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وي اهVما لقد ٔاوىل النقاد العرب القداىم اجلانب اللغ
كبريا، واختذوا منه معيارا نقدZ يف قراءة الشعر 
واحلمك e ٔاو عليه؛ ٔالهنم اعتنوا جبانب الصحة 
والصواب؛ والسبب يف ذi ٔان النص الشعري ال 
ميكن ٔان يوصف &مجلال حىت تتحقق فيه الصحة 
الاكمy، وهو يعىن يف اجلانبني معا بأصوات النص 

 مفرداته، وعالقاهتا يف ومقاطعه وصيغ لكامته، ومعاين
السـياق، وتركيب امجلy ؤاسلوب أالداء، وتناسب 

مالءمة النص لظروف �سـتعامل،  العنارص و
دراسة  املكون اللغوي وسـنتناول يف هذه ا�راسة

&لرتكزي عىل مقاييسه، كام جتىل يف  النص الشعري
 .يف وساطته" القايض اجلرجاين"بعض تطبيقات 

 
  
  

: Résumé    

 Dans la culture arabe ancienne 

on donnait à l’aspect 

linguistique une immense 

importance . Il se presentait 

comme une norme de jugement 

critique pour toute lecture 

poétique du côté 

 que le texte devait ètre 

normatif et  juste du point de 

vue phonétique , structure de 

monèmes, relation contextuelle 

, syntaxe et style de proposition 

des éléments dans leurs emploi 

qualifié de poétique . 

 

 



 عرش الثالثالعدد                                                            جمy لكية االٓداب و اللغات

  2013  جوان                                         128                                      و اللغاتلكية االٓداب 

        ::::ممممــــــــــــــــــــــــتقديتقديتقديتقدي
اكن النقاد منذ القدمي، يدركون ٔان النص أالديب نسـيج لغوي قبل لك يشء، �i معلوا 
عىل حتلي¤ ودراسـته عىل هذا أالساس من ¢ات خمتلفة ؛ فيقف الناقد عىل أالرسار 
اللغوية ليكشف ما يرجع مهنا ٕاىل املفردات ٔاو الرتاكيب، والغرض من ذi هو ٕا¦رة مواطن 

،وسـنحاول ف¯ يأيت 1التعبري الشعري ليؤدي الغاية منه، ويه إال»رة واملتعة احلسن يف
للنصوص الشعرية اليت ٔاوردها يف " القايض اجلرجاين"النظر يف اجلانب اللغوي يف قراءة 

الرصيف، والنحوي،مع أالخذ بعني و املعجمي، : ينحرص يف املسـتوZت الوساطة،وا�ي
من ) القدمي واحملدث( قدية مبنية عىل زاوية نظر طرفاهاالتطبيقات الن هذه�عتبار ٔان 

من ¢ة »نية، وانفراج هذه الزاوية ٔاو ضيقها مرتبط &ملادة ) الطبع والصنعة(¢ة، و
كنص حموري ووسـيط بيهنام " املتنيب"الشعرية بني هذين الطرفني من ¢ة، وبني شعر 

  . لالعتذار e من ¢ة ٔاخرى

يدرس يف اللفظة هو تركيبة بنيهتا وترتيب حروفها، ٔاول ما ::::املقياس املعجمياملقياس املعجمياملقياس املعجمياملقياس املعجمي–––– 1111
لسان (وتبعا �i يبني اجليد مهنا وفق ما حوته املعامج العربية، ويف مقدمهتا 

�سـتعامل املعجمي لٔاللفاظ من خالل " القايض اجلرجاين"، وقد راعى )العرب
تتبعه لعيوب اللفظ، وحدود هذا �سـتعامل داخل النصوص الشعرية، 

ريات اليت حلقت ٔابنية أاللفاظ، ومواضع اسـتعاملها، وممزياهتا اÉتلفة، وميكن والتغي
        :ام يأيتك هاتصنيف 

  :اسـتعامل اللفظ يف غري موضعه -

  ":املتنيب"رٔايه يف قول  �

اَر اÑبْغَْضَت َسْعَيُه  Òو Òا� َÓََبْغَْضَت َسْعَيُه لَِو الْفÑاَر ا Òو Òا� َÓََبْغَْضَت َسْعَيُه لَِو الْفÑاَر ا Òو Òا� َÓََبْغَْضَت َسْعَيُه لَِو الْفÑاَر ا Òو Òا� َÓَََوَرانِ * * * * لَِو الْف Òٌء َعِن ا� قَُه َيشْ Òَوَرانِ لََعو Òٌء َعِن ا� قَُه َيشْ Òَوَرانِ لََعو Òٌء َعِن ا� قَُه َيشْ Òَوَرانِ لََعو Òٌء َعِن ا� قَُه َيشْ Ò2222لََعو        

وهذا البيت من قالئده، ٕاال ٔانك « : يف هذا البيت) يشء(فهو يعلق عىل اسـتعامل لفظة 
eفاجلرجاين"، 3»من الضعف ا�ي جيتنبه الفحول وال يرضاه النقاد) يشء: (تعمل ما يف قو "

" ٔايب الطيب"، فقد عاب عىل )يشء(يف هذا املثال يرفض مثل هذا �سـتعامل للفظة 
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تأثريا سلبيا عىل املعىن، وٕاناكره  موضع اللفظ ا�ي رٔاى فيه سوء اختيار، كام رٔاى فيه
دون غريها يعود ٕاىل ٔان هذه اللفظة غري مناسـبة محلل املعىن املراد ) يشء(السـتعامل لكمة

من قبل الشاعر، أالمر ا�ي ٔاحدث عدم انسجام يف الرتكيب، ؤادى ٕاىل احلمك عليه 
جاوراهتا، ليؤكد &لرداءة، كوهنا مل تؤد املعىن ا�قيق القريب، حفدث تنافر يف صلهتا مب

بذi نظرته حول معيار اجلزاç، ودور اللفظة يف بناء الرتكيب من " القايض اجلرجاين"
  .4»ٔان تقسم أاللفاظ عىل رتب املعاين« : خالل حسن التوظيف عىل ٔاساس املعىن بـ

وما نلحظه يف هذا املثال هو عيب يف �سـتخدام املوضعي للفظ، وليس عيبا معجميا 
يكون تغيريا يف بنية اللكمة ومتزيها &لغرابة، ٔاو خرو¢ا عن حدود املعجم، خالصا؛ ëٔن 

ولكن سوء �ختيار ٔاثر يف املعىن ويف شعرية اللغة اليت وصفت &لرداءة، حيث عد هذا 
çسـتعامل ضعفا وجمانبة للفحو�.  

  :يف قوe" املتنيب"ومثل ذi ما عابه النقاد عىل  �

 َ َ َعَوابَِس َحىلZَ Òبُِس امل َ َعَوابَِس َحىلZَ Òبُِس امل َ َعَوابَِس َحىلZَ Òبُِس امل         5555فَهُنÒ عََىل اÑْوَساِطهَا َاكملَنَاِطقِ فَهُنÒ عََىل اÑْوَساِطهَا َاكملَنَاِطقِ فَهُنÒ عََىل اÑْوَساِطهَا َاكملَنَاِطقِ فَهُنÒ عََىل اÑْوَساِطهَا َاكملَنَاِطقِ * * * * اِء ُحْزَمهَا اِء ُحْزَمهَا اِء ُحْزَمهَا اِء ُحْزَمهَا َعَوابَِس َحىلZَ Òبُِس امل

املاء ال يوصف &ليبس، وٕامنا يقال مجد املاء : قالوا« : معلقا عىل البيت" اجلرجاين"يقول 
iبس(؛ هو ٕاناكر السـتعامل لفظة6»ومجس السمن، ويبس العود والنبت، وحنو ذZ ( يف

" املتنيب"املنطقي يف وصف املاء، فقد ٔاساء  غري موضعها ا�ي يقتضيه الواقع اللغوي
�ختيار ا�ي ٔافسد املعىن يف شعره وترك رداءة يف الرتكيب لعدم انسجام اللفظ وتنافره 

يؤدي معىن اليبس واجلفاف ال معىن التجمد للامء، خفرج هبذا  مع ما وضع e من معىن، ٔالنه
يدافع عن هذا �ختيار، وحيتج " القايض اجلرجاين"�ختيار عن اللغة املعيارية، لكن 

eبرش"قد جاء عن العرب وصف املاء &ليبس، قال « : ببعض أالبيات الشعرية كقو "
  : يصف خيال

ٍة ِفهيَا ِغَراُر * * * * تََراَها ِمْن يَِبيِس املَاِء ُشهًْبا تََراَها ِمْن يَِبيِس املَاِء ُشهًْبا تََراَها ِمْن يَِبيِس املَاِء ُشهًْبا تََراَها ِمْن يَِبيِس املَاِء ُشهًْبا  Òٍة ِفهيَا ِغَراُر ُمَخاِلطُ ُدر Òٍة ِفهيَا ِغَراُر ُمَخاِلطُ ُدر Òٍة ِفهيَا ِغَراُر ُمَخاِلطُ ُدر Ò7777»»»»ُمَخاِلطُ ُدر        

  eبقو iعن العرب ٔاهنا  ٔاما يبس املاء فٕان العلامء رووا« : لكن اخلصم يعقب عىل ذ
ٔانه ٔاراد به الكناية " املتنيب"لبيت " الربقويق"؛ وقد جاء يف رشح 8»تسمي العرق يبس املاء

eما جف من العرق، وعرق اخليل ٕاذا جف : ؤاراد بيابس املاء« :عن العرق يف قو
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ٔاتهتم اخليل اكحلة وقد جف العرق عىل حز�ا فابيض، فصارت احلزم : ، يقول(...)ٔابيض
  9.»ملناطق احملالة &لفضةëٔهنا ا

من خالل هذا املثال ٔان يشري ٕاىل ٔان حدود �ختيار " القايض اجلرجاين"لقد حاول  
تتعدى إالطار املعجمي ٕاىل خمتلف عالقات اللفظ اكلرتادف و�شرتاك، وغريها من 

من العالقات اليت ترتبط يف اسـتعامالهتا &ملعىن وخمتلف سـياقاته؛ اليت متنح الشاعر شيئا 
  .احلرية  يف التعامل مع اللغة واسـتعاملها

  :ومن مسائل املعجم اسـتعامل ٔالفاظ من غري لغة العرب -

، ما عيب عىل "القايض اجلرجاين"من بني املآخذ اللغوية من ¦حية املعجم، اليت عرض لها 
  .يف اسـتخدامه ٔاللفاظ غريبة عن لغة العرب، فهـي ٕاما ٔاجعمية ٔاو مو�ة ٔاو عامية"املتنيب"

 :يف قوe" املتنيب"من ذi ما ٔاخذ عىل 

ْمَس َحاِلكًَة  Òْمَس َحاِلكًَة بََياُض َوْجٍه يُرِيَك الش Òْمَس َحاِلكًَة بََياُض َوْجٍه يُرِيَك الش Òْمَس َحاِلكًَة بََياُض َوْجٍه يُرِيَك الش Òَر ُمَخْشلََباَر ُمَخْشلََباَر ُمَخْشلََباَر ُمَخْشلََبا* * * * بََياُض َوْجٍه يُرِيَك الش   لَْفظٍ يُرِيَك ا� لَْفظٍ يُرِيَك ا� لَْفظٍ يُرِيَك ا� لَْفظٍ يُرِيَك ا�         10101010َوُدرَوُدرَوُدرَوُدر

يه لكمة عربية فصيحة، وقد : ليس من �م العرب، فقال ٔابو الطيب) خمشلبا: (قالوا«  
ا حمكية عن العرب، غري ٔاين ٔارى ذكرها العجاج، ولست ٔاعرفها يف شعر العجاج وال ٔاحفظه

اسـتعاملها ؤامثالها غري حمفوظ، ٔالين ٔاجد العرب تسـتعمل الكثري من ٔالفاظ العجم ٕاذا 
احتاجت ٕاليه ٕالقامة الوزن وٕامتام القافية، وقد تتجاوز ذi ٕاىل اسـتعامe مع �سـتغناء 

يس يف معامجهم يف خطابه ٕاىل ٔان اسـتعامل الشعراء ما ل " القايض اجلرجاين"؛ يشري 11»عنه
  .العربية من ٔالفاظ أالعامج يعد عيبا، ٔالنه احنراف عن اللغة املعيارية

ا�ي ٔاكد بأهنا لفظة عربية فصيحة واحتج بذكرها " املتنيب"يف رٔاي " اجلرجاين"كام طعن  
معه، ٕاذ ٔاضاف أن مثل هذا " القايض اجلرجاين"، وهذا ما مل يتفق فيه "العجاج"عند 

 �م العرب، مفن الشعراء من جلأ ٕاىل أاللفاظ أالجعمية واسـتعارها �سـتعامل موجود يف
القايض "يف ٔاشعاره ٔالغراض فنية، لكهنا تبقى من سوء �ختيار، ٔالهنا خروج عن اللغة، و

بدوره يرى ٔان هذا التوظيف ٔالغراض فنية، يه ٕاقامة الوزن وٕامتام القافية، ٔاين " اجلرجاين
  .يدخل مضن الرضورة الشعرية
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&خلزف ٔاو بقطع ): خمشلب(لعودة ٕاىل البيت الشعري جند ٔان الرشاح فرسوا لكمةو&
' ا�ر'الزجاج املتكرس، ؤاغلب الظن ٔاهنم اسـتقوا هذا املعىن من مقتىض املقابy بني 

، ٔالنه ال وجود لها يف اللغة العربية 12، ومل يسـتقوه من املظان اللغوية املوثوق هبا'اÉشلب'و

اسـتدل عىل وجودها يف اللغة " املتنيب"، كام ٔان  ∗)لكسان العرب(امجمضن ما حوته املع
، لكن ذi ال يدل عىل وجود مصدر حصيح لها يف "العجاج"العربية مبا ورد عند 

خرز ٔابيض يشـبه ا�ر، والعرب : اÉشلب« : ٔان" الربقويق"اللغة،وقد ورد يف رشح 
  .13»تسميه اخلضض، ٔاما اÉشلب فهـي لكمة نبطية

: اÉشلب« :فيقدم رشحا مغايرا ملا ورد يف البيت لهذا اللفظ يقول" القايض اجلرجاين"ٔاما  
؛ فهو مل يكتف ٕ&ناكر اسـتعامل اللفظ أالجعمي، بل رٔاى ٔانه 14»من جحر البحر، وليس درا

  .غري مناسب لسـياق املعىن، ما تسبب يف فساده ورداءته

يف هذا �سـتعامل " للمتنيب" يعتذر مل" القايض اجلرجاين"لكن الغريب يف هذا املثال ٔان 
، وقد اكن يف ٔامثy ٔاخرى يتخذ من "العجاج"عىل الرمغ من وجود مث¤ عند شاعر سابق 

ذi جحة ٔاولية ويه السامع، وهذا أالمر يؤكد عىل عداç الناقد  وٕانصافه للنص الشعري 
؛ ٔالنه يتعلق قبل الشاعر،غري ٔان هذا الرٔاي ال ينكر عىل الشاعر مثل هذا �سـتخدام

فليس مبحظور « : بلغة الشعر وجاملها، و الرضورة الشعرية اليت تقيض ٕ&متام الوزن والقافية
، ولكنه ينكر التجاوز يف ذi، 15»عىل الشاعر �قتداء هبم يف ٔامثال ذi ٕاذا احتاج ٕاليه

اكن وهو ما اتسم به الشعر عند احملدثني ما جعل لغهتم متتاز &الحنراف عن أالصل وٕان 
eيف قو iفأما احملدثون فقد اتسعوا فيه حىت جاوزوا احلد « : مطلبا فنيا وجامليا، ويظهر ذ

ملا احتاجوا ٕاىل إالفهام، واكنت تÓ أاللفاظ ٔاغلب عىل ٔاهل زماهنم، ؤاقرب من ٔافهام من 
حىت اسـتعمل زمنردة، و&زبندة، و&ريكنده، وغري ' ٔابو نواس'يقصدون ٕافها�م، وقد ٔافرط 

i16»ذ.  

ال ينكر عىل الشاعر اسـتعامل أاللفاظ أالجعمية، بل يرى فيه " القايض اجلرجاين"ٕان 
رضورة مىت دعت حاجة الشاعر ٕاليه، لكنه يراه صفة غالبة عىل احملدثني ا�ين اتسعوا 
يف هذا �سـتعامل وجاوزوا احلّد، ويعلل ذi بأهنا ٔاقرب ٕاىل ٔاهل زماهنم وجزء من 
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، ورآه "املتنيب"ا�ي مّس اللغة، وهذا ما ٔانكره اخلصوم عىل مظاهر التطور احلضاري 
الشعراء، ويه ال تعرب عن ضيق اللغة املعيارية بقدر ما  ٔامرا كثري الورود عند" اجلرجاين"

تدل عىل خصوصية اللغة الشعرية يف خطوة ٕالثراهئا وفق ما دعت ٕاليه حاجة الشاعر 
الفنية والرضورة من حيث يه حاجة لٕالفهام من حيث يه ٔاداة توصيل، وحتت مفهوم 

يف بناء الشعر، ومطلب فين جاميل، لكنه يشرتط يف ذi �سـتعامل أاللفة والسامع عن 
، "ٔايب نواس"العرب، حىت ال يعد من التعقيد و�حنراف عن لغهتم كام هو أالمر عند 

ت فٕان اكنت اللفظة مسموعة عن العرب عىل ما حاكه ٔابو الطيب، فقد زال« : يقول
اللكفة، وٕان مل تكن حمفوظة مفا رويناه من ٔامثالها عن العرب واحملدثني يعتذر عنه ويقوم 

كقول « ": املتنيب"؛ فقد ٔاورد ٔامثy عن اسـتخدام ٔالفاظ ٔاجعمية من غري شعر 17»حبجته
  :الشاعر

َريَ َواالÑْعـــ   ْ َريَ َواالÑْعـــ  ِ ْ َريَ َواالÑْعـــ  ِ ْ َريَ َواالÑْعـــ  ِ ُْم نََزالَ ُْم نََزالَ ُْم نََزالَ ُْم نََزالَ * * * * قَْد عَِلَمْت فَاِرُس قَْد عَِلَمْت فَاِرُس قَْد عَِلَمْت فَاِرُس قَْد عَِلَمْت فَاِرُس محمحمحِمحْ هيهيهيهي Ñْشِت ا Ò�&ِ ـَراُبÑْشِت ا Ò�&ِ ـَراُبÑْشِت ا Ò�&ِ ـَراُبÑْشِت ا Ò�&ِ ـَراُب        

، وهو فاريس ؤاسامؤه عند العرب كثرية، فمل مينعهم ذi من �رتفاق ∗∗د ا�شتٔارا
  .، واحلجة يف ذi ٕامتام الوزن والقافية18»به

اتسمت &ملوضوعية يف العرض "للقايض اجلرجاين"وخنلص من ذi ٕاىل ٔان النظرة النقدية 
ا، بل ٔاضاف ٕاىل عيب)خمشلب(للكمة" املتنيب"واملناقشة؛ فهو مل ينف ٔان يكون اسـتعامل 

ذi نقده للمعىن ا�ي وردت فيه، ويف الوقت نفسه رد عىل اخلصوم؛ فهذا املأخذ ال 
وحده، بل هو مزية ٔالهل زمانه من الشعراء، وقبلهم صفة لبعض " املتنيب"خيص شعر 

اسـتعامالت الشعراء أالوائل، ٔالنه ٔادر¢ا يف ٕاطار الرضورات وأالغراض الفنية من ¢ة، 
اللغة و�ختيار من ¢ة »نية، وخلصوصية اللغة الشعرية من ¢ة »لثة، وفق  و�تساع يف

ما حدده من معايري أاللفة والسامع، وأالخذ بأوزان العرب يف ال'م ودخول ٔالفاظ أالعامج 
  يف لغهتم تبعا �i،كام ال تفوتنا إالشارة ٕاىل مثل ذi يف بعض ٔالفاظ القرآن الكرمي 

، وقد دخلت هذه أاللفاظ ٕاىل )وغريها من أاللفاظ....ٕاسـتربقاكلقسطاس، رسادق، ( 
النص القرآين الكرمي، معربة، خاضعة لنظام النحو العريب ا�ي انتظمت قوانينه وفق هذه 

  .النصوص
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القايض "وجند مثل هذا الرٔاي يف اسـتخدام أاللفاظ املو�ة والعامية، ونقف عند رٔاي  
  :قولحني ي" ٔايب متام"يف بيت "  اجلرجاين

َي تََمْرَمُر َي تََمْرَمُر َي تََمْرَمُر َي تََمْرَمُر  ــــ ْهِر فَهِ Òْت َحَواِيش ا�Òْهِر فَهَِرق Òْت َحَواِيش ا�Òْهِر فَهَِرق Òْت َحَواِيش ا�Òْهِر فَهَِرق Òْت َحَواِيش ا�Òَرق * * * * ُ Ò ُ Ò ُ Ò ُ Òَى ِيف َحلِْيِه يَتََكرسرسرسرس Òَى ِيف َحلِْيِه يَتََك Òَى ِيف َحلِْيِه يَتََك Òَى ِيف َحلِْيِه يَتََك Ò11119999َوغََدا الَوغََدا الَوغََدا الَوغََدا الرثرثرثرث        

، ٕاال ٔانه "ٔايب متام"هذا املثال مضن ما اسـتحسـنه من شعر " القايض اجلرجاين"وقد ٔادرج 
ويه مو�ة؛ واملو�  لفظ عريب لكنه  يف حاç مضافة ) يتكرس(عاب عليه اسـتخدام لفظة

، فرض وجوده التطور اللغوي، وفق مرجعية التطور الزمين، ا�ي 20رصيد املعامج ٕاىل
  .فرض هو االٓخر اسـتعامالت وخترجيات جديدة ٔاللفاظ مل تكن متداوç عند القدماء

، ومعيار 21»حرضية مو�ة) يتكرس(عىل ٔان لفظة «": ٔايب متام"عن بيت " اجلرجاين"يقول 
ع، فلك املفردات اليت مل تسمع عن عرب اجلاهلية النقد يف ذi ٔايضا هو أاللفة والسام

والقرنني أالول والثاين تعد مو�ة، ٔالهنا ترسبت ٕاىل اللغة يف العهد أالخري، وهذا يدل عىل 
ٕاثراء اللغة وتطويرها من ا�اخل، و�i ينبغي ٔان يعد هذا اجلانب من ٔامه ما خيدم اللغة 

سـتعامل عن عديد أاللفاظ املنسوبة ٕاىل أالوائل ، و&ملقابل فقد رفع �22املعيارية الشعرية
ؤاصبحت غريبة عند احملدثني؛ فاكنت العودة ٕالهيا وتوظيفها من العيوب اليت حلقت احملدثني 

يف كثري من " ٔايب متام"عىل " اجلرجاين"يف ٔاشعارمه، وومسهتا &لتعقيد والغرابة، مثلام عاب 
ه لٔاللفاظ، اليت ٔادت ٕاىل فساد املعىن ٔاشعاره، وعدها من رديء قوe بسبب سوء اختيار 

وتعقيد ال'م، والشواهد عىل ذi كثرية يف الوساطة خالصهتا ٔان الطابع احلرضي ينكر 
عىل الشاعر العودة ٕاىل لغة أالوائل وتوظيف ٔالفاظهم ëٔصل ومرجع، مفثل هذا �سـتعامل 

ني يف الشعر فمل ينب e يتسم &لتعقيد فاكن تلكفا وخلطا بني طابعني، ٔالنه زاوج بني مذهب
  .طابع وذوق، ومل يعكس تفرده &ٔالصاç ٔاو احلضارة، اليت تنعكس عىل لغة الشعر

بوعي نقدي حفواه إالحساس &خلصوصية والتفرد " القايض اجلرجاين"لقد متزي خطاب 
ا�ي متزيت به لغة الشعر عن غريها، وما ختلقه لنفسها من فسحة واتساع  يف �سـتخدام 

يار، وهذه اخلصوصية وهذا �تساع مرتبطان &لبيئة وتطور العرص وخشصية و�خت 
ما منح اللغة الشعرية شقا من التحرر من قيود املعجم اللغوي، املبدع وخصوصية طبعه؛

 iلكنه يبقى حمدودا، متنافيا مع �حنراف واخلروج السليب عن اللغة املعيارية، ومع ذ
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ٔاو من  ختيار &سـتعامل ٔالفاظ ليست من لغة العربحيدد عالقته هبا؛ اكالتساع يف �
،وهذا �ختيار خاضع ملقاييس تؤطر اللغة الشعرية ...خالل الرتادف ٔاو �شرتاك اللفظي

كعالقهتا &لطبع، و�سـتعامل والسامع وسـياق التجربة، لك ذi وفق ما متنحه هذه احلرية 
ن بقية ٔامناط ال'م، ٔالهنا تعمتد الرؤية للشاعر يف تطويع لغته ومنحها خصوصية ترتقي هبا ع

  .امجلالية والسمة الفنية

النقد اللغوي حني يعىن ببناء اللكمة، فٕانه ينقدها من اجلهة     ::::ريفريفريفريفــــــــــــاملقياس الصاملقياس الصاملقياس الصاملقياس الص    ----2
الرصفية، كام يعاجلها من ¢ة أالصوات، وذi لتغري املعاين تغريا فرعيا تبعا لتغري أالبنية وما 

ابن "ن لك زZدة يف املبىن يه زZدة يف املعىن،وجند ٕاشارة عند ،كام أ 23يتبعها من ٔاصوات
يف هذا ا1ال حيدثنا فهيا عن الزZدة اليت تلحق معىن الفعل بسبب زZدة يف بنائه، " وهب
، وكذi يعد العدول  عن معتاد 24»...للك زZدة من هذه الزZدات معىن حتدثه«: يقول

ابن "ؤدي ٕاىل تغيري املعىن ٕاىل املبالغة مثال، قال حال اللفظ وصورته ٕاىل حال ٔاخرى مما ي
وحنو من تكثري اللفظ لتكثري املعىن العدول عن معتدى حاe، وذi فُعال يف «": جين

، فلام اكنت فعيل يه الباب املطرد، (...)معىن فعيل، حنو طوال فهو ٔابلغ من طويل
واملعىن اجلامع بيهنام خروج ؤاريدت املبالغة عدلت ٕاىل فعال، فضارعت فعال بذi فّعاال 

، وتبعا 25»لك واحد مهنام عن ٔاص¤، فأما فّعال فبالزZدة ؤاما فُعال فباالحنراف به عن فعيل
لكرثة الصيغ وتعدد معاين أاللفاظ عىل حسب هذه الكرثة والتعدد، وجد الشاعر نفسه 

ه من تغريات حماك ٔامام معجم مفتوح من �ختيارات اللفظية، اليت يعد مبناها وما يطرٔا علي
  .رداءة فاصال ف¯ تؤديه من معان تكسـهبا جودة ٔاو

وللسبب نفسه اهمت النقاد  &جلانب الرصيف ؤابنية املفردات، ووضعوا �i معايري وحدودا 
وفق ما جاء به علامء اللغة، ؤالزموا الشعراء بعدم اخلروج عهنا، فتتبعوا &�راسة والنقد ما 

طاء وعيوب من ¢ة البنية الرصفية للفظ، ودونوا مآخذمه عىل وقع فيه الشعراء من ٔاخ
  .ٔاساسها، فأسقطوا شعرا، وطعنوا يف آخر، ؤاساءوا ٕاىل آخر خاصة احملدثني مهنم

يف وساطته، " القايض اجلرجاين"ميدا¦ ملثل هذه املآخذ، اليت ¦قشها " املتنيب"واكن شعر 
وآراء اخلصوم، وقد تعددت اجلوانب  حماوال تقدمي نظرة شامy؛ حيث نقل وعرض آراءه
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الرصفية اليت طبقت عىل ما عرض من ٔابيات شعرية، مهنا �شـتقاق وامجلع وغريها من 
  .النوا4 الرصفية

عليه ما  مهرٕاناك" املتنيب"عابه النقاد عىل  ، ما"القايض اجلرجاين"ومما روى  �
  :eالصيغة املصدرية، ومن ٔامثy ذi قو ورد يف شعره من ٔاخطاء يف

ُل ِ&الَٓماِل ِمن اÑَرِيب ُل ِ&الَٓماِل ِمن اÑَرِيب ُل ِ&الَٓماِل ِمن اÑَرِيب ُل ِ&الَٓماِل ِمن اÑَرِيب   َيِمي* * * * لَيَْس التÒَعللَيَْس التÒَعللَيَْس التÒَعللَيَْس التÒَعل َيِميِ ِمْن شـِ َيِميِ ِمْن شـِ َيِميِ ِمْن شـِ شششِش ِمْن شـِ         26262626َوَال الُقنُوَوَال الُقنُوَوَال الُقنُوَوَال الُقنُوعععُع ِبَضْنِك الَعيُْ ِبَضْنِك الَعيُْ ِبَضْنِك الَعيُْ ِبَضْنِك الَعيْ
قنع يقنع قناعة؛ ٕاذا ريض، : القنوع خطأ وٕامنا يه القناعة، فأما القنوع فاملساçٔ، يقال: قالوا« 

ل اخلاطئ  ؛ حيث ٔاحدث هذا �سـتعام27»وقنع يقنع قنوعا؛ ٕاذا سأل، والفاعل فهيام قانع
تغيريا يف املعىن، حني خرج عن معىن الرضا ٕاىل دالç السؤال، فاملصدر من قنع هو القناعة 

ٔالن " ٔاليب الطيب"ٕان ٔاراد التعبري عن الرضا، ولكن احملتج طعن يف نسـبة هذا �سـتعامل 
َيِمي :  * الرواية املسموعة لهذا البيت يه ْقَالِل ِمْن شـِ

7
  *َوَال القَنَاعَُة ِ&ال

  .وهذا ما ورد يف ا�يوان ا�ي بني ٔايدينا
وقد مسعت « : فيقف بني اخلصمني متوسطا بني الرٔايني، بقوe" القايض اجلرجاين"ٔاما 

ورجع  ٕاىل القناعة، مث ٕان  إالنشاد، يذكرون ٔانه ٔانشدمه قدميًا القنوع مث غّري  رواة الشامينيال
مشهورة، وقد ذكرها ٔاهل اللغة،وحكوا  عىن القناعة حمكية عن العرب، وٕان مل تكنمب القنوع

خريالغىن القنوع، ورش : عن ٔاوس بن احلارث الطايئ ٔانه ٔاوىص ابنه، فقال يف بعض وصيته
؛ فهو يف 28»الفقر اخلضوع، وال حيمتل معىن القنوع هنا يف هذا ال'م ٕاال الرضا والقناعة

ذi برٔاي الشاميني؛ كام ، ويدلل عىل 'القنوع'بلفظ " املتنيب"هذا النص يفند رواية بيت 
 الرتكيب اللفظي بتغيري املصدر حىت يسـتقمي e الوزن، فال جيوز نقده ومؤاخذته ف¯ ٔانه غّري 

  .غّريه
اسـتعامال حصيحا ٔالهنا حتمل معىن الرضا، ' قنوع'رٔاى يف اسـتعامل لكمة " اجلرجاين" كام ٔان  

  . البنه" س بن احلارث الطايئٔاو "مبرجعية السامع؛ فهـي حمكية عن العرب كام جاء يف وصية 
مثال يصادق عىل ذi، فيورد اللفظ " ابن منظور" و&لعودة ٕاىل النص املعجمي جند   

ل ِللَْمْساçَÑ، َوقَنََع : والُقنُوعُ « : &ملعنيني يقول َؤاُل َوالتÒَذل ُذل : ، يَْقنَُع قُنُوعًا-&لفتح–الس
َؤال، وقيل ُزي الُقنُوَع ِبمعىن القَنَاعَة، : السكيت قال ابن(...) َساÑَل : الس َوِمَن الَعَرب َمْن ُجيِ
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ل  ÒوÑُم الَعَرب اجلَّيد ُهَو اال ُتْعِمَل الُقنُوُع ِيف الّرَِضا، َوِيهَ قَِليyَ َحَاكَها ابن (...) َوَ�َ َوقَْد اسـْ
  : جين، ؤانشد

ه  ه َ ِهبََذا ِمنُْمكُ لَيَْس غَْريَ ه َ ِهبََذا ِمنُْمكُ لَيَْس غَْريَ ه َ ِهبََذا ِمنُْمكُ لَيَْس غَْريَ         22229999»»»»ا لَيَْس ِفيِه قُنُوا لَيَْس ِفيِه قُنُوا لَيَْس ِفيِه قُنُوا لَيَْس ِفيِه قُنُوعععُع ُ ُ ُ َويُْقِنُعنَا مَ َويُْقِنُعنَا مَ َويُْقِنُعنَا مَ َويُْقِنُعنَا مَ * * * * اÑنَْراÑنَْراÑنَْراÑنَْرىضىضىضَىض ِهبََذا ِمنُْمكُ لَيَْس غَْريَ
َؤاُل : الُقنُوُع &لضم« : قوe) قنع(يف مادة " الفريوزآ&دي"ويف القاموس احمليط يورد  الس

َىض ِ&لِقْسِم، ِضّد، والفعل مكَنََع، ومن دعاهئم ل، َوالّرِ نَْساÑُل َهللا القَنَاعََة َونَُعوُذ ِ&ِ< : َوالتÒَذل
؛ وهذه دالئل لغوية 30»"َخْريُ الِغَىن الُقنُوُع، َوَرش الَفْقِر اخلُُضوُع : " ثلِمَن الُقنُوعِ، ويف امل 

الصحيح لهذه الصيغة، ف' الو¢ني حصيح بعرضهام " املتنيب"تفي &الحتجاج عن اسـتعامل 
  .  عىل مصدري القياس والسامع

رث مبعىن السؤال والتذلل هو االٔك' قنوع'هكذا يتضح مما سـبق ٔان املصدر    
ولكن ذi ال جيعلنا خنطئ اسـتعامالهتا يف ذi « شـيوعًا،ووروده مبعىن الرضا قليل ، 

جيدا،وعىل " ابن السكيت"؛ هذا القليل ا�ي عده 31»املعىن ففرق بني اخلطأ والقليل 
رواية اخلصم  خمطئا ٕاذا اسـتعمل القنوع مبعىن الرضا، يف قوe عىل" املتنيب"هذا ال يكون 

eبقو:  
َيِميَوَال َوَال َوَال َوَال     **** َيِميِ ِمْن شـِ َيِميِ ِمْن شـِ َيِميِ ِمْن شـِ شششِش ِمْن شـِ     *.*.*.*.    الُقنُوالُقنُوالُقنُوالُقنُوعععُع ِبَضْنِك الَعيُْ ِبَضْنِك الَعيُْ ِبَضْنِك الَعيُْ ِبَضْنِك الَعيْ

eأو احملتج بقوeأو احملتج بقوeأو احملتج بقوeَيِمي     : *: *: *: *أو احملتج بقو َيِمي قَْالِل ِمْن شـِ َيِمي قَْالِل ِمْن شـِ َيِمي قَْالِل ِمْن شـِ قَْالِل ِمْن شـِ
77 77
    *.*.*.*.َوَال القَنَاعَُة ِ&الَوَال القَنَاعَُة ِ&الَوَال القَنَاعَُة ِ&الَوَال القَنَاعَُة ِ&ال

  .'الرضا'يف املعىن ا�ي ٔاراده وهو ' القناعة'و' القنوع': ٔالنه اسـتعمل املصدرين  
 :يف قوe " ٔايب نواس"عىل " القايض اجلرجاين"ومن ذi ما ٔاخذه  �

َذا َذا َذا َذا 
77 77
َىل الِغَوايَِة فَلَْيُكْن  َىل الِغَوايَِة فَلَْيُكْن  َىل الِغَوايَِة فَلَْيُكْن  َىل الِغَوايَِة فَلَْيُكْن  َواَواَواَوا

77 77
عععُع َال ِللنÒاِس ُ َال ِللنÒاِس ُ َال ِللنÒاِس ُ َال ِللنÒاِس     ****نََزْعَت انََزْعَت انََزْعَت انََزْعَت ا ْ Òْ Òْ Òْ Òَذاَك الِ َذاَك الِ َذاَك الِ َذاَك الزنزنزنزن >ِ>>>    

اجلرجاين هذا البيت "؛ وقد ٔاورد 32»وٕامنا هو نزع عن اليشء نزوعا  «: علق عليه قائال
؛ ويف هذا املثال عاب عليه اخلطأ يف صيغة "ٔايب نواس"مضن ما عّده حلنا وغلطا يف شعر 

، فيدل عىل �شتياق ٕاىل 'الزنوع'تدل عىل ٔاخذ اليشء من ماكنه،ٔاما ؛ اليت 'الزنع'امجلع 
  . ٔامر ما، ٔالنه ٔافسد املعىن وخرج عن مواضع اللغة

 يف وعّد ذi من الضعف ا�ي ال تبيحه حىت رضورة الشعر وال ٕاقامة الوزن، ٔالن    
ومذاهب وٕان اكن &ب التأويل يتسع، « : ٔافسد املعىن ا، وعيبً  اهذا �سـتعامل حلنً 
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؛ ٔالن هذا �سـتعامل خمالف للسامع والقياس  يف اشـتقاقه 33»�حتيال يف النحو ال تضيق
 .عىل غري ما وضع e من معىن

نََزعَُه  «: فقد ورد يف القاموس احمليط: ويف أالصل املعجمي حيمتل املصدر هذه املعاين   
عَُه، َويَد: ِمْن َمَاكِنِه يَْزنِعُهُ  تَاَق : َونُُزوعًا &لضم(...) اÑْخَرَ¢َا ِمْن َجْيِبِه،: هقَلََعُه، َاكنَْزتَ (...) اشـْ

َء « : 'نزع'وجاء يف لسان العرب يف مادة ، 34»انَْهتَـى َعْهنَا : َوعن أالمور نُُزوعًا ْ Òنََزَع اليش
نَْساُن ٕاَىل (...)َحّوَل اليشء َعن َمْوِضِعه : ، َونََزعَ (...)يَْزنِعُُه نَْزعًا 

7
 اÑْهِ¤ والَبِعُري ٕاَىل ، َونََزَع اال

تَاَق، وُهَو نُُزوع: َوَطِنه يَْزنُِع ِنَزاعًا ونُُزوعَا   35.»َحنÒ َواشـْ
ونظرا �i خيتلف املعىن ويتغري من صيغة ٕاىل ٔاخرى، وٕان اكن أالصل �شـتقايق واحدا 

، ، وال بد من مراعاة ذi، &عVد السامع والقياس حىت يسـتقمي ال'م'الفعل نزع'و هو
فوقع يف الغلط " ٔابو نواس"وتنسجم املعاين مع ما وضع لها من ٔالفاظ، وهذا ما مل يراعه 

يسـتقمي  واللحن، وٕان اكن يبدو ٔانه اضطر السـتعامل هذا املصدر عىل تÓ الصيغة، حىت
e الوزن؛ فقد خرج عن حدود �سـتقامة مبخالفته ملصادر ٔاخذ اللغة، فاكن عرضة للنقد 

  ".اجلرجاين"عند  واملؤاخذة كام ورد

ومما ورد يف الوساطة من املسائل الرصفية، التغيري يف بنية اللكمة عن طريق  �
 :قوe" املتنيب"احلذف ٔاو الزZدة، وهذه بعض أالمثy يف ذi، عاب بعض النقاد عىل 

Òُه  ن Òُه فَاÑْرَحاُم ِشْعٍر يَتÒِصلَْن َ�ُ ن Òُه فَاÑْرَحاُم ِشْعٍر يَتÒِصلَْن َ�ُ ن Òُه فَاÑْرَحاُم ِشْعٍر يَتÒِصلَْن َ�ُ ن عُ * * * * فَاÑْرَحاُم ِشْعٍر يَتÒِصلَْن َ�ُ Òعُ ِ تَتَقَط Òعُ ِ تَتَقَط Òعُ ِ تَتَقَط Òْرَحاُم َماٍل َال تَينينينِين تَتَقَطÑََوا ََواÑْرَحاُم َماٍل َال ت ََواÑْرَحاُم َماٍل َال ت         36363636َواÑْرَحاُم َماٍل َال ت
، وٕامنا هو ُ�ن، وْ�ن، ؤاما تشديد النون فغري معروف )�نّ (وا تشديد النون من فأنكر «

$$$$ ﴿::::التخفيف، لقوe تعاىل' �ن'؛ فأالصل يف لكمة 37»يف لغة العرب VV VVϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 $$$$ UU UU™™™™ ùù ùù'''' tt tt//// #### YY YY‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© 

 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! tt tt���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± uu uu;;;; ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 #### �� ������ ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ YY YYΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm ∩⊄∪   ﴾38 eوقو ،

���� ﴿:تعاىل !! !!9999#### ëë ëë====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... ôô ôôMMMM yy yyϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ3333 ôô ôômmmm éé éé&&&& ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ôô ôôMMMM nn nn==== ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èèùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm AA AA�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz ∩⊇∪   ﴾39 ٔاما يف النص ،
نُ « : '�ن'املعجمي؛ فقد وردت يف لسان العرب يف مادة  ْ ÒFاللني من لك يشء: ال(...) ،

ٌن وَ�ِ  ٌن وَ�ْ ْن وُ�ْ ى حموç، لكهوَ�ُ ظرف زماين وماكين معناه : ٌن، وَ�ُ حمذوفة مهنا، وَ�َ
Òُة،كُدُجنÒة وتفتح الالم« : ، فمل ترد &لنون املشددة ٕاال ما جنده يف قوهلم40»عند ن ُ Fال :
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، وتشديد "املتنيب"، وهذا ما مل يرد معناه يف �سـتعامل ا�ي ورد يف بيت 41»احلاجة
ٔافسدت املعىن ٔالهنا غري ' �نّ 'تؤدي ٕاىل تغيري يف املعىن، ٔاما لفظة احلرف زZدة يف مبناه 

  .معروفة يف �م العرب، خفرج الشاعر يف لغته عن مصادر العرب من السامع والقياس
، وهذا 42ملا خوطب يف ذi' ببابه' هذا اللفظ ٕاىل ٔانه غّري " املتنيب"وما يدل عىل خطأ   

القافية واسـتقامة الوزن، ولكن البيت الشعري ورد يف التغيري يو4 بأنه اكن يطلب ٕامتام 
ما ال جيوز  قد جيوز للشاعر من ال'م«: ذi بقوe ىلا�يوان عىل ٔاص¤، كام ٔانه احتج ع

وروى .لغريه ال لالضطرار ٕاليه، ولكن لالتساع فيه، واتفاق ٔاه¤ عليه،فيحذفون ويزيدون
 :قول لبيد: ٔابياH مهنا

    ****    تَاِلعٍ فَاÑَ&نتَاِلعٍ فَاÑَ&نتَاِلعٍ فَاÑَ&نتَاِلعٍ فَاÑَ&نَدَرَس املَنَا ِبمُ َدَرَس املَنَا ِبمُ َدَرَس املَنَا ِبمُ َدَرَس املَنَا ِبمُ         ****
 :يريد املنازل، ومما زاد فيه قول شـبيب بن ثعلبة

        ّّ َبُة احلُْرقُوِص ِ&لقَفَّنّ َبُة احلُْرقُوِص ِ&لقَفَنَولَسـْ َبُة احلُْرقُوِص ِ&لقَفَنَولَسـْ َبُة احلُْرقُوِص ِ&لقَفَنَولَسـْ     َوُدمÒل ِيف �ست مسـتقرنَوُدمÒل ِيف �ست مسـتقرنَوُدمÒل ِيف �ست مسـتقرنَوُدمÒل ِيف �ست مسـتقرنّّّّ    *   *   *   *   َولَسـْ
        ّّ ُّنّ ُنْ ُنْ  ِمنَْك َمْوِضَع الُو ِمنَْك َمْوِضَع الُو ِمنَْك َمْوِضَع الُو ِمنَْك َمْوِضَع الُوحشحشحشْحشُنْ ِحبِحبِحبِحب JJ JJَىل السَىل السَىل السَىل السنننننننن            ****اااا

77 77
    فََذاَك ِمْن َذاَك افََذاَك ِمْن َذاَك افََذاَك ِمْن َذاَك افََذاَك ِمْن َذاَك ا

    ****قطنقطنقطنقطنّّّّة ِمْن اÑْجَوِد الُقطن ة ِمْن اÑْجَوِد الُقطن ة ِمْن اÑْجَوِد الُقطن ة ِمْن اÑْجَوِد الُقطن         ****
والتشديد يف �ن ٔاحسن من هذا لكه؛ ٔالن النون ساكنة مع  )…(فزاد هذه النو¦ت، 

هاء، والنون تتبني عند حروف احللق؛ لتباعدها مهنا، فزاد يف تبيهنا فاجتلب التشديد، 
  : زZدة نون، وقد قال بعض العرب وهذه

َا    **** َاِ َاِ تَْالتَْالتَْالتَْالهئهئهئِهئَاِ
77 77
  .43»حفذف النون من �ن ، *ُمْذ َ�ُ َشْوًال فَٕاَىل اُمْذ َ�ُ َشْوًال فَٕاَىل اُمْذ َ�ُ َشْوًال فَٕاَىل اُمْذ َ�ُ َشْوًال فَٕاَىل ا

يف هذا النص عىل ما يقع فيه الشعراء من ٔاغاليط عىل مسـتوى  "القايض اجلرجاين"يقف   
يف ذi " املتنيب"بنية اللفظ ، بتغيريها زZدة ٔاو حذفا من ٔاصل مبناها، ومما ٔاخذ عىل 

بتضعيف النون، اليت عدها اخلصوم زZدة تيسء للمعىن ٔاكرث مما ' �ن'زZدته يف لفظة 
غريبة عن لغة العرب، مل ترد يف ��م سامعا تؤكده ٔاو تزيد عليه ٔاو تغريه؛ ٔالهنا لكمة 

  .وقياسا
ٔايب "وخصومه، ٔاورد احتجاج " املتنيب"للتوسط بني " القايض اجلرجاين"ويف حماوç من  

عن نفسه وردود اخلصوم عليه، يف خطاب حواري بني الشاعر والنقاد حول هذا " الطيب
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ه تبعا لوعيه خبصوصية اللغة دافع عن اختيار " املتنيب"�سـتعامل، خنلص منه ٕاىل أن 
الشعرية، ومتزيها &التساع يف �سـتعامل بفتح &ب الرضورة، اليت هتدف &�رجة أالوىل 
ٕاىل اسـتقامة الوزن وٕامتامه، كام متنح الشاعر مساحة من احلرية يف �سـتعامل اللفظي 

 جيوز لغريه ما ال مراعاة للمعىن ٔاو الفنية يف لغة الشعر، فقد جيوز للشاعر من ال'م
، هذا الشاعر ا�ي اختذ من تعبريه قاعدة جتعل تشديده -"املتنيب"بتعبري  –لالتساع فيه 

ٔاخف من بعض �سـتعامالت اليت رٔاى فهيا مبالغة يف �تساع عند بعض ' �ن'لنون 
الشعراء، ٔادت ٕاىل  ٕافساد املعاين وثقل الرتاكيب وتعقيدها ٕان اكن &لزZدة ٔاو احلذف؛ 

، 'منازل'، ا�ي حذف الالم من "لبيد"يف احلذف كقول : i ف¯ قدم من ٔامثy يظهر ذ
  .فأفسد املعىن

، ا�ي اتسم &لتعقيد والثقل؛ فقد ٔاكرث و&لغ  يف " شـبيب بن ثعلبة"ويف الزZدة كقول 
، فعقد ال'م )القفّن، مسـتقرّن، الوحشّن، قطنّة(زZدة النون يف عدد من أاللفاظ املتتابعة 

ليس يف موضع قافية، وال ' قطنّة'فر أالسامع، فٕان اكن ذi ٕالمتام وزن وقافية، فلفظ ون
يف قوe حسـنا ؤافضلية عىل ما جاء به هؤالء " املتنيب"، ورٔاى 44هو حرف روي

  .الشعراء
لرجل العy يف حسن هذه الزZدة،  قد بينا« :وهذا ما ٔايده بعض احملتجني e، يقول    

عند حروف احللق  تتبنينت خفيفة واكنت ساكنة،ومن حقها ٔان وذكر ٔان النون كام اك
عy قريبة قد حيمتل للشاعر تغيري ال'م  حسن تشديدها لتظهر ظهورًا شافيًا، فهذه

الياء والواو، ؤاكرثها شـهبا : احلروف ٕاىل حروف العy ٔالجلها، ويؤكد ذi ٔان النون أقرب
وحروف العy ٔاكرث احلروف (...) د حيث يزادان تدمغ فهيام، وتزا هبام، ومناسـبة هلام؛ ٔالهنا

iًال، ؤاوسعها مترصفًا؛ و�Vدة  احZ؛ ٕان 45»حيمل علهيا يف احلذف، ويتجوز فهيا &لز
يف اسـتعامe بعy صوتية؛ حيث تكون النون الساكنة خفيفة " املتنيب"هذا الرٔاي يؤيد 

ن من حقها ٔان تظهر وتبني خاصة عند التقاهئا بصوت حلقي اكلهاء يف هذا املثال، فاك
والسبيل يف ذi هو تشديدها، وعy تركيبية؛ يه قرهبا من حروف العy ومناسبهتا لها، ما 
خيولها االتصاف بصفاهتا يف �حVل والترصف؛ جفازت فهيا الزZدة كام جازت يف هذه 
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  :احلروف ٕالمتام الوزن، كجواز زZدة الياء يف قول الشاعر
                نفَي ا�رانفَي ا�رانفَي ا�رانفَي ا�رامهمهمهمه تنقاد الصياريف تنقاد الصياريف تنقاد الصياريف تنقاد الصياريف    ****يف لك هاجرة يف لك هاجرة يف لك هاجرة يف لك هاجرة تنفي يداها احلتنفي يداها احلتنفي يداها احلتنفي يداها احلىصىصىصىص    

  46لٕالشـباع' صيارف'ويه ' صياريف'فقد ٔاجازوا زZدة الياء يف  
' �نّه'وعىل مثل ذi ٔاجازوا محل الهاء عىل الياء و أاللف يف التقاهئا &لنون، يف لفظ  

$$$$ttΑΑΑΑ﴿: كام جاء يف قوe تعاىل يف زZدة النون؛' �¦ّ 'و' �ّين 'ا�ي جرى جمرى  ss ss%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 çç ççGGGG øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ 

 tt ttãããã ¥¥ ¥¥ óó óó xx xx«««« $$$$ yy yyδδδδ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù  ÍÍ ÍÍ____ öö öö6666 ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ èè èè???? (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% || ||MMMM øø øøóóóó nn nn==== tt tt////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ßß ßß‰‰‰‰ ©© ©©9999 #### YY YY‘‘‘‘ õõ õõ‹‹‹‹ ãã ãããããã ∩∠∉∪   ﴾47 ؛ عىل ٔان نون  
مدمغة مع نون الوقاية اليت ختص املتلكم، وال جيوز ذi مع الهاء، فمل يرد ' �¦'و' �ين'

محلته املادة املعجمية كام  مثل هذا �سـتعامل هبذه العلل عن العرب، ويؤكد ذi ما
  . سـبقت إالشارة

بوصفه تفردا واخرتاعا، فقد " املتنيب"كام ٔانه ال جيوز ٔان ننسب مثل هذا �سـتعامل ٕاىل   
يكون غري متصل مبا تنازعه من رضورات الشعر، فرتخص به وسوغه لنفسه واحتج به 

جودة عن ٔامئة اللغة، ومعن ينهتـي لشعره، فأما أاللفاظ اليت يزمع للشعراء التفرد هبا؛ فٕاهنا مو 
، -ا�ي يعتّد جحة  –السـند ٕالهيم، ويعمتد يف اللسان علهيم؛ فٕاذا مسعنا من العريب الفصيح 

لكمة اتبعناه فهيا، مث ٕان مل تبلغنا عن غريه، ومل نسمع هبا ٕاال يف �مه، مل نزمع ٔانه 
  48.اخرتعها

جه، ومجع بني ٔامور خمتلفة،ودلنا هذا الرجل قد خلط يف احتجا« : �i رٔاى اخلصم ٔان 
ٕاىل غاية توجب  عىل بعده عن حتصيل املعاين، وذهابه عن مقاييس النحو، ؤاجرى �مه

ٔامراء ال'م، ؤا&ح هلم  قلب اللغة، ونقض مباين العربية؛ ٔالنه جعل الشعراء بزمعه
عراب، اطراد قياسها زال نظام االٕ  الترصف عىل غري رضورة، وهذه القضية ٕان سـيقت عىل

لو ساغ  ؛ ٔالن ذi(...)ٔاراد عن قرب،  وجاز للشاعر ٔان يقول ما شاء، ؤان يتناول ما
واسـمتـر النقلبت اللغة، وانتقضت احلقائق، ومه ٕاىل احلذف فيه ٔاميل،و&لتخفيف 

؛ يبدو ٔان خصم 49»فيه القول، وتتشعب فيه الوجوه  ، وهذا &ب يتسع)…(ٔاولع،
سـتعامل، حيث يؤكد عدم حصته، ٔالسـباب عاد بعضها متحامل عليه يف هذا �" املتنيب"
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ملقاييس حنوية، وأخرى ملا ورد عند العرب، واهتمه &لتقصري واخللط يف ٔامور اللغة النحوية 
ليس واثقا متاما بقوة ما احتج به من " ٔا& الطيب"والرصفية، وما عضد مذهبه هذا  ٔان 

ماكن  ملا خوطب يف ذi جعل" املتنيب"شواهد شعرية، بدليل ٔان  �م وما ذكره من
  .ببابه) �نه(

يف تطبيقاته النقدية حول القضاZ اللغوية من ¢ة " القايض اجلرجاين"ٕان : وخالصة القول
البنية الرصفية ٔاللفاظ الشعر، قد وقف عند ما تمتزي به اللغة الشعرية من خصوصية يف 

در ٔاخذ اللغة من سامع وقياس، ٕاضافة ٕاىل الرضورات الشعرية �سـتعامل، مرجعياهتا مصا
واتساع اللغة، وما متنحه للشاعر دون غريه من حرية يف �سـتعامل، وٕان اكن خروجا أو 

ٕادراك ٔان  احنرافا عن القاعدة فيعود ذi ٕاىل مطالب جاملية، لكن ذi ال ينفي وجوب
لها ٔامسى قمية ينبغي ٔان يتحىل هبا النص الصواب اللغوي يضفي عىل التعبري قمية جاملية لع 

يف خطابه بشمولية النظر يف قضاZ الرصف ؤابنية " اجلرجاين"أالديب الرفيع، هذا وقد متزي 
أاللفاظ، فقد وقف متوسطا بني اللغوي والشاعر، وبني اخلصوم واحملتجني، وبني هؤالء 

  .واملتلقي
الثة عرش قر¦ ٔاو تزيد نظم أالداء درس علامء العربية منذ حنو ث ::::املقياس النحوياملقياس النحوياملقياس النحوياملقياس النحوي    - - - - 3

الصوت، واللكمة، وامجلy، وا�راسة النحوية يف ٔاساسها : اللغوي يف ٔاطرها املتعددة
معيارية؛ ٔاي ٕان الهدف مهنا هو بيان الصواب يف �سـتعامل، فالصحة اللغوية يه غاية 

جلودة، مع اتفاقها يف ا�راسة النحوية دون ٔان يكون لها الزتام ببيان أالمناط املتفاوتة يف ا
وترك ذi لغريها من العلوم وا�راسات اكلبالغة والنقد، ا�ي مجع بيهنام هذا  50الصحة،

املقياس يف دراسـته لٔالداء اللغوي وبالغته يف النصوص إالبداعية خاصة الشعرية مهنا، 
حنو فهو يبحث يف الشلك من خالل أاللفاظ والرتاكيب اللغوية وفقا للمعيار اللغوي من 

ورصف، وأالبعاد امجلالية للشلك يف معانيه ؤافاكره وفقا للمعيار امجلايل ا�ي تبحث يف 
  . حدوده البالغة بعلو�ا الثالثة، وعمل العروض ٕاكطار يعضد هذا البعد ويعمقه

من تتبع املآخذ النحوية طريقة وآلية يف ممارسـته، بىن عىل " القايض اجلرجاين"وقد اختذ 
نقدي، يف مجy من االٓراء حددت ما للشعر وما عليه بتحكمي عنرصي ٔاساسها خطابه ال 
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اجلودة والرداءة، &لتوافق مع قواعد اللغة النحوية يف أالوىل، واخلروج عهنا يف الثانية، وتبعا 
�i توسـيع النظر والتطبيق عىل الشعر القدمي واحملدث هبدف املقارنة و�حتجاج، والرد 

بات عالقة اللغة الشعرية بقواعد النحو يف اجلانب امجلايل من عىل اخلصوم من ¢ة، وٕالث 
  ¦حية »نية، فكيف اكن هذا التطبيق وهذه املامرسة؟

؛ يبني فيه 'ٔاغاليط الشعراء'حتت مسمى " اجلرجاين"بداية نقف عند حدود نص ٔاورده 
وي، موقفه مما ورد عند شعراء املذهب القدمي من سامت لٔالداء اللغوي من اجلانب النح

ودونك هذه « : وقد ٔاخضعها ملعيار الصواب واخلطأ، متتبعا العيوب وأالغاليط، يقول
ا�واوين اجلاهلية وإالسالمية فانظر هل جتد فهيا قصيدة تسمل من بيت ٔاو ٔاكرث ال ميكن 

؛ ليؤكد يف 51»لعائب القدح فيه، ٕاما يف لفظه ونظمه ٔاو ترتيبه وتقسـميه ٔاو معناه ٔاو ٕاعرابه
واحملدثني وقوعهم يف ٔاخطاء ٔاخرجهتم عن دائرة " املتنيب"ا�ين يعيبون عىل  هذا النص ٔان

اللغة املعيارية لفظا ومعىن وٕاعرا&، ٔاو نظام وترتيبا وتقسـ¯، واختذوا من شعر القدماء حول 
هذه املآخذ منوذجا ومثاال، فٕان شعرمه &ملثل ال خيلو من مثل هذه أالخطاء و�حنرافات 

  .لغوي كام ٔاّطره اللغويون، ؤاحصاب �ختصاصعن �سـتعامل ال
هبذه أالخطاء عند الشعراء القدماء واحملدثني عىل السواء " القايض اجلرجاين"وقد اهمت    

  .والرد عىل خصومه" املتنيب"قبل ٔان يعرض آراء مضت دفاعه عن 
ب به واسـتعراض هذه االٓراء يبني طريقته يف حتكمي املعيار النحوي، ٔااكن خيالف ما عا

النحويون ا�ين يمتحلون املعاذير لنرصة القدمي، تÓ املعاذير اليت يشهد لها القلب ال العقل 
فلوال ٔان ٔاهل «: بأن احملرك لها والباعث علهيا ٕاعظام املتقدم واللكف مبا ٔالفته النفس

 اجلاهلية جدوا &لتقدم، واعتقد الناس فهيم ٔاهنم القدوة، وأالعالم واحلجة، لوجدت كثريا
من ٔاشعارمه معيبة مسرتذç، ومردودة منفية، لكّن هذا الظن امجليل و�عتقاد احلسن 
سرت علهيم، ونفى الّظنة عهنم، فذهبت اخلواطر يف ا�ب عهنم لك مذهب، وقامت يف 

؛ فقد اكنوا حيمكون إالطار املرجعي ا�ي طابت e نفوسهم؛ 52»�حتجاج هلم لك مقام
، ولكن علينا ٔاال نتجاهل هنا ٔان 53ما وافق ذi إالطارو�i فهم ال يستسـيغون ٕاال 

النصوص الشعرية القدمية اكنت دسـتور العرب، وحامy ٔا�Zم ؤاخبارمه؛ فالشعر اجلاهيل 
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ديوان العرب، و&لتايل اكن &لنسـبة هلم مصدرا Éتلف املعارف مبا فهيا تÓ املتصy &للغة، 
، فاكتسبت مسة أالصاç ...اد النحوي والبالغيفلطاملا اكنت تÓ أالشعار منبعا لالستشه

واملرجعية، ومن غري الهّني الطعن يف لغهتا، فالشعر كام اكن عند القدماء هو حامل لغهتم 
الرتحال؛ �ا عدت لغته  ولسان حاهلم يف احلرب والسمل، يف اخلري والرش، يف احلل و

  . صافية النبع سلمية الطبع
يف نقده النحوي للنصوص القدمية هو مناقشة " رجاينالقايض اجل"ؤاول ما وقف عنده 

اللفظة املفردة من الناحية إالعرابية، اليت لها دور يف ٕا&نة املعىن، عن طريق احلراكت اليت 
تلحق آخرها، وما حيدث علهيا من تغيريات حسب موقعها يف امجلy، واكن ارتباط إالعراب 

لزاوية احلرية يف اسـتعامل اللغة عىل الشعراء؛  &ملعىن سببا يف تضييق النقاد من النحويني
  .مه اللغويةءحيث درسوا شعر هؤالء الشعراء وتتبعوا هفواهتم ؤاخطا

  ":امرئ القيس"يف قول " القايض اجلرجاين"ومما ورد يف الوساطة، رٔاي  �
ْخَوانَنَا ْخَوانَنَا ْخَوانَنَا ْخَوانَنَا  «

77 77
َغ ا َغ اِ َغ اِ َغ اِ ِّّ ّّ         َمْن َاكَن ِمْن ِكْنَدَة اÑْو َوائِلِ َمْن َاكَن ِمْن ِكْنَدَة اÑْو َوائِلِ َمْن َاكَن ِمْن ِكْنَدَة اÑْو َوائِلِ َمْن َاكَن ِمْن ِكْنَدَة اÑْو َوائِلِ * * * * اZَÑ َراِكًبا بَلاZَÑ َراِكًبا بَلاZَÑ َراِكًبا بَلاZَÑ َراِكًبا بَل

العائـد عىل ) ٔانت(فعل ٔامر مسـند ٕاىل مضري اÉاطب ' بلِّغ'؛ و54»' بلغ'  فنصب   
، وأالصل يف ٕاعرابه السكون، وهذا خروج عن القاعدة النحوية، وسالمة ال'م ما )راكبا(

  .ٔاحدث خلال يف انسجام اللكمة داخل السـياق الرتكييب
  بعض النفوس حام�ا ٔاو يرتبطْ* تّراك ٔامكنة ٕاذا مل ٔارضها  «":لبيد"كام عاب قول  �

جازمة لفعل واحد، وحذفها عن ' مل'؛ ٔالن ٔاداة اجلزم 55»، وال معل فهيا لْمل 'يرتبط'فسكن 
  .الفعل الثاين غري جائز يف عرف اللغة

�  iومما عده من أالغاليط التغيري يف ٔابنية أاللفاظ &حلذف عىل غري قياس حنوي، من ذ
؛حذف 56»حفذف النون، *فخ مفاذا حتذريقد رفع ال*«:يف قوe" طرفة"ما ٔاخذه عىل 

ٔالهنا من أالفعال امخلسة، ومل ' حتذرين'وأالصل فهيا الثبوت ' حتذري'النون يف " طرفة"
  .يرد يف الرتكيب عذر حنوي لهذا احلذف ëٔدوات ٔاو حروف للنصب ٔاو اجلزم

كره يف سـياق ٔاغاليط الشعراء وما ٔان" اجلرجاين"املالحظ عىل هذه أالمثy اليت عرضها 
علهيم من مآخذ حنوية عدها خروجا عن قواعد اللغة املعيارية، ٔانه اكتفى فهيا ببيان موضع 
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اخلطأ وإالشارة ٕاليه بتغيري احلركة إالعرابية لللكمة ٔاو تغيري بنيهتا بواسطة احلذف ا�ي مل 
ت يراع فيه قانون إالعراب، ومل يرش ٕاىل خصوصية اللغة الشعرية يف تعاملها مع �سـتعامال

اللغوية، ورضورات هذا �سـتعامل؛ من ٔاغراض بالغية اكلتعجب ولفت �نتباه والتأكيد، 
ما يرتبط &لشاعر من  ٔاو ٔالغراض فنية الهدف مهنا ٕاقامة القافية واسـتقامة الوزن، ٔاو

  .مقاصد ودالالت للحذف ٔاو تغيري احلركة إالعرابية مما حيمتل تسويغ هذه أالخطاء
نوعا من التضييق عىل " املتنيب"مآخذ النحويني عىل " اجلرجاين"ه ففي الوقت ا�ي عد في

الشاعر، مارس هو هذا التضييق عىل غريه من الشعراء، واختذ من ذi سبيال لFفاع عن 
  .تسويغ ما ٔاخذ عليه من ٔاغاليط يف اجلانب النحوي و" املتنيب"
� iذ yومن ٔامث : »eما ٔانكره عليه ٔاهل العمل واسـتضعفوه يف قو:  

  57ٔاغذاء ذا الرشٕا أالغّن الشـيح* جلال كام يب فليك التربحي  
ٕاذا اسـتقبلهتا الالم خطأ، ٔالهنا تتحرك ٕاىل ' تكن'حذف النون من : فقال ٔاهل إالعراب

ٕاذا ' تكن'؛ فال جيوز حذف النون من 58»الكرس، وٕامنا حتذف اسـتخفافا ٕاذا سكنت
واحلذف ال يكون ٕاال يف حاç فأالصل فهيا اجلر &لكرسة، ' الالم'سـبقها حرف اجلر 

¢¢﴿ :تسكيهنا وسببه التخفيف كام ورد يف قوe تعاىل ¢¢ ¢¢ ¢¢ oo oo____ çç çç6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ββββ ÎÎ ÎÎ)))) àà àà7777 ss ss???? tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ ¬¬ ¬¬6666 yy yymmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 55 55ΑΑΑΑ yy yyŠŠŠŠ öö öö���� yy yyzzzz 

 ää ää3333 tt ttFFFF ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû >> >>οοοο tt tt���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ || ||¹¹¹¹ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ìì ìì####‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ss ss9999 ×× ××�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz ∩⊇∉∪   Ç ﴾59 ،  
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∩∪   ﴾60 ت حذفت نونZٓللتخفيف، ٔالهنا جاءت ساكنة مسـبوقة ' يكن'؛ ففي هذه اال
صم، والتخفيف ، مع ٔاهنا مل تسـتقبل أاللف والالم، وهذا ما ذهب ٕاليه اخل'مل'بأداة اجلزم 

ŸŸ﴿:رخصة لكهنا ال تغين عن أالصل فهيا وهو إالثبات كقوe تعاىل ŸŸ tt tt ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 
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yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩⊇⊇⊂∪   ø﴾61 ؛ فقد جاءت يف هذه االٓية عىل ٔاصلها ٔالهنا يف موضع مل يسـتدع  

احلذف لتخفيف ال'م، كام أن ٔاحاكم التجويد اليت ختص النون الساكنة تعطي فضاء آخر 
  .ٕالدغام وإالظهار ا�ين يقابالن احلذف والثبوتمن الرخص اك

لعمري ٕان وجه ال'م ما ذكرمت، لكن رضورة الشعر « : فقوe" املتنيب"ٔاما رد احملتج عن 
عن العرب يف كتابه املعروف " ٔابو زيد"جتزي حذف النون مع أاللف والالم، وقد حاكه 

  ":حلسني بن ُعرفطة"بكتاب النوادر، ؤانشد فيه 
  رمس دار قد تعفى &لرسر* ق سوى ٔان هاجه مل يك احل

؛ فقد ٔاجاز احملتج مثل هذا �سـتعامل مبرجع 62»ؤابو زيد ثقة، والرواية عن العرب جحة
سامعي حمكت فيه الرضورة حبذف النون اللتقاهئا &ٔاللف والالم، وهذا ما خّطأه ٔاهل 

  .إالعراب كام جاء يف خطاب اخلصم
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ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% ﴾64 ت مل حتذف نونZٓمع اسـتقبالها لالم ' يكن'؛ففي هذه اال
  .ف¯ ٔاخذ عليه من قبل" املتنيب"ٔالهنا متحركة ٕاىل الكرس، وهذا ما ذهب ٕاليه خصم 

اتفاق اخلصمني يف الرٔاي؛ فٕان " اجلرجاين"ت لالنتباه يف هذا النص، ا�ي ٔاورده والالف
يف حاç تسكيهنا حفسب من &ب التخفيف، فٕان ' تكن'اكن اخلصم يقر جبواز حذف نون 
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، مث قدم هذا احملتج جحة سامعية جتزي حذف النون 'لعمري'احملتج صادق عىل ذi &لقسم 
يف بيت ' يكن'، لكن املالحظ ٔان الفعل )احلق/ التربحي(عدها مع أاللف والالم ف¯ يأيت ب

ما جعل احلذف فيه جائزا للتخفيف ٔالن ' ملْ 'مسـبوق بأداة اجلزم " حسني بن عرفطة"
النون فيه ساكنة، وهذا ما ٔاشار ٕاليه اخلصامن &التفاق، وهذا طعن يف جحة احملتج عن 

ن اكن من &ب الرضورة فٕان العy ، بل غدت جحة ضده؛ تؤكد ما ٔاخذ عليه وإ "املتنيب"
يف البيتني تتحرك ٕاىل الكرس ٕاذا اسـتقبلهتا أاللف ' يكن'و' تكن'غري حصيحة، كام ٔان نون 

والالم، فال جيوز احلذف يف هذه احلاç، و&لتايل تبقى هذه احلجة سامعية، قامئة عىل 
  .يف كتابه" ٔايب زيد"الرضورة الشعرية، كام وردت عند 

بذكر رٔاي " املتنيب"ٔانه اكتفى يف دفاعه عن " القايض اجلرجاين"خطاب واملالحظ عىل 
احملتج عىل ما ٔاخذ عليه، هذا ا�ي اعمتد عىل الرضورة الشعرية وما ورد يف �م العرب 

  .مكثال وجحة لهذا �سـتعامل
 :قوe" املتنيب"ومما ٔانكر عىل  �

َذا َظِفَرْت ِمنَْك الُعُيوُن ِبنَْظَرٍة َذا َظِفَرْت ِمنَْك الُعُيوُن ِبنَْظَرٍة َذا َظِفَرْت ِمنَْك الُعُيوُن ِبنَْظَرٍة َذا َظِفَرْت ِمنَْك الُعُيوُن ِبنَْظَرٍة 
77 77
ّّ َوَرازُِمه َوَرازُِمه َوَرازُِمه َوَرازُِمهاÑَ»َب ِهبَ اÑَ»َب ِهبَ اÑَ»َب ِهبَ اÑَ»َب ِهبَ * * * * اااا         65656565ا ُمْعا ُمْعا ُمْعا ُمْعييييييِيي املَِطيِ املَِطيِ املَِطيِ املَِطّيّ

يروي " ٔابو زيد"رجع لقوته بعد املرض، وهذا : »ب جسم فالن: فزمعوا ٔان �م العرب« 
يف الغريب " ٔابو عبيد"ٔا»ب الرجل ٕاذا »ب ٕاليه جسمه، وقد حاكه عنه : عن العرب

" املتنيب" ال يرى يف زZدة" فاجلرجاين"؛ 66»املصنف، وحىك غريه »ب ؤا»ب مبعىن واحد
عيبا يؤخذ عليه، ٔالهنا ال ختل &ملعىن ويه حمكية عن العرب &لصيغتني ' ٔا»ب'ٔاللف يف 

يف دفاعه " اجلرجاين"، وقد استند 67مبعىن حصة اجلسم وقوته بعد املرض) ٔا»ب/ »ب (
ٕاىل مصدر السامع، ا�ي يغين عن غريه من املقاييس واملصادر، وهو جحة اكفية ال حتتاج 

  .ناقشة و�حتجاج بغريهإاىل امل 

هو ٔافظع   هذا �سـتعامل، فقد ورد عند غريه ما" ٔايب الطيب"وٕان اكنوا قد عابوا عىل 
هوي"عىل " القايض اجلرجاين"مثل ما ٔاخذه    :يف قوe" ذي اخلرق الط

ِّّنَا َصْوُت اِحلَماِر الُيَجدÒ ِنَا َصْوُت اِحلَماِر الُيَجدÒ ِنَا َصْوُت اِحلَماِر الُيَجدÒ ِنَا َصْوُت اِحلَماِر الُيَجدÒ *  *  *  *  يَُقوُل اخلََىن َواÑبْغَُض الُعْجِم َ¦ِطقًا يَُقوُل اخلََىن َواÑبْغَُض الُعْجِم َ¦ِطقًا يَُقوُل اخلََىن َواÑبْغَُض الُعْجِم َ¦ِطقًا يَُقوُل اخلََىن َواÑبْغَُض الُعْجِم َ¦ِطقًا « « « «      ّّ َىل َربَىل َربَىل َربَىل َرب
77 77
        ععععُ ُ ُ ُ اااا
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يف تعريف الفعل &ٔاللف " الطهوي"؛مفا ورد عند 68»فأدخل أاللف والالم عىل الفعل 
من �سـتعامالت املنحرفة عن اللغة املعيارية وخرق لقواعدها النحوية اليت ' اليجدع'والالم 

، واكن ٕ&ماكنه 69'مقطوع أالذن: ا�ي جيدع، وحامر جمدع'تتعلق &لفعل؛ حيث ٔاراد معىن 
فيسـتقمي e ال'م والوزن، وٕان غري حركة الروي ' ا1دع'غة امس املفعول اسـتعامل صي

تعليقا –من ٔاقبح الرضورات يف قوe " أبو بكر بن الرساج"فرخصته الرضورة؛ اليت يراها 
ملا احتاج ٕاىل رفع القافية قلب �مس فعال، وهو من ٔاقبح رضورات « : -"عىل هذا البيت

، عىل غري مصدر حصيح وال 'جيدع'أاللف والالم للفعل ؛ فتكون بذi، زZدة 70»الشعر
مبرجعية السامع، ٔالن " املتنيب"عند ' »ب'عyّ صائبة، ٔاثقل ؤاسوء من زZدة ٔالف للفعل 

  .فيه خروجا عن القاعدة ٕاىل الالقاعدة بقلب �مس فعال عن طريق تغيري بنية اللفظ
 النقد وتتبع أالخطاء ال تسـتدعي ذi مبالغة يف" القايض اجلرجاين"وبناء عىل ذi عّد 

الوقوف عندها &ملناقشة والرد علهيا &الحتجاج، ومن ¦حية ٔاخرى رٔاى ٔان مثل هذه 
الوقفة تعد انشغاال عن مهنجه يف التوسط؛ ا�ي أراد من خالe الوقوف عىل املشتهبات 

ا للشاعر مما من أالمور اليت حتمل عىل �لتباس وتسـتدعي املناقشة والتحليل حىت يبني م
eولو عرجنا عىل لك معرتض ؤاصغينا للك قائل المتد « : عليه، تتضح هذه الرؤية يف قو

بنا القول ؤالجعز¦ كرثة اخلصم عن امتحان الشهادات، وشغلنا &تصال ا�عوى عن 
التوسط، وٕامنا يقصد &لكشف ما يشتبه، ويتوسط يف أالمر ا�ي يشلك ويلتبس، 

؛ فهو يسعى ٕاىل 71»�عرتاض، كام نصونه عن ضعيف �نفصال ونصون كتابنا عن خسيف
" املتنيب"&العرتاض السخيف من خصوم  كشف ما هو مشتبه، �i استبعد ما وصفه

ا�ين يسعون يف الطعن يف شعره بتتبع ٔابسط ٔاخطائه وهفواته، هبدف ٕاسقاطه كهدف 
ون �i &ملقارنة مع بعض يغنهيم عن إالحاطة &ٔالسـباب والعلل اللغوية والشعرية، ويكتف

االٓراء وأالبيات الشعرية لغريه، ومما جاء يف �م العرب دون اعVد ما جاء يف ��م من 
  .    اختيارات متنوعة السـتعامل واحد قد تكون نتيجة ٔالسـباب التوسع، اكلسامع مثال

خيفة وٕان اكن كام ٔان �هVم بآراء اخلصوم عىل كرثهتم، مما ٔادرجه مضن �عرتاضات الس 
؛ سيشغ¤ عن التوسط "املتنيب"حترZ للشمول وإالحاطة بلك ما ٔاخذ ؤانكر من شعر 
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من " املتنيب"ويتغري مهنجه وغايته ٕاىل السعي ٕاىل ٕاجعاز هؤالء، وٕاغفاe  عن ٕاثبات شعرية 
عد�ا والتوسط من خالe للنص الشعري عن طريق التوسط يف مذهبه عند القدماء 

  .   واحملدثني
لٔالخطاء النحوية اليت حلقت أالفعال، عرض ملا حلق " اجلرجاين"وكام تعرض  �

 .أالسامء مهنا
  :قوe" املفضل"ومن ٔامثy ذi؛ ما عابه عىل شاعر ٔانشد 

وًزا َمعÒَرْت َزَمانَنَا « « « «  ُ وًزا َمعÒَرْت َزَمانَنَا َ ُ وًزا َمعÒَرْت َزَمانَنَا َ ُ وًزا َمعÒَرْت َزَمانَنَا َ ْحَسا¦َ ْحَسا¦َ ْحَسا¦َ ْحَسا¦َ * * * * َاكنَْت َاكنَْت َاكنَْت َاكنَْت جعجعجعَجعُ
77 77
َا ا َا اَ َا اَ هئهئهئَهئَا اَ ِِ ِِّّ         َوِيهَ تََرى َسيَوِيهَ تََرى َسيَوِيهَ تََرى َسيَوِيهَ تََرى َسيّّ

  تَْعِرُف ِمْهنَا االÑنَْف َوالَعْينَا¦َ 
، وأالصل فهيا الكرس، ويقصد بفتح النون التغيري يف بنية 72»'العينا¦'ففتح النون من       

' عينان'اللكمة ٕ&ضافة أاللف ا�ي اسـتدعى الفتحة، اليت ال تعمتد كحركة ٕاعرابية، فلفظة
، فالزتم أاللف فهيا عىل الرمغ من كوهنا مفعوال به، ويبدو 'عينني'منصوبة &لياء ٔالهنا مثىن 

، وقد استند يف تأكيد ذi )عينا¦/ٕاحسا¦(ٔاىت بذi لرضورة انسجام القافية والروي ٔانه 
؛ الغرض منه ٕامتام 73»ٕانه شعر مصنوع« : عىل هذا البيت بقوe" ابن هشام"عىل تعليق 

  . القافية دون مراعاة اسـتقامة ال'م وسالمة اللغة فيه
َ¦ٍس َ¦ٍس َ¦ٍس َ¦ٍس * * * * ا ِمْن َعَراِنَني َوبyْ ا ِمْن َعَراِنَني َوبyْ ا ِمْن َعَراِنَني َوبyْ ا ِمْن َعَراِنَني َوبÑëَ yْنÒ ثَِبريً ÑëَنÒ ثَِبريً ÑëَنÒ ثَِبريً ÑëَنÒ ثَِبريً  «:قوe"  امرئ القيس"كام عاب عىل  � JJ JJَكِبُري اَكِبُري اَكِبُري اَكِبُري ا

لِ  Òلِ ِيف َِجباٍد ُمَزم Òلِ ِيف َِجباٍد ُمَزم Òلِ ِيف َِجباٍد ُمَزم Òِيف َِجباٍد ُمَزم        
  .؛ فأالصل فهيا النصب ٔالهنا صفة لكبري74»، وهو وصف كبري' مزمال'خففض    

eٕانه عىل اجلوار مثل : تأول النحاة خلفضه فقالوا« : ومما ٔاورده تعقيبا عىل هذا البيت قو
الرفع ٔالهنا خرب ' خرب'ٔالن أالصل يف ؛ 75») بكرس خرب(هذا حجر ضب خرب : قوهلم

، لكن النحاة ٔاولوا كرسها &جلوار المس جمرور حفملت محم¤، وهذا مصدر 'حجر'للمبتدٔا 
يرى فيه خطأ ينكر حضوره �ى الشاعر، �ا " القايض اجلرجاين"قيايس ٔاقره النحاة لكن 

  . ذi، ودليل ذi ٔانه مل يأخذ بتأويل النحاة يف "امرئ القيس"عابه عىل 
 :حول أالسامء ما ورد يف قوe" املتنيب"ومما ٔاخذ عىل  �

        76767676سـيفه دون عرضه مسلولسـيفه دون عرضه مسلولسـيفه دون عرضه مسلولسـيفه دون عرضه مسلول* * * * ليس ٕاالك Z عيل هامم ليس ٕاالك Z عيل هامم ليس ٕاالك Z عيل هامم ليس ٕاالك Z عيل هامم 
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eك ك ك ك يليليليل ذاك ذاك ذاك ذاك*  *  *  *  مل تر من ¦دمت ٕاالاك  مل تر من ¦دمت ٕاالاك  مل تر من ¦دمت ٕاالاك  مل تر من ¦دمت ٕاالاك  :          :          :          :          وقو ّّ   77777777ال لسوى ودال لسوى ودال لسوى ودال لسوى وّدّ
فأنكروا اتصال الضمري ٕ&ال، وحق الضمري ٔان ينفصل عهنا، وبذi جاء القرآن، قال هللا « 

####﴿﴿﴿﴿: تعاىل ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ •• ••���� ‘‘ ‘‘ØØØØ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ  tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) (( (( $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù öö öö//// ää ää33339999 ‾‾ ‾‾gggg ww wwΥΥΥΥ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ hh hh���� yy yy9999 øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôÊÊÊÊ zz zz÷÷÷÷ ÷÷ ÷÷ääää rr rr&&&& 44 44 
tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### #### �� ��‘‘‘‘θθθθ àà àà//// xx xx.... ∩∉∠∪ ﴾78 وهو الظاهر يف قياس النحو، واملشهور عن ،  

:                                 عليه العرب، وقد روى الفراء بيتا عن العرب احتج به ٔابو الطيب واحتذى
َذا َما ُكْنِت َجاَرتَنَا َذا َما ُكْنِت َجاَرتَنَا َذا َما ُكْنِت َجاَرتَنَا َذا َما ُكْنِت َجاَرتَنَا 

77 77
رُ رُ رُ رُ *  *  *  *  فََما نَُبافََما نَُبافََما نَُبافََما نَُبايليليلِيل اِ اِ اِ ا ّّ ّZِّك َدZِك َدZِك َدZِك َد ّّ الالالالّّ

77 77
ّّ ُجيَاِوَرَ¦ ا ُجيَاِوَرَ¦ ا ُجيَاِوَرَ¦ ا ُجيَاِوَرَ¦ ا         اÑالاÑالاÑالاÑالّّ

ؤا¦ ٔارى ٔان ال يطالب الشاعر بأكرث من ٕاسـناد قوe ٕاىل شعر عريب منقول عن ثقة 
هذا " املتنيب"؛ فبعد ٕاال يرد الضمري املنفصل، �ا ٔاخذ عىل 79»و¦هيك &لفراء 

�سـتعامل، وقد ورد جميء الضمري املنفصل بعد ٕاال يف القرآن الكرمي يف االٓية اليت عرضها 
" املتنيب"مكثال، كام وردت متصy يف الشعر، اكلبيت الشعري ا�ي احتج به " اجلرجاين"

يرى ٔان هذا املصدر السامعي خري " اجلرجاين"واحتذاه، وعد ذi من قياس النحو؛ و
، ٔالنه منقول عن ثقة من علامء النحو "املتنيب"عىل حصة واسـتقامة ما جاء يف بيت دليل 
، وهو اعرتاف &تباع املصدر الثاين من مصادر ٔاخذ اللغة؛ القياس النحوي؛ "الفراء"وهو 

بعد ٔان اكمتلت �يه آراء اخلصوم واحتجاج " القايض اجلرجاين"فاكمتلت احلجة يف رٔاي 
  ".املتنيب"

� e بعض التطبيقات النحوية حول عيوب احلروف وأالدوات كام اكنت:  
" اجلرجاين"ونقف من ذi عند مثال رٔاينا فيه من أالمهية ما يغين عن غريه؛ مفام ٔاخذه 

وهو ٔاكرث الشعراء اسـتعامال �ا اليت يه « :'ذا'كرثة اسـتعامe المس إالشارة " املتنيب"عىل 
 التلكف، ورمبا وافقت موضعا يليق هبا، لٕالشارة، ويه ضعيفة يف صنعة الشعر، داç عىل

من �سـتعامالت الضعيفة  يف ' ذا'؛ هو يرى ٕاذن ٔان امس إالشارة 80»فاكتست قبوال
الشعر، فهـي تو4 &لتلكف، لكنه ليس حكام مطلقا ٔالن اسـتحساهنا ٔاو ٕاناكرها متعلق 

  .مبالءمهتا للموضع ا�ي تشغ¤
من ٔامثy نذكر مهنا عىل سبيل " اجلرجاين"ٔاورده ما " املتنيب"ومن مواضع ٕاناكرها يف شعر  

eالمتثيل قو:  
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ي اÑَردت ِمَن الربربربرب         ِ Òَردت ِمَن القَْد بَلَغَت ا�Ñي ا ِ Òَردت ِمَن القَْد بَلَغَت ا�Ñي ا ِ Òَردت ِمَن القَْد بَلَغَت ا�Ñي ا ِ Òِيِف عَلَْياكَ *  *  *  *  قَْد بَلَغَت ا� Òِيِف عَلَْياكَ ِ َذا الرش Òِيِف عَلَْياكَ ِ َذا الرش Òِيِف عَلَْياكَ ِ َذا الرش Òَذا الرش ِ ّّ         َوِمْن َحقَوِمْن َحقَوِمْن َحقَوِمْن َحّقّ
اِر ِيف َوْقِتـ   Òاِر ِيف َوْقِتـ  َىل ا� Òاِر ِيف َوْقِتـ  َىل ا� Òاِر ِيف َوْقِتـ  َىل ا� Òَىل ا�

77 77
ََذا لَْم تَرسرسرسْرس اْ اْ اْ ا ََذا لَْم ت ََذا لَْم ت َذا لَْم ت

77 77
لَْياكَ لَْياكَ لَْياكَ لَْياكَ * * * * َواَواَواَوا

77 77
ك َذا خفت اÑْن تَِسري اك َذا خفت اÑْن تَِسري اك َذا خفت اÑْن تَِسري اك َذا خفت اÑْن تَِسري ا         88881111ــــ

eوقوeوقوeوقوeوقو::::      َم الل Òي َحر ِ Òَم اللَعْن َذا ا� Òي َحر ِ Òَم اللَعْن َذا ا� Òي َحر ِ Òَم اللَعْن َذا ا� Òي َحر ِ Òَعْن َذا ا� ُeُ َ َ ُeُ َ َ ُeُ َ َ ُeُ َgَggg يُوَث يُوَث يُوَث يُوَث  *  *  *  * ِeَِسَة َخْوفَُه ِجبََما ِeَِسَة َخْوفَُه ِجبََما ِeَِسَة َخْوفَُه ِجبََما ِeِْيُنْيسيسيسِيس الَفِرِ الَفِرِ الَفِرِ الَفرِييييَسَة َخْوفَُه ِجبََما ْيُن ْيُن         88882222يُن
خسافة وضعفا، ولو  -كام تراه–فهو « : معلقا عىل هذه أالبيات" القايض اجلرجاين"يقول 

تصفحت شعره لوجدت فيه ٔاضعاف ما ذكره من هذه إالشارة، ؤانت ال جتد مهنا يف عدة 
عانة هبا، لكن يف الفرط والندرة، ٔاو عىل سبيل دواوين جاهلية حرفا، واحملدثون ٔاكرث اسـت

وغريه من " املتنيب"يف نصه هذا ينكر عىل " القايض اجلرجاين"؛ ٕان 83»الغلط والفلتة
الشعراء احملدثني كرثة اسـتعامل امس إالشارة، وعد إالفراط فيه عيبا وضعفا، بل وخسافة 

ين خيلو شعرمه من هذا تفقد الشعر قوته ورونقه، عىل خالف الشعراء اجلاهليني ا�
�سـتعامل، وٕان وجد امس إالشارة يف دواويهنم فهو عىل سبيل الغلط والفلتة؛ حىت شلك 

" املتنيب"ذi فرقا بني املذهبني يف القوة والضعف، يف الطبع والتلكف، و&لعودة ٕاىل شعر 
ضها مرتني بشلك الفت، وقد تكرر يف بع ' ذا'يف أالمثy السابقة؛ يظهر تردد امس إالشارة 

  .يف البيت الواحد؛ ما ٔاسهم يف قبحه وثق¤ وتعقيده
يف نصه السابق يف مقارنته بني النص الشعري القدمي " القايض اجلرجاين"وتسـتوقفنا نظرة   

واحلديث يف اسـتعامل امس إالشارة؛ لتو4 بمتزي خطابه &لتوسط للنص الشعري دون 
من سامت ٔادائية ترتقي &لنص الشعري ٕاىل  �عتداد مبذهب دون آخر، فهو يرى يف لكهيام

مصاف اجلودة؛ حيث فضل الشعر اجلاهيل عىل احلديث يف هذا �سـتعامل، وعده من 
سامت ضعف ورداءة الشعر احملدث خبروجه عن المنط القدمي، من التفريط ٕاىل إالفراط 

د يف شعر والتلكف يف صنعة الشعر، هذا وقد ٔاقر من قبل يف نص سابق &العتذار ملا ور
احملدثني من ٔاخطاء ال تيسء لشعرمه، ٕاذا ما قورن بشعر القدماء ا�ين ال ختلو دواويهنم 

اختذ من ذi سبيال للتوسط " القايض اجلرجاين"من مثل هذه أالخطاء؛ ويبدو ٔان 
من ¢ة، وللنص الشعري قدميه وحديثه لك حسب سـياقاته احلضارية واملعرفية " للمتنيب"

  . من ¢ة »نية
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املكون اللغوي للنص الشعري، ٔاخذ حّزيًا من عناية النقاد  ٕانّ :بناء عىل ما تقدم ميكننا القول
فأكرثوا من صفاته &حثني عن اجلانب امجلايل ، �ا اكن احلرص النقدي منصبا عىل دراسة 
هذا املكون من ¦حية مقاييسه ومعايريها، ويف حماوi� ç، اكن الشعر مادة �راساهتم 

القايض "هتم النقدية يف حدود لغته وما تمتزي به من ¦حية أالداء و�سـتعامل، ووممارسـ
واحد من هؤالء النقاد؛ فقد حرص يف وساطته عىل إالملام هبذه احلدود متوسطا " اجلرجاين

يف ذi بني القدمي واحلديث، ومما الحظناه يف خطابه التطبيقي خالل ممارسـته النقدية يف 
ر، وما تتسم به من خصوصية، ٔانه حاول إالملام مبختلف اجلوانب كشف معامل لغة الشع

  . و�جتاهات اليت تدرس أالداء اللغوي من معجم ورصف وحنو
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 ا�ي سقط من إالعياء: الرازم./ 257يوان املتنيب، صد -65
 .440الوساطة بني املتنيب وخصومه، ص: القايض اجلرجاين –66
 .49، ص4رشح ديوان املتنيب، ج: عبد الرمحن الربقويق: ينظر -67
 . 6الوساطة بني املتنيب وخصومه، ص: القايض اجلرجاين –68
 .41، ص8لسان العرب، ج: ابن منظور: ، وينظر6املصدر نفسه، ص: ينظر -69
 .41، ص8لسان العرب، ج: ابن منظور -70
 .440، صالوساطة بني املتنيب وخصومه: القايض اجلرجاين -71
 .7املصدر نفسه، ص -72
 .7صاملصدر نفسه،  -73
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