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يعد العصر العباسي ،العصر الذهبي من أرقى ما وصلت إليه العرب في مختلف         

جوانب الحياة من تمدن وسيادة ومكاشفة ألسمى المعاني اإلنسانية والفكرية والفنية،ومن أهم 

العصور الممتدة ،ونالو حظوة النسب إلى العباس عم الرسول صلى هللا عليه وسلم بعدما 

من األمويين عنوة بمساعدة الفرس ،وأقاموا عمائرهم وسيسوا بوادر  انتزعوا الخالفة

حضارتهم في العراق،حيث بلغت الفنون اإلسالمية حذوها ،واألداب تميزها ،والعقل 

 .نضوجه الفكري والثقافي بعدما امتزجت بالثقافات األخرى ،ونقلت العلوم األجنبية 

:عوامل التطور في العصر العباسي
1

  

الجديدة،والعلوم ارتسمت بواعث الثقافات :ياة الثقافية وتجدد معالم الحضارةتطور الح-1

الدخيلة وتالحمت إلنتاج الوعي،وإبراز تطور الذات نحو التركيبة الحضارية التي تعكس 

نهضة إبداع وفن من خالل الفلسفة المتنامية في الفكر والتصور ،أصبح للشاعر نظرة 

الفكرية محلال ومعلال ،قناعاته من خالل معتقداته  للوجود ،يهتم بقضايا عصره،ويثمن

 .مكتسباته وبراهينه المترسبة من اإلطالع وتشبعه من العلوم حوله

تمثل ذلك في العصر العباسي :الخلفاء واألمراء وتقدير الشعر والشعراء بروز حقبة -2

ود قوال األول حظي الشعراء بعناية الحكام مماثلة مع العصر السابق،وعطائهم لمن يج

 ،ويلبس اللفظ جواهر المعنى ،ويسمو فكرة،ويمنح الرضى لسياسة العباسين في سيادتهم

 ويجود بما يحتبي محاسن مجالهم وأعراقهم ،كما كان للموسيقى ظهور وجالء مع الغناء

حيث استحدث النقاد األوزان وسجلوها واشتهر المغنون في زمن هارون الرشيد 

هؤالء الثالثة هم واعيل بن جامع ،وفليح ابن أبي العوراء ابراهيم الموصلي ،واسم:مثل

الذين أمرهم الرشيد أن يختاروا له األصوات المائة التي أدار أبو الفرج كتابه األغاني 

عليها
2
 

وثب النقد على ركب تأجج بإسقاط الضوء على الطرائق :الخصومة حول الشعراء -3

والنماذج الحديثة،اتجاه الحقائق والظواهر في رغبة الشعراء باالنقطاع عن السابقين وانتهاج 

                                                           
 132ص"في النقد األدبي القديم عند العرب"مصطفى عبد الرحمن ابراهيم 1
 .131ينظر المرجع نفسه،ص 2
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مواضيع زمنهم الذي واكب التطور والتمدن والعلوم،ونجم عن ذلك اختالف النقاد بين 

د منتصر للمحدثين في األحكام وتقبل النصوص الشعرية ،مم أصيل متمسك بالقديم ومجد

دفع إلى إفراز مجموعة مؤلفات نقدية شهد لها العصر ،تشيد بالشاعر ومذهبه واتخاذ شعره 

نموذجا لمنهج نقدي كما حدث ألبي تمام الذي أقام الشعر على عاقبه مجددا معانيه وألفاظه 

لبحتري لسهولة شعره وجريانه على عمود الشعر ومخالفا سابقيه ،وظهر موازنة بينه وبين ا

لآلمدي ،وبعدما تلقى أبو طيب المتنبي النقد الالذع من "الموازنة بين الطائيين"في كتاب 

الوساطة "معاصريه رغم بلوغه مرتبة من العبقرية نصفه القاضي الجرجاني كتابا عنوانه

و آخر من أهم المحفزات وتعد الخصومة بين النقاد حول شاعر أ"بين المتنبي وخصومه

.القوية لذيوع النقد في العصر العباسي
1
 

عملت الترجمة دورا فعاال في انتشار واتساع الفكر والتفكير :أثر النقل والترجمة في النقد -1

نحو المنطق والفلسفة اليونانية المنقولة إلى العربية كان الفضل في دعم وجهة النقد 

سطو حيث توسع الخيال وتعمق الذهن وترسخت روح ألر"فن الخطابة"و"فن الشعر"كتاب

الفن ،ومكاشفة جوهر االبداع،وتنضيد أحكام نقدية تدعمها جدل وبينة تؤسس خامات التجدد 

وجدة النقاد،كما ساهمت القصص في الهند ،وأدب الفرس في اتساع الرؤية ،وتشبع الشعراء 

الحركة العقلية والجدل  بروية وسالسة التعبير عن آرائهم ومن مميزات نقدهم سمات

والحوار وظهر أثر الترجمة بظهور المعتزلة وجدلهم العقلي والفلسفي ،ومؤلفات القرن 

كما "نقد النثر"وكتاب"نقد الشعر:"الرابع هجري اتسمت بالمنطق عند قدامة بن جعفر كتاب 

ي وفي الخامس الهجري كتاب الباقالن"النكت في إعجاز القرآن"برز عند الرماني كتاب

وما يمكن ايجازه ان الترجمة "سر الفصاحة"وابن سينا الخفاجي في كتابه"إعجاز القرآن"في

.كانت عالقة تأثير وتأثر بين العرب وغيرهم من األمم
2
 

يكتنز القرآن الكريم من الصور اإلعجازية ما :االعجاز القرآني وأثره على النقد العربي-5

ياته ،وينتقلون بالبديع والبيان القرآني كمعيار جعل الباحثين وعلماء العصر ينتفعون بجمال

                                                           
 131ينظر المرجع السابق،ص 1
 131المرجع نفسه،ص 2
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في درجة الخلق الفني،وتمثيل شواهده في مؤلفات النقدية،تفنيدا لفنياته المتكاملة ،في مستوى 

 :يتعالى عن الصنع البشري ويتفاوت في مجموع خصائص قارة منها

يه وسلم من هللا إثبات صحة مكانة القرآن الكريم ،حقيقة نزوله على الرسول صلى هللا عل-

 .عز وجل

 عجز العرب على التمثل بمثل ما جاء القرآن الكريم-

 خروج القرآن الكريم عن كل كالم العرب-

تشفعت العرب بلغة القرآن نظرة تطوير مناحي النقد ورؤيته ومقياس :الحركة اللغوية-6

ل،واالشتقاق ويناء التفوق والتمثيل،وانفلت العلماء ينكبون على دراسته إتيانا بأحكام التأوي

الكالم كما بحثوا في معرفة أنساب العرب وأيامهم وأخبارهم ومناقبهم التاريخية 

من علماء اللغة من برع في ذلك فاقترن وجوده بمناقب الخلفاء كاألصمعي والفكرية،وظهر 

،والكسائي فتشفع الشعراء جودة شعرهم من خاللهما ألخذ العطاء واالستحسان من الخلفاء 

هنا برز دور اللغويين في النقد في هذا العصر في أنهم أصبحوا سدنة الشعر وحراسه ومن 

فمن توهوا به طار اسمه،ومن لوحوا في وجهه خمل وغذا منسيا ويلقانا كثير من الشعراء 

 .يعرضون عليهم أشعارهم قبل إنشادها في المحافل العظام فإذا استحسنوا مضوا فأنشدوا

 :العوامل اإلجتماعية-7

يتميز األدب العباسي بعلو منزلته الحضارية وتشبعه بالخيال المتنامي مع المذاهب الدينية 

والفلسفية،والشكل العمراني المتحضر فانعكس اوج التقدم على رونق الشعر وثقافة المبدع 

1
 .فيه

 :أهم النقاد في العصر العباسي*

 : ابن قتيبة*

                                                           
 .111ص"في النقد األدبي القديم"ينظر مصطفى عبد الرحمن 1
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م أديب فقيه محدث مؤرخ عربي 111تأبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينور        

 :له العديد من المصنفات أشهرها

عيون األخبار،وأدب الكاتب والشعر والشعراء وغيرها      
1
 

هذا الكتاب ألفته في الشعرء أخبرت فيه عن الشعراء :"يقول في مقدمة كتابه الشعراء      

ارهم ،وأحوالهم في أشعارهم وقبائلهم وأسماء أباءهم ومن كان يعرف باللقب وأزمانهم ،وأقد

وعما يستحسن من اخبار الرجل ويستجاد من شعره،وما اخذته العلماء عليهم .أو الكنية منهم

في ألفاظهم ومعانيهم،وما سبق إليه المتقدمون فأخذه عنهم .من الغلط،والخطاء

ر وطبقاته وعن الوجوه التي يختار الشعر عليها وأخبرت فيه عن أقسام الشع.المتأخرون

 ".إلى غير ذلك مما قدمته في هذا الجزء األول.ويستحسن لها

 :اآلمدي

م أحد 1233بو الحسن سيف الدين علي بن محمد بن سالم التغلبي اآلمدي ولدأ          

توفي في  العلماء األصوليين في القرن السابع هجري ،فقيه مصنف ومتكلم حنبلي ثم شافعي

 . سنة11ه وعمره 631صفر 1

وضعوا خطوطهم بما يستباح به الدم،فخرج مستخفيا ونزل حماة وألف :قال القاضي         

في الكالم "أبكار األفكار"في األصليين والحكمة المشئومة والمنطق والخالف وله كتاب 

تحول إلى وطريقة في الخالف ،وله نحو عشرين تصنيفا ثم  ومنتى السول في األصول

.لسبب اتهم فيه وأقام بطاال في بيتهدمشق ودرس بالعزيزية مد،ثم عزل عنها 
2
 

         

 ...بين الطائيينالموازنة :من أهم مؤلفاته

 

                                                           
 .51،ص1،1151أحمد شاكر،دار المعارف،القاهرة،مصر،ج: تح"الشعر والشعراء"ابن قتيبة 1
 26صط، دار النشر والتوزيع، القاهرة،مصر،.د"النقد المنهجي عند العرب "محمد مندور 2
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 :المرزوقي*

 مقدمة شرح ديوان الحماسة-

 :ابن رشيق القيرواني*

ه بالمسييلة وتسيمى 311هو أبو حسن بن علي بن رشيق األزدي القيرواني ولد         

المحمدييية فكييان ينسييب إليهمييا بمعنييى يعييرف بالمسيييلي والمحمييدي وكييان أبييوه علييى أرجييح 

الروايات روميا من موالي األزد،فنسب إليهم ،وقرأ ابين رشييق القيرآن والشيعر بعيم عليوم 

فجياء بشيعر ونقيد فييه أليق اليذهب ....ة وتعليم الصيياغةعصره في مدارس وكتاتييب المحمديي

.وبريقه 
1
 

وبعد ذلك ارتحل إلى القيروان ،وكيان أبيوه عليي ربيوة ال يبلغهيا المياء وغايية ال ينالهيا        

الشد واإلرخاء واقتجاره على النثر والنظم ،اقتدار اليوتر عليى السيهم ،إن نظيم طياف واسيتلم 

.أو نثر هلل العلم وكبر
2
 

كييان مغمييور النسييب "فييي كتابييه بعييم الصييفات الخلقييية لييه "حنييا الفيياخوري"ذكيير         

والحسييب ،يميييل إلييى التلقييي وراء العظميياء واألقوييياء ،طلبييا للعظميية والقوة،وطلبييا للمال،إنييه 

ضيييعيف النفس،شيييديد الطميييع فيييي غيييير طمييييوح ،وهيييو يبتعيييد عييين الحيييوارات السياسييييية 

.وركوب األخطاروالخصومات السلطاني،واليطيق المغامرات 
3
 

ه إليى 321في العهد الصنهاجي الذي يمد مين "ابن شرف"و"ابن رشيق"عاش كل من         

ه 115ه ،وقد انشطرت اإلميارة الصينهاجية منيذ مطليع القيرن الحيادي عشير،أي حيوالي 561

ابيين عمييه "وقاعييدتها بييالقيروان ،وإمييارة "ابيين بيياديس بيين منصييور"غلييى شييطرين ،إمييارة 

الجزائيير مقييرا لييه الييذي اختييار"حميياد
4

،فبنييى مدينيية أسييماها قلعيية حميياد بييالقرب ميين قسيينطينة 

                                                           
 .12القيرواني،صديوان ابن رشيق  1
 ،1،1171إحسان عباس،دار الثقافة،لبنان،ط:،تح1مج"الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة"أبو الحسن علي 2

 .517ص
 .231ص"تاريخ األدب العربي في المغرب"حنا الفاخوري 3
 .11ديوان ابن رشيق القيرواني،ص 4
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ه ،خلفيه ابنيه معيز حتيى كبير ،وعنيدما 116واتخذها قاعدة إلمارته ،وعندما توفي باديس سينة

اسييتلم زمييام األمييور صييالح أعمامييه بنييي حميياد فانتشيير السييالم واألميين فييي الييبالد وازدهيير 

تطورت فيي المغيرب تطيورا كبييرا ،وتركيزت معظيم العمران،حيث كانت العلوم والفنون قد 

األنشطة االجتماعية والعلميية واألدبيية فيي مدينية القييروان حييث كثيرت اليدواوين والمسياجد 

وحلقات العلم واألدب ـوأدى التنافس والتزاحم بين األدباء والشعراء إلى حركة فكرية وأدبيية 

اء ميين جميييع أصييقاع المغييرب وحتييى ،وأصييبحت القيييروان كعبيية العلييم التييي يحييج إليييه العلميي

األندلس
1
. 

 :أهم مؤلفاته

 العمدة في محاسن الشعر وآدابه

 :عبد القاهر الجرجاني*

والبييان فيي تياريخ الثقافية العربيية،بل هيو أبيو البالغية  واألدبعلم مين أعيالم النقيد           

العربية ومبتكر نظريتها عند الكثير من الدارسين،وقد عاش حياته كلها فيي جرجان،وطيارت 

شهرته في كل مكان،وتصدر حلقات األدب والعربية في جرجان،قصده الناس لالغتراف من 

أبو نصير الشيجري وعليي بين زييد :نهمعليه علماء كثيرون م ذعلمه،واإلفادة من فضله،وتتلم

إنييه فييرد فييي علمييه الغزييير ال بييل هييو العلييم الفييرد فييي األئميية :الفصيييحي وسييواهما،وقيل عنييه

المشاهير في العصر السلجوقي،ومن آثاره األخرى
2
 : 

 .اإليجاز وهو مختصر لإليضاح -

 .الجمل في النحو-

 .التلخيص هو شرح لكتاب الجمل  -

 .فن العرومكتاب -.العوامل المئة -

                                                           
 .51ديوان ابن رشيق القيرواني،ص 1
 .61ص"اإلعجازدالئل "عبد القاهر الجرجاني 2
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 .شرح الفاتحة -.العمدة في التصريف-

 .دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة أعظم ما الف في البالغة والنقد على مر العصور -

 :ابن شرف*

وتييوفي /ه311هييو أبييو عبييد هللا محمييد بيين أبييي سييعيد بيين شييرف الجييذامي ولييد         

ه،ينتمييي إلييى أسييرة ذات أصييول عربييية،هاجرت إلييى المغييرب فييي طالعيية الفييتح العربييي 161

 .وسكنت مدينة القيروان في الشمال اإلفريقي 

الفنون،زاخرة رافليية بييالعلوم ،حافليية بيي..ولييد ابيين شييرف القيروانييي فييي مدينيية القيييروان       

بالعديد من العلماء واألدباء المبرزين إلتلقى العلم واألدب عنهم،حتى نبي  وأجاد،وأصيبح مين 

شعراء الدولية الصينهاجية المقيربين ،ونيديما ألميرهيا بين بياديس 
1

،يعيد ابين شيرف مين ألميع 

شعراء القيروان،وأنشطتهم شعرا وشاعرية في القرن الخامس هجري وقد أعجب المتقيدمون 

بيل اعتيرف ...،وبقدرته الفنية على نظم الشعر وإنشاده ،شيهد ليه بيذلك منافسيه ابين رشييق به

بما كان يتمتع به ابن شيرف مين موهبية وإبيداع فيي مجيال األدب وبخاصية الجانيب الشيعري 

 .منه وكشف عما يمتلك من قدرة فنية

 

                                                           
 .23ديوان ابن شرف القيرواني،ص 1



 

 

 :الفصل األول

ـم ـ                                                                       مفـــــاهي"

 "ومــــــصــــــطلحــــــــــات

 .تعريف المنهج*

 .تعريف النقد*

 .اللفظ والمعنى*

 .الطبع والصنعة*

 .عمود الشعر*

 .النظم*
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 :تعريف المنهج-1

 :لغة

المااج و والمج اااط الط لااض الااناا  والااج و اءااا ي  ال اااف هااا "جاااف  ااا لااااب ال اا         

وأج ااو ...ط لااض ج ااو اااي  وواناا  وهااا ج ااو :"الط لااض الماااءحيم يياا  لحااال اااا  مج ااا  

ون  واسءباب وصا  ج جا واناحا ايجاا و اا  الع ال ا   ججاي  جال لاج و أ  ل ااا :الط لض

ذلك ،ونا اي يءاأ أج او أ  اجبااي وبيال ا اأ صاا ت  ا:م  الام  ولل ا  وأج جاا الباااة 

الأ ولم لءشحض وأج جي البلأ   ا مج و :وج و الثا  وج و   ا ج و،أج و
1

 :،وبال اا  أع ااا

 :اسءطا  واجشب:اج و  يي البلأ    

  الثا  أج و  يي البلأ       أعليا علأ ذ  الحيلة الصاجع                

أ  أخلحءاي ،باال اااا عبيابن ااا  ج و وأج جا الثا    ا ماج و ج و الثا  ول   :وال لحال      

 .المثجا الثا  المج و الذ  أس ع  يي البلأ

 :وجنا ة جلأ ت  لف اا  مج ا  لمادن ج و ججب الف اهيب  ل    ا علأ الجحا اآلتا      

واسااع واناا  ،وطاا ، ج جااة،وج و األماا  وأج ااو لغءاااب أ  وناا  ومااج و : لااض ج ااو      

.الط لض ونحي والمج اط الط لض الاان 
2
 

 :بال أيبهم

 وأب أ از اجا  اسءضاف اي       أمضا علأ سجة مجي ومج اط             

الأ ولم لءشحض بب ج و جااب والبااة ولم أسمع مجي   ل ،لحال الثا  جذا أوالج جة ال اا ل لا اإل

وأج ااو وأج جااي البلااأ ،بااال اياابهم و يااف  جاااجا يااب الجاااهو البلااأ ،وبااال ال جاااط ماا   لاال 

 . األتحمأ اج جا

                                                           
 ".نهج"،مادة2،دار الفكر،مج4991،بيروت،3ط"لسان العرب"ابن منظور 1
 .33،ص3،دار الرشيد للنشر،ج4994ط،بغداد،.د"معجم العين"عبد الرحمن الخليل 2
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الماج و هاا الةطاة ومجاي مج ااط الب اساة :"أما  ا الم جم الاسايي  ججاب الء  لاف اآلتاا       

ا الط لحااة واألساالا  ومج اااط الء لاايم وجحاهما،وبااب أجم ااا جاال الم اااجم علااأ أب المااج و هاا

.ولاءةبع هذا المصطل  ألضا للباللة علأ ط لحة البح  ع  الم   ة واالسءحصاف
1
 

و ثياا ا مااا لا ااف المااج و علااأ أجااي الءيااا  أو المااذهف أو المب سااة ا ااب  ال شااف ب            

لا  لءيا  م ي  أو مذهف م ي  أو مب سة م يجة و ا هذا الصابد لحاال أيماب سالط لحة أو األ

جب الم جأ ال اع للمج و ها األسلا  الاذ  لحااد جلاأ ..."م جم الجحب ال  اا الحبلم"مطلا   ا 

 . ا المف اع جفايهب  م ي   ا البح  والءأليف أو الالاك، ء اد جل الء ا لف تجصف 

والمج و ل جا الط لحة أو مجماعة اإلج افات الءا تءةذ للاصال جلأ شاف محابد  اأب        

جءةذ خطاات تحلل ا ا ال لمة ص  يا ،ذلاك أب الماج و و الماج و لا د  اا ال  اياة علاأ م جاأ 

الماج و ....او مج ااط الء لايم خطاة م ساامة ومجاي مج ااط الب اساة :الط لض الاانا  والماج و 

. المج اط الجمع مجاهو
2
 

 :اصطليا

الماج و ال لماا خطاة مج ماة ل ابن عملياات ...ها وسايلة محابدن تاصال جلاأ  الاة م يجاة       

ااالمج و األصاال "ذهجية أو يااية اغياة الاصاال جلاأ  شاف الححيحاة أو الب هجاة علي اا ولا اد

."الءا تءبع لب اسة أ  ج از م  األج زن اللغالة
3
 

 :ول ى ا ض ال لماف اب داللة المج و

 .جج اف او عملية إلي از الماناع-

 .جج اف مج م أو عملية  جية او يالة لطبح ا ج اع أو    خاص أو لجاسب ما-

 .خطة تءبع  ا تحبلم مادن م يجة-

                                                           
 ".نهج"،مادة 2القاهرة،ج"المعجم الوسيط"مجمع اللغة العربية 1
،دار السالم 2332،مصر 4ط"النظرية اللغوية في التراث العربي"دايممحمد عبد العزيز بن 2

 .23للنشروالتوزيع،ص
 .33،دار النهضة،ص4972،مصر، 7ط"علم اللغة"علي عبد الواحد وافي 3
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 .ج اع ل الو مبادئ البح  ال لما و جياتي-

 

         :تعريف النقد-2 

ى تفسير العمل بدراسة و الكشف ينتج و يفيد في اإلنتاج و يقوم عل’ النقد فن من الفنون       

فهننو مننالزم . و تمييننزب بالشننرا و التحليننل كننم الحكننم علينن  بعنند  لنن ’عننن جوانننب النضننج فينن 

و ت باا اإلجاااب و اتاااع  لإلنسان و يتبع  في كل مراحنل تطنور مصنادر المعرفنة اإلنسنانية

.دائ ن م ا  ي
1
 

 : لغة         

للجحااب أهميااة االغااة  ااا الب اسااات األدايااة ااعءبااا   الضاااف المااالي علااأ األعمااال               

بابنب جبابأ  اا ’ما  األجااف    احي  ل مل علأ تاجي  ا الاجي الءاا تححاض  الءاي’اإلاباعية

محااولي  تحبلاب مف ام اا و تءباع "جحب"أب جءابف مليا جماع  لمة’الحبل  ع  تا لخ الجحب األداا

 .يل الءطا  الباللا ل ذ  اللف ة  ا الثحا ة ال  ايةم ا

 :  لمة جحب  ا لااب ال    تأخذ عبن دالالت جذ  ها  اآلتا         

 اجءحاب أ  ’تميياز الاب اهم وجخا اط الزلاف مج اا :الجحب خل  الجايئة و الجحاب و الجحااد            

 لجاا جذا جابشاءي  اا األما  و جحاال  ببض الب اهم و اجءحبت ا جذا أخ جا مج ا الزلاف و جابابت

و جحاب ال جال الشااف اج ا   لجحاب  جحابا و .جذا  اب للحطي وايبا وايابا ’جحب الطائ  الحبة لجحب  :

و ماا زال  الب لجحاب اصا   جلاأ الشااف جذا لام لازل لج ا  جلياي و ’جحب جليي جخءلس الج ا  يالاي

و جحاال جحابت  أساي اأصاب ا ’لفطا  لاياإلجااب لجحب الشاف ا يجيي نو ها مةالصة الج   لئل 

أ  ن اءي
2
جذب  لف ة الجحب تأخذ عبن دالالت لغالاة مج اا تميياز الاب اهم جيابها ما  زائف اا و .

 .جم اب الج    ا الشاف أو مةالاة الج   و جحب الطائ  الحف جذ الءحطي امجحا  

                                                           
 97ص’2332’ط .د’دار المعرفة الجامعية -في األدب النقد األدبي-السعيد الورقي 1
 311ص’2333’4ط’ 4ج’دار صادر بيروت-لسان العرب-ابن منظور 2
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 :اصطليا

و تاااء ب  باا افن األألاا  األداااا و   ااا عمليااة تحليليااة تباابأ ا ااب عمليااة اإلاااباع مباشاا ن         

و لامأ الذ  لما س و يفة مبا سي اإلااباع و ’محا اءي بصب تبياب مااط  الجادن و ال دافن 

محا مءي الجابب ألجي ل شف ماها صحي  و أصيل  ا الجص األداا و لمياز  عماا هاا زائاف و 

الياة الءحبال اساءب ب ل    ا م يلة ما ا ب البجيالة و مع الءصاا  الاايمياطيحا و جم’مصطجع 

اسءب ب مصطل  الجابب وصا  مج د با ئ لحا   الححيحة الجصاية و ل ياب لجءااط الاجص و اجااف  

م  جبلب و تامأ م مة الجابب االجحب و  البا ما ل تبي هذا األخي  االاصف والءفاي  و الءأولال 

. لاامأ الاجص المجحاادأما الجص الذ  لءم تحالماي ما  ببال الجاباب .و ال شف و الءحليل و الءحالم

هذا و لةضع الجحب امجماعة ما  الةطااات و اإلجا افات الضا و لة الءاا تءجااب  اا با افن 

و  اا األخيا  تا د عملياة .الجص وملي ءي و تحليلي مضماجا و ش ل ألم تحالمي جلجااا و سلبا 

 لبااي و الءاجيااي و هااا عمليااة أساسااية  ااا ال مليااة الجحبلااة لج ااا تااا أ جلااأ تااأطي  المباابع و تب

.ت الجي و تاجي ي الاج ة الصحيحة و الاليمة م  أجل الاصال جلأ ال ب  المجشاد
1
 

ت اد أولياات اساء مال  لماة جحاب  اا ال  اياة  اا أواخا  الحا ب الثااجا لل جا ن لابى              

محمااب ااا  ساالع الجمحااا  ااا  ءااااي طبحااات  حااال الشاا  اف ألاام ااجحءيبااة  ااا  ءااااي الشاا   و 

 اجا ال لمة لصيغة اصجاعة الصي   ألام تحالاا جلاأ عاالم األد   لءابل علاأ  الش  اف يي 

م الجة الجص و ال لم اي و اثحا ءي وصجاعءي
2
. 

 الءفااي  و الءحاالم و الءاجياي و هاا عجاب  خا ل  :ذا لجحض الجحب األداا احملة ما  الا اائف ‘

 .اباع ألاب لج ض علأ الءحليل و جعادن اإلجءاط

 :في العصر العباسي أهم المناهج النقدية

 :اللفظ والمعنى-1

                                                           
ط .د 2331منشورات جامعة منكوري قسنطينة-محاضرات النقد األدبي المعاصر-يوسف وغليسي .1

 43ص
 42ص’المرجع نفس - 2
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ظهننرت عننند اليونننان كننم ’إن قضننية اللفننظ و المعنننى قضننية قديمننة فنني الفكننر اإلنسنناني         

فعنالجوا فيهنا المعنايير الجمالينة الموضنوعية التني تعند كسنع الحكنم علنى ’انتقلت إلنى العنرب

إلى منا بنين األلفناظ و المعناني  اإلشارة" كرسطو"و قد كشار ’ العمل األدبي  من الناحية الفنية

و  كنر كن جمنال األسنلوب هنو ’فتحدث عن العالقة بين اللفظ و المعننى ’في الجمل من صلة 

في حسن نظام الجملة و في توازي كجزائها و توافر السجع كحيانا بين ه ب األجزاء
1
. 

العربني منن نهج بعض النقاد العرب نهج كرسنطو عنندما درسنوا كجنناع األدب                

شعر و نكر إلنى كن عننايتهم بتوضنيج وجنوب الجمنال فني هن ب األجنناع كاننت كقنل بككينر منن 

كو نقنند بيننت الواحنند فنني ’عنننايتهم بنقنند جزئيننات العمننل األدبنني كي كنهننم اتهمننوا بنقنند الجملننة 

و هنن ا هننو الفنناره الجننوهري النن ي يفصننل النقنند العربنني عننن نقنند كرسننطو ألن هنن ا ’القصننيدة

و كن هننا  فنره ’كن جمال العمل األدبي هو في تقابنل كجنزاءب و حسنن نظامن   األخير يرى 

كن األشنياء القبيحنة يمكنن كن يعبنر ’ و بين وظيفتها المنطقينة’شاسع بين وظيفة اللغة الجمالية 

هن ا ’ فإ ا قلنا مكال عن فالن’ إنما يختلف باختالف كدوات التعبير عن ’عنها بما يصور قبحها 

فإنننا ننرى اخنتالف بنين الجملتنين إنمنا ’ه ا هو المنتقم ألبي  :نا عن  مرة كخرى كم قل’قاتل كم 

نتج عن اختالف في الداللنة اللفظينة
2

فأرسنطو فني نظرتن  إلنى العمنل األدبني يصنف  كنال  ا . 

 .وحدة

كما تتفناوت منن حينث داللتهنا ’تتفاوت األلفاظ عند كرسطو جماال و قبحا في  اتها             

 .و على جوانب  المختلفة و جمال األلفاظ و قبحها’ الواحد  على المعنى

كما كن منن األلفناظ كجمنل منن غيرهنا فني درجنة ’قد ينشأ عن جرسها كو معناها               

كدائهننا لهنن ا المعنننى كي كنهننا تننمدي هنن ا المعنننى دالننة علننى جوانبنن  المختلفننة لتحقننه الغايننة 

 .المطلوبة من 

فقند : إال كن فهم كرسطو للغنة لنم يكنن نفسن  عنند مدرسنة اللغنويين اإلسنكندريين               

ركى هننمالء كن الشننعر عننالم مننن األلفنناظ و اخننتلط عننندهم مفهننوم الشننعر بمفهننوم الخطابننة 

                                                           
 257ص’4921’القاهرة’3ط’دار النهضة العربية-النقد األدبي الحديث-:محمد غنيمي هالل 1
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و قد سار النقد العربي في عالج  لقضنية اللفنظ و المعننى . ففصلوا بين الشكل و المضمون ’

إال كنن  كعطنى المسنألة عناينة فائقنة فجعلهنا كسناع بحكن  و عالجهنا علنى ’اتجناب قريبا من ه ا 

كساع المقابلة بين اللفظ و المعنى
1
. 

 

ت ااب ماااألة اللفااع والم جااأ ماا  الماااائل ال بياا ن الءااا شااغلا الجحاااد الحاابماف ، حااب باااع             

الفجياة ،وما  ألام  اا  عطااف الاجص األدااا بيمءايججبال ايج م  ا تحبلب مصطل   ل مج ماا  اا 

 .تحالم الشةصية  ل مج ما  ا ال لادن واألولالة 

  هااا أول ماا  باابع شاا ا ن هااذا الجاابل ت لحااا مجااي امااذهف 522ال شااك أب الجااايع ت            

الصيغة وت صبا للفع ومشاال ة للصايا ة ساااف  يماا     وبا    اماا جحلاي أو ابءحماي ما    اف 

 ل هذا لضع االجابة والجادن والجمال  ا األلفا   المحيااس عجاب  ال لماف واألدااف والجحاد،و ا 

للحيمة األداية ججما تحاع  ا جزالة اللفع وجادن الابك وياا  الء  ياف ألب الم ااجا مط وياة 

 ا الط لض ل    ا األعجما والح و  والبابو  ،ججماا الشاأب  اا جباماة الاازب،وتةي  األلفاا  

.ادن الابك،وس الة المة ط  ا صحة الطبع وج
2
 

وتب ي علأ هذا ال أ  أاا هلل ال ا     حب سالك ماال ي ومج جاي يءاأ تحاا   األلفاا        

 .وتشاا ا ال با ات

اب ال االع لحااا  ااااللءي وساا الءي و صااايءي وتةياا  :"لؤ ااب أاااا هاالل ال ااا    احالااي      

،ت ااادل أط ا ااي  ألفا ااي وجصااااة  ااا م جااا  وجااادن مطال ااي ولااي  محاط ااي واسااءيااف تحاساايمي

وتشااااي أعجاااز  يءااأ ال ل اااب  ااا اللفااع األاا   ءجااب المج اااع مثاال المجثااا   ااا ساا الة مطل ااي 

وجادن محط ي يا   صفي وتأليفي ، مال صا ي وت  يبي  إذا  اب لل لع  اذلك  ااب ااالحبال 

عءي يحيحا واالءحفع خليحا  م يا  الالمة ال لع عجب  تجحص   ا سلمة اللفع وس الءي وجصاا

                                                           
الهيئة المصرية العامة -قضايا النقد األدبي بين القديم و الحديث-:محمد زكي العشماوي 1

 253ص’4997’3ط’مصر’للكتب
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وجادن مطال ي و بة محاط ي وتشااي أط ا ي اما جصااة الم جأ  ليس لطلف ما  الم جاأ جال اب 

".ل اب صاااا
1
 

عاز اا ألم لبي   ألي اشااهب وأمثلة لةءا ها ت جا االصيا ة اللف ياة،تا  ا و اف الم جاأ         

 .م  ببال ا بباال ياجا   ا مبءذلة ل    ا ال جما والح و  والببو 

جماعة م  الجحاد و ا محبمء م اا  بءيبة جلأ الحال االجمع اي  اللفع والم جأ محياساا  اا  ذهف

 .البل ة ،وميزاجا للحيمة الفجية   أى اب الش   لاما ااماهما ولجةفض تب ا ل ما

 :بام الش   أ ا ة أن           

 .ن   يا  لف ي وجاد م جا -

 .تجب هجاك  ائبن  ا الم جأن   مجي يا  اللفع ويل، إذا  ءشءي لم -

 ن   مجي جاد م جا  بص ت ألفا ي-

 .ن   مجي تأخ  م جا  وتأخ  أال ي-

 الفع والم جأ عجب اا  بءيبة ال لم   اسءغجاف أول ع   خ  ، حاب ل ااب اللفاع يااجا و اذلك     

 ...الم جأ 

 

 : كوال     

فرغم كن  لم يفرد بابا خاصا ’ي فمن كنصار اللفظ نجد عبد الكريم بن ابراهيم النهشل        

إال كن  تحدث عنها في فقرة صغيرة كوردها تلمي ب ’"الممتع"لقضية اللفظ و المعنى في كتاب 

الكالم الجزل كغنى من المعاني اللطيفة عن :و قال عبد الكريم :ابن رشيه في عهدت  فقال

الكالم الجزل
2
. 

                                                           
 .433،ص4997العصرية،بيروت،علي البحاوي،المكتبة :تج"الصناعتين"كبو هالل العسكري 1
 237ص’المرجع نفس  2
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حيث كن  يمكر اللفظ ’دم  على المعنى يرى ابن رشيه كن شيخ  يحتفل باللفظ و يق        

 .على المعنى ككيرا في شعرب و تأليف 

و ركى كن الكالم الجزل هو ’فعبد الكريم النهشلي لخص في قضية اللفظ و المعنى          

و إ ا كان البيت الشعري يحتوي على كالم جزل ف ل  يغني  عن ’األلفاظ القوية المعبرة 

و ليع العكع فالمعاني اللطيفة إ ا وجدت في القصيدة فإنها ال ’المعاني الجميلة اللطيفة 

تغني عن األلفاظ الجزلة المعبرة و ه ا معناب ان الشعر في حاجة إلى كلفاظ مختارة قبل 

 .المعاني

و من هنا يكون عبد الكريم النهشلي من القائلين ’ألن األلفاظ الجميلة تتضمن المعنى الجميل  

 .يلها على المعاني دون كن يعطي تفسيرا ل ل بتقديم األلفاظ و تفض

 : كانيا   

و من كنصار المعنى كبي اسحاه ابراهيم الحصري فقد ح ا ح و الجاحظ و نقل            

يتحدث في  عن كنصار األلفاظ و نقاد " زهر األدب و تمر األلباب"عن  نصا في كتاب 

يرى كن اإلبداع في فن  الشعر المعاني يرى بشير خلدون كان من كنصار المعنى ألن  

يتوقف على المعاني و يعتمد عليها ألنها تتجدد باستمرار
1
. 

 :  كالكا 

و من ال ين سووا بين اللفظ و المعنى  معا محمد بن شرف القيرواني فقد تعرض           

و المعاني هي األرواا و األلفاظ هي : :لقضية اللفظ و المعنى في رسالت  االنتقاد فيقول 

"فال يكون الروا’فإن حسنا ف ل  لفظ الممدوا و إن قبج كحدهما ’األشباا
2
 

شب  ابن شرف في ه ا النص المعاني باألرواا و األلفاظ هي األشباا فإن حسنا             

 .اللفظ و المعنى ف ل  هو المطلوب في الشعر و إن قبج كحدهما قبج الشعر و فقد جمال 

                                                           
 423ص’4992’القاهرة’النبوي شعالت مطبعة المدني:تج-مسائل االنتقاد-محمد بن شرف القيرواني 1
 471ص-المرجع السابه -بشير خلدون 2
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لقد تأكر ابن شرف بمعاصرة ابن رشيه و قلدب في تشبي  اللفظ بالشبج كو الجسم و            

 .لكن اشترط لوجودب األدب سالمة االكنين معا ’لروا المعنى با

–في قضية اللفظ و المعنى -كما ابن خلدون فيرى كن ابن شرف كان متأكرا في ركي          

: و هك ا فالشعر عند ابن شرف على كربعة كضرب:"بتقسيمات ابن قتيبة للشعر حيث يقول 

و ما ’و ما حسن معناب و ساء لفظ  ’و ما حسن لفظ  و ساء معناب ’ما حسن لفظ  و معناب 

.."و ه ا التقسيم هو نفس  ال ي جاء ب  ابن قتيبة’ ساء لفظ  و معناب
1
. 

 :قضية الطبع و الصنعة*

و لكن  إن لم يكن ك ل  فهو متجدد ألن ’مما ال ش  في  كن ه ا العنصر ليع جديدا بحك       

من اجل  ل  ’ما كانت الفرصة متاحة الباحكين  ال يملون من الخوض في  و ال من تناول  كل

و إنما هو كمر دعت ’عقدنا ه ا القسم من الفصل الكاني الكشف عن كراء نقاد المغرب القديم 

 .إلي  حاجة البحث نفس 

وصل بنا الحديث إلى ه ب ’و بعد الحديث عن السرقة و ما كنجز عنها من كراء             

ألن كحداهما مرتبطة ارتباطا عضويا ’عن سابقتها القضية التي لم تقل شأنا و ال صراعا 

إ  إن ما يندم عن السرقة يفضي حتما إلى ما عرف في النقد العربي بالطبع كو ’باألخرى

و هو كن هاتين القضيتين ’فلما ا ه ا الطبع؟ و لما ا ه ب الصنعة؟ و الجواب بسيط . الصنعة 

" الصنعة"و آخرين " الطبع"قد عرفتا في تاريخ النقد العربي محامين عن 
2
 

فعندما ت كر هاتان النقطتان اللتان تسيران في خطين متوازين متناقضتين                

و كل واحد من الشاعرين يعد ’و لمدرسة الطبع بالبحتري . ككيرا لمدرسة الصنعة بأبي تمام

نقاد  و قد سبه.  مما يعني كن ل  كتباعا و تالمي ب ينضوون تحت لوائ ’ركع مدرست  

الجاحظ و غيرب من كمكال ابم المعتز و ابن :منهم شيخ مدرسة النية.المغرب العربي ككيرون

حين وصلنا وصلنا إلى نقاد المغرب العربي ...قتيبة و الباقالني و المدي و الجرجاني

عرجنا على الحصري ال ي كورد في كتاب  إشارات ككيرة إلى هاتين النقطتين من غير 
                                                           

 475ص’المرجع السابه’محمد القيرواني   1
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لكن ركي ابن رشيه واشحا فعد المطبوع على كن  هو ’ورة صريحة كدكب إلظهار لحكم  بص

و علي  المدار و المصنوع ان وقع علي  ه ا االسم فليع متكلفا .   األصل ال ي وضع كوال

تكلف كشعار المولدين كما قال و ابن شرف كيضا ككبتنا ركي  في البحتري ووصف  للفظة 

صف كستا ب و خصم  في الفن كبا تمام بأن كالم  فحين و’و در جراج ,على كن  ماء كجاج 

و ه ا دال على كن  لم يتعصب ألحد الم هبين بل كعطى كل .. مرصع و نظام  مصنع

و منح  قيمت ’م هب حق 
1
. 

 :قضية الطبع و الصنعة عند النقاد المغاربة

لم يختلف النقاد المغاربة عن المشارقة فقد تحدكوا هم كيضا عن القضية الطبع و          

 :و خصوها بالبحث بالدراسة ن كر منهم’الصنعة 

 :ركي كبي إسحاه ابراهيم الحصري 

فقد ’ال ي كورد جانبا كبيرا من القصص و األخبار تتعله بقضايا الطبع و التكلف              

و ككيرا ما كان يتدخل بتعليقات  و تعقيبات  ’و شعر كهل الحضر .اب فاضل بين شعر األعر

فهو مهلهل خلف ’ممكدا كن الشعر األعراب يصدر عن طبع نقي بخالف شعر كهل الحضر ’

قريب ’الكالم الجيد الطبع مقبول في السمع:"النسج خطأب كككر من صواب  و جاء في قول 

و المصنوع مكقف الكعوب معتدل . ن وهم صانع يدنو من فهم سامع  كدنوب م...بعيد المنال

و يحول رونه الحسن في شعرب على اإلكراب في التعامل و تنقيج المباني دون ...األنبوب

و كحسن ما كجرى إلي  و كعول علي  المتوسط بين الحالتين و المنزلة بين ...إصالا المعاني

"المنزلتين من الطبع و الصنعة
2
. 

 مطبوع و مصنوع : ن الكالم عند الحصري نوعانك’يتضج من ه ا النص    

                                                           
 273ص-السابهالمرجع ’كحمد الحوفي :ينظر 1
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فالمطبوع هو الكالم الجيد ال ي يقبل  السمع لع وبة كلفاظ  ورقة معاني   كما             

و كككر في  من الصور البيانية و المحسنات البديعية ’المصنوع فهو الكالم ال ي كخ ب التنقيج

لجناع و ما إلى  ل كالتشبي  و االستعارة و الكناية و الطباه و ا
1
. 

 

 

 :عمود الشعر

ل ب اآلمب  م  اي  الجحاد ال    الذل  أس ماا  ا تأسيس وتحبلاب مف ااع عمااد الشا           

ااناح ابوب أ  ت حيب و  ااة،  جب تءبع هذا المصطل  تا لةياا  إججاا ججاب أب اآلماب  تحاب  

عجي ل جي هجا تاافل م  أل  اسءمب اآلمب  هذا المصطل ؟
2
 

ويااا  الءااأليف وا اعااة األلفااا  لزلااب الم جااأ الم شااا  ا ااافا وياااجا :"لحااال اآلمااب          

وعلااأ أب ساااف الءااأليف و دافن اللفااع لااذهف اطاالون الم جااأ ولفااا   :"و وجحااا،ولحال ألضااا

".ول ميي يءأ لحاع جلأ طال الءأمل
3
 

ياا  ماا  صاافات عماااد  حااب  اااب اآلمااب  جاباابا تحااب  عاا  عماااد الشاا   لحااب  صااب ال ث          

الش   ول ذا لم ت   الماازجة عجب اي  شاع ل  أاا تماع والبحء   ،والءا  اجا اي  طا لحءي  

 .ط لحة ال    الءا تأساا بيم ا الجحبلة  ا الش   ال  اا الحبلم ،و ا ش   المطباعي 

ال لءشاااي ال لء لض اجيب  جيب أمثالي ،و دلي مطا ح ما ذول  ل اذا  ااب مةءلفاا " ش   أاا تماع

وا، ش   الاليب ا  عبيب البحء   صاحي  الاابك ياا  البلباجاة لايس  ياي سفااا  وال  د ف 

 ".وال مط وح وا ا صا  ماءالا لشبي ا ضي ا ضا

جب  اال لح ااة ماا  لح ااات ييااان الشاااع  تااؤأل  عليااي سااااف ساالبا أو جلجااااا  حااب ل اااب         

يس عيبااا لؤاخااذ عليااي  ااا  اال يااال ماا  االخااءل  وعاابع الءشااااي عجااب أاااا تماااع مياازن لااي ،ولاا

 .األياال
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الاذ  عا   عمااد الشا   ،ويابد صافاتي اط لحاة ال ا   مب  الجابب األول لم ل   األ          

 ا ج م الش   ببلما جشا تي االباللة أب عماد الش   م  و  ببلي ،وذلك  ا وصافي للبحءا   

 ا ، عمااد الشا   الم ا و    مااد أع ااا الش   المطباع وعلأ مذهف االوائل وما :"اأجي

الش   ليس مصطلحا ا يبا ع  ي  ة الجحب ال  اا   ا  ا صافاتي ومحاماتاي وعجاصا   لمثال 

.  ا  مصطل  ال ماد
1
 

جذب لم   الحال اأب عماد الش   عجب اآلمب  ال لءجا أ مع الصج ة ما داماا  اا يابود        

لء لف المذماع والشاع  الذ  لحا  تجاول اا ا اذ  محبالة ال تبلغ اإل  اط الزائب،وال تصل جلأ ا

 .الط لحة وا ذ  الصا ن شاع  مطباع علأ مذهف ال    لم لفا بي عماد الش   ال  اا

جذب مصااطل  عماااد الشاا   الااذ  و د  ااا  ءااا  الماازجااة لممااب  ذ اا   ألاال  ماا ات        

لحاال عجاي أجاي شاا   ذا تصا لحا  ااب ام جاأ باااع الشا   ومل اي الاذ  ال لاج ض جال ااي يءاأ 

 .م جأ وصيا ة

 :عجب الج جاجا

عالو الحانا الج جاجا  ا  ءااي الاساطة اي  المءجبا وخصاامي ،ييا  ججاي وباف أمااع       

م الي  المفانلة اي  الش  اف،وتحبلب  ل مج ماا تحبلابا محابدا، اي ذلاك اط لحاة ال ا    اا 

.عماد الش   وج اع الح لض
2
 

الج جاجا ما  ءبي اآلمب  ع  الماازجة  أ اد أب لطا  علأ ما جاف اي اآلماب  لحب د س       

م  خصائص الءا ل ت ز علي اا عمااد الشا  ،جال أب هاذ  الةصاائص  اجاا أ ثا  تااا  ا  اا 

واشااب ونااايا مج ااا  ااا عماااد الشاا   علااأ علااأ الجحااا الااذ  تصااا   اآلمب ، عماااد الشاا  

 .الجحا الذ  تصا   الج جاجا  ا الاساطة

 الج جاجا  ا  ءااي الاساطة بب ت  ض  ياي لاب ض خصاائص الشا   ال  اا،ل ثيا  ما       

ولام ت ا  ت باأ :" األي اع الجحبلة وم  ذلك جشا تي جلاأ عمااد الشا   وج ااع الحا لض  اا بالاي
                                                           

 .43ينظر المرجع السابه،ص 1
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وال تحفااال ااإلااااباع واالساااء ا ن جذا يصااال ل اااا عمااااد الشااا   وج ااااع ااااالءججيس والمطااحاااة 

 .الح لض

أب ال اا    اجااا تفاناال اااي  الشاا  اف  ااا الجااادن والحااا  ،اشاا   "  الج جاااجا حااب ذ اا    

،وجزالااة اللفااع واسااءحامءي ،وتااالك الااابض  يااي لماا  وصااف  أصا ،وشاابي الم جااأ وصااحءي 

 حا   واب   أز  ولم   ث ت ساائ  أمثالي،شاا د أاياتي ،ولام ت ا  ت باأ ااالءججيس والمطااحاة 

.ا يصل ل ا علأ عماد الش   وج اب الح لضواالسء ا ن جذ،وال تحفل ااإلاباع 
1
 

وماا  المليااع أب هماااد الشاا   عجااب الج جاااجا لااي ياابود  ومحالياااي الم  و ااة الءااا          

لفضل ا ا شاع  شاع ا  خ  ،وشا   شا  ا  اإذا ماا تحححاا هاذ  المحااليس  اا ج ااع الحا لض 

 . إب ما عبا م  ماءجبات الصج ة ،تصب  أما ا ألاجالة  ا تحالم الش  

وعجاصاا  ولاام لحصاا ها  ااا الشاا    ياااف الج جاااجا جب عماااد الشاا   لااي خصااائص       

ياااول أب لحاابألجا عاا  مجماعااة عجاصاا  الشاا   ومحاماتااي الجاااهلا  مااا   اال اآلمااب  وججمااا 

 .األساسية الءا ال لحاع جلأ  ا الش   ال  اا الحبلم

و لم   الحال اأب الج جاجا لم لءحب  ع  عمااد الشا   يابلثا واناحا محابدا،وججما           

ن س ل ة  حبد سءة عجاص  تء لض ا ضا ا اااللفع الاذ  لجبغاا أب تءااا   أشا  جليي جشا ن عاا 

 يي الجزالة واالسءحامة،لء لض ا ض ا االم جأ الذ  لشء ط  يي الش   والصحة ولاءحا  ما 

 اااب ساا ل مف امااا لاااي  أمثاااال علااأ األلاااجة وأاياتااا شااا دن لءجابل ااا الجاااس ولحف اج ااا ي مااا 

 .ةيالوشااهب الءا لء لض ا ض ا اال

 

 :النظم*

ج ام الاج م الءأليف،ج ماي لج ماي ج ماا وج اماا وج ماي "جاف  اا لاااب ال ا   الاج م           

علاأ المثال و ال شااف  األما ،وج م  اجء م وتج م وتج ما اللؤلؤ والءج يم مجي ج ما الش   
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أو ناامما ا ضااي جلااأ ا ااض  حااب ج مءااي،والج م المج اااع وصااف االمصااب  ب جءااي ااا خ  

ج مءااي ماا  لؤلااؤ وخاا ز و ي همااا وج اااع  اال أماا  مل ااي والجمااع أج مااة واجااا يم  مااا:والااج م

".وج م واالجء اع االتاا،
1
 

 :الج م اصطليا

يف ال لمات والجمل مء تبة الم ااجا ،مءجاسابة الابالالت علاأ يااف ماا لحءضايي لها تأ"       

 ".ال حلاأللفا  المء تبة الماابة الم ءب  دالالت ا ما لحءضيي :وبيل :ال حل

مءاانع علي ا م  يي  الازب خاصاة  وها الءأليف الش    عامة الذ  للءزع بااعب "        

وال  وض عامة،وها عجب عبب الحاه  الج جااجا ت  ياف ال لماات والءجاايض ايجاي احيا  لأخاذ 

ا ض ا اب ض،ولذاك لاجف علأ األدلف أب لب س الجحا جذ ااي ل ا   ماا لجشاأ عا  ال لماات 

ببال  ال لماة المفا دن ال بيماة ل اا عجاب  ...يي  تءغي  ماانا  ا ما  الم ااجا المءجابدن المةءلفاة

دخال ا  ا الء  يف ودليل ذلك أجك ت ى ال لمة  ء وباك  اا ماناع ،ألام تا ا  هاا ا يج اا  اا 

ال لذاتي امف د ،ال ااعءبا  ج ادتاي مانع  خ   ء ف ا  البل ة عجب عبب الحاه  ت جع جلأ اللفع 

األد   اا ج ا   الم جاأ واللفاع تاااع لي،وباب ل جاا الاج م با ض لم جأ عجب الء  يف ،وباااع ا

".الش  
2
 

ت لياض ال لام ا ضا ا ااب ض وج ال ا ضا ا :"ل    عبب الحاه  الج جاجا الج م احالاي         

ت لاض اساام ااسام،وت لض اسام اف ال،وت لض ياا   : ماا لج ال وجااا  الء لاض أللألاة"ا اضااابف 

....وجا  الء لض ش يا وا ياا ما،ولش ح 
3
 

ج اام ال االع لحءفااا  يااي  ألااا  الم اااجا وت تيب ااا ياااف ت تيااف الم اااجا  ااا :"ولؤ ااب أب      

 ..."الجفس

                                                           
 "ن ظ ر"مادة"لسان العرب"ابن منظور 1
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لاايس الااج م  ااا مجماال األماا  عجااب  جال أب تضااع  لمااك الانااع الااذ  لحءضاايي علاام "و      

 مابا  الاج م "عج اا الجحا،وت مل علأ بااجيجي وأصالي وت    مجاهجي الءاا ج جاا  ال تزلاغ

وال "م اااجا الجحااا علااأ الاجااا  والفاا زد، الءااا ماا  شااأج ا أب ت اااب  يااي"عجااب الج جاااجا هااا

".م جأ الج م عجب  جال تاخا م اجا الجحا  يما اي  ال لم
1
 

 ل م جأ للج م  ي  تاخا م اجا الجحا أي امي  إجك جب عمبت  ا األلفا   ج لاا تءباع        

تءاخأ  ي ا م اجا الجحا لم ت   صج ا شيئا لبعأ اي مؤلفا،وتشابي  ا ض ا ا ضا م   ي  أب

م ااي اماا  عماال جاااجا او صااجع علااأ الجملااة صااجي ا ولاام لءصااا  أب ت اااب بااب تةياا ت ل ااا 

 ".الماابع

وبب علما جطبا، ال لماف علأ ت  يم شأب الج م وتفةايم :"و ا شأب الج م  الج جاجا لضيف 

ال  ضل ماع عبماي وال باب  ل الع جذا هاا لام لااءحم لاي ولاا بب   والءجالي اذ    وججماع م أب 

وااء م الح ام اأجاي الاذ  ال تمااع دوجاي وال باااع جال ااي وأجاي الحطاف .الاغ الغ  ا   ااة م جا  ما

الااذ  عليااي الماابا  وال ماااد الااذ  اااي االسااءحلل ومااا  اااب ا ااذا المحاال ماا  الشاا   و ااا هااذ  

ع المزلاة واالغاا هاذا المبلاغ ما  الفضايلة  ااب م  الفضال ومانااعا هاذا الماناع ماالمجزلة 

 ".ي ى اأب تابع لي ال مم وتا ل اي الجفاس وتح ك لي األ  ا  وتاءةبع  يي الةااط 

للحااابل  عااا  ج  لءاااي  اااا "دالئااال اإلعجااااز"لم اااب عباااب الحااااه  الج جااااجا  اااا  ءاااااي      

ب جملة ما  الحاال  اا الاج م واعلم أب هاهجا أس ا  ودبائض ال لم   اياج ا جال ا ب أب ج :"الج م

و ا تفاي   والم اد مجي وأ  شاف ها ما محصالي والمحصال الفضايلة  يجبغاا لجاا أب جأخاذ 

م  أل  تأتيي ؟و يف ت  ض  ياي وماا أسابا   ا ذ    واياب أم   واياب المزلة الءا تبعأ لي 

باب   والءجالاي  ذلك ؟وما الماجف لي؟وبب علما جطبا، ال لماف علأ ت  يم شاأب الاج م وتفةايم

اءحم لي ولا الغ  ا   اااة لها لم  اذ    وججماع م أب ال  ضل مع عبمي وال بب  ل لع جذا ما

وال باااع جال ااي وأجاي الحطاف الاذ  علياي مابا  واء م الح م اأجاي الاذ  ال تمااع دوجاي.م جا  ما الغ

.وال ماد الذ  اي االسءحلل
2
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و ااا هااذ  المجزلااة ماا  الفضاال وماناااعا هااذا ومااا  اااب ا ااذا المحاال ماا  الشاا             

اناع م  المزلة االغا هاذا المبلاغ ما  الفضايلة  ااب ي لاا ااأب تاابع لاي ال مام وتا ال ااي الم

". يي الةااط الجفاس وتح ك لي األ  ا  وتاءةبع 
1
 

ولةلااص عبااب الحاااه  ماا  هااذا جلااأ ونااع ج  لءااي الءااا ال لاااأع ماا  ت دادهااا  ااا تحبلااب        

زاعلم أب ليس الاج م جال أب تضاع  لماك الاناع الاذ  لحءضايي علام :"لج م  يحالالم اد م  ا

الجحااا ،وت ماال علااأ بااجيجااي وأصااالي وت اا   مجاهجااي الءااا ج جااا  اال تزلااغ عج ااا،وتحفع 

وذلك أجاا ال ج لام شايئا لبءغياي الجاا م اج ماي  يا  .ال ساع الءا  سما لك  ل تةل اشاف مج ا

".بيأب لج    ا وجا   ل اا  و  و
2
 

جذا  مج و المف   ال ميض الاببيض هاا ماج و الجحاب "ول لض محمب مجبو  علأ هذا الحال            

اللغا ،مج و الجحا،علأ أب جف م ما  الجحاا أج اي ال لام الاذ  لبحا   اا ال لباات الءاا تحيم اا 

".اللغة اي  األشياف
3
 

ول ى جيااب عبااس أب الاج م عجاب الج جااجا جج اا  لءلاك الثجائياة الم للاة وعاادن جلاأ         

أ  أب ل جااأ الجابااب ا الااة الصااا ن مجءم ااة ماا  الطاا  ي  م ااا دوب  صاال :"الاياابن  يحااال

ايج ما،وتلك ها  يما لببو ج  لة الجايع يءاأ ياي  لمثال عباب الحااه  ااي  الشا   والصايا ة 

حاه  لحاس أب أخاذ  اءلاك الج  لاة لةابع   ا ن اإلعجااز ولحلال ما  وبب  اب عبب ال.والءصال  

بيماة  با ى  يا  جب االجحياز جلأ اللف اة المفا دن ولماج  الم جاأ ما  داخال الصاا ن الم  باة 

مصطل  الم جأ عجب  لم لبض  ما  اب عجب الجايع ال أصب  ل جا الباللة ال لياة المااءمبن ما  

.ض الءا تحب  الجايع عج االايبن ال المادن األولية أو الححائ
4
 

جاءةلص أب ج  لة الج م لياا ج  لة  ا البل ة ياف ال هاا ج  لاة شامالة ل لام           

 .الجحا والجحب والبل ة
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لحااب اسااءطاع الج جاااجا  ااا ج  لااة الااج م أب لؤسااس ال ااة جبلاابن ا ياابن عاا   تااااة            

جماليات البل ة ال  اياة وعا  بيماة الجحاا ا يابا المجطض والء حيب ،ول شف اذوبي المءميز ع  

 .ع  ألجائية الةطأ والصاا 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

المنهج النقدي عند :"الفصل الثاني     

 "المرزوقي
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 :تاب شرح ديوان الحماسةكأهم القضايا النقدية في *

 :شرح الشعر-1

كان العررب فري العصرر اللراهغي  محرر يحتراىحم  لرس يرم يف رر الشرعر وينحنر  لهرم  ن        

الشاعر ابرم بحترتهم يعرحي فري زيرنهم ويشرتر  يعهرم فري الغارة والثقافرة والملتمر  فر  ا  رو  

الشاعر واقعهم الندوي لم تخف عغحهم بواعر  شرعر،  وأمرا ر  ويعانحر  ف انري بدايرة شررح 

ظة يفردة أيا في القرن الثاني فقد أخدت حركة الشروح تخطرو  لرس الشعر عنا ة عم تف حر لف

االيام بفضل المحاوالت االىتهادية التي ظهرت عغس أيدي بعض العغماء المختصحم في ىمر  

الشعر وتدوين  أيا في القررن الرابر  سرهدت حركرة شرروح الشرعر نشرااا واسرعا  اشرتر  فري 

الشعر في هذ، الفترة لم تقرف عنرد التف رحر الغاروي  ت وينها ألوان الثقافات المختغفة  ن شروح

واإلعراب النحوي فح ب  بل تلاوزت   لس عرض الروايات المختغفة وشرح المعنرس بصرو  

أيررا القرررن الخررايا وىرردنا ختلرر  و نررات .يتعررددة وعنايررة الشررراح بررالنواحي ا دبحررة والنقديررة 

و لمرر  روا سررابقوهم فرري شرررح  واسررعة المرردر لشررراح الشررعر     أخررذوا فرري اسررت ما  يررا قصرر

عنصر االهتمام بالمعاني والتفنم في تقغحنهرا عغرس أكثرر يرم وىر  ير  النقرد والتحغحرل واإلبردا  

ذا القررن كران أزهرس العصرو  لشررح هرحتس ااس  ل عغس شروح بعضهم يم هم المرزوقري ف

.الشعر وأقربها  لس المنهلحة الفنحة
1
 

االدبحررة وأكمغهررا ل ونرر  اشررتمل عغررس تحغحررل أبحررات  شرررح المرزوقرري يعررد أوفررس الشررروح        

فضرت عرم المقديرة النقديرة التري .الحماسة يم عردة ىوانرب بتمحرة ونحويرة و ررفحة ومحرهرا

 د  بها كتاب     أنها تد  عغس تفتح  ووعح  الشايل نفنمقديت  النقديرة وتحغحغر  الردقحص أ رن  

حماسة ولما لهذا الشرح يم هرذ، الشرهرة لشرح  شهرة واسعة لم ينغها أي شرح آخر لديوان ال

وتغررا القحمررة ا دبحررة  يحرراولحم  بررراز أهررم ال ررمات والظررواهر الترري تمحرر  بهررا المرزوقرري فرري 

.شرح  لغحماسة
2
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ف ان أو  يا بدأ ب  شرح  يقطوعرة لرنعض الشرعراء بغعننر وفري بعرض االححران يو ر        

م وأسررمامهم وفرري نهايرة كررل برراب يررذكر بمقديرة لررنعض الشررعراء ويذكر ا  ررل الغاروي  لقررابه

وه رذا سرامر ا برواب "ترم براب الحماسرة بحمرد ذ الرذي هرو ولري الحمرد:"خاتمة يوى ة بقولر 

وهذا المرنهج فري الشررح سرغ   المرزوقري فري شررح  حترس .حتس ينتهي  لس باب يذية الن اء 

.نهاية شرح كل أبحات الحماسة
1
 

 :في شرح  أهم اللوانب التي اهتم بها المرزوقي*

يعررد ىانررب الروايررة يررم أهررم ىوانررب شررروح الشررعر وأخطرهررا    كثحرررا يررا : ىانررب الروايررة-1

يتوقف عغس الرواية توىح  المعنس وتحديرد،  وقرد عنرس المرزوقري بهرذا اللانرب عنايرة كنحررة  

وتعرض ل  في  و  يتعددة وينهل  في  لرا هرو أن يلعرل  وايرة أ رل الحماسرة ويعتمردها 

ات أخرر  ن كانري هنرا   وايرات  يفا رت فري  لرا في الشرح مالنا و لس ىاننها يذكر  واي

بحنها أيهما أقرب لأل ل والصواب أو يقحمة عغحها؟ ويلا  الروايرة عنرد، ىراء عغرس ىوانرب 

 وايررة  ررحة النحرري   وايررة شررطر   وايررة حرررة   وايررة لفظررة –يتعررددة  يم ررم أن تنق ررم  لررس 

 .-يفردة

ا اللانب عنايرة وا رحة دقحقرة فمم عني المرزوقي في شرح  بهذ:اللانب الغاوي والنحوي-2

خت  شرح  يتض  أن  نحوي أدبي يترذو   لر  قردم  اسرخة و قرا فرة واسرعة فري الغارة والنحو 

 ألفراظ العمروم -شررح المروى  فري النحرو-  -شرح الفصح -:و نف في هذا الملا  عدة كتب 

نلرد،  ومحرها وانع ا أ رر  لرا عغرس شرروح  لغشرعر ففي شررح   بحرات الحماسرة-والشمو 

:كثحرا يا يذكر الوىو، النحوية والصرفحة والغاوية اللام ة في يفردة بعحنها
2
 

 يا أن يذكر الوىو، ويرى  االح م عند، كما في بحي ا و  يم قو  ي يد بم قنافة -أ

 .لعمري ويا عمري عغي بهحم     لنتا الفتس المدعو بالغحل حاتم*      
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لنحويحم يذهنون فري يثغر   لرس أنر  برد  ال  رفة   ن نعرم المدعو بالغي كثحر يم ا:وقول  :يقو 

وبتا يرفعان يم المعرا   يرا فحر  ا لرف والرتم ود  عغرس حلنا ويرا يرد  عغرس اللرنا ال 

نعرم :يتأتس فح  الو فحة والصواب عندي تلروي  كونر  و رفا بداللرة أنر  يثنرس ويلمر   فحقرا  

.الرىتن ال يدان  ونعم الرىا  ال يدون 
1
 

 :د الغاويةاال دا-

 :كغمة المأتم في قو  نها  بم توسعة شاعر أيويكر، في شرح  يثل يا 

 فالناس ياتمهم عغح  واحد     في كل دا   نة وزفحر         

 علنا   ب  أ    في خم ة    في ىوفها ىنل أشم كنحر        

وقرا  أ برر  ...أ رل يررأتم الن راء يلرتمعم فرري الخحرر والشرر وىعغرر  ههنرا المصرحنة نف ررها :قرا 

 :أ     ن الذ ا  يؤنثة وفي خم ة  ن  أ اد ا شنا  والشنر يذكر ويشن  هذ، قول 

 بغس قد وسعي اللود واللود يحي    ولو كان ححا  في حتس تصدعا        

 .الطويل الرأس ويقا  ع  أشم يراد ب  اال تفا :واللنل االشم 

ويغمروس عنرد المرزوقرري يتلغرس  لرا ا  رر فرري لهرذا اللانرب أ ررر وا ر  :اللانرب النتمري-3

:اإلشا ات النتمحة التي أشا   لحها في شرح  لنعض ا بحات
2
 

 :يقو  الشاعر :التشنح 

 والحرب يغحص فحها ال ا هون كما    يذنو الصحاح  لس اللربس فتعديها

عرازم  كطشر الحرب يعدي  عداء اللرب فترر ال ا ، لهرا يغتحرص بهرا و ن كران محرر يقو     

و ن لم يذكها ولم يشح  يوقدها وفري هرذا التشرنح  خررو  .لها وتغقس النعحد ينها يصطغي بحرها
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حتس يتلغس لمتأيغ  والمف رر فحر  عغرس .المشن  يم ال مون  لس الظهو  ويم الخفاء  لس النروز

".بعد، في التصو  تلغي القريب في العر  واالعتحاد وهذا هو ماية المراد يم التشنحهات
1
 

محررر الوا رر  ومحررر الظرراهر فرري هررذا النحرري  هررم النرراس : ن المشررن  ال ررايم الخفرري  أي       

ال ا هون لغحرب وشرعو هم ب رر، الحررب كرايم خفري فري نفوسرهم ول رنهم ي رحرون لغحررب 

والمشن  ب  الوا ر  المعررو  بالرةيرة واالعتحراد فري الواقر  .ي رهحم  اتناعا للمهو  الناس 

.تدنو يم الانل اللربس فحصحنها اللرب بالعدورهو  حاح اإلبل التي 
2
 

 :االستعا ة

 :وقا  ايضا

 تضحا الضن  لقتغس هذيل    وترر الذمب لها ي تهل     

لغضررن   واالسررتهت  لغررذمب  وأ ررل التهغررل واالسررتهت  فرري الفرررح اسررتعا  الضررحا : يقررو 

 ".والصحاح والمراد  مد العحي لهما

ا في قنحغة هذيل وقعة عظحمة  حتس كثر ت فرحهم القتغرس  فعنرر و يراد الشاعر أنهم قد اوقعو  

عم هذا المعنس المراد بفررح الضرن  والرذمب بلثر  القتغس فاسرتعا  لغضرن  الضرحا  ولغرذمب 

 .االستهت  وهو الصحاح عند الفرح بأكل هذ، اللث 

 :الطنا 

  نا لنرخص يوم الرو  أنف نا    ولو ن ام بها في االيم أمغحنا        

ننتررذ  أنف ررنا فرري الحررروب وال نصررونها  ولررو عرررض عغحنررا   التهررا فرري محرهررا ال :فحقررو      

واإلمتء والررو  وا يرم فري يو رعحم وهرو ح رم   في النحي انا  يذكر اإل خاص. يتنعنا

 .ىحد
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هنررا  لررس الطنررا   شررا ة خاافررة وىحرر ة بعررد شرررح يعنررس النحرري  يرردلحا برأيرر   أشررا  المرزوقرري

".وهو ح م ىحد:" ان  لهذا الطنا  بقول النقدي في استح
1
 

 :وأيضا فحما تقدم يعنا يم النحي في قو  أحد شعراء بغعننر

 بنصري يعشر خشم    عند الحفحظة  ن  و لوتة النا قامل  ا       

وقد اابص الخشونة بالغحم فظهررت الصرنعة بر  وىاد النحري ل  كأنر  قرا  يعشرر :"يقو          

 ". ن كان  و الغو ة لننحم عندهاخشنون عند الحفحظة 

لقد شرح المرزوقي الطنا  ونن  فح  القا ئ المتغقي  لس اللما  الفني الرذي وفرر، هرذا           

الطنا  في النحي و نحع  هذا يعحم عغس فهم يعنس الصو ة الشعرية فحر  فهمرا أوسر  وأعمرص 

 .فح وقد زاد عغس الشرح فأدلس برأي  في يوام الح م واللودة .

 يرا برالعرض :  ن فاللانب النتمي يأتي عند المرزوقي في شرح  لشعر عغرس ىراننحم         

ال ري    ن المعنس وا   و يا بتو ح  المعنرس يرم خرت  بتمرة النحري  إلظهرا ، بصرو ة 

 .وا حة لغقا ئ

 :اللانب النقدي-4

تر  النقديرة ويرا فحهرا يرم لهذا اللانب حضو  با ز في شرح المرزوقري ابترداء يرم يقدي        

قضايا نقدية با زة فغعل أبرزها عمود الشعر الذي لم ي نص لناقد قنل المرزوقي أن حدد أبواب  

النقديررة الترري نلرردها وا ررحة فرري فرري يثررل هررذا التحديررد العررددي المعحا ي وانتهرراء باإلشررا ات 

يعنرر عرم يوقفر   فرالمرزوقي.سواء كاني أح ام نقدية يفصغة أو أح ام نقدية يختصرة شرح  

ووىهة نظر، في الروايات المختغفة واآل اء الغاوية والنحوية    نلد كثحرا يم ا لفراظ النقديرة 

هرذا "أو يقرو " وا ىرود عنردي"أو " أو لو قا  كذا ل ان أح م :"ينثو ة في شرح  كأن يقو 

"ح م عندي
2
 :وهذا يندو وا حا في شرح   و لا يثل قو  سنرة بم عمرو الفقع ي 
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 أياء واإلياء حرامرون وت م في الرو  باد وىوهها   يخغم     

 رم تراب  ال رتم فري النقرد "والمرراد ون راةكم تشرنهم باإلياء يخافرة ال رناء:"قا  المرزوقي     

واإليررراء :ل نررر  عرررد   لرررس .ل ررران يأخرررذ ال رررتم أقررررب"يخغرررم  يررراء وهرررم حرامرررر:ولرررو قرررا :"

"ن  وأعظمحرامر لح ون الذكر ب  أفخم واالقتصاص أش
1
 

لقد أتس في هذا المثا  ب تم نقدي تنحم فح  أن الشاعر قد عد  عم قرب يأخذ ال رتم أي        

االسررتعما  المررألو  فرري ال ررتم وهررم حرامررر  لررس تركحررب آخررر لرر  واإليرراء حرامررر وقررد قصررد 

ي الشاعر بهذا العردو   لرس تقويرة المعنرس المقصرود  ن  كرر اإليراء فري هرذا التركحرب ي يرد فر

وىدور هذا النقد هو تننح  المتغقي  لس هذا الما ر الدقحص الرذي أ اد، .شناعة المعنس وتفخحم  

 .الشاعر

 :وقا  ىعفر بم عغنة الحا  ي

 فقغنا لهم تغ م   ا بعد كرة    تااد   رعس نوءها يتخا            

الحررا   وفري بحننا قوم يصروعحم  يخذلهم النهوض وال يطحقرون :قا  في شرح  يعنس النحي

لفظة نوءها وقول  نوُءها الضمحر يعود  لس  رعس واللم  يآل  عغس التأنح  ولو قا  نروءهم 

 ".ل ان أح م

ي تح ررررم أقرررروا  الشررررعراء يررررم ححرررر  الصررررو ة  ا ححررررانوكرررران الشررررا ح فرررري بعررررض      

 :الشعرية و لا يظهر في قو  ابم زينابة التحمي

 .أخوال ننحي عمرا ما زا  أس    في سنة يوعد 

 ولم ي رتح م وأ اد بال نة الافغة  وهي يرا يحردم يرم أوامرل النروم فري العرحم:"قا  المرزوقي 

".وهذا يم أح م التشنح  وأبغغ التعريض.بعد
2
 

 :وقا  بعض الشعراء بني فقعا
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 فهت أعدوني لمثغي تفاقدوا        الخصم أب ر يامل الرأس أن ب

المقاتل   ا انتصرب فري وىر  يقصرود، وهرو أبغرغ فري وهذا تصوير الحا  :" قا  المرزوقي    

والمعنرس لمرا أفراتوني أنف رهم وهت ادخرونري لحروم الحاىرة   ا كران ...الو ف يرم كرل تشرنح  

".تاخر العل   والن ب شن  المشي في المشي:الن ر:وقا  ا  معي....الخصم ه ذا
1
 

لردر الشراعر فري تصروير،  نفهم يم هذا ال رتم أن المرزوقري يعلرب بالصرو ة الشرعرية      

اوهرو أبغرغ فري :وقرد أبردر  علابر  بقولر "    الخصم أب ر يامرل الررأس أن رب:"لحا  المقاتل

 ".الو ف يم كل تشنح 

 :وفي قو  قحا بم الخطحم ا اوسي

   ا يا شربي أ بعا خط يت  ي   وأتنعي دلوي في ال ماح  شاءها        

ربي أ برر  أكررؤس  ىررر ت يترر  ي  فررأ ر فرري   ا شرر:"قررا  المرزوقرري فرري شرررح يعنررس النحرري

وتممري يرا بقري عغري يرم ال رماح فري حرا  الصرحو كأن يعظمر  فعغر  .ا  ض خحتء وكنررا 

وهذا أىرود يرم قرو  عنتررة :"وتاب  كتي  في النقد " اححا  والناقي ين  تمه  في حا  ال  ر

 .العن ي و ن كان يفضت عند كثحر يم الناس عغس قو  عمرو بم كغثوم

 :و  عنترةوق

 غم   م يُ ر ل  اف  ي و  ر   الي  وع  ا         ي  هغ   ت  ني يُ ف ن   حيُ ش  ت  ان  و  ا       

يي وت ري  غ  شمام   در      وكما عغمي  م ن  ر ع  ص  ا أق  فم   وتُ ح  ا    و         
2
 

 :وبحي عمرو

 ناخح  ا س  طه  ال  اء خ  ا الم  ا       ا ي  حص يه  ال   أن  ة ك  ع  ش  ع  ش  يُ      
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 ن المرزوقرري يرروازن بررحم أقرروا  هررؤالء الشررعراء الثت ررة فرري المعنررس نف رر  الررذي ارقررو،      

ارألن هرذا :ويعغل هرذا التفضرحل بقولر  عرم بحري عمررو.ويفضل قو  قحا بم الخطحم االوسي.

وهذا يعني أن  يت خس في حرا  خا رة يعحنرة وهي " نا نت خس   ا شربنا الخمر يم وىة:قا  

راد المرزوقي أن قرو  قرحا برم الخطرحم أعرم وأشرمل يرم قرو  حا  شرب الخمر يم وىة وي

ويرررا قالررر  عنتررررة فررري بحترررحم أشرررا  لحررر  قرررحا فررري :"عمررررو برررم كغثررروم   رررم قرررا  عرررم عنتررررة

يصرررا  ويراد  المرزوقرري أن أقررو  قررحا أفضررل  ن  أوىرر     ىرراء بررالمعنس فرري يصرررا  

اد، المرزوقري فحمرا نررر واحد وهذا أوق  في النفا   ن خحر ال رتم يرا قرل ود   وهرو يرا أ 

.أي فضحغة اإليلاز
1
 

فهذ، كاني بعض االشا ات النقديرة المتفرقرة  فري شررح المرزوقري سرواء كران يرم ححر        

نقد، أو استح ان  و نراء،  أو يوازنتر  ويفا رغت  برحم الشرعراء أو زيادتر  وتعغحقاتر  ف ثحرا يرا 

يراعراة دقحقرة وهرذا يرا يرد  عغرس ححر   الحظنا يراعاتر  لأللفراظ التري ي رتعمغها الشراعر مالنرا

 .النقدي و وق  ا دبي الذي يتمت  ب  المرزوقي

 :نظرية اللفظ والمعنى عند المرزوقي*2

تف حرر النقراد والنتمحرحم وعغمراء الغارة تعد قضحة الغفظ والمعنس يم القضرايا التري أ را ت       

واللرد  وقرد بردأت فري عهرد ين رر قديما وحديثا فقد كان لهذ، القضحة حظ كنحر يم المناقشرات 

وقضحة الغفظ والمعنس هري وىر  يرم وىرو، الثنامحرات ال ثحررة فري .يم التا يخ ا دبي والغاوي 

 .الححاة والتي يم م أن ترى   لس نفا الهد  ونفا ا ف ا  والتصو 
2

 

أبرواب احتل الغفظُ والمعنس عند نقَّاد عمود  الشرعر ي انرةر  مح رةي ححر  نلردهما عغرس  أس     

  الذي كران آخرر  حغقرةي فري تطرو   هرذ، القواعرد  (421ت)عمود الشعر ال نعة عند المرزوقي 

 :ويع  استوت عغس سوق ها  ححُ   كر

 .شر  المعنس و حت  •
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 .ى الة الغفظ واستقايت  •

 .اإل ابة في الو ف   •

 .المقا بة في التشن ح  •

 .لذيذ  الوزن  التحام أى اء  النظم والتتايها عغس تخحري يم  •

 .يناسنة الم تعا  ين  لغم تعا  ل  •

 ضام لغمعنس وشدة اقت  يشاكغة الغفظ •

.بحنهما يشاكغة الغفظ لغمعنس وشدة اقتضامهما لغقافحة حتس ال ت ون ينافرة*
1

 

 

فعحراُ  المعنرس : "فقرا  -أي عحا  الغفرظ وعحرا  المعنرس  -وقد  كر عحا   كلِّ واحدي ينهما         

ننترا القنرو   واال رطفاء  أن  ض  عغس العقل الصحح   والفهم الثاقب  فر  ا انعطرف عغحر  ى  يُعر 

ت     ش  ب    ووح  و  امن   خر  وافحرا  و ال انتقض بمقدا  ش  ا ب ق ر  ."ُي تأن  ر
2

 

ررا يُهلنرر ُ عنررد : "وقررا  فرري الغفررظ        وايررةُ واالسررتعماُ   فمررا سررغ م يمَّ وعحررا  الغفررظ الطنررُ  والرِّ

  .رض  عغحها  فهو المختاُ  الم تقحمالع

والمتحظة التي يلب ت لحغُها في هذا المقام  هي أن أمغب النقاد كانوا  لس ىهة  الغفظ      

أكثر الناس عغس تفضحل الغفظ عغس المعنس  " :واالنتصا  ل  عغس ح اب المعنس  بدلحل قول 

المعنس  منرا  وأعظُم قحمةر  وأع ُّ الغفظ أمغس يم : قا  العغماء: سمعُي بعض الحذا   يقو 

ن ا   الناس   ي توي اللاهُل فحها والحا ُ   ول م العمل عغس  يطغنراي ف ن المعاني يوىودة في ا 

".ىودة ا لفاظ  وح م ال نا  و حة التألحف
3

..."  

 

 ي ررمس يررا  لررس تتطررو  بححرر  كغرر  ا دبرري العمررل )) والمعنررس الغفررظ قضررحة تتنرراو  لررم كررذا       

 هرذيم برحم ( الداخغحة الصغة ) ي مس قد يما تقترب أن استطاعي والهي   المضمون و الش ل

 (( . ال غري ينشرت  فري الفني ا  ر وحدة تنحم عم النقد  ر  في بعحد أ ر  ات كاني ولعغها  

 فهررم   يضررطربار  المعنررس و لغفررظ اللمالحررة لغقحمررة القرردياء تنرراو  ىرراء االنفصررا  هررذا وب ررنب
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 و المقررايحا تغررا بررحم يم ىررون  اترر  الوقرري فرري و   لغمعنررس يقررايحا و لغفررظ يحايقررا يضررعون

 فري النقد انصها   لس أساس  في يعود  لا لعل و    ا م عغمي لتصنحف  خضاعها يحاولون

 د اسة في المو وعحة النقاد يتطغب ححم و لا   العصر بها ات م التي العغمحة المنهلحة ىمغة

  . العغمرري التصررنحف لمقررايحا يخضرر  ال قررولي فررم الشررعر أن س لرر ينتنهرروا أن دون الشررعر

 الرنص عنا رر يرم أساسرحا عنصررار  الغفرظ اعتنرا  يرم اابعر  ا لفراظ يرم القردياء يوقرف أخذ

 و القررديم الشررعر تحررا ي بررحم خصرروية يررم المحرردم الشررعر ظهررو  أ ررا ، لمررا وتنعررار    الشررعري

 يراحرل في ( الشعر عمود ) عنر والتقححد نحمالتق يم ي ان  الغفظ أخذ سابقار   كرنا كما المحدم

. تنغررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو ،
1

  

 أدخغرري  ررم والخشررونة الل الررة يررم النررداوة سررمات المحرردم الشررعر ألفرراظ هلرررت فقررد          

 كرران الترري ا لفرراظ نمررط عررم فخرىرري   العقغحررة المعرراني عررم وعنرررت العغمحررة المصررطغحات

 الشرعر ألفراظ فري الرذو  بمرألو  يوا رطدي   الندوية ينابعها في والفخر الن حب يو وعها

 لرذلا قويرة نقديرة يواىهرة ا يرر اسرتدعس بححر    وى التهرا الداخغحرة يوسرحقاها قوة يم القديم

 . االلفاظ في االتلا،

 لغشراعر ينناري ال يألوفرة وأيثغرة يعروفرة ألفاظرار  لغشعراء " أن يقر   شحص ابم وهذا           

 ي رمونها بأعحنهرا ألفراظ عغرس ا رطغحوا ال تراب أن كمرا   محرهرا ي تعمل أن وال   يعدوها أن

 فحر  وقر  فر ن   الشرعر محرر براب ا خنرا  وىر والفغ فة   سواها  لس يتلاوزونها ال   ال تابحة

 قالر  لمرا والمتتنر  . " الطنرا  وحرر  النفروس وهر  أاررب يرا الشرعر و نمرا   فنقرد  شئ ينها

 ال قررد لغشررعر خا ررة لاررة بوىررود يؤينررون نهررمأ يفرراد، بحقررحم يخررر  " الخصرروص بهررذا القرردياء

.الفنرررررررررررررررررون يرررررررررررررررررم محرررررررررررررررررر، فررررررررررررررررري ت رررررررررررررررررتعمل
2

   

 كان القديم الشعر تقالحد عغس المحافظ النقدي التحا  فح  و   الذي التحدي  لا ل م             

 النقاد فراى    المحدم الشعر أ ا ، الذي اللديد الواق  يعر ها ىديدة قضايا في لغنح  دافعار 

 يهمار  عنصرار  المتغقي أ ن  المعا ر ححم بلمهو ، الشعر عتقة حح  يم المعا رة ي ألة

 قرابتر  أيررار  الغفظحرة والخشونة لغل الة المطغقة الصتححة فناتي   الشعرية لعمغحةا عنا ر يم
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 والمعراني العغمحة اال طتحات كاني وبالمقابل المعا ر بالمتغقي الشعر عتقة وفص لغمناقشة

  . لغشرعر الفنحرة الوظحفرة هري أخررر لقضحة يثحرة المحدم الشعر ألفاظ بها حمغي التي العقغحة

 برل   يطغقرة واالسرتقاية الل الرة وهري لغفرظ الشرعر عمرود  سخها التي الصفات تعد لم وه ذا

 والوحشرررحة الوعرررو ة ) وهمرررا   يرفررروض كتهمرررا لأللفررراظ يتناقضررران ارفررران هنرررا  أ رررن 

  رمنها يتحردد يتفاوترة د ىرات الطررفحم برحم ويقر    ( والضعف الركاكة ) يقابغها ( والارابة

 والقروة الل الرة ىانرب  لرس والرقرة العذوبرة لتتقنل النقدية الذامقة ات عي وه ذا   المقنو  الغفظ

 . ا لفاظ في

 نفرعنرر  يرا ال ررتم يرم الوحشري " : قولرر  فري المقنررو  الغفرظ حردود  شررحص ابرم ويعرر         

 واشرتقاق    فامدتر  وقغري بنحتر   عفي يا هو والركحا . الطن  عم بعد ويا   والمت غف ال م 

 العررالم  ال يعغهمررا ال ي ررتاربة خشررنة الغفظررة كانرري و  ا ... الضررعحف طرررالم وهرري الركررة يررم

 لفررظ و ين ررو  كررتم الشررعر " الع رر ري يقررو  و . " وحشررحت  فتغررا القرر  وا عرابرري المنرررز

 فحر  ي رتعمل لرم و . يهلرم لرم و لفظر  ح م و   ي خف لم و ن ل  تتءم يا أح ن  و   ينظوم

"دونا يهغهتر  فح ون ا لفاظ يم يال وق وال   احضار ب ىغفار  فح ون   ال تم يم الاغحظ
1
 

 

 

 :المفهوم النظري لعمود الشعر عند المرزوقي-3

 :تعريف العمود 

عمود النحي وهو الخشرنة القاممرة فري وسرط الخنراء واللم  أعمردة وعمرد قواير  الرذي ال :لغاة 

وعمرود االيرر يرا يقروم  ي تقحم  ال ب  والعمحرد ال رحد المعتمرد عغحر  فري ا يرو  أو المعمرود  لحر 

.ب 
2
 

 :ا طتحا
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والمترأخرون أو هري هو اريقة العرب و وابطها في نظم الشعر ال يا أحد   المولودون       

القواعررد لغشررعر العربرري الترري يلررب عغررس الشرراعر أن يهترردي بهررا فرري نظمرر  فررحح م لرر  أو عغحرر  

هرري يلموعررة الخصررامص الفنحررة المترروفرة فرري قصررامد فحررو  الشررعراء والترري :بمقتضررا، كررذلا

 .ينناي أن تتوفر في الشعر لح ون ىحدا

 :العنا ريم م استختص عنا ر عمود الشعر يم اللرىاني في هذ، 

 .شر  المعنس وى الت -

 .ى الة الغفظ واستقايت -

 .المقا بة في التشنح -

 .الا ا ة في النديهة-

.كثرة ا يثا  ال امر-
1
 

 :المرزوقي لعمود الشعر

يحاو  لتمحح  تغحد الصرنعة يرم :"ة عمود الشعر العربي في نظر لمرزوقي مكاني يه          

الطريررف وقررديم نظررام القررريض يررم الحرردي   ولتعررر  يرروائ أقرردام المختررا يم فحمررا اختررا و، 

 ويو رر  ايضررا الفررر  بررحم المصررنو  والمطنررو   ويراسررم أقرردام المرر يفحم عغررس يررا زيفررو، 

ىم  المرزوقي في يقدية شررح ديروان الحماسرة  فضحغة اآلتي ال م  عغس ا بي الصعب فقد 

.سنعة أبواب  أر أن  تمثل اريقة العرب في النظم وقو  الشعر
2
 

 ن هذ، ا بواب التي ىمعها المرزوقي قد نشأت ينذ بداية ظهو  النقرد ا دبري  وهري نتحلرة    

د والمقويات لما اعتمد، النقاد العرب ينذ اللاهغحة حتس عصو هم التي سلغي فحها هت  القواع

أال وهي سنعة أبواب  نطها الناقد المرزوقري وبحنمرا يركر ا عغرس عردم الخررو  أو المخالفرة 

 .أي يقوم يم المقويات
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الشرعر تشرحر  لرس أهمحرة  دوو يندو أن الدواف  التي دفعي المرزوقري  لرس ىمر  أبرواب عمر     

التري قرام بهرا المرزوقري يعرفة وظحفة هذ، ا بواب المعروفة عند العرب وعغس هرذا ا برواب 

 .بتنحانها وشرحها قد توا  ي حولها الشعراء في اريقة نظم الشعر العربي القديم

وهنا يظهر المرزوقي في تحديد يلموعة العنا ر ال نعة التي تمح  يذاهب الشرعراء           

الشرعر واريقة العرب في بناء أشعا هم وهذ، ا بواب هي بمثابة يرت ر ات التري يننرس عغحهرا 

 .العربي

والواق  أن نظرية عمود الشعر قد ا تنطي بالمرزقي الملا  الف ح  في تحديد ا بواب         

 .كغها وتنحان   عنصر يم عنا ر دو ، وهدف  في نظام القصحدة العربحة

 نهرررم كرررانوا يحررراولون شرررر  المعنرررس و رررحت  وى الرررة الغفرررظ :"يقرررو  المرزوقررري         

فرري الو ررف ويم اىتمررا  هررذ، الثت رة سرروامر االيثررا  وشرروا د ا بحررات واستقايت  واإل رابة 

 ويناسررنة  يررم لذيررذ الرروزن والتتايهررا عغررس تخحرررة فرري التشررنح  والتحررام أىرر اء الررنظم ويقا برر

الم ررتعا  ينرر  والم ررتعا  ل  ويشرراكغة الغفررظ والمعنررس وشرردة اقتضررامها لغقافحررة حتررس ال ينررافرة 

.عمود الشعر ول ل باب يعحا بحنهما  فهذ، ال نعة أبواب هي 
1
 

فمم هنا كاني ماية المرزوقي في تحديد،  برواب عمرود  الشرعر عرودة يناشررة  لرس تغرا       

في الوسااة فاعتمد عغس أ ب  ينهرا العنا ر ال ي التي  كرها عند القاهر اللرىاني يم قنل 

 :وهي كاآلتي

 .شر  المعنس و حت -

 .ى الة الغفظ واستقايت -

 .في الو ف اإل ابة-

.المقا بة في التشنح -
2
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سوامر ا يثا  وشوا د :واستانس عم العنصريم اآلخريم الغذيم كانا عند اللرىاني وهما     

ا بحررات والارر ا ة فرري النديهررة فلعل االو  ينهمررا يؤلفررا يررم اىتمرر  العنا ررر الثت ررة ا ولررس 

عنررد، عنا ررر الثت ررة واسررتانس عررم الثرراني ولررم يعررد يررم عنا ررر عمررود الشعر وأ ررا  يررم 

 .ا خرر

 .يناسنة الم تعا  ين  والم تعا  ل -

 .التحام أى اء النظم والتتايها عغس تخحر يم لذيذ الوزن-

 .س وشدة اقتضامها لغقافحة حتس ال ينافرة بحنهمانيشاكغة الغفظ لغمع-

.فنذلا أ نحي عدد عنا ر عمود الشعر عند، سنعة 
1
 

ال رنعة هري يقحراس المفا رغة برحم الشعراء والشراعر الحرص يرم فقد بحم أن هرذ، العنا رر      

الت يهررا وقررام بحقهررا عغررس أن عمررود الشررعر ال يشررترا أن تلتمرر  كغهررا فرري شررعر شرراعر ويا 

 .تطح  أن يوفر، الشاعر لشعر، يم هذ، العنا ر ي

عمرود الشرعر عنرد العررب فمرم ل يهرا بحقهرا  وبنرس فهرذ، الخصرا  :"يقو  المرزوقري          

المفغرص المعظرم والمح رم المقردم ويرم يلمعهرا كغهرا فنقرد  سرهمت  ينر  ر، عغحها فهو عنرد، شع

"ي ون نصحن  يم التقدم واإلح ان وهذا االىما  يأخو  ب  ويتن  ينهل  حتس اآلن
2
. 

يردي الرذي ’وفي  أينا بأن المرزوقي لم يغ م أحدا باتنا  أ كان عمود الشرعر و هرذا ع را ا 

 اتهم أبو تمام بالخرو  عغح  ويخالفة اريقة العرب  فمم ل يها بحقها فهو عندهم المفغص 

المعظم فمم أ اد التلديد أو الخرو  عغس عمود الشعر فعغح  أن يثني ىدا تر  ويحقرص شرروا 

 .يعنا،
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ونرر أن المرزوقري كران ينناري أن نعترر  لر  بالفضرل  نر  أىمرل لنرا ال رتم فري هرذا         

 .المو و   فمم شاء فغحأخذ ويم شاء فغحد 

 :مناقشة أبواب عمود الشعر والشرح لها*        

ال ررنعة كاني يعروفررة عنررد  ن المرزوقرري قررد اشررا   لررس أن أبررواب عمررود الشررعر              

اسررتنتا  لقرروانحم ونظررم القصررحدة الشررعرية فقررد حصرررها فرري يلموعررة أبررواب وهررو العرررب 

وعنا ر ويقويات  نتحلة يرم العرر  والتقالحرد الرذي أىمر  عغحر  النقراد العررب فغم يحردد أي 

وهرذ، العنا رر والمقويرات  ناقد قنل المرزوقي أبواب عمرود الشرعر ال رنعة عغرس هرذا التحديرد

يعحم  فالمرزوقي حددها وبحنها كايغرة تاية وهرذ،   ن هري  وا بواب التي تم تحديدها في عدد

.عند الناقد المرزوقي يم اريقة العرب في نظم الشعر العنا ر ال نعة التي استقرت
1
 

 :شر  المعنس و حت *

 ن الشر  والصحة يعني ايصا  المعنس  لس القغب في أح م  رو ة يرم الغفرظ أي يهمرا      

 .كاني انحعة  لا المعنس يم الرفعة والح نة والقن  وكذا الرداءة

المعنس لحا بشر  أن ي ون يم المعاني الخا ة وكذلا لرحا يتضر  برأن "يقو  اللاحظ      

شر  عغس الصرواب  حراز المنفعرة ير  يوافقرة الحرا  ي ون يم المعاني العاية  و نما يدا  ال

".ويا يلب ل ل يقام يم يقا 
2
 

فقررد  كررر اللرراحظ فرري كترراب النحرران والتنحررحم أن ا شررعا  تت ررم بحررتوة ا لفرراظ و ررحة        

.ال نا عرض المعاني في أقرب وأح م  و ة يم الغفظ
3
 

دة يم ال تم بأن يتغقس فهم ال اي  فشر  المعنس أن ي ون يم يحاسم المعاني الم تفا         

المعنس ي تانحا ب  في استفادة الارض الذي يفحد ب  ويم أكنر أسرناب الشرر  أن يرون ينت ررا 
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محرررر ي رررنو   م أن ي رررون بعضررر  ينت ررررا وبعضررر  ي رررنوقا  وبمقررردا  زيرررادة االبت رررا  عغرررس 

.الم نوقحة يدنو يم الشر 
1
 

فرري الصررحة والشررر  و قايررة الرروزن والتخحررر  فقررد  أر اللرراحظ أن ىرروهر الشررعر يمررم       

ف نمررا الشررعر  ررناعة ‘الغفررظ وسررهولة المخررر  وكثرررة المرراء و ررحة الطنرر  وىررودة ال ررنا 

 .و رب يم الن حج وىنا يم التصوير

 .ويم خت  القو  فالشعر ىوهر، ح م الغفظ وىودة المعنس

تعرايت و ن يتخحرر ا لفراظ و أر الناقتني أن أح م الشعر يا كان أكثر  نعة وألطف         

".الرشحقة لغمعاني النديعة والقوافي الواقعة
2
 

 فتان لغمعنس المعنس عند القدياء هو أن يعرض عغس العقل الصحح  فالشر  والصحة       

والفهررم الثاقررب فرر  ا انعطررف عغحرر  ىننتررا القررو  واال ررطفاء ي تان ررا بقرامنرر  خررر  وافحررا و ال 

 . انتقص بمقدا  شوب  ووحشحت

 .ا ساسحة التي تقوم عغح  الفهم الصحح  اللحدفالعقل هو الركح ة      

 :ى الة الغفظ واستقايت *

يعتنران الل الة واالستقاية  فتان أساسحتان و يلابحتان لم ينناي أن ي ون عغح  الغفظ ووىرب 

 .أن يتوافران هذان العنصران في النص لمعنس وا   ين ط

 فالل   في ا  ل يعنا، القوة وىودة الرأي 

الصررواب و  حررراز :يررم هررذا المنطغررص ن ررتنتج أن شررر  المعنررس  ت ررة أشررحاء وهرري         

ويوافقة الحرا  ويرا يلرب ل رل يقرام يرم يقرا  أي سرمو المعنرس فري يناسرنت  لمقتضرس المنفعة 

لا عرررض المعنررس فرري الحررا    لررا ال ررمو الررذي يرتضررح  العقررل ال ررغحم  والفهررم الثاقررب وكررذ
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 ررو ة زاهحررة يشرررقة تشررعر بصررحت   والصررواب فرري المعنررس وأداة، لغارررض الررذي يعاللرر  

 .بأيانة وو وح

والواق  أن يا كتن  المرزوقري عرم عمرود الشرعر يعرد أو  يحاولرة ىرادة لتحديرد،  وبحران        

 ررحامت   فرري  -كمررا سررنرر-عنا ررر،   ويقحرراس كررل عنصررر يررم هررذ، العنا ررر  وقررد اسررتفاد 

.لنظرية عمود الشعر يم كل اآل اء النقدية التي سنقت 
1
 

والحقحقة هنا أن نظرية عمود الشعر قد ا تنطي بالمرزوقي  ف  ا ُ كر أحردهما دون اآلخرر     

ا حتس يُذكر الطر  اآلخر  و بما ال نب في  لا في  أيي أن  لم ي تط  أحرد يرم  ي ون ناقصر

االنقاد يم بعد، أن يُضحف  لح    .شحترا آخر ىديدر

ا أيرام المرزوقري ل ري يرت غم  رراحة عرم       فنعد اآليدي واللرىاني  أ رن  الطريرص يعنًردر

تغحُد الصنعة يرم الطريرف وقرديُم : "عمود الشعر كما عرف  العرب  حتس يتمح  في  أي   يقو 

"نظام القريض يم الحدي 
2
 

م يرا هرو عمرود الشرعر المعررو  عنرد الواىرب أن يتنرح: "...ويقو  المرزوقي في  لرا         

العرب  لحتمح  تغحد الصنعة يم الطريف  وقديم نظام القريض يم الحردي   ولتعرر  يرواائ 

ا فر  يا برحم  أقدام المختا يم فحما اختا و،  ويراسم  قدام الم يفحم عغس يا زيفو،  ويعغم أيضر

 "المصرررررررررنو  والمطنرررررررررو   وفضرررررررررحغة ا تررررررررري ال رررررررررم  عغرررررررررس ا بررررررررري الصرررررررررعب

وينني المرزوقي عغس عنا ر عمود الشعر يقويات التفريص بحم المطنو  والمصرنو           

يم الشعر  ونصحب القدياء والمحد حم يم هذا و الا  وهو بذلا يتننس يوقرف اللرىراني فري 

 .الحرص عغس االعتدا  ويلافاة اإلفراا في الصنعة وتلاوز المألو  في الندعة

 

ون تطح  أن نُلمل يا فًصغ  المرزوقي في و ف   لعمود الشعر  أن ينهرا يرا يعرود  لرس الغفرظ  

وينهرا يرا يعرود  لرس ا سرغوب  وينهرا يرا يعرود  لرس الخحرا   أيرا الغفرظ فحطغرب ينر  المرزوقري 

الشر   والرفعة  والصحة والصواب  أيا ا سغوب فحطغب ين  المتانة  واالن لام  وا لفراظ 
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ة  والقافحة المواتحة لغمعنرس  أيرا الخحرا  فحطغرب ينر  قررب التشرنح   ويناسرنة الم رتعا  المتمح 

 .ين  لغم تعا  ل 

 

 ونخغرص يمرا سرنص برأن نظريرة عمرود الشررعر التري بررزت فري العصرر العناسري عاللهررا       

المرزوقي في يقديت   لشرح الحماسة  بي تمام  بعد أن أاًغر  عغرس كرل اآل اء النقديرة ال رابقة 

أيثا  ابرم قتحنرة  وابرم اناانرا  وقدايرة  واللرىراني  واآليردي  ححر   نر  مربرل يرا مربغر   

.وانتخب يا ين لم ي  يا تو ل  لح  بشأن هذ، النظرية
1
 

 

 :اال ابة في الو ف*   

يم أبواب عمود الشعر وهو اإل ابة في الو ف ف ن الو ف  د الخطرأ يقرا  الناب الثال  

أ رراب   ا ىرراء بالصواب وأ رراب الشرريء وىررد،  وأ رراب  أ اد، فررتن أ ررابا أي قصررد  

".وهو و عا الشيء بمقويات  التزية"و ف"والو ف يصد 
2
 

و المقصود هنا الو رف أو التصروير الوىردان لمرا يحركهرا يرم الصرو  الذهنحرة  يمرا يترح     

فر ة الحرية لغشاعر  في أن يتناو  يرم تغرا الصرو  يرا يريرد دون تحديرد لطنحعرة الف ررة أو 

 .المو و 

الررذكاء وح ررم التمححرر   فمررا وىرردا،  ررادقا فرري العغررو   يمازىررا في "وعحررا  هررذا النرراب     

 .تع ر الخرو  عن الصو  ي

فالررذكاء يررم الفطنررة يررم يعرراني الفطنررة سرررعة الفهررم واإلد ا  ويررم ح ررم التمحرر  يعنررس     

اإلد ا  والفهم أيضا والذهم يرك  الفطنة والفهم  فقد ىعل المرزوقي الرذكاء وح رم التمححر  

" لتحقحص  د  في المشاعر وأحاسحا الشاعريم عنا ر اإل ابة في الو ف 
3
 

 :ي التشنح المقا بة ف*

 كررر المرزوقرري أن عحررا  المقا بررة فرري التشررنح  الفطنررة  وح ررم التقدير فا رردق  يررا ال         

ينتقص عند الع ا  وأح ن  يرا وقر  برحم شرحتحم اشرتراكهما فري الصرفات أكثرر يرم انفرادهمرا 
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بر  وأيغ ها بت كغفة  ال أن ي ون المطغوب يم التشنح  أشرهر  رفات المشرن    لحنحم وى  الشن 

يثرل :ل   ن  ححنتذ يد  عغس نف   ويحمح  يم الاموض وااللتناس  قد قحل أق ام الشرعر  ت رة 

.سامر وتشنح  ناد  واستعا ة قرينة
1
 

 .فالمرزوقي لم يخر  في هذا الناب عم المفهوم النتمي العام في قضحة التشنح          

 م  والو رو   لرس الشريء  والتقرا ب  رد فالقرب نقحض النعد وفي القرب يعنس الدنو والتم

 .التناعد  وفي المقا بة يعنس المفاعغة  والقصد واالعتدا  والنعد عم العغو

فالفطنة تمثل عحا  المقا بة في التشنح  عند المرزوقي وهي الفهم وهي  د الاناوة يقا   ىل 

تم ررم واقترردا  يعنرري ايررتت  ا يررر فرري :فطررم  و فطنررة لألشررحاء و د ا  لها وح ررم التقرردير

 .والح م  د القن  ونقحض  هو نعي لما ح م

 فقرد أخرذ المرزوقري هرذا القرو  يرم ابرم  أيا  د  التشنح  وهو ال ينتقص عند الع ا          

 "فأح م التشنحهات يا   ا ع ا لم ينتقص:"اناانا الذي قا 

تمثررل المقا بررة فرري التشررنح  عمررود الشعر والتشررنح  يررم عمررل الخحررا   وهررو يررم الصررو          

عرد أبرري العرون التشرنح  أحرد أق ررام الفنحرة الصرعنة التري ترد  عغررس سرعة ا فص ودقرة المتحظرة 

و أيي :" م قا  عن  .المثل ال امر االستعا ة القرينة  التشنح  الواق  الناد :الشعر الثت ة وهي

نحاء وأ عنها عغس  انعها التشنح  و لا أنر  ال يقر   ال لمرم ارا  تأيغر   ولطرف أىل هذ، ا 

".ح   ويح  بحم ا شحاء بغطحف أف ا ،
2
 

فالتشنح  عقد  غة أو عتقة بحم شحتحم لوىود  فة أو يلموعرة يرم الصرفات يشرتركان        

الشرن  وكت كران  فحهما  أال وهو المشن  والمشن  بر   هري يرا ي رمس ا رطتح النتمحرحم وىر 

فري وىر  الشرن   كران التشرنح  وى  الشن  وا حا ىغحا كران التشرنح  قرينا وكغمرا كران ممروض 

 .بعحدا

 :يناسنة الم تعا  ين  لغم تعا  ل *
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الرذهم والفطنرة ويرت  ا يرر :"هذا عنصر يم عنا ر عمود الشعر  ىعل عحرا   لرا         

والمشن  ب   م ي تفري فحر  باالسرم الم رتعا   ن  تقريب الشن  في ا  ل  حتس يتناسب المشن  

".المنقو  عما كان ل  في الو    لس الم تعا  ل 
1
 

فقررد  بررط المرزوقرري عحررا  االسررتعا ة بتعريررف النتمحررحم لها بأنهررا ت ررمحة الشرريء باسررم         

حرا  واالستعا ة يشرتركان فري عمحر، و ن يهمتها تعتمد عغس النقل واالستندا   وىعل التشنح  

الفطنة  م داخل بحم يفهويي المقا بة في التشنح   والمناسنة في االسرتعا ة كأنهمرا شرحتا واحردا 

. ففي المقا بة يعنس المفاعغة يعنس التشاكل والتمثل 
2
 

 .االستعا ة بالمعنس الوا   والنغحغ  لحا فح  تعقحد و داءةيم م أن تتض                    

الحتوة الرونص الطتوة اإليلراز وال هولة ال تسرة :سرنحل المثرا فصفات الغفظ عغرس          

 .والعذوبة  وبراعة التركحب وىودة االستقرا  والفصاحة

و يرا سرحتا ي توحشرا فحر  ف ل هرذ، ا لفراظ تلعرل يرم المعنرس أيرا ح رنا ويقنروال                 

نو  يم التعقحد فرالنو  الثراني يتنرافس ير   أبرواب عمرود الشرعر فوىب عغرس المعنرس أن ي رون 

 . يفهويا بدون أي تعقحد

 

ول م عغس الررمم يرم أن المرزوقري قرد حردد عنا رر العمرود بصرو ة وا رحة  وو ر        

ا يُقراس بر   وتُعرر  ىودتر  يرم  داءتر   عنرد  العررض عغحر    ال أن المأخرذ ل ل عنصر يعحرا ر

عغح  في  أيي أن  لم يحاو  أن يشرح لنا يدلوالت هذ، العنا ر  ولم يحاو  أن يتوقف عندها 

 .عغس الرمم يما كان يعتريها يم مموض  وعدم و وح في الداللة
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. أشرفنا على نهاية عملنا هذا و يطيب لنا أن نبين خاتمة ما توصلنا إليه في هذه الدراسة     

فمتتا ستتت دمه هتتذه الخاتمتتة هتتي خاصتتة سهتتد م تتابر و ستت ي ’و إن كانتتا امعمتتاو بخواتمهتتا 

بم نى حتى يكون السهد أكمتو و النعتأ أعت  و الر يتة أب تد و أوستأ و أعمتق وأشتمو .صادق 

 :تم و سملة من اإلستنتاساا و هي على النحو اآلتيفهذه امخيرة ’

اللعت  والم نىاالطبتأ والصتن ةاعمود : من أه  المناهج الن ديتة فتي ال صتر ال باستي*        

 .الش راالن  

تمثللق يةلللة ظ واللع ىظ مجسللو ظ وحلل  ىظ للسىغ ا  مألللى ظنلللثساي ظوى للو  للى ظ ثا لللة ىا *         

 . بجةها ظ بجضظ ثا لة  ى ظوى و ىهي مألموة 

 جسف  مود ظ شجس أ ه ظ خشبة ظ قائمة في ىنط ظ خباي  ىهلو رس قلة ظ جلسي فلي   ل  *        

 .ظ شجس ىظ قوظ   ظ ألالنلأللة  وشجس ظ جسبي

فللي مسةوللة ظ ألمللا   ظودبلليإن   س للة ظ للس   تجلل   قوللة  و لللة ىىببللة ابللا   بوثهللا ظ سقلل  *       

ظ سقل  ظ مسهولي  سل  ظ جلسي بجل  أن تولاىة مسةولة ،ىهي د الة ملق ملة ملى د الا  ىظ سةج 

 .ظ سق  ظا طبا ي ظ ذي يوظمه ظ مزظج ىذىق

إن أبوظي  مود ظ شجس ظنلقس   سل  ظ مسةىيلي ىرل     لى رس قلة ظ جلسي فلي يلو  *     

ىظ ألشف  سله ،ذ لأ أن ظ مسةىيلي  لان   لاى  تبللان  سارلس ىمقوملا   ملود ظ شلجس  سظ شج

 .ىظ  ااظ  وو ظ شجس ظ جسبي ظورلق ظ لي  سبثي ظإلبقاي  ولها

 ج  ظ مسةىيي مى  وماي ظودي ىظ وثة ىظ س و ، ما ىرف بأ ه غا لة فلي ظ لذظي ىظ اطسلة *     

 .ىةحى ظ لصسلف

 

د يةللا ا ظ شللجس ظ جسبللي د لللق  ىظئللو  وللو بسظئلله ىغسللاه، ىمألا للله  سلل  يوملله، ىمللا يةلللة ظ واللع  *     تجلل  

  .وهمللهمجسو في ظ  قلقة إا ظ جألاس ىظ 

.  

ظ مثا ل ًّلا،   *   ىِمى خال  ما تق َّم  لةو اول ًّا أن ظ سق  ظ جسبي ظ قل    بقةلا اه ىموئلو اته ى قَّلاده،  لان  قل ًّ

 ...جس ظ شألولة ىظ مةمو لة ىغلسهاامع اوظ ب هذظ ظ ش
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  يمكن ال وو أن بح نا هتذا متا  هتو إج مسترد محاولتة بستيطة كتان هدفته الت ريت              

.      بالمعاهي  الن دية عند المرزوقي او أه  ال ضايا التي تناولها في كتاب شتر  ديتوان الحماستة

 أرسو أن نكون قد وف نا في بلوغ ما س ينا من غاية و هللا موفق
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 :التعريف بالناقد*

لووو و هووو و-م4101هووو 124تو-هوووبو عوووبوملووو واممووو وعووو ولحمووو وعووو والح ووو والم    ووو      

 صفهان،مال وعاألدبو اللغةو النحبو، صفوعأنهوف والذكاءو الفطنةو م و والصنون فو ا الوةو

و.الحجج، م  واالخص ار، عأنوتنان فهوالولزي ومل هاوف والجبدة

فوووا وعوووال ل ولووو و صوووفهانوحالحوووة،ما  و، موووال و:" نقووو ومووو والنوووام وعووو وم وووادو بلوووهووووو

و..". اسكاف،فالحا  وهبوالم     

ك ولنادروم ونشأتهوال لم ةواالوالنزروالقل  ،فق وكانول وتالل ذواع ومل والفارسو ،   وذ الوت

هوالموذكبروعلفو ومل هوكصابوس  بيهو الم     ونف هوكانويش  وف وع و ولنونفاتهوالوسو سوصا 

 نوهذهوالمنادرو ك توانوالناسو خوذ اومو والم    و و اسوصفاد اولنوه،ووعش خناو عبومل ، ل

 لو وهوذاو-سو   وال قوا -االو نهواواكصفوبوعااشوارةوالوسوتلم وذولوهويو مس  نهوكانوالحجةوف و  صهو

نوالقل وو والووذرو كوو وموو والم    وو و ي وواو نووهوكووانول لوو وا الدوعنوو وعبيووهوعأصووفهانو يقووا وا

و.والنام وع وم ادودخ وال هولاو امولهو،فلماو ف بوالب ارةوالسوالنام وجفاه

كماوتظه ولناولننفاتوالم     و نهول وملماءواللغة،عو او لو ولو وخوال والشو  غواللغبيوةووووو

الم صف  ةوالص و  الهاوملسوديبان والحماسةو المف ل اتو، ملوسوكصوابوالفنو ثولب لو و،كمواو

لننفاتهو نولهواشصغاالوعالنحب، لعو نهو   وكصوابوسو  بيهوملوسوشو خهو عو و سماءوع  وتظه و

مل والفارس و،  نهوكانو اونزمةوعنو يةولو ويخفهواواالو نوهوالوي و وفو والنحواةوالمشوهبري و انو

ما  و نوي   وشخن صهوالنحبيةوف واسص راكاتهوملسواع وجن وفو وشو غوالحماسوة، الهصمالهو

نا  او دع ا، هبو انول ويخلوفو حو اول وصقالوفو وعوابوالنقو ،ت  ووعاللغةو النحبوم هوالم اص  ن

   ومو هاوالنقوادو ح قوةولهموةوي وزو،لناولق لةونق يةونف  ةو و موعهواولكصاعوةوشو غوديوبانوالحماسوة

و.نظ  هاوف وتاريخوالنق واألدع 

 :ومن أهم مؤلفاته
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الشوام و عوبوععوف ولجل ي و هوبوشو غولقنوا  و لقط واتواخصارهواو:"ش غوديبانوالحماسة"*

تمامو،لب مةوملوسولبووبماتوالشو  وعو  هاوع  واوالحماسوةوحو وعوابوالم احو وفواألدبوفالن و  و

و.فالهجاءوفاألو افوفالم يثو لاوكانوعابوالحماسةو  لهاو   س هاوسم وال يبانوعاسمه

ط عوف ولجل ي وو هبول وكص والم ارفوال الةوع طوف وهوالم    و ولواو."األ لنةو االلكنة*"

و.الزلانو المكانو لاوي ت طوعهماول ولناس اتودين ةو اجصمام ةويص لقوع

و."القب وف و لفاظوالشمب و ال مبمو الفن وع نهما*"

لخطووبطو هووبوشوو غووووخ ولوو يبانوالمف وول اتو، هوو واألشوو اروالصوو و"شوو غوالمف وول ات*"

و.اخصارهاوالمف  وال   و هذاوالش غو لفهوالم     وع  وش مهول يبانوالحماسة

لب ل ، هوذاواألخ و وكص و وفو و"الفن ث"لخطبطوش غوف هوالم     وكصاب"الفن ثش غو*"

و.اللغة

و".االلال *"

و".لف داتولص  دةوف والنحب*"

و"ش غولبجزوف والنحب*"
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  :المصادر*

 ،دار الجيل،لبنان1عبد السالم هارون،ط:تح"شرح ديوان الحماسة"أبو علي المرزوقي *    

 .1891علي البحاوي،المكتبة العصرية،بيروت،:تح"الصناعتين"أبو هالل العسكري*    

تعليا  محماد ر اا رشايد،دار المعرلاة للطباعاة "دالئال اععجااز"عبد القااهر الجرجااني*    

 .2والنشر،بيروت،ط

 :المراجع

 .1دار الجيل ،بيروت،ط" ديوان ابن رشي  القيرواني"ابن رشي  القيرواني*    

 .،دت1دار الجيل،لبنان،ط"ديوان ابن شرف القيرواني"ابن شرف *    

إحسااان عباااا ،دار :،تااح1ماا "خيرة لااي محاسااان أهاال الجزياارةالاا "أبااو الحساان علااي*    

 .1،1818الثقالة،لبنان،ط

 .2002ط،.دار المعرلة الجامعية،د"لي األدب النقد األدبي"السعيد الورقي*   

محمد أبو الف ال ابراهيم،المكتباة :تح"الوساطة بين المتنبي وخصومه"القا ي الجرجاني*   

 .1811ط،.العصرية بيروتند

ياسر بان حاماد،دار :تح"شرح المقدمة األدبية على ديوان المرزوقي ألبي تمام"المرزوقي*   

 .المنهاج

 .    دار النشر والتويع،القاهرة "تاريخ األدب العربي لي المغرب"حنا الفاخوري*   

 .،مصر2009دار إحياء الكتب العربية،"حماسة أبي تمام وشروحها"عبد هللا عسيالن*   

 .،دار النه ة1812،مصر،1ط"علم اللغة"د الواحد واليعلي عب*   

 .1811أحمد صقر،مصر،:تح"إعجاز القرآن"محمد أبو بكر الباقالني*   
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 .ت.ط.د"انقد األدبي عند العرب"محمد الطاهر درويش*   

النبااااااوي شااااااعالت مطبعااااااة :تااااااح"مسااااااائل االنتقااااااا "محمااااااد باااااان شاااااارف القيروانااااااي*   

 .1892المدني،القاهرة،

الهيئاة المصارية العاماة "ق اايا النقاد األدباي باين القاديم والحادي "ي العشاماويمحمد زك*   

 .1،1891للكتب،مصر،ط

،دار    2001،مصار،1ط"النظرياة اللغوياة لاي التارا  العرباي"محمد عباد العزياز بان دايام*   

 .السالم للنشر والتوزيع

 .1811قاهرة،،ال1دار النه ة العربي،ط"النقد األدبي الحدي "محمد غنيمي هالل*   

مؤسسااااااة االنتشااااااار العربااااااي للطباعااااااة "البالغااااااة والنقااااااد"محمااااااد كااااااريم الكااااااواز*   

 .1،2001والنشر،لبنان،ط

دار المعاااااارف "اتجاهاااااات الشاااااعر لاااااي القااااارن الثااااااني هجاااااري"محماااااد مصاااااطفى*   

 .،القاهرة1811للنشر،

 .ط،دار النشر والتوزيع،القاهرة،مصر.د"النقد المنهجي عند العرب"محمد مندور*   

 "لي النقد األدبي القديم عند العرب"مصطفى عبد الرحمن ابراهيم*   

منشااااورات جامعااااة منثااااوري "محا اااارات النقااااد األدبااااي المعاصاااار"يوسااااف وغليسااااي*   

 .ط.،د2001قسنطينة،

 :المعاجم*

 .2،دار الفكر،م 1881،بيروت،1ط"لسان العرب"ابن منظور*   

  .1،دار الرشيد للنشر،ج1891ط،بغداد،.د"العينمعجم "الخليل الفراهيدي*   
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محمااااد منشاااااوي،دار الف اااايلة للنشاااار :تااااح"معجاااام التعريفااااات"الشااااريف الجرجاااااني*   

  .والتوزيع،القاهرة

 .1،ط2008دار المعرلة،لبنان،"القامو  المحيط"ليروز آبادي*  

 .2القاهرة،ج"المعجم الوسيط"مجمع اللغة العربية*  
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  .إهداء-

 تشكرات-

 ب-أ...........................................................................مقدمة-

 "الظواهر النقدية واألدبية في العصر العباسي"مدخل-

 50ص................................................................عوامل التطور-

 .50ص................................................العباسيأهم النقاد في العصر -

 مفاهيم ومصطلحات:لفصل األوال-

 .13ص................................................................تعريف المنهج-

 10ص.................................................................. تعريف النقد-

 أهم المناهج النقدية في العصر العباسي-

 .11ص.................................................................اللفظ والمعنى-

 .21ص...............................................................الطبع والصنعة-

 23ص..................................................................عمود الشعر-

 20ص..........................................................................النظم-

 المنهج النقدي عند المرزوقي:ينالفصل الثا

 .31ص........................أهم القضايا النقدية في كتاب شرح ديوان الحماسة-

 .33ص.......................................عند المرزوقي نظرية اللفظ والمعنى-
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 41ص..............................المفهوم النظري لعمود الشعر عند المرزوقي-

 02ص.........................................................................خاتمة-

 .00ص.......................................................................الملحق-

 03ص..................................................قائمة المصادر و المراجع-

 .12ص........................................................................فهرس-



 :ملخص المذكرة

 

إن الحديث عن األدب و عن الحياة الثقافية في بالد  العرب ليس باألمر الهين بعد          

ما كان النقد األدبي قديما يقوم على تقييم وتقويم النصوص ففي العصر العباسي أصبح 

العمل النقدي يقوم على شرح وتحليل الدواوين ،فيكشف فيه الناقد على ما هو أصيل وما هو 

 .       وثقافي فني ومعرفي 

 المفاهيم النقدية–المرزوقي  -العمل النقدي -العربي األدب:الكلمات المفتاحية

 


