
  عنـاصـر اإلبـداع الفـنـي
 

اختلفت طرائق النقاد في الحديث عن عناصر اإلبداع الشعري ، وتنوعت تقسيماتهم   
ومستويات اهتماماتهم بهذه العناصر وتفريعاتها ، وكان رائدهم في هذه االختالفات هو مدى 

جمالها أهمية كل عنصر من عناصر اإلبداع وموقعه على سلم الصدارة ، وتفريعاته وبواعث 
وخصائصها الفنية ، ثم كيفية امتزاجه مع باقي العناصر ، وعالقته بالتجربة الشعرية سواء 

  .كان منفرداً أو ممتزجاً
كما دار خالفهم ـ في معظمه ـ حول التقسيمات الشكلية لعناصر اإلبداع ، والعوامل التي 

الموهبة ؛ والدربة تحدد كيفية امتزاجها ، حسب الفروق الفردية بين المبدعين من حيث 
، ..والتمرس ؛ والمستوى الثقافي ؛ وطبيعة التجربة وصدقها الفني وموضوعها وغايتها 

ومكونات كل عنصر من عناصر اإلبداع ، وما يتفرع عنه من ظواهر أسلوبية أو فنية ، 
ومستوياتها الداللية، وما ينتج عن مجموع هذه الظواهر من مالمح فنية تحدد سمات اإلبداع 

  .خصائصه في النص الواحد أو في مجمل نتاج المبدع و
وقد الحظنا أن فئة كبيرة من النقاد القدماء قد صبوا اهتمامهم على عنصرين من   

عناصر اإلبداع ، هما اللفظ أو العبارة والمعنى ، وأداروا نقودهم حول هذين العنصرين وما 
ذين العنصرين وهو يتحدث عن يتصل بهما ، فمثالً رأينا ابن سالم ال يخرج عن حدود ه

، وإن كان قد )١(مقاييس جودة اللغة وأسباب جودة المعاني وهو يصنف الشعراء في طبقات 
، وللعاطفة ومفهومه )٢(ألمع لموقفه من الخيال في ثنايا حديثه عن التشبيه واإلفراط والمبالغة 

لته بين جميل وكثير ، عن قضية الصدق في الشعر في أثناء حديثه عن بدايات الشعر ؛ ومفاض
وكذلك ابن قتيبة الذي ). ٣..(في زهير بن أبي سلمى  tوعرضه لرأي عمر بن الخطاب 

ربط مستويات الشعر بعنصري اللفظ والمعنى ومدى تشاكلهما ، ولم يستثمر إلماعه لعنصر 
العاطفة وأهميتها في غير موضع من كتابه ، من ذلك حديثه عن دواعي الشعر ، أو حديثه 

وقدامة بن جعفر الذي جعل عناصر اإلبداع أربعة حينما ). ٤..(ن المطبوع والمصنوع ع

                                                
محمد بن سالم الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، تحقيق محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة ) ١(

٤٩٤،  ١٨٧،  ١/٥٦ . 
 . ١/٤٦،  ٢/٥٤٩السابق ، ) ٢(
 . ٥٤،  ١/٥٢،  ٢/٥٤٥،  ٣٩،  ١/٢٦السابق ، ) ٣(
،  ١٩٧٧، دار المعارف المصرية ،  ٣. قيق أحمد محمد شاكر ، طابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، تح) ٤(

 . ٩٦- ٩٤،  ١/٨٤وما بعدها ،  ١/٧٠



ثم حدد مقاييس جودة كل عنصر ). ٥"(قول موزون مقفى يدل على معنى"عرف الشعر بأنه 
) . ٦..(منفرداً ثم ممتزجاً ، وإلماعه للخيال في ثنايا حديثه عن التشبيه واالستعارة والمبالغة

طبا الذي تحدث عن اللفظ وما يتصل به من وزن وقافية ؛ وعن المعنى وعالقته ومثله ابن طبا
باللفظ والوزن والقافية ، ثم كان أكثر وضوحاً في إلماعه لعنصر العاطفة حينما تعرض لقضية 
الصدق النفسي ؛ وللخيال حينما قيده بعقال الفهم الثاقب واالعتدال ؛ وكذلك في ثنايا حديثه عن 

  ) .٧..(عريض الذي ينوب عن التصريح التشبيه والت
، ومعظم النقاد ) ٨(أما الفئة الثانية من النقاد فتضم بعض القدماء كحازم القرطاجي   

: المحدثين من عرب وغربيين ، وهذه الفئة لم يختلف أفرادها حول عناصر اإلبداع األربعة 
جتها وتقديم أحدها على باقي العبارة والمعنى والعاطفة والخيال ، وإنما اختلفوا في طرق معال

العناصـر ، وقد ربطها بعضهم بثنائية اللفظ والمعنى ، أو الشكل والمضمون ، أو العاطفة 
والمضمون ، أو الصورة واإليقاع ، وناقشوا عناصر اإلبداع األربعة من خالل حديثهم عن 

ر إنتاج الصورة هذه الثنائيات ، من ذلك مثالً حديث بعضهم عن الخيال كعنصر هام من عناص
، واللغة من زاوية إنتاجها لإليقاع ، وامتزاجهما مع باقي العناصر من خالل ثنائية الصورة 

، فكانت عندهم ثنائية الصورة واإليقاع أساس اإلبداع الفني ؛ ومن خالل هذه ) ٩(واإليقاع 
من جعل العاطفة ، وهنالك ) ١٠..(الثنائية تحدثوا عن دور التجربة والعاطفة في إنتاج الداللة 

أساس الشعر ومنبع عناصر اإلبداع ، وأنها المسئولة عن تحديد سمات باقي العناصر ، وعن 
، أما الذين وضعوا اللغة في الصدارة وعدوها ) ١١(كيفية تآلفها وانصهارها في أتون التجربة 

                                                
 ٦٤، ١٩٧٩، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة  ١قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تحقيق محمد خفاجي ، ط) ٥(

. 
 . ١٤٦،  ١٢٤، ١٥٣، و ٩٥السابق ، ص ) ٦(
 . ١٥١-١٤٧،  ١٩،  ٢١،  ١١،  ٥عيار الشعر ، ص ) ٧(
 . ٨٣- ٦٩، ص  ١٩٦٦تونس . انظر منهاج البلغاء وسراج األدباء ، ط) ٨(
 .٨١، ص١٩٨٠، دار المعارف المصرية  ١. الطاهر أحمد مكي ، الشعر العربي المعاصر ، ط: انظر ) ٩(
ارف ، دار المع. ـ محمد حسن عبد اهللا ، الصورة والبناء الشعري ، ط : واظر    ٨٣السابق ، ص) ١٠(

   ١٨٧، ص١٩٨١القاهرة 
مكتبة منيمنـة ، . محمد إبراهيم الشوش ، ط. ـ إليزابيث دور ، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ، ترجمة د

 . ٣٣٥، ص ١٩٦١بيروت 
  .٣٤، ص  ١٩٧٣النهضة المصرية ، القاهرة . ـ أحمد الشايب ، أصول النقد األدبي ، ط)١١(

   ٣٨٣، ص ١٩٧٣ث ، طبعة دار الثقافة ودار العودة، بيروت ـ محمد غنيمي هالل ، النقد األدبي الحدي
   ١١، ص ١٩٩٢، دار توبقال ، المغرب  ١. ـ عبد الجليل ناظم، نقد الشعر في المغرب العربي ، ط

دار اليقظة العربية ، . ـ أرشيبالد ماكليش، الشعر والتجربة ، ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي ، ط



المميز للشعر؛ فهم أكثر من أن يحاط بآرائهم في بنيانها ، وخصائص التأليف بين األساس 
  ) .١٢..(وحداتها ، وما ينتج عن ذلك من صور وإيقاعات ودالالت 

ورغم عدم إغفال هؤالء النقاد جميعاً أهمية أي عنصر من عناصر اإلبداع الشعري في 
المعنى والداللة ، وانحياز بعضهم لعنصر  أحاديثهم عن أهمية اللغة أو العاطفة أو الصورة  أو

أو ثنائية ، ووجود فريق من النقاد الذين تحدثوا عن أهمية كل عنصر على انفراد ثم عالقاته 
إال أننا نالحظ أنهم جميعاً لم يغفلوا أهمية التجربة وتأثيرها في باقي ).. ١٣(مع باقي العناصر 

ي تنصهر وتتشكل فيه عناصر اإلبداع العناصر ، حيث اعتبرها كثير منهم األتون الذ
  ) .١٤(جميعاً

وتحاشياً إلشكالية األهمية التي قد توحي بها تقدمة الحديث عن أي عنصر من عناصر اإلبداع 
في شعر عثمان أبو غربية ؛ وإيماناً بأهمية التجربة التي تتآزر عناصر اإلبداع وتتآلف لنقلها؛ 

  .و غربية وتجلياتها في مضمون شعره رأيت أن أبدأ بالحديث عن تجربة عثمان أب
 

                                                                                                                                       
 .٢٣، ص ١٩٦٣بيروت 

منشأة المعارف . مصطفى السعدني ، البنيات األسلوبية في الشعر العربي المعاصر ، ط - : مثالً انظر ) ١٢(
  .٢٨، ص ١٩٨٧باإلسكندرية 

  .  ٤٤، ص  ١٩٧٧الدار العربية للكتاب ، تونس . ـ عبد السالم المسدي ، األسلوبية واألسلوب ، ط
  .وما بعدها  ٦٣، ص  ١٩٨٧بيروت  مؤسسة األبحاث العربية ،. ـ كمال أبو ديب ، في الشعرية ، ط

، ١٩٨٥، الهيئة المصرية العامة ، القاهرة ٢ـ صالح فضل ، علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ، ط
  ٧٤ص

المؤسسة المصرية العامة ، . ـ ريتشاردز ، مبادئ النقد األدبي ، ترجمة محمد مصطفى بدوي ، ط
 .  ١٩١، ص  ١٩٦٣القاهرة 

، مؤسسة كليوباترا ، القاهرة  ٢، النقد األدبي الحديث أصوله واتجاهاته ، ط أحمد كمال زكي : انظر ) ١٣(
  . ١٥٠- ٨٤، ص  ١٩٨٢

 . وما بعدها  ٤١، ص١٩٧٤اإلسكندرية . ـ محمد زكي العشماوي ، قضايا النقد األدبي المعاصر ، ط
ي الحديث ، ـ غنيمي هالل ، النقد األدب ٨٨-٨٧الطاهر مكي ، الشعر العربي المعاصر ،: راجع ) ١٤(

  ٣٩٠ص


