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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 كلمة رئيس الجامعة

 

اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة النبي العظيم ولغة الدين 

اإلسالمي و لغة التواصل و الترابط بین املسلمین، لذلك من واجب كل مسلم أن 

 يتعلمها ويحميها.

و فيما يتعلق بجمهورية باكستان اإلسالمية، فإن الناس هنا يهتمون باللغة 

العربية ويحبونها إلى حد كبیر لفهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف،  

دولة عربية   22وباإلضافة إلى ذلك، وصل التحدث باللغة العربية في حوالي 

العربية بدأت تنتشر في جميع أنحاء العالم  وإسالمية أخرى.و لذلك فان اللغة

اإلسالمي، و تتم  كتابة ونشر الكتب املنهجية وغیر املنهجية لتدريسها وتعلمها. و 

الكتاب الذي بین أيدينا هو ضمن سلسلة أعمال جامعة العالمة إقبال املفتوحة 

بية و آدابها ملنهج البكالوريوس في اللغة العربية، والتي تهدف إلى تعزيز اللغة العر 

وترويجها باإلضافة إلى متطلبات مناهج البكالوريوس، وال يستفيد منها الطالب  

فقط بل الباكستاني العادي الذي يريد أن يفهم القرآن الكريم  يمكن أن يستفيد  

 منها أيضا.

أدعو هللا أن يتقبل هذا الجهد الذي تبذله الجامعةاملفتوحة في تشجيع  

 ي البالد. آمین. وتعزيز اللغة العربية ف

 األستاذ الدكتور ضياء القيوم

 رئيس الجامعة
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 كلمة رئيس قسم اللغة العربية
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  رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد.
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 التمهيد
موضوع هذا الكتاب هو النقد األدبي عند العرب، وقبل الدخول في تفاصيل النقد 

 على األدب، وتعريفه، وأقسامه، ومناهج دراسته، وعناصره، 
ً
األدبي رأيت أن ألقي ضوءا

. وجدت أن النقد 
ً
عرَّف النقد األدبي لغة واصطالحا

ُ
ووظيفته، وأغراض الشعر العربي. ثم أ

، كالهما يستمدان مادتهما من البيئة العربي مثل األدب العرب
ً
 وفطريا

ً
ي كان بسيطا

 لدراسة النقد 
ً
الصحراوية. واتبعت في دراستي للنقد العربي املنهج التاريخي، فتعرضت أوال

في العصر الجاهلي، ثم حاولت أن أتعرف على موقف القرآن الكريم وموقف النبي صلى هللا 

لفاء الراشدين األربعة. ثم درست موقف عليه وسلم من الشعر، وبعد ذلك موقف الخ

علماء اللغة الرواة من األدب الذين  سطع نجمهم في القرن الهجري الثاني، وبعدها 

استعرضت النقد خالل القرن الهجري الثالث، والحظت أن هذا القرن كان البداية 

بقات الحقيقية لنشأة النقد العربي، فقد ظهرت فيه أولى الكتب النقدية مثل كتاب "ط 

فحول الشعراء" الذي تناول فيه محمد ابن سالم الجمحي أهم القضايا النقدية مثل 

االنتحال، والسرقات، واللفظ واملعنی، والطبع والتكلف، والقديم والجديد، وفي نهاية القرن 

الهجري الثالث ظهرت قضية السرقات التي كان لها صدى واسع في القرن التالي، ونظرة 

ضية السرقات تمیزت بالتساهل وعدم التضييق على الشعراء، فقد كانوا القرن الرابع لق

 بفكرة توارد األفكار عند 
ً
يعتقدون أن املعاني واأللفاظ محدودة، وكانوا يعتقدون أيضا

الشعراء. ومن القضايا التي ظهرت في القرن الهجري الرابع قضية عمود الشعر، وعلى 

ي، أال وهو كتاب "املوازنة بین الطائيین" لآلمدي، أساسها ظهر أهم كتاب في النقد التطبيق

الذي وازن فيه بین شاعرين من أهم الشعراء العباسيین، وهما أبو تمام والبحتري، من 

حيث االلتزام بعمود الشعر، وأما كتاب "الوساطة بین املتنبي وخصومه" للقاض ي الجرجاني 

 من كتب النقد التطبيقي-
ً
ؤلف أن ينصف املتنبي من أنصاره فقد حاول فيه امل -وهو أيضا

وخصومه في آن واحد. ثم درست أهم الكتب النقدية في القرن الهجري الخامس وهو كتاب 

"العمدة" البن رشيق القیرواني، وكتابا عبد القاهر الجرجاني "دالئل اإلعجاز" و"أسرار 
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التي ركز عليها عبد البالغة"، اللذان تحدثا عن أهم قضية لها عالقة بإعجاز القرآن الكريم و 

 القاهر الجرجاني، وهي قضية "النظم".

حاولت من خالل عرض أهم الكتب النقدية منذ القرن الهجري الثالث وحتی القرن 

الهجري السابع أن أتلمس مالمح النقد في العصور والقرون املختلفة حسب التسلسل 

 التاريخي.

عن طريق عرض أهم الكتب النقدية  وقد درست القضايا النقدية في األدب العربي القديم

 التي ظهرت في العصور والقرون املختلفة.

وفي الوحدة األخیرة تعرضت للنقد األدبي في العصر الحديث، والعصر الحديث يبدأ 

من احتالل فرنسا ملصر في أواخر القرن الثامن عشر امليالدي وحتی اليوم، ويمكن 

قد الحديث، املشتمل على الزمن الذي نعيشه اعتبارالنقد املعاصر الجزء األخیر من الن

 اليوم.

والنقد العربي الحديث نقد غربي أوروبي، وإذا كانت هناك فجوة بین النقد العربي 

القديم والنقد العربي الحديث، فإن النقد الغربي ال يعرف هذا التقسيم، فالنقد في الغرب 

حتی اليوم، بل إن أغلب النظريات متصل ال انقطاع فيه، من لدن فالسفة اليونان القدامي و 

الغربية الحديثة لها أصول يونانية قديمة، كما سنرى عند استعراض املذاهب واالتجاهات 

واملناهج الغربية الحديثة. ثم تحدثت عن روافد األدب في القرن التاسع عشر، والتي 

كلها سياقات اشتملت على االتجاه التاريخي واالتجاه االجتماعي واالتجاه النفس ي، وهي 

خارجية تحاول فهم النص األدبي وشرحه وتفسیره من خارج بنية النص. ثم ظهرت في القرن 

العشرين مجموعة من املذاهب النقدية على أسس فلسفية مثل البرناسية والرمزية 

والسريالية والوجودية حاولت توجيه األدب كل إلى الفلسفة التي انطلقت منها. ثم ظهرت في 

ج نقدية فلسفية كان للفلسفة فيه النصيب األكبر، والتي أطلق عليها اسم الغرب مناه

 املناهج الحداثية مثل األسلوبية والبنيوية، ثم املناهج ما بعد الحداثية، وأهمها التفكيكية.

ستخدم مصطلح "منهج" بينما 
ُ
فيما يتعلق باملدارس الحداثية وما بعد الحداثية فقد ا

ستخدم مصطلح مذهب أو ات
ُ
جاه للمدارس التي ظهرت في القرن السابع عشر والثامن عشر ا

والتاسع عشر وبداية القرن العشرين، والسبب في ذلك أن مصطلح منهج يوحي باألساس 
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العلمي الذي قامت عليه هذه املناهج، أي أنها انطلقت من أسس علمية واضحة، ومن قبل 

 كانت تعتمد على الذوق أكثر.

ناهج النقدية األدبية، ظهر ما يسمی بالنقد الثقافي الذي وحین ضج املثقفون من امل

ة وما بعد االستعمارية واملاركسية الجديدة  ْسِويَّ ِ
ِّ
 مختلفة، مثل الن

ً
 وأشكاال

ً
اتخذ صورا

 والتاريخية الجديدة أو التاريخانية والبيئة.

 ومن السمات العامة لهذه املناهج الحداثية وما بعد الحداثية:

علمية  تسمية هذه املدارس باسم املناهج لقيامها على أسس وأصول   يميل النقاد إلى -1

 تكاد تكون ثابتة.

 عودة عالقة األدب بالفلسفة كما كانت زمن فالسفة اليونان، ولكن بأشكال حديثة. -2

 من  -3
ً
انطلقت هذه املناهج من علم اللغة، أو ما يسمی باللسانيات الحديثة، بدءا

 خر الصرعات الحديثة التي نشهدها.بنية اللغة إلى تفكيك اللغة إلى آ

 أ.د.محمد علي غوري

 رئيس قسم األدب )سابقا( بكلية اللغة العربية 

 الجامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد
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 املحتــــويات 
 الصفحة  العنوان الرقم

دبي -1
ٔ
ولى: مدخل للدراسة النقداال

ٔ
 36-13 الـوحــدة اال

دبي في العصر الجاھليالوحــدة  -2
ٔ
 54-37 الثانية:النقد اال

دبي في العصر ا الوحــدة الثالثة: -3
ٔ
 سالميإل النقد اال

مو إل )عصر صدر ا
ٔ
 (ي سالم والعصر اال

55-78 

عالمہ و القضایا النقدیة)الـوحــدة الـرابعــة:  -4
ٔ
 (۱مصادر النقد، ا

 )القرن الثانی والثالث الھجریین(
79-104 

عالمہ و القضایا النقدیة)الـوحـــدة الخـــامـســـة:  -5
ٔ
 (۲مصادر النقد، ا

 )القرن الثالث والرابع الھجریین(
105-122 

عالمہ و القضایا النقدیة) الـوحـــدة الـسـادســـة: -6
ٔ
 (۳مصادر النقد، ا

 )القرن الرابع الھجري(
123-142 

 التطبیقي و القضایا النقدیةالـوحــدة السابعة: مصادر النقد  -7

 ي()القرن الرابع الھجر 
143-164 

عالمہ والقضایاالنقدیةالوحــدة الثامنة:  -8
ٔ
 مصادر النقد وا

 ي()القرن الخامس حتی السابع الھجر 
165-190 

دبي الحدیث -9
ٔ
 231-191 الوحــدة التاسعة: النقد اال

 232 املصادر واملراجع  10
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 ىــدة األولـــوحـال

 

 

 

 

دبيمدخل 
ٔ
 لدراسۃ النقداال

 

 
 

 

 

 

 

لیف
ٔ
أ.د.محمد علي غوري :تا  

شكيل أحمد   -1مراجعة:  
ي د۔ سمیع ہللا زبیر  -  2  
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 املحتــــويات

 
 الصفحة العنوان 

 15 التعارف

 15 األهداف

 16 الكتاب مقدمۃ

 17 تعريف األدب

 20 وظيفۃ األدب

 21 مناهج دراسۃ األدب

: املنهج التاريخي 
ً
 21 أوال

: املنهج الفني أو النقدي 
ً
 24 ثانيا

: املنهج الشخص ي 
ً
 24 ثالثا

 29 النقد األدبي

 
ً
 34 تعريف النقد اصطالحا

 36 أسئلۃ الوحدة
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 الوحدة األولى

 :أهداف الوحدة

 كمدخل طبيعي لدراسۃ  -1
ً
النقد األدبي، التعريف باألدب لغۃ واصطالحا

 ومتابعۃ تطوره عبر العصور املختلفۃ، ودارسۃ عناصره ووظيفته.

 دراسۃ مناهج األدب التاريخيۃ والفنيۃ والشخصيۃ والنفسيۃ.  -2

 التعرف على أغراض الشعر. -3

 معرفۃ مفهوم النقد ومعناه اللغوي واالصطالحي. -4

 

 التعريف بالوحدة:

ل هذه الوحدة على ماهيۃ قبل الخوض في النقد ودهاليزه سوف نتعرف من خال

األدب وتعريفه وأقسامه، ونعرف كيف تطور مفهومه عبر الزمن، ثم نعرف مناهج  

دراسۃ األدب، وعناصره ووظيفته، وأغراض الشعر العربي، ثم نتعرف على مفهوم 

 النقد وتعريفه اللغوي واالصطالحي.
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 :مقدمة الكتاب

لى كلمۃ األدب، قبل الحديث عن النقد أرى أن ألقي بعض الضوء ع

وتعريفه، ومفهومه، وأقسامه، ووظيفته، ومناهج دراسته. فالعمل األدبي هو 

موضوع النقد األدبي، والحديث عنه هو املقدمۃ الطبيعيۃ للحديث عن النقد، 

وسنعرف أن معرفۃ األدب ليست خارجۃ عن مادة النقد، بل ربما كانت من صميم 

 املوضوع.

مراحل وأطوار عديدة حتى استقرت في مرت كلمۃ األدب عند العرب ب

العصر الحديث بمفهومها الفني الحديث، وتطورها كان حسب تطور حياة العرب، 

 وانتقالها من دور البداوة إلى أدوار املدنيۃ والحضارة.

 بمعنى 
ً
 ونثرا

ً
استعمل العرب في الجاهليۃ كلمۃ األدب في كالمهم شعرا

 إذا دعاهم إلى طعام، الدعوة إلى الطعام، فكانوا يقولون: أد
ً
ب القوم يأدبهم أدبا

وقد اشتقوا منه كلمۃ مأدبۃ وتعني الوليمۃ، وقد قال طرفۃ بن العبد الشاعر 

 الجاهلي:

 ال ترى اآلِدَب فينا ينتــــــــِقر نحن في املشتاة ندعو الجفلى

واملشتاة أي زمن الشتاء وهو أشد األزمان على الناس، والجفلى أن يعم 

، واآلِدُب الذي يدعو إلى املأدبۃ، وهو الناس بدع
ً
وته إلى الطعام وال يخص أحدا

اسم فاعل، واالنتقار أن يدعو النقرى، وهو أن يخصهم وال يعمهم. ويقصد أن 

الداعي إلى الطعام منا ال يخصُّ األغنياء، ومن يطمع في مكافأتهم، وإنما يعم 

 للحمد والكتساب املجد. ومن ذلك كلمۃ 
ً
َمأُدَبۃ وتعني الطعام الذي الدعوة طلبا

ُيدعى إليه الناس، التي اشتقوا منها كلمۃ األدب، ومنها َيأِدُب أي يصنع مأدبۃ أو 

 يدعو إليها.
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وكما أن الطعام يغذي األبدان، فإن فنون القول تغذي الوجدان والعقول، لذلك 

الطباع.  تحول هذا املعنى الحس ي إلى معنى معنوي يشتمل على األخالق وتقويم 

 1ومن ذلك ما جاء في الحديث: "أّدبني ربي فأحسن تأديبي". 

ِقي، 
ُ
ل
ُ
وفي العصر األموي بقيت كلمۃ األدب تستعمل بمعنى التهذيب الخ

ولكنها في نفس الوقت كانت تحمل معنى آخر وهو املعنى التعليمي، فقد ظهرت 

مين الذين كانوا يعلمون أوالد الخلفا ِ
ّ
ء واألمراء والوالة طائفۃ من العلماء املعل

العلوم والفنون املختلفۃ، وخاصۃ الشعر والخطابۃ وأخبار العرب وأنسابهم 

 وأيامهم في الجاهليۃ واإلسالم. 

وفي العصر العباس ي زاد استخدام هذه الكلمۃ، وأصبحت كلمۃ األدب أو 

ا مادة التعليم األدبي قائمۃ على روايۃ األخبار وعلم األنساب والشعر واللغۃ، وبهذ

املعنى ُنقل عن ابن خلدون في مقدمته تعريف األدب بأنه: "حفظ أشعار العرب 

طلقت على جميع املعارف.
ُ
 وأخبارها، واألخذ من كل علم بطرف"، ثم أ

إال في آخر القرن الهجري ولم ينفصل لفظ األدباء عن العلماء 

شعر حين استقلت العلوم، ومنها العلوم األدبيۃ، ووقف األدب عند الالخامس،

متاَزين. 
ُ
 والنثر امل

واإلنسان مهما بلغ من العلم سيبقى فيه نقص، وستبقى شخصيته تعاني 

من عدم التوازن إذا لم يتعلم األدب. يقول اإلمام الشافعي وهو العالم األديب 

 وله ديوان شعر باسمه: "من نظر في العربيۃ وحفظ الشعر رق طبعه". 

 تعريف األدب:

شتهر التعريف التالي ل
ُ
ألدب في العصر الحديث: "هو كل ما يثير فينا بفضل ا

."
ً
 خصائص صياغته الفنيۃ إحساسات جماليۃ، أو انفعاالت عاطفيۃ،أو هما معا

 
معنى الحديث صحيح، ولكن سنده ضعيف، فنحن نؤمن بأن هللا أدب الرسول صلى هللا عليه وسلم، فأحسن تأديبه، ولكن ال نثق  - 1

 صلى هللا عليه وسلم. الكالم صدر عنهفي أن هذا 
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ويعرف األستاذ سيد قطب األدب في كتابه "النقد األدبي، أصوله ومناهجه" بأنه  

ۃ  "التعبير عن تجربۃ شعوريۃ في صورة موحيۃ". فكلمۃ "تعبير" تصور لنا طبيع 

العمل ونوعه، و"تجربۃ شعوريۃ" تبين لنا مادته وموضوعه، و"صورة موحيۃ" 

 تحدد لنا شرطه وغايته. 

 :عناصر األدب

 
ً
ويمكننا أن نقسم األدب إلى أربعۃ عناصر، ال يستغني عنها أي نص أدبي شعرا

، وهي:
ً
 كان أو نثرا

: وهي موضوع األدب أواملعنى الذي ينطلق منه، وهو العنصر الفكرة -1

 ساس ي الذي يبدأ منه األدب.األ 

: وهي األحاسيس التي تنفعل داخل األديب إزاء الفكرة أو املعنى العاطفة -2

الذي رآه أو سمعه أو اتصل به بأي شكل من األشكال. وفي العموم نالحظ 

أن حظ الشعر من العاطفۃ أكبر، بينما حظ النثر الفني من املعنى أوالفكرة 

 أكبر. 

واالنفعال الذي يحدث داخل وجدان األديب يكون : وبقدر العاطفۃ  الخيال -3

الخيال، والخيال مرتبط بسعۃ أفق األديب، ومدى تخيله لألشياء، وكلما 

 جاءت الصور الفنيۃ على درجۃ عاليۃ من 
ً
 وواسعا

ً
كان الخيال خصبا

 الجودة والجمال.

: وهذا العنصر هو آخر عناصر األدب، وبه يختم األسلوب أو الصياغة -4

 يشد اهتمامه، يتأثر به  األديب عمل
ً
ه، فبعد أن يرى أو يسمع أو يقرأ شيئا

 أخرى موازيۃ في مخيلته، 
ً
، يتخيل أمورا

ً
 أو إيجابا

ً
وجدانه من أعماقه، سلبا
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فتنشأ الصور الفنيۃ في عقله، وفي نهايۃ املطاف ينقل تلك األفكار والصور 

 الفنيۃ على األوراق.

الشعر والنثر، ولكل منهما خصائصه   وينقسم األدب إلى قسمين رئيسيين، وهما

 وسماته التي تميزه عن اآلخر.

هناك خالف في أيهما أسبق، الشعر أو النثر؟ فهناك من يقول: إن الشعر 

أسبق من النثر، وهناك من يقول: إن النثر أسبق من الشعر. وأنا أرى أن النثر 

تتطور قدراتهم  أسبق من الشعر، فالناس يتكلمون في حياتهم العاديۃ بالنثر، ثم

إلى الحديث بالنثر الفني، ثم إلى نظم الشعر، والنثر نوعان، األول النثر العادي، 

وهو ما نستخدمه من كالم في حياتنا العاديۃ لقضاء حوائجنا اليوميۃ، والثاني هو 

النثر الفني، وهذا النوع يدخل في األدب، وهو أرقى من النوع األول. وسبب قول 

أسبقيۃ ظهور الشعر وتأخر النثر هو أن الشعر وصلنا قبل النثر،  كثير من النقاد ب

وذلك ألنه من السهل على الناس أن يتذكروا الكالم املنظوم وتعيه ذاكرتهم، أما 

 الكالم املنثور فليس من السهل حفظه، وال بد من تدوينه حتى ُيضمن له البقاء. 

وقت فنون ولكل قسم من أقسام األدب الكبرى فروع، وهي في نفس ال

أدبيۃ، وإن انتمت إلى أحد القسمين الرئيسيين املذكورين. وثمۃ فروع أو فنون 

 في حياتنا 
ً
أدبيۃ صدرت عن الشعر أو النثر كانت موجودة، ولكننا ال نجد لها أثرا

األدبيۃ اليوم، وهناك فروع أو فنون أدبيۃ أخرى لم تكن موجودة في الزمن 

حۃ األدبيۃ، وقد أصبحت أكثرها شهرة القديم، واليوم نجدها تتصدر السا

، وهذا راجع إلى الظروف التي تساعد على نشأة الفنون األدبيۃ وانتشارها 
ً
وانتشارا

من ناحيۃ، وإلى تلك التي تؤدي إلى ضعفها واندثارها واختفائها من الساحۃ األدبيۃ  

ن من ناحيۃ أخرى. من األمثلۃ على القسم األول فن املوشحات، وهو أحد الفنو 
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الشعريۃ التي كان لها شأن عظيم في األندلس، وفن التوقيعات وفن املقامات. 

ومن األمثلۃ على القسم الثاني فن الروايۃ واملسرحيۃ النثريۃ والقصۃ القصيرة، 

وتعد هذه الفنون من الفنون األدبيۃ الحديثۃ، وإن كان لها جذور في تراثنا األدبي 

 القديم.

ۃ اإلنسان إلى التعبير عن أفكاره وشعوره، كانت نشأة األدب ثمرة لحاج

شأنه في ذلك شأن الفنون الجميلۃ الرفيعۃ األخرى، كالرسم والتصوير واملوسيقى 

التي اهتدى إليها الناس، واتخذوها وسائل للتعبير عما في نفوسهم، وإشراك 

 اآلخرين فيما يحسون به، وفيما يشعرون، ويفكرون.

 :وظيفة األدب

نجمل القول في وظيفۃ األدب التي ينهض بها في الحياة قلنا إنها وإذا شئنا أن 

تنحصر في أمر واحد هو التهذيب، فالتهذيب اإلنساني يعد الغايۃ الكبرى التي تنتهي  

عندها جهود األدباء، والتي تمثل مهمۃ هذا الفن العظيم. والتهذيب يتجلى في 

 األدب في عدة مظاهر، منها:أمرين اثنين هما: اإلفادة والتأثير. وتتجلى وظيفۃ  

أنه يصور ما في نفس اإلنسان من أفكار وعواطف، ثم ينقل ذلك إلى نفوس  -1

القراء، فيعينهم على فهم الحياة بشكل أفضل، كما يوقظ مشاعرهم 

 ِوأحاسيسهم النبيلۃ، ويرشدهم إلى الخير. 

واألدب ينقل الثقافۃ العامۃ إلى طبقات الشعب، فيرفع من مستواها  -2

 والفكري، لتواكب الحضارة اإلنسانيۃ.  العقلي

واألدب من أهم وسائل نشر الدين، والدعوة إليه، ونشر القيم واألخالق  -3

النبيلۃ واملبادئ الساميۃ، كما هو من أهم وسائل الدفاع عن الدين 

 واألفكار.
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واألدب عماد النهضات السياسيۃ واالجتماعيۃ واالقتصاديۃ والفكريۃ،  -4

ويسايرها، ويغذيها، ويأخذ بيدها، حتى تحقق غاياتها الساميۃ يسجلها، 

 التي تدعو إليها.

ثم إن األدب وسيلۃ من وسائل االستمتاع بالحياة، حيث يقدم لنا متعۃ   -5

ال تعدلها متعۃ. يجد فيها القارئ ما استتر وما خفي من جمال الطبيعۃ، 

 مما يعانيه من 
ً
 هموم وأكدار.ويجد فيها األديب مسرة وسلوى، ومتنفسا

واألدب من وسائل دراسۃ الحياة االجتماعيۃ والنفسيۃ، وما يشعر به  -6

 األفراد واملجتمعات بهدف التنميۃ والتطوير. 

 :مناهج دراسة األدب

أما عن السؤال املتعلق بكيفيۃ دراسۃ األدب، فال يمكننا أن ندرس األدب  

إلى أجزاء حتى تسهل   العربي كله دفعۃ واحدة، أو كتلۃ واحدة. ال بد من تقسيمه

دراسته، وهناك مناهج متعددة لدراسۃ األدب، أهمها املنهج التاريخي، واملنهج  

 الفني، واملنهج الشخص ي أو منهج التحليل النفس ي. 

: املنهج التاريخي
ً
 : أوال

ويقوم هذا املنهج على عقد صلۃ وثيقۃ بين األدب والتاريخ، واتخاذ التاريخ 

ه، وتعليل مزاياه في بيئته التي نشأ فيها، فاألدب صورة وسيلۃ لفهم األدب، وتفسير 

 
ً
 هاما

ً
عن الحياة االجتماعيۃ في كل عصر، يتأثر بها، كما يؤثر فيها، ويعد مصدرا

مُّ بروح الحوادث واألطوار املتعاقبۃ، 
ُ
من املصادر التاريخيۃ، ذلك بأن األدب َيل

 ما يصعب، بل  فيصورها في األشكال األدبيۃ السائدة في تلك األزمنۃ.
ً
وكثيرا

يستحيل فهم نص أدبي قبل دراسۃ الزمن التاريخي الذي كتب فيه ذلك النص، 

 ال نستطيع فهم سينيۃ البحتري إال بعد معرفۃ الصالت القديمۃ التي كانت 
ً
فمثال
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بين الفرس والعرب، واألحداث األخرى التي واكبت تلك الفترة التاريخيۃ، كما ال 

ظ، وال سيما رسائله إال بعد أن ندرس القرن الهجري  يمكننا فهم كتب الجاح

 ما نخطأ في فهم آراء أسالفنا، وال نقدر 
ً
الثالث دارسۃ تاريخيۃ علميۃ. وكثيرا

 أفكارهم، لعدم إملامنا بالعصور التاريخيۃ التي عاشوا فيها.

كما نجد في التاريخ مبررات لزوال بعض الفنون األدبيۃ، وظهور أخرى 

 على الساحۃ األ 
ً
دبيۃ، كما يمكننا من معرفۃ سر تقدم فن أدبي على آخر، وأحيانا

 في األساليب التي يعبر بها األدباء عن أفكارهم 
ً
تأخره. كما أن العصر يؤثر أيضا

ومشاعرهم، ونحن نعرف الفرق بين شعر الباديۃ وشعر القرى، وكيف أن الشاعر 

 عبير. الذي كان ينتقل من بيئۃ إلى أخرى يتغير أسلوبه في الت

وقد درجت الجامعات على استخدام هذا املنهج التاريخي في تدريس األدب 

 من  
ً
العربي، وذلك بتقسيمه إلى عصور زمنيۃ حسب التسلسل التاريخي، بدءا

العصر الجاهلي، وانتهاء بالعصر الحديث، وقد اتفق دارسوا األدب على هذه 

 العصور:

صلى هللا عليه وسلم بمائۃ    : وكانت بدايته قبل بعثۃ النبيالعصر الجاهلي -1

. وسبب هذا التحديد هو أن الشعر العربي كان قد 
ً
وخمسين سنۃ تقريبا

 وصل إلى قمۃ نضجه في هذه الفترة.

: ويمتد من بعثۃ الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى سقوط العصر اإلسالمي -2

الدولۃ األمويۃ، ويشتمل هذا العصر على عهدين، هما عهد صدر اإلسالم 

الذي بدأ منذ ابتعث النبي صلى هللا عليه وسلم، وانتهى بانتهاء عهد 

الخلفاء الراشدين، باستشهاد سيدنا علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه، 

الدولۃ األمويۃ الذي بدأ بتولى سيدنا معاويۃ بن أبي  ويشتمل على عهد
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هـ بسقوط الدولۃ 132سفيان رض ى هللا عنه الخالفۃ، وانتهى في عام 

 األمويۃ في دمشق. 

: وينقسم هذا العصر إلى عصرين هما: العصر العباس ي العصر العباس ي -3

ني هـ، والعصر العباس ي الثا234هـ، وانتهى في عام  132األول الذي بدأ عام  

هـ العام الذي سقطت فيه بغداد 656هـ وانتهى في عام  234الذي بدأ عام  

 في يد التتار. 

هـ. وينقسم 923هـ وانتهى في عام 656: الذي بدأ من عام العصر اململوكي  -4

هذا العصر إلى عهدين أو عصرين، عصر املماليك البحريۃ، وعصر املماليك  

 برجيه قرابۃ ثالثمائۃ عام. البرجيۃ، وقد استمر العصر اململوكي، بحريه و 

هـ، املوافق 1213هـ وانتهى في عام  923: الذي بدأ من عام  العصر العثماني -5

 استمر قرابۃ ثالثمائۃ عام. 1798
ً
 م. وهذا العصر أيضا

م حين قامت فرنسا بحملتها 1798: ويمتد من عام العصر الحديث -6

 الشهيرة على مصر، إلى يومنا هذا.

كتبت التواريخ األولى بالتقويم الهجري، وال سيما التي ربما يتساءل القارئ ِلَم 

هـ، بينما كتبت التواريخ التي تلت ذلك بالتقويم امليالدي؟ سبب 1000قبل عام 

اب التاريخ املسلمين درجوا على ذكر التاريخ الهجري   -فيما أظن–ذلك  تَّ
ُ
أن ك

ألحداث ومهمۃ هـ، وبعد هذا العام انتقل ثقل ا 1000لألحداث التي وقعت قبل عام  

تسجليها إلى الغرب، وإلى أوروبا بشكل خاص، فبدأ التأريخ بالتقويم امليالدي، 

 وهذا التحديد تقريبي. 
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: املنهج الفني أو النقدي
ً
 :ثانيا

 
ً
وهذا املنهج يتصل بالنصوص األدبيۃ مباشرة، فيدرسها الباحث محاوال

 قائلها أو عصرها. معرفۃ خواصها الفنيۃ، وقيمتها في ذاتها بصرف النظر عن

 لهذا املنهج يصب الباحث اهتمامه على دراسۃ الفنون األدبيۃ 
ً
وفقا

املختلفۃ مثل الشعر والخطبۃ والقصۃ واملسرحيۃ والروايۃ، والنظر فيها باعتبارها 

 أدبيۃ. فيدرس كل فن أدبي على حدة. وهذه الطريقۃ لدراسۃ األدب 
ً
نصوصا

الذي ندرسه، وهذه الطريقۃ وإن كانت  تعطينا صورة متكاملۃ عن الفن األدبي

أفضل الطرق لدراسۃ األدب، حيث يتم التركيز من خاللها على الجوانب الفنيۃ  

لألنواع األدبيۃ دون التحول عنها إلى سياقات خارجيۃ ال عالقۃ مباشرة لها باألدب 

 وال بفنيۃ األدب، مثل السياق التاريخي والسياق النفس ي والسياق االجتماعي.

: املنهج الشخص ي:
ً
 ثالثا

 
ً
ويطلق على هذا املنهج اسم آخر هو املنهج النفس ي األنثروبولوجي، ووفقا

لهذا املنهج نتخذ من سيرة األديب وسيلۃ لفهم آثاره الفنيۃ، ولكن بؤرة التركيز في  

مثل هذه الدراسات التي تركز على نفسيۃ األديب وتاريخه الشخص ي ال تتمثل في 

ذا األديب ودراسته لهذا النتاج من الناحيۃ الفنيۃ، وإنما تتمثل  النتاج األدبي له

في املرسل وهو األديب وعالقۃ النص به، كما يتم التركيز فيه على عالقۃ األديب 

بالنص األدبي، وهو سياق خارج النص األدبي، وهذا مما يقلل من قيمۃ هذا املنهج 

 في دراسۃ األدب.

واألدب العربي الحديث، يعود سببه    حدث شرخ بين األدب العربي القديم

إلى ذلك الصراع الذي بلغ أوجه في بدايۃ العصر الحديث ومع بدايۃ االتصال 

الثقافي بين الشرق والغرب بدافع البعثات العلميۃ وازدياد نشاط املستشرقين، 

وكثرة جوالتهم في بالد الشرق، وزيادة اهتمامهم بالتراث الشرقي، وبالتراث  
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ل خاص، ففتحوا املعاهد واملؤسسات االستشراقيۃ التي تعني بهذا اإلسالمي بشك

التراث، وكان من نتيجۃ هذا الصراع بين الشرق والغرب أن انتصر الجديد على 

القديم، وهكذا اصطبغ األدب العربي بالصبغۃ الغربيۃ الحديثۃ، فأصبح األدب 

القديم، ولذلك نجد  العربي الحديث أقرب إلى األدب الغربي منه إلى األدب العربي  

طالب املدارس الدينيۃ في باكستان وشبه القارة الهنديۃ يدرسون األدب العربي 

القديم، وال يكادون يفهمون األدب العربي الحديث، وهذا يؤيد وجود شرخ بين 

 من 
ً
 من ذلك الصراع وبدءا

ً
األدب العربي القديم واألدب العربي الحديث، بدءا

الشرق إبان ضعفه والغرب وهو في عنفوان قوته، ذلك االتصال الثقافي بين 

وانهزام الشرق وخاصۃ العربي أمام الغرب الذي فرض ثقافته وفكره وأدبه على 

 الشرق.

نشأ األدب العربي في عصره وبيئته، فهو إذن صورة صادقۃ عنهما، ومن 

الخطأ أن نطبق عليه النظريات النقديۃ الغربيۃ الجديدة التي نشأت في بيئتها 

 عن البيئۃ التي نشأ فيها األدب العربي القديم، و 
ً
اقترنت بأدبها، وهي مختلفۃ تماما

، وإنما يستنبط من نصوصه األدبيۃ املمتازة 
ً
والنقد ال يفرض على األدب فرضا

، وجعلتها قادرة على التأثير  
ً
على أنها خواص وجدت فيها فأكسبتها قوة وجماال

 على قواعد النحو وال
ً
عروض التي استنبطت من التراكيب والخلود، قياسا

 العلم يتأخر عن الفن ويعتمد عليه  
ً
الصحيحۃ واألوزان املتبعۃ، وهكذا نجد دائما

 في وجوده.

 وال يكتمل الحديث عن الشعر إال بالتعرض ألغراضه، أو أنواعه، أو فنونه.

لم يكن عند العرب من أنواع الشعر املعروفۃ لنا اليوم إأل نوع واحد، وهو 

الشعر الغنائي، الذي يتغنى فيه الشاعر بعواطفه، ويصف لنا مشاعره، ولم 

يعرفوا الشعر امللحمي وال الشعر التمثيلي وال كذلك الشعر التعليمي. وقد اختلف 
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فنون، هي الفخر واملدح والهجاء النقاد حول هذه الفنون، فمنهم من يجعلها أربعۃ  

والنسيب، وبعضهم يضيف إليها الرثاء والوصف والحكمۃ واملوعظۃ واللهو. ومن  

 
ً
 يجعل املدح شامال

ً
اقتصر على العدد القليل أدخل الفنون بعضها في بعض، فمثال

 لألموات، وإذا كان الثناء على النفس فهو 
ً
للثناء على األحياء ويجعل الرثاء مدحا

، وإذا كان الثناء على املنعم فهو املدح، وهكذا. ولكن بقي الذوق العربي الفخر

 ألربعۃ أغراض على غيرها، وهي النسيب والفخر واملدح والهجاء، لصلتها 
ً
مؤثرا

 ما يلي:األغراض الشعرية بحياة الشعور واملجتمع. ومن أشهر 

 في االستعمال اللغوي بين الغزل والنالغزل  -1
ً
سيب : ال نكاد نجد فرقا

والتشبيب، ففي لسان العرب: شبب باملرأة: قال فيها الغزل والنسيب، 

ونسب بالنساء: شبب بهن في الشعر وتغزل، والغزل: حديث الفتيان 

والفتيات. وفي القاموس املحيط: التشبيب: النسيب بالنساء، ونسب 

 باملرأة: شبب بها في الشعر، ومغازلۃ النساء: محادثتهن، واالسم الغزل. وفي

املخصص البن سيده: النسيب: التغزل بالنساء في الشعر، والتشبيب 

مثله، والغزل: تحديث الفتيان الجواري. وقد وردت هذه الكلمات على 

ألسنۃ الشعراء بمعنى واحد. وإن حاول بعض النقاد مثل قدامۃ بن جعفر 

 وابن رشيق أن يفرقا بينها.

ِبَل الصلۃ منهماملدح -2
َ
على الشعر هو النابغۃ  : أول من مدح امللوك وق

، حتى قيل: إن أكله 
ً
 كثيرا

ً
الذبياني، وخضع للنعمان بن املنذر وكسب ماال

وشربه كان في صحاف الذهب والفضۃ. كما تكسب زهير بن أبي سلمى 

 يتجر فيه نحو البلدان، 
ً
. وملا جاء األعش ى جعل الشعر متجرا

ً
بالشعر قليال



27 

 

 وأجزل له العطاء.  وقصد ممن قصد ملك العجم، فأثابه امللك،

 الفخر -3
ً
: ملا كان اإلنسان يحب نفسه، وال يرى في نفسه إال محاسنها، ودائما

تخفى عليه عيوبها، بل يرى لها من الحسن ما ليس فيها، ولذلك قبحت  

منه الشهادة لنفسه، وأن يمدح نفسه، حتى رأينا صاحب العمدة يقول: 

ِرَي نفسه ويمدحها ف
ْ
، إال أن يكون 1ي غير منافرةليس ألحد من الناس أن ُيط

، فإن ذلك جائز له في الشعر غير معيب عليه. 
ً
 شاعرا

ِّثاء -4
: فرق اللغويون بين الرثاء والتأبين بقولهم: التأبين هو الثناء على الر 

الشخص بعد موته، أما الرثاء فالبكاء على امليت، وتعديد محاسنه، ونظم 

ال يفرقون بين املدح والرثاء،   الشعر فيه. والندب مثل الرثاء. وبعض النقاد

فاملدح للحي والرثاء للميت. وقد اختار ابن قتيبۃ قول أوس بن حجر يرثي 

 فضالۃ بن كلدة األسدي حين تحدث عن أحسن بيت في الرثاء:

 
ً
 إن الذي تحذرين قد وقعا أيتها النفس أجملي جزعا

جاء -5 يصف : وملا كان االنفعال الذي يثيره الهجاء هو الغضب، وهو الهِّ

 من ألوان 
ً
املشاهد املؤذيۃ، فإن النقاد عجزوا عن فهم سبب كونه لونا

 من االنفعاالت الكامنۃ، يثير  
ً
الشعر. ولكنه قد يؤثر فينا ويثير فينا كثيرا

فينا اإلعجاب بالشاعر الذي استطاع أن يرسم بقلمه النقائض التي رآها 

حي الناقصۃ في الذي فيمن هجاه، ويثير فينا مقدرة الشاعر على إبراز النوا 

 ،
ً
هجاه، ويثير فينا ناحيۃ التهكم الباعث على االبتسام، بل الضحك أحيانا

 
 نافره: فاخره وخاصمة وحاكمه. - 1
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ً
ولذا كان من وصايا جرير في الهجاء قوله: "إذا هجوت فأضحك". انظر مثال

 إلى هذه الصورة املضحكۃ التي رسمها ابن الرومي للبخيل: 

 وليس بباق وال خـــالد  يقتر عيس ى على نفسه 

ــيرهولو ي ٍر واحـد  ستطيع لتقتــ
َ
 تنفس من ِمْنخ

: واالعتذار يكون للملوك ولإلخوان، واملنهج الذي يراه الناقد في االعتذار -6

، ليعرف كيف 
ً
 لطيفا

ً
االعتذار هو أن يذهب الشاعر املعتذر في ذلك مذهبا

يأخذ بقلب املعتذر له، وكيف يمسح أعطافه، وكيف يستجلب رضاه، فإن 

ن باب االحتجاج وإقامۃ الدليل خطأ، وال سيما مع امللوك إتيان املعتذر م

 الكشف عن كذب الناقل، 
ً
وذوي السلطان، وحقه أن يلطف برهانه، طالبا

 من الذنب. 
ً
 الكذب على الحاسد، متنصال

ً
 محيال

: يكاد النقاد يجمعون على أن أجود الوصف هو ذاك الذي الوصف -7

 للسامع،  استطاع الشعر به أن يحاكي املوصوف، حتى كاد
ً
أن يمثله عيانا

وذلك بأن يأتي الشاعر بأكثر معاني ما يصفه، وبأظهرها فيه، وأوالها بأن 

 .
ً
تمثله للحس، لذلك قال بعض النقاد: أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا

وأكثر النقاد العرب وقفوا عند الحدود الحسيۃ في الوصف، ولم يقفوا 

 عند وصف األحاسيس واملشاعر، وه
ً
ي التي يركز عليه األدب طويال

 الحديث. 

 في العصر الَحماسة -8
ً
: وهذا الغرض الشعري من أكثر األبواب طروقا

الجاهلي، فقد كان الشاعر لسان قومه في تسجيل مفاخرهم، وذكر 

مآثرهم، وكان له دور كبير في الحث على القتال، وكان الشعراء يصفون 
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، وكانت الشجاعۃ من تلك املعارك، ويشيدون ببسالۃ أصحابهم وإقدامهم

أرفع الصفات عند العرب في ذلك العصر، وقد كانت الخصومات ال تكاد 

تنقطع بينهم، فكثر شعر الحماسۃ، ولم ينقطع في العصر اإلسالمي بل 

 للظروف التي كانت تستدعيه، وكان الشعراء الذين يقولون 
ً
استمر نظرا

 صادق شعر الحماسۃ ممن يخوضون املعارك، فخرج شعره لذلك قو 
ً
يا

 في نفوس السامعين، وقد أغرى شعر الحماسۃ أبا تمام أن 
ً
العاطفۃ مؤثرا

يجمع طائفۃ كبيرة منه في كتابه، ويصدر بها مختاراته، بل يسمي هذه 

 املختارات كلها باسم الباب األول، فيدعوها بديوان الحماسۃ.

 من األغراض الشعريۃ، وإنما الحكمة -9
ً
كانوا : لم تكن الحكمۃ غرضا

يضعون الحكمۃ في ثنايا شعرهم أو في أواخر قصائدهم، وهكذا كانوا 

يضمنون قصائدهم نظراتهم في الحياة، غير أن بعض الشعراء جعلوا 

 متتاليۃ، ومن أشهر هؤالء صالح بعد القدوس، الذي 
ً
قصائدهم كلها حكما

 له قصائد مليئۃ بالحكم، مثل القصيدة التي مطلعها:

 ويظل يرقع والخطوب تمزق  والزمان يفرق املرء يجمع 

 خـير له
ً
 من أن يكون له صديق أحمق ولئن يعادي عاقال

 لقلتها بالنسبۃ  
ً
وللشعر العربي أغراض أخرى لم يقف عندها النقاد كثيرا

 لألغراض املذكورة.

 :النقد األدبي

كل الحديث السابق والذي كان عن األدب وتعريفه ومفهومه وأنواعه 

راضه يدخل في صميم النقد األدبي، فكما عرفنا أن موضوع األدب ووظيفته وأغ

هو الحياة والكون واإلنسان وكل ما حولنا ومن حولنا، وموضوع النقد هو األدب 

 وكل ما يتعلق به. 
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إن اإلجابۃ على األسئلۃ التاليۃ سوف تساعدنا على التعرف على معنى 

 النقد األدبي، كما سوف تعيننا على تحديد مالمحه. 
 أول هذه األسئلۃ: أيهما أسبق األدب أو النقد؟ 

وثانيها: من هو أول ناقد أدبي؟ والسؤال ال يتعلق بناقد معين، وإنما السؤال عن 

 صفته. 

 وثالثها: ما موضوع األدب؟ وما موضوع النقد؟

 يأتي 
ً
أما عن السؤال األول، فمن البديهي أن األدب أسبق من النقد، أوال

 ويعلق عليه، ويشرحه، ويحلله، أو يحكم عليه.  األدب ثم يأتي الناقد

وفيما يتعلق بالسؤال الثاني، فإن أول ناقد هو األديب نفسه أو الشاعر 

نفسه، فقد كان الشاعر يمحص شعره، ويفكر فيه مرة بعد مرة، ويعيد النظر  

فيه، وينقحه، ويغيره، ويضيف عليه، وينقص منه، حتى يكتمل بالشكل الذي 

ه يرض ى سامعيه، فإذا اطمئن إلى ذلك أخرجه للناس، كما كان يرضيه، ويظن أن

شعراء املدرسۃ الحوليۃ أمثال أوس بن حجر وزهير بن أبي سلمى والحطيئۃ  

 ينظمون الشعر، وينقحونه، ويراجعونه 
ً
 كامال

ً
يفعلون، الذين كانوا ينتظرون حوال

حابهم، ثم في أنفسهم، ثم يراجعونه مع الخواص من الشعراء من جماعتهم أو أص

طلق على هؤالء الشعراء اسم "عبيد  
ُ
وبعد مرور عام كامل ينشدونه الناس، وقد أ

 الشعر". وقد قال الحطيئۃ خير الشعر الحولي املحكك. 

وأما السؤال الثالث، وهو ما يتعلق بموضوع كل من األدب والنقد، فإن 

والناس الذين  موضوع األدب هو الحياة بكل ما فيها والطبيعۃ والكون الذي حولنا  

 نتعامل معهم، وأما موضوع النقد فهو األدب نفسه. 
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تناولت اللغۃ العربيۃ كلمۃ النقد بمعان عدة، أوردتها املعاجم العربيۃ بدالالتها 

املختلفۃ حسب االستعمال، قد تتقارب هذه التعريفات اللغويۃ فيما بينها، وقد 

، ومن هذه املعاني 
ً
 التي جاءت في املعاجم:تتباعد، ولكن محورها يظل واحدا

النقد: خالف النسيئۃ، والنقد والتنقاد تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها،  -1

 وقد أنشد سيبويه: 

 نفي الدراهيم تنقاد الصياريف  تنفي يداها الحص ى في كل هاجرة

وروايۃ سيبويه: نفي الدراهيم، وهو جمع درهم على غير قياس، أو درهام 

 قاله.على القياس، فيمن 

 وانتقدها وتنقدها، أي أعطاه، وانتقدها أي قبضها. يقول  -2
ً
نقد ينقد نقدا

، وأخذها االنتقاد، والنقد 
ً
ليث: النقد تمييز الدراهم وإعطاؤها إنسانا

 مصدر نقدته دراهمه.

: إذا ناقشته في األمر. -3
ً
 ناقدت فالنا

نقر الجوزة، والنقدة ضرب -4
ُ
ۃ نقد الش يء ينقده إذا نقره بأصبعه: كما ت

 الصبي جوزة بإصبعه إذا ضرب.

 ونقد إليه: اختلس النظر نحوه، وفي  -5
ً
نقد الرجل الش يء بنظره ينقده نقدا

حديث أبي الدرداء: "إذا نقدت الناس نقدوك، وإن تركتهم تركوك"، معنى 

 نقدتهم أي عبتهم واغتبتهم.

ل في األسنان. -6
ّ
 والنقد تقشر في الحافر، وتأك

 الذكر واألنثى في ذلك سواء.والنقدة: الصغيرة من الغنم،  -7

 أنقد الشجر: أورق. -8
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ور أصفر ينبت في القيعان. والَنور  -9
َ
الُنقد والَنقد ضربان من الشجر، له ن

 زهرة.

 الِنقد الكرويا. -10

َقَدة: اسم موضع )يقال إنه في بني عامر(-11
َ
 ن

وهذه الكلمۃ جاءت في القاموس املحيط بنفس املعاني التي وردت في لسان 

وزاد عليها صاحب املحيط: وأن يضرب الطائر بمنقاره أي بمنقاره العرب،  

: انتقد الولد: شب، وتوقد قريش  
ً
، وزاد أيضا

ً
في الفخ، فسمي املنقار منقادا

: قريش. 
ً
 فهي تدل على النضج والنمو، وتسمى بها أيضا

ويضيف الدكتور محمد السعدي فرهود في كتابه "اتجاهات النقد األدبي 

.العربي": ونقد 
ً
 الحب إذا كان يلتقطه واحد أو أحدا

ويجرى املعجم الوسيط على نمط القاموس املحيط فيأتي بما أتى به من 

 استعمال الكلمۃ، والزيادات الواردة فيه. 

 يمكن تلخيص االستعماالت اللغويۃ لكلمۃ النقد فيما يلي: 

 التمييز، ومعرفۃ الجيد من الرديء، والحسن من القبيح.  -1

إعطاء النقد أي الذهب أو الفضۃ، ونقدت الرجل  اإلعطاء، فالنقد -2

 دراهمه، ونقدتها له أي أعطيبته إياها، فانتقدها أي أخذها.

التأمل وإدامۃ النظر، والبحث واالختيار، والوصول إلى حقيقۃ الش يء،  -3

 أو الحصول على أمر خفي يمكن اإلفادة منه.
4-  "

ً
ۃ "نقدا كأنها تريد التعبير بلدغها  اإليالم، كما سمي به في لدغ الحيَّ

 عن عدم رضاها عن امللدوغ. 

وإذا أردنا أن نربط بين املدلوالت اللغويۃ املتعددة لكلمۃ النقد وبين األدب، 

سنجد أنها تدور في فلك متداخل، وتؤدي ما يقصد من إضافۃ كلمۃ النقد إلى 
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وفصل جيده األدب، أو وصف كلمۃ النقد بأنه أدبي، ذلك بأن النقد تمييز لألدب،  

 إعطاء األدب للمتأدب، وإبرازه له، والدعوة إلى معرفته، فإن 
ً
من رديئه. وهو أيضا

 عن تلك املفاهيم اللغويۃ التي  
ً
مفهوم كلمۃ النقد في األدب ال يذهب بنا بعيدا

 وضعها لها اللغويون، وعرفها أصحاب اللغۃ األصليون. 

أننا نختبر األدب ونفحصه   وإذا استعملنا الكلمۃ بمعنى االختبار، فهذا يعني

 ونتعرف عليه حتى نتمكن من الحكم عليه. 

 على نتاج 
ً
وإذا نظرنا إليها بمعنى لدغ الحيۃ، فإن الناقد حين يصدر حكما

 أديب فإنه قد يؤمله ببيان ما فيه من عيوب أو أخطاء. 

 
ً
ويقول الدكتور محمد عبد املنعم في كتابه "من قضايا النقد األدبي" رابطا

 ذه االستعماالت اللغويۃ لكلمۃ النقد واملعنى االصطالحي لها:بين ه

 هو 
ً
فاملعنى األول، وهو التمييز املوجود فيه، فكما أن تمييز الدراهم مثال

 فصل صحيحها من زائفها، فنقد اآلثار األدبيۃ هو فصل لجيدها من رديئها.

 في النقد األدبي االص
ً
طالحي، ألنه واملعنى الثاني وهو االختبار موجود أيضا

 وعادة.
ً
 يعني الفحص والتأمل، وهو مرحلۃ تسبق التمييز والفصل عقال

، وقال عنه: 
ً
 أما اإليالم، فقد أورده ثالثا

املعنى الثالث اإليالم، وهو موجود في بعض جوانب النقد، ألن منه إلى 

 جانب بيان املحاسن واملزايا، بيان املآخذ وكشف العيوب واملقابح في نتاج الشاعر 

 أو الناثر، ولهذا الجانب وقع أليم لدى املنقود. 

 
ً
 :تعريف النقد اصطالحا

أول من استعمل كلمۃ "الناقد" هو محمد بن سالم حين قال: ".. ويعرفه 

الناقد عند املعاينۃ، فيعرف بهرجها وزائفها .." ذكر الناقد وقصد به الشخص 

سب كلمۃ النقد معناها الذي يميز بين جيد الشعر من رديئه من الدراهم. ولم تكت
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االصطالحي أو الفني إال في أواخر القرن الثالث وبدايۃ القرن الرابع وخاصد عند 

قدامۃ بن جعفر الذي يعتبر كتابه "نقد الشعر" أول مصدر يحمل هذا االسم، 

، قسم 
ً
: "العلم بالشعر ينقسم أقساما

ً
ولم يكتف بذلك بل تحدث عن النقد قائال

ووزنه، وقسم ينسب إلى قوافيه ومقاطعه، وقسم ينسب ينسب إلى علم العروض  

إلى علم غريبه ولغته، وقسم ينسب إلى علم معانيه واملقصد منه، وقسم ينسب  

إلى علم جيده ورديئه، وقد عني الناس بوضع الكتب في القسم األول وما يليه إلى  

 وضع في نقد الشعر وتخليص ج
ً
يده من القسم الرابع عنايۃ تامۃ .. ولم أجد أحدا

، وكان الكالم عندي في هذا القسم أولى بالشعر من سائر األقسام  
ً
رديئه كتابا

املعهودة". وهكذا نجد ابن قدامۃ قد حدد مفهوم النقد االصطالحي، وهو ال يبتعد  

 عن املعنى اللغوي لكلمۃ النقد، وهو: تمييز جيد الشعر من رديئۃ. وهذا 
ً
كثيرا

 لنقاد القدامي طوال العصور القديمۃ.املفهوم للنقد استقر وشاع لدى ا 

 بأنه: دراسۃ األعمال األدبيۃ 
ً
 اصطالحيا

ً
يمكن تعريف النقد تعريفا

وتفسيرها وتحليلها وموازنتها بغيرها، ثم الحكم لها أو عليها لبيان قيمتها، ومواضع 

 السلب واإليجاب فيها.

 من قو 
ً
تي اإلدراك والنقد األدبي فن طبيعي في حياة اإلنسان متى أوتي حظا

 على فهم األدب وتذوقه والحكم عليه، وكما عرفنا نشأ  
ً
والشعور، يجعله قادرا

النقد وبدأ مع بدايۃ األدب ذاته، وأن أول ناقد وجد عقب أول شاعر، واستمر 

 األمر على هذا املنوال، فقد ساير النقد األدب في كل عصوره التاريخيۃ. 

وطالقۃ في اللسان ظهرا فيما كان يالحظه  أوتي اليونان منذ بداوتهم دقۃ في الحس  

فالسفتهم على الشعراء من مآخذ أو محاسن تتصل باللفظ واملعنى والوزن 

واإلنشاء، وكانت هذه املالحظات النقديۃ قائمۃ على الذوق الساذج دون أن تكون 

 نقديۃ مقررة يرجعون إليها، ثم كان عهد تدوين ملحمتي اإللياذة 
ً
لديهم أصوال
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 للنقاد اليونان. وملا كان القرن الخامس قبل امليالد واألوديس
ً
ۃ، فأصبحتا هدفا

وجد الشعر التمثيلي واستقر في أثينا، وارتقى النقد األدبي وتطور. وقد ظل النقد 

األدبي اليوناني يتقدم ويتطور حتى جاء فالسفۃ اليونان الكبار أمثال سقراط 

ام كبير في مجال النقد، حيث وبقراط وأفالطون وأرسطو، واألخير كان له اسه

 أصدر أهم كتبه، وهما كتاب "فن الشعر" وكتاب "الخطابۃ". 

والنقد األدبي عند العرب كان عبارة عن مالحظات نقديۃ ساذجۃ بسيطۃ 

يعلق بها الناقد على الشعر والشعراء قوامها الذوق، وقد مكن له تنافس الشعراء 

لوك، والعصبيۃ القبليۃ، كان كل ذلك واجتماعهم في األسواق األدبيۃ وبالطات امل

 لتجويد الشعر من ناحيۃ ولتعقب الشعراء بالتجريح والتقريظ من جهۃ 
ً
سببا

ثانيۃ، وكان النقد يتناول اللفظ واملعنى الجزئي املفرد، ويعتمد على االنفعال 

والتأثر دون أن تكون هناك قواعد مدونۃ يرجع إليها النقاد في شرحهم وتعليلهم  

وينتهي إلى بيان قيمۃ الشعر ومكانۃ الشاعر بين أصحابه، ثم وجد الرواة   للشعر،

واملذاهب الشعريۃ الواضحۃ عند زهير والنابغۃ وامرئ القيس، وبقي الحال حتى 

ظهر اإلسالم، فنهض الشعر واشتعلت الخصومۃ بين مخاصم للدين الجديد  

ت البيئات  ومناصر له، ومع تقدم القرن األول قويت نهضۃ الشعر، وتعدد

واملذاهب الشعريۃ والسياسيۃ، ورفعت العصبيات رأسها من جديد بعد أن 

 لذلك، فاشتمل على املوازنات وتقسيم  
ً
خمدت في صدر اإلسالم، فقوي النقد تبعا

ت عوامل كثيرة نهضت  الشعراء إلى طبقات. ومع مجيء القرن الهجري الثاني َجدَّ

قديم من بعض خواصه جهر بها أبو باألدب والنقد، وقامت ثورة على األدب ال

نواس ومسلم بن الوليد وبشار بن برد وأبو العتاهيۃ، وغيرهم ممن تزعم طبقۃ  

املحدثين، الذين خرجوا على عمود الشعر، وهو ما توارثه الشعراء من أصول 

وأسس في نظم الشعر، فقامت جراء ذلك معركۃ قويۃ بين أصحاب االتجاه 
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 في القرن الهجري الرابع، القديم وأصحاب االتجاه الح
ّ

وارها إال
ُ
ديث، لم يهدأ أ

حين فرض االتجاه الحديث نفسه، وبدأ النقاد يركزون على سمات كل اتجاه من 

هذين االتجاهين، وقد كان حديثهم قبل ذلك يدور حول إثبات وجود الحديث في 

 بعضها مرتبط ببعض، وك
ً
لها مقابل القديم. وهكذا ظهرت القضايا النقديۃ تباعا

مرتبطۃ باألدب الذي كان يتقدم ويتطور، وخاصۃ بعد ظهور املتنبي الذي دار 

حوله نقد كثير وطويل، فقد أشغل املتنبي النقاد طوال القرن الرابع والقرون التي 

تلت ذلك، ونستطيع أن نقول إن قضايا النقد األدبي العربي كانت قد استقرت 

 في القرن الرابع في القرن الثالث الهجري، وتطورت واتخذت 
ً
 عمليا

ً
 تطبيقيا

ً
شكال

الهجري، وظل النقد في القرون التاليۃ يجتر تلك القضايا ويقلبها على وجوهها 

املختلفۃ، ويستمد منها معاني وأفكار جديدة أثرت الفكر العربي اإلسالمي إثراًء 

.
ً
 واسعا

 :أسئلة الوحدة

1- .
ً
 َعّرِف األدب لغۃ واصطالحا

 فته. اذكر عناصر األدب ووظي -2

 اذكر باختصار إغراض الشعر. -3

 ما مفهوم النقد؟ وما تعريفه اللغوي واالصطالحي؟ -4
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للنقد العربي في العصر الجاهلي، كما سوف نتعرف على سماته التي ميزته عن  

 النقد في بقيۃ العصور، ثم ندرس نماذج من النقد في هذا العصر دراسۃ مفصلۃ.  
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 : النقد األدبي في العصر الجاهلي

دب الجاهلي مرآة صادقۃ تنعكس عليها صورة الحياة الجاهليۃ، ملا كان األ 

، يقدم لنا صورة بسيطۃ ساذجۃ عن واقع الحياة العربيۃ في جزيرة  وكان
ً
فطريا

العرب آنذاك، وكان يعبر عن أشكال الحياة في تلك الفترة من تاريخ العرب بكل ما  

صيل حياتهم، وكان فيها من أحداث ووقائع، فقد كان سجلهم الذي دونوا فيه تفا

 لألدب؟ أال يحمل النقد خصائص األدب الذي 
ً
النقد كذلك، أليس النقد تابعا

يتعرض لنقده؟ فكما نعرف إذا كانت الطبيعۃ والحياة والكون وكل ما حولنا وكل  

 من حولنا هو موضوع األدب، فإن موضوع النقد هو األدب نفسه.

 للدخول في موضوع  وفيما يلي توطئۃ يسيرة عن نشأة الشعر العربي
ً
تمهيدا

 النقد العربي:

، منسجم التفاعيل، مؤتلف  -1
ً
 كامال

ً
إننا ال نعرف هذا الشعر إال ناضجا

النغم، كما نقرؤه في املعلقات، وكما نقرؤه في عشرات القصائد الجاهليۃ 

لشعراء عاشوا في ذلك الزمن البعيد، وبعضهم أدرك اإلسالم أو كاد أن 

 يدركه. 

عربي النشأة، ارتبط بالبيئۃ العربيۃ الصحراويۃ في جزيرة وهذا الشعر  -2

العرب في أعاريضه، ونهجه، وأغراضه، وروحه. ورغم تزامن الشعراء 

الجاهليين للتيارات التي واكبت القرن امليالدي السادس وما بعده، ورغم 

 مجاورتهم ألعظم دولتين في ذلك الوقت، وهما دولۃ الروم ودولۃ الفرس. 

هذا الشعر بضروب كثيرة من التهذيب والتشذيب حتى بلغ ذلك الحد َمرَّ  -3

من اإلتقان الذي وصل إليه في أواخر العصر الجاهلي، فبين الِحداء الذي 

ُيظن أنه نواة الشعر العربي، وبين القصيدة املحكمۃ، عصر طويل كان 

 ع.للنقد دور كبير في إصالح الشعر العربي، وإيصاله إلى هذا املستوى الرفي
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لم يكن طفرة اهتداء الشاعر العربي لوحدة الروي في القصيدة، وال لوحدة 

القافيۃ، وال للتصريع في أولها، وال الفتتاحها بالوقوف على األطالل، وال 

اإلبتداء بالنسيب، ولم يكن طفرة أن يعرف العرب كل تلك األصول 

عرف ذلك الشعريۃ في القصيد، وكل تلك املواضعات في ابتداءاته، وإنما 

بعد تجارب، وبعد إصالح وتهذيب، وهذا التهذيب هو النقد األدبي، وإذا 

 
ً
كانت طفولۃ الشعر العربي قد غابت عنا، فإن طفولۃ النقد العربي أيضا

 قبيل اإلسالم 
ً
 محكما

ً
غابت عنا، وإذا كنا ال نعرف الشعر العربي إال متقنا

، فإننا ال نعرف النقد  
ً
 في ذلك العهد، وأقدم بمائۃ وخمسين سنۃ تقريبا

ا
إال

ْعَزى في الغالب األعم إلى كبار الشعراء الذين نهضوا 
ُ
النصوص النقديۃ ت

 بالشعر، وكانوا رواده في العصر الجاهلي.

َرت األسواق في أواخر العصر الجاهلي، وكان العرب يجتمعون في هذه  -4
ُ
ث
َ
ك

يات، كما األسواق ليتذاكروا فيها الشعر إلى جانب تبادلهم السلع والحاج

كثر تالقي الشعراء في بالطات امللوك وخاصۃ ملوك الحيرة وغسان، فكان 

، وما دار من حديث حول ذلك في األسواق والبالطات 
ً
بعضهم ينقد بعضا

 شكل النواة األولى للنقد العربي.

لم يعرف الجاهليون النقد كما نعرفه اليوم بأنه تقييم وتوجيه لألدب، وإنما 

 وت
ً
 يعتمد عرفوه تقويما

ً
، وتمييز جيده من رديئه، وكان النقد لديهم فطريا

ً
صحيحا

على الذوق والسليقۃ السليمۃ، وجاء في عبارات وأحكام تعبر عن آراء قائليها، حيث 

لم تكن ثمۃ مدارس نقديۃ أو اتجاهات نقديۃ ينخرط تحت لوائها كل مجموعۃ 

أو أصول يلتزمون بها،   من النقاد، يحملون نفس األفكار القائمۃ على مناهج علميۃ

 على التحليل والتعليل. وكانت ممارستهم 
ً
والنقد العربي في مجموِعِه لم يكن قائما

للنقد عمليۃ، وكانت مبنيۃ على مالحظات فطريۃ نحو فكرة محددة تطرأ على 

 ذهن الناقد. 
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 إليكم بعض األمثلۃ التي توضح لنا املالمح العامۃ للنقد في العصر الجاهلي:

س، ويقال: ُرِوَي 
َ
ب بن َعل ِ

َسيا
ُ
ۃ بن العبد الشاعر الجاهلي سمع امل

َ
َرف

َ
أن ط

س يقول: ِ
ما
َ
َتل

ُ
 سمع خاله امل

ى الهمَّ عند احتضاِره  ُمكَدِم   وقد أتناس َ
ُ
ۃ ــــــيَعِريَّ  بناٍج عليه الصَّ

نَوَق الجمل! ألن الصيعريۃ سمۃ تكون في عنق الناقۃ، وليس  
َ
قال طرفۃ: ِاست

الجمل السريع. يريد طرفۃ أن يقول إن املسيب أو املتلمس  الجمل، والناج هو 

 في 
ً
 في نقده على ما كان معروفا

ً
وصف البعير بما توصف به الناقۃ، معتمدا

 مجتمعه آنذاك، وما تعارف عليه الناس في حياتهم.

ومن األمثلۃ على النقد في العصر الجاهلي ما ُرِوَي عن النابغۃ الذبياني أنه  

ضرب له ق
ُ
َدم كانت ت

َ
في سوق ُعكاظ، وسوق  -وهو الجلد األحمر املدبوغ-بۃ من أ

 لتبادل السلع والبضائع وما يحتاج إليه الناس من حاجيات 
ً
عكاظ لم تكن سوقا

 للخطباء والدعاة، وكانت فوق 
ً
فحسب، بل كانت أكثر من ذلك حيث كانت موعدا

كل عام، وأهم من  ذلك كله بيئۃ من بيئات النقد األدبي التي يلتقي فيها الشعراء

كانت العرب تحتكم إليه فيما تعرضه من شعر هو النابغۃ الذبياني، الذي كان 

يأتيه الشعراء من كل أنحاء الجزيرة العربيۃ، فيعرضون عليه أشعارهم، وكان 

 يحكم بينهم، وبأفضليۃ بعضهم على بعض.

، ففي يوم من أيام سوق عكاظ جاءه األعش ى، وهو الشاعر الجاهلي الكبير 

 وكان يلقب بأبي بصير فأنشده:

 ما ُبكاُء الكبـــــــير باألطالل

ُردُّ ســــــؤالي
َ
 وسؤالي فهل ت

ـــــــي عاَوَره الصَّ
َ
 ت

ٌ
ْفَرة

َ
 ِدمنۃ ق

 وشمال                                      
ً
 بريحين من صبا

ُ
 ــف
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 ثم جاء حسان بن ثابت فأنشده: 

رُّ 
ُ
حى لنا الَجفنات الغ  يلمعن بالضُّ

رَن من نجدٍة دمـــــا
ُ
 وأسيافنا َيقط

 ولدنا َبِني الَعنقاَء وابَني محـــرق 

 وأكرم بنا ابنــــما
ً
ِرم بنا خاال

ْ
ك

َ
أ
َ
 ف

 ثم قال للخنساء أنشدي، فأنشدته ما قالته في رثاء أخيها صخر:

 به
ُ
 لتأتم الُهداة

ً
 كأنه علم في رأســـــه نار  وإن صخرا

 ۃ: وهللا، لوال أن سبقك أبو بصير، لقلت إنك أشعر الجن واإلنس. فقال لها النابغ

فقال حسان: وهللا ألنا أشعر منك ومن أبيك ومن جدك. فقبض النابغۃ على يده، 

 وقال: يا ابن أخي، إنك ال تحسن أن تقول مثل قولي: 

ى عنَك واِسع فإنك كالليل الذي هو ُمدِرِكـــــي
َ
نَتأ

ُ
 وإن ِخلُت أن امل

وايۃ التي ذكرها ابن قتيبۃ في كتابه الشعر والشعراء تثبت ما قيل  وهذه الر 

، يقوله الناس بالفطرة، دون تحليل أو  
ً
 فطريا

ً
عن النقد الجاهلي من أنه كان نقدا

، دون أن يبين أو 
ً
 عاما

ً
 على آخر تفضيال

ً
تعليل أو شرح، وذلك حين يفضل شاعرا

ك روايۃ أخرى عن هذه الحادثۃ  يعلل ملاذا فضل فالن على عالن من الشعراء. وهنا

فيها ش يء من التعليل والتحليل ذكرها املرزباني صاحب املوشح جاء فيها أن 

النابغۃ قال لحسان بن ثابت: أنت شاعر، ولكنك أقللت جفانك وأسيافك، 

 وفخرت بمن ولدت، ولم تفخر بمن أنجبك. 

 من خالل األعراف الجا
ً
 معقوال

ً
 كان يفخر ويغلو غلوا

ً
هليۃ التي تمجد  إن حسانا

الكرم والنجدة والنسب، ولكن النابغۃ ال يرى االكتفاء بما هو معقول، بل يريد  

أكثر من ذلك، فهو يريد ما ليس بمعقول، وقد نسب إلى النابغۃ، وقد يكون النقد 

لغيره، ولكنه منسوج على منواله. قيل: قال حسان: لنا الجفنات الغر، ولو قال:  

الغرة بياض قليل في لون آخر، وقال: يلمعن بالضحى، البيض، لكان أحسن، ألن  
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ولو قال: يشرقن بالدجى، لكان أحسن، ألن اإلشراق أقوى من اللمعان، والضيف 

، وقال: وأسيافنا يقطرن، ولو قال: يجرين لكان أحسن، ألن  
ً
أكثر ما يجيء ليال

ليس من  الجري أكثر من القطر. النابغۃ إذن يريد املثال، وإن كان غير معقول، ف

املعقول أن تلمع الجفان بالدجى، أو تجري السيوف بالدم، ومن املعقول أن تلمع  

الجفنات بالضحى، وتقطر السيوف بالدم، واملعقول هنا هو املقاربۃ بين الشعر 

 لذات الشاعر عن 
ً
 صادقا

ً
واملمكن، أو املحتمل، بحيث يصبح الشعر انطباعا

 
ً
 نفسه لم يكن يريد إال الصدق، لذا العالم املحيط به، وأغلب الظن أن حسانا

، فالطبع البدوي العفوي ربما كان يميل إلى املبالغۃ في القول، 
ً
كان تعبيره عفويا

كما كان يميل إلى املبالغۃ في الحياة، ألنه ال يعرف الحدود الوسطى، وإنما يطمح 

، وهذا م -على كل حال–إلى الحدود القصوى، ولكنه 
ً
ا لم يكن يريد الغلو أيضا

أساء إليه، فثمۃ مثل أعلى، أو حد أقص ى للمعاني، على الشاعر أن يبلغه دونما 

 تفكير في مطابقته ملشاعره، أو عدم مطابقته.

إن املخالفات التي وقع فيها حسان بن ثابت مخالفات شكليۃ بسيطۃ، 

ُبوُه   صَّ
َ
وذلك حسب رأي النابغۃ الذي اعترف له القوم بالتفوق على اآلخرين، حتى ن

ضرب له في سوق عكاظ حك
ُ
 يحكم بين الشعراء تحت القبۃ الحمراء التي كانت ت

ً
ما

 ِ
 من مبادئ النقد في العصر الجاهلي على َمرا

ً
كل عام. وهذه القبۃ أرست كثيرا

 السنوات.  

  -الروايۃ التي فيها بعض التحليل والتعليل–وهناك من يشك في هذه الروايۃ 

 إلى عدة أمور منها:مثل الدكتور عبد الرحمن عبد 
ً
 الحميد مستندا

إن الحديث عن الفرق بين الجفنات، وهو جمع قلۃ والجفان وهو جمع  -1

كثرة، والفرق بين يلمعن بالضحى ويشرقن بالدجى، والفرق بين يقطرن 

 ويجرين، وذكر العنقاء في شعر حسان من عمل الحضارة، وليس البداوة.

 ذه الروايۃ وأنه طعن في صحتها.وقد ورد عن ابن جني أنه لم يطمئن إلى ه -2
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يستبعد وجود ملكۃ الفكر في النقد الجاهلي، وأن توجد على هذا النحو  -3

 على 
ً
 مبنيا

ً
 علميا

ً
الدقيق الذي يحلل ويوازن ويفرق بين الصيغ تفريقا

قواعد، ألن القواعد ظهرت في عصور متأخرة عن هذا العصر. ولقيام 

قائم على التحليل والتعليل، وبيان هذه الروايۃ على أساس النقد األدبي ال

أسباب التفاضل بين الشعراء، فإنها تبعدنا عن روح النقد الجاهلي 

 املعتمد على الذوق والفطرة.

حاول املستشرقون أن يقللوا من شأن الفكر العربي فالنقد هو في النهايۃ فكر، 

هلي، والناقد هو في الحقيقۃ مفكر، والهدف من التقليل من شأن الفكر الجا

وتبسيط شأنه هو العصر الذي يليه مباشرة، وهو العصر اإلسالمي وال سيما عصر 

صدر اإلسالم، ألن هؤالء هم الذي حملوا الدعوة اإلسالميۃ إلى العالم كله. إن  

املستشرقين ومن سار على نهجهم يدعون أن القواعد وما يتفرع عنها من التفريق  

  ،
ً
 علميا

ً
ومعرفۃ ما هو جمع قلۃ وما هو جمع كثرة، إنما بين الصيغ املختلفۃ تفريقا

، فإن هذه القواعد وتلك 
ً
ظهرت في عصور متأخرة، وهذا الكالم وإن كان صحيحا

األصول كانت موجودة في كالم العرب منذ العصر الجاهلي، وهل أخذت اللغۃ  

وقواعدها إال من أفواه هؤالء، ثم أال يدخل هذا الزمن في عصر االحتجاج، بل 

 ثير من علماء اللغۃ األوائل أفضل عصور االحتجاج باللغۃ العربيۃ. عده ك

، فقد مرَّ بمراحل كثيرة حتى 
ً
نحن نعلم أن الشعر الجاهلي لم يولد مكتمال

استوى على سوقه ُيعَجب به الناس حتى اليوم، وكانت فيه عيوب كثيرة مثل 

 اإلقواء واإلكفاء واإليطاء والسناد واإلجازة.

النابغۃ وبشر بن أبي حازم إقواء، وهو اختالف حركۃ الروي في وكان في شعر 

 القصيدة، ومن ذلك ما روي عن النابغۃ قوله: 
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ۃ راِئٌح أو ُمغــــَتِد  ِمن آِل َميَّ
َ
 أ

يَر ُمــَزوَّ 
َ
 د  َعجالَن ذا زاٍد وغ

دا
َ
َتنا غ

َ
 َزَعم الَبوارُِح أنَّ ِرحل

راُب األسو
ُ
َرنا الغ بَّ

َ
 د  وِبذاك خ

 وقوله: 

هسقط 
َ
ِرد إسقاط

ُ
 وال ت

ُ
صيف  النَّ

َقتــــــــنا ِباليــــــ  ــته واتَّ
َ
 د  فتناَول

ـــــه
َ
ٍب َرخٍص كأنَّ َبنان ضَّ

َ
 ِبُمخ

ِۃ ُيعَقــــــــ 
َ
طاف

َّ
 د  َعَنٌم يكاُد من الل

ِدَم املدينۃ، ِعيَب عليه ذلك فلم يأبه له، حتى أسمعوه ذلك في غناء، 
َ
وملا ق

 من 
ً
أهل البدو، فقالوا للجاريۃ: إذا صرت إلى القافيۃ  وأهل القرى ألطف نظرا

ِلي، فلما قالت: وغير مزوِد والغراب األسوُد، وباليِد ويعقُد، علم، فانتبه، ولم  ِ
ا
َرت

َ
ف

ة أخرى بعد ذلك، وقال: قدمت الحجاز وفي شعري هنۃ، ورحلت  َيُعد إلى اإلقواء مرَّ

 عنه وأنا أشعر الناس.

لها التاريخ في هذا الباب ما ذكر عن حكومۃ ومن الروايات الطريفۃ التي سج

أم ُجنُدب زوج امرئ القيس في أيهما أشعر: زوجها أو علقۃ الفحل. فأنشد امرؤ 

 القيس من قصيدته البائيۃ: 

ِ ُجنُدٍب    
ا ِبي على أما ِليليَّ ُمرا

َ
ِب    خ ِ

ا
ـذ

َ
عـ
ُ
باناِت الُفؤاِد امل

ُ
 ِلَنقِض ل

 فرسه، حيث يقول: إلى أن وصل إلى األبيات التي يصف فيها

ة ِب   فللزَّجر ألهوٌب وللســـــاِق ِدرَّ
َ
خَرَج ِمهذ

َ
وِط منه َوقُع أ  وللسَّ

 :
ً
 ثم أنشدها علقمۃ الفحل قائال

 كل هذا التجنــــــــــب ذهب من الهجران في غير مذهب
ً
 ولم يك حقا

 حتى انتهى إلى قوله: 
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 من ِعنانــه
ً
ُهنَّ ثاِنيا

َ
أدَرك

َ
ِ ال  ف

َمرا
َ
ِب َيُمرُّ ك ِ

ا
َتَحل

ُ
 راِئِح امل

فحكمت أم جندب لعلقمۃ على زوجها، فغضب زوجها امرؤ القيس، وقال 

؟ قالت: إنك ضربت فرسك بالسوط، وحركت ساقيك، وزجرت،  بم فضلته عليا

 لم  
ً
 بليدا

ً
بينما علقمۃ لم يضرب فرسه، ولم يتعبها. كان فرس امرئ القيس كليال

أثاره بساقه، وهيجه بالزجر والصياح، يدرك الطريدة إال بعد أن ضربه بالسوط، و 

أما فرس علقمۃ فلم يكن في حاجۃ إلى إهاجۃ أو ضرب حتى يسرع، وكان ينصب 

في السير انصباب الريح، فقد جرى خلف الصيد ولجامه مشدود إلى الوراء، منثن 

غير مرخى. ُيقال بعد ذلك أن امرأ القيس قال لها: أنت فضلته عليَّ ألنك له وامق، 

، فتزوجها علقمۃ. والجزء األخير من هذه الروايۃ يشوبه شك كثيف  فطلقها

الحتوائه على كالم غير معقول، وغير منطقي. وربما انسحب هذا الوصف على 

ومما يجعلنا نشك في هذه الروايۃ أن امرأ القيس أفضل من وصف   1الروايۃ كلها.

 الخيل بكل أنواعها، ويكفي أن نقرأ بيته هذا في وصف الخيل: 

 
ً
ٍر ِمـــــَفٍر ُمْقِبٍل ُمْدِبٍر مــــــــــعا

َ
يُل ِمن عِل  ِمك ه السَّ

َّ
 كُجلمود صخٍر َحط

إن صحت روايۃ أم جندب، فإن لها داللۃ كبيرة بمقياس النقد األدبي، 

 استندت عليه في املوازنۃ، وهو وحدة الروي 
ً
 دقيقا

ً
فأم جندب وضعت مقياسا

 من أسس النقد في ووحدة القافيۃ ووحدة الغرض، وهذا  
ً
يكفي ألن يكون أساسا

 على أن النقد األدبي في العصر الجاهلي لم يكن 
ً
– العصر الجاهلي، ويكفي دليال

 سليقۃ وفطرة، بل كانت له أصول وأسس يعتمد عليها. -في كل األحوال واألوقات

 
التزمت رواية الحديث الشريف باإلسناد المتصل المرفوع، أما الرواية األدبية فلم تلتزم بهذا النوع من اإلسناد إال قليالً، وأكثر  - 1

الهجري الثالث والرابع من روايات أدبية ما التزمت به الرواية األدبية هو اإلسناد المرسل المنقطع، فكل ما رواه علماء القرن 

خاصة بالشعر الجاهلي مرفوع إلى علماء القرن الثاني، من أمثال أبي عمرو بن العالء وحماد الراوية وخلف األحمر والمفضل 

خذوا عنهم. هؤالء العلماء، وأالذين عاصروا    يالضبي وأبي عمرو الشيباني وابن الكلبي واألصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد واألعراب

 -وأقصد علماء القرن الثاني–تجاوزهم، فهؤالء العلماء  تقف عندهم في الغالب وال ت  -وأقصد أسانيد الروايات األدبية–  دنيسناوهذه األ

مباشرة، وإنما جمعوا ما تناهى إلى سمعهم من ذلك  الشعر من ألسنة الشعراء الجاهليين لم يشهدوا العصر الجاهلي، ولم يأخذوا

 ن طريق الرواية الشفوية.الشعر ع
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عرض أشعارها على قريش، فما قبلته كان 
َ
اويۃ: إن العرب كانت ت اد الرَّ  ويقول حمَّ

َقِدَم عليهم علقمۃ بن عبدة التميمي امللقب 
َ
، ف

ً
، وما رفضته كان مرفوضا

ً
مقبوال

 بعلقمۃ الفحل، فأنشدهم شطر بيت من قصيدته، وفيها:

 هل ما َعِلمت وما استوِدعت َمكتومُ 

 فقالوا: هذه ِسمط الدهر، ثم عاد إليهم العام املقبل فأنشدهم: 

روُب 
َ
لٌب في الِحساِن ط

َ
حا ِبَك ق

َ
باِب َعصَر حاَن َمِشـــيُب ُبعَ  ط  يَد الشَّ

 فقالوا: هاتان ِسمطا الدهر.

هلهل بن ربيعۃ أنه كان يبالغ في القول، ويدعى فيه 
ُ
وقد أخذ العرب على امل

 بأكثر من فعله. 

ِبِرقان بن 
ويروى أنه اجتمع نفر من شعراء تميم في مجلس لهم، وهم الزا

عِدي وَعبَدة بن الطب  ل السَّ بَّ
َ
خ

ُ
يب وعمرو بن األهتم، وذلك قبل أن يسلموا، بدر وامل

وبعد بعثۃ املصطفى صلى هللا عليه وسلم تذاكروا أشعارهم، وقال بعضهم: لو 

 طاروا من جودة الشعر لطرنا، فتحاكموا إلى أول من يطلع عليهم، فطلع  
ً
أن قوما

نا أشعر، فقال:   عليهم ربيعۃ بن حذار األسدي، وفي روايۃ غيره، وقالوا له: أخبرنا أيُّ

نشر، وأما أنت يا زبرقان فكأنك رجل أتي 
ُ
طوى وت

ُ
ا عمرو، فشعره برود يمنيۃ ت أمَّ

 قد نحرت، فأخذ من أطايبها، وخلطه بغير ذلك، أو قال له: شعرك كلحم 
ً
جزورا

ُهٌب من هللا  
ُ

 فُينتفع به، وأنت يا مخبل فشعرك ش
ً
ِرَك نيئا

ُ
لم ينضج فيؤكل، وال ت

ده، وأما أنت يا عبدة فشعرك كمزادة أحكم خرزها، يلقيها على من يشاء من عبا

 فليس يقطر منها ش يء. 

ويروى عن أبي عمرو الشيباني الكوفي أن عمرو بن الحارث األعرج الغساني 

 على النابغۃ، وعلى علقمۃ بن عبدة، وكانا حاضرين معه، وأثنى على 
ً
ل حسانا فضَّ

 الميۃ حسان التي يقول فيها:

َق في الزمان األول   نادمتهمهلل در عصـــــــــابۃ 
ا
 بِجل

ً
 يوما
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 ودعاها البتارة التي بترت املدائح.

 
ً
 بها، وإعظاما

ً
ُب الشعراء، وتلقب املدائح تنويها ِ

قا
َ
ل
ُ
 ما كانت العرب ما ت

ً
وكثيرا

س لحسن شعره،  ِ
يا
َ
 بأنها جيدة فريدة، فلقبوا النمر بن تولب بالك

ً
لها، وإيمانا

َنوي بطفيل
َ
فيل الغ

ُ
وا ط يل لكثرة وصفه إياها، ودعوا قصيدة سويد بن   وَسمَّ

َ
الخ

 أبي كاهل بالتميمۃ، وهي التي يقول فيها:

 فوصلنا الحبل منها ما اتسع  بســـــــطت رابعۃ الحبل لنا 

يمكننا أن نقول إن الشعر الجاهلي في أواخر العصر الجاهلي كاد أن يكون 

 من الفنون العظيمۃ التي امتاز بها 
ً
ا العرب عن غيرهم، ووجدت عند العرب فنَّ

مذاهب ومدارس أدبيۃ، فما من شاعر جاهلي إال وكان له أساتذة يأخذ عنهم 

 ببشامۃ بن الغدير، وكان  
ً
رسوم الشعر ويتعلم أصوله منهم، فزهير كان متصال

 طلب 
ً
لهذا االتصال أثره الواضح في شعر زهير من األناة والقصد، حتى إن زهيرا

من ماله، فقال بشامۃ: "حسبك شعري ورثته ورويته عني".   منه أن يقسم له

 وعلمه أصول الشعر 
ً
 في زهير روحه حين تعهده صغيرا

َّ
وهذا يعني أن بشامۃ بث

وطرقه، ومض ى به في سبيل اإلجادة واإلتقان، وهكذا كان األمر بين األعش ى 

في مثل  واملسيب بن علس، وبين كثير من الشعراء الذين نشأوا في حجور أقاربهم.

 ومعنى، وإن لم يتصل بالجمال 
ً
 كل ما له مساس باألدب بنيۃ

ً
هذا العصر نعدُّ نقدا

 في الجاهليۃ. وكان  
ً
الفني ومواضع الحسن والقبح، فذم اإلقواء كان مما يعدُّ نقدا

 أو غير 
ً
 محكما

ً
النقد في العصر الجاهلي يتناول الصياغۃ والفكرة وما إذا كان نظما

 أو غير مقبول، فكل هذه األمور كانت تدخل في  محكم، وما إذا كان
ً
املعنى مقبوال

 تقييم الشعر ونقده. 

ورغم أن عبارة "أشعر الناس" عبارة مضللۃ وغير دقيقۃ، بمعنى أنه ليس  

، إذ ليس الشعر صفۃ من صفات اإلنسان 
ً
هناك شاعر بعينه أشعر الناس إطالقا

 لتغير للحالۃ  الدائمۃ التي يفضل بها على غيره، وإنما تتغير ف
ً
تقوى وتضعف تبعا
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 لتوفيق هللا له فيما يقوله من شعر، لذلك قد يكون  
ً
التي تواتي الشاعر وتبعا

 في حالۃ من الحاالت، ولكنه قد ال يكون كذلك على الدوام وفي 
ً
الشاعر مبدعا

جميع الحاالت. واإلجابۃ على هذا سؤال: من أشعر الناس؟ تكون انفعاليۃ حسب 

قد من شعر الشعراء، وحين ُسِئَل الحطيئۃ هذا السؤال، قال: الذي ما يواتي النا

 يقول:

ـــــــــــــــَتِم   ومن يجعِل املعروف من دون ِعْرِضِه 
ْ

ْتَم ُيش ِق الشَّ   1َيِفْرُه ومن ال َيتَّ

، قال ثم من؟ قال الذي يقول:
ً
 يعني زهيرا

 وســـــائل هللا ال يخيــب  من يسأل الناس يحرموه 

. يعني ع
ً
 بيدا

أما لبيد فإنه كان يقدم امرأ القيس، حيث يقول: "أخبرني أبان بن عثمان 

 يسأله: من أشعر 
ً
 سؤوال

ً
البجلي قال: مرَّ لبيد بالكوفۃ في بني نهد، فأتبعوه رسوال

الناس؟ قال: امللك الضليل، فأعادوه إليه، قال: ثم من؟ قال: الغالم القتيل. وقال  

ي طرفۃ. قال ثم من؟ قال: الشيخ أبو عقيل، يعني  غير أبان: ابن العشرين، يعن

 نفسه". 

يالحظ من هذه الروايۃ أن الناقد كان من الشعراء، وأنهم كانوا يفترضون 

 
ً
أن الشاعر هو الناقد، ولذلك كانوا يسألونه، وكما كان هذا الشاعر ينظم بيتا

 ،
ً
، وإذن فليس من املغاالة أن يكون حكمه غنائيا

ً
إذا كان فقد كان يصدر حكما

، وذلك أن الطبع الجاهلي كان يظهر في النقد كما كان يظهر في 
ً
شعره غنائيا

 الشعر، فالناقد هو الشاعر.

وإذا كانت البذور هي أصل الثمار، فإن النقد العربي في مجموعه نتيجۃ 

تلك البذور األولى وهي بذور النقد الجاهلي، مع ما أصابها من تغير وتهذيب وتطوير  

 
والمقصود من هذه األبيات أن الذي يريد أن يحافظ على سمعته طيبة في الحياة، فعليه أن يفعل المعروف من األعمال، وأن  - 1

 يستمر في عمل الخير، ويترك االخالق الرديئة واألعمال المشينة التي توجب له الشتم والسباب.
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 للظر 
ً
 بتطور  نظرا

ً
وف التي مرَّ بها النقد العربي. وقد كان تطور النقد العربي مقترنا

 الشعر العربي على مرا العصور واألزمان. 

 

 :خصائص النقد في العصر الجاهلي

، ترتب عليه  
ً
 الزما

ً
اتصل النقد باألدب منذ طليعته في العصر الجاهلي اتصاال

األسلوب واللغۃ. وقد كانت  تطور األدب، وارتقاء مستواه من حيث املوضوع و 

العمليۃ النقديۃ في العصر الجاهلي متاحۃ لكل أديب مبدع، وكل مستمع صاحب 

 عن املوضوعيۃ  
ً
ذوق أدبي، ولذلك كان النقد يستند إلى حكم الذوق مبتعدا

والعلميۃ، وتتمثل خصائص النقد العربي في العصر الجاهلي في أنه نقد فطري 

 ۃ. وجزئي وموجز ويتصف بالعمومي

، فقد ظهرت األجناس األدبيۃ عند  -1
ً
كان النقد في العصر الجاهلي فطريا

العرب في العصر الجاهلي ملبيۃ ال حتياجاتهم، مثل الشعر والخطب، 

وكانت هذه األجناس وسيلۃ إعالميۃ يتناقل العرب عن طريقها أخبارهم، 

ويسجلون تاريخهم، ويحفظون أيامهم مفاخرهم، فكانت آدابهم فطريۃ 

عۃ تنطلق من أفواههم على سجيتها دون تصنع أو تكلف، وبما أن مطبو 

 باألدب بشكل أو بآخر، فقد اكتسب منه طبيعته 
ً
النقد كان متصال

 عن التحليل والتعليل.  
ً
 الفطريۃ بعيدا

وهذا الكالم الذي يذكره أكثر الذين كتبوا عن النقد في العصر 

 على إطالقه.
ً
 الجاهلي ليس صحيحا

: ألن كثير من الشعر الجاهلي قد ضاع ولم يصلنا منه إال القليل، كما 
ً
أوال

قال أبو عمرو بن العالء وهو على رأس الطبقۃ األولى من علماء اللغۃ الرواة 

الذين جمعوا الشعر الجاهلي ورووه: "ما وصلكم مما قالت العرب إال أقله، 

، لجاءكم علم وشعر كثير". فإذا ك
ً
ان هذا هو حال األدب، ولو جاءكم وافرا
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ٌع على اللسان، فكيف بالنقد الذي يتميز بش يء من الجفاف  ِ
يا
َ
وهو سهل ط

والتجريد والعمق الفكري، ويحتاج إلى تأمل حتى ندركه، فهو أكثر ُعرضۃ 

للضياع والنسيان من الشعر السلس السهل املمتع، فلربما كان هناك نقد 

، أو تحليلي وتعليلي، ولكنه لم يصلنا، وبالتا
ً
لي ال يكون استقراؤنا صحيحا

.
ً
 على األقل ال يكون دقيقا

، حيث إن الناقد لم يكن في  -2
ً
 جزئيا

ً
وكان النقد في العصر الجاهلي نقدا

 منها، ويطلق  
ً
الغالب يتناول القصيدة كلها في نقده، وإنما كان يتناول جزءا

 من خالل ذلك الجزء على القصيدة كلها، بل عل
ً
 عاما

ً
ى بعد ذلك حكما

 للبنيۃ  
ً
كل شعر الشاعر. ولعل خاصيۃ النقد الجزئي لم تكن إال انعكاسا

الفنيۃ لهيكل القصيدة، حيث كانت تقوم على الجزئيۃ املوضوعيۃ التي 

تنطوي تحت مسمى "وحدة البيت" والتي تستوجب تحقيق التناسق  

واالنسجام بين شطري البيت الواحد، فيما قد تتعدد املوضوعات التي 

أبيات القصيدة والتي يراعي الشاعر فيها حسن التخلص  تعرض لها

 للتخفيف من وقع االنتقال من موضوع آلخر.

 ال يعلل الناقد فيه وال يشرح، والشاعر الذي  -3
ً
 مختصرا

ً
 موجزا

ً
وكان نقدا

 لذلك الحكم. ولكن هذا 
ً
 أو تحليال

ً
ُوجه النقد إليه لم يكن يطلب تعليال

، فقد رأينا في روا 
ً
يۃ أم جندب، التي سألها امرؤ القيس حين لم يكن مطردا

؟ فبينت أم جندب سبب تفضيلها  لِتِه عليا ضَّ
َ
فضلت علقمۃ عليه: ِلَم ف

لعلقمۃ عليه، حين قالت له بأنك أتعبت فرسك، بينما علقمۃ لم يفعل 

ذلك. ثم إن الناس وخاصۃ الشعراء كانوا يفهمون الكالم وما وراء الكالم، 

 
ً
 فهم يفهمونه، ويفهمون ما وراء ذلك فحين يطلق الناقد حكما

ً
مختصرا

الكالم، دون حاجۃ إلى شرح الناقد أو تعليله. ولعل اإليجاز في الحكم 

النقدي ضرب من ضروب البالغۃ الذي ينشده النقاد في النصوص األدبيۃ 
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التي يحكمون فيها، وبما أن أهل العصر الجاهلي كانوا أهل بالغۃ، فإن 

انوا يطلقونها تميزت باإليجاز، بحيث تؤدي املعنى األحكام النقديۃ التي ك 

املقصود بأقل ما يمكن من اللفظ، وبالتالي فإن الشاعر يتلقى الحكم 

النقدي ويدرك مقصوده دونما حاجۃ إلى تبرير أو تحليل لذلك الحكم، وإن 

 في كلمۃ واحدة، وذلك كما في حكم طرفۃ بن العبد، 
ً
كان الحكم مختزال

في املعنى حين قال: "استنوق الجمل". ثم إننا علمنا أن  باإلشارة إلى خطأ

 من الشعر الجاهلي قد ضاع عبر الزمن، أفال تكون أجزاء من كالم  
ً
كثيرا

 .
ً
 ناقصا

ً
؟ فيكون حكمنا على ما وصلنا حكما

ً
 الناقد قد ضاعت أيضا

 بالعموميۃ. إن فكرة عدم وجود قواعد  -4
ً
تميز النقد في العصر الجاهلي أيضا

دونۃ لالحتكام إليها عند نقد النصوص وبيان قيمتها، واللجوء إلى ثابتۃ وم

حكم الذوق العام، وما تمليه سليقۃ الناقد وفطرته األدبيۃ عليه، قد أدى 

إلى أن تتسم األحكام النقديۃ في العصر الجاهلي بالعموميۃ، فالناقد يصدر  

 لنقطۃ معينۃ 
ً
بيۃ أو إيجا–أحكامه على النصوص األدبيۃ بشكل عام تبعا

يقف الناقد عليها، وهذه الخاصيۃ تعد من سلبيات النقد  -سلبيۃ

الجاهلي، فاألحكام النقديۃ إذا كانت عامۃ افتقرت إلى الدقۃ، وأصبحت 

هذه األحكام بذلك بعيدة عن املوضوعيۃ، حيث يغفل الناقد عن كثير من 

راز املحاسن وعوامل االنسجام بين سائر عناصر العمل األدبي في سبيل إب

الخطأ الذي لفت انتباهه. ولعل أشهر هذه األحكام النقديۃ العامۃ، أو التي  

تميزت بالعموميۃ هي تلك التي وجهت إلى املعلقات، حيث القت هذه 

القصائد استحسان الناس عامتهم، وحكموا بجودتها وتفوقها على سائر 

َقت على ُجدران الكعب ِ
ا
ُعل

َ
 القصائد التي قيلت في العصر ذاته، ف

ً
ۃ فخرا

 تكون 
ً
 ألصحابها، وليس ذلك فحسب بل أحيانا

ً
 بها، وتكريما

ً
واعتزازا

 في استحسان كافۃ قصائده، كما حصل مع 
ً
قصيدة واحدة لشاعر سببا
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 على الشاعر لبيد 
ً
 عاما

ً
ناقد كبير مثل النابغۃ الذبياني الذي أطلق حكما

معلقته، بن ربيعۃ بقوله: اذهب فأنت أشعر العرب، وذلك بعد أن أنشده  

 التي قال فيها:

ُمقاُمــــــها
َ
ها ف

ُّ
ياُر َمَحل ِ

 َعَفِت الدا

ِرجاُمــــــــها
َ
ها ف

ُ
ول

َ
د غ  ِبمنًى تأبَّ

َِي َرســــُمها
ان ُعرا يَّ ُع الرَّ

ُ
َمداف

َ
 ف

ما َضِمَن الَوِحيَّ ِسالُمها
َ
 ك

ً
لقا

َ
 خ

َم َبعَد َعهِد أنيِســـــها َجرَّ
َ
 ِدَمٌن ت

ها وَح 
ُ
وَن َحالل

َ
ل
َ
 راُمـهاِحَجٌج خ

إن عموميۃ النقد الجاهلي انطلقت من عموميۃ األدب نفسه، فكما أن 

 لكافۃ فئات املجتمع يتشاركه األفراد من جيل إلى جيل، 
ً
 متاحا

ً
األدب كان عاما

 أو 
ً
 أن خصص العرب لألدب أسواقا

ً
حتى بلغ األمر من عموميۃ األدب والنقد معا

املجاز، حيث كان الشاعر فيهم  أجزاًء منها، مثل سوق عكاظ وذي املجنۃ وذي 

ق الناس حوله، ويتوزعون بين مستمع 
َّ
يعتلي منصۃ، وينشد شعره، بينما يتحل

وناقد يشارك في إضفاء ملساته من خالل ما يبديه من مالحظات نقديۃ، على ما 

 
ً
يسمع من شعر، فتتباين آراء الناس في الشعر والنقد بين الرضا وعدمه، انطالقا

 .من الذوق العام

 أسئلة الوحدة:

تحدث عن البدايات األولى للشعر العربي. ثم بين كيف تطور حتى وصل  -1

 إلى ذروته في العصر الجاهي.

 ما املالمح العامۃ للنقد العربي في العصر الجاهلي؟ -2

 اذكر مثالين على النقد العربي في العصر الجاهلي، مع الشرح. -3
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 أهداف الوحدة

 

 القرآن الكريم من الشعر.التعرف على موقف  -1

 التعرف على موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم من الشعر. -2

 التعرف على موقف الخلفاء الراشدين األربعة من الشعر.  -3

 التعرف على سمات النقد األدبي في العصر األموي. -4

 

 التعريف بالوحدة

 

الشعر، من خالل هذه الوحدة سوف نتعرف على موقف القرآن الكريم من 

وكذلك على موقف النبي صلى هللا عليه وسلم منه، وسنرى أنهما لم يذما الشعر 

على إطالقه، وإنما ذما الشعر الداعي إلى الرذيلة والفساد فقط. وكذلك سنعرف 

موقف سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا  

ن الشعر، وسنرى أنه ال يختلف عن علي بن أبي طالب رض ي هللا عنهم أجمعين م

موقف القرآن وموقف الرسول صلى هللا عليه وسلم منه. وفي نهاية الوحدة سوف  

 نتعرف على املالمح العامة للنقد العربي في العصر األموي.
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 النقد األدبي في العصر اإلسالمي:

ر ينقسم العصر اإلسالمي وفقا للتقسيم األدبي والنقدي إلى عصرين، هما عص

 صدر اإلسالم، والعصر األموي.

: النقد األدبي في عصر صدر اإلسالم:
ً
 أوال

حسب التقسيم التاريخي لألدب والنقد يأتي العصر اإلسالمي بعد العصر 

الجاهلي مباشرة، والعصر اإلسالمي حسب هذا التقسيم ينقسم إلى قسمين، 

در اإلسالم أحدهما عصر صدر اإلسالم، واآلخر عصر الدولة األموية. وعصر ص

  
ً
يشمل عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين األربعة، بدءا

بعصر أبي بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي  

 طالب رض ي هللا عنهم أجمعين.

 على عادة 
ً
ولم يتوقف سيل الشعر بعد البعثة النبوية، فقد استمر فياضا

عف في بعض جوانبه كما سيأتي، فالخصومة بين النبي صلى هللا العرب، وإن ض

عليه وسلم وأصحابه من جانب، وبين قريش وأعوانهم من العرب من جانب آخر 

، لم تقتصر على القتال بالسيف والسنان، بل امتدت إلى الشعر 
ً
كانت عنيفة جدا

لوا في اإلسالم، والبيان، وإلى املناظرات واملناقضات بين شعراء املدينة الذين دخ

النبي صلى هللا عليه وسلم  1وشعراء مكة والقبائل املوالية لها، التي عادت

 وخاصمت دعوته، وألبت القبائل العربية عليه. 

كان هؤالء يهجون النبي صلى هللا عليه وسلم ودعوته، وكان شعراء األنصار 

يناقضون هذا الهجاء، ويدافعون عن النبي صلى هللا عليه وسلم، ولعل ذلك كان 

أول عهد حقيقي للنقائض في األدب العربي التي ظهرت في العصر األموي بقوة على 

 
 من العداء. - 1
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ر واألخطل. وملا كان هذا الهجاء  يد كبار شعراء هذا العصر، وأهمهم الفرزدق وجري

 فال بد أن يتبعه نقد، وكان العرب يقدرون هذا الهجاء، ويؤمنون بما فيه 
ً
شعرا

 من قوة ويفصحون عما فيه من لذع وإيالم. 

لم تكن قريش تهتم بشعر ابن رواحة وكعب بن مالك، وال تبالي به، وإنما 

 بهجاء حسان بن ث
ً
ابت، وذلك قبل أن تدخل كانت تجزع كل الجزع، وتهتم كثيرا

 آخر، فقد كان حسان يطعن في 
ً
في اإلسالم، فلما أسلمت رأت في الشعرين رأيا

أحسابهم ويرميهم بالهنات التي تنال من عرضهم ونسبهم، وتلك التي كانوا يهتمون 

بها أكثر، وكان عبدهللا بن رواحة وكعب بن مالك يعيرانهم بالكفر، وبأن مصيرهم 

، وبعد أن أسلمت قريش كان شعر عبدهللا بن  النار في جهنم خا
ً
لدين فيها أبدا

، وكانوا يرون 
ً
 أعظم شعراء  -قبل إسالمهم–رواحة يحزُّ قلوبهم حّزا

ً
حسانا

الخصوم، وكانوا يخشون سهام كالمه، ويرون معانيه أحّد وآلم من معاني أي 

س شاعر أنصاري آخر، ألنه كان يشتمل على الطعن في الِعرض والنسب، ولي

 للعقيدة والدين. 

 الشاعر الذي يحمي أعراض 
ً
وكان املهاجرون واألنصار يعّدون حسانا

املسلمين، وكانوا يبعثون في طلبه حين تفد الوفود للمناظرة، ويفزعون إليه عندما 

. وقد وردت 
ً
يحتاجون إلى شاعر قوي يدافع عن اإلسالم وعن نبي اإلسالم شعرا

ِدَم روايات كثيرة حول حسان بن ثابت،  
َ
منها أن النبي صلى هللا عليه وسلم حين ق

املدينة تناولته قريش بالهجاء وهجوا األنصار معه، وأن عبدهللا بن رواحة رد 

، وأن كعب بن مالك لم يشف غليل املسلمين، والذي 
ً
عليهم، فلم يصنع شيئا

قال وشفى وصب على قريش من لسانه ما أزعجهم هو حسان بن ثابت. وكان  

 هللا عليه وسلم يستمع إلى حسان، ويؤثره على غيره.النبي صلى 
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: موقف القرآن الكريم من الشعر  

ا كان قوم موس ى عليه السالم مشهورون بالسحر فقد جاءت معجزة 
َّ
ومل

موس ى عليه السالم من جنس ما برع فيه قومه حتى يكون للتحدي معنى، وكان 

يس ى عليه السالم قوم عيس ى عليه السالم بارعون في الطب فكانت معجزة ع

تتعلق بما كانوا فيه بارعين، فكان يشفى املرض ى، وُيحيي املوتى بإذن هللا. وكان  

العرب معروفون بالفصاحة والبالغة والبيان، فقد كانت معجزة نبينا محمد صلى 

هللا عليه وسلم هي القرآن الكريم الذي تحدى هللا به سبحانه وتعالى القوم بأن 

سور مثله أو بسورة واحدة مثله، فعجزوا فأنزل هللا سبحانه    يأتوا بمثله أو بعشر 

وتعالى قوله: "وقل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال 

."
ً
 يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

وقد وقف العرب مذهولين حين سمعوا القرآن الكريم، مندهشين من 

، وحاروا في سر جماله، روعة نظمه وحسن سبكه، وقد تأثر 
ً
 عظيما

ً
وا به تأثرا

وعبر كثيرون منهم عن بعض نواحي هذا املوقف، مثل قول عتبة بن ربيعة حين 

الوجه الذي ذهب به، وملا سألوه: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال:  60سمع النبي صلى  

 ما سمعت مثله قط، وهللِا ما هو بالشعر وال بالسحر وال 
ً
 ورائي إني سمعت قوال

وا بين هذا الرجل وبين ما 
ُّ
بالكهانة، يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، وخل

هو فيه. وقال الوليد بن املغيرة: وهللا إن لقوله لحالوة وإن أصله لعذق وأن فرعه 

 لجناة. 

بهذه الخصائص استحق القرآن الكريم مكان الصدارة بين النصوص 

ّر الذي  األدبية قاطبة، وأصبح املحور األساس ي لف
َ
كر هذه األمة وثقافتها، واملنبع الث
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ال ينضب. لذلك استمد منه النقاد العرب الكثير من قواعد نقدهم األدبي القائم 

 على أسس إسالمية.

حين نذكر الشعر في العصور األولى فإننا نقصد به األدب أو كل الفنون 

 لقاعدة 
ً
التغليب، فقد كان الشعر هو الفن األدبية من شعر ونثر وأقسامهما وفقا

الغالب على بقية الفنون األدبية في ذلك العصر. قال هللا تعالى في كتابه العزيز: 

"والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما ال 

 ( 88يفعلون. إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات". )سورة الشعراء: اآلية:

ل أكثر الشعراء، فال يتبعهم إال اآلثمون الضالون، وأنهم يقولون ما هذا حا

ال يفعلون، وأنهم في كل واد يهيمون. وإذا كان هذا هو األصل، أو إذا كان أكثر  

الشعراء هكذا، فهناك استثناء، وهذا االستثناء يشمل الذين آمنوا وعملوا 

م هم النموذج الذي يجب الصالحات. وهؤالء بالنسبة للطائفة األولى أقل، ولكنه

 أن يحتذي به كل الشعراء.

إذا قرأنا الشعر العربي من لدن العصر الجاهلي وحتى اليوم، لوجدنا أكثره 

  
ً
 أو غزال عذريا

ً
 فاحشا

ً
 -والفاحش كان أكثر من العذري -في التغزل بالنساء، إما غزال

ي تتميز في أو في وصف الخمر ومجالسها، ناهيك عن األغراض الشعرية األخرى الت

الغالب باملبالغة الشديدة، وتبتعد عن حدود االعتدال، مثل مدح الرجل بما ليس 

 فيه، والهجاء املقذع املخل بالحياء واملروءة. 

حتى نتعرف على موقف القرآن الكريم من الشعر والشعراء ال بد لنا من 

آن ألول حصر اآليات التي تتعلق بالشعر والشعراء، فقد ورد ذكر الشعر في القر 

ُه ِإْن ُهَو 
َ
ْعَر َوَما َينَبِغي ل

ّ
ْمَناُه الِش

َّ
مرة في سورة ياسين، وذلك في قوله تعالى: "َوَما َعل

ِبيٌن.")اآلية: ْرآٌن مُّ
ُ
ٌر َوق

ْ
 ِذك

َّ
(، وهذه اآلية الكريمة مما استند إليه القائلون 69ِإال
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والسالم،   بكراهية اإلسالم للشعر، كما تتضح فيها مهمة الرسول عليه الصالة

 بهذا الكتاب الخالد، وهو القرآن الكريم، ولكن 
ً
 ونذيرا

ً
فقد بعثه هللا بشيرا

وا وأعرضوا عنه، ولم يؤمنوا بما جاء به، الدعائهم بأنه شعر، كما  الكافرين صدُّ

يبين هللا سبحانه وتعالى في هذه اآلية أيًضا أنه ال ينبغي ملحمد عليه الصالة 

حتى يوقن الكافرون أنه ال صلة بين ما يوحى لرسوله  والسالم أن يتعلم الشعر، 

وبين الشعر، والشعر كما الحظه املفسرون ال يخلو من زخارف ومحسنات لفظية،  

وأهمها الوزن والقافية، ُيراد من ورائها اإلثارة وجذب االنتباه والطرب 

واالستحسان واإلعجاب، والقرآن تنّزه عن ذلك كله، حيث ال يجري على نسق 

د كأوزان الشعر، فله فواصل ال تلتزم بالقوافي، ُيراد بها التأثير في النفس واح

ز بين الحق والباطل، وليس   مّيِ
ُ
بالتذكير والتنبيه، فهو بيان وفرقان وبالغ ورسالة ت

م به، أو يقصد به املبالغة واالدعاء واإلثارة، وإنما هو ذكر يوقظ األفئدة  بغناء ُيترنَّ

كن أن نستنتج منه أن القرآن الكريم يحط من مكانة  وينبه الجوارح. وال يم

الشعر، أو ُيْنــزل من قيمته، بل الهدف من هذه اآلية الكريمة هو التفريق بين 

بس الذي وقع فيه الكفار بسسب ما يشتمل عليه   ِ
ّ
القرآن والشعر، وتوضيح الل

م إال مرة هذا القرآن من سحر وبالغة وبيان. ولم ترد كلمة "شعر" في القرآن الكري

واحدة وهي هذه املرة، وإنما وردت كلمة شاعر في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: "فال  

أقسم بما تبصرون وما ال تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول 

اِعٍر 41شاعر.")الحاقة:
َ

و آِلَهِتَنا ِلش
ُ
َتاِرك

َ
ا ل ِئنَّ

َ
وَن أ

ُ
(، وفي قوله: "َوَيُقول

ْجُنوٍن.")الصافات: (. وذلك لبيان تصور املشركين ومزاعمهم، وفي سورة 36مَّ

ٍم َبِل 
َ

ْحال
َ
 أ

ُ
اث

َ
ْضغ

َ
وا أ

ُ
ال

َ
 كلمة شاعر، وذلك في قوله تعالى "َبْل ق

ً
األنبياء وردت أيضا

وَن.")األنبياء:
ُ
ل وَّ

َ ْ
ْرِسَل األ

ُ
َما أ

َ
ِتَنا ِبآَيٍة ك

ْ
َيأ

ْ
ل
َ
اِعٌر ف

َ
َراُه َبْل ُهَو ش

َ
ت
ْ
(. وبعد ما تغير وضع 5اف
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ِوَي جانُبه، وضعف جانب الكفار، وردت كلمة  رسول هللا
َ
 صلى هللا عليه وسلم، وق

ُص ِبِه َرْيَب  َربَّ
َ
ت اِعٌر نَّ

َ
وَن ش

ُ
ْم َيُقول

َ
شاعر مرة أخرى، وذلك في قوله تعالى: "أ

ُنوِن.")الطور: 
َ ْ
(. وفي ذلك إشارة ملا روي عن الوليد بن املغيرة حين سمع من 30امل

سلم سورة السجدة، فخرج من عنده وهو يقول: رسول هللا صلى هللا عليه و 

"سمعت من محمد كالًما ليس من كالم اإلنس وال من كالم الجن". وقد ُردت تلك  

املزاعم في سورة الحاقة، وفي آخر آية وردت فيها كلمة شاعر في مكة توضح للكفار  

مدى خلطهم بين الشعر والسحر والكهنوت، وبأنه مرتبط بغيبيات وقوى سحرية 

ِريٍم. خا
َ
َقْوُل َرُسوٍل ك

َ
ُه ل رقة للعادة، وتأكيًدا لهم في قوله تعالى في سورة الحاقة: "ِإنَّ

ن  نِزيٌل ِمّ
َ
ُروَن. ت

َّ
ك

َ
ذ

َ
ا ت  مَّ

ً
ِليال

َ
اِهٍن ق

َ
 ِبَقْوِل ك

َ
ْؤِمُنوَن. َوال

ُ
ا ت  مَّ

ً
ِليال

َ
اِعٍر ق

َ
َوَما ُهَو ِبَقْوِل ش

يَن." )اآلية:  ِ
َ
َعامل

ْ
ِبّ ال ت تصورات الكافرين، ودخل كثير منهم في (. وقد انته43- 40رَّ

اإلسالم، عندئذ وقف الشعراء يدافعون عن اإلسالم بالكلمة، كما دافعوا 

بالسيف حتى ُعرف في صدر اإلسالم نوعين من الشعراء: فمنهم أصحاب الضاللة  

دوا مواهبهم للدفاع عن رسول هللا صلى هللا  والكذب، ومنهم املسلمون الذين جنَّ

وعن دعوته. ولتوضيح اللبس ملن يشكك ويكره الشعر استناًدا لآلية عليه وسلم 

ِلّ َواٍد 
ُ
ُهْم ِفي ك نَّ

َ
َر أ

َ
ْم ت

َ
ل
َ
اُووَن. أ

َ
غ

ْ
ِبُعُهُم ال

َّ
َعَراُء َيت الكريمة في سورة الشعراء: "َوالشُّ

 
ُ
ِذيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
 ال

َّ
وَن. ِإال

ُ
 َيْفَعل

َ
وَن َما ال

ُ
ُهْم َيُقول نَّ

َ
ُروا َيِهيُموَن. َوأ

َ
ك

َ
اِلَحاِت َوذ وا الصَّ

ٍب َينَقِلُبوَن."  
َ
يَّ ُمنَقل

َ
ُموا أ

َ
ل
َ
ِذيَن ظ

َّ
ُم ال

َ
ِلُموا َوَسَيْعل

ُ
ِثيًرا َوانَتَصُروا ِمن َبْعِد َما ظ

َ
ـَه ك

َّ
الل

(، وملن يحتج بها في ذم القرآن للشعر دون معرفة أو بحث  227- 224)اآليات من 

ملقصود منها هم الشعراء املشركون عن تفسيرها، وعدم فهم املقصود منها. إن ا 

الذين تناولوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالهجاء، ومسوه باألذى، أما 

املؤمنون فقد استثناهم هللا سبحانه وتعالى، وشّدد على هذا االستثناء بقوله  
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ا وا الصَّ
ُ
ِذيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
 ال

َّ
ِلَحاِت"، وإال تبارك وتعالى في اآلية املذكورة سابًقا: "ِإال

روا 
ّ
بماذا نفسر وجود شعراء من األنصار عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سخ

الكلمة في الشعر ملدحه عليه الصالة والسالم، واالنتصار له، والدفاع عنه، مثل  

حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبدهللا بن رواحة، وحين حشدت قريش كل ما 

ية ضد الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، تملك من قوة في حربها اإلعالم

يتصدرها شعراء مثل ابن خطل وابن حبابة وابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب، 

 الناس حولهم، وهم ينشدون هجاءهم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
َّ

والتف

 إعالمية مضادة يتزعمها شعراء 
ً
أعلن النبي صلى هللا عليه وسلم من جانبه حربا

نصار كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد هللا بن رواحة للوقوف في وجه األ 

قريش وشعرائها، وهؤالء هم الذين خاطبهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله:  

ما يمنع القوم الذين نصروا رسول هللا بسالحهم أن ينصروه بألسنتهم، وكان شعر 

 - لحسان بن ثابت: "اهجهم هؤالء النفر أشد على قريش من نضح النبل، وقال 

 
ً
وروح القدس معك، فوهللا لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام  -أي اهج قريشا

في غلس الظالم، والَق أبا بكر يعلمك تلك الهنات"، ومنهم أيًضا اإلمام علي بن أبي 

طالب رض ي هللا عنه ومن التابعين اإلمام الشافعي. وقد بارك عليه الصالة 

كل من يدافع عن اإلسالم، ودعا الشعراء إلى ذكر مواطن والسالم استعداد 

الضعف في خصوم الدعوة حتى يشددوا عليهم الهجاء موضًحا أثره بقوله لرائد  

ا  -الشعر اإلسالمي حسان بن ثابت: "اهجهم 
ً

فوهللا لهجاؤك عليهم  - يعني قريش

ن أشد من وقع السهام في غلس الظالم". وكان كفار قريش يرهبون شعره. إذ

الشعر في اإلسالم رسالة من الشاعر، والتزام منه في الحرص على الصدق واألمانة، 

 .وذكر معاني الخير بما يخدم املبادئ واألهداف السامية النبيلة 
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، وذلك بمنطوق القرآن، بيد أنه عليه  
ً
ومن املعروف أن نبي اإلسالم لم يكن شاعرا

إليه، حتى إنه جعل لحسان  الصالة والسالم كان يحب الشعر، ويحب أن يستمع  

منبًرا في أقدس مكان عند املسلمين، أي املسجد، وأهدى عليه السالم كعب بن 

زهير بردته، فسميت قصيدته بـالبردة، وكم عارضها، ونسج على منوالها فطاحل 

سلُمون إن القرآن ذو بالغة، خاطب به العرب بلغته  
ُ
الشعراء عبر الزمن. ويقول امل

ؤمنين به.  الراقية الفصيحة،
ُ
سلم بالقرآن أمام غير امل

ُ
 فال عجب إذن أن يفتخر امل

أنزل هللا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سورة كاملة باسم الشعراء هي سورة 

الشعراء، وهذه السورة من عجائبها أنها بدأت بالحروف املقطعة "طسم"، وهذه 

ذا يقول كثير من  إشارة إلى أن القرآن الكريم معجز في لفظه وبالغته، وله

، ويبررون  
ً
الراصدين للتراث اإلسالمي: إنه في عصر صدر اإلسالم تأخر الشعر قليال

َره ُيعزى إلى اندهاش البلغاء والفصحاء وانبهارهم بالقرآن  ذلك بقولهم: إن تأخُّ

 مثل لبيد بن ربيعة وغيره الذين كانوا يقولون إنهم 
ً
 كبيرا

ً
الكريم، ونجد شاعرا

آن عن الشعر، وإن أحدهم ملا طلب منه أن يكتب ما قاله من  استغنوا بالقر 

شعر، أخرج سورة البقرة وقال: "هللا أغناني بمثل هذا"، وبالطبع لم يأت القرآن 

ليلغي الشعر، لكن إعجاز القرآن وبالغته التي هي في الذروة العليا، جعلت كثيًرا  

ِبُعُهُم من الشعراء يتقاصرون عن شعرهم، ويدركون أنهم محجوجون َ
َّ
َراُء َيت

اُووَن"، وهذا في الواقع حكم على أتباع الشعراء، بأن الشعراء يتبعمخصومون، 
َ
غ

ْ
ال

عهم الغاوون،  فالسورة بدأت بهذا املعنى، وختمت بقول هللا سبحانه وتعالى: "َوالشُّ

 
َ
ّلِ َواٍد َيِهيُمون. َوأ

ُ
ُهْم ِفي ك نَّ

َ
َر أ

َ
ْم ت

َ
ل
َ
وَن َما ال ثم قال هللا سبحانه وتعالى: "أ

ُ
ُهْم َيُقول نَّ

ّلِ 
ُ
: أن هللا سبحانه وتعالى بدأ بذكر الغواية، ألنهم ِفي ك

ً
وَن". وهنا تالحظ أوال

ُ
َيْفَعل

وَن". إذن فالعيب ليس في ذات الشعر، وإنما 
ُ
وَن َما ال َيْفَعل

ُ
ُهْم َيُقول نَّ

َ
َواٍد َيِهيُموَن "َوأ



66 

 

أونابًيا عن العرف واملألوف العيب في مضمون الشعر إذا كان رديًئا وممجوًجا 

ِذيَن آَمُنوا 
َّ
 ال

َّ
: أن الختام في اآلية هو قوله تبارك وتعالى: "ِإال

ً
والدين، ونالحظ أيضا

اِلَحاِت".  وا الصَّ
ُ
 َوَعِمل

نخلص من هذا أن ذم الشعر ليس للشعر ذاته، وإنما لحاالت خاصة 

والسلوك   يتقمصها بعض الشعراء، يخرجون بها عن دائرة العرف والرصانة

السوي، ولألسف هذا النوع من الشعر كثير، وبالطبع ما من إنسان إال وهو يتذوق 

الشعر. والعيب هنا هو في فئة من الشعراء، الذين يقولون ما ال يفعلون، وفي كل 

واٍد يهيمون، ويكون همهم هو املتاجرة بالكلمة، وحشد األتباع، والتأثير على الغير، 

 والباطل حًقا، والحسن قبيًحا والقبيح حسًنا، حتى إنهم قد يقلبون ال
ً
حق باطال

 له، ونجد 
ً
وقد يذمون اإلنسان بما ليس فيه أو يمتدحون إنسان بما هو ليس أهال

 لذلك، فكثيًرا ما كان يأتي إلى  -وهو سيد الشعراء-في شعر املتنبي أحياًنا 
ً
مثاال

، فإذا خاب مسعاه، ولم يحصل منه على
ً
مراده ومبتغاه،  بعض امللوك ممتدحا

 عليه، كما فعل مع كافور اإلخشيدي، وكان من حكام  
ً
 له، ومتحامال

ً
رجع ذاما

 الدولة اإلخشيدية في مصر والشام،وحين لم يحصل على مبتغاه منه، قال:

 إن العبيد ألنجاس مناكــــــــيد  ال تشتر العبد إال والعصا معه

 وكما في قصيدته في سيف الدولة: 

ـــــــِبُم وا َحرَّ 
َ

ُبه ش
ُ
ل
َ
ن ق لباه ِممَّ

َ
 وَمن ِبِجسمي وحالي عنده َسَقُم   ق

إلى آخر القصيدة التي كان يظهر فيها نوًعا من العتب بشكل أو بآخر، ألنه 

 أم إمارة أم أية مصلحة 
ً
لم يحصل على مطلبه وبغيته، سواء أكان هذا املطلب ماال

 في األعراف.من املصالح، فالشاعر هنا قد يقلب املوازين وين
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وفي حالة أخرى تتعلق بما عرف عن بعض القبائل العربية بأنهم "أنف الناقة"،  

مما جعل الناس يأنفون من هذا االسم، بل ويعيرونهم به، فانتشلهم شاعر من 

 هذه الوهدة وأنقذهم منها بقوله: 

يُرهم
َ
ذناُب غ

َ
 واأل

ُ
نف

َ
وٌم ُهُم األ

َ
   ق

َ
اق نِف النَّ

َ
با وَمن ُيَســـــاِو ِبأ

َ
ن
َّ
 ِة الذ

فصاروا بعد هذا البيت من الشعر يفتخرون بهذا االسم، ويتباهون به بين 

القبائل، لذا فقد يطيح الشاعر بقبيلة أو أمة أو شعب، أو يرفع من قدرها ومكانتها 

 .بمثل هذه األبيات الشعرية التي ال تكلف شيًئا في حقيقة األمر

إذا انتقدنا وسائل اإلعالم ال أخيًرا، الشعر هو لسان ولغة وإعالم، فنحن 

ننتقدها كإعالم، وإنما ننتقد املضامين التي تتعلق بها مثل التضليل والخداع 

وهللا أعلم   –واإلسفاف واالستخفاف بعقول الناس ومعتقداتهم ومشاربهم، وهذا  

ها هو املقصود في اآلية الكريمة التي استثنى فيها هللا َعزَّ َوَجل تلك الفئة املشار إلي  -

ِثيًرا َوانَتَصُروا 
َ
َه ك

َّ
ُروا الل

َ
ك

َ
اِلَحاِت َوذ وا الصَّ

ُ
ِذيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
 ال

َّ
في اآلية الكريمة: "ِإال

ِلُموا".
ُ
 ِمْن َبْعِد َما ظ

وختاما، كفى بالشعر منزلة عند العرب أن عائشة رض ي هللا عنها كانت تروي شعر 

 لبيد بن ربيعة العامري رض ي هللا عنه كله. وُربَّ 
ً
 بيت واحد من الشعر كان سببا

في نجاة قائله، أو إخراجه من السجن أو في حصوله على جاٍه أو مال، وُربَّ بيت  

 .واحد من الشعر وجبت لقائله به الجنة يتبوأ منها حيث يشاء

 :النقد األدبي في حياة الرسول صلى ہللا عليه وسلم

مباشرة إلى مرضعات   كان من عادة العرب أن يرسلوا أوالدهم بعد والدتهم

في البادية، حيث الهواء الصافي واللبن الخالص، حتى تقوى أبدانهم وتصح 

 بلغة أهل القرى، وهكذا قض ى النبي  
ً
ألسنتهم، لسالمة لغة أهل البادية قياسا
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صلى هللا عليه وسلم وهو صغير خمس سنوات في بني سعد عند حليمة السعدية،  

ورد عنه قوله: "أنا أفصح العرب بيد أني  فصحَّ لسانه وتعلم الفصاحة. فقد 

 قريش". 

لم يختلف موقف النبي صلى هللا عليه وسلم من النقد مع موقف القرآن 

الكريم، لصدورهما من منهل واحد، "وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى". 

(. وقد ظهر في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم شعراء كثيرون أهمهم 3)النجم:

وهم حسان بن ثابت وعبد بن رواحة وكعب بن مالك، نافحوا عن نبي   ثالثة،

اإلسالم وعن الدين الحق، بكل ما أوتوا من قوة لسان وأساليب بيان، وكان 

أشدهم في ذلك حسان بن ثابت، الذي نال إعجاب النبي ونال دعوته بأن يكون  

 عليه  روح القدس معه، وقد كان. حين اشتدت كراهية قريش للرسول صلى هللا

وسلم، ولم يكتفوا بقتاله، أخذوا يهجونه، ويحثون أفضل الشعراء وأقواهم على 

هجائه صلى هللا عليه وسلم بالشعر، ومن هؤالء عبدهللا بن الزبعرى وأبو سفيان 

بن الحارث وأمية بن أبي الصلت وأنيس بن زينب، وأشهرهم كعب بن زهير، وقد 

ى حسان بن ثابت لهم وخاصة ألبي سفيان بن   أسلم أكثرهم فيما بعد. تصدَّ

 الحارث الذي تمادى في هجائه،  

 فقال حسان في مطلع قصيدته: 

 فأجبت عــــنه
ً
 وعند هللا في ذاك الجــــــزاء                هجوت محمدا

ا َحِنـــــــيفا  َبرَّ
ً
دا  َرُسوَل هللِا ِشــــــــيَمُتُه الَوفاءُ                     َهَجوَت ُمَحمَّ

بي َووالِدُه َوِعرضـــــي
َ
ِإنَّ أ

َ
ــــــاءُ                        ف

َ
م ِوق

ُ
ٍد ِمنك  ِلِعرِض ُمَحمَّ

َروهــــــا
َ
م ت

َ
ِتي ِإن ل يَّ

َ
ِكلُت ُبن

َ
ــــــَداِء                       ث

َ
َنفي ك

َ
قَع ِمن ك ثير النَّ

ُ
 ت

ة ُمصــــــِعداٍت  ِعنَّ
َ
ماءُ                       ُيباِرين األ ِ

ّ
َســـُل الظ

َ
كتاِفها األ

َ
ى أ

َ
 َعل
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ـــــــــراٍت  ِ
ّ
لُّ ِجياُدنا ُمَتَمط

َ
ظ

َ
ســــــــاءُ                             ت ِ

ّ
ُمِر الن

ُ
ُمُهنَّ ِبالخ ِ

ّ
ط

َ
ل
ُ
 ت

ِإن أعَرضُتموا َعنا اعَتَمرنا
َ
 الِغطاءُ                     ف

َ
ف

َ
ش

َ
 وكان الَفتُح َوانك

اصِبروا ِلِضـراِب َيوٍم و 
َ
 ف

َ
 ُيِعزُّ هللُا ِفيِه َمن َيشـــــــــــاءُ                         ِإال

 
ً
رَســـــلُت َعبدا

َ
د أ

َ
ـــــفاء                      وقال هللُا ق

َ
يَس ِبِه خ

َ
 َيُقوُل الَحقَّ ل

 
ً
ـــــرُت ُجندا قاء                      وقال هللُا قد َيسَّ ِ

ّ
نصاُر ُعرَضُتها الل

َ
 ُهُم األ

عن كعب بن مالك رض ي هللا عنه أنه قال للنبي صلى هللا عليه وسلم: إن هللا 

تعالى قد أنزل في الشعر ما أنزل، فقال النبي: إن املؤمن يجاهد بسيفه ولسانه،  

ستيعاب البن عبد والذي نفس ي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل". وجاء في اال 

البر أنه قال: يا رسول هللا، ماذا ترى في الشعر؟ قال النبي صلى هللا عليه وسلم:  

 إن املؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. 

 وعن كعب بن مالك أنه قال:

سَبِق                     ونطيع نبينا ونجيـــــــــبه
ُ
 وإذا دعا لكريهة لم ن

ن يدخل في اإلسالم، نظم قصيدة وحين آمن قلب كعب بن زهير، وأراد أ 

طويلة يعتذر فيها إلى النبي صلى هللا عليه وسلم مطلعها بانت سعاد بأبيات عددها 

57  .
ً
، مهدها بأبيات غزلية عددها ثالثة عشر بيتا

ً
 بيتا

 وإن من الشعر لحكما". 
ً
 وقال عليه الصالة والسالم: "إن من البيان لسحرا

 سن وقبيحه قبيح. وجعل الشعر بمنزلة الكالم حسنه ح

والحديث الذي يستند إليه من قال بكراهة الشعر، وهو ما رواه أبو هريرة 

رض ي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ألن يمتلئ جوف أحدكم 

 هكذا 
ً
" )رواه البخاري(. ظل هذا متداوال

ً
 فيريه خير له من أن يمتلئ شعرا

ً
قيحا

 حتى طبع كتاب الزركش 
ً
ي املسمى "اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على  ناقصا
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الصحابة" وفيه أن عائشة رض ي هللا عنها قالت مستدركة على الرواي: "لم يحفظ  

 خير 
ً
 ودما

ً
أبو هريرة الحديث" إنما قال رسول هللا: "ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا

 ُهجيت به". وقد رويت مثل هذه الرواية عن ُعد
ً
ي بن جابر  له من أن يمتلئ شعرا

. وهكذا سقط الدليل الوحيد على القول بكراهية الرسول صلى هللا عليه  
ً
أيضا

 وسلم للشعر في ذاته. 

وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم يكره كل هجاء ليس له مبرر شرعي، 

كالدفاع عن اإلسالم ونبي اإلسالم وصحابة الرسول صلى هللا عليه وسلم. ومن 

يه وسلم كره أن يذكر حسان بن ثابت في مجلسه هجاء  ذلك أن النبي صلى هللا عل

 األعش ى لعلقمة، الذي قال فيه: 

 الناقِض األوتاَر والواترِ   علقم ما أنت إلى عامـر

فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "يا حسان، ال تعد تنشدني هذه القصيدة 

قيصر؟  بعد مجلسك هذا"، فقال: يا رسول هللا، تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند  

فقال صلى هللا عليه وسلم: "يا حسان، أشكر الناس للناس أشكرهم هلل تعالى، 

 - يقصد علقمة–وإن قيصر سأل أبا سفيان عني فتناول مني، وإنه سأل هذا عني  

 فأحسن القول، فشكره الرسول صلى هللا عليه وسلم على ذلك. 

ار أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرَّ 
َّ
 ومعه أبو بكر الصديق وروى الزبير بن بك

 رض ي هللا عنه برجل يقول في بعض أزقة مكة: 

 هال نزلت بآل عبــــــد الدار  يا أيها الرجل املحول رحله

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "يا أبا بكر، هكذا قال الشاعر؟ قال: ال يا  

 رسول هللا، ولكنه قال: 

 ن آل عبد املناف هال سألت ع  يا أيها الرجل املحول رحـــله 
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 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هكذا كنا نسمعها". 

:
ً
 وحين أنشده النابغة الجعدي قائال

 وإنا لنرجوا فوق ذلك مظهرا  بلغنا الســماء مجدنا وجدودنا

رأى النبي صلى هللا عليه وسلم في هذا القول فخر الجاهلية املذموم فقال له: أين  

 ليلى؟ املظهر يا أبا 

فقال النابغة: الجنة يا رسول هللا. قال عليه الصالة والسالم: أجل إن شاء 

 هللا. وفي رواية قال له: أجدت، ال َيفُضِض هللُا فاَك.

ُص األدب من الشوائب  ِ
ّ
ل
َ
بمثل هذه املالحظات كان النبي صلى هللا عليه وسلم ُيخ

 التي ال تتفق وروح اإلسالم وقيمه السامية. 

 : ء الراشدين من الشعرموقف الخلفا

لم َيِحد موقف الخلفاء الراشدين عن موقف القرآن الكريم وموقف 

وا بالرسول صلى هللا  الرسول صلى هللا عليه وسلم من الشعر واألدب، ألنهم تأسَّ

 عليه وسلم، وكان لهم أسوة حسنة. 

املواقف كان أبو بكر الصديق رض ي هللا عنه ينشد الشعر، ويستشهد به في  

 يكمل البيت الذي يقوله الشاعر، ويغير في صياغته ومعناه 
ً
املختلفة، وأحيانا

، مما يدل على معرفته بالشعر وحفظه له. 
ً
 أحيانا

 من الخلفاء والصحابة كانوا 
ً
ويذكر ابن رشيق في كتابه العمدة أن كثيرا

 بفطرتهم وذوقهم، وكان أبو بكر الصديق رض ي هللا عنه يقدم الن
ً
ابغة على نقادا

، وأبعدهم 
ً
، وأعذبهم بحرا

ً
غيره من الشعراء، وكان يقول عنه: هو أحسنهم شعرا

 .
ً
 قعرا
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وكان عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه من أنقد أهل زمانه بتوجيهاته وآرائه 

النقدية، ولم يشغله الحكم وإدارة شئون املسلمين عن مدارسة الشعر والتزود 

، وكان يدعو الناس إلى  منه. وكان شديد الحرص على سالمة
ً
بنية الكالم نحويا

مون السنن   ِ
ّ
عل

ُ
ُموا النحو كما ت

َّ
َعل

َ
ضرورة مراعاة قواعد النحو، وكان يقول: ت

 والفرائض.

: هل تروي لشاعر الشعراء؟ فقال ابن عباس:  
ً
وروي عنه أنه سأل العباس قائال

 ومن هو؟ قال عمر: الذي يقول:

د الناس أخلدوا ِ
ّ
 يخل

ً
 ولكن حمد الناس ليس ِبُمخِلـــــد  ولو أن حمدا

 فقال العباس: ذاك زهير، فقال عمر: فذاك شاعر الشعراء.

 1وحين سأله العباس: وبم كان شاعر الشعراء؟ قال: ألنه كان ال يعاظل في الكالم

 إال بما فيه 2وكان يتجنب وحش ي الشعر
ً
 .3، ولم يمدح أحدا

دود في قول الشعر، أن وروي عن شدته في الحكم على من يتجاوز الح 

 بشعره. فسأل 
ً
 الحطيئة الذي كان عمر معجبا

ً
الزبرقان بن بدر أتي إليه شاكيا

 عمُر الزبرقاَن: ماذا قال لك؟ قال: 

 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس ي  دع املكارم ال ترحل لبغيتـــــها

قال عمر لحسان رض ي هللا عنهما: ما تقول؟ أهجاه؟ وعمر يعلم من ذلك 

َح 
َ
ما يعلم حسان، ولكنه أراد إقامة الحجة على الحطيئة، فقال حسان: بل َسل

 
 قاله أوس بن حجر في رثاء فضالة بن كلدة األسدي:والمعاظلة إدخال الشيء في غيره. ومن األمثلة على المعاظلة ما  - 1

 تصمت بالماء تولباً جدعا وذات هدم عار نواشرها

سمى الصبي تولباً وهو ابن الجحش. وذات هدم أي خلقة الثياب، وعار نواشرها أي عارية ذراعيها، والتولب ولد الجحش، وجدعاً 

 سيء الغلمان.
 إدراك لفظه أو معناه وهو ما يعرف باإلغراب أو الغموض الكثيف.أي عدم ذكر ما يصعب فهمه، ويبعد عن  - 2
 والمقصود به صدق الشاعر في مديحه وعدم الكذب، وعدم المبالغة الزائدة. - 3
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، فاستعطفه  
ً
عليه. أي قض ى حاجته عليه، فألقاه في حفرة اتخذها سجنا

 :
ً
 الحطيئة قائال

 ماذا تقول ألفراخ بذي مـــــــرخ

 ال ماء وال شجر زغب الحواصل

ــبهم في قعر مظلمة   ألقيت كاســـ

 فاغفر عليك ســــــالم هللا يا عمر

يعني: ماذا تقول يا عمر في أطفال صغار مثل أفراخ الطير الصغيرة، التي 

لم يظهر لها ريش، واملرخ هو الدهن على الجسد، وهي كناية عن شدة صغر الفرخ. 

ت الريش الناعم اللين. ألقيت باملسئول  وزغب الحواصل: أفراخ الطير الصغيرة ذا 

 عنهم وعن طعامهم في السجن املظلم، فسامح، عليك سالم هللا يا عمر.

 من املسلمين، 
ً
 أال يهجو أحدا

ً
ى سبيله، وأخذ عليه عهدا

َّ
 له قلب عمر وخل

فرقَّ

 ويقال إنه اشترى منه أعراض املسلمين مقابل مال دفعه له. 

عثمان بن عفان رض ي هللا عنه فقد كانت فترة حكمة وأما الخليفة الراشد الثالث  

 مليئة بأحداث الفتنة، ولذلك لم ُيعرف ش يء عن إقباله على الشعر وال بالشعراء. 

، فكان كثير الحفظ 
ً
 ونثرا

ً
وكان سيدنا علّي رض ي هللا عنه غزير املادة األدبية شعرا

لشعر في املناسبات لألشعار والحكم واألمثال، وكان كثير االستشهاد بمحفوظه من ا 

 املختلفة. 

 كان يقول: "الشعر 
ً
وقد روى ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة أن عليا

ميزان القول". وكان علي يزن الشاعر بما يتميز به من فكر ورأي، وفي هذا كان 

 يقول: "قيمة كل امرئ بما يحسنه". 
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قال علي اختصم الناس ليلة حتى ارتفعت أصواتهم: أي الشعراء أفضل. ف

بن أبي طالب رض ي هللا عنه: "كل شعرائكم محسن، ولو جمعهم زمان واحد، 

وغاية واحدة، ومذهب واحد في القول، لعلمنا أيهم أسبق إلى ذلك، وكلهم قد 

أصاب الذي أراد وأحسن فيه، وإن يكن أحد أفضلهم، فالذي لم يقل رغبة وال 

 وأجودهم نادرة". رهبة: امرؤ القيس بن حجر، فإنه كان أصحهم بادرة،

يضعنا سيدنا علي بن أبي طالب أمام مقياس دقيق ألهم قضية من قضايا 

النقد األدبي وهي قضية املقياس الذي نفاضل به بين الشعراء، فاملقياس يستند  

 في املوازنة بين الشعراء، وأول ما أشار 
ً
 نقديا

ً
إلى الرأي والفكر، ثم يضع مقياسا

ن يكون الشعراء املراد التفاضل بينهم أبناء جيل واحد، إليه هو الزمان الواحد أو أ 

 أو عصر واحد، أو أنهم قالوا في غرض واحد، أو لهم مذهب واحد في القول.

  ،
ً
قال الجاحظ في كتابه "البيان والتبيين": كان أبو بكر الصديق خطيبا

، وكان علّي أخطبهم.
ً
، وكان عثمان خطيبا

ً
 وكان عمر خطيبا

امتدت خالفة سيدنا أبي بكر الصديق رض ي هللا عنه سنتان وأربعة أشهر 

وكانت مليئة باألحداث الجليلة التي أشغلت الخليفة والصحابة الكرام مثل جمع 

، إلى جانب الفتوحات 
ً
للقرآن وحروب الردة التي شملت الجزيرة العربية كلها تقريبا

 على أكبر دولتين في العظيمة التي حققها املسلمون في هذا العهد شر 
ً
 وغربا

ً
قا

العالم آنذاك وهما دولتي الفرس والروم، وغيرها من األحداث الكبرى. كل ذلك 

شغل الصحابة وعلى رأسهم خليفة املسلمين آنذاك وهو سيدنا أبو بكر الصديق 

رض ي هللا عنه عن اإلبداع األدبي والنقدي الذي يحتاج إلى استقرار. وكذلك كان  

ان بن عفان رض ي هللا عنه الذي كان كله فتن وأحداث ومشاكل، عهد سيدنا عثم

انتهت بقتل اإلمام املظلوم، ولم يتسنى له وللصحابة من حوله مجال للتفكير  



75 

 

الهادئ واإلبداع وإكمال مسيرة النقد التي بدأها رسول هللا صلى هللا عليه. ونحن  

يحسد عليها فقد نعرف أن سيدنا علي بن أبي طالب تولى الخالفة في ظروف ال 

كانت الفتن على أشدها، وخاصة بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رض ي هللا  

عنه، وقبل أن ينتهي الخالف بين املسلمين، وقبل أن تنته تلك الفتن كان سيدنا  

 علي قد استشهد على يد الخوارج.

، واألهم من ذلك 
ً
 نسبيا

ً
أما عهد سيدنا عمر بن الخطاب فقد كان طويال

، وكاد أن يخلو من الفتن الداخلية التي أودت بحياة كان أكث
ً
 وأمنا

ً
ر استقرارا

 الخلفاء الراشدين اآلخرين. 

فكر، والفكر ال ينمو إال في ظل االستقرار واألمن  -كما نعلم–والنقد 

  
ً
واألمان، ولذلك نجد أن هذا الفكر املتمثل في النقد األدبي قد ارتقى، ونما كثيرا

د الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه، إلى جانب في عهد الخليفة الراش

 الذوق األدبي والنقدي الذي تميز به هذا الخليفة.

ومن باب الش يء بالش يء يذكر، نالحظ عدم االستقرار وانعدام األمن 

إلى  -إلى جانب أسباب أخرى –واألمان في بالد املسلمين اليوم، األمر الذي أدى 

اعهم لكافة أشكال الفكر واإلنتاج، وهذا كله بسبب  تأخر املسلمين، وعدم إبد

عدم االستقرار السياس ي واالجتماعي واالقتصادي. وهذا األمر ُيراد للعالم اإلسالمي 

 وال يتطور، فكل بؤر النزاع والخالف واملعارك والحروب تكاد  
ً
حتى يبقى متخلفا

شمير وميانمار تنحصر في بالد املسلمين أو في مناطق املسلمين، مثل فلسطين وك 

ومناطق مسلمي اإليغور في الصين، ومن قبل في بوسنيا والشيشان. ونالحظ خلو 

 
ً
مناطق غير املسلمين من االضطرابات والقالقل واملشكالت، األمر الذي شكل عامال

 في استقرارها، واالبتكار واالنتاج والتقدم. 
ً
 أساسيا
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: النقد األدبي في العصر األموي 
ً
 :ثانيا

ه السياس ي للدولة اإلسالمية في العصر األموي، من نظام الخالفة تغير الوج

الراشدة القائمة على الشورى إلى نظام ملكي وراثي، ونتج عن ذلك تعدد اآلراء 

السياسية والفكرية، فظهر الشعر السياس ي الداعي إلى التشيع آلل البيت أو إلى 

تماعي لألمة، فظهرت الطبقات  الخوارج أو إلى الحكام األمويين. كما تغير الوجه االج

االجتماعية بكل ما فيها من تفاوت، وكان لكل طبقة من يعبر عنها، فتعددت 

االتجاهات الفكرية. وظهر شعراء السلطة وشعراء الصعاليك وشعراء املذاهب 

املختلفة. كما زادت ألوان السمر والطرب والغناء، فزادت املحافل التي تزخر بمثل 

ب. ومع اتساع الدولة األموية زادت رحالت الشعراء في أرجاء هذا النوع من األد

املناطق اإلسالمية، وخاصة البالد املفتوحة الجديدة، فظهرت آثار هذه الرحالت 

في أدب هذه الفترة، وظهر شعراء يجيدون فن املدح مثل األخطل، كما ظهر من 

د التصوير يغرف من بحر مثل جرير، ومن ينحت من صخر مثل الفرزدق، ومن أجا

والوصف، ومن أجاد التصوف والتنسك، ومن أجاد الغزل الصريح، ومن دعا إلى 

التحرر من قيود األخالق واالنغماس في امللهيات مثل مسلم بن الوليد وأبو ُنواس 

وبشار بن برد. وتجددت فكرة األسواق الجاهلية ولكن بأسماء جديدة تناسب  

بصرة، وسوق الكناسة في الكوفة. واتسع  البيئة الجديدة، مثل سوق املربد في ال

 يتناسب مع التطور الفكري 
ً
 جديدا

ً
مفهوم النقد األدبي عما قبل، بل أخذ مفهوما

وتغير البيئة. وقد تجاوز النقد بنية الشعر ومعانيه إلى نقد الشعور والتفرقة بين 

وتميز  إحساس وإحساس، وهذا النوع من النقد عاد بنا إلى منابع الثقافة العربية.  

 مع زيادة النشاط  
ً
 بظهور الرواة وهم علماء اللغة والنحو تزامنا

ً
هذا العصر أيضا

العلمي القائم على أساس فهم القرآن وشرحه وتفسيره. وكان النقد األموي 
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 إلى اللغة  
ً
 بالذوق العربي الخالص من كل شائبة، يحتكم أساسا

ً
محكوما

دور بارز في امليدان النقدي، فقد واشتقاقاتها، والنحو وإعرابه. وكان للنقائض 

أذكت العصبية التي عادت قوية في العصر األموي مستعيدة مجدها الجاهلي، 

ومن أهم الدوافع إلى االتجاه إلى اللغة والنحو هو اختالط األعاجم بالعرب، 

 وبخاصة الفرس. 

وقف النقد العربي أمام هذه التيارات الجارفة التي أخذت تهدد اللغة  

وقواعدها، فتصدى لها هؤالء العلماء، وجعلوا من مظاهر النقد األدبي العربية 

آنذاك أن تنطبق عليه مقاييس اللغة والنحو، فكانوا يحرصون على أن تجري 

الكلمات في نسق عربي أصيل، ومن يحيد من الشعراء عن هذه السنن تعرض من 

َي هؤالء النقاد للنقد والتجريح، كما اعترضوا على زياد بن سلمى  األعجم )وُسّمِ

كنة في كالمه( حين قال:
ُ
 األعجم لوجود ل

 كمن ليس غاٍد وال رائُح   إذا قلت قد أقبلت أدبرت

.
ً
 وال رائحا

ً
 وكان القياس يقتض ي أن يقول: ليس غاديا

العصر  –يقول الدكتور شوقي ضيف في كتابه "تاريخ األدب العربي 

الشاكلة هو الذي دفع لظهور اللغويين والنحاة اإلسالمي": وانتشار اللحن على هذه  

منذ القرن األول للهجرة، فقد أخذت تتجرد جماعة من العلماء، وخاصة في 

البصرة لتنقية العربية مما دخلها من فساد، وكان بعض هؤالء العلماء يتعرض 

، حتى لو اضطرتهم القافية إلى ذلك، واشتهر 
ً
 نحويا

ً
لفصحاء الشعراء ينقدهم نقدا

هذا الجانب عبدهللا بن أبي إسحق الحضرمي بمراجعاته للفرزدق فيما كان  في

:
ً
 من بعض شاذات نحوية. ومن ذلك أن الفرزدق أنشد قائال

ً
 يحدث أحيانا

  وعضَّ زمان يا بن مروان لم يدع 
ُ

 أومجلف
ً
 من املال إال مســـــــحتا
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الفرزق  فأخذ عليه عبدهللا ضم مجلف وكان عليه أن يقول مجلفا، فرد عليه

:
ً
 معاتبا

 ولكن عبدهللا مولى موالـــــيا  فلو كان عبدهللا مولى هجوته 

أه عبدهللا مرة أخرى ألنه فتح الياء في مواليا، وكان عليه أن يجرها. 
َّ
 فخط

إلى جانب اللغة والنحو اهتم نقاد آخرون بالناحية الدينية واألخالقية في نقدهم، 

م وقيم الدين الحنيف، كانوا له باملرصاد، فإذا ما خرج شاعر عن شرع هللا الحكي

وخاصة شعراء االتجاهات الجديدة من أمثال مسلم بن الوليد وأبو نواس وبشار  

 بن برد وعمر بن أبي ربيعة.  

 :أسئلة الوحدة

 هذا املوقف باآليات  -1
ً
حا اذكر موقف القرآن الكريم من الشعر. ُموّضِ

 الكريمة. 

من الشعر؟ وضح باألحاديث ما موقف النبي صلى هللا عليه وسلم  -2

 الشريفة. 

 وضح موقف عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه من الشعر.  -3

 اذكر نبذة موجزة عن النقد العربي في العصر األموي. -4
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 الوحدة الرابعة

 

 

 

 

عالمہ و القضایا النقدیة)
ٔ
 (1مصادر النقد، ا

 )القرن الثانی والثالث الھجریین(
 

 

 

 

 

 

 

لیف
ٔ
: أ.د.محمد علي غوريتا  

   شكيل أحمد -1مراجعة:
 ي د۔ سمیع ہللا زبیر   -  2
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 املحتــــويات

  

 الصفحة العنوان 

 81 التعارف

 81 األهداف

 82 النقد األدبي في القرن الهجري الثالث 

م 
ا

حول الشعراء" البن سال
ُ
كتاب "طبقات ف

 الُجَمِحي
85 

 93 كتاب "الشعر والشعراء" البن قتيبة الدينوري 

 95 موقفه املعتدل من قضية القديم والجديد

موقف ابن قتيبة من االلتزام بالتقاليد الشعرية  

 املوروثة 
97 

 98 العضوية وبناء القصيدةالوحدة 

 99 الدوافع إلى قول الشعر

 100 قضية الطبع والتكلف 

 101 قضية اللفظ واملعنى 

 103 قضية السرقات 

 104 أسئلة الوحدة
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 أهداف الوحدة

 

 التعرف على مصطلح "الفحولة" عند األصمعي وابن سالم الجمحي.  -1

سالم الجمحي، التعرف على كتاب "طبقات فحول الشعراء" ملحمد بن  -2

 وأهميته، وموضوعاته، والقضايا النقدية التي أثارها.

التعرف على كتاب "الشعر والشعراء" البن قتيبة الدينوري، وأهميته،  -3

 وموضوعاته، وأهم القضايا النقدية التي تعرض لها. 

 

 التعريف بالوحدة

سيتعرف الطالب من خالل هذه الوحدة على صفات النقد عند علماء اللغة  

لرواة في القرن الهجري الثاني، وخاصة عند األصمعي، ثم سيتعرف على أول ا 

كتاب نقدي ظهر في القرن الهجري الثالث، وهو كتاب "طبقات فحول الشعراء" 

ملحمد بن سالم الجمحي، وسيتعرف من خالل دراسة هذا الكتاب على أهم 

ب، مثل قضية  القضايا النقدية التي أثارها ابن سالم ألول مرة في مؤلف مكتو 

االنتحال والسرقات والتخصص في النقد وما إلى ذلك، وسيتعرف كذلك على 

كتاب "الشعر والشعراء" البن قتيبة الدينوري، وعلى آرائه النقدية الهامة كعالم 

 ألهل السنة. 
ً
 من علماء اإلسالم، بل لكونه إماما
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 النقد األدبي في القرن الهجري الثالث:

املالحظات اللغوية والنحوية في القرن الهجري الثاني على يد علماء رغم شيوع  

اللغة الرواة الذين رووا الشعر الجاهلي ووثقوه، فإن التأثیر الحقيقي لهؤالء في 

مسیرة النقد كانت نتيجة مالحظات أعمق من تلك التي تتعلق باألخطاء اللغوية  

حضرمي على الفرزدق، ألن والنحوية من مثل ما الحظ عبدهللا بن أبي إسحق ال

هذه املالحظات الجزئية أقرب إلى مجال النحو واللغة منها إلى مجال النقد األدبي، 

كانت في تلك   -أقصد طائفة اللغويین والنحويین–والتأثیر الحقيقي لهذه الطائفة 

النظرات النقدية في صميم النصوص الشعرية والنثرية من حيث هو نص أدبي، 

ات تتمیز بنوع من العمق والشمول. ومن اللغويین الذين كان  وكانت هذه النظر 

مؤسس علم –لهم دور بارز في تطور النقد وبلورته الخليل بن أحمد الفراهيدي 

وتلميذه سيبويه صاحب كتاب "الكتاب" وأبو عبيدة واألصمعي وغیرهم،   -العروض

هجري الثالث وما الذين شكلت آراؤهم املادة األولى التي انطلق منها نقاد القرن ال

بعده، وأهم هؤالء األصمعي الذي تعتبر آراؤه ملهمة لكل من جاء بعده، مثل فكرته  

عن الفحولة الشعرية، فقد قسم األصمعي الشعراء إلى قسمین: فحول وغیر 

، والفحولة لديه تعني التفرد والتفوق الشعري، وهذه الصفة وإن كان 1فحول 

فإنه يمكن أن نستنتج مما قاله حولها يكتنفها بعض الغموض عند األصمعي 

 يجب توافرها في الشاعر الفحل، وهي:
ً
 شروطا

أن تغلب على الشاعرالفحل صفة الشعر على الصفات األخرى مثل  -1

الفروسية والكرم والشجاعة، فعنترة بن شداد وحاتم الطائي ال يعتبران 

 عند األصمعي من الفحول.

 
 والفحل الذكر القوي من الحيوان كاإلبل مثالً. - 1
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 أن يتصف شعره بالجودة الفنية.  -2

 يكون من املكثرين في قول الشعر الجيد. أن  -3

 حتى يروي أشعار العرب،  -4
ً
أن يكون على ثقافة واسعة، فال يكون فحال

ويسمع أخبارهم، ويعرف املعاني، وأن يكون على اطالع واسع بعلم 

 العروض والنحو والنسب وأيام العرب.

 ومن اآلراء التي أسسها األصمعي فصله بین سمو املوضوع وجودة املستوى 

 جيد بالضرورة، ومن ذلك 
ً
 جليال

ً
الفني للشعر، فليس كل شعر يتناول موضوعا

يرى األصمعي أن شعر بعض الشعراء الذي قالوه في الجاهلية أسمى مستوى من 

الشعر الذي قالوه بعد إسالمهم، على الرغم من سمو املوضوعات التي دار حولها 

به "تاريخ النقد األدبي عند شعرهم اإلسالمي. ويرى الدكتور إحسان عباس في كتا

العرب" أن األصمعي يبالغ في هذا االتجاه إلى حد الربط بین سمو املوضوع، 

وهبوط املستوى الفني للشعر، لقوله: "طريق الشعر إذا أدخلته في باب الخیر الن،  

 كان عال في الجاهلية واإلسالم، فلما دخل شعره في باب الخیر من  
ً
أال ترى حسانا

ي وحمزة وجعفر وغیره الن شعره، وطريق الشعر هو طريق شعر الفحولة  مراثي النب

من مثل امرئ القيس وزهیر والنابغة من صفات الديار والرحيل والهجاء واملديح 

والتشبيب بالنساء وصفة الخمر والخيل والحروب واالفتخار، فإن أدخلته باب  

 الخیر الن". واللین عند األصمعي صفة تقابل الفحولة. 

جانب طائفة اللغويین والنحاة وجدت طائفة أخرى كان لها دور بارز في  إلى

ارتقاء النقد األدبي وهم طائفة املتكلمین، وهم املشتغلون بعلم الكالم، وسبب 

نهضة هؤالء كان لشرح العقيدة اإلسالمية والدفاع عنها بمنهج عقلي فلسفي، وقد 

املعتزلة والخوارج والشيعة،  انقسم هؤالء إلى فرق وجماعات، منهم أهل السنة و 
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 وال شهرة، فإنها كانت أطولها 
ً
ورغم أن فرقة املعتزلة لم تكن أكثر هذه الفرق عددا

 في مجال النقد األدبي، وذلك منذ مؤسسها األول واصل بن عطاء، وحسبنا  
ً
باعا

التي تعد   -مؤسس فرقة املعتزلة في بغداد–أن نشیر إلى صحيفة بشر بن املعتمر 

األعمال النقدية القائمة على نظرات ثاقبة عميقة، ومن املبادئ التي  من أوائل

 أرستها هذه الصحيفة مبدأ الطبع واألصالة واملوهبة، وإن لم يذكرها بشر صراحة.

كانت هذه جهود علماء اللغة وعلماء الكالم، التي تعد البذور التي انطلقت 

 تاله. منها األعمال النقدية في القرن الهجري الثالث وما 

كانت البداية الحقيقية للنقد األدبي في القرن الهجري الثالث، ففي هذا القرن 

لفت الكتب األولى في النقد األدبي، مثل "طبقات فحول الشعراء" ملحمد بن سالم  
ُ
أ

الجمحي و"الشعر والشعراء" البن قتيبة و"قواعد الشعر" لثعلب و"طبقات 

و"البيان والتبيین" للجاحظ و"الكامل"  الشعراء" و"البديع" لعبدهللا بن املعتز 

للمبرد. وقد تعرضت هذه الكتب للقضايا النقدية املعروفة في النقد العربي 

القديم مثل االنتحال والسرقات واللفظ واملعنى والجديد والقديم والطبع 

 والتكلف وعمود الشعر.

، بمعنى ومما يالحظ على نقاد القرن الهجري الثالث أنهم لم يكونوا محترفین

أن النقد لم تكن حرفتهم الوحيدة، وإنما كانت لهم اهتمامات فكرية وثقافية  

أخرى غیر النقد األدبي، فقد كان بعضهم من علماء اللغة الرواة مثل محمد بن 

سالم واملبرد وثعلب وبعضهم كان من املتكلمین أمثال الجاحظ وبعضهم كان من 

ألن العلوم العربية لم تكن قد تمايزت  الشعراء أمثال عبدهللا بن املعتز، وذلك

بعضها عن بعض، وبالتالي لم يكن ثمة عالم متخصص في فرع بعينه من فروع  

املعرفة، كما لم تكن هناك مؤلفات في فرع واحد من فروع العلم. ومن ثم كانت  
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 من آراء 
ً
املعارف تتشابك وتختلط في الكتاب الواحد، ومن ذلك نجد كثیرا

.الجاحظ النقدية 
ً
 مبثوثة في كتابه "الحيوان" مثال

ومما يالحظ في كتب النقد األولى امتزاج البالغة بالنقد األدبي، واستمر الوضع 

على هذا النحو أربعة قرون إلى أن تم استقاللهما على نحو حاسم على يد أبي 

يعقوب السكاكي صاحب كتاب "مفتاح العلوم" في القرن الهجري السابع، وكان 

أال تنشأ محاولة السكاكي هذه دون إرهاصات، وأال تسبقها مجموعة من الطبيعي  

من املحاوالت، وهذه املحاوالت بدأت منذ القرن الهجري الثالث، كمحاولة عبدهللا 

بن املعتز في كتابه "البديع"، ومحاولة أبي هالل العسكري في القرن الهجري الرابع 

اني في القرن الهجري الخامس في كتابه "الصناعتین" ومحاولة عبد القاهرالجرج

في كتابيه "دالئل اإلعجاز" و"أسرار البالغة"، وهذه املحاوالت مهدت للفصل بین  

 النقد والبالغة. 

م الُجَمِحي:
ا

حول الشعراء" البن سَّل
ُ
 كتاب "طبقات ف

نعود إلى النقد األدبي وهو موضوع هذا الكتاب. إن الفكرة التي فطن إليها 

 عن تق
ً
سيم الشعراء إلى فحول وغیر فحول، أي إلى طبقتین، على األصمعي مبكرا

أسس متينة من الجودة والكثرة وغلبة صفة الشعر والثقافة الواسعة، تطورت  

في القرن الهجري الثالث على يد صاحب أول كتاب في النقد األدبي، وهو أبو 

 عبدهللا محمد بن سالم الجمحي.

یر ذلك، وتوفي في بغداد عام  هـ وقيل غ139ولد ابن سالم في البصرة عام 

هـ وقيل غیر ذلك، وهو مولى قدامة بن مظعون الجمحي، وقد تلقى العلم على 232

، وكان 
ً
أبيه وغیره من أعالم البصرة، ونشأ في بيت علم وحديث، فكان أبوه عاملا

أخوه من أهم رواد الحديث في عصره، روى عن األصمعي وبشار بن برد وخلف 

 نصاري وأبي عبيدة.األحمر وأبي زيد األ 
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وروى عنه أحمد بن يحيى ثعلب وأبو حاتم السجستاني وأبو الفضل 

الرياش ي واملازني وأحمد بن حنبل، وابنه عبدهللا بن أحمد ويحيى بن معین وأبو 

ي وغیرهم. ِ
 بكر بن خيثمة وأبو خليفة الجمحي ومحمد بن حاتم الزم 

 املعروف "الفهرست" منها: والبن سالم عدة كتب، ذكرها ابن النديم في كتابه

 كتاب الفاصل في ملح األخبار واألشعار. -1

 كتاب بيوتات العرب.  -2

 كتاب طبقات الشعراء الجاهليین.  -3

 كتاب طبقات الشعراء اإلسالميین.  -4

 كتاب الحالب وأجر الخيل.  -5

 غريب القرآن. -6

هذا باإلضافة إلى كتابه "طبقات فحول الشعراء" الذي بین أيدينا، وهو مطبوع 

 جزئین، حققه وعني بشرحه وعمل الفهارس عليه األستاذ محمود محمد شاكر. في  

قسم ابن سالم الشعراء في كتابه هذا إلى طائفتین أساسيتین، هما: الشعراء 

الجاهليین، والشعراء اإلسالميین، وقسم كل طائفة إلى عشر طبقات، وفي كل 

  طبقة ذكر أربعة شعراء، ثم أفرد طبقة مستقلة لشعراء املر 
ً
اثي، كما أفرد مبحثا

 
ً
عن شعراء القرى العربية مثل املدينة ومكة والطائف والبحرين واليمامة، وأخیرا

تعرض للحديث عن شعراء اليهود، وعددهم ثمانية شعراء، جعل على رأسهم 

السموأل. وقد بلغ عدد الشعراء الذين تعرض لهم ابن سالم في كتابه مائة وأربعة 

.
ً
 عشر شاعرا
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م الشعراء في كتابه على لم يذكر اب  ن سالم املعايیر التي على أساسها قسا

النحو السالف الذكر، ولكن النقاد املحدثون استطاعوا أن يستخلصوا بعض 

 تلك األسس. 

أولى هذه األسس هو العامل الزمني، فقد راعى ابن سالم هذا األساس في التقسيم 

 وإسالميین. األساس ي للشعراء حین قسمهم إلى جاهليین 

 ومعايیر أخرى في طبقاته، ومن 
ً
وإلى جانب عنصر الزمن راعى ابن سالم أسسا

 أهم هذه األسس: 

: تعرض في كل طبقة من الطبقات العشر من الجاهليین الجودة -1

واإلسالميین إلى أربعة شعراء، واختياره ألربعة شعراء في كل طبقة كان على 

هؤالء الشعراء األربعة في أساس الجودة الفنية، حيث راعى أن يكون 

مستوى واحد من الجودة، فمستوى الطبقة األولى أعلى من مستوى 

الطبقة الثانية، وهكذا إلى الطبقة العاشرة، وهي الطبقة األخیرة في قائمة 

 الشعراء الجاهليین واإلسالميین. 

: ومن االعتبارات التي راعاها ابن سالم في تقديمه لشاعر على آخر الكثرة -2

 مقدم عنده على الشاعر األقل كثرة  
ً
النتاج الشعري، فالشاعر األكثر إنتاجا

، وفي حالة تعارض الكثرة مع الجودة كان يقدم األولى على الثانية، 
ً
إنتاجا

ر طرفة بن العبد إلى  أي يقدم الكثرة على الجودة، وعلى هذا األساس أخا

، ورغم اعترافه الطبقة الرابعة من الجاهليین رغم مستواه العالي في الشعر

ره لقلة نتاجه.   بجودة شعره، ولكنه أخا
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: قدم ابن سالم الشاعر الذي تعددت أغراضه على الشاعر تعدد األغراض -3

الذي لم يقل الشعر إال في غرض أو غرضین، وإن كان شعره أجود من 

ثیر بن عبد الرحمن في الطبقة الثانية من 
ُ
الشاعر األول، فهو يجعل ك

بينما يجعل جميل بن معمر في الطبقة السادسة، رغم طبقات اإلسالميین  

 اشتهر بأغراض شعرية أخرى عدا 
ً
ثیرا

ُ
أن شهرتهما طبقت اآلفاق، ولكن ك

الغزل، أما جميل فقد انحصر شعره في الغزل، وإن كان غزله أجود من 

ثیر، يقول ابن سالم في ذلك: وكان لكثیر في التشبيب نصيب وافر، 
ُ
غزل ك

، وله في فنون الشعر  وجميل مقدم عليه،
ً
وعلى أصحاب النسيب جميعا

 ما ليس لجميل. 

: نالحظ أن ابن سالم يجمع الشعراء الذي االتفاق في الغرض الشعري  -4

اشتهروا باالتفاق في غرض شعري واحد أو فن شعري واحد في قائمة 

مستقلة، كما فعل بشعراء املراثي حيث جعلهم في طبقة واحدة مستقلة، 

طبقة ألربعة شعراء، على رأسهم متمم بن نويرة تعرض في هذه ال

والخنساء، وكما فعل مع الشعراء الذين ُعرفوا بالرجز حین جعلهم في 

 الطبقة التاسعة من اإلسالميین

: جعل ابن سالم الشعراء املنتمون إلى بيئة واحدة أو بلد املكان أو البيئة -5

ية، فقد جعل واحد في طبقة خاصة بهم، كما فعل مع شعراء القرى العرب

شعراء كل قرية على حدة، فبدأ بشعراء املدينة، فتعرض لخمسة شعراء 

على رأسهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبدهللا بن رواحة، ثم شعراء 
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مكة وعددهم سبعة شعراء على رأسهم عبدهللا بن الزبعرى، ثم شعراء 

و الطائف وعددهم أربعة شعراء على رأسهم أمية بن أبي الصلت وأب

محجن الثقفي، ثم شعراء البحرين وعددهم ثالثة شعراء على رأسهم 

 
ً
ب الَعبدي، وحین تحدث عن اليمامة قال إنه ال يعرف بها شاعرا قا

َ
ث
ُ
امل

، وفي الطبقة السادسة من اإلسالميین جمع أربعة من الشعراء 
ً
مشهورا

 الحجازيین، وأطلق على هذه الطبقة اسم الطبقة الحجازية. 

التي استنتجها الدراسون من خالل قراءتهم لكتاب طبقات وهذه األسس 

 يقدم من الشعراء 
ً
، فهو أحيانا

ً
فحول الشعراء قراءة فاحصة، ليست مطردة دائما

 يؤخر من حقه التقديم، ومما قلل 
ً
 لهذه األسس، وأحيانا

ً
من حقهم التأخیر وفقا

عيد عن  من شأن الكتاب أن ابن سالم ألزم نفسه بذلك النظام الرياض ي الب

طبيعة األدب والشعر، وذلك حین قسم كل طائفة من الطائفتین الكبیرتین بعشر  

طبقات بالضبط، ثم جعل في كل طبقة أربعة شعراء، ال يزيدون وال ينقصون. 

وهذا التقسيم الصارم ينافي طبيعة األدب املرنة، وال يمكن أن يكون الفرق بین 

ف الحسابي الدقيق، ألنه تقسيم الشعراء بهذه الدقة الحاسمة وبهذا التصني

قائم على أساس رياض ي وليس على أساس نقدي فني، األمر الذي أوقع املصنف 

في مجموعة من األخطاء، من أهمها تقديمه لبعض الشعراء على طبقتهم التي كان 

 لعدد الطبقة السابقة، كما فعل مع الراعي النمیري 
ً
يجب أن ُيصنفوا فيها إكماال

ه في الطبقة األولى من اإلسالميین مع جرير والفرزدق على سبيل املثا ل، الذي عد 

واألخطل، مع أنه ال يرقى إلى مستوى هؤالء الثالثة باتفاق الجميع، ولكن العدد 

 يحدث  
ً
ثالثة في الطبقة األولى كان يحتاج إلى رابع، فأكمله بالراعي النمیري. وأحيانا

فت شعراءها األربعة، على سبيل  العكس حيث يؤخر شاعرا عن طبقته ألنها استو 
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املثال وضع ابن سالم أوس بن حجر في الطبقة الثانية من الجاهليین مع أنه ال 

 يقل عن الشعراء األربعة املذكورين في الطبقة األولى. 

ويذكر لنا ابن سالم خالل حديثه عن شعراء الطبقات مجموعة من اآلراء 

من القضايا النقدية التي طرحها  النقدية القيمة، وذلك باإلضافة إلى مجموعة

 املؤلف في مقدمة كتابه، وأهمها:

 : التخصص في النقد -1

كان النقد األدبي قبل القرن الهجري الثالث حرفة من ال حرفة له، يتعاطاه 

كل من يتذوق الشعر، وفي عهد ابن سالم بدأت تتبلور وتتحدد مالمح العلوم، 

 كسائر العلوم، له أصحا
ً
به املتخصصون فيه، وله أدواته وأصبح النقد علما

ووسائله. لذلك نرى ابن سالم يقول في مقدمة كتابه إن: "للشعر صناعة 

وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات، منها ما تثقفه 

العین، ومنها ما تثقفه األذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومنها ما يثقفه اللسان، 

ر والدرهم، ال تعرف جودتهما بلون وال مس وال طراز ومن ذلك الجهبذة بالدينا

وال وسم وال صفة، ويعرفه الناقد عند املعاينة، فيعرف بهرجها وزائفها 

وقضية التخصص في النقد واعتباره صناعة كسائر   1وستوقها ومفرغها.

، فالنقد صنعة الناقد 
ً
الصناعات من القضايا التي اهتم بها ابن سالم كثیرا

ليست صنعة أي إنسان، وال بد ملن يتخصص في النقد أن يملك املتخصص، و 

املهارات الالزمة لهذه الصنعة، وأن يلم بأدوات هذه الحرفة، والناقد هو وحده 

القادر على التميیز بین األمور التي تبدو لغیر الخبیر املتخصص متشابهة، ولكن  

األهم من ذلك الناقد البصیر هو الذي يستطيع أن يمیز جيدها من رديئها، و 

 
المقصود بالجهبذة تمييز الدراهم والدنانيرالزائفة من الصحيحة، والبهرج والستوق والمفرغ أنواع من الدراهم تختلف رداءة  - 1

 وجودة.
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يستطيع بيان األسباب واملبررات والدواعي لذلك التميیز، ولذلك كان لحكمه 

على النص األدبي قيمة أدبية. وفي ذلك يقول الدكتور محمود الربيعي: "وإن 

جوهر املشكلة عند ابن سالم في شأن الشعر ليس مسألة االستحسان أو عدم  

إنسان متخصص مؤهل ملثل    االستحسان، وإنما الكشف عن طبيعته من قبل

هذا الكشف". وقال قائل لخلف: "إذا سمعت أنا بالشعر، واستحسنته، فال 

، فاستحسنته،  
ً
أبالي ما قلته أنت فيه وأصحابك. قال: إذا أخذت أنت درهما

فقال لك الصراف: إنه رديء، هل ينفعك استحسانك له؟!". فحكم غیر املؤهل 

 إذن ال قيمة له وال اعتبار. 

 أنه أول من نادى بالتخصص في النقد.
ً
 يكفي ابن سالم فخرا

 : قضية االنتحال في الشعر -2

بدأت هذه القضية مع بداية تدوين الشعر العربي، حین شك بعض علماء 

اللغة أن ما نقل إليهم من نصوص الشعر الجاهلي مشكوك في نسبتها إلى 

هرت قضية أصحابها، ومن ثم لم يقبلوا كل ما نقل إليهم. ومن هنا ظ

االنتحال في ساحة النقد العربي، وكان ابن سالم أول من تعرض لها بشكل 

 الدوافع التي دعت الوضاعین إلى وضع األشعار، 
ً
علمي دقيق متتبعا

 ونسبتها إلى غیر قائليها، ومن هذه األسباب:

: حین راجعت القبائل أيامها ومآثرها وجدت بعضها العصبية القبلية -1

ثر عن القبائل األخرى، فأخذت تضع أن تلك األخبار وا 
ُ
ملآثر أقل مما أ

 األشعار، وتنسبها إلى شعرائها حتى تتفاخر بها.



92 

 

: حرص كل راوية أن يظهر بمظهر من يحفظ أكثر من تنافس الرواة -2

غیره، فكان يصنع الشعر وينسبه إلى شعراء لم يقولوه، وممن اشتهر 

ان أول من جمع بالوضع حماد الراوية الذي قال عنه ابن سالم "وك

أشعار العرب، وساق من أحاديثها حماد الراوية، وكان غیر موثوق به،  

 كان ينحل شعر الرجل غیره، وينحله غیر شعره، ويزيد في األشعار".

اب التاريخ والسیر -3
ا
ت

ُ
: وهم الذين حرصوا أن يزينوا سیرهم باألشعار، ك

 كما فعل محمد بن إسحاق الذي أفسد الشعر وهجنه، فكتب في

 قط.
ً
فه أشعار رجال ونساء لم يقولوا شعرا

ا
 مول

 وأسباب االنتحال ال تكاد تخرج عما قاله ابن سالم. 

 في أثر البيئة في الشاعر وشعره-3
ً
: وقد أشار ابن سالم إلى هذه القضية َعَرضا

أكثر من موضع، ويقصد بالبيئة البيئة املكانية والبيئة االجتماعية. فهو حین 

يد، وهو من شعراء طبقة الجاهليین الرابعة يرى أن لغته  تحدث عن عدي بن ز 

، والسبب في ذلك كما يقول ابن سالم: "هو سكناه 
ً
كانت لينة وكان كالمه سهال

املدن، فقد كان يسكن الحیرة، ويراكن الريف فالن لسانه، وسهل منطقه". وحین 

في  تعرض لشعراء الطائف في معرض حديثه عن شعراء املدن، علل قلة الشعر 

الطائف بقلة الحروب فيها، حيث يقول: "وبالطائف شعر ليس بالكثیر. وإنما يكثر  

الشعر بالحروب التي تكون بین األحياء نحو حرب األوس والخزرج، أو قوم يغیرون 

 في قلة شعر عمان".
ً
 ويغار عليهم، وهذا هو السبب أيضا

 على نسبة كل رأي إلى قائله، وهذا مما
ً
زاد من قيمة كتابه   كان ابن سالم حريصا

"طبقات فحول الشعراء". على الرغم من وجود بعض الهنات في هذا الكتاب،  
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مثل افتقاره إلى التحليل الفني للنصوص الشعرية التي أوردها كاتبه، وبيان 

 مواضع الجمال فيها.

 من األخبار  -وخاصة املقدمة–ومما يؤخذ على الكتاب أن مؤلفه أورد فيه 
ً
كثیرا

اللغوية التي ال تمت إلى النقد أو الشعر بصلة، ولكن كل هذه املآخذ ال واألفكار 

 تقلل من قيمة الكتاب األدبية والفنية والتاريخية. 

 :كتاب "الشعر والشعراء" البن قتيبة الدينوري

مؤلف كتاب الشعر والشعراء هو أبو محمد عبدهللا بن قتيبة الدينوري، 

هـ، وقض ى معظم حياته في بغداد وتوفي 213عام ولد في الكوفة، وقيل في بغداد 

 فيها.

 الشعوبية: "فال يمنعني نسبي  
ً
كان فارس ي األصل، وقد صرح بذلك حین قال محاجا

 في العجم أن أدفعها عما تدعيه لها جهلتها". 

رَوِزي" ألن 
َ
 "امل

ً
سب إليها، ويقال له أيضا

ُ
تولى القضاء في "دينور" ومن هنا ن

 ، كما لقب بـالكوفي، حيث قال بعض املؤرخین إنه ولد فيها.أباه من "مرو الروز"

تلقى العلوم في بغداد، وأخذ عن علمائها الفقه والحديث والتفسیر واللغة  

والنحو واألدب واألخبار، وكان يتقن الفارسية، ويتمسك بمذهب أهل السنة، 

 ويدافع عنهم، وكان يحرص على نشر اللغة العربية، ويحبب الناس فيها.

 على ترويض النفس على و 
ُّ

كان طيب الخلق محمود السجايا، وكان يحث

كريم الخصال، وتجميلها بالتواضع وحب الحق، وكان يمقت مهجور الكالم 

وفاحش القول، ويكره السباب، ويتجنب شتم الناس، والطعن في أعراضهم، 

ور ويقول في كتابه "عيون األخبار" : "إنما اإلثم في شتم األعراض، وقول الز 

والكذب، وأكل لحوم الناس بالغيب". ولشدة حرصه على مكارم األخالق كان 

يحرص على تصدير معظم كتبه بدعوة الناس إلى حسن املعاشرة، والحرص على 
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مكارم األخالق. واهتمام ابن قتيبة بهذا االتجاه األخالقي دفعه إلى أن يكون من 

 من أركان ا 
ً
 هاما

ً
 في أوائل الذين جعلوا الزهد ركنا

ً
 خاصا

ً
ألدب، فقد أفرد له بابا

 كتابه "عيون األخبار". 

أخذ العلم عن أبي الفضل الرياش ي وعبد الرحمن بن عبدهللا بن قريب، 

وهو ابن أخي األصمعي وإبراهيم بن سفيان األزدي وأبو حاتم السجستاني وإسحق 

 بن راهويه. 

 اتسعت ثقافته وتباينت مؤلفاته، ومن أشهرها:

 األنواء. -1

 املعاني الكبیر.  -2

 مشكل القرآن -3

 غريب القرآن. -4

 تأويل مختلف الحديث.  -5

 امليسر والقداح. -6

 األشربة.  -7

 العرب )فضل العرب(. -8

 الشعر والشعراء. -9

 أدب الكاتب. -10

 عيون األخبار. -11

 املعارف. -12

 االختالف في اللفظ والرد على الجهمية واملشبهة.-13

 النعم والبهائم.-14
 جوبة. املسائل واال -15
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إذا نظرنا إلى هذا الكم الهائل من الكتب واملؤلفات املختلفة االتجاهات عرفنا 

، ويصفه املستشرق "هوارت" بأنه  
ً
أن ابن قتيبة من أكثر العلماء ثقافة واطالعا

 موسوعة علمية. 

استفاد ابن قتيبة من العلماء السابقین ومنهم الجاحظ، ولم يكن يكتفي 

 ناقشهم، ويصحح لهم األخطاء التي وقعوا فيها.بالنقل عنهم وإنما كان ي

 وعنه أخذ جمع غفیر من العلماء واألدباء منهم أحمد بن حنبل وابن الرومي.

وأما كتابه "الشعر والشعراء" فال يمكننا أن نصنفه ضمن كتب الطبقات، ألنه  

لم يقسم فيه الشعراء إلى طبقات، كما فعل ابن سالم في كتابه "طبقات فحول 

لم يفاضل بین الشعراء، وإنما جمع في كتابه   -أي ابن قتيبة –الشعراء"، كما أنه 

حوالى مائتین من الشعراء ما بین جاهليین وإسالميین ومخضرمین ومحدثین.  

نستطيع أن نتلمس تأثر ابن قتيبة بابن سالم عند الحديث عن الشعراء، رغم أن 

قات. فالكتاب أقرب إلى أن يكون ابن قتيبة لم يتابعه في تقسيمه الشعراء إلى طب

تاريخ األدب منه إلى النقد بمفهومه الدقيق. واملقدمة البارعة التي قدم بها ابن 

قتيبة كتابه اشتملت على قضايا نقدية هامة، أبرزت مهارته في النقد األدبي، 

 وأهم هذه القضايا النقدية: 

 :موقفه املعتدل من قضية القديم والجديد

الثقافي االتجاه الذي بدأت تباشیره تظهر وبقوة في لم يتقبل الوسط 

العصر العباس ي، األمر الذي دفع بعض املهتمین بالشعر من العلماء والرواة إلى 

مقاطعة شعر املحدثین وعدم االعتراف به، مهما كان حظه من الجودة والجمال، 

 قبل أن يعرف قائله، وحین كان يعلم أن ق
ً
ائله من  حتى إن بعضهم كان يراه جيدا

املحدثین كان ينقلب عليه ويستهجنه. كان هذا حال عامة النقاد، حتى املعتدلین  

منهم مثل ابن سالم الذي وإن لم يظهر رفضه لشعر املحدثین صراحة، ولكنه  
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أظهره بأسلوب غیر مباشر، حيث لم يتعرض في كتابه ألي شاعر محدث، وكانوا 

شاعر عباس ي على الرغم من أن معاصرين له، بل إنه لم يذكر في طبقاته أي 

 حياته كلها كانت في العصر العباس ي. 

كان هذا موقف النقاد في مجملهم من قضية القديم والحديث، وفي 

 لم يكن  
ً
املقابل كان هناك نقاد مالوا إلى االتجاه الحديث، وتعصبوا له تعصبا

ي أقل خطورة من تعصب السابقین. بین هؤالء وهؤالء كان هناك موقف موضوع

موقف ابن قتيبة، وقد ظهر في هذا املوقف املنهج   -إلى حد بعيد–ومعتدل، وهو 

 إلى جنب مع الشعراء 
ً
العملي في اهتمام ابن قتيبة بالشعراء املحدثین جنبا

الجاهليین والشعراء اإلسالميین. ولم يكتف ابن قتيبة بهذا املنهج العملي الذي 

ارة واضحة ال لبس فيها، فقد أكد سلكه، وإنما ذكر ذلك صراحة في مقدمته بعب

أن االعتبار األول هو لجودة الشعر بغض النظر عن زمنه الذي قيل فيه، وينتقد  

الذين يتحمسون ويفضلون القديم ملجرد أنه قديم دون أي اعتبار لجودته، كما 

ينتقد أولئك الذين يتعصبون للحديث ملجرد حداثته، ويقرر في عبارة قاطعة أن 

عرية ليست قاصرة على زمن دون زمن. يقول ابن قتيبة في ذلك: "وال  العبقرية الش

نظرت إلى املتقدم منهم بعین الجاللة لتقدمه، وال إلى املتأخر منهم بعین االحتقار 

 حظه، ووفرت عليه  
ً
لتأخره، بل نظرت بعین العدل على الفريقین، وأعطيت كال

لتقدم قائله، ويضعه   حقه، فإني رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف

في متخیره، ويرذل الشعر الرصین، وال عيب فيه عنده إال أنه قيل في زمانه أو أنه 

رأى قائله، ولم يقصر هللا العلم والشعر والبالغة على زمن دون زمن، وال خص به 

 بین عباده في كل دهر، وجعل كل 
ً
 مقسوما

ً
 دون قوم، بل جعل ذلك مشتركا

ً
قوما

 في  
ً
 في أوله". كان جرير والفرزدق واألخطل قديم حديثا

ً
عصره، وكل شريف خارجيا

 وأمثالهم يعدون محدثین في زمانهم.
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 :موقف ابن قتيبة من االلتزام بالتقاليد الشعرية املوروثة

لم يطل بنا التعجب من موقفه املعتدل من قضية القديم والجديد، إذ 

التقاليد الشعرية، حيث ال يكتفي  يفاجئنا بموقف تقليدي شديد الجمود من 

بإلزام الشعراء املحدثین بمجاراة القدماء في التقاليد الفنية في الشعر، وإنما 

يلزمهم بأدق التفاصيل املرتبطة بالعصر، والتي عبر فيها القدامى عن ظروف 

عصرهم الخاصة، مثل وقوفهم على األطالل، ورحلتهم على الناقة والبعیر، وفي 

وليس ملتأخر الشعراء أن يخرج على مذهب املتقدمین في هذه ذلك يقول: "

األقسام، فيقف على منزل عامر، أو يبكي عند مشيد البنيان، ألن املتقدمین وقفوا 

على املنزل الداثر والرسم العافي، أو يرحل على حمار أو بغل ويصفهما، ألن 

ذاب الجواري، ألن املتقدمین رحلوا على الناقة والبعیر، أو يرد على املياه الع

املتقدمین وردوا على األواجن الطوامي، أو يقطع إلى املمدوح منابت النرجس واآلس 

 1والورد ألن املتقدمین جروا على قطع منابت الشيح والحنوة والعرارة.

ال شك أن هذه النظرة الضيقة تتناقض وتتعارض مع النظرة األولى، األمر 

لى تأويل عبارة ابن قتيبة األخیرة، بما يزيل الذي دفع بعض النقاد املعاصرين إ 

هذا التعارض بین املوقفین، ومن هؤالء الدكتور إحسان عباس في كتابه "تاريخ  

النقد األدبي عند العرب" والدكتور محمود الربيعي في كتابه "نصوص من النقد 

العربي" حيث يريان أن عبارة ابن قتيبة هذه ليست دعوة إلى التقليد األعمى 

لقدماء، وااللتزام الصارم بكل تقاليد القصيدة الجاهلية، وإنما هي نوع من ل

التحذير من التقليد الشكلي الفارغ الذي يجعل غايته استبدال مظاهر الحضارة 

بمظاهر البداوة، وأن التقاليد التي يدعو ابن قتيبة إلى التمسك بها أصبحت أشبه 

 
 والعنوة والعرارة نباتات برية.والشيح  - 1
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زمن مجموعة من االنطباعات بالرموز األدبية التي استقطبت حولها مع ال

 واإليحائات مما يبرر الدعوة إلى االلتزام بها.

 : الوحدة العضوية وبناء القصيدة

لم يخل تراثنا النقدي من إشارات متناثرة إلى ضرورة وجود نوع من الترابط 

بین أجزاء القصيدة، وهذا الترابط قد ال يرقى إلى مستوى الوحدة العضوية في  

َعدُّ من مظاهر القصيدة كما هو م
ُ
عروف في القصيدة الحديثة، وتلك اإلشارات ت

إحساسهم بأن ذلك الترابط أو تلك الوحدة يمكن أن تكون من معايیر جودة 

القصيدة وتفوقها، وقد كان ابن قتيبة من بین أولئك النقاد الذين أشاروا إلى 

 من الوحدة النفسية ا 
ً
لتي تربط  قيمة ترابط القصيدة حین حاول أن يلتمس نوعا

بین أجزاء القصيدة الواحدة، على الرغم من تعدد أغراضها، حيث وجد أن 

القصيدة العربية تدور في مجملها في إطار نموذج شائع يفتتحه الشاعر بالوقوف  

على األطالل، لينتقل منه إلى النسيب، ثم إلى وصف الرحلة إلى املمدوح، ثم املدح، 

به في الحياة. وقد فسر لنا ابن قتيبة هذا  وفي ختام القصيدة يلخص خبرته وتجار 

 يبدو معه، وكأن املديح كان لطلب العطاء، وهو الغاية من 
ً
 نفسيا

ً
البناء تفسیرا

َد القصيد   ِ
القصيدة. يقول ابن قتيبة: "سمعت بعض أهل األدب يذكر أن ُمَقص 

من واآلثار، فبكى وشكا وخاطب الربع، وا ِ
ستوقف  إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والد 

 لذكر أهلها الظاعنین عنها، إذ كان نازلة العمد في 
ً
الرفيق، ليجعل ذلك سببا

الحلول والظعن على خالف ما عليه نازلة املدر، النتقالهم من ماء إلى ماء، 

وانتجاعهم الكأل، وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان، ثم وصل ذلك بالنسيب، 

لشوق، ليميل نحوه القلوب، فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة وا 

ويصرف إليه الوجوه، وليستدعي به إصغاء األسماع إليه، ألن التشبيب قريب من 

ا قد جعل هللا في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف 
َ
النفوس الئط بالقلوب، مِل
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 منه بسهم، 
ً
 منه بسبب، وضاربا

ً
النساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا

ب حالٍل أو حرا  ٍم، فإذا علم أنه قد استوثق من اإلصغاء إليه، واالستماع له، عقا

بإيجاب الحقوق، فرحل في شعره، وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحر الهجیر  

وإنضاء الراحلة والبعیر، فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة 

أ في املديح .. فبعثه على التأميل، وقرر عنده ما ناله من املكاره في املسیر، بد

 املكافأة".

إن الشاعر العربي القديم كان يبدأ قصيدته بالوقوف على األطالل، 

 للحديث عن أهلها الراحلین عنها، وذكر شوقه إليهم، وألم 
ً
ليجعل ذلك مدخال

الفراق، ليميل إليه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعي به إصغاء األسماع، 

ا قد جعل هللا في تركيب العباد   ألن التشبيب قريب
ا
من النفوس الئط بالقلوب، ومل

 منه بسبب، 
ً
من محبة الغزل وإلف النساء، فال يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا

 فيه بسهم، من حالل أو حرام. وبعد أن يطمئن الشاعر إلى أنه جذب إليه  
ً
وضاربا

املمدوح، وما بذله من   األسماع واستمال إليه الناس، يبدأ في وصف رحلته إلى

جهد وما أنفقه من مال وما القى فيها من تعب، ليوجب على املمدوح حق الرجاء، 

 يمدحه ليحثه على بذل العطاء.
ً
 وأخیرا

، وقد عبر عنها بأكثر من أسلوب، فهو 
ً
وهذه الفكرة تلح على ابن قتيبة كثیرا

بل يجعله أقوى  يرى أن الطمع من أهم الدوافع على قول الشعر واإلبداع فيه،

 يكون شعرهم أجود من 
ً
 من الوفاء، ويرى أن الشعراء الذين يمدحون طمعا

ً
تأثیرا

 شعرهم حین يمدحون وفاًء. 

 :الدوافع إلى قول الشعر 

يعرض ابن قتيبة في هذا الباب الدواعي والبواعث التي تدفع الشاعر إلى قول 

ق. ولكنه يركز على الشعر، فتحث البطيء، منها الشراب والطمع والغضب والشو 
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الطمع ويراه أكثر الدوافع إلى قول الشعر، فهو يذكر أن أبا يعقوب الخريمي سئل  

: لم كانت مدائحه في محمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة أقوى وأجود 
ً
يوما

من مراثيه فيه؟ قال: كنا يومئذ نعمل على الرجاء، ونحن اليوم نعمل على الوفاء، 

ويرى ابن قتيبة أن شعر الكميت في األمويین أجود من شعره  وبينهما بون بعيد.

في آل أبي طالب، على الرغم من تشيعه املعروف للعلويین، وسبب ذلك عنده قوة 

 أسباب الطمع، وإيثار النفس لعاجل الدنيا على آجل اآلخرة.

وإلى جانب هذه الدوافع والدواعي على قول الشعر ذكر ابن قتيبة دوافع أخرى 

الِئَمیِن، فثمة أماكن تستدعي شارد الشعر، كالرياض مثل ا 
ُ
ختيار املكان والزمان امل

املعشبة، واألماكن الخالية، وهناك أماكن وأوقات يسرع فيها شارد الشعر، 

ُه، منها أول الليل قبل تفش ي الكرى، ومنها صدر النهار قبل الغداء. ِبيا
َ
 ويسمح فيها أ

در عن شعور صادق وقوي، وإن كان هذا ويرى ابن قتيبة أن الشعر الجيد يص

 الشعور هو الطمع والرغبة في نيل العطاء. 

هذه األماكن واألزمان تساعد على تهيئة املناخ النفس ي املالئم لتدفق الشعر، وهذه 

العوامل ال عبرة بها إذا لم تتوافر املوهبة الشعرية واالستعداد الفطري، ألن 

، كما
ً
،  الشعور َوحَدُه ال يبدع شعرا

ً
أن األوقات واألماكن وحدها ال تبدع شعرا

وإذا لم يتوافر االستعداد الفطري، وانعدمت املوهبة الشعرية، فإن ما يبدعه  

 ال روح فيه. 
ً
 متكلفا

ً
 الشاعر يكون شعرا

 : قضية الطبع والتكلف

يختلط مفهوم التكلف عند ابن قتيبة بمفهوم اإلتقان والتنقيح واملراجعة 

م شعره بالثقاف، ونقحه بعد املراجعة، فهو   يرى أن الشاعر املتكلف هو الذي قوا

بطول التفتيش، وأعاد فيه النظر بعد النظر، كزهیر والحطيئة. والتكلف بهذا 

املفهوم ضروري لكل شاعر مجيد، كما أنه ال يتعارض مع مفهوم الطبع، فالشاعر 
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ى بذل الجهد املطبوع هو بالضرورة شاعر بالفطرة، وكل شاعر موهوب في حاجة إل

في سبيل التعبیر عن أحاسيسه وأفكاره بأسلوب فني جميل، وال تكفيه املوهبة وال 

الطبع عن بذل مثل هذا الجهد، ولكننا رأينا أن ابن قتيبة يستخدم مصطلح 

التكلف بمعنى آخر، وهو التصنع واالفتعال ورداءة الصنعة دون وجود موهبة  

الطبع، وهو مذموم. يبدو أن للتكلف   شعرية حقيقية، وهذا في الحقيقة يقابل

 بغیر جاره 
ً
عند ابن قتيبة مدلوالن. املدلول األول أن ترى البيت فيه مقرونا

 إلى غیر لفقه، ويظهر في التصنع واالفتعال والرداءة مع فقدان املوهبة  
ً
ومضموما

م بالثقاف والتنقيح واملراجعة بعد  الشعرية الحقيقية، والثاني هو الذي يقوا

راجعة، وهما في الحقيقة مفهومان متغايران. أما مفهوم الطبع فيدور حول امل

الفطرة الشعرية السليمة، والسليقة املواتية، وعدم التكلف في قول الشعر، 

واملطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي، وأراك في صدر بيته  

طبع ووش ي الغريزة، وإذا عجزه، وفي فاتحته قافيته، وتبينت على شعره رونق ال

ر، ومن معاني الطبع عنده القدرة على قول الشعر  متحن لم يتلعثم، ولم يتزحا
ُ
ا

.
ً
 ارتجاال

 : قضية اللفظ واملعنى

وهذه القضية كانت محل اهتمام كبیر من النقد العربي القديم، وقد بدا 

ي الحقيقة، التباعد بین مواقف النقاد القدامى في هذه القضية أكثر مما هو عليه ف

 وربما يعود السبب في ذلك إلى استخدامهم لهذين املصطلحین بمدلوالت مختلفة. 

 لقد قسم ابن قتيبة الشعر بالنظر إلى لفظه ومعناه إلى أربعة أضرب أو أنواع:

: ضرب حسن لفظه وجاد معناه، وذلك مثل قول الفرزدق في مدح علي بن 
ً
أوال

 لَحِزين الِكناني:  الحسین رض ي هللا عنه، ويقال إن البيت
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 في كفه خیزران ريحه عـــــــبق

 من كف أروع في عرنينه شــمم

ى من مهابته  ي َحياًء وُيغض َ   ُيغض ِ

ُم إال حین يبتســـــــــــــــم
ا
ل
َ
 فال ُيك

 قال ابن قتيبة: لم ُيقل في الهيبة ش يء أحسن منه. 

ْوس بن َحَجر: 
َ
 وكقول أ

 
ً
 الذين تحذرين قد وقعاإن   أيتها النفس أجملي َجَزعـا

: لم يبتدئ أحد مرثية بأحسن من هذا.
ً
ق ابن قتيبة على هذا البيت قائال

ا
 عل

 وكقول أبي ذوئيب:

رد إلى قليل تقنــــع  والنفس راغبة إذا رغبتها
ُ
 وإذا ت

 قال ابن قتيبة: حدثني الرياش ي عن األصمعي أنه قال: هذا أبدع بيت قالته العرب.

: ضرب حسن 
ً
لفظه وحال، فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في املعنى، ثانيا

 وذلك مثل قول كثیر عزة:

 وملا قضينا من منى كل حاجــــــــة

ـح باألركان من هو ماســــــــح  وَمسا

 رحالنا 1وشدت على حدب املهاري 

 وال ينظر الغادي الذي هو رائــــــح

 أخذنا بأطراف األحاديث بينـــــــــنا

 بأعناق املطي األباطـــــــح وسالت

 رأيه ونقده لهذه األبيات: 
ً
 يقول ابن قتيبة مبينا

 
"المهاري" بكسر الراء وتخفيف الياء، ويجوز تشديدها، وهو األصل، ألنه جمع "مهرية" وهي اإلبل المنسوبة إلى قبيلة  - 1

 "مهرة بن حيدان". ويجوز أيضاً في الجمع مهارى بفتح الراء. وفي بعض الروايات "على دهم المهارى".
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"هذه األلفاظ كما ترى أحسن ش يء مخارج ومطالع ومقاطع، وإن نظرت إلى ما 

تحتها من املعنى وجدته: وملا قطعنا أيام منى، واستلمنا األركان وعالينا إبلنا 

رائح، ابتدأنا في الحديث، وسارت املطي  األنضاء، ومض ى الناس ال ينتظر الغادي ال

 في األبطح"، وهذا الصنف في الشعر كثیر. 

وهناك من رأى غیر رأي ابن قتيبة كعبد القاهر الجرجاني من القدماء 

 والدكتور عبد الرحمن عثمان من املحدثین. 

: ضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه، كقول لبيد بن ربيعة: 
ً
 ثالثا

 واملرء يصلحه الجليس الصالح املرء الكريم كنفســــهما عاتب 

: هذا، وإن كان جيد املعنى والسبك، فإنه 
ً
يعلق ابن قتيبة على هذا البيت قائال

 قليل املاء والرونق. 

: وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه، كقول األعش ى في امرأة:
ً
 رابعا

 كأقاحــــــــي
ً
 1وفوها

 غذاه دائم الهـــــطل

 ـــيب براح باكما ش

 رد من عسل النحل 

 :قضية السرقات

رغم أن ابن قتيبة لم يستخدم لفظ "سرقة" وال مشتقاته، وإنما استخدم 

لفظ "أخذ"، ورغم أن هذه القضية ستصبح من أهم القضايا في أواخر القرن 

الثالث وطوال القرن الرابع الهجريین، وسنرى النقاد سيتتبعون سرقات بعض 

تنبي، أو سيتحدثون عن القضية بشكل عام. فإن ابن قتيبة  الشعراء مثل امل

تعرض لهذه القضية في إشارات عابرة إلى بعض النماذج الشعرية، وفي مواضع 
 

قال األزهري: هو القراص عند العرب، وهو البابونج والبابونك عند الفرس، وله نور أبيض كأنه ثغر  األقاحي جمع أقحوان. - 1

 جارية حدثة السن.
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 أن اآلخذ قد يكون  
ً
قليلة كان يوازن بین األصل وما أخذ عنه، بل يرى أحيانا

 في تعلي
ً
قه على أفضل من صاحب املعنى األصلى في بعض الجوانب، كما فعل مثال

بيتي األعش ى وأبي نواس في التداوي من الخمر بالخمر، حيث يقول: "وكان الناس  

 يستجيدون لألعش ى قوله: 

 وأخرى تداويت منها بها  وكأس شـــربت على لذة

 حتى قال أبو نواس:

 وداوني بالتي كانت هـــي الداء  دع عنك لومي فإن اللوم إغراء

حسن في صدره وعجزه، فلألعش ى فسلخه وزاد فيه معنى اجتمع له به ال

 فضل السبق إليه، وألبي نواس فضل الزيادة فيه.

ت منه األبيات،  
َ
ِخذ

ُ
ولكنه كان في معظم األحيان يكتفي باإلشارة إلى األصل الذي أ

 أو إلى األبيات التي أخذت عن األصل، إذا كان بصدد الحديث عن هذا األصل.

 

 :أسئلة الوحدة

 األصمعي وابن سالم ملصطلح "الفحولة". كل من  قارن بین تعريف -1

 الحديث  -2
ً
اكتب مذكرة جامعة عن كتاب "طبقات فحول الشعرء" مبتدئا

عن املؤلف، ثم عن أهمية الكتاب ثم عن موقف املؤلف من قضية 

 االنتحال في الشعر العربي.

تحدث عن كتاب "الشعر والشعراء" البن قتيبة، ثم وضح رأيه من قضية  -3

 ع ذكراألمثلة. اللفظ واملعنى، م
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 أهداف الوحدة

 

، وعلى أهم كتبه النقدية وهو "البيان والتبيین"   -1
ً
التعرف على الجاحظ ناقدا

 في القرن الهجري الثالث. 

القرن الهجري الرابع، منها التعرف على أهم األعمال النقدية املؤلفة في  -2

كتاب "عيار الشعر" البن طباطبا العلوي، وعلى أهم القضايا النقدية التي 

 تعرض لها ابن طباطبا في هذا الكتاب.

 

 التعريف بالوحدة

 

سوف نتعرف في هذه الوحدة على أهم كتب الجاحظ النقدية وهو كتاب  

املختلفة مثل قضية اللفظ "البيان والتبيین" ومواقفه من أهم القضايا النقدية 

واملعنى. ثم ندرس كتاب "عيار الشعر" البن طباطبا العلوي، وآراءه في القضايا 

النقدية املختلفة التي تداولها النقاد في ذلك العصر، مثل قضية اللفظ واملعنى 

 والقديم والجديد والسرقات وقضايا نقدية أخرى.

لثالث كتاب "البيان والتبيین"  من الكتب التي سطعت في سماء القرن الهجري ا 

، وفيما يلي عرض لهذين  "عيار الشعر" البن طباطبا العلوي للجاحظ، وكتاب 

 الكتابین وألهم القضايا النقدية التي تعرضا لها: 
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: كتاب "البيان والتبيين" للجاحظ
ً
 :أوال

مؤلف الكتاب هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الكناني  

البصري، ولقب بالجاحظ لجحوظ في عينيه، والجحوظ يعني البروز أو النتوء. ولد  

ختلف في أصله، فقيل إنه عربي 255هـ، وتوفي فيها سنة 150في البصرة سنة 
ُ
هـ. ا

ه نزارة كان  َجدُّ
َ
األصل ينتمي إلى كنانة بن خزيمة بن مدركة، وقيل إنه غیر عربي، ف

، وهو مولى من موالي كنانة. 
ً
 زنجيا

 
ً
تلقى العلم عن علماء عصره الذين كانت تزخر بهم البصرة، وكانوا سببا

 في شهرتها، ويقال إنه كان يعرف الفارسية، وانتفع بما ترجم عن اليونان والهنود. 

والجاحظ من شيوخ املعتزلة، وله فرقة تسمى الجاحظية نسبة إليه، وهو 

نقد والبيان في القرن الثالث من أشهر أعالم األدب العربي، ومن أبرزهم في مجال ال

 الهجري، وهو موسوعة ثقافية، فهو عالم وفيلسوف وراوية وأديب.

ألف أكثر من ثالثمائة كتاب، طبع بعضها، ومن أشهرها: "البيان والتبيین"  

و"البخالء" و"الحيوان"، ورسائل متنوعة منها: "التربيع والتدوير"، وينسب إليه  

 "املحاسن واألضداد".

 جاءت معظم آرائه النقدية مبثوثة في كتبه، وال سيما كتابه البيان والتبيین. وقد 

ومن أشهر القضايا النقدية التي أثارها الجاحظ قضية اللفظ واملعنى، 

 فبعد تعقيبه على الشيخ أبي عمرو الشيباني حین استحسن معنى البيتین: 

 ال تحسبن املوت موت البلى

 وإنما املوت سـؤال الرجال

 ا موت ولكـــــــــن ذاكالهم

 أفظع من ذاك على كل حال
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قال الجاحظ قولته املشهورة: "ذهب الشيخ إلى استحسان املعنى، واملعاني 

مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي، وإنما الشأن في 

إقامة الوزن، وتميیز اللفظ، وسهولته، وسهولة املخرج، وكثرة املاء، وفي صحة 

الطبع، وجودة السبك، وإنما الشعر صناعة وضرب من الصيغ، وجنس من 

التصوير". قد توحي عبارة الجاحظ هذه أنه من أنصار اللفظ، وقد فهم كثیر من  

النقاد األمر على هذا الشكل، ولكن الجاحظ ال ينكر أهمية كل من اللفظ واملعنى، 

يفضل اللفظ عليه، فال وهو ال يهمل جانب املعنى في أي حال من األحوال، أو 

ُيتوهم أن شيخ البيان الجاحظ، وهو العليم بأسرار الجمال في الفن الشعري 

ُيسقط املعاني، وال يعتد بها في حكمه النقدي. وال يمكن أن تكتمل نظرية الجاحظ  

في املوازنة بین املعاني واأللفاظ إال باالهتمام باملعنى، وأن األمر ليس مجرد ألفاظ 

َرّص، بل
ُ
 ال بد من الربط بينها وبین املعنى.  ت

 واملتأمل في عبارة الجاحظ السابقة يتبین له: 

 أن الجاحظ أول من عرض للموازنة بین أهمية كل من اللفظ واملعنى. -1

 يرقى بها، فيجب "أال يهبط إلى اإلسفاف، وأن  -2
ً
وأنه يرى لألسلوب شروطا

، فيه ا 
ً
 سهال

ً
لرونق وصحة ينزل عن الغريب، وأن يكون اللفظ متمیزا

 الطبع، كما ينبغي أن يكون جيد السبك، متماسك البناء". 

 بأسرار الجمال في الشعر، فهو صناعة ولون من ألوان  -3
ً
وأنه كان عليما

 التصوير، وذلك في خدمة املعنى. 

املتأمل في هذه العبارة يدرك أن الجاحظ ال يهمل جانب املعنى أو يفضل  -4

 اللفظ عليه. 
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األقوال في تقدير املعاني واالعتداد بها، مما ال يدع   أورد الجاحظ الكثیر من -5

 للشك في أن الجاحظ أهمل املعنى في أي حال من األحوال.
ً
 مجاال

يرى الجاحظ أن صحة الطبع من أهم الشروط لسمو األسلوب، وال   -6

يتحقق هذا األمر إال بعدم التكلف، والبعد عن الصنعة، فالطبع هو مالك 

كم بصدق عاطفة األديب، كان سبيلنا إلى ذلك األدب، وإذا أردنا أن نح

 هو بعده عن التصنع والتكلف. 

ويتمسك الجاحظ باإللفة بین اللفظ واملعنى، فيقول في رسائله: "إن لكل معنى 

 من اللفظ هو حقه ونصيبه الذي ال ينبغي 
ً
شريف أو وضيع، هزل أو جد .. ضربا

 أن يجاوزه أو يقصر بدونه". 

ديب املعتزلي كتابه "البيان والتبيین" ليعرض أهم ألف الجاحظ الكاتب واأل 

الجوانب التي يعتمد عليها الخطيب والكاتب والشاعر، وإن كان أكثر كتابه في 

الخطابة، والخطابة ثالث أثافي البيان، فالبيان يشتمل على الخطابة والشعر 

ملت  والكتابة، أما التبيین، فهو كيفية التعبیر ببيان ناصع جميل، وهكذا اكت

 جوانب عنوان الكتاب، وهو "البيان والتبيین". 

وعلى الرغم من أن اآلراء البالغية في هذا الكتاب كانت مجرد أفكار عامة 

متناثرة، وأنها كانت على قدر كبیر من اإليجاز، وأنها تكاد تضيع وسط الحشد 

كتاب، الهائل من املعلومات األدبية واملالحظات النقدية الوفیرة التي حفل بها ال

على الرغم من كل هذا فإن مؤرخي البالغة يعتبرون الجاحظ من العقليات 

 بمثل  
ً
 للبالغة العربية. وطبيعي أن ناقدا

ً
العلمية املنظمة التي أّهلته ليكون رائدا

 هذه الصفات ال بد وأن يميل إلى لون من التقنین ملالحظاته النقدية. 
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كتابه، وإن لم يحاول أن يضع له  وقد استخدم الجاحظ مصطلح "البديع" في 

، ويوحي استخدامه لهذا املصطلح بأنه يعني به الطرافة  
ً
 محددا

ً
 نظريا

ً
تعريفا

واالبتكار، فالبديع لديه يعني الصور البالغية املبتكرة الطريفة، حتى إنه يسمي  

.
ً
 االستعارات املبتكرة بديعا

ة وآرائهم ويغلب على لهجته في الكتاب دفاعه عن العرب ضد الشعوبي

 حین ينسب البيان إلى 
ً
املحقرة للعرب وعلومهم وعاداتهم، ولذلك فهو يبالغ أحيانا

العرب وحدهم دون األمم األخرى، بل يجعل البديهة واالرتجال قاصرين عليهم، 

ولكنه ال يلبث أن يعود فينسب البالغة إلى الفرس واليونان، مما دعا الدكتور  

والتناقض. ال بد أن نعذر الجاحظ في مسلكه   طه حسین إلى اتهامه باالضطراب

وا  هذا، فقد اعتاد العلماء منذ العصر الذي رفعت فيه الشعوبية رأسها أن يصدُّ

عن العرب والعروبة، وهو في الحقيقة دفاع عن اإلسالم، فهم حین يدافعون عن 

فضيلة العرب في البيان يدافعون عن إعجاز القرآن وبيانه، وأن بالغة القرآن 

فوق بالغة العجم، ولم يكن الجاحظ وحده في هذا امليدان، فقد كان معه علماء  ت

 كثیرون أمثال ابن قتيبة وأبو هالل العسكري.

وقد حاول الجاحظ أن يدرس الخطابة العربية وخطباء العرب لسببین، 

أولهما ما تمت اإلشارة إليه، وهو الدفاع عن العرب واللغة العربية ضد الشعوبية، 

اب والبلغاء نماذج يمكن أن يحتذوها، ليبلغوا من والثان تَّ
ُ
ي أن يقدم لناشئة الك

البيان العربي املكانة املرجوة لهم. ولذلك يقدم لنا الجاحظ نماذج كثیرة من 

خطب املشهورين من العرب والفصحاء، مثل زياد بن أبيه والحجاج بن يوسف  

شارة باليد، واالتكاء على الثقفي، ويعرض معها عادات العرب في الخطابة من اإل 

 في العصا، واعتبرها مفخرة للعرب دون غیرهم، 
ً
العصا، وما إلى ذلك، ثم عقد بابا

 على الشعوبية الذين استهزئوا بالعصا.
ً
 ردا
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وتعرض كذلك للعيوب التي تعرض للخطيب عند الكالم مثل الِعّي، وذكر أن 

اء وصفاء قريحته  الخطيب الكفء يستطيع أن يتغلب علي عيوب لسانه بالذك

كما فعل واصل بن عطاء، الذي استطاع أن يؤلف خطبة عصماء دون أن 

 يستخدم حرف الراء الذي كان لسانه يتعثر فيه. 

إن سالمة النطق متممة آللة الخطيب عند الجاحظ، وهي كذلك من 

مظهره وسمته، فبعض الخطباء يأتي بحركات تس يء إليه وإشارات تذهب بهيبته،  

ف الجمود، ويصطنع التماسك فيبدوا كالحجر الصلد، يخرج منه وبعضهم يتكل

الكالم، وال تختلج خالجة فيه، وكالهما معيب، واألحسن االعتدال، واإلشارة 

 بقسط وبمناسبة، لتزيد اإلشارة من انفعال السامع ومشاركته. 

ثم يتكلم عن خصائص الكالم األسلوبية بصفة عامة، فيتحدث عن  

لفاظ املركبة، وما ينبغي للشاعر أو الخطيب أو الكاتب أن األلفاظ املفردة واأل

 يعمد إليه، وما ينبغي له أن يتحاشاه.

وقد أورد الجاحظ في كتابه البيان والتبيین صحيفة بشر بن املعتمر، 

: َمرَّ ِبشر بن املعتمر بإبراهيم بن جبلة من مخرمة السكوني الخطيب وهو 
ً
قائال

بشر، فظن إبراهيم أنه إنما وقف ليستفيد أو يعلم الفتيان الخطابة، فوقف 

  .
ً
، واطووا عنه كشحا

ً
 من النظارة، فقال بشر: اضربوا عما قال صفحا

ً
ليكون رجال

فدفع بشر إليهم صحيفة من تحبیره وتنميقه، وكان أول ذلك الكالم: "خذ من 

نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك، فإن قليل تلك الساعة أكرم  

 
ً
، وأحسن في األسماع، وأحلى في الصدور، وأسلم من جوهرا

ً
، وأشرف حسبا

فاحش الخطأ، وأجلب لكل عین وغرة من لفظ شريف ومعنى بديع. واعلم أن 

 ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك..". 

 وملا قرئت على إبراهيم، قال: أنا أحوج إلى هذا من هؤالء الفتيان.
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البعد عن التوعر، ألن التوعر يصلك    مما ذكر بشر بن املعتمر في صحيفته وجوب

إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك، ويشین ألفاظك، ومن أراد معنى 

، فإن حق املعنى الشريف اللفظ الشريف، وأن 
ً
 كريما

ً
، فليلتمس له لفظا

ً
كريما

 
ً
، وقريبا

ً
 مكشوفا

ً
، ويكون معناه ظاهرا

ً
 سهال

ً
، وفخما

ً
 عذبا

ً
يكون لفظك رشيقا

.معر 
ً
 وفا

اب املحدثین في  تَّ
ُ
وأما الجاحظ فيميل إلى السهولة في الكتابة، وهو مذهب الك

اب،  تَّ
ُ
أساليبهم. يقول الجاحظ: "أما أنا فلم أر قط أمثل طريقة في البالغة من الك

."
ً
 وحشيا

ً
 فإنهم قد التمسوا من األلفاظ ما لم يكن متوعرا

 :البن طباطبا العلوي  كتاب "عيار الشعر"

مؤلف الكتاب هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبا 

 )
ً
 من األشراف. ولد في مدينة أصبهان )في إيران حاليا

ً
 قرشيا

ً
العلوي، وكان هاشميا

 322هـ، ومات فيها عام 250عام 
ً
 وأديبا

ً
 وشاعرا

ً
هـ، ولم يخرج منها، وكان عاملا

، ولكن كانت في لسانه لثغة شديدة، حتى 
ً
كان ال يجري على لسانه حرفان وناقدا

، والكاف همزة.
ً
 من حروف املعجم، وهما الراء والكاف، فينطق الراء غينا

 وله كتب كثیرة في األشعار واآلداب منها:

 كتاب سنام املعالي.  -1

 كتاب عيار الشعر.  -2

 كتاب الشعر والشعراء.  -3

 كتاب نقد الشعر.  -4

 كتاب تهذيب الطبع.  -5

 كتاب في العروض. -6
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في كتابه "عيار الشعر" لعدة قضايا نقدية متصلة بالشعر،  تعرض ابن طباطبا 

أهمها: مفهوم الشعر، وعملية اإلبداع الشعري، وقضية القديم والحديث، 

ومعايیر تميیز جيد الشعر من رديئة، ووظيفة الشعر، ووحدة القصيدة، 

 والسرقات، وقضية اللفظ واملعنى، وقضايا أخرى.

 : مفهوم الشعر

 من أهم مراكز العلم واألدب في ذلك كان أهل أصبهان ال
ً
تي أصبحت مركزا

الزمان، وخاصة الشباب املحب للشعر واألدب العربي، يسألون العلماء واألدباء 

ضروبه، وكان ابن طباطبا من الذين يتوجه   والشعراء عن قضايا الشعر و

ل إليه الشباب بمثل هذه األسئلة، فكانوا يسألونه عن الشعر وكيفية اإلبداع وك

ما يتعلق بالشعر العربي، وكان ابن طباطبا ممن يشهد له الناس بالتفوق في هذا 

 في 
ً
املجال، ومن ضمن أسئلتهم، كان السؤال عن الشعر ومفهومه، فأجابهم قائال

كتابه "عيار الشعر": إن الشعر هو "كالم منظوم بائن عن املنثور الذي يستعمله  

ته  الناس في مخاطباتهم بما خص به من النظ م الذي إن عدل به عن جهته َمجَّ

األسماع وفسد على الذوق، ونظمه معلوم محدود، فمن صح طبعه وذوقه لم 

يحتج إلى االستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي میزانه، ومن اضطرب عليه  

الذوق لم يستغن عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به، حتى تعتبر  

 لطبع الذي ال تكلف معه". معرفته املستفادة كا

ويرى ابن طباطبا أن النظم هو الفيصل الجوهري الذي يفصل بین الشعر 

والنثر، وما الوزن إال فطرة وطبيعة لدى الشاعر الحقيقي املوهوب، ولذلك يرى 

ابن طباطبا أن الشاعر الحقيقي املوهوب ال يحتاج إلى معرفة العروض، ألنه يملك  

الشاعر غیر املوهوب  الحس املوسيقي الذي يغنيه عن معرفة العروض. بخالف

فإنه يحتاج إلى تعلم العروض ليستعین بها على تربية ذوقه املوسيقي إلى أن تصبح  
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هذه املعرفة طبع أصيل لديه. اهتم ابن طباطبا باملوسيقى أكثر من اهتمامه 

 بالعناصر األخرى للشعر، مثل العاطفة والصورة الفنية واللغة املوحية. 

 :اإلبداع الشعري 

طباطبا اإلبداع الشعري لون من ألوان الصنعة الواعية، وال بد يعتبر ابن 

 وصاحب موهبة من هذه الصنعة، فهو يرى أن الشاعر 
ً
للشاعر وإن كان مطبوعا

إذا أراد أن يقول قصيدة فعليه أن يستحضر في ذهنه املعنى الذي يريد أن ُينشأ 

 
ً
 من املعاني النظم أو النثر حوله، وكلما خطر في خاطره بيت يوافق معنىا

ً
جزئيا

الداخلة في املعنى الكلي الذي تدور حوله القصيدة التي يريد إنشاءها، فإنه 

 عن األبيات التي كتبها قبل هذا، وفي النهاية وبعد أن يستوفي  
ً
يسجله وإن بدا بعيدا

الشاعر كل ما سجله، يعيد النظر فيها، ويرتبها حسب اتسلسل األفكار واملعاني، 

ذلك فجوات فإنه يسدها بأبيات جديدة، وفي ختام العملية   وإذا ما وجد بعد

اإلبداعية يعيد النظر في كل بيت على حدة، ويستبدل األلفاظ الثقيلة املستكرهة  

 من 
ً
بألفاظ سهلة سلسلة، كما يعيد النظر في القوافي فيختار القوافي األكثر قربا

الصناعة الواعية، وهو املعاني. وهكذا تتحول عملية اإلبداع الشعري إلى نوع من 

اش وناظم  اج والنقَّ في هذا يقارن بین عمل الشاعر وعمل الصانع مثل النسَّ

 الجواهر.

وحتى يتمكن الشاعر من صناعة الشعر بهذه الطريقة ال بد أن تتوافر له  

أدوات خاصة، وأن يتمرَّس بالثقافات واملهارات األدبية والفكرية التي ال بد منها 

إال بان الخلل فيما ينظمه من شعر، ولحقته العيوب من كل لكل شاعر جيد، وِ 

 جهة.

ومن أهم هذه األدوات معرفة اللغة معرفة واسعة، ومعرفة علومها 

وقواعدها، ومعرفة أيام العرب وأنسابهم، وحفظ الشعر وروايته واإلحاطة 
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بمذاهب العرب في تأليف الشعر، والتصرف في معانيه وأساليبه وفنونه، ومعرفة 

 م
ً
م ابن طباطبا قضية الطبع والتكلف تقديما ا يزين الشعر وما يشينه. وهكذا قدَّ

، فالشعر في نظره صناعة وجهد ال بد من بذله، وكل شاعر عنده بالضرورة 
ً
جديدا

 صانع. 

 :قضية القديم والجديد

تجاوزت قضية القدماء واملحدثین االعتراف باملحدثین أو عدم االعتراف بهم، 

 ال يمكن إنكاره، وإنما انصب البحث الجديد على فقد أضحى املح
ً
دثون واقعا

 طبيعة الشعر الحديث وطبيعة الشعر القديم، والسمات الخاصة لكل منهما.

يرى ابن طباطبا أن القدماء سبقوا املحدثین إلى املعاني البديعة واأللفاظ  -1

 فقال:الفصيحة والصور الفنية البكر، كما رأى ُزهیر بن أبي ُسلَمى من قبل  

 
ً
 من لفظنا مكرورا  ما أرانا نقول إال مــــــعارا

ً
 أو معادا

كما تمیز القدامى بالصدق وعدم التكلف في املدح والهجاء والوصف 

 والترغيب والترهيب.

بينما يتمیز املحدثون في مقابل ذلك بالقدرة على التصرف في املعاني التي 

 طرافة. سبقهم إليها القدماء، وصياغتهم لها صياغة أكثر 

جعل ابن طباطبا األساس في املعاني واألغراض العامة في الشعر هو ما  -2

سنه القدماء، وما فرضته البيئة الجاهلية، وعلى الشعراء املحدثین أن 

يستلهموا هذه القيم واملبادئ العامة للشعر القديم. فكل غرض من 

 األغراض الشعرية يدور حول مجموعة من املعاني ال يتجاوزها، وعلى

الشاعر املحدث أن يتصرف فيها، ويحاول صياغتها صياغة جديدة، فثمة 

صفات معينة جيدة هي محور املديح، كما هناك صفات مضادة لها هي 
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لق،  
ُ
لق، ومنها ما يتعلق بالخ

َ
محور الهجاء، فمن صفات املدح ما يتعلق بالخ

 ومن النوع األول الجمال وبسطة في الجسم، ومن الثاني الكرم والشجاعة

 والحلم والحزم والعزم والوفاء. 

إذن فإن موقف ابن طباطبا في هذه القضية، وهي قضية القديم  

والجديد لم تعد منحصرة في إطار القبول أوالرفض، كما كان موقف نقاد 

 عن املالمح الفنية التي تمیز شعر  
ً
القرن الهجري الثالث، وإنما أضحى باحثا

املضمون واألساليب ووسائل املحدثین عن شعر القدماء، من حيث 

 التعبیر. 

 : معيار الجودة والقبح في الشعر

ومن هنا جاء اسم الكتاب وهو "عيار الشعر". إذا كان الشعر 

صناعة كسائر الصناعات فال بد أن يكون له مقياس تقاس به جودته 

ورداءته، ومعيار جودة الشعر هو مدى تأثیره في نفوس سامعيه أو قارئيه، 

وهذا التأثیر مرتبط بالفهم والقبول. يقول ابن طباطبا في ذلك: "عيار الشعر 

ه ونفاه أن ي ورد على الفهم الثاقب، فما قبله واصطفاه فهو واف، وما مجَّ

فهو ناقص". ويربط ابن طباطبا بین الشعر وبقية املحسوسات، فكما أن 

لكل محسوس حاسة تدركه وتنفعل به، وتقبل ما حسن منه وتنفر من 

رديئه، فكذلك الشعر وسيلة إدراكه وهي الفهم، والعلة في قبول الفهم 

للشعر الحسن الذي يرد عليه، ونفيه للقبيح منه، أن كل حاسة النافذ 

من حواس اإلنسان إنما تقبل ما يتصل بها مما طبعت له، إذا كان وروده 



118 

 

 باعتدال ال جور فيه. فالعین تألف الحسن وتقذى 
ً
 لطيفا

ً
عليها ورودا

باملرأى القبيح الكريه، واألنف يقبل املشم الطيب ويتأذى باملنتن الخبيث..  

وهكذا، وكذلك الفهم يأنس من الكالم بالعدل والصواب والحق، 

ويستوحش من الكالم الجائر والخطأ والباطل واملنكر. إذن معيار حسن 

الشعر أو جودته هو قبول الفهم له، أو رده ورفضه، ولكن قبول الفهم 

، وإن لم 
ً
للشعر له أسس موضوعية التي إن توافرت في الشعر كان مقبوال

ه كان إنكار الفهم لهذا الشعر على قدر الناقص منها. وهذه األسس تتوافر في

يحددها ابن طباطبا في ثالثة عناصر هي: اعتدال الوزن وصواب املعنى 

 وحسن اللفظ. 

 : وظيفة الشعر

 نتيجة للفهم الذي تحدث عنه ابن طباطبا  
ً
إذا أصبح الشعر مقبوال

في الوزن وجودة  باملفهوم املوضح في املوضوع السابق بوجود السالمة

املعنى وعذوبة األلفاظ وحسنها يمتزج بالروح، ويكون أنفث من السحر في 

خائم، ويحّل العقد، ويجعل الشحيح   إحداث أثره املطلوب فيسلَّ السَّ

، ويصدق ذلك قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: 
ً
، والجبان شجاعا

ً
سخيا

 ."
ً
 "إن من البيان لسحرا

للشعر وظيفة أخالقية عظيمة، ولكنها ولذلك قال ابن طباطبا إن 

وظيفة غیر مباشرة، فالشعر ليست مواعظ أخالقية مباشرة، وإنما يحدث 

أثره في نفس املتلقي بطريقة غیر مباشرة. إذا كان بعض الناقدين يريد  



119 

 

للشعر أن يكون فقط صدى للواقع، فإن ابن طباطبا يريد أن يكون له 

 دور تربوي رائد.

ة ابن طباطبا لهذه القضية رؤية تتسم بالعمق  رؤي :وحدة القصيدة

 من مفهوم الوحدة في القصيدة الحديثة. 
ً
والنضج، ورؤيته هذه أكثر اقترابا

فابن طباطبا يرى أنه "ينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق  

 من 
ً
أبياته، ويقف على حسن تجاورها أو قبحه، فيالئم بينها لتنتظم فصال

هو فيه، فينس ى السامع املعنى الذي يسوق القول   حشو ليس من جنس ما

إليه، كما أنه يحترز عن ذلك في كل بيت، فال يباعد كلمة عن أختها، وال 

يحجز بينها وبین تمامها بحشو يشينها، ويتفقد كل مصراع، هل يشاكل ما 

قبله؟ فربما اتفق للشاعر بيتان، مصراع كل واحد منهما في موضع اآلخر، 

 من دق نظره ولطف فهمه".  فال يتنبه على
ّ

 ذلك إال

وهذا أقرب قول إلى طبيعة الوحدة في القصيدة، وخاصة إلى 

طبيعة الوحدة في القصيدة الحديثة، وهذه الوحدة ليست مطلوبة في 

القصيدة باعتبارها وحدة متكاملة فحسب، بل هي مطلوبة في كل بيت من 

ها، وال يحجز بينها وبین أبياتها على حدة، فال يباعد الشاعر بین كلمة وأخت

 تمامها بحشو يقبحها. 

ويؤكد ابن طباطبا هذا املعنى بقوله: "أحسن الشعر ما ينتظم 

 ينسق به أوله مع آخره على ما ينسقه قائله، فإن قدم 
ً
القول فيه انتظاما

 على بيت دخله الخلل .. يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة 
ً
بيتا
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 وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان في اشتباه أولها بآخرها 
ً
 وحسنا

ً
نسجا

 وصواب تأليف". 

كان هذا موقف ابن طباطبا النظري، وحین جاء إلى التطبيق على  

نموذج القصيدة العربية القديمة بما فيها من تعدد األغراض، اضطرب 

مفهومه، وتحول مفهوم الوحدة لديه إلى مجرد مطالبة بالربط بین 

، دون أن األغراض املتعددة، وأخ
ً
 طبيعيا

ً
ذ ينتقل من غرض إلى آخر انتقاال

يشعر السامع بخلل في القصيدة. وابن طباطبا في تفسیره هذا للوحدة في 

 من مفهوم الوحدة عند ابن قتيبة 
ً
فال  -كما رأينا–القصيدة يقترب كثیرا

يخرج مفهوم الوحدة عندهما عن الربط بین األغراض املختلفة، وإن كان 

يقترب من نظرية ابن طباطبا التي تقول بأن الشعر صناعة هذا املفهوم 

يصوغها الشاعر بوعي، وليس كما يعرفها النقد الحديث من أن الوحدة 

في القصيدة تعني الوحدة الشعورية النفسية التي تنمو فيها املشاعر، 

 
ً
 شعوريا

ً
 روحيا

ً
ويتوالد بعضها من بعض، ويمتزج بعضها ببعض امتزاجا

 ينعكس ع
ً
 لى البناء الفني للقصيدة كلها. عميقا

من الناحية –مع كل ذلك يبقى كالم ابن طباطبا عن الوحدة 

 من أنضج وأعمق ما قيل في هذا املوضوع. -النظرية على األقل

 :قضية السرقات

 عن  
ً
إن موقف ابن طباطبا من قضية السرقات ال يبتعد كثیرا

دماء بأنهم قد موقفه من قضية القدماء واملحدثین، فقد ذكر موقف الق

ُسبقوا إلى املعاني البكر، وأن محنة الشعراء في زماننا أصعب من محنة 
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من كان قبلهم، ألنهم ُسبقوا إلى كل معنى بديع ولفظ فصيح وحيلة لطيفة. 

ولم يبق أمام املحدثین إال أن يعيدوا صياغة هذه املعاني ويتصرفوا فيها، 

، فهو يرى أنه: "إذا تناول  لذلك لم يتشدد ابن طباطبا في قضية السرقات

الشاعر املعاني التي قد ُسبق إليها، فأبرزها في أحسن من الكسوة التي  

 عليها لم ُيعب، بل وجب له فضل لطفه وإحسانه فيه". 
 مع موقفه من اإلبداع الشعري الذي 

ً
وهذا املوقف متسق أيضا

يعتبره صناعة كسائر الصناعات، ومما ال شك فيه أن صياغة املعاني 

 املطروقة من قبل صياغة جديدة والتصرف فيها ضرب من الصناعة. 

م الشعراء الجدد كيف يأخذون  ِ
ّ
وأكثر من هذا فإن ابن طباطبا ُيَعل

املعاني وكيف يخفون معالم هذا األخذ، فيقول: "ويحتاج من سلك هذا 

السبيل إلى إلطاف الحيلة، وتدقيق النظر في تناول املعاني واستعارتها، 

حتى تخفى على نقادها والبصراء بها .. فيستعمل املعاني املأخوذة   وتلبيسها

 في تشبيب أو غزل 
ً
في غیر الجنس الذي تناولها منه، فإذا وجد معنًى لطيفا

استعمله في املديح، وإن وجده في املديح استعمله في الهجاء، وإن وجده في 

وصف ناقة أو فرس استعمله في وصف اإلنسان، وإن وجده في وصف 

اإلنسان استعمله في وصف بهيمة، فإن عكس املعاني على اختالف 

وجوهها غیر متعذر على من أحسن عكسها واستعمالها في األبواب التي 

يحتاج إليها فيها، وإن وجد املعنى اللطيف في املنثور من الكالم أو في 

 كان أخفي وأحسن".
ً
 الخطب والرسائل فتناوله وجعله شعرا
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يرى ابن طباطبا أن اللفظ واملعنى عنصران أساسيان من   :قضية اللفظ واملعنى

عناصر الشعر، فهو ال يميل إلى اللفظ على حساب املعنى، وكذلك ال يميل إلى 

املعنى على حساب اللفظ، فموقفه من هذه القضية الهامة التي شغلت ُجلَّ 

ا النقاد القدامى موقف معتدل، ويكاد يقترب من موقف ابن قتيبة، وكما علمن

جعل ابن طباطبا جودة املعنى وحسن اللفظ باإلضافة إلى جمال الوزن العوامل 

الثالثة التي يقوم عليها قبول الفهم، قد يظن بعض النقاد أن ابن طباطبا يميل  

إلى اللفظ، أو أنه يميل إلى املعنى، ولكنه في الحقيقة يميل إلى الصياغة التي تجمع  

وهر نظريته في الشعر أنه لون من الصياغة بينهما، أي بین اللفظ واملعنى، فج

والتأليف، وال عبرة باملعاني املجردة إال إذا وضعت في سياق خاص وهو الذي 

 يسمى بالصياغة. 

وموقفه من قضية السرقات يؤكد لنا هذا املعنى، حيث يرى أن الذي 

يصوغ املعنى صياغة أفضل يكون أولى به من مكتشفه األول، ونالحظ قرب هذه 

الفكرة من فكرة الجاحظ الذي يرى أن املعاني مطروحة في الطرقات يعرفها 

 العربي والعجمي والقروي والبدوي .. إلخ.

 وفي النهاية ليست إال الصياغة التي تفرق بین شاعر وآخر.

 :أسئلة الوحدة

ما أهم القضايا النقدية التي تعرض لها الجاحظ في كتابه "البيان   -1

 وبین موقف الجاحظ منها.والتبيین"؟ ثم اشرحها 

2-  
ً
اكتب مذكرة جامعة عن كتاب "عيار الشعر" البن طباطبا العلوي، مبينا

 بإيجاز آراء املؤلف في أهم القضايا النقدية التي تعرض لها.
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 أهداف الوحدة

 

التعرف على أهم األعمال النقدية املؤلفة في القرن الهجري الرابع، منها   -1

كتاب "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر، وكتاب "الصناعتين" ألبي هالل 

العسكري، ومعرفة أهم القضايا النقدية التي تعرض لها املؤلفان في 

 كتابيهما.

 التعرف على مالمح النقد في القرن الهجري الرابع. -2

 

 التعريف بالوحدة

سيتعرف الطالب من خالل هذه الوحدة على أهم الكتب النقدية في القرن 

الهجري الرابع، منها كتاب "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر، وكتاب "الصناعتين"  

ألبي هالل العسكري، وآراء كل منهما في القضايا النقدية التي تداولها النقاد في 

عنى والقديم والجديد والسرقات وقضايا ذلك العصر، مثل قضية اللفظ وامل

 نقدية أخرى. 
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 :النقد األدبي في القرن الهجري الرابع

 في القرن الهجري الرابع، بسبب ظهور 
ً
 عظيما

ً
ازدهر النقد األدبي ازدهارا

 مجموعة من أهم املؤلفات في تاريخ النقد العربي. 

ناول النقد ويمكننا تصنيف هذه املؤالفات إلى قسمين أساسيين، قسم ت

النظري، وآخر تناول النقد التطبيقي. وأهم كتب النقد النظري هي عيار الشعر 

البن طاطبا العلوي ونقد الشعر لقدامة بن جعفر وكتاب الصناعتين ألبي هالل 

العسكري. أما كتب النقد التطبيقي فاهمها كتاب املوازنة بين الطائيين ألبي 

ملتنبي وخصومه للقاض ي علي بن عبد العزيز الحسن اآلمدي، وكتاب الوساطة بين ا 

الجرجاني، باإلضافة إلى بعض الكتب التي تناولت قضية السرقات، مثل سرقات 

أبي نواس، وسرقات أبي تمام، وسرقات املتنبي. نالحظ أن كتب النقد األولى سواء 

  التي ألفت في القرن الهجري الثالث، أو التي ألفت في القرن الهجري الرابع تدور 

حول الشعر فقط، سواء في ذلك كتب النقد النظري أو كتب النقد التطبيقي، ما 

عدا كتاب الصناعتين حيث تناول صناعة الشعر وصناعة النثر، وهذا ال يعني  

بأي حال من األحوال أن الكتب التي تحدثت عن الشعر ال عالقة لها بالنثر، فأنها 

 لكل األنواع  عندما تتحدث عن الشعر تقصد األدب كله، وإنما
ً
تضع أصوال

األدبية، متأسية بالقرآن الكريم، فهو عندما تحدث عن األدب تحدث عنه تحت  

عنوان الشعر، ألم تره يشير إلى األدباء حين يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون .. 

 إلى آخر اآلية، وهذا الحديث ال يقتصر على الشعراء بل يشمل جميع األدباء. 

رحت في كتب القرن الثالث بشكل مجمل قد إن بعض القضايا الت
ُ
ي ط

 ،
ً
 وُعمقا

ً
يا ِّ

 أكثر تأن 
ً
تحددت مالمحها في القرن الرابع الهجري، وتناولها النقاد تناوال
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بل إن بعض القضايا التي لم تحظ من مؤلفي القرن الثالث بأكثر من إشارات 

رن الرابع عابرة مثل قضية السرقات أصبحت من القضايا التي أفرد لها نقاد الق

 خاصة. 
ً
 كتبا

كما ظهرت في هذا القرن كتب النقد التطبيقي القائمة على املوازنات بين  

، مثل أبي تمام والبحتري واملتنبي، حتى كاد هذا القرن يتميز  
ً
الشعراء األكثر جدال

 بأنه قرن النقد التطبيقي.

يونانية  كما تميز هذا القرن بتوطد العالقة بين الثقافة العربية والثقافة ال

بشكل لم يسبق من قبل، ويرجع ذلك إلى حركة الترجمة الواسعة في عهد الخليفة  

 العباس ي املأمون. 

 :كتاب "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر

مؤلف الكتاب هو أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي. 

ـ، ويقال إنه ه275في بغداد عام  -على األرجح–اختلف في مولده، فيقال إنه ولد 

هـ في خالفة املعتمد باهلل، والثابت أنه ولد في 276هـ أو 260ولد في البصرة عام 

 )ت  
ً
هـ( 285هـ( واملبرد )ت  291الثلث األخير من القرن الهجري الثالث، وأدرك ثعلبا

 هـ(، وأنه نشأ وترعرع في بغداد.276وابن قتيبة )ت 

دب، وأخرج مجموعة من قض ى حياته يتنقل بين مجالس العلم ومراكز األ 

الكتب العظيمة التي ال تزال حتى اليوم متداولة بين طلبة العلم، وقد نالت اهتمام 

 العلماء في العصور التالية، مثل: 

 كتاب نقد الشعر.  -1

 كتاب الخراج.  -2
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 كتاب صناعة الكتابة.  -3

 كتاب جوهر األلفاظ.  -4

 كتاب السياسة.  -5

 كتاب البلدان.  -6

 األخبار.كتاب زهر الربيع في  -7

 الرد على ابن املعتز فيما عاب به أبا تمام.  -8

 كتاب الرسالة في أبي علي بن مقلة، وتعرف هذه الرسالة بالنجم الثاقب.  -9

 كتاب نزهة القلوب وزاد املسافر.-10

 كتاب درياق الفكر. -11

 كتاب جالء الحزن. -12

 كتاب حشو حشاء الجليس. -13

 كتاب صابون الغم. -14

 كتاب صرف الهم. -15

 كتاب جالء الحزن.  -16

، وأسلم على يد املكتفي باهلل، ويعدُّ من مشاهير الفصحاء 
ً
 نصرانيا

ً
كان أعجميا

والبلغاء الذين يضرب بهم املثل في البالغة، ومن الفالسفة الذين يشار إليهم 

بالبنان في علم املنطق والفلسفة، تبع ابن املعتز في وضع أسس مباحث علم 

من بعده. نشأ وتلقى العلوم املختلفة في بغداد، وتثقف على البديع، وحمل لواءه  

 يعمل في الكتابة لبني العباس، كما تثقف على املبرد، 
ً
يد والده الذي كان نصرانيا

وعاصر مجموعة من الخلفاء العباسيين، وهم املعتمد واملعتضد واملكتفي 



129 

 

ت، أشهره كتابه  واملقتدر، وأدرك مطلع حكم آل بويه. ولقدامة العديد من املؤلفا

 "نقد الشعر" الذي نحن بصدده.

 هـ أيام املطيع هلل. 337توفي قدامة ببغداد عام 

وقد استشد بأقواله بعض فالسفة اليونان مثل "جالينوس" في كتابه "أخالق 

 النفس". 

ويعتبر كتاب "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر أحد أهم كتب النقد والبالغة في 

ية هذا الكتاب ليست تاريخية فحسب، وإنما ترجع إلى تاريخ النقد العربي، وأهم

مجموعة من العوامل املوضوعية التي تتصل بالقيمة العلمية للكتاب، ومن أهم 

 هذه العوامل:

استطاع قدامة بن جعفر أن يحول النقد والبالغة في كتابه هذا إلى علمين  -1

مد على قائمين على أسس نظرية متينة، وقد كانت قبل هذا في مجملها تعت

الذوق وتفتقر إلى األساس النظري الواضح املتبلور، والذي ساعد قدامة 

على هذا ثقافته وعلمه باملنطق والفلسفة املتعمقة التي مكنته من أن 

يصوغ أفكاره النقدية والبالغية صياغة علمية محكمة، كما مكنته من أن 

.  يتعمق في بحث هذه األفكار والقضايا، وال يكتفي بتناولها ت 
ً
 سطحيا

ً
ناوال

ولذلك نالحظ أن ثقافته الفلسفية قد طغت على الجانب الذوقي في أغلب 

األحيان. وما فعله قدامة أهون من الخيار اآلخر، وهو أن يظل النقد 

والبالغة يهومان في آفاق الذوق غير املنضبط. كان هذان العلمان في حاجة 

األدب. حقق هذا  إلى مثل هذه الوقفة التي قد تبدو بعيدة عن طبيعة

 من التوازن بين هذه النظرة والنظرة التي تناولت القضايا 
ً
الكتاب نوعا
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النقدية والبالغية على أساس من الذوق الخالص. وليحقق قدامة هدفه  

هذا لجأ إلى استخدام مجموعة من املصطلحات النقدية والبالغية، وحدد 

ذلك من أن مصطلح لها مدلوالت شديدة اإلحكام والدقة، وليس أدل على  

"الشعر" ذاته مع شهرته ومعرفة الكل ملعناه لم يتركه قدامة دون تعريف  

وتحديد، فهو يعرف الشعر بأنه "قول موزون مقفى يدل على معنى"، ثم 

يبين بعد ذلك املقصود من املصطلحات التي استخدمها في تعريف الشعر، 

منزلة الجنس  فيقول: "قولنا "قول" دال على أصل الكالم الذي هو ب

للشعر، وقولنا "موزون" يفصله مما ليس بموزون إذا كان من القول 

موزون وغير موزون، وقولنا "مقفى" فصل بين ما له من الكالم املوزون 

قواف، وبين ما ال قوافي له وال مقاطع، وقولنا "يدل على معنى" يفصل ما 

على ذلك  جرى من القول على قافية ووزن مع داللة على معنى مما جرى 

 على 
ً
من غير داللة على معنى، فإنه لو أراد مريد أن يعمل من ذلك شيئا

هذه الجهة ألمكنه وما تعذر عليه". وعلى هذا املنوال يسير قدامة في تعريف 

 املصطلحات وبيان مفهومها في كتابه. 

تأثير الثقافة اليونانية واضح على النقد والبالغة في هذا الكتاب، وكان هذا  -2

 أو يكاد، باستثناء تأثيرات جزئية لدى هذا الناقد 
ً
التأثير قبل قدامة منعدما

أو ذاك، بينما تأثير الفكر اليونان، وخاصة فكر أرسطو واضح في هذا 

لغة العربية منذ الكتاب، فقد كانت بعض أعمال أرسطو قد ترجمت إلى ال

القرن الثالث، وإن لم تكن هذه الترجمات جيدة، فقد شابها نقص كبير.  

أما في القرن الهجري الرابع فقد توثقفت الصلة بين الثقافة العربية  

والثقافة اليونانية، وكان لكتابي أرسطو: "فن الشعر" و"الخطابة" تأثير  
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 كبير على قدامة في كتابه الذي بين أيدينا. 

 لالمتزاج بين النقد والبالغة في يعتب -3
ً
 فذا

ً
ر كتاب "نقد الشعر" نموذجا

الهجري القرن الرابع، ففي هذا الكتاب تتجاور املصطلحات النقدية مع 

املصطلحات البالغية، وتمتزج الفصول النقدية مع الفصول البالغية في 

 إطار نظرية أدبية على قدر من اإلحكام والتماسك. 

ة بأن تجعله يقوم بدور وقد كانت طبيعة قدام يَّ ة التقنينية املنطقية َحرِّ

 يعتمد على التقنين والتحديد 
ً
بارز في تحديد معالم البالغة، باعتبارها علما

 من اثنين 
ً
أكثر من النقد. وعلماء البالغة املتأخرون يعتبرون قدامة واحدا

بن املعتز  هو عبد هللا -بل أولهما–حددا املعالم األولى للبالغة، أما ثانيهما 

صاحب كتاب طبقات الشعراء. أصبح كتاب قدامة أشبه باملعجم البالغي، 

 يتفوق على ابن املعتز بدقة مصطلحاته وبمدلوالتها املحددة 
ً
وقدامة أحيانا

 الواضحة.

ل قدامة النقد إلى نوع من التعليم والتلقين ملا ينبغي للشاعر أن يقوله،  حو 

حوله إلى لون من القيود الصارمة التي  وما ال ينبغي عليه أن يقوله، كما

 لالنطالق. وعذر قدامة في ذلك أنه  
ً
تكبل طاقة الشاعر، وال تترك له مجاال

، ويقيسها 
ً
، ال ذوقيا

ً
 عقليا

ً
، وأنه كان يتناول األمور تناوال

ً
لم يكن شاعرا

 بمقاييس ذهنية جامدة، بعيدة عن العواطف واألحساسيس التي تتأجج  

 .بها نفوس الشعراء

ويرى قدامة بن جعفر أنه ليس على الشاعر بأس في أن يتعرض للمعاني 

أن يعرض   -كشاعر– الفاحشة ما دام يجيد تصويرها وصياغتها، وال يعيبه  

في شعره للمعنى الفاحش، ألن فحش املعنى أو نزاهته وسموه ال عالقة له  

ة املادة بعمله كشاعر، ألن املعنى في ذاته ليس أكثر من املادة الخام، وجود
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الخام أو وضاعتها ال عالقة لها ببراعة الصنعة أو رداءتها، ولذلك ينتقد 

قدامة الذين يعيبون على امرئ القيس إليراده املعاني الفاحشة في شعره، 

فيقول: "ليس فحاشة املعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر، كما ال يعيب 

 رداءته في ذاته". و 
ً
هذا الكالم الذي ناقشه جودة النجارة في الخشب مثال

قدامة يدخل في باب قضية اللفظ واملعنى. وقدامة هنا يؤكد أن الشعر 

 كان موضوعه، وال يشين 
ً
الجيد يتعلق بالدرجة األولى بالصياغة الجيدة أيا

 الشعر موضوعه، فحين نسمع هذين البيتين: 

 وأخرى تداويت منها بها  وكأس شـــربت على لذة -

 وداوني بالتي كانت هي الـــداء م إغراءدع عنك لومي فإن اللو  -

 
ً
، أليس هذا شعر جميال

ً
أال نطرب لهما؟ أليس هذين البيتين رائعين صياغة ووزنا

 بمقاييس الشعر، ولكن ما موضوعهما؟ الحث على شرب الخمر والترغيب فيهما.

ولنذكر ما قاله النبي صلى هللا عليه وسلم عن امرئ القيس من أنه أمير الشعراء 

ائدهم إلى النار، أمير الشعراء لجودة صياغة شعره، وقائدهم إلى النار ألنه  وق

تعرض للمعاني الفاحشة، وال يخفى علينا أن تأثير الشعر في الناس نافذ، كما بين 

 لنا ابن طباطبا خالل حديثه عن وظيفة الشعر. 

 : كتاب "الصناعتين" ألبي هالل العسكري 

مؤلف الكتاب هو الحسن بن عبدهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن           

 395م، وكانت وفاته سنة 920مهران العسكري، ولد عام 
ً
 ولغويا

ً
هـ، وكان شاعرا

، ويرجع نسبه إلى "عسكر مكرم" من كور األهواز، بين البصرة 
ً
 وناقدا

ً
وأديبا

التي بين أيدينا ال  والفارس، وقد نشأ ألسرة لها باع طويل في العلم، واملصادر 
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تتحدث عن مراحل حياته األولى، وكل ما ذكرته أنه كان يزاول تجارة الثياب مع 

 عليه في 
ً
 خامل الذكر مضيقا

ً
سعيه في طلب العلم، وقد قض ى حياته مغمورا

 الرزق، وقد أشار أبو هالل إلى مهنته غير مرة في شعره، ومن ذلك قوله: 

 جلوس ي في سوق أبيع وأشتري 

 ى أن األنام قروددليل عل

 وال خير في قوم تذل كرامهم

 ويعظم فيهم نذلهم ويسود

 ويهجوهم عني رثاثة كسوتي 

 ما عليه مزيد
ً
 هجاًء قبيحا

وكان العسكري يشعر أن اشتغاله بالعلم حرمه من أسباب الغنى، وقد قال في 

 ذلك: 

 تاهلل لم تخطئك أسباب الغنى

 إال ألنك عاقل وأديب

 عالج فيها موضوعات شتى في اللغة واألدب خلف لنا 
ً
العسكري عشرين كتابا

 والبالغة والنقد والتفسير، ضاع منها ما يقرب من النصف، ومن مؤلفاته: 

 ديوان شعر. -

 املحاسن في تفسير القرآن. -

 ديوان املعاني. -

 الفروق في اللغة. -

 جمهرة األمثال. -
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 شرح الحماسة. -

 األوائل. -

 كتاب الصناعتين.  -

 ذم الكبر.  -

 األمثال. -

 معاني األدب. -

 من احتكم من الخلفاء إلى القضاة. -

 التبصرة.  -

 الدرهم والدينار.  -

 فضل العطاء.  -

 لحن الخاصة.  -

 معاني الشعر. -

ف أبو هالل العسكري هذا الكتاب في أواخر القرن الرابع الهجري، وذلك أ         
 
ل

 قبل وفاته بعام واحد.

العربية خالل القرن الهجري الرابع، وكتابه  هو أحد أئمة البالغة وعلوم         

الذي نحن بصدد الحديث عنه وهو كتاب "الصناعتين" يتحدث فيه العسكري 

 عن صناعة الشعر وصناعة الكتابة. 

أفاد العسكري في هذا الكتاب من كل الجهود النقدية السابقة عليه، وذلك        

ن الرابع. ولذلك ال يعدو الكتاب  على امتداد قرنين من الزمان، القرن الثالث والقر 

ر بعضها وزاد فيها، وهذا ما   لتك الجهود وتصنيفها، وربما طو 
ً
أن يكون تنظيما
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اعترف به العسكري بنفسه في مقدمة كتابه، وقد استفاد بشكل خاص من كتاب  

 في 
ً
البيان والتبيين للجاحظ. وكتاب الصناعتين له غاية تعليمية أشار إليها أيضا

تاب. يقول العسكري في ذلك: "ووجدت الحاجة إليه ماسة، والكتب مقدمة الك

املصنفة فيه قليلة، وأشهرها كتاب "البيان والتبيين" ألبي عثمان عمرو بن بحر 

الجاحظ، وهو لعمري كثير الفوائد جم املنافع، ملا اشتمل عليه من الفصول 

َقر اللطيفة، والخطب الرائعة واألخبار البارعة ، وما حواه من أسماء الشريفة والفِّ

الخطباء، وما نبه عليه من مقاديرهم في البالغة والخطابة وغير ذلك من فنونه  

املختارة، ونعوته املستحسنة، إال أن اإلبانة عن حدود البالغة، وأقسام البيان  

والفصاحة مبثوثة في تضاعيفه، ومنتشرة في أثنائه، فهي ضالة بين األمثلة ال  

 توجد إال بالتأمل ال
ً
طويل والتصفح الكثير، فرأيت أن أعمل كتابي هذا مشتمال

على جميع ما ُيحتاج إليه في صناعة الكالم، نثره ونظمه، وُيستعمل في محلوله  

ومعقوده، من غير تقصير وإخالل، أو إسهاب وإهذار". ورغم أن العسكري لم 

   -في الحقيقة–يذكر إال الجاحظ في مقدمة كتابه، فإنه  
ً
 في   لم يترك ناقدا

ً
مشهورا

القرنين الثالث والرابع إال وأخذ عنه، فقد أخذ عن ابن قتيبة وابن طباطبا  

 ما يشير إلى 
ً
وقدامة بن جعفر واآلمدي والقاض ي الجرجاني، ورغم هذا كان قليال

املصادر التي يستقى منها معلوماته. ومع هذا تبقى للكتاب أهميته في تاريخ النقد 

 ى حد سواء، وترجع أهمية الكتاب إلى ما يلي: األدبي والبالغ العربية عل 

َب قبله في مجال النقد، وأعاد فيه ترتيب  -1 تِّ
ُ
لَّ ما ك

ُ
استوعب هذا الكتاب ك

املعلومات وتنظيمها وتبويبها بصورة يندر أن يوجد مثلها، اتبع املؤلف فيه 

.
ً
 ومحكما

ً
 ودقيقا

ً
 واضحا

ً
 منهجا
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، رغم أن القض -2
ً
 بالغا

ً
ى البالغة اهتماما

َ
ول

َ
ايا البالغية ممتزجة بالقضايا  أ

النقدية في هذا الكتاب، ولم تنفصل عنه، وقد أصبح الجانب البالغي أكثر  

 من ذي قبل، يمكن اعتبار كتاب الصناعتين أول تمهيد 
ً
 واستقالال

ً
تميزا

 ،
ً
حقيقي النفصال البالغة عن النقد، الذي اتضحت معامله الكبرى الحقا

لى يد إمام البالغيين الشيخ عبد القاهر وذلك في القرن الخامس الهجري ع

 الجرجاني.

لم يقتصر دوره على النقل من اآلخرين، وإنما طور ما كان يحتاج إلى  -3

ص ما كان يحتاج إلى  ل ما كان يحتاج إلى تفصيل، ولخَّ صَّ
َ
تطوير، وف

ب ما كان في حاجة إلى تهذيب، وأتي بأمثلة كثيرة للقضايا 
َّ
تلخيص، وهذ

 التي تعرض لها.

كتشف مجموعة جديدة من فنون البديع أشار إليها في مواضعها، فأضاف ا  -4

 ستة فنون جديدة إلى ما وصل إليه املتقدمون. 

5-  
ً
جمع الكتاب بين التقنين والذوق، وقد كان أبو هالل العسكري شاعرا

.
ً
 وأديبا

ومما زاد من قيمة الكتاب أنه تعرض للنثر إلى جانب الشعر، وهذا ما عناه  -6

 وهو "الصناعتين" أي صناعة الشعر وصناعة النثر.  من اسم كتابه

 لطلبة العلم  -7
ً
غلبة الطابع التعليمي على الكتاب، األمر الذي جعله مفيدا

والسالكين مسالكه، وكأنه يريد أن يعلم الشعراء ما ينبغي أن يقولوه، وما 

 .ينبغي أن يتركوه
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نة في زمانه، تعرض أبو هالل العسكري لعدد من القضايا النقدية الساخ     

 على ما ذكره النقاد 
ً
 جديدا

ً
ولكنه لم يكن في معظم األحيان يضيف شيئا

السابقون سوى حسن العرض والتصنيف وكثرة األمثلة، فعلى سبيل املثال حين 

تحدث عن قضية اللفظ واملعنى لم يزد على ما قاله الجاحظ، حيث قال: 

ها العربي والعجمي والقروي "وليس الشأن في إيراد املعاني، ألن املعاني يعرف

والبدوي، وإنما هو في جودة اللفظ وصفاته، وحسنه وبهائه، ونزاهته ونقائه، 

وحسن طالوته ومائه، مع صحة السبك والتركيب، والخلو من أود النظم 

 إلى شرحه أمثلة 
ً
والتأليف". ويشرح أبو هالل بعد ذلك هذه العبارة مضيفا

 التأكيد على أن 
ً
الشعر إذا كانت ألفاظه جيدة ومعانيه عادية فإنه  كثيرة، محاوال

يدخل في جملة الجيد، وأن املعاني إذا كانت جيدة واأللفاظ رديئة فإن الشعر 

، وبعض األمثلة التي استشهد أبو هالل العسكري بها ينقلها 
ً
 مذموما

ً
يكون رديئا

ئم عن السابقين من النقاد، ولكنه يجيد وضعها في السياق املال  -مع شرحها–

لها، والتنسيق بينها وبين بقية أجزاء الكالم، وهذا وجه من أوجه براعة أبي 

 هالل.

وعندما يتحدث عن أغراض الشعر ومعانيه يورد الكثير مما قاله قدامة           

 ما ذكره قدامة 
ً
بن جعفر، ولكن دون أن يشير إليه أو إلى كتابه، ومن ذلك مثال

يكون بالفضائل النفسية، وهي العقل والشجاعة   في املديح من أن املديح يجب أن

، وقد أورد 
ً
والعدل والعفة، وأن الشاعر إذا مدح بغير هذه الصفات يكون مخطئا

دون أن -في هذا الصدد بعض األمثلة التي ذكرها قدامة قبله في املدح غير املوفق  

في   وسبب ذلك أن الشاعر استخدم -يشير إلى املصدر الذي استقى منه معلوماته
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مديحه الصفات الجسمية، ولم يذكرالفضائل النفسية، ومن ذلك ما قاله عبيد  

 هللا بن قيس الرقيات في مدح عبد امللك بن مروان:

 على جبين كأنه الذهبيأتلق التاج فوق مفرقه                

فغضب عبد امللك من هذا املدح، وقال للشاعر: لقد مدحت مصعب بن الزبير  

 ن هذا حين قلت فيه: بما هو أفضل م

ت عن وجهه الظلمـــاء        إنما ُمصعب شهاب من هللا          
َّ
 تجل

رُّ غضب عبد امللك          بما هو  - فيما يرى قدامة– وسِّ
ً
أن الشاعر مدح مصعبا

من قبيل الفضائل النفسية، بينما مدحه هو بصفة حسية، وهي تألق جبهته. وقد 

يره عن قدامة دون أن يشير إليه. وهذا املثال جاء به نقل أبو هالل هذا املثال وغ

قدامة، فأي فضيلة ألبي هالل في نقله من كتاب قدامة بن جعفر إلى كتابه؟  

تتجلى فضيلة أبي هالل في اختياره لألمثلة الجيدة الدالة على املوضوع الذي 

 يتناوله، ونقلها إلى كتابه. 

والها        
َ
أبو هالل العسكري اهتمامه قضية   ومن القضايا النقدية التي أ

مه   من أبواب الكتاب العشرة، قسَّ
ً
 كامال

ً
السرقات األدبية، فقد خصص لها بابا

إلى فصلين تحدث في أولهما عن حسن األخذ، وفي الثاني عن قبح األخذ، وكالهما 

 من أشكال السرقة.

انطلق أبو هالل العسكري في نظرته لقضية السرقات من املبدأ الذي كان          

قد استقر في عصره، وهو أن املتقدمين من الشعراء لم يتركوا للمتأخرين منهم 

 في األلفاظ واملعاني، فلم يبق أمامهم إال إعادة صياغتها من جديد، 
ً
 واسعا

ً
مجاال

وا أحق منهم به، وأولى من أصحابه  وأنهم إذا جاء تعبيرهم أفضل من السابقين، كان
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األوائل، ومثل هذا الرأي ليس بمستبعد من ناقد كالعسكري، الذي يرى أن املعاني 

ليس لها قيمة كبيرة في العمل األدبي، وإنما العبرة في اختيار األلفاظ، وجودة 

الصياغة، وال حرج بعد ذلك أن تكون هذه املعاني مأخوذة من شاعر سابق، 

يقرر ما يلى: "ليس ألحد من أصناف القائلين غنى عن تداول املعاني  ولذلك نراه

ممن تقدمهم، والصب على قوالب من سبقهم، ولكن عليهم إذا أخذوها أن 

 من عندهم، ويبرزوها في معارض من تأليفهم، ويوردوها في غير 
ً
يكسوها ألفاظا

حليتها ومعرضها، حلتها األولى، ويزيدوا في حسن تأليفها، وجودة تركيبها، وكمال 

 فإذا فعلوا ذلك، فهم أحق بها ممن سبق إليها".

 بنزعته التعليمية املسيطرة على كتابه           
ً
ويمض ي أبو هالل بعد ذلك مدفوعا

ُم الشعراء كيف ُيخفون  ِّ
 
 بآراء ابن طباطبا في قضية السرقات، ُيَعل

ً
كله، ومتأثرا

شف أمرهم، فيقول: "الحاذق يخفي املعاني التي يأخذونها عن سابقيهم لكي ال ُيك

دبيبه إلى املعني، يأخذه في سترة، فيحكم له بالسبق إليه أكثر من يمر به"، أي 

 أكثر الناس الذين يمرون بهذا القول أويسمعونه.

ومن وسائل إخفاء األخذ التي يعلمها أبو هالل الشعراء واألدباء، نقل املعنى         

، أو نقله من غرض شعري إلى غرض شعري آخر، من الشعر إلى النثر أو العكس

كأن يكون في مدح فينقل إلى الوصف، أو أن يكون في وصف فينقل إلى املدح ، 

وهكذا. أو أن يتصرف بالزيادة فيه، أو بصياغته صياغة أوجز وأرشق، وال يفتأ أبو  

 هالل يقدم األمثلة الوفيرة لكل أسلوب من هذه األساليب في إخفاء األخذ.

ومن األمثلة التي جاء بها أبو هالل العسكري على نقل املعنى من النثر إلى الشعر 

 قول أبي تمام:
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ى          للتجلد واألس َ
ً
لقنا رجاال

ُ
واني للبكا واملأتم        خ

َ
 وتلك الغ

تل أخوه مصعب: إنما التسليم          
ُ
أخذه من قول عبدهللا بن الزبير عندما ق

جال.والسلو لحزماء الرجا  ل، وإن الهلع لربات الحِّ

على نقل املعنى من غرض شعري إلى آخر، قول أبي نواس في وصف  ومن األمثلة 

 الخمر:

 فدهر شـــــــــرابها نهار        ال ينزل الليل حيث حلت        

 أخذه من قول قيس بن الحطيم في الغزل:

رها الـ        خالق أ          قض ى لها هللُا حين َصـوَّ
ُ

ها َســــــــــَدف نَّ  1ن ال ُيكِّ

فابن الحطيم يصف امرأة بأن ضياء وجهها يحيل أي نوع من الظالم إلى            

ر حين خلقها أال تكنها الظلماء، فأخذ أبو  ضياء، فكأن هللا سبحانه وتعالى قدَّ

 نواس هذه الفكرة ونقلها إلى الخمر.

 املتأخرين في وصف غادة باكية:  ومن األمثلة على الزيادة في املعنى قول بعض

اب بالَبَرد      نَّ  وعضت على العِّ
ً
 من نرجس فسـقت        وردا

ً
 وأسبلت لؤلؤا

 أخذه من قول أبي نواس في نفس املعنى: 

 يبكي فيذري الدر من نرجس        ويلطم الورد بعــــــــــــــناب     

س، والدمع املتساقط منهما فقد شبه أبو نواس في بيته العينين بالنرج         

بالدر، والخد بالورد، واألنامل الغضة الحمراء بالعناب، وهو ثمر صغير أحمر 

اللون غض، أما الشاعر اآلخر فقد زاد على هذا تشبيه األسنان التي تعض بها 

 عن أنه جعل الدموع املتساقطة من عينيها 
ً
والتي شبهها -أناملها بالبرد، فضال

رد على خدها، وهي زيادة ليست موجودة في بيت أبي نواس، تسقى الو  - باللؤلؤ
 

 الظلمة.المقصود بالسدف  - 1
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ولذلك فإن أبا هالل يعتبر هذا الشاعر املتأخر قد زاد على بيت أبي نواس زيادة 

 عجيبة، وأنه جاء بما ال يقدر أحد أن يزيد عليه. 

ومن األمثلة على التصرف في املعنى بصياغته صياغة أوجز وأجود قول أبي         

 تمام: 

 هم الصبر إذ أبقاكم الجزعأفنا

 أخذه من قول السموأل:

 وتكرهه آجالهم فتطـــــــول         يقرب حب املوت آجالنا لنا         

فقد أورد أبو تمام نفس املعنى في نصف بيت، واستوفى التطبيق على حد قول 

أل أبي هالل، حيث قابل بين اإلفناء واإلبقاء، وبين الصبر والجزع، كما قابل السمو 

 بين قرب األجل وطوله، وحب املوت وكرهه. 

ويمض ي أبو هالل في أسلوبه التعليمي، فيشرح للمتأدبين أساليب نثر           

 أن نثر الشعر ونظم النثر، أو  
ً
الشعر، أو كما يسميه هو "حل املنظوم" فيذكر أوال

إذا  حل املنظوم ونظم املحلول على حد تعبيره أسهل من ابتدائهما، ألن املعاني

 فينحل، أو 
ً
 حاضرة بين يديك تزيد فيها شيئا

ً
 أو نظمت منثورا

ً
حللت منظوما

 فينتظم، وإذا أردت ابتداء الكالم وجدت املعاني غائبة عنك، 
ً
تنقص منها شيئا

 فتحتاج إلى فكر وجهد لتحضرها.

وبعد أن ينتهي أبو هالل من الحديث عن حسن األخذ، يبدأ الحديث عن          

بيح، ويرجع ذلك إلى عاملين هما: أخذ املعاني بألفاظها دون تصرف، األخذ الق

وصياغة املعنى صياغة رديئة، أردأ من صياغة صاحبه األول، وكعادته يمض ي  

 يسوق املثال تلو املثال ليوضح هذين العاملين. 
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عي أبو هالل السبق في تفضيل السابق على الالحق أو الالحق على             ويدَّ

وأنه أول من قام بهذا العمل، ولم يسبقه أحد في ذلك. ويرى بعض السابق، 

 في ادعائه هذا، فمثل هذه 
ً
النقاد في العصر الحديث أن أبا هالل ربما كان مبالغا

املفاضالت عرفها النقد العربي منذ القرن الهجري الثالث، وذلك عندما قال ابن 

ي نواس: لألعش ى فضل السبق  قتيبة عبارته املشهورة في املفاضلة بين األعش ى وأب

 إليه، وألبي نواس فضل الزيادة فيه. 

على كل حال يبقى ألبي هالل الفضل في حسن العرض والتبويب ووفرة           

 األمثلة وبراعة املقارنة. 

 :أسئلة الوحة

 اذكر املالمح العامة للنقد في القرن الهجري الرابع . -1

 اكتب مذكرة جامعة عن كتاب "نقد  -2
ً
الشعر" لقدامة بن جعفر، موضحا

 موقفه من القضايا النقدية املختلفة. 

3-  
ً
اكتب مذكرة جامعة عن كتاب "الصناعتين" ألبي هالل العسكري، مبينا

 آراء املؤلف في أهم القضايا النقدية التي تعرض لها.
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 أهداف الوحدة

 التعرف على سمات النقد التطبيقي في القرن الهجري الرابع. -1

الطائيين" لآلمدي، والجوانب التي ركز عليها التعريف بكتاب "املوازنة بين  -2

املؤلف في املقارنة بين أبي تمام والبحتري، وأسباب ميله إلى البحتري 

 وتحامله على أبي تمام. 

التعريف بكتاب "الوساطة بين املتنبي وخصومه" للقاض ي علي بن عبد  -3

العزيز الجرجاني، والتعرف على طريقته في التوسط بين مؤيدي املتنبي 

 خصومه.و 

 

 التعريف بالوحدة

في هذه الوحدة سوف يتعرف الطالب على أهم كتب النقد التطبيقي في 

القرن الهجري الرابع، مثل كتاب "املوازنة بين الطائيين" لآلمدي الشاعر، وأهم 

القضايا النقدية التي تحدث عنها وهو بصدد موازنته بين الطائيين أبي تمام 

 في موازنته بينهما كما ادعى في والبحتري، وسنرى إلى أي مدى 
ً
كان اآلمدى منصفا

 مقدمة كتابه. 

كما سيتعرف الطالب من خالل كتاب "الوساطة بين املتنبي وخصومه" 

على أسلوب القاض ي علي بن عبد العزيز الجرجاني في وساطته بين أصحاب املتنبي  

 .
ً
 بين الطرفين لكونه قاضيا

ً
 وخصومه، وسنرى كيف كان القاض ي معتدال

ظهرت في سماء النقد في القرن الهجري الرابع أهم كتب النقد التطبيقي، 

منها كتاب املوازنة بين الطائيين وكتاب الوساطة بين املتنبي وخصومه، وفيما يلى 

 سوف نتعرض للكتابين وللقضايا النقدية التي أثاراها خالل دراستهما التطبيقية: 
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 :كتاب "املوازنة بين الطائيين" لآلمدي

ف الكتاب هو أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى اآلمدي، بصري مؤل

قب باآلمدي ألنه ولد في مدينة آمد، وكانت في شمال العراق، ثم 
ُ
املولد والنشأة، ل

 بضروب الثقافة  
ً
تعلم في البصرة. عاش في القرن الهجري الرابع في زمن كان عامرا

ها، وعمل بالكتابة لبني عبد  واملعرفة والعلوم. نشأ اآلمدي في البصرة، وتعلم ب

الواحد، ثم ارتحل إلى بغداد، وهناك كان يحضر مجالس العلم واألدب، ويتلقى 

 بالكتابة في الدواوين، 
ً
فيها املزيد من علوم النحو واألدب، وفي بغداد عمل أيضا

ي. ِ
ب   فكتب ألبي جعفر هارون من محمد الضَّ

اج  اج وابن السر  وأبو موس ى الحاِمض وابن أخذ العلم عن األخفش والزجَّ

ويه، وله شعر حسن وتآليف جيدة تدل على بصر صحيح، واطالع 
َ
ُدَريد وِنْفط

واسع، وكان يأخذ بمذهب الجاحظ في التأليف. وقد انتهت إليه رواية الشعر 

القديم في أواخر عمره. وفي مجال النقد أخذ عن الذين كتبوا في النقد قبله مثل  

 ْعِبل وابن الجراح وقدامة وابن طباطبا. ابن سالم وابن املعتز وِد 

 له مؤلفات كثيرة ذكر منها ياقوت الحموي: 

 تفضيل امرئ القيس على شعراء الجاهلية.  -1

 تبيين غلط قدامة في كتاب نقد الشعر.  -2

 املؤتلف واملختلف من أسماء الشعراء. -3

 معاني شعر البحتري. -4

أ فيه أبا تمام.  -5
َّ
 الرد على ابن عمار فيما خط

 ن الخاص واملشترك من معاني الشعر.فرق ما بي -6

 كتاب فعلت وأفعل.  -7
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 ما في عيار الشعر البن طباطبا من الخطأ.  -8

 املوازنة بين أبي تمام والبحتري.  -9

 نثر املنظوم. -10

 واملطبوع من هذه الكتب اثنان فقط، وهما "املوازنة" و"املؤتلف واملختلف". 

واسعة، ووضعت عليه الشروح نال كتابه "املوازنة" شهرة أدبية ونقدية 

والتحقيقات، وذاع صيت مؤلفه بين الدارسين والباحثين. يقول الدكتور عبد  

الرحمن عثمان في كتابه "مذاهب النقد وقضاياه": "على الرغم من ظهور كتب في 

املوازنة مثل أخبار أبي تمام للصولي، ورسالة ابن املعتز في شعر أبي تمام، فإن 

، ألنه النموذج كتاب املوازنة لآل 
ً
مدي يأتي في املقام األول من بين تلك الكتب جميعا

 في صفات املوازنة، وحقيقة املوازنة على السواء، فقد أتيح ملؤلفه  
ً
الكامل تقريبا

من امليزات العلمية والذوقية ما لم يتح لغيره". واألمدي أول من استخدم كلمة 

 على كتاب كامل، ولم يقتصر ا 
ً
ألمر على عنوان الكتاب، بل كان  املوازنة عنوانا

 .
ً
 الكتاب كله دراسة تطبيقية موازنة

وشهرة الكتاب وأهميته تنبعان من غزارة علم اآلمدي وسعة اطالعه، فقد 

أتيح له أن يتتبع الشعر العربي في رحلته الطويلة منذ العصر الجاهلي إلى القرن 

ى العوامل التي ساعدت الهجري الرابع، وشهد تطور فنون األدب العربي، واطلع عل

تب في موضوعه من قبله، كما يفعل أي دارس 
ُ
على هذا التطور، فقد قرأ كل ما ك

حقيقي، وأحسن اإلفادة مما قرأ بعد أن استوعبه، وقد كان يشير إلى مصادره، 

 إال من إشارات اآلمدي 
ً
ومعظم هذه املصادر مفقود اليوم، وال نعرف عنها شيئا

كما يقول الدكتور محمد – جعلت من كتاب املوازنة إليها، كل هذه العوامل 

خير ما نستطيع أن نضعه بين أيدي الدارسين كمثل ُيحتذى للمنهج   -مندور 
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 الصحيح. 

ولعل كتاب املوازنة الذي بين أيدينا هو أفضل كتاب في النقد التطبيقي في تاريخ 

 النقد العربي القديم كله.

 موازنته بين الشاعرين فهي: أما األسس التي اعتمد عليها اآلمدي في 

 املعنى املعين.   -1

 والغرض الشعري.  -2

وما إذا تعددت أغراض الشاعر أو أنه قال في غرض أو غرضين فقط،   -3

 وكان يفضل الشاعر الذي تعددت أغراضه.

 والزمان، فيوازن بين شعراء زمان واحد، أو أن يكونوا في أزمان متقاربة.  -4

 والدافع إلى قول الشعر.  -5

واملماثلة مع القدماء، فيفضل الشاعر الذي يسير على نهج القدماء، وهو   -6

 الذي يقال له عمود الشعر.

 :ثقافة الناقد

يرى األمدى أن اإلحاطة بالعلوم واملعارف وحدها ال تكفي ألن تجعل من  

صقل باملعارف وأنواع الثقافات، ويرى 
ُ
، فالنقد موهبة وملكة ت

ً
اإلنسان ناقدا

 عن غيره، واملادة األدبية  اآلمدي أن الد  
ً
ربة تعطي الناقد قوة غامضة تجعله متميزا

هي مجال هذه الدربة، ودوام النظر فيها هو املحك الحقيقي في تكوين الناقد، ويرى 

م بها، 
َّ
اآلمدي أن الناقد إذا ما حصل على هذه الدربة فإن أحكامه يجب أن ُيَسل

 اهرة.وإن لم يستطع البرهنة عليها باألدلة الظ

واآلمدي يهاجم بشدة أولئك األدعياء الذين ُيقحمون أنفسهم على النقد 

دون أن تتوافر لديهم هذه الدربة الخاصة، حتى إنه ليسخر منهم سخرية خفيفة، 
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وهذه طريقته حين كان يلجأ إلى الحدة في الهجوم على من يخالفهم، فكان يكسو  

ى من ليس لديه موهبة هجومه بهذه السخرية الخفيفة ليخفف من حدته عل

 نقدية. 

من الواضح أن اآلمدي أخذ هذه الفكرة من ناقد سبقه، وهو محمد بن سالم  

لف قبل كتابه هو، وكما هي عادته كان يشير إلى املصدر 
ُ
الجمحي، ومن كتاٍب أ

 آخر من الكتب املفقودة 
ً
الذي يأخذ منه، فقد ذكر كتاب ابن سالم، وذكر كتابا

اعي، ولم يكتف اآلمدي بأخذ الفكرة من هذين الكتابين  وهو للشاعر دعبل الخز 

بل طورها وتعمق فيها، وانتهى منها إلى تحديد طبيعة النقد وثقافة الناقد واألدوات 

التي ينبغي أن تتوافر له، مع تأكيده الدائم على ضرورة التمييز بين النقد وما 

د األدبي، ولكنها يلتبس به من ثقافات ومعارف أخرى هي ضرورية بدون شك للناق

. يقول اآلمدي: "والعلم 
ً
من أي - ليست هي النقد، كما ال يمكنها أن تصنع ناقدا

ال يدركه طالبه إال باالنقطاع إليه، واالنكباب عليه، والجد فيه،   -نوع كان

 والحرص على معرفة أسراره وغوامضه".

افته  وهذا الكالم شديد الداللة على أن اآلمدي يرى أن للنقد األدبي ثق

، وأدواته املستقلة عن أدوات أي علم آخر أو أي فرع آخر من فروع  الخاصة

 يجب أن تكون ثقافة الناقد ثقافة أدبية، ويلح اآلمدي على هذا النوع 
ً
املعرفة، أوال

 من الثقافة، ويجعلها في الخبرة الواسعة بالنصوص األدبية. 

م ألهل كل 
َّ
صنعة صناعتهم، وال ويقول األمدي: "كان من الواجب أن ُيَسل

 في الخبرة وطول الدربة 
ً
يخاصمهم فيها وال ينازعهم إال من كان مثلهم نظيرا

 واملالبسة". 
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ً
هذه هي ثقافة الناقد األدبي وهذه هي أدواته من وجهة نظر اآلمدي، ووفقا

 ملا تم اقتباسه من كالمه نفسه من خالل كتابه املوازنة. 

 لهذا الناق
ً
د الذي رسم صورته النظرية في كالمه الذي وقد كان اآلمدي نموذجا

تم االقتباس الكثير منه، للداللة على عمق عباراته ودقتها في التعبير عن وجهة 

 نظره.

ولم يكتف اآلمدي بالتمرس على التراث األدبي والنقدي، وتربية ذوقه عليه، بل  

باللغة واألدب رفده بأطراف من ثقافات عصره املختلفة، وخاصة ما اتصل منها 

 منها يطغى على تخصصه األساس ي، وهو النقد.
ً
 والنقد، ولكن دون أن يترك شيئا

ولعل اآلمدي هو أول ناقد متخصص في النقد عبر تاريخ النقد العربي، 

اه، وله كتب كثيرة  
َّ
حيث حصر جهوده العلمية في مجال النقد األدبي ال يتخط

 مفقودة تدور كلها حول النقد األدبي.

 :ج اآلمدي في الكتابمنه

الكتاب كما هو واضح من عنوانه كتاب موازنٍة، يوازن فيه اآلمدي بين 

ام حبيب بن أوس  مَّ
َ
شعر اثنين من أشهر شعراء القرن الهجري الثاني، وهما أبو ت

هـ والبحتري، وهو أبو عبادة الوليد بن عبيد هللا البحتري  231الطائي املتوفى سنة  

هـ، ولقب بالبحتري، ألنه من "بحتر" وهي إحدى قبائل  284الطائي املتوفى سنة 

 على 
ً
 مبنيا

ً
طيء، وقيل ِلِقَصر قامته. وألول مرة في التاريخ يقدم لنا اآلمدي منهجا

أصول علمية في املوازنة بين الشعراء، منهج ال يكتفي بإصدار األحكام النقدية  

نس والجن، كما الحاسمة بتفضيل شاعر على آخر، أو شاعر على كل شعراء اإل

كان يفعل النابغة الذبياني في سوق عكاظ، وإنما باملوازنة بين الشاعرين في كل 

جانب من جوانب شعرهما، دون أن يحكم عليهما بالتفضيل والتقدم. نراه يقول 
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في مقدمة كتابه املوازنة: "فأما أنا فلست أفصح بتفضيل أحدهما على اآلخر، 

رهما إذا اتفقتا في الوزن والقافية، وبين معنى ولكني أقارن بين قصيدتين من شع

ومعنى، ثم أقول أيهما أشعر في تلك القصيدة، وفي ذلك املعنى، ثم احكم أنت 

 حينئذ إن شئت على جملة ما لكل واحد منهما إذا أحطت علما بالجيد والرديء".

وقد كرر اآلمدي هذه العبارة بألفاظ أخرى، وذلك حين وازن بين معاني كل من 

الشاعرين: "وأنا أذكر بإذن هللا في هذا الجزء أنواع املعاني التي يتفق فيها 

الطائيان، وأوازن بين معنى ومعنى، وأقول أيهما أشعر في ذلك املعنى بعينه، فال  

تطالبني أن أتعدى هذا إلى أن أفصح لك بأيهما أشعر عندي على اإلطالق، فإني 

 غير فاعل ذلك". 

، فقد على الرغم من هذا اإللح
ً
اح الشديد، لم يستطع اآلمدي الثبات عليها طويال

كان كتابه كله ينطق بإعجابه وميله إلى البحتري ضد أبي تمام، فقد كان اآلمدي 

شديد اإلعجاب بالبحتري وباملذهب الشعري الذي يمثله، وقد دفعه هذا 

على  اإلعجاب إلى لون من محاباة البحتري على حساب أبي تمام، وبالتالي تحامله

أبي تمام لصالح البحتري، ولكنه لم ينطلق من موقفه هذا من سوء نية بأي حال 

من األحوال، وإنما هذه كانت طبيعة ذوقه الذي لم يستسغ املذهب الجديد، ولم 

 يمل إليه، ال سيما وهو شاعر، والشعراء يتأثرون بأذواقهم أكثر من عقولهم.

 في ورغم أن اآلمدي ادعى في مقدمة كتابه أنه 
ً
سوف يكون موضوعيا

موازنته بين الشاعرين، ولكن من يقرأ الكتاب يجده يفضل البحتري على أستاذه 

أبي تمام. وهناك من يرى أن اآلمدي لم يؤلف كتابه هذا إال لغرض إعالء شأن 

 البحتري، ورفع شأن مدرستة الداعية إلى االلتزام بعمود الشعر.
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على أبي تمام أنه كان يبرز عيوب ومن مظاهر محاباته للبحتري، وتحامله 

شعر أبي تمام، ويركز عليها عند الحديث عن عيوب الشاعرين، فعلى سبيل املثال 

حين تحدث عن عيوب شعر أبي تمام كتب أكثر من مائتين وثالثين صفحة، في 

حين لم يستغرق حديثه عن شعر البحتري إال مائة صفحة فقط. يرى بعض 

 على أبي تمام في هذا الفارق في عدد الصفحات النقاد أن اآلمدي لم يكن م
ً
تحامال

التي خصصها لسرقات كل منهما، والسبب في ذلك أن أصحاب أبي تمام ادعوا له  

السبق إلى املعاني وأنه املخترع لها، فأحب أن يثبت لهم أن له سرقات من اآلخرين، 

تري  فلما تحدث عن سرقات أبي تمام، وجب عليه أن يتحدث عن سرقات البح

في املقابل، عندئذ لم يحرص على استقصائها كما حرص على استقصاء سرقات 

عاه أصحاب أبي تمام من سبق   عوا ما ادَّ أبي تمام، ألن أصحاب البحتري لم يدَّ

صاحبهم إلى املعاني واختراعه لها. ورغم هذا فهو ال يعتبر أكثر ما اتهم به الشاعران 

ا يرون السرقات في املعاني، أو أنها على سرقة، وهو من النقاد الذين لم يكونو 

 األقل ليست من املساوئ الكبيرة للشعراء.

وأكثر ما اهتم به من عيوب الشاعرين إلى جانب سرقاتهما الشعرية، كان 

اهتمامه بأخطائهما في املعاني، وفي األلفاظ وفي أوزان الشعر وقوافيه. وكان يبرز  

لحديث عن محاسن شعريهما أكثر من  محاسن شعر البحتري، ويركز عليها عند ا 

 محاسن أبي تمام. 

 وإن لم يخل شعريهما من محاسن وعيوب ذكرها اآلمدي.

واملظهر الثاني الذي أظهر ميل اآلمدي للبحتري وتحامله على أبي تمام، تلك 

 عندما ينتقد أبي تمام. 
ً
 اللهجة الشديدة التي كان يستخدمها أحيانا
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مل الظاهر الذي له ما يبرره من ميل اآلمدي إلى وإذا ما تجاوزنا كل هذا التحا

القديم في املعركة غير املتكافئة بين املذهب القديم واملذهب الجديد في الشعر، 

ألننا وجدنا أكثر نقاد القرن الهجري الثالث يميلون إلى املذهب القديم ألسباب  

 يحكمه ذوقه، مال إلى القديم، فذوقه و 
ً
ذوق أغلب كثيرة. ولكون األمدي شاعرا

 أهل زمانه كان يميل إلى القديم.

 ال ينهض على مجرد 
ً
 علميا

ً
هكذا أصبحت املوازنة على يد اآلمدي منهجا

اطالق األحكام النقدية العامة غير املبررة، وإنما يقوم على التحليل النقدي املتأني 

، األمر الذي أضفى على الكتاب أهمي
ً
 تفصيليا

ً
ة ألعمال أطراف املوازنة تحليال

، ما دام 
ً
 معقوال

ً
تاريخية كبيرة، بغض النظر عن ميله الذي يجد له البعض مبررا

الرجل لم يصدر عن رغبة في النيل من أبي تمام، أوالحط من شأنه، وال يمكننا  

 بين الشاعرين، كما حاول هو نفسه أن 
ً
 تماما

ً
أن ندعي أن اآلمدي كان محايدا

يساعد عليه موقفه من كال الشاعرين يوحي إلينا بذلك في مقدمته، فهذا ما ال 

 في كل الكتاب.

كان يورد حجة أصحاب أبي تمام، ثم يأتي برد أصحاب البحتري عليها، فمن حجج  

أصحاب أبي تمام أنهم قالوا إن البحتري تلميذ أبي تمام، وعنه أخذ، ولذلك يقال 

لبحتري  عن أبي تمام الطائي الكبير، وعن البحتري الطائي الصغير، وقد اعترف ا 

نفسه بأن جيد أبي تمام خير من جيده هو، ورديئه خير من رديئه. ويرد أصحاب 

، ولم يتأثر به،  
ً
البحتري بأن البحتري عندما التقى بأبي تمام كان قد نضج شعريا

ولو أنه تأثر به لكان سلك منهجه، ولزم طريقته، ولم يكن األمر كذلك، فمنهج  

 عن منهج أبي 
ً
تمام. وفيما يتعلق بالقول املنسوب إلى  البحتري يختلف تماما

البحتري بأن جيد شعر أبي تمام خير من جيده، وريئه خير من رديئه، يرى أصحابه  
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في ذلك حجة على أصحاب أبي تمام لصالح البحتري، فإذا كان جيد أبي تمام  

ورديئه خير من جيد البحتري ورديئه، فإن هذا يعني أن شعر أبي تمام في مجموعه 

الختالف، بينما شعر البحتري في مجموعه شديد االستواء. واملستوي أولى شديد ا 

 بالتقدم من اآلخر. 

ويقول أصحاب أبي تمام أن صاحبهم انفرد بمنهج خاص به، وهو املنسوب إليه، 

، حتى قيل هذا منهج أبي تمام، والبحتري ال 
ً
 عليه، وصار فيه إماما

ً
وأصبح علما

ري بقولهم إن املنهج املنسوب إلى أبي تمام هو منهج له. رد عليهم أصحاب البحت 

ليس فيه أول، فهو منهج مسلم بن الوليد ومن بعده أبو نواس ثم بشار بن برد،  

 وإن أبا تمام أكثر منه، بل أساء إليه، وأفسده.

أراد اآلمدي في البداية أن يوازن بين قصيدة وقصيدة، ولكنه رأى في ذلك 

يوازن بين بيت وبيت، بيت ألبي تمام ببيت   صعوبة، فعدل عن ذلك، واختار أن

 للبحتري، وهكذا.

أما عن سبب اختياره لهذين الشاعرين دون غيرهما، فذلك راجع إلى أن الناس  

طوال القرن الثاني والثالث اختلفوا فيهما، بين مؤيد ألبي تمام ومفضل له، وبين 

هي في األصل بين    مؤيد للبحتري ومفضل له، وأساس هذه املعركة النقدية األدبية

املدرسة القديمة امللتزمة بعمود الشعر، واملدرسة الحديثة التي خرجت على عمود 

الشعر، وعمود الشعر يعني طريقة العرب في نظم الشعر، أو هو مجموعة 

الخصائص الفنية التي شكلت القواعد القديمة املستنبطة من الشعر العربي، 

 تبعة عند الشعراء العرب.فهي التقاليد املتوارثة أو السنن امل

ويعد اآلمدي أول املتحدثين عن هذا املفهوم، وأقصد به عمود الشعر.  

ومن الجدير بالذكر أن القضية األساسية التي دار حولها كتاب املوازنة هي قضية  
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 للشعر القديم الذي التزم فيه  
ً
عمود الشعر. حين اتخذ من شعر البحتري نموذجا

عن عمود الشعر، بينما يرى اآلمدي أن أبا تمام لم  بطريقة العرب، ولم يخرج

 يلتزم بعمود الشعر أو بطريقة العرب في نظم الشعر.

 :كتاب "الِوساطة بين املتنبي وخصومه" للقاض ي الجرجاني

كان كتاب املوازنة لآلمدي وليد خصومة بين شاعرين يمثالن اتجاهين 

التجاه الحديث ويمثله أبو تمام، مختلفين، هما االتجاه القديم ويمثله البحتري، وا

أما الكتاب الذي بين أيدينا وهو الوساطة بين املتنبي وخصومه فكان نتيجة  

خصومة حول شاعر واحد، وهو املتنبي، الذي شغل الناس طوال القرن الثالث 

 والرابع حتى مجيء القاض ي الجرجاني. فمن هو القاض ي الجرجاني؟

العزيز بن الحسن بن علي بن  هو القاض ي أبو الحسن على بن عبد 

هـ، وبها 290إسماعيل الجرجاني. ولد بجرجان في نهاية القرن الثالث الهجري عام  

هـ، وُحمل ُجثمانه إلى ُجرجان حيث دفن فيها، وقد 366نشأ، وتوفي بالري عام 

 عاصر اآلمدي واتفق معه في قضايا كثيرة. 

ولقي علماء زمانه ومشايخ  رحل إلى العراق والشام والحجاز للحصول على العلم،

. واشتهر بالفقه، حيث ترجم 
ً
عصره، وأخذ عنهم العلوم واآلداب حتى صار إماما

له الشيرازي في طبقات الفقهاء، كما فسر القرآن الكريم، وقد ذكره السيوطي في 

طبقات املفسرين، واشتغل بالتاريخ، وله فيه آثار، ثم هو شاعر متقن وكاتب  

 متمكن وناقد كبير. 

اتصل بالصاحب بن عباد الذي َعَرف له فضله، فاختصه لنفسه، وواله 

 للقضاة بالري، وظل بها حتى وافته املنية. وقد  
ً
به قاضيا قضاء جرجان، ثم نصَّ
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توثقت العالقة بين القاض ي الجرجاني والصاحب بن عباد، فأنشد فيه القاض ي 

.
ً
 كثيرا

ً
 شعرا

 ياقوت الحموي منها:وللقاض ي الجرجاني عدة مؤلفات، ذكر 

 تفسير القرآن الكريم -1

 تهذيب التاريخ.  -2

 الوساطة بين املتنبي وخصومه.  -3

 األنساب.  -4

 الوكالة في الفقه. -5

يقول الدكتور محمد السعدي فرهود: "وهذه الكتب كلها مفقودة، ولم نعرف له  

 إال كتاب الوساطة.." 
ً
 مطبوعا

الدينية، وتفسيرة للقرآن والجرجاني متعدد الثقافات، وخاصة الثقافة 

الكريم وكتابته في الفقه وتوليه القضاء خير دليل على ذلك. وآثاره الشعرية التي  

ذكرها الثعالبي في اليتيمة، وُيعد  ذكره في معجم األدباء لياقوت الحموي من أبرز 

األدلة على رقي أدبه، وكتابه "تهذيب التاريخ" كتاب تاريخ في بالغة األلفاظ، وصحة 

 الروايات، وحسن التصرف في االنتقادات. كما ذكر ذلك الثعالبي. 

يدور الكتاب حول شاعر شغل الناس كما شغل النقاد لقرنين من الزمان، 

بل حتى القرون التي تلت القرن الرابع، وال مجال لإلنكار أو الشك في أن النقد في 

ملتنبي وشعره، وهذا القرن الثالث والرابع وما بعده لم ينشغل بش يء كما انشغل با

 إن دل على ش يء فإنما يدل على عظم ظاهرة املتنبي وشعره.

ب صراع 
َ

ش
َ
راع حول أبي تمام والبحتري تخف حتى ن ِ

ة الص  ما كادت ِحدَّ

جديد لم يكن أقل حدة من األول، فقد كان هذا الصراع الجديد حول شاعر 
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 كما كان عظيم وهو املتنبي، رغم أن املتنبي لم يكن يمثل مذهب شعري
ً
 جديدا

ً
ا

، وهبه هللا شاعرية شغلت معاصريه، 
ً
 متميزا

ً
 فذا

ً
شأن أبي تمام، وإنما كان شاعرا

 يختلف الناس حول 
ً
فانقسموا حولها بين معجب به ومنتقد له، وهكذا دائما

 الرجل العظيم، بين حاط من قدره ورافع من شأنه. 

لف في القرن ال
ُ
رابع معظمها كتبها والكتب التي وصلتنا عن املتنبي مما أ

خصومه الذين كانوا مدفوعين في كتاباتهم عنه بدوافع شخصية، وهذا ال يعني  

، ولكنهم لم يجدوا ما 
ً
أن خصومه كانوا أكثر من أنصاره، فأنصاره كثيرون أيضا

يدفعهم للكتابة عن املتنبي واالنتصار له، كما هو حال خصومه، واقتصر إعجابهم 

   على التعبير الشفهي، ورغم
ً
ذلك فالفريقين كانا متفقين على أن املتنبي ليس شاعرا

 .
ً
 أو بسيطا

ً
 هينا

ِتب عن املتنبي "الرسالة املوضحة في ذكر سرقات املتنبي وساقط 
ُ
ومما ك

هـ، و"رسالة فيما وافق أرسطو من شعر املتنبي"  388شعره" للحاتمي املتوفى عام 

، ورسالة ألبي العباس النامي في عيو 
ً
ب املتنبي، والنامي هو الشاعر للحاتمي أيضا

هـ 399هـ وقيل  317األثير لدى سيف الدولة، قبل قدوم املتنبي عليه، املتوفى عام  

هـ في "الكشف عن مساوئ املتنبي"،  385ورسالة للصاحب بن عباد املتوفى 

و"الواضح في مشكالت شعر املتنبي" ألبي القاسم األصفهاني، وكتاب "املنصف  

بيان سرقات أبي الطيب املتنبي" البن وكيع التنيس ي املتوفى  للسارق واملسروق في

 هـ. 393سنة 

ه،  - وهم خصوم املتنبي-حاول مؤلفوا هذه الكتب 
َ
وا أخطاءه ومساِوئ

ُ
ط قَّ س 

َ
أن َيت

وهذا الذي حدا بالقاض ي علي بن عبد العزيز الجرجاني إلى أن يؤلف كتابه الذي 

 فيه إنصاف الرجل من بين أيدينا، وهو "الوساطة بين املتنبي وخص
ً
ومه"، محاوال
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خصومه وأنصاره على حد سواء، فكال الفريقين بالغ فيما ذهب إليه، فالخصوم  

حاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن يطعنوا في املتنبي، وأن يقللوا من شأنه، في مقابل 

أنصاره الذين بالغوا في تعظيمه، وتبرير كل أخطائه وعدم االعتراف بزالته، وهذا 

: "وما زلت أرى أهل األدب م
ً
منذ –ا عبر عنه القاض ي الجرجاني في كتابه قائال

في أبي الطيب أحمد بن  -ألحقتني الرغبة بجملتهم، ووصلت العناية بيني وبينهم

الحسين املتنبي فئتين: من مطنب في تقريظه، منقطع إليه بجملته منحط في هواه 

ظيم، ويشيع محاسنه إذا ُحكيت بلسانه وقلبه، يتلقى مناقبه إذا ذكرت بالتع

راية والتقصير، ويتناول  ِ
بالتفخيم، وُيعجب ويعيد ويكرر، ويميل على من عابه بالز 

من ينقصه باالستحقار والتجهيل، فإن عثر على بيت مختل النظام، أو نبه على  

لفظ ناقص عن التمام، التزم من نصرة خطئه، وتحسين زلـله ما يزيله عن موقف  

تجاوز به مقام املنتصر. وعائب يروم إزالته عن رتبته، فلم يسلم له  املعتذر، وي

فضله، ويحاول حطه عن منزلة بوأه إياه أدبه، فهو يجتهد في إخفاء فضائله،  

 وإظهار معايبه، وتتبع سقطاته، وإذاعة غفالته".

وكال الفريقين إما ظالم له أو لألدب فيه، وكما أن االنتصار جانب من 

االعتذار، فكذلك االعتذار جانب هو أولى به من االنتصار، ومن العدل ال يسده 

لم يفرق بينهما وقفت به املالمة بين تفريط املقصر، وإسراف املفرط، وقد جعل 

، وليس يطالب البشر بما ليس في 
ً
، وأقام بين كل حديث فصال

ً
هللا لكل ش يء قدرا

ولد آدم، وإذا كانت طبع البشر، وال ُيلتمس عند اآلدمي إال ما كان في طبيعة 

َقة مبنية على السهو وممزوجة بالنسيان، فاستسقاط من عز حاله حيف، 
ْ
الِخل

ه إليه ظلم".   والتحامل على من ُوجَّ
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لقد كانت هذه القضية في حاجة إلى ناقد قدير، وفي نفس الوقت يكون 

، يبين للناس ما للرجل وما عليه، دون أن يدفعه إعجابه به إل
ً
 ومنصفا

ً
ى  محايدا

إعطائه ما ليس له، أو تدفعه خصومته له إلى أن يسلبه حقه الذي اكتسبه  

بكفاءته. لم يكن ذلك الناقد سوى علي بن عبد العزيز الجرجاني، فهو أجدر الناس  

للقيام بهذه املهمة، وأقدرهم على التصدي لها، فقد اجتمع فيه ضمير القاض ي 

لواسع االطالع، ولذلك فقد نجح  املنصف النزيه مع ثقافة الناقد املرهف الحس، ا 

الجرجاني فيما أخفق فيه اآلمدي قبله، فأعطى املتنبي ما له وما عليه في حدود 

 رؤيته النقدية. 

 أما أسباب تأليف القاض ي الجرجاني لكتاب الوساطة فهي: 

رغبة القاض ي الجرجاني في إنصاف املتنبي من تحامل الصاحب بن عباد  -1

هالل العسكري، الذين بالغوا في الهجوم على  واآلخرين مثل الحاتمي وأبي 

املتنبي، ومما أخذوا على املتنبي غموض شعره وركاكته واستخدامه 

 لأللفاظ القبيحة واملستكرهة.

كما تعصب للمتنبي كثيرون، مبالغين في تعصبهم هذا، مثل الصابي  -2

والضبي وأبي بكر الخوارزمي وابن جني، وهؤالء رفعوا من شأنه غاضين 

 عن كل أخطائه. الطرف

 لهذه املهمة الكبيرة، وهي مهمة  -3
ً
رأى القاض ي الجرجاني في نفسه استعدادا

، ثم 
ً
إنصاف املتنبي من خصومه وأنصاره على حد سواء، لكونه قاضيا

 الستعداده العلمي، وثقافته األدبية الواسعة. 

الرابع، وكتاب الوساطة من أهم الكتب النقدية التطبيقية في القرن الهجري 

–ويعود ذلك إلى أسباب كثيرة منها: ألنه يتعلق بأكبر شاعر عرفه األدب العربي 
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دون منازع، ومن أكثرهم شهرة. ثم إن القاض ي  -على حد تعبير بعض النقاد

  
ً
 في كتابه إلى أقص ى حد بشري ممكن، وقد ناقش كثيرا

ً
الجرجاني كان موضوعيا

ير عالمة على وسطية الكتاب هو من مشكالت النقد بطريقة علمية منهجية. وخ

 اسمه، وهو "الوساطة". 

تحدث القاض ي الجرجاني في كتابه الوساطة عن معظم القضايا النقدية التي 

امتأل بها سماء النقد العربي منذ القرن الهجري الثالث، مثل تحديد مفهوم الشعر 

 وقضية الطبع والتكلف وقضية السرقات وقضية اللفظ واملعنى، وقد عرضها

القاض ي الجرجاني ضمن خطة عامة تتمثل في التوسط بين أنصار املتنبي  

وخصومه، وهو يتفق مع خصوم املتنبي على أن له عيوب كثيرة، ولكنه يرى أن 

له إلى جانب تلك العيوب محاسن أكثر منها، كما يرى أن في بعض ما أخذ عليه  

 فهو ي
ً
 من التحامل واالفتئات عليه، وأخيرا

ً
رى أنه ليس هناك من عيوب نوعا

شاعر مهما عال شأنه، وارتفعت منزلته يخلو شعره من العيوب واألخطاء، وهذه 

 األخطاء ال تحط من أقدار هؤالء الشعراء.

ولكي يحقق القاض ي الجرجاني هذا الهدف بدأ الحديث عن أغاليط الشعراء 

 حديثه بقوله: "دونك هذه الدواوين الجاهلي
ً
ة  منذ العصر الجاهلي، مفتتحا

واإلسالمية فانظر هل تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر ال يمكن لعائب 

القدح فيه، إما في لفظه ونظمه، أو ترتيبه وتقسيمه، أو معناه، أو إعرابه". ثم 

يبدأ يبين األخطاء التي وقع فيها كبار الشعراء منذ العصر الجاهلي، وكيف حاول 

 وأغاليطهم. العلماء االحتجاج لهم أو تأويل أخطائهم

نظر القاض ي الجرجاني في شعر املتنبي، وأعمل فيه فكره، فبنى دفاعه عنه  

على أساس قياس األشياء بالنظائر، وهو قياس منطقي بنى عليه معظم وساطته، 
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فهو حين نظر وجد بعض العيوب التي يذكرها له خصومه، ونظر في أشعار 

به أخطاء املتنبي، ولذلك السابقين من جاهليين وإسالميين، فوجد لهم ما يش

 يسميه "أغاليط الشعراء"، وفي هذا الباب يدفع عن املتنبي  
ً
يعقد الجرجاني فصال

ما وقع فيه من أخطاء، ويلفت انظارنا إلى دواوين الشعراء السابقين الذين وثق  

الناس بعربيتهم وشاعريتهم، فسلموا بفضلهم وسبقهم، وحيازتهم للريادة 

م يمنعهم من الوقوع في هفوات وكبوات، ولم يكتف  والسيادة، ولكن هذا ل

الجرجاني بهذا، بل وبعقلية الناقد والقاض ي يسوق مجموعة من األدلة على صدق 

 دعواه. ومن ذلك قول امرؤ القيس:

 من هللا وال واغـــــــــل  فاليوم أشرْب غير مستحقب
ً
 إثما

 فسكن "أشرب" وكان عليه أن يضمه، ألنه فعل مضارع.

 لبيد: وقول 

اك أمكنة إذا لم أرضــــــــها  بعض النفوس جمالها  ترَّ
ْ
 أو يرتبط

 حيث سكن لبيد "يرتبط" وال عمل فيها للم.

 وقول طرفة: قد رفع الفخ فماذا تحذري.

 فحذف النون دون مبرر. 

وهكذا يدفع الجرجاني عن املتنبي ما اتهمه به خصومه من أغالط وقع 

املعنى، بقوله: إن كان املتنبي قد وقع في أخطاء،  فيها كبار الشعراء في اللفظ أو 

 فكثيرون من الجاهليين واإلسالميين وقعوا في أخطاء مشابهة.

ثم يتحدث عن مفهوم الشعر، وعن أدواته التي يجب أن يتسلح بها الشاعر. 

 موهبة تصقل بالتثقيف والتدريب، 
ً
ويعتقد القاض ي الجرجاني أن الشعر أساسا

لعرب، ومن توافر له الطبع ثم صقل هذا الطبع بالرواية  وهو علم من علوم ا 

، وبقدر 
ً
 قويا

ً
 محسنا

ً
والدربة اجتمعت له خصال يستطيع بعدها أن يكون شاعرا
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نصيبه منها تكون موهبته من اإلحسان. ويقول الجرجاني عن املقاييس التي كانت  

بين تستخدمها العرب للمفاضلة بين شاعر وآخر: "كانت العرب إنما تفاضل 

الشعراء في الجودة والحسن بشرف املعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، 

وتسلم السبق فيه ملن وصف فأصاب، وشبه فقارب، وبدأ فأغزر، وملن كثرت  

سوائر أمثاله وشوارد أبياته، ولم تكن تعبأ بالتجنيس واملطابقة، وال تحفل 

 القريض".  باإلبداع واالستعارة إذا حصل لها عمود الشعر، ونظام

وترجع أهمية هذه العبارة، وخاصة الجزء األخير منها، إلى أنها تعتبر أول 

محاولة لتحديد قواعد ما عرف في النقد العربي باسم "عمود الشعر"، وكانوا من 

قبل يشيرون إلى عمود الشعر ولكن دون تحديد. ومن بعد الجرجاني جاء املرزوقي 

 مقدمة شرحه لديوان الحماسة.ليبلور مفهوم عمود الشعر، وذلك في 

ويتحدث الجرجاني بعد ذلك عن لغة الشعر، وضرورة مالءمتها للبيئات والعصور 

املختلفة، وينصح الشعراء املحدثين باالبتعاد عن األلفاظ العويصة، وأن 

يستخدموا األلفاظ السهلة العذبة، وهنا يفرق بين السهولة والركاكة. ويرى أن 

 األلفاظ. لكل غرض ما يالئمه من

ومن القضايا التي تعرض لها الجرجاني في كتابه قضية تحديد عالقة 

الدين بالشعر، من منطلق ما أخذه بعض خصوم املتنبي عليه مما يتعلق بضعف 

عقيدته، والجرجاني يرى أن ضعف العقيدة ش يء، ومستوى الشعر ش يء آخر، 

 على الشعر ، وكان سوء االع
ً
 لتأخر الشاعر، وأنه "لو كانت الديانة عارا

ً
تقاد سببا

لوجب أن ُيمحى اسم أبي نواس من الدواوين، وُيحذف ذكره إذا عدت الطبقات، 

ولكان أوالهم بذلك أهل الجاهلية، ومن تشهد األمة عليه بالكفر، ولوجب أن 

يكون كعب بن زهير وابن الزبعرى وأضرابهما ممن تناول رسول هللا صلى هللا عليه  

 وبكاء مفحمين، ولكن األمرين متباينان، وسلم، وعاب من أصحاب
ً
رسا

ُ
 خ

ً
ه ُبكما
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 نقيس به جودة الشعر، 
ً
والدين بمعزل عن الشعر". بمعنى أن الدين ليس معيارا

 عن الدين،  
ً
وليس كما يفهمه البعض ويروج له من الشعر يجب أن يبقى بعيدا

حياة وإنما الدين واألخالق من موضوعات الشعر، وكل ما يتعلق باإلنسان وال

 للشعر واألدب. 
ً
 والكون يصلح أن يكون موضوعا

ثم يتحدث الجرجاني عن أهم قضية شغلت النقاد في العصور السابقة 

 من ابن سالم، وهي قضية السرقات، لعالقتها بموضوع الكتاب األساس ي  
ً
عليه بدءا

وهو املتنبي، وما اتهم به من السرقة من الشعراء السابقين، وقد أولى الجرجاني 

، ونظر إليها نظرة شديدة التسامح، واعتذر للشعراء  هذ
ً
 كبيرا

ً
ه القضية اهتماما

املحدثين مثل ما اعتذر به أسالفه من النقاد، من أن األوائل قد استنفدوا املعاني 

أو كادوا، ومن ثم فعلينا أن نعذر املحدثين أخذهم من معاني القدماء، وأال 

دنى تشابه، ويرى أن توارد األفكار يمكن  نستعجل باتهامهم بالسرقة، ملجرد وجود أ 

أن يقع بين الشعراء، بمعنى أنه قد يأتي في ذهن شاعر معنى، ثم يرد نفس املعنى 

 للشعراء املحدثين، وهو 
ً
 جديدا

ً
في ذهن شاعر أو شعراء آخرين. ثم يضيف عذرا

قلة األلفاظ عندهم، وقد كانت ألفاظ اللغة عند األوائل أوسع وأكثر، ثم انقرض 

 الكثير منها لعدم االستعمال، فلم يبق عند املتأخرين الكثير من األلفاظ. 

ل لنا الجرجاني القضية أكثر، فيقول إن هناك معان عامة  ِ
ثم ُيَفص 

، مثل تشبيه الجميل بالشمس أو البدر، وتشبيه الكريم 
ً
مشتركة بين الناس جميعا

ن عامة مشتركة بين  بالبحر أو الغيث، وتشبيه الشجاع بالسيف، فهذه كلها معا

 من هذه املعاني لدي شاعرين مختلفين فال يصح أن 
ً
الناس، فإذا ما وجدنا شيئا

 نتهم املتأخر بأنه سرق من املتقدم. 

وهناك معان خاصة مبتكرة، ولكنها شاعت، وتم تداولها بين الناس، 

ففقدت خصوصيتها، وأصبحت كاملعاني العامة املشتركة، ال يصح االدعاء فيها 



164 

 

بالسرقة، وإن فضل السبق باق لألول، ومن هذه املعاني تشبيه األطالل بالخط 

لبرق بخطف الدارس، أو بالوشم في املعصم، وسؤال املنزل عن أهله، ووصف ا 

 األبصار.

يحصر الجرجاني السرقة في أضيق نطاق، وذلك حين يكثر الشاعر من األخذ عن 

اآلخرين، أو حين يأخذ املعاني بألفاظها، ومع هذا كله فهو يتحرج من الحكم الجازم 

 بالسرقة، ألنه يعتبر ذلك إدانة بدون دليل، والقاض ي الحصيف يتجنب ذلك. 

 إلى التماس العذر له،  وهو بهذه الروح 
ً
املتسامحة يتناول سرقات املتنبي، مائال

 حتى لو صح ما ادعاه خصومه. 

 

 :أسئلة الوحدة

 ما األسس التي اعتمد عليها اآلمدي في موازنته بين الطائيين؟  -1

 هل نجح اآلمدي في موازنته؟ وضح أسباب ذلك.  -2

بي ما أسباب تأليف القاض ي الجرجاني لكتابه "الوساطة بين املتن -3

 وخصومه"؟

حاول القاض ي الجرجاني أن يحدد مفهوم "عمود الشعر". تحدث عن هذه  -4

 املحاولة. 

 اذكر موقف القاض ي الجرجاني من عالقة الدين بالشعر.  -5
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 168 "العمدة" البن رشيق القيراوانيكتاب 

كتابا "دالئل اإلعجاز" و"أسرار البالغة" لإلمام 

 عبد القاهر الجرجاني
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 176 نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني

النقد في األندلس في القرنين السادس والسابع 

 الهجريين 
183 

كتاب "منهاج البلغاء وسراج األدباء" لحازم 

 القرطاجني
185 

 190 أسئلة الوحدة
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 أهداف الوحدة

ــا ـا النقـد ـة  -1 ــــ ــــــيق القيروانيا وعلى أهم القضـــــــ التعرف على كتـاب "العمـدة" البن رشـــــــ

التي تحدث عنها املؤلف في هذا الكتابا مثل قضـــــــــــــية اللفو واملعنی ومو ـــــــــــــوعات  

 الشعر والبديع واملعاني املستحدثة.

اإلعجاز" و"أسرار البالغة" لإلمام عبد القاهر الجرجانيا التعرف على كتابي "دالئل   -2

 وعلى نظرية "النظم" عنده.

اســـــــــتعرال مســـــــــيرة النقد في األندلسا والتعرف على كتاب "منهاج البلغاء وســـــــــراج   -3

األدباء" لحازم القرطاجنيا وعلى أسـلوه  الخا  في املجج بين قضـا ا النقد وقضـا ا  

 فو واملعنی وقضية الطبع والصنعة.البالغةا وعلى موقف  من قضية الل

 التعريف بالوحدة

ــــــيق   ــــــمتعرف الطـــــالـــــ  من  الا هـــــذه الوحـــــدة على كتـــــاب "العمـــــدة" البن رشـــــــ ســـــــ

ــــــــــا ــــا   القيروانيا وهو من الكتــــ  التي  فرت في القرن الهجري الخــــامسا وعلى أهم القضـــــــ

ــيـــــة اللفو  ــابـــــ  هـــــذاا وعلى موقفـــــ  من قضـــــــــــ واملعنی ومن  النقـــــد ـــــة التي يعرل لفـــــا في كتـــ

ـــــمتعرف الطال  على كتابي   ـــــتحدثة. وســـــــ ـــــعر ومن البديع ومن املعاني املســـــــ ـــــوعات الشـــــــ مو ـــــــ

 من كتــ  القرن  
 
ــا ـــــ ــــــرار البالغــة" لعبــد القــاهر الجرجــانيا وهمــا أ ضـــــــ "دالئــل اإلعجــاز" و"أســـــــ

ــيــــة النظم. وكــــذلــــ   ــــ رف ةهــــا الجرجــــانيا و ي قضـــــــ ــيــــة ع  ــــ الهجري الخــــامسا وعلى أهم قضـــــــ

لنقد في األندلس مع ذكر أهم النقاد الذ ن  فروا فيهاا والتعرف  سمتعرل الطال  ملسيرة ا

على كتاب "منهاج البلغاء وسراج األدباء" لحازم القرطاجني الذي مجج في  بين قضا ا النقد 

ــية الطبع والصــــــنعةا وهذا الكتاب  فر على  ــية اللفو واملعنی وقضــــ ــا ا البالغةا وقضــــ وقضــــ

 بع.الساحة النقد ة في القرن الهجري السا

ـــــــاحــة النقــد ــة في القرن الهجري الخــامس ومــا بعــده  من بين كتــ  النقــد التي  فرت في الســـــــ

ــاز" و"أســـــــــــــرار   ــا كتـــاب "دالئـــل اإلعجـ ــانيا وأهمفـ ــاهر الجرجـ كتـــاب "العمـــدة" وكتـــ  عبـــد القـ

 البالغة" وكتاب "منهاج البلغاء وسراج األدباء".
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 بالتفصيل:وفيما  لي سنتعرل لفذه الكت  ومؤلفيها وآراؤهم النقد ة 

 :كتاب "العمدة" البن رشيق القيراواني

 
 
مؤلف هذا الكتاب هو أبو علي الحســـــــــن بن رشـــــــــيق القيروانيا  ان بالغيا

ا ومن الذ ن ملع  أســــــــــــماؤهم في ســــــــــــماء النقد في القرن الهجري 
 
 وشــــــــــــاعرا

 
وناقدا

 تلف في تاري  390الخامسا ولد في املســــــــيلة ويســــــــ ی املحمد ة عام 
 
هــــــــــــــــــــــا وقد أ

 من موا ي األزدا  456والراجح أن  توفي عام وفات ا 
 
هـــ. قيل عن أبي  هن   ان روميا

 من مراكج  
 
 هاما

 
 للعلما ألاها  ان  مركجا

 
رحل في شـــــــــــــباب  ه ى مد نة القيروان طلبا

العلم واألدب في املغرب العربيا وذاع صــــمت  هناا و ان قد مدح صــــاح  قيروان 

ــاهـا في  ـدمتـ ا وهين حلقـات املعج بن بـاديسا واتصـــــــــــــل بـ  ملـدة أربعين   قضـــــــــــ
 
عـامـا

 العلم املختلفة  نهل من علم العلماء وأدةهما حتی أصبح  لق  بالقيرواني.

لم  كن ابن  واســـم  ابن رشـــيق القيرواني شهتم بوـــايء ســـوا بالعلما و ان 

 بتوا ــــع  الجم وه الصــــ  في طل  العلم واألدب. تتلمذ على  د مجموعة 
 
معروفا

منهم: أبو الرجاا القجاز والحصـــــــــري والنهشـــــــــلي. ول  عدة   كبيرة من علماء عصـــــــــرها

آثـــار أهمفـــا: "العمـــدة في محـــاســـــــــــــن الشـــــــــــــعر وآدابـــ  ونقـــده" و"الشـــــــــــــــذوذ في اللغـــة" 

و"قرا ـــــــــــــــة الـــذهـــ  في نقـــد أشـــــــــــــعـــار العرب" و"طراز األدب" و"أنموذج الجمـــان في 

 شعراء القيروان".

ة ال تتجـاوز أمـا شـــــــــــــعره فقـد  ــــــــــــــاع معظمـ ا ولم يع ر منـ  هال مقطوعـات صـــــــــــــغير 

ا ف ن   دا على أن  
 
البم  أو البمتينا وشـــــــــعره الذي وصـــــــــل هلينا وهن  ان ناقصـــــــــا

 مختلفةا وطرق في  أك ر األبواب الشــعرية وأغرا ــفاا منها املدح 
 
تناوا في  فنونا

 والوصف والعتاب واملجون.
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وكتـاب العمـدة من أشـــــــــــــفر مؤلفـات ابن رشـــــــــــــيق القيروانيا التي زادت على 

اا ألن  أراد لفذا الكتاب أن  كون موسوعة في الشعر ومحاسن  ولغت  ثالثين كتا
 
با

وأغرا ـــــــ  والبالغة وفنواهاا كما  ـــــــمن  ما ال بد ل د   من معرفت  من أصـــــــوا  

علم األنســـــــــاب وأ ام العرب وهلدااها وملوكفا و يولفا. و شـــــــــتمل هذا الكتاب على 

 في البالغة وعلومفاا ويســــــعة و مـســـــ 
 
 في فصــــــوا الشــــــعر يســــــعة وثالثين بابا

 
ين بابا

 وأبواب ا ويسعة أبواب في الفنون املختلفة.

وممـا جـاء في هـذا الكتـاب: بـاب في فضـــــــــــــل الشـــــــــــــعرا وهـاب في الرد على من 

 كره الشـــــعر وذكر األحاد ر الشـــــريفة التي اســـــتدا ةها من  قوا بكراهة الشـــــعرا  

مـــام  وهـــاب في أشـــــــــــــعـــار القضـــــــــــــــاة والقضـــــــــــــــاء والخلفـــاء وذكر عمر بن الخطـــاب واإل 

الشـــــافبيا وهاب من رفع الشـــــعر ومن و ـــــع ا وهاب من قوـــــای علي  الشـــــعر ومن 

قوـــای ل ا وهاب شـــفاعات الشـــعراء وتحريضـــفما وهاب احتماء القبائل بشـــعرا هاا 

وهاب فأا الشــــعر وطيرت ا وهاب منافع الشــــعر ومضــــارها وهاب التكســــ  بالشــــعرا 

اءا وهاب املقلين من باب تنقل الشــــــــــــعراء في القبائلا وهاب املشــــــــــــاهير من الشــــــــــــعر 

 الشعر واملك ر ن من .

ومن األبواب الشـــــــيقة املمتعة باب ســـــــرقة الشـــــــعر وأنواعفاا  االصـــــــطراف 

والســـــــــــــال واالنتحـــــاا والغصـــــــــــــــــ  واإلغـــــارة واملرادفـــــة واالهتـــــدام واإلملـــــام واملواردة  

واال تالس. قاا ابن  لدون عن الكتاب: "هو الكتاب الذي انفرد ةهذه الصناعةا 

فيها أحد قبل  وال بعده مثل "ا ومن نوادر ابن رشــــــــــيق في  ما نقل  عن ولم  كت  

 كتاب املنصف في سرقات املتنبي البن وكيع التنمساي.

هــــــــــا وأهداه ألبي الحسن بن 425و  412ألف ابن رشيق كتاب  ما بين عام 

ابـ    لـد وان كتـ 
 
ــا  للمعج بن بـاديسا ورئمســـــــــــ

 
يـا ي

أبي الرجـاا الشـــــــــــــمبـاني الـذي  ـان مرهد
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 غير الذ
 
 ن  ان منهم ابن رشـــيق نفســـ ا فرجع في  ه ى ما  نيف على الثالثين كتابا

الــــدواوينا منهــــا كتــــ   ــــــــــــــــاعــــ  بــــأكملفــــاا مثــــل كتــــاب األنواء للججــــا ي وطبقــــات 

الشــــــــــعراء لدعبل الخجاقيا ولم  بق من هذه الكت  هال ما شــــــــــجل  ابن رشــــــــــيق في 

بع الكتاب املنســــــــــوب ه ى  ــــــــــياء ا 
 
لد ن بن األثير واســــــــــم  كتاب  العمدة. وعندما ط

ما تبين أنــ  نقــل فيــ  عن 1928"كفــا ــة الطــالــ  في نقــد كالم الشــــــــــــــاعر" في عــام 

كتـاب العمـدة مـائـة وهحـدا عشـــــــــــــرة صـــــــــــــفحـة  ـاملـةا وأنـ  لمس في الكتـاب ســـــــــــــوا 

 مس صفحات تخلو من النقل عن العمدة. وللعمدة نسل مخطوطة في مكتبات 

ى على وصففا ووصف طبعات الكتاب هــ ا وأي679العالما أقدمفا ال  تجاوز سنة  

م الــدكتور محمــد قرقجان في طبعتــ  املمي ة 1865منــذ طبعتــ  األو ى بتونس عــام 

للعمدةا أشار في مقدمتها ه ى بعض ع رات ابن رشيق وه ى بعض هفوات  وأ طائ  

وأوهـامـ ا وألحق ذلـ  ذكر مـا لحق طبعـاتـ  املختلفـة من تحريفـات وت ـــــــــــــحيفـات. 

اه"قرا ـــــــة الذه  في والبن رشـــــــيق القيروا  َعدُّ بمثابة ذ ل للعمدةا ســـــــم  ني كتاب ي 

 نقد أشعار العرب".

كثيرون تنـاولوا ابن رشـــــــــــــيق وكتـابـ  العمـدة في كتوهم أمثـاا ابن  لـدون في 

مقدمت  املشـــفورةا وأحمد أمين في كتاب  "النقد األدبي"ا وشـــو ي  ـــيف في كتاب  

 د واألدب."في النقد األدبي" مركجين على تأثيره في النق

ها في كتاب  العمدةا   كثير ن بســــــــــف  آرائ  التي ب، 
 
لقي ابن  لدون  صــــــــــوما

فــذكروا لــ  أ طــاءا وذهــ  البعض ه ى الهــامــ  بــالســـــــــــــرقــةا ممــا ا ـــــــــــــطروه ه ى أن  

 تحـــداهم بـــأن  ـــأتوا بمثـــل مـــا أيى بـــ . وممـــا ذكر في مقـــدمـــة كتـــابـــ  حبـــ  للســـــــــــــلف 

انصـــراف الناس عن الســـلف الصـــالح والدفاع عنهم وعن مواقففما وذكر أســـباب 
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الصــالحا وأوا هذه األســباب انوهارهم بعلوم عصــرهما ثم هن كت  الســلف  ان  

.
 
 سمئا

 
 يعرل على الناس عر ا

حتی نففم الكتاب واملو ــــــــوعات التي تحدث عنها ابن رشــــــــيق القيرواني ال 

 بد أن نففم البمئة التي عاش فيها املؤلفا ومالمح العصر الذي ولد في .

تمي ت البمئـة التي نفـ  فيهـا كتـاب العمـدة بـأاهـا بمئـة غير معقـدةا فقـد  فر 

الكتــاب في بالد املغرب في منتصـــــــــــــف القرن الخــامس امليالديا وهالد املغرب حتی 

 
 
هــذا التــاري   ــانــ  تــأ ــذ من كتــ  الشـــــــــــــرق مــا تم  بــ  مؤلفــالهــاا ويعت رهــا منبعــا

ــاا ومن املعلوم أنـــــ  حتی هـــــذا ا  ــا وتفكيرهـــ ــافتهـــ ــاري  لم تكن قـــــد اهلـــــ  من لثقـــ لتـــ

ا مثلفا كمثل األندلسا حير لم تقم فيهما 
 
-الفلســــــــــفة هال في حدود  ــــــــــيقة جدا

ا فكــان النــاس  -أقصــــــــــــــد األنــدلس واملغرب العربي
 
األبحــاث الفلســـــــــــــفيــة هال متــأ را

ل ابن  لدون ا تيارهم  
 
فيهما يعمشون حياة بسيطة بعيدة عن التعقيدا وقد عل

الفق ا وتفضــــــــــــيلفم ل  على غيره من املذاه  بأن  لم  كن ملذه  اإلمام مال  في 

 عن الفلســفة والتحضــر الذي وصــل هلي  الشــرقا ففو مذه   
 
ا و ان بعيدا

 
معقدا

أهل الحجازا الذ ن يشـــب  حيالهم حياة أهل املغرب العربي في ذل  الوق ا فقد 

. ان  تقوم على الفساطةا وهن تمي ت بالعمقا ولكن  عمق فكري ولمس فلسف
 
 يا

لـــذلـــ  غلبـــ  على الكتـــ  التي ألفـــ  هنـــاق في هـــذه ا ونـــة طريقـــة الجمع 

واإلحصــــــــــــــاءا كتــ  تنقــل عن غيرهــا في الغــالــ ا ولهتم ب بويوهــا داللــة على ك رة مــا  

 ـانوا  جمعون من موادا لـذلـ  نجـد في هـذه الكتـ  املـادة الكثيرةا ولكننـا نفتقـد 

 فيها الصور الشاملة.

ا فقد وكتاب العمدة من الكت  الت
 
 دقيقا

 
ي تفســــــــــــر هذه الظاهرة تفســــــــــــيرا

اشـــــــــتمل على نحو مائة بابا األمر الذي  دا على أن املؤلف لم  نظر في صـــــــــناعة 
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ــاملةا فقد اســـتغرقت  التفار ع والتفاصـــيل اســـتغراقا الشـــعر ونقده نظرة عامة شـ

  دا على أن  لم  تعمق فيها.

نقــد الشـــــــــــــرقيــةا ويتضـــــــــــــح األمر أك ر حين نقــارن بين هــذا الكتــاب وكتــ  ال

فعلى ســــــــــــفيل املثاا  د ل قدامة بن جعفر في الفلســــــــــــفةا وهو في معرل حد ث  

 عن النقد.

لمس في كتاب العمدة منهج في دراســـــــــــة الشـــــــــــعر العربيا فالكتاب ال يعني بو ـــــــــــع 

ا  جمع 
 
مناهجا وهنما يعني بجمع املواد في شـــــــكل يشـــــــب  أن  كون هحصـــــــاء  واســـــــعا

 كثيرةا ولكن دون أ 
 
ا وتبويبـ  فيهـا نـاق ا فيـ  أشـــــــــــــتـاتـا

 
 منطقيـا

 
ن  رهط بينهـا رهطـا

دما في باب واحدا وأ را  ان  نب ي 
 
 ما تصـــــادفنا أبواب  ان  حســـــن أن ت

 
فكثيرا

أن تو ـــــــع في أماكن غير التي و ـــــــع  فيهاا وثالثة  ان  حســـــــن ةها أن تحذف من 

َي بجمع هـذه املـادة الكثيرة و  ني
 من نقـاد املشـــــــــــــرق ع 

 
التـأليف الكتـابا ولو أن نـاقـدا

 عما قام ب  ابن رشيق في هذا الكتاب.
 
 فيهاا لكان جمع  وتأليف  مختلفا

ولكننا  ج  أال نغمط الرجل حق ا هذ لمس من ش  في أن  يع  في جمع 

هذه املادة وترتيوها على هذا النســق الذي ا تارها وهن من  ت بع  في عر ــ  لتل  

ي 
 من األفكــار النيد

 
رةا مثــل تلــ  الفكرة التي ذهــ  يعلنهــا املــادة الوفيرة  جــد لــ  كثيرا

 مـا  قـاا بـأاهمـا  
 
في اللفو واملعنیا فقـد  ـان  را أاهمـا متالزمـانا ولمس اـــــــــــــحيحـا

ــبـقـوها فـلـم  ـحـفـــــــل بـرأي الـجـــــــاحو  ــلـيـنا وهـــــــذلـــــــ   ـرج عـلـى رأي مـن ســـــــــــ مـنـفصـــــــــــ

وأاـــــــــــــحـابـ ا وقـد الحو في أوا ر البـاب الـذي عقـده للفو واملعنی مالحظـة مفمـةا  

ة ب ا فالشــــــعراء لفم ألفا فم وأســــــاليوهم التي  متازون و ي أن للشــــــعر لغة  اصــــــ 

اب وأساليوهما ولذل  أسباب كثيرةا ففم   ناولون مو وعات  تُّ
 
ةها عن ألفاظ الك

  لـ  
 
ابا وهؤالء الشـــــــــــــعراء يع رون عن ذلـ  يعبيرا كبكـاء األطالا ال   نـاولفـا الكتـ 
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ابا الـذي يغلـ  عليـ  الفك   وجـدان وعـاطفـةا بخالف يعبير الكتـ 
 
ــا ر والعقـل. وأ ضـــــــــــ

ف ن الشاعر مقيد بموسيقاها ولذل   ان  ك ر في الشعر من الغري ا ألن الشاعر 

 بحـــــر عن نغمـــــة ومـــــا  وافقـــــ  من اللفوا وقـــــد تضـــــــــــــطره النغمـــــة ه ى لفو غير 

مألوفا ولعل ذل  ما جعل ابن األثير  قوا: "وجدت الغري   حســــــــن اســــــــتعمال  

 في الشعرا وال يسوغ في الن ر".

ا التوفيق الذي نال  ابن رشـــــيق في باب اللفو واملعنیا والحد ر وبعد هذ

 تحدث في  
 
عن تالزمفما وما ذكره من أن لغة الشــعر تخالف لغة الن را عقد بابا

عن املطبوع واملصـــــــــنوعا ونجد هنا هشـــــــــارة ه ى العقلية التي كت  في  ـــــــــو ها كتاب  

 العمدةا  

صـــــــــــــنـــاعـــة الشـــــــــــــعر  بحيـــر نجـــد ابن رشـــــــــــــيق يعرل املـــذهبين القـــائمين في

ــابـــ  املوازنـــةا غير أنـــ  لم  ــا ا مـــدا قبلـــ  من  الا كتـ العربيا اللـــذ ن يعرل لفمـ

يســـــــــــــتطع أن   بين الفكرةا ف راه  حكم بــأن البحنري وأبــا تمــام من مــذهــ  واحــد  

وأاهما اهال من َمعين واحد وهو َمعين البديعا أو كما  ان يســـمي  الصـــنعةا وغا ة 

 من  مــــا في األمر أن البحنري أك ر 
 
 من أبي تمــــاما وأن أبــــا تمــــام أك ر بــــديعــــا

 
طبعــــا

 صاحب .

ولكن ابن رشــيق لم يســتطع أن  مي  الفروق الدقيقة التي  ان  تفرق بين 

البحنري وأبي تماما تل  الفروق التي جعلتهما  قفان في صــــــــفين متقابلينا أو كما 

نقوا نحن اليوم في مذهبين متعار ــين عند األمدي وغيره من نقاد الشــرقا و ل 

ال  تعمق في األشـــــــــــــيــاءا ذلــ  أثفــ  أن عقــل ابن رشـــــــــــــيق  ــان من طراز آ را طراز 

نون شـــــــــــــعرهم   ي
وهنمـا  نظر هليهـا من قرب نظرات طـائرة. فقـد رأا أن القـدمـاء ال  لود

بوـــــــــــــايء من تالوين البـــديع ومحســـــــــــــنـــاتـــ ا بمنمـــا املحـــدثين  لونون شـــــــــــــعرهم. ويرا 
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الدكتور شــــــــــو ي  ــــــــــيف في كتاب  "في النقد واألدب" أن هذه التفرقة غير دقيقةا 

 قدماء واملحدثين.هذ هذا لمس ما  فرق بين ال

نحن نعرف أن أوا من كتـ  في البـديع هو ابن املعن  وذلـ  في كتـابـ  الـذي  

 من ألوان البديعا ثم تبع  
 
ســــــــماه "البديع"ا وقد ســــــــاق في كتاب  ثالثة عشــــــــر لونا

قــــــدامــــــة بن جعفر فجاد فيــــــ  ســـــــــــــبعــــــة ألوانا ثم جــــــاء أبو هالا العســـــــــــــكري في 

. وابن ر 
 
ي ةهذا املو ــــوع الصــــناعتين فأ ــــاف ســــبعة عشــــر لونا ني

شــــيق القيرواني ع 

 واســـــــــــــعـةا ولكن 
 
وكتـ  بـالتفصـــــــــــــيـل عن ألوان البـديع وأصـــــــــــــبـاغـ ا ففتح لـ  أبوابـا

 حد ث  عن ألوان البديع شاةها اإلةهام والغمول في تحد دها وهيااها.

ولعل أهم جان  اهتم ب  ابن رشـــــيق هو مو ـــــوعات الشـــــعرا فقد عرل  

ا وقد ت
 
 مســــــتفيضــــــا

 
أثر على عادت  بمن ســــــبقوها فاملد ح هذه املو ــــــوعات عر ــــــا

على وصــــــف الفضــــــائل النفســــــيةا والهجاء  -كما يعتمد عند قدامة–عنده يعتمد 

 كما  قوا قدامة مد ح هال  
 
كذل  يعتمد على نقيض هذه الفضائلا والرثاء أ ضا

أن  بصــــيغة املا ــــايا و ل ذل   نقل  ابن رشــــيق عن قدامةا ثم  ضــــيف هلي  من 

واألفكارا وقد أشـــــــــــار في املد ح ه ى أن   كون بغير الفضـــــــــــائل  حين   ر بعض ا راء

الـنـفســــــــــــــيـــــــةا وطـلـــــــ  مـن الشــــــــــــــعـراء أن  ـالئـمـوا فـي مـــــــدائـحـفـم بـيـن كـالمـفـم وهـيـن 

ا 
 
 بنفس األوصـــــــــــــــاف التي  مـــدحون ةهـــا بطال

 
املمـــدوحينا بحيـــر ال  مـــدحون ملكـــا

ولعل أهم مو ــوع عني ب  من بين مو ــوعات الشــعر هو مو ــوع النســم ا فقد 

ل الحــد ـر فيــ ا وتحــدث عن طريقــة أهـل البــاد ـة ومـا يســـــــــــــتغرقفــا من ذكر  فصــــــــــــــ 

الرحيـل واالنتقـاا ووصـــــــــــــف األطالاا وال شـــــــــــــوق بحنين اإلبـل وملع ال روقا ومرور  

الصــــــــــبا والنســــــــــيما وذكر أزهار ال ر ة مثل الخجامى والعرارا ثم تحدث عن طريقة 
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ي والهجرا والوشــــاة 
والندامىا والورد أهل الحا ــــرة وما يســــتغرقفا من ذكر الصــــدد

 والنسرين والنيلوفر وما شا ل ذل .

ومن أطرف األبواب التي يعرل لفـــــا ابن رشـــــــــــــيق في كتـــــابـــــ  بـــــاب املعـــــاني 

املحدثةا حير الحو أن العباســـــــيين لفم معان كثيرة مبتكرةا و اصـــــــة بشـــــــار بن 

برد وأاــحاب ا فقد زادوا معاني ما مرت قط بخاطر جاهلي وال هســالميا وقد  ان 

 ابن ال
 
 باملعاني حريصـــا

 
رومي أهم شـــاعر عبا ـــاي يعني ةهذا الجان ا هذ  ان  ـــنينا

 لبطنا ويصـــــــــــــرفـ  في 
 
دها فال  جاا  قلبـ   فرا ي

د
عليهـاا  ـان  ـأ ـذ املعنی الواحـد ويولـ

 أن من 
 
 ـل وجـ  وه ى  ـل نـاحيـةا حتی  ميتـ ا و علم أنـ  ال مطمع فيـ  ألحـدا وحقـا

ا تنـاوا فكرة أحكم ه راجفـا وبســـــــــــــطفـا  رجع ه ى د وان ابن الرومي  الحو أنـ  هذ

ــاع الرقاقة في  د الخباز حين  ا فما  جاا  فســـط فيها حتی ت ســـع ايسـ
 
 دقيقا

 
هحكاما

 وصففا في قول :

 ما بين رؤيتها في كف  كـــــــرة

 وهين رؤيتها قوراء  القمـــــــر

 هال بمقدار ما تنـــــــــداح دائرة

رمى في  بالحجر ة املاء    ج 
 
 في ل

بدو أن ابن الرومي  ان  خ   معاني     ة هذه الرقاقةا ف ذا  ي تنفســـط  

ا غير أن ابن رشـــــيق ال  قف ليحقق ذل ا وهنما  ي فكرة 
 
 شـــــد دا

 
ــاعا وت ســـــع ايســـ

 هذا أردنـــا منـــ  أن  طيـــل النظر في آرائـــ  أو 
 
عـــابرة عنـــدها ونحن نطلـــ  منـــ  عنتـــا

في كتــابــ ا فقــد جمع   تعمق في عرل أفكــارها ومع ذلــ  فنحن ال ننكر صـــــــــــــنيعــ  

مادة ضـخمة من النقد األدبي عند العربا و ان ل  فضـل هذا الجمع وما انطوا 

فيـ  من تنســـــــــــــيقا وهن كنـا نالحو بعـد ذلـ  أنـ  لم يســـــــــــــتطع أن  جري في مجرا 
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النقد العام بصـــــــــــــنع نظرات أو توجيهات جد دةا فما  جاا النقد عنده  جري كما 

 في  ــان  جري من قبــلا هذ لم  ظفر عنــده مــ 
 
 في ســـــــــــــيرها أو تحريفــا

 
ا  وجــ  يعــد ال

 طريق .

 :كتابا "دالئل اإلعجاز" و"أسرار البالغة" لإلمام عبد القاهر الجرجاني

مؤلف الكتـــابين هو عبـــد القـــاهر بن عبـــد الرحمن الجرجـــانيا وكنمتـــ  أبو 

الواقعـة في شـــــــــــــمـاا ه ران على  ـارطـة عـالم  –بكرا ولـد في جرجـان في بالد فـارس 

هــــــ حس  هحدا التقد راتا وقد بقي في جرجان حتی وفات  عام 400عام   -اليوم

هـــــــــــــــ على ا تالف الروا اتا ولد في أســرة بســيطة رقيقة الحااا و ان 474أو   471

 للقراءة. تتلمـذ على كبـار علمـاء جرجـانا وقـد قرأ هرث أقطـاب 
 
 بـالعلم محبـا

 
وعـا

 
َول

 على األمــة مثــل ســـــــــــــمبويــ  وابن قتمبــة والجــاحوا و ــان شـــــــــــــــافبي املــذهــ 
 
  متكلمــا

طريقة شــــــــي  اإلســــــــالم أبي الحســــــــن األشــــــــعريا كما  ان  وصــــــــف بالورع والجهدا  

 في اللغة العرهيةا وهلي  انته  رئاســـة النحو في عصـــرها ويرجع الفضـــل 
 
و ان هماما

هليـ  في تـأســـــــــــــمس علم البالغـةا ولعـل أعظم كتـابين و ـــــــــــــعفمـا في هـذا املجـاا همـا  

وقـد و ـــــــــــــعفمـا  ـدمـة للقرآن الكريما وقـد  "دالئـل اإلعجـاز" و"أســـــــــــــرار البالغـة"ا

اشتهر بنظرية النظم التي تفسر هعجاز القرآن الكريم من  الا النظما وفيما  لى 

 وقفة مع هذ ن الكتابين ونظرية النظم:

 :نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني

النظم لغة مصدر  دا على التأليف و م الوايء ه ى شايء آ را فيقولون 

لؤلؤ هذا جمعـــ  في ســـــــــــــلـــ  واحـــد فينتظم فيـــ ا ويقـــاا لاخيط الـــذي  نظم فالن ال

 نتظم بــ  اللؤلؤ نظــاما ولكن داللــة النظم في اللغــة في أصـــــــــــــلفــا  ي داللــة مــاد ــة 

ــاتـــ   بحتـــةا ومـــا هطالق صـــــــــــــفـــة النظم على القرآن الكريم من حيـــر حروفـــ  و لمـ
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كن لــ  أن  وجملــ  وآ ــاتــ  وســـــــــــــوره هال من بــاب املجــاز ال غيرا هذ أن نظم اللؤلؤ  م

ْدَرق بالحواس.    

ولكن نظم القرآن لمس كــــــذلــــــ ا فرهمــــــا تكون العالقــــــة بين معنی النظم 

الحقيقي والنظم املجازي  ي من باب االيســــــــــاق واالتصــــــــــاا والتنســــــــــيق بينهماا أو 

رهمــا  ي من بــاب تطور الــداللــة املــاد ــة ه ى الــداللــة املعنويــةا هذ هن نظم اللؤلؤ في 

هو من باب ه فارها بمظفر حســــنا وكذل  القرآن   يط  ضــــم بعضــــفا ه ى بعض 

 ضــــــــــم الكلمات والجمل والســــــــــور بعضــــــــــفا ه ى بعض وفق نســــــــــق  ا  في تأليف 

الكالم للــــداللــــة على املعــــانيا ومن هنــــا جــــاءت نظريــــة النظما وهــــذه النظريــــة لم 

 فتـدعفـا عبـد القـاهر الجرجـانيا وهنمـا هو من شـــــــــــــرحفـا ووضـــــــــــــحفـا ملن جـاء بعـدها 

 القوا في هذه النظرية: وفيما  لي تفصيل

من الــذ ن ســـــــــــــبقوا الجرجــاني في نظريــة النظم أبو عبــد  محمــد بن زيــد 

َد  قـي
 
اه "هعجـاز القرآن في نظمـ "ا ولكن الكتـاب ف  ســـــــــــــمـد

 
الواســـــــــــــطي الـذي ألف كتـابـا

ولم  صــــــــــــلناا وال يعرف الباحثون عن  ســــــــــــوا اســــــــــــم ا هال أن مصــــــــــــطفى صــــــــــــادق 

 عن هــذا الكتــاب وعن محتواه رهمــا  الرافبي  ــذكر في كتــابــ  "هعجــاز القرآن"
 
كالمــا

ا فيقوا: وال نظن الواســـــــــــطي بنی هال على ما ابتدأه الجاحوا كما بنی 
 
 ان تخمينا

 على أن  
 
عبـد القـاهر في دالئـل اإلعجـاز على الواســـــــــــــطي"ا وهـذا الكالم  ـدا أ ضـــــــــــــا

الجاحو قد ســــــــــــبق الواســــــــــــطي في القوا بنظرية النظما وكتاب الجاحو مفقود  

.
 
 أ ضا

من ســـبق عبد القاهر الجرجاني ه ى هذه النظرية أبوهالا العســـكري في وم

 لبيان اإلعجاز بالنظما وهو الباب الرابعا وهو  
 
كتاب  "الصناعتين"ا حين أفرد بابا
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بعنوان: في البيان عن حســـــــــــن النظم وجودة الرصـــــــــــف والســـــــــــب ا و الف ذل "ا 

 القا اي عبد الجبار املعن  ي.
 
 وممن سبق الجرجاني أ ضا

ي مقـابـل الطـائفـة التي  ـانـ  تـدافع عن الفلســـــــــــــفـة اليونـانيـة  فرت طـائفـة أ را ف

تدافع عن النراث العربي بشــــراســــةا وقد تجعم الجرجاني هذه الطائفةا و ان  ير 

مع ر عن أفكارها وآرا ها. وكما عرفنا أن فكرة النظم لم تكن من ا نراع الجرجاني 

ضــــــــــــحفا وبســــــــــــطفاا وذل  في كتاب  وهنما الذي فعل  الجرجاني هو أن  شــــــــــــرحفا وو 

"دالئــــل اإلعجــــاز" حين رهط بين النحو والنظما فكــــان  را أن النظم هو ترتمــــ  

الكالم على الو ــــــــــع الذي  قتضــــــــــي  علم النحو وفق أصــــــــــول  وقوانمن  ومناهج ا 

األمر الـــذي  ـــدا على وجود عالقـــة بين علم النحو وعلم املعـــاني في ســـــــــــــفيلفمـــا ه ى 

 تحد د نظرية النظم.

ــا ال من جفـــة الجرس وال من وي را الجرجـــاني أنـــ  ال قيمـــة للفظـــة املفردة في ذالهـ

جفـــــة الـــــداللـــــةا ولكن املجيـــــة تكون في انتظـــــامفـــــا مع مفردات أ را في جمـــــل أو 

عبــارات. وهنــاق  تالءم معنــاهــا مع معــاني األلفــاظ املنظومــة معفــا في ســـــــــــــلــ   من 

ت مكااها الذي تتطلب  التعبير وقد انضم بعضفا ه ى بعضا فبذل  تكون قد أ ذ

 الصورة منها.

وكــذلــ  تكون قــد انســـــــــــــجمــ  مع الكالم الــذي قبلفــا والــذي بعــدهــا لتــأد ــة املعنی 

الـذي  رمي هليـ  املتكلما وهـذلـ  تكون قـد التقـ  بالغـة الكلمـة مع فصــــــــــــــاحتهـا في 

 هطار نظرية النظم.

تقوم نظريــــة النظم على أربعــــة أر ــــانا  ي بــــالنرتمــــ : التقــــد م والتــــأ يرا 

والحذفا والفروقا والفصــــل والوصــــل. وقد رت  اإلمام الجرجاني هذه الفصــــوا  

من حيـــر األولويــة واألهميـــة ليـــدلــل على أنــ  كمـــا  ــان ترتمـــ  الكالم عنـــده في أي  
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هبـداع  كون بحســــــــــــــ  األهميـة فـ ن ترتمـ  هـذه األبواب كـذلـ   ـدا على منهجيـة 

 األربعة: واضحة و عفا في كتاب ا وفيما  أيي وقفة مع هذه األر ان

: التقد م والتأ ير:  قنرح عبد القاهر الجرجاني في نظريت  أن الكالم  بدأ من 
 
أوال

الــــذهنا وهنــــاق  نتا الكالما وهــــذه العمليــــة يســـــــــــــبق أي عمليــــة أ راا وهنــــاق  

 فرل على الكالم تركيــــ  معين  تطلــــ  تقــــد م  لمــــة على أ را ليكون الكالم 

أقرب ه ى أذهان الســــــــــامعا ولذل   ان   أموــــــــــای في ففم الناسا أو  ي  كون الكالم

بــاب التقــد م والتــأ ير هو البــاب األوا في النظريــةا وممــا  الحو في تقســـــــــــــيم هــذا  

 الباب:

 تقد م اسم على آ ر أو تأ يره عن . -

 تقد م الفعل أو االسم وتأ يرهما. -

ق  باالسم أو الفعل. -
ُّ
 الحرف ويعل

: الحـــذف: وهـــذ البـــاب  تعلق بتعـــد ـــل بنيـــة 
 
الكالم التي تكون في الـــذهن بعـــد ثـــانيـــا

عمليـة التقـد م والتـأ يرا فمفمـة هذا البـاب  ي مفمـة تجميليـة للكالم ليكون أبل  

تـــــاليـــــة لعمليـــــة التقـــــد م  -أي الحـــــذف–وأجمـــــلا ومن هنـــــا  ـــــانـــــ  هـــــذه العمليـــــة 

والتـأ ير في الذهنا ويالحو في هذا البـاب أن الجرجاني قد قســـــــــــــم هذا البـاب ه ى 

 األقسام التالية:

 حذف االسم وذكره. -

 حذف الفعل. -

 حذف الحرف. -

: الفروق: وهذا الباب اسم  الفروق في الخ را و ان  رمي من وراء هذا الباب 
 
ثالثا

 من حير  ون الجملة هنشــــــــــــائية أو   ر ةا ويمي  في هذا 
 
ه ى أشــــــــــــكاا الخ ر عموما
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 من الجملـةا وال  مكن 
 
البـاب بين نوعين من الخ را وهمـا: الخ ر الـذي  كون ججءا

  ر املبتـدأ في الجملـة االســـــــــــــميـةا والفعـل في أن تتم فـائـدة الجملـة من دونـ ا وهو 

 من الجملةا وهنما هو زيادة 
 
الجملة الفعليةا والثاني هو الخ ر الذي ال  كون ججءا

في   ر آ ر سابق ل ا وهذا الخ ر هو ما تمثل  الجملة الحاليةا وغيرها من الجمل 

ا ويالحو في تقسيم هذا البا
 
 ب ما  لي:الخ ر ة واإلنشائية وشب  الجملة أ ضا

ين األساس لفا. -
 الجملة التي  كون االسم املكود

 الجملة التي  كون الفعل املكون األساس لفا. -

 الجملة التي تكون الحروف املكون األساس لفا. -

: الفصــــــــــــــل والوصــــــــــــــل: وهـذا الركن هو الركن األ ير من أر ـان نظريـة النظما 
 
رابعـا

ــاء الكالما ف بعـــد التقـــد م والتـــأ ير دا ـــل  ويمثـــل املرحلـــة األ يرة في عمليـــة هنشـــــــــــــ

الجملة الواحدةا ثم الحذف دا ل هذه الجملة كذل ا ثم ا تيار الخ ر األنس ا  

  أيي الفصل والوصل.

واإلمام عبد القاهر الجرجاني في هذا الباب ال  قف مع الفصـــــل والوصـــــل بين 

الجملا وهنما  تجاوزه ليصــــــــــل ه ى الفصــــــــــل والوصــــــــــل بين الكلمات دا ل الجملة 

دةا فيرا أن ما  نطبق على املفرادات دا ل الجملة ســـــــــــمنطبق على الجمل الواح

في مرحلـة تـاليـةا ولـذلـ   قوا: "واعلم أن ســـــــــــــفيلنـا أن ننظر ه ى فـائـدة العطف في 

املفردا ثم نعود ه ى الجملـــــة فننظر فيهـــــا ونتعرف حـــــالفـــــا"ا ويمكن أن  الحو في 

 تقسيم هذا الباب ما  لي:

 الفصل والوصل االس ي. -

 ل والوصل الفعلي.الفص -

 الفصل والوصل في شب  الجملة. -
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 :النقد األدبي في األندلس

ابتدأ الشعر األندلساي بمحا اة شعر املحدثين في الشرقا حير  ان  حيی 

الغجاا صورة نواسية في األندلسا وابن هانئ صورة عن املتنبيا والشاعر الجياني  

بي: "شاعر  ليع  جري املعروف بتمس الجن صورة نواسية كذل ا قاا عن  الض

في وصف الخمر مجرا الحسن ابن هانئ". والحسن بن هانئ هو أبو نواس. وقد  

ارتكج النقد األدبي في األندلس في بدا ات  على نظيره املشر يا ولكننا لم نسمع عن 

 معارق نقد ة  التي نشف  في الشرق بين أبي تمام والبحنري. 

القرن الخامس أن  رتفع ه ى مستوا  لم يستطع النقد األدبي في األندلس قبل

القضا ا النقد ة التي تداولفا النقاد في الشرقا مثل قضية الطبع والصنعة  

 بساطة حياة 
 
واللفو واملعنی والنظم والصدق والكذب وما شاةهفاا بل  ل بسيطا

 الناس في األندلس. 

الفريد" حصيلة نرا ابن عبد ره  في القرن الثالر  نقل في كتاب  "العقد 

آراء املشارقةا ويقف وقفات نقد ة  لفا مقتفسة مما عرف  املشارقةا وحين اطلع 

أدباء ومفكرو الشرق على كتاب ابن عبد ره  قالوا: هذه بضاعتنا ردت هلينا. أي  

هذا الكالم قلناه واليوم نسمع  بحذافيره من غيرنا. ومما اقتفس  ابن عبد ره   

يوب الشعر وتفضيل القدماء على املحدثين أو العكس عن املشارقة الحد ر عن ع

 و رورة توفر امللكة والدرهة الخاصة ملن  تصدا للنقد. 

 ومما ساعد على تقوية ملكة النقد في األندلس: 

 الحركة النقد ة التي أوجدها الحكم املس نصر.  -1

هنشاء د وان  ا  بالشعراء تقيد في  أسماء الشعراء الذ ن أثفتوا  -2

 ص  لفم عطاء من قبل الدولة بقدر تفوقفم.تفوقفما ليخ
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 بدأ املثقفون  تعلمون املنطق والفلسفةا وي رعون فيهما. -3

بدأت روح النقد والفكر الشر ي تمتد ه ى األندلسا ومع الجمن بدأ النقد  -4

.
 
 رويدا

 
ظفر  صوصمت  وتفرده عن النقد الشر ي رويدا  األندلساي   

فيد وابن حجما و ان ولعل أعظم اثنين تمرسا بالنقد في القر 
 

ن الخامس: ابن ش

 أهمفا:  426ابن شفيد )ت. 
 
هـ( أك ر قدرة على النقد من صاحب ا فقد ألف كتبا

 كتاب "حانوت عطار" ورسالة "التوابع والجوابع". 

هـ( فمن أسباب براعت  في النقد سعة اطالع ا وحفظ  456وأما ابن حجم )ت. 

وذوق  املرهفا ودراست  للفلسفة  لنراث األندلس الشعريا وذ ائ  الذاييا

 واملنطقا وحب  الشد د ل ندلس. 

ثر عن ابن حجم يعريف  للبالغةا حير  قوا: "البالغة ما ففم  
 
ومما أ

يا و ان بلفو  تنب  ل  العاميا ألن  ال عفد ل  بمثل نظم    ي
ي كففم الخاصاد ي

العامد

حذف ما  حتاج من  ومعناها واستوع  املراد  ل ا ولم  جد في  ما لمس من ا وال 

ر  
 
دا وك  ا وقرب على املخاط  ب  ففم  لو وح  وتقريب  ما َبع 

 
ذل  املطلوب شمئا

ل علي  حفظ  لقصرها وسفولة لفظ .   من املعانيا وسف 

دق والكذب  را ابن حجم أن املواعو والحكم  ي
وفيما  تعلق بقضية الصد

ى الصدقا بمنما الشعر واملدائح النبوية  ارجة عن حدود الشعرا ألاها تقوم عل

  قوم على الكذب. 

وكت  ابن حجم رسالة في هعجاز القرآنا  مفا ه ى كتاب  "الفصل في امللل 

 والنحل". 

 لاجودةا فالناقد الجيد هو 
 
كما نجد ابن شفيد  مجد البدشهةا ويراها محكما

 ي الكشف عن   - كما  راها ابن شفيد–الذي  درق سر التناس ا ومفمة الناقد 

 لتالؤم وتميي ه عن سائر مرات  الصناعة.هذا ا 
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والناقد الحق ال  نخدع بالتموي  العاطفيا فابن شفيد يعت ر الخداع 

 العاطفي من أهم أنواع الخداع. 

رُّ ابن شفيد بتأثير الجمن على الشعر والذوقا فقد  تغير الشعر والذوق  قي
وي 

 األدبي بتغير الجمنا وما  صاح لجمن قد ال  صاح لغيره. 

 بنفس  أ ما هعجابا وقد تجاوز في ذل   ل 
 
و ان ابن شفيد معجبا

الحدودا وهذا األمر  ان ل  تأثير ه جابي علي ا حير اجتهد وزاد نتاج  حتی  كون 

 في املقام الذي و ع نفس  في  أمام الناس. 

 في تفسير الطبع على  
 
 لاجماا الفنيا و ان متفردا

 
وو ع ابن شفيد مففوما

يرا ابن شفيد أن الطاقة الشعرية واحدة في حا ي البدشهة أساس روحانيا و 

.
 
 برأي املشارقة في قضية السرقات واعتبارها أ ذا

 
 والرويةا و ان متأثرا

 :النقد في األندلس في القرنين السادس والسابع الهجريين

حير  ك ر ال سجيل والتقييد  قل النقدا و اصة في فنرات الخوف من  

الفنرات املعارق األدبية التي ترفد النقد اللتهاء الناس   الضياعا وتخمد في هذه

 بمعركة البقاء. 

هن فنرات الخوف  التي عاشفا األندلسيون في القرن السادس والسابع 

د سوق الشعر في الجملةا وانصرف  الجماهير نحو األشعار العامية مثل   كس 

تعمق فيهاا الججل وغيرها واالهتمام باملصطاحات الشكلية للبالغة دون ال

 واقتصرت جفود البالغيين في التقسيمات والتفر عات.

 هـ( أوا من  طالعنا من نقاد األندلس في القرن السادس.  533وابن  فاجة )ت. 

يعتقد ابن  فاجة أن الشعر ال  مكن أن  أيي  ل  بمستوا واحد من الجودة 

لُّ املادة من لفو  قي
َ
لُّ األذهان وت كي

َ
 وقافية. والقوةا حير ت
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هـ( صاح  كتاب "الذ يرة في  542ولعل الناقد ابن بسام الشننر ني )ت. 

 بقواعد النقد وتطبيقات ا  
 
محاسن أهل الججيرة" من أك ر نقاد األندلس احتفاال

 في كتاب  الذ يرة. 
 
 وهذا ما نراه واضحا

 ان  الغا ة األو ى من تأليف هذا الكتاب  ي دفع األندلسيين ه ى تخليد  

 م واالعن از ب .تراثه

ومما  دا على وقوف  ه ى جان  األ الق تجافي  عن فن الهجاءا ونفوره من 

ن مؤلف    ي
َضمد التفلسف في الشعرا واالتجاه ه ى املعاني اإللحاد ة. كما رفض أن   

أي نوع من أنواع املوشحاتا ملا فيها من أحاد ر العشق والفياما ومجالس اللفو 

 والشراب.

س شف من  يعليقات  على بعض ما  ورده من أشعار أن  معج  ومما ي 

 في 
 
باالستعارة املوفقة والعبارة الرشيقةا واالتيان بال شفي  دون أداةا و ان ماهرا

استكشاف األ ذ والسرقةا وهذا هن دا على شايء هنما  دا على سعة اطالع ا 

 للتوليد في املعاني.
 
 كما  ان محبا

ب  "تاخي  كتاب أرسطاطالمس في هـ( في كتا 595ويرا ابن رشد )ت. 

الشعر" أن كتاب "فن الشعر" ألرسطو ال  مكن أن  كون ذا جدوا للقارئ العربي 

 هال هذا أمكن تطبيق ا راء التي في  على الشعر العربي.

 حتی  مكن االستفادة 
 
 ومففوما

 
حاوا ابن رشد أن  جعل كتاب أرسطو واضحا

 أ 
 
 من قوانين أرسطو  اصة بأشعار من ا رغم أن ابن رشد  ان يعلم جيدا

 
ن كثيرا

 اليونان ولمس الشعر العربي. 

ومما  ؤ ذ على ابن رشد أن  ففم املأساة على أاها فن املد حا وامللفاة على 

 أاها فن الهجاء وهذا بعيد عن مففوم  ل من املأساة وامللفاة.
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ي )ت.  ندي على أن قام هـ( فلم  جد في كتب  القليلة  684وأما أبو الَبقاء الرُّ

 ه ى القضا ا النقد ة التي شجلفا 
 
بتصنيف آراء النقاد املشارقةا ولم  جد جد دا

 ورتوهاا ولكن   ان ذا منحى يعلي ي  ال . 

والرندي مشفور بالشعر و اصة شعر املمال ا فقصيدت  في رثاء األندلس 

 أبك  األندلس  لفاا  قوا فيها:

ْقصـــــان    لكل شايء  هذا ما تم  ن 

ر  بطي  الَعمش هنســـانفال 
َ
غ   ي 

َوا  َي األمور كما شـاهدلها د    ي

ه زمن ســــاءت  أزمان  من َسر 

 أمٌر ال َعجاء ل  
َ
 د ى الججيرة

ـــــــفالن  
َ
اَهد  ث ٌد واي ح 

 
 َهَوا ل  أ

ورهما  ان  آ ر صلة بين كتاب أرسطو والنقد العربي متمثلة في كتاب 

البلغاء وسراج األدباء"ا وحازم  نت ي ه ى شرق األندلس  حازم القرطاجني "منهاج 

غير أن  غادر وطن ا وفيما  لى سأتحدث بوايء من التفصيل عن هذا الناقد وعن 

 كتاب . 

 :كتاب "منهاج البلغاء وسراج األدباء" لحازم القرطاجني

ــ في قرطاجنة املد نة األندلسـيةا وهليها نسـ ا ونشـأ 608ولد حازم عام  هــــــــــــ

ا وتو ى قضـــــــــاء قرطاجنة أك ر من في أســـــــــرة ذ
 
 عاملا

 
ات علم ود نا فأبوه  ان فقيها

ا فبعـــــد أن حفو 
 
ا وقـــــد عني بولـــــده فوجفـــــ  ه ى طلـــــ  العلم مبكرا

 
أربعين عـــــامـــــا

القرآن الكريما ويعلم مبــادئ القراءة والكتــابــة تردد على حلقــات العلمــاء في بلــده 

ــاراا وتتلمذ على عدد كبير من العلماءا   والبالد املجاورة التي نج  من غجو النصـ

ولجم "أبـــا علي الشـــــــــــــلوهين" شـــــــــــــي  علمـــاء العرهيـــة في عصـــــــــــــرها و ـــانـــ  فيـــ  نجعـــة 



186 

 

فلســـــــــــفيةا وحين توســـــــــــم في تلميذه حازم النبوغ والذ ار أوصـــــــــــاه بقراءة كت  ابن 

 رشد.

ــتاليين للمرة األو ى في ســـنة   هـ 640وبعد ســـقور قرطاجنة ومرســـية في أ دي القشـ

لماء واألدباء األندلسا ووجفوا شطرهم هما ه ى بالد املشرق غادر عدد كبير من الع

اإلســـــــــــــالمي أو ه ى بالد املغربا و ـان حـازم القرطـاجني ممن اســـــــــــــتقر في "مراكش"ا 

والتحق بحاشـــــية الخليفة املوحدي وهو أبو محمد عبد الواحد امللق  بالرشـــــيدا 

 بـــاألدبـــاء والشـــــــــــــعراءا ثم مـــا لبـــر أن ترق مراكش
 
وذهـــ  ه ى  و ـــان بالطـــ  عـــامرا

تونسا واتصــــــــل بســــــــلطااها أبي زكريا الحفهــــــــايا فعرف ل  فضــــــــل  وعلم ا فقره  

 في د وان .
 
 من  وعين   اتبا

ا ووصــــــــف بأن  آ ر شــــــــعراء األندلس 
 
 مجيدا

 
 ان حازم القرطاجني شــــــــاعرا

الفحواا وقد يعددت أغرال شـــــــــعره فشـــــــــمل  املد ح والغجا والوصـــــــــف والجهد  

د ــار والــدعوة ه ى تخليصـــــــــــــفــا من أ ــدي النصـــــــــــــــاراا  والحنين ه ى األوطــان وهكــاء الــ 

 في د وانـــــ ا وقـــــد    أبـــــا زكريـــــا الحفهـــــــــــــاي وابنـــــ  
 
 متمي ا

 
واحتـــــل املـــــد ح مكـــــانـــــا

 املس نصر بمدائح كثيرة. باإل افة ه ى تقدم  في معرفة لسان العرب.

 
 
ويعد مقصــــــــــورة حازم ه ى جان  قيمتها الفنية وثيقة مفمة تتضــــــــــمن كثيرا

يـــة عن الـــدولـــة الحفصـــــــــــــيـــةا ويشـــــــــــــمـــل تفصـــــــــــــيالت تـــاريخيـــة من الحقـــائق التـــاريخ

وجغرافية تتصــــل بالواقع الذي عاشــــ  الشــــاعر في األندلس واملغربا وقد حظي  

املقصــــــــــورة بتقد ر األدباء والنقادا ونال  شــــــــــفرة واســــــــــعة في حياة صــــــــــاحوها وبعد 

وفات ا وقام بشــــــــــــرحفا عدد من النقادا ومن أشــــــــــــفر هذه الشــــــــــــروح "رفع الحج  

 عن محاسن املقصورة" ألبي القاسم السبتي.املستورة 

ولحـــــازم كتـــــ  أ را عـــــدا كتـــــاب "منهـــــاج البلغـــــاء وســـــــــــــراج األدبـــــاء" فقـــــد  

معظمفاا مثل "التجنمس" و"القوافي"ا ول  د وان شــعر نشــره عثمان الكعاق عام 
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م في بيروتا  ـــــــــــــمنــــ  منظومــــة حــــازم النحويــــة التعليميــــةا والتي ســـــــــــــميــــ  1964

 املنظومة امليمية.

 جرا الحــــد ــــر بين املتخصـــــــــــــصـــــــــــــين في األدب والنقــــد عن النقــــد التنظيرا حين 

وأعالمـــ ا  كون حـــازم القرطـــاجني أحـــد أقطـــابـــ  البـــارزين الـــذ ن  تمحور حولفم 

الكالما وعن آرائ  الجريئة ونظرات  الصائبة عن الشعر وأصول  وطرق بنائ ا  ل 

ء النقاد الذ ن هذا  صــــبح محط أنظارهم وهعجاةهم لكون  جمع في جعبت   ل آرا 

سـبقوها هذ هضـم نظريالهم في أصـوا اإلبداع األدبي في ميداني الشـعر والن را ولم 

 قف عنــد حــدود األ ــذ والنقــلا فقــد اســـــــــــــتطــاع أن  بلور أفكــارهم وآراءهما وأن  

 فيـــــد من النقـــــد اليونـــــاني املتمثـــــل في أقطـــــابـــــ  الثالثـــــة وهم ســـــــــــــقرار وأفالطون  

ن والرومانا ومجج ثقافت  العرهية بالثقافة وأرســــــطوا وغيرهم من فالســــــفة اليونا

 في ميــــدان نقــــد 
 
 بين النقــــد ن العربي واإلغريقيا فكــــان رائــــدا

 
اليونــــانيــــةا مجاوجــــا

الشــــــــــــعرا و رج بأحكام تتعلق باألســــــــــــلوب الشــــــــــــعري وطرق نظم  وأســــــــــــالي  فن 

القواا وطرق االنتقـــاا من املطلع ه ى املقـــدمــة ه ى الغرل األصـــــــــــــلي. و ــان لحـــازم 

في يعريف الشـعرا والحد ر عن نشـأت  وتطوره ع ر العصـور املختلفةا  هسـفامات

وقضا ا أ را مثل الصدق الفني واملحا اة والتخييل واملعاني الجمفورية واملعاني 

ــاملـةا وطريقـة معـالجـاتـ  النقـد ـة فـذة وبعيـدة عن  الخـاصـــــــــــــةا فكـانـ  أحكـامـ  شـــــــــــ

ل  بمســــــــــــائل قضــــــــــــية التناوا الججئي للبم  الواحد واللفظة الواحدةا واهتم كذ

الســـــــــــــرقــة الشـــــــــــــعريــةا وبعض أحكــامــ  ســـــــــــــبقــ  عصـــــــــــــرها وأثــارت حفيظــة النقــاد 

املحـافظينا ألنـ  ابتعـد عن لهويمـات الكالم وعموميـات القواا وصـــــــــــــ  نقـده على 

أعماق بنية القصيدةا ولم  كن يعتمد على األقواا الجاهجة في نقدها إل مان  أن  

نا ويختلف مع ا تالف املكانا ال الشـــــــــــعر عنصـــــــــــر  ي متطور  تغير مع يغير الجما

 تحصره قاعدة وال تقيده نظرية ثابتة.



188 

 

والكتـــــاب الـــــذي بين أ ـــــد نـــــا في النقـــــد والبالغـــــةا وقـــــد تنـــــاوا فيـــــ  مؤلفـــــ  حـــــازم 

القرطاجني القوا وأججاءها واألداء وطرق ا وأثر الكالم في الســـــامعينا وقد وصـــــل 

وطريقة نظم ا والتعمق هلينا من الكتاب ثالثة أقســــاما تناول  صــــناعة الشــــعرا 

في بحر املعاني واملباني واألســـــــــــلوبا و ل قســـــــــــم من هذه األقســـــــــــام الثالثة موزع 

على أربعـــة أبوابا يســـــــــــــ ی  ـــل منهـــا بـــاســـــــــــــم منهجا و ـــل بـــاب أو منهج  تـــألف من 

م" أو َمْعرفا و ل فصــــــــــــل ت ناثر في   لمتا 
َ
فصــــــــــــوا  طلق حازم عليها اســــــــــــم "َمْعل

 فكرة فرعيةا والتنوير بسط لفكرة ججئية.ه اءة وتنويرا واإل اءة بسط ل

مجج حـــازم في كتـــابـــ  هـــذا بين قواعـــد النقـــد األدبي والبالغـــة عنـــد العربا  

 عن نظريـة أرســـــــــــــطو في الشـــــــــــــعر 
 
 طويال

 
وقواعـدهـا عنـد اليونـانا فقـد عقـد فصـــــــــــــال

 على تاخي  ابن ســـمنا لكتاب أرســـطو في الشـــعرا الذي  ـــمن  
 
والبالغةا معتمدا

ابــ  "الشـــــــــــــفــاء"ا وهــذه  ي املرة األو ى التي يعرل فيهــا أحــد الفن التــاســـــــــــــع من كتــ 

علماء البالغة من غير الفالســـــــفة لنظريات أرســـــــطو في البالغة والشـــــــعرا واإلفادة  

 منها في ففم وهصيرة.

 ملوقف عبـــد القـــاهرالجرجـــاني في 
 
وبشـــــــــــــكـــل عـــام يعت ر موقف حـــازم مغـــا را

ــا ـا كثيرةا وهـذا التبـا ن بين موقفيهمـا راجع ه ى  التبـا ن بين النحو من نـاحيـة قضـــــــــــ

واملنطق والفلســـــــــــــفـــة من نـــاحيـــة أ راا بـــاعتبـــارهمـــا عالمتين ممي تين ملنحيين في 

التفكير  رفـــــد كال منهمـــــا مصـــــــــــــــــدر مغـــــا ر ل  را فـــــاألوا  مثـــــل الثقـــــافـــــة العرهيـــــة 

ا  
 
اإلســـــالمية في حدود أصـــــالتها من منظور علماء اإلســـــالم وعلماء اللغة  صـــــوصـــــا

شــــــــــــع  تتأســــــــــــس على مســــــــــــلمات قائمة على أســــــــــــاس من وما  تفرع من ذل  من 

الشـــــــــــــرع أو الفكر اللغوي العربي األصـــــــــــــيــل الــذي لم  كن هال حــاشـــــــــــــيــة على علوم 

القرآنا أما الثاني فيتجسد في الفكر الفلسفي ذي األصوا اليونانية  اصةا هذا  

 التفكير الذي اعت ر عند أقطاب  أس األسس في  ل معرفة تفت ي بلوغ غا تها.
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 : لفظ واملعنىقضية ال

لم شهتم حــازم القرطــاجني بقضـــــــــــــيــة اللفو واملعنی كمــا اهتم ةهــا من ســـــــــــــبقــ  من 

النقادا ولم  تعصــــــــــ  لصــــــــــالح طرف منهماا وذل  بأن  أكد في املقابل على أهمية 

التناســــــــــــ  بين أر ان العمل الشــــــــــــعري )اللفو واملعنی( من أجل الغا ة الرئمســــــــــــة 

 ث التأثير في املتلقي.املرجوة من أي عمل شعريا أال و ي هحدا 

وهن لم  كن أوا من نحا هذا املنحى –ولعل أبرز ما جاء ب  حازم في هذه القضية  

 من  -فيها
 
 متناســــــــــــبا

 
تأكيده على فكرة التناســــــــــــ  املبدئيا لكون القصــــــــــــيدة تركيبا

مســـــــتويات متنوعةا ترتد ه ى معان وأســـــــالي  مصـــــــوغة في ألفاظ تتالحم في نظام 

رالا والـــذي ال  رتقي هليـــ  الشــــــــــــــــ  هو أن فكرة جـــامع لشـــــــــــــتـــات مركـــ  من أغ

التناســــــــــــ  هذه ال  مكن أن تتم هال من  الا التناســــــــــــ  بين اللفو واملعنی. ومن 

ــألة النركي   األســـــــــس التي تقوم عليها فكرة التناســـــــــ  عند حازم القرطاجني: مســـــــ

اللغوي للصــــــــورة املتخيلةا وال  تحقق ذل  هال من  الا التناســــــــ  املذ ورا ف ن 

 فائقة بين معاني  وصـــورها وال بد من أن أفضـــل 
 
الشـــعر هو ما أوقع مبدع  نســـبا

  ؤثر مثل ذل  في املتلقي أك ر من غيره.

 :قضية الطبع والصنعة

َعدُّ حازم من النقاد الذ ن يعر ــــوا لقضــــية الطبع والصــــنعةا ففو يعت ر الشــــعر   ي 

فة بكل ما صـــــــناعةا وكأي صـــــــناعة  را أن صـــــــانع الشـــــــعر  حتاج ه ى الطبع واملعر 

 تعلق بالشعرا فيقوا: "النظم صناعة آلتها الطبعا والطبع هو استكماا للنفس 

في ففم أسرار الكالما والبصيرة باملذاه  واألغرال التي من شأن الكالم الشعري  

أن  نحى ب  نحوها .. و ان النفوذ في مقاصـــــد النظم وأغرا ـــــ  وحســـــن التصـــــرف 

فكريـــة واهتـــداءات  ـــاطريـــة تتفـــاوت فيهـــا  في مـــذاهبـــ  وأنحـــائـــ  هنمـــا  كونـــان بقوا 
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أفكـار الشـــــــــــــعراء". أي أن الشــــــــــــــاعر هذا اجتمع لـد ـ  الطبع وآليـات الشـــــــــــــعرا و ـان 

 فيمــــا بين 
 
 حســـــــــــــن التصـــــــــــــرف فيهــــا بل  الكمــــاا والفحولــــةا هال أن هنــــاق تفــــاوتــــا

ما تكون  ل آليات الشـــــــــعر مكتملة  ل الوق  عند الشـــــــــاعرا فقد 
 
الشـــــــــعراءا فقل

ا أن  ال  كون في وق  مناســـ  أو في  صـــع  على الفحل   نظم بم  واحد هم 
 
أحيانا

 مكان مناس ا فحتی الشعر ل  أماكن وأوقات.

ويـرا الـقـرطـــــــاجـنـي أن الـطـبـع وحـــــــده ال  ـكـفـيا حـيـــــــر ال بـــــــد مـن الـتـقـويـم  

والت ـــحيح حتی  بل  مرتبة الكمااا فالفطرة الشـــاعرية تولد مع اإلنســـانا ولكن 

هبــة أن يعمــل على تنميتهــا وتقويمفــاا وحــاجــة  نب ي لصـــــــــــــــاحــ  هــذه الفطرة واملو 

الشـــــاعر ه ى تنقيح شـــــعره  ـــــرورية حتی لو  ان صـــــافي الطبعا ولفذا  ان الشـــــعراء 

 الفحوا  نقحون شعرهما ألاهم عرفوا أن الشعر ال يستقيم هال بالتثقيف.

وهكــــذا  ميــــل القرطــــاجني مثــــل أغلــــ  النقــــاد العرب ه ى القوا بضـــــــــــــرورة  

ا و ــان هــذا رأي   اجتمــاع الطبع والصـــــــــــــنعــة
 
 لــدا الشــــــــــــــاعر حتی  كون مجيــدا

 
معــا

 أغل  النقاد القدامى.

 :أسئلة الوحدة

يف كتــاب "العمــدة" البن رشـــــــــــــيق القيرواني بــالتفصـــــــــــــيــلا واذكر موقف  -1
َعرد

 املؤلف من قضية اللفو واملعنی.

 باألمثلة. -2
 
 اشرح نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني. مس شفدا

 مسيرة النقد في األندلس.تحدث با تصار عن  -3

اشرح كيف استطاع حازم القرطاجني أن  جمع بين قضا ا النقد وقضا ا  -4

 البالغة في كتاب  "منهاج البلغاء وسراج األدباء".

 



191 

 الوحدة التاسعة

 

 

 

 

دبي الحدیث
ٔ
 النقد اال

 
 

 

 

 

 

 

 

لیف
ٔ
: أ.د.محمد علي غوريتا  

   شكيل أحمد -1مراجعة:
نازیة کوھر  -  2  



192 

 

املحتــــويات   

 

 الصفحة العنوان 

 193 التعارف

 193 األهداف

 194 النقد األدبي الحديث

 204 الكالسيكية )االتباعية( 

 209 (Realisimeالواقعية )

 
 
 213 تعريف املنهج لغة واصطالحا

 213 أنواع املناهج النقدية الحديثة 

 231 أسئلة الوحدة

 232 قائمة املراجع

 

  



193 

 

 أهداف الوحدة

معرفة حقيقة النقد العربي الحديث، وأنه ليس إال نقد غربي مكتوب بحروف  -1

 عربية.

 للنظريات النقدية التي ظهرت النظريات النقدية العربية   -2
 
الحديثة ليست إال انعكاسا

 من 
 
في الغرب، منذ القرن السابع عشر امليالدي بعد قيام النهضة األوروبية بدءا

 القرن الخامس عشر امليالدي.

 للنقد الغربي الذي بدأ يتشكل بعد قيام النهضة  -3
 
النقد العربي ليس إال انعكاسا

 شر امليالدي.األوروبية في القرن السابع ع

إذا أردنا أن نتلمس خطوط النقد العربي الحديث ال بد لنا من أن نفهم املذاهب  -4

واالتجاهات واملناهج الغربية وظروف نشأتها في الغرب، مثل الكالسيكية 

والرومانسية والواقعية واالتجاهات التاريخية واالجتماعية والنفسية واملذهب 

واملذهب الوجودي، ثم املناهج الحداثية مثل األسلوبية البرناس ي واملذهب الرمزي 

والبنيوية، ثم مناهج ما بعد الحداثة مثل التفكيكية ونظرية التلقي والسيميولوجية 

 وعلم النص.

 التعريف بالوحدة

هذه الوحدة تعرفنا بحقيقة النقد العربي الحديث، فهو ليس إال صورة عن النقد الغربي 

بي. ثمة فجوة أو فراغ بين النقد العربي القديم والنقد العربي الحديث، ولكن في ثوب عر 

الحديث الحظها وتحدث عنها كثير من النقاد، ومن هؤالء الدكتور على عشري زايد في مفتتح 

 كتابه "عن بناء القصيدة العربية الحديثة".

لنقد وقضايا النقد العربي القديم تختلف عن قضايا النقد العربي الحديث، فمن قضايا ا

العربي القديم االنتحال والسرقات واللفظ واملعنى والقديم والجديد والطبع والتكلف وعمود 

الشعر وثقافة الناقد، أما قضايا النقد الحديث فهي املذاهب واالتجاهات واملناهج الحديثة 

كما ظهرت في الغرب. أما النقد الغربي فهو متصل ال انقطاع بين أجزائه، فليس لديهم في 
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غرب نقد قديم ونقد حديث، فالنقد الغربي متصل من لدن فالسفة اليونان القدامى ال

 وحتى آخر صيحة في عالم النقد، وإذا فهمنا النقد الغربي سوف نفهم النقد العربي الحديث. 

 النقد األدبي الحديث:

يمثل النقد األدبي قمة الهرم املعرفي في علوم اللغة واألدب. وال نقصد  

أحكام انطباعية نطلقها عند قراءة نصوص أدبية، فالنقد أوسع بالنقد مجرد 

وأشمل من ذلك بكثير، حيث ال بد للناقد من أن ينطلق في نقده من أسس فكرية  

ثابتة، أو أن تكون لديه نظرية يعتمد عليها في قراءته للنصوص األدبية قراءة 

 أن ُيترك األمر نقدية، أو مذهب نقدي ينتمي إليه تندرج تحته آراءه النقدية، ال 

 ملن شاء أن يقول فيه ما شاء. 

عندما نتحدث عن النقد الحديث فإننا نتكلم عن أفكار نشأت في الغرب،  

وخاصة في فرنسا، ثم انتشرت في بقية دول أوروبا، ثم في بقية دول العالم. فالنقد  

 فكر، والنقد الحديث عبارة عن مجموعة من األفكار التي نشأت  
 
كما قلت سابقا

في الغرب، وأحدث األفكار الغربية اليوم مرتبطة بالعصر اليوناني القديم، وخاصة 

ما قاله فالسفة اليونان، وباألخص ما قاله أفالطون وتلميذه أرسطو. والغربيون 

توارثوا هذه األفكار وحافظوا عليها حتى يومنا هذا، فقد ذكر الفيلسوف الغربي 

الفكر الغربي حتى اليوم يتنازعه فكران:  برترند رسل في كتابه فلسفة الغرب بأن

 إليه ما حمله هذا الفكر عبر تطوره  
 
الفكر األفالطوني والفكر األرسطي، مضافا

منذ العصر اليوناني وحتى اليوم. وذلك يرجع إلى سببين، أولهما صالحية هذه 

األفكار للبقاء، ففيها من القيم ما ضمن لها البقاء كل هذه القرون الطويلة، 

انيهما تعصب الغربيين لتراثهم، ومما يدل على ذلك محاوالتهم املستميتة  وث

للمحافظة على هذا التراث عن طريق املحافظة على املخطوطات التي تركها  

فالسفة اليونان، فقد حفظوها في أثينا، ثم نقلوها إلى القسطنطينية، ثم إلى روما 



195 

 

ها، فنقلت إلى فرنسا، وفرنسا التي لم تتهيأ لها البيئة الصالحة لقيام حضارة في

تعتبر املهد الحقيقي للكالسيكية أو التربة التي نمت فيها وأينعت، وذلك ألن  

الفرنسيين اعتبروا أنفسهم الورثة الحقيقيين ألتيكا، وهي املقاطعة التي تقع في 

مدينة أثينا، والتي ظهرت فيها عيون األدب والفكر اإلغريقي، وتميزت بروح خاصة 

تعرف بالروح األتيكية، وال يزال الفرنسيون يفخرون بأنهم ورثة تلك   ال تزال

الروح، وفي القرن السابع عشر امليالدي كان الزمان واملكان مناسبين إلحياء هذا 

 التراث، وقيام نهضة علمية ثقافية أدبية في فرنسا.

 بعد اتصالهم 
 
 والعرب املسلمين خصوصا

 
عرفنا قبل هذا أن الشرق عموما

  بالغ
 
رب في أواخر العهد العثماني الذي سمي بالرجل املريض، انهزموا عسكريا

 في كل 
 
 أمام الغرب، وكان الغرب آنذاك متقدما

 
 وفكريا

 
 واقتصاديا

 
وسياسيا

مجاالت الحياة، وقد سبقنا في أمور كثيرة، ومنها األدب والنقد، فلديهم اليوم  

م تظهر في الغرب أفكار جديدة نظريات ومذاهب عديدة في األدب والنقد، بل كل يو 

 ونظريات ومذاهب حديثة. 

، وهذه األفكار 
 
لكل أمة عاداتها وتقاليدها وتاريخها، وهذه األمور تنتج أفكارا

 نشأت في بيئة مختلفة  
 
تساهم في تشكيل حياتهم، فهل من الحكمة أن نأخذ أفكارا

كرونا إزاء عن بيئتنا، ونحال استنباتها في مجتمعاتنا؟ انقسم مثقفونا ومف

 النظريات واملناهج التي أنتجها الفكر الغربي والحياة الغربية إلى ثالثة أقسام: 

قسم يرى أن نرفض كل ما جاءنا من الغرب، وأن ننشغل بما عندنا من  -1

تراث، وهو تراث ضخم وعريق، وفيه خير كثير. يجب أن ننشغل في التنقيب 

لآللئ والدرر الكامنة فيه، عن تراثنا الذي نسيناه، ونحاول أن نخرج منه ا 

فهذا يغنينا عما عند الغرب من أفكار ونظريات جديدة. وهذا القسم من 
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الناس محق في جانب، وليس في كل الجوانب، إذ ال نستطيع أن ننغلق عن 

العالم، وخاصة في عصر االنفجار املعرفي كالذي نعيشه اليوم، وفي ظل 

رف في كل مجاالت الحياة، وأننا التقدم والتكنلوجيا وسيل املعلومات الجا

إذا فعلنا ذلك فسوف نتخلف عن الركب وسيسبقنا الجميع، وسنكون 

موضع سخرية العالم، وال مجال لالنغالق في النظام العالمي الجديد،  

 وحتى ال نكون كالنعامة التي دفنت رأسها في التراب. 

، ال بد من أن نواكب العالم وأ  -2
 
ن نسايره، وقسم ثان يقول: كفانا تخلفا

وإال سنعيش في املاض ي وسننقطع عن العالم، وسننعزل عنه، وهذا ليس 

 ال يرض ى به. يقول لنا أصحاب هذا الرأي: 
 
من الحكمة، كما أن ديننا أيضا

دعوكم من الكتب الصفراء البالية، وامضوا إلى األمام، أصبح الغرب اليوم 

نأخذ من الغرب كل عالمة على التقدم والرقي، وال سبيل أمامنا إال أن 

ش يء ألنه ليس عندنا ش يء، نأخذ بأسباب الرقي كما أخذوا، فنتقدم كما 

 جانبوا الصواب وأخطأوا الطريق، فلو حاولنا أن 
 
تقدموا. وهؤالء أيضا

نقلد الغرب فلن نصل إلى مستواهم، وفي نفس الوقت سنخسر مقامنا 

 قطع وال  
 
 أبقى. إن هللا خلق األول، فينطبق علينا املثل القائل: ال أرضا

 
ظهرا

 فلن 
 
 والسلحفاة سلحفاة، فإذا حاولت السلحفاة أن تكون أرنبا

 
األرنب أرنبا

تستطيع، وسوف تنس ى أصلها، فال هي أرنب وال هي سلحفاة، وهكذا 

سنكون إذا قلدنا الغرب في كل ش يء وأخذنا منهم كل ش يء، وتركنا أساسنا 

مر حتما إلى الدين، وقد حدث، وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، وسيصل األ 
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فكثير من املسلمين الذين قلدوا الغرب في كل ش يء تركوا دينهم، وأخذوا 

 .
 
ِّون منه، بل ويستهزئون به أحيانا

 يستعر 

القسم الثالث من املثقفين يحاولون التوسط بين وجتهي النظر السابقتين 

يفيدنا فيرى أن نأخذ الصالح من الغرب ونترك الطالح، نأخذ منهم ما 

 للوهلة  
 
وندع ما هو ضار وغير مفيد لنا، وهذا الرأي قد يبدو لنا مقنعا

 نسبي، حيث إن 
 
األولى، ولكننا إذا تأملناه وجدناه غير واقعي، فهو أوال

قضية الصالح والطالح قضية نسبية، فما هو صالح بالنسبة لي قد ال 

 ال نستطيع يكون كذلك بالنسبة لغيري، فأيها نأخذ وأيها نترك إذن؟ و 
 
ثانيا

 عن سياقها الحضاري والثقافي والديني. 
 
أن نأخذ األفكار وما ينتج عنها بعيدا

خذ عليه: منذ أن جاءنا الجوال أو 
ُ
 يوضح لنا هذا الرأي وما أ

 
لنأخذ مثال

املحمول من الغرب تغيرت حياتنا فما السبب في ذلك؟ هل لهذا االختراع 

تقاليد القوم الذين أوجدوا هذا عالقة باألفكار الغربية وبعادات و 

االختراع؟ لنسأل أنفسنا كيف كان حال شبابنا قبل أن يأتينا هذا االختراع 

من الغرب، متى كانوا ينامون، وهل كان ممكنا أن تجلس األسرة في الصالة 

 
 
وكل واحد من أفرادها مشغول بجواله عن اآلخرين، كان لقاء األسرة قديما

فراغ من األعمال اليومية نعمة نفتقدها اليوم، وخاصة في املساء بعد ال

كنا نناقش أمور البيت وما يصلح شأن األوالد، أما اليوم فالكل مشغول 

. ألم تأت هذه العادات والتقاليد مع 
 
 الالمحدود أفقا

 
بعامله الصغير حجما

الجوال أو املحمول إلينا من الغرب. ناهيك عن األفكار التي تدخل عقولنا 
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ذه الجواالت من خالل قنوات التواصل االجتماعي، فهل نترك عن طريق ه

الجوال وال نستعمله ألنه غير صالح، وألنه يفسد أخالق شبابنا؟ في أية 

خانة نضع الجوال؟ في خانة الصالح أو الطالح؟ أليست لهذا الجوال فوائد 

كما له مضار؟ إذن ال نستطيع ببساطة أن نلغي الجوال من حياتنا ألنه 

ها وبحياة شبابنا، وال نستطيع أن نفصل الجوال عن السياق يضر ب

 الحضاري والثقافي الذي أنتجه. 

ماذا نفعل إذن؟ وكيف يمكن أن نتعامل مع األفكار والنظريات الغربية الجديدة؟ 

 وكيف يمكن أن نستفيد منها.

يكمن الحل في أن نطلع على ما وصل إليه الغرب، ونتعرف على ما عندهم 

  من أسباب ا 
 
لتقدم. ومرة أخرى ألجأ إلى املثال لنفهم هذا الرأي، فلو إن إنسانا

عاش في بيته، ولم يخرج منه، ولم ير أي بيت آخر، فإنه حتما سوف لن يفكر في 

تغيير ش يء في هذا البيت، إذ ليست عنده أية فكرة حول هذا التغيير، ولكنه لو  

 أخرى مثل بيت جاره أو بيوت إخوانه
 
، فسيرى ترتيبات مختلفة  خرج ورأى بيوتا

 آخر يختلف عن نظام بيته، وربما أعجبه ش يء من تلك  
 
عن ترتيب بيته، ونظاما

 لذلك، ولكن ليس على حساب دينه أو مبادئه، 
 
األنظمة والترتيبات، فيغير بيته تبعا

 يعجبه طريقة تقديم الطعام، أو طريقة ترتيب األثاث، أو نوعية األثاث 
 
فمثال

جبه نظام البيوت التي رآها، مثل خلع األحذية خارج البيت عند نفسه، وربما يع 

الباب، أو وضعها في خزانة مخصصة لذلك، وربما يعجبه عدم االختالط في  

 البيت، كأن ُيخصص مكان للنساء منفصل عن الرجال.

إذن من املمكن أن نحل هذا اإلشكال بالطريقة التالية: ال بأس أن نأخذ 

غيره، ونطلع على تجاربهم وجهودهم، فالحكمة ضالة  األفكار من الغرب ومن 
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ى وجدها فهو أحق بها. نخرج إلى العالم وننظر كيف تخلصوا من 
 
املؤمن أن

املشكالت التي اعترضت طريقهم؟ وكيف ارتقوا؟ وكيف نجحوا في الوصول إلى ما 

وصلوا إليه؟ نستفيد من تجاربهم، ثم نحدد مسارنا جامعين بين ما عندنا من  

ضخم محاولين إحياءه، مع مراعاة متطلبات العصر الحديث، ومتغيرات  تراث

العصر الذي نعيش فيه، ولكن دون انكار لكل ما وصلنا من الغرب أو تقليد له أو  

 تحديد بين ما هو ضار ونافع أو صالح وطالح.

 :بداية النقد

 عند اليونان، عبارة يرددها النقاد الغربيون، 
 
إشارة إلى أننا البداية دائما

إذا أردنا معرفة بدايات الفلسفة والنقد فال بد من الرجوع إلى فالسفة اليونان  

ْينِّ  
َ
القدامى، أمثال سقراط وبقراط وأفالطون وأرسطو، وخاصة الفيلسوف

 األخيرين، وهما أفالطون وأرسطو.

في القرن الخامس والرابع قبل امليالد ظهرت مجموعة من الفالسفة كانت 

، لها آر 
 
اء في األدب والنقد من منطلق الفلسفة، ألنهم كانوا فالسفة أصال

فأفالطون كان قد رسم في خياله جمهورية فاضلة سماها "يوتوبيا" أو عالم املثل  

اختار لها من  - نستطيع أن نطلق عليه نحن اسم الجنة، مع الفارق في التشبيه-

جمهورية، فاختار األطباء  املجتمع الذي عاش فيه فئات تصلح لئن تعيش في هذه ال

واملهندسين واملعلمين، وغيرهم من فئات املجتمع الذين رآهم مفيدين وصالحين 

يقدمون  -في رأيه–للعيش في مجتمعه املثالي الفاضل، واستبعد األدباء، ألنهم 

 –املعاني الفاسدة، ويثيرون العاطفة التي تبعد املتلقي 
 
 كان أو قارئا

 
عن  -سامعا

دمون األسس األخالقية التي أرادها في جمهوريته، ألنهم يجمعون في الحقيقة، ويه

، فهم في بعض 
 
 وآخر ضارا

 
 مفيدا

 
شعرهم بين الغث والسمين، فيقولون كالما

 يضر الناس وخاصة الشباب، ولذلك كان الشعر 
 
األحيان يهذون، ويقولون كالما



200 

 

 يقال إن نظرة أفالط
 
 في فلسفة أفالطون. ولذلك أيضا

 
ون إلى األدب كانت  متهما

 نظرة سلبية. 

كما نجد عنده نظرية املثل، ألنه كان يؤمن بأن كل ش يء موجود في األرض 

 صورة 
 

له مثال سابق عليه في عالم املثل، على هيئة كاملة، وما في األرض ليس إال

عنه، واألصل ال شك أفضل من الصورة، فحين يأتي النحات أو الرسام أو الفنان 

فإنه عمله هذا يبتعد عن الصورة املثالية بمرحلتين أو بخطوتين،  ويرسم الواقع 

 ألن املوجود في واقعنا صورة عن املثال األصل، فيكون أقل منه جودة 
 
أوال

ومستوى، ثم يأتي الفنان ويحاكي صورة الواقع، وال بد أن صورة الفنان أقل 

 من صورة الواقع والحقيقة، وصورة الو 
 
اقع أو مستوى وأقل جودة وجماال

 من صوة املثال، وهكذا فإن العمل 
 
الحقيقة أقل مستوى وأقل جودة وجماال

 الفني أو األدبي يبتعد عن املثال بخطوتين، فهو أقل منه بدرجتين. 

ويقول أفالطون إن الفكرة سابقة على املادة، فعلى سبيل املثال تعتبر فكرة 

ته، فالش يء يوجد في البيت سابقة على البيت نفسه الذي سأبنيه أو الذي بني

عالم املثل قبل أن يوجد في عالم الواقع. والكامل عند أفالطون هو الجميل، 

 في نظره، واملوجود في عالم الواقع غير 
 
والناقص والضار وغير املفيد ليس كامال

 كامل بعكس املوجود في عالم املثل. 

يحاكي الواقع، ثم جاء تلميذه أرسطو من بعده، ورأى أن الفنان أو األديب  

ويكمل النقص املوجود فيه، فهو يرى أن األشياء املوجودة في عالم الواقع ناقصة، 

ويأتي الفنان أو األديب فيكمل ما فيها من نقص، فأرسطو ينظر إلى العمل األدبي 

 أستاذه أفالطون.
 
 نظرة إيجابية مخالفا

مة وخرج وقد درس أرسطو األعمال امللحمية واملسرحية اليونانية القدي

بمجموعة من القواعد النقدية، أودعها في أهم كتبه، وهما: "فن الشعر" 

 و"الخطابة"، وقد ضاع جزء كبير من كتابه فن الشعر قبل ترجمته إلى السريانية. 



201 

 

يعتبر ما قاله أرسطو في هذين الكتابين إنجيل الكالسيكية، فقد رسم خطوط  

 إياها إلى مأساة وملهاة.
 
 املسرحية مقسما

دم الحضارات على مستوى العالم كله خمس حضارات، هي: الحضارة أق

اليونانية التي قامت على ضفاف البحر األبيض املتوسط، والحضارة الهندية 

وكانت قرب نهر السند، والحضارة البابلية وكانت قرب نهر الفرات، والحضارة 

حاب كل املصرية قرب نهر النيل، والحضارة الصينية قرب النهر األصفر. وأص

 بليلى"  
 
حضارة من هذه الحضارات تدعي أن حضارتها هي األقدم، "كل يدعي وصال

رُّ لهم بذاك". وقد أثبتت  قِّ
ُ
، تكملته "وليلى ال ت

 
وهذا جزء من بيت شعر ذهب مثال

الدراسات التاريخية أن كل الحضارات القديمة قامت بجانب األنهار، وأن 

، والغربيون يدعون أن الحضارة الحضارة البابلية هي أقدم الحضارات إ 
 
طالقا

اليونانية هي أقدم الحضارات، ال يهمنا هنا هذا الخالف، وإنما الذي يهمنا أن 

الحضارة اليونانية من الحضارات القديمة، ولكل حضارة مظاهر، ومن مظاهرها 

اآلداب والفنون، فظهرت عند اليونان املالحم كاإللياذة واألويسا، ثم ظهرت 

" لسوفوكلس   املسرحيات
 
التراجيدية مثل "األورستية" ألسخيليوس و"أوديب ملكا

و"هيبوليت" ليوريبيدز، والكوميدية مثل "الضفادع" ألرستوفانز، األولى باسم 

املآس ي والثانية باسم املالهي، وقد دار النقد اليوناني القديم حول تلك املالحم 

 واملسرحيات. 

حضارة الرومانية مكانها، بعد أن وبعد سقوط الحضارة اليونانية أخذت ال

هزمتها، وألول مرة في التاريخ وجدنا املنتصر يقلد املهزوم، فقد قلد الرومان 

املنتصرون اليونانيين املهزومين في كل ش يء حتى الذي له عالقة بالفكر والفن 

واألدب، فعلى سبيل املثال إذا كان الشاعر اليوناني العظيم هوميروس قد نظم 

لياذة، فقد جاء الشاعر الروماني فرجيل لينظم ملحمة على منوالها ملحمة اإل
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، لذلك استطاعوا أن يحتلوا بالدا

 
اها اإلنياذة. كان الرومان أقوياء عسكريا سم 

كثيرة ويخضعوها لنفوذهم، بعد أن كان اليونانيون محصورين في اثينا الواقعة 

الدولة الرومانية على  على ضفاف البحر األبيض املتوسط. وبعد زمن من قيام 

أنقاض الدولة اليونانية نشأت دولة فارس، واشتد عودها، وبدأت تنافس الروم، 

فدارت بينهما معارك طويلة، وهي التي أشار إليها القرآن الكريم في سورة الروم 

 بقوله: "غلبت الروم في أدني األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين". 

 ضعف
 
 رويدا

 
ت الدولة الرومانية، وعاش الغرب في عصور الظالم أو ورويدا

ما يسمى بالقرون الوسطى غارقين في التخلف والهمجية لقرون طويلة، أشرقت 

خاللها شمس الدولة اإلسالمية، بفضل الدين اإلسالمي الذي جاء به محمد صلى 

العالم، هللا عليه وسلم، وسار عليه الصحابة والتابعين وتابع التابعين حتى سادوا  

، وفاض علمهم وفضلهم على 
 
 وجنوبا

 
 وشماال

 
 وغربا

 
وقد امتدت فتوحاتهم شرقا

الناس أجمعين. وفي القرن الخامس عشر امليالدي قامت النهضة األوروبية، فكان 

هذا القرن بداية صعود نجم الحضارة الغربية، ولهذه النهضة أسباب، أهمها أنهم 

ت تقف حجر عثرة أمام التقدم العلمي الذي تخلصوا من سيطرة الكنيسة التي كان

كانت الظروف قد تهيأت له، وكانت تحارب العلم والعلماء الذين قاموا باختراع 

األشياء الحديثة واكتشاف أمور جديدة، وجاءوا بأفكار مستحدثة، ولكن الكنيسة  

 من 
 
لم تتقبل فكرة أن ينتشر العلم والوعي  بين الناس، فأحرقت الكنيسة عددا

، وحصرته في ا 
 
ت دينهم املحرَّف جانبا لعلماء واملفكرين، ولم تتقدم أوروبا حتى نحَّ

األديرة والكنائس، ومنعوا البابوات ورجال الدين النصراني من التدخل في شئون 

الدولة، على أساس قاعدة "دع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل". و بعد أن تمت 

تقدمت أوروبا معتمدة على أساسين   تنحية الكنيسة عن شئون الحكم والسياسة

متينين، هما التراث اليوناني القديم ثم العلم الذي أخذوه من املسلمين، وكانت  
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الظروف قد تهيأت ألوروبا لئن تتقدم وتنهض من رقادها الطويل، باإلضافة إلى 

الرغبة الداخلية لديهم بضرورة األخذ بأسباب التقدم والرقي، وال سيما وأن 

كؤود التي كانت تقف في طريق تقدمهم قد زالت، أال وهي سطلة الكنيسة  العقبة ال

وتحكمها في كل شئون الحياة. ولألسف الشديد يقيس بعض املسلمين حالهم 

 كما نحى الغربيون 
 
ينا الدين جانبا بحال الغرب، ويقولون إننا لن نتقدم إال إذا نحَّ

، وحصرناه في املساجد ودور العبادة، 
 
ومنعنا العلماء من التدخل في دينهم جانبا

شئون الدولة والسياسة، كما حصروه في األديرة والكنائس، ومنعوا رجال دينهم 

من التدخل في شئون الدولة وشئون السياسة، ناسين أو متناسين أن ديننا  

وه، ديننا دين حق لم يتعرض للتحريف مثلما تعرض  مختلف عن دينهم الذي نحَّ

ساوئ التي وجدها الغربيون في دينهم، الذي حارب العلم له الدين النصراني، وامل

والعلماء كانت من عند رجال الدين أنفسهم، وليست من هللا، وهذا التحكم 

، ولكن  
 
الكنس ي أدى إلى أن تعيش أوروبا في الظالم لقرون طويلة، تأخرت فيها كثيرا

وتجاوزوا إذا تجاوز علماء املسلمين حدودهم املرسومة في القرآن والسنة، 

صالحياتهم، وبدأوا يسيرون على خطى رجال الدين النصراني في العصور  

الوسطى، ويتصرفون في الدين حسب أهوائهم وأهواء من يطمعون في أموالهم 

ومكافآتهم على حساب القرآن والسنة، عندئذ يجب تنحية هؤالء وإيقافهم  عند  

 في تأخر املسلمين 
 
 وانحطاطهم.حدهم، ألنهم عندئذ يكونون سببا

وأولى املذاهب األدبية التي ظهرت في فرنسا هو املذهب الكالسيكي، الذي طالب 

األدباء الجدد بمحاكاة األعمال األدبية اليونانية القديمة، ولذلك ُعرف املذهب 

  
 
الكالسيكي بإحياء القديم، فحين صحت أوروبا من رقدتها التي استمرت قرونا

وجدت إال الجهل والتخلف والظالم الذي كان طويلة، التفتت إلى الخلف فما 

يطبق على أوروبا في القرون الوسطى التي سميت بعصور الظالم، فلم تجد في  
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تلك العصور ما يستحق أن يذكر أو يؤخذ به، فرجعوا إلى الوراء أكثر، رجعوا إلى 

عصور القوة أيام اليونان، فبفضل أفكار فالسفتهم ونظرياتهم التي هيئت جو 

ة الفكرية، وبفضل االستقرار واألمن، فقاموا بالتشبث بتلك األفكار الحري

وإحيائها، ورأوا فيها الفكر الذي يمكن أن يساعدهم على النهوض من رقادهم، 

 فظهر املذهب الكالسيكي، وكان أول مذهب أدبي يظهر على الساحة األدبية. 

 الكالسيكية )االتباعية(: -1

ديم، فحين صحت أوروبا من رقدتها تعني الكالسكية باختصار إحياء الق

الطويلة التي دامت طوال العصور الوسطى، والتي أطلق عليها مصطلح عصور 

( التفتت أوروبا إلى الوراء فوجدت نفسها غارقة في الظالم Dark Agesالظالم )

والجهل، وقد أنهكتها الحروب، وكانت تعيش حياة همجية تشبه حياة الوحوش في  

ير على بعض، ال أحد فيها آمن. لم يجد أصحاب اليقظة ورواد الغابات، بعضهم يغ

النهضة في القرن الخامس عشر في الحقبة السابقة أي في العصور الوسطى أو 

عصور الظالم أية قيم فكرية، ولم يجدوا ما يستحق أن يقال له أدب أو فكر، 

 ما كان في العهد اليوناني القديم، فتجاوزوا العصور الوسطى إلى
 
ما قبلها،  إال

فقاموا بإحياء األدب والفكر اليوناني القديم ملا فيه من قيم تستحق أن تخلد،  

وأدب يستحق أن ُيدرَّس في الفصول، وهذا ما تعنيه كلمة الكالسيكية التي جاءت  

أي الفصل، فقد رأى الكالسيكيون أن األدب اليوناني له من   (Classمن الكالس )

ه أن يدر س في الفصول. ومن هنا أخذت الكالسيكية  القيمة واملكانة ما يستحق مع

هذا املفهوم، وهو إحياء القديم، فاعتمدت أصولها وقواعدها على ما قاله  

فالسفة اليونان القدامى مثل سقراط وبقراط وأفالطون وأرسطو وغيرهم من 

فالسفة اليونان القدامى، واتخذ أصحاب املذهب الكالسيكي من روائع األدب 

 بنوا عليه في انطالقتهم األدبية بعد النهضة. قام هذا املذهب على اإلغريقي  
 
أساسا
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املحاكاة، محاكاة أدباء اإلغريق في مالحمهم ومسرحياتهم، وتبنوا األصول النظرية  

التي استخلصها فالسفة اليونان من ذلك األدب، وعلى رأس هؤالء الفيلسوف  

 أرسطو في كتابيه "فن الشعر" و"الخطابة". 

هب الكالسيكي أول مذهب دخل األدب العربي الحديث، ولكن بعد قرنين  واملذ

من نشأته في الغرب، تحت مسمى "املذهب االتباعي"، وقد جاء هذا املسمى من 

االتباع، وهي نفس الفكرة التي قام عليها هذا املذهب في الغرب، وهي إحياء 

ي وأحمد شوقي القديم، حيث إن الكالسيكيين العرب مثل محمود سامي البارود

وحافظ إبراهيم وعزيز أباظة رجعوا إلى منابع الشعر العربي القديم حين كان في 

أبهى عصوره وأزهى أيامه، فاستلهموا منه روح الشعر، وأحيوها في العصر 

الحديث، مؤسسين ما نطلق عليه اليوم اسم الكالسيكية العربية أو االتباعية.  

ة إحياء التراث العربي القديم، لجمعهم في وكان لهؤالء فضل كبير في تنشيط حرك

هذه الحركة بين التراث الشعري العربي التليد وأصول النسخة األصلية للمذهب 

 الكالسيكي في الغرب.

 الرومانسية )االبتداعية(:

 ،
 
 أدبيا

 
 أكثر من كونه مذهبا

 
 فلسفيا

 
اعتبر كثير من النقاد الرومانسية مذهبا

كانت الرومانسية في بداية عهدها ثورة شاملة على   وخاصة في بداية ظهوره، فقد

، وكان  
 
كل القواعد واألصول التي أرستها الكالسيكية خالل قرن ونصف تقريبا

التحلل من كل األصول والقيود والقواعد، والتخفف من أغاللها من سمات هذا 

املذهب، كي تحرر العبقرية البشرية، فتنطلق على سجيتها دون تصنع وال تكلف  

وال حدود وال قيود. وقد تزامنت تلك الثورة مع رياح التغيير التي عصفت بأوروبا 

، تغيرت معه 
 
 وفكريا

 
 اجتماعيا

 
، تغييرا

 
 شامال

 
في القرن الثامن عشر. كان تغييرا

 من مالمح املجتمعات األوروبية.
 
إن الرومانسية مرحلة زمنية معينة مرت بها  كثيرا

زام نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا في معركة أوروبا وخاصة فرنسا إثر انه
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"واترلو"، عقب انتصارات عديدة هزمت فيها جيوش أوروبا، وفي نهاية املطاف  

انهزم نابليون، وتراجعت فرنسا أمام جحافل الجيوش األوروبية املتحالفة،  

رت في نفوسهم، وال 
 
فأصيب الفرنسيون بصدمة شديدة، وخيبة أمل كبيرة أث

اب منهم، الذين كانوا قد بدأوا يظنون أن كل شارع من شوارع باريس  سيما الشب

َي بها  يؤدي إلى عاصمة من عواصم العالم، ثم فوجئوا بالهزيمة املنكرة التي ُمنِّ

نابليون في معركة "واترلو" أمام جيوش أوروبا املتحالفة ضد فرنسا والتي أصبحت 

ا تزين مبانيها، فأصيبوا بما تمأل شوارع العاصمة باريس، وصور ملوكها ورؤسائه

وقد أطلق هذا املرض على الحالة النفسية التي تتولد من   1يسمى بـمرض العصر.

عجز الفرد عن التوفيق بين القدرة واألمل اللذين يتعارضان، فيشقى الفرد بهذا 

التعارض، كان الفرنسيون وخاصة الشباب منهم قد مألهم نابليون باألماني 

لك األماني واآلمال العظيمة، ثم وبعد انهزام نابليون في معركة واترلو تحطمت ت

، فأصيبوا بحالة نفسية أطلق عليها مرض العصر.  على صخرة الواقع املر 

 امتد إلى تعريفها وتحديد مدلولها. 
 
 واسعا

 
 والرومانسية في ذاتها أثارت جدال

م بداية عصر الرومانسية، في زمن 1789يعد قيام الثورة الفرنسية عام 

بورجوازية، وهذه الطبقة  ظهرت فيه الطبقة الوسطى التي سميت بالطبقة ال

 بين طبقة اإلقطاعيين التي تملك كل 
 
ظهرت في املجتمعات األوروبية، وكانت وسطا

ش يء، وطبقة العبيد التي ال تملك حتى نفسها، وقد انتهى األمر بالطبقة  

البورجوازية إلى امتالكها لألخضر واليابس، ولم يقف نفوذها في داخل أوروبا بل  

 شكل االستعمار األوروبي لدول الشرق.امتد إلى خارجها في 

 –والرومانسية أول من ابتدع الدعوة إلى القوميات املحلية 
 
وسنرى الحقا

 - 2تحت غطاء "اللون املحلي"  -كيف دعا الرومانسيون العرب إلى هذه القوميات

واللون املحلي عبارة حارب بها الرومانسيون االتجاه اإلنساني العام عند 

 
و"مرض العصر" أحد األسس األربعة التي استقر عليها المذهب الرومانسي، وهي مرض العصر واللون المحلي والخلق  - 1

 الشعري ونغمة الحزن.
 ، مقابل االتجاه اإلنساني العام عند الكالسيكيين.و"اللون المحلي" أحد األسس األربعة التي استقر عليها المذهب الرومانسي - 2
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ذكر النقاد أنه إذا كانت الكالسيكية قد تأثرت بالوثنية كما نرى الكالسيكيين. وي

ذلك في مالحم اإلغريق ومسرحياتهم حيث نجد لكل ظاهرة إله، ولكل ش يء إله، 

، فهناك إله البحر وإله الريح وإله الحب ...  
 
 أو معنويا

 
سواء كان هذا الش يء ماديا

ذلك أن أحد أبرز رواد هذا  إلخ. فإن الرومانسية تأثرت بالنصرانية، ومما يؤيد

 أسماه "عبقرية املسيحية"، كما دعت 
 
املذهب وهو شاتوبريان ألف كتابا

الرومانسية إلى أدب يعبر عن الحياة الجديدة التي بدأ الناس ينتقلون إليها. نفت 

الرومانسية كل أنواع اآللهة، ومسحت أسماء كل أنواع اآللهة التي امتأل بها سماء 

ي، والتي غص  بها مجتمعهم اإلغريقي القديم، التي انطلقت منها األدب اإلغريق

بقِّ منها سوى إلهة واحدة 
ُ
الكالسيكية، ألغت الرومانسية كل تلك اآللهة، ولم ت

 هي ربة الشعر، التي أطلقوا عليها اسم "امليز". 

ليس للرومانسية تعريف محدد، لذلك عجز الدارسون عن وضع تعريف 

أشكالها، وتعدد صورها. كما يدعو الرومانسيون إلى  واحد للرومانسية لكثرة 

 التخلص من سلطان العقل، واستبداله باإللهام العاطفي والوجدان الداخلي.

وإذا كانت الكالسيكية قد ركزت في أدبها على اإلنسان النمط، أو اإلنسان 

النموذجي أو املثالي، فإن الرومانسية اهتمت باإلنسان الخاص، حسب وضعه 

ماعي واملنهي، وحسب حياته كما تحددها الظروف الخارجية، وتأبى  االجت

الرومانسية الخضوع لقيود األسلوب الجزل واللغة الرفيعة الرصينة، وتميل إلى 

األسلوب السهل واللغة البسيطة البعيدة عن الكلمات الجزلة واأللفاظ الغريبة.  

ية العربية بهذه وسنالحظ في املباحث القادمة مدى تأثر املدارس الرومانس

 السمات. 

 وفيما يلي سأتحدث عن املالمح العامة لهذا املذهب:
إذا كانت الكالسيكية قد اعتمدت على محاكاة األدب اليوناني واحتذاء   -1

، ودعت 1النماذج القديمة، فإن الرومانسية اعتمدت على الخلق واإلبداع

 
 لذلك كان "الخلق الشعري" من الدعائم التي قامت عليها الرومانسية. - 1
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الحياة التقليدية، والخروج إلى تحرير الفكر والحياة اإلنسانية من قواعد 
 على القوانين االجتماعية الجامدة والنزوع إلى التجديد في كل ش يء. 

ق الشاعر في   -2 ِّ
 
دعت الرومانسية إلى إطالق العنان للعاطفة والخيال، ليحل

 فضاءات بعيدة عن واقع الناس الذي أصبح مستنقعات متعفنة. 
ة للتعبير عن أفكارهم إذا كان الكالسيكيون قد اتخذوا من املسرح وسيل  -3

وآرائهم، فإن الرومانسيين اعتمدوا على الشعر الوجداني، الذي تخلص 
من كثير من قيود الشعر التقليدي للتعبير عواطفهم الجياشة وخيالهم 
الجامح ومشاعرهم املتأججة، ليتمكن الشاعر من التعبير عن عامله 

خصائص صدى الداخلي وما يشعر به من أحاسيس ذاتية، وكان لهذه ال
 في املدارس الرومانسية العربية. 

س الرومانسيون األلم البشري، وتغنوا بمشاعر اليأس وفقدان األمل،   -4 قدَّ
 1وأسرفوا في التشاؤم واإلحساس بالغربة، وشاع في أدبهم "مرض العصر"

وهو مصطلح أطلق على حالة التناقض التي عاشها ويعيشها اإلنسان 
ائمة بين أحالمه وآماله من ناحية وبين واقعه نتيجة عدم قدرته على املو 

 وقدرته من ناحية أخرى.
تغنى الرومانسيون بالعواطف، وخاصة عاطفة الحب، ومجدوا الطبيعة   -5

 من هموم الحياة 
 
وشخصوها وهمسوا في أذنها، ووجدوا في حضنها مالذا

القاسية حسب منظورهم، وسنرى كيف لجأ الشعراء الرومانسيون إلى 
 يناجونها، ويبثون إليها همومهم وأحزانهم.الطبيعة  

رفض الرومانسيون الفكرة القائلة إن األدب تعبير عن املجتمع، وآمنوا   -6
 عن حياة األديب وذاته، وما يعتمل 

 
بالفكرة القائلة إن األدب ليس إال تعبيرا

 فيها من أحاسيس وانفعاالت. 
ألخالق أو بين رفض الرومانسيون أي نوع من أنواع الربط بين الشعر وا   -7

 الشعر والدين. 

 
 .عليها الرومانسيةسبقت اإلشارة إليه ضمن األسس األربعة التي قامت  - 1
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باملذهب  -بإيجابياتها وسلبياتها-ارتبطت بداية الحداثة في األدب  -8

الرومانس ي، وقد تجلت واضحة في املدارس الرومانسية العربية، وخاصة 

 فيما دعت إليه مدرسة املهجر. 

إذا كانت الرومانسية في أصل قيامها ثورة على القواعد واألصول التي قام 

عليها املذهب الكالسيكي، التي قيد بها األدب واألدباء، فإنها أصبحت مع الزمن 

 يضم كل التيارات الفكرية واألدبية التي رامت التغيير، والثورة على 
 
 شامال

 
اتجاها

 كل ما هو نمطي ومألوف.

ثمة نقطة جديرة بالذكر، وهي أن الرومانسية كانت الشرارة األولى التي أدت 

نطلق عليه اليوم اسم "الحداثة"، ففيها جذورها التي انطلقت منها،  إلى ظهور ما

لذلك كان أوائل الحداثيين من الرومانسيين في الغرب والشرق، فعلى سبيل املثال 

كان توماس إليوت من شعراء املذهب الرومانس ي، ويعد في نفس الوقت من أوائل 

 حيث كان الرو 
 
مانسيون العرب وخاصة الحداثيين، ونالحظ هذا في الشرق أيضا

شعراء أدب املهجر من أوائل الذين جددوا في الشعر العربي مائلين به إلى الحداثة، 

 بما لها وما عليها.

 (: Realisimeالواقعية ) -2

الترتيب الزمني في عرض هذه املذاهب الثالثة، وهي الكالسيكية  راعيت 

 
 
كانت الكالسيكية   والرومانسية والواقعية، فأول هذه املذاهب الثالثة ظهورا

 وآخرها الواقعية، وسأوجز الكالم عن الواقعية في السطور القليلة القادمة. 

 لرد  فعل مضاد في االتجاه 
 
كل مذهب أدبي أو فكري ظهر في الغرب كان نتيجة

على املذهب السابق، فالرومانسية كانت رد  فعل على الكالسيكية، والواقعية رد   

كلما تطرف مذهب، وبالغ فيما يدعو إليه، ظهر  فعل على الرومانسية، وهكذا 

بعده بزمن طال أو قصر مذهب آخر يدعو إلى أفكار مضادة للمذهب األول، وهذا 

 أنه لم 
 
األمر له داللتان: الداللة األولى أن الفكر الغربي متطرف بطبيعته، وثانيا
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مرة  يعدم وجود أصوات معتدلة تطالب بالعودة إلى الوسطية واالعتدال في كل 

 يتطرف فيها، ويميل عن جادة الصواب، وينحرف عن االعتدال.

إذا كان ظهور الرومانسية قد ارتبط بقيام الطبقة البورجوازية، فإن الواقعية  

 كانت من نتاج هذه الطبقة، إلى جانب التطور العلمي العظيم الذي حققته 
 
أيضا

عجائب العلم التي يشبه  اإلنسانية في أوروبا في ذلك الوقت، وحين رأى الناس من  

. ويمكننا أن نجمل ما دعت إليه الواقعية فيما يلي: 
 
 السحر ما رأوا اتخذوه إلها

دعا هذا املذهب إلى االهتمام بالواقع ومعالجته من األمراض واألوبئة التي   -1

انتشرت فيه، ودعا األدباء إلى الكف عن التحليق في فضاءاتهم الخاصة، 

لتي أصبحت مستنقعات متعفنة تحتاج إلى من والعودة إلى مجتمعاتهم ا 

 يهتم بها وينظفها.

كان هذا االهتمام بالواقع ومشكالته وقضاياه على حساب الغيبيات    -2

 وامليتافيزيقا، وامليتافيزيقا تعني ما وراء الطبيعة. 

االهتمام باملجتمع على حساب الفرد، معتقدين بأننا إذا أصلحنا املجتمع   -3

املجتمع سوف تستقيم، فاملجتمع عندهم هو  فإن أحوال أفراد هذا 

 األساس وليس الفرد، كما هو الحال عند الرومانسيين. 

االهتمام بالطبقات الدنيا في املجتمع وتشريح حياة اإلنسان العادي،   -4

وعرض تفاصيلها أمام القراء. ثم بعد ذلك بالغوا في األمر، وأخذوا يهتمون 

 باإلنسان الشاذ واملنحرف. 
واقعية القصة القصيرة والرواية واملسرح النثري وسيلة للتعبير  اتخذت ال  -5

عن أفكارها وما تدعو إليه، وهو ما يسمى باألدب املوضوعي، وإذا كان 

 الشعر أقرب إلى الخيال، فإن النثر أقرب إلى الواقع.

اتسمت الواقعية عند كثير من كتابها بالتشاؤم والسوادوية، والتركيز على    -6

في حياة الناس واملجتمع. يعتقد هؤالء أن الواقع شر محض البؤر املظلمة  
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ال خير فيه، وليس الخير الذي نراه إال قشرة رقيقة تغلف ذلك الشر املتجذر 

 .
 
 طارئا

 
 في اإلنسان. الشر هو األصل في اإلنسان، وليس الخير إال شيئا

ء يعود الفضل إلى الواقعية في أنها وجهت أنظار الناس إلى واقعهم امللي  -7

باملشاكل ليكتبوا عنه ويعالجوه، بعد أن كانوا يحلقون في فضاءات ذاتية 

 عن مجتمعاتهم، فمن يصلح املجتمعات وما استشرى فيها من عيوب 
 
بعيدا

 ومشاكل سوى أصحاب الفكر واألدب.

ومن الواقعية انبثقت عدة مذاهب، تطرف بعضها غاية التطرف مثل املذهب 

 ي األدب.الطبيعي واملذهب االشتراكي ف

 لقوانين 
 
واملذهب الطبيعي يقوم على عقيدة تؤكد أن العالم املادي يعمل وفقا

الطبيعة، لذلك رأوا أن يترك اإلنسان يتصرف حسب طبيعته، التي يمكن تمييزها 

من خالل العلوم التجريبية، وفرضوا هذه األفكار على األدب، أي أنهم فرضوا 

نون الوراثة، فكما أن اإلنسان يرث الصفات العلوم التجريبية على األدب، مثل قا

لقية من أبيه وأمه، فكذلك يرث األخالق والسلوك، وعلى هذا وضعوا أسس 
َ
الخ

اب    ما يرث االبن في القصة أو الرواية التي ألفها كت 
 
قصصهم ورواياتهم، فكثيرا

 املذهب الطبيعي الخطيئة من والده.

 بأف
 
كار هيبوليت تين، الذي كان يقول نشأ املذهب الطبيعي في فرنسا متأثرا

بأن الفنون األدبية تخضع لقانون الوراثة. كما حاول تين أن يوضح أن ثقافة 

األمة وطبيعتها هي نتاج أسباب مادية، وأن الفن هو نتاج ثالثة عوامل، هي: البيئة  

والجنس والوسط، ومن الذين تأثروا باملذهب الطبيعي داروين الذي نقل نظريته  

األنواع البشرية إلى نظرية في تطور جميع االشياء والعلوم والفنون، ومنها   في تطور 

األنواع األدبية، كما يؤمن هذا املذهب بفكرة الحتمية التاريخية التي أخذها من 

 املذهب االشتراكي.
والداعي الرئيس ي لهذا املذهب هو إيميل زوال الذي يعتقد أن الروائي لم 

يعد مجرد مراقب يتابع األحداث من الخارج ليسجلها في روايته، وإنما أخذ يتدخل  
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في مسار الرواية ويفرض عليها آراءه ومعتقداته وأفكاره، وقد عبر إيميل زوال عن 

 عته القصصية "روجون ماكار". هذه األفكار في رواياته وقصصه، ومنها مجمو 

ومما يتميز به هذا املذهب هو أنه سوداوي النظرة، حيث يرى أصحابه أن العالم 

مليء بالشر، وأنه األساس الذي قام عليها العالم، وأنه املحرك األول لكل 

التصرفات البشرية، وليس الخير إال قشرة رقيقة تغلف هذا الشر الكثيف. ولم 

 بل ضمنوه قصصهم ورواياتهم.يكتفوا بتقرير ذلك  

إذا كان املذهب الطبيعي متشائم، ويرى أن الشر هو أساس هذه الحياة، وليس  

الخير إلى قشرة رقيقة تغلف ذلك الشر الكثير، واإلنسان في أصله شرير، وال يلجأ 

إلى الخير إال مداراة أو لتحقيق مصلحة خاصة، فإن املذهب االشتراكي في األدب 

بأال يتحدثوا إال عن الخير حتى لو لم يجدوه، وأن يتحدثوا بلغة  يطالب األدباء

مفعمة باألمل، مركزين حديثهم على الطبقة الكادحة، فأي عمل أدبي يخلو من 

الحديث عن الطبقة الكادحة هو عمل يخدم الطبقة الرأسمالية التي تحاربها 

ا أنها لبست ثوب االشتراكية. واألمر الذي ساهم في تقوية هذه األفكار وانتشاره

السلطة، وذلك حين نجح الشيوعيون في ثورتهم البلشفية في روسيا في بداية 

 القرن العشرين، وإن كانت هذه األفكار سابقة الوجود على تلك الثورة. 

 مناهج النقد األدبي الحديث:

وفي القرن التاسع عشر ظهرت العلوم املختلفة في أوروبا، وفي مقدمتها علم 

قون  التاريخ وعل ِّ
 
م االجتماع وعلم النفس. فحين نشأ علم التاريخ بدأ الدارسون يوث

 معلوماتهم، وأخذوا يراجعون التاريخ ويتتبعون أحداثه وبدأوا يرتبونها.

تنوعت املناهج النقدية الحديثة التي تهتم بدراسة النصوص األدبية 

ص، وما وتفسيرها ومحاولة فهمها، وذلك حسب الجانب الذي تركز عليه في الن 

يترتب على ذلك من اختالف في األسس واملفاهيم والخطوات اإلجرائية في دراسة 
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النص. وقد تعرضنا لنفس هذه املناهج عند دراستنا لألدب في مقدمة هذا 

 الكتاب، واآلن ندرسها في باب النقد. 

، ثم انتقلت إلى الشرق مع ما يالئم األدب 
 
ظهرت هذه املناهج في الغرب أساسا

 والبيئة العربية الشرقية.  العربي

 
 
 :تعريف املنهج لغة واصطالحا

كلمة منهج تعني لغة: الطريق الواضح املوصل إلى الهدف املطلوب الوصول 

 فهي تعني: مجموعة الركائز  
 
إليه، كما وردت في املعاجم اللغوية، وأما اصطالحا

آلثار التي واألسس املهمة التي توضح مسلك الفرد أواملجتمع أو األمة لتحقيق ا 

يصبو إليها كل منهم. واملنهج النقدي هو إطار علمي يساعد على الكشف عن 

 جماليات النص األدبي، وأبعاده الفنية واإلبداعية والداللية. 

 :أنواع املناهج النقدية الحديثة

: يعتبر املنهج التاريخي من أقدم املناهج التي اهتمت املنهج التاريخي -1

اصة، وهذا املنهج يهتم بدراسة النصوص  بدراسة األدب من زاوية خ

األدبية عن طريق ربطها بحياة األديب من حيث الزمن الذي يعيش  

رق الذي ينتمي إليه، وقد تحددت مالمح هذا املنهج   فيه، والبيئة، والعِّ

 على يد سانت بييف. 

ظهر املنهج التاريخي في القرن التاسع عشر امليالدي، وذلك ألنه ارتبط 

الشعور بالزمن، وانتقال اإلنسانية من مرحلة العصور الوسطى  بتولد  

إلى العصور الحديثة، وقد تمثل هذا التطور في بروز الوعي التاريخي 

على وجه التحديد، وهذا الوعي التاريخي يمثل السمة األساسية الفارقة 

 بين العصر الحديث والعصور القديمة. 
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لعلمي األكاديمي في األوساط ارتبط الوعي التاريخي بنمو حركة البحث ا 

الثقافية والبيئات الجامعية، ومحاولة رصد أكبر قدر ممكن من  

 البيانات عن العصور السابقة، وعدم قبول األشياء كمسلمات. 

ومن أهم العوامل التي ساعدت على تحقيق ذلك هو التقدم العلمي  

سان وظهور العلوم، وعلى رأسها الدراسات التاريخية، التي جعلت اإلن

يلتفت إلى الخلف، ويضع كل ش يء في مكانه حسب التسلسل الزمني 

 يتطور 
 
لتاريخ اإلنسان، على أساس قاعدة هامة هي أن اإلنسان دائما

إلى األحسن ويتقدم نحو األفضل، لذلك كان اإلنسان واألفكار 

اإلنسانية وما نتج عنها من نظريات في القرون الوسطى أفضل مما 

العصور اليونانية األولى، وقد تبنى املذهب  أنتجه اإلنسان في 

 الرومانس ي هذه األفكار.

وفي منتصف القرن التاسع عشر تقدم الفكر التاريخي خطوة هائلة إلى 

األمام نتيجة للفلسفة الجدلية التي قال بها هيجل، وهذه الفلسفة 

ارتبطت بالفلسفة املاركسية التي نادى بها كارل ماركس وفريدريك 

كتبهما. وال سيما كتاب "الرأسمالية" لكارل ماركس. ومن أهم إنجلز في 

أعالم هذا املنهج النسون الذي أثر في التاريخيين العرب أكثر من غيره، 

 وخاصة في الدكتور طه حسين. 
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ويمثل هذا املنهج في األدب العربي الدكتور طه حسين في كتابيه  

كتابه "مقدمة    "حديث األربعاء" و"ذكرى أبي العالء"، وأحمد ضيف في

 لدراسة بالغة العرب". 

: يعتبر املنهج االجتماعي من املناهج األساسية في املنهج االجتماعي -2

الدراسات األدبية والنقدية، وقد انبثق هذا املنهج من حضن املنهج 

 التاريخي األم، واستقى منطلقاته األولى منه. 

تماعي من كان املنطلق التاريخي هو التأسيس الطبيعي للمنطلق االج

 لربط األدب باملجتمع يمكننا  
 
خالل محوري الزمان واملكان. وتمهيدا

ى في نهاية األمر من املنهج   َبقَّ
َ
القول إن املنهج االجتماعي هو الذي ت

التاريخي، وانصبت فيه كل البحوث والدراسات التي كانت في البداية 

إلى وعي  متصلة بفكرة الوعي التاريخي، إذ سرعان ما تحول هذا الوعي

اجتماعي يرتبط بطبيعة املستويات املتعددة للمجتمع، وبفكرة تمثيل  

األدب للمجتمع على املستوى الجماعي، وليس على املستوى الفردي، 

 فاملجتمع هو املنتج الفعلي لألعمال األدبية بكل أشكالها.

وهو املنهج النقدي الذي دعت إليه الفلسفة االشتراكية، حين  

ثر األدب في املجتمع، وأثر املجتمع في األدب، ويهتم هذا طالبت بدراسة أ 

املنهج بتتبع األعمال األدبية التي تصور املجتمع بكل ما فيه من خير 

 املذهب 
 
 إلى تقدمه وازدهاره أو هكذا يدعون، ومتخذا

 
وشر، داعيا

 لتحقيق أهدافه. 
 
 الواقعي في األدب سبيال
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 إلى جنب على كانت املاركسية والواقعية 
 
الغربية تعمالن جنبا

تعميق االتجاه إلى االعتداد بالنقد االجتماعي من منظور التالزم بين 

البنى االجتماعية من ناحية واالعمال األدبية من ناحية أخرى، وكان 

 ذلك نتيجة ازدهار علم االجتماع.

دب ومن نقاد هذا املنهج في األدب العربي رئيف الخوري في كتابه "إن األ 

"، وعبد العظيم أنيس ومحمود أمين العالم في كتابهما "في 
 
كان مسئوال

 الثقافة املصرية". 

: إن املنهج النفس ي يدرس النفس 1املنهج النفس ي أو األنثروبولوجي -3

اإلنسانية ودواخلها من خالل األعمال األدبية، فهو يدرس إسقاطات 

بين حياة األديب األديب النفسية على النص األدبي، ويحاول أن يربط  

والنص الذي كتبه، وكذلك يدرس أثر النص األدبي على القراء، وعلى 

نفسياتهم، وقد ارتبط هذا املنهج بأفكار سيجموند فرويد صاحب 

نظرية التحليل النفس ي، الذي ذهب إلى أن النفس اإلنسانية تتكون  

عن  ، إلى جانب حديثه2من ثالثة جوانب، هي: الهو واألنا والهو العليا

 
األنثروبولوجيا مصطلح مشتق من كلمتين يونانيتين هما: األنثروبوس وتعني اإلنسان، ولوغوس وتعني دراسة، وبذلك يكون  - 1

معنى األنثروبولوجيا دراسة اإلنسان أو هو علم اإلنسان، ويدرس هذا العلم ماضي البشر وحاضرهم حتى نفهم الكيانات الهائلة 

 الثقافات المختلفة عبر التاريخ.والمعقدة من 
يرى فرويد من خالل تحليله لشخصية اإلنسان أنها تتكون من ثالثة جوانب هي: األنا والهو واألنا العليا، و"األنا" هي شخصية   - 2

الهو، ولكن في صورة المرء في أكثر حاالتها اعتداالً بين الهو واألنا العليا، ويمكن لألنا أن تقوم بإشباع بعض الغرائز التي تطلبها 

 متحضرة يتقبلها المجتمع.

وأما الهُِو فيعمل وفق مبدأ اللذة وتجنب األلم، وال يراعي المنطق واألخالق والواقع، والهو يمثل غرائزنا وشهواتنا التي تحب أن 

 تنطلق دون أن تحدها حدود، والهو ال شعوري كلية.

األكثر تحفظاً وعقالنية، حيث ينطلق اإلنسان في أفعاله من القيم األخالقية وأما األنا العليا فهي شخصية اإلنسان في صورتها 

والمبادئ المجتمعية مع البعد الكامل عن جميع األفعال الشهوانية أو الغرائزية، واألنا العليا يمثل ضمير اإلنسان، وهو يتكون مما 

 ا العليا هو الجزء المثالي في اإلنسان.يتعلمه الطفل من والديه ومدرسته ومجتمعه من معايير أخالقية، واألن
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عقدة أوديب وعقدة إلكترا، وعقد نفسية أخرى. وقد ظهر علماء  

آخرون اهتموا بالجانب النفس ي لألديب والقراء، منهم أدلر الذي تحدث 

 عن عقدة النقص عند اإلنسان.

ومن أبرز النقاد العرب الذين مثلوا هذا املنهج الدكتور عز الدين 

واألستاذ عباس  إسماعيل في كتابه "التفسير النفس ي في األدب"،

 محمود العقاد في كتابه "ابن الرومي، حياته من شعره".

: وهذا املنهج انتفع من املناهج النقدية الحديثة  املنهج التكاملي   -4

في تحليله  -املختلفة من تاريخية واجتماعية ونفسية، وهذا املنهج 

ال يقتصر على منهج واحد   -للنصوص األدبية ومحاولته تفسيرها وفهمها

نه، وإنما ينظر الناقد فيه إلى النص األدبي من زواياه املتعددة، بعي

ومن النقاد العرب الذين نادوا به األستاذ سيد قطب صاحب تفسير  

"في ظالل القرآن" في كتابه "النقد األدبي، أصوله ومناهجه"، والدكتور  

 عبد العزيز عتيق في كتابه "في النقد األدبي". 

اهب ومدارس نقدية جديدة حسب الظروف التي  وفي القرن العشرين ظهرت مذ

 مرت بها أوروبا، منها:

: ترجع أصول هذا املذهب إلى أرسطو الذي يعتبر أول من هاجم املذهب البرناس ي

االتجاه التعليمي في الشعر، وكان يرد على أفالطون الذي كان يرى أن الشعر خادم 

 للفلسفة األخالقية وفكرة اإلرشاد التعليمي. 

 إن املذ
 
هب البرناس ي واملذهب الفني )مذهب الفن للفن( يكادان أن يكونا مذهبا

 ألنهما قاما على معارضة املذهب الرومانس ي من حيث أنه مذهب 
 
، أوال

 
واحدا
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الذاتية في الشعر عن طريق اتخاذ الشعر وسيلة للتعبير عن الذات، بينما يعتبر  

ه، ال وسيلة للتعبير عن الذات.  املذهب البرناس ي واملذهب الفني الشعر غاية في ذات

ويدعو هذا املذهب إلى االهتمام بالشكل واألسلوب الفني أكثر من اهتمامه 

باملضامين واملوضوعات، ويقول أصحاب هذا املذهب إن الحياة تقليد للفن وليس  

العكس، والفلسفة البرناسية تسخر من ألم اإلنسان وبكائه، وقد اتخذ من 

سطورية وسيلة للثورة على النصرانية التي مثلتها األساطير والشخصيات األ 

 الرومانسية إلى حد كبير. 

تهمه االشتراكيون  تهم هذا املذهب بأنه يدعو إلى التحلل من األخالق، كما اِّ
ُ
ا

بأنه يدعو إلى فصل األدب عن املجتمع، وحبسه في األبراج العاجية يتسكع فيها 

 املترفون. 

العربي، وغالب الذين تبنوا هذا االتجاه في النقد وكان لهذا املنهج صدى في األدب  

املوضوعي في مصر هم من أساتذة الجامعات األكاديميين، ومن طالئعهم الدكتور  

رشاد، وسارت معه في االتجاه البرناس ي الدكتورة فاطمة موس ى والدكتور فايز 

اسكندر والدكتور أمين العيوطي والدكتور شفيق مجلي وفاروق عبد الوهاب 

 يخائيل بشر فارس وسعيد عقل وأمين نخلة. وم

: يستند هذا املذهب إلى ما دعا إليه أفالطون من املثالية التي  املذهب الرمزي 

كانت تنكر حقائق األشياء املحسوسة، وال ترى فيها غير صور الحقائق املثالية  

 ورموزها البعيدة عن العالم املحسوس. 

ائق الوجود بالعقل وحده، أيقن هذا املذهب أنه ال يمكن أن تدرك حق

وإنما يمكن إدراكها عن طريق مظاهرها الخارجية، مما دعا بعض الفالسفة إلى 

أن ينكر وجود األشياء الخارجية، وال يرى فيها غير الصور الذهنية التي تنعكس في 

مداركنا عن تلك األشياء. بدأ هؤالء ينكرون على اللغة قدرتها على أن تنقل إلينا  
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 لحقائق الوجود، وهكذا تصبح  حقائق األش
 
ياء، وقالوا إنها ال تعدوا أن تكون رموزا

اللغة وسيلة لإليحاء، وبالتالي فإن األدب ينقل إلينا وقع األشياء الخارجية من  

نفس األديب إلى نفس القارئ. حتى وصل األمر بهم إلى القول إن معطيات الحواس 

 يمكن إدراكه باألذن، وهكذا.  متداخلة أو متبادلة، فما يمكن إدراكه بالعين

كان للترجمة التي قام بها عدد من األدباء العرب، وال سيما تلك التي قامت بنشرها 

مجالت عربية مشهورة مثل املقتطف واملكشوف والرسالة واألديب، أثر واضح في 

نقل اآلداب الغربية التي أخذت بأساليب املدراس النقدية. وهكذا لقيت الرمزية 

 
 
من الشعراء العرب، وانتشرت على أوسع نطاق. وقد أجمع الدارسون  اهتماما

م( هو أول شاعر في العربية  1928للرمزية في األدب العربي أن أديب مظهر )ت:

أدخل شرارة الرمزية إلى األدب العربي بقصيدته "نشيد السكون"، ثم برز الشاعر 

بل يؤمن ويوحي  اللبناني سعيد عقل الذي كان يرى أن الشعر يجب أال يخبر،

، فالحب أغنية أطيب 
 
 فكريا

 
ويلمح، كما اعتبر الشعر موسيقى قبل أن يكون فنا

 من الشذا حيث يقول:

 أطيب، أشهى، ألذ من شذا عابر هواك يا شــاعري أغنية الخاطر

وب وجورج َصْيَدح وإيليا أبو ماض ي، وبعد عام  صُّ
َ
ومن الرمزيين العرب يوسف غ

جديدة في الشعر العربي تنتمي إلى الرمزية، من أبرز أعالمها م شاعت حركة  1950

بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي وسعدي يوسف ونازك املالئكة وخليل  

 حاوي ويوسف الخال وأدونيس وصالح عبد الصبور. 

 :املذهب السريالي

م في 1924أسس املذهب السريالي الشاعر الفرنس ي "أندريه برتون" في عام  

باريس، والسريالية تحاول أن تكشف عن واقع جديد يتجاوز الواقع الحقيقي، 

وهذا واضح من مدلول املصطلح نفسه، فالسريالية تعني فوق الواقعية، ويدعي 
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 دون وعي ودون تفك
 
 وصورا

 
ير، ولكن بإحساس السرياليون أنه يصنعون أشكاال

فطري خالص، وعن طريق املصادفة وباستخدام هذا املنهج نراهم يزعمون أن 

 من العالم الحقيقي، وبهذه 
 
بإمكانهم صنع عالم في مجال الفن واألدب أكثر جماال

يحاول السرياليون مفاجأة املشاهد أو القارئ، وعرض ما يعتقدون أنه هو العالم 

بشرية. وهناك طرفة توضح حقيقة السريالية  العميق والحقيقي للطبيعة ال

 ،
 
مفادها أن أحد العابثين أراد أن يسخر من الرسامين السرياليين، فأحضر حمارا

وغمس ذيله في دلو من ألوان مختلفة من كل جانب، ثم أدار ظهره إلى لوحة علقها 

 ويسا
 
، على جدار، ثم نخس الحمار، فما كان من الحمار إال أن طوح ذيله يمينا

 
را

 األلوان في كل اتجاه، كيفما اتفق، وسقط بعضها على اللوحة، ثم أخذ 
 
ناثرا

 بالرسام 
 
اللوحة وعرضها على أحد كبار النقاد التشكيليين الذي أبدى إعجابا

العبقري وباللوحة الرائعة. يقول الدكتور محمد مندور في كتابه "األدب ومذاهبه": 

ضافرت الفلسفة "الفرويدية" مع املحنة  "وفي أعقاب الحرب العاملية األولى ت

اإلنسانية العاتية التي أصابت البشر بويالت الحرب، فتصدعت القيم اإلنسانية، 

وهانت الحياة على اإلنسان بعد أن رأى الفساد يتربص به في كل مكان، فنشأت  

نزعة جارفة للتحلل من األخالق، وانتهاب اللذات بل وخطفها قبل أن تفنى الحياة 

 ال يخضع ألي وتخ
 
 طليقا

 
 حرا

 
ر في العدم، وإشباع هذه الغرائز والرغبات إشباعا

قيد، وال تردعه أية مواضعة من مواضعات املجتمع. ولم تقتصر هذه النزعة على 

الحياة بل امتدت إلى الفن واألدب اللذين يصدران عن هذا النوع من الحياة".  

 رائز دون حدود.ويقوم هذا املنهج على فكرة إطالق العنان للغ

 ما ينتهي إلى ما يشبه  
 
وهذا الواقع الذي يتحدث عنه السرياليون كثيرا

هذيان الحواس، وبخاصة عندما يلجأ السرياليون إلى الطرق املصطنعة كاألفيون  

وغيره إلطالق املكبوت في النفس، ثم عندما يحاولون تسجيل هذا املكبوت في 
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مضطربة، ربما ال يدركون هم لوحات أو قصص أو مسرحيات تأتي غامضة 

أنفسهم لها أي معنى أو هدف، وقد يتركون مسرحياتهم أو قصصهم بدون خاتمة، 

بدعوى أنهم يقصدون اإلثارة واإليحاء، تاركين للقراء تصور الخاتمة التي يريدونها 

 في الغموض واالضطراب. يقول الدكتور محمد مندور: "إال إننا ال نستطيع  
 
إمعانا

، ألنها لم توفق إلى أن نسلم بأ
 
 أو فنيا

 
 أدبيا

 
ن السريالية تستحق أن تعتبر مذهبا

 خلق صور أدبية أو فنية خاصة بها، أو خلق أسلوب تتميز به".  

والسريالية مذهب يهدف منه أصحابه إبراز التناقض في حياتنا، وهي 

موغلة في الالمعقول، ويرجع أصلها إلى أفكار سيجموند فرويد مؤسس مدرسة 

تحليل النفس ي، وقد حدد الشاعر بريتون مؤسس املذهب السريالي الطريق ال

 الوحيد للبحث عن املطلق بأنه: "إمالء الفكرة في غياب كل رقابة يمارسها العقل". 

: انطلق هذا املذهب مما قاله ديكارت: "أنا أفكر إذن فأنا املذهب الوجودي

يبدأ به، وينكرون وجود موجود". يؤمن أصحاب هذا املذهب بأن وجود اإلنسان 

أية ماهية سابقة أو خارجة على وجوده، فينكرون وجود اإلله، كما ينكرون وجود 

ُمثل أو قيم أخالقية متوارثة، وأنه من مصلحة اإلنسان أن يتحلل من كل األشياء  

خيره  -التي ورثها، يريد هذا املذهب من اإلنسان الوجودي أن يلغي املاض ي كله 

 لصفر.ويبدأ من ا  -وشره

ليس الوجوديون وعلى رأسهم مؤسس املذهب جان بول سارتر أول من 

قال بعدم وجود إله، فقد سبقه فالسفة القرن الثامن عشر في فرنسا إلى هذا 

 القول مثل فولتير، كنتيجة لجبروت الكنيسة التي كانت تمثل اإلله. 

، وأنه الوجودية تيار أدبي فلسفي يعلي من قيمة اإلنسان ويؤكد على تفرده

صاحب تفكير وحرية إرادة واختيار، وال يحتاج إلى موجه، وقد جاءت الوجودية 
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كرد فعل على تسلط الكنيسة، وتحكمها في اإلنسان وحريته بشكل متعسف باسم 

 الدين. 

وقد ترجمت أهم األعمال الوجودية الغربية إلى اللغة العربية، ويرى محمد ثناء  

الوجودية في الشعر العربي املعاصر" أن  هللا الندوي في كتابه "االتجاهات

الوجودية قد حظيت بتربة خصبة في البيئة العربية بعد الحرب العاملية الثانية،  

وقد رصد الندوي مواقف أشهر املفكرين واألدباء والنقاد العرب الذين كتبوا عن 

رفض الوجودية، وهذه الكتابات تتراوح بين العرض والتبني واإلعجاب إلى النبذ وال

 واإلقصاء.

ويعد خليل حاوي أول من حاول أن ينظم الشعر العربي في ضوء النظرية  

الوجودية، وخاصة في ديوانيه "نهر الرماد" و"الناي والريح" اللذان يمثالن ذروة 

الشعر الوجودي الرصين في األدب العربي. كما تأثر الدكتور عبد الرحمن بدوي 

، والشاعر أدونيس في ديوانه "أغاني مهيار بهذا املنهج في ديوانه "مرآة نفس ي"

الدمشقي"، والشاعر عبد الوهاب البياتي، وشعره يعج بالوجودية، مثل ديوانه 

"أباريق مهشمة" و"النار والكلمات" و"سفر الفقر والثورة". وصالح عبد الصبور في 

، وان
 
 اشتراكيا

 
تهى ديوانه "الناس في بالدي"، الذي بدأ تجاربه الشعرية واقعيا

 بامتياز. 
 
 وجوديا

وينتهي الندوي في كتابه إلى القول إن تجلي الوجودية في الشعر العربي املعاصر هي 

حالة وعي بحالة جمالية لها مسوغاتها الفكرية واالجتماعية، وليست مجرد تقليد 

 أعمى.

ويظهر من كالم األستاذ الندوي أن األدب العربي املعاصر لم يتأثر بمذهب كما  

 املذهب الوجودي.تأثر ب
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 :املناهج الحداثية

إذا كان األدب والنقد في القرن التاسع عشر امليالدي يستمد جذوره 

وروافده من السياقات الخارجية التي ظهرت في هذه الفترة مثل السياق التاريخي  

واالجتماعي والنفس ي، وفي القرن العشرين تضاءل دور هذه الروافد، وظهر بدلها 

اثنين هما الفلسفة وعلم اللغة الحديث، فتشكلت منهما املناهج    مزيج من رافدين

 الحداثية وما بعد الحداثية. 

بدأت الحداثة في النقد في ستينات القرن العشرين، وال أحدد السنة، ألن تحديد  

سنة معينة بدأ فيها هذا املذهب أو ذاك أمر صعب. ويرى كثير من النقاد أن 

 هج الحداثية. األسلوبية والبنيوية من املنا

:
 
 :األسلوبية أوال

انطلقت اآلراء التي أبداها فالسفة اليونان القدامي في األدب وعلى رأسهم 

 من فلسفتهم في الحياة، ثم بعد 
 
أفالطون من الفلسفة، كان األدب والفن جزءا

، ومنذ النهضة األوروبية  
 
 رويدا

 
ذلك انفصلت العلوم والفنون عن الفلسفة رويدا

 من القرن السابع عشر امليالدي عادت وقيام املذا 
 
هب األدبية والنقدية اعتبارا

العالقة بين الفلسفة من ناحية واألدب والنقد من ناحية أخرى مثل املذهب 

الكالسيكي والرومانس ي والواقعي إلى آخر املذاهب واملناهج التي تحدثت عنها، وفي 

ب، فظهرت األسلوبية أو  القرن العشرين عادت العالقة قوية بين الفلسفة واألد

 لتحليل النصوص األدبية ومحاولة فهمها. ووظيفة 
 
 علميا

 
علم األسلوب منهجا

علم األسلوب األدبي هي استخدام مفاهيم علم اللغة العام ملعرفة الخصائص 

 الجمالية التي يتميز بها النص األدبي. 

هذا  انبثقت األسلوبية من الفكر اللغوي قبل الحركة البنيوية، ومؤسس

املنهج هو شارل بالي، الذي ربط بين األلسنية الحديثة واتجاهات دراسة األساليب  
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التعبيرية، ومما يؤكد عالقة األسلوبية بعلم اللسانيات الحديث أن علم األسلوب  

 األدبي قائم على التبعية لعلم األسلوب اللغوي.

إن علم وإذا كان علم اللغة الحديث قد انفصل عن علم اللغة القديم، ف

األسلوب األدبي هو اآلخر قد انفصل عن علم البالغة القديم. إن علم األسلوب  

علم وصفى حديث، وهو يختلف عن علم البالغة، وهو علم معياري قديم. إن 

املنادين بهذا املنهج يقللون من شأن البالغة، ويتهمونها بالجمود، وأنها تحولت إلى 

 بربط ال
 
مع أن البالغة العربية  -كالم بمقتض ى الحال قواعد جامدة ال تهتم كثيرا

تعتبر مطابقة الكالم ملقتض ي الحال من أهم أسس اللغة العربية وأبرز أركانها 

 أن البالغة قاصرة عن دراسة كل ما يتصل   -وأولى شروطها
 
ويقررون تعسفا

 باملظاهر الجمالية في النصوص األدبية. 

للغة، وأصبح عمل الناقد ركز هذا املنهج على دراسة األدب من جانب ا 

 لهذا املنهج هو أن يبين مدى االرتباط بين التعبير اللغوي والشعور 
 
األدبي وفقا

 النفس ي. 

 على بنيته اللغوية دون ما عداها 
 
وتعتبر األسلوبية أحد مجاالت نقد األدب اعتمادا

ي من مؤثرات اجتماعية أو سياسية أو فكرية، فاألسلوبية تعني دراسة النص األدب

 ووصف طريقة الصياغة والتعبير. 

 ويمكن تعريف علم األسلوب من ثالثة زوايا، هي: 

زاوية املنش ئ، أي أن األسلوب يعبر عن شخصية كاتبه، بل ويعكس أفكاره،  -1

ويظهر صفاته اإلنسانية، فـ"األسلوب هو الرجل" كما قال املفكر الفرنس ي 

 "بوفون". 
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لغوية التي تقسم النظام اللغوي زاوية النص، ويعتمد على فكرة الثنائية ال  -2

إلى مستويين: مستوى اللغة، ويقصد به بنية اللغة األساسية، ومستوى 

الكالم، ويعني اللغة في حالة التعامل الفعلي بها، وهذا املستوى ينقسم إلى 

 قسمين، هما: االستخدام العادي للغة، واالستخدام األدبي لها.

الزاوية أن دور املتلقي في عملية اإلبالغ هام إلى زاوية املتلقي، وأساس هذه   -3

الحد الذي يراعي فيه املنش ئ حالة املتلقي النفسية ومستواه الثقافي 

 بينه وبين النص. 
 
 واالجتماعي، وعمره وجنسه، حتى يحدث تفاعال

: البنيوية
 
 :ثانيا

كانت لهذا املنهج إرهاصات كثيرة تخمرت عبر النصف األول من القرن 

العشرين، وخاصة في مجال الدراسات اللغوية. شكلت أفكار العالم اللغوي 

السويسري "دي سو سير" األسس التي قامت عليها البنيوية عبر مجموعة من  

الثنائيات املتقابلة التي يمكن عن طريقها وصف األنظمة اللغوية، مثل اللغة  

لناس في كالمهم، وتمثل والكالم، فاللغة هي القواعد واألصول التي يحتكم إليها ا 

مرجعية ملعرفة الصحيح من الخطأ. أما الكالم فهو استخدام اللغة في واقع الحياة 

اليومية، والكالم قد ال يلتزم فيه املتحدث بقواعد اللغة. ومن ثنائيات دي سو 

سير علم اللغة الداخلي وعلم اللغة الخارجي، وهناك املحور التاريخي الذي يرتكز 

لظواهر في مسارها التاريخي، واملحور التزامني أو الوصفي وهي يعني  على دراسة ا 

بتحليل الظواهر في لحظة زمنية معينة، بغض النظر عن سياقها التاريخي، وعلم 

 اللغة الخاص وعلم اللغة العام. 

وهناك مدارس أخرى أسهمت في بناء الفكر البنيوي، من أهمها املدرسة 

في روسيا في عشرينيات القرن العشرين، وهذه  الشكالنية الروسية التي تبلورت 
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املدرسة كانت تقاوم النزوع األيدلوجي الذي مالت إليه املدرسة االشتراكية في 

األدب، وركزت على الشكل األدبي للنص، ولم تهتم باملوضوع الذي يدعو إليه ، 

باإلضافة إلى مدرسة النقد الجديد التي بدأت من براغ، ولذلك سميت بمدرسة 

 راغ.ب

قامت البنيوية على أساس عدة مبادئ، أهمها: البنى الكلية والبنى الجزئية، 

والبنى الكلية نابعة من طبيعة العالقات بين البنى الجزئية. ويظل هدف البنيوية  

هو الوصول إلى محاولة فهم املستويات املتعددة لألعمال األدبية، ودراسة عالئقها 

ى غيرها، وكيفية تولدها، ثم كيفية أدائها لوظائفها وتراتيبها والعناصر املهيمنة عل

الجمالية والشعرية على وجه الخصوص. إن إدراك منظومات الثنائيات الجدلية  

 ما اعتبر املنطلق املناسب 
 
في الدال واملدلول والتشكيالت التي تترتب عليها كثيرا

املبادئ  للمقاربة البنيوية للنصوص الشعرية، وقد ترتب على ذلك مراجعة كل 

النقدية املستقرة في األعراف النقدية والخاصة بالشعر، وإعادة تكييفها وطرحها 

 للتصورات البنيوية. 
 
 طبقا

وتقتض ي البنيوية عدة أمور منها ذلك شعار "موت املؤلف" الذي أطلقه 

 للسياقات الخارجية وهي التيارات التاريخية  
 
البنيويون، لكي يضعوا حدا

ية في دراسة األدب ونقده، وبدأ تركيزهم على النص األدبي واالجتماعية والنفس

 ذاته بغض النظر عن مؤلفه والعصر الذي ينتمي إليه. 

، بل هي أشكال متعددة أبرزها 
 
 واحدا

 
والبنيوية في النقد ليست شكال

ثالثة، هي: البنيوية اللغوية والبنيوية الشكلية والبنيوية التكوينية، واألساس الذي 

كل هذه األشكال هو البنيوية اللغوية، أو ما يطلق عليه اللسانيات   انطلقت منه

الحديثة، والقاسم املشترك بين نقاد االتجاه البنيوي هو نبذهم املطلق للسياقات  

الخارجية في إنتاج النص، واالنطالق من النص والركون إليه، واالكتفاء به، حيث 
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على أية مرجعية، فالنص يمثل  ال امتداد له خارج كيانه اللغوي، وال إحالة له

عندهم عالم مغلق، له بنية، وهي عبارة عن مجموعة من العالقات الدقيقة  

القائمة بين أجزائه، وال يتحدد في أي لفظ إال بعالقته بغيره، وهذه البنية الكلية  

 ملنظور البنيوية نظام متكامل، ال 
 
، فالعمل األدبي وفقا

 
هي التي تجعل األدب أدبا

ملقاصد فردية وال لجزئيات داخل النص، والبنية الكلية مكونة من شبكة  يرتهن 

العالقات بين الوحدات واألجزاء الصغيرة بعضها ببعض داخل النص األدبي، 

 من مفرداتها 
 
وينظر البنيويون إلى العمل األدبي على أنه بنية متكاملة ال تعالج أيا

ببعض، يعني باختصار: النص   باعتبارها ذات معنى، بل من خالل عالقتها بعضها

 وال ش يء غير النص. 

ويحاول البنيويون إدراك تلك العالقات وربطها في وحدة كلية أو بنية عليا، وينظر  

في العالقات بين البنى الكلية ويربطها في بنى كلية أعلى وأشمل، وهكذا حتى يصل  

 إلى بنية كلية عليا، وهي التي يطلقون عليها اسم "رؤية العالم". 

 لتجديد 
 
 هاما

 
ل التيار البنيوي منطلقا

 
وفيما يتصل بثقافتنا العربية، مث

الخطاب النقدي في العالم العربي، تمثل أبرزها في مدرسة الفصول في مصر 

ومجموعات النقاد الشبان الناشطين في الترجمة والتأليف في املغرب العربي، 

ي عن البنيوية  ويمكن أن نعتبر الكتاب الذي اصدره الدكتور عبد السال  ِّ
َسد 

َ
م امل

 للتيار البنيوي في النقد العربي.
 
 تقريبيا

 
 رصدا

 :مناهج ما بعد الحداثية

وهي كثيرة، وما زال الغرب يبهرنا بأفكار جديدة ونظريات جديدة، ومن 

املناهج التي يطلق عليها اسم مناهج ما بعد الحداثة، مثل التفكيكية ونظرية  

ظرية النقد الثقافي، وهناك مناهج ما بعد ما بعد التلقى ونظرية علم النص ون

الحداثة )نقرأ "ما بعد" مرتين(، وكما قلت سيل املناهج النقدية ال يكاد يتوقف،  
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فكل يوم عندهم جديد، ونحن لألسف مقلدون، نقلدهم في الكالسيكية ثم تأتي  

هكذا الرومانسية، فنصبح رومانسسين، ثم تأتي الواقعية فندعي أننا واقعيون، و 

برناسيون ورمزيون وسرياليون ووجوديون وأسلوبيون وبنيويون وتفكيكيون..  

ر.  وليس لهذه النظريات آخِّ

 :املنهج التفكيكي 

إن فكرة التفكيك انبثقت من داخل البنيوية نفسها كنقد لها، وانصبت 

 على مشكالت املعنى وتناقضاته لتزعزع فكرة البنية الثابتة. 

منهج في النقد األدبي الحديث بعد البنيوية، وفي نفس  يعد املنهج التفكيكي أهم

 بين النقاد، وهو في األساس منهج فلسفي ظهر في أواخر 
 
الوقت األكثر جدال

الستينيات، والتفكيكية ضد البنيوية، وهي تؤمن بالقول باستحالة الوصول إلى 

اسكة فهم متكامل أو متماسك، وبالتالي استحالة وجود نص أو رسالة واحدة متم

ومتجانسة. نستطيع أن نفهم هذا املنهج من خالل تتبع نتاج "جاك دريدا" مؤسس  

هذا املنهج، وهو فرنس ي من أصل جزائري، ومن خالل كتبه التي نشرها، وأهمها 

"في علم الكتابة" الذي ُيعد لسان التفكيك، وُيطلق على التفكيكية مصطلح 

، ويمكننا أن نفهم 
 
التفكيكية من خالل املصطلحات التقويض أو التشريح أيضا

التي ترسخت في هذا املنهج مثل: االختالف ويعني التشتت واالنتشار، ويعني 

السماح بتعدد التفسيرات للمعنى الواحد، وعدم الخضوع لحالة مستقرة. فيكون 

 
 
ِّن تيارا

هناك سيل من االحتماالت أمام القارئ. ويرى دريدا أن الخطاب األدبي يكو 

ن الدالالت، وتولد املعاني. وينتج االنتشار بسبب غياب مركزية النص، غير متناه م

.
 
 ومنتشرا

 
 وغياب العالقة اليقينية بين الدال واملدلول، فيبقى املعنى متناثرا

فكرة الكتابة: الكتابة أهم من الصوت، وهو بديل الكالم، ألن الكالم يحتكر سلطة  

تفسيرات متعددة، وتغيب املتكلم،   الخطاب في املتكلم، أما الكتابة فتعطي النص
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وتعطي أهمية للقارئ ليقوم بدوره بتفسيراته، فالتفكيكية تنقل اهتمامها من 

 الكالم إلى الكتابة. 

فكرة الحضور والغياب: الدال في اللغة يمثل الحضور بينما املدلول حالة 

في  من الغياب، والتفكيكية تشكك في العالقة بين الدال واملدلول، الذي يصبح

حالة غياب دائمة، وال تستطيع أية قراءة أن تزعم أنها سيطرت على املعنى، وينكر  

 قدرة اللفظ على إحالتنا إلى ش يء خارجه. 

ويرى دريدا أن الفكر املاورائي الغربي صرح أو معمار يجب تقويضه، وكل 

محاوالت البناء ال قيمة لها، وقد وصف أحد التفكيكيين الذي رجعوا عن أفكاره: 

إن التفكيكي مثل ثور هائج انطلق وسط حانوت عاديات ودمر كل ش يء. يقول 

دريدا أن الفلسفة الغربية من لدن أفالطون تحاول افتراض وجود ش يء يسمى  

الحقيقة أو املاهية، ويرى التفكيكيون أن املزية األولى لألدب ترجع إلى أنه خيال 

األخرى من مشكلة اإلحالة إلى  ، لذلك فإنه ال يعاني مثلما تعاني النصوص  1وكذب 

خارج النص، حيث ال ش يء خارج النص، لذلك كان من حق كل عصر أن يعيد  

 تفسير املاض ي. 

 على البنيوية والتفكيكية: إذا كانت البنيوية  
 
يرى الدكتور عبد العزيز حمودة معلقا

 قد فشلت في تحقيق املعنى، فإن التفكيكية نجحت في تحقيق الال معنى.

 له في الفكر العربي، يمارسونه في الفكر الفلسفي وقد وجد 
 
هذا التيار أنصارا

 لحركة  
 
واألدبي بغية خلخلة املفاهيم املستقرة، ووضعها موضع التساؤل تنشيطا

التحوالت في الفكر الحديث، وإثارة التساؤالت حول ما يطفح فيه من يقينيات  

حرب" والناقد السعودي  جاهزة، ومن أهم هؤالء املفكر اللبناني الدكتور "علي

 
لذلك دخل هؤالء من مدخل األدب لعرض أفكارهم وفلسفتهم التقويضية، ألنهم اعتبروا الخيال والكذب من مميزات األدب،  - 1

د الوهاب فليقولوا ما شاءوا من زاوية األدب، فلن يسألهم أحد عن مرجع أو إحالة خارج النص. ومن النقد الذي وجهه الدكتور عب

المسيري إلى هذا المنهج أنه لم يقدم بديالً عن مسلمات الميتافيزيقا الغربية التي حاربها وطالب بتقويضها، ورد المسيري أفكار 

 دريدا إلى أصول يهودية أو إلى شروح التوراة في دراسات حاول تأصيل مقوالت دريدا.
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 به من التفكيك والتأويل في 
 
عبدهللا الغذامي والناقد املصري الذي يؤلف نتاجا

دوائر االتصال والقراءة الدكتور مصطفى ناصيف، وكما أن مشهد التفكيك في  

الغرب يجعل القوائم املشتركة ضعيفة، فإن مشهد التفكيك العربي يظل بدوره  

.
 
 مفككا

 : النقد الثقافي

، نريد  
 
 أدبيا

 
وحين يئس الناس من هذه األفكار واملناهج قالوا كفانا نقدا

، فظهر ما نطلق عليه اسم "النقد الثقافي"، وعن طريق هذا النقد 
 
 مختلفا

 
نقدا

نطلع على الثقافة التي أفرزت النص األدبي، لن نقرأ هذا النص في محاولتنا  

األنساق الثقافية املضمرة تحت فهمه، وإنما نقرأ الثقافة التي أنتجته، نقرأ 

طبقات النص األدبي، ال نهتم باألشياء التي يريد النص إظهارها، وإنما نفتش عن 

األشياء التي يريد هذا النص وهذه الثقافة أن تخفيها، ويقول أصحاب هذا املنهج  

 النقدي الجديد أننا لن نبحث عن الجماليات بل نبحث عن القبحيات. 

 هتم بها النقد الثقافي:ومن األشكال التي ي

النسوية: وهو اتجاه عالمي اليوم يدعو إلى مساواة املرأة بالرجل، وإلى  -1

 
 
إنصاف املرأة وحمايتها من جبروت الرجل. يقول هؤالء إن الرجل دائما

يظلم املرأة، فنحن نعيش في مجتمع رجولي، للرجل فيه كل الحقوق، 

النصوص األدبية وتفسيرها، بل واملرأة ليس لها أي حق. يحاول هؤالء فهم  

 وتوجيهها إلى هذا االتجاه العالمي.

ومن أشكال النقد الثقافي: نقد ما بعد االستعمارية. يقول أصحاب هذا  -2

الشكل من النقد الثقافي إن الدول التي تحررت من االستعمار تبقى أسيرة 

، رغم خروج جيوش املستعمر منها. تظل أفكا
 
ر ملن كان قد احتلها ذهنيا
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كتابها وأدبائها تابعة للقوى التي حكمتها. استبدلت عبودية الجسم بعبودية 

 حتى تتخلص من العبودية 
 
العقل والذهن، وهذه الحالة تستمر زمنا طويال

الذهنية. ونحن في باكستان رغم أننا تحررنا من االستعمار البريطاني، 

 لبريطانيا، فمن أراد العال 
 
ج فال يجده إال في ولكننا ما نزال تابعين ذهنيا

 بريطانيا ومن أراد امللجأ فليس أمامه إال بريطانيا. 

ومن أشكال النقد الثقافي املاركسية الجديدة التي ورثت بعض األفكار املاركسية  

األصلية حتى بعد سقوط الشيوعية في كل بالد العالم، والتاريخية الجديدة أو ما 

جاه التاريخي القديم ولكن في صورة يطلق عليه اسم التاريخانية، وهو نفس االت

 جديدة، ومن أشكال النقد الثقافي ربط األدب بالبيئة في محاولة فهمه وتفسيره. 

ها هو ذا النقد يخرج مرة أخرى من حدود النص إلى روافد  من خارج النص، 

، منذ 
 
 كامال

 
وكأن النقد يعود إلى السياقات الخارجية التي رفضها وحاربها قرنا

 ت التاريخية واالجتماعية والنفسية، ولكن بأشكال وصور جديدة.االتجاها

 :أسئلة الوحدة 

إزاء الفكر الغربي الحديث والنظريات  - نحن املسلمين–كيف نتصرف  -1

؟ 
 
 الغربية الحديثة؟ هل نقبلها كلها على عالتها أو نرفضها جملة وتفصيال

 النقد العربي الحديث؟ما الفرق بين قضايا النقد العربي القديم وقضايا  -2

اشرح باختصار املناهج التي ظهرت في القرن التاسع عشر في أوروبا والتي  -3

 ساهمت في فهم وتوضيح النصوص األدبية من الجوانب املختلفة. 

 اذكر اإلرهاصات التي أدت إلى ظهور املنهج البنيوي في األدب والنقد. -4

 ة وما بعد الحداثية. ما السمات العامة التي تميزت بها املناهج الحداثي  -5
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