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هدفنا من  هذه اOراسة ٕابراز اجلهود العلمية 

اليت بذلها ابن رشـيق القريواين من ٔاجل 

ة الشعر عىل حنو مفصل ودقيق توضيح صناع

ووفق مهنجية ال تقل شأ` عن مهنجية 

سابقيه، حيث حاولنا الكشف عن تصور 

وبالغته  -ابن رشـيق –متاكمل لفهم `قد` 

 .للشعر من حيث مفهومه ومكو`ته وjمته

 
 
 
 

: Résumé 
 

 Cette étude a pour objet les 

efforts fournis par IBN 

RACHIK pour déterminer la 

notion de poésie d’une façon 

détaillée et claire suivant une 

méthodologie stricte en mettant 

l’accent sur la notion de poésie, 

les composants et la mission.   
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الفرق كبري بني بروز ظاهرة التفكك السـيايس يف مرسح اOوu العربية إالسالمية  ٕانّ    
فاوت يف مسـتو�ته بني املرشق وأالندلس واملغرب و ظهور ٔاصوليات فكرية وعلمية عىل ت

خمتلفة، ولقد ظهر هذا الزنوع جليا يف أالندلس واملغرب ،حيث تعد نظرية الشعر، ووضع 
حد � من بني ٔاوىل أالمور اليت يتعني عىل الناقد أالديب القيام هبا يف معرض تنظريه و 

  .ختطيطه للعمل إالبداعي
دٔاب كثري من لقد اكن الشعر وما يتصل به من قضا� نقدية وفنون ٔادبية عامة و     

، ومثار مناقشة، وخالف بني الشعراء من �ة، وبني النقاد وعلامء اللغة وأالد�ء اOارسني 
هذا ما جعل احلركة النقدية يف املغرب العريب تتقدم وتتطور لتظهر يف . من �ة ٔاخرى

هو ابن رشـيق ا ي  طلع علينا بكتا�ت عديدة،  -مسـييل -قد جزائرئاهبـى حللها عند `
؛ حيث جاء هذا الكتاب "العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده"وعىل اخلصوص كتابه 

  .تتوجيا جلهود أالد�ء والعلامء والنقاد يف املغرب واملرشق عىل حد سواء
راسة الشعر ؤافرد � ٔابوا� O ملسـييلاويف الكتاب السابق ا كر عرض ابن رشـيق     

مسـتقn، حتدث فهيا عن ماهيته وفض¨ ؤاهدافه، افتتح حديثه خبطبة قصرية ٔابدى فهيا 
فقد وجدت الشعر ٔاكرب علوم العرب، ؤاوفر حظوظ « :مهنجه يف دراسة الشعر يقول

ووجدت الناس خمتلفني فيه، متخلفني عن ...أالدب ؤاحرى ٔان تقبل شهادته وتُمثل ٕادارته
ري منه، يقدمون ويؤخرون ويقلون ويكرثون، قد بّوبوه ٔابوا� مهبمة، ولقّبوه ٔالقا� مهتمة، كث

ولك واحد مهنم قد رضب يف �ة، وانتحل مذهبا هو فيه ٕامام نفسه، وشاهد دعواه، 
العمدة يف حماسن الشعر وآدابه "جفمعت ٔاحسن ما قا� لك واحد مهنم يف كتابه ليكون

ولت يف ٔاكرثه عىل قرحية نفيس ونتيجة خاطري خوف التكرار، وع. ٕان شاء هللا" ونقده
ورجاء Äختصار، ٕاّال ما تعلق �خلرب،  وضبطته الرواية فٕانه ال سبيل ٕاىل تغيري يشء من 
لفظه وال معناه، ليؤىت �ٔالمر عىل و�ه، فلك ما مل ٔاسـنده ٕاىل رجل معروف �مسه، وال 

 ورددت لك...ٔان يكون متداوال بني العلامء ٔاحلت فيه عىل كتاب بعينه، فهو من ذÉ ٕاالّ 
فرع ٕاىل ٔاص¨، وبّينت للناشئ املبتدئ وجه الصواب فيه وكشفت عنه لبس Äرتياب به 

  .)1(»حىت ٔاعرف �ط¨ من حقه، ؤامزي كذبه من صدقه
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ومن خالل هذا القول ندرك ٔان ابن رشـيق قد اسـهتل كتابه من ٔاو� مبوقف ذايت،     
، فهو )عولت يف ٔاكرثه عىل قرحية نفيس ونتيجة خاطري(ل عبارتهونستشف ذÉ من خال

يقّر عىل ٔان ٔاحاكمه ومواقفه اليت سـتأيت بعد هذه املقوu سـتكون نتيجة ذوق فطري 
وية ار  - وهو يعرض لنا هذه االٓراء اÕتلفة-وٕاحساس مرهف،  ا مل يكن دور ابن رشـيق

و كناقد حصيف مزتن، ؤاديب ممتزي `قال، وٕامنا اكن يف لك مّرة يتدخل ويعطي رٔايه ه
  )2(.ذواقة وكشاعر فنان حيس

لكننا جيب ٔان نفهم ٔان تعوي¨ عىل نتيجة خاطره وقرحية نفسه ال يعين Äبتاكر، وٕامنا    
يعين الترصف يف النقل، فÜ جيوز فيه الترصف، فٕاذا مل يكن املنقول كذÉ من خرب ٔاو 

  .)3(رواية فعندئذ يورده بنصه
دث `قدا الشعر ßرة من داخ¨، وßرة من خارجه، فذكر فض¨ ومن قا� من وقد حت   

اخللفاء الراشدين والفقهاء والقضاة، مث عرض قضية التكسب �لشعر وأالنفة منه، وانتشاره 
يف القبائل، وهذه املسائل مجيعها حديث عن الشعر من اخلارج، فهـي ٔاخبار عن الشعر 

ٕاىل احلديث عن طبيعة  -بعد ذÉ –ن، مث ينتقل تعكس موقف ابن رشـيق من هذا الف
الشعر، فيتحدث عن صناعته وحّده، واللفظ واملعىن وأالوزان والقوايف، وهذا لكه حديث 

  )4(.عن الشعر من داخ¨
وقد متّزي مفهوم ابن رشـيق للشعر عن رٔاي النقاد السابقني واملعارصين �  من املغاربة    

ي بشري خçون يف ٔاحد مقاالته اليت نرشت يف جمn الثقافة ٕاذ واملشارقة، وقد قال هبذا الرأ 
ابن رشـيق يعطي للشعر مفهوما ممتزيا عام فهمه النقاد املشارقة ا ين عندما تعّرضوا « :يقول

ىل صناعة الشعر اعمتدوا عىل اللفظ واملعىن، والوزن والقافية، والقدمي واجلديد والرسقات إ 
قد يكون هذا حكام  -ا �لشلك ٔاكرث من اهjêا �ملضمونرمب -فاهمتت �ودمه...أالدبية
هذه النتيجة عندما متعنت جيدا يف املعاين الشعرية من خالل  ٕاىلولكنين توصلت  -قاسـيا

ما هو موجود يف الكتب أالدبية يف املرشق العريب، ويه سابقة عىل مثيالهتا يف املغرب، 
اقد تلكم عن الشعر بصفته عاملا ٔاديبا، وٕاىل مفهوم ابن رشـيق للشعر فوجدت ٔان هذا الن
  .)5(» ...فقد عرض لهذا املفهوم ٕ�سهاب وبيّنه بأحسن ïم
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فبشري خçون جنده من خالل هذا القول مفضال البن رشـيق رافعا من شأنه عىل 
 Éراجع لكون ابن رشـيق قرٔا وتفحص ٔاعامل هؤالء النقاد  -رمبا –غرار النقاد االٓخرين، وذ

 ٔاعطى رٔايه انطالقا من آراهئم،  ا جاء موقفه مشـبعا بثقافة مرشقية لك عىل حدة، مث
  .ومغربية عىل حد سواء

  :وسـنقوم بتلخيص رٔاي `قد` ابن رشـيق ملوضوع الشعر فÜ ييل
        ::::ررررــــــــر والنثر والنثر والنثر والنثــــــــــــالشعالشعالشعالشع: : : : ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال

فضل (jد ابن رشـيق ملوضوعه �حلديث عن الشعر والنرث من خالل �ب ّمساه    
منظوم ومنثور، : ïم العرب نوعان« :É بأن الõم قسامن يقول، واسـهتل  )الشعر

جيدة ومتوسطة ورديئة، فٕاذا اتفقت الطبقات يف القدر : وللك مهنام ثالث طبقات
وتساوß يف القمية، ومل يكن ٕالحداهام فضل عىل أالخرى اكن احلمك للشعر ظاهرا يف 

  .)6(»معرتف العادة التسمية، ٔالن لك منظوم ٔاحسن من لك منثور من جنسه يف
النرث اجليد هو ٔافضل من الشعر : ونفهم من هذا الõم ٔان ابن رشـيق يرى ٔان    

املتوسط، ؤان النرث املتوسط املقبول هو ٔافضل يف الواقع من الشعر السـý الرديء، وهو 
 Éمن خالل هذا التحديد يظهر ميالنه ٕاىل الشعر وٕايثاره �ٔالفضلية عىل النرث، حمكام يف ذ
ذاته وذوقه؛ كونه شاعرا من كبار الشعراء يف عرصه، وصاحب ديوان، وليك يمتكن من 
نفس القارئ ويسـهتويه، جنده ال يكتفي �ٕالشارة العابرة، بل يرضب أالمثn ويطيل يف 
الرشح قصد إالقناع، فيعرض  É مبحسوس يشـّبه ويقيس به الõم هو اOر، ٕاذ 

ٕاذا اكن منثورا  - اللفظ ونسيبه وٕاليه يقاس وبه يشـبه وهو ٔاخو –ٔاال ترى ٔان اOر « :يقول
وٕان اكن أعىل قدرا ؤاغىل مثنا، فٕاذا ...مل يؤمن عليه ومل ينتفع به يف الباب ا ي � كسب

نظم اكن ٔاهون � من Äبتذال، ؤاظهر حلسـنه مع كرثة Äسـتعامل، وكذÉ اللفظ ٕاذا اكن 
فٕاذا ٔاخذه س� الوزن وعقد القافية تألفت ...منثورا تبدد يف أالسامع، وتدحرج عن الطباع

وخيبأ يف القلوب مصو` �للب، ...ٔاشـتاته، وازدوجت فرائده وبناته، واختذه الالبس جامال
  .)7(»ممنوعا من الرسقة والغضب
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ويفهم  من ذÉ ٔان اللفظ ٔاخ لçر، واOر ال قمية جاملية � ٕاّال ٕاذا ثقب وانتظم يف عقد   
Éال قمية فنية لها ٕاّال ٕاذا انتظمت يف قطعة شعرية قامئة عىل الوزن  ميزيه، وأاللفاظ كذ

هو ذاك ا ي توافرت فيه مقاييس اخلروج  -عند ابن رشـيق –والقافية؛ ٔاي ٔان الشعر 
ïما عاد�، ٔالنه غري  -يف هذا ا�ال –عن الõم العادي، وقد عّد ابن رشـيق النرث 

  .حمكوم �لوزن والقافية
: ن رشـيق واهêمه �مجلال من خالل تنسـيقه لعباراته تنسـيقا ٕايقاعيا مثلونلمس ذوق اب  
، وقد اعمتد ابن رشـيق ذÉ قصد اسـهتواء القارئ )الفيض -اللب -Äسـتعامل -Äبتذال(

  .وجعل ïمه ٔاكرث ٕاقناعا
ملبيا حاجاته  -لكن املأزق ا ي وقع فيه ابن رشـيق ٔاثناء موازنته بني الشعر والنرث   
هو اعتبار اللفظ نواة للشعر، ال تظهر قميته ٕاّال ٕاذا انتظم يف قصيدة، وهذا ما ٔادى  -يةا ات 

ٕاىل انقسام العملية إالبداعية عنده، ٔالنه ركز عىل اللفظ ؤامهل شأن املعىن، واعترب ٔان 
  . اللفظ نواة للمنظوم، واملعىن نواة للمنثور

ٕاذا ٔاراد الشاعر بناء « :ه يقولوهذه الفكرة نفسها قال هبا ابن طباطبا، حيث جند   
قصيدة ّخمض املعىن ا ي يريد بناء الشعر عليه يف فكره نًرثا، ؤاعد � ما يلبسه ٕا�ه من 

، فابن )8(»أاللفاظ اليت تطابقه والقوايف اليت توافقه والوزن ا ي يسلس � القول عليه
 -يف نظره –عر والنرث فالش. يعد املعىن نواة للنرث واللفظ نواة للشعر -ٔايضا –طباطبا 

  . متقابالن، أالول حمكوم �لوزن والقافية والثاين متجرد مهنام
ونسـتخلص مما تقدم ٔان حّد الشعر مازال ينطلق من النرث، ؤان الرتكزي عىل العنارص     

الصوتية للشعر مازال متواصال؛ فلكام اقرتبت هذه العنارص من الõم اقرتب الõم من 
بنية الشعر يه الوزن والقافية، ولكام اكن الõم ٔاكرث اشـêال عىل هذه حزي الشعر، ٔالن 

  . العنارص اقرتب من �ب الشعر وخرج عن النرث
نالحظ ٔان ابن رشـيق انترص منذ البداية للشعر، ورمبا يكون ذÉ بداية من عنوان    

بيئة تعج  ؛ حيث ٔانه ٔالف كتابه هذا يف"العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده" كتابه 
وما نريد ٔان نكتشفه يف هذا الكتاب، هو . �لشعر والشعراء، واكن هو نفسه واحدا مهنم
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ذاك التصور اجلاد واملبكر للشعر، وهو تصور ال ميت البن رشـيق وحده مبقدار ما ميت 
لعقلية عامة وذوق عام يف عرصه، وٕامنا الفضل ا ي قام به هذا الناقد هو مجعه وختّريه ملادة 

هبذا Äختيار  به من الكتب العديدة اليت سـبقته ٔاو عارصته، كام كشف عن ذوقه الرفيعكتا
  . لالٓراء والتصورات اخلاصة للشعر

        ::::ررررــــــــــــأولية الشعأولية الشعأولية الشعأولية الشع: : : : ����نيانيانيانيا
  :فقد كرر `قد` يف هذا ا�ال ما قا� ٔاسـتاذه عبد الكرمي وغريه من النقاد ، يقول    
ٕاىل الغناء مباكرم ٔاخالقها وطيب ٔاعراقها وذكر واكن الõم لكه منثورا فاحتاجت العرب « 

ها عىل حسن الشـّمي، ءلهتز ٔانفسها ٕاىل الكرم وتدل ٔابنا...ٔا�jا الصاحلة، ؤاوطاهنا النازحة
: فتومهوا ٔاعاريض جعلوها موازين الõم، فلام ّمت هلم وزنه مسوه شعرا، ٔالهنم شعروا به ٔاي

  )9(» .فطنوا
النص عىل ثقافته أالدبية العامة وعىل واقع ا�متع العريب وقد اعمتد ابن رشـيق يف هذا    

ا ي اكن عليه ٕا�ن عهد البداوة، ومن البدهيـي أن يكون الõم العادي ا ي ٔاطلق عليه 
صاحبنا لكمة املنثور سابقا للشعر، ٕاذ ال ميكن ٔان نتصور العكس، والشعر يعمتد عىل 

وتراكيب فنية خاصة، ال يتأىت مجليع الوزن والقافية وما يتبع ذÉ من ٔاخيn وصور 
  .)10(الناس

ونفهم من ذÉ ٔان تفضيل ابن رشـيق للشعر عىل النرث مل يكن من `حية ٔاولية الوجود     
والظهور، بل اكن من `حية اجلانب الفين، ٔالن الشعر من خالل وزنه وٕايقاعه يطرب 

عيا؛ حيث ٔاننا ٕاذا ٔاخذ` النفس ويرهف احلس،  ا جاء موقف `قد` ذاتيا ٔاكرث منه موضو 
بظاهر النص السابق نرى ابن رشـيق ينظر ٕاىل موضوع الشعر ومع¨ نظرة سطحية، ٔالنه 

فتومهوا ٔاعاريض جعلوها موازين «عبارة عن ٔالفاظ وتعابري ومجل تنظمها ٔاوزان وقواف 
  .)11(» الõم، فلام ّمت هلم وزنه مسوه شعرا

ٕانه ال ميكن ٔالي `قد ٔاو « :يقول د مرßضوهذا الرٔاي ا ي ذكره ابن رشـيق جعل محم   
دارس ٔان يؤرخ لنشأة الشعر العريب Äسـتغناء عنه، ٕاذ ٕانه وعىل الرمغ من مرور قرون 
وقرون عليه، فٕانه ال يربح يسود خمتلف كتب ßرخي أالدب العريب، ومل نعمل ٔان ٔاحدا 
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Ä سـتقرار واخللود كام اسـتطاع ٔان يفنده ٔاو يطوره، ٕاذ ٔان هناك من النظر�ت من يعرف
هو الشأن �لنسـبة لهذه، واليت تدل عىل عبقرية ابن رشـيق النادرة، وعىل اطالع منه 

  )12(» ...واسع، وعىل اجهتاد فكري واحض
وٕاذا عد` لنتفحص نظرة `قد` ابن رشـيق ملدى تأثري البيئة يف الشعر، جند ٔان 

ع احلياة ٔاو الوجود يف نفس يصور وق مل يكن Oيه تعبري وجداين -الشعر - ٔالخريهذا ا
ؤافضل ما « :الشاعر، وٕامنا هو يف كثري من أالحيان وسـيO nفع الفقر عىل صاحبه ٕاذ يقول

ومهنم من حتمي احلاجة ...اسـتعان به الشاعر فضل غًىن ٔاو فرط طمع، والفقر آفة الشعر
  )13(.»فٕاذا ٔاوسع ٔانف...خاطره

عليه العطا�، جادت قرحيته مبا  لكام كرثتو الشعر مرتبط �حتياجات الشاعر، ف 
لكننا حنس �ضطراب ابن رشـيق يف هذا احلمك ٔالننا جنده يف موضع آخر يأخذ . هو ٔافضل

�لالمئة عىل الشعراء املتكسـبني مبا يف ذÉ النابغة ا بياين ا ي مدح امللوك وقبل 
امللوك وقبل  صالهتم، لريجع بعد ذÉ ويدافع عنه حبجة ٔانه مل ميدح السوقة، وٕامنا مدح 

  )15(.»والشعراء يف قبوهلم مال امللوك ٔاعذر من املتورعني«:، يقول)14(ٔامواهلم
وابن رشـيق يف هذا املوقف حياول ٕاجياد مربرات ؤاعذار ليدافع عن الشعراء، 
لكن هو يف احلقيقة ٕامنا اكن يدافع عن نفسه قبل لك يشء؛ ٔالنه اكن شاعر بالط وصاحبا 

، حيث اكن جيمتع ٕالهيام ويقبل مهنم )16(ديس الصهنا% وابنه متمي املعز بن �: ٔالمريين هام
  .العطا�

    ::::ررررــــــــة الشعة الشعة الشعة الشعــــبنيبنيبنيبني: : : : ااااــــ����لثلثلثلث
  :بعد ٔان عّرف ابن رشـيق الشعر وفّض¨ عىل النرث ينتقل ليحدد بنيته، فيقول

اللفظ والوزن واملعىن والقافية، فهذا هو : الشعر يقوم بعد النّية من ٔاربعة ٔاشـياء ويه«    
شعر، ٔالن من الõم موزو` مقفى، وليس بشعر لعدم القصد والنية ٔ'شـياء ٔانزلت حد ال 

  )17(.»من القرآن ومن ïم النيب وغري ذÉ مما مل يطلق عليه ٔانه شعر
وجنده يف هذا التعريف ا ي وضعه ابن رشـيق للشعر حمددا من خال� بنيته وحدوده،    

نية يف طليعة ما تضعه من رشوط العمل ا ي ٔانه يتالءم مع الطبيعة الفقهية اليت تضع ال 
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 م يف هذا التعريف من حس ديين خالٍ ، واكن ابن رشـيق يتلك)18(يرومه الناقد اجلزائري
  .من ٔاي شائبة

وقد اهمت ابن رشـيق كغريه من النقاد ببنية البيت الشعري، وانطلق يف حتديده لهذه    
والبيت من « :�لبيت من البناء، ٕاذ يقولالبنية من البيئة العربية، فشـهبه البيت من الشعر 

قراره الطبع، ومسكه الرواية، ودعامئه العمل، و�به اOربة، وساكنه : الشعر اكلبيت من أالبنية
  )19(.»...املعىن، وال خري يف بيت غري مسكون

فنجد ابن رشـيق من خالل هذا القول يقرب الفن ٕاىل املتلقي وخياطبه مبا يفهم 
  .)20(يئة اليت حييا فهيا، وذÉ حسب التصور التايلعنه ممثال � �لب 

  
  البيت من البناء  البيت من الشعر

  ساكنه  املعىن

↑ 
  اOربة

↑  
  �به

↑  
  العمل

↑  
  دعامئه

↑  
  الرواية

↑  
  مسكه

↑  
  الطبع

↑  
 قراره

  
ن حرص ابن رشـيق الشديد عىل ٕافهام القارئ، إ ومن خالل هذا التشبيه نقول 

 .شبيه احليس ا ي متزي به يف جّل ٔابواب معدتههو ا ي دعاه ٕاىل هذا الت 
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        ::::ررررــــــــــــــــالوزن يف الشعالوزن يف الشعالوزن يف الشعالوزن يف الشع: : : : ااااــــرابعرابعرابعرابع
تطرق ابن رشـيق ٕاىل احلديث عن أالوزان يف مواضع متعددة من كتاب 

واكن تركزيه فيه عىل ) �ب أالوزان(نه خصص � �� اكمال سامه إ جبزٔايه، بل " العمدة"
قمية الوزن يف الشعر، واليت يسـمتدها ٔاحيا` من منطق احلياة العامة ومن أالحاكم امجلالية 

  .)22()زينة الوزن والقافية(، فاكن الشعر يف رٔايه ٔافضل من النرث ٕاّال ملا فيه من )21(املطلقة
بأن الوزن %ء به لزتيني الõم فقط، ٔاي ٔانه يشء ولكمة زينة هنا تو/ لنا 

  .مضاف ٕاىل الõم من اخلارج، ال غاية � ٕاّال التجميل والزتيني
واحنياز ابن رشـيق للنظم والوزن هو ا ي جع¨ يعطي أالفضلية للشعر وٕان 

يف  اكن احلمك للشعر ظاهرا« : تساوى معه النرث يف الطبقة، وال يعطي مربرا  É ٕاّال قو�
  .يعمتد سوى البعد امجلايلوال ، وهذا احلمك يبدو بعيدا عن املنطق، )23(»التسمية

وبعد تصفحنا لباب أالوزان جند ٔان ابن رشـيق يعيد نظره يف الوزن ليجع¨ رشطا     
الوزن ٔاعظم ٔاراكن حّد الشعر، ؤاوالها « :ٔاساسـيا ال تقوم صنعة الشعر ٕاّال به فيقول

، ٔاي ٔان الوزن يف نظره ركن )24(»لقافية وجالبا لها رضورةخصوصية، وهو مشـمتل عىل ا
  .من ٔاراكن الشعر، بل ٔاعظمها ٔامهية، ؤاجلها فنـا

وحني يتحدث ابن رشـيق عن الزحاف جنده ينصح الشاعر ويقدم � قانون العمل ا ي    
ال ينبغي للشاعر ٔان يركب مسـتعمل أالعاريض ووطيهئا، ؤان « :يضبطه حسب رٔايه فيقول

 الرضوب ويأيت بألطفها ؤاخفها مسمعا، ؤان جيتنب عويصها ومسـتكرهها، فٕان يسـتحىل
  .)25(»العويص مما يشغ¨، وميسك من عنانه ويوهن قواه وخيرجه عن مقصده

ومن خالل هذا التعريف تتضح لنا نظرة ابن رشـيق لصناعة الشعر، وتبدو ٔاهنا نظرة     
دون حتديد لنوعها ) مسـتعمل أالعاريض( تعمتد عىل ا وق ٔاساسا؛ فاOعوة ٕاىل اللجوء ٕاىل

ٔاو سبب اسـتعاملها دون سواها ميثل رغبة صاحب العمدة يف مراعاة ا وق العام، مث يفتح 
دون حتديد لنوع احلالوة ؤاسـباهبا، مث ) يسـتحيل(ا�ال ٔامام ا وق الشخيص �عêده لكمة 

..) مسـتكره -عويص -ٔاخف -ٔالطف( يعزز ذÉ جبمn من الصفات ؤاسامء التفضيل مثل
  )26(.ودامئا دون ضبط ملكو`ت ت� الصفة، مما جيعل ا وق يبقى هو سـيد املوقف
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        ::::دةدةدةدةــــبنية القصيبنية القصيبنية القصيبنية القصي: : : : خامساخامساخامساخامسا
ْوىل ابن رشـيق لقد  اهêما �رزا ببناء القصيدة وحاول ٔان  -كغريه من النقاد –ا5

). روج والهنايةاملبدٔا واخل: �ب(يقف عىل ٔامه ٔاجزاهئا، خفصص لها �� يف معدته سامه 
  :وحنن حناول يف هذه النقطة ٔان نصل ٕاىل رٔاي `قد` يف لك جزء عىل حدة

  :ركز صاحب العمدة عىل رضورة حسن Äبتداء وحسن التخلص، فقال: املبـدأ  -أ  
الشعر قفل ٔاو� مفاحته، وينبغي للشاعر ٔان جيّود ابتداء شعره فٕانه ٔاول ما يقرع السمع « 

، مث يدمع `قد` رٔايه بأمثn عديدة من )27(» ...ٔاول وهnوبه يسـتدل عىل ما عنده من 
 :)28(القيس يف قو� ؤٔان ٔافضل ابتداء هو ما ٔاورده امر  الشعر العريب، ويعترب

لِ    ِقَفا نَْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبيٍب َوَمْزنِ
  

َوى ِبِسْقطِ   ِّ ُخوِل فََحْوَملِ  الل ;Oبَْنيَ ا  
بتداء صنعه شاعر، ٔالنه وقف هو عندمه ٔافضل ا« :وقال عنه ابن رشـيق  

كام الحظ ابن . )29(»واسـتوقف وبىك واستبىك وذكر احلبيب واملزنل يف مرصاع واحد
ن مذاهب الشعراء ختتلف يف افتتاح القصائد �لنسيب؛ فطريق ٔاهل إ  -ٔايضا –رشـيق

ٔاّما ٔاهل ...البادية ذكر الرحيل وÄنتقال وتوقع البني وصفة الطلول والتشوق حبنني إالبل
  )30(. حلارضة فيأيت ٔاكرث تغزهلم يف ذكر الصدود والهجران والواشني والرشاب وغريها

ومن هنا نلمس تدعمي ابن رشـيق لفكرة تأثري البيئة يف الشعر، وما لها من وقع 
عىل نفسـية الشاعر، ٕاّال ٔان ما نالحظه عىل ابن رشـيق هنا، هو قو� فقط �لشعر املطبوع 

لشاعر من تلكف يف خلقه للنص الشعري، لكن `قد` تفطن متجاوزا بذÉ ما يلجأ ٕاليه ا
بعد ذÉ ؤاعاد نظره يف هذا الرٔاي، مث نبّه عىل ٔان ٔاهل البادية قد يتغزلون عىل طريقة 
ٔاهل احلرض، ؤان ٔاهل احلرض قد يتغزلون عىل طريقة ٔاهل البادية تظرفا وحبا يف 

  )31(.التقليد
ي قّدمه ابن رشـيق نقول ٕان `قد` ونظرا لهذا التذبذب وÄضطراب يف احلمك ا 

مل يس� يف رٔايه ٔاي مقياس ٔاو قانون، بل اكن حمكه نتيجة  وقه الفطري وحسه الفين 
  .املرهف
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من عيوب Äبتداء ٔانك جتد بعض الشعراء ال جيعلون «:مث يضيف `قد` ٔانه 
ذÉ ما لjõم بسطا من النسيب، بل هيجم عىل ما يريده ماكحفة ويتناو� مصاحفة، و 

، ٕاّال ٔاننا نقول هنا ٔانه ٕاذا اكن هذا من عيوب )32(» ..يسميه النقاد �لوثب والبرت والقطع
Äبتداء عند ابن رشـيق، فهو قد يكون عند `قد آخر مفّضل وحمبب، كام ميكن القول 

ابن رشـيق يف هذا الرأي ال خيرج عن نطاق الشعر اجلاهيل ا ي اعتاد ٔاحصابه  ٕانٔايضا 
لطللية وباكء أالحباب، حيث ميكن ٔان جند قصائد قيلت بعد ذÉ العرص خالية البدا�ت ا

من هذا Äبتداء ٕاّال ٔاهنا من ٔاحسن ما عرف يف املبدٔا، من مثل قصائد الشعراء املوOين 
 .وخاصة ٔايب متام

هو ٔان خترج من نسيب ٕاىل مدح ٔاو غريه « :يعرفه صاحب العمدة فيقول: اخلـروج  -ب 
أن يبين الشاعر ïما كثريا عىل لفظة : ني Äسـتطراد ا ي يقول عنهبلطف مفرقا بينه وب

من غري ذÉ النوع، يقطع علهيا الõم ويه مراده دون مجيع ما تقدم ويعود ٕاىل ïمه 
 )33(. »أالول

فٕاذا اكن العديد من النقاد قد ربطوا بني املصطلحني، فٕان هذا التفريق ا ي جاء 
ا مبدى ثقافته ومتكنه من قضا� اللغة العربية خاصة ما يربط به `قد` ابن رشـيق يو/ لن

  ):34(مهنا �ملصطلحات ومعانهيا، ويرضب لنا `قد` مثاال عن اخلروج قول البحرتي
لَِم الهََوى َجاُء لَِمتA ِمْن ا5   لَْوَال الر;

  
  ُ َجاِء ُمَولك;   لَِكَن قَلِْيب ِ�لر;

ِعي;    ن; الر; B
  ِسَريةٍ َة لَْم تََزْل ِيف ا
  

  ; رِي ُ ٍة ُمْذ سَ ُمعَ   اَسهَا املُتََوّلكِ
حيث اسـتطاع الشاعر ٔان خيرج من غرض النسيب ٕاىل مدح املتولك مبارشة،   

  .دون ٔان خيل ذÉ بنظام القصيدة وتركيهبا
... هو قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى مهنا يف أالسامع« :ويقول فيه ابن رشـيق: Äنهتاء - ج 

، فابن رشـيق يف هذا )35(»تاحا � وجب ٔان يكون االٓخر قفال عليهوٕاذا اكن ٔاول الشعر مف 
القول يشرتط حسن اخلتام Oى الشاعر، بل يزيد عىل ذÉ ليجع¨ واجبا عليه، 

 -مفتاح  –Äنهتاء  –اخلروج  -البدء: (واسـتخدام ابن رشـيق لعدة مصطلحات مثل
اهتا، فهـي لك موحد يدل عىل دليل عىل النظرة املوحدة للقصيدة والرغبة يف مل شـت...) قفل
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  )36(. نظرة مل تكن واحضة املعامل من قبل
ا ي اسـتخدمته املناجه احلديثة، فٕاننا جند ابن رشـيق ) بنيـة(وٕاذا عد` ملصطلح

، هذا ما جعلنا حناول )ٕافرادية وتركيبية( قد ٔاشار ٕاليه يف معدته وقسمه ٕاىل قسمني
  .الوقوف عىل رٔايه فهيام

    : : : : ةةةةــــــــــــــــــــفراديفراديفراديفرادية االٕ ة االٕ ة االٕ ة االٕ ــــالبنيالبنيالبنيالبني ∗∗∗∗
ونقصد هبا مجموع اللكامت اليت يعمتدها الشاعر يف بنائه للقصيدة، ويه ما يطلق 
علهيا املعجم الشعري،  ا اهمت هبا العديد من النقاد، وبأثرها يف البناء الشعري العام، 
فتعرض لها بعضهم مدافعا عن قميهتا، عاًدا ٕاّ�ها اللبنة اليت يف ضوهئا يتأسس البناء 

، ويقول `قد` ابن )37(ا حتم¨ من ٕاحياءات، وملا تشـمتل عليه من ومضاتالشعري، مل
قال ٔابو « :رشـيق يف هذا املضامر، موحضا ٔاثر امجلالية يف الشعر مسـتعينا مبا قا� اجلاحظ

ٔاجود الشعر ما رٔايته متالمح أالجزاء، سهل اÕارج، فتعمل بذÉ ٔانه ٔافرغ : عGن اجلاحظ
  )38(.»واحدا، فهو جيري عىل اللسان كام جيري اOهانٕافراغا واحدا وسـبك سـباك 

ٕاّال ٔان رٔاي ابن رشـيق يتضح وبشلك ٔامجل يف تعليقه عىل ما تفوه به اجلاحظ 
وٕاذا اكن الõم عىل هذا أالسلوب ا ي ذكره اجلاحظ  ; سامعه « :حني عقب عليه قائال

م¨ وقرب فهمه وعذب النطق به وحىل يف مف سامعه ، فنجد ابن رشـيق )39(»وخّف ُمحتَ
من خالل هذا التعليق يؤكد مقوu اجلاحظ السابقة، ويشري ٕاىل ٔاثر ذÉ يف نفس املتلقي 
ّ◌ � السامع وحيلو � إالصغاء، ملا يتوفر عليه ïم الباث من خفة احملمتل، وقرب  AMَا ي ي

ن هذه فهمه، ذÉ ٔان اخلطاب الشعري يك يتسم �مجلال يسـتلزم ٔان تتوفر فيه عنارص تكو
  .تالمح أالجزاء، وسهوu اÕارج: املسحة امجلالية، ومن بني هذه العنارص نذكر

يويل البنية إالفرادية ٔامهية �لغة، ذÉ ٔانه ال يفرق بني اللفظة : فابن رشـيق ٕاذا
وشقيقهتا يف تأسيس البنية الرتكيبية، فإالفرادية عنده يه السبيل أالمثل املفيض ٕاىل بناء 

ّال حمك خشيص قد خيتلف فيه غريه من النقاد،  ا جاءت نظرة ابن رشـيق وما هذا إ . سوي
يف البنية نظرة `قد متذوق يدرك عنارص امجلال ويعرف ٔارساره وخبا�ه، فهو شاعر فنان 

  . قبل ٔان يكون `قدا يسـتعمل ذوقه ٔ'ديب
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ترتيب مج¨ ونعين هبا الطريقة ٔاو الكيفية اليت يسلكها الشاعر يف  :ةةةةــــالبنية الرتكيبيالبنية الرتكيبيالبنية الرتكيبيالبنية الرتكيبي ∗∗∗∗
ؤابياته الشعرية، ونسـتطيع ٔان ندرك موقف ابن رشـيق يف هذه البنية من خالل اعêده 
عىل حاسـته، حيث جنده بعد ٔان يستشهد �لرتتيب ا ي عيب عىل امرئ القيس يف 

 :)40(قو�
ةٍ  ;Mَْرَكْب َجَواًدا ِل ّينِ لَْم ا5 5'َ  

  
تََبّطْن َاكِعًبا َذاِت َخلَْخالِ     َولَْم ا5

ق; ٔاسـبا َولَْم    قُلْ  الّزِ   الَرِوي; َولَْم ا5
  

ْجَفاِل  
B
ًة بَْعَد ا ِلَخْيِيل ُكّرِى َكر;

ٔان رجال بغداد� يعرف �ملنتخب مل يُرقه هذا الرتتيب امجلايل مما « :فيحيك ويقول  
  : جرٔاه عىل ٕاعادة ترتيهبام حسب ذوقه وحمكه

قُلْ  ْرَكْب َجَواًدا َولَْم ا5 ّينِ لَْم ا5 5'َ  
  

ْجَفالِ  
B
ًة بَْعَد ا   ِلَخْيِيل ُكّرِى َكر;

ةٍ    ;Mَق; الَرِوي; ِل  الّزِ
B
َبا سـْ   َولَْم ا5

  
تََبّطْن َاكِعًبا َذاِت َخلَْخالِ     َولَْم ا5

كونه من ٔانصار امرئ  -وهذا احلمك من البغدادي مل يرح ابن رشـيق وحّز يف نفسه  
امرئ القيس ٔاصوب ومعناه ٔاعز قول « :فشـنّع برٔايه وخسّف حمكه، قال -القيس دوما

عن شـبابه  حىكؤاغرب ٔالن الMة اليت ذكرها ٕامنا يه الصيد، هكذا قال العلامء، مث 
وغشـيانه النساء، جفمع يف البيت معنيني ولو نظمه عىل ما قا� املعرتض لنقص فائدة 

  )41(.»يهوكذÉ البيت الثاين لو نظمه عىل ما قال لاكن ذكر الMة حشوا ال فائدة ف ...عظمية
حيلل الشعر بناء عىل مقاييس  -من خالل هذا القول –ويبدو جليا ٔان ابن رشـيق     

جاملية قواjا ا وق أالديب، جفاء متفردا مسـتقال حبمكه، غري مقç ٔاو متأثر بآراء السابقني 
  .عليه

ر وjمته برز النقاد ا ين اهمتوا �لشعومما سـبق ميكننا القول ٕاّن ابن رشـيق القريواين من أ   
وكيفية ٕابداعه، فاكن سـيد عرصه كونه `قدا وشاعرا، مما جع¨ حيّمك ذوقه وفطنته يف بعض 

  .أالمور املتعلقة �لشعر و الشاعر عىل حد سواء
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، 2003ديسمرب  17- 16مللتقى الثاين البن رشـيق املسـييل، دار الثقافة، مسـيn، اجلزائر، ا

 .03ص
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