
  ابن المعتز ونظریة البدیع

  

 لیعرف شاعرا كونھ حقیقة من ینطلق ان وغیره البدیع في النقدیة المعتز ابن اراء عن الحدیث یرید لمن البد
 المعتز ابن شعر لمیزات القدماء اوصاف تتبعنا واذا النقدیة ارائھ في الفني واتجاھھ شاعریتھ تاثیر مدى

   المبتكرة والتشبیھات البدیع الى ھمیل: االولى  شعره في واضحتین میزتین توافر على یجمعون وجدناھم

 القدماء اثنى وقد الشعریة اللغة في التانق والثانیة.                                                               
   جمیل باسلوب المعاني اختراع على اقتداره ووصفو والنثر النظم لفني المعتز ابن اجادة على

  

 انتھى قد( بانھ رشیق ابن راي نورد ان ویكفي والباحثین النقاد لدى شائع فامر فیھ واباعھ للتشبیھ میلھ اما
 علیھ ویسھل طبعھ الیھا فینقاد علیھ تغلب طریقة شاعر لكل انھ مع:( وقولھ) الشعر صناعة وسر التشبیھ الیھ

                             قولھ او، ) التشبیھ في المعتز وابن الطیف في والبحتري التصنیع في تمام وابي الخمر في نؤاس كابي تناولھا

 في تظھر التكاد لطیفة خفیھ صنعتھ فان المعتز بن هللا عبد من اعجب وال اكمل شاعرا اعلم وما(               
  ).وافتنانا بدیعا واكثرھم شعرا اصحابھ الطف عندي وھو،  الشعر بدقائق للبصیر اال المواضع بعض

 فنونھ وذكر القول فیھ فصل) البدیع( باسم كتابا وافرد فیھ للتالیف تصدى حین بھ المعتز ابن اسم اقترن وقد
، الفني ومیلھ، لشاعریتھ صدى انھ أم ؟ بحتة علمیة لرغبة استجابة الكتاب لھذا تالیفھ جاء فھل،  وشواھده

  .؟ والنقاد الشعراء من المثالھ قواعده وضبط وایضاحھ تثبیتھ اراد

ف لقد.  فال القدیم والشعر باللغة العلماء فاما، منھم التادبین لفنون موضوع اسم( بانھ البدیع المعتز ابن عرَ
 في المعتز ابن احسن وقد، ) أحد الیة والسبقني البدیع فنون جمع وما، ھو ما یدرون وال االسم ھذا یعرفون
 الشعراء اسالیب في شاع النھ البدیع یعرفون ذینال ھم النقاد من بالشعر یھتم ومن الشعراء الن، ھذه اشارتھ

 عنو وال،  بكتاب یفردوه لم انھم اال النقاد اھتمام منھ االكثار الى میلھم واثار العباسي العصر في المحدثین
  واقسامھ النواعھ ومسمیات اسماء بوضع

 بعد ما في سمي ما على اواللطیف البدیع اسم یطلق كان) ٣٠٨(سنة المتوفي الولید بن مسلم ان قیل وقد
، والحیوان والتبیین البیان كتابیھ في استطرادا وفنونھ اسالیبھ الي واشار البدیع ذكر فقد الجاحظ اما،  بالبدیع

  بساعد تفوز ال كف خیر وما     بھ یتقى الذي الدھر ساعد ھم:  رمیلة بن االشھب بیت اورد فقد

 حكما قرر ھنا ومن. البدیع الرواة تسمیھ الذي وھو،  مثل ھو انما:قائال) الدھر ساعد ھم( تعبیر عند لووقف
 على واریت لغة كل على لغتھم فاقت اجلھ ومن العرب على مقصور البدیع ان فراى العربي الشعر على عاما
 من باب وھي العبقریة سمة وعدھا االستعارة عن تحدث ارسطو ان المحدثین عند المعروف ومن لسان كل

 الن ؟ مباشرة الیوناني الشعر على اطالعھ عدم على دلیال ھنا الجاحظ حكم كان فھل.  البدیع ابواب
   المترجمین

 .    هللا ووحدانیة االسالمي الفكر تعارض وثنیھ من فیھ لما عنھ احجموا


