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ُِِٓ 

 مقدمت
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

الحمد هلل رب العالميف، كأصمي كأسمـ عمي خاتـ أنبيائو، كخيرتو مف خمقو، 
 سيدنا محمد، كعمى آلو كصحبو أجمعيف ...... أما بعد،

، كمف حجؿ في قيدىـ يزركف عمى مكركثنا (ُ)فما زاؿ شداة الحداثة
ـ األصالة كالعراقة، إنما ىك قدـ الببلغي، ناعتيف الببلغة العربية بالقدـ، كليتو قد

لـ تعد  –فيما زعمكا  –الفناء كالبمى؛ فببلغة عبدالقاىر كرفاؽ دربو مف الرٌكاد 
تصمح لعصكر الحداثة كعقكؿ الحداثييف. كيؼ، كىي ببلغة قديمة كعاجزة كتعاني 
مف القصكر الفادح كالعجز "عف تناكؿ األعماؿ الفنية المحدثة في شمكليا ككميتيا 

يجة لمنزعة الجزئية المسيطرة عمييا مما يجعميا تقؼ عند حدكد الجممة أك ما في نت
 .(ِ)مقاميا"

 ػكمف احتطب في حبميـ  ػ ـ ينتو المرجفكف في المدينة بعد، بؿ راحكا ػكل
يعكفكف عمى أفكار ليـ أشبو باإلفرازات البمغمية، ال تدؿ عمى صحة كعافية بقدر 

غة األجداد بالجمكد بؿ بالمكت، فيى "رابضة في داللتيا عمى المرض؛ فرمكا ببل

                                           

( "لفظة "الحداثة" أصبحت الزمة المثقؼ العربي في السنكات األخيرة، كأصػبح عػدـ ترديػدىا فػي 1)
الجيػػؿ كالتخمػػؼ الثقػػافي، فاإلنسػػاف فػػي جميػػا المحافػػؿ كالمناسػػبات األدبيػػة سػػمة مػػف سػػمات 

ىذه األياـ كاحد فقط مف اثنيف بالنسبة لمحداثييف العرب: إما حػداثي أك رجعػي جاىػؿ". المرايػا 
ط/األكلى عػف المجمػس الػكطني لمثقافػة كالفنػكف  – ِٗ،ُٔالمحدبة د/عبدالعزيز حمكدة ص 

 ـ.ُٖٗٗبالككيت 
الييئػة  –ط/األكلػى  ٗالقػكؿ أمػيف الخػكلي ص ( مف كبلـ د/صبلح فضؿ في مقدمتو لكتػاب فػف2)

 ـ.ُٔٗٗالمصرية العامة لمكتاب 
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ُِِٔ 

جحكرىا القديمة تنعـ بالمكت السعيد، كاالنفصاؿ التاـ عف حركة الحياة اإلبداعية 
 .(ُ)كالفكرية"

كىك الشيخ الصابر المنقطا كالمقتدر عمى جما عقمو  " -كرمكا عبدالقاىر 
فيمف جاء بعده مف  رمكه بسكء التأثير - (ِ)كخكاطره، فيما بيف يديو مف كممات"

 –بحسب إخكاف الحداثة  –أمثاؿ الزمخشرم كالرازم كالسكاكي كغيرىـ؛ فيؤالء 
يعانكف أحيانان مف سكء الفيـ، كعدـ اإلدراؾ، ليس ذلؾ، بؿ إف " أخطر ما صنعو 
عبدالقاىر فيما يتصؿ بتأثيره في المتأخريف أنو قدـ ليـ األسس التي بنكا عمييا 

لضارة التي قضت تمامان عمى البقية الباقية مف حيكية البحث كثيران مف التصكرات ا
 .(ّ)في األنكاع الببلغية"

كمف عجب أف تقرأ ىذا الكبلـ لمحداثييف العرب الممكييف أكثر مف الممؾ في 
الكقت الذم يقكؿ فيو )أدكنيس( الداعي األكؿ لمحداثة الغربية عف الشيخ عبد 

نما بالقياس أيضان القاىر إنو:"سابؽ رائد ليس بالقياس إ لى النقد العربي كحسب، كا 
. كمراده بالعالـ الحديث العالـ الغربي (ْ)إلى النقد الشعرم الحديث في العالـ الحديث"

 بالطبا.    

                                           

الييئػة  –ط/األكلػى  ٓ مف كبلـ د/صبلح فضؿ في مقدمتو لكتاب فف القكؿ أمػيف الخػكلي ص (1)
 ـ.ُٔٗٗالمصرية العامة لمكتاب 

 ـ.ُٖٗٗكىبة بالقاىرة –ط/األكلى ّٔ( مدخؿ إلى كتابي عبدالقاىر د/محمد أبك مكسى ص 2)
ط/الثالثػة المركػز الثقػافي العربػي  -ِْٗالصكرة الفنيػة فػي التػراث النقػدم/جابر عصػفكر ص (3)

 ـ.ُِٗٗبيركت
 ـ.ُٖٕٗبيركت  –دار العكدة  –ط/ األكلى  - ِٔٗ( صدمة الحداثة ألدكنيس ص 4)
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ُِِٕ 

كينعت إخكاف الحداثة ببلغة األسبلؼ بالجزئية كالسطحية، كضيؽ العطف، 
 –ا لدييـ مف حسف ظف عمى أقصى م –كأنيا ال تيتـ إال بالمفظة المفردة، أك أنيا 

 قد تمتد نظرتيا فتصؿ إلى الجممة الكاحدة فتكسعيا شرحان كتحميبلن. 

أما أف تبسط ببلغة األسبلؼ ظبلليا لتتخطى الجممة المفردة إلى ما كراءاىا 
مف عبلقات تربط بيف جزئيات النص األسمكبي ككؿ فكبل، كألؼ كبل. ىكذا زعمكا. 

ىب السابا مف مذاىب التخييؿ عند الشيخ عبد كالحؽ أف زعميـ ىذا يذٌكر بالمذ
القاىر، كفيو يصٌدؽ المدعي نفسو، كيتعامؿ ما خيالو عمى أنو حقيقة، كىك ال 

 .(ُ)يعدك ككنو ادعاءن كتخييبلن 

أك يذكر بػ "الصكرة داخؿ المرآة المحدبة، كقد ضخمت حقيقة الكاقؼ 
رتو في المرآة بمركر أنو صدؽ صك  –كىك األدىى  –أماميا، كبالغت في حجمو، ثـ 

 (ِ)الكقت"

الكحدة في ككأف إخكاف الحداثة لـ يقرأكا إشارة ابف طباطبا الصريحة إلى 
يجب أف تككف القصيدة كميا كممة كاحدة في اشتباه ":حيث يقكؿالصكرة األدبية 

ا كحسننا كفصاح ة ألفاظ، كدقة معاف، كصكاب تأليؼ ... ػة كجزالػأكليا بآخرىا نسجن
في مبانييا  يى ىٍ قصيدة كأنيا مفرغة إفراغنا، ال تناقض في معانييا، كال كى حتى تخرج ال

 .(ّ)"كال تكمؼ في نسجيا

                                           

مباحػث ( ينظر: المعاني التخييمية عند اإلماـ عبد القاىر دراسة نظريػة تطبيقيػة رسػالة دكتػكراه ل1)
 .ُِّص 

 . ٕ( المرايا المحدبة د/عبدالعزيز حمكدة ص 2)
 ـ.ُٔٓٗط/األكلى بالقاىرة سنة ُِٔ( عيار الشعر البف طباطبا ص 3)



 

  

 

 
  إشكالية الصكرة في المكركث الببلغي بيف النظرية كالتطبيؽ      د/ عبدالباقي عمي محمد يكسؼ                                         

 

ُِِٖ 

كيىٍنبىًغي لمشَّاعر أٍف يتأمَّؿى "كيؤكد ابف طباطبا ىذا المعنى كيزيده جبلء فيقكؿ:
رًىاى أىك قيٍبًحًو  ٍسًف تجاكي يىًقؼى عمى حي فىبلى ييبىاًعدي ... .تأليؼى ًشٍعرًًه، كتىٍنًسيؽى أبياًتًو، كى

ٍشكو يىًشينيىا. كيىتفىقَّدي كؿَّ ًمٍصرىاعو ىىٍؿ كىًممىةن عىف أٍختيا، كىالى يىحٍ  بىيف تىماًميا ًبحى ًجزي بىينيىا كى
  .(ُ)"ييشىاًكؿي مىا قىٍبمىوي 

ىؿ الكحدة المكضكعية التي يتشدؽ بيا إخكاف الحداثة شيء غير ىذا؟! 
]يقصد ناىا كما يراىا النقاد المعاصركف فيكىذه ىي الكحدة المكضكعية بأدؽ مع"

يرل أف تككف األلفاظ في الصكرة، كالصكر في  ابف طباطبا في النص السابؽ[
البيت، كالبيت في القصيدة، كممة كاحدة في تبلـؤ النسج كالحسف كالفصاحة كالجزلة 
كصكاب التأليؼ، حتى ال يحدث ضعؼ في مبنى الصكرة، كال ثغرة فييا، كال تكمؼ 

 .(ِ)في نسجيا"

لقد شيد إخكاف الحداثة عمى سرابيـ ىذا كىمان عظيمان انتيى بيـ إلى 
لـ يعد المطالبة بخمؽ ببلغة جديدة تكاكب عقكؿ العباقرة األفذاذ مف أمثاليـ؛ حيث " 

عمى الكظائؼ التي كضعيا عمماء الببلغة  أفؽ الدرس الببلغي بعمكمو مقصكران 
إلى ما يسيـ في إضاءة النص مف منظكر آخر  ليذا الفف، بؿ خرج عنيا قديمان 

ًضاى لو في التراث العربي، كقد انتقؿ الدرس الببلغي مف األفؽ القديـ  غير الذم كي
)مطابقة مقتضى الحاؿ، ككضكح الداللة، كالتحسيف(  إلى آفاؽ أخرل تعيد النظر 

  .(ّ)"في مباحث الببلغة العربية مف حيث اإلجراءات كالقيمة

                                           

 ـ.ُٔٓٗط/األكلى بالقاىرة سنة ُِْ(عيار الشعر البف طباطبا ص 1)
 ط/دار إحياء الكتب العربية.ِٓ( الصكرة األدبية تاريخ كنقد د/عمي صبح ص 2)
 . .ُالصكرة البيانية في الحبؾ النصي د/ إبراىيـ سعيد ص  ( دكر3)
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ُِِٗ 

تقسيـ الببلغة إلى عمـك ثبلثة ىي: )المعاني(  :"أحدىـ أف بؿ لقد رأل 
ككأف الجدكل كالطائؿ عند . (ُ)" ك)البياف( ك)البديا( ال طائؿ تحتو كال جدكل منو

يمس األصكؿ  ىؤالء ال تككف إال باإلغارة عمى المكركث الببلغي األصيؿ بػما "
كنضيؼ إضافات كاألسس، فيغيرىا كينفي فييا كيثبت، كنخالؼ مقررات كبرل 

. كبرت كممة (ِ)؛ حتى نصؿ الببلغة بالحياة، كنمكنيا مف التأثير الصالح فيياجديدة
 تخرج مف أفكاىيـ!

ذلؾ أف حماية المغة العربية مف مؤامرات االستشراؽ ؛"  –لعمرم  –كىذا 
تتطمب المحافظة الكاممة عمى ما ىك مقرر كمنقكؿ مف األصكؿ كالقكاعد السميمة 

حك كالصرؼ كعمى ما ىك محرر مقبكؿ في عمـك الببلغة التي ىي في عممي الن
المعاني كالبياف كالبديا دكف السماح بما يؤدم إلى المحف أك مسخ األسمكب العربي 

 –. كىذا (ّ)المبيف كالديباجة الرائعة كالجمؿ كاألساليب التي تمتاز بيا المغة العربية"
إفَّ ىدؼ الغزك الفكرم  نييـ؛ إذ"أكؿ أىدافيـ؛ كصكالن إلى أقصى أما –ال جـر 

كحركة التغريب ىي ىدـ مفيـك اإلسبلـ الصحيح الجاما المترابط مف القرآف 
 .(ْ)كالسينَّة"

                                           

ط/ األكلػػػى  -ُٕٕ( الببلغػػة العربيػػػة بػػػيف التقميػػػد كالتجديػػػد د/ محمػػػد عبػػػدالمنعـ خفػػػاجي ص 1)
ـ. يراجػػػا كػػػذلؾ : منػػػاىج التجديػػػد فػػػي النحػػػك ُِٗٗصػػػادرة عػػػف دار الجيػػػؿ ببيػػػركت لسػػػنة 

ط/ األكلػػى عػػف الييئػػة العامػػة  - َُِ، ََِكالببلغػػة كالتفسػػير كاألدب ألمػػيف الخػػكلي ص 
 المصرية لمكتاب.

 .َُِ. كينظر: مناىج التجديد ص ْٔ( فف القكؿ ألميف الخكلي ص2)
 .ُّٖ/ٓ( محاكلة لبناء منيج إسبلمي متكامؿ لؤلستاذ / أنكر الجندم 3)
 -لعصػريةق المكتبة اَُُْط/ األكلى  َِالسينَّة في مكاجية شيبييات االستشراؽ/أنكر الجندم ص  (4)

 بيركت.
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َُِّ 

كىكذا ينعؽ الناعقكف مبشريف كمنذريف، مبشريف بعصر الحداثة كما بعد 
الحداثة، كمنذريف مف مغبة التمسؾ بمكركثنا العربي، كتراثنا اإلسبلمي مف العمـك 

لشرعية كالمسانية، كمناديف بضركرة مكاكبة العصر، كالقطيعة ما الماضي ... كؿ ا
 ذلؾ بدعكل التحديث كالتطكير، كما ىك إال التخريب كالتدمير. 

كما زالت سياميـ كحرابيـ تقطر حقدان عمى فصحانا األبية التي كـ يسددكف 
"قاصرة كعقيمة رأييـليا مف طعاف؛ رغبة في النيؿ منيا، بؿ القضاء عمييا، فيى في 
تحتاج مف حيث  .كلـ تعد صالحة لمتداكؿ كال مكاًكبة لمعصر كال كافية بمتطمباتو ..

إلى استبداؿ العامية بيا، كمف  –بشطط المشتطيف  –مادتيا إلى تغيير كلك أدل ذلؾ 
فياـ لدارسييا، كلك أدل ذلؾ   –حيث طريقة عرضيا كأدائيا األسمكبي إلى تبسيط كا 

لى تغيير مناىجيا كخركجيا كتخمييا عف كؿ ثكابتيا كما درجت عميو أك إ –برأييـ 
اندرج تحتيا .. ىكذا قرر دعاة الشعكبية كاالستشراؽ كدعاة التبشير كالتغريب مف 

 ، كتمؾ ىي أىدافيـ المعمنة كغير المعمنة. (ُ)"العرب كالعجـ
لكاقا أك "تجاكز اكال عجب؛ فالحداثة في مفيـك أصحابيا تقـك باألساس عمى 

البلعقبلنية، أم: الثكرة عمى قكانيف المعرفة العقمية كعمى المنطؽ، كعمى الشريعة مف 
حيث ىي أحكاـ تقميدية تعني بالظاىر.. ىذه الثكرة تعني: التككيد عمى الباطف، 

باحة كؿ شيء لمحرية" ، كا   . (ِ)كتعني: الخبلص مف المقدس كالمحـر

                                           

 ط/دار اليسر بالقاىرة.ُ( مكركثنا الببلغي كاألسمكبية الحديثة د/ محمد عبدالعميـ دسكقي ص1)
العػدد السػابا عشػر  ِٗ/ُ( في قضايا النقد األدبي بيف التراث كالمعاصرة لمدكتكر/ صبلح عبد التػكاب 2)

لكجػو الحقيقػي لمحداثػة( اؿ بعنكاف)ـ مف حكلية كمية المغة العربية بالقاىرة نقبلن عػف مقػاُٗٗٗلسنة 
، كذكر ذلػؾ الدكتكر/محمػد ِٗص  ُٗٗٗمارس ِلؤلستاذ/سامح كريـ بصحيفة األىراـ األدبي عدد 

في بحث بعنكاف: دكر الخياؿ الشعرم كالرمز في النيكض بالصكرة البيانيػة.. بػيف  ُٓعبدالعميـ ص 
 اقا الشبكة الدكلية. األصالة كالحداثة منشكر عمى مكقا المكتبة العربية مف مك 
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ُُِّ 

عمى مخططاتيـ، كتبقى ما بقي الزماف  فتية تتأبى  –كىي لغة القرآف  –بيد أنيا 
 أبٌية ، راسخة عتية، تتألؽ فكؽ رؤس الًحقىب بيف شمكخ ثابت ، كثبكت شامخ . 

كليس أبر بيؤالء األسبلؼ األحكذييف البرعاء، كال أخدـ لمببلغة العربية 
ة مف بالجزئي –زكران كبيتانان  -األصيمة، كصكرىا البيانية المفترل عمييا، كالمنعكتة 

إبراز مدل عمقيا، كانطبلقيا إلى ما كراء المفظة المفردة حيث العبلقات الكمية التي 
تربط ما بيف جزئيات النص ككؿ، ككيؼ أف ىؤالء العباقرة األفذاذ مف سدنة فصحانا 
الخالدة نيجكا الطريؽ، كنصبكا األعبلـ لممتأخريف، ككانكا عمي درجة عظيمة مف 

ؼ ما دبجكه بشأف الصكرة األدبية؛ فخدمكا بذلؾ لغتيـ، الكعي حينما دبجكا لؤلخبل
 كسبقكا عصرىـ، فمـ تكف يكمان ببلغتيـ قاصرة، كال كانت أبدان محجتيـ بائرة.

بؿ قعدكا القكاعد الببلغية، كراحكا يستشيدكف عمييا بتحميبلت رائقة مف 
 –ك مكسى ببلغة الدكاكيف، كىي الببلغة الحية كما يسمييا شيخ الشيكخ العبلمة أب

أفَّ "المٍنجـى الذل تيستخرىجي ًمٍنوي أيصيكؿي البىبلغىًة الذم لطالما يؤكد  –تكلى اهلل مكافأتو 
ٍعًدنييىا " ىكى الشٍِّعري الًَّذل ىيكى مى
، كأف " الشٍِّعري معدفي الببلغًة ... كالدراسةي التي (ُ)

لعمماًء في تىٍصنيًفيىا كتىٍكًصيًفيىا ًدرىاسىةه تجعؿي أبنيةى الشِّعًر أساسان لىيىا ثيَـّ تىٍيتىًدل بكبلـً ا
ًميمىةه "  (.ِ)جى

ثـ إنو مف المفيد أف " ننقؿ الفكرة الببلغية إلى حقؿ األدب كالشعر؛ ألنيا 
 ؛ ألف الذل استخرجيا إنما استخرجيا مف تحت ألسنة  ت عمينا مف ىناؾػإنما أطم

                                           

 مكتبة كىبة بالقاىرة ط/األكلى.َُّ( قراءة في األدب القديـ د/ محمد أبكمكسى ص 1)
 مكتبة كىبة بالقاىرة ط/ األكلى. ُٖ( دراسة في الببلغة كالشعر د ـ محمد أبكمكسى ص 2)
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ُِِّ 

 .(ُ)مجرد " األدباء كالشعراء، كلـ تستنبطيا العقكؿ مف الفكر ال
كلما كاف مصطمح الصكرة الشعرية أك األدبية أك الفنية مف المصطمحات 
التي يتباىى بتردادىا إخكاف الحداثة، ككثير منيـ يقذفكف الشرر مف خبلليا إلى 
تراثنا الببلغي كالنقدم، زاعميف فيما زعمكا أف الببلغة القديمة لـ تعرؼ يكمان شيئان 

طمح حديث، صيغ تحت كطأة التأثر بمصطمحات عف ىذا المصطمح، كأنو " مص
اختارت الدراسة مفيـك الصكرة عند بعض األسبلؼ مف فرساف  (ِ)النقد الغربي"

النقد، كأعبلـ البياف؛ لتضا القارم الكريـ أماـ الحقيقة القكية التي يحاكؿ المرجفكف 
ما عرفكا تغييبيا، كىي أف ببلغة االجداد ىي التي فتحت الباب ليؤالء األخبلؼ؛ ف

الصكرة إال منيـ، كال استكعبكىا إال بيـ. كساقت الدراسة نماذج مف تحميبلت 
كانكا عمى درجة مبيرة مف الكعي بالعبلقات  –رحميـ اهلل  –الشيكخ؛ لتثبت أنيـ 

المتعددة داخؿ أنساؽ البياف، كال يضيرىـ بعدي أف ييسمى ذلؾ صكرة فنية أك شعرية 
سة في النياية أف مصطمح الصكرة الفنية ما ىك إال " أك أدبية. كذلؾ لتؤكد الدرا

 . (ّ)تسمية جديدة لمصطمح عمـ البياف في الببلغة العربية"

ىذا، كقد تطمب ذلؾ أف تضا الدراسة أماـ القارئ فكرة عف مفيـك الصكرة 
الفنية أك الشعرية أك األدبية بحسب ما يعرفيا إخكاف الحداثة، كلك جاء ذلؾ في 

كاختصار مركز؛ حتى يككف القارئ عمى ذيكر مف أمره، كذلؾ بعد  كجازة كاشفة،
الغكص في بطكف مؤلفات األجداد، كنقؿ ما حبرتو يراعيـ في ذلؾ؛ فيرل كيحكـ ىؿ 
لمصكرة الفنية التي يصدع بيا أىؿ الحداثة رؤكس اإلنس كالجف كالطير... ىؿ ليا 

                                           

 ى .ط/ كىبة بالقاىرة األكل - ِٖٓ( مدخؿ إلى كتابي عبد القاىر د/ محمد أبك مكسى ص 1)
 .ٕ( الصكرة الفنية في التراث النقدم/جابر عصفكر ص2)
 ـ.ُْٗٗبيركت -المركز الثقافي العربي -ط/األكلى ِٔ( الصكرة الشعرية/بشرل صالح ص3)
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ُِّّ 

صيغت تحت كطأة التأثر  أصؿ في المكركث النقدم الببلغي، أـ ال أصؿ ليا؛ ألنيا
 بالنقد الغربي؟!  

إشكالية الصكرة في (بناء عمى ما سبؽ جاءت الدراسة تحت عنكاف:
المكركث الببلغي بيف النظرية التطبيؽ(. كقد جاء البحث مف مبحثيف مسبكقيف 

 بمقدمة، كمتمكٍيف بخاتمة كفيارس متنكعة عمى النحك التالي :

 ضكع كسبب اختياره.: كفييا تكطئة عف المك  املقدمت* 

: الجانب النظرم، كفيو تتبا لمفيـك الصكرة في التراث املبحث األول* 
 النقدم كالببلغي.

: الشؽ التطبيقي، كفيو تعرضت لنماذج مف تحميبلت املبحث الثاني* 
أعبلـ الببلغة كالنقد لبعض النصكص الشعرية لبياف ما فييا مف عمؽ، 

 جزئية المفترل بيا عمييـ.كتخطي مفيـك الصكرة لدييـ حدكد ال

: كفييا أىـ النتائج التي رصدتيا الدراسة، ككقفت عندىا، اخلامتت * 
 كتكصمت إلييا.

 فهسس املساجع واملصادز.* 

 فهسس املىضىعاث.* 

ىذا، كقد أفادت الدراسة كثيران مف الدراسات السابقة عمييا، ككاف في مقدمة 
 ىذه الدراسات :

نقد لمدكتكر عمي صبح طبعة دار إحياء الكتب الصكرة األدبية تاريخ ك * 
العربية، كقد رجعت الدراسة إلى ىذا المرجا القيـ في كثير مف مكاقا البحث، 

 َكأفادت منو كثيران. نفا اهلل بو كبعممو 
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ُِّْ 

 ـ.ُٖٓٗمكتبة مصر بالقاىرة  -الصكرة األدبية د/مصطفى ناصؼ * 

منشكرات  -عز الديف بمغيثالصكرة الشعرية عند الشاعر عز الديف مييكبي لً * 
 جامعة بكزريعة تكنس.

 الفكر دار –ط/األكلى -الصكرة الشعرية في الكتابة الفنية صبحي التميممي* 
 ـ.ُٖٔٗالمبناني 

ط/الثالثة المركز الثقافي  -الصكرة الفنية في التراث النقدم/جابر عصفكر* 
 ـ.ُِٗٗترك يالعربي ب

المركز  -يث بشرل صالح ط/األكلىالصكرة الشعرية في النقد العربي الحد* 
 .ـُْٗٗبيركت -الثقافي العربي

غير أف ىذه الدراسات لـ تفرد إشكالية الصكرة في المكركث الببلغي 
بالبحث كالتنقيب الدقيؽ المحدد كما ذاؾ لعيب فييا. بؿ ألنيا دراسات نقدية عامة 

تابعان يأتي  كمطكلة، فكاف الحديث عف مفيـك الصكرة عند عمماء الببلغة حديثان 
داخؿ السياؽ الكمي ، كليست ىي الغرض الميؤىـ ليذه الدراسات؛ فتغٌيا ىذا البحث 
استشراؼ ذلؾ المييا الخصيب، كالتركيز عمى مكاقؼ أشير أعبلـ الببلغة العربية 

 مف مفيـك الصكرة الفنية أك الشعرية.

ال  عمى أف الدراسة اختارت مف بيف عمماء السمؼ ما يفي ذكره بالغرض، كا 
فكثير مف العمماء غير مف تعرضت ليـ الدراسة ليـ بصمات في ىذا الصدد ال 
تينكر. غير أف الدراسة آثرت ىؤالء لكضكح مفيـك الصكرة عندىـ أكثر مف غيرىـ؛ 

 حتى يككنكا بمثابة منارات لمسالكيف، كمعالـ عمى الطريؽ. 
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ُِّٓ 

ائـ باألساس عمى كأخيران فإف الدراسة قد تبنت المنيج الكصفي التحميمي الق
الكصؼ كالتحميؿ الذم يقكد غالبان إلى االستنتاج المؤيد بالرصد كالتقصي ألبعاد 
المكضكع، في محاكلة جادة لكشؼ أبعاده، كاستضاءة أغكاره، كذلؾ مف خبلؿ 
محاكلة التتبا الكاعي ما أمكف، كالتحميؿ المنضبط بقكاعد المغة، كاهلل مف كراء 

 القصد، كعميو المتكؿ.
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ُِّٔ 

 املبحث األول
 جروز الصىزة الفنيت يف مىزوثنا البالغي الدزاست النظسيت 

إف مصطمح الصكرة الشعرية، أك الصكرة الببلغية عامة، أك حتى الصكرة 
البيانية... كؿ ذلؾ كغيره مما يدؿ بو إخكاف الحداثة لو أصكؿ في النقد العربي 

أجدادنا مف النقاد األفذاذ؛ كما كتابات  القديـ؛ فميست الصكرة أمران عصيان عمى أفياـ
اإلماـ الجاحظ كالشيخ عبد القاىر بخافية؛ كال عجب فػ" الصكرة قديمة قدـ اإلبداع 

 .(ُ)األدبي"
 : اجلاحظ

أكؿ مف تحدث عف الصكرة،  (ِ) ىػ(ِٓٓالمتكفي سنة) عد الجاحظيي ىذا، ك 
فظ كالمعنى؛ حيث الم ثنائيةكذلؾ بمقتضى عبارتو المشيكرة في معرض حديثو عف 

قاؿ:"كالمعاني مطركحة في الطريؽ يعرفيا العجمٌي كالعربٌي، كالبدكٌم كالقركم، 
ٌنما الشأف في إقامة الكزف، كتخٌير المفظ، كسيكلة المخرج، ككثرة الماء،  كالمدنٌي. كا 
كفي صٌحة الطبا كجكدة الٌسبؾ، فإنما الشعر صناعة، كضرب مف الٌنسج، كجنس 

 .(ّ)مف الٌتصكير"

                                           

مخطكطػات جامعػة ُِ( التصكير البياني في شعر عدم بف الرقػاع العػاممي  لمػريـ الحػارثي ص1)
 ـ.ََِٓأـ القرل لسنة 

مكتبة المنػار  -تح/إبراىيـ السامرائي  -ُْٖ/ُقات األدباء البف األنبارم ( نزىة األلباء في طب2)
 ىػ. َُْٓط/ الثالثة،  -باألردف 

 ىػ.ُِْْبيركت ط/الثانية –دار الكتب العممية  -ٕٔ/ّ( الحيكاف لمجاحظ 3)
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ُِّٕ 

كبعثيا كنظرية نقدية، كظاىرة أدبية، كقضى كىكذا أثار الجاحظ القضية " 
ه مناطنا لمحسف كالجكدة، كمرتقى لمسبؽ فييا بما يراه الئقنا باألدب كالشعر، كما عدٌ 

ككضح مكقفو منيا، حينما انتيى إلى سمعو أف أبا عمرك  كالفضؿ كالتفكؽ.
سكء العبارة التي تصكرىما، فقاؿ  الشيباني استحسف بيتيف مف الشعر معناىما، ما

الجاحظ كىك ييجـ عميو: "ذىب الشيخ إلى استحساف المعنى، كالمعاني مطركحة 
 (ُ) ..."في الطريؽ

التماىي بيف الشعر  –رحمو اهلل  –كييمحظ عمى عبارة أبي عثماف 
أك باألحرل التخييؿ؛ ألف كسيمة تشكيؿ الصكرة إنما ىك "خياؿ الشاعر، كالتصكير، 

ينتجو مف عبلقات تربط بيف األشياء، كتككف أداتيا المغة بألفاظيا الحقيقية  كما
يحاءاتيا" فالشعر نكع مف تصكير المعاني ييحسف فيو ، (ِ)كالمجازية كدالالتيا كا 

 اؽِّ حى بً  الشاعر بقدر تكفيقو في انتخاب القالب المفظي األكفى بالغرض، كاألبرٌ 
ككأنو  ىا حتى يتخيميا المتمقي شاخصة،المعنى، فالشاعر يصكر المعاني، كيجسد

كما يقكؿ  فالمعكؿ عميو في الشعر إنما ىك التخييؿ، غرابة؛ كال يراىا رأم العيف،
كليس ييعد شعران مف حيث ىك صدؽ، كال مف حيث ىك كذب ، بؿ حاـز القرطاجني " 

 .(ّ)كبلـ مخيؿ"مف حيث ىك 

ىذا الميداف؛ إذ ييعد كأٌيان ما كاف األمر فإف ألبي عثماف فضؿ السبؽ في 
مف أسبؽ النصكص التي أشارت إلي التصكير باعتباره  -فيما أعمـ  –نصو ىذا 

                                           

 .َِص  -( الصكرة األدبية تاريخ كنقد 1)
 ـ.ُٖٕٗمكتبة الشباب ّْٓالقط ص ( االتجاه الكجداني في الشعر المعاصر د/عبدالقادر 2)
ط/  –تح/ محمد الحبيب ابف الخكجػة  ٓٓ( منياج البمغاء كسراج األدباء لحاـز القرطاجني ص 3)

 ـ.ََِٖالدار العربية لمكتاب بتكنس  -الثالثة 



 

  

 

 
  إشكالية الصكرة في المكركث الببلغي بيف النظرية كالتطبيؽ      د/ عبدالباقي عمي محمد يكسؼ                                         

 

ُِّٖ 

كىي  ،"طريقة مخصكصة في صياغة العبارة كتأليفيا لتحقيؽ الغاية الكبرل
 .(ُ)البياف"

كيبدك في كبلـ الجاحظ ما بيف الشعر كالتصكير مف تداخبلت متشابكة؛" 
فالشعر لو أسمكبو  مف الٌنسج، كجنس مف الٌتصكير"فإنما الشعر صناعة، كضرب 

الخاص في صياغة األفكار كتجسيد المعاني، كىذا األسمكب يعتمد باألساس عمى 
 إثارة انفعاالت مختمفة لدل المتمقي تجعمو أكثر استجابة كتأثران.

يتسا ليشمؿ  –في ضكء كبلـ الجاحظ  –كيمكف القكؿ بأف مفيـك الصكرة 
 . (ِ)التعبير الحسي، كتطمؽ أحيانا مرادفة لبلستعماؿ االستعارم""كؿ ما لو صمة ب

كمما يمكف لحظو كرصده عمى كبلـ أبي عثماف في ىذا الصدد أف المعاني عنده 
ميسكر أمرىا، كأنيا ممتدة اإلىاب فسيحة الجناب، كأنيا مف الكثرة كالسيكلة بحيث 

كدة، األبية غير الممدكدة، يعرفيا كؿ أحد، كذلؾ بخبلؼ األلفاظ تمؾ العصية المحد
كالمعاني مطركحة في  يشيد لذلؾ قكؿ الجاحظ عف المعاني في العبارة السابقة"
 ".الطريؽ يعرفيا العجمٌي كالعربٌي، كالبدكٌم كالقركم، كالمدنيٌ 

حفظؾ  -" ثـ اعمـكيؤكد أبك عثماف عبارتو ىذه بقكلو  في مكضا آخر
، ألف المعاني مبسكطة إلى غير غاية، أف حكـ المعاني خبلؼ حكـ األلفاظ -اهلل

 .(ّ)"كممتدة إلى غير نياية، كأسماء المعاني مقصكرة معدكدة، كمحصمة محدكدة

                                           

دار صػػػامد ط/األكلػػػى  – ُٕ( شػػػعر التجديػػػد فػػػي القػػػرف الثػػػاني اليجػػػرم لحػػػافظ الرقيػػػؽ ص 1)
 ـ.ََِّ

 ـ.ُٖٓٗمكتبة مصر بالقاىرة  ّدبية د/مصطفى ناصؼ ص ( الصكرة األ2)
 ىػ.ُِّْبيركت  –ط/األكلى عف دار اليبلؿ ِٖ/ُ( البياف كالتبييف 3)
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ُِّٗ 

كربما يككف مفيدان ىنا أف تيذكِّر الدراسة بكبلـ آخر لمجاحظ في كتاب البياف 
كالتبييف  مف الممكف أف يجمي شيئان عف مفيـك الصكرة عند الرجؿ حيث استعمؿ 

الصكرة مرتيف في معرض حديثو عف البياف، ككيؼ أنو يتسا ليشمؿ كؿ مصطمح 
 ما بو ييماط المثاـ عف المعنى. 

كالبياف اسـ جاما لكؿ شيء كشؼ لؾ قناع المعنى، " –رحمو اهلل  –يقكؿ 
كىتؾ الحجاب دكف الضمير، حتى يغضي الساما إلى حقيقتو، كييجـ عمى 

م جنس كاف الدليؿ، ألف مدار األمر محصكلو كائنا ما كاف ذلؾ البياف، كمف أ
كالغاية التي يجرم القائؿ كالساما، إنما ىك الفيـ كاألفياـ، فبأم شيء بمغت 
األفياـ كأكضحت عف المعنى، فذلؾ ىك البياف في ذلؾ المكضا..... كجميا 
أصناؼ الدالالت عمى المعاني مف لفظ كغير لفظ، خمسة أشياء ال تنقص كال تزيد: 

 ثـ اإلشارة، ثـ العقد، ثـ الخط، ثـ الحاؿ التي تسمى نصبة.  أكليا المفظ،

كالنصبة ىي الحاؿ الدالة، التي تقـك مقاـ تمؾ األصناؼ، كال تقصر عف تمؾ 
الدالالت، كلكؿ كاحد مف ىذه الخمسة صكرة بائنة مف صكرة صاحبتيا، كحمية 

مة، ثـ عف مخالفة لحمية أختيا، كىي التي تكشؼ لؾ عف أعياف المعاني في الجم
حقائقيا في التفسير، كعف أجناسيا كأقدارىا، كعف خاصيا كعاميا، كعف طبقاتيا 

 .(ُ)"في السار كالضار، كعما يككف منيا لغكا بيرجا، كساقطا مطرحا

كمعنى كبلـ أبي عثماف في الجزء األخير مف عبارتو أف لكؿ كسيمة مف 
أختيا، فصكرة المفظ ىاتيؾ الكسائؿ الخمس لبياف المعنى صكرة تخالؼ صكرة 

تختمؼ عف صكرة الخط، كصكرة الخط تبايف صكرة اإلشارة، كىما بالطبا يغايراف 
صكرة الحاؿ أك ما عبر عنو أبك عثماف بالنصبة ... كىكذا ييفيـ مف كبلـ الرجؿ أف 

                                           

 .ِٖ/ُ( البياف كالتبييف 1)
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َُِْ 

ف كاف احتفالو بيا أقكل،  األلفاظ صكر لممعاني، ككسيمة مف كسائؿ تجسيدىا. كا 
 كميمو إلييا أسرع.

 -في ضكء عبارات الجاحظ كاستعماالتو لمفظة )الصكرة(  –يمكف القكؿ إذان 
حكاـ النس أف المراد في العبارات كتخير  جبالصكرة في حديثو األسمكب كالصياغة، كا 

، مستدالن عمى (ُ)األلفاظ كاألكزاف، كقد ذىب إلى ىذا الفيـ الدكتكر /عمي صبح
نبا مف اليجـك عمى أبي عمرك صحة ما ذىب إليو بأف كبلـ أبي عثماف ىذا 

عف مكت (ِ)الشيباني نصير المعنى، كذلؾ عندما استحسف البيتيف المشيكريف
 ىذا في تقديـ المعنى، كاطِّراح المفظ. كنعى عميو اتجاىو ،البمى، كمكت السؤاؿ

 : ابن طباطبا العلىي

 (ّ) ىػ(ِِّد الجاحظ عمى كبلـ البف طباطبا العمكم المتكفي سنة )ػف بعػكتقا العي 
ليس ببعيد عف التصكير كالتخييؿ؛ حيث يقكؿ في مجمى حديثو عف جكدة الكصؼ 

ـً مىا كقكة التشبيو: اًؼ كالتٍَّشبيياًت كالًحكى ـٍ أفَّ العىرىب أكدىعىٍت أشعىارىىىا مف األكصى " كاٍعمى
اًربييا.... فىضى  مَّنىٍت أشعىارىىا مف أحاطىٍت ًبًو مىٍعرفتيا، كىأٍدرىكىوي ًعيانييا، كمىرٍَّت ًبًو تىجى

التٍَّشبيياًت مىا أدركىوي مف ذىًلؾ ًعيىانييىا كًحسُّيا ًإلىى مىا ًفي طىبىائعيا كأٍنفيًسيا مف مىٍحمكد 

                                           

 .ُِ( الصكرة األدبية ص 1)
 ، كفييما يقكؿ الشاعر:ُُٔ/ِببل نسبة في البياف كالتبييف البيتاف مف السريا كىما (2)

 فإٌنما المكت سؤاؿ الٌرجاؿ. ..مكت مكت البمى ال تحسبٌف ال
 أفظا مف ذاؾ لذٌؿ الٌسؤاؿ ...كػبلىػما مػكت كلػكٌف ذا 

 -دار إحيػاء التػراث  -ٕٓ/ِ( الكافي بالكفيات لمصفدم تػح/ أحمػد األرنػاؤكط كتركػي مصػطفى 3)
 ـ.َََِ -ىػَُِْبيركت
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ُُِْ 

.فما التشبييات الكاردة في كبلـ الرجؿ سكم تصكير المعاني (ُ)"األٍخبلؽ كمىٍذمكميا
 القائمة في النفس بكاسطة األلفاظ.

ييعد مغنمان بالنسبة لمفيـك الصكرة عند الرجؿ؛ كىناؾ كبلـ البف طباطبا 
حيث شبو الشاعر كالمبيف في تأليفو لؤلساليب، كسبكو لمنصكص، كتصكيره 
برازه لتمؾ المعاني المضمرة في صكرة مف المفظ  لممعاني التي تختمج في صدره، كا 
ة تميؽ بيا كتكائميا.... شبو مىف ىذه حالو بالصائغ الخبير الذم يقـك عمى صياغ

الجكاىر، كيعالج نقكشيا، كبحاؿ النساج البارع الذم يزاكؿ أنماط الثياب، كيمارس 
رسكميا، كىذه ال شؾ خطكة متقدمة جدان عمى طريؽ فيـ العبارة كشمكلية النظرة، 
فيك بذلؾ يتجاكز حدكد الكممة المفردة إلى ما كراءىا مف الجمؿ كاألساليب، 

ان مف إيراد نص بيذه النفاسة البف طباطبا كالنصكص بعامة ، كال ترل الدراسة بأس
 كامبلن في ىذا الصدد ماداـ لذلؾ دكاعيو؛ فإف المقاـ يستدعيو... يقكؿ ابف طباطبا :

مىٍيًو  "فإذاى أرىادى الشَّاًعري بناءى قىصيدةو مخىضى المىٍعنى الًَّذم ييريد ًبنىاءى الشِّعر عى
تيطىاًبقيوي، كالقكافي الًَّتي تكاًفقيوي،  سيوي إيَّاهي مف اأٍلىٍلفىاظ الًَّتيًفي ًفٍكرًًه نىٍثران، كأعىدَّ لىوي مىا ييٍمب

ٍعنىى الًَّذم يركميوي  مىٍيًو، فىًإذا اتَّفىؽى لىوي بيته ييشىاًكؿي المى ٍزًف الًَّذم سىمىسى لىوي القىٍكؿي عى كالكى
ٍلمعىاًني عمى غير تىٍنًسؽو لمشِّعر أٍثبىتىوي كأٍعمىؿى ًفٍكرىهي ًفي شيٍغؿ القكافي ًبمىا تىٍقتىًضيًو مف ا

ًت مىا بىٍينىوي كبىٍيفى  كتىٍرتيبو لفينكًف القىٍكًؿ ًفيًو بؿ ييعىمِّؽي كؿَّ بيتو يىتًَّفؽي لىوي نىٍظميوي عمى تىفىاكي
ٌفؽى بىينيىا بأبياتو تككفي نظامان لىيىا،  ، كى مىا قبمىوي، فىًإذا كىميمىٍت لىوي المىعىاني، ككىثيرت األبياتي

ٍتوي ًفٍكرىتيوي ك  َـّ يتأمَّؿي مىا قد أدَّاه ًإلىٍيًو طىٍبعيوي، كنىتىجى امعا لما تشىتًَّت ًمٍنيىا. ث ًسٍمكان جى
ييٍبًدؿي بكيؿِّ لىٍفظىةو ميٍستكرىىةو لىٍفظىةن سىٍيمةن نىًقيَّةن. ُـّ مىا كىىىى منوي، كى  فىيىٍستىٍقًصي انتقادىهي، كيىري

                                           

 ة الخانجي بالقاىرة.مكتب -تح/عبدالعزيز المانآُ( عيار الشعر البف طباطبا ص 1)
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ُِِْ 

ف اتَّفىقىٍت لىوي قافيةه قد شى  ٍعننى آخر كاً  غىمىيىا ًفي مىٍعنىن مف اٍلمعىاًني كاتَّفىؽى لىوي مى
ؿ، ككانىت تىمؾ القىافيةه أٍكقىاى ًفي المىٍعنى الثَّاني ًمٍنيىا ًفي المىٍعنى  اده لممعنى األكَّ ميضى

، كأٍبطىؿى ذىًلؾ البىٍيت، أىك نىقى  ؿ نىقىميا ًإلىى المىٍعنى اٍلميٍختىار، الًَّذم ىيكى أحسىفي ضى األكَّ
وي كطىمىبى لمعنىاهي قافيةن تيشىاًكميوي كيىككف ؼي  ]أم الشاعر[ بعضى كالنَّسَّاج الحاًذؽ الًَّذم ييفىكِّ

ٍشيىوي بأحسىًف التٍَّفكًيؼ كييسىدِّيو كيينييرهي، كىالى يييىٍمًيؿي شىٍيئا منوي فىيىًشينوي.  كى

اي األٍصبىاغى ًفي أىٍحسىفً  تىقىاًسيـً نىٍقًشًو، كييٍشًباي كٌؿ  ككالنَّقَّاش الرَّقيًؽ الًَّذم يىضى
ٍكىر الًَّذم ييؤىٌلؼي بىيف  ٍسنيوي ًفي العىيىاًف، ككناًظـً الجى تَّى يتضاعىؼى حي ًصٍبغو ًمٍنيىا حى
النَّفيس ًمٍنيىا كالثَّميف الرَّائؽ، كىالى يشيف عيقكدى بأٍف ييفىاكتى بىيف جكاًىرًىىا ًفي نىٍظميا 

كىذىًلؾى الشَّ  ـ البىدىكمِّ الفىًصيح كتىٍنسيقيا، كى اعري ًإذا أسَّسى ًشٍعرىهي عمى أىف يىٍأًتي ًفيًو اٍلكىبلى
كاًتيا ذا أتىى بمىٍفظىةو غريبةو أٍتبىعىيىا أخى لَّدى، كىاً  ًرمَّ الميكى  .(ُ)لـ يىٍخمٍط ًبًو الحىضى

فإذاى أرىادى مما يجب الكقكؼ عنده في كبلـ الرجؿ قكلو في صدر الكبلـ :" 
مىٍيًو ًفي ًفٍكرًًه نىٍثران، كأعىدَّ الشَّاًعري بنا ءى قىصيدةو مخىضى المىٍعنى الًَّذم ييريد ًبنىاءى الشِّعر عى

لىوي مىا ييٍمبسيوي إيَّاهي مف اأٍلىٍلفىاظ الًَّتي
مىسى   ٍزًف الًَّذم سى تيطىاًبقيوي، كالقكافي الًَّتي تكاًفقيوي، كالكى

مىٍيوً  ئية المفظ كالمعنى، كيدرؾ بحسٍّ كاعو ككعي " فيك بذلؾ يشير إلى ثنالىوي القىٍكؿي عى
مقتدر العبلقة بينيما، فالمعاني قائمة في النفس كتصكيرىا يككف بكاسطة األلفاظ، 
كالشاعر كىك يرـك تصكير ما يداخمو مف أفكار، كاإلبانة عما ىك مضمر في نفسو 

ساليب إنما يستحضر المعاني في نفسو، كيعالج ىذه األفكار بأف يصطفي ليا مف األ
"ىك العمؿ الفني في القصيدة  ما يناسبيا، كىذه عممية عقمية بالدرجة األكلى، كذاؾ

ا كامبلن في العممية الشعرية، عندما  الشعرية كىك ممتزج بالصكرة األدبية امتزاجن
ينفعؿ الشاعر بمكضكع ما كيعانيو، فيعمد إلى نظمو في قصيدة، كيحضر المعاني، 

                                           

 .ٖ( عيار الشعر ص 1)
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ُِّْ 

، يعمؿ فيو العقؿ كالكجداف كالمشاعر، فإذا استكل كيعيش معيا في صراع داخمي
لديو الشكؿ في ألفاظ تتبلءـ معيا، ثـ اختار ليا القالب المكسيقي الذم يتناسب 
معيا قافية ككزننا، شد جزئيات القالب بألفاظ كصكر عمى ىذا النمط، حتى يستقيـ 

قصيدة صكرة البيت مف الشعر، كىكذا بقية األبيات يختار لكؿ معنى في أبيات ال
يقاعنا، فإذا فرغ مف القصيدة، عاكدىا مرة كمرة، فإذا كجد  أدبية، تتفؽ معو داللة كا 
ىناؾ ثغرات مؤلىا في المعاكدة كالمراجعة، فيصؿ ما انقطا بيف المعاني بمعنى 
مناسب، أك ما نفر بيف الصكر "األبيات" بصكرة تتآلؼ ما أخكاتيا، ككذلؾ األمر في 

كالشاعر في  ة قمقة، فيأخذ بيده ىذه، كيضا ألخرل تمؾ.لفظة شاردة أك قافي
تصكيره كتأليفو كالنساج الحاذؽ، الذم يحكـ نسجو، كيصقؿ ثكبو ككالنقاش الذم 
، كيركز فييا حتى  يختار في نقشو أحسف األلكاف، كيرتبيا، كيمزجيا بالقدر البلـز

لتأخذ كؿ حبة تخمب العيكف، ككناظـ الجكاىر، الذم يؤلؼ بيف حباتو النفيسة، 
  .(ُ)"مكانيا األصغر فالصغير، فالكبير فاألكبر، كىكذا يصنا في نظـ العقد كتنسيقو

 : قدامت بن جعفس

 (ِ)ىػ(ّّٕالمتكفي سنة ) كممف أشار إلى الصكرة األدبية قدامة بف جعفر"
مف عناصر الشعر، كربطيا بغيرىا مف العناصر األخرل،  الذم اعترؼ بيا عنصران 

المعاني كميا معرضة لمشاعر كلو أف يتكمـ منيا فيما أحب كآثر، مف  فيك يرل "أف
غير أف يحظر عميو معنى يرـك الكبلـ فيو، إذا كانت المعاني لمشعر بمنزلة المادة 

                                           

 .ِْ( الصكرة األدبية ص 1)
دار الغرب اإلسػبلمي، بيػركت  -ِِّٓ/ٓتح/ إحساف عباس  -( معجـ األدباء لياقكت الحمكم2)

 ـ. ُّٗٗ -ىػ  ُُْْط/األكلى، 
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ُِْْ 

فييا كالصكرة، كما يكجد في كؿ صناعة، مف أنو ال بد فييا مف  شعرالمكضكعة، كال
 .(ُ)"جارة، كالفضة لمصياغةنلم قؿ تأثير الصكرة منيا. مثؿ الخشبنشيء مكضكع ي

/عمي ركما يقكؿ الدكتك  –كبلـ قدامة أدخؿ في باب التصكير ككاضح أف 
كىي ، كىي المعاني، كصكرة ،مف رأل الجاحظ فيو، فقد جعؿ لمشعر مادة -صبح 

 .(ِ)الصناعة المفظية، كالتجكيد في الصياغة
 : اآلمدي

  (ّ)ىػ(َّٕكفي سنة )كيأتي بعد ذلؾ كؿ مف اآلمدم الحسف بف بشر المت
 .(ْ) ىػ(ِّٗكمعاصره القاضي الجرجاني المتكفي سنة )

"كينبغي أف تعمـ أف سكء التأليؼ، يتحدث األكؿ عف حسف التأليؼ فيقكؿ 
كردمء المفظ، يذىب طبلكة المعنى الدقيؽ كيفسده كيعميو، حتى يحتاج مستمعو، 

المكشكؼ بياءن كحسننا  إلى تأمؿ ... كحسف التأليؼ كبراعة المفظ، يزيد المعنى
 .(ٓ)كركنقنا حتى كأنو أحدث فيو غرابة لـ تكف، كزيادة لـ تعيد"

كيرفا مف جانب التصكير في الشعر، كيفضمو عمى المعنى المطيؼ، فبل " 
ف تضمنت معنى نادرنا، أك مغزل لطيفنا، بؿ ال بد أف يككف  جماؿ لمصياغة الرديئة، كا 

                                           

 ق.َُِّالقسطنطينية  –مطبعة الحكائب  –ط/األكلى  ْ( نقد الشعر لقدامة بف جعفر ص 1)
 .ِٕيراجا في ذلؾ : الصكرة األدبية تاريخ كنقد ص  (2)
ط/األكلػػى، -تح/محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ - ِّّ/ِ( إنبػػاه الػػركاة عمػػى أنبػػاه النحػػاة لمقفطػػي 3)

 القاىرة. –ىػ .دار الفكر العربي َُْٔ
 ُٕٓ/ُِ( الكافي بالكفيات 4)
 ؼ بمصر.دار المعار  –ط/الرابعة  -تح/السيد أحمد صقر ِْٓ( المكازنة ص 5)
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ُِْٓ 

جاء مف غير قصد ابتداء، كعمى ذلؾ فالشعر  المعنى المطيؼ نتاج الصكرة نفسيا،
 لمشعر ال لمعمـ، كلمعمـ مجاؿ آخر.

كيشبو اآلمدل المعنى المطيؼ في نسج ردمء بالطراز الجيد عمى الثكب 
ذا كاف لطيؼ المعاني  المتيتؾ، أك كرائحة الطيب عمى كجو جارية قبيح. يقكؿ: "كا 

ؿ الطراز الجيد عمى الثكب في غير غرابة، كال سبؾ جيد، كال لفظ حسف، كاف مث
، كيقكؿ: "فقيمة التأليؼ (ُ)الخمؽ، أك نفث العبير عمى خد الجارية القبيحة الكجو"

في الشعر ككؿ صناعة ىي أقكل دعائمو، بعد صحة المعنى، ككمما كاف أصبح 
 .(ِ)تأليفنا كاف أقـك بتمؾ الصناعة مما اضطرب تأليفو"

لى أف المغة ليست كسيمة، كلكنيا اىتدل بيذا إ ممندكر أف اآلمد/كيرل د"
غاية؛ ألنيا تتضمف عناصر التصكير كالمكسيقى:"كيككف مف حسف الذكؽ، كسبلمة 

اية في األدب فبل غالحس بحيث يقيـ النسب الدقيؽ بيف المغة ككسيمة، كالمغة ك
يسرؼ في اعتبارىا كسيمة؛ ألنو يحـر نفسو بذلؾ مف عناصر ىامة في التأثير، 

، كجعؿ مف اآلمدم ناقدان منقطا النظير (ّ)، كعناصر المكسيقى"عناصر التصكير
بيف العرب ، كرٌد ذلؾ إلى فطنتو لؤلىمية الكبرل لتي عمقيا عمى الصياغة 

 .(ْ)كالتصكير في األدب، كشفا حكمو بسكؽ األمثمة المؤيدة

كيرل الدكتكر/ عمي صبح أف اآلمدم" قد حقؽ كثيرنا في مفيـك الصكرة 
يضاح بعض معالميا ليمثؿ مرحمة ىامة مف مراحؿ نضكجيا كتماميا األدبية كفي إ

                                           

 .ِْٓ( المكازنة ص 1)
 كما بعدىا. ِّ، كينظر: الصكرة األدبية تاريخ كنقد د/عمي صبح ص  ِْٓ( المكازنة ص 2)
نيضػػػة مصػػػر  –ط/األكلػػػى -ُِّ،ُِِص  -( النقػػػد المنيجػػػي عنػػػد العػػػرب د/محمػػػد نػػػدكر3)

 ـ.ُٔٗٗ
 .ُِْ( النقد المنيجي عند العرب ص 4)
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ُِْٔ 

كذلؾ بعد أف أكرد   (ُ)"في النقد القديـ، كذلؾ في جانبيا النظرم كالعممي التطبيقي
 .جانبان مف تطبيقات كتحميبلت اآلمدم لبعض الشكاىد األدبية

 : القاضي اجلسجاني

صكرة القاضي كممف ال يمكف تجاكزه في مقاـ الحديث عف مفيـك ال
عبدالعزيز الجرجاني، كالحؽ أف لمرجؿ كبلمان عف الصكرة ييعد سابقان لعصره، متخطيان 
دائرة زمانو، كلقد كقفت الدراسة ممٌيان أماـ عبارات القاضي عف التأليؼ كالصكرة، 
كرأت مف الخير لمقارئ أف تصافح عيناه مباشرة ذلؾ الكبلـ الدقيؽ العامر مف 

 الجرجاني.القاضي عبدالعزيز 

يقكؿ عف الصكرة كأنيا نكع مف التأليؼ عمى كجو مخصكص مف السبؾ 
ف كانت ىذه األشياء  مبينان أف ليس الشأف في التجنيس أك االستعارة أك الكناية، كا 
نما الشأف في الطريقة التي  في البياف معدكدة مف شرائط الحسف كأكصاؼ الكماؿ، كا 

المعاني؛ فتجد في الكبلـ صكرة في انتظاـ  بيا تيصاغ ىذه األشياء، كتيصكر ىاتيؾ
حراز القبكؿ يبايف رصفان .  المحاسف دكف صكرة ، كرصفان في ممازجة القمب، كا 

لقد خطت الصكرة عند القاضي خطكة تيحسب؛ فمـ يقؼ الرجؿ عند سابقيو، 
بؿ زاد عمييـ النص عمى أف الصكرة ليست مجرد استعارة تيعقد، أك تشبيو يهصاغ، 

تيطمب، أك تجنيس ييساؽ. المأـ كالمقصد عند الرجؿ طريقة بناء المعاني،  أك كناية
كترتيبيا، كحسف تأتييا كتشييدىا، ككيفية الكصكؿ إلى التئاـ العبارات، كتناصؼ 

 أجزائيا، كانتظاـ أسباب االختيار فييا. 

كال عجب أف يحتفؿ القاضي بالصكرة كؿ ىذا االحتفاؿ كيحتشد ليا ذاؾ 
الكبلـ عند الرجؿ سكل مجمكعة مف األصكات، كمحؿ الصكت مف  االحتشاد فما

                                           

 ما قبميا.ك ّٗ( الصكرة األدبية تاريخ كنقد ص 1)
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السما محؿ الصكرة مف البصر، ترل الدراسة ضركرة مطالعة بياف القاضي بيذا 
 الخصكص؛ إذ يقكؿ في معرض حديثو عف مكاقا الكبلـ :

"كىذا أمر تيستخبر بو النفكس الميٌذبة، كتستشيد عميو األذىاف المثقفة؛ 
نما الكبلـ أصك  ات محميا مف األسماع محٌؿ النكاظر مف األبصار. كأنت قد ترل كا 

الصكرة تستكمؿ شرائط الحيسف، كتستكفي أكصاؼ الكماؿ، كتذىب في األنفيس كؿ 
مذىب، كتقؼ مف الٌتماـ بكؿ طريؽ، ثـ تجد أخرل دكنيا في انتظاـ المحاسف، 

ًؼ األجزاء، كتقابؿ األقساـ؛ كىي أحظى  بالحبلكة، كأدنى الى كالتئاـ الًخمقة، كتناصي
ف قاسيت كاعتبرت،  -القبكؿ، كأعمىؽي بالٌنفس، كأسرع ممازجة لمقمب؛ ثـ ال تعمـ  كا 

 ليذه المزية سببان، كلما خيٌصت بو ميقتىًضيان. -كنظرت كفكرت 

كلك قيؿ لؾ: كيؼ صارت ىذه الصكرة، كىي مقصكرة عف األكلى في 
ا يجما أكصاؼ الكماؿ، كينتظـي اإلحكاـ كالصنعة، كفي الٌترتيب كالصيغة، كفيم

أسباب االختيار أحمى كأرشؽ كأحظى كأكقا؟ ألقمت السائؿ مقاـ المتعٌنت المتجاًنؼ، 
كرددتو رٌد المستبيـ الجاىؿ! كلكاف أقصى ما في كسعؾ، كغاية ما عندؾ أف تقكؿ: 
مكقعيو في القمب ألطؼ، كىك بالٌطبا أليؽ؛ كلـ تٍعدـ ما ىذه الحاؿ معارضان يقكؿ 
لؾ: فما عبتى مف ىذه األخرل؟ كأم كجوو عدىؿ بؾ عنيا؟ ألـ يجتما ليا كيت 
ككيت!! كتتكامؿي فييا ذيو كذيو!! كىؿ لمطاعف إلييا طريؽ! كىؿ فييا لغامز مغمز 

مو الضمائر!  يحاجُّؾ بظاىر تحٌسو النكاظر! كأنت تحيمو عمى باطف تحصِّ

تجد منو الميحكىـ الكثيؽ  كذلؾ الكبلـ: منثكره كمنظكمو، كمجمىميو كمفٌصمو؛
ذيب، كثيقِّؼ يكالجزؿ القكم، كالمصٌنا الميحكـ، كالمنٌمؽ المكٌشح؛ قد ىيذِّب كؿ التٌ 

غاية الٌتثقيؼ، كجًيد فيو الًفٍكر، كأتعب ألجمو الخاطر، حتى احتمى ببراءتو عف 
ف المعاًئب، كاحتجر بصٌحتو عف المطاعف، ثـ تجد لفؤاًدؾ عنو نىبكة؛ كترل بينو كبي

ضميرؾ فجكة؛ فإف خميص إلييما فبأف ييسيِّؿ بعضي الكسائؿ إذنو، كيميد عندىما 
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ُِْٖ 

صفا كخميص،  بنفسو كجكىرًه، كبمكانو كمكقعو، فبل. ىذا قكلي فيما حالو؛ فأما
 .(ُ)"كىيذِّب كنقِّح؛ فمـ يكجد في معناه خمؿ، كال في لفظو دخىؿ

مقتربان مف مفيـك كفي مكضا آخر مف كتاب الكساطة يتحدث عف االستعارة 
ؿ في التكٌسا الصكرة فيقكؿ:" فأما االستعارة فيي أحد أعًمدة الكبلـ، كعمييا المعكَّ

فالتكسا كالتصرؼ المذككراف في عبارة القاضي ال يختمفاف كثيران عف  (ِ)"كالتصرؼ
 التصكير كالتخييؿ المصاحبيف لمتشبيو كاالستعارة كالكناية.

لعزيز الجرجاني حكؿ مفيـك الصكرة ؛ كحسبي ىذا مف كبلـ القاضي عبدا
 حتى تنتقؿ الدراسة لرائد آخر مف ىؤالء الركاد.

 : ابن زشيق

فينقؿ إلينا عبارة  (ّ) ىػ(ّْٔكيأتي بعد ذلؾ ابف رشيؽ المتكفي سنة )
:" أبمغ الكصؼ ما قمب السما ليست ببعيدة عف التصكير كالتخييؿ حيث يقكؿ

ما التشبيو ، كيشيد لذلؾ كبلـ ابف رشيؽ في ، كىي عبارة ذات رحـ قكية (ْ)بصران"
الشعر إال أقمو راجا إلى باب الكصؼ، كال سبيؿ إلى  مكضا آخر؛ حيث يقكؿ :"

حصره كاستقصائو، كىك مناسب لمتشبيو، مشتمؿ عميو، كليس بو؛ ألنو كثيران ما 

                                           

لمقاضػػي الجرجػػاني تح/محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ، عمػػي محمػػد البجػػاكم  ُّْ( الكسػػاطة ص 1)
 البابي الحمبي. -ط/األكلى

 .ِْٖ( الكساطة ص 2)
 .ُُٗ/ِ –( األعبلـ لمزركمي 3)
دار الجيػػؿ  –تػػح/ محمػػد محػػي الػػديف عبدالحميػػد ط/ الخامسػػة ِٓٗ/ِ( العمػػدة البػػف رشػػيؽ 4)

 ـ.ُُٖٗبيركت 
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ُِْٗ 

يأتي في أضعافو، كالفرؽ بيف الكصؼ كالتشبيو أف ىذا إخبار عف حقيقة الشيء، 
 .(ُ)"ذلؾ مجاز كتمثيؿ كأف

 : الشيخ عبدالقاهس اجلسجاني

كيأتي بعد ىؤالء النقاد فارس الميداف الشيخ عبد القاىر الجرجاني الذم 
أكؿ مف أسس  عرؼ العمماء قدره؛ فأجمكه، كأيقنكا أنو"كاف صاحب منيج متميز، 

صكؿ عمـ ، كأف " أكثر ما كيتب فى الببلغة عالة عميو، كأ(ِ)مف ىذا الفف قكاًعدىه"
 .(ّ)البياف راجعة إليو"

لكؿ ما قيؿ فييا،  مستفيضان  بارعان  لممسألة، كحصران  كامبلن  " ترل فى كبلمو استيعابان  
  .(ْ)كتفريعا" كتشقيقان  كاستنطاقان  ،كامتدادان  كمحاكرة، كبسطان  ، ثـ مناقشةعميقان  كفيمان 

تحميميو  - دقيقان  بجانب تحميمو لؤلفكار تحميبلن  -كاف"مف أيصكؿ منيجو 
، كلـ ال كىك مف (ٓ)"يلؤللفاظ، كتحقيؽي معانييا كالكقكؼي عند مخارج ىذه المعان
 .(ُ)كاف" كىًمفىان بالمزاكلة كالقياس، كالمباحثة كاالستنباط، كاالستثارة"

                                           

 .ِْٗ/ِالعمدة البف رشيؽ ( 1)
دار الكتػػب  -ـ ُٓٗٗط /األكلػػى  -تػػح/ محمػػد عبدالسػػبلـ شػػاىيف - ْ( الطػػراز لمعمػػكل ص/2)

 العممية ػ بيركت.
( دراسػات تفصػيمية شػاممة لببلغػة عبػد القػاىر لؤلسػتاذ عبػد اليػادم العػدؿ ص/ ل ػ ط/الثانيػة 3)

 مطبعة الصديؽ. -ـ ُٓٓٗ
ـ ُٖٗٗط / األكلػى ػ - ْالجرجػاني د/محمػد أبػك مكسػى ص/ ( مدخؿ إلى كتابي عبػد القػاىر 4)

 مكتبة  كىبة بالقاىرة . -
ط/الثالثػة  – ّٗٔ( اإلعجاز الببلغي دراسة تحميمية لتراث أىؿ العمػـ د/ محمػد أبػك مكسػى ص/5)

 مكتبة كىبة. -ـ ََِٔ
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َُِٓ 

 .(ِ)فى تاريخ ىذا العمـ" باىران  القاىر بالنظـ؛ " فكاف فتحان  كذلؾ تفرَّدى عبدي 
" أيمَّةن كحده، جاءى ًليىضاى ًميسىمىوي عمى ًعٍمـو قائـو  -حمو اهلل ر  -القاىر  ىكذا كاف عبد

برأسو لـ يسبقو إلى مثمو أحد، ثـ جاء مىٍف بىٍعدىه ًلييًتمُّكا عممو ببراعة كاقتدار، كما 
. كعمى نج الشيخ اإلماـ" سار (ّ)بسجاياه عف أعماليـ" ذلؾ ظؿ عمميو ىك منفردان 

 و، كاغترفكا مف بحره، كأتمكا البنياف الذم المؤلفكف بعده، كنيمكا مف معين

 .(ْ)كضا أسسو"

ـٍ أفَّ كيأخذ مصطمح الصكرة عنده شكبلن أكثر تحديدان؛ حيث يقكؿ :"  كاعم
قكلىنا "الصكرةي"، ًإنما ىك تمثيؿه كقياسه لما نىٍعمىمو بعقكلنا عمى الذم نرىاه بأبصارنا، 

إنسافو ًمٍف  في يُّ بى كفي ًمٍف ًجيةى الصكرًة، فكاف تى فمما رأىيٍنا البىٍينكنة بيف آحاًد األجناًس تك
، بخصكصيةو تككفي في صكرًة ىذا ال تككفي في صكرًة ذاؾ، إ نسافو كفرىسو مف فرسو

ككذلؾ كاف األمري في المصنكعاًت، فكافى تىبىيُّفي خاتىـو مف خاتـو كًسكىارو مف ًسكىارو بذلؾ، 
ٍدنا بيفى المعنى في أحد البيتيف كبي نو في اآلخر بينكنةن في عقكًلنا كفىٍرقان، ثـ كجى

بٍَّرنا عف ذلؾ الفرًؽ كتمؾى البينكنًة بأىٍف قٍمنا: ًلممعنى فًي ىذا صكرةه غيري صكرتًو في  عى
 ذلؾ.

                                                                                                           

ػ ـ ََِٓط / األكلػى  -ُٗٓ( مراجعات في أصكؿ الدرس الببلغي د/ محمد أبػك مكسػى ص/ 1)
 مكتبة كىبة.

مكتبػة   -ـ ُُٗٗط / األكلػى  - ّٓ( دراسة في الببلغػة كالشػعر د/ محمػد أبػك مكسػى ص/ 2)
 كىبة بالقاىرة.

مطبعػة -ـ  ََِِط / األكلػى  - ٖٗ( مداخؿ إعجاز القػرآف لمشػيخ محمػكد محمػد شػاكر ص 3)
 المدني بالقاىرة.

 –ـ َُٓٗط/األكلػى ََُراغػي ص ( تاريخ عمـك الببلغة كالتعريؼ برجاليا أحمد مصطفى الم4)
 البابي الحمبي بمصر.
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ُُِٓ 

، بؿ ىك  كليس العبارة مف ذلؾ بالصكرًة شيئان نحف ابتدأناه فييٍنًكرىهي ميٍنًكره
نما الشعر صياغة ميستعمىؿي مشيكره في كبلـ العمماًء، كيكفيؾ قك ؿ الجاحظ: "كا 

 .(ُ)كضرب مف التصكير"

أكؿ ما يمكف رصده في كبلـ الشيخ عبد القاىر عف الصكرة أف الصكرة عند 
الشيخ ليست ىي الشيء نفسو، بؿ ىي مجمكعة الخصائص كالمميزات التي تميزه 
عف غيره، سكاء أكانت ىذه المميزات في الشكؿ أـ في المضمكف؛ ألف الصكرة عند 
الشيخ تتسا لتشمؿ األمريف معان الشكؿ كالمضمكف؛ كال عجب؛ فالشعر عند الشيخ 

"  معنى كمبنى ال سبؽ ألحدىما عمى اآلخر، كىما ينتظماف في  –رحمو اهلل  –
 .(ِ)الصكرة "

مف تحديد  -رحمو اهلل –كفي أسرار الببلغة يقترب الشيخ عبد القاىر 
الصكرة المعمكلة فييا، كمما كانت أجزاؤىا فإنؾ تجدي "  مفيـك الصكرة أكثر فيقكؿ :

 ، ـٌ، كاالئتبلؼي أبيفى أشٌد اختبلفان في الشكمكالييئة، ثـ كاف التبلؤـي بينيا ما ذلؾ أت
، كالحٍذؽي لمصٌكرىا أكجبى   .(ّ)"كاف شأنيا أعجبى

"استطاع عبد القاىر بذكقو األدبي أف يربط بيف النظـ كصكرتو في ىكذا 
خرل، مما يصح فيو التصكير، كالنقش كالصياغة لممعادف الشعر كبيف الفنكف األ

                                           

 ـ.ُِٗٗالثالثة –ط/المدني بالقاىرة  -تح/شاكرَٖٓ( دالئؿ اإلعجاز ص1)
 .ِّقد العربي الحديث بشرل صالح ص ( الصكرة الشعرية في الن2)

منشػكرات ّٓينظر: الصكرة الشػعرية عنػد الشػاعر عػز الػديف مييػكبي ًلعػز الػديف بمغيػث ص 
 ريعة تكنس.بكز  ػجامع

 ط/ المدني بالقاىرة. ُْٖ( أسرار الببلغة تح/محمكد محمد شاكر ص 3)
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ف المنصؼ ال يممؾ إال اإلذعاف لمحؽ، كاالعتراؼ لئلماـ عبدالقاىر (ُ)كأصباغيا" ، كا 
بالسبؽ كالتفرد في تحديد مفيـك الصكرة بيذا الشكؿ العجيب الرائؽ  –رحمو اهلل  –

اإلماـ عبد القاىر إنو الذم راح يدندف حكلو إخكاف الحداثة حتى قاؿ قائميـ عف 
 .(ِ)"الناقد العربي الكحيد الذم تكصؿ إلى بمكغ بعض أسرار الصكرة كأثرىا كدكرىا"

بالػػدرس الببلغػػػي  الػػذم نيػػج " –رحمػػػو اهلل  –ىػػذا ىػػك اإلمػػاـ عبػػدالقاىر 
 ان فريدان جما بيف العمـ كالفف كالذكؽ، فكانت مباحثو الببلغية شيدان كشيد ػمنيج

 .(ّ)"يؽ كؿ األزىار ثـ تكسبو جنى طيب المذاؽ فيو شفاء لمناستمتص رح ، ؿػالنح

" أف األلفاظ كمف ركائا عبدالقاىر ذات الصمة بمفيـك الصكرة قكلو بػ:
ًلتيٍعرؼى معانييا في أنفسيا، كلكف ألف  اأكضاع المغة، لـ تكض يالمفردة التي ى

ـه  َـّ بعضيا إلى بعض، فيعرؼ فيما بينيما فكائدي. كىذا عًم ، كأىٍصؿه  ييضى شريؼه
 .(ْ)"عظيـ

كلعؿ ىذا ما دفا الدكتكر/محمد مندكر لمقكؿ بأف منيح عبدالقاىر يستند 
إلى نظرية في المغة تماشي ما كصؿ إليو عمـ المساف الحديث مف آراء، كألحؽ 
الجرجاني بأكبر مدرسة حديثة في تحميؿ المغة يعني مدرسة العالـ السكيسرم 

                                           

 .ِٖ( الصكرة األدبية تاريخ كنقد ص 1)
دار الفكػر المبنػاني  –ط/األكلػى ِٗ( الصكرة الشعرية في الكتابػة الفنيػة صػبحي التميممػي ص 2)

 ـ.ُٖٔٗ
ط/األكلػى مكتبػة  ِٔٗ/ ُعظيـ المطعنػي ( المجاز في المغة كالقرآف بيف اإلجازة كالمنا د/عبػدال3)

 ـ.ُٖٓٗكىبة بالقاىرة 
 .ّٗٓ( دالئؿ اإلعجاز ص 4)
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ف كاف (ُ) لحديث ثـ المغكم الفرنسي )أنطكاف مييو()سكسير( مؤسس عمـ المغة ا . كا 
 الشيخ عبدالقاىر في فنو أصبلن قائمان بنفسو ييمحؽ بو ، كال ييمحؽ.  

ككذلؾ الدكتكر/ محمد غنيمي ىبلؿ راح يشيد بعبد القاىر كأصالتو في 
مفيـك الصكرة األدبية عف طريؽ حفاكتو بالنظـ؛ فقاؿ:" ككاف لعبدالقاىر فضؿ ال 

انيو فيو ناقد عربي في تكثيؽ الصمة بيف الصياغة كالمعنى، كفي االعتداد في يد
ذلؾ باأللفاظ مف حيث داللتيا كمكقعيا... كبياف تأثيرىا في تأليؼ الصكرة األدبية 
... كما لـ يدانو ناقد عربي في في بياف قيمة األلفاظ كصمتيا بعممية الفكر المغكية، 

كلو في ىذا الميداف كفي النقد بعامة أصالة جديرة كتأثيرىا في الصكرة األدبية، 
بالتنكيو بيا... كبيذا تككف قد نضجت في بحكث عبدالقاىر مسألة الصياغة 

 .(ِ)كالمعنى أك الشكؿ كالمضمكف أك الفكرة كقالبيا الفني"

كمف أشير تعريفات الصكرة في النقد الحديث أنيا:"الشكؿ الفني الذم 
بعد أف ينظميا الشاعر في سياؽ بياني خاص ليعبر عف تتخذه العبارات كاأللفاظ 

جانب مف جكانب التجربة الشعرية الكاممة في القصيدة، مستخدمان طاقات المغة 
مكاناتيا في الداللة كالتركيب كاإليقاع، كالحقيقة كالمجاز كالترادؼ كالتضاد  كا 

كالعبارات ىما مادة كالمقابمة كالتجانس كغيرىا مف كسائؿ التعبير الفني ... كاأللفاظ 
 .(ّ)الشاعر األكلى التي يصكغ منيا ذلؾ الشكؿ الفني أك يرسـ بيا صكره الشعرية"

                                           

 –ط/األكلػػػػى مؤسسػػػػة بػػػػف عبػػػػداهلل َِِ( ينظػػػػر: فػػػػي الميػػػػزاف الجديػػػػد /محمػػػػد منػػػػدكر ص 1)
 ـ.ُٖٖٗتكنس

 .ِِٕ( النقد األدبي الحديث ص 2)
 ـ.ُٖٕٗط/مكتبة الشباب  ّْٓ( االتجاه الكجداني في الشعر المعاصر د/عبدالقادر القط ص 3)
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كاضح أف تعريؼ الصكرة عمى ىذا النحك ال يخرج بيا مف دائرة المفيـك 
ال فماذا قاؿ الحداثيكف ىنا  القديـ الذم تكصمت إليو عقكؿ األسبلؼ مف قركف، كا 

تجسد أك تصكر ما بالنفس مف انفعاالت متباينة عف  عف مفيـك الصكرة سكل أنيا
 طريؽ كسيمة معينة ىي المغة ؟

بيد أف أكلئؾ الحداثييف يشغبكف دكمان عمى كؿ قديـ، حتى كلك كاف الحؽ؛ 
فتراىـ يقممكف مف قيمة التراث العربي القديـ عمكمان، كالمكركث الببلغي بشكؿ 

كقيـ؛ ألف عبد القاىر كأسبلفو خاص، فالصكرة عند عبد القاىر كأسبلفو ال تر 
" عمى الطبيعة الزخرفية  –كما يزعمكف  –درسكىا مف منظكر تقميدم؛ فركزكا 

؛ كمف ثـ فببلغة (ُ)التزيينية ليا، منطمقة مف تصكر قاصر لؤلسمكب كالصكرة"
" ببلغة تقميدية تدرؾ الصكرة إدراكان  –عند ىؤالء  –الشيخ عبد القاىر كأسبلفو 

، ك" النقد الحديث (ِ)عمى العقؿ كالمنطؽ ال عمى الحدس كالشعكر" خارجيان قائمان 
 . (ّ)يرفض التصكر التقميدم لمصكرة رفضان مطمقان"

كليت أكلئؾ الرافضة لممكركث الببلغي جاءكا بجديد ييذكر، أك يمكف الرككف 
إليو؛ بؿ عابكا ببلغة األسبلؼ، ككميـ حكليا يدندف، فمصطمح )الصكرة الفنية( 

احكا يتييكف بو عمى الدنيا ، زاعميف أنو " مصطمح حديث، صيغ تحت كطأة الذم ر 
ما ىك إال " تسمية جديدة لمصطمح عمـ البياف  (ْ)التأثر بمصطمحات النقد الغربي"

                                           

 –ط/الرابعػػػػػة دار العمػػػػػـ لممبليػػػػػيف  -ُٗ( جدليػػػػػة الخفػػػػػاء كالتجمػػػػػي كمػػػػػاؿ أبػػػػػك ديػػػػػب ص 1)
 ـ. ُٓٗٗبيركت

 .ٓٗ( الصكرة الشعرية لبشرل صالح ص 2)
 .ُٗ( جدلية الخفاء كالتجمي ص 3)
 .ٕ( الصكرة الفنية في التراث النقدم/جابر عصفكر ص4)
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بؿ رد حديث الشعكر في  .غنيمي عمى ذلؾ/كقد نبو د." (ُ)في الببلغة العربية"
في قكلو: "كلعؿ عبد القاىر قد تنبو الصكرة إلى اإلماـ عبد القاىر الذم أشار إليو 

إلى شيء مف ذلؾ، حيف استحسف في الصكرة ظيكرىا مف غير معدنيا كاجتبل بيا 
 .(ّ)"البعيد (ِ)ؽً يِّ مف النَّ 

كىكذا ال يبتعد النقاد المحدثكف الذيف جاءكا بعد اإلماـ عبد القاىر بقركف 
بداؿ بعض األلفاظ مف عما تكصؿ إليو مف تحديد مفيـك الصكرة، الميـ إال في است

مثؿ ما فعؿ العقاد عندما استبدؿ بالتعبير بػ )النظـ( ذلؾ الذم استعممو الشيخ عبد 
القاىر التعبير بػ )ممكة تداعي الفكر( كىك تعبير يدؿ عمى عبقرية العقاد كما يرل 

ف كاف يمثؿ ىركبان مف المصطمح القديـ مف دكف  (ْ)الدكتكر/ عمي صبح ، كا 
 مقتضى.

حظ عمى ىذه التعاريؼ أنيا جميعان تتشدؽ بدكر الخياؿ كالمغة في كمما يم
رسـ الصكرة األدبية ، ككأف الببلغة المكسكمة عندىـ بالقديمة لـ تحفؿ بالخياؿ، 
كقد ثبت عكس ذلؾ ، كيكفي اإلحالة عمى باب كامؿ عقده إماـ الببلغييف الشيخ 

المعاني التخييمية، كقد كأفرده لمحديث عف  –رحمو اهلل  -عبدالقاىر الجرجاني 
أفاض فيو كأفاد بما ال يدع مجاالن السترابة في سبقو كعبقريتو؛ حيث لـ يزد إخكاف 

                                           

 .ِٔص ( الصكرة الشعرية/بشرل صالح1)
تح/رمػزم منيػر بعمبكػي ط/األكلػى دار  ٕٕٖ/ِ( النِّيىؽ : أعمػى الجبػؿ. جميػرة المغػة البػف دريػد 2)

 ـ.ُٕٖٗالعمـ لممبلييف بيركت 
نقػػبلن عػػف النقػػد األدبػػي الحػػديث د/محمػػد غنيمػػي ىػػبلؿ  ُّّ( الصػػكرة األدبيػػة د/ عمػػي صػػبح 3)

 .ِٓٓص
 ُٗٔ صعػات فػي األدب كالفنػكف لمعقػاد راج. كينظػر : مُّْ( الصكرة األدبية د/ عمػي صػبح 4)

 ـ.ُِٓٗالقاىرة  –ط/ األكلى 
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الحداثة عمى ما جاء بو القدماء بشيادة بعضيـ؛ فما زاؿ التشبيو كالرمز كالخياؿ 
كاالستعارة .... كؿ ىذه األدكات ما تزاؿ ىي األساليب البيانية التي يعتمد عمييا 

 .(ُ)ف الحداثة ، فيي أساس الصكرة البيانية في القديـ كالحديثإخكا

كأخيران فإف مف أىـ ما يمكف رصده عمى مفيـك الصكرة في النقد الحديث 
عدـ االتفاؽ بيف النقاد عمى تعريؼ كاحد محدد لمفيـك الصكرة األدبية أك الشعرية 

. 

                                           

 .َّ( ينظر: التصكير البياني في شعر عدم بف الرقاع ص 1)
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 املبحث الثاني
 الشق التطبيقي

سة بياف ما تحمى بو األسبلؼ مف عمؽ في في ىذا المبحث تحاكؿ الدرا
النظرة، كشمكلية في التحميؿ، عمى عكس ما يدعيو إخكاف الحداثة عمى مكركثنا 
الببلغي مف أنو لـ يتخٌط بنظرة أصحابو الضيقة حدكد الكممة، كلـ يتطما يكما لما 

فيما زعـ  –خمؼ أسكار الجممة، بؿ قعدت ىمة عبدالقاىر كرفاؽ دربو مف الركاد 
عف التحميؽ بعيدان، فمـ يبرحكا مكانيـ، كال انتقمت أبصارىـ عف مكاضا  -الحداثيكف
 أقداميـ.

ىذا، كقد كقعت العيف في رحمة التنقيب عمى كثير مف النماذج التي تصمح   
دليبلن عمى ما سبؽ؛ فاختارت الدراسة أخدميا لمغرض ، كأكفاىا بالمقصد، كأبينيا 

 لميدؼ ، كأبرىا بالمقاـ.
 : ذج من حتليالث اآلمديمنا

كأكؿ ما تبدأ بو الدراسة ما رصدتو مف نقدات كتحميبلت لآلمدم صاحب 
المكازنة تدؿ بكضكح عمى تجاكز نظرتو في التحميؿ لمجرد المفظة المفردة مفصكلة 
عف مكقفيا مف الغرض، بعيدة عف مغناىا مف السياؽ. فالرجؿ يربط بيف المفظة 

ف عبلقة التجاكر بيف األلفاظ . بؿ إنو ليتعدل ذلؾ كأختيا ، ككيؼ ينبغي أف تكك
في إيماءة ال تخطئيا العيف إلى الصكرة  –إلى ما كراءه؛ حيث ينص صراحة 

عمى أف األلفاظ قد تككف فصيحة في ذكاتيا المفردة، لكف تجاكرىا عمى  –الشعرية 
ى نحك مف التصكير المعيب الغير مكفؽ يذىب بفصاحتيا، كىذه داللة كاضحة عم

ال فما عساىا الصكرة تككف إف لـ تكف متمثمة في ذلؾ  مفيـك الصكرة عند الرجؿ، كا 
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التبلحـ بيف المفظ كالمعنى كالغرض عمى نحك مف التناسب كاإلتبلؼ. يقكؿ اآلمدم 
 بعدما أكرد بيت أبي تماـ:

ف بجيريػػػػػػػػةه نابػػػػػػػػت جػػػػػػػػأرت ليػػػػػػػػا  كا 
 

 إلػػػػػػى ذرل جمػػػػػػدم فاسػػػػػػتؤىؿ الجمػػػػػػد 
 

ف كانت معركفة  (جأرت ليا) (بجيرية): يقكؿ عف لفظتي كىذه األلفاظ كا 
 .(ُ)"مستعممة فإنيا إذا اجتمعت استقبحت كثقمت

ىذا كبلـ حٌي كقكم في الداللة عمى كعي الرجؿ لمفيـك الصكرة الشعرية 
برازىا في أبيى معرض ليا  القائمة عمى أساس مف تجسيد المعاني، كتصكيرىا كا 

كعة التأتي، كمتانة الحبؾ، كمف ثـ عف طريؽ جكدة التأليؼ، كقكة السبؾ، كر 
إيصاليا إلى القارئ في أحسف عبارة مف المفظ، كأكفى مظير مف البياف، لضماف 
قكة التأثير بحصكؿ جكدة التصكير، كىذا مراعىن فيو عبلقة الجكار بيف ألفاظ 
الجممة، كجمؿ األساليب، فالكممة مف جارتيا بمنزلة الشقيؽ مف شقيقو، فبل تدابر 

اـ، كال تياجر كال انفصاـ، بؿ تكاـؤ كاتساؽ ، ك تآزر كاعتناؽ. كال بدع في كال خص
 احتفاؿ اآلمدم بركعة التصكير كالرصؼ، كما لذلؾ مف عمؿ في تجسيد المعنى؛
"فقيمة التأليؼ في الشعر ككؿ صناعة ىي أقكل دعائمو، بعد صحة المعنى، ككمما 

 .(ِ)اضطرب تأليفو"تأليفنا كاف أقـك بتمؾ الصناعة مما  كاف أصحَّ 

كيمتد فكر اآلمدم إلى ما ىك أبعد مف ذلؾ فيكازف بيف ثبلثة شكاىد لكؿ 
مف النابغة كأبي نكاس كأبي تماـ، فيعالج ىذه الشكاىد ماٌدان عينيو إلى السياؽ 
ممي، أك الغرض الذم قيمت فيو الشكاىد، مبينان عبلقة التناسب التي يجب أف  الجي

                                           

 .َُّ( المكازنة ص 1)
 .ُّْ. كينظر: النقد المنيجي عند العرب ِْٕ( المكازنة ص 2)
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ُِٓٗ 

مف جية، كبيف المعني المراد تصكيره كالمقاـ الداعي إليو، تقـك بيف المفظ كالمعنى 
 . أك السياؽ الكارد فيو ذلؾ التصكير، كىذه ىي القصة مف بدايتيا

 قاؿ أبك تماـ :

 بيضػػػاء تسػػػرم فػػػي الظػػػبلـ فيكتسػػػي
 

 ي الضػػػػػياء فػػػػػيظمـػدك فػػػػػػكرنا كتبػػػػػػنػػػػػ 
 

 اػؽ طرفيػػػػػػػػممطكمػػػػػػػة بػػػػػػػالكرد أطمػػػػػػػ
 

 (ُ)فػػي الخمػػؽ فيػػي مػػا المنػػكف محكػػـ 
 

فتعقبو اآلمدم ساخران مف ىذا التصكير )ممطكمة بالكرد( ناعتان  إياه بالحمؽ 
كالسخؼ، الفتان إلى مرجا ىذا الحمؽ، كمنزع ذالؾ السخؼ، راجعان  إياه إلى قبح 
الصكرة، كرداءة التأليؼ، كسكء العبلقة بيف الصكرة كسياقيا، كأكضح أف صكرة 

نزليا الذم أنزليا الشاعر إياه بطريؽ أبي تماـ يخاصميا مغناىا، فيي غريبة في م
 الخطأ أك التقصير، كمف ثـ فإف الجفكة ظاىرة بينيا كبيف السياؽ .

كزاد اآلمدم األمر جبلء فذكر أف أمثاؿ ىذه الصكرة قد كردت عف العرب، 
لكف لما كفؽ صاحبيا في التأليؼ بينيا كبيف مقاميا كانت أحسف كأجكد، كضرب 

ٍقذيكفىةو ًبدىًخيًس الغة :)لذلؾ مثاالن بقكؿ الناب "يريد أنيا قذفت بالشحـ، أم .(ِ) محـ(مى
 .(ّ)عمى جسميا رميا" ىى مً كأنو ري 

                                           

دار المعػػارؼ  - ط/الرابعػػة –تح/محمػػد عبػػو عػػزاـ ُِّ( ديػػكاف أبػػي تمػػاـ المجمػػد الثالػػث ص 1)
 بمصر.

ط/الثالثػة عػف دار الكتػب  -بشرح كتقػديـ / عبػاس عبدالسػاتر َُ( ديكاف النابغة الذبياني ص 2)
ـ. كقكلو: مقذكفة يقكؿ: مرمية بالمحـ. كالدخيس: الذم قد ركب بعضو ُٔٗٗالعممية بيركت 

ط/ الثالثػة   ٖٗ/ّ محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ /ػح تػ، رد ػة كاألدب لممبػػبعضان. الكامؿ فػي المغػ
 ىػ دار الفكر العربي بالقاىرة.  ُُْٕ

 .ْٗ/ِ( المكازنة 3)
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َُِٔ 

كىذه نظرة ثاقبة مف اآلمدم راعى فييا المقاـ الذم كردت فيو الصكرة؛  
فالنابغة يصؼ ىذه الناقة المعنية في بيتو كصفان بارعان، فيي بدينة سمينة قد تراكـ 

تغازر شحميا، كىذا دليؿ قكة، كبرىاف تحمؿ، كىك محمكد في الناقة، المحـ عمييا، ك 
بَّت في قالب مستقيـ، فمـ يعد في جسميا مكاضا  حتى لقد غطى عظاميا، فكأنيا صي

 نتكء لمعظـ، أك بركز لمضمكع. 

راز الناقة في ىذه الييئة المحكمة مف الخمقة صاغ ػة إبػـ النابغػاف ىػا كػكلم
ف ػاف، كمػـ بيػف كجو كأتػى أحسػو عمػاءت صكرتػا ؛ فجػد عمييألفاظو بعناية ييحس

ا كظفو النابغة تكظيفان سديدان جاء معبران عف ػ( لم مقذكفة بالمحـ ب )ػذا التركيػـ فيػث
 كب أقكل تأثير.ػالمقاـ أحسف تعبير ، مؤثران في القم

 كىكذا جاءت صكرة النابغة بسبب حذقو في الصنعة، كميارتو في التصكير
عمى نصيب مكفكر مف الجكدة كالحسف؛ ألف القذؼ بالشحـ معناه: أنو رمى عمى "

جسميا رمينا كىك مصيب في حكمو ىذا، الذم يدؿ عمى سبلمة ذكقو في فيـ 
صابتو في الحكـ عمييا.  الصكر، كا 

فصكرة النابغة بمغت غاية الجماؿ عمى عكس صكرة أبي تماـ، فقد أحسف 
ذؼ لغزارة الشحـ المتزايد في تتابا كسرعة القذؼ الشاعر الجاىمي التعبير بالق

ىنا ال بديؿ عنو؛ ألف كثرة الشحـ كغزارتو، كما ىك  (القذؼ)كالرمي كاختيار لفظ 
 ال يعبَّر عنو بغير ىذه المفظة. (دخيس)مفيـك مف لفظ 
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ُُِٔ 

كىك الشاعر الجاىمي الذم لـ يكغؿ في حضارة الدكلة  -لعؿ تكفيؽ النابغة    
في   -كال في عصكرىا الذىبية الفائرة بالفعاليات األدبية كأبي تماـ اإلسبلمية ، 

التقاط الصكرة المعبرة عف الغرض المجسدة لممعنى إلى ىذا الحد البعيد العاجب = 
لعؿ ذلؾ أسيـ في كشؼ عكار الصكرة عند أبي تماـ؛ فمـ يسمـ مف سياـ اآلمدم 

 القكية المسددة نحكه .

نبيو عمى خطأ الصكرة عند أبي تماـ، بؿ حمؿ لـ يقؼ اآلمدم عند حد الت
لـ يقؿ:  ـ:" كقكلو: ممطكمة بالخد يريد حمرة خدىا، فمعميو بشدة؛ حيث قاؿ

مصفكعة بالقار؟ يريد سكاد شعرىا، كمخبكطة بالشحـ يريد امتبلء جسميا، 
كمضركبة بالقطف يريد بياضيا، إف ىذا ألحمؽ ما يككف مف المفظ كأسخفو 

"مقذكفة  مثؿ ىذا في كبلـ العرب، كلكف بكجو حسف، قاؿ النابغة: كأكسخو، كقد جاء
 .(ُ)"يريد أنيا قذفت بالشحـ، أم كأنو رمى عمى جسميا رميا بدخيس المحـ"

عاكد اآلمدم النظر في صكرة أبي تماـ ؛ فاستدعى المنزع الذم استمد منو 
"كتمطـ الكرد الشاعر الطائي صكرتو؛ حيث رٌد صكرة أبي تماـ إلى قكؿ أبي نكاس :

. كبالرجكع إلى الديكاف تبيف أف التركيب جاء ضمف مقطكعة تيعد مف ركائا بعناب"
 : كفييا يقكؿ ،  أبي نكاس

 رتي فػػػػػػػػي مػػػػػػػػٍأتىـو ػران أبصػػػػػػػػػيػػػػػػػػا قمػػػػػػػػ
 

  ف أتػػػػػػػػػػػػرابػينػػػػػػػػػػػدب شػػػػػػػػػػػػجكان بيػػػػػػػػػػػ 
 

 يبكػػػػػػي فييػػػػػػٍذًرم الػػػػػػدُّرَّ مػػػػػػف نػػػػػػرجسو 
 

 ابػكرد بعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ى ىالػػػػػػػػػػؾػًؾ عمػػػػػػػػػػػمتي ال تبػػػػػػػػػػػفقػػػػػػػػػػ
 

 بلن لػػػػػػػػػػػػؾ بالبػػػػػػػػػػػػابػؾ قتيػػػػػػػػػػػػػكابػػػػػػػػػػػػ 
 

ٍأتىػػػػػػػػػػػػػأىٍبػػػػػػػػػػػػ زىهي المى  ي كارىػػػػػػػػػػػػان ػـي ًلػػػػػػػػػػػػػرى
 

 ابً ػٌكابو كحٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرغػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

                                           

 .ْٗ/ِ( المكازنة 1)
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ُِِٔ 

 وً ػان دٍأبي أىحبىاًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال زاؿ مكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 (ُ)يػككػػػػػػػػػػػػػػافى أىٍف أيبًصػػػػػػػػػػػػػػرىهي دىاًبػػػػػػػػػػػػػػ 
 

كبيف الفرؽ بيف الصكرتيف في إيجاز عجيب، ككشؼ بيانو عف كعي كبير 
ط بيف الصكرة كبيف المقاـ المستعممة بمفيـك الصكرة في الشعر، كحمؽ بعيدان فرب

فيو المستدعاة مف أجمو؛ فكقؼ القارئ عمى سبب الحسف في صكرة أبي نكاس، 
كعامؿ الضعؼ في صكرة أبي تماـ، فأبك نكاس كصؼ المرأة بما ال يخرج بالصكرة 
عف المقاـ؛ حيث كانت بالفعؿ في مأتـ ، ككقعت عمييا عيف الشاعر المبدع فالتقط 

بداع، فصكر لطميا خدكدىا الصكرة عم ى ما ىي عميو، كأخرجيا مخرج حسف كا 
المتكردة بأنامميا البيضاء المشربة بحمرة الحيكية كالجماؿ المخضبة كالعناب بمف 
تمطـ كردان بعناب، كمف ثـ ساغ ألبي نكاس أف يستخدـ فعؿ المطـ ) كتمطـ( ألف 

 المرأة كانت ىكذا بالفعؿ.

كذلؾ، إنما ىك مىف جمب المطـ عمييا؛ فبل لطـ أما أبك تماـ فصاحبتو ليست 
كال عكيؿ ، لذلؾ فصكرة المطـ عند أبي تماـ تخاصـ معناىا، كتجافي مغناىا، مما 

 جمؿ صكرتو قبحا كاستيجانان، كدفا اآلمدم لميجـك عمي تصكيره، كالنيؿ منو.

نما ذىب أبك تماـ إلى قكؿ أبي نكاس:"كتمطـ الكرد بعناب"يقكؿ اآلمدم  ،:"كا 
كىذه كانت تمطـ في الحقيقة في مأتـ، عمى ميت بأنامؿ مخضكبة األطراؼ، تجعميا 

، فأتى بالظرؼ كمو، كالحسف أجمعو كالتشبيو عمى حقيقتو، عنابا تمطـ بو كردان 
 .(ِ)كجاء أبك تماـ بالجيؿ عمى كجيو كالحمؽ بأسره، كالخطأ بيمينو"

                                           

 ـ.ََُِتح/ ) غريغكر شكلر( ط/ الثانية مؤسسة البياف بيركت  ُٔ/ْ( ديكاف أبي نكاس 1)
 
 ٓٗ/ِ( المكازنة 2)
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ُِّٔ 

عمى ما كرد ليتضح (ُ) أعتقد أف ليس بالقارئ حاجة إلى زيادة في التمثيؿ
عنده عمؽ كعي اآلمدم، كنفاذ بصيرتو، ككـ كاف الرجؿ خبيران بمكاضا النقد عميما 
بمكاقا المفظ ، كاألىـ ىنا أف ببلغة األسبلؼ لـ تكف ببلغة سطحية ، كال نظرتيـ 
لمعمؿ األدبي نظرة جزئية كما يطنطف إخكاف الحداثة ، كلعؿ ىذا ما دفا رجبلن بكزف 

ر لمقكؿ عف اآلمدم إنو أكبر نقاد العرب لجمعو في نقده بيف الذكؽ محمد مندك 
 .(ِ)كالمعرفة عمى نحك لـ ييسبؽ إليو

 : مناذج من حتليالث القاضي اجلسجاني

كأف القاضي الجرجاني كاف يرد عمى إخكاف الحداثة الذيف رمكا ببلغة الركاد 
المفظة المفردة، بضيؽ العطف، كقصر النظر، كأنيا تقتصر فقط عمى االىتماـ ب

كالمحسف المفظي، كاألمكر التزيينية، يقكؿ الرجؿ في قكة صريحة كصراحة قكية: 
ر في  ] يقصد الشعر أك صناعة البياف[كأقؿ الناس حٌظان في ىذه الصناعة" مف اقتصى

قامة اإلعراب،  اخًتياره كنفيًو، كفي اسًتجادتو كاستسقاطو عمى سبلمة الكزف، كا 
قان، ككبلمان مزٌكقان؛ قد حيًشي ر ىٌمو كبيغيتو أف يجد لفظان م كأداء المغة. ثـ كاف كَّ

و،  تٍجنيسان كترصيعان، كشيحف مطابقةن كبديعان، أك معنى غامضان قد تعٌمؽ فيو مستخًرجي
كتغمغؿ إليو مستىنبطو، ثـ ال يعبأ باختبلؼ الترتيب، كاضطراب النَّظـ، كسكء التأليؼ، 

أللفاظ كمعانييا، كال يسبير ما بينيما مف نسب، كال كىميمة الٌنٍسج، كال يقابؿ بيف ا
يمتحف ما يجتمعاف فيو مف سبب، كال يرل المفظ إال ما أٌدل إليو المعنى، كال الكبلـ 
إال ما صٌكر لو الغرض، كال الحيسفى إال ما أفاده البديا، كال الركنؽ إال ما كساه 

                                           

د المكازنػة منػا مػف إيرادىػا ( ىناؾ العديد مف التحميبلت الصػائبة، كاإلشػارات البلفتػة عمػى امتػدا1)
 كما بعدىا. ِٖٗ. راجا مثبل ص التطكيؿ ، كتسرب الممؿ إلى القارئ الكريـالخكؼ مف 

 .ُِٗ( النقد المنيجي عند العرب ص 2)
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ُِْٔ 

عادة الٌتصنيا، كقد حممني حٌب اإلفصاح عف ىذا المعنى عمى  تكرير القكؿ فيو، كا 
الذكر لو؛ كلك احتمؿ مقدارى ىذه الرسالة استقصاؤه، كاتسا حجمييا لبلستيفاء لو 

السترسىمتي فيو، كألشرىفتي بؾ عمى معظمو"
(ُ). 

يا هلل عمى ىذا الكبلـ المغشى بالصدؽ المؤيد بالحؽ، المصحكب بالتأييد،   
ما كيرل ما تيرمى بو ببلغة األسبلؼ كالتكفيؽ كالتسديد!! ىؿ ما زاؿ الرجؿ حيان يس

؟ أـ أنيا فراسة المؤمف الذم يرل بنكر اهلل، ككأنو يستشؼ الغيب أك ينظر مف 
 كراء الحجب؟!

كيكغؿ القاضي ردَّان ، كييبحر استقصاءن كتمثيبلي، كاستشيادان كتحميبلن فيطبؽ 
 ألعراب.  ما قالو بإيراد نمكذجيف مف الشعر: أحدىما ألبي تماـ كاآلخر لبعض ا

األكؿ عميو أمارات التكمؼ، قد أثقمو صاحبو بصنكؼ مف البديا، كبدائا مف 
البياف أيضان. كالثاني يمثؿ المفظ السيؿ، كالمأخذ القريب، كالنظـ الخالي مف 
الصنعة، كيكاد يخمك مف البديا، كما ذلؾ فإف صكرة الكبلـ األكؿ ذات الصنعة 

كال تستريح إلييا النفس بقدر ما تمقاه صكرة كالبدائا ال تجد طريقيا إلى القمب، 
 الكبلـ الثاني السيؿ القريب الخالى مف ألكاف البديا.

كال جـر أف جكدة التصكير تقؼ كراء قكة التأثير، كطريقة الرصؼ، ككيفية 
بناء المعاني ىي العامؿ األقكل فيما يعترم النفس مف النشكة كالطرب، أك الضعؼ 

 (ِ) زؿ أبك تماـ فقاؿ:غ: "كقد تلجرجاني كالفتكر. يقكؿ القاضي ا

 يالكاًسػػ اليػػكل يػػا شػػاربى  بى رٍ ي كشيػػًنػػعٍ دى 
 

 يػاًسػػػػػػػػو حى ػي يتػػػػػػػػسِّ ذم حي ػَّ مػػػػػػػػي لً ػفإننػػػػػػػػ 
 

                                           

 .ُِْ( الكساطة ص 1)
 .ُِٔ/ْ( ديكاف أبي تماـ 2)
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ُِٔٓ 

 اسً ػالنػػػػػػ في ػأحسػػػػػػ يػبػػػػػػ وي لىػػػػػػزً نٍ مي  فػػػػػػإفَّ   يػمً قى سً  فٍ مً  تى جٍ مى سٍ تى ما اسٍ  ؾى نَّ شى كحً ال يي 
 

 ياًسػػػػػػفى نٍ أى  يػػػػػػاي طً قٍ تى  وً ػاًظػػػػػػحى لٍ أى  ؿي ػٍصػػػػػػكى كى   يػتً كى مى يٍ مى  يؿي صً كٍ تى  وً الً صى كٍ أى  اً ػطٍ قى  فٍ ػً م
 

 ياًسػػيى  مٍ دى ي فػػي يىػػجػػائً رى  قطػػاي  كػػافى  امػػ  اذى إً  اءً ػػجى الرَّ  ؿً ػيمً أٍ تى بً  شي ػى أعيػمت
 

فمـ يخؿ بيت منيا، مف معنى بديا، كصفة لطيفة، طابؽ كجانس، كاستعار 
ىا فقد جمعت عمى قصر  -كحؽ ليا -فأحسف، كىي معدكدة مف المختار مف غزلو 

فنكننا في الحسف، كأصنافنا مف البديا، ثـ فييا مف اإلحكاـ كالمتانة، كالقكة ما تراه 
كلكف ما أظنؾ، تجد لو مف سكرة الطرب، كارتياح النفس، ما تجده لقكؿ بعض 

 :(ُ)األعراب

 أقػػػػػػػػكؿ لصػػػػػػػػاحبي كالعػػػػػػػػيسي تيػػػػػػػػكم
 

ػػػػػػػػمار  بنػػػػػػػػا بػػػػػػػػيف المينيفػػػػػػػػة فالضِّ
(ِ) 

 

ػػػػػػػػػرارو نٍجػػػػػػػػػدو  ػػػػػػػػػميـ عى  تمتٌػػػػػػػػػٍا مػػػػػػػػػف شى
 

 (ّ)ة مف عىرارً ػػد العشيٌ ػػا بعٍ ػفم 
 

 

 أال يػػػػػػػػػػػػػا حٌبػػػػػػػػػػػػػذا نفىحػػػػػػػػػػػػػاتي نٍجػػػػػػػػػػػػػدو 
 

 الًقطػػػػػػػػػػػارً  بعػػػػػػػػػػػدكرٌيػػػػػػػػػػػا ركضػػػػػػػػػػػًو  
 

ػػػػػػػػػػٌؿ القػػػػػػػػػػـك نٍجػػػػػػػػػػدان   كعيشػػػػػػػػػػؾ إذ يحي
 

 كأنػػػػػػػػػتى عمػػػػػػػػػى زماًنػػػػػػػػػؾ غيػػػػػػػػػري زارً  
 

                                           

مَّة بف عبًد المَّو القيشىٍيًرٌم، كصحح الصاغاني فنسبيا ل1) ػٍزفو ( األبيات لمصِّ ٍعػدىةى بػًف ميعىاًكيىػةى بػًف حى جى
ط/ األكلى عػف  –تح/مجمكعة مف المحققيف  َْٓ/ُِالعيقىٍيًمي. ينظر: تاج العركس لمزبيدم 

 دار اليداية مف دكف تاريخ.
ًة. تػاج العػركس 2) مىى فىٍمجو بىٍيفى نىٍجدو كاليىمامى . كالضػمار: مكضػا ْْْ/ِْ( المنيفة: ماءىةه لتىًميـ عى

بيػركت  –ط/ الثانية عػف دار صػادر ِْٔ/ّيمامة. معجـ البمداف لياقكت الحمكم بيف نجد كال
ُٗٗٓ. 

تػػح/ زىيػػر عبػػد المحسػػف  - ُّٔ/ُ( العػػرار: شػػجر طيػػب الرائحػػة. مجمػػؿ المغػػة البػػف فػػارس 3)
 بيركت. –مؤسسة الرسالة  -ق َُْٔط/الثانية  –سمطاف 
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ُِٔٔ 

 شيػػػػػػػػػػيكره ينقضػػػػػػػػػػيف كمػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػعٍرنا

 

 بأٍنصػػػػػػػػػػػػػػػاؼو ليػػػػػػػػػػػػػػػٌف كال ًسػػػػػػػػػػػػػػػرار 
 

 فأمػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػيمييٌف فخيػػػػػػػػػػػػػػري ليػػػػػػػػػػػػػػؿو 
 

 كأقصػػػػػػػر مػػػػػػػا يكػػػػػػػكف مػػػػػػػف النيػػػػػػػار 
 

فيك كما تراه بعيد عف الصنعة، فارغ األلفاظ، سيؿ المأخذ، قريب 
 (.ُ)التناكؿ."

ىكذا يضا القاضي أيدم الخالفيف عمى الفرؽ بيف صكرة كصكرة، كيدليـ 
عمى أف مرجا الحسف في البياف ليس كحده البديا مف جناس أك طباؽ، كليست 

لكممات، كخصائص االستعارة كال التشبيو. بؿ المدار في ذلؾ عمى اصطفاء ا
حكاـ النظـ، كىذا ىمؾ مف غرض.  األساليب، كا 

                                           

 .ّّ( الكساطة ص 1)
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ُِٕٔ 

كفي مكضا آخر مف كتاب الكساطة ترصد الدراسة تحميبلن قاـ بو القاضي 
لبعض شكاىد أبي الطيب ، كىك شاىد اختمفت فيو نظرات النقاد، كىك عند كثير 

 مف المآخذ عمى أبي الطيب. (ُ)منيـ

 : كالشاىد يقكؿ فيو المتنبي

كقكؼى شىحيحو ضاعى في التيٍرًب خاتىميوٍ     ا ػػًبمى األطبلًؿ إٍف لـ أًقٍؼ بي بىميتي 
(ِ). 

يقكؿ النقاد إف أبا الطيب بالغ في تقصير الكقكؼ مف حيث أراد التناىي في 
تطكيمو؛ حيث تساءلكا تيرل كـ مف الكقت عسى ىذا الشحيح أف يقؼ بحثان عف 

، بؿ لو بريؽ يدؿ عميو، كليفة نفس مف خاتمو، كالخاتـ ليس مما يخفى في التراب
الشحيح تيدم إليو. لقد أخفؽ أبك الطيب إذان في اختيار الصكرة، كلـ يكفؽ في 
انتخابيا ليذا المقاـ؛ فأساء مف حيث يريد أف يحسف، ككبا مف جية ما أراد 

 النيكض بالمعنى.

لعقكؿ كقاعدة انطبلؽ سياـ النقد لبيت المتنبي تتمثؿ في ذلؾ المرككز في ا
مف غمبة الصفة في المشبو بو عمى المشبو، فالكصؼ المشترؾ بيف طرفي التشبيو 
يجب أف يككف في المشبو بو أقكل منو في المشبو، في حيف أف العكس ىك 
الحاصؿ في بيت أبي الطيب، فالشاعر يريد تشبيو كقكفو عمى أطبلؿ الحبيب 

د يبرح مكانو، يبحث عف بكقكؼ الشحيح الذم ضاع خاتمو في التراب فيك ال يكا

                                           

تػح/ محمػد حسػف  -ْْالمتنبي لمصاحب بف عبػاد ص ( ينظر مثبلن: الكشؼ عف مساكم شعر 1)
ىػػػ. ك ينظػػر: المآخػػذ عمػػى شيػػٌراح  ُّٖٓط/األكلػػى،  –مكتبػػة النيضػػة، بغػػداد  -آؿ ياسػػيف 

 -تح/الػدكتكر عبػد العزيػز المػانا  - ِِٓ/ُديػكاف أبػي الطَّيػب الميتىنىبِّػي لعػز الػديف الميمبػي 
 ػ.ى ُِْْمركز الممؾ فيصؿ لمبحكث، الرياض ط/الثانية، 

 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْبيركت  -دار بيركت  -ط/األكلى ِٔٓ( ديكاف المتنبي ص 2)
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ُِٖٔ 

خاتمو. قالكا كقكؼ العاشؽ عند مرابا األحبة يجب أف يفكؽ كقكؼ الشحيح الضائا 
في الترب خاتمو، كمف ثـ حكمكا عمى الصكرة بالضعؼ ، كعمى الشاعر فييا بعدـ 

 التكفيؽ.

لكف القاضي الجرجاني كانت لو نظرة مغايرة لنظرة النقاد في ىذا البيت، 
ثيؿ كالتشبيو مسمكيف؛ فقد يككف التشبيو في الصكرة كالصفة، كقد مفادىا أف لمتم

يككف بالحاؿ كالطريقة، كأبك الطيب عند القاضي لـ يرد تشبيو كقكفو بكقكؼ 
الشحيح في الصكرة كالمدة المستغرقة لمكقكفيف. بؿ أراد أف كقكفو عمى أطبلؿ 

، تمامان ككقكؼ االحبة كقكؼ زائد عف الحد المعتاد، خارج عف مقدار االعتداؿ
 الشحيح مف حيث الزيادة عف المعتاد مف أمثالو، المتكقا مف أضرابو.

 : يقكؿ القاضي بعدما ذكر بيت أبي الطيب

 كقكؼى شىحيحو ضاعى في التيٍرًب خاتىميوٍ     ا ػػ"بىميتي ًبمى األطبلًؿ إٍف لـ أًقٍؼ بي

عسى ىذا الشحيح بالغان  قالكا: أراد التناىي في إطالة الكقكؼ فبالغ في تقصيره؛ ككـ
ما بمغ مف الشيٌح، ككاقعان حيثي كقاى مف البيخؿ أف يقؼ عمى طمب خاتمو، كالخاتـى 
أيضان ليس مما يىٍخفى في التيٍرب إذا طيًمب، كال يعسير كجكده إذا فتش. كقد ذىب 
المحتٌجكف عنو في االعتذار لو مذاىبى ال أرضى أكثرىا، كأقرىبي ما يقاؿ في 

 ا أقكلو إف شاء اهلل تعالى.اإلنصاؼ م

أقكؿ إف التشبيو كالتمثيؿ قد يقا تارةن بالصكرة كالصفة، كأخرل بالحاؿ 
كىك يريدي إطالة كقكفو: إني أقؼ كقكؼى شحيحو ضاع  -كالطريقة؛ فإذا قاؿ الشاعر 

نما يريد ألقفىٌف  خاتىمو، لـ ييًرد التسكية بيف الكقكفيف في القىٍدر كالزماف كالصكرة، كا 



 

  

 

 
  إشكالية الصكرة في المكركث الببلغي بيف النظرية كالتطبيؽ      د/ عبدالباقي عمي محمد يكسؼ                                         

 

ُِٔٗ 

كفان زائدان عمى القٍدر المعتاد خارجان عف حٌد االعتداؿ، كما أٌف كقكؼى الشحيًح يزيدي كق
عمى ما ييعرىؼ في أمثالو، كعمى ما جرت بو العادةي في أضرابو"
(ُ). 

كىكذا يبدك تحميؿ القاضي الجرجاني تحميبلن عميقان، كنظرتو لمصكرة نظرة 
كرة ال عيب فييا؛ إذ ػأل أف الصي، كر ػكاعية، حيث خالؼ النقاد في بيت المتنب

نما أراد تصكير كقكؼ  الشاعر لـ يقصد تشبيو مطمؽ كقكؼ بمطمؽ كقكؼ، كا 
المحب العاشؽ عند ديار أحبتو، يسكب العبرات الحرل في غمرة الذكريات البيض، 
كتسيؿ لكاعجو الممتاعة عمى أعتاب الماضي الجميؿ، متأجج الزفرات مكمـك 

حبة باألسى، متقمب بيف الرحائؽ كالحرائؽ، عصفت تباريح الحشى، يغشاه تذكار األ
 النكل بفؤاده، كالقمب يصمى بالجكل نار الفراؽ، كالشاعر المفؤكد يغشاه اشتياؽ.

تمؾ الصكرة جعمت الشاعر يقؼ عند ديارىـ كقكفان زائدان عف المألكؼ بيف 
عميو، فكجو  الناس كما يقؼ الشحيح الذم فقد خاتمو كقكفان فكؽ الكقكؼ المتعارؼ

 الشبو الزيادة عف الحد المألكؼ ، كالخركج عف القدر المعركؼ.

كالسؤاؿ اآلف: ىؿ القاضي الجرجاني في نظرتو النقدية مف خبلؿ النمكذجيف 
السابقيف كاف كاقفان عند حدكد المفظة المفردة، كىؿ ببلغتنا األصيمة بيذا الشكؿ 

 في تيييـ؟!!ببلغة ميتة كما يقكؿ إخكاف الحداثة كمف خبط 
 : منىذج من حتليالث الشيخ عبدالقاهس

مف التحميبلت الرائعة عند اإلماـ عبدالقاىر التي اختارتيا الدراسة دليبلن 
كشاىدان عمى شمكلية النظرة، كعبقرية التحميؽ في فضاء التحميؿ، ما كقعت عميو 

رل لكؿ كاحد العيف مف كبلـ لشيخ الببلغييف عف المعنى الكاحد يتناكلو الشاعراف فت
منيما صكرة تخالؼ صكرة صاحبو، كالمعنى كاحد، كترل في كؿ صكرة مف 

                                           

 .ُْٕ( الكساطة ص 1)



 

  

 

 
  إشكالية الصكرة في المكركث الببلغي بيف النظرية كالتطبيؽ      د/ عبدالباقي عمي محمد يكسؼ                                         

 

َُِٕ 

الصكرتيف براعة كتأثيران، كصنعة كتصكيران، كاقتداران عجيبان عمى بناء المعاني، 
كاصطفاء األساليب. كتناكؿ الشيخ لشكاىده بعامة تناكؿ عجيب، كنظراتو لممعاني 

 دؿ عمى عبقرية الشيخ كأستاذية اإلماـ.متناىية في الدقة، كىي في مجمميا ت
 : من هره الشىاهد قىل النابغت

 إذا مػػػػػػا غػػػػػػزا بػػػػػػالجيًش حمَّػػػػػػؽى فىٍكقىػػػػػػوي 
 

ػػػػػائبً    (ُ)عىصػػػػػاًئبي طيػػػػػرو تىٍيتىػػػػػدم بعىصى
 

 جػػػػػػػػػػػػكانحى قػػػػػػػػػػػػٍد أيقػػػػػػػػػػػػفَّ أف قىبيمىػػػػػػػػػػػػوي 
 

 ًإذا مػػػػػا التىقػػػػػى الصػػػػػفَّاًف أكؿي غاًلػػػػػبً  
 

ه بعيدان في سماء المعاني؛ نظر الشيخ اإلماـ إلى ىذا القكؿ، كحمؽ بفكر    
 فربط الشاىد بشاىد آخر ألبي نكاس يقكؿ فيو:

مىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجَّ القىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى ذا مى  كاً 

 

رًهي   ػػػػػػػػكى (ِ)كتػػػػػػػػراءىل المػػػػػػػػكتي فػػػػػػػػي صي
 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتوً   راحى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًثٍنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي ميفاضى
 

ػػػػػػػػػػػػػبا ظفيػػػػػػػػػػػػػرهٍ   ػػػػػػػػػػػػػده يىػػػػػػػػػػػػػدمى شى  أىسى
 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ  ى الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري غيٍدكى
 

رًهي   ػػػػػػػػػػػػزى  ًثقػػػػػػػػػػػػةن بالًشػػػػػػػػػػػػٍبا مػػػػػػػػػػػػف جى
 

لكبلميف أماـ ناظريو، كراح يفحص المعاني في مختبر كبدأ الشيخ فكضا ا
النقد كالتحميؿ كالمكازنة. كعبقرية الشيخ تبدك في استدعاء الصكر المتشابية 
المعبرة عف معنىن كاحد؛ إذ السياؽ العاـ لمشاىديف كاحد، كىك الكصؼ بالشجاعة 

 في مقاـ المدح.

كاالنغبلؿ في  ثـ راح الشيخ يزاكؿ ىكايتو في التدسس داخؿ النصكص؛
عمؽ التراكيب؛ ليتحسس الفكارؽ الدقيقة بيف نص كنص، كالميزات الفارقة بيف 

                                           

 .َّ ص( ديكاف النابغة الذبياني 1)
 .ُْٗ/ُ( ديكاف أبي نكاس 2)
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كبلـ ككبلـ، كيغمس الشيخ في كبلـ الشاعريف عقمو كيراعو ليدبج لمخالفيف 
 مبلحظات جديرة بالتأمؿ، حقيقة بالتحقيؽ. 

س بدأ الشيخ رحمة التحميؽ منطمقان مف قاعدة قكية، كىي عبارة ألبي نكا
قاؿ:  " كحكى المرزباني –رحمو اهلل  –نقميا المرزباني. يقكؿ الشيخ عبدالقاىر 

"حدثني عمرك الكراؽ قاؿ: رأيتي أبا نكاس ييٍنشد قصيدتىو التي أكليا:أييا المنتاب 
 ، فمما بمغ إلى قكلو:حسدتوف؛ عف عفره

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ  ى الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري غيٍدكى
 

رًهي   ػػػػػػػػػػػػزى  ًثقػػػػػػػػػػػػةن بالًشػػػػػػػػػػػػٍبا مػػػػػػػػػػػػف جى
 

: "ًإذا ما غدىا بالجيش"، البيتيف، قمتي لو: ما ت ركتى لمنابغة شيئان حيثي يقكؿي
كىنا يقيـ الشيخ اإلماـ مف كبلـ  فقاؿ: اسكيٍت، فمئف كاف سىبىؽى فما أسٍأتي االتِّباعى".

أفَّ المعنى ييٍنقىؿ مف صكرةو ًإلى صكرة. أبي نكاس في جكابو عمى سائمو دليبلن عمى "
صنىاى بالمعنى شيئان، لكافى قكلو: "فما أسأتي االتِّباع" ذاؾ ألنو لك كاف ال يككفي قد 

 .(ُ)"ميحاالن، ألنو عمى كؿ حاؿو لـ يىٍتبىٍعو في المفظ

ثـ يدلؼ الشيخ مف ذلؾ إلى ما ىك أعمؽ، جازمان أف أبا نكاس قد نقؿ 
 معنى النابغة مف صكرتو التي ىك عمييا إلى صكرة أخرل، فأصبح ىينا معنياف:"

ـي الطَّير بأفَّ الممدكحى ًإذا غزا عىديٌكان كاف الظفىري لو، ككاف ىك أحديىما: أٍصؿه  ، كىك: ًعٍم
. ـي مف لحـك  الغالبى كاآلخري فٍرعه، كىك: طمىاي الطيًر في أف تتَّسا عمييا المطاًع
 ."القتمى

ثـ يزيد األمر جبلء فيقكؿ مفرقان بيف صكرة النابغة كصكرة أبي نكاس؛ 
ـي الطير ًبأفَّ الممدكحى يككفي  كقد عىمىد النابغةي فيقكؿ:" ًإلى "األىٍصؿ"، الذم ىك عٍم

                                           

 .َُٓ( دالئؿ اإلعجاز ص 1)
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، فذىكىره صريحان، ككىشىؼى عف كجيو، كاعتمىدى في "الفرع" الذم ىك طمىعييا في  الغالبى
مِّؽي فكقو عمى داللًة الفىٍحكل.  لحـك القتمى، كأىنيا لذلؾ تيحى

ة، فذكىر "الفٍرعى" يا في لحـك القتمى الذم ىك طمىعي  كعكىسى أبك نكاس القصَّ
ؿى في "األىٍصؿ"، الذم ىك (، ثقة بالشٍِّبًا ًمٍف جزرهي ) صريحان، فقاؿ كما ترل: كعكَّ

عممييا بأفَّ الظفرى يككفي لممدكح، عمى الفحكل. كداللةي الفحكل عمى ًعٍمًميا أفَّ الظفر 
رًه"، كىي ال تثؽ بأف شبعيا يككف في  زى ر يككف لممدكح، ىي في أىٍف قاؿ: "مف جى زى جى

ـى أىفَّ الظَّفر يككفي لو  ".الممدكح، حتى تعم

ثـ يختـ الشيخ اإلماـ تحميمو لمشاىديف بيذا االستفياـ الذم يؤكد كبلمو 
األكؿ مف أف المعنى قد يككف كاحدان، فيتناكلو شاعراف، كيككف ليذا المعنى لدل كؿ 

نابغة كأبي شاعر مف الشاعريف صكرة تبايف صكرة صاحبو، كما رأينا في صكرتي ال
أفيككفي شيءه أظيرى مف ىذا في النقًؿ عف نكاس. يقكؿ الشيخ في نياية تحميمو :" 

 .(ُ)صكرةو ًإلى صكرة؟

كالدراسة بدكرىا تشفا استفياـ الشيخ باستفياـ آخر: أفيككف شيء أقكل 
مف ىذا التحميؿ برىانان عمى عمؽ النظرة ، كقكة الكعي باألساليب، كصكاب الفكرة، 

فيـ لمتراكيب. كىؿ يصح بعد ذلؾ أف تكصؼ ببلغة الركاد مف األجداد كبيعد ال
 بالجزئية كالسطحية، كضيؽ العطف كالمحدكدية؟ 

ٌنما سبيؿي ىذه كيؼ يستقيـ ذلؾ ليـ، كالشيخ عبدالقاىر ىك مف يقكؿ:"  كاً 
، فكما أىنؾ ترىل الرجؿى قد  المعاني سبيؿي األىصباًغ التي تيعمؿي منيا الصكري كالنقكشي
تىيدَّل في األصباغ التي عىًمؿى منيا الصكرةى كالٌنقشى في ثكًبو الذم نسج، إلى ضرب 
مف التخير كالتدبُّر في أىنفس األىصباًغ كفي مكاًقعيا كمقاديرًىا ككيفٌيًة مىٍزجو ليا 
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 ، بى كتىرتيبو ًإياىا، ًإلى ما لـ يتىيدَّ ًإليو صاحبيو  فجاء نىقشيو مف أٍجؿ ذلؾ أىعجى
ييما مىعاني النَّحك ككجكًىو كصكرتيو أغ ، كذلؾ حاؿي الشاعًر كالشاعًر في تكخِّ رىبى

 . (ُ)التي عممت أنيا محصكؿ النظـ"
 :  منىذج آخس

كمما يخدـ الغرض، كيدعـ الفكرة األساس لمبحث القائمة عمى دحض 
الشبية المفترل بيا عمى األسبلؼ مف جزئية التناكؿ، كمحدكدية المعالجة، كأف 

لـ تكف يكمان كاقفة عند حدكد المفظة  –كما ينعتيا إخكاف الحداثة  -قديمة الببلغة ال
المفردة، بؿ تجاكزت ذلؾ إلى طريقة النظـ ، كصكرة التأليؼ، كأنيا ببلغة حية 

: "ىذه المفظةي يانعة. يشيد لذلؾ ابتداءن قكؿ الشيخ عبد القاىر: " كىؿ تىجد أحدان يقكؿي
يا مفى النظـ، كحسفى ميبلئمًة معناىا لمعاني جاراتيا، فصيحةه"، إالَّ كىك يعتبري مكانى 

. فيك يشير إلى الصكرة الكمية لمنظـ المركبة مف (ِ)خكاتيا؟"ألكفضؿ مؤانستيا 
المفظ كالمعنى، كيؤكد كعيو بضركرة التكامؿ ما بيف المفظة المفردة كالسياؽ الكاردة 

شياء ىي بعينيا الصكرة فيو فضبلن عف الجممة التي ىي جزء منيا، كمجمكع ىذه األ
األدبية أك الصكرة الشعرية التي يصدع بيا إخكاف الحداثة تراث أجدادىـ خسفان 

 كقصفان!!

كلـ يقنا الشيخ عبدالقاىر بالتقعيد النظرم، حتى راح يطبؽ ما قالو عمى 
العديد مف الشكاىد الشعرية المنتخبة بعناية مف عيكف الشعر العربي الغنٌي العامر. 

ؿ اختيارات اإلماـ كأكفقيا لقضية البحث ىذه المقطكعة الفريدة مف شعر كمف أجم
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ابف الركمي التي تمثؿ نمكذجا لمصكرة المكتممة األجزاء المتسقة العناصر. يقكؿ 
 :(ُ)ابف الركمي

 خًجمػػػػػػٍت خػػػػػػدكدي الػػػػػػكرد مػػػػػػف تفضػػػػػػيمو
 

ػػػػػػػػػػبلن تكرُّديىػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػاىدي   جى  خى
 

ػػػػػػػػًؿ الػػػػػػػػكردي المػػػػػػػػكرَّدي لكنيػػػػػػػػو  لػػػػػػػػـ يىٍخجى
 

  كناًحمػػػػػػػػػػػػػوي الفضػػػػػػػػػػػػػيمةى عانػػػػػػػػػػػػػدي إالَّ  
 

ف أبىػػػػػػى بػػػػػػيفي كا   لمنػػػػػػرجس الفضػػػػػػؿي المي
 

 آبو كحػػػػػػػػادى عػػػػػػػػف الطريقػػػػػػػػة حائػػػػػػػػدي  
 

 فٍصػػػػػػػػػػؿي القضػػػػػػػػػػية أٌف ىػػػػػػػػػػذا قائػػػػػػػػػػده 
 

 زىىىػػػػػػػػرى الريػػػػػػػػػاًض كأىٌف ىػػػػػػػػذا طػػػػػػػػػاردي  
 

 شػػػػػػػػتَّافى بػػػػػػػػيف اثنػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػذا ميكًعػػػػػػػػدي 
 

 بتىسػػػػػػػػػػػمًُّب الػػػػػػػػػػػدُّنيا كىىػػػػػػػػػػػذىا كاعػػػػػػػػػػػدي  
 

ـى عػػػػػػف القبػػػػػػيح بمحًظػػػػػػو  يىٍنيىػػػػػػى النػػػػػػدي
 

مىػػػػػػى الميدامػػػػػػًة كالسػػػػػػماًع ميسػػػػػػاعدي    كىعى
 

ػػػػػػًميَّو  اطمػػػػػػٍب ًبعىٍفػػػػػػكؾ فػػػػػػي المػػػػػػبلح سى
 

الػػػػػػػػػػة كاجػػػػػػػػػػدي    أبػػػػػػػػػػدان فإنػػػػػػػػػػؾ ال مىحى
 

ٍردي إف فٌكػػػػػػرتى فػػػػػػرده فػػػػػػي اسػػػػػػمو  كالػػػػػػكى
 

 مػػػػػا فػػػػػي المػػػػػبلح لػػػػػو سػػػػػًميُّ كاحػػػػػدي  
 

بٍَّتييمػػػػػػػا  ىػػػػػػػذم النجػػػػػػػكـي ىػػػػػػػي التػػػػػػػي رى
 

يػػػػػا السػػػػػحاًب كمػػػػػا ييربِّػػػػػي الكالػػػػػػدي    ًبحى
 

ػػػػػػكى  ػػػػػػف أدناىمػػػػػػافػػػػػانظر إلػػػػػػى األخى  يف مى
 

ػػػػػػػػػػبىيان بكالػػػػػػػػػػده فػػػػػػػػػػذاؾ الماجػػػػػػػػػػدي    شى
 

 أيػػػػػػف الخػػػػػػدكدي مػػػػػػف العيػػػػػػكف نىفىاسػػػػػػةن 
 

 كًرئاسػػػػػػػػةن لػػػػػػػػكال القيػػػػػػػػاسي الفاسػػػػػػػػدي  
 

كـ كاف الشيخ مكفقان عندما فتش ديكاف ابف الركمي ذا المجمدات الستة 
ذات القطا الكبير، كنظر الشيخ بعيف الخبير في الديكاف الكبير الحجـ بيف 
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ىذه الصكرة الرائعة التي تجسد اإلبداع  –ضمف مختاراتو منو  –ليختار  الدكاكيف؛
 البياني في أحمى معارضو ، كتنثر السحر الحبلؿ في أبيى مجاليو.

أبيات ابف الركمى أيضان تمثؿ نمكذجان مف جبلؿ الشعر القديـ كنفاثتو، ك ال 
اتساؽ األعضاء ينكر أحد ما بيف األبيات مف تمازج بنائي، ككحدة مكضكعية تشبو 

ال فكيؼ اختارىا مف  –بالطبا  –كتكامميا. كلـ يكف ىذا  خافيان عمى الشيخ اإلماـ، كا 
بيف مئات بؿ آالؼ الشكاىد الشعرية التي يمكر بيا ديكاف ابف الركمي ، ككصفيا 

"ضرب مف السٍِّحر، ال تأتي الصفة عمى غىرابتو، كال يبميغ البياف كينىو ما ابتداء بأنيا 
لمعركؼى في ًطباع الغىًزؿ، كييٍميى ا ف المُّطؼ كالظَّرؼ، فإنو قد بمغ حٌدان يريدُّ نالو م

الثٍَّكبلف مف الثٍُّكؿ، كيىٍنفيث في عيقىد الكىحشة، كينشيد ما ضٌؿ عنؾ مف المسىرًَّة، كيشيد 
ٍممة ما لمبياف مف القيدرة كالقىٍدر  .(ُ)"ًلمشِّعر بما ييطيؿ ًلسىانو في الفخر، كييبيف جي

كترتيب الصنعة ثـ عمؽ الشيخ عبد القاىر عمى األبيات بقكلو بعد إيرادىا:"
في ىذه القطعة، أنو عمؿ أكَّالن عمى قمب طرفىي التشبيو، كما مضى في فصؿ 
دعى عنو نفسو،  التشبييات، فشٌبو حيمرةى الكرد بحمرة الخجؿ، ثـ تناسىى ذلؾ كخى

ؿه عمى الحقيقة،  جى ثـ لما اطمأفَّ ذلؾ في قمبو كحمميا عمى أف تعتقد أنو خى
ؿ عمى النرجس،  كاستحكمت صكرتو، طىمىبى لذلؾ الخجؿ ًعٌمةن، فجعؿ ًعمَّتو أٍف فيضِّ
ر مف ذلؾ، كيتخٌكؼ عيبى  ًضا في منزلةو ليس يرل نفسىوي أٍىبلن ليا، فصار يتىشكَّ ككي

ييا كييٍفًرط، العائب، كغميزةى المستيزئ، كيجدي ما يجد مىٍف ميًدح ًمٍدحةن يىٍظير الكذب ف
كالطبا الميٍثمر في سحر  حتى تصير كالييزء بمف قيًصد بيا، ثـ زادتو الًفٍطنة الثاقبةي 
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البياف، ما رأيت مف كضا ًحجاج في شأف النرجس، كجيًة استحقاقو الفضؿى عمى 
حسافو ال تكاد تجد مثمو إاٌل لو  .(ُ)"الكرد، فجاء بحيسفو كا 

تحميمو السابؽ ال تخطئو العيف، كال  إف نظر الشيخ إلى الصكرة الكمية في
يقكل عنده اإلنكار، كال يسا الدراسة إال أف تيحيؿ إخكاف الحداثة العائبيف ببلغة 

 الركاد إلى كبلـ الشيخ في ىذا الشأف ، ككيؼ تخطت نظرتو حدكد المفظة المفردة

ي سطحي النظرة، جزئي التناكؿ الكتفى ىنا ف –كلـ يكف يكما  –، كلك كاف الشيخ 
أبيات ابف الركمي ببياف التشبيو المقمكب، كتخطاه إلى ما سكاه مف محسنات أك ما 
شابو . لكف الشيخ المثابر المنقطا لمعمـ، المتمكف مف فنو، زاكؿ مينة التحميؿ 
بحذؽ كاقتدار عجيبيف، فمـ يتناكؿ األبيات ككحدات منفصمة بيتان بيتان، بؿ تعامؿ ما 

أكلو بآخره، مترتب عجزه عمى صدره، متسؽ معناه  القصيدة ككياف متكامؿ، متصؿ
ما لفظو، ثـ ىك بعد ىذا كقبؿ ىذا صكرة رائعة صكرىا الشاعر بشاعرية فذة، 
كقريحة مثمرة، كمكىبة ثرة، كطبيعة مكاتية. كليس ىذا كبلمان عمى عكاىنو، بؿ ىك 

بحيسفو  فجاءمؤىيَّد بقكؿ الشيخ عف أبيات ابف الركمي بعد براعتو في تحميميا " 
حسافو ال تكاد تجد مثمو إاٌل لو . كما كبلـ الشيخ مف القارئ ببعيد. كصمى اهلل (ِ)"كا 

 عمى سيدنا محمد أفصح مف نطؽ بالضاد، كعمى آلو، كصحبو كسمـ.  

 

  

 

                                           

 .ِٖٓص ،  (أسرار الببلغة1)
 .ِٖٓص المرجا السابؽ ،  (2)
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 اخلامتت
الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا رسكؿ اهلل، كعمى آلو 

 كىداه. أما بعد، كصحبو كمف كآاله، كاتبا سنتو

فقد تكصمت الدراسة مف خبلؿ رحمتيا ما الصكرة في المكركث الببلغي إلى 
 النتائج التالية:

  إف مصطمح الصكرة الشعرية، أك الصكرة الببلغية عامة، أك حتى الصكرة
البيانية... كؿ ذلؾ كغيره مما يدؿ بو إخكاف الحداثة لو أصكؿ في النقد 

رة أمران عصيان عمى أفياـ أجدادنا مف النقاد العربي القديـ؛ فميست الصك 
األفذاذ؛ كقد بينت الدراسة ذلؾ مف خبلؿ الركاد العظاـ أمثاؿ: الجاحظ، كابف 
ماميـ عبدالقاىر  طباطبا، كاآلمدم، كالقاضي الجرجاني، كشيخ الببلغييف كا 

 الجرجاني. رحميـ اهلل جميعان!

  إلى ما كراء المفظة المفردة أكدت الدراسة عمؽ ببلغتنا األصيمة، كانطبلقيا
حيث العبلقات الكمية التي تربط ما بيف جزئيات النص ككؿ، ككيؼ أف ىؤالء 
العباقرة األفذاذ مف سدنة فصحانا الخالدة كانكا عمي درجة عظيمة مف 
الكعي حينما دبجكا لؤلخبلؼ ما دبجكه بشأف الصكرة البيانية؛ فخدمكا بذلؾ 

يكمان ببلغتيـ قاصرة، كال كانت أبدان  لغتيـ، كسبقكا عصرىـ، فمـ تكف
محجتيـ بائرة. بؿ قعدكا القكاعد الببلغية ، كراحكا يستشيدكف عمييا 

 بتحميبلت رائقة مف ببلغة الدكاكيف، كقد ذكرت الدراسة جانبان منيا.
  أكؿ مف رصدت الدراسة سبؽ الجاحظ إلى معالجة مفيـك الصكرة، كأنو ييعد

ضى عبارتو المشيكرة في معرض حديثو عف تحدث عف الصكرة، كذلؾ بمقت
كالمعاني مطركحة في الطريؽ يعرفيا  المفظ كالمعنى؛ حيث قاؿ:" ثنائية



 

  

 

 
  إشكالية الصكرة في المكركث الببلغي بيف النظرية كالتطبيؽ      د/ عبدالباقي عمي محمد يكسؼ                                         

 

ُِٕٖ 

ٌنما الشأف في إقامة الكزف،  العجمٌي كالعربٌي، كالبدكٌم كالقركم، كالمدنٌي. كا 
كتخٌير المفظ، كسيكلة المخرج، ككثرة الماء، كفي صٌحة الطبا كجكدة 

 . عر صناعة، كضرب مف الٌنسج، كجنس مف الٌتصكير"الٌسبؾ، فإنما الش

  أكدت الدراسة تفرد الشيخ عبدالقاىر بنظرة رائدة نحك مفيـك الصكرة
المنبثؽ باألساس مف مناقشاتو الحية حكؿ نظرية النظـ، كقضية السرقات، 
كقد سبؽ الشيخ عصره كما بعد عصره في ىذا الصدد، كذلؾ حينما شبو 

ت كالتصكير، كأكد عمى أىمية الخياؿ كالمكسيقى في النظـ كالتأليؼ بالنح
بناء الصكرة، إضافة إلى ضركرة التبلحـ بيف عناصر التأليؼ؛ حتى يصح 

 التصكير، كيسمـ النظـ.

  ذٌكرت الدراسة بالكبلـ النفيس المثمر البف طباطبا كالذل ييعد سبقان عظيمان
لمكضكعية فقاؿ: حيث سبؽ إخكاف الحداثة بأكثر مف ألؼ عاـ إلى الكحدة ا

ا  " يجب أف تككف القصيدة كميا كممة كاحدة في اشتباه أكليا بآخرىا نسجن
كحسننا كفصاحة كجزالة ألفاظ، كدقة معاف، كصكاب تأليؼ ... حتى تخرج 

في مبانييا  يى ىٍ القصيدة كأنيا مفرغة إفراغنا، ال تناقض في معانييا، كال كى 
 مفيـك الصكرة. ". كليس ىذا ببعيد عف كال تكمؼ في نسجيا

  أكدت الدراسة أف ىجمات إخكاف الحداثة عمى مكركثنا الببلغي كاف بسبب
انبيارىـ بالثقافة الغربية، كتعالي أبكاؽ المبشريف بيا تحت دعاكل التحديث 
كالتطكير بحجة أف ببلغتنا القديمة لـ تعد تكاكب العصر، كأنيا بزعميـ 

سعيد، كاالنفصاؿ التاـ عف حركة "رابضة في جحكرىا القديمة تنعـ بالمكت ال
 .(ُ)الحياة اإلبداعية كالفكرية"

                                           

 مف ىذا البحث. ِ ص( ينظر 1)
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  ساقت الدراسة مف كبلـ عبدالقاىر ما يدؿ عمى عبقريتو كتفرده، كأنو كاف– 
" أيمَّةن كحده، جاءى ًليىضاى ًميسىمىوي عمى ًعٍمـو قائـو برأسو  -بشيادة أىؿ الفضؿ

ًتمُّكا عممو ببراعة كاقتدار، كما لـ يسبقو إلى مثمو أحد، ثـ جاء مىٍف بىٍعدىه ًليي 
، ك في ىذا أبمغ رٌد عمى (ُ)بسجاياه عف أعماليـ" ذلؾ ظؿ عمميو ىك منفردان 

القائميف بأف" أخطر ما صنعو عبدالقاىر فيما يتصؿ بتأثيره في المتأخريف 
أنو قدـ ليـ األسس التي بنكا عمييا كثيران مف التصكرات الضارة التي قضت 

كالحكؿ  .(ِ)ية الباقية مف حيكية البحث في األنكاع الببلغية"تمامان عمى البق
كالقكة إال باهلل. كالحمد هلل في األكلى كاآلخرة، كصمى اهلل عمى أفصح 
 العرب، كمف أكتى جكاما الكمـ، كعمى آلو كأصحابو ، كمف تبعيـ بإحساف!!

 
 
 
 
 

 مسسدة املساجع
 ني بالقاىرة.ط/ المد  -أسرار الببلغة تح/محمكد محمد شاكرػ ُ

                                           

 .ٖٗ ص( مداخؿ إعجاز القرآف لمشيخ محمكد محمد شاكر 1)
 .ِْٗصلتراث النقدم/جابر عصفكر (الصكرة الفنية في ا2)
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 –اإلعجاز الببلغي دراسة تحميمية لتراث أىؿ العمـ د/ محمد أبك مكسىػ ِ
 مكتبة كىبة. -ـ ََِٔط/الثالثة 

 ـ.ََِِط/الخامسة عشرة عف دار العمـ لممبلييف  –األعبلـ لمزركمي ػ ّ

 -إنباه الركاة عمى أنباه النحاة لمقفطي تح/محمد أبك الفضؿ إبراىيـػ ْ
 دار الفكر العربي بالقاىرة. -ىػ َُْٔط/األكلى، 

ط/مكتبة الشباب  -االتجاه الكجداني في الشعر المعاصر د/عبدالقادر القط ػ ٓ
 ـ.ُٖٕٗ

ط/ األكلى  -الببلغة العربية بيف التقميد كالتجديد د/محمد عبدالمنعـ خفاجيػ ٔ
 ـ.ُِٗٗصادرة عف دار الجيؿ ببيركت لسنة 

 ىػ.ُِّْبيركت  –عف دار اليبلؿ  البياف كالتبييف لمجاحظ ط/األكلىػ ٕ

ط/ األكلى عف دار  –تح/مجمكعة مف المحققيف  -تاج العركس لمزبيدم ػ ٖ
 اليداية مف دكف تاريخ.

ط/األكلى  -تاريخ عمـك الببلغة كالتعريؼ برجاليا/ أحمد مصطفى المراغي ػ ٗ
 البابي الحمبي بمصر. –ـ َُٓٗ

 -العاممي/مريـ الحارثي  التصكير البياني في شعر عدم بف الرقاعػ َُ
 ـ.ََِٓمخطكطات جامعة أـ القرل لسنة 

 –ط/الرابعة دار العمـ لممبلييف-جدلية الخفاء كالتجمي كماؿ أبك ديبػ ُُ
 ـ.ُٓٗٗبيركت

تح/رمزم منير بعمبكي ط/األكلى دار العمـ  -جميرة المغة البف دريد ػ ُِ
 ـ.ُٕٖٗلممبلييف بيركت 
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 ىػ. ُِْْبيركت ط/الثانية –تب العممية دار الك -الحيكاف لمجاحظ ػ ُّ

 -ـ ُُٗٗط /األكلى  -دراسة في الببلغة كالشعر د/ محمد أبك مكسىػ ُْ
 مكتبة كىبة بالقاىرة.

دراسات تفصيمية شاممة لببلغة عبد القاىر لؤلستاذ عبد اليادم العدؿ ػ ػ ُٓ
 مطبعة الصديؽ. -ـ ُٓٓٗط/الثانية 

 ـ.ُِٗٗالثالثة –دني بالقاىرة ط/الم -دالئؿ اإلعجاز تح/شاكرػ ُٔ

دكر الخياؿ الشعرم كالرمز في النيكض بالصكرة البيانية.. بيف األصالة كالحداثة ػ ُٕ
 لمدكتكر/محمد عبدالعيـ. منشكر عمى مكقا المكتبة العربية مف مكاقا الشبكة الدكلية.

 دكر الصكرة البيانية في الحبؾ النصي د/ إبراىيـ سعيد.ػ ُٖ

 دار المعارؼ بمصر. -ط/الرابعة  –تماـ تح/محمد عبده عزاـ  ديكاف أبيػ ُٗ

 -ىػ َُّْبيركت  -دار بيركت  -ط/األكلى -ديكاف أبي الطيب المتنبي ػ َِ
 ـ.ُّٖٗ

تح/) غريغكر شكلر( ط/ الثانية مؤسسة البياف بيركت  -ديكاف أبي نكاس ػ ُِ
 ـ.ََُِ

دار الكتب العممية  -ط/الثانية -ديكاف ابف الركمي بشرح/أحمد حسف بسبحػ ِِ
 ـ.ََِِبيركت

ط/الثالثة عف دار الكتب  -ديكاف النابغة الذبياني تح/عباس عبدالساترػ ِّ
 ـ.ُٔٗٗالعممية بيركت 
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السينَّة في مكاجية شيبييات االستشراؽ لؤلستاذ/أنكر الجندم ط/ األكلى ػ ِْ
 بيركت. -ق المكتبة العصريةَُُْ

دار صامد ط/األكلى  –ليجرم لحافظ الرقيؽشعر التجديد في القرف الثاني اػ ِٓ
 ـ.ََِّ

 ـ.ُٖٕٗبيركت  –دار العكدة  –صدمة الحداثة لػ )أدكنيس( ط/ األكلى ػ ِٔ

 الصكرة األدبية تاريخ كنقد د/عمي صبح ط/دار إحياء الكتب العربية.ػ ِٕ

 ـ.ُٖٓٗمكتبة مصر بالقاىرة  -الصكرة األدبية د/مصطفى ناصؼ ػ ِٖ

المركز  -ة في النقد العربي الحديث بشرل صالح ط/األكلىالصكرة الشعريػ ِٗ
 ـ.ُْٗٗبيركت -الثقافي العربي

 -الصكرة الشعرية عند الشاعر عز الديف مييكبي ًلعز الديف بمغيثػ َّ
 منشكرات جامعة بكزريعة تكنس.

دار الفكر  –ط/األكلى -الصكرة الشعرية في الكتابة الفنية صبحي التميمميػ ُّ
 ـ.ُٖٔٗالمبناني 

ط/الثالثة المركز الثقافي  -الصكرة الفنية في التراث النقدم/جابر عصفكرػ ِّ
 ـ.ُِٗٗالعربي بيركت

دار  -ـ ُٓٗٗط /األكلى  -تح/ محمد عبدالسبلـ شاىيف -الطراز لمعمكلػ ّّ
 الكتب العممية ػ بيركت.

دار  –العمدة البف رشيؽ تح/ محمد محي الديف عبدالحميد ط/ الخامسة ػ ّْ
 ـ.ُُٖٗؿ بيركت الجي
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 ـ.ُٔٓٗط/األكلى بالقاىرة سنة  -عيار الشعر البف طباطباػ ّٓ

الييئة المصرية العامة لمكتاب –ط/األكلى  ٗفف القكؿ أميف الخكلي صػػ ّٔ
 ـ.ُٔٗٗ

في قضايا النقد األدبي بيف التراث كالمعاصرة لمدكتكر/ صبلح عبد التكاب ػ ّٕ
 كمية المغة العربية بالقاىرة.ـ مف حكلية ُٗٗٗالعدد السابا عشر لسنة 

مكتبة كىبة بالقاىرة  -قراءة في األدب القديـ د/ محمد أبكمكسى ػ ّٖ
 ط/األكلى.

تح/ محمد حسف  -الكشؼ عف مساكم شعر المتنبي لمصاحب بف عباد ػ ّٗ
 ىػ. ُّٖٓط/األكلى،  –مكتبة النيضة، بغداد  -آؿ ياسيف 

ىػ دار  ُُْٕط/ الثالثة  -ىيـ الكامؿ لممبرد تح/محمد أبك الفضؿ إبراػ َْ
 الفكر العربي بالقاىرة.

 -المآخذ عمى شيرٌاح ديكاف أبي الطَّيب الميتىنىبِّي لعز الديف الميمبي ػ ُْ
مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث، الرياض  -تح/الدكتكر عبد العزيز المانا 

 ىػ. ُِْْط/الثانية، 

عبدالعظيـ المطعني المجاز في المغة كالقرآف بيف اإلجازة كالمنا د/ػ ِْ
 ـ.ُٖٓٗط/األكلى مكتبة كىبة بالقاىرة 

كىبة  –مدخؿ إلى كتابي عبدالقاىر د/محمد أبك مكسى ط/األكلى ػ ّْ
 ـ.ُٖٗٗبالقاىرة

-ـ ََِِط/األكلى -مداخؿ إعجاز القرآف لمشيخ محمكد محمد شاكرػ ْْ
 مطبعة المدني بالقاىرة.
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ط / األكلى  -أبك مكسىمراجعات في أصكؿ الدرس الببلغي د/ محمد ػ ْٓ
 ـ ػ مكتبة كىبة.ََِٓ

 ـ.ُِٓٗالقاىرة  –ط/ األكلى  -مراجعات في األدب كالفنكف لمعقاد ػ ْٔ

ط/األكلى عف المجمس الكطني  –المرايا المحدبة د/عبدالعزيز حمكدة ػ ْٕ
 ـ.ُٖٗٗلمثقافة كالفنكف بالككيت 

لغرب اإلسبلمي، دار ا -تح/ إحساف عباس -معجـ األدباء لياقكت الحمكمػ ْٖ
 ـ. ُّٗٗ -ىػ  ُُْْبيركت ط/األكلى، 

بيركت  –ط/ الثانية عف دار صادر  -معجـ البمداف لياقكت الحمكم ػ ْٗ
 ـ .ُٓٗٗ

المعاني التخييمية عند اإلماـ عبد القاىر دراسة نظرية تطبيقية رسالة ػ َٓ
 دكتكراه لمباحث.

ط/  -دب ألميف الخكلي مناىج التجديد في النحك كالببلغة كالتفسير كاألػ ُٓ
 األكلى عف الييئة العامة المصرية لمكتاب.

مكركثنا الببلغي كاألسمكبية الحديثة د/محمد عبدالعميـ دسكقي ط/دار ػ ِٓ
 اليسر بالقاىرة.

 –في الميزاف الجديد /محمد مندكر ط/األكلى مؤسسة بف عبداهلل ػ ّٓ
 ـ.ُٖٖٗتكنس

ط/الثانية  –المحسف سمطاف  تح/ زىير عبد -مجمؿ المغة البف فارسػ ْٓ
 –مؤسسة الرسالة  -ق َُْٔ



 

  

 

 
  إشكالية الصكرة في المكركث الببلغي بيف النظرية كالتطبيؽ      د/ عبدالباقي عمي محمد يكسؼ                                         

 

ُِٖٓ 

منياج البمغاء كسراج األدباء لحاـز القرطاجني تح/ محمد الحبيب ابف ػ ٓٓ
 ـ.ََِٖالدار العربية لمكتاب بتكنس  -ط/ الثالثة  –الخكجة 

 -تح/إبراىيـ السامرائي  -نزىة األلباء في طبقات األدباء البف األنبارمػ ٔٓ
 ىػ. َُْٓط/ الثالثة،  -ار باألردف مكتبة المن

 النقد األدبي الحديث د/محمد غنيمي ىبلؿ.ػ ٕٓ

القسطنطينية  –مطبعة الحكائب  –نقد الشعر لقدامة بف جعفر ط/األكلى ػ ٖٓ
 ق.َُِّ

 النقد المنيجي عند العرب د/محمد مندكر.ػ ٗٓ

ـ األدبي الكجو الحقيقي لمحداثة لؤلستاذ/سامح كريـ مقاؿ بصحيفة األىراػ َٔ
 ـ.ُٗٗٗمارس ِعدد 

دار إحياء  -الكافي بالكفيات لمصفدم تح/ أحمد األرناؤكط كتركي مصطفىػ ُٔ
 ـ.َََِ -ىػَُِْبيركت -التراث 

 


