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  مقدمة

  
 هاملُصطفى وآل ؛ أما احلمد هللا على مجيل نعمائه، وصلّى اُهللا وسلّم على حبيبهبعد:  
يف إطاره هو قضايا النقد األديب العريب القدمي، والفكرة املُعالَجة هي  هذا البحث شتغلُيذي فإنّ املوضوع ال 
، وال القدمياخلاص يف النقد العريب  التنظريي ، هلا مفهومهاةًقيمةً مجاليةً أدبيالصدق  ، بوصف)الصدقنظرية (فكرةُ 
 رِيعن املعىن اللغوي األخالقي، كما ال  - من قريبٍ أو بعيد-مفهوم الصدق ينفكاملتصل باخلب عن املعىن النحوي نفك 

مقياس مهم من  فهي ؛ر النقاش النقدي حوهلا قدميا وحديثًا بأشكال متعددةقضية كَثُ) الصدق(؛ وقضية واإلنشاء
كانت هلم جهودهم الظاهرة يف بناء منظومة من التفكري الذين ، )١(مقاييس جودة الشعر لدى النقّاد العرب القُدماء

من  للصدق النقد العريب القدمي ة تنظريخصوصي استجالءمن هنا، يسعى هذا البحث إىل  ؛النقدي التنظريي حوله
بدًءا من صدر اإلسالم إىل القرن  آراء النقّاد ومناقشام خالل عدد منمن  نظريةتشكيل عناصر هذه الخالل حماولة 

  .والتقومي ،والتحليل ،أمام من يشاء من الباحثني الناشئني تناوهلا بالتطبيق جديد طريقٍ فتحل اهلجري؛ ثامنال
اولوا آراء النقاد العرب وبشأن الدراسات السابقة، فقد كَثُر الدارسون والنقاد العرب احملدثون، الذين تن 

القدماء بالعرض، والتحليل، واملوازنة، والتقومي؛ وقد مت ختصيص الفقرة الثانية من التمهيد لعرض عشرٍ منها ختتلف يف 
  .املنهج، والغاية، واملادة املُحلَّلة

  :ومما يهدف إليه هذا البحث اإلجابة عن تساؤالت من مثل
  ؟)النظرية(رب القدماء حول قضية الصدق بِـما الداعي لوصف آراء النقاد الع-١
  كيف عاجلت الدراسات النقدية األدبية العربية احلديثة آراء النقاد العرب القدماء حول الصدق؟-٢
  ما العناصر املُشكِّلة لنظرية الصدق يف آراء النقّاد العرب القدماء؟-٣
  الصدق يف التنظري النقدي العريب القدمي؟ ماهيةما -٤
  امل التنظري النقدي العريب القدمي للصدق مع املرجعية اإلسالمية للشعر؟كيف تع-٥
  هل للصدق وظائف متعينة يف النظم الشعري من خالل آراء النقاد العرب القدماء؟-٦
هل خيتلف مستوى العناية وكثافتها يف التنظري النقدي العريب القدمي للصدق يف جمال الشعر عنه يف جمال -٧

  النثر؟
  أثر أبعاد التنظري النقدي العريب القدمي للصدق بنوع الغرض الشعري؟ وبزاوية التفكري فيه؟هل تت-٨
  ما مدى االتساق بني التنظري النقدي العريب القدمي للصدق وتصاعد النظم اإلبداعي الشعري عرب الزمن؟-٩

                                     
  .٧٥-٧٣، وكذلك ٧٥: عبد اهللا بن صاحل العريين.، د"مقاييس جودة الشعر يف النقد العريب القدمي: "ينظر) ١(



 لنظرية الصدق يف النقد العريب القدمي شكيل النقديــــــــــــ جتلّيات التـــــــــــــــــــــ

٢  
  ــــــــــــــــــــــــــ .م٢٠١٢، مارس ٢، السنة األوىل، العدد)مجمع(جملة جامعة املدينة العاملية احملكّمة 

نهج النقّاد القدماء أنفسهم يف ؛ متثُّالً ملمعززا بالتحليل النقديعلى حضور الشاهد الشعري  حيرص هذا البحث 
  .عقلي جاف حول البحث إىل تنظريٍنسى األدبية، ويتتية والشواهد األدبية احلية، حىت ال رينظتاجلمع بني اآلراء ال

مع  يبشكلٍ أساسيف النقد األديب ) الصدق(لـ  بالوقوف على عدد من اآلراء اليت نظّرت البحثام هذا قلقد 
جرى تقسيم العناصر قد و ،رواية الشعر؛ ألن هذا النقد أقرب إىل النقد اللغوي منه إىل النقد األديب عاد ما خيص نقدإب

  :اليت ميكن أن تتركّب منها نظرية الصدق يف مطارحات النقد العريب القدمي إىل مخسة مباحث على النحو اآليت
  .ماهية الصدق الشعريتعيني -١
  .ريحتديد وظائف الصدق يف النظم الشع-٢
  شعر؟ أم نثر؟: حتديد نوع الكالم-٣
٤-حتديد الغرض الشعري.    
  .حتديد زاوية النظر للغرض الشعري-٥
علّل املختلفات، ويحاول استجالء يربط املتشاات، وي، وعلى أداتي الوصف والتحليل البحث منهجيقوم  

  .قد؛ أي تفسري النقد بالننفسه الدالالت من خالل التراث النقدي العريب
وعلم األخالق،  والفلسفة،، والنحو، ماثلة يف تداخل النقد مع البالغةكانت قد ، فأبرز الصعوباتأما و 
التقسيم ضبط وواملتنافرات، ضم املتشاات البحث عن الرابط الدقيق لتكلّف دقة فأحوجت الباحثة إىل  والدين،
اختالف النقّاد واملُتلقّني يف تفسري  ، ومعلوم)١(ال يف األلفاظ ةالدقيق القضية املُتحدث عنها تقع يف املعاينف؛ والتنظيم

غم من االتفاق املبدئي حول انقسام الصدق إىل واقعياملعاين وتأويلها على الر يرف االجتماعي، وفنمرجعه الع 
   .)٢(كنونهممرجعه أصالة األديب يف التعبري عن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .١٩٢: هند حسني طه.النظرية النقدية عند العرب، د: ينظر) ١(
  .١٩٦-١٩٥: املرجع السابق: ينظر) ٢(
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  هيدمت
  
  :الصدق بوصفه نظرية-أ

، ويف إطار ما وقفت عليه الباحثة )نظرية(يف إطار وصف جمموع آراء النقاد العريب القدماء حول الصدق بأا 
  :من دراسات، هناك دراستان وصفتا الصدق بأنه نظرية؛ ومها

صدرت عام حممد توفيق الضوى، : للدكتور) م١٩٢٤-١٨٤٦) (Bradley(نظرية الصدق عند براديل  - ١
، )١( ت بأي صلة ال النقد األديب؛ ألا متصلة بالفلسفة، ونظريات الصدق يف الفلسفة حمددة، وهي ال متم٢٠٠٣

  .ال إشكال يف تشكيلها كما هو األمر يف جمال النقد األديب العريب القدمي
حممد مصطفى : لألستاذ الدكتورنظرية الصدق يف الشعر بني الفقهاء والفالسفة وتنظري النقاد،  - ٢
 تيمث طُبع بعد أربع سنوات ونيف دون كلم ،)٢(ذا العنوان) م٢٠٠٦(وقد صدرت الطبعة األوىل عام السيويف، 

يقول ، ، وفيه الكلمتان احملذوفتان، ومل يرد أي تفسري لذلك أو إشارة، مع أنه حيمل التقدمي نفسه)٣()تنظري(و )نظرية(
النقاد  وتنظرياآلراء بني مجهور الفقهاء، والفالسفة،  وتحقق شارد: "فيه الدكتور مصطفى وهو يذكر أهدافه دراسته

رائدها قدميا وحديثًا، جاليةً ما استبهم، مقعدةً خالصة القول عند القُدامى واملُحدثني من النقاد، يف حيدة تامة، 
  .)٤("الصدق يف الشعر بني الفالسفة والنقاد لنظريةكشف ما غمض من حجبٍ 

؛ لينجح يف )النظرية(حث أن يعلّل وصفَه جمموعةَ آراء النقاد العرب القدماء عن الصدق بـذا البهللذا ينبغي 
يف  )نظريةً(ا يستحق أن يسمى مقاربة تأليف العناصر املتفرقة بعضها مع بعض، وهذا التعليل يكمن يف بيان مسات م

  . -مصطلح حديث) النظرية(مبا أن مصطلح -النقد األديب احلديث
األربع ) النظرية(خصائص  )Jonathan Culler( )رجوناثان كُولّ(: التفكيكي املعاصروالناقد املُنظِّر  يوجِز 

  : بأا
  .يخطاب ذو تأثريات خارج جماله املعريف األساسأو  أطروحةٌ -١"
  .أو الذات اللغة أو الكتابة أو املعىن... التحليلية والفكرية الختبار ما يتضمنه ما نسميه  حملاولةُا -٢
  .يةعب، نقد املفاهيم اليت سلِّم ا على أا طَنقد اإلدراكات املُشتركة -٣

                                     
  .٣: حممد توفيق الضوى.نظرية الصدق عند براديل، د: ينظر) ١(
  .م٢٠٠٦، دار البيان، القاهرة، ١السيويف، طحممد مصطفى .د.نظرية الصدق يف الشعر بني الفقهاء والفالسفة وتنظري النقاد، أ) ٢(
  .اجعوهي الطبعة املعتمدة يف هذا البحث، وبياناا كاملةً يف قائمة املصادر واملر) ٣(
  .٨-٧: مصطفى السيويف.د.الصدق يف الشعر بني الفقهاء والفالسفة والنقاد، أ) ٤(
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هي التفكري يف التفكري، هي حتقيق املقوالت اليت نستخدمها يف تركيب معىن األشياء يف األدب ف ؛انعكاسية -٤
  .)١("ويف ممارسات تطبيقية أُخرى

اليت تتزايد دائما يف حالة النضج والقلق، تتزايد يف نقد ، حمدودة من الكتاباتكاملةٌ غري  جمموعةٌ"إن النظرية  
وتعيد استكشاف صنِيع ، لنظرية من قبلِ مفكِّرين جددن، وتعزز إسهامام يف اولسابقاليت وضعها ااملفاهيم املُرشدة 

  .)٢("القُدماء، خباصة التراث املُهمل
معينة يعيد الناقد من خالهلا بلورة ما يف تراثه النقدي من آراء تشترك يف دوراا حول  فكرةٌ) النقدية النظرية(و 

قضية ركِّبها الناقد املُنظِّر معينةحلّهودهمجلُ وإجاللٍ، بتقديرٍ لسابقيه، يوي ،لها، ويستنطقها، ويسب  دصوا، ويثغرا
، يمكن أن موحدة ، يف هيئة بِنيةقٍمتِس مٍظنتم ، ويضعها يف سياقٍائيةمن خالل منهجٍ محدد اخلطوات اإلجرأخطاءها 

وعلم التربية، وعلم اإلنسان، األدب، علم االجتماع، وعلم األخالق، وعلم تستفيد منها احلقول املعرفية اُألخرى ك
) الصدق(على قضية  هذا البحث قهطبيوهذا ما س .إخل، دون أن تبقى منغلقةً على منبعها النقدي... وعلم النفس، 

   .زِيادةً يف القدر والكيفية، أو نقصا: نهاموما يضادها أو يتفرع 
. ، فالنظرية النقدية هي نِتاج حماوالت كثرية غري مباشرة، سبقت اللُّغويني والنقّاد املتأثّرين بالفلسفةوعلى هذا" 

فهي إذن حماولةٌ مالزِمةٌ . لك اخلطوط اليت اتبعت يف النتاج النظريوهي حماولةٌ مباشرةٌ من هاتني الفئتني لدراسة ت
  .)٣("للوجود الواقعي ألصل األدب العريب

  :ذا، تكون النظرية النقدية خاضعةً جلدلية تربز يف ثالثة مستويات 
ة العامة، مستوى العالقات املوضوعية؛ أي بني موضوع النقد، وموضوع األدب، وموضوع املعرفة العلمي -١

  .واملعرفة الثقافية العامة، واملمارسات العملية التطبيقية
والنظرية األدبية، والنظريات مستوى العالقات النظرية؛ أي بني النظريات بأنواعها؛ كالنظرية النقدية،  -٢

  .العلمية يف احلقول املعرفية األخرى
وما حيكم ذلك من شروط إنتاج املعرفة  ارئ،والق ،الناقد، واملبدعمستوى العالقة التداولية؛ أي بني  -٣

  .)٤( والثقافة واإلبداع
توجد بوصفها حوارا متعدد األطراف  -كغريها من النظريات-لك أن النظرية النقدية ذوخالصة  

  .آراء النقاد العرب القدماء حول قضية الصدقجمموع ، وهذا موجود يف )٥(واملرجعيات

                                     
     .Adapted from: Literary Theory, Jonathan Culler: 15                  ) بتصرف. (١٥: النظرية األدبية، جوناثان كُولِّر) ١(
 .Ibid: 15-16                                                                                                              . ١٦-١٥ :املرجع السابق) ٢(
  .١٦: هند.، دالنظرية النقدية عند العرب) ٣(
  .٤٥: حممد الدغمومي.نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، د: ينظر) ٤(
  .٤٤: املرجع السابق: ينظر) ٥(
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  :)١(احلديثةالعربية  األدبية الدراسات النقديةالصدق يف  - ب
ومناقشاته يف كتب النقد العريب ) الصدق(العربية احلديثة باحلديث عن  نقديةالدراسات جمموعةٌ من ال تلقد عني

القدمي من خالل عرض بعض آراء النقّاد، وحتليلها، وتقوميها، واحلكم عليها حبسب ما يراه الناقد احلديث؛ ومن هذه 
  :الدراسات
جت عبد الغفور، وقد بدأ دراسته بتحديد مفهوم : للدكتور) م١٩٧٩( "والكذب يف الشعر الصدق" - ١

الصدق ومفهوم الكذب، فجعل الصدق تعبريا عن التجربة الشعرية دون مبالغة وويل، والكذب تعبريا عن التجربة 
اد القدماء من صدر اإلسالم ابتداًء ، مث عرض بعض آراء اخلُلفاء الراشدين والشعراء والنقّ)٢(الشعرية مببالغة وويل

، ذاكرا رأي اثنني من النقاد )هـ٧٣٩ت( )القزويين(إىل  -رضي اهللا عنه-  )هـ٢٣ت( )عمر بن اخلطاب(ِـب
وينتهي الدكتور جت من هذه الدراسة إىل نتيجة تقرر أنّ احلكم . )٣(وليد األعظمي وحممد النويهي: املعاصرين
ى ما جيده املتلقي يف نفسه جتاه املعاين الشعرية، وال يضر هذا احلكم جبودة الشعر أو الكذب قائم عل بالصدق

وهذه النتيجة جتعل القضية غري منضبطة مبعيار واضح؛ ألن املتلقي قد ختتلف طريقته يف التلقي من حلظة إىل . )٤(الفنية
  .  االشعر فني أخرى، إضافةً إىل أن احلكم بالصدق أو الكذب له قيمته املؤثرة يف تقومي

حسني طه،  هند: للدكتورة )م١٩٨١(" )٥(النظرية النقدية عند العرب حىت اية القرن الرابع اهلجري" - ٢
وفق تدرجها  مبتدئة مبحاولة حتديد املفاهيم وتقسيمها" الصدق والكذب الفين"وقد عرضت للقضية حتت عنوان 

، وقد استقرت على وجود نوعني للصدق ونوعني )٦(تدرج التارخيياآلراء النقدية دون االلتزام بال تالزمين، مث عرض
والصدق الفين وهو أصالة تعبري  للعرف االجتماعي ومطابقة الواقع؛الصدق الواقعي وهو املطابق : للكذب، ومها

وال  ،يال الواقع االجتماع ،الشاعر عن جتربته؛ وأما الكذب، فهناك الكذب الواقعي وهو املطابق لواقع حال الشاعر
  . )٧(األخالقي، والكذب الفين وهو ما توجبه أصالة الصورة الفنية

                                     
عددا من النصوص النقدية العربية القدمية حول الصدق دون أي تعليق " يف االجتاه اإلسالمي واخلُلُقي: النقد العريب القدمي"ب يف كتابه وليد قصا.د.مجع أ) ١(

: د قصابولي.د.النقد العريب القدمي، أ: ينظر. صياغة نظرية نقدية متماسكةتيسري نقدي؛ ألن هدف كتابه مجع النصوص املتشاة يف موضوعها؛ من أجل 
  .٢٦، و١٨٩-١٧٧

  .٤١٩- ٤١٨: جت عبد الغفور.، د"الصدق والكذب يف الشعر: "ينظر) ٢(
  .٤٣٠-٤١٩: املرجع السابق: ينظر) ٣(
  .٤٣٠: املرجع السابق: ينظر) ٤(
ر، فتجاوزت القرن الرابع اهلجري من امللحوظ أن الدكتورة هند مل تلتزم بالقيد التارخيي يف عنوان كتاا حني عرضت قضية الصدق والكذب يف الشع) ٥(

  . ) هـ٦٨٤ت( اهلجري؛ حيث حازم القرطاجين بعإىل القرن السا
 .٢٠٦-١٩١: هند.النظرية النقدية عند العرب حىت اية القرن الرابع اهلجري، د: ينظر) ٦(
  .١٩٦-١٩٥: املرجع السابق: ينظر) ٧(
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بعد ذلك عرضت . ي الكذب يتطابقان مع مفهوم الصدق الفين لدى الدكتورة هندومن امللحوظ أنّ مفهوم
؛ حيث الباعث الرئيس لدعوة النقّاد اللتزام الصدق الفين، وهو مواجهة مد التكلف املمجوج، والصنعة املمقوتة

توسعت يف  ، مث)١(أصبحت عناية الشاعر متجهةً إىل تنميق األساليب واإلغراب فيها بعيدا عن أصالة التعبري عن جتربته
عرض آراء النقّاد ومواقفهم املختلفة من الصدق والكذب يف الشعر من خالل عرض اختالفات آرائهم يف نقد الشعر 

وهي متصلةٌ من طرف أو آخر بقضية الصدق والكذب  ، املعاين الشعرية؛ كي تستوعب القضايا اليت أثاروها يفبعامة
ومطابقة الكالم  ،السهولة، والغموض، واستغالق املعاين، والسلوك األخالقي، واحلديث عن املعتقدات واملذاهب: مثل

أن الصدق هو تصوير  ؛ منتهيةً إىل)٢(ملقتضى احلال، واإلغراب، والفُحش، والتجويد، والصناعة احملْكمة، واإلحالة
يمه اخلاصة، وهو ه اإلنسانية اخلاصة والتجارب احمليطة به تصويرا ذاتيا مثاليا يف إنسانيته شامالً لفكره وقجتربت الشاعر

  .  )٣(ذا املعىن يلتقي مع الصدق األخالقي بصورته غري التقليدية؛ ألنه صدق يف متثيل مشاعره مبا يؤثر يف املتلقي
-٥٢٠( حىت ابن رشد )هـ٢٥٦-١٨٥( من الكندي: شعر عند الفالسفة املسلمنينظرية ال" - ٣

" الفرق بني التخييل والتصديق"ألفت كمال الرويب، وقد خصصت فقرة بعنوان : للدكتورة) م١٩٨٣( ")هـ٥٩٥
لذي اليت تفرق بني التخييل الشعري ا )هـ٣٣٩-٢٦٠) (الفارايب(و) هـ٤٢٧-٣٧٠( )ابن سينا(عرضت فيها آراء 

 -وإن مل يكن غري مصدقٍ به-يهدف إىل التأثري يف املتلقّي والقياس الربهاين الذي يهدف إىل التصديق اليقيين، والشعر 
؛ لذا ال ينظَر إىل الشعر من جهة طبيعته التخييلية على )٤(يؤثر يف النفس أكثر من الربهان املُصدق به، والعربة بالتأثري

إىل إيقاع التصديق، وإن كانت إثارته للتخييل يف ذهن املتلقّي توقع التصديق الذي ينبين عليه  أنه كذب؛ ألنه ال يسعى
يبدو أن الدكتورة ألفت قد اكتفت بوصف تلك اآلراء دون إبداء أي تقوميٍ نقدي موافقةً أو و. )٥(اجتاه تأثّر املتلقّي

  .خمالفة
حممد سعد : للدكتور) م١٩٨٥(" لرؤية اجلماليةالنظرة اإلسالمية وا: الدين واألخالق يف الشعر" - ٤
، ولكنه مل يلتزم )٦(ا من النقاد العرب القُدماء باجتاه املعاصرينوقد صرح بأنه سيتتبع القضية تارخييا بدًء فشوان،

 عبد(إىل ) هـ٥٤٢-٤٥٠( )الشنتريين ابن بسام(بالترتيب الداخلي؛ ففي إطار عرضه آلراء النقّاد القُدماء عاد من 
وأطال  )هـ٦٨٤ت( )حازم(، مث ذكر آراء )هـ٣٣٧ت( )بن جعفر قدامة(، مث إىل )هـ٤٧١ت( )اجلرجاين القاهر

؛ ذلك ألنه مهتم بتتبع منو األفكار وتصاعدها بالطريقة اليت توصله إىل )٧()عبد القاهر(فيها، مث عاد من جديد إىل 
                                     

  .١٩٦: هند.الرابع اهلجري، دالنظرية النقدية عند العرب حىت اية القرن : ينظر) ١(
  .٢٠٦-١٩٧: املرجع السابق: ينظر) ٢(
  .٢٠٧-٢٠٦: املرجع السابق: ينظر) ٣(
  .١٢٢-١١٩: ألفت الرويب.نظرية الشعر عند الفالسفة املسلمني، د: ينظر) ٤(
  .١٢٤-١٢٢: املرجع السابق: ينظر) ٥(
 .٧٤: حممد سعد فشوان.الدين واألخالق يف الشعر، د: ينظر) ٦(
  .٩٣-٨١: املرجع السابق: ينظر) ٧(
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نه جعله متأخرا عن النقاد كلّهم حىت الذين جاءوا بعده، ؛ أل)اهرعبد الق(النتيجة اليت يقتنع ا، ويبدو أنه خيتار رأي 
-وفنية أدبية  -وهي اليت غلبت على النقاد اآلخرين-عقلية منطقية : وأطال يف إيضاح متيز رؤيته للصدق من زاويتني

  .)١(؛ معلِّالً بذلك هذا اإلجراء املنهجي املقصود-ا تفرد
وان بدأ بتتبع دالالت الصدق لدى النقاد الذين جاءوا يف مرحلة نضج النقد فشحممد من امللحوظ أن الدكتور 

يف اإلعراب عن مكنون  صدق: ، وعرض هذه الدالالت، وهي)هـ٣٢٢ت( )ابن طباطبا(العريب القدمي ابتداًء من 
تارخيي يف سرد القصص واألخبار، صدق يف اإلعراب عن التجربة اإلنسانية، صدق ي يف وصف أخالق النفس، صدق

وقد عرض اجتاهات النقّاد املختلفة يف . )٢(أخالق املُتحدث عنه، صدق يف التصوير الفين وبناء أركان التخييل
الصدق؛ فمنهم املتمسك بالصدق الواقعي أو األخالقي رافضني التخييل، ومنهم املكتفي بذكر الفروق بني أنواع 

ا االقتصاد واالعتدال بني الصدق والغلو، ومنهم من احناز إىل الصدق دون اختاذ موقف حاسم، ومنهم من اختارو
 ،الكذب واإلغراق، ومنهم من حكّم القياس الفلسفي املنطقي منطلقًا من أن الشعر حماكاة، واحملاكاة ختييل كاذب

صلة الصدق والكذب الشعريني بالصدق والكذب الواقعيني  ىواألهم هو األثر النفسي هلا، ومنهم من نف
  .  )٣(ألخالقينيا

أمحد (، و)هـ١٣٧٣- ١٢٩٥( )أمحد أمني(: من بعد ذلك عرض آراء عدد من النقاد املعاصرين من أمثال
النقاد املعاصرين يف  رأي"حتت عنوان  )٤()هـ١٣٨٤-١٣٢٤( )أمحد بدوي.د(، و)هـ١٣٩٦- ١٣١٤( )الشايب

مل تكن إال "ر انتقاده الشديد هلم بأن آراءهم جمموعةً يفس" آراء"مفردةً دون " رأي"، واستعمال )٥("تلك القضية
ويفصل رأي . ، فضال عن حديثها عن الصدق يف األدب بعامة)٦("اجترارا آلراء السابقني يف اجلانب األكرب منها

) الصدق(بني ) الفن(رأي العقاد يف : "بارزعن أولئك النقاد بعنوان  )هـ١٣٨٣-١٣٠٦( )عباس حممود العقّاد(
يرى فيه من امتياز يف البحث، وإضافة آلراء النقاد القُدماء من واقع اطالعه على آراء النقاد الغربيني  ؛ ملا)"الكذب(و

ويوجز رأيه بأن كل أنواع التعبري املباشرة، أو التصويرية، أو املعتدلة، أو املُبالغة  ،)٧(يف علم اجلمال وفلسفة األخالق
ها يف مطابقة الواقع باختالف األساليب اليت ينسجم معها الشعراء يف ولكن اختلفت طريقت ،تطابق الواقع، وهي صادقة

  .  )٨(التعبري عن مشاعرهم

                                     
  .٨٨: فشوان.دالدين واألخالق يف الشعر، : ينظر) ١(
 .٧٧-٧٥: املرجع السابق: ينظر) ٢(
  .٩٠-٧٥: املرجع السابق: ينظر) ٣(
  .٩٥-٩٣: املرجع السابق: ينظر) ٤(
 .٩٣: املرجع السابق) ٥(
  .٩٦-٩٥: املرجع السابق) ٦(
  .٩٦: املرجع السابق: ينظر) ٧(
  .٩٩-٩٧، و٩٦: املرجع السابق: ينظر )٨(
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وينتهي الدكتور حممد فشوان إىل أن املُعول عليه هو التأثري يف املتلقي بشعوره بعمق املشاعر واألحاسيس مهما 
   . )١( اللحظة الراهنة لإلبداعيف أو كما هو ،كانت درجة التخييل واالبتعاد عن رسم الواقع كما كان

والدراسة يف  ،محود حممد منصور الصميلي: ستاذلأل )م١٩٨٩(مفهوم الصدق يف النقد العريب القدمي  - ٥
أصلها رسالة ماجستري سعت إىل تقريب أفكار النقاد حول مفهوم الصدق، والتأليف بينها من أجل الوصول إىل 

. )٢()حازم القرطاجين(إطار النقد العريب القدمي من بدايته يف اجلاهلية إىل عهد  مفهومٍ واضحٍ ومشويل هلذا املصطلح يف
  :وقد تناول القضية يف بابني

يف هذا الباب مبتدئًا من مثالية الشعر اجلاهلي، باجتاه واقعية الشعر يف األستاذ محود تدرج : الصدق والواقع -أ
ومن البين اعتماده يف التقسيم على أبرز السمات الفنية يف . )٣(مصدر اإلسالم، مث فنية الشعر بعد عصر صدر اإلسال

  . ي وخصائصهشعر كلّ زمنٍ، وهو تقسيم قابلٌ لألخذ والرد، كما يغلب على هذا الباب حضور اخلطاب الشعر
يغلب على هذا الباب حضور اخلطاب النقدي البالغي؛ حيث يبدأ مبعاجلة العالقة بني  :الصدق واخليال - ب

  .)٤(ي الصدق والواقعيةي املبالغة واخليال، مث العالقة بني مصطلحي اخليال والصورة، مث العالقة بني مصطلححمصطل
باختالف اجتاهات النقاد العلمية، -انتهى إىل أنّ مفهوم الصدق يف النقد العريب  ويبدو أن الباحث محود

ال تخالف الصدق؛ ألن "الواقعية العربية اليت  هي وهذه. )٥("غلبة احلقيقة وما قارا"هو  -ومدارسهم الفكرية
يتسع معناه للمقاربة واالقتصاد، وللواقع اخلارجي املقام األول يف معرفة الصدق، وكان الصدق مع النفس ال  الصدق

  .)٦("يطلَب منفردا إالّ يف أضيق احلدود
د التزم مبنهج عرض النصوص رجاء عيد، وق: للدكتور) م١٩٩٠( "نصوص ودراسة: التراث النقدي" - ٦

القاضي علي بن عبد (: خبمسة نقاد يف كتابٍ حمدد لكلٍّ منهم؛ وهم تدرج تارخيي، مث حتليلها، واكتفى النقدية وفق
عبد (، و"سر الفصاحة"يف  )هـ٤٦٦-٤٢٣( )ابن سنان اخلفاجي(، و"الوساطة"يف  )هـ٣٩٢ت( )العزيز اجلرجاين
يف  )حازم القرطاجين(، و"املثل السائر"يف  )هـ٦٣٧-٥٥٨( )ابن األثري(، و"غةأسرار البال"يف  )القاهر اجلرجاين

باإلشارة إىل مشكلة من مشاكل املصطلح النقدي العريب قدميا، وهي  وقد بدأ الدكتور رجاء. )٧("منهاج البلغاء"
وال . )٨(ئة مضادة للصدقالترادف املبين على قياس عقلي، حيث ترادف اإلفراط باإلغراق وباإلحالة مما جعلها يف هي

                                     
  .١٠٠-٩٩: فشوان.دالدين واألخالق يف الشعر، : ينظر) ١(
 .٥-٤: وم الصدق يف النقد العريب القدمي، محود حممد الصميليهمف: ينظر) ٢(
  .١٢١-١٧: املرجع السابق: ينظر) ٣(
  .٢١٩-١٢٢: املرجع السابق: ينظر) ٤(
 .٢٢٥-٢٢٤: املرجع السابق) ٥(
  .٢٢٥-٢٢٤: ملرجع السابقا) ٦(
  .٩٥-٨٥: رجاء عيد.، دالتراث النقدي: ينظر) ٧(
  .٩٦: املرجع السابق: ينظر) ٨(
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، يف حني )١(إال تشاا وتكرارا )ابن األثري(و ،)قدامة بن جعفر(و ،)ابن سنان(و ،)القاضي اجلرجاين(رى يف آراء ي
ا عن القياس العقلي، وعنايته ا بعيدللصدق يف الشعر فهم )عبد القاهر(ثين بعبارات تقوميية كثرية على نضج فهم ي

وخلّصهما من الفهم األخالقي واالجتماعي،  ،حليل الفين الذي صوب مفهومي الصدق والكذبالذكية والعميقة بالت
اليت أطال يف  )حازم(وال يبدو قبول الدكتور رجاء آلراء . )٢(والتصوير ،واخليال ،ليبقى الفهم الفين املتصل بالصنعة

مقياس ديين يبتعدان عن املقياس الفين األديب مبقياس عقلي و - مهما فصل يف التخييل واحملاكاة-عرضها؛ ألا تتقيد 
  .)٣(األقرب للشعر

، وقد بدأت باحلديث عن عناية جنوى صابر: للدكتورة) م١٩٩٠(" أصوله وتطبيقاته: النقد األخالقي" - ٧
، مث وقفت على مفهومي الصدق والكذب لغةً، وأوضحت أنّ املتغير الذي )٤(بالصدق ة الفرعونيةاألدباء واحلضار

عتمد عليه املفهومان هو موافقة الواقع وخمالفته، وكذلك خمالفة اعتقاد املتكلم وخمالفته، وإقرار العقل باملعىن الشعري ي
من مفاهيم أخرى كالصحة، واخلطأ، واملبالغة، "، وهذا ما جعل الصدق والكذب يقتربان )٥(إقراره به موعد

  . )٦("واإلفراط، واإلغراق، والغلو، واإلحالة، والتخييل
يبحث القضية : األول ؛قسمني كبريين" قضية الصدق والكذب"قسمت الدكتورة جنوى الفصل املعنون بِـوقد 

وقد قسمت األول إىل مباحث  .)٨(والثاين يبحث القضية عند النقاد الغربيني ؛)٧(فاحملدثني ،عند النقاد العرب القدماء
اإلغراق والغلو واإلحالة -٤؛ )١١(املبالغة- ٣؛ )١٠(الكذب-٢؛ )٩(الصدق- ١: مستقلة على النحو اآليت

  .)١٣(عند فالسفة املسلمني، وعند النقاد: التخييل، وقد قسمته قسمني-٥؛ )١٢(واإلفراط
ال تعرض آراء كل ناقد  فالدكتورة جنوىوقد برز إجراء املوازنة بني أفكار النقاد ومفاهيم املصطلحات لديهم، 

اد القدماء اآلخرين املتداخلة معها، وبتعليقات النقاد املعاصرين عليها؛ من مثل متازجها بآراء النق قدمي مستقلة، وإمنا

                                     
  .٩٩- ٩٦: عيد.، دالتراث النقدي: ينظر) ١(
  .٩٩-٩٨ :املرجع السابق :ينظر) ٢(
  .١٠٣-١٠٠: املرجع السابق: ينظر) ٣(
 .٦٨-٦٧: جنوى صابر.النقد األخالقي، د: ينظر) ٤(
 .٦٨: املرجع السابق :ينظر) ٥(
  .٦٨: املرجع السابق) ٦(
  .١١٠-٦٧: املرجع السابق: ينظر) ٧(
 .١٢٠-١١٠: املرجع السابق: ينظر) ٨(
 .٨١-٧٠: املرجع السابق: ينظر) ٩(
  .٨٩-٨١: املرجع السابق: ينظر) ١٠(
  .٩٥-٨٩: املرجع السابق: ينظر) ١١(
  .١٠٢-٩٥: املرجع السابق: ينظر) ١٢(
 .١١٠-١٠٢: السابقاملرجع : ينظر) ١٣(
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١٠  
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-١٩٣٠( )حممد هدارة(، و)م٢٠٠٣-١٩٢٠( )إحسان عباس(، و)هـ١٤٠٠-١٣٣٦( )شكري عياد(: الدكاترة
   .، وهذا منهجها يف عرض اآلراء كلّها)١()م١٩٩٧

ائي، وال نتيجة املقارنة بني مفهومي الصدق والكذب بني ومن امللحوظ أن الدكتورة جنوى مل تدون رأيها النه
ي النهائي أورمبا يكون الر. النقاد العرب والنقاد الغربيني مكتفيةً بالوصف، والتحليل، وإدارة حوارٍ بني اآلراء النقدية

صدق والكذب يف قد حسم اخلالفات الطويلة والشائكة حول حدود ال -)حازم(وسار على جه - )يناسابن (هلا أنّ 
    .  )٢(الشعر بأنْ اخرجهما من طبيعة الشعر وخصائصه متاما، وجعل القضية الرئيسة هي دراسة التخييل والتنظري له

حممد صايل محدان، وعبد املعطي منر موسى، ومعاذ  :لكلٍ من )م١٩٩٠(" قضايا النقد القدمي" - ٨
من العصر اإلسالمي حىت اية القرن الرابع (كذب الصدق وال"السرطاوي، وقد خصصوا مبحثا للقضية بعنوان 

نته الدكتورة هند حسني طه فكرةً، وتنسيقًا، على ما دو )٤(، ومن املؤسف أن كلّ هذا املبحث إغارة)٣()"اهلجري
 دون أي إشارة إىل دراسة الدكتورة هند؛ وعليه فال جديد يف الرؤية )٥(واستشهادا، وتوثيقا، وعدم توثيق، واستنتاجا

أقبح وجوه السرقات، " -سواء يف جمال السرقات الشعرية أو السرقات العلمية- ومن املعلوم أن اإلغارة . النقدية
  .منوذج لعدم الصدق العلمي النقدي ذه الدراسة، وه)٦("وأشنعها، وأدناها مرتلةً، وأوضعها

لذي تناول القضية حتته كان العنوان ا عصام قصبجي،: للدكتور) م١٩٩١(أصول النقد العريب القدمي  - ٩
يدل على االجتاه الفلسفي يف النظر إىل الصدق ونظريه  -من البداية- وهو  ،)٧("احملاكاة بني الصدق والكذب"

، ومن بعد ذلك أخذ يعرض آراء )٨(فحواه أن الشعر كلّه كذب )لفارايبا(ِـبدأ الدكتور عصام برأيٍ ل. الكذب
قائمةً على  طةً بعضها ببعض دون تدرجٍ تارخيي، وإمنا كانت املداخالت النقديةالنقاد العرب القدماء واملُحدثني خمتل

النقاد من خالل آرائهم،  بعضوقد ظهرت عنايته بتحليل طريقة تفكري ، أو منهجية حتاور األفكار دون قيود زمنية
املرء أن  ويروع: "من مثل ؛انويغلب على عرضه العبارات التقوميية االنتقادية اليت تنحو إىل التعميم يف بعض األحي

                                     
  .٧٩-٦٩: جنوى.النقد األخالقي، د: ينظر) ١(
  .١١٠: املرجع السابق: ينظر) ٢(
  .٣٣-٢٨: وآخرون محدان قضايا النقد القدمي، حممد صايل) ٣(
ظفر بن الفضل العلوي امل ، ونضرة اإلغريض يف نصرة القريض،١٩٤-١/١٩٣: أمحد مطلوب.معجم النقد العريب القدمي، د: ينظَر مفهوم اإلغارة يف) ٤(
  .٢١٧-٢١٦: ) هـ٦٥٦-٥٨٤(
-١٩٨، و١٩٦-١٩١: هند.، والنظرية النقدية عند العرب حىت اية القرن الرابع اهلجري، د٣٣-٢٨: وآخرون قضايا النقد القدمي، حممد صايل: ينظَر) ٥(

امشني منقولَني، وجتميع أجزاء االستنتاج النهائي من ثالثة مواضع من ذف قليل من املقاطع، مع تغيري أرقام الصفحات يف هقام النقاد الثالثة حب، وقد ٢٠٦
  .مبحث الدكتورة هند

  .٢١٧-٢١٦: نضرة اإلغريض يف نصرة القريض، العلوي) ٦(
  .٢٦٢، و١٨٤: عصام قصبجي.أصول النقد العريب القدمي، د) ٧(
  .١٨٤: املرجع السابق: ينظر) ٨(
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١١  
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 ذروة التعقيدوإمنا بلغت "؛ )١(..."ال ينظر إىل الكذب من الناحية الفنية )هـ٤٦٣- ٣٩٠( )ابن رشيق(يعرف أنّ 
وطبعا، لسنا ننتظر من ... عالقتها بالتخييل من خالل) أي مسألة الصدق والكذب(عند عبد القاهر، حني نظر إليها 

 ٢(شعريأناقد( ح يف قبول الكذبأن يتسم"...)منه النقّاد،  أن يستلهم كان ينبغيالذي  املثلوذلك هو "؛ )٣
، لوال صعوبة التخلص مما رسخ يف األذهان من وهدة الزيفاخليال من  ينقذمنه عبد القاهر ما  كاد أن يستلهم

  .)٥("التخبط وهذه احلرية قد دفعته إىل... حائراكان  -فيما يلوح-ولكنه "؛ )٤("كذب اخليال
الدكتور عصام يعرض اآلراء النقدية العربية القدمية على اآلراء النقدية واإلبداعات الغربيتني مع تغليب  لقد كان

بذكر  )عبد القاهر اجلرجاين(؛ ومن أمثلة ذلك تصحيحه بعض أفكار واب ما هو غريب، واالنتقاص مما هو عريبص
-٤٢٨) (Plato( فإن ذلك مذهب أفالطون: "وقوله؛ )٦()م١٩٥٢- ١٨٦٦) Croce( كروتشه(لِـقولٍ 
أوىل بالنقاد العرب  وكان) م١٨٣٤-١٧٧٢) Coleridge( كولردج(الذي دعا إليه فيما بعد الشاعر  )م.ق٣٤٧

مما ألفه الصوفية  أن يأخذوا من أفالطون فلسفته الروحية، ال نظرته الشعرية، وال سيما أن فلسفته تقترب يف جوهرها
، )٨(النقاد العرب لقصص اخلرافات الغربية وازدراؤه إمهالَ؛ )٧("ي كان أمام النقّادذاملسلمون يف فلسفتهم وشعرهم ال

مما أدركه من  فضيع فرصة االستفادةيذكّرنا بأن حازما مل يقرن اخليال بالصدق قط، وإمنا قرنه بالكذب، : "وقوله
  .)٩(")خرافات(الذي عده جمرد  طبيعة القصص اليوناين

أن مشكلة الصدق والكذب مبا تفرضه من ثنائية صارمة، مل تكن "وينتهي الدكتور عصام إىل أنّ ما يبدو هو 
 .)١٠("تدع للنقاد جماال للتفكري مبعزلٍ عنها، حىت إذا تنبه ناقد إىل ما تثريه من حرج، عاد فخضع هلا دون أن يشعر

  .بقًا عن اضطراب آراء النقاد من وجهة نظرهوهذا يكرر ما قاله سا
بدأ . مصطفى السيويف: لألستاذ الدكتور) م٢٠٠٦( "الصدق يف الشعر بني الفقهاء والفالسفة والنقّاد" -١٠

أيها -وهذه الدراسة اليت بني يديك : "الدكتور مصطفى بتحديد موضوع دراسته، وجماهلا، وزمنها، وأهدافها بقوله

                                     
 .٢٠٠-١٩٩: يقصبج.أصول النقد العريب القدمي، د) ١(
ز يف عصام مع النقاد اآلخرين من جهة معتقدام، وأفرد عبد القاهر بذلك؛ رمبا ألنه مل يرتضِ اجتاهه بالقضية، وال يراه صاحب الرأي املتمي.مل يتعامل د) ٢(

  .  هذه القضية كما هو رأي أغلب النقاد والدارسني فيما ذُكر سابقًا يف هذا البحث
  .٢٠٣-٢٠١: قصبجي.القدمي، د أصول النقد العريب) ٣(
  .٢١٠: املرجع السابق) ٤(
  .٢٧٤-٢٧٢: املرجع السابق) ٥(
  .٢٠٣-٢٠١: املرجع السابق: ينظر) ٦(
عصام يف اجلانب العقدي وهو يتناول قضية هلا .والدعوة إىل أخذ صوفية أفالطون الوثنية تثري التعجب من تساهل د. ٢١٢-٢١١: املرجع السابق) ٧(

 !لشديدة يف الفكر العريب اإلسالميخصوصيتها ا
 .٢٧١-٢٦٨: املرجع السابق: ينظر) ٨(
  .٢٧٤-٢٧٢: املرجع السابق) ٩(
  .٢٧٦-٢٧٥: املرجع السابق) ١٠(
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١٢  
  ــــــــــــــــــــــــــ .م٢٠١٢، مارس ٢، السنة األوىل، العدد)مجمع(جملة جامعة املدينة العاملية احملكّمة 

قت بشذرات هنا، أو آراء هناك، حتاول أن تقيد أوابد القضية، وتحقق شارد اآلراء بني مجهور وإن سب - القارئ
الفقهاء، والفالسفة، وتنظري النقاد قدميا وحديثًا، جاليةً ما استبهم، مقعدةً خالصة القول عند القُدامى واملُحدثني من 

ض من حتامة، رائدها كشف ما غم بٍ لنظرية الصدق يف الشعر بني الفالسفة والنقادالنقاد، يف حيدة١("ج( .  
ن تأسيس مفهوم الصدق يف نطلق الدكتور مصطفى يف املقدمة مبناًء خاصا عميقًا؛ حيث ي إن هلذه الدراسة

املُطالب بالصدق، يتبعه املوقف  ، مث يعرض موقف الفراعنة)٢(اللغة على أنه قول احلق املؤثر يف نفس املتلقي
؛ )٥(الفقهاء والصدق-٢؛ )٤(متجهات الصدق يف الشعر-١: يلي ذلك ستة فصول على النحو اآليت. )٣(سالمياإل
ومن . )٩(والصدق الفين املهجريون-٦؛ )٨(الديوانيون والصدق-٥؛ )٧(النقاد والصدق-٤؛ )٦(الفالسفة والصدق-٣

  .القرطاجين بدأت بابن طباطبا، وانتهت حبازماجللي أن املساحة الكربى كانت للنقاد باجتاهام املختلفة، اليت 
تقوم الدراسة على وصف اآلراء النقدية، وشرحها أو حتليلها، كلّ ناقد على حدة، وتنتهي إىل تصنيف فئات 

  :الفقهاء والفالسفة والنقاد يف مواقفهم من الصدق وفهمهم له على النحو اآليت
  .ن اللفظ على املعىن؛ أي مدرسة الصنعةفئة تفضل الكذب على الصدق، وهم الذين يفضلو -١
فئة تطلب الصدق واحلقيقة مع رفضها للكذب، وهم مدرسة العقل اليت تفضل املعىن على اللفظ، وينتمي  -٢

  .إليها الفالسفة والفقهاء
  .فئة متوسطة معتدلة، ترى أن الصدق والكذب ليسا يف جمال الشعر -٣
  .فئة مترددة، ليس هلا رأي واضح -٤
  .)١٠(ة رافضة للشعر بعامة من واقع رؤيتها له على أنه كذب يفسد األخالقفئ -٥

ويضيف الدكتور مصطفى إىل نتائج دراسته حتديد منابع الصدق الرئيسة واجتاهاته من خالل اآلراء اليت 
  :درسها، وهي

  .املنبع النفسي الشعوري؛ حيث تالؤم لُغة الشعر مع عاطفة الشاعر -١
  .؛ حيث متثيل الشعر ملبادئ الشاعر الساميةاملنبع األخالقي -٢

                                     
  .٨-٧: السيويف.د.الصدق يف الشعر بني الفقهاء والفالسفة والنقاد، أ) ١(
  .١١-٨: املرجع السابق: ينظر) ٢(
  .١٨-١١: املرجع السابق: ينظر) ٣(
  .٣٦-١٩: املرجع السابق: ينظر) ٤(
  .٥٠-٣٧: املرجع السابق: ينظر) ٥(
 .٦٣-٥١: املرجع السابق: ينظر) ٦(
  .١١١-٦٥: املرجع السابق: ينظر) ٧(
 .واملقصود شعراء مدرسة الديوان. ١٤٤-١١٣: املرجع السابق: ينظر) ٨(
 .واملقصود شعراء املهجر العرب. ١٥٠-١٤٥: املرجع السابق: ينظر) ٩(
 .١٥٣: املرجع السابق: ينظر) ١٠(
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  .ي يعيش فيه الشاعرذاملنبع االجتماعي؛ حيث تالحم الشعر مع قضايا اتمع ال -٣
  .املنبع الواقعي؛ حيث تنجح أدوات التصوير والوصف يف متثيل العالَم احمليط به -٤
   .)١(املتلقي، وحتقيق قبوله للقول الشعري املنبع الفين؛ حيث تنجح أدوات التعليل واإلقناع يف التأثري يف -٥
  

   :خالصة
وحتليلها، وإىل تقوميها يف بعض  ، ووصفها،اجتهت إىل عرض اآلراءقد معظم الدراسات املذكورة هنا أن  يبدوي

دراسة الدكتور عصام قصبجي بتحليل طريقة تفكري بعض النقاد العرب القدماء من خالل  األحيان، وقد متيزت
دراسة األستاذ الدكتور مصطفى السيويف بتقسيم النقاد وآرائهم حبسب االنتماء العلمي  ت أيضاكما متيز، )٢(آرائهم

فهمهم للصدق، الغالب عليهم، وحلل آراءهم يف ضوء ذلك وطُرق تفكريهم من خالهلا، مث عاد وقسمهم من خالل 
    .)٣(ومواقفهم منه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 .١٦٢-١٥٨: السيويف.د.الصدق يف الشعر بني الفقهاء والفالسفة والنقاد، أ: ينظر) ١(
 .١١-١٠: هذا البحث: ينظر) ٢(
 .١٢-١١: املصدر السابق: ينظر) ٣(
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  القدمي العريب النقد مطارحاتلصدق يف انظرية  تركيب
  

  :مي؛ وهيالقد عريبديب الاأل يف النقد الصدق نظريةهنا إلبراز العناصر اإلجرائية املُكونة ل البحث سيتجه 
  

  :الصدق الشعري ماهيةتعيني : أوالً
    مٍ له، ما الصدق؟ سؤالٌ دار يف املناقشات والدراسات النقدية العربية القدمية واحلديثة، ومل يتفق على مفهو

تنوعت مفاهيمه لدى النقاد،  -لكذبوهو ا-الذي ارتبط به أو شروط، أو خصائص اتفاقًا غالبا أو بينا؛ ألنّ نقيضه 
ا ذواختلفت، وتباعدت يف كثريٍ من األحيان؛ وال ميكن وضع األفكار التنظريية دون تأسيسٍ واضحٍ للمفهوم والكُنه؛ ل

يف اثنني من أبرز املعاجم اللغوية العربية القدمية؛ دف  )الكذب(ونقيضه ) لصدقا(سيدقق هذا البحث يف دالالت 
  .تأسيس املفهوم وشروطه

الكذب؛  على أا ما يناقض) الصدق(عاين كلمة وردت م )هـ٧١١ت( )ابن منظور(ِـل )لسان العرب(يف 
ضاء يف األمر دونَ نكوص، وهي حقيقة الشيء هي القول غري الكاذب، وهي إجناز الوعد أو الوعيد وحتقيقه، وهي املَف

  .)١(ما مجع األوصاف احملمودة، أو كان مستوِيا ال اعوجاج فيه) الصدق(ال عرضه، و
مطابقة القول الضمري، واملُخبر "مبعىن  )الصدق(يأيت  )هـ١٢٠٥- ١١٤٥( )لزبيديا(ِـل )تاج العروس(ويف 

 يكن صدقًا تاما، بل إما أالّ يوصف بالصدق، وإما أن يوصف تارةً بالصدق، عنه معا، ومىت اخنرم شرطٌ من ذلك مل
وقد يستعمل الصدق يف كلّ . ... وصدقوه إذا وفّوا حقَّه، وفعلوا على ما جيب... وتارةً بالكذب على نظرين خمتلفَني

  .)٢("ما حيق وحيصل عن االعتقاد، حنو صدق ظني وكذب
ة هذه يظهر أنّ ما يتصل منها بصنعة الشعر ال بعموم أشكال القول واستعماالته يف ومن معاين الصدق اللغوي
م، ووصفى من معانيها ،هالنقاد ل حياة الناس وتعامالمن أبيات القصيدة، أو معن بيت ميكن أن نصوغه  ،أو وصف

جعل املعاين أو إحجامٍ عن  أن يشرع الشاعر يف نظم قصيدته مسترسالً دون انقطاعٍ: أن الصدق يف الشعر هويف 
والكلمات تسوق أنفسها مبا يقع يف ضمريه من حقيقة إحساسه باملوضوع الذي بعثَه إىل إنشاء الشعر، وإخبار الناس 

ن يوفّي اللحظةَ الشعرية أ؛ أي خربتهمبا يف ضمريه بالصورة اليت أمكنه أن يأيت ا على أحسن ما تأيت به موهبته و
  .حقَّها

                                     
أمحد مطلوب يف معجمه .ومن لسان العرب اكتفى د . )صدق(مادة : أبو الفضل، مجال الدين، حممد بن مكرم بن منظور: لسان العرب، اإلمام: ينظر) ١(

معجم النقد العريب : أأصدقُه؟ أم أكذَبه؟ ينظر: بذكر أن الصدق نقيض الكذب، مث عرض جمموعةً من آراء النقاد العرب القدماء حول أي الشعر أحسن
  .  ٩٠-٢/٨٨: مطلوب.القدمي، د

حممد جة األثري وعبد الستار أمحد : عبد العليم الطحاوي، مراجعة: حتقيق(تضى احلسيين الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، السيد حممد مر) ٢(
  .) صدق(مادة : ) فراج
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نقيض الصدق، وهو القول غري الصادق، وهو الظنون واإليهامات  )لسان العرب(يف  ، فمعناه)ذبالك(أما 
اخلاطئة اليت تصل حد اليقني، وهي خمالفةٌ هلوى النفس، وهناك ما هو إيهام غري صحيح من جهة املتكلم، وآخر من 

،أو غري يقيين ا جهة السامع، والكذب هو الترغيب واحلَثّ لداعٍ يقيين١(وهو ذهاب الشيء أيض(.  
مبجال الشعر اخلاص؛ لتنوع ، وهي تتصل اتصاالً وثيقًا )لكذبا(ـوردت معان كثرية ل )تاج العروس(ويف 

الترغيب واإلغراء  ؛الوجوب واإللزام: من هذه املعاين! )٢(واازية أكثر وأغلب ؛الدالالت وطبقاا احلقيقية واازية
أمكنت من نفسك وضعفْت؛ : كَذَبت؛ أي: وقول الرجل. أصل الكذب اإلمكان"فـ ؛معني وبعث اهلمة إلتيان شيٍء

عفلهذا اتسع فيه فأُغري به؛ ألنه مىت أُغرِي بشيء، فقد جاملُغر ها إنْ رامستطاعا ممكنى به م؛ والكذب)٣("ىل املُغر 
خيبة األمل الكذب وإذا ساء سريه؛ : وكذب البعري ؛نه والتراخيبذل اجلد والغاية يف األمر واملضاء فيه، أو االرتداد ع

مبا  وكذب العني أن ترِي صاحبها ما ليس له حقيقة، أو أن خيوا حسها ؛قالتشكّك والتحقّ هوو ؛والرجاء وبطالما
وهم والظن الذي والكذب هو اخلاطر والت ؛لسوء وكذب الرأي؛ أي توهم األمر خبالف ما هو به من دون قصد ؛تراه

وهو اإليهام بالشيء حسيا من خالل نقشٍ وتزيني  ؛وهذا مما يقع يف الشعر ،ودون الركون إليهيغلبه اليقني دون حتقّقه 
ل ما مل وللقول الذي مسعه أو قَومن املعاين اليت تقابل الصواب تغيري احلاكي  ؛خبالف ما هو عليه قبله يبدي الشيَء

الكذب بتعمد عدم الصواب واخلطأ أن  ه اإلمث وثلب املروءة، والفرق بنيبوهذا ما يقع  ة أو نقل،من طريقِ رواي يعلمه
  .)٤(؛ والكذب من األضداد، واملخطئ ال يعلم ذلك وال ينويهويقصده القاصد إىل خمالفة الصواب يعلم ذلك وينويه

لحغريه مبا خت يتستحثّ ما يف املوضوع الشعري على الشاعر يف حلظة اإلبداع، وت ومبان له يف ومهه من معاني
ضمريه على اخلروج بصورة من الصور، وتكذبه بومتكّن من نفسه حكم  ،هلا؛ فمن راقه ذلك يه مبشاركة املتلقّنيمن

؛ أو حكم بكذبه وصور هلم ما يف ضمريه من حس وخربة يف صورة تلبست قوة اليقني ،الذي أغراهم مبعناه ومبناه
والكذب هنا يتفق مع . أفضل مما مسعوا منه ي خيب رجاءهم وتوقّعام وما كانوا يتمنونه منه يف خياهلم وومههمالذ

 ؛ ألن املعجم اللغوي الكذب كلمةالتروي يف فهم الوجه الذي يستعمل به الناقد ومن املهم  ؛الصدق يف جمال الشعر
االت اازية للكلمات، اليت قد تكتسب شكل احلقيقة بطول يزودنا باالستعم -وهو أقرب إىل احلقيقة والواقع-

  . االستعمال وكثرته
أو االستحسان  التضاد يف احلُكم أو التقومي، والقبول والرد، بني هذه املعاين للصدق والكذب رابطَإنّ 

ة هواجيسها ، وكذلك يف حركة النفس احملسوسأما يتحققان يف اللفظ املسموع واالستقباح، ولكنها تتحد يف
    ، الفاعل السامعاملتكلِّم أو : إىل أحد الطرفنيكُلُّ هذا واألمر عائد . ويف حركة اجلسد من إقبالٍ وإدبار، يالاوخت

                                     
  .) كَذَب(مادة : بن منظورالسان العرب،  :ينظر) ١(
  .) كَذَب(، و) صدق(مادة : روس، الزبيدي؛ وتاج الع) كَذَب(، و) صدق(مادة : املصدر السابق :للمعاين اازية للصدق والكذب ينظر) ٢(
  .) كَذَب(مادة : تاج العروس، الزبيدي) ٣(
  .) كَذَب(مادة : املصدر السابق :ينظر) ٤(
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إن القيمة األخالقية حمصورةٌ يف القول بشكلٍ  .مع استعداد له، كما هو شأن الناقد مع الشعراء دوما أو املُتلقِّي للفعل
، والسمات ثر من غريه، والباقي خيضع لقيمٍ أُخرى تتعلّق بطبيعة املوقف، وتصورات النفس هلذا املوقفخاص أك

فيما يتعلّق باألقوال اإلبداعية، وخباصة الشعر، ) الكذب(و) الصدق(وهذا يؤكِّد خصوصية داللة . الشكلية للشيء
يف  )الصدق والكذب(ية هلذين الوصفني األبعاد التفسريوستتضح . الذي نال نصيبا ضخما من االهتمام يف هذا السياق

  .اآلراء اآلتية اليت متثّل استعماالت خمتلفةَ الدالالت
نطق اللسان ال ينبئ عن اعتقاد اإلنسان؛ ألن العامل جمبولٌ على الكذب ) : "هـ٤٤٩ت) (املعري(يقول 

 الصدق والكذب، واختالف تقوميهم هلما، وال ختلو وهذا القول يفسر اختالف آراء النقاد يف تفسري. )١("والنفاق
¨ {: كثري من املواقف اليت تقوم قياسا على الواقع اخلارجي من تأثري اآليات القرآنية يف خواتيم سورة الشعراء

« ª © ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ » º ¹ ¸ ¶ µ{)؛ إذ )٢٢٦ - ٢٢٤: الشعراء
، دون أن يهتم كثري من النقّاد باستثناء الشعراء )٢(ب الواقعيانطلقوا منها إىل وصم الشعراء بالتخرص والكذ

، - -اإلسالم والرسول  الشركية جتاهالذين عبروا عن اعتقادام  املشركني الشعراء الضالني أولئكالصاحلني من 
؛ إذ )٣("شعراَألنْ يمتلئَ جوف أحدكم قيحا خري له من أن ميتلئَ " - -وكذلك تأثري كيفية فهم حديث الرسول 

كتابةً وال خطابة؛ ألن الشعر داعٍ لسوِء األدب، وفساد  - -ومل يقُل : "قائالً) هـ٥٤٣ت() الكالعي(يعلِّق 
حيمل الشاعر على الغلو يف الدين، حىت يؤول إىل فساد اليقني، وحيمله على  - لضيقه وصعوبة طريقه-املُنقَلب؛ ألنه 

يغلبهم ال وال يبدو أنّ من يقع يف هذا إال من ضعاف املوهبة، الذين . )٤("ملؤمننيالكذب؛ والكذب ليس من شيم ا
أن يتمه  -على األقل-توجيه النص النبوي الكرمي التوجيه الصحيح، أو حتى "فات الكالعي  وقد .الشعر على أنفسهم

لتغير موقفه بناًء على الفهم .. )٥("جيت بهخري من أن ميتلئ شعرا ه: "بدل االستدالل به ناقصا مبتورا؛ إذ لو أمتّه
 يؤيد مقولة األصمعي" -كما يبدو-  وهو. )٦("الدقيق لنص احلديث الشريف، وكذلك موقفه من الشعر

                                     
  .٤٢٠-٤١٩: ) م١٩٩٨- ١٩١٢(عائشة عبد الرمحن .د: حتقيق(، ) هـ٤٤٩-٣٦٣( رسالة الغفران، أبو العالء، أمحد بن عبد اهللا املعري) ١(
  .١١٤-١٠٥: ناصر بن عبد الرمحن اخلنني.، وااللتزام اإلسالمي يف الشعر، د٤١٦: سالة الغفران، املعرير: ينظر) ٢(
رقم بال: ) هـ١٣٨٨-١٢٩٩(حممد فؤاد عبد الباقي : حتقيق(، ) هـ٢٦١-٢٠٦(مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري أبو احلسن،  ،صحيح مسلم) ٣(
)٢٢٥٨ (.  
  .٣٧-٣٦: ) حممد رضوان الداية: حتقيق(القاسم، حممد بن عبد الغفور الكالعي، ، أبو إحكام صنعة الكالم) ٤(
، ) هـ٨٥٢-٧٧٣(أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، ) هـ٢٥٦-١٩٤( فتح الباري بشرح صحيح البخاري. عن ذلك - -ترتّه رسول اهللا ) ٥(
  .١٢٦-١٢١: اخلنني.االلتزام اإلسالمي يف الشعر، د: قيق هذا احلديث ودالالته، وينظر حت) ٦١٥٥(، و) ٦١٥٤(بالرقم : ) حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق(
  ) بتصرف. (٩٨: السيويف.د.الصدق يف الشعر بني الفقهاء والفالسفة والنقاد، أ) ٦(
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١٧  
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فقصره على  -كما يقولون-؛ فضيق واسعا )١(من أنّ الشعر بابه الشر، فإذا دخل يف اخلري الن وضعف )هـ٢١٦ت(
  .)٢("طريق املؤمنني ليكون الشعر جيدا بليغا والتنكب عن ،والشر ،الكذب

ا، هناك زاوية أخرى يف انتقاد الشعر تتصل مبوقف القرآن الكرمي منه حني وصف كُفّارقريش الرسولَ أيض    
--  ترتّه عن ذلك-بأنه شاعر-بعض كذب وظيفة فال ؛النقّاد يف الشعر والشعراء غري اإلضحاك والكذب ، فلم ير

، وإن جد كَذَب، إنْ هزِلَ أضحك: -وقد سئل عن الشعر-ل بعض العقالء ـقد قا"؛ فـر وللشعراءمرذولة للشع
. )٣("عن هاتني اخلَصلتني، وعن كلّ أمرٍ دنِي - -فالشاعر بني كذبٍ وإضحاك؛ وإذ كان كذا، فقد نزه اهللا نبيه 

  .فع لقدره، وتشريف ملكانته، فإن الصدق حتسني للشعر نفسه، وروإن كان الكذب الشعري كذلك
بالكذب الواقعي  -ومعهم الشعر- صعبا يصم الشعراءتعميميا قوالً ) هـ٣٢٠حوايل  يتوفَّ) (البيهقي(ويورِد 

ليس أحد من الناس آكَلَ : قيل"؛ إذ - على رأي صاحب الرأي-غري األخالقي؛ ويعلّل ذلك بتكسبهم املقيت بالشعر 
 ت، وأنطقحوال أطمع، وال أقلّ نفْللس ،عربالكذب، وال أوضةً من شاعما، وال أدىن ه٤("س(!  

وهذا القول يتغافل عن الناحية الفنية يف الصدق والكذب يف القول الشعري الذي ال يضاد األخالق اإلسالمية 
يهيأ له كسب رِزقه وعيشه إال  يف أصله؛ ألنه قولٌ ختييلي، كما أنه يتغافل عن حقيقة واقعية، هي أن بعض البشر مل

ييلي يف أنفس من لسانه وبه، فهذا قدره الذي ال ميكن أن نعترض عليه، وتغافل أيضا عن أثر القول الشعري التخ
  !، ومل يجربهم الشاعر على ذلك، فهم الذين يطلبونه؛ إلرضاء حاجام النفسية واالجتماعيةاآلخرين

، وإمنا له وسائل أخرى تنحو للتفسري والتعليل االستهجانالرفض، االستحسان أو ليس التقومي جمرد القبول أو 
. )٥("أجود الشعر ما صدق فيه، وانتظم املعىن) : "األصمعي(يقول . بهح إن مل يصرو ،لتقوميا مايفهم منه اللَّذين

رجة األوىل، كما أنه يعين االعتدال يف فهمه من هذه العبارة هو عدم تناقض املعاين داخل النظم الواحد بالدنوالذي 
من جهة أن الصدق والكذب ) حازم(، ويتفق مع هذا كالم احملسوس الواقعحرفية  مبا خيرج عن والتوهم اخليال

                                     
فحلٌ ) هـ٥٤ت() حسان(والنَ؛ هذا  الشعر نكد يقوى يف الشر ويسهل، وإذا دخل يف اخلري ضعف: "روى هذا اخلرب عن األصمعي ابن أخيه؛ إذ قال) ١(

يا ابن أخي، : ؟ فقال للقائل) أبا احلُسام(سقط شعرك؟ أم هرِم شعرك يف اإلسالم، يا : ) حسان(من فحول اجلاهلية، فلما جاء اإلسالم سقط شعره، وقيل لـ
نّ شأن التجويد يف الشعر اإلفراطُ يف الوصف والتزيني بغري احلق، وذلك إن اإلسالم حيجِز عن الكذب، أو مينع من الكذب، وإن الشعر يزِينه الكذب؛ يعين أ

باالستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر، يوسف بن : ؛ وينظر٦٦-٦٥: ) هـ٦٠٤-٥٢٩(ألف باء، أبو احلجاج، يوسف بن حممد البلوي ". كلّه كذ
 .١/٢٤٦: ) علي حممد البجاوي: يق حتق(، ) هـ٤٦٣- ٣٦٨(عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب 

  . ٩٨: السيويف.د.الصدق يف الشعر بني الفقهاء والفالسفة والنقاد، أ) ٢(
علي حممد البجاوي، وحممد أمحد جاد املوىل : حتقيق(، ) هـ٩١١-٨٤٩(عبد الرمحن جالل الدين السيوطي : املُزهر يف علوم اللغة وأنواعها، العالّمة) ٣(

  ) بتصرف(. ٢/٤٧٠: ) ضل إبراهيمبك، وحممد أبو الف
،  ؛ وأخالق الوزيرين٣٧: ، الكالعيإحكام صنعة الكالم: ؛ وانظر نصا شبيها به يف املعىن٤٣١: إبراهيم بن حممد البيهقي: احملاسن واملساوئ، الشيخ) ٤(

  .٨-٧: ) حممد بن تاويت الطبخي: حتقيق(، ) هـ٤١٤-٣١٢(علي بن حممد التوحيدي 
  .٢٨٢: ) علي حممد البجاوي: حتقيق(، ) هـ٣٨٤-٢٩٦(أبو عبيد اهللا، حممد بن عمران املرزباين ، املوشح) ٥(
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، فالنجاح يف التخييل )١(، وقوا، وتآلف أجزائها اللفظية والداللية، وحبكهايتصالن بعملية التخييل الشعري نفسها
  . ام البناء الشعريهو جناح يف إحك

خري الشعر (و) خري الشعر أكذبه: (الصدق والكذب يف مقولتي) عبد القاهر اجلرجاين(ويف سياق آخر، يقوم 
أن خري الشعر ما دلّ على حكمة يقبلها العقل، وأدب جيب به الفضل، وموعظة تروض "؛ فهو يعين بالصدق )أصدقه

موضع القُبح واحلُسن يف األفعال، وتفصل بني احملمود واملذموم من  جِماح اهلوى، وتبعث على التقوى، وتبين
خري الشعر : (وأما من قال. ، وهذا صدق أخالقي تربوي)٢("اخلصال، وقد ينحى ا حنو الصدق يف مدح الرجال

؛ سع ميداا، وتتفرع أفناا، ويت، وتنشر شعاعهاذهب إىل أن الصنعة إمنا تمد باعها"أنه ) عبد القاهر(، فريى )أكذبه
ويذهب بالقول مذهب املبالغة ... ، ويدعى احلقيقة فيما أصله التقريب والتمثيلحيث يعتمد االتساع والتخييل

واإلغراق يف املدح والذم والوصف والنعت والفخر واملباهاة وسائر املقاصد واألغراض، وهناك جيد الشاعر سبيالً إىل 
. )٣("ويبدي يف اختراع الصور ويعيد، ويصادف مضطربا كيف شاء واسعا، ومددا من املعاين متتابعا أن يبدع ويزيد،

 املتلقيخال  وهذا تقومي إبداعي يتفهم خصوصية العملية الشعرية اليت حترص على التواصل الشفاف والفعال مع
  .جماراةً للشاعر وقدرته على التوهم

الذي - ومن فضائله أن الكذب : "ى تقومييا مشاا حني يقول متحدثًا عن الشعرمنح) ابن رشيق(ويتخذ 
   ، ويستشهد بقبول الرسول )٤("فر له قُبحهحسن فيه، وحسبك ما حسن الكذب، واغت -اجتمع الناس على قُبحه

-- عاد(بقصيدته  )هـ٢٦ت( توبة كعب بن زهرية ال تستغين عن ا)٥() بانت سلرباعة واالعتدال يف ، وهذه مزي
  .استثمارها

، وهذا )٦(جملُ عند الشعراء املطبوعني، فيكون منهم حممودا مقبواليرى أن الغلو الكاذب ي) ابن رشد(وهذا 
حممد بن علي (يعتمد على معيار الطبع والصنعة يف شعرية الشاعر، فليست املبالغة دائما رديفةً للكذب األديب، فهذا 

، ومعنى ثان معنى أول عادي: يستحسنها أيضا، وينظر إىل املعىن الشعري على أنه نوعان) هـ٧٢٩ت) (اجلرجاين
  :)٧( )هـ١١٠-٢٨( )جرير(أبلغ وأمنت؛ بسبب مبالغته يف التخييل، مثل قول 

                                     
  .٨٧-٧١: ) حممد احلبيب خوجة: حتقيق(وسراج األدباء، أبو احلسن، حازم القرطاجين،  منهاج البلغاء: ينظر) ١(
  .٢٧٢-٢٧١: ) هـ١٤١٨-١٣٢٧(حممود حممد شاكر .أيب فهر، د: قحتقي(، أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين، أسرار البالغة) ٢(
  . ٢٧٢: املصدر السابق) ٣(
-١٦، وتلحقها الصفحات ١٥-١/١٤: ) النبوي عبد الواحد شعالن.د: حتقيق(يف صناعة الشعر ونقده، أبو علي، احلسن بن رشيق القريواين،  العمدة) ٤(

١٧.  
  .١٦-١/١٤: املصدر السابق: ينظر) ٥(
  .١٢١: ) حممد سليم سامل.د: حتقيق(طاليس يف الشعر، أبو الوليد، حممد بن أمحد بن رشد، تلخيص كتاب أرسطو: ظرين) ٦(
  . ٣١٣: ) عبد القادر حسني.د: حتقيق(اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة، حممد بن علي بن حممد اجلرجاين، : ينظر) ٧(
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يقصر باملعىن الشعري عن بلوغ اجلودة العليا يف البالغة والقوة، باشر للصدق؛ فالصدق قد وهذا تقومي غري م
القول الصادق، فمنه القول املطابق للمعىن على ما "أما : )حازم(ا يف إطار املعىن العادي املألوف، يقول ويبقى منحصر

ويقع دون الغاية اليت انتهى إليها الشيء من وقع يف الوجود، ومنه املقصر عن املطابقة بأن يدلّ على بعض الوصف 
  .)٢("فهذا النوع من الصدق يف الشعر قبيح من جهة الصناعة وما جيب فيها. ذلك الوصف

: قومياً؛ يقوليضيف فهما آخر وت) ابن رشيق(هوم قد تنوعت حول الصدق وتقوميه، فإن وإن كانت الفُ
يتني يف القصيدة بني القصائد، يستدل بذلك على جودة شعر الرجل، واستطرفوا ما جاء من الصنعة حنو البيت والب"

إن معىن . )٣("، فأما إذا كثُر ذلك، فهو عيب يشهد خبالف الطبع، وإيثار الكُلفة، وصفاء خاطرهوصدق حسه
   .ختير املواقع املناسبة واملتباعدة إلبراز شيٍء من مظاهر الصنعة املقصودةالصدق هو 

بأن تقومي الصدق تذوق  -وأحيانا التصريح-ص النقّاد يف معاجلتهم لقضية الصدق على اإلحياء وأخريا، فقد حر
حازما ( أنّ )منهاج البلغاء وسراج األدباء(يف بدا أو ال يتفق معه، وقد  ،، قد يقبله الرأي اآلخر، وقد ال يقبلهخاص

وبالتدقيق يف صياغة  ؛-كما يف اصطالح النقاد- ؛ أي الكذب الفينن احناز إىل الصدق التخييليأكثر م )القرطاجين
؛ ة النقدية تاليةٌ لإلبداع األديبالرغم من أن البالغعلى ، )سراج األدباء(، وأخر )منهاج البلغاء(أنه قدم يظهر عنوانه 

، كما أنه )٤(لنية للطريق عن الدلي، والسراج دليل، وال غفاملنهاج طريق ؛ليكون النقد البالغي تابعا لإلبداع األديب
نحصرة ، مما يوحي مبكانة الشعر الفنية غري املدث إال عن الشعراء يف أغلب كتابه، وهو مل يتح)األدباء(استعمل لفظ 

، وهي أن احلكم النقدي على ويف هذا داللة مهمة .الصدق الواقعي احلريف اليت تعلو مكانة النثر امللتزم به يف غالبهيف 
يف سياقاا  وصنعتهم الشعراء منطوقفهم  مسبقًا وناجتا عن مفهوم حمدد مسبقًا، وإمنا األوىلالصدق ال يقبل أن يكون 

  . اخلاصة واملُتجددة، مث تقوميها مبا يناسبها من خالل املنهج املناسب هلا أيضا
  

                                     
  .٣/٨٢٣: ) نعمان حممد أمني طه.د: حتقيق(، ) ٢٤٥ت( ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب) ١(
  .٧٩: ، حازممنهاج البلغاء) ٢(
  .١/٢١٠: ، ابن رشيقالعمدة) ٣(
  . ١١٤-١١٣: منهاج البلغاء، حازم: ينظر) ٤(

نب كلَيع تبـإِذَا غَضيمت مٍـو  حاِسبابضغ مكُلَّه اسالن ١(" ت(  
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  :حتديد وظائف الصدق يف النظم الشعري: ثانيا
والتصوير البالغي؛ أي التحسني أو التقبيح من خالل اإلار  وهذه الوظائف يف حدود أغراض التعبري اللغوي،

واإلدهاش، واإلقناع والتشكيك باإليهام، واستفراغ الطاقة العاطفية وإعادة املؤشر العاطفي إىل وضعه اهلادئ بعيدا عن 
، )١(لوصف واحملاكاة، وزيادة رصيد املتلقي من اخلربات اجلمالية من خالل امالتوتر، وتوسيع جوانب الرؤية للعالَ

وإشراكه مع الشاعر، وتوجيهه غري املباشر إىل فعل ما يثريه الشعر فيه فعالً حركيا، والشرح والتوضيح، واملبالغة يف 
  .)٢(قدر الشيء وكيفه، وإثارة اإلعجاب بالشاعر ومواهبه، وبالتايل منحه القيمة الفنية واالجتماعية اليت ترضيه

ومثله عدم الصدق، فالشعر ليس من  يجمل التخييلوظيفة مميزة، فالصدق ) جلرجاينعبد القاهر ا(ويضيف 
إنه : وأما القسم التخييلي، فهو الذي ال ميكن أن يقال:"الكالم الذي حنكمه مبعيار الصدق الواقعي والكذب؛ يقول 

يدق، وإن ما أثبته وما نفاه منفاملذاهب، كثري املسالك، ال ي. ص فنتحاطُ به وهو ما، وال ير إال تقريبحصكاد ي
مث إنه جييء طبقات، ويأيت على درجات، فمنه ما جييء مصنوعا قد تلُطِّف فيه، واستعني عليه بالرفق . تقسيما وتبويبا

  .)٣("مل، وغُشي رونقًا من الصدق، باحتجاجٍ تمحل، وقياسٍ تصنع فيه وتع، حىت أعطى شبها من احلقواحلذق
يف الغلو الذي يرادف اإلفراط من جهة ) توىف يف القرن الثامن اهلجري) (السجلماسي(ويقارب ذلك رأي 

عن الشيء والوصف له، وجماوزة احلقيقة فيه إىل املُحال احملض، والكذب املخترع؛ لغرض املبالغة،  اإلخبار"تعمد 
أن يصدق على املوضوع، وليس يف طبيعة املوضوع وال يف وقت وال وباجلملة هو أن يكون احملمولُ ليس يف طبيعته 

وأوضح . )٤("على جهة أن يصدق عليه احملمول، لكن إذا حمل عليه وأُنزل خربا عنه، ووضع وصفًا له لقصد املبالغة
؛ ألن من رفضوه أن هذا اختيار أهل الصناعة الشعرية الذين يقبلون الغلو، وال يتجهون إىل رفضه حبجة االمتناع

والقضية ... التخييل واالستفزاز"وسبب قبوله هو أن وظيفة الشعر  ،)٥(عة الشعرناحتكموا إىل سببٍ خارج ص
  .)٦("الشعرية إمنا تؤخذ من حيث التخييل واالستفزاز فقط، دون النظر إىل صدقها وعدم صدقها

آخر للصدق وذم الكذب يف الشعر، وهو  دوراإلسالمي الذي طُرحت القضية فيه، يربز  لسياقإىل اوبالنظر 
التربية األدبية على قول احلق، وقوله بقوة ال تقل عن القوة املعروفة يف الشر وقت غضبة النفس واستنفار قواها 

أيب (لوحشية الربية، وأبعد ما تكون عن الرقة والواقعية؛ ولعل مقطع قصيدة إىل ااخلالّقة، اليت متنح الشعر صالبة أقرب 

                                     
، أبو عثمان، البيان والتبيني. "إىل كذُوب، فإنه يقرا وإن كانت بعيدة، ويباعدها وإن كانت قريبة: ال تطلبوا احلاجة إىل ثالثة: "ذكر اجلاحظ مقولة) ١(

، وهذا ممدوح يف الشعر، والصدق يؤدي الوظيفة ٢/١٩٩: ) هـ١٤٠٨-١٣٢٦(عبد السالم حممد هارون : حتقيق(، ) هـ٢٥٥ت(عمرو بن حبر اجلاحظ 
  . ٨٣-٨١، و٧٥-٧١: م، حاز؛ ومنهاج البلغاء١١٦: ، ابن رشدتلخيص كتاب أرسطو: وينظر. عكس البعيد بعيدا، والقريب قريبا؛ بنفسها

  .٣٨٣-٣٢٨: جابر عصفور.الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي عند العرب، د: ينظر) ٢(
  .٢٦٧: ، عبد القاهرأسرار البالغة) ٣(
  . ٢٧٥-٢٧٣: ) عالّل الغازي: حتقيق(املرتع البديع يف جتنيس أساليب البديع، أبو حممد القاسم األنصاري السجلماسي، ) ٤(
  .٢٧٥-٢٧٣: املصدر السابق: نظري) ٥(
  ) بتصرف. (٢٧٥-٢٧٣: املصدر السابق) ٦(
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يحقق معظم هذه الوظائف من تصويرٍ مؤثِّرٍ يرعب من جتربة املوت الفاجعة اليت صدعته،  )هـ٢٧ت( )ذُؤيب
قوي حلزنه،  بقدرته على احتماهلا، بل والتعبري الشعري عنها بقوة جتعل القارئ يتمثّلها أمامه، وهي استفراغٌ وإدهاشٍ

واإلنسان اليت  ،عبوالس ،ه املأساة الواحدة عند احليوانألوج وتفجعه، وحماولة تصبري نفسه وزوجه، وعندما يعرض
غراء ي ال ميلك إال أن يستسلم إليفجعها املوت يف صغارها، يوسع الرؤية؛ فاأليام دول، واملصائب دول، واملتلقّ

غة يف التخييل وجتاوز مبالأن كل كلمة فيه صادقة مهما كانت  النص، والتناغم معه يف أُفق اإليهام التصويري؛ ليستيقن
  .التارخيي املتصور

  
  شعر؟ أم نثر؟: حتديد نوع الكالم: ثالثًا

ام به، بني لتزاالطلب اتضح من استقراء املصادر النقدية أن هناك متييزا واضحا يف مفهوم الصدق، وتقوميه، و
 الفينبالدرجة األوىل إىل جانب الصدق  عيالنثر مطالَب بالصدق األخالقي الواق ، وملخص ذلك أن)١(النثر والشعر

فرض عليه اخلروج عن إطار الصدق، بينما غلب على آراء النقّاد إعفاء ت صارمة حدود دونأكثر من الشعر؛ ألنه 
، وإلزامه بالصدق الفين الكامن يف جودة التخييل ليكون يف املرتبة الثانية ؛الشعر من هذا الصدق األخالقي الواقعي

ة  ناسبهوتلّةٌ من، وإن طالَاألولقام يف املمع موضوعه ومع جتربة الشاعر احليقّاد  ب قوازنةً لبعكس هذاالنلشعر؛ م 
  .بالنثر

، وال يكونَ كتاب أحببت أن يكون كتابا قصدا، ومذهبا عدالً): "اجلاحظ رسائل(كتابه  عن) اجلاحظ(يقول 
، وخالطه التزيد، وبنِي اب إذا كان كذلك شابه الكذبخرين؛ فإنّ الكت، وإغراقٍ يف هجاء آإسراف يف مديح قومٍ

  . أساسه على التكلُّف، وخرج كالمه خمرج االستكراه والتغليق
لظاهرِ ل، و، أن يكون املديح صدقًا، وأبقاها أثرا، وأحسنها ذكراوأنفع املدائح للمادح، وأجداها على املمدوح

  .)٢("، والتنبيه عليهاإلشارةُ إليه إالّ ]له[دوح موافقًا، وبه الئقًا، حتى ال يكون من املُعبر عنه والواصف حالِ املممن 
نثر مع النثر، حىت وإن تداخل هذا ال يف الشديدان )٤(واإلغراق )٣(هو املبالغةإذن، يستكره الكذب، الذي 

لواقعية املنبسطة ال تجوز له رة من قيود األوزان الشعرية، املتحلِّية باتحر، فإن طبيعته املالشعر يف األغراض كاملديح
خري الكالم احلقائق، فإن مل يكن، فما : "، وذلك جريا على قول من قالجلُنوح إىل املبالغات واالدعاءات غري املمكنةا

قارب٥("هاها وناسب( . فق مع هذا الرأي قولويت)كر بزرمجهر فضائل الكالم ورذائله، وقد ذ: ") هـ٣٧٠ت() اآلمدي
                                     

  .٤١٥: أسرار البالغة، عبد القاهر: ينظر. أحكام الصدق والكذب ال تقع على الكلمة املفردة أبدا، وإمنا على التراكيب ودالالا: تنبيه) ١(
  .١/٣٦: ) عبد السالم حممد هارون: حتقيق(رسائل اجلاحظ، اجلاحظ، ) ٢(
بدوي .، دمعجم البالغة العربية". أن تبلغَ باملعىن أقصى غاياته، وأبعد اياته، وال تقتصر يف العبارة عنه على أدىن منازله، وأقرب مراتبه: "املبالغة هي) ٣(

  .  ١/١٠٧: طبانة
  .٢/٦١٠: املرجع السابق". أن يكون الوصف املُدعى ممكنا عقالً، ال عادةً: "اإلغراق هو) ٤(
  .  ٢/٦٧٢: ، ابن رشيقالعمدة) ٥(
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، منها فضيلة واحدة سقط فضلُ سائرها إن نقصت، إن فضائل الكالم مخس: يف الشعر، فقال داخلوبعض ذلك 
، وأن يستعمل ع موقع االنتفاع به، وأن يتكلَّم به يف حينه، وأن يحسن تأليفهأن يكون الكالم صدقا، وأن يوقَ: وهي

اخلطابة تستعمل : "يف قوله املقصود بدقّة) ابن سينا( تصروخي .)١("]من ذلك[ورذائله بالضد  :الق. منه مقدار احلاجة
العربة يف  يف حني أنّ، تالف وإن كان فيه ختييلٌ، ربة يف النثر بالصدق؛ فالع)٢("التصديق، والشعر يستعمل التخييل

   .)٣(ه عن التفكري يف الصدق وعدمهفَري، بل رمبا صالشعر بالتخييل الذي يتجاوز الواقع، وحيرك انفعاالت املتلق
وال أن جيعل له ... ، عه موقع االنتفاع بهوقيطالَب الشاعر أن يكون قوله صدقا، وال أن ي"فال  ،الشعروأما 

  .)٤("وقتا دون وقت
صدر املتلقِّي"حال،  وعلى أي جا أا ونظمرود القول نثرأورد و. )ابن طباطبا(كما ذكر  )٥("فإذا صدق و

، وفسرها على أا املبالغة احملمودة، والغلو املمدوح، )٦("أحسن الشعر أكذبه: "ربمقولة بعض الع )قُدامة بن جعفر(
  .   )٧(الذي يهدف إىل اجلودة املثالية

الذي يرتبط ، والكذب، وصدق هذا الكذب يف الشعر يف إيضاح خصوصية الصدق) لقرطاجينحازم ا(ويدقق 
 اليت يرتبط فيها الصدق مبناسبة املقدمات للنتائج دون اعتقاد اخلطابةه يف خالفا ليف ذاته، التخييلي التمثيلي بقوة املعىن 

 يقيينصدكذِّبيأ: "؛ يقولق أو ي ومل تصح أن تقع يف اخلطابة ما مل ن تقع األقاويل الصادقة يف الشعروإمنا صح ،
عيا عن اإلقناع إىل اد لوهو اإلقناعم به صنعة اخلطابةلتصديق؛ ألن ما تتقو ،ناقم ،لألقاويل الصادقة؛ إذ اإلقناع  ض

عن التصديق يف الرتبة بعيد .ناقض اليقنيوالشعر ال ي م بهما يتقو، مثَّوهو التخييل، فقد يل الشيء ويل على خي
ىل ل به إدع ما مل يعوال يكون يف الكالم املقنِ. صدق وغري ل صدقفلذلك وجب أن يكون يف الكالم املخي. حقيقته

  .)٨("، والظن مناف لليقنيالتصديق إال الظن الغالب خاصة
قول هو جاهلي ، فبعضهم يرى أن أكذب بيت )أصدق بيت(و) أكذب بيت(وذهب النقّاد يبحثون عن 

  :) هـ٧ت() أعشى قيس(

                                     
  . ٤٢٨-١/٤٢٧: ) هـ١٤١٠-١٣٣٥ السيد أمحد صقر: حتقيق(املوازنة، اإلمام أبو القاسم، احلسن بن بِشر بن حيىي اآلمدي، ) ١(
من كتاب ( ١٦٣-١٦٢: ) م٢٠٠٢-١٩١٧( عبد الرمحن بدوي.د :ترمجة وحتقيق(، ) م.ق٣٢٢-٣٨٤() Aristotle( فن الشعر، أرسطوطاليس) ٢(

  .) الشفاء البن سينا
  .٦٥-٦٢: ازم حمنهاج البلغاء، : حول الصدق يف اخلطابة النثرية) حازم القرطاجين(؛ وانظر حديث ١٦٢-١٦١: املصدر السابق: ينظر) ٣(
  .٤٢٩-١/٤٢٨: ، اآلمدياملوازنة) ٤(
)٥ ( ،لويعيار الشعر، أبو احلسن، حممد بن أمحد بن طَباطَبا الع)بتصرف. (٢٢: ) عبد العزيز بن ناصر املانع.د: حتقيق (  
؛ وإعجاز القرآن، اإلمام القاضي ٢٧٧-٢٧١: ، عبد القاهر؛ وأسرار البالغة٦٢: ) كمال مصطفى: حتقيق(نقد الشعر، أبو الفرج، قُدامة بن جعفر، ) ٦(

  . ١١٤: ) السيد أمحد صقر: حتقيق(، ) هـ٤٠٢-٣٢٨(أبو بكر، حممد بن الطيب الباقالينّ 
  .٦٣-٦٢: ، قدامةنقد الشعر: ينظر) ٧(
  .٧٠: ، حازممنهاج البلغاء) ٨(



 لنظرية الصدق يف النقد العريب القدمي شكيل النقديــــــــــــ جتلّيات التـــــــــــــــــــــ

٢٣  
  ــــــــــــــــــــــــــ .م٢٠١٢، مارس ٢، السنة األوىل، العدد)مجمع(جملة جامعة املدينة العاملية احملكّمة 

  
  

       
الذي هو -اليت يتحدث عنها، وبالنظر إىل حال الشاعر املرأة والسبب هو املُبالَغةُ الظاهرة يف أثر اإلسناد إىل حنر 

ذخ يف إنعاش حياته، ؛ ألنه يعبر عن أثرها الباوبديعا فنيا مقبوالً توهمايكون األمر مع تلك احملبوبة، س -املَيت
  .؛ إذن، هو صادق يف تعبريهوإكسابه معىن احلياة، وهذا من معهود مشاعر احملبني

 أصدق كلمة قاهلا الشاعر، قول لبيد: "أنه قال - -عن الرسول يروى وأما بشأن أصدق بيت، ف
  : )بيد بن ربيعةل(ن أصدق بيت هو قول إ: ، ومن هنا قالت العرب)٢(..."أَالَ كُلُّ شيٍء : ) هـ٤١ت(

  
  

: ، بعد مساع الشطر األول--) بن اخلطّاب عمر( ، ويف رواية- -) هـ١٣ت() أبو بكر(وإن قال 
"دقْتوبعد مساع الشطر الثاين !"ص" :عند اهللا نعيم ،تفإن معيار الصدق هنا معيار ديين يشمل ؛)٤("يزول ال كَذَب 

 ، وهو أنس بن زنيم الديلي، ومثله قول الشاعرلدنياإىل االدنيا واآلخرة، وال يقتصر على النظر  النظرة البعيدة باعتبار
  :)هـ٦٠توىف حنو(

  
  
  ) :لمىزهري بن أيب س(قول ) هـ٢٩١ت) (ثعلب(وأنشد "
  
  

                                     
  . ٦٥: املرزباين، ؛ واملوشح١٣٩: ) حممد حممد حسني.د: حتقيق(ديوان األعشى الكبري، ) ١(
  . ) ٢٢٥٦(رقم بال: صحيح مسلم) ٢(
؛ وبهجة االس، وأُنس املُجالس، وشحذ الذاهب ٩٠-٨٩: ، املرزباينواملوشح ؛٢٥٦: ) إحسان عباس.د: حتقيق(ديوان لبيد بن ربيعة العامري، شرح ) ٣(

  .٥٨٧-٥٨٦/الد الثاين من القسم األول: ) حممد مرسي اخلويل: حتقيق(واهلاجِس، أبو عمر، يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب، 
  .٩٠-٨٩: املوشح) ٤(
ويف جة االس رواية للبيت دون نسبته إىل شاعر  ؛١/٨٧: ) حممد رضوان الداية.د: حتقيق(، ) هـ٦٠٩ت( احلماسة املغربية، أبو العباس اجلراوي) ٥(

  .٥٨٧/الد الثاين من القسم األول: ، ابن عبد الربجة االس: ينظر. بعينه
بو أشرح شعر زهري بن أيب سلمى، : ينظر. ن أيب سلمى، وليس البيت يف ديوان زهري ب٥٨٧/الد الثاين من القسم األول: ، ابن عبد الربجة االس) ٦(

-٤١٠( األعلم الشنتمري: ديوان طرفة بن العبد، شرح: ينظر. وقد ورد البيت يف صلب ديوان طرفة بن العبد. ) فخر الدين قباوة.د: حتقيق(العباس ثعلب، 
ديوان حسان : ينظر. يف قسم الزيادات - رضي اهللا عنه- ن بن ثابت كما ورد يف ديوان حسا. ١٧٤: ) درية اخلطيب ولطفي الصقّال: حتقيق(، ) هـ٤٧٦

  . ٤٣٠: ) وليد عرفات.د: حتقيق وتعليق(بن ثابت، 

  )١(" اش ولَم ينقَـلْ إِلَى قَابِرِع  لَو أَسندت ميتا إِلَى نحرِها"

٣(" وكُـلُّ نعيـمٍ الَ محـالَةَ زائـلُ  أَالَ كُلُّ شيٍء ما خالَ اَهللا باطلُ"

" قفَو اقَةن نم لَتما حمولحارــ  همفَى ذأَوو رأَبــدمحم نةً م ")

لُـهقَائ تأَن تيب رعإِنَّ أَشقَا  ودص هتدشقَالُ إِذَا أَني تي٦(" ب(  
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فيد التوسط والقَصد، وهذا باب ال يفيد اإلغراق فيه إال ما ي: "هلذا البيت، إال أنه قال) التوحيدي(وإن طَرِب 
  . )١("فال وجه مع هذا لإلطالة، وملا يكون سببا للماللة

، فهو مطروح من قائمة اإلبداع إن الصدق املقبول هو الوسط، ومثله الكذب اإلبداعي، وما زاد أو نقص
يف أغلب  ظٌحولهو موعليه، فإن املبالغة والتفريط متصالن بالصدق وبالكذب، وليسا خاصني بالكذب كما  .األصيل

  .اآلراء النقدية
  

  :حتديد الغرض الشعري: رابعا
، والوصف، )٢(ية الصدق يف اهلجاء، واملديحيف مواقف النقّاد من قض إن مما هو ملحوظٌ االختالف البين

 الوصف، واملديح، وجيعلون مفهوم الصدق يف اهلجاء مإخل؛ إذ إ... والرحلةوالفخر، عنها يف الغزل، والرثاء، 
؛ أي يبتعد عن ادعاء ما هو ومهي عنأخالقيا واقعيا، يحبذون أن يبتعد عن املُبالغات و، مفهوما ، والفخرمتلَكاتملل

؛ التصال تلك األغراض األخالقي ه الكذبدوهنا يتحدد مفهوم الصدق بأن ض .-يف اصطالحهم- الكذب الشعري
؛ ذما للذي بين الشعر مدحا لهون عدم الصدق فيها عدفيها، ويالعرب ق يدقّ ، واألنساب اليتباألعراض، وامللكيات

كذب يف املدح هجاًء بليغا؛ إذ يقول عمن يدعي شرح معىن أن يكون اليكالم حمكَم ) القاهر اجلرجاين عبد(ولـ
ب؛ ألن الذي صدقه أَيِس من أن يرتع وترى املُصدق له يف دعواه أذم له وأهجى من املُكذِّ: "لنفسه فضيلة ليست فيها

   .)٣("إىل اإلنسانية حبال، والذي كذّب رجا أن يرتع عند التنبيه والكشف عن صورة القبيح
، ظُلم وتعد ال يرضاه الشارع احلكيم هن عدم الصدق في، فإاهلجاء، وأما من جانب املدحهذا من جانب 

يقول  ؛خبطابٍ صريحٍ خيلو من التلميح ، وجاوز حدود العفّة واألدبالشاعر إذا أفحش فيهب عليه ويمكن أن يعاقَ
ما عطف لفظه، : أخرى ةًأشد اهلجاء أعفّه وأصدقه، وقال مر: ) هـ١٨٠ت() خلف األمحر(قال : " )ابن رشيق(

) جرير(مل يهج : " )املرزباين(، ومثل ذلك ما أورده ؛ لذا ال يعتد باهلجاء الكاذب فنيا وواقعيا)٤("وصدق معناه
)هـ١١٠ت() الفرزدق (رها يف شعرهكرن: ، منها، كلّها كذبإال بثالثة أشياء يجِعث)؛ أي )٦("، والزبري، والقَني)٥

  .متوهمة يف تعبريه الشعري
عبد اهللا بن (عندما طلب من  --) عمر بن اخلطاب(تتواتر املصادر النقدية يف ذكر مقولة  املدحويف إطار 

هـ٦٨ت) (اسعب (نشده ألشعر الشعراء، فسألهن يكون: أن ي؟ فأجابه بأنه م)هري بن أيب سىزكان : ، فسأله)لم بِم
                                     

  .٨: نظر قبلهاي، و٩: أخالق الوزيرين، التوحيدي) ١(
  .٦٥-٦٤: ، قُدامةنقد الشعر: ينظر. شرط وجود النعوت املمدوحة يف املمدوح) قدامة(ذكر ) ٢(
  .٨٣: ، عبد القاهرأسرار البالغة) ٣(
  .٢/٨٦٨: ، ابن رشيقالعمدة) ٤(
  .أُخت الفرزدق: جِعثن) ٥(
  .١٦٨-١٦٧: املصدر السابق: ينظر. املقصود ذه املفردات الثالث بقصصها التارخيية) املرزباين(، وفصل ١٦٧: ، املرزبايناملوشح) ٦(
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 )اجلُمحيابن سالّم (وذكر  .)١("ال ميدح الرجلَ إالّ مبا فيه) "زهريا(أن ) عمر(كذلك؟ فكان آخر إجابة 
بن  هرِما(على غريه؛ لصدقه يف مدحه  )لمىبن أيب س زهريا(أن بعض علماء املدينة كانوا يقدمون  )هـ٢٣١ت(

اعتمادا على ما جيده املتلقِّي للشعر لو  ؛رها وكيفهايف قد ةعام الذي مل خيرج عن صفات )٢()هـ.ق١٥حنو( )سنان
  :والبيتان هما ؛)رِمه( كان أحد وراد

  
  

          
عمر(وقد استحسن ... إمنا وصفه باحلذق يف صناعته والصدق يف منطقه )عمر(إن : "قائالً) ابن رشيق(علق وي( 

أنه ال  )زهري(يف  --، ويشهد لقول عمر الف ما وصفدق لذاته، وملا فيه من مكارم األخالق؛ واملبالغة خبالص
  : )هرِم(ـإين مسعتك تقول ل: )زهري(ـميدح الرجل إال مبا فيه استحسانا لصدقه، ما جاء به األثر أن رجالً قال ل

  
  

وحده، وما رأيت أسدا  إين رأيته فتح مدينةً: وأنت ال تكذب يف شعرك، فكيف جعلته أشجع من األسد؟ فقال
  . )٦("فقد خرج لنفسه طريقًا إىل الصدق، وعدى عن املبالغة!! فتحها قط

، والتوسط يف قد التزم التوسط يف الصدق )زهريا(، يدل على أن ، وتفسري التخييل الشعريوهذا املوقف
  .، فلم خيرج إىل الكذب الواقعي، ومل يبتذل معناهالكذب الشعري

هناك نوع مميز من الصدق يف املدح، وهو مدح الذات ومدح العدو أو اخلصم مبميزاته من باب الصدق و
ا قومه يف نصرهم يف حرب  مدح اليت) خداش بن زهري(وصف قصيدة ) ابن سالّم( الواقعي املُنصف، حتى إنّ

جمطَة(ار يف وقعة الفيوم ش(هشام والوليد: املغريةي ، ومدح خصومهم القرشيني بقيادة ابن )رهم وشاع) هـ١ت
  : ، وذكر منها اآليت)القصيدة املُنصفة(، بـيف استبساهلم حىت حلظة اهلزمية )عبد اهللا بن جدعان(اهلجاء 

                                     
الشعر والشعراء، أبو حممد، عبد اهللا بن مسلم بن : ؛ وينظر٦٣/ ١: ) د حممد شاكرحممو.د :حتقيق(طبقات فحول الشعراء، حممد بن سالّم اجلمحي، ) ١(

ينورِيقُدامة؛ ونقد الشعر١٥١-١/١٥٠: ، ابن رشيق؛ والعمدة١٣٨-١/١٣٧: ) أمحد حممد شاكر.د: حتقيق وشرح(، ) هـ٢٧٦-٢١٣( قُتيبة الد ، :
  .١/٢٩٣: ، اآلمدي؛ واملوازنة٦٥-٦٤

  .١/٦٣: ، ابن سالّمل الشعراءطبقات فحو: ينظر) ٢(
  .٥٠: ثعلبشرح شعر زهري بن أيب سلمى، : ينظر. أي وهو معدم املال، عاجز: على عالّته) ٣(
   .١/٦٤: ، ابن سالّم؛ وطبقات فحول الشعراء٥٠، و٤٦: املصدر السابق) ٤(
  :يف املنت أعاله، والرواية اليت يف جمموع شعره هي، وفيه رواية أُخرى مع ذكر الرواية اليت ٧٨: ثعلبشرح شعر زهري بن أيب سلمى، ) ٥(
"تيعإذا            د ،رعِ ألنتالد وشح لَنِعميف الذُّعرِ: و زالِ، ولُجن."  
  .١٥٢-١/١٥١: ، ابن رشيقالعمدة) ٦(

"رينَ الْخوغتبلَ الْمعج رِمٍ،قَده  يف  السنَولُوـائ،قَـإِلَى أَبطُر ابِهاـو  
  )٤(" والندى خلُقَا،منه،يلْق السماحةَ  هرِما )٣(،علَى عالَّته، من يلْق يوما

  )٥(ولُج في الذُّعرِ  ،الِنز :دعيت  إِذْ،وَألنت أَشجع من أُسامةَ
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هويشعار اليت تنحو هذا املنحى؛ إذ يلزم إدراك ما األاإلنصاف يف الدقة يف فهم غاية ضرورة إىل ) قُدامة( نب

مثل هذا  )٢(فين أو اجتماعي بعيد آلخر؛ لغرضٍإىل ان أحدمها قد خيرج خيرج إليه ظاهر الصدق أو ظاهر الكذب؛ أل
اخلصوم بأسلوب ال  ، ويهجويف حني هو يمعن يف مدح قومهالشاهد الذي ظاهره اإلنصاف والصدق لغاية الصدق، 

، إن حقَّه التشفِّي منهم؛ رمحةً وشفقةً، وإال فمن باب الذم مبا يشبه املدح؛ فهو يعطف عليهميبدو أنه و؛ يثري حفيظتهم
هزم مثل أولئك ؛ فال يون الشاعر صادقًا يف مدحه بال شك، وقد يك)٣(بلق قتلوا أباه من -فيما يروى-وال سيما أم 

  .األشاوس إال من هم أقوى منهم وأعلى
لى الشعر يف النثر خباصة، وهو ينطبق ع- عن معيار الصدق والكذب يف املدح  )الكالعي(وميكن إدراج قول 

من مدح أحدا بغري ما فيه، فقد بالَغ يف : ، فقد قال بعضهمومما يستحب للكاتب أالّ ميدح أحدا إالّ مبا فيه: " -أيضا
إلنسان حمامد قد يسلبها من إىل انسب وهو قولٌ يؤكّد ضرورة الصدق األخالقي الواقعي يف املدح؛ ألنه ي .)٤("هجائه
، يف هذا املقام ره به، والكذب عن طريق املبالغة واالدعاء أشبه باستغفال املمدوحلكي يفاخأو  ليضفيها عليه، ؛غريه

وال فيه ،له سه شرفًا ليومنح.  

                                     
 .١/١٤٦: ، ابن سالّمة فيها بعض االختالفات؛ وطبقات فحول الشعراء برواي٤٥-٤٣: ) حيىي اجلبوري.د: صنعة(شعر خداش بن زهري العامري، ) ١(

 منهم قصيدة  أن يقول كلُّ رجلٍ"من الشعراء الذين يف جملسه ) ) هـ٩٩-٥٤(سليمان بن عبد امللك (ومثل هذا الصدق الواقعي احلريف يف جمال الفخر طلب
: ينظر. ) ) هـ.ق٨٠- هـ.ق١٧٩(عمرو بن قميئة (لـ) بن قُتيبةا(ومثلها بيتان أوردمها  .٢/٧٥١: املصدر السابق". يذكر فيها مآثر قومه، وال يكذب

   .١/٣٧٧: ، ابن قتيةالشعر والشعراء
  .٩٣-٩٢: ، قُدامةنقد الشعر: ينظر) ٢(
  .١/١٤٤: ، ابن سالّمطبقات فحول الشعراء: ينظر) ٣(
  .٢٥٨: إحكام صنعة الكالم، الكالعي) ٤(

"رغْ ، إِنْ علافَأَبامشا هبِن ،تل  ضاِهللا أَب دبعـــِويلالْواـغْ ود  
  وداـا وجـًديهِم حسبـفَإِنَّ لَ  خير، القَومِأُولَئك، إِنْ يكُن في 

ـشٍـهيقُر نرِ ماشعالْم ريخ م  اهرأَوإِذَا قُ-ا ودتح- ناـزدو  
ا يــبِـأَنمش ماظَونأَقَم ةَ قَد  مـعجالْم داـودومع إِنَّ لَه ،د  

ا بـارِضوا عاؤاـفَججِئْنا، وا  رِددقُوابِ الْوي الْغف تمرا أَضكَم  
  وداـعراك النمرِ واجـهت اُْألس  ونـا،كُرنا الْكُمـاةَ وعاكْرفَعا

مثْلَهم أَر فَلَم ا،ــهفَلُّوا ووا   زِمناديالَ كَذغَبِواذُقًا مد١(" و(  
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) كُثير(صادق الصبابة، وكان  )مجيلٌ(وكان : " )هـ٨٢ت( )مجيل بثينة(عن ) اجلمحي(، فيقول الغزلأما يف 
وية وانطالق النفس مبا فيها دون إرغامٍ عليه، وضده التكلّف مبعىن والصدق هنا هو العف ؛)١("يتقول )هـ١٠٥ت(

  .راغبة أو غري كاملة االستعداد غريإرغام النفس على قول الشعر الغزيل، وهي 
ومل يكن أحدهم يرضى ) : "ابن رشيق(الواقعي، يقول  العرب الصدقالنقاد أيضا يطلب  الوصفويف 

  .)٢("عل احملدثونبالكذب، فيصف ما ليس عنده كما يف
الرحالت ومغامراا، ال تضييق فيها أو تأكيد على الصدق األخالقي الواقعي  الغزل، والرثاء، ووصف إن

وصل مشاعره اليت تفيض يف قلبه، وختاييله اليت تنضج يف احلريف، وإمنا للشاعر احلرية يف إجياد القالب اللغوي الذي ي
صافيةً بال مبالغات موغلة يف االستغالق الذي مينع جتاوب املتلقي مع الشاعر،  إىل قلب املتلقي وذهنهوهواجسه ذهنه 

من خالل ختيل ما خيل الشاعر إىل  - إن كان يشغله- ومينع اإلحساس النقدي من استكشاف مفهوم الصدق الصحيح
   .يف الذوق النقدي مقبولٍ ضده املبالغة، والغلو، والتكلّف غري ، مما جيعل مفهوم الصدق بأنَّعقله

يا: أن الغرض الشعري يتحكّم يف توجيه مفهوم الصدق، وتقوميه -مما سبق-نتج ستا واستقباحقبوالً استحسان ،
؛ إذ قد يصادف حلظة الشعرية تغيرت استجابة الناقد للتجربة، ولكن هذا املوقف شبه العام يتعرض للتغير إذا ورفضا

، يرفض فيها ما كان يقبله ويستحسنه، أو قد يصادف حلظة تعكُّرٍ فيها ما مل يكن يقبلهنفسي يقبل  صفاء ذهين أو
  .حبسب استعداده وهذا مرتبط مبدى إبداع الشاعر يف حبك شعره واإلقناع الفين به، والتأثري الفعلي على املتلقِّي

  
  :حتديد زاوية النظر للغرض الشعري: خامسا
  :وزوايا النظر هي لدى النقّاد املهتمني به؛ ، ووضوح قيمتهيف دقّة مفهوم الصدق هذه اخلطوة اإلجرائية تتحكّم

، وإمنا ا أو بالكذبحسن وصف الشاعر ال ي ؟أو للشعر الصدق صفة للشاعر هل :الشاعر/املتكلِّم- ١
فارسا شاعرا شجاعا، وكان لبيد بن ربيعة، أبو عقيل، : " )لَبِيد بن ربيعة(عن ) اجلُمحي(قال . يوصف الشعر بذلك
  .)٣("قدرجلَ ص، وكان مسلما ، رقيق حواشي الكالموكان عذب املنطق

فسه يف نأحد من يصدق عن "بأنه )  )هـ٢١-هـ.ق٧٥( يكرِبد عمر بن مع() ابن قتيبة(ووصف 
أو تزييف للحقيقة  رجراره حبياته دون حت؛ أي يذكر عيوا، وذلك حينما وصف جبنه يف املعارك، وف)٤("شعره

  :وأبياته هي ؛نفسية بإخفائها أو ادعاء ضدها، وهو الشجاعةالتارخيية ال

                                     
  .٢/٥٤٥: ، ابن سالّمطبقات فحول الشعراء) ١(
  .٣٦٣-١/٣٦٢: ، ابن رشيقالعمدة) ٢(
  .١/١٣٥: ، ابن سالّمطبقات فحول الشعراء) ٣(
  .٣٧٤-١/٣٧٣: ، ابن قتيةالشعر والشعراء) ٤(
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  :القائل) ألعشىا( بيت) ابن طباطبا(وبعد أن أورد 

  : )هـ٦٨ت) (ذريح قيس بن( يبيتو     

                       
فاملُستحسن من هذه األبيات : "الزاوية اليت ختص الشاعر قائالً بأمهية تلمس الناقد هلذه) باابن طباط(يصرح 

أنه وقف على ) "كُثير(فقد حدث  ،)٤("حقائق معانيها الواقعة ألصحاا الواصفني هلا دون صنعة الشعر وإحكامه
: ففضلوا مجيالً يف عشقه، فقلت هلم -يعرفونه بوجهه ومل يكونوا- أيهما أصدق عشقًا : مجاعة يفيضون فيه ويف مجيل

ا(م ظلمترر(أصدق عشقًا من ) مجيل(؛ كيف يكون )كُثيكُثي( عن وإمنا أتاه ،)ثينةب (ما يكره بعض")أبو (وخيالفه  ؟!)٥
هذا لثباته على  ورمبا كان !)٦(أصدق احملبني املشهورين يف العرب شعرا -أي مجيالً-، فيجعله )هـ٣٠ت() حمجن

   .للصدق انفاملعاناة الواقعية والتخييلية مقياس ؛معه، مما يثبت صدق حبه هلا) بثينة(الرغم من جفوة على صفاء قلبه 
أو تكذيب،  من تصديق"يف الشعر  ]لشيء أن ما يعترض دعوى إثبات شيٍء) عبد القاهر اجلرجاين(ويؤكد 

على املتكلِّم، وليس اللغة من ذلك بسبيل، وال منه يف قليل وال  اعتراضواعتراف أو إنكار، وتصحيح أو إفساد، فهو 

                                     
  . ٣٧٤-١/٣٧٣: ، ابن قتيبة؛ والشعر والشعراء١٠٢: ) هاشم الطعان: ةصنع(ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي، ) ١(
  .١٣٧: ابن طباطبا ،؛ وعيار الشعر٥٧: ديوان األعشى الكبري) ٢(
  :، ومها برواية خمتلفة) هـ١٦٩ت( والبيتان ليسا لقيس بن ذريح، وإمنا مها للحسني بن مطري األسدي .١٣٧: ، ابن طباطباعيار الشعر) ٣(

"تضم ةُ اليومِ قَـدفْـــرز يـــذه ،لَييلخ  لَّتأُط زفــرةٌ قَــــــــد يم عدا بفَــم  
 منونِيـلْـننَ قَتــدقَص لَــو اتفَـــرز  لَّتوت قَــــد يي الَّتـــأْتت يالَّت ـقُـضت"  

  .١٤٣: ) حسني عطوان.د: مجع وتقدمي(شعر احلسني بن مطري األسدي، 
  .١٣٧: ، ابن طباطباعيار الشعر) ٤(
  .٢٥٨: ، املرزبايناملوشح) ٥(
  .٢٦٤ :صدر السابقامل: ينظر) ٦(

  رورـَ، وإِني لَفوتـذَر الْمـح  ـاــي بِهـولَقَد أَجمع رِجلَ"
  رــحين للنفْسِ من الْموت هرِي  فُهـا كَارِهـةًـقَد أَعطـولَ
  )١(" ديرـوبِكُلٍّ أَنا في الروعِ جـ  قـلُــي خـنـلُّ ما ذَلك مكُ

"ه ـقَالَتائز ا جِئْتةُ لَمرياـرهر  يوكنم يليوو كلَيع يلُِلجا ر٢(" ، ي(  

  فَمن لي بِأُخرى مثْلها قَد أَطَلَّت  د غَلَبتهاـرةٌ قَـخليلَي، هذي زفْ"
مدي لَو اتفَرز بِيــونِيلْنقَت ـن  لَّتوت قَد يي الَّتأْتت يالَّت قوس٣(" ت(  



 لنظرية الصدق يف النقد العريب القدمي شكيل النقديــــــــــــ جتلّيات التـــــــــــــــــــــ

٢٩  
  ــــــــــــــــــــــــــ .م٢٠١٢، مارس ٢، السنة األوىل، العدد)مجمع(جملة جامعة املدينة العاملية احملكّمة 

حىت ال ينسى الناقد الناحية  ؟، أو الطابق تارخيهت يالنظر إىل حال املتكلم، وهل ه سن املبالغة يف، وال حت)١("كثري
  .اإلبداعية التخييلية

ي للحديث عنه، أو ترمجة مشاعره، وال سيما وهو ما نظم اخلطاب الشعر :موضوع الشعر/املُتكلَّم عنه - ٢
، اليت أضناها أنه راحلٌ عليها طوال )) هـ.ق٣٦-٧١( املُثقب العبدي(ناقة مثل إن كان حمبوبا مخلصا ال ينطق 

  :يف قولهحياته، فاستشف مشاعرها الصادقة من التعب، وترمجها 

، حىت توحدت مشاعرمها معا، فترمجها الشاعر الذي أجهده هو اآلخر ،)عنترة العبسي(حصان مثل ذلك و     
  :يف قولهبصفاء 

، لكنه ممكن يف اخليال، بل إنه مقنِع من ااز احملال وقوعه حقيقةً) عنترة(وحصان ) العبدي(وحالُ ناقة  
قٍ مل مينعهما من عصيان رغبات هر على الناقة والفرس من رهمن خالل ما يظ )٤(بصدقه ودورانه يف اهلاجس

ين املُضنيةالشاعر!  
  :، وهي)ربابة(ا جاريته مالطف  اللَّذان) هـ١٦٧ت() بشار(بيتا ومن ذلك   

       
  

        
كُلُّ شيٍء يف : "بقوله ةفخمالو ةزلأشعاره اجلمن عاتبه على هذا الشعر الذي يخالف ) بشار(وقد أجاب 

فهي  ،هذه هلا عشر دجاجات وديك )ربابةُ(ـهذه جاريةٌ يل، وأنا ال آكلُ البيض من السوق، ف )ربابةُ(و. موضعه
ذكرى قفَا نبك من : وأحسن عندها من ،أحب إليهاوحتضره يل، فكان هذا من قويل هلا  ،جتمع علي هذا البيض

  .)٦("حبِيبٍ ومنزِلِ

                                     
  .٣٧٣: ، عبد القاهرأسرار البالغة) ١(
  . ١٢٦، و٦٥: ، املرزباين؛ واملوشح٢٠٠: ، ابن طباطبا؛ وعيار الشعر١٩٩-١٩٥: ) حسن كامل الصرييف: حتقيق(ديوان شعر املثقب العبدي، ) ٢(
  .٢٠١: ، ابن طباطبا؛ وعيار الشعر٢١٧: ) حممد سعيد مولوي: حتقيق ودراسة(ديوان عنترة، ) ٣(
؛ وانظر مثاالً مشابِها من شعر ١٢٦: ، املرزباين؛ إذ عده من الغلو؛ واملوشح٧٧: ، الباقالين؛ وإعجاز القرآن٢٠٠: ، ابن طباطباعيار الشعر: نظري) ٤(
  .٧٨٨-٢/٧٨٧: بن رشيق، االعمدة: ينتقده ابن رشيق إلدخاله الفخر يف سياق الغزل، وجيد له خمرجا من العيب واخلطأ بتأويل النسيب جمازيا) الفرزدق(
  .٣١٣: ن املرزباين؛ واملوشح١/٩٧: ) حممد الطاهر بن عاشور: مجع وحتقيق(ديوان بشار بن برد، ) ٥(
  .٣١٣: ، املرزبايناملوشح) ٦(

  !ي؟ـنِـنه أَبدا وديـذَا ديأَه  ينِيـها وضــت لَتقُولُ وقَد درأْ"
  )٢(!"أَما يبقي علَيه والَ يقينِي ؟  رِ حلٌّ وارتحالٌــدهـلَّ الـأَكُ

"روقْعِ الْقَ فَازو نـعـنانِهمِ  ا بِلَبحمحتو ةرببِع كَا إِلَيش٣("و(  

"ـتيةُ  الْببةُ راببر  صي الـتلَّ فالْخ ـبيـزت  
اتاججد رشا علَه  الص نسح كيدـوت٥("و(  
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واحدةً  دفعةً -ويف رواية أم سبعة-اخلمسة أبنائه  بفقد) أبا ذُؤيب اهلُذيل(أوهن وأيضا موضوع املوت الذي 
موضوع الفَقْد وآالمه، بل إن  مما كان له األثر القوي يف صدق القصيدة كلّها، ودوراا حول )١(مبرض الطاعون

سبعا ضاريا له يد، ولليد أظافر نشبت يف  املوت سامعهالصور اازية اليت دخلت يف املُحال وأبعد البعيد كتخييله ل
ها وبعدها مهفعةً واحدة، هذه الصور ترتاح إىل الصدق الشعوري الذي جيعلها صادقة بقوة وعة دأرواح الصغار األرب

واقع؛ ألن الفجيعة أكرب من إدراك اإلنسان الضعيف وحتمله للفواجع الضارية، فلم ير فيها النقّاد إالّ مجاال عن ال
بقوا  ، وصعوبة قافية العنيفاظهالالرغم من غرابة بعض أعلى و ؛)٢(لرغم من إيغاهلا يف احملالعلى ا نيوصدقًا فائق

  :يقول ؛الصارخة بقوة الفجيعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، وهو )هـ٣٩٣ت( )ابن وكيع(لكن هذا ال مينع بعض النقّاد من التدقيق يف واقعية املُتحدث عنه، حىت إن 
، معناه أن معامل السيادة تلوح يف سيماء أطفال ممدوحيه، )هـ٣٠٠بعد توفَّى ) (سوار بن أيب شراعة(ـيعجب ببيت ل

، محالٌ واضح"هذا املعىن بأنه  ، ليصف)٤(تكتمل فيه مواصفات السيد الفعليةومبجرد بلوغ الطفل سن اليفاعة 

                                     
  .٢: ديوان اهلُذليني: ينظر) ١(
  .٢٦٩-١/٢٦٨: ، اآلمدياملوازنة: ينظر) ٢(
  .٣-٢: ديوان اهلُذليني) ٣(
: ) حممد رضوان الداية.د: حتقيق(د الشعر وبيان سرقات املتنيب ومشكل شعره، أبو حممد، احلسن بن علي بن وكيع التنيسي، املنصف يف نق: ينظر) ٤(
  :؛ ونص البيت هو١/٢٥٢

"مهدلُووم يف ددؤالس رِفعا  تفَعا إِنْ أَيديس اهرتو"  
  

  يجـزعوالدهر لَيس بِمعتبٍ من   وجع؟ـمنون وريبِها تتأَمن الْ"
  ؟لْت وِمثْلُ مالك ينفَـعنذُ ابتذم  ما لجِسمك شاحبا: قَالَت أُميمةُ

  جع؟يك ذَاك الْمضـض علَـإِالَّ أَقَ  أَم ما لجنبِك الَ يالَئم مضجعـا
  ودعـواـالَد  فَـأَودى بنِي من الْبِ  ا لجِسمي أَنهــأَنْ م: فَأَجبتها

غُص نِيوقَبأَعو نِـيى بدةًـأَو  ـبعو قَادالر دقْـعةً الَ ترــبلَع  
اهوها لقُونأَعو يوا هقُوبـسم  لا وومرخــكُفَتعرصبٍ  منلِّ ج  
اصشٍ نيبِع مهدعب ترببٍـفَغ  الُ أَنإِخـوالَح ـــيعبتتسم ق  

مهنع عافبِأَنْ أُد تصرح لَقَدو  ـةُ  أَقْبنِيـــفَإِذَا الْمفَعدالَ ت لَت  
نِيإِذَا الْماـوهأَظْفَار تبشأَلْ  ةُ أَنـــفَيفَعنالَ ت ـةميمكُلَّ ت ت  

  )٣("ت بِشوك فَهي عور تدمعـسملَ  أَنَّ حداقَهاـفَالْعين بعدهم كَ
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يف  نه مقبول وحسن من باب زيادة النبل، وعلو الفضلمن جهة الواقع، لكنه من جهة املتكلَّم ع )١("وكذب فاضح
  . )٢(هؤالء القوم، علُوا يتشربه أطفاهلم منذ والدم

غالبا ما يستأنس املتلقّي بالكالم املعتدل الصادق املتسق، وينفر من املتنافر الذي ال ميكن أن  :الناقد/املُتلقِّي - ٣
ستأنس بإطالق الشاعر العنان ملشاعره الصادقة، دون تزويقها، وإخفاء شيء كما أنه ي ،)٣(يقتنع العقل بإدراكه له

، وإن وقع )٤(منها؛ أي يرتع مرتع االنسيابية النفسية اليت تكشف أعماق النفس اإلنسانية يف حلظتها الشعرية كما هي
ب الشعر مبا ال يخلّ بصدق ما الشاعر يف أزمة سيطرة احلالة الشعرية عليه، وخروجها عن املسار املقبول، فله أن يهذِّ

  .، فهو رباطه األول باملتلقي)٥(صدر عنه يف املرة األوىل
النقّاد عليه  الذي عاب )هـ.ق٥٠ت( )، عمرو بن حرملةاألصغر املُرقِّش(ومن الشواهد على هذا قول 

  :؛ انتقادا لبيته)٦("ألرض ليس بصاحٍاكر دارت به من إذا ذَ: "بقوهلم

فكِّروا يف املعىن من زاوية الشاعر، وإمنا ألغوه، وأحلّوا رأيقّاد مل يأن يشعر فالواضح أن الن هم مكانه، ويصعب
بصدق التعبري وصدق احلال، فال   -أدواًء أكثر من الدوارا اليت تورِثُ أصحا-أحد مل يجرب هذا النوع من الذِّكْرة 

ى املعىن إال من باب فُقدانرالعقل، وسوء النظم ي!  
أن يكون الشاعر ال يورِد يف شعره من ... وجيب) : "أرسطو(يف تلخيصه لكتاب الشعر لـ )ابن رشد(يقول 

حىت ال ينسب يف ذلك إىل الغلو واخلروج عن  ؛من ذلك بوناحملاكاة اخلارجة عن القول إالّ بقدر ما حيتمله املخاطَ
من تأملٍ ما جيب على املتلقّي إزاء املعىن الشعري ) عبد القاهر اجلرجاين(ويفصل  .)٨("طريقة الشعر، وال إىل التقصري

لبيت األول مل وفكِّر يف حالك وحالِ املعىن معك، وأنت يف ا: "أو عدمه؛ يقول ؛ حىت حيكم بصدقهوتغلغلٍ يف أعماقه
ه له فيما يملي على اإلنسان عيناه، ويؤدي إليه ناظراه، مث قسهما على نصرته إياه، ومتثيلَ تنته إىل الثاين، ومل تتدبر

طرفيه، فإن لتعليه، وتأم احلال، وقد وقفتعدبِه ك تعلم ببحما يف متكّن املعىن لديك، وتةَ تفاويك، وشدما بني حالت 

                                     
  . ١/٢٥٢: ، ابن وكيعاملنصف يف نقد الشعر) ١(
  .٢٥٢/ ١: املصدر السابق: ينظر) ٢(
  .٢١، و٢٠: ، ابن طباطباعيار الشعر: ينظر) ٣(
  .٢٤: املصدر السابق: ينظر) ٤(
  .٧٤-٧٢: املصدر السابق: ينظر) ٥(
  .١/٤٢: ، اآلمدياملوازنة) ٦(
: ، اآلمدي؛ واملوازنة٩٨: ) كارين صادر: حتقيق(رملة، ، واملرقش األصغر، عمرو بن ح) هـ.ق٥٧ت(ديوان املُرقِّشني، املرقش األكرب، عمرو بن سعد ) ٧(
١/٤٢ .  
  .١١٠: بن رشداتلخيص كتاب أرسطوطاليس يف الشعر، ) ٨(

"ا قَلْبحا صهنع لَىهةً عكْرا  أَنَّ ذمقَائ ضاَْألر بِه تارد تطَر٧(" إِذَا خ(  
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عيتفيما اد واحلق ،ه يف نفسك، وتوفريه ُألنِسك، وحتكُم يل بالصدق فيما قُلتبلتنظريويف هذا ال .)١( "إليك، ون 
مثلما هو موجود يف النص  - أي املتلقي-تأكيد حلركة الصدق جتاه املتلقّي؛ إلشعاره بوجوده احلقيقي يف داخله هو 

  . اإلبداعي
إن اجلاهل الفاسد الطبع يتصور املعىن بغري صورته، : "أوضح بقوله بعد هذا مبسافة معناه) عبد القاهر(وجيعل 

نظر إليه من خالهلا، من ال يعلم طبيعة الشعر، والزوايا اليت ميكن أن ي ؛ أي إنّ)٢("ويخيل إليه يف الصواب أنه أخطأ
كمه على صدقه وكذبه خمالفًا ملا ليه، وسيأيت حويلج إىل أسرار معانيه من داخلها، فسريى املعىن بغري ما أُلِّف ع

  .يستحقه املقام الشعري
، فقد كذب الشعري ظاهر السياق التارخييليس بالضرورة أن يطابق الصدق أو ال :التارخييالسياق واقع  - ٤

بعض  ية إىل إصابةلكن مطابقته للسياق مدعاةٌ قو ،يبدو للشاعر أن خالف ما يقتضيه الظاهر ألزم وأوىف حتقيقًا للغرض
ولحسن الشعر وقَبول الفهم إياه علّةٌ أخرى؛ وهي ) : "ابن طَباطبا(يف تقدير الصدق فيه والكذب الفين؛ يقول  املتلقّني

موافقته للحال اليت يعد معناه هلا كاملدح يف حال املُفاخرة، وحضور من يكبت بإنشاده من األعداء، ومن يسر به من 
  .)٣("األولياء

هويساحمون ) القاضي اجلرجاين( نبقّاد واللُّغويون يإىل املعيار التارخيي يف قضية الصدق والكذب، فما دام الن
ر بأي تفسري يفسى عنهم يف اإلغراق الفاحش، وياضتغال ي مم الشعرية، لزاة، وجتاوزيلالقُدماء على أخطائهم اللُّغوي 

  ؟)٤(إعابته عليهم
ز يف الزوايا السابقة من هذا البحث وظيفة السياق التارخيي املؤثرة؛ وذلك بالنظر إىل املوقف العاطفي، ويرب

ع، وحال الشاعر، ومواقف املُالطَ، واهلجائيواملدحيا  فة، والتذكّر، والرثاء والتوجث عنه يف الشعر؛ ألأو املُتحد
، واملنصفة للحكم بالصدق أو عدمه بالنظر إىل أحوال املتكلِّمنيجوانب تعني على تشكيل الرؤية النقدية الواضحة 

  .، ومقامامومخاطَبِيهِم، وموضوعام
  : النظم الشعريواقع  - ٥

أنه قيل ) اجلاحظ(إن الصدق والكذب وصفان للشعر نفسه أو الكالم، وليسا وصفًا لصاحب الكالم، ويذكر 
منه، فو  وما عليك إذا كان الذي أزيد فيه أحسن: يث، فقالإنك تكذب يف احلد: " )١()هـ٢٢٨ت( )حباب(لـ

                                     
بيت غريمها، مما جعل الباحثة تورده دون إيراد  ، لكنه ينطبق على أي) البحتري(، واحلديث ورد بعد بيتني لـ١١٦: ، عبد القاهرأسرار البالغة) ١(

  . األبيات
  .١١٩: املصدر السابق) ٢(
  .٢٣: ، ابن طباطباعيار الشعر) ٣(
، ٢٢-١٤: ) علي حممد البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق(علي بن عبد العزيز اجلرجاين، : الوساطة بني املتنيب وخصومه، القاضي: ينظر) ٤(
  .٥٥-٥٤و
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لو أردت  -واهللا- ولكنك . اهللا ما ينفعك صدقه، وال يضرك كذبه، وما يدور األمر إال على لفظ جيد، ومعىن حسن
  !)٢("ذلك لتلجلج لسانك، وذهب كالمك

، وإمنا هي موهبة، ال تتيسر ملبالغة ليست أمرا سهال، وهذه اعن الواقع إن الكذب الفين يعين املبالغة يف التعبريِ 
وطبعٍ خمصوص إال لذوي مهارة.  
منه، إذا أخذ يف  والشاعر ليس يوصف بأنْ يكون صادقًا، بل إمنا يراد: "هذا بقوله) قدامة بن جعفر(ويؤكد 

عىن اجلودة املثالية يف النظم اللغوي ، والصدق هنا مب)٣("أن يجيده يف وقته احلاضر -كائنا ما كان-معنى من املعاين 
وإيفاء كل معنى حظّه من العبارة، وإلباسه ما : "حني قال الرئيسةمن أدوات الشعر ) ابن طَباطبا(، اليت عدها والداليل

  : ) الفرزدق(ومنوذج هذا قول . )٤("يشاكله من األلفاظ حىت يربز يف أحسن زِي، وأى صورة

                               
ليكون أشد مبالغةً يف الوصف إذا ... إذا هو أغفى : ...يف قولهفانظر إىل لُطفه : "قائالً) ابن طباطبا(يعلِّق 

  )٦(!"وهو سامٍ نواظره: ... ، فقاله عند إغفائه باملوت، فما ظنك به ناظرا متأمالً متيقِّظًا، مث نزهه عن اإلغفاءوصفَ
م كان الشعراء ملتزمني بالصدق ؛ ففي اجلاهلية وصدر اإلسال)ابن طَباطبا(وهلذا النظم اجتاهان صرح ما 

صدقوا أم ال، فإم يخرجون أوسواٌء . بِل املبالغة يف الوصف والتشبيهالواقعي يف معظم األغراض الشعرية باستثناء ما قَ
أشعارهم على ظاهر الصدق، فينالون عطاياهم على الصادق وغري الصادق، بينما أصبح شعراء العصر األموي 

لزوالعباسي مني ملزبالتجديد، ممبسبب  ؛)٧(يف حكاية الشعر وعدمه الواقعي ا عن الصدقني بالتفنن يف النظم بعيد
  .رمي اامات السرقة دون حذر وتدقيقضغط قضية املوازنة التقوميية بني القُدماء واحملدثني، و

تثارته لسامعه؛ ألن إن االنزياح املتبادل بني الصدق والكذب من دواعي جتديد الشعر، وجتديد إدهاشه واس
دائما، يسبب امللل، ويقضي على حياة الشعر  واإليهام الصدق دائما، أو الكذب: احلفاظ على وترية واحدة

                                                                                                       
". هـ٢٢٨توفّى سنة . ) هـ١٧٩-٩٣( هم بالكذب، وهو ممن روى عن مالك بن أنساق، متهو حباب بن جبلة الدقّ: "كتب احملقق يف التعريف به) ١(

  .٢/٣٣٩: البيان والتبيني، اجلاحظ
  .٢/٣٣٩: البيان والتبيني، اجلاحظ) ٢(
  .٢٣: ، قدامةنقد الشعر) ٣(
  .٧- ٦: ، ابن طباطباعيار الشعر) ٤(
  .٨٠: ن طباطبا، اب؛ وعيار الشعر٢٢٢: ) علي فاعور: حتقيق(ديوان الفرزدق، ) ٥(
  .١٢١: ، ابن رشدتلخيص كتاب أرسطوطاليس: ؛ وانظر قريبا من ذلك عن الغلو احملمود عند الشعراء املطبوعني٨٠: ، ابن طباطباعيار الشعر) ٦(
  .١٣: ، ابن طباطباعيار الشعر: ينظر) ٧(

"تح فْتخ قَدقْبِالًوم توأَى الْمر ى لَو  أْخيلذَنِيهرائز هكْري توالْمو ،  
  عونَ رواجِ أَهجالْح نةًـلَكَـانَ م  هراظوامٍ نس وهأَغْفَى، و و٥("إِذَا ه(  
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مهما يف ملراعاة الشاعر الضرورية للفظ واملعىن يف مسألة الصدق والكذب تنبيها ) التوحيدي(؛ ويأيت تنبيه )١(وتألُّقه
ه املتلقّي للحكم بصدق الكالم أو كذبه؛ بناًء على ياق الكالم املتالئم هو الذي يوجبحث؛ ألنه يصرح بأن سهذا ال

ومما ينبغي أن ال تغفله وال تذهب عنه، وتطالب نفسك بالتيقُّظ : "؛ يقولهذا املتلقّي الصورة اليت وقع عليها يف نفس
رفت يف هذا بعض التحريف، أو جزفت يف ذاك باب اللفظ واملعىن يف الصدق والكذب، فإنك إن ح: فيه، والتجمع له

يف -األحوال كلَّها  ؛ ألنّلفظك من أن يكون حلوا مقبوالًبعض التجزيف، خرج معناك من أن يكون فخما نبيالً، و
معناه  موضوعةٌ دون اللفظ املُونِق، والتأليف املُعجِب، والنظم املتالئم؛ وما أكثر من رد صاحلُ - إصالحها وفسادها

٢("معناه لصاحل لفظه لفاسد لفظه، وقُبِل فاسد(!  
كثري من األمثلة اليت طُرحت يف بداية البحث، وحكم على  : )الفين(التخييلي املمكن واملمتع الواقع  - ٦

 سيتم االكتفاء، الذي ميكن أن يتصوره املتلقّي، وينسجم معه، و، تدخل ضمن هذا الواقعمعانيها بأا من الكذب
وال يلزم أبا : " )هـ٣٥٤ت) (املتنيب(، يف األول يقول بعد سياق تعليقه على بيت لـ)حازم(لـ يني تنظريينيرأب

صناعة الشعر هلا أن تستعمل الكذب، إال أا ال تتعدى املمكن من ذلك، أو  الطيب أن يكون صادقا يف ذلك؛ ألنّ
  .)٣("مكن يف حسن املوقع من النفوساملمتنع إىل املستحيل، وإن كان املمتنع فيها أيضا دون امل

فني أو كذب فني  إن العربة الكربى هي باألثر النفسي على املتلقي؛ حيث يسوغ له قبول املعىن على أنه صدق
؛ لكي يضمن استعداده وذهنيا ذب املتلقي نفسياجبالشاعر  عنايةمعتدل، أو عدم قبوله، مما يلفت النظر إىل أمهية 

وإمنا ساغ يف : ") حازم(يقول لفهم أسرار معانيه، وقبوهلا يف إطار التخييل الشعري الذي تأنس به النفس؛  الكايف
، وجاز ذا كان ممكنا سكنت إليه النفسقوع الكذب يف املُمكنات، ومل يسغ يف املستحيالت؛ ألن األمر إوالشعر 

ا لغرض الشعر؛ إذ املقصود بالشعر االحتيال يف ه عليها، واملُحال تنفر عنه النفس، وال تقبله أمتويهضناقلبتة، فكان م
حتريك النفس ملقتضى الكالم بإيقاعه منها مبحلّ القبول مبا فيه من حسن احملاكاة واهليئة، بل ومن الصدق والشهرة يف 

  .)٤("كثري من املواضع
أعاله من عدم قبول النفس له، ) حازم(إليه وهذا هو ما أشار  :الواقع التخييلي غري املمكن وغري املُتصور - ٧

ال جيتمع  ؛ ألا تخيل بشيٍء)٥("اهولة  التشبيهات الكاذبة، واإلشارات) "ابن طباطبا(وقد ذم وعدم أنسها ملعناه، 
عل، ال تفتر الذهين؛ ألنه ماليت يظهر ، والعربة بالتشبيهات الصادقة ناسب بني أجزائه، وال وضوح ملعاملهايف التصو

  .)٦(وجه التشابه اخلفي عند تأملها
                                     

  .٢٠٢: املصدر السابق: ينظر) ١(
  .١٤- ١٣: ، التوحيديأخالق الوزيرين) ٢(
  .١٣٦-١٣٥: املصدر السابق: ينظر. ، ذكر بيتني قبالً للمتنيب وعلّق عليهما ذا التعليق العام١٣٦: ، حازمج البلغاءمنها) ٣(
  .٢٩٤: املصدر السابق) ٤(
  .٣٩٠-٣٨٩: نضرة اإلغريض، العلَوي: ؛ وينظر٧- ٦: ، ابن طباطباعيار الشعر) ٥(
  .٢١٣: ، قدامةنقد الشعر: ؛ وينظر٣٣-٣٢: املصدر السابق: ات صياغة أنواع التشبيهات، وانظر كيفي١٦-١٥: ، ابن طباطباعيار الشعر: ينظر) ٦(
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الذي يدعو فيه للخليفة أن يعيش أبد الدهر، وهذا حمالٌ غري ) هـ١٩٨ت() أيب نواس(ذلك بيت  من مناذجو
  :؛ لذا ال ميكن تصديقه يف العقل الذي يركّب الصورة املُتخيلَة؛ يقول)و الكاذبلُالغ(، يدخل يف باب ممكن التصور

  
  

مؤسس على املُحال، " :قد وصف الشعر بأنه )هـ٥٢١ت( )دالسيابن (وليس هذا هو املوقف السائد، فهذا 
زل إىل طريق اجلد، مبنِي على تزوير املقال، وألجل ذلك إذا سلك الشاعر املطبوع مسلك الزهد، وخرج عن طريق اهل

حىت إذا أفرط يف املُحال وأغرق، وقال ما ال يمكن أن ... غاض رونق قوله وماؤه، ونقصت طالوةُ شعره وبهاؤه
  .)٢("عد من أهل الصناعة، وشهِد له بالتقدم فيها والرباعة ،يتوهم أو يتحقّق

يف تعبري -الفاسد ملُحال إىل اغري الصادقة، بل اليت تعدت  ألقوالإىل اإن ميل بعض النقّاد واملتلقّني للشعر 
فإن احلُكم على صدق األبيات وعدمها يرتبط  ؛ وعليهمن أسباب ج الشعراء هلذا البابسبب  -)القاضي اجلرجاين(

أهل اإلغراب "م فالذي يقبل هذا احملال ه ؛-كما سبق-ورفضا  قبوالً: ارتباطًا قويا مبوقف املتلقّي من تصوير احملال
؛ ألنه ناسب )٣("وأصحاب البديع من املُحدثني قد لَهِجوا به، واستحسنوه، وتنافسوا فيه، وبارى بعضهم بعضا به

  .استعدادم الذهنية واستفزها إىل توفية املعاين حقَّها من التلقّي التفاعلي
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                     
نظر شاهدا شعريا ي؛ و٢١٣: ، قدامة؛ ونقد الشعر١/١٣٧: ) Ewald Wagner( إيفالد فاغنر: حتقيق(ديوان أيب نواس احلسن بن هانئ احلكمي، ) ١(

؛ والذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، أبو احلسن، علي بن بسام الشنتريين، ١٢٠-١١٩: ، ابن رشدالشعر تلخيص كتاب أرسطوطاليس يف: وآخر نقديا مياثالنه
  .١٠٢: ، املرزباين؛ واملوشح٣٥٩-١/٣٥٨: ، ابن رشيق؛ والعمدة٢/٧٩٠: ) إحسان عباس.د: حتقيق(
  .٦٥: ألف باء، البلوي) ٢(
  .٤٢٨: ، القاضي اجلرجاينالوساطة: ينظر) ٣(

  )١("دم علَى اَْأليامِ والزمنِ  أَمين اِهللا عش أَبدا يا"
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  خامتة

  
عربية القدمية حول قضية الصدق األديب، وقد انطلق من توطئة النقدية ال التنظرياتلقد تناول هذا البحث 

عن مسات النظرية النقدية اليت سوغت عد آراء النقاد العرب القدماء حول قضية الصدق نظرية، تال ذلك  حتدثت
صحاا ج الدراسات النقدية األدبية العربية احلديثة اليت عنيت ذه القضية باختالف غايات أذعرض لعدد من منا

  .ومناهجهم، وهي تكشف عن شدة جذب القضية هلم؛ إلعادة التفكري فيها
وذلك انطالقا  ؛العناصر اليت تشكّل نظرية الصدق يف مطارحات النقد العريب القدميأما منت البحث، فقد تناول 

ىل عرض مفاهيم النقاد ودالالت ضده الكذب؛ وصوالً إ ،تعيني ماهية الصدق الشعري ودالاللته يف املعجم اللغوي من
بتعدد مستويات تعميم اجلودة والرداءة يف  دونهتقومي الصدق الشعري قبوالً ورفضا، مع التعليل واملختلفة ملاهيتهما، و

بعدها مت الوقوف  ،م الشعري حبسب فهم كل ناقد للصدقحتديد وظائف الصدق يف النظتال ذلك  .النظم الشعري
 -مبصطلح النقاد- فالشعر أدخل يف باب الكذب الفين ؛نقَد موضوع الصدق فيهحتديد نوع الكالم الذي يعلى 

. الطبعي؛ هلذا اتجهت معظم التنظريات للصدق إىل ميدان الشعر والتخييل، والنثر أدخل يف باب الصدق الواقعي
ناك أغراضا ؛ ألن ه، وكيف يتبدى فيه ما يوصف بالصدق أو الكذبحتديد الغرض الشعريأعقب ذلك مسألة 

مسألة مهمة، وهي  تأيتوأخريا  ، التزم فيها العرب طلب الصدق الواقعي دون غريها،، والوصفكاملدح، واهلجاء
زاوية : وهي توجيه مفهوم الصدق وتقوميه؛ يفتؤثر الزوايا كثرية، و؛ ألن لغرض الشعريإىل احتديد زاوية النظر 

، والواقع ، وواقع النظم الشعريالناقد، وواقع السياق التارخيي/عر، واملُتلقِّيموضوع الش/الشاعر، واملُتكلَّم عنه/املتكلِّم
  .، وأخريا الواقع التخييلي غري املمكن وغري املُتصور)الفين(التخييلي املمكن واملمتع 

وفرة  ؛ بسببأن نظرية الصدق الشعري ثرية يف معطياا الفكرية واإلجرائيةبحث ما حتقّق منه المن أبرز ولعلّ 
املادة، وتعدميكن أن جتعلها  ناها بالتفسريات والشواهد، اليت تدل على أبعاد عميقة للفكر النقدي القدميد اآلراء، وغ

، وال أدلّ على ذلك من أنّ الكذب الذي يعرض بوصفه ضد طةً على الرغم من تضاد بعضها مع بعض أو تخالُفهمترابِ
؛ ووافقه املتلقّي معىن الصدق الفين والواقعي يف أحيان كثرية إن أراد الشاعر ذلكالصدق الفين والواقعي قد حيمل 

  :مستوينيستعمل مفهوم الصدق على التنظري النقدي األديب العريب القدمي يف
وهذا ليس فيه . قابل له هو الكذب، أو املبالغة إىل درجة املُحالوهو القابل ألن يكون املُ :املستوى العام  - أ
متي دلّ عليه بالسياقات التارخيية الواقعية، أو مبا كان مزيدستزٍ نقدي يف اكتشافه، وحتديده، واحلُكم عليه؛ ألنه مما ي

غري املعنيني باجلوانب التنظريية والفلسفية حول (عامة النقّاد ، أو لدى )اجلمهور غري املتخصص(عرفًا لدى عامة الناس 
ل الشعر مثل النثر، بل مثل الكالم الذي يقع عليه التصديق، وغايته حتقيق موهذا املستوى يعا ،)األدب ونقده

  .التصديق
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مبستوياا إىل أن  -باملعىن السليب لدى أغلب النقاد- وهو الذي يتجاوز الكذب واملبالغة :املستوى اخلاص- ب
  :تكون مرجعيته ماثلةً يف عنصرين حيني يف العملية النقدية اإلبداعية؛ هما

؛ وفقًا ملدى استفراغه لتصوره أو الكذب الصادق هو املرجعية األوىل للحكم بالصدق :الشاعر/األديب - ١
  .اإلبداع اخلاصة يف شعره الذي أنتجته حلظةُ والتوهمي االنفعايل
نون وهو املرجعية الثانية للحكْم به؛ وفقًا ملا ميكن أن يتصوره من استفراغ الصدق ملك: الناقد/املتلقّي - ٢
املتلقِّي يف تصور هذا االستفراغ ومتكّنه ) الشاعر/أي األديب(، وإشراكه وطاقاته التصويرية اإليهامية الشاعر/األديب

ر لباسوافق . أو الرؤية، أو العاطفة التصوير األمثل هلذا املعىن، أو املوقف، أو الرأي، من إلباس التصووليس شرطًا أن ي
 حايد، )غراض الشعرية املختلفة كاملدح والرثاءيف مواقف األ حىت(الواقعم خالفه؛ بل إن الواقع يرتاح إىل مكانأو ي ،

ن من رصد التعبري اإلبداعي يف حلظته اخلاصة، والتمكيين الذي أذن كّتمويتحول إىل شخصٍ ينفعل ذا التصوير امل
  .يف فهم منطقه الشاعر/ة األديبللناقد مبشارك

  :إىل نوعني للصدق يم التنظري النقديوعليه، يمكن تقس
واملقاييس القائمة على  ،والقرائن ،وهو الذي يحلّل األدب ويقومه من خالل األدلّة: تنظري طبعي غري أديب- ١ 

الواقع التارخيي اخلارجي املُشاهد واملرصود، باإلضافة إىل التشريعات الدينية، واألبعاد األخالقية والسياسية 
  .إخل.. .واالجتماعية

هو الذي يحلّل األدب ويقومه احتكاما إىل الواقع اإلبداعي الذي وجد يف ذهن و :تنظري أديب غري طبعي - ٢ 
  :األديب حلظةَ اإلبداع، وهو يسعى إىل

  .الشعري اخلاص بالنص/األديب فهم املنطق  - أ
  .الشعري اخلاص بالشاعر/األديبموافَقة فلسفة املنطق  - ب               

   .الشاعر ا/اليت شكّله األديب اكتشاف موقع الصدق من النص، ومفهومه اخلاص، وأدواته -ج               
عية ديب؛ ستبقى يف إطار النظرة الطبإن الباصرة النقدية اليت ال متلك النظر الثاقب للحياة اليت ينسجها النظم األ  

الذي مضى، أو الذي حيدث يف اللحظة  اقع، ورسم هذا الواقعاليت جتعل نظرية الصدق حمصورةً يف الو) غري األدبية(
ج فيها اللحظةُ اإلبداعيةُ النصنتنيت مبطابقة الواقع؛ أي بالصدق الطبعي و. اليت تهذا ال يعين رفض اآلراء اليت ع

 ، وتضيفيف ذاا )Poetics(الشعرية اجلمالية /األخالقي، وإمنا هي آراء خارجة عن حدود النقد األديب املعين باألدبية
       .علم االجتماععلومٍ أخرى كالسياسة واألخالق، وأو  النقد األديب معايري من جماالت إىل

        
  .واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني
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  املصادر واملراجع
  

حممد رضوان : د بن عبد الغفور الكالعي اإلشبيلي األندلسي، حتقيقأبو القاسم، حمم: ذو الوزارتني ،إحكام صنعة الكالم-١
  .م١٩٦٦الداية، دار الثقافة، بريوت، 

هـ ١٤٢٨، كنوز إشبيليا، الرياض، ١حممد بن علي الصامل، ط.د.أ اختالف عنوان الكتاب يف املؤلفات البالغية،-٢
 .م٢٠٠٧املوافق لـ
أبو حيان، علي بن حممد التوحيدي، حققه  ،)حب بن عباد وابن العميدالصا: مثالب الوزيرينأو (أخالق الوزيرين -٣

 ).ت-د(، ، دمشق، امع العلمي العريبحممد بن تاويت الطبخي: وعلّق حواشيه
، ١علي حممد البجاوي، ط: هللا بن حممد بن عبد الرب، حتقيقأبو عمر، يوسف بن عبد ااالستيعاب يف معرفة األصحاب، -٤

  . م١٩٩٢املوافق لـ ـه١٤١٢ت، دار اجليل، بريو
حممود حممد .دأبو فهر،  :اإلمام أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين، قرأه وعلّق عليه أسرار البالغة،-٥

 .م١٩٩١املوافق لـ هـ١٤١٢القاهرة، -مطبعة املدين، جدة-، دار املدين١، طشاكر
، عبد القادر حسني، دار ضة مصر.د: حممد بن علي بن حممد اجلرجاين، حتقيق ،شارات والتنبيهات يف علم البالغةاإل-٦
 ). ت-د(القاهرة، 

 .م١٩٩١هـ املوافق لـ١٤١١، حلب، جامعة حلب، ١عصام قصبجي، ط.د أصول النقد العريب القدمي،-٧
املعارف، مصر، دار ، ٥ط ر،أمحد صق سيدال: حتقيق، اإلمام القاضي أبو بكر، حممد بن الطيب الباقالينّ، إعجاز القرآن-٨

  .م١٩٩٧
هـ املوافق ١٤٢٤، مكتبة الرشد، الرياض، ١ناصر بن عبد الرمحن بن ناصر اخلنني، ط.د االلتزام اإلسالمي يف الشعر،-٩

 .م٢٠٠٤لـ
 ).ت-د(، عامل الكتب، بريوت، أبو احلجاج، يوسف بن حممد البلوي: اإلمام ،ألف باء- ١٠
أبو عمر، يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب : اإلمامواهلاجِس،  نأُنس املُجالس، وشحذ الذاهجة االس، و- ١١

 ).ت-د(حممد مرسي اخلويل، دار الكتب العلمية، بريوت، : ، حتقيقالنمري القرطيب

بريوت، دار اجليل، ، عبد السالم حممد هارون: حتقيق وشرح ،بو عثمان، عمرو بن حبر اجلاحظأ، )١( البيان والتبيني- ١٢
  ).ت- د(

: عبد الكرمي العزباوي، مراجعة: السيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيق تاج العروس من جواهر القاموس،- ١٣
-اجلزء السادس والعشرونو ؛م١٩٨٧هـ املوافق لـ١٤٠٧، ٢ط-اجلزء الرابع مصطفى حجازي، وزارة اإلعالم، الكويت،

   .م١٩٩٠ـهـ املوافق ل١٤١٠
 .م١٩٩٠رجاء عيد، منشأة املعارف، اإلسكندرية، .د نصوص ودراسة،: التراث النقدي- ١٤
حممد سليم سامل، جلنة إحياء التراث .د: ، حتقيق وتعليقأبو الوليد بن رشد تلخيص كتاب أرسطوطاليس يف الشعر،- ١٥
  .م١٩٧١املوافق لـ هـ١٣٩١، القاهرة، )٢٣(اإلسالمي 

                                     
  .١٢-١٠: حممد بن علي الصامل.د.اختالف عنوان الكتاب يف املؤلفات البالغية، أ: ينظر. ) البيان والتبين(ب والصوا) ١(
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، دار الفكر، ٢حممد رضوان الداية، ط.د: باس، أمحد بن عبد السالم اجلراوي التاديل، حتقيقأبو الع احلماسة املغربية،- ١٦
  .م٢٠٠٥هـ املوافق لـ١٤٢٦دمشق، ربيع الثاين 

، مكتبة الكليات األزهرية، ١حممد سعد فشوان، ط.د النظرة اإلسالمية والرؤية اجلمالية،: الدين واألخالق يف الشعر- ١٧
 . م١٩٨٥افق لـهـ املو١٤٠٥القاهرة، 

 .م٢٠٠١، الكتاب العريب، برلني، ٢إيفالد فاغنر، ط: حتقيق ،، احلسن بن هانئ احلكميديوان أيب نواس- ١٨
مكتبة اآلداب،  ،حممد حممد حسني.د: ميمون بن قيس، ميمون بن قيس، شرح وتعليق الكبري، ديوان األعشى- ١٩

  .م١٩٥٠اإلسكندرية، 
 .م٢٠٠٧حممد الطاهر بن عاشور، وزارة الثقافة، اجلزائر، : يق وشرح فضيلة العالّمةمجع وحتق ،ديوان بشار بن برد- ٢٠
  ).ت-د(، دار املعارف، القاهرة، ٣، طنعمان حممد أمني طه.د: حتقيق ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب،- ٢١
اسات الشرقية واألفريقية، معهد الدر ،)سلسلة جِب التذكارية(وليد عرفات، .د: حتقيق وتعليق ديوان حسان بن ثابت،- ٢٢

  .م١٩٧١لندن، 
جامعة الدول -طات العربيةحسن كامل الصرييف، معهد املخطو: حتقيق، وشرح، وتعليق ديوان شعر املثقب العبدي،- ٢٣

  .م١٩٧١املوافق لـ هـ١٣٩١، )م-د(العربية، 
، املؤسسة العربية للدراسات ٢لصقّال، طدرية اخلطيب ولُطفي ا: األعلم الشنتمري، حتقيق: شرح ديوان طرفة بن العبد،- ٢٤

  .م٢٠٠٠البحرين، -بريوت، ودائرة الثقافة والفنون-والنشر
  .م١٩٧٠ بغداد، ،، وزارة الثقافة واإلعالمهاشم الطعان: صنعة، ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي- ٢٥
 .م١٩٧٠هـ املوافق لـ١٣٩٠حممد سعيد مولوي، املكتب اإلسالمي، دمشق، : حتقيق ودراسة ديوان عنترة،- ٢٦
املوافق  هـ١٤٠٧، بريوت، دار الكتب العلمية، ١علي فاعور، ط: شرحه، وضبطه، وقدمه ديوان الفرزدق،- ٢٧

 .م١٩٨٧لـ
، دار ١ط كارين صادر،: ، واملرقش األصغر، عمرو بن حرملة، حتققاملرقش األكرب، عمرو بن سعد ديوان املُرقِّشني،- ٢٨

 .م١٩٩٨صادر، بريوت، 
 . م١٩٦٥املوافق لـ هـ١٣٨٥، ، القاهرةالدار القومية ديوان اهلُذليني،- ٢٩
إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، .د: ، علي بن بسام الشنتريين، حتقيقأبو احلسن ذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة،ال- ٣٠

 ).ت- د(
، القاهرة، ، مكتبة اخلاجنيهارون مدعبد السالم حم: ، حتقيق وشرح، عمرو بن حبر اجلاحظأبو عثمان ،رسائل اجلاحظ- ٣١

 .م١٩٦٤املوافق لـ هـ١٣٨٤
، دار ٤، ط)بنت الشاطئ(عائشة عبد الرمحن .د: ، حتقيق وشرحأبو العالء، أمحد بن عبد اهللا املعري رسالة الغفران،- ٣٢

  ). ت-د(، القاهرة، املعارف
  .م١٩٦٢اس، وزارة اإلرشاد واألنباء، الكويت، إحسان عب.د: حققه وقدم له شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري،- ٣٣
، مكتبة هارون الرشيد، دمشق، ٣فخر الدين قباوة، ط.د: ، حتقيقثعلبأبو العباس  شرح شعر زهري بن أيب سلمى،- ٣٤

  .م٢٠٠٨هـ املوافق لـ١٤٢٨



 لنظرية الصدق يف النقد العريب القدمي شكيل النقديــــــــــــ جتلّيات التـــــــــــــــــــــ

٤٠  
  ــــــــــــــــــــــــــ .م٢٠١٢، مارس ٢، السنة األوىل، العدد)مجمع(جملة جامعة املدينة العاملية احملكّمة 

  ، ١، اجلزء١٥لدحسني عطوان، جملة معهد املخطوطات العربية، ا.د: مجع وتقدمي شعر احلسني بن مطري األسدي،- ٣٥
 .٢٢١-١١٥ص

٣٦ -ـ هـ١٤٠٦، جممع اللغة العربية، دمشق، حيىي اجلبوري.د: صنعة ، العامريداش بن زهريشعر خم١٩٨٦املوافق ل. 

دار أمحد حممد شاكر، .د: حتقيق وشرحأبو حممد، عبد اهللا بن مسلم بن قُتيبة الدينورِي،  ،)١( الشعر والشعراء- ٣٧
 .)ت-د(ة، عارف، القاهرامل

حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، حتقيق وتعليقمسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم، أبو احلسن- ٣٨
  .)ت-د(، بريوت، التراث العريب
، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، ١ط مصطفى السيويف،.د.أ الصدق يف الشعر بني الفقهاء والفالسفة والنقاد،- ٣٩

  . م٢٠١١-٢٠١٠لقاهرة، ا
م، ١٩٧٩، ٢٥ جملة كلية اآلداب العراقية، العدد، احلديثي جت عبد الغفور.د ،"الصدق والكذب يف الشعر"- ٤٠

 .٤٣٢-٤١٨ص
الدار -، بريوت، املركز الثقايف العريب٣جابر عصفور، ط.د، الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي عند العرب- ٤١

 .م١٩٩٢، البيضاء
، ، جدة، دار املدينحممود حممد شاكر.دو فهر، أب: ، قرأه وعلّق عليهحممد بن سالّم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء- ٤٢

 ). ت- د(

النبوي .د: أبو علي، احلسن بن رشيق القريواين، حققه، وعلّق عليه، وصنع فهارسه ،)٢( يف صناعة الشعر ونقدهالعمدة - ٤٣
 .م٢٠٠٠هـ املوافق لـ١٤٢٠جني، القاهرة، ، مكتبة اخلا١ط، عبد الواحد شعالن

عبد العزيز بن ناصر املانع، دار العلوم، الرياض، .د: ، حممد بن أمحد بن طَباطَبا العلوي، حتقيقأبو احلسنعيار الشعر، - ٤٤
  . م١٩٨٥املوافق لـ هـ١٤٠٥

 تصحيحقراءة ود فؤاد عبد الباقي، حمم: ، حتقيقأمحد بن علي بن حجر العسقالين فتح الباري بشرح صحيح البخاري،- ٤٥
  .هـ١٣٧٩، ، القاهرةاملكتبة السلفية ،-رمحه اهللا-) هـ١٤٢٠-١٣٣٠(عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  :مساحة الشيخ
، ، ترمجه عن اليونانيةأرسطوطاليس ،)، وابن سينا، وابن رشدالعربية القدمية وشروح الفارايب مع الترمجة(فن الشعر - ٤٦

  .م١٩٥٣، ، القاهرةعبد الرمحن بدوي، مكتبة النهضة املصرية: حققه، ووشرحه
، دار األمل، إربد، ١حممد صايل محدان، وعبد املعطي منر موسى، ومعاذ السرطاوي، ط  قضايا النقد القدمي،- ٤٧

 .م١٩٩٠هـ املوافق لـ١٤٠٤
، ٣ط-اجلزء األول ،دار صادر، بريوت، ل الدين، حممد بن مكرم بن منظور، مجاأبو الفضل: اإلمام لسان العرب،- ٤٨

 .م١٩٩٧املوافق لـ هـ١٤١٧، ، ٦ط-واجلزء العاشر ؛م١٩٩٤املوافق لـ هـ١٤١٤
 .م١٩٧٠املوافق لـ هـ١٣٩٠إبراهيم بن حممد البيهقي، دار صادر، بريوت، : الشيخ ،احملاسن واملساوئ- ٤٩

                                     
  .١/٤٤: ، ابن قتيبةالشعر والشعراء: ينظر. ) طبقات الشعراء(يسمى أيضا ) ١(
العمدة يف حماسن الشعر (أثبته احملقق حميي الدين عبد احلميد، و) ونقدهالعمدة يف حماسن الشعر وآدابه : (هناك عنوانان آخران شائعان هلذا الكتاب، مها) ٢(

، ابن رشيق، العمدة: ينظر. النبوي العنوان أعاله استنادا على عبارة البن رشيق يف مقدمة كتابه.حممد قرقزان؛ وقد أثبت املُحقّق د.أثبته احملقق د) وآدابه
  . ٢٢: الصامل.د.، أالكتاب؛ واختالف عنوان ٤٤-١/٤٣: ) النبوي.د: حتقيق(



 لنظرية الصدق يف النقد العريب القدمي شكيل النقديــــــــــــ جتلّيات التـــــــــــــــــــــ

٤١  
  ــــــــــــــــــــــــــ .م٢٠١٢، مارس ٢، السنة األوىل، العدد)مجمع(جملة جامعة املدينة العاملية احملكّمة 

: ، وعلّق عليهوضبطه، وصححه، ، شرحهل الدين السيوطيعبد الرمحن جال: العالّمة املزهر يف علوم اللغة وأنواعها،- ٥٠
عيسى البايب احلليب -لعريب، دار إحياء الكُتب ا٢، ط، وحممد أمحد جاد املوىل بك، وحممد أبو الفضل إبراهيمعلي حممد البجاوي

 ).ت-د(، مصر، وشركاه
 . م١٩٨٢افق لـاملو هـ١٤٠٢، الرياض، ، دار العلومبدوي طبانة.د ،معجم البالغة العربية- ٥١
  .م١٩٨٩دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ، ١أمحد مطلوب، ط.د معجم النقد العريب القدمي،- ٥٢
جامعة أم  حممد بن مريسي احلارثي،.د: إشراف محود حممد منصور الصميلي، مفهوم الصدق يف النقد العريب القدمي،- ٥٣

 .م١٩٨٩املوافق لـ هـ١٤٠٩، )تريرسالة ماجس(فرع األدب -القرى، كلية اللغة العربية
، )العلوم اإلنسانية واإلدارية(، الة العلمية جلامعة امللك فيصل ١٠٨-٧١: عبد اهللا بن صاحل العريين.د ،"مقاييس جودة الشعر يف النقد العريب القدمي"-٥٤

  .م٢٠٠٣املوافق لـ هـ١٤٢٤، ٢، العدد ٤الد 
، مكتبة املعارف، الرباط، ١عالّل الغازي، ط: أبو حممد، القاسم األنصاري السجلماسي، تقدمي وحتقيق بديع،املرتع البديع يف جتنيس أساليب ال-٥٥

 .م١٩٨٠هـ املوافق لـ١٤٠١

، ، قرأه، احلسن بن علي بن وكيع التنيسيحممد أبو ،)١( وبيان سرقات املتنيب ومشكل شعرهاملنصف يف نقد الشعر - ٥٦
 . م١٩٨٢املوافق لـ هـ١٤٠٢مد رضوان الداية، دار قُتيبة، دمشق، حم.د: وقدم له، وعلّق عليه

، دار ٢، طاحلبيب بن اخلوجة حممد : أبو احلسن، حازم القُرطاجني، تقدمي وحتقيق ،منهاج البلغاء وسراج اُألدباء- ٥٧
 .م١٩٨١، بريوت، الغرب اإلسالمي

دار ، ٤ط، السيد أمحد صقر: حتقيقبن بِشر بن حيىي اآلمدي البصري، ، احلسن مام أبو القاسماإل ،)اجلزء األول(املُوازنة - ٥٨
 ).ت-د(، القاهرة، املعارف

حممد بن عمران بن موسى ، أبو عبيد اهللا، مآخذ العلماء على الشعراء يف عدة أنواع من صناعة الشعر: املُوشح- ٥٩
 .)ت-د(، لقاهرة، دار الفكر العريب، اعلي حممد البجاوي: املرزباين، حتقيق

، ، دمشقنهى عارف احلسن، جممع اللغة العربية.د: ، حتقيقاملُظفَّر بن الفضل العلَوي ،نضرة اإلغريض يف نصرة القَرِيض- ٦٠
  .م١٩٧٦املوافق لـ هـ١٣٩٦

 .م١٩٩٧نيو يورك، -، مطابع جامعة أكسفورد، أُكسفورد١جوناثان كُولِّر، ط مقدمة قصرية جدا،: النظرية األدبية- ٦١
Literary Theory: A Very Short Introduction, Jonathan Culler, 1st ed., Oxford university press, 
Oxford-New York, 1997.    

، دار التنوير، بريوت، ١ألفت كمال الرويب، ط.د ،)من الكندي حىت ابن رشد(نظرية الشعر عند الفالسفة املسلمني - ٦٢
  .م١٩٨٣

  .م٢٠٠٣نشأة املعارف، اإلسكندرية، ، م١حممد توفيق الضوى، ط.دعند براديل، نظرية الصدق - ٦٣
  .م١٩٨١هند حسني طه، وزارة الثقافة واإلعالم، العراق، .د النظرية النقدية عند العرب،-٦٤
 .م١٩٩٠هـ املوافق لـ١٤١٠، دار العلوم العربية، بريوت، ١جنوى صابر، ط.د أصوله وتطبيقاته،: النقد األخالقي-٦٥

 هـ١٣٩٨، حوايل ، القاهرة، مكتبة اخلاجني٣كمال مصطفى، ط: أبو الفرج، قُدامة بن جعفر، حتقيق ،نقد الشعر- ٦٦
 .م١٩٧٨املوافق لـ

                                     
  .١٧-١٦: الصامل.د.، أاختالف عنوان الكتاب: ينظر. فقط دون العبارة التفسريية) املنصف(والصواب ) ١(
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٤٢  
  ــــــــــــــــــــــــــ .م٢٠١٢، مارس ٢، السنة األوىل، العدد)مجمع(جملة جامعة املدينة العاملية احملكّمة 

، مجادى اآلخرة الفكر، دمشق ، دار١وليد قصاب، ط.د، يف االجتاه اإلسالمي واخلُلُقي نصوص: النقد العريب القدمي- ٦٧
 .م٢٠٠٥يو املوافق لـ يول هـ١٤٢٦

، جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ١حممد الدغمومي، ط.د نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر،- ٦٨
 .م١٩٩٩املوافق لـ هـ١٤٢٠الرباط، 

حممد أبو علي حممد البجاوي، و: علي بن عبد العزيز اجلرجاين، حتقيق وشرح: القاضي الوساطة بني املتنيب وخصومه،- ٦٩
 ).ت-د(الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، مصر، 


