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لى أمي بارؾ ا في عمرىا -يرحمو ا -إلى أبي  كا 
 إلى أبنائي ك بناتي فقد نمت مف كقتيـ ما كانكا

 ىـ أكلى بو.
 , ك إلى زكجتي التي ضحت بزمنيا مف أجؿ إتماـ ىذا البحث

  .أىدم ىذا البحث 

 
 

 
 



 

 
بحمدؾ الميـ نستعيف، ك بالصبلة عمى نبيؾ نستميـ التكفيؽ لما 

 تضيو الديف.يق
ال يسعني في مثؿ ىذا العمؿ المتكاضع إال أف أتقدـ بعظيـ الشكر ك 

 االمتناف
لكؿ مف تكـر عمي فأكالني نصيبا مف رعايتو، ك أعانني عمى تحمؿ مشاؽ 
البحث ك متاعب الدراسة، ك ما أكثرىـ، لكف البد أف أخص بالشكر 

د عباس المشرؼ الجزيؿ بعضا منيـ ك في مقدمتيـ األستاذ الدكتكر/ محم
عمى ىذه الرسالة ك الذم كاف لو أبمغ األثر في إخراجيا إلى حيز الكجكد، 

 جزاه ا عني خير الجزاء.
كأخص بالذكر إدارة جامعة أبي بكر بمقايد/تممساف ك عمادة كمية اآلداب 

 ك رئاسة قسـ المغة العربية ك آدابيا المتيف ميدتا أمامي الطريؽ.
بعد شكر اا كحمده ػ أف يشكر أىؿ الفضؿ،  كمما يجب عمى المرء ػ

رشاد، أشكر ا أف ىيأ لي أستاذا، كاف  عمى ما قدمكه لي مف عكف كا 
يمحظني بعيف العالـ الغيكر عمى العمـ كأىمو، ك الذم بذؿ جيدا طيبا ك لـ 
لى األساتذة  يبخؿ بزمف أك نصيحة أك كتاب فمو مني كؿ الشكر كا 

 :قرؿءة ىذا العمؿقشة عمى تفضميـ بقبكؿ الفضبلء أعضاء لجنة المنا
ك كؿ مف تكبد معي متاعب  ك الشكر مكصكؿ لؤلساتذة ك المكتبييف

 ك صعابو.البحث 
 ك ا أسأؿ أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصا لكجيو الكريـ.
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احية مف النبحثو يقتضي  ،إف مكضكع جمالية التمقي في شركح الشعر العربي القديـ   
أف  نظرية التمقي مف حيث ىي فكرة قديمة  التمقي المعاصرة، غير ةضكء نظري فيالمعرفية 

سيسية لـ تنشأ إال في أعكاـ قدـ الفكر النقدم، ىي نظرية مكتممة كقائمة عمى أصكؿ تأ
 اتمسكت بي ة التيالمنيجي يف، كيبدك أنيا نشأت نتيجة العنايةمف القرف العشر  ياتنالست

أنيا قادرة عمى تحميؿ العمؿ األدبي في مكضكعيتو  التي كانت ال تزاؿ تزعـ ةنيكيالنزعة الب
مف  ،نمطاكضمف آفاؽ محددة ،المسانية. إف كؿ المذاىب النقدية عرفت في حدكد معينة

 .فمسفة الجماؿ الفني، أك جمالية خاصة بيا
تختمؼ  ،ية ثانيةمف جية كأدكاتيا كأىدافيا مف ج إف نظرية التمقي في بعدىا الفمسفي   
عمى سبلمة الطرح في تكثيقو النظرم  منا اكحرص نظرية القراءة كتتقاطع معيا، عف

 .التطبيقي كاف لزاما عمينا أف نميز بيف الحقميف ثـ نحدد مسافة التقاطع المشترؾ بينيما
كتتعامؿ معو بكصفو بنية فنية تنتج منظكمة مف  ،القراءة تيتـ أساسا بالنص نظريةإٌف  
ات يضعيا المبدع ليكجو بيا فكؿ نص يتضمف مجمكعة إشار  ،المفتكحة أك ةاللة المغمقالد

ىي  تإلى المعنى الذم يريده ضمف استراتيجيو معينة، ىذه اإلشارات كاالستراتيجيا المتمقي
ما يصطمح عميو القارئ الضمني، فالنص في ىذه الحالة بنية فنية تحكميا مجمكعة 

اتيا بمؤشرات القراءة المكجكدة داخؿ النص، كمنو فإف الشركح خصائص أسمكبية، تتحكـ آلي
 ىي البنية الفنية المراد معاينتيا. ،الشعرية في ىذه الحالة

أما نظرية التمقي فإنيا تيتـ أساسا بتفاعؿ القارئ الفعمي مع النص، كتركز عمميا      
ء تمقييا يدخؿ معرفتو فتحكؿ عمى لحظة التبلقي بينيما، فالنص بنية فنية، كالقارئ الفعمي أثنا

 .الفنية إلى بنية جمالية أك كقع جمالي
قد أصبح بديييا أف نعمـ بأف نظرية جمالية التمقي ،قد أخذت في احتبلؿ مكقع ىاـ     

القراءة،نظرية  كتاب أيزر" فعلفي حقؿ النقد األدبي لعصرنا ىذا، خاصة إذا عرفنا أف" 
جمالية التمقي، كقد كاف أيزر حريصا عمى تأكيد ىذا " ىك خاص بجمالية التجاوب في األدب

ئ أىمية التفاعؿ بيف النص كالقار  إلىالتدقيؽ في مقدمة كتابو، كلعمو أراد أف يشير في ذلؾ 
 في تحقيؽ المعنى في أم ظرؼ كاف.
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الشؾ أف أىمية مثؿ ىذه النظرية الجديدة في العالـ أصبحت معرفتيا ممحة أكثر مف أم ك 
 كقت مضى.

إننا عند قراءة تاريخ النقد العربي نجد فيو سمطة المؤلؼ تركزت إلى الحد الذم جعؿ     
النقاد يعتبركف النصكص مستكدعات لممعاني، كأف القراءة ليست شيئا آخر سكل فعؿ إفراغ 

عبلنو لآلخريف.  تمؾ المستكدعات مف محتكاىا كا 
ؿ النص الكاحد كالحديث عف لقد كاف ىناؾ كبلـ كثير عف التأكيؿ كاختبلؼ اآلراء حك     

المعنى، أك معنى المعنى، أك عف المعاني الخفية، كلكف في جميع األحكاؿ ظمت عبلمات 
شارات، كسنف النصكص ىي المسؤكل كحدىا عف تحديد المعنى، سكاء جاء ىذا التحديد  ةكا 

طئا عف طريؽ الفيـ أك بكاسطة التأكيؿ، كحتى في نطاؽ التأكيؿ قيؿ: إف ىناؾ تأكيبل خا
 كاآلخر صحيحا.

 محقيقة.لمجانب الكالخاطئ ىك  ،فالتأكيؿ الصحيح ىك المطابؽ لممدلكؿ" الحقيقي" لمنص
ال تنظر إلى النصكص كبنيات تقدـ المعنى جاىزا لمقارئ  يإف نظرية جمالية التمق    

ج كىذه األبنية المقترحة معركضة كمكيفة إلدما أبنية لتكليد معاني محتممة،إنما تعتبرىا 
صبح البنية الذىنية لت ،القارئ ليعيد بناءىا مف جديد، انطبلقا مف فعالياتو الذىنية الخاصة

 لمقارئ أثناء فعؿ القراءة جزءا ال ينفصؿ عف بنية النص نفسو.
معنى ناتج عف التفاعؿ التجاكبي ىك نتاج جديد ال يطابؽ النص كال القارئ. إنو ككؿ       

 الذىنية كتفاعميا مع بنية النص.حصيمة اندماج معطيات البنية 
كباعتبار عممية الشرح  لقد كجدنا أف الشرح الشعرم يبحث في معنى النص اإلبداعي     

تمقي مذات مقصديو متكجية لمقارئ، حيث تعمؿ عمى فؾ الرمكز كفتح مغمقات النص نحك ال
ي كالشرح الشعرم مما يجعمو يتجاكب مع النص بالتأثر، كمنو أردنا الربط بيف جماليات التمق

ف كانت تعد بحؽ ظاىرة عرم لمشعر العربي قديمة قدـ ظيكرهذلؾ أف ظاىرة التفرد الش ، كا 
يضاح المعاني كعرض  فنية تقـك عمى تفسير صناعة شركح شعرية تعتمد تفسير الغريب، كا 

ال يمكف القياـ بعممية مسح شاممة لتراث شعرم كنقدم كبير،  ألنوالركايات لتقكيـ الشعر، 
في ظؿ قراءة سريعة، مع أف العرب كانت تفيـ الشعر سميقة دكف الحاجة إلى شرح أك 

 نظرا لمبعد التاريخي بيف أفؽ التكقع لمجميكر في عصر التدكيف كعصرنا ىذاك  ،تفسير
 أصبحت الحاجة ماسة إلى الشركح الشعرية.
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عمينا البحث فرضت  محكر دراستناىي  جمالية التمقي في شرح المفضمياتكلما كانت     
ف اختيار إعف افتراضات لكجكد الجمالية فييا، كالتي جعمتيا مشركع رسالة الدكتكراه، ف

المفضميات لممفضؿ الضبي مكضكعا لمدراسة مرجعو أنو حظي بالقبكؿ عند عمماء المغة ك 
الشعر، حيث مٌثؿ صكرة ناصعة لمشعر العربي القديـ الذم صدر في مجممو عف قرائح 

ف، عبركا في مقطعات قصار عف ممارساتيـ الحياتية ك ما كانت تثيره في شعراء مغمكري
 نفكسيـ مف إحساسات داخمية كمكاقؼ حياؿ الكجكد.

أشعارىـ نابضة بالحياة  جعؿ ،صدؽ تجارب أكلئؾ الشعراء كعفكيتيـ في التعبير عنيا إف 
سا فياضا لتمؾ العبلقة رغـ ما بيننا ك بينيا مف تباعد، تبعث فينا إحساالإذ ىي ال تزاؿ، عمى 

كبيف الشاعر  ،التي نكاد نفتقدىا اليـك بيف الشاعر كحياتو -تحقؽ أفؽ االنتظار-الحميمية 
كبتمؾ الرؤية الشعرية الصافية التي احتفظت لمممارسة الكاقعية بكؿ تمؾ الحيكية  ،كمجتمعو
ي فيو بكؿ كلما كانت دراسة الشرح تقتضي البحث عف مظاىر جماليات التقم كالنضارة،
عمماء المغة كنقدة الشعر الذيف تكالكا قمنا بتتبعيا عند شٌراح المفضميات خاصة  ،أنماطيا

 .عمى شرحو
ىك ما ك ، حتى تعدد شراحيا خصائصكقفكا عمى ما تفردت بو لغتو الشعرية مف مزايا ك لقد  

يا الجمالية دعاني إلى أف أقؼ عند ىذه االختيارات الشعرية الرائعة محاكال استيضاح مبلمح
ظرا التساع كتعدد مكضكعات مف خبلؿ دراستيا عمى أساس مف نظرية التمقي الحديثة، كن

كضكح  في صعكبة ما أكجدكمدل قكة  لغة الشعر العربي القديـ فييا، كىذا  ،ئياار شعر شع
 جيكدا مضاعفة في ىذه الدراسةاستدعى مبلمح االختبلؼ كاالتفاؽ بيف جميع الفصكؿ مما 

ف أىميتيا في أف الساحة األدبية كالنقدية مميئة بالمسميات الجديدة البراقة التي التي تكم
تظير كأنيا عمـ جديد ال جذكر لو، كعمـ الجماؿ كجماليات التمقي مف جممتيا كالحقيقة أف 

ف كاف نقاد ال ليذا العمـ أصبل مفكرييـ  ك رب قد تناكلكه عند فبلسفتيـغفي تراثنا العربي كا 
اىتماـ المبدع كالناقد  –الكتب فقد جاءت ىذه الدراسة لتثبت أف جماليات التمقي  فكا فيوكألٌ 

ل، ألف كؿ أمة إذا عمـ يتسـ بالشيكع ال نستطيع أف نخصو بأمة دكف أخر  –معا بالمتمقي 
 ـحيف رجعكا إلى تراث عممائيضالتيا كىكذا عمماء األمة  عادت إلى دراسة تراثيا كجدت فيو

 .غير أنو يستند إلى معتقداتيا كثقافتيا كفكرىا ةأف جذكر ىذا العمـ مكجكد كمفكرييـ تبيف ليـ
األسس الجمالية مف خبلؿ جيكد شٌراح الشعر العربي كخاصة في دراستي تناكلت  فقد 

 معمبل ،شٌراح المفضميات مقدما مف خبلؿ شركحيـ رفعة كرقي الذكؽ الجمالي الفني العربي
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كقد اعتمدت  ،أك مشاركتو فيو المتمقي إلى ذكؽ راؽبكصكؿ الي ة ىكالفائدة المرجك  ،ىذا بأدلة
القديمة كالجديدة كلككنو أكفى الشركح مع االستنارة بشرح التبريزم  بطبعتيونبارم شرح األ

ببعض ما كشذرات مف شرح أبي عمى المرزكقي المبثكثة في بعض الدراسات مع االستعانة 
راسات حديثة في القراءة الشعرية لممكركث العربي كما استعنت بد، تكفر لنا مف منيج النحاس

 .كذا االستنارة بآراء أستاذم المشرؼ األستاذ الدكتكر محمد عباس 

كلما كاف النص اإلبداعي الذم يستقطب عددا كبيرا مف القراء ىك الجدير بأف يؤىؿ ليذه 
قراء كثر النظرية لتبحث فيو. كانت المفضميات الظاىرة التي استقطبت بحماسة كدىشة 

أفاؽ  جصكرة اندما اتنكعت مشاربيـ الثقافية، كاختمفت بيئات تمقييـ لقصائدىا، فعرضك 
 تمقي النص. ياالنتظار ف
التي تضـ بيف جناحييا شعرا  -النص الشعرم القديـ في اختيارات المفضؿ الضبيإف 

م ىك فف في كالتي تقـك فييا التجربة الشعرية عمى اإلنشاد الذ -لمجاىمييف كاإلسبلمييف 
دكنيس الف ىذه التجربة ينتجيا عمى حد قكؿ أ الصكت يفترض فنا يقابمو ىك فف اإلصغاء

 يحبذ التجدد كالتغيير عمى أساس ،كيكجييا إلى المتمقي المنتمي إلى مجتمع شفكم ،الشاعر
 طبيعتو.
ف معالجة ىذا المكضكع لف تككف اجترارا لما سبؽ أك كما يقاؿ السير في ك نزعـ أ 

نما أسعى بيا إلى استخبلص مبلمح المشركع مف خبلؿ نظرية التمقي رك اب اآلخريف، كا 
الحديثة, ككيؼ استطاع الشارح أف يضع ىذه الصكرة الجميمة بالربط بيف القراءات السابقة 

 كما يراه ىك؟
إلى الجدية في  إسياما أصبك مف خبللوإف أىمية ىذا البحث يستمدىا مف ككنو    

طمعا في الكقكؼ عمى الحقائؽ العممية كالمكضكعية، كاضعا نصب عيني  تناكؿ المكضكع،
 .(3-2-1اآلية ) سكرة العمؽ: في قكؿ ا تعالى

مىؽى )﴿ بّْؾى الًَّذم خى مىؽو )1اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى ٍنسىافى ًمٍف عى مىؽى اإلًٍ ـي )2( خى بُّؾى اأٍلىٍكرى رى  ﴾(3( اٍقرىٍأ كى
ٌنما ألجؿ اإلتقاف.إف فعؿ القراءة تكرر ال لتكريس الت  كرار كا 

قاؿ حكمت صالح:" فبقدر ما نحف بحاجة إلى تراثنا القديـ نحف بحاجة إلى الجديد،  
كمف ثـ العمؿ بكؿ بصيرة كحذر عمى صيرىما في بكتقة كاحدة إلنتاج أعماؿ تخرج أدبنا 

 كنقدنا العربييف مف دكائر السقكط في محيطات التقكقع". 
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فيو قكؿ  ؽح المفضميات قد أنيتيا أبحاث السابقيف، يصدإف مف يقر بأف دراسات شر 
 لضاع عمـ كثير كذىب أدب غزير".   ،ابف بساـ" لك اقتصر المتأخركف عمى كتب المتقدميف
كتاب ركبرت ىكلب: نظرية التمقي مقدمة إف أىـ دراسة نظرت لمتمقي ما جاءت في 

كالتي  Robert Holub – Reception Theory-A Criticl Introductionنقدية، 
أفادتنا في االطبلع عمى المراحؿ التي مرت بيا نظرية التمقي منذ النشأة كأىـ األفكار التي 

  .ناد بيا ركادىا
كمف الدراسات النقدية التي تناكلت مكضكع التمقي، ما قدمتو الدكتكرة فاطمة بريكي في 

امبل ليذه النظرية في جانبييا كتابيا: قضية التمقي في النقد العربي القديـ،الذم كاف عرضا ش
النظرم كالتطبيقي. كقد اخترت شرح المفضميات ألف الشراح استطاعكا الدخكؿ إلى تخـك 
 النص الشعرم العربي القديـ كنقميا بصدؽ إلى المتمقي كما استطاعكا أف يبثكا فييا معارفيـ.

معرفة التي كما استفدت مف دراسات حممتيا عدة دكريات: لعؿ أىميا سمسمة عالـ ال
المعنكف بػ: التفضيؿ  267يصدرىا المجمس األعمى لمثقافة كالفنكف بدكلة الككيت خاصة العدد

كقد تتقاطع  الجمالي دراسة في سيككلكجية التذكؽ الفني، بقمـ الدكتكر شاكر عبد الحميد
ة دراستنا ىاتو مع بعض الدراسات مثؿ دراسة نيى فؤاد عبد المطيؼ السيد المكسكمة بجمالي

، ككذا دراسة أحمد 2001التمقي لغة الشعر، الشكاىد الشعرية في شركح المعمقات طبعة 
، ك دراسة محمد يكسؼ عكض 1989جماؿ العمرم المكسكمة بشركح الشعر الجاىمي طبعة 

أثر الشاىد الشعرم في شركح المرزكقي لديكاف الحماسة مف حيث المغة كالنحك طبعة 
جية نقدية مغايرة لما سبؽ، مع التبصر بكؿ الدراسات ك  مف، غير أني تناكلتيا 1986
 السابقة.

 كيؼأما اإلشكالية التي أتعرض ليا بالبحث تظير في صكرة سؤاؿ ممح نكرده كالتالي: 
تبمكرت نظرية جمالية التمقي في شركح المفضميات كما ىي آفاؽ االنتظار التي يحققيا 

 النص المشركح أماـ المتمقي أك يخيبيا ؟
 :طرح أسئمة جزئيةدفعتنا ل ناىاشكالية التي عرضإف اإل
 إيجاد أفكار جادة لنظرية جمالية التمقي في شركح المفضميات؟.  ىؿ يمكف 
 .ما ىك الكقع الجمالي الذم أحدثتو ىذه الشركح في المتمقي؟ 

 .كيؼ كاف أفؽ االنتظار في شركح المفضميات؟ 



  

 و 

 

 االنتظار  تعمقة باختبلؼ أفؽما ىي المستكيات الجمالية التي حققيا الشرح كالم
 حكؿ مقصد المبدع مف حيث تحقيؽ اآلفاؽ أك تخييبيا؟.

 
ذا كاف فعؿ القراءة ليس فعبل حياديا,  نو يندرج ضمف سمسمة مف السيركرات فإكا 

 كاف المنيج االستقرائي المنيج الرئيسىذه الدراسة منيجا تكامميا  اقتضتكقد االجتماعية، 
برازىا كليس لمغكص في الجزئيات، ككذا ككذا المنيج التحم فييا، يمي إليضاح المعاني كا 

المنيج الكصفي حيث أعانني عمى كصؼ الظاىرة الحالية داخؿ الشرح كبعمؽ، كمنو 
لمكصكؿ إلى المراد عمى الرغـ مما اعترض  أصبحت فيو المناىج البحثية أدكات إجرائية

اسة كتفرعاتيا باعتبارىا تقـك عمى سبيؿ دراستي ىذه مف مصاعب تمثمت في اتساع رقعة الدر 
مدكنة مف مدكنات الشعر األصيمة، ككذا الكقت كصعكبة الكصكؿ إلى بعض مصادر 

كلكف بحكؿ مف  ،مما تطمب مني السير الحذر ،كلى في ىذا الميدافالدراسة، كلككنيا دراسة أي 
ئة بالمطبات، ا كقكتو استطعت أف أتممس طريؽ البحث ذم الدركب كالمسالؾ الكعرة الممي

كما كاف ليذا العمؿ أف يخرج بيذه الصكرة لكال تكجييات أستاذم  المشرؼ الفاضؿ محمد 
 عباس ككذا تكجييات األساتذة الكراـ، 

اقتصرت عمى إبراز جمالية التمقي في شرح  يكلمعالجة اإلشكالية التي طرحتيا كالت       
 قدمة كمدخؿ كذيمتو بخاتمة.مسبكقة بم فصكؿقسمت البحث إلى أربعة المفضميات  

 خطة البحث المقترحة: 
 مقدمة:
 مفيـك الجمالية كأنكاعيا كالنقد الجمالي.فيو  درستمدخل: 

أىمية الشركح عبلقة نظرية التمقي بالشركح الشعرية ك  في بحثخصصتو لم الفصل األول:
 فيجيا الشارحك الشرح كتبييف مسالكيا التي انت ةالشعرية كما بينتيا كتب النقد معالجا حرك

 .مع تعريفو في شرح اختيارات المفضؿ الضبي 
-) مر لمتعريؼ بشراح المفضميات: أبك بكر محمد بف القاسـ األنبا خصصتو ي:ـالفصل الثان

ىػ(، 421-أبك عمػي المػرزكقي ) ،ىػ( 338-) اسػالنحأبك جعفػر أحمد بف محمد  ،ىػ( 328
 . ىػ( 502-) طيبالخالمعركؼ ب التبريزمزكريا بف يحي بف عمي 

كعبلقتيا بالنص المشركح متناكال اآلراء  جمالية التمقي في شرح المفضميات الفصل الثالث:
 النقدية الحديثة كالمعاصرة حكؿ الشركح كالتمقي.



  

 ز 

 

مستكيات جمالية التمقي في شرح المفضميات كمناىج خصصتو لدراسة الفصل الرابع: 
 .الشراح

 
كأشكره أف كفقني إلى إتماـ ىذا  أكال،إال أف أحمد ا  كفي ختاـ مقدمتي ىذه ال يسعني

كجدت  الذم ،محمد عباس :بخالص شكرم كامتناني ألستاذم المشرؼ  أتكجو كأف البحث،
ك قراءة كأمانة،ك منيج  إف البحث العممي صبري  ،فيو األب الركحي كالمرشد الناصح بعبارتو

 كجو ك نقد.ك أخبلؽ " فجزاه ا عني ألؼ خير عمى ما صحح ك 
ك إني ال أدعي الكماؿ ك التماـ في معالجة ىذا المكضكع عمى الرغـ مف أنني لـ أدخر 

 . جيدا لمكصكؿ إلى أىداؼ رسمت عناصرىا ك اجتيدت في تحقيقيا
  

 ق1439رمضاف  :في الجزائر 
 ـ2018مام                                                                           

 عبد الرحمف بكترعة               
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 مفيـك الجماؿ في اإلبداع األدبي. أوال:
 

 .عمـ الجماؿ في الفكر النقدم العالمي ثانيا:
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـدخـلالم

2 

 مفيوم الجمال في اإلبداع األدبي: :أوال
 :واصطالحاتعريف الجمال لغة  -1

 :لىقاؿ تعا ؿى مي كالفعؿ جى  ،ر الجميؿمصد :لغة - أ
مىاؿه ًحيفى تيًريحيكفى كىًحيفى تىٍسرىحيكفى ﴿ ـٍ ًفييىا جى لىكي  1 .﴾كى

 أم بيا بياء كحسف."
مي  ،حسف يككف في الفعؿ كالخمؽقاؿ ابف سيدة: الجماؿ ال ؿ الرجؿ بالضـ جماال فيك كقد جى

الجماؿ بالضـ كالتشديد لمحياني كجماؿ األخيرة ال تكسر ك جميؿ كجماؿ بالتخفيؼ ىذه عف ا
 تكمؼ الجميؿ.مف لجميؿ كجممو أم زينو كالتجميؿ : أجمؿ 

"إف ا جميؿ يحب  ،مى الصكر كالمعاني كمنو الحديثقاؿ ابف األثير: كالجماؿ يقع ع
 قاؿ: -لعبيد ا بف عتبة -أنشد تغمب ،أم حسف األفعاؿ كامؿ األكصاؼ الجماؿ"

ؽُّ أىف تىٍيكىل فتيٍشعىؼى   بأىٍجمىؿا كاف ليس إذا م ىىًكيتى   ***بالذم كما الحى
قاؿ ابف سيده: يجكز أف يككف أجمؿ فيو بمعنى جميؿ كما قالكا ا أكبر يريدكف مف كؿ 

 شيء.         
 اؿ أبك ذؤيب:ػق

 فتستريحي  حبه ستمقى مف تي  *** القريحي  يا القمبي ؾ أيه جمالي 
 2 ؾ كال تجزع جزعا قبيحا.تجممؾ كحياءى  إلًزـيريد 

 :اصطالحا -ب
مف الكممة اإلغريقية    estheticsانجًبنٍبثأك  ،الجماؿ مـاشتؽ مصطمح ع

Aisthanesthai   كالتي تشير إلى فعؿ اإلدراؾTo perceive ، كأيضا مف كممةAistheta  
 أما الماديةكذلؾ مقابؿ األشياء  ،erceptible THingsالتي تعني األشياء القابمة لئلدراؾ 
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عرفة المستمدة مف الجكاىر كيعرفو الفيمسكؼ قامكس أكسفكرد يعرؼ الجماليات بأنيا الم
   1. بقكلو" إف عمـ الجماؿ ىك العمـ المتعمؽ بالشركط الخاصة باإلدراؾ الحسي" "كانت"

كمف ثـ   Senseكفي القرف العشريف صار عمـ الجماؿ مرتبطا باالىتماـ "بالحاسة"
كعرؼ في ،عاؿ في الفف باعتبارىا التجسيد الكاضح لبلنف Sensibility االىتماـ بالحساسية

القامكس اإلنجميزم الجديد ىذا النكع عمى أنو فمسفة أك نظرية التذكؽ أك إدراؾ الجميؿ في 
كاتفؽ الباحثكف عمى أف عمـ الجماؿ نشأ باعتباره عمـ يدرس اإلدراؾ لمجماؿ  ،الطبيعة كالفف

 كالقبح.
: جماؿ ىكقامكس بأف الاليمكف الكقكؼ كقاعدة عمى تعريؼ الجماؿ مف خبلؿ 

 2. المجاؿ الذم يتعامؿ مع كصؼ الظكاىر الفنية كالخبرة الجمالية كتفسيرىا""
 عالقة الفن بالجمال:  -2

تحديد دكر الكظيفة  Roman JacKbson ككبسكفجاركماف " لقد حاكؿ عالـ األلسنيات
خارجيا  كليس نحك أم شيء ،قدرتيا عمى اجتذاب االنتباه نحك الرسالة الفنية"الجمالية بقكلو 

فالرسالة الفنية تككف شعرية أم  ،أك أم شيء تقـك ىذه الرسالة أك العمؿ الفني باإلحالة إليو
أك عنده مف اجتذاب االنتباه الخاص  ،جمالية بالقدر الذم يتمكف تككينيا الخاص مف خبللو

 بالمتمقي إلى أصكاتيا 
 3. "أك تنظيميا الخاص كليس إلى أم شيء آخر يقع خارجيا ،ككمماتيا
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كىذا رأم عالـ ميتـ بالمغة فيك يكشؼ كظيفة ما تكجد بيف الكظائؼ المغكية فيذا 
يقكؿ إف الفف ىك محاكلة  "ريد ىاربيرت"أما  ،مزيج بيف النقد الجمالي كالنقد التحميمي النفسي

كيحدث ىذا اإلشباع خاصة  البتكار أشكاؿ سارة كىذه األشكاؿ تقـك بإشباع إحساسنا بالجماؿ
  .ما نككف قادريف عمى تذكؽ الكحدة الخاصة بالعبلقات الشكمية فيما بيف إدراكاتنا الحسيةعند

لنص اإلبداعي تقـك عمى أساس التذكؽ كاالستمتاع باكمنو فالعبلقة بيف الفف كالجماؿ 
الذم صنعو اإلنساف كمنو كمما كاف العمؿ الفني قادرا عمى استثارتنا في مكاقؼ متعددة 

كتأكيبلتو كمف ثـ شركحو كعمى ىذا األساس تنبني العبلقة بيف الفف كالجماؿ  تعددت تفسيراتو
ة تخمص بنا عمى عامؿ مشترؾ كاحد كيمكف االعتماد عمى يدفي متتالية عدكالتمقي كالشرح 

نتاج مكضكعات  ىذا القكؿ في تعريؼ الفف بأنو استخداـ خاص لمميارة كالخياؿ في إبداع كا 
كيشترككف ىـ بدكرىـ فييا مع بعضيـ  فرؾ فييا الفناف مع اآلخريلية يشتكبيئات كخبرات جما

كالتفضيؿ الجمالي كالقكؿ كعمى ىذا األساس يمكف أف يقكدنا التعريؼ إلى التذكؽ  .البعض
كمنو يمكف  ،فنحف نقرر ما نقرأ ،اراتنا اليكمية تقـك عمى أساس تفضيبلت جماليةبأف اختي

التفضيبلت الثابتة طكيمة األمد ألنماط مف " :نياإ الشعرفي تعريؼ األذكاؽ األدبية في  القكؿ
                                                                                                                                             1. الشعر كالشعراء"

لى  ،ات الفمسفة اليكنانية عامةيعكد االىتماـ المنظـ بالفف كالجماؿ إلى بداي  كا 
لى الشعر خصكصا عمى أنو "  ،أفبلطكف كأرسطك خاصة قد نظر أفبلطكف إلى الفف عمكما كا 

فيك نقد الفف عمى أساس أنو محاكاة  ،أم أنو يقدـ صكرة مشكىة لو 2 يزيؼ صكرة الكاقع"
 3. مف الصانع ذاتو" كمنو اعتبر الفناف "عمى أنو أقؿ مرتبة،لمشاعر النفس البشرية كأحكاليا

الجميكرية" عمى أنو قد كقع كما طرحيا في "،كبشكؿ عاـ تدؿ آراء أفبلطكف الجمالية
فيك  ،مجالي الميتافيزيقيا كالفف, كبيف الحؽ كالخير كالجماؿ في خطأ أساسي حيث أخمط بيف
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نساف ينبغي أف تعيف اإليحاسب األعماؿ الفنية عمى أساس ما فييا مف معمكمات يفترض أنيا 
كعمى الرغـ  ،أك يعيب عمييا أنيا ال تتضمف دعكة أخبلقية مباشرة ،عمى فيـ حقائؽ األشياء
فإف أرائو النقدية بمثابة التمييد المركز لكثير مف األفكار الحديثة في  ،مف انتقاداتو ىذه لمفف

كالنبر كالمحاكاة التيكمية كاإلرجاء  ،األدب كالفف كخاصة منيا ما يتعمؽ بالتبلعب بالمغة
كتداخؿ تحقيؽ  ،المؤجؿ كتعدد التأكيبلت كالقراءات المتعددة لمحقيقة الكاحدة أك النص الكاحد

كعندما نتناسى األسس المثالية الخاصة بالفمسفة  مع الكىمي كغير ذلؾ مف األفكار.
األفبلطكنية يمكننا أف نكتشؼ في ىذه التعبيرات إشارات تدؿ عمى أف الجماؿ ليس شيئا 

 يك يمكف أف يككف أرضيا ماديا, كيمكف أف يككف معنكيا مثاليا أك مفارقا لعالـ الكاقع.كاحدا ف
حير"الجماؿ" عبر تاريخ البشرية المفكريف كالفبلسفة كاألدباء كالفنانيف كعمماء  اليذ

كتعددت تفسيراتو بتعدد المنطمقات الفمسفية كالنقدية كاإلبداعية  ،النفس كالناس بشكؿ عاـ
كظؿ الجماؿ  .بمظيره كمخبره طةاإلنسانية لو تمؾ التي حاكلت تفسيره أك اإلحاك  ،كالعممية

فكانت نقطة اىتماـ النظريات الجمالية منذ العصكر الكبلسيكية  ،يراكغ مف كؿ التفسيرات
ما الجماؿ؟ فقاؿ قطعية لمسؤاؿ الجكىرم:  إجابة إيجادىي محاكلة  ،لئلغريؽالقديمة 

كعمى أىكاء  ،كجد جميؿ بطبعو بؿ يتكقؼ األمر عمى الظركؼإنو ال ي ،السفسطائيكف مثبل
إف الجماؿ يقـك عمى النظاـ  :كقاؿ الفيتاغكريكف ،الناس كعمى مستكل الثقافة كاألخبلؽ

إلى أف الجماؿ ىك المتكازف أك  :كعمى االنسجاـ كأشار يمقريطس - السيمترية -كالتماثؿ
الخير الجماؿ لؤلخبلؽ كربط سقراط الجماؿ بكأخضع  ،المعتدؿ في مقابؿ اإلفراط أك التفريط

 .المفيدربطا تاما ككذلؾ بالنافع ك 
 "المأدبة" ،"ايدركسف" ،"ىبياس األكبر"ت راكتناكؿ أفبلطكف الجماؿ في ثبلث محاك  

  فالجميؿ صكرة عقمية مثؿ صكرة الحؽ أك الخير. ،اعتبر الجماؿ مستقبل عف مبدأ الشيء
ك ما يجعؿ العمؿ الفني جميبل بينما نجد تمميذه أصدر أفبلطكف حكما أف الشكؿ ى

 :أرسطك كاف مقتنعا بأف ىناؾ ثبلث مككنات أساسية لمجماؿ ىي
  Claritasأك النقاء المتآلؼ كاإلشعاع*  Consonantلتآلؼ*ا  Integras*ةيٌ مّْ كي ال
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مفات تفي الكحدة في المخ ـيقك فكاف يرل أف الجماؿ  *أما القديس أكغسطيف  
كمنو فالجميؿ ىك ما ىك مبلئـ لذاتو ككؿ جماؿ  ،لعددم, كاالنسجاـ بيف األشياء"كالتناسب ا

  .في الجسـ يؤكد تناسب األجزاء مقركنا بمكف مناسب
األككيني" "الجميؿ ىك ذلؾ الذم إذا رأيتو  كخبلؼ القركف الكسطى عرؼ القديس "تكما

أك داخؿ الذىف  ،كاستسر، فيك يدخؿ السركر لككنو مكضكعا لمتأمؿ سكاء عف طريؽ الح
نجمو تحت  يأفؿبعد أف كاد أف  -كمع عصر النيضة انبعث عمـ الجماؿ مرة أخرل، 1ذاتو"

باعتباره أحد األنظمة المعرفية المعيارية التي ىي عمـ األخبلؽ كالمنطؽ  -ضغط الكنيسة
 ،ـكأما عمـ الجماؿ الحديث كما نعرفو الي ،كالجماليات كالتي تدرس الخير كالحؽ كالجماؿ

فيمكف تتبعو مف القرف الثامف عشر عندما ابتكر ىذه الكممة ألكؿ مرة مف خبلؿ 
 (.1762-1714) الفيمسكؼ"جكتميب بكمجارتف"

 :من حيث فقو المغةتعريف الجمال  -3

فإف الجماليات كانت تعني دراسة اإلدراؾ الحسي لكف كلع ىذا األخير بالشعر خاصة, 
أنو نظرية الفنكف العممية أك عمـ "كد ىذا المكضكع عمى كالفنكف عامة جعمو يعيد تعريؼ حد

ي الحسي يمكف أف يكجد في أنقى حاالتو خبلؿ عالك  اكتماؿالمعرفة الحسية حيث اعتقد أف 
قكانيف الجماؿ في جكىرىا الكبلسيكي  صرامةكعمى الرغـ مف  ،2 "اإلدراؾ الفائؽ لمجماؿ

 ،فقد أصبح القبح قادرا عمى استثارة االنفعاؿ ،كالتنكع كالتناسب ،المرتبط بالنظاـ اليارمكني
كتطكرت األبحاث  3 "عدـ الجماؿ صار ذا قيمة جمالية في الدراسات الجمالية"كمف ثـ فإف 

                                                 
1
 .16ص ،مرجع السابؽال :بدكم عبد الرحماف - 

 *الكمية يعني أف الجماؿ يتجمى في العمؿ اإلبداعي بتكامؿ أجزائو )الكحدة(.
 *التآلؼ يقصد بو الكحدة العضكية لمقصيدة في مفيـك الشعر العربي.

 حيث يصبح المتمقي سجيف العمؿ اإلبداعي الذم تتكافر فيو ىذه الثبلثية. خبلصة الكمية كالتآلؼ، *اإلشعاع:
قصد حصكؿ قكة  يشترط الجماؿ في كحدة األجزاء المنتمية إلى شكؿ كاحد، بؿ يفضؿ اختبلفيا، أف أكغسطيف ال *نعتقد

 .التأثير لمنص في المتمقي، كىذا امتداد لمخمفية الفكرية ألكغسطيف باعتباره قديسا
2
 .07ص ،1975 ،2ط ،الجزائر ،الشركة الكطنية لمنشر ،ظافر الحسف :ترجمة ،عمـ الجماؿ :دني ىكيماف - 

3
 .14ص ،المرجع نفسو - 
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أف كؿ شيء مف حكلنا يمكف أف تككف لو قيمة "حتى أقر بعض عمماء القرف الثامف عشر
         1."جمالية تتـ عمى أساس الخبرة الخاصة التي يتـ الشعكر بيا

كلمتكضيح الدقيؽ يمكف القكؿ بأف كممة" الجماؿ" تماثؿ في صعكبتيا كممات مثؿ: 
 المكىبة ك الفف ألنيا كممات غالبا ما تعني أشياء كثيرة. ،السعادة

كأنو التحقيؽ الكامؿ لمشكؿ  ،فقد نظر الكبلسيكيكف إلى الجماؿ باعتباره جكىر الكاقع
في االتفاؽ  هتجميا لئلرادة كالشعكر أما الطبيعيكف فاكتشفك  :كنظر الركمانتيكيكف إليو باعتباره

كنظر الكاقعيكف إليو كاعتبركه مكجكدا في المكضكع الجمالي كالكعي الذم  ،البارع مع الطبيعة
ديد التعريؼ كصارت أعناؽ الفبلسفة تشرئب تارة حكىكذا بذلت جيكد جمة في ت ،دركو بون

  .األرض نحككتارة  ،إلى السماء
يمكف تمخيص القكؿ في أف الجماؿ يرتبط لدل الكثيريف بالمشاعر الحسية التي  لذا

يستثيرىا بداخمنا المكضكع اإلبداعي إحساسا بالسركر، أك المتعة بصريا، أك سماعيا كلكف 
 يتعمؽ بالتركيب الخاص لممستكيات المتعمقة بالمعنى كالتأثير الشامؿ في المتمقي.

 :النقدي العالميثانيا: عمم الجمال في الفكر 
 :مم الجمال عند الغربيينع - أ 

رادة تستقطب الخير ،الحؽ ءيستقرمعقؿ  ،قاؿ أفبلطكف: اإلنساف مثمث األبعاد  ،كا 
 حؽ يعقؿ كخير يراد كجماؿ يحس بو. ،ذلؾ ىك كائننا اآلدمي ،ؿاكحس يستقطر الجم

ىذه األبعاد الثبلثة ففي  نو كحدة ال تتجزأ ففيإلكف اإلنساف عمى الرغـ مف ىذه الثبلثية إال 
 كجماؿ كالعكس كيتجسد جكىر الكحدة في الكجكد. ،الحؽ خير
الفكر كحدة  فأنتجت ،تمفظتك نضجت اتضحت  كمنو كجب التفضيؿ فالفكرة متى 

ط في كجكدات فيتفر منتياه كؿ شيء لدل اإلنساف عندما يدرؾ  ،تصبح كثرة ألفاظ كالتي
يابا, بيف الكحدة كا  لكثرة.متنكعة ذىابا كا 

                                                 
1
 .29-15ص ،السابؽالمرجع  ديني ىكيماف :عمـ الجماؿ، - 
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كعميو  .كمف ثـٌ يخمد عبر األجياؿ ،الجماؿ ىك الذم يضرب في صميـ العقؿ كاإلرادة
كعبلقة  1 "فإف مكضكع الفف الذم ىك عمـ الجماؿ مف البديييات الصارخة مع البشرية"

 ككبلىما عبد الجماؿ ،اإلنساف المتحضر فناف اإلنساف بالفف أزلية فاإلنساف المتكحش فناف ك
 ،نٌضد قصيدة تكىـ أسطكرة ،لكنو ،رمى عميو مف ذات نفسو ،نقش الحجر"و فنا,كمارس عبادت

 ،ا ،القيـ ،اإلنساف ،مة الككفحلٌخص في تمكينو مم ،جعؿ مف القماش معركة مصيره
مف  ،مف بحثو عف الحقيقة فنا فعؿ كؿ ذلؾ فنا جعؿ ،كتمٌزؽ ،مٌزؽ ،تأٌمؿ تمٌرد ،مجد ،تساءؿ

 2 ."فالفناف الحؽ ىك الذم يصكر القبح تصكيرا جميبل ،تكأـ الجماؿفالفف  ،نشكات ذاتو جماال
 3 ."كلد عمـ الجماؿ ذات يـك مف مبلحظة كشيية فيمسكؼ"كلقد كاف بكؿ فميرم يقكؿ:

 4. "إف فمسفة الفف تشكؿ حمقة ضركرية مف مجمكع حمقات الفمسفة"كقاؿ ىيغؿ: 
 
 

                                  :اآلتيةكيتضح ىذا في المخططات البيانية 
 اإلنساف                        المخطط األول:

 
     حػٌس                  إرادة                                  قؿ ػع         

 
    الجماؿ              الخير                                     الحؽ            

 
 
 

                                                 
1
 . 29إلى  7ص مف ،ظافر الحسف :ترجمة ،عمـ الجماؿ: ديني ىكيماف - 

2
 .29إلى  07المرجع نفسو، ص  - 

3
 .29إلى  07المرجع السابؽ، ص  - 

4
 .29إلى  07المرجع نفسو، ص  - 
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     اإلنساف            :          ثانيالمخطط ال 
 

 الجماؿ                  الخير             الحؽ                              
 
 

 األفكار الكمية            األفكار الثانكية
  

    المخطط الثالث:
 حسية                      حقيقة                             جكاىر 
 فكس                           األفعاؿ                      األجساـالن 

 
 األفكاركحدة  

 
 الحسي اإلبداعيخمكد العمؿ      

 
 المتمقي تأثر

ىؿ الجماؿ في ذاتو  اآلتية: األسئمةأف نطرح  يحؽ قراءة متأنية ليذه المخططاتفي  
ألية  كىؿ يمكف ؟أك الحقة بو ،لو يمكف ألية فكرة أخرل أف تككف سابقةىؿ فكرة مطمقة؟ 

  معرفة أف تكجد قبمو كتككف ركيزتو األكلى؟
كاف ىناؾ جماؿ آخر غير الجماؿ في  إف:يكمف في قكلنا السابقة األسئمةكتبرير طرح 

لكف مف البساطة أف أعمـ بأف  ،ذاتو فميس جميبل ألم داع آخر غير مشاركتو لذلؾ الجماؿ
 إلىضيؼ سقراط ، كيككف صنيع حضكر ذلؾ الجماؿ كمشاركتوشيئا جميبل ال يمكف إال أف ي

مجماؿ في ل إف في رغبة معرفتنا ،يصبح الجماؿ جميبل بالجماؿ فبلطكف بالقكؿ:أ أستاذهكبلـ 
شيئا مف العبث إذا لـ نتمثؿ صكرة ا في الككف في الكجكد ألف صكرة فكرة الجماؿ في  ذاتو
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كمف ىنا كجب طرح سؤاؿ آخر مفاده: ما عبلقة  ،ذاتو تختمط تماما بيذه الصكرة اإلليية
؟ كىؿ مف نماذج أدبية تؤكد  الجماؿ باإلبداع األدبي؟ ككيؼ ىي ىذه العبلقة؟ كعبلـ تقـك

 عمى ضركرة كجكد ىذه العبلقة؟ كىؿ الجماؿ متعة اإلبداع؟
كمنو نقكؿ بأف الشعر يحتؿ مرتبة الشرؼ في  .ىناؾ سيؿ مف األسئمة التي تتكارد

ؿ كلكف الفمسفة تشك ،اميسنكع مف اإللياـ ال معر األفبلطكني شرط أف تتحد فيو الفنية التفكي
كمع ذلؾ فإف لممكسيقى  ،غناء لمشعرعمى ىذا الصعيد النبع األعمى كاألشد خصبا كا  
ة المدينة كمنيا حصنيا نفييا تكمف صيا. الصكتية كاآللية كالرقصة دكرا جكىريا في الدكلة

المصاحبة لذكات  اإلبداعيةالمفضميات بنصكصيا كعمى ىذا نقكؿ إف "جميكرية أفبلطكف" 
جمع  عاتقو حيث حمؿ المفضؿ الضبي عمى قد جعمتيـ ينيركف سماء المتمقيف، الشعراء،
 1. "اإلبداعكاف الجماؿ في ترابط كثيؽ مع "كمنو  الشعر

كرد في  الفني ما كاإلبداعبيف العبلقة الضمنية بيف الجماؿ يذلؾ ما  إلىكيضاؼ   
فالفف ال يكرس التقميد " :الفني اإلبداعالجمالية لمفف التي تنحصر في جمالية  "بكدلير"نظرة 

كالفناف المبدع ىك مف يعبر عف الطبيعة بمغة  يف،تطبيؽ أسمكب مع كال يمتـزاألعمى لمطبيعة 
شعاعا"  2. أكثر سيكلة كا 

المبدع  ألفكارالعناف  طبلؽإبؿ ىك  فالفف ليس تطبيقا أبميا لقكاعد جامدة اصطبلحية 
حتى يخرج عمبل فنيا عظيما ينتج قراء كثرا، ينتجكف بدكرىـ مف النص البدئي نصكصا 

تجاكز لـ ي تال المفضمياتح ديكاف ك كخاصة شر  كما كقع لعممية الشرح الشعرم؛ ،أخرل
نما، المعيار رب الشراح كالتأكيبلت التي تنـ عف اختبلؼ مشا تعدد القراءات،ب ،ابالتكسع فيي كا 

ليذا ركز المبدع كالجامع كالشارح عمى أىمية تناسب  مف كرائيا، ةالثقافية كاألىداؼ المتكخا
ينبغي لممتكمـ معرفة " كنص الشرح مع مستكل المتمقي حيث قاؿ الجاحظ: اإلبداعيةالمغة 

 3 ."كيكازف بينيا كبيف أقدار المستمعيف أقدار المعاني،

                                                 
1
 .158-157ص ،1989 ،2ط  ،ىنرم زغيب :ترجمة ،النقد الجمالي: شاردندريو ريتأ - 

2
 .158-157صالمرجع نفسو،  - 
 .90-89ص، 1ج ،البياف كالتبييف :الجاحظ  عثماف بف بحر -3
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مدرسة ما تحجيرا لفكره كحدا النطبلقتو  إلىمبدع يككف ضـ ال األساسكعمى ىذا  
إف المبدع ىك مجمكعة "الكبير؟ كما ىك الشيء الذم يصنعو؟  لمبدعىك اإذا فمف  .اإلبداعية

فالجميؿ ىك  ،المكاىب كممؾ الطاقات اإلبداعية اؿ ىك مكىبةخيمف الخياؿ الخبلؽ فال
ذكر لعمي بف  يركل أف رجبل :لتميزكا إلنتاج الجدة، منزع ضركرم، غراباإل ألف.1 "الغريب

يضيء  صدقت لكف السراج ال فقاؿ لو: بعض أىؿ الفضؿ، - كـر ا كجيو - أبي طالب
 :(ػى231ت) تماـ بكأالشاعر  كقاؿ بالنيار

 دً دَّ ػػػجى تى تى  بٍ رً ػتى اغٍ فى  وً ػيٍ تى اجى يبى دً لً  *** ؽه مً خٍ مي  يّْ ي الحى فً  ءً رٍ المى  اـً قى مي  كؿي ػطي كى 
دً مى رٍ سى بً  ـٍ يً يٍ مى عى  تٍ سى يٍ لى  فٍ إً  اسً ى النَّ لى إً  *** ةن ػػبَّ حى مى  تٍ يدى زً  سى مٍ الشَّ  تي يٍ أىي رى نّْ إً فى 

 2 

كمقابؿ اإلبداع الفني األدبي ىذه الجمالية ...  فالجميؿ في مرآة الفف قريف الغريب    
إلى مستكل  بالمبادئالتي ترل أف الناقد الجمالي ليس مبسطا كليس مف كظيفتو أف ينزؿ 

و ضعليحثو كيحمسو يك  القارئا عميو أف يثير انتباه مميع ألنو يحط مف قيمة المفاجأة إنالج
الذيف لـ  ضيؽ أفؽ بعض المتمقيف ... فقد أعاب ابف رشيؽ .كيثير أفؽ انتظاره أماـ األثر

 أنشد رجؿ قكما شعرا فاستغربكه فقاؿ:" قاؿ: -يدرككا حقيقة اإلغراب المتجدد ما تجدد اإلبداع
 3 ."ما ىك بغريب،كلكنكـ في األدب غرباءكا 

إف الجماؿ الطبيعي ليس " :*(1902الجمالية ) في كتابو:  enedetto،يقكؿ بينيديتككركتشو
إال تخمينا كحافزا كحسب. أما الجماؿ الحقيقي فمف عمؿ الفف ألنو ينبع مف الحدس كيتفجر 

 نقية كقكية التعبير.مف العاطفة، كاإلحساس بشكؿ صكرة تككف جميمة بقدر ما تككف 
لقد كانت الطبيعة العبقرية األدبية مثار تخمينات عمى الدكاـ، كلك رجعنا إلى أياـ " 

كتؤكؿ بأنيا المدل الممتد مف العصاب  اإلغريؽ األكلى، لكجدنا أنيا كانت تقرف بالجنكف.

                                                 
 .159ص  ،1989 ،2ط ،ترجمة ىنرم زغيب ،النقد الجمالي :ندريو ريتشاردأ -1
، المجمد األكؿ، ص 1994، 02، طدار الكتاب العربي، اجي األسمرر ، تحقيؽ بي تماـأديكاف : شرح الخطيب التبريزم -2
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ت إلى الذىاف، فالشاعر رجؿ مجذكب، ليس رجبل كالرجاؿ فيك أقؿ أك أكثر منيـ في كق
 كاحد، ككأف البلشعكر الذم يغترؼ منو الكبلـ، يعد فكؽ التفكير العقمي كدكنو في آف كاحد،

 1 كالرجؿ المجذكب ىك الشاعر المرتجؿ أك المشدكه".
لمصكرة التي في الحدس كاإللياـ، العاطفة ىك حصيمة حقيقة مسبقة لمعاطفة ك  الفف

جامدة فارغة، كالفف ينتج دائما الجديد  الصكرة دكف العاطفة يائسة، ك دكف الصكرة تبقى عمياء
بداع فالشكؿ كالفكرة متحداف كعمى الناقد أف تككف فيو  المحدث فيك ليس تقميدا بؿ خمؽ كا 
نفخة مف فناف كأف ينظر دائما إلى االبتكار في األثر الفني دكف التميي في المصادر 

ال ترجع إلى الخمؼ ىكذا  كالمؤثرات كأف يطمؽ حكمو كفؽ جمالية تدفع اإلبداع إلى اإلماـ
 يبقى مفيـك الجماؿ لصيقا باإلبداع يتتبع خطاه مزيبل ما يعثر طريقيما.

نما لـ  إف الناس يسألكنني ماذا أردت أف تقكؿ؟ فأنا :بكؿ فاليرم""يقكؿ  أرد أف أقكؿ شيئا كا 
 .ي في ىذا العمؿ ىي التي قالت ما يقرؤكفتأردت أف أعمؿ شيئا كرغب

الفني الذم يصدره الشاعر أك الكاتب أك غيرىما مف أصحاب الفف ال يكاد  إف األثر" :كيقكؿ
يريدكف أك كما يخرج مف يد منشئو حتى يصبح أداة مف األدكات العامة يصرفيا  الناس كما 

يستطيعكف، كمعنى ذلؾ: أف القصيدة إذا أذيعت بيف الناس فمكؿ كاحد منيـ أف يفيـ منيا ما 
 2 أراد أك ما استطاع".

عميو حيف نظـ كلعمو نسيو أك انصرؼ عنو إلى  رما ما أراد الشاعر فأمر مقصك "فأ
 3 فبل ينبغي أف يسأؿ عنو كال أف يطالب بتبيينو لمناس". ،غيره مف المعاني

"إنو قرب ىذه القصيدة إلى الشباف : كقد أثنى عمى الكاتب الذم فسر قصيدتو فيقكؿ
 ييا مف المكسيقى كاالنسجاـ.مف تبلميذه كأحاط بخصائصيا التي تتصؿ بما ف
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أـ أخطأه  ،أكفؽ األستاذ الشارح إلى تحقيؽ المعاني التي قصد إلييا الشاعر سكاء": ثـ يقكؿ
 1. ىذا التكفيؽ"

كيشير "طو حسيف" إلى أف المعاني التي يكدعيا الشاعر قصيدة ما، فيي تبيف مذىبو 
ف جماؿ الشعر يأتي مف أنؾ أ يرل -الشاعر -في فف الشعر، كقد ال يفيمو اآلخركف ألنو 

تجد المذة الفنية في نفسؾ كمما جددت قراءتو، كمف أنؾ تستكشؼ في القراءة الثانية مف فنكف 
الجماؿ ما لـ تجدىا في القراءة األكلى، بؿ في كؿ قراءة فنكف جديدة مف الجماؿ لـ تجدىا 

 ة لمنص اإلبداعي ألنو جديرالقارئ ال يجد المذة المفضمة المتنكع -في القراءات السابقة ليا 
 بأف يكتشؼ في كؿ قراءة معنى جديدا يثير في نفسو شعكرا جديدا بالجماؿ.

ليذا أرل أف شرح المفضميات  تكرر ألف شراحيا كجدكا لذة في قراءتيا حيث إنيا 
فقديما قاؿ الشاعر المسيب بف  بتكظيؼ معارفيـ العممية المتنكعة. ،أحدثت فييـ أفقا معرفيا

 صؼ رحمتو:عمس ي
ياًح قصيدةن فىؤلى               مىةن ًإلى القىٍعقىاعً  ***ٍىًديىفَّ معى الرّْ  ًمنّْي ميغىٍمغى
 2 في القـك بيفى تىمثُّؿو كسىماعً  ***تىًردي المياهى فما تىزاؿي غىريبةن                     

 بيف راك لياكالناس  القصيدة التي يحمـ بإبداعيا مسافرة لتقر بأرض حتى تغادرىا،"
 3 .ؽ"فيتمقاىا قـك جدد ... راكيا ليا لفرط جماليا يعدك اكسامع سرعاف م

أف األثر "ألنو كما يقكؿ بكؿ فميرم:  ا إلى االستعانة بالمكركث األدبيحياشر عمد 
الفني الخميؽ بالصمكد ىك الذم يغمب قارئو كيعجزه كلكف دكف أف يضطره اليأس كالقنكط 

فالشعر العالي  ،كىي تتصؿ بكزنو كقكافيو كصكره ،صمو مف المكتمشعر صفات تعمف ،لتركو
كقكتو تتممس مف  ،بؿ مف صيغتو كشكمو ،ىك كبلـ ممتاز كامتيازه ال يأتيو مف معناه كحده
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 التي تركع الخياؿ همكسيقاه التي تثير لذة النفس ألنيا تمس العقؿ كالشعكر كالسمع كصكر 
 1. كتركع معو الحس"

شعر بىا ك كاجيبؿ  ،ائد كمياالقص كاحيث لـ ينثر  اءجمالية شعر الشعر  كا رز أب حاشر ال       
كطبيعي  .ةكمف ثـ بقيت المرجانة داخؿ الصدف -التناص -أخرلنصكصا  يفمستحضر  آخر
مف قبؿ  : "المقبرة البحرية"ثار ىذا الخبلؼ عمى قصيدة الشاعر الفرنسي "بكؿ فاليرم"ي أف

بكؿ "ذا كاف إ لممفضميات، فكيؼ نتساءؿ عف تعدد الشراح نقاد فرنسييف يفيمكف لغة الشاعر
ف تترجـ أت استطعت نك إذا" يقكؿ تعميقا عمى مترجـ قصيدتو الككلكنيؿ "جكدشك": "فاليرم

تغيير  إلىف قصيدة مظممة تحتاج إ ذا مف الغمكض بحيث يقاؿ،إىذه القصيدة ،فميست ىي 
 2". أعمؽ

بكا عنيا بحيث اعترفكا  بقكة قصائدىا مف ارة كأجأسئمة كثي ـفالشراح  طرحت عميي       
كىكذا سارت شركح المفضميات تكثر  حيث المعنى، كما اختمفكا عند تأكيميا مذاىب شتى.

كتتتابع في تراتبية زمنية تحمؿ صبغة العصر، كثقافة الجامع كالشارح األنبارم كالنحاس 
تيا كجعمكا المتمقي يقؼ أماـ جمالية كالمرزكقي كالتبريزم فألبسكىا أثكابا تمكنت خيكط أنسج

معنى الجماؿ عبر سيركرتو  لكف البد أف نتتبع رائعة ستظير صكرىا في فصكؿ البحث؛
الزمنية التاريخية ألف نظرية التمقي حممت المتمقي حتى أكصمتو جاىزا مستعدا لتمقؼ النص 

 كىك مسمح بأدكات إجرائية قكية.
 
 
 :عمم الجمال الكالسيكي - ب

إلى جانب بحثو عف التراجيديا كالككميديا كفي  "الفف الشعرم"في كتابو  * بكالكيبحث 
لى جانبو يكجد مفيـك مطمؽ  فأشكاؿ أنكاع الفف األخرل فبرأيو أ ىناؾ جماال مطمقا كا 
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ألف قكانيف األدب برأيو  ؛ـ بدراسة تاريخ األدب كشركط تطكرهتلذلؾ فإنو اليي ةجيكنت .لمجماؿ
كىك ينطمؽ مف  ،كعند جميع الشعكب ،اـ كضركرم في جميع األكقاتليا مفيـك مجرد كع

 .مفيـك الكماؿ البلمشركط
 فقكانيف اإلبداع الشعرم عنده ىي:

الكاقعة في  ،الحادثة الكاحدة:ال تنسكا أييا الشعراء ىذا المفيـك" :كحدة العناصر الثبلثة
ذه الحالة فقط ي ىكفي مكاف كاحد ىي التي يجب أف تكضع عمى المسرح ك ف،يـك كاحد

 1". تعجبنا تمؾ الحادثة
 -كالدقة-قكانيف الشعر كاألسمكب كالمغة معتبرا مطمب الكضكح (بكالك)يضع  ركحكبيذه ال

مطمب لمتفكير ألف المغة بحد ذاتيا ال تتكجو إلى العكاطؼ بؿ إلى "كالتتابع في المغة ىك 
 2 ."التفكير

قتصر عمى التسمية بؿ كذلؾ يدعك إلى الكطنية قكؿ: "كمنو كانت الدعكة إلى أف الفف ال يكي
الشعكر بالكاجب كبت النزكات األنانية الشعكر بالجماعة كالبطكلة كالنبؿ كىذا ما جعؿ العمؿ 

كيرل لو آلية  ،لقد عكس التصكر اليكناني لمحياة فنا كأدبا يقدس الجماؿ 3 األدبي متماسكا."
الرغـ مف أف الفبلسفة اليكنانييف: "حاكلكا  خاصة ليا سحر كسمطاف عمى النفس البشرية، عمى

  أف يخضعكا الفف كاألدب لبعض المقاييس األخبلقية المباشرة كما ىك الحاؿ عند أفبلطكف
تقديس الجماؿ بقي يطبع الفف كاألدب خاصة بطابعو غير أف  كغير المباشرة عند أرسطك،

 4الخاص, حتى ظيكر اتجاىات نقدية جديدة في عصرنا ىذا". 
كمنو خشي عمى  ،ر أف اعتبار أفبلطكف الفف كاألدب ليكا يعكس ما ىك كائفيغ

جميكريتو مف الفساد الناجـ عف األدب الذم يتخذ المذة كالجماؿ ىدفا لو لكف عمى الرغـ مف 
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كلك تدريجيا في عصر  ،كتبعتو المسيحية ،ذيره فقد كقع المجتمع اليكناني في ىذا المطبحت
ديس الجماؿ كال غرابة في منحى اليكنانييف في تق اـ الفبلسفة نحك أف معظ ليذا نجد ،النيضة
 1 ."النيضة الفكرية كانت دكما تعكد إلى األصكؿ الكبلسيكية في األدب القديـ" ذلؾ ككف

 -ىيغؿ -"ديدرك  أدباء كشعراء كفبلسفة عصر النيضة مف أمثاؿ مىكيبلحظ ىذا ع
ة كالفف كقرر"أف الفف عمؿ يقصد مف مينلفقد فرؽ "كانت" بيف ا مف تقديس الجماؿ. كانت"

ليك حر ليس لو مف غاية سكل المذة الفنية في  :بمعنى أنو ،كرائو المتعة الجمالية الخالصة
 2 .ذاتيا في حيف أف المينة عمؿ مقيد قد ال يككف مشكقا في حد ذاتو"

بل في كاف جمي فالجميؿ ىك ما ،فيك يفرؽ بيف المنفعة كالمتعة كبيف المتعة كالجماؿ
"بتيكفيؿ جكتيو" ال : ذاتو ليس مرتبطا بأم منفعة أك قيمة خارج كجكده كجكىره حتى يقكؿ

 3 .كجكد لشيء جميؿ حقا إال إذا كاف ال فائدة لو ككؿ ما ىك نافع قبيح"
-"برادلي  إف النظر في عبلقة الجماؿ باألدب ىك األثر الذم ظير عند كؿ مف

 Bùdelaire charles نٍزبكد  -ألدب «( ُ  Edgar Allanpœ (1849-1809 أالمبك أكدجار

 ت.س اليكت" -Croce Benedetto (1866-1952) بنيديتككركشيو - (1821-1867)
T/S/Eliot (1888-1965) غير الكاقعية في أكركبا كأمريكا كىـ يمثمكف االتجاىات األدبية، 

  كتضميـ مذاىب مثؿ:
كالنقد العربييف لـ يككنا بمعزؿ عما  غير أف األدب كالرمزية، ة،التصكيرية ك لبرناسيا

يجرم ضمف الدائرة المحيطة بيما فيما ينحكاف المنحى ذاتو في النظر إلى الجماؿ خاصة 
كسكاء أسممنا بتأثير أراء أرسطك في فف  ،الترؼ مداه وفي العصر العباسي الذم بمغ في

النقدية في ذلؾ العصر فالنظر إلى اآلثار األدبية ك  ،الجمالي أـ ال ونقد تكجي الشعر كفي
ف لـ يبمغ درجة التقديس ك يعكس عناية خاصة بال دة كخير شاىد عمى ذلؾ كتاب" االعبجماؿ كا 

مف الرفعة ،"حيث يقكؿ" عمى الشاعر إذا شرع في أم معنى كاف نقد الشعر لقدامة بف جعفر
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حميدة كالذميمة كالبذخ كالقناعة كالمدح كغير ذلؾ مف المعاني ال ،الرفؽ أك النزاىةك أك الضعة 
  1. أف يتكخى مف التجكيد في ذلؾ كالعناية المطمكبة"

 عمم الجمال عند المسممين: -ج 
كما أف المكسيقى  لقد حـر اإلسبلـ جميع أنكاع الفف التعبيرم كالتصكير كالنحت..."

كالشعر كضعا ضمف حدكد خانقة كالسبب كاضح إذا عممنا أف العرب الكثنييف كانكا يتقربكف 
 2 ."ليتيـ األصناـ عف طريؽ الترانيـ الشعريةمف آ

بعد ىذا جاءت األفكار الصكفية لتؤثر عمى الفمسفة الجمالية عند العرب ككانت  
المكسيقى محكر نشاط الصكفييف فإف ابف العربي كذك النكف كأبك الحسيف الدراج كغيرىـ مف 

 الفبلسفة أكدكا أف المكسيقى تساعد عمى فيـ الحقيقة "ا".
قد قسـ أبك حامد الغزالي البشر إلى قسميف: جماعة تسمع الصكت المادم فقط ك 

كأخرل تتكصؿ إلى معرفة معنى الصكت الركحي كالفئة الثانية ال تفيـ المحف أك النغـ فقط بؿ 
 المكسيقى بحد ذاتيا كلذاتيا.

كديمكمتو كىناؾ فبلسفة آخركف ابتعدكا عف التفكير الصكفي كاعتقدكا بأبدية العالـ       
كبأنو يتطكر حسب قكانيف تنبع مف ذاتو ليس مف قكة خارقة لمطبيعة ىي عمة كجكده كزعمكا 

 يكجد شيء في العالـ عديـ الفائدة كىذا يظير مدل الفيـ الجمالي لمطبيعة عندىـ. أنو ال
األشكاؿ المكجكدة في  فيـك الجمالي عند الفبلسفة العرب، كالذم مفاده أف:ىذا الم      

كاف بمثابة ىجـك عمى قكاعد االحتمالية  ،ككف البد كأنيا تنبع مف طبيعة ىذه األشياءال
  .المثالية

العبلقة السببية بيف الظكاىر ليست نابعة مف الكاقع المكضكعي بحد ذاتو أما 
 التخيبلت عف السببية فيي تابعة مف عادات البشر.

يدافع عف االحتمالية المثالية في ىجكمو عمى أبك حامد الغزالي الذم " يقكؿ ابف رشد
إف فيـ أم إنتاج فني مف قبؿ أم إنساف مشركط بفيمو لمحكمة التي تكخي الفناف التعبير "

                                                 
1
 .65ص ،1979 ،الكميات األزىرية ،عبد المنعـ خفاجي :تحقيؽ ،نقد الشعر :قدامة بف جعفر - 

2
 .47ص ،مكجز تاريخ النظريات الجمالية :سمير نكفا ،كفسيا نيككؼأ - 
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ذا لـ نفيـ تمؾ  ..عنيا مف عممو الفني كاليدؼ الذم مف أجمو كضع ىذا اإلنتاج الفني . كا 
شكؿ دكف تحديد أف  الحكمة إطبلقا فسيظير لنا أف ىذا اإلنتاج الفني يمكف أف يككف لو أم

 1. "أم مقاييس كأم طريؽ لترتيب أجزائوك  يككف لو أم حجـ...

كىذه األفكار الجمالية التي ذكرت سابقا لمفبلسفة العرب أصبحت معركفة عف فبلسفة 
القركف الكسطى األكركبييف فقد ذكركا إف الجماؿ كما يقكؿ العرب مكجكد في الصفات التي 

 لشيء الذم يجب أف يككف.تككف الشيء بحيث يصبح ىك ا
كماليا عندما تتمثؿ باإلنساف  "فالطبيعة مف كجية نظر الفبلسفة العرب تصؿ إلى أكج

ذلؾ المخمكؽ الذم أعطي مكىبة التفكير كالرائع في اإلنساف يتمثؿ قبؿ كؿ شيء في حياتو 
لسركر الركحية. ككتب الفيمسكؼ الشيير الفارابي: "إف الطبيعة تعطي اإلنساف السعادة كا

المترعرعيف في تمؾ الحدكد التي تنمك فييا ثقتو فيك عندما يفيـ يكتشؼ في نفسو الجماؿ 
 2 كالكماؿ".
. في النظرية الجمالية عند Harmonieمف أشير المفاىيـ التي لعبت دكرا ميما   

الفبلسفة العرب ىك مفيـك التناسؽ "اليارمكنية" إف المفيـك عف التناسؽ الككني الذم ظير 
 ،لقي انعكاسو في أعماؿ كثير مف الفبلسفة العرب *ي المفاىيـ الفيثاغكرثيةف

كلقد فيمو الفبلسفة  الذيف طكركا مفيـك التناسؽ، كخاصة مؤلفات إخكاف الصفاء. 
عف التذكؽ الفني الجمالي لؤللحاف كاأللكاف  حاكؿ كضع تعميـ الذم الكندمالعرب كمف بينيـ 

عمى  نفسيا أفكارا عميقة عف طبيعة المكسيقى كتأثيرىا الكالركائع فإخكاف الصفاء أرادك 
كقد جاء في ، كعف معناىا األخبلقي فضبل عف أفكارىـ الصكفية األخرل ،المستمعيف
الييكلي  اعمـ يا أخي أيدؾ ا كأيدنا بركح منو بأف كؿ صناعة تعمؿ باليديف فإف" :رسائميـ

يا كميا أشكاال جسمانية إال الصناعة المكضكعة فييا إنما ىي أجساـ طبيعية كمصنكعات

                                                 
1
 .51-50ص، ابؽالمرجع الس :سمير نكفا ،كفسيا نيككؼأ - 

2
 .51-50ص المرجع نفسو، ،سمير نكفا ،أكفسيا نيككؼ - 
نظرية اعتبر أصحابيا أف المكسيقى كسيمة لعبلج طباع اإلنساف كرغباتو، كىي كسيمة لتأكيد تناسؽ القكل  الفيثاغكرثية: -*

 الركحية.
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المكسيقية فإف الييكلي المكضكعة فييا كميا جكاىر ركحانية كىي نفكس المستمعيف كتأثيراتيا 
فييا مظاىر كميا ركحانية أيضا كذلؾ أف األلحاف المكسيقية أصكات كنغمات كليا في النفكس 

 .ي صناعتيـتأثيرات كتأثيرات صناعات الصناع في الييكالت المكضكعة ف
األصكات ما يحرؾ النفكس نحك األعماؿ الشاقة كالصنائع المتعبة ك  فمف تمؾ النغمات

كينشطيا كيقكم عزائميا عمى األفعاؿ الصعبة المتعبة لؤلبداف كىي األلحاف المشجعة التي 
معيا بأبيات مكزكنة في كصؼ  إذا غنيتستعمؿ في الحركب عند القتاؿ في الييجاء كالسيما 

 . كمديح الشجعاف الحركب
 
 1 ":منقذبنت  البسكسمثؿ قكؿ 
 أل بياتي كىك جاري  ـ سعدي لما ضيٍ  ***نقذ في دار مي  بحتي عمرم لك أصٍ ل

 اتيعمى شى يعد ي  بي فييا الذئٍ  دي عٍ ى يى متى  *** ةربى غي في دار  بحتي ني أصٍ كلكنى 
 .ار أمكاتػـ عف الجى كٍ ؾ في قى فإنن  ***تحؿ بنفسؾ كارٍ  رٍ ال تغري  دي فيا سعٍ 

 األلحافتجكيد القرآف ك مثؿ ألحاف ركحية أك مؤثرة  كعمى ىذا قسمكا األلحاف إلى: 
 .كألحاف حربية أك حماسية كأخرل جنائزية كألحاف داعية لمعمؿ ،دينيةال

كقد أدرؾ العرب أف االستماع إلى أنكاع خاصة مف المكسيقى ك في أكقات خاصة   
 في كثير مف الحاالت جزءا مف عبلجيـ. مف النيار أك الشير أك تحت ظركؼ معينة يككف

 في ثكفحيب راحكاماتيـ ك كمف اىتماميـ بالمكسيقى استحكذت نظريات الشعر عمى اىتما
كمف بيف  ،*الشعر :في كتابوأرسطك كالككميديا التي فسرىا  ،عف معادؿ لمتراجيديا أدبيـ

كيقكؿ  ،يجاء لمككميديالمتراجيديا كال المديح مقاببل فقد اعتبركاىؤالء الفبلسفة ابف رشد 
إف الحديث إما أف يككف لو معنى مجدد " :"مقاالت عف قكانيف فف الشعر"الفارابي في كتابو 

                                                 
1
 ،1965ط، 1ج إبراىيـ،الفضؿ  أبكحمد حقيؽ: مت ،ثمار القمكب في المضاؼ كالمنسكب: منصكر بكأالثعالبيي  - 

 .52 ص ،مكجز النظريات الجمالية :سمير نكفا ،كفسيا نيككؼأ المعارؼ القاىرة ينظر:، 95ص
أبك بشر متى ابف يكنس، حيث أخذه ىك عف إسحاؽ بف حنيف، الذم أخذه  :ترجمو ،الشعر: كتاب ألرسطك طاليسفف  -*

 .عف السريانية
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فاألحاديث التي ليا معنى تككف إما بسيطة كأما معقدة كاألحاديث  ،أك فائؽ ألم معنى
كال تككف المعقدة إما أف تككف معقكلة أك غير معقكلة كمف المعقكلة إما أف تككف قطعية أ

األحاديث المعقكلة  كمف ،كاألحاديث المعقكلة القطعية إما أف تككف حقيقية أك كاذبة ،كذلؾ
الكاذبة ما يدخؿ في تفكير السامع الشيء المقاؿ كبعضيا اآلخر يحمؿ في طياتو تزييفا 

 1 ."لشيء ما كاألخيرة ىذه ىي األحاديث الشعرية
ديث يؤثر عمى الخياؿ مككف مف كيقكؿ ابف سينا حكؿ صفات الشعر: "الشعر ح

ف الحديث ىك ، إتعابير ككممات متجانسة النغـ كالطكؿ كالمقاييس كتتشابو حرفيا في نيايتيا
العنصر األكؿ في الشعر...أما تعبيرنا ىك حديث يؤثر عمى الخياؿ قد تستخدمو عبلمة فارقة 

 2. تميز الشعر عف األحاديث الكاعية المككنة مف تحميبلت كمفاىيـ..."
كيقكؿ مكضحا تعبيره: يؤثر عمى الخياؿ "إف ىذا الحديث الذم يؤثر في الركح كيثير شعكر 
الرضى أك المعاناة دكف تأمؿ أك تفكير أك تجربة كيخضع اإلنساف لتأثيره دكف أف يعتبر أف 

 3. الذم يقاؿ ىك حقيقة أك اختبلؽ"
لمشعر عمى انو يثير كلقد تدرج النقاد العرب القدماء في إعطاء تعار يؼ متعددة 

 "العمدة" ىػ( في كتابو456ت) كابف رشيؽ المتمقي، كمف بينيـ: ابف المعتز في كتابو "البديع"
 4. "الشعر ىك الذم يؤثر في النفس كيشنؼ السمع كيغير المزاج" ؿ: بالقك

لحكا عمى ضركرة أكما اىتمكا بمسائؿ جمالية الحديث كخاصة قضية المفظ كالمعنى، حيث 
سبلحا  باعتبارىاعبد القاىر الجرجاني عمى مسالة: قيمة المغة "أكد كقد  .مة بينيماالمبلء

 5 كعف المعاناة". العميقة، أفكارىـف يعبركا عف أيستطيع البشر بكاسطتو 

                                                 
1
 .56ص ،رجع السابؽالم :سمير نكفا ،كفسيا نيككؼأ - 

2
 .57ص ،المرجع نفسو :سمير نكفا ،اكفسيا نيككؼ - 

3
 .11ص ،1901 ،سطمبكؿاإل ،مقارنة بيف أبي تماـ كالبحترم :أبك القاسـ الحسف العميدم - 
حمبي، دار ال، محي الديف عبد الحميد :تحقيؽ، 1ج، العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده :ابف رشيؽ القيركاني -4

 .1907ة، القاىر 
 .58 ص ،المرجع السابؽ :سمير نكفا ،كفسيا نيككؼأ -5
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 بلتحمي -الشعرية الجاىمية لآلثارتقدما ايجابيا بتحميميـ  أحرزكابيذا يككف العرب قد        
كفؽ دراسة جمالية محضة كسبقكا إلى مسالة التأثير  - مكب الفصيحبتتبع األس الغكي اكشرح

النفسي لمعمؿ الفني عمى القارئ،مما يدؿ عمى حريتيـ الفكرية كمنو استطاعكا التأسيس 
يعرؼ  (ػى482ت)كىذا حاـز القرطاجني لجماليو في تمقي األعماؿ األدبية دكف قيكد دينية. 

قصد تحبيبو  لى النفس ماإ، مف شأنو أف يحبب الشعر كبلـ مكزكف مقفى" بقكلو: الشعر
 أك اليرب منو بما يتضمنو ... قصد تكرييو، لتحمؿ بذلؾ عمى طمبو، إلييا ما  كيكره لييا،إ

 1". تتأثر بو النفس لمقتضاه ال ركاف بيذه الصفة مف الكبلـ الكارد في الشع ألف ما
 :النقد الجمالي

ني في المغات األكركبية )ستيتؾ( كىي مشتقة مف إف ما يسمى اليـك بعمـ الجماؿ ىك   يع»
   2 .«اليكنانية كتعني الشعكر كالحسف  sthesisكممة  استتيؾ 
حيث طرقيا العديد  بعمـ الجماؿ كبالنزعة الجمالية في النقد منذ القديـ، االىتماـ ككاف

ستطيؽ األ» مف الفبلسفة مثؿ ىرقميط كديمقراط كأفبلطكف خاصة أف عمـ الجماؿ يبحث أك
ىك مجاؿ دراسي يبحث في القيـ كالمعايير الفنية في األدب كال يعتبر العمؿ األدبي مكجكدا 

ككاف ذلؾ  Baumgartenىك بكمجارتف  االسـكأكؿ مف أطمؽ ىذا  3«إال بكجكد ىذه المعايير
 méditations philosophica de nunnulis ad poemaفي البحث الذم نشره بعنكاف:

pertintilaus  Baumgarten  كنظرية  عمـ المعرفة الحسية،» كقد عرفو عمى أنو: 1975سنة
  4 .«االستدالليكفف التفكير  كعمـ المعرفة البسيطة كفف التفكير، الفنكف الجميمة،

                                                 
 ، الدار العربية، تكنس،2008، طالحبيب ابف الخكجةاألدباء، تحقيؽ منياج البمغاء كسراج  :حاـز القرطاجي أبك الحسف -1

 .71 ص
 25، صعدناف رشيد :ينظر ،الجزائر ،دار المعرفة ،2009 ،1ط ،1ج ،المكسكعة األدبية :فيصؿ األحمر كنبيؿ دادكة -2

 2005 1دار الراتب الجامعية  ط
ينظر: .77 ص2005دار الراتب الجامعية  ، معجـ المصطمحات المغكية كاألدبية الحديثة المتقف: ،سمير حجازم :-3

 .1072،2005التعريؼ كاالتجاىات،الحكار المتمدف،العدد-1عمـ الجماؿ ج -عصاـ البخدادم :مفاىيـ فكرية
 .15، صدار الفكر العربي، 1974 ،3ط، األسس الجمالية في النقد العربي :إسماعيؿ عز الديف -4
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فيناؾ إدراؾ حسي كالذم فيو كثير مف الغمكض كىناؾ تفكير صرؼ كىك كاضح 
كتختمؼ »البسيط يقكؿ باكمجارتف:  كالجميؿ حسبو يككف في األشياء الغامضة  مف الكعي

في أف الحقيقة المينافزيقية أك المكضكعية تتمثؿ حينا في  1«الحقيقة المنطقية عف االستطيقا
كحينا فيما يشبو العقؿ كممكات اإلدراؾ  العقؿ عندما تككف خقيقة منطقية بالمعنى الضيؽ،

تيتـ بالكجداف فيي نكع مف  البسيطة عندما تككف االستطيقا إف الجمالية عند باكمجارتف:
فيك العمـ السامي  بينما المنطؽ ييتـ بالعقؿ، المنطؽ األسيؿ المختص باألفكار الغامضة،

غير أف جيكده رأت النكر مع كانط كأتباعو الذيف يمثمكف  المختص باألفكار الكاضحة،
 إف» د قاؿ:المرحمة الثانية مف مراحؿ تككف الجمالية فرؽ كانط بيف النكعيف مف الجماؿ فق

)الجماؿ  .2«ما شيءكالجماؿ الفني ىك محاكاة  ،الجميؿ الشيءالجماؿ الطبيعي ىك 
جميؿ فالجماؿ الحقيقي عند  لشيءالطبيعي ىك جميؿ في ذاتو كجماؿ فني ىك تصكير 

مشركط كفي أرقى  نضيفو بأنو حر كغير كانت ىك الجماؿ الحر الخاضع لمتذكؽ فيك:
 3 .«كأسمى مستكل لو

 يستند لغرض معيف )فائدة معينة( فالكردة مثبل يتحقؽ فييا الجماؿ الحر إنو ال 
أما إذا نظر إلييا عالـ نبات فإف جماليا يتحكؿ  كعف طبيعتو، مادمنا ال نعرؼ شيئا عنيا،

مف ككنو جماال حرا إلى جماؿ يستند إلى غرض معيف )فائدة( كمعرفة خصائصيا كفكائدىا 
ف فكرة الجماؿ ىي مكضكع فني كمثالو كالفف ىك الذم يؤكد عمى أ Hegel -كنجد ىيجؿ

بيف المضمكف كالشكؿ الحي لو لكف القفزة  االتفاؽيظير الجماؿ فيك يقـك عمى أساس 
كتابو عمم الجمال كالذم نادل في  Croce-الحداثية لفيـ الجماؿ كانت عمى يد كركتشيو

 الشيءضركرة ألف يككف  ال» بجرأة في التماىي بيف الفف كالتعبير فقد رأل: (1992)
كال ضركرة ألف يككف الشيئ القبيح في الكاقع قبيحا في  الجميؿ في الكاقع جميبل في الفف،

                                                 
 .16، ص السابؽالمرجع عز الديف اسماعيؿ  -1
 26المرجع السابؽ ص:فيصؿ األحمر كنبيؿ دادكة - 2
 .54ص1،2003، 1جامعة قار لكنس ،ط، أسس النص الجمالي في تاريخ الفمسفة عبد الكريـ ىبلؿ خالد: -3
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فالجماؿ الفني ال يرتبط في تقديره باألىكاء كاألمزجة بنفس الدرجة التي يرتبط بيا  1« الفف
النظرية  -المفيـك في الجماؿ الطبيعي، كالطبيعة خرساء ما لـ ينطقيا اإلنساف كتطكر ىذا 

الجمالية في النظرة إلى الجماؿ في الفف كتعززت مع الناقد ريتشاردز فقد نظر إلى الجماؿ 
مف خبلؿ ما تتركو األشياء كالمشاىد في النفكس فيقاؿ عف لكحة فنية ما أك نصا أدبيا  ما 

فيك طمح إلى أنيما جميبلف بؿ يقاؿ إنيما يحدثاف في النفكس تجربة جمالية ليا قيمة معينة 
إف األحكاـ التي تطمؽ مف  - تأسيس جديد لعالـ الجماؿ يعتمد عمى معطيات عمـ النفس

بكصفيا » طرؼ المتمقيف تجاه النصكص األدبية ال تتعمؽ بيا عمى اعتبار مادتيا بؿ:
 فالناقد ريشاردز يبني أحكامو النقدية عمى قاعدتيف ىما: 2« حاالت شعكرية

د فرؽ بيف كممة جمالي حيف يقصد بيا الكصؼ كبينيا حيف يقصد فق التوصيل والقيمة: -1
نربط بيف المعنى األكؿ بكممة جمالي بنظرية التكصيؿ »بيا مجرد تقكيـ كيمكف أف 

 3 .«كبيف المعنى الثاني ليذه الكممة بنظرية القيمة عنده )التكاصؿ(،
ذا فشؿ العمؿ الففالعمؿ األدبي لو ناحيتيف ) ني مف ناحية التكصيؿ كالقيمة( كا 

ألف كجكد عنصر التقكيـ غير مرتبط بعممية »فإنو ال يعني فشمو مف ناحية القيمة  التكصيؿ،
 4 .«التكصيؿ كقد يتكافر مف دكنيا

كأصبح مع ىذا التفرع  كمف المعركؼ أف جؿ العمـك اإلنسانية قد تفرعت عف الفمسفة،
 كيقابمو الباطؿ، ضكعو الحؽ،فالمنطؽ مك  عادم أف تصبح صفة لمقبيح مقابمة لمجماؿ، شيء

كالجمالية مكضكعيا الجماؿ في المقابؿ القبح،  كاألخبلؽ مكضكعيا الخير في المقابؿ الشر،
كبالتالي: فالقبح نكع مف أنكاع القيـ الجمالية كخاصة أنو معيار يتحدد بو الجميؿ ىذه اآلراء 

                                                 
 1994ديكاف المطبكعات  الجامعية)دط(،في الكطف العربي كالبنيكمنظرية األدب في النقديف الجمالي  ،شايؼ عكاشة -1

 .22ص
شايؼ  :ينظر ،الجزائر ،25ص ،دار المعرفة ،2009 ،1ط ،1ج ،المكسكعة األدبية :فيصؿ األحمر كنبيؿ دادكة  -2

نظرية الخمؽ ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الكطف العربيكم في ينبنظرية األدب في النقديف الجمالي كال ،عكاشة
 .184-169، ص 3 المغكم.ج

 .26، ص نفسو المرجع -3
 .27نفسو، ص  -4
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ية في المؤلفات األدبية يكرس جيده لمبحث عف الجكانب الفن»نقدم  اتجاهساىمت في تككيف 
 1 .«شبييات البيانية  كيفسر خصكصيتياكالت االستعاراتأك  كاإليقاع المكسيقي، كالصكرة،

 :بداع والنقد الجماليجمالية الشرح بين اإل -2
فمف يعايش اإلبداع  إف كظيفة اإلبداع في النقد الجمالي يكمف في القيمة الجمالية،»

 اجتماعيةفيك ال ييتـ باألغراض التي تحقؽ ىذا العمؿ فإنو يعايشو معايشة فيـ كتذكؽ 
كأخبلقية بقدر ما ينظر إلى المكضكع باعتبار ما صار إليو بعد أف سيطر عميو الفناف 

 2 .«يره فناصك 
إف الجماؿ يتممسو المتمقي حيف يفيـ النص الشعرم المشركح الناتج عف تعدد 

ذا كاف البحث القراءات،ذلؾ اف الشراح ىـ الذيف بذلكا جيكدا ف ي فؾ شفرات تمؾ القصائد،كا 
يتناكؿ بالدراسة شعر المفضميات ،فاالختيار مقصكد منو الكقكؼ عمى المعاني العميقة في 
ىذه االشعار مف خبلؿ ماقاـ بو العمماء الذيف تداكلكا عمى قراءة ىذه االختيارات مفعميف 

ذبة، كحسا نقديا جماليا رفيعا شحنة اإلبداع حسب ذخائر معرفية ككنة لدييـ ممكة ذكقية مي
صا مشبعة بحمكالت تممستيا عقكؿ مف خبلؿ أسيقة كأنساؽ تمثؿ ركافد أنتجكا بيا نصك 

قربت  المسافة الجمالية بيف النصكص الشعرية القديمة كآفاؽ تمقييا في لحظات التحقيؽ أك 
الجمالي  التخييب لتحدث الكقع الجمالي بإحسمس الشارح كالمتمقي  ضمف منظكمة النقد

 

                                                 
 .77ص ،2007فرنسا، ط دار الراتب الجامعية،سمير حجازم المتقف: معجـ المصطمحات المغكية كاألدبية الحديثة،  -1

2
 .55، ص 1980فكر المعاصر، دار النيضة العربية، بيركت، طمحمد زكي العشماكم: فمسفة الجماؿ في ال - 
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 الشركح الشعرية كالنقد. :أوال
 .صناعة المفضميات :ثانـيا
 .شركح المفضميات :ثالـثا
 .ك عبلقتيا بالشركح الشعرية نظرية التمقي :رابعا
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 أوال:  الشروح الشعرية والنقد:
إذا كاف الشرح يعني الكشؼ كالتفسير كالتأكيؿ في آف كاحد  عالقة الشرح بالتمقي:-أ-1

 ؟ فممف يككف الشرح ؟ كما الفائدة مف تأليؼ شركح متعددة لديكاف كاحد
لجميكر المتمقي مف حيث معرفتو كفيمو ا نكع إف اإلجابة عف األسئمة تتطمب معرفة

إذا اعتبرنا لغة الخطاب األكؿ ضعيفة  ،لمخطاب بنكعيو: خطاب يكمي كخطاب إبداعي فني
كعمى ىذا األساس كاف لزاما معرفة أسباب شيكع الشركح الشعرية كقد بيف  ،كلغة الثاني راقية

 نحك: ليفياالتي دعت إلى تأ د األسبابيعدلمشركح  توفي دراس تحيريشي محمد
"رغبة أصحاب السمطة في امتبلؾ شرح خاص ييدم إلى اسمو مثمما فعؿ الراغب  -1

 األصفياني حيث كضع كتابو: الكاضح في مشكبلت شعر المتنبي.
إف عمؿ الشركح صار ميزة العصر كىذا ما يفسر كجكد شراح كثر في زمف كاحد   -2

 زكقي( شراح المفضميات.المر ، التبريزم ،)األنبارم كمتقاربيف في المكطف كالفترة
 كقد يككف الدافع تعميميا  ىك ما أخرج المفضميات لمكجكد.   -3
  1 أك تككف قيمة األثر الشعرم ىي التي حذت بالشراح الخكض في تفسير ذلؾ األثر -4

ف كاف  ،إضمارا كليس إظيارا ،مجتمعة ىي التي تؤدم حتما إلى االىتماـ دكما بالمتمقي كا 
 لمتمؽ ما.المبدع في حد ذاتو يكتب 

إف نقدنا القديـ قد تناكؿ المتمقي في كؿ مراحؿ المخاض لميبلد القصيدة الشعرية 
أكثر مما تناكؿ المبدع، لذا أكثر النقاد مف تكجيو الشعراء إلى ضركرة مراعاة مطالع 
 أشعارىـ، بحيث تككف جيدة كمناسبة لمسامعيف حتى ال ينفركف منيا كىذا ابف األثير يقكؿ:

 2 ."ذا النكع أال يذكر الشاعر في افتتاح قصيدة المديح ما يتطير منوكمف أدب ى"
                                                 

 .28-22 صرسالة ماجستير ، ،،النقد في شركح الشعر العربي حتى القرف الرابع اليجرم :تحريشي محمد -1
بيركت  الرسالة، بعةأحمد الحكفي كبدكم طبانو، مط :، تحقيؽفي أدب الكاتب ك الشاعر المثؿ السائر :ابف األثير -2

 .137 ص ،3ج  ،1962
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العرب, كأنيـ  النقاد "كيمكف الربط في ىذه المسألة ربطا منيجيا بممارسات القراءة لدل
 كانكا يمارسكف التأكيمية عمى ىذا األساس ... 

ىـ أيضا لـ  كما أف قراءه في الحقيقة ،لـ يكف يفكر في قرائو حيف كاف يقكؿ الشعر  
يككنكا يحرصكف حرصا كاضحا عمى أف ييتدكا السبيؿ إلى قصدية الشاعر أك ما أشكؿ 
 ،عمييـ مف أبياتو عمى كجو التحديد كالتدقيؽ كبمقدار ما كانكا يتطمعكف إلى فيـ النص

 1 انطبلقا مف أسيقة ثقافية كاجتماعية كسياسية معينة".
العربي عمى عيد ازدىار الثقافة كالشعر ىي قائمة  فإشكالية التمقي لدل شراح الشعر        

 عمى أسئمة مفادىا:
ىؿ يقرأ المتمقكف ما كتب المبدع، فيعمقكا في شيء مف اليأس بقصدية قد ال تتحقؽ  

 كا في استقبللية عف ىذه القصدية ؟ؤ ؟ أـ يقر  حيث يجانبكف الصكاب
مى أساس مف عبلقة كلعؿ أكثر مشكمة كاجيت التراث األدبي العربي ىي التمقي ع

النص المشركح بالمتمقي،فالمبدع كالنص المشركح كالمتمقي: عبلقتيـ تقـك عمى التفاعؿ بيف 
كالمتمقي بما يمتمكانو مف ثقافة  كمعرفة كقدرة  - سكاء أكاف شاعرا أـ ناثرا - كظيفة المبدع

لناتج عف ا-لغكية تنقؿ المتمقي مف قارئ كناقد كشارح إلى مشارؾ في خمؽ النص الجديد
إف القصيدة تقع في مكاف مابيف الكاتب " :T.S.Eliot -إليكت يقكؿ ت.س. -التأكيؿ
 2". كالقارئ

"لقد  إف اتساع جميكر القارئ ىك الذم يكسع عممية الشرح التي تتبع عممية التمقي.
نظرا لتبايف نظراتيـ كمكاقفيـ مف الشعر كالشعراء فخمؼ  ،كٌلد الشرح منازعات بيف الشراح

ؾ حركة نقدية حكؿ بعض األعماؿ الشعرية مثؿ حماسة أبي تماـ كبيذا تغذت حركة ذل
ما أف  الشرح بأعماؿ جديدة إما أنيا تقؼ مع الشاعر لترد عميو حقو الذم غمط فيو، كا 

                                                 
 .197-196 ص، 2003، الجزائر، كىراف ،التكزيع كالنشر، نظرية القراءة: مرتاض عبد المالؾ -1
 .10ص، 02/12/2010، منتدل ستار تايمز، الجزائر ، ،تمٌقي الٌنص األدبي بيف التأسيس كاآلفاؽ محمد ممياني : -2
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خدمت نفسيا كخدمت الدراسة  تساىـ في الحط مف قيمة ذلؾ الشاعر،كىي في كبل األمريف
."  1 األدبية عمى كجو العمـك

لسؤاؿ الذم يجب طرحو ىك لماذا ىذه الشركح، كلماذا ىذه المنازعات في الشركح اك 
كلماذا ىذه الثكرة المحمكمة مف الشركح عمى المفضميات؟ ألـ يكف الجميكر ىك العتبة 
األساس لدخكؿ تخـك النص؟ أـ أنو األثر الفني ىك الذم استقطب ىذه الشركح، أك إالـ 

 كانت تيدؼ عممية الشرح؟
دراؾ إف    الدارس لمشرح يتممس عدـ ضياع جيد الشارح في تتبع دالالت األلفاظ كا 

دراج الغريب أك غيره بؿ عميو أال ينكر عمى  ،جيد المعاني التي قد تضاؼ إلى المفظ كا 
 -الشارح جيده لككنو لـ ينس جماؿ المغة العربية، كركادىا، كعناصرىا الفنية كاعتمادىـ

كأحسف  صغاء،اإل غى بمى أى فٍ كفى مى ف يي بلـ أىالكى  ثىمىفي ك " السكاكي: يقكؿ الذكؽ األدبي. - الشراح
كأف يتمقى مف القبكؿ لو كاالىتزاز بأكمؿ ما استحقو،كال يقع ذلؾ ما لـ يكف  االستماع حقو،

 2 ."السامع عالما بجيات حسف الكبلـ

 :الشعري النقد والشرح -ب
كاءه رجاؿ ذكك صفات فطرية إف الشرح الشعرم ىك نكع مف الدراسة األدبية، حمؿ ل

"فقد كاف الشارح  كأخرل مكتسبة، ككانت ليـ عبلقة كبيرة بالمعرفة عامة كباألدب خاصة.
كأصكؿ البحث كالدراسة، حيث إنو لـ يتعارض مع الناقد  عمى قدر كبير مف المعرفة كالثقافة،

نتج عنو حركة نقدية فكبلىما يقـك عمى دراسة اآلثار األدبية كتحميميا، كالتعميؽ عمييا مما 
كخاصة المفضميات التي قامت حكليا حركة نقدية استدعتيا  3 حكؿ بعض األعماؿ الشعرية"

 الشركح الشعرية التي قامت عمييا كعميو كاف لزاما عمينا طرح األسئمة التالية:

                                                 
1
 .42ص  ،ىػ4القرف  النقد األدبي في شركح الشعر العربي حتى :تحريشي محمد - 
، دار الكتب العممية، 1987، طنعيـ زرزكرتحقيؽ: ، مفتاح العمـك: يكسؼ بف أبي بكر بف محمد بف عمي السكاكي -2

 .227-226 صبيركت، 
 .79ص  ،المرجع السابؽ، تحريشي محمد -3
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ما ىك السبب  -مف ىـ شراحيا ؟  -لماذا اكتسبت المفضميات ىذه الحالة مف الشركح؟  -
ىؿ كانت شركحيا مكممة لبعضيا كمتشابية؟  -فع المفضؿ الضبي  إلى اختيارىا؟ الذم د

 أيف تكمف الجمالية في شرح المفضميات؟ -
ما ىك الجديد الذم أضافو  -ىؿ تمقى الشراح  النص انطبلقا مف مشاربيـ الثقافية؟ 

 شراحيا؟ 
متأنية لمشركح  إف اإلجابة عف ىذه األسئمة تتطمب تفتيشا دقيقا في التراث، كقراءة

كلما كاف ىذا العمؿ يحتاج إلى عدة معرفية كبيرة كمدة زمنية طكيمة كباعتبار ، السابقة
إشكالية المكضكع تقتضي اإلحاطة بكؿ شاردة ككاردة عف مكضكع البحث اشرنا إلى بعض 

 شراحو عمى سبيؿ االستئناس إلضاءة الطريؽ لمقارئ كىك يتتبع خطكات ىذا البحث. 
كاختبلؼ القراءات باختبلؼ  ،نظرية القراءة كالتمقي فكرة تعدد التأكيبلت"لقد أكدت 

كفي ذلؾ إشارة إلى نفييا أحادية معنى النص، كقكليا بمركنتو التي تمتفت إلييا  القراء،
 1 المناىج كالنظريات السابقة".

ـ نياية إف القكؿ بانعداـ المعنى الكاحد لمنص اإلبداعي، يعد نتيجة طبيعية لفكرة عد     
نتاج معناه،  الداللة، كىذا إقرار بضركرة مشاركة المتمقيف المختمفيف في إعادة بناء النص كا 
كيؤدم اختبلفيـ زمانيا كمكانيا إلى اختبلؼ نظرتيـ لمنص كبالتالي اختبلؼ فيميـ 
لو."كتمقي النص عمى نحك ىذا أك ذاؾ كاختبلؼ ىذا التمقي مف قارئ إلى آخر ينتجاف عف 

قارئ الذاتية بالمعنى، فكؿ قارئ ينفعؿ مع النص انفعاال خاصا بو،مع أنو أحيانا عبلقة ال
 2 يسمؾ سبؿ القراءة ذاتيا التي يفرضيا النص عمى جميع القراء".

كىذا بالفعؿ ما حدث لممفضميات مف قبؿ شراح اختمفت أزمنة كأمكنة كجكدىـ، كمف 
 حيث قرب العيد بالشعراء أك بعد كفاة جامعيا.  

                                                 
، 1994 ،1عدد ،23مج العبلقة بيف القارئ كالنص في التفكير األدبي المعاصر، عالـ المعرفة، :رشيد بف حدك -1

 .487ص
 .225 ص ،1997، 402 معضمة القارئ النظرية، المعرفة دمشؽ، عدد :نجكل عبد السبلـ كحسف سحمكؿ -2
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فالشرح يعمؿ عمى إخراج الكممة مف المتف ليدمجيا بالسياؽ كليجعميا تؤدم صكتا،      
متجددا بمنأل عف نسقية المتف كالكممة حيف تخرج مف المتف إلى الحاشية تتكسؿ مجمكعة  

 سياقات مختمفة ببلغيا كالسياؽ: ىك تتابع مجمكعة دالالت كىك المرجع. 
ف فضاء كاصؼ لنسؽ المتف الشعرم، كما أنو كذلؾ ىك تداخؿ جممة سياقات ضم      

فكر مرجعي ال ينأل بعيدا عف ممكنات التمدلؿ المغكم الذم ىك: مكاءمة بنائية تحافظ عمى 
 فعالية التكازم المتجاكب.

كداللة الشرح ىي جكاب عف استغبلؽ داخمي قد يتشكؿ ضمف المتف، ك يخرج 
تييأ في نص آخر، فيقع مكازيا لو حيف سياقات مختمفة، كمنو كاف الشرح امتدادا لممتف ي

 يثير تجاكبا سجاليا معو. 
إف الشركح قد أحدثت حكارية مع الشعراء فأنتجت نصكصا أخرل تتناص مع النص  
لتستطيع تحقيؽ أفؽ الفيـ بتكالد داللة أخرل كردكد أفعاؿ  -اختيارات المفضميات  -البدئي 

 تحيا في عممية التمقي الذم يقصد إلى الفيـ.
فالشرح ينذر نفسو لئلدراؾ كالكعي كيصبح مكجيا بالضركرة نحك قراءة تتخمؽ ضمف 
سياؽ الحياة، كيتبمكر ضمف فضاء أصؿ الكبلـ، عمى الرغـ مف أف الشرح قد باشر الخطاب 

لتيا ضمف نسؽ لغكم مف تظير دالحيث  كىذا ما يبرز تعدد الشراح الجاىمي كاإلسبلمي،
 1. خرلصنؼ آخر، أك مف لغة. بديمة أ

نستنتج أف النص األكؿ ىك دائما أكبر مف الشرح ميما حاكلت القراءات السابقة 
التعريؼ  كالكصكؿ إلى مضانو، كجب كلمعرفة سياؽ النص األكؿ، ادعاءىا الظفر بالنص،

 .كشراحيا بأكؿ جامع مختارات الشعر العربي القديـ في ديكانو المفضميات
 

 
                                                 

أ. سعيدم أحمد عمكرم: مقاؿ: مف النص السردم إلى الفيمـ السينمائي قراءة في اشتغاؿ المصطمحات، مجمة أكاديمية  -1
، ص 2015، جانفي 13المغة العربية كآدابيا، جامعة عبد الرحمف ميرة، بجاية، العدد الدراسات االجتماعية اإلنسانية، قسـ 

13-22. 
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 تعريف المفضل الضبي: -أ-2
ًبٌي ىك المفضؿ بف محمد بف يعمى بف عامر بف سالـ، بف        ؿ الضَّ ؿ أك الميفىضَّ الميفىضَّ
ٍممى بف ربيعة بف زباف بف عامر  الرماؿ ككنيتو  مف بني ثعمبة بف السيد بف ضبة، بف أبي سى

أبك عبد الرحمف، كأبك العباس كلد في ببلد فارس كيقاؿ أف مكلده بالككفة في أكائؿ القرف 
 .ليجرم، كانتقؿ إلى الككفة كنشأ بياالثاني ا
، مف عمماء القرف اليجرم ليغىًكيِّاككاف ثقة مف أكابر الككفييف، كيمقب بالككفي. كاف        

 بغدادقدـ إلى  .العرباآلداب كأياـ الثاني، كأحد ركاة الشعر األعبلـ، عبلمة راكية لؤلخبار ك 
ىػ. صاحب كتاب  178أيضا، تكفي سنة  البصرة، كانتقؿ إلى ىاركف الرشيدأياـ 

 1 .الشعر العربي، كىك أقدـ مجمكعة في اختيار المفضميات
يكتب المصاحؼ كيٌقفيا عمى الناس  -في أكاخر حياتو  -كجاء في البمغة "ككاف        

 كيقكؿ ىذا تكفير لما كتتبو مف أىاجي الٌناس.
كقاؿ عمر الجرجانٌى عف المفضؿ الٌضبٌى: إنو كاف يكتب المصاحؼ كيقفيا في        

 2. المساجد، فقمت لو: ما ىذا؟ فقاؿ: أكٌفر ما كتبتو بيدل مف ىجائى الناس
كاسع الثقافة كافر الحفظ صادؽ الركاية، ركل القراءات كالحديث عف  كاف المفضؿ       

كسميماف . عاصـ بف أبي النجكد، كما ركل عف أبي إسحاؽ السبيعي كسماؾ بف حرب
 .األعمش كغيرىـ، كشافو األعراب كركل عنيـ

 تالميذه: -ب 
أخذ عنو أبك عبد ركل عنو جمع كثير مف العمماء، كعمي بف حمزة الكسائي كالفٌراء، ك"       

كأخذ عنو أبك   ،3"ا ابف األعرابي كأبك زيد األنصارم كخمؼ األحمر كغيرىـ، ككاف ثقة ثبتا

                                                 
 .68، ص 1978/ػ1 بيركت، ط ،: الفيرست دار المعرفةق(438أبك الفرج محمد بف إسحاؽ)ت ابف النديـ -1
مصرم، جمعية إحياء التراث : محمد القيؽأبادم: البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة، تح محمد بف يعقكب الفيركز -2

 .،1407 ،1ط، الككيت ،اإلسبلمي
: إبراىيـ السامرائي، مكتبة قيؽىػ، تح577نزىة األلباء في طبقات األدباء، ت:  ،كماؿ الديف األنبارم :أبك البركات -3

 ـ، 1985/ىػ1405 ،3األردف، ط ،المنار، الزرقاء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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زيد األنصارم مف البصرييف لثقتو؛ كحكى أبك زيد مف شكاىد النحك عف العرب ما ليس 
أخذ  لغيره، ككاف يركل عف عمماء الككفة كال يعمـ أحد مف عمماء البصرييف بالنحك كالمغة

عف أىؿ الككفة إال أبا زيد، فإنو ركل عف المفضؿ الضبي، قاؿ أبك زيد في أكؿ كتاب 
 1 .*أنشدني المفضؿ لضمرة بف ضمرة النيشمي  :النكادر

 بىسؿه عميًؾ مبلمتي كعتابي  *** بكرت تمكميؾى بعد كىفو في الندل
اًب ػفكف *** ي ساغبه ػرىا كبني عمػأأص  اًؾ مف إبةو عمٌي كعى

كىىياػًمشىف إبمؿ تخػى  أـ تعًصبىفَّ رؤسىيا بسبلًب  *** ي عمٌي كجي
ٍت بمىيؿ ىاىمتي  أىرأىيتى  رىخى رٍجتي منياى باىليا أىثكاىبي ***إف صى  ك خى

كساغب :جائع  -بسؿ:حراـ-كرة الفاكيةكقد شرحت مفردات األبيات:بكرت:عجمت،كمنو باك
 كمنو مسغبة: مجاعة

 :وـمكانت –ج 
أبك عبد الرحمف الضبي الراكية األديب النحكم المغكم: كاف مف أكابر عمماء الككفة،        

عالما باألخبار كالشعر كالعربية، ككاف ثقة ثبتا قاؿ عبد الكاحد المغكم: ىك أكثؽ مف ركل 
أحد أفراد الجيؿ األكؿ مف الركاة الذيف عاصركا فترة التدكيف  كىك. الشعر مف الككفييف

األكلى، كمف تنسب ليـ صناعة الدكاكيف، كقد كثٌقو ركاة البصرة كالككفة مجتمعيف، كىك 
 2 .كذلؾ أحد القراء البارزيف

كقاؿ جيـ بف خمؼ: قدـ المفٌضؿ الضبٌى البصرة، ككاف عالما بالنحك كالشعر        
 الناس. كالغريب كأياـ

                                                 
-تر:إبراىيـ السامرائي،مكتبة  المناراأللباء في طبقات األدباء،نزىة  :ق577كماؿ الديف األنبارم ت أبك البركات - 1

-ىك الشاعر ضمرة بف ضمرة بف جابر،سماه الممؾ المنذر بف المنذر بف أبي النعماف-،ص* 1985 3األردف ط-الزرقاء
حيث قربو منو شقة لقكلو البيت الرابع كىك مف قيؿ فيو المثؿ:تسمع بالمعيدم خير مف أف تراه ككاف مف ندماء النعماف 

كلـ يذكر ىذه  644كأكرمو لما عرؼ منو مف شدة ذكاء كشجاعتو .ينظر: عده المفضؿ مف شعراء اختياراتو في ص
 القصيدة،بؿ ذكر شعرا لو قميؿ، كما أشار إليو الجاحظ في الياف كالتبييف.

 .2710/ 6 ،إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،معجـ األدباء :ق626ت  ياقكت الحمكم -2
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"قاؿ عنو صاحب المزىر بعد حديثو عف ركاة البصرة )ككاف لمككفييف بإزاء مف ذكرنا        
ؿ بف محمد الضبي ككاف عالما بالشعر ككاف أكثؽ مف ركل الشعر  مف عمماء البصرة المفضَّ
مف الككفييف، كلـ يكف أعمميـ بالمغة كالنحك إنما كاف يختص بالشعر كقد ركل عنو أبك زيد 

ٍف بالككفة مف الشعراء الميفضؿ الضبي ككاف يقكؿ: شع را كثيرا. قاؿ أبك حاتـ: كاف أكثؽ مى
نما كاف يركم شعرا  إني ال أحسف شيئا مف الغريب كال مف المعاني كال تفسير الشعر.كا 

 مجردا.
 :لكف جاء غير ذلؾ في

فقاؿ متركؾ البمغة: "إماـ في المغة كالنحك راكية لآلداب كاألشعار سئؿ أبك حاتـ عنو 
 1". الحديث

 2. ككاف المفضؿ ثقة صدكقا كحيجة في الغريب 

قدـ بغداد أياـ الرشيد، فقاؿ لو الرشيد: ما أحسف ما قيؿ في الذئب، كلؾ ىذا الخاتـ.       
 :فقاؿ قكؿ الشاعر

يىتًَّقي  ـي ًبإٍحدىل ميٍقمىتىيًو كى ـي  ***يىنىا اًدم فىٍيكى يىٍقظىافي نىاًئ  ًبأيٍخرىل األىعى
 :وـمذىب -د

كاف شيعيا، اشترؾ في إحدل حركات الشيعة في العصر العباسي بقيادة إبراىيـ بف        
ديف حتى  عبد ا بف الحسف، كبعد ىزيمة تمؾ الحركة أخفى قائدىا، ككاف مف بيف المطارى

 .ـ عف جمع مف فمكؿ تمؾ الحركة760ىػ،  143صدر عفك الخميفة المنصكر سنة 
 
 

                                                 
: محمد المصرم، جمعية إحياء التراث قيؽ، تح ،البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة :محمد بف يعقكب الفيركز أبادم -1

 .296ص  1ط ،1407 ،الككيت ،اإلسبلمي
خرج بالبصرة عمى أبي جعفر : القرشي الياشمي *ىك إبراىيـ بف عبد ا بف حسف بف حسف بف عمي بف أبي طالب

منيـ  كخرج معو كثير مف العمماء، ػى145 حتى قتؿ في ذم الحجة سنة يو كعمى آلو أىكاؿ كخطكب،المنصكر كجرت عم
 المفضؿ الضبي.

 .2004، 16دار المعارؼ، ط  ،العصر العباسي األكؿ ،تاريخ األدب العربي :شكقي ضيؼ .د -2
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 :وـمؤلفات -ـى
عيني الناس بمختاراتو التي عيًرفت المفضميات ًركاية كشرحان، كأفضؿ ركاياتيا تمؾ التي        

 (ىػ305)ت ركاىا ابف األعرابي عف المفضؿ، كىي التي اعتمدىا محمد بف القاسـ األنبارم
 .في شرحو ليا

عنترة  كركل المعمقات، كركايتو تختمؼ عف ركاية حماد الراكية فيك يخرج قصيدتي       
 .كالحارث بف حمزة مف عداد المعمقات، كيجعؿ بدال منيا قصيدة النابغة كاألعشى

 -كتاب األمثاؿ -كتاب العركض - كتاب األلفاظ :كلممفضؿ مؤلفات أخرل، مثؿ      
 المفضميات.  العركض - األلفاظ -أمثاؿ العرب  -المفضميات  -كتاب معاني الشّْعر

 :المفضميات صناعةثانيا:
 :المفضميات-أ

تيار الشعر، فقد عمد المفضؿ إلى الجيد مف الشعر مف أقدـ ما كصؿ إلينا مف اخ        
القديـ، فاختار منو مجمكعة اختمؼ الناس في سبب تأليفيا فقيؿ كاف ذلؾ بطمب مف الخميفة 
المنصكر، كقيؿ: ألؼ ذلؾ االختيار لمميدم، حينما كاف مؤدبا لو كىك كلي العيد في خبلفة 

 .أبيو أبي جعفر المنصكر
: مختمفة، فقد ركل أبك الفرج األصفياني عف المفضؿ نفًسو أنو قاؿ كالركايات في ذلؾ       

عندم، فكنت أخرج كأتركو، فقاؿ لي: إنؾ إذا  اكاف إبراىيـ* بف عبد ا بف الحسف متكاري»
فأخرجت لو كتبا مف الشعر،  .خرجت ضاؽ صدرم، فأخرج إليَّ شيءنا مف كيتبؾ أتفرج بو

رت بيا اختيار الشعراء ثـ أتممت عمييا باقي فاختار منيا السبعيف قصيدة التي صد
 1 .«الكتاب
كخبلصة كؿ ىذه الركايات أف المفضؿ ىك الذم اختار القدر األكفر مف الشعر القديـ        

 .الذم حكتو ىذه المجمكعة الرائدة

                                                 
بّْيالميفىضَّ   -1 شرح كتحقيؽ احمد شاكر كعبد السبلـ ، المفضميات :ينظر، 1991، منير البعمبكيمكسكعة المكرد،  :ؿ الضَّ

 .10-9ص، 2010، 10ط، ىاركف 

http://encyc.reefnet.gov.sy/?page=entry&id=252072
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
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 ا:ـتسميتي -ب
ات، كيقاؿ في أصؿ تسميتيا أف المفضؿ سٌماىا "كتاب االختيارات"، أما المفضمي       

 فالغالب عف الظف أنيا لـ تصدر عنو، كربما نسبت إليو ثـ اشتيرت بذلؾ.
 :اـقيمتي -ج

 تتبكأ المفضميات مكانةن مرمكقةن بيف مجمكعات الشعر القديـ، فباإلضافة إلى قيمتيا       
بقائيا عمى جانب ميـ مف الشعر الجاىمي، كحفظو مف الضياع، كأنيا أقدـ  التاريخية كا 

عر؛ فيي تمتاز أيضا بأف القصائد التي اختارىا المفضؿ قد أثبتيا كاممة غير مجمكعات الش
                 منقكصة، يضاؼ إلى كؿ ذلؾ اشتماليا عمى طائفة صالحة مف أشعار المقّْميف مف الشعراء.

كاإلسبلمييف كعددىـ  كشعراء المفضميات أكثرىـ مف الجاىمييف، كفيو قمة مف المخضرميف
نيـ، تأبط شرنا كالشنفرل األزدم كالمرقشاف األكبر كاألصغر، كالمثقب ألعبدم شاعرا م 66

، كسبلمة بف جندؿ، كغيرىـ. أما  كأبك ذؤيب اليذلي، كمتمـ بف نكيرة كبشر بف أبي خاـز
قصيدة حسب الركايات،  130ك 128القصائد المختارة في ىذه المجمكعة فقد تراكحت بيف 

ي عمييا الناس ىي ركاية ابف األعرابي عف المفضؿ، كمجمكع إال أف الراكية المعتمدة كالت
بيت. كقد حظيت المفضميات بعناية القدماء، فشرحكىا  2700 أبيات المفضميات نحك،

ػ( ى338ت)كابف الٌنحاس  (،ػى328ت) شركحا كافية مفيدة، كفي مقدمتيا شرح األنبارم
الحديث فقد لقيت أيضا  (، أما في العصرػى502(، كالتبريزم )تػى421)ت كالمرزكقي

 1. اىتماـ العمماء عربنا كمستشرقيف فحققكىا كضبطكىا كنشركىا في طبعات عديدة
 ح المفضمياتثالثا:شرو 

: يقكؿ أبك محمد القاسـ بف محمد بف بشار األنبارم في أكؿ شرح شروح المفضمياتأ_ 
المختارة، المنسكبة لممفضميات: أممى عمينا عامر بف عمراف أبك عكرمة الضبي ىذه القصائد 

                                                 
سنة  ،10ط، شرح كتحقيؽ أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف ،المفضميات :المفضؿ بف محمد بف يعمى الضبي -1

 .26إلى ص 9مف ص، القاىرة ،2010
ء المغة المشار إلييـ في معرفتيا، نحكيا كراكية أشعار نسابا ككاف ربيبا لممفضؿ سمع عنو كركل لو * كاف مف أكابر عمما

 ػ.ى232كتكفي سنة  150كلد سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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إلى المفضؿ الضبي،إمبلء، مجمسا مجمسا، مف أكليا إلى آخرىا.كذكر أنو أخذىا عف أبي 
أبا عمرك الكرخي كأبا بكر  ككنت أسأؿ؟ »كقاؿ األنبارم: *عبد ا محمد بف زياد األعرابي

كأنا  ف الشيء بعد الشيء منيا كيزيدكني عمى ركاية أبي عكرمة البيت كالتفسير،عالعبدم 
شاء ا.فمما فرغنا منيا صرت إلى أبي جعفر أحمد بف عبيد بف  اذكر ذلؾ في مكضعو إف

فأنكر عمى أبي عكرمة أشياء، أنا مبينيا في  ناصح فقرأتيا عميو إلى آخرىا، شعرىا كغريبيا،
 1.«مكاضعيا، مسند إلى أبي جعفر ما فسر كركل، في مكضعو إف شاء ا

 ارىا وشرحيا:السبب الدافع الختي - ب

ي أما المفضميات فيي اختيار لقصائد طكيمة مف عيكف الشعر كىك اختيار الذكؽ األدب
في ذلؾ العصر. كلـ يشرح ىذه المختارات، كال بيف  ممفضؿكالجزالة المغكية فيما تراءل ل

أسس االختيار، غير ما ذكر أف أبا جعفر المنصكر قاؿ لممفضؿ: لك عمدت إلى أشعار 
قميف كاخترت لفتاؾ )الميدم( لكؿ شاعر أجكد ما قاؿ. لكاف ذلؾ صكابان؟ ففعؿ الشعراء الم
 المفضؿ.

ممفضميات بعد شرحو و لشرحعف سبب  لكف التبريزم، شارح المفضميات، قاؿ، بعد أف سألكه 
)الحماسة(: "التفاؽ الناس عمى أنو ليس فيما اختير مف المقصدات، أحسف ما اختاره 

كما أنو ليس في المقطعات أحسف مف اختيار أبي تماـ في  المفضؿ بف محمد الضبي،
 الحماسة..(

كما ذىب د. إحساف عباس، إلى أف المفضؿ الضبي كاألصمعي، إنما عمدا في اختيارىما 
 المقميف.. كاة قد استخرجتو كنكىت بو مف شعرإلى القصيدة، معتمديف عمى ما كانت الر 

نخبة متكاضعة مف القصائد حيف أراد جمع لكف برككمماف يرل أف األصمعي لـ يجد سكل 
اختياراتو.. كلذا فيي لـ تمؽ ما لقيتو المفضميات كغيرىا مف االنتشار كالقبكؿ ألنيا أقؿ 

                                                 
1
سنة  ،10ط، شرح كتحقيؽ أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف ،مفضمياتال :المفضؿ بف محمد بف يعمى الضبي - 

 .26إلى ص 9مف ص، القاىرة ،2010
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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اشتماالن عمى غريب المغة. كليذا قيؿ: األصمعيات التي أخمت بيا المفضميات، أم أدخمت 
 في خبلليا.

ما لـ يأت بو سابقكه، كمنو يككف شرحو كيتضح أف الشارح قصد مف شرحو اإلتياف ب       
يضاح كبياف لممتمقي مع إضفاء تخصصو المتنكع عمى عممية الشرح.   فيو إسياب كا 

 وعالقتيا بالشروح الشعرية: ة التمقيـ: نظريرابعا
تمييد: إف مكضكع المفاضمة بيف المصطمحات، يمثؿ جزءا مف اإلشكالية التي تتعمؽ 

لتمقي ظيرت مشكمة عدـ كجكد تعريؼ مناسب، يشمؿ بالمصطمح، ففي تحديد مصطمح ا
 جميع جنكابو في المعاجـ النقدية المتخصصة.

لعؿ حداثة النظرية نفسيا في الساحة األدبية كالنقدية،  :و االصطالحي التعريف المغوي-أ
تعد سببا رئيسا في تعدد تعريفات مصطمح التمقي، كلكضع حد ليذا التماىي في التعريفات 

 األصؿ المغكم لمفظة التمقي.بحثنا عف 
" لقي" كىي لفظة متعددة الدالالت، إال أف أقربيا إلى ما  تنطمؽ مف الجذر التمقي لغة:-1

التمقي ىك االستقباؿ كمنو قكؿ ا »نحف نريده ىك قكؿ صاحب لساف العربي: قاؿ األزىرم: 
ا ييمىقَّ ﴿ تعالى: مى كا كى بىري ا ييمىقَّاىىا ًإال الًَّذيفى صى مى ًظيـو كى ظٍّ عى                                                                                                                                    1﴾.اىىا ًإال ذيك حى
ا ييمىقَّاىىا" أم يعمميا كيكفؽ ليا إ        مى ال فأنثيا لتأنيث إرادة الكممة، كقيؿ في قكلو تعالى "كى

 2«.الصابر، كتمقاه أم استقبمو، كفبلف يتمقى فبلف أم يستقبمو
: يرل أحد الباحثيف كجكد ألفاظ كاصطبلحات كثيرة لمفيـك التمقي في التمقي اصطالحا-2

الدراسات النقدية الحديثة، كبصكرة أعـ يبدك مصطمح التمقي شامبل لمصطمحات أخرل تصب 
االىتماـ بالقارئ، أك المنيج الذم يركز عمى  »في كاد كاحد لمتعبير عف أمر كاحد كىك:

 3. «القارئ
 

                                                 
1
 مف سكرة فصمت، ركاية كرش. 35اآلية  - 

2
 11ق    ص1300، 1،  دار صادر،بيركت ،ط11المجمد   –لقي  –ابف منظكر: معجـ لساف العرب مادة  - 

 .49، ص 2006، 1النقد العربي القديـ، دار النشر، اإلمارات العربية،  طفاطمة البريكي: قضية التمقي في  -3
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 كالتمقي ىك النظرية األدبية التي تضـ العناصر األخرل في رباط قكم تمثمو الدائرة اآلتية:

   
 
 
 
 
 

 النشأة والتطور: -ب
يقكؿ "ركبرت ىكلب" في حديثو عف نظرية التمقي: "إنو كاف مف الممكف ليذا             
أم النظرية أف ييمؿ كينسى مع مضي الزمف، كما يحدث كحدث لكثير مف األفكار  النمكذج

األدبية التي يصدرىا المبدعكف، أك البديييات التي يصدرىا المنظركف، لكال أنو كاف في 
الكاقع كمف الضركرم أف تظير ىذه النظرية المتكائمة مع ما كاف البحث األدبي األلماني 

دك أنو كاف يشير إلى جممة مف العكامؿ التي أدت إلى ظيكر عميو في تمؾ الحقبة. كيب
النظرية كتقبميا في األكساط األدبية العالمية، كمما الشؾ فيؾ أف ىناؾ عكامؿ خارجية 
كأخرل داخمية أسيمت كبشكؿ كثير في ظيكر ىذه النظرية كقد نذكر عامميف خارجييف 

 ميميف كىك:
 ؤلؼ بنفسو في تأكيؿ النص الذم يقرأه. * ظيكر القارئ المثقؼ الذم قد يفكؽ الم

إف »* االضطراب الذم كاف سائدا في نظرية األدب بسبب أزمة المناىج حيف يقكؿ ىكلب: 
المناىج ال تيبط مف السماء كلكف ليا مكقع مف التاريخ كليست نظرية التمقي استثناء عف 

تيا مف خبلؿ نماذج ىذه القاعدة فقد تطكرت في ظؿ صراع المناىج النقدية كاحتمت مكان

 انتهقً

 تأثز تقبم

 قـزاءة

 استجببت

 استقببل
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أكسبيا البقاء ضمف ىذا الصراع ىك  كمماكأشكاؿ كطرائؽ مف الحكار مع المناىج األخرل 
 1. «عدـ انقطاعيا عف مختمؼ المنظكرات كاالتجاىات السابقة أك المعاصرة ليا

"إف ىذه النظرية الحديثة التي تتجو نحك القارئ المبدع الذم يشارؾ المؤلؼ صنع             
معنى كالذم يستطيع الكصكؿ إلى العناصر الغائية كيمؤل الفراغات أك البياض ليا مرجعية ال

فمسفية غربية كأيضا عربية حيث إف أساس انطبلقيا فمسفي ديني يعرؼ باسـ اليرمنيكطيقا 
أك التأكيؿ كىك مصطمح قديـ بدأ استخدامو في دكائر الدراسات البلىكتية ليشير إلى القكانيف 

 2. التي يجب أف يتبعيا المفسر لفيـ النص الديني الكتاب المقدس" كالمعايير
ـ، اقترح 19ـ كاستمر حتى جاء القرف 1654كيعكد تاريخ ىذا المصطمح إلى عاـ             

ـ مبدأ تفسيرا مفاده ىك: "إننا في 1768-1834 يمرماخرشالمفكر األلماني فريدريؾ 
يجب عمينا أف نرل األجزاء  ،ممة أـ نصاجكاء أكاف محاكالتنا فيـ المكضكع المراد تحميمو س

كؿ دكف اإلشارة إلى األجزاء كمنو لمفي المقابؿ ال نستطيع فيما  ،مف خبلؿ عبلقاتيا بالكؿ
 3 ف المعرفة السابقة لكؿ مف المؤلؼ أك القارئ تعد ضركرية لفيـ النص كتفسيره"أنستنتج 
 يؿ.بالتفسير كما ترتبط بالتأك  اليرمكطيقا كترتبط

إف التفسير مرتبط بشرح معنى النص بكاسطة التحميؿ لمغتو كالتعميؽ عمييا             
عاـ إلى اإلجراءات كالمبادئ  كاليرمكطيقا تعكد لنظرية التفسير العامة، التي تضمف تشكيؿ

المستخدمة لمتكصؿ إلى داللة النصكص كمف المنظكر القديـ يرل معظـ النقاد: أف المعنى 
نص ىك الذم يككف في قصد المبدع األكؿ، أما التفكير النقدم الحديث فقد أكد الصحيح لم

عمى أف المعنى الذم يحتمؿ أف يكجده القارئ أثناء قراءتو لمنص البدئي، كعمى عدـ 
المبلءمة بيف كؿ التفسيرات كعمى عدـ كفاءتيا، فالتفاعؿ الناتج عف ىذه القراءات المتعددة 

جاىات كمشارب الشراح الثقافية، كىذا قد كاف معينا فيما مضي المتكلدة كذلؾ عف تنكع ات

                                                 
، 1994، 1ط ،النادم األدبي الثقافي ركبيرت ىكلب: مقدمة نقدية نظرية التمقي، ترجمة: عز الديف إسماعيؿ، كتاب -1

 .10ص ،جدة
 .08ص ،السابؽالمرجع  -2
 .38ص  ،2006 ،1ط ،العربية اإلمارات ،دار النشر ،ـقضية التمقي في النقد العربي القدي :فاطمة البريكي -3
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مما جعمو القمب النابض كالقاسـ المشترؾ لنظرية التمقي التي ربطت بيف القارئ كعبلقتو 
بالنص المقركء، كالمعنى المتكلد عف القراءة محكر اىتماميا كمنو يمكف الخمكص إلى 

 شرح.العبلقة القديمة التي تربط بيف المتمقي كال
 العالقة بين نظرية التمقي والشرح الشعري: - ج

نظرية  -إف عبلقة كيذه قامت في العمؿ النقدم األكؿ دكف أف تعرؼ باسميا             
المعركفة بو في كاقع النقد الحديث، حيث استخدمت اآلليات نفسيا معتبرة أف  -التمقي 

م يضفي عمى ىذا النص األكؿ شيئا الشارح أك القارئ أك المتمقي لمنص اإلبداعي ىك الذ
مف ثقافتو كمف ثـ يصبح شريكا لممبدع في عممية إنتاج النص، كيقكؿ عبد ا الغدامي "إف 
القارئ كحده ىك الذم يستطيع أف يمؤل فراغات النص أك بياضاتو كأف يخمؽ مف حركفو التي 

مؤلفو أثناء  ال تصعب عمى الحصر ماال حصر لو مف المعاني التي قد مرت عمى خاطر
صياغتو لو, إنو القارئ الذم بإمكانو إضافة شيء ما إلى األكؿ انطبلقا مف خبرتو كرؤيتو 

 1 .كحدسو"
 : من أعالم نظرية التمقيخامسا

": "مف أقطاب نظرية التمقي، كأحد مؤسسييا أكاخر (1997-1921)ىانز روبرت ياوس"-1
، لقد بدأ عممو بنقد االتجاىات الشائعة الستينيات مف القرف الماضي، كمف دعاتيا الرئيسييف

فانتقد المنيج الكضعي ألنو عالج األعماؿ األدبية  ،كالتماس بديؿ ليا ،لدراسة تاريخ األدب
ماركسييف أمثاؿ "جكرج عند ال كانتقد مفيـك االنعكاس ،عمى أنيا نتائج ألسباب مؤكدة

لتعمقيـ بجماليات الفف لكيساف غكلدماف" كما انتقص مف منيج الشكبلنييف لككانتش" ك 
 2لمفف".

الجمالية التقميدية لئلنتاج،كرد عمى البنيكية في مفيـك التطكر  حيث قاـ بالقطيعة مع          
أف األدب انعكاسا  لنتاج كالكصؼ في النظريات التي تر اإل لجماليات التعاقبي كانحيازىا

                                                 
 .103ص ،1994 ،1ط ،الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، تأنيث القصيدة كالقارئ المختمؼ: عبد ا الغدامي -1
 .15 ص إسماعيؿ،ترجمة عز الديف  ،نظرية التمقي :ركبرت ىكلب -2
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ع بيف الماركسية ثؿ في الجم"بينما يرل ىك منيجا جديدا لدراسة تاريخ األدب يتم لمكاقع
جماليات  كالشكبلنية حيث يحتفظ باإلدراؾ الجمالي، كبتحقيؽ الكسائط التاريخية كمنو بتحقيؽ

حيث يتحكؿ االىتماـ بدراسة األدب مف التركيز عمى منشئ العمؿ الفني كعممية  التمقي،
كذجو البديؿ عف إبداعو إلى التركيز عمى القارئ أك المستيمؾ، كيكاصؿ ياكس في صياغة نم

طريؽ تطكير مصطمح األفؽ، كسماه أفؽ التكقعات الذم أصبح ركيزة أساسية في تشكيؿ 
"إف أفؽ التكقعات ىك جياز عقمي كنظاـ مف العبلقات يستطيع  نظريتو في التمقي مف حيث

 1 .فرد افتراضي أف يكاجو بو نصا"
ف المتمقي يعيد بناء ىذا األفؽ قي كأفؽ التكقعات عمى أساس أمكيربط بيف عممية الت        

كمنو يمكف قياس أثر األعماؿ أك كقعيا عمى أساس األفؽ, كمف ثـ يخطط "ياكس" لتاريخ 
 أدبي ييتـ بالتمقي بصفة أساسية.

لقد أتت نظريتو بالجديد في فضاء النقد األدبي حيث عممت عمى التركيز عمى             
 ظاىرة التمقي بػ:

 لمنص كداخبل في العممية اإلبداعية. المتمقي بكصفو منتجا
 أفؽ انتظار القراءة كمعاييره الجمالية.

 طبيعة القراءة كالقراءات المتعددة لمنص الكاحد. 
 Horizon of Expectation أفق التوقع عند "ياوس": -أ

 يقصد بو التكجو إلى الجميكر الذم يكاجو النص األدبي في حالتيف عند التمقي فإما            
محققا أفؽ التكقع أك مخيبا لو فيك يستخدمو لمداللة عمى التكقعات المسبقة التي يستحضرىا 
المتمقي حيف يكاجو عمبل إبداعيا، كيمجأ ياكس في مفيـك أفؽ التكقعات ليصؼ المقاييس 
التي يستخدميا القراء في الحكـ عمى النصكص في أم عصر مف العصكر، حتى أنيا 

 تساعد القارئ عمى:

                                                 
 .15 ص إسماعيؿ،ف ترجمة عز الدي ،نظرية التمقي :ركبرت ىكلب - 1
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لكيفية التي يحكمكف بيا عمى قصيدة مف القصائد باالستحساف فيك يرل "أف المتمقي ىك ا -
 ،إنجاز تعميمات محددة عف طريؽ عممية اإلدراؾ مكجية يمكف استيعابيا بفيـ إشارات النص
 ،كىذه العممية تتـ مف خبلؿ أفؽ تكقعات القراء الذيف يسمح ليـ بتحديد طبيعة النص الفنية

 1. افتراض جميكر يؤثر فيو"كىذا عف طريؽ 

 كاألفؽ سبؽ ظيكره ظيكر نظرية التمقي كما أف المؤلفيف يختمفكف في تعريفو،            
" الذم يشير إلى  Hans-Georg Gadamer (1900-2002) - كمنيـ "ىانزرجكرج جادمير

 مدل الرؤية التي تشمؿ كؿ شيء يمكف رؤيتو مف مكقع بعينو مناسب. كقد عرؼ أنو يرل
أف "كؿ تفسير ألدب الماضي إنما ينبع مف حكار بيف الماضي كالحاضر كأف محاكالتنا لفيـ 

2عمؿ مف األعماؿ األدبية إنما تعتمد عمى األسئمة التي يسمح بيا لنا مناخنا الثقافي". 
 

أما مؤرخ الفف "جمبرش" فيرل بأف أفؽ التكقع جياز عقمي يسجؿ االنحرافات             
 بحساسية مفرطة.كالتحكيرات 
"التجربة القبمية التي يمتمكيا الجميكر عف الجنس األدبي  فأفؽ التكقع يقـك عمى:            

 الذم ينتمي إليو النص المشركح.
المقابمة بيف لغة الشعر كلغة العمـ  شكؿ النصكص المحاكرة لمنص األكؿ )القدرة التناصية(.

 3كالتخيؿ كالكاقع". 

 ة التمقي وأفق التوقع:الشرح بين جمالي –ب 
إف "األفؽ" ك"أفؽ التكقعات" يقعاف في رقعة عريضة مف السياقات تمتد مف نظرية             

الظكاىرية األلمانية إلى تاريخ الفف. فياكس عند ما يناقش أصكؿ ىذا المصطمح يشير إلى 
 4المادم لممعطيات". "أفؽ التجربة كأفؽ تجربة الحياة" كبنية األفؽ كالتغيير في األفؽ كاألفؽ

                                                 
 .174ص، 1998، 1ط ،القاىرة، دار قباء لمطباعة، : جابر عصفكرجمةتر  ،لنظرية األدبية المعاصرة :راماف سيمدف -1
 .176ص ،المرجع نفسو :راماف سيمدف -2
، 1989 ،سكريا ،1ط ،مركز اإلنماء العربي ،محمد خير البقاعيرجمة: بحكث في القراءة كالتمقي، ت :فيرنا ندىا ليف -3

 .35ص
 .159ص ،1994 ،العبلقة بيف القارئ كالنص في التفكير األدبي المعاصر :رشيد بف حدك -4
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كيبدك أنو قد اعتمد عمى اإلدراؾ العاـ لدل القارئ في فيـ مصطمحو األساسي عمى             
 األقؿ.

إف الشارح حيف يتناكؿ ديكاف المفضميات، فإنو يضع نصب عينيو استثارة تكقعات             
عض ما يحدث مف بناء معينة لدل المتمقيف كلعؿ فكرة أفؽ التكقع تككف مفيدة في شرح ب

لمتكترات كما يتحقؽ منيا،كلقد استميـ ياكس ىذا المفيـك مف جادامر كأقاـ عميو أساس 
جمالية التمقي، حيث يككف" النص الشعرم بكصفو بنية معطاة أك عمى تمقيو أك إدراكو حسيا 

ابؽ مف قبؿ القارئ، يشكؿ معنى النص في تجدده الدائـ، كالمعنى المتجدد ىك نتيجة التط
 كاتحاد عنصريف: أفؽ التكقع المفترض في العمؿ، كأفؽ التجربة في المتمقي.

إذ أف المتمقي ىك الذم يحقؽ إنجاز بنية العمؿ كفي كؿ مرة تتغير فييا شركط             
التمقي التاريخية كاالجتماعية يتغير المعنى فييا، فالعمؿ األدبي حتى لحظة صدكره، ال يككف 

 1. غ"ذا جدة كسط فرا
كالخصائص  "بكاسطة مجمكعة اإلشارات الظاىرة أك الكامنة االحتماالت الضمنية          

 2«المألكفة، يككف الجميكر مييئا مف قبؿ ليتمقى النص بطريؽ ما
 المسافة الجمالية: -ج
تعرؼ المسافة الجمالية بأنيا "الفرؽ بيف التكقعات كبيف الشكؿ المحدد لمعمؿ كتبلحظ        
كيمكف تحديد المسافة الجمالية  ،2المسافة بشكؿ كاضح في العبلقة بيف الجميكر كالنقد" ىذه

بيف أفؽ تكقعات ما كالعمؿ الجديد مف خبلؿ الخبرة السابقة كالقراءة الجديدة, بالنظر إلى 
مجمكعة ردكد أفعاؿ الجميكر كأحكامو الفنية  المحتممة كبدرجاتيا المتفاكتة مف نجاح تمقائي 

 لرفض كاالستبعاد.إلى ا
 تحقيؽ األفؽ كخيبة األفؽ.بكىذا ما نسميو 

                                                 
تر  كالتمقي المسرحييف، اإلنتاجمقدمة الترجمة العربية لكتاب سكزاف بنيت جميكر المسرح نحك نظرية  :فيمي فكزم -1

 .16ص، 1995 ،سامح فكرم، مركز المغات القاىرة
 .86ص ،1،1996ارئ:نظريات التمقي كتحميؿ الخطاب كما بعد الحداثة،ط الخطاب كالق :حامد أبك أحمد -2
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كىذا ىك المعيار الجمالي الميـ الذم يعرؼ عمى أساسو أفؽ التكقعات فمعرفة        
سابقة  جميكر القراء األكائؿ بنكع ىذا النص األدبي كتجربتو األدبية مف خبلؿ نصكص

ىك أىـ  ،بيف المغة الفنية كالمغة السائدة لعكدتو عمى أشكاؿ أدبية كمكاضيع محددة كالتمييز
 معيار مف معايير التفضيؿ الجمالي لمنص اإلبداعي.

كىكذا نجد أف العمؿ اإلبداعي األدبي يتـ في ضكء أفؽ التكقعات السائدة، ك"كمما        
 - ازدادت درجة التقارب بيف العمؿ الفني كاألفؽ كاف ىذا العمؿ ضعيفا أك غير ناضج

ف كاف العكس فإننا نجد المبدع قد أحدث  - معمكد أك القاعدة الفنية السائدةمكافقتو ل كا 
االنزياح كالعدكؿ فباعد المسافة فكاف العمؿ اإلبداعي رائعا كجميبل، ليذا يعاد تمقيو مرات 

 1عديدة كذلؾ قصد اإلمساؾ بالطابع الفني". 
مسافة النفسية أم االنزياح كيرتبط مفيـك عبلقة النص اإلبداعي كالشرح بمكضكع ال       

أك االنحراؼ، فالعبلقات تككف ذات مسافة قريبة أك بعيدة، أك تككف في منزلة مف المنزلتيف 
فالمفضؿ الضبي المتكفى  -بيف القرب أك البعد أك مسافة كبيرة بيف المبدع كالجامع كالشارح 

ف الزمف كاألحداث كىذه تفصؿ بينو كبيف الشعراء كالشراح قرابة قرف أك يزيد م ػى 168سنة 
العبلقة ذات المسافة تككف ذات أثر إلى حد أنيا تثير الغمكض أك االستعصاء أك عدـ 
االىتماـ كمنو شعكر المتمقي بالممؿ "كىذه المسافة النفسية كالفنية بيف المبدع كالشارح 

قرب مف كالجميكر قد تحدث كذلؾ النفكر كعدـ التقبؿ إذا كانت بعيدة، كتحدث القبكؿ كالت
 2 العمؿ اإلبداعي حتى يعاد تذكير المتمقي بو مف جديد".

 
 
 
 

                                                 
ترجمة حميد الحميداني كالجيبللي الكدية منشكرات مكتبة  ،فعؿ القراءة نظرية جمالية التجاكب في األدب :ككلفاغنغ أيزر -1

 .09ص ،1ط ،المغرب ،المناىؿ
 .66ص، 1997ط ،دية دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع عمافالشعر كالتمقي، دراسات نق جعفر العبلؽ،  -2
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 Wolfgang Iser(8172-7112) :وولفغانغ أيزر -2

بألمانيا درس المغة اإلنجميزية كالفمسفة  1926"مف أقطاب نظرية التمقي كلد سنة        
، يا منيا: "ىيدلبكرغ"كالمغة األلمانية، اشتغؿ بالتدريس في عدة جامعات داخؿ ألمانيا كخارج

 1 "ككلكنى ككنستانس" ك"كبلسكك" ك"كاليفكرنيا". ،"ىكزمبكرغ"
" بالجمعية اإلنجميزية لؤلدب المقارف          ،كىك عضك بأكاديمية "ىيدلبكرغ لمفنكف كالعمـك

كلو أنشطة أخرل فيك مؤسس لجنة كحدة البحث المسماة: "الشعرية كالييرمينكطيقا"، كلو عدة 
 نيا:مؤلفات م

ك"التخيؿ كالخياؿ" فقد اعتنى  ،"التكقع" ،"فعؿ القراءة" ،)المضمر(" "القارئ الضمني
بقضية بناء المعنى، كطرائؽ تفسير النص مف خبلؿ اعتقاده: أف النص ينطكم عمى عدد 
مف الفجكات التي تستدعي المتمقي بعيدا عف اإلجراءات لكف يككف المعنى في كضع يحقؽ 

فالمتمقي ىك المدخؿ لفيـ األدب ليكشؼ الصمة بيف األدب  ،بداعالغايات القصكل لئل
 كالمتمقي كيعد القارئ الضمني مف أكبر المفاىيـ التي قدميا "أيزر" ليذه النظرية.    

 The implied reader: "عند أيزر" القارئ الضمني -أ
امنة حاكؿ فيو بياف أف القارئ: ىك الفرضية الك 1976"إنو مفيـك طرحو أيزر عاـ 

في نية الكاتب حيف يشرع في الكتابة، كعميو فإف كاجب الناقد ىك إظيار كيؼ ينظـ كتاب 
ما شكؿ قراءتو، كيكجييا، ثـ يظير كيؼ يستجيب الشخص القارئ في ممكاتو اإلدراكية إلى 
مقترحات النص، فميمة الناقد ال تكمف في شرح النص، مف حيث ىك مكضكع، بؿ ىك شرح 

أما  -ضمني، فعمي -خمفيا النص في القارئ مما يفترض قراء متعدديفآثار النص التي ي
القارئ الضمني فيك القارئ الذم يخمقو النص لنفسو، كيعادؿ شبكة مف أبنية استجابة تغرينا 

                                                 
 .60ص ،بحكث في القراءة كالتمقي ترجمة محمد خير البقاعي :فيرناند ىاليف -1
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. "يقصد بو القارئ الذم يجسد كؿ الميكؿ البلزمة ألم نص 1عمى القراءة بطريقة معينة"
سبقة حتى تتـ استجابة القارئ فإذا ىك استعدادات أدبي لكف يمارس تأثيره كىي ميكؿ م

كالقارئ الضمني ىك بنية نصية تتكقع حضكر متمؽ دكف أف تحدده  ،مسبقة مف النص نفسو
ف ىذا المفيـك يضع بنية نصية مسبقة لمدكر الذم ينبغي أف يتبناه كؿ متمؽ  بالضركرة كا 

 2. عمى حدة"
التي تستدعي تجاكبا يمـز القارئ فيـ النص. فالقارئ الضمني ىك شبكة مف البنيات        

 فيك يقـك عمى مظيريف أساسييف ىما:
 دكر القارئ كبنية فنية. -
 كدكره كفعؿ مبني. -
)المظير األكؿ( يجعمنا نفترض أف كؿ نص أدبي يمثؿ بطريقة  فمفيكمو كبنية فنية       

ما يحدد قصدية المبدع  ما رؤية لمعالـ يركبيا المؤلؼ مف المكاد التي ىي في متناكلو كىذا
 بالنظر إلى قرائو المحتمميف.

كمنو كجب عمى النص تحديد كجية نظر يستطيع القارئ مف خبلليا أف ينظر إلى        
 3 األشياء الحقيقية مكحدة، "كىذا ما يسمى مكقع االلتقاء مع المبدع في معنى النص".

عؿ مبني حيث: ال يقـك بدكره إال إذا أما المظير الثاني المتمثؿ في اعتبار القارئ كف      
تـ فيـ معنى النص عمى أساس فيـ قصدية المبدع كمنو فإف مفيـك القارئ الضمني يفيد 
بأف التمقي المبرمج لمنص ينبغي أف يشار إليو بمفظ التنبؤ المبني كألنو: ىك القكة الشارطة 

مى تجميد معتقداتو فقد الكامنة كراء نكع خاص مف التكتر ينتجو قارئ حقيقي حيث يقـك ع
"لنفرض قارئا حقيقيا جامدا بحيث تككف جميع معتقداتو معطمة أك مخدرة فأماـ  قاؿ "أبرامز":

                                                 
، 2006سنة  ،المغرب ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،1مدخؿ إلى األدب التفاعمي، ط :فاطمة بريكي -1

 .105ص
 .30 ص ،ترجمة حميد الحميداني كالجيبللي، نظرية جمالية التجاكب في األدب فعؿ القراءة ،ككلفاغنغ أيزر  -2
 . 33ص ،ترجمة حميد الحميداني كالجيبللي ،فعؿ القراءة نظرية جمالية التجاكب في األدب :كلفاغنغ أيزر -3
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ىذا االفتراض سيككف شاعر ما عاجزا عف إضفاء أىمية كقكة عمى عممو كأنو يكتب لقراء 
 1مف المريخ". 

 
ا أف يسيطر عمى اآلخر كىما كىذا ما يؤكد كجكد ذاتييف مترابطتيف ال يمكف ألحدىم       

بنية النص كالقارئ حتى نخمص إلى مفيـك محدد يمكف القكؿ إف مفيـك القارئ الضمني ىك 
نمكذج متعادؿ يجعؿ مف الممكف كصؼ التأثيرات المبنية لمنصكص األدبية كيعيف دكر 

 القارئ.
ذا كاف نص المفضميات ىك نص تفاعمي فإنو عند إبداعو استحضر قرا        ء كثر، فيك كا 

 ينتج نصا يجمع بيف الكتابة كالصكت كالصكرة كالحركة.
حيث يتكجو بنص الشرح إلى متمقيف  كيتبعو الشارح باستحضار آفاؽ شراح سابقيف،       

 مختمفيف، يراعي فييـ التأثير كاإلقرار بأف شرحو ىك األفضؿ.
 الفجوات أو الفراغات: -ب

ر المعمكمات بيف المتكمـ كالمخاطب بحيث يعرؼ "تعرؼ عمى أنيا تفاكت في مقدا       
"أف  كىذه أىـ نقطة في تأدية الكظيفة التكاصمية لمغة كيرل أيزر 2أحدىما ماال يعرفو اآلخر"

، القارئ يمتقي مع النص في أماكف مف ىذه المساحات التي يطمؽ عمييا أسماء: الفراغات
نى كمنو يقـك القارئ بممئو في سبيؿ كىك المكاف الذم يتطكر فيو المع 3البياض" الفجكات،

أك يبرر لو  ،إنتاج المعنى فالنص عنده يترؾ مساحات فارغة لمقارئ حتى في قصد المبدع
ىذا المكقؼ كيستخدـ فييا خبرتو كمعمكماتو المعرفية، فقد يعتقد أيزر بقارئ مف المفيـك 

يرل مع كؿ قراءة جديدة القديـ الذم يرل أف المتمقي مجرد إنساف ساذج، أك متمقي سمبي بؿ 
يتكالد معنى جديد،  كمنو كؿ قارئ يمؤل األجزاء غير المكتكبة في النص األكؿ حسب 

 :إنو طريقتو الخاصة فكظائؼ الفراغ عنده ىي
                                                 

1- The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, Baltimore, 1987, PP 107-59. 
  .207ص  ،1990 ،1ط ،بيركت ،معجـ المصطمحات المغكية، دار المبلييف :زم منير البعمبؾرم -2
  .58ص ،قضية التمقي في النقد العربي القديـ :فاطمة البريكي -3
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 يسمح بتنظيـ مجاؿ معرفي لئلسقاطات المتفاعمة. -    
 يساعد القارئ عمى إيجاد عبلقة محددة بينو كبيف المبدع.  -    
عمى ىذا األساس كاف الحديث عف مراحؿ النظرية في المفيـك الغربي، كما تبعيا مف ك       

كىك  -عناصر كىذا ما يقكدنا إلى البحث عف تمظيرىا في النص اإلبداعي العربي 
 المفضميات بيف شراحيا.

 1 ف تجربة القارئ في القراءة ىي مركز العممية األدبية".إ"ف
عند المتمقي مف أف يقـك بعممية داخمية، كتكييفو، لكي يستقبؿ  كبذلؾ البد لمكعي القائـ       

كالفراغ ىك  لمشرح. كيعالجيا المتمقي أثناء قراءتو كجيات النظر الغريبة، التي يقدميا النص،
المصطمح الذم سكو أيزر كيقصد بو" تمؾ المساحات التي يحدث فييا التفاعؿ بيف المتمقي 

 كدة في النص تسمح لممتمقي بالكتابة عميو، إلضافة ماكالنص، كىك عبارة عف بياضات مكج
 لـ يكتبو المبدع بقصد، أك بغير قصد مما يثرم النص كيميزه عف غيره مف النصكص.    

يظير في شرحو، ك رأيت تجميو مف خبلؿ أبيات  ك مثؿ ذلؾ في المفضميات قد بينو األنبارم
سكيد بف أبي كاىؿ  في شعر – يةالمسافة الجمال -مؤل الفراغ  -: تحقيؽ األفؽ افيي

 الممقبة باليتيمة وقصيدت مف خبلؿاليشكرم 
 حاؿى ديفى النَّكـً ًمٌني فاٍمتىنىعٍ  *** آًنسو كاف إذىا ما اٍعتىادىني"                 

ٍتًني ًبريقىاىىا إنَّي ـى ًمف رىأًس إليفىعٍ   ***  اػكدىعى  تيٍنًزؿي ٍاألٍعصى
دَّاثى قىٍكالن  نناتيٍسًمعي اٍلحي سى ٍيرىهي لـ ييٍستىمىعٍ   * **   حى  لك أراديكا غى

كما  لك التمسكا منيا سكل الحديث لـ ينالكه: يصؼ عفتيا، يقكؿ األنبارم في الشرح:   
 قاؿ آخر:

 ذعكر يى ىً نؾ كى تذعر مً  اؾى ل ذى كى سً  * ** د رً تي  فٍ ا ً كى  يثى دً الحى  كؼً معري يف لى مى تى 
 2 ".يصؼ عفتيافيك  
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 ية:مبادئ النظر  -ج

إف ىذه النظرية ترتكز عمى القارئ كرد فعؿ لبلتجاىات التي أىممتو إىماال تاما,        
فركزت عمى سياقات النص الخارجية التي تفضي إلى اتجاىو أك تمقيو أك تصمو بعدد ال 
حصر لو مف التأكيبلت بينما يتبنى مفيـك التمقي معنى مزدكجا: "إذ يشمؿ األثر الذم يتركو 

بداعي كالطريقة التي يتمقاه بيا القارئ كمف ىنا ارتبطت ىذه النظرية بأعماؿ النقاد العمؿ اإل
 Reading Processكعممية القراءة Raederالذيف يستخدمكف كممات مف قبيؿ القارئ 

كلعؿ مف أىـ األفكار التي تطرحيا النظرية كتمتقي مع قصدية  Response" 1كاالستجابة 
 الشرح لككنيا:

 ىتماميا نحك المتمقي باعتباره أىـ ركائز العممية اإلبداعية. تتجو با -  
القكؿ بتعدد القراءات كاختبلفيا باختبلؼ القراء كتنفي أحادية معنى النص كتقكؿ  -  

 .بإمكانية تعدد المعاني كقابمية النص الكاحد لمتأكيؿ"
ى أساس تعدد كىذا ما يكضح العبلقة بيف الشرح كالتمقي حيث أف الشرح يقـك عم       

القراءات كمف ثـ تعددت شركح ديكاف المتنبي كمف ثـ تعدد الداللة لمنص الشعرم كمنو ال 
 حدكد لدالالت النص مثمما ال حدكد لقراءاتو كتأكيبلتو.  

فقراءة النص تتجاكز قصدية المبدع كمنو نجد الشارح يفرض عمى الشاعر أف يقكؿ        
"كمف األفضؿ أف يقكؿ ىكذا" دكف أف ينفي النص كىذا  ما يفيمو ىك، كنراه يضيؼ عبارة:

ديدف نظرية التمقي. كيتككف النص األدبي نتيجة تصادؼ عنصريف ىما: "أفؽ االنتظار الذم 
 2 .يستدعيو النص كأفؽ التجربة الذم يمح عميو المستقبؿ"
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 :الشرح الشعري ونظرية التمقي -د
ـ بو جيابذة المغة العربية، منذ أف نطؽ الشاعر، تمييد: يعد الشرح الشعرم عمبل عظيما قا  

تتبع الشارح يبسط، كيكضح، كيفيـ السامع كالمتمقي يحاكؿ أف يصؿ إلى معنى المبدع لكف 
ميما عمؿ الشارح، كميما ساعدتو ظركؼ المجتمع عمى تمقي النص اإلبداعي، فإنو ال 

طئ الشاعر زمنا، كمف ثٌمة يصؿ إلى المعنى الكامؿ، فيك يتممس في العتمة كيسبح في شكا
محاكلة  كاف "الشرح تمؾ العممية المعقدة التي تقـك عمى الغكص في معاني الشعر كتراكيبو،

حيث حاكلت  إخراجيا إلى الجميكر سيمة سائغة بألفاظ قريبة، حتى يدرؾ المتمقي مدلكالتيا،
عرفية أخرل حاكلت الدخكؿ إلى قمب التراكمات المعرفية المتأزمة كما احتاجت إلى آليات م

، حيث إف تكرار الشرح لمنص الشعرم يجعؿ النصكص تتكالد، 1قراءة التراث بكؿ حمكلتو"
مما يكحي بعدـ ثبات الداللة في النص، كمف ثـٌ فالشرح ىك القراءة التي تجدد معنى النص 

كأفؽ التجربة  - القصيدة -نتيجة لمتطابؽ بيف أفؽ االنتظار المفترض في العمؿ األدبي
"النص  ":Barth-المفترض في التمقي، كىنا يشكؿ القارئ تجربتو المعرفية، ليذا يقكؿ "بارث

بعدـ نياية الداللة. فالشراح عمى تساقطيـ الكبير عمى النص  :فضاء مفتكح" كيقكؿ "بيرس"
فإنيـ مختمفكا القراءة ألف النص يحدث االستجابة في المتمقي   -الديكاف -اإلبداعي الكاحد 

كمستمدة مف المشرب الثقافي لمشارح كمنو نقكؿ: إف الشرح الشعرم لمنص  متفاكتة، بدرجات
اإلبداعي يختمؼ مف شارح إلى آخر كمتمؽ كآخر. كمنو يعد الشرح باعث لمحكارية بيف 

 2 النص كالمتمقي.
كنظرية التمقي كشفت ما كانت عميو المقاربات النقدية التي قيدت االىتماـ في ثبلثة        

"المعنى ال يككف إاٌل  مجتمعة أك متفرقة كيقكؿ أيزر: -المؤلؼ  السياؽ، النص، -صر: عنا
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صكرة تكجد في كؿ عمؿ أك بيف السطكر كالقارئ ىك الذم يفؾ رمكز النص، كعميو أف 
 1. يتخمى عف الفرضيات  التي ينطمؽ منيا ليتمكف مف تمثيؿ الكاقع الذم يرمي إليو النص"

القكؿ فإف األمر ال يتطمب ىذه الثكرة المحمكمة عمى النقد القديـ  كحيف نناقش ىذا       
نما يتطمب التعقؿ ألنو ليس مف الممكف أف يتخمى الشارح الذم ىك بالدرجة األكلى متمؽ  كا 

دفعة كاحدة عف مقاييس تحدد التجربة الجمالية المتعارؼ عمييا منذ ميبلد  ،لمنص اإلبداعي
تدرج في ىذا كدكف المساس ببد ييات عمكد الشعر العربي. لكف يمكف أف ي ،النص اإلبداعي

كالقاضي الجرجاني لما أراد أف يتصدل لخصـك المتنبي في كساطتو لـ يتجاكز المحضكر 
فعمكد الشعر ىك الذم يجعؿ المبدع يتكجو  -محؾ ىذا العمكد بؿ عرض نص المبدع عمى

إدخاؿ عناصر جديدة جعمت عمكد كثـ كجده تجاكز المقياس بالتكسع كب -بنصو إلى المتمقيف
 الشعر مطاكعا ليا كمحتضنا ليذا التجديد.  

ف نظرية التمقي أعادت نظرتيا الجذرية في مناىج أكبيذا يمكف العكدة إلى القكؿ ب       
 قراءة األدب مقترحة:

 إلى حكارية بيف المبدع كالمتمقي. تمقيكر البحث مف جمالية البحث كالتحكيؿ منظ -1
 يز عمى االستجابة لؤلثر كربطيا بمسألة الجمالية.الترك -2
التركيز عمى أفؽ االنتظار معتبرة العمؿ األدبي خير مقياس نحتكـ إليو لتحديد  -3

 جمالية العمؿ اإلبداعي. 
معيدة االعتبار لمقارئ عمى حساب الذات المنتجة معتبرة النص ال يتضمف معنى        

 -إلمكانيات داللية تحتاج في تحقيقيا لمساىمة القارئ مطمقا كنيائيا بؿ اعتبره متضمنا 
ككنتيجة لما تمت مناقشتو يمكف اإلقرار بالربط بيف الشرح الشعرم كنظرية التمقي  -الشارح 

بالقكؿ إنيما ميماف حسب التراتبية الزمنية لتمقي النص اإلبداعي، كتذكؽ جماليتو 
ار بايجابية لدل المتمقي كيقسـ العمؿ باالستجابة، كجعؿ النص المشركح يحقؽ أفؽ االنتظ
كتبعا لما يراد عممو يمكف اإلشارة  ،األدبي عمى أساسيا مف حيث تحقيؽ األفؽ أك خيبتو
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في االعتماد عمى  - اليرمكنطيقية -المبدئية إلى أف الشارح العكبرم اعتمد االتجاه التأكيمي 
حيث  الشرح معتمديف التناص المرجعية المعرفية السابقة لتقييـ نصكص المفضميات أثناء

استحضركا نصكصا قديمة عف الشعراء أك محايثة ليـ في الزمف كحاكلكا بيا استنطاؽ 
 النصكص اإلبداعية.

كلما كاف القصد مف الشرح اإليضاح كالتكصيؿ لغرض الفيـ، اعتبر األدب كسيمة        
 .لبلتصاؿ
 :التفاعل بين النص المشروح والمتمقي سادسا:

 واالتصال مع المتمقي: الشرح-أ 
إف الشرح الشعرم ييدؼ إلى إيصاؿ الخطاب إلى المتمقي في صكرة جمالية حيث        

تككف ىذه الجمالية محاكلة إلى تجديد التاريخ األدبي لمتمقي، الذم رأل فيو ياكس أنو كصؿ 
حقؽ األدب ليست متضمنة في عبلقة التحاـ تت تاريخانيةإلى طريؽ مسدكد فيك يقكؿ "إف 

 1بعديا بيف أحداث أدبية، كلكنيا تقـك عمى التجربة التي يكتسبيا القراء مف األعماؿ أكال".
 كمف ىنا يأتي االىتماـ بحجـ التأثير الذم يتركو الشرح في جميكر ما. 

نتاج معناه"         .2"إف التفاعؿ بيف النص كالمتمقي تعني مشاركة المتمقي في بناء النص كا 
ف التفاعؿ قد يككف بيف نص كاحد كعدة متمقيف أك بكجكد متمؽ كاحد يستقبؿ النص  كا 

استقباال ايجابيا بؿ يؤدم دكرا ميما بحيث يتدخؿ في النص كىذا ما حدث في الشرح، ككذا 
اعتراؼ صريح مف المبدع بكجكد المتمقي الفعاؿ كالمؤثر الذم ال يمكف لمنص أف يظير إال 

مبدع بنصو عف المتمقيف الذم كاف يراىـ اقؿ منو شأنا بكجكده، كمنو نبلحظ أف زمف ترفع ال
 قد كلى.
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  1."إف أىـ النقاط في قراءة كؿ عمؿ أدبي ىي التفاعؿ بيف بنيتو كمتمقيو" كيقكؿ أيزر       
كلقد حمؿ أيزر عممية القراءة كالنص مف منظكر ظكاىرم* ككظيفي عمى كجو        

 دب الخيالي. الخصكص ثـ اتجو إلى البنية االتصالية لؤل
الذم يحاكؿ  -القائـ بيف طرفيف متكاجييف  -كىك إذ يبدأ مف مكقؼ االتصاؿ العادم        

 فيو الطرفاف المتعادالف الكصكؿ إلى فيـ ما، يمضي فيتحدث عما يسميو:
 "البلتناظر بيف النص كالقارئ"، كىذا "البلتناظر يشتمؿ عمى انحرافيف عف المعيار:

 كؿ ال يستطيع القارئ أف يختبر ما إذا كاف فيمو لمنص صحيحا.في االنحراؼ األ -
في االنحراؼ الثاني ال يككف ىناؾ سياؽ ضابط بيف النص كالقارئ مف أجؿ تأسيس  -

كيفيـ إيزر  .2المقصد؛ فبلبد لمقارئ أف يشيد ىذا السياؽ مف الخيكط أك اإلشارات النصية"
 3 أف التمقي: "نشاط مستمر بيف القارئ كالنص".

 
 النزعة السببية والتمقي: -ب 

يقكؿ ياكس: "إذا كاف العمؿ الجميؿ يحدث حاجة جديدة لـ تكجد بعد, فإنو ال يمكف أف يككف 
نسخة مف األشياء التي ليا في الكقت نفسو كجكد مادم سابؽ فضبل عف أف يككف مف 

 4 الممكف أف تستخرج قكانيف الجماؿ مما لو كجكد مادم سابؽ".
 التفاعل بين النص المشروح والمتمقي:مستويات  -ج 

 -"إف نظرية التمقي نفسيا يمكف النظر إلييا عمى أنيا إسياـ في ىذا المشركع   
أشار ياكس "إلى أنو يرل الصفة المشتركة بيف تمؾ االتجاىات النقدية قد الكبير ك  -االتصاؿ

                                                 
 .27ص، 2000ط ،عبد الكىاب عمكب، المجمس األعمى لمثقافة المشركع القكمي لمترجمة :ترجمة ،فعؿ القراءة :ايزر -1
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 .8 ص
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كبلت االتصاؿ البشرم كبنيكية براغ كالسيميكتيقا كجماليات متمثمة في حقيقة أنيا كضعت مش
 1. المشترؾ في المركز مف اىتماميا البحثي"

كالحؽ أف ياكس يدرج ىذا االىتماـ باالتصاؿ األدبي ضمف نشاط عقمي كعممي عاـ        
  .ةاألكاديميعمى الساحة 

في الدراسات األدبية يتراسؿ مع  -كالسامع كالمشاىد  -إف رد االعتبار إلى القارئ        
"أيزر"  غكيات النص كفقا لؤلىداؼ العممية ألفعاؿ الكبلـ، كمكاقؼ االتصاؿ، أماانفتاح ل

فيفيـ االتصاؿ: عمى أنو النمط القائـ عمى أساس مف صيغة التفاعؿ بيف النص كالقارئ 
حيث  يؤثر أحدىما في اآلخر في عممية تنظيـ مف تمقاء نفسيا. كالطريقة التي يختارىا 

رئ الخاصة تفضي إلى حصكؿ القارئ عمى تجربة جمالية تمكنو النص لبلنتفاع بممكات القا
بنيتيا ذاتيا مف االستبصار بما ىك مكتسب في التجربة، كتمكنو كذلؾ مف تخيؿ حقيقة 

 2 كاقعة.
كيذىب ياكس في نظريتو "إلى أف الجكىر التاريخي لعمؿ فني ما،ال يمكف بيانو عف        

 كصفو.طريؽ فحص عممية إنتاجو مف خبلؿ مجرد 
كاألحرل أف األدب ينبغي أف يدرس بكصفو عممية جدؿ بيف اإلنتاج كالتمقي، فاألدب        

كالفف ال يصبح ليما تاريخ لو خاصية السياؽ إال عند ما يتحقؽ تعاقب األعماؿ ال مف خبلؿ 
 الذات المنتجة فحسب، بؿ المستيمكة كذلؾ، أم مف خبلؿ التفاعؿ بيف المؤلؼ كالجميكر.

 ف اكبر مقاصد الشرح.كىذا م
"يسعى ياكس إلى تمبية المطمب الماركسي في الكسائط التاريخية عف طريؽ كضعو        

. كما أنو احتفظ بالمنجزات الشكبلنية عف طريؽ إحبللو 3األدب في السياؽ األكسع لؤلحداث"
 اؿ. كعمى ىذا النحك اتحد التاريخ كعمـ الجم الذات المدركة في المركز مف اىتماماتو.
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كتتمثؿ الداللة الجمالية الفنية في حقيقة أف أكؿ استقباؿ مف القارئ لعمؿ ما، يشتمؿ         
 عمى اختبار لقيمتو الجمالية مقارنا باألعماؿ التي قرئت مف قبؿ.

سيما في ال "أف فيـ القارئ األكؿ سيؤخذ بو، ك  كتتمثؿ الداللة التاريخية الكاضحة في        
التمقي مف جيؿ إلى جيؿ، كبيذه الطريقة تتقرر األىمية التاريخية لمعمؿ  سمسمة مف عمميات

 1 كيتـ إيضاح قيمتو الجمالية".
 الشرح الشعري وفكرة أفق التوقع: –د 
إف تكامؿ التاريخ كعمـ الجماؿ أك الماركسية الشكبلنية قد تـ عمى نطاؽ كاسع، عف        

ر "ياكس" الركيزة المنيجية. فمصطمح األفؽ طريؽ تقديـ فكرة أفؽ التكقعات كىي في تقدي
 كاف مألكفا في الدكائر الفمسفية األلمانية.

 يقكؿ ياكس إف أفؽ التكقع يتككف مف ثبلثة عكامؿ رئيسية:
 التجربة القبمية التي يممكيا الجميكرعف الجنس األدبي، الذم ينتمي إليو النص األدبي. -1
لتي يفترض العمؿ الجديد معرفتيا كىك ما يعرؼ شكؿ األعماؿ السابقة كمكضكعاتيا، كا -2

 بالقدرة التناصية.
 2 المقابمة بيف المغة الشعرية كالمغة العممية، كبيف العالـ التخييمي كالكاقعية اليكمية". -3
ف المبدع قد يصدـ التكقعات المنتشرة في عصره عمى نحك أإف "ياكس" عمى كعي ب       

إلى مناخ التغيير األدبي، الذم تطكرت فيو نظرية التمقي  مباشر، كذلؾ كعي طبيعي بالنظر
في ألمانيا حيث صار االىتماـ بالمتمقي أمرا ممحا، كمطمبا نقديا، باعتبار أف كؿ شرح ألدب 

ف محاكالت فيـ عمؿ مف األعماؿ ا  ع مف حكار بيف الماضي كالحاضر "ك الماضي، إنما ينب
لنا مناخنا الثقافي بتكجيييا، فخركج النص األدبية إنما يعتمد عؿ األسئمة التي يسمح 

الذم ينتج أفقا  اإلبداعي عف المعايير كالقكانيف المعتمدة كمقاييس لمتقييـ في فترة ما، ىك
 3جماليا جديدا مف التكقعات". 
                                                 

 . 155 ص ،نظرية التمقي :ركبرت ىكلب -1
 .35 ص، 1993 ط ،الرباط ،كمية اآلداب ،نظرية التمقي إشكاالت كتطبيقات :محمد العمرم -2
  .176 ص ، ترجمة: جابر عصفكر،النظرية األدبية المعاصرة :راماف سمدف -3
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 ثبـات النص: -ىـ 
النص ىك ذلؾ العمؿ األدبي الرفيع كىكنسيج لغكم محكـ البناء كيخمؽ بفعؿ مؤلؼ "       

يشارككف المبدع  بؿ كيتفاعمكف معو سمبا أك إيجابا، ،يقرؤكنوجو إلى جميكر مف الناس كيك 
كشرحيـ لو، فالنص قبؿ ظيكر نظرية  1"في عممية صناعتو كصياغتو مف خبلؿ نقدىـ

 و عمى أن إليو نظر ،التمقي كاف يعتبر عمبل فنيا كبلميا أك أدبيا ثـ بعد الحرب العالمية الثانية
 ي قراءتو كتمقيو.دالة* عددية ف

كفي منظكر جماليات التمقي عند ياكس: "ال ينفصؿ النص الذم نقرأه عف تاريخ          
 2. تمقيو، كاألفؽ الذم ظير فيو أكؿ ماظير يختمؼ عف أفقنا"

ف كاف        يشكؿ في الكقت نفسو جانبا مف أفقنا مف حيث إنو بعيد عف األفؽ الراىف، كا 
سيطا بيف األفاؽ، ىك بالتبعية سمعة غير مستقرة، فكما أف أفقنا مشكبل لو، كالنص بكصفو ك 

تتغير  fusion of horizon)اندماج األفاؽ(  الراىف يتغير فإف طبيعة التداخؿ بيف األفاؽ
 كذلؾ.
ذا كاف كذلؾ فيؿ يجب أف نقرأ الشرح مف منظكر  ،األفؽ ىنا يعني ركح العصر        كا 

 تاريخي متعمؽ بحياة الشارح ؟
 ؟ ؿ عمى الباحث أف يركز عمى حياة الشارح باعتباره أفؽ االنتظار األكؿكى

ذا كاف مكضكع البحث ىك شرح المفضميات، فاف اإلجابة عمى األسئمة المطركحة         كا 
ال تعطييا المعالجة النظرية حقيا الكافي في اإليضاح، بؿ تحتاج إلى  تطبيؽ مبادئ النظرية 

النقد العربي قديمو كحديثو، كاف لـ نجـز بأنيا تصمح في عمى الشركح الشعرية في ظؿ 
مبادئيا كاممة في استقراء التراث الشعرم العربي الكبير، لكف مف باب البحث عف الحقيقة 
 كالكصكؿ بالقارئ إلى مضاف النص األدبي كاف كاجبا عمى الدارس أف يخكض ىذه التجربة. 

   
                                                 

 .26 ص، األردف ،جرير لمنشر. د، 1/2010ط، بتصرؼكاإلبداع، التمقي : محمد درابسة -1
 الدالة ىنا بالمعنى الرياضي كال عبلقة ليا بالداللة. -*
  .326 ص ،مقدمة نقدية في نظرية التمقي :ركبرت ىكلب -2
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 :الشرح والمعنى الشعري -و
 تمييد:
لقد خمؼ الشراح العرب القدامى حكؿ نصكص الشعر العربي القديـ متنا شارحا        

ميما، حيث استغمكا فيو كفاءاتيـ المعرفية لتأكيؿ المضاميف النصية كالتعبير عف مخبكءاتيا، 
راغبيف في الكصكؿ إلى مقاصدىـ المعمنة أك مكنكنات المبدعيف غير المعمنة، كىذه الشركح 

كص الشعرية المشركحة كتبايف حاالت أصحابيا كتكجياتيا، ضؼ تختمؼ باختبلؼ النص
إلى ذلؾ إلى تفاكت نقاط ارتكاز عمؿ الشارح الذم يتراكح بيف داخؿ النص اإلبداعي 

 المشركح كخارجو.
كتعتبر نصكص المفضميات التي صنفيا الراكية الككفي المفضؿ ابف محمد بف يعمى        

لشعرية العربية القديمة، التي حظيت باىتماـ كبير ىػ( مف بيف النصكص ا168الضبي )ت
الذيف عممكا عمى إنتاج نصكص عدت نماذج لمتحصيؿ المغكم  -األكفاء  -مف قبؿ الشراح 

 ك األدبي الجمالي.
 دور الشرح في إبراز المعنى الشعري: -1

نة إف مفيـك الشرح داؿ عمى معاني: االتساع كالتفسير، كالبياف كالفيـ كفي المدك        
الشرح: الكشؼ يقاؿ: شرح »ىػ( جاء قكلو: 711)ت منظكرالقامكسية. لساف العرب البف 

فبلف أمره أم أكضحو، كشرح مسألة مشكمة: يبينيا، كشرح الشيء يشرحو شرحا، كشرحو: 
فتحو كبينو ككشفو. ككؿ ما فتح مف الكجكه فقد شرح أيضا. نقكؿ : شرحت الغامض إذا 

 1. «لشرح البياف كالشرح الفيـ... كالشرح الفتح كا فسرتو
فكؿ ىذه المعاني تندرج ضمف مدار فقو المعنى كاستنباطو كتكليده كعميو يبقى الشرح        

بيبانو كما يعد آلية قرآنية  مرادفا لمتفسير، كنشاطا تأكيميا يريد فيو الشارح كشؼ المعنى كا 
عز ك جؿ أحد سكر القرآف ميمة في عممية اإلدراؾ كمف جميؿ األلفاظ أف يكشي بيا ا 

الكريـ ك يمنحيا مف جبللو لفظ االنشراح بمعنى االتساع كاإلفساح كالبسط. قاؿ ا عز ك 

                                                 
  .50ص  ، تحقيؽ: ، دار النشر، ط ،مادة الشرح ،8مج  ،لساف العرب :ابف منطكر -1
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ٍدرىؾى )﴿جؿ:  ـٍ نىٍشرىٍح لىؾى صى ٍنؾى ًكٍزرىؾى )1أىلى ٍعنىا عى كىضى فىٍعنىا   (3)( الًَّذم أىٍنقىضى ظىٍيرىؾى 2( كى رى كى
ٍب )6ًإفَّ مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا )( 5ٍسًر ييٍسرنا )( فىًإفَّ مىعى اٍلعي 4لىؾى ًذٍكرىؾى ) ا فىرىٍغتى فىاٍنصى لىى 7( فىًإذى ( كىاً 

ٍب ) بّْؾى فىاٍرغى  ﴾.(8رى
1 

ككما شرح ا صدره كذلؾ »ىػ( بالقكؿ: 774حيث فسرىا غير كاحد مثؿ ابف كثير )ت      
 2 .«جعؿ شرعو فسيحا كاسعا سمحا  سيبل، ال حرج فيو كال إصر كال ضيؽ

فالداللة في القرآف كالقامكس فاتحة لمفيـك الشرح عمى معاني: التفسير كالتبسيط        
كالتسييؿ كالتسيير، كالتكسيع كاإلبانة كمما يكحى أف عممية الشرح تحيؿ عمى اشتغاؿ الشارح 
بالمعاني المقصكد بألفاظيا المتمقي، فيكضحيا لو كيسيميا لفيمو، حتى يعيد تداكليا عمى 

 يسير.نحك 
جرائية حتى         كالشارح في تكضيح غمكض األلفاظ ك تأكيميا يستند عمى عده معرفية كا 

ال يفرط كال يتجاكز حدكد الممارسة التأكيمية المألكفة أك الممكنة إلى حد انشغالو بالذات 
ؿ النصكص ما لـ تقمو أك ما ال تريد قكلو. ألف بيف ىذه المفاىيـ عمى تقار  بيا الشارحة فييقكّْ

الفرؽ بيف التأكيؿ كالتفسير: »ىػ( بالقكؿ: 395فركؽ بينة كما يكضح أبك ىبلؿ العسكرم )ت
  3. «أف التفسير ىك اإلخبار عف آحاد الجممة، كالتأكيؿ كاإلخبار بمعنى الكبلـ

كيعتبر المعنى في النص الشعرم مف المطالب التي يقتضييا كيستيدفيا الشرح. كذلؾ        
النص مف تعدد أكجو التخريج في مختمؼ المستكيات المتعددة المعنى في تمؾ لما يتيحو ىذا 

النصكص كخاصة المفضميات كالمستكل المفظي كالتركيبي كالداللي كالتداكلي كالمكسيقي. 
 كشركحيا إلبراز جماليتيا كأثرىا عمى المتمقي.

تتقاطع بيف ما ىك إف إبياـ المعنى الشعرم الذم يطمب الشرح، يرجع إلى اعتبارات        
نصي كبما ىك تداكلي كالمعجـ القديـ، كالتراكيب النحكية المخصكصة كاختبلؼ قكة شاعرية 

                                                 
 كرش. ( مف سكرة االنشراح بركاية08إلى  01اآلية ) -1
  .599ص  ،42 ،السعكدية ،دار ابف الجكزم ،طبعة، تفسير القرآف العظيـ :ابف كثير الدمشقي -2
 ،4ط ،بيركت، منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة حقيؽ: لجنة إحياء التراث العربي،، تالفركؽ في المغة :أبك ىبلؿ العسكرم -3

  .49-48ص  ،ـ1980
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الشاعر، ككذا اختبلؼ مكسكعات القراء ككذا طكؿ المسافة الزمنية كالمكانية بيف مبدع 
مف النص، كقرائو المعاصريف لو أك البلحقيف. ذلؾ أف النص الشعرم القديـ المفضمي انتقؿ 

كاقع المشافية كاإلنشاد إلى كاقع الكتابة كالتدكيف. فحصر المتمقي بيف فيـ يراد بو تصكير 
حاؿ القبيمة ك خشكنة الصحراء، كفيـ يصكر بذخ التحضر في ردىات قصكر الممكؾ كأكابر 

 األمراء.
فكاف الشاعر ينتج القصيدة في عنفكاف التفاعؿ كالمتمقي يتمقى تحت اكراىات الكاقع   

حدث الصراع بيف المبدع كالمتمقي، كيتدخؿ الناقد ليفؾ خيكط الخصكمة كالشحناء بركية في
بالصعكبة التي كاجيتيا الرسالة »كذكاء العمماء، كمنو يمكف تفسير التراكـ كالتعدد لمشركح 

. لـ يكف يكافئيا سكل الجيد الذم كاف عمى 1«فعاليتيا ةالشعرية القديمة في سبيؿ ممارس
 خاص كاألنبارم كابنو كالمرزكقي كالنحاس، كالتبريزم. متمؽ مف نكع

 
 :ي النص المشروح وواقع التمقيماض -2

تقـك عممية اإلبداع عمى العناصر األساسية التالية: المبدع، اإلبداع، المتمقي ككؿ ما        
-دعيتعمؽ بيذه العناصر كقد اىتـ بيا عبر العصكر فاألدب القديـ اىتـ بآليات المرسؿ )المب

الفناف ...( حيث اتجو الدرس األدبي إلى سير المبدعيف الذاتية كتمقط أخبارىـ. كفي الثمث 
األكؿ مف القرف العشريف تحكؿ االىتماـ نحك اإلنتاج األدبي )النص، الرسالة...( مف خبلؿ 
ما نادت بو المدرسة الشكبلنية الركسية التي كضعت عينيا عمى أدبية األدب كما نادت 

باالىتماـ باإلبداع )النص( عمى حساب المبدع )المؤلؼ...( حتى قبؿ مكت  البنيكية
المؤلؼ. كفي ظؿ ىذا التجاذب كمو أمسى الطرؼ المقابؿ لممبدع )المؤلؼ( كىك المتمقي 

المرسؿ إليو...( أكبر المنتسبيف، إلى أف جاءت  -المستقبؿ -الشارح  -الناقد  -)القارئ 
الدراسات األدبية كىك تحكؿ ثنائية النص/القارئ. جاء  نظرية التمقي فأحدثت تحكالت في

                                                 
  ،84العدد  ،مقاؿ في مجمة عبلمات ،أسس التأكيؿ في شرح الخطيب التبريزم لنصكص المفضميات: أسيكار إبراىيـ -1

 .260–259ص ،النادم األدبي كالثقافي لجدة، 2015يكنيك  ،ىػ 1436شكاؿ 
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نتيجة كثرة األسئمة التي طرحت حكؿ مدل دكر القارئ في إنتاج دالالت النص الخفية 
كالظاىرة، كما آلياتو القرائية التي يفؾ بيا شفرات النص كما عبلقتو بالنص باعتباره مفسرا 

يا، داخبل في فعؿ الكتابة ذاتو )نفس المبدع( كشارحا كقارئا أيضا سكاء أكاف ىذا القارئ ضمن
ماذا  -1أـ عاديا أـ محترفا كناقدا سيقؼ أماـ النص مستفيما األسئمة المراد اإلجابة عنيا 

الشارح....( كمشاعره كتجمياتو ذكقو -الشاعر -ىؿ أقرأ أفكار المبدع ؟ )الكاتب  -2أقرأ ؟ 
ثؿ في تركيب متكامؿ البناء كالداللة. لقد شيدت أـ أقرأ ما أراه انعكاسا لذاتو، أـ أف النص ما

جيدا ممحكظا في تكجيو البحث األدبي  20القرف  70ك  60الستينات كأكائؿ السبعينات مف 
صكب المتمقي كعمى رأس ىذه الجيكد تأتي نظرية القراءة كالتمقي التي يعرفيا سمير حجازم 

عنى كالبناء في العمؿ األدبي باعتبارىما مجمكعة مف القكاعد كالمبادئ التي تعالج الم»بقكلو: 
إلى العمؿ بتكقعات مستمدة مف معرفتو  يجيءناتجيف مف التفاعؿ مع نص القارئ الذم 

لكظائؼ كأىداؼ كعمميات األدب باعتباره المبدع المشارؾ ال لمنص كلكف لمعناه كقيمتو 
يحاءاتو النفسية كاالجتماعية  1«. كأىميتو بكاسطة ثقافتو المغكية كا 

إف نظرية التمقي ىي التي تدخؿ مككف التمقي بقكة في عممية التكاصؿ األدبي، فتكليو        
اىتماما مركزيا نظرا لمدكر الذم يمعبو في إعطاء النص معناه كقيمتو كأىميتو، باالعتماد 

 عمى الخمفيات الثقافية كالمغكية كاالجتماعية كالمسبقة. 
بزر( لكف  إف نظرية التمقي األلمانية        المنشأ ظيرت بقكة في كتابات رائد بيا )ياكس، كا 

بالفكر الفمسفي   -ضاربة في أعماؽ التاريخ -البحث في أصكليا المعرفية لكجدناىا مرتبطة 
 -لفكر التطيير أم الترجيديا  مف خبلؿ كتابو "فف الشعر" الحامؿاأللماني منذ أرسطك 

راح كمشاىديف لتنقيتيا مف أكضار الشر كما أف الرامية إلى غسؿ نفكس المتمقي مف قراء كش
كأمثالو البنيكبكف الذيف جعمكا القارئ بطبل  بطة بما قاـ بو كصنعو ركالف بارثبذكرىا مرت

 أك محمبل لو، حيث أعطكه مكانة بارزة في فيـ النص، -الكاتب كالشاعر -مناقضا لممبدع 

                                                 
1
 .227سمير حجازم: المتقف، معجـ المصطمحات المغكية كاألدبية الحديثة، ص - 
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إف مكلد القارئ : » and BarthesRol-مكانة المبدع نفسو قاؿ ركالف بارثكتذكقو تفكؽ 
  1«.ينبغي أف يحدث عمى حساب مكت المؤلؼ

في كتابات ركماف أنغاردف الذم يرل أف العمؿ  هؼ إلى الجيكد البنيكية، ما نجدض        
اإلبداعي في حاجة إلى نشاط القارئ حتى يعمؿ فيو خيالو مف أجؿ أف يحمؿ العمؿ األكؿ 

 .كيحققو عيانا
بيف نظرية التمقي كالشركح الشعرية  مكجكدة  سمفاعمى أساس  العبلقة بيف  عبلقة الك لعؿ 

المبدع كالمتمقي، مما يستدعي البحث في الفصؿ الثاني عف نشأة الشركح كتتبع مناىج 
لدخكؿ تخـك النص، كفؾ المعرفية آفاقيـ الشراح ك إدراؾ مدل جيكزيتيـ،كاستعدادىـ كاتساع 

نتاج نصكص محايثة الختيارات المفضؿ،كذلؾ عمى حد طبلسمو،بتكليد دالالت األلفا ظ،كا 
فنسعى إلقحاـ تمؾ النظرية في قمب األراء النقدية القديمة،سعيا »قكؿ أ.شكرم المبخكت:

البتكارمنيج مفصؿ عمى مقاس االصطبلحات  أصكؿ ليا في نقدنا،كفيو محاكلة إليجاد
 2.«الحديثة كمقكالتيا في التمقي

ككجو -تنقيح القصائد قبؿ إنشادىا-العربي القديـ حظي بمكانة رفيعةلكف المتمقي في نقدنا 
إلىضركرة تذكؽ جمالي لمقصيدة،حتى يفيـ المعنى كيظير رضاه أك سخطو منيا كمف 

بما يمتمكو مف أدكات لمغكص في معنى النص ،كالبحث عف معاني غير »ناظميا
لى الشراح ىذا الفعؿ كاضحة،كجماؿ غير مميز كاف عمى درجة مف الصعكبة، ك عميو تك 

  3.«المعرفي، فسيؿ عممية التكاصؿ بيف المبدع ك المتمقي
قارئ تراثنا النقدم  ك الببلغي مكفقا كاضحا مف القارئ ك اىتمامابدكره  »ك ىكذا يبلحظ 

فالمبدع ينضـ قصائده ليذا المتمقي ك الشارح يمؤل الفراغ الذم أحدثو تغير األفؽ بيف 
 نيـ امتمككا ذخائر معرفية ك ممكات فكرية.أل 4.«الماضي ك الحاضر

 
                                                 

1
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2
 21-20شكزي انًبخىث: جًبنٍبث األنفت ص - 
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 اح المفضميات شر                     

 وآفاقيم المعرفية          

 وعالقتيا بجمالية الت مقي        
 

 .نشأة الشركح الشعرية أوال:

 تراجـ شراح المفضميات  ثانيا:
 (.ق 328 )ت محمد بف القاسـ األنبارم -أ

 ػ(ق 337 )تأبك جعفر النحاس -ب

 ػ(ق 421 )تأبك عمي المرزكقي  -ج

 (.ىػ 502)ت الخطيب التبريزم -د 

 .الخبرة الجمالية عند شراح المفضميات ا:ثالث
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 تمييد: 
 لفظة تفسير عف عبارة الشعر العربي القديـ، كانت شركح في األكلى إف البداية»
 ركايتو أثناء في الراكم يقكلو خبر بياف أك مكاف، دتحدي عمـ، أك اسـ تكضيح أك مفردة،
 الشركح حركة كاستمرت مقصكد لذاتو بؿ يخص المتمقي، غير الركاية جزء أنَّو عمى لمشعر،
 .اليجرم األكؿ القرف طكاؿ المسمؾ ىذا في تسير
 نشأة الش روح الشعرية بين االختيارات والتمقي:أوال: 
 المحاكالت بفضؿ األماـ إلى تخطك الشركح حركة تأخذاليجرم  الثاني القرف في     

 كتدكينو، الشعر جمع في المختصيف العمماء بعض أيدم عمى التي ظيرت االجتيادية
 :الركاة العمماء ىؤالء كيتصدر

 اإليضاح بعض مع العرب أشعار بجمع عنى ىػ( الذم154العبلء )ت بف عمرك أبك
 .كالتفسير

بوي ) المفضؿ كعمى نيجو سار ىػ( 177)ت األخفش الخطاب ىػ( كأبك168تالضى
 في تكسعكا حيث ،1ىػ( كغيرىـ182حبيب )ت بف كيكنس ىػ(180كعمى )ت األحمر كخمؼ

 الشاعر بمقصد تتصؿ التي التفسيرية الممحات بعض ذكر أحيانان،أك البيت معنى تفسيرا بذكر
 اإلشارات بعض  -أحيانا  - شركحيـ في نجد كما التاريخية، األخبار أك مناسبة الشعر أك

 .الشاعر سيرة أك الشعر المتعمقة بمعاني النقدية
 ابف عمرك أبك قالو ما الشعر، شرح عممية في جيكدىـ عمى تدؿ التي النماذج كمف

 :ًحمزة بف الحارث قكؿ معنى عف عبيدة أبك حيف سألو العبلء
ـى يىػغػميػػكفى       ػمىػ     ***ًإفَّ ًإخػػكىانىػنػا األىرىاًقػ يػنىػػا ًفػػي قىػيػًمػًيػػـ ًإٍخػفىػػػاءي عى  
ػًميَّ الًخبلءي       ***يىػخػًمػطيػكفى البىًرمءى ًمنَّا ًبػًذم الػ       نػًب كىال يىػنػفىػعي الخى ػذى  
رىبى الًعيرى  ميكا أىفَّ كيؿَّ مىف ضى ػػػكىاؿو لىػػػنىػػػا كىأىنىػػػا الػػػػػكىالءي     ***   زىعى مي  

                                                 
مصر،  ،<800 الحمبي، البابي عيسى العربية، الكتب إحياء كشركحيا، دار تماـ أبي عسٍيبلف: حماسة الرحيـ عبد ا عبد -1

 .>;ص 



وعالقتيا بجمالية الت مقي وآفاقيم المعرفية ــــــــــــــ شراح المفضمياتـــالفصل الثاني ــــ  

22 

كؿ  ذنب إلينا يضيفكف إخكاننا إفَّ  معناه: نرل كلكنا يحسنكنو، كانكا الذيف كا ذىب قاؿ: 
 كبنك األكلياء كالمكالي: ،"لنا مىكالي عيرنا كيجعمكنيـ الصحراء، كضرب نزؿ ممف إلييـ أذنب
ا كاف ألنو عيرنا سماه كائؿ كميب كالعير العـ، ، سيد كالعير سيدن  كيميبنا قتؿ مف كؿ فقاؿ القـك
ا أك عمكمتنا أبناء مف عىدكه عمى قتمو أعاف أك  1منا.  كاحدن

 خطأ مف المركم الشعر بعض في يقع قد ما إصبلح العمماء ىؤالء بعض حاكؿ كما
 الصياغة، في المعنى ككذا كاف يصنع شٌراح المفضميات مثؿ األنبارم كالمرزكقي، أك في
 :"قكلو بمغت فمما جرير شعر خمؼ عمى األصمعي: "قرأت قكؿ مثؿ

ٍيريهي  منايكٍ  لىؾى  يىافى  رى  كىاًشٍيو تىغيَّبى  شىرّْه  ***  قىٍبؿى  خى اًذليو كأىقصى  عى
 :فقاؿ عمرك، أبي عمى قرأتو ىكذا :لو قمت شر؟ إلى يؤكؿ خير ينفعو كما خمؼ: كيمو فقاؿ

 إال ليقرئؾ عمرك أبك كاف كما األلفاظ، مشرد التنقيح قميؿ ككاف جرير، قالو ككذا صدقت ،
ٍيريهي  يكمنا لىؾى  قاؿ: "فىيىا لك لو قاؿ: األجكد يقكؿ؟ أف يجب كاف فكيؼ :قمتف كما سمعف  ديكف خى

 ."شىرّْه
ا الركاة كانت فقد ىكذا؛ فىاٍرًكه  بعد أركيو ال ك :فقمت القدماء، أشعار مف تصمح قديمن

  2إال ىكذا. ىذا
 جيكد مف قدمكه ما حقيقة تكضح التي كاألمثمة بالشكاىد مميئة كالمغة األدب كمصادر 

 كالمعنى، كالمغة، كالركاية، عناصر مف لو عرضكا كما القديـ، الشعرم النص مجاؿ شرح في
 .بو المتعمقة التاريخية كالمناسبات كاألحداث

 منعطفنا تمثؿ جديدة ظاىرة برزت العمماء ىؤالء عصر في أفَّ  بالذكر جدير ىك كمما
 الخطاب أبك سنيا التي الطريقة تمؾ كىي مناىجيا، كتطكر الشركح حركة في تأريخ ميمنا

 عند المألكؼ كاف بينما مباشرةن، تحتو بيت كؿ شرح جعؿ حيث شرح الشعر، في األخفش
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 ، كالبيد1عمييا  كالتعميؽ شرحيا ثـ األبيات مف مجمكعة أك كميا، اإلتياف بالقصيدة ىك النَّاس
 الذيف بفضؿ تبلميذىـ إال ناإلي تصؿ لـ الجيؿ ىذا عمماء كتفسيرات شركح القكؿ إفَّ  مف

نجد:  ىؤالء فمف سمعكه، ما كسجمكا دكنكه ما فجمعكا الشعر، تفسير في نيجيـ عمى ساركا
 قريب المالؾ بف كعبد ىػ(،215) األنصارم زيد كأبا ىػ(،210) المثنى بف معمر عبيدة أبا

 كغيرىـ معىػ(، 231الشيباني ) عمرك كأبا ىػ(،231األعرابي ) كابف ىػ(،216األصمعي )
 إلى أضفكا بؿ  عنيـ، النقؿ حد عند يقفكا لـ أقكاليـ عمى كاعتمادىـ اعتدادىـ بشيكخيـ شدة

 كالركايات، ييخالفكنيـ في بعض التفسيرات كقد .الخاصة كالشركح التكضيحات بعض أقكاليـ
 :المقبؿ ابف بيت في العبلء بف عمرك أبا أستاذه خالؼ - مثبل - فاألصمعي

نىٍحت نحتيا  ***  إذ تىٍغمبً  ارىلنىصى  مى دَّاء نىأييا عمى مى اًنعة جى  الغيٍبر مى
دَّاء: "عمرك أبك قاؿ المبف، كىي  بقية :الغيٍبر ألفَّ  خطأ، األصمعي: ىذا لبف بيا، فقاؿ ال "جى

نَّما بقية تمنع جٌداء فكيؼ ذَّاء، كىي تككف أف يجب لبنيا؟ كا   2فييـ.  تسرع خفيفة  حى
 :القيس امرئ لبيت عمرك أبي ركاية أفَّ  لير  األنصارم زيد كأبك

بىني ـي  دىاًئي تىأىكَّ اذري  فىغىمَّسىا ***  القىًدي تىدَّ  أىفٍ  أيحى ٍْ ا دىاًئي يرى  فىأيٍنكسى
ا "عنده كصحيح ،3تصحيؼ * فيو مىسى مّْسنا يككف ال المتأكب ألفَّ  كبرح؛ اشتد أم" فىعى  في مغى
 4النيار.  آخر في جاء كتىأكب ،الميؿ آخر في أتى تعني غٌمسى  ألفَّ  كاحدة؛ حاؿ
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 كتبا  العمماء بعض ألؼ كقد أكثر، أك حرؼ نقط تغير ىك أم الخط، صكر تشابو مف ينشأ تحريؼ كؿ ىك التصحيؼ: - 
 ىػ(.0>9األصفياني )ت لحمزة التصحيؼ حدكث عمى منيا التنبيو المكضكع، ىذا في

 .660-?60ص  السابؽ، المرجع -4



وعالقتيا بجمالية الت مقي وآفاقيم المعرفية ــــــــــــــ شراح المفضمياتـــالفصل الثاني ــــ  

21 

 الشعر شركح حركة في القرف ىذا عمماء إسيامات نبلحظ فإننا الثالث القرف أكاخر في أما
 فظيرت كآراء، أقكاؿ مف فييا جاء ما بعض كتحميؿ كتنسيقيا السابقيف جيكد جمع تتمثؿ في

 كالركايات الشركح مف عددنا طياتيا ا في تحمؿ التي الشعرية كالمختارات بعض الدكاكيف
 .كنزاىة أمانة بكؿ العمماء مف ذكييا إلى األقكاؿ المتميزة بإسناد المختمفة

كابف  ىػ(،291ثعمب ) العباس كأبك ىػ(،275السكرم ) الحسيف بف الحسف سعيد أبك كيعد
 كشرحو الشعر ركاية بيف جمعكا الذيف العمماء أبرز مف ىػ(285ىػ(، كالمبرد )276قتيبة )
 في الظاىرة السمة ىك المغكم االتجاه أفَّ  ىك مبلحظتو ييمكف كما ة األخفش،طريق عمى
 األعشى ديكاف كشرح جمع - المثاؿ سبيؿ عمى- ثعمب فأبك العباس شركحيـ، أغمب

 اعتمد كما األشعار، مف كغيرىا سممى، أبي بف الجعدم، كزىير كالنابغة الذبياني، كالنابغة
 شيء مع الغامض كتفسير كتعميمو المشكؿ عمى إيضاح رصكح كالمغكييف، النحاة أقكاؿ عمى
 يقكؿ الذم سممى أبي بف زىير لديكاف شرحو مف المثاؿ: كىذا ،1كالتأليؼ العرض حسف مف
مىيـ: ىجا بني القصيدة مطمع في  عي

فىا ـي  *** فىييمفه  الًجكىاءي  فىاًطمىةى  آؿ ًمفٍ  عى  الًجكاءي  فىالًحسىاء فىالقىكىاًد
،ثعمب: "الًجك  قاؿ ، جمع فيك جمعنا بو أراد مف األصمعي: الًجكاء كقاؿ اءي" أرضه كٍّ  كقد جى

 مضيؽ مف خرجت كمما :عبيدة أبك كقاؿ انيبط، ما :كالًجكاءي  كلمجميع لمكاحد يككف: الجكاء
ا: أف كالًجكاء غطفاف، ببلد كالقىكىاًدـ: في كييمفه  ًجكىاءي، متَّسعو فيك إلى  الناقة حياء ينخـر أيضن

البيٍرمىة.  غبلؼ كالًجيىاكىة ًجكاء، فتمؾ الخياطة فييخاط
2 

 
 

                                                 
 .8</8ىػ، مصر، ;698ـ/=0?6السعادة،  مطبعة ،6 كنقده، ط الشعر صناعة في القيركاني: العمدة رشيؽ ابف -1
  )الجمؿ) العىٍكد (العينيؽ ًجرىاف مف جمدنا اتخذ قد كاف ألنَّو العىٍكد ًجرافى  كليقب الحارث، بف عامر النيميرم: ىك العىٍكدً  جرىاف -*

 .امرأتيو بو ليضرب الًمسف(
 .6/969األدب،  في المفصؿ التكنجي، المعجـ محمد 8
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 1النيميرم.  العىٍكدً  ًجرىاف لقكؿ شرحو في -أيضا- السيكرم نجد كما
لفى  ْى ٍعنىو حتى العىٍكدً  ًجرافى  حـى  تىعًزؼي  الًجفُّ  أرجاًئيا في ***  ًبعىمياء  كىضى

ٌنمىا األرض، مف مرتفع مكاف قاؿ السكرم "عمياء  عمٍيت، مف بناىا نَّوأل عمياء قاؿ كا 
 الرمؿ عمى الريح ىك إنَّما األصمعي الجف. كقاؿ صكت كالعزيؼ العزؼ األعرابي ابف كقاؿ
 2بجيميـ".  قالكه األعراب كلكف تعزؼ ال صكتا، كالجف لو فتسمع

 العمماء كيضعانيا أقكاؿ يجمعاف سكرم كاناال ك ثعمب أف المثاليف ىذيف مف كيتضح
  المناسبات كذكر ،الغريب تفسير في الخاصة االجتيادات بعض مع جنب إلى جنبان 

 .بالشعر المتعمقة التاريخية
 االلتزاـ بأقكاؿ كطريقة الشرح، طريقة حيث مف تختمؼ أقرانيما ال شركح أفَّ  كما 

 .العمماء مف السالفيف كآراء
 يتلمب العاـ بالمعنى العناية كقمة كالنحكية، المغكية نكاحيالب االىتماـ حيث كمف

 الشعر شركح عمى السائد الطابع ىك كىذا النقكؿ، تكثيؽ عمى الشديد المشركح، كالحرص
 الرابع. القرف كبداية ىجرم الثالث القرف حتى نياية
 ألكاف تككينيا في اشترؾ كاسعنا، نشاطان  الشعر شركح حركة شيدت الرابع القرف كفي

 كاإلعراب المغكم التفسير عند تقؼ لـ الفترة ىذه في الشعر شركح ألفَّ  الثقافات المختمفة،
 متعددة، بصكر المعنى كشرح المختمفة، الركايات عرض إلى تجاكزتو بؿ النحكم فحسب،

 الشعرم، النص تحميبلتيـ لمحتكل أثناء في كالببلغية كالنقدية األدبية الشراح بالنكاحي كعناية
 التي المنيجية الطريقة إلى افةباإلض ىذا النقدية، اإلشارات بعض كالمقارنات مع كالمكازنات

 بكر أبك فعؿ كما المعجـ، حركؼ عمى المشركحة القصائد في ترتيب الشراح بعض سمكيا
 نذكر: أبك العصر ىذا ركاة أبرز كمف الشعراء، مف دكاكيف جمع فيما ىػ(335الصكلي )

 ىػ( شارح328األنبارم ) القاسـ بف بكر محمد أبك كابنو ىػ(،304األنبارم ) محمد

                                                 
ىػ، <6:8ـ/<800الرشيد،  ىاركف ، مكتبة9ط قباكة، الديف فخر تحقيؽ: سممى، أبي بف زىير شعر ثعمب: شرح العباس أبك -1

 .8;ص دمشؽ، سكريا،
2
 .?;ص  كشركحيا، تماـ أبي عسٍيبلف: حماسة الرحيـ عبد ا عبد - 



وعالقتيا بجمالية الت مقي وآفاقيم المعرفية ــــــــــــــ شراح المفضمياتـــالفصل الثاني ــــ  

21 

المفضميات الذم نحف بصدد ترجمة سيرتو ىك كمف تكفؿ بشرحيا بعده مف أمثاؿ "أبي عمي 
 2. «1المرزكقي كالخطيب التبريزم"

 تراجم شراح المفضميات: :ثانيا
 (ىـ 328ت) محمد بن القاسم األنباري -أ

اإلماـ الحافظ المغكم ذك الفنكف محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار بف الحسف  "ىك
 .ىػ المقرئ النحكم 328ياف بف سماعة بف فركة بف قطة بف دعامة أبك بكر األنبارم بف ب
 :والدتو ونشأتو وصفاتو  -1

كلد أبك بكر في األنبار سنة احدل كسبعيف كمائتيف. كرد عمى بغداد، كىك صغير، 
كنشأ في بيت عمـ إذ كاف كالده مف كبراء عمماء الككفييف في عصره، كاف ذكيا فطنا عرؼ 

الؼ بيت شاىد في القرآف كسئؿ  300ة حفظو. قاؿ أبكعمي القالي عنو انو كاف يحفظ بكثر 
: أحفظ ثبلثة عشر صندكقا. كحدثت أنو كاف يحفظ عشريف كمائة تفسير  عف حفظو فقاؿ

 3 .مف تفاسير القرآف بأسانيدىا
 :شيوخو  -2

ف كركل عنيـ، أخذ األنبارم عف كثير مف النحاة كالمغكييف كالقراء كالمحدثيف كالمفسري 
 : ىـك 

 (ىػ304)ت  أبكه القاسـ بف محمد األنبارم 
 (ىػ 291)ت  أبك العباس بف أحمد بف يحيى ثعمب 
 (ىػ282)ت  إسماعيؿ بف اسحاؽ القاضي 

                                                 
1
 )الجمؿ) العىٍكد (العينيؽ) ًجرىاف مف جمدنا اتخذ قد كاف ألنَّو العىٍكد ًجرافى  كليقب الحارث، بف عامر ىك :النيميرم العىٍكدً  ًجرىاف - 

 .6/969األدب،  في المفصؿ التكنجي، المعجـ محمد امرأتيو، ينظر: المسف( يضربا بو
2
أنمكذجػان(،  تماـ أبي لحماسػة المرزكقػي العربػي )شػرح الشعػر في كتطػكرىػا الشػركح حركػة نشػأةمقػاؿ:  طػارؽ، تركػي /أ - 

، عف األنترنيت ;6إلى ص 06بمعباس، لجزائر، مف ص مسيد جامعة
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/136/2/8/7490.بتصرؼ ، 

تحقيؽ محمد نبيؿ ظريفي، شرح محمد قاسـ بف محمد بف بشار األنبارم، المفضميات المفضؿ بف محمد الضبي،  -3
 .07، ص 2000المجمد األكؿ، دار صادر، بيركت، الطبعة األكلى، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/136/2/8/7490
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/136/2/8/7490
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 ىػ(280)ت  أحمد بف الييثـ البزاز 
 ىػ( 307)ت  أحمد بف سيؿ األشناني 
 (ىػ 320)ت  الحكيـ الترمذم 
 ىػ( 294)ت  محمد بف يحيى المركزم 
 ىػ( 301)ت عبد ا بف محمد بف ناجية 
 ىػ( 288)ت  بشر بف مكسى 
 ىػ( 304)ت  أبك جعفر محمد بف عثماف 
 1ىػ(  223)ت  أبك بكر ابف دريد 
 :ذهـتالمي  -3

 (ىػ356 أبك عمي القالي )ت 
 ( ىػ382ت أبك أحمد العسكرم) 
 (ىػ337 الزٌجاجي ) ت 
 (ق370 ابف خالكيو )ت 
 (ىػ337 أبك جعفر النحاس )ت 
 ػ(ى356 الفرج األصفياني )ت أبك 
 (ىػ384 المرزباني )ت 
 :كما أخذ القراءة عنو 
 ىػ( 382)ت  محمد بف العباس الخٌزاز 
 ىػ( 385)ت  الدارقطني 
 :ارهـآث -4

 شرح المفضميات 
 كتاب األضداد 

                                                 
شرح محمد قاسـ بف محمد بف بشار األنبارم، تحقيؽ محمد نبيؿ ظريفي، المفضميات المفضؿ بف محمد الضبي،  -1

 .08، ص 2000المجمد األكؿ، دار صادر، بيركت، الطبعة األكلى، 
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 شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات 
  ٌإيضاح الكقؼ كاالبتداء في كتاب ا عٌز كجؿ 
 بتدئات في األسماء كاألفعاؿشرح األلفات الم 
 شرح ديكاف عامر بف الطفيؿ 
 شرح خطبة عائشة أـ المؤمنيف في أبييا 
 مسألة في التعجب 
 الياءات في كتاب ا 
 شرح غاية المقصكد في المقصكر كالممدكد البف دريد 
 1 المذكر كالمؤنث 
 (ـى337ت ) أبو جعفر النحاس -ب
  اسمو ونسبو: -1

النحكم  3أبك جعفر النحاس 2بف يكنس المرادم أحمد بف محمد بف إسماعيؿ  
 المصرم، كالنحاس نسبة إلى عمؿ النحاس.

نسبة إلى صناعة األكاف الصفرية كقيؿ ابف  4«الصفار»كسماه بعض المترجميف 
كالمصرم  كبيما اشتير في عالـ النحك كالمغة« النحاس»كلقبو « أبك جعفر»كنيتو  5النحاس

 ا الكبار في القرف الرابع اليجرم.نسبة إلى مصر فيك أحد عممائي
 
 

                                                 
نباه الركاة  11/222كالبداية كالنياية  3/300كالنجـك الزاىرة  1/29مصر، الجزء األكؿ، تاريخ  ابف خمكاف -1  1/101كا 

 .43-42، ص كالفيرس التمييدم 182: 2كآداب المغة 
نباه الركاة  11/222كالبداية كالنياية  ،1/29، 03النجـك الزاىرة، الجزء -ابف خمكاف  -2  2/182كآداب المغة  1/101كا 

 .238،  ص مييدمكالفيرس الت
أبي جعفر بف محمد النحاس شرح القصائد التسع المشيكرات، ، المجمد األكؿ، تحقيؽ: د. أحمد خطاب العمر، الطبعة  -3

 .09، الدار العربية لممكسكعات، بيركت، لبناف، ص 2010، 01
 .12المصدر نفسو، ص  -4
 .13المصدر نفسو، ص  -5
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  و:ـحيات -2
كلد بمصر كبيا نشأ، كتمقى أكليات تعميمو في كتاتيبيا شأف معاصريو، كتحمؽ في     

حمقات مساجدىا حكؿ األئمة كالعمماء حتى إذا شب كاستكل عكده، تطمع إلى مناىؿ المـ في 
عممائيا، ببغداد كاألنبار  منتقبل بيف حكاضرىا مستمعا إلى 1المشرؽ فرحؿ إلى العراؽ 

كالككفة ثـ عاد إلى مصر فاستقر عاكفا عمى التألبؼ حتى لقى ربو يـك السبت لخمس خمكف 
كقصة كفاتو أنيـ يرككف أنو بينما كاف عمى درج »، ػى338أك  ػى337مف ذم الحجة سنة 

كتفعيبلتو المقياس عمى شاطئ النيؿ يقطع أبياتا مف الشعر رآه أحد العامة كسمع تقطيعاتو 
 ، فدفعواألسعاريزيد، فيعـ الجفاؼ كتقؿ المحاصيؿ، فتعمكا  فظف أنو يسحر النيؿ حتى ال

 .«فسقط في النير كابتمعو الماء ك لـ يكقؼ لو عمى خبر
كقد أكرد القمقشندم قكؿ النحاس في تطاكؿ غير العرب عمى المغة العربية: "كقد صار أكثر 

بل كتعديا حتى أنيـ يحتجكف بما يزعمكف، أف القاسـ الناس يطعف عمى متعممي العربية جي
 2بف مخيمرة قاؿ: النحك أكلو شغؿ كآخره بغي، قاؿ الناس: كىذا كبلـ ال معنى لو".

  و:ـشيوخ -3
 تتممذ النحاس عمى يد شيكخ كثيريف، أخذ عنيـ منيـ :

 ( ػى285-210) المبرد: أبك العباس محمد بف زيد -1
 .أخذ عنو، ككافقو يقكؿ ابف األنبارم إف النحاس

 .(ىػ303(، النسائي: أبك عبد الرحمف أحمد بف عمى بف شيب )تػى298ابف كالد: )ت -2
 ( ىػ 315األحقس: أبك الحسف عمى بف سميماف بف الفصؿ )ت -3
 (ىػ 310الزجاج: أبك إسحاؽ إبراىيـ بف السرل بف سيؿ )ت -4
 (ىػ 319ابف كسياف أبك الحمد محمد )ت -5
 (ىػ 323عبد ا إبراىيـ ابف عرفة بف سميماف )تتعطكيو أبك  -6

                                                 
 .13المصدر نفسو، ص  -1
، 1922، دار الكتاب المصرية بالقاىرة، 1أحمد القمقشندم، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، جزء أكؿ، طأبي العباس  -2

 .171ص 
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ال حصر  ( كىـ كثرىػ 328ابف األنبارم أبك بكر محمد بف القائـ بف محمد بف شب )ت -7
  .ليـ
  تالميذ النحاس: -4

العذب أف يكثر ركاده، كأف يزداد مع األياـ قصاده، لقد أجمعت  ؿً يى نٍ المى  فً أٍ شى  فٍ مً      
ككاف لمنحاس فيو رغبة كبيرة في األخذ عنو »ف عالما قديرا المصادر عمى أف النحاس كا

 كمف تبلميذه: «فنفع كأفاد
جعفر  أبك - (ىػ358األزدم )ت -( ػى355البمكطي )ت -( ػى335فضؿ ا الكزني )ت

كاف يقكؿ: أنا السبب في تأليؼ أبي جعفر لكتاب البلمات كأبك » (ىػ 388الخضرمي )ت
مع عف النحاس قبؿ دخكلو األندلس، كلو تبلميذ كثر كما بكر محمد بف إسحاؽ بف منذر س
 .ذكرت المصادر القديمة كذكرىـ

 و:ـثقافت -5
إف كثرة شيكخو دليؿ سعة ثقافتو كتنكعيا، فيك أخذ بفصؿ عمـ مف منابعو األصمية، 

سعة عممو بفانطبع كؿ ذلؾ عمى عقمو فعكؼ عمى النصيؼ كالتأليؼ كالتعميـ، حتى أشاد 
كاف النحاس كاسع العمـ غزير الركاية كبير »يف مثؿ: قكؿ القفطي: كثير مف المترجم

صاحب الفضؿ الشائع كالعمـ المتعارؼ الذائع الذم يستغني »حتى سماه ياقكت « التأليؼ
كخير دليؿ عمى ثقافتو الكاسعة العدد الكفير مف مؤلفاتو في « بشيرتو عف اإلطناب في صفتو

، كذ لى إلسابقة ك قدرتو عمى تحميميا كتطكيرىا كتقريبيا ا اآلراءقدرتو عمى  اشتى العمـك
أذىاف التبلميذ مف طبلب العمـ ك تمكنو مف ممكة النقد مف تقييـ كتقكيـ حتى كصفتو 

كاف ال يتكبر أف يسأؿ الفقياء كأىؿ النظر كيفاتشيـ مما أشكؿ عميو في »المصادر بأنو 
 1 .«تأليفاتيـ
 
 

                                                 
 .35، ص5، جـ1991العمميَّة، بيركت  دار الكتب ،ياقكت الحمكم، معجـ األدباء أك إرشاد األريب إلى معرفة األديب -1
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 اره: ـآث -6
 -نظـ أسماء ا عز كجؿ -إعراب القرآف -سير القرآف الكريـعمـك القرآف كالحديث: تف-أ

ناسخ القرآف  -ناسخ الحديث كمنسكخو -المعنى في القرآف الكريـ -القطع كاإلنفاؽ 
 الكقؼ كاالبتداء.  -كمنسكخو

تفسير أبيات سبك التفاحة في  -االشتقاؽ -في النحك كالمغة: اشتقاؽ أسماء ا عز كجؿ -ب
الكافي في النحك المقنع في اختبلؼ البحريني  -ما الكمـ مف العربية عمك شرح -النحك 

 رسالة في معاني البلمات. ... كالكمفيني
شرح  -شرح القصائد -الحماسة -في الشعر كالشعراء: تفسير عشرة دكاكيف لمعرب -ج

. كمف شرح ديكاف امرئ القيس -شرح القصائد السبع المشيرات -معاني الشعر-المفضميات 
 إلی إشارتو في ذج شرحو لبعض شعر شعراء المفضميات نمحظ تكجيو النحكم في الشرحنما

 يحمؿ أف يمكف الضمير أف كىي ىامة نقطة في بيت الحارث بف حمزة ذكر الضمير مرجع
 :لمحارث عشر الثالث البيت شرح في كقكلو دكف المفظ المعنی عمی

ٍؽ  ٍمفىيىا ًمفى الرٍَّجًع كىاٍلكى نًيننا كىأىنَّوي ًإٍىبىاءي  *** فىتىرىل خى  ًع مى
 يذىٌكر قيؿ: فىمـ لـ فإف اإلبؿ، خمؼ فتری عنده فالمعنی خمفىيف، ركی: فىتری كمف

؟  الضمير فحمؿ غيرىا مع تسير أنيا عمـ فقد عمييا، كسيره ناقىتو ذىكىر أنو قد فالجكاب اإلبؿى
ٍلنىاهي ًفي لىيٍ ﴿كعز:  جؿ ا كقاؿ المعنی عمی  1﴾. مىًة اٍلقىٍدرً ًإنَّا أىٍنزى
 (ىـ421ت أحمد بن محمدأبو عمي ) المرزوقي  -ج
  اسمو ونسبو: -1
أىؿ أصفياف، عالـ باألدب كالمغة  أبك عمي، أحمد بف محمد بف الحسف المرزكقي، مف»

قامة الحجج، كحيسف  كالنحك، كصؼ بأنو غاية في الذكاء كالفطنة كحيسف التصنيؼ كا 
 عمييا في الجكدة.االختيار، كبأف تصانيفو ال مزيد 

 
                                                 

، 1973، طبغداد ،العراؽ، دار الحرية لمطباعة، خطابأحمد المشيكرات، ت.ح:  القصائد التسعح شزالنحاس:  -1
 مف سكرة القدر، ركاية كرش. 01، اآلية رقـ 1/49 ،منتيى الطمب مف أشعار العرب"كالقصيدة 
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مف أصفياف ثبلثة: حائؾ، كحبلج،  فاز بالعمـ»قكلو:  كنيقؿ عف الصاحب بف عباد  
سكاؼ، فالحائؾ ىك المرزكقي  1 …«.كا 

القميؿ، فقد كاف مف تبلميذ أبي عمي  كال تذكر المصادر عف نشأتو العممية إال النزر 
ر في بعض مصنفاتو إلى أستاذه نفسو كاف يشي قرأ عميو كتاب سيبكيو، كالمرزكقي الفارسي

ىذه المصادر ذكرت أف الناس أخذكا عف  المذككر بمفظ )شيخنا أبك عمي(، كمع أف
كقتو إال أنيا اكتفت باإلشارة إلى تمميذ لو  المرزكقي كاستفادكا منو، كأنو كاف الحجة في

مـ أكالد بني الذم ذكر عف المرزكقي أيضان أنو كاف مع يدعى )سعيد البقاؿ(، كمف ىذا القميؿ
بف عباد دخؿ إليو فما قاـ لو، فمما أفضت الكزارة إلى  إف الصاحب :بكيو بأصفياف كيقاؿ

  الصاحب جفاه.
بدا ذلؾ مف خبلؿ الشركح  كتيظير لنا مصنفات المرزكقي أنو مف عمماء المغة،  

ح كعمى كتاب الفصي المغكية المستفيضة التي أقاميا عمى ديكاني الحماسة كالمفضميات،
أنو قرأ كتاب سيبكيو  لثعمب، كما تيظير أسماء بعض مصنفاتو أف لو اشتغاالن بالنحك، كمع

إال أنو ال ييعىد في النحاة  عمى شيخو أبي عمي الفارسي، كأنو كاف ذا نزعة بصرية لـ ييخفيا
ف حاكؿ أف يبرز شخصيتو النحكية في استدراكاتو عمى ابف جني في شرح  المشيكريف، كا 

ف لـ يخمؼ أثران مستقبلن  الىتمامو بالمغة كالنحك عٌده المعاصركفالحماسة، ك  ناقدان أدبيان، كىك كا 
نفيسة قدـ بيا لكتابو شرح ديكاف الحماسة، كقد عدىا  في باب النقد، ترؾ لنا مقدمة نقدية

في تاريخ النقد األدبي: نقد الشعر كنقد النثر، ضمنيا مسائؿ  النقاد كثيقة ميمة يعٌز نظيرىا
النظـ كالنثر أييما أشرؼ كأعمى قدران، كيتبع ذلؾ الكبلـ عمى المقايسة  تتعمؽ بمكازنة شتى

 الشاعر كالكاتب، كالعمة في كثرة الشعراء كقمة النثار، كلماذا ال يستطيع األديب أف بيف منزلة
 كما أثر الصنعة كالطبع في اآلثار األدبية في ؟يجمع اإلجادة في صناعتي النظـ كالنثر

 كما مدل العبلقة بيف ذكؽ األديب فيما يصنع ؟كمتى تستحسف الصنعة ؟ا كفي جمالياقيمتي
أبك تماـ  بيانو مف إنتاج أدبي، كفيما يختار مف بياف غيره، كىذه المسألة مبنية عمى ما صنع

                                                 
1
 .36المرجع السابؽ، ص  ،معجـ األدباء :ياقكت الحمكم - 
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شعره كصناعتو  في اختيار الحماسة، إذ كاف ذكقو في ذلؾ االختيار مخالفان لذكقو في نسج
 1 مخالفة ظاىرة.

مثاالن في البياف، كغاية في  كقد أجاد المرزكقي في جكاب ىذه المسألة بما يعدٌ    
 إصابة الحكـ.

المرزكقي ىي مشكمة المفظ كالمعنى،  كلعؿ المشكمة األساسية التي لـ تغب عف مقدمة
بيا تيرصد معايير الجكدة في النظـ، كقد  ،كالتي انبثؽ منيا ما سمي بنظرية عمكد الشعر

 أسسيا كاتضحت معالميا عمى يد المرزكقي. نقاد عمى أف ىذه النظرية اكتممتأجمع ال
مطبكعان أك مخطكطان، كمايزاؿ  خمؼ المرزكقي عددان مف المصنفات كصؿ إلينا بعضيا

 بعضيا اآلخر مفقكدان.
 : وـمؤلفات -2
لقصائد كمقطعات اختارىا الشاعر  طيبع في مجمديف، كىك شرح«: شرح ديكاف الحماسة» -

الحماسة )كالمراد بو الفخر ككؿ ما يقاؿ  ماـ، مكزعة عمى مكضكعات الشعر بدأىا ببابأبك ت
فاليجاء فاألضياؼ فالمديح. كلما كاف باب  في الحركب( ثـ باب المراثي فاألدب فالنسيب
 الحماسة أكليا كأكسعيا سمي الديكاف باسمو.

 ماـ في اختياره الحماسةكقد انتزع اختيار أبي تماـ إعجاب العمماء، حتى قيؿ: أبك ت  
 مف أشعر منو في شعره، فتصدل غير كاحدو ليذا الديكاف بالشرح كالتعميؽ قبؿ المرزكقي

 أمثاؿ أبي بكر الصكلي، كاآلمدم، كالعسكرم، كبعده مف أمثاؿ المعرم كالتبريزم، كابف
 شعر،سيده، كيعد شرح المرزكقي أكسع الشركح التي كصمت إلينا كأكثرىا عناية بمعاني ال
رصينة  كبالنقد كالمكازنة، كالمغة االشتقاؽ، كمسائؿ النحك كالتصريؼ. كعبارتو في الشرح

ليذا الشرح  متخيرة، يتكمؼ ليا الصنعة حينان كيعمد حينان آخر إلى السجع، كقد سمؼ أنو قدـ
المرزكقي فسمخ  بمقدمة نفيسة أثارت إعجاب النقاد المعاصريف، كقد اتكأ التبريزم عمى شرح

ؿ مادتو ببل عزك أك تصريح.م  نو جي
                                                 

1
حمد أميف كعبد السبلـ ىاركف، المجمد شرح ديكاف الحماسة، ، نشره أ -عمي أحمد بف محمد بف الحسف  كأبالمرزكقي  - 

 .20إلى  03، دار الجيؿ، بيركت، ص 1991، 1األكؿ، ط
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كتب المعارؼ العامة، بسط  طيبع في مجمديف، مف الذم «:األزمنة كاألمكنة»كيعد كتاب -
مناسبات دينية كاجتماعية، قسمو  فيو المرزكقي ما يتعمؽ بالزماف كالمكاف كما يرتبط بيما مف

، الفصكؿ األربعة، البركج، الميؿ كالنيار إلى أبكاب، تناكؿ في بعضيا ماىية الزماف كصفاتو،
، مشاىد  أسماء الشيكر عند العرب، السنة الشمسية، منازؿ القمر، األعياد كاألشير الحـر

 ككذا كتب مف مثؿ:الدىر. الحج، معنى الحكؿ كالسنة، أسماء
 كىي رسالة ذكر أنيا مطبكعة. ،«القكؿ في ألفاظ الشمكؿ كالعمـك كالفصؿ بينيما» -
كىي األشعار التي  مخطكط، كىك شرح ضخـ لديكاف المفضميات،«: شرح المفضميات» -

الحماسة كما ذكر في  اختارىا المفضؿ الضبي، كىذا الشرح ألفو المرزكقي بعد شرحو لديكاف
 1 مقدمتو، كمنيج الكتابيف يكاد يككف كاحدان.

لثعمب، كىذا األخير « الفصيح» مخطكط، شرح فيو المرزكقي كتاب«: شرح الفصيح» -
األلفاظ كاألبنية كينتمي إلى كتب  في المغة بناه مؤلفو عمى ذكر ما ىك فصيح مف كتيب

 المحف المغكم. المحف في المغة.
كاألحاديث كاألمثاؿ كالًحكـ مع ذكر ما  مخطكط، تناكؿ فيو طائفة مف اآليات«: األمالي» -

 يناسبيا مف العمـك المختمفة. 
 «.مفردات متعددة في النحك» -
  «.جز في النحكشرح المك » -
ال يعرؼ لو تاريخ  أبك عمي، أحمد بف محمد بف الحسف المرزكقي، مف أىؿ أصفياف،»

ميبلد، كما أف تاريخ كفاتو اختمؼ فيو المؤرخكف كقد دؿ في نياية كتابو "األزمنة كاألمكنة" 
فرغت منو ضحكة يـك الخميس ثبلث عشرة جمادل اآلخرة سنة » عمى تاريخ كفاتو بقكلو:

  . «ػى453
 تصحيؼ.إلى الىذا األمر  -أحمد أميف كعبد السبلـ ىاركف-كقد عزل المحققاف 

                                                 
1
 .19السابؽ، ص  المرجعشرح ديكاف الحماسة، : أبك عمي المرزكقي - 
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كصؼ بأنو غاية في الذكاء كالفطنة ك باألدب كالمغة كالنحك، اعالمكيعد بيذه الجيكد          
قامة الحجج، كحيسف االختيار، كبأف تصانيفو ال مزيد عمييا في الجكدة.  كحيسف التصنيؼ كا 

. 
 ىـ(592-421) لتبريزيلخطيب اا -د
  :نشأتو وكنيتو ولقبو -1

كلد  يحي بف عمي بف محمد بف الحسف بف محمد بف مكسى بف بسطاـ الشامي،     
في مدينة تبريز  بإقميـ أذربيجاف الذم منحو ا سخاء التربة، كالسماء، حيث  ػى421عاـ 

كعممو كما تركو مف آثار، جماؿ الطبيعة كنقاء اليكاء  منيا حمؿ عالمنا اسميا كخمده بعممو 
 1. «كفييا نشأ، كنيتو أبكزكرياء، كلقبو الشائع كالمتداكؿ الخطيب

 :وشيادة العمماء فيو رحالتو العممية -2
كرياء الخطيب العقديف األكليف مف حياتو في تبريز، يتمقى مبادئ ز  قضى أبك   

رجاف، فأخذ عف عمماء كاشتد عكده تنقؿ بيف بغداد كالبصرة كج كعندما أيفع، العمـك اآلداب
 ضؿ القصباني كدرس عمى اإلماـ عبدىذه الحكاضر: عف أبي القاسـ الرقي كابف الدىاف كالف

التيذيب في المغة لؤلزىرم –لقاىر الجرجاني، ثـ كقؼ عمى إعداد كتب كتحقيقيا ككتب ا
قرأه التيذيب فأخذه إلى معرة النعماف حيث يقيـ أبك العبلء المعرم،فتمقاه بالعناية كاإلكراـ فأ

 عاـ ( فعاد إلي العراؽ قاصدا  ابف الدىافىػ446ك ىػ443ككتب أخرل أكثر مف سنتيف) 
بعد مدل أ، ثـ شد رحالو إلى ىػ453ثـ أبا الجكائز الحسيف بف عمي في البصرة عاـ  ىػ 447

 األدبية، فدرس عمى عممائيا عددا كافرا مف الكتب ىػ 456مف مسقط، فدخؿ دمشؽ عاـ
بكر الخطيب البغدادم الذم خصو بعنايتو لما لمسو  كأبرز مف تتممذ عنيـ: أبك كالمغكية،

مدينة صكر حيث سمع الحديث مف أبي الفتح  إلىمنو مف ذكاء كفطنة كمحبك لمعمـ فغادرىا 
الرازم ثـ يمـ نحك مصر، كقد اغترؼ مف المعارؼ الكثير المتنكع، مما أىمو  سميـ بف أيكب

أبك -عمماء النحك في مصر  أكابركلعؿ مف  عمـ فأخذكا عنو،لممشيخة فقصده أرباب ال
                                                 

كانكف األكؿ  12اطمع عميو بتاريخ  ،مكسكعة شبكة المعرفة الريفية، مكسكعة المكرد: زكريا يحيى بف عمٌي التبريزم -1
2011. 

http://archive.is/5vdR
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عمى كبر سنو كتقدمو في العمـ، قرأ عميو مصنفات المغة  -الحسف طاىر بف بابشاذ النحكم 
 1. «كاألدب

استشرت البرقاني في الرحمة إلى أبي محمد بف النحاس بمصر ، أك إلى ":كقاؿ الخطيب
إف خرجت إلى مصر إنما تخرج إلى كاحد ، إف  نيسابكر إلى أصحاب األصـ، فقاؿ: إنؾ

ف خرجت إلى نيسابكر، ففييا جماعة ، إف فاتؾ كاحد أدركت مف  فاتؾ، ضاعت رحمتؾ، كا 
  2."فخرجت إلى نيسابكربقي. 

قاؿ الخطيب في "تاريخو": كنت أذاكر أبا بكر البرقاني باألحاديث، فيكتبيا عني، كيضمنيا 
غيبتي، كلقد حدثني عيسى بف أحمد اليمذاني، أخبرنا  جمكعو. كحدث عني كأنا أسمع كفي

أبك بكر الخكارزمي سنة عشريف كأربعمائة، حدثنا أحمد بف عمي بف ثابت، حدثنا محمد بف 
 .فذكر حديثا .مكسى الصيرفي، حدثنا األصـ

تقانا، كضبطا " :ابف ماككالقاؿ  كاف أبك بكر آخر األعياف ممف شاىدناه، معرفة، كحفظا، كا 
كتفننا في عممو كأسانيده، كعمما بصحيحو  -صمى ا عميو كسمـ -لحديث رسكؿ ا 

مثمو.  -أبي الحسف الدارقطني بعد  -كغريبو، كفرده كمنكره كمطركحو، كلـ يكف لمبغدادييف
أييما أحفظ؟ ففضؿ الخطيب  :سألت أبا عبد ا الصكرم عف الخطيب كأبي نصر السجزم

 3. "تفضيبل بينا
 .أحفظ مف أبي بكر الخطيبالدارقطني ما أخرجت بغداد بعد  :جي*قاؿ المؤتمف السا

 .لعؿ الخطيب لـ ير مثؿ نفسو :كقاؿ أبك عمي البرداني
أنبأني بالقكليف المسمـ بف محمد، عف القاسـ بف عساكر، حدثنا أبي، حدثنا أخي ىبة ا ، 

 .حدثنا أبك طاىر السمفي، عنيما
رقطني كنظرائو في معرفة أبك بكر الخطيب يشبو بالدا :كقاؿ أبك إسحاؽ الشيرازم الفقيو

 .الحديث كحفظو
                                                 

، الطبعة الرابعة ـ2001ىػ/1422 ، طمؤسسة الرسالة، سير أعبلـ النببلء: محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي -1
  .270، ص 18م، جزء كالعشركف، الخطيب التبريز 

2
 .276ص 18جَفسه  انًظذر - 
 .276، المصدر نفسو، ص سير أعبلـ النببلء: محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13484
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=4422&bk_no=60&flag=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=4422&bk_no=60&flag=1
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 .كاف الخطيب إماـ ىذه الصنعة، ما رأيت مثمو :كقاؿ أبك الفتياف الحافظ
 منصبو ومنزلتو: -3

فنزؿ  غادر الخطيب التبريزم مصر متكجيا إلى بغداد عاصمة الخبلفة العباسية،» 
النظامية، كقيما عمى  فعيف مدرسا بالمدرسة بيا مكـر الكفمدة عزيز المقاـ، يتكسط العمماء،

 1..«.ثـ رجع إلى بغداد فأقاـ بيا إلى أف مات.» كقاؿ يقكت: خزانتيا،
كتب إلينا » أما منزلتو العممية التي تمتع بيا، فقد أشاد العمماء بذكرىا قاؿ العديـ:   

انو سمع أحمد بف محمد االصبياني  اإلسكندريةأبك القاسـ عيسى بف عبد العزيز مف 
مف أجبلء مف رأيتو  -المكاـر  أبكبيرم يعني التبريزم األ - اإلمامافا ىذاف الحافظ: كأم

 .«كفي العربية اعتزاؤىما كالمتبحريف في عمـك العرب إلى أبي العبلء انتماؤىما، األدبأىؿ 
ككذا كاف شأنو « المغكم»برع الخطيب التبريزم في عمـك المغة حتى نسبكه إلييا فقالكا 

 اإلجبلؿ خاىاآمكه إماما في عمـ المساف فحظي بمكانة عممية رفيعة كالنحك كجع األدبفي 
 2. ..«كاإلعجابكالتقدير كالثقة 

 و:ـثقافت -4
أمضى التبريزم سني شبابو يتنقؿ بيف أذربيجاف كالعراؽ كالشاـ كمصر ينيؿ مف 
مكارد العرفاف بنيـ كاندفاع، عمى أيدم كبار العمماء كمشاىير النابغيف، حيث كاف لطابع 

لشمكؿ الحضارم في عصره، أف جمع في دراستو، بيف عمـك القرآف كالحديث كالمغة كاألدب ا
كالتاريخ.. حتى غدت مصنفاتو ممتقى حافبل بثمار المعرؼ التي جناه عف شيكخو كأصبحت 
في زمنو كمف بعده معينا مف الماء الزالؿ لقاصدم شربو،كمف مصادر نبعو الصافي، عمماء 

لى ممف لقييـ كأقرا عنيـ  كآخركف تأثر بمؤلفاتيـ نذكر: ابف برىاف مف رجاؿ الطبقة األك 
 ( كأبك العبلء المعرمىػ447ت) كابف الدىاف عمي بف رجاء -(ىػ456العكبرم النحكم)ت

                                                 
1
 .277ص 18المصدر نفسو ج - 
 . 277، ص 18المصدر نفسو، ج  -2

  ق(.507-445) أبك نصر المؤتمف بف أحمد بف عمي بف حسيف بف عبيد ا الربعي البغدادم الساجي : الساجي *
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 (ىػ471)ت ( كالجرجاني عبد القاىرىػ447)ت القاسـ عمي أبك( كالتنكخي ىػ449)ت
ب البغدادم أبك بكر أحمد بف عمي ( كالخطيىػ454)ت كالجكىرم أبك محمد الحسنبف عمي

ذا أردنا ىػ 463بف ثابت )ت نكسع نظرتنا كنمـ بجميع  أف(... كعددىـ كثير كعمميـ غزير كا 
 نجد أىـ ممف ذكرنا كنذكر اآلف مثؿ اآلمدم في شرح ديكاـ أبي تماـ، مذ عمييـ الممف تت
الشعرية كتيذيب  نبارم في شركحو كخاصة شرحو لممفضميات، كابف جني في شركحوكابف األ

األنبارم في شرح المفضميات  كأبي جعفر النحاس في شرح القصائد العشر، أصبلح المنطؽ،
كتيذيبي االلفاظ كاإلصبلح، كالمرزكقي في شركحو كخاصة شرح المفضميات، كمما الشؾ 

 كخمؼالصكام كالسيرفي كثعمب كحماد  -أف ىؤالء القدماء الذيف اعتمد عمييـ كاف ليـ  فيو
آثارا جمية في  -دكاككيف الشعر القديـ  أكعكرمة الضبي كشراح المفضميات  كأبيمفضؿ كال

أكلئؾ العمماء عمى الرغـ مف المدل الزمني  -شخصيتو العممية كمصنفاتو، فقد كاف كبينو 
شيكخا نيؿ مف مناىميـ مادة لمؤلفاتو كعناصر ميمة في شركحو  -البعيد الذم حاؿ بينيـ

 1. «كتيذيباتو
 
 
 

 اره العممية:ـآث  -5
إف الحديث عف اآلثار ىك حديث يجر إلى مؤلفاتو كتبلميذه، كىي كتب كثيرة  

تنقبلتو،  إلىكمتنكعة العمـك  ظيرت آثارىا في مصنفاتو كيعزل سبب تعددىا كتعذر حصرىا 
 ،مما عدد المتخرجيف عنو كقيامة خزانة كتب المدرسة النظامية، كشغمو لمنصب التدريس،

 كر ما كرد في الفيرست البف النديـ، كما جاء في فيرسة ابف خير االشبيمي كمافحسبا أف نذ
كنكادر ابف األعرابي،  كنكادر أبي عمرك، أنو نقؿ في مؤلفاتو: كتاب العيف، ذكره ىك بنفسو،

                                                 
1
 .279، ص 18، المصدر نفسو، جسير أعبلـ النببلء: محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي - 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=4422&bk_no=60&flag=1
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كشركح شعرية لمدكاكيف كلممعمقات كلممختارت فظيرت جمية ألنة أخذ  كالغريب المصنؼ..
 .منيا مباشرة

ية المفضميات في ككنيا تأتي في مقدمة النصكص الشعرية العربية القديمة تكمف أىم
كالتي صنفيا المفضؿ الغني ألىداؼ  ىػ،3ك  2التي نالت قسطا كافرا مف الشرح في ؽ

مف أجؿ تعميـ الميدم كلي عيد الخميفة  -أكؿ مرة  -تعميمية كتأديبية ألنو اختارىا كانتقاىا 
يث تتككف مف مائة كثبلثيف أك مائة كثمانية كعشريف قصيدة العباسي أبا جعفر المنصكر، ح

سبلمي، كما أف  حسب الركايات كلستة كستيف شاعر مكثرا كمقبل بيف جاىمي كمخضـر كا 
جمعت في عيد بعيد لـ يكف الزيؼ قد تطرؽ فيو إلى تراثنا الشعرم »أىميتيا تتمثؿ في أنيا 

في عممو مف استقامة ك كرع بشكؿ صريح، كما أف شخصية المفضؿ ك ما عرؼ عنو 
 1. «ضماف عمى صحتو ىذه الصكرة

 الخبرة الجمالية عند شراح المفضميات: ثالثا:
 تمييد:

إف العمؿ األدبي يتميز بخصائص تجعؿ عممية إدراكو تختمؼ عف إدراؾ باقي          
ي الظكاىر األخرل كبخاصة النص الشعرم باعتباره عمبل ال ينفصؿ تمقيو عف أنشطة الكع

كأفعالو. كىذا الكعي يتمثؿ في الخبرة، باعتبارىا فاعمية تؤسس ألنماط العبلقات بيف المتمقيف 
مراعاة السمات » كمكضكعاتيـ، كلتكضيح ىذا االختبلؼ يشدد كثير مف الفبلسفة عمى

 2.«أك تككف قاعدة لمفيـ كالتأكيؿ -العمؿ األدبي -النمطية التي تحافظ عمى ىكيتو 
تمؾ المكاصفات التي يتسـ بيا العمؿ اإلبداعي ندرؾ أنيا قاعدة يتـ بيا فعؿ  كبتتبع         

بنية العمؿ القصدم، كشدد عمى تدكيف فعؿ الشعكر » أغفؿ: hossrelالتمقي فيكسرؿ 
 3 «.الخالص التي تقيو الذات مع األشياء

                                                 
 .20ص  ،شرح ديكاف كشرح المفضميات :نبارماأل ك ىاركف ، عبد السبلـحمد شاكرأ -1
 .92ص  ،1979 ،1ط ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، األصكؿ المعرفية لنظرية التمقي :ناظـ عكدة خضر -2
 .93، ص المرجع نفسو :ناظـ عكدة خضر -3
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جية اإلدراؾ فالقصيدة ال تقـك خارج االعتراؼ ببنية العمؿ مف كجية الخبرة الجمالية، كمف 
أك ما يمتمؾ مف ذخيرة  -ما يكجد في النص كقطب جمالي كمف قيـ فنية -عند المتمقي

معرفية تتبلـز مع مشاعر كانفعاالتو التي تحدث أثناء قراءة العمؿ مف ىذا المنطمؽ تؤسس 
أم أف  1.«خاصية التبعية في الكجكد»الخبرة الجمالية لكجكد العمؿ األدبي كلك عف طريؽ

لعمؿ اإلبداعي ال يتحقؽ كجكدىا إال مف خبلؿ نشاط قراءة المتمقي التي تربطو معاني ا
 بمكضكعو القصدم.

 وعالقتيا بجمالية التمقي في شرح المفضميات: أفعال التمقي وعدم تحديد الداللة - أ
إف الخبرة الجمالية التي يمتمكيا الشراح المشتغمكف عمى المتف الشعرم الختيارات          

تسعى لمبلمسة بنية العمؿ مف خبلؿ جعميا كاقعية كمادية  -تدعي أفعاال لمتمقيالمفضؿ تس
باستدعاء األسئمة التاريخية لؤلسيقة البانية لمنص حتى تقـك بمؤل الفجكات كتتجمى ىذه 
الفاعمية اإلدراكية لمعاني النصكص في نشاط المتمقيف حيث تككف لو فرصة يمارس فييا 

 ب إبداعا كميارة كقدرة عمى الربط بيف البنيات الداخمية لمعمؿ.خيالو ألف مؤل الفراغ يتطم
يظير أف  -الغمكض الصعب  -تحديد  فكجكد الفجكات أك ما يسمى بمكاضيع البل         

يحكؿ دكنو كجكد نكعيف مف الفراغات: نكع يمكف  -الشاعر  -الكصكؿ إلى قصد المبدع 
اطاتو الداللية التي تحتمؿ حشدا مف المعاني مؤله أثناء فعؿ القراءة، حيث يمارس النص إسق

صامتا، كحيث ال يشير النص إلى أية احتماالت أك » كالتأكيبلت حيث يككف النص:
 2 «.عمى جيد القارئ يافراغات ءإمكانات كتبقى ىناؾ دائما مكاضع في العمؿ األدبي يتـ مؿ

 الجميح منقذ بف الطماح»مثؿ قكؿ الشاعر: 
شُّ يىسيك، حى ارً ك بو قى دي عٍ يى  ـي  دي ***  أجى يؿى نيده ميشاشيوي زىًى    الخى

                                                 
 ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، دراسة في فمسفة الجماؿ الظاىراتية، الجمالية الخبرة :تكفيؽ سعيد د. -1

 .322ص  ،1992 ،1ط ،لبناف ،بيركت
 .427ص  ،مرجع سابؽ ،الخبرة الجمالية: تكفيؽ سعيد د. -2
- بمو: حرب ج يـك قتؿ-امرئ القيس صاحبد بف الطماح كاف أكؿ مف قالجميح: ىك لقب بصيغة التصغير كاسمو، من

ككشى بو إلى الممؾ بعد ما صار لو ، أبكه الطماح ىك مف دخؿ مع امرئ القيس ببلد الرـك :سنة 45ب اإلسبلـ  كانت قبؿ
 فتنكر لو كقتمو كفيو قاؿ امرئ القيس: ،الممؾ إلى ما يحب
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نما قاؿ: قارح ألنو عند تماـ شدتو )بمغ لرك نبارم يي يقكؿ الشارح األ : يعدك بو قارح أقب، كا 
خمس سنكات كتمت أسنانو، األجش: الذم في صكتو خشكنة حيث قاؿ الشاعر: يكرد البيت 

 يد: قاؿ لب .عمى سبيؿ االستشياد لغرابة المفظة(
شّْ          يُّ مف الغىزكً  ***   الصكًت يىٍعبيكبو ًإذابأىجى يىؿ طىرىؽ الحى  صى

األقب: في ركاية: الضامر: اليعبكب الطكيؿ كقكلو: يسكد الخيؿ أم ىك أكرميا كأعظميا، 
 كالنيد الضخـ القكائـ، كالزىـ، السميف كىك مف نعت الحصاف القارح

  قػاؿ زىير:
نٍ  ٍيؿى مى  منيا الشنكف كمنيا الزاىؽ الزىـ***  كيكبان دكاًبريىىاالقاًئدى الخى

  كجاء في الديكاف قكلو:
ٍنكيكبان دكاًبريىىا ٍيؿى مى كىماًت الًقٌد كاألبىقىا***  القاًئدى الخى  1 قد أيحًكمىٍت حى

كدكف الزاىؽ الشنكف كىك الذم  ،فالزىـ أغمى الخيؿ سمنا كدكنو في السمف الزاىؽ       
المشاش  كالمشاش كؿ عظـ دسـ» كيقكؿ الشارح التبريزم: ،2 «أم تفرؽ لميزاؿتشنف لحمو 

ثـ تكسعكا فيو فقاؿ: ىك يمشُّ مف مالو كيمششو  ،إذا مصصتو فاستخرجت كدكو شيئا فشيئا
 3. «إذا أخذه تفاريؽ

فالمتمقي أماـ نص قاـ عمى التأكيؿ مف خبلؿ تفاكت االستعماالت الداللية           
نجـ عف تعدد المعنى عمى الرغـ مف تكحد  ،لمفردة نظرا لما يعترييا مف تحكؿلمكممات ا

المفظ، فعمد الشراح إلى استعماؿ مخزكف الخبرة الجمالية بنزكعيـ إلى عدـ تجاىؿ معطيات 
النص كادراكات المتمقي فاحضركا النصكص السابقة أك المرافقة لمنص األكؿ كقامكا بتتبع 

 الشنكف. -الزاىؽ  -الزىـ  -فظ مثؿ: القارح الداللة مف خبلؿ قكة الم

                                                                                                                                                         

 ساليمبسني مف دائو ما تمب  *** أٍرًضوً  لىقد طىمىحى الطٌَّماحي مف بيعد
 ،الناشر: دار الكتب العممية ،غير مفيرس ،حالة الفيرسة ،المحقؽ: عمي حسف فاعكر :ير بف أبي سممىديكاف زى -1

 .1الطبعة ،1عدد المجمدات:  ،1408-1988
 .47–42ص  األنبارم لممفضميات، ـ.س،شرح كتحقيؽ المفضميات، عمى شرح  :ىاركفكعبد السبلـ حمد شاكر أ -2
 .204ص  ، ـ.س،1ج  ،22المفضؿ  شرح اختيارات ،الخطيب التبريزم -3
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أك داخؿ  ،عة المعاني تؤدم إلى أف المعنى القصدم الذم تحممو المفظة منفردةيفطب
الجممة قد يتعدد، بتعدد أفعاؿ الكعي، قصدية كؿ فعؿ في النص االبداعي سكاء كاف كاصفا، 

اء ك فعاؿ الكعي كقكة سمطكية سيا، مما يجعمو يقـك عمى أثمادحا، مفتخرا، متغزال، ىاجيا، را
 .                                                                  اختفى القصد أك ظير

يؤكد عمى ضركرة   rossan ingardan 1893-1970اَغبردٌكالفيمسكؼ الظاىراتي 
ميزه، كمنو ىي نفسيا التي تحافظ عمى ىكيتو كت ، التيمراعاة السمات النمطية لمعمؿ األدبي

 1 .يحث مدرؾ العمؿ عمى التحمي أيضا بخبرة معرفية، أم معرفة بنية العمؿ كشركطو
س العمؿ اإلبداعي التي ابتدعيا المؤلؼ، كيككف جنب توكىي خبرة المتمقي كمعرف

لممستكيات التكافقية المكجكدة بيف  إدراكوكىذه المعرفة القائمة عمى »المتمقي قد قاـ بتعيينيا، 
في الجانب المغكم متمثبل في   ingardanالتخطيطية التي يخصصيا انغاردف المظاىر

عمى أف إدراؾ ىذه الجكانب راجع أيضا  2 «الصكر كالمجازات ك في الصياغات الصكتية
كباألساس إلى خبرة المتمقي الجمالية باعتبارىا الفعؿ الذم يحقؽ العمؿ ك يؤسسو بكصفو 

 مكضكعا جماليا...
كصؿ إلى قصد المبدع أك باألحرل إلى المعاني الخفية يرل المفكر فالتأكيؿ الذم ي

األلماني شبلير ماخر أنو يقـك عمى أساسيف حيث يميز بيف التأكيؿ المغكم كالتأكيؿ النصي 
معنى التأكيؿ المغكم الذم يستيدؼ فيـ كؿ عبارة اعتمادا عمى النظاـ المغكم العاـ  بقكلو:

 بحياة المؤلؼ الفكرية ... اإلحاطةالنصي الذم يعتمد عمى كالثاني أف التأكيؿ  المتداكؿ،
  3. كالحكافر التي دفعتو لمتعبير

                                                 
1
 .79ص ،مرجع سابؽ ،حفر األصكؿ المعرفية :ناظـ عكدة - 

2
 433ص ،مرجع سابؽ ،كالجمالية الخبر :تكفيؽ سعيد - 

3
 ،ت: مصطفى العارؼ مف مجمة مدارات فمسفية ،(hans george gadamer 1911) :غادمير، دلتاه ،شبلير ماخر - 

 .2006 ط ،14 ،عدد
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ا إيجاد معنى مإذا بإمكاني اإلبداعياف أىمية بالغة في فيـ النص يتسككالجانباف ي          
الخطاب بإدراؾ ىذيف الجانبيف مف حياة المبدع كالشارح باالعتماد عمى المكاىب المغكية 

   .ف ليما األكؿ الشاعر كمبدع كالثاني الشارح كقارئ كمتمؽ كناقديطاقات النفسية التي يتحكال
عمى الرغـ مف مساكاتو بيف الجانبيف  كنجد اإلشارة إلى أف الفيمسكؼ شبلير ماخر:   

فإنو يضطر إلى التمميح بأف البدء في مقاربة النص يقـك بالبدء بالمستكل  -المغكم كالنفسي
ذه بداية طبيعية كمنو نقؼ معو عمى مفيـك الدائرة التأكيمية التي تعني بأف فيـ المغكم كى

كما أف فيمو  ،بنائو ةالنص ال بد لو مف المقاربة الكمية، أم فيمو في شمكليتو ال في جزئي
  1. لعناصر الجزئيةا ـفي كميتو ال يتـ إال باالنطبلؽ مف في

ح لمنصكص الشعرية عامة، كما قاـ بو كىذا الذم يدرؾ مف خبلؿ تتبع عممية الشر   
عمى المستكل المغكم  -شراح المفضميات بشكؿ خاص: ذلؾ أف عممية تفسير النص 

البد أف تستند عمى معرفة كاممة ك  ،التاريخي كالتنبؤم تدكر في دائرة وبجانبي -المكضكعي 
تي ككذا معرفتو بالمستكل الذا بالمغة مف جانب، كبخصائص النص مف جانب آخر...

  2. النفسي بجانبو كذلؾ
إف الحديث عف الفيـ الناتج عف تفسير المعنى كشرحو يقتضي إدراؾ المظاىر     

النفس ك االمتداد داخميا  غكارالخارجية لمنص اإلبداعي، ككذا الكعي الذم يتطمب سبر أ
( ميز بيف ما 1911-1833دلتام ) الفيمسكؼ طرح عدة أسئمة، كعمى الرغـ مف أفبكذلؾ 
فإنو يرل أف المتمقي عميو النظر في كؿ ما يحيط  نابع مف عمـك الطبيعة كعمـك الركح، ىك

بالنص كمبدعو مف معطيات قابمة لمتحميؿ. كذلؾ بكاسطة أدلة تكجد خارج الحكاس حيث 
بما ىك ذات فردية  التي تنظر في اإلنساف نفسو، يرتبط عنده أف الفيـ مرتبط بعمـك الركح:

 3. مشاعرمفكرة ك مفعمة بال

                                                 
1
عالـ الكتب  ،2013 ،1ط ،القراءة التاكيمية لمنص الشعرم القديـ بيف أفؽ التعارؼ كأفؽ االندماج :ميعةمصطفى ش - 

 .23ص ،األردف ،الحديث
2
 .23ص ،1996 ،4ط ،148ص  ،14ع  ،مقاؿ مف مجمة مدارات فمسمفية ،اليير مينكطيفا كالفيـ ،مصطفى العارؼ - 
 ص-1992-2ط المركز القافي العربي ،التأكيؿ اتكآليإشكالية القراءة  :ناصر حامد أبك زيد -3



وعالقتيا بجمالية الت مقي وآفاقيم المعرفية ــــــــــــــ شراح المفضمياتـــالفصل الثاني ــــ  

11 

فقد اىتـ بالتمقي كالمتمقي  hans george gadamerمير الفيمسكؼ األلماني د أما غا   
حيث يقيـ عبلقة عند التمقي تقـك بيف الفيـ كالقصد عمى اعتبارىما بنية كاحدة يقكؿ: ليس 

نما الحيثيات كالمبلبسات التي سمحت في ظرؼ خاص  ىك حقيقة أك داللة التصريح، كا 
القصدم ىك كسيمة  * فالفيـ أف يصرح عف أمر معنى، عطى لمفرد،كضمف سياؽ م

 1. الجكىرم في إدراؾ  حقيقة ما * إستراتيجية يستعاف بيا في المحظة التي يحقؽ الفيـ

 :وظيفة الشارح وآليات التأويل -ب
إف الشارح لممتف الشعرم ال يصؿ إلى الفيـ إال بممارسة آلليات التأكيؿ القائمة      
سئمة المييكمة في الحكار حيث يؤدم إلى كظيفة المشاركة إلنتاج المعنى. بمناقشة عمى األ

أف نحاكؿ الكشؼ عف  مسائؿ مثؿ: التاريخ كالتراث كاألدب عمى حسب كادمير الذم يرل:
 عندما نريد فيمو فإننا نذىب إلى حد تدعيـ حججو، المصداقية الجكىرية لخطايات المؤلؼ،

 2ر. في الحكاحيث يحصؿ ىذا  كبراىينو،
كىذا ما قاـ بيش راح المفضميات عند ممارسة فعؿ القراءة ،حيث قامكا          

في سرد األحداث المتعمقة  اإلسيابباستحضار التاريخ األدبي لتمقي النص بذكر المناسبة ك 
العرب، كما عيدتو العرب في حميا كترحاليا، كما تقبمو مف قكؿ  أياـكذكر  بالمكاف كالزماف:

ترفضو عمى شكؿ أسئمة تطرح عمى الراكم أك عمى الشاعر إذا كاف حاضرا، كقد تعمؿ  كما
فيـ النص البعيد عف تمقيو بزمف مضى، كىذا لو مف الشكاىد الكثير  بتحيفاألسئمة أيضا 

 نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر قكؿ الشاعر: سبلمة بف جندؿ:
ٍتوي كثارى ليىا ا الخيؿي جازى مياًء مىٍصبيكبً  *** يىٍيًكم ًإذى ىىًكمَّ سىٍجؿو مف العى

3  
بىرىتٍ  كبً ***  كـ ًمف فقيرو بًإذًف اً قد جى  كذل ًغنىن بىكَّأىٍتو دارى مىٍحري

                                                 
 .عدد القراءة ،فيـ محتكل النصكص :الفيـ الجكىرم -*
 .موفيمقاصد المؤلؼ ك  :الفيـ القصدم -*
 .71ص  ،1999فبراير  ،16عدد  ،مقاؿ مجمة فكر كنقد ،الفينك مكلكجيا كفف التأكيؿ :محمد شكقي الزيف -1
 .114ص المرجع السابؽ،  ،كيؿفمسفة التأ :ىانس جكرج غادمير  -2
 .121ص  ، ،، دار المعارؼ، 7المفضؿ الضبي، المفٌضمٌيات، تحقيؽ أحمد شاكر كعبد السبلـ محٌمد ىاركف، ط -3
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( الذم كرد في منتيى الطمب 14لقد أكردت ىذيف البيتيف عمى الرغـ مف أف )ب        
بيؿ تبياف عبلقة سرعة ، عمى س14كذكر الذم بعده تحت ترتيب  )ج( كلـ يذكره األنبارم،

الفرس باألسطكرة: كعكدة الشاعر إلى األسطكرة ليست ضربا مف التضميف الجمالي المجرد 
 1. جعية نفسية في مختمؼ العصكرر عف اليدؼ، بقدر ما ليا مف م

إف حضكر الحيكاف في شعر القدامى ىك استجابة مف الشاعر لقكانيف الطبيعة كما 
كما أف لو دكر جمالي يفيض عمى النص  صفة الشجاعة كالقكة،إبراز ل ،اء ذكرهر أنو يخفي ك 

 2. الشعرم، ركنقا كبياء
كنكعو فكجكد  إنسانيةخمؽ كضعية تتجاكز  -في كصفو لمفرس  -فالشاعر ال يريد        

مساكاة بيف الكصؼ كالمكصكؼ قد يككف فييا اختبلؼ مف منظكر التمقي الذم يرل أف 
الشاعر كالحيكاف مف جية، كتعدد أكجو العبلقة بيف الحيكاف التعدد في أكجو العبلقة بيف 

كحيكاف آخر نفو لقد أىممنا ما قد يصحب األجزاء المتباينة كعميو يرل الناقد مصطفى 
  3 نظر إلى القصيدة ككؿ متكامؿ:أف ن ناصؼ

فكرة تقميدية ال –إلى أغراض شعرية –ففكرة تقسيـ النص إلى كحدات مكضكعية          
 ا أف تقدـ لعممية التأكيؿ أية عكف أك إضافة تساعد في الفيـ القصدم لمنص أك الفيـيمكني

الجكىرم لو، فتمقى الحيكاف يجب أف يككف في عبلقاتو الممكنة مع مككنات أخرل، كالماء 
أك المكاف مثاؿ لمعرفة أسرار ربط الشاعر بينيما، ك التكصؿ إلى فيـ جديد لكعي الشاعر 

ىذا داللة كاضحة عمى أف فضؿ مكضكعات الشعر العربي في العصر اإلبداعي كلعؿ في 
 4. يكضح شيئا أفكال يمكف  الجاىمي بعضيا عف بعض ال يستقيـ بو تفكير،

فالدعكة في القصيدة قائمة عمى تمقي الحيكاف بناء عمى فكرة التداعي كالترابط لبناء   
 كمجازفاتو التأكيمية. - ارئالق -تصكر لدل الشارح يمكف مف استيعاب تأمبلت المتمقي 

                                                 
 .122-121ص  ،أحمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف كذكره الشارحاف: ،ىذا البيت لـ يذكره األنبارم في شرحو -1
 .145–123ص  ،دير المبلؾ ،الجاىميلمنيج األسطكرم في تفسير الشعر ا -2
 .194 صد.ت، د.ط، تكزيع  ،دار األندلس، دراسة األدب العربي: مصطفى ناصؼ -3
 .25ص  ،القراءة التأكيمية لمنص الشعرم :مصطفى شميعة -4
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نرل أف ناصؼ ال يرل حرجا في بحث ما يمكف أف يجمع بيف الفرس كالطمؿ أك ما  ككمثاؿ:
كما أنو أصبح مف الضركرم التساؤؿ حكؿ ماىية كدالالت العدك في  ... بينو كبيف الماء

تجانس القصيدة ؟ كىؿ عدك الفرس يشبو إلى حد ما عدك الناقة ؟...كبعبارة أخرل كيؼ ت
كاحدة. فيناؾ افتراضات  يةداخؿ نمطية تعبير  أجناسياصكر الحيكانات عمى اختبلؼ 

تستدعي منا أف ندرؾ أف القارئ المؤكؿ يجب عميو االصطبار عمى تمنع المقركء كعصيانو 
المعنى نفسو أليس مف الممكف أف تقع أقساـ القصيدة  إيقاعمف تشابؾ بعيد في ...  الداللي

 1. عناىا المتبادر المألكؼ في أحضاف معنى كمي..أكسعالمتباينة في م
 التراكم المعرفي عند الشارح: -ج

إف قراءة المرزكقي ليذه األبيات، ىي قراءة مكجية بكاسطة التقاليد الشعرية أك كما           
يقكؿ نقاد عصره قراءة تسرم عمى سنف القكؿ، كىي متفاكتة كقد ال تتكافؽ مع سابقتيا، إال 

ال تبعد عنيا كما ال تتطابؽ في المنيج فمكؿ قراءة خصائص تميزىا عف غيرىا تبعا  أنيا
باعتباره شارحا متميزا شرح أعماال  -ثقافة العصر -لطبعة القارئ كالشعر كالمرحمة الزمنية 

الحماسات الدكاكيف، كىذه المفضميات كلو باع طكيمة في التأليؼ  -عظيمة بعظـ أصحابيا 
 حيا المرزكقي يمكف قراءتيا قراءات جديدة كقراءتيا ليست نيائية:فالنصكص التي شر 

فالشعر الحسف ىك الذم ال تمؿ قراءتو ألننا في كؿ مرة نستجمي معاني جديدة لـ تظير لنا »
 2«.في المرة األكلى كمف محاسف الفف أنو ال يمكف فيمو فيما تاما

فاحصة لمعبلقات بيف أفؽ تكقع النتاج  كمنو فأف القراءة المستيدفة لمبكح ىي عممية          
الشعرم، كأفؽ الجميكر المتمقي، فيي بنية تصكرية اجتماعية حيث تقـك الذكيرة المعرفية 

 -ثقافي -القبمية كاآلنية بتجديد مسار القراءة تبعا لما خترنو مف المكركث الثقافي المتنكع 
ي النص الشعرم عمى شكؿ عقائدف أمثالف حكـ، حكايات، خرافات، أساطير، حيف يرد ف

                                                 
 .79ص  د.ت، ،قراءة ثانية لشعرنا القديـ منشكرات الجامعة الميبية :مصطفى ناصؼ -1
 .97ص ، 1، ط1983، دار الفكر العربي لمطباعة كالنشر ،الي كأثره في النقد العربيالنقد الجم :ركز غريب -2
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تشبيو أك أشعاره، كىذا ما يجعؿ الشارح يتعرض بالتفسير لؤللفاظ كذكر معاني األبيات عمى 
 الظبي:  * طريقتو كمثؿ ىذا القكؿ في بيت شعرم قاؿ الشاعر ربيعة بف مقرـك

 ايىيىابي بًو غيرينا أىف ييًقيمى ***  كثىٍغرو مىخيكؼو أىقىٍمنىا بوً 
 كقاؿ:

ٍزر العيييكفً فىظىمَّ    1 ًإلى الشٍَّمًس ًمٍف رٍىبةو أىٍف تىًغيمىا***  ٍت صكىاًدلى خي
:  يقكؿ في شرح قكؿ ربيعة بف مقرـك

كرب محؾ ببلء كختكؼ حممنا بو، ككطنا أنفسنا عمى ما يعف فيو كيعرض مف  
 ف كمقاساة السكء، كغيرنا ىرب منو مستيمما لممزاحة، كراضيا بما يمحقو مفاالعدك  ةمدافع

 2 العار، كيمتحؼ بو مف لباس الضنيـ.
( بتفسير األلفاظ الظاىرة مثؿ )الرىبة( بالخكؼ كقاؿ 11كما اكتفى في بيت ربيعة )ب

خزر العيكف: تطبيؽ عيكنيا كيعكد إلى شرح المعاني  -األنبارم: السكادم: العطاس 
ال عند الغركب: اإلجمالي ألبيات المرقش تراقب الشمس: ألف فعميا ال تعطس بكردىا الماء إ

 نعـ قاؿ المرقش األصغر:

 يـٍ عً ى نى لى إً  ةه فكى شٍ ًْ  تٍ لى كّْ حى كى ***  تٍ بى ىى ذى  ذٍ إً  ةو مى عٍ ك نً خي أى اى نى يٍ بى 
 يـٍ قً المي  ؼَّ خى  ذٍ ا ً كى  بلن حٍ رى  ؿَّ حى  ذٍ إً ***  وً نً عٍ ي ظى فً  فو اعً نا ظى يٍ بى كى 

ي التييؤ، كمعنى البيت أف مباني األمكر عمى التغيير، فترل الظاعف ف يقكؿ»   
كمشغكؿ الككد بالتنقؿ فاجأه ما أكجب عميو أف يحؿ رحمو كيقيـ كما أف المقيـ ساكف النفس 
إلى إقامتو راضيا بما قسـ لو في مكانو كمكضعو، فاجأه ما يبطؿ عميو نيتو، كيكجد عميو 
ارتحالو، كيبعد طيتو، كعمى ىذا حاؿ المترؼ المنعـ، تراه مغترا بما تبيف لو مف مساعدة 

                                                 
الشاعر ربيعة بف مقرـك بف قيس بف حجابر بف خالد بف عمرك بف السيد بف مالؾ بف بكر بف سعد بف صبية أحد  -*

 ،القديـ ينظر المفضميات كشيد القادسة كغيرىا مف إسبلموأسمـ فحنى  كاإلسبلـشعراء مضر المعدكديف في الجاىمية 
 .355ص  ،نبارمكشرح األ ،180ص

 .182-355ص ،، دار المعارؼ، 7المفضؿ الضبي، المفٌضمٌيات، تحقيؽ أحمد شاكر كعبد السبلـ محٌمد ىاركف، ط -1
 .507ص  ،503ص ، 249ص  ،182ص  ،شرح المفضميات :ينظر، 8ص  ،شرح المفضميات ،المرزكقي -2
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الدىر، إذ بنعمتو متضرعة كسعادتو ممزقة، كما أف الشقي كقد استسمـ بما يعانيو مف الضر، 
 1 «.كقاسيو مف الضنؾ إذ انقمبت الشقكة سعادة كالمحنة متبدلة بالنعمة

الرغـ مف مراكحتو في البحث عف المعنى بيف تفسير  ىإف الشارح المرزكقي عم          
ف عرض المنى اإلجمالي لمبيت فإنو يعكد إلى الفعؿ نفسو، األلفاظ الظاىرة كالغمضة، كبي

كما أنو بعد تمؾ اإلفاضة في الشرح، نراه يترؾ مكاضيع تحتاج إلى إبانة فيي المعاني العفؿ 
إف »الخيالية مف أم تكضيح ككأنو يرشد المتمقي إلى مؤل الفراغات حتى يقكؿ الناقد الحديث 

دراكو القيمة الجمالية في اختيار شرح مجمكعة شعرية أك ديكاف إ نما يستند إلى ذكؽ الشارح كا 
 2. «النص حتى في الحالة التي تكبيا النزعة العممية

ضات مف قبؿ الشارح لمقارئ يتجسد في بعض أبيات المفضميات التي اكترؾ البي  
 3 كقد كاف مجدا ما إلى الركع ركضو. قكؿ الشاعر متمـ بف نكيرة تناكليا بالشرح مثؿ:

 بالفزع. -سر الركع كقد ف
 ( مف قكؿ سكيد بف أبي كاىؿ:رعةكذلؾ عدـ تفسيره كممة )

نىعٍ ***  كىكى يىٍرًمييا كلىٍف يىٍبميغىيىا ى ما صى  ًرعىةى الجاىًؿ يىٍرضى
 لكف األستاذاف شرحاىا:

 عة: بكسر الراء كفتح العيف: الشأف كاليدم: كفعمو كرع مف باب كـر الرً 
 ردات البيت الذم بعدىا.كاألنبارم تعرض بالشرح لمف

تا ٍيناهي لٌما اٍبيىضَّ ى نىٍفسىو لٌما نىزىعٍ ***  كىًميىٍت عى  فٍيكى يىٍمحى
: نزع: كؼ ثـ لـ يفسر  -كمو: الذم يكلد أعمى قاؿ: كقكلو كميت: عميت كاأل يمحى: يمـك

 لفظو: ثئدت في قكؿ سكيد:
اًدرو  ٍيده غيري لىٍيثو خى ٍع ؟ ثىًئدىٍت أىٍرضه عمي***  ىىٍؿ سيكى  4ًو فىاٍنتىجى

                                                 
 .45ص ،ينظر رسالة الدكتكراه ،252ص  ،مياتشرح المفض، المرزكقي -1
 .198ص ،دمشؽ، دار الفكر ،1985 ،1ط، عمـ الداللة العربي النظرية كالتطبيؽ: الداية فايز -2
 .291ص  ،رح المفضمياتش :المرزكقي أبك عمي -3

4
 .101ص  ، المرجع السابؽ،شرح المفضميات :المرزكقي - 
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 1 نبارم بقكلو أم لما فسد عميو المكضع )النعجة أيف كجد الكؤل( انتقؿ إلى غيره.شرح األ

" ما الغرض مف االستفياـ في ىذا :سؤاؿ الباحث عف الجماؿ في البيت مفادهلفا
 "البيت، كلماذا ختـ باالستفياـ باألداة ىؿ ؟

 كرم:يشحمزة الكلـ يشرح المفردة رعة، في قكؿ الحارث بف 
مىٍت يبى تً ا الكى ذى إً  تى لٍ أىسى  فٍ ئً لى كى   جً كى ىٍ األ افً بَّ الجى  ةى عَّ كتىبىيَّنىٍت رً *** ة أٌجحى
 2. رعة ىنا بمعنى: الفرؽ كالخكؼ قاؿ األنبارم:

 كأجحمت: كفت كرجعت
كقاؿ: الكتيبة: الجماعة مف الناس، كال يقاؿ كتيبة إال في الحرب: قاؿ األصمعي: سميت 

ئلجتماع كأصؿ الكتب الجمع، كالرعة: الفرؽ، يقاؿ رجؿ كرع بيف الرعة: كمف ىذا كتيبة ل
الرعة في الديف كىك الفرؽ مف ظمـ الناس: فالكرع بكسر الراء في الديف ىك الفرؽ مف ظمـ 
الناس، فالكرع بكسر الراء في الديف، كالكرع بفتح الراء في الحرب، كيركم: كتبيف ترعة 

 3. و، كرغبو كىي مصدر الكرعالجباف إنما يريد جبن

ككذلؾ فعؿ الشارح مع كثير مف ألفاظ أبيات المفضميات حيث يتركيا غفبل، كذلؾ أنو كاف 
في مكضع المتمقي فينجذب انجذابا شديدا نحك المعنى العاـ كالصكرة الشعرية، فيترؾ األلفاظ 

 الغامضة دكف تفسير في قكؿ الشاعر:
 نيار بف سكد بف جزيؿ مف عندالممزؽ العبدم المعركؼ بنشاس بف 

ٍمييكرو كٌأفَّ طىًريقىيا ٍأكىاءى جي  4 ؽً دى رٍ زى  ؿً يٍ السَّ كى  فً زى الحى ب ةو رَّ سي بً ***  ًبجى
فالمرزكقي ترؾ  لفظة )الزردؽ( دكف شرح، كركاية البيت تختمؼ عما ركاه األنبارم، الذم 

 ىا لكف السكاد لكثرةقاؿ في البيت حيف تعرض لشرح مفرداتو: الجأكاء: الكتيبة التي يعمك 

                                                 

1
 256ص ، دار المعارؼ، 7أحمد شاكر كعبد السبلـ محٌمد ىاركف، ط المفضؿ الضبي، المفٌضمٌيات، تحقيؽ - 

2
 .257، المرجع السابؽ، ص شرح المفضميات :األنبارم - 
 .517ص  ،المصدر نفسو ،شرح المفضميات :األنبارم -3
 ،ياتاألنبارم شرح المفضم :433ص  ، المفضؿ الضبي، المفٌضمٌيات، تحقيؽ أحمد شاكر كعبد السبلـ محٌمد ىاركف -4

 .889ص 
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 الزردؽ: السطر الممدكد فارسة معرفية. -سرة: مكضع  -الدركع، الجميكر: الكثرة 
 فمف خبلؿ عرض شرح المفردات تظير صعكبتيا لكف أبا عمي تجاىميا.
ا كال يتكلى كشؼ نيكما أنو يمر بأبيات في معانييا غمكض كاستتار فبل يتعرض لبيا

 العبدم: المثنيحذاؽ مضمرىا، مثؿ قكؿ يزيد بف ال
ذَّ غىميكسىا***  ايى بً  ادى عى كى  ةن ممى رٍ ا ى نى عٍ طى ا قى ا مى ذى إً   فىًإفَّ لىنىا أىٍمرنا أىحى

كيـ ديكرى كؤيسىا***  أىًقيميكا بىًني النٍُّعماًف عنَّا صي الَّ تيًقيميكا كاًرًىيفى الرُّ  كاً 
ـي كميعىٍميىجو  ايىعيدُّ عمينا غارى ***  أىكيؿُّ لىًئيـو ًمٍنكي بيكسى  ةن فىخي

1 

كىك لـ يتعرض لمفرداتيا بالشرح، فمك عدنا إلى شرح األنبارم كما عاد أبك عمي    
 إليو مف قبؿ ألدركنا معاني المفردات.

قبيمة استباح بيا  المنذر بف  النعماف جيش: ىي كتيبة قكية مف كسرفالحديث عف الد
 .الممزؽ العبدم أخيوثقب العبدم كابف مف اليالشاعر 
 اء. ذكرىا الممزؽ العبدم باسـ جأك  كقد -
ديد حال أكصد -مف طكؿ الغزك ألكانياكع كسميت بذلؾ بتغير ر كىي كتيبة كثيرة الد -

 .سمحتياأعمى رجاليا ك 
 ، كاء ىي التي يعمكىا لكف السكاد لكثرة الدركعأالكتيبة الج إفكفي تاج العركس  -

 أيضا الجيش العظيـ كالجكاء
 تتألؼ تيبةكىي ك -ابطش مف دكسر  1/254 مثاؿاأل رةفي  جمي سكرم كقاؿ الع -

 .ؿ العرب مف ربيعةائمقاتؿ مف قب 4000مف 
 طعف. ىك ال رمف الدس ركسميت دكس -
 منيا الدكسر. كالنعماف كانت لو خمس كتائب -

 
 

                                                 
مؤسسة: جائزة عبد العزيز سعكد  ،158-157ص ،2002ط ،د.عبد المجيد المعني ،س في العصر الجاىمييشعراء ق -1

 رةفي  جميسكرم الع، دميمزبلتاج العركس ، 107ص ،المثقب العبدم الديكاف، كينظر: الشعرم اإلبداع فيالبابطيف 
 .1/254 األمثاؿ



 ي الشرح واآلراء النقدية حول الشروح               الفصل الثالث  ـــــــــــــــــــــــ  جماليات التمقي ف

 

  

 

 
 

 الفصل الثالث 
 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث  ـــــــــــــــــــــــ  جماليات التمقي في الشرح واآلراء النقدية حول الشروح               

 

96 

 

 

 
 جماليات التلقي                   

  في الشزح واآلراء النقدية               

 حىل الشزوح وجهىد الشزاح           

                ضمن هذا التفاعل                   
 

 
 .كالمتمقي الشارحك  أىمية حركية التفاعؿ بيف المبدع أوال:
 .التفاعؿ في شرح األنبا رم لممفضميات في خضـ جمالية التمقي ثانيا:
 .النقاد القدامى كفيـ قصيدة الشاعر ثالثا:
 .القارئ مف منظكر المناىج النقدية الحديثة كالمعاصرة .رابعا:

 جمالية اإليقاع الشعرم في الشرح خامسا:
 الشعرم. الشرحب السرد كعبلقتومناسبة القصيدة بيف جمالية التمقي ك  سادسا:
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 والمتمقي: و الشارح أىمية حركية التفاعل بين المبدعأوال: 
 التفاعل بين الشارح والمتمقي: - أ

تكفيؽ الزيدم  مف سمات الحركة األدبية كالنقدية التفاعؿ أك ما يسميو د.      
خطاب التفاعؿ ىك الحياة،  في مدىا كجزرىا، كأخذىا كعطائيا، »بخطاب التفاعؿ بقكلو: 

، فيو يحيا النص األدبي كينتعش النقد في تخـك ضيقة 1 «إنو الحركة كالتكاصؿ كالتكالد
ة مما يمنح النص البدئي خصكبة رز دكره في بعث الحيافتتبلشى كظيفتو. لكف أىميتو تب

كىذه إضاءة لمنص القديـ بتحقيبو في تاريخ تمقيو  ،زرعو الشارح ك ينتج نصكصا جديدةيستف
 بالسياسة كاالجتماع كاالقتصاد.في الكسط العربي بكؿ حمكالتو المتنكعة 

الذم كضح  فعنصرا الفاعؿ كالمتفاعؿ قائمة في النصكص في شكؿ المتمقي    
األدب كالفف ال ينتظماف في تاريخ نسقي، إال إذا نسبت سمسمة » ياكس أىميتو بقكلو:

نما إلى الذات المستيمكة أيضا، أم إلى  األعماؿ المتكالية ال إلى الذات المنتجة كحدىا، كا 
 2. «التفاعؿ بيف المؤلؼ كالجميكر

منعكت بالجميكر، كىذا ال يعني فالناقد يبني قيمة التفاعؿ بيف المبدع كالمتمقي ال    
لكف التفاعؿ بيف القارئ كالنص ال يعني »المختار السعدم:  تيميش المبدع عمى قكؿ د.

تيميش المبدع، بؿ إف ىذا ظؿ حاضرا في كعي المتمقي يرسـ مبلمح ردكد األفعاؿ كيحدد 
  3. شكميا

                                                 
 .5، ص2000، 1اعؿ، شعر أبي تماـ كالنقد القديـ، دار قرطاج، قكس، طد. تكفيؽ الزيدم: خطاب التف -1
رشيد بف حدك، المجمس األعمى لمثقافة،  حقيؽ:جمالية التمقي مف أجؿ تأكيؿ جديد لمنص األدبي، ىاش ركبرت يارس، ت -2

 .2004، 1، ط484ع 
، دار عيف 2014، 1ف لكف معارية، طالمختار السعدم: تفاعؿ الدىشة الجمالية دراسة في تمقي شعر أبي تماـ م -3

 .برانت، كجدة، المقدمة 
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التي ىي  حيث تتجسد معرفة ردكد األفعاؿ تمؾ مف خبلؿ األخبار كالركايات   
مصادر محككمة بآفاؽ التكقع الميحٌققة أك الميخيَّبة، كيتجمى ذلؾ في حركية التاريخ التي 

فتينيكسي   حفظت كرسخت ما استحؽ البقاء، كدحرت كىمشت ما أدار لو الكاقع ظير الًمجىف
ألف طريؽ الركاية الشفيية تتأثر بأحكاؿ الذاكرة. كىذا التفاعؿ يقـك سمات تظير في 

 .نا عمى أشكاؿمكضكع
 :سمات التفاعل بين المبدع والشارح عبر النص - ب

إف الحديث عف تمقي النص ىك الحديث عف قراءتو، كعف أفؽ تمقيو الذم ينجزه        
كلعؿ دكر  1«مف الكاضح أف تحقيقو ىك نتيجة لمتفاعؿ بيف االثنيف»القارئ حيث يقكؿ إيزر: 

التي ىي أحد آليات القراءة، التي تدرجت عبر عمماء المغة ىك الفعؿ المحقؽ لعممية الشرح 
عراب مفرداتو كجممو إذ  التاريخ في تناكليـ لفؾ مغاليؽ النص اإلبداعي مف شرح لغريبو كا 

كلـ أر غاية النحكييف إال كؿ شعر فيو إعراب األشعار إال كؿ شعر فيو »يقكؿ الجاحظ: 
ة األخبار إال كؿ شعر فيو غريب، أك معنى صعب يحتاج إلى االستخراج كلـ أر غاية ركا

 الشاىد كالمثؿ.
ال يقفكف إال عمى األلفاظ المتخيرة، كالمعاني  -كرأيت محامتيـ فقد طالت مشاىدتي ليـ  -

كعمى المعاني التي إذا صارت في  المنتجة كعمى األلفاظ العذبة كالمخارج السيمة،...
  2. الصدكر عمرتيا كأصمحتيا

فاعؿ بيف المبدع كالمتمقي، فالشاعر يخرج نصو فالجاحظ يفرز قكلو شكمي الت  
كممكؾ الشعر أك عبيد  -لمجميكر أك لغيره لغايات عبر عنيا النقاد بكسـ الشعراء بسمات 

كالمتمقي تحذكه رغبة كاستعداد نفسي قبمي كجيو إلى نمط مف  -كقسمكىـ إلى طبقات 
أه كتشبع فضكلو النحكم النصكص الشعرية حتى يقع اىتمامو كانشغالو عمى أشعار تركم ظم

                                                 
 .12فكلفاغنغ أيزر: فعؿ القراءة كجمالية التجاكب، ترجمة حميد الحميداني كالجيبلالي الكدية منشكرات المناىؿ، ص -1
انجي القاىرة،  ، دار الخ1989، 7عبد السبلـ محمد ىاركف، ط حقيؽ:، ت4الجاحظ عثماف أبك بحر: البياف كالتبييف، ج -2

 .24ص 
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كالببلغي باختيار نصكص تجذب السامع فيعمؿ أدكاتو الستخراج جكاىرىا ليتمقاىا متمؽ أخر 
 تختمؼ قدراتو كمياراتو كأدكاتو كالنظر كالتأمؿ مف خبلؿ تعدد الشراح لديكاف كاحد.

 سمطة المتمقي وقوة الشرح: -ج 
أفيـ المعتصـ با مف »تماـ قائبل: إف الحسف بف كىب سأؿ أبا »قاؿ أبك بكر الصكلي: 

 .شعرؾ شيئا ؟ فقاؿ: استعادني ثبلث مرات ]مف بحر البسيط[
فَّ أسمجى مف تى   ه العذؿدى نٍ ء عً يٍ شى  فى سى حٍ مف كاف أى*** ك إليو ىكل كي شٍ كا 

كاستحسنو، ثـ قاؿ البف أبي دؤاد: يا أبا عبد ا: الطائي )أبا تماـ( بالبصرييف أشبو منو 
 1. «فبالشاميي

النص كالمتمقي عمى الرغـ مف تعدد  -فالشارح لـ يتجاكز الثبلثية القطبية لممبدع     
أخبار الركاة كالمتمقيف ليضع الفيـ يقـك بالمثاقفة المتمظيرة في ضيؽ األفؽ كاتساعو المبنييف 

شؾ في مما يظير الناقد باعتباره القارئ الفطف في ضبابية التمقي، فمرة ي عمى تجربة القراءة.
فيتيمو  -المعتصـ خميفة عباسي  - سمطتوقدرة المتمقي في إدراؾ قصد المبدع، ميما كانت 

باألمية، بدليؿ أف المعتصـ طمب مف المبدع إعادة قراءة النص ثانية ألحد أبياتو، كمرة أخرل 
يرفع مف قيمتو بحيث يكجد لو العذر باصطداـ التجربة المعرفية القبمية لمشكؿ التعبيرم 

كىذا  -عمى كجو التضاد  -يغة اسـ التفضيؿ حيث جمع بيف لفظي: أسمج كأحسف بص
الذم كسر بو أبك تماـ األشكاؿ المغكية الجاىزة بتقبيح صكرة العاذؿ،  اإلبداعالجديد في 

فحرؾ عكاطؼ المتمقي، فعنصر الدىشة يكمف في التفاعؿ بيف تحرؾ عاطفة التممؾ بغرض 
اد مما حقؽ جمالية بيف القطب الفني كالقطب الجمالي خصت المدح كتجنب أفؽ التكقع المعت

جزئية مف القصيدة كالتي تضمف التفاعؿ فييا ظيكر النزعة البيئية التي تصنؼ المبدعيف 
حسب األقاليـ كحسب المدارس فقربو مف البصرييف مف خبلؿ الفكرة المتداكلة عند عمماء 

 .ة كنحكية...(النحك بتأكيد تقبيح العذؿ بدؿ النص )قضية لغكي
                                                 

 اآلفاؽدار ، نظير اليندم ،محمد عزاـ، تحقيؽ: خميؿ عساكر ،أخبار أبي تماـ :أبك بكر محمد بف يحي الصكلي -1
 267ص ، بيركت ،لجديدةا
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كىكذا فالقراءات متعددة، كمتأثرة بدكافع كمحددات مف خارج النص كمف داخمو     
في أغمب األحياف، كتقـك عمى التجربة القرائية القائمة عمى الذخيرة المعرفية لمشراح 

مما  - ذ، كالتبلميذ، كالبيئة الزمانية كالمكانيةمكالمبدعيف كالمتمثمة في: المكلد، كالنشأة، كالتتم
يطرح سؤاؿ مفاده أيف يمكف تفاعمية التمقي في شرح المفضميات مف قبؿ عمماء تنكعت 
 -تخصصاتيـ بفعؿ اختبلؼ مشاربيـ الثقافية ؟ كىذا ما نجيب عنو في مضاف ىذا العمؿ: 

 .الشراح
 التفاعل في شرح األنبا ري لممفضميات في خضم جمالية التمقي: ثانيا:
الية يخضع لمنطؽ نكع الغرض الشعرم لمقصيدة، مما يجعؿ إف سؤاؿ اإلشك          

الشارح يتأمؿ في بنية النص ليككف في البداية قارئا متفاعبل مع النص حيث يحضر النص 
بذكر المناسبة: جك القصيدة، اعترافا منو بجمالية األبيات كيككف ثانية مقياسا لجمالية النص 

 ذه المستكيات.في تحقيؽ األفؽ أك تخييبو كىذا مف خبلؿ ى
 :جمالية المستوى التاريخي في  شرح األنباري -1

 ما المقصكد بو، كما قيمتو عند منظرم التمقي ؟ المستكل التاريخي
إف الجديد الذم حاكلت جمالية التمقي أف تقـك عميو، ىك يرتكز عمى إشكالية التمقي   

نما ىك تط كير لممجيكدات الفردية كفعؿ القراءة، ىك ليس حديث العيد بيذه النظرية، كا 
غناء لمنظريات المطكية تحت أطر منيجية معينة فنع ىذه التراكمية في االتجاىات النقدية ا  ك 

التي اىتمت بعنصر المتمقي، تبقي اإلضافة التي جاءت بيا نظرية التمقي كبديؿ منيجي 
و النص ما الذم يقكل» تقـك عمى فرضيتيف أساسيتيف األكلى طرحيا ياكس عمى شكؿ تساؤؿ:

بأف العمؿ األدبي كليس ىك : »أيزركالثانية ما قالو  1«لي كما الذم يمكف أف أقكلو لمنص ؟
 2. « منتيج دينا ميالقارئ، كلكف نقطة االلتقاء المكجكدة بينيما في تفاعؿ 

                                                 
1
 .203–202ركبرت ىكلب ياكس: نظرية التمقي، ص  - 
حميد الحميداني، جيبللي الكدية، ـ. المناىؿ،  :حقيؽفكلفغاغ ايزر: فعؿ القراءة، نظرية جمالية لمتجاكب في األدب، ت -2
 .12، ص 1995ط
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ديكاف لشعر  - كمنو فإف جمالية التمقي في إطار عممية الشرح لممكركث الثقافي   
ترـك خمؽ حكار سرمدم كمستمر »عبلقة التفاعمية بيف القارئ كالنص: تؤسس لم - المختارات

بيف النص كقراءه المتعاقبيف عميو، كبذلؾ تنتقد النظرية التاريخية التقميدية التي تبتر العبلقة 
 1. «القرائية الماضية كالشركح الحاضرة -بيف التجربة 
عمى تذكيب المسافة   interactionكىكذا تحضر النظرية مف خبلؿ مقكلة التفاعؿ:   

الجمالية بيف آفاؽ التمقيات الماضية كالحاضرة مف خبلؿ اإلجابة عمى األسئمة التي ظمت 
كينكنة ككجكدا متجدديف إذ يتمقى »عالقة بالعمؿ األدبي القديـ، الذم يجعؿ مف تمقي النص: 

لحاحيا عمى ا لتمقي الذم جعؿ في سياقات مختمفة أزمنة  متنكعة مف قبؿ متمقيف متعدديف، كا 
عادة بناء  النص يتأسس عمى أنطمكجيتيف، انطمكجية التناص بما تقتضيو مف ىدـ ك بناء كا 
لنصكص سابقة كمعاصرة كأنطمكجية التمقي بما تقتضيو مف قراءات بحسب األمكنة 

 2. «كالمحظات كأنكاع القراء
مادية تاريخية كىذا ما يثبت قيمة ما تقـك عميو جمالية التمقي مف أسس معرفية     

كعمـ اجتماع كتحميؿ نفسي إلى جنب ما ينيض عميو فعؿ القراءة المتمثؿ في الشرح الشعرم 
كقكاعد لغكية تكاصمية سميكطيقية كلسانية كىك ما تكتشؼ عنو عممية الشرح ضمف 

 مستكيات جمالية التمقي.
 :لنقاد القدامى وفيم قصيدة الشاعرا -2

تؤكد أف   - عرب كأعاجـ كمكلديف - عراء العربيةلقد كردت أخبار كثيرة عف ش    
إنما يعرؼ الشعر »  إدراؾ كفيـ قصد المبدع ال يككف إال منو أكال كىذا بشار بف برد يقكؿ:

كما أجاب البحترم حينما سئؿ أييما أشعر مسمـ كبف نكاس « مف يضطر إلى أف يقكؿ مثمو

                                                 
 .22مصطفى عمراني: التاريخ األدبي بيف اإلبداع كالتمقي التفاعمية بيف القارئ كالنص، مقاؿ في مجمة الرافد، ص -1

 intologieانطمكجية = 
ي إشكالية كأدبيات كتطبيقات منشكرات كمية أحمد بكحسف: نظرية التمقي كالنقد العربي الحديث، مقاؿ مجمة نظرية التمق -2

 .8-7مطبعة الجديدة، الدار البيضاء، ص ال، العدد، ال عدد، 1993اآلداب كالعمـك اإلنسانية بالرباط، 
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عاطيف الشعر دكف عممو إنما يعمـ إف العباس ثعمب كذكيو مف المت» قاؿ أبك نكاس، فقاؿ:
 1. «ذلؾ مف دفع في سمؾ طريؽ الشعر إلى مضايقو، كانتيى إلى ضركراتو

 2 .«أىؿ صناعة الشعر أبصر بو مف العمماء»كقرر ابف رشيؽ أف 
إف بشار بف برد يشير إلى فكرة أف الشاعر أكلى بمعرفة عممو دكف سكاه ثـ مف     

 ،يؤكد الفكرة كلكف يشير إلى جزئية ميمة - كرة( أما البحترمسينظمو ثـ الناقد )الشاعر كالف
في العمؿ اإلبداعي تتمثؿ في الضركرة الشعرية كعبلقتيا بالمتمقي الفطف )العمماء...( حيث 

القكاعد المغكية كالنحكية كالصرفية في حدكد مقننو  - ينزاح -ترخص لمشاعر أف يتجاكز 
ىي التي تدفع  ل أف المعاناة التي سماىا بالمضايقة،إذ ير  معركفة، كيفسرىا تفسيرا نفسيا،

في فكرتو حكؿ  أدك نيسإلى التجاكز كىذه الفكرة رغـ قدميا إال أنيا معاصرة كلقد تبناىا 
 3التجاكز كالتخطي. 

كىؿ يكجد ىذا التفسير لدل الكتاب الذيف كضعكا تصانيؼ حكؿ ضرائر الشعر،    
 4 .«لزيادة فيو كالنقص منوبأف الشعر كبلـ مكزكف تككف ا» يقكؿ:

 
فالشعر لما كاف مكزكنا »: ( بقكلو669كأشار بف عصفكر في ضرائر الشعر )   

  5.«أجازت العرب فيو ما ال يجكز في الكبلـ
 
 
 

                                                 
 254، كالجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص176المصدر نفسو، ص -1
ح الديف اليكارم، ىدل عكدة دـ صبل حقيؽ:، ت1ابف رشيؽ أبي عمي الحسف: العمدة في صناعة الشعر كنقده، ج -2

 .117، ص1996، بيركت، 1اليبلؿ، ط
 .25 ص، 1983بيركت، أدكنيس: مقدمة لمشعر العربي،  -3
 .17ص ،1980ط ،دار األندلس ،السيد إبراىيـ  محمد :تحقيؽ ضرائر الشعر،: ابف عصفكر االشبيمي -4

5
 .1980، القاىرة ،1ط ،الكتب المصرية دار، كراأحمد محمد ش، ش، لمغرب تا :أبك منصكر مكىكب بف أحمد بف محمد بف الخضر الجكالقي - 
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  :صعوبة استيعاب العممية اإلبداعية ثالثا:
 :حالة الشاعر عند اإلبداع -1

إلى التعبير بالصكرة  - بداعيةحيف العجز عف تفسير تجربتيـ اإل -يمجأ الشعراء   
ليس مف السيؿ مراقبة »لعميا تساعد في عممية التعبير كالتمقي معا يقكؿ نزار قباني: 

القصيدة كىي تشكؿ كالشاعر الذم يحاكؿ أف يتأمؿ حركة أصابعو عمى الكرؽ يشبو سائؽ 
و يعرؼ كيؼ فيرتبؾ كيفقد تكازنو،كالشاعر الذم يدعي أن الدراجة الذم يتأمؿ حركة قدميو،

 1. «حقيقة المعبة يجيؿ الجكانيةتتحرؾ المياه 
المخاض( بشكؿ مفاجئ كالزلزاؿ حيث ال  إف الشاعر يتمقى المحظة )لحظة الميبلد:  

أنا أتمقى الزلزاؿ مستسمما » يقكؿ نزار: يستطيع فعؿ شيء )تأمؿ أك تفكر( سكل أف يكتب.
 2. «المحاؽ بيا كمدىكشا كأخرج مف يخت رمادم ...

 3. «ال أعتقد أف شاعرا ما لديو القدرة الكافية عمى اإلبداع»كما يؤكد محمد الفيتكرم 
دراؾ     فإذا كاف الشعراء أنفسيـ يخيب لدييـ أفؽ االنتظار في معرفة كاستيعاب كا 

 كا بنار تمؾ التجربة ؟ك فكيؼ لمف لـ يكت ،لحظة الميبلد
ديد المعرفة بؿ الحقائؽ إف الغمكض الذم يكتنؼ عممية اإلبداع لـ يكف ج   

 التاريخية كأحداثيا تحكم مف الشكاىد عف شعرنا القديـ كثير.
ؽ افآكلعؿ عدـ إدراؾ الشاعر نفسو لحظة اإلبداع ىك في حد ذاتو جمالية تفكؽ     

تؤرخ - المتمقيف ميما بمغت معرفتيـ فيركحكف يصدركف أحكاما نقدية تبرر مؤل الفراغ انتظار
ريخية التي تجاكزىا المبدع حتى تجاكز زمف متمقيو كلعؿ مف أمثمة ذلؾ ما لجمالية النص التا

                                                 
 .185ص ،نزار قباني: قصتي مع الشعر -1
 .21المرجع نفسو، ص -2
 .179، ص1979، بيركت، 3محمد الفيتكرم: في نبيؿ فرج مممكة الشعر، معمكمات ديكاف، مجمد أكؿ، ط  -3
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 جاء عمى لساف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ حيف أعجب بكبلـ أحد بمغاء العرب فقاؿ:
 1. «اإف مف البياف لسحرن »

إف مف » في عمرك بف األىتـ لما أعجبو كبلمو: قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ:    
كما ركل عف ابف عمر في ركاية  )ركاه أحمد كأبك داكد عف ابف عباس،« سحراالبياف ل

 .1/296البخارم أف رجميف خطبا في كشؼ الخفاء 
 

                :انفعال المبدع  وأثره عمى الشارح -2
إذا اعتبرنا أف الشارح ىك الناقد ىك المتمقي فإننا نقر بأف انفعاؿ الشاعر لو أثر      
كأخرج لسانا »المتمقي حيث نجد الحطيئة يقكؿ حيف سئؿ عف أشعر الشعراء: عمى نفسية 

 2 «.كزىير إذا رغب، كجرير إذا غضب النابغة إذا رىب، رفيقا كأنو لساف حيو كقاؿ:
حيف سألو  ،كأجاب الشاعر األمكم أرطأة بف سيية عف سؤاؿ عبد الممؾ بف مركاف  

 ىؿ تقكؿ اآلف شعرا ؟:
  3.«كال أغضب إنما يككف الشعر بكاحدة مف ىذه كال أطرب، ال أشرب، كيؼ أقكؿ كأنا»فقاؿ:

ي ما يدعـ األقكاؿ السابقة بشيء مف نكلعمنا نجد في كبلـ حاـز القرطاج     
يجب عمى مف أراد جكدة التصرؼ في المعاني »الكضكح حيث يقكؿ في الشأف السابؽ 

ىي  ياؼ أف لمشعراء أغراضا أكلكحسف المذىب في اجتبلبيا كالحذؽ بتأليؼ بعضيا أف يعر 
 4 .«غير سار،كىي أمكر تحدث عنيا تأثرات كانفعاالت لمنفكس ،الباعثة عمى قكؿ الشعر

 ؟«مالؾ تقكؿ الشعر كقد بمغت مف العمر ما بمغت» كقاؿ الحجاج لممساكر بف ىند:
 قاؿ: أرعى بو الكؤل، كأشرب بو الماء، كتقضى لي بو الحاجة فإف كفيتني تركتو.

                                                 
 ،246، ص5ذكره صاحب العقد الفريد ابف عبد ربو األندلسي في ج، كقد 53، ص1الجاحظ: البياف كالتبييف، ج –1

 .298، ص 5العقد الفريد، ج ابف عبد ربو،

 .2009، دار المدار الثقافة، 1محمد التكنجي، ط .د :ربو: العقد الفريد، تحقيؽ كشرحعبد  ابف  -2

  .(35-34دار األرقـ بيركت،لبناف 1،1997،حققو /د عمر الطباع،ط: الشعر كالشعراء عبد ا بف مسمـ   ابف قتيية -3

 .182-181الجنادرة، ص ار، د2009حاـز القرطاجني: حياتو كمنيجو الببلغي، عمر إدريس عبد المطمب، ط  -1
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 1. «ركىـ الشعر يمجدكا كينجدكا»ؿ عبد الممؾ بف مركاف لمؤدب كلده كقا
فكجده عالما بكؿ ما سألو  كبعث زياد بكلده لمعاكية فكاشفو عف فنكف في العمـ،   

ما منعؾ أف تركيو » عنو،ثـ استنشده الشعر، فقاؿ: لـ أرك منو شيئا. فكتب معاكية إلى زياد:
ف كاف الجباف  الشعر فكا إف كاف العاؽ ليركيو ف كاف البخيؿ ليركيو فيسخك،كا  فيبر كا 

 2. «ليركيو فيقاتؿ
 *كيقاؿ إف أبدع بيت قالتو العرب قكؿ أبي ذؤيب اليذلي )مف الكامؿ(  

دُّ إلى قميؿو تقنعي ***  كالنفسي راغبةه إذا رٌغبتىيا ذا تيرى  كا 
 :الشعر والشرح من الشاعر إلى الممتقى رابعا:

     الرؤية الشعرية:   -1
ليس الشعر مجرد شكؿ محدد بالمغة كالصكر كالمكسيقى فقط بؿ ىك قبؿ ذلؾ نكع    

مف المعرفة المتميزة،التي تبدع كتجسد ما تبدعو في ىذا الشكؿ إنو نكع مف الكعي الذم 
 يدرؾ الكجكد الطبيعي كاإلنساني إدراكا خاصا يختمؼ فيو عف أشكاؿ الكعي األخرل.

نما يعني أف  ر قصيدة ال يعني أف يمارس نكعا مف الكتابة،فأف يكتب الشاع          كا 
 3 يحيؿ العالـ إلى الشعر.

 ينبغي أف نعرؼ كيؼ رأل الشاعر ىذا العالـ؟ فقبؿ معرفة كيؼ عبر الشاعر عف العالـ،   
 الكعي، اإلدراؾ، التمثؿ، فالرؤية الشعرية يطمؽ عمييا أسماء مختمفة )التصكر،  

نكع مف المعرفة التي تتخطى نطاؽ العمـ المحدكد » خيؿ حاكم بأنيا: المعرفة( كلقد عرفيا
كتنافس الفمسفة كتتغمب عمييا في مجاؿ الكشؼ كالخمؽ كالبناء كىي  بالظاىر المحسكس،
 4. «سمة الشاعر األصيؿ
 :عمى عناصر - الرؤية - كتقـك ىذه المعرفة

                                                 
 .، ط، دار الكتب المصرية75، ص13جاألغاني، ، ينظر: 5، ص 1العقد الفريد، ج: ابف عبد ربو -2

 .247، ص5العقد الفريد، جابف عبد ربو:  -2

 .103ص 1979 3دار العكدة بيركت، ط : مقدمة لمشعر العربي،عمي أحمد سعيد  أدكنيس -3
4
 .277ص   1998جديد  2دار الشركؽ عماف ط 1984 1طخميؿ حاكم: في جياد فاضؿ قضايا الشعر الحديث،  - 
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 كالشاعر: 1 .«اح ال الظاىرميرل أدكنيس أف الشاعر يرم مف الكاقع بعده الك » الكشؼ:-1
ليذا يأتي مجمجبل » .2«يخمؽ أبعادا إنشائية كفيو جديده بقدر ما يغكص في أعماؽ العالـ،»

مف الرؤية المماثمة أم أننا ال  شيءألف الغمكض مبلـز لمكشؼ ال يدرؾ إال  بالغمكض،
 3. «ندرؾ الرؤيا إال بالرؤيا

الكشؼ عنو برؤية أخرل، عف عبلقات  فالرؤية الشعرية تعني الكشؼ عما ال يمكف  
أك بيف النيار  في حيف يقيـ الشاعر عبلقة بيف الميؿ كالبياض، تبدك لمعقؿ العادم متناقضة،

 كالسكاد فإف الفكر القديـ عمى الرؤية المنطقية يرل تناقضا في مثؿ ىذه العبلقات.
ر كلكف الميؿ غير فالرؤية الشعرية ال ترل فييا أم تناقض فالشاعر يعرؼ لكف النيا  

 أف رؤيتو تترجـ البياض أك السكاد بإعطائيا داللة غير الداللة العادية 
إنني ال أغير الطبيعة أبدا ،إنني أسجميا » (:1917-1840ركداف ) قاؿ النحات الفرنسي: 

ذا كاف يبدك لمبعض أنني أغيرىا فذلؾ يككف قد تـ في لحظة لـ أدرؾ أنني  كما أراىا، كا 
إف العاطفة التي تؤثر عمى كجية نظرم ىي التي تغير  كبعبارة أكضح، ،أغيرىا فعبل
الطبيعة كما تبدك كلسائر القـك ألف عاطفتو تكشؼ لو الحقائؽ إف الفناف ال يدرؾ  الطبيعة...

 4. «الباطنية الكامنة كراء المظاىر
نما ىك انتظار ما »يقكؿ نزار القباني:   5.«ال ينتظرألف الشعر ليس انتظار ما ىك منتظر كا 

لقد تحدثت المثالية األلمانية في األدب عف عالـ الركح الخفي الذم عمى الشاعر     
ىذه  كفي ىذا البحث كالكشؼ تكمف كظيفتو كقد قاؿ ىيجؿ أف يبحث عنو كيكشفو لآلخريف،

                                                 
1
 70ص 1988مارس  16س3اآلداب ع :أدكنيس - 

2
 196ص 1988مارس  14س3اآلداب ع :أدكنيس - 

3
 .167ص صدمة الحداثة دكنيس:أ - 
 .299ص ،األسس النفسية لئلبداع الفني: سكيؼمصطفى  -4
 .123ص ،قصتي مع الشعرنزار قباني:  -5
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كلذلؾ ليست ميمتو كصؼ الكاقع بؿ جعمو  مف الشعر تعبير عف العالـ الركحي،» الفكرة:
 1. «ا يختبئ فيو عمى الكعي العادمحيا ككشؼ م

أف تعممنا ما نعمـ، كتنظـ لنا مف جديد ما ىك منظـك صارت »لـ تعد كظيفة القصيدة 
 2 .«كظيفتيا أف ترمينا إلى أرض الدىشة

فكؿ كشؼ مف قبؿ الشاعر تقابمو حالة اندىاش مف قبؿ المتمقي يقكؿ ستيفف   
م لديو أقصى قدرة عمى رؤية إف الشاعر ىك الذ» :Stephen Spender -سبندر

  3. «الغريب الشيؽ كراء العادم المألكؼ
نما تتجاكز كؿ حدكد التجاكز متعدد الداللة، -2  التجاكز: ال تعرؼ الرؤية الشعرية حدكدا كا 

 : فيك
 .بالمكجكد مف الثقافة االقتناععدـ  تجاكز ثقافي: -
 .يةتجاكز جمالي السعي نحك تحقيؽ أشكاؿ كصكر فنية أكثر جمال  -
 .بما يحقؽ مف تطكرات االقتناععدـ  تجاكز لمكاقع:  -
بما تدركو العيف كيحده الزمف إنو تجاكز  االقتناعأم عدـ  كزماني، تجاكز مكاني،  -

 شامؿ كتخط لكؿ ما ىك مكجكد كقائـ. 
الشاعر يشارؾ في الخالد كالمطمؽ كليس لمزماف » (:1822-1792كليذا قاؿ شيممي )

  4. «فيكماتو كتصكراتوكالمكاف كالعدد صمة بم
كيشكؿ في الكقت نفسو منطؽ  إف التجاكز مفيـك مناىض لممنطؽ العادم،    

عمى أف ىدـ العبلقات الكاقعية ىك ركح الشعر  - عرب كأعاجـ -الشعر كلذلؾ أكد الشعراء 
 ككظيفتو.

                                                 
 .1000:81، شباط، 10، عىيجؿ في الفكر العربي المعاصر -1
 .179صقصتي مع الشعر  نزار قباني: -2
 .96ستيفف سبندر: الحياة كالشاعر، ص -3

4
 .178ج النقد األدبي، ص دفيد دينش: مناى - 
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ليذا حاكؿ الشاعر تجاكز المتمقي ليكصؿ نفسو إلى أبعد اآلفاؽ فاعتمد عمى    
 اد كاالستماع. اإلنش

إف قكانيف المكاف كالزماف كالسبب كالنتيجة كضعت لتحديد الرؤية النثرية أما   
بأف الشعر »الشعرية:  آزرارج في تحديد فيمو لمرؤيا عمر فحياتيا في تجاكزىا يقكؿ يةالشعر 

ال يممؾ القدرة عمى التغيير مف المحظة، لكف لديو القدرة عمى إعادة صياغة الحياة بشكؿ 
ختمؼ، حيث اعتبر أف الشعر ىك ابف التاريخ كابف مجتمعو، أيف يقـك بعممية تطيير الذات م

كيكسع فضاء الحياة التي يعيشيا الفرد، فالتغيير يتـ بالمغة، كيقصد عمر أزراج، باستعماؿ 
 .المغة طريقة التعبير عف اإلحساس باستعماؿ الرمكز

الكبير رسكؿ لحكاره مع الشاعر العالمي كفي حديثو عف كظيفة الشعر تطرؽ أزراج        
  الشاعر أف ، حيث أخبره ىذا األخير بأف كظيفة Rassoul Gamzatov -حمزتكؼ
الشر، حيثما ىك مكجكد كأف يقكد األجياؿ لما ىك أجمؿ كأكثر صدقا. إذ اعتبر ابف   يياجـ

كيقؼ في مدينة تيزم كزك، بأف الشعر الذم ال يؤسس لخياؿ جديد كيطمح لخمؽ الجماؿ 
كاعت أزراج، باستعماؿ المغة طريقة التعبير عف اإلحساس  كجو العراقيؿ ىك شعر زائؿ.

 .باستعماؿ الرمكز
الذم يعني  االنزياح - االنحراؼفيك يؤكد عمى جانب األسمكب بخاصة مفيـك   

 1. «آخر اتجاهإلى  اتجاهتحكيؿ الداللة مف 
أف نبنيف النص كفؽ قكانيف تخرج عمى ما  ف نغير مسار الشعر معناهأ» كيقكؿ محمد بنيس:

 .نسج النص المعاصر مف سقكط كانتظار، أف نؤالؼ بيف التأسيس كالمكاجية
ال بداية كال نياية لممغامرة. ىذه القاعدة األكلى لكؿ نص يؤسس كيكاجو. ال بداية   

نتيي ليبدأ كمف كال نياية الكتابة نفي لكؿ سمطة، كبيذا المعنى ال يبدأ النص لينتيي، كلكنو ي

                                                 
 .22:1 2015آذار، مارس  25مقاؿ لجريدة النصر،  نشر بتاريخ: األربعاء، : ازراج عمر  -1
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ثـ يتجمى النص فعبل خبلقا دائـ البحث عف سؤالو كانفتاحو، ال يخضع كال يستسمـ كال يقمع، 
 1. «تكؽ إلى البلنيائي كالبلمحدكد، يعشؽ فكضاه كينجذب لشيكتيا

 المتمقي بين السماع واإلنشاد -2
الرتباط  القديـ األدب العربينقد  المتمقي السامع يحظى بأىمية كبيرة فيإف     

 سكؽ عكاظك المكاسـ المختمفة باألسكاؽ،الشعر باإلنشاد حيث كاف يسمع مباشرة في 
"كقد ال نككف في حاجة لكي نؤكد أف األداء الصكتي كاف أسبؽ : رشيد يحياكم قاؿ، كغيرىا

مف الكتابي، بحكـ تأخر الكتابة عف مرحمة نشكء المغة، كىك أمر يستنتج كذلؾ مف كضعية 
في العصر الجاىمي، حيث يثبت أغمب المؤرخيف تخمؼ استعماؿ الكتابة في  إرساؿ الشعر

ذلؾ العصر كميؿ جميكر المتمقيف إلى تقبؿ الشعر عف طريؽ اإللقاء المباشر كحممو عف 
طريؽ الركاية، كىي ظاىرة كانت ليا مبررات اجتماعية تمثمت في المكاقؼ االجتماعية التي 

كالمنافرات كالدعكة لمصمح أك الحرب مما كاف يتطمب  كاف يكظؼ فييا الشعر كالمفاخرات
اإللقاء المباشر لمشعر، كمما كاف يتطمب أيضان اإلجادة في اإللقاء، أم التحكـ في مخارج 

 2.الحركؼ كحسف تكظيؼ األصكات مع الخمك مف العيكب الصكتية"
قرآف الكريـ ارتبط بالبشركحو كما كلـ يكف المتمقي السامع مرتبطان بالشعر فقط، بؿ   

 ك بتفاسيره التي جمعت الشرح كالتفسير كالتأكيؿ.بعد مجيء اإلسبلـ، 
ر ليذا قاؿ محمد مبارؾ  "كلمعرب ميزة في : كىذه ميزة لمعرب عف باقي األمـ األيخى

كىذه الميزة مستمدة مف  تتميز عف غيرىا مف اآلداب،نظرية التمقي قد تجعؿ اآلداب العربية 
ؿ القرآف الكريـ إذ أكجد نكعيف مف التمقي أحدىما مرتبط باآلخر، ىما عامميف أساسييف: األك 

التمقي الشفاىي كالقراءة، فاإلنصات لتبلكة القرآف كىك تمؽو شفاىي سيظؿ ما بقيت لمزماف 
بقية، إذ ال يكتفي بقراءة القرآف فبل بد مف السماع إذان، كالسماع تمؽو شفاىي دكف شؾ كاآلخر 

                                                 
، السنة الخامسة، 19الثقافة الجديدة، العدد المصدر: عف مجمة، 33ص، 1980مام محمد بنيس: حداثة السؤاؿ،  -1

1981. 
2
 .133رشيد يحياكم إفريقيا، الشرؽ، ص شعرية النكع األدبي في قراءة النقد العربي، - 
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 1 .ربي ينشد كيغنى أم بحاجة إلى متمؽو شفاىي"ىك الشعر، كالشعر الع
كنظران الرتباط المتمقي السامع بالشعر كبالقرآف الكريـ حظي بأىمية كبرل في التراث العربي 
القديـ، فالشعر العربي في حاجة إلى السماع أكثر مف القراءة، ليذا يسعى الشاعر إلى أف 

زاف الصكتية كبأنكاع القكافي حتى يضمف يكفر في قصيدتو ما يربطو بجميكره، فاىتـ باألك 
أكبر قدر مف الغنى الصكتي الرتباط الشعر بالغناء كلتأثير ىذا األخير عمى المتمقي "كىك 
تأثير نفسي فسيكلكجي يسرم فيو الصكت الحسف، كقيؿ الغناء غذاء األركاح كما أف الطعاـ 

كيثني األعطاؼ كيشجع  غذاء األشباح، كىك يصغي الفيـ كيرفؽ الذىف كيميف العريكة،
 2. الجباف كيسخي البخيؿ"

 كما يمد الشارح مف عمره  يزيد اإلنشاد كالغناء مف قيمة الشعر الجمالية،حيث     
النص اإلبداعي  اشراح االختيارات الشعرية كانكا متمقيف كقراء بامتياز، مكنك ف فإ وأكثر منك 

 ر نفسو كاف يطرب إذا ييغٌنى شعرهالشاعف -تعدد القراءات ينتج عدة نصكص -مف التكالد 
كشرحو  ، ليذا كانت الحاجة قكية إلى سماع الشعركيحيؿ عمى الشارح حتى يفيـ قصده

 .قصد إبراز الكفاءة في الفيـ مف قبؿ الناقد المثقؼ الفطف
"ككؿ عمـ محتاج إلى السماع، كأحكجو إلى  عٌبر عف ىذا ابف قتيبة بقكلو:لقد     

لشعر، لما فيو مف األلفاظ الغريبة كالمغات المختمفة، كالكبلـ الكحشي، ذلؾ عمـ الديف، ثـ ا
كأسماء الشجر كالنبات كالمكاضع كالمياه. فإنؾ ال تفصؿ في شعر اليذلييف إذا أنت لـ 
تسمعو بيف "شابة" ك"ساية" كىما مكضعاف، كال تثؽ بمعرفتؾ في حـز نبايع، كعركاف 

ترج، كدفاؽ، كتضارع، كأشباه ىذا ألنو ال يمحؽ كالكراث، كشسي عبقر كأسد حمية، كأسد 
 3 .بالذكاء كالفطنة كما يمحؽ مشتؽ الغريب"

                                                 
1
 .285، ص1999، 1محمد مبارؾ: استقباؿ النص عند العرب، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، ط - 

2
 .134شعرية النكع األدبي في قراءة النقد العربي، ص - 
 .83-82، ص1، ج2001 ،2كشرح أحمد محمد شاكر، دار الحديث القاىرة، ط :الشعر كالشعراء، ابف قتيبة، تحقيؽ -3
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، كيعطى كشرحو فابف قتيبة يكضح لممتمقي الفرؽ بيف سماع الشعر كقراءتو   
ر مجمكعة مف األمثمة تدؿ عمى ذلؾ مكضحان بكاسطتيا، أيف تكمف أىمية سماع الشع

ذا كاف قد عٌبر ؟كضركرة شرحو في ىذا النص صراحة عف أىمية سماع الشعر ففي  كا 
ر نستشؼ ذلؾ "أراؾ في صدر  خبلؿ حديثو عف بعض القضايا مثؿ قكلو: مف نصكص أيخى

 البيت عجزه، "فيذا دليؿ عمى سماع البيت كليس قراءتو كذىب إلى ىذا.محمد مبارؾ بقكلو:
ر في النص منيا كضكحو كعدـ انغبل كاعتمد مكحيات  .قو.."كنبو ابف قتيبة إلى صفات أيخى

مكانية قريبة مف أحاسيس المتمقي ليدركيا بيسر، مثؿ الصدر كالعجز الفاتحة كالقافية كركنؽ 
. كتمؾ عبلمات تدلنا عمى التمقي الشفاىي الذم يقـك عمى الممحة .الطبع ككشي الغريزة.

 1.مجرل النص" السريعة الدالة كالقدرة عمى إثارة االنتباه كاإلعجاب، كالتفاعؿ السريع مع
 بالسماع كاإلنشاد كالفيـ ليذا النصعبلقة المتمقي اىتماـ النقاد ب فكمما يبي          
ىػ( 276)ت الدينكرمابف قتيبة كالشارح يقكؿ سمعت، كالمعنى يعني كالناقد مثؿ  اإلبداعي
، كىك يقرر كيعترؼ فرضت سمطانيافسمطة السماع  2"كسمعت بعض أىؿ األدب"يقكؿ: 
 باآلخر، فالشاعر عميو أاٌل يطيؿ فيمؿ السامع، امع، كبالتالي سيأتي كؿ عنصر مرتبطبأنو س

كال يتكعر حتى يفيـ القارئ كيؤكؿ الشارح، الف كسط التمقي خاضع لقانكف التعايش 
"ثمة عدد مف السمطات الثقافية التي يحيؿ إلييا  نزار التجديتي: ؿبالمصطمح السياسي فقد قا

 .الممفكظ
 المنبت"أ" سمطة السماع، ك"ب" سمطة المؤسسة "أىؿ األدب" ك"ج" سمطة  فيناؾ    

مقصد القصيد األكؿ أم مبتدئ ككاضع القصيد األكؿ. كالمبلحظ أٌف سمطة ىذه العناصر 
باإلضافة إلى بداىة كجكد شرعية تمنحيا إياىا مسممات الثقافة  -التمفظية الثبلث تقـك 

                                                 
 .112محمد المبارؾ: استقباؿ النص عند العرب، ص -1

2
 الشعر كالشعراء.ابف قتيبة:  - 
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"أ" يقـك عمى العنصر "ج" كالعنصر "ب" يستند  عنصركأكلكيات العصر عمى شكؿ دائرم: فال
 1. إلى العنصر "أ" ك "ج" كىكذا"

 يف، كمتمقلكثير مف النقادمف ىذا النص يتضح االىتماـ بالمتمقي السامع بالنسبة    
انطمؽ مف  مؤلفو. ليذا فيك في شأف ابف طباطبا ميتـ بالمتمقي السامع   كابف قتيبة ،لمنص

شاعر الطريقة المربحة كالتي ستدر عميو أمكاالن طائمة، فاىتمامو بالمتمقي كاقع عصره فبيف لم
السامع كبالمدح لـ يكف عشكائيان، لكي يناؿ الشاعر رضي السامع كالممدكح، ال بد مف إتباع 
الطريقة التي رسميا لو ألنيا ىي التي كانت سائدة في عصره كعبر أحد الدارسيف عف ىذا 

فصمو ابف قتيبة لمشعراء لـ يكف خمقا مف عدـ بؿ الثكب المناسب بقكلو:" إف الثكب الذم 
ف كاف ىناؾ مف الشعراء كجده غير متسع لمنكبيو  لمعصر كالمكف كالمطمكب مف الشاعر، كا 

 2 .بدافع مف الغركر الذاتي أك بنكع مف اإلحساس بالميانة"
ساء فالمدح حسب ىذا الدارس ىك الذم سيرفع مف شأف الشاعر كيصبح مف جم  

كاف كاعيا بذلؾ ليذا رسـ مف الناقد المتذكؽ لمشعر، ك  اإلجازة كالجائزةالقصر، كيحصؿ عمى 
 .لمشاعر الطريقة المربحة

، أزمانيـ المتمظيرة في سمطة المتمقيبمتطمبات  كعي الشراح عمىنعـ لقد كاف  
دراكيـ لمدل حب المبدع كالجاحظ  بةابف قتيسبلـ الجمحي لمعمـ كلمثقافة العربية، فابف  كا 

كا بتكجيو الشاعر نحك اىتمكقدامة بف جعفر كاألنبارم كالتبريزم كأبي عمي المرزكقي 
القصيدة العربية ألنو دارس محب لؤلدب كالعمـ بالدرجة األكلى، ليذا ال بصناعة  االىتماـ

كبالتالي اتيامو عدة اتيامات ،بؿ يجب النظر إليو مف  يمكف النظر إلى نصو نظرة ضيقة،
لى جانب ما سبؽ أكرد سعيد األيكبي في كتابو عناصر الكحدة كالربط في كؿ ج كانبو، كا 

الشعر الجاىمي مجمكعة مف اآلراء ناقشت نص ابف قتيبة ك"سمعت بعض أىؿ األدب"، 

                                                 
1
 .51، ص1992، السنة 7نزار التجديتي: دراسات سيميائية أدبية لسانية، العدد  - 

 
 .51، ص1992، السنة 7نزار التجديتي: دراسات سيميائية أدبية لسانية، العدد -2
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كاختمفت النقاشات كاآلراء فيو كأقتصر عمى إيراد بعضيا كخصكصا التي ليا عبلقة كطيدة 
رأم الدكتكر عز الديف إسماعيؿ الذم ألح عمى قصكر تفسير بالمتمقي السامع، كفي مقدمتيا 

ابف قتيبة حيف اعتبر النسيب أداة فنية مكجية لممتمقي ىدفيا جمب انتباىو يقكؿ: إلى ما في 
ىذا التفسير مف قصكر مبعثو اعتبار النسيب أداة فنية مكجية إلى المتمقي عمى حيف أف ىذا 

الذاتي في  كخمكه إلييا، كىك بذلؾ يعد الجزءالنسيب يحسـ ارتداد الشاعر إلى نفسو 
 1 .القصيدة"
لمشعر عبلقة كطيدة بالغناء كالشعر يغنى لمسامع ألف الغناء يتكجو قطعان إلى متمؽ  ك

فالمتمقي في ذلؾ العصر كاف سامعان أكثر منو قارئان ليذا كاف الشعر يغنى  2سامع ال قارئ" 
قيمة الشعر الجمالية، كخصكصان إذا كاف  في المجالس فيك يؤثر في النفكس كيزيد مف

 .الصكت جميبلن 
كاف ابف قتيبة كاعيان بأىمية الغناء في الشعر العربي كبتأثيره في المتمقي ليذا عند    

 .ترجمتو لمشعراء يذكر األشعار التي كاف يتغنى بيا
 مرئ القيس: كمما يتغنى بو في شعره:ا عف يقكؿ 
ٍكمؿً  ***  كمنزؿ حبيب قفا نبؾ مف ًذكرل          بًسقًط المّْكل بيفى الدَّخكؿ فحى

 ." يقصد المعمقة
 :كقكلو

قىٍرتى بىًعٍيًرم يىا اٍمرأى القىٍيًس فىاٍنًزًؿ  *** تىقيكؿي كقىٍد مىاؿى الغىبٍيطي ًبنىا مىعان   3عى
 :كقاؿ أبك النجـ يصؼ قينة

 أك عمركببعض الذم غنى امرؤ القيس  *** تغٌنٍي فإف اليـك يكـه مف الٌصبا
 1 كترفع صكتان في أكاخره كسػر *** فظمت تغنى بالغبيط كميمػو/

                                                 
 .324عناصر الكحدة كالربط في الشعر الجاىمي، مكتبة المعارؼ، بدكف تاريخ، ص :أليكبيسعيد ا -2
 .119محمد المبارؾ: استقباؿ النص عند العرب، ص  -2
 .1/113الشعر كالشعراء، ج -3
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 :كمف الشعراء الذيف كاف ينشد شعرىـ كذلؾ شعر النابغة، قاؿ شعيب بف صخر   
"يا أبا عبد  سمعت عيسى بف عمر ينشد عامر بف عبد الممؾ المسمعي، شعر النابغة. فقمت:

 2 .ا، ىذا كا الشعر"
ى اىتماميـ بسماع الشعر: قكؿ األصمعي:"كاف النابغة يضرب لو قبة كالدليؿ عم  

ككظؼ الغناء كذلؾ في  3حمراء مف أدـ بسكؽ عكاظ، فتأتيو الشعراء فتعرض عميو أشعارىا" 
إصبلح إقكاء النابغة فقد كاف النابغة "يقكم في شعره فدخؿ يثرب فغنى بشعره، ففطف كلـ يعد 

 4 .لئلقكاء
كطيدة بيف الشعر كالغناء في"تكجيو الشعر ليناسب التقاليد األدبية  إذان ىناؾ عبلقة   

المتعارؼ عمييا، كلقد نص القدماء عمى ىذه العبلقة المتداخمة بيف الطرفيف فعمقكا الغناء 
عمى الشعر كجعمكه كالحمة بالنسبة إليو إف لـ يمبسيا "طكيت" كحددكا البركز األسمكبي الذم 

زف كجعمكه قاعدة لو: فاألكزاف قكاعد األلحاف كاألشعار معايير ييبنى عميو المحف في الك 
 5. األكتار"

، حيث كاف الشعر ينشد في مربد البصرة سماعا كنقدا كشرحا اىتـ العرب بالشعر   
المفضميات  -في عكاظ -نتج  قبميا كمسجد الككفة كيحضره جميكر عريض مف المتمقيف أ

كتمؾ  النقائض فيذه األسكاؽ  صنعت  - كالكناسة المربد -كاألصمعيات كالمعمقات كفييا 
السامع، كعمى ارتباط الشعر  المجالس دليؿ عمى حرصيـ عمى تقديـ األجكد المثير لممتمقي

سامعان في كؿ األزماف    يكىك يقتضبالطابع الشفاىي ألف طبيعة الشعر قائمة عمى اإلنشاد 
النقاد   الذم اختزؿءتيا أماـ الممدكح كعند قرا -القصيدة- ىا، فضبلن عف بناءمتمقيا فطنا

مدفاع عف القبيمة أك التشجيع في الحركب في إثارة اليمـ ل أغمب األحياف غاية سماعو  في 
                                                                                                                                                         

 .113/ 1ف ـ، ج -1
 .1/157ف ـ،  -2
 .1/168نفسو،  -3
 .168ص 1ج الشعر كالشعراء -4

5
 .138شعرية النكع األدبي، ص -  
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كالتحقير مف بعض الناس، كؿ ىذه المكاقؼ تتطمب متمقيان يستقبؿ الشعر مما يدؿ عمى 
 .حضكر سمطة السماع في أثناء إنشاد الشعر

نجاح العمؿ األدبي ىذا االىتماـ إال دليؿ عمى  -المتمقي السامعب -كما اىتماميـ بو  
 .أك فشمو، ليذا جاء حضكره قكيان عند المبدع

                                               :المتمقي ومبرراتوو  اإلبداع الشعري بين الشاعر -4
ب كمنتيا حكمتيا حظي الشعر في التراث العربي ببالغ االىتماـ فيك ديكاف العر »   

كال شؾ أف مبعث ىذا االىتماـ راجع إلى ما يثيره في  الذات المتمقية مف إحساس جمالي لما 
الكسيمة المغكية »: ، فيك يعد1«يجده فيو مف إشباع لحاجاتو الركحية كالفكرية كالمعرفية

 2«.ر التاريخاألكلى التي استعمميا اإلنساف  في التعبير الجمالي عف تأمبلتو الككنية منذ فج
كبالنظر إلى أىمية الشعر في حياة العربي، انصب اىتماـ النقاد عمى تحديد مفيكمو »

تحديد كظيفتو ذلؾ أف الشعر ليس :» 3«كضبط معالمو، إال أف ذلؾ ال يتأتى بمعزؿ عف
 4. «ذك داللة تؤثر في المتمقي كتعبيرا جميبل فحسب بؿ ى

د الركح كالخياؿ ىك في الكقت نفسو تحريؾ ىك إيقاظ لكج إف ىذا الباعث بقدر ما   
ىذه الكسيمة المغكية األكلى،التي  بشرح الشعر،لمفكر الستجبلء خبايا ىذه الظاىرة المسماة 

عف تأمبلتو الككنية منذ فجر التاريخ،فقد انصب  استعمميا اإلنساف في التعبير الجمالي،
ككانت »ر دنقدا لمشعر إال ما ن فكؿ النقد العربي كاف فيو عمى الشعر العربي، االىتماـ

كاألمر  بالتالي كؿ اآلراء كالتصكرات المستنتجة مف خبلؿ النقد قائمة عمى الشعر دكف غيره،
 سرل كذلؾ عمى األدب اليكناني كاإلغريقي كىذا يفسر مدل تعمؽ اإلنساف بالشعر أيما تعمؽ،

                                                 
، 2011العايب كيزة: كتاب العمد البف رشيؽ، في ضكء الدراسات النقدية الحديثة، ماجستير، جامعة مكلكد معمرم،  -1

 .6ص
 .9، ص2000، الجزائر، 1عبد ا العشي: أسئمة الشعرية منشكرات االختبلؼ، ط - 2
 .6المصدر نفسو، ص العايب كيزة: كتاب العمد البف رشيؽ،  -3

4
 .276، ص2005ؽ: مفيـك الشعر عند ركاد الشعر الحر، اتحاد الكتاب العرب، دط، دمشؽ، فاتح عبل - 
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لية،مما دفعو إلى التأمؿ في فيك يجده إشباعا لحاجياتو الركحية كالمعرفية كالفكرية كالجما
 1 «.طبيعة الشعر ككظيفتو كتككنو كعبلقتو بالناس كبالعالـ

 -النجاح أكثر مما يكفرىا التأمؿ النظرم  احتماالتإف التجربة الشعرية تكفر      
أغمب الدراسات تتكئ عمى أقكاؿ الفبلسفة كالنقاد كعمماء الجماؿ كالنفس كتيمؿ إلى درجة 

نشاء الكبيرة أقكاؿ الش رجاؿ  عراء أنفسيـ كعف طبيعة عمميـ بحجة أف الشعراء رجاؿ إبداع كا 
ذلؾ أف العممية اإلبداعية تتـ كميا داخؿ ذات الشاعر لتعبر عف حقيقة المعاناة  تأمؿ كنظر

ليست ىذه المبلحظة حديثة الكضع،لقد تحدث عنيا  كالمكابدة في إخراج النص لمكجكد
ى أف الشعر ال يفيمو مف يعاني آالـ إبداعو،كيكابد متاعب القدماء مف شعراء العربية عم

 .كتابتو حدكد الفيـ لمقصدية المبدع
 :جمالية اإليقاع الشعري في الشرح :خامسا

 :الميزان العروضيفي نظرية المعنى  -1
 األشياءف معنى الصكرة الحاصمة في األذىاف كعف ع :ق(684القرطاجي) قاؿ حاـز

لو كجكد خارج الذىف،فإف أدرؾ حصمت لو صكرة في  شيءكؿ ف »:المكجكدة في العياف
ذا عبرك الذىف تطابؽ لما أدرؾ منو  أقاـ  تمؾ الصكرة الذىنية الحاصمة عف اإلدراؾ. عف ا 

المفظ المعبر بو ىيئة تمؾ الصكرة الذىنية في أفياـ السامعيف كأذىانيـ فصار لممعنى كجكد 
 2 .«آخر مف جية داللة األلفاظ

برأم ابف سينا في تعميؿ بحكر الشعر كزعمو أف كؿ بحر مخصص  استشيد     
كلما كانت أغراض الشعر شتى،ككاف منيا ما يقصد بو الجد »لغرض مف الشعر ال يعدكه 

                                                 
، ينظر عبد المالؾ مرتاض في بنية 9، ص2000، الجزائر، 1عبد ا العشي: أسئمة الشعرية منشكرات االختبلؼ، ط -1

 .38-5الخطاب الشعرم، المدخؿ، ص
 .18األدباء، صأبك الحسف القرطاجي: منياج البمغاء كسراج   -2

 .1986، 3تحقيؽ محمد الحبيب بف خكجة: دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط
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كمنيا ما يقصد بو البياء كالتفخيـ،كما يقصد بو  ،كالرصانة كما يقصد بو اليزؿ كالرشافة
  1«.ما يناسبيا مف األكزاف كيخيميا لمنفكسب المقاصدالصغار كالتحقير،كجب أف تحاكي تمؾ 

أك عدـ  كيعد قدامة بف جعفر مف أكائؿ مف عرض التعميؿ مبلءمة اإليقاع،    
ثبلثة شعراء  - تارة أخرل ... خذ مثبل الرثاء ،كخذ مثبل لذلؾ، مبلءمتو لمغرض المتناكؿ فيو

 مف أكبر الراثيف ) الرثائيف( لماذا ؟
ف في الكزف افي الرثاء مختمفت افبي أكليـ الخنساء )قصيدتفي تاريخ الشعر العر     
 .إليقاع(كا
 ...الداؿعينٌي جكدا كال تجميداأ .-1
ف صخرا -2  .الراء ....كا 

يختار إيقاعا ثقيبل كفخما  ،مالؾكىك يرثي أخاه في حيف نجد متمـ بف نكيرة    
 :رصينا كىك مف بحر الطكيؿ

عىا *** اًلؾو لىعىٍمًرم كما دىٍىًرم بتٍأًبيًف ىى   ابى فأىٍكجى زىعو ًممَّا أىصى  كال جى
 :يقكؿ عبد الممؾ مرتاض

 2.«ما رثى بو أبك ذؤيب في عينيتو العجيبة إيقاع الرثاء، كلعؿ الذم يبلئـ مبلءمة حقيقية،»
عي قاؿ أبك ذؤيب :  كىالدىىري لىيسى ًبميعًتبو ًمف يىجزىعي *** أىًمفى المىنكًف كىريًبيا تىتىكىجَّ

 3 
الريب في أنو   مدل ستة عشر قرنا، ىالعرب، عمف الذم يتتبع أشعر الشعراء إ    

عف شعرية اإليقاع ال ينبغي أف يككف قكال فصبل في ىذه  يقتنع بأف ما قرره حاـز القرطاجي،
 كقد ال يتفؽ. فقد يتفؽ أف يكافؽ اإليقاع الغرض المتناكؿ، المسألة،
برد ميدم بإيقاع خفيؼ كمع ذلؾ قاؿ بشار بف فقد ألفنا أبا العتاىية يمدح الخميفة ال 

ري أىٍذيىالىيا ** أىتىٍتوي الًخبلىفىةي ميٍنقادىةن ألشجع السممى كىك يسمع أبا العتاىية ينشد:  رّْ  .ًإلىٍيًو تيجى

                                                 
1
 266، ص  حاـز القرطاجني :منياج البمغاء كسراج األدباء،  - 
 .57-3ص  بنية الخطاب الشعرم، :عبد المالؾ مرتاض - 2
 .126، ص194، كفمد ىار محمد شاكر كعبد السبلـ مح ، ت.أحمد270-246ص  المفضميات، :لمفضؿ الضبيا -3
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 1. «أنظر كيحؾ يا أشجع ىؿ طار الخميفة مف عرشو»قاؿ: 

 فاعمية االيقاع في النصوص الشعرية: -2
المسألة المغكية ىي التي امتدت حائبل كبيرا بيني أف »مرتاض  يقكؿ عبد المالؾ   

إذا أنشد في المكاقؼ أك أكتب في  يتذكؽ الناس عامة الشعر الفصيح،عمى عيدنا ىذا،
كلك ارتقى التعمـ في العالـ العربي إلى المستكل المرجك كزالت األمية مف األمة  الدكاكيف،
ألصبح عامة الناس يتذكقكف  ... الذم كانت عميو فرقيت المغة العربية إلى الحد العربية،

 2. «الشعر الفصيح أكؿ ما يسمعكنو
 إبراز القدرة المعرفية كالتضمع في المغة ىك عامؿ مف عكامؿ نشأة الشركح. - الغاية التعميمية

  .أثر الثقافة الببلغية في تذكؽ الشعر - أ
 .أثر ثقافة الشارح في ذكؽ المتمقي لمشعر - ب

les fleures du mal  1887أزىار األلـ(؟ ) ـ بكدلير قضائيا عف ديكانوػاذا حككػ)لم-
1821 .) 

  claud pichous  إف الشعر كما يبلحظ كمكد بيشك اغتدل »يقكؿ عبد الممؾ مرتاض
 عدكانا، ذلؾ بأنو حطـ ما كاف يجعمو مجرد لعب أك نكاح بؿ يجب أف يمارس كتابتو الناس

 3. «جميعا
أف ينفخ في القبح جماال، كفي الذمامة  - بكدلير -اعر لقد استطاع ىذا الش»   

حسنا، كفي الخير شرا، كفي النفع خيرا، فغير في شعره ما كاف سائدا بيف الناس مف قيـ 
   1. «عمى حداثة سنو الخير كالجماؿ،

                                                 
-221، ص1أبك العباس شمس الديف، أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، ج -1

 .1968 ،بدكف تاريخ، ت حساف عباس، دار الثقافة، بيركت، 222
، دار القدس العربي 2009، 1ط قضايا الشعريات عبد المالؾ مرتاض، متابعة كتحميؿ ألىـ قضايا الشعر المعاصرة، -2

 لمنشر كالتكزيع، كىراف الجزائر.
3
 المرجع نفسو. :قضايا الشعريات عبد المالؾ - 
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  عالقة اإلنزياح بالمتمقي في الشرح الشعري -4

يكرس ثقافة التغيير األسمكبي كما كأف اإلنزياح يأتي ل» يقكؿ عبد الممؾ مرتاض:   
فيك يرفض  يحدث فيو مف انحراؼ مفاجئ لـ يمكف المتمقي في الغالب ينتظر أف يقع،

كالمفعكؿ  صفرية األسمكب بمعنى أف النسج المغكم يقـك في الكبلـ عمى نظاـ الفعؿ كالفاعؿ،
ليكسر  االنزياحأتي بؿ ي كىمـ جرا مما يقع في نظاـ األسمبة المعيارية البسيطة ...، بو...

كلكف  غير تمؾ الرتابة، غابرا في طريؽ جمالي معيف، يالرتابة األسمكبية فيككف انتباه المتمق
فيكقظ  إذ يأتي تعبير فيو ينزاح بو عف المألكؼ كيتناءل بو عف المبتذؿ، بينما ىك كذلؾ،

  2. «عنو باالنحراؼسيستيكم بيا الخرؽ  ... اإلنتياه فيو
-1810التأكيؿ كاف ألكسندر ىيرككالنك  - لنفسو كلعبلقتو بالمتمقيتفسير الشاعر  
قد نشر عاـ  الذم يعتبر إلى جانب ألمايده غاريث مؤسس الركمانسية في البرتغاؿ، 1877
        .الركاية التاريخية الشييرة 1844

كيعد قضية جكىرية في عمـ  الشعر عند أيزر يقؼ مع تاريخ األدب عمى صعيد كاحد،
 ب.األد
 صعوبة استيبعات العممية اإلبداعية: -4
 فعؿ الغمكض كضيؽ األفؽ: - أ

إف الميمة الفنية التي ينجزىا الشاعر تظؿ مخفية ما لـ تظيرىا القراءة إلى      
العالمية، كذلؾ بأف تمنحيا التحقؽ الجمالي الذم يبيف لنا جيد الشارح القادر عمى إيجاد 

إف القراءة دليؿ الحيكية »ا مف قكؿ محمد حسيف رضا: أحسف طرائؽ القراءة ك أكفاىا انطبلق
نيا طريؽ ميـ مف طرؽ العناية بالنص   3. «كالتجدد كا 

                                                                                                                                                         
1
 .100المرجع نفسو، ص - 

2
 .199-197-196-195ة الببلغة، مف ص نظري :عبد الممؾ مرتاض - 
 .306، ص1994محمد حسيف رضا: القراءة كنظرية التمقي في النقد العربي، دكتكراة  -3
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كلمكقكؼ عمى حيثيات ىذا التمقي بيف المشافية كالكتابة، كجب أف ندرؾ حقيقة    
أف لمنص األدبي طكريف متعاقبيف: طكرا شفكيا كآخر مكتكبا، فاألكؿ ىك ذلؾ الذم » مفادىا:

في إطار جماعي، كاآلخر حيث الناقد يباشر النص  -المكازنات -احب المفاضبلت ص
 1 . «بعيدا عف صاحبو، كذلؾ مف خبلؿ تكافر دكاكيف الشعراء

ذلؾ أف لمركاية الشفكية أثر في التثقيؼ األدبي كالتيذيب لمممكة الشعرية عف »   
كىذا ما  2«نقحات كالمحكماتطريؽ االلتفات إلى نتاج الشعراء متمثبل في الحكليات كالم

ال يصير الشاعر في قريض الشعر فحبل حتى » ىػ( بقكلو:216أشار إليو األصمعي )ت
 3 «.يركم أشعار العرب

فركاية الشعر كثيرة كتبيف مستكل التمقي الشفكم لمنص في مراحؿ قبؿ التدكيف،    
نصكص، كرغبة المبدع في كىذا دليؿ فعالية القراءة الشفكية كاىتماـ المتمقي بما ينتج مف 
ما عبلقة الركاية  كمف ذلؾ -إثارة أفؽ المتمقيف السامعيف باختبلؼ مستكياتيـ االجتماعية 

 بالشرح ؟
أكثر الشراح كأىميـ كأخصيـ بالمفضميات ىـ ركاة شعر في عصر  فنرل أ    

 التداكم، كدليؿ ذلؾ مؤلفاتيـ كىا ىك مظير مف مظاىر قكة الشرح في ىذا النكذج.
 :قال المسيب بن عمس

ياًح قصيدةن  ٍىًديىفَّ معى الرّْ ْي ٍمغىمىةن ًإلى القىٍعقىاعً ***  فىؤلى  ًمنّْي ميغى

سىماعً ***  تىًردي الًمياهى فىما تىزاؿي غىريبىةن   4 في القىكـً بىيفى تىمىثُّؿو كى

                                                 
 .30–28، ت، ص 1مفيـك األدبية في التراث النقدم إلى القرف الرابع اليجرم، ط :تكفيؽ الزيدم -1
 .المرجع السابؽ -2
 .1/114محي الديف عبد الحميد، ج  حقيؽ:القيركاني ابف رشيؽ: العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، ت -3
كىاركف،  ، كفي شرح المفضميات ألحمد شاكر1/200البحاكم، محمد  قيؽ:التبريزم الخطيب: شرح المفضميات، تح -4

 .60، ]فما تزاؿ[، كقد ذكر مناسبتيا، ص 62ص 
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ف دؿ ىذا عمى شيء إنما يدؿ عمى نظرة المبدع لقصيدتو فيي آفاؽ جكابو، كىا     كا 
 الشارح يغير تمؾ المفردات.ىك 

 جاء في شرح المفضميات:
مع الرياح: يعني تذىب كؿ مذىب، مغمغمة: يتغمغؿ بيا الناس لحسنيا ك يسمككف بيا كؿ 
غامض، غريبة: ال تزاؿ تأتي قكما عمى مياىيـ ليست مف قكؿ شعراءىـ فيي غريبة لذلؾ 

 حتى يقكؿ في قصيدة أخرل:
ذا الميمكؾي تىدافىعىت أىر  متى فىكؽى أىكيفًّْيـ ًبًذراعً  *** كانيياكىاً   أىفضى

س أنفاس القارئ فيطمب االستزادة حيف بفيذه قمة الفخر باإلنتاج الشعرم الذم يح    
 سماعيا مشافية، أك تممس خطكطيا كتابة إنو الشفكم المندمج في الكتابي.

ه القصيدة، فالتمثؿ كالسماع أدكات التكصيؿ، كقنكاتو التي بكاسطتيا تشتير ىذ»   
  1. «كتخمد عمى مر العصكر، كتجعؿ الشاعر يزىك فخرا كاعتدادا بشاعريتو الفذة

 فالمتمقي سيعمؿ استقبالو لؤلثر الشفكم دكف إلغاء لئلنشاد أك لمقراءة عمى المكتكب.
لكف يبقى في نظرية جمالية التمقي االندماج بيف مقامي الكتابة كالمشافية مسألة    

 كالمشركح أك الممتقى. اإلبداعيمف جية خاصة بالنص  في غاية األىمية
فإف المستكل القرائي الشفيي الذم صنع أسكاقا في الجاىمية كاإلسبلـ، ككذا     

المستكل القرائي الكتابي صنع دكاكيف في زمف التدكيف كمعارض في زمننا تجعؿ األثر أماـ 
 عيكف المتمقيف.

تظير في الشركح المتعددة، كالدالة عمى تعدد  - كالشكاىد الدالة عمى ما سبؽ قكلو   
سكاء كاف ديكاف شاعر أك اختيارات راكم عالـ. كلعؿ  - القراءات لمعمؿ اإلبداعي الكاحد

تناكلنا لشركح االختيارات المفضؿ ألمر الزب التحميؿ كالعميؿ، لندرؾ طرائؽ الشرح التي 
بي حتى يكسر طابك الغمكض الذم تستيؿ عممية الفيـ الذم ىك مدار عممية التمقي االيجا

                                                 
، البصائر، بيركت، 1/2011ىػ، ط 7نادية ىناكم سعيد: تعدد القراءات الشعرية في النقد العربي القديـ، حتى نياية ؽ  -1

 .13-12، ص 1/1985مقاؿ فصكؿ، عدد لبناف، بنظر ]الشعراء نقاد[ كركافد النقد عند العرب، 
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فرضتو الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية عمى عصر التدكيف كما جاء بعده مف أزمنة 
باختبلؼ خصكصياتيا كىذا يككف بتناكؿ المكتكب بالدراسة لمالو مف أىمية حيث يقكؿ 

 1. «القمـ أبقى أثرا كالمساف أكثر ىذرا»ىػ( 255الجاحظ )ت
 يعمـ حتى يكثر مف سماعو، كالبد أف تككف كتبو أكثر مف فاإلنساف ال» :كقاؿ أيضا

 3. «إف قراءة الكتب أبمغ في إرشادىـ مف تبلقييـ»، 2«سماعو
فعممية الكتابة أراحت ابف سبلـ مف سرطاف االنتحاؿ، كمنو جعؿ الشعر صناعة،    

كمف » إذ يقكؿ: -سامعا أك قارئا -كما يعطي الجاحظ لممتمقي مكانتو مرمكقة ميما كاف 
مبت إليو المعاني... ككاف قد  أعاره ا مف معكتنو نصيبا، كأفرغ عميو مف محبتو ذىنكبا جي

 4. «أعفى المستمع مف كدّْ التكمؼ كأراح القارئ مف عبلج التفيـ
ا فمراعاة حالة المتمقي النفسية ميمة في تبرير أخطاء المبدعيف كالشراح كىذا م   

ىػ( تعميبل لتعدد القراءات دكف كجكد قراءة مثالية تدرؾ 392أخذ بو القاضي الجرجاني )ت
كلمفضؿ أثار ظاىرة، كلمتقدـ شكاىد صادقة فمتى كجدت تمؾ اآلثار »قصد المبدع بقكلو: 

انتحؿ لو  ... كشكىدت ىذه الشكاىد فصاحبيا فاضؿ متقدـ، فإف عثر لو مف بعد لى زلة
يزؿ يغمط كشاعر انتيى إليؾ  ... كأم عالـ سمعت بو كلـ عذر صادؽ أك رخصة سائغة

 5. «ذكره لـ ييؼ كلـ يسقط
عمماء المغة  -كمف مظير اندماج أفؽ المشافية مع أفؽ الكتابة نجد أف الشٌراح    

 متنكعة في الشرح منيا: رح إلثارة المتمقيف باستعماؿ صيغأكجدكا طرائؽ تحقيؽ كش
 

                                                 
1
 .80، ص 1/79أبك عثماف بف بحر الجاحظ: البياف كالشرتح، عبد السبلـ ىاركف، ج - 

2
 .1/55عبد السبلـ ىاركف، ج قيؽ:أبك عثماف بف بحر الجاحظ: الحيكاف، تح - 

3
 .1/84، ج55/، ص1المصدر نفسو، ج - 

4
 .28، ص 2البياف كالتيف، ج - 
، 4محمد أبك الفضؿ إبراىيـ كعمي محمد البجيف، ج قيؽ:اني: الكساطة بيف المتنبي كخصكمو، تحالقاضي الجرج -5

 .413ص
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 :ا عمى المتمقيموعممية الشرح وأثرى العبارات المشتركة بين الشعراء -5
تتناسب كؿ منيا مع سياؽ معيف أم مكقع  بارات مشتركة، أك فكرة معينة،عالشعراء يكرر   

ني عددا مف األفكار عايتطمب كؿ معنى مف الم »معيف في كزف أك آخر، ك بعبارة أخرل:
األساسية، حيث يممؾ الشعراء مجمكعة مف الصيغ لمتعبير عف تمؾ األفكار أك المكتيفات 

(motifs)  1 «نفسو لمتعبير عف فكرة معينة السياؽفالصيغة إذا، ىي عبارة مستعممة في 

كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو، ىؿ يمكننا أف نعد كؿ العبارات المستعممة كالمتكررة عبارات 
كما أثر العبارات الصيغية عمى فيـ المتمقي ؟ كما مجيكد الشٌراح في تكصيميا ؟  صيغية

 األمثمة التي تعرض لدراستيا. سيفيـ ىذا فيلممتمقي ؟ 
 م: قاؿ الحارث بف ظالـ المر 

عا أيٍخًبٍركيما ًإٍذ سأىٍلتيما ـي ***  ًقفىا فاٍسمى ٍكالهي كثىٍكبلىفي ناًد  2 ميحاًربي مى
 قاؿ األنبارم في شرح معاني مفردات البيت:

لحؽ ألنو قتؿ ابنو تعكيضا لما  -يريد أنو حارب النعماف بف المنذر -محارب مكاله   
 فتركو حزينا عمى فقد ابنو. -جيرانو مف األذل مف قبؿ النعماف الممؾ

 ـ في مطمع معمقتو 6التي كانت مع امرئ القيس في ؽ « قفا»لكف بدأىا بصيغة 
ٍكمؿً  *** ًقفا نبًؾ ًمف ًذكرىل حبيبو كمنزؿً   3 بًسقًط المّْكل بيفى الدَّخكؿ فحى

-ىػ590( كمعني ابف أكس )تـ674-ىػ514ثـ استعمميا عركب األىتـ )ت    
نما غيرت الكجية نحك الفخر 679 ـ( كلـ تكف ىذه الصيغ لتستعمؿ فقط في ذكر األطبلؿ، كا 

 كبيت الحارث بف ظالـ كىذا دليؿ عمى أف الصيغ األسمكبية ليا مستكيات.

                                                 
 .2012(، 4بركنك باكم: مقاؿ األسمكب الصيغي في الشعر العربي القديـ، )فقرة   -1
 .617–615ص ، ينظر شرح األنبارم لممفضميات،312بلـ محمد ىاركف: شرح المفضميات، صػر، كعبد السػأحمد شاك -2

-229ص 1976دار المعارؼ  -القاىرة -المفضميات تحقيؽ عبد السبلـ شاكر ك عبد السبلـ ىارك -المفضؿ الضبي
338. 

3
شرح ديكاف أمرئ القيس كمعو أخبار المراقشة كأشعارىـ"الجاىمية كاإلسبلـ" كعميو التكزيع كأثارىـ في الجاىمية كاإلسبلـ،  - 

 .142-141، ص 72-71، ص 1982، 7فية، بيركت، لبناف، ط حسف السندكبي: المكتبة الثقا
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 :مستويات األسموب الصيغي -6
تمرف كما تنكعت إف مستكياتو ثبلثة حيث أصبحت اقتباسا يعمد إليو الشعراء لم   

 مفرداتو كأكؿ ىذه المستكيات:
 

  : thématiqueالمستوى الصيغي لممعنى والداللة -أ
إف أغمبية الصيغ مييأة لمعنى كاحد كال التباس فييا، كال يشد عف القاعدة إال       

مف أراد مسخ البيت عمى مصطمح السرقات عند ابف األثير، فمثؿ االستفياـ بألفاظو 
يككف إال عند مطمع الكقكؼ كذكر األطبلؿ كقكؿ: عنترة بف شداد، فيبل سألت  المتنكعة ال

 1 الخيؿ يا ابنة مالؾ.
فتذكر الدار بعدىا، أك رسـ الدار عمى أنو مفعكؿ بو، كىذا شأف الصيغ األربع      

كتحدث تكقعا قكيا في نفس المتمقي مف   déclencheurمحرؾفيي تؤدم دكرا مطمؽ أك 
كغيرىا إلى « كقفت بيا»مغكم كمف حيث المعنى، كبالنظر إلى صيغ أخرل حيث المعجـ ال

خمرة[  -انتقاؿ الشاعر مف مكضكع إلى آخر بحسب ما يقصده المبدع في مكصكفتو ]امرأة 
 بمسمياتيا المختمفة.

 كقد كرد ىذا في المفضميات
 قاؿ حاجب بف حبيب األسدم:

اًفرىةو بالرٍَّحًؿ ًمٍذعىافً  ***ىؿ أىٍبميغىٍنيىا بًمٍثًؿ الفىٍحًؿ ناجيةو  ذى ٍنسو عى  2 عى
 الناقة، المذعاف: المطيعة - الناجية: السريعة، العنس: القكية، العذافرة
ٍرفى ظاىرةن  ٍف يىٍقصي ٍيفى ًغبِّا كا   يىٍعًطؼ ًكرىاـه عمىى ما أىٍحدىثى الجاًني***  يىٍرعى

                                                 
1
، ص 1968، 1شرح ديكاف عمقمة كطرفة كعنترة: تحقيؽ كشرح نخبة مف األدباء، دار الفكر لمجميع، بيركت، لبناف، ط - 

147-153. 
 .370المفضميات، ص  :األنبارم -2
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فبل يضايقكنيـ، كال إنما يصؼ حسف أخبلقيـ مع شركائيـ في الماء »قاؿ المرزكقي: 
ف اتفؽ مف كاحد منيـ جناية عمى مشاربيـ يعطفيـ الكـر عميو حتى يرضى  1.«يماتنكىـ كا 

 :المستوى النظمي -ب
 تركيب الصيغة مف كممتيف أك ثبلث كممات، كتنقسـ إلى نكعيف:

بيذه المفردات  -( حركؼ المعاني كالضمائر كالمفردات فييا أحيانا mots outils) األدكات: -1
يتحدد نكع الخطاب، كحركؼ التشبيو )الكاؼ(، ك كاك )ريب( مثمو في  -أك األدكات 

 المفضميات قكؿ:
 قاؿ أبك ذؤيب اليذلي في عينيتو: -2

ًنيَّةه  نارىًة أىصمىعي ***  كًكبلىىيما في كىفًّْو يىزى  فييا ًسنافه كىالمى
 2 كنكافذ العيبيًط التي ال تيٍرقىعي ***  فتىخالىسا نىٍفسىييما بنكافذو 

كىي الشمعة  -الشارح، اليزنية: قناة رمح نسبيا إلى ذم يزف: شبو السناف الذم فييا بالمنارة
ذات السراج أك الشيء الذم يكضع عميو السراج، ك أراد بيا السراج نفسو، أكقع الجزء عمى 

 فأكقع المفظ عمى المنارة لما لـ يستقـ بيتو عمى السراج، –عادة العرب في كبلميا  -الكؿ 
النكافذ: جمع نافذة: الطعنة، العبط: الحرج:  -التخالس كؿ يختمس نفس صاحبو بالطعف 

 ذبح البعير مف غير عمة.
 .فالتشبو كراد في مقاـ الكصؼ

 قاؿ الحارث بف حمزة اليشكرم -كمثمو أيضا 
ٍبسً  فىٍكفى بالحى ًف الدّْياري عى  3 آياتييا كميارًؽ الفيرسً ***  ًلمى

 ميرؽ: صحؼ - الحبس: مكضع -كمحكف  -عفكف: درسف
 كقاؿ: عبدة بف الطيب

                                                 
 .371شرح المفضميات، ص  :أبك عمي المرزكقي -1
 .46، ص 429المفضميات، ص األنبارم: شرح  -2

3
 46، ص 429المرجع نفسو، ص  - 
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بىرىتٍ  ٌمى إذا غى ٌس كىرىسّْ أخي الحي قابيؿي العىقابيؿ***  رى بىو منيا عى ان تأىكَّ  يىٍكمى
 عقابيؿ: البقايا -أجد رسى مف حمى: الشيء الداخؿ في القمب

 المستوى الصيغي في الوزن: -ج
أك طكيمة بحيث ىذه الصيغ تناسب كىي سمسمة المقاطع لمختمؼ البحكر قصيرة     

أكزانا بعينيا: كطكيؿ كالكافر كالمتقارب مثؿ قصيدة: )لمف طمؿ( أك بحر الكامؿ مثؿ قصائد 
فمسألة الكزف تؤدم دكرا أساسا في الفيـ الصحيح، إذ أف الجمع بيف ، تبدأ )لمف الديار(

:  النص كالجميكر كقكؿ الشاعر بشر بف أبي حاـز
ميطي  لىـ ييزاركا أىال بافى الخى قىمبيؾى في الظىعاًئًف ميستىعاري ***  كى  كى

كمنو ندرؾ أف األكزاف مف خبلؿ مقاطع األلؼ، تجعؿ المتمقي يألفيا كيعرفيا،     
كىذه خصيصة كمزية ألذف الناقد، يعرؼ أكزاف بحكر الشعر التي يسمعيا، فيدرؾ األصيؿ 

 مف الشعر. -مف المنحكؿ
ذه الصيغ لتصير صالحة ألكزاف مختمفة مثؿ: امرؤ كقد كرر قدماء الشعراء ى    

القيس: كقكفا بيا: كقكؿ زىير كقفت بيا: مف  بحر الطكيؿ كقكؿ النابغة، كقفت بيا القمكص 
عمى كتائب: مف  بحر الكافر كعكؼ بف عطية، كقفت بيا أصبل أماني، مف  بحر 

  .المتقارب
 :الشعري الشرحب عالقتوالسرد و مناسبة القصيدة بين جمالية التمقي و : سادسا

 :و أثرىا في الشرح عمى المتمقي سردية الحدث في مناسبة القصيدة -1
يقـك السرد عمى تتابع األحداث، كلعؿ النص الشعرم يبرز ىذه المحظة مف خبلؿ           

بناء القصيدة مف االستيبلؾ إلى الختاـ، لكـ ىذا يكجد في ذكر مناسبة القصيدة مما يزيدىا 
، كيضع المتمقي ضمف الحالة كالجك المحيط بالقصيدة كلعؿ كاضع مصطمح جك جمالية

القصيدة أدرم بمصطمحات النقد المعاصر كىذا ال يغيب عف عالميف مؤرخيف محققيف مف 
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عبد السبلـ محمد ىاركف كىما يقكماف بشرح كتحقيؽ ىذه المدكنة المسماة  أمثاؿ أحمد شاكر
 * لمعاصر كقكع ىذا الشرح بيف يديو.المفضميات، كمف حسف حظ المتمقي ا

فييا يصؼ » يقكالف: لنبدأ بأكؿ  قصيدة لتأبط شرا بعد ترجمة لحياة الشاعر           
الطيؼ ]سبؽ الحديث عف الطيؼ كظاىرة أدبية في الشعر القديـ[ كيذكر حادث ىربو مف 

بارعة ىك عمرك  بجيمة حيف أرصدكا لو كمينا عمى ماء، فأخذكه ككتفكه بكتر، ثـ دبر حيمة
بف براؽ كالشنفرل، تمكف بيا الثبلثة مف النجاء عدكا عمى األقداـ كالقصة مفصمة في الخزانة 

كفييا تصكير جيد لقكة جريو، كشدة عدكه ثـ كصؼ لمرجؿ السيد الذم يركف  17-16: 2ج 
  إليو. ثـ فخر بتجشمو األخطار، كاإلشادة بكرمو، منددا بمف يمكمو عمى إنفاؽ مالو.

 قاؿ: 
ًيراؽً  ا لىؾى ًمٍف شىٍكؽو كىا  مىى األىٍىكىاًؿ طىرَّاؽً ***  يىا عيدي مى مىرّْ طىٍيؼو عى كى

1 

 كيذكر اسمو:
نّْي أىٍىؿى آفىاؽً ***  إنّْي زعيـه لئف لـ تترككا عذلي يُّ عى  أىٍف يىٍسأىؿى اٍلحى

ٍعًرفىة نّْي أىٍىؿى مى بّْريىيـٍ ***  أىٍف يىٍسأىؿى اٍلقىٍكـي عى ٍف ثىاًبتو الىؽً  فىبلى ييخى  2 عى
إف شعر تأبط شرا قد اىتـ بو في حؿ الشراح كعمى سبيؿ التحقيؽ األنبارم              

ْـّ  إنّْي لىميٍيدو ًمف ثىنائي فقاًصده كأبي عمي المرزكؽ الذم قاؿ في بيت: تأبط شٌرا   بو البًف عى
ٍيتيا . يقكؿ المرزكقي: ال يقاؿ في اليدية إال أىديت، كيكشمس بف مالؾو  قاؿ في العركس ىىدى

كأىٍىدىيتييا جميعنا، كاألصؿ كاحد أف المعنى عمى القصد كالداللة فيقكؿ: إني أمدح ابف عمي 
الكريـ الصادؽ في الكد، شىٍمسي بف مالؾ بما أقصده بو راغبا كأيٍنًفذيهي لو ميٍتًحفنا، كالمعنى أني 

 3مف المدح في الحالتيف جميعا.  في غيبتي منو كحضكرم لو مكلع بالثناء عميو، فبل أخميو

                                                 
 .كىك اسـ تأبط شرا ثابت ىك ثابت بف جابر بف سفياف بف عدل بف كعب، -*

1
 .28-27ص، 24-23-1المفضؿ الظبي لممفضميات كاألبيات:  - 

2
 .28-27ص  ،: أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ محمد ىاركفحقيؽشرح المفضميات ت :األنبارم - 

3
 .08، ص 2006، 1د. إيمؿ بديع يعقكب: مكسكعة األدب كاألدباء في ركائيـ، دار نكبمس، بيركت، ط - 
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 :شروح المفضمياتالسرد في  جمالية -2
قاؿ التبريزم: أغار تأبط شرا/ كالشنفرل األزدم، كعمرك بف براؽ عمى بجيمة فكجدكىا قد 

فمما مالكا إليو في جكؼ الميؿ قاؿ ليـ: تأبط: إف بالماء رصدا  أقعدت ليـ رصدا عمى الماء:
ني ألسمع كجيب قمكب الق . قالكا كا ما تسمع شيئا كما ىك إال قمبؾ يجب. فكضع يده كا  ـك

فخرج  فبل كا مالنا بد مف كرد الماء. عمى قمبو، قاؿ كا ما يجيب كما كاف كجابا. قالكا:
الشنفرل، فمما رآه الرصد. عرفكه فترككه، فشرب الماء ثـ رجع إلى أصحابو، فقاؿ كا ما 

كقاؿ  كض. فقاؿ تأبط: بمى كلكنيـ ال يريدكنؾ إنما يريدكنني.بالماء أحد كقد شربت مف الح
لمشنفرل إذا أنا كرمت في الحكض فإف القـك سيشدكف عمي فيأسركنني، فاذىب كأنؾ تيرب، 

فإذا سمعتني أقكؿ: خذكا خذكا فتعالى فأطمقني كقاؿ البف  ثـ ارجع فكف في أصؿ ذلؾ القرف،
عنيـ كال تمكنيـ مف نفسؾ، ثـ أقبؿ تأبط حتى كرد براؽ: إني سامرؾ تستأسر لمقـك فبل تنأ 

فأتى حيث  كالشنفرلالماء. فمما كرع مف الحكض شدكا عميو فأخذكه، ككتفكه بكتر، كطار 
أمره، كانحاز إني براؽ حيث يركنو فقاؿ تأبط: يا بجيمة: ىؿ لكـ في خير ؟ ىؿ لكـ أف 

 كالشنفرلفقاؿ كيمؾ يابف براؽ. أما  تياسركنا في القراء كسيتأسر بكـ ابف براؽ ؟ قالكا نعـ.
فيؿ لؾ في أف  فقد طار فيك يصطمي نار بيف فبلف كقد عممت الذم بيننا كبيف أىمؾ،

 شكطيفك ا قبؿ أف أزكر نفسي شكطا أك  أجؿاء ؟ فقاؿ: رار ك يياسركنا في الف تستأسر
اتبعكه كنادل تأبط ، ك فبل. فجعؿ يستف في قبؿ الجبؿ ثـ يرجع حتى رأكه قد أعيا كطمعكا فيو

إلى تأبط  الشنفرل كينأل عنيـ، كخالؼ يطمعيـخذكا خذكا فذىبكا يسعكف في أثره فجعؿ 
لكـ عدكا  ألعدكفعجبكـ يا معشر بجيمة عدك ابف برؽ ؟ أما كا فقطع كثاقو فقاؿ: أ

 فقاؿ :  1 سيكمكه ثـ انطمؽ ىك كالشنفرلنأ
يي  ٍكا ًبي ًسرىاعى كا كىأىٍغرى احي ٍعدىل ابًف بىرَّاؽً ***  ـي لىٍيمىةى صى اٍلعىٍيكىتىٍيًف لىدىل مى

 2 

                                                 
 ،دار الكتب العممية ،1987 ،2ك 1ط، دفخر الديف قباكهحقيؽ: ت، 1ج، شرح اختيارات المفضؿ الخطيب التيريزم: - 1

 .110-109-108ص  ،بيركت
2
 .8-7ص  ،ركقياألبيات كرد شرحيا عند األنبارم كالمز  - 
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كبعد أف شرح التبريزم البيت: مفرداتو الصعبة انتقؿ إلى تبياف أىمية القاعدة الصرفية 
كعبلقتيا بالسرد يذكر قاعدة االشتقاؽ لظركؼ الزمف بإيراد قكؿ أبي عمي الفارسي: إضافة 

ف كانت لـ تتـ إال بالفاعميف فاإلضافة إلييا مف ألنيا  األزمنة الزماني إلى األفعاؿ خاصة، كا 
كذلؾ مف " دكنيا يريد أف اإلضافة إلى الجزء مف الفعؿ ليست إليو ك إلى الفاعؿ معو قاؿ:

األزمنة لما كانت عمى اختبلفيا تقع ظركفا، ]مف األسماء لتضمنيا معنى في إذ كاف في 
النقص الذم دخميا باإلضافة إلى ذلؾ تقريب ليا مف المبينات[ جبركىا أف عكضكىا مف 

لى الجمؿ مف غيرىا                                                                                 1". األفعاؿ كا 
لدل معدل ابف براؽ المعدل المكضع الذم  :نعكد لمشرح لنبيف ظرؼ المكاف كالزماف يقكؿ

في قكلو: ليمة صاحكا جاءت منصكبة عمى أف كظرؼ الزمف  -جرل ابف براؽ  -عدا فيو 
تككف بدال مف قكلو: ليمة خبط الرىط، كأضافيا إلى قكلو: صاحكا: ألف ظركؼ األزمنة 

 2 تضاؼ إلى الجمؿ مف الفعؿ كالفاعؿ كغيرىا.
فمماذا إيراد الظرفيف )الزماني كالمكاني(؟ أليس ليذا عبلقة بالحدث، أليس ىما             

يدرم ؟ أكاف لزاما عمى المبدع تحديد  الشاعر اف في القص أم السرد، أكافعنصراف أساسي
 لقد قاؿ الناقد:؟ المكاف، أليس ىناؾ جمالية مكانية كزمانية 

كر حاتـ: "إف ما ييمنا في ىذا المقاـ ىك ككف الشعر أحد األكعية الحاممة  لماذا قاؿ الصَّ
شارات جمية أك ضمنية  لمقصص العربية كأحد مصادره بما تضٌمنتو نصكصو مف أخبار كا 

إلى حكادث ككقائع عاشيا الناس أفرادا أك جماعات كىذا رغـ سيادة االعتقاد بغنائية الشعر 
 3العربي. 

                                                 
1
 .ألبي عمي الفارسي االشتقاؽ ،في فقو المغة بي:الصاح - 
  .110-109-108ص ،مختارات المفضؿ، شرح المفضميات: التيريزم -2

 .نبارم كبقية الشرح مف المرزكقي بتقديـ كتأخيرفي شرح األ 8د.كرد ىذا 
كآليات القصص في آفاؽ، مجمة اتحاد كتاب العرب،  الصكر حاتـ: السرد في الشعر العربي القديـ، إستراتيجيات الرؤية -3

، عف كتاب السرد العربي القديـ، األنكاع كالكظائؼ، كالبناء، د. إبراىيـ صحراكم، ص 45-31، ص1994، 61/62عدد
07. 
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 : ]باب تحميل أحداث القصة[جمالية السرد في المكان والزمان  -3
ىمية إسبلمية أك جا - مف بيف الظكاىر الفنية البارزة في القصيدة العربية القديمة            

ظاىرة القصة ال بالمفيـك االصطبلحي الحديث بؿ مف حيث استعماؿ  -أمكية عباسية 
القصة الشعرية آللية السرد، مف حيث طريقو كصؼ الحياة باعتبار القصيدة سجبل تاريخيا 

كاألمكنة الحقيقية أك المتخيمة لحكادث  األزمنةلكقائع الحياة المرتبطة بتمؾ المجتمعات في 
حيث  كأساليب العيش، خاصة حينما يتعمؽ األمر بأنماط مف صيغ الحياة،» عاشيا الشاعر:

نجدىا  تصكيرىا مف خبلؿ تمؾ المنظكمة الشعرية الكبرل، التي التقت قرائح الشعراء حكؿ
مكزعة بيف شعراء المجمكعات المختمفة مف معمقات أك مفضميات أك أصمعيات أك جميرة أك 

 1. «حماسات
كاألمر مرتبط بالشركح الشعرية التي قامت بتفسيرىا كتأكيميا حيث بينكا مف خبلؿ           

النصكص المتكالدة عف تمؾ القراءات المتعددة تداخؿ الخطابيف الشعرم كالقصصي لتشكؿ 
إنما تبلقح كتجنيس يثمراف  أنماط إبداعية جديدة كمتميزة، متنكعة عمى حد قكؿ الناقد...،

ألف الخطاب الشعرم ال يسمح لو  -ليست شبيية بطرائؽ السرد في القصة   2قراءة إبداعية 
نما تقـك ىذه العممية التعبيرية عمى اإليجاز كالتكثيؼ التي –كضع فنيات القصص كالسرد  كا 

تقنية  -تعرضيا المغة كالمجاز عمى أساس مف الكزف كالقافية حيث يعكض الشارح ذلؾ 
في ظؿ فنية تبقى -كمكاني لغاية إغراء القراء بعرض الحدث في إطار زماني  -السرد 

بتكاـؤ  -عدة الشارح العممية -متماىية في القصة الشعرية كبقدرة مستندة عمى ذخيرة معرفية 
فمعظـ المعمقات تتضمف » كاتساؽ لجنسيف متباعديف بقص أخبار شخصية أك تجارب ذاتية،

بيؿ التفاخر بنسبو أك ذكرل حكادث جرت لمشاعر، يقصيا في جزء مف قصيدتو عمى س

                                                 
 ،ط ،دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع القاىرة ،بطكلة الشاعر الجاىمي كأثرىا في األداء القصصي: مي يكسؼ خميؼ -1

 .15ص
 .50ص  ،2005ط  ،القاىرة ،مركز الحضارة العرقية، تعاليقات الخطاب :عبد الرحمف عبد السبلـ محمكد -2
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شجاعتو تتناكؿ فييا جانبا مف مغامراتو أك قص عمينا بعض األخبار الماضية إلى غير ذلؾ 
  1. «مف ألكاف القص

 الضبي بف محمد بف يعمى كلعؿ نماذج ىذه التقنيات تظير في اختيارات المفضؿ
  قصيدة أبي ذؤيب نمكذجا لمسرد:

دركيا شاعرىا منذ الجاىمية، حيث عرفكا األسمكب قصة الشعرية إسقاطات أإف            
... إلى العصر الحديث  .القصصي كميمة القصة، ككذلؾ في األدب المخضـر

كيشترؾ رمز القصة الشعرية في األدب المخضـر مع رمز القصة في العصر     
 أما إذا كاف المكضكع مأساكيان فإف القصة تنتيي بقتؿ الثكر، الجاىمي مف حيث الخاتمة

كذلؾ ما فعمو أبك ذؤيب اليذلي حينما رثى أبناءه الخمسة الذيف ماتكا بالطاعكف في ركاية، 
كفي ركاية محمكد شاكر أنيـ شريكا مف لبف غرقت فيو أفعى، كبعضيـ صكب عبارة شاكر 

إف المبف لـ تغرؽ فيو األفعى بؿ نفثت فيو، الميـ أف الشاعر رثى خمسة األبناء في  كقاؿ:
 كرة كمطمعيا:قصيدتو المشي

 2 .؟ كالدىر ليس بمعتب مف يجزع أمف المنكف كريبيا تتكجع
 يقكؿ فييا األصمعي: ليس لمعرب مثمو
، كالعىيكؽي مىٍقعىدى رابئً  ٍدفى رى ، ال يىتىتىمَّ  -الػ *** فىكى ٍمؼى النجـً باًء، خى رى  عي ٍضضي

ًصًب الًبطاًح تىغيبي فيًو األىكريعي ***  فشرىعيف فى حجرات عذب بارد  حى
يبى قىرعو ***  فىشىًربفى ثيَـّ سىًمعفى ًحٌسان دكنىوي   ييقرىعي  شىرىؼي الًحجاًب كىرى

ذكر بدؿ عمى التمذذ لتبصيغة الجمع  جاءت( كردف، كشربف...التكرار لممفردة )     
ر بعدا كظيفيا ال يفيـ خارج نطاؽ السياؽ فيك إلى جانب ككنو المكرر كمف ثـ يصبح لمتكرا

  3. «كأداة لغكية يعكس جانبا مف جكانب المكقؼ الشعرم االنفعالي» ظاىرة أسمكبية فإنو

                                                 
 .27ص ،1984ط  ،سكريا ،دار الفكر، دمشؽ ،القصة الشعرية في العصر الحديث :عزيزة مريدف -1
 .1410، جريدة الجزيرة ،القصة الشعرية :أحمد الخاني -2
 .أريد األردف ،ت-ف ،دار الكندم ،ت أسمكبية في الشعر الجاىميااءقر  :مكسى رباعية -3

http://www.alukah.net/web/alkhani/0/95076/#_ftn1
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إف الحديث عف العبلقة بيف الشعر كالسرد يفصح عف إشكاالت جكىرية فالقصيدة   
نا ليا كثيرا ما يحدث  لدينا انطباع بأننا مميزا لو مككناتو، عند قراءت -كصفيا شكبل فنيا ب

نقرأ قصة لكف السؤاؿ المطركح ىك كيؼ يستخدـ الشعر طرائؽ التصكير السردم دكف أف 
مككناتو مف قبؿ الكثافة الصكتية كالصكر المجازية ؟ كما ىي األدكات التي  ييدـ أىـ

الشعرم / لكجدنا  كلك عدنا إلى النص تستعيرىا القصيدة مف النثر كي تحقؽ سرديتيا ؟
الشاعر اعتمد التدكير الذم جعؿ اإليقاع متصبل إلى نيايتو، زيادة عمى تكزيع المقاطع بما 
تحممو مف حمكلة معنكية، تكجو مقصدية النص، يضاؼ إلى حركية األفعاؿ التي استيؿ بيا 
الشاعر كؿ بيت، ذلؾ أنو صاغ  صدر كؿ بيت صياغة جمالية ساىمت في تأكيد كتركيز 

ناه في األذىاف باستعماؿ األفعاؿ الماضية مسندة إلى ضمير جمع المؤنث الغائب مع مع
نحك: فكردف، فشرعف، فشربف، فنفرف ... كميا تصكر  - الفاء -استعماؿ حرؼ العطؼ 

الحركة السريعة التي تصؿ إلى أقصاىا كميما يكف مف أمر القراءات لمنص فقد استطرؼ 
إف العرب استحسنت الصنعة التي تتخمؿ »ذؤيب، كقاؿ: ابف رشيؽ في العمدة أبيات أبي 

فالشاعر  .1«كصفاء خاطره ألنيا تدؿ عمى جكدة شعر الرجؿ، كصدؽ حسو، ىذه األبيات،
كظؼ عناصر السرد كذكره لممكاف كالزماف باستعماؿ الظرؼ المكاني نحك: فكؽ، دكف، 

عيكؽ، كنظـ الجكزاء، كمقعد، حصب، البطاح، شرؼ، كالظرؼ الزماني استغرقو المجـ: ال
كالسرد: الرابئ كميا أعدىا المبدع لبطؿ قصتو كفيميا الشارح لمتمقي قراءتو أليس فيو جمالية 

 طبع كصنعة 
ما » بمقاربة بيف الشعر كالنثر مستخمصا أفRoman Jakobson  لقد قاـ جاككبسكف»

مجاكرة بصكره يحكـ الشعر ىك مبدأ المشابية، أما ما يحكـ النثر السردم فيك مبدأ ال
المتنكعة سكاء منيا مبدأ السببية أك المككف التعاقبي الزمني أك الترابط المكاني مما يحقؽ 

                                                 
، 1988، د، المعرفة، بيركت، 1، تحقيؽ: محمد قرقزاف، ط1ابف رشيؽ القيركاني: العمدة في محاسف الشعر كآدابو، ج -1

 .261ص
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إف سمات مف قبيؿ السرعة الخاطفة كالمحظة المكثفة كالتقطع في  1«اندفاعو الطبيعي كالتمقائي
كعيا مخصكصا. السرد كاالنتقاؿ المفاجئ، ىي ما تميز القصيدة القصصية بصفتيا شكبل أدبيا ن

إف ىذه المقكمات الفنية تستمد قكتيا مف انتمائيا لجنس أدبي ىك الشعر بما يفرضو عمى المتمقي 
مف فيـ نكعي ليذا النمط التعبيرم. كال شؾ أف ميثاؽ القراءة الذم يكقعو القارئ مع الجنس األدبي 

 كفؽ سياؽ التمقي. ىك الذم يكجيو في القراءة كيمكنو مف الفيـ كالتأكيؿ كتنظيـ المقركء
المرقش  يمضي ىؤالء أحد المرقش األكبرك  آال تممس ىذا عند جؿ شعراء المفضميات

 .في سرد قصتو كيصكر لنا لحظة مجيء الذئب األكبر
ٍأنىا النَّارى ًعٍندى ًشكىاًئنىا    لىمَّا أىضى مىٍييىا أىٍطمىسي المٍَّكًف بىاًئسي  *** كى  عىرىانىا عى

اًلسي  *** زَّةن ًمٍف ًشكىاًئنىاػنىبىٍذتي ًإلىٍيًو حي  ٍف أيجى مىى مى مىا فيٍحًشي عى يىاءن كى  حى
ٍذالىفى يىٍنفيضي رىٍأسىوي   2   كىمىا آبى ًبالنٍَّيًب الكىًميُّ اٍلميحياًلسي  *** فىآضى ًبيىا جى

تتراكح ىذه األبيات بيف التتابع الذم يميز السرد كالتقطع الذم يميز الشعر، فيي ال تقدـ »
نما تنقؿ لنا لحظة مف الزمف، تقريرا م سيبا عف حياة شخصيات القصيدة كذكرياتيا كتحكالتيا، كا 

يجاز؛ أك لنقؿ إنو زمف غير معمـك كال محدد التاريخ. إف السارد  تحاكؿ أف تصكرىا بدقة كا 
يخمؽ عالما غريبا شديد اإلثارة، كىذا ما تعكسو جممة مف السمات التي كظفيا في قصتو ك  يحكي

في تسمسؿ منطقي يعكس العبلقة التي تقـك بيف األحداث مف  لعؿ أىميا إدراج األفعاؿالشعرية، 
ذا كاف الشعر يتميز بزمف ثابت كبنية دائرية، فإف ىذه القصيدة  خبلؿ ركايتيا كالربط فيما بينيا. كا 
التي يسردىا الشاعر تسير في اتجاىيف؛ فيي مف ناحية ذات بنية سببية ألنيا تدكر حكؿ مكقؼ 

 صكر حدثا بعينو كىك ما يكضحو الرسـ اآلتي:كت
 مجيء الذئب                           اشتعاؿ النار     

 1 «)نتيجة(                                )سبب(       

                                                 
1
 -  Roman Jakobson: essais de linguistique générale admina, paris, 1993, P61. 

لمفضميات، المفضؿ بف محمد بف يعمى الضبي، تحقيؽ كشرح: أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف، دار المعارؼ، الطبعة ا -2
 .47السابعة، ص: 
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 2. "ىي، في مستكل مف المستكيات محكي كؿ قصيدة" ف إؼ فإفاكحسب مقكلة ج
                           كقي، التبريزم كالنحاس..جاء في شرح المفردات األنبارم، المرز  

 قاؿ األنبارم: 
أطمس المكف: كًسخ المكف يعني  -لـ يقؿ فيو أبك عكرمة شيئا، عرانا أتانا يعركنا   

آف:  -رجع كعاد، الجذالف كالفرحاف، كيركم  الذئب: كالطمسميمة لكف الًخرقة الكسخة، آض:
يا: يسترىا، كالمخالس: المخاشف، ىذا قكؿ أبي رجع، كالكمي: الشجاع: يكمي شجاعت

كركم المخالس: األعبلـ:  -عكرمة، أبك جعفر: كالمحالس الشديد :ال يبرح مكانو في الحرب 
 3 .الجباؿ تطفك تارة كتغرؽ أخرل

إف مبدأ السببية أك العمية الذم يميز السرد ىك ما يعطي ىذه القصيدة ترابطيا عمى          
جزئية، كلكنيا في اآلف نفسو تظؿ في جانبيا الثاني ذات بنية حمزكنية أك مستكل الصكر ال

دائرية، إذ ما يكسر ىذا التسمسؿ ىك التكجو نحك التماثبلت الصكتية كالتكرار في الكممات 
مما يجعؿ دائريا أك التفافيا كيظؿ يتقدـ بيدكء. كعمى الرغـ مف أف ىذه القصيدة تكشؼ عف 

عف لغة شعرية مييمنة تتحكـ في التكازنات الداللية كالصكتية.  عالـ متخيؿ فإف ذلؾ ينـ
تقـك ركح البراعة الشعرية، في جميع مستكيات المغة عمى عكدات دكرية » يقكؿ تكدكركؼ:

  4 .«التكازم
فاألدب مظير مف مظاىر تجمي الفكر كالسرد فف مف فنكنو كمف ثـ يمكف القكؿ:           

المتعددة ىك إحدل طرائؽ نقؿ األفكار كالقيـ، ككسيمة مف كسائؿ  "إف السرد بكسطائو كأنكاعو
دكرانيا فيما بيف أفراد المجمكعة الثقافية كالمغكية الكاحدة كفيما بينيـ كبيف غيرىـ، كأدكات مف 
أدكات صنع الكعي العاـ بؿ أكثر مف ذلؾ ىك ما ركاه الناقد إبراىيـ صحراكم عف بكؿ 
                                                                                                                                                         

 .Jean Yve .24ص، 1986تكدكركؼ، نقد النقد، ترجمة: سامي سكيداف، دار الشؤكف الثقافية العامة، الطبعة الثانية  -1
2
 - Tadié: Le récit Poétique, PUF, 1978, P6. 

، 7المفضميات، المفضؿ بف محمد بف يعمى الضبي، تحقيؽ كشرح: أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف، دار المعارؼ، ط -3
 .165ص 

 .28، ص1986 ،2تكدكركؼ، نقد النقد، ترجمة: سامي سكيداف، دار الشؤكف الثقافية العامة، ط -4
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ف مصادر معرفة الذات كمعرفة العالـ، فالنص السرد ذك ريككر بأف السرد مصدر أكلي م
أفقيف، أفؽ التجربة المتجو نحك الماضي مستفيدا لؤلحداث كفؽ خطاب سردم معني، كأفؽ 
مستقبمي تتحكـ بو الكظائؼ السردية التي تتعقب األحداث كاستخبلص المغزل. فالسارد 

داء المعنى بألفاظ كمصطمحات بإقامتو العبلقات بيف األحداث كالشخكص فيك يشترؾ في أ
 1أخرل كالقصة كالركاية. 

تضمف القصيدة إحساس القارئ بسمسمة مف التكرارات التي تختزنيا عمى مستكل            
األصكات أك الكممات أك المعاني نفسيا، كلعؿ المكقؼ الذم يصكر الشاعر كيحكي تفاصيمو 

ت التي تسير باتجاه القصيدة مما جعميا قد انغمس في ىذه التكرارات كأصبح حبيس التماثبل
تفقد النثر حريتو، أم تحرر عناصر خطابو الصكتية مف أية شركط مسبقة كخمكه مف 

يقاعيا » التكرارات كالتكافؤات الزمنية كما يرل بكؿ فاليرم: إف لغة القصيدة الجميمة كا 
فسو كما المكقؼ كانتظاميا ككؿ مظاىرىا الفنية األخرل تجعميا دكما عالما يحيؿ إلى ن

 الحميمي بيف الشاعر كالذئب في القصيدة إال صكرة معبرة عف حالة نفسية يعيشيا الشاعر.
2 

لقد تكافرت ليذه القصيدة كؿ مقكمات العمؿ السردم مف عرض ألحداث كاقعية أك          
 3 «خيالية كما نظر جيرار جينيت كصاحبي كتاب نظرية األدب في كصؼ التتابع الزمني

 عؿ كؿ قصائد المفضميات فييا ما يقاؿ عف تداخؿ األنكاع منيا: قصيدة المنخؿ اليشكرم.كل
كمنو نرل أف ظاىرة السرد في الشعر العربي القديـ كخاصة في المفضميات استطاع         

الشٌراح إبراز تمؾ القصص مف خبلؿ ذكر المناسبة فالشاعر قديما عبر عف قصائده بأنيا 

                                                 
، ينظر: الكجكد كالزماف كالسرد، فمسفة بكؿ يرككر، 24ئؼ، إبراىيـ صحراكم، ص السرد العربي القديـ، األنكاع كالكظا -1

 ، بتصرؼ.31، ص1999ترجمة كتقديـ: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيركت، لبناف، 
 .24ص ،1986 ،2ط ،دار الشؤكف الثقافية العامة ،ت سامي سكيداف ،نقد النقد :(10تكدكركؼ ) -2
 .28ص  ،المرجع نفسو -3
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ييا ما كما قاؿ حميد بف ثكر: "ألعترضف بالسيؿ ثـ ألىٍحديكَّفى قصائد فستتحدث عنو يكما 
 1. لممعاذير زاجر 

 كالشعر أنجز ماينبي عف الكـر***  الشعر يحفظ ماأكدل الزماف بو
 2 ماكنت تعرؼ جكدا كاف في ىـر***  لكال مقاؿ زىير في قصائده

س   بلمييا يطالعنا ببعدىا إف النظر في كثير مف القصائد كالمقطعات جاىمييا كا 
ف كاف يعني  ف لـ يكف ىذا البعد مقصكدا لذاتو، أم أنو يأتي عرضا، كا  القصصي، حتى كا 

 الدراسة ينبغي أف يككف الشاعر قصد ....
لكف الشارح لفيمو لمنص اإلبداعي عند قراءتو، ىك الذم تممس عناصر القصة   

 كادييا كانت تسرد أخبار أياميا.كأخرجيا كاممة لمكجكد باعتباره يدرؾ أف العرب في ن
أحداث  افالسرد الشعرم منسكب في معظـ حاالتو إلى أصحابو، أم الشعراء بما أني 

ككقائع جرت ليـ، أك كانكا شيكدا عمييا، كبيذا يتماطى الشارح بالسرد في ىذه الحالة  
 ا.)حالة ركاية األحداث الحقيقية( فيعد كالقكؿ سردا شعريا أك شعرا نثريا قصصي

كمنو نبلحظ مف خبلؿ قراءة الشٌراح أف الشاعر السارد "اختار ًكعىاءن يعمـ تماـ العمـ أفضميتو 
فيما بينيـ، مما ينبغي ضماف انتشار القصيدة عمى أكسع  ـكسرعة انتقالي فلدل المتمقي

ثـ اىتماميـ ثـ تأثرىـ، كمف ثـ يككف  -فالمتمقيا–نطاؽ، كيتضمف حيازة انتباه اآلخريف 
 3ثر اإلدراكي كالمؤثر الجمالي االنفعالي في المرتبة نفسيا". المؤ 

 اجمالي اف مما يدؿ داللة كاضحة أف لمسرد كقعيميضكىذا ظاىر عند الشعراء المف   
 بو. ياع المتمقكلمشارح يد طكيمة في امت ،في النص اإلبداعي

   
 
 

                                                 
 .05، ص1ط1998الشمقاني عبد الحميد: األصمعي المغكم، صكرة عراقية في القرف الثاني اليجرم، دار المعارؼ،  -1
 .67-66، ينظر: السرد العربي القديـ، د. صحراكم، ص211، ص 3األلػكسي السيد محمكد شكػرم: بمكغ األدب، ج -2

3
، كىراف،  السردإبراىيـ صحراكم  -   .183ص  ،2008العربي القديـ، األنكاع كالكظائؼ،داراالختبلؼ، الدار العربية لمعمـك
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 ومناىج    مستويات جماليات التمقي     
 الشراح في شرح المفضميات      

 

 
 .وظيورىا من خالل الشرح لممبدع الحالة النفسية أوال:
 .المستوى الصوتي في النص المشروح وعالقتو بالتمقي ثانيا:
 .بالمتمقي وعالقتوجمالية المستوى المغوي  ثالثا:
 .جماليات المستكل الببلغي رابعا:
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 وظيورىا من خالل الشرح: بدعلمم الحالة النفسيةأوال: 
 الحالة النفسية بين الشرح والتمقي: -1

 1. «الشعر صياغة فنية لتجربة بشرية» محمد مندكر: -قاؿ 
فالنقاد المحدثكف ينظركف إلى الشعر مف كجية نظر فنية، فيذا التمازج النشط ىك     

النص »بقكلو:  في تعريفو لمنص -  jakbsonسكفبجاك -ما يكجد النص األدبي، كقد أشار 
محي ناألدبي ىك الذم يتميز عمى غيره مف النصكص بمراعاة الطاقة المغكية، بحيث ت

كظائؼ المغة تاركة المجاؿ أماـ كظيفة كاحدة، ىي الكظيفة األدبية التعبيرية النابعة مف 
: العبلقات الدقيقة التي يشيعيا المبدع في أثناء النص كىذه العبلقات ىي المتجمية في قكاعد

... كغيرىا، أم أف النص األدبي نص تييمف عميو القيـ الجمالية  كالكزف كاإليقاع كالقافية
     2 .«مماثمة في كظائفيا الشعرية

 :فالشاعر المفمؽ الحاذؽ ال بد كأنو قد راعى كؿ الجكانب الفنية في قصيدتو   
يممؾ عمى المتمقي نفسو  حتى -تركيب الجمؿ، أحكاليا، دالالتيا، التقديـ كالتأخير كالتشبيو 

يعني تغيرا في  ،إف غاية الشعر ىي التأثير كالتأثر»كقد أكد ىذا جابر عصفكر بقكلو: 
قرب إلى المباشرة في التقديـ أ ماأكالى :كىناؾ سبيبلف إلى ذلؾ االتجاه كتحكال في السمكؾ،

يستند إلى جذر ... كثانييما غير مباشر يشير إلى المعنى بمقارنتو بغيره: ككبل السبيميف 
كلمكقكؼ عمى الحالة النفسية لممبدع  3«كاحد ىك التمطؼ، في معالجة المعاني أك صياغتيا

أثرىا عمى المتمقي، البد أف نستند عمى الشرح الذم يفسر اختيار الشاعر أللفاظو  تبييفك 
دكف غيرىا، كأساليب دكف سكاىا كعمى الرغـ مف صعكبة الميمة فإف كضع خطكط عريضة 

 البد مف االبتداء بػ:صر دقيقة تساعد عمى ىذا الفيـ لعنا
 

                                                 
 .151ص  نيضة مصر لمطباعة كالنشر ،األدب كمذاىبو :أ محمد مندكر-1
 .12ص 1995دار الكرمؿ ط ،مدخؿ إجرائي ،النص األدبي تحميمو كبناؤه :خميمي إبراىيـ -2
  73 ص 2005الييئة المصرية لمكتاب ط  ،درسو في التراث النقدم مفيـك الشعر :جابر عصفكر -3
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 :لممتمقي في الشرح و الحالة النفسيةلمبدع جمالية  األسموب بين لغة ا  -2
كؿ شاعر كلو لغتو كأسمكبو، كشعراء المفضميات يتميزكف بتفكقيـ فييا، باعتبار       

كؿ مقكمات الفنية األدبية بيا  ،أف االختيار كقع عمى نصكصيـ باعتبارىا مدكنة تعميمية
محمد زكي  -ليذا قاؿ عنيا لحمكلتيا الشعرية ،التي تتجمى فييا المغة في أسمى مراتبيا

ىي خمؽ فني تتحكؿ فيو إلى رمكز، تصكر حالة األديب الباطنية، كتعبر عف : »-العشماكم
نما ىي لغة مشبعة بالتجربة، قادر  ة بحكـ تجربتو، فيي ىنا ليست كسيمة لمتخاطب ... كا 

 1 «.عف طريؽ عمؿ فني متماسؾ مكحد صياغتيا أف تحمؿ رؤية الشاعر لمكجكد
فالشاعر يستطيع مف خبلؿ المغة أف يمبي ميكلو كرغباتو الذىنية كالنفسية كالفكرية     

تصبح لغة  باعتبارىا مادة حركية، فحيف تخضع مفرداتيا لمتجربة الشعكرية كالبلشعكرية
ألنيا مكتممة البناء داخؿ النص حتى تعبر عف نفسية المبدع معبرة  شعرية بتميزىا عف غيرىا

عف حقائؽ مكضكع النص المعركض عمى القارئ. فالمغة العربية غنية بأسباب الجماؿ 
فضبل عما  -رسالة اإلسبلـ مف خبلؿ القرآف الكريـ -بحمميا أسمى رسالة عمى كجو األرض 

تأكيؿ ك تزيدىا براعة الشاعر حيف ينفث فييا مف تتسـ بو ألفاظيا مف معاف إيجابية تتطمب ال
فالمغة نفسيا كسيط حسي كىي تخمؽ جسما جديدا ماديا لكعي » عطر لسانو أك سمكمو

الشاعر فضبل عف ذلؾ عالـ الحكاس كعالـ األفكار ففي ألفاظ الشاعر يتداخؿ كبل 
 2 «.العالميف

يز بالصياغة المغكية، لذا اتفؽ كمف أىـ ما يبلحظ عمى شعر المفضميات أنو متم          
كقكة سبكيا كجماؿ صكرىا  ،كحسف نظميا ،الشراح عمى قراءتو عدة مرات لجكدة المغة

 .امعانيي كلطافة

                                                 
 42ص  ،،و1967دار انكتبة انعزبً نهطببعت وانُشز، يظز،  .قضايا النقد األدبي كالببلغي: محمد زكي العشماكم - 1
المعارؼ ط  دلر، لزماف المكاف كأثرىما في حياة الشاعر الجاىمي كشعره ك دراسة نقدية نصيةا :صبلح عبد الحافظ–2

 .230 صمصر،   1982
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 عزةحتى قاؿ  عمى نفسيات مبدعييا،كقد اتفؽ الدارسكف عمى قكة داللة ألفاظيا           
مف  كالمفضمياتعيات كالقصائد كاألصم» في كصؼ لغة شعر شعراء المفضميات: محسف

تمثؿ الركح كالمغة كالمثؿ  ،أيضا كالمفضمياتأفضؿ شعر العرب القديـ كأجكده كىي 
   1. «كاألخبلؽ العربية في الجاىمية

لـ تكف اعتباطا، بؿ  لممفضمياتإف كؿ ىذه األكصاؼ » :ساماف خميؿ إبراىيـ محمدكقاؿ 
المعجـ المغكم؛ ألف اإلبداع الذم  التي امتازت بحذؽ التصكير مف خبلؿ ائحيـ،قر  جىي نتا
يأتي غالبا مف مرارة التجربة الشعكرية أك قسكة الحياة، كىذه المرارة  ،في انتقاء األلفاظ فيكم

 2. «النفسية بدكرىا صارت في نفكس شعراء المفضميات ميدانا رحبا لئلبداع الشعرم
ككثرة قراء  ،خبلؿ قصائد شعرائياكنؤكد عمى قكة ىذه المغة اإلبداعية كايحائيتيا مف           

 –مف أخبار أسباب اختيارىا  -تمؾ القصائد، ألف انتقاء المفضؿ ليا ىك أك إبراىيـ العمكم
حيث  أحمد غبلـكتعمـ المغة لمميدم كىك أمير العباسيف، ليذا قاؿ  ،حتى تزيؿ القنكط كالممؿ
صحاء كليـ، فيك مركم شعر العرب الفصحاء، المنظـك في العرب الف» كصؼ شعرىـ بقكلو:

 3. «فقبمو طبعيـ ،أبناؤىـ الذيف احتاجكا إلى بعضو فعنيـ، يستعمم
 كالمستقصية ،شعر المفضميات مصكرة لطبيعة الصحراء، كمكنكناتيا المقصكدةمغة ف          

، فقد فس المتمقيك لخطابات ذات أبعاد نفسية كاضحة ترمي إلى إيقاظ الشحنة العاطفية في نف
راء لغتيـ التي عبركا بيا عف كؿ المكضكعات المعاشة في الحقيقة أك المتخيمة مف الشع كظؼ

 -أقفر - عفا» فرح أك حزف أك تعمير أك خراب داخؿ النص مستعمميف ألفاظ متخيرة مثؿ:
، أثافي... فجميع -دمف  معبرة عف الزمف الماضي  ،ىذه األلفاظ أدت كظائفيا النفسية رسـك

الرغبة  تتنازعيالمحظات عاشيا  -باعتبارىا محطات -ذكرة لمشاعر مثيرا ركاسب الخياؿ كم
 -أك الممزؽ العبدم  كما فعؿ المرقش األكبر -في الحياة أك الخمكد إلى المكت باالستسبلـ 

                                                 
 ط .وانسٍبحت واإلرشبد انقىيً، ديشق انثقبفتسارة  ،دراسة أميات الكتب الثقافة العربية ،المكتبة العربية :عزة حسف -1
 .71-70ص  ، 1،1970ج
 .298ص  ،2010 ،1ط ،المقاربة السيككلكجية التأكيمية ،شعر المفضميات :محمد إبراىيـساماف خميؿ  -2
 .86ص  1984دار أبيا لمثقافة الرياض ،ط  ،كثيقة لغكية كأدبية ،المفضميات :بلـعمي أحمد ع  -3
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 يظير جيد -في الغمكض أك الكضكح  -بذكر الديار الدراسة كبيف ىذه الفجكات المغكية 
أك قصة تنفرج فييا  ،بمعنى أك خبر قصد الظفركر رح المبذكؿ في التفتيش بيف السطاالش

بفعؿ التأكيؿ المنبني عمى الخبرة الجمالية كالدربة،  -المستعصية أحيانا  -عقدة المتمقي 
 كالبديية الغزيرة المتكافرة في ىذا القارئ الفطف مثؿ قكؿ الشاعر: الممزؽ العبدم:  

ٍمتي مف شعثو  مكًني ك ما ريجّْ  ٍلبىسيكني ثيابا غير أخػبلؽكىأى***  قىٍد رىجَّ
ػػػؿو  فىعيكني ك قالكا: أيُّمىا رىجي  1 كأدرجكني كأني طىيُّ ًمخراؽ***  كرى

 كقاؿ المسبب بف عمس:
دي مف خميجو ميٍفعىـو  كى  متراكـ األذم ذم ديفَّػاع***  كألنت أجى
ُـّ كبعضيـ تكدم بذمَّتو عيقاب مىبلًع ***  أنت الكفي مما تيذى

2 
 األصغر:المرقش كقاؿ 

 تعمَّى عمى النَّاجكد طكرنا ك تيٍقدح*** كما قيكة صيباء كالمسؾ ريحيا 
ةن  كَّحي *** ثكت في ًسباء الدَّفّْ عشريف ًحجَّ  ييطاف عمييا قرمد كتيػػػرى

 :في نص الممزق العبدي - أ

تـ تكظيؼ لغة الرثاء، التي تعتمد السبلسة في رسـ الصكرة الفنية حيث الكضكح           
عابير القريبة مف المعاناة النفسية، فالشاعر يرسـ بالكممات صكرة لما سيصنع بو أىمو بعد كالت

دراجو في ثياب جديدة لـ يمبسيا مف قبؿ، فيك حزيف حزنا عميقا،  ٍعًرًه، كا  مكتو مف ترجيؿ شى
)ألبسكني،  محاكال مف خبلؿ التصكير الكصكؿ إلى كجداف المتمقي باستعماؿ ألفاظ مثؿ

يجدكف األلفاظ الجيدة » درجكني...( فالشاعر كأمثالو في مثؿ ىذه المكاقؼكا رفعكني،
كينظمكنيا في نسؽ جيد لكي تعبر عف خكاطرنا مف أحاسيس مبيجة كىـ أيضا يخصبكف 

... كتأني القارئ بدكره  في عقكلنا الكاعية استجابات كانت مخزكنة في نفكسنا ىامدة جامدة

                                                 
، 7المفضميات، المفضؿ بف محمد بف يعمى الضبي، تحقيؽ كشرح: أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف، دار المعارؼ، ط -1

 .165ص 
 .167المصدر نفسو، ص  -2
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نما نكشؼ مداخؿ  -ك إنساف أخر مكىكب فحسبمف حيث ى -فبل يتعرؼ عمى الشاعر  كا 
     1 «.ك مسارب جديدة لـ يحسبيا في نفسو مف قبؿ

 أما الشارح فيكرد معاني المفردات الدالة عمى جمالية المظير حتى عند الكفاة.
مف شعث: تفرؽ الشعر كانتفاشو، حديث رسكؿ  -ترجيؿ: تسريحي الشٍَّعًر كتنظيفو كتحسينو

  2 ليس بأشعث... : حديث جبريؿ:ا: أشعث أغبر
 .األخبلؽ: ثكب خًمؽه باؿ -
 .ممئت الفراغ كالفجكات كالبياضات -ىناؾ ضدية أضاءت البيت بجمالية رائعة -
 في نص المسيب بن عمس: - ب

الخميج كؿ ماء انخمج مف : يقكؿ الشارح االنبارم في فؾ طبلسـ مفردات الشاعر  
ذب، كالمفعـ: المآلف كالمتراكـ كالمتراكب األرض مف الماء األعظـ، كأصؿ الخميج، الج

كاحد، كىك المضاعؼ، كاألذم: السيؿ: كقكلو: ذم دفَّاع أم يدفع بعضو بعضا، )شبو 
 3 القعقاع في جكده بيذا الخميج المكصكؼ(.

أنت الكفي: فيك يفي بذمتو، كال يحقر جاره إذ كاف بعضيـ يأكؿ أمانتو، ككأف عقابا ذىبت 
 .، كىك ىنا االختطاؼبيا، كالممع: السرعة

السبلـ ىاركف( جك القصيد أم  حمد شاكر كعبدأكقد ذكر الشارحاف )محمد   
 في القعقاع. تتيا بأنيا قيمبمناس

* 
مفعـ  -كجاء ىنا الحديث عف لغة المديح باستعماؿ بعض األلفاظ مثؿ: الخميج     

معبرة عف  دانيةمبلع. ذات دالالت، ال تخمك مف براعة كج -عقاب  -الكفي  -دفاع  -

                                                 
1
صكر الشعراء الفنية قبؿ اإلسبلـ مف منظكر المنيج  ،رسالة ماجستير :ينظر ،305ص  :محمد إبراىيـساماف خميؿ  - 

 .131ص  ،النفسي
2
 .100 –91–98ص  ،63–62ص  ،شرح المفضميات :محمد أحمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف - 

3
 .100 –91–98ص  ،63–62ص  ،شرح المفضميات :محمد أحمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف - 
 .د بف زرارة يقاؿ لو تيار الفراتالقعقاع: ىك بف معب -*
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الصكرة المثمى لمممدكح: تدؿ عمى رضى الشاعر كسعادتو كانتصاره كالكفاء لو بالدعاء لو 
 بقكؿ: أنت كفي.

فالمغة الشعرية، ال تقتصر عمى نقؿ األفكار فحسب، بؿ نقؿ المشاعر كاالنفعاالت    
 حتى يقكؿ بمغة صادقة قبؿ األبيات.

ؿَّ باألكزاع * **أحمىٍمتي بىٍيتىؾ بالجميع كبعضيـ »  1متىفىرّْؽه ليحي
األكزاع: المتفرقكف: إذا كانت شدة الزماف نزلت في مجمع الناس في مجالسيـ حتى يأتي 

 2 «.السؤاؿ كالضيفاف، فيذه قمة المدح بالكـر كاإليثار كىذه صفة األنصار
 في نص المرقش األصغر: - ج

 :يقكؿ األنبارم 
سـ: قاؿ األصمعي: ألنيا تقيى عف الطعاـ، أم قيكة: القيكة، الخمر، كسميت بيذا اال –

كيقاؿ  تعمى ترفع، الناجكد المصفاة -تذىب الشيية كتحسو بالشبع -تقؿ طعاـ مف أدمنيا
 بؿ الباطية، كتقدح تعرؼ، 

 قاؿ األصمعي، كمف ذلؾ سميت المغرفة مقدحة، ألنو يغرؼ بيا.
ف ك قرميد: أجكر كتركح: ثكب: أقامت في سباء الدف: كانت في حصاره. يطاف:يطمى بطي

ة: مف الحج: ركف مف أركاف اإلسبلـ  جَّ ة بالكسر: السَّنة، ك الحى تعرض لمريح لتبرد. الًحجَّ
 3 الخمسة.

فمغة الغزؿ أكثر سيكلة مف لغة المديح، فقد لجأ الشاعر إلى اختيار ألفاظ لغتو    
ٍب  -تقدح  -الناجكد  -كالمسؾ  -)صيباء  مثؿ: ر عف بيح...(، تعترك  -عشريف  -ثىكى

بداع معانييا  الخفة. فيي جميمة اإليقاع حتى اىتزت ليا نفسو القارئ لحسف تراكيبيا، كا 

                                                 
1
، 7المفضميات، المفضؿ بف محمد بف يعمى الضبي، تحقيؽ كشرح: أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف، دار المعارؼ، ط  - 

 .200ص 
2
 .201المصدر نفسو، ص   - 

3
 .203المصدر نفسو، ص   - 



مستويات جماليات التمقي ومناىج الشراح في شرح المفضميات ـــــــــــــــــــــ الفصل الرابع  

 

145 

 

كتشبيياتيا، فالمفردات يحفّْز بيا الشاعر المتمقي عمى استحضار تجربتو، كمقارنتيا مع ما 
ُـّ عف مغامراتو فتحاصره كما حاصر الدَّفُّ الخمرة.  لممتمقي مف تجارب تيًن

كغير بعيد عف لغة الغزؿ، جاءت لغة الفخر دالت عمى حماسة صبغت شعر     
المفضميات بالقكة كالشدة، كجاءت معظـ القصائد محممة بشحنة لغكية تؤكد سمات النفس 

 مبنية لمرتكزات فكرية نجدىا عند الشعراء مثؿ قكؿ الشاعر الشنفرل:
ني لحمك إذا   استمرَّت كميرُّ إذا نفس العزكؼً ***  حبلكتي أرديتكا 

 1 إلى كؿ نفس تنتحي في مسرَّتي***  أبيُّ لما أبى سريػع مباءتي

استعمؿ الشنفرل االشتقاؽ عمى طريقة المقابمة، فالتقاء القاعدة الصرفية مع     
الببلغة، دليؿ تفاعؿ قكم في النفس التي تضطرب في الفخر مف خبلؿ استيانتو بالحياة 

استمرت حتى يدؿ عمى معنى صدر البيت  -البيتيف فالشارح اكتفى بشرح بعض مفردات
بقكلو: استمرَّت: استفعمت مف المرارة: شدة مرارة ذكقيا يقاؿ: أنا سيؿ لمف سامحني، كمرّّ 

المنصرؼ عف الشيء كاستعمؿ: أبى  -عند الخبلًؼ عمٌي عمى مف عاداني. كالعزكؼ 
 -مر -حمك كىذه المفردات:كالمباءة: الرجكع، كتنتحني: تعتمد.  -رجع مف العزكؼ -كآبى

مباءتي: تدؿ عمى الضدية المكجكدة ك المرافقة لنفسية الشاعر الجاىمي كالصعمكؾ - عزكؼ
 خاصة، كمف مظاىر الصياغة الشعرية أف تنتظـ المغة في األسمكب كاالستفياـ.

 االستفيام والتمقي بين الجمالية والشرح: -3
مية الطمية ىي استفيامية بدليؿ ىذه األبيات لنقؿ إف كؿ افتتاحيات القصائد المفض      

 خذ مثبل المرقش األكبر:
 قفره بىسىاًبسي  يخطط فييا الطير:*** أمف آؿ أسماء الطُّمكؿ الٌدكارس 

 كقاؿ:
ٍسمييا فىا رى ٍبنىى اٍلًخيىـٍ ***  ىٍؿ تٍعًرؼي الدَّارى عى  ًإالَّ األىثاًفيَّ كمى

                                                 
1
 ،7حمد محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف، دار المعارؼ، طالمفضميات، المفضؿ بف محمد بف يعمى الضبي، تحقيؽ كشرح: أ - 

 .495ص  ،شرح األنبارم لممفضمياتكينظر 
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ٍبتي  ضى  ايى ىؿ يىٍرًجعىٍف ًلي ًلمَّتي ًإٍف خى
 كقاؿ:

ـٍ  مى  ىٍؿ بالدّْياًر أىٍف تيًجيبى صى
 قاؿ المرقش األصغر:

ٍينىيؾى يىٍسفىحي  ٍسـً دارو ماءي عى كا***  أىًمٍف رى كَّحي  غىدا مف ميقاـو أىٍىميوي كتىرى
ياؿي الميطىرَّحي  اًقطه ميتىزىٍحزىحي ***  أىًمٍف ًبٍنًت عىٍجبلىفى الخى  أىلىَـّ كرىٍحمي سى

 قاؿ الممزؽ العبدم:
اـً المكًت مف رىاؽً ***  ىىٍؿ ًلٍمفىتىى ًمٍف بىنىاًت الدٍَّىًر مف كىاؽً  ـٍ ىىؿ لوي مف ًحمى  أى

 قاؿ المسيب بف عمس:
تىاعً  ٍممىى بغيًر مى ٍمتى ًمف سى اًع ؟قي ***  أىرىحى دى  بؿى العيطىاًس كريعٍتيىا بكى

 قاؿ أبك ذؤيب اليذلي:
ػعي  نكًف كىريًبيا تىتىكىجَّ  لدىىري لىيسى ًبميعًتبو ًمف يىجزىعي كىا***  أىًمفى المى

  ... ما لجسمؾ شاحبا
  1 «.... أـ مػا لجنبؾ

إذا قمنا بعممية إحصائية لكجدنا صيغ االستفياـ المختمفة متعددة ألف االستفياـ    
حكار مع النفس أك الغير لذلؾ فيك يخمؽ ثنائية » حسني عبد الجميؿ يكسؼ: كما قاؿ أ.

 2 «.األدبيكحركة في بنية العمؿ 
فقد جاءت صيغ االستفياـ متنكعة }ىؿ، أ، لمف، أـ، ما، أمف{ يتكسؿ بيا     

الشاعر لمتعبير عف حالتو النفسية، بعد أف لـ يجد لسؤالو جكابا محددا ليبقي ذىف المتمقي 
مرتبطا بتدرج المعالجة المكضكعية في نصو، مف خبلؿ األغراض التي خرج إلييا السؤاؿ، 

                                                 
 .242-224-132-128-60 شرح األنبارم لممفضميات: ص -1
دراسة نحكية كببلغية  ،التراكيب كالمكاقؼ كالداللة ،االستفياـ في الشعر الجاىمي أساليب :حسني عبد الجميؿ يكسؼ -2

 .2ص ، تفياـ في ضكء المكقؼ الشعرمألساليب االس
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ة، كاإلحساس بالكحشة، كالغربة مف رحيؿ األحبة كلعؿ صيغ االستفياـ أراد بيا كإظيار الحير 
عبلمو بأحكاليـ حتى يحدث التعاطؼ  ىؤالء الشعراء الجاىميكف كما جاء بعدىـ ربط السامع كا 

مف األىؿ كاألحباب كما يمجأ إلى تكراره دليؿ عمى شدة كقع األلـ عميو كرغبة في  كاإلشفاؽ
 كمف حذؽ الشارح المغكم أنو يستطيع إدراؾ أغراض االستفياـ. كاألخبارالتقرير 

ٍممىى ٍمتى ًمف سى دىاًع ؟ *** قبؿى  يقكؿ المسيب: أىرىحى   العيطىاًس كريعٍتيىا بكى
لفظو لفظ االستفياـ كالمعنى التقريع كالخطاب « أرحمت»األلؼ مف»يقكؿ الشارح التبيريزم: 

ارىا ... قبؿ العطاس ألنيـ يتشاءمكف بو: يريد مف أرضيا كدي« مف سممى» :لمنفس كقكلو
ٍمت مف أرضيا مف غير استمتاع بيا كقبؿ أف ترل مكركىا منيا» يقكؿ    1. «أرحى
                                                                                    :المستوى الصوتي في النص المشروح وعالقتو بالتمقي :ثانيا

تشير عندئذ إلى أكضاع حقيقية ألف األكضاع نفسيا أصبح ليا  المعاني ال» رز:يقكؿ اي
 أصبح ليا عمى كؿ حاؿ كجكد خاص يختمؼ جكىريا مف الكاقع كجكد غريب غير كاقعي،

أك  طباع النفس كأحاسيسيـ كاألحداث ىي ىنا بصفتيا أكضاعا لمجمؿ الشعرية، ...
 2. «الخاصة... عياأكضافالجمؿ الشعرية تخمؽ لنفسيا  بالعكس،

 الشرح الشعري والمستوى اإليقاعي:
 «.لو مف أثر تاـ إال مف خبلؿ ربطو بمعاني الكممات إف اإليقاع ال يظير ما»    

القصيدة تبدأ في ذىف الشاعر بصفتيا  ... درجة النغـ في البيت جزء مف معنى القصيدة»
لسبؾ، كقالب السبؾ ليس كتفضي إلى الكممات )انسجاما مع قالب ا نغما دكف كممات،

نما ىك شيء يعيش في ذىف الشاعر مخططا يمؤل بعدد معنى مف المقاطع المفظية،  3. «كا 

                                                 
 .303ص  ،1987 ،2ط ،1ط، 1ج :شرح اختيارات المفضؿ :الخطيب التبريزم -1
 ،دار المنيؿ المغرب ،ت حميد الحميداني جبللي كدية األدب،فعؿ القراءة نظرية جمالية التجاكب في  :فكلفاغنغ ايزر -2

 .28ص ،2007
 .29السابؽ، ص  نفس المرجع 3-
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كيعيش النغـ أيضا مف قكتو الخاصة كلمنغـ بعدئذ » يقكؿ أيرز كىك يعقب عمى ىذا الكبلـ:
حامبل قكيا  يصبح النغـ نكع مف األلفة فعندما تعكد القافية بعد حيف كتتناىى إلى األذف بقكة،

 1. «لمتعبير...
كقد عنى بو  المستكل الصكتي يعد نظاما أساسيا في تككيف المغة كسماعيا.»  

كقكاعد تشكيمو كتأسسو كأثره في  المغكيكف كالببلغيكف كالنقاد فأشاركا إلى أكصافو،
  2. «المتمقي...
مة المغكية ككما يمثؿ أحد األنظ ف الصكت ىك أداة اإلنساف الحركية،أ الجاحظ يرل 

كقد أشار الجاحظ إلى تأثير الصكت  المتداخمة إذ أف تكالي األصكات تصحبو داللة معينة،
 كتصرفو في الكجكد عجيب فمف ذلؾ أف منو ما يقتؿ، كأمر الصكت عجيب،»كتنكعو قائبل: 

حتى ترقص،  كمنيا ما يسر النفكس حتى يفرط عميو السركر فتقمؽ، كصكت الصاعقة،
ى ربما رمى الرجؿ لنفسو مف حالؽ كذلؾ مثؿ ىذه األغاني المطربة كمف كحتى يكمد، كحت

ذلؾ ما يزيؿ العقؿ حتى يغشى عمى صاحبو )قكؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ زممكني 
... كليس  كالقراءات الممحنة دثركني عند سماع الكحي( كنحك ىذه األصكات الشجية،

ر مف ذلؾ ال يفيمكف معنى كبلميـ كقد بكى يعترييـ ذلؾ مف قبؿ المعاني ألنيـ في كثي
إنما  ماسر جكيو مف قراءة أبي الخكخ فقيؿ لو كيؼ بكيت مف كتاب ا كال تصدقو قاؿ:

 3 .«أبكاني الشجا كباألصكات ينكمكف الصبياف كاألطفاؿ
كمف الشكاىد ما جاء في الشعر العربي مف مدحيـ لمصكت كتبياف أىميتو في    

قي  مثالو قكؿ امرئ القيس يصؼ قينة تضرب عمى أكتار العكد يخرج منو التأثير عمى المتم

                                                 

 .30ع نفسو، ص المرج  1-
 .14ص ،دار ميـ لمنشر ،2014 ،1ط ،المنظكمة النقدية التراثية ،د مصطفى دركاس :كجو كمرايا -2

 .246، ص2007مف رثاء بيانو، فإذا ترد العقد، كفي األغاني ألبي الفرج األصبياني، الجزائر 1/3ديكاف اليذلييف، ج
 

 ،1969 ،بيركت ،3ط ،دار الكتاب العربي ،السبلـ ىاركف عبد .ت، 4ج ،الحيكاف: أبك عثماف عمرك بف الحافظ - 3
 .كتاب المستضرؼ في كؿ فف مستطرؼ شياب الديف أحمد األسبيي :ينظر ،192-191ص
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صكت شجي رفيع يسكف النفكس كمثاؿ ذلؾ مف قصيدة امرئ القيس لمف طمؿ أبصرتو 
 فشجاني.

ٍكتوً  ًميسى ًبصى ٍتوي اليىدىافً  *** ليىا ًمٍزىىره يىٍعميك الخى ٌركى شُّ إذىا مىا حى  1 أجى
 كيذكر بف عبد ربو صكت الراجز

 2إصغاؤه إلى حنيف الصكت  *** الطير قد يسكقو لممكتك 
 كيذكر طرب الخميفة ىاركف لما سمع غناء إبراىيـ المكصمي كذكر قكؿ جرير:

َـّ ناجية ى السبلـي عميكـٍ  قىٍبؿى لىٍكـً العيٌزًؿ  ***يا أ قىٍبؿى الٌركىاًح كى
3 

و باليكاء الذم ىك كيربطكن كيتطرؽ إخكاف الصفاء إلى البعد الفيزيائي لمصكت،      
إف كؿ صكت صفتو ركحانية، تختص بو خبلؼ صكت آخر فإف »جكىره كأصؿ حركتو 

يحمؿ كؿ صكت بييئتو كصيغتو، كيحفظيا لئبل  اليكاء مف شرؼ جكىره كلطافة عنصره،
فيفسد ىيئاتيا إلى أف يبمغيا إلى أقصى غاياتيا عند القكة السامعة  يختمط بعضيا ببعض،

 4. «ة المفكرةلتؤدييا إلى القك 
إف إيقاع الصكت أساس في الكبلـ كالشعر كيؤدم كظيفة ميمة عمى نحك ما    

نما الكبلـ أصكات محميا مف األسماع محؿ النكاظر مف » يكتنفو قكؿ القاضي الجرجاني: كا 
كدليمو جاء في المفضميمت:قكؿ الشاعر المثقب العبدم كىك يذكر الصكت 5. «األبصار

 بمفظو،كمرادفو:
 َلو  َصْوٌت أََبحُّ مَن الرَّنِينِ          كُّ الَحِالبَـْيِن ِبم ْشَفِترُّ َتص  »

 تصؾ:تضرب،الحالبيف:عرقاف)كريداف(، المشفتر :المنصرؼ ،كذكر الصكت كالرنيف

                                                 
 203ص  .1974 ،الجزائر ،1ط ، ،الديكاف :امرؤ القيس - 1
 .41ص ،7ج ،4ص ،7ج :العقد الفريدابف عبد ربو  - 2
3
 .42، ص المصدر نفسو - 

 .257ص ،1992، الجزائر ،3ج ،رسائؿ إخكاف الصفاء كخبلف الكفاء :كدعميكش عب - 4
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ كعمي محمد  الكساطة المتنبي كخصكمو، تحقيؽ: :القاضي عمي بف عبد العزيز الجرجاني - 5

    .4-2ص ،1966 ،بيركت ،المكتبة العصرية ،البجاكم



مستويات جماليات التمقي ومناىج الشراح في شرح المفضميات ـــــــــــــــــــــ الفصل الرابع  

 

150 

 

 
 

ارى كىاأٍلىٍفًئدىةى قىمً  قيؿٍ ﴿:ىقاؿ ا تعال ـي السٍَّمعى كىاأٍلىٍبصى عىؿى لىكي ـٍ كىجى كفى ىيكى الًَّذم أىنشىأىكي  .﴾يبلن مَّا تىٍشكيري
1  

كالصكت »كطريقة  تقبمو  إف اختيار األصكات يؤثر في إبداع الشاعر الجمالي،     
كاالنسجاـ ىك صفة اإليقاع الذم تنتظـ  المغكم ىك اإلحساس بالتناسؽ كاالنسجاـ في المغة.

صكتي التكرار( كالداخمي ال القافية، فيو األصكات بضربيو الخارجي الصكتي )الكزف،
انتظاـ النص »و: كليتً مي شى ك الصرفي كالسياقي( كليذا عرؼ عمكم الياشمي اإليقاع  )النحكم،

ظاىرا  أك مدركا أك الشعرم بجميع أجزائو في سياؽ كمي جامع يجعؿ منيا نظاما محسكسا،
 2 .«كيعبر عنيا كما يتجمي فييا ... أك خفيا يتصؿ بغيره مف بنى النص

 :بالمتمقي وعالقتومغوي جمالية المستوى ال: ثالثا
 البعد المعجمي في عممية الشرح:

 كاالختيارإف المستكل المعجمي ينطكم عمى كفاءة الشاعر كقدرتو عمى التنكيع      
 عمى الرغـ مف أنو ال يستغؿ إال جزءا مف ىذا الكـ اليائؿ مف مفردات المغة، ،كاالستبداؿ

بلت المغة،كما أنو يمثؿ المرحمة األكلى قبؿ اح إلى المعجـ ألنو يتناكؿ مشككليذا عمد الشرٌ 
كمنو فإنو المستكل المعجمي  إلى الداللة المككنة لمتأليؼ كدينامية المتمقي في كشفيا االنتقاؿ

 :كبالتالي مع أنو بمفرده ال يككف خطابا أك نصا، يساىـ في بناء النص الشعرم كتككنو،
عنو عمى الرغـ مف أف المعنى في  ءاالستغنافإف المستكل المعجمي ليس ثانكيا يمكف »

 المعجـ يتصؼ بالعمـك إذا ما قيس بالتأليؼ الذم ىك أكثر خصكصية كدقة كمبلءمة،

                                                 
 .ركاية كرش ،مف سكرة الممؾ 23اآلية رقـ  - 1
ينظر جريدة الحياة،عابد  2006 1العمكم الياشمي:فمسفة االيقاع في الشعر العربي،المؤسسة العربية لمنشر كالتكزيع،ط - 2

 .8ص 1990مام  290مقاؿ في مجمة البياف  الككيتية عدد ،2007إسماعيؿ 
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بيف المعنى المعجمي كالمعنى الداللي تماـ حساف كيفرؽ  ،1«فالمعنى العرفي ىك المعجمي
معنى المنطكؽ  فميس المعنى الداللي إال إذا كاف المعنى المعجمي ىك معنى الكممة،» قائبل:

 2«. شيءالذم ىك نشاط نطقي أكال كقبؿ كؿ 
كليذا كاف الخبلؼ الذم احتضنتو المؤلفات النقدية يبني المغكييف كالشعراء،فإف        

قد  المغكم المنطمؽ مف أذكاؽ األعراب كفصحاء البادية كاختياراتيـ التي تخالؼ الحضرية،
في حيف أف  تو كتقيد بالمعنى العرفي،كضع المعجـ كحافظ عمى حرفيتو كقيمتو ككظيف

الشاعر العارؼ بطبيعة الكتابة الشعرية ال يتقيد بذلؾ، فالخبلؼ ىك بيف التقيد بالمعنى 
ففي القراءة األكلى لمنص نفيـ مف » الحقيقي كبيف الدالالت المجازية يقكؿ مصطفى ناصؼ:

كلكننا إذا أخذنا نشؾ في ىذا  العبارات المعنى الذم يؤديو إلينا ارتباطا السياؽ بالكممات،
بناء النص لذلؾ يككف النص إلى ببدأنا نمتمس معنى آخر نراه كثيؽ الصمة  االرتباط السابؽ،

حد ما ىك الذم ىدانا إلى طريؽ المعنى حيث يممح عمى إعادة قراءة التراث العربي قراءة 
جرائي جمالي أصبحت يرل بأف ىذه العممية فعؿ إ كثانية تسمك عف فعؿ القراءة المتداكلة 

فعؿ جكىرم » في كطننا العربي عاجزة عف القياـ بدكرىا كنشاط نقدم كعميو فالقراءة الثانية:
لتحييف النص ككضعو ضمف حركة التاريخ كالتحكؿ ذلؾ أف النص يبقى محدكدا بزمف 
الكتابة بخبلؼ القراءة التي تعتبر فعؿ تحكؿ كانفتاح زمني عبر مسار الحركة التاريخية 
فالقراءة تأخذ أبعادا جدية تساىـ في بناء المكقؼ الفكرم العاـ الذم عانى مف المكقؼ 

 3 .«النقدم المتصمب
فبل يجاكزف ما أممتو  إال أف المغكييف ال يمتفتكف إلى ىذا النكع مف التفكير النقدم،       

مطابقة إلى  التي ترتكز عمى شرح معنى كممة بأخرل مناسبة أك عمييـ تحديات معاجـ المغة،
تقاف صنعتو، لكف الداؿ ميما تضؽ دائرتو مقارنة بالسياؽ  بياف جماليات النص المشركح كا 

                                                 
 .17-16ص، 1972 ،بيركت ،1ط ،دار العكدة، زمف الشعر :أدكنيس عمي أحمد سعيد  -1
 .12ص ،1994 ،الدار البيضاء، دار الثقافة، المغة العربية معناىا كمبناىا :حساف تماـ -2
 :كعبد الكىاب شعبلف ،190ص ،المغة كالتفسير :كينظر ،09ص  ،قراءة ثانية لشعرنا القديـ :مصطفى ناصؼ اليازجي -3

 .1ص ،القراءة المحايثة كالنص



مستويات جماليات التمقي ومناىج الشراح في شرح المفضميات ـــــــــــــــــــــ الفصل الرابع  

 

152 

 

فبل جممة شعرية بدكف ألفاظ المعجـ، إف المغكييف  فإنو عنصر لغكم فاعؿ في بناء الجممة،
زالة المبس في داللة الكممة عمى معناىا أك خمؿ  في قد قيدكا المستكل المعجمي باإليضاح كا 

: عمى أف بكدلير كاف Roman Jakobson -كحدات كظيفتو كأشار ركماف جاكبسكف
لمكممات في نفسيا خارج المعنى الذم تعبر عنو أم خارج داللتيا المعجمية جماال »يعتقد أف 

 1 .«كقيمة خاصة
فإذا كاف المفظ الغريب ال  إف مراعاة المتمقي لممعنى ضركرة جمالية كاجتماعية،     
 فإنو يتعذر بأف يكصؼ بأنو  انتيى أك قضى نحبو، شعر المحدث متعتو كجماليتو،يحقؽ لم
مكاناتو في استغبلؿ طاقات المغة المعجمية مف ب إف الغري يثير الشككؾ في تجربة الشاعر كا 

الغريب  صاحب المكازنة األمدم حيث اختياره لمسيؿ مف األلفاظ أك الغريب منيا فقد جعؿ
فإف العجاج  )التكمؼ دليؿ فقداف الطبع(شعر رؤبة بف العجاج  سببا في نفكر الناس مف

الذم  ابف األثيرنفسو يفاخر بيذا الغريب ألنو بدكم كالغريب يثير الشككؾ مثمما أثير عف 
األلفاظ داخمة في حيز » ربط فصاحة المفظ المفرد باأللفة كعدـ فصاحتو بالغرابة يقكؿ:

ميؿ إليو ىك الحسف كالذم يكرىو كينفر منو ىك كي ،فالذم يستمذه السمع منيا ألصكات،ا
 2. «الفصيح
فالجاىمي تأفؼ مف استخداـ الكحشي ألف الذكؽ العاـ كاف ينفر منو كما يدعك       

إلى تجنب بعض أحرؼ المعجـ لبشاعتيا كالتاء كالذاؿ كالخاء »ثير الشاعر المحدث األابف 
 أبييمجيا كقد كجدت عند ع( ألف السمع -ظ-ط-ص-س-خ-ذ-)ت كالشيف كالصاد...

 3. «كالمتنبي كابف ىاني تماـ،

                                                 
، 1ط ،الدار البيضاء ،المغرب ،دار تكقاؿ ،كحي كمبارؾ حنكفترجمة محمد ال ،القضايا الشعرية :ركماف جاكبسكف -1

 .81ص ،1988
 .142ص ،1ج ،ابف األثير 2 ،1983 ،1ط ،80ص ،2مجمد، األغانيكتاب  :صفيانيفرج األ أبك -2
 بيركت الرسالة، بعةأحمد الحكفي كبدكم طبانو، مط :، تحقيؽفي أدب الكاتب ك الشاعر المثؿ السائر :ابف األثيرابف  -3

 .283ص .1962
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طالب الشاعر أف  )فيكراس( كىذا األمر ليس عند العرب بؿ عند الركماف.       
فإف كثيرا مف  كيستمذىا. كيعرفيا، التي يفيميا المتمقي، يكظؼ األلفاظ الدائرة في عصره،

 يا اندثرت كماتت كالعكس.األلفاظ قد بعث فييا العصر الحياة بعد االعتقاد بأن
إف الكممة ما قد  إف مف الخطر أف نقكؿ:» :stivan oulmanيقكؿ ستيفاف أكلماف     

كلك كاف ذلؾ بعد قركف عديدة مف  إذ أف ىناؾ دائما احتماؿ عكدتيا إلى الحياة، ماتت،
 1. «االستعماؿمف   كاالختفاءاليجكع 

كتنفر مف  ،رتاح إال لمجميؿ الحسفإف السمع معيار الفصاحة، ألف األذف ال ت»   
كىذا مرتبط بتأثير البيئة  ،الكحشي كالغريب ألف األلفة كالغرابة تخضعاف الختبلؼ األذكاؽ

 2«. كتطكر الطباع
كالفصاحة ىي ما سيؿ في النطؽ ككضح في السمع يقكؿ المرزباني في تبرير     

كىذا الباب مجكز »ء القدماء تكظيؼ الكحشي )األلفاظ الكحشية العربية ( مف قبؿ الشعرا
كلكف ألف مف شعرائيـ مف كاف أعرابيا قد غمبت عميو  لمقدماء ،ليس مف أجؿ أنو حسف،

 3 .«العجرفيو....
 جمالية المستوى البالغي: :رابعا

 :ل بين الشرح والتمقيالعدو -1 
 -تطكره إلى نكسات فيقد يتعرض  - ريتطكر باستمرا إف الشعر كإبداع بشرم     

ال مجرد كضع القكاعد كاألصكؿ ،ا يستدعي محاصرة ىذا التطكر بالتحميؿ كالتفسيرمم
كال يمكف أف  ،ركأحكاـ معيارية ،تتعارض كفمسفة ىذا التطك  ،كاالستناد إلى أية نزعة تعميمية

 كبمنآل عف تجربة تظؿ الببلغة مقصكرة عمى اإلشارات المعادة عف الكممات كالجمؿ،
 نص بدكف لغة،كال نص مؤثر كفاعؿ دكف قراءة منتجة )ممارسة( الالكتابة كحضكر كىكية. 

                                                 
 .244-220 ص ،1997 ،القاىرة ،2ط ،دار غريب لمطباعة كالنشر ،الكممة في المغة :كماؿ بشير دكر -1
 ،365-364ص ،دار المعارؼ ،1985، 1ط ،ر في ضكء نظريات النقد العربيػمفيـك الشع :دػد الرؤكؼ أبك السعػعب -2

 .227-226ص
 .97ص ،540ص :المرزباني المكشح -3
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حساسا كفيما كمعرفة السيما أف الشعر لو خكاص تركيبية مفارقة تصاغ بيا األفكار  ،ذكقا كا 
كالسيما أف الشعر يبدع لنفسو طرائؽ متعددة مف أجؿ التعبير عف المعنى  كالمضاميف،

لية ... إف الببلغة تتعدل المعنى النحكم كالمعنى الكاحد كالتمييز بيف أساليب الكبلـ الجما
كالذم يخرج فيو الكبلـ عف الطبيعي  إلى التعبير الذم ىك مكضكع الببلغة، المعجمي،

 الزركشي:يقكؿ  إنو دليميا إلى الجميؿ، كالحقيقي )العدكؿ( فالببلغة ال تنفصؿ عف القكؿ،
ف أىؿ الذكؽ كممف يصمح النتقاد كليس كؿ مف اشتغؿ بالنحك أك المغة أك بالفقو كاف م»

نما أىؿ الذكؽ ىـ الذيف اشتغمكا بعمـ البياف كراضكا أنفسيـ بالرسائؿ كالخطى  الكبلـ، كا 
كصارت ليـ بذلؾ دربة كممكة تامة فإلى أكالئؾ ينبغي أف يرجع في معرفة  كالكتابة كالشعر،

  1. «الكبلـ كفضؿ بعضو عمى بعض
ىؿ لتذكؽ ألكاف الجماؿ كمستكياتو بخبرتو في إف الببلغي مؤ »تعميؽ المؤلؼ    

كالشاعر مثمو ذك إحساس خاص في تذكؽ أصناؼ الجمؿ التي تزخر  سماع الشعر كقراءتو.
فإف الجميؿ يتطكر بتطكر كسائؿ فيمو ككشفو ككظيفة الببلغة »بيا الطبيعة كالذات البشرية 

-تىتريش بميظر فالببلغة في ن«. »تكمف في تكاصؿ المتمقي بالشاعر عبر النص
Heinrech PLETT   تمثؿ منيجا لمفيـ النصي مرجعو التأثير ... ففي النمكذج الببلغي

 2. «المقاـ األكؿ دكف منازع لمتكاصؿ يحتؿ متمقي الخطاب...
 3 .«إف السامع شريؾ القائؿ» بؿ نجد الجاحظ تعدل ذلؾ بسبقو حيث يقكؿ:

ف تككف إنتاجية ترددية كارتدادية تقبؿ كلذا يتكجب عمى قراءة الببلغة النقدية أ     
إف  بالقديـ )طبع( في رفض كؿ عدكؿ عف المؤلكؼ الحسي المحدكد. ك الجديد )صنعة(

طريقة شكؿ المعاني في صكر جميمة ىي التي أممت عمى الببلغييف التركيز في نقدىـ عمى 
أنصار الشعر كألمر ما غمب  ،الذم يختمؼ عف الخطاب اليكمي ما يسمى بالكبلـ الجميؿ،

                                                 
المكتبة  ،محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،اج ت ،124ص ،2ج ،البرىاف في عمـك القرآف :يف بف عبد ا الزركشيبدر الد -1

 .451ص ،1999 ،2ج ،اإلتقاف في عمـك القرآف ،كأكرده السيكطي في كتابو ،دكف تاريخ ،بيركت ،العصرية
 .17ص ،1999 ،بيركت ،رؽالش ،إفريقيا ،ترجمة محمد العمرم ،الببلغة كالسمكبية :ىنرم ريش بميث -2
  .301صمكتبة الخانجي،   ،2ج 7/1980ط ،تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاركف  ،البياف كالتبييف :الجاحظ -3
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كالشعر استطاع أف يحرؽ  لما لمشعر مف أثر عمى المتمقي، طرقيـ عمى أنصار النثر،
يترتب عمييا »العمرم  محمد الكظيفة المغكية البلنحكية بالضركرة الشعرية. حيث يقكؿ

 1 .«فتنتج عف ذلؾ اإللتباس كالغمكض الخركج عف نظاـ المغة كقانكنيا العاـ،...
بآراء عبد  اءذالذم تأسس عميو النص احت االختبلؼي مفيـك كيبيف الغذام     

إف النص المختمؼ ،ىك ذلؾ » التفكيكي يقكؿ: -القادر الجرجاني أك بما رده جاؾ دريدا 
تنفتح عمى إمكانات مطمقة مف التأكيؿ كالتفسير فتحفز الذىف  الذم يؤسس لدالالت إشكالية،

يكشؼ القارئ فيو أف النص  ،مصطرع تأمميكيجاكره في  يره لداخؿ النص،ستثالقرائي كت
 2 .«شبكة داللية مف تبلحمو مف حيث إمكانية الداللة

 كالتكسع، كاالستقبلؿىك اإلبداع  نيسدك أعند  قريب مف مفيـك التحكؿ فاالختبلؼ»         
      3 .«لـ يكشؼ مف قبؿ كلذلؾ صمة بالقراءة فمع كؿ قراءة يكشؼ شيء جديد،

ليحكـ فكره  ذكقو الخاص، ع داللتو يتعدل فييا الشارح يطاحة بالمعنى كتكسإف اإل          
إنو يخضع لتجربتو كثقافتو في فيـ أك  التميزم كالتقديرم في إيراد الداللة مف معنى النص.

سكاء  ،ىناؾ إجماع حكؿ كجكد معنى أكؿ كمعنى ثاني»تأكيؿ الداللة  يقكؿ محمد مفتاح 
أـ كاف مستندا عمى قكاعد ببلغية  السياقي، االستدالؿج عف كاف ىذا المعنى الثاني نات

 4 .«كالصكر الحكمية
 :عالقة التأويل بالشرح و المتمقي -2

األحكاـ  ال إطبلؽ-ممف في المعنى تجربة قراءة الشعر -إف التأكيؿ إنتاج قراءات    
 م يريده الشاعر،المجانية في اختيار المعنى مع أف التأكيؿ ال يصؿ إلى المعنى الحقيقي الذ

                                                 
 .132ص، المرجع السابؽ: ىنرم ريش -1
 .07ص ، 1994 ،بيركت ،1ط ،المركز الفضائي العربي كاالختبلؼ،المشاكمة  الغذامي: -2
 .1992 ،بيركت ،العكدة دار ،1ط ،زمف الشعر :أدكنيس -3
 .107-100ص ،1990 ،دار البيضاء ،1ط ،دار التكاصؿ ،مجيكؿ البياف :محمد مفتاح -4
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في حديثو عف األداء كأفعاؿ  Palmr بالمر كالشاعر نفسو قد ال يعرؼ مقاصده بدقو قاؿ
  1. «ال تتساكل مع داللة الجممة الناتجة عف تأكيميا إف داللة الجممة األصمية،» الكبلـ:

نما إدراؾ القدرة           فيك يرل أف األساس ليس البحث عف الداللة كفيميا، كا 
فتجربة  ،لمداللة -األلفاظ  -امنة في األلفاظ كالجمؿ لئلشارة إلى سؤاؿ مفاده كيفية حممياالك

فالتأكيؿ مشخص في عبلقة  المتمقي أساس التأكيؿ فييا يفكؾ النص، كيسقط تأليفو الخاص،
  Umberto-إيككالقارئ بالنص كىنا تظير قدرة المتمقي عمى التأكيؿ أك العجز فيو فأمبرتك 

Eco ألنمكذجياكالقارئ  بالقراءة المتعددة كالداللة البلمتناىية يؤمفPaul  Umberto Eco 

Valéry فكرة القائمة عمى رفض كؿ معنى حقيقي في النص اإلبداعي ض الكالتشاكؿ كيرف
كيعد الباحث اليكلندم فاف ديؾ رائد منيج تحميؿ ، فالتأكيؿ ىك نقض المعنى المعجمي

ىك المنيج الذم يقـك عمى تحميؿ األيديكلكجية كالخطاب الخطاب االجتماعي اإلدراكي، ك 
السياسي كالخطاب اإلعبلمي مف خبلؿ البحث عف صمة الكصؿ بيف بنية القكاعد النحكية 
 كبنية المفردات كالجمؿ كالسردية )كما تعكسيا النظرية البنائية االجتماعية( مف ناحية

إلى استخداـ مناىج تحميؿ الخطاب،  كاإلدراؾ مف ناحية ثانية في دراسة النص، باإلضافة
مع مطمع الثمانينات مف ك و كلعؿ ذلؾ أسبغ عمى منيج فاف ديؾ الطابع التكاممي لمنيج

إلى مجاؿ تحميؿ الخطاب، إذ أكلى عنايتو لمتككينات  القرف الماضي، تحكؿ فاف ديؾ
لجزئية داخؿ الخطابية اإلعبلمية مع األخذ في االعتبار كؿ المستكيات كاألبعاد الكمية كا

النص، بدءا مف المفردات كبنية الجممة كاألدكات الببلغية كدالالت األلفاظ كالمضمكف 
القيمي لممعمكمات التي يسكقيا الخطاب، باإلضافة لعنايتو بالفكرة المحكرية، كبالتنظيـ العاـ 

 لمنص، كالبنية التخطيطية لمنص، كالبنية الفرعية.

 كاستقباؿ عممية إنتاج إلدراؾالبنية الفكقية  منظكمةكقد كظؼ فاف ديؾ       
superstructures  النصكص التي تسكف النصكص اإلعبلمية التي تطكم بداخميا تمؾ

                                                 
 .1997 ،الككيت ،1ط ،مكتبة دار العركبة ،ت خالد محمكد جمعة ،مدخؿ إلى عمـ الداللة :فرانؾ بالمر -1
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البنيات الفكقية، كلعؿ ذلؾ يفسر عنايتو بدراسة الخطاب السياسي كاأليديكلكجي لكشؼ 
 األمريكيقاؿ الفيمسكؼ  األبعاد المعمنة كالمستترة التي يشتمؿ عمييا الخطاب اإلعبلمي. كما

لدينا جمؿ قد تككف » :(Cornelius Van Allen Van Dyck)كرنيميكس فاف اآلف فانديؾ 
سميمة البناء لكف المعنى المنتج يخالؼ  صحيحة مف الكجية الصرفية كالتركيبية ...

 1. «ذلؾ...
جرائو تقـك عمى مقكلت» كيقكؿ محمد مفتاح:  يف :إف أصؿ نشأة التأكيؿ كسيركرتو كا 

  -اقتصاديا كفكريا  -ثقافيا  –سياسيا  -غرابة المعنى عف القيـ السائدة  :أكال
كدس األلفة في  ،أم إرجاع الغرابة إلى األلفة -قيـ جديدة بتأكيؿ جديد  بث: كثانييا
 2 «.الغرابة

مف ثقافة المتمقي في إثراء المعنى  Umberto Eco -كينطمؽ إمبر تكايكك       
 Robert كيؤكد ركبرت كركسماف .3 «عممية مستمرة إلعادة تنظيـ الشعر ىك» حيث يقكؿ:

 Crossman :إف عبارة  إذا كاف الشعراء  .4 «ىؿ يككف القراء المعنى؟» الفكرة بطرح سؤاؿ
، ككؿ الشرح إلىكالمؤلفكف يككنكف المعنى مف خبلؿ نصكصيـ مفادىا أف الشراح يعمدكف 

 «.لعممية، كيعتقد في مسعاه الصكابشارح يممؾ إستراتيجيتو كعدتو في ا
ال »النص قائبل في  تجيرارد جنيففي عممية الشرح نجد ما اصطمح عميو      

ييمني النص حاليا إال مف حيث تعاليو النصي أم أف أعرؼ كؿ ما يجعمو في عبلقة خفية 

                                                 
1 - Teun A. van Dijk-Ideology and discourse: A Multidisciplinary Introduction, Universitat 

Oberta de Catalunya, 2000, pp.42-61 فاف دايؾ .،   Cornelius Van Allen Van Dyck أغسطس  .
 ......ص1895 نكفمبر 13 - 1818

 .2581ص ،1994 ،بيركت ،1ط ،المركز الثقافي العربي، التمقي كالتأكيؿ :محمد مفتاح -2
القارئ في النص مقاالت في الجميكر كالتأكيؿ، ترجمة حسف ناظـ كعمى حاكـ  :سكزاف ركبيف سميماف كانجي كركسماف -3

 .117ص ،2007ط بيركت، صالح، دار الكتاب الحديد المتحدة،
، راكية يحياكم مجمةأنمكذجا،  ،ديكاف المتنبي البف معقؿ، ابف جني ،التمقي في كتاب المآخذ عمى شراح إستراتيجية -4
 .معقؿ أحمد بف عمي األزدم الميمب ،تيزم كزك امعةج

https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1895
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 فيك امتبلؾ لمنص الغائب ،كتأكيد عمى شرعية تفاعمية 1«صأـ جمية مع غيره مف النصك 
كيمكف النظر إلى التناص عمى أنو محاكلة النص الشعرم تذكير القارئ بما كتب  النصكص،

كلمنص الغائب دكر في تحديد المعنى أما عف عناية العرب  ،سابقا حتى ال ينساه أك يمحكه
قائمة بما  ـمعي )تداخؿ فيو حضكر كاختيار منظـ كليس فكضى(القدامى بالتداخؿ النصي 

 .رية(شعلشرح الأثبتتو نصكصيـ  )ا
ىؿ غادر الشعراء » ثر عف عنترة بف شداد حيف قاؿ:كيمثؿ محمد بنيس لذلؾ بما أي    
فالشعرية العربية القديمة فطنت لعبلقة النص بغيره مف النصكص كأحس  2«دـمف متر 

 3. «صيالشعراء الجاىميكف بسمطة النصكص األخرل عمى النص الشخ
عربي عندما يشير إلى األطبلؿ فإنو ال يحمؿ فإف الشاعر ال» يقكؿ حافظ صبرم:   

نما يشحنيا بكؿ ما  إشاراتو الداللة المكضكعية لمطمؿ الدارس الذم تحدثنا القصيدة عنو، كا 
 حممتو القصائد السابقة عميو مف معاني كدالالت بصكرة ال يصبح الطمؿ معيا مكانا فحسب،

نما منيج في الكتابة كمكقؼ في العالـ كرؤية لئلنسا يذىب » . كيقكؿ محمد نيس:4....«ف كا 
كبيف بنية  إلى أف شعراء الجاىمية فرقكا في قراءاتيـ المتفحصة بيف المغة كاألسمكب مف جية،

. كمف النقاد الذيف استعممكا مصطمحات جديدة : 5«الخطاب بيتا أك قصيدة مف جية ثانية
ىي مف تفا محمد بنيس استعمؿ مصطمح التداخؿ النصي عمى التناص كجكليا كريس

 .استعممت مصطمح التداخؿ النصي
 
-  

                                                 
 90ص1986-2مغرب ،طتر،عبدالرحمف أيكب،دار تكبقاؿ، الدار البيضاء ،ال-مدخؿ لجامع النصجيرارد جنيت:. -1
بداالتيا أربعة أجزاءمحمد بنيس:  -2  .طبعة ثالثة 2014طبعة ثانية،  2001 ،الشعر العربي الحديث ػ بنياتو كا 
 .2012، 2، الدار البيضاء، الطبعة الببلغة الجديدة بيف التخييؿ كالتداكؿمحمد العمرم:  -3
شارات العمؿ األدبي، مقالو في م -4  ،الدار البيضاء ،دار قرطبة ،2العدد جمة عيكف المقاالت،حافظ صبرم: التناص كا 

 .93ص  ،1986
 95: ص.المرجع نفسو -5
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 ية التمقي لمشروح الشعرية:ممات القراءة المغوية وعجزئي  -3  
بفعؿ »يشير محمد العمرم فيما أسماه )الخمؿ الفني كالخمؿ المعرفي بقكلو:    

نبغي لما ي نصكر قبؿ عصر التأليؼ، -متمقي الشرح الشعرم -الممارسة يككف لدل المتمقى
فعمى الرغـ مف ككف الشاعر  ،في جمالية التمقي أفؽ التكقع ىيككف عميو الشعر كما يدعأف 

فإف خركج الشعر إلى مجاؿ التداكؿ يثير ردكد أفعاؿ القراء بالنظر إلى  ىك أكؿ ناقد لشعره،
 1.يتكقعكنو نتيجة عكامؿ أصمية أك طارئة ناتجة عف المثقافة اما ألفكه أك صارك 

   :في شرح المفضمياتلشراح :مناىج ا  -4
كىذا  كتتمايز، تتعدد مناىج الشراح في شرحيـ لؤللفاظ قصد تحديد دالالتيا،    

كاألكضاع التي قيمت فييا كالمناسبات التي مف  نتيجة تغيير األسيقة الحاممة لتمؾ األلفاظ،
يع مما جعمو يبحث عف مبررات تستط مما أكجد حيرة لدل المتمقي كصدـ كقعو، أجميا قبمت،

كليذا  -معناىا في لحظة معينة مؤل الفراغ أك تقريب المسافة الجمالية -تحديد داللة المفظة 
 قاؿ فايز الداية: 

ككاف  تناثرت مبلحظ التغيير الداللي في ثنايا الشرح الكارد عقب كؿ بيت،»   
 الشراح ينصكف عمى ىذا التغيير نصا صريحا في معظـ ىذه المبلحظ كذلؾ بقكليـ مثبل:

كفي القميؿ مف المبلحظ األخرل كاف الشراح  ،....«كأصؿ لفظ كذا ىك ....ثـ صار »
أك ىي في أحياف تترؾ لنا المكاد في حيز  يكتفكف بسرد الشرح بطريقة  تكمئ إلى التطكر،

كقد غطت مبلحظ التغيير الداللي الكاردة في  ،2«متقارب يسيؿ التصكر فيو لذلؾ التحكؿ
حيث كاف لمببلغة دكر جمي  بطريؽ المجاز المرسؿ، النتقاليافة ككاف الشركح أقساميا المختم

كاألسرار المغكية » بقكلو: كلعؿ ىذا ما يشير إليو الدكتكر تفسير دالالت األلفاظ، -في ذلؾ 
فيي أمكر نسبية تتفاكت طرؽ التعبير عنيا بتفاكت األشخاص  ال عبلقة ليا بأكضاع المغة،

د، عامة أك خاصة( فمـ يكف ضركريا أف يككف ما استعمؿ عمى نقا متمقيف، قراء، )مبدعيف،
                                                 

 .65ص  ،1999 ،دار البيضاء ،إفريقيا الشرؽ الببلغة العربية أصكليا كامتداداتيا، :محمد العمرم -1
 .301-231-301عمـ الداللة العربي، صفايز الداية:   -2
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كلكف الناس إذا تناسكا عبلقتو  سبيؿ التقابؿ لغرض ما، داال عمى التضاد الحقيقي الكضعي،
تستدعييا الصكر كاأللفاظ كاألفكار المتداعية نقمك ىذه األلفاظ متكىميف فييا  التقابؿ ىذه،

 1«. ؾ ما اجتمع مما يسمكنو باألضدادالتضاد الحقيقي فاجتمع لدييـ مف ذل
 .الميمؾ –العطشاف   -لمديغ    -كالمفارزة  - كالناىؿ –مثؿ لفظ السميـ 

بيدل أني أشير ىنا إلى أنو ليس ثمة تفاؤؿ في  » كيقكؿ صبحي الصالح:    
نما األمر ىك أف إطبلؽ المفظ عمى معنى العطش كاف في مرحمة  كصؼ القطا بالنيؿ، كا 

لعمة تفاؤؿ فمما كثر استعمالو في ىذا المعنى تكىـ الناطقكف أصالة داللتو عمى لغكية ما 
كىذا الذم يصدـ كقع  ،2«فاستعممكه بيذه الداللة دكف نظر إلى معنى التفاؤؿ معنى العطش،

المتمقي كيثير انتباىو إلى أف ما قرره قدماء لغكيكا العرب بشأف بعض األلفاظ، يمتقي مع ما 
 tabooالمحدثكف مف أمر األلفاظ المحظكرة تحت مسميات حداثية )البلمساس  يقرره المغكيكف
ىك المقدس المحـر لمسو كاالقتراب منو ألسباب » فالبلمساس: oeuphemismكحسف التعبير 

ذا ما اصطدمت كممة بحظر االستعماؿ تحت تأثير عامؿ البلمساس حمت محميا  خفية، كا 
 3. «ذلكممة أخرل خالية مف فكرة الضرر كاأل

ىك استبداؿ الكممات المطيفة الخالية مف أم مغزل سيئ أك » كأما حسف التعبير:  
  .كاألمراض كىذه تكثر في مجاالت الكممات الدالة عمى المكت ،4«مخيؼ لكممات البلمساس

 الشواىد الشعرية:
 قاؿ مزرد بف ضرار:

اعر مخضـر ذكر أبك عمر الشيباني أف القصيدة لجزء بف ضرار الشماخ ىك ش    
 رثى بقصيدة عمر بف الخطاب رضي ا عنو كفي ىذه القصيدة يقكؿ:

                                                 
1
 .311-310ص ،و المغةدراسات في فق :صبحي صالح - 

        310ص  ،المرجع نفسو - 2
 .174ص، كماؿ محمد بشر حقيؽ:ت ،دكر الكممة في المغة :كلمافأستيفف  - 3
، القاىرة ،مكتبة األنجمك ،المحظكرات المغكية ،تفصيؿ القكؿ في مجاالت كممات البلمساس :كريـ زكي حساـ الديف -4

 .الككيت ،117-67ص ،1985
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يَّافي ناًىؿي *** كأىنّْي أىريدُّ الكىٍبشى كالكىٍبشي جاًمحه  »  1«  كأىٍرجعي ريمًحي كٍىكى رى
 :كقاؿ امرؤ القيس 
ٍخميكجى " ٍمكىى كمى نيييـٍ سي ْي  كرؾى كرجًؿ المتيًف عمى نابؿً  *** ةن ػنىٍطعى

 طان كاظمةى الناىؿً ػأك كق *** الدَّبى ؿً ػأقسىاطه كىًرجٍ  إٍذ ىيفٌ 
كيركل: "كر كبلميف"، كيركل: "فيف أرساؿ". أقساطي: أم قطع. كأرساؿ: أم أقطاع؛ كاحدىا 

، كىك قاسط بف ىنب بف أفصى بف دعمي بف جديمة بف  .رسؿ كقاسط: أبك حي مف العربى
: عنؽ قسطاءي كأعناؽ قساط، قاؿ : يبس في العنؽ-بالتحريؾ-كالقسطي  .أسد بف ربيعة ، يقاؿي

القساط" جمع قاسطو كىك كيركل: " حتى رضكا بالذؿ كااليياًط كضرًب أعناقيـ القساط :رؤبة
: انتصاب في رجميى الدابة كذلؾ عيب ألنو يستحب فييما االنحناءي -أيضا-كالقسطي  .الجائري 
 .كالتكتير

 .يقاؿ: فرس أقسط بيفي القسطى 
 2" ؿ: ىك الذم في عصبى قكائمو يبس خمقوكاألقسطي مف اإلب

  :دالالت األلفاظ والتمقي  -5
 .عممية التمقيفي الشعر و دورىا في  األضداد -أ
 تعريفيا:  -1

الضد لغة: كؿ شيء ضاد شيئا ليغمبو، كالسكاد ضد البياض، كالمكت ضد الحياة، الميؿ ضد 
 الشيء كضديده كضديدتو خبلؼ (: ضدػى458النيار، إذا جاء ىذا ذب ذاؾ قاؿ ابف سيده )

 3.«حكى لنا أبك عمر كالضد مثؿ الشيء كالضد خبلفو» قاؿ ابف السكيت:

                                                 
 ،دار المعارؼ ،10ط ،كر كعبد السبلـ ىاركفاشرح كتحقيؽ أحمد ش ،المفضميات :محمد بف يعمى الضبي المفضؿ بف -1

 .95ص ،القاىرة
الحسف بف محمد بف الحسف بف حيدر العدكم العمرم القرشي ي الديف ضالعباب الزاخر كالمباب الفاخر المؤلؼ: ر  -2

 النشر . ط ... دار302ص ،1ج ،ىػ650المتكفى  ،الصغاني الحنفي
 ج ، ص.)ضدد(: مادة المساف  ابف منظكر : معجـ لساف العرب -3
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مف أشار إلى  فأكؿالضد اصطبلحا: فمـ يتفؽ عمماء المغة عمى تعريؼ كاحد لمفيـك التضاد 
اعمـ أف مف كبلميـ اختبلؼ المفظيف الختبلؼ » قاؿ: (ػى180ىذا المفيـك سيبكيو )

كاختبلؼ المفظيف كالمعنى كاحد كاتفاؽ المفظيف كاختبلؼ المعنييف، فاختبلؼ المعنييف، 
المفظيف الختبلؼ المعنييف نحك: جمس كذىب، كاختبلؼ المفظيف كالمعنى كاحد نحك: ذىب 
كانطمؽ، كاتفاؽ المفظيف كالمعنى مختمؼ كقكلؾ: كجدت عميو مف المكجدة ككجدت إذا أردت 

 1. «كجداف الضالة كأشباه ىذا كثير
الحركؼ التي تكقعيا العرب عمى »( في مفيـك الضدية ػى328فقاؿ ابف األنبارم )   

 2. «المعاني المتضادة فيككف الحرؼ عنيا مؤديا عف معنييف مختمفيف
كاألضداد جمع » ( في كتابو األضداد بقكلو:ػى351كأتى أبك الطيب المغكم )   

د، كالسخاء كالبخؿ، كليس كؿ ما خالؼ كالسكا الضد، كضد كؿ شيء ما نفاه، نحك البياض
نما ضد القكة الضعؼ  الشيء ضد لو أال ترل أف القكة ك الجيؿ مختمفيف كليس ضديف كا 

 3 . «كضد الجيؿ العمـ...
كآراء العمماء في األضداد اختمفت، ففريؽ يراىا حمة تزىك بيا العربية عمى     

يسمبيا بياء الفصاحة كيخمع عمييا أثكلب أخكاتيا مف المغات، كفريؽ آخر يراىا مطعنا عمييا 
كأبك  (ػى328( كابف األنبارم )ػى206) الغمكض  فكاف مف المؤيديف ليا مف القدماء، قطرب

 (...ػى248( كابف السكيت)ػى244حاتـ السجستاني )
كبلـ العرب يصحح بعضو بعضا، كيرتبط أكلو » كيقكؿ محمد القاسـ األنبارم:    

الخطاب منو إال باستيفاء كاكتماؿ كجميع حركفو، فجاز كقكع المفظة  بآخره، كال يعرؼ معنى
 4. «عمى المعنييف المتضاديف...

                                                 
 .388/1 ،المزىر ،46 ،الصاحبي فقو ا ،8/1 ،7الكتاب  -1
 .244ب  ،أضداد قطر -2
 .7 األضداد -3
 .1/1أضداد أبي الطيب  -4
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إذاعة األضداد مف » محمد شاىيفيقكؿ مف المحدثيف المؤيديف لؤلضداد تكفيؽ ك     
 .«كسائؿ تنمية المغة

قا *** كقيمتي ًإلى البىٍرًؾ اليىكاًجًد فاتَّقىتٍ  :قاؿ عمر بف األىتـ كؽي مى اًدًؿ ري  1 ًحيدي كيكـه كالمىجى
 .البرؾ: إبؿ الحي كميـ

 اليكاجد: النياـ، كالياجد مف األضداد يقاؿ لمنائـ، كيقاؿ لممتيقظ بالميؿ المنيجد بالقراءة.
 .في شرح أحب الكأس( (ىػ539( كالجكالقي )ػى347أما منكركىا )األضداد( ابف درستكبو )

 2. «ا دليبل عمى عدـ اإلبانةعدى» كمف الحدثيف: عبد الفتاح بدكم:
أننا حيف نتبع األقكاؿ التي أخذ بيا المفكركف ال نجد فيما بيف »كيرل حسف نصار    

 3. «أيدينا مف مرجع
كالقكؿ الفصؿ ىك: مف الظمـ نفي الظاىرة عمى الرغـ مف الغمك كالتكمؼ الذم تبع تجريح 

 .األضداد
 أسباب نشوء األضداد وأىميتيا: -2

 كقاؿ آخركف: إذا كقع الحرؼ عمى معنييف » : قاؿ األنبارم:جاتتداخؿ المي
متضاديف فمحاؿ أف يككف العربي أكقعو عمييما بمساكاة بينيما، كلكف أحد 

 4. «المعنييف لحي مف العرب ك المعنى اآلخر لحي غيره
 الشكاىد الشعرية مف شرح المفضميات:  

 التفاؤؿ كالتشاـؤ كالتيكـ :بب: كيندرج تحت ىذا السكاالجتماعيةالعكامؿ النفسية  -
 .السخريةك 

  .كمثالو عمى التفاؤؿ قكؿ ابف األنبارم -
                                                 

، 7سبلـ ىاركف، دار المعارؼ، طالمفضميات، المفضؿ بف محمد بف يعمى الضبي، تحقيؽ كشرح: أحمد محمد شاكر كعبد ال -1
 400ص

 .401المصدر نفسو، ص  -2
3
 .125ص  ،بسبكني عبد الفتاح، عمـ المعاني دراسة ببلغية - 

4
 .405المصدر السابؽ، ص  - 
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  .يقاؿ سميـ لمسالـ كالممدكغ»كالسمـ حرؼ مف األضداد:  -
يقاؿ رجؿ عائذ بفبلف  كالعائذ حرؼ مف األضداد: يككف الفاعؿ كيككف المفعكؿ،»     

 .و ألف كلدىا يعكذ بيا كجمعيا عكذ)فاعؿ(، كيقاؿ ناقة عائذ: حديثة النتاج، كىي مفعكؿ ب
ف حى   باف عكذ مطافؿ.لٍ ي أىالنخؿ فً  يفى حً  ***تبذليو  كٍ لى  ؾى نٍ يثا مً دً قاؿ أبك ذؤيب:  كا 

 :داللة العقل في السمب واإليجاب  -6
 1في أربع منيى األرض تحميؿ  *** يىٍخًفي التُّرىابى بأىٍظبلؼو ثمانيةو قاؿ عبدة بف الطيب: 

رجو لشدة عدكه، يقاؿ خفيت الشيء، أظيرتو كأخفيتو مف األضداد ]تحميؿ[ حديخفى التراب: ي
 .«يتحمؿ مف القسـ )يضر بو( فو يتحمؿ مف القسـ بأدنى لمس

 :فضمياتفي شرح الم جمالية المستوى النحوي خامسا:
 النداء وأثره عمى المتمقي: -1
 عبلقة المتمقي بصيغ النداء في القصيدة كالشرح: -أ

قباؿ المخاطب عميو، بحرؼ نائب مناب }أنادم{ ا  ك المتكمـ،  طمبالنداء ىك » 
 2. «المنقكؿ مف الخبر إلى اإلنشاء

كمف الطرائؼ التي تكشؼ الحالة النفسية لمشاعر استعماؿ أسمكب النداء الذم يخرج  
إلى أغراض ببلغية متنكعة، فتنبيو المخاطب عمى أمر معيف، ىك تعبير صادؽ عف حاالت 

بأسمكب النداء لغاية طمب اإلعانة أك اإلغاثة أك الرجاء،  -المكبكت -داخميالتأـز النفسي ال
كشعراء المفضميات أكثركا مف استعماؿ ىذه األدكات صريحة أك محذكفة، لنداء البعيد أك 

 القريب مف أمثمتيا في الشركح.
 قكؿ الشاعر تأبط شرِّا:

ًيراؽً  ا لىؾى ًمٍف شىٍكؽو كىا  مىرّْ طى ***  يىا عيدي مى مىى األىٍىكىاًؿ طىرَّاًؽ  كى  ٍيؼو عى
 قاؿ التبريزم:

                                                 
 .96ص  ،شرح اختيارات المفضؿ :الخطيب التيريزم -1
 .100المصدر نفسو : ص -2
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يراؽ كما تقكؿ مالؾ مف فرس قاتمؾ  :يريد: يا أييا المعتادم« عيد»قكلو: يا مالؾ مف شكؽ كا 
ا كأنت تمدحو كيا عيد نداء مفرد معرفة، كذلؾ أنو بطكؿ اإللؼ لو كاتصاؿ المقاساة لو، 

اؿ: يا أييا العيد، كاشتقاقو مف العكد الذم صار عنده، كالشيء المعيف المخصكص فكأنو ق
عمت الياء فيو عكضا الزما، فكأنو صار اسما لما اعتاد اإلنساف  ىك مف الرجكع، إال أنو جي
مف حزف أك مرض أك شكؽ: كمعنى العكض البلـز أف الكاك، كبزكاؿ الكسرة التي قبمو، ال 

ت: أركاح كأقكاؿ، فكأف العيد ال إذا قم« قيؿ»ك« ريح»يعكد في تصاريفو كلـ يجر مجرل كاك 
مناسبة لبلشتقاؽ بينو كما بيف ما يصح الرجكع منو فيجرم عميو، كعمى ىذا قيؿ لميـك 

فالشارح أكرد نصا يحتمؿ تعميـ المتمقي القاعدة النحكية في المنادل «. العيد» الجديد:
ا جمع الشاعر بيف كالقاعدة الصرفية في القمب باإلبداؿ كاإلعبلؿ حتى يمكنو التأكيؿ، كىن

 النداء كاالستفياـ.
لفظو استفياـ، كمعناه التعجب، كىـ يقكلكف يالؾ مف رجؿ « مالؾ» قاؿ التبريزم كقكلو:

 كرجبل، كما أنت مف رجؿ كيا فارسا، ما أنت مف فارس.
فيك يكرد أبياتا لممفضميف تتناص مع بيت تأبط شرٌا، كصدر البيت السابؽ لمشاعر:   

 1 * السفاح بف بكير.
ف كاف أكثر لفظيا   ثـ يتكسع في الشرح مكردا صيغ االستفياـ الدالة عمى التعجب كا 

« ًمف شكؽ»في قكلو « ًمف»يأتي عمى االستفياـ كالنداء، ثـ يعرب: ما مبتدأ كذلؾ خبر ك
 2. ﴾فىاٍجتىًنبيكا الرٍّْجسى ًمفى اأٍلىٍكثىافً ﴿تبيف مثؿ قكلو تعالى: 

فإف قيؿ لـ لـ »تقكـ عمى السؤاؿ كالجكاب مثؿ قكلو: فجمالية التمقي في نص الشرح 
لما  -؟ قمت «يا فارسا ما أنت مف فارس» كما قاؿ السفاح« يا عيد مالؾ مف عيد» «يقؿ

                                                 

 أحد العمماء  .(ىػ 231 - ىػ 154) المخزكمي مكالىـ، المصرم ف بكيريحيى بف عبد ا ب أبك زكريا :السفاح بف بكير -*

 .في زمانو بمصر ككاف فقيو القضاء .أىؿ السنة كالجماعةعند الحديث كركاة
1
 .97-92ص  ،شرح اختيارات المفضؿ :التبريزم - 

2
 ركاية كرش. مف سكرة الحج 30اآلية  - 

https://ar.wikipedia.org/wiki/154_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/154_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/231_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/231_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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كاف العيد ينصرؼ إلى أشياء كثيرة قد عددىا، كىي الشكؽ، كالخياؿ كاإليراؽ، ككاف 
ؿ في ا  1. «لتفسيرمجمكعيا ال يبيف عف لفظة عيد، أجمؿ بالنداء كفصَّ

كالمعنى ىنا أف الشاعر استيؿ قصيدتو بأسمكب تقميدم اعتاده الشعراء إٍذ كجو النداء 
لمعيد الذم ىك اليـك الجديد الذم ال يعقؿ لكنو مف أياـ اإلنساف التي تعكد في الحاضر 

صمى ا أك في الغيب المؤخر الذم قاؿ عنو الرسكؿ  -حدثاف الدىر  - أحداثيا -القريب
 2 «ذىب بعضؾ.. - يا ابف آدـ كمؾ أياـ إذا ذىب يكمؾ: »كسمـعميو 

كقاؿ عنو  (يا ابف آدـ، إنما أنت أياـ، إذا ذىب يـك ذىب بعضؾقاؿ عنو الحسف البصرم: )
 3. "عيد بأية حاؿ عدت يا عيد "كقاؿ: "،ـعإني عف عمـ ما في غد  "الشعراء:

عامة، أم اختراؽ لمغة مف فالمظاىر األسمكبية تقـك بتأسيس لغة خاصة في لغة   
باالنزياح كالعدكؿ كالخصكصية »خبلؿ المغة ذاتيا، أك ما يسمى في النقد الحديث 

  .«األسمكبية

فيك كظؼ النداء ليحقؽ مف كطأة األلـ، كحقؽ التفاعؿ بيف الشاعر كالمتمقي  
باستعماؿ النداء مع االستفياـ قصد إحداث كقع التعجب ك يظير تكظيؼ المجازم بدؿ 

 الحقيقي، كـ استعمؿ الشعراء النداء المنادم المحذكؼ.
 :كقاؿ أيضا
 حرَّؽ بالمـك جمدم أمَّ تىحراؽ*** يا مف لعذَّالة خذَّالة أًشبو  

كقكلو: يا مف لعذَّالة، المنادل محذكؼ، كأنو قاؿ: يا قكـ مف لعذالة كالكبلـ »: يقكؿ التبريزم
 4 .«شككل ك يشتمؿ عمى تعجب

                                                 
1
 .45 ، صبنية المغة الشعرية  إلى مدخؿ :د.عمكم الياشمي - 
 صمى ا عميو كسمـ.حديث رسكؿ ا  -2
 بيت ديكاف المتنبي. -3
 42، ص 1ج ،شرح اختيارات المفضؿ :التبريزم -4
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ر النفسي ليذا الحذؼ كاضحا، فإف الشاعر بعدما يئس مف الخير في كقد جاء األث» 
قكمو، كمف نصرتيـ لو، لـ يجد ىناؾ فائدة مف ذكرىـ كالتصريح بيـ فآثر الحذؼ عمى 

 1.«الذكر
فالشاعر الصعمكؾ ىك في اختياره منيج حياتو، قد قطع الركابط االجتماعية بينو  

بقطع الصمة مع مف ال يرجى منو خيرا أك منفعة  كبيف قكمو، فيي رسالة لممتمقي باإلسراع
 قاؿ الشاعر المثقب العبدم: 

ثّْي مف سىميني***  فإمَّا أٍف تككفى أخى بحؽّْ   فأىعًرؼى منؾى غى
ال فاطَّرحني كاتخذني  2 ؾى كتتَّقينيػديٌكان أىتَّقيػع***  كا 

  .كمف الظكاىر األسمكبية قضية التقديـ كالتأخير
 في الشرح وعالقاتيا بالمتمقي: والتأخير التقديم ظاىرة -2

باب »ىػ( عف التقديـ كالتأخير ىك: 471يقكؿ اإلماـ عبد القاىر الجرجاني )ت   
كثير الفكائد جـ المحاسف، كاسع التصرؼ، بعيد الغاية، ال يزاؿ يفتر لؾ عف بديعو، كيفضي 

و، ثـ تنظر فتجد بؾ إلى لطيفة، ك ما تزاؿ ترل شعرا يركقؾ مسمعو، كيمطؼ لديؾ مكقع
    3. «بسبب أف راقؾ، ك لطؼ عندؾ، أف قدـ فيو شيء كحكؿ المفظ مف مكاف إلى مكاف

فالنص الذم يحفؿ بأسمكب التقديـ كالتأخير يستعممو المبدعكف كالشعراء كالكتاب   
لتأكيد االىتماـ بحاالت شعكرية خاصة بو كأخرل في نفس المتمقي عمى نحك يحسسو 

 يمتو لمالو مف تأثير في السامعيف كىذا ما نجده في المفضميات كشركحيا.بأىميتو ليدرؾ ق
قبؿ ما نستشيد بشعر المفضميف نقكؿ إف القرآف الكريـ فيو مف ببلغة التقديـ  

كالتأخير ما تشنؼ لو أذف السامع كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نكرد قكؿ ا عز كجؿ: 

                                                 
 .292ص  ،المصدر نفسو -1
 .ماجستير 172ص  ،الشعرم. شعر األغرية نمكذجا اإلبداعالمككف النفسي كأثره في  -2
 . 49ص اإلعجاز، ط،دالئؿ  :يعبد القاىر الجرجان -3
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كفى ﴿ فىًريقان تىٍقتيميكفى ﴿كقاؿ ا عز كجؿ:  .1 ﴾فىأىمَّ آيىاًت المًَّو تيٍنًكري ﴾فىفىًريقان كىذٍَّبتيـٍ كى
كقاؿ ا عز  .2

مىقىي﴿كجؿ:   3 .ا﴾اى كىاأٍلىٍنعىاـى خى

الجممة تككف مف المسند كالمسند إليو كىما المعتبراف حتى لك » حيث يرل بف ىشاـ أف:
 4 .«تقدمت عمييا بعض الحركؼ: كيؼ جاء زيد ؟

 المفعكؿ، أك الخبر، أك الظركؼ. تقديـ ك مف امثمة 
 متمـ بف نكيرة:  قكؿ الشاعر 

ٍزنان تىذىكُّري ماًلؾ  كعي *** كىىيَّجى لي حي  5 فما ًنٍمتي ًإالَّ كالفيؤىادي مىري
 قاؿ سكيد بف أبي كاىؿ اليشكرم: 

يىاؿه زىائره              ًفرو فيًو قىدىعٍ ***  ىىيَّجى الشٍَّكؽى خى بيبو خى  ًمف حى
كن مَّمىٍتياكقيري  6 ًريحي ًمٍسؾو ًذم فىنىػعٍ ***  ان سىابغان أىٍطرىافييا غى

نعكد إلى الحديث عف الشركح الشعرية كأىمية ظاىرة التقديـ كالتأخير باعتبارىا     
أحد خصائص المغة العربية، حيث تتيح فرصة لممتحدث أك المبدع لتقديـ ما يريد تقديمو 

دـ أك الترتيب الزمني، كقد كردت ىذه الحالة األسمكبية لغرض يتعمؽ بالمعنى أك أىمية المق
 7في مجالي النحك كالببلغة مع االختبلؼ في المعاني التي يدؿ عمييا كؿ مجاؿ.

كيبلحظ عمى األبيات الشعرية المستشيد بيا، نقدـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ كما أف   
 القكاعد المألكفة.لمضركرة الشعرية دكر في ىذا. حيث يضطر الشاعر إلى مخالفة 

                                                 
 ، ركاية كرش.مف سكرة البقرة 81آلية ا -1
 ، ركاية كرش.مف سكرة البقرة 87اآلية  -2
 ، ركاية كرش.مف سكرة النحؿ 05اآلية  -3
 .أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ :ابف ىشاـ األنصارم -4

5
 1192ص .شرح المفضميات األنبارم، - 

6
 1193      المصدر نفسو         - 

7
نكفمبرج 12ع2مج .مجالة العمـك عمـك كتكنكلكجيا .النكر عمى مقالة ظاىرة التقديـ كالتأخير في المغة العربية :فضؿ ا - 

 السكداف
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كيحتممكف قبح الكبلـ حتى يضعكه في غير »حتى أف سيبكيو يقكؿ في أمر الضركرة: 
 مكضعو ألنو مستقيـ ليس في نقص كقكؿ الشاعر:

دكدى كقىمَّما  ٍلًت الصُّ دىٍدًت فأٍطكى ديكًد يىديكـي *** صى  ًكصاؿه عمى طيكؿ الصُّ
نما الكبلـ: كقمما يدـك ًكصاؿ  1 «.كا 

كؿ شيء يخالؼ العادة ىك أكثر تأثيرا في الفيـ المألكؼ لممتمقي ك التقديـ ألف      
فإف قدمت المفعكؿ كأخرت الفاعؿ جرل المفظ كما »المبلحظ في األبيات يقكؿ عنو سيبكيو: 

جرل في األكؿ كذلؾ قكلؾ: ضرب زيدا عبد ا، إنما ألنؾ أردت بو مؤخرا ما أردت بو 
ف كانمقدما، كلـ ترد أف تشغؿ الفع ف ك يقدمكف الذم بيانو أىـ ليـ  كاؿ بأكؿ منو، كا  أغنى كا 
 2 «.كاف جميعا ييمانيـ كيعنيانيـ

كأف يتعمؽ المتقدـ بالفعؿ }المفعكؿ عف الفعؿ{ ليدؿ عمى اختصاصو بالمتقدـ فيحدث 
نكعا مف التناسب بيف ما يقكلو المتكمـ كما قالو المتمقي مثؿ قكؿ شخص مف تريد؟ فيقاؿ لو: 

 3 أريد مقدما لممفعكؿ بو )محمدا( مكافقة لتقديـ المفعكؿ بو )مف( االستفيامية.محمد 
فالفعؿ ىنا مثبت فيك يفيد االختصاص كما ىك كاضح في الجممة األخيرة حيث 

 خصص الكبلـ بمحمد كحده، كقد قاؿ الشاعر: 
 اىدالشعري:الش

ؼ عف تركيبيا في إف تركيب العبارة األدبية عامة كالشعرية منيا خاصة، يختم     
الكبلـ  -الكبلـ العادم، أك في النثر العممي ففي حيف تكاد تخمك كممات ىذيف األخيريف 

إفرادا أك تركيبا مف كؿ ميزة أك قيمة جمالية، فإف العبارة األدبية أك  -العادم كالنثر العممي
جماليا، بما فالمبدع قادر عمى تشكيؿ المفظة » التركيب األدبي قابؿ لحمكلة قيـ جمالية،

                                                 
1
 .31ص  ،1966 ،دار القمـ ،ىاركف عبد السبلـحقيؽ: ت 1ج ،الكتاب ،أبك شبر عمر :سبكيو - 
 .34ص  ،1966 ،القاىرة ،ىاركف عبد السبلـ :حقيؽت 1ج ،الكتاب ،أبك شبر عمر :سبكيو -2
 صالمصدر نفسو. -3
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يتجاكز إطار المألكفات، كبما يجعؿ التنبؤ بالذم سيسمكو أمرا غير ممكف كمف شأف ىذا إذف 
   1«.أف يجعؿ متمقي الشعر في انتظار دائـ لتشكيؿ جديد كمنو معاني كدالالت جديدة

 ترل الشاعر: Jean Cohen -فالشعريات الحديثة عمى حسب قكؿ جكف ككىف   
حساسو، كىك خالؽ كممات كليس خالؽ أفكار، كعبقريتو كميا ترجع إلى بقكلو ال بتفكيره » كا 

فاالنزياحات التركيبية في الفف  .2«كمف القصائد مف تقكؿ شيئا كاحدا ... المغكم إبداعو
 الشعرم تظير أكثر في التقديـ كالتأخير كىك الذم يقؼ عمى الشراح.

 األسكد بف يعفر النيشمي  » قاؿ الشاعر:
 كاليُـّ ميحتىضره لىدىم ًكبادم***  كما أيحٌس ريقادم ناـى الخميُّ 

 3 كعب بف أمامة ك ابف أـ دؤاد*** ا تخيرىا لدار أبييـ أرضن 
  .كعب بف أمامة: ىك اإليادم أحد أجكاد العرب في الجاىمية

الشاعر المعركؼ.  ابف دؤاد: نقؿ األنبارم عف أحمد بف عبيد أنو يعني بو أبا دؤاد األيادم
ي شرح األنبارم: أرضا تخيرىا لطيب مقبميا: ككعب أحد األجكاد كحاتـ الطائي كجاء ف

 4 ثانييما. كىـر بف سناف ثالثيما.
 قاؿ الشاعر المثقب العبدم: 

 سىكىاًدمُّ الرًَّضيًح معى المَّجيفً ***  كىسىاىىا تاًمكان قىًردان عمييا
ًالبىٍيًف ًبميٍشفىًترُّ  ٍكته أى***  تىصيؾُّ الحى ًنيفً لىوي صى  بىحُّ مفى الرَّ
 -السكادل: نسبة إلى سكاد العراؽ  -يعني سناميا  -التامؾ: المشرؼ الطكيؿ. القرد: المتمبد
 .يريد بو العمؼ كأنو ىك الذم نمَّى سناميا

 أك بزر. -المُّجيف ما تمجف أم تمزح مف كرؽ  -الرضيح: النكل المسحكؽ 
 .متفرؽال –الحالبيف: عرقاف يكتنفاف السرة: المشفتر 

                                                 
 .297ص  ،الببلغة العربية أصكليا كامتداداتيا :محمد العمرم -1
 .111ص األسمكبية،كر الدراسات ظاالرتياح مف من :أحمد محمد كيس -2

3
 .شرح لممفضميات نبارماأل - 

4
 .217ص ،أحمد شاكر كىاركف ،شرح ينظر: ،457–445ص  ،ممفضمياتلشرح  نبارماأل - 
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تزج بالحصى في سيرىا، -صكت في غمظ: أراد أنيا يعني الحصى البحة: بقكؿ الشارح:
 1 «.فتصمؾ بو حالبييا

 
 

 قاؿ الحارث بف حمزة: 
كـً ًإليو كالنٍَّحسً ***  ال يىٍرتىًجي لمماًؿ ييٍيًمكوي  ٍعدي النُّجي  2 سى

يعطي  ومفو عميو، كلكنقاؿ األنبارم: قاؿ أبك عمرك: ال يعتمد اإلنفاؽ كقت سعد لتعجؿ خ
      في كؿ كقت غيره: كركل:

ٍيًو كالنٍَّحسً  *** ال ميٍمًسؾه ًلٍممىاًؿ ييٍيًمكيوي  كـً لىدى  طىٍمؽي النُّجي
 .ربح فيياقاؿ أبك عمرك: يقاؿ يـك طمؽ، كليمة طمقة، ليس فييا برد كال ريح كالشاكرة ليس 

 قاؿ: عبد ا بف عتمة الظبي
رىادى اٍستىمٍ  مىٍت أىسىبلىتيناكيكـى جي بىا ***  حى ٍر لىنا قىٍرفي أىٍعضى يىزيدى كلـ يىٍمري

3 
 قاؿ الشارح:

القنا، األغضب مف الضباء المكسكر  األسبلت: - جعمت لحما استمحمت: - مكضع -جراد
:  نبلحظ: تقدـ الظرؼ: أحد القرنيف كالعرب تشاـؤ بو: كلـ يمر في يكمو ما تشاؤـ بو يـك

 .لمتخصص لمفعؿ
:قاؿ الش  اعر: بشر بف أبي حاـز

 ٌْ 4 كشابة عف شمائميا يغار***  بميؿو ما أتبنى عمى أرـك
 : أسماء جباؿ.اري عى كتي  ةي ابى ، كشى كـي يقكؿ الشارح: أري 

                                                 
1
 .290ص ،أحمد شاكر كىاركف ،ينظ : ،574ص ،ممفضمياتلشرح نبارم األ - 

2
 .291، ص السابؽ المصدر  - 
 .378ص ، شاكر كعبد السبلـ ىاركف أحمدينظر  740 -731ص ،شرح المفضميات ،نبارمألا -3
 ،مع الشرح ، 339ص ،كعبد السبلـ ىاركف أحمد شاكر، د. ،شرح ، ينظر  677ك659، ص المفضمياتنبارم ألا -4

 .ص
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كمحنة الزمف تفرض عمى الشاعر ثقبل نفسيا مف خبلؿ  »...تقكؿ ميساء صبلح كادم: 

 1 «.جياختيار األلفاظ الشعرية المعبرة عف كاقعو الداخمي كالخار 
فصح عمى قدرة المبدع كحسف تصرفو في الكبلـ مف أجؿ يفأسمكب التقديـ كالتأخير  

 .ىدؼ معيف داعيا إلى تأممو كمحركا لنفكس المتمقيف مما يدؿ عمى براعة الشاعر
رأيت مف عمماء ببلدنا مف ال يحكـ لمشاعر بالتقدـ كال » قاؿ بف رشيؽ القيركاني: 

 2. «في شعره التقديـ كالتأخير يقضي لو بالعمـ إال أف يككف

كال يككف أك يقتصر ىذا األسمكب فقط عمى التراكيب الفعمية بؿ االسمية كذلؾ لكف 
 األمر يطكؿ شرحو كتكثر شكاىده. 

 الشرح والتركيب الفعمي:-3
متمقي خطاباتيـ حتى  -إف شعراء المفضميات إلظيار معاناتيـ النفسية لمستمعييـ     

فرح أك الحزف الممتد في أساليبيـ التراكيب الفعمية أكثر مف االسمية، يشارككىـ لحظات ال
كىذا ما الحظو في المستكيات األسمكبية السابقة فالشاعر المفضمي لـ يتكئ عمى االسـ بؿ 

ليعبر عف المكاقؼ كاألحداث  -استعمؿ الفعؿ بأزمتو المختمفة الماضية كالمضارعة
تجدد ال الثبات مع األسماء فيك ميتاج الذكريات، كالمشاعر، ألف األفعاؿ منيا صفات ال

مشتعؿ العكاطؼ يريد أف يريح فؤاده، فيك اتخذ الناقة ليتنقؿ حتى قاؿ أحدىـ عمى لساف 
 ناقتو أال كىك المثقب العبدم:

ًضيًني  أىىػذا ًدينيوي أىبىدان كًديػًنػي***  تقيكؿي ًإذىا دىرىأتي ليا كى
ؿّّ كاٍرتً  ميَّ كما يىًقيًنػي***  حاؿه أىكيؿَّ الدَّىًر حى ا ييٍبًقي عى  3 أىمى

                                                 
 .95–97 ، صلغة الشعر في المفضميات ،رسالة دكتكراه :ميساء صبلح كادم -1

2
 .261ص ،1ج ،العمدة :ابف رشيؽ القيركاني - 

3
 ،.292ص  ،شرح المفضميات ،كعبد السبلـ ىاركف :حمد شاكرينظر: أ –409ك 381ص  ،نبارماأل أ - 
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الكضيف: الحبؿ، فالناقة إنساف أحس بديدف صاحبو كأبت إال مشاركتو الرحبلت، فحشد 
 .مف كقى{ -يقنني  -تبقي  -درأت -األفعاؿ في قكلو }تقكؿ 

 كقاؿ آخر: سكيد بف أبي كاىؿ :
ـٍ يىًدعٍ  يىاؿه لى مىيٍ ***  أرَّؽى اٍلعىٍيفى خى  مىى فىفيؤادم ميٍنتىزىعٍ ًمف سي
ٍيثي ال اٍطميبييا ؿَّ أٍىًمي حى مٍَّت ًباٍلفىرىعٍ ***  حى اًنبى اٍلًحٍصًف كىحى  جى
عٍ ***  الى أيالىًقييا كقىٍمًبي ًعٍندىىا ا الطٍَّرؼي ىىجى اـو إذى ٍيرى إٍلمى  1 غى
 .ىجع{-أطمبيا-حؿ-يدع-األفعاؿ الدالة عمى الحزف كألمو }أرؽ

َـّ بيافكاف لحركية ا      ، ألفعاؿ داللة عمى التجدد، حتى تمنح النص التعبير عمَّا أل
فالشاعر ينكع بيف زمني الفعؿ، مرة الماضي، كمرة المضارع في أسمكب خبرم يضيء 
جكانب مف صكر النفس، متجاكزا الداللة النحكية التي تعني األخبار عف الحدث كارتباطو 

 .بالزمف إلى داللة شعرية
 ر الحادرة*:كمثمو قكؿ الشاع
 بعدى الكىبلىًؿ ًإلى سىكىاًىـى ظيمَّعً ***  كميسىيًَّديفى ًمف الكىبلىًؿ بىعىٍثتيييـٍ  

 ًىيمان ميقىطَّعىةن ًحباؿي األىذريعً *** أىٍكدىل السّْفاري ًبًرمّْيا فتىخالييا
مٍَّمتي رىٍحؿى مطيَّةو  ُـّ ًمف الًعثاًر بدىٍعدىعً ***  كمىًطيَّةو حى رىجو تينى  حى

ى      ناًسمييا الحىصى فَّعً ***  كتىًقي ًإذا مىسٍَّت مى ٍر بو تىتىرى ٍف تيٍزجى عان كاً   2 كىجى
كاألفعاؿ مف خبلؿ السياؽ الكارد في الشرح فالشاعر يمحي المسافة الزمنية بيف     

الماضي كالمضارع، فيناؾ داللة عمى احتكاء الحدث في ذىف المتمقي بتنقمو مف الزمف 
ثـ يعكد لمحاضر ليجدد الصمة بيف األحداث بالمضارع كىذا يؤكد بقاء ىذه الفائت المنقضي 

الذكريات المؤلمة متجاكزا الداللة النحكية لمماضي كالمضارع ألف الفعؿ ال يراد بو الزمف فقط 

                                                 
1
  .577–574ص  ،الشرح ،196-195ص  ،ـ س ،مياتالمفضاالنبارم :  - 

2
 .61ص  ،1920 ،كارلكس حقيؽ:ت ،لؤلنبارم ،ديكاف المفضميات مع شرح كافر :المفضؿ الظبي - 
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ليس الزماف ىك الصكرة الكحيدة المرادة مف الفعؿ، فإف »إذ يقكؿ، عمي جابر المنصكرم: 
 1 «.تماـ الحدثالفعؿ قد يدؿ عمى محض 

 -مست-تقي -تنُـّ -حمَّؿ -تجد-تخاؿ -أكدل -بعثت  فاستعماؿ الحادرة لؤلفعاؿ اآلتية:
ىك تصكير كسرد لؤلحداث كفؽ الزمف مع تتابع لؤلحداث التاريخية إذ  -تترفع  -تزجر 

الشرح يتطمب مسحا كرنكلكجيا بإيراد بعض ما كاف لمعرب مف تطير كتفاؤؿ في ترحاليـ، إذ 
أف العرب كانت إذا تعبت الناقة حمؿ رحميا عمى أخرل في شدة السير،  -األنبارم » أكرد:

كيقكؿ األصمعي: كانت اإلبؿ في الجاىمية إذا عثرت قيؿ دعدع لتنمى كترتفع فمما جاء 
 اإلسبلـ كره ذلؾ فقالكا: الميـ ارفع كانفع، كلعنا في معنى دعدع كانشد قكؿ األعشى:

 فالتٍَّعسي أٍدنىى ليا ًمف أٍف أقكؿى لىعىا *** رتٍ عثبذات لكثو عفرنات إذا 
ذا عثرت قاؿ ليا لعا  2 «.فيي قكية ال تعثر، كا 

عبر تاريخ  ةفالشارحاف: قد فاجأ المتمقي ثـ مآل الفراغ، كحققا األفؽ بالمعمكمة الثابت -
 اإلنساف العربي كعبلقتو بالناقة.

تجابة المتمقي حيث أكضح مصطفى إف اختيار الشاعر لتراكيبو ليس معزكال عف اس      
ذا كاف الشاعر يختار القانكف المغكم النحكم» السعدم ذلؾ بقكلو: الذم يناسب حالتو  كا 

 -النفسية كالمعاني التي يقصدىا فإف القارئ إذا تجاكب كاتفؽ معو في المكقؼ كالشعكر 
أك العدكؿ  ألصكؿ،يككف قادرا عمى اكتساب  طريقة البناء الخاصة لمقانكف سكاء في التزاـ ا

كلمنحك في كبل الحالتيف نشاط حيكم كفعاؿ في أداء  -التغيير كالنقص بالزيادة، -عنيا 
 3. «المعنى
 أنو بفعؿ النظـ كالتدكيف، كالتي سنحمميا الحقا، تكشؼ المعطيات التي كقفنا عمييا،»     

ـ سكاء ائالشعرم ىك الق ظـ لعممية اإلبداعيككف المبعث األكؿ لئلبداع ىك العقؿ المنتج كالنا

                                                 
1
 .160ص  اإلسبلـ،الحزف بيف البكاعث كاآلثار في شعر ما قبؿ  ،سالة ماجستير: ر بخشاف رحيـ رشيد - 
 .70، ص1994، 1منشأة المعارؼ اإلسكندرية، طمصطفى السعدني: قراءة المعنى الشعرم،  -2
  .61ص  ،شرح ديكاف المفضميات ،ـ س :أحمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف -3



مستويات جماليات التمقي ومناىج الشراح في شرح المفضميات ـــــــــــــــــــــ الفصل الرابع  

 

175 

 

كاف مبدعا أك شارحا قارئا كمف ثمة فيك ناتج مسطر أكجده خطاب ميـ جسده الخطاب 
كأف كؿ ما كاف متداكال في  الشفكم الذم غذل الخطاب المكتكب في الدكاكيف أك شركحيا،

ضكر كالح أم الذكر، تمؾ القركف اليجرية األكلى كما قبميا كاف حكرا عمى الذاكرة كالمساف،
كنتابع تمؾ المراحؿ زمنيا أك مكانيا  أكجد تراكما  الفيزيائي لمراكم أك المتحدث أك المستمع،

لمكثير مف مناىج كأشكاؿ الشركح الشعرية النثرية التي ساىمت في تشكيؿ الكعي الثقافي 
كالديني كالسياسي باستحضار النصكص المغيبة تحت طائمة التناص أك ما يسمى حسب أبي 

            1 .«عسكرم مف قبؿ باألخذ بنكعيو قبحا أك حسناىبلؿ ال
ستعرض في ىذا الفصؿ إلى كؿ الجكانب كالضركرات كالشركط التي تحركت        

فإذا تحدثنا عف سمطة  ضمنيا كتابة نصكص الشركح الناتجة عف فعؿ القراءات المتعددة،
كؿ )الشاعر( أك المكلد لممعاني الذم األنا المتمثمة في الممارسة اإلبداعية مف قبؿ المبدع األ

يظير في صكرة الشارح فإننا سنتحدث عف كؿ المقاصد كالشركط اإلبداعية الذاتية عندىما 
المتمثمة في الدكافع الخارجية التي كجيت  -أما سمطة األخر المتمقي  -الشاعر كالشارح  -

بيا تمؾ ضركرة مف  مشركع النظـ كتدكيف الشركح فرضيا مقتضى الحاؿ كال دخؿ لمبدع
الضركرات كظركؼ اجتماعية قاصرة دعت المفضؿ الضبي إلى أف يستكتب قممو لغيره، 
كيسخر نتاجو لعمؿ رضي عنو تحت سمطة ظركؼ قاىرة ال يممؾ ليا دفعا ككنو عانى مف 

كتب  المنصكر حيثالفاقة لكنو كجد االستجابة كالقبكؿ في ببلط العباسييف عند أبي جعفر 
مستجديا عيمة كآمنا مما جعؿ اختياراتو الشعرية  أم أدب بيا كلي عيده الميدم، المفضميات

نبارم كالنحاس كالتبريزم كالمرزكقي ألا منيا الشراح استخرجك  الشارحالتي اتكأ عمييا 
بالتاريخ األدبي لتمؾ  مستعينيف التأكيمية آلياتيـباختبلؼ  اإلبداعيمكنكنات النص 

متعة بيف المبدع  إليكبالتقنيات الشفكية التي تحكلت  -يمت فييامناسباتيا التي ق -النصكص
كالمتمقي كبكساطة الشارح الذم اختصر المسافة الجمالية بيف شخكص الماضي كالحاضر 

                                                 
 ،1ط ،كتيكي كميمة، مقاربة تداكلية ،بيف سمطة الخطاب كقصدية الكتابة كتاب اإلمتاع كالمؤانسة: بي جياف التكحيدمأ -1

 .6ص، دار األنكار الجزائر ،2013
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الفراغات ليس مجازفة بؿ بأدكات معرفية استطاعت في بعض المكاقؼ الكقكؼ عمى  بمؿء
 في كتابو األصفيانييذكرىا أبك الفرج  المفضميات،مقصدية الشاعر، إف قصة تأليؼ ديكاف 

ثـ أتممت عمييا  كاف إبراىيـ بف عبد ا بف الحسف متكاريا عندم ...» :الطالبييفمقاتؿ 
  .باقي الكتاب
كيقاؿ إنو خرج مع إبراىيـ فظفر بو المنصكر الذم عفا عف المفضؿ الضبي    

مستجديا بعممو أمانا كسككتا  1«تكألزمو الميدم يعممو األشعار المختارة المسماة المفضميا
،مما أفرز جمع المفضميات التي اتكأ عمييا الشراح يستخرجكف دفائف األسرار مف خبلؿ 

بامتبلكو كرسمو في  - النص المشركح - قراءة التاريخ األدبي لممؤلؼ كالمؤلؼ ليذا تحقؽ
 أفؽ رغبة المتمقي اآلخر.

ة لعبلقة الحكي بالمتمقي األكؿ الحاضر التي تحكلت إلى متع السفنيةىذه التقنيات    
 .في زمف التأليؼ كلعبلقتو بكتابة الشرح لشخص آخر

 جمالية المستوى الداللي لممفضميات:ا: سادس
 شواىد اختالف الداللة لممفردة نتيجة تعددىا:  -1

   جابر بف حني التغمبي قكؿ الشاعر ك مف ذلؾ
ٍيؼى قىٍفرىةو  ـً ألى ** * ظىًمٍمتي عمى ًعٍرفاًنيىا ضى  2 ٍقضيى منيا حاجة الميتىمىكّْ

 لعرفاف: مصدر كأكردا عف األنبارمقاؿ الشارحاف: أحمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف: ا
 3. «عرفانيا: ما عرؼ منيا

كضيؼ قرة: بقكؿ األنبارم المعنى "كقؼ عمى ما عرؼ مف الديار المقفرة )اآلثار( فكأنو »
 .«ميا: فكأنو بكقكفو عمييا ضيؼ لياضيّْؽ: كالدار قفره أى -بكقكؼ عمييا 

: المقيـ عمى حاجتو: يقاؿ تمـك عمي قميبل:  1 ."تمبث كتمكث" المتمـك
                                                 

 ،10ط ،أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ محمد ىاركف :شرح كتحقيؽ المفضميات :بف محمد بف يعؿ الضبي المفضؿ -1
 .10ص ،2010 ،دار المعارؼ

 .11ص ،المصدر نفسو -2
 .299، ص  لممفضميات شرح نبارماأل -3
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"المعرفة كالمعنى عنده: "مكثت نيارم عمى معرفتي بيا كبرسكميا  "كمعناىا عند التبريزم:
 2. ألقضي حاجة المستعجؿ الذم ال يقدر عمى المقاـ" ،ضيؼ مكاف خاؿ

"ظممت عمى ما  قي فيرل أف معنى "العرفاف" ىك الحد كالمعنى عنده:أما المرزك     
 3 .عرفت مف حدكدىا ضائقا بقفرة"

فالمعنى متعدد فقد ذىب التبريزم مذىب األنصارم في داللة )العرفاف( بمعنى    
بعد ذىاب مف  ،كتذكر الشاعر لآلثار الدارسة التي كانت ىنا ،المعرفة كما يؤكد خمك الديار

في حيف نجد المرزكقي يؤكد عمى فكرة اتساع ىذه األرض كشعكر الشاعر  ،ـ بياكاف يقي
ألنو يفتقد مف كاف يقيـ فييا مف األحبة كال يبعد لدل المتمقي أف العرفاف يككف  ،بالضيؽ

 بمعنى العبلمات الدالة عمى األرض. فكأف الشاعر يقكؿ: 
 خاؿ.  مكثت عند شكاىد أعرفيا في ىذه األرض كأنا ضيؼ في مكاف

جابر بف حني بف حارثة بف عمرك بف تغمب بف كائؿ شاعر جاىمي قديـ معاصر     
القيس  المرئالقيس، ككاف معو حيف لبس الحمة التي بعث بيا ممؾ الفرس قيصر  المرئ

  دكف أنقرة ككاف جابر يحممو كلحمو يتطاير حتى قاؿ امرؤ القيس:
رىجو كالقىرّْ ***  فإما تريني في رحالة  ينظر المفضميات جابر ...  يىٍحًمؿي أىكفاني عمى حى

 قاؿ ابف اإلصبع العدكاني:
كىاًشيًو كىأىٍكسىًطوً » ًمٍف ًليفً ***  يىا ريبَّ ثىٍكبو حى ٍسفو كى ٍيبى ًفي الثٍَّكًب ًمٍف حي  ال عى
قاؿ الشارح األنبارم: أنشدني غير أبي عكرمة ىذه القصيدة أتـ مما ركاىا أبك عكرمة كلـ  

 ايتو إلى المفضؿ كىي:يسند رك 
كفً  ْـّ مىٍحزي ًديًد اليى ٍف ًلقىٍمبو شى كفً ***  يىا مى يَّا أيَـّ ىىاري  أىٍمسىى تىذىكَّرى رى

 مف قصيدة: 18ثـ ب 30ثـ ب 2ككرر لفظة "ليف" ب
                                                                                                                                                         

 ، 7ركف، دار المعارؼ، طالمفضميات، ، تحقيؽ كشرح: أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ ىا :المفضؿ بف محمد بف يعمى الضبي -1
2
، 7المفضميات، ، تحقيؽ كشرح: أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف، دار المعارؼ، ط :المفضؿ بف محمد بف يعمى الضبي - 

 .301، ص  نبارم لممفضمياتشرح األ
3
 .302، ص المصدر نفسو - 
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ميؽً  مىى ما كاف ًمف خي ٍـّ عى  ميٍختىًمفىاًف فأىٍقًميًو كيىٍقًميًني***  ًليى اٍبفي عى
ألبيات أخبلقيما مختمفة: كلما يقاؿ ابف عـ عمـ بأنيما اثناف أراد في شرح ىذه ا   

كقكلو عمى ما كاف مف خمؽ أم مف تخالؽ أم أخالقو كيخالقني  -مختمفاف ىك كابف عمو 
  1. «كنحف في تخالقنا مختمفاف كأنشد عف الكسائي

 فالمرزكقي أبك عمي في شرحو: يرل أف مفردة )الثكب( قد تحتمؿ معنييف أكليما:»   
كتابعو في رأيو ىك كبعض الشراح ألنو يثكب إليو كؿ ذم سبلح عمى  ،أنيا بمعنى السيؼ
 2 .«حد قكؿ التبريزم

ك يصبح المعنى عمى ذلؾ: رب ثكب  ،ثانييما: أنيا تحتمؿ معنى الثكب نفسو كجمعو ثياب
 ىذه صفتو جعمتو مشكَّا لطعنة أك ضربو كالبيت الذم يميو دليؿ عمى أف الثكب ىك السيؼ

 إليراده لفظة فرعاء أم ضربو.
 يكما مف الدىر تارات تيماريف***  يكما شددت عمى فرغاء فاىقة

كالكسط مما يصمح  -فذكره لمحكاشي  ،ىنالؾ لكاـز لفظية تؤيد كبل المعنييف    
لمسيؼ كالثكب معا: فالسيؼ يمكف أف يككف صقيؿ الجكانب كالثكب يمكف أف يككف حسف 

 ،رب سيؼ صقيؿ حسف الصنع شددت بو» أف المعنى العاـ:كما  ،الحكاشي كالكسط
أك أتقي بو ضرباتو كعمى معنى الثكب يككف: رب ثكب فاخر حسف  ،ألضرب بو عدكم

  3. «النسج أتمفتو في الٌطعاف كال أباؿ
كمف شكاىد غمكض النص الناجـ عف غمكض مفردة ما في قكؿ سبلمة بف جندؿ   
  * .السعدم

 1 أطرافيف مقيؿ لميعاسيب *** قفةزرقا أسنتيا حمرا مث»
                                                 

 .326–321ص ،1920 ،1ط ،شرح ديكاف المفضميات :نبارم أبي محمد القاسـ بف محمد بف بشاراأل -1
 .942–756ص  ،2ج  ،شرح اختيارات المفضؿ :الخطيب التبريزم -2
 .326نبارم مصدر سابؽ ص األ -3
سبلمة بف جندؿ السعدم بف عمرك بف عبيد بف الحرث: شاعر جاىمي كاف مف شعراء العرب المعدكديف ككاف يصؼ  -*

 .25 – 24ص  1انظر منتيى الطمب ج –الخيؿ فيحسف 
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يقكؿ الشارحاف بعد أف يكرد تخريج ىذه األبيات مف قصيدتو جعؿ أسنتيا )رؤكس           
أكرد كحمرا ألنو إذا اشتد الصفاء خالطتو شكمو أم حمرة ك  ،الرماح( زرقا لشدة صفائيا

 .المحقؽ: شكمة أك شييمة
 ،مكف الرؤساء, فيرفعكف رؤكسيـ عمى أسنتيـاليعاسيب: الرؤساء: يريد أنيـ يأسركف كيقت

كيقاؿ: إف اليعاسيب جمع يعسكب كىك ىنا الطائر المعركؼ يقع عمى األسنة ألنو ال يجد 
أرفع منيا: قاؿ أحمد بف عبيد: قكلو مقيؿ اليعاسيب أم ال يقيؿ بيا إال الرؤساء: يقاؿ ىك 

 2 «.كيعسكب الديف كيعسكب النحؿ ،أم رئيسيـ ،يعسكب الجيش
فالشارح  ،كبالنسبة لعبلقة التأكيؿ عمى المستكل المعجمي بأفؽ التكقع عند الممتقى         

عدد دالالت المفظ الغامض مما يتيح لمقارئ قراءة  بإرادةيمؤل الفراغ كيقرب مسافة الفيـ 
منتجة لمعاني متعددة كفؽ األسيقة المركية عف المفضؿ الظبي كشراح المفضميات، فتحقؽ 

فاختيار النماذج  ،ىك تخييب لؤلفؽ كىذه جمالية مف قبؿ شعر شعراء المفضمياتالغمكض 
دليؿ قدرة الشعراء عمى اإلبداع في الغامض  -قؿ شمكليتيا لكؿ القصائد  -كتعددىا 
 كالكاضح.

ف مفردة )اليعاسيب( تحتمؿ معنييف حقيقي كمجازم: فالمعنى إكلمتدليؿ عمى ما نقكؿ: قيؿ 
 -في كبلـ الشارح كالمعنى الثاني: الطائر المعركؼ  ه: كالمعنى ذكرنااألكؿ: تعنى الرؤساء

 كالمعنى المراد ذكرناه في كبلـ الشارح.
ف الشاعر قصد الفخر إكعمى المعنى المسؤكؿ يككف التخريج في فيـ المتمقي:          

فعكف رؤكس ثانيا: ير  ،بشجاعتيـ إذ أف قتبلىـ مف الرؤساء أكال كأنيـ ال يخشكف عاقبة فعميـ
قتبلىـ عمى أسنة الرماح قصد التحذير مف مغبة االعتداء عمييـ كالمعنى الثاني فيو فخر 

 بامتبلؾ رماح حسنة الصنع كعبلمة جكدة الصنع كالمضاء.

                                                                                                                                                         
 .118ص ،مصدر سابؽ ،جدكع الزبيدم :حمدأ نصرة -1
 .225األنبارم: شرح ديكاف المفضميات، ص  -2
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إف الطيكر ال تقع عمييا إال لتقتات عمى بقايا األشبلء العالقة عمى أسنة تمؾ »يقكؿ األنبارم: 
كضعت: حٌدت كصقمت فيي معىٌدة لمقتاؿ فكجدتيا الطيكر  الرماح كقد يقصد أف الرماح

 1.«كقعت عمييا
لمتمقي قكة عمى فجمالية التصكير جعمت غمكض المفردة كتبايف تأكيبلتيا يعطي ا    

نصكصا تحمؿ مف القيـ بإدماج األسيقة التي كردت فييا تمؾ األلفاظ فينتج  ،إعادة بناء الفيـ
 -اإلبداعي األكؿ -مما يجعميا تضمف لمنص البدئي  ،قيةاالجتماعية كاألخبلالتاريخية ك 

إال مف خبلؿ إعادة قراءة ىذه  - الشاعر كالشارح -كىذا لـ يتحقؽ ليما  ،الحياة كاالستمرارية
 النصكص التي تتكالد عند كؿ قراءة باعتبار الزماف كالمكاف.

 األساس التأويمي في الشرح:   -2
اخؿ نصكص المفضميات ما يقـك عمى المستكم مف مظاىر الغمكض لممفردة د      

النحكم التركيبي كىذه المسائؿ تؤدم إلى تغيير معنى السياؽ كغمكض المعنى في طائفة مف 
النصكص المفضمية كغيرىا مف مظاىر الغمكض لممفردة داخؿ التركيب النحكم كفي 

عرية القديمة الصياغة الصرفية تغير المعنى العاـ نتيجة غمكض المفظة في النصكص الش
ذ نحف  منيا ما جاء في اختيارات المفضؿ أك األصمعيات أكؿ المجميرات أك المعمقات كا 
بصدد دراسة األساس النحكم كالصرفي في متف الشرح كاف عمينا االطبلع عمى ما كرد في 
نصكص الشعراء المفضمييف كما قاـ بو شراحيا مف جيد التأكيؿ لمتبييف كاإلفياـ كالتسييؿ 

لعؿ لمحركة اإلعرابية أثر في تعبير ك  ،في إدراؾ مقاصد المبدعيف ،سير عمى المتمقيكالتي
 2 درجة التمقي فالرفع مثبل يكسب النص داللة أعمؽ.

 :النص المشروح نموذجا
الشراح عمى معطيات السياؽ المغكم في بياف المقصكد مف األلفاظ  اتكاءإف   
 اعتمادتعد مظيرا مف مظاىر  -لممفضميات كما أكثرىا في الشركح الشعرية  -فالشكاىد 

                                                 
 .226ص  ،شرح ديكاف المفضميات :نبارماأل -1
 .133ص ،الغمكض كتعدد مستيات المعنى في النص الجاىمي :حمد جدكع الزبيدمأنصرة  -2
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 فكثيرا ما كاف الشراح يفسركف دالالت بعض األلفاظ، الشراح عمى معطيات السياؽ المغكم،
كمف  ثـ يشفعكف ذلؾ بإيراد بعض الشكاىد األخرل المتناصة معيا عمى ذلؾ التفسير،

ة ذالؾ ما جاء في كمف أمثم الكاضح أف اختيارىا يتـ عمى أساس مراعاة سياقيا المغكم،
  .تحديد معانى بعض ألفاظ أبيات القصائد في المفضميات عف طريؽ الشرح

مزرد بف ضرار يصؼ حاؿ رجؿ كامرأتو خدع رجؿ ابنيما كاشترل اإلبؿ » قاؿ الشاعر:
 منيـ بغنـ:

 1 .«ككمبيف لعيانة كالجبلمد***  باع بأعنز يفى كعاال كعاما حً 
 شاعر: شاىد قاؿ الشاعر: ؿ عبل الرجؿ يعيؿ إذا افتقر،يقا افتقر: عاال:»جاء في الشرح 

ما يىدرم الفىقيري مىتى ًغناهي  ما يىدرم الغىًنيُّ مىتى ييعيؿي ***  كى  كى
اًئبلن فىأىٍغنىى﴿ أم متى يفتقر قاؿ تعالى في سكرة الضحى:  دىؾى عى كىجى . يقاؿ عاؿ يعيؿ 2﴾ْ  كى

ثـ أكرد  ،3« باالفتقارفي بيت مزرد :تبختر في مشيو فقد فسر الشارح داللة الفعؿ )عاؿ( 
 أحدىما مف القرآف كاآلخر مف الشعر. شاىديف عمى ذلؾ،
كاف ا تعالى فيو مخاطبا نبيو محمد صمى ا عميو كسمـ كالشارح قد عيف  فالشاىد القرآني:

 :المقصكد مف لفظ العائؿ في اآلية  عمى أساس اعتباره لسياقيا كيتمثؿ السياؽ في قكلو
 يمثؿ قرينة لفظية تعني أف يككف المقصكد بمفظ العائؿ في اآلية ىك الفقر:» :فالقكؿ "ىفأغن"

  4 .«عائبل
الداللة  االحتماالتكىذا تحديدا لممعنى مف خبلؿ اعتماد األسيقة المغكم لكضع      
اإلقناع لممتمقي حيث نجده يحاكؿ تزكيد  إستراتيجيةفالشارح يككف قد اعتمد  األخرل فقط،

كىنا تمتقي ىذه » المستمع بالقدر الشاغؿ كالكافي مف المعمكمات، - لقارئ -مقي المت
  O'Rekiony -المقصدية في الخطاب بمفيـك الكفاؤة التداكلية كالببلغية التي تحددىا أكركيكني

                                                 
 .71ص  ،رسالة دكتكراه ،دراسة داللية تطبيقية شرح المفضميات: -1
 .8سكرة الضحى اآلية  -2
 .510ص  ،13ج ،عكؿ ،لساف العرب -3
 .72ص ،رسالة دكتكراه ،دراسة داللية تطبيقية شرح المفضميات: -4
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في مجمكعة المعارؼ التي تمتمكيا الذات المتحدثة حكؿ كيفية تحقيؽ األفؽ كتقميص المسافة 
أف تككف ىناؾ إلزامية بالمعنى نفسو مع قكاعد التككيف الداللي باعتماد مبدأ   دكف اليةالجم

 1. «كالسرد االسترساؿكتحقيؽ مبدأ حصكؿ المعرفة مف خبلؿ  تعدم المثاقفة،
فبل يممؾ مع كبلـ الشارع  اإلقناع، إستراتيجيةسمطة المتمقي تقع أحيانا تحت طائمة   

تصدـ  كلعؿ ىذه اإلستراتيجية اإلقناعية، براىيف الشارح،ألدلة ك  كاالمتثاؿإال كاجب الطاعة 
 .مبادئجمكعة مف المالفراغات ألنيا تقـك عمى  ؿءأفؽ المتمقي كتحقؽ الكقع بم

 بديية الكمية   : 
مثؿ قكؿ الشاعر  2تتمثؿ في إعطاء كؿ المعمكمات الكافية لممتمقي )المخاطب(  

  .الجميح األسدم )يصؼ فرسا(
ٍردىاءي        ًة ال جى ًة الميقامى ٍعدى ًرـي  *** كالصَّ ٍتنىيا كال حى كىل مى  قيرّّ زى

 الفعؿ زكل )المفظ(
 ... كأصؿ الزم القبض كالجمع -أم قبضو كشنجو  زكل مثنيا، جاء في شرحو بقكلو:

زكيت لي األرض فأريت مشارقيا كمغاربيا كسيبمغ »كمنو قكؿ النبي )صمى ا عميو كسمـ(: 
  3 .«منياممؾ أمتي ما زكم لي 

)الزم( بالقبض كالجمع ثـ أكرد قكؿ النبي صمى ا  فالشارح فسر المعنى لمفظ     
كاستشياده بيذا الحديث يؤكد أف داللة المفظ  عميو كسمـ زكيت لي األرض شاىد عمى ذلؾ

فأريت »كاعتد في اإلقناع بالحديث « الجمع كالقبض»)الزم( في سياقو تدؿ عمى معنى 
ألف الرؤية تمثؿ قرينة لفظية تؤكد أف المقصكد بالزم ىك الجمع « غاربيامشارؽ األرض كم

 .المفظي كىذا ما قرره المؤلفكف في غريب الحديث
                                                 

 ،1ط ،كتيكي كميمة ،مقاربة تداكلية ،كالمؤانسة بيف سمطة الخطاب كقصدية الكتابة اإلمتاعكتاب  :أبك حياف التكحيدم -1
 .314ص  ،دار األنكار ،2013

 .315ص ،المرجع نفسو  -2
، الحديث صحيح ركاه اإلماـ مسمـ في كتاب الفتف ك 73ص ،دراسة داللية تطبيقية ،شرح المفضميات : الكريـ محمد حسف -3

 .2889ج  5أشراط الساعة باب
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زكيت لي األرض قاؿ قرب بعضيا مف  كسألت ابف األعرابي عف قكلو،» قاؿ اإلماـ الحربي:
 1. «تكرىو شيءإف المسجد ينزكل قاؿ :ينقبض كما ينقبض كجيؾ مف  قمت: بعض.

  2 .«كقاؿ أبك عبيدة سمعت أبا عبيدة عمر بف المثنى يقكؿ زكيت أم جمعت»
  بدييية الصدقmaxime de qualité: 

  :كتتمثؿ في الصدؽ بيف المتحادثيف
     -كالمتمقي   -الشارح غائب   فالشاعر غائب،

 .كالحاضر كالمستقبؿ - الحاضر كالمستقبؿ، -الماضي       
 .رض اإلقرار بالمعمكمات التي تتأكد بالدالئؿلكف ضركرة التكاصؿ تف

 بدييية العالقةmaxime de relation : 
     3. «جعؿ الشارح كبلمو كتفسيره مناسبا لممقاـي»

كيتمثؿ المقاـ في مجمكع العناصر االجتماعية كالثقافية المتصمة بالنص األكؿ    
 يقكؿ تماـ حسف:القصيدة كشرحيا، المؤثرة في عممية الفيـ حيث  المتمثؿ في

فيك يضـ المتكمـ كالسامع أك السامعيف )المتمقي( كالظركؼ  المقصكد بفكرة المقاـ،» 
في الماضي كالحاضر ثـ التراث -  relevantكاألحداث الكاردة االجتماعيةكالعبلقات 

 4 ....«كالفكلكمكر كالعادات كالتقاليد 
 ف خبلؿ:فكعي الشارح بقيمة المقاـ)مقتضى سياؽ الحاؿ( ينظر م

 .ذكر المناسبات )مناسبات القصائد التي تعرض ليا الشراح(  -1
 التعرض لمعادات كالتقاليد التي تتضمنيا بعض األبيات كأىميتيا في تحقيؽ المعنى.  -2

                                                 
حياء التراث اإلعبلمي تحقيؽ عمميا العابد، ،غريب الحديث :اإلماـ الحربي -1  ،مةالمكر  ةمك ،مركز البحث العممي كا 

 .974، ص 3-5مجمد  ،1405-1985
 .74ص ،1ط ،ـ 1964،باد إدائرة المعارؼ العثمانية بحيدر  ،غريب الحديث :القاسـ بف سبلـ اليركم أبك عبيد -2
 ،1ط ،ألبي حياف التكحيدم ،مقاربة تداكلية لكتاب اإلمتاع كالمؤانسة :بيف سمطة الخطاب كقصدية الكتابة :كتيكي كميمة -3

 .316ص ،2013
 .352ص ،1973 ،المغة العربية معناىا كمبناه، الييئة المصرية العامة لممكتبات :تماـ حسف -4
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 :مناسبة القصيدة ومدى أثرىا عمى المتمقي -3
ي التزاـ الشارح ف مف خبلؿ اإلطبلع عمى شرح المفضميات لؤلنبارم كغيره تبيف»    

مما يعيف القارئ عمى فيـ النص  مف قصائد المفصميات بالكقكؼ عمى المناسبات،الكثير 
 ... البدئي )القصيدة( )أبيات القصيدة( فيما يحقؽ األفؽ لممتمقي حيث ذكرت قصيدة الحادرة

كالكحمبة كقصيدة بشامة بف الغدير مناسبة لقصيدة يزيد بف سناف بف أبي حارثة المرم 
 1 .«قصيدة الشنفرل
 : كقاؿ الحادرة

 بكرٍت سمية ي غدكة ن فتمتعً 
ـٍ يىٍرًجعً »***  بكرٍت سمية ي غدكة ن فتمتعً   كىغىدىٍت غيديكَّ ميفارؽو لى

تزكدٍت عيني غداة ى لقيتيا  بمكل عنيزة ى نظرة ن لـ تنفعً ***  كى
تصدفٍت حتى استبتؾى بكاضح  صمتو كمنتصًب الغزاؿ األتمعً ***  كى

سنافى ، حرةً  مستيؿَّ األدمعً ***  تحسبي طرفياكبمقمتٍي حكراءى   كى
ذا تينازعيؾى الحديثى رىأىٍيتىيا  حسنان تبسميا لذيذى المكرعً ***  كاً 
رى طىيًّْب الميٍستىٍنقىعً ***  كغريًض سارية و أدارتوي الصبا  ًمٍف ماًء أىٍسجى

ة و  ريصى ـى الًبطاحى بو اٍنيبلؿي حى  المقمعً فصفا النطاؼي بيا بعيدى *** ظىمى
 غمبلن تقطعى في أصكؿ الخركعً ***  2 «لعبى السيكؿي بو فأصبحى ماؤهي 

 قاؿ الكمحبة العرني: 
ًزيـى بفى طىاًرؽو » ٍمؼى ظىٍيًرؾى بىٍمقىعىا*** فًإٍف تىٍنجي ًمٍنيا يا حى كىٍت ما خى  فقد تىرى

 أىجمعا كقد شىًربىٍت ماءى الىمىزادىةً *** كنادىل ميناًدم الحيّْ أىٍف قد أيًتيتـي 
: كدى ًلنىٍفزىعىا*** أىلًجًمييا فًإنما  كقمتي لكٍأسو ري ٍلنىا الكىًثيبى ًمف زى  نىزى

                                                 
رسالة دكتكراه  ،76-75، ص1996لممفضميات،  مالكريـ محمد حسف: في عمـ الداللة دراسة تطبيقية في شرح األنبار  -1

 )بتصرؼ(. بتصرؼ
 .44-43، ص2010، 10شرح المفضميات، أحمد محمد شاكر، ط االنبارم :   -2
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ًة نىٍحًرىا  ًريـ المينىزَّعىا*** كأىفَّ ًبًميتىٍييىا كبىٍمدى  مف النٍَّبًؿ كيرَّاثى الصَّ
ًزيمةى ًإصبىعىا*** فأىٍدرىؾى ًإبقاءى العىرادًة ظىٍمعييىا  مىٍتني ًمف حى عى  كقد جى
ـي أىٍمًرم ًبميٍنعىرىًج المّْكىل  يَّعىا*** أىمرتيكي  كال أىمرى لممىٍعًصيّْ ًإالَّ ميضى

ٍينىا بالفتى أىف تىقىطَّعىا*** ًإذا المرءي لـ يىٍغشى الكرييةى أىٍكشىكىٍت   1«ًحباؿي الييكى
 :قاؿ الشنفرة

دَّعىٍت ًجيرانى *** أىالى أيُـّ عىٍمركو أىٍجمىعىٍت فاٍستقىمًَّت » لًَّت كما كى  يا ًإٍذ تىكى

ٍمركو بأىمًرىا  بىقىٍتنىا أيُـّ عى  ككانت بأىٍعناًؽ المىًطيّْ أىظىمَّتً *** كقد سى

لًَّت *** ًبعىٍينىيَّ ما أىٍمسٍت فبىاتٍت فأىصبحت  ٍت أيميكران فاستقىمٍَّت فىكى  فقىضَّ

ًبدىا عمى أيمٍيمىةى بىٍعدى ما  ، فيىٍبيا ًنٍعمةى العىٍيشً *** فىكىاكى لًَّت  طىًمٍعتي  2 «زى
 :مناسبة قصيدة الشنفرى

يتحدث الشاعر في بداية قصيدتو عف رحيؿ زكجتو أميمة، كيبيف أنيا قد عزمت      
عمى الفراؽ كالرحيؿ دكف أف تخبر زكجيا الذم تحبو كتعشقو كيعشقيا، كحتى تقدر أف تكدع 

كمعزيان نفسو بنعـ  سراجيرانيا الذيف ألفتيـ كأحبتيـ، فانطمقت تاركة كراءىا زكجيا حزينان متح ْن
 فجميع النعـ ال ال تدـك كمصيرىا الزكاؿ، كأميمة كاحدة مف تمؾ النعـ الراحمة المعدكمة،

محالة زائمة. إف مشيد الكداع كما ينبع منو مف آالـ أحدث شرخا كبيران في كياف الشاعر 
في حالة تكاؤـ  في بناء عمـ نفسي جديد يعيش فيو»النفسي دفعو إلى استذكار زكجتو الراحمة 

  3 .«كتكازف
فيك يرسـ لزكجتو في  كبذلؾ أسيب الشاعر في كصؼ المزايا النفسية كالمعنكية.    

المقدمة صكرة مثالية يسمط فييا الضكء عمى صكرتيا المثالية تبرز زكجتو في أجمؿ 
ىك األنمكذج األنثكم. كامتد إلى  فالقصيدة ترسـ بدقة مبلمح أنمكذج مثاليأكضاعيا: 

                                                 
 .32ص ،السابؽ المصدر  -1
 .109-108ص ،2010 ،10ط  ، ،المفضميات : شرح أحمد محمد شاكر -2
 ،76-75ص ،1996 ،لممفضميات ،دراسة تطبيقية في شرح األنبارم ،في عمـ الداللة: عبد الكريـ محمد حسف -3

 .)بتصرؼ(
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لنمكذج الرجكلي المتمثؿ في خالو )تأبط شران( األمر الذم أبرز التكاشج القكم بيف المقدمة ا
كالقسـ اآلخر مف القصيدة. فقد نستطيع أف نقكؿ إف ىذا األنمكذج ىيمف عمى القصيدة 
ىيمنة كاضحة لمناظر إلى القصيدة. الشؾ أف المرأة في شعرىـ ليا عبلقة قيمية تكاممية مع 

ساعد الشاعر عمى الكصكؿ إلى ىدفو. كىك الثأر مف قاتؿ أبيو. كىي المناسبة الرجؿ .مما 
فجاءت المقدمة مترابطة مع بنية القصيدة عبر جسكر لفظية  التي صنعت جك القصيدة.

إف ىذه "األبيات تكشؼ عف عبلقة خاصة بالمرأة ، إنيا عبلقة أصابتيا قطيعة  كمعنكية
كقؼ. كمحبكبتو راحمة إلى جية غير معمكمة، ككبل فيك كاقؼ في مكانو يرصد الم ،أبدية

 1« الطرفيف...
  كقاؿ بشامة بف الغدير:

ٍت أيمامةى ىىٍجران طىًكيبلى » رى مَّمىؾ النٍَّأمي ًعٍبئان ثىقيبلن *** ىىجى  كحى
مى نىٍأًييا  مٍّْمتى منيا عى ياالن ييكىاًفي كنىٍيبلن قميبلن *** كحي  خى
فو كاًمؽو  ٍزفى ًميبلن *** كنىٍظرىةى ًذم شىجى  ًإذىا ما الرَّكاًئبي جاكى
ٍمنا الرًَّحيبلى *** أىتتنا تيساًئؿي ما بىثَّنا   فقمنا ليا: قد عىزى

فيكالى *** كقمتي ليا: كيٍنًت، قد تىعممي  نَّا غى ، عى ، منذي ثىكىل الرٍَّكبي  ػفى
تىاىا بميٍستىٍعًجؿو  دِّا أىًسيبل*** فبادىرى حي خى  مف الدَّمًع يىٍنضى

لىٍت كما كاف أى  مف القىٍكًؿ ًإالَّ ًصفىاحان كقيبل*** كثىري ما نىكَّ
تييا أىفَّ كؿَّ امًرلءو   ميًعدّّ لوي كؿَّ يكـو شيكيكالن *** كًعٍذرى
مكالى *** كأىفَّ النَّكىل لـ تىكيٍف أىٍصقىبىٍت   2«كلـ تىٍأًت قىٍكـى أىًديـو حي

 قاؿ يزيد بف سناف:
زىل اي أىٍفنىاءى العىشيرىًة كيمّْ » ٍأثىمىا*** يا جى  ًبدىارىًة مىٍكضكعو عيقيكقان كمى

نىا األىٍدنىٍيفى منيـ كرىٍىطىنىا  مّْ  فىزىارةى ًإٍذ رامٍت ًبنىا الحربي ميٍعظىمىا *** بىني عى
                                                 

 .79ص ، لممفضميات ،ة في شرح األنبارمدراسة تطبيقي ،في عمـ الداللة: عبد الكريـ محمد حسف -1
  .56-55ص  ،المفضمياتاألنبارم: شرح  - 2
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كىاًلينا الًكالدةي منيـي  كىاًلي مى ٍكلىى اليميًف حاًبسان ميتىقىسَّمىا*** مى  كمى
 كأىٍف كاف يكمان ذىا كىكاًكبى ميٍظًممىا*** كلمَّا رىأىيتي الكيدَّ ليسى بناًفعي 

ٍبري فينا سىًجيَّةن  بىٍرنا ككاف الصَّ مىا*** صى  بأىسياًفنا يىٍقطىٍعفى كىفاِّ كًمٍعصى
 عمينا كىـ كانيكا أىعىؽَّ كأىٍظمىمىا*** ييفىمٍّْقفى ىىامان ًمف ًرجاؿو أىًعزَّةو 
ًديثةه  ديكري حى اًبكيدٍّ، فأىٍكدى *** كجكهي عىديكٍّ كالصُّ دٍّ فأىٍنعىمى  ل كؿُّ كي
ٍيًمنىا  ـي بىٍيفى السّْتىاًر فأىٍظمىمىا*** فميتى أىبا ًشٍبؿو رىأىل كىرَّ خى  1« كخيمًي

كما أنو كشؼ جديد  إف تعدد القراءات يمثؿ إطالة عمر النص اإلبداعي األكؿ،»    
 األزمنة، عف جكانب التأثير فيو كالتي كاف ليا عظيـ األثر في نفكس المتمقي عبر تعاقب

ذا كانت مناسبة القصيدة دليؿ حي عمى الجك  الذم أبدعت فيو كتمقيت فيو فإف  االنفعاليكا 
إذ يضطر الشارح في الكقت نفسو  الشاعر كاف يراعي أقدار الحاالت كالمقاـ كقدر المستمع،

إلى مراعاة كؿ أحكاؿ المتمقي في إطار حصكؿ المعرفة كتحقيؽ المتعة بالفكاىة كبالترفيو 
مف خبلؿ إيراد سرد قصص نشأت عند إيداع النص،أك في لحظة تمقيو القريبة أك البعيدة 

 2 .«كيتأكد مف خبلؿ ىذه الشكاىد
 قاؿ جبياء األشجعي :

دّْيان  ٍكلىى بىًني تىٍيـو ألىٍستى ميؤى نىائحي *** أىمى تنىا فيما تيؤىدَّم المى ًنيىحى  مى
منحو الشاة كالناقة « المساف»التيا جاء في فمفظ المنيحة مف األلفاظ التي تتعدد دال»    

جعؿ لو كبرىا ككلدىا كلبنيا كىي مف المنحة  منحو الناقة: يمنحو أعاره إياه كقاؿ المحياني:
 3. «كالمنيحة ) منيحاة( ... كقد تقع المنحة عمى اليبة مطمقا ال قرضا كال عارية

 .لنص الكبلميكتعدد المعاني سرعاف ما يتحدد حسب السياؽ حيف نقؼ عند ا
                                                 

ص  ،ينظر في عمـ الداللة دراسة تطبيقية ،331ص   ،شرح المفضميات ،65–64ص  ،المفضميات األنبارم:شرح - 1
121. 

 .76-75ص  ،دراسة تطبيقية ،عمـ الداللة: عبد الكريـ حسف - 2
تاج  ،4/364ج ،النياية في غريب الحديث كاألثر ،445/ دار المعارؼ 3ج ،منح ،عربال سافل ابف منظكر: - 3

 .353/ 2منح  ،العركس
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أصؿ المنيحة الناقة يمنحيا الرجؿ صاحبو ليحتمبيا ثـ يردىا. ثـ كنز ذلؾ حتى قيؿ لميبة »
 1.«منيحة

 الصمة معنى التطكر          المبف       + المبف                          الشاة الناقة +»
معاكية بف سميـ بف  قاؿ جبيياء األشجعي في غير كاف منحيا رجبل مف بني تميـ بف المقاـ:

كيقاؿ غمزة فكقكؼ المتمقي عمى الظركؼ  أشجع بف ريث بف غطفاف كالغنز تسمى صعدة،
ىك العنز التي كاف  التي سبقت كقكع النص الكبلمي ،فإننا نقر بأف المقصكد بمفظ المنيحة،

: أصؿ قد منحيا الرجؿ مف بني تميـ فالشارح اكتفى بتقرير الداللة األصمية كالمتطكرة بقكلو
الناقة يمنحيا الرجؿ لصاحبو ليحتمبيا ثـ يردىا ثـ كثر ذلؾ الفعؿ حتى قيؿ لميبة  المنيحة:
 2 .«منحة

كمما تحقؽ عف ذكر الشراح لمقاـ بعض األبيات التي كانك يدعمكف بيا الشكاىد     
يدؿ عمى أف لممقاـ أىمية أكبر مف ذكره في كؿ قصائد  عمى تفسيراتيـ لبعض ألفاظ البيت،

 إلى ذكر مناسبة القصيدة كأحاييف ال تحتاج ذلؾ، -فأحيانا نحتاج إلييا ، ديكاف المفضميات
أم يحس الشارح أنو مؤل الفراغ كحقؽ  ألف في عدـ ذكرىا غنى عف الكقكؼ عمى مقاماتيا،

 .األفؽ
 أىمية ذكر العادات في فيم المتمقي لمنص المشروح:  -4

في مساعدة المتمقي عمى الفيـ  اات كمدل أىميتيأما ما يتعمؽ بتعرض الشراح لمعاد    
 الصحيح، فيمكف التمثيؿ لو بيذه الشكاىد:

 قاؿ الحادرة الذبياني  
ؾى ىؿ سمعًت ًبغىٍدرىةو  » ٍيحى  3« ريفع المّْكىاءي لنىا ًبيا في مىجمعً *** أىسيمَّيى كى

                                                 
1
 .335-331األَببري: شزح انًفضهٍبث ص - 

   .76-75ص  ،دراسة تطبيقية ،في شرح المفضميت عمـ الداللة :عبد الكريـ حسف - 2
 .45ص ،المفضميات األنبارم: شرح-3
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. كالغادر كأنما ىؿ كاف منا ما يرفع بيف الناس كيشيد إف لكؿ غادر لكاء. فيقكؿ:»يقاؿ: 
 .(ديكاف زىير بف أبي سممىرفع لو بغدره لكاء نصب لو في الناس ليعرفكه بو كما قاؿ زىير )

ران كييٍرفىعٍ  ـٍ شىرى عىةو ًلكاءي ***  كتيكقىٍد ناريكي  لىكيـ في كيؿّْ مىجمى
 1 .«كانكا في الجاىمية إذا غدر الرجؿ رفعكا لو بسكؽ عكاظ لكاءا ليعرفو الناس

فإف المعنى ناقص لكف الشارح  ي إذا اكتفى ببيت الحادرة لتحديد الفيـ،فالمتمق   
 لكاف فيـ المتمقي مغمكطا، الشارحتكسع بذكر عادة الجاىميف مستعينا ببيت زىير كلكال فعؿ 

أك أنيـ دائما ال ينتصركف  فيـ ميزكمكف دائما، ،يـ بأف قـك الشاعر لـ ينتصركا قطكأف يف
 ليـ كرامة ألنيـ غادركف. فيـ ال يغدركف أبدا.كليس

أم ك فأم فيـ  فمكال كقكؼ الشارح عمى العادة االجتماعية المتصمة بيذا البيت،  
 معنى يرد عمى ذىف القارئ فيك مقبكؿ.

فياىك الشارح التبريزم قد زاد  فإذا كاف األنبا رم ذكر ذلؾ في شرحو المفضميات.  
 2 .«رفع لو لكاءا غدر إذ رفع المكاء: كاف الكاحد منيـ،»تفصيبل يقكؿ: 

مكاف مرتفع مف - كأرادكا أف يعصبكا رأسو بيا ليتحاماه الناس ضربكا رجبل في رابية  
كينادل مف تحت  عمى يده لكاءا في سكؽ عظيمة مف أسكاقيـ، اأك جعمك  - ربكة -األرض 
كمنو ندرؾ  .كىذا كما كانك يشيركف مثمو بإيقاد النار في البقاع ىذا لكاء فبلف الغادر، المكاء:

 كاآلخر ضجع، كالمجد، مغمكطة كىي النصر تحدد بداللتيف « برفع المكاء»اد أف فيـ المر 
لو  االجتماعيكالعار كالغدر كبيذا نصؿ إلى أف ذكر العادة كالعنصر  زم،خال كىك لكاء:

أىمية كبيرة في مساندة المتمقي عمى الفيـ الصحيح كعدـ ذكره ىك تفريغ لمفراغ مما يجعؿ 
 تمقي في دكامة الغمكض.الم

كمعنى ىذا بالتالي أننا حيف نفرغ مف تحميؿ الكظائؼ عمى »يقكؿ الدكتكر تماـ حساف: 
 كمعانييا، كمف تحميؿ العبلقات العرفية بيف المفردات كالنحك كالصرؼ، مستكل الصكتيات،

                                                 
 .195ص ،المفضميات : شرحألنبارما - 1
 .200كص  112ص شرح المفضميات  ، أحمد شاكر ك عبد السبلـ ىاركف - 2
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لكصكؿ ألف ا عمى مستكل المعجـ ال نستطيع أف ندعي أننا كصمنا إلى فيـ المعنى الداللي،
الذم ىك أحد مككنات  االجتماعيإلى ىذا المعنى يتطمب فكؽ كؿ ما تقدـ مبلحظة العنصر 

 1 .«المقاـ
 أثر المثل العربي في المتمقي:   -5
 :ضمن جمالية التمقي في الشرحعالقة الشروح باألمثال  -أ

لنص إف الشراح تجاكزكا تفسير دالالت األلفاظ إلى البحث عف تمكقع المفظ في ا     
و أبيات قصائد المفضميات، ألف المعاني تالشعرم ضمف سياؽ المثؿ العربي الذم تضمن

 المتكلدة بفعؿ القراءة تختمؼ عف المعاني المعجمية.
المتكاضع  االصطبلحيكىذا ما نسميو بالتعبير  لتمؾ المفردات التي تتألؼ منيا.            

 كالذم عرفو كؿ مف د:مختار عمر بقكلو: كالمتفؽ عميو مف قبؿ جماعة في زمف كمكاف ما.
كؿ التعبيرات المككنة مف تجمع مف الكممات يممؾ معاني حرفية كمعنى غير حرفي مثؿ »

 2 .«ضرب كفا بكؼ الذم يحمؿ معنى تحيز  المثؿ العربي التعبير العربي:
ير فإف المعاني المفردة ليذه الكممات ال تستطيع أف تقدـ لنا المعنى اإلجمالي لمتعب

يمكف أف نعرؼ التعبير االصطبلحي » يقكؿ الدكتكر كريـ حساـ الديف: حتى االصطبلحي
بأنو نمط تعبيرم خاص بمغة ما يتميز بالثبات كيتككف مف كممة أك بأكثر ،تحكلت عف 

 3 .«معناىا العرفي إلى معنى مغاير اصطمحت عميو الجماعة المغكية
 :ن النص األول وشرحوجمالية البالغة في شرح المثل العربي ضم -ب

 م:ر قاؿ الحصيف بف الحماـ الم األبيات:
اشه قىٌضيا بقىًضيًضيا اءىٍت ًجحى ا أدىؽَّ كأألىمىا *** كجى  كىجٍمعي عىكىاؿو مى

                                                 
 .34ص ،ـ1985ط  ،مكتبة األجمك المصريةاالصطبلحي، التعبير : كريـ حساـ الديف -1
، الميداني :ينظر ،120 بدكف تاريخ، ص ،مصر ،دار نيضة ،تحقيؽ عمي محمد البجاكم شرح المفصميات: التبريزم: -2

 .286، ص1ج ،1979 ،القاىرة، مكتبة عيسى الحمبي كشركاه، ت.محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، مجمع المثاؿ
 .342ص ،المغة العربية معناىا كمبناىا :تماـ حسف -3
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كالقض:  مثبل ىك جاؤك قضيـ بقضيفيـ»فقد تضمف ىذا البيت تعبيرا اصطبلحيا    
 1 .«الصغبر كالكبير ينما يريدإلى حصاىـ كترابيـ كأ اأصمو الحصى الصغير كالتراب جاؤك 

فيذا التعبير ذك داللة مفادىا :جاؤكا بكبيرىـ كصغيرىـ أم جاؤك كميـ كما نص   
يقاؿ لما  جاء بالقض كالقضيض: كىذا ما قرره كثير مف المغكييف قاؿ الميداني: الشارح،

 ... كصغر كلما كبر فيذا التعبير االصطبلحي مركب فعمي جاؤك تكسره مف الحجارة،
 .قضيـ كقضيضيـ

 مضاؼ مجركر اسـ     فعؿ فاعؿ              حاؿ حرؼ جر  
 ظيرت في ىذا الشاىد: االصطبلحيأما مف األمثاؿ التي جمعت معاني التفسير 

 قاؿ الشاعر:
تينىا الىني ديكنىوي كًخٍمتيوي ديكًني *** أىٍزرىل ًبنىا أىنَّنىا شىالىٍت نىعىامى  فىخى

تفرؽ أمرنا كاختمفت يضرب لمقـك عند » أم:« الت نعامتناش»كقكلو:  جاء في الشرح:
 .«شالت نعامتيـ كزؼ رأليـ« »اختبلفيـ
 فرخ النعامة الرئؿ: - كالذاؿ

 :قاؿ الشاعر في ضده
اىىا كىاٍستىقىرَّ ًبيىا النَّكىل  ٍيننا ًباإًلياًب اٍلميسىاًفري   ***فىأىٍلقىٍت عىصى ا قىرَّ عى  كىمى

 2«  كنكا كاطمأنكاألقكا عصاىـ إذا س» يقاؿ:
 فالشارح أكرد ثبلث تعابير:

 / ألقكا عصاىـ 3/ زؼ رأليـ          2    / شالت نعامتيـ  1»
 سككف القـك كاطمئنانيـ               -1      ارتفع     طائر          أسرع فرخ النعاـ  

 فألقى الرجؿ عصاه.إذ اطمأ قاؿ ابف فارس: اختبلفيـ -1 دليؿ اختبلؼ القـك

                                                 
 .112ص ، المفضميات : شرحألنبارما -1
 ،دار إحياء الكتب العربية، عبد العميـ الطحاكم حقيؽ:ت، المفضؿ بف سممة الفاخر ،9/87ج ،المساف )قضض( :أنظر -2

 .25ص ، 1960 ،القاىرة
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 دليؿ ذىاب الحمـ  -3تفرقكا عند              -2    جبلء القـك عف المكضع
 1 .«طاش عقمو -1

 )المعطيات( التعبيرات التركيبية الفعمية ارتكزت عمى بعض معطيات البيئة فيذه        
تربط بيف بينكا لممتمقي قكة العبلئؽ التي فالشراح كالعصا، - كالنعامة كالرئؿ العربية القديمة:

 .ىذه التعابير كبيئات الناطقيف بيا منظكميـ
ناحي النَّعامة قد ركب فبلف: مثؿ فقد كرد ذكر النعامة في شعرىـ كمنثكرىـ:» جٌد في  :جى

ؿ فيو كاحتفؿ بو  «.مر عف ساعد الجدشإذ » :أمره، عجَّ
 2 .«إذ كاف رقيقا حسف المدارة في قكليـ فبلف ليف العصا،» كما كرد ذكر العصا:

كىناؾ كتاب ألسامة بف منقذ سماه كتاب  ليا كتب، كقد أفردكا كتقشرت، اىـ،كطارت عص
    .العصا
 :تحرير المعنى و جمالية التمقيسابعا: 

إف تحرير المعنى يثبت لنا مدل قدرة التنبو المغكم عند العرب القدامى لفكرة           
 .لغكية لمشعرالتي تجمت بعض مظاىرىا فيما قدمكه مف شركح  الحقكؿ الداللية،

 : في شرح المفضميات الصورة الفنية وجمالية التمقي -1
الصكرة الفنية في الشعر ىي مجمكعة الكسائؿ التعبيرية التي تنجـ عنيا قيـ فنية »          

 3. «تنبو المشاعر كتكقظ الكجداف، كتمفت نظر المتمقي إلى المعنى فيتفاعؿ معو
الصكرة الفنية ىي مجمكعة الكسائؿ التي يحاكؿ بيا » :ىناؾ تعريفات كثيرة منيا          

 4. «األديب نقؿ فكرتو كعاطفتو معا إلى قرائو أك سامعيو

                                                 
 ،دار نيضة ،عمي محمد البجاكم :تحقيؽ ،شرح المفصميات ،التبريزم :ينظر ،331ص ،المفضميات شرحاألنبارم:  -1

 .120بدكف تاريخ، ص ،مصر
 .1984 ،بيركت، مؤسسة الرسالة، سمطاف عز المحسف زىير :حقيؽت، مجمؿ المغة: ابف فارس -2
 ،بجامعة األزىر ،مخطكطة في كمية المغة العربية ،رسالة ماجيستير ،مكد عباس: الصكرة الفنية في شعر المجنكفمح -3

 .47ص ،الدكتكراه :ينظر
 .442ص ،كمف ىذه التعريفات تعريؼ د.محمد عنيمي ىبلؿ ليا في كتابو األدبي ،أصكؿ النقد األدبي :يبأحمد الشا -4
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ىي الشكؿ الفني الذم تتخذه األلفاظ كالعبارات » كيعرفيا الدكتكر عبد القادر القط:          
ربة الشعرية بعد أف ينظميا الشاعر في سياؽ بياني خاص يعبر عف جانب مف جكانب التج

مكانياتيا في الداللة كالتركيب كاإليقاع كالحقيقة  الكاممة في القصيدة مستخدما طاقات المغة كا 
 1. «كالمجاز كالترادؼ كالتضاد كالمقابمة كالتجانس كغيرىا مف كسائؿ التعبير الفني

 :أنماط الصورة وتمقييا 
 سميف:القالب الفني تنقسـ الصكرة الفنية حسب قالبيا الفني إلى ق

   .كصفية اعتمد الشاعر فييا عمى دالالت األلفاظ المباشرة -
 االستعارة ،الكناية ،التشبيو ،الشاعر فييا عمى ضركب البياف عتمداأك خيالية  -

  .كالمجاز
استعممو الشعراء قديما حيث كجدكا فيو قدرة عمى نقؿ الصكرة إلى : »النمط البياني كضركبو

فعاالت كأحاسيس مشابية لمتي كانت عند المبدع، فيك يجد المتمقي حيث تثيره لشيء فيو ان
طبلقو ليدرؾ دالالت  لذة في إنشائيا تنفيسا لمشاعره كالمتمقي يجد لذة في استثارة خيالو كا 

 2. «الصكرة كاألحاسيس  التي تحمميا
 كصؼ الشاعر المرار بف منقذ لحصانو:

رٍَّعتو شيٍنديؼ ذا طيكًطئى طىيَّا *** أىشدىؼ ما كى ره ًطًمرٍ كا 
 
 

3 

البيت تصكير حقيقي لمحصاف المرح السريع ك حتى تككف الصكرة قكية مؤثرة     
لئليقاع ليدؿ عمى قكة كقع الحكافر  -ط ط، ط، -الجناس  -الشدؼ -استعاف بالمفظ المكرر

  .كصبلبتيا حتى كأنو يريد الطيراف
  .االتجاىاتالشدؼ: إمالة الرأس في كؿ 

  .لؤلسفؿ لتناكؿ الشيء باليدكالطأطأة: إمالة الرأس 

                                                 
 .435ص مكتبة الشباب 1988ط  ،لكجداني في الشعر العربي المعاصرا : االتجاهعبد القادر القط -1
 .84، ص66ص ،أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ محمد ىاركف :شرح كتحقيؽ ،المفضميات -2
 .90المصدر نفسو، ص  -3
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  .كالطمر: المستنفر لمكثب
 :الموسيقى الشعرية 

كقد  يعتبر الخطاب الشعرم مف الفنكف اإلبداعية التي تقـك عمى النغـ، كاإليقاع،     
ىذا المصطمح عند حديثو عف استخداـ المغة المحكية،ك مصطمح جدار المغة « بنيس»كظؼ 

  .عند يكسؼ الخاؿ
 

كما أف ليا عبلقة كثيقة  ،ة تختمؼ مف مرحمة شعرية إلى أخرليقى الشعريفالمكس    
ال لكاف في كسعنا أف »بالمعنى  فمكسيقى الشعر ليست شيئا يكجد مستقبل عف المعنى كا 

 1. «نحصؿ عمى شعر ذم جماؿ مكسيقي عظيـ كال معنى لو...
يمكف إدراؾ »ثـ  كما أنيا ترتبط ارتباطا كثيقا بألفاظ القصيدة كمعانييا، كمف    

الكظيفة الجمالية لممكسيقى الشعرية مف خبلؿ تتبع العبلقات بيف الكحدات المغكية المككنة 
 2 .«لمقصيدة

 لشعر: شرح ا منيج أبي جعفر النحاس في -2
كاف األدباء القدماء يتمقكف أدبيـ الشعرم، مف أفكاه شعرائيـ صافيا نقيا، سائغا     

و، كما استغمؽ كغمض مف معانيو حيث يدرككف ما ينطكم سيبل يفيمكف أغراضو كمرامي
، فالكؿ يفيـ مقصكد المبدع كمضمكف إبداعو  إيماءاتعميو مف إيحاءات، كما يتضمنو مف 

يعيشكف معو تجاربو في الزماف كالمكاف المحدكديف مع اتحاد الثقافة كالتفكير  األنيـ كانك 
حديد، انبرل الشاعر نفسو يشرح مكاد، فحكمكا كقدركا، كحيف يجد جديد، كتكصد أبكاب ال

 كمثؿ ذلؾ حيف سئؿ امرئ القيس مف سامعيو عف معنى بيت قالو:       
ةن  ٍخميكجى ٍمكىى كمى مىى ناًبؿً  ***نىٍطعىنيييـٍ سي ٍيًف عى يمى   لىٍفتىؾى ألى

                                                 
 .29ص ،1991 ،1ط ،دمشؽ ،دار كنعاف ،ترجمة محمد جديد ،اليكت في الشعر كالشعراء -س -ت -1
 .26ص ،1995 ،ط-د ،الجزائر ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الشعرية العربية :نكر الديف السد -2
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ش، كصاحبو يناكلو لؤما كظيارا فما يريالسياـ ك  مر بي برجؿ نابؿمررت » قاؿ:    
 1. «شبيت بو، كال أسرع أحسف منو رأيت شيئا قط
 :يفعدم ابف أبي الزعماء ينشد أثناء قتالو المشرك صمى ا عميو كسمـكسمع النبي 

 أمشي بيا مشي الفحؿ  ***أنا عدم كالسحؿ                    
ا قتاؿ مناديا عدم سائبل إياه: ك مبعد انتياء ال صمى ا عميو كسمـفقاؿ الرسكؿ     
 2. «م ابف أبي الزعماءدى م عي دى العي  ـى عٍ نً » :صمى ا عميو كسمـ اؿ الدرع، قاؿالسحؿ؟ ق

ىذا إذا كاف الشاعر ىك المسؤكؿ، حينئذ عميو أف يجيب السائؿ )القارئ( مفسرا     
معنى لفظ كلـ يتكمـ  فشعره، كفؾ طبلسـ نصو، عمى أف بعضيـ يفسر فقط إذا سئؿ ع

  .ير بالحركة أك بالفعؿكيش
ؿ ذك الرمة عف الفضفاض فمـ يزد أف حرؾ لسانو في فمو، كسئؿ رؤبو  عف الشنب ئس مثمو:

 .«فأراىـ حبة رماف
يذه الميمة ب هركاة يقكمكف بعدالأما إذا غاب الشاعر لسبب أك فات عصره كاف    

بكصفيـ أقرب الناس إليو، كأعرفيـ بعكامؿ كالدة نصو كأفيميـ  لمعجـ لفظو، فقد سئمت أـ 
 د في بيت أبييا: اة تميـ بف أبي مقبؿ عف معنى أذرع أكبشريؾ ابن

 نايساك يركبه بمينىةى أك ركبه  ***أىٍمسىٍت بأذرع أكبادو فحـٌ ليا 
 3« ىي ضمع سكداء مف جبؿ يقاؿ لو أكباد»فقالت: 
 

 

                                                 
،تحقيؽ كشرح أحمد محمد اختيارات األصمعي-ق(:األصمعيات216-ق122األصمعي أبي سعيد عبد الممؾ بف قريب)-1

 .130ك 129بيركت ص 1955 5شاكر كعبد السبلـ ىاركف ط
مكتبة  1948 1: مغازم رسكؿ ا صمى ا صمى ا عميو ك سمـ، طق(207الكاقدم أبي عبد ا محمد بف عمر)ت -2

 .60السعادة بجكار محافظة مصر، ص
 1956 2ط،ك التاريخ ك الجغرافيا في المغة كاألدب ،بيخية في حركة التأليؼ عند العر نظرة تار  :أمجد الطرابمسي -3

 .104ص  منشكرات الجامعة السكرية دمشؽ،
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 :ريزي وقارئ النص الشعري المشروحالتب -3
مف خبلؿ قكلو في مقدمة يظير منيج الخطيب التبريزم في شرح قصائد المفضميات     

 شرحو مخاطبا سائمو.
رحت، كفيما شرحو العمماء المتقدمكف كفاية ك فيو مقنع كالغرض شي فعرفتؾ أنيا قد »  

مف شرح ىذه القصائد اإليجاز كاالقتصار عمى ما يعرؼ بو الشعر مف الغريب كاإلعراب 
كالناظر فيو عف الغرض  كالمعاني دكف ما يتشعب مف المغة كاإلعراب لئبل يشغؿ القارئ منو

المقصكد، فأجبتؾ إلى ممتمسؾ تكخيا لمكافقتؾ، كتجنبا لمخالفتؾ، كمساعدة لما أنت عميو 
مف الجد في طمب العمـك كاالجتياد في تحصيؿ ما إذا حصؿ لمبتغيو بمغ بو منزلة الحاكم 

 1 .«قصب السبؽ الفائز بخير الداريف...
 -ي الشرح حرصا منو عمى تمكيف القارئ فيك عند إجابتو لمسائؿ كضح منيجو ف   
مف صكرة شاممة عف النص المشركح، كذلؾ بتتبع المستكيات التأكيمية كاستغبلؿ  -السائؿ 

األسس النصية البانية كالسابقة كالمعاصرة لمختمؼ معانيو المتكصؿ ليا في شرحو. دكف 
 االنكفاء إلى نفسو كجحكد جيكد سابقيو.

 :د المغوي لممتمقيالمعطى المعجمي والرصي -4
إف الشارح التبريزم اعتمد في شرحو ألبيات المفضميات عمى أساس معجمي حيث    

يعتبر عنصرا ضركريا في تأكيؿ كؿ النصكص الممفكظة أك المكتكبة كىذا يعتبر بداية لفيـ 
المعنى العاـ لمبيت فيك يأخذ المفظة ثـ يبيف أصميا كأكجو ركايتيا كنماذج مف استعماالتيا 
في كؿ النصكص مف القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ كالشعر كاألمثاؿ كالحكـ فيزيح 
عنيا الغرابة كالغمكض فيظير الشرح كاغناء لمعممية القرائية كالشكاىد الشعرية في 

 .المفضميات كثيرة. قاؿ الشاعر: تأبط شرا
ٌياًت ميحتىًفيان » مى األىيًف كىالحى  ساؽً  عىمىؾى ًمف سارو نىفسي ًفداؤي ***  يىسرم عى

                                                 
 .92ص  ،1ج  ،رح اختيارات المفضؿش :الخطيب التبريزم -1
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سرل كأسرل  -يقكؿ: "مكضع" "يسرم" جيرَّ عمى أف يككف صفة لػ "الطيؼ" كيقاؿ يسرم 
ذا سار ليبل كقيؿ: سرل إذا سار الميؿ كمو كأسرل إذا سار في آخر الميؿ كػ:  بمعنى كاحد كا 

أف يستعمؿ أدلجت، إذا سرت مف أكؿ الميؿ كادَّلٍجت إذا سرت مف آخره كاألكثر مف السُّرل 
في األكقات كميا. كالمصادر عمى فيعىؿ قميؿ كمثمو ىدينو في الديف ىدل كمعناه: تفديؾ 
نفسي مف سار عمى قدـ، فالشارح يستعيف بنص شعرم آخر لتسييؿ المعنى عمى المتمقي 

 فيكرد الفظة سرل في أسيقة أخرل جاءت فييا كقكؿ الشاعر:
 

ٍمقىى أىًزمَّ  ٍطك ًمٍف مى ـٍ ييٍعًفيا ظىمىؼي ***  ًتياكأىنَّما الخى  1 «مىٍسرىل األيييكـً ًإذا لى
كالجيد أف يككف السرل اسـ مصدر كىك السرم مثؿ الجدم كيأتي بالقاعدة    

الصرفية بقكلو: ألف ما كاف عمى كزف فعؿ فمصدره الفعؿ كالفعكؿ كسائر األنيو الجارية عميو 
 إنما ىي أسماء ليست بمصادره.

كيجكز أف يككف المراد بو "الجاف مف الحيات ألف األنيف كاأليـ  كاأليف اإلعياء    
ذا أردت باأليف الجاف مف الحيات، كىي أشدىا سما  بمعنى: ضرب مف الحيات خفيؼ كا 
فممسائؿ أف يقكؿ: لما أعاد ذكر "األيف" كقد اشتمؿ قكلو "الحيات" عمى أجناسيا كميا ؟ 

 .تيكيؿفالجكاب أف تخصيصو إياه بالذكر عمى طريؽ ال
فالخطيب: في شرح معجـ البيت يعتمد منيجو المبني عمى السؤاؿ كالجكاب ككذلؾ الغرض 
مف إيراد المفردات: فذكر الحيات عمى سبيؿ التيكيؿ تبياف شجاعتو لممتمقي في كسط تكثر 
فيو ىذه الحيَّات ككقت الميؿ فاختار الشاعر: المثير كالمكاف كالكقت كأعاد ذكر: الجاف كىك 

ديكِّا لّْمًَّو ﴿ا كيكرد آية مف القرآف عمى سبيؿ االستئناس: قاؿ ا تعالى: أخبثي مىف كىافى عى
ًمًو كىًجٍبًريؿى ك  ًئكىًتًو كىريسي مىبلى  ﴾ميكائيؿكى

ف كاف قد دخبل تحت  2 فإعادة ذكر جبريؿ كميكائيؿ كا 

                                                 
، ، مع الشرح: مف المرزكقي في مفردة سرل كبيت سكاريف99ص  ،1ج ،شرح اختيارات الضبي :الخطيب النبريزم -1

: ج: أيـ كىك نكع مف الجبات كالظمؼ الغمظ ككموك المساف في المعنى   .99ص ،التاج في لفظ أيـ كاأليـك
 كرش.مف سكرة البقرة، ركاية  98اآلية  -2
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ًئكىًتوً ﴿ :قكلو مىبلى و "محتفيا" حافيا كىذا الذكر كما يقكؿ التبريزم: رفعا لشأنيما ك قكل ﴾كى
 1 .االلتفاتمنصكب عمى الحاؿ كقكلو "نفسي فداؤؾ" كبلـ مستأنؼ مف جار مجرل 

 : قاؿ جرير:حفيأتي مرة أخرل يقكؿ الشار 
ـي بذم طيميكحو  يىا ـي ***  ؟ مىتى كىافى الخى  سيًقيًت الغىٍيثى أٍيتييىا الًخيىا

كناية عمى الشدة: كمنو قكليـ: كقكلو: مف سار عمى ساؽ، يحتمؿ أف يككف المراد بػ: الساؽ 
كًد فىبل ﴿ قامت الحرب عمى ساؽ: كقكؿ ا تعالى: ٍكفى ًإلىى السُّجي ييٍدعى يىٍكـى ييٍكشىؼي عىف سىاؽو كى

﴾يىٍستىًطيعيكفى 
2

﴾كىاٍلتىفًَّت السَّاؽي ًبالسَّاؽً ﴿ ،
3

عمى ما  -كيككف معنى البيت: سيرل ىذا الخياؿ ، 
عياء ككطء حيَّ   ات حافيا.يعرض لو مف تعب كا 

ثـ التفت إليو كقاؿ: تفديؾ نفسي مف سار عمى شدة، كيجكز أف يككف المراد      
ؽ ألنو كما قاؿ: يرسي، كصفو بما يكصؼ بو ذك الساؽ كيككف المراد  بالساؽ: كاحد األٍسكى

كالمعنى: مف الناس كميـ أك المقصكد عمى التخصيص  -ذكرناه  -بو، الجنس كالمعنى 
عمى ساؽ، عمى نية التعجب، ثـ يكرد ما حكاه سيبكبو:  كيركل ضرؾ مف سارالحفاة الٌرجالة 

ف كاف في األصؿ مصدرا فإنو في ىذا المكضع ال يجرم مجر المصادر فبل  ، كا  أف الدُّرَّ
نما ىك كقكلؾ:  خيرؾ، كييركل أىبل بذلؾ مف سار  4. «يعمؿ في شيء، كا 

عؿ ]كيككف نتصاب أىؿ بإضمار فكأىؿ بذلؾ فيككف مف في كؿ ذلؾ لمتبييف، كا»   
فالمتمقي يجد ضالتو في ىذا التجاكز لممعنى باستعماؿ المغة فيصؿ  5«.الكبلـ تأنيسا كتمطيفا

إلى المعنى اإليحائي المجازم الناجـ عف ىذا التكسع. فيككف منو اإلحساس باألمف 

                                                 
ما جاء بو  إيرادمع تصرؼ في متف الشرح بما يخدـ المكضكع كمع  ،شرح اختيارات المفضؿ الخطيب التيريزم: -1

 .101ص ،المرزكقي مف تخريجات نحكية كمو في
 مف سكرة القمـ، ركاية كرش. 42اآلية  -2
 مف سكرة القيامة، ركاية كرش. 29اآلية  -3
ما جاء بو  إيرادلمفضؿ مع تصرؼ في متف الشرح بما يخدـ المكضكع كمع شرح اختيارات ا الخطيب التيريزم: -4

 .101المرزكقي مف تخريجات نحكية كمو في ص
 .101ص، 1ج ،شرح اختيارات المفضؿ الخطيب التيريزم: -5
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الممدكح يفديو، ألف  -كالتعجب  -سيره في الميؿ حافيا يطأ الحيَّات  -كالشجاعة المرسؿ 
 كاالستئناس كاإللطاؼ بفعؿ االلتفات الببلغي كتكظيؼ المصدر.

ىذا ىك المتمقي بيف األساس المعجمي لمشرح كالمفظ ضمف السياؽ الداخمي     
كالخارجي لمنص اإلبداعي فيك مستيدؼ مف قبؿ المبدع كمف قبؿ الشارح ضمف ىذا المنحى 

 ة متنكعة، كمنتجة لممعاني كمستيدفة األفياـ.التأكيمي الذم يقـك عمى مرجعيات معرفي
تأكيؿ لغكم  ـىكذا يضعنا األساس المعجمي في شرح التيريزم لممفضميات أما»   
غة الشعر جانبا ماديا مشتركا. تمثمو المغة التي تصمح أف تككف نقطة بداية إدراؾ مي لً يؤكد أف 

 1 «.المعنى الشعرم كفيمو
البشر. كبما أنيا تخضع في صياغتيا ألغراض  كالمغة كسيمة لمتكاصؿ بيف     

ث نكع مف دكمقاصد كنظرا لمقابمية التعبيرية التي تتميز بيا عند المتكمميف، ال بد أف يح
خفاؽ في التعبير مف قبؿ المرسؿ عف أغراضو  التداخؿ كاختبلؿ في الفيـ لدل المتمقي كا 

عددة، تككف أكجو معنكية لقراءات دا جمالية متافيصبح ىذا التداخؿ سمة فنية تمنح النص أبع
حيث يقكؿ: عديدة لمنص الشعرم الكاحد كمف ىنا تبرز فنيتيا باعتبارىا لغة شعرية بامتياز 

إف لغة الشاعر ىي لغة مصطنعة كما أنيا معجـ شعرم متخصص يرتفع »مكنرك: زجيم
في التجمعات كىي كاضحة لكؿ الناس في األقاليـ المختمفة، أك كؿ الناس  يجةعند فكارؽ الم

فالشعراء يبتيجكف باستعماؿ كممات نادرة متشابية  2«القبمية التي ككنت مجمكعة ثقافية
  أللفاظ الغريب في األزمنة القديمة.

 

 

 

                                                 
 .265ص  ، مقاؿ التأكيؿ في شرح التيريزم لنصكص المفضميات اسكار: إبراىيـ -1

2
 -منشكرات دار االصيؿ 1987 1ترجمة فضؿ بف عمار العامرم، ط ،الشعر الجاىمي في فكمالنظـ الش جيمز مكنرك:- 

 .34–28ص  الرياض 
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ثارتو لممتمقي -5  :غموض الداللة في المعجم وا 
معنى تمثؿ المفردة الكاحدة في معانييا المتعددة جزءا مف ال الشرح كالمتمقي كالتعدد المعنكم:

ثارة المتمقي إلعما ؿ الفكر في تأكيمو العاـ لمبيت الشعرم كليذا التعدد ميزة في إثراء النص كا 
ألف النص اإلبداعي القديـ ينطمؽ مف بيئة لغكية ذات مستكل رفيع مف  ،كتحصيؿ المعنى

الفصاحة يعد معيارا لقياس جمالية النص المعاصرة ليا أك البلحقة بعدىا بخضكعيا لعمكد 
فأحيانا  -لرسالتو  -عر كىذا ال يعني أف الشاعر دائما ينجح في التكصيؿ لفكرتو الش

صابة أفقو بالدىشة  إرباؾالتصرؼ بالمفردات في عبلقتيا ضمف السياؽ يؤدم إلى  المتمقي كا 
تعدد تأكيبلتو لمنص كىذا ما حدث في أشعار القدماء كخاصة عند شعراء المفضميات ي ف

 مثؿ قكؿ عمقمة الفحؿ:
 كأنتى بيا يٍكـ الٌمقاء تطيبي ***  تىجكدي ًبنىفسو ال ييجادي ًبًمثًميا»

يقكؿ الشارح التبريزم في لفظة الخطيب أف معناىا أنؾ تظفر بمف تمقاه فيكثر      
أسراؾ، الخصب مف الخصيب: أم تظفر بمف تريد. ىذا البيت زيادة مف المرزكقي كنسختي 

كىذا البيت في ديكاف المعاني  -كلـ يذكره االنبارم  -فينا كالمتحؼ البريطاني كالديكاف 
فيرل أف معناه: أف ذلؾ الجكد يعقب ظفرا كفكزا »ىػ(: 494. أما البطيمكسي )ت1«1/104

 2«.عمى األعداء أك أنؾ تستمتع بأف تجكد بيذه النفس
 فالمعنى ىنا تعدد مع اختبلؼ قميؿ بينما أراده التبريزم مف لفظة الخصيب.

 كالجكد بعد الظفر. -كثرة األسرل  -لبطميكسي مف المفظة نفسيا كما أراده ا
 قاؿ الشاعر سكيد بف أبي كاىؿ:

 

                                                 
 .395شرح أحمد شاكر ص ،762ص  ،نبارمشرح الديكاف لؤل ،1593ص  ،3ج  ،شرح اختيارات المفضؿ التيريزم: -1
بلؿ ىاف المعاني ألبي ك دي ،لدارا ،2008ط  ،753ص  ،1ج  ،الستة األشعارشرح  :أبك بكر عاصـ بف أيكب الكزير -2
ناصؼ سميماف عكاد لطفي  :تحقيؽ ،بيركت ،المعيد األلماني لؤلبحاث الشرقية ،منشكرات الجاىمية  ،2003 ،كرمسالع

 .التكمي
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تييىا كليييكثه   ساًكنيك الرّْيًح ًإذىا طارى القىزىعٍ ***  تيتَّقىى عيرَّ
قاؿ الشارح: العرة: األذل: ساكنكا الريح: فيك يصؼ قكمو بني بكر بف كائؿ بأحسف النعكت: 

بكرميـ كطيب خمقيـ ككفائيـ، كجماليـ كجرأتيـ كقكة أحبلميـ  - 44ب  - 30مف ب 
كبأسيـ. كشجاعتيـ كشدة احتماليـ. كالقزع" الخفاؼ الذم ال ركانة ليـ، شبييـ بقزع 

الكاحدة قزعة، كىذه المفردة ىي دليؿ غمكض النص لتعدد  -السحاب: كىك قطعو المتفرقة 
معانييا: فمفردة القزع تحتمؿ عدة معاف، قد تككف داللة المفردة مما اختمؼ الشراح في تأكيؿ 

أم ال تزحزىـ الرياح إذا تزحزح فييا  -بمعنى الخفيؼ مف الرجاؿ: كما كرد عند التبريزم 
 1.«الخفاؼ مف الرجاؿ، أك قد تحتمؿ معنى السحاب الخفيؼ الرقيؽ

 كقاؿ قبؿ ىذا:
 اًلياته مثؿي ميٍرفىتّْ القىزىعٍ بى ***  كفىبلىةو كىاًضحو أىٍقرىابييىا                   

 كشرح القزع جمع قزعة، كىي بقايا تبقى مف الشَّعر في الرأس، شبَّو بيا عبلمات الفبلة.
كقاؿ أيضا االنبارم: كالقزع جمع قزعة كىي بقايا تبقى مف الشعر يقاؿ ما بقى في رأسو إال 

 قنازع.
يّْثو  اًحبه ذيك غى فىيىافه ًعٍندى ***  كأىتاًني صى  ًإٍنفاًد القيرىعٍ زى
، كما اٍستىٍصرٍختيوي  : لىبَّيؾى  2 حاًقران ًلمنَّاًس قىكَّاؿى القىذىعٍ ***  قاؿى

الحرب بيف قكمو كأعدائيـ ثـ يعكد كعادة  -فالشارح يصؼ الصحراء كالمعركة    
 شعراء العرب إلى ذكر شيطانو الذم دعاه.

ثـ يكرد  االمتمقي مرتبك يجعؿ( 23بيت فالمفردة: القزع، تكررت كاختمؼ معناىا )القزع في ال
مفردات كالقيرع: فتككف بمعنى الجيرب مفرد: الجيراب: كالمعنى عندىـ انفاذ: مف قكليـ: أنفذت 

 3 الركية، كمما ذىب ماء جاء ماء آخر: قرعو: كىي المزادة.

                                                 
 .195ص  ،ىاركف ،محمد شاكر حقيؽ:ت، ش ،المفضميات ،889ص ، 2ج  ،شرح اختيارات المفضؿ التيريزم: -1
 .193ص  ،محمد شاكر ىاركف حقيؽ:ت، ش ،المفضميات ينظر ،918ص  ج2 ،نفسوالمصدر  -2
 .201ص  ،محمد شاكر ىاركفحقيؽ: ت ،ش ،المفضميات ينظر ،934ص  ،2ج  ،المصدر نفسو -3
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 لبعد الفبلة جاءني ىذا الصاحب بطمب الماء عند نفاد ما في المزادة منو كقيؿ معناىا
و، كربما  -المقارعة عمى الشيء جعمكا عمييا القرعة  استيمكا عميو حتى اقتسمكه في حاؿ شيحّْ

يككف معنى االقتراع عمى شيء غير الماء: كأف يتعمؽ األمر بالحرب لقكلو: ذك غيث، 
 كالقذع: الكبلـ السيء القبيح.

كص أنيا فأبيات المفضمي سكيد، تدؿ عمى أف البنية الفنية ألم نص مف النص»   
تمدنا بفرص إدراؾ كستنتاج معاني جديدة، كىذا راجع لمطريقة التي اتبعيا في بناء عبلقات 
األلفاظ في أسبقية األبيات كداخؿ النص الكاحد مما أبعد مبدأ الصدفة كحقؽ مبدأ المكاجية 

فتأكيؿ السحاب  .1«ألفؽ تكقع المتمقي كمحاكلة ضربو بعدد كبير مف األلفاظ حتى يربكو
عنى الخفة، كارتباط ذلؾ بفكرة الثبات في الشدائد يؤكد إمكانية التصرؼ، بالمعنى، كتكجيو بم

كارتباطيا بالحرب كقكؿ  ككذلؾ تأكيؿ القزع بالمقارعة»كجية تتجاكز المعنى السطحي، 
 نبارم منشدا قكؿ الشاعر:األ

 نفمحيا البيض القميبلت الطبع***  إنا إذا قمَّت طخارير القزع 
ير: لطـ غيـ مف السحاب: كيركل مثؿ مزقت القرع: كقاؿ جدرم قاؿ سمعت العرب كالطخار 

تقكؿ: ربما فركناه فيفتت تحت أيدينا فينتثرف ك]القرع[ شبيو بالحزاز يككف في الرأس يسقط 
الشعر، كيركل ]القزع[ فشبو عبلمات الفبلة بو لبعدىا كالقزعة: كىي القطعة مف الغيـ: يقاؿ 

 2 «:زعة، كأنشد يصؼ الجدبما في السماء مف ق
يّْئةن  زاؾ الٌمو سى وٍ ***  ىبلَّ سأىلًت جى ت ليس في حافاًتيا قىزىعى  ًإذ أىٍصبحى

 قكؿ الشاعر األخنس بف شياب:
ؤيكفى كجاًنبي ***  ًلكؿّْ أيناسو مف مىعىدٍّ ًعمارىةه » كضي ًإلييا يىٍمجى  عىري

 :قاؿ األنبارم

                                                 
 .389–388ص  ،نبارم: شرح ديكاف المفضمياتاأل -1
عالـ الكتب  ،كتحميؿ الغمكض كتعدد مستكيات المعنى في النص الجاىمي كدراسة :حميد جدكع الزبيدم نصرة أ. -2

 .115ص ،2016 ،1ط ،إربد األردف، الحديثة
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مى عركض كذا ككذا غيره: كمنو عىركض العركض الناحية يقاؿ استعمؿ فبلف ع     
الشعر: قاؿ أحمد: العىركض ناحية صعبة، كالعمارة الحي العظيـ يقـك بنفسو، أم ليـ جانب 

  1 .«يمجئكف إليو، قؿ كأحفظو عف ابف دريد عمارة أنشدناه ىكذا بالجر
 العمارة: في قكلو لكؿ أساس عمارة، كجياف:» كقاؿ التبريزم:

مرفكعة عمى االبتداء )مبتدأ خبره لكؿ أناس( فتعني عندىا  -ارةعم -األكؿ: أف تككف  -
 لكؿ أناس منزؿ. -)المىنزؿ(، أم 

كأناس  كالثاني: أف تككف مجركرة )ًعماًرة( بدال مف )أناس( فتككف بمعنى القبيمة. أم ال -
 كقاؿ المسيب بف عمس: 2 قبيمة أم لكؿ أناس ىـ قبيمة عركض يمجئكف إلييا.

يان يىًرؼُّ ك ٍت بماًء يىرىاعً ***  أىنو ًإٍذ ذيٍقتىوي كمى  عاًنيَّةه شيجَّ
بىا ٍتوي الصَّ ٍكبي غاًديىةو أىدىرَّ يىاعً ***  أىك صى  3 ًببىًزيًؿ أىٍزىىرى ميٍدمىجو ًبسى

قاؿ الشارح األنبارم كىك يبيف معاني المفردات الغامضة التي ال تخطر بباؿ     
 .مع عمى لغة العرببؿ المتمقي المجرب كالمط ، المتمقي العادم

الميا: البمَّكر: شبو ثغرىا بو لصفائو. كالعانية: خمر مف خمر عانات: نسبت إلى عانة فيقكؿ 
بمدة بجزيرة العراؽ، شجت: مزجت كاليراع: القصب كالكاحدة يراعة ككؿ أجكؼ يراعة: 

مف شدة فالمعنى: أراد أف ىذه الخمر شجت بماء األنيار، كقكلو: يرؽ أم يكاد يقطر، تؤلأل 
صفائو: كيقاؿ أرؼ يرؼ كبعض العرب تقكؿ كىرؼ يرؼ: شجت: كسرت: كقكلو: بماء يراع: 
 أم بماء جدكؿ في حافيتو القصب كيقاؿ: ريؼ يرؼ، ككرؼ يرؼ بمعناه كرؼَّ يرؼ: يأكؿ.

 يقكؿ األصمعي:  5في البيت 
نما أراد سارية، فآخر الميؿ قريب مف الصب»            ح: كمطر الميؿ لـ يخصيا بالغدك كا 

تو مف الدّْرة: أم استخرجت  أحمد عندىـ مف مطر النيار ألف السكارم أكثر ما يصفكف، كأدرَّ

                                                 
 .414ص  ، ديكاف المفضميات شرحاألنبارم: -1
 .926ص  ،2ج ،شرح اختيارات المفضؿ :التبريزم -2
 .93ص  ،ديكاف المفضميات شرحاألنبارم: -3
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نما خصَّ الصبا ألنيا لينة تأتي بسيكلة، فيك أصفى لمائيا إذا كقع باألرض: فإذا  ماءه، كا 
لى كانت الريح شديدة كاف أكدر لمائيا لشدة كقع المطر باألرض، كصكب السحابة ما تد

منيا. كالبزيؿ ما بزؿ، كاألزىر األبيض أراد دٌنا أبيض، كالٌسياع: الطيف ككؿ ما لطختو عمى 
شيء، فقد دمجتو، كقكلو ببزيؿ أزىر: كقكلؾ: سبلؼ جرة نظيفة، قاؿ األصمعي، كربما قيؿ: 

 1. «أزىر لئلبريؽ: فيريد خمرا بيًزلت مف دف في إبريؽ غيره
( كالجر:عطؼ عمى ماء حيث 4طؼ عمى عانية )البيت فقاؿ صكب غادية: الرفع عمى الع»

 2. «يركم: بالخفض: صكب غادية

كالمعنى: شيٌجت بماء يراع، أك بصكب غادية، أم سحابة غدت كقكلو: ببزيؿ أزىر يريد 
البزاؿ كالسياع الطيف عمى رأس الدٌف كالٌسياع الصاركخ: كييركل: مف صكب غادية: قاؿ 

نما جعؿ عمى رأس اإل بريؽ الطيف في الصيؼ ليبرد، كييركل بنزيؿ أم ما نزؿ مف غيره، كا 
 اإلبريؽ.

ألزىر يعني اإلبريؽ كالديٌف ال يكصؼ باألزىر إنما ]يكصؼ[ بالكيمىيت كاألدكف كغيرىما: ا
كقكلو مدمج بسياع: يعني ًفداـ اإلبريؽ جعمو كالسياع الذم يطمى بو كالطيف كالحصى الذم 

 يممَّس بو الحائط.
أم الشارح األنبارم كشرح األستاذيف كتبيف أف الغمكض اكتنؼ المفردات ككاف ىنا أكردت ر 

 لمتأكيؿ دكر في تعدد معانييا أما ما كرد في قكؿ التبريزم الذم يأخذ برأم األنبارم
طفا عمى )عانية( كالمعنى: عانية أم صكب غادية شجت بماء  انية)فصكب( ترفع ع» 
  3. «يراع

مرة كالسحابة، كجدت بماء عمى المعنى األكؿ، كعمى أك صكب غادية، تككف الخ  
 الثاني: تككف الخمرة ممزكجة إما بماء سحابة أك بماء يراع، كىك ما أدل إلى الغمكض.

                                                 
 .93ص  ،األنبارم: شرح ديكاف المفضميات -1
 .200 ص ،المفضميات  كتحقيؽ ،شرح :ىاركف أحمد محمد شاكر عبد السبلـ محمد -2
 .100ص  ،1ج ،شرح اختيارات المفضؿ :التيريزم -3
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في ىذا األساس التأكيمي كالقائـ عمى التكجيو النحكم الصرفي قاـ التبريزم كغيره »        
و، كذلؾ بالنظر إلى اىتمامو البلفت مف شراح المفضميات بتكليد المعنى الشعرم كبمكرت

بالجكانب اإلعرابية كاالشتقاقية كالكزنية القائمة عمى التأثر بقكاعد النحك التي نشأت عمى 
الشاىد الشعرم الخالص الذم لـ تشبو شائبة انتحاؿ. فكاف عمماء النحك مف أمثاؿ سيبكبو 

ػ( كابف جني ى285)ت ىػ( كالمبرد291ىػ( كثعمب )ت207ىػ( كالفراء )ت180)ت
ىػ( مف أكائؿ مف درسكا معاني الشعر العربي في ضكء الييئة النحكية كالصرفية 392)ت

   1.«لكمماتو كذلؾ مف باب اختبار كاختبار المقاييس كالمعايير التي منيا عمى سبيؿ التثبت
 قكؿ الشاعر: مزرد بف ضرار

ـى بفى ماًزفو  ، كلـ أىٍمًمٍؾ: ًرزىا رىاًئدً لى ًإبىةو فيي***  قٍمتي ياءي اٍلخى  ا حى
رىاًئدً ***  أىتىذىبي مف آؿ الكىًحيًد كلـ = تىطيؼٍ   2 بكؿ مكافو أىٍربىعه كالخى

ىك أف تذكر في البيت جممة اعتراضية ال تككف »جممة اعتراضية: كفي تعريفيا:  (لـ أممؾ)
بيت ليزيد يدخميا الشاعر ضمف سياؽ ال -زائدة بؿ يككف فييا فائدة، فيذه الجممة: كلـ أممؾ 
 3 .«المعنى فائدة كتأثيرا كتنشط في المبمغ قكاه التخييمية

رزاـ: أم منادل: يا رزاـ )كىك رزاـ بف مازف بف ثعمبة بف سعد بف ذبياف، كىك الفخذ الذم 
منو مزرد: اإلبة: الحياء: كما يستحيا منو مف المغازم، الخرائد: النساء الحسنكات، كحياؤىف 

ف لـ تنصركا ابف عمكـ خالد، حتى يسترد إبمو فإف مصيركـ إلى عار غاية الحياء، يقكؿ: كا  
 * تستحيكف منو حياء الخرائد.

 .آؿ الكحيد: قـك مف بنى كبلب
                                                 

 .159، صينظر المفضميات ،مقاؿ التأكيؿ في شرح التيريزم لنصكص المفضميات :إبراىيـ أسكار -1
 .392-392ص  ،1ج ،شرح المفضميات المفضؿ :الخطيب التيريزم -2
 .392-392ص  ،1ج ،ميات المفضؿشرح المفض :الخطيب التيريزم -3
فأسمـ كىك أخك السماح بف ضرار كاف ىجاء حيث المساف لكنو  اإلسبلـمزرد بف ضرار الذبياني: شاعر مخضـر أدرؾ  -*

كمدح عمر بف الخطاب )رضي ا عنو( مف ، تبرأت مف شتـ الرجاؿ بتكبة إلى ا مني ال ينادم كليدىا أقمع عنو بقكلو:
 .160نبارم شرح األ ،ا في ذلؾ األيـ الممزؽكباركت يد  إماـ

 .142ص ،كقاؿ في عثماف بف عفاف )رضي ا عنو(: أعكذ بعثماف بف عفاف منكـ كبا كالبيت العتيؽ المحـر
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كيركل إلى آية: أم عبلمة كركل أبك عمرك عمى أٌبة: خصمة اإلٌبة:: يقاؿ أك » قاؿ األنبارم:
   1 .«أٌبتى الرجؿ إٌباتا إذا أخزيتو كقبحت لو فعمو

تعالى إلى إٌبة: أك أدعككـ إلى إبة: أم: إلى  التبريزم: إلى أٌبة، يقتضي فعبل كأنو قاؿ:قكؿ 
 فضيحة تستحي منيا النساء المخدرات المكاتي في خذرىف: األكثر حياء.-خمؽ بذمء 

لـ أممؾ: محذكؼ كتقدير الكبلـ كأنو قاؿ: كلـ أممؾ أال أقكؿ: أم لـ أممؾ ترؾ القكؿ: »
 2 .«رزاـ بف مازف تعالكا إلى إٌبة كلـ أممؾ ترؾ القكؿتقديره: فقمت: يا 

الجممة االعتراضية التي سبؽ أف كضحنا أثرىا عمى المتمقي فالشارح ىنا اكتشؼ     
عمى معنى النص غير خافية عمى األذىاف  -أسمكب االعتراض -أف الفائدة التي أضافيا  إذ

مى الرغـ مف تقدير الشرح لمجمكعات مف بصفتيا تركيبا لغكيا ع ،مما حقؽ الفاعمية الداللية
لتصبح احتماالت عديدة في فيـ المتمقي كتقدير الفعؿ المجركر  ،المضمرات في قكؿ الشاعر

كتقدير المفعكؿ ألسمكب االعتراض، فاألساس النحكم لو أثر كبير في قدرة الشارح بمكغ 
كشخصية  -القصيدة نبارم: جك مقصكد الشاعر مف خبلؿ مناسبة: أك كما كرد في شرح األ

دعاه لترؾ  -المبدع المعركؼ بقكة كسبلطة لسانو التي كبتيا الخميفة عثماف بف عفاف 
فآلية التقدير ىي كسيمة قراءة جعمت النحك ركنا أساسا في عممية التأكيؿ  -أعراض الناس

 حيث يتـ بو إبراز األكجو الخفية.
أفؽ الفيـ لممتمقي بسيكلة كىذا في حد ذاتو ركعة في الجمالية مف حيث تكسيع   

 دكف عناء التفكير الذم يىًكؿُّ لو الذىف فيحس بأريحية كطمأنينة.
 -كالتبريزم لـ يقؼ عمى الكفاية النحكية، بؿ تعداىا إلى معرفتو بقكاعد الصرؼ   

حتى يقـك بتكليد الدالالت كيضح الغمكض، كينتج نصكصا جديدة  -بالمصطمح الحديث 
 .أيزرما عند الفراغات كمؿء بفضؿ 

                                                 
 ،1ط ،لبناف، بيركت، دار الكتب العممية ،عبد أعمى مينا تحقيؽ: ،البديع: في البديع في نقد الشعر دمنقذبف  أسامة -1

 .141ص  ،نبارم ـ ـاأل ،1987
 -المفضؿ الضبي ،394–392ص ،1ج ج ،شرح اختيارات المفضؿ :التيريزم التأكيؿ في شرح كينظر :اسكار إبراىيـ -2

 .81ص  ،محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف المفضميات:شرح ك تحقيؽ
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معرفة الشيء في »فالصرؼ يعني: التغيير كالتبديؿ كالتحكيؿ كىك في عرؼ عمماء الصرؼ: 
  1. «نفسو قبؿ أف يتركب
كقد كاف ينبغي أف يقدـ عمـ التصريؼ عمى غيره مف عمـك العربية: إذ »قاؿ ابف عصفكر: 

ة عمى معرفة أحكالو ىك معرفة ذكات الكمـ في أنفسيا مف غير تركيب، ينبغي أف تككف مقدم
التي تككف لو بعد التركيب، إال أنو أخر لمطفو كدقتو كجعؿ ما قدـ عميو مف ذكر العكامؿ 

  2. «تكطئة لو، حتى ال يصؿ إليو الطالب إال كىك قد تدرب كارتاض لمقياس
فالتبريزم يحاكؿ مد الداللة بالتنكيع في تكصيؿ المعنى لممتمقي بالتكسع في    

ؽ لبنية األلفاظ كأصكؿ اشتقاقاتيا كأكزانيا الصرفية كما أنو ال يستغني عف التعبير العمي
جيكد سابقيو مف شراح شعر أك ركايتو أك عمماء لغة أك ببلغة حتى يكصؿ المعنى الذم بدا 
في أكؿ األمر غامضا إلى السيكلة كتحقيؽ الفيـ مستأنسا بالجيكد العممية المكثقة عف 

 :تقـك عمى التناص. كاألمثمة عمى ىذا كثيرة منيا النص المفضمي أك نصكص أخرل
 *الشاعر سممة بف الخرشب:  قكؿ:

مَّرو   ًإلى عينىفو ميٍستىٍكًثقاًت األىكاًصرً ***  يىسيدُّكفى أىبكابى الًقباًب ًبضي
قاؿ األنبارم في شرحو: يسدكف: جعميا حاال: فإنيـ في ذلؾ المكضع في ىذه الحاؿ: يريد 

كنيا بأفنيتيـ، كفي بيكتيـ كال يترككنيا تيرٌكد: يفعمكف ذلؾ مف عزىا بأنيـ أصحاب خيؿ يحس
عمييـ: كالعنف: جمع عنة: كىي حظيرة مف شجر تيجعؿ فييا الخيؿ لتقييا البرد، كيقاؿ لمف 

 الشاعر:فييا معنى.قاؿ 
ـي ***  قىطىٍعتى الدٍَّىرى كىالسَّدىـً اٍلميعىنَّى ا تيًري  تىيىدٍَّر ًفي ًدمىٍشؽى فىمى

                                                 
 ،1983، 5ط  ،بيركت ،ةدار المعرف ،1باكة: جقالديف فخر  ،1ج  ،الممتع في التصريؼ :ابف عصفكر االشبمي -1

 .33ص
  المصدر نفسو. -2
: رقـ: ماء: يـك مف أياـ العرب كأحمد  ،30ص ،نبارمسممة بف الخرشب: كاسمو عمرك بف نضر في شرح األ -* قصة يـك

عمى أنو قرأ  ،1ص ،نبارم في شرحو لديكاف المفضمياتذكره األ ،الذم تكرر ىك: أبك جعفر أحمد بف عبيد بف ناصح
 الضبي. كأنكر عميو بعض ما ركاه كأمبله عميو: عامر بف عمراف أبك عكرمة ا،آخرى إلى اعميو مف أكليالمفضميات 
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األكاصر: األكاخي كىي األكارم: كاألرم ما تحبس فيو الدابة: كقكلو إلى عنف أم مع عنف: 
كىي األكارم: ىذا تفسير أبي عكرمة: قاؿ أحمد قكلو: إلى عنف، فييا إبؿ تسقى الخيؿ 

 ألبانيا: ككاحد األكاصر: اآلصرة كأنشد: أحمد )ابف عبيد(:
 راًئًميا ًغزىاري كًستُّ ًمٍف كى ***  ليا في الصيؼ آصػرة كجؿ

كيقاؿ: قطعت آصرة ما بيني ك بينو مف القرابة كاإلخاء كجمعيا األكاصر، كيقاؿ:أٌصرتو 
الٌرحـ إلي كعمي فيي تأصره أصرا إذا عطفتو الرحـ إليؾ كعميؾ بالصمة، كاألصر: الحبس 

ذٍ ﴿ بالفتح، كاإلصر: العيد بالكسر قاؿ ا تعالى: قاؿ ٍرتيـٍ كىأىخى ـٍ ًإٍصًرمقىاؿى أىأىٍقرى ًلكي مىى  ذى   تيـٍ عى
ٍرنىا ﴾قىاليكا أىٍقرى

ٍَ ِيٍ ﴿ ، عيدم، أما قكلو عز كجؿ:1  هْتَه  َعهَى انَِّذٌ ًَ ب َح ًَ ٍَُْب إِْطًزا َك ْم َعهَ ًِ َوالَ تَْح

 ﴾قَْبهَُِب
 3 «.كلـ يكفكا بو، كنزعكا حقو ،إثـ العيد الذم لـ يقكمكا بو فإف اإلصر ىنا: ىك ،2

الصرفي عند شرح البيت يقؼ عند قكؿ الشاعر كيقكؿ:  وخرجالتبريزم في ت    
العنف، جمع عنة: كىي حظيرة مف شجر، تجعؿ فييا الخيؿ لتقييا البرد )عمى قكؿ »

االنبارم( كيقاؿ لما فييا: معنى، كاشتقاقو مف عننت: أم حبست كمنو العنف، كفي 
 شرح المثؿ: 4 «.المثؿ:أنت كالميدر في العنة

يقـك عمى تنكيع المادة المغكية بالتنقؿ بالكممة بيف ا معندىالتأكيؿ ف فالشارحاف    
األكزاف الصرفية )كالمفرد كالجمع( كاالشتقاؽ لمفعؿ كالمصدر ثـ تغير داللة المفردة بتغير 

 حركة الحرؼ األكؿ.
مما جعؿ ، اإلصر –كاألصر  -كالعنيف، كالعينة كاألكاصر  -عننت  -ميعنٌى  -كقكليا: عنة 

 ة تتغير بتغيير بنية المفردةالدالل
 فيأتي التبريزم عمى بيت آخر لمشاعر نفسو:

                                                 
 مف سكرة آؿ عمراف، ركاية كرش. 81اآلية:  -1
 ، ركاية كرش.سكرة البقرةمف  286اآلية:  -2
 .35-34األنبارم: شرح ديكاف المفضميات، ص -3
 .167 ص ،1ج ،رح اختيارات المفضؿش التبريزم: -4
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ران  ٍكرىاًة مىٍقصى كىيـ شىٍرؽى المىرى  بقيَّةي نسؿو مف بنىاًت القيرىاًقرً ***  فأىٍدرى
المركراة: مكضع كشرقيا: حيث تشرؽ الشمس فييا، كىك المتبادر أنو ظرؼ مكاف مقصرا: 

كالقصر كميا العىنيف، القيراقر: بضـ  –المقصرة: كمرحمة ك  –عشاء المقصر: كمقعد كمنزؿ 
 1. «أكلو: اسـ فرس

كالقيراقر: اسـ فعؿ فييـ: كمركارة، فعٍمعؿ: مثؿ صمحمح: كيككف » قاؿ أيضا التبريزم:
المىرك. كيجكز أف يككف فىعكلى كيجكز أف يككف فعىٍكلؿ كيككف مف المر. كقد جمع عمى 

ث بف عكؼ بف عامر في ىذا المكاف كعند ىذا الكقت مف أدرؾ الحار  مركريات. كالمعنى:
 2 «.النيار، بخيؿ ىي بقية ما نسمتو بنات ىذا الفحؿ

 منيج أبي عمي المرزوقي في شرح المفضميات: -6
إف تتبع منيج كؿ شارح مف شراح المفضميات، ال يعد باألمر السيؿ ألف األمر     

بة الكصكؿ إلى الركاية الصحيحة لمبيت يتطمب الجيد الفكرم كالعممي المتمثؿ في صعك 
الذم  -ككمماتو بما تتخمؿ ىذه الشركح مف اختبلؼ في المعنى المراد مف البيت الشعرم 

المقصكد في الشرح مما يخمؼ اضطرابا في إخراج  –يتغير معناه لمجرد تغير حركة الحرؼ 
المنكطة بنا ارتأيت  توكلما كاف ىذا المبحث مف خط]  ذىف المتمقي، ينبشالمعنى، كعميو 

ات النص الشعرم الذم بلبانة عف مككنل توأف استجمي طريقة كؿ شارح، بغية استكشاؼ خط
التكاصؿ مع المتمقي في كؿ األزمنة، فقصدنا مف شرح المرزكقي  إلى يستيدؼ شرحو

، [ المبثكثة في شرح األنبارم كالتبريزم، كشرح األستاذيف: محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف
أف شرح المرزكقي لممفضميات لـ يصؿ إلى يدم كحاكلت بكؿ الطرؽ لكف حاؿ دكف  ذلؾ

رب أف الشرح المكجكد عمى شبكة األنترنت غير محقؽ، كزرت مكتبات بالمغ ،ذلؾ معيقات
إلى  األبياتاد ركاية نففكرت أف أخمص الجيد بإس ،ني نتيجةمكأرسمت إلى دكؿ كلـ تص

                                                 
 .38-37ص ،نبارمكبفعؿ األ ،37ص  :شرح المفضميات :أحمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف -1
 .177-176ص  ،1ج ،شرح اختيارات المفضؿ التبريزم: -2
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الحديث المشركحة باالعتماد عمى مراجع متعددة، فبدأت باألمر إلى النسخة  جعاركايتيا مر 
 عف:

 جمالية التمقي وشرح أبي عمي المرزوقي لممفضميات:  -أ
إف عممية الشرح ىي آلية قرائية تقصد متمؽ ما، كعميو إذا أردنا الكصكؿ إلى أفؽ     

ح، ألف ج المرزكقي في الشر المتمقي، ال بد أف نقسـ العمؿ إلى مستكيات قاـ عميو مني
ي ف صنع أبي عمي بجد أنو يتكلى التعميؽ عمى النص الشعرم مف عدة نكاحي إلى الناظر

عف طريقتو في اكتشاؼ المعنى كبيانو، أما في تفسير الغريب يقـك بالكقكؼ كمف  بحثال
إعراب المفظة  نجده يقـك عمىالمعرفي،  تككينو ـحيث النحك فيك الغالب عمى طبعو بحك

دىا في ىذا السياؽ مخيرا المتمقي بيف أنكاع الركايات مسندا ما كرد ك بب كر كتحميميا مرجعا س
، كال فيبينيا نبارم كمف سبقو، أما الببلغة كالجمالية لمصكرة البيانية الكاردة في البيتاألعند 

حسب ما يراه ىك أصكب لممتكمـ  ،كتقكيميا ،تصحيح الركاية مف حيث جمعيا في ايألكا جيد
 منو كانت البداية.كأحكج لممستمع ك 

 تناول المعنى وجمالية التمقي:  -ب
  :الغريب والشرح 
بتغيير معاني المفردات مف  :المرزكقي في تكضيح معاني األبيات الشارحيعمد  

 ،م مف القرآف الكريـكآ ،كمثاؿ مضركب ،حيث كركدىا في األسيقة المختمفة مف شعر سابؽ
قكؿ في بيت األخنس بف يفي طريقتو  هعماديث رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كىك دحك 

 شياب الثعمبي
عىدٍّ ًعمىارىة ؤكفى كىجاًنبي ***  ًلكيؿّْ أينىاسو ًمٍف مى  1عىركضه ًإلىييا يىمجى

                                                 
 .42ص  ،كالمرزكقي ،414ص  ،لمفضمياتا كشرح :نبارماأل -1

ر جاىمي قبؿ االسبلـ بدىر، كلقب شاع ،*األخنس بف شياب: ىـ األخنس بف شريؼ بف ثمامة بف أرقـ كىك فارس العصر
ىك أك العرب كصؿ قيصر السيكؼ  :نبارمقاؿ األ ،لمفضمياتا ،بكير بف األخنس ،األخنس يعرؼ بو ثبلثة مف الشعراء

 .203ص ،كصؿ قصر السيكؼ بالخطى مف العرب ؿقاؿ األنبارم: ىك أك . 203ص  ،بالخطى
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ف يىأًتيا بىأسه ًمفى اليند كارب***  ليكىيزه لىيا البىحراًف كىالسىيؼي كيمُّوي   كىاً 
فبلف عمى عركض كذا ككذا، غيره: كمنو العركض: الناحية: كيقاؿ استعمؿ  م:قاؿ األنبار 

: العركض ناجية صعبة، كالعمارة: الحي العظيـ يقـك بنفسو، أم أحمدعركض الشعر، قاؿ 
 ـ جانب يمجئكف إليو كقاؿ كأحفظو مف ابف دريد عمارة أنشدناىا ىكذا بالجر:يالمعنى العاـ: ل

قاؿ بالتصغير: ىك ابف  : يقكؿ فيو: كيركم، جؿ مف الميد: السيؼ ضفة البحركبكير:9كب 
 د.مع بف عـ ابف جديمة بف أسد بف ربيعة بف نزار أفعى بف عبد القيس بف أفعى بف

كلـ يسمع عمى لفظ المرفع، إال أف » البحراف: الببلد المعركفة بالبحريف: قاؿ ياقكت:
  1. «الزمخشرم، قد حكى بمفظ التثنية فيقكلكف: ىذه البحراف

ٍت أىسيافينا  ٍف قىصيرى ٍصميياكاً  طىانىا ًإلى القىٍكـ الًَّذيف نيضاًربي ***  كافى كى  خي
ككارب: فاعؿ مف الكرب: كىك شده األمر: كىك مأخكذ مف قكليـ كربت الحبؿ فيك مكركب 

 :إذا شددت فتمو، قاؿ الشاعر
 كبري كٍ العير مى  قيدي رد كى إذا يي ***  تناكضى برى  رتعٍ ال يى  ارؾى حمى  ازجرٍ فى 

 نبارم.يخرج عف شرح األيظيرف أف المرزكقي ال 
فقد فسر أناس عمى أنيا بدؿ مف عمارة عمى الجر، كرفعيا عمى االبتداء: عمارة      

فتغير الحركة غير كظيفة المفظة نحكيا أما أنيا بدؿ أك مبتدأ مؤخر، فكاف المعنى أف الحي 
ات كانتقؿ فالشارح أكجز معنى البيت باقتصاره عمى تبياف معنى المفرد -العظيـ يقـك نفسو 

 2(. )عمارة كعمارة اإلعرابإلى كجو اإلعراب بتفسير حركة 
شرح المعنى الذم اعتمده المرزكقي كىك بيذا قاـ ك كفي باب تفسير المفردات    

يمكف أف تستعيف بما جاء  ، كاالنبارم في البيت الشعرم السابؽعممو عمى ما قاـ بو الشارح 
داللي الكارد في أبيات الشرح عقب كؿ بيت حيث في عمـ الداللة تحت  عنكاف التغيير ال

                                                 
 در باب الباء كالحاء كما يمييا.، دار صا1993،ط 2: معجـ البمداف، ج ياقكت الحمكم -1
 .414ص  ،مفضميات: شرح النبارم األ -2
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تترؾ لنا المكاد في حيز »عمد شراح المفضميات عمى تتبع الداللة كتغيراتيا كتطكرىا أحيانا 
  1. «متقارب بسيؿ التصكر فيو لذلؾ التحكؿ

فكاف االنتقاؿ الداللي أىـ أشكاؿ تغير المعنى حيث تنتقؿ داللة األلفاظ مف مجاؿ    
، كال تجكؿ  دكىي ال تنكمش فيتضاءؿ المحيط الذم تتحرؾ فيو بع» إلى آخر: اتساع كعمـك

 2 «.مجاليا كذلؾ مف ضيؽ كخصكصية إلى تعميـ كشمكؿ لما ليس ليا مف قبؿ

فاألمر يقـك عمى انتقاؿ المفظ مف الداللة عمى شيء في مجاؿ ما، إلى شيء في مجاؿ 
عبلقة أك مممح مشترؾ ذلؾ لكجكد ك  آخر، إلى الداللة عمى شيء آخر في مجاؿ غيره،

 . كفي غيره  ىذا االستعماؿ بينيما سكاء
 :تعريؼ االستعارة ك المجازكما جاء في  االستعارة يؿبكىذا االنتقاؿ الداللي يقـك عمى س

  :ىما
 االستعارة: كذلؾ حيف تككف العبلقة بيف المدلكليف ىي المشابية. - أ
 3 بيف المدلكليف شيئا غير المشابية.كالمجاز المرسؿ: كذلؾ حيف تككف العبلقة   - ب

كقد كرد في شرح بعض األلفاظ التي انتقمت دالالتيا بالطريقيف المذككريف مثؿ: ما      
ذكره المرزكقي في شرح بيت الشاعر األخفش: حيف ذكر الشاعر لفظ: عركض، ففي ىذه 

ض كذا ككذا، المفظة جاء شرح األنبارم: العركض: الناحية: يقاؿ استعمؿ فبلف عمى عرك 
غيره: كمنو عركض الشعر فالمبلحظ أف لفظ )عركض( قد انتقؿ مف الداللة عمى الناحية 

. فالمكانية إلى الداللة عمى مكازي  4 الشعر كذلؾ باعتبار ىذا العمـ ناحية مف العمـك

                                                 
 .301ص مرجع سابؽ ،  ،عمـ الداللة العربي :د.فايز الداية -1
 .314ص  ،المرجع نفسو -2
دار المعرفة  ،1997 ،نبارم لممفضمياتدراسة تطبيقية في شرح األ :في عمـ الداللة :جبؿ د.عبد الكريـ محمد حسني -3

 .242ص ،امعيةالج
 .248ص  ،المرجع نفسو -4
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فقد سكغ االنتقاؿ تشابو الداللتيف في أف كمتييما ناحية: قاؿ ابف فارس: فأما عركض     
. الشعر : مشتؽ مف العركض، كىي الناحية، كأنو ناحية مف العمـك المتمقي  ىفر فذ 1 فقاؿ قـك

 كاصو.خعمـ أكزاف الشعر ك  ، كىكالغالبة ةداللة المفظ ينصرؼ إلى 
 المرقش األصغر: قكؿكمف األمثمة عمى تفسير مفردات النص 

 
ٍشًؾ رىًحيًؿ  ًتي ًبكى ٍطبو  ***آذىنىٍت جارى ٍت بخى ًميؿً  بىاًكران جاىىرى  جى

 الخطب: كقاؿ في شرحو: كذا أمبله أبك عكرمة. كركاه أبك جعفر: أذنت كأكم بكرا. غيره
 ؟ ما خطبؾ أم أمرؾ :تقكؿ العرب ،األمر

اًمًرمٌ ﴿قاؿ ا تعالى:  ٍطبيؾى يىا سى ﴾قىاؿى فىمىا خى
 ، كاشتد أبك عبيدة كقرأتو عمى أبي جعفر: 2
 ا خطبو كخطبييا عجبا م***  كالعبد حياف بف ذات القنب

 3 ما أمره كأمرم: كجاىرتني بالمفارقة كغاضبة.
ثـ اكتفى بتفسير لفظة )الكشؾ( كالبكرة  ،قاؿ المرزكقي دكف إبانة عف المعنى لمبيت 

 كالمجاىرة.
 قاؿ: آذنت: أعممت، الكشؾ: السرعة.

مؤثر  زكجتو، كفي المساف: كالمرأة جارة زكجيا ألنو« جارتي»يقصد بقكلو ك جاء م الشرح: 
 ، كقد سمى األعشى في الجاىمية امرأتو: جارة فقاؿ:4عمييا...

 كمكمكقة مادمت فينا ككامقو***  أيا جارتىا ًبيًني فإٌنؾ طالقىوٍ 

                                                 
سنة  : معجـ مقاييس المغة تحقيؽ أحمد شاكر ك عبد السبلـ ىاركفزكريا بف فارس بف أحمد الحسيف أبك  -1

 .4/275 ج ـ1999 /ىػ 1420 النشر:
 مف سكرة طو، ركاية كرش. 95اآلية:  -2
 .507ص  ،األنبارمشرح المفضميات، ،األنبارم -3
 .250ص ، أحمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف ، تحقيؽ ك شرح لمفضمياتا -الضبي:-4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=5102&bk_no=124
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يتحدث عف مجاىرة ركحو لو بالمفارقة  -الشاعر  -لمعنى العاـ بقكلو فيو: فيك جاء با
 -باكرا: بكرة  -لمماؿ  جعؿ سبب غضبيا أنو متبلؼ -كالمغاضبة كفي باقي القصيدة 

 اإلعبلف. -المجاىرة: الجير: الصكت المرتفع 
أنو اعتمد ما كرد عف  في منيجو كمف ظاىر عمىإف الشارح المرزكقي يؤكد    

 كمف األمثمة التي شرحيا المرزكقي:      ، 1األنبارم، ثـ زاد في شرح لفظتيف
  قاؿ عمقمة بف عبدة:
ػؤلى تى إًلٍنًسػيّْ ك لكػٍف لً ك لىسٍ  ػكبي  ***ؾو مى  تىنىزَّؿى مف جػكّْ السَّمػاًء يىصي

ػادي بمثميػا  ػكد ًبنفػسو ال ييجى ًصيػبي  ***تىجي  فأىٍنتى بيا عنػدى المقػاًء خى
ـي  كىانىػةى عنيػ ٍنزي ٍلػتى الخي ًبيػبي  ***ك أىنتى أىزى ٍربو لو فىكؽى الشُّػؤيكفى دى  2ًبضى

 ك قاؿ أيضا:
ذاًنبى  تىٍسقي اًء مىٍطميكـي  ***ًصيفتييا قىٍد طالىٍت عى  مى ديكريىا ًمٍف أىًتيّْ اٍلمى  3 جي

ركاه المرزكقي: كلست بجني كلكف مؤلكا، كقد زاده المرزكقي كالمعنى المؤلؾ: الممؾ حذفت 
 -كقد استعمؿ الشاعر المفردتيف: تنزؿ ىمزتو كعادت في الجمع: مبلئكة، يصكب: ينزؿ.

 لمتمقي.يصكب: كىما بنفس المعنى حتى يسيطر عمى ا
 .كالمبلحظ أف الشارح المرزكقي نراه يغير في ركاية ألفاظ البيت

 زالت: قاؿ: مالت. – 11: إلنسي: قاؿ يجني، ب26ب
 )الحدائؽ كالبساتيف(. فسر المذانب: مدافع الماء إلى الرياض
مالت عصيفتيا: تفرقيا كانفتاحيا، مف الرم:  - العصائؼ: جمع عصيفة: كرؽ الزرع

، مممكء. - حدر منيا طمأفحدكدىا: ما ان  اآلتي: السبيؿ: مطمـك

                                                 
 .257ص  ،لمفضمياتا شرح :مرزكقيال -1

2
 .295روٌ صانضبً: انًفضهٍبث، شزح و تحقٍق أحًذ شبكز و عبذ انسالو هب - 
دار الكتاب العربي  1969 1األعمـ الشنتميرم ، تحقيؽ لطفي الصقاؿ كدرية الخطيب ط فعمقمة الفحؿ: شرح الديكا -3

 .559ص  ،لمفضمياتا شرح :المرزكقي ، ينظر: شرح77-50حمب سكريا ص
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كقد أكرد الشارح األنبارم ما ركاه أبك عكرمة الظبي قاؿ: الظبي، قاؿ األصمعي: »         
المذانب مدافع الماء إلى الرياض كاحدىا مذنب، كأصؿ ذلؾ أف المذانب: المغارؼ فأراد أنيا 

الزرع مذانب. كالعصيفة الكرؽ كأكثر ما تغرؼ الماء إلى الرياض فجعؿ مسائؿ الماء إلى 
كقكلو زالت عصيفتيا قاؿ األصمعي:  ،يتكمـ بو عصافة كقد عصفت الزرع إذا جزرت كرقة

قاؿ ناس حصدت كقاؿ آخركف: جز أعمى الزرع، جزة ثـ سقي ليعمك، كقاؿ قد أعصؼ 
 1 «.زرعكـ فأعصفكه، كحدكرىا مطمئناتيا كقاؿ: أبك عمرك: الحدر مف األكحى العاشر

 2. ﴾كىعىٍصؼو مٍَّأكيكؿو قاؿ ا تعالى: ﴿
إف إحساس المتمقي بأف المبدع قريب منو فإنو يفرح فيكاصؿ اإلقباؿ بالقراءة أك بالسمع أك 
بالكتابة فتقريب المسافة الجمالية بيف المبدع كالمتمقي قاـ بيا الشارح كأم شارح ؟ كما ىي 

كالعالـ كالغني بذخيرتو المعرفية كالمتمثمة في كفرة كسيمتو إلى ذلؾ ؟ إنو الشارح الذكي الفطف 
المعمكمة كحالتيا، كعممو بمحيط المتمقي األسبقية التي ىي ركافد المتمقي لتحقيؽ األفؽ 

 المعرفي بالنص، مما يجعؿ ينتج نصكصا أخرل. 
 :االكتفاء بشرح المعنى العام 

اـ لمبيت الشعرم كذلؾ إف شراح المفضميات يعمدكف أحيانا إلى شرح المعنى الع    
 كأحياناتخمينا منيـ بأف داللة األلفاظ معمكمة لدل المتمقي فبل داعي إلحباطو باإلطالة، 

ينظركف إلى غمكضيا كال يركف طائبل مف كراء تفسيرىا. كالمرزكقي ال يشد عف القاعدة فتراه 
 م:لشاعر: سكيد بف أبي ؾ اليشكر في شرح بيت الشاعر سكيد. قاؿ ا

يظان قىمبىوي ريبَّ مى  ٍجتي غى ٍكتان لـ ييطىعٍ ***  ف أىٍنضى قد تىمىنَّى ًليى مى
3 

في المعنى العاـ لمبيت: رب إنساف ككيت  -شرا بدؿ مكتا-كقد ركل يقكؿ المرزكقي 
قمبو بغيظو عمي كشكنت يالتو كىك يشتيي لي المكت كالبقاء بعدم، فمـ يطعو القدر كال حقؽ 

                                                 
 .791–790ص  ،لمفضمياتا شرح :األنبارم -1
 مف سكرة الفيؿ، ركاية كرش. 05اآلية  -2
 .400ضبي:المفضميات،شرح األنبارم أبي محمد القاسـ بف محمدبف بشار،صال _3
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 فيك  ،أنا في صدره غصة قد يشجي بيا كتعسر انتزاعيا منوا أممو، فيك يشقى بعداكتي، ك 
 حسدا قاؿ: اك كمدكمف مات 

ٍمًقوً » ا في حى ا ييٍنتىزىعٍ ***  كيىرىاًني كالشَّجى وي مى ٍخرىجي ًسران مى  عى
كجبف غصصا: فيك لـ يفسر شيئا مف مفردات البيت كىكذا فعؿ األنبارم قبمو، لـ يتعرض 

 بالشرح. ةلممفرد
 دة نفسيا:صيقال في لكف

اًدرو  ٍيده غيري لىٍيثو خى عٍ ***  ىىٍؿ سيكى  ثىًئدىٍت أىٍرضه عميًو فىاٍنتىجى
 

 :لونراه قد شرح المعنى العاـ ككذلؾ فسر المفردات بقك 
كنت في مصابرة أعدائي كمبلبستيـ عمى ما يككف منيـ مف خضاعتيـ كسكء    

مما ضاؽ مجاؿ الصبر ف ،غيضتوكف اعشرتيـ بمنزلة أسد داخؿ في خدره، حاـ عمى أم
 1 .«كتعذر المقاـ لفساد المكضع

لكف الشارح ترؾ المفردات دكف تفسير، كىذه المفردات ىي: )خادر(، )ثئدت(،   
 كقد ذكر معاني ىذه المفردات. -كاالنبارم يشرحيما  )انتجع(

مة خدرا. ثئدت: ندبت، كالتأد: بفتح اليمزة: الندل، انتجع: مف جخادر: الذم اتخذ األ
كىي طمب الكؤل في مكضعو كالمعنى: لما فسد عميو مكضع، كانتقؿ إلى  النكفلنجعة، بضـ ا

 غيره.
كالسؤاؿ المطركح لماذا كاف المرزكقي يترؾ تفسير المفردات كأحيانا يفسرىا؟ إف     

المرزكقي ىك كشؼ المعنى العاـ حيف يريده أك تفسير المفردات الخاص بالنص، كذلؾ  َـّ ىى 
 فالمتمقي قارئ كناقد. رفيععر في زمنو صاحب تخصص عممي أف متمقي الش

                                                 
 .202ص  ،400ص  ،نبارمكاأل ،101ص  ،شرح المفضميات  :المرزكقي أبك عمي -1
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إف الشراح يعمدكف أحيانا عمى طريقة شراح المتكف العممية، الذيف يأتكف بشكاىد   
شعرية، تتنافى مع ما يريدكف شرحو، قصد اإليضاح لممتمقي، حيث يركف في ىذا التقارب 

 الكبلمي أىمية كبيرة.
 قاؿ عامر بف الطفيؿ:
قىٍد عى  ٍزنكؽي أىني أىكيرُّهكى ـى المى ًنيًح الميشىيَّر***  ًم ٍمًعيـ كىرَّ المى مىى جى  عى

فالشاعر يتحدث مع فرسو )المزنكؽ( الذم كصفو بأحسف األكصاؼ، ذاكرا ما كاف    
مف فرسو مف حثة كشجيعة عمى خكض المعركة لمظفر كالنصر خشية أف يعاكد قكمو 

ك منقصة أم  ينا لو أف الفرار يـك الزحؼ خرابمصابيـ يـك المشقر كيـك فيؽ الريح، مب
 .يستحي منيا المرء 

ييٍعذىرً  ٍيدنا كى ـٍ ييٍبؿً ***  كىأىٍنبىٍأتيوي أىفَّ اٍلًفرىارى ًخزىايىةه  جى ا لى ٍرًء مى مىى اٍلمى  جيدا كيعذر عى
المنيح: قدح، أكره: مف الكر: كذكر قراءة عبد  -فشرح األنبارم المفردات: المزنكؽ: الفرس  

كفى ًمفى اأٍلىٍعرىاًب ًلييٍؤذىفى لىييـٍ ﴿ ا بف العباس: اءى اٍلميعىذّْري  2أم مف جاء منيـ بعذر.، 1﴾كىجى
-كليذا قالت العرب: قد أعذر مف أنذر، أم مف جاء منيـ بعذر، كيقكؿ لعف ا المعذريف 

 إنما المعذركف المقصركف.
ر أف المرزكقي عمد إلى فعؿ فعمو األنبارم غي ،فإيراد النصكص المجاكرة لمفظة   

فالشارح يحيط بالمفظة مف كؿ الجيات كيأتي بما كردت فيو مف سياؽ الكبلـ: أية أك  ،ذلؾ
 - مثبل حتى يحصؿ لممتمقي ما حصؿ لو مف مفاجآت بإعبلمو بحمكلة المفردات التاريخية

مف المعمكمات  فالقارئ حيف يحاط ذىنو بيذه اليالة -المفظة في داللتيا ذخيرة معرفية غنية 
  شركح فيتزكد.مسيقرأ البيت كمتنو ال

                                                 

ىػ، كقد كفد عمى رسكؿ ا صمى ا  4* شاعر مجيد فحؿ، كفارس مشيكر غير أنو غدر بأصحاب بئر معكنة في عاـ 
ناكيا الغدر بو محفظ ا كرسكلو صمى ا عميو كسمـ، فماتكا  ،أريد بف قيس، كجبار بف سممى ،عميو كسمـ، مع أصحابو

 أما عامر ىذا فأصابو الطاعكف في عنقو فمات عند امرأة مف سمكؿ. ،ثبلثتيـ، فأريد فقتمو الصاعقة
 مف سكرة التكبة، ركاية كرش. 90اآلية  -1
 .707ص  ،نبارمكاأل ،499-498ص  ،شرح المفضميات :أبك عمي المرزكقي -2
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الشارح،  غاية يى هفالشرح آلية قرائية تغني مخزكف المتمقي المعرفي، كلعؿ ىذ  
الشاعر نراه  سيرةفحيف يعرض  ،حيث يريد إعبلـ كتعميـ المتمقي أف الشرح فيو فائدة كبيرة
المعمكمة، فيحرص عمى اإللماـ  يسيب فييا، فبل يترؾ شاردة كال كاردة إال كضعيا مكضع

المنيح، المنيح » بجكانب المعنى لمفظة مف حيث دالالتيا عف طريؽ المجاز كالحقيقة، كذكر:
. كقالكا  ح: خراج كالج كمشير مشيكر: نيالم -يكثر بو القداح ليس لو غنـ كال عميو غـر

ذا خرج منيا غيره مما لو ح لكثرة جكالتو في القداح ألنو إذا خرج منيا رد فييا كا  يكسمي بالمن
 1 «.حظ عزؿ عنيا

فالمتمقي يراعي التاريخ » باستعماؿ القداح: الكثنيةكما نبلحظ في الشرح حديث عف الطقكس 
 2 «.ير االىتماـ إلى أكلكيات النصغكالكقع ي

 منيج المرزوقي في الشرح: -ج
 الشرح والنظير:

كالنظير، المثؿ كالمساكم كفبل  المناظر،» جاء في قامكس المعجـ الكسيط معنى النظير: -1
 3 «.منقطع النظير، منفرد في بابو، كالجمع نظراء

مى الرغـ منو كالفرؽ ع كالنظير عند أىؿ العربية يطمؽ عمى المثاؿ مجازا كحقيقةٌ      
 ،أف الكجو ىك المفظ المشترؾ الذم يستعمؿ في عدة معاف كمفظ األمة» :بيف النظائر كالكجكه

كقد جعؿ  ظ المتكاطئة، كقيؿ النظائر في المفظ كالكجكه في المعاني ...كالنظائر كاأللفا
 4 «.بعضيـ مف أنكاع معجزات القرآف الكريـ

                                                 
 .707 ص ، الضبي:المفضميات،شرح األنبارم أبي محمد القاسـ بف محمدبف بشار -1
ينظر: مف قضايا التمقي ، د.محمد مفتاح ،كمراجعو ،د.أحمد بكحسف ،ترجمة ،أفاؽ نقد استجابة القارئ :فكلفا غنج ايزر -2

 .213ص  ،36رقـ  ،كمية اآلداب-ـ ،كالتأكيؿ
 1900، كيتألؼ مف 1998عاـ  ،3، طمجمع المغة العربية بالقاىرةمف إصدار  عربيىك معجـ  :ـ الكسيطالمعج -3

 .صفحة في جزئيف
 .1703ص  ، 1996 1كشاؼ مصطمحات الفنكف كالعمـك ، تحقيؽ د ،عمي دحركج ط:تيانكممحمد عمي ال -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
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الحصكؿ عمى داللة  :د مف عممية الشرح باستعماؿ النظير في المغة ىكاكالمر      
الشارح  المعاني مف األلفاظ المستعممة كعميو كانت الداللة العامة كالخاصة تتطمب جيدا مف

الصكرة المعجمية ألم لفظ في المغة العربية » لمكصكؿ إلى الفيـ كاإلفياـ لممتمقي عمى أنيا:
 1 «.تمثؿ الصكرة األساسية لمحيطيا الداللي

ٍمنىا ٱلشَّمٍ ﴿ :قاؿ ا تعالى عى مىوي سىاًكنان ثيَـّ جى عى لىٍك شىآءى لىجى بّْؾى كىٍيؼى مىدَّ ٱلظّْؿَّ كى ـٍ تىرى ًإلىى  رى مىٍيًو أىلى سى عى
ًليبلن   ﴾دى

فمكال الشمس ما عرؼ الظؿ، فالشمس تدؿ عمى كجكد الظؿ فكممة )دليبل( في اآلية  2
الكريمة ىي بمعنى دالة، ألف الكظيفة التي تقـك بيا الشمس في ىذا المقاـ ىي كظيفة إظيار 

داؿ أك المقصكد مف الداللة ىك ال إليو كىذه ىي الداللة بعينيا؛ إذ ليس كاإلرشادالظؿ 
 3 .المدلكؿ

ى مو ألبيات مف مختارات المفضميات عكقد اعتمد الشارح المرزكقي في شرح    
 النظير حتى يقتصد في الكقت كيقرب المسافة بيف الشاعر كالمتمقي.

كمعنى لـ نزؿ بعمياء، أم في الرتبة » قاؿ الشارح: كمف األمثمة عمى ذلؾ القكؿ  
ف في السماء كفي السماء باليميف، كؿ ذلؾ مراد بو العالية، كىذا يقاؿ: فبلف يمتد فبل

 4 االعتبلء كالخطكة.
 كقاؿ: كىطؿ مف الماء سافح، كما يقاؿ: سيؿ سائؿ، كغيث ىاطؿ، إيراد لفظة مف البيت أك

 5 «.زءج
معنى أقصر، كؼ عمى عمد كاختيار، كتعد مطاكلة في الكصاؿ، كانقضاء »كمثاؿ قكلو: 

تناع، حتى اعتاض مف الكلكع مبلال، كعد مصادفتيا ضبلال، العمر في الميك معيا كاالم
لى أف صارت أسباب اليكل رثة كحاجات النفس مف الجيتيف جميعا ضعيفة، لما عبلىما  كا 

                                                 
 .41ص ،عمى الداللة العربي :فايز الداية -1
 مف سكرة الفرقاف، ركاية كرش. 45اآلية  -2
 .120ص 4، ينظر تفسير الكشاؼ لمزمخشرم جاأللككة في شبكةمفيـك الداللة  مقاؿ :سامح عبد السبلـ -3
 .50ص  ،شرح المفضميات :قي أبك عميالمرزك  -4
 .52ص  ،المصدر نفسو -5
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و مف الشيب كاستقباح الناس لحاجيما في البطالة بعد امتداده إلى أقصى الغابة كإلفاقة أقران
فيو، كعدكليف عنو، فعؿ مف لبس ثكبا حتى  النساء دي ىٍ مف مجاذبتو أطراؼ المعب عمى زي 
 يبمى، كاستمتع بالشيء حتى فنى.

 كىذا الكبلـ كمو في بيت معكذ الحكماء بشر بف أبي حاـز األسدم:
ٍممى اٍجًتنابا دَّ القمبي مٍف سى ابىا***  أىجى رى بىٍعدى ما شىابٍت كشى  كأىٍقصى
دىٍلفى عنوي  اتيوي كعى ٍيتى مً ***  كشابى ًلدى  ف ليٍبسو ًثيابىاكما أىٍنضى

 1 «.فالشارح أكرد كممة )أقصر( فمما شرحيا استرسؿ حتى أتى عمى معنى البيت كتاليو

 كقد اعتمد الشارح المرزكقي في اإلبانة عف معاني النص قكلو:
)كما زاؿ ذاؾ الدأب(: أم: صاركا يدأبكف فيما بنكا األمر عميو، كيستمركف في االنتياء إليو، 

ـ يتخمؿ قكتيـ ضعؼ حتى مؿ جؿ السامعيف، كقؿ عدد المتكافريف لـ يمسسيـ كىف كل
كرفض بعض بني سميـ بعضا، كنفض بنك عامر أيدييـ مف المعكنة نفضا: ككبلمو ىذا 

 2 شرح لقكؿ عامر بف الطفيؿ.

اذىلىتٍ  اًمري ***  كما زاؿى ذاؾى الدٍَّأبي حتَّى تىخى مىٍيـه كعى ٍت سي  ىىكىاًزفي فاٍرفىضَّ
ي المفضميات بشرح األنبارم إلى عكؼ بف األحكص، ككذلؾ في شرح سب فنكالبيت: 

 المفضميات لؤلستاذيف أحمد شاكر كعبد السبلـ محمد ىاركف:
 كجاء في الشرح: قاؿ األنبارم:

 الدأب: العادة: تقكؿ العرب، مازاؿ ذاؾ دأبو ]كدينو[ كديدنو كمف قكؿ امرئ القيس:
ٍيًرًث قىبٍ  كى ٍأًبؾى ًمٍف أيْـّ الحي ؿً ***  مىيىاكىدى ٍأسى بىاًب ًبمى ًتيىا أيْـّ الرَّ ارى  3 كىجى

 4 كقاال: الدأب: العادة.
                                                 

 .490ص  ،السابؽالمصدر  ،شرح المفضميات :المرزكقي أبك عمي -1
2
رل السعكدية جامعة أـ الق  ،رسالة دكتكراه ،في شرح المفضميات :منيج أبي عمي المرزكقي :عادؿ احمد سالـ باناعمو - 

 .44ص 
 .716ص  ،شرح المفضميات :األنبارم -3
 .366ص  ، :أحمد شاكر كعبد السبلـ د ىاركف الضبي: المفضميات، تحقيؽ كشرح:أ -4

https://uqu.edu.sa/aabanaemah
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كقد اختمؼ في نسبة البيت كيرجع األمر إلى أف عكؼ ابف األحكص ىك ابف عـ    
 1 «.الطفيؿ كالد عامر بف الطفيؿ

د فييا فائدة لممتمقي حتى يعقالثامف مناسبة القصيدة التي كردت البيت كلعؿ ذكر   
كما فعؿ األنبارم مف  -اكتفاءه بإيراد عبارة ثـ شرح البيت  -المقارنة بيف شرح المرزكقي 

نص سابؽ ليا لتأكيد المعنى الذم يجب أف يصؿ إلى المتمقي  إيرادذكر مفردة كشرحيا ثـ 
ككذا اعتماد األستاذيف عمى ما فسره األنبارم كجاء في المناسبة: أف الشاعر عكؼ بف 

حداث الحرب التي دارت رحاىا بيف قبيمة الشاعر كبيف كنانة كبكر كقريش أ األحكص يصؼ
كيبدك اعترافو بشدة بأس خصكمو كبراعتيـ في الحرب، ثـ تعترؼ بيزيمة قكمو لكثرة عدد 

 2 رجاؿ القبيمتيف.

قاؿ  »كلممعمكمة قيمة في جذب المتمقي ذلؾ أف مف تحدث عف مناسبة القصيدة:   
كقاؿ عنو عمرك بف العبلء: إنو أشعر في  -زىير في يـك عكاظ بأف قائميا ىك خداش بف

نما كاف لبيد صاحب صفات، كقد قاؿ مف ركل ن ظـ الشعر، يعني نفس الشعر مف لبيد، كا 
يـك مف أياـ الفجار الثاني كىي خمسة أياـ: يـك نخمة،  لشعر لخداش بف زىير فإنو قالو فيا

 صمى ا عميو كسمـ كقد شيد رسكؿ ا -كىذا لـ يشيده الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ
إلى  -كعكاظ كالحرة...ثـ تداعكا قيس ككنانة كقريش  -سائرىا، كىي األياـ شمطة العببلء 

 3 .«الصمح ككضعكا الحرب
فالكصكؿ إلى أفؽ المتمقي المنتظر يقـك عمى عناصر ثبلثة: التجربة المسبقة    

 4 رية كالمغة العممية.ة كالتقابؿ بيف المغة الشعيكالقدرة التناص
كلقد حاكؿ ياكس في جمالية التمقي أف يجد ركابط تجمع العناصر الثبلثة انطبلقا   

مف تتبع آفاؽ االنتظار التاريخية لمعمؿ األدبي المختمفة فإف كاف لمقارئ أفؽ خاص بو 
                                                 

 .176ص  ،المصدر نفسو -1
 .365ص  ،المصدر نفسو -2
 .366ص ،المصدر نفسو -3
 .91، ص2006 ،1ط ،انمكذج ،البحكث االعجازية :التمقي في النقد :السعدية عزيزم د. -4
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ذا تـ  يتغير أك  بينيما: فإف أفؽ االنتظار قد االتصاؿفاألمر كذلؾ بالنسبة لمعمؿ اإلبداعي كا 
 1 يعدؿ أك يخيب أك يغير.

تتحدد بما سميو ياكس: االنزياح  -شرحيا  -القصيدة  -كأىمية العمؿ األدبي   
الجمالية  أم المسافة التي تككف بيف العمؿ المنتظر كالمقاييس  l’écart esthétiqueالجمالي

لذة االكتشاؼ:  عند المتمقي، كفي النقد العربي القديـ استطاع بعض النقاد الكقكؼ عمى
ه عمى أنحاء مختمفة حسب طبيعة األفراد كالحقب فراغا جماليا يقع مؤليعد االكتشاؼ 
 2 التاريخية.

فإف كانت ىذه آراء النقاد في خصائص الشعر الجيد بدليؿ قكؿ عبد القاىر     
كما شرفت صنعة، كال ذكر بالفضيمة عمؿ إال ألنيما يحتاجاف مف دقو الفكر » الجرجاني:

كال  ... لطؼ النظر، كنفاذ الخاطر إلى ما يحتاج إليو الخاطر إلى ما يحتاج إليو غيرىماك 
 3. «يقتضياف ذلؾ إال مف جية إيجاد االئتبلؼ في المختمفات

فإف األمر يصدؽ عمى ما تتبعناه في شرح المفضميات مف قبؿ األنبارم كالمرزكقي   
ندىش بمذة اكتشاؼ المعمكمة التي تحصؿ كي ،كيحس ،كالتبريزم، حيث نجد أف المتمقي يدرؾ

حيث تتطابؽ مع تكافؽ أفقو، فالشارح يقكـ  ،لو إما بالتعريض أك التمميح أك التصريح
بالتنقيب كالبحث عف المعاني الخبيئة في قمب النص، كىذا ما يزيد النص المنتج بفعؿ 

في الشعر، كأشدىا  كمف أحسف المعاني كالحكايات»القراءة حبلكة كممحة، قاؿ ابف طباطبا: 
االبتداء بذكر ما يعمـ السامع لو إلى أم معنى يساؽ القكؿ فيو قبؿ  :استقرارا لمف يسمعيا

استتمامو، كقبؿ تكسط العبارة عنو كالتعريض الخفي، الذم يككف بخفائو أبمغ  في معناه  مف 
 4. «التصريح الظاىر

                                                 
 .2ص االستقباؿ،مف أجؿ جمالية  :ينظر ،203ص  ،المرجع السابؽ -1
 .204ص  ،المرجع نفسو -2
 .148ص، أسرار الببلغة :عبد القاىر الجرجاني -3
 .55ص ، دار الكتب العممية، 2005، 2تحقيؽ عباس عيد الستارك نعيـ زرزكر ط  ،عيار الشعر :ابف طباطبا العمكم -4
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تكضيح الكاضح كترؾ المبيـ كىذا ما يمجأ إليو المرزكقي في عممية الشرح، إلى     
ف كاف الشراح قبمو لـ يشرحكا مفردات بعض األبيات  الغامض كىذا مف عجائب صنيعو، كا 

:  مثؿ قكؿ: بشر بف أبي حاـز
 

بّْيا كىىزٍلتي حتَّى ـي ***  جدىٍدتي ًبحي  كىٍبرتى كقيؿى ًإنَّؾ ميٍستىيا
 

 ىذا(.متؾ )أداـ اسـ امرأة قبؿ غقاؿ: كقكلو: )جددت بحبيا( بقكؿ ش
حتى صار  ،أخرل الن ازً ىى كى  ةن رَّ ا مى ادِّ شغمت قمبؾ بيا، كقصرت خاطرؾ عمييا جى      

كىك في الحالتيف يناىضؾ كال يرفضؾ  ،ت بومى رَّ بى ه إذا تى رً دٍ أليفؾ يرافقؾ إذا قبمتو كتدفع في صى 
 1 كاإلباء منؾ حتى أتقبؿ العيد، كتأكد الذماـ. احً مى سٍ مترقيا في مدارج اإلً 

فعؿ المرزكقي في شرح المعنى العاـ لبعض أبيات المفضميات، كاقتصاره عمى إف    
بإنتاج  -تكضيح الكاضح كترؾ الغامض أحيانا مرده إلى نكع المتمقي فيك مرتبط في شرحو 

بيذا المتمقي تحس بو عند النص اإلبداعي يعيش االحتفاؿ  -نص باعتباره قارئا بارزا 
 دشية كىذه خصيصة تممسيا في شرحو:مات المحيرة كالر يكطأة المث تبالنص اإلبداعي تح

كىي قضية أشارت إلييا نظريات القراءة كسماىا إيرز بالمنبيات في حيف سماىا المفكر »
 ف ر عبمف النص اإلبداعي الذم ال يخالفرسي "لكل ألتكسير" كاعتبرىا دكافع لمبكح إنطبلقا 

باستخراجيا لمعالـ عمى الرغـ مف عدـ بؿ ىك الذم يقـك لمقارئ،  كاحدة كؿ مككناتو دفعة
  2«.اإلبداعية فييا ىي التي تستبد بحس المتمقي لكف المسحة الجمالية  ،غمكضيا
  

                                                 
 .649ص  ،كالبيت في المفضميات ،421ص  ،شرح المفضميات :عمي المرزكقي أبك -1
، 45ص  ،3فصكؿ ع ، غزكؿ فلاير جبكرم رجمة:ت قديـ كت، تضافرالتناقض كال :لكل ألتكسير البنية ذات الييمنة -2

 .315ص  ،بتصرؼ ،نمكذجا ،مقي في النقد البحكث االعجازيةتال :ينظر
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كىذا يفيد أف مظاىر الجكدة في القصيدة الشعرية تطالع »كتقكؿ السعدية عزيزم:   
االستغراؽ المتأمؿ مف كؿ ناحية فيو، فيحدث ىذا عنده ضربا مف االندىاش أك الغياب أك 

 1 «.التاـ
اء بو ياكس خاصة في ما يتعمؽ بتغير األفؽ، أك تخييبو أك ػذا ىك تفسير ما جػكى        
 ثباتو.

كقد كاف المرزكقي مخمصا في محتكاه مف حيث شرح المفضميات باعتماد ىذا  
 المنيج كتبقى معاني أبيات المفضميات نحتاج إلى آليات الستكشاؼ جمالياتيا.

تجسدت كؿ المستكيات الجمالية في قصيدة الحادرة مف خبلؿ تككينيا  لقد      
راد عناصر الجماؿ يالجمالي كلعؿ مف باب التكضيح لممتمقي بالتأني عمى فيمو البد مف إ

األسمكبي في المفضميات مف خبلؿ مكاصمة التكسع في ذكر الصيغ كالتراكيب الفعمية 
الجيد كالكد في  دنفسية يركح عمى ذىف المتمقي بعكاالسمية كالحرفية كلعؿ تككيد الحاالت ال

  .الفيـ كاإلفياـ أسمكب التككيد كأثره عمى المتمقي في شرح المفضميات
أكد شعراء المفضميات المضاميف النفسية مستعينيف بالتككيد كأسمكب يعزز، بدكره     

التمميح فقط، بؿ المعنى كيمكنو في ذىف المتمقي ذلؾ أف لذة االكتشاؼ ال تتـ بالتعريض ك 
  2.تشمؿ كؿ الحاالت التي تعترم المتمقي عندما ينسجـ أك يتطابؽ تكقعو مع العمؿ

كمف أحسف المعاني كالحكايات في الشعر كأشدىا » يقكؿ صاحب عيار الشعر   
استفزازا لمف يسمعيا، االبتداء بذكر ما يعمـ السامع لو إلى أم معنى سياؽ القكؿ فيو قبؿ 

بمغ في معناه مف أبؿ تكسط العبارة عنو، كالتعريض الذم يككف بخفائو استتمامو،  كق
التصريح الظاىر، الذم ال ستر دكنو فمكقع ىذيف عند الفيـ، كمكقع البشرل عند صاحبيا 

 3. «يرد عميو مف معناىما لثقة الفيـ بحبلكة ما

                                                 
 .315ص ،سابؽالمرجع ال ،لنقدالتمقي في ا :سعدية عزيزم -1

2
 .204ص  ،المغرب ،2006 ،1ط ،نمكذجا ،التمقي في النقد البحكث االعجازية :السعدية عزيزم - 

3
 .5ص ،عيار الشعر :ابف طباطبا العمكم - 
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في لغة فكسائؿ التككيد تتصدرىا )إف كأف( المتاف يشكؿ حضكرىما، ظاىرة بارزة    
كالرثاء، كما لجأ شعراء المفضميات، عمى أدكات أخرل مثؿ:  -األغراض الشعرية، كالمدح 

الـ التككيد، كقد، كالقسـ، كمجيء المصدر بعد فعمو، مع التكرار المفظي ألسماء  األعبلـ 
 كاألماكف ككذا تمؾ األدكات، كالشكاىد عمى ىذا كثيرة.

 شكاىد التككيد:
 مفاء التميميقاؿ الشاعر: أكس بف غ

اًء بني تىميـو  نؾ في ًىجى اًد الغراـً إلى الغرىاـً  ***كا   كميٍزدى
ـي الطَّعاـً *** فىمىفَّ عميؾى أىفَّ الًجٍمدى كىارىل  ٍحرىا ًثيثىتىيا كاً  غى

 1 

 الشر الدائـ. -الشارح: الغراـ 
رح إحراـ الطعاـ: منعو مف شرب الماء، ككانكا يمنعكف مف بو ج غثيثيا: ما فسد منيا،

 جراحو فيمكت. تنتفخكترجى حياتو أف شرب الماء لئبل 
 قبيمة الشاعر: بنك تميـ.  -فقد رد الشاعر في قصيدتو عمى ىجاء يزيدم الصعؽ الكبلبي 

ٍيفيوي إف كأف  -فاستعمؿ  ٍرءي يىٍطريؽي ضى ـى المى ًإذا بافى مٍف لىٍيًؿ التّْماـً ىىًزيعي ***  لىًنٍع
2 

 لتقكية الرد عمى مف ىجاه.
رة:يقاؿ متمـ بف نك ك    

ٍيفيوي *** ًإذا بافى مٍف لىٍيًؿ التّْماـً ىىًزيعي  ٍرءي يىٍطريؽي ضى ـى المى  لىعىٍمًرم لىًنٍع
 

قطع مف الميؿ دكف  اليزيع: -ليالي التماـ:ىي أطكؿ ليالي الشتاء -مضى الشارح: باف:
 النصؼ.

 .أخاه مالؾ كلمتككيد استعمؿ: القسـ )لعمرم( ثيفالشاعر ير 
 أبك ذؤيب اليذلي: كقاؿ: 

                                                 
1
 .ـ 2000 ،1ط ،756ص  ، 379نبارم ص شرح األ، المفضميات: ديكاف  الضبي - 

2
 .548ص  المصدر نفسو - 
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ٍيبيوي  عى الزَّمافي كرى ـٍ فىجى عي *** كلىًئٍف ًبًي دًَّتي لىميٍفجَّ  1 ًإنّْي ًبأىٍىًؿ مىكى
كالنفس راغبة كقاؿ أحسف ما »أبرع بيت قالتو العرب »قاؿ الشارح: ذاكرا قكؿ األصمعى: 

 2. «كتجمدم لمشامتيف»قيؿ في الصبر: 
ف أكر      بعض المكاقؼ كاآلراء النقدية فمف الشرح  دىافالنقد حاضر في الشرح كا 

نما الستغبللنا بعبلقة الشرح بالتمقي.  ليس لقمتيا، كا 
 : جمالية أدوات االستفتاح  مع الشرح الشعري -7

 أداة التنبيو من المبدع والمتمقي: 
 .كبل[ يبدأ بيا الكبلـ لغرض تنبيو السامع إلى ما يأتي بعدىا مف الكبلـ-يا-ىا-أما-]أل

نيكفى ﴿ تعالى: قاؿ ا ـٍ يىٍحزى ـٍ كىال ىي مىٍيًي ٍكؼه عى  3 .﴾أىال ًإفَّ أىٍكًليىاءى المًَّو ال خى

أال: بفتح اليمز كتخفيؼ البلـ، كىي أداة استفتاح، سينفتح بيا الكبلـ كتفيد التنبيو، كطمب  -
 إف غالبا بعدىا. تىًردي الشيء بميف كرفؽ، كى 

 كجاء في المعنى المغكم: -
  .فبلنا استنصره، طمب منو الفتح كالنصر أستفتح - استفتاح

ًنيد﴿قاؿ ا تعالى:  بَّارو عى كا كىخابى كيؿُّ جى كا  ﴿ أيضا: قاؿ ا تعالىك  4﴾كىاٍستىٍفتىحي ًإٍف تىٍستىٍفًتحي
ـي اٍلفىٍتحي  اءىكي  5.﴾فىقىٍد جى

أف لؤلدكات المغكية بتنكع كظائفيا داخؿ  يبيفإف تتبع شعر المفضميات كشرحو    
يب أك مستقمة عنو دكرا ينـ عف قدرات الشعراء اإلبداعية كاتساع أفؽ الشراح المعرفية ، الترك

مما جعؿ اندماج النص اإلبداعي كالنص المشركح يكلداف كقعا أك يحدثاف كقعا لتييئة أذىاف 
إلى الخاصية الصكتية التي تتصؼ بيا تمؾ  ينبوالمتمقيف، الستقباؿ ىذا الكافد مما  كأسماع

                                                 
1
 .884ص  ،422ص  ،نبارم شرح األ، المفضمياتديكاف :  الضبي - 

2
  .885المصدر نفسو، ص  - 
 ، ركاية كرش.مف سكرة يكنس 62اآلية  -3
 مف سكرة األنفاؿ، ركاية كرش. 19اآلية  -4
 مف سكرة إبراىيـ، ركاية كرش. 15اآلية  -5
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، كلعؿ افتتاح الشعراء قصائدىـ بتمؾ األحرؼ لترسـ االتجاه النفسي، كتخفؼ عمؽ األدكات
الصراع االنفعالي، الناجـ عف الخكؼ كخيبة اآلمؿ، كتكفير الراحة ببث األمؿ لتكفير اليدكء 

 كأمثمة ىذا في المفضميات كثيرة.
 نفي يد بف عبد ا بف عمر كالحز ي فيقالت المرأة الشاعرة: مف بني حنيفة: 

ًميدي  ك يًزيدي ***  أىالى ىىمىؾى اٍبفي قيرَّافى الحى ٍمرو مَّي أىبك عى ك الجي  أىخي
ؤه ىىمىكىٍت ًرجاؿه   فمـ تيٍفقىٍد، ككاف لوي الفيقيكدي ***  أىالى ىىمىؾى اٍمري
ؤي حباسي ماؿو   الًعبلًَّت ًمٍتبلؼه ميًفيدي  ىعم***  أىالى ىىمىؾى اٍمري
ؤه ظىمٍَّت  كدي ***  عمىيوأىالى ىىمىؾى اٍمري  ًبشىطّْ عينىٍيزىةو بىقىره ىيجي

ٍكًتًو فىظىًمٍمفى نىٍكحان  ًمٍعفى ًبمى  1 ًقيامان ما ييًحؿُّ لىييفَّ عيكدي ***  سى
أة كمناسبة المفردات: بعد ذكر اسـ المر  ينبارل في داللة معانيقكؿ الشارح األ    

 -ي الرثاء حيث بكت صاحبيا كفييا يظير أسمكب المرأة ف النساء، راثيالقصيدة: ىذه مف م
حسانو، كنباىتو، حيث كاف كريما يحبس إبمو بفناء داره لتككف فضالوإلأبك عمر كيزيد،  ، كا 
 .ري تنبو الباكيات ليبكينو دكف فتك معدة لمضيكؼ. في

الفقكد: الذيف ال يفقدكف بمكتيـ لجميؿ إكراميـ، حباس قاؿ: يحبس إبمو في  -الجمي: الجميؿ 
العبلت: الشدائد فيك يكـر في  -لتككف قريبا منو، فإذا جاء ضيؼ قراه :ا شرح فنائو ال يدعي

بيات، نبو النساء بالبقر اليجكد ىنا المعنيزة: قرية بالبحريف ش -الجدب كفي الخصب 
 2. «يقاؿ لمنائـ كلممنتبو ←كالياجد مف األصداد 

 ينو.ؿ ليف طعاـ كال يشتيحالنسكة بأنيف يظممف باكيات، ال يفكصؼ حاؿ 
فالشاعرة كررت أداة التنبيو في أربعة أبيات مستدعية المرثي مكجية الخطاب      

لو، لتذكيرىا لو بصنائعو، فيي حزينة متحسرة عمى مركر األياـ الماضية، فاألداة أعطت 
اإليقاع خاصية مد الصكت عمى نحك جاء منسجما تماما مع الطابع الرثائي الحزيف، الذم 

                                                 
 .549ص  ،273ص  ،شرح المفضمياتاالنبارم:  -1
 .190–172–103ص  ،المفضميات الضبيالمفضؿ بف محمد بف يعمى  -2
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أعاف الشارح المتمقي عمى فيـ المكضكع بتناكلو لشرح المفردات التي  يزخر بو النص، كقد
 ... ما يحؿ -نكح - مكت -بلتعال -ىجكد -تفقد  -ىمؾ الحزف كالحسرة كمفظ:  عمى دلت

 كىناؾ نمكذج أخر:
 قاؿ الشاعر: عبد ا بف سممة الغامدم:»

نيكبي  بىاًئمىنىا جى مىٍت حى رى  بيا قىضيبي فىفىرٍَّعنىا كماؿى *** أىالى صى
فاءو                   اةى ًبرىاًؽ ثىٍجرى كى ال أىحيكبي ***  كلـ أىرى ًمٍثؿى ًبٍنًت أىبى كى  غدى
: القطع  باأل: -قاؿ الشارح: بدأ أكردة  -حبؿ عمى غير قياس  - الحبائؿ: ج -الصـر

 حبائؿ المؤلؤ:»البخارم في حديث 
ماؿ بيا: سمكنو يريد أنيما تفرقا  -د ب: كاد نجيضق -فرعنا: عمكنا  -المرأة  اسـجنكب: 

 1 .«كأخذ كؿ منيما سبيمو

 أحكب: اإلثـ: لـ يكذب.-اسـ مكضع-بنت أبي كفاء : المرأة: ثجر
فالشاعر يبدأ القصيدة باستخداـ أداة التنبيو )أال( االستفتاحية التي حممت النص الشعرم 

 طاقة عمى إثارة المتمقي لسماع ما بعدىا.
يدؿ المتمقي عمى معاناتو اتجاه حبو ليذه المرأة، فقد كصؼ تباريح نفسو فالشاعر أراد أف 

 كأشجانيا بأسمكب رائع الستشفاؼ المكاجع.
 الجممة االعتراضية ودورىا في إثارة المتمقي: 

يمجأ الشاعر في عرض خطابة عمى متمقيو بكؿ األساليب حتى التي يرل فييا النجاة الشذكذ 
ؽ حعراب كلكف الكمـ لو داللة يستطيع المتمقي أف يدركيا كلو كأنيا جمؿ ال محؿ ليا مف اإل

 -لمشعراء -ف لممبدعيف ك المبدع القاعدة بالضركرة الشعرية التي ىي مساحة أكجدىا النحكي
كمؤل الفراغ الذم يتركو النص حيف ال يستقيـ التعبير في الكفاء لكؿ  كفضاء لمتفريغ.

                                                 
، 7المفضميات، ، تحقيؽ كشرح: أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف، دار المعارؼ، طالمفضؿ بف محمد بف يعمى الضبي  -1

  .320 ص
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الشاعر طريؽ لممعنى، طريؽ تجعؿ العالـ يعنى  فف»الطاقات النفسية التي تختمج المبدع 
 1. «ئاشي

أف تذكر في »كلعؿ فعؿ الكتابة ىك الدالة عمى أسمكب االعتراض الذم ىك     
 2. «البيت جممة معترضة، ال تككف زائدة، بؿ يككف فييا فائدة

 كمف نماذج االعتراض في شعر المفصميات قكؿ الشاعر:
بف الغدير كما كرد في المفصميات كىك خاؿ زىير بف  قاؿ: بشامة بف عمرك: كىك بشامة

 شعره في حماستو. وأكرث ىأبي سمم
بٍّْرتي قىكًمي كلـ أىٍلقىييـٍ  ميكالى *** كخي ٍيسو حي دُّكا عمي ذم شيكى  أىجى
ـٍ   3 فأىٍبًمٍغ أىماًثؿى سىٍيـو رىسكالى   ***فًإمَّا ىمٍكتي كلـ آًتًي

 سيـي:قكميو ،ذك شكيس:مكضع،الحمكؿ : المقيمكفـ،أماثميـ :خيارىمعاني مفردات البيتيف: 
 كيقكؿ الشارح :

 ذكر مناسبة القصيدة في المعنى العاـ لمبيتيف :
 خميسبف  -مرة عمى عدـ خذالف حمفائيـ  بفسيـ  نيقكمو ب عمى حيث عرض    

القـك عمى القتاؿ كأرجع الحمفاء ألف قكمو  ىفينيكالقتاؿ معيـ ،  - عامر بف جيينة بف
ًف الًدياري  »و تيعينفي  15ب -13ب -ل يد. كأكده الشاعر في قصيدة أخر فكف بالعسيك  ًلمى

زعً  فىكفى ًبالجى  4.«عى
 نصارلكقاؿ: أبك قيس بف األسمت األ

نىا  ٍيبلن فقىٍد أىٍبمىٍغتى ًإٍسمىاًعي*** قالٍت، كلـ تىٍقًصٍد ًلًقيًؿ الخى  مى

                                                 
دار اليقظة لمتأليؼ كالترجمة  -ترجمة سممى الخضراءالشعر كالتجربة  :Archibald MacLeish -يبالد مكميششآر  -1

 .56ص ، بيركت -1963 -كالنشر
 .19صدار الكتب العممية،  ،1987ط ،قيؽ عبد ميناتح ،البديع في نقد الشعر :أسامة بف منقد -2
 .79ص  ،59ص  ،المفضمياتاالنبارم:شرح    -3
 ، ص7، تحقيؽ كشرح: أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف، دار المعارؼ، ط: المفضمياتالمفضؿ بف محمد بف يعمى الضبي-4

220. 
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سٍَّمتًو  ٍربي غي *** أىٍنكىٍرًتًو: ًحيفى تىكى  كؿه ذىاتي أىٍكجاعً كالحى
عتراضو مفسرة لمقكؿ الافجاءت الجممة  )لـ تقصد قكؿ كبلـ ردم( -ماذا -الشرح: قالت 

ألف اإلنكار جاء بعد التثبت كالغكؿ مف  - تثبتنو - كالشطر الثاني: تكسمنو ميبل. -المراد 
 1 االغتياؿ.
أبانت عف  سمتو(حيف تك  - كلـ تقصد -كلـ أتيـ  - )كلـ ألقيـ فالجمؿ االعتراضية  

ف في الدفاع عف الحمفاء ككذا في الدفاع ع - كالحكمة -الحقيقة المتمثمة في قكة الصبر
 .الحبيبة أنيا ليست قكالة الخنا

فالجممة االعتراضية تعكس في الشعر الجاىمي ىمـك الشاعر كىمـك مجتمعو  
 2. كتصديو لممشكبلت التي كانت تؤرقيـ ألف معتقداتيـ عجزت عف حميا

 رة مثؿ:يكاألمثمة كث، فكانت لغة الشعر إنعاسا لكاقع الحياة
 قكؿ الشاعر: الحصيف بف اليماـ المرم

ٍبري فينا سىًجيَّةن  بىٍرنا ككاف الصَّ مىا ***  صى  3بأىسياًفنا يىٍقطىٍعفى كىفاِّ كًمٍعصى
  :كمثمو في قصيدة أخرل
لىمَّا رىأىٍيتي   يكمان ذىا كىكاًكبى ميٍظًممىا كأىٍف كاف*** لىٍيسى ًبنىاًفًعي  الكيدَّ كى

مظمما: أظمـ اليـك مف غبار الحرب حتى استبانت الككاكب.  ،كاف يكما: اسـ كاف محذكؼ
  كىذا البيت يشبو بيتو

  : جعؿ في كاف مجيكالن يريد في الشدة، كقكؿ النابغة
ظبلـ بإظبلـ   تبدك ككاكبو كالشمس طالعة.......نكر بنكر كا 

 : المحذر صاحبو: ألرينؾ )الككاكب( بالنيار، كىك كقكؿ طرفة كقاؿ األصمعي كىك كقكؿ

                                                 
  .221، ص المصدر السابؽ: -1
 .367 ، صاألدب الجاىمي في آثار الدار بيف قديما كحديثا :عفيؼ عبد الرحمف -2
 .622ص  ،317ص  ،65ص  ،المفضميات االنبارم : شرح -3
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  إف تنكلو فقد تمنعو.......كتريو النجـ يجرم بالظير
 1(.فقد تحرمو في األصؿ، كيركل )لما رأينا الكد ليس بنافع

 :جمالية المستوى البالغي في الشروح الشعرية -8
 :ليةافي تشكيل الصورة الجم هاألسموب البياني ودور  -أ

لمتعبير عف مكافؽ  -لغة التصكير -إف عمؿ المبدع في نصو يعتمد عمى التصكير     
 2. «صناعة شأنو شأف الصناعات...»الحياة كأثرىا عمى نفسو، فالشعر كما قاؿ بف سبلـ 

 3. «جنس مف التصكير كالشعر صناعة كضرب مف النسيج » كقاؿ الجاحظ:
خر لما ليما مف قدرة عمى دكف اآل - كالتصكير ،النسيج -فبل يقـك أحدىما    

ذات المبدع مع ذات المتمقي حتى  حادإذ البد مف ات ،كككامنيا ،الكشؼ عف دكاخؿ نفسو
 ةاطفنا كاستجابتكمف في إثارة عك »يعيشا المحظة نفسيا في زمانيا كمكانيا فقكة التصكير 

 4. «لمعاطفة الشعرية
كسعة معرفتيـ بما يحيط  ،لغتيـكقكة  ؼ،المفضميات بفضؿ حسيـ المرى اءكشعر    

صكرا مف حبات  اكصفات الحيكاف، كفائدة الماء كالنبات، نحتك  ،بيئتيـ مف طبائع الناسب
سمس رماليـ كصنعكا بيا أحجارا كريمة عمقت عمى جياد الحساف، فترل كؿ مفضمية عينا 

الشعرية في  مف عيكف الشعر العربي ثرة يشرب منيا الظمآف فيرتكم كيشبع، فيي زمـز المغة
زمانيـ كأزماف غيرىـ، أال تراىـ يصكركف الطيؼ كىك خياؿ، فكيؼ يعجزكف عف تصكير 

 الحياة كقد أبدع منيـ حتى العمياف .
فالشاعر منيـ يحسف اختيار صكره، كعرضيا بما يناسب طبائع الناس كأمزجتيـ،    

 قي بالتحقيؽ أك الخيبة،تفجير أفؽ المتم كيجعؿ ىدفو نقؿ العاطفة كالفكرة في صكرة تستيدؼ
                                                 

 
1
 .121-100 تحقيؽ ك شرح أحمد شاكر ك عبد السبلـ ىاركف، ص المفضميات: انًفضم انضبً: -

 .140 ص دار الكتب العممية،2001 -1ط ،محمكد محمد شاكرتحقيؽ  ،طبقات فحكؿ الشعراء :محيجابف سبلـ ال -2
 .132ص  ،1965 2ط ،3ج ،عبد السبلـ ىاركف :تحقيؽ ،الحيكاف :الجاحظ -3
دار الرشيد لمنشر،  سمماف حسف كمالؾ مير ، حمد نصيؼ الجنائي أ د. :ترجمة ،الصكرة الشعرية :سيسؿ دم لكيس -4

 .44ص ،1ط ، ـ1982بغداد، 
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إف أم مفيـك »فتصيبو الدىشة فقد أقر النقاد بعبلقة الصكرة كالخياؿ، عمى أنيا عبلقة قكية: 
لمصكرة ال يمكف أف يقـك إال عمى أساس مكيف مف مفيـك متماسؾ لمخياؿ الشعرم نفسو، 

 1. «التي يمارس بيا فاعميتو كنشاطو فالصكرة ىي أداة الخياؿ ككسيمتو اليامة
فالصكرة ال غنى لممبدع عنيا، في حاؿ حزف أك حاؿ فرحو، ألنيا كعاء يستكعب       

براز مبلمحيا بكسائؿ البياف جعمى ت كتقـك تفاصيؿ تجاربو كمشاىداتو سيـ أبعادىا كا 
ككجيكا الشعراء لمعناية بيا،  -قدماء كمحدثكف -المختمفة، ليذا ظؿ مدار اىتماـ النقاد بيا 

لمتفاضؿ بيف الشعراء كتقديـ أحدىـ عف األخر، فاختمفكا في تعريفيا، حيث كجعمكىا مقياسا 
أدرككا قدرة تأثيرىا عمى المتمقي فيي ثمرة عاطفة األديب، كىي أداتو الفنية، كلكنيا ال تتحدد 
بقيكد ألنيا مرتبطة بطاقات ذىنية، تأخذ بعناف األخيمة فتنطمؽ منتقاة بكسائؿ التصكير 

 .االستعارة، كالكناية، كالمجازك التشبيو، البيانية اآلتية: ك
 :التشبيو بين المتمقي والشارح في نص المفضميات -ب

التشبيو كقد أدرؾ  -قدـ فنكف البياف ككسائؿ الخياؿ كأنفعيا لفيـ األذىاف مف أ       
ي، الببلغيكف كالنقاد العرب القدماء األثر  النفسي البالغ الذم يطبعو التشبيو في كجداف المتمق

التشبيو ما كقع بيف شيئيف » مف خبلؿ حديثيـ عف أفضؿ األبيات تشبييا مثؿ قكليـ:
 2. «ادىما ليبيف كجو الشبو ببل كمفواشتراكيما في الصفات أكثر مف انفر 

إلى النفكس أعجب، ككانت »ككمما زاد التباعد بيف طرفي الشبيو كانت التشبييات       
ليابيا كسيمة إلى تنشيط الحكاس» كمف فكائده أنو 3«النفكس ليا أطرب  4. «كا 

 

                                                 
 .14ص ،المركز الثقافي العربي ،س ،1992 -3ط ،الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي :جابر عصفكر -1
-273ص  1،ج 2002 1طتحقيؽ: الينداكم، اإلعجاز،الطراز ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ : يحي بف حمزة العمكم -2

273. 
 .ـ( 421ت ) ،1/9ج ة،في شرح ديكاف الحماس :المرزكقي -3
، ينظر عز الديف  74، ناشركف بيركت ص الشعر الصكفي بيف الرؤية الفنية كالسياؽ العرفاني: خناثة بف ىاشـ -4

 .132إسماعبؿ : الشعر العربي المعاصر، ص 
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كمف أىـ فكائد التشبيو تمؾ اإلضافة التي تيـ المتمقي ىي القيمة في الغيرة      
jaluse:عمـ النفس ، 

كتحدث حيف ال يككف المشبو ىك المشبو بو كال يتحداف ميما حدث في كىـ      
ذا استطاع المبدع كما يرل الببلغيكف  قؽ اشتراؾ الكصؼ بينيما فيذا ىك أف يح -المبدع، كا 

األظير كاألقكل في الصكرة التشبيية التي تكىـ المتمقي بأف المشترؾ المستحيؿ متحقؽ في 
لحظة زمنية محددة بالمكاف كالزماف، في طمكح المشبو بالكصكؿ إلى رتبة المشبو بو، في 

اضرة لفظا أك غابت حظره اإللقاء، كقد يحدث في غيابو، كىذا يتـ بعناصر التشبيو كميا.ح
التشبيو في عينيو أبي  ضركرة لقكة التبميغ، كحضكر ىذا التشبو لدل شعراء المفضميات كثير

 * ًذؤيب اليذلي:
 قاؿ الشاعر:

ـي كىأىفَّ ًحداقىيا   سيًممىت بشىكؾو فىًييى عكره تىدمىعي  ***فىالعىيفي بىعدىىي
كاًدًث مىركىةه  ٌتى كىأىٌني ًلمحى فا الميشى  ***حى ًؽ كيؿَّ يىكـو تيقرىعي ًبصى  رَّ
جه  توي سىمحى ميـى كىطاكىعى مىتوي األىمريعي ًمثؿي  *** أىكىؿى الجى  القىناًة كىأىزعى

 كىأكالًت ذم العىرجاًء نىيبه ميجمىعي  ***فىكىأىنَّيا ًبالًجزًع بىيفى نيبىايعو 
كىأىنَّوي  كىأىنَّييفَّ ًربابىةه كى يىصدى  *** كى مى الًقداًح كى  عي يىسىره ييفيضي عى

كىأىنَّما ىيكى ًمدكىسه ميتىقىمّْبه   في الكىؼّْ ًإاٌل أىنَّوي ىيكى أىضمىعي  ***كى
 قاؿ الشراح في شرح المفردات:

                                                 
أبك ذؤيب كنينة كاسمو خكيمد بف خالد: كاف شاعر فحبل، قاؿ أبك عمر بف العبلء: سئؿ حساف بف ثابت عف مف أشعر  -*
ذؤيب كقد كجد كتاب يقاؿ لو المجمة  حيا، قاؿ: حيا ىذيؿ، كأشعر ىذيؿ غير مدافع أبك قاؿ: لناس؟ قاؿ: حيا أك رجبل ؟ا

ذا فيو: أال إف أشعر العرب أبك ذؤيب كشبو  جبؿ بعرفة، النعماف: -كأبك ذؤيب بنعماف السحاب، اسمـ كحسف إسبلمو، كا 
، كفي األغاني قصة مكتو الطريؽ: لعمكه عمى الشعراء مات بعد رجكعو م بالسحاب، انظر  71-6ف غزك الرـك

 .849النص
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المشرؽ: المصمى  -المركة: الحجرة البيضاء  -ت: فقئت مى مً سي  -الحداؽ: ج: حدقة العيف 
الناس عميو  فيك مف كثرة الببليا يشبو نفسو بصخرة يقرعيا الناس، كخص المشرؼ كمركر

 .«أبدع بيت قالتو العرب»رة كقاؿ األصمعي عف ركاية إبف قتيبة أف ىذا ثبك
-الزعؿ : النشاط  - أزعمتو -السمحج: الحمار الكحشي الطكيؿ  -النبت الكثير -الجميـ 

 .األمرع: الخضب
 قطع  أكالت: - العرجاء: ىضبة -نبايع: مكاف  -الجزع: مكاف: منقطع الكادم

ثـ تجتمع  -فتجتمع ثـ تنطمؽ ثـ تتفرؽ - الصياد -لمعير كاألنثى حيث يطردىا فالتشبو ىنا 
 كقاؿ األنبارم كىذا التفريؽ ليس في المعاجـ.

ر، فشبو الحمار الكحشي باليسر كىك صاحب الميسر سالربابة: رقعة تجمع فييا قداح المي
عمى ىنا قامت يدفع، كاإلفاضة في عرفات ك  -يفيض  -كشبو األنؼ بالقداح الجتماعيف 

 يصدع: يشؽ كيفرؽ. -، يخمؼ بعضيا بعضخفضمقاـ الباء: فحركؼ ال
 1. «بو السيؼ، تشبو لو بالصبلبة امك جالمدكس: مسف الصيقؿ. ي -

عمى فيـ النص انطبلقا مف  المتمقيكلعؿ اإلسياب في إيراد معاني المفردات يعي       
 بذكر الكسائؿ المستعاف بو عمى الحياة الداللة داللة األلفاظ التي تحمؿ التاريخ في طياتيا

كالمدكس. ثـ الحركة في المصدر  - القداح –كاليسر  -كالربانو - مؿالسً  -كذكر: المركة 
 .... [ النيب - ]الجزع
فاستعماؿ تمؾ الصكر الحسية التي تتسـ بطابع األلـ، كتحرؾ المشاعر كمف الصكر      

بالشكؾ كمما جعميا تدمع، كلعؿ ذكر الصكر المتمثمة في صكرة العيف التي فقئت  تمؾ،
المؤلمة دليؿ عمى محاكلة الشاعر جعؿ المتمقي يعرؼ كيشعر بتكالي اآلالـ عمى شاعره، 
كحتى يجدد مصدر األلـ ذكر األماكف كالمشرؽ الذم ىك في الطائؼ. فاختيار المبدع لـ 

ارتيا بفعؿ خبط يكف اعتباطيا بؿ كاف مقصكدا ألف القاصد لممشرؽ يسير عمى أرض حج

                                                 
 .424ص ،تحقيؽ محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف شرح ك ،849ص  ،نبارمالمفضميات مع شرح كافي لؤل :بيضلا -1
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األرجؿ )اإلنساف أك الناقة(. يكلد شرارة حارقة، فحالة األلـ عند الشاعر في حرقتيا تشبو 
شرارة حصى المشرؽ في شرارتيا، فالربط بيف المكاف كالزماف كالحالة، جعؿ الشاعر ينجح 
ة في التصكير كما أف ىذا المكاف يكثر فيو الشكؾ ألنو صحراء، مجدبة فالصكرة الجمالي
 -التي انطبعت في نفس المتمقي، كانت بفضؿ التشبو المستعمؿ بأدكاتو المختمفة: )الكاؼ 

فجمالية التشبيو تستند في المقاـ األكؿ إلى قدرتو عمى تمثيؿ مكنكف نفس .( ».كأف مثؿ.
 1. «الشاعر كااليجاء لآلخريف بمعاناتو كحالتو االنفعالية

نما يستعممو الشاعر كىذا ال يككف فقط في فكاجع المكت ف     ي الحركب، كألـ الفراؽ كا 
 حتى في أريحيتو كسمكانو مع الطيؼ.

 :كنماذج الصكرة الشعرية التشبيو في المفضميات كثيرة
الصكرة ىي رمز مصدره البلشعكر كالرمز أكثر امتبلء كأبمغ تأثير مف الحقيقة »مف ذلؾ أف  

سد بالمعانية البصرية بتصكير بساطة فقد أصبح التشبيو منبعا لمشاعر كقد تج 2 «الكاقعة
يستدؿ بو عمى مقدار قكة »الحياة، أك بالتخيؿ لمكاقع المعدؿ كالمقرب بالمحاكاة. فالتشبيو 

 3. «الطبع كيجعؿ عيارا في الفرقيف الذىني المستعد لمشعر، كغير المستعد لو

  فيذا الشنفرل يقكؿ:
تىٍأًتي العىًدمَّ باًرزا ًنٍصؼي سىاًقيا » كؿي كىعىٍيًر العىانىًة الميتىفىمّْتً  ***كى  تىجي

اًرـو  ٍت بأٍبيىضى صى مًَّت  *** إذا فىًزعيكا طارى ٍفًرىا ثَـّ سى رىامىٍت بما في جى  كى
ًديديهي  مىٍكًف الًمٍمًح صاؼو حى رىازو كأٍقطىاًع الغًديًر المينىعَّتً  ***حيسىاـه كى  جي
كىاًدرا  ًسيًؿ صى قىٍد  ***تىرىاىىا كأٍذنىاًب الحى مَّتً كى اًء كىعى  نىًيمىٍت ًمفى الٌدمى

                                                 
دار  ، عهً يحًذ انبجبويتحقيؽ:  ،جميرة أشعار العرب في الجاىمية كاإلسبلـ :أبى سٌذ يحًذ بٍ انخطبة انقزشً -1

 .696ص 1981نيضة مصر
، ينظر عز الديف اسماعيؿ: 253، دار الفارس األردف ص2004  2الدكسرم: أمؿ دنقؿ شاعر عمى خطكط النار، ط -2

 .74ص ،لؤلدبالتفسير النفسي 
 
دار الجيؿ  1991-1شرح كتعميؽ:د،عبد المنعـ خفاجي كد،عبد العزيز شرؼ ،ط،سرار الببلغة: أعبد القاىر الجرجاني -3

 .210 صبيركت، 
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يكرد الشارح معاني األلفاظ كيخرج فييا التاريخية بقكلو بعد أف أبدع في كصؼ صاحبتو، 
. بارز نصؼ ساقيا: ]كناية عف تأبط شرا أميـ[ ىك مشمر عف 24كالتنكيو بمحاسنيا.....ب

: القطيع مف حمر العير: حمر الكحش كالعانة -ا مترجميف نحكه ؤك ساقيا إذا األعداء با
ألف الحمار أغير ما يككف، فيك يتمفت إلى الحمير  - الكحش: فيك شبيو بعير العانة

 ف.يرة عند الحيكاف فما باؿ اإلنساىنا الغ 1..« . يطردىا عف أتنو
ة نكنا-يعكد لممفردات: األبيض: السيؼ الصاـر القاطع الناصع البياض كمكف الممح. الجفر 

تو بحد تمكجا كبو حركة الماء شبة السياـ، الجرز: القاطع: فقد عفضة: جالسيـ كمنو الك 
. الحسيمة: أكالد البقر، فقد شبو السيكؼ بأذناب تشبيوكىذه مبالغة في ال -السيؼ القاطع 

جعمت تحرؾ أذنابيا فرحا كطربا حتى تأمف بيا مف خكؼ كجكع،  ،رأت أمياتيا ،حيفالحسيؿ
فالجماؿ في األسمكب مصدره السمك في »لجمالية بالبصمة ا صبغت كىذه المحظة النفسية

كتستفرغ في ذىف المتمقي بسعة ذخيرة  2«التعبير كىي صفة تصدر عف خياؿ األديب كذكقو
 الشارح المعرفية.

إف التشبييات الكاردة في شعر المفضميات لـ تنحصر فقط في مكضكع كاحد فقد     
كالجبد، كالعيف،  -مف حيث أعضاؤىا تنكعت مكضكعاتيا، ككصؼ المرأة بتشبييا بالظبية 

كالقكائـ، كالحركة ... كيكاد يتفؽ شعراء الطبيعة الصحراكية مف خبلؿ استمدادىـ ألدكات 
التشبيو التي يستعيركنيا منيا، فالنصكص تعكس أشكاال تصكيرية كثيفة تجمي عاطفة 

لغيرة. ليذا أحيانا الشعراء مف النساء الحقيقيات أك المتخيبلت كمدعاة لمشفقة، كالحناف كا
يصرح بيذه العاطفة كأحيانا يخفييا، كىذا يخضع لقانكف المجتمع الذم يعيش فيو، ىؿ يسمح 
بالبكح أـ يرفضو، كأحيانا يتجاىؿ ىذا القانكف، فتككف الصكرة الشعرية التشبييية ككسيمة 

 لمتجاكز أك االلتزاـ كمثؿ ىذا كثير لدل شعراء المفضميات.

                                                 
المعارؼ،  حمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف، دار، تحقيؽ كشرح: أحمد م المفضميات: بف محمد بف يعمى الضبي المفضؿ -1
 ، ينظر شرح األنبارم.207-194،ص7ط
 .277ص ،1981ط.ار الرشيد لمنشرد ،ىػ 4النظرية النقدية عند العرب حتى نياية القرف  :ىند طو حسيف -2
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 .رابعة –كصؼ صاحبتو « بف أبي كاىؿ الشكرل سكيد»قاؿ الشاعر: 
ًتيتان كىاًضحان   كشيعىاًع الشمًس في الغىٍيـ سىطىعٍ  ***حيرَّةه تىٍجميك شى
 1 الٌصحًك ارتىفىعٍ  مثؿى قىٍرًف الٌشمًس في ***تمنىحي المرآةى كىٍجيان كاًضحان 

 :يقكؿ األنبارم في شرح المفردات
ثغر مفمج ليس بمتراكب      يت: شتال - اؾ األجكداألراؾ: عكد السك  -عتيثة حسنة حرة: »

تمنح المرآة: تعطي النظر،يقاؿ منحتؾ ناقة لتشرب لبنيا ك أفقرتؾ بعيرا لتركب ظيره ك ىذا 
مثؿ: تجعؿ منيحة المرآة كجيا ىذه صفتو، كقرف الشمس جنب مف جكانبيا، يقاؿ: منحتو 

 2. «الكاضح: ظاىر  -أمنحو كىي المغة العالية 
ألف مف عادتو البحث عف الغرابة  ،شارح ىنا لـ يبذؿ جيدا في تكضيح المعنىال   

 كىذا ما أخذ عميو مف قبؿ النقاد.
 -فالتشبيو تناكؿ جزئية جميمة كىي بياض األسناف كتفمجيا المشبو األسناف   

 التشتت، كالكضكح. -ككجو الشبو  -كالمشبو بو )شعاع الشمس( 
تمنح المرآة كجيا،  -5األخذ كالعطاء تجسدت في ب -ثـ كجو المقابمة الحركية   

قيمة العيش  مبينا يةعدلمت –ؿ منح فعكىك استعمؿ ال -الكجو كالمرآة  -كيتكرر كاضحا 
 الرغد.
الصكرة في المرآة كالكجو كجاء المشبو بو قرف الشمس فالبداية كاف شعاعيا،  بينتية عدفالت

 ؿ في الكجو.كبعدىا كاف قرنيا، فالجماؿ في الشمس كالجما
 شرح األلفاظ بين االىمال والتوسع:  -ج
إف ميمة شرح أم نص أدبي تظؿ بالرغـ مف أىميتيا الكبرل، ميمة شاقة كشائكة قمما »

 3 .«يتـ انجازىا عمى الكجو المطمكب كالمقنع سكاء بالنسبة لمشارح نفسو أك بالنسبة لممتمقي

                                                 
 .383 -382ص، 1920تحقيؽ كارلكس يعقكب اليؿ  ،شرح المفضميات األنبارم: -1
 .381ص  المصدر نفسو، -2
 .16750العدد  ،2014مام  4–1435رجب  05األحد  ،مقاؿ جريدة الرياض :بداح السيعي -3
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ر الشارح قائبل: لك ترؾ القارئ كيقكؿ الباحث عبد الفتاح كميطك عف أىمية دك     
لكحده، فإنو يتيو في تشابؾ عبلمات تستعصي عمى الفيـ فالشارح يعمـ ىذا، فترتفع مكانة 

إنو ضرب مف كاىف، ككسيط ال غنى عنو بيف القارئ   guideكظيفتو، فيك أكثر مف دليؿ
صكؿ النص فالشارح يضطمع بدكر الكساطة، فيقـك بو ليداية المتمقيف كتسييؿ ك  .1كالنص

كميارة  -سعة أفؽ -إليو، بصكرة جيدة، كىك دكر يتطمب مف الشارح امتبلؾ ذخيرة معرفية
ضاءة بؤر الظبلـ المكجكدة في النص المشركح فيقربو مف  ، متنكعة لمقياـ بمؤل الفراغات كا 

كالشراح تختمؼ مياراتيـ كقدراتيـ كما القراء كالمتمقيف مف حيث مقدرتيـ عمى  ،األفياـ
بؿ  ،األكؿ اإلبداعيكالدالالت المعجمية لبعض مفردات النص  :ح المعاني الكاضحةتكضي

 ىناؾ مف يتجاكز خارج النص إلى داخمو.
إلى العديد مف  - في كتابو: شرح الشعر عند العرب *حمد الكدرينيأكيشير الناقد     

لداخؿ، كيقيـ المسائؿ الدقيقة في عممية الشرح، كيميز بيف ضربيف مف الشرح: الشرح مف ا
المستكل الفنيف كنسيجو الصرؼ كالمعجـ كالصكت كااليقاع كالنحك كالببلغة كالمستكل 
الداللي كأساسو معاني القكؿ كمقاصده، كالشرح مف الخارج: كينيض عمى االستشياد 

 2 بنصكص متنكعة كاألشعار كاألمثاؿ كالقرآف كالحديث.

أحيانا إذ ينصب اىتمامو  حفي مسألة الشر كما نجده أف الشارح ال يقـك بكبير جيد      
تاحتيا لمقراء، مع القياـ بجيد  عمى الجمع أك التحقيؽ، أك إخراج بعض القصائد المشيكرة كا 
ضعيؼ لشرح بعض المفردات  بشكؿ انتقائي ال يستغرب فيو أف تكضع دالالت ألفاظ 

( ػى1374-ـ1955كاضحة، مع إىماؿ تكضيح معاني ألفاظ غامضة، كلعؿ خالد الفرج )ت
إذ يعمؿ في مقدمة كتابو )ديكاف النبط( الذم كتب عمى غبلفو عبارة )رتبو ك فسر بعض 

                                                 
 .2001 ،2الطبعة، دار تكبقاؿ لمنشر، المغرب، المقامات: السرد كاألنساؽ الثقافية :عبد الفتاح كميطك -1
 الجامعة التكنسية لو مؤٌلفات نقدٌية  – Comparative culturel criticism أيستاذ النقد الثقافي المقارف أحمد الكردم: -*

خالد بف محمد بف فرج بف عبد ا بف قاعدةن ليا،  Principe de comparabilité ثقافٌية عدة، تٌتخذ مف مبدأ المقارنٌية
 .شاعر كأديب ككيتي ،دمشؽ( 1954 -الككيت 1898) فرج الصراؼ الدكسرم،

 .1952صفحة الغبلؼ  ،فرج، خالد بف محمد ،ديكاف النبط: مجمكعة مف الشعر العامي في نجد -2

https://books.google.dz/books?id=FAIkPwAACAAJ&hl=ar
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C%22
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لفاظ الشائعة األتفسيرم لبعض « كقد يستغرب كثير مف إخكاننا أدباء نجد» ألفاظو( كيقكؿ:
األمصار  )كتفسير الماء بالماء( ألني لـ أفسرىا إال إلخكاننا العرب األباعد مف أىؿ

ثيف األجانب، ففسرت كؿ كممت اعتقدت أنيا غامضة عمى غيرىا أك ىي مف كالباح
... كيعمؿ ثانية لجكءه إلى ىذا المنيج في الشرح إلى ضيؽ الكقت،  المصطمحات الخاصة

 ككثرة المشاغؿ، كزيادة مادة حجـ الكتاب.
نا، إذ كالمبلحظة العامة، فقد نجد الشارح ال يقـك بكبير جيد في مسألة الشرح أحيا     

تاحتيابعض القصائد المشيكرة  إخراجينصب اىتمامو عمى الجمع أك التحقيؽ أك  لمقراء مع  كا 
القياـ بجيد ضعيؼ لشرح بعض المفردات بشكؿ انتقائي ال يستغرب فيو أف تكضح دالالت 

-ـ1955ظ غامضة، كلعؿ خالد الفرج )تتكضيح معاني ألفا إىماؿألفاظ كاضحة مع 
مقدمة كتابو )ديكاف النبط( الذم كتب عمى عبلقة عبارة درتبو كفسر ىػ( إذ يعمؿ في 1374

بعض ألفاظو كيقكؿ: كقد يستغرب كثير مف إخكاننا أدباء نجد تفسيرم لبعض ألفاظ الشائعة 
أك  -)كتفسير الماء بالماء( ألنني لـ أفسرىا إال إلخكاننا العرب األباعد مف أىؿ األمصار 

أك ىي مف  -مة أعتقد أنيا غامضة عمى غيرنا الباحثيف األجانب ففسرت كؿ كم
كيعمؿ ثانية لجكء إال ىذا المنيج في الشرح إلى ضيؽ الكقت،  ... المصطمحات الخاصة

 كزيادة مادة حجـ الكتاب. ككثرة المشاغؿ،
 كقاؿ: إف أىؿ نجد يفيمكف ىذا الشعر بطبيعتيـ، كال يحتاجكف إلى شرح.

نو كاف يراعي إزكقي شرح المفضميات، حيث المر  يي عمبكىذا الفعؿ مف صيغ أ    
أك األعجمي المستعرب أك  مكلدا البعد الجغرافي أك المكاني المتعمؽ بالقارئ العربي األصيؿ

د عزاء لنا في تبرير منيج المرزكقي يكما أف الخالدم يع *أف ديدنو ما أشار إليو خالد الفرج
الغريب أك العكس حيث إنو يحيؿ مف ترؾ الكاضح كتفسير  -في شرح األشعار المفضميف 

القارئ إلى جيكد الشارحيف السابقيف لؤلبيات استنادا إلى شيرة القصائد التي ضميا ديكاف 

                                                 
 .دمشؽ ،(1954–1989شاعر ككيتي ) ،الخالدم: خالد الفرح -*
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المفضميات حيث يقكؿ الخالدم المعمقات النبطية: كقد ابتعدت عف تفسير المفردات ألني 
د كفيمة بأف كجدت ذلؾ يزيد مف حجـ الكتاب إلى الضعؼ ناىيؾ عف أف شيرة ىذه القصائ

 1 ي إلى نشرىا.نتجعؿ مف يرغب بالبحث عف تفسير ما، أف يجده في جيكد مف سبقك 

كلجكء المرزكقي إلى ىذه الطرائؽ المتنكعة في الشرح مرده أحيانا إلى تكجيو     
بشرحو إلى متمقي خارج جغرافية النص اإلبداعي مراعيا البعد المكاني كالزماني لممفردة 

اضح في زمنو يعدك غامضا في مستقبؿ األياـ كفي ىذا المقاـ يحضر قكؿ المغكية فما ىك ك 
كما حرصت  :عبد العزيز القاضي: محقؽ ديكاف شاعر نجد الكير محمد عبد ا القاضي

 منيا.  -في الشرح إلى أيراد مرادؼ الكممات مع اإلشارة إلى الفصيح 
ؿ المشاعر كاالنفعاالت فالمغة الشعرية، ال تقتصر عمى نقؿ األفكار فحسب، بؿ نق

 .قاؿ المسيب بف عمسحتى يقكؿ بمغة صادقة قبؿ األبيات
ؿَّ باألكزاع ***  أحمىٍمتي بىٍيتىؾ بالجميع كبعضيـ» ميتىفىرّْؽه ليحي

2 
األكزاع: المتفرقكف: إذا كانت شدة الزماف نزلت في مجمع الناس في مجالسيـ حتى يأتي  -

 4 .«ح بالكـر كاإليثار كىذه صفة األنصار، فيذه قمة المد3 .«السؤاؿ كالضيفاف
 المرقش األصغر: في شرح بيتي ميقكؿ األنبار 

                                                 
 ،بيدياككي ،عمؿ بالصحافة ،1971 ،أىـ شاعر كأديب كباحث ككيتياختيار كتحقيؽ  المعمقات النبطية: إبراىيـ الخالدم -1

 مف تحقيقو كشرحو.
،ينظر المفضميات شرح 100 –محمد أحمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف: ص، شرح  المفضمياتالمفضؿ الضبي : -2

 .97االنبارم ،ص
 .98ص مصدر سابؽ ،لمفضمياتاشرح  نبارم: األ-3
 .98ص مصدر سابؽ ،لمفضمياتاشرح  نبارم: األ-4
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كًد طىٍكران كتيٍقدىحي » يا      تيعىمَّى عمى النَّاجي ٍيباءي كالًمٍسًؾ ريحي  كما قىٍيكىةه صى

كَّحي  ةن         ييطافي عمييا قىٍرمىده كتىرى ٍت في ًسباًء الدَّفّْ ًعٍشًريفى ًحجَّ  .ثىكى

قيكة: القيكة، الخمر، كسميت بيذا االسـ: قاؿ األصمعي: ألنيا تقيى عف الطعاـ، أم  -
تعمى ترفع، الناجكد المصفاة كيقاؿ  - تذىب الشيية ك تحسو بالشبع - تقؿ طعاـ مف أدمنيا

 بؿ الباطية، كتقدح تعرؼ، قاؿ األصمعي، كمف ذلؾ سميت المغرفة مقدحة، ألنو يغرؼ بيا.
: أجكر كتركح: ديطمى بطيف كقرمي باء الدف: كانت في حصاره. يطاف:ثكب: أقامت في س -

ة: مف الحج: ركف مف أركاف اإلسبلـ  جَّ ة بالكسر: السَّنة، كالحى تعرض لمريح لتبرد. الًحجَّ
1 .«الخمسة

 

فمغة الغزؿ أكثر سيكلة مف لغة المديح، فقد لجأ الشاعر إلى اختيار ألفاظ لغتو  -
ٍب  -تقدح  -لناجكد ا -كالمسؾ  -مثؿ:)صيباء  تعتبر عف لتركح...(،  -عشريف  -ثىكى

بداع معانييا  الخفة. فيي جميمة اإليقاع حتى اىتزت ليا نفسو القارئ لحسف تراكيبيا، كا 
، فالمفردات يحفّْز بيا الشاعر المتمقي عمى استحضار تجربتو، كمقارنتيا مع ما اكتشبيياتي

ُـّ عف مغامراتو ف  تحاصره كما حاصر الدَّفُّ الخمرة.لممتمقي مف تجارب تيًن
كغير بعيد عف لغة الغزؿ، جاءت لغة الفخر دالت عمى حماسة صبغت شعر     

المفضميات بالقكة كالشدة، كجاءت معظـ القصائد محممة بشحنة لغكية تؤكد سمات النفس 
 مبنية لمرتكزات فكرية نجدىا عند الشعراء مثؿ قكؿ الشاعر الشنفرل:

ٍمكه  نّْي لىحي ًتي كاً  بلىكى كًؼ اٍستىمرَّتً ، ***  ًإٍف أيًريدىٍت حى  كميرُّ ًإذا نىٍفسي العىزي
ا آبى سىًريعه مىباءىًتي  2 ًإلى كؿّْ نىٍفًس تىٍنتىًحي في مىسىرًَّتي***  أىًبيّّ ًلمى

استعمؿ الشنفرل االشتقاؽ عمى طريقة المقابمة، فالتقاء القاعدة الصرفية مع              
ؿ تفاعؿ قكم في النفس التي تضطرب في الفخر مف خبلؿ استيانتو بالحياة الببلغة، دلي

                                                 
 .495،ص مصدر سابؽ ،لمفضمياتاشرح نبارم: األ -1
   .207-206، ص مصدر سابؽ ،لمفضمياتا شرحنبارم:األ -2
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استمرت حتى يدؿ عمى معنى صدر البيت  -فالشارح اكتفى بشرح بعض مفردات البيتيف
بقكلو: استمرَّت: استفعمت مف المرارة: شدة مرارة ذكقيا يقاؿ: أنا سيؿ لمف سامحني، كمرّّ 

المنصرؼ عف الشيء كاستعمؿ: أبى  -كالعزكؼ عند الخبلًؼ عمٌي عمى مف عاداني. 
 - مر - حمك كالمباءة: الرجكع، كتنتحني: تعتمد. كىذه المفردات: -رجع مف العزكؼ -كآبى

مباءتي: تدؿ عمى الضدية المكجكدة كالمرافقة لنفسية الشاعر الجاىمي كالصعمكؾ  - عزكؼ
 كب كاالستفياـ.خاصة، كمف مظاىر الصياغة الشعرية أف تنتظـ المغة في األسم

 االستفيام والتمقي بين الجمالية والشرح: -د
لنقؿ إف كؿ افتتاحيات القصائد المفضمية الطممية ىي استفيامية بدليؿ ىذه     

 األبيات خذ مثبل المرقش األكبر:
، قىٍفره بىسىاًبسي ***  أىًمٍف آًؿ أىسماءى الطُّميكؿي الدَّكاًرسي » طّْطي فييا الطٍَّيري  ييخى

 :كقاؿ -

بَّيا  مّْي حي ـٍ   ***  باًزؿفىيىٍؿ تيسى بَّيا ًمٍف أىمى مَّى حي  ما إٍف تيسى

 كقاؿ: -

ٍبتييا    ضى ٍيًدىا قىبؿى المىًشيًب ًخضابييا    ***ىؿ يٍرجعىٍف ًلي ًلمَّتي إٍف خى  إلى عى
 كقاؿ: -

ـٍ  مى ٍسـه ناًطقان كمَّـٍ    ***ىٍؿ بالدّْياًر أٍف تيًجيبى صى  1. « لك كافى رى
 

 مرقش األصغر:قاؿ ال  -
ٍينىيؾى يىٍسفىحي » ٍسـً دارو ماءي عى كا***  أىًمٍف رى كَّحي  غىدا مف ميقاـو أىٍىميوي كتىرى

ياؿي الميطىرَّحي   أىلىَـّ كرىٍحًمي ساًقطه ميتىزىٍحًزحي ***  أىًمٍف ًبٍنًت عىٍجبلفى الخى
 قاؿ الممزؽ العبدم: -

                                                 
 .480-462،صالسابؽ:المصدر  -1
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اـً المكًت مف رىاؽً أى***  ىىٍؿ ًلٍمفىتىى ًمٍف بىنىاًت الدٍَّىًر مف كىاؽً   ـٍ ىىؿ لوي مف ًحمى
 قاؿ المسيب بف عمس: -

تىاعً  ٍممىى بغيًر مى ٍمتى ًمف سى دىاعً ***  أىرىحى  قبؿى العيطىاًس كريعٍتيىا بكى
 قاؿ أبك ذؤيب اليذلي: -

عي  نكًف كىريًبيا تىتىكىجَّ  كىالدىىري لىيسى ًبميعًتبو ًمف يىجزىعي ***  أىًمفى المى
مىٍيمىى مى  اًحبناتىقيكؿي سي  كىأىنَّؾى يىٍحًميؾى الشَّرىابي طىًبيبي ***  ا ًلًجٍسًمؾى شى

عنا ـي مىضجى نًبؾى ال ييبلًئ عي *** أىـ ما ًلجى مىيؾى ذاؾى المىضجى  1 «ًإاٌل أىقىضَّ عى
إذا قمنا بعممية إحصائية لكجدنا صيغ االستفياـ المختمفة متعددة ألف االستفياـ كما 

االستفياـ مف ناحية اخرل يمثؿ ثقة في المتمقي حينما  » حسني عبد الجميؿ يكسؼ: قاؿ أ.
يككف مكجيا إليو أك ىك يفترض عند المتمقي مستكل مف الكعي  ك الصدؽ يجعمو قادرا عمى 
الفيـ ك االفياـ ك ىذا جزء داخبل في اطار العمؿ األدبي، بمعنى أف المبدع حيف يصطنع 

معنى إشراكا ضمنيا كيككف قد أعطاه حؽ جدال مع المتمقي يككف قد أشركو معو في بناء ال
 2 «.النقض، ك ىك أىـ ما يميز االستفياـ عف غيره مف االساليب

فقد جاءت صيغ االستفياـ متنكعة }ىؿ، أ، لمف، أـ، ما، أمف{ يتكسؿ بيا     
الشاعر لمتعبير عف حالتو النفسية، بعد أف لـ يجد لسؤالو جكابا محددا ليبقي ذىف المتمقي 

تدرج المعالجة المكضكعية في نصو، مف خبلؿ األغراض التي خرج إلييا السؤاؿ، مرتبطا ب
كإظيار الحيرة، كاإلحساس بالكحشة، كالغربة مف رحيؿ األحبة كلعؿ صيغ االستفياـ أراد بيا 
عبلمو بأحكاليـ حتى يحدث التعاطؼ  ىؤالء الشعراء الجاىميكف كما جاء بعدىـ ربط السامع كا 

                                                 
 .100 – 91 – 98ص  63 – 62محمد أحمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف شرح المفضميات : ص  -1

2
دراسة نحكية كببلغية  ،)التراكيب كالمكاقؼ كالداللة( ،االستفياـ في الشعر الجاىمي أساليب :حسني عبد الجميؿ يكسؼ - 

 .3ص ،دار المعالـ الثقافية السعكدية،1،2001ط، ألساليب االستفياـ في ضكء المكقؼ الشعرم
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كاألحباب كما يمجأ إلى تكراره دليؿ عمى شدة كقع األلـ عميو كرغبة في مف األىؿ  كاإلشفاؽ
 كمف حذؽ الشارح المغكم أنو يستطيع إدراؾ أغراض االستفياـ. كاألخبارالتقرير 

تىاعً   يقكؿ المسيب: ٍممىى بغيًر مى ٍمتى ًمف سى دىاعً ***  أىرىحى  1 قبؿى العيطىاًس كريعٍتيىا بكى
لفظو لفظ االستفياـ كالمعنى التقريع كالخطاب « أرحمت»لؼ مفاأل»يقكؿ الشارح التبيريزم: 

يريد مف أرضيا كديارىا ... قبؿ العطاس ألنيـ يتشاءمكف بو: « مف سممى» :لمنفس كقكلو
ٍمت مف أرضيا مف غير استمتاع بيا كقبؿ أف ترل مكركىا منيا»: يقكؿ  2. «أرحى

لتعجب، كىـ يقكلكف يالؾ مف رجؿ لفظو استفياـ، كمعناه ا« مالؾ» قاؿ التبريزم كقكلو:
 كرجبل، كما أنت مف رجؿ كيا فارسا، ما أنت مف فارس.

فيك يكرد أبياتا لممفضميف تتناص مع بيت تأبط شرٌا، كصدر البيت السابؽ لمشاعر:   
  السفاح بف بكير.

ف كاف أكثر  «صيغ االستفياـ الدالة عمى التعجب »ثـ يتكسع في الشرح مكردا كا 
ًمف » :في قكلو« ًمف»مى االستفياـ كالنداء، ثـ يعرب: ما مبتدأ كذلؾ خبر كلفظيا يأتي ع

 3. ﴾فىاٍجتىًنبيكا الرٍّْجسى ًمفى اأٍلىٍكثىافً ﴿تبيف مثؿ قكلو تعالى: « شكؽ

فإف قيؿ لـ »فجمالية التمقي في نص الشرح تقـك عمى السؤاؿ كالجكاب مثؿ قكلو:   
لما  -؟ قمت «يا فارسا ما أنت مف فارس»: لسفاحكما قاؿ ا« يا عيد مالؾ مف عيد»: لـ يقؿ

كاف العيد ينصرؼ إلى أشياء كثيرة قد عددىا، كىي الشكؽ، كالخياؿ كاإليراؽ، ككاف 
ؿ في التفسير  4 .«مجمكعيا ال يبيف عف لفظة عيد، أجمؿ بالنداء كفصَّ

جو النداء كالمعنى ىنا أف الشاعر استيؿ قصيدتو بأسمكب تقميدم اعتاده الشعراء إٍذ ك    
لمعيد الذم ىك اليـك الجديد الذم ال يعقؿ  لكنو مف أياـ اإلنساف التي تعكد في الحاضر 
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صمى ا أك في الغيب المؤخر الذم قاؿ عنو الرسكؿ  -حدثاف الدىر  - أحداثيا - القريب
  .«.ذىب بعضؾ.. - يا ابف آدـ كمؾ أياـ إذا ذىب يكمؾ: »عميو كسمـ

 كقاؿ عنو الشعراء:
ـى اليىكـً كىاألىمًس قىبمىوي كىأى ـي ًعم دو عىـ***  عمى لىًكنَّني عىف ًعمـً ما في غى  كى

 كقاؿ: -
ـٍ بأٍمرو فيؾى تٍجديدي ***  عيده بأٌيًة حاؿو عيدتى يا عيدي  ى أ  بمىا مىضى

فالمظاىر األسمكبية تقـك بتأسيس لغة خاصة في لغة عامة، أم اختراؽ لمغة مف خبلؿ    
إف الشاعر ييدؼي إلى إبيار المتمقّْي كشدّْه  »مى في النقد الحديث المغة ذاتيا، أك ما يس

لقصيدتو، مستعمبلن عددنا مف الكسائؿ في تحقيؽ غايتو، كما االنزياحي إال كسيمةه مف ىذه 
الكسائؿ، بؿ ىك أشيرىا كأىميا، كجامعيا كبكتقتيا التي تنصير فييا؛ فاالنزياح مف الظكاىر 

سمكبية التي تقارب النص األدبي عمكمنا، كالنص الشّْعرم عمى كجو المييمَّة في الدراسات األ
 1.«الخصكص، باعتبار أف النص الشعرمَّ ييميّْز نفسو بالخركج عف المألكؼ

مف كطأة األلـ، كحقؽ التفاعؿ بيف الشاعر كالمتمقي  خفؼفيك كظؼ النداء لي
المجازم بدؿ الحقيقي،  باستعماؿ النداء مع االستفياـ قصد إحداث التعجب كيظير تكظيؼ

 المنادم المحذكؼ.بكـ استعمؿ الشعراء النداء 
 :كقاؿ أيضا

 حرَّؽ بالمـك جمدم أمَّ تىحراؽ***  يا مف لعذَّالة خذَّالة أًشبو 
يا مف لعذَّالة، المنادل محذكؼ، كأنو قاؿ: يا قكـ مف لعذالة كالكبلـ كقكلو: »: يقكؿ التبريزم

 2. «شككل كيشتمؿ عمى تعجب
الحذؼ مسمؾ تعبيرم يتجاكز بو المبدع المباشرة إلى اإليحاء،ك ترؾ فراغات في النص  إف

يقـك المتمقي بممئيا، ك في مؿء ىذه الفراغات تكمف لذة القراءة ك يحدث التأثير في النفس 
                                                 

 22/01/2018بكطاىر بكسدر: مقاؿ ظاىرة االنزياح، شبكة األلككة:  -1
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اإلنسانية حتى يعطي المبدع المتمقي طرفا مف المعنى ك يخفي عنو آخر فيضؿ يفتش عنو 
و ك الشارح يبذؿ جيدا في إخراجو لو، ك منو يعد الحذؼ سرا مف أسرار ك يستمتع بمتابعت

ألف الفف  »الببلغة، ك ىك ما يمنح المغة قبكال لدل المتمقي، فيصبح المتمقي في لذة ك شكؽ 
ليا رغبة ك تشكؽ في  ؽإذا كرد مكشكفا، ك عرفت النفس المراد بو مف أكؿ مفاتشة لو لـ يب

 1. «البحث ك التنقيب عنو
كقد جاء األثر النفسي ليذا الحذؼ كاضحا، فإف الشاعر بعدما يئس مف الخير في    

قكمو، كمف نصرتيـ لو، لـ يجد ىناؾ فائدة مف ذكرىـ كالتصريح بيـ فآثر الحذؼ عمى 
 .الذكر

بينو كبيف  ةمنيج حياتو، قد قطع الركابط االجتماعي هفالشاعر الصعمكؾ في اختيار   
ي باإلسراع بقطع الصمة مع مف ال يرجى منو خيرا أك منفعة قاؿ قكمو، فيي رسالة لممتمق
 الشاعر المثقب العبدم: 

ثّْي مف سىميني***  بحؽّْ  يفإمَّا أٍف تككفى أخ  فأىعًرؼى منؾى غى
الَّ فاطَّرحني  ديٌكان أىتَّقيؾى كتىتَّقيني***  كاتخذنيكا   عى

تقديـ المفعكؿ، أك الخبر، أك  تنكع في: كمف الظكاىر األسمكبية قضية التقديـ كالتأخير
2 الظركؼ.

 

 : يرثي أخاه مالؾ قاؿ متمـ بف نكيرة -
ٍزنان تىذىكُّري ماًلؾ» كعي  كىىيَّجى لي حي   فما ًنٍمتي ًإالَّ كالفيؤىادي مىري

مفعكؿ مف الركع سقطت منو عيف الفعؿ  (مركع) الفزع كراعني أفزعني كقكلو :(المركع)
ؾ مجرل كؿ ما كاف مف الكاك كقكلؾ خاتـ مصكغ كدكاء مدكؼ لمقارنتيا الكاك الزائدة، ككذل

كماء مخكض، ككؿ ما كاف مف الياء فيك مكسكر كقكلؾ: طعاـ مكيؿ كعبد مبيع كطريؽ 
                                                 

أـ عبد ا عبد الرحمف بانقيب: الببلغة ك األثر النفسي دراسة في تراث عبد القاىر الجرجاني،رسالة ماجستير،جامعة  -1
 .60صالح الزىراني: الغمكض ك الببلغة، صينظر: 164،ص2002القرل

2
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مسير كمحنة الكاك كالياء في ىذا أف ترجع فيو إلى االستقباؿ فتجد الكاك في ذكاتيا كالياء في 
  1.»كيكيؿ كيبيع كيسير يقكؿ كيصكغ كيدكؼ :ذكاتيا أال ترل أنؾ تقكؿ

 
إف الترتيب الطبيعي لمجممة الفعمية في المغة العربية يككف: الفعؿ ثـ الفاعؿ ك أخيرا المفعكؿ 
بو، ك لكف قد يتغير ىذا الترتيب حيث يقدـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ كما كرد في بيت متمـ 

ٍزنان تىذىكُّري ماًلؾ -بف نكيرة، ركرة ببلغية ألمر يتعمؽ بالمعنى ك يككف ىذا لض -كىىيَّجى لي حي
حيث يقدـ األىـ حتى يتضح لممتمقي ذلؾ مف أجؿ تقريب المعنى ك تكضيح الداللة لو، ك قد 

فإف قدمت المفعكؿ ك أخرت الفاعؿ جرل المفظ كما جرل في األكؿ ك ذلؾ  »قاؿ سيبكيو:
ا ك لـ ترد أف تشغؿ ألنؾ إنما أردت بو مؤخرا ما أردت بو مقدم ،قكلؾ: ضربى زيدان عبدي ا

ليـ ك ىـ بيانو أعنى ك إف كاف جميعا  الفعؿ بأكؿ منو، ك إف كاف يقدمكف الذم بيانو أىـ
 2«ييمانيـ ك يعنيانيـ

ر ىبيف عبد القا كمافالكضع الطبيعي لمجممة ترتيب عناصرىا سكاء كانت اسمية أك فعمية  
ة تقكد إلى معاني جديدة تتقبميا الجرجاني مف خبلؿ نصكص سابقة أف التقديـ فيو فكائد كثير 

 آخر.  إلى مف مكاف كؿ فييا المفظي أنو حي سكل  النفس، ك ترتاح إلييا ال لسبب 
خبلؿ نصو الذم  إف المتمقي ىك المقصكد باألثر النفسي الذم يحاكؿ المبدع إحداثو فيو، مف

ساليب كبكؿ األ مستكيا تيا الجمالية، في كؿيصكغو،فالنصكص ، اإلبداعية المشركحة 
التتـ إال إذا استقبمت مف جانب المتمقيف استقباال فاعبل، عمى أساس مف المشاركة  المغكية

 تكاصؿ،مما يرضي إعتداد المبدع كالشارح كالمتمقي بأنفسيـ.النفسية مف جميع أطراؼ ال
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 الخاتمة:
 ميا في الحقائؽ اآلتية:لقد تكصؿ البحث إلى نتائج نجم      
ف ايا  قسميظير أن إذ ا،أف ليا فمسفة خاصة بيتضح افي مكضكع الجمالية كالتمقي : أوال

ف الشراح يعتمدكف بالدرجة األكلى عمى  المكىبة المتعمقة بالطبع في إنتاج البياف، كا 
ف الحفظ ا ذهكى ك الذكؽ ك الدربة، كالسميـ الصحيح آللي ىبة مف ا تعالى لعباده كا 

.   ألنماط البديع كالغريب ال ينتج بيانان صحيحان ن

 

بشرط أف تصاحبيا المكىبة كالطبع السميـ في العمؿ  فأمر مؤكد يحصؿأما الصنعة         
يذا لشيخو كفي منيجو مألف كؿ كاحد كاف تم شراح المفضميات كىذا ما تكافر في األدبي،

 .نسيجا لكحده كاف كاف النكؿ كاحدا
خبرة : المتمقيف غير أنيـ أفطف مف العامة كذلؾ ما يسمى ب رً ظى الشراح مف نى  ري ظى نى  ثانيا:

 ، ك يبلحظ مف خبلؿ التتبع لمناىج الشراح لمنصكص المفضمية أف المتمقي كذكقو الجمالي
االستيجاف، بؿ ىي ميمة  مقصكرة فقط عمى مجرد االستحساف أكليست ميمة المتمقي 

عماؿ الفكر بفكره إلى كجو الكشؼ  قادر عمى االىتداء، كليس كؿ متمؽ البحث كالتنقيب كا 
، بؿ يتطمب األمر أف في النصكص المفضمية  عما اشتممت عميو الصكرة مف معنى دقيؽ

المتمقي "ليست مقاييس  اتيككف المتمقي قادرا عمى إدراؾ العبلقات في مجاؿ الصكرة. فخبر 
مالي ىي كسائؿ استكشاؼ لعناصر بؿ خبرتو كذكقو الج كصالنصتمؾ تعامؿ مع كافية لم

 .الجماؿ في النص
فعممية التمقي ىي في األصؿ عمؿ فني مشترؾ يسيـ فيو صاحب النص بخبلصة          

المتمقي  التجربة التي عايشيا، كتسيـ فيو المغة بدالالتيا المكحية، كما يسيـ فيو الدارس أك
حاكر تشبو بناء ىرميا، قمتو النص في بخبرتو الفنية كذكقو الجمالي. فالعبلقة بيف ىذه الم

لغتو كمعطياتو، كقاعدتو المتمقي كاألديب كىي عبلقة قد ال تبدك كاضحة كضكح الحس بيذا 
الشكؿ التنظيمي كلكنيا عبلقة ذىنية تفرض نفسيا عمى المتمقي ناقدا أك قارئا أك مستمعا في 
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المتف الشعرم  طبيعةػل تمؾ المستكيات الجمالية المكتشفة في مضاف بحثنا كىذا راجع
 .كفيـ القارئ المشركح
مف البلـز كالضركرم أف تككف ىناؾ طبيعة معقدة تحتضف البنية أكالبنيات          

النصية، فبالرغـ مف أف النص يتضمنيا كيحتضف مجمكعة مف المتتاليات، فكظيفتو ال 
فغانغ إيزر "أف كؿ بنية تستكفي إال إذا كاف ىناؾ تأثير مف القارئ. ككما أشار إلى ذلؾ فكل

 قابمة لمتمييز في التخييؿ ليا غالبا كجياف:
وي المظير المفظي رد الفعؿ كيمنعو مف أف يككف اعتباطيا  .الكجو المفظي: كىكيكجّْ

لذلؾ الشيء الذم قد تمت بٍنيىنىتيوي بكاسطة لغة  رم: يككف المظير التأثيرم استفاءالكجو التأثي
 النص.

تفاعؿ بيف المظيريف يجب أف يجسّْد في اآلف ذاتو بنية كبالتالي فأم كصؼ لم
 رئ.لدل القاكبنية التجاكب  في النصالتأثيرات 

ينطبع تمقائيا  أف تصكر مركب، فبل يمكف ىك الشعرم المشركح النص حيث كجدنا أف
في ذىف القارئ، ألنو ال يمكنو أف يككف النتاج الكمي لممعنى، فما يعرضو النص ينبغي 

يا، كتتكقؼ طريقة إدراكو عمى القارئ بنفس قدر تكقفيا عمى النص نفسو. كما أف إدراكو حس
 كيالقراءة ليست عميمة تمقيف مباشرة، ألنيا ال تسير في اتجاه كاحد، فيي إذف تفاعؿ دينامي

 بيف القارئ كالنص.
طاكع يساير النص في امتبلؾ أفؽ انتظار مرف كم متمقيإف فيـ النص يتطمب مف ال

راكـ فيو تتء فيمو في الكقت الذم احتى ال يس ككجية نظر الشارح النقدية، عاـيو التكج
فالنص ميما انتشرت رقعتو ال يساكم ما لمكصكؿ إلى مقصدية المبدع ، افتراضات تأكيمية 

االلتزاـ بما  شارح، إذ ال يكتفي النص البدئيأرحب مف ال شرحيستخمصو منو القارئ. إذف فال
نما يضيؼ إليو ما يحصى مف االفتراضات أثناء القراءة، كىكما يسميو إيزر  ىك مكتكب، كا 

 .كلقد كقع حدسنا البحثي عميو بمسمى السردم في الشرح  ،كجية النظر المتجكؿ
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تطرؽ الشراح إلى المعاني التي في دراسة مستكيات التمقي لمنصكص المشركحة، ك  ثالثا:
تي تسمى بالمعاني العقـ كبينكا كيفية يصعب عمى الشاعر تناكليا كعمى المتمقيف فيميا كال

تخطي ىذه المعضمة بتغيير عركض األبيات  كحركة ركييا، إال أف ىذه الفكرة كما كضحنا، 
ذكرت في الضركرات فقد سبؽ  ذكرىا عند ابف عصفكر االشبيمي ككذا ابف طباطبا العمكم 

 قبمو  في كتابو عيار الشعر.

 بعدـ مع غريب المغة تعامؿ شراح المفضميات  ظيريالغريب في الشعر: ك بتنناكؿ  رابعا:
مرجعينو إلى قائميو األكائؿ، كعدكه مصدران ميمان مف مصادر ك تركو غامضا منو،  النفكر

 المغة، ككضعكا قاعدة في استخدامو، مكظفيف قكاعد االشتقاؽ لتبسيط فيمو.
ره _ التغير في األسيقة أما بالنسبة لمراعاة التطكر الحاصؿ في حياة المتمقيف ك أث خامسا:

كأف لكؿ  ،قد تنبو الشراح إلى تطكر األدب عبر العصكرعمى كؿ المستكيات المحيطة _ ف
ف لكؿ طائفة مف األمـ نكعان مف الخطابة كضربان مف الببلغة،  عصر ذكقان عامان حاكمان، كا 

 ة بيانيـ،فممعامة لسانيـ كلمخاص ،كأف أساليب مخاطبة الناس تختمؼ كؿ حسب كعيو كثقافتو
كما تنبيكا عمميا إلى الدكر الذم تمعبو الكممة الفصيحة كاألسمكب البياني العالي في تحريؾ 
نفكس المتمقيف، كحثيـ عمى البذؿ كالسخاء، في الحرب كالسمـ كالغنى كالفقر مف خبلؿ 

نيـ كضعكا إضرب مف السياسة النفسية، كبيذا فقصد المبدعيف ك أف الببلغة  إلىالكصكؿ 
تخـك النصكص بكاسطة الشكاىد المتنكعة ك المحايثة في الكلكج إلى  متمقيفريؽ أماـ الالط

 .لمنصكص المفضمية 

أما ما يتعمؽ بأثر النصكص المشركحة في نفكس المتمقيف فقد برز ىذا العمؿ في  سادسا:
 التخريجات الببلغية التي أحدثياالشعراء في قصائدىـ عف طريؽ االنزياحات بفعؿ الحذؼ ك
التقديـ ك التأخير ك تنبو ليا الشراح فقد أحدثت المتعة بعد المعاناة، ك اإلحساس بالرضى 

  شؽ نقدم في الشركح ك ىك معيار حيف المسؾ بتبلبيب النص عف طريؽ التأكيؿ ك ىذا
ر _ إختيار المفضؿ لعدد كبير مف القصائد لممكثريف ك عدد أقؿ لتفضيؿ شاعر عمى آخ
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عنصر مف خبلؿ تصحيح ركايات بعض األبيات مف قبؿ الشراح برز ىذا اللممقميف _ 
 مبرزيف قكة الشعراء القدامى في تخريج الصكر الشعرية .

 .عصرب العمـ في كؿ الط أمؿ ىك ك أخيرا أرجك أف أككف قد كفقت في ىذه الدراسة       
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 ح-أ مقدمة

 1 المدخؿ
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 الممخص:

تيكىكفي المفضميات إرثا شعريا ميٍنتقى مف جيد الشعر العربي القديـ الذم يكتسب جماال لذاتو، 
ك يصبغو عمى المتمقي، ك قد زاده الشرح أبعادا فنية غي استخراج مستكياتو الببلغية، البيانية 

اللية كاإليقاعية، ك قد حدث االنسجاـ في ىذه الشركح الشعرية بيف دكاعي اإلبداع ك ، الد
 أسباب التمقي.

 الكممات المفتاحية:
 -الداللية -الببلغية-المستكيات الجمالية -شرح المفضميات، جمالية التمقي، نظرية التمقي

 اإليقاعية.  -التركيبية -الصكتية
Résumé: 
El mofadaliyat est un héritage poétique choisi dans la bonne vieille poésie arabe, 

qui acquiert sa propre beauté et la peint sur le destinataire, l'explication a été 

renforcée par des dimensions artistiques qui extraient des niveaux rhétoriques, 

graphiques, sémantiques et rythmiques harmonisées entre les raisons de la 

créativité et les raisons de recevoir. . 

les mots clés: 
Explication de el mofadaliyat - accueil esthétique- réception de la théorie - 

niveaux esthétiques - rhétorique - sémantique - acoustique - syntaxique - 

rythmique. 
 

Summary: 

The mofadaliyat is a poetic heritage chosen from the good old Arabic poetry, 

which acquires beauty of its own, and paints it on the recipient. The explanation 

has been enhanced by artistic dimensions that extract rhetorical, graphical, 

semantic and rhythmic levels. These poetic explanations have been harmonized 

between the reasons for creativity and the reasons for receiving . 

key words: 

Explanation of mofadaliyat-  aesthetic reception- receiving theory - aesthetic 
levels - rhetorical - semantic - acoustic - syntactic – rhythmic. 

 
 
 
 
 
 


