر

كأنَّهُ ملتٌف فيِ ور"ّعلىّالعبارةّوصفهّالخارقّللحادثّحينّقالّعنّالزنب

19ّّوكانّذلكّلباسّيتوشىّبهّأهلّاليمنّفيّالزينة.ّبُْرَدْي َحْبَرٍة"؛

نثراّ« وباإلضافةّإلىّذلك،ّفإنّهناكّمالحظةّأخرىّتستوقفناّفيّقوله:

حيثّأقرنّالنثرّبالشعرّوتجمعهماّاللغةّمعا،ّفهوّبذلكّيقرب20ّّ.»أوّشعرا

ّاألجناسّ ّتماهي ّمن ّالمانعة ّالتشكيلية ّالفوارق ّويمحو ّالنثر، ّمن الشعر

ّعلىّ ّتقتصر ّال ّالشعرية ّغاية ّأن ّذلك ّوالنثر، ّالشعر ّمنها ّخاصة األدبية

 الشعرّوحدهّبلّتتجاوزّالشعرّأوّتتجاوزهماّمعاّـّالنثرّوالشعرـّفيّقوله:

تعكسّهذهّالوقفةّالنقديةّأنّهناكّنوعا21ّّ.»...فليسّلهّاسمّحتىّيومناّهذا«

ّقصيدةّ ّتكون ّفقد ّالسابقين، ّإلىّالصنفين ّينتمي ّوال ّالل غة ّعلى ّيقوم آخر،

                                                             
ّبيروت،19ّّ ّالمعرفة، ّدار ّالبيان، ّعلم ّفي ّالبالغة ّأسرار ّالجرجاني، ّالقاهر ّعبد ينظر:

 .167دت،ص:
 .05أرسطو:ّفنّالشعر،ّّص:20ّ
 .05المصدرّنفسه،ّص:21ّ



13 
 

ّأنّ ّونحسب ّصائتة، ّصامتة ّأو ّناطقة ّبلغة ّطبيعية ّقصيدة ّأو ّربما، النثر

ّعل ّالمنطوية ّنشاطها ّلقوة ّتتعدىّالمعاييرّاستجابة ّوأنهاّالشعرية يهّخاصة

ّصارتّتسبغّعلىّالمرآياتّوالمسموعاتّوالمشمومات.

فيّتفهمهّلمغزىّالشعريةTodorov..Tzvetetanّّويرىّتودوروفّ

عندّأرسطوّأنّالشعريةّلمّيكنّموضوعهاّاألدبّوالّيعدهّكتاباتّلنظريةّ

ليسّكتابّأرسطوّفيّالشعريةّ« األدبّبلّهوّكتابّفيّالمحاكاةّإذّيقول:

وّماّندعوهّكذلك(،ّوبهذاّالمعنىّليسّهذاّالكتابّكتاباّلنظريةّهوّاألدب)ّأ

22ّ.»األدب،ّلكنهّكتابّفيّالتمثيل)المحاكاة(ّعنّطريقّالكالم

بهّلعلّماّذهبّإليهّتودوروف،ّيشيرّإلىّظاهرةّإغفالّأرسطوّفيّكتا

ّوتجا ّالشعرية ّالقيم ّإقرارّضمنيّباستفاضة ّوفيّهذا ّوزهاللشعرّالغنائي،

ّتّالتيّيعرضّالنقدّاألدبيّلهاّمنّحينّآلخر.لمختلفّالتجزئا

ّوالتمثيلMimesieّويبدوّأنّأرسطوّقصدّبمفهومّالشعريةّالمحاكاةّ

قدّفشعريةّأرسطوّتنحصرّفيّ)ّالتمثيل(ّوتتحددّفيّ)المحاكاة(ّحصرا،ّو

شعرّجرتّقراءةّأرسطوّزمناّطويالّعلىّهذاّاألساس،ّوقدّربطّاليونانّال

ّبالمحاك ّأنواعّاإلبداع ّوكل ّمحاكاةMimesieّاة ّشعرية ّأرسطو ،ّفشعرية

ّتمثلهّاالستعارةّمنّوظيفةّشعري ّإلىّدرجةّعاليةّمعّما ّينسجم ّةّفيوهذا

شيءّيسّلاللغةّالعربية،ّوقدّثبتّذلكّفيّجلّالنظرياتّالبالغيةّالعربية،ّل

ّ ّلمبدإ ّباالستجابة ّقمينة ّومعنوية ّروحية ّقيمة ّاالستعارة ّلكون يلّلتمثاإال

ّطريقّتوظيفّاللغةّفيّمشاكلةّالواقع.والمحاكاة،ّعنّ

                                                             
ّسالمة22ّ ّبن ّورجاء ّالمبخوت ّشكري ّترجمة: ّتودوروف:الشعرية، دارّّ،تيزفيتان

 .12،ّص:2ّ،1990توبقال،المغرب،ّالدارّالبيضاء،ط
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ولعلّأهمّماّيميزّنظريةّأرسطوّهوّاالهتمامّّبالجانبّالنفسيّلكلّمنّ

ّ ّحيث ّوالمتلقي ّميولّ «المبدع ّعن ّأصال ّنشأ ّالشعر ّأن ّأرسطو يرجع

ّالبشرية ّالطبيعة ّفي ّراسخة ّالمحاكاة23ّ»ونزعات ّغريزة ّأن ّمؤكدا ،

ّالناس ّمن ّيجعل ّما ّوأن ّاإلنسان ّفي ّالشاعرّهوّّ؛مطبوعة ّوغير الشاعر

الممارسةّوالدربة،ّمماّّيؤكدّّلديهّأنّالشعريةّطبعّوصناعة،ّوأنهاّتتولدّ

باستخدامّالشاعرّللمادةّأوّللمعنىّاستخداماّمتميزا،ّكماّأنهاّتتولدّإلحساسّ

سابقّّبالمعنىّّالذيّيشكلهّالشاعرّتشكيالّيرتفعّبهّمنّمستواهّالعاديّإلىّ

ّويؤكدهّحضورّاالستجابة24ّّالخاصة؛مستوىّالّيصلّإليهّإالّ يصدقّهذا

ّالشعريةّلدىّكلّالناس،ّإبداعاّأوّقراءة.ّ

ّلّمنيتبينّلناّمنّخاللّماّأنجزهّأرسطوّفيّكتابهّفنّالشعر،ّأنهّأو

ّالدراساتّالحدي ّفي ّوبكثرة ّاآلن ّالمتداول ّالشعرية، ّأسسّمفهوم ثةّوضع

ّوالمعاصرةّتحتّأسماءّومسمياتّمتعددة.

ّ

ّ

 عند العرب ـ5المحاضرة 

حظيّتراثناّالفلسفيّوالنقديّالعربيينّباهتمامّنقادناّالمعاصرين،ّنظراّ

ّواالبتكارّ ّاإلبداع ّفي ّالكامنة ّالعلمية، ّوقيمته ّاألصيل ّالمعرفي لزخمه

ّالشعريّ ّاإلبداع ّبين ّالجدلية ّالعالقة ّفيّإطار والتأسيسّالفلسفيّوالنقدي،

ّو ّشرعيته ّوأنّالخطابّالنقديّيستمد ّمنّوالتأسيسّالنقدي،ّخاصة أهميته
                                                             

ّالهيئة23ّّ ّعربي، ّبن ّالدين ّلمحي ّالمكية، ّالفتوحات ّفي ّالنصّالصوفي ّشعرية ّسامي: سحر

 .24،ّص:2005ّّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّ
 .25ينظر:ّقاسمّالمومني،ّشعريةّالشعر،ص:24ّّ
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ّمنتصفّالقرنّ ّبعد ّالشعرية ّمفهوم ّحيثّطفق ّوالفلسفي، ّاإلبداعي واقعه

الثالثّللهجرةّفيّالتبلورّنظراّلتطورّالعقلّالعربيّوخصوصيتهّالثقافية،ّ

ّ ّأن ّيمكن ّاألضواء ّهذه ّفيّّ«وفي ّبالشعرية ّالمتواصل ّاالهتمام ّهذا نفهم

ّ ّالمنظم ّاالهتمام ّلهذا ّصورة ّأقدم ّولعل ّالعربي، ّالتيّنقدنا ّتلك بالشعرية

25ّ.»نصادفهاّفيّكتاباتّالفالسفةّأمثالّالفارابيّوابنّسيناّوابنّرشد

ّالش ّ"فن ّكتاب ّتدارسوا ّالذين ّالمسلمين ّالفالسفة ّكبار ّمن عر"ّثالثة

،ّرسطيألرسطوّوقدّتجل تّيقظةّالفكرّالفلسفيّالعربيّالشارحّللتفكيرّاأل

ّالتنظي ّاستقاللية ّباب ّلتحي ن ّالتنظيري، ّالتخطي ّعلى ّفارزة رّكعالمة

ّللشعريةّالعربية.ّ

ّ

ّ

ّ

محمدّبنّأوزغانّبنّأبوّنصرّمحمدّبنّ: "ـ الفارابي ا6 لمحاضرة

 هـ(.339طرخان")تّ

ضمنّالفارابيّشرحهّلكتابّأرسطوّبعضاّمنّآرائهّووجهاتّنظرهّ

ّنهجّ ّوقد ّمؤلفـاته، ّفي ّتناولها ّقد ّاآلراء ّتلك ّجل ّأن ّغير ّالشعرية، فـي

ّفيّالتعريفّمنّ ّالصارمة ّيتوخىّالدقة ّنهجا ّالشعـر الفارابيّفيّتعريفـه

ّ–جراءّذلكّ–عـرّوحده،ّبحيثّيتبينّحيثّالماهية،ّلبيانّماّهوّخاصّبالش

ّفاألقاويلّ ،ّ ّالتكوينية ّالعناصـر ّعارضّمن ّهو ّومـا ّفيه ّجوهري ّهو ما

                                                             
 .70،ّص:1ّ،2002اتّوالنشر،ّطقاسمّالمومني:ّشعريةّالشعر،ّالمؤسسةّالعربيةّللدراس25ّ
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ّهيّالتي ّأنّتخيلّفيّاألمرّالذيّفيـهّّ«الشعرية تتركبّمنّأشيـاءّشأنها

المخاطبةّحاالّماّّأوّشيئـاًّأفضـلّأوّأخسّوذلكّإماّجماالّأوّقبحاّأوّجالالًّ

 ّّّّّّّ.26.ّ»كّمماّيشاكلّهذهّأوّهواناً،ّأوّغيرّذل

ـاّعلىّالتخييلّبوصفهّعنصراّمهيمن–فيّهذاّالنصّّ–يعولّالفارابيّ

ّييل،فيّبنيةّالشعر،ّوالتخييلّيقصدّبهّالتصويرّالذيّمضمونّعمليةّالتخ

خسّذلكّأنّالشعرّإماّأنّيصورّالشيءّعلىّنحوّأفضلّمماّهوّعليه،ّأوّأ

ّمماّهوّعليهّ.

ّآخرّللشعر ّوالوزنّألنّحيثّيذكرّحدا ّالشعرّ يتضمنّالمحاكاة قوام

هوّأنّيكونّقوالًّمؤلفاًّمماّيحاكيّاألمرّوأنّيكونّ «وجوهرهّعندّالقدماءّ

مقسوماّبأجزاءّينطقّبهاّفيّأزمنةّمتساوية،ّوأعظمّهذينّفيّقوامّالشعرّ

 ّ»هوّالمحاكاةّوعلمّاألشياءّالتيّبهاّتكونّالمحاكاةّوأصغرهاّهوّالوزنّ

فالفارابيّفيّهذاّالنصّالّيعبرّعنّرؤيتهّللشعر،ّوإنماّينقلّقولّالقدماء،27ّ

ّوربماّعنىّبذلكّأرسطوّوغيرهّمنّالقدماءّوالناقلينّلكتابه.ّ

أنّأرسطوّقدّعرفّالشعرّّ–فيّالشعريةّاألرسطيةّّ–وّكماّمرّبناّ

ّ)ّالتشبيهّ(ّ،ّوذلكّفيّمعرضّ ّبأنها بأنهّمحاكاة،ّوفسرّالفارابيّالمحاكاة

إذّالمغلطّهوّالذيّيغلطّالسامعّإلىّ «مييزهّبينّالمغالطةّوّالقولّالشعريت

ّالموجودّ ّغير ّوأن ّموجود ّغير ّالموجود ّأن ّيوهمه ّحتى نقيضّالشيء،

ّ ّالشبيه ّالنقيضّلكن ّفليسّيوهم ّللشيء ّالمحاكي ّفأما 28ّ»موجود ّوفيّ. ،

                                                             
،ّص:1968ّّالفارابي:ّإحصاءّالعلوم،ّتحقيقّعثمانّأمين،ّمكتبةّاالنجلوّالمصرية،ّالقاهرة،26ّ

83ّ. 
ّسالم،ّّ 27 ّسليم ّمحمد ّتحقيق: ّالشعر، ّفن ّفيّتلخيصّكتابّأرسطو ّالشعر، ّجوامع :ّ الفارابي

 .172ّّ-171ّ،ّص:2ّ،1979ّالمجلسّاألعلىّللشؤونّاإلسالمية،ّالقاهرة،ّط
ّ.150أرسطوّ:ّفنّالشعرّ،ص:ّّ 28
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ّذلكّأن ّهيّالتمثيل، ّأنّالمحاكاة ّيذهبّالفارابيّإلىّالقول ّآخر ّ«موضع

التمثيلّأكثرّماّيستعملّفيّصناعةّالشعر،ّفقدّتبينّأنّالقولّالشعريّهوّ

ّ..29»التمثيلّ

تعزىّإلىّالتمثيلّوظيفةّالتخييلّالتيّتقومّعليهاّصناعةّالشعرّوهذاّّ

هوّالمعنىّفيّقولهّالسابقّأنّالمحاكيّيوردّشبيهّالشيءّأوّمثلهّ.ّغيرّأنّ

أي:ّأنّالوزن30ّّ»التمثيلّّأنّالقولّالشعريّهو «ماّيلفتّالنظرّفيّقوله:

يمكنّاالستغناءّعنهّوكأنّالمحاكاةّوحدهاّهيّجوهرّالشعرّفحسب،ّلكنهّ

ّحينّ ّورؤيتهّمضطربة، ّمتناقضا ّآخرّيجعلّموقفه ّنصا ّيورد سرعانّما

يؤكدّفيهّضرورةّالوزنّوأهميتهّفيّإضفاءّصفةّالشعريةّعلىّالقول،ّوإنّ

المحاكاةّوحدهاّمنّلمّيكنّمعتمداّعلىّالمحاكاة،ّذلكّأنّالكالمّالذيّيعتمدّ

إذاَّوزَنّمعّذلكّوقسمّأجزاءّصارّشعراًّّ«غيرّالوزنّالّيعدّقوالّشعرياّ

»31.ّ

إنّمصدرّاالضطرابّأوّعدمّوضوحّالرؤيةّفيماّيوردهّالفارابيّمنّ

ّعلىّ ّللشعر ّتعريفاته ّفي ّيعول ّكان ّأرسطو ّأن ّهو ّالشعرية، ّفي آراء

شعر،ّوإناّالّنجدّتفسيراّ)المحاكاة(ّبوصفهاّعنصراّتكوينياّيتعلقّبماهيةّال

ّاليونانّ ّقدماء ّألقوال ّساردا ّإال ّيكن ّلم ّألنه ّإال ّالسابق ّالفارابي لموقف

منّّوجهةّالنظرّالعربيةّّ–وآرائهم،ّولوّأنهّأرادّتحديدّمفهومّنهائيّللشعرّ

لماّصعبّعليهّذلك،ّلكنهّكانّيوردّآراءّاآلخرينّوآراءهّهوّباستخدامّّ–

ق،ّباستثناءّحديثهّعنّالقافيةّفقدّخصّبهاّمصطلحّالشعرّعلىّوجهّاإلطال

إنّالعربّاعتنواّبنهاياتّاألبياتّالتيّفيّالشعر،ّ« الشعرّالعربيّفيّقولهّ:

                                                             
ّ.151صّالمصدرّنفسه،ّّ 29
ّ.151صّالمصدرّنفسه،ّ 30
ّ.172-171ّالفارابي:ّجوامعّالشعر،ّص:ّّ 31
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وّفيّموضعّآخرّيشيرّ.ّ.32»أكثرّمماّلكثيرّمنّاألممّالتيّعرفهاّأشعارهمّ

ّعندهمّ ّالشعر ّاقترن ّقد ّالعرب ّالعربّألن ّبه ّيعني ّو )ّ ّالجمهور (ّ إلى

إنّالجمهورّوكثيرّمنّالشعراءّ« لنّيكونّشعراّ،ّفيقولّ:بالوزنّوبغيرهّف

ّفيّ ّينطقّبها ّبأجزاء ً ّمقوما ّمتىّكانّموزوناً، ّالقولّشعرا ّأن ّيرون إنما

ّ.33ّ»أزمنةّمتساويةّ

ّالعربيّ ّالشعر ّانطلقّالفارابيّمنّواقع ّإنّكانّفيّمعرضّّ–لو و

ّدالالّ-تلخيصّكتابّأرسطو ّبين ّالتردد ّعناء ّنفسه ّعلى ّوفر ّقد تّلكان

ّوخصائصهّ ّاليوناني ّالشعر ّصلب ّمن ّهي ّالتي ّوالمفاهيم، المصطلحات

ىّنوحّإلجهوّّالبنائيةّوالفنية،ّذلكّأنّمجردّالتأكيدّعلىّفكرةّالمحاكاة،ّإنما

يّلعربفكرةّغائمةّالّأساسّلهاّفيّالتفكيرّالعربي،ّوالّالخطابّالشعريّا

ّإ لىّنسانيةّعمنّحيثّمضمونّالمصطلح،ّفالشعرّالعربيّالّيحاكيّأفعاالً

هاّىّأننحوّمسرحيّأوّملحمي؛ّوإذاّجاريناّالفارابيّفيّفهمهّالمحاكاة،ّعل

عربيّرّالتمثيل،ّبمعنىّمماثلةّاألشياءّبغيرهاّعلىّأساسّالتشابه،ّفإنّالشع

ّعر.ليسّكلهّقائماّعلىّالتشبيه،ّوإالّاضطررناّإلىّإسقاطّنصفّهذاّالش

ّفإنّاتخاذّالفارابيّموقفّمنّي ّفيّوعلىّأيةّحال، عرضّآراءّغيره

وّّ–موضوعّالشعرية،ّدونّأنّيتدخلّفيّتوجيهّتلكّاآلراءّتوجيهاّمباشراًّ

ّ–إنّكانّقدّأوردّفيّثناياّشرحهّوتعليقهّماّهوّخارجّعنّالنصّالمقروءّ

قدّيفسرّمنّمنطقّأنهّكانّيرىّذلكّالّيليقّبالمقام،ّعلىّالرغمّمنّأنهّكانّ

يّنفسه،ّفقدّكانّهوّبصددّشرحّيتعاطىّمعّنصّينتميّإلىّميدانهّالمعرف

                                                             
ّ.171ّّّّّص:ّالمصدرّنفسه،ّّ 32
ّ.172أرسطو:ّفنّالشعر،ّص:ّّ 33
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ّو ّأرسطو، ّالتخييل،ّمصنفات ّشعرية ّشعريته، ّفإن ّتقدم ّما ّعلى تأسيسا

ّوشعريةّالبنيةّالعروضية.ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّبابن سينا ـ7المحاضرة  ّالحسن ّبن ّعبدهللا ّبن ّالحسين ّعلي نّ:"أبو

ّهـ(.428علي)تّ

ّيرىّابنّسيناّأنّالسببّالمولدّللشعرّفيّقوةّاإلنسانّشيئان؛ّأحدهما

ّالناسّللتأليفّالمتفقّواأللحانّطبعا،ّ االلتذاذّبالمحاكاة،ّوالسببّالثانيّحبُّ

ّفمنّ ّاألنفسّوأوجدتها، ّفمالتّإليها ّلأللحان ّمناسبة جدتّاألوزان ّو  ّقد ثم

ّوأكثرّ ّللطباع ّتابعة ّيسيرا ّتنمو ّوجعلت ّالشعرية، ّتولدت ّالعلتين هاتين

ّو ّالشعرّطبقا ّيرتجلون ّالذين ّالمطبوعين ّعن ّمنهمّتول دها انبعثتّالشعرية

ّخلقهّّ ّوبحسب ّخاصته ّفي ّوقريحته ّمنهم ّواحد ّكل ّغريزة بحسب

ّ.34وعاداته

كماّيعنيّابنّسيناّبلفظةّالشعريةّعللّتأليفّالشعرّالتيّيحصرهاّّّّّّ

ّالعام،ّ ّبمعناها ّوالموسيقي ّالتأليف ّوتناسب ّالمحاكاة ّمن ّالمتأتية بالمتعة

                                                             
34ّّ ّالثقافةينظر: ّدائرة ّواألنماط، ّواألنواع ّالمفاهيم ّالعربية، ّالشعرية ّبوفالقة: واألعالمّّسعد

ّ.14،ّص:2008ّّ،1ّحكومةّالشارقة،ّط
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ّفإنّمعنىّلفظةّّفيجعلّالمتعةّوالتناسبّالمحفزينّعنّتأليف الشعر،ّولهذا

ّالذيّ ّاإلنسان ّيرتبطّبغريزة ّنفسيا ّمنحى ّتتخذ ّفيّنصّابنّسينا الشعرية

35ّتحققّلهّالمحاكاةّوالتناسبّتلكّالمتعة.

تميزّابنّسيناّباستقالليةّرؤيتهّالشعرية،ّونزعتهّإلىّالتوسعّواإلفاضةّ

بمعطياتّالنصّاألرسطيّ «فيّطرحّآرائهّووجهاتّنظرهّ،ّلمّيكنّيتحدد

ّعلىّ ّوقدرة ّنافذ ّفهم ّمن ّبه ّيتمتع ّلما ّنظرا ّوالجمالية، ّالفكرية ومنطلقاته

ّالشعري،ّ ّلألثر ّالنفسية ّاألسس ّاستيعابه ّعن ّفضالً ،ّ ّواالستنباط التحليل

وهذاّماّمكنهّمنّرسمّنظريةّشعريةّلهاّمالمحهاّالنظريةّوإطارهاّالفكريّ

القوانينّالشعريةّوماّهوّنسبيّخاصّّالخاص،ّبتمييزهّبينّماّهوّمطلقّمن

ّ.36ّ»بأشعارّاليونانيينّ

ّ ّالكالم ّيرىّأن ّسينا ّابن ّأن ّلهّ «ذلك ّتذعن ّالتي ّالكالم ّهو المخيل

النفس،ّفتنبسطّعنّأمورّوتنقبضّعنّأمورّمنّغيرّرويةّوفكرّواختيار،ّ

ّ.37«وبالجملةّتنفعلّلهّانفعاالًّنفسانياًّغيرّفكري

أهميتهّفيّشعريةّالقولّلدىّجميعّاألمم،ّّوإذاّكانّالوزنّمماّالّتخفى

وكذلكّالقافيةّبالنسبةّللشعرّالعربي،ّفالتخيلّهوّالعنصرّاألكثرّأصالةّفيّ

الشعرّالسينوي،ّفعلىّالرغمّمنّأنّالفارابيّقدّاعتمدهّفيّمفهومهّ «مفهومّ

ّأيّ ً ّتكوينيا ّعنصراً ّوبوصفه ّنفسها ّالشعر ّببنية ّعنده ّارتبط ّلكنه للشعر،

بالجانبّالوظيفيّالذيّيمثلّّ–عندّابنّسيناّّ–ماهيةّوبينماّارتبطّمرتبطاًّبال

ّبالشعريةّ ّألصق ّفهو ّثم ّومن ّالبنية، ّعناصر ّلتفاعل ّالجمالي التجلي

                                                             
 .12حسنّناظم:ّمفاهيمّالشعرية،ّص:ّينظر:35ّّ
ّللنشر36ّّ ّالفكر ّدار ّواتجاهاتها، ّومفاهيمها ّأصولها ّالعربية، ّالشعرية ّحسين: ّحسب مسلم

 .46،ّص:1ّ،2013والتوزيع،ّط
ّ.161أرسطو:ّفنّالشعر،ّص:37ّّ
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عندّالفارابيّعنصراًّوصفياًّّ–باعتبارهاّوظيفةّالشعرّالجماليةّّلكنهّظلّ

ّشعرية، ّالسينويّوظيفة ّفيّالمفهوم ّالتخييل ّنكون ّفإن ّومنّهنا .ّ ً ّمحضا

ّفالقولّ ّانعدامها، ّأو ّمستوياتّالشعرية ّلتحديد ّيمكنّأنّيصبحّمعياراً فهو

ّ.38ّ»الذيّيحدثّاهتزازاًّفيّالنفسّوّيولدّشعوراًّباألريحيةّيكونّشعراًّ

ّّ،ّ ّاللغة ّالنفسّلجماليات ّانفعال ّهي ّالشعرية ّاالستجابة ّفإن ّثم ومن

إنّالكالمّ «دونّتدخلّمنّالعقلّهذاّماّيؤكدهّفيّموضوعّآخرّفيّقولهّ:ّ

ّأسرعّ ّليكون ّمتناسب، ّإيقاع ّذي ّووزن ّمخيلة ّبمقدمات ّإال ّشعرا ّيتم ال

ّ.39»تأثيراّفيّالنفوسّ,لميلّالنفوسّإلىّالمتزناتّوّالمنتظماتّالتركيبّ

تكشفّرؤيةّابنّسيناّهذهّعنّاألساسّالنفسي،ّالذيّتقومّعليهّنظريةّ

والعاطفةّوليسّالعقلّأوّالشعرّالحديثةّّالقائلةّبأن:ّمدخلّالشعرّهوّالقلبّ

ّالشعرّ ّنظرية ّفي ّوماهيته ّالشعر ّبحقيقة ّعالقة ّله ّبما ّتوحي ّوكما الفكر

المعاصرة،ّالقائمةّعلىّأساسّأنّالشعرّالّيصفّاألشياءّوإنماّينقلّأثرهاّ

ّ.40ّفيّالنفس

ّفيّالنفسّالشاعرة؛ّ ّألثرّاألشياء ّنفسية ّشعورية ّاستجابة فالشعرّهو

ّيحكمهّ ً ّوإدراكا ً ّوعيا ّوليس ّللعالم، ّانفعالية ّاستجابة ّالشعر ّيكون ولذلك

ّاألساسّ ّعلى ّسينا ّابن ّعند ّالنفسي ّالتفسير ّيقتصر ّولم ّالعالم، منطق

ّانطال ّالشعرّنفسها ّإلىّبنية ّتعداه ّوإنما ّالشعرية ّمنّالغريزيّلالستجابة قا

                                                             
 .46مسلمّحسبّحسين:ّالشعريةّالعربية،ّص:38ّ
ابنّسينا:ّالمجموعّأوّالحكمةّالعروضيةّفيّمعانيّكتابّالشعر،ّتحقيق:ّمحمدّسليمّسالم،39ّّ

ّ.20،ّص:1969مركزّتحقيقّالتراث،ّالقاهرة،ّ
ّ.119ينظر:ّمحمدّمندور:ّاألدبّوّمذاهبه،ّدارّنهضةّمصر،ّالقاهرة،ّد.ت،ّص:ّ 40
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ّ ّأن ّذلك ّذاتها، ّالغريزية ّالنفسية ّمنهمّ «الرؤية ّللتخييل ّأطوع الناس

ّ.41ّ«للتصديق،ّوكثيرّمنهمّإذاّسمعّالتصديقاتّاستكرههاّوّهربّمنهاّ

ّمنّّ ّشيء ّفلها ّالمحاكاة ّالصدقّّ»أما ّألن ّللصدق، ّليس التعجيب

ةّالمشهورّكالمفروغّمنهّوالّطراءةّله...والقولّالصادقّإذاّحرفّعنّالعاد

والحقّبهّشيءّتستأنسّبهّالنفس،ّفربماّأفادّالتصديقّوالتخييلّمعاً،ّوربماّ

ّ.42ّ»شغلّالتخييلّعنّااللتفاتّإلىّالتصديقّوالشعورّبهّ

يشيرّالنصانّالسابقانّإلىّأنّابنّسيناّكانّينظرّإلىّالشعرية،ّبرؤيةّ

ّالفيلسوفّ ّالمتعمقّالّبعقلية ّعلىّالت «الناقد ّمفطورة أثرّفالنفسّاإلنسانية

بالصور،ّوالعالقاتّالخياليةّّالمبتدعة،ّأكثرّمنّتأثرهاّبالصورّوالعالقاتّ

يقابلهّابنّسيناّبعمليةّ)ّتحريفّّ–كماّمرّبناّّ–الواقعيةّالمألوفة،ّوالتخييلّ

ّالشاعرّإزاءّاألشياءّوعالقاتها،ّليضفيّعليهاّطابعاًّ الواقع(ّالتيّيمارسها

فيّالنفس،ّوليسّالتخييلّأوّالتحريفّّخيالياًّأوّمتخيالًّليحدثّأثرهّالجمالي

–ّّ إالّآليةّشعريةّتعملّعلىّتصويرّاألشياء،ّعلىّهيئاتّّ–عندّابنّسينا

ّ.43»وصفاتّمغايرةّلهيئاتهاّوصفاتهاّالواقعية

ّمعين،ّ ّلتأثير ّاستسالم ّحقيقتهما ّفي ّوالتصديق ّالتخييل ّفإن وعليه

فهوّإذعانّللعقلّّوالتخييلّهوّإذعانّالنفسّللتعجبّوااللتذاذ،ّأماّالتصديق

ّعلىّذلكّ ّوبناًء ّفيّالواقع، ّهوّعليه ّكما ّبقبولّالشيء ّالمنطقية ومعطياته

يميزّابنّسيناّتمييزاًّبارعاًّبينّالتخييلّوالتصديقّمنّحيثّالوظيفةّاللغويةّ

                                                             
ّ.162أرسطو:ّفنّالشعر،ّص:ّّ 41
ّ.162ّص:ّالمصدرّنفسه،ّّ 42
عبدّالمنعمّعباس:ّفلسفةّالفنّوتاريخّالوعيّالجمالي،ّدارّالمعرفةّالجامعية،ّالقاهرةّّروايةّ 43

ّ.141،ّص:1996ّ
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ّالذهنية44ّّّللكالم. ّالصورة ّتحدثها ّبالتخييل ّالمرتبطة ّالشعرية فالوظيفة

ّقولّالنابغةّالذبيانيّ:وإليضاحّهذهّالعبارةّنأخذّمثالًّ

فَِإنـََّك َكاللَّْيِل الَِذي هـَُو مـُـْدِرِكي     َوإِْن ِخْلَت أَنَّ اْلُمْنتَأَى َعْنَك َواِسـُع 

45ّ

ّالنفسّ ّالممدوحّهيّصفةّتخييلية،ّتنفعلّلها فالصفةّالتيّيوصفّبها

ّأماّ ّمطابقة، ّغير ّأو ّللواقع ّمطابقة ّالصفة ّهذه ّكون ّعن ّالنظر بغض

ّالمقولّفيهّعليهّوأيّيلتفتّفيهّإلىّجانبّ»التصديقّفإنهّيحدثهّ القولّبما

ّيقومّّ.46«حالّالمقولّفيه ومعنىّذلكّأنّالتصديقّيعتمدّعلىّالعقلّوألنه

علىّأساسّالنظرّإلىّحالّالقائلّأهوّصادقّأمّال،ّوليسّالنظرّإلىّمحتوىّّ

ّالقول.

ّ ّسينا ّابن ّالذيّاهتدىّإليه ّالنوعي ّالتمييز ّهذا ّمعياراّّ–إن باعتباره

ّالمعطىّالنظريّ ّهو ّالشعرية، ّوغير ّالشعرية ّاألقاويل ّللتفريقّبين ً لسانيا

لشعرية،ّباعتمادّوظائفّذاتهّالذيّقامتّعليهّالدراساتّاللسانيةّالمعاصرةّل

ّاللغةّلتمييزّالخطابّالشعريّعنّالخطابّالنثري حسبّ-ذلكّأنّالشعريّ.

هوّالذيّينجمّعنّاضطالعّاللغةّبوظيفةّالتخييلّفيّالمقامّّ–رأيّابنّسيناّ

ّالالشعريّ/ّ ّأما ًّمنطقياً، ّعقليا ّنسقا ّالتصديقّبوصفه ّتراجع ّمقابل األول،

ّوظي ّالتخييلّأوّالنثريّفيكونّحينّتتوخىّاللغة ّ ّيتراجع ّإذا ّالتصديق، فة

ّ.47ينعدمّحسبّمستوياتّالنثرية

                                                             
 .48مسلمّحسبّحسين:ّالشعريةّالعربية،ّص:44ّّ
ّ.53،ّص:4ّ،1990النابغةّالذبياني:ّالديوان،ّتحقيق:ّشكريّفيصل،ّدارّالفكر،ّطّ 45
ّ.162أرسطو:ّفنّالشعر،ّص:ّّ 46

ّ.57قة:ّالشعريةّالعربية،ّص:ّسعدّبوفالينظر:47ّّّ
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ولمّيقتصرّفهمّابنّسيناّلطبيعةّالشعرّوخصائصهّالنوعيةّمنّحيثّّّ

ّاستغرقّالتمايزّالنوعيّبينّالشعرّاليونانيّوالشعرّ هيّقوانينّكليةّوإنما

ّوظيفته ّتتمركز ّاليوناني ّفالشعر ّأيضاً، ّالوظيفية ّالناحية ّمن فيّّالعربي

األغراضّالمدنيةّأوّالوظيفيةّالنفعيةّالعمليةّذاتّالطبيعةّاألخالقيةّ،ّالتيّ

،ّأماّالشعرّالعربيّفيتضمن48ّيعبرّعنهاّبالشعرّتارةّوالخطابةّتارةّأخرى

ّ ّالمذكورة ّألغراضّ «الوظيفة ّيقال ّوقد ّللتعجيبّوحده، ّيقال ّقد والشعر

ّ ّاليونانية ّاألشعار ّكانت ّذلك ّوعلى ّ،49»المدنية، ّذلكّّ ّسينا ّابن ويوضح

:ّ ّفيقول ّآخر ّموضع ّفي ّلوجهينّ« التباين ّالشعر ّتقول ّالعربّكانت فإن

أحدهماّليؤثرّفيّالنفسّأمراًّمنّاألمورّتعدّبهّنحوّفعلّأوّانفعال،ّوالثانيّ

ّاليونانيونّ ّوأما ّالتشبيه ّلتعجبّبحسن ّشيء ّكل ّفكانتّتشبه للعجبّفقط،

ّ ّفعل، ّعلى ّبالقول ّيحثوا ّأن ّيقصدون ّفعل،ّفكانوا ّعن ّبالقول ّيردعوا أو

ّ.50»وتارةّكانواّيفعلونّذلكّعلىّسبيلّالخطابةّوّعلىّسبيلّالشعرّ

ماّيمكنّاستخالصهّمنّاستقراءّآراءّابنّسيناّفيّثناياّقراءتهّالنصّ

ّاألرسطيةّ ّالشعر ّنظرية ّبين ّموازنة ّإقامة ّبصدد ّكان ّأنه األرسطي

سيسياًّفيهّمنّاألصالةّوالشعريةّالعربية،ّمنّوجهةّنظرّواعيةّتنحوّمنحاّتأ

ّفيّ ّالعربية ّللشعرية ّالرائد ّالمشروع ّبأنه ّيوصف، ّبأن ّجديراً ّيجعله ما

ّذلكّالمشروع،ّ ّتخطىّعبر ّقد ّذلكّأنه ّالنقدي، ّوإطارها ّالفلسفية أصولها

ّ.51النصّاألرسطيّفيّأبرزّمرتكزاتهّالفلسفيةّوّالفكرية

                                                             

 .51ينظر:ّمسلمّحسبّحسين:ّالشعريةّالعربية،ّص:48ّّ
ّ.162أرسطو:ّفنّالشعر،ّص:ّ 49
ّ.170ّص:ّالمصدرّنفسه،ّّ 50
ّ.66سعدّبوفالقة:ّالشعريةّالعربية،ّالمفاهيمّواألنواعّواألنماط،ّص:ّينظر:ّّ 51
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ّرش ّالبن ّالسبيل ّمهدت ّراقية ّعلمية ّبعقلية ّمعها ّتعامل ّالذيّحيث د

تواصلّمعّذلكّالمشروعّووسعّمعطياتهّالفكريةّإلضاءةّجوانبّأخرىّفيّ

ّوعليهّفإنّشعريتهّشعريةّالتخييلّوالوزن.الشعريةّالعربية،ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ابن رشد: "أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد")ت ـ 8المحاضرة 

 هـ(.595

شعريةّالتخييل،ّشعريةّالخروجّعنّالمألوفّاللغوي،ّشعريةّاستنبطهاّ

ّاليونانيةّ ّالشعرية ّتحكم ّالتي ّالقوانين ّبين ّالتمييزية ّقدرته ّبفعل ّرشد ابن

ّألرسطوّ ّالشعر" ّ"فن ّكتاب ّفي ّجاء ّما ّأن ّأدرك ّإذ ّالعربية، والشعرية

ّجاءّفيهّيخصّ يحتويّعلىّأسسّمعرفيةّصالحةّلكلّاألمم،ّلكنّأكثرّما

إذّكثيراّمماّفيهّهيّقوانينّخاصةّبأشعارهمّوعاداتهمّفيهّّ«الشعرّاليونانيّ
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ّمنّ ّغيره ّفي ّموجودة ّأو ّالعرب، ّكالم ّفي ّموجودة ّنسبا ّتكون ّأن إما

52ّ.»األلسنة

ّفيماّ ّالفلسفيّالعربيّالشارحّللنصّاألرسطي، ّالعقل ّتجلتّيقظة لقد

ّكما ّالنص ّذلك ّلمنطوق ّالتنظيري، ّالتخطي ّمظاهر ّمن عندّّالحظناه

الفارابيّوابنّسينا،ّومنحّاالستقالليةّفيّالتنظيرّللشعريةّالعربيةّالمعتمدةّ

ّلمصطلحّ ّالدقيق ّبفهمه ّرشد ّابن ّتميز ّوقد ّوالقافية؛ ّالوزن علىّضرورة

المحاكاةّالمقترنّ)بالمثيلّ(،ّحينماّقرنّالمحاكاةّبالقصصّوالحكاياتّالتيّ

ّالشعر ّصلب ّتمثل ّالتي ّالجوهرية، ّالعناصر ّمن ّفيّعدها ّاليونانية ية

فالقصاصونّوالمحدثونّبالجملةّهمّالذينّلهمّقدرةّعلىّ «الملحمةّوالدراما

ّالعاداتّواالعتقاداتّ ّالتراجيديا53ّّ»محاكاة ّبنية ّفهم ّقد ّأنّابنّرشد ّكما .

ّالمديحّ(،ّ ّهوّ)صناعة ّوإنّسماها ّأرسطو، ّالتيّذكرها ّالستة وعناصرها

هي:)األقاويلّالخرافية(ّو)ّالوزنّ(ّوقدّأصابّفيّفهمّأربعةّعناصرّمنهاّ

و)ّاالعتقاداتّ(ّو)ّاللحنّ(ّوهيّتقابلّعندّأرسطوّ)الخرافةّ(ّو)الوزنّ(ّ

ّوهما:)ّ ّاثنينّمنها ّفيّفهم ّوأخطأ ّالموسيقىّ(؛ ّو) )ّ ّالنشيد ّو) ّالفكر( و)

ّّّّّّّّ.54ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالعادات(ّو)النظر(،ّوهماّعندّأرسطوّ)الفعل(ّو)المنظرّالمسرحي(

ّ ّالمديح ّأجزاء ّالعاداتّواالعتقاداتّأعظم ّإلىّأن ّابنّرشد ّ«ويشير

ألنّصناعةّالمديحّليستّهيّصناعةّتحاكيّالناسّأنفسهمّمنّجهةّماّهمّ

ّوّ ّالجميلة ّعاداتهم ّقبل ّمن ّتحاكيهم ّإنما ّبل ّمحسوسون، ّناس أشخاص

ّ ّو))الخلق(( ّاألفعال ّتشمل ّالسعيدة ّواعتقاداتهم ّالحسنة، 55ّ »أفعالهم

                                                             
 .201أرسطو:ّفنّالشعر،ّص:52ّ
ّ.201ص:ّالمصدرّنفسه،53ّّ
ّ.209:ّالمصدرّنفسه،ّينظر:ّ 54
ّ.19ص:ّالمصدرّنفسه،ّّ 55
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أنّ «فالمالحظةّهناّأنّابنّرشدّكانّيحومّحولّفكرةّأرسطو،ّالتيّمؤداهاّ

الفكرّوالخلقّهماّاللذانّيحددانّاألفعالّ)ّواألفعالّهيّالتيّتجعلناّننجحّأوّ

ّنراهمّ ّاألشخاصّالذين ّعن ّنقول ّمايجعلنا ّبـــ))الخلق(( ّوأعني ...ّ نخفق

ـّ))ّالفكرّ((ّكلّماّيفعلون،ّإنهمّيتصفونّبكذاّوّكذاّمنّالصفاتّ،ّوأعنيّب

ّيقررونّ ّإالّأنّغيرية56ّ»يقولهّاألشخاصّإلثباتّشيءّأوّالتصريحّبما .

ّجعلتّكالمهّ ّقد ّوغرابته ّرشد ّابن ّكالم ّحوله ّيدور ّالذي ّالشعري النوع

نظرياًّخالصاًّمجرداًّمنّأيةّمرجعيةّنصيةّإبداعية،ّوهذاّماّجعلّ)المنظرّ

ّ)ا ّرشد ّابن ّعند ّيصبح ّأرسطو، ّعند )ّ ّ))ّالمسرحي ّهو ّالذي لنظر(

إبانةّصوابّاالعتقادّوكأنهّكانّّ«االستداللّلصوابّاالعتقادّ((ّ،ّأوّأنهّ

ّ ّالممدوحّبه ّلصوابّاالعتقاد ّمنّاالحتجاجّ, ّضربا ّيعلق57ّ»عندهم ّثم ،

وّهذاّكلهّليسّيوجدّفيّ« علىّذلكّخاتماًّكالمهّفيّصناعةّالمديحّبقولهّ:

ّ.58ّ»أشعارّالعرب

شعرّفيّجوهرهّعندّابنّرشدّعنّمفهومهّعندّالّيكادّيختلفّمفهومّالّ

الفارابيّوابنّسينا،ّوإنّلمّيكنّفيّمستوىّالدقةّاالصطالحيةّالتيّنجدهاّ

ّاألقوالّ ّيقرنّالشعرّبالتخييلّوالتغييرّأي: ّذلكّأنه ّهذينّالفيلسوفين، عند

ّ ّوالتشخيص ّالكناية ّو ّواالستعارة ّكالتشبيه ّ-المغيرة، ّالجماد ،ّّ-إنطاق

وأنتّإذاّتأملتّاألشعارّالمحركةّوّجدتهاّ« المفهومّبقوله:ّويعلقّعلىّذلك

بهذهّالحالّوماعداّهذهّالتغيراتّفليسّفيهّمنّمعنىّالشعريةّإالّالوزنّفقطّ

،ّويتوسعّابنّرشدّكذلكّفيّبيانّأنواعّالمحاكاةّضارباّلهاّأمثلةّمن59ّّ»

                                                             
ّ.19ّص:ّالمصدرّنفسه،ّّ 56
ّ.210أرسطو:ّفنّالشعر،ّص:ّ 57
ّ.210ّص:ّالمصدرّنفسه،58ّّ
ّ.243ص:ّالمصدرّنفسه،59ّّ
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يّتشبيهّالشعرّالعربيّعلىّسبيلّالمقارنةّ،ّمعتبراًّأنّالمحاكاةّاألرسطيةّه

ّأوّتمثيلّكماّهوّعليهّالشعرّالعربي.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ضمنّإطارّالشعريةّمجملّالتغييراتّالتيّّ–عندّابنّرشدّّ-وتندرجّّ

ّالتركيبية( ّ)الحيل 60ّّيسميها ّتكون ّواإلبدالّ «التي ّوالموافقة بالموازنة

والتشبيهّّوبالجملةّ:ّبإخراجّالقولّغيرّمخرجّالعادةّمثلّ:ّالقلبّوالحذفّ

ّوالتأخيرّوتغييرّالقولّمنّاإليجابّإلىّالسلبّ ّوالنقصانّوالتقديم والزيادة

ّ:ّ ّوبالجملة ّالمقابلّإلىّالمقابل ّمن :ّ ّوبالجملة ّالسلبّإلىّاإليجابّ، ومن

ّ.61ّ»تسمىّعندناّمجازاًّبجميعّاألنواعّالتيّ

ّهناّ ّبالشعرية ّرشد ّابن ّيعنيه ّوما ّوأشعارهم، ّالمأثور ّالعرب وكالم

ّلكيّ ّالوزن ّمن ّبد ّال ّإذ ّمنه ّذلكّمفروغ ّاالصطالحيّألن ليسّبمفهومه

ّالشعري،ّ ّالجانبّالوظيفيّأيّاألثر ّبذلك ّيعنى ّوإنما ّشعراً، ّالكالم يكون

ّ ّّ–فالتغييراتّالتيّيتحدثّعنها ّهيّوّالتيّيّ–هنا قرنّالشعريةّبها،ّإنما

مرتبطةّبالتخييلّبوصفهّالعنصرّالبنائيّالمولدّللوظيفةّالشعريةّ،ّوّإالّلماّ

ْسئَِل اْلقَْريَةَ وَ استشهدّبآياتّمنّالقرآنّلبيانّمجازّالحذفّفيّقولهّتعالىّ:ّ﴿

ّمن62ّّ﴾الَّتِي ُكنَّا فِيَها َواْلِعيَر الَّتِي أَْقبَْلنَا فِيَها َوإَنَّا لََصاِدقُونَ  ّكغيره ألنه

ّالتغييراتّ ّيصفّتلك ّفإنه ّهنا ّومن ّليسّشعراً، ّالقرآن ّأن ّيعلم المسلمين

ّعنّأنّهذاّ ّفضالً ،ّ ّدليلّمهارة ّوهيّ ّ ّنادرة ّبأنها ّالتركيبية، /ّ األسلوبية

                                                             
نّابنّرشدّيقتفيّخطىّابنّسيناّفيّاستعمالّهذاّالمصطلح،ّوإنّكانّقدّتوسعّفيّمدلوالتهّإ60ّ

ّجميعها،ّفيّحينّاقتصرّعندّابنّسيناّعلىّالبديع.لتشملّأساليبّالبالغةّ
ّ.243ّّّّّّأرسطوّ:ّفنّالشعرّ،ّص:ّ 61
ّ.82سورةّيوسف:ّآيةّ 62
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ّالذيّ ّأعنيّّ«الصنفّهو ّالشعرية ّاألقاويل ّفعل ّاإلفهام، ّإلىّجودة يجمع

ّ.63ّّ»تحريكّالنفسّ

التغيراتّمنّشأنهاّأنّتدخلّالقولّفيّفضاءّّوعلىّالرغمّمنّأنّهذه

الشاعرّالّيحصلّلهّمقصودهّعلىّ «الشعريةّلماّفيهاّمنّطاقةّتخييليةّفإن

فماّيفهمّمنّهذاّالنصّأنّالقولّالّيكون64ّّ»التمامّمنّالتخييلّإالّبالوزنّ

ّتأثيرّ ّفإنهّيكتسبّطاقة ّيكونّمخيالً ّلكنهّعندما ّخالّمنّالوزن، ّإذا شعراً

ّنهّفيّذلكّشأنّاألقاويلّالشعريةّفيّقدرتهاّعلىّتحريكّالنفسّ.عاليةّّشأ

ّخالصةّماّتقدمّنستخلصّأنّآراءّابنّرشدّورؤيتهّفيّالشعرية،ّهي

ّتأسيسّنظريّيعودّالفضلّإليه،ّألنهاّجاءتّخارجّنطاقّالنصّاألرسطي

تيّبيةّالسلووقدّأفادّمنّآراءّابنّسينا،ّفيماّيتعلقّبالتغيراتّالتركيبيةّواأل

ّلهاّعنصراًّإضافياًّ.جع

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                             
ّ.244ّّّّّأرسطو:ّفنّالشعر،ّص:ّ 63
ّ.214ص:ّالمصدرّنفسه،ّّ 64
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ّ

ّ

ّ

 .ـ التنقيب عن االصول النقدية الشعرية 9المحاضرة 

ةّنظريلقدّأفرزتّوجهاتّنظرّالنقادّالعربّالقدامىّوآرائهم،ّتأصيلّال

ّومؤشراتّلغ ّالجمالي ّذوقهم ّوفق ّاألدبّوتأسيسها، ّقضايا ّفي تهمّالنقدية

ّ ّالغالبّشعريا، ّإنتاجهم ّكان ّولما ّنظرومؤطراتّفكرهم، ّنظريتهم يةّفإن

ّ، شعرية ّفي ّوجمالية ّفلسفية ّنظرية ّاستقراء ّالمقام ّهذا ّفي ناءّبوسنحاول

ّالنقديّانطالقاّمنّمفهومّتباينّالرؤىّواالتجا ندّعهاتّالشعريةّفيّتراثنا

ّالنقدّالعربيّالقديم.ّأساطينّثلةّمنّ

ّأحمدّ ّبن ّالخليل ّعند ّالعربي ّتراثنا ّفي ّالعربية ّالشعرية تمثلت

وابتكرهّوشرحّأصولهّ «عدّأولّمنّوضعّعلمّالعروضيالفراهيديّالذيّ

ومقاييسهّومصطلحاتهّووضعّأسماءّبحورهّفالعروضّعلمّنظريّيتحدثّ

ّمنّ ّالعربي ّالشعر ّفي ّوالمتدارك ّالشارد ّعلى ّقياسا ّاألوزان ّقواعد عن

وكانتّكلمةّالعروض65ّّ»انّالشعراءّيعرفونهاّبالسليقيةّقوالبّموسيقية.ك

ومنّمعانيهاّمكةّالعتراضهاّوسطّ «تطلقّفيّاللغةّعلىّأكثرّمنّمعنىّ

البالدّوقدّكانّهذاّاسمهاّوكانّالخليلّمقيماّبهاّحيثّألفّكتابهّفأطلقّعليهّ

 66.»اسمّالعروضّتيمناّببيئتهّمكةّالتيّفيهاّألهمّقواعدّالوزنّالشعريّ

                                                             
،1ّ،2007ّإبراهيمّخليل:ّعروضّالشعرّالعربي،ّدارّالمسيرةّللنشرّوالتوزيعّوالطباعةّط65ّ

 .07ص:
الرحمنّتبرماسين:ّالعروضّوإيقاعّالشعرّالعربي،ّدارّالفجرّللنشرّوالتوزيع،ّعبد66ّّ

 .05ّ،ّص:20031ّ،ط
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داخلّالقصيدةّلمعرفةّالنغمةّ «العروضّهوّدراسةّألوزانّاألبياتّّوعلم

التيّتسيرّعليهاّأوّالبحرّالذيّصيغتّعلىّتفعيالتهاّومدىّتوفيقّالشاعرّ

ّتفعيالتّ ّيدخل ّأن ّيمكن ّما ّوبيان ّالشعري ّالبحر ّبمستلزمات ّالوفاء في

ّمنّيخ ّيمتنع ّوما ّمسيقاه، ّبها ّنقصّالتتأثر ّأو ّ لّالبحرّالمعنيّمنّزيادة

ّأنّالبحورّالشعريةّميزانّللشعرّسميّبه67ّّّ»بالموسيقى ويقصدّمنّهذا

لتبيانّالمتزنّمنّالشعرّمنّالمنكسرّأيّبيانّلماّهوّشعرّمماّليسّشعر.ّ

محتاجّإلىّ «منّجهةّأنّالحكمّعلىّبيتّشعرّبأنهّموزونّأوّغيرّموزونّ

اكنّممارسةّعلنيةّتبدأّبتقطيعّالبيتّإلىّأصواتّبعضهاّمتحركّوبعضهاّس

ّالوزنّ ّمعرفة ّوأخيرا ّوالتفعيالت ّاألصوات ّتمثل ّكتابية ّرموز وإلى

ّ.68ّ»والبحر

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 هـ (.175عند الخليل بن أحمد الفراهيدي) تـ 10المحاضرة 

                                                             
شعبانّصالح:ّموسيقىّالشعرّبينّاإلتباعّواالبتداع،ّدارّغريبّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،67ّّ

 .11،ّص:4ّ2007ط
 .07إبراهيمّخليل:ّعروضّالشعرّالعربي،ّص:68ّ
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ّأحمدّ ّبن ّالخليل ّعند ّالعربي ّتراثنا ّفي ّالعربية ّالشعرية تمثلت

وابتكرهّوشرحّأصولهّ «عدّأولّمنّوضعّعلمّالعروضيالفراهيديّالذيّ

ومقاييسهّومصطلحاتهّووضعّأسماءّبحورهّفالعروضّعلمّنظريّيتحدثّ

ّمنّ ّالعربي ّالشعر ّفي ّوالمتدارك ّالشارد ّعلى ّقياسا ّاألوزان ّقواعد عن

69ّ»قوالبّموسيقية.كانّالشعراءّيعرفونهاّبالسليقيةّ

ّالقصي ّعليه ّتبنى ّالذي ّاألساس ّأو ّالقاعدة ّالشعر ّبحور ّتعد دةّإذا،

ّالبحورّيضبطّالعربي ّلبيتاةّفيّنظرّالخليلّبنّأحمدّالفراهيديّفهوّبهذه

ّتجنب ّالمحققّبالوزن ّعلىّالعروضّومعرفة ّاعتمادا ّتاما اّالشعريّضبطا

ّللوقوعّفيّنشازّاإليقاعّوالغيابّفيّساللةّالموسيقى.

كانّالعربّفيّجاهليتهمّيقولونّالشعرّبالسليقة،ّمعتمدينّعلىّالذوقّ

ّلذلك ّوالعاطفة ّاألمةّّوالحس ّامتزجت ّاإلسالم ّوبعد ّسليما. ّشعرهم ظل

العربيةّباألممّاألخرىّونتيجةّهذاّاالمتزاجّحدثّتدنيّفيّمستوىّالشعرّ

العربيّفجاءّالشعرّرديئاّفيّهذهّالفترة،مماّاستدعىّمنّالخليلّضبطّهذاّ

وذلكّليستعينّبهاّمنّخانهّالذوقّفيّنظمّأوّ «التدنيّبوضعهّبحورّالشعرّ

وكذلكّيعرفّبهاّمفارقةّالقرآنّللشعرّومباينتهّلهّوأنّيعلمّبهاّقولّالشعرّ

ماّيجوزّفيّالشعر،مماّالّيجوزّفيهّّوذلكّمنّخاللّدراستهّالنسقّوالنظامّ

ومنّهناّالّيمكنّأليّشاعرّأو70ّّ»الذيّاعتمدهّالعربّوهمّينظمونّالشعر

ّعلىّالكثير ّومطلعا ّكانّحافظا ّإالّإذا ّالتعلم منّّدارسّأنّيدعيّإمكانية

ّالقوالبّالشعريةّالتيّتخصّاألوزانّالعروضية.

                                                             
،1ّ،2007ّلعربي،ّدارّالمسيرةّللنشرّوالتوزيعّوالطباعةّطإبراهيمّخليل:ّعروضّالشعرّا69ّ

 .07ص:
 .31ّ،ّص:1ّ،2004حميدّآدمّتويني:ّعلمّالعروضّوالقواني،ّدارّصفاءّللنشرّوالتوزيع،ّّط70ّ
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 ه(.255عند الجاحظ )ت11 ـالمحاضرة

ّالعربية،ّ ّللشعرية ّتأسيسّنظرية ّلمحاول ّتندى ّمن ّأول ّالجاحظ يعد

ّالمالكّ ّعبد ّله ّيشهد ّإذ ّالتراثي، ّنقدنا ّتاريخ ّفي ّكبرى ّبأهمية ّيتمتع ألنه

ّ ّالمشهورة ّبهّّ«مرتاضّبقولته ّالجاحظّالتيّاستشهدنا ّفيّكالم كلّجملة

ّبذاتها ّقائمة ّشعرية ّنظرية ّتمثل ّالمحاوالت71ّّ»يجبّأن ّتعزىّأول فإليه

ّاألسلوبيةّ ّالتمخضات ّوليدة ّبوصفها ّالشعرية، ّتحديد ّفي الموضوعية

ّيقول: ّحيث ّواألفكار، ّللمعاني ّانعكاسا ّمنها ّأكثر ّاألولى  « بالدرجة

ّي ّالطريق، ّفي ّمطروحة ّوالبدويّوالمعاني ّوالعربي، ّالعجمي عرفها

ّوسهولةّ ّاللفظ، ّوتخير ّالوزن ّإقامة ّفي ّالشأن ّوإنما ّوالمدني، والقروي

المخرج،ّوكثرةّالماءّوفيّصحةّالطبع،ّوجودةّالسبك،ّفإنماّالشعرّصناعةّ

72ّ.»وضربّمنّالنسيج،ّوجنسّمنّالتصوير

ّيمكنناّأنّنتمثلّمقولةّالجاحظّفيّالخطاطةّالتالية.

 

                                                             
ّأشجانّيمانية،71ّ ّلقصيدة، ّتشريحية ّدراسة ّالخطابّالشعري، ّبنية ّالمالكّمرتاض: ديوانّّعبد

 .05،ّص:1995الجزائر،ّّ،المطبوعاتّالجامعية
،3ّ،ّدت،ّج2الجاحظ:ّالحيوان،ّتحقيقّوشرح:ّعبدّالسالمّهارون،ّمكتبةّمصطفىّالحلبي،ّط72ّ

 .132-131ص:

.بنية القصيدة عند الجاحظ

"الصناعة"

.ـ التصوير3

.ـ بناء الصيغ البالغية

".الخيال الطاقة الخالقة"

.ـ السبك2

.ـ بناء األسلوب التركيبي

.ـ سهولة المخرج

.ـ الوزن1

.  ـ بناء الشكل الشعري الموسيقي

ـ تخير اللفظ

.ـ النسج

.أساسه اللغة الشعرية

".مائز الشعر عن غيره"ـ 

.ـ ينبثق عنها
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فيّتحديدّبنيةّالشعرّعلىّالشكلّاللغوي،ّهذهّالبنيةّتنتجّّركزّالجاحظ

وظيفتهاّالشعريةّمنّخاللّ"الوزن"ّو"تخيرّاللفظ"،ّثمّخصّالشعريةّفيّ

ّالتصوير".ّ"خصائصّأسلوبهاّعلىّ"السبكّ"ّو

تتمثلّالقيمةّالحقيقيةّللشعرّفيّطريقةّصياغته،ّأي:ّفيّنظمه،ّولهذاّ

ّ ّالنظم ّجودة ّشروط ّعلى ّمقولته ّعناصر:ّانطوت ّثالثة ّفي ّتمثلت والتي

ّفيّحينّ ّالجاحظّعلىّالوزنّمطلقاً، ّوكانّكالم ّواللفظّوالتركيب، الوزن

ّوأماّ ّاالختيارّوالسهولةّوالطبع، ّبشروطّثالثة: جاءّحديثهّعنّاللفظّمقيداً

 التركيبّفاشترطّفيهّأنّيكونّمسبوكاً.

الخاصةّيقدمّالجاحظّالوزنّعلىّاللفظّوعلىّالتركيب،ّليكونّالوزنّ

ّالنثر، ّمن ّالشعر ّيفصل ّالذي ّالحد ّثم ّمن ّوهو ّالفارقة فالوزنّّ-الشعرية

ّالنوع ّتبين ّالتركيبّونواةّ-عالمة ّنواة ّفاللفظ ّالقيمة ّاللفظّليبين ّيأتي ّثم ،

الصورة،ّومنّثمّكانّأساسّالصناعةّالشعريةّعلىّأنّيكونّمختاراًّسهالًّ

ييرّالمهارةّالمستمدةّمطبوعاً،ّفالشعرّعندهّينهضّعلىّأسسّالدربة؛ّومعا

منّطولّالثقافّوالنظرّفيّمالءمةّالمعانيّلأللفاظ،إلىّجانبّالتحكمّفيّ

إخراجّالصيغّالجميلةّوالتراكيبّاألنيقةّالمعبرة،ّوالموحيةّبمعانيّودالالتّ

ّمقصودةّوفقّتصورّفنيّشاملّورؤيةّشعريةّمميزة.

ّالشعر ّأن ّالفنية ّالناحية ّالجاحظّمن ّح «يؤكد ّموهبة ّأو ّهللاّطبع باها

القلةّمنّالناس،ّوالّيقوىّعلىّقرضّالشعرّمنّحرمّهذاّالطبعّمهماّبذلّ

منّجهدّأوّتلقىّمنّعلم.ّإنهّيعنيّبالصناعةّالصياغةّأوّفنّتركيبّالكالمّ

ّمنّ ّيتألف ّالثوب ّأن ّفكما ّبالنسيج، ّللشعر ّتشبيهه ّجاء ّهنا ّومن وسبكه،

ّالقص ّهكذا ّوسداه، ّلحمته ّلتشكل ّوعرضا ّطوال ّتصف ّهيّخيوط، يدة
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مجموعةّأبياتّمؤلفةّمنّرصفّألفاظّتشكلّالصنيعّالفنيّالرائع.ّوالشعرّ

ضربّمنّالتصوير،ّوفيّهذاّإشارةّإلىّأهميةّعنصرّالخيالّفيّالشعر،ّ

73ّ.»فالخيالّيركبّالصورّويخترعهاّاختراعا

جبّولعلناّنجدّالجاحظّيستنكرّويعترضّعلىّبيتينّمنّالشعر،ّوقدّأع

ّوهما:ّبهماّأبوّعمروّالشيباني

 ال تحسبن الموت موت البلى      فإنما الموت سؤال الرجالْ 

 سؤالْ ل الكـــــــالهما مــــــوت ولكـــــــن ذا      أفظع من ذاك لذ

74ّ. »أناّأزعمّأنّصاحبّهذينّالبيتينّالّيقولّشعراّأبداّ«ّّ

يعلقّالجاحظّعلىّالبيتينّبنفيهّصفةّ)الشعرية(ّعنّالقولّوقائله،ّوهوّ

عياري،ّألنهّـّالقولّـّهيمنّعليهّالفكرّوالمنطقّولمّيأبهّصاحبهّّإلىّحكمّم

ّأنّ ّذلك ّفمعنى ّوالتصوير؛ ّالسبك ّوهما: ّاألساسيين ّبالعنصرين االهتمام

ّالتيّ ّالخاصة ّسماته ّالمعنىّله ّمن ّبمستوىّآخر الجاحظّيحسّفيّالشعر

ّ ّلفتّنظرّالشيبانيّإلىّأنّالشعرّصياغةّكان»ّتميزه. ّإنّالجاحظّعندما

ّفيّ ّإال ّالمتلقي ّيتذوقها ّال ّخاصة ّمعني ّالصياغة ّتلك ّفي ّبأن ّوعي على

ولتحويلّالقولّمنّالنثريةّالتقريريةّإلىّالشعريةّّ.75«بنائهاّاللغويّالخاصّ

الجماليةّعلماّأنّالبيتينّالّيعوزهماّالسبكّوالنظمّـّعلىّالمستوىّالتركيبيّ

ّ ّلغة ّالبيتين ّفلغة ّـ، ّاإليقاعي ّـ ّالصوتي ّالمستوى ّاإلدهاشّأو ّتحمل ال

ّ ّيقول: ّإذ ّبهما ّيؤمن ّالجاحظ ّوأن ّخاصة ّموكلونّ «والتصوير، الناس
                                                             

73ّّ ّعدد ّالعربي، ّالفكر ّمجلة ّالعربية، ّالجمالية ّرائد ّالجاحظ ّملحم: ّأبو 46ّعلي ّسنة ،9871ّ،

 .234ص:
 .308،ّص:3دت،ّجّ،2الجاحظ:ّالحيوان،ّتحقيقّوشرح:ّعبدّالسالمّهارون،ّط74ّ
،ّّص:2ّ،9981ّحسنّطبل:ّالمعنىّالشعريّفيّالتراثّالنقدي،ّدارّالفكرّالعربي،ّالقاهرة،ّط75ّ

11.ّ
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ّوفيماّ ّالراهن ّالموجود ّفي ّوليسّلهم ّالبعيد، ّواستطراف ّالغريب بتعظيم

تحتّقدرتهمّمنّالرأيّوالهوىّمثلّالذيّلهمّفيّالغريبّالقليلّوفيّالنادرّ

76ّ.»الشاذ

ّلك ّشكال، ّشعرا ّالبيتينّهما ّبأن: ّالقول ّالجاحظّفيّكلّهذا ّنهمايريد

ّالوظي ّإلى ّميال ّفهو ّالجمالية، ّالوظيفة ّلغياب ّالشعرية، ّمن فةّفارغان

ّية.ّلشعراالجماليةّأكثرّمنّالوظيفةّاإلفهاميةّوالتيّتعدّفضلةّفيّالعمليةّ

ّأنّالوزنّوالقافيةّوحدهماّعندّالجاحظّالّيحددانّمفهومّال شعر،ّكما

ّعليهماّ ّوحكم ّالناقد ّيقنعا ّلم ّوقافيتهما ّبوزنهما ّالسابقين ّالبيتين ألن

ّويبلغّ «بالالشعريةّ، ّإليهّقصدا ّينبغيّأنّيقصد ولكيّيصبحّالكالمّشعرا

77ّ.»مقداراّمعينا

ّالّ ّنقوده ّفإن ّالخطاطة، ّفي ّوالمبي ن ّالسابق ّعلىّنصّالجاحظ وبناًء

ذلكّأنّظاهرّالقولّيبينّالقولّتمثلّإالّالوجهّالظاهرّمنّنظرتهّالنقدية،ّ

ّ ّدونّمعناه ّمصنفاته،ّ«نفسه ّفيّثنايا ّأخرىّمبثوثة ّنصوصا ّثمة ّأن غير

تشيرّإلىّغيرّذلكّوإنّكانّالنصّالسابق،ّيخصّالشعرّدونّسواهّبداللةّ

قوله:"ّوإنماّالشعر..."ّفإنناّنميلّإلىّوجهةّنظرّمغايرةّتستندّإلىّمرجعيةّ

إلىّاأللفاظّجنوحاّمطلقاّكماّيبدوّللبعضّنصيةّللجاحظ،ّترىّانهّلمّيجنحّ

ّوليسّ ّبابّالترجيح ّاللغويّمن ّالشكل ّإلى ّيركن ّوإنما ّالقول، ّظاهر من

اإللغاءّالمذهبي،ّألنّإغفالّالمعنىّيفرغّاللفظّمنّقيمتهّالبيانية،ّبمعنىّأنّ

الجاحظّماّيزالّيقيمّنوعاّمنّالتوازنّبينّالشكلّاللفظيّومعناه،ّعبرّمبدأّ

                                                             
ّبيروتّّلبنان،الجاحظ:76ّّ  .09،ّص:1ّ،1968جالبيانّوالتبيينّ،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي 
 .235عليّأبوّملحم:ّالجاحظّرائدّالجماليةّالعربية،ّمجلةّالفكرّالعربي،ص:77ّ
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ّنثراّالوضوحّالذي ّأم 78ّ.»هوّجوهرّالبيانّسواءّأكانّشعرا ولذلكّنجدّّ

ّيقول: ّالطبعّ« الجاحظ ّوكانّصحيح ّبليغا، ّواللفظ ّالمعنىّشريفا ّكان فإذا

ّفيّ ّصنع ّالتكلف، ّمن ّمصونا ّاالختالل ّعن ّومنزها ّاالستكراه ّعن بعيدا

ّهذهّ ّعلى ّالكلمة ّفصلت ّومتى ّالكريمة، ّالتربة ّفي ّالغيث ّصنيع القلوب

منّقائلهاّعلىّهذهّالصفة،ّأصحبهاّهللاّالتوفيقّومنحهاّمنّّالشريطةّونفذت

ّالّيمتنعّمعهّمنّتعظيمهاّصدورّالجبابرة،ّوالّيذهلّعنّفهمهاّ ّما التأييد

79ّ.»معهّعقولّالجهلة

ّالمراوحةّالنقديةّنستنمّأنّالجاحظّلمّيهملّالبيانّعلىّ منّخاللّهذه

كشفّ لكلّشيء،البيانّاسمّجامعّ«  أنهّينضويّضمنّمنظومةّلغويةّألن

ّإلىّ ّالسامع ّيفضي ّحتى ّالضمير، ّدون ّالحجاب ّوهتك ّالمعنى ّقناع لك

حقيقته،ّويهجمّعلىّمحصولهّكائناّمنّكانّذلكّالبيان،ّومنّأيّجنسّكانّ

ّالفهمّ ّالقارئّوالسامعّإنما الدليل،ّألنّمدارّاألمرّوالغايةّالتيّيجريّإليها

80ّ.»فذلكّهوّالبيانواإلفهام،ّبأيّشيءّبلغتّاإلفهام،ّوأوضحتّالمعنىّ

ّخاصة ّرفيعة، ّنقدية ّممارسة ّالنقدي ّاالنفتاح ّهذا ّاعتبار ّوأنّيمكننا

ّيقتضيّح ّالباثّوالمستقبلّوهذا ّثنائية ّضمنية تماّالجاحظّيشترطّبطريقة

صة،ّرّخاغايةّإفهاميةّوهذاّماّتنمازّبهّكلّالخطاباتّاللغويةّعامة،ّوالشع

ّأنّالخطابّالشعريّيختلفّعنّالخطاباتّا ّاللغوعلما يةّألخرىّفيّبنيته

ّوالسامع ّالقائل ّبين ّوالغاية ّاألمر ّمدار ّالجاحظ ّفتحديد يفةّبوظّوالشكلية،

ّاإلفهامّيقتضيّحضورّالمعنى.

                                                             
 .104مسلمّحسبّحسين:ّالشعريةّالعربية،ّص:78ّ
 .83،ص:1الجاحظ:ّالبيانّوالتبيان،ّج79ّ
 .83المصدرّنفسه،ّص:80ّ
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ّالتمركز مع81ّّتقومّمنهجيةّالجاحظّفيّالتعاملّمعّالشعريةّعلىّمبدأ

ّالجانبّالدالليّفذلكّأمرّ ّأما ّالنص؛ ّغدد تذوقّاألثرّالجماليّالتيّتفرزه

فحتىّتكونّاللغةّكالماّينبغيّأنّتحتويّعلىّداللة،ّولماّكانّاألمرّبديهي،ّ

بديهيّفإنّالجاحظّقدّسكتّعنها،ّوعليهّنجدهّقدّركزّعلىّالشكلّاللغويّ

ّفيّ ّالمتمثلة ّالشعر ّوخصائصّبنية ّمميزات ّلتبيان ّعليه ّاستند ّإذ وحده،

ّخصائصّ ّبي ن ّثم ّالشعرية، ّلوظيفتها ّالمنتجة ّاللفظ ّوتخير ّالوزن سهولة

ّاألسلوبّوالمتمثلّفي؛ّالسبكّوالتصوير.

ّحيثّ ّمن ّهيئته، ّعلى ّبالتركيز ّتأليفّالشعر ويناقشّالجاحظّطريقة

األسلوبّالذيّيؤثرّفيّالمتلقي،ّدونّالمعنىّفيّابتذالهّوشيوعهّبينّالن اسّ

الّي ستطاعّأنّيترجم،ّوالّ«علىّاختالفهمّفالشعريةّخاصيةّللش عر،ّوالشعر

ّومتىّ ّالنقل، ّعليه ّوذهبّحسنه،ّيجوز ّوزنه، ّوبطل ّنظمه ّتقطع ّـ ل تحو 

ّالمنثور ّكالكالم ّال ب، ّالتعج  ّموضع ّعند82ّ»وسقط ّالشعر ّترجمة ّإن .

الجاحظ،ّليستّإخالالًّبشعريته،ّبلّهيّقضاءّمقضيّعليه.ّوعليهّنجدهّقدّ

ّلما83ّّسبقّجونّكوهن ّفيّمؤل فه ّالشعر ّترجمة قّإلىّاستحالة الذيّتطر 

يّلغتهّالمبنيةّبناًءّمخصوصاًّلمّيألفهّالنثرّينطويّعليهّمنّسحرّوافتتانّف

 والخطابّالمتداول.ّ

ّللشعر،ّّّ ّاألساسية ّالخاصية ّإبراز ّفي ّالخليل ّمع ّطباطبا ّابن يلتقي

ّ  «وهيّعنصرّاإليقاع،ّالذيّيفصلّبينّالنظمّوالنثرّفيّتعريفهّلهّبقوله:

ّكالمّمنظومّبائنّعنّالمنثورّالذيّيستعملهّالناسّفيّمخاطباتهمّبماّ خص 

                                                             
81ّّ ّ ّأسلوبية. ّالقولّعبرّرؤية ّأو ّتركيزّالنظرّفيّالعبارة ّهو ّالتمركز: كمالّعيد:ّّينظر:مبدأ

 .186،ّص:1978فلسفةّاألدبّوالفن،ّالدارّالعربيةّللكتاب،ّتونس،ّ
ّ.75،ّص:1ّالجاحظ:ّالحيوانّج82ّّ
ّ.414ينظر:ّجونّكوهن:ّاللغةّالعليا،ّص:83ّ
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ّالذوق.ّ ّعلى ّوفسد ّاألسماع ّمجته ّجهته ّعن ّعدل ّإن ّالذي ّالنظم ّمن به

ونظمهّمعلومّمحدود,فمنّصحّطبعهّوذوقهّلمّيحتجّإلىّاالستعانةّعلىّنظمّ

الشعرّبالعروضّالتيّهيّميزانه,ومنّاضطربّعليهّالذوقّلمّيستغنّمنّ

دةّتصحيحهّوتقويمهّبمعرفةّالعروضّوالحذقّبهّحتىّتعتبرّمعرفتهّالمستفا

84ّّ.»كالطبعّالذيّالتكلفّمعه

ّ"عنصرّالخيالّمنّحي ّالتعريفّوإنّأهملّفيه"ابنّطباطبا ّهذا ثّإن 

ي،ّمصدرهّوتأثيرهّفيّتشكيلّالصورةّالشعرية،ّأوّتأسيسّالمتخيلّالشعر

ّذ ّبالشعر ّاهتم ّفإن ه ّالمتلقي، ّذهن ّفي ّالصورة ّالستجماع ّيحفز ّاته،الذي

ّ ّأساس ّعلى ّمنتظمة ّلغوية ّبنية ّباعتباره ّأو ّالفنيين، ّوالذوق ألذنّاالطبع

ّوالت ّالصحيحة، ّلألوزان ّالسماع ّعلى ّبالمواظبة ّالمكتسبة ّبهالموسيقية اّي

ّيبرزّطبعّالشاعرّوتحكمهّفيّاألوزانّدونّعناءّوالّمشقة.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّـ12 ه(.337عند قدامة بن جعفر)ت  12المحاضرة 

                                                             
ّالتجاريةّّ 84 ّالمكتبة ّسالم، ّومحمد ّالحاجري ّطه ّتحقيق: ّالشعر، ّعيار ّالعلوي: ّطباطبة ابن

                                                                      .4ّ-3،ّص:1965الكبرى،ّالقاهرةّ،

       ّّّّّّّّّّّ
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ّعلىّّ ّالشعري ّالقول ّتوفر ّبضرورة ّللشعر ّتحديده ّيختصر بدوره

ّالشعرّ ّحيثّيرىّأن  ّوالقافية، ّالوزن، ّالمعنى، ّاللفظ، ّعناصرّهي: أربعة

85ّّ.»قولّموزونّمقفىّدالّعلىّمعنىّ«هوّ

ّأدوا ّتوفر ّعلىّضرورة ّلتركيزه ّوذلك ّبالعلمية، ّهذا ّتعريفه تّاتسم

ّالشعري ّفيّالعمل ّالشعرية ّلوآلياتّالكتابة ّأخرى ّعناصر ّإهمال ّمع هاّ،

لتيّاقيمتهاّفيّالقولّالشعري،ّكالخيالّوالتصوير،ّوغيرهماّمنّالعناصرّ

ّتكسبّالعملّالشعريّخصوصيتهّاإلبداعية.

ّهي:ّ ّبسيطة ّعناصر ّأربعة ّفي ّتتحد د ّالشعرية ّأن  ّافترضّقدامة فقد

ّف ّأربعةّتركيبات،ّيجملها يّ)اللفظّوالمعنىّوالوزنّوالقافية(،ّتترتبّعنها

ّ ّالشعر: ّإن  ّتقول ّالتي ّالنقدية ّعلىّ «عبارته ّيدل ّمقفى ّموزون قول

.ّوهذهّالمقولةّالمشهورةّالتيّترد دتّفيّنقدّعبدّالقاهرّالجرجاني86ّ»معنى

رّالشعريةّومعياراًّلتقويمّ وحازمّالقرطاجني،ّتعد ّإرهاصاًّمتمي زاًّفيّتصو 

ّشعريةّالن ص،ّتبعاًّللعناصرّالمركبة.

ّالشعرية،ّهناّليستّمجردّمفرداتّتنتظمّللداللةّعلىّمعانّقدّتكونّ إن 

ّالكالمّ ّأنساق ّعن ّيختلف ّتأليفي ّنظام ّهي ّإن ما ّعليها، ً ّومتعارفا سابقة

الجاري.ّالشعرّلغةّلهاّمكم التّيضبطهاّوزنّوقافيةّتفرضهاّالشعرية،ّالّ

ّ ّالضر«الضرورة: ّفليست ّوحده ّبالش عر ا ّخص  ّوإن ّوالقوافي، ورةّالوزن

ّ ّتعل م ّغير ّمن ّالن اس ّأكثر ّطباع ّفي ّوجودهما ّلسهولة ّإليها .87ّ »داعية

ّللقولّ ً ّنتاجا ّ)اللفظ( ّاللغة ّفي ّتكون ّداللية ّرسالة ّبأن ه ّوصفّذلك ويمكن

                                                             
دت،ّص:ّّ،3قدامةّبنّجعفر:ّنقدّالشعر،ّتحقيق:ّكمالّمصطفى،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرة،ّطّ 85

17.ّ
ّ.64ص:المصدرّنفسه،ّّ 86

ّ.62ـ61ّّص:المصدرّنفسه،87ّّّ
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ّ ّفإن  ّوهكذا ّالجمال، ّمواطن ّيحد د ّالذي ّهو ّواألسلوب ّله. ّوأداة الش عري

ّالت رّقدامةّتكمنّفيّدراسةّعناصرّالشعر، ّإلىّالشعريةّفيّتصو  يّتعود

األسلوب،ّمماّيتيحّللش اعرّطرقّأيّموضوعّيشاء،ّإذّالعمدةّفيّاالختيارّ

ّفيّ ّصيغة ّوفق ّيقوم ّوالشعر ّالتركيب(، ّداخل ّاللفظية ّ)الفاعلية والتأليف

تآلفها،ّوهناّتتجل ىّداللةّالصورةّفيّمقوالتّقدامةّالنقدية،ّالتيّيفهمّمنهاّ

ّوط ّالشعر ّموضوع ّعلى ّخارج ّحكم ّأي ّأن ً ّفيّأيضا ّلـه ّقيمة ّال بيعته،

منطقّالشعرية،ّوهوّماّتدعوّإليهّالشعريةّالحديثةّذاتّالمرجعّاألرسطي،ّ

ّ ّطودوروف: ّقول ّإلى ّاألخرىّ «استناداً ّوالعلوم ّالشعرية ّبين ّالعالقة إن

ّتنافر ّعالقة ّهي ّموضوعاً، ّاألدبي ّالعمل ّتت خذ ّأن ّلها ّهذا88ّ»التي ّإن  .

ّتعقب ّمن ّ)العمودي( ّالتصاعدي ّفعلّّاالنتقال ّإلى ّالبسيط ّاللغوي الخطأ

ّبعالئقّ ّمحكوم ّاللفظ ّبأن ّيكشف ّالشعري، ّالخطاب ّبنية ّمجمل ّفي اللفظ

ّالطبيعي،ّ ّلالختالف ّاستيعابها ّيعسر ّقد ّالشعرية(، ّالجملة ّ)داخل خاصة

ّالمكاشفةّ ّأثناء ّفي ّنصّآلخر ّمن ّينتقل ّوهو ّالن اقد، ّأمام ّيبرز ّقد الذي

امة...ّفيّأنّالشعرّقولّموزونّمقفىّكانتّفرضيةّقد «النقدية،ّوبذلكّفقد:ّ

يدلّعلىّمعنى،ّمنطلقاًّلتصورّالشرعيةّبوصفهاّتحد دّأركاناًّللشعرّتتمثلّ

ّالطريقةّالمخصوصةّالتيّتقومّعلى89ّ»باللفظّوالمعنىّوالوزنّوالقافية .ّإن 

ّالشعرّ ّتجعل ّالتي ّهي ّالطريفّوالغريبّوالمفاجئ، خرقّالعاديّلصالح

ّة،ّفالّيضيفّشيئاًّذاّبالّلبنيةّالقصيدة.ّشعراً.ّأماّإيقاعّالقصيد

ّ

ّ

                                                             
ّ.24طودوروف:ّالشعرية،ّص:88ّ
ّ.26ّحسنّناظم:ّمفاهيمّالشعرية،ّص:89ّ
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 ه( . 421عند المرزوقي )ت ـ13ـ المحاضرة

ّتحديداّّّ ّالشعر ّبنية ّتحديد ّإلى ّالنقدي، ّالمرزوقي ّجهد ّيهدف كان

ّبينهّ ّليتسنىّالتمييز ّواألسلوبية، ّالبنائية ّوبيانّخصائصه ّدقيقا، موضوعيا

ّذلكّ ّويأتي ّالمحدث، ّالشعر ّعن ّالقديم ّالشعر ّلتمييز ّثم ّأوال، ّالنثر وبين

ّال ّالراقية، ّومستوياته ّالعليا ّالشعرّالعربيّفيّنماذجه تيّتتضمنّباستقراء

ّالشعرّ ّ)عمود ّماسماه ّعليها ّالتيّيقوم ّوالفنية، ّواللغوية ّالبنائية ّسماته أهم

ّإلىّ ّسبقّذكره، ّالعرب(،ومعرفةّذلكّيحققّمنّالغاياتّما المعروفّعند

فإذاّّ»جانبّمعرفةّمعاييرّالنقادّفيّاختيارهمّماّاختارواّمنّالشعرّفيقول:ّ

ماّهوّعمودّالشعرّالمعروفّّكانّاألمرّعلىّهذاّالنحو،ّفالواجبّأنّيتبين

ّالقريضّعنّ ّنظام ّقديم ّو ّالطريف ّمن ّالصنعة ّتليد ّليتميز ّالعرب، عند
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ّأقدامّ ّومراسم ّاختاروه، ّفيما ّالمختارين ّأقدام ّمواطيء ّولتعرف الحديث،

ّوالمطبوع،ّ ّالمصنوع ّبين ّما ّفرق ّأيضا ّويعلم ّزيفوه، ّما ّعلى المزيفين

90ّ«وفضيلةّاألبيّالسمحّعلىّاألبيّالصعبّ

ّواقعّيّ ّمن ّتنطلق ّشعرية، ّنظرية ّأسس ّوضع ّإلى ّالمرزوق سعى

ّواقتفاءّ ّالفنية، ّوظواهره ّواألسلوبية ّاللغوية ّبخصائصه ّالعربي الشعر

ّماّ ّاختيارهم ّفي ّبالشعر، ّوالمهتمون ّالنقاد ّاعتمدها ّالتي ّالنقدية المبادئ

اختارواّمنّاألشعار،ّمماّكانواّيعدونهّنماذجّرفيعةّينبغيّاحتذاؤها؛ّوهذهّ

الخطوةّاألولىّلوضعّاألسسّالنظرية،ّلتعقبهاّمرحلةّاستنباطّالمبادئّّهي

ّماّ ّوهذا ّالنقدية، ّفيّالنظرية ّوموقعها ّبحسبّأهميتها ّوتصنيفها والقواعد،

ّيمثلّ ّالذي ّالعربي، ّالشعر( ّسماه)عمود ّما ّإلى ّلينتهي ّالمرزوقي فعله

قرنّالرابعّالخالصةّالنهائيةّللنظريةّالنقديةّالتيّهيمنتّعلىّالنقدّحتىّال

ّالنقديةّقائمةّفيّالقرونّالالحقة،ّ الهجري،ّكماّأشيرّسابقا،ّوظلتّظاللها

ّاألثير. ّوابن ّرشيق ّابن ّآراء ّذلكّفي ّحظنا ّال ّ)عمود91ّّ كما ّتضمن وقد

ّالشعرّالعربيّمنّحيثّالبناءّ ّتتناولّقضايا ّمبادئّأساسية، ّسبعة الشعر(

اللغويّواألسلوبي،ّوالصياغةّالفنيةّوآلياتّالتعبيرّالبياني،ّممثلةّبالصورةّ

الشعرية،ّوهوّماّيهمناّفيّهذاّالموضوعّمنّالبحث،ّاذاّيندرجّفيّإطارهاّ

فيّالمبادئّاألولّّ-جميعا-ردّذكرها)الوصف(ّوالتشبيهّواالستعارة،ّالتيّو

والرابعّوالسادس.ّوقدّبينّالمرزوقيّشروطّكلّواحدّمنّتلكّالقضايا،ّفيّ

ّفيّالوصف(ّ ّوهيّ)اإلصابة ّالعربّفيّأشعارهم، ّتعارفّعليه ّما ضوء

                                                             
هارون:ّلجنةّالتأليفّوالترجمةّوالنشر،ّّشرحّديوانّالحماسة،ّتحقيق:ّأحمدّأمينّوعبدّالسالم90

ّ.8ّــــ9،ّص:5ّ1988القاهرة،ّط

ّالتونسيّينظر:91ّّ ّالمجمع ّالنقدي، ّالتراث ّفي ّالنصّومتقبله ّاأللفة، ّشعرية ّالمبخوت: شكري

ّ.81ّ،ّص:1993ّللعلومّواألدبّوالفنون،ّتونس،ّ
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ّللمستعارّله( ّالمستعارّمنه ّو)مناسبة ّفيّالتشبيه(، ّوضع92ّو)المقاربة ّثم .

فيّالوصفّالذكاءّوحسنّالتمييز،ّفماّّعيارّاإلصابة»معياراّلكلّمنهاّف

وجداهّصادقاّفيّالعلوقّممازجاّفيّاللصوق،ّيتعسرّالخروجّعنهّوالتبرؤّ

ّ.93ّ«منه،ّفذاكّسيماءّاإلصابةّفيهّ

ّإلىّالحفاظّ ّومعاييره ّالشعر ّعناصرّعمود يهدفّالمرزوقيّبوضعه

ّالعربية، ّالشعرية ّّعلى ّالجزالة ّوهي ّللفظ ّشروطا ّاشترط ّمةواالستقافقد

ّعندّكالمشاو ّواإلصابة ّوالصحة ّالشرف ّالمعنى ّفي ّواشترط ّللمعنى لة

ّومنا ّالتشبيه ّفي ّالمقاربة ّللقصيدة ّالعام ّالبناء ّفي ّواشترط سبةّالوصف

ّ:المستعارّللمستعارّله،ّوحددّعناصرّعمودّالشعرّفيّسبعةّأبوابّوهي

ّ.ّشرفّالمعنىّوصحته.1

ّ.ّجزالةّاللفظّواستقامته.2

ّ.ّاإلصابةّفيّالوصف.3

ّ.ّالمقاربةّفيّالتشبيه.4

ّ.ّالتحامّأجزاءّالنظمّوالتئامهاّعلىّتخييرّمنّلذيذّالوزن.5

ّ.ّمناسبةّالمستعارّمنهّللمستعارّله.6

                                                             
ّ.9ّـ8ّشرحّديوانّالحماسةّ،ّص92ّّ
ّ.9ّّصّ:ّالمصدرّنفسه،93ّّ

ّ
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.ّمشاكلةّاللفظّللمعنى،ّوشدةّاقتصائهاّللقافيةّحتىّالّمنافرةّبينهما.7ّ

94ّ

ّوتبيينّ ّومعاييره ّالشعر ّعمود ّلعناصر ّالمرزوقي ّضبط ّمن فبالرغم

ّالّمجدالمنهجّالنقد ذلكّلهّكالذيّجعّوالشيءا،ّديّعنده،ّإالّأنهّكانّمقلدا

ّطريقةّالشعراءّالعربّفيّقولّالشعرّفيّالعصرّالجاهلي.ّإتباعههوّ

إنّالمتعمقّفيّديباجةّالمرزوقيّالسابقةّلعمودّالشعرّالعربي،ّيجدّأنهّ

كانّحيادياّموضوعياّيسعىّإلىّوضعّماّجرىّعليهّالعرب،ّفيّتعاملهّمعّ

ّ ّيمكنّالنصوص ّما ّاتخذت ّوجمالية، ّفكرية ّأنساق ّهيئة ّعلى الشعرية،

ّوأساليبه،ّ ّالعربي ّجمعتّكلّخصائصّالشعر ّفقد ّشعرية، ّنظرية تسميته

ّوأهلّ ّالنقاد ّعليه ّتعارف ّما ّضوء ّفي ّو)التصوير(، ّ)الوصف( وأهمها

ّمنزلةّ ّولعلو ّرداءته، ّأو ّالشعر ّلجودة ّأصبحتّمعايير ّفقد ّثم ّومن العلم،

فهذهّالخصالّعمودّالشعرّعندّالعرب،ّفمنّ»ّ،ّولذاّيقولّالشاعرّأوّتدنيها

لزمهاّبحقهاّوبنىّشعرهّعليهاّفهوّعندهمّالمفلقّالمعظمّوالمحسنّالمتقدم،ّ

ومنّلمّيجمعهاّكلهاّفبقدرّسهمتهّمنها،ّيكونّنصيبهّمنّالتقدمّواإلحسان،ّ

95ّ«وهذاّإجماعّمأخوذّبهّومتبعّنهجةّحتىّاآلن

ّو)التصوير ّ)الوصف( ّيكن ّأنّولم ّذلك ّالمعيارية، ّتلك ّعن ّبعيدين )

ّينبغيّأنّ ّأعلىّلما عيارّالوصفّالذيّأشارّإليهّالمرزوقي،ّيمثلّنموذجا

ّالتيّ ّمستوياتها، ّضوئه ّفي ّتحدد ّاذا ّ)الوصف(و)التصوير(، ّعليه يكون

تتفاوتّبينّ)الصدق(ّو)االقتصاد(ّو)الغلو(،ّوهيّالمستوياتّالتيّقامّعليهاّ

                                                             
عزّالدينّالمناصرة:ّعلمّالشعريات،ّقراءةّمنتاجيةّفيّأدبيةّاألدب،ّدارّماجدولينّينظر:94ّّ

 ّ.68،ّص:1ّ،2007ّللنشرّوالتوزيع،ّط
ّ.10ّّّصّ:المصدرّنفسه،95ّّ
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ّاختار ّلما ّالنقاد، ّاختيار ّاألشعار ّمن ّوسائطّّ»وا ّالخصال ّلهذه ّأن واعلم

ّوقدّ ّالمقتصد، ّالغاليّواقتصاد ّظهرّصدقّالواصفّوغلو ّفيها وأطراف،

.ّثمّيلخصّسماتّالشعرّالجيدّالجديرّباإليثار96ّّ«اقترفهاّاختيارّالناقدينّ

فماّاستوفىّأقسامّالبراعةّ»واالختيارّفيّمجالّالوصفّوالتصوير،ّفيقول:ّ

علهاّمنّغيرّغلوّفيّالقولّوالّإحالةّفيّالمعنى،ّولمّيخرجّوّالتجويد،ّأوّج

ّالسرفّفيّآياته،ّ ّلظهور ّمنّأوصافه ّلشيء ّيؤمن ّال الموصوفّإلىّأن

.ّفماّيفهمّمنّهذا97ّ«وشمولّالتزيدّألقواله،ّكانّباإليثارّواالنتخابّأولىّ

ّ)البراعةّ ّ ّمبدأ ّيتعارضّمع ّال ّالوصف(، ّفي ّ)اإلصابة ّمفهوم النصّأن

ّمجالّّوالتجويد( ّفي ّالوصف( ّفي ّ)اإلصابة ّألن ّويقويه، ّيسانده ّإنه بل

ّفهماّ ّوصفّالمعاني، ّمجال ّفي ّالمعنى( ّ)صحة ّيقابل ّالشعرية، الصورة

ّينطلقّمنّأسسّ ّفكالهما ّوالمعاني، ّالشعرية ّللصور ّالدنيا ّالحدود يمثالن

عقليةّمعروفة،ّفالصفةّالتيّيرادّوصفهاّينبغيّأنّتكونّموجودةّفعالّفيّ

ّأما)ّالشيء،ّأل ّالشعريةّتعتمدّعليها، ّالصورة ّالتيّتعتمدها ّالشبه نّعالقة

البراعةّوالتجويد(ّفهوّالمستوىّاألدائيّالذيّيبلغهّالشاعرّفيّدقةّالتصويرّ

وإجادته،ّوكلّذلكّمماّينبغيّأنّيراعيّفيّهذاّالشأن،ّفضالّعنّاجتنابّ

ّت ّيتعذر ّعندها ّالتي ّ)اإلحالة(، ّدرجة ّيبلغ ّالذي ّالوصف، ّفي صورّالغلو

ّويجعلهّ ّالكالم، ّاألمرّالذيّيذهبّبشعرية المعنىّأوّتخيلّعالقاتّالشبه،

ّأقربّإلىّالتنفيرّواإلنكارّمنهّإلىّاالستحسانّوالقبولّ.ّ

وعلىّالرغمّمنّأنّالمرزوقي،ّقدّتناولّمستوياتّالوصفّوالتصويرّ

ّمنّ ّمعقوال ّقدرا ّالنظرية ّصياغته ّلتكتسب ّذكرها، ّسبق ّالتي الثالثة

                                                             
ّ.10ّّّصّ:المصدرّنفسه،96ّ
ّ.12ّّّصّ:المصدرّنفسه،97ّ

ّ
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إنهاّفيّإطارهاّالعامّتمثلّقواعدّواشتراطاتّعلىّقدرّكبيرّمنّالمرونة،ّف

الدقةّوالصرامة،ّالّتضاهيهاّإالّدقةّحازمّالقرطاجيّوصرامتهّفيّالتنظيرّ

ّناقداّ ّبدا ّالشعري ّ)عموده( ّفي ّالمرزوقي ّفإن ّأخرى ّناحية ّومن النقدي.

ّنزعةّعقليةّمنضبطةّومقننة،ّتتجاهلّتغيراتّالعصرّوتحوالتّ ّذا اتباعيا

لذوقّوالثقافة،ّوكأنهّقدّأغلقّعلىّنفسهّنوافذّالقرنّالخامسّالهجري،ّبكلّا

ّماّيعجّبهّمنّرياحّثقافيةّوشعرية،ّليظلّمشدوداّإلىّثقافةّالقرونّالسابقة.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 ه(. 684عند حازم القرطاجني)ت ـ 14ـ المحاضرة

ّوذلكّ ّبالموضوعية، ّالعربية ّللشعرية ّالقرطاجني ّحازم ّرؤية تتشكل

منّخاللّبنيةّاللغةّوأساليبهاّالتعبيرية،ّعلىّنحوّبدتّفيهّالشعريةّتكامالّ

ّالبلغاءّ ّ"منهاج ّبـ ّالموسوم ّأتىّكتابه ّثمة ّومن ّالمبانيّوالمعاني، ّبين فنيا

قممّالنقدّاألدبيّقمةّمنّّ«وسراجّاألدباء"ّمتميزاّفيّآراءهّالنقديةّبلّإنهّ

98ّ.»العربي

إنّنظريةّالقرطاجنيّالنقديةّالتيّتبنىّعلىّالمحورّالثنائيّالقائمّعلىّ

تالحمّالجانبّاللغويّمعّالجانبّالداللي،ّأوّبينّالشكلّوالمضمون،ّوالذيّ

ّالشعرّ ّلماهية ّتعريفه ّفي ّالمحور ّهذا ّويتضح ّالشعر ّبنية ّفيه تتكامل

هذهّالميزةّالبنائيةّتحددّماهيةّالشعرّالعربي99ّّ.»كالمّموزونّمقفى«بقوله:

منّحيثّبنيتهّالعروضيةّعنّباقيّفنونّالقولّاألخرى،ّلكنّهذاّالتميزّالّ

ّتلكّ ّبتكامل ّمرتبطة ّـ ّشعرية ّـ ّوظيفية ّبنائية ّعناصر ّوجود ّمن يعدم

العناصر،ّفإلىّجانبّعنصريّالوزنّوالقافيةّنجدّالتخييلّوالمحاكاةّوهماّ

هّّأنمنّشأنهّّ«عمدةّالشعرّالذي يحببّإلىّالنفسّماّقصدّتحبيبهّإليهاّويكر 

إليهاّماّقصدّتكريهه،ّلتحملّبذلكّعلىّطلبهّأوّالهربّمنه،ّبماّيتضمنّمنّ

ّتأليفّ ّهيأة ّبحسن ّمتصورة ّأو ّبنفسها، ّمستقلة ّومحاكاة ّله ّتخييل حسن

ّبماّ ّوكلّذلكّيتأكد ّبمجموعّذلك، ّأو ّشهرته ّقوة ّأو ّصدقه ّأوّقوة الكالم،

ّاقترنتّيقترنّ ّإذا ّللنفس، ّفإنّاالستغرابّوالتعجبّحركة ّمنّإغراب، به

100ّ.»بحركتهاّالخياليةّقويّانفعالهاّوتأثرهـاّ

                                                             
 .71ص:ّ،1994يوسفّنورّعوض:ّنظريةّالنقدّاألدبيّالحديث،ّدارّاألمينّللنشرّوالتوزيع،98ّّ
حازمّالقرطاجني:ّمنهاجّالبلغاءّوسراجّاألدباء،ّتحقيق:ّمحمدّالحبيبّبنّالخوجة،ّدارّالغرب99ّ

 .71،ّص:1986اإلسالميّ،بيروت،ّ
 .71المصدرّنفسه،ّص:100ّ
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ّتقدمّأنّالوزنّوالقافيةّعنصرانّتكوينيانّمه ّمان،نستنمّمنّخاللّما

ّال ّعلىّعنصر ّاعتمدا ّإذا ّإال ّالشعرية، ّبناء ّفي ّكافيان ّغير اةّمحاكلكنهما

لّبكاةّييل،ّالذيّيعتبرّأهمّسمةّمنّسماتّالمحاالذيّيؤديّإلىّتحقيقّالتخ

ّعنصرهاّالتكوينيّاألساسي.

ماّيجبّعليناّالتوقفّعندهّفيّقراءتناّللشعريةّعندّالقرطاجني؛ّمفهومّ

التصويرّالحسي،ّالذيّيميزّاألقوالّالشعريةّ «المحاكاةّوداللةّهذاّالمفهومّ

ّنفسيّوجماليّالّيخفىّعلىّم ّأثر ّلذلكّمن ّلما تذوقيّالشعرّمنّغيرها،

ّعلىّ ّمقتصرا ّليس ّ"التخييل"، ّأحيانا ّالقرطاجني ّيسميه ونقاده...والذي

"المحاكاة"ّوحدها،ّبوصفهاّتصويراّحسياّلألشياءّواالنفعاالت،ّوإنماّتفعلّ

101ّ.»بعضّاألساليبّالبالغيةّفعلّالشعرّمنّحيثّقوةّاألثرّالنفسي

ضفّوأّبنّرشد(ولقدّاستفادّحازمّمنّالفالسفةّ)ّالفارابي،ابنّسينا،ّوا

ّالنقاد ّمن ّسابقيه ّلدى ّمعروفة ّتكن ّلم ّالشعرية ّللصناعة ّأخرى ،ّعناصر

لّلخيااكالجاحظّوابنّطباطبا،وابنّقتيبةّوغيرهم.ّوتتمثلّهذهّالعناصرّفيّ

ّواالبتكار،ّوالتأثيرّفيّالمتلقي.

ّيتبلورّفيّالقرنّالثالثّالهجريّنتيجةّ ّبدأ ّقد ّالتخيل" إنّمصطلحّ"

وإنّكانّالجاحظّقدّأشار102ّّلتيّنقلهاّالعربّعنّاليونانللمعارفّالفلسفيةّا

ّمصطلحّ ّاقتراحه ّعبر ّالهجري ّالثاني ّالقرن ّفي ّالمصطلح ّهذا إلى

ّالشعرّ ّمفهوم ّللشعر,لكنّكعنصرّأساسيّفيّبلورة "التصوير"ّفيّتعريفه

                                                             
ّأصوله101ّ ّالعربية، ّالشعرية ّحسين: ّحسب ّللنشرّمسام ّالفكر ّدار ّواتجاهاتها، ّومفاهيمها ا

 .99،ّص:2013والتوزيعّ،العراق،ّ
ّوالنشر،ّ 102 ّللطباعة ّالثقافة ّدار ّوالبالغي، ّالنقدي ّالتراث ّفي ّالفنية ّالصورة ّعصفور: جابر

ّ     .26ّّ،ّّص:1974ّالقاهرة،ّ
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قدّبدأّفعلياّمعّبعضّآراءّالفالسفةّالعربّالدينّترجموا,ّوأفادواّمنّ"ّفنّ

ّالشعر"ّألرسطو.

ّمصطلحّ"ّالتخيلّ"ّوماّيشتقّمنهّقدّطلعّإذنّمنّرحمّالفلسفة،ّّّّ إن 

ّوالقوىّاإلدراكيةّللعقلّ ّالنتائجّالمستخلصةّمنّدراسةّأغوارّالنفس، وكذا

صارّيستخدمّلإلشارةّ «البشري،ّثمّانتقلّإلىّميدانّاإلبداعّاألدبي،ّحيثّ

 تيّيحدثهاإلىّفاعليةّالشعر،ّوخصائصهّالنوعية،ّويصفّطبيعةّاإلثارةّال

103ّ.»الشعرّفيّالمتلقي

ّعنصرينّ ّبإدخال ّالفالسفة ّمن ّإفادته ّ ّالقرطاجني" ّ"حازم استثمر

هامينّفيّتحديدّمفهومّالشعريةّالعربية،ّيتمثالنّفي:ّعنصرّ"التخييل"ّ،ّ

الشعرّكالمّموزونّمقفىّمنّشأنهّأنّ« وعنصرّ"المحاكاة"ّوذلكّفيّقوله:

ّإليهاّماّقصدّتكريههّلتحملّيحببّإلىّالنفسّماّقصدّتحبيبهّإليها،ّ ويكره

بذلكّعلىّطلبهّأوّالهربّمنه،ّبماّيتضمنّحسنّتخييلّله،ّومحاكاةّمستقلةّ

104ّّ.»بنفسها،ّأوّمقصورةّبحسنّهيأةّتأليفّالكالمّ

ّفيّتخطيّّ ّتجاوزّسابقيه ّالقرطاجني" ّالتصورّاستطاعّ"حازم ّبهذا

تأثيرّىّالحدودّاإليقاع،ّاللفظّوالمعنىّإلىّالمسكّبشعريةّالشعرّالقادرةّعل

ىّّعلفيّالمتلقي،ّوجعلهّيتجاوبّمعّالقصيدةّوفقّماّيأملّالشاعر،ّمحموال

ّمع ّيتحول ّالذي ّالقصيدة ّلمضمون ّخاص، ّاستيعاب ّعلى ّالقادر ّالتخيل

ّنظامهاّالخارجيّإلىّعالمّمصغر،ّلرؤيةّالشاعرّللموضوعات.

ّ

                                                             
 .71المرجع،ّنفسه،ّص:103ّ
ّ ّّّّّّّ.71ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحازمّالقرطاجني:ّمنهجّالبلغاءّوسراجّاألدباء،ّص:ّ 104
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