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 إهداءشكر و 

كل شيء على ما من  به علي  من إمتام هذا   ل  أشكر هللا تبارك وتعاىل أو  
 البحث يف خري وعافية، فله احلمد يف األوىل واآلخرة.

كان   ابلشكر اجلزيل إىل جامعة املدينة العاملية اليت فتحت يل ابابا مث أتقدم 
، لنهل من معينها الصايفوعرةا ل وذللت يل سبال ،تابعة الدراسةموصدا مل

وأخص ابلذكر هيئة التدريس  فأشكر مجيع القائمني عليها، والعاملني هبا،
الذين ما فتئوا يبذلون علمهم لكل طالب علم وما آلوا جهدا يف إيصال 

 املعلومة إىل مبتغيها.

ما تفض ل به فضيلة الدكتور املكرم/ عصام الفاروق على وإن أ ْنس  فال أنسى 
وحسن توجيه، ما أوالنيه من لطف وصرب وعلى اإلشراف على البحث من 

 واحرتامي وتقديري. فله مين شكري

كما ال يفوتين يف هذا املقام أن أشكر كل العاملني مبركز املغرب على حسن 
خص ابلذكر منهم األخت تعاوهنم وجتاوهبم مع استفساراتنا وطلباتنا، وأ

األستاذة سناء بن كنون، فقد عهدانها حريصة على تقدمي يد العون لكل 
 حمتاج.

 .للغة العربية وآداهبا اضع لكل حمب   وأخريا فإين أهدي هذا البحث املتو 



 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد: 

ليُبني وي ستبني ما البيان، النطق و ب فيه القدرة على ، ورك  اإلنسان  تبارك وتعاىل  خلق هللافقد 
يتلجلج يف أعماق النفس البشرية، وجعل له السمع والبصر والفؤاد منافذ تُِعدُّ هذه القدرة 
ومتدُّها، حىت إذا استوى إنساان انطقا مبينا ومستبينا، ابتغى مبا ينشئ ويسمع من كالم 

 حصول أحد غرضني:

 واإلفهام                                      ب/ التأثر والتأثري أ/ الفهم

أما الغرض األول فضرورة من ضرورات االجتماع لتحقيق التعايش والتواصل، وعليه يتنزل قول 
ابن جين يف تعريفه للغة من أهنا )أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم(، وهذا الغرض متاح 

 بينهم يف درجات بلوغه. جلِ هم، على اختالف  لعامة الناس، ميس ر على 

 رجلني:ى إال من أحد أما الغرض الثاين ـ وهو أمسى الغرضني ـ فال يتأت  

واالهتزاز هلا، وأيضا على حسن تصويرها  ُجِبل ت نفُسه على سرعة تلقف املعاين أ/ رجل  
 وتبليغها بقول بليغ مبني.

تصرب  وجتل د يف تطلب سبل يلتمس فيها فصاحة الكلمة وبالغة الكالم، ويصقل  ب/ رجل  
 فيها قرحيته الشعورية والبيانية.

ب، وال يُفهم من هذا التقسيم أن أي إن غرض التأثر والتأثري دائر بني كف ْي الوهب والكس
، متام االستغناء النفس املوهوبة مستغنية  املتكسِ ب هنا البد له من أن  والعن التكسب، كال 

 يبين تكس به على شيء من اهلبة.

 املقدمة

 



مث إنه ليس كل من رام اإلفهام أدركه، وال كلُّ ُمبتغ  للتأثري فهو ابلغه، فقد يعرض هلذا الغرض 
 وذاك ما قد حيول دون حتقق أدىن درجاته، أو ما يقصر به عن التمام والكمال.

استقصاءا  إفراد حبث أتتبع فيه هذه احلوائل واملعو قات من هذا املنطلق فقد انعقد العزم على
طبيعة هذا النوع من البحوث يقتضي احلصر والتخصيص، ال ملا كانت  ه، غري أنوبياان وحتليال

كان لزاما علي  أن أقصر حبثي على أحد الغرضني، ويف ضرب معني من قد  الشيوع والعموم، ف
 أضرب الكالم.

أنواع الكالم البشري، وكان املراد به التأثري على املستمع أو القارئ،  مث إنه ملا كان الشعر أرقى
وملا كنُت قد خربت من تالمذة املرحلة املتوسطة فتوراا يف اهتزازهم وضعفاا يف جتاوهبم مع هذا 
الضرب من النصوص، ارأتيت أن يكون موضوع هذا البحث حول األسباب الكامنة وراء 

و وإن كان مبثابة تشخيص للداء لكنه أيضا حيمل يف طياته ـ إخفاق الشعر يف التأثري، وه
 .تصرحيا حينا وتضمينا أحياان أخرى ـ وصفا للدواء

 يقها أن حيمل كل متذوق للشعر على:ولعل من أهم الغاايت اليت يتوخى البحث حتق

 جتنب الشطط والعجلة يف احلكم على من يتحمل مسئولية اإلخفاق. /1

 عني على بناء أحكام نقدية صحيحة.سليمة تُ التزود من تصورات  /2

 ختريُّ األجود من األشعار منش دةا أبندى األصوات وأبلغها تعبريا. /3

 .الغرض املنشودليسلم له والعلل التوقي من الوقوع يف هذه العيوب  /4

 وقد جاء هذا البحث منتظما هذه احملاور:

األهداف املتوخى أهم  على اختياري للموضوع، و  ق الباعث  عرضت فيها املنطل   املقدمة:
 حتققها من البحث.



 الفصل األول: مقاربة معاين بعض املصطلحات 

من حيث اللغة  اجتهدت يف هذا الفصل قدر املستطاع يف بيان مفهومي )الشعر( و)التأثري(
 .واالصطالح

 الفصل الثاين: أسباب إخفاق الشعر يف التأثري

وذلك ببيان عام عن  .منشأ اخللل والقصور يف التأثري هذا الفصل تتبعت من خالل مباحث
على جهة  -والشعر  –بوجه عام  –املقتضيات والشروط اليت ابنتفائها خيلو الكالم 

 :من التأثري، وقد جتمعت يف ثالثة شروط، هي -اخلصوص 

والنظر يف هذا الشرط ينصب ابلدرجة األوىل على الشاعر :  اتصاف الشعر بصفة التأثري/1
بحرها بعلله ل املرتكبلرتاكيبها، و  السابكأللفاظها، و  املتخريِ  للقصيدة، و  الناظمابعتباره 
 وزحافاته.

تناولت يف هذا املبحث الشروط اليت هبا تتوافر للشعر قوته التأثريية، واليت أخل هبا الكثري من 
 احلاضر، وقد احنصرت يف أربعة شروط:شعراء العصر 

 د/ البيان.  ج/ املعاين    ب/ اإلحساس   أ/ الباعث 

الوسيط بني الناظم واملستمع، الناقل  ابلنظر إىل أن املنشد هو اْلُمنشد :صوت  /2 
 للقصيدة من صورهتا املرئية إىل أدائها الصويت املسموع.

إىل وإنفاذها املعاين النفسية إيضاح يف  (الصوت)لغة تطرقت يف هذا املبحث إىل دور 
 القلوب، وما ينبغي أن يتلبس به قارئ الشعر أو منشده حىت يكون لصوته هذا التأثري.

ابعتباره املتلقي للقصيدة، الراغب يف متثلها والتأثر هبا القارئ أو املستمع(: قبول احملّل ) /3
 واالهتزاز هلا.



قد تنطوي عليها نفس القارئ ى مكامن اخللل اليت ألقيت الضوء من خالل هذا املبحث عل
 من بالدة يف اإلحساس أو فقر يف املخزون اللغوي.

وإن كان البد من ذكر الصعوابت اليت اعرتضتين يف أثناء إجناز البحث، فلم أر كالشغل 
والتكاليف اليت أتتيين بغتة فتستهلك ما ادخرته من وقت للبحث، مل أر مثلها حاجزا بط أ يب  
كثريا، فحينها متث ل بني عيين  حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ))اغتنم مخسا قبل 

 مخس: ...فراغك قبل شغلك... ((.

اليت أوجد هبا، ما جعلين  الواليةأضف إىل ذلك قلة املصادر األدبية الورقية املطبوعة يف 
ذا ما حدا يب  إىل االستعانة وهأعتمد كثريا على املراجع اليت بني يدي ـ وهي قليلة أيضا ـ 

والبحث فيها وتوثيق معلوماهتا فيه من الصعوبة ما  –مبراجع إلكرتونية عرب الشبكة العنكبوتية 
 .-فيه 

ثمة قصور وال ف وإنين هبذا البحث ال أزعم أين قد بلغت الغاية، أو أدركت املنتهى، كال،
وطاقيت يف إخراج البحث على عذري أين بذلت وسعي  شك، حبكم طبيعيت البشرية، غري أن

الوجه الذي يرضي القارئ، فإن أحسنت فداك بتوفيق من هللا، فله احلمد واملنة، وإن أسأت 
 أو أخطأت فذاك من نفسي ومن الشيطان، وأستغفر هللا وأتوب إليه.

  



 

 

 

 معاني بعض املصطلحات مقاربة الفصل األول:

 (الشعرأ/ مفهوم )

  لغة:

ليت "، فمن ذلك قوهلم  العلم)ش.ع.ر( ومشتقاهتا يف كالم العرب مبعىن وردت مادة 
 تعاَلموهاألمر أو على األمر:  تشاعرواحاضرا مبا سوف يكون. و علما: أي ليت يل شعري
 .(1)"بينهم

دود لقريض احملاالشعر: " )األزهري(:وعلى هذا املعىن يدور كالم أصحاب املعاجم، يقول 
 ".ميعلما ال يشعر غريه، أي  يشعروقائله شاعر؛ ألنه  بعالمات ال جياوزها،

 كلن كان قافية، وإالشعر: منظوم القول غلب عليه؛ لشرفه ابلوزن وال": (ابن منظور)وقال 
 ".علم شعرا  

 ال الرتادف سبيل التقريبإمنا هو على ، علماؤان من أئمة اللغة وحفاظهافهمه  الذيهذا 
 عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي عرب  أن يُ  "فإن الرتادف يف اللغة قليل ...وقل   ،والتحقيق

  2معناه، بل يكون فيه تقريب ملعناه" مجيع  
                                                            

ط الثانية )املكتب  ، إعداد: منذر حممد سعيد أبو شعر،معجم حممود شاكرشاكر، أبو فهر حممود حممد،  (1)
 م(، مادة )شعر(.2007-ه1428اإلسالمي، 

 مقدمة التفسري، ، أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية(2)



"، علم ِحسّ "يتقيد معناها بكون هذا العلم هو  )الشعور(وابلنظر إىل اشتقاق الكلمة من 
طلق على العلم مبا يف النفس ومبا يف البيئة، يُ  ()عند علماء النفس. وإدراك بال دليل أو))

 (3)((.وعلى ما يشتمل عليه العقل من إدراكات ووجدانيات ونزعات

 :اصطالحا

بن  قدامةل (الشعر نقد) أدق تعريف للشعر وأوجزه _ فيما أعلم _ هو ما جاء يف كتاب
اير ملدارج ومس صيل،عن التف ن  غْ ، وهو على إجيازه مُ )كالم موزون وُمقفًّى(من أنه جعفر 

وأصل  الكالم حتديديه . فف ..كثرت فيه جلاجة عصران وثرثرتهالشعر منذ نشأته األوىل إىل أن  
ر قد  مُ  رب خاصضوهو  الوزن والقافيةوفيه ذكر الكالم هو اللفظ املسموع ال املكتوب، 

 تساق يف وقع الكلمات املركبة.التوازن واالتناسق و المن حمدود و 

يف جامع هذا التعر  وبيان أجزاءه، نستطيع القول إن التعريفنعت املناطقة يف وعلى طريقة 
كالم" وله "القيف  دخل)موزون ومقفى(، حيث  )الكالم( وفصل   مانع، ابشتماله على جنس  

ا كان بياان مهم، أو للتعايش والتفا منها مجيُع أضرب اللفظ املركب املسموع، سواء ما كان
تعايش اهم والموزون ومقفى" الكالم املطلوب ابلضرورة للتف بقوله " خرجو عن النفس.

لقدر من اعن هذا  الكالم البليغ املبني عن النفس اجملرد خرج بهوقضاء احلاجات، وأيضا 
 .)ابلنثر(التناسق والتوازن واالتساق، وهو ما اصطلحوا عليه اختصارا 

صدر و صر اجلاهلية عريب يف يف تركيبه هلذا التعريف كان ينظر إىل اجملتمع الع وكأين اببن قدامة
إىل زايدة  مثة داع فلم يك .شعر ونثراإلسالم، حيث الكالم البليغ اْلُمستجاد على ضربني: 

 من الكالم.ُمقيِ د يف التعريف؛ إلخراج ضرب آخر 
                                                            

 (شعر)مادة م(2004ه = 1425، )مصر: مكتبة الشروق الدولية، 4ط ، املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، ( 3)



ضهم ان أن رأى بعفك، اْلمستدركني استدراكالنقاد و نقد من مل يسلم غري أن هذا التعريف 
 ملنظوماتخترج به ا ، كيالعاطفةالشعور و هم أركان الشعر وهو أب التعريفهذا ضرورة تقييد 

 العلمية )ألفية ابن مالك مثال(.

اد إن علماء الض  ن( : ))يقول األديب مصطفى لطفي املنفلوطي يف مقال له بعنوان ) الن ظ امو 
ون من ، وال يعرفءوال أداب يكونوا شعراء، مل الكالم املوزون املقّفىالذين عر فوا الشعر أبنه 

رى علماء لتعريف جما، وإمنا جروا يف ذلك واشتقاقه وتصريفهالشعر أكثر من إعرابه وبنائه 
ام ال يتعلق در ما دالعروض الذين ال مناص هلم من أن يقفوا يف تعريف الش عر عند هذا الق

 .فهاح، وقوافيه ، وعلله ، وز أوزانه هلم غرٌض منه بغري 

اعراا، ألنه يكون ش ال تظنوا أن الشعر كما تظنون، وإال الستطاع كل قارئ، بل كل انطق أن
 .صر طريقا من أقال يوجد يف الناس من يعجزه تصوُُّر النغمة املوسيقية والتوقيع عليه

ل كامنة فيه ُكُمون النار ما الشعر إال ُروح يودعها هللا فطرة اإلنسان من مبدأ نشأته، وال تزا
، الكهرابء على أسالكهايف الزند، حىت إذا شدا، فاضت على أسالت أقالمه كما تفيض 

يكِف نفسه مؤونة ، فل، أو الشاعرفمن أحس  منكم هبذه الروح يف نفسه ، فليعلم أنه 
، ويناسب فطرته من أعمال ما يالئم طبعه، وليصرفها إىل معاانة لتخطيط والتسطريا

  (4).((ياةاحل

كالم   ، حىت ال يدخل يف حيز الشعر كلُّ  القصدورأى آخرون وجوب زايدة وصف رابع هو 
جاء موزوان اتفاقا بغري قصد. وقد استند العلماء على هذا القيد األخري يف تنزيه القرآن الكرمي 

وما  ))(: 8/53موزون، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه منهاج السنة )عن الشعر الْ 
                                                            

 -هـ1422،)بريوت: دار ابن حزم، 1بعناية بسام عبد الوهاب اجلايب، ط ،النظرات ، مصطفى لطفي،املنفلوطي(4)
 .287، ص 1، ج م(2002



وحنو  .[104الكهف ]  وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعايوجد يف القرآن من مثل قوله 
 ابلقصد األول. ذلك ؛ فلم يتكلف ألجل التجانس، بل هذا اتبع غري مقصود

جفان  و اىل: ؛ كقوله تععرن من أوزان الشعر ومل يقصد به الشكما يوجد يف القرآ
  فور الرحيمنبئ عبادي أين أان الغوقوله  ،[13سبأ ]  كاجلواب وقدور راسيات

 ((.. وحنو ذلك. [49احلجر ]

ن بريه عن الركانه وتعن معظم من تصدى لبيان حقيقة الشعر واخلوض يف فلسفته مل خيُل بيمث إ
  الشعور واإلحساس. األهم، ركنِ 

)أخشى أن يكون أهم أركان الشعر إحساس )األستاذ حممود حممد شاكر: قول  فمن ذلك
الشاعر مبعانيه إحساسا كامال انفذا متغلغال، ال يدع للمنطق العقلي اجملرد عمال يف تكوين 
شعوره( ويقول أيضا : )فالشعور والتأثر واالهتزاز هي أصل الشعر، وال يكون شعر خيلو منها 

  (5)(ضٌل إال فضل الوزن والقافية(ومن آاثرها وأتثريها إال كالما كسائر الكالم ليس له ف

مقال له بعنوان  من ذلك ،"الشعر" مدلوالتأتمالت يف  ألديب مصطفى صادق الرافعيول
 الشعر إن هو إال ظهور عظمة النفس الشاعرة )فإن  )مما يقول فيه: )نقد الشعر وفلسفته(: 

)هو فن النفس الكبرية احلس اسة اْلُمله م ة حني  ، ويقول أيضا عن الشعر:مبظهرها اللغوي(
  (6)(تتناول الوجود من فوق وجوده يف لطف روحاين ظاهر  يف املعىن واللغة واألداء.(

  
                                                            

مجعها وقرأها وقدم هلا: عادل سليمان  ، مجهرة مقاالت األستاذ حممود حممد شاكر،شاكر، أبو فهر حممود حممد (5)
 .101، ص1، ج م(2003-ه1423مجال، ط الثانية )القاهرة: مكتبة اخلاجني، 

 -هـ1426، )بريوت: دار ابن حزم، 1، بعناية بسام عبد الوهاب اجلايب، طوحي القلمالرافعي، مصطفى صادق، (6)
 .985-983ص  م(2005



 (التأثري)مفهوم ب/ 

ة بقي   األثرو :قال اخلليل فيه، إذا أحدث أثرا وتركه فيه، ))مصدر أث ر يف الشيء يؤثر  التأثري
من الدواب : العظيم األثر  األثريو، لقةرى بعد أن تبقى فيه عُ وما ال يُ  رى من كل شيءما يُ 

 (7)((السيف ضربته  أثر، ويف األرض خبفه أو حافره

 عقول )ما الرى( وامليتبني من تعريف اخلليل لألثر من جهة اللغة أنه يشمل احملسوس )ما يُ 
إن كان هلذه و قوالت، أما استعمال األدابء والنقاد هلذا املصطلح فيقصرونه على املع يرى(،

 املعقوالت يف أحيان  كثرية آاثٌر حمسوسة.

ن معان  يف أثري( موأنقل ههنا كالما لبعض األدابء والنقاد يف بيان ما يتضمنه لفظ )الت
ه لشعر أنضل تعريف لوعندي أن أفل األديب مصطفى لطفي املنفلوطي: ))يقو ُعرفهم. 

ن ك يف النفس مما يت ه ، وميزان جودتالتأثريُ )تصوير انطق(؛ ألن قاعدة الشعر اْلُمطردة هي 
لى رُييه نفسه عفلسامع، ا، وسرُّ ذلك التأثري أن الشاعر يتمكن من رفع الستار بينه وبني أثر  

 (256، ص2)النظرات/ج  فيصبح شريك ه يف حسِ ه ووجدانه.(( حقيقتها،

 رأينا يفم ـ هو فاملراد ابلشعر ـ أي نظم الكالقول األديب مصطفى صادق الرافعي: ))وي
ه، ج ة النفس لل على ر التأثري يف النفس ال غري، والفن كله إمنا هو هذا التأثري، واالحتيا

وحي ) ((لنفساواهتزازها أبلفاظ الشعر ووزنه، وإدارة معانيه، وطريقة أتديتها إىل 
 (985-983القلم/

وإذا كان أتثري املفكر واملفيت علمي اا فإن  أتثري الشاعر أخالقي  من جهة ، وِِه ِميٌّ من جهة "
أخرى ، حيبِ ُب للنفوس البذل ، ويوجد فيها االستعداد لركوب املصاعب ، وخباصة إذا ُنشر 

ويغرسوا روح اهلدم  شراع الدعوة وقت هبوب الرايح ، فينزل الشعراء ليضرموا حرارة التحدي ،
 (. 31)حممد أمحد الراشد / صناعة احلياة : " والبناء

                                                            

احتاد ة ــطبع، حتقيق: عبد السالم حممد هارون ط ـــــــــ )معجم مقاييس اللغة أمحد بن فارس بن زكراي ، ،أبو احلسني (7)
 .مادة )أثر((، م 2002 =هـ  1423،  الكتاب العرب



 سلطان الشعر على أمثلة من تراثنا الشعري تبنيأن نضرب ههنا ولعل من املستحسن 
 ألنه كما قيل " ابملثال يتضح املقال". النفوس وأتثريه فيها.

 طرف من يوجداملوىل و حملمد جاد  1/410قصص العرب يف كتاب : فمن ذلك ما جاء 
 :1/194 العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقدهيف كتاب :  القصة

قال أمحد بن أيب داود: ما رأينا رجالا نزل به املوت فما شغله ذلك وال أذهله عما كان  " /1
، فإنه   - وكان قد خرج على املعتصم لسنوات فظفر به –حيب أن يفعله إال متيم بن مجيل 

ابب أمري املؤمنني املعتصم يف يوم املوكب  شاطئ الفرات ، وأوىف به الرسول كان تغلب على
حني جيلس للعامة ، ودخل عليه ، فلما مثل بني يديه ، دعا ابلنطع والسيف ، فأحضرا ؛ 
فجعل متيم بن مجيل ينظر إليهما وال يقول شيئاا، وجعل املعتصم يصعد النظر فيه ويصوبه، 

أن يستنطقه لينظر أين جنانه ولسانه من منظره ؛ فقال: اي متيم ،  وكان جسيماا وسيماا، ورأى
 : إن كان لك عذر فأت به ، أو حجة فأدل هبا ؛ فقال

أما إذ قد أذن يل أمري املؤمنني فإين أقول : احلمد هلل الذي أحسن كل شيء خلقه ، وبدأ 
املؤمنني، إن خلق اإلنسان من طني ، مث جعل نسله من ساللة من ماء مهني . اي أمري 

الذنوب خترس األلسنة ، وتصدع األفئدة ، ولقد عظمت اجلريرة ، وكرب الذنب ، وساء الظن 
، ومل يبق إال عفوك أو انتقامك ، وأرجو أن يكون أقرهبما منك وأسرعهما إليك أوالِها 

 : إبمامتك ، وأشبههما خبالفتك ، مث أنشأ يقول

 تما أتلف  يالحظين من حيثُ  أرى املوت بني السيف والنطع كامناا ... 
 فلتامرئ مما قضى هللا يُ  وأكرب ظين أنك اليوم قاتلي ... وأيُّ 

 لتصْ ومن ذا الذي يدىل بعذر وحجة ... وسيف املنااي بني عينيه مُ 
 يعز على األوس بن تغلب موقف ... يسل علي السيف فيه وأسكت
 وما جزعي من أن أموت وإنين ... ألعلم أن املوت شيء مؤقت
 ولكن خلفي صبية قد تركتهم ... وأكبادهم من حسرة تتفتت
 كأين أراهم حني أنعى إليهم ... وقد مخشوا تلك الوجوه وصوتوا

 موتوا تُّ فإن عشت عاشوا خافضني بغبطة ... أذود الردى عنهم وإن مُ 



 فكم من قائل: ال يبعد هللا روحه ... وآخر جذالن يسر ويشمت
 

: كاد وهللا اي متيم أن يسبق السيف العذل ، اذهب فقد غفرت قال: فتبسم املعتصم ، وقال
 لك الصبوة ، وتركتك للصبية "

وأمر السفاح بقتل وجوه بين أمية بعدما قرهبم وأدانهم، عندما دخل عليه سديف مواله،  /2
 وأغراه هبم يف قوله:

  راسِ وغِـ  ة  ل  قْـ مشس عثــارا ........... واقطعن كل ر   عبد   قيلن  ال تُ 
  ـواسِ م  الْ  ز ِ ها .............. وهبا منكم كحـمنــ د  ا أظهر التــود  هلُّ  ذُ 

  ـراسِ ارق وك  ى .......... قرهبم من من   وائِ ولقد ساءىن وســاء سِ 
 تعــاس ............. بدار اهلـوان واإل لوها حبيـث أنزهلا اللـهزِ نْ أ  

 شأفة األرجاسأقصهم أيها اخلليفة واحسم .......... عنك ابلسيف 
 

فأكل الطعام عليها وهو يسمع أنني بعضهم حىت ماتوا طاع نسط عليهم األب  أنه قد روى ويُ 
 (333ص  4ج –الكامل يف التاريخ /ابن األثري) .(مجيعا

بل قد مسع النيبُّ صلى هللا عليه وسلم قول قـُتـ ْيلة بنت احلارث تعاتبه يف قتله أخاها النضر  /3
 بينه وبينه من صلة القرابة:بن احلارث على ما 

 قُ رِ عْ ل مُ ل فحْ * من قومها والفحْ  كرمية    ءِ نْ اي خري ضِ  أحممدُ 
 قن  حْ مُ غيظ الْ م  الفىت وهو الْ  ن  ما كان ضرك لو مننت ورمبا * م  

 أو كنت قابل فدية فلينفقن * أبعز ما يغلو به ما ينفق
 قعت  يُ  قٌ تْ والنضر أقرب من أسرت قرابة * وأحقهم إن كان عِ 

 قق  ش  هنالك ت   ه * هلل أرحامٌ  أبيه تنوشُ يِن ظلت سيوف ب  
 صربا يقاد إىل املنية متعبا * رسف املقيد وهو عان موثق

 



لو بلغين هذا قبل »قال ابن هشام: ويقال وهللا أعلم: أن رسول هللا ملا بلغه هذا الشعر قال: 
  (مقتل النضر بن احلارث اجلزء الثالث – البداية والنهاية /ابن كثري )."قتله ملننت عليه

تماسك ت عن الصواب يف الْ دْ : قد حِ ـ وقد الحظ مصادر هذه الرواايت ـ ولعل قائال يقول 
ها من كتب األدب بُ ص من كتب التاريخ، وقد كان واجبا عليك تطلُّ ص  هذه النصوص والق  

ونوع  إمنا كان الغرض من إيراد هذه األشعار هو بيان أتثريها على املستمع :فأقول والشعر.
، ال بيان مواطن احلسن واإلجادة. فاستدعى ذلك ذكر مناسبة األثر الذي تركه يف نفسه
 يخ والقصص.ما ال تظفر به إال يف كتب التار  نظمها وسرد آاثرها، وهو

http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81:%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81:%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB


 تأثريالفصل الثاني: أسباب إخفاق الشعر يف ال 

 

كنت قد أنعمت النظر يف األسباب اليت تقتضي إخفاق الكالم ـ بوجه عام ـ يف التأثري، 
آية من كتاب هللا وحديث من أحاديث الرسول صلى هللا عليه وقادين التفكري إىل استحضار 

 نان بعض الشروط الواجب توفرها إلحداث أثر ما يف نفس املستمع.وسلم، تُبي ِ 

ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو  ن  يف ذلك لذكرىفقول هللا تعاىل: } إالكرمية اآلية  أما
 .37اآلية: (،ق)سورة  شهيد {

مل ا كان موقوفا على مؤثر  متام التأثريوذلك أن " يقول ابن القيم رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية:
تضم نت اآلية بيان  وانتقاء املانع الذي مينع منه،  حلصول األثر،وشرط   مقتض، وحمل قابل،

 دل ه على املراد.لك كل ه أبوجز لفظ وأبينه، وأذ

 ن أو ل السورة اىل ها هنا، وهذا هوشارة اىل ما تقد م مفقوله تعاىل:} إن  يف ذلك لذكرى{ إ
 ر.املؤث ِ 

يعقل عن هللا،   ي  الذيل القابل، واملراد به القلب احلوقوله:} ملن كان له قلب{ فهذا هو احمل
. أي  70-69ن كان حي ا{ يس لينذر م   ال ذكر وقرآن مبني.كما قال تعاىل:} إن هو إ

 القلب. حي  

وهذا شرط  قال له،ىل ما يُ أي وج ه مسعه وأصغى حاس ة مسعه إ وقوله: }أو ألقى السمع{
 التأث ر ابلكالم.

 وقوله: }وهو شهيد{ أي شاهد القلب حاضر غري غائب



 احملل القابل وهو القلب احلي، ووِجد الشرط وهو اإلصغاء،و  ُر وهو القرآن،حصل املؤث ذافإ
 اخلطاب، وانصرافه عنه اىل شئ آخر،وانتقى املانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معىن 

 (8)".حصل األثر وهو االنتفاع والتذك ر.

رأ يف ه وسلم يقمسعت رسول هللا صلى هللا علي: ويف الصحيحني عن جبري بن مطعم قال)) 
ه : فلما عض ألفاظمسعت أحدا أحسن صواتا أو قال : قراءة منه. ويف باملغرب ابلطور فما 

[ ، خلت أن فؤادي 35]الطور :  {ُقون  مسعته قرأ : } أ ْم ُخِلُقوا ِمْن غ رْيِ ش ْيء  أ ْم ُهُم اخلْ الِ 
 (.(.463( وصحيح مسلم برقم )4854،  765قد انصدع )صحيح البخاري برقم )

وكان جبري ملا مسع هذا بعُد مشركا على دين قومه ، وإمنا قدم يف فداء األساري بعد بدر ، 
على الكفر! وكان هذا سبب هدايته وهلذا كان  ه يف املشرك املصر ِ تُ وانهيك مبن تؤثر قراء  

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم ،  أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب ، كما قال أبو عبيد :
  (9)(( عن ليث ، عن طاوس قال : أحسن الناس صواتا ابلقرآن أخشاهم هلل

ا وب شرعاا إمنن املطلأوالغرض  واملراد من حتسني الصوت ابلقرآن تطريبه وحتزينه والتخشع به،
 .لطاعةد لاالنقياو هو التحسني ابلصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه واخلشوع واخلضوع 

 هللاول هللا صلى كالم رسوحنن إذا قمنا بتنزيل كالم ابن القيم على شعر الشعراء، واسرتشدان ب
رط من شروطه شا ختلف عليه وسلم تبني  أن الشعر خُيفق يف التأثري أو يقع دون الغاية، إذ

 الثالث:

 أ/ صفة التأثري يف الشعر.

 ب/ قبول اْلمح ل  ) نفس القارئ وإحساسه(.
                                                            

 03، حتقيق حممد عزيز مشس، دار عامل الفوائد، ص الفوائد ،حممد بن أيب بكرابن قيم اجلوزية، أبو عبد هللا  (8)
 )الطبعة الثانية  سامي بن حممد سالمة،، حتقيق: تفسري القرآن العظيم ، أبو الفداء إمساعيل بن عمر ،ابن كثري (9)

 .(م 1999 -هـ 1420،  دار طيبة



 صوت اْلمنشد. ج/

لنظر يف اكل شيء   ـ فيقتضي أول الشرط األول ـ أي اتصاف الشعر بصفة التأثريأما عن 
 نغم.البيان : بيان اللغة وبيان الوزن والاملعاين فمث  ،الباعث فاإلحساس

ال على  الشعورال على السرد، وعلى  التأثريوإمنا بين الشعر العريب يف أوزانه وقوافيه على ))
احلكاية؛ وال يريدون منه حديث اللسان ولكن حديث النفس؛ فهو يف احلقيقة عندهم 
صناعة روحية يصنعون هبا مقادير من الطرب واالهتزاز والفرح واحلزن والغضب واحلمية 

 (10)((والنزعة

بري عن دة للتعاللغة املتخرية املرصفأنت ترى أن يقول األستاذ حممود حممد شاكر: ))
ه تنقطع ِصالتُ فجملاز، اتعبرياا مسد داا ابملنطق العقلي الذي ال يزلُّ على مدارج  اإلحساس

 حبقائق املعاين اليت ُوِضعْت هلا هذه األلفاظ اللغوي ة.

قوم على تيقة مدبِ رة اس ة دق، ويستطيع أن يتحو ل حاملنطُق العقلي الذي خيتِزن هذه اللغةمث 
ؤث ِر  يهيجه ما يحني اعراملعاين اليت يتمثَّلها إحساس الشاإلحساس وحت ُوطه من الضالل، مث 

 أو حدها أو احنط  أذا سقط فيه أتثرياا قوايا عنيفاا، هذه الثالثة هي مادة الشعر اجليِ د، فإ
 .ضعف، سقط الشِ عُر بسقوطه، أو احنط ، أو ضعف

ر قد احنط  وضعف : إن أكثر شعر العصر العريب احلاضِ ـ والقول حملمود شاكر ـ  وأان أقول
 وسقط؛ ألن أكثر الشعراء قد بلغ منهم العيب مبلغاا أفسد كل  ما يُعت دُّ به من آاثر

 (11)((.اليت بقيت فيهم، ومل خيلص ألحد  منهم مجيع هذه الثالثة اليت ذكران (الشاعرية)

 
                                                            

، )بريوت: دار ابن حزم، 1، بعناية بسام عبد الوهاب اجلايب، طوحي القلمالرافعي، مصطفى صادق،  (10)
 .1077ص  م(2005 -هـ1426

مجعها وقرأها وقدم هلا: عادل  ، مجهرة مقاالت األستاذ حممود حممد شاكر،شاكر، أبو فهر حممود حممد (11)
 .103، ص1، ج م(2003-ه1423مكتبة اخلاجني،  سليمان مجال، ط الثانية )القاهرة:



 الباعث /1

البعري فانبعث  تقول بعثتُ : "... والبـ ْعث: إاثرة ابرك  أو قاعد. بعثالالباعث اسم فاعل من 
 .(12)أي أثرته فثار"

 .ثري املبدع لنظم الشعريي ذاملثري الاعث ومن هنا كان املقصود ابلب

، ملتكلف ، منها الطمع ومنها الشوقيقول ابن قتيبة: " وللشعر دواع حتث البطيء ، وتبعث ا
 (13)ومنها الشراب ، ومنها الطرب، ومنها الغضب"

ظم الشعر، نئم على وإن من الشعراء شعراء  شغفوا ابلشهرة وذيوع الصيت، فهم يف إقبال دا
 ابعث ان، اللهم إالن والزموإن مل يُهي جوا ومل يُثاروا بباعث من بواعث النفس أو بواعث املكا

ا خامدا، اترا ضعيفففيأيت شعرهم   - وكفى به ابعثا لذوي النفوس اللواقس - الظهور ب ِ حُ 
  حيرك ساكنا وال يثري قاعدا أو ابركا.ال

ه أاب نواس أن يرثي ُه قبل أن مي))  ، فيه يقولهُ ع  ما وت ليسميُروى أن خلفا األمحر سأل تلميذ 
 .نت وهللاء : أحسفسكت أبو نواس ساعة مث أمسعه راثءه فقال له خلف حني مِسع هذا الراث

 .ُمْت ولك عندي خرٌي منها فقال أبو نواس: اي أاب حُمرز،

 (14)(( احلزن ؟ ابعثولكن أين  ،قال: ال رت؟فقال خلف: كأنك ق ص  

 
                                                            

 ( بعث )مادة .حتقيق : عبد السالم هارون ،هتذيب اللغة ،أبو منصور حممد بن أمحد اهلروي   ،األزهري (12)
، دار املعارف: القاهرة) ،2 ط ،، حتقيق : أمحد شاكرالشعر والشعراء أبو حممد عبد هللا بن مسلم، ،ابن قتيبة (13)

 .78م(، ص1958 -هـ1388
م(، ص 1996-ه1416، )جدة: دار املدين، 1، ط ، منط صعب ومنط خميفشاكر، أبو فهر حممود حممد (14)

338. 



 اإلحساس /2

غريه،  يء بقتل أواحلاء والسني أصالن: فاألول غلبة الش( )حسّ  ))اإلحساس لغة مأخوذ من 
 والثاين حكايُة صوت  عند توجُّع  وشبهه.

: الق ْتل، قال هللا  ُْم إبْذنِهو إْذ حت ُسُّ تعاىل: فاألول احل سُّ  .[152آل عمران ] هن 

]مرمي  حتُِسُّ ِمنـُْهْم ِمْن أ ح د   ه لْ   ومن هذا الباب قوهلم أْحس ْسُت، أي ع ِلْمُت ابلشيء. قال هللا تعاىل:
ر يقال للم ش اعرانه. و إىل األصل الذي ذك . وهذا حمموٌل على قوهلم قتلُت الشيء  ِعْلما. فقد عاد[98

، وهي: الل مس، والذ وق، والشم ، والسمع، والبصر.  اخل ْمِس احلواسُّ

ت ه.  (15)((ومن هذا الباب قوهلم: من أين ح ِسْست  هذا اخلرب، أي خترب 

 وما أحسب اإلحساس  إال نكتةا صافية يف القلب تقابل نكتة العني اليت يكون هبا...))
ح بني مرآتني فيسهل عليها البصر ، فكل ما انطبع يف هذه انطبع يف تلك ، لكي تكون الرو 

احلقيقة ابملقابلة ، فإذا نزل الشاعر الدقيق احلس بروضة غناء نضرة أحس بقلبه كأمنا  كأن تدر 
 (16)((.أحس مبعىن املاء ينساب يف عروقهخيضرُّ بعد يُبس وإذا أطل يف الغدير الضايف 

إلحساس، ن هذا اإنسان يقظ اإلحساس، ما إن يتأثر بباعث حىت تتولد له معان م فالشاعر
 لعقل.اب يدرك اجلمال اخلفي الذي الفال يزال اإلحساس ميد املعاين أبسرار األشياء و 

عر، أي عر الشاشوال سبيل لنا إىل معرفة صدق اإلحساس وتيقُّظه، إال من خالل تذوق ))
ه من ؤدي إليألحرف والكلمات واجلمل والرتاكيب، وما تمن خالل الكالم املركب من ا

 تنم عن إحساس ما.املعاين، كل ذلك يكون حامال آلاثر عالقة 
                                                            

ة ــطبع، حتقيق: عبد السالم حممد هارون ط ـــــــــ )معجم مقاييس اللغة أمحد بن فارس بن زكراي ، ،أبو احلسني (15)
 .2/10، )حّس(مادة (، م 2002 =هـ  1423،  احتاد الكتاب العرب

 ه( ص1982 – 1402، دار الكتاب العريب، )8ط  ،حديث القمر ،مصطفى صادقالرافعي، ( 16)

 

http://www.goodreads.com/author/show/1268083._
http://www.goodreads.com/author/show/1268083._
http://www.goodreads.com/work/quotes/5332368
http://www.goodreads.com/work/quotes/5332368


لتسطري على ثبيته ابفكما أن اخلط أيضا ) وهو عمل من أهم أعمال اليد يف تقييد الكالم وت
يده، وحيمل به بكت  الورق وغريه( حيمل يف طوااي رمسه دالئل كثرية عميقة على صاحبه الذي

ذاك ملتباينة. فكختلفة ادالئل على أخالق الكاتب وعاداته وطبائعه وحاالته وهيآته ومساته امل
ة اج دالئل خفيى استخر قدرة االستبانة )التذوق( اليت أودعها هللا يف اإلنسان، هي قادرة عل

 مغرقة يف اخلفاء((. )من كالم حممود شاكر ـ بتصرف(

 :املعاين /3

غريه، غري الشاعر و  يستوي يف ذلك، قلوبإن هي إال أفكار تـُْعرض على اليف أصلها  املعاين
رج على الناس يف زينة  من  لشاعر وخيالها فن ِ  أن هذه األفكار تصري معان  شعرية  حني خت 

 وأدائه ولفظه.

 فة،من املعرفة إىل الشعور ابملعر  ينقلهافوظيفة الشاعر أن )) جيدد لك هذه املعاين جتديدا 
فتجد املعىن  ،، إىل االهتزاز للحقيقةومن إدراك املعىن، إىل التأثر ابملعىن، ومن فهم احلقيقة

، وأسراره العظيمة ، وكأنه قد خرج عن صورته األبديةالقريب وقد نقلك الشاعر إىل أغواره 
 (17)((!اليت ضربت عليه يف احلياة

 البيان /3

 أ/ بيان اللغة: -3

الشاعر على ختري املفردات اللغوية املألوفة االستعمال البعيدة عن  يراد ببيان اللغة قدرة
املؤهلة حلمل املعاين اليت يولدها إحساس الشاعر كاملة من غري  ،واالبتذال الغموض والوعورة

                                                            

مجعها وقرأها وقدم هلا: عادل  مجهرة مقاالت األستاذ حممود حممد شاكر، ،شاكر، أبو فهر حممود حممد (17)
 .130، ص1، ج م(2003-ه1423سليمان مجال، ط الثانية )القاهرة: مكتبة اخلاجني، 



يف تراكيب ومجل خالية من التعقيد واحلشو ومن  نقصان. مث قدرته على نظم هذه املفردات
 سائر عيوب فصاحة الكالم.

الت صحف اجمل ومل يسلم هذا الشرط لكثري من شعراء العصر احلاضر ممن تصدرت أشعارهم
ة يصف حالة ة األدبيأديب عاصر شعراء النهضوأبداهنم جمالس اإلنشاد. وأترك الكلمة لناقد 

 ((وال ينبئك مثل خبريالشعر وقتئذ . ))

 ادق الرافعيصمصطفى (( انتقد األديب سنة مخسني يف العريب الشعرفي مقال بعنوان ))ف
ومجوح يف  يناملعا يف بعد أن أشاد مبا تزخر به أشعارهم من سعة  شعر الشعراء احملدثني، ف

 ، آخذ عليهم إزراءهم على الفصاحة والبيان، قائالا:اخليال

لوال ضعف أكثر احملدثني من النشء اجلديد يف البيان وأساليبه، وبعدهم من ذوق اللغة ))...
ى املعىن فهو  ها عليهم، حىت حسبوا أن الشعر معىن وفكر، وأن كل كالم أد  رامِ م   واعتياصِ 

كالم، وال عليهم من اللغة وصناعتها، والبيان وحقيقته؛ وحىت صران وهللا من بعض الغثاثة 
ر نظم اجلاهلية وجفاء ألفاظه وكزازة معانيه؛ وهل مث فرق من توعُّ  والركاكة واالختالل يف شر   

س من الشعر؛ ألنه وعر األلفاظ عسري االستخراج شديد التعسف، وبني أن بني أن تنفر النف
متجه؛ ألنه ساقط اللفظ، متسول املعىن، مضطرب السياق؟ مث تراهم ينجزون الشعر كله على 
ا من تسهيل اللفظ ونزوله، حىت كأن هذه اللغة ال تنوع يف  اختالف أغراضه منطاا واحدا

ذا التنوع من أحسن حماسنها وأخص خصائصها دون ألفاظها وأجراس ألفاظها، مع أن ه
غريها من اللغات، كما أن كل تنوع هو من أبدع أسباب اجلمال والقوة يف كل فن؛ وال يدري 

عطوا الشعر حقه من صناعة أصحابنا أن كل ذلك من عملهم عبث يف عبث إذا هم مل ي
 (18)اللغة((

                                                            

، )بريوت: دار ابن حزم، 1، بعناية بسام عبد الوهاب اجلايب، طوحي القلمالرافعي، مصطفى صادق،  (18)
 .1075ص  م(2005 -هـ1426



عالقة ىل إ نتباهوهو يلفت االحممد شاكر  مث اقرأ بتدبر وإنعام نظر كالم األديب حممود
 اإلحساس ابللغة املرصدة للتعبري عنه.

امعه ، ارئه وسا أيقنت أن الشعر يتصل أول ما يتصل إبحساس قذا عرفت هفإذيقول: "...
رجع هذا كذلك، فم  من إحساس قائله. فإذا أخفق أن يكون أثرهألفاظه فيهزه بقدر ما حتمل 

كون إلحساس ويا بقستمداد من لغته ما يطاه يف االحساسُ إق مل يوفَّ أن الشاعر  ىلإ
اليت  حق املعاين ما هو تهليه من مادإ ذْ بُ نْـ مل يـ   يالعقل هُ ألن منطق   ،ال جيدا (( له))موصِّ 

 هده واحدة. حساسه،إيتطلبها 

فهي ال متلك عندها ما يكفي  حساس الشاعر،إا املنطق العقلى أفقر من ذأو أن مادة ه
 اة الناس ليسو من عام   ه العلة األخرية جتد كثرياا ذوهل .ه أخرىذفه حساسه،إن لتعبري عل

أحفل  حساسه إم أدق احساسا وأعمق وأعنف ويكون ومع دالك فرمبا كان أحده شعراء،
ابملعاين وأغىن، وإمنا يقطُعه عن الشعر هذه العلة، وهي فقر املنطق العقلي من اللغة اليت هي 

 (19) ((مال له.

 

 بيان الوزن والنغمب/ -3

و أ القارئ لتتناسب فيه احلركات والسكنات من أجل أن حيم انكالما موزو الشعر   جاء
 الطربو  ،يةهتزازات النغممطية االذلك اإلحساس الذي غمر الشاعر على إىل السامع 

 .الغنائي

للغرض، الئم وزن املوقد أخل كثري من شعراء هذا العصر هبذا الشرط، فلم حيسنوا اختيار ال
 وال أجادوا انتقاء القافية اليت تتجاوب مع املشاعر النفسية.

                                                            

 .102-101، ص: مرجع سابق(  شاكر ، 19)



ا األمر هبذهلم وقلة احتفا هؤالءيصف الناقد األديب مصطفى صادق الرافعي حال كثري من 
 قائالا:

يف اختيار الوزن املالئم ملوسيقية املوضوع فإن من  وكما يهملون اختيار اللفظ يتسهلون...)) 
األوزان ما يستمر يف غرض من املعاين وال يستمر يف غريه؛ كما أن من القوايف ما يطرد يف 
موضوع وال يطرد يف سواه، وإمنا الوزن من الكالم كزايدة اللحن على الصوت: يراد منه إضافة 

ذين يهملون كل ذلك ال يدركون شيئاا من صناعة من طرب النفس إىل صناعة الفكر، فال
يف صناعته؛ إذ املعىن قد أييت نثراا  أقوى الطبيعتنيفلسفة الشعر وال يعلمون أهنم إمنا يفسدون 

فال ينقصه ذلك عن الشعر من حيث هو معىن، بل رمبا زاده النثر إحكاماا وتفصيالا وقوة مبا 
، وهذا ما ال يستطيعه غناءالشعر أييت يتهيأ فيه من البسط والشرح والتسلسل، ولكنه يف 

 (20)((النثر حبال من األحوال

 

 ماته السالفة من مقو انظمه إن هو خال الرافعي مقولته ببيان مآل الشعر ومصريه وحالِ وخيتم 
 الذكر، فيقول:

املونق والنسج املتالئم واحلبك املستوي  فإذا مل يستطع الشاعر أن أييت يف نظمه ابلروي  ))
، ورأيته أييت ابلشعر اجلايف الغليظ واأللفاظ املستومخة عاين اجليدة اليت ختلص إىل النفسوامل

-الرديئة والقافية القلقة النافرة واجملازات املتفاوتة املضطربة واالستعارات البعيدة املمسوخة 
ما فاعلم أنه رجل قد ابعده هللا من الشعر وابتاله مع ذلك بزيغ الطبيعة وسرف التقليد، ف

جييء الشعر على لسانه يف بيت إال بعد أن جييء اللغو على لسانه يف مائة بيت أو أكثر أو 
 (21)((أقل

                                                            

 990الرافعي، مرجع سابق، ص:  (20)
 991الرافعي، مرجع سابق، ص:  (21)



 الشرط الثالث: صوت املنشد

ه القادر على اإلابنة عن املعاين اخلفإن ))  وااي تكن ة يف ط  ي ة املسالصوت اإلنساين هو وحد 
 .النُّفوس أو يف أحاديث النُّفوس

ا مسعت  رعةا، ورمبقد أجادوا )لغة الصوت( إجادةا اب -وقليٌل ما هْم  -ويف الناس انٌس 
ُب ين نفسه تنسر ل  معاكأحد هم وهو يتكل م فما يكاد ينطق حرفاا أو حرفني حىت حتس  كأن   

 .يعاالناس مجايف نفسك واضحةا بيِ ن ة، وأن ك قد عرفت  منه ما ي كاد خُيِفيه عن 

ل  أو امرأة  تسم ُع كالم ه أو كالم ها وأنت ال تعرف عن أحِدِها شيئاا، فُيخي ل إليك وُرب  رج
ِق األعماق املدفونة يف هذه  ُع أن ك قد نف ذت  على ن ربات هذا الصوت إىل أعم  وأنت تسم 

ة الن فس اإلنساني ة اليت حُتاِدُثك، وهذا شيٌء ال يكوُن إال يف ذوي النُّفوس الصادقة الصافي
الربيئة من حشو احلياة وس ْفساِفها، وهذه النُّفوس وحد ها هي القادرُة على أْن جتع ل  الصوت 

 (22) ((مبجر ده لغةا ُمبينة عن أغم ِض املعاين اليت ت عِجُز البش ر عن مْحلها وأدائِها

الغناء بقية خواطر النفس اليت عجز )) األديب املنفلوطي: يف مقال عن "الغناء العريب" كتبو 
وأسرعهم  ،فهو أفصح الناطقني لساان، وأوسعهم بياان ،عن إبرازها اللسان، فأبرزهتا األحلان

، وبيان وأخذا مبجامع األفئدة ،نفاذا إىل القلوب وامتزاجا ابلنفوس، واستيالء على العقول
إلبالغ والتأثري فيها، ذلك أن النطق ثالُث طبقات ختتلف درجاهتا ابختالف درجات ا

 (23) .((فأدانها النثر وأوسطها الشعر وأعالها الغناء 

ويُطرهبا بصوته إال بعد أن حت ُل   اإلنسانيةليهز  النفس مل يكن ه إن قارئ الشعر أو منشد  
 املعاين الشعرية من نفسه حمل  الزبدة من اللنب أو حمل املاء من الثلج. فحينها تتحدر

 الكلمات من فيِه ممسكة برقاب املعاين اخلفية والعواطف الدفينة.
                                                            

 317-316 ، صمرجع سابقشاكر،  حممد ( حممود22)
 ، صمرجع سابقلطفي املنفلوطي، مصطفى ( 23)



لشعر ا ن يقرأكاوقد وصف األستاذ حممود شاكر شيخ ه األديب اللغوي علي املرصفي حني  
 قائالا:

ِضي حيث )) كان الشيخ ح س ن  الت قسيم للشِ عر حني ي قر ُؤه، فيقُف حيث ينبغي الوقوف، ومي 
ا مسعت  الشعر  وهو يقر ُؤه فهمت ه على ما فيه من غ ريب أو ُغموض، أو تت ِصُل املعاين، فإذ

تقدمي أو أتخري أو اعرتاض، فكأن ه مُيثِ له لك متثيالا ال حتتاُج بعد ه إىل شرح  أو توقيف، وكان 
يف صوت الشيخ م عىنا عجيٌب من الثقة واالقتدار، ويف ن رباته حني يُنِشُد الشْعر معىن الفْهم 

عندئذ  ممث لة لك يف ي تُلوه عليك، فال تكاد خُتِطُئ املعاين اليت ينط ِوي عليها؛ ألهنا  لل ذي
 (24)((.صوته

 الشرط الثاين: قبول احمللّ 

تجاوب تنشيطة  البد لقارئ الشعر أو سامعه من أن تنطوي نفسه أيضا على مستقبالت
حنصر  نالعل، و شاعرواملينفذ إليها من كالم حممَّل أبمواج متالطمة من العواطف مع ما 

 يف ما يلي: أهم هذه املستقبالت 

 أ/ اإلحساس

األمر الثاين ـ الذي خُيفق بسببه الشعر يف التأثري ـ مردُّه يقول األستاذ حممود حممد شاكر )) 
فمهما أيته من  إىل القارئ أو السامع. فإذا كان إحساس السامع أو القارئ ضعيفا بليدا غث ا،

شعر حافل قوي   عنيف دقيق العبارة عن إحساس شاعره ـ فهو لديه شيء فاتر ضعيف ال 
 .(25)((يهزه وال يبلغ منه وال ينفد فيه.

 نشدٌ نشد ميُ  حنيمن وصف مث خيص ابلذكر والبيان ما ينبغي أن تكون عليه نفس السامع 
  .بتداءا وااا وقفاألداء يف  حمسن، ينعاملاب وهو متلبس الشعر  
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ُع )لغة الصوت( أْن تكون ي ِقظ  الن فس، ح ي  اإلحساس، نـ ف اذاا إىل )) وأنت حمتاٌج ِحني تسم 
املعاين املتلفِ ع ة ابلُغموض، حسن  التيقُّظ للن ربات اليت تدلُّ على ضمري اللفظ، سريع  اخلاطر يف 

 .((املتالِحق من احلر كات املختلفة إدراك هذا املوج

ُعه كالماا يُتل ى أو يُنش د كالشعر مثالا، وكان الذي يُنِشُده قد عاش  ))  فإذا كان الذي تسم 
ساعةا يف م عانِيه حىت تلب س هبا ونط ق لسانه ُمعربِ اا عن لساهنا وعن لسان قائلها األو ل، كان 

لع واطف؛ حىت يُتاح لك عليك أْن تكون ل يِ ناا، ط يِ عاا، سريع  التبدُّل، جريء  الن فس يف غ مرات ا
أْن تعيش  أنت نفُسك يف هذه املعاين ساعة  تُتل ى عليك، وعندئذ  ت غشاك غ مرٌة لذيذة تدبُّ 

ا يف حياة  جديدة حافلة ابلصُّور فإِن . يف ُغضون نفسك، فتحسُّ كأن ك تُبع ُث بعثاا جديدا
الصِ فة، فقد فهمت   استطعت  يوماا أْن جتد  يف نفسك أن ك مستطيٌع أن تكون على هذه

 ((.الشعر ونف ذت  إىل أْغواره، وإْن عجزت عن ب يان ما فيه

 اللغوي خزونب/ امل

غري أن هناك ضراب آخر من القراء أو السامعني يـُْتِبع األستاذ شاكر كالمه السابق بقوله: ))
منطقه  صاحلا للتأثر مبا يتنقل إليه من هزة اإلحساس لكن يكون بليغ اإلحساس جيد التلقي،

إذ ليس له منطق عقلي سام متخري للكالم خيتزن  من اللغة اليت يعرب هبا الشعر، لوٌ خِ العقلي 
فهو رمبا مسع الشعر اجليد فلم يبلغ منه  ولفهمه إذا حدث أو أنشد، اللغة لنفسه إذا فكر،

 املبلغ الذي أريد له هذا الشعر.

 الشعر يف العصر احلديث ـ : اءر  مث يردف قائال ـ واصفا حال قُـ 

وكثر هؤالء يف عصران هذا حىت سقط الشعر ومل حيفل به إال قليل، وهم مل يكونوا كذلك )) 
وألن اجلهالء والسخفاء ، لفساد التعليم وقلة احتفاله ابللغة وبياهنا وأسلوب جمازهاإال 

تورث اجلهالة  ، وفساد الطبائع فيهم راجع إىل هذين: فمخالطة اجلهالةهم سواد الناس
 -مع هذين-واخلبال، وترك التعلم وسوء التعليم ذريعة مفضية إىل اجلهل والبالدة، فكيف

ابلشعر البليغ احلافل ابإلحساس املشبوب  بالدة التأثرخيلص أحدهم من فقر العقل و
 ((.العنيف؟



 

 

اليت سباب رصد لألـــ بيان ما كنت أرغب يف بيانه من  قد مت يل ـــ واحلمد هلل رب العاليمن
تـُْفِضي ابلشعر إىل اإلخفاق يف وظيفته التأثريية، على أين أرى أن البحث ال زال بعُد مل أيخذ 
حظه الوايف والشايف من الوقت واجلهد والنظر، وأورد هنا بعض املالحظات واالقرتاحات اليت 

 من يستعني هللا يف إمتام النقص وجرب اخللل: عسى أن تبعث  يف حميب )لغة الضاد(

عرض مناذج من قصائد شعرية من عيون الشعر العريب اليت احتفى هبا النقاد قدميا  /1
 وحديثا، وحماولة تبني مقتضيات التأثري فيها.

 وظيفتها التأثريية.إيراد مناذج من قصائد الشعر احلديث، واستنكاه علل إخفاقها يف  /2

ت  للرتقيم يف قصيدة شعرية منتقاة، تُبنيِ  مواطن الوقف والسكت، وحماولة وضع عالما /3
 وضع ضوابط ومعايري للقراءة الشعرية.

وختاما أسأل هللا جل وعال أن ينفع هبذا العمل، ويكتب له القبول، وأن يتجاوز يل عما 
 ارتكبته من خطأ أو سهو أو نسيان.

  

 اخلامتة
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