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 جدلية التفكير النقدي في التراث العربي
 "الطبع والصنعة ودالالتهما أنموذًجا"

   *صالحة محمد عاشور                                                                                     
 

 الملخص:
تعددت ادلعايري النقدية لدى النقاد العرب، فمنهم من نظر لصحة اللفظ وجزالة ادلعىن ودقّتو، ومنهم من 
اعترب جودة الشعر بالتزامو لقالب القصيدة اجلاىلية، فحددوا قواعده، ومساىا ادلرزوقي عمود الشعر، وقد برز 

عدـ الوضوح، راح كّل منهم مبذىب خاّص يف ذلك، معيار الطبع والصنعة بينهم بشكل جديل، يشوبو التوتر و 
وىذه الدراسة هتدؼ إىل كشف بؤر التوتر عندىم، فمنهم من يرى مجاؿ الشعر يف كوف الشاعر مطبوعا، 
ومنهم من يرى مجالو بتزينو بالبديع والصنعة الفنية، ومنهم من ينفي خلّو الشعر من الصنعة، وإمنا عاب التصّنع 

يقف جدذلم الفكري عند ىذا احلّد بْل صلدىم اختلفوا يف تسمية مصطلح الصنعة وداللتو، والتكّلف فيو، ومل 
 وقسمو شوقي ضيف إىل صنعة وتصنع وتصنيع وفق قراءتو اخلاصة ذلذه القضية النقدية اجلدلية. 

نقدي وقد اتبعت يف ىذه الدراسة ادلنهج االستقرائي يف مجع آراء النقاد من صحفهم، ومن مّث التحليلي ال
 وادلقارف فيما بينها.

 الطبع، الصنعة، التكّلف، البديع، الشعر.الكلمات المفتاحية: 
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 تقديم:
أثػػارت قضػػية الطبػػع والصػػنعة اجلػػدؿ الفكػػري يف كنػػري مػػن كتػػب النقػػاد العػػرب، فقػػد عػػرض كػػل وا ػػد مػػنهم 

ورأوا أف الطبػع و ػده ال يكفػي مفهومو اخلاص للمصطلحني، كما ناقشػوا دوراػا الفعػاؿ يف اإلنتاجيػة اإلبداعيػة، 
إذ جيب أف تسانده قوة أخرى لتحقق  العملية اإلبداعّية يف النص الشػعرّي  وممػا تػربز شػعرية القصػيد، ومجالياتػو 

 الفنية، إّف والدة الّنص عملية مّعقدة جدا، تشرتؾ فيها ادلوىبة والقرحية والذوؽ واإلضافات اجلمالية.

دليػػػة رغػػػم كنػػػرة الدراسػػػات ادلقامػػػة  ػػػوؿ قضػػػية الطبػػػع والصػػػنعة ألف ىػػػذه وقػػػد اخػػػرتت أف أذػػػل يف ىػػػذه اجل
القضػػػّية ىػػػي قضػػػّية جدليّػػػة فكريّػػػة منّلػػػت آراء ومػػػذاىب النقػػػاد العػػػرب، وعكسػػػت توجهػػػاهتم الفكريػػػة ومبػػػادئهم 
ادلتباينػػة يف قضػػية اخلصػػومة بػػني القػػدـ واحلداثػػة، إذف الطبػػع والصػػنعة، ىػػي قضػػية ُولػػدت مػػن ر ػػم قضػػية نقديػػة 

خرى، ارتكز عليها اخلالؼ الفكػري  ػوؿ إثبػات اذلويػة الشػعرية العربيػة، واافظػة عليهػا، باافظػة علػ  ىيكلػة أ
القصػػيدة اجلاىليػػة وأسػػاليبها اللاويػػة واإلبالغيػػة، وبػػني الرضػػا والقبػػوؿ مبواكبػػة العصػػر والتطػػور احلضػػاري والفكػػري، 

العقػػل ضلػػو متعػػة الفلسػػفة الػػو تصػػاغ يف قوالػػب لفظيػػة الػػذي دتنّػػل يف مجػػوح الػػنفا ضلػػو اجلمػػاؿ اللفظػػي ومجػػوح 
 بديعية.

وقد قػاـ شػوقي ضػيف بتةربػة نقديػة قّيمػة، قػّدـ مػن خالذلػا رؤيػة نقديػة تعتػرب سلرجػا لػذلك اجلػدؿ الػذي أثػري 
 ػػوؿ القضػػية زلػػّل الدراسػػة. فػػاخرتت أف أبػػرز رؤيػػة شػػوقي بعػػد عرضػػي بالػػذكر والنقػػاش واالسػػتنباط والنقػػد لفكػػر 

 العرب، وأف أبني أسبابو الو بىن عليها تلك الرؤية، ودوافعو.النقاد 

عليو  سأتناوؿ يف ىذا البحػل القضػية مػن وجهػة نظػر النقػاد القػدام ، ومػا ُوّجػو ذلػم مػن انتقػادات، مثّ أعػرّج 
عل  رأي شوقي ضيف بشيء من التوضيح والتفصيل  دلا قدمو من طػرح جديػد وصػوص القضػية يف كتابػو الفػن 

 يف الشعر العريب،  يل رفض فكرة الطبع، واقرتح تقسيم الصنعة والتصنع والتصنيع. ومذاىبو

 ويكوف ذلك وفق ااور اآلتية:

 اور األوؿ: مفهـو الطبع والصنعة.

 اور الناين: آراء النقاد العرب يف قضية الطبع والصنعة.

 اور النالل: تصنيف شوقي ضيف: الصنعة والتصّنع والتصنيع.
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 المحور األول: مفهوم الطبع والصنعة

 مفهوم الطبع: -أّواًل 
، (1)يف اللاػة ىػو: السػةّية الػو ُجبػل عليهػا اإلنسػػاف، وىػو يف األصػل مصػدر، والطبيعػة منلػو، وكػذلك الطبػػاع

وطبعو ا عل  األمر طبعا فطره، والطبع ابتداء. صنعة الشيء، تقوؿ طبعػة اللػو وطبػع الػدرىم والسػيف وغرياػا 
. واصػػػطالً ا يلتقػػػي بػػػادلعىن اللاػػػوي  فهػػػو نقػػػيض الصػػػنعة والتكلّػػػف يف الشػػػعر. والشػػػعر (2)طبعػػػو طبعػػػا، صػػػاغوي

 ادلطبوع عند الّنقاد العرب ىو: ما أت  عن الشاعر عفًوا دوف تكّلف أو تصّنع.

 :(3)ويكاد مدار الطبع يف اللاة ينحصر يف معاف ثالثة

رُّكب يف اإلنساف من ادلطعم وادلشرب، وغري ذلك من األخالؽ الو  السةّية الو ُجبل عليها اإلنساف، أي ما-
 ال تزايلو كالطابع.

 هناية الشيء الو ينتهي إليو وخُيتم عندىا.-
 الضرب والصياة الو ُيصاغ أو ُيضرب ما الشيء.-

اللاػػػوي الػػػذي والطبػػػع يف ادلفهػػػـو االصػػػطال ي للنقػػػد األديب يلتقػػػي يف كنػػػري مػػػن خصائصػػػو ومقوماتػػػو بػػػادلعىن 
يُقصد بو اجلبّلة الػو ُخلػق عليهػا اإلنسػاف. وىػو مػذا نقػيض الصػنعة والتكلّػف يف األدب  ألّف الشػعر ادلطبػوع يف 

 .(4)عرؼ النّقاد العرب القدام  ىو ما أت  عفًوا وصدر عن الشاعر دوف تكّلف أو تصّنع

 مفهوم الصنعة: -ثانًيا
ُصػػنعاً مهػػر يف الصػػنع، والصػػناعة  رفػػة الصػػانع، وكػػّل علػػم أو فػػّن الصػػنعة: صػػنع الشػػيء صػػنًعا عِملػػو، وصػػنع 

مارسػػػو اإلنسػػػاف ومهػػػر فيػػػو يصػػػبح  رفػػػة لػػػو، ورجػػػل صػػػْنع اليػػػدين  ػػػائق يف الصػػػنعة، ورجػػػل صػػػنع اللسػػػاف: بليػػػ  
 .  (5)ماىر

                                 
 الصحاح، اجلوىري، مادة: ط ب ع. (1)
 لساف العرب، ابن منظور، مادة: ط ب ع. (2)
 .289ادلصطلح النقدي يف نقد الشعر، إدريا الناقوري، ص  (3)
 .290نفسو،  (4)
 لساف العرب، ابن منظور، مادة: ص ف ع. (5)
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 فمعاين الصنعة يف اللاة حتيل عل :

  رفة الصانع  أي عملو وصنعو.  -
 .(1) َعْيِِن ﴾  ْصَنَع َعلَ : ﴿ َولِتُ -و السالـعلي –الرتبية  قاؿ تعاىل عن موس  -
 .(2) ﴾ءشيأَتْػَقَن ُكلَّ  ياِلذِ  للَّوِ ادلهارة يف العمل  قاؿ تعاىل: ﴿ُصْنَع اَ -

وإذا كاف الطبع ىو تلك القوة الفطرية الو خلق ما اإلنساف، أو ىو تلػك ادلوىبػة الػو دتكػن ادلبػدع مػن إبػداع 
نصوصو بطريقة الفتة، فإف الصنعة ىػي ادلهػارة العمليػة وادلقػدرة العةيبػة علػ  الدقػة واإلتقػاف. لػذلك ارتػب  الطبػع 

كػػل نشػػاط إنسػػاين البػػد أف تتػػدخل يف تشػػكيلو الصػػنعة أو بالصػػنعة ارتباطػػا متينػػا ال ديكػػن التفريػػق بينهمػػا  ألف  
ادلهػػػارة العمليػػػة ادلػػػؤدترة بالفعػػػل الػػػذىِن، وعلػػػ  ىػػػذا ال ديكػػػن اعتبػػػار التةويػػػد والتنقيػػػف منافيػػػا للطبػػػع  ألف كػػػالـ 
و، الوىلة األوىل أو البديهة دينل سورة النفا الشاعرة وجيشاهنا وانفعاذلا، وال منػاص مػن إعػادة النظػر فيػو وتشػذيب

ليكتسب اللياقة واألىلية الو جتعلو يفعل فعلػو يف نفػوس اآلخػرين. إذ ال ديكػن أف يقتنػع ادلبػدع مبػا جيػود بػو طبعػو 
 .(3)ألوؿ وىلة،  يل عليو بعد أف هتدأ نفسو إعادة النظر يف نتاجو قبل أف يذيعو بني الناس

السػػتواء، خالفًػػا دلػػذىب الطبػػع الػػذي وليسػػت الصػػنعة ىػػي التكلّػػف، إمّنػػا ىػػي دتػػاـ السػػبك، وكمػػاؿ الرباعػػة وا
ينحو ضلو الشعراء األوائل دوف صػنعة. ولعػّل مػا يػدّؿ علػ  الفػارؽ بػني الصػنعة والتكلّػف مػا يػرتدد يف كتػب النقػد 
العريب أ يانًػا مػن عبػارة )تكلّػف الصػنعة(. وقػد تػرتب  الصػنعة مبفهػـو التنقػيح ومعػاودة النظػر والتهػذيب والنقػاؼ 

 .(4) إخراجو والتحكيك للشعر قبل

ادر إىل الذىن سؤاؿ جديل  وؿ إطالؽ ثنائي الطبع والصنعة، ىػل اػا وصػف يُطلػق علػ  الشػعر أو بوىنا يت
 عل  الشاعر؟

إف اإلجابة عل  ىذا السؤاؿ تسػتدعي النظػر والتأمػل يف أقػواؿ النقػاد العػرب، ولكنػِن أ بػذ أف أدرج خالصػة 
لنقػػاد العػػرب يف قضػػية الطبػػع والصػػنعة،  ػػوؿ  وصػػف الشػػعر مػػن مػػا وصػػل إليػػو زلمػػد عػػزاـ بعػػد مدارسػػتو جلدليػػة ا

  يل الننائية اجلدلية الطبع والصنعة، فهو قد توّصل إىل أّف أسلوب الشعر عل  ثالثة أضرب:

                                 
 .39سورة طو، اآلية  (1)
 .88سورة النمل، اآلية  (2)
 .154ينظر: مقاؿ الطبع والصنعة يف النقد العريب القدمي، د. منصوري عبد الوىاب، ص  (3)
 .59ينظر: النقد األديب احلديل، صاحل ىويدي، ص  (4)
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الشعر ادلطبوع الذي يأيت عفًوا، وال يتكّلف فيو الشاعر جهده، فإذا جاء فيو بعض ألواف الزخرؼ -1
 يأيت عفًوا، كم ىو يف شعر امرئ القيا مناًل.البديعي فهو غري مقصود، بل 

الشعر ادلصنوع، وىو أقرب إىل ادلطبوع، وفيو يقف الشاعر عند انتاجو، يُارّي فيو ويبدؿ، ولكنو ال يلتما -2
 البعيد من ذلك، بل يكوف قريب ادلأخذ كما يف شعر البحرتي.

الشعر ادلتصّنع أو ادلتكّلف، والشاعر فيو يكوف ّاو األوؿ أف ديأل شعره بالصنعة والزخارؼ، يتلّمسها طوًعا -3
 .(1)وكرىا، وال يبايل أف يكوف ادلعىن قريًبا أو بعيًدا، شريًفا أو وضيًعا ودينلوف لو بشعر أيب دتاـ

 المحور الثاني: الطبع والصنعة في النقد العربي القديم

 المعتمر: بشر بن
قػػد كػػاف بشػػر بػػن ادلعتمػػر أقػػدـ ادلتحػػدثني عػػن الطبػػع والصػػنع يف صػػحيفتو   يػػل يوصػػي الشػػاعر أف يقتػػنص 

 ساعة نشاطو، وإجابة نفسو إياه دلزاولة فّنو: 

"خػػذ مػػن نفسػػك سػػاعة نشػػاطك وفػػراغ بالػػك وإجابتهػػا إيػػاؾ، فػػإف قليػػل تلػػك السػػاعة أكػػـر جػػوىرا، وأشػػرؼ 
 لػػػ  يف الصػػػدور، ... مػػػن لفػػػظ شػػػريف ومعػػػىن بػػػديع. وأعلػػػم اف ذلػػػك أجػػػدى  سػػػبا، وأ سػػػن يف األمسػػػاع، وأ

عليك شلا يعطيك يومك األطوؿ، بالكد وادلطاولة واجملاىػدة، وبػالتكلف وادلعػاودة. ومهمػا أخطػأؾ مل خيط ػك أف 
يكػػوف مقبػػوال قصػػدا، وخفيفػػا علػػ  اللسػػاف سػػهال، وكمػػا خػػرج مػػن ينبوعػػو وصلػػم مػػن معدنػػو. وإيػػاؾ والتػػوّعر، فػػإف 
التػػػػوعر يسػػػػلمك إىل التعقيػػػػد، والتعقيػػػػد ىػػػػو الػػػػذي يسػػػػتهلك معانيػػػػك، ويشػػػػني ألفا ػػػػك. ومػػػػن أراغ معػػػػىن كرديػػػػا 
فليلػػػتما لػػػو لفظػػػا كرديػػػا، فػػػإف  ػػػّق ادلعػػػىن الشػػػريف اللفػػػظ الشػػػريف، ومػػػن  قهمػػػا أف تصػػػوهنما عمػػػا يفسػػػداا 

 (2)ويهةنهما"

بشػػر يشػػري إىل الطبػػع والصػػنعة ضػػمن يف ىػػذا الػػّنص زخػػم فكػػري، وعصػػارة عقػػل متأّمػػل حلػػاؿ الشػػاعر، فنػػرى 
قضايا أخرى، ويبنّي  هور آثاراا يف نتاج الشاعر، فمع الطبع تكوف اجلودة ويكوف اإلتقاف، وحيذر مػن التكلّػف 
الػذي ال يكػوف معػػو إال التعقيػد ادلعيػػب للمعػاين، وادلشػػني لأللفػاظ، فػػال تقػع موقعهػػا، وال تػؤثّر علػػ  قػارئ الشػػعر 

لتمػػاس األلفػػاظ ادلالئمػػة للمعػػاين  فهػػو يػػوازف بػػني الطبػػع والصػػنعة وحيػػذر مػػن التكلّػػف أو سػػامعو، وحيػػل علػػ  ا
  والتعقيد.
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 الجاحظ:
ويتلّقف اجلا ظ صحيفة بشر ويفيد منها، فيتحدث عن الطبع، ويبنّي ما لو من أثر عظيم يف شػعر الشػاعر، 

األدب أف يسػػتةيب إىل طبعػػو، وأاّل يُهملػػو  ػػ  أو كتابػػة األديػػب، ويػػدعو مػػن يشػػعر بػػأّف لػػو طبًعػػا أو مػػياًل إىل 
 تضيع تلك ادلوىبة سًدى:

"وأنا أوصيك أال تدع التماس البياف والتبيني إف  ننت أف لػك فيهػا طبيعػة، وإهنمػا يناسػبانك بعػض ادلناسػبة، 
العػػادة. ويشػاكالنك يف بعػػض ادلشػاكلة، وال هتمػػل طبيعتػك فيسػػتويل اإلاػػاؿ علػ  قػػوة القرحيػة، ويسػػتبد مػا سػػوء 

وإف كنػػػت ذا بيػػػاف وأ سسػػػت مػػػن نفسػػػك بػػػالنفوذ يف اخلطابػػػة والبالغػػػة، وبقػػػوة ادلنّػػػة يػػػـو احلفػػػل، فػػػال تقصػػػر يف 
 .(1)التماس أعالىا سورة، وأرفعها يف البياف منزلة"

ويّتخػػػذ اجلػػػا ظ مػػػن الطبػػػع مقياًسػػػا نفسػػػًيا للّنقػػػد األديّب يػػػرّد مبقتضػػػاه كنػػػريًا عػػػن ملحو ػػػات النقػػػاد القػػػدماء 
اعر كػػػاف يسػػػمو علػػػ  الشػػػاعر بػػأف لػػػو قػػػراف يف كالمػػػو  ألنػػػو يقػػػوؿ البيػػت وأخػػػاه، وغػػػريه يقػػػوؿ البيػػػت وابػػػن فالشػػ
 .(2)عّمو

وعػػػاب بعضػػػهم علػػػ  احلطي ػػػة ألنػػػو عبػػػد لشػػػعره  ينتخبػػػو ويتخػػػريه فتةػػػده "مسػػػتويا دلكػػػاف الصػػػنعة والتكلػػػف 
 .(3)والقياـ عليو"

أورد اجلػا ظ الكنػري منهػا، ولكنػو يشػك يف منػل ىػػذا إىل غػري ذلػك مػن األ كػاـ الػو أصػدرىا القػدماء والػػو 
النقد، ألنو يرى مرّد األمر يف النتاج األديب ىو الطبع،  يقػوؿ:" قػد يكػوف الرجػل لػو طبيعػة يف احلسػاب ولػيا لػو 
طبيعة يف الكػالـ ويكػوف لػو طبيعػة يف التةػارة ولػيا لػو طبيعػة يف الفال ػة... ويكػوف لػو طبػع يف تػأليف الرسػائل 

 .(4)واألسةاع وال يكوف لو طبع يف قرض بيت شعر ومنل ىذا كنري جدا"واخلطب 

 أبو هالل العسكري:
فطن إىل أّف الطبع و ده ال حيقق لصا بو القدرة عل  اإلجادة الفنية، وإمّنا ينضاؼ إىل الطبع تلك 

 سهولة ويسر، كما اللحظات الو جيد فيها ادلرء نفسو قادرًا عل  التعبري عن أفكاره، وتصوير ما حُيّا بو يف
 عليو أ يانًا أف جيد ألفكاره ما أشار ابن ادلعتمر، وشلا يؤيد ذلك عل  سعة علمو وبعد شهرتو كاف يصعب

يناسبها من التعبري، يقوؿ أبو ىالؿ العسكري: "إمنا عملنا ىذا الكتاب دلن استكمل ىذه اآلالت كّلها، وبقي 
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وأشّدىا. ... ولرمبا ا تةت إىل اعتذار من فلتٍة أو التماس عليو ادلعرفة بصنعة الكالـ، وىي أصعبها 
. فهو قد (1) اجة، فأجعل ادلعىن الذي أقصده نصب عيِن، مث ال أجد سبيالً إىل التعبري عنو بيد وال لساف"

 أّلف كتابو الصناعتني الشعر والننر لوضع قواعد يستفيد ادلنشئ من اا.

 ابن قتيبة:
و: "وادلطبػػوع مػػن الشػػعراء مػػن مسػػح بالشػػعر، واقتػػدر علػػ  القػػوايف، وأراؾ يف صػػدر  ػػدد الشػػعر ادلطبػػوع يف قولػػ

، وأدرؾ أف لكػػل شػػاعر جانبػػا (2)بيتػػو عةػػزه، ويف فاحتتػػو قافيتػػو، وتبينػػت علػػ  شػػعره رونػػق الطبػػع ووشػػي الاريػػزة"
ويعسػػر عليػػو  جييػػد فيػػو أكنػػر مػػن سػػواه، فقػػاؿ: "والشػػعراء أيضػػا يف الطبػػع سلتلفػػوف: مػػنهم مػػن يسػػهل عليػػو ادلػػدح

 اذلةاء، ومنهم من يتيسر لو ادلراثي ويتعذر عليو الازؿ".

ومن الشعراء ادلتكلف وادلطبوع: فادلتكلف ىو الػذي إىل مطبوعني ومتكّلفني، يقوؿ: " قّسم ابن قتيبة الشعراء
صػمعي يقػوؿ: قـو شعره بالنقاؼ، ونقحو بطوؿ التفتيش، وأعاد فيو النظػر بعػد النظػر، كػزىرٍي واحلطي ػة، وكػاف األ

زىرٌي واحلطي ة وأشباىهما من الشعراء عبيد الشعر، ألهنم نقحوه ومل يذىبوا فيػو مػذىب ادلطبػوعني، وكػاف احلطي ػة 
 .(3)يقوؿ: خري الشعر احلويل ادلنقح ادلمحكك. وكاف زىرٌي يسم  كرب قصائده احلوليات"

البيػت فيػو مقرونػاً باػري جػاره، ومضػموماً  وأّما عن التكلّػف فيقػوؿ: "وتتبػني التكلػف يف الشػعر أيضػاً بػأف تػرى
. ويضػػػيف بػػػأّف " كنػػػرة الضػػػرورات، و ػػػذؼ مػػػا بادلعػػػاين  اجػػػٌة إليػػػو، وزيػػػادة مػػػا بادلعػػػاين غػػػىًن (4)إىل غػػػري لفقػػػو"

 . أيضا من دالالت التكّلف.(5)عنو"

 ُيستنتج من النصوص السابقة البن قتيبة أّن:
 .الشعر منو متكّلف ومنو مطبوع 
  يقّوـ الشاعر شعره وينقفو بطوؿ التنقيف وإعادة الّنظر.من التكّلف أف 
 .ال فرؽ بني الشعر ادلطبوع والشعر ادلرجتل 
 .من صفات الشعر ادلطبوع و دة النسج وسالمة ادلعدف، وأف ينبئ صدره عن عةزه 

                                 
 .160أو   48الصناعتني، أبو ىالؿ العسكري،  (1)
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  من صفات الشعر ادلتكّلف انتفاء و دة النسيج، وكنرة الضرورات، و ذؼ ما بادلباين  اجة
 وزيادة ما بادلعاين غىًن عنو، شلا يتبنّي منو ما نزؿ بصا بو من عناء وشدة ورشح جبني.إليو، 

  دتيز بعض الشعراء وتفّوقهم يف ضروب خاصة من الشعر وفًقا لطبائعهم  إذ من ادلعروؼ أف االستعداد
 .(1)والطبع يساعداف األديب أو الشاعر عل  اجلودة واالتقاف

 تفرقة بني الشاعر ادلتكّلف والشعر ادلتكلف:ونلتما نوعا عند ابن قتيبة 

 .الشاعر ادلتكلِّف ىو الذي قّوـ شعره ونّقحو بطوؿ التفتيش، وأعاد فيو الّنظر، كزىري واحلطي ة 
 (2)والشعر ادلتكلَّف: ىو ما  هر عليو شّدة العناء، وكنرة الضرورات. 

عر وال يظهر جهده، وإمّنا صنعتو خفية كما يتضح لنا أف الشاعر ادلطبوع عند ابن قتيبة ىو من يقوؿ الش
  (3)متلبسة بشاعريتو، وما سواه فهو شعر رديء الّصنعة يتكّلفو صا بو.

لقد أخطأ ابن قتيبة يف خلطو بني التكّلف يف الشعر وبني تنقيفو، كما أنو أخطأ يف خلطو بني االرجتاؿ 
 .(4)والطبع

تنقيفو بطوؿ النظر فيو، يقوؿ طو إبراىيم: "إّف وال خيف  بأف ىناؾ فرؽ بني التكّلف يف الشعر وبني 
صا ب البديع يفكر مرتني، مرة للفكرة ومرة لتحويرىا والتكّلف ما    تسكن للبديع، ومن ادلعلـو أف 
الصياغة  ركة ذىنية عند الكاتب وعند الشاعر، فإف تعّقدت ىذه احلركة مل يكن لنا أف ننتظر إال عبارات 

 .(5)لتكّلف أوؿ  اىرة يف شعر ادثني"معقّدة... ولذلك فإف ا

خل  بني التكلف وتنقيف الشعر، مع أف نقاد العرب يكادوف جُيِمعوف عل  أف الشاعر وإف كاف عبقريا 
 يعود إىل شعره فيهذبو وينقفو، وال يروف منافاة بني الطبع والتنقيف.

وقد  دد مندور الفرؽ بني التكّلف وتنقيف الشعر، بأننا "يف الشعر ادلتكّلف ضلّا بزيف اإل ساس وعدـ 
أصالة اخلاطر وقسر الصورة، فيأيت الشعر أجوؼ متنافر النامات، وىذه صفة كنريا ما جدىا عند أيب دتّاـ، وأّما 

 .(6)بها ابن قتيبة تكّلًفا"عند زىري واحلطي ة فال، وإمّنا ىو التةويد والتنقيف والصقل  س
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وقد  ّل النقاد يفهموف الشعر عل  أنو نتاج الطبع     هر مذىب البديع، وبدأ التكّلف 
واإلغراؽ يف الصنعة الفنّية، وقد اختذ أبو دتاـ ومن تبعو من الشعراء البديع مذىًبا  فةّرىم ذلك إىل التكّلف 

نقاد ضد مذىبو، إذ ضاقوا ذرعا بادلعاين الدقيقة الو كاف يأيت والاموض واخلروج بالشعر عن طبيعتو شلا أثار ال
ما الشاعر من الفكر الفلسفي. كم ضاقوا بأسلوب ادلبالاة وتوليد األفكار وغري ذلك شلا كاف يؤدي إىل 
غموض وحيتاج إىل االستنباط، كما حتمسوا للدعوة إىل شعر األوائل وإىل طريقتهم، الو كانت تعتمد عل  

وإف كاف ال بّد من استعماؿ البديع ففي احلدود الو استعملها الشعراء القدام  وبادلقدار الذي أجازوه  الطبع،
 .(1)يف أشعارىم

 اآلمدي:
لقد كاف إسراؼ الشػعراء يف البػديع سػببا يف اضػطراب سػاد يف بي ػات الشػعراء والنقػاد، ومّكػن للخصػومة بػني 

ازنػػػة ليػػػوازف بػػػني البحػػػرتي الػػػذي دينػػػل ادلػػػذىب القػػػدمي، وأيب دتػػػاـ القػػػدمي واحلػػػديل، وقػػػد وضػػػع اآلمػػػدي كتابػػػو ادلو 
صػػا ب ادلػػذىب اجلديػػد )مػػذىب البػػديع(، فيتنػػاوؿ اآلمػػدي اخلصػػومة ويعػػرض زلاجػػة الفػػريقني ووجهػػة نظػػر كػػل  
منهمػػا، وقػػد كانػػت قضػػية الطبػػع والصػػنعة أ ػػد مقػػاييا ادلوازنػػة بينهمػػا، فنػػرى عنػػده االنتصػػاؼ للطبػػع، وكشػػف 

جوانػػػب الطبػػػع وآثػػػاره، وتقريػػػر الكنػػػري مػػػن عناصػػػر الشػػػعر ومكوناتػػػو، مػػػن  يػػػل اللفػػػظ وادلعػػػىن، أو الكنػػػري مػػػن 
ووجػػدت أكنػػر أصػػحاب أيب دتػػاـ ال : "(2)الصػػورة، وكػػاف أوؿ شػػيء وضػػحو اآلمػػدي ىػػو عالقػػة الشػػعر بالفلسػػفة

 دتػاـ، وحيكمػوف يدفعوف البحرتي عػن  لػو اللفػظ، وجػودة الرصػف،... وأنػو أقػرب مأخػذاً، وأسػلم طريقػاً مػن أيب
بػػأف أبػا دتػػاـ أشػػعر منػػو، ... وىػذا مػػذىب جػػل مػػن يراعػي شلػػا يراعيػػو مػػن أمػر الشػػعر دقيػػق ادلعػػاين،  -مػع ىػػذا  -

ودقيق ادلعاين موجود يف كل أمة، ويف كل لاة، ولػيا الشػعر عنػد أىػل العلػم بػو إال  سػن التػأيت، وقػرب ادلأخػذ، 
أف يػػورد ادلعػػىن بػػاللفظ ادلعتػػاد فيػػو ادلسػػتعمل يف منلػػو، وأف تكػػوف واختيػػار الكػػالـ، ووضػػع األلفػػاظ يف مواضػػعها، و 

االسػػتعارات والتمنػػيالت الئقػػة مبػػا اسػػتعريت لػػو وغػػري منػػافرة دلعنػػاه  فػػإف الكػػالـ ال يكتسػػ  البهػػاء والرونػػق إال إذا  
 .(3)كاف مذا الوصف، وتلك طريقة البحرتي"

 صػػػا بو مػػػن اسػػػتعداد طبيعػػػي ال تكلّػػػف فيػػػو وال إف مػػػا ذكػػػره اآلمػػػدي ينطبػػػق علػػػ  الشػػػعر ادلطبػػػوع ومػػػا أويت
 تعقيد.
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ويتحػػدث عػػن الشػػعر ادلتكلػػف: "قػػالوا: وإذا كانػػت طريقػػة الشػػاعر غػػري ىػػذه الطريقػػة، وكانػػت عبارتػػو 
مقصرة عنها، ولسانو غري مػدرٍؾ ذلػا  ػ  يعتمػد دقيػق ادلعػاين مػن فلسػفة يونػاف أو  كمػة اذلنػد أو أدب الفػرس، 

نهػػا بألفػػاظ متعسػػفة ونسػػج مضػػطرب، وإف اتفػػق يف تضػػاعيف ذلػػك شػػيء مػػن صػػحيح ويكػػوف أكنػػر مػػا يػػورده م
الوصػف وسػليم الػػنظم قلنػا لػػو: قػد ج ػػت ذكمػة وفلسػفة ومعػػاٍف لطيفػة  سػػنة، فػإف شػػ ت دعونػاؾ  كيمػػا، أو 
مسيناؾ فيلسوفا، ولكن ال نسػميك شػاعراً، وال نػدعوؾ بلياػاً  ألف طريقتػك ليسػت علػ  طريقػة العػرب، وال علػ  

، فػػػػإف مسينػػػػاؾ بػػػػذلك مل نلحقػػػػك بدرجػػػػة البلاػػػػاء، وال اسػػػػنني الفصػػػػحاء، وينباػػػػي أف تعلػػػػم أف سػػػػوء ممػػػػذاىبه
التػػأليف وردئ اللفػػظ يػػذىب بطػػالوة ادلعػػىن الػػدقيق ويفسػػده ويعميػػو  ػػ  حيتػػاج مسػػتمعو إىل طػػوؿ تأمػػل، وىػػذا 

فػػػظ  سػػػن كػػػاف ذلػػػك منػػػل مػػػذىب أيب دتػػػاـ، ... وإذا جػػػاء لطيػػػف ادلعػػػاين يف غػػػري بالغػػػة وال سػػػبك جيػػػٍد وال ل
 (1)الطراز اجليد عل  النوب اخللق، أو نفل العبري عل  خد اجلارية القبيحة الوجو."

 ُيستنتج من النصوص السابقة لآلمدّي أّن:
  الفلسفة شيء والشعر شيء آخر، وطبيعة كلٌّ منهما سلتلف عن اآلخر، ولرمبا استطاعت الشاعرية الفذة

كانت لدى صا بها موىبة الصياغة الو تعتمد عل  الطبع واالستعداد، وإال فال حتويل الفلسفة إىل شعر إذا  
 تعترب شعرًا، بل يعترب نفسو إف شاء  كيًما أو فيلسوفًا.

 (2)إّف ادلعىن اللطيف الدقيق إذا مل يعرض يف صياغة جيدة، كاف منل الطراز اجلّيد عل  النوب اخللق. 
 دلعىن ادلكشوؼ ماًء و سناً ورونقاً،    كأنو قد أ دث فيو غرابو مل إّف " سن التأليف وبراعة اللفظ يزيد ا

 .(3)تكن، وزيادًة مل تعهد"

 :ىذا ومعىن
 .أف الصياغة يف الشعر تطلب أّواًل، وأف ادلعىن يُطلب ثانًيا 
 .أف الفنية يف نفا األديب صا ب االستعداد والطبع وليست يف موضوع األدب 
 عريّة واالستعداد الطّيب إلنشاء الشعر عند أيب دتاـ، ولكّن الشاعر يتكّلف إّف اآلمدّي يلمح الطاقة الش

فيميل إىل الصنعة، وال جياري طبعو، ويباي البديع، وذلك شيء يأسف لو اآلمدّي ألنو قد جلب الكنري من 
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 النقد، ويف نفا الوقت عّطل موىبتو الشعريّة الو كاف من ادلمكن لو سايرت الطّبع أف ختلق الفنّ 
 .(1)الرائع واألدب اجلميل

 القاضي عبد العزيز الجرجاني:
أّلف عبد العزيز اجلرجايّن كتابو )الوساطة بػني ادلتنػو وخصػومو( عنػدما انتقػد النقػاد ادلتنػو يف تقليػده أليب دتػاـ 

 كذلك.  وميلو إىل الصنعة والتكّلف أوؿ شعره، ومل يقصر كتابو عل  ادلتنو بل تناوؿ شعر أيب دتاـ وأيب نواس

ونقػػػد اجلرجػػػاين كػػػاف منصػػػًفا للمحػػػدثني وػػػالؼ نقػػػد اآلمػػػدّي الػػػذي كػػػاف مػػػن قبيػػػل رد فعػػػل ألجػػػل الرجػػػوع 
باألدب إىل طبيعتو ادلعروفة لدى األقدمني. فهو يرى أف الشػاعر اػدث عػاش يف  ضػارة ورفاىيػة، ومػن  ّقهمػا 

 خر السائروف يف ركبها. أف يؤثرا يف أدبو ويتقّدما بو  إذ ال معىن أف تتقدـ احلضارة ويتأ

ويػػرى اجلرجػػايّن أّف علػػ  الشػػاعر أف يتخػػرّي أسػػلوبو احلػػديل، يقػػوؿ: "ِمػػالُؾ األمػػر يف ىػػذا البػػاب خاصػػة تػػرُؾ 
التكلّػػف ورفػػُض التعّمػػل واالسرتسػػاُؿ للطبػػع، وجتنّػػب احلْمػػل عليػػو والعنػػف بػػو  ولسػػُت أعػػِن مػػذا كػػّل طْبػػع، بػػل 

و الّرواية، وجَلْتو الِفطنة، وأذلَِْم الفصل بػني الػرديء واجليػد، وتصػّوَر أمنلػة ادلهّذب الذي قد صقلو األدب، وشحَذتْ 
 .(2)احلسن والقبح"

 ويذكر القاضي اجلرجاين الشروط الو جيب أف تتوفر لألديب وواصة إذا أراد أف يكوف شاعرًا، وىي:

، والقػػدمي الطبػػع، والروايػػة، والػػذكاء، والدربػػة الػػو أف ُوجػػدت ُوجػػد التفػػّوؽ، ويسػػتوي  فيهػػا اجلػػاىلي وادلخضػػـر
 وادث، واألعرايب وادلوّلد، كما أنو يقرف بني سالمة الطبع وسالمة اللفظ وادلعىن.

أسػػلَا  -وىػػو جػػاىلي  -يػػرى يف الطبػػع واالسػػتعداد أهنمػػا يقرتنػػاف بالبي ػػة وتأثريىػػا، يقػػوؿ: "جتػػد شػػعر َعػػدّي 
ّي احلاضػرة وإيطانػو الريػف، وبُعػده عػن جالفػة البػْدو وجفػاء من شعر الفرزدؽ ورَجز رؤبة واا آىالف  دلالزمة عد

. ويوّضػػح أف تػػأثري البي ػػػة ال يػػأيت مباشػػرة، إمنػػػا يػػأيت عػػن طريػػػق قبػػوؿ الطبػػع واالسػػػتعداد دلػػا تػػؤثّر بػػػو (3)األعػػراب"
 البي ة.

 المرزوقي:
وقد عدؿ ادلرزوقي عن وصف ابن قتيبة للشعر بادلطبوع وادلتكّلف ووصفو بادلطبوع وادلصنوع، فادلطبوع عنده 
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ىو: رأى أف ادلطبوع ديليو طبع الشاعر عندما يتاح لو ادلعىن اللطيف، فيسرتسل يف أدائو بأ ل  لفظ 
ىذا ادلطبوع أ د صنفني: إّما ملتـز اسرتساال ال يكلفو مشقة، وال يكوف من ورائو تكلف وال تعّمل. ورأى أف 

 عمود الشعر، وإما ىو من قدمي الشعر العريب.

ورأى أف ادلصنوع وليد التعّمل والتكلف، وكنُر فيو البديع، وفارؽ عمود الشعر، وفيو يقهر الطبع عل  قبوؿ 
 الصنعة وجتاوز ادلألوؼ إىل البدعة.

هم من الطبع متفاوت: فبعضهم يقوى لديو وحيكمو يف ويعترب القدام  أقرب إىل الطبع، أما ادثوف فحظ
اإلبداع، فيةيء كالمو أقرب إىل طرائق األعراب، وبعضهم حيب اإلغراب وإ هار االقتدار ألنو يدّؿ عل   

 . (1)كماؿ الرباعة  ولذلك يلةأ إىل الفكر ال إىل الطبع فيحملو عل  اإلكنار من البديع

 ابن رشيق:
وع وادلصنوع، قاؿ: "ومن الشعر مطبوع ومصنوع، فادلطبوع ىو األصل الذي وضع فّرؽ ابن رشيق بني ادلطب

، وضرب مناال: (2)أواًل، وعليو ادلدار. وادلصنوع وإف وقع عليو ىذا االسم فليا متكلفا تكلف أشعار ادلولدين"
التعقب بعد أف "صنع زىري احلوليات عل  وجو التنقيح والتنقيف: يصنع القصيدة مث يكرر نظره فيها خوفا من 

، وىذا النظر يكوف يف" فصا ة الكالـ وجزالتو، وبس  ادلعىن (3)يكوف قد فرغ من عملها يف ساعة أو ليلة"
 . (4)وإبرازه، وإتقاف بنية الشعر، وإ كاـ عقد القوايف وتال م الكالـ بعضو ببعض"

ف ادلصنوع يف الشعر القدمي ال فهو قد  اوؿ إقامة مفهـو الطبع والصنعة عل  ضوء التطور التارخيي  فرأى أ
يعِن القصد أو التعمل كما يف أشعار ادلولدين، وإمنا يأيت بطباع القـو عفًوا فاستحسنوه. واستهةن الصنعة إذا  

 كنرت، فهي  ين ذ تشهد والؼ الطبع وإينار الكلفة كما يف أشعار ادلولدين.

، ويفضل (5)"يطلبها بكلفة، ويأخذىا بقوة" كما نراه يرب  الصنعة بطلب البديع، فينقد أبا دتاـ  ألنو
البحرتي  ألنو "أملح صنعة، وأ سن مذىبًا يف الكالـ، يسلك منو دماثة وسهولة مع إ كاـ الصنعة وقرب 

، ومدح ابن ادلعتّز  ألف صنعتو خفية لطيفة ال تكاد تظهر، ورأى أف (6)ادلأخذ، وال يظهر عليو كلفة وال مشقة"
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 .(1)مسلم بن الوليد أسهل شعرًا من أيب دتاـ وأقل تكلًفا، وأخذ نفسو بالصنعة وأكنر منها

وجيعل ابن رشيق دليل فنّية القصيدة أف تبدو كأهنا صادرة عن غري قصد أو تعّمد، ومن مّث فإّف الشاعر إذا 
ادلناقض للطبع، ويكوف عملو  أسرؼ يف تصنيع القصيدة، أو جعلها كّلها مصّنعة، وقع يف دائرة التكّلف ادلعيب

 .(2)غري فِّن لصدوره عن تعّمد

 المحور الثالث: الصنعة والتصّنع والتصنيع عند شوقي ضيف
قّدـ شوقي ضيف رؤية جديدة  وؿ قضية الطبع والصنعة الو أثريت يف النقد العريب القدمي  وؿ الشعر وما 

ب البديع الذي دتّنل يف أيب نواس ومسلم وانته  عند طرأ عليو من معارؾ  وؿ التةديد والقدـ واحلداثة، ومذى
 أيب دتّاـ، وذلك من خالؿ كتابو الفن ومذاىبو يف الشعر العريب.

لقد ىدؼ شوقي إىل وضع مذاىب فنية للشعر العريب تفسر تطوره يف عصوره وأقاليمو ادلختلفة. وقّرر أف 
ا ادثني من منل "كالسيك" و "رومانتيك" ينحاز يف ذلك عن ادلصطلحات الاربية الو نقلها بعض نقادن

 . (3)وضلواا  لاربيتها وعدـ اتصاذلا بأية وشائج تارخيية أو فنية مع األدب العريب

وأتبع منهج التأمل واالستقراء األديب يف ذلك، فوجد أف التطور يف شعرنا العريب إمنا كاف يف الصناعة نفسها، 
صطلحات وتقاليد. ووجد النقاد يقسموف الشعراء قسمني: أصحاب أي يف الفن اخلالص وما يرتب  بو من م

الطبع، وأصحاب الصنعة. أما األولوف فهم الذين يسريوف وفق عمود الشعر ادلوروث، فال ينمقوف وال يتأنقوف 
إىل وال يتكلفوف وال يُػْاربوف. وأما األخريوف فهم الذين كانوا ينحرفوف عن ىذا العمود إىل التنميق والتأنق، أو 

اإلغراب والتكلف. واعترب أف ىذا التقسيم ال يقـو عل  أساس صحيح، ورفض فكرة الطبع والشعر ادلطبوع 
 ألسباب:

 إف كل شعر متأثر جبهد  اضر وموروث أكنر من تأثره مبا يسميو نقادنا باسم الطبع.-1
إذ كػاف الشػعراء مجيًعػا ال ديكن تقسيم الشعراء إىل أصحاب طبع وأصحاب صنعة،    يف العصر اجلػاىلي، -2

 أصحاب صنعة وجهد وتكلف  فقد  دثنا الرواة أف منهم من كاف ينظم القصيدة يف  وؿ كامل.
 

                                 
 .131 – 130ينظر: نفسو، ص  (1)
 .77الصنعة الفنّية يف الرتاث العريب، جابر عصفور. ص  (2)
 .7ينظر: الفن ومذاىبو يف الشعر العريب، شوقي ضيف. ص  (3)



 
 صالحة محمد عاشور                     "الطبع والصنعة ودالالتهما أنموذًجا" جدلية التفكير النقدي في التراث العربي          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 

[316] 

 

 

ال يوجػد شػػعر ال يعمػػد فيػو صػػا بو إىل بعػػض تقاليػد يف أسػػاليبو وموضػػوعاتو ومعانيػو  فمػػن يرجػػع إىل العصػػر -3
الشػػػعراء  سػػػواء يف ألفا ػػػو ومعانيػػػو، أـ يف أوزانػػػو اجلػػػاىلي جيػػػد الشػػػعر خاضػػػًعا لتقاليػػػد ورسػػػـو كنػػػرية يتوارثهػػػا 

 وقوافيو  فال ديكن التسليم بفكرة الطبع وما يُطوى فيها من أف الشعر فطرة وإذلاـ.
ال ينكر شوقي ضيف أف الشعر يف األصل موىبة، غري أف ىذه ادلوىبة ال تلبل أف تتحػوؿ عنػد صػا بها إىل -4

شلارسػػة لتقاليػػد وقػػوانني تضػػب  الشػػعر، والشػػاعر يتقيػػد مػػذه التقاليػػد وادلصػػطلحات فيمػػا يصػػنعو ويعملػػو تقيػػًدا 
 شديًدا. 

أوصػػاؼ الصػػناعات، وكػػذلك كػػاف الشػػأف كػػاف العػػرب القػػدماء أنفسػػهم يسػػموف شػػعرىم صػػناعة، ويصػػفونو ب-5
عند اليوناف وعند األمم احلدينة مجيًعا  ومن أجل ذلك كاف النقػاد يف األمػم الاربيػة يقرنػوف الشػعر إىل النحػت 

 .  (1)والتصوير والرقص وادلوسيق   فمنلو منل ىذه األعماؿ الفنية يقـو عل  جهد وكدح

 الً إلى التصنُّع:التطور الفني لمدرسـة الصنعة إلى التصنيع وصو 
من خالؿ متابعة الشاعر اجلاىلي يتبنّي أنو كاف يُقبل عل  صناعتو إقباؿ الصانع عل   رفتػو  فهػو يػوفر فيهػا 
رسوًما وتقاليد كنرية، وىو ما جعلو يتخذ كلمػة الصػنعة الػو اسػتخدمها النقػاد القػدماء للداللػة علػ  أوؿ مػذىب 

ذا ادلػذىب. واسػتمرت صػورة ىػذا ادلػذىب مسػيطرة مػع ضػعف مػذه الصػورة يف الشعر العريب، واختػذ زىػريًا رمػزًا ذلػ
من الفن والصناعة  صورة الشػعَر الانػاِئيَّ اخلػالص الػذي كػاف ُيصػحب بػالعزؼ والضػرب علػ  األدوات ادلوسػيقية 

 .(2)من العصر اجلاىلي إىل العصر العباسي، دوف زخرؼ وتنميق

للعصر العباسي صلد صناعة الشعر التقليدي شعر ادلديح واذلةاء ترق  وتتحضر  فقد انتقل صانع  ومبدارستو
الشعر من البادية إىل ادلدينة، ودخلت يف الشعر العريب عناصر جديدة من احلضارة واجلنا والنقافة، وكاف 

و مذىب جديد كاف يعتمد ادلذىب القدمي مذىب زىري أو مذىب الصنعة والصانعني قائًما  بينما  هر جبانب
َ ْلٌي وترصيع وبديع. وَمنََّل ىذا ادلذىب اجليد يف القرنني  -يف رأي أصحابو-عل  الزخرؼ والزينة  فالشعر 

الناين والنالل مسلم بن الوليد، مث أبو دتاـ وابن ادلعتز  بينما َمنََّل ادلذىب القدمي بشار وأبو نواس مث البحرتي 
أف يف القرف الرابع مذىًبا جديًدا يعم فن الشعر وصناعتو، وىو مذىب كاف يقـو  وابن الرومي. وال ظ شوقي

عل  إعادة الصور ادلطروقة وادلعاين ادلوروثة بأساليب من اللف والدوراف وإتياف ادلعىن من بعيد، مث حياوؿ الشاعر 
وتراكيب شاذة من ضلو  بعد ذلك أف يضيف تعقيًدا إىل أساليب الزخرفة والتنميق السابقة أو يضيف تعبريات
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غريب، أو تشيع، أو تصوؼ، أو تفلسف، وما لبل أبو العالء أف أوىف مذا ادلذىب إىل غايتو من 
 التعقيد الشديد يف لاتو وأوزانو وما كاف يتصنع لو من لواـز سلتلفة.

ع. والتصنيع لقد اختار شوقي ضيف أف يسّمي ىذين ادلذىبني عل  التعاقب باسم مذىو التَّصنيع والتصن  
يف اللاة الزخرؼ والتنميق. أما التصنع فهو التطرؼ يف التكلف وما ينطوي يف ذلك من تعّمل وتعقيد. وقد 

اختار ىذه التسميات ) الصنعة والتصنع والتصنيع( دوف )الصنعة والزخرؼ والتعقيد(  ألف تشابك األلفاظ فيها 
ناعة الشعر العريب ال يفرتؽ بعضها عن بعض مفارؽ يدؿ عل   قيقة دقيقة، وىي أف ادلذاىب الفنية يف ص

 .(1)واسعة يف ادلعاين وادلوضوعات واألوزاف والقوايف  إمنا تستقر مفارقها يف الصياغة واألسلوب

ىذه ىي ادلرا ل الو مػر مػا الفػن أو مػرت مػا الصػناعة يف شػعرنا العػريب. فقػد بػدأ مبػذىب الصػنعة، مث انتقػل 
انتهػػ  أخػػريًا إىل مػػذىب التصػػنع. ومَجػػد الشػػعراء عنػػد ىػػذه ادلػػذاىب ومل يتةاوزوىػػا إىل إىل مػػذىب التصػػنيع، مث 

 مذىب جديد. وكأمنا جفَّت منابع القوة الدافعة الو كانت حُتدث ادلذاىب يف الشعر والفن.

 زهير ومذهب الصنعة:
منػػػل لػػػذلك بػػػزىري يػػػرى شػػػوقي ضػػػيف أف "الصػػػنعة" كانػػػت مػػػذىًبا عامعػػػا بػػػني الشػػػعراء يف العصػػػر اجلػػػاىلي، و 

صا ب احلوليات  واحَلْوؿ يف اللاة ىو السنة. وقد قيل أف زىريًا كاف يظّل سنة ينظم قصيدتو ويعيد النظػر فيهػا  
 فقد كاف يأخذ شعره بالنِّقاؼ والتنقيح والصقل، وكأنو يفحص وديتحن وجيرب كل قطعة من قطع مناذجو. 

عرة، إذ كاف زوج أمو أوسػن بػن  ةػر شػاعرًا، وكػذلك كانػت يرد شوقي اعتناء زىري بشعره لنشوئو يف بي ة شا
أختو شاعرة، وابنيو كعب وجُبري شاعراف، وتتفق الروايات علػ  أف احلطي ػة كػاف راويػة لػزىري، وأف ُىْدبػة كػاف راويػة 

 للحطي ة، وأف مجياًل كاف راوية ذلدبة، وأف كنيػِّرًا كاف راوية جلميل.

أىػػػل بيتػػػو، وتػػػارة ال  ذىا زىػػػري وتالمػػػذهتا مجاعػػػة، تػػػارة يكونػػػوف مػػػنوىكػػػذا تكّونػػػت مدرسػػػة يف الشػػػعر أسػػػتا
يكونػػوف، وىػػي مدرسػػة كانػػت تعتمػػد علػػ  األنػػاة والرويػػة، وتقػػاـو الطبػػع واالنػػدفاع يف قػػوؿ الشػػعر مػػع السػػةية  
فكنػػر عنػػدىا التشػػػبيو، واجملػػاز واالسػػػتعارة، واتكػػأت يف وصػػػفها علػػ  التصػػػوير ادلػػادي، وأف يأخػػػذ الشػػاعر نفسػػػو 

 .  (2)بالتةويد والتصفية والتنقيح مث التأليف

كاف زىري يعىن بتصويره عناية شديدة  فيحتاؿ عل  إ كامو تارة بتفصيلو وتارة بتلوينو وأخرى باستخداـ 

                                 
 .9و يف الشعر العريب، شوقي ضيف، ص ينظر: الفن ومذاىب (1)
 وما بعدىا. 24ينظر: الفن ومذاىبو يف الشعر العريب، شوقي ضيف، ص (2)



 
 صالحة محمد عاشور                     "الطبع والصنعة ودالالتهما أنموذًجا" جدلية التفكير النقدي في التراث العربي          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 

[311] 

 

العبارات الو تعطيو قوة ادلنظور، وكأنو كاف يعرؼ يف دقة الكلمة الو تالئم وصفو معرفة الصانع ادلاىر 
من أسرار فنو واألدوات الو يستخدمها يف صناعتو. ومطولتو تصور مهارتو يف صنع صوره  الذي اطلع عل  كنري

 :(1)تصويرًا دقيًقا

ِـّ أوىف دمنٌة مل تػػتكلَّمِ   ِذَْوَمػػػػػػػػػػػػػػػانِة الدَّرَّاج فاْلُمَتنَػلَّػػػػػػػػػػِم                       ** .      .أِمْن أ
 .مراجػُع َوْشٍم يف نَواشر ِمْعَصِم         ** دياٌر ذَلا بالرَّقمتػػػػػػػػػػػػػػػني كأهنا                             

ـُ ديشني ِخْلَفًة                    وأَطالُؤىا ينهضَن من كل رَلْنِم                 ** ما الِعنُي واآلرا
   .َفأْليًا عرفت الدار بعد توىم                 **                وقفُت ما من بعد عشرين  ةًَّة 

   .ونُؤيًا كةذـ احلوض مل يتنلَّم                 ** أثايفَّ ُسْفًعا يف معرَّس ِمْرَجل                 
                 (2)أال انعم صباً ا أيها الرَّبع واْسلم **               فلما عرفت الدار قلت ِلَرْبِعها                                                                                               

واضح يف ىذا ادلطلع الذي يصػف فيػو زىػري الطلػل أنػو يعتمػد يف تصػويره علػ  التفاصػيل وأف يعطػي كػل جػزء 
 قو  فهو با ػل زلقػق، وىػو يطلػب يف شػعره أف يكػوف أكنػر بيانًػا ودقػة وتفصػياًل دلػا يتحػدث عنػو، وحيػاوؿ أف 

أجزائهػػا وتفاصػػيلها  ولػػذلك نػػراه يصػػوره. فهػػو مػػن الشػػعراء ادلصػػورين الػػذين حيػػاولوف عػػرض ادلنػػا ر أمامنػػا بكػػل 
يذكر يف منوذجو  ني يتحدث عن األطالؿ األثايفّ والنػؤى  ػ  تػتم الصػورة جبميػع دقائقهػا. علػ  أف مقدرتػو يف 
"التصوير" تظهر يف جانب آخػر ىػو اسػتخداـ األلفػاظ والعبػارات الػو جتعػل ادلنظػر بػارزًا ناطًقػا. وانظػر يف البيػت 

و اختػػػذت دارًا صػػػا بتو مقاًمػػػا  فإنػػػك تراىػػػا دتشػػػي أمامػػػك خلفػػػو، أي يف وجهػػػات النالػػػل إىل ىػػػذه الػػػو ش الػػػ
، وقػػػد هنضػػػت أطالؤىػػػا الصػػػاار وانتنػػػرت ىنػػػا وىنػػػاؾ  فػػػانظر كيػػػف اسػػػتعاف علػػػ  بػػػل احلركػػػة يف ادلنظػػػر متضػػػادة

ادلنظػورة  باستخدامو لكلمة "خلفو" مث انظر إىل تلك األفعاؿ ادلضارعة الػو وضػعتها اللاػة للداللػة علػ  األ ػواؿ 
فإنو يأيت ما ليةعلنػا نبصػر  وادثػو ادلاضػية، وكأهنػا جتػري حتػت أعيننػا. وانظػر إىل البيػت الرابػع ومػا وضػع فيػو مػن 

 .(3)حتديد "الزماف"    يؤثر يف أنفسنا، مث انظر إىل تلك التحية اذلادئة يف البيت األخري

 الصنعة الفنية في العصر العباسي:
لشعراء العباسيني يتحولوف إىل البديع، إضافة إىل احلياة ادلدنية وبذخها ىو ما أىم األسباب الو جعلت ا

تسرب إىل احلياة العربية من زخرؼ احلياة الفارسية، وتأثر العرب بالفلسفة وعلم الكالـ، فضال عن تنافا 
 العباسيني يف تورية ادلعاين.
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إىل ثالث مرا ل،   باسيمراحل تطور مذهب الصنعة والبديع في العصر العديكن أف نقسم 
 كما ضلا يف ذلك شوقي ضيف وتتمنل يف التايل:

مر لة التأسيا: وىي الو يسميها شوقي ضيف )الصنعة(، ومنلها من الشعراء ادلولداف بشار بن برد، وأبو -1
 نواس احلسن بن ىانئ.

 مر لة التطور: ويسميها شوقي ضيف )التصنع( ومنلها من الشعراء مسلم بن الوليد.-2
مر لة النضج والالو: ويسميها شوقي ضيف )التعقيد يف التصنيع(، ومنلها من الشعراء أبو دتاـ  بيب بن -3

 أوس الطائي.

لقد ارتقت الصنعة عل  أيدي أبرز الشعراء العباسيني فبلات  د الروعة والتفنن، أوذلم بشار الذي برع يف 
وتوزعت صوره بني قددية ألبسها ثوب احلضارة واجلدة، استخداـ اسنات اللفظية لزخرفة شعره وجالء معانيو، 

 وبني التصوير الدقيق واإلدلاـ باجلزئيات، إىل صور مبتكرة وثيقة الصلة باخلياؿ العباسي.

واىتم مسلم بن الوليد مذه الصنعة، فزخرؼ شعره بالطباؽ واجلناس، كأنو كاف يتعمد يف كل قصيدة إدخاؿ 
هنةو القدمي ثوبا يالئم روح العصر، وتراو ت الصورة يف شعره بني اخلياؿ والكد ىذه النا ية الصناعية، ليلبا 

 الفِن.

مث إف أبا دتاـ قد غال يف ىذا ادلذىب، جامعا بني األساليب القددية واحلدينة، مضيفا إليها شي ا من التعقيد 
 . (1)ادلعنوي، نتيةة لتأثره بالفلسفة واحلكمة، فصبات صوره بشيء من الاموض اللذيذ

 نتائج البحث:

الطبع يف اللاة السةية وادلوىبة. والصنعة ىي احلذؽ وادلهارة. ومل يلتـز النقاد الداللة اللاوية للفظني،  -أواًل 
 فكاف لكل منهم استخدامو اخلاص ذلا:

 وازف بشر بن ادلعتمر بني الطبع والصنعة و ذر من التكّلف والتعقيد.

 النتاج األديب ىو الطبع، وأّف شعرية القصيد تكمن يف نسةو وصياغتو.يرى اجلا ظ أّف مرّد األمر يف 

العسكري ال يعرتؼ بالشاعرية للطبع و ده، فألف كتابًا مسّاه )كتاب الصناعتني الشعر والننر( ليتمّكن األديب 
 من صقل طبعو وموىبتو بالقواعد الفنية )الصنعة(.

                                 
 وما بعدىا. 143ينظر: نفسو، ص (1)
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طبع والتكّلف، ويرى أف الشاعر ادلطبوع ىو من يقوؿ الشعر وال أّما ابن قتيبة فقد عمد إىل تسمية ماايرة، ال
 يظهر جهده، وإمّنا صنعتو خفية متلبسة بشاعريتو، وما سواه فهو شعر رديء الّصنعة يتكّلفو صا بو.

 ادلذىب البديعي، والذي تزعمو أبو دتاـ، ىو الركن األساس الذي أبرز جدلية الطبع والصنعة.

 ع وادلوىبة دوف  اجة الشاعر إىل الصنعة الفنية الو برزت باسم ادلذىب البديعي.كاف اآلمدي مناصرًا لطب

 ّدد القاضي اجلرجاين الشروط الو جيب أف تتوفر لألديب وىي: الطبع، والرواية، والذكاء، والدربة الو أف 
، والقدمي وادث، واألع رايب وادلوّلد، كما أنو ُوجدت ُوجد التفّوؽ، وىي شروط يستوي فيها اجلاىلي وادلخضـر

يقرف بني سالمة الطبع وسالمة اللفظ وادلعىن. وىو مذا مل ينظر للزمن كمعيار لشعرية القصيد، ووازف بني الطبع 
 والصنعة.

أما ادلرزوقي ادلطبوع فقد جعل الشعر صنفني: إّما ملتـز عمود الشعر، وإما ىو من قدمي الشعر العريب، وىو 
ادلصنوع وليد التعّمل والتكلف، وكنُر فيو البديع، وفارؽ عمود الشعر، وفيو يقهر الطبع  ادلطبوع عنده. ورأى أف

 عل  قبوؿ الصنعة وجتاوز ادلألوؼ إىل البدعة. ففكره مارؽ يف التشبل بعدـ التةدد والبعد عن الصنعة الفنية. 

ة ادلنةرة ضلو القدـ أو ويقف ابن رشيق  موقفا فكريا زلايدا ديكن وصفو بالعقالنية والبعد عن العاطف
احلداثة، فريى أف دليل فنّية القصيدة يكمن يف كوهنا صادرة عن غري قصد أو تعّمد، ومن مّث فإّف الشاعر إذا 
أسرؼ يف تصنيع القصيدة، أو جعلها كّلها مصّنعة، وقع يف دائرة التكّلف ادلعيب ادلناقض للطبع، ويكوف عملو 

 غري فِّن لصدوره عن تعّمد.

 كاف طرح شوقي ضيف موفقا إىل  د بعيد يف اخلروج جبدلية الطبع والصنعة إىل شاطئ عقالين متزف:   -ثانيا

ما عناه النقاد العرب بالطبع، مسّاه الصنعة، ألسباب ذكرىا وأردهتا يف البحل، لعّل أبرزىا أف العرب نفسها  
ه يف الشعر اجلاىلي زىري بن أيب كانت تسمي شعرىا صناعة، وأف الشعر فّن، وكّل فن ىو صناعة، وجعل رائد

 سلم . ومن ادثني: بشار بن برد.

َ ْلٌي وترصيع وبديع. وَمنََّل  -يف رأي أصحابو-وىو مذىب يعتمد عل  الزخرؼ والزينة  فالشعر  التصنيع:
 ىذا ادلذىب يف القرنني الناين والنالل مسلم بن الوليد، مث أبو دتاـ وابن ادلعتز.

يقـو عل  إعادة الصور ادلطروقة وادلعاين ادلوروثة بأساليب من اللف والدوراف وإتياف ادلعىن ىو مذىب  التصّنع:
من بعيد، مث حياوؿ الشاعر بعد ذلك أف يضيف تعقيًدا إىل أساليب الزخرفة والتنميق السابقة أو يضيف 

 الء ادلعري.تعبريات وتراكيب شاذة من ضلو غريب، أو تشيع، أو تصوؼ، أو تفلسف، ومنّلو أبو الع
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The Dialectic Of Critical Thinking In The Arab Heritage 
The Nature and Workmanship And Their Meanings, A Sample 
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Abstract: 

There are many critical criteria for Arab critics. Some look at the 
correctness of the word, the broadness of the meaning, and its 
accuracy and others 

consider the quality of poetry to adhere to the template of the pre-
Islamic poem، Al-Marzouki isp called it the basis of the poem. 

The standard of printing and workmanship among them has 
emerged dialectically, but  it is described as an ambiguious. Each of 
them had a special docptrine.  
.This study aims to reveal their hotbeds of tension. For some of 

them see the beauty of poetry in the poet being printed, and others 
see its beauty by adorning it with creativity and artistic workmanship. 
Some of them deny that poetry is free of craftsmanship, but rather 
play with artificiality and frivolity in it, and their intellectual 
controversy did not stop at this point, but rather  We find that they 
differed in naming the term craftsmanship and its connotation, and 
Shawqi Dhaif divided it into workmanship, manufacture and 
manufacture according to his own reading of this controversial critical 
issue. 

In this study,  the inductive approach  is used to collect the opinions 
of critics about their books, and then, the critical, and comparative 
analysis are also utilised. 


