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الممخص:

لقد اعتمدت في ذيذا البحيث عايم الميلوص الوليف التحاياي لبييان حاجية بيل علير و بيعية

بييل اقافييةد وخييد انتييرت أن تبييون الد ارسيية ملييذ العليير الجيياذا للييم لوايييات القييرن النييامس الوجييري

لتسيياي ال ييوم عاييم مييرحاتين أساسيييتين :الشييفاذية ف ي الجاذايييةد والبتابييية عاييم يييدي عبييد القيياذر

الجرجال د وما بيلوما من مراحل لراع بين الشفاذية والبتابية.

عام ياً بييبلل بييدأت البحييث بمفوييوم بييل ميين الشييفاذية والبتابييية والعالخيية بيلوميياد وف ي ناتميية

البحييث بيلييت أن الشييفاذية ماييت بجمالياتوييا وخييوة ح ييورذا تلييازع البتابييية ووجودذييا للييم بييدايات القييرن

النامس الوجري للم أن جام عبد القاذر الجرجال فايم يجيد أاي ار وا يحا لاشيفاذية في ألسين المجتمي

العربي بعييد أن فسييدت اولسييلة وبايير اوعيياجمد فالتقييل بالبال يية ميين جماليييات اللييوت والبسييا ة للييم

جماليات القرامة والتبملد ومن اإلجمال للم التفليل والتحايل .
الكممات المفتاحية :البال ة العربيةد الشفاذيةد البتابية.

Abstract:
I relied in this research on the descriptive and analytical method to
explain the need of each era and the nature of each culture, and I chose to
study from the pre-Islamic era to the end of the fifth century AH to shed light
on two basic stages: the oral in the jahiliyyah, and the writing by Abd alQaher al-Jarjani, and what is in between. Stages of conflict between oral
and written.
Noting that I started the research with the concept of both oral and
written and the relationship between them, and in the conclusion of the
research I showed that the orality of its aesthetics and the strength of its
presence contradicted the scripturalism and its existence until the beginning
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of the fifth century AH until Abd al-Qaher al-Jarjani came, and he did not
find a clear effect of orality in the tongues of Arab society after the tongues
were corrupted and many The non-Arabs, he moved with rhetoric from the
aesthetics of sound and simplicity to the aesthetics of reading and
contemplation, and from the general to detail and analysis.
key words :Arabic , oral , written rhetoric.
مفهوم الشفاهية والكتابية:

الشفاذية اقافة للسالية بمفووموا الشعوري والعقا والاغويد تتغاغل ف الاسان والساوكد وذي

أخييدم الاقافييات وأبارذييا التشييا ار بييين الليياسد يعتمييد فيوييا التوالييل بييين أفيراد المجتمي عاييم مييادة لييوتية

ذات "نلائص سمعيةد وتبويلات لوتية تمور ف لورة لب ارت عام اللوامت واللوائت تفر يوا

المقامييات التنا بييية المنتافيية"(المييابريد1991دص )128-127فالاغيية الشييفاذية لغيية لييوتية تعتمييد
عام حاست السم والبلرد حيت للوا ال تعليم باوليوات والفوليميات يير التربيبيية (اللبير والتلغييم

والمفلل) فق د والما باغة الجسد ومالمح الوجه أي ا.

ومن نلائص الاغة الشفاذية ألوا تقوى بالممارسة واودامد ولوذا "يمبن أن تولد أشيباال فليية

لاقيول فيويا حيذم ومويارة"( والييص د1994د ص )18ت يرب لويا ااذاند وتايذ بويا اللفوسدولوييا "أدامات

لسي ييالية مايئي يية بي ييالقوة والجمي ييالد وذات خيمي يية فليي يية والسي ييالية عاليي يية"( والي ييص د1994د ص)65د ومي يين

نلائص الاغة الشفاذية أي ا ألوا لغة حية يشارك فيه المبيدع جمويورف في جميي أحيوالومد بميا ألويا
لغيية تسييعم دومييا لاييتالمم م ي المواخييه الجديييدةد وذ ي لغيية ال تسييير بالتمييام ف ي السييرد دوذات بيعيية

تب اررية ولور وأولياه لم يية( واليص د1994د ص .)18وذي معرفية ح يارية لويا تقالييدذا د يجييد
ألحابوا الممارسة والت بيم ويفتقرون للم التلمير.

أما البتابيية فنلويا تقيوم عايم ن يو وأشيبال مرئيية تمايل ليورة المل وخيات ليذا تبقيم البتابيية

ف لقيام دائيم مي الشيفاذية أو الاغية الليوتيةد(ديابد2004دص33د )64باعتبارذيا اوليل الوجيودي

لاغييةد أو بييالقرامة الت ي تعل ي تحييول الييلص للييم لييوتد فالبتابييية ف ي بييل اوح يوال ال تسييتغل عيين

الشييفاذيةد( والييص د1994د ص )55ولبيين ذييذف العالخيية ال تاغ ي نلييائص بييل ريقيية في اودامد بييل
ذلاك انتاله وا ح ف الفاعاية واوار لبل ملوماد فالشفاذية تقوم عام التتياب الزملي أميام جمويور
ال يماك فيه المبدع والمستم لافوم واإلفوام لال زمن اإللقامد ولوذا تاجب الشفاذية للم الليغ التذبارية
والتبرار وألما ليقاعية اقياة متوازلةد وبامات متجالسة أو مسيجوعةد( واليص د1994د ص )94لذ لن

عالخيية الشييفاذية بييالزمن تتبشييه في وجييودف والعدامييهد حيييث لن اللييوت ال يوجييد لال وذييو في
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لليم اليزوال واإلحسياس بييه ال يبيون لال بويذف الليفةد لبيين ذيذف اوليوات تبيدأ رحايية أخيوى مميا بالييت

عايه بنحساس جماع ( والص د1994د ص.)91-90

لييذا يمبيين القييول لن الشييفاذية تحييرك اوحاسيييس والف يمادد أمييا البتابييية فنلوييا تقييوم عاييم التتيياب

المبال لجموور خارئ لديه من اليزمن ميا يبفي لفويم اليلص وادراك أبعيادفد فوي لغية التبميل والتبوييلد

بل لن البتابية تجعل أبس الجمل خاباة لتبويالت عدةد بما أن البتابية " ال يقلد بوا مجيرد التيدويند

والميا تومييه البتابية في العمايية اإلبداعيية ذاتويا وارتبا ويا بوا"(الليوياند 2010د ص )36ومين ايم
ي يرتب التييداول المعرف ي بالبتابييية وفييم أسييس وخواعييد ح ييارية مدليييةدلبلوا تحتيياج للييم خييدرات وجوييد
وتلميم أبار من الاغة الشفاذية د ولوا ال تعتميد لال عايم حاسية البليرد وعايم الير م مين ألويا فرديية

علد التاق د فنلوا ذات الفتاح عام المعال سوام ف اإلبداع أو التحايل .
الشفاهية ثقافة العرب حتى بدايات العصر العباسي:

عام الر م من معرفة العرب الجاذايين لابتابية وأدواتويا فينلوم ليم يتمبليوا مين البتابية لال خاييال

لسي رة الشفاذية عام الاقافة العربية الجاذاييةد وليدرة أدوات البتابية وخاتويا وبايرة الترحيال بيين أ يراه

اللييحرامد اوميير الييذي جعييل الييذابرة وسييياة الحفييم لمعييارفوم وم يرين أساسيييين  :اوول خييوة ح ييور
الييذابرة لييدى الجيياذايين .والاييال  :ون البتابيية ف ي البيئييات البدائييية ليسييت فن ي ار بييل عج ي از عيين تحمييل

مس ييئوليات الاقاف يية واإلب ييداعد وعجي ي از أم ييام البيئ يية الواس ييعة التي ي تبا يير فيو ييا المن ييا رد ويلع ييدم فيو ييا

االسييتقرارد وال تبتمييل فيوييا مقت يييات البتابيية والق يرامة  .لقييد أحييا الييرواة بالشييعرام وتعييددت ملييابر

الشييعر وأسيواخهد فالتشيير الشييعر بالتشييار اللييار في الوشيييمد فييالعرب في الجاذاييية بالييت تعشييم البيييان
وتحتفل بميالد الشاعر وترف من خدرف لقوة تيبايرف في القايوب د فويو عالمية نيير في خبياتيهد و لسيان

خومييه ف ي

ذان القبائييل اونييرىد لبيين الشيياعر في ذييذف المرحايية بييان "يعتمييد عاييم لفسييه في بييل م يرةد

وعاييم ال باعاتييه عمييا حولييه دون علييام أو تعقيد"(عبيييد ا د2014دص )38د بمييا أن الاغيية ف ي ذييذف
المرحايية اتسييمت بسييمات لاشييفاذية اووليييةد حيييث للوييا تميييزت بييالتبرار والت يوازن والموخفييية والميييل للييم

المشياربة الوجداليية(فن الراييام) وبيرز فيويا لوجيية المناليمةد(عبيد ا د2014دص )115-107بقييول

عمرو بن بااوم(:الزوزل دص)213

أال ال يجهمن أحد عمينا

فنجهل فوق جهل الجاهمينا

لقد مات الاقافة الشفاذية سائدة ف العلور اوولم لفليون القيول حييث باليت ااذان ليا ية

دواللدور تلفو بحسن القولد واولسلة أخدر عام تحقيم التوالل واإلبداع حتم يدت بال ية القيول
ممارسيية مجتمعييية تقييارب الليياس في تمااوييا والسييي رة عايواد(ببييارد2008دص )39د عاييم اليير م ميين
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تغاغيل ال بقييية الاقافييية في الفبيير العربي الجيياذا د فوليياك مين ذييم في ال بقيية اوعاييم وذليياك ميين ذييم

أدلم من ذلكد وشعر الشاعر ف مستويات لذ عرفت المذذبات والمعاقات .

وف العلر اوموي تقدم شاعر عام شياعرد وذاعيت خليائد الغيزل واللقيائ

وأرذيه اللياس

السم لليوا ربا وشوخا لمعان تعشقوا القاوبد والقلائد ف بل ذلك باليت تسيير عايم ألميا محيددة
تعيياره عايوييا الشييعرام ملييذ العليير الجيياذا ف ي البلييام والشييبل د ألمييا أنييذذا شيياعر عيين شيياعر ال

يغادر فيوا الشاعر ما ألفته العرب .

أمييا ف ي العليير العباس ي فقييد تعييددت الاقافيياتد وباييرت أدوات البتابييةد وتوالييت المحيياوالت

لاتجديد بما ي ياذ روح العلير واقافية اانير مين فيرس وعجيمد فيدب الليراع بيين عشيام الشيفاذية

وجمالياتوييا وبييين ميين عشييم البتابي ية و فييام معاليويياد وبايير الجييدل حييول اللييوتيات والمعييال د والقييدم

والحدااييةد والو ييوح والغمييو

د واولفيية والغ اربييةد وعمييود الشييعر ومقت ييياته ومنالفيية شييعرام الحداايية

وسسييه وأربالييهد واييار الاغويييون واللحويييون ون ييام ف ي الق يواف د وف ي خ ييية السييرخات اودبييية وخييه

اللقاد والبال يون البتابيون موخفا منالفا لميا بيان سيائدا في عليور الشيفاذية اوولييةد فقيول بعيب بين
زذير( :زذيرد 1994د ص)123

ما أرانا نقو ُل إال رجيعاً

ومعاداً من قولنا مكرو ار

لييم يعييد مستسييا ا ف ي ذذلييية البتييابييند ون البتابيية تمبلييك ميين ترابيييب جديييدة ومعييان ريبيية بالتبمييل

والقرامةد وتبشه تدانل الللوص وألولوا.
الشفاهية والكتابية في المعالجات البالغية:

حرلييت البال يية ملييذ بييدايات التييبليه عاييم ولييه جماليييات البييالم و تحسييين اللييورة

السمعية والداللية لإلبداع من شعر ون ابة من أجل تمبين المعلم ف اللفسد فالجاحم لم يبل جويداً

ف االستجابة ل بيعة اإللشاد واإللقامد وأمور اذتماماً وا حاً باللوت واإليقاعد فاللوت علدف "ذيو

ليية الافييم د والجييوذر الييذي يقييوم بييه التق يي د وبييه يوجييد التييبليهد وليين تبييون حربييات الاسييان لفمياً وال

بالمي ي ي ي ياً موزولي ي ي ي ياً وال ملا ي ي ي ييو اًر لال بمو ي ي ي ييور الل ي ي ي ييوتد وال تب ي ي ي ييون الح ي ي ي ييروه بالمي ي ي ي ياً لال ب ي ي ي ييالتق ي

والتبليه"د(الجاحمد1975د ص )79/1وحسن التميييز والترتييب فويو في حاجية "لليم تميييز وسياسيةد
والم ترتيب وريا ةد والم تمام االةد واحبام الللعةد والم سوولة المنرجد وجوارة المل مد وتبميل
الحي ي ييروهد واخامي ي يية الي ي ييوزند وأن حاجي ي يية المل ي ي ييم للي ي ييم الحي ي ييالوة وال ي ي ييالوة بحاجتي ي ييه للي ي ييم الج ازلي ي يية

والفناميية"(الجاحمد1975د ص )14/1ليغييدو بيييت الشييعر ببلييه باميية واحييدةد والباميية الواحييدة ببلوييا

حييره واحييد حتييم يجييري الشييعر عاييم الاسييان بمييا يجييري الييدذان(الجاحم د1975د ص )66/1د ف ينن
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أباير مييا يفسيد البييالم بميا خييال بشير بيين المعتميير (210ذيي) "التييوعرد فينن التييوعر يسيامك للييم التعقيييدد

والتعقيد ذو الذي يستواك معاليكد ويشين ألفامك"(.الجاحم د1975د ص)136/1

واذا بييان اإليجيياز ميين أعمييم العوامييل أا ي اًر لحماييية البييالم ميين االبتييذالد فيينن اإليجيياز علييد

الجاحم ذو بال ة البالم مراعاة للشا السامعيندوحماية لابالم من اللسياند فبحسين البيالم "ميا بيان

خاياه يغليك عن بايرفد ومعلاف ف ماذر لفميه"(الجاحم د1975د ص )83/1أو يبيون باإلشيارةد ون

البالم لذا ال خد يداناه التباه(الجياحم د1975د ص 115/1و)155د والعيرب باليت تبيرف بيل ميا

يباعد بين المبدع وجموورف فبرذوا "السال ة والوذرد والتبايهد واإلسيوابد واإلبايارد لميا في ذليك مين

التزيد والمباذاةد واتباع الووىد والملافسة ف الغاو"(.الجاحم د1975د ص.)191/1
ّ
والبالم ف حاجة للم وسائل أنرى تتعايم بالويئية والشيبل بحسين اإلشيارة بالييد واليرأس ولويا
من تمام حسن البيان بالاسان وتعين عام الفوم وحسين االتليال(الجاحم د1975د ص )79/1وييزداد

البييالم البايييغ زيليية وبوييام وسييلام لذا بالييت "الشييمائل موزولييةد واولفييام معدلييةد والاوجيية لقييية"(الجاحم

د1975د ص )89/1فلفام اللوت ولقام الاوجة يزيد ف تمام االتلال بين المبدع وجموورف.

لييم يبيين حييديث الجيياحم عيين اللييوت وحسيين لموييارف لال لقيمييه الجماليييةد وسييرعة تييبايرف ف ي

اللفوسد وون الاغة ف اوليل مياذرة ليوتية دتعبير عميا ينيتاص في اليلفس دبيل لن ديلاميية الليوت
وتييبايرف "تتماييل في العالخيية الفريييدة لالييوت بدنيايية اإللسييان "د (والييص د1994د ص ) 147فوييو ينييرج

من أعماخه ويستقر بعمم ف شعور اانريند بما أله ييرتب بيالفبر عايم لحيو نياص(واليص د1994د

ص ) 147وأذل الاغة العربية شفاذيون م بوعيون د" والبيالم عاييوم أسيولد وذيو عاييوم أيسير مين أن

يفتقروا للم تحفمدويحتاجوا لليم تيدارسد..فام يحفميوا لال ميا عايم بقايوبوم دواليتحم بليدورذمد واتليل

بعقولوم دمن ير تباه وال خلد"(.الجاحم د1975د ص)28/3

لقيد أعجيب الجياحم بيالميراث الشيفاذ العربي وسيبل التيباير في الشيعور الجمياع د ووخيه

باي ار ف المربد ليستم للم بالم اوعراب وفلون اإللقام والتبايرد(بيالّد1985دص )109د وبتب عين
خ ييدرات الش ييعرام في ي التوال ييل وس ييباهد ولبل ييه ب ييان أبا يير لعجاب ييا بتفاع ييل الن ي ييب مي ي جمو ييورفد ون

الن ابة من أباير الفليون التلياخا بالشيفاذيةد وليدور الن ابية في اإلخلياع عليد الجيدل والمليافرةد وون
فيين الن ابيية يتسييم بالبديويية واالرتجالدفببلييه للوييام دوليييس فيييه معاليياةد وال مبابييدةد وال لجاليية فبيير وال

اس ييتعالة ...فت ييبت المع ييال لان ي ييب أرس يياالد وتلا ييال عاي ييه اولف ييام الاي يياال(.الج يياحم د 1975د ص

. )28/3

بي ّيين الجيياحم أسييس الن ابيية ومقوماتوييا ؛فبولوييا :تمييام ليية البيييان دفييالعرب بييالوا " يمييدحون

الجوير اللوتد ويذمون ال ئيل اللوتدولذلك تشادخوا ف البالمد وميدحوا سيعة الفيمد وذميوا ليغر

الفييم "(الجيياحم د 1975د ص  )121-120/1وااليوا:فليياحة الاسيياند فمييا ألييذ االسييتماع ل ع يراب
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العق ييالم الفل ييحام(الج يياحم د 1975د ص .)231/1واالاوا:حس يين االس ييتماعد ف ييان " م يين ل ييم يلشي ي

لحييدياك فييارف علييه مموليية االسييتماع ملييك"(الجيياحم د 1975د ص  )105/1و نرذييا :اودوات ولغيية
الجسييد :ميين لشييارات باليييد وال يرأس ت ييف عاييم المعييال حييياة وجاذبييية دلقييد" بالييت العييرب تن ييب

بالمنالييرد وتعتمييد عاييم اور

بالقس دوتشييير بالعل ي والقل يا"(الجيياحم د 1975د ص )370/1

ولب يين العل ييا بال ييت م يين أذ ييم أدوات الن اب يية وتع ييين عا ييم المع ييال دوذي ي ج ييزم م يين "ل ييار البي ييان

الشفو دووا ح أي ا أن العلا رمز من رموز ذذا البييان دوأن دم العيرب اور

عن الرلين الن اب "(.لالهد 1997دص)48

بالعليا ال يفتيرم

وعا ييم ال يير م م يين علاي يية الج يياحم ب ييالتراث الش ييفاذ د وتس ييجياه وش ييباله وتفال يييل محاس ييلهد

و ارئييم اوع يراب ف ي القييولد وبيفييية اودام واإلبييداع دفالييه أشيياد بح ييارة المديليية بعييدما تييدرج العييرب

لحو البتابية دوامتدح ذذا التغير والتحيوالت الجدييدة دمين بتابية وبتبدفسي ر بيل ميا ييروم لاقيرام في

بتابه الحيواند و"ال اربة لذا خالا لن بتاب الحيوان تبليل لاقرامة أو البيان الجدييد؛البيان الجدييد يقي أر
أبايير ممييا يسييم "( لالييهد 1997دص )56فببلييه أعيير

عيين الشييفاذية وبسييا تواد لتحييل البتابييية

وتعقيي ييدذا محاوي ييا دأو ألي ييه أراد " أن يستبلي ييل العلايي يية بالسي ييام وأن يحي ييل القي ييارئ محاي ييه"( لالي ييهد

1997دص )64تي ييبا ار بالفاسي ييفة اليولاليي يية واقافي يية الفي ييرس التراايي ييةد واسي ييتجابة لمقت ي يييات الح ي ييارة
العباسية البتابيةد وتابية لملازعه االعتزاليةد والجدل الدائر حول لعجياز القيرند فاإلعجياز ال يبيين لال

بالتبمل والتدبر.

لقد بارت ألوان الليراع بيين الشيفاذية والبتابيية في العلير العباسي وانيتا اومير دوخيد بيدا

ذلييك وا ييحا ملييذ أمسييك البتيياب بييالقام حيييث بالييت البييدايات عاييم يييدي الجيياحم دولبيين لييم يبيين ذلييك

اللراع بار از فجا ف بدايته وله مور عام تراخ من الزمن ف بتب الجاحم .

وابيين ختيبيية (276ذي يي)د والمبييرد (285ذي يي)د واعاييب (291ذي يي)د لييم يف ييارخوا باي ي اًر مم ييا جييام ب ييه

الجاحم ف "البييان والتبييين"؛ ولويم جميعياً اعتميدوا بليورة وا يحة عايم الرلييد الاقياف االجتمياع

البيئ أبار من اعتميادذم عايم ذواتويمد لبين ذليك ليم يملي مين وجيود تميايز فيميا بييلوم تبعياً النيتاله

الاقافيية النالييةد وااللتمييام الفبييريد والقييدرات التذوخيييةد لبيين حلييياة ذييذا التقييا
وجود المعيارية والتقعيد ف البال ة العربية ملذ لشبتوا اوولم.
أمييا ابيين المعتييز(296ذيي) فقييد

م ي الجيياحم عييزز

ييص ميين ادعييامات حربيية الحداايية في العليير العباسي د فييرار

تبليل البدي ف أشعارذمد حيث وجد ف البدي ما يندم الشفاذية التراايةد وذلك عام الر م مميا فييه
ميين سييمات تمييد البتابييية بالحييياة والوجييود دفييالتلميم والتبمييل والتييدبر ف ي لييلاعة البييدي ليسييت سييمات

تبويلييية والم ييا حيياالت تعت ييري المب ييدع والملش ي لو ييا دأمييا التي يوازي والتماا ييل والت يياد والتبي يرار فب ابو ييا
نلائص شفاذية دذات مالمح عربية جاذايةد لبلوا تغم
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ويبرز التوجه الشفاذ علد ابن المعتز مين نيالل تميايز اوليوان البديعيية في وجوية لميرف فقيد

ذذيب للييم ألوييا ليسييت جميعياً في ذات المسييتوى والقيميةد فاديييه نمسيية أليواعد حسييلة بييال نيياله ذي :
االستعارة والتجليسد والم ابقةد ورد أعجاز البالم عام ما تقدمواد والمذذب البالم د لشيورتوا وبايرة

تييداولوا والشييتمالوا عاييم الترديييد اللغم ي فارتييداد ال ييره الاييال عاييم اوول يزيييد ف ي اإليقيياع ويسييعه
لوع يياد االوي يية ليس ييت أل ييايةد وذي ي االلتف يياتد
الس ييام في ي تع ييوي م ييا فات ييهد وذل يياك االا يية عش يير ً
واالعت ار د والرجوعد وحسن النروج من معلم للم معليم (االسيت راد)د وتببييد الميدح بميا يشيبه اليذم

(االسييتالامد أو التوجيييه)د وتجاذييل العييارهد والوييزل الييذي ي يراد بييه الجييدد وحسيين الت ييمين (االختبيياس
والت ييمين)د والتعي يري

والبلاي يية (ل اف يية المعل ييم)د واإلفي ي ار في ي الل ييفةد وحس يين التش ييبيهد واعل ييات

الشاعر لفسه ف القواف (لزوم ما ال يازم)د وحسن االبتدامات دفويذف الفليون يقيل دورالويا بيين الشيعرام
وال يغاب عايوا اإليقاع وتحتاج للم دخة لمر ال للم رذافة سم ل بيعة العالخيات بيين مبولاتويا ولويا

تقوم عام عالخات وفاخية أو علادية .

حاول خدامة بن جعفر(337ذي) أن يميل بالاقافة العربية الشيفاذية لليم البتابيية والتجرييد لبليه

لم يفاح ف ذلك لشدة اللراع المجتمع حول الشفاذية والبتابيةد بل لغابة الشفاذية ف ذاك الوخت د
فقداميية نيياله اوذوام السييائدة حيلمييا جيياوز سييبل التوالييل الجمع ي د وجعييل الشييعر لييلاعة تقت ي

التوذيب والتحسيين مااميا تحتياج لليم التبميل د ولجيب لليم التقسييمات والتحدييدات المل قييةد ومي بتابيه

ببشييعار منتافييةد ولييادى بقبييول الغاييو ف ي المعييال د منالفييا بوييذا موخييه الجيياحم وعييادة العييرب الييذين

برذوا الغاود يقول خدامية بين جعفير " :لن الغايو عليدي أجيود الميذذبيند وذيو ميا ذذيب للييه أذيل الفويم

بالشييعرد والشييعرام خييديماًد وخييد باغل ي عيين بع ييوم اولييمع ن خييال :أحسيين الشييعر أبذبييهد وبييذا لييرى

فالسفة اليولاليين ف الشعر عام مذذب لغتوم"(خدامة بن جعفرد ص)94ليذلك أوليم خدامية بين جعفير

وتوسي ي في ي رس ييم
ج ييل علايت ييه لبم ييال المعل ييمد ف يياعتلم بل ييحة التقس يييم والتفس ييير والتتم يييم والمبالغ يية
ّ
المسارات الت تقوي المعلمد وتمبله ف اليلفسد وتزييد مين تيبايرف عايم اعتبيار أن القيول اودبي شيبل

مللوع بموارة واتقان.

لقيد حيياول بايي ار خداميية بين جعفيير أن يلتلير لابتابييية ويتجاذيل المييراث الشيفاذ وعشييام ذييذا

اللم الجمال ف علرفد ولعل مفارخة أذوام أبلام علرف ذ ما جعات بتابيه بيال تيباير أو جاذبييةد

بل ربما بان ممسسا بوذا العمل لعلور التقعيد والجمود ف البال ة العربيةدوليه جعيل البال ية أخيرب

للم القواعد والقوالين المعيارية.

ويبشه اامدي (371ذي) مدى شيوع البتابية ف علرف حيين وازن بيين البحتيري وأبي تميام

حيث أمور أن البتابية ما عادت ارئة أو لفئة محدودة د والما ألبحت اقافة لويا ألليارذا وجمويور

من القرامد فبللار أب تمام يعشيقون ميا ذيو يام

و رييب ولويم ريقية في التفبيير تنياله ريقية
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ألييحاب البحتييري الييذين يرت ييون الييذابرة وجماليييات الو ييوح والبسييا ة ومييا توافييم م ي عمييود الشييعر

العرب .

لقييد جعييل اامييدي ميين البحتييري لموذج ياً لاشييفاذيةد لحييالوة لفمييهد وحسيين تنالييهد وو ييعه

الب ييالم موا ييعهد ول ييحة عبارت ييهد وخي يرب م ييبتم ش ييعرفد والبش يياه معل ييافد حي ييث لل ييه تجل ييب التعقي ييدد
ومسي ييتبرف اولفي ييامد ووحش ي ي البي ييالمد ولمي ييا ف ي ي شي ييعرف مي يين ليجي يياز فقي ييد بي ييان لمحي يية دالي يية تبف ي ي فيي ييه

اإلشارةد(اامديد1944دص )383-380تببيداً لمقولة العرب ببن البال ة ذ اإليجازد وتوايقاً لفبرة

خييوة الييلصد لوييذا لييم يحبييم اامييدي لاشييعر بييالجودة لال لذا اجتم ي فيييه اسييتوام الييلممد ولييحة السييبكد

وو

اولفام موا عواد وبار فيه المام والرولم.

وعاييم اليير م ميين مو ييوعية اامييدي وجاذبييية البتابيية فنلييه لييم يسييت

لنفييام حليلييه لجماليييات

الشييفاذية وخييوة تبايرذيياد حي يث خييال" "لمييرت ف ي شييعر أب ي تمييام والبحتييريد وتاق ييت محاسييلوماد اييم

تلييفحت شييعر البحتييري بعييد ذلييك عاييم مي ّير اووخيياتد فمييا ميين م يرة لال وألييا ألحييم ف ي انتيييار شييعر
البحتري ما لم أبن انترته من خبلد وما أعام ّأل زدت ف انتيار شعر أب تمام االاين بيتاً عايم ميا
بليت انترتييه خييديماً"(اامييديد1944دص )50فبشييار بوييذا للييم أن خييوة الشييفاذية وتبايرذييا ما ازلييت خائميية
ف لفوس باير من المجتم العرب .
وبالوخوه م القا

الجرجال (392ذي) لجد أله يحاول أن يقه موخفا وس ا بين ألحاب

الاقافة البتابية الت تعشيم المبالغيات والحبيم وبايرة البيدي .وألليار الاقافية الشيفاذية السيمعية التي ال

يروخو ي ييا لال الم ي ييوروث الشي ي ييعري بم ي ييا فيي ي ييه م ي يين ب ي ي ي وس ي ييول ممتل ي ي ي واعت ي ييدال وأماال(.الجرجي ي ييال د

1966دص )25فجمييال البييالم يتييبار بييالموروث الفل ي واللقييديد وبالبيئيية والمجتم ي د ويعبيير عيين حاليية

من حاالت التبار (الجرجيال د 1966دص )19-18د لبين اليرأي العيام أو اليذوم العيام وذيل الليلعة

بان مسي اًر ومما اًر ف ذييوع اللليوص والتشيارذاد وذيذا يعلي أن البال ي العربي بيان ين ي دومياً
لممسسيية ف ي عقاييه ذ ي ممسسيية البال يييين بعامييةد ممييا يفسيير للييا عايية تشييابه الفبيير البال ي د وتب يرار

المو وعات ف المللفات البال ية.

ويق ييه القا ي ي الجرج ييال م يين الغ اربي ية وال ارف يية موخفي ياً ليجابيي ياًد م ييادام ال ري ييه ي يير م ييبومد

والغريب ال يحتاج للم فوم ااخبد فوو القائل عن الم ابقة ببلويا "شيعب نفييةد وفيويا مبيامن تغمي
وربما التبست بوا أشيام ال تتميز لال لالمر الااخب والذذن الا يهد والستقلائوا مو

د

ذيو أمايك بيه

والغ اربيةد فيحسين معليافد

احتفام بميا يفي بشيره الغميو
دولبن ذلك ليس تسويغاً لبل مو والما
ً
ويجود عام المتاق د أما لذا أبعد الشاعر وأسام الترتيبد وبالغ ف تبافهد وزاد ف تعمم المعلمد فنن

ذلييك ممييا تمجييه اولفييسد وتلفيير مليهد(الجرجال د 1966دص )417ولييه يفتقيير للييم المعييال وال يسي ّيري

عيين لفييس المتاق ي بعييدما يليييبوا الرذييم والتعييبد فالقا ي يميييل لحييو البتابييية ولبيين بمييا يتوافييم م ي
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البيئيية االجتماعييية دأو بمعلييم نيير لييم يبيين القا ي الجرجييال لال شييفاذيا ولبلييه يلتق ي ميين الاقافيية

البتابية ما ال يتعار

م الشفاذية أو ما يندموا ويزيد ف خوتوا وح ورذا .

ويلييزل أبييو ذييالل العسييبري (395ذيي) ملييازل الجيياحمد أو ملييازل بيئيية الشييفاذية د التي لييم تعيين بتييدخيم

المعال د واللور العقايةد والمحسلات البديعية الت تقوم عايم التماايل والت يادد والميا بعلالير حسين
البييالم حيييث لن الشييعر "يحسيين بسالسييتهد وسييوولته ولليياعتهد وتنييير لفمييهد والييابة معلييافد وجييودة

م العييهد ولييين مقا عييهد واسييتوام تقاسيييمهد وتعييادل أ ارفييهد وتشييبيه أعجييازف بوواديييهد وموافقتييه مييرنيرف

لمباديييهد م ي خايية

ييرورته بييل عييدموا أل يالًد حتييم ال يبييون لوييا ف ي اولفييام أايير فتجييد الملمييوم ماييل

الملاورد ف سوولة م العهد وجودة مق عهد وحسن رلفه وتبليفيه وبميال ليو ه وتربيبه"(العسيبريد

1984دص )69فالحسيين والجمييال ليييس رذييين الشييعر أو اللاييرد والمييا حيييث يبييون الو ييوح والييابة
المعلم وحسن الليا ة والسيوولة وفي التعبييرات التي "ال تمييل لليم أن تبيون وحيدات ملفيردة بسيي ة

بل للم أن تبت عام ذيئة علاخيد من الوحدات بتاك العبارات المتوازية أو المتعار ة سوام بالت ف

جمييل بسييي ة أو مرببيية دأو بالييت لعوتييا"( والييص د1994د ص )99لييذلك مومييا تبيين المعييال ابتباريييهد
فنل ي ييه يلبغي ي ي عا ي ييم الش ي يياعر أن ي ا ي ييب اإلل ي ييابة فيو ي يياد وأن يت ي ييونم "الل ي ييورة المقبول ي ييةد والعب ي ييارة

المستحسلة"د(العسبريد 1984دص )85فف خول المعاو السعدي( :ابن ختيبة د 1981دص)14
ولما قضينا من منى كل حاجة

ومسح باألركان من هو ماسح

وشدت عمى هدب المهاري رحالنا

ولم ينظر الغادي الذي هو رائح

أخذنا بأطراف األحاديث بيننا

وسالت بأعناق المطي األباطح

يقول العسبري "وليس تحت ذذف اولفام ببير معلمد وذ رايقة معجبة ..لما فيوا من سيوولة

و حربة وايقاعد فالبالم يبون عذباً لذا بان ساساً سوالًد ومعلاف وس اًد دنل ف جماية الجييدد وجيرى

م ي ال اري ي اللييادر"(العسييبريد 1984دص )73لييذلك يعيييب العسييبري عاييم أذوام خييوم عالييروفد بييل

يجواومد ولوم بالوا "يستجيدون البالم لذا لم يقفوا عام معلاف لال ببدد ويستفلحوله لذا وجدوا ألفاميه

بي ّيزة ايمييةد وجاسييية ريبييةد ويسييتحقرون البييالم لذا رأوف ساس ياً عييذباً وسييوالً حا يواً .ولييم يعام يوا أن
السول أمل جالباًد وأعز م اباًد وذو أحسن موخعياًد وأعيذب مسيتمعاًد ولويذا خييل :أجيود البيالم السيول

الغربية أن تبيون في مبيال البيالم لذ ال نيير في
الممتل "(العسبريد 1984دص )75و حسين ا

اربية

المعلم لال لذا شره لفميه مي و يوح المغيزىد ومويور المقليد وون المعليم يحسين بالبسيوة وتجوييد

الليا ة واإلخلاعد(العسبريد 1984دص)249د ليذلك بشيه العسيبري عين فين التا ييه واالستشيواد
واالحتجاج والم اعفة .
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وجاذبييية البييالم تبييدأ بحسيين اإليقيياعد فميين أجيياد التلغيييم اإليقيياع د وأحسيين فيييه اسييت اع أن

يبييون مييما ار د فالعلاييية بالليييا ة علييد العسييبري ليييس بمعلييم لذمييال المعييال ولبيين ف ي جييودة الافييم
ولفائه وحسله وبوائهد م لحة السيبك والتربييب باسيتوام تقاسييم البيالم وتعيادل أ رافه(العسيبريد

1984دص )72-69بالتش ي ير والت ريييز وذ ي فلييون تسييتوح روح السييج و بيعيية بلائييه الولدسييية
دالت تقوم عام الائيات لفمية بل لن البالم بعامة ال يباد يحسين لال بياالزدواج د وعاييه ال تجيد لباييغ

بالماً يناو من االزدواج .

ومل ييذ م اي ي الق ييرن الن ييامس الوج ييري

ييعه اللي يراع المجتمعي ي ح ييول الش ييفاذية والبتابي يية

ب ي ي عه النالف يية اإلس ييالميةد وتم ييزم ال ييبالدد لب يين ح ييدة اللي يراع الش ييفاذ والبت يياب زاد لويبو ييا عا ييم
لفحات المملفات البال ية نالة ف بيئة المشرم العربي د فايم لعيد ليرى لاالائيية الشيفاذية والبتابيية

المجتمعييية أا ي ار ف ي مملفييات البال يييين ماامييا بالييت ميين خبييل في بتيياب الموازليية وبتيياب الوس يا ةد بييل
أل ييبح ب ييل بت يياب في ي اتج يياف ين يياله اان ييرد فتي يزامن مو ييور (س يير الفل يياحة) الب يين س ييلان النف يياج

(466ذيي) م ي بتيياب عبييد القيياذر الجرجييال (471ذ يي) (أسيرار البال يية ودالئييل اإلعجيياز) لبيين أعمييال
عبييد القيياذر الجرجييال

بتييب لوييا الييذيوع وااللتشييار السييتقرار البتابييية وشيييوعوا ف ي الييبالد اإلسييالميةد

وخوة التحايل الجمال ف مل ياب المعالجات البال ية الت بيقية دأما بتاب سر الفلاحة فقيد ياب
تبايرف البال

م

مااما ابت الشفاذية من اولسلة دلقد باليت أفبيار بتياب سير الفلياحة تراايية ال تتفيم

البيئة العربية لذاك الت ألبحت تتب عام البتابية ف التبادل الاقاف والمعرف .

أراد ابن سيلان النفياج مين بتابيه سير الفلياحة أن يبيون معاميا لاشيفاذية وجمالييات التليا م

اإليقي ي يياع د فالفلي ي يياحة ذ ي ي ي الموي ي ييور والبيي ي يياند وجي ي ييل اذتمي ي ييام الفلي ي يييح "انتيي ي ييار البامي ي يية وحسي ي ييلوا

و الوتوا"(النفيياج د1994دص )77د اييم تييبليه اولفييام بع ييوا م ي بع ي

د وال ينتاييه الب يالم عيين

الحروه فمن الحروه ما ذو مستحسن االستعمالد وملويا ميا ذيو يير مستحسيند والبيالم أي يا مليه

المومل والمستعملد والمسيتعمل ذيو المو يوع لمعليم أو فائيدةد والمفييد مليه الحقيقي د ومليه المجيازيد

أما عن الاغة العربية فبين النفاج ألوا تمتاز بالسعة واالنتلارد وبتجلب بل ما "ياقل عام اللا م

تبافيه واليتافم بيه "(النفياج د1994دص )47وحيين تليياول شيرو الفلياحة في البامية والبيالم و ي
شرو ا تلاسب االتلال الشفاذ الذي يقت

بالدرجة اوولم تيوفير الجويد والوخيت بو يوح المعيال

وجمييال اولفييام وبسييا ة الترابيب؛فاولفييام يجييب أن تبييون متباعييدة المنييارج وحسييلة السييم فييال تبييون
متييوعرة وحشييية أو سيياخ ة عامييية أو موجييورة أو باييرة الحييروه وأال تبييون حروفوييا متلييافرة أو منالفيية
لاع ييره العربي ي الل ييحيح في ي التلي يريه واالس ييتعمالد(النفاج د1994دص )84-60أم ييا اول ييول

المتعاقة بتيبليه البيالم فوي ت ارعي حالية المسيتم اليذي ال يمايك وختيا لتيدبر المعيال المنالفية لاعيادة؛

فيشتر ف البالم أال يبون مقاوبا لئال يلره عن معلافد وأال يبون فيه تقديم وتبنير يفسداله  .وأال
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يبيون شيديد المدانايية فيال يبييين المعليمد وأال يقي فييه حشيود وأال يعبيير عين المييدح باولفيام المسييتعماة

ف الذم لئال ياتبس اومر عام المستم ( .النفاج د1994دص)91-86
وحيين عيير

النفيياج ووليياه المعيال التي يت ابوييا السيييامد ليم يغييادر فبيرة الييتالمم أو

التلاسب بين العلالر الت
تبون الجميلد فببرز ما بيلوا من حسن تلاسمد وتوازند فقيد بيان حريلياً
ّ
في معالجاتييه عاييم اإليقيياع لتلاسييبه م ي فيين اإللقييام و السييماعد فبحسيين فلييون البييدي السييج واالزدواج
والترلي د أما الجلاس الذي يعتميد عايم نفيام في المعليم أحياليا فيجيب أن يبيون باعتيدالد والمعيال

بوجه عام يشتر فيوا أن تقوم عام التقارب أو الت اد لتبيون سيواة اإلدراكد ولتحقييم ليحة المعليم

حيييث يتوجييب عاييم المييتبام أن يتجلييب االسييتحالة والتليياخ

د وأمييا تمييام اللييحة لامعلييم وبمالييه فف ي

من أجل لي اح المعلم واب ارزف لامستم ولوذا لص عام

رورة لحة التقسيم ولحة التفسير.

التتميييم وفي اشييتمال البييالم عاييم فيين التمايييل واالسييتدالل بالتعايل(النفيياج د1994دص)221-218د
لق ييد عم ييل اب يين س ييلان النف يياج عا ييم تبي يريس الاقاف يية الش ييفاذية م يين ألي يوات وايق يياع وايج يياز

وو وحد و لبن لم يبتب لجوودف اليذيوع وااللتشيار والتيداولد لبايرة البتيب والمملفيات و ي ازرة الميوروث
اودب الذي يحتاج للم تبمل وتدبرد فالاقافة البتابية ف عليرف أليبحت اقافية مجتمعيية لويا تقالييدذا
ولمامويياد أمييا الاقافيية الشييفاذية لييذاك فقييد ألييبحت مواوايية بواوا ية النالفيية ومييا يعتريوييا ميين ييزو

و ييعه دبمييا أن الحييديث عيين الاقافيية الشييفاذية ال يبييون بييدعوات بتابييية والمييا بممارسييات ميدالييية أو
وله لما ذو خائم في البيئية الشيفاذيةد فجويود ابين سيلان ال تعيدو عين بولويا تيبريخ لميوروث اقياف

سييماع تمسييك بييه ابيين سييلان ميين أجييل لعييادة بلييام الييوع العرب ي لاغيية ف ي لقائوييا و ر بيية ملييه ف ي

متابعة شيونه اووائل لالوو

ببسس المجادلة والحوار.

ويلتقييل عبييد القيياذر الجرجييال (471ذ يي) ميين جمالييية السييماع للييم جماليييات الترابيييب والتبمييل

ددون لذمال ل لوات والموسيقم لدورذما في تشيبيل المعيال د حييث لن اإليقياع يتعايم باإلحسياس

نالة ف حالة اإللشادد لوذا لم يلبر أن تبون نفة الحروه وسيالمتوا وألغيام الباميات وجرسيوا مميا

يوجي ي ي ي ي ي ييب الف ي ي ي ي ي ي ييياةد والمي ي ي ي ي ي ييا ألبي ي ي ي ي ي يير أن يبي ي ي ي ي ي ييون اإليقي ي ي ي ي ي يياع أل ي ي ي ي ي ي يالً وعمي ي ي ي ي ي ييدة ف ي ي ي ي ي ي ي جمي ي ي ي ي ي ييال

البالم(الجرجال د1992دص )522د فنن بارة البدي في البيالم لييس دلييالً عايم جيودة الليلعةد ون

اولييل أال يعمييد لليييه الفلييان لال بعييد الاقيية بسييالمة المعلييم ولييحتهد والفليياحة تجييب لافييم ليييس ميين

باب الل مد ولبن من أجل ل ائه تدرك بالفوم(.الجرجيال د1991دص 9والجرجيال د 1992د 84د

)319

ويتنذ عبد القاذر الجرجال من (للاعة الافم واللمم) مجاال إلبراز محاسين البيالم د فيقسيم

الب ييالم الفلي يييح للي ييم خسي ييمين "خسي ييم تع ييزى المزيي يية والحسي يين فيي ييه للي ييم الاف ييمد وخسي ييم يعي ييزى فيي ييه للي ييم

تنيير
اللمم"(.الجرجال د 1992دص )429د فنن خيمة الافمة ليس ف انتيارذا و لفاتوا والما ف
ّ
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موخعو ييا م يين ال ييلمم

وفي ي عي ييدولوا ع يين الم يياذر بالمج يياز واالتس يياع (الجرجي ييال د1992دص370

والجرجال د 1991د ص)6

فشيئان يت ابوما البالم البايغ مقدار من التلسيم والتبليهد ومقدار من الروح واإليحام.
ويبيدو أن اإلميام الجرجييال ليم ييرت

القيرامات المبلوفية التي تعتميد عايم الييذوم العيامد وتقلي

بيالتاق االي د لقايية جيدواذاد لييذلك وميين نييالل المل يم العقاي الييذي ال يتنيذ ميين الحييس والوجييدان لال
مدنالً لعالم اللصد حيث تتسالد الجمالياتد وليه اإلميام الجرجيال اليلمم بقوليه "ذيو تيون معيال
اللحو وأحبامه وفروخهد ووجوذهد والعمل بقواليله وألوله" (الجرجال د1992دص )452فيالغر

مين

تييبليه بتبييه البال ييية بمييا يقييول " أن أتولييل للييم بيييان أميير المعييال بيييه تنتاييه وتتفييمد وميين أييين

تجتم وتفترمد وأف ل أجلاسوا وألواعواد وأتتب نالتوا ومشياعتواد وأبيين أحوالويا في بيرم ملليبوا
ميين العقييلد وتمبلوييا ف ي للييابهد وخييرب رحموييا ملييهد أو بعييدذا حييين تلسييب علييهد وبولوييا بييالحايه
الجيياري مجييرى اللسييبد أو الي ّيزليم المالييم بييالقوم ال يقباولييهد وال يمتع ييون لييهد وال يييذبون دولييه وبييل
ذلك" يستعان عايه باللمر ويولل لليه بنعمال الفبير"(الجرجيال د1992دص )37سيوام عايم مسيتوى

اإلبييداع أو عاييم مسييتوى التييذومد بييل لن المتاقي عايييه أن يتييدبر بييا ن العمييل ليربييب بلفسييه عيين التقايييد

وسوم التفسيردحيث "ال يبف ف عايم الفلياحة أن تلليب لويا خياسياً مياد وأن تليفوا وليفاً مجميالًد

وتحليلد وت ي الييد
تفليل القيول
ّ
وتقول فيوا خوالً مرسالًد بل ال تبون من معرفتوا في شي مد حتيم ّ
عام النلائص الت تعر ف لمم البام وتَ ُع َّدذا واحدة واحدةد وتسميوا شيئاً شيئاًد وتبيون معرفتيك
معرفة اللال الحاذم الذي يعام عام بل ني من اإلبريسم في اليديباج  ..واذا لميرت لليم الفلياحة
ذي ي ي ييذا اللمي ي ي ييرد و ابتوي ي ي ييا ذي ي ي ييذا ال اي ي ي ييبد احتجي ي ي ييت للي ي ي ييم لي ي ي ييبر عاي ي ي ييم التبمي ي ي ييلد وموامبي ي ي يية عاي ي ي ييم

التدبر"(.الجرجال د1992دص)88

لقييد بالييت البتابييية حا يرة بقييوة في زمييان عبييد القيياذر الجرجييال حيييث لن اولفيية لييم تعييد ميين

السييمات الجمالييية اوساسييية ف ي الشييعر بعييدما حاييت الغ اربيية مبالويياد ولييم يوييتم عبييد القيياذر الجرجييال

بالجم بين اللمائر عام الر م من جمال اجتماعوا وحسن ترلفوادبعيدما أليبح الجمي بيين المتليافرات

سمة خوة وابداع دون المتباعدات ال تيبتاه لال بقيوة الجمي بيين اوشييام شيري ة أال تقوير الباميات في

مايل ذيذف التعبييراتد فياللفس تلفير مين التعسيه واإلبيرافد وتعشيم االلسيجامد بميا لن لدراك الجمي بيين
المتباعدات والوفام بين المتلافرات ال يدربه لال متبمل بليرد أما الجماليات الليوتية السيماعية التي

ذذب لليوا اووائل فال تعتمد لال عام الذابرة والحفم وحسن التلغيم.

لقد لفذ اإلمام الجرجال للم جماليات عقاية تتبتم من تبمل البالم وتدبرف ومعايشتهد وتيلم عايم ذبيامد
اومير الييذي مييلح لاقييارئ دو ار في الفوييم والتفسيييرد ووذييب لاييلص محاسين تتالحييم ويل ييم بع ييوا للييم

بع

حتم تبار ف العين.
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النتائج:


م يين يتتبي ي الاقاف يية العربي يية و دابو ييا يج ييد أن البتابي يية ت ييزداد علي ي ار بع ييد عل ييرد وأن الاقاف يية
الشفاذية بيدأت بال يعه أميام أميواج البتابيية مليذ بيدايات العلير العباسي دعام الير م مين
حاجة القرامة لاشفاذية دفالشفاذية لم ت عه لالنتال باولسلة يير العربيية ولشيا وا في
الييديوان السياسي فقي د والمييا لحاييول الاقافيية البتابييية أي يياد فالتشييار البتييب والمملفييات أزاح
باي ار من اوعبام عن الذابرة دوأذذب باي ار من سبل التوالل الجمع .



لييم تبيين الشييفاذية ف ي علييورذا اوولييم عيبيياد بمييا لييم تبيين البتابييية ف ي علييورذا المتتالييية
حتم يوملا ذذا لال حاجة اقافية ومعرفية تلاسب الت ور والح ارة واإلبداع .



است اع الجاحم أن يرلد لو ار تبشه أذمية الموخيه ودور السياوك البشيري في منتايه
المقامات الحوارية دلبين حيين اتنيذ خدامية بين جعفير البتابيية ملوجيا في التيبليه فيارم دور
الحوارييية ف ي تشييبيل المعييال دبييل لييم ياتفييت للييم سييبل التييباير ف ي المتاق دفبييان بتابه"لقييد
الشعر" مدنال للم جمود البال ة ف علور التقعيد.



تبارت المملفات البال ية بلراع الشفاذية والبتابية ف البيئات العربييةد بيل مايت في تيردد
ب ييين مف يياذيم الش ييفاذية وجمالياتو ييا وخواع ييد البتابي يية و فاخو يياد لل ييم أن اب ييت عايو ييا البتابي يية
والتحايييالت التبماييية دو بعييد أفييول اودام الشييفوي و ييياب التحايييل الجمييال

ابييت المعيارييية

عام مملفات المتبنرين نالة بعد القرن السادس الوجري.


لقييد يييرت البتابييية الييوع العرب ي ببييل مبولاتييهد فاسييت اعت بجوييد وتلميييم ليجيياد لمرييية
لاقرامة والتاق ن معالموا بو وح العالمة عبد القاذر الجرجال .



اس ييت اعت البتابي يية أن تس ييو جمالي ييات ل ييم يعرفو ييا العربي ي خب ييل العل يير العباسي ي د فل ييار
الغام

جميال بعد أن بان الو وح سمة الجمالد وبايرت أليوان البيدي وتيداناتد وأنيذت

ببي ييدي ال ييذين ف ييارخوا عم ييود الش ييعر العربي ي لل ييم مبال يية عاي يياد بع ييد أن ش ييبك الاغوي ييون في ي
خدراتوم.


ملذ لوايات القرن النامس الوجري رم الشعرام ف ألوان البدي المنتافية دفالبيدي مليه ميا
بان لاشفاذية وال ربدبالسج واالزدواجدومله ما بان لابتابية والقرامة بالت ريز والتا هد
ومله ما تباار حتم ألبح مجاال لإلبوام والتعقيدد نالة بعد القرن النامس الوجريد تاك
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المرحاة الت لارت فيوا المملفات البال ية يتب بع وا عام بع

دفبلبحت تدور في

فاك التانيص والشروح.


لم تلل البال ة العربية للم الل ص واالزدذار لال بعد أن فارم البال يون الشفاذية اووليية
الت ي ي تعتمي ييد عاي ييم تحقيي ييم البفايي يية التوالي يياية وتبني ييذ بعي ييين االعتبي ييار الق ي ييايا اللي ييوتية
والتلغيميييةد فالبال يية ف ي علييورذا اوولييم بالييت ممارسيية حوارييية تواليياية ت ارع ي أسييس
الحوار بين المتبام والمستم د ام ألبحت مجاال رحبا لافبر والتبمل.
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البالغة العربية بين الشفاهية والكتابية

المصادر والمراجع :
 .1اامديد أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيم(ت 371ه982/م)د الموازنة بين أبي تمام

حبيب بن أوس الطائي وأبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري الطائيد 1د 1مد (تحقيم

محمد محيم الدين عبد الحميد) المبتبة العاميةد بيروتد1944م.

 .2بباردعبد البريم(.)2008الثقافة الشفاهيةدمجاة البياند(الملتدى اإلسالم )39 :)251(:
 .3بيالّد شارل (1985م).الجاحم ف بغداد والبلرة وسامرامد (ترجمة ابراذيم البيالل ).
دمشمد دار الفبر
 .4الجاحم دعمرو بن بحر(ت255ه867/م)دالبيان والتبييند 4د 2مد (تحقيم عبد السالم
محمد ذارون)د مبتبة النالج د القاذرةد 1975م.

 .5الجرجال د الشيخ اإلمام أبو ببر دعبد القاذر بن عبد الرحمن بن محمد
د(ت471ه1083/م)د أسرار البالغةد

1د1مد(خرأف وعام عايه أبو فور محمود محمد

شابر)د م بعة المدل د القاذرةد دار المدل بجدةد1991م.

 .6الجرجال د الشيخ اإلمام أبو ببر دعبد القاذر بن عبد الرحمن بن محمد
د(ت471ه1083/م)د دالئل اإلعجازد 3د 1مد(خرأف وعام عايه أبو فور محمود محمد
شابر)د م بعة المدل د القاذرة دار المدل بجدةد 1992م.

 .7الجرجال د القا

عا بن عبد العزيز(ت 392ه1004/م)دالوسا ة بين المتلب

ونلومهد 1د1مد (تحقيم محمد أبو الف ل لبراذيم وعا محمد البجاوي)د ملشورات
المبتبة العلريةد بيروتد1966م.
 .8النفاج د اومير أبو محمد عبد ا بن محمد بن سعيد بن سلاند(ت466ه1078/م)د
سر الفصاحةد 1د2مد (تحقيم عام فودف)د مبتبة النالج د القاذرةد 1994م.

 .9ديابد محمد حافم (  .)2004إبداعية الشفاهي والكتابي محاورة نص شعبيد مجاة
فلول د(.33 :)64

 .10الزوزل د القا

اإلمام أبوعبدا الحسين بن أحمد بن الحسيند(ت 486ه1098/م )د

شرح المعمقات السبعد 1مد ملشورات دار مبتبة الحياةد بيروت.
 .11اللويان د سعد العبد ا (.)2010الصحراء العربية ثقافتها وشعرهاعبر العصور – قراءة
انثروبولوجية .)1 (.بيروت .لبلان:الشببة العربية ل بحاث واللشر.

 .12العسبريد أبو ذالل الحسن بن عبد ا

بن سولد(392ه1004/م)د كتاب الصناعتين

الكتابة والشعرد 2د 1مد(تحقيم مفيد خميحة)د دار البتب العاميةد بيروتد 1984م .
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 .13عبيد ا د محمد ()2014الوع

بالشفاذية والبتابية علد العرب خرامة ف

الجاحمد الرسالةد(حوليات ااداب والعاوم االجتماعية )38:)339(34:

مللفات

 .14خدامة بن جعفر د أبو الفرج د(ت337ه949/م ).نقد الشعر1 .د 1مد (تحقيم وتعايم
محمد عبد الملعم نفاج )د دار البتب العاميةد بيروت.

 .15ابن ختيبةد عبد ا

بن مسامد الشعر والشعراء د

البتب العامية د بيروتد 1981م.

1د 1مد(تحقيم مفيد خميحة)د دار

 .16بعب بن زذيرد ديوان كعب بن زهيرد 1د 1مد للعة أب سعيد العسبري د (تحقيم

د.حلا للر الحتّ ) د دار البتاب العرب بيروت د  1994م.
ّ
 .17المابريدمحمد(1991م).الشكل والخطاب مدخل لتحميل ظاهراتي.)1 (.بيروت.لبلان:
المربز الاقاف العرب .

 .18لاله دمل فم( .)1997محاورات مع النثر العربي .عالم المعرفةد( 48:)218

 .19والصد والتر ج( .)1994الشفاهية والكتابية( .ترجمة حسن البلا عز الدين)د مراجعة

د.محمد علفورد عالم المعرفةد البويتد( 147:)182د90د 91د 94د99د25د65د26
18د55
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