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 قضيَّة الطّبع والتكّلف يف الرتاث النقدي
  

 د. إمساعيل حسني فتاتيت                                                         
  جامعة مصراتة - الرتبيةكلية                                                          

احلمد هلل رب العادلُت، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت، سيدنا زلمد 
 كعلى آلو كصحبو كمن اىتدل هبديو إىل يـو الدين، كبعد 

تعدُّ قضية الطبع كالتكلف من القضايا اليت شغلت باؿ النقاد القدامى كثَتا، حىت إننا ف
نكاد صلـز أنَّو ال يكاد ؼللو كتاب يف النقد األديب منها، كال ناقد إال كأدىل بدلوه فيها. فقد 

بشعر سهل حاكؿ ىؤالء النقاد إغلاد مقياس لنقد الشعر فأطلقوا صفة ادلطبوع على من جاء 
كصفة ادلتكلف على من كاف شعره غَت ذلك. كما كاف اىتماـ  ،من التثقيف كالصنعة خاؿ

 النقاد هبذا ادلقياس إالَّ من أجل استخدامو كوسيلة من كسائل ادلفاضلة بُت الشعراء.
كعلى الرغم من كثرة الدراسات اليت أشارت إىل ىذه القضية؛ فإفَّ ىذه اإلشارات ظٌلت 

   قها من العناية كالتمحيص، إذ ال توجد دراسة جادة مستقلة متكاملة متناثرة موجزة مل تيعط ح
تناكلت ىذا ادلوضوع بشيء من الشمولية كاالستقاللية حبيث يتبُت من خالذلا  -فيما أعلم-

مدلوؿ ىذين ادلصطلحُت داللة كاضحة كقاطعة ؽلكن االطمئناف إليها. كإظلا مت تناكؿ ىذه 
اف تعرضهم ذلا من خالؿ حكمهم على الشاعر كتقييمهم لشعره. القضية يف ثنايا مؤلفاهتم، فك

كعرب ىذا التقييم حاكلوا تصنيف  الشعراء إىل مطبوعُت كمتكلفُت، أك شاعر مطبوع كآخر 
 متكلف. 

كعرب ىذه الدراسة، ػلاكؿ الباحث اإلجابة على العديد من األسئلة اليت ؽلكن أف تيطرح 
حوؿ ىذه القضية، من مثل: ما الفرؽ بُت الشعر ادلطبوع كالشعر ادلتكلف؟ كما اخليط الذم 
 يفصل الطبع عن التكلف؟ كمىت يتحوؿ الطبع إىل صنعة؟ كتتحوؿ الصنعة إىل تصنُّع أكتكلف؟  
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األمر يتطلَّب أٍف يقـو الباحث بدراسة استقرائية للعديد من آراء قدامى  كعليو فإفَّ 
بنشاطهم النقدم ادلتضمن ذلذه القضية.  يسعى من خالذلا إىل اإلحاطة ػ قدر ادلستطاع ػالنقاد، 

 إىل ثالثة مطالب على النحو اآليت:كعلى ضوء ىذه الدراسة يتمَّ تقسيم البحث 
 ( يف الرتاث النقديمفهوم )الطبع: املطلب األول

الطبع يف معناه ادلعجمي: السجية اليت خلق عليها اإلنساف، فهو بعكس التطبُّع الذم 
الطبع كالطبيعة: اخلليقة كالسجية اليت جبل عليها )) يكتسبو اكتسابا، جاء يف لساف العرب 

يف األصل  الطبع: السجية اليت جبل عليها اإلنساف، كىو)) كجاء يف الصحاح:  .(1)(( اإلنساف
 .(2)(( مصدر، كالطبيعة مثلو، ككذلك الطباع

، كأيضا قالوا: ىذا   كقد استعمل العرب ىذا ادلصطلح رلازا فقالوا: ىو مطبوع على الكـر
 .(3)كالـ عليو طبائع الفصاحة

أمَّا ما ؼلص نظرة النقاد القدامى إىل مصطلح )الطبع(، فهم غلمعوف بداية على أفَّ 
لذم يستطيع قوؿ الشعر على السجية دكف إعماؿ الفكر أك تكدير الفؤاد. الشاعر ادلطبوع ىو ا

كىو ما يؤيده قوؿ احلجاج بن يوسف عندما سأؿ أحد الرجاؿ البلغاء عن كلد ادلهلب، فقاؿ: 
ىم كحلقة مضركبة ال يعرؼ طرفاىا، فقاؿ لو احلجاج: أقسمت عليك ىل ركَّأت يف ىذا 

اج جللسائو: ىذا كهللا الكالـ ادلطبوع ال الكالـ الكالـ، فنفى الرجل ذلك، فقاؿ احلج
 .(4)ادلصنوع

                                                 

، لساف -1  ،ط" ـ، مادة:2005 ،4العرب، دار صادر بَتكت، ط ابن منظور، صباؿ الدين زلمد بن مكـر
 . "ع ،ب
 اجلوىرم، إمساعيل بن ضباد، الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، تح: أضبد عبد الغفور عطار، دار العلم -2

 . "ع ،ب ،ط"مادة:  ،ـ1987 ،4للماليُت، بَتكت لبناف، ط
 ."ع ،ب ،ط". مادة: 1الزسلشرم، جار هللا زلمود، أساس البالغة، تح: عبد الرحيم زلمود، ط -3
مية بَتكت ربو، أضبد بن زلمد، العقد الفريد، تح: مفيد زلمد قميحة، دار الكتب العلينظر: ابن عبد  -4

 . 1/330ـ، 1987 ،3لبناف، ط
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مث إفَّ ىؤالء النقاد يتفاكتوف يف النظر إىل ىذا الشعر ادلطبوع، فبعضهم يراه كيفما جاء 
   ىػ(، فقد كاف 217كاتفق، فيكوف منو الغث كالسمُت كالردمء كاجليد، كىو رأم األصمعي )

و يف ذلك فقاؿ: كجدت شعره كلو جيدا فدلٍَّت على أنو كاف يعيب احلطيئة كيتعقبو، فقيل ل)) 
يصنعو، كليس ىكذا الشاعر ادلطبوع؛ إظلا الشاعر ادلطبوع الذم يرمي بالكالـ على عواىنو: 

. فالشاعر ادلطبوع عند األصمعي؛ ىو الذم يقوؿ الشعر عفو اخلاطر (1)(( جيده على رديئو
س الطبع عنده عدـ التساكم يف اجلودة، فالشاعر دكف أمًٌ مراجعة أكتنقيح أكتثقيف. كمقيا

ادلطبوع ىو الذم يكوف يف شعره الردمء كاجليد. فهذا التفاكت يف الشعر ىو عالمة الطبع ادلائزة 
عند األصمعي، كمن مثَّ، كصف احلطيئة بأنو عبد لشعره ال لشيء إال لكونو كجد شعره متخَتا 

 منتخبا. 
؛ جاء مف  ىػ(، كىو ما نستشفو 255هـو الطبع عند اجلاحظ )كقريبا من ىذا ادلفهـو

من حديثو عن عبيد الشعر الذين يصفهم بأهنم يغتصبوف األلفاظ كيلتمسوف قهر الكالـ. كىم 
يف رأيو أصحاب صنعة كتكلف، كليسوا كالشعراء ادلطبوعُت الذين تتدفق عليهم األلفاظ كادلعاين 

لوال أف الشعر قد كاف )) اد فكر، يقوؿ: ارذباال دكظلا إجهبيسر كسهولة فيقولوف الشعر 
استعبدىم كاستفرغ رلهودىم حىت أدخلهم يف باب التكلف كأصحاب الصنعة كمن يلتمس قهر 
الكالـ كاغتصاب األلفاظ؛ لذىبوا مذىب ادلطبوعُت الذين تأتيهم ادلعاين سهوا كرىوا كتنثاؿ 

 .(2)(( عليهم األلفاظ انثياال
اجلاحظ ػ ىو الذم ؽللك أف يقوؿ الشعر مىت هتيَّأت نفسو فالشاعر ادلطبوع ػ عند 

 لذلك، دكف قهر لأللفاظ أك إجهاد للفكر.
ىػ(، فالطبع عنده قوؿ  395كحدا حدك األصمعي كاجلاحظ؛ أبو ىالؿ العسكرم )

كأما قرب )) تعاب للنفس، ككيفما اتفق، يقوؿ: الشعر على السجية دكف إجهاد للفكر أك إ

                                                 

 . 282ص 3، ج2ابن جٍت، أبو الفتح، اخلصائص، تح: زلمد علي النجار، دار اذلدل بَتكت، ط -1
، 2ط ،ىاركف، دار اجليل بَتكت اجلاحظ، أبو عثماف عمرك بن حبر، البياف كالتبيُت، تح: عبد السالـ -2
2/13 . 
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أخذ عفو اخلاطر، كتتناكؿ صفو اذلاجس، كال تكد فكرؾ، كال تتعب نفسك، ادلأخذ، فهو أف ت
 .(1)(( كىذه صفة ادلطبوع

كمن السهل ادلختار اجليد ادلطبوع، قوؿ ))  ضاربا أمثلة على الشعر ادلطبوع، كيقوؿ 
 اآلخر:

 فىالذم سػػػػػػػػػػػرعى الػػػػػػػػػػػػكمل ت  بى فانصػرفىاػػػصرفتى القل
 ك كمل أمت أسفاػػػػػػػػػػػػػعلي  مداػػػػػػػػػػم أذيٍب كػػػػكبًٍنتى فل

 .(2)(( اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ملَّوي خىلىفػػػى س شلٌ   ده يف النَّاػػػػػػالنا كاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػك

فالشاعر ادلطبوع عند ىؤالء ىو الذم ال غلد كبَت عناء يف قرضو للشعر. كالشعر  
 ادلطبوع عندىم ىو الذم يقاؿ ألكؿ كىلة دكف معاكدة أك ترٌك كيفما جاء. 

كمن النقاد القدامى من اشًتط يف الشعر ادلطبوع الذم يأيت عفو اخلاطر؛ أٍف يكوف 
بأف يبتعد بو صاحبو عن حوشي الكالـ كتعقيد متمتعا بشيء من احلسن كبنفحة من اجلودة، 

فهو يصف الشاعر ادلطبوع بأنَّو  ىػ(،276) ادلعاين كقلق القوايف. كيأيت على رأس ىؤالء ابن قتيبة
من مسح بالشعر كاقتدر على القوايف كأراؾ يف صدر بيتو عجزه كيف فاربتو قافيتو، كتبٌينت على )) 

. فالطبع عند ابن قتيبة (3)(( امتحن مل يتلعثم كمل يتزٌحر شعره ركنق الطبع ككشي الغريزة، كإذا
يعٍت ادلوىبة كالغريزة، كالقدرة على قوؿ الشعر، كاالقتدار على القوايف. إالَّ أننا نستشف من  

 كالمو أيضا أف من كاف على ىذه الشاكلة؛ البد أف يتصف شعره باجلودة كاإلحساف.
ف من شاعر آلخر، فبعضهم لديو طبع كسهولة كيرل ابن قتيبة أيضا أف ىذا الطبع ؼلتل

يف غرض ادلديح، كاآلخر يف اذلجاء، كآخر يسهل عليو غرض الرثاء كيصعب عليو غرض الغزؿ، 

                                                 

العسكرم، أبو ىالؿ، كتاب الصناعتُت )الكتابة كالشعر(، تح: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية بَتكت،  -1
 . 61ـ، ص1984 ،2ط
 . 78العسكرم، أبو ىالؿ، كتاب الصناعتُت، ص -2
 . 90ـ، ص1966مصر، مد شاكر، دار ادلعارؼ ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، تح: أضبد زل -3
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فهذا ذك الرمة أحسن الناس تشبيها، فإذا صار إىل ادلديح كاذلجاء خانو الطبع، ككاف الفرزدؽ زير 
 .(1)نساء، كمع ذلك ال غليد التشبيب

ادلطبوع عند ابن قتيبة متفاكت، فيحسن إذا كافق رغبة الشاعر كإجادتو، فشعر الشاعر 
كيقبح كيعًتيو التكلف؛ إذا جاء فيما ال غليده الشاعر كيرغب فيو، أك أف ذبربه الظركؼ على 
قوؿ شعر يفتقد إىل العاطفة الصادقة، كمصانعة شلدكح، أك مداراة سفيو. كمن مث، فقد يكوف 

راز ركعة الشعر ادلطبوع من عدمها، فهو الذم يقطع جبماؿ ىذا النوع للمتلقي جانب مهم يف إب
من الشعر أك قبحو، فقد سبكنو ثقافتو بالشعر كدرايتو بو؛ من أف يستملح ما قالو ىذا الشاعر يف 

 الغزؿ كيستقبح ما قالو يف ادلديح. 
صفة  ىػ(370) كالذم أكرده ابن قتيبة حوؿ طبيعة الشعر ادلطبوع؛ زاد عليو اآلمدم

أخرل، كىي االبتعاد عن كحشي الكالـ كمعٌقد ادلعاين، حُت كصف البحًتم بأنو من شعراء 
كإف كثَتا من الناس قد ))  أيب سباـ كالبحًتم، كأيهما أشعر:الطبع، فقاؿ يف معرض حديثو عن 

 جعلهما طبقة كذىب إىل ادلساكاة بينهما، كإهنما دلختلفاف؛ ألف البحًتم أعرايب الشعر مطبوع
فهو بأف يقاس بأشجع السلمي  ،... ائل كما فارؽ عمود الشعر ادلعركؼكعلى مذىب األك 

كمنصور النمرم كأيب يعقوب ادلكفوؼ كأمثاذلم من ادلطبوعُت أكىل. كألف أبا سباـ شديد التكلف، 
. فالبحًتم عند (2)(( صاحب صنعة، كيستكره األلفاظ كادلعاين، كشعره ال يشبو أشعار األكائل

م شاعر مطبوع ألنَّو مل يلجأ إىل كحشي الكالـ، كمل يعقد معانيو كما كاف يفعل أبو سباـ اآلمد
 . (3)الذم أدخل على شعره الصنعة بسبب مزجو العقل بالشعور، كالفكر بالعاطفة

 كشلا سبق ؽلكن حصر آراء النقاد ادلتناكلُت لقضية الطبع يف أمرين:
                                                 

 . 94، 93ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، صينظر:  -1
د صقر، دار ادلعارؼ، مصر، اآلمدم، احلسن بن بشر، ادلوازنة بُت شعر أيب سباـ كالبحًتم، تح: السيد أضب -2

 . 6ـ، ص 1961
 . 96خليف، يوسف، يف الشعر العباسي، ضلو منهج جديد، دار غريب القاىرة، ص -3
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أفَّ مصطلح )الطبع( عند كل من األصمعي كاجلاحظ كالعسكرم يقصد بو قوؿ األكؿ: 
الشعر على السجية كيفما كاف دكف مراجعة أكتنقيح، كال ييشًتط يف الشعر ادلطبوع أف يكوف 

 جيدا يف صبيع إنتاج الشاعر، بل ىو متفاكت حسب حاالتو. 
، يدؿ على ادلوىبة، كادللكة، أفَّ مصطلح )الطبع( عند كل من ابن قتيبة كاآلمدمالثاين: 

كالسهولة يف قوؿ الشعر، كاالقتدار عليو، كاالبتعاد عن كحشي الكالـ، كتعقيد ادلعاين. فمن 
 مسات الشعر ادلطبوع عندعلا اتصافو باجلودة كاجلماؿ. 

كادلالحظ شلا تقدـ أف أيِّا من النقاد الذين كرد ذكرىم آنفا مل يأت بتعريف زلدد يوضح 
الطبع سول ابن قتيبة الذم حاكؿ أف غلعل حدا ؽلتاز بو الشاعر ادلطبوع. إالَّ أنَّو  ادلقصود من

ال يكٌد ذىنو يف )) إىل أف الشاعر ادلطبوع ىو الذم  من خالؿ آرائهم صبيعا ؽلكن أف طللص
. (1)(( نظم القصيدة كال يتكلف، كإظلا تنساب القصيدة انسيابا من طبعو احلسن كذكقو الرقيق

يقوؿ الشعر ابتداءن بفطرتو كعلى سجيتو، دكف إجهاد فكر أك إتعاب نفس أك تنقيح  كىو الذم
 أك معاكدة. تتدفق منو األلفاظ كادلعاين من دكف قصد أك تعمد، كيتصف بالوضوح كالعفوية.

تَّى دائما لصاحبو، كيف ختاـ ىذه اجلزئٌية؛ البد من اإلشارة إىل أفَّ الشعر ادلطبوع ال يتأ
ا يبعثها كيثَتىا مثَتات تتعدد، كمواقف )) فطبع الشاعر  يثور كيهدأ، كالنَّار تشتعل كزبمد، كإظلَّ

...، كترل الشعراء يتفاكتوف يف  ابتو لألشياء كاألحداثتتباين حسب نوع الطبع كجبلَّتو، كاستج
مواقف اإلثارة، كيتفاكتوف يف التجاكب مع ما تبعثو من أحاسيس نفسية سلتلفة، كأحاسيس 

كا عنها بأحكاـ موجزة على الغضب،  كاحلزف، كالفرح كالبهجة، كالرغبة، كالكراىية، كقدؽلا عربَّ
الشعراء فقالوا: زىَت أشعر الناس إذا رغب، كامرؤ القيس إذا ركب، كالنابغة إذا رىب، كاألعشى 

 .  (2)(( إذا طرب

                                                 

ـ، 1989 ،1ط، د، أضبد، معجم النقد العريب القدمي، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغدامطلوب -1
1/352 . 
زغلوؿ سالـ، زلمد، تاريخ النقد األديب كالبالغي حىت آخر القرف الرابع اذلجرم، منشأة ادلعارؼ  -2

 . 57ص ،3اإلسكندرية، ط
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لى مثل فما أبدعو الشاعر من صباؿ؛ ال شك يف أنَّو كاف نتيجة لفطرة سليمة قادرة ع
كأىلو ىم ادلطبوعوف، ))  ا يسميو النقاد بالشعر ادلطبوع، ىذا اإلبداع. كىذا النتاج التلقائي ىو م

فهو يباكرىم من نفسو فال يطاردكنو كال يطاردىم، كىو بعد ذلك قائم بذات الشعر فكالعلا 
 . (1)(( بضعة من صاحبو

 فهوم )التكّلف( يف الرتاث النقديماملطلب الثاين: 
ككلَّفو تكليفا: أم أمره دبا  ،... دلتكلًٌف: العرًٌيض دلا ال يعنيوكا)) جاء يف لساف العرب: 

. كمن مث، قيل (2)(( يشق عليو. كتكلفت للشيء: ذبشمتو على مشقة كعلى خالؼ عادتك
للشاعر الذم يتعرض ألشياء خارجة عن صناعة الشعر، أك الذم غلرب نفسو على أمر فيو مشقة 

: متكلًٌف، كما أتى بو من شعر كيسم بالشعر ادلتكلًٌف. فالتكلف هبذا ادلعٌت اللغوم: لو، قيل لو
إتعاب النفس، كإلزامها ما ال تستطيع، كتكليفها ما ال تطيق، كإدخاذلا يف أمور ال جدكل ترذبى 

 منها.
ا   كقد كرد مصطلح )التكٌلف( يف كتب القدماء، كمل ػلدد مدلولو ربديدا دقيقا، كإظلَّ

بينو كبُت تثقيف الشعر  -مثال-متفاكتة، فقد خلط )ابن قتيبة(  نظراهتم إليو نظرات كانت
كمن الشعراء ادلتكلًٌف كادلطبوع، فادلتكلف ىو الذم قوَّـ )) كتنقيحو)أم:صناعتو(، عندما قاؿ: 

    . فالتكلف عند (3)(( شعره بالثقاؼ، كنقحو بطوؿ التفتيش كأعاد فيو النظر، كزىَت كاحلطيئة
ابن قتيبة يعٍت: التقومي كالتثقيف. فإذا أعاد الشاعر النظر يف شعره فقد تكٌلف شعره. كالشاعر 

ىذا على رأم )طو أضبد ادلطبوع عنده ىو الشاعر ادلرذبل الذم يقوؿ على البديهة دكف إعداد. ك 
عداد رلاكزة للواقع كاإلنصاؼ. فالشعر صناعة ككل الصناعات ربتاج إىل مرانة كإ))  إبراىيم(:

                                                 

 . 71اذلهياكم، زلمد مصطفى، الطبع كالصنعة يف الشعر، ص -1
 ."ؼ ،ؿ ،ؾ"ابن منظور، لساف العرب، مادة:  -2
 .78، 77ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، ص -3
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. كىو رأم يؤكًٌده شوقي ضيف أيضا حُت جعل كل (1)(( كقٌلما يكوف الشعر ادلرذبل قويٌا رائعنا
ظلوذج فٍت ىو عمل متعدد الصفات قد بذؿ فيو صاحبو كل ما يستطيعو من جهد، كىو ما 
اصطلح على تسميتو باسم )الصنعة(، كىذه الصنعة حسب رأيو ىي أكَّؿ مذىب يقابلنا يف 

    (2)لشعر العريب، فهي توجد يف صبيع ظلاذجو القدؽلة.ا
كيبدك أفَّ شوقي ضيف كاف يوافق ابن قتيبة على ىذا اخللط، ألنَّو مل يفٌرًؽ بُت التكٌلف 

كاف التكٌلف ظاىرة عامة يف الشعر )) استخدمهما بداللة كاحدة، يقوؿ:  كالصنعة، كإظلا
 .     (3)(( ا عامِّا بُت الشعراءالقدمي، أك بعبارة أخرل كانت الصنعة مذىبن 

كقد أخذ مصطلح التكٌلف مفهوما آخر غَت مفهـو الصنعة، حيث انفصل عنها بعد 
مالزمتو ذلا، كبدأ يًتادؼ مع كلمات مناسبة لو مثل: التصٌنع الذم يعٍت التكٌلف كالغلو كادلبالغة. 

بق، فالطبع مطلوب كالصنعة فالتكلف ىو التصنع الذم ىو غَت الصنعة أك الصناعة. ككفقا دلا س
فإفَّ احلديث ىنا سيدكر حوؿ مفهـو التكلف، مقبولة كالتصنع أك التكلف مردكد كشلقوت. كعليو، 

 كمعرفة حدكده،  كاألسباب اليت جعلتو شلقوتا.
فإف راـ أحدىم ))ة، متحدثا عن الشعراء احملدثُت: يقوؿ اجلرجاين صاحب الوساط

القدماء مل يتمكن من بعض ما يركمو إال بأشد تكٌلف، كأمت اإلغراب كاالقتداء دبن مضى من 
. فقد رادؼ اجلرجاين ىنا بُت (4)(( تصٌنع، كمع التكلف ادلقت، كللنفس عن التصنع نفرة

. (5)(( تكٌلف الصالح كليس بو)) ٌنع كما جاء يف لساف العرب يعٍت التكٌلف كالتصٌنع. كالتص
، مث نعت اجلرجاين التكٌلف يف قوؿ الشعرػ صراحةػ بادلقت. مكتفيا بوصف  فهو مذمـو

 )التكلف( كصفا إصباليا دكف تفصيل.
                                                 

إبراىيم، طو أضبد، تاريخ النقد األديب عند العرب من العصر اجلاىلي إىل القرف الرابع اذلجرم، دار ينظر:  -1
 . 120ـ، ص2008 ،3ب العلمية، بَتكت لبناف، طالكت

 . 22، ص9ط ،و يف الشعر العريب، دار ادلعارؼ مصرضيف، شوقي، الفن كمذاىب -2
 .24ص ادلصدر السابق، -3
 .19اجلرجاين، عبد العزيز، الوساطة بُت ادلتنيب كخصومو، ص -4
 ."ع ،ف ،ص"ابن منظور، لساف العرب، مادة:  -5
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كإذا ما نظرنا يف قوؿ أيب ىالؿ العسكرم كجدنا أف معٌت )التكلف( عنده قد تبلور، 
التكلف طلب الشيء بصعوبة للجهل بطرايق طلبو )) جاءنا بتعريف مفصل لو حيث يقوؿ: ف

ع كطيل . (1)(( ب بتعب كجهد، كتنولت ألفاظو من بعد فهو متكلفبالسهولة، فالكالـ إذا صبي
فالصعوبة يف قوؿ الشعر عند أيب ىالؿ، ككذلك االلتفاؼ حوؿ ادلعٌت، يؤدياف حتما إىل 
التكٌلف. كالشاعر ادلاىر عنده ىو الذم يأيت بالسهل ادلمتنع دكف مراكغة أك دكراف. شلا يعٍت أفَّ 

ألهنا تعٌد من ضمن آليَّات الشاعر ادلاىر الذم ػلسن  الصنعة ال تدخل عنده يف باب التكلف،
قوؿ الشعر كال يتكلفو. فالصنعة يلهم هبا الشاعر إذلاما كما يلهم دبادة الشعر نفسها، ذلذا ال 

ق(، البيت 456كمن مث، فضَّل ابن رشيق ) (2)تظهر يف الصنعة ادلوىوبة آثار التعٌمل كالتكلف.
كلسنا ندفع أف البيت إذا كقع مطبوعا يف )) ت ادلطبوع، يقوؿ: حلاذؽ على البيادلصنوع دبهارة ا

غاية اجلودة، مث كقع يف معناه بيت مصنوع يف هناية احلسن مل تؤثر فيو الكلفة كال ظهر عليو 
كأراد هبما ادلعٌت نفسو، كرأل   . فقد استعمل الكلفة كالتعٌمل(3)(( التعٌمل كاف ادلصنوع أفضلهما

أفَّ البيت ادلصنوع حبرفيَّة ادلاىر ادلبدع يعدُّ أفضل من البيت ادلطبوع. فإذا ظهر يف الصنعة كلفة أك 
 تعٌمل كاف ادلطبوع أفضل من ادلصنوع.

ىػ(، فإنَّو يضٌمن مصطلح )التكلف( داللة أخرل غَت  471أمَّا عبد القاىر اجلرجاين )
اٌدعاء ما ال ييستطاع، فالتكلف عنده يعٍت: اإلسراؼ يف البديع دكف احلاجة إىل داللة العجز ك 

ذلك. كقد أشار إىل ىذه الداللة أثناء حديثو عن اجلناس كالسجع، ككيف أف ىناؾ من الشعراء 
            ديع إىل شعره فيتكلف ذلك، يقوؿ: من يبذؿ كل ما لديو يف سبيل إدخاؿ ألواف الب

ما ذبده أليب سباـ إذ أسلم نفسو للتكلف، كيرل أنو إف مٌر على اسم موضع ... كذلك ك)) 

                                                 

 .55العسكرم، أبو ىالؿ، كتاب الصناعتُت، ص -1
العريب يف القرف الثاين اذلجرم، دار العلـو العربية للطباعة ىدارة، زلمد مصطفى، اذباىات الشعر ينظر:  -2

 . 600ـ، ص1988 ،1كالنشر، ط
دار الكتب  القَتكاين، ابن رشيق، العمدة يف زلاسن الشعر كآدابو كنقده، تح: زلمد عبد القاىر أضبد عطا، -3

 . 139، ص1ـ، ج2001العلمية، بَتكت، 
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ػلتاج إىل ذكره، أك يتصل بقصة يذكرىا يف شعره، من دكف أف يشتق منو ذبنيسا، أك يعمل فيو 
، من ضلو قولو:  بديعا فقد باء بإمث، كأخٌل بفرضو حتمو

ػػػػػػػػػػػػػا  تيوي ػى اـً الذم مسىٍَّتوي ىبٌ ػػػػػػػػفي اإلمػػػػػسي ًمىاػػػػلى الكي ػػػػػػػػػػػػػزبرَّـى أى لىمَّ  ٍفًر سليًٍتى
 خليفةى ادلوًت فيمن جار أك ظلمىا  اؿى كينتى لوي ػػػػػػػص ػمَّافةى لى ػػػػػػػػػإفَّ اخللي
رًؾ فاصطيًلمىا  رَّافى عُتي الدًٌيًن كاشتًتتٍ ػػػقػىرٍَّت ًبقي   .(1)(( باألٍشتػىرىٍيًن عيوف الشًٌ

فعبد القاىر ال يرل يف أشعار أيب سباـ احملفوفة بالتجنيس إال زخارؼ لفظية مقصودة 
لذاهتا دكف أم معٌت شعرمٌو آخر، كىذا الشيء يراه تكلفا مزعجا، كمنافيا لصنعة الشعر 
احلقيقية. كردبا استقبح عبد القاىر تكلف البديع عند الشعراء؛ ألف ذلك يصرفهم عن االىتماـ 

  ىي زلور الشعر كأصلو. دبعانيهم اليت
ة يف ىػ(، فإنَّو غلعل للتكلف أمارات تظهر كاضحة جلي684أما حاـز القرطاجٍت ) 

بتوٌعر ادلالفظ، أك ضعف تطالب الكلم، أك بزيادة ما ال ػلتاج )) البيت الشعرم، كتتحقق إٌما 
صيغة ىي أحق إليو أك نقص ما ػلتاج، كإما بتقدمي كتأخَت، كإما بقلب، كإما بعدؿ صيغة عن 
. كىو ما (2)(( بادلوضع منها، كإما بإبداؿ كلمة مكاف كلمة ىي أحسن موقعا يف الكالـ منها

سبت دراستو يف علم البالغة ربت معٌت الفصاحة اليت تتم خبلو الكالـ من تنافر احلركؼ، 
ر . فالشع(3)كضعف التأليف، كالتعقيد بنوعيو اللفظي كادلعنوم، كغَتىا من شركط الفصاحة

 ادلتكلف عند حاـز ىو ما بٍت على مثل ىذه األشياء.
كشلا سبق، نستنتج أف النقاد عدُّكا التكٌلف عيبا غلب على الشاعر أف يتخلص منو. كأفَّ 
تكلف الشعر عندىم يكوف يف إقحاـ اللفظة كاحلرص على استعماذلا من دكف أف ربقق أٌم 

                                                 

ـ، 1991 ،1اجلرجاين، عبد القاىر، أسرار البالغة، تح: زلمود زلمد شاكر، دار ادلدين جبدة، ط -1
 . 15ص
، منهاج البلغاء كسراج األدباء، تح: زل -2 ـ، 1966مد احلبيب بن اخلوجة، تونس، القرطاجٍت، حاـز

 . 223ص
علـو البالغة، تح: علي بوملحم، اخلطيب القزكيٍت، جالؿ الدين زلمد بن عبد الرضبن،اإليضاح يف ينظر:  -3

 . 29، 28، 27ـ، ص2000َتكت لبناف، الطبعة األخَتة دار كمكتبة اذلالؿ ب
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، كيف الكثرة ادلفرطة للبديع، كذكر ما ال خدمة للمعٌت، كيف إجهاد الفكر يف طلب ما ال يلـز
ػلتاج إليو من الزينة، كيف تنافر احلركؼ كالكلمات، كضعف التأليف، كالتعقيد بنوعيو اللفظي 
كادلعنوم، بأف تكوف مالمح التعب بادية على ىذا الشعر، بثقل أفكاره، كغموض معانيو، كبكثرة 

 ما فيو من احلشو.
أف )التكلف( ىو الوجو ادلقابل للطبع، كالشاعر الذم كمن خالؿ ما تقدـ، يتضح لنا 

يعمد إىل التكلف ىو شاعر دكف الشعراء. ككما حٌسن النقاد الطبع كحٌثوا عليو قبَّحوا يف ادلقابل 
التكلف كنفَّركا منو، كحرضوا الشعراء على أف يأتوا بأشعار على السليقة دكف أف يغتصبوا األلفاظ 

كمالؾ األمر يف ىذا الباب )) ي اجلرجاين يف كساطتو، حُت قاؿ: قاضاغتصابا، كىو ما أكَّده ال
 .(1)(( خاصة ترؾ التكلف، كرفض التعٌمل، كاالسًتساؿ للطبع

 )الصنعة( بني الطبع والتكلفاملطلب الثالث: 
كالصناعة حرفة )) اللغوم ػ عملو، جاء يف الصحاح:  تعٍت صنعة الشعر ػ يف ادلعجم

. كمن مث، ربط النقاد العرب الصنعة كالصناعة بالشعر فأطلقوا على (2)(( الصانع كعملو الصنعة
مؤلفاهتم أمساء من مثل: صناعة الشعر، ككتاب الصناعتُت )الكتابة كالشعر(، كغَت ذلك، حيث 

خَت صناعات ))  -ضي هللا عنو -باقي احلرؼ، يقوؿ عمر بن احلطاب عدُّكا الشعر حرفة ك
كللشعر صناعة كثقافة )) . كيقوؿ ابن سالـ: (3)(( يدم حاجتو العرب أبيات يقدمها الرجل بُت

يعرفها أىل العلم كسائر أصناؼ العلم كالصناعات، منها ما تثقفو العُت، كمنها ما تثقفو األذف، 
 صنعة الشاعر كمهنتو. -إذف–. فالشعر (4)(( كمنها ما تثقفو اليد، كمنها ما يثقفو اللساف

ب القدماء كعنوا دبناقشتها، همة اليت تناكذلا النقاد العر كصناعة الشعر من القضايا ادل
يكادكف غلمعوف على أف الشاعر كإف كاف عبقريا يعود إىل شعره فيقٌومو، كيهذبو، كيغَت )) كىم 

                                                 

 . 25اجلرجاين، عبد العزيز، الوساطة بُت ادلتنيب كخصومو، ص -1
 . "ع ،ف ،ص"اجلوىرم، إمساعيل بن ضباد، الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، مادة:  -2
، لساف العرب، مادة -3  . "ع،ف ،ص" :ابن منظور، صباؿ الدين زلمد بن مكـر
 . 5اجلمحي، ابن سالـ، طبقات فحوؿ الشعراء، تح: زلمود زلمد شاكر، دار ادلدين جدة، ص -4
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. كذكركا أف إحكاـ الصنعة (1)(( من قوافيو إذا كانت قلقة نافرة، كمن عباراتو حىت تسلس كتنقاد
جودة اآللة، )) د بعضهم  ذلك بأربعة أشياء كىي: ة، حيث حدالبد أف يتم كفق شركط معين

كإصابة الغرض ادلقصود، كصحة التأليف، كاالنتهاء إىل سباـ الصنعة من غَت نقص فيها كال زيادة 
 . (2)(( عليها

مطبوع كمصنوع، فادلطبوع ىو األصل )) إفَّ من الشعر كما يرل ابن رشيق كمن مث، ف
ادلدار. كادلصنوع كإف كقع عليو ىذا االسم فليس متكلفا تكلف أشعار الذم كضع أكال، كعليو 

ادلولدين؛ لكن كقع عليو ىذا النوع الذم مسوه صنعة من غَت قصد كال تعمل لكن بطباع القـو 
عفوا، فاستحسنوه كمالوا إليو بعض ادليل بعد أف عرفوا كجو اختياره على غَته، حىت صنع زىَت 

ح كالتثقيف: يصنع القصيدة مث يكرر نظره فيها خوفا من التعقب بعد احلوليات على كجو التنقي
 . (3)(( أف يكوف قد فرغ من عملها يف ساعة أك ليلة

كبناء على ىذا القوؿ، نستنتج أفَّ ىناؾ صنعة تدخل يف باب الطبع كأخرل تدخل يف 
التنقيح باب التكلف. كالصنعة ادلطلوبة اليت تدخل يف باب الطبع؛ ىي اليت تكوف ألجل 

فتنقيح الشعر ىو تنقيتو من كل ما يشينو، )) ل ما كاف يصنع زىَت يف حولياتو، كالتثقيف، مث
كربليتو بكل ما يزينو، كذلك بإعادة النظر فيو مرارا، كتفتيشو بيتا بيتا، حىت ؼلرج كلو متخَتا 

فيو الشاعر  ليس تدفقا تلقائيا يستسلم))  . كمن مث، فالشعر(4)(( منتخبا مستويا يف اجلودة
لقرػلتو؛ بل ىو ضرب من ادلعاناة كادلكابدة كالطلب ادللح، كال يكتفي الشاعر دبا أتاه ألكؿ 

 .(5)(( كىلة؛ بل يتأملو بعُت البصَتة فيسقط منو، كيغَت، كيضيف، حىت ؼلرج قريبا من التماـ
                                                 

 . 485ـ، ص2003د العرب، هنضة مصر للطباعة، بدكم، أضبد، أسس النقد األديب عن -1
 . 402ة بُت شعر أيب سباـ كالبحًتم، صاآلمدم، احلسن بن بشر، ادلوازن -2
 . 136ص ، 1القَتكاين، ابن رشيق، العمدة يف زلاسن الشعر كآدابو، ج -3
البوشيخي، الشاىد، مصطلحات نقدية كبالغية يف كتاب البياف كالتبُتُّ للجاحظ، منشورات دار اآلفاؽ  -4

 . 229ـ، ص1982 ،1اجلديدة، بَتكت، ط
لفكر ادلعاصر، التفكَت النقدم عند العرب، مدخل إىل نظرية األدب العريب، دار االعاكوب، عيسى علي،  -5

 . 35ـ، ص1997بَتكت لبناف، 
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ذيبها كما كاف سبق زىَت كابنو كعب كاحلطيئة، كتفوقهم؛ إال بسبب تنقيح أشعارىم كهت
كإعادة النظر فيها. كال ريب أفَّ ما يقصده ىؤالء من كراء ىذا العمل ىو ذبويد القصيدة حبيث 

 يكوف االىتماـ باأللفاظ كادلعاين صبيعا، كليس جملرد زخرفتها من اخلارج فقط.
تهذيب كالتنقيح منهجا كقد عدد أبو ىالؿ بعضا من الشعراء الذين يتخذكف طريق ال

ف أبو نواس يعمل القصيدة كيًتكها ليلة، مث ينظر فيها فيلقي أكثرىا، كيقتصر ككا)) ذلم يقوؿ: 
ككاف البحًتم يلقي من كل قصيدة يعملها  ،... عيوف منها فلهذا قصر أكثر قصائدهعلى ال

ككاف أبو سباـ ال يفعل ىذا الفعل، ككاف يرضى بأكؿ  ،... يع ما يرتاب بو فخرج شعره مهٌذباصب
 .   (1)(( ب كثَتخاطر فنعى عليو عي

كإذا كاف النقاد اختلفوا يف ربديد مفهـو الطبع كالتكلف؛ فإهنم يف الوقت ذاتو اختلفوا 
يف ربديد مفهـو الصنعة، إذ جعل بعضهم الصنعة ػ كإف دلت على التنقيح كالتهذيب ػ ىي 

 التكلف بعينو، كمن مث، فصلوا الطبع عن الصنعة، كعدُّكا أصحاب الصنعة عبيدا للشعر.
كجعل بعضهم الصنعة ادلتمثلة يف مراجعة النص كتنقيحو كهتذيبو، مرحلة أساسية 

كللشعر )) لطبع الشاعر. يقوؿ ابن طباطبا:  كضركرية من مراحل العمل األديب، كعدُّكىا مكملة
أدكات غلب إعدادىا قبل مراسو كتكلف نظمو، فمن تعصٍَّت عليو أداة من أدكاتو مل يكمل لو 

 .(2)(( كباف اخللل فيما نظمو، كحلقتو العيوب من كل جهة ما يتكلفو منو،
يف حُت سبثلت الصنعة عند بعضهم يف الزخرفة اللفظية كاحملسنات البديعية شلا ىو أقرب 

يتلمسها طوعا )) لذم ؽلأل شعره بالصنعة كالزخارؼ إىل التكلف. إذ ال ريب أٌف الشاعر ا
افها، قريبا أك بعيدا، شريفا أك كضيعا، ذا قيمة أك ال ككرىا، ال يبايل أف يكوف ادلعٌت غامضا أك ت

 ؛ ىو الشاعر ادلتكلًٌف، كشعره ىو ادلتكلَّف ادلتصٌنع.(3)(( قيمة لو

                                                 

 . 129العسكرم، أبو ىالؿ، كتاب الصناعتُت، ص -1
ـ، 1982 1ر الكتب العلمية، بَتكت، طالعلوم، ابن طباطبا، عيار الشعر، تح: عباس عبد الستار، دا -2

 . 9ص
 . 488أسس النقد األديب عند العرب، ص بدكم، أضبد، -3
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كمن مثَّ، فالصنعة تكوف أقرب إىل الطبع إذا قصد هبا تنقيح الشعر كذبويده كإصالحو، 
شابو ذلك. فادلطبوع كادلصنوع   كتكوف أقرب إىل التكلف إذا جاكزت احلد يف التزيُت كالزخرفة كما

كالعلا ركح شاعرية سبلَّكت صاحبها، ككالعلا ؽلثل موىبة فنيَّة، كلكنهما ؼلتلفاف فيما هتيَّأ ذلما 
من تدٌخل اجلانب التنظيمي إلبراز ىذه ادلوىبة، فإف خلَّى بينها لتنصب بعفويَّة تلقائيَّة يف قالبها 

طبوع، كإٍف حلَّ اجلانب الواعي كالفكر اليقظ ليقبل اللغوم، فهنا ؽلكن أف يسمَّى صاحبها ادل
كيرفض كاتَّضح طغياف الذىن ليتجاكز ادلألوؼ إىل البدعة كاإلغراب، فهنا ؽلكن أف ييسمَّى 

. كقد كاف يف جواب )بشار بن (1)صاحب ىذا الذىن بالشاعر الصانع، كيكوف شعره مصنوعا
ع كالصنعة داع الشعر ربديد لكل من الطببرد( عندما سئل عن سبب تفوقو على أقرانو يف إب

ألين مل أقبل كل ما تورده عليَّ قرػليت، كيناجيٍت بو طبعي، كيبعثو )) كالتكٌلف، قاؿ رليبا: 
فكرم، كنظرت إىل مغارس الفطن كمعادف احلقائق كلطائف التشبيهات، فسرت إليها بفكر 

حقائقها، كاحًتزت عن  جيد، كغريزة قوية، فأحكمت سربىا، كانتقيت حرىا، ككشفت عن
 .(2)(( متكلَّفها، كال كهللا ما ملك قيادم اإلعجاب بشيء شلا آيت بو

لقد فرؽ بشار بقولو ىذا بُت الشعر ادلطبوع، كالشعر ادلصنوع )ادلنقح(، كالشعر 
ادلتكٌلف، ككيف أف الشعر ادلنقح ىو أفضل األنواع. فالشعر ادلطبوع عنده ما أكردتو القرػلة كما 

الطبع. كالشعر ادلنقح ىو إحكاـ ادلعادف كاللطائف كالسَت إليها بفكر جيد كغريزة قوية. ناجاه 
كالشعر ادلتكلَّف ىو ما غلب االحًتاز منو كاالبتعاد عنو. كىذا ما أكده بعض النقاد حُت قاؿ: 

كالكالـ اجليد الطبع مقبوؿ يف السمع، قريب ادلثاؿ، بعيد ادلناؿ، أنيق الديباجة، رقيق )) 
لزجاجة، يدنو من فهم سامعو كدنوه من كىم صانعو. كادلصنوع: مثقف الكعوب، معتدؿ ا

األنبوب، يطرد ماء البديع على جنباتو، كغلوؿ ركنق احلسن يف صفحاتو كما غلوؿ السحر يف 
الطرؼ الكحيل، كاألثر يف السيف الصقيل. كضبل الصانع شعره على اإلكراه يف التعمل، كتنقيح 

إىل فساد التعسُّف، الح ادلعاين، يعفي آثار صنعتو، كيطفئ أنوار صيغتو، كؼلرجو ادلباين دكف إص

                                                 

 . 135، ص1990عيد، رجاء، الًتاث النقدم )نصوص كدراسة(، منشأة ادلعارؼ اإلسكندرية، ينظر:  -1
 . 2/173عمدة يف زلاسن الشعر كآدابو، القَتكاين، ابن رشيق، ال -2
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كأحسن ما أجرم إليو، كأعوؿ عليو، التوسط بُت احلالُت، كادلنزلة بُت ادلنزلتُت  ،... كقبح التكٌلف
فالشعراء ثالثة، شاعر فطرة، كشاعر صنعة، كالثالث ))  كمن مث، (1)(( من الطبع كالصنعة

من احلساب شاعر الغفلة، كإذف فالشعر صنوؼ ثالثة: شعر الفطرة كىو األصيل، الساقط 
 .(2)(( كشعر الصنعة كىو الدخيل، كشعر الغفلة كىو الطريد الذليل

 خالصة البحـــث:
يعد مصطلح الطبع كالتكٌلف من أىم ادلقاييس اليت اعتمد عليها النقاد قدؽلا يف تقييم  -

 القصيدة كالشاعر.
بُت بعض ادلفاىيم من حيث الداللة،  من خالؿ البحث أف النقاد خلطوايتضح لنا  -

فحد الطبع عند بعضهم قد ػلتوم على شيء من الصنعة، كقد ؼللط بعضهم بُت الصنعة كالتكلف 
قاؿ الشاعر  رفيع بُت ىذه ادلصطلحات، فإذاكيراعلا شيئا كاحدا. كقد أثبتت الدراسة كجود خيط 

ليقتو دكف مراجعة أك تنقيح فهذا ىو الطبع بعينو، فإذا أدخل عليها بعض قصيدة بفطرتو كس
التعديالت فهي الصنعة، فإذا سبادل الشاعر يف تعديالتو كأكثر من زلسناتو كزخارفو اللفظية فهو 
التكلف بذاتو. فما بُت الطبع كالصنعة كالتكٌلف خيط رفيع ال ؽلكن ذباكزه، فالطبع يأيت أكال، مث 

. كما أنَّو ال يوجد تعارض بُت الطبع كالصنعة، بل علا متفقاف الصنعة، مث  يأيت التكلف ادلذمـو
 كمتناصراف يقوم أحدعلا اآلخر، كأفَّ الصنعة غَت التكلف، كالفرؽ بينهما كبَت.  

كأخَتا، أشارت الدراسة إىل أفَّ الصنعة ادلقصود هبا التنقيح كالتهذيب؛ أمر البدَّ منو  -
ن من صنعتو حىت يكتب ذلا البقاء، كإال فإفَّ  للشاعر. فالشاعر صانع، كالصانع من شأنو أٍف ػلسًٌ

مصَتىا الزكاؿ حتما. كعلى الشاعر أالَّ يسرؼ يف صنعتو، فيحوًٌذلا من كسيلة يتوصل من خالذلا إىل 
اإلبداع، إىل غاية مقصودة يف ذاهتا، فيصل بذلك إىل التكلف ادلمقوت الذم حذَّر منو النقاد، 

 اشاه الفحوؿ من الشعراء. كرب

                                                 

القَتكاين، أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي احلصرم، زىر اآلداب كشبر األلباب، تح: زلمد البجاكم، دار إحياء  -1
 . 838ـ، ص1953 ،1البايب احلليب كشركاؤه، ط الكتب العربية، عيسى

 . 17اذلهياكم، زلمد مصطفى، الطبع كالصنعة يف الشعر، ص -2
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