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 ةالبالغي قواعدوال ةر النقدياييمصطلح "البديع" عند القدماء بين املع

 د. عبد القادر احلّسون

 البحث ملخص

عناد القادماء   ، قدية ومصطلحا بالغياا ظاهرة فنية ومسألة ن، الباحث يف "البديع"
 تلفت انتباهه أمور تدعو إىل االهتمام والدراسة، لعّل أهّمها: 

أّن البديع كان حمّل تنازع بني الشاعراء اداد ني والنقااد والبالغايني حاول أّوليتاه        -
 . ومفهومه ووظائفه

لاي  تطلعاع   أّن مفهوم البديع عند النقاد والبالغيني ال يبدو متجانسا مع املفهاوم ا  -
 . إليه الشعراء

االساتهجان ولناّن    اقف علماء الشعر والبالغة من البديع قد غلا  عليها  اأّن مو -
 . اهتمامهم به فاق كّل حد

لقد كانت هيه املالحظات منطلقات لالهتمام مبصاطلح الباديع والبحاث فياه     
وج، نرى ونقّدر، سبيل مادد حس  ما قصد تدقيق املفهوم وحتيينه. والسبيل إىل ذلك، 

حيتاج من ناحية إىل احلفر يف ذاكارة املصاطلح باالرجوع إىل املعاانل والادالالت الا        
تعلعقت به يف مراحل النشأة والتطّور عند القدماء، ويستدعل من ناحية أخرى االنفتاح 
على املفاهيم والتصورات احلديثة ال  مينان أن تثار  مفهاوم الباديع وتإايف إلياه       

 ها سابق عهد. أبعادا مل ينن للقدماء ب
 -االندياح  -اإلبداع  -البديع  -البالغة  -النقد  -الشعر اددث  النلمات املفاتيح:

 الصورة الشعرية.
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The Term “Badiֿכ” of the ancients: between Critical 

Criterias and Rhetorical rules 

 

He who studies “Badiֿכ”- as an artistic phenomenon, a subject 

of criticism, and a rhetorical concept of the ancients - certainly 

notices important matters such as the following:  

 “Badi
ֿכ
” has been a subject of disagreement among modernist 

poets (Almohdathin) and critics of rhetoric as to what constitutes 

its primacy, meaning, and functions.  

 The concept of “Badi
ֿכ
”adopted by critics and rhetoricians does 

not seem to be homogeneous with the conception poets have 

aspired to.  

 The attitude of poetry and rhetoric scholars towards “Badi
ֿכ
” has 

been overcome by derision, yet their attention to it has exceeded 

all limits.  

The above observations have led to an attention to investigate 

the term “Badiֿכ” so as to inspect and update its very meaning. The 

way to achieve the mentioned goal, we believe, is a double one. On 

the one hand, we need to ‘dig’, as it were, into the history of the 

term by revisiting the meanings and connotations that marked both 

its appearance and developments with the Ancients. On the other 

hand, one needs to open up on the modern concepts and perceptions 

that can enrich the concept of “Badiֿכ” and add to it dimensions that 

did not come to the attention of the Ancients.  

Key words: "Mohdath" poetry, criticism, rhetoric, “Badiֿכ”, creativity, 

displacement, and the poetic image.  
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 :  متهيد

عناد  ، نل اهلجار  ُتعّد ندعة التجديد يف "الشاعر ادادث" بداياة مان القارن الثاا      
منعرجا يفصل بني مرحلتني ، مؤّرخل األدب والنقد والبالغة من القدماء واملعاصرين

فالقدماء بنوا معظم تصاوراتهم النقدياة   ، خمتلفتني يف تاريخ األدب ونقده عند العرب
ولايلك أكعاد   ، والبالغية حول فّن الشعر على أساا  املقارناة باني "القاديم" و"ادادث"     

ّن تأسيس علمل النقد والبالغاة كاان بادافع االنشاغال بدراساة مظااهر       املعاصرون أ
"عنادما نتعّماق   : وقد ذه  إحساان عّباا  إىل القاول   . التجديد عند الشعراء ادد ني

يف تااريخ النقاد العربال سانجد أّن اإلحساا       ... املواقف النقدّية لدى كباار النقااد  
ورأى محعااد  صاّمود أّن    (1)هم للنقد"همم اخلفّل يف شحيبالتطّور والتغّير هو العامل 

وملعاا "ررحات   ، األحنام النقدية والبالغية كانت يف البداية جمّرد أحنام ذاتية انطباعياة 
مسألة املفاضلة بني الشعراء وبني التجارب الشاعرية القدمياة وادد اة تطاّورت تلاك      

تولعاد االهتماام   ف، األحنام وأصبح املعتمد يف تقريرها خصائص العبارة يف النّص ذاته
 (2)باألسالي  والصور وبنّل ما له صلة بفنون القول ومسالك التعبري"

وإذا ما رمنا أن نعلعل هيه الظاهرة املتالزمة بني التجديد الشعر  ونشأة علمال  
النقد والبالغة بدا لنا أّن ذلك يعود باألسا  إىل ربيعة الظاهرة التجديدية يف الشاعر  

ومل خيرجوا عن أغراضها ، دون مل يغّيروا نظام القصيدة العموديةفالشعراء اجملّد، اددث
وأظهاروا ولعاا فائقاا باالتفّنن يف     ، ولنّنهم عملوا على تغيري اللغة الشعرية، التقليدية

وجلبات  ، وقد ُأرلق على الفنون ال  انتشرت يف أشعارهم، أسالي  تصريف النالم
علاى  ، وهايا املصاطلح يعادّ   . "البديع"إليها اهتمام نقاد الشعر اسم جامع هو مصطلح 

"أوَل كلمة تربعت فوق جمموعة من املصطلحات املرصودة لوصف ، رأ  حممد الُعمر 
 (3)اخلطاب من زاوية اخلصوصية التعبريية"
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واملتتبع الستخدامات مصطلح البديع يف املصانفات الاا ياة األدبياة والنقدياة     
فمن املالحظ أّن من حنته وأشاعه يف ، وتطّوره والبالغية يلفت انتباهه أمر يتعلعق بنشأته

ولنّن املفهوم الي  أعطل له قد تشانعل بعاد ذلاك عناد النقعااد      ، البداية هم الشعراء
وملعا كان املصطلح واملفهوم غري متدامنني ومل يظهرا يف سياق خطاب واحد . والبالغيني

فهل أّن املفهوم الي  ، فإّن ذلك يدعو بالإرورة إىل التساؤل عن مدى التطابق بينهما
، وضعه نقاد الشعر وعلماء البالغة يستوع  الظاهرة الفنّية ال  مّيدت أشعار ادد ني

 وأرلقوا عليها اسم البديع؟
تقتإل اإلجابة عن هيا التساؤل على املستوى املنهجل مقارباة نقدياة حتليلياة    

 تتّبع ما ررأ عليه أ ناء تتوخى التدّرج من البحث يف نشأة املصطلح وتشنعل املفهوم إىل
وتقتإال إىل جانا  ذلاك تصانيف     ، التداول واالستعمال من وجوه التطّور والاتغري 

التصورات اجلدئية املنّونة للمفهوم وتفسريها واملقارناة بينهاا للوقاول علاى األبعااد      
وإذا كانت املقارنة . التداولية للمصطلح حس  اجملاالت والسياقات ال  استعمل فيها

نطلقاتها األوىل مقارناة داخلياة تتعلاق باجملااالت األساساية الا  اساتخدم فيهاا         يف م
فإّن املقارنة اخلارجية ، وهل الشعر والنقد والبالغة، مصطلح البديع يف الااث العربل

إذ ، مع النظريات النقدية والبالغية احلديثة ذات املنابت الغربية تبدو ضرورية ومؤكعدة
 . ملفهوم وجتديده وفتحه على آفاق أرح مينن يف ضوئها حتيني ا

 . نشأة البديع: قراءة يف خطاب الشعراء .1

فهم اليين وضاعوا االسام   ، ارتبط ظهور البديع عند القدماء بالشعراء ادد ني
وغالبا ما نس  البديع إىل الشاعر مسلم ، واستخدموه صفة ألشعارهم ومتييدا مليهبهم

ذكر صاح  "األغانل" يف سياق ترمجته له أّناه  وقد . (اه208بن الوليد األنصار  )ت 
، وهو الي  لقع  هيا اجلنس بالباديع واللعطياف  ، "أّول من قال الشعر املعرول بالبديع



 د. عبد القادر احلّسون 

 327                                   م2017يناير  -هـ  1438ربيع اآلخر  - الثامن عشرالعدد 

يف نظار  ، وإذا كاان مسالم يعادّ    (4)وتبعه فيه مجاعة من الشعراء وأشهرهم فيه أبو متعام"
يشاركه فيه جمموعة مان  بل ، واضع االسم ومؤّسس امليه  فإّنه ال ينفرد به، القدماء

( ودعبال اخلداعال   اه199( وأبل نوا  )ت اه168الشعراء أمثال بشار بن برد )ت 
 . (اه231وبصفة خاّصة أبو متعام الطائل )ت ، (اه220)ت 

وعلى كثرة إحلاح القدماء على نسبة اسم البديع إىل الشعراء اداد ني فاإّنهم مل   
ومل يعتمدوا علاى أقاواهلم يف ضابط    ، يهبهمحيفظوا ما تنلعم به هؤالء الشعراء على م

بل اكتفوا بأخي املصطلح من الشعراء واحتنر النقاد ، معانل االسم وشرح املقصود به
وما من شكع يف أّن هيا الفراغ يعّد من املعوقات ال  حتول . والبالغيون حتديد املفهوم

ن يساتقّر يف مؤلفاات   وقبل أ، دون الوصول إىل ربيعة املفهوم يف مرحلة النشأة األوىل
ولنن مع ذلك من املمنن أن حناول استعادة العناصر األساساية الا    . النقد والبالغة

شنعلت مفهوم البديع عند الشعراء بالتعويل على املعانل اللغوية للنلمة وبالرجوع إىل 
ال  مينن أن نرصاد مان خالهلاا     (5)ما تإّمنته الدواوين من أبيات "الشعر على الشعر"

 . ّم مقّومات البديعأه

الشالء الاي    : "الَبِديُع والِبْدُع: فمن ناحية املعانل اللغوية جاء يف "لسان العرب"
. اْخَتَرْعتاه ال علاى ِمثاال   : وَأبدْعُت الشالء . والَبِديُع امُلْحَدُث الَعجي ... ينون َأّواًل

جااء  : وَأباْدَع الشااعرُ  ... اهاا والَبديع من َأمساء اهلل تعاىل إِلْبداِعه اأِلشياء وِإْحداِ ه ِإيَّ
َفُنِنَث ، ومل ينن َحْباًل، "حْبٌل بديع اْبُتدَئ َفْتُلُه: وورد يف "القامو  اديط". (6)"...بالبديِع

... "إنَّ تَهاَماَة كباِديِع الَعَساِل"   : ومناه احلاديثُ  ، والادقق  اجَلديادُ  ،  م ُغِدَل  م أعيَد َفْتُلُه
احَلَدُث يف الدين بعاَد  : )والِبْدَعُة( بالنسر... الي  ينوُن أوَّاًلاأَلْمُر : بالنسر، والِبْدُع

 .(7)"...اإِلْكَماِل
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أهّم ما يستفاد من شروح كلمة "البديع" يف املعاجم أّنها حتيل على حقال داللال   
فالبديع إذن هو اجلدياد الاي    ، من أهّم معانيه االبتداء واخللق واإلحداث واالخااع

وإّنما كايلك مبعناى املغاايرة    ، س باملعنى الدمين التعاقيب فحس خيتلف عن القديم لي
فهل كان هيا املعنى هو الي  أراده الشاعراء اداد ون ملاا أرلقاوا علاى      . واالختالل

 شعرهم صفة البديع؟
إذا ما أعدنا النظر يف دواوين الشعراء اليين نس  إليهم ميه  البديع حبثا عن 

الوقول على مااّدة شاعرّية غديارة تبادو معّبارة عان        أبيات "الشعر على الشعر" أمنننا
وال ميننناا يف هايا اجملاال الإاّيق أن نستقصال مجياع       ، تصّور الشعراء ملفهوم الباديع 

 . ليلك سننتفل باختيار أمثلة دالة من شعر أبل نوا  وأبل متام، األبيات

 .(ناملال)فمن أبيات أبل نوا  ال  مينن االعتماد عليها يف هيا السياق قوله 
 ِصًفُة الاطُّالوِل َباالَغااُة الِقااااْدمِ  

 
 فااْجاااَعْل ِصااَفاتَك ِلاْبَنااِة اْلَنااْرمِ  

 ...................................   
 َتِصُف الُطُلوَل َعَلاى السَّاَماِع ِبَهاا   

 
 َأ َفُيو الِعيااِن َكَأْناَت ِفال اْلَفْهاِم؟     

 ًعاِوإَذا َوَصْفاااَت الْشااااْلَء ُمتَّاابِ   
 

 (8)َلاْم َتْخُل ِمْن َزَلٍل َوِمااْن َوْهامِ   
استخدم أبو نوا  يف أبياته عبارات دالعة لوصف امليه  الشعر  القديم مينن  

فاااا"بالغة  ، إذا استحإرنا أضدادها أن نتبّين أهّم صافات املايه  الشاعر  اجلدياد    
ماع" يقابله الوصف والوصف "على الس، القدم" تستدعل عبارة مقابلة هل "بالغة العصر"

ويّتإح من هيه . وإذا وصفت الشلء "مّتبعا" البديل عنها أن تصفه "مبتدعا"، "على العيان"
املقابالت الإمنية أّن جوهر امليه  الي  يدعو إليه أبو نوا  هو البحث عن بالغة 

وبايلك فاإّن   . (9) (اها 286شعرية جديدة جتعل الشعر "أشنل بالدهر" بعبارة املرّبد )ت
 . املعانل األساسية لنلمة البديع معنى املعاصرة من



 د. عبد القادر احلّسون 

 329                                   م2017يناير  -هـ  1438ربيع اآلخر  - الثامن عشرالعدد 

 .(املديد): وألبل نوا  أبيات أخرى يف وصف ميهبه الشعر  يقول فيها
 َغااارَي َأّنال َقاااِئااٌل َمااا َأَتااِناال    

 
 ِمااااْن ُظُنااوِنل ُمَناااّيٌب ِللِعَياااانِ  

 آِخااااٌي َنْفِساال ِبَتااااأِليِف َشاااْلء    
 

 تَّى امَلَعااااِنلَواِحااد  ِفاال الِلْفااِظ َشاا 
 َقاااِئٌم ِفاال الااَوْهِم، َحتَّااى ِإَذا َمااا   

 
 ااِنَاااَت ُمَعااامَّى امَلناُرْماَتاااُه ُرْمااا 

 َفَناَأنقاااال َتااااِبٌع ُحْساااَن َشااااْلء   
 

 (10)ِماْن َأَمااِمل َلااْيَس ِبامُلسَتَبااانِ   
 

"أفق الشعرية ويرى أدونيس أّن هيه األبيات تعّد مبثابة "البيان الشعر " املعّبر عن" 
واملتفّحص يف معانل األبيات ودالالتها تستوقفه عبارات مهّمة تبدو مبثابة ، (11)اجلديدة"

تصدر ، حس  أبل نوا ، فمنابع هيه الشعرّية. املفاتيح لفهم ربيعة الشعرية اجلديدة
الة واللغة ال  تعّبر بها عن نفسها هل لغة محع، من "الظّن" و"الوهم" ال من الواقع املشهود

واجلمال الي  ترمل هيه اللغة إىل كشافه  ، أوجه ينون فيها للفظ الواحد "شّتى املعانل"
فشاعرّية  . بل هو غامض و"لايس باملساتبان"  ، وتصويره ال يقع يف حّيد الوضوح والبيان

، تقع على الطرل املقابل ملا مينن تسميته بااا"شعرّية البياان"  ، حس  أبل نوا ، البديع
وليس له من سبيل إىل ذلك إالع ، يروم النشف عن الغامض ادّج  ألّن شاعر البديع

وبهايا فاإّن مان أخاّص     . حترير اللغة من سلطان العادة والتعبري بها عن أبنار املعانل
 . معانل البديع البحث عن لغة شعرية جديدة

أّما أبو متعام الطائل فقد أكعد القدماء أّنه ذه  يف البديع مياه  جعلتاه خياالف   
بل كاان مفتخارا   ، مننرا ليلك، هو نفسه، ومل ينن. ن القول الشعر  عند العربسن

 (.املديد. مج)وممعا قاله يف ذلك ، مبيهبه ومدافعا عنه
 لِااااااَل يف َتْرِكاااااايِبِه بِاااااااَدعٌ  

 
 (12)َشااَغَلْت َباااِلااال َعااِن الس ااَننِ  
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فالشاعر يؤكعاد  ، السنن"يلفت انتباهنا يف هيا البيت املقابلة الصرحية بني "البدع" و "
وهاو  ، أّن ميهبه يف القول الشعر  قائم على االبتداع وخمالفة السنن الشعرية القدمياة 

سنن( ليشري إىل أّن األمر عنده مايه  مقصاود ولايس    / يستعمل صيغة اجلمع )بدع
. إذ تادّل علاى معناى االختياار    ، ولعّل عبارة "تركيبه" تؤكعد ذلاك ، جمّرد صدل عارضة

 . القصدية والشمول: ن ذلك معنيني مهمني من معانل البديع هماونستنتج م
  .(سريع)وممعا قاله أبو متعام واصفا شعره على لسان املتلقل 

 َيُقاااوُل َمااااااْن َتْقاااَرُع َأْساااَماَعهُ 
 

 (13)َكاااْم َتااَرَك اأَلوَُّل ِلاْلآِخاااار  
 

ل يف العمل علاى  ويبدو من خالل هيا البيت أّن النتيجة األساسية للبديع تتمّث
فقاد وقار يف األذهاان أن    ، قل  املعادلة ال  كانت سائدة يف عصار الشاعراء اداد ني   

الشااعراء القاادامى مل ياكااوا للمتااأخرين شاايبا حّتااى ذهاا  اباان رباربااا العلااو     
( يف كتابه "عيار الشعر" إىل أّن شعراء زمانه يف "حمناة" مان أمارهم "ألّنهام قاد      اه322)ت

ولنّن أبا متعام . (14)عنى بديع ولفظ فصيح وحيلة لطيفة وخالبة ساحرة"سبقوا إىل كّل م
. يف بيته امليكور يقل  هيه الوضعية ليجعل للمتأخرين التقّدم على الشاعراء األوائال  

وهيا أمر يف غاية األهمّية ألّنه حيّول معيار التفاضل بني الشعراء إىل منطق الفاّن بعاد   
 . أن كان حمنوما مبنطق الدمن

ا أّن ميه  البديع هو ميه  اخلروج عان املاألول وخمالفاة السانن فمان      ومب
وهيا ما وصف به أبو متعام قصيدته ملعاا  ، الطبيعل أن تّتسم األشعار بالغرابة والغموض

  .(بسيط: )قال
 ُخااْيها ُمْغّرَبااًة ِفاال اْلااَأْرِض آِنَسااًة

 
 (15)ِبُنلق َفْهٍم َغِري   ِحنَي َتْغَتاِربُ  
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ديع أزمة تواصل بني شعر أبل متعام واجلمهور املتلقعل عّبرت عنها لقد أحدث الب
"مل ال : املصادر خبرب تنقل فيه حوارا رريفا دار بني الشاعر وبعض قّراء شعره ملعا ساألوه 

ويبدو أباو متعاام يف البيات    . (16)"ومل ال تفهمون ما يقال؟": " فنان جوابه تقول ما يفهم؟
فهو ال يعترب الفهام أو اإلفهاام   ، لعالقة بني املبدع واملتلقعلامليكور وفّيا لتصّوره لنوع ا

وفاق تصاّور   ، وإذن فإّن الغموض الشاعر  ، مسؤولية الشاعر بل يراه واج  القارئ
وإّنماا  ، كما كان يعتقد أصحاب البيان، ال يعّد صفة سلبية يف الشعر، أصحاب البديع

 . هو مقّوم أسا  من مقّومات جودة الشعر

خمتلف العناصر املستفادة ّمما أوردناه من أبيات "الشعر علاى الشاعر"    وإذا مجععنا
أمنننا أن نستنتج أّن املعانل اللغوياة األولّياة لنلماة الباديع ظلعات حاضارة بقاّوة يف        
التصّور الي  عّبر عناه الشاعراء ملعاا اّتخايوا هايه النلماة مصاطلحا يطلقوناه علاى          

د أهّم املعانل املشنعلة ملفهوم البديع عند ومينن أن حنّد. أشعارهم ويصفون به ميهبهم
 : الشعراء ادد ني يف العناصر التالية

     املعنى العام للبديع هو التجديد واخلروج على النمط الشعر  الساائد عان قصاد
 . ودراية

         يقتإل التجديد استبدال البالغة القدمياة ببالغاة معاصارة حتاّرر لغاة الشاعر مان
 . قيودها

 ة جديدة ختتلف اختالفا نوعيا ووظيفيا عن شعرية البيانيؤّسس البديع شعرّي . 

 العملّية اإلبداعية عند شعراء البديع تتجّن  الرتابة والتنرار وتندع حنو املغامرة . 

 يستوج  شعر البديع مبا تإّمنه من أوجه الطرافة والغموض تغيري مراسم التلقل . 
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 . استجابة النقاد: من اإلقصاء إىل االحتواء .2

مّثلاات نظريااة الفصاااحة الاا  حتنعماات يف مجااع اللغااة وتاادوينها منطلقااا لقااد 
وكان للمعايري الصفوية ال  انبنت عليها هيه النظرياة  ، للمفاضلة بني القديم واددث

وليلك كان من الطبيعال أن  ، أ ر بالغ يف تفإيل الشعر القديم وجعله منوذجا حيتيى
ومبا أن "البديع" كان ميّثال باألساا  عناد    . تدان كّل حماولة للخروج عليه وخمالفة سننه

أصحابه من الشعراء ادد ني مشروعا للتجديد ودعوة للخروج علاى مراسام الشاعر    
فقد ترّت  على ذلك إ ارة ، التقليد  وحبثا عن لغة شعرية بديلة تعّبر عن روح العصر

وياروى  ، شاعر ادافظني ممعا جعلهم يواجهون هيا املشروع ويّتهمون أصحابه بإفساد ال
أّول من أفسد الشعر مسلم بن : "مسعت أبل يقول: عن أبل القاسم بن مهرويه أّنه قال

، واستحسان ميهباه  ،  م اتبعاه أباو متاام   ، جاء بهيا الي  مّساه النا  البديع، الوليد
فسلك رريقاًا  ، وأح  أن جيعل كل بيت من شعره غري خاٍل من بعض هيه األصنال

  .(17)ونشف ماؤه"، وذهبت رالوته، ففسد شعره، املعانلوعرًا واستنره األلفاظ و

لقد كانت مقولة "إفساد الشعر" ركناا أساساا مان أركاان املفاضالة باني القاديم        
وتعاّد  ، ونتج عن هيه املقولة نظرة إرالقياة تقإال بتفاّوق الشاعر القاديم     ، واددث

ولبن حاول ، تنلعفالبديع احنرافا احندر بالشعر من أعلى مرات  اجلودة إىل الفساد وال
النقاد تعديل هيه النظرة وتنسي  ما أفرزته من أحنام مطلقة فاإّن آراءهام يف الباديع    

واملتعّمق يف كالم النقاد على الباديع يادرك أّنهام مل    . ظلعت حمنومة بالتوّجس واحلير
وإمنا على العنس مان  ، يوسعوا النظرية النقدية لتستوع  البديع كما وصفه الشعراء

وا املفهاوم ليساتجي  للمعاايري والتصاورات الا  اساتفادوها مان الشاعر         ذلك ضيق
 . القديم
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يف ، وعلى غدارة ما تنلم به القادماء خبصاوا الباديع فاإّن آراءهام مل ختارج      
فظلعاوا يادورون حوهلاا لصاياغة     ، عن  ال ة حماور كربى وّجهات تفنريهام  ، اعتقادنا

نقديااة ومسااتجيبا ملعايريهااا مفهااوم حمااّدد جيعاال البااديع خاضااعا لساالطة املؤسسااة ال
 : وهيه اداور هل. وأحنامها

  إفراغ مصطلح البديع من معناه األصلل الدال على اخلروج واالبتداع وجعله يدّل
فالباديع ال يعاّد مايهبا خماعاا ألّن     ، على معنى منااقض هاو االّتبااع واالحتاياء    

ل ابن املعتد يف مقدمة كتاب قا. الشعراء ادد ني مل يسبقوا إليه بل اّتبعوا فيه القدماء
"قد قّدمنا يف أبواب كتابنا هيا بعض ما وجدناه يف القرآن واللغة وأحاديث : "البديع"

الرسول صالعى اهلل علياه وسالعم وكاالم الصاحابة واألعاراب وغريهام وأشاعار         
لايعلم أّن بّشاارا ومسالما وأباا     ، املتقدمني من النالم الي  مّساه ادد ون الباديع 

ولنّناه كثار يف   ، ن تقّياد بهام وسالك سابيلهم مل يسابقوا إىل هايا الفانّ       نوا  وم
 .(18)" فأعرب عنه ودّل عليه، فعرل يف زمانهم بهيا االسم، أشعارهم

   التنبيه إىل أّن اإلفراط يف استخدام فنون البديع يؤّد  حتما إلىن استنراه األلفااظ
عاّد شاررا أساساا مان     وهو ما يسب  تعطيال البياان الاي  ي   ، والتعقيد يف املعانل
وضارب لاه ماثال    ، وقد صّرح بايلك عباد القااهر اجلرجاانل    . شروط فّن الشعر

"وقد جتاد يف كاالم املتاأخرين ا ن    : قال. بأصنال الدينة ال  توضع على العرو 
كالما محل صاحبه فرُط شغفه بأمور ترجع إىل ما له اسم يف البديع إىل أن ينسى أّنه 

وُيخّيل إليه أّنه إذا مجع أقسام البديع يف بيت فال ضاري  ، بنيويقول لُي، يتنلعم لُيفهم
ورّبماا رماس   ، ويوقع السامع من رلبه يف خبط عشواء، أن يقع ما عناه يف عمياء

كما ُ قِّل على العرو  بأصنال احللّل حّتاى  ، بنثرة ما يتنلعفه على املعنى وأفسده
 .(19) " يناهلا منروه يف نفسها



 ةالبالغي قواعدوال ة النقديايريمصطلح "البديع" عند القدماء بني املع 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          334

 جمموعة من الفنون البالغية املعروفة وقد حّددها ابن املعتد  حصر مفهوم البديع يف
يف مخسة فنون هل االستعارة والتشبيه والتجنيس واملطابقة ورّد العجد على الصدر 

وقّدم شواهد على كّل فّن من كالم املتقادمني تثبات أّناه كاان     ، وامليه  النالمل
النقاد على أّن البديع هاو اسام   وأمجع . جير  يف خمارباتهم وأّن ادد ني مل خياعوه

جامع ال يقصد به إالع تلك الفنون الا  أرنا  البالغياون بعاد ذلاك يف تفريعهاا       
 . اوتنويعها وتشقيق األمساء هل

فأفرغوا ، ويف ضوء هيه االعتبارات العامة متنعن النقعاد من التحنعم يف املصطلح
عوه ملفهوم بالغل ضّيق يسهل البديع من مفهومه اإلبداعل الي  محعله له الشعراء ورّو

، وقد اعتمدوا لتحقيق ذلك على التمييد بني االسم واملسّمى. استيعابه والسيطرة عليه
أّماا  . ومل ينان معروفاا عناد القادماء    ، من اصطالح ادد ني، يف نظرهم، فاسم البديع

املسمى فقد كان سابقا على االسم وموجودا قبله وضااربا يف كاّل كاالم بلياغ شاعرا      
وعلى هيا األسا  سّوغ النقاد ألنفسهم مقاربة البديع وتقييمه يف ضوء . وقرآنا ونثرا

وانتهوا من ذلك إىل حصر االختالل بني القدماء وادد ني ، املقارنة مع الشعر القديم
 : يف البديع يف ناحيتني أساسيتني

مى كانات تاأتل   الناحية األوىل نوعّية تتمّثل يف أّن فنون البديع عند الشعراء القادا  (1
بينما أصابحت عناد الشاعراء اداد ني     ، بصفة عفوية ومن باب االّتفاق والصدفة

 . مقصودة ومطلوبة لياتها

والناحية الثانية كمّية مؤّداها أّن فنون الباديع يف أشاعار املتقادمني قليلاة تاأتل يف       (2
 فاال ينااد بيات مان    ، أّما يف أشعار املتأخرين فقد كثارت ، القصائد بصفة عارضة

 . األبيات خيلو من أحدها أو أكثر
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إىل هيه املعايري يف املقارنة بني القدماء " وسارته" يف اجلرجانل القاضل لقد استند
 حتفال  وال واملطابقاة  بالتجنيس تعبأ العرب تنن ومل": فقال، وادد ني يف مسألة البديع

 يف ذلك يقع نكا وقد. القريض ونظام الشعر عمود هلا حصل إذا واالستعارة باإلبداع
 إىل الشاعر  أفإاى  فلّماا ، وقصاد  تعّماد  غري على البيت يف هلا ويّتفق قصائدها خالل

 الرشاقة يف أخواتها عن ومتّيدها واحلسن الغرابة من األبيات تلك مواقع ورأوا ادد ني
 ومقتصاد ، ومايموم  وحمماود ، ومسالء  حمسان  فمن، عليها االحتياء تنلعفوا واللطف
 .(20)" ومفرط

 مان  تبّيناا  واداد ني  القادماء  بان  اجلرجاانل  عقادها  ال  املقارنة هيه ّملناتأ إذا
 هايه  قلعاة  تعادى  إذ البديع فنون استعمال يف تفاوتهم تفّسر ال  األسباب أهّم خالهلا
 : أساسيني عاملني إىل املتقدمني أشعار يف الفنون

 ألّنهام  اهلااساتعم  يتعّمادون  وال الصانعة  فنون يقصدون القدامى الشعراء ينن مل (1
 هايه  وقعات  فاإذا  تعلعام  وال تعّمال  غاري  من يقولونه الشعر على مطبوعني كانوا

 . والصدفة باالتفاق حلصوهلا وحمدودة قليلة تنون فإّنها أشعارهم يف الفنون

 كاان  بال  األلفااظ  استعمال يف التفّنن على مركعدا القدامى الشعراء اهتمام ينن مل (2
 مثال  نظاماه  إحناام  علاى  ويسااعد  الشعر عمود تيثّب أن شأنه من ما إىل موّجها

 كثارة "و" املااّدة  غدارة"و" التشبيه مقاربة"و" الوصف يف اإلصابة"و" وصّحته املعنى شرل"
 الشاعر  بهاا  يقّيمون كانوا ال  املقاييس هل فهيه. "األبيات وشوارد األمثال سوائر

 فهال . . ملقابلاة وا واملطابقاة  التجنايس  أّماا  الشاعراء  بني أساسها على ويفاضلون
 عماود  علياه  يتوقعاف  وال دونه من القريض نظام يّتسق  انو  وأمر فإلة عندهم
 . الشعر
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 أيإاا  نعادوه  أن فايمنن  الباديع  فناون  استعمال من ادد ني الشعراء إكثار أّما
 : مقابلني عاملني إىل اجلرجانل حس 

 رلبهاا  يف ّحاون ويل الشعر بصناعة املتصلة الفنون يقصدون ادد ون الشعراء كان (1
 . زمانهم يف قائما ميهبا وأصبحت أشعارهم يف كثرت ليلك استعماهلا ويتعّمدون

 مان  الحظوا فقد، بأهّميتها وعل عن ناجتا ادد ني عند البديع فنون استعمال كان (2
 عان  متّيادت  قاد  الفناون  هيه على توفعرت ال  األبيات أّن املتقدمني أشعار خالل

 مانهم  ظّناا  منهاا  واإلكثاار  حماكاتها فتعّمدوا. والرشاقة بالغرابة واّتصفت أخواتها
 . أوفر اجلودة من الشعر حظع كان أكثر كانت كلعما أّنها

فعلى أساسها متنعان القادماء   ، لقد أفإت هيه املقارنة إىل نتائج مهّمة وخطرية
فمان  . من صياغة معايري عاّمة مّيدوا مبوجبها بني حدود متفاوتة يف ماياه  الشاعراء  

منطلق االختالل بني العفوية والقصد أكعدوا أّن الشاعر إّماا أن يناون "مطبوعاا" يأتياه     
الشعر من باب البديهة واالرجتال أو "صاح  صنعة" يقّوم شعره ويعيد فيه النظار بعاد   

ومن جهة التفاوت يف املقدار بني كثرة فنون الصنعة وقلعتها أحّل النقاد على . (21)النظر
فاملقتصاد هاو الاي     . الصنعة درجات تااوح بني "االقتصااد" و"اإلفاراط"   أّن يف ميه 

أّما املفرط فإّنه يتجااوز  . ينقعح الشعر ويهّيبه ويوّشيه مبقدار مقبول من الفنون البالغية
وهاو احلاّد األقصاى املقابال     ، املقدار ويستنره األلفاظ واملعانل حّتى يقع يف "التنلعاف" 

 (22)  اإلحسان فإّن التنلعف هو سب  اإلفسادوإذا كان الطبع سب. للطبع

هنيا إذن توّصل النقاد القدماء يف ضوء املقارنة بني القديم واددث إىل إعاادة  
صياغة مفهوم البديع على حنو ينّر  هيمنة النموذج الشعر  التقليد  بوصفه أصال 

ا إالع مان جهاة   فال ينظار إليها  ، وحيّد من حماوالت اخلروج عليه،  ابتا للشعرية العربية
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يف نظار القادماء   ، وعلى هيا األسا  عّد البديع. كونها متّثل احنرافا عن ذلك األصل
 . ومنتهاه التنلعف، ميهبا شعريا منطلقه الصنعة، وبإمجاعهم

، إّن النقاد قد حّوروا مفهوم الباديع وغّياروا وجهتاه   : وبهيا املعنى مينن القول
ون الصانعة بعاد أن كاان يف األصال ساؤاال      فقد جعلوه مبحثا بالغيا مداره علاى فنا  

إبداعيا حموره التجديد والبحث عن مسالك لقول الشعر بعيادا عان اداكااة وخاارج     
 . سلطة النموذج الشعر  القديم

 . التقعيد البالغي ونهايات البديع .3

، لقد وضع ابن املعتّد يف كتابه "البديع" األسس األوىل للدراساة البالغياة للشاعر   
فتقسيمه البديع إىل مخسة فنون كان منطلقا ملن جاء بعده من ، ها ومسارهاوحّدد وجهت

البالغيني لتوسيع القائمة وإضافة أمساء جديدة إليها مع االلتدام بنفس الرؤية النقدية 
واملتتّباع حلإاور الباديع يف املصاّنفات البالغياة      . ال  تشنعل يف ضوئها مفهوم البديع

مل يطّوروا اجلان  النظر  يف املساألة وإّنماا صارفوا جاّل      القدمية يالحظ أّن البالغيني
 . جهودهم إىل العناية باجلان  التطبيقل

فمن الناحية النظرية أضاال البالغياون إىل مصاطلح الباديع مصاطلح "العلام"       
وجعلوه أحد العلوم الثال ة ال  يتفّرع إليها علم البالغة وهل علم البديع وعلم البيان 

مفهوم الباديع كماا اساتقّر عناد      من املالحظ أّن هيه اإلضافة مل تغّيرو. وعلم املعانل
كما عّرفه حممد بن علل اجلرجاانل  ، فعلم البديع، وإّنما أبقت على أهّم أركانه، النقعاد

"علم يعرل منه وجوه حتسني النالم باعتبار نسبة أجداء بعإه إىل بعض : ها(729)ت
"علام  : هاا( 734ريف اخلطيا  القادويين )ت  وهو يف تع (23)مع رعاية أسباب البالغة"

ومن الواضح  (24)". يعرل به وجوه حتسني النالم بعد رعاية املطابقة ووضوح الداللة
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فهاو يهاتّم   ، البديع ووظيفته وشروره مل تتغّيار  من خالل هيين التعريفني أّن موضوع
، الم وحتساينه بالفنون أو الوجوه البالغّية ال  تتمّثل وظيفتها األساسية يف تاديني النا  

ومل يغفال البالغياون عان التأكياد أّن     . وخيإعها ملعايري البيان ومطابقة مقتإى احلال
فاال يقاول   ، الفنون ال  أرلق عليها اسم البديع ليست خماعة ومل يسبق إليها ادد ون

 . (25)عنده" ها(، إالع "من ال رواية له وال دراية396أبل هالل العسنر  )تحس  ، باالخااع

ّما من الناحية التطبيقية فالدار  ملؤلفات البالغة يالحظ أّن تناوهلا للبديع قد أ
حتنعمت فيه  الث ندعات هيمنت على الدر  البالغل واستفرغت جهود البالغايني  

 . هل الندعة االستقصائية وندعة التصنيف والتبوي  والندعة التعليمية
 حصاء فناون الباديع والبحاث    تظهر مالمح الندعة االستقصائية يف احلرا على إ

وينفل للتدليل على هيمنة هايه الندعاة أن نايكر أّن    ، عن أنواع جديدة وتسميتها
فنون البديع بلغت مع أبل هالل العسانر  صااح  "الصاناعتني" مخساة و ال اني      

وقد زاد أسامة بن ، منها تسعة وعشرون معروفة قبله وستة أنواع من إضافته، نوعا
ابه "البديع يف نقد الشعر" على هيا العدد فاستقصاى مخساة   ها( يف كت584منقي )ت

فقّسام  ، ها( على ذلك654 ّم أضال ابن أبل اإلصبع املصر  )ت. وتسعني نوعا
 . البديع يف كتابه "حترير التحبري" مائة و ال ة وعشرين بابا

   وتبدو ندعة التبوي  والتصنيف يف تقسيم البديع إىل أبواب وتصنيف األباواب إىل
وقد قّسم البالغيون البديع بابني كابريين هماا   ، والتمييد يف كّل فّن بني أنواع فنون

وجعلوا داخل كّل باب منهماا جمموعاة مان    ، "ادّسنات املعنوية" و"ادسنات اللفظية"
فماان ادساانات املعنويااة املطابقااة واملقابلااة ومراعاااة الاانظري واالسااتتباع ، الفنااون

لفظياة اجلناا  والساجع ورّد العجاد علاى الصادر       ومن ادّسنات ال... والتوجيه
فالطبااق  ، ولنّل فّن من فنون البديع أنواع تتفّرع عنه... ولدوم ما ال يلدم وغريها
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ومنه ، ومنه رباق السل  ورباق اإلجياب، مثال يتفّرع إىل حقيقل وجماز  ومعنو 
  . (26)وقس على ذلك يف سائر الفنون البديعية، اخلفّل والظاهر

 لندعة التعليمّية يف املؤلفات البالغية فتتجلعى يف نواح عّدة لعّل أهّمها احلارا  أّما ا
، على ختصايص تعرياف لناّل فاّن مان فناون الباديع يقاوم علاى حاّد وتبويا            

واستحإار األمثلة الشعرية وتصنيفها إىل أمثلة للجاودة ينبغال للشاعراء حماكاتهاا     
وقاد بلغات الندعاة    . ن جتّنبهاا واالقتداء بها وأمثلة للتنلعاف والإاعف ال باّد ما    

والبديعّية قصيدة تانظم يف  ، التعليمّية أوجها بظهور فّن أرلق عليه اسم "البديعيات"
من فنون  ااملديح النبو  وهلا غرض تعليمل يلتدم الشاعر يف كّل بيت من أبياتها فّن

ومن أشهر البديعيات ال  نظمت هليا الغرض نيكر بديعياة صافل الادين    ، البديع
وبديعية ابن حجاة احلماو    ، ها( وتقع يف مائة ومخسة وأربعني بيتا750لعل )تاحل

  .(27)ها( يف مائة وا نني وأربعني بيتا837)ت

مينننا أن خنلص يف ضوء هايه املالحظاات حاول تنااول الباديع يف املصاّنفات       
فهاوم  البالغية من الناحيتني النظرية والتطبيقية إىل أّن املفهوم الي  أصبح سائدا هو امل

الصناعل الي  خيتدل البديع يف جمموعة من الفنون تستخدم لتحسني الناالم وصابغه   
ويبادو أّن صارل الباديع إىل هايا املنحاى الشانلل       . بألوان الدينة يف ألفاظه ومعانيه

وحتويله إىل قوال  لغوية جاهدة حيرا البالغيون على إحصائها وتساميتها وتبويبهاا   
لبالغ يف مسار الشعر العربل الي  حتاّول مان اإلباداع إىل    وتصنيفها قد كان له األ ر ا

فأصبحت القصائد جمّرد معارض لتلك ادّسانات البديعّياة ختلاو مان وجاوه      ، الصنعة
 . اإلضافة واإلبداع
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وهنيا يّتإح إذن أّن النقااد والبالغايني القادماء قاد صااغوا مفهاوم الباديع        
وإذا كانت دوافعهام إىل ذلاك   ، بداعلبطريقة غلعبت فيه البعد الصناعل على البعد اإل

تعود إىل هيمنة النموذج الشعر  القديم الي  استلهموا مناه معاايريهم النقدّياة فاإّن     
النتائج ال  أفرزتها رؤيتهم ادافظة متّثلت يف نهاية البديع روحا وبقائه شنال وهو ماا  

من شكع يف أّن هيه وما . حّول الشعر يف عصور االحنطاط إىل حماكاة وتالع  باأللفاظ
النتائج تدعو إىل حترير املصطلح من املفهوم القديم الاي  هايمن علياه وفتحاه علاى      

 . تصّورات جديدة قد تثريه وتعيد إليه حيويته األوىل

 . مقدمات إلحياء مصطلح البديع وحتيينه .4

يبدو مفهوم البديع من أكثر املفاهيم النقدية والبالغية القدمياة قابلياة للتحايني    
أّن املعناى االصاطالحل الاي     ، كما سبق أن بّيناا ، والسب  يف ذلك، إعادة الصياغةو

صاغه النقاد والبالغيون مل ينن مطابقا للمعنى اللغو  للنلمة وال متماشيا مع املعانل 
وما حيفعدنا لتوسايع مفهاوم الباديع    . ال  أرادها واضعو املصطلح من الشعراء ادد ني

أحيطت به أّننا جند يف التصاورات النقدياة والبالغياة احلديثاة      وحتريره من القيود ال 
مفاهيم أساسية تتقارع مع البديع وتؤكعد أن داللته أعمق ممعا حاّده باه النقااد وعلمااء     

وسانتوقف للتمثيال علاى ذلاك عناد  ال اة مفااهيم أساساية هال اإلباداع           ، البالغة
 . واالندياح والصورة الشعرية

   ملصاطلح الباديع ماع املفهاوم املعاصار ملصاطلح "اإلباداع"        يتقارع املفهوم القاديم
(laCréation )     بال  ، ليس من جهة االشااك يف اجلاير اللغاو  املوّحاد فحسا

. كيلك من ناحية املفهوم العاّم املتمحور على معانل اإلنشااء واالخاااع واخللاق   
علاى   وإذا كان املفهوم املعاصر ملصطلح اإلباداع مفهوماا موّساعا ومعقعادا يطلاق     
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وتتاداخل فياه خمتلاف أركانهاا مان صااح  الانّص إىل        ، عملية اإلنشااء األدبال  
فإّن مصطلح البديع مينن أن حيّد من النثافاة  ، اخلصائص الفنية إىل موقف القارئ

الداللية ملفهوم اإلبداع إذا ما خّصصناه لناتج العملّية اإلبداعية أ  للانّص يف حاّد   
فالبديع إذن هو صفة للنّص الي  تتحقعق . قعيهوبصرل النظر عن مبدعه ومتل، ذاته

 . فيه شروط اإلبداع

  ( "مينن أن جند ملفهوم البديع امتدادا يف مفهوم "العادولL'écart   عناد املعاصارين )
، وهو من املفاهيم احلديثة الا  ترتناد عليهاا الدراساة األسالوبية للانّص األدبال       

يتناقإان رأسا مع مفهاوم القاعادة    والبديع واالندياح أو العدول يلتقيان يف أّنهما
ووفق مفهوم العدول فإّن الفنون البالغية ال ينظر إليهاا الياوم بوصافها    ، أو املعيار

وإّنماا  ، حلية لتديني النالم كما كان شائعا يف التصاور النقاد  والبالغال القاديم    
ك وهل ال تستمّد وظيفتها تل، أصبحت تعّد جوهر األدب وبؤرته الفنّية واجلمالية

بل مبا حتقعقه من اخاااق  ، من حماكاة النماذج السابقة والنسج على املناويل املعتادة
وعلاى هايا األساا  يّتإاح أّن     . للمعايري املشاكة واندياح عن األمنااط املألوفاة  

البديع واالندياح يشاكان يف الداللة على ا لية الفنّية ال  تتحقعق بواسطتها أدبياة  
 .(28)األدب

 هوم "الصورة الشاعرية"  يدفعنا مف(image poétique)      وهاو مان املفااهيم النقدياة
والبالغياة احلديثااة إىل إعاادة تصااّور مفهااوم الباديع علااى حناو  ااولّل يتجاااوز     
التقسيمات البالغية ال  تناولت وجوه البديع تناوال جدئيا ال يقيم وزنا للعالقات 

ج يف إراار موّحاد هاو ماا أصابح      القائمة بينها ال  جتعل منها لبنات متالمحة تندر
وقاد حظيات الصاورة باهتماام باالغ عناد       . يطلق عليه مصطلح الصورة الشعرية

وحااولوا دراساتها بآلياات    ، فعّدوها جاوهر الانّص األدبال   ، الدارسني املعاصرين
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وقد لفت مصطلح الصاورة   .(29)جديدة ختتلف عن ررق التحليل البالغل القديم
واختيوه مصاطلحا جامعاا ملاا    ، نوا به تنظريا وتطبيقافاعت، اهتمام الدارسني العرب
فيه  أمحد الشاي  إىل "أّن الصاورة الشاعرية هال األداة    ، تفّرق من فنون البالغة

ال  تاك  من اللغة بداللتها اللغوية املوسيقية ومن اخليال العي  جيمع بني عناصر 
اّتخاي جاابر عصافور    و، (30)التشبيه واالستعارة والنناية والطباق وحسن التعليال" 

مصطلح "الصورة الفنّية" مدخال لدراسة الااث النقاد  والبالغال مؤكعادا أن هايا     
مبصاطلحات النقاد الغربال     املصطلح "مصطلح حاديث صايغ حتات وراأة التاأّ ر     

ولنن املشاكل والقإاايا الا  يثريهاا املصاطلح احلاديث      ... واالجتهاد يف ترمجتها
  .(31)اختلفت رريقة العرض والتناول"وإن ، ويطرحها موجودة يف الااث

إّن أهّم ما مينن استخالصه من املفاهيم النقدية والبالغية احلديثة الا  يتقاارع   
 : معها مفهوم البديع يتمّثل يف نتيجتني أساسيتني

أّن هيه املفاهيم تؤكعد ماا ذهبناا إلياه ساابقا مان أّن النقااد        مؤّداهاالنتيجة األوىل  (1
قد اختدلوا مفهوم البديع وأفرغوه من حمتواه ملعا قصروه علاى  والبالغيني القدامى 

 . جوان  الصنعة اللفظية وأخإعوه ملعايري صارمة وندعة شنلية مفررة

النتيجة الثانية ملّخصها أن مصطلح البديع يبدو قاابال للتحايني وإعاادة الصاياغة      (2
ل إىل تقديم الندعة بتشّرب التصورات واملفاهيم النظرية احلديثة ال  تغلع  فيها املي

وهاو ماا يتناسا  ماع     ، اإلبداعية يف األدب على حساب ندعاة اداكااة والتقلياد   
 . املفهوم األصلل للبديع
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 ةــــخامت

، حاولنا أن نّتخي مصطلح "البديع" موضوعا للدراسة والتحليل العتبارات عادة 
النقاد  والبالغال   لعّل أهّمها أّنه يعّد أحد املصطلحات املركدية يف الاااث األدبال و  

وهاو إىل ذلاك مصاطلح إشانالل اختلفات فياه       ، القاانه مبراحل التأسيس والتحّول
عناد املقارناة باني صاورته     ، كما أّن املفهوم الي  اقان به يبادو ، ا راء حّد التناقض

مفهوما ملتبسا ، األوىل يف بدايات ظهوره والصورة النهائية ال  آل إليها عند البالغيني
فما أراده الشعراء ادد ون بالبديع ليس هو الي  ترّسخ يف مصانفات  ، انسوغري متج

 . النقد والبالغة

وتتّبعنا ، ووعيا بهيه اإلشناليات احلافعة بالبديع حاولنا احلفر يف ذاكرة املصطلح
وتوّخينا املقارنة بني السياقات ال  اساتخدم  ، سريورته من الشعر إىل النقد إىل البالغة

 : ن لنا أّن املفهوم يتنّون من ربقتني دالليتني خمتلفتنيفتبّي، فيها

ربقة حتتية تنمن يف املعنى اللغو  لنلمة البديع ويف مقاصد الشعراء ادد ني ملعاا   -1
ويف هيا املستو  يبدو مفهوم البديع مفهوما حيويا . استخدموها صفة ألشعارهم

روج عن التقاليد الشعرية الرتباره مبعانل االخااع والتجديد وخمالفة السنن واخل
 . السائدة

فاختفى منه ، وقد حتّجر فيها مفهوم البديع، ربقة فوقّية رّسخها النقعاد والبالغيون -2
واختادل يف قائماة مان القوالا      ، وغل  عليه البعد الصاناعل ، املعنى اإلبداعل

 واساتفرغ البالغياون جهاودهم يف   ، البالغية املنّمطة أرلق عليها اسام "ادّسانات"  
 . إحصائها وتبويبها مع أّن وظيفتها عندهم وظيفة شنلية ال تتجاوز حدود الدينة
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والختبار هيه النتيجة ال  قادنا إليها احلفر يف ذاكرة املصطلح نظرناا مان بااب    
املقارنة يف بإعة مفاهيم نقدية وبالغّية معاصرة بدت لنا متقارعة مع مفهوم البديع يف 

فانتهى بناا ذلاك إىل   ، اإلبداع والعدول والصورة الشعرّيةدالالته األوىل وهل مفاهيم 
وذلاك بتخليصاه مان احلاّد     ، أّن مفهوم البديع يبدو قابال للتحايني وإعاادة الصاياغة   

وهايا املطلا  ال   . البالغل الإّيق وإحياء دالالته العميقة ال  رماح إليهاا الشاعراء   
ة تعيااد النظاار يف املفاااهيم إالع يف إرااار قااراءة شااامل، يف اعتقادنااا، ميناان أن يتحقعااق

 . واملصطلحات البالغية القدمية يف ضوء منجدات التفنري البالغل احلديث
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 . 605، ا1981، عند العرب، تونس: منشورات اجلامعة التونسية التفنري البالغلمحاد  صمود، ( 2)

حممد الُعمر ، البالغة اجلديادة باني التخييال والتاداول، الادار البيإااء: دار إفريقياا الشارق،         ( 3)
 . 37-36، صص 2005

. 316، ا18، ج 1959ح عبد الستار أمحد فّراج، باريوت،  أبو الفرج االصفهانل، األغانل، ت( 4)
. 372، ا2وانظاار كاايلك املرزبااانل، معجاام الشااعراء، بااريوت: دار النتاا  العلمّيااة، ط   

 . 1067، ا1972، 4واحلصر ، زهر ا داب، بريوت: دار اجليل، ط

وتصاوير  املقصود بعبارة "الشعر على الشاعر" ماا يقولاه الشاعراء مان أبياات يف وصاف الشاعر         ( 5)
متطلباته. وقد استخدمها الطااهر اهلماامل عنواناا ألرروحتاه: الشاعر علاى الشاعر، حباث يف         

مايالد ، تاونس: منشاورات     11الشعرّية العربّية من منظور الشعراء على شاعرهم إىل القارن   
 . ونستعريها منه بنفس املعنى املقصود. 2003كلّية ا داب منوبة، 
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