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 :ملخص البحث 

      وباكؿ ىذا البحث اإلجابة عن عٌدة تساؤالت تتعلق بالنقد العريب عموما ، كالنقد اؼبغاريب خصوصا كىذا 
بالًتكيز على بؤرة البحث كىي اؼبتعلقة باؼبنهج النقدٌم لدل أحد أىم أقطاب اغبركة النقدية ُب اؼبغرب العريب ُب 
القرف الرابع  اؽبجرٌم كىو األديب كالناقد أبو اسحق إبراىيم بن علي اغبصرم القَتكاٌ٘ب حيث خاض البحث ُب 

كاؼبتعلقة بالشعر كالنثر " زىر اآلداب كشبر األلباب" ـبتلف القضايا اليت تناكؽبا ُب مدٌكنتو موضوع الدراسة اؼبسٌماة
تأثر اغبصرم بالنقاد العرب السابقُت ُب عٌدة مسائل أنبها تعريف : كخلص لعٌدة نتائج أنبها ُب اعبانب الشعرم

الشعر كالسرقات كالطبع كالصنعة كالقدٙب كاغبديث كاؼببلحظ على اغبصرم  توسطو كاعتدالو فيها ككقوفو موقفا 
 ٓب ىبرج عن فإف اغبصرمكسطا، أٌما ُب اعبانب النثرم فقد كاف اغبٍصرٌم مهتما بو مؤثرا عٌدة أساليب عن غَتىا 

األساليب العربية الرائجة كاؼبتداكلة دبختلف أشكاؽبا، كما شغف بأسلوب البديع الذم غلب على عصره كخَت ما 
فنا الرسالة كاؼبقامة ، كىذا الشغف ، لو ما يربره ألف الكاتب أراد أف ينقل للمغاربة مباذج راقية للكتابة لكي  مثلو

 .  يتخذكىا منهاجا للكتابة
 :الكلمات المفتاحيّية 

 :الشعر ، Ancien:القديم  ، littéraire :األدبيّي  ، Critique  :النقديّي  ، Méthode:  المنهج 
poème . 

 
 

Research Summary : 

      This paper attempts to answer several questions related to the Arab currencies generally, and 

criticism of the Maghreb in particular, and this focus on the focus of research and critical approach to 

the one of the main leaders of the movement of cash in the Maghreb in the fourth century and is 

related to a writer and critic Abu Ishaq Ibrahim bin Ali exclusive Cyrene where it fought Find in the 

various issues addressed in his blog, the subject of so-called "blossom Arts and the fruit kernels" and 

related poetry and prose and concluded the study for several results of the most important in the 

poetic side: exclusive influenced by former Arab Banakad in several issues of the most important hair 

and thefts, printing and workmanship and ancient and modern is noticeable on the exclusive definition 

of brokering and moderation in and standing attitude and compromise, but in the prose side exclusive 

was interested in doing an influential several methods from other the exclusive did not come out of 

the Arab styles popular and traded in various forms, as a passion manner Budaiya who dominated his 

time and the best thing about like an art message and set up, and this passion, is justified because the 

writer wanted to convey to the Moroccans upscale models for writing to take, a platform for writing  

 



 

Résumé de la recherche : 

      Cet article tente de répondre à plusieurs questions en rapport avec les monnaies arabes en général, 

et la critique du Maghreb en particulier, et cette focalisation sur la mise au point de la recherche et de 

l'approche critique à l'un des principaux dirigeants du mouvement d'argent dans le Maghreb au 

quatrième siècle et est lié à un écrivain et critique Abou Ishaq Ibrahim bin Ali exclusive Cyrène où il a 

combattu Trouver dans les différentes questions abordées dans son blog, le sujet du soi-disant «fleur 

Arts et les noyaux de fruits» et la poésie liée et de la prose et a conclu l'étude pour plusieurs résultats 

de la plus importante dans le côté poétique: exclusif influencée par l'ancien arabe Banakad dans 

plusieurs numéros des cheveux et des vols le plus important, l'impression et de fabrication moderne et 

ancienne et est visible sur la définition exclusive du courtage et de modération dans et debout 

l'attitude et de compromis, mais du côté de la prose exclusive était intéressé à faire un influent 

plusieurs méthodes provenant d'autres l'exclusivité ne sont pas sortis des styles populaires arabes et 

commercialisés sous des formes diverses, comme une manière de passion Budaiya qui a dominé son 

temps et la meilleure chose à propos comme un message d'art et mis en place, et cette passion, est 

justifiée parce que l'auteur a voulu transmettre aux modèles haut de gamme Marocains pour écrire de 

prendre, une plate-forme pour l'écriture.. 
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إف اؼبتتبع ؼبسَتة البشرية ُب ـبتلف مراحلها يلحظ أهنا كلما ارتقت ُّا اغبياة كاف ذاؾ الرقي مصاحبا 

ذلكم النتاج الشعورم كالتعبَتم الذم اختلفت كاألدب لتطورىا الفكرم كنضجها العقلي كازدىارىا الفٍت كاألديب، 
 جوىره، كاستكشاؼ دفائنو كربديد ستكناه إٔب يومنا  اغباضر ُب ربديد ماىيتو كا، اليوناف لدفالدراسات من

أجناسو خصوصا كأنو سليل النفس البشرية، ىذه التساؤالت اليت طرحت كانت تصب كلها ُب صميم النقد، 
كتشكل أكلياتو كمبادئو، فالظاىرة األدبية ىي حقل ذبارب الظاىرة النقدية، ىذه األخَتة كاكبت النتائج األدبية، 

 .إنتاج أديب ينقده، كيعمل فيو أدكاتو اإلجرائية كمقارباتو النقدية نقد ببل ككانت مرحلة تالية ؽبا، فبل

 كدرج معو ُب كل ،كلقد شهدت الدراسات النقدية منذ القدـ تطورا كاكب مسَتة األدب ُب شىت مراحلو
 كياف ضمن األنساؽ الثقافية ألم أمة من  عنقنفس ؿ البحث ُبق ككاف النقد ال يزاؿ وباكؿ التماس طريق،أطواره

األمم، عرب أم عصر من العصور كإذا كانت غاية النقد القصول ىي السعي لتقوٙب العمل األديب، كتصنيفو ضمن 
. قظبُت، كمؤتلفو من ـبتلفو كغثٌو من ق من رديئقة جيدزأجناس األدب كاستما

سواء لدل اليوناف أك الفرس أك اؽبنود، فلقد تابع سَتكرة األدب ، كالنقد العريب ليس بدعا من ىذه النقود
منذ العصر اعباىلي إٔب العصر اإلسبلمي إٔب العصور اليت تليو تباعا، كلقد سبيز ُب كل مرحلة خبصائص مازتو عن 

، كإذا ما انتقلنا إٔب  ازدىارا تبعا النقد العريب ُب عصوره اؼبتبلحقة ُب اؼبشرؽ العريب،كلقد ازدىرغَتىا من العصور
اؼبغرب العريب كأردنا أف نتتبع مسَتة اغبركة النقدية فيو لوجدناىا موصولة اغبلقات بنظَتهتا ُب اؼبشرؽ العريب فقد 

ائج الصلة مكينة بينهما، كألف اؼبنهل الذم اغًتفوا منو كاحد ال كشصىدىرى النقاد اؼبغاربة عن معُت اؼبشارقة، كألف 
 قضايا تتعلق دبفهـو الشعر، كقضية  عٌدةأثَتتقد تتفرؽ أجزاؤه كال تتشرذـ أكباؤه كىو منهل األدب العريب، ؼ

 كقد أدٔب النقاد  كاألساليب األدبية، كالسرقات األدبية،،اللفظ كاؼبعٌت، كالقدٙب كاعبديد، كقضية الطبع كالصنعة
اؼبغاربة بدلوىم فيها من لدف عبد الكرٙب النهشلي، مركرا بابن شرؼ القَتكا٘ب، تعرهبا على اغبصرم القَتكا٘ب، 

ككصوال إٔب ابن رشيق ُب كتابو العمدة، كىؤالء ىم الذين تصدركا ؾبالس النقد، كتصٌدكا ؼبسائلو، كعكفوا عليها 
أبو "عكوفا تشهد بو اآلثار اليت خلفوىا، كما يهمنا كيعنينا من كل ىؤالء ىو كاسطة العقد ؽبؤالء النقاد كىو 

ىذا الكتاب الذم «زىر اآلداب كشبر األلباب» : ، صاحب كتاب "إسحاؽ إبراىيم بن علي اغبصرم القَتكا٘ب
 كتاب ضم بُت دفتيو ـبتارات كمباذج ت بو قرائح العرب من علـو كفنوف كآداب فهودصبع فيو بعض ما جا

ؼبختلف فنوف األدب العريب إٔب عصر الكاتب؛ لذا هبب أف أنوه إٔب أف الكتاب ىو كتاب منتقيات كـبتارات 
أدبٌية، كليس كتابان نقديان صروبان، بالدرجة األكٔب، كبدرجة ثانية فإف صاحب الكتاب حىٌت كإف كانت لديو نٌية مبٌيتة 
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للنقد، فإنٌو ٓب يصرٌح ُّا، بل كاف ديدنو التلميح كاإلشارة، ككاف يكتفي بالتعليقات اؼبقتضبة، كالتعقيبات الطٌفيفة، 
اليت ٓب تكن لتفصح عن كجهة نظره، كال لتشفي غليل القارئ، كال لتشبع جوعو، كال لًتضي فضولو، كبالٌتإب فقد 

كاف اغبصوؿ على رأم نقدم صريح، أك حكم فصيح، من باب استخراج الذىب من األمبلح، أك استمطار 
اؼباء من الرٌياح  كقد حاكلت ُب ىذا التحليل اؼبتواضع أف أتبُت مبلمح اؼبنهج النقدم الذم اتٌبعو اغبصرم ُب رصد 

 .ـبتاراتو كمنتقياتو األدبية كُب تلك اآلراء كاألحكاـ النقدية اليت ضٌمنها ُب كتابو  
ظباء باحثُت سانبوا ُب إثراء  كقبل ذكرم لسبب اختيارم للبحث موضوع الٌدراسة، البد من اإلشارة أل

اغبركة النقدية على أياـ ابن رشيق :بشَت خلدكف ُب كتابو. د:مثل  البحث األديب كالنقدم ُب اؼبغرب العريب
قبي الكعيب ُب ربقيقو لكل من ، كآبالقاضي عياض األديب: قور ُب كتابوشعبد السبلـ .د كالقَتكا٘ب  اؼبسيلي،

زىر " كمن الدراسات اليت حاكلت دراسة .للقزاز" الضرائر الشعرية"لعبد الكرٙب النهشلي ككتاب " كتاب اؼبمتع
كىي تقريبا الدراسة  الوحيدة اؼبستقصية اليت " اغبصرم ككتابو"ؿبمد سعد الشويعر ُب كتابو " اآلداب كشبر االلباب

: ربٌصلنا عليها خبلؿ مشوار حبثنا، كما اليفوتٍت التنويو بكتايبىٍ اغبركة النقدية على أياـ ابن رشيق القَتكا٘ب للدكتور
بشَت خلدكف، كالنقد األديب القدٙب ُب اؼبغرب العريب للدكتور ؿبمد مرتاض، كاللذين كانت ؽبما أيد أييد طواؿ ُب 

 .مٌد عمر ىذا البحث كإنعاشو 
حقل البحث، كلعل أىم نا  ؾبتمعة لتلج بتىناؾ عدة أسباب تضافرؼ :موضوعلل ياختيارسبب أٌما 

: األسباب نلخصها ُب اآلٌب
 فقد كانت ميوالتنا منذ ؛كىو الرغبة ُب كلوج عآب البحث كىي الدافع أك ارؾ للبحث :سبب ذاتي 

 ت ىذه الرغبة كٖبة كاألندلسية، كلقد يب كبو الدراسات األدبية كالنقدية اؼبغارناالسنوات األكٔب للتدرج تنزع ب
 كدراستنا للسنة النظرية، ككانت إرشادات األساتذة الكراـ خَت موجو كبو ىذا ،اؼبسابقةُب تطورت مع قباحنا 

. االذباه
يتمثل ُب قلة الدراسات اليت تناكلت ىذا اعبانب ُب الكتاب اؼبزمع دراستو، كإف كثرت : سبب موضوعي 

فغالبا ما يرد ذكر الكتاب أك صاحبو ُب كتاب من الكتب، ضمن ، فإهنا كانت تفتقر إٔب التخٌصص كالٌتخصيص
يب ُب نق كلسنا نٌدعي التفرد كال التميز كال اإلثبات بالعجب، بل تب،اك من األباب أك ب،فصل من الفصوؿ

طيات الكتب الستكشاؼ دفائنها كاستخراج كوامنها، كلزيادة التخصيص ال أكثر كال أقل كللبحث كالتمحيص 
. ُب تلكم اآلراء بغية اإلفادة منها بإعطاء كل ذم حق حقو، كنسبة األمر ألصحابو، كالعلم كالفكر ألربابو
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كوباكؿ ىذا البحث اؼبتواضع اإلجابة عن صبلة من التساؤالت كمناقشة بعض النقاط اؼبتعلقة دبجاؿ 
ىل ىناؾ : كإف كانت اإلشكالية الكربل ُب التخصص ىي-  الًتاث كاغبداثة–التخصص أال كىو النقد اؼبغاريب 

 ما يبكن تسميتو بالنقد اؼبغاريب ُب سبييز لو عن النقد اؼبشرقي؟ 
اغبصرم "اػبائض فيها، ُب تتبع آثار اؼبنهج النقدم الذم سلكو   إشكالية البحث الرئيسةكتتمٌثل

كرغم إدراكي التاـ بأف قصد مؤلفو األكؿ ليس ىو النقد « زىر اآلداب كشبر األلباب»ُب كتابو اؼبوسـو بػػػػ " القَتكا٘ب
كغاية ُب حد ذاتو، إال أنو من قراءٌب َّموعة من اؼبراجع كجدهتا تشَت إٔب أنبٌية الكتاب من الناحية األدبية 

خصوصا، كمن الناحية النقدية عموما، كمن قراءٌب األكٔب ؼبقدمة الكتاب، ت بعض اإلشارات، كإف ٓب تكن 
قصدية، إٔب منهج نقدم خاص، حىت كإف كاف ىذا اؼبنهج ضمنيا أك ذىنيا فقط، كٓب يرؽ إٔب مقاربات تطبيقية، 

تورد النص لتعقبو بدليل على االختيار، أك تتبع اعبميع بتعليل موضوعي معا، كٓب يكن غرضنا ىو إخضاع ىذا 
الكتاب إٔب مقاييس النقد اؼبعاصرة اليت قطعت أشواطا طؤب فيو، ألف ذلك فيو من اإلجحاؼ ما فيو، فمن غَت 

اؼبنطقي أف كبكم على اؼبتقدـ باؼبتأخر، كمن غَت العدؿ كاإلنصاؼ إسقاط آخر ما توصلت إليو النظريات النقدية 
اؼبعاصرة على مسانبات نقدية، كاف النقد ال يزاؿ يدرج ُب مرحلة الطفولة أك ذباكزىا بقليل إٔب مرحلة الفتوة أما 

 .كقد شاخت الدراسات كتقدمت ُّا السنوف فحٌدث كال حرج
 :كبالتإب فإف من األسئلة اليت سنثَتىا كنرـك الوصوؿ إٔب إجابات ؽبا ىي

 ما ىي معايَت االختيار اليت كضعها القَتكا٘ب نصب عينيو كىي يتصيد تلكم الشواىد؟- 
 لتحوز شرؼ إدراجها –كما ىي أىم الشركط اليت كضعها ُب تلكم القطعة الكاملة من الببلغات - 

 ضمن كتابو؟ كىل استوفت تلكم القطع فعبل تلك الشركط؟
كىل كاف القَتكا٘ب من النقاد اؼبعتدلُت أـ النقاد اؼبتحيزين لطائفة من الشعراء كالكتاب على طائفة أخرل؟ 

 سواء تعلق األمر بالسبق الزمٍت أك باػبصائص الفنية لكل شاعر؟ ككاتب على حٌد السواء؟
متحيزان للقدماء غاضان الطرؼ عن ادثُت؟ كىل تراه من أنصار الطبع كالتقليد أـ " القَتكا٘ب"كىل كاف 

من دعاة الصنعة كالتجديد؟ كىل كاف تركيز اغبصرم منصبا على الشعر فقط؟ أـ أٌف فيو من الفنوف النثرية ما 
يستحق الدراسة ؟ كماىي ـبتلف الفنوف كاألساليب اليت شغف ُّا اغبصرم، فحاكؿ تضمينها ُب كتابو كنقلها من 

ننطلق من فرضية أف الكتاب اغبصرم كتاب نقدم، كسنحاكؿ  سكبالتإب اؼبشارقة للمغاربة ليحتذكا حذكىا؟ 
 . ىذا البحث إثبات مدل صحة ىذه الفرضية أك خطأىا فصوؿخبلؿ

 : كلئلجابة عن ىذه  التساؤالت اتبعنا اػبطة التالية



 

 

المـقــذمـــت

  

  د

كبعد االطبلع على بعض الدراسات اليت -  كىو ُب مكتبيت اػباصة–  على الكتاب االطبلعبعد ك ىذا 
 ىذه اػبطة تقـو ،ة أكبائوـ كؼبل،حاكلت من خبلؽبا صبع أجزائو اليت تناكلت الكتاب، خطرت ٕب خطة للبحث 

ا أىم ـحاكلت فيو التعرض ؼباىية النقد كاؼبنهج دبا أنو؛  ٍب مدخل سبهيدم-طبعا- دبقدمة : ين اثنُتعلى  فصل
 . قديبا كحديثا اؼبناىج النقديةيةحبث كألىماؿمصطلحُت ُب 

 ُب اؼبشرؽ العريب ُب العريب القدٙبالنقد  سَتكرة : بعنواف األكؿ؛مبحثُتت تناكؿ: كؿاألفصل ففي اؿ 
 أىم  اؼبسائل النقدية ُب كل  حيث تناكلتالعصر العباسي،/العصر األموم/عصر صدر اإلسبلمي/العصر اعباىلي

  .عصر
الركافد الثقافية كالذم تناكلت فيو : ُب اؼبغرب العريبالقدٙب  ديبالنقد األ فبعنواف حركٌية اؼببحث الثا٘بأٌما  

 كقد اعتمدت ُب ىذا اؼببحث على دراسة الدكتور اذباىات النقد اؼبغريب القدٙب،، ككذا للنقد ُب اؼبغرب العريب
 .السالف ذكرىا"ؿبمد مرتاض"

ُب " اغبصرم"اؼبنهج النقدم عند " كالذم عنونتو بػ- كيعترب اعبانب التطبيقي للبحث - الفصل الثا٘بك 
ق ُب كالكتاب كمنهج- ا غبصرم–تعريف باؼبؤلف  ضمنتو  )سبهيد :ك فيو": زىر اآلداب كشبر األلباب"كتابو 

 (التأليف
،  ُب نقد الشعر"اغبصرم"هنج ؛ بداية مب"أىم القضايا النقدية عند اغبصرم"ٍب تناكلت ُب مباحثو اؼبوالية 

ية ضؽ، منهجو ُب التعامل مع السرقات، الطبع كالصنعةث، قضية القدٙب كاغبدممن ىذه القضايا ربت ىذا الفصل 
بابتكار اؼبعا٘ب، كىذا من الناحية - اغبصرم- ، ٍب عناية اغبصرم بالنقد الذكقي، شغفواللفظ كاؼبعٌت، النقد اَّمل

 .الشعرية
ُب نقد النثر؛ -  اغبصرم–منهجو "       كقد كاف من الضركرة االىتماـ بالنثر  فكاف عنواف اؼببحث الثا٘ب 

كيتمثل ُب فن اؼبقامة، كاألساليب النثرية اليت عٍت : كفن الرسالة، كالنثر القصصي/ فن اػبطابة: النثر الفٍت: بنوعيو
 . ُّا اغبصرم، ٍب اػباسبة اليت حوصلت فيها أىم النتائج  اليت توصل إليها البحث

زىر "كالدراسات اػباصة بػ- عموما-     كلقد مر البحث بعدة صعوبات، كأنبها قلة اؼبراجع ُب النقد اؼبغاريب 
؛ فقد اعتربه الكثَت منهم كتابان أدبيان ال "؛  فمعظم الدراسات النقدية مرت مركرا عابرا على زىر اآلداب"اآلداب

اغبركة النقدية على أياـ ابن رشيق "بشَت خلدكف؛ ُب كتابو:نقديان، كمن الدراسات اليت ساعدتنا لكل من 
، كأيضا ؿبمد بن سعد الشويعر ُب كتابو "النقد األديب ُب اؼبغرب العريب"ُب كتابو " ؿبمد مرتاض"،  "القَتكا٘ب

 ". اغبصرم ككتابو: " اؼبوسـو ب



 

 

المـقــذمـــت
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      كآمل أف يسهم حبثي ُب سد بعض الفجوات ُب ىذا التخصص، كأف يساعد ُب إنارة بعض الزكايا اليت 
 .اكتنفها الغموض، كعلى ا قصد السبيل، كعليو اؼبعٌوؿ كالتكبلف 

 10/11/2015:                                                                                   كرقلة ُب
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ٔب أكليات النقد ُب  ع تطورا ملحوظا، ككانت أسسو مرتكزةالنقد األديب القدٙب ُب ببلد اؼبغرب العريبعرؼ 
زىر " اغبيٍصرم القَتكا٘ب ُب كتابو اؼبوسـو أبو إسحق اغبديث عن اؼبنهج النقدم الذم سلكو قبل  كاؼبشرؽ العريب

ة اليت أثَتت ُب النقد اؼبغريب، ال مناص من التطرؽ ػكقبل اػبوض ُب اؼبسائل كالقضايا النقدم" اآلداب كشبر األلباب 
كبواكَت ظهوره ُب النقد العريب القدٙب، كمراحل تطوره عرب ـبتلف العصور  كأىم خصائصو كأعبلمو  د،ػإٔب ماىية النق

 ".اؼبنهج"؛ كقبل ذلك سنعرج على مصطلح كأبرز القضايا اليت أثَتت حولو

طريق كاضح يبُت، كالنهج اعبمع نػىٍهجىاته : نػىٍهجه » : كرد ُب لساف العرب   :تعريف المنهج لغة

 ﴾ ًلكيلٍّ جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجنا﴿: كُب التنزيل كنػيهيجه كنػيهيوجه 
 :  اؽبذٕب قاؿ أبو ذؤيب   

نػىهينَّن بًًو رىصبىىاته  اًئًن قػيٍبًح بَّن نػيهيوجه كىلى   ـبىىاًرـي بػىيػٍ اًت اؽٍبىجى
: كهنج كأهنج ،نتوبكهنجت الطريق أ: الطريق : كأهنج  ﴾،  لكل جعلنا لكم شرعة كمنهاجا﴿:كُب التنزيل

.  1«سبيل فبلف أم يسلك مسلكو، كالنَّنهج الطريق اؼبستقيمىج تاف إذا أكضح، كفبلف يسنتغؿ
أخذ النهج كاؼبنهج كاؼبًنهاج كطريق نػىٍهجه كطرؽ نػىٍهجىةه كنػىهىٍجتي » : رم شس الببلغة للزمخاكجاء ُب أس 

: الٌشٌٍتُّ ؽ احذٌ  قاؿ يزيد ابن  ؛ٍستىبػىٍنتيو كهنج الطريق كأهنج، كىضيحى ا: ، كانتهجتيو قتي فمٌ ب: الطريق 
  (2). «منو اؼبسالك كاؽبدل يعدم كقد أضاء لك الطريق كأهنجت 

الطريق  (النهاج)يوزف الفلس كاؼبنهج يوزف الذىب ك (النهج)هنج ػ » : كذكر صاحب ـبتار الصحاح   
 (3).«سلكو كباُّا قطع (هنج ىػ)الطريق أبانو كأكضحو ك (هنج)الواضح ك

:  الثبلث أمور نوجزىا ُب اآلٌب تكتبُت لنا من ىذه التعريفا
  الوضوح كالبياف الذاٌب أم دكف تأثَت من عامل خارجي. 
  اإلبانة كاإليضاح بفعل فاعل كذلك بأف يقـو شخص بالفعل بإرادتو كبقصد كغاية. 
  كغاف دبعٌت التزاـ جادة كاحدة ال ؿبيد عنهار كاؼبيبلف أك اؿاالكبراؼ كىي عدـ االستقامة كاالعتداؿ 
 السابقُت دكف زلل أك ميل عن السبيل ىدل  أم السَت على كاالقتداء اإلتباع. 
 

                                                           
. 331:، ص1ج، ط ت د قية،القاىرة ،مصر،م شادم كؾبدم فتحي السيد، اؼبكتبة التوؼأبولساف العرب، ابن منظور،ربقيق ياسر سليماف  - 1
 .660 -  659: ،ص1،2006،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع،بَتكت،لبناف،طأساس الببلغة، الزـبشرم -2

3
  .284 ص 1986 بَتكت  لبناف لبناف،ـبتار الصحاح ؿبمد بن أيب بكر الرازم، دائرة اؼبعاجم، مكتبة   - - 
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رسم قواعده، كوبدد مرسم مبلؿبو كمكمن ىذا اؼبنطلق فإف الناقد ُب تعاملو مع نصو ينطلق من منهج ما، 

 رؤاىم كتصوراهتم كتنوع باختبلؼ العمل األديب، كاختلفت مناىج النقاد صميم إٔب اإلجرائية اليت ينفىذي ُّا األدكات
 من البيئة ايطة بو، كمنهم من انطلق من الكاتب كمنهم من انطلق النص فمنهم من إٔبالزكايا اليت ينظركف منها 

 النص كسَت أغواره كاػبركج بنتائج ترصد أعماؽ استكناه إٔب من النص ككل أفاض فيما رآه، كفيبل بالوصوؿ انطلق
. حركة األدب ضمن مسَتة الثقافة اإلنسانية الشاملة 

 جبذر أصبعت ـبتلف معاجم اللغة العربية  كقواميسها على أف النقد من مادة نقد ينقد نقدا :النقد لغةف
 :كأنشد سيبويوسبييز الدراىم كإخراج الزيف منها : النقد كالتنقاد : ثبلثٌي كقد جاء ُب قاموس لساف العرب

ؼ م الدنانَت تنقاد الصيارمنف  ُب كل ىاجرة لتنفي يداىا اغبص
 .إذا ناقشتو ُب األمر: كناقدت فبلنا

اختلس النظر كبوه، كما زاؿ فبلف ينقد بصره إٔب الشيء : نظره ينقده نقدا كنقد إليو مكنقد الرجل الشيء 
 (1)«إذا ٓب يزؿ ينظر إليو، كاإلنساف ينقد الشيء بعينو، كىو ـبالسة النظر لئبل يفطن لو

من خيارىم كنقد الكبلـ، كىو : ىو من نػيٌقادة قومو: كمن اَّاز»:كجاء ُب أساس الببلغة للزـبشرٌم قولو
 )2(«من نقدة الٌشعر كنػيٌقاده كانتقد الٌشعر على قائلو 

: مسائل من ىذه التعريفات ؼبادة النقد كفبا سبق يبكن أف نستخلص ثبلث 
 القدرة على سبييز جيد األشياء من زائفها. 
 رك مناقشة األـ. 
 النظر كإدامة البصر بالشيءساختبل  .

، كلعل ىاتو اؼبسائل ق من رديئق جيدليمٌيز كيديبو ٍب يفتح نقاشا معو  للنص ىبتلس النظراقدف النأفك
. الثبلث من صميم العملية النقدية 

يعنا كانت تصب ُب جم  ركافدىا غَت أف، لقد تعددت كتنوعت قديبنا كحديثنا:النقد ااطالحاًا  ماىية
 بغية نفي الزائف منها كعدـ ، النصوص من رديئها جيد أم القدرة على سبييز؛ كاحد كىو مصطلح التمييزفهـوـ

  .األخذ بو أك التعويل عليو

                                                           
1
  .280، ص14ج،لساف العرب، ابن منظور- 

2
 .650:ص أساس الببلغة، الزـبشرم، - 
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 "ممح اِبؿبمد ابن سبلٌـ "ربديد ماىيتو سبخضت لدل الناقد ككلعل أكؿ باكورة لتعريف النقد ُّذا اؼبعٌت

 ما ا ما تثقفو العُت، كمنواكللشعر صناعة كثقافة يعرفها أىل العلم ُّا كسائر أصناؼ الصناعات، منو»:حيث يقوؿ
 ما تثقفو اليد، كمنها ما يثقفو اللساف، كمن ذلك اللؤلؤ، كالياقوت ال يعرؼ بصفة كال كزف دكف اتثقفو األذف، كمنو

ا بلوف كال مس، كال طراز، كال كسم كال ـة بالدينار كالدرىم، ال تعرؼ جودتوبذاؼبعاينة بالبصر، كمن ذلك اعبو
، كالصر بأنواع  ؿخ كمنو البصر بغريب الن ك سىتُّوقها كميٍفرىغها،زائفها، فيعرؼ ُّرجها كصفة، كيعرفو الناقد عند اؼبعاينة

 بلده الذم خرج منو، إٔبرعو، حىت يضاؼ كل صنف ذى ببلده مع تشابو لونو كمسو ك ككاختبلؼ قب كضركاؼبتاع 
 نقية الثغر، حسنة العُت كاألنف، جيدة ،ناصعة اللوف، جيدة الشطب:يق، فتوصف اعبارية فيقاؿؽككذلك بصر الر

، كتكوف أخرل بألف دينار دبائة دينار كمائيت دينارُب ىذه الصفة  فتكوف النهود، ظريفة اللساف، كاردة الشعر،
ا ؼباىية النقد كالناقد " سبلـابن"لػكمن ىذه العبارة ؛  )1(« كأكثر، كال هبد كاصفها مزيدا على ىذه الصفة  نرل ربديدن

 على النص األديب قبده يتلخص ُب "ابن سبلـ"كميداف عملو كصناعتو، كأىم ميزات الناقد كبإسقاط بسيط لقوؿ 
  :النقاط اآلتية 

 . الشعر صناعة كسائر الصناعات .1
 .الشعر صناعة قائمة بذاهتا .2
 .أم أٌف األدب أرض خصبة للنقد ؛  باألدبلصيقةالنقد صناعة   .3
 .النقد ملكة كموىبة  .4
 .مل اغبواسدبجالنقد يقـو على اؼبعاينة كاؼببلحظة الدقيقة  .5
. ة كالتجربة كاػبربة ب النقد يقـو على الذكؽ كاؼبراس كاغبنكة كالدر .6

ز يبيٌيز من الثياب ما ٓب اكقد يبٌيز الشعر من ال يقولو كالبزٌ » : ُب معرض حديثو عن النقد"ابن رشيق"كيقوؿ 
، حىت إنو ليعرؼ مقدار ما فيو من الغٌش كغَته، فينتقص ضربو من الدنانَت ما ٓب يسبكو كال بر ييخالٌصَتُبٌ ينسجو، ك

 )2(.«قيمتو
دبعٌت أٌف الٌنقد قد يضطلع بو من ال يبلك موىبة الٌشعر، فعدـ كوف الٌناقد شاعرنا ال يعٍت بالٌضركرة أالٌ يكوف 

 . ناقدان  فموىبة اإلبداع الٌنقدم زبتلف عن موىبة اإلبداع الٌشعرٌم، فلكٌل منهما ملكتو اػباصة بو

                                                           
1
 .5: ،ص1974 طبقات فحوؿ الشعراء، ؿبمد ابن سبلـٌ اعبيمحٌي ،ربقيق ؿبمد ؿبمود شاكر، مطبعة اؼبد٘ب، القاىرة،- 

2
 .  75:،ص1 العمدة ُب ؿباسن الٌشعر كآدابو كنقده، اغبسن ابن رشيق القَتكا٘ب،ربقيق ؿبي الُت عبد اغبميد، دار الرشاد اغبديثة، دار البيضاء اؼبغرب ،دتط،ج - 
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 سبلـ يتعُت مفهـو النقد عند كابن رشيق ابنكمن كبلـ » : القولُتمعٌلقا على "ؿبمد زغلوؿ سبلـ"يقوؿ 

فالناقد ىو الرجل الذم يستطيع أف يبيز بُت اعبيد كالردمء من القوؿ، كيعتمد ُب ىذا التمييز على ، العرب
 .     كاليت ترتكز على ثقافة الناٌقد كمدل اٌطبلعو كإؼبامو دبوضوع دراستو .)1(«اػبربة

بػيهىا كما ييوىىبى  الٌناقد،  ما ىو طبيعة ُباكاػبربة متعددة اعبوانب، منو» :كيضيف قائبلن  كىي موىبة فيو، ييوىى
 فيلمَّن ،يتوالىا الناقد بنقده  كالصلة الطويلة بالصناعة،كاؼبمارسة بالٌدربة الشاعر ملكة الشعر، كمنها ما ىو مكتسب

. )2(«بأصوؽبا كخباياىا
 كاليت تتيح لو فرصة التغالب مع النص ؛كتلك الطاقة الكامنة ُب ذات الناقد،  أف النقد ىو تلك القدرةمأ

: كىذه اػبربة ال تأٌب للناقد إال من طريقُت.يبيز جٌيده من رديئوكحىت ق عاصيو كيدنو منو قاصيو،  ؿادنقحىت م

 اليت ىي ملكة خاصة نابعة من ،فطرٌم طبيعٌي ُب الٌناقد تتجٌلى فيها موىبتو الفطرية كىو: طريق ذاتي
. بع الشعر من ملكة الشاعرفذات الناقد كما م

اليت ذبمع الناقد ، ة كاؼبمارسة كاػبربة الواسعة كالصلة الطويلةب يبتلك الشاعر ناصيتو بالدر:طريق مكتسب
ـي  حىت ؛  أغوارىابر كس،كشف خباياىا، ك كاإلحاطة ُّا،كؽباص لو اإلؼباـ بأتيحفت؛ ًمبل فيها جهده كفكرهعبصناعتو 

ا حقنا، كيؤٌب نقديه شباره اؿ ة فكرنا يساىم ُب تقييم كتقوٙب مسَتة األدب ُب سبيل نشداف نعاميكوف الناقد ناقدن
.  الكماؿ

كاختبلؼ  ، األدبية كالفنيةاألعماؿ على ـالتقوٙب أك اغبك :» أٌف الٌنقد يعٍتةرسٌ مكجاء ُب اؼبوسوعة العربية آب
 )3(.« األذكاؽ على مر العصورباختبلؼ كالتقوٙب ـمعايَت اغبك

 إبداء الرأم كإطبلؽ األحكاـ على األعماؿ األدبية كالفنية، كإعطاء كجهة إٔب من ؾبرد التمييز ارتقىفالنقد 
 . أذكاؽ النقاد كملكاهتم باختبلؼالنظر حوؽبا، كفق معايَت كمقاييس كموازين تعددت كتنوعت عرب العصور 

الذم يستكشف أصالة األدب، كيبيز بُت جيده كرديئو، كسواء  النقد ىو»أف  "يقتعبد العزيز ع "يقوؿك
فإنو ليس قائمان بذاتو، كإمبا ىو متصل باألدب، يستمد منو كجوده، كيسَت ُب ظلو كيرصد   فنان، كاف النقد علمان أك

 
 

                                                           
1
 .10:جرم، ؿبمد زغلوؿ سبلـ، دار اؼبعارؼ،دتط، صالوتاريخ النقد األديب إٔب القرف الرابع - 

2
 .10:اؼبرجع نفسو، ص-  

 .4-3:،ص3،2009العربية اؼبيسرة، ؾبموعة من اؼبؤلفُت، اؼبكتبة العصرية، بَتكت،طكسوعة آب-  3
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السابقة إال أف فيو إضافة حيث حاكؿ تأصيل كزبصيص ات ريفع ٓب ىبرج عن إطار الت"يقتع"ك، )1(«كاذباىاتوخطاه 
ميداف النقد الذم يعمل فيو أال كىو األدب، غَت أنو فتح اعبدلية القائمة على تصنيف النقد ضمن دائرة العلمية أك 

 اؼباشي ُب ظلو الراصد  باألدبأال كىو ميداف النقد، اؼبتصل كجوده، ما ىو أىٌم إٔبالفنية، ٍب ذباكزىا دائرة ضمن 
، كال يتطٌور إٔب فبل مناص للنقد عن األدب كال خبلص لو منو ألف األدب ببل نقد يراكح مكانو؛ ػبطاه كتوجهاتو 

. األماـ
النقد العريب دبعناه الواسع ىو ذلك اعبدؿ، النقد العريب أسئلة  »":مصطفى ناصف"كُب ىذا السياؽ يقوؿ 

.  )2(« بعض، إف النقد العريب نظاـ متميز لكنو ليس نظاما مستقبلإٔبيؤدم بعضها 
 كاعبدؿ ىو » ـبصصنا حديثو عن النقد العريب بأنو جدؿ اكؿ إعطاء النقد بعدان فلسفيان أعمق فقاؿفهو يح

 إدراؾ ف كإقحاـ من ىو قاصر عاػبصم اؼبشهورات البديهيات كاؼبسلمات، كالغرض منو إلزاـ القياس اؼبؤلف من
حبجة، أك شبهة، أك يقصد بو تصحيح كبلمو، كىو : مقدمات الربىاف، أك ىو دفع اؼبرء خصمو عن إفساد قولو

. )3» (اػبصومة ُب اغبقيقة
 ضها دحفيحاكؿ الربىنة عليها أك، فالناقد هبرم خصومو كمناقشة معنوية مع النص األديب، فيثَت تساؤالت 

كىذه األسئلة متسلسلة وبيل بعضها على بعض، كرغم -  أم القارئ -ركيقنع ُّا الطرؼ اآلخ، ليبدم كجهة نظره
ك كافة اعبوانب أ-  أم األدب - عن اؼبصدر أك اؼبعُت، سواءكونو نظاما قائما بذاتو، إال أنو ليس نظاما مستقبل

. األخرل 
، كإال فإنو لن وبقق االىتماماتالنقد اغبقيقي ينبغي أف يكوف مستقبلن عن ىذه » أفٌ " اـعزؿبمد "كيرل 

ا فعالية حقيقية أك وبٌقق كظيفتو . )4(«أبدن
 كلها ُب إطار كاحد ضمن طموح صبت النقد غَت أهنا توافقت ُب اؼبعا٘ب كاؼبفاىيم كاتكقد تعددت تعريف

 مع الًتاث النقدم  يتواصلوفكلذا يرل بعض النقاد ادثُت الذين،  ربقيقو إٔبكاحد يسعى الكثَت من النقاد العرب
  ؽبا ضمن أطر عقبلنيةدمع النقد كالتقفاىيم على توسيع ـف على النقد العاؼبي، كيعملو، كينفتحوفالعريب كيتمثٌلونو

علم دراسة النص اإلبداعي  »ىو النقد ُب أبسط تعريفاتو كأمشلها  ف، كإعلمية كأكاديبيةك
 

                                                           
1
  .263، ص 1972 – 1391 بَتكت، ،يق، دار النهضة العربية للطباعة كالنشرتُب النقد األديب عبد العزيز ع- 

  .10 - 9، ص255 عدد، 2000 عآب اؼبعرفة، مارسمصطفى ناصف، ؾبٌلة  النقد العريب كبو نظرية ثابتة، - 2
  .47ص   ،1427/2006، 1الٌتعريفات، علي بن عبد العزيز اعبرجا٘ب ،اعتٌت بو مصطفى أبو يعقوب ،مؤسسة اغبسٍت، الٌدار البيضاء ،اؼبغرب، ط-  3
  .10، ص1999اؼبنهج اؼبوضوعي  ُب النقد األديب، دراسة، ؿبمد عٌزاـ، منشورات ارباد الكتاب العرب  ،-  4
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 ألغوار اٌَّرد اؼبعرٌب ، فإف النقد اكتشاؼ(اػبيإب) مدىشان للملموس كاؼبتصور  اكتشافان كإذا كاف النص األديبٌ ، كتقويبو
. ) 1(«شعن اؼبده

 كم عليو، فإذاتحاليت تدرس النص األديب اؼببدىع ٍب تٌقومو ك كالٌتطبيقٌية، لو أصولو كقواعده النظريةىذا العلم 
 ألغوار بر ؿبَت للملموس كاؼبتخيل فإف النص النقدم سأك مدىش  اكتشاؼ كاخًتاع كابتكاركاف ُب النص األديب

. ليو إفو منطلق من النص األكؿ عائد ثااَّرد اؼبعرب عن اؼبدىش أم أنو خلق لنص 
نو نسيج للتجربة اإلنسانية ُب إبأنو خلق لنماذج من التجربة فبتعة ذات معٌت، أك قلنا »فإذا عرفنا الفن 
 الكتابة القائمة على اػبياؿ أك الكتابة النقدية كليهما فن حسب ىذا التعريف  فٌ  أاتضحمباذج فبتعة ذات معٌت، 

 ُب أكثر "رأس النبع" من استمدىا من اغبياة بنفسو، استمدىاكالفرؽ بينهما أف األدب اػبالق ينظم ذباربو اليت 
. )2(«ةيدداألحواؿ، أما النقد فينظم ذباربو اؼبستمدة من األدب اػبالق أم من اغبياة بعد أف نقلها األدب نقلة ج

كالنقد ينتظم ،  ألف األدب ينتظم ذباربو من اغبياة، أف النقد يندرج ُب اؼبرتبة الثالثةيرل" ستانلي ىايبن"فػ
:  اآلٌب إٔبكبالتإب نصل ، يدةد أم من اغبياة اؼبنقولة نقلة ج؛ذباربو من األدب

 
يعيد صياغة ذبارب األدب صياغة جديدة ذا  كؾ، صياغة نظم اغبياة صياغة جديدةيدف األدب يعأفك

. ليكوف الٌنقد تشكيبلن ثانيا للحياة فيما بينها شاكلتت، ك اىى ىذه العناصر الثبلثـحبيث تت
 أك نسجان للتجربة اإلنسانية ربويرا ألف فيو ، دائرة الفنيةإٔبالنقد " ىايبنستانلي "غَت أف اؼببلحظ ىو إرجاع 

. للقارئاإلمتاع كإيصاؿ اؼبعٌت أك الفكرة  شريفتُت كالنقد وبققاف غايتُت  (األدب)، فالفٌن ُب مباذج فبتعة ذات معٌت
يتوسط بُت العلم كالقراءة الذاتية اؼبمكنة، فالنقد وبتل مكانة كسيطة بُت علم األدب  » "بارت"كالنقد عند 

 .(3)«كالقراءة، كىو يعطي لغة للكلمة اليت يقرأىا، كيعطي كلمة للغة اؼببينة اليت كضع فيها العمل ليعاعبو العلم
ربكمو قواعد ،  بو بُت العلم كالقراءة الذاتية اؼبمكنة، فالعلم كما أسلفناليتوسط "بارت"جاء كُّذا  

ألهنا تتسم بصفة الذاتية كأضاؼ اؼبمكنة أم أهنا ليست القراءة  ، كالقراءة وبكمها الذكؽ كالفن، كنظريات كأسس
 

النهائية للنص فهو كسيط بُت علم األدب كالقراءة ألنو يعطي لغة للكلمة اليت يقرؤىا أم وبٌللها كيفٌسرىا كيعٌللها بل 
ُب النص األصلي، فكم من أديب غيمر كطيمر ُب طٌيات السنُت فاستنهضو  احتٌلو ىا كيعطيها أبعادا أكثر فبامكوبي

                                                           
   .09 – 08 ، ص2007 ، شباط 430الًتاث النقدم العريب ُب رؤاه اغبديثة، كليد مٌشوح، ؾبٌلة ارباد الكتاب العرب، عدد - 1

2
 17: مدارسو اغبديثة، ستانلي ىايبن، مرجع سابق، صاألديبالنقد - 

3
  .216، ص 1975 1 معجم اؼبصطلحات األدبية، سعيد علوش، دار الكتاب اللبنا٘ب، بَتكت ،ط،- 

 ([3اغبيلة اعبديدة)+(2األدب اعبديد)]النقد   [(2اغبياة اعبديدة)(+1األدب)]األدب  (1اغبياة )ارب اغبياةتج
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 قد ألف لغة النص،  أك اؼبثالية اؼببٌينةالنقد من مواتو، كاستنطقو بعد سكاتو، كأكثر من ذلك فهو يعطي كلمة للغة
.  الواقع كيربطها بو ُب التعبَت عنو إٔب دنيهاُب، الواقع أك متسمة باألسطورية أحياناتبدك متعالية على 

فن يقـو على دراسة النصوص كربليلها كسبييز أساليبها كفنوهنا عن بقية   فقد رأل بأنو"كردؿبمد من"أما 
كىذا األمر . )1(«يب الٌنصوص ُب أنظمة أنواعية كربل تتر» عٌُت األنواع األدبية ككضعها ُب إطارىا األجناسي الذم م

. النقدية  العملٌية داءآيتطلب من الناقد ثقافة كاسعة كإؼباما دبختلف اؼبعارؼ اليت تعينو ُب 
أنو توجد من النقد ألواف أربعة، ثبلثة منها » :تعددت ألواف النقد تبعا لذلك كيبكن القوؿ كلتعدد اؼبناىج 

 يقرؤكنوتربط العمل بشيء آخر، مع كاقع خارجي كىو العآب، كمع اؼبؤلف الذم كتبو، أم الفناف كمع القراء الذين 
كىم اعبمهور، كالنقد الرابع وبلل العمل نفسو، حرا كمستقبل بذاتو، كهبيء ُب مركز اؼبثلث بالنسبة أللواف النقد 

. )2(«الثبلثة األخرل 
فالنقاد الذين يفسركف سوابق » كتعددت معها تفسَتات النقاد للعمل األديب كاؼبناىج اؼبتبعة ُب ذلك  

 كالتارىبية كالنفسية كالذين وبللوف النص نفسو يتبعوف اؼبناىج اؼبوضوعية  االجتماعيةظاىرة أدبية يتبعوف اؼبناىج
. )3(«التعديليةاالنطباعية ك ك،كالشكلية كاألسلوبية، كالذين يبتلكوف كجهة نظر اعبمهور يتبعوف اؼبناىج العقيدية

. جي كنقد داخلير نقد خاإٔب من ذلك انطبلقاكبالتإب يبكن تصنيف نوعي النقد أك سبثيلهما 

 مناىج النقد اػبارجي الذم يدرس األدب ُب عبلقتو مع ايط انقسمت :مناىج النقد الخارجي- أ 

:  ثبلثة أقساـ ىيإٔباػبارجي 

I. بعد   من الوسط ايط بو كذلكانطبلقا كىو اؼبنهج الذم ينطلق ُب مقاربة النص األديب :المنهج التاريخي
فإذا كبن ذباكزنا ذلك اغبد، فرغبنا مثبل ُب أف » البيئة اليت ربيط بوإٔب دبواجهة األديب ذاتو بل ذباكز ذلك االكتفاء

ندرس مدل تأثر العمل األديب أك صاحبو بالوسط كمدل تأثَته فيو، أك ُب دراسة األطوار اليت مر ُّا فن من فنوف 
 األدب أك لوف من ألوانو، أك ُب معرفة ؾبموعة اآلراء اليت أبديت ُب عمل أديب أك ُب صاحبو، لنوازف بُت 

 
 إذا حاكلنا أف قبمع خصائص جيل مىذه اآلراء، أك لنستدؿ منها على لوف التفكَت السائد ُب عصر من العصور، أ

 عدة أك كبرر نصا أف إذا أردنا ؛أك أمة ُب أدُّا، كأف نصل بُت ىذه اػبصائص كؾبموعة الظركؼ اليت أحاطت ُّا

                                                           
. 123:، ص42، اَّلد1، العدد2013 الكويت، ، اَّلس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلدابؾبلة عآب الفكر،مصطفى الغراُب، : ، دالنوع األديبُب مسألة -  1
  .99، ص 1991، مكتبة اآلداب، القاىرة مؾـالطاىر أضبد : برت، ترصبةأـىج النقد األديب، أتريك أندرسوف امن 2
  .105:ص: اؼبرجع نفسو- 3
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أمثاؿ ىذه اؼبباحث اليت زبرج عن عملية التقوٙب الفنية إف ... قائلها إٔبنصوص فنتأكد من صحتها كصحة نسبتها 
 منهج آخر إٔبالفردية للعمل األديب لصاحبو فإف اؼبنهج الفٍت كحده ال ينهض بشيء من ىذا كال بد أ، نلجأ حينئذ 

. ) 1(«ىو اؼبنهج التارىبي
 كمعرفة اؼببلبسات التارىبية ايطة ُّا حىت ال ، كتتبع الظواىر األدبيةاستقراء دراسة الوسط الزمة ُب فٌ أم أ

ما سبدنا بو دراسة األدب ُب الوسط ىو معرفة لوف »  ألف؛يكوف الناقد عرضة إلصدار األحكاـ اعبزافية غَت اؼبؤسسة
 .(2)« ال طبيعتها كال أسباُّا كاذباىها،العبقرية 

 ٍب لندرؾ مدل ، لنعرؼ مدل ما أخذت الطبيعة الفنية منو كمدل ما كىبتوجبةذلك كا »إٔبكىي   
 ؛ (3)«ـ  عنصر أساسي ُب اغبكاالستجابة الوسط لكل لوف كلكل نتاج، فهذه استجابة

ما طغياف أك  أم أنو وباكؿ إدراؾ التجاكب كالتفاعل بينهما، كدراسة التأثر كالتأثَت اؼبتبادؿ بينهما ُب غَت
الواجب يقتضي ُب اؼبنهج   »ف أل، عن التعميم أك إصدار أحكاـ جزئية على ظواىر عامةاالبتعادغلو أك مبالغة مع 

؛  ندرس اؼبوقف من صبيع زكاياه، كأال لبطئ فنجعل الفردم عامنا، كما ال لبطئ فنطبق العاـ على األفرادفالتارىبي أ
 كعلينا أف نفرز ما بُت األصالتُت من ناحية كأف نبحث عن اؼبشًتؾ بينهما من ، أصالتو كللمجموعة أصالتهافللفرد

ُب التيار العاـ إال إذا كانت  تندغم  لكنها ال،ناحية أخرل، كأف ندرؾ أف األدب خصوصية فردية تتأثر بالتيار العاـ
. (4)«صغَتةخصوصية ضئيلة 

  نشٌوهإذا جهلنا التاريخ فسوؼ»  ألننا؛كألف عدـ اإلحاطة بالتاريخ قد تفقد النصوص بعض خصوصيتها
 كاؼبنهج التارىبي ال يصحح األخطاء اتملة لقراءة عفوية فحسب، كىي خدمة ذبريبية قليلة ،معٌت النصوص

. ( 5)« كل عملو اغبياة كاللوف الذين كاف عليهما عند مولدهإٔبأيضا يرد ، كإمبا األنبية
 
 
 

                                                           
1
 .146:ص، ـ1995– ق 1415، بَتكت لبناف،النقد األديب أصولو كمناىجو، سيد قطب، دار الشركؽ -  

2
. 150:،صنفسواؼبرجع - 

 151:اؼبرجع نفسو،ص-  3
  .152 :ص  اؼبرجع نفسو،- 4
, 116: صىايبن، ،ستانلي األديب كمدارسو اغبديثةالنقد -  5
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II.صبلة من انطبلقان  كمشاكستو ، من النص األديباالقًتابيرتكز ىذا اؼبنهج على ؿباكلة  :المنهج الفني 

 .(1)«كاجو األثر األديب بالقواعد كاألصوؿ الفنية اؼبباشرةمىو أف » اؼبوضوعية كالفنيةمن القواعد كاألصوؿ كاؼبرتكزات 
 ربقيق الغاية اؼبنشودة من إٔب بغية الوصوؿ ،ىذه اؼبواجهة البد للناقد أف يتسلح فيها جبملة من الصفات 

 كقيمتو الشعورية كالتعبَتية، ٍب إدراؾ خصائصو ككذا النظر ُب ،ذلك كىي ربديد نوع الفن ضمن األجناس األدبية
:  على األصوؿ الفنية ؽبذا الفن من األدب أك ذاؾ، ىذه الصفات هبب أف ترتكز على انطباقهامدل 

 من اؼبعارؼ اؼبركونة ، أك قل ىي تلك اؼبلكة الفطرة اؼبخبوءة ُب ذات الناقد: ـ التأثر أو الذوق الفني1
يقـو أكال على التأثر كلكي يكوف ىذا التأثر مأموف العاقبة ُب اغبكم األديب » كالثقافات اؼبلمومة ُب ذىن الناقد ألنو

 كعلى التجارب الشعورية الذاتية كعلى  اللدنية،الفنيةبة هبب أف يسبقو ذكؽ فٍت رفيع يعتمد ىذا الذكؽ على الو
. (2)«اإلطبلع الواسع على مأثور األدب البحث كالنقد األديب كذلك

 اليت تتيح للناقد ،كذلك بالتمكن من أدكات النقد اإلجرائية:  ـ معرفة األاول والقواعد الفنية الموضوعية2
تتناكؿ القيم الشعورية كالتعبَتية ُب العمل الفٍت فبلبد لو من فسحة ُب نفس الناقد » مساحة النص األديب كىي 

تسمح لو بتملي ألواف كأمباط من التجارب الشعورية، كلو ٓب تكن من مذىبو اػباص ُب الشعور، كالبد لو كذلك من 
تطبيق ىذه القواعد النظرية على النموذج فكثَتكف يعرفوف األصوؿ ؛ ة لغوية كفنية، كموىبة خاصة ُب التطبيقخرب

. (3)«كلكنهم عندما يواجهوف النموذج ىبطئوف كينحرفوف ُّذه األصوؿ اؼبقررة، الفنية 
 ىذا اؼبنهج ُب النقد العريب قديبنا، كظهر فيو أكؿ ما ظهر منذ نلك القطوؼ اؼبنثورة ُب ثنايا اشتهركلقد 

ريخ ؼبراحل النقد األديب عند العرب، غَت أنو سبيز بالفطرية كالبدائية كالسذاجة كالبعد نوعان ما أ الترامتالكتب اليت 
بدأ النقد تذكقا »دىا تبعنا لطبيعة تلك اؼبرحلة كخصوصياهتا حيثسنعن التعليل  بيد أف ىذه األحكاـ ؽبا ما م

 التعليل، كال يتجاكز اؼبرحلة التعليلية البحتة، فكاف الرجل يسمع البيت من الشعر أك إٔبؿبضا، ال يتعدل التذكؽ 
 .(4 )« ٍب ال يزيد شيئنا باستهجانواألبيات، فيمنحها إعجابو أك يقابلها 

 
 

                                                           
1
  .116:ص انريك اندرسوف امربت،ترصبة الطاىر أضبد مكي، مناىج النقد األديب،  -  

2
  .117 : ص،السيد قطب،النقد األديب أصولو كمناىجو-  

3
 .117:اؼبرجع نفسو، ص-  

 . 118، ص نفسورجع آب-   4
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 األحكاـ اؼبعللة، أك القواعد الدقيقة اليت أخذ النقد إٔب ٓب يرؽ حبتنا، كانطباعينالذا كاف النقد تذكقينا كتأثرينا 
 كقت ما ىو إٔبيدرج ُب مدارجها ُب العصور اليت أعقبت العصر اعباىلي، كإف بقيت بعض أصولو سارينا العمل ُّا 

. حىت من لدف بعض النقاد ادثُت ببعيد 

كيقصد بو ذلك االذباه الذم يرمي إٔب ؿباكلة ربليل الظاىرة األدبية كربطها :  المنهج االجتماعي– 3

 النقد االجتماعي يفٌسر نوعٌيا كيف أف »بايط االجتماعي الذم نشأت فيو لتحديد مقدار التأثَت كالتأثر، ألٌف 
 (.1)«الكتابة حدث ذك نوعية اجتماعٌية 

 فاؼبنهج االجتماعٌي يدرس تأثَت اعبماعة ُب القيمة »فبل يبكن نفي ما للمجتمع من أثر ُب العمل األديب، كلذا 
؛ فاَّتمع لو سلطة تأثَتية على (2) «اعبمالٌية بل كيعلي من قيمة كاتب ما ألٌف عملو شٌف عن عركؽ اَّتمع 

األديب كأدبو، تكسبهما مكانة فيو،  ألهنما كاؼبرآة العاكسة ؼبا هبيش فيو من نبـو كىبتمر فيو من أمراض، كألهنما 
 .  كصفحة اؼباء اليت تعكس أدٙب السماء 

كيقصد ُّا اؼبناىج اليت رباكؿ االنطبلؽ من النص األديب الظاىرة ُب حٌد  : مناىج النقد الداخلي–ب 

 :ذاتو، كنفي كل العوامل اػبارجية ايطة بو؛ كمنها

 : المنهج الموضوعي – 1
 كىو اؼبنهج الذم ينطلق من موضع النص ميٍقًصينا كل ما يدكر حولو من ظواىر نفسية أك فنية أك اجتماعية 

 ألف ما يستحق العناء ىنا ىو دراسة اؼبوضوع شخصٌيا، كليس اؼبوضوع ُب حٌد ذاتو، فاؼبوضوع »تكلفو عناء كعنتا ك
 أف يراقب –إذنا - ىنا ال ينفصل عن التصٌور النهائي الذم أضفاه الكاتب عليو، كمن ٍبٌ فاؼبنهج اؼبوضوعٌي هبب 

موضوع العمل األديٌب ؿبيىدَّندنا، كليس ؾبرد موضوع ذبريدٌم فيو، كال يقٌسم العمل إٔب شكل كؿبتول، كإمٌبا يضيء 

 (3)«موضوعاتو لكي يراىا أفضل، كعندما يرل اؼبوضوعات على ىذا الٌنحو تبدك نشيطة كفاعلة على امتداد اغبدث
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 :المنهج الشكلي أو البنيوي - 2

  ازدىر ىذا اؼبنهج ُب مطلع القرف اؼباضي مع ازدىار العلـو اللغوية من كبو كببلغة كتطورىا، كأكؿ ركاده 
كالذم رأل بأف النصوص األدبية ذات بنية منغلقة على ذاهتا، " فرديناند دم سوسَت"العآب اللغوم السويسرم 

 يبالغوف »كالٌنقاد الٌشكليوف وباكلوف التعامل مع النص انطبلقا من لغتو أم من بنيتو الظاىرة أك شكلو اػبارجٌي بل 
ُب إنكار كجود ما ليس من النص نفسو، كيسقطوف حىت التاريخ الذم كتب فيو، كيصلنا النص من الفراغ، كأضواء 

زمن مضى، كإذا كاف فبكنا علم نفس لئلبداع األديب، فؤلننا ىنا أماـ أعيننا، توجد ركاية أك قصيدة أك دراما، 
 (1) «كبٌللها، ىكذا يقوؿ الشكلٌيوف

ىذا كقد تعددت اؼبناىج اليت حاكلت كل منها مقاربة النص األديب كالولوج إٔب عواؼبو الغريبة كبنياتو العميقة 
اليت ال تكتفي بقشوره اػبارجية بل ترـك الوصوؿ إٔب لٌبو كجوىره منذ العصور الغابرة من لدف اغبضارات اليونانية 

 .كالركمانية كاؽبنديٌة كالفارسٌية كصوال إٔب اغبضارة اإلسبلمية عرب ـبتلف عصورىا
كبعد إطبللتنا السريعة على بعض اؼبناىج النقدية؛ سنحاكؿ ُب الفصل التإب تتبع سَتركة اغبركة النقدية ُب 

 .األدب العريب القدٙب ابتداء من بداياتو البسيطة إٔب بدايات القرف اػبامس اؽبجرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .167، ص اؼبرجع نفسو- 1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :النقد األدبي في المشرق العربي القديم:األول       المبحث 

عصر الجاىلي الفي                          - 

 اإلسالمعصر ادر في                          - 

  في العصر األموي                          - 

أىم  المسائل النقدية في العصر : العباسيفي العصر                         - 

 العباسي  

  : القديم في المغرب العربيية في النقد النقد سيرورة الحركة :-      المبحث الثاني

 الروافد الثقافية للنقد في المغرب العربي -

اتجاىات النقد المغربي القديم   -

 : الفصل األول

سٍرورة النقذ العربً 

 القذٌم حتى القرن الخامس

 الهجري
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 الهجري 

 

 الحركة النقدية في المشرق العربي قديما: األولالمبحث 

شهدت اغبركة النقدية ُب اؼبغرب العريب تطورا كبَتا خصوصا ُب القرف الرابع اؽبجرم كبدايات القرف اػبامس 
اؽبجرم، كىذه اغبركة ٓب تكن كليدة العدـ بل كاف ؽبا امتدادات كأصوؿ إذ ال يكاد ىبتلف النقاد ُب مدل تأثر 

اغبركة النقدية ُب ببلد اؼبغرب بنظَتهتا ُب ببلد اؼبشرؽ العريب فبل ؾباؿ للشك فيو أف األكٔب تأثرت بالثانية كارتبطت 
فمن الثابت أف اغبركة النقدية ُب ببلد اؼبغرب ؽبا ارتباط قوم كمتُت باغبركة النقدية اليت ظهرت » ُّا ارتباطان كثيقان 

  (1)«ُب اؼبشرؽ منذ نشأهتا حىت عصر ابن رشيق القَتكا٘ب
ىذه اغبركة النقدية الواسعة اليت ظهرت ُب اؼبشرؽ العريب عرب اختبلؼ العصور كبداية من العصر اعباىلي 

إٔب غاية العصر العباسي، شهدت طرح عدة قضايا نقدية كموضوعات فكرية متعلقة خصوصنا بالشعر، ىذا 
األخَت الذم يعد ديواف العرب كمدار حياهتم، كىذه القضايا تطورت تبعا لتلك العصور كعرفت مبوا تدرهبيا كما 

يدرج اإلنساف ُب مراحل حياتو، غَت أف اإلنساف لو حد غبياتو، أما النقد فإنو عرؼ سَتكرة تارىبية خطت بو 
خطوات بارزة من البدائية كالعفوية كالتلقائية كالذاتية، إٔب ميزات أخرل، تقـو على التعليل كالتحليل كالتفسَت 

.   بغية الوصوؿ إٔب ربديد دقيق للظاىرة األدبية، بالنظائرقابكمقارنة األش

 :الحركة النقدية في العصر الجاىلي: المطلب األول 
كلنكتشف ىذا األمر كذبلياتو فإنو هبدر بنا رد األمور إٔب أصوؽبا، فإذا كانت اغبركة النقدية اؼبغاربية قد 

ت عن ذاؾ العصر، ػة باإلشارة ألىم القصص اليت ركمػتأثرت دبثيلتها ُب اؼبشرؽ العريب، كسنكتفي ُب ىذه العجاؿ
 ألحكاـ اكصح أف يقاؿ عما كرد فيها أنو من صميم النقد األديب ألف فيها تعليقات على نصوص شعرية كإصدار

ذاؾ، كمنها ما ػد آفػة اليت عاشها النقػىا تبعا للمرحلػؿ، كىذا ال يعاب عليػكإف كانت تفتقر للتعليل كالتدٕب. حوؽبا
 فأنشده !ركم عن النابغة الذبيا٘ب إذ جلس النابغة ُب سوؽ عكاظ وبكم بُت الشعراء ُب قبتو اغبمراء من اعبلد 

لوال أف أبا بصَت يعٍت األعشى، أنشد٘ب، قلت إنك أشعر اعبن » : األعشى كاػبنساء كحساف، فقاؿ للخنساء
   (2)«كاإلنس
 

                                                           
 05:، ص1981اعبزائر.ت.ف.ك.بشَت خلدكف، سلسلة الدراسات الكربل، ش.اغبركة النقدية على أياـ ابن رشيق اؼبسيلي، د-  1
 .118:، ص1995، 1915لبناف، - النقد األديب، أصولو كمناىجو، سيد قطب، دار الشركؽ، بَتكت-  2
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 الهجري 
 

عة مكللقصة ذيل كفيو تعليق للنابغة أك اػبنساء، كىي ركاية تكاد تكوف ضعيفة أك باطلة ألهنا ال تتفق مع طب
( 1). فيهاتويل كتعليل، كقياسا لطفولة النقد كسذاجصالنقد إٌذاؾ ؼبا فيها من تف

كمنها ما كرم عن حكومة أـ جندب زكج امرئ القيس فقد ركم أنو كاف جالسا خببائو كعنده زكجو أـ 
جندب الطائية، فجاءه علقمة بن عبدة التميمي، كتذاكرا الشعر كادعى كل منهما لنفسو فيو ما ليس عند 

صاحبو، فاتفقا على أف ينشدا كربكم بينهما أـ جندب فقاؿ امرؤ القيس، كقاؿ علقمة كتساجبل ُب قصيدة 
. (2)بائية

فرس ابن عبدة : فلما فرغا قضت أـ جندب لعلقمة على امرئ القيس، فسأؽبا عن سبب تفضيلو فأجابتو
ت كحركت ساقيك، كضربت بسوطك، كأما علقمة فأدرؾ بفرسو غرضو ثانيا من جرأجود من فرسك، فأنت ز

 .(3)عنانو، كٓب يضربو بسوط كٓب هبهده
من ىاتُت القصتُت كغَتنبا من القصص نستنتج بعض الصفات أك اػبصائص العامة للنقد العريب ُب تلك 

: اؼبرحلة بغض النظر عن اختبلؼ النقاد ادثُت كاؼبعاصرين حوؽبا كمنها
اعتماد الناقد على حاستو الفنية كالذكقية  .1
اعبمع بُت النظرة الًتكيبية كالتعبَت عن االنطباع الكلي  .2
غياب التعليل كتصوير اعبوانب النفسية األقرب لطبيعة الشعر  .3
... سذاجة النقد كاعتماده على الفطرة كالسليقة كالذكؽ كاألحكاـ .4
البعد عن التعمق ُب التحليل كالتمحيص كالتوسع ُب كثَت من اؼبوضوعات  .5
 .طغياف ظبة االرذباؿ على األحكاـ اؼبطلقة .6
  (...عادات كتقاليد، فركسية)اتصاؿ التعليل دبظاىر البيئة ايطة بالناقد  .7
الًتكيز على البيت الذم أثر ُب النقد كلذا قالوا بيت القصيد  .8
 .(4)اختيار القصائد اؼبعينة كتسميتها بألقاب معينة، مثل البتارة، ظبط الدىر .9

                                                           
. 119:النقد األديب، مرجع سابق، ص: ينظر-  1
 .67:، ص1979ُب النقد األديب عند العرب، ؿبمد طاىر دركيش، دار اؼبعارؼ، القاىرة، : ينظر- 2
 69-68: ، صاؼبرجع نفسو-  3
، مقاالت ُب يب توفيق الزيدم، مفهـو األد:ىذه اػبصائصينظر ُب -  4 ة ُب الًتاث النقدم، يوسف حسُت بكار، بناء القصيدة ُب النقد العريب القدٙب، داكد سلـو

. تاريخ النقد العريب، السباعي بيومي، تاريخ األدب العريب، مصطفى الصاكم اعبويٍت، معآب ُب النقد األديب كغَتىا من الكتب اليت تناكلت العصر اعباىلي نقدا
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 الهجري 

 
 اإلسالمعصر ادر الحركة النقدية في : المطلب الثاني

كإذا ذباكزنا ىذه اؼبرحلة اعباىلية ككصلنا إٔب مرحلة العصر اإلسبلمي لوجدنا بأف النقد ُب ىذه اؼبرحلة 
شكل صورة من صور اغبياة اإلسبلمية نظرا لتفاعلو مع الشعر، كقد كاف للشعر ُب حياة القبيلة أك القبائل 

فهم قد تعلقوا بو كأناطوا بو كل ؛ «ال تدع الشعر حىت تدع اإلبل اغبنُت»: ر كىيعحينذاؾ، فالعرب أمة الش
حياهتم، فكاف سلطانو مطلق كال ربده اغبدكد كال تقيده القيود، فكانوا يركنو ميزة من ميزاهتم، فكاف اؼباء الذم 
يشربونو، كالنسيم الذم يتنفسونو، كحينما نزؿ القرآف الكرٙب بلسانو اؼبعجز كبيانو اؼبفحم، ٓب يبلك العرب كىم 

أرباب الببلغة كالفصاحة كأساطُت البياف إال أف انبهركا بو، فأكؿ ما فعلوه أهنم قاسوه بالشعر كضلوه بو فرد القرآف 
 ًإٍف ىيوى ًإالَّن ذًٍكره كىقػيٍرآفه ۚ  كىمىا عىلَّنٍمنىاهي الشٍٍّعرى كىمىا يػىٍنبىًغي لىوي »: الكرٙب مدافعا عن نفسو كعن الرسوؿ بقولو تعأب

ضد ىذه التهمة الباطلة اليت نسبت ىذا الكبلـ اؼبقدس اؼبنزه الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو  ؛ 69يس«ميًبُته 
أىٓبىٍ تػىرى ۚ  كىالشُّعىرىاءي يػىتَّنًبعيهيمي اٍلغىاكيكفى » كلذا قاؿ تعأب ؛ كبلـ الشعراء كمن حذا حذكىم من الغاكينإالكال من خلفو 

ًثَتنا ۚ  كىأىنػَّنهيٍم يػىقيوليوفى مىا الى يػىٍفعىليوفى  ۚ  أىنػَّنهيٍم ُب كيلٍّ كىادو يىًهيميوفى  ًإالَّن الَّنًذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّناغبًىاًت كىذىكىريكا اللَّنوى كى
يػىٍعلىمي الَّنًذينى ظىلىميوا أىمَّن مينػٍقىلىبو يػىنػٍقىًلبيوفى  ( 1)«كىانٍػتىصىريكا ًمٍن بػىٍعًد مىا ظيًلميوا كىسى

 أف يبُت أصناؼ الشعراء الصاغبُت، كأراد أف ينيط بالشعر مهمة جديدة ٓب أرادفا سبحانو كتعأب         
 . لتبيت دعائم اَّتمع ال ىدمهايعرفها، كأف وبملو رسالة ٓب يألفها أال كُب الدعوة إٔب اإلصبلح كاػبَت كنصرة اغبق

أنبية ُب حياة العرب كمالو من أثر ُب النفوس غَت من ككاف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم يدرؾ ما للشعر        
، كىذا ٓب يبنعو من االستماع إليو فقد كاف يأنس بالشعر كيطرب لو بل  السَتٍّ أنو ٓب وبفظ شعران قط مثلما كرد ُب

- كهبيز عليو، كقد كفد عليو كعب بن زىَت، كىذا بعد أف ىجا الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كتوعده بالقتل
ا بالغزؿ على قكأنشده الميتو اؼبشهورة فخلع عليو الرسوؿ بردتو الشريفة كظبيت لذلك بقصيدة الربدة كقد افتتح

: ين كٓب يقل الرسوؿ شيئان كفيها يقوؿمؿقعادة الشعراء اعبا
د مكبوؿ فػـ مػرىا ؿػمتيم اث تبوؿ ػبانت سعاد فقليب اليـو ـ

إال أغٌن غضيض الطرؼ مكحوؿ  ين إذ رحلوا لبكما سعاد غداة ا
 
 

                                                           
 (227-224)سورة الشعراء، اآليات -  1
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 الهجري 
: (ص)إٔب أف كصل إٔب قولو ُب الرسوؿ 

 (1)مهند من سيوؼ ا مسلوؿ اء بو ػكؿ النور يستضػإف الرس
كمواقف الرسوؿ من الشعر ثابتة كمشهورة مع حٌساف شاعره األكؿ مع كعب بن مالك كعبد ا بن ركاحة كمع 
النابغة اعبعدم كغَتىم من الشعراء الذين كفدكا عليو معلنُت إسبلمهم كقد انتدُّم الرسوؿ صلى ا عليو كسلم 

عن أعراض اؼبسلمُت ضد اغبمبلت الشرسة اليت شنتها قريش ضدىم ذب ُب مهمة الدفاع عن اإلسبلـ كاؿ
اف بن سٌ فحاكلت بشىت الوسائل كككلت شعراءىا ؽبذا األمر فسلقوا الرسوؿ كمن معو بألسنة حداد، فتكفل ح

. دادشٍّ سنة ؿثابت كمن معو بالرد عليهم بأ
كؾبمل القوؿ ُب ىذا أف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم نظر ُب الشعر نظر القرآف كٓب ىبرج فيو عن إطاره 
سعى كلذا فقد رفع من شأف شعراء، كحط من شاف آخرين، رفع من شاف من دافع كذاد عن اغبق كنصر الفضيلة ك
ُب بناء اَّتمع اعبديد كفق منظور القرآف اعبديد، كحط من شاف من ىجا اؼبسلمُت كأغرض سبل اغبق كهنج 

. الرذيلة كسعى ُب األرض ليفسد فيهانصر الباطل، ك
كلقد اقتدل اػبلفاء الراشدين رضواف ا عليهم أصبعُت بالرسوؿ ُب اغبكم على الشعر فلم يؤثر عن 

أحدىم بأنو قد خرج عن اػبط الذم رظبو كال حاد عن السبيل الذم هنجو، فأعلنوا رضاىم عن كل شعر فيو 
على قوؿ يناىض تلك اؼبثل  إشادة بالعقائد كاألخبلؽ كاؼبثل العليا الرفيعة اليت رظبها اإلسبلـ كأبدكا سخطهم

 (2)الرفيعة  اليت رظبها اإلسبلـ، أك يتبع الرذائل كالفواحش كمساكئ األخبلؽ كيؤثر الدنيا على اآلخرة 
: كإف أيثًرت عن بعضهم مواقف كأحكاـ متعلقة بالشعراء كفبا يؤيد ذلك ما ركاه ابن رشيق القَتكا٘ب إذ قاؿ

كىذا  (ىو أحسنهم شعرا، كأعذُّم حبرا، كأبعدىم قعرا ): كاف أبو بكر رضي ا عنو يقدـ السابقة كيقوؿ» 
التفضيل ٓب يتأت من فراغ بل أكيد أنو بعد دراسة متأنية لشعره، كمقارنة لو مع شعر غَته حيث رأل بأف شعره 

 سائغ العبارات، أفكاره عميقة كمعانيو غائرة بعيدة، كأكزانو خفيفة سهلة على حسن اللفظ، جيد السبك،
. النفوس

 
 
 

                                                           
 .06:ت، ص.ديواف كعب بن زىَت، دار الكتب القاىرة، مصر، د-  1
 .78:، ص1965،  القاىرة،اؼبصرية قبلوإلة، مكتبة افدراسات ُب النقد األديب، بدكم طبا-  2
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 الهجري 
قاؿ ٕب عمر بن » :كفبا ركم عن عمر رضي ا عنو موقفو من شعر زىَت، حيث ركم ابن عباس قاؿ

كٓب كاف : زىَت، قلت: من ىو يا أمَت اؼبؤمنُت؟ قاؿ: أنشد٘ب ألشعر شعرائكم، فقلت: اػبطاب رضي ا عنو
 ( 1).« فيودبايبدح الرجل إال ال ، كقيعاظل ُب الكبلـ، كال يتبع كحشي ال كاف : كذلك؟ قاؿ

ا عن الغرابة كالتكلف، ئريبنا من اليبؽنو يفضل من الشعر ما كاف أأم         أما اؼبعاظلة ُب الكبلـ فهي » ة بعيدن
تل اؼبعٌت خجل لفظة أخرل تشاُّها أك ذبانسها، كإف اأ من ةإركاب بعض ألفاظو رقاب بعض، كمداخلة لفظ

 (2).« التعقيد اؼبعنومإٔبيد اللفظي الذم يؤدم ؽبعض االختبلؿ، فاؼبعاظلة ُّذا اؼبعٌت ىي التع
فهو بعد أنكر على الشاعر أف يتتبع األلفاظ الغريبة كالوحشية، أنكر أف يتتبع األساليب الغريبة، كيعقد        
أم أف ُب اغبكم الذم أصدره عمر ثبلث قيم قيمتنا » : بقولو"خَت عبد ريب"كعلق على ىذا الدكتور (3) بينها

فيهما نظر اللفظ كاألسلوب كقيمة ثالثة تنصرؼ للفكرة، كىي القيمة األخبلقية اؼبتعلقة دبضموف القوؿ الذم دعا 
 التملق كالنفاؽ دبعٌت عدـ إٔبإليو اإلسبلـ كىو االبتعاد عن مدح أم كاف إال دبا فيو كعدـ ؾباكزة الواقع كاغبقيقة 

عمر بن اػبطاب ُب أحكامو  ديدف ، كىكذا كاف(4)«اػبركج عن اغبقيقة بذكر ؿباسنو كفضائلو غَت متأصلة فيو
دكمان يرطبها كما فعل سلفو بقيم اإلسبلـ الكلية كمبادئو الشاملة مع إضفاء بعض النظرات الشخصية عليها، غَت 

. أهنا تتسم بنوع من التعليل األكٕب اػباضع للبيئة االجتماعية كالعرؼ اللغوم السائد آنذاؾ
 رضي ا عنهما "أيب بكر" ك"عمر" رضي ا عنو كجدناه يسَت ُب ركاب "عثماف"ٔب عهد إكإذا مضينا 

القرآف كاغبديث، كال ىبرج ُب حكمو عنهما دبا لو عبلقة بالقيم العليا كاؼبثل ؽبم فبل وبيد عن الطريق اليت رظبها 
السامية كاألخبلؽ الفاضلة اليت تأٌب كترفض كل ما يسمها بسوء أك من يهول ُّا ُب رذيلة كوبض عليها كقد ركم 

نو شاعر يرغب أ» :ٙب عبد بٍت اغبسحاس، حُت يعرض للبيع فيقوؿ لو بعض من حضرحعنو ما حدث لو مع س
 فلم يشذ عثماف عن موقف (5)«ىجاىماع إذا جأىلو ك سٌب ساء ال حاجة لنا فيو، ألنو إذا شبع: ُب مثلو، فقاؿ
ٙب شاعر سليط اللساف، مقذع  ح، بل أيٌده من زاكية أخبلقية ؽبا ما يدعمها فسنبا عنواإلسبلـ كال 

 
 

                                                           
 .76:، لبناف، صكرم، دار الثقافة، بَتكتفالشعر كالشعراء، ابن قتيبة الدم-  1
 .77:، صتاريخ النقد األديب عند العرب، عبد العزيز عتيق-  2
 .78: ، ص2004 للنشر كالتوزيع، كىراف،ير عبد ريب، دار الغربث، خاألموم كاإلسبلمي ُب العصر األديبالنقد -  3
4
 .78:اؼبرجع نفسو، ص-  

 78:،صاؼبرجع نفسو- 5
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 الهجري 
ين، فبل حاجة ألمثالو ُب نظر د عن الصراط اؼبستقيم الذم توخاه اؿناكبُب القوؿ، بعيد عن جادة الصواب، 

.  رضي ا عنو"عثماف"
 كـر ا كجهو كرغم ضراكة الفنت كشراسة األزمات اليت عصفت بفًتة حكمو إال أنو "علي"كُب عهد اإلماـ 

 فيها ليناقش ما يهم الناس منها قضايا اغبياة اليومية، كلعل من يسًتكح من الدىر ساعات فسحة  يقتنصكاف
 ًمصقعان تذعن  مفوىان أنبها الشعر، كلقد كاف رضي ا عنو، ذاؾ كلو، شاعرا فٌذا متمرسا ُب فنوف الشعر، خطيبان 

لو القلوب كاألذىاف، قبل العيوف، كاآلذاف، إال أنو ال يقوؿ من الشعر إال حقان، كال ينطق من الكلم إال 
كيف ال كقد ترىب ُب كنف النبوة   .!صدقا ن

 ىذا ديدنو أف ىبرج من فلقتها أك أف يشب عن ًحلقها، فقد طوقتو مواقف القرآف الكرٙب  ؼبن كافٗبأؼ
 من ذائقتو الفنية رشفةنسم ُب أحكامو النقدية نتكأحاديث الرسوؿ من الشعر كتركتو ساحبا ُب فلكها، كإف كنا ؿ

ابن " ؼبن سبقو، يركم يتأتيل ٓب ص شيء من التعليل كالتفإٔب من قروبتو الشعرية البارزة، قادتو غرفة اؼبتميزة ك
ٌمهم زمن كاحد، ضلو أف الشعراء اؼبتقدمُت : حكي عن علي بن أيب طالب كـر ا كجهو، أنو قاؿ» :  أنو"رشيق

كمن ىو؟ : كنصبت ؽبم راية فجركا معان علمنا من السابق منهم، كإذا ٓب يكن فالذم ٓب يقل لرغبة كال لرىبة، فقيل
( 1)«أل٘ب رأيتو أحسنهم نادرة، كأسبقهم بادرة: كٓبى؟ قاؿ: الكندم، قيل: فقاؿ

ال "علي"فالشاعر اغبق ُب نظر اإلماـ   ىو الذم يقوؿ الشعر لذاتو كتعبَتان عما هبوؿ ُب خاطره عفوا ن
كال قهران  إذا  كأف اؼبفارقة بُت الشعراء كاؼبفاضلة بينهم ال يبكن أف تتم إال ،زعؼ ال لرغبة كطمع كال ػبوؼ أك ،قسرا ن

ما  كهتيأت ؽبم ذات الظركؼ، لفركؽ ، كربققت نفس العوامل، كتوفرت ؽبم نفس األسباب،كانوا ُب زمن كاحد
ُب الشعر، فما قيل ُب اعباىلية ربكمو ظركؼ كما قيل ُب اإلسبلـ عكس  تؤثر بُت األزمنة كاألمكنة كالبيئات اليت

 كيكسوه كشيا منمنما من عواطفو، كيفيض عليو ىالة ،ا من أفكارهب رائقة فيحيك ثوةذلك، ُب ثوب أنيق، كحل
كلقد كاف .  النادرةءىم كأسرعهم للمبادرة، كأفضلهم كأميزىم ُب اجتنابقكفوؽ كل ىذا كذاؾ فإنو أس.من خيالو

 دريعان، يصدر من معُت القرآف، فأراد للشاعر أف يغًتؼ من أفكاره، كينهل من أهناره لتكوف لو سندا" علي"
 لذلك كجدناه أحرص ما يكوف على ربفيظ الشعراء ،كحصنان منيعان، يأمن معها من غوائل الغواية، اليت هناه عنها

بأفكاره، ركل صاحب  متشحُت القرآفبربد  القريض، متدثرين زناد ؽبم قدحفم ك،رعالقرآف، لتنفتح ؽبم شعاب الش
أٌف غالبا أبا الفرزدؽ الشاعر جاء إٔب علي بن أيب طاليب بالفرزدؽ،  »:األغا٘ب

 

                                                           
 .320الشعر كالشعراء، مرجع سابق، ص-  1
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 الهجري 
عٌلمو القرآف، فأثر ذلك ُب : إف ابٍت ىذا من شعراء مصر، فاظبع منو، فقاؿ علي: بالبصرة، فقاؿ...بعد موقفو 

 (1)«ٔب أال وبٌل قيده حىت وبفظ القرآفآ ك،قٌيد نفسوؼ ،نفس الفرزدؽ
 أمر أساسي جوىرم كىو حفظ القرآف إٔب "األخطل"كـر ا كجهو، أراد توجيو كالد "عليا ن "أم أف اإلماـ 
 فهو اؼبشكاة اليت يستنَتكف ، كأكثر من ذلك،ف القرآف يكبح صباح الشعر، كوبد من صولتوألأكال، ٍب الشعر ثانيا، 

سوف منها ألفاظا كعبارات ترفد تب كيق، كيستلهموف منها معانيهم،ة اليت يشكلوف منها أفكارىمفُّا، كىو الطي
.  عواطفهم كمشاعرىمسبًتم كتشحذ خياؽبم، ك،قرائحهم، كتسند عقوؽبم كأذىاهنم

كما يبكن استنتاجو من خصائص النقد األديب ُب ىذه اؼبرحلة مرحلة صدر اإلسبلـ كمرحلة اػبلفاء 
 :الراشدين

 . عليو االنتماء كااللتزاـؽؿطأف النقد كاف يتسم بطغياف األحكاـ الدينية كاألخبلقية أك ما م     -1
 .ف النقد أخذ هبنح لؤلحكاـ التعليلية غَت اؼبعٌمقة     أ -2
 . كإف بقيت األحكاـ اعبزئية مسيطرة على بعض جوانبو أحيانان ،أف النقد اذبو نوعان ما للجانب التحليلي     -3
 باإلهباز فكأف النقد كاف هبارم األدب ُب الببلغة من جهة االلتزاـ ؛ف النقد اتسم باألحكاـ اؼبوجزة    أ -4

.  كعبارات قليلة بألفاظكالتعبَت عن اؼبعا٘ب الكثَتة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 21جـ، 2008-ق1429، 3إحساف عباس كإبراىيم السعافُت كعباس بكر، دار صادر، بَتكت، لبناف، ط:  ربقيقاألغا٘ب أليب الفرج األصفها٘ب،-  1

 .308:ص



 

 27 

 الخامس سٍرورة النقذ العربً القذٌم حتى القرن الفصل األول                                    

 الهجري 

 :الحركة النقدية في العصر األموي: المطلب الثالث
بعد الفتنة العصيبة اليت عصفت باؼبسلمُت كتركتهم أحزابان كشيعان يضربوف رقاب بعضهم بعض، انتقلت 

 األمويُت بقيادة معاكية، بعد الصراع اغباد الذم كقع بُت العلويُت كاػبوارج كاألمويُت، كاغبرب إٔباػببلفة اإلسبلمية 
تب األمر فيها لؤلمويُت بعد معركة صفُت كمسألة است كُب خضم ىذه النزاعات اليت ،اء اليت نشبت بينهمكالشع

 دمشق حيث أضحت ىذه األخَتة مستقرا للدكلة اعبديدة، إٔبالتحكيم اؼبشهورة، كربوؿ مقر اػببلفة من اؼبدينة 
.  للشعراء كاألدباءاكأصبحت مقصد
 باعبانب األديب كالشعرم ؛ جانب عنايتهم بأمور الدكلة كشؤكف السياسةإٔبف ك اػبلفاء األمومعٍتىذا كقد 

 كبالغوا ُب االىتماـ ُّم، كىذا ُب ،ىمك كأغدقوا على الشعراء األمواؿ ككصل،خصوصنا، كقد شجعوا اغبركة الشعرية
شغاؿ الناس عن اؼبشكبلت السياسية اليت تتعرض ؽبا الدكلة األموية على يد اؼبعارضة من العلويُت إلؿباكلة »

 إٔبنباء اؼبهاجرين كاألنصار، كيعود أيضا إٔب سبب اقتصادم، يدفع الشعراء أكاػبوارج، كأىل مكة كاؼبدينة من 
( 1).«امتداح ذكم السلطاف كالشأف كسبا للمغاٖب كاؽببات

كُب ىذا السياؽ تعرض لنا تلك القصص اليت تلقي فيها ػبلفاء وبضوف على األدب كتعلمو، كتبياف مكانتو 
هبب على » :"معاكية" ُب العمدة حيث قاؿ على لساف "ابن رشيق"ركاه  ُب الًتبية، كأثره ُب النفوس كمن ذلك ما

جعلوا الشعر أكرب نبهم، كأكثر أدبكم، فلقد رأيتٍت ليلة اؽبرير ا، كالشعر أعلى مراتب األدب ؼلدهالرجل تأديب ك
بصفُت، كقد أيتًيتي بفرس أغر ؿبٌجل بعيد البطن من األرض، كأنا أريد اؽبرب لشدة البلول، فما ضبلٍت على اإلقامة 

 (2): إال أبيات عمر بن االطنابة
أبت ٕب نبيت كأىب ٕب ببلئي 

 على اؼبكركه نفسي كإقحامي
كقوٕب كلما نشأت كجاشت 

اغبات ػ مآثر ص عػنألدفع

 حمػكأخذم اغبمد بالثمن الرب 
شيح ػطل آبػكضريب ىامة الب

روبي ػمكانك ربمدم أك تست
ضبي بعد عن عرض صحيح أك
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 الهجري 
 حركة نقدية كاسعة تناكلت نقود الشعر من كاكبتوكقد شهد ىذا العصر نشاطان كاسعان للشعر كالشعراء، ك

عدة نواح الناحية اؼبوضوعاتية، كالناحية األخبلقية كالدينية كالناحية اللغوية كاإليقاعية كالببلغية، ككل ىذا كفق 
ربوؿ النقد » ا اإلجرائية ككسائلها النقدية تبعان لتلك اؼبرحلة ُب مسَتة النقد العريب حيث توكادأصوؿ كقواعد ؽبا أ
 طريقة ؽبا أصوؽبا كأدكاهتا، كمع أف ىذه األصوؿ كاألدكات ٓب تكن قد نضجت بعد، كٓب إٔبُب العهد األموم 

 (1)« النص األديبإٔبا دقيقا ُب النظر الشامل م كوهنا منهجا تطبيقإٔبتصل 
كإذا ما مضينا نتتبع ىذه اغبركة النقدية ُب سَتكرهتا ُب ىذا العصر اغبافل ببعض البنود العلمية كاؼبنهجية 

 أقساـ إٔباليت توصل إليها النقاد بعد إعماؿ فكر، كبذؿ جهد كإدارة نظر ُب النصوص األدبية كقد انقسمت 
: كاذباىات

 كىو النقد الذم فيو نظر للفكرة أك اؼبعٌت كما فيو بعد عن الذات، :(الموضوعاتي)اتجاه النقد الموضوعي  -1
 كتنوعت درجاهتم )*(أم أف الناقد قد وباكؿ أف ينأل بنفسو بعيدا عن اؼبوضوع اؼبنقود، فيبدم رأيو فيو ببل دخل

كمراتبهم فمنهم اػبلفاء كالوزراء كمنهم العلماء كالنساؾ كالزىاد كمنهم الصاغبوف كاألتقياء، كفيو يبكننا مبيز عدة 
 :اذباىات ثانوية ربتو كىي

 اؼبعٌت اؼبذكور ُب النفي كيقارنو دبا ىو شائع كمتداكؿ من إٔب كىذا النقد ينظر فيو الناقد :النقد المعنوي- أ
معاف سابقة لدل الشعراء السابقُت أك ُب العرؼ االجتماعي السائد كالذم عادة ما وبكم إليو النقاد كُب اغبكم 

 .(2)« معناهإٔبكانوا ينقدكف األدب نقدا موضوعيا بالنظر » على النصوص، أم أهنم 
كالركايات اؼبتعلقة ُّذا االذباه كثَتة تكتفي بذكر بعضها كما ال يًتؾ كلو ال يًتؾ جلو ركم أف األقيشر الشاعر 

:  قوؿ نصيب بن رباحادخل على عبد اؼبلك بن مركاف كعنده قـو فتذاكركا الشعر، كذكرك
فيا كيح دعد من ُّيم ُّا بعدم  أىيم بدعد ما حييت فأف أمت 
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 الهجري 
فكيف كنت تقوؿ لو كنت قائلو؟ قاؿ كنت : كا لقد أساء قائل ىذا الشعر، قاؿ عبد اؼبلك: يشرؽفقاؿ األ

: أقوؿ
ىيم ُّا بعدم  مأك كل بدعد من  ت فإف أـٌبرببكم نفسي حيا

فكيف كنت تقوؿ يا أمَت اؼبؤمنُت؟ : يشرؽكا ألنت أسوأ منو قوال حىت توكل ُّا، فقاؿ األ: قاؿ عبد اؼبلك     
: قاؿ كنت أقوؿ

يىا بُّكيٍم نػىٍفًسي حى فىبلى صىليحىٍت ًىٍنده ًلًذم خيلَّنةو بػىٍعًدم   تٍ  فىًإٍف أىـي ٌب ربًي

( 1)«شعر القـوأأنت كا يا أمَت اؼبؤمنُت : قاؿ القـو صبيعا

كاغبق أف عبد اؼبلك ٓب وبسن من حيث أساء اآلخركف، »:  بقولو"خثَت عبد ريب"كعلق على ىذه الركاية           
يشر ؽففي قوؿ عبد اؼبلك تلك األنانية الطاغية ُب سبلكها حيا كميتا، كليس ىكذا يكوف العاشقوف، كقد أساء األ

شاىدا على رىافة حسو، كدقة شعوره، فهو وبب ىذه اؼبرأة ، حُت ككل ُّا سواه، غَت أف اإلبداع يظل لنصيب
 اؼبأخذ اؼبذكور ُب ىذه الركاية كال نلمس ُب الشعر إٔبحبا صبا طيلة حياتو كحىت بعد كفاتو، كليس ُب بيتو ما تيسر 

التإب من بيتو ما يؤيد من نقده عليو، فهو ال يعد أف يكوف متأسفا على ىذه اؼبرأة اليت كىبتو حبها كقلبها، كيف 
 (2)« ىو األسلم كاألقرب للصواب ُب نظرناجرمخسيكوف حاؽبا بعد كفاتو، كىذا الت

 :كمن ىذا القبيل ما ركم عنو من مواقف صدرت ُب كثَت منها قولو بعد ظباع بيتو فقلت ؽبا
إذا كطنت يوما ؽبا النفس ذلت   ةفقلت ؽبا يا عز كل مصيب

 لو قاؿ بيتو ىذا ُب حرب لكاف أشعر الناس اإذ رأل أف كثٌَت 
 :كقولو أيضا بعد ظباع بيتو

لدينا كال مقلٌية إف تقٌلت   ال ملومة أحسٍتأسيئي بنا أك 

( 3)نو لو كاف ُب كصف الدنيا لكاف أجود، أك لكاف أشعر الناسأ

 ، كىو مقاـ موصوؼ بالرقة كالعذكبة،ت األكؿ ال تناسب مقاـ الغزؿمف ألفاظ البأفقد رأل عبد اؼبلك          
 تناسب اللفظ الداؿ مع اؼبعٌت اؼبدلوؿ،  إٔب أم أٌف فيو نظرا ،ب اؼبوسـو بالقوة كاغبماسةربل تناسب مقاـ اّب
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 الهجري 
هتا اإلحساف اكألفاظ البيت الثا٘ب ال تبلئم موضوع الغزؿ، بل تبلئم موضوع الزىد كـباطبة الدنيا اليت من سم

. كاإلساءة، كالتبٌدؿ كالتغٌَت 
أم أف الناقد صدر ُب رأيو من نظرة كلية عامة ككفق منظور مشوٕب سبق التعارؼ عليو ُب االصطبلح 

جرل تداكلو من على ما أك حكم ُّا ،لك على جزئية من قصيدة للشاعرذالشعرم لدل عامة الشعراء كأسقط 
 معاف غَت معركفة ُب الذىنية إٔباؼبيل  كمعاف عامة على معاف جزئية، ليسهم بذلك ُب تقوٙب مسار الشعر كالنأم بو

 عن التقاليد اؼبوركثة ُب ان  كعد اػبركج عنها خركج،العربية اليت تبلورت فيها صبلة من القواعد كاألصوؿ كاؼبعايَت
. ذلك

 لدل النقاد ، صبلة من األصوؿ الفنية اؼبتعارؼ عليهاإٔب كىو نقد قائم على االحتكاـ :النقد الفنّيي- ب

 كتكشف لو عن العيوب ، مكامن اعبماؿ كتصيدىاياد ارتإٔبالعرب دبا أكتوه من ذائقة صبالية، تقود صاحبها 
 ، الوصف كإصابة التشبيو كغَتىا من األصوؿإجادةعر فتنقص من شاعريتو، كمنها اكاألخطاء اليت يًتدل فيها الش

. كفبا يؤثر بضع ركايات يبكننا أف تتسم فيها ىذا النوع من النقود
:  قولو"ذم الرمة"خذ على أ "ببلال بن أيب بردة"حيث ركم أف 

ح انتجعي ببلال دفقلت لصي كف غيثا عرأيت الناس ينتج

( 1)«يا غبلـ اعلف ناقتو قثا كنول» : فيقوؿ معقبان عليو

 ألف مدلوؿ القوؿ أف الناس ينتجعوف الغيث اؼبريع، ، علق عليو تعليقان ظاىريان فخطأه"ببلال"أم أف         
ال يريد ق لف كؤل كتطلب ماء، فرأل بأف مادحتتنتجعو، كمعلـو أف الناقة تعؿكاألماكن اػبصبة، فوجو ناقتو كبوه 

. غَت ذلك
 فإشعار ،غَت أف كجو اغبقيقة ىنا أف الشاعر ٓب يقصد اؼبعٌت الظاىرم اؼبألوؼ بل ذباكزه إٔب معٌت ؾبازم        

طلب الكؤل : كالنجعة» : االنتجاع للناقة، كىو ال يقصد الناقة بل يقصد صاحبها كقد كرد ذلك ُب لساف العرب
 .(2)« أم أملي على اؼبثاؿٌبعنجفبلف : ، كيستعار فيما سوانبا فيقاؿلفكالع
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 الهجري 
طلبت معركفو، كعن معاكية رضي ا : انتجعت فبلنا: كمن اَّاز» : "لزـبشرما"ػككرد ُب أساس الببلغة ؿ  

من »      : انك لبعيد النُّجعة، فقاؿ: أف رجبل تغدل معو فتناكؿ من منحة معاكلة شيئا فقاؿ لو: تعأب عنو
. كاستشهد ببيتو السابق (1)«كقاؿ ذك الرمة« أجدب خبايو انتجع

 فإف فيو مأخذا عليو، أما إذا حكم عليو ؾبازا كاستعارة قالبيت من ظاىرعلى كفبا يستشف من ىذا انو إذا حكم 
. فبل شيء عليو من ذلك

كىناؾ ،  رضي ا عنها فقد كاف ؽبا ؾبلس يقصده الشعراء كالكتاب كالصلحاء"سكينة بنت اغبسُت"أما   
يتسامركف كيتبادلوف أحاديث الشعر كاألدب كقد كانت فصيحة، بليغة عاؼبة بالشعر أصولو كمعايَته كقد كانت 

:  قصيدتو اليت يقوؿ فيها"كثَت"لقة اللساف أنشدىا ذ، لبقة، كيسة،  حييةفاضلة
ب صرؽ آخر الليل كاػأشاقك ب

 ىب كخيم بالرلمـوػؽ كاحػتأؿ
 نبزعتو الريح أرـز جاػإذا زع

عدل ماءه كنباتو ػبت لسػكه
 بو سعدل كيركم صديقها للًتك

اؼبسارب ػيا ؼػق فرش اّبتضمن 
رل ذك ىيدب مًتاكب ذ اؿلأحم
ض جانب ػال ىزؽ منو كأـكػب
ف كٌد كاىب  ٓبا كل ذم كدػكم

ا كمشارب ػداد لوػدؽ أعػغمك
 .«ةك ا كالناس فيو أسجعلكأهتب ؽبا غيثا عاٌما » : فقالت لو

يا بنت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كصفتي غيثا فأحسنو، كأمطرتو كأنبتو كأكملتو، ٍب كىبتو ؽبا، : فقاؿ
 (2)«فقالت فهبل كىبت ؽبا دنانَت كدراىم

 عليها أنو كىب "كثَت" من خبلؿ اؼبعٌت اؼبتداكؿ ظاىريان، كرد "كثَت"قد حكمت على "سكينة "فالسيدة   
ككصفو   كصفان شائقان رائقان حسنان، ؽبا ىذه القطعة الفنية اعبميلة، كىذه الصور اؼبضطربة اليت تضمنها كصفو للربؽ

اليت شبهها باإلبل، ٍب كىب ؽبا نباتو ككاف ؽبا مطره  كما تفاعل  فيو من حركة كاضطراب كمن أصوات رعده 
هتا، غَت أف ىذه األشياء ُب حكم الغائب كُب ا صديقاهتا كجارإٔبجوادا كريبا فهم ٓب يبخل عليها بو، بل تعدىا 

. حكم العصافَت العشرة ُب الشجرة
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 الهجري 
 قد تكوف ُب نظرىا أدنيها، دنانَت كدراىم فإهنا لن تعدـ استماعان لقصيدة رائعة تشنف  تستفدكىي إف ٓب  

.  يـو الناسإٔبأغلى من الدراىم كالدنانَت اليت قد هتدل كتفٌت كتنقضي بينما ىذه القطعة اػبالدة باقية 
:  حُت ظبع قولو"عمر بن أيب ربيعة" ُب اغبجاز كما حدث لو مع "أبن أيب عتيق"كمن ذلك ما ركم عن 
عة ػؽ دـراقؿبزكنا بإكمن كاف 

اكبل ثكاؿ إف كاف ثنعتو على اال
دا ػكو غنبأتنا ػُّا فلي كىي عز 

كإف كاف ؿبركبا كإف كاف مقصدا 
 فقاؿ لو ابن ،نا إٔب عمر، فمضينا إليوقم ب:  كقاؿ لوزين، أخذ معو خالدا اّب"ابن أيب عتيق"فلما أصبح   

 كا ال نربح ،فقد جئناؾ (فليأتنا نبكو غدا ): قولك:  قاؿ؟كأم موعد بيننا: ، قاؿؾقد جئناؾ ؼبوعد: أيب عتيق
 (1) ػىانك غَت صادؽ، ٍب مضى كترؾأأك تبكي إف كنت صادقا ُب قولك أك تنصرؼ على 

 الناقد، حيث يأخذ نبة العملي ٓب"ابن أيب عتيق التطبيق"إف ىذه العملية النقدية الفذة، اليت استعمل فيها         
 (2).رفيقو كيبضياف إٔب الشاعر عمر يطالبانو بتنفيذ ما ادعى أنو ملـز بو

 الواقعي كاليت حاكؿ فيها االلتزاـ دببدأ الصدؽ الواقعي، ؽ حاكؿ تطبيق نظرية الصد"ابن أيب عتيق"أم أف 
 على أرض الواقع كإال فإف  فيو حيد عن الصدؽ كميبلف عن  ٓب يلتـز بتطبيقوإذافبل يدعي الشاعر شيئان كال يقولو 

ؼببدأ ديٍت أثبتو القرآف ُب حق الشعراء بل عاب عليهم منافاة أفعاؽبم ألقواؽبم مطبقان جادة الصواب كىذا تطبيقان  
 (3)« كىأىنػَّنهيٍم يػىقيوليوفى مىا الى يػىٍفعىليوفى »: قولو تعأب

 التكاملية ُب القصيدة أم أف البيت يسلمك إٔب البيت الذم يليو فبل تشعر  كُب ىذا العصر بدأت بوادر
 أنا  أينا أشعر:  قاؿ للراعي"عبيد الشاعي"ُّذا االنتقاؿ ُب اؼبعٌت فيكوف البيتاف مًتاصاف مًتابطاف يذكركف أف عم 

 (4)«بأنك تقوؿ البيت كابن أخيو، كأقوؿ البيت كأخاه: مب ذاؾ؟ قاؿ: بل أنا يا عم، فغضب كقاؿ: ؟ قاؿأنت أـ
 فالقصيدة غَت اؼبتبلضبة الوحدة الموضوعية ما يسمى ُب العصر اغبديث إٔب إشارةففي ىذه اغبادثة         

 العصر، كلذا أخذت القصيدة العربية ذبنح لذلك كلعل ُب ذا بعض ال يعتد ُّا ُب قإٔباألجزاء اؼبتضامة بعضها 
ىذا سبهيدا ؼبا سبق ُب العصر العباسي من استقبللية ألغراض القصيدة العربية، حيث أصبح الشعراء أكثر ميبلن  
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 الهجري 
جعل القصيدة كحدة متماسكة، كجعل قاعدة للتفاضل بُت شاعر كشاعر، بُت شعر متماسك كأنو سبيكة »إٔب 

 (1)« األبياتمتباعد نسيجكاحدة، كبُت شعر مهلهل اؿ
 كىذا النقد لقي ركاجان لدل علماء اللغة كالنحاة العرب اؼبهتمُت بقواعد اللغة ُب :(النحوي)النقد اللّيغوي - ج

ُب ىذا اَّاؿ، فكل شاعر كبا بو جواد الصرؼ أك يتصيدكف عثرات الشعراء  ىؤالء النحاة صرفها ككزهنا، كراح
 نقدان كٓب تأخذىم ُب ذلك لومة الئم من الشعراء، بل فأكسعوه النحو، كٓب يسعفو اغبظ كقع ُب شرؾ ىؤالء النحاة

كا بذلك بل حا، فلم يسمضو عن حيادكقفوا باؼبرصاد لكل شاعر يرل نفسو فوؽ اللغة، كنصبوا أنفسهم للذك
. عابوا على الشعراء ذلك كانتقصوا من شاعريتهم، كعٌدكه أحد أكجو اللحن

:  ُب قولوؼ أنو رفع كلمة ؾبلٌ "الفرزدؽ" أخذ على "إسحاؽعبد ا بن أيب "فهذا اللغوم الكبَت 
 *(2)من اؼباؿ إال مسحتان أك ؾبٌلفي  كـبض زماف يا ابن مركاف ٓب يدع 

 (3).على ما يسوؤؾ: على أم شيء رفعت ؾبٌلفا؟ قاؿ: فقاؿ لو
 كال زاده ذلك إال ثباتان على آرائو اليت يرل فيها الصواب كالسداد، بل رد اؼبقولة "إسحاؽابن أيب "عض تكٓب ٙب

 اللغوم كالنحوم فجرد سيف اؽبجاء ليفحم مقولة خصمو كليدمغ حجتو "الفرزدؽ"كفأ سبلح فبأشد منها حُت ا
:  ىاجيان كمعرضان بو"إسحاؽابن أيب "فقاؿ ُب 

 (4)*كلكن عبد ا مؤب مواليا كاف عبد ا مؤب ىجوتو لو ؼ
مؤب مواؿ، كلقد غبنت أيضا ُب : كال تزحزح بل رد عليو مصوبا لو ىذه اؼبرة" ابن أيب إسحاؽ"فلم يتزعزع 

 ".مؤب مواليا:"قولك
 على العاـ كاػباص تلك اؼبكانة الشعرية َب ُب كجو الفرزدؽ كال يخإسحاؽففي ىذا اؼبوقف الصامد البن أيب 

–  كىو آخر من استشهد بشعرىم كشواىد كبوية ُب كتب النحو ،اؼبرموقة اليت وبتلها ُب مضمار الشعر العريب
 العربية، شاىد على ما تعرض لو ىؤالء النقاد اللغويُت من  سليقة لغوم كبوم جرت عليو اؿإطاركربديو لو ُب 

 
                                                           

 .137:، مرجع سابق، صاإلسبلميالنقد األديب ُب العصر -  1
. اء، حيث عطف مرفوعا على منصوب، فاؼبعطوؼ حقو النصبثنتسكىو خطأ كبوم ُب باب اال(2*)
 .20:نزىة األلباء ُب طبقات األدباء لؤلنبارم، ص- 3
ياء كل اسم معرب آخره )اسم منقوص :  فجره كٓب ينصبو كُب اعبر حذؼ الياء ألف موإبإليو حيث عملو على اؼبضاؼ إسحاؽ فيو ما ذكره ابن أيب فاألصح- (4*)
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 الهجري 
. سب كشتم كقدح كصل حد التشهَت كاؽبجاء، كرغم ذلك يبضي الناقد سادرا ُب نقده، غَت مباؿ دبا قد يعًتضو

سهاـ نقده البلذع اؼبنطلق فيو من ب الشعراء حكأبو عمرك بن العبلء كىو ما ىو ُب النحو كاللغة ال ينفك ينض
: "ذك الرمة" فبل ربيد عنو، يقوؿ لعيبا  تدرؾ اػبطأ فبل زبطئو كتصيب كبد،قدبصَتة نفاذه كقروبة نقا

 قفران ُّا بلدا نرمي على اػبسف أك  ة خاإال منحراجيج ما تنفك 
 (رحبزاؿ كتنفك ك )مع  (ما)ألف  (ما تنفك)بعد قولو  (إال) إدخالوفيأخذ عليو أبو عمرك بن العبلء،         
( 1)«برمبا ىي خإ ك،حدبجليست 

جرت عليو سنة العرب ُب ما فالناقد يأخذ على الشاعر استعماؿ كلمة ُب غَت ؿبلها، أم أنو خرج على         
ة ناخ باتصاؽبا بو فهذه النوؽ تبقى ـإالطرائق كبلمهم فما ىنا نافية كىي متصلة بالفعل تنفك كال يعمل الفعل 

 االستثنائية ألف الشاعر إالباستمرار ربت كطأة اعبوع الشديد، إٔب أف ينقطع ُّا القفار كالوىاد فبل مربر لدخوؿ 
.  حالة ىذه النياؽيصفأراد أف 

 اللغوية كالنحوية كاليت مضى النقاد يتبعوف اإلشاراتكىذه اؼبواقف تعطينا فكرة عن ىذا النقد اؼبرتكز على 
، لغاية سامية كىي ربديد مكامن ، كتلك اؽبنات منبهُت تارةلسقطاتالشعراء ُب تلك ا  كمؤاخذين تاراتو أيخىرى

ىا فبا شاُّا أك يبكن أف يشوُّا من عثرات كزالت ربط من قيمة الشعر ليصاعبماؿ كالركنق ُب النصوص، كبغية تخ
. أك صاحبو

 كىو النقد الذم يرتكز على اؼبقارنة بُت نصُت ضمن موضوع كاحد، أك مواضيع :(المقارن)النقد الموازن - د
 كاعبيد من األجود كالسابق كالبلحق ، من اعبيدمء معرفة الردإٔبمتعددة بُت شاعرين اثنُت أك عدة شعراء للوصوؿ 

كالسارؽ كاؼبسركؽ منو، كعمومان فإف فيها نقدان كىذا النقد ال يعدك أف يكوف مبلحظات ذاتية تأثرية أحيانا، كقد 
 اؼبعللة نوعا ما، كاليت كاألحكاـ صبلة من القواعد إٔب تسلمو بالناقد عن ذلك كتنأل درجة من اؼبوضوعية إٔبيرقى 

 عن حبثفيها تدليل كاحتجاج يذكر اؼبثل كاؼبقابل كالشبيو كالنظَت كفيها التماس ؼبواطن اعبماؿ ُب النصوص، ك
 بًت، إٔببواطن الفن الكامن كراء اللغة ألفاظها كمعانيها، فيضع اؼبشرط على العضو اؼبراد نقده، فيبًت ما وبتاج 

 دعم كتثمُت، كلقد تعددت ُب ىذا العصر اؼبوازنات ككثرت  إٔبكيعزز كيقوم ما وبتاج 
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 الهجري 
ة النزعة العصبية القبلية، ككثرة األحزاب كدكثرة مفرطة، تبعا لتلك اغبركية اليت شهدىا الشعر العريب، بسبب ع

.  اؽببات كالعطايا عليهمكإغداقهمالسياسية، كتشجيع اػبلفاء األمويُت للشعراء 
 اؼبوازنات بُت الشعراء سواء مع معاصريهم من الشعراء إليوكمن تلك اؼبواقف اليت تعطينا صورة عما كصلت 

أك مع من سبقهم ألف الناقد كىو وبكم على الشاعر ذبوؿ ُب ذىنو تلك األفكار اليت يوازف منها بُت اعبديد 
 ُب اؼببثوثةكالقدٙب، فيوحي للشاعر باؼبواصلة على ىذا اؼبنواؿ أك ذاؾ أك يرل فيها خركجان عن تلك الصورة النمطية 

 حيث "قدامو بن جعفر" الذم ركاه اػبرب القبيل ذاأذىاف النقاد اؼبوركثة من الشعر العريب القدٙب، كفبا يطالعنا من ق
: قصيدتو اليت يقوؿ فيها" مركافعبد اؼبلك بن " "كثَت"نشد أ

 نة حصيصعلى ابن أيب العاص دال
ؿ قتَتىا ػيؤكد ضعيف القـو حم

ردىا كأذاؽبا ػأجاد اؼبسدم س 
ـ األشٌم احتماؽبا ركيستضلع الق

:  من قولك حيث يقوؿ لوإٕبب حيكرب أ قوؿ األعشى لقيس بن معد: "عبد اؼبلك"فقاؿ 
مومة ػئ كتيبة ملػكإذا تج

كنت اؼبقدـ غَت البس جيٌنة 
اؽبا ػدكف نوئ ىبشى الذاءابشو 

بالسيف تضرب ميعلما أبطاؽبا 
( 1)«ؽر، ككصف األعشى صاحبو بالطيش كاْبـيا أمَت اؼبؤمنُت، كصفتك باغبـز كالعز: فقاؿ

 حيث ،ثل ىذه اؼبوازنات كاؼبفاضبلتمب  شغوؼ الذم كاف"ابن أيب عتيق"ػكقريب من ىذه اغبادثة ما كقع ؿ       
:  قولو"كثَت"أنشده 

قليل كال أرض لو بقليل  خليل بنائل من كلست براض 

:  أقنع كأصدؽ منكالقريشيافىذا كبلـ مكافئ ليس بعاشق، : فقاؿ لو
: ابن أريب ربيعة حيث يقوؿ
ا ىنٌ هنا القليل آبـككثَت   كلحظة العُت منها  حظيليت

:  حيث يقوؿتامٌ كابن قيس الرؽ
جرينا ػكم ال توبعيشٌ رقي 

 إنا شئتعدينا ُب غد ما 
ا ػفإما تنجزم عدٌب كإـ

طلينا ػٗب ٍب اـػينا آبػكمنٌ  
 الواعدينا تكبب كإف مطل

 (2)مل منك حينانؤعش دبا ف
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 الهجري 
ظهر فيها مكنستجلي بوضوح مدل انتشار مثل ىذه اؼبوازنات اليت  يبكننا أف نستقرئ ين اؼبوقفُتذكمن ق        

 ىذه األحكاـ اليت كإف إصدار كإال ؼبا سبكن من ، بالشعر قدٙب كحديثوكإؼبامو قراءاتوذكاء الناقد كسعة اطبلعو ك
 النقد أك اؼبؤاخذات اليت أخذىا الناقد مكامنير فبدت غَت معللة ُب حينها، إال أف الناقد البلحق بإمكانو أف يست

. على ىذا الشاعر أك ذاؾ
شكل أرضية كقاعدة بٍت عليها نقاد العصر ست اؼببلحظات اليت بدرت من نقاد العصر األموم قكىذ       

.  التطبيقأكم سواء على مستول الرؤية ؽالعباسي أحكامهم، كاليت يلتمس فيها بعض التطور كالر
.  عن النقد اؼبوضوعي نعرج على النقد الذاٌباللُّمحكبعد ىذه 

كمن التسمية أساسان يتجلى لنا مفهومو، فهو الذم ينبع من الذات، أم الذم يصدر فيو   :النقد الذاتي- ب
 إف على مستول األلفاظ ُب صباؽبا ،ثر فيها، فيبدم تذكقو ألثر أديب ماأ بعمل ما إعجابوالناقد من ذاتو ليعرب عن 

 كتراتبها، كىذا االنفعاؿ الذم ينبثق من اطٌرادىا كاألكزاف ُب اإليقاعاتكركنقها أك مستول اؼبعا٘ب ُب جبلؽبا، أك 
كاف الشعر يؤثر فيهم فيملك عناف نفوسهم، فيطلقوف »األثر الفٍت فيها، فقد يًتكو لدف الناقد ىو انفعاؿ نفس 

فيو حكمان نعده ذاتيان غَت معلل كال كاضح األسباب ٍب إف ذلك اغبكم ُب غالب األحياف، أك ُب صبيعها، إمبا كاف 
 كنسق التنظيم، كحالة السامع كربيلو للحالة اإليقاعينبثق عن انفعاؿ بالنص األديب بكل عناصره اللفظ كاؼبعٌت، ك

 (1)«اليت خلقت النص
 أثرت علن اػبلفاء كالشعراء ،رز ُب ىذا العصربتعرب عن ىذا االذباه الذم نذكر مواقف كُب ىذا اؼبقاـ 

 "الفرزدؽ" حينما أنشده "سليماف بن عبد اؼبلك"  عنالشعر، كمن ذلك ما ركمة كغَتىم من العلماء كنػىقىدى 
: قصيدتو اليت يقوؿ فيها

ىم دكىرىٍكبو كىأىفَّن الرٍّيحى تطلب عن
ـ ػقلفطوف الريح كىي تبسركا يخ

يتها ػإذا استوضحوا نارا يقولوف ؿ

ا بالعصائب جػذبوا ترة من ػلو 
إٔب شعب األكوار من كل جانب 

ىم نار غالب مدػكقد خصرت أم
: فأنشدهان  حاضر"نصيب"، ككاف "سليماف"فغضب 

ىم ػافلُت رأيتؽأقوؿ لركب 
 عن سليماف إنٍت ٘بكبٌرقفوا خ

نوا بالذم أنت أىلو ثفعاجوا فأ

قفا ذات أكشاؿ كموالؾ قارب  
 باؿػ طداف كأىلؼبعركفو من 
نت عليك اغبقائب ثكلو سكتوا أ
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 الهجري 
: أعط نصيبا طبسمائة دينار، كأغبق الفرزدؽ بنار أبيو، فخرج الفرزدؽ مغضبا يقوؿ: يا غبلـ: فقاؿ

كشر الشعر ما قاؿ العبيد  كخَت الشعر أكرمو رجاال 
 الفخر بأبيو فبا جعل اؼبمدكح إٔب اؼبديح بل جره ذلك إٔبفالفرزدؽ ٓب وبسن التخلص من ذكر الركائب       

 التخلص كأحسن موقع الفًتة فتحاشاىا ُب نصو إٔب تفطن "نصيبا"ق عليها، ُب حُت أف بيتفطن ؽبذه الزلة كال يثي
 ذكر صفات اؼبمدكح جودان ككرمان كطوؿ ذات يد جعلت الركائب تثٍت كبوه بل كتثٍت عليها إٔبمن ذكر الركائب 

يب على ث اؼبمدكح، غَت أف اؼبمدكح كىو م كـر يستمطرأفحقائبها، كىذه مبالغة ؿبمودة من الشاعر استطاع ُّا 
 هبمع ربت عنواف أفألف معظم النقد الذاٌب يبكن : "  على الفرزدؽان صيبفالشعر ٓب يعط تعليبلن دقيقان لسر تفضيلو 

( 1)" بو، كال هبٌشم نفسو عناء التعليلإعجابوفالناقد كاف يعجب بقوؿ الشعر، فيبدم « اإلعجاب» 

عن أ: من أشعر الناس؟ قاؿ: كمن اؼبواقف اليت ركيت عن الشعراء ما ركم عن جرير حينما سألو عكرمة
زىَت شاعرىم، : ، فإذا ذكرت اعباىلية فأخربه عن أىلها؟ قاؿاإلسبلـما أردت : ؟ قاؿاإلسبلـ أـ تسألٍتاعباىلية 

هبيد مدح اؼبلوؾ، كيصيب صفة : فاألخطل؟ قاؿ: الفرزدؽ الشعر ُب يده، قلت: ؟ قاؿفاإلسبلـقلت : قاؿ
( 2)«دعٍت فإ٘ب كبرت الشعر كبرنا: فما تركت لنفسك؟ قاؿ: اػبمر، قلت

غَت أف جريران ىناؾ أعطى أنصاؼ تعليل كٓب يصدر ُب حكمو إال انطبلقان من تأثره اآلٕب بالشعر كالشاعر        
فحكمو على »  أساس أقاـ ىذه اؼبفاضلة أك بٌت ىذه اؼبوازنة،  أمٌ كٓب يقدـ تعليبلن مقنعان فضل كل شاعر، كعلى

الشعر ُب يده، كاألخطل نبعة  الشخصي أك من التأثر الشخصي، فالفرزدؽ اإلعجابكل شاعر حكم نابع من 
 االنطباع الفردم الذم إال ذاهبيد مدح اؼبلوؾ كيصيب صفة اػبمر كىو نفسو قد كبر الشعر كبرا، فبل نلحظ ُب ق

( 3)« الذاٌب بالشعر موضوع النقداإلعجاب إالليس لو ما يربره 

ٌب غَت اؼبعلل ُب العصر األموم كعن األسس اليت ذا عن الصورة اليت كاف عليها النقد اؿةكىذه اؼبواقف تعطينا 
سبة ف كاغبكم عليو ُب مرحلة كانت حاظبة باؿ، يقوموف بعملية تقوٙب الشعر كنقدهـبٍت عليها النقاد أحكامهم كه

 كقاعدة خلفية  صلبةللمرحلة اليت تلتها، كىي مرحلة العصر العباسي، حيث شكل النقد األموم أرضية 
  كأقول حجة، كأكثر موضوعية، ليكوف النقد أكثر دقة،اتكأ عليها النقاد العباسيوف قويٌة  كعصا، النقدإليهايؤكب 

 . برىافسطعكأ
 
 

                                                           
 .155 ص خثَت عبد ريب، كاألموم،اإلسبلميالنقد األديب ُب العصر -  1
 .96، ص1رجع سابق، جابن رشيق،ـالعمدة، -  2
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 :العباسيالحركة النقدية في العصر : المطلب الرابع
انتقلت اػببلفة اإلسبلمية إٔب بٍت العباس، فنشطت اغبياة العقلية كارتقت رقيان منقطع النظَت، كىذا الرقي  

العقلي اقبر عنو رقي أديب كفكرم ظهرت آثاره ُب الفكر كاألدب؛ إذ نشطت اغبركة األدبية نشاطان بليغان، كمن 
استقصى فصوؽبا كأحسن االستقصاء كقرأ عنها كأجاد القراءة، كفهم سَتكرهتا فأتقن الفهم، كاستنبط خصائصها 

فويفق إٔب الصواب، ال يعدـ أف هبد ؽبا أثران كبَتان ُب النقد العريب ُب ىذه اؼبرحلة اؼبتقدمة من تاريخ الفكر العريب؛إذ 
النقد نتاج األدب، كقد ال نغإب كثَتان إذا قلنا بأف اغبركة النقدية العربية ُب ىذا العصر قد لقيت  من الركاج ما ٓب 

تبلغو ُب اؼبراحل اؼبتقدمة عنها تبعا لعدة عوامل أنبها االنفتاح الثقاُب الذم شهدتو األمة العربية على الشعوب 
كاألمم  اؼبختلفة ُب البلداف اؼبفتوحة، كذلك االختبلؼ الفكرم كاالمتزاج العقلي مع حضارات كثقافات األمم 

 نقاد العصر العباسي من الثركة النقدية اليت جناىا النقد العريب منذ العصر اعباىلي حىت »اَّاكرة ؽبم؛ كقد استفاد 
كنشط الركاة  كالعلماء ُب صبع كتدكين اللغة  القرف الثا٘ب للهجرة، فبنوا عليها نقدىم  ما اىتدكا إليو بأنفسهم

كاألشعار اعباىلية كاإلسبلمية، باإلضافة إٔب األقواؿ النقاد السابقُت، كاألقواؿ اؼبنقولة عن اليوناف كاؽبند كفارس ُب 
  .(1 ) «الببلغة

 كقد كصلنا ُب اؼبرحلة من نظريات كمناىج، السابقة للعصر العباسي كىي اؼبرحلة األموية إٔب أىم خصائص 
النقد العريب فيها، كُب ىذه اؼبرحلة نشطت اغبركة النقدية كازدىرت على يد ؾبموعة من النقاد  تتابعت آراؤىم 
كأفكارىم كنظرياهتم ُب الكتب اليت ألفوىا ُب ىذا اَّاؿ  كلعل أحد أىم األسباب اليت أدت إٔب ركاج الفكر 

النقدم كاشتداد الصراع  بُت النقاد  ىو ظهور ما ظبي بالشعراء ادثُت، أك ظاىرة الشعر ادث، كاليت انقسم 
فئة عارضتو كانتصرت للشعر القدٙب، بل كانت ترفضو كسبجو، كفئة ٓب ذبد فيو غضاضة؛ : النقاد تبعا ؽبا إٔب فئتُت

 .    بل كدافعت عنو كألفت فيو
كىذه الظاىرة اليت شغلت باؿ النقاد ُب القرنُت الثا٘ب كالثالث اؽبجريُت كانت ناذبة عن اىتماـ العلماء 

بالقرآف كاغبديث ركاية كشرحان كتفسَت لفهم القرآف، ٍب إف حاجة الشعوب اؼبعربة لفهم الدين استدعت كضع 
مصنفات ُب اللغة كقواعدىا، حرصان على سبلمة اللغة للوقوؼ ُب كجو ما شاع من غبن بسب امتزاج العرب 

 .بغَتىم من الشعوب
       

 
                                                           

(
1

. 96:،ص1،1987النقد العريب كتارىبو عند العرب،خالد يوسف،اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع،بَتكت،لبناف،ط–  (
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 للغة، االستشهادعلى ة النحا ككُب حرص اللغويُت (ادث) بُت القدٙب كاعبديد  الثنائياتكُب خضم ىذه 

ىم ال يثقوف ُب الشعر ادث، كينظركف ت درجة جعلإٔبكم ُب أذكاؽ بعضهم تحتإٔب الشاىد كاؼبثل كظلت اغباجة 
 للقواعد النحوية اليت أخذكا يبحثوف ؽبا عما يؤيدىا من االحتجاج، كال يعولوف عليو ُب مسألة انتقاصإليو نظرة 

ىا عجمة كٓب ىبالطها غبن، كقد بدأ بأقواؿ العرب الفصحاء األقحاح، الذين يعتد بأقواؽبم األصيلة اليت ٓب تش
ابن أيب إسحاؽ "، كأكؿ من عٌلل النحو فيما يقاؿ بالنحويوف هبركف القياس كيعللوف النحو كيعتربكف بو كبلـ العر

رأس ) "عيسى بن عمر الثقفي"ق، كىو أعلم أىل البصرة كأنقلهم، ككاف ىو ك176 اؼبتوَب سنة "اغبضرمي
، كلكنو كاف أشد الناس تسليما للعرب، كقد " عمرك ابن العبلءأبو"يطعناف على العرب، ككاف معهما  (قعرينتآب
اهتا كغريبها غ  أف أبا عمرك طالت مدتو، فكاف أكثر طلبا لكبلـ العرب كؿإال  باؽبمز فغلبو "إسحاؽأيب ابن "ره ظنا

. (1)حىت سبيز بذلك
 ُب ىذا اؼبقاـ ىو النقد يهمنا النقد كما صنوه التأثَت ُب الشعر كما أثرت ُب إٔبكىذه اغبركة العلمية أدت        
 الشعراء إٔب اىتمامهم يوجهوف كا الكوفة كالبصرة، كأخذد ىذا اللوف على نقالغلبةتأثر النقد بالنحو "حيث 

 . (2) عليو اعًتضوا فما كافقها أقٌركه، كما ٓب يوافقها،سهممكيعرضوف أقواؽبم على مقام
 إٔب كاؼبيل نوعا ما ،مية كالتحليل كالتعليلؿ أصبحت تتسم نوعا ما بالع،العملية النقدية ُب ىذا العصرٌف أم أ       

إعطاء الدليل، كإف بقيت العبلقة بُت الناقد كالشاعر كاؼبتلقي عبلقة زباطر فأحيانا يًتؾ الناقد الدليل ألنو مفهـو من 
. السياؽ

 إٔب ُب ىذا البحث ، كسننصرؼىذا كقد ظهرت ُب ىذا العصر صبلة من اؼبسائل اليت خاض فيها النقاد
، بغض النظر عن بع مراحل اغبركة النقدية العربية ُب ىذا العصرت تنبنا ألف ، صاحبوإٔباؼبوضوع النقدم ال 

. صاحبها
 
 
 
 
 

                                                           
  .250:تاريخ آداب اللغة العربية، مصطفى صادؽ الرافعي، ص  - 1
 .       84 : القرف الرابع اؽبجرم، مرجع سابق، صإٔبتاريخ النقد العريب  - 2
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 الهجري 
: مسائل النقد في العصر العباسي 

 غاية ىذا العصر غَت أهنم ٓب يولوا ؽبا إٔب شغلت مسألة الطبقات النقد العريب منذ ظهوره :مسألة الطبقات  .1
 ُب آراء نقاد من ـبتلف العصور، حيث تناقل الناس  شذرات ؽبا سفرا يلم ُّا، بل قبد ؽبااكدرؼ خاصا، كٓب ماىتماما

أحكاما سائرة ُب تفضيل الشعراء بعضهم على بعض كتقديبهم، كقد صبعت ىذه األحكاـ كأمثاؽبا أكاخر العصر 
األموم أك ُب الثلث األكؿ من القرف الثا٘ب للهجرة كتداكؽبا الركاة من بعد، كسجلت ُب بعض كتب النوادر كأخبار 

الشعر كالشعراء منذ القرف الثالث اؽبجرم، كٓب يكن لوضع الشعراء ُب طبقات مقاييس ؿبددة كاضحة، إمبا ىي 
 لغَته ُب نظر اأحكاـ مطلقة، ككلها تدكر حوؿ إجادة الشاعر التعبَت عن معٌت من اؼبعا٘ب ُب قوة كإحكاـ، ٓب

 (3).الناقد

شاعت ىذه القضية ُب النقد العريب القدٙب، كظهرت مع حركة الشعر ادث الذم  : قضية اللفظ والمعنى .2
ظهر ُب العصر العباسي، كقيل ذلك ظهرت مع موجة تفسَت القرآف الكرٙب، كاختبلؼ اؼبفسرين حوؿ كجوه اإلعجاز 

فئة انتصرت للمعا٘ب، كليس : القرآ٘ب، كىل ىي متجلية ُب لفظو أـ ُب  معناه، كانقسم النقاد تبعان لذلك  فئتُت 
 بل اللفظ اؼبقصود ىو الًتكيب اللفظي ُب عبارة مفيدة، أك »اؼبقصود إفراد األلفاظ لوحدىا أك فصلها عن اؼبعا٘ب

صبلة، كاؼبعٌت ىو اؼبعٌت الذم تدؿ عليو تلك العبارة، كؼبا كاف ؾباؿ الببلغيُت منذ القدٙب ىو العبارة، فكل ما يقاؿ 
 (1)«عن اللفظ كاؼبعٌت ينصرؼ إليها

 ،( ىػ255ت(" اعباحظ" كيأٌب  على  رأس النقاد الذين آثركا جانب اللفظ دكف إنباؿ للمعٌت األديب، كالناقد 
من النقاد األكائل الذين أكلعوا ُّذا اعبانب ككل لو استفاضة ُب كتابيو اغبيواف كالبياف كالتبيُت، برغم أف مثل ىذه 

القضايا الببلغية كالنقدية كردت  ُب كتاب اغبيواف عرضان نظران ؼبا عرؼ بو اعباحظ من استطراد، أما ُب كتاب البياف 
كالتبيُت، فتظهر آراؤه الببلغية كالنقدية ساطعة، فقد  عيرؼ اعباحظ سعة عقلو، كركعة  ببلغتو، كشهرة فصاحتو فبا 

كلعل ىذا ما حاكؿ ، (2)«إٌف الناس عياؿ عليو ُب الببلغة كالفصاحة كاللسن كالعارضة »:حدا بابن العميد إٔب القوؿ
معلقان على ما " اعباحظ"أف يعرب عنو ُب أغلب آرائو حيث يقوؿ معلقان على ما حدث أليب عمرك بن العبلء يقوؿ 

 كذىب الشيخ  »:بعد ظباعو لبيتُت شعريُت" أيب عمرك بن العبلء"حدث لػ
 

                                                           
3
  .63ص  – 62النقد األديب، ؿبمد زغلوؿ سبلـ، ص - 

1
 .67:تاريخ النقد العريب، مرجع سابق، ص- 

2
 .103:،ص16معجم األدباء، ياقوت اغبموم،ج -  
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 الهجري 
إٔب استحساف اؼبعا٘ب، كاؼبعا٘ب مطركحة ُب الطريق يعرفها كالعجمٌي العريٌب البدكٌم كالكردٌم، كإمٌبا الٌشأف ُب إقامة 
الوزف، كسبييز اللفظ كسهولتو، كسهولة اؼبخرج، كُب صٌحة الطٌبع، كجودة الٌسبك، فإمٌبا الٌشعر صناعة، كضرب من 

 (1)«الٌنسيج، كجنس من الٌتصوير 

 "عن كثَته كمعناه َب ظاىر لفظو ما كاف قليلو يغنيك"كيوضح اعباحظ بأف أحسن الكبلـ 
 : كيذىب اعباحظ إٔب تقسيم اللفظ كاؼبعٌت تقسيمان جديدان فيقوؿ -

 .منو اغبقَت كمنو الشريف: اللفظ 
 .منو الساقط كمنو الكرٙب: كاؼبعٌت

كفكرة اعباحظ ىذه ىي ذاهتا اليت قاؿ ُّا الشاعر الفرنسي . أم أفَّن الشعر يصنع بالكلمات كليس باؼبعا٘ب
إفَّن الشعر ال يصنع من األفكار، إنَّنو مصنوع من األشياء، أك من كلمات :))، إذ قاؿ(ـ1898-)ماالرميو

 .(2)((تدؿُّ على األشياء
كفصل بينهما منذ أف عٌرؼ  (اللفظ كاؼبعٌت) ككقف عند قضية )ىـ337ت)"قدامة بن جعفر"ٍبَّن جاء 

اؼبعا٘ب للشعر دبنزلة اؼبادة  )):، كمنذ أف قاؿ ػ أيضاػ(3)((قوؿ موزكف مقفى يدؿُّ على معٌت )):الشعر بأنَّنو
. (4)((اؼبوضوعة، كالشعر فيها كالصورة

:      كىنا يتبُت األثر األرسطي ُب قدامة، ذلك بأفَّن أرسطو كاف يرل أفَّن اؼبوجودات تتألف من عنصرين
، غَت أفَّن قدامة الذم فصل بُت اللفظ كاؼبعٌت ٓب يعتنق ىذه ...ىيؤب أك مادة، كصورة سبنح ىذه اؼبادة شكلها

ا أراد أف يقوؿ إفَّن : الفكرة األرسطية ابتغاء التوحيد بُت اللفظ كاؼبعٌت، أم أنَّنو ٓب هبعل االثنُت شيئا كاحدا، كإمبَّن
. اؼبعا٘ب معركضة للناس، كإمٌبا الفضل ؼبن  يبنح ىذه اؼبعا٘ب الصورة اليت تصَت ُّا شعرا

كبقي الفصل بُت اللفظ كاؼبعٌت قائما لدل النقاد كالببلغيُت العرب، إذ  ( ىػ470ت)عبد القاىر 
هبعلوف لؤللفاظ صفات كللمعا٘ب صفات أيضا، كيدعوف الشاعر إٔب أف يبلئم بُت معناه كلفظو، حىت جاء 

عبد القاىر اعبرجا٘ب كعاب الذين يقدموف الشعر ؼبعناه أك للفظو، أم أنَّنو أنكر تلك الثنائية، كدعا ػ ُب 
الوقت نفسو ػ الناقد العريب إٔب أف يعٌت برؤية الصورة ؾبتمعة، من الطرفُت معا، من دكف فصل بينهما،  

 

                                                           
1
 131:  ص 3 اغبيواف، أبو عثماف عمرك بن حبر اعباحظ، ربقيق عبد السبلـ ؿبمد ىاركف، دار الكتب، بَتكت، لبناف ؾبلد - 

 .31، 30:، صسلمى اػبضراء اعبيوسي:  الشعر كالتجربة، أرشيبالد مكليش، ترصبة2-
3
. 11: صكماؿ مصطفى:  نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ربقيق- 

4
 .13:اؼبصدر نفسو،ص- 
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 الهجري 
كقد يوحي . ىبدـ فكرة اإلعجاز اليت كانت تشغل بالو (اللفظ كاؼبعٌت)بعد أف أحسَّن بأفى إنكاره لتلك الثنائية 

كىذا االعتقاد صحيح من جهة كخاطئ . اىتماـ عبد القاىر باؼبعٌت بأنَّنو منحاز إٔب جانب اؼبعٌت دكف اللفظ
من جهة أخرل، ذلك بأفَّن عبد القاىر ال يقصد باؼبعٌت اؼبعٌت العقلي اؼبنطقي، كإمبا يقصد بو اؼبعٌت الشعرم 

اؼبتولد من الصياغة، فهو قد أىتم باؼبعٌت مع اىتمامو بالصياغة، كذىب إٔب أفَّن األلفاظ خدـ للمعا٘ب كأكعية 
، أم أفَّن لؤللفاظ كظيفة معينة عليها أف تؤديها، كإال (1).ؽبا، فهي تتبعها ُب حسنها كصباؽبا، كقبحها كرداءهتا

فبل قيمة ؽبا ُب ذاهتا، على أفَّن األلفاظ تتحدد قيمتها دبقدار ما توحيو من داخل الصورة اؼبركبة، كأفَّن مصطلح 
اللفظ )عند عبد القاىر يعٍت الداللة الكلية اؼبستمدة من الوحدة الناشئة من كليهما، أم من  (اؼبعٌت)

 (.النظم)، كىذه ىي خبلصة نظريتو ُب (كاؼبعٌت
عمر بن "على رغم قدمها ُب األصل كالوضع فهي ترجع إٔب العصر اإلسبلمي، كمقولة :قضية انتحال الشعر .3

" ابن سبلـ" "اؼبفضل الضيب"ك" خلف األضبر"الشهَتة عن سبب كضع الشعر أك انتحالو، كقد سبق  " اػبطاب
 أنو كاف خَت من عرض ؽبا، كبرىن عليها، كطبقها على من درسهم من الشعراء، ككاف أعبلىم »اػبوض فيها إال 

 (2)«صوتان، كأكثرىم تدقيقان كسبحيصان، كأدقهم سندان، كأكفاىم للركح العلمية اػبالصة، كأقنعهم بأدلتو النقلية كالعقلية
 كُب »ُب القضية" ابن سبلـ"أم أنو أخذ يبيل إٔب االستناد للركح العلمية البحتة،ك خَت ما يبثل ذلك قوؿ 

الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثَت ال خَت فيو، كال حجة ُب عربية، ال أدب يستفاد ، كال معٌت يستخرج، كال مثل 
يضرب، كال مديح رائع، كال ىجاء مقذع، كال  فخر معجب، كال نسيب مستطرؼ، كقد تداكلو قـو من كتاب إٔب 

 إذا أصبع أىل العلم كالركاية –كتاب، ٓب يأخذكه عن أىل البادية، ٓب يعرضوه على العلماء، كليس ألحد 
 (3)«أف يقبل من صحيفة كال يركل عن صحفي - الصحيحة على إبطاؿ شيء منو

يقر بفكرة انتحاؿ الشعر كنسبتو لغَت قائليو، كىذا الشعر ال فائدة ترجى منو، كال طائل من " ابن سبلـ"أم أف 
كرائو؛ ألنو غَت  مأخوذ من األعراب، كٓب ىبضع ؼبقاييس العلماء، كٓب هبمع على رده أصحاب الركايات الصحيحة 

 .اليت سبحص ُب القوؿ، كترد الكبلـ كالشعر لصاحبو، كتبطل  الشعر اؼبنحوؿ ك اؼبفتعل على منتحلو

                                                           
1
 .97، 95:دالئل اإلعجاز، عبد القاىر اعبرجا٘ب: ظرين-  

2
 .102-101:ص ُب النقد األديب كتارىبو عند العرب، خالد يوسف،-  

3
 .04:،ص1،ج1974،القاىرة،2ؿبمود ؿبمد شاكر، مطبعة اؼبد٘ب،ط: طبقات فحوؿ الشعراء،ابن سبلـ اعبمحي، ربقيق- 
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 الهجري 

شغلت ىذه القضية باؿ النقاد  ُب العصر العباسي، نظران لولوعهم بابتكار اؼبعا٘ب، :قضية السرقات الشعرية .4
كاخًتاعها، كتوليد األفكار كابتداعها كحرصهم على نسبة األقواؿ ألصحابو، مراعُت ُب ذلك عدة أمور أنبها 

 .األسبقية الزمانية ؛ كسيأٌب التفصيل فيها مع اغبصرم ُب الفصل التطبيقي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 44 

 الخامس سٍرورة النقذ العربً القذٌم حتى القرن الفصل األول                                    

 الهجري 

 

 القديم في المغرب العربي  ية في النقد النقد سيرورة الحركة :المبحث الثاني

ال تكاد زبتلف عن نظَتهتا يلفيها غبركة النقدية ُب اؼبغرب العريٌب إٌف الباحث اؼبتمٌعن كالدارس اغبصيف ؿ
منذ البدايات األكٔب لؤلدب  ظهرت إرىاصاتو اؼبشرؽ العريب مع فرؽ زمٍت نسيٌب، ىو أف النقد ُب شرؽ العريبُب آب

عرؼ تطٌوران كخصوصية بل اتضحت اؼبناىج ُب ىذا »ذاؾ الذم  ككذا األمر بالنسبة إٔب صنوه ُب األندلس،العريب 
اإلقليم الشاسع من غرب إفريقيا كالعآب العريٌب، أىضف إٔب ذلك أٌف اإلشكاؿ ليس كاردان فيما يتعٌلق باألندلس، 

فاػبزائن مؤلل باؼبؤلٌفات عنها، كلكن الصعوبة قائمة، كاغبقوؿ مشوٌكة بالقتاد فيما يرجع إٔب النقد اؼبغريٌب 
  (1).«القدٙب

اإلقباؿ على البحث ُب ىذا » فٌ كظٌل أغلب الباحثُت يقٌدموف رجبل كيؤخركف أخرل نظرا ؼبا تقٌدـ، كأل
اإلقليم يعٌد مغامرة؛ ألٌف من ينيط بنفسو اػبوض فيو يكوف مضطران إٔب التنقيب كالٌتمحيص كاؼبوازنة كالغربلة، كقد 

تسعفو اؼبظاٌف فبل يصطفي منها؛ بل ىو مضطٌر إٔب األخذ عن اؼبصنفات اؼبختلفة من تارىبية كفقهية كأدبٌية 
كما ىو .كسياسية كغَتىا على اعتبار أٌف القدامى كانوا هبملوف ـبتلف العلـو كاؼبوضوعات ضمن قرطاس كاحد

 ( 2)«متداكؿ كمقرر أٌف أم منهج نقدٌم ال بٌد لو من أف يبتاح من أصوؿ معرفٌية عديدة
أم أٌف العسر قد يكتنف حبثو من صبيع اعبوانب، نظرا لعدـ استقرار األدباء كالنقاد القدامى على منهج 

ثابت أك طريقة كاحدة ُب التصنيف، فهم وباكلوف اإلؼباـ بكل علم، كاإلحاطة بكل فٌن، كاإلجادة ُب األمرين معنا، 
فبٌا وبدك بالباحثُت اؼبعاصرين إٔب التزٌكد بثقافة كاسعة، تتيح ؽبم التعامل مع ىذه النصوص النقدية، ىذه الثٌقافة قد 

حتمٌية اإلتقاف للغات األجنبٌية كي »ال تقتصر على اٌلٌية، بل تتجاكزىا إٔب الثٌقافة العاؼبية اليت  تفرض على الٌناقد 
وبدث الٌتبلقح بُت األفكار، كاالحتكاؾ بُت الثقافات، ٍب اإلفادة من ـبتلف النظريات اؼبتجٌذرة كاؼبتجٌددة ُب اآلف 

على اللسانيات غالبان كىذه اللسانيات نفسها - أك ىي قائمة-ذاتو، كذلك ألف الدراسات النقدية الغربية تقـو 
ؿبدثة، كىو ما هبعل الدارس العريٌب يقف حائران سادران فتأٌب مباذجو التطبيقٌية متذبذبة، أك ىجينان من القدٙب 

 .(3)«كاغبديث قٌلما تصفو فيو الٌصورة، كتٌتضح فيو اؼبعآب

                                                           
  24- 23 ص2000 النقد األديب القدٙب ُب اؼبغرب العريب، ؿبمد مرتاض، منشورات ارباد الكتاب العرب، - 1
 . 24: اؼبرجع نفسو، ص-   2
  .24:ف ـ، ص -   3
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 الهجري 
لكٌن . اؼبناىج النقديٌة ُب التاريخ األديٌب للمغرب العريبٌ  كالذمكسنركز ُب حبثنا ىذا على ؿباكلة استخبلص 

الطريق ليس ذلوال، كاؼبهمة ليست سهلة، ألٌف الذين سبقونا ٓب ينيطوا أنفسهم ُّذه الرسالة، فلم قبد من أرٌخ ؽبذا 
 (1).النقد من اؼبشارقة ُب دراساهتم العديدة

عجز اؼبغاربة عن حبكم عدة عوامل أنبها االستعمار الفرنسي الذم كبت اغبريات العلمية كالثقافية، فقد  ك
أف يقوموا حبصر أك صبع أك استنباط ما تركو األسبلؼ، فجاء اعبيل اعبديد ليلفي فراغان مهوال ينذر بيأس من 

كفبا زاد الدارسُت زىدان كغٌت عن النظر ُب ىذا الًتاث؛ ىو تلك . العثور على مصنفات أك مباذج ُب ىذا اؼبضمار
 غَت أٌف السنوات األخَتة شهدت قفزة نوعٌية ُب ىذا اؼبيداف حيث  النظرة التشاؤمية اليت أبداىا بعض الباحثُت؛

على فتح زبٌصصات لدراسة الًتاث  (ليبيا، تونس، اعبزائر، اؼبغرب، موريتانيا)تنافست ـبتلف اعبامعات اؼبغاربٌية 
اؼبغاريٌب كمناقشتو كربليلو،بغية استكشاؼ دفائنو، كاستخراج مكنوناتو، كاؼبكتبات اؼبغاربٌية تزخر دبئات بل بآالؼ 

بفعل عاملي اإلنباؿ كالزمن، كاليت مابرحت - لؤلسف الشديد - اؼبخطوطات النادرة كالقٌيمة اليت ضاع معظمها
تنتظر من ينفض عنها غبار الزمن، كيكشف عنها الغطاء كيبيط عنها الٌلثاـ، كىي تتوزع على عٌدة زبٌصصات 

 .تارىبية كأدبية كفنية كفقهية كغَتىا من اؼبصنفات
فاؼبٌتمٌعن جيدان ُب اللمحات النقدية للمغرب العريٌب إذان، كاليت كٌونت ركافد تأسيسٌية ؼبختلف اؼبناىج اليت 
ظهرت فيما بعد؛ يبكن أف تلتمس ُب ـبتلف اؼبؤلفات اليت كتبها األصوليوف كالٌرحالوف كاؼبؤرخوف، ألف الفقهاء 
مثبلن تعٌذر عليهم شرح اغبديث النبوٌم أك ربليلو من غَت تعٌرض إٔب أقساـ الببلغة من علم معاف، كعلم بياف، 

 (2).كغَتنبا
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 الهجري 
 

: اتجاىات النقد المغربي القديم: المطلب األول 
 ُب ثبلثة "عبد السبلـ شقور" النقد األديب ُب اؼبغرب العريٌب اذباىات ـبتلفة حصرىا الدكتور شهد كلقد

 :ىي
كىو ينطلق من نصوص دينٌية لغايات تشريعٌية أك غَت تشريعٌية؛ كمنو األحباث اليت تناكلت : اذباه ديٌٍت صرؼ- 1

 .قضٌية اإلعجاز كالببلغة النبويٌة
 .كيتمٌثل ُب الشركح األدبية: اذباه أديبٌ - 2
 (الركض اؼبريع)ابن البناء اؼبراكشي بكتابو : كيهتم بالتقعيد ُب اؼبقاـ األكؿ؛ كيبثٌلو: اذباه تأسيسي- 3

كىذه ، ( 1).(أحكاـ التأسيس ُب إحكاـ التجنيس)كابن رشيد السبيت بكتابو  (البديع)كالسجلماسٌي بكتابو 
 .االذباىات يبكن القوؿ أف تصنيفها قاـ على أساس اؼبشرب الذم استقت منو مادهتا

، "علي لغزيوم"كاالذباىات النقدية ُب اؼبغرب العريب قد توزٌع توزيعان آخر كما يذىب إٔب ذلك الدكتور 
فيكوف االذٌباه األكؿ ىو ما اشتمل على ثقافة عربية خالصة اعتمادان على الذكؽ العريٌب كحكمو على النص؛ كيبثل 

أنوار التجلي على ما تضٌمنتو قصيدة )بكتابو  (ـ1387/ ىػ 789 )-"أبو القاسم الثعاليب الفاسي"ىذا االذباه 
ىػ، كمنهج دراستو ىو أنٌو يتناكؿ القصيدة بيتان بيتان، شارحان كل كاحد منها بصورة ـبتلفة 750اؼبتوَب سنة  (اغبٌلي

شرح فيو  (رفع اغبجب اؼبستورة عن ؿباسن اؼبقصورة)من لغة كفكرة كعركض كببلغة، كمن ىذا االذباه أيضان كتاب 
. "اؼبستنصر اغبفصيٌ " ُب مدح "حاـز القرطاجٌٍت "مقصورة 

منهاج البلغاء كسراج )كأما الثا٘ب فهو ما تأثٌر بتيار الفكر اليوناٌ٘ب كالنقد األرسطي؛ كمن النماذج اليت سبثٌلو 
أيب ؿبمد "ػػػؿ (اؼبنزع البديع ُب ذبنيس أساليب البديع)ك (ـ1285/ ىػ684ت )"حاـز القرطاجٍت"ػػػؿ (األدباء

 .(ـ1321/ ىػ 721)-"ابن البناء العددٌم اؼبرٌاكشي"ػػػؿ (الركض اؼبريع ُب صناعة البديع)، ك"القاسم السجلماسيٌ 
كأٌما االذباه األخَت فهو الذم اىتم باإلعجاز القرآ٘ب أكثر من غَته، فاختٌص أصحابو بالوقوؼ عند 

ُب كل من كتابيو  ( ىػ544 )-"القاضي عياض"اإلعجاز القرآ٘ب كأكجهو البيانية؛ كيبثل ىذا االذباه بصورة جلٌية 
ـٌ زرع من الفوائد)ك (الشفا بتعريف حقوؽ اؼبصطفى)  .(2)(بغية الرائد ؼبا تضٌمنو حديث أ

                                                           
. 26-25:،ص2000النقد األديب القدٙب ُب اؼبغرب العريب،ؿبمد مرتاض، منشورات ارباد  الكتاب العرب، - 1
2
  .26: نفس المرجع، ص -  



 

 47 

 الخامس سٍرورة النقذ العربً القذٌم حتى القرن الفصل األول                                    

 الهجري 
كىذه التصنيفات كإف تعٌددت أشكاؽبا أك تعريفاهتا فإهنا تصب ُب حقل دالٌٕب كاحد كما يبكن التنويو بو 

أٌف النقد ُب اؼبغرب العريب قد عرؼ تأٌخران زمنيان عن نظَته ُب اؼبشرؽ العريب نعيده ضركريان بسبب توجو اؼبغاربة »ىو
كاشتغاؽبم بالصراعات الداخلية - على ما يبدك-توٌجها فقهيان كإبداعيان كخلٌو ؾبالسهم من التنافس أكؿ األمر 

أحيانان، فلما استتٌب الوضع للدٌكؿ اليت استقلت بنفسها ُب كٌل من اعبزائر كاؼبغرب كتونس، راحت كل كاحدة 
كحسبنا ماكاف يضمو قصر . منهٌن تعمل على استقطاب األدباء كالشعراء، كتزيُت ببلطها بطائفة من خَتهتم

س كغَتنبا، كقد تزامن تأسيس ىذه الدكؿ مع القرف السادس للهجرة ااؼبشور ُب تلمساف، أك ببلط بٍت مرين ُب ؼ
فبا يشي بتطٌور ىذا النقد خبلؿ الفًتة اؼبذكورة أيضان مع التحفظ ُب التحديد كالتدقيق بسبب ـبالفتهما للحقيقة 

. (1)«العلمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. 27:اؼبرجع السابق، ص-  1
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 الهجري 
 

 :قد في المغرب العربينّي الروافد الثقافية لل: المطلب الثاني
     إٌف اغبديث عن أكليات النقد ُب اؼبغرب العريب، يقودنا إٔب اغبديث عن أىٌم اؼبشارب اليت هنل منها، كيبكن 

قد أفاد من ـبتلف العلـو اإلنسانية، كارتكز ُب ظهوره كتطوره على أسس صلبة مٌكنتو الحقان من القوؿ بأنٌو 
 :االستقبلؿ بنفسو؛ كمن ىذه الركافد

كىو ضركرٌم زاد النقد اؼبغريب ثراء بفضل ما لٌقحو بو من نظريات نقدية كببلغية :  مشرقٌي عريٌب طارئالرافد-01
عن طريق االتصاؿ الشخصي أك اؼبثاقفة حيث أؼبٌوا جبوانب كثَتة من ىذا النقد كمن النصوص اإلبداعية ُب 

كىذا الرافد بقدر ما لٌقح األفكار كأنار الطريق للمغاربة بقدر ما عٌقد ؽبم األمر، فهم قد كقفوا طويبلن قبل ، اؼبشرؽ
أف ينتجوا ُب ؾباؿ النقد أك اإلبداع، ألٌف ؽبم خلفيات ثقافية، كأرصدة ىائلة من الًٌتاث اؼبشرقي، كحىت يستطيع 

. أحد أف يزعم الشاعرية، فإنو البد أف يضع ُب حسابو من سبق من عباقرة ىذا الفن كاؼبتنيب كالبحًتم كغَتنبا
كلعٌل ذلك ىو الذم حدا ُّؤالء إٔب أف يقٌلدكا حىٌت ُب استشهاد كٓب يلتفتوا إٔب الشاىد األندلسٌي أك اؼبغريٌب إالٌ 

 .ؼباما 
يتمثل خاصة ُب اغبركات الفكرية اليت شهدهتا اؼبراكز الثقافية ُب اؼبغرب، كاليت شهدت جوانب : رافد ؿبٌليٌ - 2

 .من قضايا تتعٌلق بالشعر كالنثر، كبالعلـو الدينية، كغَتىا
 (1).ما يتمٌثل ُب اؼبنطق كالفلسفة، كنبا فٌناف قد أثريا الفكر اإلسبلمي ُب اؼبغرب العريبٌ - 3

كحُت ندرس ىذا النقد اؼبغريٌب فإننا ال نريد أف نبًت الصلة اليت تربطو بنظَته ُب اؼبشرؽ العريٌب، ألف اآلصرة 
فإهٌنا تتشابو إنتاجا بسبب ما - كإف تباعدت سكنا-قائمة، كالوشيجة ماثلة، أضف إٔب ذلك أف القروبة العربية

يطبع البيئة كالعقلية كاغبضارة العربية اليت تستمٌد ضياءىا من نبـو مشًتكة، كمن عادات كتقاليد تكاد تتماثل ما 
كالتطرؽ إٔب ىذه اؼبناىج ُب اؼبشرؽ يقتضي توضيح طبيعتها ألهنا قد مٌرت بالتقسيم الذم . بُت اؼبشرؽ كاؼبغرب

أنا إليو من قبل خبصوص اؼبناىج اؼبغربٌية، كقد برز منهجاف أساساف كانا دعامة كربل للنقد ُب اؼبشرؽ العريٌب؛ 
كيبثل الثا٘ب . ُب كساطتو ( ىػ395ت )"القاضي اعبرجا٘ب"ُب موازنتو، ك ( ىػ370ت )"اآلمدم"يبثل األكؿ 

 .ُب إعجاز القرآف ( ىػ403ت )"الباقبٌل٘ب" ٍب ،( ىػ388-ت )"اػبطايب"ك ( ىػ386ت )"الرما٘ب"
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 الهجري 
مهما يكن، فبلبد من االعًتاؼ بأٌف النقد اؼبغريٌب قد استطاع أف يؤٌصل نفسو، كيؤسس ؼبدرسة نقدية كاف 

 "أؾبد الطرابلسي"ؽبا األثر ُب ما غبقها من نظريات نقدية متجٌددة فيما بعد؛ كُب ىذا السياؽ يقرر الدكتور 
عرؼ القرف اؽبجرٌم السابع، كمطلع الذم يليو مدرسة ببلغٌية عربٌية مغربٌية تستحق أف يوليها »: حقيقة يقوؿ فيها

كىي مدرسة يبدك كاضحان، من خبلؿ . اؼبهتٌموف بالدراسات النقدية كالببلغية اؼبقارنة عنايتهم، كىبصوىا بتٌتبعاهتم
مع سبكنهم حق التمكن من اللغة العربية كآداُّا بعاٌمة، كمن - اآلثار اليت تركها ؽبا أعبلمها، أهنم كانوا صبيعان 

أحسن اٌطبلعان على منطق أرسطو، كأعمق فهمان ؼبضموف كتابو - الدراسات النقدية كالببلغية العربية خباصة
. (1)«من النقاد كالببلغٌيُت الذين عرفتهم القركف السابقة ُب مشرؽ الوطن العريٌب كمغربو (اػبطابة)ك (الشعر)

     فهذا اغبكم قد يكوف فيو من الٌشطط الشيء الكثَت، ألنٌو ال يبكن اغبكم على السابق انطبلقا من البلحق  
لكٌن الوصوؿ إٔب كظيفة ناقد بصفة عاٌمة ليس ميسوران لكل كاحد؛ بل يتطٌلب ذلك أمدان طويبلن كثقافة عريضة »

يستميز فبل يفلح؛ كىذه الصعوبة ُب  كما أسلفنا، كقد يستغرؽ اؼبرء عمره كلو يبحث عن نظريٌة نقديٌة يتفٌرد ُّا ك
كدبا أنٌو ىو صنو األدب كمرافقو الدائم؛ كدبا أٌف األدب . الٌتفرد تفضي إٔب صعوبة أخرل، كىي التعريف الدقيق لو

 .(2)«ق أنو تفسَت اغبياة بطريقة فنٌية، فإٌف النقد قد يعٌرؼ بأنٌو تفسَت التفسَتاتوبمل من بُت تعريف
كقلة النقاد ُب اؼبغرب العريٌب القدٙب تعود إٔب إدراكهم خطورة األمر، كتقديرىم للمسؤكلية العظمى؛         

 :فيما يلي" ضاترـؿبمد "كالشركط كثَتة قبملها مع األستاذ 
 .التسلح بالعلم كالذكؽ كالذكاء كالنزاىة- 1
 .فهم نظرية األدب من حيث طبيعتو اػباصة، كعبلقتو العاٌمة باغبياة- 2
- الصياغة- األجناس)اإلحاطة بالتيارات الفكرية كالنواحي الفنية اليت أسفرت عن تطبيق النظرية األدبية - 3

 .(الوظيفة
االستعانة بأسباب الثقافة كالعلـو اليت سبٌكن من ربديد الظاىرة األدبية، كالبحث عن أمثل شكل للمعرفة يبكن  -5

تسليطو على األدب لفهمو كتقويبو؛ كمن ىذه اؼبعارؼ اليت تساعد النقد األديٌب تتبادر إٔب الذىن العلـو  
 

االجتماعية، كالعلـو النفسٌية، كالفلسفة، كاألنثركلوجيا، كالفولكلور، كالدراسات اللغوية، كالسيميائية كالعلـو 
 .الطبيعية كاغبيوية كغَتىا

                                                           
ىػ 1401(اؼبغرب)من تقدٙب كتاب اؼبنزع البديع ُب ذبنيس أساليب البديع ألؾبد الطرابلسي كالذم حققو عبلؿ الغازم مطبعة النجاح اعبديد، الدار البيضاء-  1

. ـ 1980
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 الهجري 
كليس من اؼبنطق . كمن الواضح أٌف ىذه العلـو األخَتة ٓب تعرؼ بالصورة اليت ىي عليها إالٌ ُب زمن متأخر        

أف نشًتط ىذه الشركط ُب نقادنا اؼبغاربة القدامى، كلكننا ذكرنا اؼبقٌومات اليت تؤازر النقد كتقويو من باب 
االستعراض فحسب؛ ألف النقد اؼبغريب القدٙب عيٍت بو معاصركه كسابقوه، فوٌطن نظرياتو على طبيعة العصر من 

كىي قضايا شغلت عندىم … (السرقات)ك (اللفظ كاؼبعٌت)ك (التخييل)ك (البديع)اعبوانب اليت احتفلت بقضايا 
. حٌيزان كبَتان لكوهنا ظٌلت تسيطر على اىتمامهم زمنان لتزداد اتساعان على مدل القرنُت الرابع كاػبامس اؽبجرٌيُت

أضف إٔب ذلك ما طفحت بو مؤلٌفاهتم من طرح لقضية القدٙب كاعبديد، كما تعٌمقوا ُب ما لو عبلقة باإليقاع 
الشعرم كلكن من غَت أف يعنوا ُّذا اؼبصطلح، كإمٌبا تنافسوا ُب ما يعًتم بنية البيت كتركيبتو، فأدل ذلك إٔب 

اخًتاع مصطلحات جديدة مثل الٌسناد، كاإلقواء، كاإلكفاء، كغَتىا، كىو ما يعٍت أٌف ىؤالء النقاد كانوا مأخوذين 
ببهرجة اللفظ، كصباؿ الشكل، كقد يكوف ذلك ناذبان عن ميل النفس الطبيعٌي إٔب الزخرفة، كبريق الٌصورة، كركعة 

عبد )كلذلك تصٌدل ؽبم أنصار اؼبعا٘ب، بيد أٌف األمر ٓب يتغٌَت كثَتان ُب الواقع، حيث سار اػبلف ُب اؼبغرب . البياف
ابن )على هنج السلف ُب اؼبشرؽ  (الكرٙب الٌنهشلي، كاغبصرم، كالقزٌاز، كابن شرؼ، كابن رشيق، كالقاضي عياض

 (1).(....سبلٌـ، كابن قتيبة، كاآلمدم، كقدامة، كاعبرجا٘ب، كاعباحظ
كالذم سيكوف ؿبل دراستنا، كسنبحث "  اغبصرم"كمن بُت أىم علمائنا كنقادنا ُب اؼبغرب العريب القدٙب 

 كنستقرئ مدل مسانباتو النقدية 
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:  التعريف بالُمؤلِّف والُمؤلَّفالمبحث األول
" زىر اآلداب كشبر األلباب"تكاد ذبمع معظم الٌدراسات العربية القديبة كاغبديثة على أٌف كتاب: التعريف بالُمؤلِّف

األنصارم، القَتكاٌ٘ب، أديب فٌذ، كشاعر ملهم، كناقد بارع، اغبصرم أيب إسحق، إبراىيم بن علي بن سبيم " لصاحبو
كمن قائل بأهنا قبل  (ىػ363)كقد اختلف الباحثوف ُب تاريخ كالدتو فمن قائلو بأهنا سنة .كلد ُب حاضرة القَتكاف

كٓب تذكر كتب التاريخ شيئا كثَتا عن حياتو اليت اكتنفها الكثَت من  ،( 1) *ىذا التاريخ  كمن قائل بأهنا بعد ىذا
الغموض كالٌلبس، كقد غٌطت شهرتو األدبية كمكانتو العلمية عن ىذا، ككما اختلفوا ُب كالدتو فقد اختلفوا ُب كفاتو 

 (2) * ىػ413كاؼبرٌجح أهنا عاـ 

كقع النٌساخ كالباحثوف ُب األدب ُب خلط كبَت بُت األديبُت أيب إسحق إبراىيم بن علي القَتكا٘ب، : مسألة خالفية
يا :" كأيب اغبسن علي بن عبد الغٍت الفهرٌم القَتكا٘ب الشاعر الضرير الذم اشتهر بقصيدتو اليت يقوؿ ُب مطلعها 

 (3 )حيث نسبوا مؤلفات ذاؾ ؽبذا كالعكس" ليل الصٌب مىت غده 
تقًتف  (ىػ413ت )"اغبصرم"ف شهرة إ بل ،"أيب إسحاؽ إبراىيم بن علي"ػػخبلؼ ُب نسبة زىر اآلداب ؿال      ك

ة ىذا الكتاب ما نص عليو اؼبؤلف ذاتو ُب مقدمتو لزىر ميستكلعل من أسباب عدـ اػببلؼ ُب ، ُّذا الكتاب
ا االختيار، فبل تيعرض عنو بطرؼ اإلنكار، كما أقلَّن ذلك، ُب صبيع ذفمهما تره من ذلك ُب ق» :اآلداب عندما قاؿ

 اػببلؼ ُب مسٌمى ىذا مىذا النص ينف ك،(4)«بزىر اآلداب، كشبر األلباب: اؼبسالك اعبارية ُب ىذا الكتاب اؼبوسـو
، "زكي مبارؾ"كىذا الكتاب ناؿ شهرة كاسعة ُب اؼبشرؽ كاؼبغرب، قديبا كحديثا، كقد حٌققو الدكتور .الكتاب

كىي تقع ُب " صبلح الدين اؽبوارم"، كالنسخة موضوع الدراسة حٌققها الدكتور "إبراىيم علي البجاكم"كالدكتور 
 .   أربعة أجزاء ك ُّا فهارس كمبلحق

كقد كاف » لقد كاف للحصرم مكانة مرموقة ُب الببلط القَتكا٘ب إبٌاف حكم الدكلة الصنهاجية :دواعي التّيأليف
 أمراء ىذه الدكلة الفتٌية ؿببُت للعلم كالعلماء، لذلك شجعوا العلماء، كقرٌبوا إليهم األدباء ك الشعراء كالكٌتاب،كٓب 

                                                           
  .10:، د ت ط، ص1ينظر كتاب اغبصرياف ،ؿبمد بن سعد الشويعر ، النادم األديب بالرياض، ط -*1

 .14: نفس اؼبرجع، ص*-  2
. نور الطرؼ كنور الظرؼ، اؼبصوف ُب سر اؽبول اؼبكنوف، اعبواىر ُب اؼبلح كالنوادر:من اؼبؤلفات األخرل للحصرم -  3
. 26:،ص1 زىر اآلداب كشبر األلباب، اغبصرم،ج- 4
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، "اؼبعز بن باديس"ففي عهد  ؛(1)«يبخلوا عليهم بالعطايا كاؽبدايا، فبٌا شجع اغبركة العلمٌية كالثقافية أياـ حكمهم
كلقد اجتمع بباب أكثر من مئة شاعر »: ككاف مهتما بالعلم كالعلماء كحظوا لديو بفائق التقدير كالعناية،حىٌت قالوا

 .(  ىػ413ت )"اغبصرم" ، فبا حدا بالعلماء إٔب مقابلة اإلحساف دبثلو ككاف من صبلة ىؤالء (2)«

ككاف السبب » :عندما قاؿ عن السبب الذم دعاه إٔب تأليف كتابو، ( ىػ413ت )"اغبصرم"كقد أباف 
أطاؿ  مدتو، – الذم دعا٘ب إٔب تأليفو، كندبٍت إٔب تصنيفو، ما رأيتو من رغبة أيب الفضل  الٌعباس بن سليماف 

أف اجتهاده ُب ذلك  ضبلو على أف ارربل إٔب ؛  ُب األدب، كإنفاؽ عمره ُب الطلب، كمالو ُب الكتب-أداـ نعمتوك
اؼبشرؽ بسببها، كأغمض ُب طلبها، باذال كل مالو، مستعذبا فيو تعبو، إٔب أف أكرد من كبلـ بلغاء عصره، كفصحاء 

أضيف إٔب ذلك كدىره، طرائف طريفة، كغرائب غريبة، كسألٍت أف أصبع لو من ـبتاراهتا كتابا يكتفي بو عن صبلتها، 
كبلـ اؼبتقدمُت ما قاربو كقارنو، كشاُّو كماثلو، فسارعت إٔب مراده كأعنتو على اجتهاده، كألفت لو ىذا من 

 .(3)«الكتاب

 :في ترتيب وتبويب كتابو " (  ىـ413ت )الحصري"منهج 
ُب كتابو نستطيع استخبلصو من نصو ىو، أك من استنتاجاتنا بعد قراءة  (ىػ413ت )"اغبصرم"كمنهج 

 إذ نٌص على أنو طمح إٔب  ،كتابوُب مقٌدمة تأليف اؿفقد أصبل  منهجو ُب ، أما من نصو ىو؛ الكتاب كالتبصر فيو
كقد نزعت فيما صبعت عن ترتيب البيوت، كعن إبعاد الشكل  » :التنويع األديب ُب موضوعات الكتاب، حُت يقوؿ

فأيغبق الشكل  عن شكلو، كإفراد  الشيء من ًمٍثًلو، فجعلت بعضو ميسىلسبل، كتركت بعضو ميرسبل، كقد يىعزُّ اؼبعٌت،
 .(4)«... بنظائره، كأعلق األكؿ بآخره، 

 اككل ىذا كاف معتمد. رد خببلؼ ذلكما نرل أف الكتاب تارة يأٌب مرتب اؼبوضوعات منظمها، كتارة فكمن ق
 . لنفسو ( ىػ413ت )"اغبصرم"،  كفق منهج حدده امقصود

 

                                                           
  .19: اغبركة النقدية، بشَت خلدكف، ص -  1
 ،1ج دتط، لبناف،-  بَتكتس كوالف، كليفي بركفنساؿ، دار الثقافة،.ح:  ربقيق ابن عذارم اؼبراكشي،البياف اؼبغرب ُب أخبار األندلس كاؼبغرب،: ينظر- 2

 .360:ص
. 23:،ص1زىر اآلداب، اغبصرم،ج-  3
. 22: ،ص1اؼبصدر نفسو،ج- 4
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لقد أقاـ اغبصرم كتابو على االختيار كاالنتقاء، كقد صرح بذلك ُب مقدمتو : شروط ومقاييس االختيار
؛ فعملية (1)«كليس ٕب ُب تأليفو من االفتخار، أكثر من حسن االختيار، كاختيار اؼبرء قطعة من عقلو »:بقولو

ألٌف التمييز بُت النصوص اؼبتشاُّة ليس عمبل سهبل دائما، خاٌصة إذا كانت »االختيار تربز مكانة الشخص ك
فإذا كاف ال يستحيل على اإلنساف أف ىبتار أثوابو كعطوره كأثاث »،كاالنتقاء ليس سهبل(2)«النصوص كثَتة كمتشاُّة

، كىذه االختيارات ٓب تكن عفويٌة أك ( 3)«بيتو،كلوف ستائره، فمن الصعب، بل من اؼبستحيل عليو أف ىبتار انفعاالتو
اغبصرم عندما يتذكؽ نصا نثريا أك أبياتا شعرية،كىبتارىا، فهو يتذٌكقها ٍب ىبتارىا على أساس ما تتمٌيز »عشوائٌية، ك

بو عن غَتىا، من مقاييس صبالٌية،تتعلق بالشكل كاؼبضموف،كخاصة اعبانب الشكلٌي اؼبتعٌلق بالتعبَت، كالصياغة 
 ، بل كانت مؤٌسسة (4)«كالًتاكيب كما إٔب ذلك من األمور الشكلية، اليت تساىم ُب إحداث التأثَت لدل اؼبتلٌقي

لنفسو، كيبٌت على شركط كمقاييس موضوعٌية، ترتكز ُب أغلبها على الذكؽ، كإف كانت " اغبصرم" على منهج حٌدد
 :أغلب أحكامو سبزج بُت  اؼبوضوعية كالٌذاتٌية كيبكننا أف قبمل ىذه الشركط ُب النقاط التالية

 :فقد كاف يهدؼ إٔب إبعاد الشكل عن شكلو، استهدافا للتنويع الذم هبذب القارئ، كقد عرب عن ىذا بقولو .1
كُب التفرؽ لذاذة اإلمتاع، إذ كاف اػبركج من جد إٔب ىزؿ، كمن حزف إٔب سهل، أنفى للكلل، كأبعد عن » 

 .(5)«اؼبلل
ىي حينما يعز  ككلكن ىذا ُب حالة كاحدة نادرة،. ككاف يهدؼ إٔب التنظيم كالًتتيب، أم إغباؽ الشكل بنظائره .2

 .(6)«كتظهر ُب التجميع إفادة االجتماع» : ك يعرب عن ىذا  بقولو اؼبعٌت،
كقد رغبت ُب التجاُب »: يف إٔب رغبتو ُب التنويع، رغبتو ُب النادر، كذلك بقولوض م"( ىػ 413ت )اغبصرم" ك .3

 ألف أكؿ ما من األسلوب الذم ذىبت إليو، كالنحو الذم عولت عليو،عن اؼبشهور ُب صبيع اؼبذكور، 
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فلم أعرض إال )...(  كأدعى لبلستحساف، فبا ؾبتو النفوس بطوؿ تكراره، كلفظتو العقوؿ لكثرة استمراره،يقرع اآلذاف
 .(1)«عما أىانو االستعماؿ، كأذالو االبتذاؿ

 (2)« ليسلم من التطويل اؼبمٌل، كالتقصَت اؼبخلٌ »:حيث يقوؿ ُب اؼبقدمة: التوٌسط كاالعتداؿ بُت الطوؿ كالقصر .4
كذلك لكي ال يشعر القارئ باؼبلل أك اؼبلل أك الفتور فهذا التنقل من موضع جٌد إٔب : االستطراد كالٌتشويق  .5

 إذ كاف اػبركج من جٌد إٔب ىزؿ، كمن حزف إٔب سهل »:موضع ىزؿ فبا يسهم ُب طرد السأـ عنو ،حيث يقوؿ 
 .(3)«أنفى للكلل ،كأبعد من اؼبلل 

: فنجملها ُب األمور التالية  اليت استنبطناىا من كتابو،"(  ىػ413ت )اغبصرم"أما اؼببلمح اؼبنهجية عند 
 .أنو ال هبمع األشباه كالنظائر إال إذا كانت نادرة، فإذا كانت مبتذلة فصل بينها باؼبعا٘ب اؼبعًتضة بغية التنويع .1
 .كص كسبحيصها، الف غرضو داللة النص فقط، كما فيو من متعةراجعة الٌنصعدـ العناية مب .2
 يغلب عليو ربٌرم اؼبناسبات، أك اعبرم ، كمايغلب عليو االستطراد، كلكنو ال ينبو القارئ إذا عاد من استطراده .3

. كراء تداعي اػبواطر
 ُب "علم الببلغة"كاف مقتصرا علىأغلب ما نسميو بالنقد األديب ُب عرؼ القدماء أف  كينبغي أف نشَت

: لوا فن النقد األديب على صورتُتكمصطلح ما قبل النهضة اغبديثة، بيد أف الٌسلف تنا
 علماء الببلغة اؼبختصُت كىذه مهمتها التقنُت، آليفكىذا ىو علم الببلغة ُب ت: اورة التقنين األدبي- 1

. كالتقعيد، دكف التطبيق إال ما يتعلق بالشواىد الببلغية
أم الدراسة األدبية، كىذه تعٌت بدارسة النصوص على ضوء قواعد الببلغة، كىذه مهمتها : اورة التطبيق- 2

 (4).صبع النصوص، كالتعليق عليها، كال هتتم بالقواعد إال نادرا
 فلم ما يعرؼ بالبديع، عنده فليس عنده ىذا التقسيم بل – تبعا لعصره – (ىػ413ت )"اغبصرم"أما 

، علم بديعو ) نعرفها اآلف بعد تقسيم علم الببلغة على األقساـ اليت يستقر ، علم بيافو ، ككاف ُب ذلك  (علم معافو
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أيب "ػ ب أيضا ككاف ُب ذلك مقتديا، يشمل صبيع مباحث البياففعلم البديع ىذا، "بديع الزماف اؽبمذا٘ب"ػمقتديا ب
. كما يشمل اإلهباز، كاإلطناب، كاؼبساكاة، من مباحث علم اؼبعا٘ب، "سباـ
رات قبدىا من ذ شثٍتىو علم الببلغة، كىنا نست- ُب ذلك العصر– إف أىم كأغلب عناصر النقد األديب - 

:  مهمة نقاد الشعر، كال يبعن فيها الببلغيوف كثَتا، كىي
. التفاضلية بُت اللفظ كاؼبعٌت، كبياف مقاييس صحة اللفظ كاؼبعٌت- 1
. اؼبفاضلة بُت القدماء كادثُت- 2
. عةفالكبلـ عن الطبع كالص- 3
. مقومات األديب كالناقد- 4
. السرقات األدبية- 5
. ؿباكمة النصوص األدبية إٔب عواطف األدباء- 6
؛كغَتىا من القضايا اليت كانت ؿبل أك العكس- بشىت فركعو– ربديد بعض موضوعات الشعر دكف النثر - 7

 .اىتماـ النقاد آنذاؾ
        كسنحاكؿ أف نتبٌُت أىٌم مبلمح اؼبنهج النقدٌم الذم ربٌلى بو اغبصرٌم ُب كتابو، كما ىي ـبتلف القضايا 
اليت أثارىا، كشٌكلت ؿبور عملو، ككيف نظر اغبصرم ؽبذه القضايا، كما كاف موقفو منها ككيف كاف تعاملو مع 

 .قضايا الشعر كالنثر، كىل كاف مؤثرا ألحدنبا على اآلخر، أـ كاف من اؼبعتدلُت ُب نظرهتم
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 :منهج الحصري في نقد الشعر  :المبحث الثاني
 :أوليات نقدية عامة: المطلب األول-01

 مثل ىذه القضايا، كإمبا ذكرىا ُب معرض حديثو سفرهٓب وبٌدد صراحة ُب  (ىػ413ت )"اغبصرم"        رغم أف 
عن مواضيع أخرل مستطردا ُّا تارة، كمستدال تارة أخرل على فكرة ساقها ُب كتابو، كىو موضوع كاسع قد أخذ 

من جهود القدماء من النقاد الشيء الكثَت سواء ُب اؼبشرؽ العريب أك اؼبغرب العريب، ككبن إذ نورد اغبديث عن ىذا 
 قد تابع من سبقوه ُب ذلك، كٓب يزد شيئان من عنده، نظرا لتحٌرجو ردبا من  "(  ىػ413ت )اغبصرم"اؼبوضوع فؤلف 

كليس ٕب ُب تأليفو من » :أف تؤخذ منو أقواؿ قد ربسب عليو الحقا، كألنو كما أؼبح إٔب ذلك ُب مقدمتو بقولو 
االفتخار، أكثر من حسن االختيار، كاختيار اؼبرء قطعة من عقلو، تدؿ على زبلفو أك فضلو كال شك إف شاء ا، 

 (1)«ُب استجادة ما استجدت، كاستحساف ما أكردت
، يضعو ُب منزلة علمية رفيعة بُت علماء عصره، غَت أنو برر  ( ىػ 413ت )"اغبصرم"كىذا التواضع اعبٌم من     

ىذا االختيار بكونو قطعة من عقلو، فقد كاف يبرر القطعة من الشعر أك النثر أك القصص كالنوادر على عقلو، فما 
كىذا اؼبقياس ليس ذاتيان من نفس الكاتب بل  كاف منها جٌيدا حسنا قبلو كأكرده، كما كاف مبتذال غثٌا لفظو أبعده،

إذ » :يشًتؾ فيو كل ذكم العقوؿ السليمة، كالنفوس الشريفة، كاألحاسيس اؼبرىفة، كاألفكار الثاقبة حيث يقوؿ 
كاف معلومان أنٌو ما اقبذبت نفس، كال اجتمع حٌس، كال ماؿ سٌر، كال جاؿ فكر، ُب أفضل من معٌت لطيف، 

 [كنقاء السٍّلك]ظهر ُب لفظ شريف، فكساه من حسن اؼبوقع، قبوال ال ييدفعي، كأبرزه ىبتاؿ من صفاء الٌسٍبك 
. (2 )« ًحٍليةو جلىكصحة الديباجة، ككثرة اؼبائية ُب أصبل حيلَّنة، كأ

لقطع األدبية ُب أفضل اؼ ،مقنعة كفيها تعريض كتلميح، دكف إظهار أك تصريحعامة   ففي ىذا اؼبقطع أحكاـ نقدية 
:  هبب أف زبضع لشركط كمقاييس فنية ذبعل منها أىبل لنيل شرؼ االختيار كىذه اؼبقاييس ىي نظره،

 ػ صحة 5 ػ جودة السبك كصفاؤه 4 ػ حسن تركيب األلفاظ ُب مواقعها، 3 ػ شرؼ اللفظ، 2،  اؼبعا٘بػ لطف1
.  ػ ُّاء اغبلية 8 ػ صباؿ اغبيلَّنًة، 7 ػ كثرة اؼباء، 6الديباجة، 
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 بإثارة صبلة من القضايا "(  ىػ413ت )اغبصرم" كُب حديثو عن الشعر خصوصان، اكتفى ؛ىذا عمومان   
: اليت سبق كناقشها النقاد من قبلو كيبكن تلخيصها ُب النقاط اآلتية 

.  موقف اإلسبلـ من الشعر- 3.  كخلوده فضل الشعر كتأثَته ُب النفوس- 2 . مفهـو الشعر كنظم القصيد- 1
 قضية ركاية الشعر ككضعو كاؼببالغة فيو  ػ  - 4

تعريفان خاٌصان بو للشعر، بل اكتفى بإيراد  ( ىػ413ت )"اغبصرم" ٓب وبٌدد : ـ مفهوم الشعر ونظم القصيد1
د مىو ؽ» :، كالشعر كما عرفو ىؤالء"عمارة بن عقيل"، ك"اػبليل بن أضبد"تعريفات مقتضبة للناشئ األكرب، ك
كالشعر ما كاف سهل اؼبطالع، فصل ( ...) عبنافؾباؿ ا كمعدف  الرباعة،  ك، ةالكبلـ كعقل اآلداب كسور الببلغ

 اػبلل، رائع ٙب، فكو الغزؿ، سائر اؼبثل، سليم الزلل، عد النسيباؼبقاطع فحل اؼبديح جزؿ االفتخار، شجي
 .(1)«اؽبجاء

 الشعر حلية اللساف، كمدرجة البياف، كنظاـ الكبلـ مقسـو غَت ؿبظور، كمشًتؾ »:بأف قاؿ" اػبليل" كعرفو 
يورد ىذه األمثاؿ دكف أف وبٌدد فهمو للعملية الشعرية أك يعطي تعريفان  (ىػ413ت )"اغبصرم"ػؼ، (2)«غَت ؿبصور

. (3)من عنده ؼباىية الشعر، لكنو يرل أف اؼبقاطع القصَتة أعلق باؼبسامع كأجود ُب اؼبناقل

 بالنقل اَّرد اكتفى بل ا؛ صراح رأيو كٓب يبد،ق ُب ىذاك سبقفكاف ؾباريا ٓب (ىػ413ت )"اغبصرم"أم أف 
ة ب، كاؼبقاطع اؼبقتضةاؼبوجزت ، فذكره ؽبذه التعريفا(الشعر خصوصا)دكف أف يضيف شيئان يتعلق بعملية اػبلق األديب 

 االختياركأنا ٓب أذىب ُب ىذا »:  ذلك ُب مقدمتو فقاؿإٔب، ألنو ال يريد اإلطالة على السامع كقد أؼبح ق عندؼو كا
 لتكوف كاالختصار اإلهباز إٔبفهو يبيل ؛ ( 4 )«إذ كانت ىذه أصبل لفظا كأسهل حفظا( ... ) مطوالت األخبار إٔب

. سهلة اغبفظ للقارئ كاؼبتلقي كلكوهنا على رغم قصرىا صبيلة اللفظ

ىم كفاؽ النثر ُب مدؿ كؽبذا ارتقى عندىم كعظم شأنو ،للشعر مكانة متميزة عند العرب :  ـ فضل الشعر02
كقد بٌت  » أف وبط من مكانتهم،  لوذلك، كلذا كانوا يعظمونو كيعلوف قدره ألنو قد يعلي من قدرىم، كما
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2
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4

  .22 :، ص1اغبصرم، جزىر اآلداب ،-  



 ب

 

  األلباباَداب وثمر المنهج النقذي فً كتاب زهرالفصل الثانً                                   

 األلباب 

59 

أم أنو يعلي كىبفض من شأف صاحبو، أك من شأف من   ؛(1 )«دـ آلخرين أبنية منيفةالشعر لقـو بيوتا شريفة، كه
          . .يقاؿ فيهم
 عمر بن "، كقوؿ"ثٌتأبو عبيدة معمر بن آب"من مثل أقواؿ  أمثلة لذلك ( ىػ413ت )"اغبصرم"كلذا أكرد   
:  يقوؿ فيهما "ابن الركمي"ػػ ؿ بيتافعن ىذه الفكرةأبينهما  كلعل "أيب سباـ"ػؿ كأبيات  "اػبطاب

يأرل الشعر  عىًطراتي  لػو قيو أركاحه ػى تيب  الناسى كاَّدى بالذم وبي
راتي  كما اَّدي لوال الشٍّعري إال مىعاىػػػًده   (2)كما الناسي إال أىٍعظيمه لبًى

 قد رفع من مكانة "اغبطيئة" مع بٍت أنف الناقة خَت دليل ساقو لتأييد ىذه الفكرة فًشٍعر "اغبطيئة"كقصة 
:  كأكضح بيت ُب القصيدة قولو ،ة كالعاربٌ   للس لقبهم مثاران القـو بعد أف كاف

ا بى فى ذَّن  بًأىٍنًف النَّناقىًة اؿمسىوٍّ مي كمىٍن   األىٍنفي كاألىٍذنىابي غىيػٍريىيٍم   ىيمي قوـه 
   ( 3) .انتسابو ٓب يبدأ إال بوار أحدىم إذا سئل عن فص           

كؼبا امتدح نصيب عبد ا بن جعفر »: حُت قاؿ" عبد ا بن عباس"كفبٌا ركاه ُب ذلك قصة نصيب مع 
أتعطي ؼبثل ىذا العبد األسود ىذا العطاء؟ : رضي ا عنو أمر لو بإبل كخيل، كثياب كدنانَت كدراىم، قاؿ لو رجل

إف كاف أسود فإف شعره أبيض، كإف كاف عبدا فإف ثناءه غبر، كلقد استحق دبا قاؿ أكثر فبا أعطي كىل : فقاؿ
؛ فمن ىذين اػبربين (4 )«أعطيناه إال ثيابا تبلى، كماال يفٌت، كمطايا تنضى، كأعطانا مدوبا يركل، كثناء يبقى

نستشف اؼبكانة اليت وبٌلها الشعر لصاحبو ُب الدنيا، حيث تكسبو ثراء دبا ذبود بو كـر كسخاء اؼبمدكح، إضافة إٔب 
 أف ىذا الشعر يبقى سائران عرب األزماف، فبٌا يورثو خلودان كبقاء ُب القلوب كاألذىاف، حىت بعد فناء صاحبو

 

 

، فانقاد ؽبم صعبو، كانصاع  ناصيتوعرؼ العرب الشعر كملكوا :تأثير الشعر في النفوس وغلبتو عليها  – 3
 ُبُب نفوسهم من أفكار كمشاعر كعواطف، كليؤثركا بو هبيش  فازبذكه كسيلة للتعبَت عما ،ؽبم انصياع اػبادـ لسيده
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2
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3
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ت )"اغبصرم" كفبا أكرده ، أك اؼبدح أك غَتىا من األغراضاالستعطاؼ أك لبلستجداءنفوس اآلخرين كيتخذكه مطية 
 مع "النضر ابن اغبارث"ُب ىذا اؼبقاـ صبلة من األخبار كالركايات كلعل أعلقها ُّذه النقطة قصة مقتل  (ىػ413

 كقتل  النيب صل ا عليو كسلم النضر بن اغبارث ككاف فبٌن أيًسرى يـو بدر، »:  ُب قولو صلى ا عليو كسلم"النيب"
تىيلةي بنت ؽي  صربا فعرضت للنيب أختو "علي ابن أيب طالب رضي ا عنو"، كقتلو ككاف شديد العداكة  كلرسولو

: يلة أتتو فأنشدتو قيتى اغبارث، كُب بعض الركايات أف 

 من صبح غاديةو كأنت ميوفَّنق  يا راكبان إفَّن األيثيل مًظنَّنة
 :إٔب أف قالت

 ُب قومنا كالفحلي فحله ميعرًؽ  أؿبمد ىا أنت ًصنو كػريبػةو 
ا يٍحنىق  ما كاف ضرَّنؾ لو مننت كردبَّن

غًيظي اؼب
ى
 منَّن الفىت كىو اؼب

، ما  لو كنت ظبعت شعرىا: كقاؿ أليب بكر،       فذيكر أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم رؽَّن ؽبا كدمعت عيناه
 (1).«قتلتو 

لىة بنت اغبارث كيقوؿؽه  ُب أبيات زكظبعت بعض أىل العلم يغم: قاؿ الزيرب بن بكار» : كعقب عليها بقولو   :تػىيػٍ
. (2)«ةإهنا مصنوع

 أف للشعر تأثَتان بالغان ُب النفوس، كقدرة على النفاذ إليها -إف جزمنا بصدقها-        كما نستفيده من ىذه القصة 
.  ىاتو كلذا قاؿ قولتو،الشعر كيتأثر بوبىشىره يتلقى  فالرسوؿ  ، اعبوارحاستثارةؽبز اؼبشاعر كدغدغة العواطف ك

النيب صلى " ألف ،فإف فيها ما يؤيد كضعها (مصنوعة، منحوتة) ُب كوهنا موضوعة "الزبَت بن بكار"      كإف سايرنا 
 كىو اؼبؤيد بالوحي الربا٘ب، كاؼبنصور بالقرآف كببلغتو، ما كاف للشعر ليؤثر فيو كل ىذا التأثَت، كما "ا عليو كسلم

 كُب عدٌك من أعدائو جاىر بعداكتو  ،كاف للرسوؿ صلى ا عليو كسلم أف يغٌلب عاطفتو ُب حد من حدكد ا
. كلرسولو كٓب يباؿ
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 بُت "ـتعمرك بن األه" ك"بن بدرقاف ربالز" لقصة كفود "عبد ا ابن عباس"كمنو ركايتو ُب مطلع كتابو عن 
نبا لبعضهما البعض، فقاؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم تيدم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كمفاخرهتما كمهاج

. (1)«كإف من الشعر حكمة، إف من البياف لسحرا »:
ؽبذين القولُت إدراكو ؼبدل تأثَت الشعر ُب النفوس، كيستنبط  (ىػ413ت )"اغبصرم"من إيراد يستشف           
 فكما يؤثر السحر ،ة السحرآؿ جعل اللساف آية البياف كجعل البياف "الرسوؿ صلى ا عليو كسلم عليو"من حكم 

. يفوعاضُب اؼبسحور فإف للقوؿ تأثَتان ُب النفوس، كىذا القوؿ يؤثر ُب النفوس أيضان باغبكمة اليت وبويها ُب ت
 كحسبنا األمر بعبلقة رياضية متعٌدية فاعتربنا  اجتهدنا البياف             السحر               نفس اؼبسحور فإذا

 :تكوف النتيجة ىكذا (ج)كالنفس  (ب)كالسحر  (أ)البياف 
 ج = أ : ج؛ فتكوف النتيجة= ب؛ ك ب = أ 

فبثبلن ُب النصوص القرآنية -لقد أثارت مسألة موقف اإلسبلـ من الشعر  :ـ موقف اإلسالم من الشعر4
 فاؼبعلـو أف القرآف عندما نزؿ على العرب، كىم ، جدالن كبَتان لدل النقاد القدامى كاؼبعاصرين-كنصوص اغبديث

 الشعر، نظركا فيو فقاسوه دبا لديهم من شعر كنثر كجهابذة البياف كاإلعراب، ، كفطاحلةأرباب الببلغة كالفصاحة
 فإذا ىو ؛ عما ألفوه كعرفوه من ضركب النظم كفنوف القوؿاالختبلؼ فإذا ىو غريب عنها، ـبتلف سباـ ؛كسجع

 تواترت النصوص القرآنية اليت تؤكد أف القرآف (كليؤكد على ذلك)ىبرس األلسن كيعجز األلباب، كيسحر القلوب 
 كالبعد ،الضبلؿ كالتيوك ، بالغواية كاإلغواءكاهتمهم ليس بشاعر، بل سخر من الشعراء (ص)ليس بشعر كأف الرسوؿ

أىٓبىٍ تػىرى أىنػَّنهيٍم  (224)كىالشُّعىرىاءي يػىتَّنًبعيهيمي اٍلغىاكيكفى  درجة نعتهم بالكذب كالتناقض ﴿إٔبعن جادة الصواب، بل كصل 
، ٍب عاد (224/226 ) سورة الشعراء، اآليات﴾( 226)كىأىنػَّنهيٍم يػىقيوليوفى مىا الى يػىٍفعىليوفى  (225)ُب كيلٍّ كىادو يىًهيميوفى 

ًإالَّن الَّنًذينى السياؽ القرآ٘ب فاستثٌت بعض الشعراء اؼبؤمنُت اؼبوالُت للحق، اؼبدافعُت عن الصواب، اؼبنتصرين للعدالة ﴿ 
يػىٍعلىمي الَّنًذينى ظىلىميوا أىمَّن مينػٍقىلىبو يػىنػٍقىًلبيوفى  ًثَتنا كىانٍػتىصىريكا ًمٍن بػىٍعًد مىا ظيًلميوا كىسى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّناغبًىاًت كىذىكىريكا اللَّنوى كى

 (.227)سورة الشعراء اآلية.﴾ (227)
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   كؽبذا فقد أكرد،كعليو فقد كانت نظرة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم منبثقة من نظرة القرآف كٓب ربد
كقد ظبع رسوؿ ا صلى »: ركيت عن الرسوؿ صلى ا عليو كسلم، منها قولوأخباران  "( ىػ 413ت ) اغبصرم"

 إف ا ليؤيده بركح القدس ما نافح عن  :ا عليو كسلم الشعر كأثاب عليو، كندب حساف ابن ثابت إليو كقاؿ
.  (1)«نبيو
 كالثا٘ب تأييد ا ،"النيب صلى ا عليو كسلم"ة كالدفاع عن ح فاألكؿ فيو اؼبناؼ؛فهذا اغبديث سبب كفيو مسبب   
.  أم أف الشعر اغبق لو من القداسة الشيء الكثَت؛"بركح القدس" "حساف"ػؿ

 شعر انتهىكؼبا »:  فيقوؿ "أيب سفياف" مع "لرسوؿ صلى ا عليو كسلما"ػكيورد بعد ىذا اؼبوضع ما كقع ؿ          
 أف إٔب (...)  عبد ا بن ركاحة فاستنشده فأنشده النيب شق عليو فدعاإٔبف عبد اؼبطلب بأيب سفياف بن اغبارث 

: قاؿ

كما منو أسلُّك :  كبيٍت كبينو الرحم اليت قد علمت ؟ فقاؿ؟ككيف:  فقاؿ،ٍب سأؿ رسوؿ ا أف يبىىسى من أيب سفياف
:  فقاؿ حساف ابن ثابت ، أيب بكر، فمضى حساف إليو فذكر لو معايبوإٔب اذىب:  فقاؿ! العجُتؿ الشعرة منتس

ـى اٍلمىٍجًد ًمٍن آًؿ ىىاشً  بػىنيو بًٍنًت ـبىٍزيكـو ككىاًلديؾى اٍلعىٍبدي   ـو كإفَّن سىنىا
 . (2)« ىذا الكبلـ ٓب يغب عنو ابني أيب قحافة: قاؿفلما بلغ ىذا الشعر أبا سفياف )....(

 أف ابن لكيرك» : حيث يقوؿ؛ليدعم بو فكرتو، آخر ساقو ُب ىذا اؼبقاـخربان (  ىػ413) اغبصرمكأردؼ
بينما رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب سفره قد شنق ناقتو بزمامها حىت كضعت رأسها عند مقدمة : سَتين قاؿ

: فقاؿ كعب ! اٍحدي بنا:يا كعب بن مالك: الرَّنحل إذ قاؿ
كلَّن حقٍّ  ٍيبػىرى ٍب أصٍبىٍمنا السُّيوفىا  قىضٍينا ًمن هًتامىة ى كخى

 دىٍكسنا أك ثىًقيفىا :قواطعهنَّن    لقالتٍ ت نىطقى ىىا كلو يٍّرنيخى 
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 ب

 

  األلباباَداب وثمر المنهج النقذي فً كتاب زهرالفصل الثانً                                   

 األلباب 

63 

إف دىٍكسنا أسلمت فرىقنا من : فقاؿ! ٍبلً كالذم نفسي بيده ؽبي أشٌد عليهم من رشًق النَّن : فقاؿ عليو السبلـ
فهذه النصوص  .(1)«!ذكا ألنفسكم األماف من قبل أف ينزؿ بكم ما نزؿ بغَتكمفخاذىبوا : كاكقاؿىذه، كلمة كعب 

 .اؼبتتالية تعطينا فكرة عن ذلك
 الذائدين عن نبيو، ،نستشف مقدار العظمة اليت أحٌلها اإلسبلـ للشعر كالشعراء الذائدين عن اإلسبلـا كمنو      

 كارتقى، ق شأفارتفع من جنوده، كبندان من بنوده، ُّم  جندان  فصاركا، عن اؼبسلمُت، كاؼبنزلة اليت أكرمهم ُّااؼبدافعُت
. كهشأ
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قضية القديم والحديث : المطلب الثاني 
من اؼبشارقة كاؼبغاربة، الذين عنوا ُّا كاشتد  (ىػ413ت )"اغبصرم"شغلت ىذه اؼبسألة باؿ النقاد الذين سبقوا      

:      مدرستُتصراعهم حوؽبا، كانقسموا تبعان لذلك إٔب اذباىُت أك تيارين أك 
كفيو أصالة كؿبافظة على األصوؿ كاعبذكر كاألعمدة اليت كضعها الشعراء ؛ (الكالسيكي)تيار القديم التقليد – 1

. العرب
.  كفيو معاصرة كمواكبة للجديد كعدـ اغبٌط من شأنو أك النيل من قدره؛(الجديد)تيار الحديث –  2

أبو عبد ا بن " صاحب كتاب فحوؿ الشعراء، ك"ؿبمد ابن سبلـ اعبيمحي"        كقد عرؼ من أنصار القدٙب 
، كقد ظهرت مسألة القدٙب كاغبديث كنشأت ُب رحم االحتجاج اللغوم، كقد ذبٌلت "أبو عبيدة"، ك"زياد األعرايب

 كاؼبقصود بلفظ القدٙب ، لبلستئناس بو ُب عملية االحتجاج للغة؛بعض الشركط اليت كضعها اللغويوف للشاىد اللغوم
 بصفة خاصة الذم قيل طيلة العهد اعباىلي كاإلسبلمي كاألموم، كىو "الشعر" بصفة عامة ك"األدب العريب"

 على صحة االحتجاج بو، كىكذا يبكن القوؿ أف القدماء ىم الشعراء يةث الذم أصبع النقاد كعلماء العرباالًت
 "جرير" ك"األخطل" حىت "زىَت" ك"النابغة" ك"مرئ القيسا" ك"اؼبهلل" ذ من؛اعباىليوف كاإلسبلميوف كاألمويوف

 كىم شعراء الدكلة األموية الذين حافظوا على عمود الشعر العريب اؼبتمثل ُب طريقة ،"الكميت" ك"الفرزدؽ"ك
كبلـ هبرم على السليقة كالفطرة، كمعاف مستمدة من حياهتم أىم خصائصو السهولة كالوضوح كعبارات »: دماءالق

. (1)«قوية رصينة جزلة 
 ، الذين سايركا القدٙب كٓب يتعصبوا لو، كمن سار ُب ركابو من النقاد"ابن قتيبة"        كعرؼ من أنصار اعبديد 

 كاستمر ، كىذا اعبديد أك اغبديث يقصد بو الشعر الذم بدأ مع قياـ الدكلة العباسية،ككاكبوا اعبديد كٓب ينتقصوا منو
 "أيب سباـ"، ك"مسلم بن الوليد" ك"أيب نواس" رأس الشعراء اؼبولدين، ك"بشار بن برد"فيها بعد عهودان طويلة، بدأ مع 

 ألف نبهم ىو صياغة اؼبعا٘ب ُب ؛اىتم ىؤالء ادثوف أك اَّددكف بالصياغة»، كقد "اؼبعٌرم" ك"اؼبتنيب"كاستمر مع 
 (2).«ة كاأللفاظ اؼبنمقة كالصور البديعة الرائع،بياف صبيل حافل بالعبارات اؼبزخرفة
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 بل كاف يأنف ؛ـ الصراع بُت الفئتُت، فبعضهم انتصر للقدٙب كعاؼ اعبديداحتد ككما سبق كأف أشرنا إٔب ا
 ُّا اىتم كما ؛فإنو ٓب يهتم بقضية القدماء كادثُت (ىػ413ت )"اغبصرم"كمنهم من أغرؽ ُب اعبديد، أما ، ظباعو

 (1). «..يورد شعران ضباسيان لقطرم بن الفجاءة»فنراه . كلكن كانت لو إشارات"ابن رشيق"تلميذه 
قضية القدماء كادثُت ُب كتاباتو تناكال صروبا  ٓب يتناكؿ أبو إسحاؽ اغبصرم»: "بشَت خلدكف"        كيقوؿ عنو 

كلكنو عرض إليها بطريقة غَت مباشرة عندما كاف يسوؽ القصص كاألخبار اليت أظهر فيها تعصب شيوخ اللغة 
. (2)«كاألدب لكل ما ىو قدٙب كتنكرىم أك احتقارىم لكل ما ىو جديد

 ؛قد جاء ُب زمن قد أخذت حدة ىذا الصراع زبفت شيئان فشيئان  (ىػ413ت )"اغبصرم"       كاؼببلحظ أف 
 قد كقف موقفان كسطان فبل ىو أعلن تأييده للقدٙب صراحة، كال ىو أباف عن مواكبتو للجديد "اغبصرم"كبالتإب فإف 

 . لتمس فيها مناصرتو للمحدثُتف، كما أكرد قطعان أخرل امى منها تأييده للقدنتبٌُت  فقد أكرد عدة نصوص ،صيراحان 
حوؿ تعصب بعض شيوخ اللغة كاألدب  صبلة من األخبار كالركايات (ىػ413ت )"اغبصرم"        فقد أكرد 

كما أبو عبد ا ؿبمد بن زياد األعرايب يطعن على أيب : أبو ىفاف قاؿ كركل »:ىم على اغبديث يقوؿمالقدٙب، كذبن
 فقاؿ لو ،مع بعض ركاة شعر أيب نواس ؾبلس كالشيخ ال يعرفو، كيستلينو، فجمعو  كيضٌعفو،نواس كيعيب شعره
ال : ، األبيات، فقاؿ....ضعيفة كٌر الطرؼ :  أحسن من ىذا ؟ كأنشده -!  أعٌزؾ ا- أتعرؼ:صاحب أيب نواس

: للذم يقوؿ:  فلمن ىو ؟ قاؿ،كا
يلي   عفَّنى عليو بيكا عىلىيًك طىػًويلي   رسمي الكرىل بُت اعبفوًف ؿبي

نىهػنَّن قًتيلي   يا ناظران  ما أىقٍػلىعىت غبػظاتػو بيػٍ  حىػىتَّن تىشحَّنط ى
؛ ال أخربؾ أك تكتبىو: فقاؿ! دىثًلميحأجود منو لقدٙب كال ظبعت كوبك ؼبن ىذا ؟ فو ا ما : فطرب الشيخ كقاؿ
:  فقاؿ للذم يقوؿ،فكتبو ككتب األكؿ

نػىهيم ٍسقُّي كالساقي  رٍكبه تىسىاقيوا على األىكواًر بيػٍ
ى
 كٍأسى الكىرىل فانٍػتىشىى اؼب

 عػلى اؼبنػاكًب ٓب زبػلق ألعنػاؽً   كأف  أىٍرؤىسىهيم كالنىوـي كاضػًعيها
 أكتم علٌي، فوا ال أعود لذلك: قاؿ! م أيب علي اغبكم،كتعيب شعره تذيٌمو،  للٌذم:فقاؿ ؼبن ىذا ؟ ككتبو، فقاؿ

.  (3)«ان دأب
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كأنو يأخذ بالبلئمة  »-  بغض النظر عن صحتو-ؽبذا اػبرب (ىػ413ت )"اغبصرم"كما يستفاد من إيراد 
 ألننا ال ننكر فضل اؼبولدين ، كنرفع القدٙب لقدمو؛ إذ ال يبكن أف نستهُت باغبديث غبداثتو؛ على ىؤالء الشيوخ

 (1 )«. الذين استطاعوا أف يأتوا بلطائف كتوليدات كاخًتاعات، ردبا عجز عنها القدامى أنفسهم
ٓب يصرٌح برأيو جهاران كلكنو كىو يورد ما قيل »       فاغبصرم ناقد كتـو كيفضل أف يًتؾ اَّاؿ لفكر القارئ فهو 

قدٙب من أجل أقدميتو كأسبقٌيتو ألنو كىو يورد بعض اغبكايات اليت ؿبشأف ذلك نستشٌف منو أنو ليس متعٌصبان ؿ
توارثها الناس كاليت تركل عن شيوخ جنحوا ؽبذا القدٙب ال العتبارات فنٌية، كلكن لتبلـؤ مع طبيعتهم الشخصٌية 

 (2)«!.كميوالهتم الفرديٌة اليت تنٌم عن ذاتية مفضوحة
بشار " رأس ادثُت إٔب "اغبصرم" كقد أكمأ ، ادثُتإٔبفيو ميل  (ىػ413ت )"اغبصرم" دبعٌت أف كبلـ        
ككاف بشار أرؽ ادثُت ديباجة كبلـ، كيسمى أبا ادثُت ألنو فتق ؽبم أكماـ اؼبعا٘ب، كهنج » : حيث يقوؿ"بن برد

.  (3)«ؽبم سبيل البديع فاتبعوه
ؿبمد بن عبد اؼبالك " ا حيث يقوؿ لو معقبان على أبيات قالو"أيب سباـ" ك"ابن الزيات"       كما أكرد خربا بُت 

 اعبواىر ُب مٌ  ما يزيد حيسنا على بو، لفظك كبدائع معانيك من جواىريا أبا سباـ كا إنك لتحلٍّي ًشعرؾ»: "الزيات
 .(4)«الَّن يىقصير عن ًشعرؾ ُب اؼبوازنةإأجياد الكواعب، كما ييدَّنخر لكى شيء من جزيل اؼبكافأة 

كيف أنو منذ البداية قد قٌيد قارئو كىذا ُب  (ىػ413ت )"اغبصرم"       كال ىبفى على القارئ اؼبتمٌعن ُب كتاب 
 كإمبا تفاديان للتكرار، كأقبل على اغبديث ، منوانتقاصان ف القدٙب ال أعرض ع حيث جـز منذ البداية بأنو ،مقدمة كتابو

قتصرت ُب ىذا ا ك،ٔب مثل ما جرٍيت إليوإ ٘ب على كثَت فبن سبقاستدركتكإف كنت  »:  حيث يقوؿ؛إيثاران للتجديد
 ،رث ُب ؿبلوؿ الن، كًفقىر نظمتها كالًغٌتى بعد الفٍقر، من ألفاظ أىل العصر،أكردهتا كنواًفًث السٍّحرًلميلىح الكتاب عليو، 
أدركتو بعيمرم، أك غبقو أىل دىرم، كؽبم من لطائف االبتداع، كتوليدات االخًتاع، أبكاره  كفيهم من ،كمعقود الشعر

ًٍعها   كتسًتجع ، كسبتزجي بأجزاء النفس،حىة كالظىرؼمىبلى طر منها ماءي اؿٍ ؽ كم،إليها القلبي كالطَّنرؼ األظباع يىصبيوٓب تػىٍفًتى
  ، كطٌرزت ديباجو،، ككٌشحت تأليفو تضاعيفوافر األنس، زبلَّنلتف
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ؽ من فكرك،  ُب ركض من الكلم موًنق،كنػىٍوريىا يشفٌ   فنيورىا يًرٌؼ،، كرقمت بيركده، كنظىمٍت عقوده،كرصَّنعت تاجو
. (1)«اغبكم ميشرؽ

ـ من إبداعات لطيفة، حو        ففي ىذا ربٌيز كاضح للمحدثُت، بل فيو إكبار كإجبلؿ ؽبم كؼبا جادت بو قرائ
؛ إذ  قارئهاُباألظباع، كؽبا تأثَت عجيب بكران ٓب تفتضها  كمعا٘ب اة، فإف ؽبم أفكارؼات طرمع كاخًتاظريفة،كتوليدات 

.  إليهاف ُّا كسبيبلاتأنسؼمبلحتو كظرفو، حىت زبتلط بالنفس كالركح،  رقط قلبو كطرفو، كتستتستصيب
 فقد كجد الكٌتاب السابقُت كرركا كثَتا من ؛ كالتكرارجًتار عن االاالبتعاد          كإف كاف ُب ىذا اإليثار راغبان ُب 

فقد رغبت ُب التجاُب عن اؼبشهور ُب صبيع   »: يقوؿلذا الركايات كاألخبار، اليت تفيض برائع النثر كرائق الشعر
، االستحساف إٔباؼبذكور من األسلوب الذم ذىبت إليو كالنحو الذم عٌولت عليو، ألف أكؿ ما يقرع اآلذاف، أدعى 

.                                                    كاليت استشهدنا ُّا ُب موقف مشابو ؛(2) «فبا ؾٌبتو النفوس لطوؿ تكراره كلفظتو العقوؿ لكثرة استمراره
 كال ،ض عنها من أجل اإلعراضر فهو ٓب يع؛(ىػ413ت )"اغبصرم"         كىذا الكبلـ يعطينا صورة عن رأم 

سبج  كىذا حرصان منو على القارئ أك السامع من أف ،لكوهنا قديبة بالية، كإمبا ذباَب عنها لشهرهتا، كتفاديان لذكرىا
.  كما ذكر أيضا ُب مقدمة تأليفو؛ كلذا فقد زبلى عن بعض اؼبطوالت،، كيلفظها عقلواؼبكررات نفسو

 كتلك النصوص اليت حازت ، كتلك الصور األدبية الرائعة،         فالكاتب كاف نبٌو تصيد تلك القطع البليغة
 كبصرؼ الفكر عن زمنها، كال يهم ُب ذلك كوف الشاعر أك الناثر متقدمان أك ،إعجابو بغض النظر عن قائلها

ىو حيازهتا الببلغة كالفصاحة، كإدراكها اؼبعا٘ب البعيدة من كجوه قريبة كلندع  (ىػ413ت )"اغبصرم "متأخران، فهٌم 
، كالفصوؿ  كاػبرب ُب الشعر؛ فيو قطعةن كاملةن من الببلغاتاخًتتفهذا كتاب » :كتابو وبٌدثنا عن الكاتب نفسو 

ستيًدؿَّن بفحواه على مغزاه، كٓب يكن شاردان حوشيان، كال ساقطان سوقيان، بل كاف ا ك،فبا حىسين لفظو كمعناه كالًفقىر،
. (3)«صبيع ما فيو، من ألفاظو كمعانيو

ُب ذىنو كىو  (ىػ413ت )"اغبصرم"      ىذه ىي أكجو اؼبفاضلة كمقاييس االختيار كمعايَت االنتقاء اليت كضعها 
. يتصيد تلك الشوارد البديعة على حٌد قولو

نظرية ؿ  كال يؤسس ،"ابن رشيق"يتناكؿ ىذه القضية تناكال صروبا على غرار ال  "اغبصرم"     إذف نلحظ أف 
 يستشف آراءه من خبلؿ ما س من غَت تفصيل، كمع ذلك فإف الدار إليهايستند إليها الباحثوف كلكنو يشَت

 استشهد باؼببدعُت األصليُت، كبالذين قلدكىم ُب اؼبعا٘ب، كلكن من غَت أف يبدم كجهة "اغبصرم"ػػؼ. يستعرضو
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 أك األصيل من اؼبقلد كما -كما سبق كاف أشرنا- نظره، بل اكتفى بالكشف عن التفرقة بُت اؼببدع من اؼبتطفل
: يتضح من النص التإب

: كقوؿ أيب نواس»
كإف جرت األلفاظ يومان دبدحة 

:  قوؿ كثَت ُب عبد العزيز بن مركافكمن
  البن ليلي اؼبعظمً إالفىمىا ىي   سىالًف الدىر ًمدحىةن  ُب مىىتى ما أقٍل 

: كؼبا أنشد أبو سباـ أضبد بن أيب داكد قصيدتو
 صىٍوبي العهىاًد قسىقىى عىهدى 

: كانتهى إٔب قولو
 دماكىًمٍن جىدكىاؾى رىاًحلىيت كىزى   كمىا سىافرتي ُب اآلفاًؽ إالٌ 

كإٍف قىلقىٍت رًكايب ُب الًببلًد  ميقيمى الٌظًن ًعندىؾى كاألمىا٘ب 
: ىو ٕب، كقد أؼبمت فيو بقوؿ أيب نواس: ىذا اؼبعٌت لك أك أخذتو؟  قاؿ: قاؿ لو أيب داكد

٘ب نعلغَتؾ انسانا فأنتى الذم    كإف جرت األلفاظ يوما دبدحةن 
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 اللفظ والمعنى: المطلب الثالث

      كىذه اؼبسألة من اؼبسائل اليت شغلت نقاد األدب العريب مشرقا كمغربا، كقد أشرنا ُب الفصل األكؿ إٔب آراء 
الذم " أبو إسحق اغبصرم"النقاد اؼبشارقة، ككاف للنقاد اؼبغاربة إسهاـ ُب ىذه القضٌية كذلك، كمن ىؤالء النقاد 

أف حكم اؼبعا٘ب خبلؼ حكم األلفاظ، ألف اؼبعا٘ب - حفظك ا-  ٍب اعلم »"عباحظ"يقوؿ بعد أف أكرد مقولة لػػ
 .(1)«مبسوطة إٔب غَت غاية، كأظباء اؼبعا٘ب ؿبصورة معدكدة، كؿبصلة ؿبدكدة

 يفٌرؽ اغبصرم »:    غَت أنٌو كلؤلسف الٌشديد ٓب وبٌدد  رأيو بوضوح، كقد عٌلق بشَت خلدكف على ىذه الفقرة بقولو
بُت األلفاظ كاؼبعا٘ب، كيرل أف اإلبداع ُب فٌن الشعر يتوقف على اؼبعا٘ب، كيعتمد عليها، ألهٌنا تتجٌدد باستمرار، فهي 
مبسوطة إٔب غَت غاية، كفبتٌدة إٔب غَت هناية، كمن ىنا فاؼبعا٘ب تتفاكت تبعا للبساطة أك التعمق ُب تفكَت كل شاعر، 

فمن كاف من الشعراء نظره بعيدا كخيالو ؾبٌنحا، يستطيع أف يأٌب بالعجب العجاب، كمن كاف تفكَته ؿبدكدا 
جاءت معانيو عادية ال خَت فيها، أٌما األلفاظ فهي معركفة كؿبدكدة ؿبصورة، يستطيع كل كاحد أف يطلع عليها، 

 .(2)«كيستعملها ُب كبلمو، كىذا الرٌأم ىبالف سباما رأم اعباحظ، ألف العربة عند اعباحظ باؼبعا٘ب كليست باأللفاظ
ينصح صاحب الصنعة بأف يبتعد عن التكٌلف، كذلك بتهذيب معانيو، كاختيار ألفاظو، كما " اغبصرمٌ "    أٌم أٌف 

" اغبصرمٌ "ينصح صاحب اؼبطبوع أالٌ يقبل كٌل ما يهجس بو خاطره من غَت إمعاف النظر كإعماؿ الفكر، كينتهي 
 .إٔب الٌتوٌسط كاالعتداؿ ُب مسألة اللفظ كاؼبعٌت
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  الطبع والصنعة: المطلب الرابع
ُب ىذه اؼبسألة عن رأم خاص، كٓب ىبرج علينا بوجهة نظر تفصل ُب  (ىػ413ت )"اغبصرم"ٓب يصدر 

 األكؿ كمرة إٔب فبل ىو آثر اؼبطبوع كال ىو استأثر باؼبصنوع، بل ذبده مرة يبيل ،اؼبسألة، بل كقف موقفان كسطان فيها
فقد أكرد لنا بابا كبَتا  أكؿ من يطالعنا بإعطاء رأيو ىو أبو إسحاؽ اغبصرم» الثا٘ب، كالذم نراه أف إٔبأخرل يبيل 

 . (1)«من القصص كاألخبار تتعلق بقضايا الطبع كالتكلف، فيها مفاضلة بُت شعر األعراب، كشعر أىل اغبضر
 ُب ىذه اؼبسألة كإال ؼبا انتقى النص اؼبراد "اغبصرم"فهذا اػبرب الذم سنورده يعطينا صورة كاضحة عن رأم 

كنا مع أيب نصر رىاًكية األصمعي ُب رياض من :قاؿ بعض الركاة» : يقوؿ ركاية عن األصمعي،ق ُب كتابوفكضمٌ 
 يا :قاؿ (...)كقبتلي أنوارىا، إٔب أف ألفضنا ُب ذكر أيب سعيد عبد اؼبلك بن قريب األصمعي  قبتٍت شبارىا،اؼبذاكرة 
فيهم :  كحكايات األعراب؟ قاؿ األصمعي،ىم معرفة بالشعر كالعربيةبي  أنت الذم يزعم ىؤالء الٌنفر أنك أثق،أصمعي

 ٍب ، فظنٌنا أف ذلك الستحسانو الشعر، كىٌز رأسو، فتبسم األعرايب:قاؿ(  ...     ) كمن ىو دك٘ب،من ىو أعلم مٍت
كركاية اؼبنشد،  ىذا شعر مهلهل خىًلق النَّنسج خطؤيه أكثر من صوابو، يغطي عيوبىو حسني الرَّنًكم،: يا أصمعيٌ : قاؿ

ًتيمييشبٍّهوف اؼبلك إذا امتيدح باألسد، كاألسد   كردبا طرده شرذمة من إمائنا، كتبلعب بو صٍبيانينا، ر اؼبنظأخبر شى
 كما قاؿ صيٌب ٘ب، أال أنشدتالضريبةبا عند فىونو بالبحر، كالبحر صعبه على من ركبو، ميرٌّ على من شربو، كبٌ كيش

 : كماذا قاؿ صاحبكم ؟ فأنشد:قاؿ األصمعي! من حٌينا

 ٔب اؽبىٍوؿً إٓب يػيٍعزى إكراميها إال   إذا سىألتى الورل عن كيٌل مكريمىة

منوي كرةى النَّنيًل ري يلي ييٍشكى ػٌ فالن  ائًليوي ػكاده أذابى اؼباؿى فجػتنى ػؼى 
تىنا كا ما ظبعنا من قولو: قاؿ أبو نصر دىل ُب ػي أكتبوا ما ظبعتم كلو بأطراؼ آب:  قاؿ األصمعي(... )فأبٍػهى

 . (2)«رًقاؽ األكباد

       

 

ٓب يعلق على ىذا القوؿ كمبضي معو ُب الكتاب إٔب أف نعثر لو على نص أكثر  (ىػ413ت )"اغبصرم"   غَت أف 
الكبلـ اعبيد الطبع مقبوؿ ُب السمع » :  ؽبذه اؼبسألة حيث يقوؿقصراحة حيث تتجلى فيو بدقة ككضوح كجهة نظر
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، أنيق الديباجة، رقيق الزجاجة، يدنو من فهم سامعو كدنوه من كىم صانعو، أما الشعر ؿقريب اؼبثاؿ، بعيد اؼبنا
ؼ الكعوب معتدؿ األنبوب يطرد ماء البديع على جنباتو كيركؽ ركنق اغبسن ُب صفحاتو، كما ثقاؼبصنوع فهو ـ

ر ُب السيف الصقيل، كضبل الصانع شعره على اإلكراه ُب التعٌمل كتنقيح ثٍ ر ُب الطرؼ الكحيل كاألحهبوؿ السٌ 
 كإلقاء ؛ كقبح التكٌلف،ٔب فساد التعسفإ كىبرجو ،توغمص كيطفئ نور ،اؼببا٘ب دكف إصبلح اؼبعا٘ب يعفي آثار صنعتو

من ، كتنفثو كساكسو ىاجسو، يبعثو قبوؿ ما التعسف فساد  كقبح التكلف كإلقاء اؼبطبوع بيده إٔب ٔب إاؼبطبوع بيده 
ر الرث، كحٌيز الغث، كأحسن ما أجرل إليو، كأعٌوؿ عليو تو حد اؼبشإٔب ىبرجو ،غَت إعماؿ النظر، كتدقيق الفكر

. (1)«التوٌسط بُت اغبالُت، كاؼبنزلة بُت اؼبنزلتُت من الطبع كالصنعة

الكبلـ اعبٌيد الطبع، الشعر : ةإف ىذا النص يطرح أمامنا ثبلث قضايا ىاـ» :  عليها بقولو"بشَت خلدكف"عٌلق 
. (2)«اؼبصنوع اؼبهذب، اؼبتكلف الذم ال خَت فيو: اؼبصنوع كىو نوعاف 

 : ربٌدث عن الكبلـ اعبٌيد اؼبطبوع كصفاتو اليت نوجزىا ُب اآلٌب (ىػ413ت )"اغبصرم"أم أف         
 . أم أٌف القارئ يقبل عليو كال يستثقلو ظبعو، بل ذبد األذف راحة ُب ظباعو، كاإلقباؿ عليو:قبول السمع
 أم أٌف الشاعر ال يبعد بأمثلتو عن فهم القارئ كؿبيطو، فيتفادل اإليغاؿ ُب البعد، بل يضرب لو أمثلة :قرب المثال

 .قريبة من ذىنو
أف معانيو بعيدة كليست ُب متناكؿ اعبميع، بل يبذلوف جهدا ُب سبيل  أم أنو رغم قرب أمثلتو إاٌل : بعد المنال 

 .الوصوؿ ؼبا ترمي إليو
 .  أم أف الشاعر وبسن افتتاح نصو كما وبسن ربليتو دبا يليق بو من ألفاظ سلسة، سهلة، عذبةأناقة الديباجة 

 .أم أف يكوف شعره رقيقا لطيفا فيبتعد عن الغرابة كالوحشية كاغبوشية : رقة الزجاجة
مصنوع ، مصنوع مهذب:  منقسم قسمُت المصنوع ك؛مصنوع كشعر  الطبعجيّيدشعر :  قسمُتإٔبقسم الشعر ك

  :، كسنربز ُب اؼبخٌطط التإب ىذه التصنيفات لنكسبها مزيدا من اإليضاح، كلكل كاحد منهما خصائصومتكلف
 

 

 

                                                           
 .283 :، ص3، جالسابقصدر آب - 1
  .204اغبركة النقدية، بشَت خلدكف، مرجع سابق، ص  - 2
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 ، الصنف الثا٘بكم الصنف األكؿ كيستوإٔب ميلو  أنو ال ىبفي(ىػ413ت )"اغبصرم"ما يفهم من كبلـ          ؾ
 إٔب (ىػ413ت)" اغبصرم"اؼبطبوع كالشعر اؼبصنوع ىبلص   كبعد ىذا االستعراض للشعر،ىو يبقت الصنف الثالث

كىو منهج يقـو على التوسط كاالعتداؿ كاالبتعاد " اغبصرم" كىي ربدد اؼبنهج الذم اعتمده؛رأيو الصريح ُب اؼبسألة
كأحسن ما أجرم إليو، كأعوؿ عليو، التوسط بُت »:  أحد الفئتُت حيث قاؿإٔبعن الغلق، أك اإلفراط ُب اؼبيل 

. (1)«اغبالُت، كاؼبنزلة بُت اؼبنزلتُت من الطبع كالصنعة

                                                           
1

 .283: ، ص3زىر اآلداب، اغبصرم، ج-  

 الشعر

 اؼبصنوع  الطبعاعبٌيد

 اؼبتكلف المهذب

  القبوؿ ُب السمع         :افاتو

سهولة األلفاظ )قرب اؼبثاؿ-
 (كعذكبتها

عمق اؼبعا٘ب )بعد اؼبناؿ-
 (كغورىا

ركعة  )أناقة الديباجة-
 (اؼبقدمات

 

 مثقف الكعوب :صفاتو
.معتدؿ األنبوب  

.اطراد البديع على جنباتو-  

  اغبسن ُب صفحاتوقاف رك-

 شعره شاعر ضبل اؿ:صفاتو
.على اإلكراه ُب التعمل  

جرم الشاعر كراء -
 األلفاظ كإنباؿ اؼبعا٘ب

فساد التعسف كقبح -
 التكلف
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 للموركث األديب العريب شعران كنثرا ٓب هبد مناصان من اػبركج من ىذه كاستقرائو بأؼبعيتو كذكائو "اغبصرم"ػؼ          
 إٔب عصر الكاتب، فتوصل إٔب كألقت بظبلؽبا على مسَتة النقد العريب ، اليت أثقلت كاىل النقاد السابقُت،الثنائية

 فالشاعر البد لو من شيء من الطبع كشيء من ؛، كإنزاؿ اغباؿ بُت اؼبنزلتُت من الطبع كالصنعةفالتوسط بُت األمرم
 إذ ؛الصنعة، فهو ال غٌت لو عن الطبع كذلك ؼبا آتاه ا من ملكات كأؽبمو من مواىب، كىذه غَت كافية لوحدىا

 اعبيدة ٘بالبد ؽبا من دربة كمراف كخربة كمراس، كتعٌهد كتثقيف كتنقيح كذبويد، كاختيار األلفاظ اؼببلئمة للمعا
ُب  (ىػ413ت )"اغبصرم" كيبكننا أف قبمل رأم ،كإلباسها الصور الرائقة ُب حلل بديعة، تفيض حسنان كصباالن 

: اػبطاطة التالية
الشعر                                                       

 (الشاعر)                                                   

 

 

 

                                                

                                                    اغبصرم

 : كيعٌلق على شعر أيب قابوس حُت قاؿ

 مستعلنات دبا زبفي الضمائَت  فيٌت اؼبمادح إالٌ أف ألسننا
فختم البيت فيها بأثقل لفظة لو كقعت ُب البحر لكٌدرتو، كىي صحيحة، كما شيء أملك بالشعر بعد صحة »

؛  كُب قولو ىذا داللة على ميلو ُب ىذه اؼبرة (1)«اؼبعٌت من حسن صحة اللفظ، كىذا عمل التكلف، كسوء الطبع
إٔب السليقة الصافية كالطبع األصيل، فرغم أف البيت ليس فيو ما يعيبو ُب معانيو، كرغم كوف الكلمة صحيحة 

 .صرفان؛ إال أف موقعها ُب البيت زادىا استهجانان كاستقباحان، نظران لثقلها كظباجتها

 

                                                           
1
 .127:،ص4اؼبصدر السابق، ج- 

الطبع 

موىبة 

ملكة 

 سليقة

 الصنعة

 تعهد تثقيف

 خربة كدربة

 تنقيح كذبويد
 

 اغبلل             الصور          

     البديعة             الرائعة     
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 الوحدة العضوية: المطلب الخامس
 تأثرا بالغرب كعيبا على كحدة ،كثر اغبديث عن الوحدة العضوية للقصيدة العربية ُب العصر اغبديث        

زكي " أف ىذا األمر ٓب ىبطر للقدماء نقادا كشعراء، لكن الدكتور -بكيفية توحي- البيت ُب القصيدة العربية
 ُب "أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي اغبصرم القَتكا٘ب"قد نقل ما نقلو " النثر الفٍت ُب القرف الرابع" ُب كتابو "مبارؾ
ما " القصيدة كاإلنساف" أحد نقاد القرف الرابع اؽبجرم ربت عنواف "اغباسبي"عن " زىر اآلداب كشبر األلباب"كتابو 

 .يؤكد معرفة النقاد قديبا ىذه الفكرة
مثلي القصيدًة مثلي اإلنساف ُب اتٍّصىاًؿ بعًض : قاؿ اغباسبي  »"اغبصرم" عن "زكي"كاآلف مع ما نقلو الدكتور     

أعضائو ببعض؛ فمىت انفصلى كاحده عن اآلخر كبىايػىنىوي ُب صحَّنة الًتكيب، غادر اعبسمى ذا عاىىةو تتخوَّنفي ؿباسنىو، 
فأمَّنا الفحوؿ األكائل كمىٍن »،  ٍب راح يؤرخ  ؼبذىب الشعراء ُب ترابط القصيدة فقد رأل أف (1)« كتػيعىفي معاًلمىو؟

كقيصىارىل كلٍّ كاحدو منهم كىٍصفي (*) " عن كذا إٔب كذاعدٌ "تىبلىىيٍم منى اؼبخضرمُت كاإلسبلميُت فمذىبيهم اؼبتىعآب
كردبا  » : ٍب يقوؿ عن ىؤالء الفحوؿ،(2)« فاٌدرع عليها ًجٍلبىابى الٌليل، كالنَّنجىابة كالنجاء، كأنو امتىطاىا،ناقًتو بالًعتق

اتَّنفق ألحًدىم معٌت لطيف يتخٌلص بو إٔب غرضو ٓب يتعٌمده إال أف طبعو السليم، كًصراطو ُب الشعر اؼبستقيم، 
 : الطويل"النابغة الذبيا٘ب" أحسن زبٌلص شاعر إٔب معتمده قوؿي رأيو أف  كُب؛(3)«نصبا مىنىارىه كأكقدا باليفاع نارىه

اػٌ تي منػٍ ٍفكىفػفكى   ستهٌل كدامعي ػالنَّنٍحًر، منها ـل عل  م عىربىةن فػىرىدىٍدهتي

أىؼبَّنا أىٍصحي كالشيبي كىازعي : كقلتي  على حُتى عاتٍبتي اؼبشيبى على الصٍّبىا 
، شاًغله ػكقد ح ًغيو األىصابعي ػمكاف الشٍّغاًؼ، تػىٍبتى  اؿى ىىم، دكفى ذًلكى

 .سه فالضَّنواجعي ػأتا٘ب كدك٘ب راؾً  ابوسى ُب غَت كيٍنًهو ػيدي أيب ؽػكع
 :الطويل: كىذا كبلـ متناسب تقتضي أكائليو أىكاخره، كال يتمٌيز منو شيء عن شيء

 ىا اؼبساًمعػكتًلك اليت تىٍستىكُّ من  ف، أنكػتى اللعػأتا٘ب، أيب

لك رائعي ػف تًٍلقىاًء مثػكذلك ـ قالة أف قد قلتى سوؼ أنالو ـ

                                                           
. 24:،ص3،جالسابقاؼبصدر -  1
ىـر بن سناف "من ذلك قوؿ زىَت بن أيب سلمى  يتخلص من النسيب إٔب اؼبدح،ُب قصيدة يبدح فيها  (*)

 دع ذا القوؿ ُب ىـر                خَت البيداة كسٌيد اغبٍضرً            
 .24:،ص3اؼبصدر نفسو،ج-   2
 24:، ص3،جنفسواؼبصدر -  3
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كلو توصىل إٔب ذلك بعضي الشعراء ادثُت الذين كاصلوا تفتيش اؼبعا٘ب، كفتحوا أبواب البديع، كاجتنٍوا شبرى        
الكبلـ لكاف معجزان عجبان، فكيف جباىلو بىدىًكم إمبا يغًتؼي من قليب قػىٍلًبو، كيستمدُّ عفوى  اآلداب، كفتىحيوا زىٍىرى 

 (1 ).ىاجسو
       أما حذاؽ اؼبتقدمُت، كأرباب الصناعة من ادثُت فيحرصوف على ترابط أجزاء القصيدة، فينتظم نسيبها 

ثوف؛ لتوٌقًد خواطرىم، كليٍطًف أفكارًىم، ق »كما أنو يذكر أف.دبدوبها كالرسالة البليغة ذا مذىبه اختصَّن بو ادى
ٍزنىوي، كهنجوا رىظٍبىوي  ، كبذلك ٓب يذكر من كسائل (2)«كاعتمادىم البديع كأفانينو ُب أشعارىم، ككأنو مذىبه سٌهلىوا حى

 . ترابط القصيدة؛غَت حسن التخلص كأغفل  حسن االبتداء، كبراعة االستهبلؿ، كحسن اػبتاـ
 : كنستطيع أف نوجز كبلـ اغباسبي النقدم، كالذم يتحدث عن نفسو

 أف الًتابط ضركرم، ألف القصيدة كاعبسم، كىذا ما عرؼ ُب النقد اغبديث بالوحدة العضوية -
 أف القدماء ال يعنوف بالربط، كإف اتفق ذلك لبعضهم -
 .مذىبان ؽبم سهلوه كهنجوه- كحسن التخلص-كأصبح الربط" عد عن كذا"أف ادثُت ىجركا  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .25:،ص3،جالسابقاؼبصدر : ينظر-  1
 .24:، ص3اؼبصدر نفسو، ج-  2
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 منهجو في التعامل مع السرقات: المطلب السادس
 السرقات األدبيةمنهجا كاضحا أك ؿبٌددا بارز اؼبعآب ُب حديثو عن السرقات، ألٌف " اغبصرمٌ "ٓب يسلك 

 بعضهم ُب مباحث البديع، كؽبا صلة بقضايا اللفظ  لدلألهنا معدكدة؛ ك بعدة موضوعات نقدية كببلغية ترتبط
. كاؼبعٌت

 فقد كانت ىي ؛ عصر النضج النقدم ُب اؼبشرؽ العريبساير (ىػ413ت )"اغبصرم"كمع أف عصر 
، ( ىػ337ت)"قدامة بن جعفر ":مصادره اليت رجع إليها، كأشار إٔب آراء أصحاُّا ُب ثنايا كتابو أمثاؿ

كغَتىم، ...( ىػ338ت )"اغباسبي"، ك(ىػ335ت)"الٌصوٕب"، ك( ىػ429ت)"الثعاليب"، ك( ىػ291ت)"ثعلب"ك
زىر  »سبق كأف أشرنا بأفٌ إال أننا ال نراه يسلك طريق التخٌصص النقدم كما سلك ىؤالء، كغَتىم، ككما 

.  بعينو إٔب تقرير منهج نقدممنو ال يقصد  كـبتارات أدبية؛كتاب منتقيات« اآلداب
 إٔب " اغبصرم" رد بعض اآلراء اليت أؼبح إليهاين نستنتج األحكاـ النقدية استنتاجان، ؿباكؿ لذا سنحاكؿ أف

 كدراستها دراسة أكسع من "اغبصرم"بعض النماذج اليت أكردىا ، ؽبذا كاف لزاما علٌي أف أحلل مصادرىا من النقاد
. ، كىدُب من ىذا إيضاح ما قد يكتنف بعض الشواىد من خفاء فيما يبدك من أكؿ كىلة"اغبصرم"ربليبلت 

 تعترب من اؼبسائل اغبساسة ، مسألة السرقات       كقبل أف نبدأ ُب دراسة ىذه النماذج، ينبغي أف نشَت إٔب أف
كاؼبثَتة للجدؿ بُت النقاد العرب قديبان كحديثان، مشرقان كمغربان، كقد القت من االىتماـ كالعناية الشيء الكثَت، 

، "اؼبتنيب" ك"أيب سباـ" ُّا منذ االىتماـ كقد بدأ ، الفكر اؼبنَت، فاهنلت سحائب من حرب غزيرقرائحمكأسالت من 
 بل ما ؛ سرد تارىبي لنثبت اؼبصادر اليت خاضت فيهااستعراضفقد ألف نٌقاد كيثر كتبان تناكلت اؼبسألة، كلسنا بصدد 

 .ؽبا (ىػ413ت )"اغبصرم"يعنينا ىو كجهة نظر 
 إشارة " ىدارةؿبمد مصطفى" ؽبا األنبية كُب كتاب إيبلئو ككل الكتب اليت أشارت إليها نبهت على         
القَتكا٘ب فقد مٌر دبوضوع  أٌما أبو إسحاؽ اغبصرم»:  مسألة السرقات حيث قاؿُب" اغبصرم"ة حوؿ آراء بمقتض

 غَت إٔب٘ب مبسوطة إٔب غَت غاية، كفبتدة ااؼبع" السرقات مركرا عابرا، غَت قائم على منهج ثابت، على أنو قد قرر أف 
دكدة، كىو ُّذا أنكر على النقاد إقفاؽبم باب االبتداع ُب عهناية بعكس األلفاظ فهي ؿبصورة ؿبدكدة كؿبصلة ـ

 اللغة فحسب، أما من   نظراؼبعٌت، كلكنو يغإب ُب إنكار اللفظ ألف األلفاظ ؿبصورة من كجهة
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 غَت غاية بصورة أكسع كثَتا من إٔب غَت هناية، كمبسوطة إٔبكجهة نظر الصنعة البديعة، كفن الشعر فهي فبتدة 
. ( 1)«اؼبعا٘ب

  عابران باؼبركر مركرا  ( ىػ413ت )"اغبصرم"  حُت أهٌتم      كىذا فيو الكثَت من التجٍت كاغبيد عن جاٌدة الصواب
فمعظم أخبار الكتاب فيها - على حٌد رأم الٌشويعر  - ىذا الرأمؿعلى السرقات  فاؼبستقرئ للكتاب يبلحظ خط

 عبارة أخرل توحي ُّا كاألخذ كالقلب استعملفقد ،حديث عن السرقات، كإف كاف الكاتب ٓب يشر إليها لفظان 
 استقصاء اليت حاكؿ فيها الكاتب ،كاإلغارة، كاؼبتفحص اؼبتمعن ُب الكتاب يرل ذلك الكم اؽبائل من األخبار

.  أصوؽبا، فأنت حُت تقرأ الكتاب يستبُت لك ذلك األمرإٔباؼبعا٘ب كتتبعها بغية الوصوؿ 
 فكرة عكس اؼبعا٘ب اليت شاعت بُت سرقات إٔبكأشار القَتكا٘ب إشارة لطيفة »:  استدرؾ قائبلن باحث      غَت أف اؿ

ناـ القـو حىت كأهنم : أال ترل أنك تقوؿ "العصر العباسي، فقاؿ إنو ال يستطيع عكس صبيع اؼبعا٘ب ؼبن أراد سرقتها 
. (2)« ماتوا حىت كأهنم نياـ: موتى، كال وبسن أف تقوؿ 

 غَت أف اؼبشكل الوحيد ؛ُب ىذا القوؿ كأمثالو إشارة كاحدة، بل إشارات كتنبيهات كتلميحات ليس ك
 ،ةبق صراحة، بل ذبده يورد اػبرب كيكتفي بالتعليق عليو بكلمات مقتضئبالنسبة للحصرم ىو عدـ الكشف عن آرا

 اليت تربز رأم الكاتب االستنتاجات أفكاره ال يلبث أف يظهر بالكثَت من م يقتف منال تفي اؼبوضوع حقو، غَت أف
. ُب اؼبسألة
كلكنو ( زىر اآلداب)ٓب يفرد فصبل خاصا بالسرقات ُب كتابو»أنو  ( ىػ413ت )"اغبصرم" اؼببلحظ علىك

 إٔب ىذه القضية ُب مواطن متعددة من كتابو ألنو كاف مولعا بتقٌصي معا٘ب الشعراء كالرجوع ُّا إٔبمع ذلك تعرض 
. (3)«ختلس من شاعر آخر كىكذاا أف ىذا اؼبعٌت قد سرؽ أك إٔبأصوؽبا، كلذلك كثَتا ما كاف يشَت 

كمنهجو ُب التعامل مع السرقة  ( ىػ413ت )"اغبصرم" حلل ىذه اؼبسألة كأباف فيها عن كيفية  كأكثر من
بل كتعرض فيها للتفصيل   ( ككتابو زىر اآلداباغبصرم) ُب كتابو "ؿبمد بن سعد الشويعر"ىو الدكتور 

 

 

                                                           
  .99: ، ص1958مكتبة األقبلو اؼبصرية،  ىدارة، ، ؿبمد مصطفى-دراسة ربليلية مقارنة- مشكلة السرقات ُب النقد األديب - 1
 .245:ص، نفسواؼبرجع  - 2
3

  .221 :، مرجع سابق، صعلى أياـ ابن رشيق القَتكا٘باغبركة النقدية -  
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ككتاب زىر اآلداب قد حفل بدراسة مستقصية للسرقات الشعرية ُب ثناياه، ككأف » :  صبيع جوانبها، يقوؿ فـ
 . (1)« جعلها توأما للمتعة األدبية اليت قصدىا من تأليفو قداغبصرم

فصبلن كامبلن حاكؿ  ( ىػ413ت )"اغبصرم"بٌع ؼبسألة السرقات لدل ت ىذا االستقصاء كالتقكقد استغرؽ من
 ُب السرقات حسبما كاف جاريان عليو أسلوب القدماء ُب التعامل مع السرقة كقد ػبص "اغبصرم"فيو تصنيف آراء 

عندما يرل تقاربا ُب اؼبعٌت بُت نصُت، على أم كجو من ، على أسلوب القدماء رجا فاغبصرم »:رأيهم ُب قولو
حىت لو كاف ....الوجوه اليت تندرج ُب باب السرقة، فإنو وبكم على اؼبتأخر من صاحب النصُت بالسرقة من األكؿ 

 .غَت جائز، بل فيو نوع من التعٌسف كاإلسفاؼ " اغبصرمٌ "كىذا اغبكم من .(2) «اؼبعٌت بينهما مشًتكا عاما
ُب حكمو بالسرقات، فهو يذكر  (ىػ413ت )"اغبصرم"لفت النظر إٔب ظاىرة عامة عند أأف كما أحب 

حق عن السابق ُب معٌت مشًتؾ، كينسى اإلضافات، كحسن الصياغة اليت تغطي السرقة، أك قد تدؿ الٌ أخذ اؿ
، مع أف ُب أبيات (3)"عقيل بن علفة" من "عبيد ا بن طاىر "كحكمو بأخذ: على أف البلحق مبتكر ال ؾبًت

. «البيت كالبعل»:  إضافتُت مهمتُت كنبا الصهراف اآلخراف غَت القرب"عبيد ا"
لنمر بن ا"ػػ أكرد ىذين البيتُت ؿف بعد أ"اغبصرم"فقد قاؿ  بوضوح، كشاىد آخر يربز ىذه الظاىرة       
  ":( ىػ14كبوت )تولب

قا ػكؿى السبلمة كالبػيودُّ الفىت ط

يعود الفىت من بعد حسنو كصٌحة 

فكيف يرل طوؿى السبلمة يفعلي  

ـى كمي ػينوء إذا راـ القي  ضٍبىلي ػا
 برىاف قاطع على أف ين، كنباف اؼبثاؿمىذفقد ذكر  ،(4)«كفى بالسالمة داء» : كقد ركم ُب اغبديث الشريف

.  دكف اغبمل على األخذ كالسرقة،اؼبعا٘ب اؼبشًتكة تأٌب كفق التجربة كاؼبشاىدة
، فليس للسابق أف يأخذ "( ىػ14ت كبو)النمر بن تولب "أكرد اغبديث الشريف بعد ذكره  لبييت الشاعر اعباىلي 

كقد تقدـ عنو زمنان، كليس للرسوؿ صل ا  عليو كسلم أف يأخذ من كبلـ شاعر - اغبديث النبوم–عن البلحق 
 .  جاىلي ألف كبلمو كحي منٌزؿ

        

                                                           
  .244 :مرجع سابق، صؿبمد بن سعد الشويعر،ككتابو زىر اآلداب،  اغبصرم - 1
  .245: ، صنفسواؼبرجع -  2

.  218:،ص،2زىر اآلداب، اغبصرم، ج: ينظر-  3
 .272:ص:1 ،جنفسواؼبصدر -  4
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؛ لذلك نوٌد أف كبدد بعض اؼبصطلحات النقدية ُب ىذا كاضحةغَت   مشوشةتربز ىذه الصورة كىنا 
صبيع السرقات : (كىو تفريق بُت األخذ كاؼبواردة) ؟ متى نحكم بالسرقة: منها مثبلن - باب السرقة- الباب

: دبختلف مصطلحاهتا ال زبرج ُب مفهومها العاـ عن ثبلثة أمور
كؽبذه اؼبوافقة ،  إذا أزيح عن موضوعو كما ُب القلبإالكقد تستتبعو موافقة ُب اؼبعٌت : موافقة في اللفظ ال- .1

كاالصطراؼ، كاالىتداـ، كاإلغارة، : اللفظية مصطلحات كثَتة ال يهمنا اآلف تفسَتىا كلها، كالتمييز بينها
ال يسمى ىذا النوع من األخذ سرقة إال إذا أخفى صاحبو األخذ، ، كليس كل أخذ سرقة، ك(1).كالغصب، كاؼبرافدة

. ا ب أك حبق كاالقتباس، فهو أخذ كليس سرؽصأما ما كاف علنان كالغ
البن قتيبة، أخذه عن كتاب «اؼبعارؼ»كيدخل ُب ىذا الباب سطو بعض اؼبؤلفُت على سابقيهم ككتاب 

 291ت)للمفضل بن سلمة « الفاخر»أليب بكر األنبارم أخذه من « الزاىر»البن حبيب، ككمؤلف « بٌراؼبح»
. ( ىػ1250ت )"الشوكا٘ب" ُب األصوؿ كالتفسَت، كانا مأخوذين من كتايب شيخ "صديق خاف"، كككتايب (ىػ

 (2).كىذا يبُت باؼبقارنة بُت ىذه الكتب، ككضوح التبلقي كضوحا يستحيل معو دعول التوارد
النظر، كاؼببلحظة، كاإلؼباـ، :  التالية اؼبصطلحاتكتنطوم ربتها :الموافقة في اليسير من المعاني أو األلفاظ .2

 أىي من باب ؛، كىذه ىي اليت هبوز فيها الشكالتلفيقكااللتقاط، كاؼبوازنة، كالعكس ك« االختبلس»كالقلب، 
التوارد أـ من باب األخذ، إذ كبل األمرين وبتمل، كإمبا يقـو الًتجيح عند دراسة النماذج؛ فاؼبعاصرة بُت الشاعرين، 

ككوف اؼبعٌت من البادئة، أك من اؼبشاىدات كالًتبات اليت يشًتؾ فيها الناس ، مرجحا للسرقةكالتعارؼ قد يكوف 
  .للتوارد مرجحةقد تكوف 

 :كقد اختلس  معٌت قوؿ ابن الركمي»

  ؽبا جسد إف باف غودر ىالكا   فقد ألفتو النفس حىت كأنو
 :فأحسن األخذ كلطف ُب السرقة: أخذه علي بن أضبد اإليادم، كقاؿ

 ذات لياؿ قد تولت قصار  باعبزع فاػبٍبتىًُت أشبلء دار

 3«كإمبا الناس نفوس الديار  بانوا فماتت أسفا بعدىم
 :كل اتفاؽ بُت نصُت ُب اؼبعٌت أك اللفظ، أك فيهما معا ال ىبلو اغبكم فيو من ثبلثة أمور»: كبذلك يكوف 

                                                           
ؿ قلب شعر اؼبهلهل عن صليل البيض تقرع بالذكور، فاللفظ كاحد كاؼبعٌت ثا سبيل آبعلى  290-284: ص اغبصرم ككتابو، ؿبمد سعد الشويعر،: ينظر-  1

. ـبتلف
2
 250-249:اؼبرجع نفسو،ص : ينظر -  

 .118:،ص3زىر اآلداب، اغبصرم،ج-  3
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 .ما وبكم بأنو أخذ كليس بسرقة -1
 .ما وبكم بأنو سرقة -2
ما ال وبكم فيو بأخذ كال سرقة، كىو اؼبواردة، كإتباع اؼبنهج، كتكوف اؼبقارنة فيو من باب صبع األشباه  -3

 (1).«كالنظائر
: فهو كالتإبليس بسرقة  كأخذفأما ما وبكم بأنو 

I. ( ىػ250ت )"بن الضحاؾ اػبليعاغبسُت "عن  ( ىػ413ت )"اغبصرم" مثاؿ ذلك ما ذكره :االغتصاب 
 :أنشدت أبا نواس قوٕب: قاؿ»: حيث قاؿ

 شىابى اَّوفى بالنُّسيكً  كشاطرٌم الٌلساف ـبتلق التىٍكريًو 
: فلما بلغت فيو

 يكرعي ُب بعًض أقٍبيًم الىفلىكً  كأمبا نٍصبى كأًسًو قىمىره 
ىذا اؼبعٌت أنا أحق بو منك؛ كلكن سًتل ؼبن ييركل، ٍب أنشد :  فقاؿ! رعتٍت ؟ فقدمالك: نعر نعرة منكرة؛ فقلت

: بعد أياـ

 يقٌبل ُب داجو من الليل كوكبا إذا عٌب فيها شاربي القـو ًخلتىو 
كيبلحظ أف ىذا من .(2)«؟نو ييركىل لك معٌت مليح كأنا ُب اغبياةأأتظن :  يا أبا علي، فقاؿةىذه مطالب: فقلت

. اغتصاب اؼبعا٘ب
:  قاؿ"صبيبل"كوف االغتصاب باللفظ كاؼبعٌت معا، كما ركم أف مكقد 

 كإف كبٍن أكمٍأنا إٔب الناس كقٌفوا خلفىنىا يسَتكف تػىرىل الناسى ما ًسٍرنىا 
 "صبيل" يٌدعي انو أشرؼ من "الفرزدؽ"كالسر ُب ذلك أف . (3)«أنا أحٌق ُّذا اؼبعٌت، كأخذه غٍصبنا: فقاؿ الفرزدؽ

. نسبا فهو أكٔب ُّذا الفخر
كبن أكٔب بو اعتمادا على :  فيقولوفتشهورم الشعراء فبن يسمعوف اليبـىكذا أثر عن غَت الفرزدؽ من        ك

 (1) .صيتهم األديب كمطاكعة الركاة ؽبم

                                                           
 .251:اغبصرم ككتابو، ؿبمد سعد الشويعر ،ص-  1
2
. 149-148:،ص2زىر اآلداب،اغبصرم،ج- 

 ؿبمد أبو الفضل إبراىيم كعلي ؿبمد البجاكم، عيسى البايب اغبليب، دتط:  ربقيقعبرجا٘ب،، للقاضي علي بن عبد العزيز االوساطة بُت اؼبتنيب كخصومو-  3
. 193:ص
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فهذا أخذ على رؤكس األشهاد، كٓب نسمو سرقة ألف اآلخذ معلن عن أخذه، كالسرقة ُب عرؼ اللغة كالفقهاء ما 
. كاف أخذا بإخفاء

II. ابن بٌساـ"ػػ مثاؿ ذلك ىذاف البيتاف ؿ:اإلغارة": 

م ػدٌعأؿ كال ػظليم الليأال 
 فإٍف ٓب تػىزيٍر ،ليلي كما شاءت

كر غي ؿ ليست تػأٌف قبـو اللي 
 ٍت فليلي قصَترازطاؿ، كإف 

: ، فلم يغَت إال القافية"علٌي بن اػبليل" على قوؿ أغار "ابن بساـ" أف"اغبصرم" يذكر

م ػؿ كأدٌعػـ الليٌ ػال اظل
ليلي كما شاءت قصَته إذا 

زكؿ ػـك الليل ليست تػأف نج 
 جادىت كإف ضنت فليلي طويل

كىذه السرقة كما قاؿ البديع ُب التنبيو على أيب بكر » : على ذلك بقولو ( ىػ413ت )"اغبصرم"كعٌلق 
ف كانت قضية القطع ذبب ُب الربع، فما أشد شفقيت على جوارحو إك: اػبوارزمي ُب بيت أخذ ركيٌوي كبعض لفظو

ىذه بضاعتنا :  لو ظبع ىذا لقاؿقكاحسب أف قائل. أصبع، كلعمرم إف ىذه ليست سرقة، كإمبا ىي مكابرة ؿبضة
 ،ريٌدٍت إلينا، فحسبت أف ربيعة مب مكدـ كعيتيبة بن اغبارث بن شهاب كانا ال يستحبٌلف من البيت ما استحلو

 (2).«فإهنما كانا يأخذاف جيٌلو، كىذا الفاضل قد أخذ كلو
 الشعراء لئلغارة، كىم ال يدعوف أهنم اؼببتكركف، أسرقة ذميمة، كقد يلج (ىػ413ت )"اغبصرم" كبذلك يعتربىا

كإمبا يريدكف إرضاء اؼبمدكح ُب اللحظة الراىنة، ٍب ال يهمهم أف يعرؼ األدباء اغبقيقة فيما بعد، فالغرض إرضاء 
. اؼبمدكح ال ادعاء اؼبوىبة

كيقرب من ذلك صنيع الشعراء عندما يبدحوف بقصيدة، ٍب وبوؽبا الشاعر ُب مدح شخص آخر فيكوف       
 (3).الشاعر أغار على شعره ىو

خذ البيت بلفظو كمعناه، أك بتحوير قليل ُب لفظو، حسب اصطبلح أكىو » : باالجتالبتسمى اإلغارة ك
 (4).«كيسمى عند اغباسبي كابن رشيق باالنتحاؿ ( ىػ110-28)اعبمحي، كجرير 

                                                                                                                                                                                     
-27:  ىدراة، ص، مصطفى كتاب مشكلة السرقاتكينظرما ذكر عن الفرزدؽ كأيب نواس :،ينظر252: اغبصرم ككتابو، ؿبمد بن سعد الشويعر،ص :ينظر-  1

32-49 .
. 189:،ص3زىر اآلداب، اغبصرم،ج-  2
. 37:مد سيد كيبل٘ب، صديوانو مقدمة : فعل ذلك ابن زيدكف ،ينظر-  3
. (285-284: 2ج)العمدة البن رشيق القَتكا٘ب :ينظر-  4
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حكم السرقة ُب األعم، إذا كاف ذلك النص اؼبأخوذ مشهورا، أك لشاعر مشهور جاء بو على » كىذا ال قبرم فيو
، أك نظم الوؿ؛ ألف من يأخذ نصا مشهورا يستحيل أف  سبيل االقتباس أك التضمُت أك التشطَت، أك حل اؼبنظـو

اخذ حبق مباح بُت األدباء،  (...)يكوف آخذا لو علبل سبيل اإلخفاء، كألف إيراده على سبيل االقتباس، كالتشطَت 
فإف أغار على بيت مشهور سواء أكاف لشاعر مشهور، أك مغمور كٓب يرد بو صناعة ، كاألخذ حبق ليس سرقة

، فذلك سرقة ببل ريب، كحينئذ يستحق أف يبيز باصطبلح خاص ىو (...)بديعية من اقتباس، كتشطَت 
  .(1)«االنتحاؿ، كأجرينا فيو حكم السرقة ألنو أخذه خفية بغَت حق

III. فهذا أخذ حبق الف إنتاج األديب ملك لو، كالسرقة ما كاف أخذا بغَت حق، كغاية :أخذ األديب من أدبو ىو 
ٍب إعادتو ؽبذا ُب  ُب مدح السواد؛  "ابن الركمي" أبياتمن ىذا الباب  .ف األديب كرر نفسوأ: ما يقاؿ ىنا

 (2) .نتفو لشيبة، كتركو ألخرل حيث يذكر قصيدة أخرل 
IV. إذا كاف على سبيل الًتصبة، أك على سبيل ما يشرع من اقتباس، كتضمُت، كما شاُّهما، :النقل من لغة أجنبية 

على اعتبار أف اؼبعٌت  كما عدا فيعترب سرقة، كالعجيب أف الشيخ البديعي اعترب النقل من لغة أجنبية من االبتداع،
 (3).األصلي غَت موجود ُب الشعر العريب

.  االبتداع، ألف اؼببتدع ما ابتكره الفرد دكف أف ينقلو عن غَتهليس بىذا ك 
V.من صبلة كتاب "( ىػ35 ت)عثماف " قوؿ تو كمن أمثل(4)،كما ُب حكمو من صور التضمُت كاإلحالة: القتباسا 

 :فهذا مقتبس من قوؿ امرئ القيس، «كٓب يغلبك كمغٌلب» :  رضي ا عنهما"( ىػ40ت)علي"لو إٔب 

 ضعيفو كٓب يغًلبك مثلي ميغٌلبً  رو خ عليك كفافخرفإٌنك ٓب م
       

 
، كٓب يسمو اقتباسان مع أف ىذه (5) القيسؤإف قوؿ عثماف من قوؿ امر: ُب ذلك ( ىػ413ت )"اغبصرم" قاؿ

. ىي صورة االقتباس

                                                           
1
 .253:ص ؿبمد سعد الشويعر، اغبصرم ككتابو،-  

 .280 :،ص1،اغبصرم،جزىر اآلداب:ينظر-  2
أعطى ؿبمد الشويعر شواىد من زىر اآلداب تثبت تناكؿ اغبصرم ؽبذا النوع من السرقات . اغباشية147/ مشكلة السرقات ُب النقد العريب للدكتور ىدارة:ظر ين-  3

 ..255:اغبصرم ككتابو،ص: ؛إال أنٍت ٓب أجدىا ُب نسخيت؟ينظر
 . اغباشية116: مشكلة السرقات للدكتور ىدارة: عن االقتباس كالتفريق بينو كبُت غَته من اؼبصطلحات:ينظر-  4
. 67:،ص1زىر اآلداب، اغبصرم، ج:ينظر-  5
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 كنعترب االقتباس  ككل ما ُب ، إال على االقتباسقمتداكؿ ال يبكن ضبل األخذ ُب مشهور ألف النص اؼبأخوذ
، كنظم اؼبنثور من باب األخذ حبق، ألف : حكمو من التحليات البديعية كالتضمُت، كالتشطَت، كحل اؼبنظـو

. األديب يريد ربلية كبلمو بنصوص مشهورة ال يتسًت ُب أخذىا كال يٌدعيها لنفسو
إال أف بشارا أحسن فيو؛ فنازعهما إياه فأساء، كإف حق من أخذ معٌت قد سبق إليو »: كضمن السرقة قولو

معيب أف يصنعو أجود من صنعة السابق إليو،أك يزيد عليو، حىت يستحقو، كأما إذا قصر عنو فهو مسيء 
 .(1)«، مذمـو على التقصَتبالسرقة

كنفهم من ىذه اؼبقولة أٌف اغبصرم يقف مع األخذ بشرطُت؛ نبا اإلجادة ؛أم أف يكوف النص اؼبأخوذ 
أجود كأحسن من النص السابق لو من حيث النوعٌية، كمنها الزيادة عليو؛ دبعٌت ما يضيفو اآلخذ من ظبات تطبع 
شخصيتو؛ ليستحق أف ينسب ىذا النص لو، أما إذا انتقض أحد الشرطُت فينسب إٔب التقصَت، كعندىا وبكم 

 .عليو باإلساءة كيعاب بالسرقة، كيذـ على تقصَته

٘ب نعلغَتؾ انسانا فأنتى الذم    كإف جرت األلفاظ يوما دبدحةن 
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 النقد المجمل: المطلب السابع
كنقصد بو النقد العاـ الذم تصدر فيو األحكاـ دكف تعليل أك تدليل كقد يدخل ُب مفهومو اغبكم العاـ 

 بعض أبيات أك بعض قصائده، كما حكم بعضهم على شعر اؼبتنيب صبلة إٔباَّمل على صبلة شعر شاعر بالنظر 
 األحكاـ إصداربالضعف أك الرداءة كُب زىر اآلداب كثَت من النقد اعبملي باؼبعٌت األكؿ، الذم يقتصر على 

. (أك حيثيات)العامة دكف تفسَت أك تعليل 
: شواىد على ذلكاؿكمن 

:  قولو كلو ٓب يكن لو إالٌ كلو إحساف كثَت، » : "العباس بن األحنف" عن "اغبصرم"يقوؿ  .1
 ػػػأنكرى الناسي ساطع اؼبًسكى من دج

د ػا مػق ـكػفػكف ـػبي ػى ـي يىعجػفىوي 
 كإالٌ ،الءى ػػذا البػم قػفػـػاسػؽ

ٍت ػى ل العػك إؿػإٍف بعض العتاًب يدع
 ػػػػػالقلوب ٓب تيضًمرالعىطما كإذا 

يبا ػ طً عى ارػقد أٍكسعى اؼبش لةػ 
ا ػقي قىرًيبػأف قد حىلىلتي ًمنٍ  ركف

ا ػزم نىصيبػفاجعلي ٕب من التَّنع
ا ػكييؤذم بو ابُّ اغبىبيب، بً ػ
 (1)فلن يعطف العتابي القيلوبىا ؼػ

 كٓب أرل أحدان من العلماء بالشعر مثل العٌتايب كالعباس، كفضبل عن تقدٙب »:كُب اؼبوازنة بُت العٌتايب كالعباس .2
العٌتايب عليو لتباينهما، كإف العٌتايب متكلف، كالعباس يتدفق طبعان، ككبلـ ىذا سهل عذب، ككبلـ ذاؾ متعقد 
كٌز، كُب شعر ىذا فيو رقة كحبٌلكة كُب شعر ذاؾ غلظ كجساكة، كشعر ىذا ُب فٌن كاحد كىو الغزؿ؛ كأكثر 

 (2)«فيو كأحسن، كقد افنٌت العٌتايب فلم ىبرج ُب شيء منو عٌما كصفناه

يقوؿ اغبصرم عن إسحاؽ اؼبوصلي من الشعراء ادثُت كعند إيراد قصيدتو البلمية اليت جاءت على شق  .3
:  بعد إيقاعو باػبرمٌيةسحاؽ بن إبراىيم اؼبصعيبٌ إكمن جٌيد شعر إسحاؽ قصيدتو ُب » : شعر األعاريب

 (3) ليله غىًل الصفاًء أكٓب ييشف من  ات كجٌد رحيل فتقضَّنت لبا
 (4)«جيد الطبع، مألوؼ الكبلـ، رقيق حواشي الشعر»: يرمـكيقوؿ عن أيب حٌية الن .4
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 (1)«كال تزاؿ تندر لو األبيات اعبيدة»: كيقوؿ عن جحظة .5
كيدخل ُب النقد ما أكرده اغبصرم عن اغباسبي ُب دفاعو عن أيب سباـ  فما فيها من ذكؽ ؾبمل يوافق ىول ُب  .6

لبستو من حلل اآلداب، ؼبا  ؛ اغبكاية طويلة فهي غَت فبلولةتكإف كاف»: بدليل قولوق كؽذ كيرضي "اغبصرم"نفس 
  .(2)«كتزيٌنت بو من حيلى األلباب

التبلغ معشار النص :         فكٌل ما أصدره اغبصرم ىو ُب حقيقة األمر تعليقات مقتضبة، كتعقيبات موجزة
 كاف يعزؼ على كتر القارئ، نكتفي ُّذا القدر من الشواىد الٌدالٌة على –كما فهمنا - األصلٌي،بيد أٌف اغبصرم 

 .آرائو النقدية اَّملة؛ اليت ٓب يفصل فيها القوؿ تفصيبل دقيقا 
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 بالنقد الذوقي " الحصري"عناية :  المطلب الثامن
زىر ) ليس ناقدا باؼبعٌت الدقيق، كلكن كرد ُب كتابو (ىػ413ت)"اغبصرم"ف         كفبا سبق يبكننا القوؿ بأ

بعض اللمحات النقدية اليت تدخل ُب ىذا الباب فقد أكرد حديثا مطوال عن ليلى األخيلية كحكايتها مع  (اآلداب
توبة كرثائها لو شعرا، ٍب ربدث عن بعض ما جرل ؽبا مع معاكية، كمع مركاف بن اغبكم، كمع اغبجاج بن يوسف 

: الذم بعد أف رباكر معها قاؿ ؽبا
: أنشدينا بعض شعرؾ فأنشدتو

ٍوًت عاره عىلىى الفى 
ى
تىى ػلىعىٍمريؾى مىا بًاؼب

ًدثي الدَّنٍىري جىازعا  ا وبي كمىٍن كافى فبٍّ
ا ػن الكػقى يا توب فبل يبعدنك ا 

ل ػباب إٔب بلى ػفكل جديد أك ش
ريؽو ػؼػةو لتػلفأٍ٘ب ػؿ قرمػكؾ

ا ػفأقسمت أبكي بعد توبة ىالك

ري ػياة اؼبعامػم اّبػبو ؼػإذا ٓب تص 
ري ػك صابػان أف ييرل كهػفبل بيدَّن يػىٍوـى 

 اؼبقاًدري ؾمػلدل اغبرًب إٍف دارت عل
ري ػكمان إٔب ا صائػرئ مػككيل اـ

ري ػعىاشي ػاؿ التػشتاتو كإف ضننا كط
ر ػق الدكائػؿي مىٍن دىارت عليػً كأحف

 ! كوبك :فقالت لو. ع لساهناقط ٕبـفدعا ؽبا باغبجا. هناااذىب  فاقطع عٍت لس: صاحب لوؿفقاؿ اغبجاج        
، فسألو فاستشاط غيظا، كىٌم بقطع لسانو، ٍب أمر فاسألواقطع لسا٘ب بالعطاء، فارجع إليو : إمبا قاؿ لك األمَت

: أيها األمَت، كاد يقطع ًمٍقوىٕب، كأنشدتو: فأدخلت فقالتُّا، 
ده ػق أحػكؽػا ؼػت ـػحٌجاجي أف

 حٌجاج أنت شهاب اغبرب إف لىقىحىتٍ 
يفة كاؼبستغفىري الصمدي ػإال اػبل 

 كأنت للناس نوره ُب الٌدجى يىًقدي 
قوؿ  (اقطع لساهنا): احتذل اغبجاج ُب قولو»:  على ىذه اغبكاية قائبل"( ىػ413ت )اغبصرم"        كيعلق 

من اإلبل، كأعطى العباس بن مرداس أربعُت مئة ؼبا أعطى اؼبؤلفة قلوُّم يـو حنُت  (صلى ا عليو كسلم)النيب 
: فسخطها كقاؿ

أذبعل هنػػبػػػي كهنػػػب العبيد 
فما كاف حصػن كال حػػابػػػس 

 ا كنػػت دكف امػػرئ منػهمػـك

بيػن عيػػػيػػػنة كاألقػػرع  
يفػػوقػػاف مػرداس فػػي ؾبمع 
كمن تػػضػػع اليػػـو ال يػرفع 
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أبو : كحابس. أبو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر سيد فزارة: اسم فرسو، كحصن الذم ذكره ىو: العبيد
: أنت القائل: بإحضاه فقاؿ (صلى ا عليو كسلم)األقرع بن حابس،فأمر النيب 

بػػيػن عيػيػػػنة كاألقػػرع   أذبعل هنػػبػي كهنػب العبيد
قم يا : فقاؿ (1)«ۚ  كىمىا عىلَّنٍمنىاهي الشٍٍّعرى كىمىا يػىٍنبىًغي لىوي »: كما قاؿ ا عز كجل (صلى ا عليو كسلم)ككاف النيب 

، فمضى : كإنك لقاطع لسا٘ب؟ قاؿ. يا علي: فقاؿ: قاؿ العباس. علي فاقطع لسانو إ٘ب فبض فيك إٔب ما أيمرتي
 ما أحكمكم كأعلمكم !بأيب أنت كأمي : اعتد ما بُت األربعُت إٔب مئة، قلت: يب حىت أدخلٍت اغبظائر، فقاؿ

أعطالك أربعُت، كجعلك من اؼبهاجرين فإف  (صلى ا عليو كسلم)إف رسوؿ ا :  فقاؿ!كأعدلكم كأكرمكم 
إ٘ب آمرؾ أف تأخذ ما : أشر علٌي،  فقاؿ: شئت فخذىا، كإف شئت فخذ مئة، ككن من اؼبؤلفة قلوُّم، فقاؿ

 (2)«.اتو فأخذ،أعطاؾ
ؽبذه اغبكاية شدة غوصو ُب تتبع اؼبعا٘ب كإحالتها على أصوؽبا األكٔب، " اغبصرم"        كما نستشفو من إيراد 

فهذه اإلحالة تدؿ على الذائقة الفنية اليت يبتلكها اغبصرم، كاليت يستنتج ُّا من لفظة أك عبارة مكامن اعبماؿ 
لؤلعماؿ األدبية، كاليت ترتكز على الذكؽ الفٍت الراقي،كاغبٌس اعبمإٌب العإب، الذم يصيب اؽبدؼ فبل ىبطئو؛ 

عرب بنا حجب الزماف كاؼبكاف "ليلى األخيلية" مع "  للحجاج"فاقطع لساهنا" كيناؿ اؼبراد فبل يبطئو، فمن عبارة 
موقف الرسوؿ صل ا عليو كسلم مع الٌصحايب العباس بن مرداس، فيصل " ليحيلنا على اؼبوقف األصلي للحكاية

 (3) .بينهما خبيط رفيع قوامو صباؿ اللغة، كركعة البياف
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 شغف الحصري بابتكار المعاني: المطلب التاسع
 كُب حبثنا عن الشواىد لفت نظرنا أنو شديد االستقصاء، ففي أغلب شواىده حاكؿ ردىا إٔب أصوؽبا اليت 

: باألولوية واالختراع فيها "( ىػ413ت )اغبصرم" النماذج اليت حكم قيلت فيها أكؿ مرة، كُب ما يلي بعض
 كقد رأل أف أكؿ من استثار ىذا ،كما ُب معناىا أك على منهجها- كعقلة الظيب– قيد النواظر : فقد ذكر -1

:  القيس بقولوؤاؼبعٌت امر

 (1)دبنجردو قيًد األكابًد ىيكلً  كقد أغتدم كالطَتي ُب كيكيناهتا 

 : ُب قولو"دبطرفة بن الع" أف أكؿ من طرد اػبياؿ "( ىػ413ت )اغبصرم"كيرل  -2

 (2)إليها فإ٘ب كاصله حٍبل مىن كىصىلى  فػىقيل ػبياًؿ اغبنظلية يىنقًلٍب    
" اغبصرم" مستهلك، كلكن معٌت هنار ال يستطاع اؽبركب منو أكسع بليل اكتشبيو ذم الصولة كاؼبلك الو -3

 :بن اؼبنذر ىذا اؼبعٌت النابغة ُب قولو للنعماف إٔبكأكؿ من نبو :  ريادتو عندما قاؿ"النابغة الذيبا٘ب"يعطي 

 (3)تىأل عنكى كاسعي فٍ كإٍف خلتي أف آبي  ؾ كالٌليل الذم ىو ميٍدرًًكي فٌ فإ
يعطي السبق " ماغبصر"ف كاعتبار بعض األشياء كاػبوؼ كشبهو ليست من العار معٌت مستهلك، كلك -4

 :كىو أكؿ من ابتكره: كالريادة للنابغة أيضا، فيقوؿ

 (4)كما علٌي بأف أخشاؾى من عارً  كعٌَتتًٍت بنو ذيباف خشيىتو 

 (5).«أكؿ من فتح الباب ُب اعبمع بُت هتنئة كتعزية عبد ا ابن نباـ فوعبو الناس» كيرل أف -5

ثابة إوباءات كإف كانت مب؛ بابتكار المعاني ولوع الشديد" (  ىػ413ت )اغبصرم"كما الحظنا  أف 
 أنٌو كاف يرٌكز على اعبانب االبتكارٌم ُب ،خبلؿ ربليلو بعض الٌنصوص ُب كتابو  الٌدارس يستشٌف منإال أف. عابرة

 .خطاب الشعراء الذين استشهد ببعض أبياهتم
 

 :ككأٌف أبا نواس ُب قولو" :يقوؿ
 أف هبمىعى العآبى ُب كاحد ليس على الٌلو دبستػىٍنكىرو 
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: نظر ُب ىذا اؼبعٌت إٔب قوؿ جرير
  (1)حسبت الناس كيلَّنهيم ًغضىابىا إذا غىًضبىٍت عليكى بنو سبيم  

كاف يؤثره كوبٌبذه ُب الشعراء، فقد كاف يبحث باستمرار عن اإلبداع ُب الفٌن  ما إهٌنا إشارة نقديٌة عابرة إٔب        
الٌشعرٌم، ككاف اؼبقياس عنده ُب أف قيمة الشعر تتٌلخص ُب توٌصل ىذا الشاعر أك ذاؾ إٔب الٌسبق ُب تفتيق اؼبعٌت، 

ظهر منها متأٌخران  كإحراز فضل الريادة ُب الكشف عنو، فكاف من أجل ذلك يبحث ُب تشابو اؼبعا٘ب لَتٌد أصل ما
» مع االبتكار كالزيادة ُب اؼبعٌت  كإف كاف  اؼبعٌت مأخوذان من سابق - كما كسبق كأف أشرنا–، ألنو إٔب األٌكؿ

ٓب يكن دائمان يصرٌح دبنهجو، أك يلٌح على مبلحظتو، بل كاف أحيانان يكتفي باإلشارة اػبفيفة كالومضة  اغبصرمؼ
أٌكؿ من "، كمن  تلك الشواىد أيضا؛ قبد (2)«كيذر للمتلٌقي الرأم النهائٌي فيما ذىب إليو، أك حكم بو اػباطفة،

: ابتكر ىذا اؼبعٌت األٌكؿ األفوه األكدٌم ُب قولو
رأمى عُت ثقة أىٍف سىتيمىاري   كأرل الٌطَتى على آثارنا 

: كقاؿ ضبيد بن ثور، كذكر ذئبان 
إذا ما غدا يومان رأيت ًغيىابىةن  

عى غَته ػأمر ٍبٌ أىٍزـى ػفهٌم ب
ًمنى الٌطَت ينظيٍرفى الذم ىو صانًعي  

 (3)اؽى أمر مىرَّنةن فهو كىاًسعي ػكإف ش

 يصرٌح مبديان رأيو ُب أٌكؿ من ابتكر اؼبعٌت، كفٌتق عبارة الٌنٌص، فاستحٌق أف يكوف مبوذجان لكٌل كىنا قبده
 .من يأٌب بعده من البٌلحقُت ُب ىذا اؼبوضوع

 :الائؽكعلى نفس  ىذا اؼبنواؿ يبضي 
: كقاؿ مسلم بن الوليد »

كإٌ٘ب ألىٍستىًحيًي القنوعى كمىٍذىىيب 
ًيكى رىجىاؤيهي  كما كاف ًمٍثًلي يػىٍعًتى

ؾ ًًُّمَّنيًت ػكًإٌ٘ب كًإٍشراُب علي

فًسيح، كأىٍقًلي الشُّحَّن إالٌ عىلى ًعٍرًضي  
ًض ػٍ  ًمٍن فىىتن مىحةكلكٍن أساءىٍت نًٍعمي 

بٍ 
ي
ٍخًض  ػتىغي زٍبدان ـػلكىاؼب

ى
ف اؼباًء باؼب

 :أخذه أبو عثماف الناجم فقاؿ
ا ٓب ربٌصٍل دبٍخًضكى اؼباءى، إالٌ   (4)" زىبىدان ًحُتى ريٍمتى باعبهل زىٍبدى
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 للصورة اؼبركبة اليت صاحبت ىذا احبثان ُب اؼبعٌت العميق، كال إبرازٓب يكن  "اغبصرم"كبذلك نلحظ أف منهج 
البيت أك ذاؾ، كال ربليبل ألسلوب شعرم رقيق، كإمبا نظر ُب أكؿ من ابتكر ىذا اؼبعٌت أك ذاؾ ٍب جاء الحق 

. لو، كسار ُب ركبوافق
ما ُب  يبحث ُب التشابو اغباصل ُب اػبطاب الشعرم كحده، بل يلجأ إٔب ذلك حىت        كما الحظنا أنٌو ال
 :كقاؿ الزبَت بن بكار» : فيو الشعر، كما ُب مبوذجو التإب الذم يفهم منو ىذا كسايرهاهرألفاه مبثوثا ُب النثر، كجا

 أيها الناس، ال تقنطوا من مثلو كإف كاف قليل :ؼبا مات يزيد بن مزيد بأرمينية قاـ حبيب بن الرباء خطيبا، فقاؿ
.  البقعة اعبدبة ُبالنظَت، كىبوه من صاّب دعائكم مثل الذم أخلص فيكم من نوالو، كا ما تفعل الديبة اؽبطلة

: ة الشاعر، فقاؿبفسرؽ ىذا أبو لبا . من عدلو كنداهيداهما عملت فينا 
ثه ػٍ دىىا غيػاا بيقعةي جى ػـ

 فبا آثرىٍت يىديهي كأحسنأُّى 
ا ػًت ألوافػاحي النىبٍ ػرىٍت بأىؽى ػفىأزهى  

 (1)ُب الشرًؽ كالغرب مىٍعريكفا كإٍحسىاننا
يصرح غاية التصريح كيبوح ُب كضوح أف »  (ىػ413ت )"اغبصرم"       كقد عٌلق ؿبمد مرتاض على ىذا بأف 

 ألف بعض البٌت اإلفرادية تشاُّت بعيدا، كمع ذلك هبرؤ على كصف أيب لالثا٘ب أخذ من األكؿ، ال لشيء، سو
لبانة بالسارؽ كلو كبن جارينا اغبصرم ُب ىذا اغبكم لعددنا من يصف فصل الربيع باعبماؿ كالفتنة كاغببور كالنعم 

. (2)«لكن الذم يهمنا ىو شغفو باالبتكار – على حد تعبَته - كغَتىا مقلدا، بل سارقا، 
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 منهجو في نقد النثر: المبحث الثالث
      يعترب كتاب اغبصرم من األسفار األدبية اعبامعة، كما أشار إٔب ذلك ُب مقٌدمة كتابو، كالقارئ اؼبتفحص 

لكتابو يلفي مزهبا من الشعر كالنثر، كقد حفل ُّما الكتاب، ككاف أحدنبا عونا لآلخر، كرفدا لو؛ كاؼببلحظ عليو 
أنو ٓب يسر على هنج كاحد ُب عرض مادتو األدبية، بل تعددت كتنوعت أفانينو كطرائقو، كقد أسلفنا اغبديث عن 

 ما النثر؟ ما أنواعو ؟ ما فنونو ؟ كما نصيبو ُب كتاب اغبصرٌم ؟: الشعر، كسنعرج على النثر، كقبل ىذا نتساءؿ 

 الرسالة/ فن الخطابة: النثر الفني: المطلب األول
، كيعترب صنوا للشعر كمعادال لو ُب الوجود (1)«الكبلـ الذم ٓب ينظم ُب أكزاف كقواؼ»: كيعٍت:النثر العربيّي 

كالكينونة، ال ُب اؼبكانة كالقيمة، فهما كجهاف لعملة كاحدة، ككٌفتاف ؼبيزاف كاحد كىو األدب العريب، قديبا 
كحديثا، كقد حدثت خصومات بُت الكتاب كالنقاد حوؿ مكانة الشعر كالنثر؛ كأيهما أجدر بالتبجيل الشاعر أـ 

فإف الكٌتاب كىم »:للكتاب على الشعراء ُب قولو" الثعاليب"الناثر كالكاتب كفبٌا يستملح ُب ىذا اَّاؿ تفضيل 
ألسنة اؼبلوؾ، إمبا يًتاسلوف ُب جباية خراج، أك سٌد ثغر، أك عمارة ببلد، أك إصبلح فساد، أك حٌث على جهاد، 

أك احتجاج على فئة، أك دعاء إٔب ألفة، أك هني عن فيرقة، أك هتنئة بعطية، أك تعزية برزيٌة، أك ما شاكلها من 
، (2)«جبلئل اػبطوب، كعظائم األمور، اليت وبتاجوف فيها إٔب أف يكونوا ذكم آداب كثَتة، كمعارؼ مفٌننة 

 ضركبا كأنواعا عديدة للنثر العريب، مبثوثة ُب ثناياه كقد عرؼ – ببل شك –هبد " اغبصرمٌ "كاؼبستقرئ لكتاب 
 :األدب العريب ُب ـبتلف مراحل تطٌوره ثبلثة فنوف ىي

الكبلـ الذم يرتفع فيو أصحابو إٔب لغة فيها فن كمهارة كببلغة،كىذا الضرب ىو الذم   »: كيعٍت:النّيثر الفنّيي
يػيٍعٌتى الٌنقاد ُب الٌلغات اؼبختلفة ببحثو كدرسو كبياف ما مٌر بو من أحداث كأطوار، كما يبتاز بو ُب كل طور من 

األمثاؿ كاغبكم، اؼبقالة، الٌرسالة، :  كىذا اللوف من النثر تندرج ربتو فنوف عديدة منها(3)«صفات كخصائص
              ...اػبطابة، الوصٌية
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اختارىا بذكقو الذم كسعها   طرائق متنوعة أللواف من النثر الفٍت،"زىر اآلداب "سجل اغبصرم ُب كتابو»كقد 
استحسانا، كاستجادة، فبا يدؿ على أنو ٓب يقف عند طريقة كاحدة يستجيدىا كىبتار من مباذجها، كإمبا رصد كل 

  (1).«ما أعجبو كراقو من كل طريقة، كمن كل مذىب من نثر القدماء أك ادثُت
     دبعٌت أٌف ثقافة اغبصرم الواسعة، كحافظتو الواعية، كاختياره العاقل، سانبت بقسط أكفر ُب ىذا التنوع، كىذا 

الثٌراء، فكل ما راؽى فكره، كاستجادٍتو قروبتو الثاقبة، كبصَتتو الٌنافذة، صبع منو طرفا، كضٌم منو نتفا ُب ـبتلف 
العصور األدبية قديبها كحديثها، إٔب عصر الكاتب، ألنٌو ليس لديو حساسٌية لقضٌية القدٙب كاعبديد، بل قصاراه 

 كغاية مناه أف ربوز تلك القطع من الببلغات اعبودة كاالستحساف فكيف تعامل الكاتب مع أىٌم الفنوف؟

  : فن الخطابة- 01
من أىٌم كأقدـ الفنوف النثرية اليت عرفها العرب كاشتهركا ُّا، بل التصقت حبياهتم اليومية ككاكبت معيشتهم ُب      

كاف للخطابة ُب العصر اعباىلي شأف عظيم، إذ كانوا يستخدموهنا ُب »حاليت السلم كاغبرب فن اػبطابة كقد 
  ( 2).«منافراهتم كمفاخراهتم،كُب النصح كاإلرشاد كاغبٌث على قتاؿ األعداء

      كقد كاف اغبصرم ُب منتقياتو حريصا شديد اغبرص، على نقل تلك النماذج األصيلة كالراقية للخطب عرب 
فهو يسجل طريقة القدماء ُب النثر الفطرم الذم يعتمد على سرد اغبكم، كالفقر القصار، دكف »ـبتلف العصور 

إف الكـر » ، مثل ما نقلو عن األحنف بن قيس ُب قولو كىو ىبطب دبجلسو(3)«تكلف لصنعة، أك اعتماد لسجع
، ما أقرب النقمة من أىل البغي، ال خَت ُب لذة تعقب ندما، ٓب يهلك من اقتصد، كٓب يفتقر من زىد،  منع اغبـر

من الزماف خانو، كمن تعظم عليو أىانو، دعوا اؼبزاح، فإنو يؤرث الضغائن كخَت أرب ىزؿ قد عاد جدا، كمن 
 كإف عصاؾ كصلو كإف ؾالقوؿ ما صدقو الفعل، احتملوا ؼبن أدؿ عليكم كاقبلوا عذر من اعتذر إليكم، أطع أخا

، كصحبة  جفاؾ، أنصف من نفسك قبل أف ينتصف منك، إياكم كمشاكرة النساء، كاعلم أف كفر النعم لـؤ
، كمن الكـر الوفاء بالذمم، ما أقبح القطيعة بعد الصلة، كاعبفاء بعد اللطف، كالعداكة بعد الود، ال  اعباىل شـؤ

ذؿ،  بتكونن على اإلساءة أقول منك على اإلحساف، كال إٔب البخل أسرع منك إٔب اؿ
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 حق كال تكن خازنا لغَتؾ، كإذا كاف الغدر موجودا ُب من أصلحت بو مثواؾ، فأنفق اكاعلم أف لك من دنياؾ ـ
 (1).«الناس، فالثقة بكل أحد عجز، اعرؼ اغبق ؼبن عرفو لك، كاعلم أف قطيعة اعباىل تعدؿ صلة العاقل

باختيار تلك النماذج الرٌاقية لفنوف النثر " اغبصرمٌ "     فلو تأٌملنا ىذا اؼبقطع القصَت، الستطعنا أف نستنتج كلوع 
 مسركدة ُب نثر احكمن »اؼبختلفة، كىو يدؿ على سبلمة ذكقو، كرقٌي الذائقة الفنٌػٌية لديو، فهذا اؼبقطع يتضٌمن 

كىو نثر هبرم على طريقة . مطلق يوحي بو الطبع، كترسلو الفطرة دكف قصد إٔب ترتيب األفكار، أك تكلف الصنعة
 (2)«.ينكغَته من اعباىليٌ  ( ىػ9 )أكثم بن صيفي 

النثر  »ُب اختياراتو للخطب من الطٌبع كالٌسليقة كبو مزيد من التنظيم لًييورًد مباذج من " اغبصرمٌ "      كيتدرٌج 
 ( 3)«الفٍت، اؼببٍت على كحدة اؼبوضوع، كترتيب األفكار كذبويد الكبلـ، كترديده بُت الًتسل كالسجع

         فالنص الذم سنورده، تظهر فيو ىذه اػبصائص ؾبتمعة، فموضوعو كاحد كىو اغبديث عن مزايا األكالد، 
كأفكاره فيها ترتيب كتدرٌج، كاأللفاظ اليت زبٌَتىا اػبطيب جٌيدة، كمناسبة للمقاـ، كقد زاكج فيها  بُت االسًتساؿ 

قوؿ األحنف بن ب»كالٌسجع غَت اؼبتكٌلف الذم يطٌرد ُب خٌفة كانسياب، ففواصلو متتابعة ُب غَت عناء، كمبٌثل لو 
 ىم عماد يا أمَت اؼبؤمنُت،: ؟ فقاؿ الولدأبا حبر ما تقوؿ ُبيا : ( ىػ64)قيس عندما عـز معاكية على البيعة ليزيد

 فكن ؽبم أرضا ذليلة، كظباء ، اػبلف مٌنا بعدناـظهورنا، كشبر قلوبنا، كقرة أعيننا، ُّم نصوؿ على أعدائنا، كه
ف استعتبوؾ فأعتبهم، كال سبنعهم رفدؾ، فيملوا قربك، كيستثقلوا حياتك، كيتمنوا إظليلة، كإف سألوؾ فأعطهم ك

 (4).« كفاتك
يبضي ُب - كقد كاف مفهـو الببلغة إٔب عصره وبصر معناىا ُب البديع- لشٌدة شغفو بالبديع" اغبصرمٌ "       ك

إيراد مباذج تكاد تكوف مثقلة بالبديع إٔب درجة الٌتشٌبع، غَت أهٌنا على منواؿ سابقتها، سبضي ُب خٌفة كحيويٌة، 
قوؿ األحنف بن قيس أيضا ُب خطاب معاكية ففواصلها أكثر طوال من الٌنماذج الٌسابقة كخَت مثاؿ ساقو لذلك، 

 ،كؿ، فاؼبكثر فيها قد أطرؽذحكاتصاؿ من اؿ، ير، مع تتابع من اوؿسأىل البصرة عدد يسَت، كعظم ؾ» : 
 الكسَت، كيسهل العسَت، كيصفح بركبلغ منو اؼبخنق، فإف رأل أمَت اؼبؤمنُت أف ينعش الفقَت، كيج كاؼبقل قد أملق

ف السٌيد من يعٌم كال  إكاء، كألكؿ، كيداكم اوؿ كيأمر بالعطاء ليكشف الببلء كيزيل اؿذحعن اؿ
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ىبٌص، كمن يدعو اعبفلى، كال يدعو النقرل، إف أحسن إليو شكر كأف أسيء إليو غفر، ٍب يكوف كراء ذلك لرعيتو 
 ( .1)«فع عنهم اؼبلمات، كيكشف عنهم اؼبعضبلتدم، عمادا

 بفاصلة متكٌلفة، بل يرسل الكبلـ على سجيتو افأنت ال ربٌس ىن» :    كقد عٌلق الشويعر على ىذا اؼبقطع بقولو
كقد حفل الكتاب بنماذج أخرل لفن اػبطابة، اقتصرنا على بعضها  كما .(2)«كما ىي عادة اعباىلُت ُب سجعهم

 (3).ال يدرؾ كٌلو، ال يًتؾ جٌلو

الضاربة جبذكرىا ُب أعماؽ الًتاث النثرم العريب، ، من الفنوف القديبة ُب األدب العريب:فن الرسالة- 02 

 بدأت »اؼبتبوئة مكانة فضلى ُب األدب العريب ُب العصور السالفة، كىذا بداية منذ ظهور الٌدعوة اٌمدية، حيث
الٌرسائل ُب أياـ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كاػبلفاء الرٌاشدين، ككاف ييكتػىفىى منها ُب القدر الٌداؿ على اؼبعٌت بغَت 
زيادة حىٌت تشٌعبت كاتسعت رقعة الدكلة اإلسبلمية، كٓب يعد خلفاء بٍت أمية يستطيعوف أف يكتبوا كٌل شيء، كككلوا 

 ( 4).«"كٌتاب اػبراج"، ك"كٌتاب اعبيش"،ك"كٌتاب الٌرسائل" األمر إٔب كٌتاب كثَتين منهم
 :كقد انقسمت الرسائل إٔب نوعُت اثنُت نبا

تلك اليت تكتب ُب شأف من شؤكف الدكلة، كإرشاد من اػبليفة أك اؼبلك إٔب كاؿ »: كىي : الرسائل الديوانية- /أ
   ( 5).«من الوالة، أك تيوٌجو إٔب حاكم، أك كصف ؼبوقعة، أكهتديد إٔب خارج عن الٌدكلة

كاف كتاُّا فبٌن ٓب يتوٌلوا مناصب ُب الٌدكلة، بل كانوا من عاٌمة اؼبشتغلُت »:كىي اليت: الرّيسائل اإلخوانيّية /- ب 
باألدب، كإف كاف ذلك ٓب يبنع بعض الٌرظبٌيُت من أف يكتبوا رسائل إخوانٌية فبتعة كما ىو اغباؿ عند أيب الفضل 

 كمن يرجع إٔب رسائل بن العميد اإلخوانٌية، كخاٌصة »كىذا الرٌأم على جانب كبَت من الٌصواب (6).«بن العميد
، يلمس بوضوح صواب ىذا الرٌأم ،كسنستأنس ببعض النماذج ألشهر أعبلـ ىذا 7«رسالتو ُب كصف شهر الٌصـو

 : ىذا الفٌن كجهابذتو
 
 

                                                           
  .79-78:  ،ص1، جالسابقاؼبصدر -  1
 . 488: اغبصرم ككتابو، ص-  2
 .ؼبزبد من االستقصاء ينظر زىر اآلداب ُب مقاطع متفرقة ُب أجزائو األربعة -  3
 . 30:ـ، ص1993/ق1413، 1لبناف، ط- بديع الٌزماف اؽبمذا٘ب بُت اؼبقالة كالٌرسالة، مأموف بن ؿبيي الٌدين اعبٌناف، دار الكتب العلمٌية، بَتكت-  4
 . 33: اؼبرجع نفسو، ص -  5
 . 34: اؼبرجع نفسو، ص -  6
  .70: بديع الزماف اؽبمذا٘ب، مصطفى الشكعة، ص -  7
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:  (1) بديع الزمان الهمذاني من رسائلنموذج 
 ؿاألمَت الفاضل، كالشيخ الرئيس، رفيع مناط اؽبمة، بعيد منا» :( ىػ383 ) اؼبيكإبالفضلكتب إٔب أيب -

:  رحيب ميٍنخىرىًؽ اعبود، رطيب مىٍكسىًر العود،اغبرمة، فسيح ؾباؿ الفضل

ا ػتي الثرمػلو نظمػؼ
اىل األرض ضربنا ػكؾ

ا ػتي للػكصيغٍ  دٌر ًضدن
ليًو ػٍكتي عػ جلى ك ؿبل 

ا ػرمى ػتي الثػأك ادَّنعي
ىاهي ػد ؿي ػر عنػكالبح

ا ػريضى ػًف ؽػكالٌشعريىيٍ  
كًشٍعبى رضول عىركضا 

ا ػيضػكاء نقػقػكلل
كائبى بيضىا ػكدى النػس

ضيضا ػصيو حػألخم
ـى ػـك العطػم  يضاغً اء 

ؼبا كنت إالٌ ُب ذمة القصور، كجانب التقصَت، فكيف كأنا قاعد اغبالة ُبُّ اؼبدح، قاصر اآللة عن الشَّنرح؟ 
الثناء منجح أٗب سلٍك، كالسخي جوده دبا ملٍك، كإف ٓب تكن غيرَّنة الئحة فػىلىٍمحىةه دالة، كإف ٓب يكن : كلكٍت أقوؿ

اء فماء، كإف ٓب يكن طبر فخٌل، كإف ٓب يصبها كابل فطٌل، كبذؿ اؼبوجود غاية اعبود، كبعض اعبهد آخر  صدَّن
جٌل، كقليل ُب اعبيب، خَت من كثَت ُب الغيب،  كجود ما قٌل، خَت من عدـ ماكاَّهود، كماش غَت من الش، 

 خَت من قصر ُب الوىم، ،ككوخ ُب العياف(2)يسؿ فرسو س خَت من أمكجهد اؼبقل خَت من عذر اؼبخل، كضبار 
 (3)«...كزيت خَت من ليت، كما كاف أجود من لو كاف 

  هبنح إٔب السجع "بديع الزماف"د  يج»أنٌو ىذه اؼبقطوعة كلعل من أبرز ما يلحظو اؼبتطٌلع بعُت البصَتة ُب 
نٌو يدخل الشعر ُب معرض النثر سواء كاف الشعر لو، أـ لغَته كهبعلو مندرجان ُب النثر، كىذه الطريقة أ عـ القصَت

 رائد ُب ىذه الطريقة إذ كاف من "ابن العميد"ػػؼ. "اؼبصوف ُب سر اؽبول اؼبكنوف" ُب كتابو "اغبصرم"سار عليها 
 .(4)«قبلو يستشهد بالشعر استشهادا، أك ينحو ىذا اؼبنحى بغَت إسراؼ

                                                           
 بيتا، كراجع بعض رسائل ابن 219 مقطوعة شعرية سبثل 52 سطرا، كما أكرد عدد 755 رسالة عدد أسطرىا 50بلغ ما أكرده اغبصرم من رسائل بديع الزماف -  1

 .العميد اؼبسجوعة
. القهر، يريد أف ضبار الضركرة خَت من الفرس اؼبعدـك: األيس-  2
. 317-316:ص1زىر اآلداب،ج،-  3
 .209:ص ،1971 ،6ط الفن كمذاىبو ُب النثر العريب، شوقي ضيف،دار اؼبعارؼ، القاىرة،:ينظر-  4
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   فهذه اؼبقطوعة مبوذج لفٌن  الًٌتٌسل الذم ازدىر ُب القرف الرابع اؽبجرم كاٌتصف بعٌدة خصائص نلٌخصها مع 
إف النثر العريب ُب القرف الرابع قد سبيز »:حيث يقوؿ معلقا على الفنوف النثرية عموما" مصطفى الشكعة"الدٌكتور 

 : دبيزات كاضحة الٌسمات، باىرة اؼبعآب، كانطبعت بانطباعات خاصة يبكن تلخيصها فيما يلي
 .التزاـ أكثر الكٌتاب الٌسجع ُب رسائلهم حىٌت اؼبطٌولة منها-01
 .تضمينها الكثَت من أطايب الشعر، كـبتار األمثلة- 02
أىٍخذي النثر خصائص الشعر، كاحتواء الرسائل على ـبتلف األغراض اؼبطركقة شعرا، من كصف كغزؿ كرثاء - 03

 .كهتنئة كفخر كمديح كىجاء، غَت أهنم ربرركا من القواُب كاكتفوا بالسجع كاعبناس لتعويض الٌنغم كاإليقاع
الٌتحٌلل من مقٌدمات الرسائل اؼبتداكلة لدل الكتاب السابقُت من ربميدات كخواتيمها من دعاء للسلطاف - 04

 .كغَتىا
اإلغراؽ ُب اسنات اللفظية، كاإلكثار من االستعارات كالٌتشبيهات، كذبسيم اؼبعا٘ب، كاالعتناء بالصنعة - 05
 .لفظا
 .خدمة الرسائل الديوانية لعلم التاريخ خدمة كربل،دبا حوتو من أخبار كأحداث ككقائع- 06
تأدية الرسائل كظيفة اؼبقالة الصحفية ُب عصرنا اغبإب؛ ؼبا لعبتو من دكر خطَت ُب اَّتمع الذم عاشت فيو - 07

 (1). «...كذلك دبا ضٌمتو من نقد نظاـ فاسد،  أك شكاية حاكم ظآب، كتأليب الناس عليو

قابوس بن "ك" كأيب الفضل اؼبيكإب" ك" الٌصاحب بن عباد "رسائل " اغبصرم"كمن الرسائل اليت احتفى ُّا 
 .كسنذكر مباذج منها، من باب االستئناس"  كمشكَت
،  كاألمَت أبو الفضل عبيد ا بن أضبد»:كقد كتب عنو الثٌعاليب ُب اليتيمة قائبل":ألبي الفضل الميكالي"نموذج 

يزيد على األسبلؼ كاألخبلؼ من آؿ ميكاؿ زيادة الشمس على البدر، كمكانو منهم مكاف الواسطة من العقد 
 الذم ىو ابن ،؛ ألنو يشاركهم ُب صبيع ؿباسنهم كفضائلهم كمناقبهم كخصائصهم، كيتفرد عنهم دبزية األدب

 كأًب ببلغة، ككأمبا أكحي بالتوفيق كالتسديد ،جبىٍدتو كأبو عذرتو كأخو صبلتو، كما على ظهرىا اليـو أحسن منو كتابة
كحيًبست الًفقىري كالغيرىري بُت طبعو كفكره، فهو من ابن العميد عوض، كمن الصاحب  إٔب قلبو، 

خلف، كمن الصابئ بدؿ، ٍب إذا تعاطى النظم فكأف عبد ا بن اؼبعتز، كعبيد ا بن عبد ا بن طاىر، كأبا 
 (2) .«فراس قد نشركا بعدما قربكا 

                                                           
 . 78:  ص مصطفى الشكعة،بديع الزماف اؽبمذا٘ب رائد القصة العربية، -  1
 .357-354: ص، 4يتيمة الٌدىر، للثٌعاليٌب، ج -  2
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كصل  كتاب موالم كسيدم، أبدع ": الثعاليب"حيث اشتهر بفن الًتسل، ككتب ُب إحدل رسائلو إٔب 

الكتب ىوادم كأعجازا، كأبرعها ببلغة كإعجازا، فحسبت ألفاظو در السحاب، أصفى قطرا كديبة، كمعانيو در 
السخاب، بل أكَب قدرا كقيمة، كتأملت األبيات فوجدهتا فائقة النظم كالرصف، عبقة النسيم كالعرؼ، فائزة بقداح 

اغبسن كالظرؼ، مالكة لزماـ القلب كالطرؼ؛ كال غرك أف يصدر مثلها عن ذلك اػباطر، كىو ىدؼ الفقر 
كالنوادر، كصدؼ الدرر كاعبواىر، كا يبتعو دبا منحو من ىذه  الغرر كاألكضاح، كما أطلق فيو ألسنة الثناء 

 .(1)«كاالمتداح
 بزند الشفيع تورم نار النجاح، »: ُب أثناء رسائلو:نموذج من كالم األمير قابوس بن وشمكير شمس المعالي

كمن كف اؼبفيض ينتظر فوز القداح، الوسائل أقداـ ذكم اغباجات كالشفاعات مفاتيح الطلبات، كالعفو عن اَّـر 
، كقبوؿ اؼبعذرة من ؿباسن الشيم، كبالقوادـ كاػبواُب قوة النجاح، كباألسنة كالعوإب عمل  من موجبات الكـر

 (2)«....الرماح
 قد رأل شيخ »:حيث كتب إٔب أيب سعيد الشبييب: نموذج من كالم أبي القاسم إسماعيل الصّياحب بن عبّياد 

بُت كٌد أضمره على البعد، كإيثار أظهره على تراخ - أيدىم ا- الدكلتُت كيف الكلف بالسادة، من أىل ميكاؿ 
اؼبزار، كتقريض يبليو علي اؼبلواف، كمدح أنطق فيو بلساف الزماف، حىت  أف ذكرىم إذا جرل على اللساف اىتزت لو 
نفسي، كفضلهم إذا جرل على ظبعي انفرج لو صدرم، فتلك عصبة خَت فضلها باىر، كشرفها على شرؼ النماء 

 .(3)«زاىر، كشجرة أصلها ثابت، كفرعها ُب السماء ناظر
 كلعل أكؿ ما يبلحظ ُب  »:بقولو" الصاحب بن عباد"على كتابات " شوقي ضيف"كقد عٌلق الدكتور 

سجع الصاحب، أنو يبتاز باػبفة كالعذكبة، فهو ُب لفظو أكثر صفاء كأكثر تنغيما من معاصريو، من كتاب 
كقد كاف يعٌت عناية خاٌصة بلو٘ب التصوير كاعبناس »  كأضاؼ متابعا ُب سياؽ ذم صلة باؼبوضوع(4)«الدكاكين

الٌناقص، كقد استطاع بو أف ييطًرؼ قرٌاءه كسامعيو، بضرب من الٌشعر اؼبنثور، الذم سبتلئ سجعاتو بالٌرشاقة 
 .(5)«كاػبٌفة

 
                                                           

 .163:، ص1زىر اآلداب ،ج- 1
 .86/87:،ص2اؼبصدر نفسو، ج- 2
. 161: ،ص2اؼبصدر السابق،ج -  3
. 215:الفن كمذاىبو ُب النصر العريب، شوقي ضيف،ص-  4
. 216: اؼبرجع نفسو، ص -  5
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 فن المقامة:النثر القصصي: المطلب الثاني
 أك عدة حوادث مًتابطة، يتعمد القاص ُب ،عمل أديب يصور حادثة من حوادث اغبياةكىو كٌل :النثر القصصيّي 

 مع االرتباط بزماهنا كمكاهنا كتسلسل ، ليكسبها قيمة إنسانية خاصة، كالنظر إليها من جوانب متعددة، تقصيتها
 على أف يكوف ، كما يكتنفها من مصاعب كعقبات،الفكرة فيها، كعرض ما يتخللها من صراع مادم أك نفسي

اغبكاية كالنادرة : ؛ كقد تعٌددت أنواعو قديبا كحديثا كمن أىٌم فنونو قبدذلك بطريقة مشوقة تنتهي إٔب غاية معينة
كاؼبقامة كمن أنٌبها فٌن اؼبقامة الذم عٍت بو اغبصرٌم بل يكاد كتابو وبوم بُت دفٌتيو ثلثي مقامات بديع الزماف 

  .اؽبمذا٘ب 

: اَّلس، كمقامات الناس»:  من الفنوف اؼبستحدثة ُب العصر العٌباسٌي، كىي ُب اللغة تعٍت:فن المقامة- 
 (  1)«مقامة؛ كاعبمع مقامات: ؾبالسهم؛ كيقاؿ للجماعة هبتمعوف ُب ؾبلس

 كبديع الزماف  »:       كىي ُب االصطبلح؛ تعٍت اَّلس كما جاء على لساف ؿبيي الدين عبد اغبميد حيث قاؿ
من : فقلت لبعض اغباضرين: قاؿ عيسى بن ىشاـ: نفسو يستعمل مقامة دبعٌت ؾبلس قاؿ ُب اؼبقامة الوعظية

 (2)«غريب قد طرأ ال أعرؼ شخصو فاصرب عليو إٔب آخر مقامتو، لعٌلو ينبئ بعبلمتو: ىذا؟ قاؿ
 كاؼبقامات اَّالس، كاحدهتا مقامة كاغبديث هبتمع لو كهبلس  »:      كيقوؿ الشريشي شارح مقامات اغبريرم

الستماعو يسٌمى مقامة كؾبلسا، ألٌف اؼبستمعُت للميحدٍّث ما بُت قائم كجالس، كألٌف اٍلميحدٍّث يقـو لبعضو تارة، 
 (  3)«كهبلس لبعضو أخرل

إٌف فكرة إنشاء اؼبقامات عند بديع الزماف »:        كفبٌا يذكر ُب سبب نشأهتا ما ذكره مصطفى الشكعة حُت قاؿ
قد تبلورت ُب ـبٌيلتو نتيجة ألمور كثَتة كًفكىرو متعددة، منها ىيكل اغبديث عند ابن دريد، فابن دريد أنشأ 

األحاديث للتعليم، فأخذ بديع الٌزماف الفكرة كىٌذُّا، كأدخل عليها عناصر اغبياة كاغبركة كاؼبفاجأة، كجعلها من 
 (4) .«أسس فٌن اؼبقامة

      
 
 

                                                           
، ج -  1  . 380: ، ص11لساف العرب، البن منظور، مادة قـو
 179:د تط،  ص: شرح مقامات بديع الزماف اؽبمذا٘ب، ؿبمد ؿبيي الدين عبد اغبميد، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف-  2
 . 28: ، ص1اعبزء. ؿبمد أبو الفضل إبراىيم،، اؼبكتبة العصرية، صيدا، بَتكت، د تط: شرح مقامات اغبريرم للشريشي، ربقيق-  3
 . 265:، ص1983، 1مصطفى الشكعة، دار عآب الكتب، بَتكت، لبناف،ط: بديع الزماف اؽبمذا٘ب رائد القصة العربية كاؼبقالة الصحفية، د-  4
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كأسلوبو كطريقتو ُب البديع حيث قاؿ ُب شخصو كُب " البديع اؽبمذا٘بٌ "كاف من اؼبولعُت بػػ" اغبصرمٌ "      ك
كىذا اسم كافق مسٌماه، كلفظ طابق معناه، ككبلـ غٌض اؼبكاسر، أنيق اعبواىر، يكاد اؽبواء يسرقو لطفا، »:تأليفو

  ( 1)«كاؽبول يعشقو ظرفا
فضل الٌسبق ُب ذلك " ابن دريد"       كلعٌل الفضل يرجع لو ُب اكتشاؼ عدـ أسبقٌية البديع ؽبذا الفٌن، بل لػػ

كؼبٌا رأل أبا بكر ؿبمد بن اغبسُت بن دريد األزدٌم أغرب بأربعُت حديثا، كذكر أنٌو استنبطها من »:حيث قاؿ
ينابيع صدره، كاستنخبها من معادف فكره، كأبداىا لؤلبصار كالبصائر، كأىداىا لؤلفكار كالضمائر، ُب معارض 

أعجمٌية، كألفاظ حوشٌية، فجاء أكثر ما أظهر تنبو عن قبولو الطٌباع، كال ترفع لو حجبها األظباع، كتوٌسع فيها؛ إذ 
صٌرؼ ألفاظها كمعانيها، ُب كجوه ـبتلفة، كضركب متصرٌفة، عارضها بأربعمائة مقامة ُب الكدية، تذكب ظرفا، 
كتقطر حسنا، المناسبة بُت اؼبقامتُت لفظا كمعٌت، كعطف مساجلتها، ككقف مناقلتها، بُت رجلُت ظٌبى أحدنبا 

عيسى بن ىشاـ كاآلخر أبا الفتح اإلسكندرم، كجعلهما يتهادياف الٌدٌر، كيتنافثاف الٌسحر، ُب معاف تضحك 
اغبزين، كربٌرؾ الٌرصُت، يتطٌلع منها كٌل طريفة، كيوقف منها على كٌل لطيفة، كردٌبا أفرد أحدنبا باغبكاية، كخٌص 

ٌل طولو بالٌشرط اؼبعقود، كاليناُب حصولو الغرض اؼبقصود  .(2)«أحدنبا بالٌركاية، كسأذكر منها ما ال ىبًي
عن البديع، يلحظ ذلك اإلعجاب الذم أبداه لو؛ فهو بعد أف نفى عنو فكرة " اغبصرمٌ "      كاؼبتمعن ُب كبلـ 

، الذم جاء بأربعُت حديثا غريبا، غاية ُب اإلغراب كاغبوشية، فبٌا جعل "ابن دريد"اخًتاع اؼبقامات، كعزاىا لػػ
اآلذاف تصم منها، كتنفر عنها، انتقل لتعداد ؿباسن اؼبقامات، فالبديع توٌسع ُب ىذا الضرب من الفنوف، حيث 

كساىا من الظرؼ، كحبٌلىا باغبسن، كأظهرىا ُب ثوب أنيق، كحٌلة بديعة، كأجرل اغبديث فيها على لساف 
شخصُت، كجعلهما يتبادالف أطراؼ اغبديث بينهما، فيلفظا معا٘ب لطيفة، ُب ألفاظ ظريفة، كٌل ذلك ُب أركع 

 التناُب الٌشرط –على طوؽبا - بياف كأسطع برىاف، ُب أسلوب سلس غاية ُب الفكاىة، ككٌل اؼبقامات اليت أكردىا
  .الذم عقده ُب مقٌدمة كتابو

سجع اؼبلتـز اؿُب رسائلو كمقاماتو تلك الطريقة اؼبؤسسة على   »"بديع الزماف اؽبمذا٘ب" كما تعجبو طريقة         
. لو من نفسو منزلة رفيعةككالبديع اؼبقصود، كقد نقل من رسائلو كمقاماتو كثَتا، فبا يدؿ على فرط إعجابو بو، كحل

. (3 )« إٔب اؼبغرب، كأرجعها إٔب أصوؽبا، كأشاد بطريقتها"بديع الزماف" غرك فإنو أكؿ من نقل مقامات كال

                                                           
  .315: ، ص1زىر اآلداب، ج -  1
  .316: ، ص1، ج نفسواؼبصدر -  2
  .494:اغبصرم ككتابو، ؿبمد سعد الشويعر،ص:ينظر - 3
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 اؼبغاالة ُب »: كاؼبتتبع للهمذا٘ب ُب إنشائو يلحظ أنٌو يتمٌيز بعٌدة خصائص أنبها كما يقوؿ شوقي ضيف        
اعبناس، كاؼبيل إٔب الغريب دكف إفراط فيو، كجنوحو إٔب البديع دكف إغراؽ فيو، كما يعمد إٔب االقتباس من القرآف 

أنو يريد أف يتفٌوؽ »؛كىو ُب كل ذلك يناجز كيساجل كٌتاب عصره مظهرا ؽبم (1)«كاغبديث، كالتضمُت من الٌشعر
 (2) «عليهم، كىو لذلك يعمد إٔب إعنات نفسو ُب صناعتو، حىٌت يقع عملو من أىل عصره موقعا غريبا 

:  كنقتطف منها ما يلي"اؼبقامة اعباحظية"ما أطلق عليو : (3)وممّيا نقلو من مقاماتو        
– صبعتٍت مع رفقة كليمة، كأجبت إليها للحديث اؼبأثور عن رسوؿ ا: حدثنا عيسى بن ىشاـ، قاؿ: قاؿ» 

لو دعيت إٔب كراع ألجبت، كلو أيىدم إٕب ذراع لقبلت، فأفضى بنا اؼبسَت إٔب دار » -: صلى ا عليو كسلم
فرش بساطها، كبسطت أمباطها، كمد ظباطها، كقـو قد أخذكا الوقت بُت آس ـبضود، ككرد منضود، كدٌف 

صود، كنام كعود، فصرنا إليهم، كصاركا إلينا، ٍب عكفنا على خواف قد ملئت حياضو، كنٌورت رياضو، ؼـ
كاصطفت جفانو، كاختفلت ألوانو، فمن حالك بإزائو ناصع، كمن قافو ُب تلقائو فاقع، كمعنا على الطعاـ، رجل 

تسافر يده على اػبواف، كتسفر بُت األلواف، كتأخذ كجوه الٌرغفاف، كتفقأ عيوف اعبفاف، كترعى أرض اعبَتاف، يزحم 
 كيهـز اؼبضغة باؼبضغة، كىو مع ذلك ساكت ال ينبس، ككبن ُب اغبديث قبرم معو حىت كقف بنا  باللقمة،اللقمة

تو، ككافق أكؿ اغبديث آخر اػبواف، كزلنا عن ذلك اؼبكاف، بعلى ذكر اعباحظ كخطابتو، ككصف ابن اؼبقفع كذرا
كلسنو، كحُت سننو ُب الفصاحة،  أين أنتم من اغبديث الذم فيو كنتم؟ فأخذنا ُب كصف اعباحظ : فقاؿ الرجل

، لكل عمل رجاؿ، كلكل مقاـ مقاؿ، كلكل دار سكاف، كلكل زماف جاحظ، : ق، فقاؿاكسننو فيما عرفن يا قـو
كلو انتقدًب لبطل ما اعتقدًب، فكل كشر لو عن ناب اإلنكار، كشم بأنف اإلكبار، كضحكت إليو، ألجلب ما 

 ( 4).«لديو، كقلت أفدنا كزدنا 
بديع الٌزماف "فلو تأملنا ىذا اؼبقتطف، لوجدناه كما كصفنا منذ قليل، مفعما بكل خصائص اؼبقامة اليت حبٌلىا ُّا 

 .، كأجرل عليها قلمو ُب الكتابة"اؽبمذا٘ب
 

 عناية الحصريّي باألساليب النّيثريّية البديعيّية : المطلب الثالث

                                                           
 242: الفن كمذاىبو ُب النثر العريب، شوقي ضيف، ص-  1
  .243: اؼبرجع نفسو، ص-  2
 . سطرا514  مقامة بُت دفيت زىر اآلداب، سبثل19أكرد اغبصرم من مقامات بديع الزماف -  3
. 235-234:ص ،2ج اآلداب،زىر -  4
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  لقد كٌجو اغبصرٌم كامل عنايتو ؽبذه األساليب، ألنو أراد أف يقٌدـ لطبٌلب العلم ُب اؼبغرب كتبلمذتو، 
مباذج راقية ُب ـبتلف الفنوف اؼبشرقٌية، ليحتذكا حذكىا، كيقتفوا أثرىا ُب كتاباهتم كتآليفهم، فتكوف ؽبم عونا، 

كتصبح ؽبم رفدا، كتغدك ؽبم معينا ثرًّا الينضب، كمصدرا خصبنا ال ينفد، كمن تلك األساليب اليت ػٌبصها سعد 
 :قبد " اغبصرمٌ "الشويعر ُب دراستو اؼبستفيضة عن 

 الذم ال ينحو كبو السجع، أك الصنعة البديعية، كإف جاء فيو شيء من ذلك :األسلوب المطلق أو المرسل/ أ
–  كيبثل ذلك ما أكرده من كبلـ اعباىليُت، كصدر اإلسبلـ، كأحاديث رسوؿ  ا ،فهو عفوم، كغَت متعمد

. ، كبعض فقرات من كبلـ اػبلفاء الراشدين كبلغاء العصر األموم كاألحنف بن قيس-صلى ا عليو كسلم
 كستجد خصائصو بارزة ُب أسلوب اغبصرم نفسو، كُب أسلوب ابن العميد، :األسلوب المسجوع/ ب

. جرمالوبديع الزماف اؽبمذا٘ب كغَتىم كثَت من كتاب القرف الرابع ككاػبوارزمي، 
.  الذم ىبلو من البديع، كيلتـز غالبا االزدكاج كاإلطناب، كاالستطراد(1) :األسلوب المتوازن أو الترسلي/  ج

 . من أصحاب ىذه النزعة اعباحظ" اغبصرم"كأكثر من أكرد لو
 كىو الذم أسرؼ ُب كل كجو من أكجو البديع، كتربز خصائص ىذا األسلوب ُب دراسة :األسلوب البديعي/ د

 لو عٌدة مباذج ُب فأكرد.( 2 )« ذلك األديب الذم استحوذ على اغبصرم بطريقتو كأدبو"البديع اؽبمذا٘ب"أدب 
  .الٌرسائل كاؼبقامات، كقد سبقت اإلشارة إليها ُب أثناء ىذا اؼببحث

ُب تعاملو مع النصوص، كُب اختياراتو اليت ٓب " اغبصرمٌ "       كىذه األساليب تعطينا صورة كاضحة عن طريقة 
تكن تلتـز منهجا ؿبٌددا، ال وبيد عنو الكاتب قيد أمبلة، بل حاكؿ أف ينوٌع، فيأخذ من كٌل فٌن بطرؼ، كيعٌدد 

يغ طريقة كاحدة، أك يلتـز تسكىذه الطرائق البارزة ُب كتاب اغبصرم تدلنا على أنو ٓب يكن يس»السبل كالطٌرائق 
 بكل جٌيد من كل مذىب، كىبتار ما يستجيده من كل لوف أديب شائع ُب عصره، ٓبٌ بأسلوب معٌُت، كإمبا كاف م

. (3 )«أك قبلو، كاختيار اؼبرء قطعة من نفسو
       

 

                                                           
قد يوصف األسلوب بأنو ترسلي، ألف موضوعو الرسائل، كقد يوصف بذلك ألنو اسًتساؿ على الطبع فيكوف ضد التكلف كالصنعة، كقد يوصف بذلك ألنو -  1

. مرسل غَت مقيد بالصنعة البديعية كيكوف غَت متكلف
2
 . كمابعدىا496 :ص الشويعر، اغبصرم ككتابو، -  

 .495:اغبصرم ككتابو،الشويعر،ص:ينظر-   3
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 "اغبصرم" ذكر فمنكلعٌل األسلوبُت األخَتين نبا الٌلذاف أكشكا أف يسيطرا على اختيارات اغبصرم ،
فاختارىا، كأشاد ُّا، كأثٌت على مؤسسي مدارسها، الذين تربز ظباهتا ُب ق اليت ارتضاىا ذكؽك»؛ ذه النماذجلو

نا ال أفإف اغبصرم ٓب يشر إٔب ذلك صراحة فإ  ذلك رغم؛أدُّم، كيقًتف إنتاجهم دبسٌمى ىذه اؼبدارس عند النقاد
 (1).«؛ فلو ٓب يكن معجبان ُّا ؼبا تلذذ بتكرار مباذج عديدة منها ُب كتابوق ؽبايرادإثرة بك نستدؿ على ذلك

 :حيثٗب حىت يستوفيو من صبيع نواحيو، عكأخَتا فإنو يلح على آب»:كيقوؿ معلقا :نماذج من أسلوب الجاحظ
ىا، ككيف رأيها ؤقد علم الناس كيف كـر قريش كسخاؤىا، ككيف عقوؽبا كدىا :قاؿ يطرم قريشا كبٍت ىاشم

كذكاؤىا، ككيف سياستها كتدبَتىا، ككيف إهبازىا كرببَتىا، ككيف رجاحة أحبلمها إذا خف اغبليم، كحدة 
در، ككيف غ، ككيف صربىا عند اللقاء، كثباهتا ُب الؤلكاء، ككيف كفاؤىا إذا استحسن اؿدأذىاهنا إذا كل اغبدم

جودىا إذا حب اؼباؿ، ككف ذكرىا ألحاديث غد، كقلة صدكدىا عن جهة القصد، ككيف إقرارىا باغبق كصربىا 
عليو، ككيف كصفها لو كدعاؤىا إليو، ككيف ظباحة أخبلقها، كصوهنا ألعراقها، ككيف كصلوا قديبهم حبديثهم، 

كطريفهم بتليدىم، ككيف أشبو عبلنيتهم سرىم، كقوؽبم فعلهم، كىل سبلمة صدر أحدىم إال على قدر بعد 
  (2)«غوره؟ كىل غفلتو إال ُب كزف صدؽ ظنو، كىل ظنو إال كيقُت غَته؟ 

: ففي ىذا النص ظاىرتاف بارزتاف ُب عمـو نثر اعباحظ
التكرار فتجد كلميت كـر كسخاء دبعٌت كاحد، ككذلك عقوؿ كدىاء، كرأم كذكاء، كسياسة كتدبَت، : إحدانبا- 

. كصرب كثبات
اإلغباح على الصورة، كاستيفاء اؼبعٌت، كالذم قبده ُب شعر ابن الركمي فإنو ُب ىذا النص، استوَب كل : كآخرنبا- 

 (3).ما يبكن أف يعد منقبة ألم قبيلة
ال أعلم جارا أبر، كال خليطا أنصف، كال رفيقا أطوع، كال معلما اخضع، » : كقاؿ ُب كصف الكتاب            
ظهر كفاية، كأقل جناية، كال أقل إمبلال كإبراما، كال أقل خبلفا كإجراما، كال أقل غيبة،  أكال صاحبا 

 ،كال أكثر  أعجوبة كتصرفا، كال أقل صلفا كتكلفا، كال أبعد من مراء، كال أترؾ لشغب (4)كال أبعد من عضيهة
  (5)«...زىد ُب جداؿ، كال أكف عن قتاؿ، من كتابأكال

           
                                                           

 . 496: اؼبرجع الٌسابق، ص -  1
 .حيث استطرد ُب ذكر مفاخر قريش كأؾباد أبنائها. 88-87: 1 جراجع زىر اآلداب،-  2
  .187: ص ،1جكمثل ىذا النص صفتو للكبلـ النفيس، انظر زىر اآلداب، -  3
. الكذب كاإلفك كالبهتاف: العضيهة -  4
 . 178: 1زىر اآلداب،ج -  5



 ب

 

  األلباباَداب وثمر المنهج النقذي فً كتاب زهرالفصل الثانً                                   

 األلباب 

103 

اعباحظ يراكح بُت السجع كاالزدكاج كالًتسل ٍب فيو ظاىرة جديدة من هبد »فاؼبتمٌلي ُب ىذا النٌص 
 أنو يبتدئ كبلما ٍب يعطف عليو بإسهاب عددا من األكصاؼ، قبل أف يأٌب مكه: ظاىرات الًتسل عند اعباحظ

 الذم يتلهف إٔب سباـ الكبلـ، ٍب يعود للكبلـ الذم بدأ ،اؼبعموؿ الذم يتم بو الكبلـ إٔب أف وبٌس دبلل القارئ
 (1).«بو، إٔب آخر النص

فكٌل مىٍن يقرأ ُب كتب اعباحظ يلحظ حاال من التشٌعث » كىذا النص مثاؿ الستطراد اعباحظ كإطنابو،         
فهو دائما ينتقل من باب إٔب باب، كمن خرب إٔب خرب، كمن شعر إٔب فلسفة، كمن جٌد إٔب ىزؿ ُب ،ُب الٌتأليف

بل للكبلـ غاية، كلنشاط السامعُت هناية، » :مع أف اعباحظ ال يعجبو اإلطناب، فهو يقوؿ، (2)«تشٌعب ىائل
ر كاػبطل كاإلسهاب ذ، كالو(3)ضاؿؼ فذلك ىو اؿ؛كما فضل عن مقدار االحتماؿ، كدعا إٔب االستثقاؿ كالكبلؿ

 (4).«الذم ظبعت اػبطباء يهيبونو
        ككأٌف اعباحظ استٌل سيفا ذا حٌدين ُب الكبلـ عن اإلطناب فمن جهة يذٌمو، كمن جهة أخراة، 

 كيبدك !ؿ إف نقد اعباحظ لئلسهاب، كانتهاجو لو ُب النثر تناقض مكردبا ؽ »قبداإلسهاب ميزة من ميزات أسلوبو
 ؿ،ألف اعباحظ ٓب يعب كل إسهاب كإمبا عاب نوعا من اإلسهاب، ير إٔب االستثقاؿ كالكبل ٕب أنو ال تناقض

:  اعباحظ اؼبلل ُب أسلوبو النثرم اؼبسهب حبيلتُتلكقد رباش
. تنويع أغراض كبلمو، كاالنتقاؿ من جد إٔب ىزؿ، كمن ىزؿ إٔب جد: إحدانبا- 
ال "تشويق القارئ أك السامع ببعد اؼبعموؿ عن العامل كهذا البعد الذم كجدناه ُب ىذا النص بُت : كأخرانبا- 

يشوؽ القارئ كتأخَته فإف ما بُت العامل كاؼبعموؿ إسهاب، كلكن إرجاء اؼبعموؿ ،  "من كتاب"، كمعموؽبا "أعلم
. أك السامع، إٔب سباـ الكبلـ، فبل وبس دبلل اإلسهاب، ألنو مشدكد بشوقو

كشبة ناحية ثالثة ذبدر اإلشارة إليها كىي، أف إسهاب اعباحظ، ليس كلو من الكبلـ اؼبكركر اؼبمل، كإمبا ىو        
رار للثقافة، كشاىدنا ىذا النص الذم ذكرناه ُب صفة الكتاب، الذم كصف فيو جرياضة للخياؿ كالعقل، كاست

 (5).«الكتاب بأنو جار كخليط، كرفيق، كمعٌلم كصاحب
       

                                                           
 .490: اغبصرم ككتابو زىر اآلداب، ص- 1
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ُب فقراتو، تنبئ كٌلها عن تناسب بُت أجزائها، رغم ما يظهر فيها من " اعباحظ"فالفواصل اليت استعملها 
فهذه كلها متقاربة ُب مدلوؽبا اَّازم، كلكٌنها ُب اؼبدلوؿ الٌلغوم ذات فركؽ، فبل يلـز أف يكوف اعبار  »فركؽ 

أك معلما، ككذلك العكس، كما أف الرفيق يعطي مدلوال أكثر من مدلوؿ الصحبة، ففي ىذا .خليطا أك رفيقا
كما أف مسامر اإلنساف ال ىبلو من أف يكوف جارا، أك خليطا، فاعباحظ ُّذا .اإلسهاب إمتاع بالفركؽ اللغوية

. (1)«استوَب ما يبكن أف يشبو بو الكتاب ُب اؼبسامرة
نفع من الكبلـ، كنفعو ال يكاد أكيف يكوف الصمت » : قاؿ اعباحظ ُب تفضيل الكبلـ على الصمت        

 كالركاة ٓب ترك سكوت الصامتُت، كما ركت كبلـ الناطقُت، فبالكبلـ ،هباكز صاحبو، كنفع الكبلـ يعم كىبص
أرسل ا تعأب أنبياءه ال بالصمت، كمواضع الصمت امودة قليلة، كمواطن الكبلـ امودة كثَتة، كبطوؿ 

. (2)«ؿبادثة الرجاؿ تلقيح أللباُّا: الصمت يفسد البياف، ككاف يقاؿ
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .492: ، صالسابقاؼبرجع  -  1
  .114: ، ص2  جزىر اآلداب،-  2



 ب

 

  األلباباَداب وثمر المنهج النقذي فً كتاب زهرالفصل الثانً                                   

 األلباب 

105 

 :التراجم والسير:المطلب الرابع 
      اىتم اؼبسلموف األكائل منذ بداية  عصر التدكين بكتابة الًتاجم بدءا بسَتة الرسوؿ صل ا عليو كسلم، ٍب 

أيب الفرج "األغا٘ب لػ: توالت الكتابة السَت كالًتاجم حىت غدت أغزر أنواع اؼبؤلفات، ففي اؼبشرؽ  العريب قبد مثل 
كُب ... ابن خلكاف"، ككفيات األعياف  لػ"لثعاليب"، يتيمة الدىر لػ"أبن سبلـ"، كطبقات الشعراء لػ"األصفها٘ب

، كأمبوذج "غبميدم"بن بساـ، كجذكة اؼبقتبس لػ"، كالذخَتة  لػ"ؼبٌقرم"نفح الطيب لػ: اؼبغرب العريب كاألندلس قبد
 .كغَتىا من اؼبصنفات اليت يصعب حصرىا"... ابن رشيق"الزماف ُب شعراء القَتكاف لػ

عن " ابن رشيق"ككتاب زىر اآلداب كتاب أدب زخر بكثَت من الًتصبات ُب سياؽ إيراد األخبار يقوؿ 
 تأليف جيد ُب ملح الشعر كاػبرب،صنعو بالقَتكاف، كصبع فيو أخبار »":اغبصرم"كتاب زىر اآلداب؛ كىو تلميذ 

 .  ىي مادة الًتصبة اليت عليها ترتكز، كإليها تؤكب: ركاألخبا)1( «أىل اؼبشرؽ ككقائعهم

صباف»كرد ُب معجم لساف العرب ُب شرح ىذه اؼباٌدة:لغة الترجمة- 01 صباف كالًتَّن اؼبفسٍّر للساف، كُب : الًتُّ

. أم ينقلو من لغة إٔب لغة أخرل: قاؿ لًتصبانو، الًتصباف بالضم كالفتح، كىو الذم يًتجم الكبلـ:  حديث ىرقل
 )2(«الًتاجم: اعبمع 

التأريخ لؤلعبلـ اؼببدعُت الناُُّت ُب النتاج العلمي كاألديب، كىو فن قائم »: تعٍت:الترجمة ااطالحا- 02

 .)3(«بذاتو
نوع من األدب هبمع بُت التحٌرم التارىبي، كاإلمتاع القصصي، كيراد بو درس »فن السَتة ىو : السيرة- 03

 )4(«حياة فرد من األفراد، كرسم صورة دقيقة لشخصيتو
   
 

      

                                                           
،الدار التونسية للنشر، اؼبؤسسة الوطنية، للكتاب، -البن رشيق، صبع كربقيق،ؿبمد العركسي اؼبطوم،بشَت البكوش-أمبوذج الزماف ُب شعراء القَتكاف-  1

. 48،ص1986اعبزائر،
 .66:ص ،12ج لساف العرب، ابن منظور،-  2
. 229: ص،5،، ط1977دقاؽ، منشورات جامعة حلب، ،اؿمصادر الًتاث العريب، عمر -  3
. 547:ص ،1980ط، أنيس اؼبقدسي، دار العلم اؼببليُت، الفنوف األدبية ك أعبلمها،-  4



 ب

 

  األلباباَداب وثمر المنهج النقذي فً كتاب زهرالفصل الثانً                                   

 األلباب 

106 

النقل : ىو- الًتصبة كالسَتة: أم اؼبصطلحُت-  كمن خبلؿ ىذه التفسَتات يتبُت لنا أف القاسم اؼبشًتؾ بينهما
أك الطريقة أك التفسَت، ككثَتا ما يكوف ىناؾ تداخل ُب االستعماؿ، فيستعمل أحدنبا للداللة على اؼبصطلح 

 .الثا٘ب
نستعملو إذا تناكلت " السَتة" أف مصطلح»؛ حيث يرل "أنيس اؼبقدسي"       لكن االستعماؿ الدقيق وبدده 

نستعملو إذا تناكلت الدراسة الواحدة أكثر " الًتصبة"الدراسة الواحدة شخصا كاحدا ككاف ىو ؿبورىا، كمصطلح 
  )1(«من شخص

فجعلت بعضو »:  وبدثنا عن طريقتو أك منهجو ُب نسج ما صبع من آثار كنصوص، فيقوؿ:منهجو في الترجمة 

 (2)«مسلسبل، كتركت بعضو مرسبل
 أك تراجم أك غَتىا، كمن ا     كىذا اؼبنهج طٌبقو على صبيع موضوعاتو اؼبختارة ُب الكتاب؛ سواء كانت نصوص

مباذجو ُب الًتاجم ترصبتو أليب العيناء، كاليت أقامها على عدة عناصر، توزعت ُب كامل أرجاء اؼبدكنة تقريبا، كإف 
نسبو، عشقو لقينة، مبالغتو ُب السب ؛بينو كبُت اؼبتوكل،ذكر ؾبلس : كاف اغبظ األكفر للجزء األكؿ حيث ذكر

مستظرؼ مع اؼبتوكل، منزلتو ُب الكتابة، بعض مواقفو، من أجوبتو اؼبستملحة، تعزينو لبعض األمراء، سؤالو عن 
موسى بن عبد اؼبلك، من ملحو بينو كبُت ابن خاقاف، كبُت ابن داكد، كبينو كبُت ابن ثوابو، كبُت أيب صقر، ذمو 

 .البن اػبصيب، من أقوالو، من كلماتو
      كىذه العناصر اؼبكونة لًتصبتو ٓب تأت مرتبة أك متتابعة ُب سفر كاحد؛ بل كانت موزعة على األجزاء الثبلثة 

كاؼبقصود بو - األكٔب كقد ًب توزيعها ، ككفق منهجية معينة، ىي أنو يذكر كل عنصر حسب ما يقتضيو اؼبقاـ
 :من ذلك ما نراه ُب اؼبثالُت التاليُت- سياؽ اغبديث العاـ

 :ذكر قصة عشق قينة أليب العيناء بالسماع، كاستقباحها لو بالرؤية فقاؿ: في موضوع اإليجاز/ أ
 :ذيًكٍرتي لبعض القياف، فعشقتٍت على السماع، فلما رأتٍت استقبحتٍت، فقلت: قاؿ أبو العيناء»

 
             

                                                           
  .اؼبرجع السابق، ف ص-  1
2
 .22: ،ص1زهر اآلداب، ج-   

 كشاطرة ؼبا رأتٍت تنكرت  
 فإف تنكرم مٍت أحواال فإنٍت  

 

 قبيح أحوؿ مالو جسم: كقالت 
أديب أريب ال عيٌي كال فدـ 
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 )1(«إنا ٓب نرد أف نوليك ديواف الزماـ : فاتصل ُّا الشعر، فكتبت إٕب
      ففي ىذه الفقرة اعتمد أبو العيناء على أسلوب اغبوار، كتصوير اغبدث، فكانت فيها حيوية كحركة، ككاف 

 .ردىا مفحما كُب غاية اإلهباز
كاف »: ذكر قصة أيب العيناء مع ابن فرخاف،فقاؿ:(من تبطره النعمة لم يؤسف على زوالها منو )وفي باب / ب

: عيسى ابن فرخاف شاه، يتيو علٌي ُب كاليتو بالوزارة، فلما صيًرؼ رىبٍت، فلقيٍت فسلم علي فأحفى،فقلت لغبلمي
أعزؾ ا،  كا لقد كنت أقنع بإيبانك دكف بيانك، كبلحظك : أبو موسى، فدنوت منو كقلت: من ىذا؟ قاؿ

دكف لفظك، فاغبمد  على ما آلت إليو حالك، فلئن كانت أخطأت فيك النعمة، فلقد أصابت فيك النقمة، 
كلئن كانت الدنيا أبدت مقاحبها باإلقباؿ عليك، لقد أظهرت ؿباسنها باالنصراؼ عنك، ك اؼبنة، إذ أغنا٘ب عن 

يا أبا : الكذب عليك، كنزىنا عن قوؿ الزكر فيك، فقد كا أسأت ضبد النعم، كما شكرت حق اؼبنعم، فقيل لو
سألتو حاجة أقل من قيمتو، فرد عنها بأقبح من : عبد ا؛ لقد بالغت ُب السٌب، فما كاف الذنب؟ قاؿ

 )2(«خلقتو
     ُّذه اؼبنهجية ذكر اغبصرم أغلب الصفات كاؼبواقف اؼبميزة  لشخصية أيب العيناء، حيث نستطيع أف نتصور 

، كىذا ما يهدؼ إليو اغبصرم من ترصبتو، كقد ذكر )3(شخصيتو األدبية اؼبستظرفة، كنتعرؼ على منزلتو ُب الكتابة
 . كغَتىم كقد تفاكتت ىذه الًتصبات طوال كقصرا" لسهل بن ىاركف"، ك"العتايب"تراجم أخرل ، كًتصبتو لػػ

. 

 
 
 

 

 

                                                           
.  196:  ،ص1اؼبصدر السابق، ج-  1
 .327: ، ص1زىر اآلداب، ج-  2
  .233:،ص2،2003فن الًتاجم كالسَت ُب كتاب زىر االداب، ؿبمد منصورم، الفضاء اؼبغاريب،ـبرب الدراسات االدبية كالنقدية، العدد- 3
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  ؿ ىذا البحث اؼبتواضع، كىذا السَّنفىًر اؼبمتع ،ُب ىذا السٍٍّفًر اؼبمتع، يبكننا القوؿ أنٌنا توصلنا لبعض من  خبل  
 :النتائج اوصلة لو

 : قبد العصر الجاىليففي 
أف النقد العريب مٌر دبراحل ارتقت بو من الفطرية كالبدائية إٔب مزيد من التعليل كالٌدقة العلمية ، كمزيد من -01

 .التحليل كالتعليل
 .أٌف النقد العريب ُب العصر اعباىلي سبٌيز بالسذاجة كالعفويٌة كاالنتقائية كالعفويٌة كاعبزئية - 02
 .اعتماد النقاد على الذكقية كاالرذباؿ كطغياف األحكاـ العاٌمة عليو- 03
 .(...عادات، تقاليد، بيئة)ارتباط التعليل دبظاىر خارجة عن إطار العملية الفنية -04

 : فقد ارتقى النقد نوعا ما كبو مزيد من العصر اإلسالميأٌما ُب 
 .الدقة كالعلمية -01
 .بداية ظهور التعليل لؤلحكاـ النقدية- 02
 .طغياف األحكاـ الدينية كاألخبلقية تبعا لتأثٌر الشعراء باإلسبلـ - 03
 ...سيطرة األحكاـ اؼبوجزة- 04

 فقد خطا النقد خطوات حثيثة كبو العلمية كالٌدقٌة، فاتسم تبعا لذلك بعٌدة خصائص العصر األمويأٌما ُب 
 :أنٌبها
 .مٌية كالتحليل كالتعليلؿبالعً ربٌلي النٌػٌقاد - 01

 إعطاء الدليل كإف بقيت العبلقة بُت الناقد كالشاعر كاؼبتلقي عبلقة زباطر فأحيانا يًتؾ إٔباؼبيل نوعا ما - 02 
. الناقد الدليل ألنو مفهـو من السياؽ

 .انتشار النقد اؼبوضوعي بشىت أشكالو - 03
 .ازدىار الٌنقد الٌذاٌٌب - 04

 فقد كجد النقد لنفسو طريقا كبو التطٌور كىذا اعتمادا على آخر مرحلة كصل إليها العصر العبّياسيّي       أٌما ُب 
 :الٌنقد األموٌم كيبكننا أف نستخلص أىم اؼبمٌيزات اليت مازتو عن اؼبراحل الٌسابقة كنوجزىا ُب ما يلي 

بداية ظهور الٌتخٌصص دبعٌت أٌف الٌنقد ٓب يعد عاٌما بل أخذت القضايا الٌنقدية تتحٌدد كتأخذ طابع اػبصوصٌية -01
 .أكثر من أٌم كقت مضى 
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حيث تصٌدل ؽبا (صاحب الفضل ُب طرحها)ظهور مسألة الطٌبقات اليت كاف ابن سبلٌـ اعبمحي أبا عذرهتا- 02
ُب كتابو طبقات فحوؿ الشعراء، كحاكؿ تفضيل بعضهم عن بعض كسبييزىم، كرٌد عليو ابن قتيبة الٌدينورم صاحب 

الذم رأل بأف اؼبقياس اغبقيقٌي للمفاضلة بُت الشعراء كاؼبعيار األنسب ليس الٌسبق الٌزمٌٍت، " الشعر كالٌشعراء"كتاب 
 .بل جودة الٌلفظ كرقي اؼبعٌت

، ىذه القضٌية اليت أفاض فيها الكثَتكف، قديبا (الشعر اعباىليٌ )ظهور مسألة االنتحاؿ ُب الٌشعر العريب القدٙب- 03
 .كحديثا 

ظهور مسألة الفظ كاؼبعٌت، كالصراع الذم دار بُت أنصارنبا ، كاحتجاج البعض للفظ كاعتدادىم بو، - 04
كانتقاصهم من قدر اؼبعٌت كابتذاؽبم لو، كاعتداد البعض باؼبعٌت، كإزراؤىم للفظ، كىناؾ طائفة كقفت موقفا كسطا، 

 .فوفٌقت بُت األمرين 
ظهور مسألة القدٙب كاغبديث، حيث انقسموا فريقُت، فريق انتصر للقدٙب كتعٌصب لو، كفريق انتصر - 05

 .للحديث،كأنبل القدٙب كٓب يباؿ بو
ظهور مسألة عمود الشعر كاغبديث عن كحدة القصيدة العربية القديبة، فرغم تعٌدد موضوعاهتا، إالٌ أٌف ىناؾ - 06

ككٌل ىاتو القضايا اليت أدٔب فيها النقاد بدلوىم كانت على جانب كبَت من اعبنوح للٌدقٌة . خيطا رفيعا يربط بينها
 . كاؼبوضوعٌية 

 كموقعو من ىذه اؼبسائل، فإنٌنا كجدناه، ال يكاد ىبرج عن مثل ىاتو القضايا إالٌ ؼباما بالحصريّي      أٌما فيما يتعٌلق 
الوصوؿ إٔب ربديد منهجو ُب الٌتعامل مع تلك اؼباٌدة األدبٌية الٌدظبة، اليت ضٌمنها ُب -  بل كاد يعسر–كصعب علينا 

كتابو، لوال تلك الٌدراسات اليت أنارت لنا الطريق، كأهنجت لنا الٌسبيل، لتهنا ُب بيداء الوىم، كلضللنا ُب مفاكز قٌلة 
الفهم، فنقوؿ بأٌف كتاب اغبصرٌم رغم كونو كتاب منتقيات أدبٌية، إالٌ أنٌو ضٌم ُب طٌياتو نتفا من اآلراء الٌنقديٌة اؼبقٌنعة 

 :كنبذا من األحكاـ الٌنقديٌة غَت الصروبة، كاليت نلٌخص كجهة نظره أك منهجو ُب الٌتعامل مع اؼباٌدة اليت صٌنفها فنقوؿ
فيما يتعٌلق بتعريف الٌشعر كفضلو، كتأثَته ُب النفوس، كموقف اإلسبلـ منو، كاف اغبصرٌم ؾباريا ؼبن سبقو من -01

 .النٌػٌقاد، كاكتفى بًتديد ما ذكره ىؤالء ُب كتبهم
أٌما فيما يتعٌلق  دبسألة القدٙب كاغبديث، فإٌف اغبصرٌم كاف معتدال ُب موقفو، فبل ىو انتصر للقدٙب لقدمو، كال - 02

فمعيار اؼبفاضلة لديو ىو تسٌنم تلك القطع لذرل .ىو استأثر باعبديد غبداثتو، كلذا فقد كقف موقفا كسطا منها
 . الببلغة، كحيازهتا الفصاحة، كنيلها القبوؿ، كرضى الٌسامع
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أٌما فيما يتعٌلق دبسألة الطبع كالصنعة ، فإف اغبصرم قد أبدل فيها كجهة نظره بوضوح كبَت، حيث فٌصبل - 03
قبوؿ السمع، قرب اؼبثاؿ، بعد اؼبناؿ، أناقة الديباجة، كشعر مصنوع  : شعر جٌيد الطبع كمن صفاتو: الشعر قسمُت 
 .مصنوع مهٌذب، كمصنوع متكٌلف كلكٌل منهما صفاتو: قسمو قسمُت

أٌما فيما يتعٌلق دبسألة الٌسرقات فإٌف اغبصرم قد أفاض فيها انطبلقا من حبثو عن أكجو األصالة كاالبتكار ُب - 05
النصوص، غَت أنٌو يؤخذ عليو تعميمو ُب اغبكم باألخذ بُت الشعراء، كإف كاف ُب األصل ال يبحث عن الٌسرقة  

بقدر ما كاف يبحث عن تأصيل الٌنصوص، كإف كاف قد كضع شركطا لسبلمة األخذ كنبا اعبودة كالزيادة، كإالٌ كيًسمى 
 . بسمة التقصَت، كًعيبى عليو ذلك

أٌما فيما يتعٌلق دبسألة ابتكار اؼبعا٘ب، فإهٌنا قد شغلت بالو، فانربل يستقصي ـبتلف الشواىد باحثا عن أٌكؿ - 06
 .من فٌتق ىذا اؼبعٌت أك ذاؾ، أك كانت لو األسبقية على البٌلحق ُب االخًتاع 

أٌما فيما يتعلق بالنقد اعبملٌي فإٌف اغبصرم، كانطبلقا من ظبات بعض نقاد عصره، فإٌف نقده كاف ؾبمبل ، - 07
 .كبصورة عاٌمة، كاؼبقصود بو تلك األحكاـ اليت يصدرىا الناقد، دكف سبٌل دقيق ُب النص

أٌما ما تعٌلق بالٌنقد الذكقي، فإٌف الكتاب يزخر من أٌكلو إٔب آخره دبثل تلك األحكاـ ، اليت حٌكم فيها ذكقو، - 08
 .كحدسو الذكقي إٔب أبعد اغبدكد 

 : فإننا نستطيع أف نوجز ما توصلنا إليو ُب النقاط التالية بالنثر أٌما ما يتعٌلقبالشعرىذا ما يتعٌلق 
 :رٌكز اغبصرم ُب النثر على جانبُت نبا -01

النثر الفٌٍت كتناكؿ فيو فٌٍت اػبطابة كالرسالة ففي اػبطابة كاف تركيزه على عٌدة أنواع من اػبطب انتقى  مباذج  - أ
 :عديدة نستنتج منها صبلة من النقاط نوجزىا ُب اآلٌب

 .اختياره لنماذج تتوفر على قدر عاؿ من جودة الطبع  -01
 .اختياره لنماذج ربتوم على كحدة اؼبوضوع، كترتيب األفكار، كذبويد الكبلـ -02
اختياره لنماذج مفعمة بالبديع تبعا لذكؽ العصر الذم جنح كتابو إٔب اإلغراؽ ُب الصنعة اللفظية كالزخرفة  -03

 .البديعية
 : فقد كانت اختياراتو مبنٌية  على الذكؽ السليم، كقد اختار مباذج قائمة على لفن الرّيسالةأٌما بالنسبة 

 .التزاـ اعبناس كالسجع سواء ما تساكت فقره أك طالت فواصلو -01
 (التشبيهات، االستعارات )اإلغراؽ ُب اسنات اللفظية، كاإلكثار من الصور البيانية -02
 .خدمة الرسالة اَّتمع كما زبدمو كسائل اإلعبلـ اليـو -03
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 .تركيز اغبصرم على اعبوانب البديعية ، ألهٌنا كانت ظبة من ظبات العصر العٌباسي  -04
 ككاف تركيز اغبصرم فيو منصٌبا على فن اؼبقامة، اليت شغف عن طريقها برائدىا بديع الزماف :النثر القصصيّي  –ب 

اؽبمذا٘ب ، الذم أحٌلو من كتابو موقعا حسنا، نظرا لكوهنا مفعمة بالبديع، كنظرا لرقٌي معناىا، كصباؿ مبناىا، الذم 
 .استهواه، فملك ىواه 

 فقد استهوتو كٌل أساليب الكتابة العربية القديبة من :  أٌما بالنسبة لؤلساليب النثرية –ج 
  األسلوب اؼبتوازف أك الًتسلي - ◌ األسلوب اؼبسجوع - ◌ األسلوب اؼبطلق أك اؼبرسل- ◌ 
 .األسلوب البديعي - ◌
فأمر ال ينكره إالٌ جاحد، حيث أفرد اغبصرم مساحات كاسعة ؽبذا الفن، ككاف بفن التراجم والسير أٌما عنايتو - د

فيو دقيقا كاعتمد على الركايات اؼبتناقلة، كاؼببلحظ عليو أنٌو ٓب ىبصص ؽبا مكانا بعينو بل توزعت ُب كامل أكباء 
اؼبدكنة، كٓب تكن خاضعة للًتتيب اؼبعموؿ بو ُب كتب الًتاجم السابقة أك اؼبعاصرة لو، فالًتصبة بالنسبة لو ٓب تكن 

 .  غاية كال ىدفا، بل كانت ترد ضمن سياؽ اغبديث كُب اؼبقاـ الذم يتطلب إضافة، ال أكثر كال أقلٌ 
ُب إبراز الدكر الذم لعبو - كلو قليبل -      كُب األخَت، نأمل أف يكوف ىذا البحث اؼبتواضع قد ساىم 

علم من أعبلـ النقد اؼبغاريب، على الساحة النقدية اؼبغاربية خصوصا، كالعربية كالعاؼبية عموما، كما أرجو أف يسهم  
فإف أصبت فبتوفيق كعناية من ا، كإف أخطأت،فمن .ُب إنارة الدرب لكل من يرـك ذبٌشم صعاب النقد األديب

 .نفسي كالشيطاف، كىذا جهد اؼبقلٌ 
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم، رواية ورش
 : قائمة المصادر- أ

النبوم عد الواحد شعبلف، دار العرب للنشر كالتوزيع القاىرة، : اؼبصوف ُب سر اؽبول اؼبكنوف، ربقيق .1
 .ـ1989

 . زىر اآلداب كسبر األلباب، اغبصرم ، تقدٙب صبلح الدين اؽبوارم ، اؼبطبعة العصرية ، صيدا بَتكت لبناف .2
لينة عبد القدكس أبو صاّب، مؤسسة الرسالة، بَتكت : ، ربقيق(كتاب النورين)نور الطرؼ كنور الظرؼ .3

 .ـ1996، 1لبناف،ط
  :المراجعقائمة  -ب

 ،الدار-البكوش اؼبطوم،بشَت العركسي كربقيق،ؿبمد صبع، القَتكاف شعراء ُب الزماف أمبوذج رشيق، ابن -01
 .1986اعبزائر، للكتاب، الوطنية، اؼبؤسسة للنشر، التونسية

. القاىرة، د تطؼ، راع دار آبؿبمود ؿبمد شاكر: ربقيق كشرحكرم، الشعر كالشعراء، فابن قتيبة الدم -02
ابن منظور،لساف العرب، ربقيق ياسر سليماف أبو شادم كؾبدم فتحي السيد، اؼبكتبة التوفيقية،القاىرة  -03

 .،مصر، د ت ط 
إحساف عباس كإبراىيم السعافُت كعباس بكر، دار صادر، بَتكت، : ربقيقاألغا٘ب   الفرج األصفها٘ب،كأب -04

 .21جـ، 2008-ق1429، 3لبناف، ط
أبو عثماف عمرك بن حبر اعباحظ ، اغبيواف ، ربقيق عبد السبلـ ؿبمد ىاركف ، دار الكتب ، بَتكت  -05

  .،لبناف
، دار اليقظة العربية كمؤسسة فرانكلُت سلمى اػبضراء اعبيوسي: أرشيبالد مكليش، الشعر كالتجربة، ترصبة -06

 .1963نيويورؾ، - للطباعة كالنشر، بَتكت
ؿبمد أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر العريب، القاىرة، : ، ربقيقنزىة األلباء ُب طبقات األدباء  ألنبارم،ا -07

1998.  
، ربقيق ؿبمد أبو الفضل إبراىيم كعلي ؿبمد البجاكم، مطبعة الوساطة بُت اؼبتنيب كخصومو ، جرجا٘بػؿا -08

 .ـ1966- ق1386عيسى البايب اغبليب كشركاه، القاىرة،
ين عبد اغبميد، دار دحسن ابن رشيق القَتكا٘ب،العمدة ُب ؿباسن الٌشعر كآدابو كنقده ، ربقيق ؿبي اؿػاؿ -09

 .الرشاد اغبديثة، دار البيضاء اؼبغرب ،دتط
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. 2006، 1لبناف، ط بَتكت، الزـبشرم ،أساس الببلغة ، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، -10

ربقيق علي ؿبمد البجاكم، هنضة مصر للنشر اؼبوشح ُب مآخذ العلماء على الشعراء، ، مرزبا٘بػاؿ -11
 .كالتوزيع، دتط

، مكتبة اآلداب، القاىرة مكيالطاىر أضبد : ريك أندرسوف أمربت، مناىج النقد األديب ، ترصبةفأ -12
1991. 

 .1980ط، دار العلم اؼببليُت، أنيس اؼبقدسي، الفنوف األدبية ك أعبلمها، -13
 .1965، اؼبصرية القاىرة ة، دراسات ُب النقد األديب، مكتبة االقبلوفبدكم طبا -14
، ت.كف.الكربل،ش بشَت خلدكف، اغبركة النقدية على أياـ ابن رشيق اؼبسيلي، سلسلة الدراسات -15

 .1998اعبزائر
 .1998، القاىرة،مؤسسة اؼبختار، القاىرة،(قراءة ربليلية) النص اعباىليُبحسُت عبد الرزاؽ،  -16
النقد العريب كتارىبو عند العرب، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر  خالد يوسف، -17

  .1987 ، 1كالتوزيع،بَتكت،لبناف،ط
 .2004، دار الغرب للنشر كالتوزيع، كىراف،مومير عبد ريب، النقد األديب ُب العصر اإلسبلمي كاألثخ -18
إحساف عباس كؿبمد يوسف قبم، دار الثقافة، : ترصبةمدارسو اغبديثة ، كالنقد األديب ، ستانلي ىايبن -19

 .1960 ،2، ج1،1958، ج1لبناف، ط-بَتكت
 .1975، 1سعيد علوش ، معجم اؼبصطلحات األدبية ، دار الكتاب اللبنا٘ب ، بَتكت ،ط -20
 1995، 1915لبناف، - سيد قطب، النقد األديب، أصولو كمناىجو، دار الشركؽ، بَتكت -21
. 1972 – 1391 دار النهضة العربية للطباعة كالنشر، بَتكت ، ،عبد العزيز عتيق ، ُب النقد األديب -22
 .ـ2004/ق1416، 1 دار النهضة العربية، ط،لتطبيق النحوماعبده الراجحي،  -23
 الٌتعريفات ، اعتٌت بو مصطفى أبو يعقوب،مؤسسة اغبسٍت، الٌدار البيضاء علي بن عبد العزيز اعبرجا٘ب، -24

  . 2006-1427 ، 1،اؼبغرب ، ط
 .1977دقاؽ، مصادر الًتاث العريب، منشورات جامعة حلب، ،اؿعمر  -25
 .ت.كماؿ مصطفى، مكتبة اػباقبي، القاىرة، د: نقد الشعر، ت قدامة بن جعفر، -26
 .ت.كماؿ مصطفى، مكتبة اػباقبي، القاىرة، د: نقد الشعر، ت قدامة بن جعفر، -27
 .طت.ديواف ، دار الكتب القاىرة، مصر، د، اؿكعب بن زىَت  -28
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. 2009 ،3ؾبموعة من اؼبؤلفُت، اؼبوسوعة العربية اؼبيسرة، اؼبكتبة العصرية، بَتكت،ط  -29
ؿبمد ابن سبلٌـ اعبيمحٌي ،طبقات فحوؿ الشعراء، ربقيق ؿبمد ؿبمود شاكر، مطبعة اؼبد٘ب،  -30

. 1974القاىرة،
 .1986 دائرة اؼبعاجم ، مكتبة  لبناف، بَتكت  لبناف ،ؿبمد بن أيب بكر الرازم ، ـبتار الصحاح -31
 .، د ت ط1ؿبمد بن سعد الشويعر، كتاب اغبصرم، النادم األديب بالرياض ، ط -32
 .ؿبمد زغلوؿ سبلـ، تاريخ النقد األديب إٔب القرف الرابع اؽبجرم، دار اؼبعارؼ ،مصر،دتط -33
 .1979ؿبمد طاىر دركيش، ُب النقد األديب عند العرب، دار اؼبعارؼ، القاىرة،  -34
 دمشق، ؿبمد عزٌاـ ، اؼبنهج  اؼبوضوعي  ُب النقد األديب ، دراسة ، منشورات ارباد الكتاب العرب، -35

 .1999سوريا، 
 .ؿبمد مرتاض، النقد األديب القدٙب ُب اؼبغرب العريب، منشورات ارباد  الكتاب العرب -36
، مكتبة األقبلو اؼبصرية، -دراسة ربليلية مقارنة- ؿبمد مصطفى ىدارة ، مشكلة السرقات ُب النقد األديب -37

1958. 
ؿبمد مهداكم، مبلمح اؼبنهج الفٍت ُب زىر اآلداب ، ؾبلة الفضاء اؼبغاريب،جامعة أيب بكر بلقايد،  -38

 .48:، ص2005، سبتمرب3العدد
 .1992، أفريل16أحلى قصائدم، منشورات نزار، بَتكت،لبناف، ط، نزار قبا٘ب  -39

 :المجالت والدوريات
، السنة الرابعة 3،جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف، العددـبرب الدراسات االدبية كالنقديةؾبلة الفضاء اؼبغاريب،  .1

 .2005سبتمرب 
 2003 ، 2  العدد جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف،الفضاء اؼبغاريب،ـبرب الدراسات االدبية كالنقدية،ؾبلة  .2
 .2013، سبتمرب42ؾبلة عآب الفكر، اَّلس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت،اَّلد .3
  ، شباط 430ؾبٌلة ارباد الكتاب العرب ، كليد مٌشوح ، الًتاث النقدم العريب ُب رؤاه اغبديثة ، عدد  .4

2007   

 . 255 ، عدد 2000ؾبٌلة عآب اؼبعرفة ، النقد العريب كبو نظرية ثابتة ، مصطفى ناصف ، مارس  .5
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