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  ىفـاطمة ،وإل  زوجة أخي المستقبلية  ىوابنو عزيز وإلعّمي الغالي    ىوكذلك إل
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 سليمة.،عائشة  ،فضيلة  ،وردة  ،فـاطمة   زملئي حليمة وى  وإل

 كلّ من أحب منصورية و تمني ليا النجاح.ى  وإل



ةــــــــدمـقــم  
 

 
 أ

 مقدمة:

هلل الّذي ىدانا و ما كّنا لنهتدي،لوال أن ىدانا اهلل،الّلهم صّل على عبدك  ن الرحيم،احلمدبسم اهلل الرمح

، و على آلو وصحبو و أزواجو و ذريتو و صّل و سلم تسليما كثَتا.   و رسولك النيّب األميُّ

 أما بعد:

يرجع يوصف األدب ادلغريب القدمي بأنّو أدب مغمور،ألّن الّدراسات اليت ٌعنيت بالبحث فيو قليلة،و قد 

السبب يف قّلتها أو إىل ندرة مصادره ادلوجودة حبوزة الدارسُت،و قد يكون بعضها موجود إاّل أنّو مل يكتب لو 

الظهور إىل اليوم،و ينتظر من يزيل عنو الغبار و يكشف عنو الّنقاب،و كما يصفو بعض الدارسُت بالضعف الفٍّت 

وجود دلا يسّمى باألدب ادلغريب أصال،و ىذه اآلراء و  و يلحقو بعضهم باألدب األندلسي و يرى البعض أنو ال

حناول أن هنتم بو و نفكر جبّديةيف البحث فيو لتبُت أمره و دلا األحكام ادلتداولة اليت أصدرت يف حقو جعلتنا 

شرعنا يف االطالع على بعض الكتب اليّت درست األدب ادلغريب لفت انتباىنا ظهور اذباىُت أو مدرستُت خالل 

نُت السابع إىل التاسع ىجريُت و مها:مدرسة القَتوان أو ادلدرسة األدبية النقدية اليّت شّيد صرحها نقاد كبار و  القر 

كان ىدفهم مجع اآلراء النقدية و البالغية و ادلشرقية و إضفائها بطابع مغريب،أما االذباه الثاين سبثل يف ادلدرسة 

ىذه تفردت األرسطي الرياضي و قد  ادلنطق يل و االستدالل،والبالغية و الفلسفية،اليّت اعتمدت على التعل

 ادلدرسة بطابعها التنظَتي و التأسيسي لشعرية و نقدية و بالغية.

 قد تولد عن ىذا البحث رلموعة من التساؤالت و ىي كاآليت:

ما ىي عوامل اليت ساعدت على ازدىار  ىل حقيقة يوجد أدب مغريب خالص و مستّقال عن نظَته ادلشرقي؟،و

 احلياة األدبية يف ادلغرب؟.
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ما ىو سياق ىاتُت ادلدرستُت اليت ظهرتا يف الغرب اإلسالمي؟،و منهم ّروادىا البارزون ؟.و ما ىي أراء 

 النقدية يف تعريف الشعر،و ىل ديكن أن تكون أرائهم النقدية  حول الشعر كافية لبناء نظرية يف الشعر كّكل

متكامل وموّحد؟.من أين استقى الفالسفة و نقاد ادلغاربة منظومتهم ادلصطلحية؟،ىل ىي وليدة البيئة العربية أم 

 ىي حصيلة تزاوج بُت ثقافاهتم و ثقافات أخرى؟

 و ما ىي أىم ادلالحظات اليت خنرج هبا من خالل تقودينا ذلذه ادلدرستُت؟.

ج الوصفي الّذي ينبٍت على إجراءات التحليل و الّذي يتطلب لقد اقتضت طبيعة ادلوضوع االستعانة بادلنه

مجع أوصاف و معلومات دقيقة لتحديد الشعر عند نقاد ادلغاربة و الّذي أعان الدراسة على ربليل ادلادة 

 النقدية،باإلضافة إىل ادلنهج التارخيي الّذي يرصد عوامل تشكل النقد ادلغريب قدديا حىت القرن التاسع للهجرة.

وقف اختيارنا ذلذا ادلوضوع مجلة من الدوافع توّزعت مابُت ذاتية وموضوعية سبثلت الدوافع الذاتية،يف و 

ت على شغفي بالنقد القدمي و ما ربتويو مصنفاتو من أراء ىامة،و كذلك الرغبة جازلة كانت تراودين منذ أن وقف

لدراسات،فمعظم الدراسات اليت اطلعت األدب ادلغريب مازال يشكو من قّلة اأغلب الدراسات و الحظت أّن 

عليها ال زبرج عن نتاجات النقد العريب يف ادلشرق،بينما مل حيظ النقد األديب يف ادلغرب و أعالمو إاّل بالّنصيب 

 القليل.

أما ادلوضوعية سبثلت يف إماطة الّلثام عن رلهودات ادلغاربة النقدية و ربصيل منهجيتها يف تعامل مع 

ة وضعهم للمصطلحات البالغية،و كشف الغطاء عن مكونات الًتاث البالغي ادلغريب و إسهامو يف البالغة و كيفي

 بناء احلضارة العربية عامة و اإلنسانية خاصة،و معرفة مقومات ادلدرسة األدبية النقدية و البالغية الفلسفية.

تناولنا يف ادلدخل احلياة ثنا يف مقدمة و مدخل و فصلُت و خاسبة،و نظرا لطبيعة الدراسة فقد جاء حب

األدبية يف ادلغرب قبل القرن السابع ىجري أما الفصل األول الذي جاء ربت عنوان ادلدرسة األدبية و النقدية 
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تطرقنا فيو إىل سبهيد لتعريف هبذه ادلدرسة و قسمناه إىل ثالثة مباحث،فادلبحث األول عنونّاه دباىية الشعر عند 

اه إىل عناصر أوال مفهوم الشعر عند النهشلي،مّث أصناف الشعر عنده،تأثَت عبد الكرمي النهشلي و قسمن

االختالف البيئة يف الشعر مّث السرقات الشعرية عند النهشلي و أخَتا موقفو اذباه اللفظ و ادلعٌت.أما ادلبحث الثاين 

النقدية اليت عاجلها و من خصصناه دبباحث نقدية حول القزاز و قد تناولنا فيو،مفهوم الشعر عنده،مّث القضايا 

بينها اللفظ و ادلعٌت و القدمي و اجلديد.أما ادلبحث الثالث جاء بعنوان ابن رشيق القَتواين و ظاىرة الشعر و 

إيل مخسة عناصر،فاألول مفهوم الشعر عند القَتواين،مّث أغراض الشعر عنده وكذلك موقفو من اللفظ و قسمناه 

 يد،و أخَتا البالغة والبيان و البديع و النظم.ادلعٍت،أما رابعا القدمي واجلد

أما بالنسبة إىل الفصل الثاين خصصناه للمدرسة النقدية و البالغية الفلسفية يتضمن سبهيد للتعريف هبذه 

تناولنا فيو حّد الشعر و مفهومو عند  و قسمناه إىل ثالث مباحث األول جاء بعنوان حازم القرطاجٍتادلدرسة،

اة و التخييل.أما  ادلبحث الثاين ىو دراسات نقدية حازم مّث ادلصطلح عنده،و كذلك األسلوب باإلضافة إىل احملاك

حول السجلماسي،قسمناه إىل ثالث عناصر أوال ادلصطلح البديع عنده،مث تطور ادلصطلح النقدي         و 

سبثل يف ابن البّناء ا النقدية و البالغية اليت عاجلها السجلماسي. أما ادلبحث الذي يليو البالغي،و أخَتا القضاي

البّناء من العددي ادلراكشي،تطرقنا فيو إىل كّليات البالغة من بديع و بيان مّث مصطلحات صناعة النقد عند ابن 

 إخالل و تعسف و تكّلف.

ل إليو من نتائج و مالحظات ضمت يف طياهتا و خلصنا إىل خاسبة أوجزنا فيها ما أمكننا الوصو 

 ت ادلطروحة آنفا.اإجاباتعن بعض اإلشكالي

أما الصعوبات اليت واجهتنا يف مراحل إعداد ىذا البحث فتكمن أساسا يف عدم احلصول على ادلصادر 

الكثَت من التوجس  النادرة و ادلفقودة من ادلكتبات،و ال خنفي أّن البداية كانت صعبة بدأناىا خبطوات متثاقلة مع
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خفية عدم اإلصابة،و على الرغم من أّن البحث شابو الكثَت من القصور و النقصان غَت أنّو زلاولة إلحياء جزء 

 من الًتاث األديب ادلغريب.

كالع،النقد ادلغريب القدمي يف ضوء نظرية النص من  و من الذين سبقونا يف ىذه الدراسة نذكر:رشيدة

،عبد ادلالك مغشيش،النثر ادلغريب يف قسنطينة حبث لنيل الدكتوراه،جامعةمنهاج البلغاء،خالل كتايب العمدة و 

 حكيم.جامعة احلاج خلضر باتنةالقرنيُت الرابع و اخلامس اذلجريُت،أطروحة لنيل الدكتوراه يف األدب ادلغريب القدمي،

ل كتابواالروض ادلريع يف صناعة بوغازي،الفكر النقدي و البالغي عند ابن البّناء العددي ادلراكشي من خال

األقرع،مفهوم الشعر عند القزاز  .حسُتمستغاًل األدب العريب،جامعةالبديعا،مذكرة لنيل ادلاجستَت يف 

عبد العزيز قليقلة،النقد األديب يف امعة قاصدي مرباح ورقلة.القَتواين،مذكرة لنيل ادلاجستَت يف األدب العريب،ج

 .ادلغرب العّريب

هبذا اجلهد ادلتواضع قد سامهنا يف إحياء الًتاث ادلغريب القدمي و رجالو الذين مثلوا ادلدرسة األدبية و ولعّلنا 

شرف احملاولة و إنارة و إن أخطأنا فمن أنفسنا،و يكفي النقدية و البالغية الفلسفية،فإن أصبنا فذلك من اهلل،

 الطريق إىل من يأيت بعدنا.

الفضل ابتداء باألستاذ بوغازي حكيم الذي شرّفٍت بإشرافو و توجيهو  و يبقى حق الشكر و الثناء ألىل

 و نصحو، و الشكر موصول موفور للجنة ادلناقشة اليت اعتكفت لقراءة ىذا البحث و تّوجتٍت بشرف ادلناقشة.
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إف الدارس لتاريخ ادلغرب العريب*يرل أنو قد توالت على حكمو العديد من الدكؿ عرب مراحل زمنية 

على ىذه ك األدبية بشكل أخص،)فقد أب احلكاـ ك ادلتعاقّبوف سلتلفة،شلّا كاف لو أثر على احلياة الثقافية العامة 

البالد على دعم بعض األدباء ك الشعراء بغرض كسبهم حّّت يكونوا لساف حاؿ دكلتهم ك ادلدافع عنها خاصة إذا 

ما تعلق األمر ببسط اذليمنة إدراكا منهم السطوة الكلمة ك أثرىا البالغ يف النفوس،ك ىذا ما أسهم يف نشاط 

 1.بأىل العلم ك األدب( ملوؾ ك السالطٌنىتماـ اتساع نطاقها ك ذلك راجع إىل ا احلركة األدبية ك

ك أكؿ ما ينبغي الوقوؼ عليو ىو حركة الفتح اإلسالمي لبالد ادلغرب حيث شهدت ىذه الفرتة سيطرة 

أغلبو كاف منسوبا إىل شعراء  رافدا مهما يف احلياة األدبية،بيد أفّ كاضحة للعرب على زماـ األمور،فقد كاف الشعر 

مشارقة ك لعّل مرّد ذلك أف اللغة معربة عنها تعد غربية عن سكاف األصليٌن ألهنا كانت كافدا قد رافق الفتح 

يكن ادلرآة عاكسة اإلسالمي،ك ذلذا نعيش فراغا يف فرتة القركف األكىل ردّبا السبب ذلك قلة الشعر ادلغريب ألنو مل 

بكر بن محادة  اؿ يف ادلشرؽ،ك من شعراء ادلغاربة القاللل الّذين برزكا يف ىذه الفرتة:حلياهتم كما كاف احل

 2الزنانيالتاىريت*.

ك كانت البذكر األكىل لنشأة األدب ادلغريب تتشكل منذ القرف الثالث ك ذلك دلا امتاز بو من استقرار 

ـ ػػ 184مغربية ك من بينها اإلمارة األغالية)األكضاع السياسية ك االجتماعية،حيث برزت يف ىذه الفرتة دكيالت 

ق(اليت بينت بعض ادلالمح احلياة األدبية من خالؿ كجود شخصية قوية تقضي على الفنت ك تقر األمن ك 296

اذلدكء سبثلت يف شخصية إبراىيم بن األغلب،ك من ىنا بدأ بصيص النور يومض لدل ادلغاربة،ك ذلك الىتمامهم 
                                                   

قب على احلكم ادلغرب العريب ىو البالد ادلمتدة يف الشماؿ إفريقية من غريب مصر إىل احمليط األطلنطي ك يتكوف الشعب ادلغريب من العرب ك الرببر،تعا*
دلغرب العريب ،تاريخ األدب يف ايف ادلغرب دك يالت أشهرىا دكلة األغالبة ك دكلة األدارسة ك ادلرابطٌن ك دكلة ادلوحدين )ينظر حنا الفاخورم

 .26ـ،ص1996ق ػ 1،1417ط
لسعودية ينظر ػ عمر زلمد عبد الواحد،"دراسات يف النقد األديب عند العرب يف ادلغرب ك األندلس"دار األندلس لنشر ك التوزيع،ادلملكة العربية ا 1
 . 69،ص1998ط
لغاء،حبث مقدـ لنيل شهادة لعمدة ك منهاج البينظر ػ رشيدة عالج،النقد ادلغريب القدمي يف ضوء نظرية النص من خالؿ كتايب ا 2

 .3،ص2013/2014وراه،جامعةقسنطينة،قسم األدب العريب ،الدكت
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ديب ك عنايتهم بالقًنكاف ك ازباذىا كعاصمة ذلم اليّت عرفت النهضة أدبية ك ذلك من خالؿ باجلانب العلمي ك األ

 1.من ادلؤسسات ك ادلساجداللجوء جلة الصحابة ك األدباء ك الشعراء إليها حيث احتوت رلموعة 

شعاع ك من بٌن ىذه ادلساجد مسجد القًنكاف الّذم يعرب عن احليز ادلكاين ك األىم الّذم انطلق منو 

احلضارة العربية،حيث كانت ىذه ادلساجد تؤدم مهمتٌن مهمة دينية  ك مهمة ثقافية،إذ يلقى يف أركقتها دركسا 

مل تنقطع عنو  للدراسات الدينية ك األدبية اليت يف سلتلف العلـو ك الفنوف.ك شنثل جامع القركيٌن منذ إنشالو مركز

د أخرل سابقة لو يف فاس ك كرية يف ادلغرب،بالرغم من كجود مساجأبدا ك أّف تأسيسو كاف مبدأ ارتكاز للحياة الف

 2غًنىا.

ك إف انتقاؿ العرب إىل ادلغرب ك نقلهم معهم حضارهتم ك تقاليدىم احلياتية ة األدبية ك نظرة ادلغاربة غلى 

 أرناد فضاء ذلم العرب يف بدء األمر على أهنم فكر غازم مث أنو ما لبثت أف سبازجت ادلعارؼ ك زلاكلة ادلغاربة يف

لتذكؽ الرتاث العريب ك لكن ادلّد العريب أخذ يف سيطرة ك فتحت ادلساجد أبواهبا للعلم ك راح أكلوا األمر يعطفوف 

على العلماء ك األدباء ك يشجعوف العلم ك األدب،إىل أف مت التمازج ك كاف الوعي ،ك إذا البالد العربية،ك إذا 

 3شعر ك نثر كأركع شعر ك أبلغ نثر.احلياة ة ى سنّ ىنالك أدب عريب ينشأ ك يتطور عل

مرحلتو األكىل أدبا مشرقيا دخل ادلغرب مع ادلشارقة الفاربٌن أك مرافقٌن للفتح،مث   حيث كاف األدب يف

 4الصيغة ادلغربية أم أدبا سلضرما.كاف أدبا من أدب ادلشرقي ك أدب األندلسي أخذ يصطبغ ب

                                                   
ق 1403، 1دار النهضة العربية لطباعة ك النشر،بًنكت،ط،"دراسات و صور من تاريخ الحياة األدبية في المغرب العربي"،ينظر:زلمد طو اجلابرم1

 .41/90ـ، ص1983ػػ 
 .48ص"،1،"النبوغ المغربي في األدب العربي جعبد اهلل كنوف 2
 .42ص،"تاريخ األدب في المغرب العربي السابق"،حّنا الفاخورم 3
 .50حّنا الفاخورم،ادلرجع السابق،ص 4
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ك لقد كاف البحث يف أدب ادلغرب العريب القدمي حّت عهد متأخر يعد من قبيل ادلغامرة ك التحدم،ك 

ببيئة معينة،أك يأخذىا على عاتقو منبع ذلك بسبب ما يعرؼ ىذا احلقل ادلعريف من انعداـ للنطاؽ الذم تتكفل 

يف سلتلف ادلوضوعات من عددة ك ادلشارب ك االذباىات متمعٌن،بل يالحظ الباحث ادلتجهة ىذا االذباه أف 

ك كاف ىذا حاؿ األدب يف ادلغرب العريب الذم عرؼ اختالؼ ك تنوع يف كل 1هية ك تارسنية ك أدبية ك نقدية .فق

 اجملاالت  العلمية سواء كانت فقهية أك أدبية.

ـ  296ي )أم فرتة احلكم الشيع الفاطميك ربت احلياة األدبية يف بالد ادلغرب منحا جديدا مع احلكم 

ـ(حيث أبدل احلكاـ عناية كبًنة باألدب،فقربوا إليهم الشعراء ك أغدقوا عليهم أمواؿ سعيا منهم لتوطيد 361ػػ

معارضيهم من جهة  و يف كجوهأركاف دكلتهم من جهة ليكوف ىذا نتاج األديب الشعرم خاصة سالحا يشهركن

تضاهنا ثلة من ثلة من األدباء ك النقاد ادلغاربة الّذين من سابقاهتا باحك كانت الدكلة الصنهاجية أكفر حظا 2أخرل.

ك ابنو ادلعز من أكثر العصور رفاىية  ك  باديسأضحوا أعالما يف احلياة األدبية بشكل عاـ، ك يعترب عصر ابن 

 3ة الفكرية ك الثقافية ك األدبية.ازدىارا لساح

ك كاف بالط دكلتهم ميدانا لتيار العديد من األدباء ك ذلك نتيجة أف ادللوؾ ك األمراء كانوا يقبلوف على 

ادلعارؼ ك يبذلوف النفس ك النفيس يف الوصوؿ إىل استقطاب أىل العلم ك األدب،ك عّدت مرحلة احلكم 

مدف اإلسالمي،ك أدركت منتهى العز الصنهاجي فرتة العصر الذىيب يف العلم ك األدب ك بلغت شأف عظيما يف الت

أفذاذ يف كل علم ك فن.ك قد كاف بالط ادلعز رللسا علميا  رفيعا ضم خنبة من  الشامخ،ك قد نبع يف ذلك العهد 

                                                   
 .08،ص2000منشوراتإرباد الكتاب العرب،لقديم في المغرب العربي،نشأتو و تطوره"،األدبي اد،"النقزلمد مرتاض 1
 .04رشيدة كالع،ادلرجع السابق،ص2
 .05/06ادلرجع نفسو،ص 3
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كبار العلماء ك األدباء ك ادلفكرين ادلغاربة عرب العصور،كمن ىؤالء العلماء نذكر على سبيل ادلثاؿ عبد الكرمي 

 1ق القًنكاين* ك غًنذنا.ابن الرشيالنهشلي *ك 

كما ظهر يف ىذا العصر فن نقد الشعر،ك كاف أدباء ادلغرب احلظ األكفر يف توسيع ىذا الباب،من خالؿ 

النهشلي يف كتابو "ادلمتع" ك ابن الرشيق يف كتابو ادلشهور "العمدة" ك يذكر حسن حسين عبد الوىاب:خصالص 

ر خطر األدب من نثر ك نظم،يف جلة التفنت ك الرقة ك ظهر حيث يقوؿ:)يف ىذا العص األدب العصر الصنهاجي

 2التوليد ادلعاين الرقيقة...(.فيو اخرتاع اجليد ك 

دبعىن أف مرحلة احلكم الصنهاجي تعترب فرتة العصر الذىيب يف العلم ك األدب ألف فيها تفتحت ك تثقفت 

سعت ك ازدادت دالرة معارفو ا العصر فقط،بل اتالقرالح ك تولد اإلبداع.ك مل يتوقف نشاط احلياة األدبية على ىذ

ٌن )الذم عمل على ّضم أطراؼ ادلغرب تأسست على يد يوسف بن تاشفمع قياـ دكلة ادلرابطية اليت ك ذلك 

 األندلس ك جعلهما إقليميا كاحدا،ك كاف االحتكاؾ ادلغرب باألندلس أثر فّعاؿ يف هنضتو الفكرية ك الفنية 

شلا أدل إىل كجود 3.بالطها منتدل الشعراء ك احلكماء( ك األديب فأصبحك أصبحت مراكش  اإلشعاع العلمي 

أف ثقافية يف األندلس اليت جذبت طالب ادلغاربة فكانت نقطة ارتكاز مهمة لنبوغ الثقايف ادلغريب،ىذا يدؿ مراكز 

                                                   
أطركحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف األدب ادلغريب القدمي،جامعة ،"النثر المغربي في القرنين الرابع و الخامس الهجريين"،عبد ادلالك مغشيش 1

 .20/22،ص2014/2015احلاج خلضر ،باتنة،

ق بادلهدية،كىو أحد رجاؿ اجلزالر الذين عرفوا بالعلم ك قوؿ الشعر،عاش يف بالط 405نهشلياجلزالرم،تويف سنة*ىو أبو زلمد الكرمي ابن إبراىيم ال

 ادلعز،ك تقرب من أدباء كشعراء القًنكاف،تتلمذ على يده أشهر علماء من بينهم ابن رشيق.

ق،مث غادر إىل 456ق، ك انتقل إىل القًنكاف390لة يف سنة *ىو أبو علي احلسن بن رشيق صاحب كتاب العمدة يف النقد،كلد يف احملمدية أك مسي

 (.07،ص1999، 1ق)ينظر:عبد الرمحاف ياغي،ابن رشيق القًنكاين)الشاعر ك شعره(،دار الفارايب،بًنكت،ط456ادلهدية تويف سنة 
 .24عبد ادلالك مغشيش،ادلرجع السابق،ص 2
 .35حّنا الفاخورم،ادلرجع السابق،ص 3

 ق.531،تويف سنة*ىو أبو زلمد عبد اهلل زلمد ادلعركؼ ابن السيد البطليوسي
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شاطا ثقافيا ك تقدما فكريا.كمن بٌن العلماء ك الشعراء األندلسيٌن قد شهدت خالؿ احلكم ادلرابطي ناألندلس 

 1خلصاؿ ك غًنذنا.نذكر على سبيل ادلثاؿ:ابن السيد البطليوسي*ك أيب ا

 ادلرابطٌنك كانت مدينة مراكش حاضرة العلم ك الثقافة ك ذلك راجع إىل الرعاية اليت أكالىا ملوؾ ك أمراء 

اصة األدباء األندلسيٌن نذكر من بينهم الكاتب عبد الرمحن بن أسباط الذم كاف لألدباء ك الشعراء ك الكّتاب خ

الّذم أمر بتأسيس يف عهد بن تاشفينعلى نشاط ك ازدىار احلياة األدبية يف خدمةيوسف بن تاشفٌن ك ىذا دليل 

لومهم،حيث أدبالها لتدريس فيها ك استفادة من معارفهم ك عليوسفية ك إحضار علماء األندلس ك اجلامعة ا

ك قد اعتنوا كذلكبالتاريخ ففي ىذا العصر 2ات العلمية ك األدبية يف ادلغرب.أصبحت ىذه اجلامعة مركز مهم لدراس

ك ىو كتاب ادلعجب يف تلخيص أخبار ادلغرب "لعبد الواحد ادلراكشي"*.كقد ظهر ك ضع أكؿ تاريخ عن ادلغرب 

 ألزجاؿ.يف ىذا العصر فنوف شعرية جديدة ك ىي ادلوشحات ك ا

ك خالصة القوؿ أف األدب ادلغريب ىو غًن األندلسي،ك أنو مل يتأثر بو إاّل نسبيا ألف أدباء ادلغاربة من 

ج أك  ادلوحديةغًن شك كانوا يتعمدكف سلالفة طريقة األندلسيٌن يف الشعر ك النثر،ك لقد بلغت احلياة األدبية 

 األمراء ادلرابطٌن من أدباء األندلس ك لقوا منهم كل بّر ككما التحق خبدمة بقية .ازدىارىا يف سلتلف اجملاالت

من حنو بكر بن باجة"،كما ظهر يف ىذا العصر أيضا االشتغاؿ بالعلـو األدبية حلبيب لسوؼ "ارعايتو ك منهم الفي

 3البن خاقاف" ك ذخًنة "البن بساـ".من بينها قاللد  هور العديد من ادلؤلفاتك شعر ك ظك لغة 

                                                   
منشورات اذليئة العامة ه("،076ه ــ  484،"التصنيف اللغوي و األدبي في عصر المرابطين و الموحدين)ينظر:فاتنكوكة1

 .23/29،ص2012مشق،د ط،الثقافة،دالسورية،كزارة
 .77/80ينظر عبد اهلل كنوف،ادلرجع السابق،ص 2

مؤرخ دكلة ادلوحدين  كلد دبراكش سنة  كُعيَن باألدب ك اللغة،سافر إىل مصر كألف كتابو"ادلعجب يف تلخيص  581*ىو عبد الواحد بن علي التميمي ّ

 أخبار ادلغرب".
 .82/90عبد اهلل كنوف،ادلرجع السابق،ص 3
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وحدم خاصة يف دلغريب يف عهد ادلرابطٌن ك ترعرع، ك لكنو مل يقو قوة األدب يف العصر ادلدنى األدب ا

عهد "ادلهدم بن تومرت فتطورت ادلعارؼ ك العلـو خاصة التصوؼ  مل يبق منكرا كما كاف قبل،فقد ظهر مجاعة 

على العقوؿ يف ادلغرب ك ك قد أثرت النهضة ادلوحدية عات الفلسفية "كأيب عباس السبيت من الصوفية ذات النزا

نتشار،فقد كاف الكالـ قد لقي حظو الكامل يف اال األندلس،فأصبح الفكر اإلسالمي زلررا من القيود.أما علم

 1ابن تومرت" يلـز أصحابو بدراستو."

ك من ادلظاىر اليت أدت إىل ازدىار احلياة األدبية يف ىذا العصر استضافتهم للعلماء ك األدباء ك الشعراء 

بادلنح ك العطايا،ك تعيينهم يف ادلناصب العليا كلها عوامل دفعت الشعراء ك الكّتاب إىل تقدمي أجود ك تكرشنهم 

كم"*.أما العلـو األدبية فقد شهدت ىي األخرل إنتاجهم األديب ك لعّل أشهرىم الشاعر "أبو العباس اجلرا

ركاجواسع يف ىذا العصر خاصة علم النحو الذم اتسعت دالرتو نذكر على سبيل ادلثاؿ:"أبو موسى 

 2اجلزكيل"*صاحب ادلقدمة اجلزكلية.

شهد ادلغرب األقصى يف عهد بين مرين حصاد قرنٌن من اجملهودات العلمية بفضل جهود ادلرابطٌن ك 

ادلرنيوف حّت انطلقت احلياة الفكرية إىل آفاؽ أرحب ك أكسع،ك ين يف رلاالت الثقافة ك العلم،ك ما إف جاء ادلوحد

ك ذلك من خالؿ أف السالطٌن بنو مرين مل يقيموا دكلتهم على أساس عقلية ادلغربية مزيدا من النضوج.أتاحت لل
                                                   

 .118/121صعبد اهلل كنوف،ادلرجع السابق،1

 *ىو أبو عباس أمحد بن عبد السالـ اجلرّاكم،عاش يف مراكش كىو يعترب من أبرز شخصيات يف عصر ادلوحدين.

 .(150ق)ينظر:عبد اهلل كنوف،ادلرجع السابق،ص601ق تويف 524*ىو أمحد بن جعفر اخلزرجي،أحد كبار ادلتصوفة كلد يف سبتة سنة 
 .81كوكة،ادلرجع السابق،ص ينظر:فاتن2
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نة،ضف إىل ذلك إنشالهم لعدد ضخم من ادلدارس فكر ديين،ك مل يفرضوا على العلماء أف يتقيدكا بوجهة نظر معي

ادلتخصصة اليت انتشرت يف أحناء ادلغرب ك ّكل ىذا ساىم يف انضماـ كثًن من العلماء ك األدباء إىل رلالس 

ك غًنذنا، شلا أدل إىل ك "ابن اخلطيب" سالطٌن بن مرين،ك كاف بعضهم يشغل مناصب كربل "كابن خلدكف"

  ىذا العصر.  إثراء احلركة األدبية يف

العامل الذم يساعد على ازدىار النشاط األديب يف ىذا العصر،ىم بنو مرين أنفسهم ألهّنم كانوا مربزين 

يف ميادين العلم ك األدب،نذكر منهم على سبيل ادلثاؿ "أبو احلسن على ادلريين"حيث كاف زنرص أشد احلرص 

 1 العلم أرسل يف استدعالو.على تتبع أخبار العلماء،حّّت إذا مسع عامل لو رسوخ يف

ًن ألف الثقافة لـو الدينية من فقو ك حديث ك تفسك لقد عرؼ ىذا العصر ازدىارا كاسعا يف سلتلف الع

ساس للمعرفة فكاف الطبيب فقيها،ك الشاعر فقيها اإلسالمية يف ىذا العصر أصبحت تعتمد على الفقو ادلالكي كأ

نستدؿ بو على ذلك ابن البناء العددم*رغم اشتهاره بالعلـو الرياضية إال أنو  دبعىن أهّنم فقهاء قبل كل شيءكمثاؿ 

 كاف فقيها،ك قد بلغت ىذه العلـو ادلستول اللق هبا مل تعرفو يف العصور اليت مضت.

                                                   
 اب ىو عبد الرمحن ابن خلدكف،كلد يف تونس ك تويف يف القاىرة،درس يف جامع الزيتونة،تنقل من مكاف إىل مكاف حّت استقر بفاس،ك من آثاره كت

 (. 317العرب ك ديواف ادلبتدأ ك اخلرب،مقدمة ابن خلدكف...إخل)ينظر:حّناالفاخورم،ادلرجع السابق،ص
رحل مع أبيو إىل احلجاز يف سن مبكرة،مث 1379ق ت 781بن مرزكؽ اخلطيب)ىو أمحد ابن زلمود، ـ(،عاش يف تلمساف،ك هبا تعلم مبادئ العلـو

 سافر إىل الصٌن ك الشاـ ك توىل اخلطاب دبساجد ادلغرب ك األندلس.
، 2رع السور،الكويت،طكليةاآلداب،دار للقلم ك التوزيع،شافي العصر المريني"، ،"تاريخ المغرب اإلسالمي و األندلسزلمد عيسى احلوريرم 1

 .318/319،ص1987

ق،انتقل إىل فاس،أتقن العربية ك حّصل علـو 275*ىو أبو عباس أمحد ابن زلمد أزدم ادلراكشي،العالمة الفلكي كاحلاسب ادلشهور،كلد دبراكش،

 (.213الشريعة برع يف علـو الفلسفة ك ادلنطق)ينظر:عبد اهلل كنوف ادلرجع السابق،ص
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ك مل تقتصر احلياة األدبية على العلـو الدينية فقط،ك إدنا مشلت علـو النحو ك اللغة اليت ارتقت إىل قمة 

بغة،ك قد نبع يف ىذا العصر رجاؿ عظاـ الكماؿ،ك كاف ىذا ىو عصرىا الذىيب،ذلك أف الدكلة العربية صاجملد ك 

" يفتخر هبم ادلغرب ك ال يقّلوف عن نظرالهم يف العامل من خالؿ مقدمتو ادلشهورة العريب ك من ىؤالء "ابن أجرـك

ـ الذم نالتو ىذه العلـو تأثًن كبًن يف تقومي "األجركمة" ك ىي عبارة عن قواعد أكلية من علم النحو،ك كاف لتقد

األلسنة باإلضافة إىل العلـو الدينية اليت ساعدت على تنشيط احلركة الغوية ك كذلك الظركؼ االجتماعية ك 

 البيئة ادلغربية يف ىذا العصر. السياسية اليت كانت تسود

الر التأثًنات األجنبية ك شق لنفسو ك يف عهد بنو مرين بلغ األدب ادلغريب كمالو ك زبلص ك زبلص من س

الّذم مثلو الشاعر ك األديب "مالك بن طريقا حنو الغاية ادلقصودة ك خاصة يف الشعر الذم طبع بالطابع ادلغريب 

".ك شلا ساعد على إثراء احلياة األدبية يف ىذا العصر ازدىار أدب الرحلة اليت مل يسبق أف عرفو يف العصور *ادلرحل

 1يف عجالب األمصاؿ البن بطوطة"*. عظم ما ألف "ربفة النظاراليت مضت ك أ

شنكن القوؿ أف بالد ادلغرب شهدت نشاطا فكريا ك أدبيا كبًنين،كىذا راجع إىل دعم كبًن من قبل 

لألدب ك األدباء،ك ىذا ما أثرل ركح ادلنافسة بٌن ادلبدعٌن ك الشعراء شلّا أدل إىل النضج ك الرقي الذم احلكاـ 

                                                   
زلمد ابن داكد الصنهاجي،عرؼ بابن أجـر النحوم كىو صاحب ادلقدمة ادلشهورة األجركمة. ىو أبو عبد اهلل   
،شارع فيكتور ،دارالثقافة،دراسة في األدب المغربي في العصر المريني"،"مظاىر الثقافة المغربيةزلمد ابن أمحد ابن شقركف 1

 .171/172ىيكو،الدارالبيضاء،ادلغرب د ط، ص

ن ادلرحل السبيت،كلد يف مدينة سبتة،عاش يف عهدين:عهد اهنيار دكلة ادلوحدين ك عهد ازدىار دكلة بين شلرين،)ادلرجع *ىو أبو احلكم مالكاب

 (.195نفسو،ص

 ق ػػ حّنا الفاخورم،ادلرجع703*ىو الرحالة الشهًن أبو عبد اهلل زلمد ابن عبد اهلل ابن زلمد ابن إبراىيم الطنجي ادلعركؼ بابن بطوطة،كلد يف طنجة

 .296السابق،ص
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إليو األدب ادلغريب،ك قد نتج عن ىذا اجلو العديد من ادلؤلفات النقدية اليت عكست مدل النشاط النقدم كصل 

 ك األديب.

 و ىي:بن السالـ شقور يف ثالثة اذباىاتالنقد األديب يف ادلغرب اذباىات سلتلفة،ك قد حصرىا اك قد عرؼ 

  تشريعية.اذباه ديين صرؼ:ك ىو ينطلق من النصوص دينية كغايات 

 أديب:سبثل يف الشركح األدبية.اذباى 

 .اذباه تأسيسي:يهتم بالتعقيد ك شنثلو ابن البناء ك السجلماسي 

إىل ثالثة اذباىات كذلك ك ىي:االذباىاألكؿ:ىو مااشتمل على ثقافة عربية أما علي لغزيوم فقد قسمو 

قد األرسطي ك من النماذج الذم سبثلو )منهاج خالصة ،أما االذباه الثاين:ىو ماتأثر بتيار الفكر اليوناين ك الن

يف صناعة البديع البن ك الركض ادلريع لسجلماسي،لالبلغاء ك سراج األدباء للقرطاجين،ك ادلنزع البديع 

 1آين.عجاز القر االذباه األخًن ىو الذم اىتم باإلالبناء(.أما

ك ىو يوازف بٌن شاعرين عبقرين   مدمكضعو اآل ك سوؼ نقتصر على التقسيم الثنالي معتمدين على ما

عتمد على طريقة أدبية أصحاهبا أىل البالغة ك طريقة فلسفية أصحاهبا أىل ادلعاين ك لذا انقسم اذباىات النقد اف

 ادلغريب إىل اذباىٌن:

 سبثل يف ادلدرسة األدبية اليت اعتمدت على الذالقة األدبية ادلستفردة يف احلكم  :االذباه األديب 

 وص.على النص

 2تدالؿ ك ادلنطق األرسطي الرياضي.سبثل يف ادلدرسة الفلسفية اليت اعتمدت على االساالذباه الثاين:

                                                   
  .22زلمد مرتاض،ادلرجع السابق،ص 1
الروض المريع في صناعة  بواء العددي المراكشي من خالل كتا،"الفكر النقدي و البالغي عند ابن بنحكيم بوغازم 2

جامعة عبد احلميد ابن يف األدب العريب،زبصص الرتاث النقدم ك مناىج القراءة احلديثة،، ادلاجستًن،مقاربةنسقية،مذكرة لنيل شهادة البديع"

 .46/47ـ،ص2013ـ/2012قسم األدب العريبباديس،
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 تمهيد:

        ال تأيت أكلها إال مع توافر كل اصتهود النقدية  ظتغاريبإٌف أية ػتاكلة لبرت األسس األكىل لبناء النقد 

،ال بد من اإلشارة إىل أكؿ ػتاكلة نقدية مغاربية  ك جدت عند ابن اظتٌدبر الٌّت أسست اللبنات األكىل عتذه العلـو

قاـ بنشرىا الدكتور "زكي  يف القرف الثالث اعتجرم إبٌاف عصر اصتاحظ تدعى"الرسالة العذراء"الٌذم الٌذم عاش

 1مبارؾ".

دأ مع النهشلي يف كتابو "اظتمتع"نو إف كانت ىذه اظتدكنات ك ىذا ما يؤكد الفرضية القائلة أف النقد ب

     اطتاصة باظتدرسة األبية قد تناقلت رتلة من اظتسائل النقدية اظتشرقية،إال أهنا أرادت إضفاء طابع مغاريب ينم 

فضيل عن سعة اإلطالع ك متعة القراءة عند أعالـ القرف الرابع ك اطتامس ىجرم،الٌذين ظهر ميل عندىم إىل ت

اظتعاين ك االىتماـ بالعمق يف الفكرة ك االبتعاد عن البديع،ك ال بٌد أف نشري إىل أعالـ الذين ؿتن بصدد اضتديث 

   2يغية ك النقدية يف ىذه اظتدرسة.عن منجزاهتم البال

 (:405-الشعر عند عبد الكريم النهشلي)ماىية  - 1

مهم يف النقد اظتغريب القدًن،ك ىو أكؿ كتاب كتاب"اظتمتع يف علم الشعر ك عملو"للنهشلي مصدر يعد   

يتعلق  تعرض للشعر بالدراسة ك حاكؿ أف يقيم علما خاصا بو ك أف كتعل من كتابو موسوعة يف الشعر ك كل ما

أنو العلم ك يف حياة العرب،من خالؿ الدفاع عنو،الّت يشغلها الشعر   و للمكانة إدراك ك كاف منطق النهشلي 3بو،

                                                   
 .48السابق ص ظترجعا،بويغازم حكيم   1
  اظترجع نفسو،الصفحة نفسها. 2

 .139،ص1،2000،منشأة اظتعارؼ،ط،"تاريخ النقد األدبي و البالغة من القرن الخامس إلى العاشر ىجري"سالـ ػتمد زيغلوؿ  3
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     من التعٌمق  متع بو الشاعر من ذكؽ أديب مٌكنوعتم إىل فرتة ما علما سواه،إضافة إىل ما كاف يتالٌذم مل يكن 

 1موازنتو بني الشعر ك النثر.يف حقيقة ىذه القضايا ك ىذا ما يعلل 

 :ك قد تطرؽ يف كتابو إىل  

  مفهوم الشعر عند عبد الكريم النهشلي:   - أ

 2 قوعتم ليت شعرم:أم ليت فطنّت..ك معىن)الشعر عندىم الفطنة فالشعر عنده ىو:

مبعىن أف النهشلي قد ربط الشعر ارتباطا كثيقا بالفطنة ك الفطنة تشري إىل الوحي ك اإلعتاـ الٌذم مصدر 

      زلة على منكتعل الشعر أ ىو اإلبداع الفٌّن أم أف الشعر مرتبط بالوجداف ك العاطفة ك اإلحساس ك ىذا ما

ظتأثور ك ديواف يقوؿ النهشلي:)ك الشعر أبلغ البيانني ك أطوؿ اللسانني ك أدب العرب ا من النثر ك دليل ذلك

حيث أف الشعر ىو كسيلة العرب للعلم،ك ىو نتثل كتاهبم احملفوظ ألنٌو لتٌل عقدة اللساف،ك 3علمهما اظتشهور..

 عن التجربة الشعورية لدل الشاعر.   ىو تعبري

 لشعر بقدامة بن لقد تأثر عبد الكرًن النهشلي يف تقسيمو أصناف الشعر عند النهشلي:  - ب

    4،الدينية لتفرض طابعوجعفر،حيث دتيٌز يف تصنيفو لشعر بالنقد األخالقي،ك تغلبت عليو النزعة األخالقية 

   ك قاؿ عبد الكرًن:الشعر أصناؼ.فشعر ىو خري كلو ػػ ذلك "على رأيو الذم ساؽ لنا تلميذه ابن رشيد قائال:
                                                   

 .06،ص"البلغاء السابقالنقد المغربي القديم في ضوء نظرية النص من خالل كتابي العمدة و منهاج رشيدة عالج،"  1
داب،جامعة اآل،رئيس قسم اللغة العربية ،كلية "تحقيق محمد زغلول سالم،،"الممتع في صنعة الشعرالقريكاين النهشلي الكرًن عبد  2

  .16سكندرية،د ط،صاإٌلسكندرية،منشأة اظتعارؼ اإل
 .16اظترجع نفسو ،ص  3

، 4األردف،ط-دار الشركؽ،عماف،"الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن ىجريتاريخ النقد األدبي عند العرب،نقد "،إحساف عباس 4

 .448،ص2006
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،ك شعر ىو ظرؼ  دتثل بو باطتري ك ما أشبو ذلك ا كاف يف باب الزىد ك اظتواعظ اضتسنة ك اظتثل العائد على منم

      ك شعر ىو شٌر كلو من اظتعاين اآلداب،ك التشبيو ك ما يقنت بو ك ذلك القوؿ يف األكصاؼ ك النعوت  كلو،

يكسب بو ك ذلك أف لتمل إىل كل سوؽ ما ينفق ك شعر سرع بو الشاعر إىل أعراض الناس،ك ذلك اعتجاء ك ما ت

 1."فيها ك متاطب كل إنساف من حيث ىو ك يأيت إليو من جهة فهمو

يتوسط فهو  نهشلي يف تقسيمو للشعر اعتمد على ثنائية أخالقية تتمثل يف ثنائية اطتري  ك الشرٌ ال عىن أفمب

 بني كل ما ىو خري مطلق ك كٌل ما ىو شٌر مطلق.

 حثيات نص النهشلي ك جب علينا أف نقف عند تصورٌه لكل يغرض من أيغراض الشعر.للوقوؼ على 

 :ك يقصد باطتري ىنا الصالح ك الرشاد الٌذم حققو الشاعر انطالقا من ذاتو ك تأثريا  شعر ىو خير كلو 

     النهشلي اطتري يف أيغراض مهمة،ك ذلك لصدؽ يغايتها ك أصحاهبا فجعل على رأس اظتلتقىي،ك قد دتثل  يف

 2.ك من ىذه األيغراض أيضا اضتكمة"ىذه األيغراض يغرض الزىد الٌذم يعٌده النهشلي"اطتري كلو

  :يف مقابل شعر اطتري يرل النهشلي أٌف ىناؾ صنفا آخر من الشعر يصفو بقولو:شعر ىو شر كلو       

             األخالقية الٌّت لتتويها "ك شعر ىو شر كلو"حيث يقصد بالشر يف قولو ىذا اظتخالفات الشرعية ك 

 .ىذا الشعر:كظلم الناس ك التعدم على أعراضهم بشىت أنواع الظلم الكالمي

 ليضع النهشلي على رأس ىذا النوع من الشعر.

                                                   
غتلة اظتخرب،أحباث يف اللغة كاألدب اصتزائرم،جامعة ػتمد ،"أصناف الشعر في التصور النقدي لعبد الكريم النهشلي"،جاب اهلل سة بنيأن 1

  .208،ص2012خيضر،بسكرة،العدد الثامن،
 .208،صوسنفاظترجع  2
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  :ك ىو من أيغراض الشعرية العربية شيوعا يف الشعر،بل عٌد اعتجاء أكؿ أيغراض الشعرية ظهورا،ذلك الهجاء-

للذب عن أعراضها،ك ابتكرتو لدفع اظتظامل عنها،من خالؿ ىجو  أكؿ عهدىا بالشعر استدعتولعرب يف ف اأ

      ىو األشهر ك ىجاء شخصي،مث تنوع اعتجاء ك عرؼ عند اصتاىليني نوعني ىجاء قبلي ك األعداء،ك كاف 

 نو األخالقي ك الديّن ك السياسي.م

ر عن عاطفة السخط ك البغض ك عدـ االرتياح،اختذ ك ظتا كاف اعتجاء ذلك الفٌن الشعرم الغنائي الصاد

النهشلي منو موقفا كاضحا،حيث صنف ىذا الغرض يف الشعر الذم ىو الشر كلو،لكٌنو استطرد على تصنيفو 

ىذا،ك خص من اعتجاء نوعا من أنواعو ك ىو الذم يسرع فيو الشاعر إىل أعراض الناس ك يكوف بذلك ظاظتا 

امل ك حث عليو الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم الشعراء اظتسلمني حيث قاؿ الرسوؿ ذلك أف من اضتق ك رٌد اظتظ

   مبعىن أف الرسوؿ عليو الصالة 1"صلى اهلل عليو ك سلم ضتساف بن ثابت:"اىجهم ك معك جربيل ك ركح القدس

  قريش. ك السالـ أمر حساف هبجاء

األعداء انتصار للحق،ك إفٌتا خص اعتجاء  ك النهشلي يف موقفو من اعتجاء مل يقصد الذم قلناه عن ىجاء

 الذم يتناكؿ أعراض الناس بالشتم ك التجريح.

   :شعر بين الخير و الشّر  

تنٌبو النهشلي يف تصنيفو للشعر أٌف ىناؾ منطقة كسطى مابني اطتري ك الشر،فمن األيغراض الشعرية ما اتسم 

دخل فيو شعر الظرؼ ك شعر  كلو ك ال ىو شر كٌلو ك يبالشرؼ لكنو مل يرؽ إىل اطتري اظتطلق ك مبعىن ال ىو خري

 2التكسب.

                                                   
 .210/211،صالسابقظترجع اآنسة بن جاب اهلل،  1
 .410،ص1986مكتبة اظتعارؼ،الرباط،،"النقد األدبي للقيروان  في العهد الصنهاجي"،أزتد يزف  2
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   :النهشلي:"ك ذلك للقوؿ يف األكصاؼ ك  ك عن الشعر الذم ىو "ظرؼ كلو"ك يقوؿشعر الظرف 

  ك ما يتفنٌت بو من اظتعاين ك اآلداب".حيث دار مفهـو الظرؼ يف اظتعاجم العربية حوؿ الرباعة  النعوت ك التشبيو،

:ىو البليغ اصتيد الكالـ ك شعر الظرؼ ىو الٌذم اشتمل ك قيل الظرؼ:حسن العبارة ك الظريف ك ذكاء القلب

على لطائف الفكر ك اظتعاين كالتشبيهات ك األكصاؼ ك اظتعاين السامية ك اآلداب الرفيعة الّت يظهر فيها ذكاء 

يف جتسيد اصتماؿ من خالعتا ،ليثري يف نفس اظتلتقي الشاعر ك براعتو يف حسن التعبري عنها لفضا ك معىن،ك تفننو 

  اإلعجاب،ك عبد الكرًن النهشلي إفٌتا صنف ك رتع األلواف من الشعر حتت موضوع الظرؼ برجوعو إىل الغاية 

 الرتفيو ك الرتكيج عن النفس. ك ىي الّت نظمت  ألجلها

ليأيت دكر الصنف األخري عن تصنيف النهشلي للشعر أال ك ىو: شعر التكسب ك يقوؿ ك يقوؿ فيو 

    إنساف من حيث النهشلي :"ك شعر يتكسب بو ك ذلك أف لتمل إىل كل سوؽ ما يتفق فيها ك متاطب كل 

 1إليو من جهة فهمو".ىو ك يأتو 

د أداة أك حرفة يتكلفها الشاعر ليؤمن قوتو،حيث  ،كاعترب ىذا الشعر غترٌ عىن أف النهشلي بشعر التكسبمب 

نبغ شاعر يف القبيلة أتت القبائل األخرل ك ىنأهتا.ك مل يتوقف النهشلي عند التصنيف  كاف يف القدًن إٌذا

    األخالقي للشعر،بل جتاكزه يف تقسيم آخر حيث يقوؿ يف أقساـ الشعر:"أصناؼ الشعر أربعة:اظتديح ك اعتجاء 

،ك مٌث يكوف فتخار ك الشكركاالاللهو مث يتفرع من كٌل صنف من ذلك فنوف فيكوف يف اظتديح،اظتراثي،ك اضتكمة ك 

                                                                                                              2يكوف من اللهو الغزؿ كالطرب". من اعتجاء الٌذـ ك العتاب،ك من اضتكمة األمثاؿ ك التزىيد ك اظتواعظ،ك

مبعىن أٌف النهشلي مل يكتفي بالتقسيم األكؿ بل أقٌر أٌف ىناؾ أصناؼ الشعر أربعة ك ىي تتمثل يف اظتديح ك اعتجاء 

أف يشرح )كؿ اك إٌف منهاج النهشلي يشري إيل طريقتو يف نقد الشعر ك الشعر ألنٌو كثريا ما لت ك اضتكمة ك اللهو.
                                                   

.410أزتد يزف،اظترجع السابق،ص  1  

.448إحساف عباس،اظترجع السابق،ص  2  
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  بالتوضيح ك التفصيل...ك يقـو بإبداء كجهة نظره مدخال شخصيتو  للٌنص الشعرم،ك يزيد بيانان  ىن االنفراديةالب

    ثابت من يغري أف يضيف إضافات كثرية،ك قد علق على عٌدة نصوص من بينها تعليق على نص حساف ابن 

 1ت..امن حيث األلفاظ ك العبار 

         يقر  النهشلي أثر االختالؼ البيئي يف الشعر ك أثرىا الشعر:تأثير االختالف البيئة في    -ج

من الوجهة الفٌنية ك الذكقية حيث يقوؿ:"قد ختتلف اظتقامات ك األزمنة ك البالد،فيحسن يف كقت ما ال يستحسن 

أف خترج من يغريه،ك ؾتد الشعراء اضتذاؽ تقابل كل زماف مبا استجيد فيو ك كثر استعماؿ عند أىلو بعد عند أىل 

حسن االستواء ك حٌد االعتداؿ ك جودة الصنعة ك رمٌبا استعملت يف بلد ألفاظ ال تستعمل كثريا يف يغريه  

   كاستعماؿ يف بلد ألفاظ ال تستعمل كثريا يف يغريه كاستعماؿ أىل البصرة بعض كالـ أىل فارس  يف أشعارىم 

ك مرد ذلك أف النهشلي يؤكد على عنصر البيئة  2ني...".ك التحس تجويدك نوادر حكاياهتم ك الٌذم أختاره أنا ال

أٌف اختالؼ اظتكاف ك الزماف ك ذلك من خالؿ الدكر الفٌعاؿ الٌذم تؤديو يف اإلبداع الشعرم ك الذكقي،حيث 

       يؤدم بالضركرة إيل اختالؼ العبارات ك األلفاظ من بيئة إيل أخرل حيث نالحظ أٌف ىذا القوؿ يشمل 

 اردة يف الٌنص السابق يتضح نقٌدية ليست ذاتية ػتضة ك لكٌنها تٌتسم باظتوضوعية،ك بتلخيص اآلراء الو على حقائق 

 األمر أكثر ك ذلك من خالؿ النقاط التالية.

        استحساف اظتوضوع الشعرم عند أىل بلد ما يكوف راجعا إيل االختالؼ اصتوىرم الطبيعي زمانا ك مكانا* 

 ك ذكقا.

                                                   
 .39ػتمد مرتاض،اظترجع السابق،ص  1
 .450صالنقد األدبي البالغي السابق"، ،"تاريخإحساف عباس  2
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أكثر * شعراء الصنعة لتيوف زماهنم ك يعرٌبكف عن ػتليٌتهم الٌّت تكوف مطية للعاظتية.*توظيف ألفاظ ترٌدادىا يف بيئة 

فاظ من أخرل تبعا لنشأة ك اظتعايشة كما ىو شأف عند أىل البصرة حيث نلقى خطاهبم الشعرم منسوبا ببعض أل

 1ا نوادر حكاياهتم.نفارس،متضم

                                                                           :د النهشليعنالمعنى  واللفظ  -د

    اللفظ ك اظتعىن من أىم القضايا يف النقد ك الباليغة فقد دارت عليها مباحث كثرية تتصل بطبيعة اللفظ  

      ك موقف عبد الكرًن النهشلي من قضية اللفظ ك اظتعىن 1من جهة ك اظتعىن من جهة أخرل ك العالقة بينها.

يف طريقتو الشعرية ؽتٌن يقدموف اللفظ على اظتعىن ك لذلك يقوؿ يف اظتمتع:الكالـ اصتزؿ أيغىن عن اظتعاين  أنو 

ض اضتذاؽ :اظتعىن مثاؿ ك اللفظ حذك،ك اضتذك يتبع اللطيفة عن الكالـ اصتزؿ."ك يقوؿ بعاللطيفة من اظتعاين 

     يعّن أٌف النهشلي يويل اىتماما كبريا باللفظ ك يفضلو يغلى اظتعىن حيث 2. اظتثاؿ فيتغري بتغريه ك يثبت بثباتو"

  .إيل تزيني كتقوية اظتعىن  أٌف اختيار ك انتقاء األلفاظ يؤدم 

 السرقات الشعرية عند عبد الكريم النهشلي:  -ه

   تعٌد ىذه القضية من أكثر القضايا استحواذا على اىتماـ األدباء ك النقاد قدنتا ك حديثا،كىي قضية قدنتة 

يف الفكر اإلنساين،ك فقد عرفت عند الركماف ك اليوناف منذ زمن بعيد،ك قد عرفت أيضا يف األدب العريب منذ 

تفطن إيل سرقات الشعراء اصتاىليني ىو ابن ساٌلـ اصتمحي ك قد أشار إليها يف كتابو طبقات  القدًن ك أكؿ من

 3فحوؿ الشعراء.

                                                   
 .52ػتمد مرتاض،اظترجع السابق،ص  1
 .449/450إحساف عباس،اظترجع السابق،ص 2

. 64،ص1991، 2مكتبة دار الثقافة للنشر ك التوزيع،عماف،ط،"قضايا النقد العربي قديمها و حديثها"،داكد يغطاثة  3  
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        ك لقد اقتفى الناقد النهشلي يف تناكلو ظتوضوع السرقات الشعرية خطى النقاد القدامى كاصترجاين 

تفظ بو تلميذه ابن رشيق     ص مهم احك اآلمدم،ك قد أبدل رأيو اطتاص يف ىذه القضية ك ذلك من خالؿ ن

السرؽ يف الشعر ما نقل معناه دكف لفظو،ك أبعده يف أخذه على أفٌتن  قوؿ فيو:"قاؿ عبد الكرًن:قالوايف عمدتو  ي

                        1إاٌل يف القافية.ن مثل بيت امرئ القيس،ك طرفة حني مل متتلفا الٌناس من بػىعيدى ذىنو إالٌ ع

        شابو األلفاظ ك ال يف اجتماع اللفظ مع اظتعىن ادا على ىذا القوؿ أٌف السرقة ال تكوف يف تك استن

يف األخذ فقط،بل تكوف أيضل يف اظتعاين.ـتلص أٌف النهشلي قد عّن بقضية السرقات الشعرية ك تنٌبو إىل أقتيتها  

نادكا إىل ضركرة توسط النقاد يف حتقيقهم يف حتقيق النمو ك التجدد اإلبداعي الشعرم،ك قد كاف من الذين  

     السرقات الشعراء،ك السرؽ عندىم ما كاف يف أخذ معىن ؼترتع خاص ك ليس يف اظتعاين العامة الّت يشرتؾ 

فيها رتيع الٌناس مبا فيهم الشعراء،ك لذلك ركٌز النهشلي يف معاصتتو القضية السرقات على عملية اإلبداع يف حٌد 

ذه من معاين يغري أمر البد منو،ك لكن ىذا األمر يكوف بقدر حيث ال إفراط يف االعتماد على ذاهتا يعّن أخ

 2األخذ.

  

 

 

 

                                                   
  ـ2001ق ػػ 1422، 1العصرية،بريكت،طيدا،اظتكتبة حتقيق عبد اضتميد ىنداكم،صمحاسن الشعري و آدابو"،،"العمدة في ابن الرشيق القريكاين 1

  .28ص
 .2000،ص2015،ديسمرب23غتلة األثر، العددفي تصور الناقد عبد الكريم النهشلي"، اإلتباع،" اإلبداع و آنسة بن جاب اهلل  2
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  القزاز القيرواني*: عند مباحث نقدية  -2  

ؼتالفا دتاما لكتاب اظتمتع،حيث أٌف النهشلي دافع عن الشعر ك  الشعرية*"للقزاز القريكاين الضرائر عترب كتابي

حاكؿ جاىدا أف ينتصر للشعراء يف عصره،أٌما القزاز فقد تناكؿ الشعر من جانب آخر ؼتالف،فهو يعرض اظتشكلة 

بو  ك ما متتلف تتعلق بدكر الشعر ك مكانتو يف اجملتمع بل يعرض اظتشكلة الصيايغة أسلوب الشعر ك لغتوال أخرل 

 .عن أسلوب النثر

       بالضرائر الضركرات الّت قد يلجأ إليها الشاعر ك ىي ضركرات لفضية ك معنوية تتمثل  ك يقصد القزاز

       كيقوؿ مؤلف الكتاب 1اعد اللغة العربية ك العرؼ العاـ.ركج عن القو لتحايل يف اللفظ،ك الرتكيب،ك اطتيف ا

      يف مقدمتو عن الضرائر الشعرية :"ىذا الكتاب أذكر فيو إف شاء اهلل ما كتوز للشاعر يف الضركرة من الزيادة 

   ك النقصاف ك االتساع كسائر اظتباين من التقدًن ك التأخري،ك القلب ك اإلبداؿ،ك ما يتصل بذلك من اضتجج 

علي نظائره،كىو باب من العلم ال يسع الشاعر ك أقيستو عليو ،ك تبيني ما عسر من معانيو فأفرده إيل أصولو ،

   جهلو ك ال يستغّن عن معرفتو ،ليكوف لو حجة ظتا يقع يف شعره ؽتٌا يضطر إليو من استقامة قافية أك كزف بيت 

 2.أك إصالح إعراب "

 

                                                   
ق، تويف 342النحوم اظتعركؼ بالقزاز القريكاين،كاف الغالب عليو علم النحو ك اللغة  كلد سنة*ىو أبو عبد اهلل ػتمد بن جعفر الٌتميمي 

 ق،بالقريكاف.412سنة

ق، ك ىي بعنواف"كتاب ما كتوز للشاعر يف الضركرة"ك قد ذكر 431*منو نسخة خطية بدار الكتب اظتصرية منقولة عن نسخة خطية كتبت سنت 

لشعر"ك ذكر البغدادم يف خزانة األدب كتابا البن عصفور هبذا االسم"الضرائر الشعرية")ػتمد زيغلوؿ سالـ صاحبو كشف الظنوف باسم "ضرائر ا

 ..273،اظترجع السابق،ىامش الكتاب،ص
 .273/274سالـ،اظترجع السابق،ص ػتمد زيغلوؿ 1

 .276،صاظترجع نفسو  2
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 أ ـ مفهوم الشعر عند القزاز : 

       ،خيص عتم فيما كقعوا فيو من أخطاءكالرت كقد رسم القزٌاز منهجا يدافع من خاللو عن احملدثني  

    ا إيل ضرب من عيوب الشعر،أردنا كمن خالؿ دفاعو حٌدد حٌد الشعر ك بنيتو، كبقوؿ القزاز:"...كإفٌتا قصدن

ؿتن ذاكركه .كؽتٌا كتوز للشاعر يف شعره من يغامض العربية ك مستنكريها يف اظتنثور ،ليكوف فيما  أمامناأف نقدمو 

       حٌجة عتذا كأمثالو ،إذا كانت عيوبو أكثر من أف يتضمنها كتاب أك لتيط هبا خطاب:من الفساد يف اظتعاين  أخربنا

يغري موضعو  كضع الشيء تشبيو ك التقدًن ك التأخري كك اطتطأ يف اللغة ك الٌلحن يف دقائق العربية كفساد ال

 1ري ذلك ".ك اإلقواء كيغ كفاءمن اال كاختالؼ القوايف كما كتوز فيها 

  للشاعر عيوب الشعر ك ما كتوز لو، كقد بني حٌد الشعر كبنيتو يف ستسة أشياء كىي:حيث أٌف القزاز بنٌي 

 كىذا يف قولو:)من فساد اظتعاين ..:المعنى  * 

 كىذا يف من خالؿ ) كاطتطأ يف اللغة ..:اللفظ  * 

يو كالتقدًن )كالٌلحن يف دقائق العربية ك فساد التشبكقد حصرىا يف النحو ك الباليغة، كىذا يف قولو األدوات : * 

 يغري موضعو ..كالتأخري ككضع الشيء 

 كفاء ك اإلقواء كيغري ذلك..ما كتوز فيها من اإل  كىذا يف قولو :)كاختالؼ القوايف القافية: * 

لوزف دة علي ذلك يعترب ابالريغم أٌف القزٌاز مل يذكره صراحة لكٌنو تناكلو صراحة ضمن دراسة القوايف، كزياالوزن : *

 2شرط أساسي يف بناء القصيدة.

                                                   
 .55،ص1971، 1سية للنشر،تونس،طكعيب،دار التونال،حتقيق اظتنجي ،"ما يجوز للشاعر في الضرورة"القزاز القريكاين  1
 .37،صنفسو اظتصدر  2
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 القضايا النقدية التي عالجها القزاز في كتابو:ـ ب ـ

 :ك من األرجح أف يكوف االحتداـ من اظتعلـو أف جدلية اللفظ ك اظتعىن قدنتة جدا،اللفظ و المعنى

 أشد 

لرتكيز عليو،خاصة     األسهل حفظا،ك لذلك كاف ايف الشعر حبكم موقعو يف نفسية العريٌب،فهو األكثر انتشارا ك 

           أقتية كل منهما )اللفظ ك اظتعىن. من شاعر إىل شاعر ك من ناقد ك اظتعىن،ك ختتلف  من ناحية اللفظ

شاعر يتحدث عن أقتية إىل ناقد،فالصراع قائم ك مل ينتو ك ىذا ما كتعلنا ندكر يف حلقة مفريغة منها:قد ؾتد ال

       ك ما ينسجو متتلف دتاما ك قد يكوف العكس ال يغىن اللفظ على اظتعىن فاللفظ يشمل الكلمة اللفظ نظريا 

  1ك اظتعىن يشمل الفكرة ك العاطفة.ك األسلوب ك اصتملة 

ىن على اللفظ        حبكم أنو يغلب اظتع ك يصرح القزاز موقفو من اللفظ ك اظتعىن،مببدأ الوسطية ك ىو الغالب

  عىن القزاز مل يكن مب 2ك ال اللفظ على اظتعىن،فلكل أمر أقتيتو،ك ما يصيب ىذا يصيب ذاؾ من قوة أك ضعف.

 ك الشعر يقـو على كليهما. طيا بينهما،ك قتا كالركح ك اصتسدمن أنصار اظتعىن ك ال من أنصار اللفظ،بل كاف كس

  :عند نقاد اظتغرب العريب مل يكن من قبيل اظتصادفة ك ال  القضيتنيإف بركز ىاتني القديم و الجديد 

ك القزاز 3عن ذلك االتصاؿ الفكرم الذم كاف يتم عن طريق اظتعايشة أك التالقي أحيانا.البدعة،ك إفٌتا كاف ناجتا 

ل من ظتا رأ اضتديث عن قضية القدًن ك اصتديد القريكاين من ىؤالء الذين كانت عتم ك صالت ك جوالت يف

                                                   
 .367، ص1،ج1988، 2ط،اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب،القاىرة،النقد األدبي في المغرب العربي"،"ةلعبد العزيز قليق  1
العريب، ختصص نقد مغريب قدًن،جامعة قاصدم،كرقلة،من شهادة ماجيسرت يف اللغة ك األدب ،"مفهوم الشعر عند القزاز القيرواني"،حسني األقرع  2

 .PDF.39ـ،ص2015ـ،2014إشراؼ األستاذ مشرم بن خليفة،
 .68ػتمد مرتاض،اظترجع السابق،ص  3
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تطاكؿ على الشعراء اظتولدين،ألف النحاة ك يغريىم من العلماء،يتعصبوف على شعر من شتوىم باظتولدين ك يفضلوف 

 د مهم.القدماء عليهم لغري سبب إال لق

      ك عتذا جاء كتاب القزاز"ما كتوز للشاعر يف الضركرة" مدافعا عنهم،مبيننا فضلهم من حيث النحو 

         ىذا يثبت أف القزاز كاف ناقدا متخصصا بارعا يف غتالو،ك ما اضتكم الذم أطلقو )مرتاض. ك الصرؼ أك الباليغة،ك

يف كتابو)النقد األديب يف اظتغرب العريب.على أف "القزاز مل يكن ناقدا متخصصا على يغرار كل من ابن شرؼ ك ابن 

 1.ك اللونيني"رشيق ك النهشلي،ك لكنو كاف ؿتويا باليغيا فوٌجو اىتمامو كلو إىل ذل

بالرجوع إىل موقف القزاز من قضية القدًن ك اصتديد فيظهر أنو بعيد عن التعصب أك الذكباف يف اجتاه 

فهو يدرؾ قيمة القدًن ك ال ينكر اضتديث.نستنتج أف القزاز كاف بعيدا عن التعصب أك الذكباف يف اجتاه 2معني،

 اضتكمة ك اصتودة ك األثر الفٌّن.بل القدًن لقدمو ك اصتديد صتٌدتو معني،ك ليس 

يعد ابن رشيق من نقاد األفذاذ الذين بذلوا جهدىم يف رشيق القيرواني و ظاىرة الشعر:ابن   -3 

اٌتساع ك ازدىار الساحة الباليغية ك النقدية،ك ذلك كاضح من خالؿ اظتٌدكنات ك اظتؤلفات الٌّت ألفها،ك الٌّت بلغت 

     فلم يكن متأثرا ك شارحا ظتادة اظتشارقة فحسب ك إفٌتا كاف )يقوؿ على فهمو عتا أكج كماعتا يف اظتغرب العريٌب،

ك تعبري عنها بعباراتو مبديا رأيو بعد ذلك باظتوافقة أك اظتخالفة،ك مل يلجأ إىل ذكر الكالـ بنصو إاٌل إذا كاف خربا 

     ك نتكن 3ليؤتس باألمر على كجهو.. من لفظو ك ال معناه  ضبطتو الركاية فإنو يقوؿ ال سبيل إىل تغيري شيء 

   يف كتابو"األفتوذج" حاكؿ يف دراستو لشعراء القريكاف أف نعٌد عمل ابن رشيق يف كتبو الثالثة عمال متكامال،فقد

                                                   
 .78ػتمد مرتاض،اظترجع السابق،ص  1
 .79اظترجع نفسو،ص  2
 .166،ص1،2006يغريب،طدار ،"فن القول بين البالغة العربية و أرسطو"،شفيع السيد  3
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"العمدة"ك مثٌ عمل رسالة قراضة الذىب،ك يعد كتاب العمدة  كتابويف  أف يطبق بعض القواعد النقدية الّت حشدىا 

 1ختلف اآلراء النقدية ك أبعدىا أثرا.كتاب جامع ظت

    فأثىن عليو بعباراتو اظتشهورة  ك قد أثىن ابن خلدكف على العمدة ك صاحبو يف أكثر من موضع من مقدمتو

   ك ذلك حني حتدث يف مقدمتو على شركط عمل الشعر ك أحكاـ صناعتو حتدث بابا عقده"يف صناعة الشعر 

ابن رشيق يف كتاب العمدة،ك ىو الكتاب الذم انفرد هبذه الصناعة ك إعطاء ك كجوب تعٌلمو" فقاؿ:"ذكر ذلك 

ك عتذا سنحاكؿ تسليط الضوء عليو ك دراسة أىم القضايا 2حقها،ك مل يكتب فيها أحدا قبلو ك ال بعده".

 عراهبالى سائر األمم لنبويغها ك إيف فضل الشعر ك فيو فضل ع  فقد افتتح ابن رشيق كتاب العمدة بباب النقدية.

 يف لساهنا،ك اللساف أفضل ما يف اإلنساف،ك دليل عقلو ك قلبو.

أىملٍى تػىرى أىنػَّهيٍم  كفى الغىاكي  )ك الشيعىرىآءي يػىتًَّبعيهيمه )رتكا حتت قولو تعاىل:حيث أف ابن رشيق فضل الشعر الذين تس

حيث قاؿ:أٌف كالـ العرب نوعاف :منظـو كمنثور .كلكل  3..يػىٍفعىليوفى  ا الى مى  وفى لي هيٍم يػىقيوي ك أىنػَّ  كىادو يىهيميوفى  لً  كي يف 

       ثالث طبقات جيدة ، كمتوسطة كرديئة ،كاف فضل للشعراء ألٌف كل منظـو أحسن من كل منثور منهما 

من جنسو يف معرتؼ العادة  كنراه يسوؽ يف ىذا الباب بعض اظتزايا الٌّت يراىا يف فضل الشعر ،من ذلك أٌف كالـ 

 4غّن مبكاـر أخالقها فصايغتو شعرا.لكٌنها  احتاجت للتأصلو منثور ،العرب يف 

                                                   
 .444إحساف عباس،اظترجع السابق،ص  1
،"مقدمة العالمة ابن خلدون المسّمى ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرىم من ذوي الشأن ن ابن خلدكفعبد الرزت  2

 .651منقحة ك مصحٌحة،دار الفكر للطباعة،ص طبعة جديدة،"األكبر
 ..224،226سورة الشعراء،اآليات،)  3
 .02صمنشورات ػتمد بيضوف،،"العمدة في المحاسن الشعر و آدابو"،ينظر:ابن رشيق القريكاين  4
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من أشعار ك ىذه الطبقات  القضاة كالفقهاء ،كفيو يسوؽ رتلة  كقد عقد بابان يف أشعار اطتلفاء  ك

أسىن  من الٌناس فقاؿ :"إنٌو يرفع من قدر الوضيع  اصتاىل ،مثل ما يضع من قدر الشريف الكامل ، كإنٌو  الفاضلة

 1كءة الدىن ،ك أدىن مركءة الٌسرم.مر 

       ،يغرضها ىا هبذه الصورة متقاربة الفكرة،متآخية اعتدؼ ،متوحدة الغرضالٌّت حشدككل ىذه األبواب 

 أف يثبت رأيو الٌذم قالو يف فضل الشعر كتفوقو على النثر .

 شعر كمفهومو حيث لقد حاكؿ ابن رشيق  أٌف يقدـ تصورا عن المفهوم الشعر عند ابن رشيق: - أ

     ك"إفٌتا  الشعر عنده يقـو بعد الٌنية وزكنة كمقفاة أك أقواؿ تدؿ على،عٌرؼ الشعر على أنٌو ليس غٌترد  ألفاظ م

ليس اظتوزكف مقفى ك ىو حٌد الشعر ، ألٌف من الكالـ كالقافية فهذا من  أربعة أشياء ،كىي اللفظ كالوزف كاظتعىن 

مل  من القرآف ،كمن كالـ النيب صلى اهلل عليو كسلم،كيغري ذلك ؽتا كأشياء اتزنت ،بشعر ،لعدـ  القصد كالٌنية 

 2يطلق  عليو أنٌو شعرا".

 كمن خالؿ ىذا التعريف نالحظ أٌف ابن رشيق مل مترج عما قالو السابقوف يف حٌد الشعر بأنٌو 

النية كالقصد كشرط  أساسي لتمييز بني يقـو على أربعة أشياء كىي اللفظ كالوزف كالقافية كاظتعىن ،كلكٌنو  أضاؼ 

نان كيدؿ على معىن كلكن وزكف كاظتقفى كلكن بدكف نية كقصد ،فما يكوف  منظومان كموزك الشعر  كالنثر كالكالـ اظت

دتثل عتذا البٌد من خاصية دتيزه ك الٌّت  ككال يثري اظتتلقي فهو ليس شعرا،الشعور  ك ال يعرب عن اإلحساس

لعميق كعتذا قاؿ :"الشعر أطرب كىٌز النفوس كحرؾ الطباع فهذا ىو باب الشعر الٌذم كضع اإلحساس الصادؽ كا

 .يعىن أفٌ  الشعر البٌد أف يكوف نابع من إحساس صادؽ متميز عن يغريه،سواه" لو كبّن عليو ال ما

                                                   
 .09/10،صبن رشيق القريكاين،اظتصدر السابقا  1
  .127ص، نفسو اظتصدر  2



 الفصل األول                                                     المدرسة األدبية النقدية و البالغية

 

 

25 

كقد حٌدد الشعر كالشاعر كذلك بقولو :"ك البيت من الشعر كالبيت من األخبية  قراره الطبع ،كشتكة 

      الركاية ،ك دعائمو العلم ،ك بابو الٌدربة ،كساكنو اظتعىن  كال خري يف  بيت يغري مسكوف ك صارت األعاريض  

د لؤلخبية ، فأما ما سول ذلك من ػتاسن الشعر فإفٌتا كاخي كاألكتاكاأل  ك القوايف كاظتوازين ،ك األمثلة لؤلبنية  أك 

 1سة ،ك لو مل تكن ال يستغىن عنها".ىو زينة مستأن

مبعىن أٌف ابن رشيق القريكاين يقر أٌف أساس الشعر ىو الطبع فهو األساس كاظتعوؿ عليو ،مٌث تأيت الركاية  

مارسة ك ىذا  حىتٌ  يكوف وف بالٌدربة كاظتاألشعار جتعل من الشاعر فحالن يف اظتيادين الشعر كلكنٌ ىذا يك

فيقوؿ ابن رشيق القريكاين :"ك إفتا شتٌي الشاعر شاعرا ،ألنٌو يشعر مبا ال  يشعر بو  يغريه،فإذا مل يكن عند  شاعرا ن

 2م الشاعر عليو غتازان ال حقيقة".الشاعر توليد اظتعىن  كال اخرتاع  ،أك استظراؼ  أك إبداع ...كاف اس

ها مبا يسندىا كيوضحها وؿ سالـ أٌف ىذه اإلشارة من ابن رشيق صحيحة موقفة  لو أتبعك يقرر زيغل

  ألٌف الشاعر ىو الٌذم يدرؾ برفاىة حسو كرقة عاطفتو ما لتيط بو  أقول من يغريه فيتأثر لو كىو أقدر كيناسبها،

 3ا أحٌس بو يف صورة قوية  رتيلة.من يغريه على التعبري عم

تعد قضية اللفظ كاظتعىن من أىم القضايا  قضية  اللفظ و المعنى:موقف ابن رشيق من  -ب

حبثا كدراسة فهي القضية األكىل  الٌّت قامت عليها نظريات النقد األديب األخرل ،ك قد نشأت النقدية كأكثرىا 

 العصر اصتاىلي  ،إاٌل أٌف عتا  جذكرنا  تصل إىل العرقية ىذه القضية يف بيئة دينية نتيجة العصبية العربية كالشعوبية

                                                   
 .66السابق،ص صدرابن رشيق القريكاين،اظت  1
  .165يف النشر ك التوزيع،عماف،ص ق.،دار الصفاء1424ـ ػػ 2004)1طعند العرب"، منهج النقد األدبي"،آدـ ثويّن  2
 .171زيغلوؿ سالـ،اظترجع السابق،ص  3
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جاز القرآين ،كاالختالؼ حوؿ ما إذا  حيث  كاف مصطلح "اللفظ " مرتبطا بالنطق،ك لكٌنها  أشٌد ارتباطا باإلع

 1كاف يف اللفظ أك يف اظتعّن.

  كإٌف ابن رشيق كغريه من النقاد اىتم هبذه القضية  كأفرد عتا بابان مستقال يف كتابو "العمدة " كحرص 

    . ظ كأيب ىالؿ العسكرماكالن دقيقا كصايغها  صيايغة كاضحة كأعانو على فهمها ألراء سابقيو كاصتاحعلى تناكعتا تن

ابن رشيق ىذا الباب الٌذم أفرده عتذه القضية بإعطاء رأيو فيها بكل  كضوح ،يقوؿ :"اللفظ  ك قد استهل

بقوتو ،فإذا سلم اظتعىن كاختل بعض جسم كركحو اظتعىن كارتباطو بو  كارتباط الركح باصتسم يضعف بضعفو كيقول 

   اللفظ كاف نقصا للشعر كىجنو عليو ،كما يعرض لبعض اصتسم من العرج كالشلل العور ما أشبو ذلك من يغري

ك اخٌتل بعضو كاف اللفظ  من ذلك أكفر حظ كالٌذم يعرض أف تذىب الركح ،ك كذلك إٌف ضعف اظتعىن 

 2 من جهة اللفظ".معىن متتل إالٌ  لؤلجساـ من اظترض نترض األركاح ،كال جتد 

كنستنتج من ىذا القوؿ أٌف ابن رشيق يؤمن باالرتباط الوثيق بني اللفظ ك اظتعىن ،كذلك من خالؿ تآزرقتا 

كتالزتهما يف العمل الفّن .فهو مل ينحاز إىل طرؼ ،فقد شبو اللفظ  باصتسم كشبو اظتعىن بالركح فالعالقة بينهما 

 ال نتكن   الفصل بينهما ،فهما كجهاف لعملة كاحدة . ك الركح لذلك يرل أنٌوقوية جٌدا تشبو العالقة بني اصتسد 

قاؿ "يقوؿ : فظ على اظتعىن ،كشتعت بعض اضتذاؽيقوؿ ابن رشيق :"ك أكثر الٌناس على تفضيل اللك 

يستوم فيها العلماء: اللفظ أيغلى من اظتعىن ذتنا،ك أعظم قيمة ،ك أعز مطلبنا ،فإٌف اظتعاين موجودة يف طباع الٌناس ،

 3لفاظ كحسن السبك كصحة التأليف...".ضتاذؽ ،كلكن العمل على جودة األاصتاىل كا

                                                   
 .73/74،ص1997،منشأة اظتعارؼ،اإلسكندرية،3،ط،"تاريخ النقد اأّلدبي و البالغة حتى أواخر القرن الرابع الهجري"ػتمد سالـ زيغلوؿ  1
 .181.ك ينظر كذلك ػتمد سالـ زيغلوؿ،اظترجع السابق،ص70/71السابق،ص صدرابن رشيق القريكاف،اظت  2
 .173شفيع السيد،اظترجع السابق،ص  3
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ك على الريغم أٌف بعض النقاد رحبوا هبذه التشبيو الٌذم أكردناه آنفان ك اعتربكه دليال كاضحا على مدل 

 1 ،إالٌ أنو مل يسلم من النقد.التالـؤ كالتالحم بني اللفظ ك اظتعىن

     ٌذم ىو أقرب إىل القسمة العقلية دـ جديدا يف ىذا التصنيف الابن رشيق مل  يقكيرل السيد أٌف 

 2الطريق".اظتعاين مطركحة  فو اظتشهور:"ك كحىت حيث عقب عليو مل مترج يف تعقيبو عما سبق إليو اصتاحظ يف قول

يعد الشعر من أىم فنوف القوؿ عند العرب،لذلك اعتربكه ديواهنم قضية القديم و الحديث: -ج

األعلى أف نستهل القصيدة مبقدمة طللية مثٌ يتخلص منها الشاعر إىل كصف  مفاخرىم ك كاف مثلهم الذم يسجل

 3لب الذم كضعت فيو أمهات القصائد.القا من أجلو نظم القصيدة ىذا ىو ناقتو مث يدخل إىل الغرض الٌذم 

 بني العرب ك األممك توطٌدت العالقات  العصر العباسي ك قد ظل نظاـ القصيدة على حالو إىل أف جاء

  فحدثت تطورات ك ىذه األخرية مٌست الشعر ك قد انقسم النقاد إىل قسمني منهم من يفضل القدًن ك يدعو 

      إىل التمسك بو ك قسم يفضل اصتديد.ك أخذت اظتعركة تشتد بني أنصار القدًن،ك أنصار اصتديد مىت انتهت 

   فظ على طريقة القدماء يف نسج الشعر ك آلخر فضل التجديد يف آخر اظتطاؽ عند الشاعرين كبريين أحدقتا حا

ك االخرتاع ك قتا الشاعراف البحرتم ك أبو دتاـ ك قد ألفت حوؿ ىذه القضية عدة مؤلفات نذكر منها على سبيل 

عر أيب دتاـ ك البحرتم لآلمدم.ك نتكن القوؿ أف سبب اطتصومة بني القدماء ك بني ش اظتوازنة اظتثاؿ:كتاب

  4القصيدة. عر ك هنجدثني ىو اختالفهم حوؿ عمود الشحملا

 :يؤمن ابن رشيق بأف نقد الشعر خربة تكتسب بالتجربة ك موقف ابن الرشيق من ىذه القضية 
                                                   

 .155ينظر:ػتمد زيغلوؿ،اظترجع السابق،ص  1
 .173شفيع السيد،اظترجع السابق،ص  2
 .92د ط،ص،دار اضتكمة،بريكت،الرابع الهجري"،"تاريخ النقد األدبي عند العرب من العصر الجاىلي إلى القرن ينظر:طو أزتد إبراىيم  3

 .172شفيع السيد،اظترجع السابق،ص  4
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         اظتمارسة،ك نقاد الشعر ىم أىل الصناعة الشعر الذين ىم أبصر الناس بو،ك أكثرىم قدرة على دتييز جٌيد

 زائفو.من الرديئة،ك صحيحو من 

ك ىم يف ىذا يتفقوف على نفر آخر من العلماء،يدرسوف الشعر أيضا ك ابن رشيق يتابع يف ىذا ابن سالـ 

يدفعنا  ك ىذا ما1يقولو".اصتمحي متابعة صرلتة،إاٌل أنو يضيف إضافة مهمة ك ىي قولو:"ك قد نتيز الشعر من ال 

دًن،فريل أف التقليدم متمما بذلك نقده لعمود الشعر القإىل توضيح القصيدة القدنتة )فهو يعرتض على البناء 

ىذا البناء الذم حرص عليو القدماء ك سايره بعض احملدثني يغري ضركرم أك الـز للمولٌدين،ألنو بناء أكجبتو طبيعة 

 2ـز يف عصر تغري فيو حاؿ الشاعر..البيئة القدنتة فالشاعر يبدأ القصيدة...ك ىذا البناء يغري ال

القدماء ك احملدثني ك قد بدأ حديثو عن ابن الرشيق عتذه القضية بابا كامال يف كتابو العمدة،كلقد خٌص 

باإلشارة إىل نسبية القدـ ك اضتداثة مبيننا أف كل قدًن يعترب يف زمانو حديثا،ك كل حديث مع مركر األياـ يصبح 

مبعىن أف ابن الرشيق يؤكد أٌف 3اف قبلو".قدًن يقوؿ )كل قدًن من الشعراء فهو ػتدث يف زمانو باإلضافة إال من ك

 فالقدًن كذلك كاف حديث يف كقت مضى.اضتديث يقـو على جذكر القدًن ك لوال القدًن ظتا عرفنا اضتديث،

 ك يقوؿ"مل أر يف ىذا النوع أحسن من فضل أتى بو عبد الكرًن بن إبراىيم فإنٌو قاؿ قد ختتلف اظتقامات 

 4كقت ماال لتسن يف آخر".ك األزمنة ك البالد فيحسن يف 

                                                   
 .173صاظترجع السابق، شفيع السيد، 1
 .178زيغلوؿ سالـ،اظترجع السابق،ص  2
 .49،اظتصدر السابق،صالقريكاىن ابن رشيق  3
 .51،صنفسواظتصدر   4
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      هبذه األصوؿ الثالثة أك العناصر الّت يتأثر هبا الشعر يف كل عصر  القريكاىن ك مع اقتناع ابن الرشيق

ك مكاف ك مقاـ،إاٌل أنٌو يستدرؾ على عبد الكرًن زائدا عليو قاعدة عامة أكثر مشوال ك ىي اصتودة أك اضتسن 

 1ضتديث رتيعا ك يف كل مكاف.ًن ك ااظتطلق الٌذم متضع لو القد

بغة ك األعشى إال حبالكة الشعر ك طالكتو مع البعد عن السخف وؿ:"ك مل يتقدـ امرؤ القيس ك الناك يق

على أهٌنم لو أيغربوا لكاف ذلك مقبوال عنهم إذ ىو من طباعهم،فاظتولد احملدث ػػ من الشعر ػػ على ىذا ك الركاكة،

ك قد 2باجة".سن اإلتباع،ك معرفة الصواب،مع أنو أرقى حوكا ك أحسن ديإذا صح كاف لصاحبو الفضل البني حب

 ذكر آراء النقاد يف ىذه القضية ك عرض آراء فريقني أحدقتا يفضل القدًن ك بينما اآلخر التسوية ك االعتداؿ. 

  عمرك بن العالء ال يفضل من الشعر إاٌل ما كاف للمتقدمني ك رمبا يرجع ذلك يف كونو رجل تدكين  إفٌ 

ك قد قاؿ األصمعي 3يسجل فتاذج حتتذل ك بيانا يقتدل.ك ركاية،كاف ىدفو ساميا بال شك فقد أراد أف لتفظ ك 

      اظتولدين فقاؿ"ما كاف مث حجج فما شتعتو لتتج ببيت إسالمي،ك قد سئل عن عن أيب عمرك جلست إليو 

معىن أٌف األصمعي مل يسمع 4احد".من حسن فقد سبقوا إليو ك ما كاف من قبيح فهو من عندىم،ليس بنمط ك 

 كلو مرة أبا عمرك يستشهد بشعر اظتولدين ك ىذا يدؿ على أنٌو كاف يرفض شعر اظتولدين.

                                                   
 .166ػتمد سالـ زيغلوؿ،اظترجع السابق،ص  1
 .51لسابق،صا صدرابن رشيق القريكاين،اظت  2
 .85ينظر ػتمد مرتاض،اظترجع السابق،ص  3
 .170شفيع السيد،اظترجع السابق،ص  4
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 كما يبق فقاؿ:مل يقتصر اهلل الشعر ك العلم قد حترر من أسر االؿتياز اظتطلق للقدًن ةيف حني أف ابن قتيب

،بل جعل اهلل ذلك مشرتكا مقسوما بني العبادة يف كل دىر،  الباليغة على زمن دكف زمن ك ال خٌص قوما دكف قـو

 1ك جعل كل قدًن حديثا يف عصره".

إفٌتا يقر بأٌف  فابن قتيبة يرل أٌف البٌد من التسوية ك االعتداؿ بينهما فهو ال يفضل أحدقتا على آخر ك 

 كل قدًن كاف حديث يف عصره.

ك بالتايل فابن رشيق يلتقي مع ابن قتيبة.مث انتقل إىل اضتديث عن الفرؽ بني الشعراء ك القدماء،ك الشعراء 

ابتدأ ىذا البناء فأحكمو ك أتقنو،مث أتى اآلخر،فنقشو ك إفٌتا مثل القدماء ك احملدثني كمثل رجلني:"احملدثني فيقوؿ:

نستنتج من ىذا القوؿ 2القدرة ظاىرة على ذلك ك إف خشن".ك تزينو،فالكلفة الظاىرة على ىذا ك إف حسن،ك 

أٌف الشاعر القدًن كالبناء اظتاىر الٌذم يبّن اظتنازؿ الفخمة،ك ذلك يكوف بإتقاف ػتكم،أٌما الشاعر احملكم فهو  

 اش الٌذم يقـو بتزيني األبنية الّت أقامها الشاعر القدًن.كالنق

ك أخريا نتكن القوؿ أٌف كجهة نظر النقاد السابقني أمثاؿ ابن السالـ ك ابن قتيبة ك اتضح من كل ىذا أٌف 

دل بالتوسط ك االعتداؿ يقرآف دتو ك إفٌتا نابن الرشيق سول بني القدماء ك احملدثني فهو مل ينتصر للجديد صتٌ 

 اظتعيار الزمن ال يصلح للحكم على الشعراء. 

 البالغة و البيان و النظم و البديع:-د

 يف كتابو العمدة فنجده يتبع استعماؿ لكلمة الباليغة،ك يسوؽ لنا غتموعة  لقد أفرد ابن رشيق بابا للباليغة

             اللغو بني كاطتليل ك خلق األزتر ك الرماين،فنجده ال يعلق على ىذه التعاريف من تعاريف النقاد ك 

                                                   
 .49،ينظر:العمدة البن رشيق،ص163ص،ػتمد سالـ زيغلوؿ،اظترجع السابق  1
 .50السابق،صصدر ابن رشيق،اظت  2
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        كال يناقشها،رمٌبا السبب يعود على أنٌو يوافق اصتاحظ يف ىذا التعريف فيقوؿ:"أٌف مدار الباليغة من ىذا 

ما حفظنو قوؿ بعضهم:الباليغة شد  كلو ىو كضع الكالـ موضعو من طوؿ أك إكتاز مع حسن العبارة ك من اصتٌيد

 1إف قصر،ك حسن التأليف ك إف طاؿ".الكالـ معانيو ك 

على ىذا التعريف فإٌف الباليغة ىي استعماؿ معاين كثرية يف ألفاظ قليلة ك لكٌن البد من إيصاؿ فاستنادا 

 إىل حٌس اظتلتقي.الفكرة 

حيث عرؼ البياف فقاؿ:"ىو إحضار اظتعىن أما يف معرض حديثو عن البياف نراه يستشهد بقوؿ الركماين 

 2طاء".اظتعىن للنفس ك إف كاف بإي ا إحضارذلك لئال يلتبس بالٌداللة،ألهنٌ  للنفس بسرعة إلدراؾ،ك قيل

  ك يغزك إىل اصتاحظ السبق يف ذلك لعٌلو منزلتو يف كتاباتو عن علم البياف يف حني ؾتد أنٌو من الكتب 

   ازنة لآلمدم،الوساطة للجرجاين،ك إعجاز القرآف للباقالين ك العمدة البن رشيق الّت تتعرض لبحوث البياف:اظتو 

  اطتفاجي ك ىو كتاب جليل النقد ك البياف ك األدب، فبالباليغة،ك سٌر الفصاحة البن سيناك ىو أكثرىا اتصاال 

   أما بصدد حديثو 3إف اصترجاين ىو الذم رفع قواعده.ك إذا كاف اصتاحظ ىو كاضع أسس البياف العريب حقا ف

     عن النظم فنجده يبدأ مبا قالو اصتاحظ :"أجود الشعر ما رأيتو متالحم األجزاء ،سهل اظتخارج ،فتعلم بذلك 

      كاحدا ،كسبك سبكا كاحدا ،فهو كترم علي اللساف كما كترل الدىاف ،ك إذا كاف الكالـ  أنٌو أفرغ إفرايغا

ب النطق بو كحتلى يف قلب لٌذ شتاعو ك خٌف ػتملو ، كقرب فهمو كعذ علي ىذا األسلوب الٌذم ذكره اصتاحظ

لشعر ما جاء متماسك األجزاء ،كمسبوكا سهل اظتخارج  كإذا كاف الشعر ا أفٌ حيث أٌف ابن رشيق يرل 4سامعو"

                                                   
 .122/123،صبن رشيق القريكاين،اظتصدر السابقا  1
 .126،صاظتصدر نفسو  2
 .63،اظترجع السابق،صم بويغازمحكي 3
 .258/259بن رشيق القريكاين،اظتصدر السابق صا  4
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 علي ىذا األسلوب تكوف العالقة قوية بني اظترسل ك اظتتلقي السامع حيث يتفاعل معو كيقوؿ أيضا :)كمن حسن

النظم أف يكوف الكالـ يغري مثبج ك التثبيج جنس من اظتعاضلة يرد يف باهبا إف شاء الٌلو ،كمن الٌناس من يستحسن 

  ،  عض ،كأنا أستحسن أف يكوف كل بيت قائما بذاتو ال لتتاج إيل قبلو ك ال إيل بعدهالشعر مبينا بعضو علي ب

 . 1كما سوم ذلك فهو عندم تقصري .

اعتمد علي كحدة البيت ال كحدة القصيدة، مبعّن أٌف كٌل بيت ٌف ابن رشيق القريكاين لفت للنظر أكمن اظت

 مستقال كقائما بذاتو ،فالنظم يؤيت من دتاـ اظتعّن يف البيت الواحد من دكف النظر إيل البيت الٌذم بعده أك قبلو .

ع البديع فيقوؿ )كالبديع نظم ، اجتو إيل باب اظتخرت ف ك الهاء من حديثو عن الباليغة ك البياكبعد انت

ضركب كثرية كأنواع ؼتتلفة ،أنا ذاكر منها كأكسعتو القدرة ك ساعدت فيو الفكرة إف شاء الٌلو....علي أفٌ  ابن 

 اظتعٌتز ىو أكؿ من رتع البديع ك ألف فيو كتابا مل يعده فيو إالٌ ستسة أبواب :

،كعٌد ما سول كالمياألعجاز علي الصدكر مث اظتذىب المٌث التجنيس مٌث  اظتطابقة مٌث رد االستعارة أكعتا ،

 2أف يسميها إف شاء الٌلو بديعا ..كأباح ػتاسن،ىذه األنواع 

أنو ال يقف ك مرد ذلك أٌف ابن رشيق القريكاين يلحق مذىب البديع بابن اظتعتز كلكٌنو متتلف عنو علي 

الباليغة ، ككتعل التشبيو داخل حتت اجملاز ، حيث أفرد بابا للمجاز لوحده كجعلو رأس علي رتيع التقسيمات،

 يتكلم عن االستعارة  كالتمثيل كيغريىا  من األبواب  الباليغية .

 

 

                                                   
  1      .263،صبن رشيق القريكاين،اظتصدر السابقا

 .267صلمصدر نفسه،ا 2 
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 تمهيد:

تميزة بطباعها  التنظريي عرف اؼبغرب  العريب ما بني  القرنني السادس و التاسع  اؽبجريني مدرسة نقدية م

ربدث ؿبمد عابد اعبابري عن و قد 1واؼبنطقية و التعريفات األصولية.على التنظريات البالغية والفلسفية  القائم 

الّت         من أعالمها نذكر ابن رشد صاحب اؼبقاالت والشروح واعبوامع و التلخيصات أقرأن   و  ىذه اؼبدرسة

سراج األدباء"،و ابن  البناء اؼبراكشي رطاجين صاحب كتاب "منهاج البلغاء و أفردىا لكتاب أرسطو ،و حازم الق

ى "التبيهات علناعة البديع"،و أبو اؼبطر ق أضبد بن عمرية احملزومي صاحب يف ص عالعددي يف كتابو "الروض اؼبري

 2ما يف تبيان ما يف التمويهات".

  و لقد أشار كثري من الدراسات إىل وجود مدرسة نقدية وبالغية يف بالد اؼبغرب رباول مقارنة الشعر 

      من وجهة فلسفية ومنطقية قائمة على السرب والتقسيم و التجريد و التعقيد و التأسيس لشعرية  مطلقة عامة 

      ثلون اذباىًا جديدا و من ىؤالء قال ؿبمد بن شريفة:"فابن عمرية و القرطاجين و السجلماسي و ابن البناء يب

يوناين األرسطي،حيث كانت ىذه اؼبدرسة تقوم على الفهم العميق يف التأليف و اؼبأثور البالغي العريب  و الرتاث ال

ن سينا وابن رشد على وجو و اب بالفارايبألرسطو فهي سبزح بني النقد و البالغة بطريقة ذكية و كانوا متأثرين 

 3اػبصوص.

ر يف ىذه و قد ظبحت الثقافة العاؼبية اؼبتنوعة ألعالم ىذا االذباه سداد الرأي وظبو الذوق،و بأن  تظه

 اعتمدىا مشرقية يف معظمها.اؼبدرسة كثري من األصالة و التفرد بالرغم من كون اؼبادة الشعرية الّت  

                                                   
 .113،ص2012،ؾبلة حوليات الرتاث،جامعة مستغاًل،العدد الثاين عشر،،"المدرسة المغربية في النقد العربي القديم"صبيل ضبداوي  1

 .167،ص1986،الدار البيضاء،5اؼبركز الثقايف العريب،ط"نحن و التراث"،ؿبمد عابد اعبابري،  2
 .15م،ص1994،الدار البيضاء،1،مقاربة نسقية،اؼبركز الثقايف العريب،ط،"التلقي و التأويل"ؿبمد مفتاح  3
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و قد أشار ابن خلدون إىل ىذه اؼبدرسة حينما اعتربىا مدرسة بديعية ال هتتم سوى بأدوات فن البديع 

علم البيان أقوم من اؼبغاربة ألن  عين أن  اؼبشارقة يف فن يانية يأما اؼبدرسة اؼبشرقية فهي ب تفريعا وتقسيمًا و تبويبًا 

ا الصدد:"إن  قول ابن و يقول ؿبمد مفتاح يف ىذ1ة.اؼبغاربة اختصوا بعلم البديع و جعلوه من علوم األدب الشعري

خلدون صحيح يف ؾبملو ال يف تفصيلو،فمن حيث اإلصبال إن  الكتب اؼبؤلفة يف فن "البيان"قبل ابن خلدون 

و أنواعو مكانة مرموقة،أما من حيث التفصيل فإن  النماذج  ا اسم "البديع"و ألقابو و أبوابوثناء حياتو وبتل فيهوأ

 2طويل يف فن البيان وقوامو عليو".الّت  سنحللها تثبت أن  البيانيني اؼبغاربة ؽبم باع 

أن  على  ذتوتالم ابن رشد و ؿبمد مفتاح أن  ىناك"مدرسة أندلسية مغربية فلسفية الّت  ذبلت يفو يقول 

ىذه اؼبدرسة ؽبا خصائص تشرتك فيها مع اؼبدارس الفلسفية اؼبشرقية،و ؽبا فبيزات خاصة هبا فرضها احمليط اعبغرايف 

    3أنواعو وعالئق القضايا".لقياس و بنظرية التحديد و اتمعية...و خصوًصا ما يتعلق منو والصريورة التارىبية واجمل

ك بوجود مدرسة بالغية مغربية ؽبا خصائصها و أن  ازدىار الفلسفة األرسطية يف األندلس خالل كذلو قد أقروا  

  .القرن السادس

 ه(:*484ازم القرطاجني )ــ ح 1

عندما هبري اغبديث عن طالب األدب و نقاده خبصوص النقد التنظريي و أعالمو يكون حازم 

عن  لنقدية اعبزئية و نظراتو الصائبةأحد أقطابو البارزين الذ ي يتمحور اغبديث عنده،و تبقى آراؤه ا القرطاجين

الشعر و أصولو،و طرق بنائو ؿبط إعجاب اعبميع لكونو استقطب النظرية النقدية للبالغني و النقاد الذين سابقوه 
                                                   

 .628ابن خلدون، اؼبصدر السابق،ص  1
 .15ؿبمد مفتاح،اؼبرجع السابق،ص  2
 .19اؼبرجع نفسو،ص  3
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   يف ميداين الشعر اإلبداع األديب رياهتم يف أصولأمثال أبو ىالل العسكري و اعبرجاين و ابن األثري،إ ذ هنضم نظ

و يف أقطاب لمن النقد اليوناين اؼبتمث يفيد عند حدود اإلتباع،بل استطاع بعقلو الفذ  أن النثر،و لكن و مل يقفو 

و خري دليل على ذلك كتابو منهاج البلغاء و سراج األدباء،حيث يعترب)ىذا 1الثالث:سقراط،أفالطون و أرسطو.

ا ولد من الفكرة القديبة أفكار جديدة،و إن غلبالكت ت على الكتاب صفة اب قمة من قمم النقد العربية...و ردب 

 2البحث النظري(.

الكتاب إىل أربعة أقسام:قسم األلفاظ و قسم للمعاين و الثالث للنظم أما الرابع  يناجو لقد قسم القرط

فهو يف طريق الشعرية،حيث يعترب عملو)تكميال لعمل اغبكماء الذين تناولوا موضوع الشعرية و ذلك من حيث 

كبو ضبط  يةالقوانني البالغ صيصا لو من حيث توجيوكليات،على ضوء منت إضايف غين و زبتوجيو نظره يف ال

مث ماىية الغرض القرطاجين من ابن سينا وابن رشد يف ربديد ماىية الشعر و لقد استفاد 3اػبصوصية الشعرية.(.

    ينبع من كوهنا ينظران إىل الشعر زم وابن سينا ألن ىذا  االرتباط و لذلك البد من الربط بني حا من الشعر،

 .منافعوو من فوائده 

 يؤدي اؼبصطلح دورا مهما يف التواصل بني الن اس،فهو أداة من القرطاجني:مصطلح عند حازم  - أ

أدوات التفكري و البحث،إذ أن  اؼبفاىيم تنتقل إىل أذىان عربه،استئناسًا هبذا اؼبفهوم فإن  اؼبصطلحات مفاتيح 

  الّت  يريد من خاللعلى وضع اؼبصطلحات باعتبارىا وعاء للمفاىيم واألفكار اؼبعرفة العلمية.حرص القرطاجين 

                                                   
 ه،استقل بقرطاجنة فصار يعرف بالقرطاجين.608ؿبمد األنصاري القرطاجين،ولد *ىو أبو اغبسن حازم ابن 

 ،كلية الرتبية األساسية،اعبامعة اؼبستنصرية،العدد ،"الجهود النقدية لحازم القرطاجني في كتابه منهاج البلغاء و سراج األدباء"قبم ؾبيد علي مهدي 1

 .01/02،ص2011السبعون،
 .543ق،صإحسان عباس،اؼبرجع الساب  2
 .498م،ص1999اؼبغرب،إفريقيا الشرق،،"البالغة العربية أصولها و امتداداتها"،ؿبمد العمري  3
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ألساسية الّت  يقوم وضع قوانني ربكم الشعر،و النقد والبالغة،فكان على وعي تام بأنبية اؼبصطلح ألنو الدعامة ا

الّت وظفها  تنوع اؼبصطلحاتويبدو من خالل تصفحنا للكتاب"منهاج البغاء وسراج األدباء"1عليها كتابو.

ثناياىا مصطلحات موروثة،و ىي متداولة قبلو و الّت  أشار ا ذبمع بني طاجين فهي تتفرد بطبيعة خاصة ألهن  القر 

إليها سابقوه،و مصطلحات مبتكرة أضاف هبا اعبديد إىل الرتاث العريب وتظهر ظبة االبتكار عنده من خالل 

طريقة تشغيلو للمصطلحات ؾبتمعو متناغمة،أي تكمن يف إعطاء اؼبصطلح حيويتو الوظيفة ال لينصب كمصطلح 

  2فاعلة يف إنتاج نظريتو النقدية".نفرد،بل ليشكل مع ؾبموعتو أو منظومتو من اؼبصطلحات آليات م

رفة فهم اؼبصطلح إال  دبع متداخلة فيما بينها،إذ ال يبكننا وهبذا تعد م اؼبصطلحات الّت  تداوؽبا القرطاجين   

العالقة الّت تربط بآخر سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة.لقد تعددت وتنو عت اؼبصطلحات الّت  وردت يف كتاب 

ا دلت على )أن و  اؼبنهاج من بالغية إىل نقدية إىل فلسفية إىل غريىا  من الضوابط اؼبعرفية الّت د لت على شيء إمب 

  3.إال حشده ؽبذه الغاية.(لنقدي مل يرتك مصطلحاً يبكن اإلفادة منو يف منهجو ا

        من اللحن،فهي تستجيد الغث ...فالطباع قد تداخلها ويف ىذا الصدد يربر القرطاجين نفسو فيقول:)  

     دبعّن  أن   ىذه القوانني  4تبار الكالم بالقوانني البالغية(و تستغث اعبيد من الكالم ما مل تقمع بردىا إىل اع

  الّت  أفرزىا الواقع العريب  علي زمن القرطاجين حاول بإضفائها بطابع اؼبنطق و الفلسفة .

                                                   
،زبصص اللغة و األدب ريستمذكرة لنيل شهادة اؼباج،"المصطلح في كتاب منهاج البلغاء و سراج األدباء لحازم القرطاجني"،ينظر:سامية بقاح  1

 .06/07،ص2011عريب،فرع بالغة و خطاب،جامعة مولود معمري تيزي وزو،قسم أدب عريب،
 .17/18رجع نفسو،صاؼب  2
 562حسان عباس،اؼبرجع السابق،صإ  3
 .  25/48م،ص1986،دار الغرب اإلسالمي،لبنان،،تقدمي وربقيق ؿبمد اغببيب بن خوجة،"منهاج البلغاء وسراج األدباء"حازم القرطاجين  4
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اؼبصطلح فاعتّن بو عناية زائدة سواء أمت ذلك على صعيد التصور إىل إدراك حازم أنبية  و لقد أشار علي لغزيوي

ر د.أو على صعيد االستعمال اجمل النظري،أم على صعيد التعريف وربديد اؼبفاىيم
و ىذا ما جعلنا نتوقف عند 1

اؼبصطلحات الّت  ؽبا قيمة يف الساحة النقدية اؼبعاصرة وذلك من أجل تقريب وجهة النظر حازم من اؼبناىج النقدية 

اؼبعاصرة،و ىذه النظرة الّت  صر ح ألجلها احملقق اغببيب بن اػبوجة أن )اؼبنهاج يصور بغاية الوضوح التأثريات 

 2.ات أرسطو يف كتب البالغة العريبعة النقد عند العرب...كما يعترب أول من أدخل نظريصنااليونانية يف 

ففي واقع عريب و عجمي ـبتل من حيث اؼبفاىيم النقدية والبالغية كيف يتسّن لواحد وسط من اعبمع 

أن يصحح اؼبسار و خاصة يف مفهوم الشعر و مادتو و صنعتو و تركيبو الّت يتشكل منها وقف معطى العريب 

     ،ال هبيد عنو إال  من أسهم اػبالص اؼبتفرد،الذ ي زاغت عنو األبصار و بلغ الضعف من اللغة مبلغا من العلم

يف التعلم عند مشايخ األقطار و األمصار و من أجل ربقيق اإلصالح استعمل منهجا اعتربه آلية بو تقمع الطباع 

وقف العلم بالقوانني األساسية اؼبختلة،وقمعها بردىا إىل قوانني البالغة لتمييز الطباع بني ما وبسن و ما ال وبسن 

 3لشعر.با ابطة للعلمالض

و موقع اؼبصطلح يف نظرية حازم القرطاجين النقدية ىو موقع بارز و مهم يف فهم الن ص،و ال ؾبال 

،لغة صعبة و ال يبكن ؼبن هبهل للباحث من اؽبرب،السيما أن لغة حازم القرطاجين،كما حقق احملقق اؼبنهاج

ات الّت على الباحث يف أي فن من صالحات اؼبنطقية من فهمها.و إن  دراسة اؼبصطلحات من أوجب الواجباإل

فنون الرتاث أن  يكون عريقا هبا و يقول علي لغزيوي يف معرض حديثو عن إشراكو للتعاريف اإلصالحية يقول:)مل 

يفتين الوقوف عند اؼبصطلحات النقدية الكربى تعريفا و دراسة،يف سياقها العام،باعتبار أن  اؼبصطلح ىو العمدة 
                                                   

منشورات كلية ،"مناهج النقد األدبي في األندلس،بين النظرية والتطبيق خالل القرنين السابع والثامن"،علي لغزيوي  1

 .386ص،1،طاآلداب،رباط
 .87حازم القرطاجين،اؼبصدر السابق،ص  2
 .84،اؼبرجع السابق،صبوغازيحكيم   3
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سيما بعد أن تبني يل أن  ىناك وعيا كبريا و عميقا بأنبية اؼبصطلح غي و مفتاح الن ص،و اللبالو ا اػبطاب النقدي

  1النقاد و البالغيني األندلسيني(.عند 

القرطاجين خاصة حازم و يكشف لنا علي لغزيوي يف معرض آخر أنبية تلك الدراسة اؼبصطلحية عند 

ية كتابو و منهجو،فبا هبعل دراستو ضرورة ملحة لفهم يقول:"مصطلح حازم يتميز خبصوصي ة،لكونو مرتبطا ببن

و أن  اؼبصطلح يساىم يف عملية التواصل بني اؼبتكلم و اؼبخاطب و اؼببدع و اؼبلتقي.و ترى فاطمة عبد  2.نظريتو"

       أن  مصطلحاتو النقدية إم ا مبتكرة  كما مزدوجة أو مركبة حات حازم ثنائيةاهلل الوىييب )أن  كثريا من مصطل

د من التحديد يو يضيف إضافاتو دبز ،يل غالبا ما يأيت معمقاو التعلأو معدلة فليس شبة موروث بقي كما ىو.

 3 مع مصطلحات أخرى(. نسق مفهومي و نسق عالقات غناء أبعاده يفاللمفهوم بتعميقو و 

طلح إال دبعرفة العالقة   فاؼبصطلحات الّت تناوؽبا القرطاجين متداخلة فيما بينهما و ال يبكننا فهم اؼبص

الّت تربطو بآخر.إن  خصوصية الّت تتميز هبا اؼبصطلح اغبازمي تستدعي أن نضبطو ضبط جيِّد و نقول فاطمة 

 يف ذلك اؼبوروث،و ربديد مدلولو ربديدا دقيقا يقوم  الوىييب:"كانت اغباجة ماسة إىل ضبط اؼبصطلح النقدي

ألمباط السياق و طبيعة اؼبواقف الّت  ترتد د فيها،فهذا التحديد وبدد اػبطوة على استقراء النصوص و التفهم الواعي 

 .4األوىل يف دراسة النقد"

يف  متناغمة،أي)تكمن كما أن مهمتو االبتكار عند حازم فتتمثل يف طريقة تشغيلو للمصطلحات ؾبتمعة

عتو أو منظومتو من اؼبصطلحات إعطاء اؼبصطلح حيويتو الوظيفية ال ينصب كمصطلح منفردا،بل ليشكل مع ؾبمو 

                                                   
 .135،اؼبرجع السابق،صعلي لغزيوي  1
 .388،صنفسوؼبرجع ا  2
 .259،ص1،2003اؼبركز الثقايف العريب،دار البيضاء،ط،"نظرية المعنى عند القرطاجني"،فاطمة عبد الوىييب  3
 .87،اؼبرجع السابق،صبوغازي حكيم   4
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         و نستنتج أن الرؤية اإلصالحية عند حازم تكون نفس رؤيا ابن رشد 1آلية فاعلة يف إنتاج نظريتو النقدية(.

فيما يتعلق بالشعر و طبيعتو،فالقرطاجين يبثل عال مة يف الرتاث النقدي و البالغي  و ابن سينا خاصة الفارايبو 

إىل اطالعو على الرصيد الفلسفي و الرتاث العريب يف توليد مصطلحات كثرية و متنوعة،فجاء   العريب  و ذلك راجع

 كتابو زاخرا باؼبصطلحات الفلسفية و النقدية و البالغية.

 إذا كان الشعر عن قدامة بن جعفر يرتكز على اللفظ و الوزن حد الشعر و مفهومه عند حازم: - ب

لكن  الشعر مع معظم نقاد اؼبدرسة اؼبغربية  ابن اؼبعتز سيتبّن على علم البديع،وواؼبعّن و القافية فإن  مفهومو عند 

 سيكون مستندة ىو التخييل واحملاكاة.  

حازم القرطاجين يعرف الشعر قائال:"كالم موزون مقفى من شأنو أن وببب إىل النفس ما يقصد رببيبو ف

أو اؽبرب منو،دبا يتضمن من حسن زبييل لو،و ؿباكاة إليها،ويكره إليها ما قصد تكريهو،لتحمل بذلك على طلبو 

صدقة أو قوة شهرتو،أو ؾبموع ذلك،              مستقلة بنفسها أو متصورة حبسن ىيئة تأليف الكالم،أو قوة

غراب فإن  االستغراب و التعجب حركة للنفس إذا اقرتنت حبركتها اػبيالية قوي يتأكد دبا يقرتن بو من إوكل  ذلك 

يعتمد مفهوم الشعر عند حازم على مقومات شكلية كاللفظ والوزن و القافية على غرار قدامة  2ا و تأثرىا.فعاؽبان

        التحسني  مقصديوابن جعفر الذ ي يعتمد على مقومات سيكولوجية الّت  ذكرناىا سابقا و الّت  تتمثل يف 

ما ؽبما من آثار انفعالية يف نفسية اؼبتلقى فهو التخييل و  كد على مفهومي احملاكاة وؤ و التقبيح،أما حازم في

ليونان كأفالطون و أرسطو و كذلك أساتذتو كالفارايب و ابن سينا الذين يعرفان الشعر ايذىب مذىب فالسفة 

بعد قراءهتما لكتاب أرسطو"فن الشعر"و" فن اػبطابة"فابن سينا يقول عن الشعر إن و:"كالم  تعريفا فلسفيا منطقيا

ـبيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية و عند العرب مقفاه...أما الكالم اؼبخيل فهو الذ ي تذغن لو النفس فتبسط 
                                                   

 .259فاطمة الوىييب،اؼبرجع السابق،ص  1
 .71حازم القرطاجين،اؼبصدر السابق،ص  2
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اال نفسانيا غري فكري سواء كان عن أمور و تنقبض عن أمور من غري روية  وفكر واختيار واعبملة تنفعل لو انفع

أن تؤلف من أشياء  أما الفارايب فريى أن  األقاويل الشعرية ىي الّت من شأهنا1.القول مصدقا أو غري مصدق"

 بقول...و احملاكاة عنده أن يؤلف الذ ي فيو القول،فإن  ؿباكاة األمور قد تكون بفعل،و قد تكون ؿباكية لألمر

أمور رباكي ذلك الشيء الذ ي فيو القول...فيكون القول احملاكي ضربني:ضرب  أو ىباطب بو من الذ ي يضعو

    فالشعر عند الفارايب و ابن سينا قول قائم 2."آخر ىبيل وجود الشيء يف شيءىبيل الشيء نفسو،و ضرب 

 على التخييل الفين  و اعبمايل و االنفعايل.  على احملاكاة و

لوجدناىا تقف على التخييل الشعري من )اعبانب اإلبداعي لعملية التعبري   لو رجعنا إىل بديعة اػبرازيو 

الشعري،فاحملاكاة الّت  تشكل حقيقة اػبطاب الشعري من كوهنا ذبعلو عمال فنيًا منطقيًا أن يتحقق دون فاعلية 

 3ل العمل الشعري(.أن  احملاكاة و التخييل مقومات متكامالن يف تشكي يعين التخييل عند الشاعر اؼببدع و ىو ما

 فاستنادا إىل ىذا فإن  عنصر احملاكاة و التخييل لو دور مهم يف عملية اػبطاب الشعري.

        األسلوب كمفهوم شائع منذ القدمي يف كتب النقد و األدب و ىو يف مفهومو :األسلوب -ج 

اعباحظ يف مصادر متنوعة ـبتلفة و تصوراتو من مكونات اػبام للمادة اللغوية،و قد استعمل مفرد األسلوب بعد 

م ــ إال  مرة يدخل ىذه االستعماالت دخول مصطلح الدقيق الدال على معّن ؾبرد ؿبدود فيما نعلغري أنو مل 

يف مكان بذلك أول من جعل األسلوب قانونو  يناجمث مع العديد من اؼبر ات مع حازم القرط واحدة مع اعبرجاين

 4األساسي و أعطاه استقاللو الذ ايت.

                                                   
 .90،اؼبرجع السابق،صبوغازي حكيم  1

 .90نفسو،صاؼبرجع 2 

 .74،ص2005، 1،مطبعة اؼبعارف اعبديدة،ط،"مفهوم الشعر عند نقاد المغرب و األندلس في القرنيين الرابع والثامن الهجريين"بديعة اػبرازي3 
 .291فاطمة الوىييب،اؼبرجع السابق،ص 4
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       و يبدو للوىلة و كأن حازم يقول:"بثنائية اؼبعّن و اللفظ حني يعرف األسلوب بأنو ىيأة ربصل 

لتعريف فإن  حازم يرى واستنادا إىل ىذا ا1فات اللفظية".أليعن التأليفات  اؼبعنوية،بينما  النظم ىيأة ربصل عن الت  

األسلوب على شكل صورة و ىيأة و يقول معرفا األسلوب أيضا :"ؼبا كانت األغراض الشعرية يوقع يف واحد منها 

منها تقتين كجهة وصف احملبوبة،و  اعبملة الكبرية من اؼبعاين و اؼبقاصد كانت تلك جبهات فيها توجد و مسائل

هة وصف النوى،و كانت ربصل للنفس باالستمرار على تلك جهة وصف اػبيال ،و جهة وصف الطلول،و ج

يف اؼبعاين نسبة النظم إىل األلفاظ ألن  األسلوب وبصل عن كيفية  لنقلة من بعضها و بكيفية االطراداعبهات و ا

يف أوصاف جهة من جهات غرض القول و كيفية االطراد من أوصاف جهة إىل جهة فكان دبنزلة االستمرار 

 2ستمرار يف األلفاظ و العبارات."فاظ،الذ ي ىو صورة كيفية االالنظم يف األل

و قد عل ق على قول حازم ؿبمد عبد اؼبطلب فجعل األسلوب يشمل جانبا من البناء اللغوي ىبتص 

اللفظية و ىذا من وجهة نظر حازم كما قلنا آنفا،...و جعل  بالتأليفات اؼبعنوية،بينما ينصب النظم على التأليفات

     األسلوب مرتبط يف اغبسن القويل بوحدة الكالم،أي ؾبموع أجزاءه اؼبرتابطة ...و ذلك يبثل اعبانب األخر 

 3يتصل بنظرية احملاكاة.من مفهوم أرسطو لألسلوب الذ ي 

 و قد )استخدم النقاد قبل حازم مصطلح طريق،  م،و تتعد د و تتن وع األساليب الطرق الشعرية عند حاز 

و كان اؼبقصود بو عند بعضهم اؼبذىب أو اؼبنهج،و قد يراد عند بعضهم الفن الشعري كالغزل و قد ذكر ذلك 

الغزل و لكن  الطريق عند حازم غري ذلك،إن و مفهوم ذو عالقة باألغراض و  ابن األثري طريق التغزل أي غرض

        ن قبل يف جانب اؼبعاين و األغراضو طرقها الشعراء م أشبو بالسن ة اؼبتبعة الّت سن هايق عنده و الطر  جهات الشعر

                                                   
 .364حازم القرطاجين،اؼبصدر السابق،ص  1
 .363ر نفسو،صاؼبصد  2
 .39،ص1994، 1،الشركة اؼبصرية العاؼبية،ط،"البالغة و األسلوبية"ؿبمد عبد اؼبطلب  3
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 ،و لذلكو الطريق عنده ليس ؾب رد سنة يف جانب اؼبعاين و األغراض إذ الطرق عنده تتضمن اعبانب الشكلي

بقولو."فأما طريقة اعبد  فهي مذىب يف و يعرف حازم طريقّت اعبد  و اؽبزل 1قسم طرق الشعر إىل جد  و ىزل(

الكالم تصدر األقاويل فيو عن مروءة و عقل بنزاع اؽبمة و اؽبوى إىل ذلك،أما طريقة اؽبزل فإهنا مذىب يف الكالم 

اعبد ية عبارة عن األلفاظ دبعّن أن الطريقة  2خف بنزاع اؽبمة و اؽبوى إىل ذلك"تصدر األقاويل فيو عن ؾبون و س

عكس الطريقة اؽبزلية الّت ىي عبارة عن سخافة،حيث يشرتط عدم االكبراف يف الكالم اعب د إىل   تصدر عن عقل

كالم اؽبزل ألن  الكالم اؼببين على اعبد قصد بو إلقاؤه على أىل اعب د فكثري من أىل اعب د يكره اؽبزل و ذلك من 

 مو لدة. خالل ابتعاد على األلفاظ الساقط و استعمال ألفاظ عربية ؿبض،أي غري

    دورانا و تكرار التخييل من أكثر اؼبصطلحات  يعد  مصطلحا احملاكاة والمحاكاة و التخييل:  -د

هبما  حازم القرطاجين النقدية،حبيث طافيف كتاب"منهاج البلغاء وسراج األدباء"،إذ شغال حيزا كبريا ضمن نظرية 

واضع تخييل عنده دبفهوم احملاكاة،اقرتن اؼبصطلحان يف ميف كل صغرية و كبرية من كتابو.و نظرا االرتباط مفهوم ال

ستعاب اؼبفهومني عنده إال  متالزمني يف الغالب،فبا دفع بغض الدارسني إىل اعتقاد إذ ال يبكن اكثرية من الكتاب،

 3م اؼبصطلحني عند حازم القرطاجين؟.ترادفهما،فما مفهو 

   عند غريه من النقاد ال يكتمالن وال يتضحان،إن  الدراسة ىذين اؼبصطلحني عند القرطاجين،أو حىت 

           سنلقى نظرة  ع الرئيس لنشأة اؼبصطلحني،و ؽبذاإال  دبعرفة ىذا اؼبوضوع عند اليونانيني،باعتبارىم اؼبنب

على مفهومهما عند الفالسفة اإلغريق مرورا ببعض الفالسفة اؼبسلمني الذ ين تأثر هبم حازم كابن سينا،لندرك 

 حازم منهما.  مقصديوا أخري 

                                                   
 .296ينظر:فاطمة الوىيب،اؼبرجع السابق،ص  1
 .327حازم القرطاجين،اؼبصدر السابق،ص  2
 .41ع السابق،صجينظر:سامية قباح،اؼبر   3
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  راسة ،إىل الفصل بينهما ودو رغم العالقة التالزمية بينهما يعين بني التخييل و احملاكاة،إال  أننا سنلجأ 

  كمصطلح منفرد قصد التوضيح.       

  يف االصطالح فهي  فاحملاكاة لغة تعين لغة التقليد و اإلتباع و اؼبشاهبة،أم ا:اليونان عند المحاكاة

 نظرية 

  1انتقلت عربىم إىل الرتاث العرب.الفن قائمة بذاهتا عرفت عند الفالسفة و اإلغريق كأفالطون و أرسطو،و 

   إن  أرسطو وبصر احملاكاة يف الفنون عامة،اعبميلة منها و النفعية،اعبميلة:كالشعر و اؼبوسيقى،و الرسم 

يعمم ها يف كل نواحي اغبياة و اؼبوجودات و هبعل و النفعية:كفن النحت والبناء و النجارة بينهما أفالطون 

ا بعيدة عن جوىر األشياء أما أرسطو يف كتابو              أفالطون ؿباكاة الفنون اعبميلة أقل منزلة و شأنًا ألهن 

أفالطون،على الرغم من أن  أرسطو تأثر تأثريا مباشر بآراء أستاذه "فن الشعر"فيقدم لنا نظرية احملاكاة مغايرة لنظرية 

يقاع وحده كان أفالطون و ىكذا وبدد  أرسطو أن  احملاكاة ىي اإليقاع و االنسجام و اللفظ و النغم فإذا انفرد اإل

        و األوزان  الرقص،و إذا اجتمع اإليقاع و النغم كانت اؼبوسيقى أما الرسم فيحاكي باأللوان و الشعر باللغة

 2حن.و اإليقاع و الل

 :تطرق الفالسفة اؼبسلمني بدورىم اؼبصطلح احملاكاة،يف مصطلح المحاكاة عند الفالسفة العرب 

يو يل اىتماما بالغا شروحهم لكتاب أرسطو فن الشعر حبيث كان ؽبم دورا ىام يف ربديد فبيزاتو،فنجد الفارايب 

  باحملاكاة و ينعكس ذلك يف تعريفو للشعر على أن و"ؿباكاة"و يبثل ؽبا يف الفن الشعري بالصورة الّت ترى يف اؼبرآة 

  أو ما يشبو اؼبرآة من األجسام اؼبصقولة و ىو بذلك يدل على أن  احملاكاة تعين اؼبشاهبة أو اؼبماثلة.

                                                   
 .01َحِكَي(،ص،)مادة  "14،"لسان العرب،جابن منظور  1
 . 5/6،ص1953،ترصبة عبد الرضبان بدوي،القاىرة،،"فن الشعر ألرسطو"أرسطو  2
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ا إيراد الش يء و ليس ىو فذلك كما وباكي اغبيوان الطبيعي   و قد تبلورت احملاكاة عند ابن سينا على أهن 

م بعضا و وباكون بصورة ىو يف الظاىر كالطبيعي،و لذلك يتشبو بو بعض الن اس يف أحوالو ببعض،و وباكي بعضه

    اكاة من باب الذرائع.غريىم ويقسم احملاكاة إىل ثالثة أقسام:ؿباكاة تشبيو،استعارة و ؿب

  استعمل حازم القرطاجين مصطلح احملاكاة يف مواطن التخييل عند حازم:  مصطلح المحاكاة و 

من كتابو"منهاج"و ترتبط احملاكاة عنده دوما بفاعلية اػبيال عند الشاعر و اؼببدع و هبذا اؼبعّن تكون  دةمتعد  

  احملاكاة نتيجة زبيل اؼببدع لصورة أو موقف.

وسبثل احملاكاة مع التخييل عند القرطاجين عنصرا من عناصر ربديده ؼباىية الشعر و يقول:"فأفضل الشعر 

  أما التخييل عنده )يقع يف الشعر يف أربعة أكباء:من جهة اؼبعّن،من جهة األسلوب،1ؿباكاتو وىيأتو. ما حسنت

   و نظامو  وبواعر اؼبخيل أو معانيو أو أسلمن جهة اللفظ،من جهة النظم و الوزن...وأن تتمثل للسامع لفظ الش

 2.و تقوم يف خيالو صورة أو صور ينفعل لتخيلها و تصورىا(

       و ىذا ما يؤكد أن  حازم استفاد من الرتاث الفلسفي و التخييل عنده يتمثل يف صورة الّت يرظبها 

دع الشعر و اؼبتلقي.و يف باب احملاكاة أراد أو يتخيلها و هبذا فقد جعل القرطاجين التخييل وسيلة للتواصل بني مب

       ىذه الصنعة ما أرجو أن و من صبلة قد ذكرت يف ىذا الكتاب من تفاصيلأن وبقق حلم ابن سينا فقال:)و 

   ا فقد جعل ابن سينا للمحاكاة ثالثة أوجو:تشبيو و استعارة .يعين كما قلنا سابق3بن سينا (اما أشار إليو علي 

 و تركيب.

                                                   
 .71حازم القرطاجين،اؼبصدر السابق،ص  1
 .89اؼبصدر نفسو،ص  2
 .70،صحازم القرطاجين اؼبصدر السابق  3
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 و ىذا ما قبده عند حازم يف كتابو من خالل تقسيمو للمحاكاة حيث قسمها إىل قسمني:

    و ىي باب  ة حبسن ىيأة تأليف الكالم،و ىي التشبيو و االستعارة،و احملاكاة متصور :ؿباكاة مستقلة بنفسها

استعمال على كبو يش ي  من أبواب أثر الرتكيب العبارة يف احملاكاة،و حيث يرى عصام فصبحي أن  حازم أفرط يف

،و ذلك أن و بوب خبالف األوائل وجعل اؼبتتبع 1عند حازم باألثر اإلغريقي،وظلت ال تعين سوى التشبيو اؼبرئي

و لبلص 2وقطع الصلة مع ؿباكاة األفعال الّت ن ص عليها أرسطو. يرىق يف التوصل إىل اؼببتغى من أول وىلة 

الرتاث اليوناين و مزجو بالرتاث العريب  و أقر يف األخري أن  جوىر الشعر  منكل ىذا أن حازم القرطاجين استفاد من

 ىو احملاكاة و التخييل.

ال تكاد تتفق اؼبصادر على تاريخ ميالد و وفاة :*ه(323-السجلماسي)أبو قاسم  -2 

ميالده من خالل كتابو"اؼبنتزع البديع  السجلماسي،الل هم إال  ما كان من اجتهادات اؼبؤرخني يف ؿباولة البحث عن

  يف ذبنيس أساليب البديع")و الذ ي يعترب أول مصدر مغريب يف النقد و البالغة يرى النور هبذا التحقيق العلمي 

ا     ،حيث يطرح بعمق تفاعل العرب من تراثنا،كما أن و يبثل باذباىو و منهجو الفلسفي يف النقد األديب وجه ا فريد 

  خصوصية اؼبدرسة اؼبغربية الفلسفية يف النقد د ن يف موضوع النقد و البالغة و كذلك يسهم بقوة يف ربديو اليونا

و البالغة من وجهة نظر فلسفية و منطقية،وظ ف فيها السجلماسي العقل و الذوق و الثقافة اؼبتنوعة و اؼبتكاملة 

                                                   
 .94حكيم بوغازي ،اؼبرجع السابق،ص  1
 .85، ص1980، 1،عامل الكتب،القاىرة،طو نظرية المحاكاة و التخييل في الشعر" ،"حازم القرطاجنيسعد مصلوح  2

ب *ىو أبو ؿبمد القاسم ؿبمد عبد العزيز األنصاري السجلماسي عاش يف مصر يف عصر القرن الثامن اؽبجري،عصر الدولة اؼبرينية الّت عرف أغل

يف اعبزائر و يف اؼبغرب   ض لعدم وجود ترصبة وافية لو رغم دوره يف الدرس و التأليفحكمها تشجيع العلوم و ال تزال حياة السلجماسى يكتنفها الغمو 

ؼبكتبة الوطنية ،ا1ه)ينظر:أبو القاسم سعد اهلل،تاريخ اعبزائر الثقايف من القرن العاشر إىل الرابع عشر ىجري،ج704الكتاب  ز قد أهنى التأليف ىذا

   (.377/374زائر،صاعبلنشر و التوزيع،
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اؼبنزع البديع للسجلماسي من كتاب  يادة على ىذا فإن  و ز 1ية يف الد رس النقدي و البالغي(.بني العربية و اليونان

يف بلورة الدرس النقدي و البالغي،و ىذا يثبت على صدق ثقافة  هتب اؼبهمة،حىت أثبت مؤلفو جبدار الك

   السجلماسي اؼبتعد دة و حسن سبثلو ؼبا و صلت يده من مصنفات فكرية يونانية و إسالمية مثل كتاب اػبطابة 

      و الشعر و اؼبنطق ألرسطو،و مؤلفات الفارايب و ابن سينا فتجل ت آثار ذلك كلو يف كتابو منهجا و أسلوبا 

         و مصطلحا،و ذلك بعد أن ىضمها و استوعبها استعابًا واعيا احتفظ فيو بأصالتو و شخصيتو اؼبتميزة 

 ء اؼبدرسة الفلسفية اؼبغربية.كارىم،لذا عد  من أبناعن شخصيات أولئك الذين قرأ ؽبم بأف

 :"اؼبنزع البديع يف ذبنيس ابو بالرجوع إىل كتابو اؼبوسوم مصطلح البديع عند السجلماسي: - أ

أساليب البديع"فإن  ىذا العنوان اؼبسجوع يوحي أن  السجلماسي ال ىبتلف يف ىبتلف يف نظريتو إىل البديع)نظرة 

لحات ىذا العلم،كبو نظرة القدماء اؼبوحدة يف بنية الن ص ترادفية تكاملية و تراجعية عما آلت إليو مصط

    إىل نظرة اعباحظ الكلية للبالغة،كما أهنا تتكامل يف األسلوب  ترجع األديب،فهي ترادف البالغة يف مشوؽبا و

 2كل مصطلحات البالغة و الفصاحة(.  مع

،و ىذا ما قبد ابن البن اء الّت  كانت قبل أو بعد السجلماسي و ىذه النظرة الكل ية وجدناىا يف اؼبدونات النقدية

)و إذا يصر ح بو يف معرض حديثو عن البالغة و البديع و الفصاحة وما بينهما من تداخل أحيانا من تشاكل.

تأملنا النظر يف عنوان الكتاب،وجدنا عناصره اإلصالحية تندرج و تتأسس على منظومة خاصة حيث يكون 

ع"مرتبط باؼبنهاج على حد اصطالح ؿبمد مفتاح يف كتابو"التلقي و التأويل"تيمًنا دبا ورد عند حازم مفهوم"اؼبنز 

 القرطاجين يف"منهاج البلغاء".

                                                   
 .07/08ص،1980، 1طالغازي،مكتبة اؼبعارف،الرباط، ل،ربقيق،عال"المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع"سي،لسجلماا  1
 .491،المرجع السابق،صالل الغازيع  2
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مفهومو"اؼبنهاج اعبديد"أما الداللة اإلصالحية  لبديع"اؼبذكور أوال فهو اعبديد وأما مصطلح"ا

      على البالغة عموما دبفهومها األسلويب،و ىذا التوج و اعبديد القدمي كان  لكلمة"بديع"يف الشق الثاين فتدل

 1حظ و قدامة بن جعفر و القرطاجين(.قد عرف عند اعبا

     تد ل على صناعة البديع و بلغت و يتكون كتاب"اؼبنزع البديع"من فهرس خاص باؼبصطلحات الّت  

يف ؾبملها مائة و تسعا وشبانني مصطلحا،مل يفص ل فيها صاحب اؼبنزع،و يقول السجلماسي:)فقصدنا من ىذا 

الكتاب اؼبنزع البديع،إحصاء قوانني أساليب الن ظوم،الّت  تشمل عليها الصناعة اؼبوضوعة لعلم البيان و أساليب 

      جهة اعبنس و النوع و سبهيد األصلف على ،و ترتيب أجزاء الصناعة،يف التأليالبديع،و ذبنيسها يف تصنيف

القوانني الكلية...و إن  ىذه الصناعة اؼبلقبة بعلم البيان و صنعة البالغة و البديع  يف ذلك للفرع،و ربرير تلك

 لغة و الرصف و اؼبظاىرة و التوضيح و التخييل و اإلشارة و اؼببا ى عشرة أجناس عالية و ىي:اإلهبازمشتملة عل

اإلهباز )القدماء كالرماين الذي جعلها يف عشرة أقسام و ىي   ،خبالف2ساع،و االنثناء و التكرير"و االت

 3(.و حسن البياناؼببالغة ،التشبيو،االستعارة،التالؤم،الفواصل،التجانس،التضمني 

ابتعد عن ما كان مألوفًا يف البالغة،فإنن ا نالحظ عزوفا  و من خالل ىذا التقسيم نالحظ أن  السجلماسي

عن اؼببالغة يف التفريع و التقسيم،فهو يعيد للبالغة وحد هتا الّت فقدهتا.وىكذا يصبح للبديع مصطلحو خاصا 

       مستقال نسبًيا عن البالغة.و لكن  ظ ل عالًقا بعلمي البيان و اؼبعاين عند ابن معتز،بل مل يستطع إن  يستق ل

إذ أصبح عنده يكتسي صبغة تراجعية  ًصاالسكاكي نفسو،)حىت  وقع يف يد السجلماسي فأعطاه طابعا خا حىت  

 عند القدماء و ىذا يعين أن  البديع 4خرين كابن اؼبعتز و كذا السكاكي(.عن االستقالل الذ ي عرفو على يد اؼبتأ
                                                   

 .98حكيم بوغازي ،اؼبرجع السابق،ص  1
 .180السجلماسي،اؼبصدر السابق،ص  2
 .168،صم1999،،د ط،اؼبغرب،إفريقيا الشرق،"البالغة العربية،امتدادتها"ؿبمد العمري  3
 .103السجلماسي،اؼبصدر السابق،ص  4
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البالغة و علم اؼبعاين و البيان وىذا ما يؤكد أن  كان عليها اؼبعتز و السكاكي و غريىم مل يفصلوا البديع عن كابن 

أن ننتظر ؾبيء اؼبنزع و الروض)لنقف على إطالق وبرتس من حيث اؼبنهج للتفريق بني)علم البيان(يف إطالقو 

      د العام،و )بني صناعة البديع(يف مفهومو اعبديد بعد إعطائها اؼبفهوم العام الذ ي وبمل داللة البالغية و النق

      و تركيزا على اؼبنزع للسجلماسي الذ ي وضع اؼبصطلح و عاعبو من خالل ؿبورين رئيسيني:التنظري،و بالطب ع 

  1ربية من تطور و التطبيق العلمي.ما عرفو النقد و البالغة الع

     إن  تداخل العلوم بعضها ببعض،المصطلح البالغي عند السجلماسي في كتابه المنزع: -ب

من حقوقها الد اللية و اؼبعنوية تتقاطع مشك لة  عبري عن مكوناهتا و أسرارىا،هبعلاستخدامها اللغة وسيلة للتو 

  شبكة عالئقية ربكمها مفردات مصطلحية دقيقة غايتها سبييز العلوم عن بعدىا.و لعل  ىذا يتحقق بصفة كربى 

قوانني و ربد ىا القواعد الصارمة بعكس اغبقل األديب الذ ي يف العلوم التجريبية التطبيقية الّت  ربيطها ؾبموعة من ال

إذ يكفي لعنصر اػبيال أن يكسر صبيع على الدوام، ة يلتجأ إليها كل مبدع و وبرتمهاال يبكن تسييجو بقاعدة ثابت

 بالقولاألطر الّت  تسعى لتضييق حي ز اإلبداع األديب.و باعتبار البالغة إحدى أىم العلوم األدبية الّت  تعّن 

 2اعبي د،كما تعين ؾبموعة اػبصائص الّت  تتوافر فيو.

      و قبل اغبديث عن اؼبصطلح النقدي و البالغي عند السجلماسي نتطرق إىل اؼبصطلح البالغي 

 أقسام ثالثة،صرف و كبو و قسم حني أل ف السكاكي كتاب"مفتاح العلوم"الذ ي انقسم إىل، عند السكاكي

 اين،مقع دا البالغة و مطورا داللتها من خالل اؼبصطلحات الّت  تناوؽبا،)حيث سبيز السكاكيالثالث للبيان و اؼبع

    مفتاحو عن أسالفو حبس التبويب،و د قة الرتتيب،فأتى كتابو يف ثالثة أقسام،األول للصرف و الثاين للنحو، يف

                                                   
 .104/105،صالسابقاؼبصدر السجلماين،  1
 .16صه السابق"،4،"تاريخ النقد األدبي و البالغة حتى القرن ؿبمد زغلول سالم  2
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استناًدا 1(.وم العربية يف البالغة و النقدو الثالث للبالغة بعلومها الثالث...و ىي كلها وبتاج إليها كل دارس لعل

      اسة)ىذا الفن على منهج علمي يتخذ إىل ىذا فإن  السكاكي فق د البالغة و طو رىا و كذلك اعتمد يف در 

و من خالل ىذا اؼبفهوم،يتجل ى سبيز 2،اسا عليو التعريفات و التقسيمات(من الفلسفة و اؼبنطق و علم الكالم أس

 اؼبعرفية وذلك الستخدامو اؼبنطق و الفلسفة و علم الكالم. تومصطلحابالروح العلمية الّت  تكسب  السكاكي

و بعد معرفة اؼبصطلح البالغي عند السكاكي ننتقل إىل اغبديث عن اؼبصطلح البالغي النقدي 

ز اؼبصطلح النقدي للسلجماسي،وصفاتو األساسية الّت  هبب تو فرىا لكل مفردة من اللغة لتصري مصطلحا،و يتمي

صطلحات و ىذا األمر ليس خاصا باؼبصطلح النقدي يف الوقت نفسو دبميزات خاصة ذبعل ىبتلف عن باقي اؼب

ا تتقدم العلوم اؼبختلفة بفضل  وحده،بل ىي ظاىرة عامة حيث"ال يبكن أن يبين أي علم على مبوذج غريه و إمب 

  بني العلوم  فاالختالف اؼبوضوع 3،عو"و من اػبضوع ؼبوضو استقالل كل واحدة منها عن آخر استقالاًل ال يبكن  

 االختالف يف الرؤية. ىو الذ ي يفرض

و النقد األديب ىبضع ؼبوضوعو دون أن يعّن باالنغالق على الذات،بل يبكن للنقد األخذ من العلوم 

للسجلماسي قبد قد وضع و للوقوف عند اؼبصطلح 4ن تطوير مقاربتو لظاىرة األدبية.األخرى و ىذا ما يبكنو م

فهرسني أو جانبني:اعبانب الغوي و اعبانب اعبمهوري )االستعمال(و قد جعل لكل جنس أو عنوان 

 5اؼبفاىيم نبا اؼبوطئ و الفاعل.فرعي،مصطلحني كبريين ليضبط هبما 

                                                   
 .287/288دار اؼبعارف،د ط،ص،"البالغة تطور و تاريخ"،شوقي ضيف  1
 .288اؼبرجع نفسو،ص  2
 يف اللغة ريمذكرة لنيل شهادة اؼباجست،"المصطلح البالغي في كتاب المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع للسجلماسي"،مشري بن خليفة  3

 .61،ص2008/2009العربية،زبصص،البالغة و األسلوبية،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،قسم اللغة العربية و آداهبا،
 .61/62،صواؼبرجع نفس 4
 .114/115السجلماسي،اؼبصدر السابق،ص 5
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بو من صبلة  للعنوان األساس و ما يربطها الالحقةفاألول أراد بو اؼبعّن أو القاسم اؼبشرتك بني التفريعات 

اؼبعاين و الثاين ىو القانون النظري أو القاعدة العلمية الّت  تسمح باشرتاك اؼبصطلحات يف مبناىا و معناىا النقدي 

     و هبذا يظهر سبيز ا اؼبصطلح عند السجلماسي)خباصية التحديد العلمي و الد قة و هبذا يظهر سبيز  اؼبصطلح 

ت لمي و الد قة اؼبتناىية يف مفهومو الذايت اػباص،وفيما يرمي إليو من دالالعند السجلماسي)خباصية التحديد الع

   مرونة ىذا اؼبصطلح يف إطار التنظري العلمي الصارم خصوصا و أن  البالغة  رية تطوير علم البالغة،إضافة إىلفك

،خاصة التالزم و التقاطع الدائم مل تتمت ع قبلو دبصطلحات مستقلة متفر دة ال تشاركها العلوم اللغوية و الفقهية فيها

بينها وبني النقد األديب،فبا يتطلب التحديد العلمي اؼبضبوط للمصطلحات البالغية مث زبليص اؼبصطلح من ظاىرة 

يف علوم البالغية إم ا باؼبعّن نفسو أو دبعّن مغاير يوقع  االشرتاك و اػبلط الذ ي أساسو الرتادف،دون أن يتكر ر

 1قل إىل حقل بالغي ؿبد د(.م حول انتماء اؼبصطلح إىل حالدارس يف لبس دائ

يف كتابو"منهجية تفريعات األصول إىل فروع و تفريع الفروع بدورىا إىل فروع  إن  اعتماد السجلماسي

أصغر،جعلتنا نستعني يف إحصاء اؼبصطلحات البالغية دبشجرات مصطلحية خاصة بكل جنس،مث ؿباولة صبعها 

جر اػباص يف مشجر إصبايل وبد د العالقة الّت  تربط بني كل اؼبصطلحات البالغية أصواًل و فروعًا مثال:*اؼبش

 :دبصطلح اإلهباز

            

 

 

                                                   
 .182،صالسابق سجلماسي،اؼبصدرال 1
  بعرض اعبانب اللغوي لينتقل إىل عرض اؼبعّن الشائع اإلهباز:اختصرت و قدم السجلماسي مصطلح"األمردبعّن االختصار نقول أوجزت يف  اإلهباز"

 .اإلهبازلإلهباز و بالعودة إىل مشجر قبده قسمو إىل قسمني اؼبساواة و اؼبفاضلة فذلك ىو جنس 
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 االنتهاك            االطالق                                                 

 ضافة     ما يقع يف تركيب الصفةما يقع يف تركيب اإل     نبالالخرتام         اإلا                 

 االكتفاء باؼبقابل             االكتفاء                 

من خالل به المنزع:السجلماسي في كتاالقضايا النقدية و البالغية التي تطرق إليها   -ج

اؼبباحث الّت قرأناىا وجدنا أن  السجلماسي تعرض لقضايا نقدية و بالغية يف غاية األنبية أعطت لنا نظرات حية 

 متجد دة يف اإلعجاز البياين و الفكري يف القرآن الكرمي مل يسبق إليها أحد و من أبرزىا:

 العرب كثريًا و ما يزالون، اعرتك حوؽبا النقاد و األدباءو ىذه القضية الّت  :اللفظ و المعنى             

 و أخذت نصيبها األوفر من منزع للسجلماسي.

   إليجاز   ا

 المساواة المفاضلة

 التضمين االختزال

 االصطالم

 

لحذفا  
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        و "يرى السجلماسي أن  اللفظ ينبغي أن  يكون دوًما مساوقا للمعّن حىت ال توجد بينهما منافرة،

      ب أن يتحاشى يف تراكيبو االختالل بني اللفظ على الكات ،يعين أن  1ال يتبني أحدنبا أغراض عن اآلخر"و 

أو القول و ما وبملو من معّن،ؼبا يرتتب عن ذلك من نفور السامع و استقباحو ؽبذا الصنف من الكالم و يشرتط  

         كذلك أال  يشوب اللفظ زيادة من اللفظ حشو فارغة عن الداللة فيبدوا القول واسًعا فضفاضًا بالنسبة 

  وبملو من معّن. إىل ما

     و شروط،أم ا زيادة اؼبعّن على اللفظ غري منكرة و ال مستكرىة،بل تدخل يف اإلهباز،و ىو أنواع و ل

"و قد عاعبو السجلماسي معاعبة دقيقة مدعمة بنماذج من القرآن الكرمي و من الشعر و النثر،و مثل ىذا النوع 

قبول و يدخل ضمن البالغة العالية،و أحيانا يقرأ يف اؼبنزع إيثار من اإلهباز الذ ي يفصل فيو اؼبعّن عن اللفظ م

:يف اؼبساواة و ىو النوع األول اؼبتفرع عن اإلهباز،ىذا النوع         قد قال السجلماسيف االرباد بني اللفظ واؼبعّن

ؼبعاين دبا ىي ذوات ألفاظ،ينبغي من الداللة يف اؼبرتبة العاؼبية و الطبقة الرقيقة،فإن  األلفاظ دبا ىي ذوات اؼبعاين و ا

     2مساس اللفظ شبو اؼبعّن فهو أمت و أفضل(.اا أن يكون طبقا األخر و إن أمكن لكل منهم

 األديب،يعترب التخييل مسألة نقدية مهمة يف اؼبنزع باعتباره أداة فن ية فعالة يف العمل :التخييل 

  جوىر الشعر،لذلك يقول يف ىذا اؼبوضوع مستفيدا من الرتاث النقدي و الفلسفي يعترب التخييل فالسجلماسي

 3طبيعتو و وجوده بالفعل(.)و التخييل ىو احملاكاة و التمثيل ىو عمود الشعر إذا كان بو جوىر القول الشعري و 

   اصة سياقات اغبذف لذلك نلمس اىتماما الفتا للنظر لدى اؼبؤلف بقيمة خيال اؼبتلقي يف سياقات الكالم و خ

                                                   
 .111السجلماسي،اؼبصدر السابق،ص  1
 .189/190اؼبصدر نفسو،ص  2
 .185،صنفسواؼبصدر  3
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ا وىَ ءٌ آا جَ ذَ  إِ ىت  حَ ا رً مَ ز   ةِ ن   اعبَ ىَل إِ  م  ه  بـ  ا رَ و  قٌ تَـ ا   ينَ ذِ ال   يقَ سِ )وَ و يقول يف تعليقو على حذف اعبواب يف مثل قولو تعاىل:

فاعبواب أيضا ؿبذوف و حبذف اعبواب لقصد اؼببالغة،ألن  السامع يرتك مع أقصى زبيلو  ،1ا(هَ ابـ  وَ بـ  أَ  ت  حَ تِ فٌ  وَ 

   بتقديره أشياء ال وبيط هبا الوصف و ذلك حني يسوق السياق إىل واحد يقع على أكباء كثرية و وجوه متعد دة 

ا تقع دفعة وبار الوىم و   و أخذه بالنوع،   يعظم التخييل هبا بذلك و ألخذ بعضها يدل على بعض يف زمن كأهن 

 2اؼبعني،فال يكون ذلك الوقع(. و لو صرح باعبواب لوقف الذىن عند اؼبصرح بو

 :لقد لفت السجلماسي االنتباه إىل اػبلط الذ ي كان واقعا بني الشعر و الخطابة و عالقتها بها 

شعرية،دون اػبطابة وىذا اعبنس الشعر و اػبطابة ويف النقد العريب،فقد رأى أن  عنصر التخييل خاص بالصناعة ال

و موضوع الصناعة يف اعبملة ىو الشيء الذ ي فيو ينظر و عن أغراضو   أي التخييل ىو موضوع الصناعة الشعرية،

          ،3وزونة متساوية و عند العرب مقفاةالذاتية يبحث،إذا كان الشعر ىو الكالم اؼبخيل اؼبؤلف من أقوال م

البالغية الّت تنخرط ربت علم البيان و ىي األنواع  على أساس أن   ل عن اػبطابةذلك ال ينفي التخيي و مع

عليها يف إحداث التخييل و احملاكاة يف الكالم  التشبيو و االستعارة،و اؼبماثلة أو التمثيل و اجملاز ىي الّت يعتمد

أكثر اتصاال بالشعر منو باػبطابة،و كأن و يريد القول أن  استخدام احملاكاة ل يياألديب،إال أن و السجلماسي يعترب التخ

أو التخييل يف اػبطابة يكون بدرجة أقل فبا ىو يف الشعر و يتميز الشعر دبيل زائد إىل التخييل و اػبطابة دبيلها 

الفهم لبنية الشعر الذ ي أفاد فيو إىل العناصر األخرى كالوزن و القافية،إن  ىذا  الزائد إىل الشهرة و اإلقناع إضافة

 . 4سيما كتبو حازم يف منهاجو(في الرتاث النقدي و الفلسالسجلماسي كثري يف ال

                                                   
 .-73-سورة الزمر،اآلية 1
 .118،اؼبصدر السابق،صلسجلماسيا  2
 .151،صنفسواؼبصدر   3
 .10صحازم القرطاجين،اؼبصدر السابق، 4
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و ىذا ما مكن و من ذباوز النصوص الذي كان غالًبا يف األوساط النقدية التقليدية الّت  كرست مفهوما 

شكليا حيث ربطت الشعرية بالوزن و القافية فحسب و أنبلت عنصرا جوىريا فيو و ىو التخييل الذ ي اجتهد 

 السجلماسي فيو ليعيد إليو مكانتو يف الصناعة الشعرية.

يف منتصف القرن السابع اؽبجري شهد الغرب ه(:321-العددي المراكشي) اءابن البن   -3 

ميالد علم من أعالمو الرواد يف الفكر و األدب،و اغبديث عن ابن بناء سيقودنا ال ؿبالة على أكثر من باب يف 

الغية وفق مبط شأن البالغة الرياضية،حيث عد  من األفذاذ القالئل الذ ين سانبوا بقسط وافر يف ربليل العناصر الب

و يعد كتاب"الروض اؼبريع يف صناعة البديع"من الكتب اؽبامة يف الرتاث البالغي الرياضي و االستدالل األرسطي. 

اؼبغاريب،و ذلك ؼبا وبتويو من منطق سليم حيث أن و جاء مل ما بأصول البديع و اىتمام زائد بالبيان العريب  اؼبفضي 

و و جزئياتو صبيع ذ ي"قصرت دون بالغتو و براعتو الفهوم،و اكبصرت ربت كلياتال إىل ظاىرة اإلعجاز ىذا القرآن

 1بو اغبجة" العلوم...فقامت

و غاية ابن بناء من تأليف ىذا الكتاب"تقريب أصول صناعة البديع من أساليب البالغية و وجوه التفريغ 

تنادا إىل ىذا،فإن غاية ابن البناء تتبّن وفق اس 2يادة اؼبنة و فهم الكتاب والسنة"تقريبا غري ـبل...و منفعتو يف ز 

األديب لإلبداع أم ا اؼبقصد الثاين ىو ديين  و ذلك من خالل فهم أسرار و خبايا و صبال هتيئ صدين و نبا:مق

 القرآن الكرمي وفق التأويل الر ياضي.

 

 

                                                   
 . 67م،ص1985،ط قرون،اؼبكتبة اعبديدة ،الرباطـ،دربقيق،رضوان بن شالروض المريع في صناعة البديع"،ابن البن اء العد دي اؼبراكشي،" 1
 .68،صاؼبصدر نفسو  2
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عند ابن غة قبل اػبوض يف قضايا كل يات البالكل يات البالغة عند ابن البناء المراكشي: - أ

  البن اء

معرفة اؼبنهج و  الّت  قد جعلها الكاتب بداية الطريق بغية تأسيس و اول مسائل مه مةالعددي البد  من التطر ق و تن

الّت  ذبنح تارة كبو اؼبنطق األرسطي و تارة أخرى كبو اؼبنطق  السليم،و كذلك معرفة القيمة اغبقيقية لصناعة البديع

 الر ياضي.

بعد أن انتهى  اؼبؤ لف من بيان وصناعة البديع عند ابن البن اء العددي:البالغة و ال -ب

البسملة و اغبمدلة بدأ يتحدث عن اإلعجاز اللغوي و البيان للقرآن الكرمي،حيث ذكر الكل يات القرآنية الّت 

فمسألة .1لكل  شيء و جزئياتو صبيع العلوم اكبصرت ربت جزئياهتا صبيع الفهوم حيث قال:)...فهو للن اس بيان،و

حبيث قصر دون بالغتو ىي كل  ما لو عالقة بالوضوح،أي ليس فيو غموض  البيان الّت  قصدىا اؼبؤل ف

على اإلتيان بأقل من سورة مثلو،و لو رجعنا إىل ابن البن اء قبده يوجو القارئ و يهيئو  افهوم،دبعّن الذ ي عجزو اؼب

   القرآين و ىو اؽبدف الذ ي رظبو،أي توجيو القارئ إىل فهم اؼبعّن اعبزء الذ ي يتضمن الكل، كبو مسألة اإلعجاز

أو تقريب أصول صناعة البديع و األساليب البالغية فيقول:)و غرضي أن أقرب يف ىذا الكتاب من أصول صناعة 

،وظبيتو ل،يصغر جرمو و يكثر علموغري فب   ه التفريع تقريبا غري ـبل تأليفاالبديع ومن أساليبها البالغية و وجو 

                              2اؼبن ة و فهم الكتاب و السن ة(. الر وض اؼبريع يف صناعة البديع...و منفعتو يف زيادة

حدد  ابن البن اء مصطلح البالغة ربديًدا موجزا فقال:)و البالغة ىي أن يعرب عن اؼبعّن :البالغة * 

                                                   
 .68،صالسابقاؼبصدر ابن البن اء العددي اؼبراكشي،  1
 .68/69،صنفسو ؼبصدرا  2
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هبا حصولو يف النفس متمكًنا من الغرض اؼبقصود،و ليس كل من الن اس يسهل عليو الوجيز اؼبطلوب عبارة يسهل 

 1من البسيط بل ىم على ثالث رتب(. وال كل هم ال يفهم إال  

التعاريف السابقة،بل وباول جاىد أن هبد لنفسو تعريفا جامًعا مانًعا استنادا إىل ىذا التعريف تراه ال يشبو 

فكره يف التحديد الذ ي مل يتفق فيو مع غريه من علماء مدرستو،فحازم ال وبدد  ستقالليتوو ىذا ما يد ل على ا

 ،و كذلك تعريفها عند اؼبشارقة2شتمل على صناعة الشعر و اػبطابة(للبالغة تعريفا فيقول:)إن  علم البالغة ي

أن  منذ حيث ارتبطت بالفصاحة و طورا آخر يقول انفكت عنها،و ىذا ما يدل أن تطور البالغة و مفهومها بدأ

.دخل عليها فن اػبطابة و الشعر ألرسطو و ىذا ما أسهم يف تطعيم الد رس البالغي العر   يب 

عن اؼبعّن سديد بلفظ و على ىذا األساس قبد ابن بناء قد وضع على حاشية كتابو أن  البالغة)التعبري   

     ،حىت و إن مل يتبع ابن بناء العدد ي التعاريف السابقة لو،3يو(شريف رائق منبئ عن اؼبقصود من غري مزيد ف

ناىيك عن تفريقو ما بني البالغة و الفصاحة و علم البيان و صناعة البديع و لو رجعنا فإن و اتبع طريقتو جديدة،

لوجدناه يعرف البالغة انطالقًا من تصوره للفصاحة فيقول)ال يكون الكالم إىل تعريف البالغة عند اعباحظ 

         ىل ظبعك أسبق من معناه يستحق اسم البالغة حىت يسابق معناه لفظو و لفظو معناه،فال يكون لفظو إ

       طروحة و ىذا يعين أن و أعطى العناية لأللفاظ على حساب اؼبعاين و الّت عب  عنها اؼبعاين م 4إىل قلبك(

 يف الطريق.

                                                   
 .87،صنفسواؼبصدر  1
 .19حازم القرطاجين،اؼبصدر السابق،ص 2
 .87ابن البن اء العد دي اؼبراكشي،اؼبصدر السابق،ص 3
 .115،ص7،مطبعة اػباقبي، القاىرة،ط2ربقيق،عبد السالم ىارون،ج،"البيان و التبيين"،اعباحظ أبو عمرو بن حبر 4
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حازم القرطاجين وابن غاربية اؼبتمثلة يف لسفية اؼبو ينبغي أن نشري إىل توجو اؼبدرسة النقدية و البالغية الف  

م آمنوا بوحدة اؼبصطلح،        البن اء اؼبراكشي و السجلماسي قد ازبذ ت لنفسها مبطا خاًصا،وذلك من خالل أهن 

ابن البن اء العد دي للبالغة ثالث مستويات تتعلق باؼبتلقي الذ ي وباول فهم الرسالة و على ىذا األساس أوجد 

 اؼبوجهة إليو فجعل اػبطاب الوجيز،و اػبطاب البسيط و اػبطاب اؼبتوسط.

 :البناء يف طبسة عشر موضعا من كتابو مع عنوان يأيت مصطلح البديع عند ابنالبديع و البيان  

ظاىرة صبالية تقررىا ؿبسنات أسلوب اػبطاب،و معناه ظاىرة صناعية  مقصده عن اعتبارهفيها  ،ال ىبرجالكتاب

تنطوي ربت علم البيان و يتضح ىذا عندما يقول:)إن  صناعة البديع ترجع إىل صناعة القول و داللتو على اؼبعّن 

  نسان،و إمبا وبصل إ يح ال باستفادة منمن عنده على األذىان،و يشهد بو العقل الصر  فهو شيء يفضيو اغبق

و من ىذا 2الَبياَن((، َعل َموٌ  لقولو تعاىل: ))َخَلَق اإلن َسانَ 1لى العلم الذ ي عل مو اهلل خلقو(من اؼبخلوقني التنبيو ع

ا تعطي القوانني  اؼبنظور قد حدد ابن البناء العددي داللة الصن اعة فقال:)و الصناعة من حيث ىي صناعة إمب 

ر  ذلك أنو فرق بني العلم الذ ي يبيز الكليات و يبيز و م3ا اعبزئيات اؼبندرجة ربتها(،هب الكلية الّت تنضبط

 .جزئيات شيء فبا يشتبو يف الصناعةاعبزئيات،و يبيز بني جزئيات كلِّي و 

فهذا النص يؤكد على داللة الصناعة الّت تنبين على صناعة القول و داللتو على اؼبعّن،حيث يكون مستندىا  

ج أسفلو صناعة البديع،و العلم يتعلق باؼبعاين،خبالف الصناعة متعلقة ر منو البيان،فالعلم عام كلي يند العلم

                                                   
 .88البن اء العددي اؼبراكشي،اؼبصدر السابق،صابن  1
  (.4و 3)سورة الرضبن،اآلية، 2
 .88بن البن اء العد دي اؼبراكشي،اؼبصدر السابق،صا 3
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         باأللفاظ إذن ال فرق بني صناعة البديع و صناعة البيان،أما علم البيان فوقهما)فإطالق البيان على الصناعة أمر 

 1غري سديد(.

وجو ـبتلفة عند النقاد من غري ابن البناء،ذلك أهنا كانت البديعية ربتمل أظية أو فإذا كانت الصناعة اللف  

       تعين عندىم)خربة الشاعر و حذقو و مهارتو الّت تعينو على إجادة فنِّو،فإن ابن البناء يعترب الصناعة اللفظية

م البيان ال ينحصر و صناعة من الكل يكشف و يربز علم البيان و الفرق اعبوىري بينهما أن )عل أو البديعية جزءا

البيان قد تنحصر...و علم البيان ىو األصل،يبِيز الكليات و يبيز اعبزئيات،و صناعة البديع ترجع إىل صناعة 

فعلم البيان موىبة ال صنعة ألنو ال يكتسب بالتعلم،و ىذه ؾبال الدراسة  2ل و داللتو على اؼبعّن اؼبقصود(.القو 

و اؼبوىبة اػبالقة  ىو كيفية االستناد إىل االستعداد الفطري و 3رسة األدبية و اعبيدة غية و اؼبماالنقدية و البال

للفعل األديب و تكوين البليغ،و يشرتط ابن البناء العددي يف البديع أن يكون اللفظ بإزاء اؼبعّن،و اؼبعّن موجها 

 كبو الغرض اؼبقصود.

صر من جهة العبارة باللفظ)فلذلك أىل صناعة تنحصر من جهة اؼبعّن،و لكن قد تنحألن األغراض ال   

و صفوة القول أن اؼبدرسة 4(.البديع حصورىا باالستقراء من جهة العوارض اللفظ إىل أقسام ظبوىا بأظباء بينهم

عما آلت إليو مصطلحات ىذا  ة ترادف فيو و تكاملية و تراجعيةنظر الفلسفية اؼبغاربية،تنظر إىل البديع)

                                                   
 .89اؼبصدر نفسو،ص 1
 .127السابق،ص ، اؼبرجعبوغازي حكيم  2
 .30ابن البناء العددي،اؼبصدر السابق،ص 3
 .90،صنفسواؼبصدر  4



 المدرسة النقدية و البالغية الفلسفية                      الفصل الثاني                            

 

 

60 

             مع كل مصطلحات البالغة  ا...كما أهنا تتكامل يف األسلوبالبالغة يف مشوؽبالعلم،...فهي ترادف 

 .1الية تفرزىا ؿبسنات أسلوب اػبطابو القصاصة...و مل ىبرج ابن البناء عن اؼبعّن البديع كونو ظاىرة صب

الّت قامت عليها بنائية  و معّن التيارات،و علم البيان الذ ي )يبثل النظرة الفلسفية يف النقد و البالغة  

و فن  مق فيها اؼبضمون كتابيو فن الشعراؼبنزع...و كان الرواد األوائل أحسن إطالقا على اؼبنطق أرسطو و أع

 2غني الذين عرفتهم القرون السابقة(.اػبطابة و البال

أسفلو اعبزئيات و ال لبرج عن دائرة اىتمام ابن البناء بالبديع،نالحظ توجو البارز فيو و الذي تندرج   

حيث تعترب البديع ظاىرة صبالية تفرزىا ؿبسنات األسلوب اػبطاب و معناه و كظاىرة صناعية تندرج بشكل ربت 

و لتذكري قبد أن ابن البناء العددي ب.علم البيان و ترادف علم األسلوب الّت  أكد  عليها بلغاء العصر باؼبغر 

طبسة عشر موضعا من الكتاب و ذلك للعثور على مكامن ربدث عن وجوه صناعة البديع  و اصطالحو يف 

 إعجاز أو الكشف عن كلمات ذات الداللة العميقة.

و إن  القرن السادس ىجري و ما بعده على الرغم ما عرفو من تطاحن السياسي،إال أنو عرف قفزة نوعية   

مامو اندماجا البالغة،عرف البديع أآخر،يف علم  دبيالد اؼبدرسة الفلسفية)و عرف البالغة استمرار آخر و ربوال

   جديدا و غيابا اصطالحيا كما غي ب علم اؼبعاين و أعطى لعلم البيان مفهوم علمي كل ي و مقويل آخر عوض 

     ،3ربت رقابة و بتوجيو علم البيان( بو علم البالغة الّت أضحت و كذا البديع ــ صنعة سبارس أساليبها و طرقها

 حيث أشبرت آراء الفالسفة و البالغني. البالغي اؼبغاريب مصداقية القراءة و ىذا ما أعطى للدرس

                                                   
، 1داب و العلوم اإلنسانية بالرباط،طآلا منشورات،كليةالنقد األدبي بالمغرب خالل القرن الثامن للهجري" ،"مناهجل الغازيعال   1

 .491/492،ص1999
 .496اؼبرجع نفسو،ص 2
 .495،صالسابقاؼبرجع عال ل الغازي،ينظر: 3
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ىو انتقال من الكل إىل اعبزء،من أجل ضبط ابن البناء ىو استنتاجو  ن كل يريدهأ و من اؼبلفت للنظر  

بيان جزئيات ة اؼبراد معاعبتها و مثال ذلك البديع إىل أن وصل و قال:)و كذلك القواعد الكلية اؼبشرتكة لالظاىر 

 .1 ينحصر و صناعة البيان قد تنحصر.العلوم كلها ن علم البيان،فعلم البيان ال

ن تصل حد  الرتادف و عليو يعلق ابن إىل أ البديع تتداخل فيما بينها أن أقسام و قد وصل إىل نتيجة مفادىا 

ىل ىذه الصناعة ذلك ىبتلف أ كب و تتداخل...و ألجلالبناء بقولو"وقد تلتف أقسام البديع بعضها البعض فترت 

 نو قد وقع االتفاق على الصورة ذلك ـبال بالصناعة،فإيف أمثلة جزئية،...و ذلك ألجل اختالف العبارات،و ليس 

ا وبتاج إىل أظباء و األجناس ألجلاالختالف يف إدراجها ربت أ ال يضراعبزئية الّت فيها،ف  ي كل ي كان...و إمب 

عليو فإن أحسن األساليب البالغية ما كان بعيدا عن التكلف و الغلو حيث أن  صبال و  ،2اؼبخاطبة فيها ضبطها(

 الفظ إذا فهمو السامع.

والبد  من اإلشارة إىل تعامل ابن البناء مع الدرس الفلسفي و مكامن التأثري الّت جعلتو يويل اىتمامو كبو   

اؼبنطقية الر ياضية الّت وجدناىا عند ابن البن اء العد دي اؼبنطق الر ياضي،و ألجل ىذا سنبني أىم اؼبعامل الفلسفية و 

 من كتابو الروض اؼبريع يف صناعة البديع. الّت  جنح إليها و توس ل هبا كبو ربديد الغاية

   )االىتمام بالكل يات و إدراج اعبزئيات ربتها،حىت ال يشتبو هبا شيء بشيء و لذلك كانت األقسام الكل ية  -

 ع حبسب كل ما يراه كل واحد .الّت  فيها توض

الة على ما اذبو إليو و منها ال -        سرب  االستفادة من مؤلفات الفالسفة السابقني،و استخدام مصطلحات الد 

 1و التقسيم و اعبنس،...إخل(.

                                                   
 .469ؼبرجع نفسو،صا 1
 .173ابن البن اء العد دي اؼبراكشي،اؼبصدر السابق،ص 2
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         ستفادة من اؼبصطلحات القديبة،البد  من اإلشارة إىل القسمة اؼبنطقية الّت  اعتمدىا يف الروض اؼبريع و اال -

       ،مث قسم اللفظ بالنسبة إىل كل قسم اللفظ على اؼبعّن إىل ثالثة أقساميف الفصل األول،حيث قسم داللة 

     ا النح اة و مثلو.قسم اؼبرك ب إىل أربعة أقسام،فكان من أقسام اؼبعّن إىل أربعة أقسام،و ىذه القسمة اعتمدى

،و ىكذا حىت انتهى 2النعت و اؼبنعوت مع اؼبضاف إليو أن جعل األول تركيب تقييد و اشرتط وجعل من ضمنو

 من األقسام األربعة.

     بعدما أشاد ؿبق ق الكتاب بقيمتو مصطلحات صناعة النقد عند"ابن بن اء المراكشي": -ج  

  اؼبصادر الّت استقى منها مادت و اؼبعرفية و الّت  يف ؾبملها استندت إىل كتب البالغية و اؼبنجز النقدي اؼبشرقي، و

و كذلك االطالع على ما كتبو اؼبغاربة قبلو،و األخذ من اؼبنهل الفلسفي اإلسالمي كابن رشد و ابن سينا)و من 

 3ثر بآراء الكبار الل غويني كاػبليل و األصمعي و سيبويو(لكتب اليونان يف الشعر و اػبطابة،و تأ تلخيصاهتم

يف كتابو فيقول احملق ق:"يت بع اؼبؤل ف يف كتابو منها يكاد  استأنف اغبديث عن اؼبنهج الذ ي وضعو ابن البن اء العد دي

                إىل اػبتام...و يسلك اؼبؤلف مسلك اإلهباز ئر الفصول و األبواب منذ البدايةيكون مطردا يف سا

   4ختصار من غري أن ىبل  باؼبعّن".و اال

حيث يتحد د االختصار يف التعاريف أحيانا،دون مده يف التقسيم اػباص بالكل يات و ىذا اؼبسلك قد اعت  

ري فبل  يصغر )تأليًف غاإلخالل بالعملية التأصيلية و ىذا ما نفهمو من كالم الكاتب يف مستهل الكتاب بقولو

             و ىذا ىو علمو يف الشرح و التبويب فهو وبد د اػبالفات جوىر ية بينو و بني  5يكثر علمو(.جرمو و 
                                                                                                                                                               

 .173،صونفساؼبصدر  1
 .75/76،صنفسواؼبصدر  2
 .16ؿبمد العمري،اؼبرجع السابق،ص 3
 .41ابن البن اء العد دي اؼبراكشي،اؼبصدر السابق،مقدمة كتابو،ص 4
 .43،صنفسوؼبصدر ا 5
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   ما سبقو،لعلمو بأن  الصواب فيها اختاره و ارتضاه لنفسو،فهو يعتمد على اعبد ة اؼبنطقية اؼبفعمة بطالوة البديع 

صاحب اعبودة االقتباس،و نقلو احملقق فيها يناسب و يقول يف شعره ذكر  و حالوة الفصاحة و جودة العبارة.

 ارِ صَ تِ  االخ  يف  ابِ وَ الصَ ي بِ مِ ل  عِ ي       لِ مِ اَل  كَ يف  ةِ ازَ جَ ىل الوَ إِ  تٌ دٌ صَ مقامو،حيث يقول ابن البن اء:قَ 

 راِ بَ الكِ   اءَ رَ زَ إِ    ت  ف  خِ   ن  كِ لَ  وَ  ي        مِ ه  فَـ   ونَ ا د  ومً ه  فـ    ر  ذِ حَ أ   ملَ   وَ                      

 1.ارِ غَ الصِّ   يم  لِ ع  تَـ  طِ س  البَ  ن  أ  شَ  وَ           ين أ  شَ   اءِ مَ علَ الٌ    ةِ ولَ ح  ف    نَ أَ شَ فَ                        

تعريف  لفنون البديع يلحظ تباين واضح يف إحصاء وإن  اؼبتصفح للكتاب من حيث قيمتو االصطالحي ة   

  تعامل مع اعبزئيات اؼبوجودة يف الكتاب،حيث نلتمس)اىتمام جاء باؼبصطلح سي ما يف مدخالتو و ـبرجاتو،و ال

و تأصيلو،إذ ال يكاد يسربغو رأي  حبث من أحباثو حىت يستويف  اغبديث عن اؼبصطلحات اؼبتداولة يف ؾبالو 

    ات اؼبعجمي ة تأصيال،و توضيحا و تقسيما،و تفريعا بد قة نادرة ودراية واسعة،و يتناولو يف الغالب على اؼبستوي

و الصرفية و اإلعرابية و البيانية،و ردبا اؼبنطقية و الفلسفية أيضا.فتتفجر من ثنايا أحباثو العلم ية الفسيحة  و الصوتي ة

     اؼبتأثرة إىل حد  كبري باؼبنهج الر ياضي و العقلي سيول اؼبعارف و العلوم اؼبتنو عة و مستوياهتا اؼبتعددة،انطالقا 

و األدب و فنون القول لشريعة و أصوؽبا و عرب العلوم العقلية و الفلسفية و الر ياضية،انتهاء بعلوم الل غة من علوم ا

 2اؼبختلفة(.

            و مر ذلك أن  ابن البن اء العددي تعامل مع اؼبعجم االصطالحي جبملة من اػبصائص اؼبعرفية  

حيث قبده )يسوق اؼبصطلح البالغي الذ ي يريد  فين   و أديبذكائ و ىذا دليل على و الّت  تتحد د وفق الربىان

نواع متحدثا عن كل نوع و تقريبو إىل اإلفهام و يضعو يف إطاره الدقيق،مث يعرض إىل ما يندرج ربتو من أ بسطو

                                                   
 .44السابق،ص صدراؼب "،من مقدمة كتاب الروض"،بن شقرونا 1
 .144بوغازي ،اؼبرجع السابق،صحكيم  2
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يات الّت اعتربوىا قانون و ىناك من اؼبصطلحات الن قدية  و البالغية الّت  مل يدخلها ربت الكل  1على حد ة(.

            حاول توظيفها ضمن فضاء ـبصوص يتعلق دببحث أسباب غمض الكالم،حيث وباول أن يبسط  و البالغة

حات الوظيفي للمصطللنا اؼبصطلحات النقدية الّت تتعلق دبقاصد اؼبتكل م كبو تأديبو اػبطاب،ذلك أن  الفرق 

اؼبخاطب أن  ـباطبيو يعرفها و ىذه الد اللة حصرىا ابن تستعمل يف تسمي ة اؼبتصورات الّت  يقد ر  راجع إىل كوهنا

 2ستمعني و فبا ذكره يف ىذا اؼبقام.البن اء يف مدى استيفاء الكالم الشروط اػبطاب،و أحوال اؼب

 غاب عنو أخل باؼبكان و دبركزه و غريه أي  ،وفاإلخالل من أخل  بالشيء أي أجحفاإلخالل:  - أ

و ناقصا  فيكل  كالم إن كان اؼبعّن(ابن البن اء أثناء تقسيمو للكالم على أن   و ينص3مل يف بو. و تركو وأخل بو:

،و إذا كانت بنية الكالم غري مستوفية ألركان سبام اؼبعّن كان اػبلل باديا عليها،و  4إخالاًل( غري مستويف فذلك 

  دبعناه عند ظباعك إي اه  يكب  :ماال ينذكر صاحب صناعتني اإلخالل باسم اؼبقص ر قائال:)و اؼبقص ر من الكالم قد  

  )أن يرتك  ،أما قدامة بن جعفر فاإلخالل لديو من عيوب ائتالف اللفظ و حدد ه بقولو5إىل الشرح( و وبوجك

..كان الكالم.من اللفظ ما بو يتم اؼبعّن ويقول ابن البن اء:)و مىت كانت اؼبعاين بي نة بنفسها أو بقرينة سي اق 

ا ىي إليصال اؼبعّن إىل الن فس،فإذا اإلهباز نافعا ألجل  التخفيف عن النفس ألن  األلفاظ غري مقصودة لذاهتا إمب 

هو ؿببوب وصلت الن فس إىل اؼبعّن بغري اللفظ كان اللفظ زائدا فيثقل...و كل ما يسهل يف الوصول إىل اؼبطلوب ف

البن اء كل ما يتعلق باإلخالل و ما يشوب استنادا إىل ىذا القول فقد ذكر ابن  و، مكروه(و كل ما يعو ق عنو فهو 

ا يبسط و يسهل اؼبعّن فهو ؿببوب و العكس.الكالم من   عوائق و أمب 
                                                   

  44،اؼبصدر السابق،صينظر: ابن شقرون 1
 .145، صالسابق ، اؼبرجعبوغازي حكيم  2
 السابق،)مادة َخَلَل(. صدر ابن منظور،اؼب 3
 .36،صط ،اؼبكتبة العصري ة،بريوت،لبنان،د،علي ؿبمد البجاري،ؿبمد أبو القصل إبراىيمقيقرب،"الص ناعتين"،العسكري أبو ىالل 4
 .204،صط خفاجي،دار الكتب العلمية،بريوت،د،ؿبمد عبد اؼبنعم قيقرب،"نقد الشعر"،ن جعفربقدامة  5
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 التعسف من الصفات الّت تطلق على الن ص األديب إذا ما حاد كاتبو عن تتبع األثر :التعس ف - ب

ا فب ا ال وبمده ابن  و تعسف و تعب يف طريقةالسليم و قام بوضع األساليب البالغية يف غري موضعها، األداء،و ىذ 

يريد   ألن  الن ص األديب الذ ي1بالتعسف ، البن اء اؼبراكشي)فاحملمود عنده يف صبيع أساليب البالغة أن  يكون مطلوبًا

   ىو نتيجة طبيعية لسري األديب لقي.و التعسف  كاتبو إيصالو بالتعسف ىو قهر األساليب ال هبد لو قبول عند اؼبت

ا ينظر لألشياء الّت  توقعو على غري  يف ظلمات  ىدى و ال منارات منصوبة تضيء لو الطريق السليم و إمب 

ما وافق االضطراب،و الن فس تسكن إىل كل   الط ريق...ألن  عل ة حسن مقبول االعتدال كما أن  عل ة كل  قبيح منفي  

      خالل مالحظاتو النقدية اؼبوجزة حيث أن  .و ىذا اؼبطلب يسعى إليو ابن البن اء من ىواىا و تقلق فبا ىبالفو

      اإلبداع الفين  البد  للكاتب من انتقاء ألفظو و اإلحساس بقيمة ىذا االنتقاء لكي يبدع يف نظمو و ىذا يف 

 ما يدعوا إليو ابن البن اء بأن  ال هبهد األديب نفسو يف تطويع الكلمات قهرا لكي تتفق ما يريده إيصالو.

ا أوردىا بغية تبيان احملمود  التكل ف: -ج     ىو من اؼبصطلحات الّت  مل يتوقف عندىا ابن البن اء،و إمب 

رطاجين الذ ي أمل  جبوانبو الل فظية و اؼبعن وية  فقال يف منهاجو)التكل ف ه عند القمن صي غ اػبطاب،خبالف ما وجدنا

          ما ال وبتاج إليو،أو نقص ما وبتاج،إما بتقدمي و تأخري،أو ضعف تطالب الكلم،أو بزيادة إم ا يقع بتو عر اؼبالفظ،

ة ىي أحسن و إم ا بقلب و إم ا بعدل صيغة عن صيغة ىي أحق باؼبوضع منها،و إم ا بإبدال كلمة مكان كلم

 ،و ىو هبذا وبصر أبرز األساليب اؼبؤدية إىل التكل ف الّت  ينبغي للكاتب ذبنبها.2موقعا من الكالم منها(

    م ا ابن البن اء العددي فاعترب التكل ف غري ؿبمود و ال يضطر إليو يف الكتابة و ال يعترب قائلو معربا عنو بقولو:أ

ا ىو ما ال يظهر فيو التكل ف...و حسن معّن الكالم و صالحو )و علم أن  احملمود يف صبيع    أساليب البالغة إمب 

                                                   
 .173،صالسابقاؼبصدر ابن البن اء اؼبراكشي، 1

 .125حازم القرطاجين،اؼبصدر السابق،ص 2
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ا ىو ب ،فظهور التكلف على العمل األديب  1إىل اعبميل و ظهوره بالربىان(صده نائو على الصدق و قو صحتو،إمب 

ا ينشأ نتيجة اإلسراف يف استخدام األ شاكل الصدق يف التعبري،و سهولة ساليب البالغية،فاعبميل عنده مإمب 

 األلفاظ و جزالة اؼبعّن و البعد عن التكل ف و التعس ف. 

 

 

 

                                                   
 .173/174السابق،ص ، اؼبصدرابن البن اء العددي 1
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ال يسعنا يف ختام ىذا البحث ادلعّنون "بادلدارس األدبية  النقدية والبالغية الفلسفية عند ادلغاربة "باالعرتاف  

 ،ذا البحثىنادرة من خالل  تني ادلدرستني وإسهامهم يف إثراء ادلكتبة العربية بذخائر وكنوزامبجهودات رّواد ى

 نستخلص رلموعة من نتائج وىي كاآليت:

 حاولنا الكشف عن النبوغ ادلغريبو  م من احلياة الفكرية واألدبية بادلغرب اإلسالمي،جانب مه رصد -  

ابن رغم ىذا النشاط األديب الّذي عرفو ادلغرب القدمي فإّن احلركة النقدية مل تنشط إال بفضل  األدب العريب، يف

 باديس وابنو ادلعز.

هنوض وازدىار األدب والثقافة مع بوادر قيام الدولة الصنهاجية حيث وصل األدب إيل قمة وعرف  خصوبة -

 واتّساع وقد حلق مبثيلو ادلشرقي واألندلس .

 ظهور مدرستني يف ادلغرب ادلدرسة القريوان وىي ادلدرسة األدبية والنقدية الّّت حاولت مجع اآلراء النقدية  -

 والبالغية وإضفائها بطابع مغريب والّّت تزعمها عبد الكرمي النهشلي،القزاز القريواين  وابن رشيق القريواين .

 يف النقد ادلغريب القدمي . يعّد كتاب "ادلمتع يف صنعة الشعر "للنهشلي أول كتاب -

الّذي ىو مصدر اإلبداع الفّّن،ممّا سبق ربط النهشلي الشعر بالفطنة الّّت تشري إيل الوحي و اإلذلام لقد  -

          ،و جنده متأثر بقدامة بن جعفر إاّل أنّو اختلف يف طريقة طرحو يتبني أّن النهشلي شطر يف تصنيفاتو للشعر

 و قد قسم الشعر على أساس األخالق و الفضيلة.ذلذه الفنون الشعرية،

 ر حيث أن اختالف الزمان و ادلكان ستنتج أيضا أن النهشلي يقر بدور الفّعال الختالف البيئة يف الشعن -

و على سرية األلفاظ جنده مّمن يولون اىتماما بلفظ على العبارات، يؤدي بالضرورة إىل اختالف األلفاظ و

 .ادلعىن
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أّما موقفو من السرقات الشعرية جنده قد اتّبع خطى النقاد القدامى،حيث يعترب أّن السرقة ال تكون يف  -

 فقط،بل تكون أيضا يف ادلعاين. تشابو األلفاظ 

بعد رحلة يف رحاب  عبقرية القزاز لتبيني تفكريه و تنظريه و جدنا أنو مل يغفل عامال الزمان وادلكان وىو  -

 احملدثني مقارنة بالقدامى،ذلك أن الشاعر القدمي مل يكن يعاين زلنة تشبو زلنة الشاعر احملدث. يدافع عن الشعراء

قد أقر القزاز باحلد الشعر و بنيتو يف مخسة أشياء:اللفظ و ادلعىن الوزن و القافية و األدوات،وىو يفضل  -

 الشعر على النثر لقوة بالغتو و لغتو.

لفظ و ال من أنصار ادلعىن،بل كان وسطيا بينهما ومها كالروح واجلسد و مل يكن القزاز ال من أنصار ال -

 الشعر يقوم على كليهما.

     الكثري،مبعىن كان البعيد كل البعد عن التعّصب مو ي لزّ ادلوقف الذ كان موقفو من القدمي واجلديد ىو نفس -

 يف احلكمة و اجلودة يف األثر الفّن.و الذوبان يف اجتاه معني ،و ليس القدمي لقدمو،و اجلديد جلّدتو بل 

       يعّد ابن رشيق القريواين من النقاد األفذاذ الذين سامهوا يف ازدىار الساحة البالغية و النقدية يف ادلغرب، -

 و ذلك من خالل كتابو ادلشهور"العمدة"الذي دتيز فيو بأسلوبو السهل الواضح.

   الشعر عند ابن رشيق فن قويل مجيل يتألف من عناصر أساسية تتمثل:الوزن و القافية و ادلوسيقى باإلضافة  -

و إقراره  إىل عنصر القصد و الّنية و مبثابة اخلاصية الّت دتيز الشعر،و ىذا ما يدل على فهمو الدقيق دلاىية الشعر

 ة.بأّن حدود الشعر ال ترسم إاّل بإضافة القصد و الّني

   إقرار ابن رشيق بأمهية اللفظ و ادلعىن يف العملية اإلبداعية،و كل منهما دور لذلك أكد على ضرورة التالحم  -

 و التآزر بينهما .
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فأما موقفو من القدمي و اجلديد فإنّو يرى اجلودة الفنية و سالمة األسلوب من اخللل و بعده عن الركاّكة  -

 ن مراعاة ادلعيار الزمّن.سبيل لتقدم الشعراء ودتيّزىم دو 

أما االجتاه الثاين دتثل يف ادلدرسة البالغية الفلسفية الّت حاولت مقاربة الشعر من وجهة فلسفية قائمة على 

التقسيم والتقعيد و التأسيس حيث مثلها حازم القرطاجّن،ابن البّناء ادلراكشي و السجلماسي،حيث حاولوا أن 

 لرتاث اليوناين األرسطي.جيمعوا بني ادلأثور البالغي و ا

و ميثل  رائد ىذه ادلدرسة حازم القرطاجّن عالّمة يف الرتاث النقدي و البالغي الشامخ،من خالل تأليفو  -

       بأىم كتابو تزخر بو ادلكتبة العربية و ىو "منهاج البلغاء و سراج األدباء"و بناء على ىذا ميثل القرطاجّن عالمة 

 قيل عنو"حرب البلغاء و حبر األدباء". يف الرتاث كيف ال و قد

       ساىم اطالع القرطاجّن على ادلوروث الفلسفي و الرتاث العّريب يف توليده دلصطلحات كثرية،فقد ربط  -

 بني التفكري النقدي العّريب.

   باإلضافة قدم حازم مفهوما مميزا للشعر و رأى أن الشعر يقوم على ثالث أركان أساسية:التخييل و احملاكاة  -

 إىل الوزن والقافية.

   أوالىا اىتماما كبريا حبيث انبىن كتابو كلو يعد حازم مصطلح احملاكاة و التخييل من أبرز ادلصطلحات الّت  -

 ختييل. على أن الشعر زلاكاة و

 اىتمام بأسلوب و عالقتو بادلعاين و األلفاظ تقسيمو إىل جّد و ىزل. -

 ادلغرب ميالد علم من أعالم األفذاذ يف الفكر و األدب و ىو ابن البّناء يعد القرن السابع ىجري يف -

 العددي الذي ساىم يف حتديد العناصر البالغية وفق منط رياضي و استدالل أرسطي.
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يعد كتابو"الروض ادلريع يف صناعة البديع"من الكتب اذلامة يف الرتاث البالغي ادلغاريب الذي كان ىدفو فهم  -

 لسنة.الكتاب و ا

     تناول ابن البّناء كّليات البالغة من بديع و بيان،و حاول إجياد تعريفا جامعا مانعا للبالغة،و ىذا يدل  -

 على استقاللية فكره.

 ومن مصطلحات النقد عند ابن البّناء جند اإلخالل و التعّسف و التّكلف. -

رب كتابو"ادلنزع البديع يف جتنيس أساليب يعترب السجلماسي رائد ثالث من رواد ادلدرسة الفلسفية،يعت -

 البديع"أول مصدر يف النقد و البالغة،حيث ساىم صاحبو جبدارة يف بلورة الدرس النقدي و البالغي.

 ،و قد أعاد السجلماسي للبالغة قيمتها الّت فقدهتا. البديع نظرة ترادفية و تكامليةسي إىلينظر السجلما -

البالغي و بداية تبلوره،عن استقاللية البالغة عن باقي العلوم األدبية حتدث السجلماسي عن ادلصطلح  -

 األخرى.

األخري ال نزعم هبذه النتائج أنّنا أعطينا للموضوع حقو،بل يبقى ىذا البحث رلّرد بداية لبحوث الحقة،و  ويف

 التوفيق و السداد.أملنا أن يكون لبنات لبحوث أكثر عمقا و تأصيال،و اهلل وراء القصد و وحده نسأل 



عــــراجــادر و المــصـمة المــائــق  
 

 

71 

 قائمة المصادر و المراجع:

 القرآن الكريم)برواية ورش(.

 أ ـــــــ المصادر والمراجع:

 ادلكتبة اجلديدة، شقرون،يف صناعة البديع، حتقيق رضوان ابن ابن البّناء العددي ادلراكشي،الروض ادلريع  -1

 .1985الرباط،

،دار الرشاد قيق زلي الّدين عبد احلميدو نقده ،حت العمدة يف زلاسن الشعر وآدابوق القًنواين، ابن رشي -2

 احلديثة،دار البيضاء.

 ان العرب،دار ادلعارف، القاىرة ،دت.ابن منظور لس -3

 أبو بالل العسكري،الصناعتٌن،حتقيق علي زلمد البجاوي،ادلكتبة العربية،بًنوت،لبنان،د ط. -4

الثاين إىل القرن الثامن ىجري،دار  تاريخ النقد األديب عند العرب نقد الشعر من القرن إحسان عباس، -5

 .2006، 4الشروق،عمان،األردن،ط

 الرباط،دط، دت. التوزيع،الصنهاجي،مكتبة ادلعارف للنشر و  أمحد يزن،النقد األديب يف القًنوان يف العهد  -6

 .2004، 1آدم ثويين،منهج النقد األديب عند العرب،دار الصفاء للنشر،عمان،ط -7

 .1953رسطو،ترةمة عبد الرمحان بدوي،القاىرة ،أرسطو،فن الشعر أل -8

بديعة اخلرازي،مفهوم الشعر عند نقاد ادلغرب واألندلس من القرنيٌن السابع و الثامن ىجريٌن،مطبعة ادلعارف  -9

 .20005، 1اجلديدة،ط



عــــراجــادر و المــصـمة المــائــق  
 

 

72 

 .7ط ة،مطبعة اخلاجني،القاىر  حتقيق عبد السالم شقرون، ،2التبٌن جاجلاحظ أبو عمر ابن حبر،البيان و  -11

 .2008جرجيور شولر،نظرية األدب األرسطية العربية،ترةمة زلمود درباسة،دار جرير،األردن، -11

حازم القرطاجين،منهاج البلغاء و سراج األدباء،حتقيق زلمد احلبيب بن خوجة،دار الغرب  -12

 .1986اإلسالمي،لبنان،

 .1996، 1حّنا الفاخوري،تاريخ األدب يف ادلغرب العريب،ط -13

 .1991، 2داود غطاثة،قضايا النقد العريب قدميها و حديثها،مكتبة للثقافة و النشر،عمان،ط -14

، 1السجلماسي،ادلنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع،حتقيق عالل الغازي،مكتبة ادلعارف، الرباط،ط -15

1980. 

 .1980، 1 الكتب،القاىرة،طسعد مصلوح،حازم القرطاجين و نظرية احملاكاة و التخييل يف الشعر،عامل -16 

 .2006، 1شفيع السيد،فن القول بٌن البالغة العربية و أرسطو،دار الغريب،ط -17

 شوقي ضيف،البالغة تطور و تاريخ،دار ادلعارف،د ط. -18

طو أمحد إبراىيم،تاريخ النقد األديب عند العرب من العصر اجلاىلي إىل القرن الرابع ىجري،دار  -19

 احلكمة،بًنوت.

عبد الرمحان ابن خلدون،مقدمة ابن خلدون  ديوان ادلبتدأ و اخلرب يف تاريخ العرب و الرببر،دار للفكر و  -21 

 الطباعة،ط جديدة.

 .1988، 2عبد العزيز قليقلة،النقد األديب يف ادلغرب العريب،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،القاىرة،ط -21



عــــراجــادر و المــصـمة المــائــق  
 

 

73 

ع يف صنعة الشعر،حتقيق زلمد زغلول سالم،رئيس قسم اللغة الكرمي النهشلي القًنواين،ادلمت عبد -22

 العربية،كلية اآلداب،جامعة اإلسكندرية.

 عبد اهلل كنون، النبوغ ادلغريب يف األدب العريب،د ط. -23

عالل الغازي،مناىج النقد األديب بادلغرب خالل القرن الثامن للهجرة،منشورات كلية اآلداب والعلوم  -24

 .1999، 1اط،طاإلنسانية،الرب

عمر زلمد عبد الواحد،دراسات يف النقد األديب عند العرب يف ادلغرب و األندلس،دار األندلس للنشر و  -25

 .1998، 1التوزيع،ادلملكة العربية السعودية،ط

فاتن كوكة،التصنيف اللغوي و األديب يف عصر ادلرابطٌن و ادلوحدين،منشورات اذليئة العامة السورية،وزارة  -26

 .2012لثقافة،دمشق،ا

 .2003، 1فاطمة عبد اهلل الوىييب،نظرية ادلعىن عند القرطاجين،ادلركز الثقايف العريب،الدار البيضاء،ط -27

 قدامة ابن جعفر،نقد الشعر حتقيق زلمد عبد ادلنعم اخلفاجي،دار الكتب العلمية،بًنوت،د ط. -28

 .1971، 1قيق ادلنجي الكعيب،دار التونسية للنشر،تونس،طالقزّاز القًنواين،ما جيوز للشاعر يف الضرورة،حت -29

زلمد ابن أمحد ابن شقرون،مظاىر الثقافة ادلغربية،دراسة يف األدب ادلغريب يف العصر ادلريين،دار  -31

 للثقافة،شارع فيكتور ىيكو،ادلغرب.

 .1999زلمد العمري،البالغة العربية،أصوذلا و امتداداهتا،ادلغرب،د ط، -31

د زغلول سالم،تاريخ النقد األديب و البالغة من القرن اخلامس إىل القرن العاشر ىجريٌن،منشأة زلم -32

 .2000، 1ادلعارف،ط



عــــراجــادر و المــصـمة المــائــق  
 

 

74 

ابري،دراسات و صور من تاريخ احلياة األدبية يف ادلغرب العريب،دار النهضة العربية،للطباعة و زلمد طو احل -33

 .1983، 1النشر،بًنوت،ط

 .1986، 5و الرتاث،ادلركز الثقايف العريب،دار البيضاء،ط زلمد عابد اجلابري،حنن -34

 .1994، 1زلمد عبد ادلطلب،البالغة و األسلوبية،الشركة ادلصرية العادلية،ط -35

زلمد عيسى احلريري،تاريخ ادلغرب اإلسالمي و األندلس يف العصر ادلريين،كلية اآلداب،دار للقلم و  -36

 .1987، 2النشر،ط

نقد األديب القدمي يف ادلغرب العريب القدمي نشأتو و تطوره،منشورات إحتاد الكتاب العرب،د زلمد مرتاض،ال -37

 .2000ط،

 .1994، 1زلمد مفتاح،التلقي و التأويل مقاربة نسقية،ادلركز الثقايف العريب،الدار البيضاء،ط -38

 ــــ الرسائل الجامعية: ب

البّناء ادلراكشي من خالل كتابو الروض ادلريع يف صناعة حكيم بوغازي،الفكر النقدي و البالغي عند ابن  -39

 .2012/2013يف األدب العريب،جامعة مستغامن، ادلاجستًنالبديع،مذكرة لنيل 

رشيدة كالع،النقد ادلغريب القدمي يف ضوء نظرية النص من خالل كتايب العمدة و منهاج البلغاء،حبث لنيل  -41

 .20013/2014نطينة،قسم اآلداب و اللغة العربية،الدكتوراه يف األدب العريب،جامعة قس

عبد ادلالك مغشيش،النثر ادلغريب يف القرنيٌن الرابع و اخلامس ىجريٌن،أطروحة دكتوراه،يف األدب ادلغريب  -41

 .2014/2015القدمي،جامعة احلاج خلضر،باتنة،

 



عــــراجــادر و المــصـمة المــائــق  
 

 

75 

 ــــــــ المجالت: ج

،أصناف الشعر يف التصور النقدي للنهشلي،رللة ادلخرب،جامعة زلمد آنسة بن جاب اهلل -42

 .2012خيضر،بسكرة،العدد الثامن،

، 12ةميل محداوي،ادلدرسة ادلغربية يف النقد العريب القدمي،رللة حوليات الرتاث،جامعة مستغامن،العدد -43

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عــــراجــادر و المــصـمة المــائــق  
 

 

76 

 



 فهرس المىضىعات
 

 

76 

 س الموضوعاتفهر                                              

 الصفحة    الموضوع                                                                              

 شكر 

  إىداء 

 د -............................................................................أ  مقدمة

 .9- 1................................... ه7مدخل:احلياة األدبية يف ادلغرب القدمي قبل القرن 

 الفصل األول:ادلدرسة األدبية النقدية ادلغاربية 

 .11............................................................................. متهيد

 .11....النهشلي ........................................ماىية الشعر عند عبد الكرمي  -1

 .12....................................................... مفهوم الشعر عند النهشلي -

 .12.............................................................. أصناف الشعر عنده -

 .1617...........ًن االختالف البيئة يف الشعر ..........................................أثت -

 .17اللفظ و ادلعىن .................................................................... -

 .17..................................................... الشعرية عند النهشلي السرقات -

 .19...................القزاز القًنواين ..............................مباحث نقدية عند  -2

 .21.........................................................القضايا النقدية اليت عاجلها  -



 فهرس المىضىعات
 

 

77 

 .21.................................................................. اللفظ و ادلعىن -

 .21................................................................. القدمي و اجلديد -

 .22................................................ابن رشيق القًنواين و ظاىرة الشعر -3

 .24...................................................... مفهوم الشعر عند ابن رشيق -

 .25......................................................... موقفو من اللفظ و ادلعىن -

 .27...........................................................القدمي و اجلديد قضية  -

 .30................................................. البالغة و البيان و النظم و البديع -

 :الفصل الثاين:ادلدرسة النقدية البالغية الفلسفية

 .34...........................................................................متهيد -

 .35حازم القرطاجين ............................................................... -1

 .40......................................... القرطاجين الشعر و مفهومو عند حازم حد -

 .36.....................................................ادلصطلح عند حازم القرطاجين -

 .41..........................األسلوب ............................................. -

 .43................................................................ احملاكاة و التخييل -

 .46أبو قاسم السجلماسي .......................................................... -2

 .46مصطلح البديع عند السجلماسي .................................................. -



 فهرس المىضىعات
 

 

78 

 .52.....القضايا النقدية و البالغية اليت تطرق إليها ........................................ -

 .52اللفظ و ادلعىن ...................................................................... -

 .53التخييل ............................................................................ -

 .54.....................الشعر و اخلطابة و عالقتها هبا .................................. -

 .55ابن البّناء العددي ادلراكشي ........................................................ -3

 .56يات البالغة عند ابن البّناء من .....................................................كل-

 .56.......................................................................... البالغة –أ 

 .58البيان ................................................................. و البديع -ب

 .62..........................صناعة النقد ................................ مصطلحات -

 .64......................................................................... اإلخالل -

 .64......................................................................... التعسف -

 .65......................................................................... التكلف -

 .66............................................................................. خامتة

  .70............................................................. قائمة ادلصادر و ادلراجع

 

 



 فهرس المىضىعات
 

 

79 

 

 

 

 

 

 


	مذكرة تخرج
	واجهة.pdf
	شكر خاص.docxمنصورية
	إهداء.docxبطيب
	مقدمة2.docxمنصورية
	منصورية
	منصورية الفصل الأول
	منصورية الفصل الثاني
	خاتمة
	قائمة المصادر و المراجع


