
 المحاضرة الرابعة: مفهوم الشعر عند النقاد المشارقة والمغارية:

 امهملهالشعر عند العرب قديما ديوان تاريخهم وأيامهم ومجمع أمثالهم وحكمهم، ومصدر إشّكل 

 منذ أمد لنقادل موضوع تساؤل وإعجاب وحيرة لدى متلقيه، لذلك حاول ام يزلوإبداعهم، كما كان الشعر و

رقة المشا تعريف له يوضح مفهومه ويفسر ماهيته. فما مفهوم الشعر عند النقاد القدماءبعيد إعطاء 

 ؟؟ وهل اتفقوا على مفهوم له واحدوالمغاربة

 الشعر لغة: ـ1

 يَْشعُر وَشعُرَ  به َشعَرَ » ي لسان العرب:ورد فللشعر في اللغة معان متفّرقة، فمن معانيه العلم والفطنة،  

 ولَْيتَ ... َعِلمَ : كله ،وَمْشعُورا   وَمْشعُوراءَ  وِشْعَرى وشُعُوَرة   وشُعُورا   وَمْشعُوَرة   وِشْعَرة   وَشْعرا   ِشْعرا  

  .(1)«له فَِطنَ  إذا لكذا وَشعَرَ .. .َعقَلَه: به وَشعَرَ ... علمت ليتني أَو علمي ليت أَي ِشْعِري

ْعرُ  »ومن معاني الشعر أيضا النظم والقريض، جاء في اللسان:  لشرفه عليه غلب القول، منظوم: والّشِ

ْعرُ : األَزهري وقال... ِشْعرا   الواحد البيت سموا وربما... والقافية بالوزن  ال بعالمات المحدود القَِريضُ  الّشِ

 ِشْعرا   يَْشعُرُ  الرجلُ  وَشعَرَ . يعلم أَي غيره يَْشعُرُ  ال ما يَْشعُرُ  ألَنه شاِعرٌ  وقائلُه أَشعاٌر، والجمع يجاوزها،

عَْر؛ أَجاد وَشعُرَ  الشعر، قال َشعَرَ : وقيل وَشعَُر، وَشْعرا    شاِعرا   وسمي ...شُعَراءُ  والجمع شاعر، ورجل الّشِ

ْعر قولَ  يتعاطى الذي: والُمتَشاِعرُ .. .لِفْطنَتِه  وِشْعرٌ . وغلبه منه أَْشعر كان أَي يَْشعَُره، فََشعََرهُ  وشاَعَره... الّشِ

  .(2)«قصيدة أَي شاعرة كلمة: قالوا وقدجيد... : شاِعرٌ 

 شياء الفطن أليفمعاني الشعر في اللغة تدور حول العلم والفطنة، فسمي الشاعر شاعرا لفطنته، ألنّه 

 لواحد.البيت يفطن لها غيره، وتطلق لفظة شعر على األبيات التي ينظمها الشاعر وقد تطلق أيضا على ا

  القدماء المشارقة والمغاربة:الشعر عند النقاد مفهوم  ـ2

 :الشعر عند النقاد القدماء المشارقةمفهوم ـ 1 ـ2

حقيقته، دره ويبحثون عن كبيرا، حيث راحوا يتساءلون عن مصاهتم النقاد القدماء بالشعر اهتماما 

جاء (، الذي ھ255ت  )تنا منهم تعريف الجاحظمن أوائل التعريفات التي بلغوويحاولون وضع تعريف له، 

فالجاحظ شبّه الشاعر بالصانع  ،(3)«الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير فإنّ  »:فيه

والشعر بالصناعة، فيجب على الشاعر أن يمتلك الكفاءة التي تجعله ماهرا بصناعته، تميّزه عن غيره، 

ال ف المضمون،يرّكز على الشكل على حساب الجاحظ وشبّه الشعر بالنسيج في ترابط أجزائه وتالحمها، ف

حتى تكون كقطعة النسيج أو  ،يراها في األلفاظ وطريقة رصفها وبنائها بلة في المعاني يرى المزيّ 

 يعرفها الطريق في مطروحة والمعاني »كالسبيكة المعدنيّة تشّكل كتلة واحدة متراّصة، لذلك يقول:

 ةوصحّ  المخرج وسهولة اللفظ روتخيّ  الوزن إقامة في الشأن ماوإنّ  ،والبدويّ  والقرويّ  والعربيّ  العجميّ 
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وتقديره للفظ يعود إلى اعتزاليّته وإلى كونه صاحب ثقافة موسوعيّة،  ،(4)«السبك وجودة الماء وكثرة الطبع

 .(5)«يحّس أّن المعنى موجود في كّل مكان، وما على األديب إالّ أن يتناوله ويصوغه صياغة متفّردة »فهو

( في كتابه ھ322ت  )با العلويق األمر بابن طباطيتعلّ  ،ناقد آخر من بعده حاول تعريف الشعر جاءثم 

في مخاطباتهم،  الشعر كالم منظوم، بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس» ، من خالل قوله:عيار الشعر

الناقد في تعريفه ف، (6)«ته األسماع، وفسد على الذوقته مجّ به من النظم الذي إن عدل عن جه بما خصّ 

أو الكالم المنثور، وهو تعريف شكلّي يرّكز  ق بين الشعر والنثريفرللت أو الوزن أساساالنظم  جعلللشعر 

على الوزن أو النظم الذي ال يكفي للداللة على أّن الكالم شعر، فكّل شعر نظم، وليس كّل نظم شعرا، وال 

يشترط الناقد على الشاعر معرفته بعلم العروض لنظم الشعر، وإنّما يربط الوزن بالطبع والذوق أو 

 هي التي بالعروض الشعر نظم على االستعانة إلى يحتج لم وذوقه عهطب صحّ  فمن »الموهبة، فيقول:

 .(7)«به والحذق العروض بمعرفة وتقويمه تصحيحه من يستغن لم الذوق عليه باضطر ومن ميزانه،

، وهو (8)«قول موزون مقفقي، يدل على معنی» ه( فيعرف الشعر بقوله:337ت )أما قدامة بن جعفر

ألّن قدامة تأثّر بالمنطق األرسطّي بصورة خاّصة وبالفلسفة اليونانيّة بصورة عاّمة، ومن  تعريف منطقّي،

 ،القافية ،الوزن ،ى اللفظبمعن القول: أركانه أو مكّوناته األربعة وهيعلى  عّرف الشعر استنادا هنا

 شعر.، والتعريف ال يحيط بالمعنى الحقيقّي للشعر، فليس كّل قول موزون مقفّى هو والمعنى

 الشعر عند النقاد القدماء والمغاربة:مفهوم ـ 2 ـ2

يعّرف  ه(463ت  )ابن رشيقنجد في القرن الخامس الهجري نشط النقد في المغرب كما في المشرق، ف

، أو القصد ةن أسس وأركان الشعر وأضاف النيّ أن بيّ  ال يزيد على تعريف قدامة السابق إالّ الشعر، و

 اللفظ والوزن والمعنى والقافية، فهذا هو حدّ  :على أربعة أشياء وهيالشعر يقوم بعد النية » قول:في

، وقد أدخل النيّة أو القصد حتّى ال ندخل األقوال التي تقبل الوزن وهي ليست شعرا أصال، ولم (9)«الشعر

 والنية، القصد لعدم بشعر؛ وليس ىمقفّ  موزونا   الكالم من ألنّ  »ينو أصحابها قول الشعر، فاشتراطه النيّة

 شعر، هأنّ  عليه يطلق لم اممّ  ذلك وغير م،وسلّ  عليه هللا ىصلّ  النبيّ  كالم ومن القرآن، من اتزنت كأشياء

  .(10)«فقبله الوزن على عرض ما: زنوالمتّ 

ر بأقوال الذي تأثّ  القرن السابع الهجريّ في ه( 684ت )حازم القرطاجيّ  ومن أبرز النقاد المغاربة نجد

ات عدّة وّظفها في نقده فنقل عنهم مصطلحفقد نهل من الثقافة اليونانيّة ومن المنطق األرسطي، ، الفالسفة

 بيحبّ  أن شأنه من ىمقفّ  موزون كالم الشعر» قول:للشعر ي تعريفه يفالتخييل، فو لعّل من أهّمها: المحاكاة

 بما منه، الهرب أو طلبه على بذلك لتحمل تكريهه، قصد ما إليها هويكرّ  إليها، تحبيبه قصد ما النفس إلى

 أو صدقه ةقوّ  أو الكالم، تأليف هيأة بحسن رةمتصوّ  أو بنفسها مستقلة ومحاكاة له، تخييل حسن من نيتضمّ 
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فالقرطاجني لم يكتف في تعريفه للشعر بما أشار إليه النقاد السابقون بل  ،(11)«ذلك بمجوع أو شهرته، ةقوّ 

، وهو في هذا التعريف يبدو ةأساس التجربة الشعريّ  همايعتبر انذلالتخييل، الو ي المحاكاةأضاف عنصر

 .متأثّرا بأقوال أرسطو في الشعر الذي يعتبر أّن الشعر يقوم على المحاكاة والتخييل

ني على الشعر هو الكالم البليغ المب» قوله:بلشعر اف عرّ في( ھ808 ت )ابن خلدونصاحب المقدّمة أما 

جزء منها في غرضه  كلّ  ، مستقلّ فقة في الوزن والرويّ ل بأجزاء متّ صّ االستعارة واألوصاف، المف

ال الشعر  هتعريففي  وهو، (12)«الجاري على أساليب العرب المخصوصة به ،ا قبله وما بعدهومقصده عمّ 

كيد على أيخرج عن دائرة سابقيه من حيث التركيز على الشكل من لفظ ومعنی ووزن وقافية مع الت

السير على خطى العرب وعدم الخروج عن استقاللية البيت في غرضه ومقصده، واشتراطه على الشاعر 

 خروج عن هذا النهج القديم ال يعتبر صاحبه شاعرا وال نظمه شعرا. هم في نظم الشعر، فأيّ نسن
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