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   Uراسة ٕاىل حماوBهتدف هذه ا
اسـتخالص املهنج ا`ي متزي به ابن أالثري يف 
 dعتباره ميداe التعامل مع الشاهد الشعري
لmرس البالغي والنقدي، وهو مهنج يهنض 

زية عىل راكئز متعددة ويتسم خبصائص مم
تفيض ٕاىل الكشف عن ٔارسار الشاهد، 
ونسـيجه املعريف، ومتزيه عن غريه من 
الشواهد، والسعي ٕاىل سرب ٔاغواره وٕاماطة 

ولك ذ� يدل عىل ذوقه . اللثام عن جاملياته
املمزي يف حسن اختياره ٔاوًال، مث يف اختاذه 
الشواهد الشعرية مدونة ٔادبية ملناقشة القضا� 

 .البالغية والنقدية
  
  
  
  
  

                          : Abstract 

This study aims at attempting to 

draw the approach that 

characterized Ibn al – Athir’s 

dealing with the witness of poetry 

as a field of rhetorical and critical 

academic lesson. It is an approach 

that relies on multiple stilts, and 

distinguished by certain attributes 

conductive to reveal the secrets of 

the witness, its cognitive fabric, 

and its distinction from other 

witnesses or evidences; Seeking 

to fathom its depths, and uncover 

its aesthetics. All of this shows 

Ibn al – Athir’s distinctive taste in 

choosing these witnesses, and 

transferring them into a literary 

corpus to discuss rhetorical and 

critical issues 
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        ::::    ةةةةــــاملقدماملقدماملقدماملقدم

امحلد � رب العاملني والصالة والسالم عىل ٔارشف من نطق eلضاد ٔافصح العرب 
  : ًا نبينا محمد وعىل آ� وحصبه ٔامجعني وبعدبياdً ؤاصدقهم حديث

فقد شلك الشعر حمور آداب العرب وعلو¦ا وجسل مفاخرها ومآثرها حىت غدا معجزة 
ٔاقامه هللا تعاىل مقام الكتب لغريها، وجع» لعلو¦ا مسـتودعًا، والٓداهبا "يف اجلاهلية فقد 

 اBهر، وال يبيد عىل مّر الزمان حافظًا، ؤالنساهبا مقيدًا، ؤالخبارها ديواdً، ال يرث عىل
وحرسه eلوزن والقوايف، وحسن النظم وجودة التحبري من التدليس والتغيري، مفن ٔاراد ٔان 

  . )1"(حيدث فيه شيئًا عرس ذ� عليه، ومل خيَف � كام خيفى يف ال¶م املنثور

ل اليت ومع بدء حركة التأليف املهنجي ٔاصبح الشعر العريب القدمي أصًال من أالصو 
تأسست علهيا كثري من العلوم كعمل التفسري وغريب احلديث ومشلكه وعمل اللغة بفروعه 

عىل  تاÍتلفة والعروض والبالغة والنقد؛ ذ� ٔانÊ املادة املعمتدة يف هذه املعارف ارتكز 
الشاهد الشعري احتجاجًا وتقعيدًا وتفسريًا؛ مما يدل عىل ٔامهية الشعر ودوره يف تأسيس 

  . م وترسـيخ بذورهاالعلو 

؛ نظرا ملا خيزتنه من موروث ثقايف  كبرياً  وظل الشعر مرتبطا eلثقافة العربية ارتباطاً 
اكنت قامئة فهيا عىل غاية  تقاطرت من سالئق" وحضاري، فعلوم النحو والبالغة والنقد

إالحاكم، ّمث اسـتخرÔا ٔاهل النظر من هذه السالئق عىل شلك قواعد وقوانني، وهذا 
  . )2"(ء جيب اعتباره يف Øرخي هذه العلوميش

 واسـتخراجه لها من ال¶م الفصيح قمية العامل تتجىل يف معرفته eلشواهد"ؤاصبحت 
  . )3"(واسـتحضاره ٕا�ها عند احلاجة

وقد ٔاملح عبدالقاهر اجلرجاين ٕاىل رضورة ٔان يتسم طالب التحقيق eٕمعان النظر 
 . )4(� تذكر ونظائر تعدوتقيص الشواهد وعدم ßقتصار عىل ٔامث

وßستشهاد يغدو ٕاعادة ٕانتاج للنص املستشهد به، مبعىن ٔان ßستشهاد يصبح 
تناصًا حني يعمد املؤلف ٕاىل تضمني ٔاجناس شاهدة يف حقول معرفية متنوعة يبهثا يف ثنا� 
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ا مؤس ) 1(مؤلفه Êت، وٕامØا مؤسسة ملضامني قدمية، فهـي عبارة عن ٕاثبا Êسة هذه الشواهد ٕام
ٔالخرى جديدة سواٌء اسـتخلصها املؤلف بتأويل ٔاو قراءة ٕابداعية مسـتكشفة ومسـتنبطة 

  ). 2"(من خالل تأمل الشواهد، ٔاو اسـتخرÔا املتلقي فهـي بني إالثبات والمتثيل

ويف اBرس البالغي حتديدًا ظل الشاهد الشعري مثار نقاش وتداول وحتليل؛ مما 
  .ٔادى ٕاىل ٕاثراء احلركة النقدية حو�

وقد اسـتطاع ابن أالثري بفضل ثقافته العربية واحتاككه eلشعر العريب ٔان يفيد اBرس 
البالغي والنقدي مبهنج ممزي يف توظيف الشاهد الشعري ñٔداة يف صياغة النظر�ت النقدية 
والكشف عن مسارات تشلك النقد البالغي وتطوره وتداول ٔاحاكمه وتصوراته دون 

  .  حديث حلداثتهتعصب للقدمي لقدمه ٔاو لل

البن أالثري من ٔامه املصادر البالغية والنقدية اليت ٔاôرت " املثل السائر"ويعد كتاب 
عددًا كبريًا من القضا� اليت شغلت الناقد العريب ؤاحضت مصدرًا لكثري من اBراسات 

  . النقدية اليت جاءت بعد ذ�

  : رزهاوقد استند هذا البحث عىل ٕاôرة عدد من التساؤالت من ٔاب

  ما خصائص الشاهد الشعري يف مباحث كتاب املثل السائر؟ -

  ؟ .ما قمية هذه الشواهد يف ترسـيخ املفاهمي البالغية والنقدية -

هل اكن ابن أالثري موضوعيًا يف اختيار هذه الشواهد وحتليلها، ٔام ٔاَن ا`وق اكن حارضًا  -
  ؟.يف اختياره وحتلي»

مهنج ابن أالثري : "كن صياغة عنوان هذا البحث بـوانطالقًا من هذه التساؤالت ٔام
  ". املثل السائر ٔامنوذجاً : يف تناول الشاهد الشعري

وقد اقتضت طبيعة هذه اBراسة ٔان تنتظم يف مباحث مخسة يسـبقها متهيد وتتلوها 
  ::::    يتيتيتيتخامتة عىل النحو االٔ خامتة عىل النحو االٔ خامتة عىل النحو االٔ خامتة عىل النحو االٔ 

        ::::    المتهيد وفيهالمتهيد وفيهالمتهيد وفيهالمتهيد وفيه
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  .اجتاه ابن أالثري البالغي ::::أوالً أوالً أوالً أوالً 

  . اهد وßستشهادمفهوم الش ::::ôنياً ôنياً ôنياً ôنياً 
  . الفرق بني الشاهد النحوي والبالغي ::::ôلثاً ôلثاً ôلثاً ôلثاً 
  .ماكنة الشعر عند ابن أالثري ::::رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

  . الشاهد الشعري بني القدمي واجلديد ::::املبحث أالولاملبحث أالولاملبحث أالولاملبحث أالول
  . مهنج ابن أالثري يف رواية الشاهد الشعري ::::املبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثاين

  . الشاهد الشعري بني اجلزء واللك ::::املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث
  . الشاهد الشعري بني ßسـتدالل التقعيدي والتحليل البياين ::::لرابعلرابعلرابعلرابعاملبحث ااملبحث ااملبحث ااملبحث ا

  .نقد ابن أالثري للشاهد الشعري ::::املبحث ااملبحث ااملبحث ااملبحث اخلخلخلخلامسامسامسامس
  .وفهيا خالصة البحث ؤابرز نتاجئه ::::ااااخلخلخلخلامتةامتةامتةامتة

وقد اعمتد البحث Beرجة أالساس عىل مدونة املثل السائر يف ٔادب الاكتب 
ممتثًال يف وصف شواهد الكتاب وطريقة ابن  وهنج يف اBراسة مهنجًا وصفياً ) 1(والشاعر

أالثري يف توظيف الشاهد الشعري وآلية ßشـتغال عليه والتوسل به ñٔداة يف تشكيل 
  . خطابه البالغي والنقدي

كام اعمتد عىل املهنج إالحصايئ ا`ي يركز عىل وصف اخلصوصيات الشلكية 
ل ٕاحصائية تفصح عن طبيعة للنصوص وتفسريها وحتليلها يف صورة نتاجئ مكية وجداو 

  . الظاهرة

وإالحصاء ليس معًال يسريًا، بل هو معل شاق ودقيق، تمكن ٔامهيته يف كونه خادمًا 
  . للمناجه العلمية أالخرى

وبعد فهذا Ôد متواضع توخيت فيه إالحسان، مفا اكن فيه من صواب مفن هللا 
اسـتطعت، وصىل هللا  وحده، وما اكن من خطأ مفن نفيس، وحسـيب ٔاين بذلت Ôدي ما

  . نبينا محمد وعىل آ� وحصبه ٔامجعنيعىل 
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        :                             :                             :                             :                             المتهيدالمتهيدالمتهيدالمتهيد   

        ::::    ااااجتجتجتجتاه ابن أالثري البالغياه ابن أالثري البالغياه ابن أالثري البالغياه ابن أالثري البالغي: : : : أوالأوالأوالأوال

بذل علامء البالغة عىل خمتلف العصور Ôودًا حثيثة يف سبيل صياغة النظر�ت 
 ٔاصبح التأليف فيه خيضع ٔالصول اليت تشّلك هبا عمل البالغة عىل ٔاصول مهنجية ôبتة، حىت

راخسة، ال يسـتغين عهنا من يرغب يف اكتساب ملكة البيان، وتذوق النصوص البيانية 
مبزنU ٔاصول "وفهم ٔارسارها، وغدا عمل البيان لتأليف النظم والنرث حبسب رأي ابن أالثري 

  :غي هاموقد ٔادت هذه اجلهود ٕاىل ظهور مدرسـتني يف البحث البال. (2)"الفقه لٔالحاكم

املدرسة ال¶مية؛ اليت تمتزي eلتقسـ�ت اBقيقة، وتتسم eجلدل واملناقشة، واحلرص عىل  -
  . التعريفات احملددة eٔالطر الفلسفية، والقواعد املنطقية، اليت تأثرت eملنطق أالرسطي

 أليفنطلقًا ميزيها يف البحث والت؛ اليت تتخذ من النصوص إالبداعية م دبيةواملدرسة االٔ  -
مع إالقالل من القواعد الفلسفية، والتقسـ�ت املنطقية اBقيقة، معمتدة عىل ا`وق 

  . الفين، واحلاسة امجلالية املؤطرة eملعرفة، املكونة لٕالبداع الفين

ٕاىل تشلك هذا ال�يز بني هاتني ) هـ395: (وقد ٔاملح ٔابو هالل العسكري
وليس الغرض يف هذا الكتاب سلوك ": املدرسـتني بقو� يف مفتتح كتاب الصناعتني

Êام قصدت فيه مقصد صناع ال¶م من الشعراء والكتاب   .(1)"مذهب املتلكمني، وٕان

ويعد ابن أالثري، من ٔابرز النقاد ا`ين ٔاسهموا يف تعزيز املهنج أالديب، ومجعوا بني 
: Bيه مفهومانالبالغة والنقد، ومزجوا بيهنام، مفن خالل معايشـته للشعر، وٕاجعابه به، نشأ 

ه ٕاىل هذا إالبداع Êلعملية إالبداعية، واالٓخر خيص النقد املوجe أالول يتعلق .  

وقد اختذ ابن أالثري الشاهد الشعري معربًا لتوصيف رؤيته البالغية، ؤاداة 
ٕاين وقفت : "لتسجيل مفاهميه النقدية، وقد بلغ اه�مه eلشعر شأوًا عظ�ً، يؤكد ذ� قو�

الشعراء قدميها وحديهثا، حىت مل ٔاترك ديواdً لشاعر مفلق، يثبت شعره عىل عىل ٔاشعار 
  .(2)"احملك، ٕاال وعرضته عىل نظري
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 -اعمل  : "واعمتد ا`وق ٔاساسا للمتيزي بني النّص اجليد والردئ، مؤكدا ذ� بقو�
ع من ذوق ٔانÊ مدار عمل البيان عىل حامك ا`وق السلمي ا`ي هو ٔانف -ٔاهيا الناظر يف كتايب 

  .  (3)"التعمل

وابن أالثري، من خالل هذا النّص املكثف يفرق بني نوعني من ا`وق؛ أالول وهو 
وهو " ذوق التعمل"ßسـتعداد الفطري، والثاين ßسـتعداد املكتسب، وهو ما عّرب عنه بـ 

ما يعطى للمتعمل من نظر�ت ؤاصول معرفية، وهو ما اكن يسمى eالٓالت ٔايضًا، وأالول 
ٔالساس يف تشكيل خشصية الناقد، وبدونه ال ميكن للناقد ٔان يمتزي يف النقد ¦ام ٔاويت من ا

Êه ال : "ٔادوات عمل البيان، ويف ذ� يقول ه الطبع فٕانّه ٕاذا مل يكن مثÊ طبع فٕان ومالك هذا لكِّ
  . (4)"تغين ت# االٓالت شيئاً 

زاوجة بني الطبع ٕاكحساس وابن أالثري هبذه الرؤية يؤكد اّن معود ا`وق ينشأ من امل
معود (فكام ٔانÊ الشاعر يلزتم "فطري، واملعرفة املنبثقة من العمل واملصقوBe Uربة واملامرسة 

وٕاال فال معىن لmربة والمترس وطول النظر ) معود ا`وق: (فٕانÊ عىل الناقد أن يلزتم) الشعر
ا يسـتدل عىل ما جرت به يف اôٓر السابقني، مفن هذه اBربة يتكون ذوق الناقد، ومهن

العادة، فيمتكن من احلمك عىل ٕاحسان الشاعر ٔاو ٕاساءته، eلنظر ٕاىل ما جرت عليه العرب 
  .(1)"يف طريقهتا

مضن مج� من املؤلفات النقدية البالغية اليت ٔاسهمت ) املثل السائر: ( ويأيت كتاب
دراسة النصوص إالبداعية يف تقومي املهنج البالغي والعودة به ٕاىل ا`وق أالديب من خالل 

  .نظامً ونرثاً 

دراسة قاعدية عين فهيا eحلدود : وقد بىن كتابه عىل ركنني رئيسني أالول
دراسة نقدية حتليلية : واملصطلحات بطريقة ميرسة بعيدًا عن ٔاسلوب املتلكمني، والثاين

واملتأمل . اهتمتناول فهيا العيوب اليت يقع فهيا أحصاب الصناعات يف ٔاشعارمه وخطهبم وماكتب
ميكن ٔان يلحظ ) املثل السائر: (يف ٔامه إالضافات املهنجية اليت قد¦ا ابن أالثري يف كتابه

السمة املهنجية يف تنظمي املادة البالغية، وذ� يتجىل بوضوح يف تنظميها وتبويهبا بأسلوب 
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  . مهنجي ممزي

  :يت حو االٔ قالتني، وخامتة، عىل النوقد رتب مادته البالغية يف متهيد، وم

        ::::المتهيدالمتهيدالمتهيدالمتهيد -

وفيه نلحظ ٔانÊ ابن أالثري اكن يستشعر ٔانÊ هذا المتهيد ليس خارج املوضوع فيتناو� 
وقد نصÊ عىل ٔامهية المتهيد . بعيدًا عنه وليس يف صلبه ليدخ» يف تقسـ�ت حبثه اBاخلية

  . (2) "تشمل عىل ٔاصول عمل البيان: املقدمة: "بقو�

  : ٕاىل عرشة فصول) المتهيد(قدمته وقد فّرع ابن أالثري م

  . يف موضوع عمل البيان ::::    الفصل أالولالفصل أالولالفصل أالولالفصل أالول

  . يف آالت عمل البيان ؤادواته ::::    والفصل الثاينوالفصل الثاينوالفصل الثاينوالفصل الثاين

  . يف احلمك عىل املعاين ::::    الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  . يف الرتجيح بني املعاين ::::    الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

  . يف جوامع اللكم ::::    الفصل االفصل االفصل االفصل اخلخلخلخلامسامسامسامس

  . ضاU املؤمنيف احلمكة اليت يه  ::::    الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس

  .يف احلقيقة وا,از ::::    الفصل السابعالفصل السابعالفصل السابعالفصل السابع

  . يف الفصاحة والبالغة ::::    الفصل الثامنالفصل الثامنالفصل الثامنالفصل الثامن

  . يف ٔاراكن الكتابة ::::    الفصل التاسعالفصل التاسعالفصل التاسعالفصل التاسع

  . يف الطريق ٕاىل تعمل الكتابة ::::الفصل العارشالفصل العارشالفصل العارشالفصل العارش

  : وبعد ذ� تناول املقالتني بتنظمي حممك عىل النحو االٓيت

        ::::    املقاU أالوىلاملقاU أالوىلاملقاU أالوىلاملقاU أالوىل    - - - - 

  : ة اللفظية وقسمها ٕاىل قسمنيوقد جعلها يف الصناع

  .يف اللفظة املفردة -
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  .يف أاللفاظ املركبة -

  .وجعل لك قسم ٔانواعًا عدة

        ::::املقاU الثانيةاملقاU الثانيةاملقاU الثانيةاملقاU الثانية    - - - - 

  :وقد جعلها يف الصناعة املعنوية وقسمها ٕاىل قسمني

  .يف ال¶م عن املعاين مجمالً  -

  .يف ال¶م علهيا مفصالً  -

زيًا يف ترتيب املادة البالغية فهو قد بىن ومن خالل هذا ßسـتعراض نلحظ Ôدًا مم
عىل الوحدات الكبرية، مث قّسم لك وحدة ٕاىل قسمني، ولك قسم يشمل  مادته البالغية

  .وحدات صغرية تتفرع عن الوحدات الكربى

وقد جعلها يف فضي� الفصاحة والبالغة، وهو كام يبدو يقصد البيان : مث اكنت اخلامتة
  .ا`ي ٔاقام كتابه عليه

ويأيت التنويع يف الشواهد والنصوص من ٔابرز السامت اليت تؤطر اجتاه ابن أالثري 
البالغي، فقد عين عناية كبرية eالحتفاء eلشواهد يشمل ذ� التجديد يف اختيار الشواهد 
وتنوعها وتعدد صورها ؤاشاكلها، وهو يأيت هبا يف سـياق رشح املصطلحات البيانية 

  .والتدليل علهيا وتوضيحها

ومل يكتف ابن أالثري، eٕيراد الشواهد حفسب، بل تناولها eلرشح ا`ي يتسم 
بتبسـيط املعاين وتوضيحها، والتحليل ا`ي يهنض عىل راكئز متعددة تفيض ٕاىل الكشف 
عن ٔارسار الشاهد، ونسـيجه املعريف، ومتزيه عن غريه من الناحية الفنية، ولك ذ� يدل 

ٔاوًال، مث يف اختاذه الشواهد مدونة ٔادبية ونقدية ملناقشة  عىل ذوقه املمزي يف حسن اختياره
  .قضا� إالبداع

ولعل يف هذا البحث ما يؤكد ٔان اختيار ابن أالثري، للشاهد الشعري عىل وجه 
اخلصوص قاٌمئ عىل ٕادراك القمية الفنية لهذا الشاهد اÍتار ؤاّن هذا ßختيار اكن لظواهر 
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و خيتار من هذه الشواهد ٔاو ت# ما هو ممتزي يف ٕاصابة يف النÊص الشعري دون غريه، فه
  .الغرض مع جام� أالديب والبياين

ولعل يف هذا املهنج عودة Beرس البالغي ٕاىل طريقة شـيخ البالغيني عبدالقاهر 
اجلرجاين، يف اختيار الشواهد وحتليلها، والسعي ٕاىل سرب ٔاغوارها، وٕاماطة اللثام عن 

  .جاملياهتا الفنية

شك ٔان اختاذ الشاهد البالغي ٔاداة لmرس، جيعل ميدان البالغة ٔاكرث سعة  وال
ؤامعق خصبًا حيث يرتكز اBرس عىل أالساليب البيانية، وتبيان ٔاوجه ßختالف بيهنا 
وتفاوهتا من حيث املسـتوى اBاليل الظاهر، وما يضفيه لك ٔاسلوب من املعاين امجلالية أو 

يكون هذا اجلهد   وراء املعىن اجلزيئ للصورة، آملني ٔان النفسـية وما ٕاىل ذ� مما يمكن
متهيدا جلهود الحقة، تؤسس ملهنجية تسعى لتجاوز حتليل الشاهد الواحد، ٕاىل حتليل النÊص 

 ن عالقات، ويكشف عن تشابك عنارصهاكمًال، حبيث يلقي الضوء عىل ما يزخر به م
  . وتآزرها، وتفاعلها يف لوحة فنية متاكم�

  ::::    مفهوم الشاهد وßستشهادمفهوم الشاهد وßستشهادمفهوم الشاهد وßستشهادمفهوم الشاهد وßستشهاد ::::ôنياً ôنياً ôنياً ôنياً 

ٔاصل يدل عىل : ، والشني والهاء واBال)شهد(امس فاعل من الفعل  ::::    الشاهد لغةالشاهد لغةالشاهد لغةالشاهد لغة
 .(1)حضور وعمل وٕاعالم، وال خيرج يشء من فروعه عن ذ�

: ويطلق الشاهد يف اللغة عىل معاٍن متعددة مهنا؛ الشاهد عند احلامك والقايض، يقال
لفالن شاهد : اللسان من قوهلم: ومهنا. و شهيد وشاهدشهد عليه فالن بكذا شهادة، وه

ٔاي حرضه، فهو شاهد وقوم : املعاينة وشهده شهوداً : واملشاهدة. حسن ٔاي عبارة مجي�
  . (2)ٔاي حضور: شهود

ٔاي قىض ) شهد هللا(معىن : قال ٔابو عبيدة. وتأيت الشهادة مبعىن البيان والوضوح
شهد : ن الشاهد هو العامل ا`ي يبني ما علمه يقالهللا، وحقيقته عمل هللا وبنيÊ هللا؛ الٔ 

  . (3)الشاهد عند احلامك، ٔاي بنيÊ ما يعلمه ؤاظهره
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اجلزيئ ا`ي يستشهد به يف ٕاثبات القاعدة، لكون ذ� " :الشاهد اصطالحاً و 
  .(4) "اجلزيئ من التزنيل، ٔاو من 9م العرب املوثوق بعربيهتم، وهو ٔاخصÊ من املثال

يطلق "الشاهد واملثال يف الغرض ا`ي يأيت من ٔاج» لك مهنام، فاملثال والفرق بني 
يصلح  فلك ما) 5"(عىل اجلزيئ ا`ي يذكر ٕاليضاح القاعدة وٕايصالها ٕاىل فهم املسـتفيد

  .وليس العكس يصلح مثاالً  شاهداً 

والهتانوي، يف حترير مصطلح الشاهد، حيدد وظيفة الشاهد يف ٕاثبات القاعدة، يف 
ذ� جحرًا عىل وظيفة الشاهد عند البالغيني ا`ين يرون ٔانÊ وظيفة الشاهد حني يعد 

  .تتجاوز ßحتجاج للقاعدة وٕاثباهتا، ٕاىل ٕايضاح املعىن والمتثيل لها كام سـيأيت

Êام " اجلزيئ: "وقو� يومه ٔانÊ املقصود موضع الشاهد حفسب، وليس ذ� eملراد، وٕان
االٓية من السورة وكذ� القطعة من الشعر وما : يئاملراد ما اجزتئ من لكي فيكون اجلز

  .اكلبيت والبيتني ٔاو لك منثور من 9¦م متجزٔا من لكي: اجزتئ مهنا

والشاهد هبذا املعىن هو الربهان عىل حصة القول وذ� بنّص من التزنيل ٔاو من 
يؤىت به ٕاليضاح  9م العرب املوثوق بعربيهتم شعرا اكن ٔاو نرثا، وهو اكملثال، غري ٔانÊ املثال

  .(1)القاعدة وليس ٕالثباهتا

الشعر ا`ي يستشهد به يف ٕاثبات حصة قاعدة : وبناء عليه يكون الشاهد الشعري
  .ٔاو ٕايضاح معىن لكونه من شعر العرب املوثوق بعربيهتم

    ::::    مفهوم ßستشهادمفهوم ßستشهادمفهوم ßستشهادمفهوم ßستشهاد

كتب املعامج واللغة لكمة احتجاج بدًال من لكمة استشهاد، وهو ما جنده تسـتخدم 
واBليل عىل حصة ما نذهب ٕاليه من التوثيق ٕاجامع : " مؤلفات السابقني كقول ابن فارسيف

العلامء عىل ßحتجاج بلغة القوم ف� خيتلفون فيه ٔاو يتفقون عليه، مث احتجاÔم 
  .(2)"بأشعارمه

ومصطلح ßحتجاج يتناسب مع مرح� التقعيد اللغوي حيث اكن علامء اللغة 
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عند اسـتقراء مصادر ßحتجاج اليت اسـتنبطوا مهنا قواعدمه، وفيه حريصني عىل التثبت 
  . (3) ٕاشارة ٕاىل ٔانÊ من ٔاخذ عنه اBليل والربهان جحة يف eبه

يف ٕايراد مج� من النصوص من املنظوم ٔاو املأثور  ßستشهاد مث اسـتعمل مصطلح
طريقة خمصوصة يف معلية مهنجية، ٔاو "واسـتدعاهئا ملعاٍن حمددة مما يؤكد ٔان ßستشهاد 

التأليف، تقوم عىل جلب ٔاو اسـتحضار ٔاو اسـتدعاء شاهد منثور، ٔاو شاهد منظوم، يف 
شاهد مستشهد به، ومستشهد، ومستشهد � واجلامع بني مكوdته : سـياق مؤسس عىل

ا للمتثيل، ٔاو لل  Êبيان، ٔاو لالسـتدالل، ٔاو لالحتجاجهذه عالقة انسجام ومشاهبة، طلبًا ٕام 
  .(1)"املوB ملعىن ممكل ملعىن السـياقٔاو للتأكيد 

  :الفرق بني الشاهد النحوي والبالغي ::::ôلثôلثôلثôلث

فالشاهد   الشاهد النحوي والشاهد البالغيمما جتدر إالشارة ٕاليه ٔانÊ هناك فرقًا بني
فليس لك الشعراء  ين،حمدد وماكين النحوي يؤىت به للتقعيد وßحتجاج و� ٕاطار زمين

  : ون للشعر ٔاربع طبقاتحيتج بأشعارمه، فالقائل

  . اجلاهليون ا`ين مل يدركوا إالسالم ::::الطبقة أالوىلالطبقة أالوىلالطبقة أالوىلالطبقة أالوىل

اÍرضمون ا`ين قضوا فرتة من حياهتم يف اجلاهلية مث ٔادركوا  ::::الطبقة الثانيةالطبقة الثانيةالطبقة الثانيةالطبقة الثانية
  .إالسالم

  .املتقدمون ويقال هلم إالسالميون ومه ا`ين اكنوا يف صدر إالسالم ::::الطبقة الثالثةالطبقة الثالثةالطبقة الثالثةالطبقة الثالثة

  .ون ويقال هلم احملدثون ومه من جاء بعد الطبقة الثالثةاملوB ::::الطبقة الرابعةالطبقة الرابعةالطبقة الرابعةالطبقة الرابعة

فالطبقة أالوىل والثانية يستشهد بشعرمه eٕجامع العلامء، والطبقة الثالثة اختلف 
  . (2) العلامء يف ßستشهاد بشعرمه، والصحيح حصة ßستشهاد به

  . (3)ٔاما الطبقة الرابعة، فالصحيح عدم ßستشهاد بشعرمه يف قواعد اللغة

وذهب بعضهم ٕاىل ٕاماكنية ßستشهاد ب¶م من يوثق به مهنم وهذا الرٔاي اختاره 
ا يف علوم البالغة فـ . (4)الزخمرشي Êين يف املعاين كام "ؤامBيستشهد بشعر العرب املو
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يتناههبا املوBون كام يتناههبا "وذ�؛ ٔالنÊ املعاين . (5)"يستشهد العرب يف أاللفاظ
Êد ٔابو جعفر الرعيين، أالندليس حصة ßستشهاد ب¶م املوBين يف وأ . (6)"املتقدمون ي

يستشهد فهيا ب¶م : "املعاين والبيان والبديع قال: علوم البالغة فبعد ٔان ذكر ٔاقسام البالغة
ا راجعة ٕاىل املعاين، وال فرق يف ذ� بني العرب وغريمه، ٕاذ هو  Êين؛ ٔالهنBغريمه من املو

ِبل من ٔاهل هذا الفن ßستشهاد ب¶م البحرتي، ؤايب متام  ٔامر راجع ٕاىل العقل، و`� قُ
  ).7"(ؤايب الطيب وهّمل جرا

ومن خالل ما سـبق ميكن تلمس الفرق بني الشاهد النحوي والبالغي يف الوظيفة 
وإالطار ا`ي يتحرك فيه لكA مهنام، مفن حيث الوظيفة جند وظيفة الشاهد النحوي 

ا الشواهد البالغية فليست ٕاال ٔامث� واللغوي تمتثل ٔاساسًا  Êسـتدالل، ٔامßيف احلجة و
  : يعرض لها البالغي بقصد تدعمي رؤيته البيانية، و`� ملا ٔاورد البغدادي قول الشاعر

  غري مأســوف عىل زمـــن           ينقيض eهلم واحلزن
Êام وهذا البيت ٔاليب نواس، وهو ليس ممن يستشهد ب¶م: "علق عليه بقو� ه، وٕان

Uٔ(1)"ٔاورده الشارح مثاًال للمسا.  
  لك ذ� قد روينا الشاهد الصادقويف: "وقد تلمس اجلاحظ هذا الفرق يف قو�

ومل يكن ذ� غائبًا عن رؤية ابن أالثري وهو يعنون لكتابه ا`ي بني  (2)"واملثل السائر
  .ٔايدينا

ا من حيث إالطار فٕانÊ الشاهد ا Êفيشمل  طار ٔارحب ؤاوسعلبالغي يتحرك يف إ ؤام
الشعر القدمي واحلديث عىل السواء و9م غري العرب من املوBين يف حني يضيق ٕاطار 

وبفئة حمدودة ممن . الشاهد النحوي واللغوي يف دوائر حمددة eٕطار زماين حمدد كام سـبق
عد يوثق بعربيهتم ممن يكون النقل عهنم جحة يف ٔاصل اللغة اكلعرب العاربة مثل حقطان وم

  . (3)وعدdن وحنومه
ؤاجسل هنا ٔانÊ هذا ßختالف يف الوظيفة وإالطار مايز بني ٔانواع الشواهد 
وتعددها، فالشواهد البالغية امتازت eلتعدد والتنوع التساع ٕاطارها امليداين ا`ي يتيح 
جماًال رحبًا لالختيار وخرجت من ٕاطار التكرار واحلرص ا`ي اتسمت به الشواهد النحوية 
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  . واللغوية
تنمتي ٕاىل ٔاجناس خمتلفة ومتعددة " املثل السائر"ؤاجسل هنا ٔان شواهد ابن أالثري، يف    

مهنا املنظوم ومهنا املنثور، وقد حظي الشاهد الشعري فهيا eلنصيب أالوفر، حيث بلغت 
نني شاهدًا بنحو مخسة عرش ٔالفًا وواحد ومثا) 1038(الشواهد الشعرية ٔالفًا ومثانية وثالثني 

  .شطراً ) 45(بيتًا شعرً� ومخسة ؤاربعني ) 15081(
وما سـبق يؤكد طغيان الشاهد الشعري عىل شواهد ابن أالثري، ورمبا اكن لسطوة 
الشعر دور كبري يف احتالل هذه املزنU فهو ٕاضافة ٕاىل كونه ديوان العرب ولسان حاهلم 

لقيام اBرس النقدي  –ام بوجه ع –وصناعهتم اليت يفاخرون هبا، يعد امليدان أالمثل 
والبالغي Bراسة أالساليب والوقوف عىل أرسار الرتاكيب؛ وذ� خلاصية موضوعاته اليت 

  .(4)"غناًء شعرً� مجيًال منغامً  تفرض عىل الشاعر ٕاحساسا غري عادي، فيطلقه حينئذ"

فٕاذا ٔاضيف ٕاىل ذ� ما يتاح للشعر يف املوازdت بني نصوصه من حيث التشابه 
ßختالف وتعددها بتعدد زوا� النظر والبحث ٔادركنا الّرس الاكمن وراء احتفاء ابن و

  .أالثري، eلشعر وإالكثار من شواهده

ؤاجسل هنا ٔان ابن أالثري مل حيدد مهنجًا واحضًا يف تناول شواهده سواء من حيث 
مث يتبعه الرتتيب ٔاو القمية ٔاو جحاجية الشاهد، فنجده مّرة يسوق الشاهد الشعري ٔاوًال 
  . eلشاهد القرآين ôنيًا، ويف حني آخر يعطي الشاهد القرآين أالولية مث يتبعه eلشعر

        ::::ماكنة الشعر عند ابن أالثريماكنة الشعر عند ابن أالثريماكنة الشعر عند ابن أالثريماكنة الشعر عند ابن أالثري: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

يعد الشعر الفن أالديب ا`ي اسـتاثر eه�م العلامء القدماء واحملدثني يف دراساهتم 
اء النقدية، ومل يغفل القدماء ٔامهية النقدية حىت غدا سببًا يف نشاط النقد وٕامداده eالٓر 

  .  التكوين الثقايف للمبدع ا`ي يؤسس � رؤية ٕابداعية متزيه عن غريه من املبدعني

وتعد مطالعة الشعر ومدارسـته وروايته من االٓالت املهمة ملن يريد ٔان يتصدى 
ٕان الشعر عمل ": املساUٔ كثريًا عند القايض اجلرجاين، يف قو� ملامرسة النقد أالديب، وتتضح

من علوم العرب، يشرتك فيه الطبع والرواية وا`اكء، مث تكون اBربة مادة �، وقوة للك 
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واحد من ٔاسـبابه؛ مفن اجمتعت � هذه اخلصال فهو احملسن املُّربز، وبقدر نصيبه مهنا تكون 
  . )1"(مرتبته من إالحسان

ة املبدع وذائقته وتفتح � وال شك ٔان حفظ الشعر وروايته ترتك اôٓرا كبرية يف عقلي
  .الباب ٕاىل معرفة ٔاساليب اللغة واسـتخراج معانهيا

ويتخذ االٓمدي، من ٔايب متام، ٔامنوذجًا لت# الثقافة املؤسسة للملاكت إالبداعية فقد 
مولعا eلشعر مشغوفا به، مشغوال مدة معره بتبحره ودراسـته و� كتب اختيارات " اكن 

وهذه ßختيارات تدل عىل عنايته eلشعر ؤانه اشـتغل به  ...مؤلفة فيه مشهورة معروفة
وجع» وكده، واقترص من لك االٓداب والعلوم عليه، وٕانه ما فاته كبري يشء من شعر 

  ).2"(جاهيل وال ٕاساليم، وال حمدث، ٕاال قرٔاه وطالع فيه

رشطًا من رشوط إالبداع الفين، وٕاىل هذا يشري  واكن النقاد يعّدون الرواية للشعر
ؤانت ال جتد شاعرًا جميدًا مهنم ٕاال وقد لزم شاعرًا آخر املدة : "حازم القرطاجين بقو�

). 3"(الطوي�، وتعمل منه قوانني النظم، واسـتفاد عنه اBربة يف ٔاحناء التصاريف البالغية
  . )4"(وامللاكت اللسانية لكها ٕامنا تكتسب eلصناعة" فاللسان ال يقوم ٕاال eلصناعة واBربة 

eالرتياض يف 9¦م حىت حيصل شـبه يف " ال تمنو ت# املكتسـبات اللسانية ٕاال و
  ).1"(ت# امللكة

وابن أالثري يسري يف ßجتاه نفسه، فقد اكن ميّاًال ٕاىل الشعر، حيفظ كثريًا من 
 و ولقد وقفت من الشعر عىل لك ديوان ومجموع: "دواوين الشعر وجماميعه، يؤكد هذا قو�

وكيف  من العمر يف احملفوظ منه واملسموع، فألفيته حبرًا ال يوقف عىل ساح» ٔانفدت شطراً 
  اقترصت منه عىل ما تكرث فوائدهينهتـي ٕاىل ٕاحصاء قول مل حتص ٔاسامء قائليه، فعند ذ�

  ).2"(وتتشعب مقاصده
وكنت حفظُت من أالشعار القدمية واحملدثة، ما ال ٔاحصيه كرثة، مث : "ويقول 

حبيب بن ٔاوس، ؤايب عبادة البحرتي، وشعر : لكه عىل شعر الطائينياقترصت بعد ذ� 
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 ٔايب الطيب املتنيب، حففظت هذه اBواوين الثالثة، وكنت أكرر علهيا Beرس مدة سـنني
  . )3"(حىت متكنت من صوغ املعاين، وصار إالدمان يل خلقًا وطبعاً 

 ثر به، وينفعل معهويظهر ٔاّن ابن أالثري، اكن  شديد الطرب للشعر الرائع؛ يتأ  
 مررت بنظري يف ديوان من اBواوينوكنت ٕاذا : "ويسـتجيب لسحره، ويف ذ� يقول 

وكثري  نشوة امخلر، وطرeً كطرب أالحلانويلوح يل فيه مثل هذه أاللفاظ، ٔاجد لها نشوة ك 
من الناظمني والناثرين مير عىل ذ�، وال يتفطن � سوى ٔانه يسـتحسـنه من غري نظر ف� 

، وحني يتجىل يف سامع الشعر )4"(ٔاd فيه، ويظنه كغريه من أاللفاظ املسـتحسـنة نظرت
  .  )5"(وخري القول ما ٔاسكر السامع حىت ينق» عن حالته: "يعرب عن ذ� بقو�

ويؤكد ابن أالثري ملن يتصدى لصناعة الشعر والنرث ٔان يكرث من حفظ شعر العرب، ٔالن    
ملقاصد، ويسهل عليه احلفظ، ويتسع املـذهب، فٕانه ٕاذا يف ذ� تقوية لطبعه، وبه يعرف ا"

كـان لـه طبـع ؤاخـل بذ� فربـام طلب املعىن فـال يصل ٕاليـه وهـو ماثل بني يديه؛ لضعف 
  ).6(آلته، اكملقعد جيد يف نفسه القوة عىل الهنوض فال تعينه آلته

ملا فيه من  تصفح ٔاشعار احملدثني ا,يدين"ويؤكد يف ٔاكرث من موضع عىل ٔامهية 
حالوة اللفظ، وقرب املأخذ، وٕاشارات امللح، ووجوه البديع، ؤان يكون مترصفًا يف ٔانواع 

فٕان اكن . الشعر، من جد وهزل، وحلو وجزل، ومدح وهجاء، ورôء وافتخار واعتذار
 . )7"(كذ� مل يُمّل شعره، فيحمك � eلترصف والتقدم

        ::::املبحث أالولاملبحث أالولاملبحث أالولاملبحث أالول

  . واجلديد الشاهد الشعري بني القدمي 

ا`ي ينعم النظر يف مهنج ابن أالثري، يف تناول الشاهد الشعري من حيث القدم 
فهو يستشهد بشعر من , واحلداثة جيد ٔانه ال يفرق يف استشهاده بني القدمي واحلديث

وبشعر , وبشعر اÍرضمني, فقد استشهد eلشعر اجلاهيل, خمتلف العصور السابقة عليه
وهو بصنيعه هذا ال خيرج عام ٔاقره , دثني من أالمويني والعباسـينيوبشعر احمل, إالسالميني

ٔاو زمن دون , البالغيون من عدم ßقتصار يف ßستشهاد البالغي عىل عرص دون عرص
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الشعر والبالغة عىل زمن دون ومل يقرص هللا العمل و : "زمن ؛ ٔالنه كام يقول ابن قتيبة
 مشرتاك مقسوما بني عباده يف ّلك وال خّص به قوما دون قوم، بل جعل ذ�زمن،
" لوال ٔان ال¶م يعاد لنفد : "ومما يؤيد 9م ابن قتيبة 9م عيل ريض هللا عنه) 1"(دهر

فليس ٔاحدd ٔاحق eل¶م من أحد، وٕامنا السـبق والرشف معا يف املعىن، عىل رشائط نأيت 
ىل ٔانه يعد نفسه حمدôً، قد هل غادر الشعراء من مرتدم؟ يدل ع: وقول عنرتة... هبا ف� بعد

ٔادرك الشعر بعد ٔان فرغ الناس منه، ومل يغادروا � شيئًا، وقد ٔاىت يف هذه القصيدة مبا مل 
  . )2" (يسـبقه ٕاليه متقدم، وال dزعه ٕا�ه متأخر

هو  –ومهنم ابن أالثري  –فاملعول عليه عند البالغيني يف ßستشهاد eلشعر 
د، واجلودة وßبتاكر يف ٔاداء املعاين، ودقة أالسلوب، مما حسن التعبري عن املعىن املرا

املراد من : "حيقق غرض الشاعر عىل الوجه االٔمكل، وهذا ما ٔاكده رصاحة ابن أالثري بقو�
الشعر ٕامنا هو ٕابداع املعىن الرشيف يف اللفظ اجلزل واللطيف، مفىت وجد ذ� فلكR ماكن 

  . )3"(ّخميَْت فهو eبل

ولكنه ٔاكرث من , ثري، قد استشهد eلشعر يف خمتلف عصوره ؤازمانه ومع ٔان ابن االٔ 
وهو بذ� جيدد يف ßستشهاد البالغي مبا يتوافق مع ٔاذواق , شعر احملدثني كرثة ظاهرة 

  .كام فعل إالمام عبد القاهر اجلرجاين، حيT ٔاكرث من ßستشهاد eلشعراء احملدثني, عرصه 

  .أالثري الشعرية مقسمة عىل حسب العصور اÍتلفةويف ما يأيت حرص لشواهد ابن 

        طبقة الشعراء اجلاهلينيطبقة الشعراء اجلاهلينيطبقة الشعراء اجلاهلينيطبقة الشعراء اجلاهليني: : : : أوالً أوالً أوالً أوالً 

 عدد أالبيات عدد الشواهد ٔاسامء الشعراء التسلسل
 1 1 ٔابو خصر الهذيل 1
 1 1 ٔابو كبري الهذيل 2
 2 1 ٔابو كرام المتميي 3
 1 1 أالخنس بن شهاب 4
 2 1 أالضبط بن قريع 5
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 8 4 أالعىش 6
 2 1 لنحيف سعد بن قرطٔام ا 7
 وشطراً  22 20 امرؤ القيس 8
 2 1 ٔامية بن ٔايب الصلت 9
 1 1 ٔاوس بن جحر 10
 3 2 برش بن عوانة 11
 2 1 البعيث بن حريث 12
 4 3 تأبط رشاً  13
 1 1 حامت الطايئ 14
 2 1 جحر بن حية العبيس 15
 1 1 حمك الغزاوي 16
 1 1 اخلزميي 17
 1 1 دريد بن الصّمة 18
 2 1 دوير بن دؤاB العقييل 19
 2 1 ربيعة بن ذؤابة 20
 1 1 زهري بن ٔايب سلمى 21
 13 2 السمؤال بن عاد� 22
 2 1 سوار بن املغرب السعدي 23
 1 1 الشميذر احلاريث 24
 3 2 طرفة بن العبد 25
 1 1 عبيد بن أالبرص 26
 1 1 علقمة القحل 27
 1 1 معرو بن إالطنابة 28
 7 6 نرتة بن شدادع  29
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 1 1 قبيصة بن ذؤيب 30
 4 2 قتي� بنت النرض 31
 4 3 قريط بن ٔانيف العنربي 32
 1 1 قيس بن احلطمي 33
 2 1 قيس بن عامص 34
 1 1 املرقش أالصغر 35
 4 2 املرضس بن ربعي 36
 2 1 املنخل اليشكري 37
 وشطراً  12 11 النابغة ا`بياين 38
 1 1 يوالينهذيل بن مشجعة ال  39

) 39(من خالل هذا اجلدول يتبني ٔانÊ عدد الشعراء اجلاهليني بلغ تسعة وثالثني 
بيتًا ) 124(شاهدًا بأبيات بلغت مائة ؤاربعة وعرشين ) 85(شاعرًا هلم مخسة ومثانون 

شاهدًا، يليه يف كرثة ) 20(يأيت يف مقدمة هؤالء الشعراء امرؤ القيس بعرشين . وشطرين
شاهدًا، مث عنرتة بن شداد بسـتة شواهد، مث ) 11(ابغة ا`بياين، بأحد عرش الشواهد الن

وٕاذا . أالعىش، بأربعة شواهد، مث تأبط رشًا، وقريط بن ٔانيف العنربي، بثالثة شواهد
  .تأملنا يف ٔاسامء هذه الطبقة دلنا ßسـتقراء عىل ٔاسامء حارضة من حفول الشعراء

        طبقة الشعراء اÍرضمنيطبقة الشعراء اÍرضمنيطبقة الشعراء اÍرضمنيطبقة الشعراء اÍرضمني: : : : ôنياً ôنياً ôنياً ôنياً 

 عدد أالبيات عدد الشواهد ٔاسامء الشعراء سلسلالت 
 3 1 أالعرج بن معن 1
 10 1 جلي� بنت مّرة 2
 2 2 حسان بن ôبت 3
 1 1 اخلنسـاء 4
 2 1 ربيعة بن مقروم الضيب 5
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 2016 جوان                                     195                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

 1 1 حسمي عبد بين احلسحاس 6
 1 1 الشامخ بن رضار ا`بياين 7
 1 1 معرو بن ٔامحد الباهيل 8
 1 1 كربمعرو بن معد ي 9

Íعدد الشعراء ا Êرضمني تسعة شعراء هلم عرشة شواهديف هذه الطبقة نلحظ ٔان 
  .، بيتًا يغلب علهيا البيت املفرد)22(وعدد ٔابياهتم اثنان وعرشون 

ريض  اÍرضمني من ٔامثال حسان بن ôبتؤاسامء هذه الطبقة تضم ٔاشهر الشعراء 
و بن معد يكرب، وال شك ٔانÊ حظهم من هللا عنه، واخلنساء، والشامخ بن رضار، ومعر 

كام هو احلال يف كتاب املثل  –ßستشهاد يف مجيع الكتب البالغية والنقدية يعد قليًال 
ولعل السبب يعود ٕاىل وجودمه بني طبقتني Øرخييتني ميثالن هدف لك بالغي  –السائر 

  . يسعى ٕاىل التأصيل والتقعيد

        طبقة إالسالمينيطبقة إالسالمينيطبقة إالسالمينيطبقة إالسالميني: : : : ôلثاً ôلثاً ôلثاً ôلثاً 

 عدد أالبيات الشواهد عدد امء الشعراءٔاس التسلسل
 2 2 برش بن قطنة أالسدي 1
 2 1 احلطيئة 2
مة 3 R7 7 ذو الر 
مة بن عبد 4 Ê5 3 هللا القشريي الص 
  2 1 أالقيرش أالسدي 5
 1 1 ٔابو الشغب العبيس 6
 2 2 أالخطل التغليب 7
 64 29 جرير بن عطية المتميي 8
 1 1 مجيل بثينة 9
 3 1 اÍزويمحارث  10
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 1 1 احلجاج 11
 1 1 سامل بن دارة 12
 1 1 سامل بن وابصة 13
الرمحن بن  سعيد بن عبد 14

 حسان
1 1 

 2 1 شقران موىل بين سالمان 15
 3 3 الطرماح بن حكمي الطايئ 16
 1 1 عبدهللا بن مهّام السلويل 17
 1 1 جعيد السلويل 18
 4 1 عروة بن ٔاذينة 19
 1 1  ربيعةمعر بن ٔايب 20
 2 1 ما� بن ٔاسامء الغزاري 21
 بيتًا وشطرًا واحداً  41 28 الفرزدق 22
 1 1 قطري بن الفجاءة 23
 1 1 قعنب بن ٔام صاحب 24
 4 1 قيس بن ذرحي 25
 4 3 كثري عـّزة 26
 1 1 مكيت أالسدي 27
 7 2 جمنون ليىل 28
 2 2 مّرة بن حمكامن المتميي 29
 2 1 مسكني اBاريم 30
 4 2 املقنع الكندي 31
 4 1 نرص بن سـيّار 32
 1 1 نصيب 33
 1 1 يزيد بن احلمك 34
 2 1 يزيد بن الطرثية 35
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من خالل إالحصاء السابق يتبني ٔانÊ عدد الشعراء إالسالميني بلغ مخسة وثالثني 
بيتًا  )182(شواهد بأبيات بلغت مائة واثنني ومثانني ) 107(شاعرًا هلم مائة وسـبعة ) 35(

شاهدًا ) 29(وشطرًا واحدًا، يأيت يف مقدمهتم جرير بن عطية المتميي، بتسعة وعرشين 
 شاهدًا وواحد ؤاربعني بيتاً ) 28(بيتًا، يليه الفرزدق، ب_نية وعرشين ) 64(بأربعة وسـتني 

مة، بسـبعة شواهد وسـبعة ٔابيات Rمث ذو الر.  

        طبقة الشعراء اطبقة الشعراء اطبقة الشعراء اطبقة الشعراء احملحملحملحملدثنيدثنيدثنيدثني: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

 عدد أالبيات الشواهد عدد لشعراءٔاسامء ا التسلسل

 2 1 ٔابو الهندي غالب بن عبدالقدوس 1

 3 1 ٕابراهمي بن العباس الصويل 2

 5 2 ابن احلجاج البغدادي 3

 2 1 ابن احلسام الشاعر 4

 وشطرًا واحداً  1 2 ابن اخلياط 5

 2 1 ابن اeBغ املرصي 6

 35 23 ابن الرويم 7

 4 1 ابن الزملاكن املوصيل 8

 3 3 ابن املعزت 9

 1 1 ابن املقفع 10

 1 1 ابن eبك عبدالصمد 11

 1 1 ابن قسـمي امحلوي 12

 2 1 ابن قالقس املرصي 13

 2 1 ابن مسهر املوصيل 14
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 2 1 ابن منقذ 15

 2 1 ابن منري الطرابليس 16

 4 3 ابن نباتة السعدي 17

 4 1 ٔابو الرباكت محمد بن ٔايب الفرج 18

 1 1 قمقٔابو الشم 19

 1 1 ٔابو الشـيص اخلزاعي 20

 وشطرًا واحداً  13 5 ٔابو العتاهية 21

 27 10 ٔابو العالء املعري 22

 2 1 ٔابو الفتح البسـيت 23

 2 1 ٔابو القامس عيل بن ٔافلح 24

 وعرشة ٔاشطر 297 193 ٔابو متام 25

 2 1 ٔابو ع_ن اخلاBي 26

 1 1 ٔابو عيل بن ٔايب هريرة 27

 1 1 تميئابو محمد ال  28

 4 1 ٔابو محمد شاعر منسوب ٕاىل شعراء جدة 29

 وشطرًا واحداً  88 85 ٔابو نواس 30

 1 1 ٔابو هالل العسكري 31

 1 1 أالبيوردي 32

 1 1 ٔامحد بن املعذل بن غيالن 33

 1 1 ٕاحسق بن ٕابراهمي املوصيل 34

 2 2 ٔاجشع السلمي 35
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 2 1 ٕا�س بن أالرت 36

 ة ٔاشطروتسع 132 95 البحرتي 37

 7 4 بشار بن برد 38

 2 1 بكر بن النطاح 39

 1 1 حجظة الربميك 40

 5 3 احلريري 41

 9 3 احليص بيص 42

 10 2 )محمد بن ٔامحد بن محد(اخلباز البmي  43

 1 1 دعبل اخلزاعي 44

45  Ê17 6 )عبدالسالم بن رغبان(ديك اجلن 

 2 1 الساليم محمد بن عبدهللا اÍزويم 46

 1 1 سمل اخلارس 47

 14 12 الرشيف الريض 48

 1 1 صاحل بن عبدالقدوس 49

 10 5 العباس بن أالحنف 50

 2 1 عبدالصمد بن املعذل 51

 2 1 عتاب بن ورقاء الشيباين 52

 2 1 عروة بن الورد 53

 19 11 عيل بن جب� العكوك 54

 1 1 عامرة الميين 55

اف 56 ÊطÊ1 1 عنان جارية الن 
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 1 1 و العالء محمد بن غامنٔاب 57

 1 1 القايض أالرجاين 58

 1 1 ابن القيرساين 59

 2 1 كشامج 60

 شطراً  واثنا عرش 270 160 املتنيب 61

 1 1 محمد بن ٔامحد الرساج الصوري 62

 2 1 محمد بن خليفة السـنبيس 63

 1 1 محمد بن وهيب امحليدي 64

 2 1 مروان أالصغر 65

 13 10 مسمل بن الوليد 66

 1 1 منصور المنري 67

 2 1 منصور بن ٕاسامعيل الفقيه 68

 2 1 ¦يار اBيلمي 69

 d 1 2حص اBين أالرجاين 70

 3 2 الؤاواء اBميش 71

 2 1 وB مسلمة بن عبدامل# 72

من خالل إالحصاء السابق يتضح طغيان الشعر احملدث عىل مادة الكتاب 
شاعرًا وعدد شواهدمه ) 72(حملدثني اثنني وسـبعني الشعرية، حيث بلغ عدد الشعراء ا

بيتًا ) 1068(شاهدًا بأبيات بلغت ٔالفًا ومثانية وسـتني ) 691(سـ�ئة وواحد وتسعون 
  .شطراً ) 34(ؤاربعة وثالثني 

واحتفاء ابن أالثري، eلشعر احملدث كام القدمي، يعد مسة من سامت مهنجه 
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  .النظر عن قائ» ٔاو عرصه ا`ي ٔانتج فيه ßستشهادي، واحنيازًا للنص الشعري بغض

فعند ذ� : "ويف ذ� يقول بعد ٔان ساق بعضًا من معاdته يف تصفح اBواوين
اقترصت منه عىل ما تكرث فوائده، وتتشعب مقاصده، ومل ٔاكن ممن ٔاخذ eلتقليد والتسلمي 

ٕابداع املعىن  يف اتباع من قََرص نظره عىل الشعر القدمي، ٕاِذ املراد من الشعر ٕامنا هو
  ).4"(الرشيف، يف اللفظ اجلزل واللطيف، مفىت وجد ذ�، فلكR ماكن ّخميَْت فهو eبل

ويأيت الشعراء الثالثة؛ ٔابو متام، واملتنيب، والبحرتي، يف طليعة الشعراء احملدثني 
  :عىل النحو التايل

 عدد أالبيات عدد الشواهد الشاعر
 297 193 ٔابو متام
 270 160 املتنيب
 132 95 البحرتي

ولعل مرد هذا ßحتفاء هبؤالء الشعراء الثالثة عىل وجه اخلصوص، يعود ٕاىل 
ٔاسلوهبم يف النظم، وما يف شعرمه من طرافة وجدة، تساعد الناقد والبالغي عىل تدعمي 
رٔايه مبا يريد من جامليات القول ومعانيه اBقيقة، وابن أالثري، ينظر ٕاىل لك شاعر من 

ربR معاٍن، وصيقل ٔالباب "حبسب تعبريه  نقدً� ميزيه عن غريه، فأبو متام،  هؤالء نظراً 
  ). 5"(ؤاذهان، وقد ُشهَِد � بلك معىن مبتكر مل ميِش فيه عىل ٔاثر

، "ؤاّما البحرتي،  Êه ٔاحسن يف سـبك اللفظ عىل املعىن، ؤاراد ٔان يَْشُعَر فغىنÊ فٕان
  ).6("ولقد حاز طريف الرقة واجلزاU عىل إالطالق

حظي يف شعره eِحلَمك وأالمثال واختصÊ "يف حني يرى ٔان ٔاe الطيب املتنيب، 
Êه خامت الشعراء، و¦ام وصف به، فهو .. eٕالبداع يف وصف مواقف القتال وعىل احلقيقة فٕان

  ).7"(فوق الوصف، وفوق إالطراء

اه، ومن" –حبسب رٔاي ابن أالثري  –فهؤالء الثالثة  Êاتُه ا`ين مه الت الشْعر وُعز
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ظهرت عىل ٔايدهيم حسـناته ومسـتحسـناته، وقد حوت أشعارمه غرابة احملدثني ٕاىل فصاحة 
  ). 8"(القدماء، ومجعت بني أالمثال السائرة وحمكة احلكامء

كام ٔان املتأمل يف إالحصاء السابق يلحظ ٔان ßستشهاد بشعر احملدثني مل يقترص 
شعراء مغمورين مل ينالوا حظًا من الشهرة مثل عىل املشاهري مهنم، بل جتاوزمه ٕاىل ٔاسامء 

  .ابن اخلياط، وابن احلجاج البغدادي، واخلباز البmي، وغريمه

ؤاجسل هنا ٔانÊ هذه السلس� من ٔاسامء احملدثني يه لرجال ال تاكد تشمل علامً 
اف، فقد استشهد لها ابن أالثري، ببيت واحد،  ÊطÊيف واحدًا نسائيًا، عدا عنان، جارية الن

عر   ). 9(تصغري اللكمة أالخرية من الّشِ

ولعل خلو طبقة احملدثني من شعر الشواعر يعود ٕاىل غلبة ßه�م بشعر الرجال 
خاّصة؛ هذا فضًال عن ابن أالثري مل يعن ببيان خصائص لغة النساء اليت تفارق فهيا 

يعن  وٕامنا هو يبحث يف بيان خصائص اللغة عامة ؛ و`ا مل, خصائص لغة الرجال
  .eالستشهاد بشعر النساء

        ::::املبحث الثاين املبحث الثاين املبحث الثاين املبحث الثاين 
  مهنج ابن أالثري يف رواية الشاهد الشعري  

ها حسب ميكن تقسـمي ) املثل السائر: (eلتأمل يف معجم الشواهد الشعرية يف
  :يت الطبقات عىل النحو االٔ 

الشواهد 
 الشعرية

شواهد 
الشعراء 
 اجلاهليني

شواهد 
الشعراء 
 اÍرضمني

شواهد 
ء الشعرا

 إالسالميني

شواهد 
الشعراء 
 احملدثني

شواهد غري 
 منسوبة

 125 691 107 10 85 العدد

يتبني من خالل هذا اجلدول غلبة الشعر احملدث، ويليه الشعر إالساليم، مث 
  .الشواهد غري املنسوبة مث الشعر اجلاهيل، مث شواهد الشعراء اÍرضمني

للشاهد الشعري وحماوU ٕاماطة اللثام ٕانÊ رصد 9م ابن أالثري، يف سـياق تناو� 
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عن مهنجه يف رواية الشعر، جيعلنا نسجل حقيقة ٔانÊ الرجل مل يكن � نظام خاص يف 
النقل وال يف التوثيق، ولك ما يقف عليه الناظر هو ومضات توثيقية ترصد صورًا من 

  .ٔاشاكل التحقيق، ال ترىق ٕاىل ٔان تكون مهنجًا واحض أالطر واملعامل

املثل السائر، نلحظ ٔانÊ ابن أالثري، اكن : سـتقراء معجم الشواهد الشعرية يفوعند ا
  .كثريًا ما يورد الشاهد الشعري منسوeً، وقليًال ما يورده من غري نسـبة

  : و� يف نسـبة شواهده الشعرية طريقتان

أالوىل ٔان ينسـبه رصاحة بذكر امس الشاعر وهو أالمع الغالب يف الشواهد اليت 
  ..   كتابه كام هو بني مما ذكر يف املبحث السابق يوردها يف

  :ٔان يكين عن امس صاحب الشاهد بذكر مصدره ا`ي ورد فيه، ñٔن يقول: والثانية

وقد س# هذا املس# بعض العراقيني جفاء مسـهتجنًا ال مسـتحسـنًا كقو� يف "
  : بعض ٔابيات امحلاسة

Êام         تَ  لـدÊ ذي َحنٍَق عَيلñَ Êٔن lْغِيل عََداَوُة َصْدِرِه ِيف ِمْرَجلٍ وا  

ْرَجْيُتُه َعّينِ فَاlبَْرصَ قَْصَدُه        َوَكَويُْتُه فَْوَق النÊَواِظِر ِمْن عَلِ     l10"(ا (  

ٔاليب العباس املربد وهو كتاب مجعه واختار فيه ) الروضة(وقرٔات يف كتاب : "وقو�
زمانه، وانسحب عىل ذي» فقال ف� ٔاورده  ٔاشعار شعراء بدٔا فيه بأيب نواس، مث مبن اكن يف

  ). 11"(من شعره

  . )12:..."(قو�) رس الفصاحة(ابن سـنان، يف كتابه املوسوم بـومما ٔاورده : "وكقو�

ومن هذا النوع مما ورد شعرًا قول : "ٔاو بتحديد زمن الشاعر بعد ذكر امسه كقو� 
 تمن عن حداثة الشاهد املسوقصفة  ٔاو بذكر )13"(أالخبط بن قريع، من شعراء اجلاهلية

ومما جاء : "وكقو�, )14"(ومن هذا القسم قول بعض املتأخرين من ٔاهل زماننا: "كقو�
  . )15" (عىل حنو ذ� قول بعض املتأخرين من العراقيني

ومن غريب ما مسعته يف هذا : "حتديد ماكن قائل الشاهد كقو�ورمبا جلا ٕاىل  
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  .  )16("الباب قول بعض الشعراء املغاربة

 سـبة الشواهد الشعرية ٕاىل ٔاحصاهباغري ٔانÊ ابن أالثري وٕان بدا ٔاحرص النقاد عىل ن 
جنده يقف مرتددًا ٔامام شواهد شعرية مل تسعفه ذاكرته عىل اسـتحضار قائلهيا، كام مل يسعفه 

فتجده يوردها دون نسـبة . ما بني يديه من مصادر يف اجلزم بنسبهتا لشاعر دون آخر
  .)18"(ؤاجود من هذا لكه قول االٓخر: "وقو�) 17"(� قول بعضهمومن ذ: "كقو�

كقول : "وكقو�) 19"(وعىل حنو منه جاء قول بعض املتأخرين: "ومن ذ� قو� 
 .   )20"(بعض املتقدمني ميدح معبدًا صاحب الغناء

ورمبا جلأ ابن أالثري، ٕاىل ترك النسـبة لشهرة اخلالف يف عزو ٔابيات بعيهنا كام يف 
  : )10(مفام جاء منه قول بعضهم : "قو�

َح eِٔالْرَاكِن َمْن ُهَو َماِحسُ  Êَحاَجٍة          َوَمس Êا قَْضَينَا ِمْن ِمًىن ُلك Êَولَم  

eَِطحُ  lْعنَاِق املَِطّيِ االlَحاِديِث بَْينَنَا           َوَسالَْت ِبا lْطَراِف االlِبا dََخْذ lا  

، كام )2(وينسب ٔايضًا ٕاىل كثري عّزة) 1(ةفهذا الشعر ينسب ٕاىل املرضب بن عقب
ولعل ابن أالثري، مل يعن بمتحيص نسـبة هذه أالبيات لشهرة ). 3(ينسب ٕاىل عدي بن زيد

  .اخلالف فهيا وعدم تبني حصة النسـبة ٕاىل شاعر دون آخر

ومل ٔاقف عىل خطأ يف نسـبة الشواهد املنصوص عىل ٔاحصاهبا ٕاال يف موضع واحد 
  :الشاعروذ� عندما ساق قول 

Êا تَْشِفِقي ِحَني ُمْشَفقِ        لُــهَا         ُرَويَْدِك مل oَد َرا Êقُـوُل ِلنَْفِيس ِحَني َخـو lا  

قِ     ِّ   ُرَويَْدِك َحىتÊ تَْنُظرِي َمعÊ تَْنَجِيل        غَيابَـُة َهذا البَـــــــاِرِق املًتَـاlل

كقول بعض شعراء : "بقو�فقد ٔاورد هذين البيتني يف موضعني صدر أالول 
Êه لرجل من ) 5"(كقول رجل من بين يسار : "وصدر الثاين بقو�) 4"(امحلاسة والصحيح ٔان

  . )6(بين ٔاسد قال هذا الشعر يف يوم ال�مة
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والبن أالثري، يف سوق سـند رواية الشاهد الشعري طرائق عدة؛ فقد ميهد للشاهد 
تاب أالغاين، ٔاليب الفرج أالصفهاين، ما رواه وقرٔات يف ك : "ببيان مصدره، وذ� حنو قو�

  ).7"(من شعر سديف، يف حتريض السفاح عىل بين ٔامية

وهذه أالبيات من فاخر الشعر وdدره : "مث يعلق عىل ما ٔاورد من ٔابيات بقو�
افتتاحًا وابتداًء وحتريضًا وتأليبًا، ولو وصفهتا مبا شاء هللا وشاء إالسهاب وإالطناب ملا بلغت 

  ). 8"(ار ما لها من احلسنمقد

 ورٔايت ابن محدون: "ورمبا تناول مصدرًا آخر للشاهد dقدًا ومناقشًا، كقو�
وقد ٔاغرب هذا : "قد ٔاورد هذين البيتني يف كتابه وقال" "التذكرة: "صاحب كتاب

Êام يتخيل  الشاعر ولكنÊه خلط، وجرى عىل عادة الشعراء؛ ٔالن الطيف ال يدخل اجلفن وٕان
وهذا 9م َمن مل يطعم من جشرة الفصاحة : "مث يعلق عىل ذ� بقو�" فسٕاىل الن

ا رضورية يف )1"(والبالغة Êكام جنده يردف نسـبة الشاهد ٕاىل صاحبه مبعلومات يرى ٔاهن ،
ففي حديثه عن رقة أاللفاظ ولطافة "متثل احلدث ا`ي نشأ يف ظ» الشاهد املسوق، 

وحيىك ٔانÊ ٔاe نّواس جلس يومًا ٕاىل بعض التجار : "سـبكها يف شعر ٔايب العتاهية ٔاورد قو�
: عذب املاء وطاe، مث قال: ببغداد هو وجامعة من الشعراء، فاستسقى ماًء، فلام رشب قال

  .  )2"(فعجبوا لقو� عىل الفور من غري تريث. حبذا املاء رشاeً : فقال ٔابو العتاهية. ٔاجزيوه

Ê : "ومن ذ� قو� ه ملا قصد عبدهللا بن طاهر بن احلسني وروي عن ٔايب متام، ٔان
  :خبراسان، وامتدحه بقصيدته املشهورة اليت مطلعها

ُهنÊ َعَواِدي يُوُسٍف َوَصَواِحُبه lا  

مل ال يقول ما : ٔانكر عليه ٔابو سعيد الرضير، ؤابو العميثل، هذا ßبتداء، وقاال
ىل الفور وهو من فاسـتحسن منه هذا اجلواب ع! مل ال يفهامن ما يقال؟: يفهم؟ فقال

ويف سـياق ٕايراد الشاهد جند ٔان ابن أالثري، حيدد ماكن ). 3"(التجنيس املشار ٕاليه
ومما جاء منه قول ٔايب : "الشاهد من نتاج الشاعر بذكر مطلع القصيدة اليت ورد هبا كقو�

اقِ : الطيب املتنيب يف قصيدته اليت مطلعها Êِة الُعش تَُراَها ِلَكْرثَ lق الشاهد مث يسو ) 4...(ا
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  :   مفن ذ� قول البحرتي يف قصيدته اليت مطلعها: "وحنو قو�. الشعري

تَِطْيُعهَا   اَء لَْو تَسـْ   . مث يسوق الشاهد الشعري )5(ُمَىن النÊْفِس ِيف اlْمسَ

يعين  -ومما ابتدعـه : "وربـام جـمع بـني ذكـر مطـلع القصـيدة وقافيهتا حنـو قو�
مغاين : يف مدح عضد اBوU، يف قصيدته النونية اليت مطلعهاeٕجامع، قو�  –املتنيب 

  .مث يسوق الشاهد الشعري). 6"(الشعب طيبًا يف املغاين

ومثال ذ� قول امرئ القيس يف قصيدته : "ٔاو بذكر وصف القصيدة وقافيهتا كقو�
وقد . مث يسوق الشاهد الشعري). 7..."(الالمية، اليت يه من مج� القصائد السـبع الطوال

يورد ابن أالثري الشاهد الشعري من غري نسـبة وذ� لشهرة قائ» عنده، ٔاو لعمدم 
  .اسـتحضار امسه وقت ٕايراده، ٔاو Ôال منه بقائ»

شاهدًا غري منسوب يف مجيع العصور ٔاعدت نسـبة مخسة  125فقد وقفت عىل حنو 
صدر شواهدمه شاهدًا ٕاىل ٔاحصاهبا عىل اختالف عصورمه، اكن ابن أالثري ي) 65(وسـتني 

 الٓخر من شعراء امحلاسة وحنو ذ� كقول بعضهم، ٔاو كقول الشاعر، ٔاو كقول ا: بقو�
  ).21(شاهدًا جمهول النسـبة مل ٔاهتد ٕاىل ٔاحصاهبا) 60(وبقي حنو سـتني 

  
        ::::املبحث الثالث املبحث الثالث املبحث الثالث املبحث الثالث 

  الشاهد الشعري بني اجلزء واللك

ٔان نلمس صورًا  عند التأمل يف معجم الشواهد الشعرية يف املثل السائر، نسـتطيع
ة جاءت علهيا شواهد ابن أالثري، ويه عىل النحو االٓيت Êعد:  

        ::::الشاهد الشطرالشاهد الشطرالشاهد الشطرالشاهد الشطر    ––––    1111

الشاهد الشطر ا,زتٔا من البيت الشعري جاء وسـي� اسـتدالل مركزة عىل الظاهرة 
  .البالغية اليت تتبعها البالغيون والنقاد

ظ ورود الشاهد وeلنظر ٕاىل إالحصاء الوارد يف معجم الشواهد الشعرية نلح
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  . موضعاً ) 45(الشطر يف حنو مخسة ؤاربعني 

Êه؛ نفي " عكس الظاهر"ومن ٔامث� ذ� ما ٔاورده ابن أالثري، يف  فبعد ٔان عرفه بأن
وهذا من ٔاغرب ما توسعت فيه اللغة العربية، وقد ورد يف الشعر : "اليشء eٕثباته قال

بÊ ِهبَا يَْنَجحِ :  كقول بعضهم Êرَوَال تََرى الض .  

Êه اكن هناك ضبA ولكنه غري منجحر، وليس  فٕان ظاهر املعىن من هذا البيت ٔان
  ).22"(كذ�، بل املعىن ٔانه مل يكن هناك ضبA ٔاصالً 

ا القسم اÍتص مبا يقبح ذكره من : "ويف eب ما يكره ذكره من الكناية قال Êؤام
Êه ال حيسن اسـتعام�؛ ٔالنه عيب يف ال¶م الفاحش وذ� لعدم الفائدة املرادة من  الكناية فٕان

  :   الكتابة فيه، مفام جاء منه قول الرشيف الريض يريث امرٔاة

  ).23"(ٕاْن لَْم تًَكْن نَْصًال فَِغْمُد ِنَصالِ 

وقد يكتفي ابن أالثري eٕيراد جزء من شطر البيت ففي حذف جواب الرشط 
نَا ُخَراَساdَ : اسـتدل بقول الشاعر   ).2(فَقَْد ِجئْ

:  ٔانÊ هذه الفاء جاءت يف جواب رشط حمذوف يدل عليه ال¶م ñٔنه قالمؤكدًا  
.  )3(ٕان حص ما قلمت ٕانÊ خراسان ٔاقىص ما يراد بنا، فقد جئنا خراسان وآن لنا ٔان خنلص

  :وهذا اجلزء ا`ي ٔاورده ابن أالثري هو جزء من جعز البيت ومتامه

ْقَىص َما يَُراُد ِبنَا       lقَالُوا ُخراَساُن ا        َdنَا ُخَراَسا   ) 4(ُمثÊ الُقُفوُل، فَقَْد ِجئْ

  . وقد اكتفى eٕيراد هذا اجلزء ٔالدائه املعىن املراد من ßستشهاد

        ::::الشاهد املفردالشاهد املفردالشاهد املفردالشاهد املفرد    ––––    2222

ياكد الشاهد املفرد ٔان يسـيطر عىل معجم الشواهد الشعرية يف كتاب املثل 
ٔان يكون لك بيت قامئًا "حسن السائر، ورمبا يعود ذ� ٕاىل موافقة ابن أالثري ملن يسـت 

  . )5"(بنفسه ال حيتاج ٕاىل ما قب» وال ٕاىل ما بعده
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م أاللفاظ ٕاىل جزU ورقيقة، عّرف مصطلح الرقة بقو� Êه ملا قسÊ : مفن ٔامث� ذ� ٔان
Êام هو اللطيف الرقيق احلاشـية النامع امللمس كقول ٔايب متام"   : ٕان

َا تُ  Êهنlْطَراِف لَْو ا lاُت اال ْغنَْت َعِن اِملَالِء الّرِقَاقِ dَِمعَ l6(لْـ     بَُس ا (  

ٔان تريد ذكر : "ويف حديثه عن الكناية جعل من ٔاقسا¦ا ا,اورة وعرفها بقو�
  :اليشء فترتكه ٕاىل ما جاوره كقول عنرتة

م Êَماِل ُمَفد رِنَْت ِباlْزَهَر ِيف الّشِ ٍة     قُ Êِرس l7(ِبُزَجاَجٍة َصْفَراَء َذاِت ا (  

 . هذه الطريقة سارت معظم الشواهد املفردة يف املثل السائروعىل

        ::::الشاهد القطعةالشاهد القطعةالشاهد القطعةالشاهد القطعة    ––––    3333

يتخلص ابن أالثري يف ٔاحايني كثرية من ٔارس الشاهد املفرد فيتجاوزه ٕاىل البيتني أو 
الثالثة ٔاو أالربعة، وهذا الشاهد القطعة من الشعر يأيت يف املرتبة الثانية بعد الشاهد 

شاهد مصحوeً بعدد من أالبيات الشعرية، وهذه أالبيات السابقة ٔاو وقد يورد ال . املفرد
الالحقة يه مبثابة ٕاضاءة وتنوير للشاهد، كام نلمس ٔان ٕايرادها مرتبط بذوق املؤلف وموجه 

  .للمتلقي ٕالطرابه ودفع املالU عنه

ففي حديثه عن التأكيد ساق مقطوعة من مخسة ٔابيات للبحرتي، يف معاتبة الفتح 
وهذه أالبيات حسـنة مليحة يف eهبا، ميحى هبا حّر الصدود، ويسـ�ل : "ان، مث قالبن خاق

Êام ذكرهتا جبملهتا ملاكن حسـهنا   ). 24"(هبا صعر اخلدود، وٕان

لقارئ ٔان يعمل فكره يف تأمل موضع الشاهد يف القطعة وال يرتك ابن أالثري، ل
فتجده ينص عىل حتديد البيت املقصود قاطعًا بذ� متعة ßسـتكشاف، ووثبة القارئ 

فالبيت الثاين هو "فيقول مثًال . وحماولته اسـتخالص املوضع املقصود من ٕايراد الشاهد
ٔاو  ) 26"(صوص eالسـتعارةوالبيت الثالث هو اÍ: "، ٔاو يقول)25"(اÍتص eملوازنة

Êه معىن مبتدع: "كقو� ، ورمبا اكن أالمر )27(فالبيت الثاين من هذين هو املشار ٕاليه بأن
فالبيت أالول : "حيتاج ٕاىل مزيد من التفصيل والتحديد حىت ال يتومه القارئ فتجده يقول
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ا البيت الثاين فليس مبعيب... معيب Êٕاىل: "، ٔاو كقو�)28"(ؤام dالبيت أالول  فٕاذا نظر
، ورمبا )29"(لكنÊ البيت الثاين حقق أنÊ أالول ذم وليس مبدح... وجدdه حيمتل مدحًا وذماً 

رضورة يف ٕايراد عدد من أالبيات السابقة ٔاو الالحقة للشاهد؛ ٔالهنا  –هنا  –يكون أالمر 
� فأنت `� ال تكرب شأن صاحبه وال تقيض " تعني عىل إالقناع بدقة الشاهد وجحيته 

eحلذق وأالسـتاذية وسعة ا`رع وشدة املنة، حىت تسـتويف القطعة وتأيت عىل عدة 
 لظاهرة البالغية اليت يستشهد لها، ورمبا ساق الشاهد القطعة ليدلل عىل ا)30"(ٔابيات

: ففي تقسـميه أاللفاظ ٕاىل جزU ورقيقة، استشهد بقطعة من ٔاربعة ٔابيات ّ¦د لها بقو�
جانب الرقة من أالشعار ما ياكد يذوب برقته كقول عروة بن  وكذ� قد ورد للعرب يف"

وهو يف هذا إاليراد جيعل القطعة باكملها شاهدًا عىل الظاهرة ) 31"(ٔاذينة، وساق أالبيات
  . البالغية اليت يدلل علهيا

    ::::    الشاهد القصيدةالشاهد القصيدةالشاهد القصيدةالشاهد القصيدة    - - - -     4444

ترتىق شواهد ابن أالثري لتصل ٕاىل ٔان تكون قصائد اكم� وميكن رصد عدد 
  :هد اليت جتاوزت السـبعة أالبيات يف اجلدول التايلالشوا

 عدد أالبيات الشاعر
 12 السمؤال بن عاد�

 10 جلي� بنت مّرة
 10 جرير بن عطية

 8 سديف
 13 ٔابو متام
//  // 7 
 11 البحرتي

 9 اخلباز البmي
 11 املتنيب
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//  // 11 
//  // 19 
//  // 15 

ٔاشعارمه ٔايضًا وجدت الوحيش من أاللفاظ قليًال وٕاذا تصفحت : "ومن ذ� قو�
eلنسـبة ٕاىل املسلسل يف الفهم والسمع، ٔاال ترى ٕاىل هذه أالبيات الواردة للسمؤال بن 

فٕاذا نظرd ٕاىل ما تضمنته من اجلزاU خلناها ُزبَرًا من احلديد، ويه مع ذ� سه� ... عاد�
املعاين املبتدعة اليت يبتدعها ويف حديثه عن ). 32"(مسـتعذبة، غري فظة وال غليظة

 صيدة جللي� بنت مّرة، ٔاخت جّساسالشاعر من غري ٔان يقتدي فهيا مبن سـبقه، ساق ق 
  :    وزوجة لكيب، اليت مطلعها

Êْوِم َحىتÊ تَْساlِيل    َ� ابْنََة اَالْٔقَواِم ٕاْن ِشئِْت فََال        تَْعَجِيل eِلل

فحول املعدودون من الشعراء السـتعظمت، وهذه أالبيات لو نطق هبا ال: "مث قال
ورمبا ساق ابن أالثري، القصيدة  )33"!!(فكيف امرٔاة ويه حزينة يف ت# احلال املشار ٕالهيا

اكم� ليدلل ببيت مفرد عىل ما يذهب ٕاليه، ولكنه يورد القصيدة اكم� ليك ال يتجزٔا 
  . حسـهنا، ول�سك أالبيات بعضها ببعض

الفعل وجوابه، ساق قصيدة للمتنيب مكونة، من ٔاحد ففي حديثه عن ظاهرة حذف 
ومما ورد منه شعرًا قول ٔايب الطيب املتنيب، يف قصيدته الاكفية : "عرش بيتًا، وّ¦د لها بقو�

  :اليت ميتدح هبا عضد اBوU ٔاe جشاع بن بويه، ومطلعها

  ...ِفَدًى َ�َ َمْن يَْقُرصُ َعْن َمَدااكَ 

ويه  جوابه، لتعلق أالبيات بعضها ببعضنه الفعل و وسأذكر املوضع ا`ي حذف م  
  .  )34"(من حماسن ما يؤىت به يف معىن الوداع، ومل يأت لغريه مثلها

ولعل املتأمل يلحظ ٔان التفات ابن أالثري ٕاىل الشاهد القصيدة يوeٕ wحساسة 
س العميق بأمهية الرتابط العضوي بني ٔابيات القصيدة وتشابك عنارصها، كام يشعر بتلم
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 .العالئق اBاخلية اليت تربط بني ٔاجزاهئا

        ::::    الشاهد االشاهد االشاهد االشاهد ا,,,,ململململ    - - - -     5555

الشاهد ا,مل ٔاعين به الشاهد ا`ي يتناول إالشارة ٕاىل منت شعري دون ٕايراده 
Êام يمت ßكتفاء بذكر امس الشاعر، ٔاو إالشارة ٕاىل قصيدة معينة �، ٔاو إالشارة ٕاىل طبقة  وٕان

وهذه املعاين "قو� عند معىن إالجناد وٕاجابة الرصخي ومن ذ� . من طبقات الشعراء وحنوه
Êام  )35"(مأخوذة من ٔابيات امحلاسة، ومن شعر مسمل بن الوليد ومل يورد شاهدًا معينًا وٕان

  .ٔاشار ٕاليه ٕاجامالً 

: وعند حديثه عن اختيار احلروف، وجتنب احلروف العسرية يف النطق قال
ن ينظم قصيدة ذات ٔابيات متعددة فيأيت يف والناظم يف ذ� ٔاشد مالمة؛ ٔالنه يتعرض الٔ "

ٔاكرثها eلبشع الكريه ا`ي ميجه السمع لعدم اسـتعام�، كام فعل ٔابو متام يف قصيدته الثائية 
  : اليت مطلعها

 َôاِرَساِت عَُال ÊBلُوِل ا Rلطeِ 3(ِقْف(  

  :وكام فعل ٔابو الطيب املتنيب، يف قصيدته الشـينية اليت مطلعها

  )4(ِدَمْشَق عََىل ِفَراِش  َمِبِييت ِمنْ 

  : وكام فعل ابن هاy املغريب يف قصيدته اخلائية اليت مطلعها

تَخُ  فْ lْيِل ٔاْقَمتُ اÊ ى َوَجنَاُح الل   ) 5( َرسَ

ولعل : وهو هنا يشري ٕاىل الشاهد ٕاجامًال دون ٔان يشري ٕاىل موضعه من القصيدة
احلروف العسرية اليت عاهبا ابن  ذ� يثري املتلقي يك يعود بنفسه ٕاىل القصيدة ليطلع عىل

أالثري، ورمبا جتاوز ذ� ٕاىل ٔان يذكر الظاهرة البالغية مث يستشهد لها ٕاجامًال بشعر شاعر 
وقليًال ما يوجد يف ٔاشعار الشعراء، ومل : "معني كام يف حديثه عن املعاض� املعنوية قال

ويه : " ض� اللفظية قال، وعندما ٔاشار ٕاىل املعا)1"(ٔاجده كثريًا ٕاال يف شعر الفرزدق
  ). 2"(توجد يف شعر ٔايب الطيب كثرياً 
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        ::::    املبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابع

  الشاهد الشعري بني ßسـتدالل التقعيدي والتحليل البياين

eلنظر ٕاىل معجم شواهد ابن أالثري، ميكن القول ٕانÊ نوع الشاهد الشعري مرهتن 
ار الزمين ا`ي قيل فيه بعدة ٔامور من ٔابرزها؛ إالطار العلمي املستشهد فيه، وإالط

: فميكن للشاهد ٔان يسـمتد نوعه من احلقل ا`ي يرد فيه فيقال. الشاهد، والسـياق الوظيفي
الشاهد البالغي، والشاهد النقدي، والشاهد أالديب، والشاهد اللغوي، وغري ذ� وهنا 

ر، مل نلمس ظاهرة تنوع الشاهد الشعري عند ابن أالثري، مما يؤكد ٔان كتاب املثل السائ
يكن خالصًا للبالغة والنقد، وٕامنا اكن فيه ٕاىل جانب ذ� مادة شعرية ٔاىت هبا للتدليل عىل 

  .ظواهر لغوية ٔاو حنوية

وeعتبار معيار الزمن ال خيلو من التقسـمي السابق لطبقات الشعراء، فقد يكون 
، ممن جيعل الزمن الشاهد؛ جاهليًا، ٔاو خمرضمًا، ٔاو ٕاسالميًا، ٔاو حمدôً، ومل يكن ابن أالثري

  .(3)"معيارًا للقبول ٔاو الرفض كام سـبق بيان ذ�

 هد الشعري ٕاىل شاهد اسـتداليل وهوومن حيث الوظيفة ميكن ٔان يقسم الشا
وشاهد  ا`ي يعمتده ٔاهل اللغة يف ßحتجاج لقواعدمه، وهو احملكوم eٕطاره الزماين واملاكين

  .ٕاثباهتامتثييل وهو؛ ا`ي يوظف ٕاليضاح القاعدة وليس 

ا`ي ينعم النظر يف شواهد ابن أالثري الشعرية، جيد ٔانه ينوع يف غرضه من 
.. وØرة يوردها لقصد الرشح والتحليل, فتارة يوردها لقصد التقعيد هبا, ßستشهاد هبا

  . وØرة يوردها اسـتئناسًا هبا عىل تقعيد مقرر ٔاو حتليل سابق كام سيتضح من هذا العرض

        ::::    eلشاهد الشعريeلشاهد الشعريeلشاهد الشعريeلشاهد الشعري    ßسـتداللßسـتداللßسـتداللßسـتدالل: : : : أوالً أوالً أوالً أوالً 

ٔاو التدليل عىل , املعروف ٔان الشاهد يأيت أساسا لبناء قاعدة معينة وتأسيسها 
قاعدة معروفة مقررة عند الباحثني، وهذا ما يعرف eلشاهد ßسـتداليل وهو ا`ي يعمتده 

ما  ٔاو.. ٔاهل اللغة يف ßحتجاج لقواعدمه وهو احملكوم eٕطاره الزماين واملاكين عند النحويني
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 2016 جوان                                     213                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

يأيت ٕالثبات ظاهرة بالغية تكون مقصودة eالستشهاد عند املؤلف كتعريف املؤلف 
مبصطلح بالغي، فيعمد ٕاىل ٕاثباته بشاهد شعري للربهنة عىل ظاهرة ذ� املصطلح 

Êه ملا عّرف املوازنة بقو� يه  ٔان يكون صدر البيت الشعري وجعزه " وتقريره، ومن ذ� ٔان
 ًd36"(متساويي أاللفاظ وز .(  

ا ما جاء من هذا النوع فقول ربيعة بن ذؤابة: (قال عقب ذ� Êؤام:  

ـَة بِن احلَْرِث بِن ِشــــَهاِب  Êَت ُعُروُشهُم         ِبُعتَْيبَ   ٕاْن يَْقُتلوَك فَقَْد ثَل

اِب   ْحصَ lِمهْ فَْقَدًا عََىل اال عّزِ lاِبـِه         َوا ْحصَ lَسًا عََىل اoِمهْ بَا    )37(ِباlِشـّدِ

لك 9م ٔادخل فيه لفظ مفرد ٔاو مركب لو سقط : "وملا عّرف ßعرتاض بقو�
  ).38(لبقي أالول عىل حا�

  : ومما ورد من ذ� شعرًا قول امرئ القيس: "عقب عىل ذ� بقو�

ْدَىن َمِعيَشٍة  lْسَعى ال lَما ا Êن lْطلُْب  –َكَفاِين      َولَْو ا lقَِليٌل ِمَن املَالِ  –َولَْم ا  

ْســـــــــَعى ِلَمْجـ       lام اÊــــلٍ َولَِكن Êـ     ٍد ْمْؤثــ Êد يُـْدِرُك املَْجَد املُؤثــ ـْ َل ــَوقَ
ْمثَـاِيل  l39(ا(  

وٕاىل جانب الشاهد التقعيدي يف البالغة هناك الشاهد المتثييل ٔاو املعريف وهو ما 
عربية اكلعروض ٔاو النحو ٔاو اللغة قصد به المتثيل عىل مساUٔ علمية تنمتي ٕاىل ٔاحد علوم ال

  .ٔاو البالغة

ؤاما توكيد املنفصل مبنفصل مث» فكقول : "ومن ٔامث� ذ� قو� يف توكيد الضمريين
  : ٔايب متام

ْوَطارُ  lت االÊالهََوى َوتَول Êَ�ُر ِدَ�ُر         َخف ِBَّال ٔانَْت ٔانَْت وَال ا  

  : وعىل هذا ورد قول ٔايب الطيب املتنيب

َمامُ قَبِ  َك ِبْرشٌ املَِ#ُ الهُ Rيٌل ٔانَْت ٔانَْت َؤانَْت ِمْهنُْم          َوَجد  
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  ). 5(من توكيد الضمريين املشار ٕالهيام" ٔانَت ٔانَت : "فقو�

وقد يورد حني ßسـتدالل eلشاهد روا�ت لبعض الشواهد eٕبدال لكمة ماكن 
: ضامر عىل رشيطة التفسرئاخرى ٔاو eختالف صيغ وتراكيب الشاهد ومن ذ� قو� يف االٕ 

  :وذ� كقول ٔايب متام"

نَاتُُه اôَٓمُ  Êَما َحسـَ   يَتََجنÊُب االôََٓم ُمثÊ َخيَافُهَا        فََ~ٔن

  : وهذا البيت ختتلف نسخ ديوانه ٕاثباته، مفهنا ما جييء فيه: مث عقب عليه بقو�

Êَما حَ  َا        فََ~ٔن َم ِخْيفََة غَّهيِ Êُب أال�Êمُ يَتََجنôَٓنَاتُُه ا   )40"(سـَ

  :وال يعدل عن أالصل ٕاىل الفرع ٕاال لفائدة مثال ذ� قول البحرتي: (وكقو�

َجأٍ ظلت ؤاعال¦ا ُوْهدُ  lيب كحد السـيف لو رضبت به       َذَرا ا¦  

مجع طلية ويه العنق " لو رضبت به ُطَىل ٔاجأ : "ويروى ٔايضاً : مث علق عليه بقو�
  . )41( )ىل ا,از؛ ٔالن احلقيقة ٔاوىل بهفهذا البيت ال جيوز مح» ع

ومجيع الشواهد السابقة ميكن ٔان نطلق علهيا مصطلح الشاهد املبارش ا`ي �ء به 
ويقابل ذ� شاهد املعية ٔاو املؤازر ... لبناء قاعدة جديدة، ٔاو تقرير وتأكيد قاعدة معروفة

: ثري، يف eب التجريدوهو؛ ما سـيق لرتجيح تفسري للشاهد أالصل يف الباب كقول ابن االٔ 
ا ما قصد به التوسع خاّصة فكقول الصّمة بن عبدهللا، من شعراء امحلاسة" Êؤام:  

  ـــاً ـــاُ�َ َمعَ ـَ َحنَْنَت ٕاَىل َر�Ê َونَْفُسَك eََعـَدْت        َمَزاَرَك ِيف َر�Ê َوِشـْعب

ْن تَأِيتَ أالمْ ــفََما َحسَ  lْن َداعِ   َر َطاِئَعًا      ــــٌن ا lَزَع ا َعاـــَوَجتْ َبابَِة اlْمسَ Êي الص  

Êه قال   : وقد ورد بعد هذين البيتني ما يدل عىل ٔانÊ املراد eلتجريد فهيام التوسع ٔالن

ْذكُـُ  lـــَوا Êـ ِ ر ٔاي نْثَـ lا Êمى ُمث ـَ عَانــــــاِم اِحل Êْن تََصـد lَيٍة ا   ــي      عََىل َكِبِدي ِمْن َخشـْ

Êَعـاِبنَْفِيسَ تِ  ب ْحَسَن املُْصـَطـاَف َوالُْمَرتَ lَوَما ا      eَ Rْطَيَب الر lْرِض َما ا l3(ْ#َ اال(  
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فانتقل من اخلطاب التجريدي ٕاىل خطاب النفس، ولو اسـمتر عىل احلاU أالوىل ملا 
Êام اكن يُقىض عليه eلتجريد البليغ ا`ي هو الطرف االٓخر، ويتأول  قىض عليه eلتوسع، وٕان

بأن غرضه من خطاب غريه ٔان ينفي عن نفسه مسعة الهوى ومعرة العشق ملا يف ذ� � 
من الشهرة والغضاضة، لكن قد زال هذا التأويل eنتقا� عن التجريد ٔاوًال ٕاىل خطاب 

  .(4)النفس

فالبيتان أالخريان مؤازران لرتجيح الشاهد أالصل ا`ي ساقه ابن أالثري، وليس هلام 
  .سوى ٔاهنام يوحضان الشاهد أالصل من Ôة املعىن من وظيفة استشهادية

  :الرشح والتحليل للشاهد: ôنياً 

فهو ٔايضا , كام ٔان ابن أالثري كثريا ما يورد الشاهد لقصد ßسـتدالل وتأكيد القاعدة
يف مواضع كثرية مل يكتف جبمع شواهد الشعراء وٕايرادها لقصد ßسـتدالل هبا، بل راح 

  .عىل مواطن اجلودة والرداءة فهيايناقشها وحيللها ويدلل 

من حماوU ابن أالثري امجلع بني النقد والبالغة واللغة، يف " املثل السائر"وتنبع ٔامهية  
  .مسـتوى واحد، هو مسـتوى العالقة بني إالبداع ونقده

فالقواعد النحوية واللغوية ال تذكر يف فصول هذا الكتاب ليك تُعرض تعريفاهتا 
  .لبيان ماكنهتا يف الفعالية إالبداعية، والنقديةوحدودها، بل تُذكر 

ويف رشح ابن أالثري للشواهد الشعرية ميكن ٔان منزي بني عدة ٔانواع من ٔامهها الرشح 
  .اللغوي والنحوي والبالغي ويه ت�يز حينًا وتتعانق حينًا آخر

  : الرشح اللغوي

ومن ٔاحسن ما : "ةوهو كثري يف عقب الشواهد، ومن ذ� قو� يف املغالطة املعنوي
  : مسعته يف هذا الباب هو قول ٔايب العالء يف إالبل

اَها           تـَ        Êِب قَْد َدم ْ Êلرضeِ ٔاْن هللا قَْد ٔافْـنَـاَهاـــــُصلُْب الَعَصا Rــَود  

َراَدْت َرشَ        lغْ ــٕاَذا ا lـــــــدًا ا Êِمْن ِرق Uَـــــاَهاـــــــَواَها           ِمَحـــــا Êـ   ٍة ٕاي
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فالرضب لفظ مشرتك يطلق عىل الرضب eلعصا، وعىل الرضب يف أالرض وهو 
Êه لفظ مشرتك يطلق عىل شـيئني أحدهام يقال دماه ٕاذا ٔاسال  السري فهيا، وكذ� ٔادماها فٕان
دمه، ودماه ٕاذا جع» اكBمية ويه الصورة، وكذ� لفظ الفنا فٕانه يطلق عىل عنب 

ٔافناه ٕاذا ٔاذهبه، ؤافناه ٕاذا ٔاطعمه : ب اليشء ٕاذا مل يبق منه بقية، يقالالثعلب، وعىل ٕاذها
الغوى، ويقال طلب رشدًا ٕاذا طلب ذ� النبت، وطلب رشدًا ٕاذا طلب 

  ).42..."(الهداية

وابن أالثري يرى ٔانÊ هذه أاللفاظ املشرتكة اليت تذكر يف معىن من املعاين � مثل يف  
وية ويه ٔاحىل يف اسـتعامل ال¶م ؤالطف ملا فهيا من يشء آخر تسمى eملغالطة املعن

  .التورية

من خالل هذا الرشح نلحظ ٔانÊ ابن أالثري يوظف علمه eللغة يف التدليل عىل 
  .الظاهرة النقدية وبسط املعىن املراد من خالل زوا� ٕابداعية حيمكها النظم وأالداء الفين

مت ٔايضًا برشح معناه إالجاميل فبعد ٔان وكام هيمت ابن أالثري بلغة الشاهد الشعري هي
  :ٔاورد قصيدة امحلى للمتنيب عقب عىل ذ� بقو�

يف البيت أالول يشـبه املتنيب امحلى بزائرة ممتلئة eحلياء ال تأيت ٕاال يف الظالم " 
ويف البيت الثاين يشري املتنيب ٕاىل صنيعة . لشدة حياهئا حىت ال يراها الناس فتسري متخفية

Tٔاي " بأربعة جسام"وقو� .  جتهد ٔاطراف إالنسان ؤاحشاءه، مث تسكن العظامامحلى حي
فٕاذا . ذات جسام، ؤاراد eٔالربعة اللحاظني واملوقني للعينني، فٕان اBمع جيري من املوقني

غلب وكرث جرى من اللحاظ ٔايضًا واملراد هنا ٔان امحلى تفارقه عند الصبح ف~ٔن الصبح 
جتري مدامعها عن ٔاربعة جسام يريد كثري إالحصاء، وهو عرق يطردها، ؤاهنا ٕاذا فارقته 

هنا تبيك عند فراقه حمبة �   ). 43"(امحلى، ف~ٔ

ويف تعاطي ابن أالثري مع الرشح اللغوي جنده يربز ٔاحياdً وÔة نظره امجلالية فهو 
التداولية مث غالبًا ما هيمت eلتحليل أالسلويب للشواهد بتأمل احلقول اللغوية ٔاللفاظها وجماالهتا 

يف ٔابيات ) العسل(يبين علهيا ٔاحاكمه يلحظ ذ� من خالل موازنة بني توظيف لكمة 
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  :امحلاسة لٔالعرج يف قو�

ُن بَُنو املَْوِت ٕاَذا املَْوُت نََزْل     َال عَاَر eملَْوِت ٕاَذا ُحمÊ أالَجلْ    )44(َحنْ

  املَْوُت ٔاْحَىل ِعْنَدdَ ِمَن الَعَسلْ 

  : يف قو�) شهد(تنيب ا`ي يسـتخدم لفظة فيقابلها بيت امل 

  ) 45(ٕاَذا ِشئَْت َحفÊْت يب عََىل ُلكِّ َساِبٍح       ِرَجاٌل ñَٔنÊ املَْوَت ِيف فَِمَها َشهْدُ 

من ). العسل(يف بيت املتنيب جاءت ٔاحسن من لفظة ) شهد(حيث يرى ٔان لفظة 
ومما يشهد � ذ� : " منطلق ٔان جامل اللفظة عادة ما يتحدد من خالل السـياق، قائالً 

ويؤيده ٔانك ترى اللفظة تروقك يف 9م مث تراها يف 9م آخر فتكرهها، فهذا ينكره من مل 
  . )46( " يذق طعم الفصاحة وال عرف ٔارسار أاللفاظ مث تركيهبا وانفرادها

وملا انهتـى ابن أالثري من تفصيل القول يف اللفظة املفردة انتقل ٕاىل رشح ٔاحوالها يف 
قد قدمنا يف رشح ٔاحوال اللفظة املفردة وما خيتص هبا، ؤاما ٕاذا صارت : (ٕاذ يقول. كيبالرت 

مركبة فٕانÊ لرتكيهبا حكامً آخر وذ� ٔانّه حيدث عنه فوائد التأليفات وßمزتاجات ما خييل 
  .  )47( )للسامع ٔان هذه أاللفاظ ليست ت# اليت اكنت مفردة

        ::::    الرشالرشالرشالرشحححح النحوي النحوي النحوي النحوي 

� حني تقىص ابن أالثري وظيفة بعض الظواهر النحوية يف نقف عىل عينة من ذ 
عالقهتا eلبنية اللكية للشاهد ا`ي يعرضه فقد ٔاكد يف سـياق تناو� للضامئر املوظفة يف 

لنئ قيل يف هذا املوضع ٕان : "ٔاحد شواهده الص� الوثيقة بيهنا وبني املعىن املراد يقول
 ذكرها هاهنا ومل نعمل ٔان النحاة ال يذكرون ما الضامئر مذكورة يف كتب النحو فأي حاجة ٕاىل

قلت � ٕان هذا خيتص بفصاحة وبالغة، ؤاولئك ال يتعرضون ٕاليه، وٕامنا يذكرون . ذكرته
ؤاما ٔاd فٕاين . عدد الضامئر ؤان املنفصل منه كذا واملتصل منه كذا وال يتجاوزون ذ�

   ).48"(ٔاوردت يف هذا النوع ٔامرًا خارجًا عن أالمر النحوي

ويشري ابن أالثري ٔان اÍطئ يف الترصيف ٔاندر وقوعًا من اÍطئ يف النحو؛ ٔالنه قلام 
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يقع � لكمة حتتاج يف اسـتعاملها ٕاىل إالبدال والنقل يف حروفها، ؤاما النحو فٕانه يقع اخلطأ 
عمل "فيه كثريًا، فكثريًا ما نعرث عىل حتليل حنوي عقب الشاهد الشعري، وخباصة يف ٔابواب 

  .  )49"(ايناملع

  : وشاهد ذ� قول ٔايب نواس يف أالمني محمد

  � خري من اكن ومن يكون       ٕاال النيب الطاهر املميون

فرفع يف ßسـتثناء من املوجب، وهذا من ظواهر النحو، وليس من خافيه يف 
  . يشء

  : ويف قول املتنيب

  وتكرمت ركباهتا من مربك       تقعان فيه وليس مساكً ٔاذفرا

فيه عن جمانبة املتنيب للصواب، حيث ٕانه مجع يف حاU التثنية، ٔالن الناقة  يكشف
، وهذا من ٔاظهر ظواهر النحو، وقد خفي عىل مثل )ركبات(ليس لها ٕاال ركبتان، فقال 

وخيلص ابن أالثري ٕاىل ٔان اجلهل eلنحو ال يقدح يف فصاحة وال بالغة ولكنه يقدح . املتنيب
  . سوم قوم تواضعوا عليه، ومه الناطقون eللغة، فوجب اتباعهميف اجلاهل به نفسه، ٔالنه ر 

ويذهب ابن أالثري ٕاىل ٔابعد من ذ� حيث يريد تبيان ص� النحو واللغة eلبيان 
  : والفصاحة والبالغة فيقول

وليس اسـتحسان الزجاج وغريه من النحاة جحة يف اختيار الشعر ٔالنÊ عمل البيان "
ال يؤخذ من eب الفاعل وال من eب املفعول وال من eب ا`ي هو الفصاحة والبالغة 

Êام هو يشء خارج عن ذ�   ).50"(احلال والمتيزي، وٕان

Êه مل  ٕانÊ املتأمل يف مهنج ابن أالثري يف حتليل شواهده الشعرية حتليًال حنوً� يلحظ ٔان
ذ� هيدف من حتلي» ٕاىل الوقوف عىل مسائل النحو وقواعده بل اكن ينطلق من خالل 

ٕاىل وظيفة السـياق ونظم ال¶م ؤاثر ذ� يف الصناعة اللفظية واملعنوية من زوا� بالغية 
  .تربز حسن ال¶م وفصاحته
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        ::::الرشالرشالرشالرشحححح البالغي البالغي البالغي البالغي

 ية عىل التفريق بني ¦مة البياينمعل ابن أالثري من خالل دراسـته للشواهد الشعر 
مل البيان هو الفصاحة ٕان موضوع ع: " و¦مة لك من النحوي واللغوي، ويف ذ� يقول

والبالغة، ويسأل صاحب هذا العمل عن ٔاحواهلام اللفظية واملعنوية، ويشرتك هو والنحوي 
ٔاو اللغوي يف ٔان الثاين ينظر يف دالU أاللفاظ عىل املعاين من Ôة الوضع اللغوي، وت# 

� ت# ٔاما صاحب البيان فٕان � نظرة فوق هذه النظرة، ٔالنه ينظر يف فضي. دالU عامة
اBالU واملراد هبا ٔان يكون ال¶م عىل هيئة خمصوصة من احلسن، وذ� ٔامر وراء اللغة 
وإالعراب، ٔاال ترى ٔان النحو يفهم معىن ال¶م املنظور واملنثور، ويعمل مواقع ٕاعرابه، ومع 
ذ� فٕانه ال يفهم ما فيه من ٔارسار الفصاحة والبالغة؟ وهذا هو الرس يف خطأ مفرسي 

ار، ٔالهنم اقترصوا عىل رشح معناها، وما فهيا من اللكامت اللغوية، وتبيني مواضع أالشع
 ).51"(إالعراب، دون العناية برشح ما تضمنته من ٔارسار الفصاحة والبالغة

وميكن ٔان نلحظ كيف اسـتخدم ابن أالثري الشاهد الشعري يف تبيان وÔة نظره 
 يقف وقوفًا جافًا عند جزئيات البالغية يف حديثة عن الصورة، حيث يالحظ ٔانه ال

الصورة البالغية، وال يكتفي eلوقوف عىل العالقات السطحية اليت بني عنارصها، وال 
يغفل ما ينبغي ٔان حتم» الصورة من وجدان يثري عاطفة املتلقي الختاذ موقف جتاه ما حتم» 

العالئق  الصورة من معىن، فهو بذ� يعمق التحليل النقدي لها بكشفه الغطاء عن
ويسجل ٔان � 9ما رصحيًا يربز فيه ٔان التناسب . املتعددة اليت بني ٔاطراف الصورة

" ابن سـنان اخلفا�"معرتضًا عىل  -يقول . والتالؤم بني طريف الصورة هو مقياس اجلودة
فكيف يذم ابن سـنان "ا`ي رفض ßسـتعارة املبنية عىل ٔاخرى وعدها مطرحة لبعدها 

ة عىل اسـتعارة ٔاخرى، وما ٔاقول ٕان ذ� شذ عنه ٕاال ٔانه مل ينظر ٕاىل ßسـتعارة املبني
أالصل املقيس عليه وهو التناسب بني املنقول عنه واملنقول ٕاليه، بل نظر ٕاىل التقسـمي 
ا`ي هو قسمه يف القرب ٔاو البعد، ورٔاى ٔان ßسـتعارة املبنية عىل اسـتعارة ٔاخرى تكون 

ن أالصل ٕامنا هو التناسب فال فرق بني ٔان توجد بعيدة حفمك علهيا eالطراح، وٕاذا اك
اسـتعارة واحدة ٔاو اسـتعارة مبنية عىل اسـتعارة، ولهذا ٔاشـباه ونظائر يف غري ßسـتعارة 
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)"52 .(  

فابن أالثري مل حيرص عىل التشابه احلريف بني طريف الصورة، وٕامنا ركز عىل التناسب 
 –حيس هو ٔالك اللحم، منشـئا بيهنام والتالؤم ا`ي جيمع بني ٔامر معنوي اكلغيبة ؤامر 

 ). 53(عالئق تربطهام، معمتدًا عىل ذوقه النقدي وثقافته وخربته eحلياة -عىل تباعدهام 

ٕان وقوف ابن أالثري عند العالئق اليت بني طريف الصورة يوw بفهمه العميق 
الشعراء  كام ٔان ابن أالثري حبث الصورة ؤاجىل غوامضها من خالل املوازنة بني. للصورة

 .وابتداع املعاين

ومن مواطن املوازنة بني الشعراء وابتداعهم املعاين وقوفه عىل بيت البن الرساج يف  
 :وصف الفهد، جاء فيه

لَْباٍب ِمَن املُقَلِ  َصاُه ِجبِ Êَاُر َمًعًا           فَقَم Êْيُل ِفْيِه َوالهنÊ  تَنَافََس الل

وليس : " -عاين يف هذا البيت وبيت البن مسهروهو يوازن بني امل -ابن أالثري " قال 
هذا من املعاين الغريبة، ولكنه تشبيه حسن وقع يف موقعه وقد جاء بعده شاعر من ٔاهل 

 :ابن مسهر، فاسـتخرج من هذا البيت معىن غريبًا فقال: يقال �. املوصل

ْمِل eِِلِحَدقِ َونُقÊْطُتُه ِحبَاًء  َيكْ يَُساِلُمهَا         عََىل املَنَاَ� ِنعَ  Êاُج الر 

وهو موضع ينبغي ٔان توضع اليد عليه ... وهذا معىن غريب مل ٔامسع مبث» يف مقصده
فابن أالثري يقدم املعىن ا,سد يف صورة غريبة عىل املعىن املعروض   (1) "وينتبه �

ي» تشبيه وميثل ذ� تفض . بصورة تعمتد املشاهبة القريبة ٔاو العالقة املعتادة بني ٔاطرافها
 :البحرتي يف قو�

َد ِفْهيُـــــــــُم         َوِلَيْتــــــه ِعَصابَــــــــٌة َعْن ِعَصـــــابَهْ  Êُخــــــــلُــــــٌق ِمْهنُــــــــْم تَرد 

ْهـــ        ــِر َويُْفنَــــــى ِيف ُكــــــــّلِ َحْيـــ    ÊB(2)ــٍن ِقرابُـهْ اكحلَُساِم اجلََراِز يَْبقَى عََىل ا 

 :عىل تشبيه  ابن الرويم يف قو�
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ْم َوقَُعــــوا        ِيف نَْرِجـٍس َمَعـُه ابْنَُة الِعنَـِب  ُ Êٔاْدِرْك ِثقَاتَـَك ٕاهن 

ِب  ٍب َوِمْن َجعَ بÊْحَت ِمْن َجعَ َت ِهبَا        سـَ  فَهُْم ِحبَاٍل لَْو بَُرصْ

ْم َذَهـٌب عََىل ُدرَ  ْم ُدَرٌر عََىل َذَهــــــــــــِب ِرْحيَاَهنُ  (3)ٍر       َوَشـــَراُهبُ

تشبيه صنيع، ٕاال ٔان تشبيه ) ٔاي تشبيه ابن الرويم(وهذا : "حيث قال معلقا 
البحرتي ٔاصنع، وذ� ٔان هذا التشبيه صدر عن صورة مشاهدة، وذاك ٕامنا اسـتنبطه 

الرنجس وامخلر فشـبه، ؤاما  ٔاال ترى ٔان ابن الرويم نظر ٕاىل(...) اسـتنباطا من خاطره 
البحرتي فٕانه مدح قوما بأن خلق السامح eق فهيم ينتقل عن أالول ٕاىل االٓخر، مث اسـتنبط 
`� تشبهيا، فأداه فكره ٕاىل السـيف وقرابه اليت تفىن يف لك حني، وهو eق ال يفىن 

  .  (4)"يف تشبهيه  بفناهئا، ومن ٔاجل ذ� اكن البحرتي ٔاصنع

يف بيان وجه ßستشهاد يف شواهده الشعرية " ابن أالثري"ج وا`ي يتتبع مهن
يلحظ ٔانه يعمد ٕاىل رصد الوجوه املتعددة يف الشاهد الواحد، فهو حني يستشهد يف 

  :التشبيه بقول بعضهم يف امخلر

ـهََوَكـــ Êـ سِ ـــــــأنÊ َحاِمــا َوَكــــأن oñَ ــ َل ـا      ٕاْذ قَ ـ ـ لُ ــــهَ  اءِ ـــــوَها عََىل النRَدَمـــــــاَم َجيْ

 َ هَا      ب َÔْطَ َوÊَحى َرقََصْت فَنَق Rُس الض جَ ــــــَمشْ RBْوَزاءِ ــــــِب اجلَ ــــــى ِبَكَواكِ ــــــْدُر ا  

Êه شـبه : ( اسـتقىص ما يف الشاهد من تشبهيات بقو� فشـبه ثالثة ٔاشـياء بثالثة ٔاشـياء، فٕان
  .  )55554444( )مس، وشـبه احلبب ا`ي فوقها eلكواكبالسايق eلبدر، وشـبه امخلر eلش

  : وعندما ٔاورد قول البحرتي

  َوتَراُه ِيف ُظَملِ الُوغَى فَتََخاُ�ُ        قََمرًا يَُكرR عََىل الّرَِجاِل ِبَكْوَكٍب 

ويف هذا البيت تشبيه ثالثة ٔاشـياء بثالثة : (رصد ما فيه من تشبهيات بقو�
e ه شـبه العجاجÊ لظلمة، واملمدوح eلقمر، والسـنان eلكوكب، وهذا من احلسن ٔاشـياء، فٕان

  ). 55555555)(النادر

 : تدعمي الشاهد الشعري بشواهد مماث�: ôلثا
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ٔاو لرشح ما قعده وقرره , كام ٔان ابن أالثري يورد الشاهد الشعري لقصد التقعيد به 
  . معنيجنده يف بعض املواضع يورد الشاهد الشعري لقصد ßسـتئناس به وتدعمي رٔاي 

وقد يورد بعد الشاهد عددًا من الشواهد أالخرى يسوقها تدع�ً لرٔايه دون ٔان 
Êه ملا ساق ٔاليب متام يف املعاين املبتكرة قو�   :حيللها ٔاو يتناولها بتعليق ومن ذ� ٔان

تَجِ  َماَء تَُر�Ê ِحْنيَ َحتْ Êالس Êَمًال         ٕان lُب لَيَْس اِحلَجاُب ِبُمْقٍص َعْنَك ِيل ا  

وهذا القدر اكٍف من مج� معانيه فٕاÊd مل نسـتقصها : "ساق بعده سـتة شواهد مث قال
  ). 56"(هاهنا

ويف حديثه عن التكرار يف اللفظ واملعىن وهو غري مفيد استشهد بقول مروان 
  :أالصفر

ِد       َو�حبÊَذا جنَْ  الُم عََىل َجنْ Êَدًا َوالس اo ـَسقَى هللا َجنْ Êدِ ـــــــي والُبْعـٌد عَىل النـ  

ـٍد َوبَْغـَداُد ُدوَهنَ  ـدِ ـنََظـــــْرُت ٕاىل َجنْ َدًا َوَهْهيَاَت ِمْن َجنْ   ا       لََعّيلِ ٔاَرى َجنْ

وهذا من العي الضعيف، فٕانه كرر ذكر جند يف البيت أالول : "مث علق عليه بقو�
اء عىل جند، ويف الثاين ٔانه تلفت ٕالهيا ثالôً، ويف البيت الثاين ثالôً، ومراده يف أالول الثن

  .  )d)"57ظرًا من بغداد، وذ� مرىم بعيد، وهذا املعىن ال حيتاج ٕاىل مثل هذا التكرير

مث ساق بعد ذ� ثالثة شواهد تدع�ً لظاهرة التكرار يف اللفظ واملعىن، مما ال فائدة 
وعىل : ٔاو قو�.. فالنوعىل هذا أالسلوب ورد قول : فيه، مصدرًا لك شاهد بنحو قو�

  .  )58( ٕاخل... حنو ذ� قول الشاعر
        : : : : املبحث ااملبحث ااملبحث ااملبحث اخلخلخلخلامسامسامسامس

  نقد ابن أالثري للشاهد الشعري

ٕانÊ عناية ابن أالثري eختيار شواهده الشعرية مل متنعه من حتديد موقفه مهنا فتجده 
 Øرة يسـتحسن وØرة يسـتقبح وفق رؤية نقدية مصحوبة eلتعليل والتحليل ٔاحياd وبدون

 . تعليل ٔاحياd ٔاخرى
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وابن أالثري حني يسـتحسن Øرة يكون ßسـتحسان انطباعيا دون تعليل لوجه 
 . احلسن ؤاحياdً يكون معلالً 

وهذه أالبيات : (ومن ٔامث� ذ� ملّا ٔاورد ٔابياB Øيك اجلن جسل نقدا انطباعيا فقال
 اسـتحسانه وٕاجعابه هل ولكن ابن أالثري مل يبني لنا رس) 59)(ال جتد لها يف احلسن رشياكً 

  . هو راجع ٕاىل معىن مبتكر، ٔاو ٕاىل رقة أاللفاظ، ٔاو ٕاىل ٕايقاع اللكامت ٔاو ٕاىل يشء آخر

 : يف حني جنده يف موضع آخر حيلل حتليًال معلًال فعندما ٔاورد قول البحرتي

ُس َحسَ  عَْداِء َمخْ lْرُؤِس اال lِه تَْنَكِفي ِهبَا       عََىل ا   ائِِب َوَصاِعقٍَة ِيف َكفِّ

وهذا من المنط العايل ا`ي شغلت : (علق عليه ببيان وجه ßسـتحسان بقو�
فابن أالثري هنا يعلل ) 60)(براعة معناه، وحسن سـبكه، عن النظر ٕاىل اسـتعارته

   .اسـتحسانه للشاهد برباعة املعىن وحسن الصياغة

من ذ� و , ويف بعض املواضع مع اسـتحسانه للشاهد ٕاال ٔانه يعيبه من Ôة ٔاخرى 
  : ٔانه ملا ٔاورد قول البحرتي

دِ  َت الَعاِرِض الَربْ ِق َحتْ عِْد َوالَربْ Êُطـوٌب ِيف نَـَدى َوَوغـًى        َاكلر ٌم َوقُ Rتَبَس  

ويه  به، ٕاال ٔانÊ فيه ٕاخالًال من Ôةوهذا من ٔاحسن التشبيه ؤاقر : (علق عليه بقو�
: لتبسم عىل تفسري القطوب بأنÊ اكن قالترتيب التفسري، فٕانÊ أالوىل ٕاْن اكن قدم تفسري ا

فانظر ٔاهيا املنمتي ٕاىل الفن، كيف ذهب عىل البحرتي مثل هذا املوضع عىل ) اكلربق والرعد(
  .  )61( )قربه، مع تقدمه يف صناعة الشعر؟

ومن ٔامث� اسـتقباحه لبعض الشواهد الشعرية قو� يف عيوب أاللفاظ الثقي� عىل 
  : هنا ما ورد ٔاليب متام قو�ومما هو ٔاقبح م: (السمع

َسـًا َدَهاِريْـَسا ْمُر َوانَْبَعثَْت        َعْشَواُء Øَِليَـًة عُبْ lاال Êا اْطلََخم Êقَْد قَلُْت لَم  

ا غريبةمن أاللفاظ املنكرة اليت مجعت ال) اْطلََخمÊ : فلفظة( Êوصفني القبيحني، يف ٔاهن 
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ا غليظة يف السمع، كرهية عىل ا`وق، Êؤاغلظ مهنا قول ... ٔايضاً ) دهاريس(وكذ� لفظة  ؤاهن
  :ٔايب الطيب املتنيب

غَّرِ َدالئِلُ  lَميٌ عََىل احلََسب اال ْم       شـِ َخُفون ِهبَا ِهبِ   َجَفَخْت َوُمهْ َال َجيْ

  . )62( )مّرة الطعم، وٕاذا مرت عىل السمع اقشعر مهنا) َجَفخَ (فٕانÊ لفظة 

Êه ملا وقد يوجه مضمون النقد وßسـتقباح إ  ىل معىن الشاهد وحمتواه ومن ذ� ٔان
  : ٔاورد قول ٔايب كبري الهذيل

ْهرُ  ÊBا انْقََىض َما بَْينَنَا َسَكَن ا Êْهِر بَيِْين َوبَيَْهنَا          فَلَم ÊBْبُت ِلَسْعِي ا   َجعِ

Êه ٔاراد بسعي اBهر : وهذا حيمتل وÔني من التأويل، ٔاحدهام: (علق عليه بقو� ٔان
. ٔالوقات مّدة الوصال، فلام انقىض الوصل عاد اBهر ٕاىل حالته يف السكوت والبطءتقيض ا
Êه ٔاراد بسعي اBهر سعي ٔاهل اBهر eلTمئ والوشا�ت، فلام انقىض ما اكن بيهنام : واالٓخر ٔان

  ).63( )من الوصل سكنوا وتركوا السعاية

ده حريصًا عىل متحيص واملتأمل يف تناول ابن أالثري لشواهده الشعرية ونقده لها جي
متوهنا وتفكيك عنارصها الشلكية ليدلل عىل ظاهرة ما يقول، ويظهر ذ� يف حماوU ابن 

  .أالثري ٕاصالح الشاهد الشعري من وÔة نظره النقدي

مفام جاء من القسم أالول : "ومن ٔامث� ذ� قو� يف املنافرة اليت توجد يف أاللفاظ
  :قول ٔايب الطيب املتنيب

مُ فََال يُ  ي ُهَو يُْربِ ِ Ề ْمُر ا lلَُل اال ي ُهَو َحاِلٌل           َوَال ُحيْ ِ Ề ْمُر ا lْم اال   ْربَ

dفرة عن موضعها، واكنت � مندوحة عهنا؛ ٔالنه لو اسـتعمل عوضًا " حالل"فلفظة 
  : فقال" dقض"عهنا لفظة 

ي ُهَو dَِقٌض          َوَال يُْنقَ  ِ Ề ْمُر ا lْم اال مُ فََال يُْربَ ي ُهَو يُْربِ ِ Ề ْمُر ا lُض اال  

  .  )64"(جلاءت اللفظة قارة يف ماكهنا، غري قلقٍة وال dفرة
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ا الصفات : "ومن ذ� قو� يف اسـتعامل العام يف النفي، واخلاص يف إالثبات Êؤام
Êه ينبغي ٔان يبدٔا يف ا`كر eٔالدىن مرتبة، مث بعدها مبا هو ٔاعىل مهنا، ٕاىل ٔان  املتعددة فٕان

وقد ٔاغفل .. ـي ٕاىل آخرها، هذا يف مقام املدح، فٕان اكن يف مقام ا`م عكست القضيةينهت 
  :كثري من الشعراء ذ�، مفن مجلهتم ٔابو الطيب املتنيب يف قو�

اُم َ� َرُجلُ  ى َ� َمحَ َ Êاَمُة َ�         لَْيَث الرش ُر َ� َمغَ   َ� بَْدُر eَ َحبْ

، فٕانه ٕاذا فعل ذ� اكن اكملرتفع من حمل ٕاىل وينبغي ٔان يبدٔا فيه eٔالدىن فأالدىن
ا قو� Êبدرُ : "حمل ٔاعىل منه، وٕاذا خالفه اكن اكملنخفض من حمٍل ٕاىل حمل أدىن منه، فأم � "

 � رجُل، � ليث، � غاممة: يقولفٕانه امس املمدوح وßبتداء به أوىل، مث بعده فيجب ٔان 
ل، والبحر ٔاعظم من الغاممة، وامحلام ٔاعظم من � حبر، � حامم، ٔالنÊ الليث ٔاعظم من الرج

 Uحىت ينهتـي ٕاىل املزن ،Uٕاىل مزن ،Uالبحر، وهذا مقام مدح، فيجب ٔان يرىق فيه من مزن
 ).65(العليا آخرًا ولو اكن مقام ذّمٍ لعكس القضية

وابن أالثري من خالل ما سـبق مل يكتف بنقد الشاهد بل ٔاعاد بناء البيت وفق 
  .ط eلصنعة الشعريةرؤية فنية ترتب

Êه يتعلق مبباين أاللفاظ، مفن ذ� قول : "ومن ذ� قو� ا املواخاة بني املباين، فٕان Êؤام
  :ٔايب متام يف وصف الرماح

وَم ُزْرقََهتا َوالَعاِشَق القََضَفا Rرَهتَا       َوالر   )66( ُمثقÊَفاٌت َسلَْنبَ الُعْرَب ُمسْ

ا البيت من ٔابيات ٔايب متام أالفراد، غري ٔانÊ وهذ: "وقد علق عىل هذا البيت بقو�
العرب والروم، مث قال العاشق، ولو حص ٔان يقال العشاق لاكن : فيه نظرًا، وهو قو�

مسرهتا وزرقهتا مث قال : ٔاحسن، ٕاْذ اكنت أالوصاف جتري عىل هنج واحد، وكذ� قو�
Êِهتا   ). 67(القضفا، واكن ينبغي ٔان يقول قضفها ٔاو دف

ري كام نلحظ ٔاعاد بناء البيت عىل َوفَْق معيار فين يتعلق eملؤاخاة بني الصيغ فابن أالث
  .مما يكسب الشاهد الشعري ٕايقاعًا موسـيقيًا تسـت�ه أالذن ويأنس به ا`وق
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وابن أالثري اختذ من الشاهد الشعري معربًا ؤاداة لتوصيف رؤيته النقدية وتبليغ 
د اجهتد يف اسـتحضار الشعر واسـتدعائه لتدعمي مفاهميه لكثري من املصطلحات النقدية وق

رؤيته النقدية ؤاÔد نفسه يف ذ� فعندما ٔاورد القسم الرابع من التشبيه وهو تشبيه 
  :املركب eملفرد بني ٔانه قليل ßسـتعامل مث علق عىل ذ� بقو�

 وعىل كرثة ما حفظته من أالشعار مل ٔاجد ما ٔامثل به هذا القسم ٕاال مثاًال واحداً "
  :وهو قول ٔايب متام يف وصف الربيع

رُ        Êيا نََظريُْمكَا        تََر� ُوُجوَه أالرِض كيَف تَصو Êتَقَص Êَصاِحيب �َ  

Êَما ُهَو ُمْقـِمـــــُر       بَـــــا فََ~ٔن Rتََر� َهنَارًا ُمْشِمسًا قَْد َشابَُه        َزْهــَر الر  

ٔالبيض بضوء القمر، وهو تشبيه حسن واقع يف فشـبه الهنار املشمس مع الزهر ا
  ).68"(موقعه، مع ما فيه من لطف وصنعة

ومل ٔاجد عىل كرثة ما حفظت من أالشعار ما : وال ينبغي ٔان نغرت بقول ابن أالثري
فٕان هذا من املبالغة اليت اتسمت هبا خشصية ابن .. ٔامثل به هذا القسم ٕاال مثاًال واحداً 

وال يقدر عليه أحد ¦ام ٔاويت من قدرة احلفظ واسـتظهار أالثري، وßسـتقصاء عسري 
ولقد مكثت زمنًا ٔاطوف عىل ٔاقوال : "النصوص، ومن ٔامث� ذ� قو� يف عكس الظاهر

الشعراء قصدًا للظفر بأمث� من الشعر جارية هذا ا,رى فمل أجد ٕاال بيتًا المرئ القيس 
  :وهو

تَدى ِلَمناِرِه        �يفR َجْرَجرا       عََىل َالِجٍب ال ُهيْ ِBّٕاَذا َسافَُه الَعْود ا  

بل  نه ال هيتدى به، وليس املراد ذ�ٔانÊ � منارًا ٕاال أ : ٔاي" ال هيتدى ملناره: "فقو�
  . )2"(املراد ٔانه ال منار � هيتدى به

Êه ال  وهذا القول مبالغ فيه وال يتصور ٔان يصدر من ٔامثال ابن أالثري فقد زمع ٔان
Êه مكث زماdً يطلبه فمل جيده ٕاال يف بيت واحديوجد يف 9   .م العرب، ؤان

ومن يتصفح ٔاشعار العرب جيد هذا أالسلوب متداوًال بني الشعراء ومن ذ� قول 
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  : النابغة

  )1( وتتبعه          مثل الزجاجة مل تكحل من الرمد قحيفــــــه جـانبًا نيــ

Êام ٔاراد ٔانÊ عينه ليس هبا رمد حيث مل يرد ٔانÊ هبا رمدًا لكهنا مل تكتح ل منه، ٕان
  . فتحتاج ٔان تكمتل منه

  : ومنه قول العتييب

  )2(وقد كنت ذا dب وظفر عىل العدى        فأصبحت ال خيشون dيب وال ظفري

  . ٔاراد ٔانه مل يبق � dب وال ظفر، ومل يرد ٔانeًd � Ê وظفرًا ال خيشوهنا

  

        ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااخلخلخلخلامتامتامتامت

  : والصالة والسالم عىل رسول هللا وآ� وحصبه ومن وßه وبعدامحلد � 

فٕانÊ تناول الشاهد الشعري Beراسة والتحليل eعتباره مفتاحًا لشخصية ابن أالثري ٔاسهم 
يف الكشف عن عدة نتاجئ تتعلق مبعايريه النقدية يف ßختيار والتوظيف والتعبري عن 

 : اجئ ما يأيترؤاه النقدية ويأيت يف مقدمة هذه النت

 د علهيا يف ٕايصال رؤاه البالغيةBى ابن أالثري خمزون شعري كبري يعد ركزية ؤاداة اعمت -
 . ونقل آرائه النقدية وحماولته الربط بني النظرية والتطبيق

اختاذ الشاهد الشعري ٔاداة لmرس والتحليل جيعل ميدان البالغة ٔاكرث سعة ؤامعق  -
  . ول ينصب عىل دراسة أالساليب البيانية العاليةخصبًا فهو مهنج جيعل التنا

اسـتطاع ابن أالثري من خالل مهنجه يف تناول الشاهد الشعري ٔان يعيد اBرس البالغي  -
ٕاىل ٔادبية النÊص وجودته، ومقوماته امجلالية، ويرتك للمتلقي أن جيول خباطره يف بالغته 

  .  ويسـتخرج منه ما يدمع ا`وق املؤطر eملعرفة

بني من خالل البحث ٔان ابن أالثري يؤثر الشاهد الشعري ا`ي يعمتد الصنعة، كام تمن ت  -
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  . عن ذ� حتليالته وغلبة الشعر احملدث عىل اختياراته

يف حتلي» لبعض الشواهد غلبت عليه صفة ßنطباعية ا`اتية، وجانب أالحاكم  -
  . املوضوعية واملهنجية النقدية املعل�

أالثري eلتجديد يف انتقاء الشواهد الشعرية واخلروج عىل منطية الشاهد اتسم مهنج ابن  -
  . المنوذج  ا`ي ظل يرتدد كثريًا ويتناقل يف الكتب النقدية والبالغية السابقة

من حيث نوعية الشاهد الشعري ودقة اختياره، نلحظ ٔان اختيار ابن أالثري للشاهد  -
من الشواهد ما يمتزي eٕصابة الغرض مع جامل الشعري اكن لظواهر فنية فيه، فهو خيتار 

  .  أالسلوب

اع�د ابن أالثري عىل الشاهد القصيدة يوeٕ wحساسه جبامليات العالئق اBاخلية للنص  -
 . الشعري وٕاميانه بتشابك عنارصه
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        فهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجع
  :ابن أالثري -
قيق نوري القييس وآخرين، منشورات كفاية الطالب يف نقد 9م الشاعر والاكتب، حت _

  .جامعة املوصل
امحليد، املكتبة  املثل السائر يف ٔادب الاكتب والشاعر، حتقيق محمد حميي اBين عبد -

  .م1990 -هـ 1411العرصية، بريوت عام 
العظمي، الهيئة العامة لقصور الثقافة عام  الويش املرقوم يف حل املنظوم، حتقيق حيىي عبد -

  .م2004
  . م2004ابن خmون، مقدمة ابن خmون، حتقيق حامد الطاهر، دار الفجر، القاهرة  -
امحليد، مطبعة دار اجليل، الطبعة  ابن رشـيق القريواين، العمدة، حتقيق حميي اBين عبد -

  . م1981 -هـ 1401اخلامسة، عام 
  :ابن فارس -
  .  لميةمعجم مقاييس اللغة، حتقيق عبدالسالم هارون، دار الكتب الع  _
  . م1990الصاحيب يف فقه اللغة، مطبعة املؤيد، القاهرة عام  -
  :ابن قتيبة -

  .هـ1423الشعر والشعراء، طبعة دار احلديث، القاهرة عام _ 
  .م1981تأويل مشلك القرآن، حتقيق السـيد ٔامحد صقر، دار الكتب العلمية، بريوت، -
  .ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بريوت -
  م1998حتقيق ٔامحد حسن، دار الكتب العلمية، بريوت عام  .متام، ديوان امحلاسةٔابو  -
حتقيق مفيد مقيحة دار الكتب العلمية، بريوت . ٔابو هالل العسكري، كتاب الصناعتني -

  . ه1409عام 
ٕاحسان عباس، Øرخي النقد أالديب عند العرب، دار الرشوق، الطبعة أالوىل، عامن عام  -

  .م1992
ار، مطبعة الرشبتيل، الطبعة  يل اجلوهري، الصحاح، حتقيق ٔامحد عبدٕاسامع  - Êالغفور عط
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  .م1979 -هـ 1399الثانية، عام 
  .االٓمدي، املوازنة بني الطائيني، حتقيق السـيد صقر، مكتبة اخلاجني، القاهرة -
السالم هارون، الهيئة  البغدادي، خزانة أالدب ولب لباب لسان العرب، حتقيق عبد -

  .م1979ية العامة للكتاب عام املرص 
  .حتقيق عبد السالم هارون،دار اجليل، بريوت. اجلاحظ، البيان والتبيني -
  .احلُرصي القريواين،  زهر االٓداب ومثر أاللباب،  طبعة دار اجليل، بريوت -
املنعم خفا�، دار  اخلطيب القزويين، إاليضاح يف علوم البالغة، حتقيق محمد عبد -

  . ناين، بريوتالكتاب اللب 
 دالرزاق املهدي، دار ٕاحاء الرتاثالزخمرشي، الكشاف عن حقائق التزنيل، حتقيق عب -

   . م1997عام 
  . ، حتقيق محمد جاد املوىل وآخرين، دار الرتاثالعربية اللغة السـيوطي، املزهر يف علوم -
عام  العباس بن أالحنف، ديوان العباس بن أالحنف، دار بريوت للطباعة، بريوت -

  .م1982
  . حازم القرطاجين، مهناج البلعاء ورساج أالدeء، حتقيق محمد احلبيب بن خوجة -
  . صدر اBين البرصي، امحلاسة البرصية، حتقيق خمتار اBين ٔامحد، عامل الكتب، بريوت -
  . هـ1396بغداد،عام ، مطبعة الزهراء،ß29ستشهاد، ص عبداجلبار الناي�، الشواهد و -
صاحلي، الشاهد الشعري يف النقد والبالغة، عامل الكتب احلديث، الطبعة  زاقعبدالر  -

  . هـ1431أالوىل عام 
  : عبدالقاهر اجلرجاين -
  .ه1412ٔارسار البالغة، حتقيق محمود شاكر، مطبعة املدين، القاهرة، عام  _
  .ه1413حتقيق محمود شاكر، مطبعة املدين، القاهرة، عام  دالئل إالجعاز، -
اجلرجاين، الوساطة بني املتنيب وخصومه، حتقيق محمد ٔابو الفضل ٕابراهمي وعيل  عيل -

  .البجادي، مطبعة احلليب
،مكتبة وهبة 39صالعمل،محمد ٔابو موىس،إالجعاز البالغي ــ دراسة حتليلية لرتاث ٔاهل  -
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  م2006عام الطبعة الثالثة،
 .محمد زغلول سالم، ابن أالثري وÔوده يف النقد -
يل الهتانوي، كشاف اصطالحات الفنون، حتقيق رفيق العجم، مكتبة لبنان، عام محمد ع -

  .م1996
دراسة يف ضوء عمل اللغة احلديث، عامل الكتب،  -محمد عيد، الرواية وßستشهاد eللغة  -

  .القاهرة
  .م1996، عام 21ج  ، النادي أالديب الثقايف جبدة،جم� عالمات -

   لنابغة ا`بياين، حتقيق عباسالنابغة ا`بياين، ديوان ا_ 
                                                                        

  .18 -17تأويل مشلك القرآن، ص : ابن قتيبة  )1(

  .39دراسة حتليلية لرتاث أهل العمل، ص -محمد ٔابو موىس، إالجعاز البالغي   )2(

  .29عبداجلبار الناي�، الشواهد وßستشهاد، ص   )3(

  .26ٔارسار البالغة، ص   )4(

  .م1996، عام 315، ص 21جم� عالمات ج  -مارك دو بيازي  - نظرية التناص   )5(

  .28ص  ،عبدالرزاق الصاحلي، الشاهد الشعري يف النقد والبالغة  )6(
م 1990/هـ1411لعرصية، بريوت، عام حتقيق، محمد حميي اBين عبدامحليد، املكتبة ا  )7(

يف جزٔاين، كام رجعت ٕاىل النسخة أالخرى اليت حققها لك من ٔامحد احلويف وبدوي 
طبانة يف ضبط بعض شواهد الكتاب، ويه صادرة عن دار هنضة مرص، القاهرة يف 

  . ٔاربعة ٔاجزاء
  . 1/33املثل السائر،   )8(
  . 18ٔابو هالل العسكري، كتاب الصناعتني، ص  )9(
  . 2/350املثل السائر،  )10(
  . 1/25املثل السائر،  )11(
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  . 1/27املثل السائر، ) 12(
  . 154ٕاحسان عباس، Øرخي النقد أالديب عند العرب، ص  )13(
  .24/ 1 ،املثل السائر )14(
  . )شهد(معجم مقاييس اللغة، مادة ابن فارس،  : ينظر )15(
  .3/238، )شهد(لسان العرب، مادة ابن منظور،  :ينظر )16(
  .2/494، )شهد(الصحاح مادة اجلوهري،  :ينظر )17(
، مصطلح 1003- 1/1002محمد عيل الهتانوي، كشاف اصطالحات الفنون،  )18(

  ).الشاهد(
  .2/1447املصدر السابق،  )19(
محمد عيد، الرواية وßستشهاد eللغة، دراسة يف ضوء عمل اللغة احلديث، :  ينظر )20(

  .68ص 
  .6ي يف فقه اللغة، ص ـفارس، الصاحب ابن )21(
  .106الرواية وßستشهاد، ص  :ينظر )23(
  .23-22الشاهد الشعري يف النقد والبالغة، ص ) 24(
، والبغدادي، خزانة أالدب، 2/489السـيوطي، املزهر يف علوم العربية، : ينظر )25(

1/5 ،6.  
  . 1/58املزهر يف علوم اللغة، : ينظر )26(
  . 1/205كشاف، ال : ينظر) 27(
  . 2/236ابن رشـيق القريواين، العمدة،  )28(
  . 1/24ابن جين، اخلصائص،  )29(
  . 1/5خزانة أالدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي،  )30(
  .347- 1/346املصدر السابق، ) 31(
  .2/5البيان والتبيني،  )32(
  .1/58املزهر، : ينظر )33(
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  . 137ة، ص الرواية وßستشهاد eللغ: ينظر)34(
  . 16-15الوساطة بني املتنيب وخصومه،  )35(
  . 59-58املوازنة بني الطائيني،  )36(
  . 27مهناج البلغاء ورساج أالدeء،  )37(
  .727مقدمة ابن خmون،  )38(
  .املصدر السابق نفسه  )39(
  .348/ 2املثل السائر،   )40(
  .  181،ابن أالثري، الويش املرقوم يف حل املنظوم، ص  )41(
  . 66/ 1املثل السائر،   )42(
  . 180/ 1املصدر السابق،   )43(
  . 43ابن أالثري، كفاية الطالب يف نقد 9م الشاعر والاكتب، ص،  )45(
  .44املصدر السابق،   )46(
  .  64/  1الشعر والشعراء،     )47(
  . 91  ،العمدة: ينظر   )48(
  . 348/  2 ،املثل السائر   )49(
  . 2/348 ،ملثل السائرا  )50(
  .املصدر السابق نفسه )51(
  .املصدر السابق نفسه )52(
  . 2/349املصدر السابق،  )53(
  . 2/348املصدر السابق  )54(
 .1/289املصدر السابق،  )55(
  .23/ 1ديوان امحلاسة،:ينظر.ان لربيعة بن مقزوم الضيبوالبيت. 1/93املثل السائر،   )56(
  .1/306املصدر السابق،  )57(
  .1/369املصدر السابق،   )58(
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  .املصدر السابق نفسه  )59(
  . 1/320املصدر السابق،   )60(
  . 1/218املصدر السابق،   )61(
  .  1/320املصدر السابق، ) 62(
  .   1/288املصدر السابق،    )63(
  .  1/257املصدر السابق،   )64(
  . 2/310املصدر السابق،    )65(
  . 2/311بق، املصدر السا )66(
  . 1/341املصدر السابق،  )67(
  . 110/ 2امحلاسة البرصية،  ،صدر اBين البرصي: ينظر  )68(
  . 2/404زهر االٓداب ومثر أاللباب ،  ،حلُرصي القريواينا: ينظر  )69(
  .2/134معاهد التنصيص، : ينظر  )70(
  .1/275املثل السائر،   )71(
  .1/362املصدر السابق،   )72(
  .1/143ديوان امحلاسة، : ينظر  )73(
  .2/316املثل السائر،   )74(
  .2/317املصدر السابق،   )75(
  .1/316املصدر السابق،   )76(
  .175، 1/174املصدر السابق،   )77(
  .1/256املصدر السابق،  )   78(
  .2/286املصدر السابق،     )79(
  .2/43املصدر السابق،     )80(
  .1/317املصدر السابق،     )81(
  .1/186املصدر السابق،     )82(
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آثرت عدم ٕارفاقها رغبة يف اختصار البحث وسأقوم بعمل فهارسها الفنية مع شواهد   )83(
  .الشعراء ا,هولني وٕاخراÔا يف معل علمي مسـتقل ٕان شاء هللا تعاىل

  .و شطر البيت لعمرو بن ٔامحر الباهيل 2/61املثل السائر،    )84(
  .2/198سائر، املثل ال   )85(
  .2/98املصدر السابق،   )86(
  .2/98املثل السائر،   )87(
  .213اBيوان، ص : البيت للعباس بن أالحنف، ينظر  )88(
  .1/448, العمدة  )89(
  .1/173, املثل السائر  )90(
  .2/187, املصدر السابق  )91(
  .1/40املثل السائر،   )92(
  . 1/270, املصدر السابق ) 93(
  . 1/365ملصدر السابق، ا  )94(
  .1/310املصدر السابق،   )95(
  .2/159املصدر السابق،   )96(
  . 1/59املصدر السابق،   )97(
  . 88ص، دالئل إالجعاز،  )98(
  . 1/172املثل السائر،   )99(
  . 1/177املثل السائر )  100(
  . 1/309املصدر السابق،   )101(
  . 2/88املصدر السابق، )  102(
  . 1/107املصدر السابق،  ) 103(
  . 1/181: املصدر السابق  )104(
  . 1/182: املصدر السابق  )105(
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  . املصدر السابق نفسه  )106(
  .1/296: املصدر السابق )107(
  .املصدر السابق نفسه  )108(
  .3/225املثل السائر،  )109(
  . 1/272املثل السائر   )110(
  . 1/274, املصدر السابق  )111(
  . 2/172, املصدر السابق  )112(
  . 175-2/174, املصدر السابق  )113(
  .2/20,   املصدر السابق )114(
  .2/81املثل السائر   )115(
  . 1/79, املصدر السابق )116(
  .1/407, املصدر السابق  )117(
  .1/407املثل السائر،   )118(
  .2/205املثل السائر   )119(
  . 1/301املصدر السابق،   )120(
  . 1/150املثل السائر،   )121(
  .1/151, املصدر السابق  )123(
  . 1/152املصدر السابق،   )124(
  .1/194, املصدر السابق  )125(
  .139، 2/138, املثل السائر  )126(
  .1/36, املصدر السابق  )127(
  . 138/  1, املصدر السابق )128(
  .1/21املثل السائر   )129(
  .2/114املثل السائر   )130(
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  . 211ابن أالثري وÔوده يف النقد، محمد زغلول سالم، ص  :ينظر  )131(
  .1/309املثل السائر،  )132(
  .389- 1/388: املثل السائر )133(
  .1/389, املصدر السابق )134(
  .286، 1/285ينظر املصدر السابق، ) 135(
  .1/382املثل السائر،  )136(
  .393/, املصدر السابق )137(
  . 314-1/313, املصدر السابق )138(
  . 2/159املثل السائر  )139(
  . 2/160, املصدر السابق) 140(
  .2/81, املصدر السابق )141(
  .1/365املصدر السابق،  )142(
  .1/168, املصدر السابق )143(
  .169، 1/168, املصدر السابق )144(
  .1/56املثل السائر،  )145(
  .1/297, املصدر السابق )146(
  .2/33, املصدر السابق )147(
  .2/278, املصدر السابق )148(
  .2/279, املصدر السابق  )149(
  . 1/397,  املصدر السابق )150(
  . 2/62, املصدر السابق )151(
  .14ص  ،ديوان النابغة ا`بياين: ينظر )152(
  .1/751ديوان امحلاسة، : ينظر )153(


