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  الغرض في الشعر العربيمفهوم

  )نحو بناء جديد للمفهوم(
  بِّن المؤد محمد أمي. د

  :تقديم

ليس اهلدف من هذا البحث الوقوف على عدد أغراض الشعر، وأصنافها، وال 
اختالف النُّقاد حول تلكم األغراض واألصناف، وليس اهلدف منه حتديد 

يم جهودهم مبا هلا وما عليها يف املصاعب واملزالق اليت واجهتهم يف ذلك، وال تقي
وإمنا اهلدف منه الوقوف عند مفهوم الغرض الشعري يف تراثنا القدمي، .)١(هذا الباب

ًمن حيث أثره يف دراسة هذا الرتاث، إبداعا ونقدا، فهما وتقوميا، وال سيما يف  ً ً ً
أبعد (ذلك أن مفهوم أغراض الشعر رمبا كان . دراسة النصوص الشعرية وحتليلها

ًمفهومات نقدنا القدمي عن الصواب، وأشدها إيغاال يف املغالطة، وأقواها تعبريا عن  ً
، جلملة أسباب، لعل أمهها أنه مفهوم غري )٢ ()النظرة اجلزئية الضيقة وقصر النظر

ًمنبثق من الشعر، وال مستوحى من روحه، وإمنا هو منبثق من خارجه، بعيدا عن 
  .)٣(رة املوضوعاتِّوحدة الشعر اليت تؤكد فساد فك

ذا املعىن املشار إليه، يف الدراسات  َيضاف إىل ذلك أن تفشي مصطلح الغرض  ِّ ُ
ًاألدبية والنقدية، والتأليف فيه حتت هذا العنوان، مع تكرار ممل أحيانا، وسطحية  َ
واضطراب يف كثري من األحيان، قد أساء عن وعي أو عن غري وعي، إىل هذا 

                                                            
  ).٢٢٣(انظر جوانب من ذلك يف نقد الشعر ألستاذنا الدكتور أجمد الطرابلسي ) 1(
  ).١٤١( والنقد اجلديد شعرنا القدمي) 2(
  ).١٤١(وانظر شعرنا القدمي ). ٢٣١(دراسة األدب العريب ملصطفى ناصف ) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

اء، إساءة ترتبت عليها تلك النظرة املشوهة إىل القصيدة، ونتج ًاملفهوم، تنظريا وإجر
ُعن كل ذلك أن القصيدة، والسيما قصيدة املديح، أغراض متباينة يصعب البحث 

شخصية غريبة، الختلو من مالمح (عن رابط بينها، وبدا الشاعر القدمي من خالهلا 
عوذ احملتال، وبدت القصيدة ِّ، تذكرنا بشخصية البهلوان أو املش)كاريكاتورية(ساخرة 

القدمية سلسلة من الشراك اخلادعة، يفضي بعضها إىل بعضها اآلخر،حىت تستقر 
  .)١()ويستقر صاحبها معها بني يدي املمدوح

  : المصطلح وشروط ضبطه أهمية
َّد أفق القصيدة وأفق تلقيها، عند القدماء أوال، وعند القرِّ حيداملصطلح كان إذا اء ً

ً ثانيا، فإن إدراكه على هذا النحو أو ذاك، من شأنه أن يسهم يف عدهمبالذين أتوا 
ً جيدة، تسهم هي بدورها، يف تطوير العملية النقدية والشعرية، سلبا أو أوقراءة رديئة 

:  على ذلك ينبغي أن نتوقف عند ضبط هذا املصطلح قبل أن نتساءلوبناء. ًإجيابا
ا هو أثر ذلك اإلدراك يف العملية  هذا املصطلح؟ وموأوالءكيف أدرك أولئك 
   الشعري على وجه اخلصوص ؟تراثناًالنقدية عموما، ويف 

  :ً تستلزم أمورا، لعل أمهها -  أي مصطلح -  املصطلح دراسة إن
ُّ املعرفية اليت تشمل باألساس السنن اجلمالية اخللفية استحضار - ١

 وإن كنا نعي صعوبة الوقوف  الثقايف للعصر والبيئة،بالتاريخواالجتماعية، واإلملام 
 وال سيما يف العصر اجلاهلي، مع مواكبة ثقافة احلاضر، مبا املعرفية،على هذه اخللفية 

ُّجيد فيها من    .ِّ متكن الباحث من امتالك آليات البحث والتأويلمناهجِ
  بوصفه منظومة، مبعىن أن نبحث يف إطار كلي، عناملصطلح النظر إىل - ٢

ِّ شامل، من أجل أن نكون مفهومات تصورَطلحات وفق ن املص الروابط بي
                                                            

  ).١٤٣(شعرنا القدمي ) 1(



  
١١١  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

 ال ميكن دراسته دراسة -ً مثال -فالغرض  .)١(رابطة ومنسجمة دة متَّموح
ُجادة، ما مل ينظر إليه يف عالقته باملعىن، والقصيد، والنسيب، والتشبيب، 

ًباعتبارها مصطلحات أوال، ومفاهيم ثانيا ً.  
ًية معا، يف دراسة املصطلح وبناء املفاهيم،  اعتماد النصوص النقدية والشعر- ٣

ما توأمان ال يفرتقان، وألن  ًأوال وأخريا، أل كل فهم للمصطلح مبعزل عن الشعر (ً
وال يتأتى ذلك إال ملن .)٢()والثقافة العربية وسائر املصطلحات جدير ببعض الشك

وقد . عتهخرب الشعر، ووقف على بعض أسراره، وأساليبه، ومذاهب الشعراء يف صنا
راض مجلة من  تورطت حركة النقد اجلديد، وهي تعاجل القصيدة العربية القدمية، بافت(

األفكار واملفاهيم املستمدة من النقد العريب القدمي، بدل أن تستمد هذه األفكار 
  .)٣()واملفاهيم من القصيدة نفسها

افع ن املعاصرين، بد  البعد عن الذاتية اليت قد تذهب ببعض الدارسي-٤
ًالرغبة الصرحية أحيانا، واملضمرة أحيانا أخرى، إىل تأكيد عيوب القصيدة  ً

  .املعاصرة ن القصيدة  القدمية، والسيما يف إطار املوازنة بينها وبي
  :ُّأثر غياب هذه الشروط في تصور المعاصرين لمفهوم الغرض

  : في القضايا النقدية–أ 
  :ام، لعل أخطرهالقد ترتب على ذلك الفهم املضطرب مجلة أحك

 نفي الوحدة عن القصيدة القدمية، والسيما اجلاهلية منها، ورميها - ١
ً، وغالبا ما يرد ذلك يف إطار ..بالتفكك، وعدم االتساق، وتشتت الصور

                                                            
  ).١٧، ٩(النقد العريب حنو نظرية ثانية ) 1(
  ).١٤، ٩(نفسه ) 2(
  ).١٤١(شعرنا القدمي ) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

َّولقد روج املستشرقون . املوازنة بينها وبني القصيدة املعاصرة، كما سبقت اإلشارة
 وسوء فهم، كما مال إليه معظم النقاد يف هلذا الرأي، بناء على عدم استقراء،

ومعروف أن طه حسني . العصر احلديث، كغنيمي هالل، وأدونيس، وسوامها
ّأعاد االعتبار للقصيدة اجلاهلية، حني وصفها باإلتقان، واإلحكام، وعد 
ا على الوزن والقافية، أسطورة من األساطري اليت أنشأها  تفككها، واقتصار وحد

حنوه بعض الباحثني، من أمثال حممد ، مث حنا )١(دب األوريب احلديثاالفتتان باأل
غري أن ما يثري االنتباه هنا، . )٤(، وعبد اهللا الطيب)٣(، ومصطفى ناصف)٢(النويهي

 هلذا – من أنصار الرتاث واملدافعني عنه  ومها- ِّهو تبين شوقي ضيف والرافـعي 
 مبجموعة من اخلواطر اليت ال َّالرأي، فلقد شبه شوقي ضيف القصيدة اجلاهلية

ُيربطها إال الوزن والقافية، زاعما أن ذلك هو كل روابطها، وليس بعد إال  ً
وذلك هو رأي الرافعي يف رده على طه حسني، كما . )٥(التفكك واالضطراب
  . )٦(يف كتابه وحي القلم

 قراءة الشعر القدمي وفق هذا التصور التجزيئي، على حنو ما نرى يف -٢
ًتهم ملقدمة القصيدة، يف عصورها املختلفة، ودراستهم تبعا لذلك دراس

ا من أغراض الشعر  ملوضوعات الغزل، والفخر، واملدح، واهلجاء، وما يتصل 
  .ًالقدمي، انطالقا من تصورهم املشار إليه

                                                            
  ).٣١ - ٣٠/ ١(حديث األربعاء ) 1(
  ).١١الفصل ) (٤٣٥/ ٢(راسته وتقوميه الشعر اجلاهلي منهج يف د) 2(
  ) .الفصل اخلامس) (٢٣١(دراسة األدب العريب ) 3(
  .املرشد بأجزائه األربعة يف أماكن متفرقة) 4(
  ).١٢٤(العصر اجلاهلي ) 5(
  ).٢٣٣/ ٣(وحي القلم ) 6(



  
١١٣  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

ِّ إصدار أحكام تطبعها السطحية والتعميم، وتعوزها الدقة والرتوي، يف الشعر - ٣ ُ
 بعامة، ويف موضوعنا هذا خباصة، وال سيما فيما له صلة مباشرة مبفهوم العريب القدمي

وما قيل عن النسيب والتشبيب، يقال . )١(الغرض، كمصطلحي النسيب والتشبيب
ومن املؤسف أن . عن الطلل، واملطلع، واملقطع، والتخلص، والتضمني العروضي

ِخمل اجلهود التصحيحية ُتسود هذه اآلراء املنبنية على قراءة سريعة متعجلة، فت ْ
الرصينة اليت بذهلا بعض الباحثني املرموقني، كعبد اهللا الطيب، ويوسف خليف، 

  .وإبراهيم عبد الرمحن، ومصطفى ناصف، وسواهم
 غياب الدراسات املوازية يف علوم القرآن، كتلك اليت تناولت مبحث -٤

ا وهي. )٢(التناسب يف القرآن الكرمي، والوحدة املوضوعية فيه  دراسات من شأ
ا تنظر إىل النص القرآين نظرة  ًأن تفيد الباحث يف الشعر، رؤية ومنهاجا، أل
ِّكلية، متوخية الوقوف على الروابط والعالقات اليت حتقق للنص متاسكه  ِّ

  .وانسجامه، يف ارتباط معانيه، وتعالقها باملباين واألساليب
  : عند القدماء–ب 

   ميلكون رؤية شعرية ونقدية ؟َّهل كان الشعراء والنقاد
يبدو أن الشعراء كانوا ميلكون رؤية شعرية واضحة، كما أشار إىل ذلك 

والواقع أن . )٣()وصفوا كالمهم يف أشعارهم: (اجلاحظ حني قال عنهم

                                                            
الغزل للحويف، والشعر اجلاهلي ليحىي اجلبوري، وخصوبة القصيدة اجلاهلية حملمد ) 1(

  . عبد اهللاصادق
ينظر اإلتقان للسيوطي، والربهان يف علوم القرآن للزركشي، والربهان يف ترتيب سور القرآن ) 2(

  .البن الزبري الغرناطي، والوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي حملمد حممود حجازي
  ).١٦٠(، وانظر مصطلحات النقد العريب )٢٢٢/ ١(البيان والتبيني ) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ًالقدامى، أو بعضهم على األقل، شعراء ونقادا، قد أملعوا إىل ذلك بطريقتهم،  َّ
األصول، والكليات اليت تقبل أن تندرج حتتها ُوذكروا الفروع اليت تنبئ عن 

  .، ومنها رؤيتهم للغرض الشعري)١(اجلزئيات
َّ من ذلك تنصيص حازم القرطاجين على نقص تقسيمات النقاد القدماء، - 

))فنون األغراض((وتداخلها، وفساد صحتها، يف قسمة الشعر إىل 
ِ، وميـله )٢( َْ- 

تارة، وإىل مصطلح الطرق الشعرية  إىل ترجيح مصطلح األغراض - فيما يبدو 
التهاين :  أمهات الطرق هي– أو على األصح –وهذه الطرق عنده . تارة أخرى

، وكل )٣(وما معها، والتعازي وما معها، واملدائح وما معها، واألهاجي وما معها
َمنها حيتوي مناحي شعرية كالنسيب وغريه

ِ َ.  
، وهي لبعض ))١٤١ماسيةاحل((ً ومن ذلك أيضا إشارة املرزوقي يف شرح -

ا لبشامة بن جزء النهشلي   :بين قيس بن ثعلبة، ويقال إ
ِإنا حميوك يا سلمى فحيينا   ام الناس فاسقينارَوإن سقيت ك َُُّ 

 ُّوإن دعوت إىل جلى ومكرمة   َا سراة كرام الناس فادعيناًـيوم
ُّصد به التوصل وهذا الكالم ظاهره استعطاف هلا، والق: (قال بعد شرح البيتني

إىل بيان شرفه، واستحقاقه ما يستحقه األفاضل األشراف، واألماثل الكرام، وال 
َسقي مث، وال حتية، وال دعاء، وال مغاثة أال ترى كيف اشتغل مبقصوده من . َ

االفتخار فيما يتلو هذا البيت؟ وهم كما يتخلصون من التشبيبات وغريها، إىل 
م  قد يتوصلون مببادئ كالمهم إىل أمثاهلا، فتقل أغراضهم على اختالفها، فإ

                                                            
  ).٢٦٣، ١٦٠( العريب مصطلحات النقد) 1(
  ).٣٣٧(املنهاج ) 2(
  ).٣٥٣ - ٣٥١(، وانظر )٣٤١(نفسه ) 3(



  
١١٥  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

  .)١()وهلذا نظائر وأشباه جتيء فيما بعد. املؤونة، وختف الكلفة
  :في السياق التاريخي

َّلقد فهم الدارسون السياق التارخيي الذي مت فيه إبداع النصوص الشعرية 
لة ورمبا كانت مسأ. القدمية، على غري وجهه الصحيح، يف كثري من األحيان

ًالبداوة واحلضارة من أبرز األمثلة على ذلك، فلقد فهمت فهما أساء إىل  ُ
ًالقصيدة عموما، واجلاهلية منها على وجه اخلصوص، وأسهم يف تعميق ما 
مت به من تفكك، بناء على سذاجة البدوي وبساطة تفكريه، وغاب عنهم  ُّا

أبو حيان يف اإلمتاع قال . أن البداوة واحلضارة قد كانتا ملتحمتني متكاملتني
َّ، بعد أن ذكر كثريا من فضائل العرب، وما خصت به يف جاهليتها )٢(واملؤانسة ُ ً

قبل اإلسالم، من مثل طول الوحدة، وصفاء الفكرة، وجودة البنية، واعتدال 
ِاهليئة، وصحة الفطرة، ومن النجدة، والقرى، والوفاء، والبالء، واجلود، والذمام، 

م مع توحشهم : (، مع صواب الفكر، وذكاء الفهمواخلطابة، والبيان وهذا أل
مستأنسون، ويف بواديهم حاضرون، فقد اجتمع هلم من عادات احلاضرة 

ومما يدل على حتضرهم .. أحسن العادات، ومن أخالق البادية أطهر األخالق
ِّيف باديتهم وتبديهم يف حتضرهم وحتليهم بأشـرف أحـوال األمرين أسواقهم اليت 

َّ مث يتوجهون إىل -ً سوقا بعد سوق -م يف اجلاهلية اليت يقيمون فيها هل
م َوهذه األسواق كانت تقوم طول السنة، فيحضرها من قرب من . أوطا

َهذا حديثهم، وهم مهل ال عز هلم إال بالسؤدد، وال معقل . العرب ومن بعد

                                                            
  ).١٠٢ – ١٠١/ ١(شرح املرزوقي ) 1(
  ).٨٢(اإلمتاع واملؤانسة ) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .)١()هلم إال بالسيف، وال حصون إال اخليل، وال فخر إال بالبالغة
  :قراءة المصطلح في كتب النقد والبالغة

  :بمعنى الفنون: ًأوال
كان أكثرهم فنون شعر، : (قال أبو عبيدة يف سياق االحتجاج جلرير

له تصرف : (ًوقال يف السياق نفسه متحدثا عن األعشى. )٢()ًوأسهلهم ألفاظا
ب وقال ابن سالم على لسان أصحا. )٣()يف املديح واهلجاء وسائر فنون الشعر

ًهو أكثرهم عروضا، وأذهبهم يف فنون الشعر، وأكثرهم مدحا : (األعشى ً
ًوهجاء وفخرا ووصفا، كل ذلك عنده وله يف فنون : (، وقال عن كثري)٤()ً

  .)٥()الشعر ما ليس جلميل
ذا املعىن، )٧(، وابن وهب)٦(وقد استعمل ابن طباطبا ، مصطلح الفنون 

  .)٩( وابن خلدون،)٨(ِكما استعمله من بعدمها األصبهاين
والفن الضرب من ..  واحد الفنون وهي األنواع– كما يف اللسان –والفن 

                                                            
  ).٢٢٢ - ٢١٢(وانظر املقابسات ). ٨٢(اإلمتاع واملؤانسة ) 1(
  ).٧/ ٨(األغاين ) 2(
  ).١٢٩/ ٩(نفسه ) 3(
  ).٦٥/ ١(طبقات الشعراء ) 4(
  ).٥٤٥/ ٢(نفسه ) 5(
  ).١٣(عيار الشعر ) 6(
وللشعراء فنون من الشعر كثرية، جتمعهما يف األصل أصناف أربعة، : قال). ١٧٠(الربهان ) 7(

  ... مث يتفرع عن كل صنف من ذلك فنون. املديح واهلجاء واحلكمة واللهو: وهي
  ).١٤٩/ ٢(األغاين ) 8(
  ).٣٥٣(املقدمة ) 9(



  
١١٧  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

   .)١(الشيء واجلمع أفنان وفنون
ذا املعىن ورد تفسري قوله تعاىل َأمل تـر أنـهم يف كل واد يهيمون: و ُ ََِ ٍ ِّ ُ ِ ْ ُ ََّ َََ َْ 

ل جماهد وكذا قا. يف كل فن من الكالم: فقد قال ابن عباس] ٢٢٥:الشعراء[
ّيف كل فن يفتنون كما يف الطربي: ، وقال جماهد)٢(وغريه

، وبنحو ذلك قال )٣(
  .)٤(احلسن البصري

: ًواستعمل املتأخرون الغرض مبعىن الفن كثريا، من ذلك قول احلموي
ّاالفتنان هو أن يفنت الشاعر، فيأيت بفنَّني متضادين من فنون الشعر يف بيت (

ومن ذلك . )٥()حلماسة واملديح واهلجاء والغزلواحد فأكثر، مثل النسيب وا
، بعد أن ذكر أن الناس قد قسموا فنون الشعر إىل )٦(قول صاحب املستطرف

وقال يل عبد العزيز بن أيب : (عشرة أبواب، ونص على املرزوقي منهم خباصة
غزل ووصف : الذي وقع يل أن فنون الشعر مثانية عشر فنا، وهي: األصبع

ٍاء وعتاب واعتذار وأدب وزهد ومخريات ومراث وبشارة وتـهان وفخر ومدح وهج َ َ ٍ
ََ

  ).ُووعيد وحتذير وحتريض وملح وباب مفرد للسؤال واجلواب
  :وروده بمعنى األبواب عند أبي تمام: ًثانيا

ًعرف أبو متام شاعرا كما عرف ناقدا، وقد  ُ َشهد لـه معاصروه ومن بعدهم (ًُ
َّمث قد ضمن . ية الشاملة النظرة يف ذلكجبودة الذوق والقدرة على املوضوع َ
                                                            

  ).فنن(اللسان ) 1(
  ).٣٥٤/ ٣(تفسري ابن كثري ) 2(
  ).٧٩/ ١٩(تفسريه ) 3(
  ).٣٥٤/ ٣(تفسري ابن كثري ) 4(
  ).١٣٨/ ١(اخلزانة ) 5(
  ).٣٦٩/ ٢(املستطرف ) 6(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ًشعره مسائل أخرى يف النقد جتعله من املقدمني حقا يف هذا الباب، وهذا أمر  َّ
  .)١()ُينبغي أال يغفل عنه

ومعروف أن أبا متام أقام محاسته على أبواب ثابتة متداولة عند النقاد قبله 
األدب : ف إليهاوأضا. احلماسة واملراثي والنسيب واهلجاء: وبعده هي

ًواألضياف والصفات والسري والنعاس وامللح ومذمة النساء، وأغفل إغفاال تاما  ً
فأبواب احلماسة عنده عشرة، كما يظهر من خالل . باب العتاب واالعتذار

َديوان احلماسة، ومن خالل الشروح عليها، باستثناء املرزوقي الذي فصل بني 
ًلك عنده أحد عشر بابا، وأغلب الظن األضياف واملديح، فبلغت األبواب بذ

وكل باب من هذه األبواب، كما يقول املرزوقي يف . َّأن هذا من عمل النساخ
ذو فنون من آثار العقول الصحيحة والقرائح : (خامتة شرحه للحماسة

واعلم أن ما مجعت منتشره، وأثرت مكتمنه، وحللت معقوده، .. السليمة
ددت مقصوره من بيوت هذا االختيار وأعدت حمذوفه، ونشرت مطويه، وم

مع متام الرباعة، ... وفصوله، فإين مل أدركه إال يف مدة طويلة ال أذكر طرفيها
  .)٢()واجتماع املادة واآللة

غري أن أبا متام نظر إىل هذه األبواب نظرة نقدية ذات أبعاد مجالية متميزة، 
ه ذلك، ظنا منهم أن ًفأدخل يف بعضها ما قد يبدو غريبا عنه، وقد أخذوا علي

  :الرجل خيلط بني تلك األبواب، من ذلك
  :ما دخل في باب النسيب، وليس منه في ظاهر األمر

                                                            
  ).١٦٦(القسم األول . املرشد اجلزء الرابع) 1(
  ).١٨٨٦ -١٨٨٥/ ٤(شرح املرزوقي ) 2(



  
١١٩  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

  .)١( أبيات يف احلنني إىل الوطن-١
ُ أبيات يف احلنني إىل اخلمر، من ذلك أبيات لشبـرمة بن الطفيل- ٢ ُْ

، قال )٢(
 وجودها يف باب  وكأنه يعرتض على–َّعنها الفارسي أحد شراح احلماسة 

، )٣()ليس يف هذه األبيات نسيب، إمنا فيها ذكر الشرب والقصف: (- النسيب
ًّوقال املرزوقي معلال ذلك، ومبيـنا سر إدراجها يف باب النسيب وأدخل هذه : (ِّ

  .)٤()القطعة يف باب النسيب، لرقتها وداللتها على اللهو واخلسارة
 أبيات أيب حمجن الثقفي، اليت  ومثل تلك األبيات يف احلنني إىل اخلمر-٣

ًأوردها يف الوحشيات ضمن باب النسيب أيضا
)٥(.  

 كما أدخل يف باب النسيب بيتني آخرين أليب الطمحان، ومها يف اخلمر، - ٤
وإمنا جاز أن يودع البيتني باب النسيب لرقتهما، وألن : (قال املرزوقي. للعلة نفسها

  .)٦()عادته يف أبواب اختيارهوهذه . َّاملتعلل به كان لذة من اللذات
والصلة بني املرأة واخلمر قدمية يف الشعر العريب قدم الشعر نفسه، من ذلك 

  :)٧(قول الشاعر
 هي اخلمر يف حسن وكاخلمر ريقها   ورقة ذاك اللون يف رقة اخلمر

                                                            
  ).١٣٧٧/ ٣(شرح املرزوقي ) 1(
  ).١٢٦٩/ ٣(نفسه ) 2(
  ).٨٥/ ٣ (نفسه) 3(
  ).١٢٧٠/ ٣(نفسه ) 4(
  ).١٨٦(ومثل ذلك يف ص). ١٩٢(الوحشيات ) 5(
  ).١٢٦٦/ ٣(شرح املرزوقي ) 6(
  ).١٨٦(الوحشيات ) 7(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

 ُوقد مجعت فيها مخور ثالثة   ُويف واحد سكر يزيد على السكر
مر يوسف بن هارون الكندي، املعروف بالرمادي، وقد وجدنا الشاعر أبا ع

بإراقة ) احلكم بن عبد الرمحن(يبكي اخلمرة، ملا أمر احلكم املستنصر باهللا 
ًاخلمور يف سائر اجلهات، متوجعا لصاحبها، ومشريا إىل صلتها بالنسيب، يف  ً

  :)١(بيتني مشهورين، قال فيهما
 صدريخلطب الشاربني يضيق    ُوترمضين بليتهم لعمري
جر ُُبفقد حبائب ومنوا   ُوهل هم غري عشاق أصيبوا   ٍ

  :ما دخل في باب الحماسة وليس منه
  :أبيات في النسيب

ِّ من ذلك ستة أبيات جلعفر بن علبة احلارثي من حر النسيب، أدخلها -١ ُ ُْ
  :يف احلماسة، وهي

َجنيب وجثماين مبكة موثق ُ  هواي مع الركب اليمانني مصعد   َ
ْ وباب السجن دوين مغلقّإيل  عجبت ملسراها وأىن ختلصت   َ

 عتَّت مث قامت فودَّأتتنا فحي    تزهقُفلما تولت كادت النفس
 فال حتسيب أين ختشعت بعدكم   َ وال أين من املوت أفرقءلشي

 وال أن نفسي يزدهيها وعيدكم   وال أنين باملشي يف القيد أخرق
 ولكن عرتين من هواك صبابة   طلقكما كنت ألقى منك إذ أنا م

 -نها هذا الباب َّهذه األبيات ضم: (قال املرزوقي بعد البيت األول مباشرة
ُ ملا اشتملت عليه من حسن صربه على البالء، وقلة ذعره - أي باب احلماسة 

                                                            
  ).٦٦(املعجب ) 1(



  
١٢١  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

َّمن املوت والفناء، واستهانته بوعيد املتوعد، وحذقه برسفان املقيد َ َ َ
ِ وقال . )١()ِّ

يشرح البيت الرابع، بعد أن أظهر ما فيه من استهانة الشاعر، مبا اجتمع وهو 
: ٍعليه من احلبس والتقييد، وتبجح عندها بالصرب على اهلوى والتهالك فيه

ذا دخلت األبيات يف احلماسة(   .)٢()و
، وكلها من النسيب الذي أودعه يف باب ٨٠ - ٧٧ًوقال أيضا بعد احلماسيات 

قطوعات مبا اشتملت عليه من الفظاظة والقسوة، وذكر قلة الفكر وهذه امل: (احلماسة
َِيف األوطان واألحبة، وتناسي العهود واألذمة، ومفارقة األماكن املألوفة، واحللل 

  .)٣()املورودة، وشكوى النفس إىل التنائي والغربة، دخلت يف باب احلماسة
  .)٤( محاسية يف املديح أليب الغول الطهوي-٢
  .)٥(يف اهلجاء محاسية -٣
  :بمعنى الضروب واألنواع: ًثالثا

من أشعر : قال جرير يف إجابة له عن سؤال عبد امللك أو ابنه الوليد
نسبت فأطربت، وهجوت فأرديت، : (الناس؟ بعد أن ذكر جمموعة من الشعراء

فأنا قلت ضروب الشعر كلها، وكل واحد منهم قال ... َومدحت فسنَّيت 

                                                            
  ).٥١/ ١(شرح املرزوقي ) 1(
، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٢٦(وانظر أمثلة أخرى من هذا القبيل يف احلماسيات . نفسه) 2(

١٠٧، ٩٩، ٨٢، ٨٠(...  
  ).٢٧٦/ ١(شرح املرزوقي ) 3(
  ).٣(انظر احلماسية رقم ) 4(
هذا وقد فات املرزوقي التنبيه على بعضها، ومنها ). ١٠١(انظر احلماسية رقم ) 5(

  ).١٢٢/ ٥(َّاليت نبه عليها البغدادي يف اخلزانة ) ٩٩(احلماسية رقم 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

مل : ًسألت بشارا العقيلي عن الثالثة فقال: ( ابن سالموقال. )١()ًنوعا منها
ًسن ضروبا من ُكان حي: فجرير والفرزدق؟ قال: قلت.. يكن األخطل مثلهما

الشعر كله : ً ابن رشيق أن قوما قالواىوحك. )٢()سنها الفرزدقُالشعر ال حي
مدح وهجاء، وأن سائر التفريعات األخرى تنشعب عنهما وترتد : نوعان
  .)٣(إليهما

. والضرب املثال.. املثل والشبيه ومجعه ضروب: الضرب: ويف اللسان
وعلى ذلك . والضروب والضرائب األشكال. والضرب الصنف من األشياء
  .)٤(وردت ضروب الرجز وغريها

  :بمعنى البيوت: ًرابعا
  :قال القطامي

 أمل تر للبنيان تبلى بيوته   )٥(وتبقى من الشعر البيوت العوارم
َوسألت األسيدي، أخا بين س: ( ابن سالموقال بيوت : َالمة، عنهما، فقالُ

ذا .)٦ ()ُِّويف كلها غلب جرير. فخر ومديح ونسيب وهجاء: الشعر أربعة  و
   .)٨(، وأيب الفرج)٧(املعىن ورد عند العسكري

                                                            
  ).٥٣/ ٨(األغاين ) 1(
  ).٤٢/ ١٠(، )٥٨/ ٨(، واألغاين )٣٧٤(طبقات الشعراء ) 2(
  ).٢٤٨/ ١(العمدة ) 3(
  ).ضرب(اللسان ) 4(
   ).٢٧٥، ١٥٣(، وانظر مصطلحات النقد )١٣١(ديوانه ) 5(
  ).٣٧٨/ ١(طبقات الشعراء ) 6(
  ).١٣١/ ١(ديوان املعاين ) 7(
  ).٢٠٠/ ٩(األغاين ) 8(



  
١٢٣  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

  :بمعنى األركان: ًخامسا

املدح : ن، وهيين الشعر على أربعة أركاُب: (وقال بعض العلماء: قال ابن رشيق
ً، وحكى املرزباين أن البطني وضع الشعر أيضا على أربعة )١ ()واهلجاء والنسيب والرثاء َ ُ

  .)٢(مدح رافع، أو هجاء واضع، أو تشبيه مصيب، أو فخر سامق: أركان
ا: أركان كل شيء: ويف اللسان   .جوانبه اليت يستند إليها ويقوم 

  :بمعنى األغراض: ًسادسا

 الغرض بصفة خاصة، عند قدامة والرماين واآلمدي وابن ُاستعمل مصطلح
النسيب : أكثر ما جتري عليه أغراض الشعر مخسة: (قال الرماين. رشيق وحازم

. )٣()ويدخل التشبيه واالستعارة يف باب الوصف. واملدح واهلجاء والفخر والوصف
إىل وقد أشار حازم إىل رأي الرماين وابن رشيق القائل بأن التشبيه راجع 

ًوكانوا كثريا ما يقولون إذا : (ً، وقال اآلمدي مستعمال مصطلح الغرض)٤(الوصف
بها املتأخرون فرغوا من النسيب، وأرادوا املدح أو غريه من األغراض، فدع ذا، فتجنَّ

، كما استعمله ابن حجة احلموي يف اخلزانة حني حديثه عن )٥()واستقبحوها
تباع هو أن يذكر الناظم معىن مدح أو ذم أو االست: (االستتباع واالستطراد فقال

غرض من أغراض الشعر، فيستتبع معىن آخر من جنسه يقتضي زيادة يف وصف 
  وهم أنكُأن ت( راد فهو ـوأما االستط. )٦() ذلك الفن

                                                            

  ).٢٤٦/ ١(العمدة ) 1(
  ).٢٧٣(املوشح ) 2(
  ).٢٤٧/ ١(العمدة ) 3(
  ).٣٣٦(املنهاج ) 4(
  ).٢٩١/ ٢(املوازنة ) 5(
  ).٣٩٤/ ٢(خزانة األدب للحموي ) 6(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .)١()مستمر يف غرض من األغراض، مث خترج منه إىل غريه ملناسبة بينهما
  : بمعنى الصنف:ًسادسا

ثوا عن املديح، واهلجاء، واحلكمة، َّقاد الذين حتدن أوائل النُُّيعد ابن وهب م
ًواللهو، باعتبارها أصنافا للشعر، تندرج حتتها فنون منه، مث يتفرع عن كل صنف 

وبعده جاء ابن رشيق فعقد لتلك الفنون . )٢(من تلك األصناف فنون أخرى
أدرج كل غرض ، وإن )٣(باب يف أغراض الشعر وصنوفه: ًواألصناف بابا أمساه

ًحتت اسم باب، فعقد للنسيب بابا، وللمديح بابا، وهكذا ً.  
  بمعنى المقاصد: اًبعسا

ُواستعمل لفظ املقاصد يف سياق قد يرتبط باملقام وغريه من مقاصد املخرب 
وقد ورد . والسائل، ومقاصد اإلجادة واخلطابة، عند اجلرجاين وحازم بصفة خاصة

الدالئل أكثر من عشر مرات، وعند حازم يف مجلة ذا املعىن عند اجلرجاين يف 
ُكما استعمل لفظ املقاصد مبعىن الغرض، عند بعض املتأخرين . )٤(من املواضع

وقد يربز الشاعر يف معىن من مقاصد الشعر، دون غريه من : (كالقلقشندي، قال
 امرؤ القيس إذا ركب، وزهري إذا رغب، والنابغة إذا رهب،: املقاصد، وهلذا قيل

على أن قول القلقشندي هذا قريب . )٥()وعنرتة إذا كلب، واألعشى إذا طرب
ًوهو قريب أيضا من لفظ الطرق . الصلة باملعىن السابق الوارد عند اجلرجاين وحازم
  .ًالشعرية عند حازم، يف النصني املشار إليهما آنفا

                                                            

  ).١٠٢/ ١(نفسه ) 1(
  ).٢٤٧ - ٢٤٦/ ١(وانظر العمدة ). ١٧٠(الربهان ) 2(
  ).٧٤٨/ ٢(العمدة ) 3(
  ).٣٣٦(املنهاج ) 4(
  ).٣٤٤/ ٢(صبح األعشى ) 5(



  
١٢٥  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

  :بمعنى األقسام: ًثامنا
وإمنا كانت أقسام الشعر : (ًيقول العسكري مشريا إىل تطور أغراض الشعر

املديح، واهلجاء، والوصف، والتشبيب، واملراثي، حىت زاد : يف اجلاهلية مخسة
  .)١()ًالنابغة فيها قسما، وهو االعتذار، فأحسن فيه

  : المعنىبمعنى: ًتاسعا

 .)٢( )هو أول من فصل بني النسيب واملعىن: (قال ابن سالم يف امرئ القيس
 :- )٤(الشعراءالشعر و وعنه نقل ابن قتيبة يف – )٣( الديباجوقال فيه أبو عبيدة يف

: ، وبكى يف الديار، وذكر ما فيها، مث قالفوهو الذي فتح هلم الشعر، فاستوق(
واملقصود ). فتبعت الشعراء أثره يف هذا: ِدع ذا، رغبة منه عن املنسبة فقال

ا عن التخلص ث ابن طباطبَّوحتد. باملعىن هنا الغرض الشعري، كما هو واضح
ذا املعىن هذا وقد . من الغزل إىل املديح، بال انفصال للمعىن الثاين عما قبله 

 قدامة على أعالم أغراض الشعر تارة، وعلى أعالم املعاين تارة أخرى، َّنص
ًمؤسسا بذلك هذا املصطلح، وإن استعمله بنوع من االضطراب، كما أمسى  ِّ

ذا العسكري كتابه ديوان املعاين، منطل ًقا يف امسه، واختيار مادته، من املعىن 
مجعت يف هذا الكتاب أبلغ : (قال يف مقدمة كتابه هذا. ًاملفهوم، مقتديا بقدامة

اُما جاء يف كل فن، وأروع ما ر ... وي يف كل نوع، من أعالم املعاين وأعيا
  .)٥()ًجعلته اثين عشر بابا هي أعالم معاين الشعر

                                                            
  ).٩١/ ١(ديوان املعاين ) 1(
  ).٥٥(طبقات الشعراء ) 2(
  ).٤ -٣(الديباج ) 3(
  )١٢٨/ ١(الشعر والشعراء ) 4(
  ).١٢، ٧(انظر املقدمة ) 5(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

 أن الفصل بني النسيب والغرض فصل شكلي فقط، وجتدر اإلشارة هنا إىل
ما متداخالن، وألن النسيب من نسيج القصيدة وصميمها، سواء داخلها  َأل
وختللها، كما يف معلقة عنرتة املشوب غزهلا حبماستها، أو املشوبة محاستها 

ُ، أم بدا منفصال عنها، كما هو الشأن يف كثري من القصائد اليت تفتتح )١(بغزهلا ً
اية األمر إىل تلكم املالبسة اخلفية ُالنسيب، وإن كان التأمل والنظر يب فضيان يف 

ًكما جتدر اإلشارة إىل أن بناء القصيدة، اعتمادا على هذا الفصل بني . بينهما
ً مقياسا صارما، لدى - ّ مع امرئ القيس ومن تقيله - النسيب واملوضوع، أصبح  ً

ذلك عنهم على وجه غري صحيح، بلغ من ُبعض النُّقاد والشعراء، ورمبا فهم 
ًصرامته أن اختذ منه مقياسا فني ًا ثابتا، على حنو ما تشري إليه مقولة ابن قتيبة، اليت ُّ

ُمكن هلا كل التمكني، وق ّ ُّرئت يف ضوئها أشعار املتقدمني، يف الوقت الذي غيبت ُ
  .فيه نصوص نقدية أخرى، ألسباب ال جمال للتفصيل فيها هنا

ُ فتأسيسا على ما سبق، ينبغي أن نوبعد، عيد النظر يف مفهوم الغرض، وفق ً
  :الضوابط اآلتية

َ ارتباط الغرض بأعالم املعاين، أي باملعاين الكربى يف القصيدة، وفق رؤية -
ل من خالل القصيدة برمتها، يف ترابط بني وحدات َّشعرية خاصة، تتشك

  .القصيدة، ومعانيها الكربى
ل إال ِّتها، وليس بالغرض املعزول الذي ال يشكّدة يف كلي ارتباطه بالقصي- 

ّجزءا من أجزاء القصيدة، أو عنصرا من عناصرها، والذي كان قد حد ً دت ً
  .ُّضوابطه، وليكت مواصفاته، وفق تصور، فيه كثري من التشويش واالضطراب

ٍارتباطه بتصور نقدي، مننب على قراءة مراعية ودقيقة لرتاثنا، مغاي -  َ ُْ َّر ملا ترسخ ُّ
  وشاع يف الدرس النقدي احلديث، مما هو غري صحيح، وال دقيـق، يف

                                                            
  ).١٥٣ -١٥٠/ ١(حديث األربعاء ) 1(



  
١٢٧  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

  .كثري من احلاالت
ً ارتباطه بقراءة جديدة، تتخذ الرتاث الشعري والنقدي منطلقا هلا، آخذة -

ل فيه ذلك الرتاث، كما َّبعني االعتبار السياق التارخيي واملعريف الذي تشك
لة من وسائلها، يف قراءة ذلك الرتاث، وحتليله، َّتتخذ املناهج اجلديدة وسي

  .ودراسته، ونقده
ذا  ولعل القارئ الكرمي يدرك، بعد كل هذا، أنه ليس من املهم أن حنتفظ 
ًاملصطلح النقدي القدمي، مصطلح الغرض، أو نقرتح بديال منه، من تلك  ِ

احة يف ًاألبدال املستعملة لدى نقادنا القدامى واملعاصرين معا، إذ ال مش
ختسر صحة اللفظ الذي يرجع إىل االصطالح، (ْن َقال، وألُاملصطلح، كما ي

ُّ، وإمنا املهم تبني )١( )أوىل من أن تعدم حقيقة الغرض الذي يرجع إىل اإليضاح
ُاملفهوم تبيـنا واضحا، ي ً َزيل عنه كل لبس وغموض، ملا له من أثر بالغ يف ًُّ

ّإلجراء، إميانا منا بالعالقة اجلدلية القائمة عملييت التصور والتحليل، والتنظري وا ً
  .بني الرؤية واملنهج، والنظرية والتطبيق

  فهرس المصادر والمراجع
  فهرس المصادر: ًأوال

 أسرار البالغة لعبد القاهر اجلرجاين، حتقيق املستشرق ريرت، دار املسرية، بريوت، الطبعة - 
  .١٩٨٣الثالثة 

أليب بكر وأيب عثمان ) محاسة اخلالديني(ملتقدمني واملخضرمني  األشباه والنظائر من أشعار ا- 
  .١٩٥٨ القاهرة ،اخلالديني، حتقيق حممد يوسف،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر

للشريف املرتضى، حتقيق حممد أبو الفضل ) غرر الفوائد ودرر القالئد( أمايل املرتضى - 
  .١٩٦٧ الثانية إبراهيم، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة

                                                            
  ).٣٠٠(املقابسات ) 1(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  املكتبة العصرية،، اإلمتاع واملؤانسة، أليب حيان التوحيدي، حتقيق أمحد أمني وأمحد الزين- 
  .بريوت

  .١٩٨٧ الطبعة األوىل ، البديع يف البديع ألسامة بن منقذ، حتقيق علي مهنا، بريوت- 
مد خلف اهللا حتقيق حم) ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن(بيان إعجاز القرآن للخطايب  - 

  .أمحد، والدكتور حممد زغلول سالم، دار املعارف مبصر، الطبعة الرابعة
  . البيان والتبيني للجاحظ، حتقيق عبد السالم حممد هارون، الطبعة الرابعة- 
.  حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن البن أيب األصبع املصري- 

لس األعلى للشؤون اإلسالمية، جلنة الرتاث حتقيق الدكتور حنفي حممد، ا
  .اإلسالمي، اجلمهورية العربية املتحدة

 جوهر الكنـز لنجم الدين ابن األثري، حتقيق الدكتور حممد زغلول سالم، منشأة املعارف - 
  .باإلسكندرية

  .١٩٩٢ احليوان للجاحظ، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت - 
دب لتقي الدين احلموي، حتقيق عصام شعيتو، دار ومكتبة اهلالل، بريوت،  خزانة األ- 

  .١٩٨٧الطبعة األوىل 
 خزانة األدب للبغدادي، حتقيق عبد السالم هارون، مطبعة املدين، القاهرة، الطبعة - 

  .١٩٨٨ ةالثاني
  . اخلصائص البن جين، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتاب العريب، بريوت- 
إلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، حتقيق حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني  دالئل ا- 

  .١٩٨٩للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية 
  .١٩٦٤ ديوان أيب متام بشرح التربيزي، حتقيق حممد عبده عزام، دار املعارف مبصر - 
حتقيق الدكتور سعود ). مشعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن األهت( األهتم  بن ديوان عمرو- 

  .١٩٨٤مؤسسة الرسالة . حممود عبد اجلابر
  . ديوان املعاين أليب هالل العسكري، دار احليا، بريوت- 
  .١٩٨١، مجعه وحققه الطيب العشاش، دمشق )شعر منصور النمري( ديوان النمري - 



  
١٢٩  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

يض اهللا  الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية أليب حامت الرازي، حتقيق حسني بن ف- 
  .١٩٩٤اهلمداين، مركز الدراسات والبحوث اليمين، الطبعة األوىل 

ل للتربيزي، حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة، دار الفكر، بريوت، َّ شرح اختيارات املفض- 
  .١٩٨٧الطبعة الثانية 

، حتقيق أمحد أمني وعبد السالم حممد )شرح ديوان احلماسة( شرح احلماسة للمرزوقي - 
  .١٩٩١دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل هارون، 

 شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات البن األنباري، حتقيق عبد السالم حممد - 
  .رف مبصراهارون، دار املع

  .١٩٨٢ شرح الكافية البديعية لصفي الدين احللي، حتقيق نسيب نشاوي، دمشق - 
ة املصرية العامة للكتاب، طبعة  شروح سقط الزند، حتقيق مصطفى السقا وآخرين، اهليئ- 

  .، مصورة عن دار الكتب١٩٨٧ثالثة 
  .١٩٦٦ الشعر والشعراء البن قتيبة، حتقيق العالمة أمحد حممد شاكر، دار املعارف مبصر - 
 الصبح املنيب عن حيثية املتنيب للشيخ يوسف البديعي، حتقيق مصطفى السقا وحممد - 

  .، دار املعارفشتا وعبده زيادة عبده، الطبعة الثانية
 الصناعتني أليب هالل العسكري، حتقيق علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل - 

  .إبراهيم، مطبعة عيسى البايب احلليب
  .َّ طبقات فحول الشعراء البن سالم اجلمحي، حتقيق حممود شاكر، مطبعة املدين، القاهرة- 
ار إحياء الكتب العربية،  طيف اخليال للشريف املرتضى، حتقيق حسن كامل الصرييف، د- 

  .١٩٦٢القاهرة، الطبعة األوىل 
 العمدة يف حماسن الشعر وآدابه البن رشيق، حتقيق الدكتور حممد قرقزان، دار املعرفة، - 

  .١٩٨٨بريوت، الطبعة األوىل 
 عيون األخبار البن قتيبة، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، املؤسسة املصرية العامة - 

  .ة والطباعة والنشرللتأليف والرتمج
  .١٩٩٠ الغيث املسجم يف شرح المية العجم للصفدي، بريوت، الطبعة الثانية - 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

د، حتقيق الدكتور حممد أمحد الدايل، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة ِّ الكامل للمرب- 
  .١٩٩٣الثانية 

  . دار صادر، بريوت، لسان العرب البن منظور- 
ق أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون، دار  حتقي، املفضليات للمفضل الضيب- 

  .املعارف مبصر، الطبعة اخلامسة
 املقابسات أليب حيان التوحيدي، حتقيق حممد توفيق حسني، بريوت، الطبعة الثانية - 

١٩٨٩.  
 منهاج البلغاء حلازم القرطاجين، حتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، - 

  .١٩٨٦الطبعة الثالثة 
  . املوازنة لآلمدي، حتقيق السيد أمحد صقر، دار املعارف، الطبعة الرابعة- 
 املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباين، حتقيق علي البجاوي، دار النهضة، - 

  .١٩٦٥مصر 
  .١٩٨٤ نفحات األزهار على نسمات األسحار لعبد الغين النابلسي، بريوت، الطبعة الثالثة - 
  .عر لقدامة بن جعفر، حتقيق كمال مصطفى، الطبعة الثالثة نقد الش- 
  ).ثالث رسائل يف إعجاز القرآن( النكت يف إعجاز القرآن للرماين، - 

  فهرس المراجع: ًثانيا
 إشكالية القراءة وآليات التأويل، للدكتور نصر حامد أبو زيد، املركز الثقايف العريب، الطبعة - 

  .١٩٩٢الثانية 
  .١٩٨٩لروائي لسعيد يقطني، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل  انفتاح النص ا- 
  . البالغة تطور وتاريخ، للدكتور شوقي ضيف، دار املعارف مبصر، الطبعة السادسة- 
 املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها، الدكتور عبد اهللا الطيب، دار الفكر، بريوت، الطبعة - 

  .١٩٧٠الثانية 
  .١٩٩٤تالف للدكتور عبد اهللا الغذامي، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل  املشاكلة واالخ- 
  .١٩٩٥لعلي حرب، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل ) نقد الذات املفكرة( املمنوع واملمتنع - 


