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 ـــ ملخص البحث :  

 
البحل   إذ أبلا  ذل ا على وضع خطوات ومراحل  اللنص اإلبلداعي  قائما   نقديا   البناء الكلي للنص اإلبداعي منهجا   عد  ي  

إلهلا  ي لللة  عن جهود النقاد في التخطيط المسبق لعملية البناء  وإ  نظم الشعر لم يكلن عولو الخلاور وي فلي لحظلة

والل   وقلل     فلي تتابل)  الشعلل ر والشلعراء  ذلل  672وعي بهلا   وإ  أو  مللن أ لاذ لهل م العمليللة ابلن قتيبلة  ت للل

ذل   286 ت  حلام  القرولاجني أتبعل)  ثمذ   في تتاب)  عياذ الشلعر 266  القو  فيها ابن وباوبا العلو   ت وفص  

 .في خطوات البناء ومراحل) اوبا وتتاب)  عياذ الشعر من ابن وب قترب في) تثيرا  افي تتاب)  منهاج البلغاء  ال   

 

Research Summery 
 

The entirely construction for the creative text is a critical approach based on the 

development steps and stages of the creative text, this research has shown the critics 

efforts in pre-planning of reconstruction process. The poetry construction was not spur 

and not in a moment of inspiration unrelated to the awareness of it. The first one who 

referred to this process was Ibn Qutaiba(Date: 276 AH) in his book(Poetry and Poets), 

when Ibn Tabatba Al-Alaway stopped and detached the speech( Date: 322 A.H) in his 

book (Poet Caliber), then Hazem Alqirtagni (date:684 AH) in his book (Rhetoricians 

Program) who was very closed from Ibn Tabataba and his book (Poet Caliber), in the 

construction steps and its stages. 

 

 

 
 

 

 



 مقدمة
 
 

حسن  بتداء   حسن التخلص القصيدة العربية وبحسب النقاد القدامى والمحدثين تتكو  من عدة أجزاء :حسن اي إ   

 موجودة وذذب بعضهم إلى أ  الوحدة العضوية الكلية في القصيدة القديمةمسميات.  الختا   وما أ ب) ذلك من ال

 الكثير من علماء األدب إلى ذ ا المقياس . إذ أ    ستنادا  امها   تما أ  الشعر أخ  يقاس تعدد أقسا من رغمال على

منهم  الكثير   حتى إ    متكامل   فنيا   ونقادم تانوا يستحسنو  القصيدة التي تتوافر فيها الروابط التي تجع  منها عمل  

 عليها. في اثناء الحكمق ذ ا الموهو  على القصيدة وب  

 

قب   ذتما  النقاد به م األجزاء وترابطها داخ  القصيدة العربية يد  على وجود منهجية مرسومة في ذذن الشاعرا إ   

 .واحد ها منظومة في سلكإلقامتها على نسق واحد يجمع بين أورافها   حتى تكو  وتأن   ؛الشروع بعملية بناء النص

 

 حديث) عن قصيدة المديح ثم ابن وباوبا ال   اثناء ن قتيبة فيإ  أو  من أ اذ إلى موهو  البناء الكلي للقصيدة اب

الهجر   ستثناء ابن قتيبة وابن وباوبا العلو  ي نكاد نجد ناقدا حتى منتص  القر  الخامساالقو  في)   وب فص 

و  البناء موه حتى نجد أ     نص  إلى حام  القرواجني أذتما  ال   يستحق)   وما أولى البناء الكلي للقصيدة اي

على ابن وباوبا  ستترتز ذ م الدذاسة ال  من موهوم) عند ابن وباوبا العلو ؛تبير  الشعر  عندم يقترب إلى حد  

 ألنهما تقاذبا في الموهو  البنائي وجعلوم نصب أعينهم . وحام ؛
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 عريص الشالبناء الكلي للن                                       
 
 

منوصللة نصبت في أغلبها على أجلزاء القصليدة اجهودذم     إذ إ  لم يدذس النقاد القدامى البناء الكلي للقصيدة العربية 

ة أولهلا فلي حلدي  أ  نعدذا محاولة أولى لتقديم توسير للبناء الكلي للقصيدذناك ثمة إ اذات وللت إلينا يمكن  إي أ   

وفسلر اللدوافع النوسلية   ذلي : ذتلر اللدياذ والنسليب والملديحم القصيدة  على أقسلا  ابن قتيبة عن قصيدة المديح إذ قس  

إلى تعدد الموضوعات ووالب بالتناسب بين ذ م األقسا  لشعراء االتي دعت 
 1 

. 

 

الواحلد  يتصلوذ عملل) وحلدة متصللة األجلزاء يسللم  تا  :ويرى أحد النقاد المعالرين أ  الشاعر في ذأ  ابن قتيبة 

 متورقلة ي أل  ذللك ذلو الترتيلب الطبيعلي   فللم يكلن يعتقلد أ  قصليدت) أخللو ؛منها إلى لاحب) ويتقد  بعض) بعضا  

 نسجا ا وافق بينها وي
 6 

. 

 

  مطالبتل) بالتناسلب بلين أن) ينظر إلى بناء القصيدة على أن) تل  متكامل  ملن خلل ستطيع أ  نوهم من نص ابن قتيبة ن

بيلات القصليدة إذ اذتبلاو خر وإنملا واللب باأجزاء القصيدة   ولم يكت  بالتناسب بين األجزاء وإ  الجلزء يلرتبط بلاآ

  ولل لك قلا  عملر بلن وغ) ل إلى غير بغير جاذم ومضموما   ذأى أ  :  التكل  في الشعر ... أ  ترى البيت في) مقرونا  

وألنللك تقللو  البيللت وابللن  أ للعر منللك   قللا : بللم ذلللك ن فقللا  : ألنللي أقللو  البيللت وأخللام   لجللأ لللبعش الشللعراء : أنللا

عم) 
 2 

. 

 

عمليلة  ملن أوائل  النقلاد الل ين تنلاولوا وعلد    بلداعيقد ووذ ابن وباوبا العلو  موقل  ابلن قتيبلة ملن بنلاء اللنص ايف

عللى ملا  :  يتسلق بل) أولل) ملع  خلرم  نتظاملا  ار نتظا  القو  فلي الشلعاوواضح إذ أ اذ إلى أذمية  البناء بشك  لريح

على بيت دخل) الخل  تما يدخ  الرسائ  والخطب إذا نقش تأليوها    بيتا  ينسق) قائل)   فإ  قد  
 6 

 بين القصيدة    وفرق

 6  



  الللدذوذ ر  مللدة واألبنيللة الوثيقللة الباقيللة علللى التاملة البنللاء والقصلليدة الناقصللة فشللب) القصلليدة التامللة بالقصللوذ المشللي

والثانية بالخيا  الموتدة التي تزعزعها الرياح وتوذيها األمطاذ ويسرع إليها البلء ويخشى عليها من التقوض
 5 

. 

وعللى  ابن وباوبا في ذ ا اإلدذاك لبناء النص اإلبداعي يؤمن بالصياغة الشلعرية القائملة عللى التخطليط المسلبق  إ   

بتلداء  ملن وضلع) الوكلرة التلي المراحل  التلي يجلب عللى الشلاعر أ  يخطوذلا الرغم ملن تعلدد الموضلوعات إذ تتبلع ا

وقد أ اذ الدتتوذ عزالدين إسماعي  إلى أن) للم يجلد ملن تستدعي قو  الشعر حتى نضوجها على  ك  قصيدة تاملة   

ول  العملية الشعرية ولوا  موصل  مث  ابن وباوبا
 2 

.   

 

بلداعي يوجزذلا ابلن وباوبلا فلي األوللى حتلى نضلوجها وإخراجهلا بلنص إ لنعة الشلعر ومراحلهلا منل  اللحظلات إ   

ملن    وأعلد لل) ملا يلبسل)نثلرا   ممخش المعنى ال   يريد بناء الشعر علي) فلي فكلر  فإذا أذاد الشاعر بناء قصيدة :قول)

بيلت يشلات  المعنلى توافقل)   واللوم  الل   سللس لل) القلو  عليل)   فلإذا إتولق لل)  التي تطابق)  والقلوافي التلي األلواظ

في  لغ  القلوافي بملا تقتضلي)  ملن المعلاني عللى غيلر تنسليق للشلعر وترتيلب لونلو   مأثبت) وأعم  فكر  ال   يروم)

يتوق ل) نظرة على تواوت ما بين) وبين ما قبل)   فإذا تمللت لل) المعلاني وتثلرت األبيلات  يعلق ت  بيت القو  في)   ب 

فكرتل)   )ثلم يتأمل  ملا قلد أدام إليل) وبعل) ونتجتل لملا تشلتت منهلا   جامعلا   لهلا وسللكا   نظاملا   بأبيات تكلو  وفق ما بينها

ية قد  لغلها فلي توقت ل) قافا  اويبد  بك  لوظة مستكرذة لوظة سهلة نقية   و ذي من)  ويرو   ما ونتقادم افيستقصي 

عنلى المختلاذ الل   ذلو أحسلن وأبطل  ذللك توق ل) معنى   خر مضاد للمعنى األو    نقلها إلى الماو  معنى  من المعاني

البيت   أو نقش بعض)   وولب لمعنام قافية تشاتل)  
 7 

. 

 

 بن وباوبا فص  بدقة عمليلة اإلبلداع بهل ا اللنص األملر الل   يتولق عليل) الكثيلر ملن الداذسلين المحلدثين   فاللدتتوذاف  

وذلي  الشلعر  يلتم عللى ثللا مراحل  : الوكلرة  محمد مغلو  يصن  ذ م العملية بقول) :  يرى ابن وباوبلا أ  الخللق

نوعا  الشاعر بموق  أو موضوع ملا اثر اتلك المعاني المنثوذة في الوكر   التي تدو  في) 
 8 

: ابلن وباوبلا وبهل ا يلرى  

 أ  الوكر ذو المحرك األساس في المرحلة األولى من الصنعة  
 9 

 عبد السل  عبد    وفي ذ م المرحلة يرى الدتتوذ

 

 2  



 

 الحويظ :  أ  في اإلمكا  أ  يستحضر الشلاعر فكرتل) قبل  البلدء فيهلا نظملا  بل  يبلد لل) ملن ذللك وأ  يعلي  أفكلاذم أو

 وجم  تشكيل) إياذا  فقو  أثرذا    وحسن تصويرم لها    ولها عمقا   مداد بها فهما  امدادت معايشة لها افكلما  يعايشها 

لدى المتلقي 
 11 

توذ عبلد السلل  قلد أللز  الشلاعر بلأ  يتعلاي  ملع فكرتل) التلي يلرو  القلو  فيهلا قبل     وبه ا فإ  الدت 

    إأو ملرتجل   إذ  تثيلر ملن األحيلا  عولوا   إنشاء النص   وذ ا بطبيعة الحا  يتنافى مع ما سمعنا من أ  الشعر يأتي فلي

  تنلتظم ذل م الوكلرة بشلك  قصليدة ويحلاو  أ الوحدة الونية الجامعة بين الشعر والنثر مالكلة عقل  ابلن وباوبلا حتلى بعلد

الشاعر ذبط أبياتها ذبطا  وثيقا  تما يوع  المترس  والكاتلب البليلف فلي ذسلالت) ومخاوباتل)
 11 

ذل م الخطلوة األوللى فلي  .

ألنل)  ؛العقل  ذلو جملاع األدوات الشلعرية  ملن أ    عملية البناء الشعر  تؤتد وبحسب بعش الداذسين ذأ  ابلن وباوبلا

األوللى وإ  الشاعر مالكا لكملا  عقلل) حلين يخطلو الخطلوة   ستوائهااع العملية الشعرية من  البدء ويصاحبها حتى يبدأ م

يرد عولو الخلاور وإنملا يكلو  العقل  مالكلا     فنظم القصيدة يفي التوكير بالمعنى ال   يريد الشاعر إقامة القصيدة علي) 

بللداع الشلعر لزملا  األمللر منلل  الخطللوة األوللى فللي عمليللة اإل
  16 

هللا بللن    والللدلي  علللى ذلللك الشلاعر اإلسلللمي عبللد 

بلالرد عللى المشلرتين إ ذ قلا  ل) لللى هللا عليل) وسللم : تيل  تقلو   ذواحة حين دعلام الرسو  لللى هللا عليل) وسللم 

  لللى هللا عليل) وسللم هللا ذلو ملا أذادم الرسلو   وتا  جواب عبدأقو ..  هللا: أفكر في) ثم  الشعر إذا قلت) ن فيجيب عبد

. وبل ا يأخل  الشلاعر مكانل) فلي النظلر إللى أذميلة ملا التلي تلؤثر فليهم..بالوسليلة التوكير في أمر المشرتين ثم الرد عليهم 

ويعبر عنها وعي)يقول) والرسالة التي يحملها بكام  
 12 

علن موهلو  الغريلزة  وإ  الشلعر    إذ ذلو يبتعلد ابتعلادا  للاذخا  

 قائم على الوعي التا  المطلق. فكر  ا لدي) جيش

 

 إخلراج ذل م الوكلرة ومعانيهلا فلي ثلوب األلولاظ ونعنلي بهلا  لية اإلبلداع فهلي عمليلة التعبيلرأما المرحلة الثانية من عم

الشلاعر يقلو  بلنظم ملا جلا  فلي ذذنل)    أ  أ    16 على الوم  المختاذ  دو  ترابط أو ترتيب معين  المنظومة أبياتا  

 ملئمة للمعاني وأ  يوكر بالوم  والقافية التي تلئم المعنى .  نثرا  بألواظ

 

  6  



يوتلرض  ي   وفي ذ م المرحللة  15   ذو المحرك األساس في ذ م المرحلة وذ جابر عصووذ: والطبع بحسب الدتت

ة بللوحي مللن يجعلل  أبياتهللا متسلسللل نثيللاي  اابللن وباوبللا أ  تكللو  القصلليدة مللرة واحللدة أو فللي مراحلل  متعللددة تنثللا  

 كاذم       أف على يطرا      الوعي مس ت    نما يوترض أ  يكو  الشاعر واعيا  إاللحظات الشعرية التي يعيشها الشاعر 

 بشك  القصيدة ووحدتها الموضوعية.  دو  أ  يقيد ذذن) التي ينظمها  عرا  

 

الل ذن  طوة أخرى بعلد نظلم المعنلى اللدائر فليالشاعر يخطو فيها خ    إأما المرحلة الثالثة في عملية اإلبداع الشعر  ف

أختاذم ووم  واحد وقافية واحدة فصلها ابن وباوبا العلو  من خل  قول) :  ينبغلي ووضع) في قالب القصيدة ال   

لتنلتظم لل)  فليلئم بينهملا؛  أو قبح) على الشاعر أ  يتأم  في تألي   عرم وتنسيق أبيات)   ويق  على حسن تجاوذذما

ملن حشلو   لليس ملن جلنس ملا ذلو  بتدأ ولو) أو بين تمام) فضل  ايجع  بين ما قد    ويتص  تلم) فيها  وي معانيها

فل يباعلد تلملة علن أختهلا   بيت في)   فينسى السامع المعنى ال   يسوق القو  إلي)  تما أن) يحترم في ذلك من ت     

وي يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينها  
 12 

. 

 

   ومراجعلةبلط األبيلات المتولرق بعضلها علن بعلشالمرحلة وبحسب الداذسين المحدثين  مرحلة التثقيل   أ  ذفه م 

األلواظ وأجزاء التعدي  الملئم   والموافقة بين القوافي والمعاني   حتى يتم للشاعر بناء القصيدة بالصلوذة التلي يريلد 

 ذن)والتي توافق المعاني   التي تواع  معها   وقامت في ذ 
 17 

. 

 

  فيهلا عن ذ ا التصوذ . إذ قا :  بعد أ  ينتهي الشلاعر ملن قصليدت) يعيلد النظلر لم يبتعد الدتتوذ أحمد مطلوب تثيرا  

حتلى  خر أجلود منل)آويه بها وينقحها   ويلقي الغ  ملن أبياتهلا   ويقتصلر عللى ملا حسلن وفخلم بإبلدا  حلر  منهلا بل

ا ها وأعجامذيتستو  أجزاؤذا   وتتضاذع ذواد
 18 

واحلد  التوسليرات التلي تصلب فلي إنلاء ذئليس. وثمة الكثير ملن 

 ابن وباوبا حو  مراح  الشعر الثلا المتعلقة في عملية بناء النص اإلبداعي . بسبب وضوح نص  

 

 

 5  
 



ملن  ذتبلاو تل  غلرضاخر وتصا  البيت بلاآا أ  نهج ألحاب الرسائ  يعني لدي) ويبدو من سياق تل  ابن وباوبا 

اض القصيدة مع سابق) أغر
 19 

. 

 

تلامل    وذملا  مبلدأ التناسلب  بدأين يكولل  بنلاء القصليدة بنلاء  ابن وباوبا ألح على م    أحسا  عباس إويرى الدتتوذ 

وذلل ا المبللدأ يحقللق للقصلليدة المسللتوى المطلللوب مللن الجمللا    والثللاني التللدذج المنطقللي   وذللو يحلل  محلل  التللرابط 

المعنو  عند ابن قتيبة 
 61 

. 

 

  وعلى اللرغم ملن تعلدد  مسبقإ  الواضح من ذ ا البناء إيما  ابن وباوبا بالصياغة الشعرية القائمة على التخطيط ال

وقللد يحلظ ذلللك اللدتتوذ إحسللا  عبلاس إذ قللا :  فتللك ذللي الغايللة   وحللدة قصليدت) وحللدة بنلاء أ  إ     الموضلوعات

ة العلقات بين األجزاء    ذ ا التدقيق في التوالي والتدذج وإقام الكبرى
  61   

                                                           . 

 

 التوالي وإقامة العلقات والتدذج بين األجزاء والصوذة الصناعية ي تواذق خيا  ابن وباوبا في عم  الشعر     إإذ 

الحاذقفالشاعر تاذة تالنساج 
 66 

   يضلع األللباف فلي أحسلن تقاسليم نقشل)  ويشلبع تل  وتاذة تالنقلا  الرقيلق الل  

لبف منها حتى يتضاع  حسلن) فلي العيلا    وتلاذة ذلو تنلاظم الجلوذر يؤلل  بلين النوليس الرائلق وي يشلين عقلودم 

برص الجواذر المتواوتة نظما  ونسقا  
 62 

ملن    ومن ثم تصوذ ابن وباوبا الوحلدة فلي العمل  الونلي تالسلبيكة المورغلة

  المعاد جميع ألنا
 66  

فلي مبانيهلا  ةذيلا.. ي تنلاقش فلي معانيهلا وي و. فراغلا  االقصيدة تأنهلا مورغلة  حتى تخرج

وي تكل  في نسجها
 65 

فلي التقلدير  تلك ذي لوذة الوحدة عند ابن وباوبا ال   ي يعلر  إي التلأني العقللي اللواعي 

 حلام  تصلوذا مملاثل لل لك  فلنظم فع  ابن وباوبا في تصوذم لعملية النظم وضلع ومثلما  والرل 
 

القصليد عمليلة 

واعية  أل  النظم لناعة  لتها الطبع 
 62 

  إذ تحدا عن لناعة القصيدة عبر مراحل  للناعية
 

تتوايذلا فلي متعاقبلة 

بلين األ للياء المنطقللي تل  مرحللة قللوة أو ملكلة مسللتقلة بحيل  تبللدأ القصليدة فلي التكللوين ملع إدذاك الشللاعر للتناسلب 

 تشب) التي في متقدمة لما يناسب األ ياء والقضايا الواقعة من أ ياء أخر تشبهها   وقضايا  من قول):   نطلقا  ا
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الحا  
 67 

ذذنل)  مقصدم فلي خيالل)الناظم    ثم ينتق  الشاعر في البناء عبر مراح  أو حايت أذبع   األولى: أ  يحظر

أو  متجانسلا  واسللوبا   الثانيلة : أ  يتخيل  لتللك المقاللد وريقلة  تبعا للوكر في عبلاذات نثريلة ثلم يوذدذلا فلي نظمل)   و

ويبلدأ بملا يليلق بمقصلدم ثلم يتبعل) ملن الوصلو  يقسلم ذل م المعلاني والعبلاذات عللى  ينحو بالمعاني نحوذا وأ    مختلوا  

  يتخيل  تشلك  تللك الوصو  بما يليق أ  يتبع) ب)  والثالثة: أ  يتخي  ترتيب المعلاني فلي تللك األسلاليب   والرابعلة: أ

المعلاني وقيمهللا فللي الخلاور فللي عبللاذات تليلق بهللا للليعلم ملا يوجللد فللي تللك العبللاذة مللن الكللم التللي تتللوام  وتتماثلل  

مقاوعها ما يصلح أ  يبني الرو  علي) فيصيرذا مومونة
 68 

. 

 

خير الشعر ما لدذ علن فكلر وللع بلالون     إعلم ايقو  حام :  
 69 

اس بالتجربلة الواقعيلة حسل  وذنلا يعنلي للدق اإل

وأقلرب ملا تكلو   ذتجلا  ايعملية اإلبداع والبناء عند حام  أبعد ما تكو  علن العوويلة و النابعة من القلب  وبه ا فإ   

 إلى الصنعة والوع  الواعي.

 

الشلعر   للدى ملن يبلدأ فلي العمل  ما تحدا إ كايا لم يكت  حام  القرواجني بتحديد ذ م المراح  لدى المبدع التي ذب  

العبلاذات ملن  فتابع تلك المراح  بالتوسير   يقو  الدتتوذ جابر عصلووذ :  وتملا قلا  حلام  لليعلم ملا يوجلد فلي تللك

أ  يجعل  مبلدأ أو  الكلم التي تتوام  وتتماث  مقاوعها ملا يصللح أ  يبنلى اللرو  عليل)   وفلي ذل م الحلا  أيضلا يجلب

إللى مرحللة التنويل  أو  نتقلا  ملن مرحللة التخطليط أو الكليلاتموتتحا للكل    وي ينبغي بعد ذللك إي اللنظم الوعللي واي

بكيويلة الصلنعة  ومراحلهلا  الجزئيات   وما يصاحب التنوي  ملن تلزيين للمعنلى وتكميل  لل) عللى نحلو ي بلد أ  يل ترنا

  عن ابن وباوبا في فهم) لتشكي  القصيدة ذ   وي يختل  حام  جزئيا  266عند ابن وباوبا العلو   ت:
 21 

. 

 

أبلي  أ  يأخل  نوسل) بوللية ةوالحلا  مسلاعد وقا  حام :  يجب للشاعر إذا أذاد نظم  عر    وتا  الزما  لل) منوسلحا  

يحسلب)  تاج إللى معرفتل) والعمل مويدة بما يح ها تضمنت جمل  تما  الطائي ألبي عبادة البحتر  في ذلك ويهتم بها   فإن  

لاحب ذ م الصناعة 
 21 

 تعميق ما سبق  قد أفاد من علم النوس في ذ ا الجانب  ي يتجاوم ا  حامم   فعلى ما يبدو أ   
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قليل  الهملو  للور ملن  ة أ  ينظم الشاعرقصيدت) وذوأ  قرذم ابن وباوبا من قب    فطبيعي أ  يوترض حام  إمكاني

الغمو  
 26 

فتراض  يتناسب مع الوهم المنطقي ال   يجع  من حرتة اإلبلداع  حرتلة  لكلية تتحلرك بلدوافع   وذ ا اي

باذدة خالية من التوتر ال   يؤذق  األنا  ويصاحب فعلها اإلبداعي 
 22.  

 

البواعل  أحلق سبق أ  قال) علن البواعل  ال اتيلة للشلعر  وملا أتلدم فلي أ     لم يلتوت حام  إلى مناقضة ذ ا الوهم لما

 لتياق والحنلين  بلأ  يكلو  ذلو السلبب األو  اللداعي إللى قلو  الشلعر ذلو الوجلد واي
 26 

يكلو   األثلر    أ  يبلد أ 

األدبلي يحملل  تمللا  اإلحسللاس بل) تشللك  دينللاميكي  
 25 

و  وترتيللب عتملادم فللي الوصللا  ثللم تحلدا حللام  فيمللا يجللب 

والثلاني فلي ترتيلب  نتقلاء جوذرذلا اسلتجادة ملواد الوصلو  واوفق أذبعة قوانين  األو  فلي  على بعضها مع البعش

ما يجب أ  يقد  في الوصو   الوصو  والمواية بين بعضها وبعش  والثال  في ترتيب ما يقع في الوصو    والرابع

ويؤخر
 22 

نتقلاء جوذرذلا  فيجلب أ  تكلو  متناسلبة المسلموعات االوصلو  و ستجادة بعشا  فأما القانو  األو  في  

) علن بعلش التمييلز الل   يجعل  تل  بيلت تأن ل ولراد غيلر متخاذللة النسلج  غيلر متميلز بعضلهاوالموهومات حسنة اي

يتنلز  بهلا منزللة الصلدذ ملن العجلز أو العجلز مللن منحلام بنوسل) ييشلمل) وغيلرم ملن األبيلات بنيلة لوظيلة أو معنويللة 

 دذ  والقصائد التي نسجها على ذ ا مما تستطاب الص
 27 

. 

 

وقلا :  فهو يريلد ملن الوصلو  أ  تكلو  محكملة النسلج متراللة متماسلكة تسلتريح إليهلا اللنوس وي تمجهلا اإلسلماع  

وأ  تكلو     ينبغي أ  يكو  نمط نظم الوص  مناسبا للغرض فتعتمد في) الجزالة في الوخر ملثل والع وبلة فلي النسليب

وصو  معتدلة المقادير بين الطو  والقصر ال
 28  

مناسلبة للغلرض  فهو يوللي إللى أ  تكلو  ذتلب األلولاظ والمعلاني

بللين الوصلو    أ  أنل) يريللد أ  تكلو  لللوحات  نلوعي لتراو) التلوام  والتناسللق الكملي والاالمقصلود  فضلل عللن 

ي يحتويهلا الوصل  األو  عللى نولس القلدذ الوص  األو  مقاذبة لصوحات الوصل  الثلاني   وأ  تكلو  المعلوملات التل

 واألذمية لمعلومات الوص  الثاني .
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ملع ذللك  وأما القانو  الثاني  فيجب أ  يقد  ما يكو  للنوس ب) عناية بحسب الغرض المقصود ملن الكلل    ويكلو    

  القصاذ عللى  الطلوا  أحسلن ملن أ  ئقة بالمبدأ. ويتلوم األذم على األذم....وتقديم الوصومتأتيا في) حسن العباذة الل

يكلو  األمللر بلالعكس 
 29 

المقصللود ملن الكللل  والتللأني    فهللو يريلد ترتيللب الوصلو  بحسللب عنايلة الللنوس والغلرض

بحسلب تعبيلر حلام  القلادذ عللى النولوذ  ختياذ العباذة اللئقة وحسب األذمية   فالشاعر القادذ على ذ ا ذو الشلاعراب

  يتللدذج مللن بعللش أجهللة أو جهللات بعيلدة عنهللا مللن غيلر ظهللوذ تشللتت فللي تلمل)   و ملن معللاني جهللة إللى معللاني

إلى قاعدة البدء باأليسر ستنادا  ااألغراض والمعاني إلى بعش   وإ  يبدأ بالوصو  القصاذ 
 61 

. 

 

لمعنلى ذلو وأما القانو  الثالل :  فيجلب أ  يبلدأ منهلا بلالمعنى المناسلب لملا قبلل)   وأ  يلأتي ملع ذل ا أ  يكلو  ذللك ا 

عمدة معاني الوص  وال   ل) نصاب الشر  تا  أبهى لوذود الوص  على النوس 
 61 

   فحام  يؤتد على الملئمة  

    نسجا  بين األ ياء  والتشكي  ذو اي  يء  تشكي  قب  أ  يكو  جماي   ت    إذ يرى بعش المحدثين أ     والتشكي 

المتكاملة المتوامية المنسجمة عنالرذا   بالدذجة األولى القصيدة القصيدة الجيدة ذي ل ا فإ    ؛التوام  أو 
 66 

. 

 

وتحدا حام  في القانو  الرابع في ما يجب أ  يقد  فلي الوصلو  وملا يجلب أ  يلؤخر فيهلا وتخلتم بل)   وتلا  العمل  

الوعلاء   أل ذل ااألدبي في  كل) ومضمون)  وعاء تعبير  وما يرتبط ب) من ليف وحي    ولطائ    وتراتيب. ثم ي مل

ب) من فكر وعواو  ودييت   ويلتحم
 62 

. 

 

 سلتيعاباسللوب البنلاء   وبلين األحلوا  النوسلية   والقلدذة عللى اوقد تنبل) حلام  إللى قضلية التوافلق أو التناسلب بلين 

قللع عتمللادم فلي تعيللين موانوعلايت الللنوس والتعبيلر عنهللا بمللا يحسلن عنلل) فلي الللنوس   يقللو  حلام :   فأمللا ملا يجللب ا

األسلوب من النووس   ف تر أفض  األحوا  الطيبة والساذة وأجدذذا ببسلط النولوس   وذتلر أعللق األحلوا  الشلاجية 

 بالنووس وأجدذذا بأ  ترق لها النووس   وذتر أدعى األحوا  الواجعة إلى اإل واق والجزع حي  يقصد قصد 

 

 9  



ذلك 
 66 

عر  ذات قيملة جماليلة تقلو  عللى أسلاس التناسلق والتلوام  حام  القرواجني أذاد بنلاء نلص  ل    إ  وبه ا ف

 بين فصول).

 

حت ى بالنقد العربلي بشلك  أوسلع   إذ ذلو أذاد إيصلا   ليء ا) لقد تأثر حام  بمنهج أذسطو في عملية بناء النص لكن  

) قلد أفلرف علم بل لك أن ل أجود الشعر ما ذأيت) متلحم األجزاء سه  المخلاذج فلت أل    ؛إلى المتلقي العربي يستطيع فهم)

  واحدا   وسبك سبكا   واحدا   إفراغا  
 65. 

 

 

 وبل لك يكلو  البنللاء الشلعر  عنللد حلام  لليس بالوحللدة اللوظيلة وحسللب بل  بالوحلدة المعنويللة التلي تتحقللق ملن خللل 

 الكللي حلام  القرولاجني فلي نظرتل) الشلمولية إللى بنلاء القصليدة تصلا  المعنلو  لوصلو  القصليدة الواحلدة   وإ   اي

 للقصيدة العربية . لناعيا   عتمادم نهجا  انتهجها ابن وباوبا في اوتدخل) في توصيلت الصياغة ت ترنا بالطريقة التي 
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 الخاتمة
 

 بلأ    النقلد العربلي القلديم   أخللص إللى القلو بعد ذ م الرحلة المتواضعة في ذحاب   البناء الكلي للنص الشعر  فلي 

القصليدة  نصبت في أغلبها على دذاسلة أجلزاءاجهودذم     إلقدامى لم يدذسوا البناء الكلي للقصيدة العربية   إذ النقاد ا

 ذل   الل   أ لاذ إللى موهلو  البنلاء الكللي للقصليدة العربيلة فلي تتابل)  الشلعر و672سلتثناء ابلن قتيبلة  ت: امنوصلة ب

 الشعراء   .

 )ن لإإذ  لبنلاء الكللي لللنص الشلعر  ابلن وباوبلا فلي تتابل)  عيلاذ الشلعر  أو  من وق  وفص  القو  فلي عمليلة ا إ   

نظم الشعر عنلدم ي يلرد عولو الخلاور وي فلي لحظلة إلهلا   يؤمن بالصياغة الونية القائمة على التخطيط المسبق   وإ   

القصليدة  لحظلة األوللى وإ   العقل  ماللك لزملا  األملوذ منل  ال    إي للة للوعي بها   أو ي سليطرة للعقل  عليهلا   بل  

 تمر عبر مراح  لناعية . 

ذتما  ال   يستحق) بعلد ابلن وباوبلا العللو  حتلى منتصل  القلر   خر أولى البناء الكلي للقصيدة اي ي نكاد نجد ناقدا  

لتصلوذ ابلن وباوبلا فلي  مملاثل   نص  إلى حام  القرواجني حتى نجلدم قلد وضلع تصلوذا   الخامس الهجر    وما أ   

 تل الناقدين تحدثا عن لناعة القصيدة عبر مراح  . . إذ إ   اقترب من) تثيرا  ناء النص وقد ب

قلد ف ب  ذي أقرب ما تكو  إلى الصلنعة و العقل  اللواعي. ذتجاي  اوعملية البناء و اإلبداع عند حام  لم تكن عووية  إ   

 أ  تكللو  محكمللة النسلليج مترالللة مناسللبة وضللع حللام  أذبعللة قللوانين لترتيللب فصللو  القصلليدة   واللل   أذاد منهللا

 .للغرض جزلة فخمة

حيل  فلي المقلادير ملن  تميلا   حام  إلى إيجلاد نلوع ملن التلوام  و التناسلق بلين أجلزاء القصليدة   أ  أذاد توامنلا   ادع

 بها.النوس  األثر   تما وأذاد ترتيب األجزاء أو الوصو  بحسب عنايةمن حي  األذمية و القصر   ونوعيا  الطو  و

النصلي و  حت ى بالنقد العربي بشك  أوسع   وإ  نظرت) الشلمولية للبنلاءاتأثر حام  بموهو  أذسطو في بناء النص لكن) 

 نتهجها ابن وباوبا.اتدخل) في توصيلت الصياغة ت ترنا بالطريقة التي 
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 199  ص 1982   2  داذ الغرب اإلسلمي   بيروت   و     

 

 66   المصدذ نوس) /67

 

 119   ينظر المصدذ نوس) /68

 

 261   المصدذ نوس) / 69

 

 119  وينظر منهاج البلغاء /656   موهو  الشعر /21

 

 616   المصدذ نوس) /21

 

 656   موهو  الشعر /26

 

 656)/   المصدذ نوس22

 

 669   منهاج البغاء / 26
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  1ترجمة   د. إبراذيم الخطيب   بيروت  و  نصوص الشكلنين الروس   نظرية المنهج الشكلي 25

     

                                    77   ص1986   
 

 688   ينظر منهاج البلغاء /22

 

 688/المصدذ نوس)   27

 

 688   المصدذ نوس) / 28

                                                           

 689   المصدذ نوس) /29

 

   وما بعدذا 272   ص 1981   ينظر دذاسات بلغية ونقدية   د. أحمد مطلوب   داذ الحرية   بغداد   61

                                                           
 689   منهاج البلغاء / 61

 

 65  ص1981   مقايت في النقد األدبي . أسامة فوم    منشوذات وماذة الثقافة و األعل    العراق  66

 

 166  ص 1987    مملكة العجز  علي جعور العلق   داذ الر يد   بغداد  62

 

   257   منهاج البلغاء /66

 

   تحقيق و  رح : عبد السل  محمد ذاذو  ذ   655  أبو عثما  عمرو بن بحر الجاحظ  ت:    البيا  و التبيين 65

    

 75 ص1   ج1988  7مكتبة الخانجي   القاذرة   و         
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 مصادر الدراسة                                             
 

  .1972   6تجاذات النقد األدبي في القر  الرابع الهجر    د. أحمد مطلوب   بيروت   وا   

 

 . 1955   األسس الجمالية في النقد العربي   عز الدين إسماعي    داذ الوكر العربي  مصر   

 

  .1992   أسس النقد األدبي عند العرب   د . أحمد أحمد بدو    داذ نهضة مصر للطباعة و النشر   

 

   وماذة الثقافة و األعل       بناء القصيدة الوني في النقد العربي القديم و المعالر   مر د الزبيد  

 

  .1996داذ الشؤو  الثقافية العامة  بغداد      

 

 ذ    تحقيق و رح: عبد السل  محمد ذاذو  655  أبو عثما  عمرو بن بحر الجاحظ  ت:    البيا  و التبيين

 

   .1988ذ /1618  7  مكتبة الخانجي   القاذرة   و    

 

 رب   نقد الشعر من القر  الثاني حتى نهاية القر  الثامن الهجر    ذيخ النقد األدبي عند العا   ت

 

  .1982حسا  عباس   داذ الشروق للنشر و التوميع   عما    األذد    إد .       

 

 ذيخ النقد العربي إلى القر  الرابع الهجر    د . محمد مغلو  سل    داذ المعاذ   مصر.ا   ت

 

  .1981د. أحمد مطلوب   داذ الحرية   بغداد      دذاسات بلغية ونقدية   

 

 ذ    داذ الحدي  للطباعة والنشر   القاذرة 672هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوذ   ت:    أبو عبد    الشعر و الشعراء

   

 ذ . 1662      

: محمد محيي الدين   تحقيقه622العمدة في محاسن الشعر و داب) ونقدم  أبو علي الحسن بن  ذ يق القيرواني ت  -

 1 ج 1981  5عبد الحميد  داذ الجي   و

 

 ذ      تحقيق : عبد العزيز لالح المانع   266  محمد بن أحمد بن وباوبا العلو     ت:   عياذ الشعر

 

 مكتبة الخانجي   القاذرة   د.ت .    

 

   و    وماذة التعليم العاليبتسا  الصواذ   د . نالر حلاذيخ النقد عند العرب   د . ا   محاضرات في ت

 

  .1999  6جامعة بغداد  و     

 

 .  1986   موهو  الشعر دذاسة في التراا النقد    د . جابر عصووذ  المرتز العربي للثقافة و العلو   
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 .  1987   مملكة العجز   علي جعور العلق   داذ الر يد   بغداد   

                                      

 ذ    تحقيق : محمد بن الخوجة 286وسراج األدباء   أبو الحسن حام  القرواجني  ت:     منهاج البلغاء

 

 .1982  2  داذ الغرب اإلسلمي   بيروت   و  

 

 .  1986  1   نظرية المنهج الشكلي نصوص الشكلنيين الروس    ترجمة   د. إبراذيم الخطيب  بيروت   و

 

   داذ الوكر العربي   مطبعة  بين ابن قتيبة و ابن وباوبا العلو    د. عبد السل  عبد الحويظ    نقد الشعر

 

  .1978داذ القر          
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