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صامللخ  
زه أنّ األ: التعاريف هو لکن ما يوجد يف کلّ و. دبتعريف واحد لأل يفق األدباء علاليکاد يتن من عناصر متيـ دب يتکو ن ع

صـفة   دبيت تعطـي األ فالعاطفة هي الّ. سلوبو األ ي، اخليال، الفکرة، املوسيقالعاطفة: اصر هي، هذه العنو تعطيه حياة أبدية غريه
و اخليال هو مرکب ترکبه العاطفة فتقطع ا املسافات الشاسـعة  . ة مرة بعد مرة فال منلّ من قراءادبياخللود حبيث نقرأ النصوص األ

ـ  يتوالفکرة هي النواة الّ. دون مالل و دون صعوبة و . أو تسـتهلک  ي تکن يف خفايا اآلثار اخلالدة  فتثمر هذه اآلثـار دون أن تبل
و . مجـاالً و زينـة   ييت تزيد العناصر األخرة و هي الّثار و تعطيها نشاطاً و حيويهذه اآل يت تزينهي سحر الکالم و هي الّ ياملوسيق

 نّإ: "يقـال  ، فلـذلک  سـلوبه اخلـاص  شاعر أو کاتب أ کلّل و. ربعة بعضها مع بعضلوب هو طريقة نسج هذه العناصر األساأل
هذه العناصـر   ةسادرحماولة لهذه املقالة يف . و األسلوب يظهر إذا قيست النصوص األدبية بعضها مع بعض ".سلوب هو الشخصاأل

هذا و قد قارننـا  .  والفارسيفهذه املقالة تتحدث عن االدب و عناصره و االسلوب مث اتت بنماذج من الشعر العريب. بإجياز ةاجلمالي
  .النظيات االدبيه واالسلوبية بتلك النماذج

  :الكلمات الرئيسة

  و األسلوب يعناصر األدب،  العاطفة، اخليال، الفکرة، املوسيق
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  املقدمة

و لکنهم مع اخلالف بينـهم يف  . منذ القدمي يف تعريف األدب و کثر جداهلم فيه لباحثوناختلف ا
أنّ يف األدب سراً و ميزة جتعله خالـداً حيـاً طيلـة     يتعريف األدب و عناصره اجلمالية، متفقون عل

امالً، کمـا  حد ما و لکنها ال توصف وصفاً ک القرون و عرب األجيال، فهذه امليزة تدرک احياناً إيل
يف النص األديب و هي اجلمال الّذي يشعر به کلّ من له " منطقة ما ال يعلّل"عبر عنه النقاد القدماء بـ 

ذوق مرهف يف الشعر و األدب و لکن إذا قصد وصفه ال ميکن وصفه بکامله، فنحن کلنـا نشـعر   
صفها و ماذا نقول عنـها؟ هـل   جبمال الوردة و رائحتها الطيبة و لکننا إذا أردنا أن نصفها، کيف ن

وصفنا هلا، و إن کان يف غاية البالغة يف الوصف، يعادل مجاهلا و شذاها؟ فنقول مثالً إنّ الوردة مجيلة 
و هلا رائحتها الطيبة و مثل هذه اجلمل، و لکن هل هذا الوصف تصف الوردة کما هي و تعبـرعن  

  . مجاهلا الساحر و رائحتها الطيبة؟
ما هو سر هذا البقاء األبدي؟ مـا  . نصوص األدبية مرة بعد مرة و ال منلّ من قراءافنحن نقرأ ال

هي العناصر الّيت تعطي األدب صفة اخللود؟ و هل ميکن وصف هذا اجلمال الساحر وصفاً کامالً؟ إنّ 
ختلفة عرب القرون، القلوب و األذواق امل ياألدباء مع اختالفهم يف  العناصر الّيت حتبب اآلثار األدبية لد

أنّ قوام األدب و سحره يرتبط ارتباطاً وثيقاً ذه العناصر اجلمالية فهي الّيت ختلّد اآلثـار   يمتفقون عل
  .     األدبية و تعطيها حياة أبدية

  دبتعريف األ

ف فكثرياً ما اختلف الباحثون يف تعري: "کما يقال. ال يكاد يتفق األدباء على تعريف واحد لألدب
مهما يكن بينهم من خالف، فهم ال ميارون يف توافرعنصرين يف كلّ  األدب وطال جداهلم فيه ولكن
ـ (" الفكرة و قالبها الفني، و املادة و الصيغة الّيت تصاغ فيها: ما يصح أن نطلق عليه أدباً، مها ، يغنيم

  )۱۱، ص۱۹۸۷
هو هذه النصوص اخلالدة الّـيت   األدب: "کما يعرف أمحد الشايب الناقد املصري، األدب بقوله

و خري تعريف لألدب : "کما يعرفه أمحد أمني، فيقول )۱۸، ص۱۹۹۴الشايب، (يقرؤها الناس مرة ومرة 
  .)۱۷، ص۱۹۶۷أمني، (" أنه التعبري عن احلياة أو بعضها بعبارة مجيلة
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ل مما أشـار إليـه   ما هو أفضل و أمج يبدو أنّ سيد قطب، يف تعريفه لألدب و الشعر، يشري إيل
إنه التعبري عن جتربة إنسانية بلغة تصويرية، هدفها التـأثري، و يف  : "اآلخرون، فيقول يف تعريف األدب

  ". توصيل تلک التجربة يقادر عل إيلشکل مج
فکلمة التعبري تصور لنا العمل و نوعه، و جتربة شعورية تبين لنا : "مثّ يشرح هذا التعريف، فيقول 
و يتحدث سيد قطب عن الشعر خاصة، ". و موضوعه، و صورة موحية حتدد لنا شرطه و غايته مادته

_ بعض الکتـاب  کما غايل_الشعر ليس تعبرياً عن احلياة : "بعد هذا التعريف املوجز لألدب، فيقول
التعبري يف ذاته  ملوضوع و ليس . واألمأل بالطاقة الشعورية يف احلياة يإنما هو تعبري عن اللّحظات األقو

  ".فاملهم درجة االنفعال الشعوري ذا املوضوع. دخل يف هذا
فقـد  : "أمهية درجة انفعال الشاعر و األديب و أثره يف التعبريعما خيلقه، فيقول مثّ يشري قطب إيل

يقف أمام و قد . يقف الشاعرأمام الطبيعة اجلميلة املزهوة يف الربيع فال تثري انفعاله لسبب من األسباب
بعيدة عن الـروح الشـعرية و    دودة صغرية او حائط متهدم، فتجيش وتنفعل، فتکون التجربة األويل

يبـدو أنّ   )۱۰-۵۶، ص۱۹۹۰قطب، (التعبري  يالتعبريالشعري، و تکون الثانية حافلة بالطاقة احلافزة عل
العناصر الّيت ا تصـبح   إيلهذا التعريف لألدب و الشعر، هو أمجل تعريف له، ألنّ فيه إشارة صرحية 

و  ةنسـاني التعبري عن جتربة إ: و بدوا ال تکون شعراً، و هي ته شعري الشعر شعراً، و هي الّيت تتضمن
ـ  ال يعترب کلّ تعبري عن جتربة إنسانية شعراً، بل  -يف رأيه  –لکن   اًجيب أن يکون هذا التعـبري قرين

أهم ما للشعر من العناصر، کمـا   التعريف إشارة موجزة إيل ويف هذا. مملوء باخليال يبانفعال شعور
هـو درجـة   منه امهية،  قيمة جداً و هي أنّ املوضوع ليس هاماً يف الشعر، بل أکثر يفيه إشارة أخر

کلّما ولد  أديب  عظيم  ولد  معه کـون عظـيم  ألنـه     : " يقول فعال شعوري  باملوضوع کماان
  .)۱۵، ص ۱۹۹۰قطب، (" ه منوذجاً من الکون مل يسبق أن رآه إنسانسيترک لإلنسانية يف أدب

  عناصر األدب

 أنّحبيث . سلوبواأل يواملوسيق العاطفة واخليال واملعين: مخسة هي ن من عناصردب يتكونّ األإ
نواع الفرق بني األ"و  .منها من عنصر هذه العناصر وال خيلو ين يشتمل علأدب البد كلّ نوع من األ

مـن   مقدار يلإمثالً حيتاج  من بعض هذه العناصر، فالشعر كربأكمية  يلإة أنّ بعضها قد حيتاج بيداأل
ليـه  إا حتتاج كثر ممأمقدار من املعاين  يلإحلكم حتتاج ليه احلكم، واإا حتتاج مم كثرأ ياملوسيق اخليال و

   .)۳۷ ص ،۱۹۶۷أمني، (" من اخليال
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 العاطفة

بـع  االنصراف عنه، وما يت شيء أو يلإيت تدفع باإلنسان إىل امليل نية الّهي احلالة الوجدا العاطفة
حزن أو أوكره، سرور ذلك من حب ،إ و. أو غضب رضىاً ها  تعتربعنصراًنيف العمـل األديب  هام. 

 ديب واأل الـنص ولكن . ة مل تتدخل عواطفنا يف املوضوع كثرياًبلغة علمي ذا عبرنا عن فكرة اومعينإف
الكاتب دائماً تتحد  وأ نّ عاطفة الشاعرإن الوجود هذا املوقف احليادي بل منه اليقف م ة الشعرصخا

لذلك  فتعطيه صفات ليست له يف الواقع، و ،ةمن جتربته النفسي باملوضوع حبيث يصبح املوضوع جزًء
شـخص   عنـد  يو كاتب وحتأ شاعر كلّ ية لدغة خاصبمكان موضوع واحد أن يصطبغ بصإب هنأ

ة تقترب من الرمز يف بعض األحيان، لغة الشعر لغة جمازي نّإ": فلذالك يقال. واحد يف حاالته املختلفة
أفضل طريقة ممكنة للتعبري عن  ال يستطاع التعبري عنه بغريه، فهو دراك ماإلوسيلة  "الرمز" وهلذا يصبح

 مجعـة، (" يف ذاته تناولهيل شيء ال يوجد لـه أي معادل لفظي، وهو بديل من شيء يصعب أو يستح
  .دبيف األ ذن فالعاطفة هي عنصر هامإ )۳۸ص  ،۲۰۰۳

يت متـنح  وهي الّ... العاطفة : "فيقول ،سببهيوضح  دب واأل صفة اخللود يف يلإمني أمحد أيشري 
ت ي ماذي كان يف زمن املتنبفنظريات العلم ليست خالدة فالعلم الّ "اخللود"يها يت نسمدب الصفة الّاأل

للعقـل  العلم خاضع  نّأللتاريخ و السبب يف ذلك  إالّذي يف زمنه ي ومل يبق العلم الّو بقي شعر املتنب
ا العاطفة فال مأشيخوخته  يلإشبابه  يلإمن صباه  واحدنسان إيف  ينسان حتوالعقل سريع التغيري يف اإل

يت و عاطفة املّ يفمثالً عاطفة احلزن عل ،ساسهاأشكاهلا دون أرت يف ريت، تغيذا تغإقليالً و  الّإتتغري
أمني، ( "ها يف جوهرها ثابتة عند اجلميعمم و لكنشكاالً خمتلفة عند األأخذت قد ات ،عجاب بالبطولةاإل

ة مرة بعد مرة خالفاً للنصوص دبيسبب حبنا لقراءة النصوص األ إيلمني أمحد أ شريي مثّ )۳۹ص ،۱۹۶۷
يت جتعله خالداً وكانـت العواطـف   دب وهي الّسس األأساس من أواطف ألنّ الع: "ة، فيقولالعلمي
أن نقرأ الشعر مراراً فال منلّ من التتغي أحني  يعل ته،ء    عادة قراإر، حنبة كتاب ءبسرعة من قرا نا منلّن
ميت علمي ا نعلم ما فيه، ألكنالً وسـع جمـا  أالعاطفة  نّأبالعقل ال العاطفة و شيء آخر هو ه مرتبط ن

نفس املصدر( ةلتوضيح الشخصي(                                                                                                  
ا نستطيع التفرقـة بـني   من هذ دب وثارة العواطف هي عنصر ظاهر يف األإ نّو مما ال شک فيه أ

 يخـر شياء األألايستكشف ظواهرها وقوانينها وعالقاا بشياء و العامل يالحظ األف" .ديبالعامل واأل
شياء من حيث عالقتها بعواطفه و ديب يالحظ األاأل أنّحني  يعل ،يت حتيط اوعالقاا بالظروف الّ

زائـف،   اً غـري ذي دفع الشاعر إىل قول  الشعر حقيقيالّ إذا كان احلافزف .)أمني، نفس املصدر( مشاعره
ـ  ت وجدانه، ألنّ، وهزتأثرياً بالغاً قارئالس رت القصيدة يف نفأثّ ة، و إذا عاطفتها كانت صادقة قوي
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ک کيانه كانت عاطفته كاذبة ة،كان غري حقيقيال تؤثّر يف املخاطب و ال حتر                                                                                         .
، فعاطفة الشاعر فيه أصدق من غريها بشكل واضح يف الرثاءيف الشعر طفة تبدو قضية صدق العا

أجـود   راثيما بال امل: عرايبقيل أل" :يقول جاحظ اد منذ القدمي،دباء و النقّإليه األشار أ، کما غالباً
ذا کانـت  إف )۳۸۷، ص ۲ج ،۲۰۰۱اجلاحظ،(" النا نقول الشعر و أكبادنا حتترق: فأجاب  ؟شعاركمأ

 و خيتلج يف صدره مـن املشـاعر  کلمات و مجل تعبر عما لسان الشاعر  يري علجتة صادقة العاطف
  . العواطف

، و لنالحظ کيف و ضعفها ا، قواملختلفة فيه اطفةوالعدرجة  يلنر خذ موضوعاً واحداً نتواآلن 
عاطفة  يلإ رانظف. لسانه ما جييش يف صدره يشعره و عل يفيسيطر عل يتحد املوضوع بعاطفة الشاعر

  : )۸۵اخلنساء، ؟، ص( صخراً اخاهأصف تاخلنساء حني 
ــفَ ــركَ  واللَ ــ اكنيالبــ ةُث حيول  

  
  لَع قَم لَهِانِى إخـوت لـت  ـ ن   يفِس

  كِّذَيطُ ينِرـ  الشـمسِ  لوع خراًص  
  

  و أذكـره ـ ل ـ  لِّكُ   مسشــ وبِرغُ
  و ام ونَبكُي ـ  ثـلَ م أخـ ي و نلك  

  
ــ   أعزــنفس ــع ي ال ــبِ  هن يالتأس  

هل البيت، عندما يصـف  أالدعبل اخلزاعي شاعر  ي، لديضاًأ العاطفة، صدقها و قوا يلإانظر  مثّ  
 ،۱۹۹۴اخلزاعـي،   دعبل(: ، فيقولالعظيمة عماق قلبه وهو متأثّر ذه املصيبةأفينشد من  ،فاجعة کربال

     )۴۱ص
  اتفر طِّشاناً بِطشات عد مـقََ دالً       وجني مـساحلُ لتوخلَ ماطـفَأَ
  اتـنجي الوف نيِالع معد يتجرأَه      وندع ،ماطـفَ ،دـاخلَ متطَلَلَ ذاًإ
  الةـفَ رضِـأبِ اتواـموم سجن    ي  اندبِو ريِاخلَ نةَبِاا ومي يقُ !مـاطفَأَ

-حينمايرثي حممد بـن إسـحاق  .) هـ۳۵۴ت(ي نببيات التالية من الرثاء يف شعراملتاألب قارا مثّ

ة قويالعاطفة الة شاخمة يف الشعرالعريب القدمي، لکنه يف رثائه هذا، خال من قم املتنيب مع أنّ والتنوخي 
ذه احلادثة بقي سـطحياً    ياملتنب ألنّ تأثّر، اخلزاعي الدعبلو يف رثاء اخلنساء  انالحظه يتالّصادقة ال

   :)۲۳۱، ص۲املتنيب، ؟، ج( عماق قلبهأ فلم يتدخل يف
يف الثَـرى  ماكُنت فنِكقَبلَ د بأَحس  

  
  ورـأَنَّ الكَواكــب يف التــرابِ تغــ  

  نعشـك أَن أَرى  لُ قَبلَ ـكُنت آمما  
  

    سـريلى أَيدي الرِجـالِ تضوى عر  
  جـخكُلِّ  واـرلو بِه  ـ  باك   هـخلفَ

  
ـ    موسى ي قاتعـصوم  الطـور كد  

  مسالشـةٌ   وريضـماِء مالس يف كَبِد  
  

  و  ــور ــاد تم ــةٌ تك   اَألرض واجِفَ
و سـببه هـو    خيتلف بعضها مع بعض ،الثالث يهذه املراث بوضوح أنّ عاطفة احلزن يف فنشاهد  
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رها عل. عواطفهم ة صدقهم يفاختالف الشعراء و قوصـخر  خيه أ ينالحظ أنّ اخلنساء من شدة حتس
صدق عاطفة عن حزنه و  قد کشف يف ييضاً أنّ الدعبل اخلزاعأقد هددت بقتل نفسها، کما نالحظ 

  .بکرات مل و حزنأيف ) ص(بنت الرسول ) ع(فاطمة  ياًحتسره مناد
رين الشاع يعل ييت  تلقا و هي الّصدق العاطفة وقوو الثانية،  األويلبيات األ يسيطرت علف     

. ر الشديدينمن احلزن و التحس ايقاعات للتعبري عما خيتلج يف صدورمهن الکلمات و اإلما يناسبهما م
و الدعبل، لذلک قد فخم رثاءه  خنساءي  مل يتأثّر باملصيبة  کالقسم الثالث نالحظ أنّ املتنب ولکن يف

                                                           .شبه منه باملرثيةأباملدح  ـ کما يقال ـ بيات، فاألالعاطفةمببالغات خالية من صدق 
و ة صادقة قويها تعاطف حيكم بأنّ ،ثراً بالغاً، وهزت وجدانهأفإذا أثرت القصيدة يف نفس القارئ 

صـدقها،  : مقاييس نقد العاطفة هـي  همأإنّ "و  .کاذبة تكن کذلک، كانت عاطفتها ضعيفةإذا مل
قوا، تنوا، ثباوها و هاع۱۹۰، ص۱۹۹۴الشايب، ( "مس(.                                                                            

لنـا  ني من ج البالغة ليتضـح  نأيت بنص يف لغته و يف أسلوبه، النص، ثر العاطفة يفألبيان  واآلن
صحاب أ) ع( يعل ماميصف اإل ،ولنص األففي ال ،النص يالفرق بني العواطف املختلفة و الغالبة عل

ـ  . و شدم يف سبيل الدفاع عن عقيدم واجلهاد مع عدوهم) ص(الرسول   يفالعاطفة املسـيطرة عل
تـثري يف نفسـية   ف ؛ فاللّغة يف النص تناسب هذه احلالـة، ةة والشدمملوءة بالفخر و القو ةالنص عاطف

ضعفهم  يف اجلهاد  صحابه وأمن تثاقل ) ع(مام  يتألّم اإلو يف النص الثاين. الفخراملخاطب العظمة و
اخـذتنا عاطفـة مـثرية     ولذا قرأنا النص األإف. مؤملة النص عاطفة حزينة يو ختاذهلم، فسيطرت عل

  :قلوبنا حزناً وتألّماً رقتحت ،قراءة النص الثاين يفللتضحية والفداء، بينما أنّ 
نقْتلُ آباَءنا وأَبناَءنا وإخواننا وأَعمامنا، ما يزِيـدنا ذلـك إالَّ   ) ص(اِهللا  ولَقَد كُنا مع رسولِ :لفا

ـ  كَـانَ   دإِمياناً وتسليماً، ومضياً علَى اللَّقَمِ، وصبراً على مضضِ االْلَمِ، وجِداً على جِهاد الْعدو، ولَقَ
خر من عدونا يتصاوالَن تصاولَ الْفَحلَينِ، يتخالَسان أَنفُسهما، أيهما يسقي صـاحبه  الرجلُ منا واالْ

دأَى اُهللا صا را، فَلَمننا مودعةً لرا، ومنودع نا مةً لَنرفَم ،وناملَن اكَأْسا الْكَ قَننودلَ بِعزلَ  أَنـزأَنو ،تب
ا نكُن رِي لَوملَعو ،هطَانئاً أَووبتمو هانياً جِرلْقم الَماالِْس قَرتى استح ،صرا الننلَيع  ا قَـامم ،متيا أَتي مأْت

                                                    )۵۶خطبة(! لَتتبِعنها ندماً ها دماً، ووأَيم اِهللا لَتحتلبن د،للدينِ عمود، والَ اخضر لالميان عو
اغْزوهم : أَالَ وإِني قَد دعوتكُم إِلَى قتالِ هؤالَِء القَومِ لَيالً ونهاراً، وسراً وإِعالَناً، وقُلْت لَكُم :ب

زغلَ أَنْ يقَبختو ماكَلْتوإِالَّ ذَلُّوا، فَت مارِهقْرِ دقَطُّ يف ع مقَو ا غُزِياِهللا مفَو ،وكُمماذَلت  كُملَيع تنى شتح
انَ بن حسانَ وهذَا أَخو غَامد قَد وردت خيلُه االَْنبار، وقَد قَتلَ حس.الغارات، وملكَت علَيكُم االَْوطَانُ

منهم كَانَ يدخلُ علَى املَـرأَة املُسـلمة،    رجلَولَقَد بلَغنِي أَنَّ ال. البكْرِي، وأَزالَ خيلَكُم عن مسالحها
ـ  ا تمتنِـع منـه إِالَّ بِاالسـترجاعِ    واالُْخرى املُعاهدة، فينتزِع حجلَها وقُلْبها وقَالَئدها، ورِعاثَها، م
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رجالً منهم كَلْم، والَ أُرِيق لَهم دم، فَلَو أَنَّ امرأً مسلماً مات  لَواالسترحامِ، ثُم انصرفُوا وافرِين، ما نا
لْ كَانَ بِهلُوماً، بم ا كَانَ بِهفاً مذا أَسه دعن بيراً مدي جدنباً.عجا عفَي !  القَلْب يتماِهللا ـ يباًـ وجع

 قَـاتلَكُم  فَقُبحاً لَكُم وترحا! هؤالَِء القَومِ علَى باطلهم، وتفَرقكُم عن حقِّكُم عِويجلب اهلَم من اجتَما
ـ  نتم صدرِي غَيظاً، وجرعتمونِي نغب التهمامِ أَنفَاساً، وأَفْسدتملَقَد مالَْتم قَلْبِي قَيحاً، وشح! اُهللا  يعل

شقُري ى قَالَتتاخلذْالَن، حو انيصأْيِي بِالعر :    لَـه لْـمالَ ع ـنلْكو ،اعجلٌ شجب رأَبِي طَال نإِنَّ اب
لَقَد نهضت فيها ومـا  ! حد منهم أَشد لَها مراساً، وأَقْدم فيها مقَاماً مني؟هلْ أَ و! ِهللا أَبوهم .بِاحلَربِ

    )۲۷خطبة (! ملن ال يطاع يولکن ال رأ. ذا قَد ذَرفْت علَى الستني بلَغت العشرِين، وها أنا

  اخليال

ـ الفن يت تصنع الصورةية الّهوامللكة الفن اخليال  يف الشـعر  ه وية، وهي عنصر أصيل يف األدب كلّ
و  اًقـدمي يف مجيع تعاريفه  شعريف ال أساسييال عنصر اخل": و کما يقول شفيعي کدکين .بوجه خاص

من غرض  ختتلف من جنس أديب لآلخر، و فهو )۷ -۳ص   ،...صور ،۱۳۷۰شفيعي کدکين،(.. .اً جديد
ما مضى الشاعر فكلّ. ر يف األغراض األخرى للشعر الوجداينيكث آلخر، فهو يقلّ يف شعر احلكمة، و

يف  العاطفة تركب اخليال وتطري و. ه حيمل صاحبه إىل آفاق رحبة من املعاين والصورحملقاً باخليال فإن
 قيل يثري ادب كمأ فكلّ .دبمن عناصراأل اًهاماً عنصريعتربفاخليال  ،حيث الالاية يلإعامله الرحيب 

 )۵۴، ص۱۹۶۷أمـني،  (" ثارة العواطـف إللخيال دخالً كبرياً يف  نّأفيه  ا الشكمم"لكن  العواطف و
، عندما نسمع خرباً يف أشکاهلا املتنوعة  اململوءة باخليال أو خالية منـه ختتلـف مشـاعرنا و    فلذلک

  .                         أحاسيسنا شدة و ضعفاً
د قراءتنا له التثرينـا  فبمجر ،و ختريب زلزالأشبوب حريق  وأذا قرأنا خرباً لثورة بركان إفنحن "

و أقصيدة  لكن و ،مات آالف نفوسألف مرتل وأ دمر بركاناً ثار و نّأ يلو اقتصرنا عل ،كبري حد يلإ
ة ة اخليال وهي قـو و سبب هذا هو قو ،هذا اخلرباحلقيقي كثر من مساعأجنا ية خيالية ياقطعة من رو

۵۶، ص ۱۹۶۷امني، ( "و روائياًأو كاتباً أشاعراً كان  ،ديبمنها لأل البد(   
 کـان مـا  و كلّيه لإاجة حبدب األ أنواع دب وكلّكبرية يف األ أمهيةملكة اخليال ذات  نّأ واضح

 يالكالم املشتمل عل أنّيف  شك ال و .أکثر بکثرياخليال  يلإكانت حاجته درجة عالية، املوضوع يف 
: لسنتهم كثرياً قـوهلم أ يوهلذا دارعل ،بصوره رالتأثّ يلإنس به، سريعة ديدة األاخليال جيعل النفس ش

                                      : يمثالً قول املتنب فإذا مسعنا. مساعحسن موقعاً يف القلوب واألأو رأوه  ،بلغ من احلقيقةأااز 
لُّاكُم ام يتمّى املَنرُء يت      جرِدرِكُهيبِي الر احام ال تهِشتي السفُن 

   . ما يريده كلّ دائماً املرء ال ينال نّأب روع  بكثري من القولأبلغ و أهذا البيت تصويراً  لنا ريصوف
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 يو إنـي ألر " :دخوله بغدادديد الناس عند  يف ،نيمويمن قبل األ إيلوالاج قول احلج يلإانظر
احلجاج يف   فلو قال )۳۸۱ص  ،۲ج ،۲۰۰۱اجلاحظ،(" افها و إني لصاحبهاساً قد أينعت و حان قطورؤ

 ذاًإ رعاب،اإل ة يفاضرب الناس و اقتلهم و افعل م کذا و کذا، ليس لکالمه مثل هذه الشد :ديده
   . التخويف هو عنصر اخليال مجل تصوير يفأذي يصور هناک فالّ

عارة و كناية من تشبيه و است ،دبيال يف الشعر و األور و وسائل اخلعلم البيان دراسة ص يتناول
                   : هيمقاييس اخليال  همفأ ،د درجتها يف اجلودة و الرداءةمثال و حيدمنها األ و يضرب لكلّ

- ذي ابتكرت لتمثيلهرض الّغلل الشخصيات املبتكرة و مالءمتها ةقو.  
- عواطفالالت و ما تبعثه من انفعاالتوحي به من  و ما ةة التشابه بني املشاهد اخلارجيقو.  
  .مجال تصوير الطبيعة -
- اجلدة يف الصور البيانيال تكون مبتذلة أخلقها طول االستخدام ية حت.  
  .مةسة او جمسحمس يبراز املعاين حبيث تتراءإ يالقدرة عل -

  املوسيقى

  ةً، والشعراء الكبار أشدةً والشعر خاصم عاميف بنية الکالآخر عنصراً جوهرياً يضاً أاملوسيقى  تعترب
األثر األديب و الشعر مجاالً خاصاً يف  ييعطي املوسيق .ز يف شعرهمعلى حضور املوسيقى املتميحرصاً 

  .ياألصوات و احلروف و النص، حيث يستطيع أن جيرب ضعف الشعر و نقص عناصره األخر
البارز يف مجال  ييراين سعدي الشريازي، نشاهد دوراملوسيقللشاعر االالبسيطة التالية يف األبيات 

  : الشعر
  چندان ز غمت بسوخت جامن که مپرس  در زيامن که مپرس راق، ـز ف دانـچن
  ه مپرسـچنامن ک ؟ياکه چگونه گفيت  که مپرس  بگريست ديدگامن  دانـچن

ـ  :األبيات معين( ة التوصـف،  أکون من فراقک يف تعب شديد جداً فحرقت من حزنک حرق
فهذه األبيـات  .) أکون يف حال اليوصف» کيف أنت؟«: سألتين. فسکبت عيناي من حزنک کثرياً

يعطي الشـعر إيقاعـاً   " التسأل= مپرس"و لکن تکرار فعل  کما يالحظ بسيطة جدا من حيث املعين
  .مجيالً رائعاً و معين

قـد  إنـه  : "للفردوسي، يقـال  لتايلايف إجياد املعاين يف الشعر الساحر  يدوراملوسيقکما نالحظ 
يف جميء فرس رستم كلمات لينة رشيقة مليئة باملعاين اجلليلة و لكن يف جميء فرس اسـفنديار   استخدم
  :شنةاخلكريهة الكلمات فاد من القد است
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  سوار يب يآخر آيد مه يببينم  تـا  اسب اسفنديار     سو
  يخداوند رو به ايوان د يب      يو يا باره رستم جنگجو

" رسـتم "فـرس   ياالسطبل دون راکبه أو سأر يأيت إيل" اسفنديار"فرس  يسأر: األبيات معين(
کلمة " اسفنديار"من املالحظ أنّ الشاعر استعمل يف وصف فرس .) البيت دون صاحبه املقاتل يأيت إيل

فخمـة  بکلمـة  " رسـتم "للنيل من شأنه، بينما نشاهد أنه وصف فـرس  ) الفرس=اسب(رکيکة 
  .تعظيماً له؛ و شتان ما بني الکلمتني من الفرق يف األدب الفارسي) الفرس=باره(

حلافظ الشريازي تولّد جذابيـة و حزنـاً و    إيلنّ األصوات الطويلة يف الغزل التو نالحظ ايضاً أ
  :الشعر و روح الشاعر حيث يقول حسرة تتناسب معين

  غريبانه قصه پردازم يهامويهگريه آغازم        به  مناز شام غريبان چو
  ) بدأت بسکب الدموع يف صالة عشاء الغرباء، بدأت ببيان القصص احلزينة ميت: البيت معين(

  :الشعر تتناسب معين إيليف الغزل الت ةغري املتزن ينّ األصوات القصرية و السريعة و املوسيقأ بينما
               در دست يدحـقيارم د ـر مغان آمــدر دي

  و ميخواران از نرگس مستش مست ياز م مست
 ي، و شاربو اخلمر سـکار يجاءت حبيبيت من دير املغان حتمل کأساً و هي سکر: البيت معين(

 )من عينيها
   )۱۴۴ص، ۱۳۶۱، شريعيت(

 نّأجاء يف التـاريخ   .ةحيويمجاالً و ذي يعطي الکالم وهوالّ کما يقال، هو سحرالبيان يفاملوسيق
اخلليل بن أمحد  كذلك أنّ واملعروف .إلنشاده قصائده مبصاحبة الصنج ،بصناجة العرب األعشى لُقّب

مل يبتدع أوزان الشعر العريب، وإنما استنبطها مما كان موجوداً حتالقصائد امه يفى أي.  
  :ىل نوعنيإتنقسم املوسيقى يف الشعر 

                                                                       )الوزن( املوسيقى اخلارجي  -۱
                                                                         ) االيقاع( املوسيقى الداخلي -۲

لکـن   فالوزن من خصائص الشـعر و . هو احلركة داخل الوزن، و ليس الوزن نفسه يقاعواإل
هذه اآلية الشريفة من القرآن الکرمي سبيل املثال،  يعل إذا قرأناف. النثر و يقاع من خصائص الشعراإل

   :يف نفوسنا يقاع فيه من احلزنا يثريه اإلشعرنا مب
 "قدصو نمحالر دعا وذَا ما هنقَدرن ما مثَنعن با ملَنيا ولُونَ قَالُوا يسر۵۲يس(" الْم(  
هي حرف مد يصـور يف اآليـة، حالـة    مثان مرات، و " الف"حرف  الکرمية استعمل يف اآلية 
ـ ا فهـم . ة املؤملةتحسرامل تهمحال يناسب  يقاعهذا اإلو البکاء أمجل تصوير، ف يالنجو کـانوا  ذين لّ



 جملة اللغة العربية و آداا                                �68

 

 آهامعن  ه اجلميلةيقاعالتکرار بإهذا  عبريف ،روذا رأوا أنهم بعثوا من القبإففجئوا  ،اليؤمنون باآلخرة
 اللکنـه  و حد ما  ايلمجاالً يدرک قوة و روعة و و يعطيه  ذي يقوي املعينهو الّف ،ريعبل تمجأاملؤملة 

              .يوصف
ت مما مسعه فقال ) سورة العلق( التاريخ أنّ وليد بن املغرية  ملّا مسع آياً من القران الکرمييف  جاء      

لّا إما هو ...عليه  يإنه ليحطّم ما حتته و إنه يعلو و ال يعلإنّ له حلالوة و إنّ عليه لطالوة و : "متحيراً
 القرآن و معارضـيه  يدأنّ ما حير  وليداً وغريه من مؤي الشک يف )۲۲ص دون تا، قطب،(" سحر يؤثر

، بل البعد کلّ، ليس من  الناحية  احلقائق العلمية ألنهم کانوا بعيدين عن هذه احلقائق يف ذلک العصر
يقال إنّ آيات من سـوره  . نفوسهم يقاعاته  يفإم و سخر قلوم هو مجال موسيقاه و وقع ما سحره

، ثُم قُتلَ كَيف قَـدر ، فَقُتلَ كَيف قَدر، إِنه فَكَّر و قَدر : "ه وليد بن املغريةقال ما أنش املدثّر  نزلت يف
ظَرن ثُم ،رسب و سبع أَ، ثُم ثُمركْبتاس و ربد ،ثَرؤي رحـرِ  ، فَقالَ إِنْ هذا إِالَّ سشلُ الْبإِنْ هذا إِالَّ قَـو، 

   )۲۵-۱۸املدثر(
 السحار يف االکالم و دوره يکما حقّه، موسيق يةرآنقالالدراسات  به يف اليعين يتمن املواضيع الّو
 ات يقاعهذا النوع من اإل يلإکثرياً د قطب سي يشري .تسخري النفوس خذ القلوب وأ نص و يفالمجال 

لفاظ جبرسها يبـدو  و نوع آخر من تصوير األ" :فيقول ،سورة الناس يلإالقرآن الکرمي، کما يشري  يف
ي الَّذ -من شر الْوسواسِ الْخناسِ  _إِلَه الناسِ_ملك الناسِ  -قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ : "سورة الناس يف

دي صف وِسسواسِ  ورِياسِ -النالن و ةالْجِن نکاملـة  " وسوسة" اقرأها متوالية جتد صوتک حيدث". م
 ،۱۹۹۰قطب،(" اسة والنمن اجلن اسصدور النيف  يوسوس يذالوسواس اخلناس الّ"تناسب جو السورة 

     .)۷۸ص 
ذا عاجلنا البيتني التـاليتني يف  ثراً بالغاً يف الکالم فإو خاصة لإليقاع أ يمما الشک فيه أنّ للموسيق

ـ ) الـداخلي  ياملوسيق( يقاعاإلبأثر  شعرنا ،البسيطالبحرخرين ومها يف باآلمقارناً البحرالطويل   يعل
  :التغيري يف البحر الشعري

  :)البحرالطويل( 

ــم ــم ركَ ــر مفَ ــ لٍقبِ رٍدبِم ــاًم   ع
  

ـ م يلُالس هطَّخرٍ حص ودلمجكَ   لِن ع  
  راملَ أيتنااي بطَخ شواَءع مـ ن ت بص  

  
  تمته و مـ ن ت خطئ يـ ع ر فَمي مهـر  

  
  :)البحرالبسيط( 

 ملَالقَو اسرطَالقو محالرو يفالسو  ينِفُعرِت اُءدـيالبو لُـياللَّو لُـياخلَ
ــبانت سعقَفَ ادليب  اليوم مولُتب  ـمـتـيم إثرـا لَهم فْدم يولُكب 
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ذي يشاركه الّ...) بانت سعاد(ىل إمنه ...) مكر مفر(ىل إأقرب ...) اخليل والليل(يقاع إ أنّ يبدو
 )اخلارجي ياملوسيق( يف تغيري الوزن) الداخلي ياملوسيق(يقاع تأثري اإل يهذا يدلّ بوضوح عل(يف البحر
  .يف الشعر

يف  ينواع املوسـيق أبتفصيل عن  "شعر يموسيق"شفيعي کدکين يف کتابه القيم  ستاذحدث األيت
اسـتطاع أن  ) يقاعاإل(الداخلي  يإنه بفضل املوسيق": فردوسي فيقول الفارسي مثّ يصف شعر الشعر

واحد حبيث يشعر القارئ يف کلّ قسم من شعره مبوسيقاه  متنوعة يف حبر يصب الف حاالت خمتلفة و
 حـافظ  يف شعر يصالة املوسيقإ"مثّ يتحدث عن  )۳۲۱ص، ...يموسيق ،۱۳۷۰، کدکين ييعشف( "اخلاص

بني  اًيف شعره اعتماداً عميقاً حبيث إن وجد تعارض ياملوسيق يإنّ حافظاً يعتمد عل": فيقول" الشريازي
، نفـس املصـدر  (لصاحل هذا العنصـراهلام   يخرذف العناصراألحيشعره  يف يخرأ هذا العنصر وعناصر

    .)۴۴۷ص
ـ  إيلمل يف الشعرالتاأل يف خلق عاطفة احلزن و الساحر ياملوسيق دور يلإ نظرواآلن ن نـازک  ( لـ

سهل ليس فيه استعارات بعيدة و معاين عميقة و لکنه مع سهولة ألفاظـه و   شعر مع أنه و) املالئکة
ألف، (و  ،وت، املوت، املوتامل"بتکرار لفظ  يقاعاته املثرية للحزنإمن  هيأخذسهولة معانيه، له مجال 

و سـبب   غاًنفسية القارئ تأثرياً بلييف هذا الشعر مع سهولته  فيؤثّر ..."اآلنات و اآلهات و"يف ) تاء
  :)۱۳۸، ص۲، ج۱۹۹۷نازک املالئکة،(الساحرة فيه  يهذا هو سحر املوسيق

  الكولريا

 / على األموات, حتت الصمت, ظلمةيف عمق ال /   أصغِ إىل وقْع صدى األنات  / الليل سكَن
 /   يف كل فؤاد غليانُ /  يتعثَّر فيه صدى اآلهات /   يلتهب, حزنٌ يتدفق/  تضطرب, صرخات تعلو

  يف كلِّ مكان يبكي صوت /   يف كل مكان روح تصرخ يف الظُلُمات /  يف الكوخِ الساكنِ أحزانُ
 / املوت قَهزهذا ما قد م   / املوت املوت املوت   / نَ النيلِ الصارخِ ممزيا حطَلَـع   /   ا فعلَ املوت

الفجر   / طَى املاشنيقْع خر /   أصغِ إىل والفج يف صمت ,خالبـاكني , أص ركب عشـرةُ  /   انظُر
للباكينا /   عشرونا, أموات خصِ أصحالطِّفْل املسكني /  ال ت صوت ى /  امسعتوى, متوم ,  ضـاع
ى/   العددتى, موموت ,غَد قبه حمزونْ يف/  مل يبيند دسج ال/   كلِّ مكان  تـمال ص حلظَةَ إخالد  /

  الكولريا/  البشريةُ تشكو ما يرتكب املوت تشكو/   املوت املوت املوت/  ما فعلت كف املوت هذا
/   داُء الكولريا استيقظَ/  صمت األبد القاسي حيثُ املوت دواْء يف/   ع األشالْءكَهف الرعب م يف/ 

 يسمع صوت الباكينا ال/   مضطربا جمنونا يصرخ/   الوادي املرِح الوضاْء هبطَ/   يتدفّق موتورا حقْدا
  شيَء سوى صرخات املوت ال/   كوخ الفالّحة يف البيت يف/   كلِّ مكان خلَّف خملبه أصداْء يف/  
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 /املوت املوت يف/   املوت املوت شخص الكولريا القاسي ينتقم   /الصمت شيَء سـوى   ال/  مرير
يبـق   مل/   من سيؤبنه امليت/  مات مؤذّنه اجلامع/  حفّار القرب ثَوى مل يبق نصري حتى/  رجعِ التكبري

حٍ وزفريوأبِ لطفلُ / سوى نو ا/   من قلبٍ ملتهِبِ يبكي/   بال أموغد يرالداُء الشر سيلقفُه ال شك  
 مصر شعوري يا/   املوت, املوت, املوت/  شيَء سوى أحزان املوت ال/   شبح اهليضة ما أبقيت يا/ 

قهمز ما فعلَ املوت .  

   املعين

مة يعد شعراً قليـل  ذي خيلو من فكرة قيالشعر الّ أنّ و. القصيدةرعنها يت تعبالفكرة الّ باملعين يراد
  اجلدوى

كرب أدب يكون هلا دب،  و يف بعض أنواع األيف األ يللمعاين قيمة كربإنّ ": لايقکما . والفائدة
 ما هـو نإ ة وليس هو اللذّ نهامثال فالغرض مدبية و كتب النقد و احلكم و األقيمة لكتب التاريخ األ

داء املعـاين،  أخبار و ما املرتلة فيها لألنإو  ويلثارة العواطف فيها باملرتلة األإاحلقائق وليست  ين واملعا
مـر  أفمراعاة املعاين فيـه   ،ثارة العواطفإل منه وعين ما كان القصد األأدباً صرفاً أ حني ما يعد يعل

فيه أمر ثانوي ايق و إنّ املعينليس هدف الشعر بيان احلق: صحيح بأن يقال يف بعض األحيان. ثانوي ’
. بأنّ هذا األمر هو الّذي يعطي الشعر الروح مع بقية عناصره و خيلّده يو لكن من الواجب أن ال ينس

  : يت تعطي هذا البيت من املولوي احلياةو جودا هي الّ إنّ قوة املعين
  رنگ رنگ يشود سر سبز سنگ      خاک شو تا گل بروي ياز اران ک

  )کُن تراباً لکي تکون أزهاراً ملونة! کيف ختضر الصخور بالربيع؟: البيت عينم(
ن تعد من أقليلة القيمة، بل جيب  ليست املعاين واحلقائق دباأليف هذا القسم من  يحت يوحنن نر

ا ومقوإالعواطف تكون صحيحة سليمة  نّأ ماساس ساس صحيح و هذا األأ يسة علذا كانت مؤس
درجة كبرية مبا فيه من  يلإن يقاس أجيب _ دب الصرفكرب مثل يف األأ هو و_ و الشعر. ئقهو احلقا

                                                                     ١)۶۵ص  ،۱۹۶۷مني، أ( فاملعاين ترتكز عليها العواط
ما كان من األ نّأ و احلقنّأقيمة كبرية و اخلالصـة   قة ليس ذاحقائق صاد يس علدب غري مؤس 

                                                              

جاء يف القرآن الکرمي، حيث  وصف سبحانه تعالی ) يالنقد اخللق(يف العهد االسالمي  لشعريف ا يهتم باملعنیول نقد أنّ إ - ١
ذين آمنوا وعملوا لّا الّإ - أنهم يقولون ما اليفعلون و  – هيمونَي أنهم يف کلّ واد مل ترأ -و الشعراء يتبعهم الغاوون: "الشعراء

حانه تعالی املؤمنني منهم و بذلک حدد سب یفاستثن) ۲۲۷الشعراء ...(من بعد ما ظلموا تصرواناالصاحلات و ذکروا  اهللا کثرياً و 
يف  یعنصر املعن یذي يؤکّد علسالمي و هو املنهج الّمسرية الشعر و ضرورة االلتزام فيه، و هذا هو بداية النقد اخللقي  يف العصر اإل

  .الشعر
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من  يقيمته الفنية تقاس بقدر ما احتو نّأخالص و إبتصوير احلقائق يف صدق و  ن يعينأديب جيب األ
: وهو کمـا يقـال   ن اليكون نقالً دقيقاً بل متثيالً و تفسرياً هلاألكن تصويره هلا جيب  هذه احلقائق و

آخر فهي يف الشعر غري حامسـة   لّ شکل فين إيلجوهر األسلوب و لکن درجة أمهيتها ختتلف من ک"
أنّ الشعر ميکن أن يکون مجيالً عذباً و مؤدياً لعنايته الشعورية و التصويرية دون أن يتضمن فکرة  مبعين

والفکرة يف العمل األديب ال حيملها سطر أو صفحة أو بيت و إنما ...معينة ميکن جتريدها و حتديدها،
                        ١)۲۳۳ص  ،۱۹۷۵حسن عبد اله،(" ة يف العمل کلّهجيب أن تکون مبثوث

 ۶۴( الشاعراجلاهلي السموأل يته، لدصدقه و سهولته، مجاله و قو ،عنصراملعين يلإنظر ناآلن  و
                               :  فيقول ،قصيدة له حيث افتخر فيها بقومه يصف شجاعتهمأبيات من يف .)  ق.هـ.ق

  املَرُء لَم يدنس من اللُـؤمِ عرضـه   إِذا
  

ــلُّ رِداٍء    ــ فَكُ ــلُـيرتدي   ه جمي
  هو لَم يحمل على النفسِ ضيمها وإِن  

  
ــبيلُ   ــاِء س ــنِ الثَن ــيس إِىل حس   فَلَ

ــا   ــدنا   تعيرن ــلٌ عدي ــا قَلي أَن  
  

ــا إِنَّ    ــت لَه ــرام  فَقُل ــلُ الك   قَلي
  ن كانـت بقايـاه مثلَنـا   قَلَّ م وما  

  
  شــباب تســامى للعلــى وكُهــولُ  

  ـ   مـا  و نا أَنـرنــا ضجارا قَليـلٌ و  
  

ــلُ    ــرين ذَلي ــار اَألكثَ ــز وج   عزي
  بقَرآجالَنـا لَنـا     ي املَـوت ـبح  

  
  وتكرهـــه آجـــالُهم فَتطـــولُ  

  و ام م   ـهأَنف تـفح دـيا سنم ات  
  

  منـا حيـثُ كـانَ قَتيـلُ     وال طُلَّ  
  الظُبـات نفوسـنا   على حـد   تسيلُ  

  
  ولَيست على غَـريِ الظُبـات تسـيلُ     

  حنمـا يف نِصـابِنا    فَن كَماِء املُـزن  
  

   ــام ــلُ و كَه ــد بخي عــا ي   ال فين
  سـيد   قـام  سيد منـا خـال    إِذا  

  
  قَؤولٌ لمـا قـالَ الكـرام فَعـولُ      

  شـرقٍ ومغـرِبٍ   يف كُـلِّ  وأَسيافُنا  
  

  بِها مـن قـراعِ الـدارِعني فُلـولُ      
  إِن جهِلت الناس عنـا وعنـهم   سلي  

  
ــولُ    ــالم وجه ــواًء ع س ــيس   فَلَ

  
                                                              

و النقد  يع خمتلفة، منها النقد اخللقنواأ یلإ عندهم ديباأل ذلک النقد یيف الشعر فانقسم عل یاهتم النقاد منذ القدمي باملعن -  ١
أيضاً القدمي  العريب النقد و يف) ٢٩، ص١٩٨٦ ،یاملاض یشکر( هذين النوعني من النقد یلإشار أل من وأفالطون أو کان . الفين

لناحية اخلليقة من او األعشی القيس ئ ينتقد امر "طبقات الشعراء" أنّ ابن سالم يف کتابه یکما نر .يوجد هذان النوعان من النقد
منهم من کان  و کان من الشعراء من يتألّه يف اجلاهلية و يتعفّف يف شعره و ال يستبهر بالفواحش و ال يتحکّم يف اهلجاء  و" :بقوله

ل طبقة من وأ لکن ابن سالم جيعلهما يف)  ٥٥، ص ١٩٩٧ ابن سالم،( یعشو األ يسنفسه و يتعهر و منهم امرؤالق یعل یينع
  .الفين و ياخللق :الشعر من املنظرين یلإأنّ ابن سالم ينظر  یهذا يدلّ بوضوح علف. شعرائه
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  )۳۴۵، ۱، ج۱۹۸۷البستاين(
 من الشـعراء  کثريونا کرره الشاعر يف قصيدته مب مبتکراً، فأيت معينهذه القصيدة  يف فليس املعين

، إذا قيست بأمثاهلـا يف  جتعلها ممتازة ة يف املعين، و لکن فيها سهولة و قويف العصر اجلاهلي الفخر يف
   .الشعراجلاهلي

خطـأ   بينما يعتقد الـبعض أنّ يف الشعر،  يف املعين اجلودة و الرداءة سييالنقاد حول مقا اختلف
أعـذب  ": کما اشتهر قول العرب القدماء ١.لکخالفاً لذ الشاعر يفسد شعره، يعتقد البعض اآلخر

إذا تنـاول   باجلدة واالبتكـار  على املعين يحكممن مقاييسها ايضاً ف اجلدة واالبتكارو" الشعر أكذبه
تعترب  السطحية العمق وکما أنّ  .كاجلديد مه بأسلوب يبدو فيه جديداً أوالشاعر معىن من املعاين فقد

رة، بعيداً يف داللة معنوية عالية مـؤثّ  بالقارئذي يذهب العميق هو الّ عىنامل و  ايضاً من مقاييس املعين
  . هيستدعيها إىل ذهن و يهمعان وخواطر كثرية يثريها ف هتتوارد على نفسحبيث 

  سلوباأل

. دباأل يف يخـر هي طريقة تـأليف العناصـر األ  " ةالصور"سميه بعض النقاد و ما ي سلوباأل
التقـلّ   ةهام ةوهي وسيل ةمالئم ةلفظي ةي بوسيلجيب أن تؤد ،يو املوسيق و اخليال واملعين ةفالعاطف"

ا عن ماد۳۰، ص۱۹۹۴الشايب،(و معانيه أدب األ ةمكا( ة يصوغ فيهـا  و عند النقاد هوطريقة خاص
، ۱۹۶۴ امحد بدوي،( نفسه من العواطف واالنفعاالت ا جيول يفن ا عمفكاره و يبيأالشاعر و الكاتب 

غراض و خيتلف األسلوب بني األديب والعامل وبني أديب ساليب ختتلف باختالف األاأل نّأو  )۴۵۳ص
هم خيتلفون من املعاين، بل أن سهمنفأا جيول يف الناس خيتلفون فيما بينهم يف التعبريعم و وأديب آخر،

ة و لكن عندما يراد التعبري ميفقون يف التعبريعن املعاين العلبينما أنهم قد يت. الواحد يف التعبريعن املعين
ي اختالف يف التعبري و طريـق نظـم   أفقوا، و ن يتأا تكنه العواطف ال ميكن ديب و خصوصاً عماأل

ـ  ثـر األ اً بيناً يفبسرعة اختالف حتدثغريت كلمة يف الشعر ت فلوالكالم ينتج اختالفاً يف التأثري،  ذي الّ
ترمجـة   يلغة أخر إيل ي الميكن ترمجتهماو النثر الفنالشعر  إنّ" :و هذا هو السر يف ما يقال. يوحيه
 مـيت  الجيوزعليه النقل و إنّ الشعر اليستطاع أن يترجم و: "و لذلک قال اجلاحظ منذ القدمي. دقيقة

 .)۷۴، ص۱احليـوان ج (" ب منـه سقط موضع التعج ذهب حسنه و بطل وزنه و حول تقطع نظمه و

                                                              

مناقضة الشاعر نفسه يف قصيدتني أو كلمتني، بأن يصف شيئاً وصفاً حسناً، مث  أنّ .)ق.هـ٣٣٧( قدامة بن جعفر يعتقد -  ١
يذمفالصدق  ،خالفاً لذاک .)ق.هـ٣٢٢( ا يعتقد ابن طباطبابينم،  اً حسناً أيضاً، غري منكرعليه وال معيب من فعلهه بعد ذلك ذم

ع الشعر باالعتدال بني و بذلك يتمت یو اجلور يف التركيب و البطالن يف املعن یلفظ و املعنلة من اخلطأ يف االسالمة التام: هو يف رأيه
  )١١، ص ١٩٨٥ابن طباطبا، (هذه العناصر مجيعاً 
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  ):ق.هـ ۷۸(لشاعراخلوارج قطري بن الفجاءة تالية الالقصيدة لذلک مثالً  فنتخذ
  قَــد طــارت شــعاعاً لَهــا و  أَقــولُ

  
   ــكحياَألبطــالِ و ــنراعــي ملَــن ت  

  ــك ــومٍ  فَإِن ــاَء ي ــأَلت بق ــو س   لَ
  

  على اَألجلِ الَّـذي لَـك لَـم تطـاعي      
ــرباً   ــرباً  فَص ص ــوت ــالِ املَ   يف مج

  
ـ      ــود بِمسـ ــلُ اخلُل ــا ني   تطاعِفَم

  ــ ال و ــوب البق ـــثَ ــوبِ ع   زـاِء بِثَ
  

  ــراعــن أَخــي اخلَنــعِ اليطــوى عفَي  
   ــي ــلِّ ح ــةُ كُ غاي ــوت ــبيلُ املَ س  

  
ــي   ــلِ اَألرضِ داعـ ــه لأَهـ   فَداعيـ

  ط وــب عتــن ال ي م  مــر ــأَم ويه   يس
  

ــاعِ   ــونُ إِىل انقطـ ــلمه املَنـ   وتسـ
  ـ    و   اةمــا للمــرِء خــري يف حيـ

  
ــا   ــن  إِذا م م ــد ــاعِ ع ــقَط املَت س  

عاطفتـها   ها و ينتقلترمجي فمن يستطيع أنفهذه قصيدة مملوءة بعاطفة مثرية للتضحية و الفداء،   
                            ؟و هل ميکن هذا ؟يف صدق و أمانةغة املترمجة اللّ يلإاملکنونة فيها 

  سلوبأنواع األ

                                                                          : وعنيىل النإ سلوباألينقسم 
   ديبسلوب األاأل -۱ 
   سلوب العلمياأل -۲ 

ساسية الدعامة األ ديب تعتربسلوب األيف األ ياملوسيق اخليال و العاطفة و بينهما أنّ عناصر واالفرق
سـلوب  ل يف بناء األوساس األاأل ،تشكل املعرفة العقليةبينما  ؛فكاراأل من احلقائق و تكون أهم له و

بعرض  نياء والسامعثارة االنفعال يف نفوس القرهو إديب سلوب األسي من األياهلدف الرئإذن ف. العلمي
متقدمي احلقائق للتعلّ هو سي منهيسلوب العلمي فيكون اهلدف الرئا األاحلقائق رائعة مجيلة أم.  

و  من احلـزن  ناما يثريه يف نفوس دوء مثّ ننظر إيل) لنازک املالئکة(لـ  إيلالت الشعرنقرأ واآلن 
    : )۲۳۶، ص ۲، ج۱۹۹۷نازک املالئکة، (هادئ  سلوب سهلأ يف الشعور

  يدالشه

أحجـار   فوق/  دمه الصايف الكرميا وأراقوا/  اًالنشوان ألقوه هشيم سهأر/  دجى الليل العميق يف
   الطريق

***  
   وغنيمة اًومتاع/  ألقوه طعاما للحود مث/  أعباءها ظهر العمود محلوا/  ةاجلرمي وعقابيل
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***  
   ساروا ونسوه مث/   ظنوه لن يبقى شذاه عارهم/  حقدهم فوق ثراه وأهالوا/   دفنوه اًوصباح

***  
 يتحداهم/   غطّوا على ذكرى القتيل كلّما/   ما كان من جهد ثقيل شهدت/  يف سراها إيلواللي

   / اهاشذ
***  

أنّ اد  غري/  أن يطفئوا ضوء النهار رأوا و/  حتاموه بستر أو جدار إن/  اإلعصار يلوى حسبوا
   /  أقوى

***  
   ال يتقهقر جامث/   أثبت من جيش عنيد طيفه/   صوت الشهيد اًيزل منبعث مل/  القرب املعطّر ومن

***  
أراضـينا   من/  خطى أغنامنا يف كلّ ميل يف/   أغانينا ويف صرب النخيل يف/  يف ارتعاش وسيبقى

   /  العطاش
***  

   احلصاد و ناأقر و/   تبعثه أمواه دجله اًفغد/   وليقتلوه ألف قتله..دوم/  إن أرادوا فليجنوا
***  

   ونقاء, مجاال و/   وخلودا, وشبابا, عمر ألف/   حني أردوه شهيدا منحوه/ !  حلمقى أغبياء يا
***  

  يبعث حياً غدا و/  ثأرا يتشوق أمانينا و يف/   قد أصبح نارا تتحرق وهو/   اعاد نبي إنه
سـلوب  نما األإ، ويواملوسيق العاطفة و اخليال و املعين: هي ربعة وأدب األ عناصر نّإاحلقيقة  يف

العمل األديب هو صـياغة   هو يف الواقع طريقة تركيب و نسج هذه العناصر بعضها مع بعض آخر، و
كاتـب   وأشـاعر   لكـلّ ف ١.و الشاعرأ ديب األ هقصدا يلعناصر يف وحدة متكاملة، للتعبريعمهذه ا

                                                              

يت متيز الشعر من غريه يف آراء هم العناصرالّأوهي من و دورها يف األسلوب ة اللغة الشعري حبث النقاد منذ القدمي کثرياً حول-١
 إذن :غةه من اللّلّحياناً شعراً يأخذ مجاله کأ یة للشعر حبيث نرة ميزة خاصغة الشعريصبحت اللّأکثري منهم، و يف النقد احلديث 

غة مقاييس اللّ و ،املفردات والتراكيب: الباً من خاللغيدرس األسلوب فسلوب الشعري، غة تلعب دوراً هاماً يف األميکن القول إنّ اللّ
  :هي

 سالمة الكلمة من الغرابة و خلوها من العيوب  - أ 
 إحياء الكلمة و حسن اختيار الشاعر للكلمات   -ب
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و ليس األسلوب، اللغة و لکنه هـو طريقـة    سلوب هوالشخص،إنّ األ": اخلاص حبيث يقال هسلوبأ
ذا إ الّإون الميكن متييزه سلوب كاللّاأل نّإ: كما يقال )۲۳۱، ص۱۹۷۵حسن عبد اله،(التفکري و التعبريمعاً 

أثنـاء  " التاريخ البيهقي"اجعلوا بضعة أسطر من : يقول شفيعي كدكين حول األسلوب .قيس باآلخر
نص صحفي، ترِي نفسها؛ فليس شيء إالّ و له أسلوب كما ليس شيء يف عامل املادة إالّ و له لون و 

   .)۳۷بيدل شاعر آئني ها، ص(....إنّ األسلوب يدرك باملقارنة دائماً، كما يدرك األلوان باملقارنة. شكل
 ربعةداء و تركيب و نسج العناصراألة بقصيدة معاصرة يف طريقة األاهليذا قيست مثالً قصيدة جإف

 حـده ينفرد و ياً من هذه العناصر الأنّ إيقال  و .سلوبن بوضوح اختالف األتبيبعض، مع بعضها 
اعتباره منفصالً  تعين منها ال دراسة كلّأنّ لباقي، كما باکلّ منها نما يستعني إ ديب املراد وبالتأثري األ

عضـاء لـه سائراأل  يذ اعتلّ عضو تـداع إاجلسم  عضاءأالتأثري ك ةمتبادل ةصلعن سائرها مادامت مت 
  .)۳۱، ص۱۹۹۴الشايب،(

 دوربوضـوح،  فهمنـا  ) الطويـل ( واحد يف حبرو مها  بيات التالية من القصيدتنياألقارنا  ذافإ
لکن کلّـاً  فهاتان القصيدتان و إن کانتا يف حبر واحد و . يخريف بيان العناصر األأمهيته و سلوب األ

ما هو سر هذه الدرجة املختلفة من . اختالفاً بيناً اآلخر عنالقارئ شعوراً خيتلف نفسية ا يثري يف ممنه
، و سلوبيف األيکمن   التأثري و إثارة هذا النوع من االنفعال النفسي؟ ال شک يف أنّ السبب الواقعي

کـلّ   يکلّ من الشاعرين فمزج هذه العناصر لـد  يبطريقة خاصة لد يهو اندماج العناصر األخر
الثانيـة   القصيدة و اجلاهلي النابغة الذبياين للشاعر ويلاأل القصيدة. منهما له صبغة ختتلف عن اآلخر

   :)الطويل( )ق.هـ۳۵۷(يب فراس احلمداين أل
     )الطويل(-الف

ـ ـا أُميمـةَ ن ـم يـله كليين بِـاص  
  

  ـلَيلٍ أُق و طـيِء   اسيهـ  ب بـالكَواك  
  لت لَـيس بِمـنقَضٍ  ـحتى قُ اولَـِتط  

  
  الَّذي  و رعى  لَيسـ   ي   آئبِـالنجـوم بِ

  و ـ  درٍـص   ازِب همـه ـأَراح اللَيلُ ع
  

   فضاعن كُـلِّ جانِـبِ   تاحلُزنُ م فيه  
  ـعلَي عـ ـمـل   د نِعمـة ـروٍ نِعمةٌ بع

  
  ـلتـواللَيس هـ ـبِ  د   ارِبِـذات عق

ـ ـم إِذا     ق فَـوقَهم ـاغَزوا بِاجلَيشِ حلَّ
  

ـ ـعص   هتطَريٍ ت بـ ـائ   ائبـدي بِعص
  بنصاحمـِيـ   ه غـى يتم ـحهغـاررنَ م  

  
  ـمالضارِيات ـ   ن   الدماِء الـدوارِبِ ـبِ

  راهتل نالقَـخ هـا  ـفيونـزراً عومِ خ  
  

ـ   جلوس الشيوخِ      مرانِبِـيف ثيـابِ ال
  

                                                                                                                                               

 ة استعمال الكلمةدقّ –ج
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ـ  ـعيب فيهِ وال   وفَهمـم غَـري أَنَّ سي
  

  راعِ الكَتائـبِ ـولٌ من قـلـن فُـبِهِ  
ـ  ـي بِضربٍ   ع ـزيلُ اهلـام هناتـكن س  

  
  ـوارِبِ   طَعنٍ كَإيزاغِ  واملَخـاضِ الض  

  ةٌ لَشي مـلَهـم  ـمهغَري ها اللَـهعطم ي  
  

  اجلـم ـوازِبِ  ـنع غَـري اَألحالمو ود  
  )الطويل(-ب  

أراك عصـ  ي ـ  معِدـال شيمـ ت ربك الص  
  

  ال أمـر  و يـك لَع هـي ى نولـه ا لم أَ  
  ــأَ ،ىلَــبنا مشــتاق وــنــدي لَعةوع  

  
  ــ ولكــن ملَــ ذاع ثلــي ال يه ســر  

  مــلَلِّع بِ يتــلِالو ــوت و ص ــد  امل هون  
  

  طــرالقَ لَزال نــمآنــاً فَــظَ تا مــإذَ  
  و حارقَ بتـ وم ـ ي ف ي هواك و ـ إن مه  

  
  و إيـ  اي ـ وال حلَ ّبـ ك   اخلمـر  اء و، املَ

  وما صحيب بعزل لـدى الـوغى   أسرت  
  

ــر و و   ــي مه ــ ال فرس ــرال رب   ه غم
  لكنو إذا حم  ـ القضـاء ع   ى امـرئ لَ

  
ــفَ   ــ يسلَ ــرلَ ــه وال ب ه ب ــيقي رح  

  هاملَ وفَ وتاختـ ر م ـ ا ع   هكـر ذ كال لَ
  

ـ  نسانُاإل  تمم يلَفَ   ا حيـي الـذكر  م  
  ال و ـ خ ري ففـعِ ي د   الـرى مبذلـة د  

  
  بســوءته عمــرو ومــاًا يا ردهــمــكَ  

  سذكُيـ  ينِر ـ ومي إذَـقَ ا جد  همجـد  
  

  و ي اللَّف ـ   لمـاءِ الظَّ يلـة دريفتقـد الب  
  )۲۸۰، ۱۹۸۷البستاين، (  

فلکلّ . إذن فاألسلوب هو عنصر هام جداً يف األثر األديب و هو امليزة اخلاصة لکلّ شاعر و أديب
أثر أديب أسلوب يصطبغه بصبغة مؤلّفها، فکلّ شاعر أو أديب يستخدم عناصر األدب اجلمالية يرتبها و 

  ".األسلوب هو الشخص"و کما يقال . هميزجها فينتج منها ما خيتلف عن غري

  النتيجة

کالعاطفـة و اخليـال و   : الفين لکلّ نص أديب يتعلّق بدرجة استعمال عناصـر  يإنّ املستو_ ۱
  . فيه ياملوسيق
کـ  ييوجد عنصر الفکر يف کلّ نص سواء کان أدبيا أو علميا، لکن عناصر الثالثة االخر_ ۲

هي الّيت ختتص بالنص األديب و تبين اختالفه مع النص العلمي، و هي _ يالعاطفة، اخليال و املوسيق_ 
  . اليت ختلّد النصوص االدبية طيلة القرون

۳ _االصطالحي طريقة امتزاج و نسج هذه العناصر األربعة، بعضها مع بعض األسلوب يتسم.  
 ياألشخاص، إضافة علإنّ لألسلوب انواع کثرية جدا، حيث يقال إنّ تعدد األساليب بعدد _ ۴
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واضحاً يف املقارنة بـني النصـوص األدبيـة يف     يهذا، إنّ لکلّ فترة زمنية أسلوا اخلاص الذي يترأ
  . أدوارها املختلفة

  .يف النص األديب يو يف دراسة األسلوب يدرس مجيع العناصر األخر_ ۵
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   املصادر و املراجع

  القرآن الکرمي .۱
  ج البالغة .۲
شـرکة دار  ، الطبعـة دون ، )شرح عمر فاروق الطباع(طبقات الشعراء حممد،  ابن سالم، .۳

  .م۱۹۹۷ بريوت، األرقم،
للطباعة و النشـر، ريـاض،    رالعلومدا، الطبعةدون ، عيار الشعر ،ابن طباطبا، حممد بن أمحد .۴

  .م۱۹۸۵
  .م ۱۹۶۴ مصر، ،مکتبة ضة، ۳الطبعة ، أسس النقد األديب عند العرب ،محدأ، د بدويمحأ .۵
  .م۱۹۶۷بريوت، دار الکتاب العريب، ، ۴الطبعة ، النقد األديب، محدأمني، أ .۶
  .م ۱۹۸۷بريوت، دار املشرق، ، ۴الطبعة ، ااين احلديثة ،البستاين، فؤاد أفرام .۷
بـريوت، دار   ،۱، الطبعة )شرح حسن محد(ديوان دعبل اخلزاعي ، اخلزاعي، دعبل بن علي .۸

  .م۱۹۹۴الکتاب العريب، 
  .م ۱۹۹۴ة، مکتبة النهضة املصري ،۱۰الطبعة  ،أصول النقد األديب، محدأ الشايب، .۹

بـريوت،   ، الطبعة ؟،)حتقيق درويش جويدي( ۲ج ،البيان و التبيني ،احظ، عمرو بن حبراجل .۱۰
م۲۰۰۱ ة،املکتبة العصري.  

 ،دمشـق، منشـورات اتحـاد العـرب    الطبعة، دون ، األديب يف النقد املسبار، حسنيمجعة،  .۱۱
  .م۲۰۰۳

۱۲. دحسن عبد اله، حمم، ـ   ، ۱الطبعة ، ديبمة يف النقد األمقد ةالکويـت، دارالبحـوث العلمي، 
۱۹۷۵.  
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