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١٠٠٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 
: النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  

 )والحيوان للجاحظ الشعر والشعراء البن قتيبة،(
 سحر بنت عبد الرمحن الدوسري

 – اخلـرج –  جامعة سطام بن عبـد العزيـز-الرتبية   كلية–  األدب والنقدقسم
  . السعودية

  :البريبد االليكتروني 
Sahar.١٤٠@hotmail.com  

 :الملخص 
: مقاربــــة نقديــــة �ــــدف إىل النظــــر يف مــــدى استحــــضار ابــــن قتيبــــة يف مقدمــــة

للـشروط الـيت مـن شـأ�ا أن " احليـوان: "، واجلاحظ يف مقدمة"الشعر والشعراء"
جتعــل املنطوقــات مناســبة وناجحــة إجنازي�ــا، ويف ســبيل ذلــك اســتعنت مبجموعــة 

تواضع عليها التـداوليون؛ ألمتكـن مـن اإلجابـة علـى من األدوات اإلجرائيَّة اليت 
التــساؤالت الــيت يطرحهــا هــذا البحــث، إمجــاالً أو تفــصيًال حــسب مــا يقتــضيه 

اعتمــاد ابــن قتيبــة يف : املقــام، وقــد خلــص البحــث إىل مجلــة مــن النتــائج أبرزهــا
مقدمـــة ، يف حـــني انطلـــق اجلـــاحظ مـــن  الهرمـــيتـــدرجال بـــدأم: مقدمتـــه علـــى

 . ، وهي أقل تعقيًدا من املقدمة املتدرجةوقائع معاينة علىحجاجية مبنية 
 

 – الــــشعراء – الــــشعر – مقدمــــة – اجلــــاحظ - قتيبــــة:الكلمــــات المفتاحيــــة
 .  التداولية-احليوان 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٠٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

The Arabic Cognitive and Poetic Theory 
Introduction: 

(Poetry and poets of Ibn Qutaiba, and the 
animal for the protruding) 
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Abstract: 
A critical approach aimed at looking at the extent 
of Ibn Qutaybah's invocation in the introduction: 
“Poetry and Poets”, and Al-Jahizh in the 
introduction: “The Animal” for conditions that 
would make the operatives appropriate and 
successful in achievement. For this purpose, I 
enlisted the help of a set of procedural tools on 
which traders are humble; From answering the 
questions raised by this research, in general or in 
detail according to what the maqam requires, the 
research concluded a number of results, the most 
prominent of which are: Ibn Qutaybah relied in his 
introduction on: the principle of hierarchy, while 
Al-Jahiz departed from a pilgrimage premise 
based on the facts of inspection, which is Less 
complicated than the stepped top. 
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١٠٠٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 
علـم الـنفس، وعلـم االجتمـاع، وعلـوم االتـصال، (قاد التكامل بـني احلقـول املعرفيَّـة ((     

إىل انقــسام الــدَّرس اللــساين ...) ، والــسيميائيات، واللــسانيَّاتوالعلــوم املعرفيَّــة، والفلــسفة

ــاهني كبــريين ــاه شــكلي: خــالل النــصف الثــاين مــن القــرن العــشرين إىل اجتِّ ... صــوري/اجتِّ

ـــاه وظيفـــي ـــا االجتـــاه األول فقـــد تطـــرَّف أصـــحابه ومـــالوا كـــل امليـــل )١())تواصـــلي/ واجتِّ ، أمَّ

جوانــب الـنَّص، وأمَّـا االجتــاه الثـاين فقـد حظــي فكـان عاقبـة أمـره الفــشل يف إضـاءة بعـض 

باهتمام متزايـد؛ لقـاء عنايتـه بكـل شـاردة وواردة ختـص اخلطـاب مـن مـتكلم ومتلـٍق ونـص 

ــــن قتيبــــة واجلــــاحظ  مــــة اب ــــني هــــاتني -وســــياق، ومــــا هــــذه املقاربــــة ملقدِّ ــــة ب مجعــــت املقارب

ما من الدائرة املعرفيَّة نفسها  سوى إحدى مظـاهر هـذه العنايـة -املقدمتني النظريَّتني؛ أل�َّ

 .علم دراسة اللغة قيد االستعمال: املتزايدة بالتَّداولية، اليت تعين يف أبسط مفهوم هلا

 :       وستحاول هذه املقاربة البحث عن إجابة لعدد من اإلشكاالت، حنو

 ما هي األسس النظريَّة واملعرفيَّة اليت خيضع هلا اختيار الـشِّعر يف كتـب الطبقـات 

 لــــدى ابــــن -أي يف الكتــــب الــــيت تُعــــىن باملــــضامني الــــشِّعرية-واملعــــاين واملراثــــي 

 قتيبة؟

 مـصدر وحيـد للمعرفـة الرُّوحيَّـة واملعرفـة : كيف حتوَّلت وظائف الشعر العريب من

حــني -مــصدر مجــايلٍّ ختييلــيٍّ : ، إىل-حــني كانــت املعرفــة شــفهيَّة-االجتماعيَّــة 

                                                           

األردن، -الثَّانيــة، إربــد: ، الطَّبعــة)علــم اســتعمال اللغــة(التــداوليَّات : عليــوي، حــافظ إمســاعيلي) ١(

 .١ :م، ص٢٠١٤عامل الكتب احلديث للنَّشر والتَّوزيع، 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٠٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

وائـــد هـــذا التَّحـــوُّل أو التَّوظيـــف اجلديـــد مـــن ؟ ومـــا ف-أصـــبحت املعرفـــة كتابيَّـــة

 املشافهة إىل الكتابة لدى املصنِّفني؟

 ما الفرق بني املعرفة العلميَّة واملعرفة التَّخييليَّة من خالل مقدِّمة احليوان؟ 

 ــه اجلــاحظ يقــصد مــاذا ))العــرب علــى مقــصورة الــشِّعر وفــضيلة(( :بقول
 تــاريخ ضــوء يف 

 األفكار؟

من تأشـري وتباعـد، وإشـارة واسـتدالل، وافـرتاض -يق كل املفاهيم التَّداوليَّة      وألنَّ تطب

مــسبَّق واســتلزام، وتعــاون وتــضمني، وأفعــال كــالم ومقامــات، و�ــذيب وتفاعــل، وحمادثــة 

 أمــر ال ميكــن أن يتــسىنَّ -...وبــىن تفــضيل، وإحالــة إىل فــضاءات ذهنيَّــة أو عــوامل ممكنــة

املبــادئ الــيت يــضعها النَّــاص الــذي : ط الــضوء علــىلباحــث يف عجلــة مــن أمــره؛ فــسأسل

يوجِّه خطابه إىل خماطـب كـوينٍّ، ويطمـح أن يرتقـي نـصه إىل مرحلـة اخللـود نـصب عينيـه، 

الــشعر : "فمـا مقــاربيت هــذه غــري حماولــة للتأكــد مــن مــدى استحــضار ابــن قتيبــة يف مقدمــة

ا أن جتعــل املنطوقــات للــشروط الــيت مــن شــأ�" احليــوان: "، واجلــاحظ يف مقدمــة"والــشعراء

قــدر اجلهــد ووســع الطاقــة الذهنيَّــة -مناســبة وناجحــة إجنازي�ــا، ويف ســبيل ذلــك سأســتعني 

 مبجموعـــة مــن األدوات اإلجرائيَّـــة الــيت تواضـــع عليهــا التـــداوليون ألمتكــن مـــن -املتواضــعة

اإلجابــــة علــــى التــــساؤالت الــــيت يطرحهــــا هــــذا البحــــث، إمجــــاالً أو تفــــصيالً حــــسب مــــا 

 :-وباهللا التوفيق-ه املقام، وعليه أقول يقتضي

البــن قتيبــة واحــًدا مــن املظنــات األدبيَّــة النفيــسة يف " الــشعر والــشعراء: "     يعــد كتــاب

موضوعه، صنَّفه عامل موسوعيٌّ كبري، هـو للنقـد أقـرب منـه إىل جمـرد االسـتظهار واجلمـع، 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٠٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

كعبـه يف النقـد، كمـا أنبـأ مجعـه تنبئ عن علـو  " علم الشعر"وقد استهلَّه مبقدِّمة نفيسة يف 

ألخبار وأشعار مئتـني وسـتة شـاعرًا مـن الـشعراء املتقـدَّمني عـن كونـه ثبتًـا حافظًـا صـدوقًا، 

 .وهي مربط فرس هذه املقاربة، وحمط عنايتها

 :مقدمة حجاجية متدرجة مبنية على الحقائق

ــــنيَّ اعت ــــه أن يتب ــــصدر هــــذه الوثيقــــة النقديَّــــة ميكن ــــى      إن املتأمــــل ل ــــة عل ــــن قتيب مــــاد اب

ــــا ((: امللفوظــــات التَّقريريَّــــة أخذتــــه ومــــا ... يُــــْستجاد مــــن أخبــــار الرجــــل وُيْستحــــسنعمَّ

، ولعــل هــذا )١())المتــأخرون عــنهم هأخــذف المتقــدمون إليــه ســبقمــا ...  علــيهمالعلمــاء

االتكــاء املتعمــد علــى امللفوظــات الوصــفيَّة واخلربيَّــة الــيت حتتمــل الــصدق أو الكــذب والــيت 

 بـــادئ ذي بـــدء، فقـــد اْسُتحـــسن مـــا رغبـــة منـــه يف إبـــداء احليـــادال يـــد مباشـــرة لـــه فيهـــا؛ 

اختاره، وُذمَّ ما ساق سقطاته، وسبق قوم إىل ما اسـتملحه واسـتظرفه حـىت دفـع هـذا مـن 

تـــأخر إىل االتكـــاء علـــى املخيـــال العـــريب واالســـتفادة مـــن أربـــاب النـــصوص املنجبـــة فيمـــا 

، مثَّ ينفـذ مـن هـذا التقريـر إىل اإلملاحـة ناقـل إالَّ -بـن قتيبـةا-أجنزوه من نصوص، فما أنا 

عـــن الوجـــوه الـــيت ُخيْتـــار ((خمـــرب : األوىل لوجـــود بـــصمات شخـــصية لـــه يف هـــذا العمـــل إنَّـــه

، ويكتفـــي �ـــذا امللفـــوظ اإلجنـــازي األوّيل؛ مراعًيـــا عـــدم )٢())الـــشعر عليهـــا وُيْسَتحـــسن هلـــا

 املتلقـي، الـذي أمـسك �ـذه املظنَّـة متوقًعـا أن وجود ما يكفي من األلفة، ليصدم وجـدان

 .جيد تراجم لشعراء عرب وحسب، ال نقًدا وتذوُّقًا

                                                           

لبنــان، دار -الــشعر والــشعراء، الطَّبعــة الرَّابعــة، بــريوت: ابــن قتيبــة، أبــو حممــد عبــد اهللا بــن مــسلم) ١(

 .٢١: م، ص١٩٩١=هـ١٤١٢إحياء العلوم، 

 . ٢١: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٠٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 

 :األسس النظريَّة والمعرفيَّة التي يخضع لها اختيار الشِّعر في كتب الطبقات

        أمَّــا بعــد أن أرســى ابــن قتيبــة اخللفيَّــة التواصــليَّة الــضروريَّة؛ لنجــاح عمليَّــة التواصــل،

واســتمرارية تقــدُّمها، فإنـَّـه يعمــد اآلن إىل التــصريح بعــد التَّلمــيح، واإلشــهار بعــد التــواري 

لقــد كــان أكثــر قــصدي للمــشهورين مــن ((: اخلجــول خلــف العلمــاء واملستحــسنني بقولــه

، فالعمــــل قــــصديٌّ إذن، وامللفــــوظ إجنــــازيٌّ، واجلملــــة إنــــشائيَّة بداللــــة إســــناد )١())الــــشعراء

: الــيت يــشي �ــا الفعــل) العمــد: ( ضــمري املــتكلم زمــن احلــال، وبداللــةإىل) قــصد: (الفعــل

إنَّه يؤسس يف هذا املقـام للنظـام املعـريف الـذي خيـضع لـه اختيـار الـشِّعر يف كتـب ). قصد(

، "قبــول االحتجــاج �ــم"أوًال، مثَّ مــسوِّغ " الــشُّهرة"الطبقــات والــرتجم واملراثــي إنــه مــسوِّغ 

جــه اخلــصوص وظيفــة إحاليَّــة تــسمح بإقامــة عالقــة مــع أشــياء وميثــل هــذا املــسوِّغ علــى و 

" حمتــًوى"الــسنن الــيت ســنَّها علمــاء اللغــة لقبــول الــشعر : خمتلفــة عــن مقــام التخاطــب، حنــو

ُتستقى منها املادة اللغويَّة، باإلضافة إىل اإلحالة على املواثيق الغليظة اليت يـضعها علمـاء 

قيــــاس واالســــتدالل علــــى القواعــــد النَّحويَّـــــة النحــــو أمــــام الــــشعر؛ لــــيحكم بــــصالحيته لل

والــصرفيَّة مــن عدمــه، باإلضــافة إىل اإلحالــة علــى شــروط املفــسرين لقبــول الــشعر، بوصــفه 

مـــادة صـــاحلة اللتمـــاس مـــا عـــسر علـــيهم فهمـــه مـــن كتـــاب اهللا، أو اختلفـــوا حـــول معنـــاه، 

بالـــشعر يف وحييـــل أيـــًضا إىل مـــا تواضـــع عليـــه شـــراح احلـــديث مـــن ســـنن لقبـــول االســـتعانة 

 .الشرح من عدمه

                                                           

 . ٢١: املصدر نفسه، ص) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٠٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 يف التبــــادل القــــويلٍّ، ومــــنح متلقيــــه املعطيــــات )١(     وبعــــد أن أبــــدى ابــــن قتيبــــة تعاونًــــا

واالفرتاضـات الــيت سيــسري علــى هــداها يف اختياراتــه، شــرع يف إقنــاع متلقيــه بــاملنهج الــذي 

: أفعالــه أو قـــلســبيل ) غــري(يعــرتض الــــ((اختطـَّـه مــستعيًنا مببــدأ التواجــه، فهــو ال يريـــد أن 

، فيحــتج بــأن املقلــني أغربــة، وقليــل ال يقــاس علــيهم؛ حــىت أن )٢()))إرادة دفــع االعــرتاض(

 فإنــه ال -جــدالً - ال يعــرفهم، وإن عــرفهم -علــى مــا أويت مــن احلفــظ والعلــم-ابــن قتيبــة 

وعليـه يقنـع !  ال يعـرفهم فكيـف بالعامـة-وهـو مـن هـو-يعرف هلم أخبارًا، فـإن كـان هـو 

 !  �ؤالء)٣())ال حاجة لك((: النتيجةاملتلقي ب

      وبعـــد أن احـــتج لرأيـــه يف عـــدم ذكـــر املقلـــني واألغربـــة، فـــال يعـــدم مـــن يعـــارض هـــذا 

؛ )٤(التَّــأدب أو التَّهــذيب األقــصى: الــرأي، فكــان لزاًمــا أن يتعامــل مــع هــؤالء وفــق مــنهج

                                                           

 املفروض أن يكون كل مشارك يف احملادثة متعاونًا يف عملية التبادل من((ينص مبدأ التعاون أنَّه ) ١(

مبــدأ الكــم، ومبــدأ النــوع، ومبــدأ العالقــة، وأخــًريا مبــدأ : ، واضــًعا نــصب عينيــه مــا يلــي))القــويل

جمموعـة مـن : القـاموس املوسـوعي للتَّداوليَّـة، ترمجـة: موشـلر، جـاك و ريبـول، آن: انظـر. احلال

ين ا�ــدوب، مراجعــة:  بإشــرافاألســاتذة والبــاحثني، ، تــونس، )ط.د(خالــد مــيالد، : عــز الــدِّ

: وانظـــر أيـــًضا. ٢٦٦: ، ص٢٠١٠و دار ســـيناترا، ) سلـــسلة اللـــسان(املركـــز الـــوطين للرتمجـــة 

األوىل، الربـاط و بـريوت، دار األمـان و : قـصي العتَّـايب، الطَّبعـة: التداوليَّـة، ترمجـة: يول، جـاك

 . ٦٨: م، ص٢٠١٠=ه١٤٣١ناشرون، الدار العربيَّة للعلوم 

األوىل، : ، الطَّبعــة)قــراءة يف شــعر املــديح يف العــصر العباســي(التداوليــة والــشِّعر : بــريم، عبــد اهللا) ٢(

 .٦١: م، ص٢٠١٤-٢٠١٣اململكة األردنيَّة اهلامشيَّة، دار جمدالوي، 

 . ٢١: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم) ٣(

 -وميثـل هـذا الـصورة الـسالبة-ويقصد به أن يسعى املتكلم إىل التقليل من الكـالم غـري املـؤدَّب ) ٤(

 مـن -وميثـل هـذا الـصورة املوجبـة-من جهـة، والـسعي احلثيـث إىل اإلكثـار مـن الكـالم املـؤدب 

األوىل، : اللـــسان وامليـــزان أو التكـــوثر العقلـــي، الطَّبعـــة: عبـــد الـــرمحن، طــه: انظـــر. جهــة أخـــرى

 .٢٤٦: م، ص١٩٩٨املغرب، املركز الثقايف العريب، -الدار البيضاء



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ذا االعتقـاد ؛ ليخـرج هـ"تظـن: "حىت ال خيسر ما اسرتعاه مـن اهتمـامهم، فيـستخدم فعـل

: الـــذي يعتقـــده معارضـــه مـــن دائـــرة اليقـــني إىل دائـــرة الـــشَّك، ويـــستخدم اجلملـــة الدٌّعائيَّـــة

للـــيخفِّض عـــن معارضـــه ويهـــون عليــه، إْذ مـــن املعلـــوم أن املعـــارض عـــادة مـــا " رمحــك اهللا"

ـا كانـ ت يكون صدره عامرًا بالرغبة يف العراك واملشاحنة واملشاحة إالَّ مـن رحـم اهللا، فكأمنَّ

اجلملة الدعائية لُيسكِّن ابن قتيبة بعض ما يف نفس صاحبه ا�ـادل املخاصـم، مث يـسلك 

مع أولئك مـنهج احلجـاج مـستعيًنا باملقـدمات الربهانيَّـة، فـال يوجـد إنـسان كائنًـا مـن كـان 

قـــــادر علـــــى اإلحاطـــــة بكـــــل شـــــاعر معـــــروف بالـــــشِّعر عنـــــد قبيلتـــــه، وال يـُْعلـــــم أن مظنَّـــــة 

مــن القبائـل إالَّ وفا�ــا مـن تلــك القبيلـة شــاعر واحـد علــى األقــل إن اسـتغرقت شــعر قبيلـة 

مل يكــن أكثــر مــن ذلــك، وســاق خــربًا عــن أيب ضمــضم يف ســبيل التأكيــد علــى كثــرة مــن 

ُعِرف بالشعر بـني قومـه مـن الـشعراء، وثـىنَّ خبـرب عـن األصـمعي ليؤكِّـد أن العـامل وإن كـان 

عــرف األصــمعي يقــرُّ بفــوات شــيء مــن أحفــظ النَّــاس حــىت ُعــِرف بــشيطان العــرب كمــا 

وفًقـا لـدالئل العقـل، -شعر العرب؛ النقطاع السبب إليه، وعليه فابن قتيبة ليس استثناء 

، وليــــست لــــه قــــوى خارقــــة تفــــوق قــــوى البــــشر، فيــــسقط اعــــرتاض مــــن -ودالئــــل النَّقــــل

 .اعرتض

تواصـليَّة الـضروريَّة      وبعد أن تقدَّم اخلطـاب نوًعـا مـا وتـشكَّلت لـدى املتلقـي اخللفيَّـة ال

حــول األســس املعرفيَّــة لالختيــار يــضيف ابــن قتيبــة إىل األســس ســالفة الــذكر الــيت أخــضع 

هلــا مدوَّنتــه شــرطني إضــافيني ميكــن أن نعــدمها شــرطني تكميليــني آن أوا�مــا بعــد أن أقــام 

غلبـة : ، وأول هـذين الـشرطني التكميليـني)عمـدة(دعائم الشروط الـيت ميكـن أن نـسمِّيها 

الــشعر علــى الــشاعر، وهــذا حييــل إىل مــسألة علــى درجــة عاليــة مــن األمهيَّــة، اخــُتصَّ �ــا 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

العــرب دون غــريهم، وهــي القــدرة التواصــليَّة العاليــة الــيت يتمتَّــع �ــا العــريب، علــى اخــتالف 

فـتمكن العـريب مـن ! امللكات املوظفـة، وبدرجـة تكـاد تكـون متـساوية مـن الرباعـة واحلـذق

نــه مــن إنتــاج عبــارات ذات بنيــات متنوِّعــة يف املواقــف التواصــليَّة  االملكــة اللغويــة لــيت متكِّ

 الملكــة المنطقيَّــةاحلياتيَّــة الطبيعيَّــة، هــي ذات القــدرة ورمبــا بكفــاءة أعلــى علــى اســتثمار 

نــه مــن اشــتقاق معــارف أخــرى بواســطة قواعــد االســتدالل الــيت حتكمهــا مبــادئ  الــيت متكِّ

 الملكـة المعرفيَّـةيل، وهي هي القدرة علـى األخـذ بأسـباب املنطق االستنباطي واالحتما

الــيت تعــني صــاحبها علــى تكــوين رصــيد مــن املعــارف املنظمــة واستحــضارها وتوظيفهــا يف 

 الملكـــة اإلدراكيـــةإنتـــاج العبـــارات اللغويَّـــة وتأويلهـــا، وال جتانـــب مقدرتـــه علـــى توظيـــف 

شتق منــه املعــارف مثَّ يوظِّفهــا امللكــات الــسابقة، فيــستطيع بواســطتها أن يــدرك حميطــه ويــ

 عـن سـابقا�ا حيـث الملكـة االجتماعيَّـةيف إنتاج اخلطابات املتنوِّعة، وال يقل حذقـه يف 

يدرك مالبسات املقام يف املواقـف التواصـليَّة املتنوِّعـة، وحيـسن اسـتغالهلا؛ لتحقيـق أهدافـه 

ــــا إذن. التَّواصــــليَّة املختلفــــة ، وهــــي خصيــــصة فريــــدة ال تكــــاد )١())ةالكفــــاءة التَّداوليَّــــ((: إ�َّ

جتتمــع لعــرق ســوى العــرب ولــو ألقــى ابــن قتيبــة وغــريه مــن العلمــاء الــسمع لكــل مــن قــال 

، وهـذا ممـا ال تـشتمل عليـه أمَّـة مـن األمـم )٢())لـذكرنا أكثـر النـاس((الشعر، وتتبعوا أخبـاره 

 لقــول اهللا ســوى العــرب، وال ميكــن أن حيتــسب هــذا القــول شــعوبيَّة بقــدر مــا هــو متمثــل

                                                           

األوىل، : ، الطَّبعة"مقاربة لغويَّة تداوليَّة"اسرتاتيجيات اخلطاب : الشهري، عبد اهلادي بن ظافر) ١(

 .٥٧: م، ص٢٠٠٤لبنان، دار الكتاب اجلديد، -بريوت

 . ٢٣: راء، صالشعر والشع: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

}فَحدث ربك بِنعمة وأَما{: تعاىل
، إ�ا خصيصة خص اهللا �ا العرب، وما هذا مبقام )١(

فخـــر، بقـــدر مـــا هـــو مقـــام إليـــضاح ســـنن االختيـــار يف كتـــب الطبقـــات والـــرتاجم، وملـــاذا 

 غلـب ومل أعرض يف كتـايب هـذا ملـن كـان((: اختري فالن ومل خيرت اآلخر، وملاذا احرتز بقوله

 .)٢())عليه غري الشعر

     أمَّا األساس التكميلـي الثـاين مـن أسـس االختيـار، فهـو أسـاس جـاء بـه بعـد أن أقـام 

بينه وبني املتلقي ما يكفي من أواصر التقارب، وبرهن مرارًا عن توسُّطه وعدالة رأيـه، إنـَّه 

 ابــن قتيبــة مـــن االختيــار املبــين علــى التـــذوق واالستحــسان الــذايت للــشواهد الـــيت يــسوقها

شــعر الــشاعر املــرتجم لــه، دون أن يعــري أذنــه نعيــق النــاعقني بفــضل املتقــدِّم علــى املتــأخِّر، 

ٍم حـاد عـن اجلــادة، ويـسوق دلـيالً برهاني�ــا  فـال تثريـب علـى متــأخر جميـٍد، وال عـصمة ملتقــدِّ

 )٣())لــهوجعــل كــل قــدٍمي حــديثًا يف عــصره، وكــل شــرٍف خارجيَّــة يف أوَّ ((: يؤيِّــد صــدق رأيــه

 .وهذه سنَّة اهللا يف خلقه، وال اختالف عليها

 : من المعرفية واالجتماعيَّة، إلى الجماليَّة والتخيلية-وظائف الشعر

     قبيــل الولــوج يف صــلب املوضــوع يستحــسن ابــن قتيبــة أن يكــشف عــن خطــر املــادة 

 والكونيَّــــة الــــيت مياســــها ويقــــارب ســــري أصــــحا�ا فهــــي املــــصدر الوحيــــد للمعرفــــة الرُّوحيَّــــة

فكان حق�ا عليه أن يستعرض جانًبا مـن علـم القـوم يف زمـن كانـت املـشافهة بـه واالجتماعيَّة؛ 

                                                           

 . ١١/ سورة الضُّحى ) ١(

 . ٢٣: املصدر نفسه، ص) ٢(

 . ٢٣: املصدر نفسه، ص) ٣(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

هــي الوســيلة التداوليَّــة األوىل علــى كافــة الــصعد واالجتاهــات املعيــشيَّة، لكــنَّ حرصــه علــى إبــراز 

وهـــو أحـــد املبـــادئ -جانـــب مـــن التميُّـــز يف القـــدرة التواصـــليَّة ال يُنـــسيه أن يلتـــزم مببـــدأ الكـــم 

، الــذي حيثُّــه علــى جعــل مــسامهته اإلخباريَّــة بقــدر مــا يتطلَّبــه املقــام بــال -الثانويَّــة ملبــدأ التعــاون

، وحييــل مــن أراد االستفاضــة يف أحــد احلقــول املعرفيَّــة بــصفة خمــصوصة إىل )١(زيــادة أو نقــصان

 احلقــول املعرفيــة األخـــرى وبـــني) اجلــزء(املظــان الــيت عنيــت مبـــا يهمــه، و�ــذا يقـــيم بــني مدونتــه 

 .صالت على درجات خمتلفة من التقارب والتَّباعد) الكليات(

فإنـه يفتـتح القـول يف أقـسام الـشِّعر، وبتأمُّــل نظريَّتـه الـيت قـسَّم �ـا الـشعر إىل أربعــة :      وبعـد

أضــرب ميكننــا أن نقــف علــى إعالئــه جلانــب املقــدمات اخلطبيَّــة يف الــشعر علــى مــا ســواها مــن 

، )املعـىن(دمات شعريَّة أو مقدمات تُفتتح باملنوال، وهذا يـشري إىل إعالئـه للجانـب العقلـي مق

؛ رغم أنَّه اقتصد، ومل ميل كل امليل يف التفضيل، ويتضح هذا )العاطفة(على اجلانب التَّخييلي 

مــة الربهانيَّــة   يف )٢()ليَّــةالــصادقة األوَّ (يف اختيــاره لبيــت أيب ذؤيــب اهلــذيل الــذي تظهــر بــه املقدِّ

، وال ينـسى أن يُـــــــدعِّم تفـضيله هـذا بـشيء مـن )٣())حـسن لفظـه وجـاد معنــــــاه(( الـضرب الـذي

ـــوقف األصمعــــــي  ـــيَّة، إنـَّـــــه مـــ  مــن هــذا -صــاحب االختيــارات الــشعريَّة النفيــسة-معارفـــــه اخللفــ

 :يقول أبو ذؤيب! عربالبيت، حيث يراه غرَّة من غرر الشعر، بل أبدع بيت قالته ال

                                                           

 . ٦٨: قصي العتَّايب، ص: التداوليَّة، ترمجة: يول، جاك: انظر) ١(

حممــد ســليم : تلخــيص كتــاب أرســطو طــاليس يف اجلــدل، حتقيــق: ابــن رشــد، أبــو الوليــد: انظــر) ٢(

: وانظـــر أيـــًضا. ٤٣: م، ص١٩٨٠يئـــة املـــصريَّة العامـــة للكتـــاب، ، القـــاهرة، اهل)ط.د(ســـامل، 

، "رســــائلة منوذًجــــا"كتابــــة اجلــــاحظ يف ضــــوء النَّظريَّــــة احلجاجيَّــــة : ســــلمان، علــــي حممــــد علــــي

 . ٤٠: م، ص٢٠١٠األوىل، بريوت، املؤسَّسة العربيَّة للدِّراسات والنَّشر، : الطَّبعة

 . ٢٤: الشعر والشعراء، ص: سلمابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن م) ٣(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 )١())والنـَّْفُس رَاِغـَبٌة إَذا َرغَّْبتَـَها                    وإَذا تُــَردُّ إَىل قَــلِــْيٍل تَــْقَنعُ ((

 يف اختيــاره -)٢(وإن كانــت مظنونــة هــذه املــرَّة-كمــا يتَّــضح ميلــه إىل املقــدِّمات اخلطبيَّــة 

ن نـــتلمح خاصـــية الـــشفهيَّة يف هـــذا املنقـــول لبيتـــني مـــدح �ـــا أحـــدهم بـــين أميَّـــة، وميكـــن أ

حيــث إنَّــه ملــك مجــاعيٌّ، تعاورتــه األلــسن حــىت مل يعــد مــن املمكــن أن ينــسب لــشخص 

بعينــه، وهــذا الــشيوع وتلــك الــشهرة مــن شــأ�ا أن تأكــد جــودة اختيــار ابــن قتيبــة، يقــول 

 :أحدهم

       ِمــْن َكفِّ أَْرَوَع ِيف ِعـــْرنِْيِنِه َشـَممُ يف َكـــفِّـــِه َخـْيــــُزرَاٌن رِيْــُحـــُه َعــــبِــقٌ ((

يـُْغِضي َحَياًء َويـُْغَضى ِمْن َمَهابَِتِه      فَــَما يُـــَكـــلَُّم إالَّ ِحــْيــَن يَـــْبـــتَـِسـمُ 
(()٣( 

 خيتار ابـن قتيبـة -الذي حسـن لفظه، وجاد معناه-ويف ذات الضرب من ضـروب الشعر 

ـــدة للمعـــىن املتمثِّـــل بـــصورة أوضـــح يف  ـــة زائ ـــه يـــويل عناي ـــن ثَـــور مـــا يـــدل علـــى أن ـــد ب ُحلَمْي

 :، يقول)٤()الذائعة املشهورة(املقدِّمات اخلطبيَّة، وال سيما املقدمات اجلدليَّة 

 )٥())أََرى َبَصرِي َقْد رَاَبِين بـَْعَد ِصحٍَّة          َوَحْسُبَك َداًء أْن تَــِصــحَّ وَتْســَلمَ ((

                                                           

 . ٢٥: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم) ١(

، "رسـائلة منوذًجـا"كتابـة اجلـاحظ يف ضـوء النَّظريـَّة احلجاجيَّـة : سلمان، علي حممـد علـي: انظر) ٢(

 . ٤١: ص

 . ٢٤: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم) ٣(

، "رسـائلة منوذًجـا"كتابـة اجلـاحظ يف ضـوء النَّظريـَّة احلجاجيَّـة : سلمان، علي حممـد علـي: انظر) ٤(

 . ٤١: ص

 . ٢٥: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم) ٥(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

     ومقابــــل انتخــــاب ابــــن قتيبــــة لنمــــاذج ثالثــــة تعلــــي جانــــب املقــــدمات اخلطبيَّــــة جنــــده 

، -منـوال الليـل الـذي كـان عمـاده امـرئ القـيس-يُفضِّل بيًتا النابغة الذي افتتحه باملنوال 

ويزعم أن هذا البيت نسيج وحده، مل يبدأ أحد ممن تقدَّم بأحسن وال أغرب منـه، يقـول 

 :النابغة

 )١())ِكلِـــْينـِي لِــَهٍم يَا أَُمـْيَمَة نَاِصِب            َولَْيٍل أُقَاِسْيــِه َبِطيِء الَكَواِكبِ ((

     كما يضم إىل البيـت الوحيـد الـذي افتـتح بـاملنوال بيتًـا آخـر مبـدًؤا باملقدِّمـة التخييليَّـة 

فــإن كانــت رباطــة الــيت ينجــز فيهــا الــشاعر بالكلمــات يف فــضاءات الــشعر عــوامل ممكنــة، 

بـــسكينة ) املتوقــع خــارج الــشعر(اجلــأش والتَّــسلُّح بالــصرب وعــدم اجلــزع وتلقــي نبــأ املــوت 

املمـدوح سـلًفا مبـدائح (املؤمن أمر غري ممكن خارج الشعر، سيما وعالقـة الـشاعر بـاملرثي 

ليست عالقة ممدوح عاديٍّ يشو�ا التصنُّع، بقدر ما هي عالقـة ومـدائح صـادرة ) حسان

، ممكـن -الـصرب-حمبَّة صادقة، هلذا الشخص فـإن الـشيء غـري املمكـن خـارج الـشعر عن 

حـني ينجـزه الــشاعر يف عـامل الكلمـات، فيجــرِّد مـن ذاتــه اجلازعـة ذاتًـا صــابرة تعـظ أختهــا 

 :وتدعوها إىل التجمل والكف عن اجلزع فما ناهلا أمر متوقع، يقول أوس بن حجر

ِلي ((  )٢())َجَزَعا              إنَّ الذي َحتَْذرِْيَن َقْد َوقـََعاأَيـَّتـَُها النـَّْفُس َأمجِْ

     ويف الــضرب الثــاين مــن ضــروب الــشِّعر عنــد ابــن قتيبــة ميكــن أن جنــسَّ جمــدًدا النزعــة 

 قـدرة علـى املفاضـلة بـني مـن يتمثـُّل -على أميتهم املزعومة-العقليَّة اليت تثبت أن للعرب 

                                                           

 . ٢٥: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم) ١(

 . ٢٥ :املصدر نفسه، ص) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

وتوظيفه عند احلاجة، ومـن ال يعـدو عـازف القيثـارة الـذي العامل وحيسن ختزينه واستعادته 

حيـــرك املـــشاعر بنغماتـــه املفرَّغـــة مـــن الكلمـــات ذات القيمـــة التلفُّظيَّـــة العليـــا، إنَّـــه الـــضرب 

وضرب منه حسن لفظه، فإذا أنـت فتَّـشته مل جتـد هنـاك فائـدة يف ((: الذي مسَّاه ابن قتيبة

كقــول ((-بــة شــفويَّة املقطوعــة الــشِّعريَّة الــيت ســاقها ، ومــرَّة أخــرى يثبــت ابــن قتي)١())املعــىن

 :، وتعاور األلسن هلا لتميُّزها، يقول-)٢())أحدهم

َنا ِمـْن ِمنـَى ُكــلَّ َحــــاَجـــــــٍة          َوَمــسَّــَح بِـــــاَألرَْكـــاِن َمـــْن ُهــــــَو َمــــاِسحُ   َولَـمَّا قَـــَضــــيـْ

 ى ُحْدِب الـَمَهارِي رَِحالَُنا          وال يَــــْنـــظُـــُر الغَـــاِدي الِذي ُهــَو رَائِـــحُ َوُشدَّْت َعلَ 

 َأَخـــْذنَــــا بِــــَأطْــــرَاِف اَألَحــاِديْــِث بـَْيـــنَـَنا          َوَســـالَـــْت بَِأْعنَـــاِق الـَمِطـــــيِّ األبَــــاِطـحُ 

 إالَّ أن املتميِّـز عزيـز، وهـذه طبيعـة )٣())وهـذا الـصنف كثـري((: خفيَّـة يف قولـهمث يُومئ إمياءة 

ـــاقرة اخلـــارقني للعـــادة يف العـــامل ال تعـــدو الواحـــد يف األلـــف، ونـــسبة  األشـــياء، فنـــسبة العب

األبيــات املميــزة إىل القــصيدة كــذلك ال ميكــن أن تكــون أكثــر مــن الربــع إالَّ مــا نــدر، وإالَّ 

 للـصور -ال غـري-السَّاحر؛ وغدت القصيدة حذلقة لفظيـة، وجممًعـا انقلب السحر على 

اإلدراكيَّــــة االســــتعاريَّة الــــيت ال تلــــذُّذ فيهــــا لكثر�ــــا املفرطــــة، أو غــــدت وعظيَّــــة ســــاجمة إن 

اسرتســل صــاحبها بــالنَّهج اخلطــيبِّ ومل يــراوح بينــه وبــني التخييــل واملنــوال وغريهــا تــارة بعــد 

 . تارة

                                                           

 . ٢٥: املصدر نفسه، ص) ١(

 . ٢٥: املصدر نفسه، ص) ٢(

 . ٢٦: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم) ٣(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

نـــــا مـــــا أورده مـــــن أقـــــسام ميلـــــه إىل النزعـــــة العقليـــــة آن أوان إبـــــداء      وبعـــــد أن أظهـــــر ل

وضـرب منــه جـاد معنـاه وقـصَّرت ألفاظــه ((: التَّوسُّـط، يف هـذا الـضرب مــن ضـروب الـشِّعر

، فــاملعىن النفــيس لــيس تــذكرة عبــور، وال حــصانة لــصاحبه إن مل حيــسن ســبك مــا )١())عنــه

تقريريـَّة  -ن يـدرك حميطـه ويـشتق منـه امللفوظـات أمدته به ملكته اإلدراكيَّـة، الـيت خوَّلتـه بـأ

، ويف سبيل التمثيل هلذا الـضرب مـن ضـروب الـشعر يـسوق بيتًـا لَلِبْيـد -كانت أو إجنازيَّة

ــا يتــصوَّر ابــن قتيبــة الــشعر شــجرة، )٢())قليــل املــاء والرَّونــق((بــن ربيعــة، ويــصفه بأنَّــه   فكأمنَّ

، وســـاقها الـــذي )املعـــىن: (نحهـــا اخللـــود هـــيجـــذورها الـــيت متـــاس املـــاء وتزدهـــر بـــالرواء ومت

، ومثر�ـا احللـوة هـي )اللفـظ املنتخـب: (حيتمل هذه املعاين النفيسة حىت تُرى بادية للعيـان

امللفوظـــات اإلجنازيَّـــة الـــيت ينجـــز الـــشاعر بواســـطتها وخيـــرج األفكـــار مـــن حيِّـــز العـــدم إىل 

 :الوجود، يقول لَِبْيد

ْميُ َكنَـْفِسِه               والـَمْرُء ُيْصِلُحُه اجلَِلْيُس الصَّاِلحُ َما َعاَتَب الـَمْرُء الَكرِ ((
(()٣( 

تــــأخَّر ((     وخيــــتم القــــول يف أضــــرب الــــشعر بالــــصنف الــــذي ال خــــري فيــــه، وهــــو الــــذي 

، ويــستثمر ملكتــه املنطقيَّــة االســتدالليَّة يف قــصر هــذا النــوع مــن )٤())معنــاه، وتــأخَّر لفظــه

الـذين ينحلـون علـى الـشعراء الكبـار مـا مل " الوضاعني"، أو "العلماء"األداء الرتيب على 

تنبس به شفاههم، والتفاتته تلك إىل النحل تعرب عن ناقد ممحٍص خبـٍري علـى قـدر مـن 

                                                           

 .٢٦: املصدر نفسه، ص) ١(

 .٢٦: املصدر نفسه، ص) ٢(

 .٢٦: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم) ٣(

 .٢٧: املصدر نفسه، ص) ٤(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

اجلــرأة يف تلقِّــي الــرتاث، فــال يقــف وجــالً أمــام أثــٍر ضــعيٍف ُصــدِّر باســم قامــة مــن قامــات 

كمـا أنَّ ((- صاحب العمـل ردَّه علـى مـن حنلـه الشعر، بل يتبصَّر به فإن مل جيد بصمات

-)١())الرديء إذا ورد علينا للمتقدِّم أو الشَّريف مل يرفعه عنـدنا شـرف صـاحبه وال تقدُّمـه

؛ فوظيفـــة اللغـــة يف امليـــدان الـــشعري ال "نظًمـــا"ويالحـــظ أنَّـــه مسَّـــى مـــا جـــاء بـــه العلمـــاء . 

سب، وال ميكـــن أن نطلـــق يـــصلح أن تقتـــصر علـــى أداء األفكـــار، ووصـــف األشـــياء وحـــ

ما مل تكـن اللغـة فيـه ميـدانًا ينجـز الـشاعر فيـه أعمـاًال، وينـشئ " شعرًا"على هذا امللفوظ 

عوامل ممكنة، ويقـيم عمـاد فـضاءات ذهنيـة ختييليـة أو خطبيَّـة حمـسوبة اخلطـوات، ويـسوق 

إن كــان شــاهد خطــريًا يؤيِّــد رأيــه هــذا إنَّــه شــاهد ُروي عــن اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي، فــ

 -واضـــع علـــم العـــروض والقافيـــة والنحـــوي احلـــذق والـــصويت واللغـــوي املوســـوعي-اخلليـــل 

يقف عاجزًا أمام استثمار اللغة والطاقات اإلدراكيَّة االستثمار األمثـل فكيـف مبـن سـواه، 

ولعــــل هــــذه الوصــــفيَّة الرتيبــــة والعجــــز عــــن تثمــــري أفعــــال الكــــالم مــــرده إىل هــــذه العقليَّــــة 

نظِّــرة الــيت ألفــت املرتقيــات الــصعبة، فــال تــستطيع أن تغــري مــن مستهــا فتــسلك الفلــسفيَّة امل

، -)٢())وكــذلك شــعر العلمــاء لــيس فيــه إمســاح وســهولة((-مــسالك اخليــال وتطــرق دروبــه 

 :يقول اخلليل

 إنَّ اخلَـِلْيـَط َتَصـدَّع        َفِطــْر ِبَداِئَك أْو َقعْ ((

   ُحْوُر الـَمَداِمِع أَْرَبعْ َلوال َجــــَواٍر ِحَســــاٌن      

                                                           

 .٢٤: املصدر نفسه، ص) ١(

 .٢٨: املصدر نفسه، ص) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 أمُّ البَـــــــِنْنيِ وأمســـــــــــا         ء والرَّبَاُب َوبَــــْوزَعْ 

 )١())َلُقْلُت للرَّاِحِل ارَحْل        إَذا بََدا َلَك أَْودَعْ 

ــ:      وينفـذ مــن ضــرب الــشعر الرَّابـع إىل مــسألة نقديَّــة علــى درجـة عاليــة مــن األمهِّيَّــة ا إ�َّ

مــسألة العنايـــة الفائقـــة بانتخـــاب امللفوظـــات؛ لتكـــون مالئمـــة ملقـــام التخييـــل، فمـــن شـــأن 

الــــصوت الناشــــز أن يــــؤخِّر صــــاحبه عــــن حتقيــــق مقاصــــده التواصــــليَّة، وال يفــــوت املتأمــــل 

القيمة املضافة اليت حرص ابن قتيبـة علـى بثِّهـا يف روع املتلقـي مـن خـالل قـصة جريـر مـع 

ا ضرورة مالئمة امللفـوظ ال ملقـام التخييـل فحـسب، بـل ضـرورة مراعـاة بعض بين أميَّة، إ�َّ 

الـــسياق املقـــامي، والـــسِّياق النفـــسي، فمـــا ينتخـــب مـــن أمســـاء بـــني يـــدي خليفـــة يف مقـــام 

وأكثـر مـن . املدح ال ميكن أبًدا أن يوازي نظريه يف مقام التَّهـريج بـني الرعـاع وعامـة القـوم

وائمـــة بـــني الـــشيء ومـــا قـــرن بـــه ليـــست حكـــرًا علـــى هـــذا فـــإنَّ التوجيـــه بـــاحلرص علـــى امل

امللفوظات اإلجنازيَّة يف لغة الشِّعر، بل هـو سـنَّة تواصـليَّة اجتماعيَّـة عامَّـة، يـسوق هلـا ابـن 

" الَعَلــــم"قتيبــــة شــــواهد، ميكــــن مــــن خالهلــــا مالحظــــة وجــــود تــــرابط تــــداويل بــــني األمســــاء 

 جمتمــع معــرَّف ثقافي�ــا؛ فلكــل مــن امســه واألشــياء الــيت ســرتتبط عرفيَّــا �ــذه األمســاء، ضــمن

ــا شبـــــهة((نـصيب  ، ويالحـــــظ هنــا اســتعانته بالتَّـــداوليَّة )٢())ولــذلك ِقْيــل اشــفعوا بــالُكَىن فإ�َّ

بــضرورة العنايــة ) الغــري( يف ســبيل جلــب اعــرتاف -املثلــيُّ -الــيت حيــدثها اجلــنس الــشفويٍّ 

اصــــليَّة االجتماعيَّــــة، وهــــذا مــــا يعــــرف مببــــدأ باملوائمــــة بــــني االســــم واملــــسمَّى يف اللغــــة التو 

 ).اإلجيايب(التواجه على الوجه اجلالب 

                                                           

 .٢٨-٢٧: الشعر والشعراء، صص: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم) ١(

 .٢٨: املصدر نفسه، ص) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٢٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 -والــيت تــدل علــى االعتــدال يف االحنيــاز للمعــىن-     وينفــذ مــن دعوتــه إىل ختــري اللفــظ 

إىل ما يكرِّس مرَّة أخرى عنايته باملعىن، فيدعو إىل جتنُّب احلشو الذي ال يـضيف جديـًدا 

 .إىل امللفوظ

   وبعــد القاعــدة العريــضة مــن االفرتاضــات املــسبَّقة الــيت أســس هلــا ابــن قتيبــة يف نفــس   

ــد بــأن العنايــة  متلقيِّــه حــول أمهِّيــة املعــىن، حيــرتز مــن جديــد ويــسوق مــن الــشواهد مــا يؤكِّ

بــاملعىن احلــسن ينبغــي أالَّ تــصرف صــاحبها عــن إلباســه لبوًســا حــسًنا، فيــستعرض شــاهًدا 

ملنجـــز صـــاحب الـــنص املنجـــب للمعـــىن احلـــسن، حـــني أحـــسن فـــاق �ـــا صـــاحب الـــنص ا

 .املتأخر األخذ من املتقدم وكسا معناه حلة حسنة

  مترابطة أم متنافرة؟ -بنية الشعر األغراضية

     مث يكــشف ابــن قتيبــة عــن الــسلك املعنــويِّ النــاظم بــني أجــزاء القــصيدة اجلاهليَّــة الــيت 

فرة األجزاء، فريكب مركـب احلجـاج ويقـدم احلجـج تبدو للناظر يف الوهلة األوىل قلقة متنا

الـيت جتعــل املتلقـي مــن املتـأخرين يعــرف أسـرار الــنظم لـدى املتقــدِّمني، وينفـذ مــن هــذا إىل 

التنبيــه علــى أن التــزام مبــدأ التعــاون يف عمليَّــة تبــادل القــول مــع املتلقــي ينبغــي أالَّ تــصرف 

 علـى -يف سـبيل تأكيـد فكرتـه تلـك-حييـل الشَّاعر عن ضرورة العناية مببدأ الكم أيًضا، و 

جـنس شـفهيٍّ ميثـِّل مرحلـة مميَّـزة للتفاعــل بـني املخيـال الثقـايف االجتمـاعي واللغـة اخلطابيَّــة 

العاملــة يف الفــضاءات احلقيقيَّــة غــري التخييليَّــة، إنَّــه جــنس املثــل الــذي ســاقه ابــن قتيبــة عــن 

، ويالحــظ أن العبــارة )١())حــاط بــالعنقيكفيــك مــن القــالدة مــا أ((: عقيــل بــن ُعلََّفــة، وهــو

                                                           

 . ٣٢: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٢١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

، إىل القيمــة التداوليَّــة -زمــن الــتلفُّظ-املثليَّــة قــد حتوَّلــت مــن القيمــة االجتماعيَّــة التَّداوليَّــة 

 .   -يف النثر الفينِّ -اإلنشائيَّة 

     وبعــد حماولــة الكــشف عــن أســرار تنظــيم القــصيدة اجلاهليَّــة معنوي�ــا يلفــت ابــن قتيبــة 

ـــا مـــسألة عنايـــة مت " توقيفيَّـــة االســـتعمال"لقيـــه إىل مـــسألة علـــى قـــدر عظـــيم مـــن اخلطـــر إ�َّ

ــــق  لــــبعض مــــسالك العــــرب ودرو�ــــم يف القــــصيدة اجلاهليَّــــة، إْذ هــــي مرتبطــــة ارتباطًــــا وثي

الوشــــيجة بــــسياقات مقاميَّــــة وســــياقات نفــــسيَّة وســــياقات نــــصيَّة بــــل وســــياقات وجوديَّــــة 

ولـيس ملتـأخِّر الـشعراء أن ((: د، ومما ال يقـاس عليـهخمصوصة، فهي مما ال يصح به التجدي

خيـــرج عـــن مـــذهب املتقـــدِّمني يف هـــذه األقـــسام، فيقـــف علـــى منـــزٍل عـــامٍر أو يبكـــي عنـــد 

اثر والرَّســم العــايف شــأ�ا يف ذلــك . )١())مــشيد بنــاٍء، ألنَّ املتقــدِّمني وقفــوا علــى املنــزل الــدَّ

 حمـاوالت مـن حـاول خرقهـا يف بـاب الفــصاحة؛ شـأن البـىن اللغويـَّة املطـَّردة الـيت ال تـدخل

ولـيس لـه أن يقـيس ((: إْذ مل ُتسمع عن العرب إالَّ بصفتها تلك، وال جمال لالجتهاد فيها

 . )٢())على اشتقاقهم فيطلق ما مل يُطِلقوا

 ؟ طبع أم تكلف، علم أم فن-صنعة الشعر

نَّف املـادة الـشعريَّة وميَّـز بعـد أن صـ-     وتتمَّة لكل ما سبق يـصنِّف ابـن قتيبـة الـشعراء 

أمَّـــا املطبــوع فهـــو مــن يـــستجيب . املطبــوع، واملتكلِّــف:  فهـــم علــى ضـــربني-بــني أنواعهــا

لــــداعي القرحيــــة وال يكلِّــــف نفــــسه التفكــــري يف الكيفيَّــــة الــــيت ســــيتلقى �ــــا اجلمهــــور هــــذا 
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١٠٢٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ــــستجيب مللكاتــــه اإلدراكيَّــــة وأمَّــــا . اإلجنــــاز، وحــــسبه أن يرعــــى املقــــام ويعطيــــه حقــــه، وي

ــع الطَّــرف يف  املتكلِّــف فهــو الــذي ينتظــر حــىت تــربد حــرارة الوقــد الــشعري الوثــاب، مث يـَُرجِّ

العــــامل الــــذي أجنــــزه بالكلمــــات، ويتوقَّــــع األســــلوب الــــذي بــــه ســــيتلقى املرســــل إليــــه هــــذا 

امللفوظ اإلجنازي، فيثبت ما يراه مناسًبا ويعدل عمَّا ال يراه سائًغا للـشاربني، و�ـذا ميكـن 

 .ن نفهم بأنه يُعلي جانب املوهبة الصِّرفة على جانب احملاولة واملكابدةأ

 -حـني حتـدَّث عـن التكلــف-     ويـستفيد ابـن قتيبـة مـن اإلشـارة العائديـَّة الـيت وطـَّأ �ـا 

ثنا عن ضـرب مـن الـشعر الـذي قـل أن تـتلمَّس بـه الـصدق بـل قوامـه الطَّمـع ، وهـو  ليحدِّ

، إنَّــه شــعر مــن رام التَّكــسُّب باملــديح، -كمــا ِقْيــل-نــه الــضرب الــذي أفــسد الــشِّعر وهجَّ 

والـــذي حيـــث عـــادة أصـــحاب الـــصنعة والتَّكلُّـــف مـــن الـــشعراء أكثـــر ممـــا يـــستدعي قرحيـــة 

الشاعر املطبوع، ويلحقها باحلديث عن حلظة اخللق الشعري وما يعرتيها مـن مكابـدة إن 

ـا تنجـب عـوامل استمسك علـى الـشاعر، فهـي أشـبه مـا تكـون بلحظـات املخـاض  غـري أ�َّ

ممكنة يؤسس هلا الشاعر يف فـضاءات الـشِّعر، وتـستلزم هـذه اللحظـة احلرجـة أن يتـصرَّف 

الشاعر حماوًال كسر هـذا اجلمـود، واخلـروج مـن احللقـة املفرغـة، ويـسوق علـى هـذا شـواهد 

، وتقــوده هــذه املعرفــة -فأهــل مكــة أدرى بــشعا�ا-يأخــذها مــن أفــواه الــشعراء أنفــسهم 

مفـاجئ إىل " قحـط شـعري"لفية باألسلوب الذي ينتهجه الشعراء مىت انتاب أحـدهم اخل

يُــسرع فيهــا أتيُّــه، ويــسمح ((احلــديث عــن ســياقات وجوديَّــة خمــصوصة، ومقامــات بعينهــا 

 الــسّر يف كـــون -مــستعيًنا مبلكــة االســتدالل-، ويــستنبط مــن خــالل ذلـــك )١())فيهــا أبيُّــه

عريَّة متفاوتـة يف االكتمـال واإلطـراب يف آٍن مًعـا رغـم أن العوامل املنجزة يف الفضاءات الـش

                                                           

 . ٣٥: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٢٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

امللكــات اإلدراكيَّــة الــيت أدرك �ــا الــشَّاعر عاملــه ومــن مث جــرَّد مــن هــذا التنظــيم ملفوظــات 

إجنازيَّــة هــي هــي يف كــل مــرة، إن الــسِّر يكمــن يف مــدى تكامــل الــسياقات الوجوديَّــة الــيت 

 .متكن الطَّبع أن جيود خبري ما عنده

    وبعــد كــل مــا أســس لــه ابــن قتيبــة حيــث الــشاعر علــى التَّــسلُّح باملعرفــة اخللفيَّــة، فهــي  

وســيلة التــدليل علــى القــوة الوظيفيَّــة واإلجنازيــة للــشاعر، فروايــة احلــسن اجليــد، والفقــه يف 

الغريب من شـأ�ا أن تـضيء للـشاعر الطريـق، فـال يـستدرك عليـه مـا يُعـاب بـه، وُيالحـظ 

، والــــــنصُّ الغــــــري مرئــــــي الــــــذي خيتفــــــي خلــــــف هــــــذا )١())الــــــسَّماع((: ةأنــــــه اســــــتخدم كلمــــــ

يف فـــرتة ال تـــزال متقدمـــة نـــسبي�ا مـــن " الروايـــة"االســـتعمال؛ يكمـــن يف اإلعـــالء مـــن شـــأن 

، ويُالحــظ أيــًضا أنَّــه جعــل "عــصر التَّــدوين: "، إىل"عــصر املــشافهة: "تــاريخ التَّحــول مــن

 لـسماع علـم الـدِّين والفقـه بـه، وهـذا يـشي بإحـساس رواية الشعر أمرًا مواليًـا يف موجوبيَّتـه

 ".علم قوم مل يكن هلم علم غريه: "العريب منقطع النظري بأن الشعر

 -شـاعرًا كـان أو غـري ذلـك-     مث يعرج جمدًدا على قضية الطبع والتكلُّف وخيرب متلقيه 

ب بأنـَّـه بــأن الــضرب املــستكره مــن امللفوظــات غــري خفــيٍّ علــى ذوي العلــم، ومــن العجيــ

جيعـــل التكلُّـــف ســـبًبا للـــضرورة الـــشعريَّة متجـــاهالً مـــا أُثِـــر عـــن اخلليـــل بـــأن الـــشعراء أمـــراء 

الكالم جيوز هلم ما ال جيوز لغريهم، وغـري عـابئ مببـدأ التـأدُّب األقـصى الـذي كـان ملتزًمـا 

بـــه مــــع متلقيــــه يف بــــادئ قولــــه، كمــــا جيعـــل ضــــمَّ البيــــت إىل غــــري مــــشاكله أحــــد مظــــاهر 

ف والـــصنعة املقيتـــة أيـــًضا، ويف املقابـــل فـــإن الـــشاعر املطبـــوع هـــو الـــضليع بـــالقوايف، التكلُّـــ
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١٠٢٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ــــا جيعــــل املتلقــــي مــــسهًما معــــه يف إنتــــاج  والقــــادر علــــى رد األعجــــاز علــــى الــــصدور؛ وكأمنَّ

البيــت، فيكــاد أن جييــز الــصدر بــالعجز لفــرط التــزام الــشاعر مببــدأ التعــاون، وفــرط عنايتــه 

، فـــال يكـــسر أفـــق -أو وصـــفها املرجعـــي-صـــليَّة لنظـــام َمرَاِجِعَهـــا مببـــدأ إخـــضاع اللغـــة التوا

انتظــار املتلقــي طرفــة عــني بــل جيــيء مبــا يوافــق ظنَّــه، ولــشاعر الطبــع فــوق مــا ســلف قــدرة 

 .على مقارعة احلجاج، والتميُّز يف اإلجناز إذا جد اجلد، ومحي وطيس االمتحان

نعة شـــرع يف بيـــان تفـــاوت درجـــات      وبعـــد أن طـــرح ابـــن قتيبـــة القـــول يف الطبـــع والـــصَّ 

الطبــع، فهـــو لـــيس علـــى وتـــرية واحـــدة متـــسقة، فمـــن الـــشعراء مـــن يـــرق طبعـــه يف املـــديح، 

ومنهم من يتيسَّر لـه الرثـاء، ومـنهم مـن يعـسر عليـه اهلجـاء دونًـا عـن غـريه مـن األغـراض، 

ــاج حييــل املــستقبل إ ــا مث يــربط بــني املعــاين الــيت ضــمَّنها قولــه وبــني شــاهٍد للعجَّ ليــه، فكأمنَّ

خيرجنــا مــن اللغــة للكــون احلقيقـــيِّ املعــوِّض هلــا؛ إلمتــام الـــنَّقص فيهــا ومــلء فــراغ مل تكـــن 

ــاجِ ((: لغتــه وحــده قـــادرة علــى ملئـــه، يقــول ابـــن قتيبــة . إنَّـــك ال ُحتــسن اهلجـــاء: ِقْيـــل للعجَّ

هـل رأيـت بانيًـا إنَّ لنا أحالًما متنعنا من أن نظلـم، وأحـسابًا متنعنـا مـن أن نُْظلَـَم، و : فقال

ولـيس هـذا كمـا ذكــر العجَّـاج وال املثـل الـذي ضـربه للهجـاء واملــديح . ال ُحيـِسن أن يهـدم

، ويف هـذا )١())بشكٍل؛ ألنَّ املديح بنـاء، واهلجـاء بنـاء، ولـيس كـل بـاٍن بـضرٍب بانيًـا بغـريه

ـــا ينجــز األشـــياء يف  ــر بـــأنَّ الـــشاعر إمنَّ ـــاج تنبُّـــه مبكِّ لغـــة الـــشعر، االحتجــاج علـــى رد العجَّ

وخيرجهـــا مـــن حيِّـــز العـــدم إىل الوجـــود، إنَّـــه يبـــين عـــوامل ممكنـــة وحيلِّـــق بعيـــًدا يف فـــضاءات 

ذهنيَّة ختييليَّـة، ولكـن الرباعـة علـى مراتـب فلكـل شـاعر حـذق مبجـال اسـتعاريٍّ خمـصوص 

وميل فطري إىل غرض بعينه مهما كـان فحـالً مفلًقـا مطبوًعـا، مـع تفـاوت بامليـل، فمـنهم 

                                                           

 . ٤٣: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٢٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ل بعض امليل، ومنهم من يـَُعلِّـُق اإلجنـاز فيمـا يـستكره عليـه مـن األغـراض إىل أجـل من ميي

ـــل الفطـــري إىل ضـــرب خمـــصوص مـــن امللفوظـــات اإلجنازيَّـــة  غـــري مـــسمى، وال عالقـــة للمي

ـــا هـــي غلبـــة مللكـــة علـــى حـــساب ملكـــة ال  بالطبيعـــة النفـــسيَّة أو اخللفيَّـــة األخالقيَّـــة، وإمنَّ

الــشاعر الــشغوف بالنــساء جيــد الغــزل والنَّــسيب، وال ميتنــع أكثــر، فــال يــشرتط أن يكــون 

علـــى الــــشاعر الزاهــــد يف النــــساء أن يــــشبب يف شـــعره بالنــــساء، ويــــصفهن وصــــًفا حــــسي�ا 

تفـــصيلي�ا، ومـــن العجيـــب بـــأن الـــشعراء املتـــشدقون بـــالفخر واملتمثِّلـــون للـــصور االســـتعاريَّة 

 هــم أجــنب خلــق اهللا علــى أرض الواقــع الدالــة علــى الــشجاعة يف عــواملهم الــشعريَّة املمكنــة

 .-إالَّ من رحم اهللا-

 

 ؟ من متلقٍّ محلِّي إلى متلقٍّ كوني-النص الشعري

     مث يقف مع مـربرات تناقـل الرعيـان ملنجـز شـعري دون غـريه، ويقـرر أن إجـادة اللفـظ 

ــــشبيه،  ــــه اإلصــــابة يف الت ــــا تــــسهم ب ــــسريورة، وإمنَّ ــــسبب الوحيــــد هلــــذه ال واملعــــىن ليــــست ال

ـــا يستحـــضر عـــامل  واإلحـــسان يف مقابلـــة أوضـــاع العـــامل وهيئاتـــه مبقـــوالت اســـتعاريَّة؛ فكأمنَّ

األشــياء يف العــوامل الــشعريَّة املمكنــة بواســطة االســتعارة، و�ــذا يــستحق امللفــوظ الــشعري 

ورمبا أسهمت حالوة اجلرس وخفة الروي كذلك يف الرتمنُّ بـه، ويف هـذه . التعاور يف النقل

ة بطــرف خفــيٍّ إىل حنــني العــريب الــدفني إىل أوليَّــة الــشِّعر، تلــك املرحلــة الــيت اللفتــة إشــار 

متثِّــل القــراءة الطفوليَّــة االســتعاريَّة الــيت ال تعــدو جمــرد التــسلية، واســتعذاب اللحــن، وقطــع 

الفـراغ بـصدى الـصَّوت، ورمبـا كانـت الدميومـة والـسريان أيـًضا النقطـاع النظـري، أو ندرتـه؛ 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٢٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

للــشاعر غــري هــذا األثــر الــشعري أو كــان حمفــوظ الــرواة لــه عزيــزًا، كــان هــذا فــإذا مل يعــرف 

 .أدعى لبقائه

 

 : بين االعتدال واالعتالل-موسيقى الشعر

ــــب عــــدة ــــشِّعر يف جوان ــــوب ال ــــشِّعر حيــــصر عي ــــم ال ــــه يف عل مت :      وقبيــــل أن خيــــتم مقدِّ

اإليطــاء، ويوظِّــف ملكتــه اإلقــواء، أو اإلكفــاء، أو الــسِّناد، أو : أحــدمها صــويتُّ يتمثَّــل يف

مسُِّي إقواًء؛ ألنَّه نقـص مـن ((: املنطقيَّة يف تعليل إطالق هذه التَّسمية على اإلقواء، فيقول

. )١())أقـوى فـالن احلبـل، إذا جعـل إحـدى قـواه أغلـظ مـن األخـرى: يُقـال... عروضـه قـوَّة

نــــــاع عـــــن صــــــرف أمَّـــــا اآلخــــــر فنحـــــويٌّ صــــــريفٌّ يتمثـَّــــل يف العيــــــب يف اإلعـــــراب، أو االمت

أمَّــا آخــر أضــرب املعايــب الــيت يقــع �ــا الــشعراء يف معــرض إنــشاء الــشِّعر فهــي . املنــصرف

العيوب املتعلِّقـة باسـتعمال اللغـة، وتتمثـَّل يف التـصرُّف اللغـوي مببـىن الكلمـة دون حاجـة، 

أو اتبــاع القــدمي يف اســتعمال حوشــي الكــالم ومهجــوره، ويغلــق القــول يف هــذا املــضمـــار 

ـــس الــشـــــفوّي باال ــِدثُها اجلنـ ـــداوليَّة الــيت ُحيْ ـــَمثَِليُّ -ســتعانة بالتَّـ  حــني انتقــل مــن ميدانــه -ال

َأْسـَري ((: الشفوي االجتماعيِّ التواصلي إىل صيغته اإلبالغيَّة اجلديدة يف النثر الفين، يقول

 .)٢())الشِّعر وأطمع الكالم الـُمْطِمع

 

                                                           

 . ٤٥: اء، صالشعر والشعر : ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم) ١(

 . ٥٠: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٢٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 :، إلى التدوين والدراية من الغموض والرواية-أولية الشعر

     وخيــتم ابــن قتيبــة هــذه املقدمــة الفريــدة اجلامعــة املانعــة يف علــم الــشِّعر، باحلــديث عــن 

مــن جــنس شــفويٍّ تواصــليٍّ اجتمــاعيٍّ يقــول بــه : أوليَّــة اجلــنس الــشعري، وانتقالــه املرحلــي

 مــــن الرجــــل أبيــــات يف حاجتــــه، إىل جــــنس خنبــــويٍّ قــــصديٍّ مكتــــوٍب يف مرحلــــة الحقــــةٍ 

مراحــل الــشعر حــني قُــصِّد القــصيد وطُــوِّل بعــد عــصر عبــد املطلــب كمــا نــص علــى ذلــك 

 .اجلمحي يف مقدِّمته، و�ذا ينتهي احلديث عن مقدِّمة ابن قتيبة بتوفيق اهللا

     أمَّـا املقدمــة التأصــيليَّة الثانيـة الــيت ضــممناها إىل مقدمــة ابـن قتيبــة الــضافية فهــي أليب 

مـــا (( اجلـــاحظ، مـــصنف الريـــاض الزاهـــرة، واألفـــانني املثمـــرة الدانيـــة عثمـــان عمـــرو بـــن حبـــر

اخللفــاء . نازعـه منــازع إالَّ رشـاه آنًفــا، وال تعـرَّض لــه منقـوص إالَّ قــدم لـه التَّواضــع اسـتبقاءً 

. تعرفــه، واألمــراء تــصافيه وتنادمــه، والعلمــاء تأخــذ عنــه، واخلاصــة تُــسلِّم لــه، والعامَّــة حتبُّــه

والقلــم، وبــني الفطنــة والعلــم، وبــني الــرَّأي واألدب، وبــني النَّثــر والــنَّظم، مجــع بــني اللــسان 

، وهـذا الـرأي الـذي ينقلـه يـاقوت احلمـوي عـن معاصـري اجلـاحظ )١())وبني الذَّكاء والفهم

يرســم لنــا معــامل شخــصيَّته االجتماعيَّــة والنفــسيَّة والفكريَّــة، الــيت أمكنهــا بــذكاء اجتمــاعي 

 واالنــــدماج يف خمتلــــف الطبقــــات االجتماعيَّــــة رفيعــــة كانــــت أو فريــــد مــــن نوعــــه التجــــذر

وضــيعة، ومــا منجــزه األديب الــذي بــني يــدينا ســوى فــيض مــن غــيض لبحــر جلــيٍّ لــه مــن  

 .كنيته أوفر احلظ والنَّصيب

                                                           

لبنـان، -األوىل، بـريوت: عمـر فـاروق الطَّبَّـاع، الطَّبعـة: معجـم األدبـاء، حتقيـق: احلموي، ياقوت) ١(

 . ٧٠: ص / ٦: م، ج١٩٩٩مؤسسة املعارف، 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٢٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 :وقائع معاينة مقدمة حجاجية مبنية على

منطي�ــا مــن ســنن      إن الــدعاء االفتتــاحي الــذي صــدَّر بــه اجلــاحظ وثيقتــه مل يكــن ســنًنا 

القـــول يتقفـــى �ـــا هـــدي غـــريه مـــن املـــصنِّفني األوائـــل بقـــدر مـــا كـــان قـــصدي�ا، يتكـــئ فيـــه 

اجلــاحظ علــى معطيــات وافرتاضــات مــسبَّقة، وضــربًا مــن ضــروب إبــداء التــسامح واحليــاد، 

عــسى أن يــسهم هــذا يف اســتالل ضــغينة صــدر خــصم عنيــد مــشاح لــه، شــانئ عليــه يف 

طـه اجلـاحظ مـن مـصنَّفات دقهـا وجلهـا وظاهرهـا وباطنهـا، ومـن شأنه كله، منكـر ملـا اخت

شأن هـذا الـصنيع الـذي وظـف بـه اجلـاحظ ملكتـه االجتماعيَّـة الـيت ترعـى املقـام حقـه أن 

، ومــائالً بكليَّتــه إىل مـــن )خــصم اجلــاحظ(تــستميل القــارئ، وجتعلــه متحفِّــزًا جتــاه اجلـــائر 

ة يدعو �ا خلصم جار عليـه، وحرًصـا علـى ، إْذ يفتتح مبقدمة منفتح)اجلاحظ(ِجْري عليه 

ة أشــخاص تنــاوهلم خــصمه مببــضع إجنــاح هــذه اخلطــة يلحــق اجلــاحظ هــذا الــدعاء بتــسمي

ـــد أن موقفـــه املتـــشدد مـــن اجلـــاحظ مل يكـــن وليـــد  نقـــده اجلـــائر كمـــا كـــان منـــه معـــه؛ ليؤكِّ

ــا هــو مســت الرجــل، وطبيعتــه النفــسية الــشَّاذة الــيت  الــصُّدفة، أو لنقيــصة يف اجلــاحظ، وإمنَّ

، وأولئـك تتلذذ بإطالق الشتائم على عواهنها، وال ترى ألحد فضًال، وال صـرفًا أو عـدالً 

ــــد أن الرجــــل ِحــــدٍّيُّ املــــزاج  األقــــوام كالــــذباب، ال يقــــع واحــــدهم إال علــــى األذى، وليؤكِّ

متطــرٌِّف يف أحكامــه فقــد ســاق اجلــاحظ مــسرًدا طــويالً مبــصنَّفاته الــيت استنقــصها خــصمه 

العنيــد، فلــم يبــِق شــيًئا ومل يــذر، حــىت أن املتلقــي ليحــدث نفــسه مــستنكر، أيعقــل أن كــل 

ومل يقـــف �ـــا ذلـــك اخلـــصم علـــى مـــا يـــستحق ! فات مل تـــرق للناقـــد الـــشانئهـــذه املـــصن

وهــو �ــذا يتحــول بــذكاء جــمٍّ مــن مرحلــة احلجــاج اإلقنــاعي ! ســبحان اهللا! اإلشــادة قــط

الــذي يرمــي إىل إقنــاع خماطــب بعينــه فهــو خــاص، إىل مرحلــة احلجــاج االقتنــاعي، الــذي 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٢٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

لقـد حــاول اجلـاحظ علــى امتــداد . )١(يرمـي إىل أن يـُـسلِّم بـاملقول كــل ذي عقـل فهــو عــام

صـــفحات طـــوال االلتـــزام �ـــذه اخلطـــة، فاســـتعرض النقـــائص الـــيت قاهلـــا خـــصمه �ـــدوء يف 

التنــاول، وســعة صــدر يف الطــرح وتــدرَّج �ــا حــىت يبــدأ يف دفعهــا رويــًدا رويــًدا بــذات النــربة 

 :اهلادئة الرصينة اليت لسان حاهلا

ـــِفـــْيُه َفال ٌر ِمْن ِإَجابَِتِه السُُّكوتُ إذا َنطَـــَق السَّ  ! تُـِجـــْبُه               َفَخيـْ

     وبعـد أن وصـل اجلــاحظ إىل نقطـة اتِّفــاٍق بينـه وبــني متلقيـه، وضــمن تعـاطف املتلقــي 

، وتوطَّـــدت -علـــى اخـــتالف درجـــات التأييـــد-معـــه، وضـــمَّه ضـــمني�ا إىل صـــف مؤيِّديـــه 

مــل بنــاء اخللفيَّــة التواصــليَّة احلياديَّــة الــضروريَّة لنجــاح بينهمــا أواصــر القــرىب التَّلفظيَّــة، واكت

عمليَّة التَّواصل شرع اجلاحظ يف الذَّب عن مصنَّفاته، ودفـع الفريـة عنهـا، فـدعى خـصمه 

إىل أن ينظــر يف نفــسه أوًال، وال يتــصيد نقــائص البــشر مــا دام الــنقص خصيــصة كــل حــيٍّ 

ة إىل نفــسية خــصمه املريــضة الــيت تعمــد إىل وال عــصمة إالَّ ملــن عــصمه اهللا، مث نفــذ حبنكــ

نظــرة منوذجيَّــة، وختلِّــصها مــن كــل مــا يــشو�ا بإســقاط هــذه املعايــب ) األنــا(النظــر للــذات 

اتيَّــة علــى  ، والنيــل منــه، والغــض مــن شــأنه، مث يقــرر أن هــذه الطريقــة املرضــيَّة )اآلخــر(الذَّ

، ويــستعني بالعبــارة املثليــة الــشفهية الــيت يتبعهــا خــصمه يف احتــواء العــامل ومتثُّلــه لــن تــضريه

ويف ســـبيل تأكيـــد هـــذه ! )٢())هـــل يَـــُضرُّ الـــسحاب نـــبح الكـــالب((: إلثبـــات ذلـــك فيقـــول

                                                           

األوىل، تــــونس، : ، الطَّبعــــة"ت وتطبيقــــاتدراســــا"يف نظريــــة احلجــــاج : صــــولة، عبــــد اهللا: انظــــر) ١(

 . ١٥-١٤: م، صص٢٠١١مسكلياين للنشر والتَّوزيع، 

: عبد السَّالم هارون، الطَّبعة: كتاب احليوان، حتقيق وشرح: اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر) ٢(

 . ١٣: ص / ١: م، ج١٩٦٥=ه١٣٨٤الثَّانية، مصر، مصطفى البايب احلليب، 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 انـشغل اجلـاحظ بـشواهد شـعريَّة عديـدة عـن الفكـرة األمِّ، ومـا -موضع اخلالف-الفكرة 

يف ذلــك ســوى مظهـــر مــن مظـــاهر بنيــة االســـتطراد املتحكِّمــة يف فنـــون العــرب وعلـــومهم 

 .مرحلة أوَّليَّة التَّدوين

     وبعــد فــإنَّ اجلــاحظ يــستدرك موجًهــا حديثــه إىل مــن قــد يفهــم تغاضــيه عــن خــصمه 

ـــه حديثـــه إىل خـــصمه فيقـــول ـــا يوجِّ ومـــا أُشـــكُّ أنَّـــك قـــد ((: ِضـــَعًة، فيـــوهم املتلقـــي بأنَّـــه إمنَّ

؛ )١())كجعلـــت طـــول إعراضـــنا عنـــك مطيَّـــة لـــك، ووجَّهـــت ِحْلَمنَـــا عنـــك إىل اخلـــوف منـــ

ا يُوجِّه حديثه إىل كل ظان به هذا الظـن منتهًجـا مبـدأ التهـذيب  لكنَّه يف حقيقة األمر إمنَّ

 ال خيـــصُّ أحـــًدا --والتَّـــأدُّب األقـــصى، ومـــا هـــو مبـــنهج منكـــٍر فقـــد كـــان رســـول اهللا 

، مث مــا يلبــث أن ))مــا بــال أقــوام((: بــاللوم إالَّ فيمــا نــدر، ليخفــف حــدَّة اخلطــاب، فيقــول

د إىل بنية االستطراد من جديد فيسوق شواهد يتنقل �ا من سـلم حجـاجي إىل آخـر يرت

بغية رفع سقف الرد؛ فمـن الـدعوة باهلدايـة يف صـدر الوثيقـة، إىل اإلعـراض بـداعي الرتفـع 

وعـــدم وقـــوع الـــضر جـــراء ســـباب اخلـــصم، مث التحـــوَّل إىل املـــصادمة واملواجهـــة ومقارعـــة 

م والــشر بالــشر لــدحر اخلــصم وتبكيتــه، وحيــرتز لنفــسه احلجــة باحلجــة ودفــع الظلــم بــالظل

باســتدراك جديــد لكــي ال يفهــم أنــه �ــم إىل الــشر عجــول بــسلوك مــسالكه، فيــربر بــأن 

 حــني أمــرا --العفــو عــن اللئــيم يفــسد أكثــر ممـَّـا يــصلح، والــذي خــالف اهللا ورســوله 

وظيفـــة اإلحاليَّـــة بكـــف األذى عـــن اآلخـــرين أوىل باملالمـــة فالبـــادئ أظلـــم، مث يعمـــد إىل ال

الـــيت ختوِّلـــه مـــن إقامـــة عالئـــق متـــشعبة بـــني مـــا رمـــى إليـــه واحلقـــول املختلفـــة، واجلـــاحظ ال 

يــضاهى يف ســنة االســتطراد تلــك، فهــو حــريص علــى أن يــنهج مــنهج التعــاون يف التبــادل 

                                                           

 . ١٣: ص / ١: كتاب احليوان، ج: ثمان عمرو بن حبراجلاحظ، أبو ع) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

القويل إىل درجة تنسيه نفسه وخترجـه عـن ضـابط مراعـاة الكـم الـذي حيثـه علـى أالَّ جيـاوز 

 . ضروري إىل فضول القولما هو 

 :أقسام الموجودات بحسب الملكة اإلدراكية

 إىل أدبيَّــة -مــن طــرف خفــي كمــا كــان منــه ســابًقا-     وبعــد فإنَّــه يلفــت عنايــة متلقيــه 

ا عناية، ويشري بطرف خفـي إىل أمهيَّـة   النادرة ذلك اجلنس األيب الذي ُعِين به اجلاحظ أميَّ

صــف املــادة الــيت سيتــضمنها الكتــاب، وهــي احلــديث كتابــه هــذا، ومــن ذلــك ينفــذ إىل و 

عــن قــسم هــام مــن موجــودات هــذا الكــون الــذي قــسَّمه اعتمــاًدا علــى ملكتــه اإلدراكيَّــة 

األفــالك والــربوج والنُّجــوم والــشَّمس والقمــر؛ : مجــاد ونــاٍم، وخيــرج مــن هــذه القــسمة: إىل

لمـــح إىل األركــان األربعـــة الـــيت وال يفوتـــه أن ي. فقــد اختلـــف حــول كو�ـــا مـــَدبَّرة أو ُمــَدبِّرة

مثَّ يقــسِّم النــامي . املــاء واألرض والنــار واهلــواء: يــشرتك فيهــا النَّــاس ألمهيَّتهــا إلقامــة احليــاة

املاشـــــي، : ويقـــــسِّم احليـــــوان أيـــــًضا إىل أربعـــــة أقـــــسام. حيـــــوان ونبـــــات: تبًعـــــا إلدراكـــــه إىل

نـــاس، : اشـــي مـــن احليـــوان إىل أربعـــةوبعـــد فإنَّـــه يقـــسِّم امل. والطَّـــائر، والـــسابح، والـُمْنـــَساح

وبعـد فإنـَّه يقـسِّم الطـري إىل سـبع، و�يمـة، ويقـسِّم الـسبع إىل . و�ائم، وسباع، وحشرات

عتاق أحرار، وبُغاث، وال يفوته أن حيرتز على كل قسم مـن األقـسام الـيت ذكرهـا مـذ بـدأ 

 . واالجتماعيَّةتقسيمه للموجودات تبًعا مللكاته املعرفية واإلدراكية واملنطقيَّة

ـــدأ اإلدراك واالســـتدراك       وبعـــد التقـــسيمات الدقيقـــة الـــيت حـــاول أن يقيمهـــا علـــى مب

فـصيح وأعجـم، : يقف وقفة مفصَّلة مع أهم ما يعنينا يف مقدِّمته، إنَّه تقسيم احليوان إىل

ــا األعجــم فمــا عــداه مــن حيــوان نــاٍم، واإلنــسان فــصيح وإن  ــا الفــصيح فاإلنــسان، وأمَّ أمَّ



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

، والعــرب )حيــوان/إنــسان(عــرب عــن نفــسه بــأي لــسان كــان، فالفــصيح قــسيم األعجــم أ

، والـصامت يف ُكـلِّ شـيء )إنـسان ال يـتكلم العربيَّـة/إنسان يتكلَّم العربيَّة(قسيمها العجم 

 ).نامٍ /مجاد(قسيم احليوان 

     ويـــدرج مـــن هـــذا إىل احلـــديث عـــن احلكمـــة يف العـــامل فينظمهـــا تبًعـــا لدرجـــة الـــوعي، 

فمــن املوجــودات مــا ُجعِــل حكمــة وهـــو ال يعقــل احلكمــة وال عاقبــة احلكمــة، ومنهــا مـــا 

ُجِعل حكمة وهو يعقـل احلكمـة وعاقبـة احلكمـة، فـاتفق العاقـل وغـري العاقـل يف الداللـة، 

، )١())فكــل ُمــْسَتِدلٍّ دليــل، ولــيس كــل دليــل ُمــْسَتِدالً ((واختلفــا يف االســتدالل مــن عدمــه 

ـُـ الــسبب يــدل بــه، وذلــك مــا اصــطلح علــى تــسميته ) اإلنــسان(ستدل وُجِعــل للــدليل الـمـ

 .-وهو مربط الفرس وجوهر ما جاء يف املقدِّمة-بالبيان 

     وبعــد التَّأمُّــل فيمــا أورد أبــو عثمــان مــن تقــسيمات ميكننــا أن نــتلمَّح دقتــه يف إدراك 

 املعطيـــات الـــيت املوجـــودات، وحماولتـــه الحتـــواء العـــامل احملـــيط بـــه، ومـــن مث االعتمـــاد علـــى

حتصَّل عليها باملالحظة؛ لتنظـيم املعلومـات يف أطـر تـضمن نـسقيَّة املوجـودات، مث تعمـيم 

التجربة على دقائق مهملة أو تفاصيل غري مدركة بشكل مباشر، وهـذه حمـاوالت مبتكـرة 

ـــاريخ تـــدوين األفكـــار،  ـــة مـــن ت ـــة املتقدمـــة الـــيت صـــدرت �ـــا تلـــك املدون قياًســـا إىل املرحل

 .ل باملعارف من مرحلة املشافهة إىل مرحلة التَّدوين املنتظم املضبوطوالتحو 

ــا هــو وســيلة :      ال يقــصر اجلــاحظ يف تعريفــه للبيــان اإلنــساين علــى صــفته التلفظيَّــة وإمنَّ

لفظًـا أو خطـ�ا أو عقـًدا أو إشـارة، هـذا : جالء املعىن واإلفصاح عنه كيفما كانت الطريقة

                                                           

 . ٣٣: ص / ١: كتاب احليوان، ج: اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ـــا بيـــا ن مـــا عـــداه مـــن األدلـــة الـــيت ال تـــسَتِدل فـــيكمن بتمكـــني الـــدليل بيـــان اإلنـــسان، أمَّ

كمـــا خـــربَّ اهلـــزال وكـــسوف اللـــون، عـــن ســـوء احلـــال، وكمـــا ينطـــق ((الـُمـــستِدل مـــن نفـــسه 

، وال ينفــــك عــــن املراوحــــة بــــني األشــــياء )١())الــــسمن وحــــسن النَّــــضرة، عــــن حــــسن احلــــال

 لــصيقة باجلــاحظ هــدفها اإلبــالغ املختلفــة باالتكــاء علــى الوظيفــة اإلحاليَّــة الــيت هــي مســة

 .يف اإلقناع

     وبعــد أن بــنيَّ اجلــاحظ مــا فـــضل اهللا بــه اإلنــسان علــى ســـائر احليــوان مــن عقــل آلـــة 

 بـضروب -الـدليل غـري الـُمـْسَتِدل-اإلفصاح عنه البيان، أشـار إىل أنـَّه قـد عـوَّض احليـوان 

ء مـن احليـوان اختـار ذلـك، وال شـي((من املعارف من غري مزيـد تثقيـف أو تكلُّـف متـرين، 

فأحـسنت هــذه األجنـاس بــال تـََعلُّـم، مــا ميتنـع علــى اإلنـسان وإن تعلَّــم، فـصار ال حياولــه؛ 

ـــل اللحـــاق �ـــا  أَحـــسن اللَّـــه فَتَبـــاركَ{... إْذ كـــان ال يطمـــع فيـــه، وال حيـــسدها؛ إْذ ال يُؤمِّ

}الْخَالقني
)٣()))٢(. 

فيكــشف عــن حماســن هــذه املدوَّنــة الــيت عا�ــا اخلــصم      مثَّ مــا يتلبَّــث أن يعــود خلــصمه 

يف مجلة ما عاب من منجزات اجلـاحظ، وال يفوتـه أن يلفـت نظـر متلقيـه امللـول املتـسائل 

منتهًجــــا مــــنهج التهــــذيب -عــــن ســــر املراوحــــة بــــني اجلــــد واهلــــزل يف ثنايــــا هــــذا الكتــــاب 

رغـم أنـه يعـم حبديثـه وال والتَّأدُّب األقصى كما فعل سابًقا يف توجيه حديثه خلصمه فقط 

                                                           

 . ٣٤: ص / ١: كتاب احليوان، ج: اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر) ١(

 . ١٤/ سورة املؤمنون) ٢(

 . ٣٧: ص / ١: كتاب احليوان، ج: اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر) ٣(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ألنَّـــه إن محلنـــا ... إْذ كـــان ال يُتوصَّـــل إىل مـــا ُحيتـــاج إليـــه إالَّ مبـــا ال ُحيتـــاج إليـــه((، -خيـــص

مل يـصرب عليـه مـع ... مجيع من يتكلَّف قراءة هذا الكتـاب علـى مـر احلـق، وصـعوبة اجلـدِّ 

ألوىل عـــن علـــة خفيـــة ، وبعـــد فـــإن اجلـــاحظ يفـــصح للمـــرَّة ا)١())طولـــه إالَّ مـــن جتـــرَّد للعلـــم

تكمـن خلـف هـذه احلـرب الـشعواء الـيت شـنَّها اخلـصم علـى كـل منجـزات اجلـاحظ وعلــى 

منجــزات قــوم عــداه، إنَّــه اإلعــالء مــن شــأن الروايــة، واحتقــار الكتابــة، والتَّمــسُّك بثقافــة 

املــشافهة املوروثــة، ورفــض ثقافــة الكتــاب املــستحدثة، وكــل شــرف كــان خارجيَّــة يف أوانــه  

 ! ار إىل ذلك ابن قتيبة يف مقدمته للشعر والشعراءكما أش

 : من طور المشافهة إلى طور التدوين-المعرفة

     إن للتَّحــوُّل مـــن املــشافهة إىل الكتابـــة فــضيلة يفـــرد اجلــاحظ هـــذا اجلــزء مـــن مقدمتـــه 

فالكتــاب جيمــع بــني علــم األواخــر واألوائــل، والكتــاب معلــم ال يقيِّــد : لبــسط القــول �ــا

ذ بــزمن احلــضور، فمــىت شــاء اإلقبــال عليــه أقبــل، ومــىت ملــه أو انــشغل عنــه أدبــر، املتتلمــ

والكتــاب معلــم منفــتح علــى كــل العلــوم والثقافــات واللغــات، وميتــاز الكتــاب علــى الراويــة 

بأنه احلافظ الذي ال ينسى، واحلي الذي ال ميوت، والصيب خـايل الـذهن الـذي ال يهـرم، 

 أو َمثَِليَّــة بــني الفينــة واألخــرى يف ســبيل تأكيــد مــا يــسوق وال يفتــأ يف اســتطرادات شــعريَّة

من أفكار، مث يبدأ يف ضـرب األمثلـة علـى شـعراء آثـروا الكتابـة علـى الروايـة، ألن الكتابـة 

، صــحيحة كمــا أرادهــا واضــعها علــى عكــس الراويــة -إال أن يــشاء اهللا -خالــدة ال تفــىن 

ـــل يف تبيانـــه  لفـــضل الكتـــاب باســـتعارات صـــغرى الـــذي يغلـــط وينـــسى أو ينحـــل، ويتوسَّ

                                                           

 . ٣٨: ص / ١: املصدر نفسه، ج) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ضــــمن أنــــساق اســــتعاريَّة كــــربى، يــــستعني �ــــا علــــى تبيــــان مــــا للكتــــاب كمــــصدر مجــــايلٍّ 

للتخييل من فضل على املـشافهة الـيت كانـت الوسـيلة الوحيـدة لنقـل كـل املعـارف الروحيَّـة 

 . واملعرفيَّة واالجتماعيَّة

اإلنـسان : (ب الـسَّبق إنـه مبـدأ     مث يقف اجلاحظ وقفة مطولة مع فكـرة أحـرز �ـا قـص

؛ فحاجــة النــاس إىل التعــاون والتعــايش مــع النــاس أمــر قــائم ال غــىن عنــه )اجتمعــيٌّ بطبعــه

وال حمالــة، وكأنـــه �ــذا يـــدفع وهــم مـــن تــوهم بأنَّـــه يــدعو إىل االنقطـــاع عــن ِحلَـــق الـــدَّرس 

ئناس وجمالــسة النــاس واالســتئناس �ــم حــني حتــدث عــن فــضل االنقطــاع للكتــاب واالســت

 أحــًدا يــستطيع بلــوغ حاجتــه بنفــسه دون االســتعانة -تعــاىل-مل خيلــق اهللا ((بــصحبته؛ إْذ 

 .)١())ببعض من ُسخِّر له، فأدناهم ُمَسخَّر ألقصاهم، وأَجلَّهم مسخُّر ألدقِّهم

ــة، فــال قيمــة لــه دون البيــان الــذي جعلــه       وألنَّ االجتمــاع حاجــة ماديــة ومعنويَّــة ملحَّ

ــرًا عــن حقــائق حاجــا�م، واملتأمــل يف الوشــائج الــيت تــربط بــني اهللا ســبًبا بــ ني اخللــق، ومعبـِّ

وذلـك . الشِّْكل أَفْـَهـُم َعـن ِشـْكِله، وَأْسـَكن إليـه، وأَصـبُّ بـه((الناس ميكنه أن يالحظ أنَّ 

والصَِّيبُّ عِن الصَّيبِّ أفهم له، وله آلف وإليـه . موجود يف أجناس البهائم، وضروب السِّباع

وميكــــن مالحــــظ التوقــــد الــــذِّهين، . )٢())زَع، وكــــذلك العــــامل والعــــامل، واجلاهــــل واجلاهــــلأَنـْــــ

وعمـــق االســـتكناه النفـــسي الـــذي يتمتـــع بـــه اجلـــاحظ مـــرة بعـــد مـــرَّة، فـــضالً عـــن إعمالـــه 

مللكاتــــــه اإلدراكيَّــــــة واملنطقيَّــــــة واالحتماليَّــــــة يف الــــــربط بــــــني املتــــــشا�ات، والتقريــــــب بــــــني 

                                                           

 .٤٤-٤٣: صص / ١: كتاب احليوان، ج: اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر) ١(

 . ٤٥: ص / ١: املصدر نفسه، ج) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

بـــارات لغويَّـــة ذات بنيـــات متنوعـــة تأخـــذ مبجـــامع القلـــوب، وهـــذا املتباعـــدات، وإنتـــاج ع

 .التكامل بني امللكات والقوى اإلدراكية أمر عز أن جيتمع إلنسان

اللفــظ، واخلــط، واإلشــارة، والعقــد، :        مثَّ يــشرع اجلــاحظ يف تــسمية آلــة البيــان وهــي

ان يف األجــــرام مــــا أوجــــد مــــن صــــحة الداللــــة وصــــدق الــــشهادة ووضــــوح الربهــــ((: وأخــــريًا

اجلامـــدة والـــصامتة والـــسَّاكنة الـــيت ال تتبـــنيَّ وال حتـــس، وال تفهـــم وال تتحـــرك إالَّ بـــداخل 

، و�ــذا مل يــدع شــيًئا مــن اآلالت اإلدراكيَّــة )١())يـدخل عليهــا، أو عنــد ممــسك َخلَّــى عنهـا

 .إال وجعل له سهًما

" ملـشافهة إىل الكتابـةفـضائل التحـول مـن ا"     وبعد يعـود إىل بيـت القـصيد مـن جديـد 

متبًعــا ســنن مــن كــان قبلــه وجــاء بعـــده مــن خطبــاء برهــانيني، يــسعون دوًمــا إىل إحـــداث 

واستحداث إمجاع حول بعض القيم اليت يقـول �ـا، متوسـالً بكـل الوسـائل اخلطابيـة الـيت 

فيــــستعني بتبيــــان فــــضائل احلــــساب . )٢(جتعــــل اجلمهــــور يقاســــم اخلطيــــب آراءه ومــــشاعره

اهلند لتبيان فضيلة املكتوب على الشفهي، فهو يعـني علـى حـساب الـشهور املأخوذ عن 

وللكتابــة الفــضل يف حفــظ العلــوم القدميــة مــن . واأليــام، ومنــازل القمــر، وأوان املــدِّ واجلــزر

النــسيان، وملــا كــان للحــافظ مفــزع لالســتذكار حــال الفــزع، فمــا مســي اإلنــسان إنــسانًا إالَّ 

 عامــة مــن يطلــب العلــم ويــصطنع الكتــب، أالَّ يــزال حافظًــا ولــو ُكلِّــف((لكثــرة النــسيان، 

لفهرســـت كتبـــه ألعجـــزه ذلـــك، ولُكلِّـــف شـــططًا، ولـــشغله ذلـــك عـــن كثـــري ممـــا هـــو أوىل 

                                                           

 .٤٥: ص / ١: كتاب احليوان، ج: اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر) ١(

 .٢٠: ، ص"قاتدراسات وتطبي"يف نظرية احلجاج : صولة، عبد اهللا: انظر) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

وخيتم القول يف فضل الكتابة بإجراء مفاضلة بني التفاعـل التلفظـي املباشـر لـتعلم . )١())به

نــــب الكتــــاب يف املعــــاودة مــــسألة مــــا، وتلقــــي املــــسألة العويــــصة مــــن كتــــاب، ويغلــــب جا

واملراجعة، وبعد األثر؛ فأبعد مدى قد يبلغـه صـوت أحـدهم لـن يكـون إال صـياًحا عطـالً 

مثَّ جيـري مفاضـلة بـني اإلشـارة واخلـط، ويغلـب جانـب اخلـط لدميومتـه، وبـُْعـد . من الداللة

 !وقعه فقد يبلغ اآلفاق وأبعد اإلشارات مًدى ال جتاوز عقد ثوب على ناصية جبل

ــا يعـــدها خلفيَّــة تواصـــليَّة       وال يكتفــي مبـــا ســاق مـــن حــديث عـــن فــضل الكتابـــة، وإمنَّ

يأخـذ �ــا بيــدي املتلقــي حــىت يقــر بــأن الكتابــة خــري مــن املــشافهة، وعنــدما أحــس أنــه قــد 

بلــغ الغايــة يف اإلقنــاع واالحتجــاج للــرأي انتقــل مــن اإلمجــال إىل التَّفــصيل، فتحــدَّث عــن 

فـــضل اليـــد الـــيت تقـــوم بـــصناعة الكتابـــة، فيـــذكر أن اهللا أقـــسم فـــضل القلـــم علـــى ِحـــَدة، و 

بالقلم ومبا خيطُّه القلم، ورفع شأنه، وأجرى مفاضلة بينه وبـني اللـسان فجعـل القلـم أبعـد 

أثــــرًا، لكــــن حاجــــة النــــاس باحلــــضرة أدوم وآكــــد، ولــــذلك قــــدَّموا اللــــسان علــــى القلــــم يف 

مث يــشرع يف احلــديث . يــراد لــه اخللــوداالحتيــاج، لكــن القلــم غالــب يف الــدواوين وكــل مــا 

ــا كـــان أل�ــا فاعلـــة يف آلـــة البيــان اإلشـــاريَّة، وهـــي  عــن فـــضل اليــد، ويـــذكر أنَّ تقـــدمها إمنَّ

، وهلــا حظهــا يف )العقــد(، وهلــا حظُّهــا يف آلــة البيــان الثالثــة )اخلــط(وســيلة اآللــة األخــرى 

الــصِّناعة، مث حظُّهــا يف اقتيــات الــدَّفع عــن الــنَّفس، وهلــا حــظ يف التَّــصوير، وهلــا حــظٌّ يف 

إىل غــري ذلــك مــن الفــضائل الــيت حــاول اجلــاحظ حــصرها ... اإلنــسان، ومث النَّقــر بــالعود

ـــا متجـــدِّدة مبـــضي العـــصور  ـــا ال تنحـــصر مهمـــا أعمـــل ملكتـــه املنطقيَّـــة؛ أل�َّ واحلقيقـــة أ�َّ

 .واختالف احلاجات واستحداث املستجدات

                                                           

 .٤٧: ص / ١: كتاب احليوان، ج: اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

د خماطبيه من االفرتاضات املسبَّقة الـيت أرسـى عمادهـا      وال يزال حيرص على رفع رصي

يف صدر مدونته، واليت تتقدَّم مع تقدُّمه يف اخلطاب، إنه الـذب عـن كتبـه، ومواجهـة مـن 

عابــــه بالكتابــــة، واإلقنــــاع بفــــضائلها، ويقــــيم موازنــــة افرتاضــــية بــــني القلــــم وبيــــان اللــــسان، 

ىل مــا عنــد غــريه، ولــو مل يكــن مــن ويغلــب جانــب القلــم ألنــه مكتــٍف بنفــسه، ال حيتــاج إ

فــضل الكتــاب عنــده غــري أنــه معــك يف معــسرك وميــسرك ومنــشطك ومكرهــك لكفــى بــه 

فضًال، ولو مل يكن منه إالَّ عصمتك من االضطرار �السة رفيـق الـسوء لكفـى �ـا مزيـة، 

ولــو مل يكــن منــه إالَّ أن كفــاك مؤونــة اجللــوس بالبــاب وعلــى الطرقــات والتعــرض للــسوقة، 

 مــا يتوجــب علــى مــن جــالس يف الطريــق مــن آداب، فكــف عنــك أذى النــاس وكــف مــع

ويــيمم علــى عادتــه صــوب الوظيفــة اإلحاليَّــة فيحيــل . فــضول بــصرك عــن النــاس وحــسبك

 .على ضروب من األقوال وقصص العلماء يف إثبات فضل الكتاب

بـة عــن مــساره  حـىت ال خيــرج كالمــه يف الكتا-مــن قبيـل مبــدأ التعــاون-     وحيـرتز جمــدًدا 

الذي أراده له، فيخرب بأن السماع عن العلماء والقراءة تتوافق طرديـ�ا مـع الزيـادة يف العلـم 

وال بــدَّ مــن أن تكــون كتبــه ((: والفــضل، وال علــم دو�مــا لكنــه يرفــع القــراءة درجــة فيقــول

ة بـني ، مث يقيم عالئق استعارية بني الكتـاب والولـد، ويـربط باالسـتعار )١())أكثر من مساعه

تأميــل املــتعلم يف العلــم والكتــب وتأميــل العــريب بــاجلواد لــساعة الــشدائد، ويــربط اســتعاري�ا 

بني إيثـار العـامل للكتـب وتقـدميها علـى كـل مـا تلـذ لـه الـنفس وإيثـار العـريب جلـواده بـاللنب 

 .على نفسه وعياله

                                                           

 .٥٥: ص / ١: كتاب احليوان، ج: اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ــسرِينبِاألَ{:      مث يـــــضرب مـــــثالً بالزنادقـــــة الـــــذين يـــــصدق فـــــيهم وصـــــف اهللا تعـــــاىل  خـــ

}أَعمـــاالً
)١(

ـــة فائقـــة لنقـــاوة الـــورق، وجـــودة احلـــرب،  ، حيـــث جيـــوِّدون كتـــبهم، ويولـــون عناي

واستجادة اخلـط، وال يفتـأ جمـدًدا يـُْعِمـل الوظيفـة اإلحالـة فينفـتح علـى حـال النـصارى مـع  

فمـا ! كنائسهم وما يولو�ا من عناية وزخرفة وما ينفقون من أموال عظيمة على الـصلبان

به هــذا بـــذاك، والــربط االســـتعاري هنــا يــواءم األوجـــه املتعــددة، مـــن حيــث التوافـــق يف أشــ

وينفــــتح . الظــــالل، والتوافــــق يف جتويــــد العمــــل، والتوافــــق يف طيــــب الــــنفس إزاء مــــا تبذلــــه

استعاري�ا على حال ا�وس مع بيت النـار، وينفـتح أيـًضا يف إحالـة اسـتعاريَّة جديـدة علـى 

ـا يـُْلمـح بطـرف خفـي إىل كـون األضـرب األربعـة مـن حـال اهلنـد مـع الـسدنة ا لبـددة، وكأمنَّ

ومــــا يــــزال اجلــــاحظ يــــذهلك بــــسنته . البــــشر حطــــب جهــــنَّم إالَّ أن يتــــداركهم اهللا برمحتــــه

االسـتطرادية واتكائـه الكلــي علـى الوظيفـة اإلحاليَّــة حـني يـربط بــني مـا كـان مــن عمـر بــن 

بـشكله عنايـة بالغـة، وبـني عنايـة كـل عبد العزيز مع مسجد دمـشق الـذي اعتـىن مـن بنـاه 

الزنادقــة بكتــبهم، وعنايــة النــصارى بتجميــل كنائــسهم، وعنايــة ا�ــوس ببيــت النــار، : مــن

وإنفاق اهلنود بسخاء علـى سـدنتهم، والـنَّص غـري املرئـي يف هـذا هـو ضـرورة االقتـصاد يف 

رص عمـر العناية بتجويد الكتب فهي ليست للبهرجة بقدر ما هـي مظنـة للعلـم، كمـا حـ

ف أل�ــا تــشغل عــن اهلــدف الــرئيس الــذي  بــن عبــد العزيــز علــى إزالــة مظــاهر املبالغــة والــرتَّ

 .ُجِعل ألجله الشيء، مسجًدا كان أو كتابًا وحنو ذلك

     وبعد ما سبق من افرتاضات مسبَّقة تقدَّم �ا مع متلقيه رويًدا رويـًدا ينفـذ مـن فـضل 

سماع مـــــع القـــــراءة، إىل فـــــضل طلـــــب العلـــــم، الكتـــــاب واليـــــد والقلـــــم وضـــــرورة تـــــزامن الـــــ

                                                           

 .١٠٣/ سورة الكهف) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ويستنطق العلماء بشواهد وقصص حتث الطالب على الـتعلم فللـرأس أقـل ممـا للقرطـاس، 

وهنـا تــربز فائـدة التَّحــوُّل مـن املــشافهة إىل الكتابـة لــدى املـصنِّفني، إنــه القـدرة علــى تلقــي 

و مل تكـــن الكتابـــة أكـــرب قـــدر مـــن العلـــم، وهـــذا ممـــا ال يتـــسىنَّ لعقـــل بـــشري اســـتظهاره لـــ

 .قائمة

     مثَّ يـــدعو يف فـــرتة مبكـــرة جـــًدا مـــن االنفتـــاح العلمـــي واإلكبـــاب عليـــه إىل التخـــصص 

ـــر يف علـــم خمــــصوص، ولكـــنَّ هــــذا ال يعـــين بـــأن يكــــون الـــدارس ُغفــــالً عـــن ســــائر  والتَّبحُّ

 .اخلواص واملوجودات والعلوم األخرى، بل يأخذ منها بقصد

ــا يلمــح بطــرف خفــي إىل قيمــة املكتبــات      كمــا يــدعو إىل العنايــة  جبمــع الكتــب، وكأمنَّ

العامة، ويدعو إىل جتويد اخلط، وُيسمِّي اخلطوط املعروفـة، وحييـل علـى أقـوال الـشعراء يف 

اخلط، مث يسمِّي وسائل الكتابة لدى القدماء، وهذا يـدلُّ علـى توظيـف مثمـر للملكـات 

ــــصفة تكامليَّــــة؛ اإلدراكيَّــــة منهــــا واملعرفيَّــــ مث يتتبَّــــع وجــــود . ة واالســــتدالليَّة واالجتماعيَّــــةب

الكتابة تأرخيي�ا منذ العصر اجلـاهلي، وتعظـيمهم خلطـوط املعاهـدات واحللـف واملـصاحلات 

ويذكر دعوة القرآن إىل كتابـة الـدَّين واملعـامالت التجاريـَّة املختلفـة، ويلفـت عنايـة املتلقـي 

ليـــد ذكرهـــا، ولـــذلك وســـائل متعـــددة إىل أن األمـــم علـــى اختالفهـــا قـــد حرصـــت علـــى خت

ــا الــسبيل الــذي  ولكــل وجهــة هــو موليَّهــا، فــذهبت العجــم إىل ختليــد مآثرهــا بالبنيــان، أمَّ

اختارتـه العـرب لتخليــد ذكرهـا فهــو الـشِّعر، فجعلتـه مقيــًدا لعلومهـا دقهــا وجلِّهـا، مث يقــيم 

ــة الكتــب علــى موازنــة بــني الكتــب يف ختليــد الــذِّكر، والبنيــان يف ختليــد الــذكر؛ فــ ريجِّح كفَّ

 .البنيان



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 :القدرة التواصلية الفائقة مزية للجنس العربي خاصة 

      مث يبـــــدأ يف تتبُّـــــع تـــــاريخ الـــــشعر، فـــــريى أنَّ الـــــشعر حـــــديث املـــــيالد صـــــغري الـــــسِّن، 

 عاًمــا قبــل ١٥٠والكتابــة أقــدم منــه فقــد ســبقته بعقــود عديــدة، فــريى أن الــشعر ال جيــاوز 

ـــة الرســـول  َـــِسم املنجـــز الـــشعري بأنـــه .  عـــام علـــى أكثـــر تقـــدير٢٠٠أو ، --بعث مث ي

فــــضيلة، وجيعــــل هــــذه الفــــضيلة والقــــدرة التواصــــليَّة القــــصوى مقــــصورة علــــى العــــرب دون 

غــريهم، وحــقَّ لــه ذلــك، فمــا مــن أمــة قــادرة علــى توظيــف كــل امللكــات البــشريَّة؛ لتنجــز 

ـــــت عـــــوامل ممكنـــــة يف فـــــضاءات متخيَّلـــــة بكفـــــاءة تداوليَّـــــة قـــــصوى  كـــــالعرب، وهلـــــذا ُجِعَل

 يف اللــسان -تعــاىل-معجـز�م مــن جــنس مــا يتقنــون، ومــا هــم بــه مولعــون، لقــد أودع اهللا 

العــريب واملعجــم العــريب طاقــة ال تتــأتَّى لغريهــا مــن اللغــات كــالرتادف، واالســتعارة، والقــدرة 

اخلالقــة علــى االنفتــاح علــى اللغــات األخــرى دون أن يـُـَدنَّس حرمهــا، وأمــارة هــذه الطاقــة 

الـــيت تنبعـــث انبعاثًـــا مـــن الـــشعر العـــريب اســـتغالقه أمـــام الرتمجـــة، وانقطـــاع الـــسبل إىل نقـــل 

ـا اللغـة الـيت  أفكاره وأخيلتـه ولغتـه القـشيبة بـالتزامن مـع بعـضها الـبعض إىل لغـة أخـرى، إ�َّ

ال ينفـد معينهــا ويتجــدد رواؤهــا جــيالً بعــد جيــل لـذا فــال ميكــن أن يكــون الــشعر علــى مــا 

ـــــة ومراعـــــات للمراجـــــع واملقامـــــات وتوظيـــــف حيتاجـــــ ـــــة إجنازيـَّــــة وتواصـــــليَّة عالي ه مـــــن طاق

 .للملكات اإلدراكيَّة ممكًنا بالكفاءة نفسها يف غري اللسان العريب

 وما تقدِّمـه لتـاريخ -ملا دون الشَّعر العريب-     وبعد فإنَّه ينفذ من هذا إىل قيمة الرتمجة 

مجاناألفكار، ويعرض للشروط اليت ينبغي  . أن يتوفَّر عليها الرتُّ

 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 :المعرفة بين العلميَّة والتَّخيليَّة

     مث يعــــرض إىل الفــــرق بــــني املعرفــــة العلميَّــــة واملعرفــــة التَّخييليَّــــة فاملعرفــــة التخييليَّــــة مــــن 

األدب املقــصور ولــيس باملبــسوط، ومــن املنــافع االصــطالحيَّة ألنــه ال يــستطيع اســتعراض 

رجــة أو تنميــق، وقــد كــان للــشعر فــضله أوان املــشافهة إْذ يـُـسهِّل احلقيقــة كمــا هــي دون �

احلفــظ، ولكنــه غــري نــاجع ليــستمر مــع اتــساع دائــرة املعــارف، فاملعرفــة العلميَّــة حباجــة إىل 

اإلطالــة، وبـــسط القـــول، وهـــي ناجعـــة وإن تعرَّضـــت الكتـــب لتلـــف بعـــضه أو فقـــد شـــيء 

 .منها

غيب يف اصطناع الكتب، فالتصدُّر للتَّأليف      وعطًفا على بدٍء فإنه خيتم القول ب الرتَّ

}فَحدث ربك بِنعمة وأَما{: ضرب من ضروب شكر النعمة متثال لقوله تعاىل
)١(. 

                                                           

 .١١/ سورة الضُّحى ) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ا:  

 يف سـبيل التوصـل إىل احلقيقـة اجلديــدة مقدمتـه متدرجـة،     اختـار ابـن قتيبـة أن تكـون 

لقــد عمــد ابــن قتيبــة إىل إنــشاء ". النظريــة األدبيــةأســس االختيــار وفــق : "الــيت يؤســس هلــا

اليقني بواسطة الربط بني الوقائع واحلقـائق بـصورة تدرجييـة، ابتـداء ممـا يـسلم بـه اجلمهـور، 

وتوسـطًا مبــا حيظــى مبوافقــة أقـل، وانتهــاء مبــا يبتغــي محــل اجلمهـور محــالً علــى اإلذعــان بــه،  

، إىل النظريـــة س "ى العقـــل آن ذاكفـــضيلة النقـــل علـــ"كــأن يـــضاف التـــيقن مـــن الواقعـــة أ 

الــشروط الــصارمة الــيت أخــضع هلــا املتقــدمون مــا احتجــوا بــه مــن شــواهد شــعرية حلمايــة "

، للتوصــل إىل "عــدم بلــوغ عــامل وإن عــال مرتبــة الكمــال"، إىل النظريــة ع "حــصن العربيــة

االختيــار الــشعري اجليــد مــزيج مــن الــذوق الشخــصي واالســتدالل "إنــشاء التــيقن مــن ب 

 ".البشروالقياس؛ ليتجاوز النقص الذي يعرتي قدرات 
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١٠٤٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

خــصم عنيــد : "وقــائع معاينــة مقدمــة حجاجيــة مبنيــة علــىيف حــني انطلــق اجلــاحظ مــن 

، وهـــي أقـــل تعقيـــًدا مـــن "يـــستنقص نتاجـــه العلمـــي؛ رفًعـــا للمـــسموع، وخفـــًضا للمكتـــوب

راد اإلذعــان بــه لــدى ابــن املقدمــة املتدرجــة يف عــرض احلقــائق والنظريــات وصــوالً إىل مــا يــ

 .قتيبة

     أمَّــا عــن طريقــة ابــن قتيبــة يف اختيــار عناصـــر احملاجــة علــى امتــداد مقدمتــه فقــد آثـــر 

: ، فــإن كــان القــدمي يف عــرف النظــام الــسائد آن ذاكالتسلــسل وفــق تــدرج هرمــي للقــيم

ه كوين وخالد وعقلي ومقبول وثابت وجوهري وباٍق وحمل إمجاع، فـال جنـاح بعـد تـصدير 

اجلديــــد : مـــن قيـــاس اجلديـــد علـــى مـــسطرته؛ ملواكبـــة تطلعـــات أقليـــة خنبويـــة تبحـــث عـــن

فـافتتح مبــا يعتقــد وقوعـه يف منطقــة االئــتالف، . والفريـد والعبقــري واملتميـز واخلــارق للعــادة

، مث ثــىن مبــا يقــع "قبــول االحتجــاج: "وصــدَّره هرميــة قــيم التفاضــل بــني النــصوص الــشعرية

، وأردف بفكــرة تقــع يف منطقــة اخــتالف أشــد "الــشُّهرة: "فيف حيــز يــسري مــن االخــتال

، وكان اخلتام مبا يقع يف نطاق عريض من االخـتالف، ويوجـه "غلبة الشعر عليه: "وعورة

إىل النخبـــة الـــيت تـــرى عبثيـــة تقـــدم الـــسابق ألولويـــة الزمنيـــة واســـتبعاد الالحـــق لتـــأخره عـــن 

ــاشــواهد تقنــع املتلقــي ســابقه وجودي�ــا، مــع تــدعيم كــل منطقــة مبــا يلــزم مــن  بــصواب  كم�

 .فكرة حمدثه

ضـــرورة التحـــول : "     ويف ســـبيل إثبـــات الفكـــرة الرئيـــسة الـــيت أفـــرد هلـــا اجلـــاحظ مقدمتـــه

، عمــد اجلــاحظ إىل "باملعــارف مــن مرحلــة املــشافهة إىل مرحلــة التَّــدوين املنــتظم املــضبوط

بـــالحجج التـــي تثبـــت  كمي�ـــاإغـــراق متلقيـــه الكـــوني  اختيــار أســـلوب حماجـــة قـــائم علـــى 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

؛ فكــل شــرف فــضيلة التــدوين وضــرورته وحتميتــه واســتحالة الــسيرورة والخلــود دونــه

كــــان مبــــدأ أمــــره خارجيــــة، والكتــــاب جيمــــع علــــم األواخــــر واألوائــــل، " الروايــــة×الكتابــــة"

والكتــاب معلــم ال يقيِّــد املتتلمــذ بــزمن احلــضور، والكتــاب معلــم منفــتح علــى كــل العلــوم 

ت، والكتــاب احلــافظ الــذي ال ينــسى، والكتــاب احلــي الــذي ال ميــوت، والثقافــات واللغــا

ـــذهن الـــذي ال يهـــرم، والكتابـــة مفـــزع احلـــافظ إذا أراد املعـــاودة  والكتـــاب الـــصيب خـــايل ال

واملراجعة، والكتاب معك يف معسرك وميسرك ومنـشطك ومكرهـك، والكتـاب يعـصمك 

 اجللــــوس بالبــــاب وعلــــى مـــن االضــــطرار �الــــسة رفيـــق الــــسوء، والكتــــاب يكفيــــك مؤونـــة

الطرقات والتعرض للسوقة، والكتاب قد يـَْفـُضل الكاتـب، ومثـة شـعراء آثـروا الكتابـة علـى 

الرواية؛ فالكتابة خالدة والراوية يغلط وينسى وينحل، والكتابـة أحـد أمنـاط البيـان األربعـة 

اط البيـان تـسلم ؛ غري أن املقارنة بني الكتابة وكافة أمنـ"اللفظ، واخلط، واإلشارة، والعقد"

إىل رجحـان كفــة اخلــط لدميومتـه وكونيــة أثــره، لـذلك فقــد أقــسم اهللا بـالقلم ومبــا خطــه مــن  

آلــــة البيــــان "كتـــب، والقلــــم مكتــــٍف بنفــــسه ال حيتــــاج إىل مــــا عنــــد غــــريه، ولليــــد الــــصناع 

الــيت حتــسن اخلــط فــضل ال يعــدوه فــضل، حــىت بــات للخطــوط أضــرب وأنــواع، " الكتــايب

معروفــة يقــصها، وللــشعراء حولــه شــواهد مــسموعة يبثهــا، والقــرآن وللعلمــاء معــه قــصص 

ونتيجة للحجج اإلحـدى والعـشرين . يدعو إىل كتابة الدين واملعامالت التجاريَّة املختلفة

 فـإن العـامل يـؤثر الكتـب إيثـار العـريب جلـواده كم�ـااليت جعلت الكتابـة تتفـوق علـى الروايـة 

لـنفس، وجيمعهـا يف مكتبـات ويرتمجهـا إىل لغتـه مـن باللنب، ويقدمها على كل ما تلـذ لـه ا

 .كل اللغات ال تكثرًا و�رجة بل تبحرًا وختصًصا



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

     رغــم أن املقــام يف مقدمــة الــشعر والــشعراء قــد طــال حــىت بلــغ مخــسني صــفحة وابــن 

ــــة القــــيم ومتريــــر بعــــض األفكــــار  قتيبــــة قــــد راوح بــــني احلجــــج املبنيــــة علــــى احلقــــائق وهرمي

غــراق املتلقــي بكــم كبــري مــن احلجــج إال أنــه قــد اســتمر يف القــبض علــى باالعتمــاد علــى إ

ــــرئيس، فجــــاءت احلجــــج منــــساقة بعــــضها يأخــــذ بنواصــــي بعــــض علــــى  لــــب املوضــــوع ال

تدرجها وتنوعها وكمهـا، و�ـذا يأخـذ بيـد املتلقـي رويـًدا رويـًدا حـىت يـصل معـه إىل إنـشاء 

  .   اليقني باألسس املعرفية اجلديدة لالختيار الشعري

     ومثله يف هذا اجلاحظ، فعلى الرغم من اسـتغراق مقدمـة كتـاب احليـوان قرابـة سـبعني 

صفحة، واعتماده على كم كبري من احلجج والـشواهد واالسـتطرادات؛ بغيـة محـل القـارئ 

مـن :  يف إخـراج موضـوع احلجـاج الـرئيس-إىل حـدٍّ بعيـد-على اإلذعان، إالَّ أنه قد وفِّق 

تغيري النظام الـسائد لـدى الـسابق بـنمط "احلضور، واستمرت فكرة حيز الغياب إىل حيز 

 .ماثلة بني أعني املخاطبني ويف أذها�م" أكثر عصرية لدى الالحق

     أمَّا عن طرائق العرض احلجاجية اليت اتكأ ابن قتيبة عليه يف رحلته اإلقناعيـة فتتمثـل 

 أمكـــن يف طــــرح املــــسلم األول  مــــاالتركيــــز واالقتـــصاد: يف املراوحـــة بــــني ســـبيلني أوهلمــــا

؛ حرًصــا علــى عــدم إضــاعة "النقــل مقــدم علــى العقــل، ودور املتقــدمني يف حفــظ العربيــة"

. وقــــت املتلقــــي، وتــــشتيت انتباهــــه، واإلثقــــال عليــــه مبقــــدمات معلومــــة ومــــسلم �ــــا لديــــه

االختيـار " يف محـل املتلقـي علـى التـيقن بالنظريـة اجلديـدة التمهل وعدم التعجل: واآلخر

؛ حــىت ال يــشعر املتلقــي بأنــه ألــزم إلزاًمــا ومحــل كرًهــا "لــشعري مــزيج مــن القيــاس والــذوقا

 .على اإلذعان، وإمنا آل إليه رأيه واختياره مباسطة ومؤانسة إثر قرع احلجة باحلجة



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ـــار اجلـــاحظ أن يـــراوح يف عرضـــه احلجـــاجي بـــني  كثـــرة "، و"التكـــرار"     يف حـــني اخت

بإشــــارات "، إىل جانــــب تأثيــــث اخلطــــاب "ضــــوعإيــــراد الحكايــــات حــــول نفــــس المو 

الميــل إلــى اللفــظ "، ورابــع طرائقــه كــان االعتمــاد علــى "متنوعــة إلــى الــدقائق والرقــائق

؛ و�ــذا زاد يف درجــة حــضور املتلقــي الــذهين؛ "الحــسي المجــسد دون اللفــظ المجــرد

ـــرئيس  ـــسآمة، وضـــمن عـــدم انقطـــاع أواصـــر املتلقـــي باملوضـــوع ال  علـــى مـــا يف-مبدافعـــة ال

، ومحلـه محـالً علـى االقتنـاع بكـل وجـه ممكـن دون االضـطرار -مقدمته مـن طـول ملحـوظ

 ".فضل الكتابة على الرواية"إىل التوجيه اإللزامي للفكرة اجلديدة 

 

 .        واحلمد هللا رب العاملني



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ادر واا  

 :المصادر -أوالً 

شعر والشعراء، الطَّبعة الرَّابعة، ال: ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم. ١

 .م١٩٩١=هـ١٤١٢لبنان، دار إحياء العلوم، -بريوت

عبد السَّالم : كتاب احليوان، حتقيق وشرح: اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر. ٢

 .م١٩٦٥=ه١٣٨٤الثَّانية، مصر، مصطفى البايب احلليب، : هارون، الطَّبعة

 :المراجع -أوالً 

حممد : تلخيص كتاب أرسطو طاليس يف اجلدل، حتقيق: دابن رشد، أبو الولي. ١

 .م١٩٨٠، القاهرة، اهليئة املصريَّة العامة للكتاب،)ط.د(سليم سامل، 

، )قراءة يف شعر املديح يف العصر العباسي(التداولية والشِّعر : بريم، عبد اهللا. ٢

 .م٢٠١٤-٢٠١٣األوىل، اململكة األردنيَّة اهلامشيَّة، دار جمدالوي، : الطَّبعة

األوىل، : عمر فاروق الطَّبَّاع، الطَّبعة: معجم األدباء، حتقيق: احلموي، ياقوت. ٣

 .م١٩٩٩لبنان، مؤسسة املعارف، -بريوت

رسائلة "كتابة اجلاحظ يف ضوء النَّظريَّة احلجاجيَّة : سلمان، علي حممد علي. ٤

راسات والنَّشر، األوىل، بريوت، املؤسَّسة العربيَّة للدِّ : ، الطَّبعة"منوذًجا

 .م٢٠١٠



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثالث املجلد
 

ـعريـَّة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء البن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

، "مقاربة لغويَّة تداوليَّة"اسرتاتيجيات اخلطاب : الشهري، عبد اهلادي بن ظافر. ٥

 .م٢٠٠٤لبنان، دار الكتاب اجلديد، -األوىل، بريوت: الطَّبعة

األوىل، : ، الطَّبعة"دراسات وتطبيقات"يف نظرية احلجاج : صولة، عبد اهللا. ٦

 .تَّوزيعتونس، مسكلياين للنشر وال

األوىل، الدار : اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، الطَّبعة: عبد الرمحن، طه. ٧

 .م١٩٩٨املغرب، املركز الثقايف العريب، -البيضاء

الثَّانية، : ، الطَّبعة)علم استعمال اللغة(التداوليَّات : عليوي، حافظ إمساعيلي. ٨

 .م٢٠١٤وزيع، األردن، عامل الكتب احلديث للنَّشر والتَّ -إربد

جمموعة من : القاموس املوسوعي للتَّداوليَّة، ترمجة: موشلر، جاك و ريبول، آن. ٩

خالد ميالد، : عز الدِّين ا�دوب، مراجعة: األساتذة والباحثني، بإشراف

و دار سيناترا، ) سلسلة اللسان(، تونس، املركز الوطين للرتمجة )ط.د(

٢٠١٠. 

األوىل، الرباط و : قصي العتَّايب، الطَّبعة:  ترمجةالتداوليَّة،: يول، جاك. ١٠

 . م٢٠١٠=ه١٤٣١بريوت، دار األمان و الدار العربيَّة للعلوم ناشرون، 


