
  

  النص األدبي وقضايا البالغة

    

  مصطلح النص األدبي و قضايا البالغة: مفاهيم أولية 

    النص لغة :

و  ءالشي ففي لسان العرب : النص : رفعك، للنص يف املعاجم العربية استعماالت متعددة 

احمليط : نص ناقتُه :  ، ويف القاموس 1نص احلديث ينصُه نصا : رفعه وكل ما أظهر فقد نص

: ومن ااز  3الزخمشري يقول ، 2حركه : ءو الشي،  لسري من اتخرج أقصى ما عندها اس

  يقول طرفة :،  نص احلديث اىل صاحبه

  ن الوثيقة يف نصهإف          ىل أهلهإونص احلديث 

هي :  الواردة يف املعاجم العربية يف معان أساسيةللنص وميكن أن حنصر املعاين اللغوية 

اهيم الفقي ابر  و االنتهاء وضم الشيئ اىل الشيئ ، وقد استنتج صبحي اإلظهار و الرفع

ا يقوله املتحدث أو يكتبه الكاتب قائال : (الرفع و االظهار يعنيان أن مبارتباط هذه املعاين 

يدركه املتلقي وكذلك ضم الشيئ يف  ظهاره لنصه لكيإالكاتب البد من رفعه و املتحدث أو 
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الروابط  يف كثري من تعريفاته هو ضم اجلملة اىل اجلملة بالعديد مننالحظ أن النص ، اللغة 

  4 ميكن الوصول اليها وكون النص أقصى الشيئ ومنتهاه ، هو متثيل لكونه أكرب وحدة لغوية

  النص في االصطالح :

رمحه اهللا يعرف  لعل أول من وضع تعريفا اصطالحيا للنص هو علماء أصول الفقه فالشافعي

احملدد  النص هو مايفهم منه املعىنأن أي   5التفسريفيه بالتنزيل عن  املستغىن النص بأنه :

 ازداد ما النص :ويعرفه الشريف اجلرجاين بقوله ، يتعداه اىل معان اخرى  الذي أنزل به وال

 فالن إىل أحسنوا قيل فإذا املعىن ذلك ألجل الكالم سوق وهو املتكلم يف ملعىن الظاهر على وضوحا

 ال ما وقيل،   واحدا معىن إال حيتمل ال وما،   حمبته بيان يف نصا كان بغمي ويغتم بفرحي يفرح الذي

  6 التأويل حيتمل

و   جمهفهــي متنوعــة حبســب  منــا، م  للــنص  قــدامى يف  تعــريفهمــا جهــود  النقــاد العــرب الأ

،   للـنص عنــدهمن  حنـدد  تعريفـا واحــدا  يس  بوســعنا  أمدارسـهم  النقديـة  و البالغيــة و  لـ

م  يدعونه  مرة  بالنص  و  مرة بالنظم  و  مـرة  عمـود الشـعر أن نشري  اىل  لكن  ميكن  أ

خلواصـه النظميـة  بعد  إملامه  جبهود  العلمـاء قبـل مفهـوم الـنص بدراسـتهاجلرجاين درك أقد  و 

يف حتديــد   كلهــا  تســهمو بالغيــة و  حنويــة و مجاليــة و   لف  مــن عــدة عناصــر لغويــةالــيت  تتــأ

رمبــا  كــان املرزوقــي  قــد  حقــق خطــوة عمليــة لالحاطــة  مبكونــات   و، ديب كــل  نــص أ  هويــة 

غــريه مــن النقــاد يف حتديــد   مــنمــن  اجلرجــاين و مســتفيدا  الــنص و  الســيما  الــنص الشــعري 

مفهــــوم  الــــنص  الشــــعري خاصــــة عنــــدما حصــــر خصائصــــه فيمــــا دعــــاه عمــــود الشــــعر و الــــيت  
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إـــم كـــانوا حيـــاولون شــــرف املعـــىن وصـــحته، وجزالـــة اللفـــظ واســـتقامته، واإلصــــابة يف " :جيملهـــا يف قولـــه

الوصف، ومن اجتماع هذه األسباب الثالثة كثرت سوائر األمثال، وشـوارد األبيـات، واملقاربـة يف التشـبيه، 

لــه، ومشــاكله والتحــام أجــزاء الــنظم والتئامهــا علــى ختــري مــن لذيــذ الــوزن، ومناســبة املســتعار منــه واملســتعار 

اللفــظ للمعــىن، وشـــده اقتضــائهما للقافيـــة حــىت ال منـــافرة بينهمــا، فهــذه ســـبعة أبــواب هـــي عمــود الشـــعر، 

  7ولكل باب منها معيار

الفنية ن  ينفذ  ببصريته  النقدية  اىل  مكونات  النص الشعري استطاع  هذا  الناقد  أفأنت ترى كيف  

لعناصر  أو  بعضها و  بقدر  ما  يتوفر عليه  من هذه  ا و  اجلمالية  فكأن  هوية  كل نص  تتحدد 

يضا  أن  اجلهود  النقدية  يف  الرتاث  العريب كانت  منصرفة  إىل  أمرين  مها  القرآن  أنت  ترى  أ

الكرمي  و  الشعر فكأن  نصية النص  تدرك  من  خالل  هذين  الرافدين  الكبريين  للنقد  و  الفكر  

  االسالميني

  ملعاجم الغربية :يف ا

   وذلك أن  مقابلة لكلمة النص يف العربية لكنها ال تطابقها معجميا TEXTEترد كلمة 

مأخوذة من  وهي TEXTILEتنتمي اىل العائلة اللغوية لكلمة  TEXTEكلمة 

بالعربية وكلمة نص  وتعين النسيج أي املنسوج و يظهر أن كلمة نص TEXTEالكلمة 

املركزي الذي اتفق عليه أهل اللغة ،  خيتلفان يف الوضع األصلي أو املعىنباللغة األجنبية 

النسج ، أما يف العربية فهي أوسع داللة منها مع  فكلمة نص بالفرنسية مثال يرتبط بعملية

يف الفرنسية مثال تدل على معىن النص داللة جمازية يف  TEXTEاالشارة اىل أن كلمة 

  ية ودالالت جمازية.حقيقمل دالالت عربية حتيف ال حني أن كلمة نص

  النص في النقد األدبي الحديث :
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مفتوحا على  قد تطورت داللة هذا املصطلح ومل يعد حتديده متعلقا بدرجة داللته ألنه أصبح

تعريفاته وعدت له  عدة دالالت قابلة لقراءات خمتلفة و تأويالت غري منتهية و تعددت

  القرائية املتعددة .نظرياته و يعود ذلك اىل املناهج 

للتحليل ,  فمن تعريفاته احلديثة أنه اموعة الواحدة من امللفوظات أي اجلمل اخلاضعة 

   8. مكتوبة أو حمكية فالنص اذن عينة من السلوك اللساين وهذه العينة ميكن أن تكون

البااحثني يف شأنه و يعد تعريف النص من اإلشكاليات  النقدية يف علم النص ، و مل تستقر اجتاهات 

على تعريف واحد ، و لعل ذلك يعود إىل تداخل العلوم و نزوح املصطلحات من علم إىل آخر كعلم 

على  و حنن نذكر هنا بعص  التعريفات  ،9و الفلسفة  اللغة و علوم أخرى كعلم الوراثة و علم اإلجتماع

  سبيل التمثيل  ال  االستقصاء :

الذي النص بأنه "بناء يرتكب من عدد من اجلمل السليمة مرتبطة فيما ن عبد الرمحالدكتور طه يعرف 

   .بينها بعدد من العالقات. وقد تربط هذه العالقات بني مجلتني أو بني أكثر من مجلتني

ويعرف سعيد يقطني النص بأنه:" بنية داللية تنتجها ذات (فردية أو مجاعية)، ضمن بنية نصية منتجة، 

   ة واجتماعية حمددةويف إطار بنيات ثقافي

داللية، حتكمها مبادئ أدبية،  -وحدات لغوية، ذات وظيفة تواصلية بقوله : حممد عزام و يعرفه 

  . وتنتجها ذات فردية أو مجاعية

و نشري يف  األخري إىل أن النقد  العريب املعاصر يرتكز يف  هذه  التعريفات  على  النقاد  الغربيني  

  . من  الدراسة  جمال آخر بشكل  كبري ، و  هذا  له 
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  شكالية المنهج و طبيعة المقارباتإ

    

ــــنص ولكــــن  ــــك ال ــــة ضــــرورية يف قــــراءة ذل ــــنص األديب آلي املــــنهج يف  يعــــد املــــنهج يف دراســــة ال

الــذي تبــىن عليــه نظــرة  الدراســات العربيــة املعاصــرة ميثــل اشــكالية ألنــه مــن جانــب هــو األســاس

 الوصــــول اىل قــــراءة منتجــــة . يتحــــول اىل عقبــــة أمــــامالــــدارس األديب ومــــن جانــــب آخــــر قــــد 

املــــنهج إال الطريــــق املــــؤدي إىل الكشــــف عــــن احلقيقــــة يف العلــــوم بوســــاطة طائفــــة مــــن ”فلــــيس

القواعـــــد العامـــــة ـــــيمن علـــــى ســـــري العقل،وحتديـــــد عملياتـــــه حـــــىت يصـــــل إىل نتيجـــــة معلومـــــة، 

ي علــم مــن العلــوم ال ويــربهن علــى صــحتها أو فســادها,ومن مت فــان الصــورة املنهجيــة أل(…)

 :تتحقق ما مل دف إىل وجود

 .خطة دف إىل الكشف عن شئ ما -

  .إقامة الرباهني على صحة ما قدمته اخلطة أو خطأه -

من أمهيـة يف  لقد أصبح احلديث عن النص حديثا غري ذي جدوى اذا مل يقرتن باملنهج ملا له 

يتبـني أن مكانـة املـنهج يف املشـهد االبـداعي  جمال املمارسة والتطبيق. غري أن املتتبـع للموضـوع

 و الســـؤال املطـــروح : مـــاهو 10 ختتلـــف قلـــيال عـــن مكانتـــه يف الـــرتاث النقـــدي القـــدمي املعاصـــر

إن الـنص “أحـد البـاحثني يف هـذا الصـدد: يقـول  املنهج املالئم لدراسة الشعر العـريب القـدمي ؟

تـداخل الـنص األديب القـدمي مـع  ،إن…)األديب كيان لغوي منبثـق عـن كيـان ثقـايف وحضـاري(

ــــارزة يف ثقافتنا،ومســــة واضــــحة مــــن  ــــرتاث العــــريب اإلســــالمي ظــــاهرة ب ســــائر فنــــون املعرفــــة يف ال

مساا,وهو ما جعل النص األديب منفتحا على فضاءات معرفيـة رحبـة,منبثقا عـن تـراكم علمـي 

يستعصــي  القــراءات,قــابال لتعــدد  غنيــا باإلحاالت,مليئــا باإلحيــاءات, وثقــايف جيعــل منــه نصــا
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ويســتوجب قــراءة دقيقــة واعيــة,ولن تكــون القــراءة   اقتحامــه علــى القــراءة االنطباعيــة الســطحية,

كذلك إال إذا كانت حميطة بكل معطياته ومكوناته,مدركـة ملصـادر والدتـه,ولن تفلـح يف ذلـك 

ة، والتســيب إال إذا كـان القــارئ ميتلـك أدوات هــذه القــراءة وضـوابطها الــيت متنعهــا مـن العشــوائي

واالفــــرتاء علــــى الــــنص، أو حتميلــــه مــــا ال يطيــــق مــــن الــــدالالت.فالقراءة الواعيــــة للــــنص األديب 

القدمي، هي تلك اليت ال تفصل بينـه وبـني بـاقي عناصـر الـرتاث وجماالتـه باعتبـاره يتفاعـل معهـا 

  11.وتتفاعل معه

 الـدارس لـب مـنوليس بوسعنا أن حندد منهجا واحدا زاعمني أنـه معصـوم و شـاف لكـل مايط

املعاصــرين  مــن بعــض الدارســني للتجــينفــنحن نعلــم أن هــذا الشــعر كــان عرضــة  للشــعر العــريب

 أصبح ميدانا فسيحا لـرؤى املعاصر وما يزيد األمر حدة أن النقد العريب، قصد أو غري قصد ب

 مــين الدارسـني العـرب اآلخـر ، ولـذلك وجـد مـنحضـارة كثـرية متباينـة املشـارب و منقولـة عـن 

مسـتعينة بعلـوم  دة وقـراءات معاصـرةيـظر يف ذلك الشعر مقرتحا آليـات جديدعوا اىل إعادة الن

بعـض النقـاد العـرب باألزمـة وهـم  قد شعرلوعلم النفس وغريها من املناهج ، اللغة واالجتماع 

إننــا أمــام ثقافــة مأزومــة مل : عــن هــذا قــائال  يواجهــون الــنص الشــعري القــدمي فعــرب وهــب روميــة

  12. شرطها التارخيي بعد تتجاوز
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احلــدة  وجــدير بالــذكر أن هــذا االشــكال مل يكــن مطروحــا يف بدايــة تعاملنــا مــع املنــاهج بــنفس

املـنهج مثـال ذلـك :  اليت يطرح ا اليوم ألن العناية بالتطبيق كانت أهـم عنـدهم مـن النظـر يف

  .13النقدية اال القليل  قد وهو ومل يكتب يف النظريةيف النجهود الدكتور طه حسني 

كتــاب :  متثــل جهــود بعــض الدارســني العــرب مقاربــات منهجيــة تنطلــق مــن الــنص نفســه مثــل

اجلــاهلي مــنهج يف  ومــع املتنــيب لطــه حســني ، والشــعر،  وحــديث األربعــاء ،  الشــعر اجلــاهلي 

 واملتنيب حملمود،  الم لشكري فيصل واالس دراسته وتقوميه للنويهي ، وتطور الغزل بني اجلاهلية

اىل انتهـــاج املـــنهج املتكامـــل أو املـــنهج التـــوفيقي وهـــو  اشـــاكر ، وهنـــاك مـــن الدارســـني مـــن دعـــ

زواياه ، زاويـة املبـدع و  املختلفة بل يتناول العمل األديب من مجيع   اليتقيد بواحد من املناهج

،   كتابــه النقــدوالســياق ومــن املــؤلفني الــذين دعــوا اىل هــذا املــنهج ســيد قطــب يف زاويــة الــنص

، يقـــول ســـيد قطـــب : قـــد يـــرى القـــارئ بـــادئ ذي يـــدء أين آثـــرت املـــنهج الفـــين علـــى األديب 

حــني ينتهــي مــن قــراءة الكتــاب ســريى أن املــنهج املختــار املنهجــني التــارخيي و النفســي ، لكنــه 

الـب هو املنهج املتكامل الـذي  ينتفـع ـذه املنـاهج الثالثـة مجيعـا ، و ال حيصـر نفسـه داخـل ق

   14جامد أو منهج واحد .

  

    عوامل وجودها ، مصادرها ، مناهجها : المدارس البالغية 

أخذ جمراه   مل يبدأ إال بعدما مجع القرآن من املعلوم أن التأليف يف العلوم عند املسلمني

وقد كان ، الشريعة  الطبيعي يف حياة املسلمني تالوة ووضعا لألصول اليت حتكم قواعد

أول األمر ولكن طرأ يف تاريخ  يدركون بالغة القرآن بفطرم العربية السليمة يفاملسلمون 
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يف القرآن الكرمي مبنهج جديد ، ومن  األمة العربية قضايا و حتديات دفعت العلماء للنظر

التحديات : دخول غري العرب إىل اإلسالم وظهرت الفلسفة و غريها من العلوم وكانت 

م  من هنا  كانت  احلاجة ماسة لدراسة مظاهر اإلعجاز أن جييب تطرح أسئلة وعلى القرآن 

يف القران الكرمي و  كان  ذلك  مدعاة  للنظر  يف  الشعر  العريب  الكتشاف مواطن البالغة 

لوم  القرآن حد عحث  يف  البالغة  أنا  صار البفيه و معارضتها  باسلوب  القرآن  و من ه

  .نعرج على تعريف البالغة  ذاا ن  باملدارس البالغة عليناأقبل أن نلم بوجه من الوجوه ، و 

   15 أقوال في البالغة :

عن القدماء اليريدون ا التعريف اإلصطالحي و إمنا يريدون يف تعريفها أقوال كثرية  تورد

ومن تلك األقوال قول أرسطو حني سئل عن البالغة ، التنويه بفضلها و اإلشارة إليها 

كثم بن صيفي : البالغة اإلجياز كما قالوا أيضا إا ، و قول آفأجاب: حسن اإلستعارة 

  باحلجة و املعرفة مبواقع الفرصة. البصر

عرفها أبو هالل العسكري بقوله البالغة مأحوذة من قوهلم  تعريفات إصطالحية للبالغة :

ذا انتهيت إليها يف كل ما تبلغ به املعىن قلب السامع فتمكنه يف نفسه كتمكنه بلغت الغاية إ

  .يف نفسك مع صورة مقبولة و معرض حسن

إا ماخوذة من قوهلم أفصح فالن عن ما يف أما الفصاحة فذكر أم اختلفوا فيها فقال قوم 

قال بعض العلماء إن نفسه إذا أظهره ، وعلى هذا ترجع الفصاحة والبالغة إىل معىن واحد ،و 

   16آلة البيان فتكون يف اللفظ وحده. الفصاحة متام
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تعريف عبد القادر اجلرجاين : البالغة و الفصاحة عنده مبعىن واحد ولكنه مرة جيعلهما للفظ 

جيعلهما صفة للمعىن، وقيل انه اليرى البالغة و الفصاحة يف اللفظ وال يف املعىن و مرة أخرى 

  17نظم الكالم اي يف األسلوبوإمنا هي عنده يف 

اجنلت  الفصاحة الظهور والبيان ومنها أفصح اللنب إذاغرفها بقوله : تعريف اخلفاجي : 

   قال الشاعر:رغوته وفصح فهو فصيح 

  وحتت الرغوة اللنب الفصيح

 والفرق بني الفصاحة والبالغة أن الفصاحة مقصورة على وصف األلفاظ ...

تدل  ال يقال يف كلمة واحدة ال.  وصفًا لأللفاظ مع املعاينوالبالغة ال تكون إال 

وكل كالم بليغ فصيح ،  فيها إا فصيحة على معىن يفضل عن مثلها بليغة وإن قيل

  18وليس كل فصيح بليغاً 

تعريف السكاكي : عرفها بقوله هي بلوغ املتكلم يف تأدية النعى حدا له اختصاص بتوفية 

ايراد أنواع التشبيه و ااز و الكناية على وجهها مث قسم الفصاحة خواص الرتكيب حقها و 

  اىل قسمني :

  و هو خلوص الكالم من التعقيد اللفظي قسم يرجع إىل املعىن 
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وقسم يرجع إىل اللفظ املفرد و هو ان تكون الكلمة عربية أصيلة ال مما أحدثه املولدون و ال 

من التنافر، و عليه تكون الفصاحة عنده الزمة مما أخطأت فيه العامة و ان تكون سليمة 

  19للبالغة.

  المدرسة الكالمية اإلعجازية : -  1

  أطلقنا هذا االسم على هذه املدرسة ألن أصحاا من املتكلمني الذين خاضوا يف

املتكلمني  دراسة اإلعجاز ، وكان للمتكلمني املعتزلة احلظ األوفر يف ذلك ومن أقدم هؤالء

عمر بن عبيد و واصل بن عطاء والنظام .حبث املتكلمون مباحث واسعة يف إعجاز املعتزلة : 

أحباثهم بدقة تفكريهم و تعمقهم من قدمي يف مباحث  القرآن من حيث بيانه وبالغته ، ومتتاز

  لبعض ملؤلفام:، و هذا عرض موجز  البالغة

  :   بيان إعجاز القرآن

ه) تناول فيها مذهب الصرفة 388طايب(ترسالة ألفها أبو سليمان حممد بن حممد اخل

املستقبلية مث بني أن االعجاز راجع اىل البالغة  فرفضها كما قال أن االعجاز راجع إىل األمور

العلماء قبله عن إدراك وجه االعجاز شرع يف الكالم عن حماسن  وبعد أن تعرض اىل عجز

  القريب السهل و اجلائز الطلقوهي عنده ثالث : الرصني اجلزل و الفصيح  الكالم البديع

 وقد حازت بالغة القرآن من كل قسم من هذه األقسام حصة ويف أثناء ذلك حلل،  الرسل 

بالقلوب و تأثريه  النصوص حتليال بارعا وقد نبه اىل وجه آخر لإلعجاز و هو صنيع القرآن
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اين يف أسرار القاهر اجلرج ونالحظ أن هذه الفكره هي اليت دار حوهلا حبث عبد20بالنفوس 

  البالغة .

  : ه)386(ت النكت في إعجاز القرآن للرماني 

املعتزلة يف عصره وله مؤلفات   مؤلف هذه الرسالة علي بن عيسى الرماين ، وهو أحد أعالم

ومن أهم مامييزه فغي مصنفاته مزج كالمه بعلم  كثرية يف التفسري واللغة و النحو وعلم الكالم

يف إعجاز القرآن جوابا على سؤال لشخص طلب إليه  النكتاملنطق و قد كتب رسالته 

 وهو يستهل الرسالة برد هذه النكتإمجال دون تطويل يف احلجاج  تفسري اعجاز القرآن يف

  وجوه هي :ة اىل سبع

  _ ترك املعارضة مع توافر الدواعي وشدة احلاجة 1

  _ التحدي للكافة 2

  _ الصرفة 3

  _ البالغة 4

  عن األمور املستقبلية _ األخبار الصادقة 5

  _ نقض العادة 6

  _ قياس القرآن بكل معجزة 7 

بعد ذلك اىل  وجيعل الرماين البالغة يف ثالث طبقات عليا ووسطى ودنيا ، مث يقسم البالغة

التجانس و التصريف  م والفواصل وؤ والتالجياز و التشبيه و االستعارة عشرة أقسام : اإل
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يف تفصيل كل وجه مع التمثيل له من  ، مث يشرع املؤلف21والتضمني و املبالغة وحسن البيان 

  األكرب من رسالته . القرآن الكرمي وقد أخذت هذه الوجوه احليز

  ه) :403للباقالين أيب بكر حممد بن الطيب (ت : إعجاز القرآن 

حجج  مني من ادحاضموضوع الكتاب اإلعجاز وقد سار فيه املؤلف على طريقة املتكل

حتدث عن املعجزة  استهل به كتابه حينما املخالفني و الرد عليها و تفنيدها و مثال ذلك ما

والباقالين حيسم .  قال ا النظام و تعريفها و التحدي و املعارضة ونفيه لنظرية الصرفة اليت

السابقة واألنبياء و الرسل يراد أخبار األمم إو  خباره بالغيوبإوجوه االعجاز يف ثالثة أمور : 

بديع ه فيقول عن القرآن الكرمي : إنه عجاز عندويلخص وجه اإل مع أمية الرسول و البالغة ،

ويف أثناء تفصيل هذه النظرية حتدث عن أسلوب القرآن الذي خيالف ، التأليف النظم عجيب

 22سلوب  فريد بل  هو أ عند العرب فليس هو من الشعر وال من أنواع الرتسل وجوه النظم

االلتفات و  وجوه احملسنات كالطباق و ستعارة واالالبديع كالتشبيه و  مث أخذ يف دراسة أنواع

البشر أن  وينفي أن تكون هذه الوجوه وحدها هي اعجاز القرآن ألا مما يقدر حنو ذلك ،

: وامنا يقال ،   ن التشبيه معجز و التجنيس معجز: إ ومن هنا اليقال  يتعلمه والتصنع له

  البالغة . ىل الطبقة العليا منإجزان بنظمهما و صوغهما الذي يسمو مع اإم

  ه) :415للقاضي عبد اجلبار (ت إعجاز القرآن 

متكلمي املعتزلة يف  قضاة الدولة البويهية و هو من أكرب هو أبو احلسن األسد أبادي قاضي

 قد و ، عدة جملدات يف له كتاب املغين يف أبواب التوحيد و العدل  اخلامس اهلجري ، القرن

و  يف هذا  اجلزء غقد مباحث للبالغة و  إلعجاز القرآن منه خصص اجلزء السادس عشر 
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املعتزلة الذي ينقل من علماء  انطلق فيها من رأي أستاذه أيب علي اجلبائي و هوالفصاحة 

فكرة أستاذه  إال أنه مل يرتضلفظه وحسن معناه  امنا يكون الكالم فصيحا جبزالة عليه قوله : 

تقع يف نظم الكالم إمنا  ىل أن البالغة إ و لذلك ذهب، تراعي صورة ترتيب الكالم  ألا ال

تكون يف أفراد الكالم و إمنا تظهر يف الكالم بالضم  واعلم أن الفصاحة ال : يقول يف ذلك ،

و  هو  ميزج مباحثه البالغية  املمتعة بأسلوبه الكالمي يف الرد على  23صوصة على طريقة خم

  اخلصوم و ال سيما األشاعرة كالباقالين .

  المدرسة الفلسفية : - 2 

  املراد ا أمران :

هذه  _ دراسات نقدية تأثرت بالفلسفة اليونانية و تضمنت مباحث بالغية طغت عليها أ

  الصيغة .

  بالغية كانت النزعة املنطقية سبيلها ومنهجها .دراسات   -ب 

تطبيق  ه) حيث حاول337ومن أمثلة النوع األول كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر (ت

 مضيفا اىل ذلك ماعلى البالغة العربية ما فهمه من مقاييس البالغة اليونانية عند أرسطوا 

  مهاجلاحظ و األصمعي و ثعلب و غري  متثله من أفكار أخذها من

حمسنا  بثالثة عشر ا ابن املعتز ألقاحمسنا اليت ذكر  الثمانية عشر يصل اىل  و استطاع أن 

، و من أمثلة هذا النوع كتاب الربهان يف  24.....منها : الرتصيع والغلو وصحة التقسيم 

   وجوه البيات البن وهب .
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الســـــــكاكي يف اتبعــــــت حممـــــــوع املؤلفــــــات الـــــــيت  فهــــــو كمـــــــا ذكــــــرومــــــن أمثلـــــــة النــــــوع الثـــــــاين 

قـــــد خصصـــــه لعلـــــم  مـــــن كتابـــــه مفتـــــاح العلـــــوم ه و تقـــــوم شـــــهرته غلـــــى القســـــم الثالـــــثمنهجــــ

 و قـــــــد اتبــــــــع يف كتابـــــــه منهجــــــــا املعـــــــاين و اليبـــــــان و لواحقهمــــــــا مـــــــن الفصــــــــاحة و البالغـــــــة 

كمـــــا فعـــــل يف االقســـــام  االحـــــرى التقســـــيم والتبويـــــب ملباحـــــث البالغـــــة   يقـــــوم علـــــى منطقيـــــا 

مــــن كتابــــه مفتــــاح العلــــوم حيــــث اعتمــــد املــــنهج ذاتــــه ، و قــــد صــــارت البالغــــة عنــــده علمــــا 

خيضــــــــــع لطرائــــــــــق البحــــــــــث يف العلــــــــــوم االنســــــــــانية االخــــــــــرى مثــــــــــل الفلســــــــــفة و  املنكــــــــــق و  

الصـــــرف و النحــــــو ، رغـــــم أنــــــه أعطـــــى  للبالغــــــة شـــــكلها املنهجــــــي إال ان اســـــلوبه  مل خيــــــل 

، مث  و قـــــد يظهـــــر ذلـــــك يف  تعريفـــــه  النـــــواع  البالغـــــة ، و ســـــتأيت  أمثلـــــة هلـــــا مـــــن التعقيـــــد 

جــــــاء بعــــــده اخلطيــــــب اتلقــــــزويين و  لكــــــص كتــــــاب  املفتــــــاح  يف  خمتصــــــر  مســــــاه تلخــــــيص 

املفتــــــــــــاح  إال ان القــــــــــــزويين  كــــــــــــان   اقــــــــــــرب  اىل  روح  املدرســــــــــــة االدبيــــــــــــة ، و  قــــــــــــدنال 

  من العلماء و  منهم تلخيصه شهرة واسعة قدميا و حديثا فلخه كثري 

الدين  تاج ه شرحكما ،  املطول واملختصر : حيث شرحه شرحني زاين اسعد الدين التفت

  .25يف شرح تلخيص املفتاح عروس األفراح ب املعروف ه و عنوان شرحه  773 السبكي

  

  :التذوقية المدرسة األدبية  - 3

البالغية  الستنباط األوجهو هي ذاك النمط الذي يعتمد باألساس على تذوق النص األديب 

مجاليات اللغة شعرها  منه و ادراك حماسن األسلوب ، لقد اجتهدت هذه املدرسة يف ابراز

بعضها ميزج بني البحث البالغي و  ونثرها بعيدا عن جو الفلسفة واملنطق و اجلدل و إن كان

لصناعتني و ابن أبو هالل العسكري يف كتابه ا دراسة اعجاز القرآن و من أبرز من ميثل ذلك
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سنان اخلفاجي سر  و ابنيف حماسن الشعر و أدابه و نقده العمدة يف كتابه رشيق القريواين 

  االمام عبد القاهر اجلرجاين. الفصاحة وابن األثري ولكن واسطة العقد يف هذا االجتاه هو

و أشاروا إىل بدايات العربية لبالغة دراسة ا  درك دارسو البالغة العربية هذا  االجتاه  يفلقد أ

ه و غريهم ممن  637ه و ابن األثري ت  471هذا االجتاه عند عبد القاهر اجلرجاين ت 

  26حنا منحى الذوق األديب 

  

  في النص األدبي تطبيقاتهانظرية النظم و 

هلا يف الشعر  ن وجدت جماالإيثا الرتباطها باعجاز القرآن و من القضايا البالغية قدميا و حد

مرحلتني أساسيتني مها يف  و قد مرت هذه الفكرة حىت أصبحت نظرية، على صعيد التطبيق 

  نظرنا :

 و مرحلة النظم بعد عبد القاهر وعلى هذا األساس حناول أن، النظم قبل عبد القاهر مرحلة 

  نشرح هذه النظرية :

  _ النظم قبل عبد القاهر : أ

و أســـــــاس  ه   255ت  للجـــــــاحظ القــــــرآن  نظـــــــمكتــــــاب يف الـــــــنظم  مــــــن أقـــــــدم املؤلفــــــات 

خماطـــــب بـــــاللفظ الـــــذي يناســـــب مقامـــــه و أن القـــــرآن حـــــني  فكرتـــــه أن القـــــرآن خياطـــــب كـــــل

جيــــــاز ، فــــــاذا عمــــــد اىل خماطبــــــة اليهــــــود الفصــــــحاء يعمــــــد اىل اإل يتجــــــه خبطابــــــه اىل العــــــرب

فـــــيمن جـــــاء بعـــــده ، مث تطـــــور البحـــــث يف مســـــألة  و قـــــد أثـــــر اجلـــــاحظ، 27و أطنـــــب أطـــــال 
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ــــده هــــو ســــبك ــــة يشــــري اليهــــا والــــنظم عن ــــن قتيب ــــا اب األلفــــاظ أو ضــــم بعضــــها إىل  الــــنظم فرأين

ان معــــــا يف سالســــــة و ينهــــــا و بــــــني املعــــــاين فيجريــــــبعــــــض يف نظــــــام دقيــــــق و متــــــآلف فيمــــــا ب

  . حبيث ختدم األلفاظ املعاين و تصورها أصدق تصوير عذوبة

يف الذي جيمع م يف الكالم ؤ طار ماكان يدعوه التالإلرماين هذه الفكرة يف تناول ا و قد 

يقول الرماين ، و استواء تقاسيمه  يه احلسئمجال التأليف و جودة اللفظ و صفا أسلوبه بني

  .  28 ذلك : والتالئم يف الطبقة العليا القرآن كله يف

الكالم و  القرآن و هو يعين به : طريقةعجاز كتابه إمام الباقالين يف  مث تناول مفهوم النظم اإل

و كان القرآن كما يقول األشاعرة  أسلوبه و هو مقابل للشعر و السجع و الكالم املرسل .

و هذا املفهوم بعيد .  29وأساليب خطام معجزا بنظمه أي خبروجه عن أصناف كالمهم

هي ماجاء عند القاضي اليت اقرتبت من النظم عنده  عن النظم عند اجلرجاين غري أن اآلراء

اعلم أن الفصاحة ال تظهر يف أفراد الكالم و إمنا : حيث يقول  ه) ،415عبد اجلبار (ت

 ة وقدفكل كلمة صل أن يكون  عى طريقة خمصوصة و البد مع الضم معل تظهر يف الكالم

الذي له  عراباليت تتناول الضم و قد تكون باإل جيوز يف هذه الصفة أن تكون باملواضعة

فيه ألنه إما أن تفيد ، هلذه األقسام الثالث رابع دخل فيه و قد تكون باملوقع و ليس م

البد من اعتبار مثله  كل كلمة مث الكلمة أو حركتها أو موقعها و البد من هذا االعتبار يف

: ان املعاين و إن كان البد منها فال تظهر  بعض ، مث يقولإىل ذا انضم بعضها إ يف الكلما

الكالم ألجلها و لذلك جند املعربين يكون أحدمها أفصح من  يها و إن كانت تظهر يفاملزية ف

جيب أن يكون الذي  نذإم أن املعاين اليقع فيها تزايد فعلى أنا نعل...  اآلخر و املعىن متفق

تظهر به ذا صحت هذه اجلملة فالذي إف، األلفاظ اليت يعرب ا عنها  ه عند التزايد يعترب
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أو  املوقع أو التقدم و التأخر الذي خيتص ، تص به الكلمات ختإلبدال به ال اإليس ة زيامل

  . 30اليت ختتص اإلعراب ، فبذلك تقع املباينة  احلركات

الضم و املزية  ونالحظ أن بعض كالم عبد اجلبار يتكرر عند اجلرجاين يف عدة مواضع مثل 

نشري اىل أن مباحث  و بقي أن، و ذلك يدل على استفادة عبد القاهر من عبد اجلبار 

الرتاكيب فأنت جتد ذلك عند سيبويه  النظم ارتبطت أيضا بالدراسة النحوية و السيما دراسة

يف نظر النحاة ال يقف عند  مهمة النحوإذ إن  يف عدة مباحث كالتقدمي و التأخري ، مثال

يقول معاين النحو وضحها أبو سعيد الصرايف حيث ي حدود االعراب بل هي أكرب من هذا و

 مواضعها املقتضية هلا و بني اللفظ و سكناته و بني وضع احلروف يف منقسمة بني حركات

  الكالم بالتقدمي و التأخري و توخي الصواب يف ذلك و جتنب اخلطأ. يفألت

    : النظم عند عبد القاهر الجرجاني

املتكلم و  ة النحوي واستفاد عبد القاهر من جهود العلماء السابقني له و استطاع بعقلي

ومن املؤكد : مندور  األديب املتذوق أن يضع نظرية متكاملة اجلوانب ، يقول الدكتور حممد

ن عبد القاهر أفاد مما كتبوه فائدة  أيفوق احلصر ، و  يءا كتبه حناة العرب منذ سيبويه شأن م

بعبارة أخرى يف  وأ نظريته يف املعاين اإلضافية  كربى يف دراسته اليت انتهت به اىل وضع

   31النظم و اخلواص الرتكيبة للعبارة .

 تعد ملكلمة النظم عند عبد القاهر غامضة الداللة كما هي عند عبد اجلبار بل و   عد مل ت

ىل ذلك اخلطايب إ عنصرا ثالثا لعنصري اللفظ و املعىن و من ثالثتها تتألف البالغة كما ذهب

حيوية الدور الذي يقوم به  فهوم حمدد ينبع منو إمنا حتول النظم عنده اىل مصطلح ذي م
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عراب هو الذي يفتحها و معانيها و اإل عراب يف الكالم فاأللفاظ كما يقول معلقة علىاإل

  .32 استخراجها األغراض كاملة فيها و هو الذي يتوىل

  : الجرجانيعند  لنظماتعريف 

يقتضـــــيه  الوضـــــع الـــــذي; اعلـــــم أن لـــــيس الـــــنظم إال أن تضـــــع كالمـــــك يعـــــرف الـــــنظم بقولـــــه 

عنهــــــا و  حــــــو و تعمــــــل علــــــى قوانينــــــه و تعــــــرف مناهجــــــه الــــــيت جــــــت فــــــال تزيــــــغعلــــــم الن

و مــــن هنــــا يتضــــح أن قيمــــة الكــــالم .  33حتفــــظ الرســــوم الــــيت رمســــت فــــال ختــــل بشــــيئ منهــــا 

باعتبـــــــاره جمموعــــــــة مــــــــن الكلمــــــــات و  مـــــــن الناحيــــــــة البالغيــــــــة إمنـــــــا يكمــــــــن يف النظــــــــر إليــــــــه

ــــارات مــــرتبط بعضــــها  ــــبعض ارتباطــــا حنويــــا والعب مــــة للفظــــة املفــــردة بالغــــة و بــــذلك فــــال قي ب

تـــــــرى الكلمـــــــة يف موضـــــــع تروقـــــــك و جتـــــــد هلـــــــا موقعـــــــا عجيبـــــــا يف ، ذلـــــــك أنـــــــك فصـــــــاحة 

ـــــنفس  ـــــة ، فتبـــــني ال ، مث تراهـــــا يف موضـــــع آخـــــر فـــــال حتـــــد هلـــــا ذلـــــك الفضـــــل و ال تلـــــك املزي

  أن البالغة عائدة إىل نظم الكالم مع توخي معاين النحو .

  : م النظمأقسا

ينصــــرف  ملــــا كــــان الــــنظم هــــو تــــوخي معــــاين النحــــو فقــــد درس اإلمــــام اجلرجــــاين الوجــــوه الــــيت

يعــــرف فيمــــا بعــــد  إليهــــا الكــــالم أي املعــــاين املتوخــــاة منــــه ، و بــــذلك أقــــام نظريتــــه علــــى مــــا

ـــــة حلـــــاالت اإلســـــناد املختلفـــــة، علـــــم املعـــــاين ب ـــــيت  فقـــــد ميـــــز الوجـــــوه البالغي فحلـــــل املعـــــاين ال

يف التقــــــــــدمي و  إليهــــــــــا الكــــــــــالم يف الــــــــــذكر و احلــــــــــذف و التعريــــــــــف و التنكــــــــــري وينصــــــــــرف 

و يف الشـــــــرط و اجلـــــــزاء و يف  احلـــــــال و مـــــــا تفيـــــــده مـــــــن ظهـــــــار ضـــــــمار و اإلالتـــــــأخري و اإل
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 قرو فـــــوقـــــد توصـــــل للكشـــــف عـــــن المعـــــاين يف مواضـــــع خمتلفـــــة ، و يف الفصـــــل و الوصـــــل ، 

  .34الواحد من االختالفات يف النظم  الداللية الناشئة بني أساليب املعىن النحوي

  :للتقديم و التأخير مع همزة االستفهام أمثلة 

 تــــــارة يليهـــــا الفعــــــل و تـــــارة يليهــــــا، يعـــــرض عبـــــد القــــــاهر أمثلـــــة خمتلفــــــة مـــــع مهــــــزة االســـــتفام 

 االســــم مبينــــا مــــا بينهمــــا مــــن دقــــائق لغويــــة ، فــــإذا ســــألت شــــاعرا أأنــــت قلــــت هــــذا الشــــعر ؟

أمــــــا   خاطــــــب أم الاملكــــــان الشــــــك يف قائــــــل الشــــــعر أهــــــو ،  مقــــــدما الضــــــمري علــــــى الفعــــــل 

كــــان الشــــك يف الفعــــل و هــــو  : أقلــــت هــــذا الشــــعر ؟  فــــال شــــك فيــــه و إذا ســــألته الشــــعر

علــــى لســـــان قــــوم ابـــــراهيم قولـــــه تعــــاىل ، ومـــــن األمثلــــة القرآنيــــة هلـــــذا األســــلوب  نظــــم الشــــعر

    62/  بآهلتنا يا إبراهيم ) األنبياء له :( أأنت فعلت هذا

ألن اسم ،  يقر هلم بأن كسر األصنام قد كان د باالستفهام محل ابراهيم على أنفليس املرا

يقول : ( فعلها   و لذلك كان جواب إبراهيم متسقا مع هذه الداللة إذ، اإلشارة مينع هذا 

  كبريهم هذا ).

  أمثلة للحذف :

األمــــر  هــــو بــــاب دقيــــق املســــلك لطيــــف املأخــــذ عجيــــب :  يقــــول عبــــد القــــاهر عــــن احلــــذف

أزيــــد  شــــبيه بالســــحر فإنــــك تــــرى بــــه تــــرك الــــذكر أفصــــح مــــن الــــذكر و الصــــمت عــــن اإلفــــادة

 ،و يعـــــرض بعـــــد ذلـــــك ألمثلـــــة كثـــــرية للحـــــذف مبينـــــا القيمـــــة البالغيـــــة لـــــذلك  . 35لإلفـــــادة 

قيــــــام القرينــــــة عليــــــه و ذلــــــك  : راضــــــه ، فمــــــن دواعــــــي حــــــذف املبتــــــدأ غأأســــــبابه و  موضــــــحا
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مث يقطــــع الكــــالم  شخصــــا و يقــــدم بعــــض مــــا يتعلــــق بــــهالشــــعر بــــأن يــــذكر الشــــاعر  كثــــري يف

  كقول الشاعر :  و يستأنف

  أيادي مل متنن وإن هي جلت           تراخت منييت  نسأشكر عمرا إ

  زلت إذا النعل وال مظهر الشكوى   فىت غري حمجوب الغىن عن صديقه  

  حىت تولت هى عينيذفكانت ق        رأى خليت من حيث خيفى مكاا 

حذف املبتدأ يف قوله : فىت غري حمجوب الغىن ، و  التقدير : هو فىت ..و قد جسن فقد 

  هذا احلذف ملا ذكر من أمر هذا الفىت يف البيت السابق .

الرتاكيب  و لقد اتسعت نظرية عبد القاهر لدراسة أغلب الظواهر األسلوبية املنبثقة عن

علمي دقيق و حس فين  احبها على منهجالنحوية يف اللغة العربية و هي نظرية اعتمد فيها ص

عبد القاهر جنبا اىل جنب مع  نافذ جعلت بعض النقاد العرب املعاصرين يضعون نظرية

  ماتوصل إليه علم اللغة عند الغربيني ، يقول

اىل مذهب هو  ويف احلق أن عبد القاهر اهتدى يف العلوم اللغوية كلها: الدكتور حممد مندور 

هو مذهب العامل  ليه علم اللغة يف أوربا يف أيامنا هذه وأصح و أحدث ما وصل إ

  السويسري فردينارد ديسوسري.

  النص الشعري و بالغة االفتنان 

  _ تعريف االفتنان في اللغة :1



افنت يف كالمه  جاء يف لسان العرب : افنت الرجل يف حديثه و يف خطبته إذا جاء باألفانني و

و  36 يف فن بعد فن الرجل يفنن الكالم أي يشتقو ، و خصومته إذا توسع أو تصرف 

  التوسع . بذلك ندرك أن املادة : فنن تدل على االختالف و التفرع و

  _ االفتنان بالغيا :2

مسة التضاد  ارتبط مصطلح االفتنان عند البالغيني و املتأخرين من أصحاب البديعيات من

االفتنان هو أن بفتنت  بقوهلم :من جهة و من أغراض الشعر من جهة أخرى فقد عرفوه 

واحد فآخر مثل النسيب و احلماسة و  الشاعر فيأيت بفنني متضادين من فنون الشعر يف بيت

غري أن بعض الدارسن املعاصرين يقدم مفهوما جديدا لإلفتنان فهو ، 37 اهلناء و العزاء 

 ته كتب البديعياتيرتبط مبباحث بالغية و نقدية و ال يتوقف معناه على ما أورد عندهم ال

و النقدية ،  املتأخرة فهو يدل على التوسع و التنوع و التوليد و غريها من املعاين البالغية

ى أساس أن التضاد هنا عل ولذلك يعرفه هذا الباحث بقوله : ميكن أن نصوغ تعريفا جديدا

عنصر جتلياته و يتجاوز االقتصار على  فيما نرى يتسع ليشمل االختالف بكل أشكاله و

النص الشعري بكل مكوناته فنقول : االفتنان هو  اجلمع بني غرضني متضادين لينفتح على

على مستوى البناء و املعاين و الصور و املعجم و االيقاع و  أن يفنن الشاعر نصه الشعري

و هي ، من املصطلحات و املفاهيم كاالتساع و التوليد و االبتداع  بذلك تصبح كثري

و هي مصطلحات حديثة ، ول و التناص دو االنزياح و الع، قدمية  مصطلحات نقدية

، واالفتنان مسة للكالم العريب الفصيح و هو غري خمتص بالشعر و 38االفتنان  داخلة يف إطار

املنطقي  كان البالغيون مييلون للتمثيل له بالشعر و اخلطابة والرسالة ، يقول أبو سليمان إن
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حتلى ، ويف النظم ظل   ذلك ماخف و ما حال و الطاب والويف النثر ظل من النظم و لوال

  39.طرائقه و عالئقه  من النثر ولوال ذلك ما متيزت أشكاله و الاختلفت حبوره و

ـــــان وتلمســـــوه يف اللفظـــــة الواحـــــدة و ربطـــــوه يتباعـــــد خمـــــارج  وقـــــد نظـــــر علمـــــاء البالغـــــة االفتن

 تالـــــيت هـــــي أصـــــوا و علـــــة هـــــذا واضـــــحة وهـــــي أن احلـــــروف : احلـــــروف ، يقـــــول ابـــــن ســـــنان

األلـــــوان املتباينـــــة اذا اجتمعـــــت   جتـــــري مـــــن الســـــمع جمـــــرى األلـــــوان مـــــن الصـــــور و الشـــــك أن

ذا كــــان البيــــاض مــــع الســــواد أحســــن منــــه املتقاربــــة وهلــــ كانــــت يف املنظــــر أحســــن مــــن األلــــوان

  40 من الصفرة ويف هذا قال الشاعر :

  و الفرع مثل الليل مسود     فالوجه مثل الصبح مبيض

  الضد يظهر حسنه الضد و    ضدان ملا استجمعا حسنا 

  _ االفتنان في النص الشعري :2

العناصر   يعد االفتنان أحد مكونات العمل الشعري ألنه يقوم على امتزاج جمموعة من

يقول أبو متام يف  كاإلنتقال من معىن اىل معىن و من لون اىل لون و من إيقاع اىل آخر

  وصف القصيدة من قصائده :

  الطرب والنبل و السخف و األشجان و    اجلد و اهلزل يف توشيح حلمتها 

و فيها ، يعلق التربيزي على هذا البيت بقوله : يقول تصرفت يف هذه القصيدة يف جد وهزل 

  طرب ملن مدحت و حزن ملن ذممت .

  _ االفتنان في األغراض الشعرية :3
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لى قد تبىن ع ومها غرضان خمتلفان و، يدة العربية املديح و النسيب أقل ما تبىن عليه القص

يتبعهما من وصف احليوان و  الرحلة و وصف الناقة و مافيضاف إليها أكثر من ذلك 

جيمع فيها الشاعر بني املدح و الفخر و  و قد،  وصف املعارك و السالح يف سياق املدح 

 لنفوس الصحيحةلن يف األغراض أشد موافقة  الفتناا الوصف ، ويرى حازم القارطاجين أن

ومن هنا  41 النفوس باالفتنان يف أحناء الكالم و أنواع القصائد ملا ذكرناه من ولع األذواق

لى التصرف حفصة فهو أكثر فنون شعر و أقوى عبن مروان بن أيب  فضل األصمعي بشار

  اهلزل . يف اجلد و

  على مستوى: أكثر  االفتنان فجمعوا بني غرضني شعريني أووقد أدرك الشعراء اجلاهليون أمهية 

  _ البيت الواحد : أ

  يقول عنرتة يف معلقته منتقال من النسيب اىل احلماسة :

  طب بأخذ الفارس املستلئم       إن تغديف دوين القناع فإنين 

  ويشبهه قول املتنيب :

  سلب النفوس و نار حرب توقد       عدوية بدوية من دوا

  _ األبيات املتعددة : ب

قد مجع فيها  كقول عبد اهللا اهلمام السلويل ليزيد بن معاوية حني دفن أباه و جلس للتعزية و

  بني التعزية و التهنئة :

  االذي بامللك أصفاك ءواشكر حبا      ارقت ذا مقة اصرب يزيد فقد ف

  اككما رزئت وال نعمى كنعما          رزء أصبح يف االسالم نعلمه  ال
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  اإذا نعيت وال نسمع مبنعاك        ويف معاوية الباقي لنا خلف

  ج _ على مستوى القصيدة :

احلماسة اىل هذا  و ذلك يف القصائد املفتتحة بالنسيب خصوصا و لقد نبه املرزوقي شارح

  : 14رقم  النوع من االفتنان يف معرض شرحه هلذين البيتني من احلماسة

  وإن سقيت كرام الناس فاسقيناإنا حميوك يا سلمى فحيينا 

  وإن دعوت إىل جل و مكرمة يوما سرات كرام الناس فادعينا

  يقول املرزوقي :

ما  وهذا الكالم ظاهره استعطاف هلا و القصد به التوصل إىل بيان شرفه و استحقاقه

أال كيف اشتغل  ء وال مغاثة ،و ال سقي مث و الحتية وال دعايستحقه األفاضل و األشراف ، 

ترى أن الشاعر مجع بني ، فأنت  42مبقصوده من االفتخار فيمل يتلو هذا البيت 

  و بني االفتخار باملكارم و جالئل األعمال .، الغزل و التودد اىل هذه املرأة  االستعطاف و

  

  النص الشعري و قضايا الغرض والمعنى
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اتساعا ألنه  ون مصطلح الغرض الشعري من أكثر املفاهيم النقدية و األدبية غموضا إ

لذلك عده الدكتور وهب  مفهوم مفروض على القصيدة العربية و غري مستمد من روحها و

  43رومية مفهوما بائسا وضريرا .

يرمـــــون  ن عـــــدم ضـــــبط هـــــذا املصـــــطلح وفـــــق رؤيـــــة نقديـــــة واضـــــحة جعـــــل النقـــــاد املعاصـــــرينإ

ذهــــــب اىل  ممــــــنو ، القصــــــيدة العربيــــــة القدميــــــة بالتفكــــــك و االفتقــــــار اىل الوحــــــدة العضــــــوية 

مـــــن األســـــباب الـــــيت محلـــــت بعـــــض ،  44الـــــدكتور أدونـــــيس ذلـــــك الـــــدكتور غنيمـــــي هـــــالل و 

ــــــرأي النقــــــاد  بــــــداعإفهمهــــــم للســــــياق التــــــارخيي الــــــذي مت  املعاصــــــرين علــــــى امليــــــل اىل هــــــذا ال

، ورمبــــا كانــــت مســــألة البــــداوة و علــــى غــــري وجهــــه الصــــحيح .. النصــــوص الشــــعرية القدميــــة 

أي (ت بــــــــه مــــــــو أســــــــهم يف تعميــــــــق مــــــــا ا.. األمثلــــــــة علــــــــى ذلــــــــك  احلضــــــــارة مــــــــن أبــــــــرز

  .45 على سذاجة البدوي و بساطة تفكريه من تفكك بناء )القصيدة اجلاهلية

  البالغة : النقد و مصطلح الغرض في كتب  

  :  يرد املصطلح يف الكتب القدمية بعدة معان أمهها

وقال عن  ، حمتجا جلرير; كان أكثرهم فنون شعر  قال أبو عبيدة  : الفنون -1

  و سائر فنون الشعر . ءله تصرف يف املديح و اهلجا :األعشى 

بن خلدون و ا ومن النقاد الذين استعملوا الفن مبعىن الغرض الشعري ابن طباطبا و أبو الفرج

يف كل فن من : عباس  ل ابنو قبتر أم يف كل واد يهيمون )   و فسروا قوله تعاىل : ( أمل

  الكالم .
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  46 عشرة أبواب إىل ته قسم أبو متام محاسفقد عند أيب متام : :  األبواب  -2

و األضــــــــــــياف و ، و اهلجــــــــــــاء ، و النســــــــــــيب ، و املراثــــــــــــي و األدب ، و هــــــــــــي احلماســــــــــــة 

ــــــح، و النعــــــاس  و الســــــري، الصــــــفات  و، املــــــديح  لقــــــد أدمــــــج  و مذمــــــة النســــــاء . ،  و املل

و فصــــل بــــني  و النعــــاس يف بعــــض ألــــا مــــن بــــاب واحــــد كالســــري أبــــو متــــام بعــــض األغــــراض

  .  اهلجاء و مذمة النساء ألن ما يهجى به الرجل غري ما تذم به املرأة

  قال القطامي :(األبيات ) :  البيوت _   3

  العوارم وتبقى من الشعر البيوت     أمل تر للبنيان تبلى بيوته 

  أربعة : فخر ومدح و نسيب و هجاء .بيوت الشعر  قال ابن سالم يف شرحها :

  األركان : _  4

  بين الشعر على أربعة أركان :املدح و اهلجاء و النسيب و الرثاء:  جاء يف العمدة 

 اســــــتعمل مصــــــطلح األغــــــراض عنــــــد قدامــــــة و اآلمــــــدي و كــــــان الرمــــــاين : _ األغــــــراض 5

النســـــيب  التشـــــبيه بالوصـــــف يقـــــول : أكثـــــر مـــــا جتـــــري عليـــــه أغـــــراض الشـــــعر مخســـــة : يقـــــرن 

  الوصف . و املدح و اهلجاء و الفخر و الوصف مث يدخل التشبيه و االستعارة يف

   كما استعمل مبعىن الغرض عدة مصطلحات منها :

يقول عن  حيث،  املقاصد عند اجلرجاين و األقسام عند العسكري و املعىن عند ابن سالم 

القصيدة و قد جعل  امرئ القيس هو أول من فصل بني التشبيه و املعىن مبعىن غرض

مجعت يف هذا  قال يف مقدمته : ي كتاب الشعر عنوانا أطلق عليه ديوان املعاين والعسكر 
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كل نوع من أعالم املعاين و أمهها و جعله  الكتاب أبلغ ما جاء يف كل فن وأروع ما قيل يف

  .  ا اثين عشر باب

   : مصادر و مراجع

الـــــــــوعي بإشـــــــــكالية املـــــــــنهج يف الدراســـــــــات النقديـــــــــة العربيـــــــــة املعاصـــــــــرة: : إبـــــــــراهيم نـــــــــادن  
والفكريـــــة جملـــــة جيـــــل الدراســـــات األدبيـــــة :  يف  مقـــــال نشـــــر،   التشـــــخيص وآفـــــاق احللـــــول

 . 2018 –يناير  - 37 العدد - اخلامس العام .89الصفحة  37العدد 

    

لبنــــــان  –بـــــريوت  –نشـــــرته دار الكتــــــب العلميـــــة بـــــن ســـــنان اخلفـــــاجي ، ســــــر الفصـــــاحة ، ا

 م   1982ه ،  1403، 

ــــــــة  -ابــــــــن منظــــــــور، لســــــــان العــــــــرب، دار صــــــــادر  ــــــــريوت، الطبعــــــــة: الثالث هـــــــــ،  1414 -ب
  ، 7ج

عر ،تـــــح حممـــــد علـــــي البجـــــاوي الكتابـــــة و الشـــــ –كتـــــاب الصـــــناعتني أبـــــو هـــــالل العســـــكري،  
 19525ه  1317 1ط  –و الفضـــــــل إبـــــــراهيم دار إحيـــــــاء الكتـــــــب العربيـــــــة و حممـــــــد أبـــــــ

 .م 
لرمـــــاين النكـــــت يف إعجـــــاز القـــــرآن  ، ضـــــمن ثـــــالث رســـــائل يف إعجـــــاز القـــــرآن ، حققهـــــا ا 

 . مصر  –حممد خلف اهللا أمحد و حممد زغلول سالم ، دار املعارف 
 –بـــــــــــريوت ، الطبعـــــــــــة األوىل  -الزخمشـــــــــــري ، أســـــــــــاس البالغـــــــــــة ، دار الكتـــــــــــب العلميـــــــــــة  

  ،  . 2م ، ج  1998هـ ،  1419
، دار الكتــــــب العلميــــــة   نعــــــيم زرزور: الســـــكاكي ، مفتــــــاح اتلعلــــــوم ، ضــــــبطه و علــــــق عليــــــه 

  . بريوت   –

الســـــــــيد الشـــــــــريف اجلرجـــــــــاين ، معجـــــــــم التعريفـــــــــات ، حتقيـــــــــق و دراســـــــــة حممـــــــــد صـــــــــديق  
  املنشاوي ، دار الفضيلة ، د . ط ، القاهرة 



ه  1410،  6ســـــــــيد قطـــــــــب ، النقـــــــــد األديب أصـــــــــوله و مناهجـــــــــه ، دار الشــــــــــروق ، ط  
 م  . 1990 –
 1ط شـــــافعي ، الرســـــالة ، تـــــح امحـــــد حممـــــد شـــــاكر ، مطبعـــــة مصـــــطفى البـــــايب احللـــــيب ، لا 

  م ، 1940 –ه  1358، 
شــــــفيع الســــــيد ، البحــــــث البالغــــــي عنــــــد العــــــرب تأصــــــيل و تقيــــــيم ، دار الفكــــــر ، القــــــاهرة

  . 

  .  1995،  9مصر ط  –شوقي ضيف ، البالغة تطور و تاريخ ، دار املعارف  

حممــــــود حممــــــد شــــــاكر ، : عبــــــد القــــــاهر اجلرجــــــاين ، دالئــــــل اإلعجــــــاز ، قــــــرأه و علــــــق عليــــــه 
  القاهرة.مكتبة اخلاجني ، 

 علم املعاين،.-عبد املتعايل الصعيدي، البالغة العالية
بــــــــريوت ، الطبعــــــــة الثامنــــــــة   -الفــــــــريوزز أبــــــــادي، القــــــــاموس احملــــــــيط ، مؤسســــــــة الرســــــــالة ،  

 م  2005ه ،  1426
مؤسســـــــة  -حممـــــــد األمـــــــني املـــــــؤدب ، معـــــــامل و عـــــــومل يف بالغـــــــة الـــــــنص الشـــــــعري القـــــــدمي   

  النشر.الرحاب احلديثة للطباعة و 
ـــــــه يف الفكـــــــر العـــــــريب البمعاصـــــــر  ـــــــنص و قراءت ـــــــاديس ، مفهـــــــوم ال ـــــــوراه  حممـــــــد ب رســـــــالة دكت

 -* 1438وهـــــران  –أمخـــــد  بـــــن  بلـــــة  ، جامعـــــة بإشـــــراف الـــــدكتور عبـــــد الوهـــــاب مـــــرياوي
 م  2017 – 2016 –ه  1439

وليـــــد حممـــــد مـــــراد نظريــــــة الـــــنظم و قيمتهـــــا العلميـــــة يف الدراســــــة اللغويـــــة عنـــــد عبـــــد القــــــاهر 

    . 1983،  1اجلرجاين ، دار الفكر ،دمشق ، ط 

 –وهــــب أمحــــد روميــــة ، شــــعرنا القــــدمي و النقــــد اجلديــــد ،سلســــلة عــــامل املعرفــــة ، الكويـــــت  

    . م 1996 هـ مارس1416عدد شوال 


