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 محاضرات مادة الشعرية العربية )أعمال موجهة(

 سنة ثانية ليسانس ل م د أدب عربي

 د.لبنى خشة

 )تمت بتفاصيلها(المحاضرة األولى والثانية: 

 مفاهيم الشعرية العربية القديمة:-1

  )مع حتليل مفهوم الشعر عند حازم القرطاجين( الشعر:مفهوم -أ

 )من مفهوم الشعر عند حازم القرطاجين وابن خلدون( :وظيفة الشعر-ب 

    )قدامة بن جعفر، اجلاحظ، ابن خلدون، اآلمدي، ابن رشيق( :مفهوم الشعر عند النقاد القدامى-ج

 عمود الشعر  : 4/ 3المحاضرة 

 مفهوم المصطلح:-أ

 اصطالحا لغة
عمود البيت وهو اخلشبة القائمة يف وسط اخلباء، )العمود: 

واجلمع أعمدة وعمد، وعمود األمر: ِقوامه الذي ال يستقيم إالّ 
   1(به، والعميد: السيد املعتمد عليه يف األمور أو املعمود إليه

هو طريقة العرب يف نظم الشعر ال ما أحدثه املولدون واملتأخرون، )
أو هي القواعد الكالسيكية للشعر العريب اليت جيب على الشاعر 

 2(له أو عليه مبقتضاهاأن يأخذ هبا، فيحكم 
يُعرَّف بأنه: ، كما أن تتوفر يف الشعر ليكون جيًدا هو جمموعة اخلصائص الفنية املتوفرة يف قصائد فحول الشعراء، واليت ينبغيو 

 التقاليد الشعرية املتوارثة أو السنن املتبعة عند شعراء العربية، فمن سار على هذه السنن، وراعى تلك التقاليد، قيل عنه: إنّه التزم
ه: إنّه قد خرج على عمود الشعر، عمود الشعر، واتبع طريقة العرب، ومن حاد عن تلك التقاليد، وعدل عن تلك السنن قيل عن

 وخالف طريقة العرب. 

من حتدث عن عمود الشعر ، د ُّ من النقاد قبل اآلمديجنال  اتتبع هذا املصطلح تارخيًيا، فإننعند  نشأة مصطلح عمود الشعر:-ب
يف تأسيس هذا املصطلح وتأصيله،  هذا املصطلح عنده ألول مرة، لذا فإنه يُنسب له فضل اإلسهام نرى استعمالهبذا اللفظ، وإمنا حنن 

 هذا املصطلح؟ وكيف استطاع أن يقع عليه؟ ،ولكن من أين استمد اآلمدي
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ول دراسات وآراء لنقاد ين استمد اآلمدي، مصطلح عمود الشعر، ولكن ما يف اجلدأاحلقيقة أننا ال منلك رأيا قاطعا عن كيف؟ ومن 
 :يتسىن للطالب التمييز بينها ومعرفة بعض خيوطهاا كي هحاولنا تلخيصومصطلحاته، دب ودارسي األ

 مصطلح عمود الشعر  اآلمدي 
نفرتض افرتاًضا أن يكون اآلمدي -3

استفاد يف وضعه من بعض املصطلحات 
 :اليت ترد كثريًا يف كتب النقد القدمية مثل

مذهب الشعر، وطريقة الشعر، ومذاهب العرب، ومسالك األوائل، وما شاكل ذلك من 
 .ت اليت تقرتب من معىن عمود الشعرالعبارا

لعله استفاد من مصطلح )عمود -2
اخلطابة( الذي ورد عند اجلاحظ يف كتابه 

 :البيان والتبيني

رأس اخلطابة )قال مسعت أبا داود بن جرير يقول: (...)حممد بن عباد بن كاسب أخربين])
 3([األعراب الدربة، وجناحاها رواية الكالم، وحليها عمودهاو الطبع، 

استفاد من بعض عبارات أخرى  لعله-1
 :للجاحظ

...( ) مكابدةوكل شيء للعرب فإمنا هو بديهة وارجتال وكأنه إهلام، وليس هناك معاناة وال ]
هو إال أن يصرف  ...( فما) اخلصامهو أن يصرف ومهه إىل الكالم وإىل رجز يوم  وإمنا

 4[إليه يقصد، فتأتيه املعاين إرساالً الذي العمود ومهه إىل مجلة املذهب، وإىل 
بني  ربط ،اآلمديأن  يكون وارًدا قد-4

اجلانب الشكلي ألبيات القصيدة العربية 
 ، مسكن العرب قدميًا )اخليمة(رع  وبيت الشَ 

ألن الشعراء أحبوا أن جيعلوا األقاويل مرتبة ترتيب أحويتهم وبيوهتم يف البصر، فقصدوا أن )
حياكوا بيوت الشعر اليت كانت مساكنهم، وملا قصدوا أن جيعلوا هيئات ترتيب األقاويل 

أي )الشعرية ونظام أوزاهنم مبنزلة وضع البيوت وترتيبها فتأملوا البيوت فوجدوا هلا كورًا 
وأعمدًة وأسبابًا وأوتاًدا، وجعلوا الوضع الذي يُبىن عليه  (أي نواحي)وأركانًا وأقطارًا  (جوانب

 5(املوضوع وسطه ،منتهى شطر البيت، وينقسم البيت عنده نصفني مبنزلة عمود البيت
وعناصره  مل حيدد مفهوم عمود الشعر-5

ي شذرات مفاهيم بالشكل الدقيق، وإمنا ه
 منتنباطها حاول دارسو االدب اس شيء

على كل من مذهيب أيب متام  ،ثنايا كالمه
والبحرتي، وعن تصوره اخلاص لطريقة 

 الشعر عند العرب.
 

بلفظ عمود الشعر أكثر من مرة بوصفِه شيًئا معروفًا ومتداوالً بني  ،وقد صرّح اآلمدي
الناس، مث نص صراحًة على أن البحرتي قد التزم هذا العمود ومل خيرج عليه، فقال: "أن 
البحرتي كان أعرايب الشعر، مطبوعاً، وعلى مذهب األوائل، وما فارق عمود الشعر 

م خرج عليه، ومل يقم به كما قال البحرتي، حني ويف حني يرى اآلمدي أن أبا متا، املعروف
قال على لسان البحرتي الذي ُسئل عن نفسِه وعن أيب متام فأجاب: "كان أغوص على 

 6املعاين مين، وأنا أقوم بعمود الشعر منه

 

                                                           

 44ص ،3جم، 3693، 3البيان والتبيني، حتقيق: عبد السالم هارون، القاهرة، ط :اجلاحظ 3 
 .44صنفسه،  4 
 .253، 246م، ص 3699منهاج البلغاء وسراج األدباء، حتقيق: حممد احلبيب، تونس، د.ط،  :حازم القرطاَجيِن  5 
 .32-4ص-ص ،3اجلزء م، 3695املوازنة بني الطائيني، حتقيق: السيد صقر، دار املعارف، ذخائر العرب،  :اآلمدي  6 
 



3 
 

املوازنة بني الطائيني، : ميكنكم العودة إىل كتاب مدي:عند اآلتصور اآلمدي للمصطلح أو مفهوم المصطلح -ج
 .صقرحتقيق: السيد : آلمديل
 أبو تمام البحتري اآلمدي 
ألنه أكثر التزاًما ، للبحرتي انتصر األمدي اآلمدي مصطلح )عمود الشعر( ذكر 

 .بتقليد أساليب القدماء يف الشعر
دماء رأي اآلمدي، مل يلتزم بتقاليد القيف 

 .يف عمود الشعر
الشعر( عن تصوره حتدث من خالل )عمود 
 .للشعر وطرائقه ومناهجه

شعر البحرتي منوذًجا للشعر القدمي،  جعل
فقد حتدث عنه من حيث األسلوب، 
ومن حيث املعاين، ومن حيث األخيلة 

 .والصور

، ال خيلو وعلى الرغم من اّن شعر أبو متام
إالّ ان ن مجال املعاين واالخيلة والصور م

 .اآلمدي، فضل شعر البحرتي

عند اآلمدى فإن عمود الشعر  األسلوب أما
 متمثال شعر البحرتي يتلخص يف:

فة، وأال تكون يلة واأللاأللفاظ السه
ألفاظًا حوشيه غريبة، والشعر يؤثر 

السهولة والوضوح، ويتجه إىل الشعر 
ب من أسهل القريب الذي خياطب القل
نفر من كل ما ميكن الطرق، وبالتايل فهو يُ 
بساطته ويبعده عن أن يُفسد يف الشعر 

 .عفويته أو يعقده ويغمضه

نذكر ان شعر أبو متام  ويف هذه النقطة
متّيز بالغرابة وعمق املعىن والغموض يف 

بعضه واألفكار العميقة، اليت تُقّرب الشعر 
 للفلسفة، وهذا ما كان اآلمدي رافضا له.

فاآلمدي يُنفر من الفلسفة واألفكار الدقيقة إذا 
شعر؛ ألهنا جتعله حباجٍة إىل دخلت يف نسيج ال

استنباط وإدامة النظر والتفكري، فيصبح الشعر 
بعيًدا كل البعد عن عمود الشعر العريب 
املعروف، وخُيرج صاحبه من دائرة الشعراء 

والبلغاء، وُيسمى وقتها حكيًما أو فيلسوفًا؛ 
ألن طريقته ليست طريقة العرب وال على 

 .مذهبهم

ن أنصار فأصحاب عمود الشعر هم م
اللفظ الذين يكون الفضل عندهم 

لسالمة السبك، وجودة الرصف، وإشراقه 
ديباجة الشعر، وحسن اختيار األلفاظ، 
وإيقاعها يف اجلملة موقعها املالئم حبيث 
تكون مشاكله ملا قبلها، وما بعدها، 

ومالئمة للمعىن الذي اسُتعمَلت  فيه بال 
 .زيادة وال نقصان

 .فيلسوفا يف شعرهام حكيما كان أبو مت

وهو يرسم عناصر عمود  ،حيرص اآلمدي
قرب االستعارة، وهذا القرب يتأتى على الشعر 

إذا كانت العالقة واضحة بني املشبه واملشبه به، 
وكّلما كانت الصلة واضحة بني هذين الركنني، 
وكان وجه الشبه الذي يربطهما متميزًا جلًيا؛  

 .ستحسنةكانت االستعارة قريبة، وبالتايل م

ومّجل شعره  أبدع البحرتي يف استعاراته
 متام. يبمدي يتفوق على أهبا، فجعله اآل

استعاراته غامضة غموض شعره وغرابة 
، هذا االمر الذي لفظه حسب اآلمدي

 ابعده عن عمود الشعر.
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حينما حتمل  كما أن االستعارة تكون قريبة
اللفظة املستعارة معىن أو فكرة تصلح لذلك 

الشيء الذي اسُتعريت  له، أما إذا استعرنا كلمة 
ال تصلح له، أو ال تتناسب معه فهي عندئٍذ 
استعارة مستكرهة، ويقول اآلمدي: "وإمنا 
ُتستعار اللفظة لغري ما هي له إذا احتملت 

معىًن يصلح لذلك الشيء الذي استعريت له 
ليق به؛ ألن الكالم مبين على الفائدة يف وي

حقيقته وجمازه، وإذا مل تتعلق اللفظة املستعارة 
 بفائدة يف النطق فال وجه الستعارهتا

االستعارة من أسباب خروج أيب متام على  
عمود الشعر؛ ألن استعارته اتسمت 

بالبعد، فأصبح شعره "ال يشبه األوائل، 
ستعارات وال على طريقتهم، ملا فيه من اال

 .البعيدة

شعر البحرتي وهو يضع اآلمدي كان يتمثل 
 .عناصر عموده

بل إن بعض الدارسني يرى أن عمود 
الشعر عنده جاء صورًة لشعر البحرتي، 
وُوضع أساًسا خدمًة له، فعناصر ذلك 

صائص اليت تتوافر يف شعر العمود هي اخل
 .البحرتي

/ 

يويل عنايًة خاصة يف عموده  فاآلمدي
لألسلوب، فهو يهتم كثريًا جبودة السبك، 
وسالمة التأليف، ونصاعة ديباجة الشعر 

وحالوة اللفظ، وكذلك أن تقع األلفاظ يف 
مواقعها املناسبة يف اجلملة مشاكلة معانيها 

 وغري متنافية معها. 

 / .ما توفر يف شعر البحرتي

الغريب املستكره من ألنه ابتعد عن  كثريًا بالبحرتياآلمدي  أشاد 
، وآثر ما سهل من األلفاظ، وكان األلفاظ

ع مأنوًسا مفهوًما لدى كل خفيف الوق
 الناس.

أيب متام استعماله الغريب املستكره  مآخذ
 .من األلفاظ، مما يعد خمالفة لعمود الشعر

 
كان يتمثل شعر البحرتي وهو يضع عناصر عموده، ال بل إن بعض الدارسني يرى أن عمود الشعر عنده جاء   اآلمديلذلك ف       

صورًة لشعر البحرتي، وُوضع أساًسا خدمًة له، فعناصر ذلك العمود هي اخلصائص اليت تتوافر يف شعر البحرتي، ويتجاىف عنها شعر 
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نظرية ُوضعت خدمًة للبحرتي وأنصاره فأبعدت املوازنة عن )د اآلمدي يرى إحسان عباس أن عمود الشعر عن، لذلك أيب متام
 .7(اإلنصاف

 :عمود الشعر عند اآلمدي
كان ينفر من األلفاظ الغريبة، والكلمات غري املألوفة، فهي ال تتفق مع مجال السبك، ورشاقة الرصف اللذين ينشدمها،   األسلوب - 

 عمود الشعر يف الشعر من سهولة وبساطة، وبعد عن التكلف والتعقيد والغموض.  يتطلبوال تتفق أيًضا مع ما 
 .فعمود الشعر يوليها املرتبة الثانية بعد حسن األسلوب، وسالمة التأليف، وهو يؤثر فيها السهولة والبساطة والوضوح المعاني -
تصوير لألحاسيس والعواطف، وهو حديث إىل القلب واملشاعر، فهو بذلك ينفر من املعاين الصعبة،  ،يف نظر اآلمديفالشعر  -

 .وإىل استنباط واستخراجواألفكار الدقيقة اليت حتوج إىل طول تأمل وتفكر، 
 

 : قضية اللفظ والمعنى5المحاضرة 
ل النقدداد والبالغيددون اغتشددبدددأ اقضددايا املهمددة يف تدداريد النقددد األديب عنددد العددرب، إذ الاحدددى تعددد ُّ قضددية )اللفددظ واملعددىن(       

 ائلوميكدن أن نرجدع مسدألة )اللفدظ واملعدىن( إىل مسد ،إىل النصف الثداين مدن القدرن الثداين اهلجدري يعودالعرب هبا منذ عهد مبكر 
نسدان مثَّ مندت وتطدورت عدرب العصدور، وصدار اإلنسدان حد  مسألة )الثنائية( اليت نشدأت مدع نشدوء اإل أوال أعّم منها وأمشل، وهي

بددأ اإلنسدان يفكدر يف  وملدا بعد أن دخل عصر الفلسفة يفّسر هبا الوجود واملوجود، فاحلياة يقابلها موت، والروح يقابلها جسدد،
ر وفهددم الوجددود واحليدداة يف األدب واللغددة، وعددا  قضددايامها ب ،اللغددة واألدب الطريقددة ذاهتددا الدديت عددا  هبددا ظهددرت أفكدداره الدديت فّسدد

ومدن جهدة أخدرى أفضدلية اللفدظ واملعدىن يف تفسدري مفداهيم  ،جهدة، هدذا مدن قضايا الوجود، لذا نراه يعتقد بثنائية )اللفظ واملعدىن(
 يف العصدر احلدديث، خاصدة عندد املدرسدة الشدكالنية والديت فسدرت ظداهرة الشدعرية أومث مفاهيم الشعرية  ،الشعر يف العصر القدمي

 -مر يف مراحله وأوانهوسيأيت تفصيل األ-األدبية من خالل ثناية )الشكل واملضمون( 

وفيمدا يددأيت بعدض البالغيددني،  فقدد اتضددحت مسدألة انفصددال اللفدظ عددن املعدىن لدددى ،النقددديالبالغددي العدريب و أّمدا يف الدرتاث      
 القضية:لعرب الذين أدلوا دلوهم يف عرض مقتضب الهم آراء النقاد والبالغيني ا

 ه ــــــــــــرأي البالغياسم 
 شر بن املعتمرب

 هد(232)ت
يقر ُّ بشر بن ، 8فإنَّ حقَّ املعىن الشريف اللفظ الشريف( ،أراد معىن كرميا فليتمس لفظا كرميا : )ومنقال

 للفظ.، فأفضلية املعىن بانفصال اللفظ عن املعىن، وأنَّ املعىن ميكن أن يوجد يف لفظ ال يالئمه ،املعتمر
وقال العتايب 

 هد(222)ت
ا تراها بعيون القلوب، فإذا قدمت منها مؤخرا أو أخرت منها قال :) األلفاظ أجساد، واملعاين أرواح، وإمنَّ

أو يد إىل موضع رجل، لتحولت  ،مقدما أفسدت الصورة، وغرّيت املعىن، كما لو حّول رأس إىل موضع يد
 .بني الفظ واملعىن، مع أنَّه يدعو إىل حسن التالؤم بينهمايقر ُّ بالفصل ، 9اخللقة وتغريت احللية(
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 اجلاحظ 
 هد(255)ت

ا الشأن يف إقامة الوزن وختري اللفظ وسهولة املخرج (...):) املعاين مطروحة يف الطريققال  ا  (...)وإمنَّ فإمنَّ
 أي أنَّ الشعر يصنع بالكلمات وليس باملعاين. ، 10الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير(

 ابن قتيبة

 هـ( 672)ت 

، الرديءمن الذين يفصلون فصال حامسا بني اللفظ واملعىن، ومن الذين يرون جميء املعىن احلسن يف اللفظ 
ضرب حسن لفظه وجاد معناه، وضرب حسن لفظه وقصر معناه، )بعد أن قّسم الشعر على أربعة اضرب: 

 11(معناه وقصر لفظه، وضرب قصر فيه اللفظ واملعىن وضرب جاد

 ابن طباطبا

 هـ(366)ت 

ألفاظ تشكلها فتحسن فيها وتقبح يف غريها، فهي كلها كالعرض للجارية احلسناء اليت  وللمعاينقال: )
تزداد يف بعض املعارض دون بعض، وكم من معىن حسن قد شني مبعرضه الذي أبرز فيه، وكم معرض 

وكم من حكمة غريبة قد ازدريت لرثاثة كسوهتا، ولو جلبت  (...)ذل على معىن قبيح ألبسهحسن، قد ابت
  12يف غري لباسها ذلك لكثر املشريون إليها(

 عبد القاهر 

 الجرجاني

 هـ( 474)ت

 

الذين يقدمون الشعر ملعناه أو للفظه، أي أنَّه أنكر تلك الثنائية، ودعا يف الوقت نفسه الناقد على عاب 
العريب إىل أن يعىن برؤية الصورة جمتمعة، من الطرفني معا، من دون فصل بينهما، بعد أن أحسَّ بأَن إنكاره 

وقد يوحي اهتمام عبد القاهر  ،لتلك الثنائية )اللفظ واملعىن( خيدم فكرة اإلعجاز اليت كانت تشغل باله
د صحيح من جهة وخاطئ من جهة أخرى، وهذا االعتقا ،باملعىن بأنَّه منحاز إىل جانب املعىن دون اللفظ

ذلك بأنَّ عبد القاهر ال يقصد باملعىن املعىن العقلي املنطقي، وإمنا يقصد به املعىن الشعري املتولد من 
الصياغة، فهو قد أهتم باملعىن مع اهتمامه بالصياغة، وذهب إىل أنَّ األلفاظ خدم للمعاين وأوعية هلا، فهي 

 13(وقبحها ورداءهتا تتبعها يف حسنها ومجاهلا،
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

 .399أبو هالل العسكري: كتاب الصناعتني، حتقيق: علي حممد البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم، ص  9 
وفكرة اجلاحظ هذه هي ذاهتا اليت قال هبا الشاعر ، 312-313ص -، ص1حتقيق: عبد السالم حممد هارون، ج ،احليواناجلاحظ:  10 

 .يصنع من األفكار، إنَّه مصنوع من األشياء، أو من كلمات تدل ُّ على األشياء( م(، إذ قال:)إنَّ الشعر ال3464-الفرنسي )ماالرميه(، )
 95-94ص -، ص3: أمحد حممد شاكر، جوالشعراء، حتقيقابن قتيبة: الشعر  11 
 .4سالم، ص وحممد زغلولابن طباطبا العلوي: عيار الشعر، حتقيق: طه احلاجري  12 
 .69-65ص-ص، اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين: دالئل  13 
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 نظرية النظم :2/7المحاضرة 
فلم يتوصلوا  ،الفنية للنص الشعري البنيةتعريف يف  متباينةواقف ميف ذهن النقاد  ،سببت العالقة املضطربة بني اللفظ واملعىن

، واحلقيقة م(النظيف ) نظريتددددددده ينعبد القاهر اجلرجا بلورح   السابقة،للعالقة التفاعلية بينهما بشكل يقضي على مظاهر االضطراب 
 أساسا وبنية قارة، فما هو النظم؟ وما هي أسسه؟ عطى هلاأن للنظرية شذرات يف كتابات من جاء قبله، لكن اجلرجاين أ

  مفهوم النظم:-أ

نظمت اللؤلؤ أي مجعته يف نظمه ينظمه نظما ونظاما)...(النظم التأليف، ): "مظن" مادة جاء يف لسان العرب
وليس النظم سوى وضعك الكالم الذي يالءم ويقتضي علم النحو عمال )، 14(...السلك، والتنظيم مثله، ومنع نظمت الشعر

 16(ي يكون خالف النثرنظوم كالكالم املوزون املقفى الذونظم االمر رتيه، وامل، )15(بأصوله وقوانينه مع عدم االرتداد عنها
املعاين  بالكالم واجلمل مع ترتي تأليففالنظم )فليس هناك اختالف كبري بني املفهوم اللغوي وبني االصطالحي،  أما اصطالحا:
، أما يف الشعر فالنظم هو التأليف الشعري حبيث تنسق األلفاظ وفق وزن شعري مقفى يسمى عروضا، ينتهج فيه التوتناسب الدال

مضبوطة من ترتيب الكلمات حنويا ومراعاة تفعيالت مع اعتماد قافية تكون نفسها يف القصيدة الواحدة الشاعر نسقا دقيقا وقواعد 
 17(مع حرف روي مستمر

 :لنظمل لقدامىارؤية -6
يف متييز شاعر عن آخر يف إجادته للبيان يف قصائد شعرية، وذلك باستعمال الصور  اظاهر  ،كان النظم يف العصر اجلاهلي         

تغر مفهوم النظم خاصة وخصائصه عامة، فالقرآن معجز بنظمه الفريد العجيب  اإلسالمالبيانية من تشبيهات وجمازات، لكن مبجيئ 
ن ُّ َعَلٰى َأن يَأ تُوا مبِث لِ  :﴿ ُقلاالتيان مبثله، قال تعاىل أحدحتدى اللسان العريب فلم يستطع  نُس َواجلِ  َتَمَعِت اإل ِ َذا ال ُقر آِن اَل يَأ تُوَن  لَِّئِن اج  هَٰ

 .44االسراء اآلية  سورة﴾َظِهريًا لِبَدع ٍض  و  َكاَن بَدع ُضُهم  مبِث ِلِه َولَ 
 :يف الشعر ويف القرآن الكرمي قضية النظم إىل البالغيني أشاروابعض لآراء شذرات وفيما يأيت  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 نظم.مادة ابن منظور: لسان العرب،  14 
  عبد القاهر اجلرجاين: دالئل االعجاز، حتقيق حممد رضوان الداية، فايز الداية، دار الفكر 15 
 9، دط، دت، ص6الزبيدي: تاج العروس، دار صادر، بريوت، لبنان، ج 16 
 494، ص2221، 3حممد التوين: معجم علوم العربية، دار اجليل، لبنان، ط 17 
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 ويل كتاب )إذ اخرج أحد كتبه )بنظم القرآن( ويقول فيه:  ،ورسائله مؤلفاته كبريا يفاهتماما  نالت قضية النظم - اجلاحظ

 لتعرف هبا فضل ما ين االجياز واحلذف وبني الزوائد والفضول واالستعارات، فإذا ن الكرميآيات من القر آفيه  مجعت
 :القليلة باأللفاظاملعاين الكثرية قرأهتا رأيت فضلها يف االجياز، واجلمع بني  
  .18يف حسن الكالم يف السمع وسهولته يف اللفظ وتقبل املعىن له يف النفس أيضايظهر النظم عنده -
 الذي يظهر يف الفصاحة والوضوح وحسن الداللة وبسط املعىن  (البياناليت وضعها يف النظم ) األوىل األسسمن -

 :سينياوتغريها بتغري دالالهتا، وللبيان عنصرين اس
 املعاينجودة السبك الذي يقصد به حسن توظيف الكالم وترتيب املعاين على نسق خاص، وهو الذي يقول فيه:)-3
 يف إقامة الوزن وختري اللفظ وسهولة املخرج وكثرة املاء  الشأنيعرفها العجمي والعريب، والبدوي، إمنا  مطروحة يف الطريق 

 السبك(ويف صحة الطبع وجودة 
 .التصوير والصياغة-2

 أبو هالل 
 العسكري

 (ه165ت )

 ان توضع االلفاظ يف  صفوحسن الر أورد بابا يف كتابه الصناعتني، عن حسن النظم وجودة الرصف والسبك قال: )
 واحلذف والزيادة إالّ حذفا ال يفسد الكالم وال يُعمي  وتأخريسّكن يف اماكنها، وال يستعمل فيها تقدمي مواضعها، وت

 وسوء الرصف تقدمي ما ينبغي تأخريه منها، وصرفها عن وجودها وتغرّي صيغتها وخمالفة االستعمال يف (...)، املعىن
 19نظمها( 

 و احلسنأب
 علي بن 
 عيسى

 الرماين 
 (ه649)

 ع أسباب احلسن يف العبارة مع تعديل النظم ح  حيسن يف السمع ويسهل مجأعلى مرتبة يف حسن البيان ما )قال: 
والصفات متناهية أما داللة التأليف فليس هلا هناية   األمساءهي أن داللة  ، اهم نقطة تطرق إليها(على اللسان وتقبله النفس

 ن املمكن من العدد ليس له هناية يوقف عندها وال ميكن ان يزداد عليه.أكما 

 أبو
 بكر حممد
 بن الطيب
 الباقاّلين

 (ه421ت )

 الم املألوفة واملعتادة عند العربكالنظم هو الطريقة اخلاصة اليت يتميز هبا القرآن عن سائر طرق ال-
 اهتم يف كتابه اعجاز القرآن بالنظم وبفنون البديع، فالقرآن معجز بنظمه وبأسلوبه الفريد واالثر الذي يرتكه يف -

 الذي ادعوه يف الشعر والنثر، القرآن بديع النظم النفوس، كون نظمه خارج عن مجيع وجوه النظم يف كالم العرب 
 20عظيم التأليف متناٍه يف البالغة إىل حد يعجز عن ادراكه البشر 

 ليس االعجاز يف نفس احلروف وإمنا هو يف نظمها وإحكام وصفها وكوهنا على وزن ما أتى به النيب صلى :أيضاقال 
 (اهلل عليه وسلم 

                                                           

 32ص  ،اللبنانيةحممد عبد املنعم خفاجي، وآخرون، االسلوبية والبيان العريب، دار املصرية  18 
  36، ص3646حامت صاحل الضامن: نظرية النظم، منشورات وزارة الثقافة واالعالم،  19 
 49صنفسه، العريب، والبيان  االسلوبية 20 
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، أغنت تصوره لكثري من قضايا بني اللفظ واملعىن نظرة عميقةإىل العالقة  ،قبل نظرية النظم ،نظر عبد القاهر اجلرجاين     
س إنكار حبثه يف تلك العالقة على أسا ،، وقد أقام عبد القاهرالنقدية قبلهم كثري من املفاهيم ، وبواسطتها استطاع تنظيرالشع

  .الشعري، السيما يف الرتكيب استحالة وجود أحدمها بدون األخر ، واثباتالفصل بني اللفظ واملعىن
، وضعوا شأن الصور أهنم ملا جهلوا ): ، حني قال يف اللفظهوضح موقفه من اضطراب النقاد يف هذا اجملال قبل قدو          

، وأنه إذا كان كذلك وجب إذا كان ألحد إال املعىن واللفظ وال ثالث هلما، وبنوا على قاعدة ، فقالوا : إنه ليس ألنفسهم أساسا
مرجع تلك الفضيلة إىل اللفظ مث كان الغرض من أحدمها هو الغرض من صاحبه أن يكون  لألخرتكون  الكالمني فضيلة ال

، وأن يكون معنامها متغايراً وغري متغاير ضيث إن ذلك زعموا يؤدي إىل التناق يكون هلا مرجع إىل املعىن من ح، وأن الخاصة
إال أنه رفض أيضا أن تكون  ،نسبة القيمة اجلمالية الشعرية إىل اللفظ والتصغري من شأن املعىن ،بذلك يرفض عبد القاهرو  (،معاً 

فسبيل املعاين أن ترى الواحد منها غفاًل ساذجاً عامياً موجوداً يف كالم الناس  )عر راجعة إىل املعىن وحده القيمة اجلمالية يف الش
يصنع احلاذق ح  يعرب يف  كلهم ، مث تراه نفسه وقد عمد إليه البصري بشأن البالغة وإحداث الصور يف املعاين ، فصنع فيه ما

ة مجالية ال وحدمفهوم الصياغة الذي ميتزج فيه اللفظ واملعىن ليشكال وبذلك خيرج ، ة(دق يف العمل ويبدع يف الصياغ، ويالصنعة
، اجلامدة( الذي وظف فيه القواعد النحوية النظمالقاهر عن هذا االمتزاج مبصطلح ) ، وقد عرب عبدميكن فصل عناصرها

 .وأدخلها كمعيار مرن للقيمة اجلمالية يف الرتكيب الشعري

نطق بسبب ترتيب ، فالكلم " ترتتب يف ال عن طريق توظيف القواعد النحويةخدمة املعىن اجلمايل :النظم فمسؤولية    
جيب هجس يف خاطر أن  ، وإهنا لو خلت من معانيها ح  تتجرد أصواتا وأصداء حروف ملا وقع يف ضمري والمعانيها يف النفس

  "ب النطق هبذه قبل النطق بتلك، وان جيفيها ترتيب ونظم، وأن جيعل هلا أمكنة ومنازل
تصورات خمتلفة لألساليب البيانية باعتبارها وسائل  ،وعن طريق الربط الوثيق بني اللفظ واملعىن يف )النظم( وضع عبد القاهر

النقاد قبل ، متحرراً من القيود املعيارية اليت وضعت فيها تلك األساليب البيانية لدى ضفي القيمة اجلمالية للنص الشعريمعنوية ت
هتدف إىل حتديد القاعدة اليت هتتم بالناحية التنظريية للمسميات كالتشبيه  ، " فالبالغة عند عبد القاهر العبد القاهر و بعده

، بقدر ما يهدف جماهلا إىل تأسيس الفكرة اجلمالية للصور الفنية اليت بتعريفتها وأقسامهاواالستعارة واجملاز والتمثيل وغريها 
يف مفهومه للنظم يقدم للنقد تصوراً عميقاً ملفهوم الصورة بكل ما تعنيه من ، القاهر عبدو ، " النظم كرتكيب لغويحيققها 
 وضمن هذه، ياغةمن انصهار تام لعناصر الشعرية من معىن و لفظ و ص تتطلبما اجلمالية ، و  الفنية و اإلحياءاتالصياغة 

 الشعرية:الصورة معايري الفكرة عدل عبد القاهر من 

 دد:دد ب، تلك اليت كانت حتاألساليب البيانية يف عمود الشعريوظف فيه الشاعر  ،توظيف خاص للمعىن-

 .الوضوح يف التعبري عن الغرض-          
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  .الواقعية بني أجزائهاوبالتناسب واحملافظة على العالقات  -          

 .شعرية املوروثةاحملافظة على النماذج ال-          

، و داخل أجزاء الصورة ليت يؤدياهنا مقدار البعد وخفاء العالقات، عبد القاهر واالستعارة عندحيث أصبح املعيار يف التشبيه  
، فخفاء التصور األخالقيمن قيود ، يث يتحرر املعىن عند عبد القاهر، حباملتلقي يف العملية الشعريةذلك على أساس تعديل دور 

 اليت تنشأ، وإحداث نوع من املتعة ب املطلوب إلثارة انتباه املتلقيأطراف الصورة كفيل بإحداث التعجي العالقات والتباعد بني
غري حمدود حبدود املعقول أو النماذج املوروثة كما  ، ، فالتعجيب عند عبد القاهريبذله املتلقي للوصول إىل املعىنعن اجملهود الذي 

 . كانت الطرافة عند النقاد قبله
 ( ووضع املعىن)أن ينظم املفاهيم املضطربة عن ) اللفظ ( و  ،همه اخلاص للعالقة بني اللفظ واملعىن استطاع عبد القاهروبفضل ف

، تنتظم على أساسها العالقة بينهما عرب ) النظم ( ، وتأخذ صوراً ومراتب خمتلفة ، فيها تظهر القيمة مفاهيم منظمة لكل منهما
 . ، وهناك معىن املعىنبداعية للشاعر، فهناك املعىناإل اجلمالية للشعر، والفرادة

وبني صورة املعىن اليت يؤديها النظم باستخدام األساليب البيانية  العام،وهكذا فرق عبد القاهر بني أصل املعىن أو الغرض  
مل يلتفت إليها أحد من  الفكرة وهذه ،واملزيةالفضيلة  ترجع وإليها الكالم،" فاملعاين اإلضافية عنده هي أساس مجال  املختلفة،

 ىن(املع معىن) أيضاً  ومسوهاعنها املعاصرون يف الغرب  حتدث وقد السابقني،نقاد العرب 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  والذي تصل إليه بغري واسطة اللفظ،هو املفهوم من ظاهر  :المعنى. 

  هو أن تعقل من اللفظ معىن مث يفضي بك ذلك املعىن إىل معىن أخر :معنى المعنى. 
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 مفهوم الشعرية العربية الحديثة: 8المحاضرة 

 :مفهوم الشعرية في النقد العربي-أ

الفارايب 
 ه(292)

أوال مث  اخلطبيةحني ذلك أن حتدث  فيبتدئالتوسع يف العبارة بتكثري األلفاظ بعضها ببعض وترتيبها وحتسينها 
 .الشعرية قليال قليال

 السمات اليت تظهر يف النص بفعل ترتيب وحتسني معني. الشعرية:يعين بلفظ -
ابن سينا 

 ه(424)
 السبب املولد للشعر يف قوة االنسان اثنان :

 االلتذاذ باحملاكاة-
 .حب الناس للتأليف املتفق واألحلان طبعا-

 .حد منهم وقرحيته يف خاصته وحبسب خلقه وعاداتهتولدت الشعر به حبسب غريزة كل وا
+ وجيعل عّلل تأليف الشعرية اليت حيصرها املتعة املتأتية من احملاكاة وتناسب التأليف واملوسيقى مبعناها العام 

 .املتعة والتناسب احملفزين على تأليف الشعر
 يتخذ منحى نفسيا يرتبط بغريزة اإلنسان الذي حيقق له احملاكاة وتناسب تلك املتعة.    -
 

ابن رشد 
 ه(522)

نقل قول أرسطو : "كثريا ما يوجد يف األقاويل اليت تسمى أشعارا، ما ليس فيها معىن الشعرية، إال الوزن فقط  
 .كأقاويل سقراط املوزونة"

اليت توظف الشعر، لذلك شّكك يف شعرية بعض األقاويل اليت ال تستخدم  ترُد لفظة الشعرية مبعىن األدوات
 من أدوات الشعر إال الوزن.

القرطاجين 
 ه(944)

ظّن الشعرية يف الشعر إمنا الشعر به نظم أي لفظ كيفما اتفق نظمه، وتضمينه أي غرض اتفق على أي صفة 
 اتفق.

 .العام أي )قوانني األدب ومنه الشعر(يشري إىل معىن لفظ الشعرية بتقارب إىل معناها 
 لكنه مل يكن املرجعية األكيدة للشعرية احلديثة بل جند يف قوله "حملة خاطفة من معىن الشعرية احلديثة".
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 :الشعريةمفهوم 

 العلم.- َشَعَر )تدّل على(
 الفطنة.-
 تطلق على الكالم املخصوص بالوزن والقافية.-
 عليه شرفه بالوزن والقافية، وإن كان كل علم شعرا.الشعر منظوم القول غلب -

 مصطلح قدمي حديث.- الشعرية
 يعود األصل فيه إىل آرسطو.-
أما املفهوم تنوع بتنوع املصطلح ذاته = لكنه ينحصر يف فكرة عامة )البحث عن القوانني اليت -

 حتكم اإلبداع(.
 الشعرية : 

مصدر صناعي وضع 
للداللة على اللفظة 

Poétique/Poétic 
 يف:ينحصر معناها 

 فن الشعر وأصوله اليت تُدّتبع للوصول إىل شعر يدّل على شاعرية ذات متّيز وحضور ، األول :
 تسعى إىل معرفة القوانني العامة اليت تنّظم والدة كل عمل.-
 تبحث هذه القوانني داخل األدب.-
 كتب أو تأليفها، حيث تكون اللغة يف آن واحد اجلوهر والوسيلة.  بإبداعاسم لكل ماله صلة -
 هي علم األدب.-
 علم موضوع الشعر.-
 علم األسلوب.-

 : الطاقة املتفجرة يف الكالم املميز بقدرته على االنزياح والتفرد وخلق حالة من التوتر، الثاني
بني مكونات أولية مستها  خصيصة عالئقية أي )جتسد يف النص شبكة من العالقات اليت تنمو-

أن كل منها ميكن أن يقع يف سياق آخر دون أن يكون شعرا، لكنه يف السياق الذي تنشأ  األساسية
 فيه هذه العالقات يتحول إىل فاعلية خلق للشعرية ومؤشرا على وجودها(.

 شعر.بني الشعر والال هي حد فاصل-
 مساحة التوتر.إحدى وظائف الفجوة أو -

 

 


