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نشأة النقد العربي  :المحاضرة األكلى

 ماىية النقد :تمهيد

ترتقي بو اغبضارات، ك ترتكز عليو األمم يف   يعٌد النقد من أىم ما تقـو عليو اغبياة، ك 
ك تقيمها على أسس سليمة، ك تفاخر ّٔا العامل، ، تطٌورىا، ك تبين بو الشعوب قواعدىا الثابتة

 ك األدب  .ذلك أنٌنا بالنقد نعرؼ الصحيح من اػبطأ، ك اعبٌيد من الٌردمء ك اغبسن من السيئ
  موضوع النقد ك ميدانو اٌلذم يعمل فيو، ك أدب أٌم أمة ىو اؼبأثور من بليغ شعرىا  ك نثرىا، 
 . ك األدب عملٌية خلق ك إبداع، ك منو ما يسمو صعدا إىل الكماؿ ك منو ما يقصر دكف ذلك

. ك ال يكوف النقد األديب مرافقا للعمل األديب ك ناشئا معو، ك لكٌنو يأيت بعد ظهور العمل األديب
ك إذا كاف األدب بطبيعتو ينزع إىل اغبرية اؼبطلقة ك التجديد، ك اكتشاؼ آفاؽ جديدة وبٌلق فيها 

ك يعٌّب عنها، فإٌف النقد على العكس من ذلك إنٌو ؿبافظ مقٌيد، يقف عند حدكد دراسة 
     األعماؿ األدبية بقصد الكشف عٌما فيها من مواطن القٌوة  ك الضعف، ك اغبسن ك القبح،

 .ك إصدار األحكاـ عليها ك تذٌكؽ مناحيها اعبمالية 

 :النقد لغة -1
ك معاجم  يف القرآف الكرمي، ك لكٌنها كردت يف اغبديث الشريف،" النقد"مل ترد كلمة     

: ك من معانيها. اللغة

 كرد يف اغبديث الشريف أف زيد بن أرقم  . النقود: خبلؼ النسيئة، أم: النقد          
أف ما :"فأمرنبا (ص)ك الّباء بن عاـز كاف قد اشرتيا فضة بنقد ك نسيئة، فبلغ النيب

 ".كاف بنقد فأجيزكه ك ما كاف بنسيئة فردكه
 الذىب ك الفضة: ك يقاؿ النقداف.  
  سبييز صحيح الدراىم ك إخراج الزيف منها،كالتنقاد ك التنقد، ك قد نقدىا :النقدك

أنشد سيبويو بيتا  .ينقدىا نقدا  كانتقدىا، ك تنقدىا، إذا مٌيز جٌيدىا من رديئها
: للفرزدؽ يف كصف الناقة

 الصياريف تنقػاد الدنانيػر نفي        ىاجرة  كٌ  في الحصى يداىا تنفػي              
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 .ك النقد من نقد الشيء ينقده نقدا إذا نقره بإصبعو كما تنقر اعبوزة -

 .ك النقد من ناقدت فبلنا إذا ناقشتو يف األمر -

إف نقدت "كرد ذلك يف حديث أيب الدرداء اٌلذم يقوؿ فيو .   ك النقد دبعىن العيب -
 . ك معىن نقدهتم أم عبتهم  ك اغتبتهم" الناس نقدكؾ  ك إف تركتهم تركوؾ

يدكر يف مفهومو حوؿ نقد الدراىم، ك سبييز جٌيدىا من  (نقد)إذف فقد ظل معىن كلمة 
    رديئها، مثٌ قبد مفهوما آخر انتقل من سبييز الدراىم إىل الطعاـ  ك ذلك عن طريق انتقائو

   .ك اختياره

: باالستعمالٌن اآلتيٌن (النقد) لقد استخدمت لفظة

 .سبييز اعبيد من الردمء -

 .إظهار العيب ك اؼبساكئ -
: مثٌ أخد الشعراء يرددكف مفهـو النقد يف أشعارىم، فهذا أحدىم يقوؿ

   الكػػالـ    رؼ صعبه فكيػف نقػد       مػار عمى الصػػػإفَّ نقػػد الدين          

 : ك ىذا آخر يقوؿ

 ػاراػػػػػػارؼ الديػنػػػػػد رأس الصيػػػػقػ       ف ػا يػػػػق مثمػمػرب شعر نقدت

:  النقد اصطالحا  -2

يف االصطبلح " النقد"لعٌل اؼبعىن اللغوم األٌكؿ أنسب اؼبعاين ك أىٍليىقها باؼبراد من كلمة          
        ففيو معىن الفحص. اغبديث من ناحية، ك يف اصطبلح أكثر اؼبتقدمٌن من ناحية أخرل

                    .ك اؼبوازنة ك التمييز ك اغبكم
ربديد مفهـو النقد يف مقٌدمة " نقد الشعر" يف كتابو (ىػ337ت )حاكؿ قدامة بن جعفر

الشعر ك زبليص جٌيده من رديئو كتابا، ك كاف  نقد ك مل أجد أحدا كضع يف"الكتاب فيقوؿ 
." الكبلـ عندم يف ىذا القسم أكىل بالشعر من سائر األقساـ
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ىذا شاعر حاذؽ : "مفهـو النقد حٌن يعٌلق على البحرتم فيقوؿ (ىػ335ت)ك يوضح الصويل
 ." فبٌيز ناقد، مهٌذب األلفاظ

لقد كقف النقاد . ك قد أصبح نقد الشعر ك سبييزه كاضح اؼبعامل يف القرف الثالث للهجرة 
ؿباكلٌن تعريفها تعريفا اصطبلحيا، ك ىذه احملاكالت ك إف اختلفت لفظا فقد " نقد"عند لفظة 

: من ذلك مثبل. اتٌفقت معىن

النقد دراسة األشياء ك تفسًنىا ك ربليلها ك موازنتها بغًنىا اؼبشأّة ؽبا أك اؼبقابلة، مث  -
 بياف قيمتو فيٌن ك أك ىو التقدير الصحيح ألٌم أثر .اغبكم عليها ببياف قيمتها ك درجتها

 .ك درجتو بالنسبة إىل سواه يف ذاتو

ك النقد يف أدٌؽ معانيو ىو فٌن دراسة األساليب ك سبييزىا ك ذلك على أف نفهم لفظة  -
  األسلوب دبعناىا الواسع، ك ىو منحى الكاتب العاـ، ك طريقتو يف التأليف، ك التعبًن 

 .ك اإلحساس على السواء ك التفكًن

لفحص اآلثار األدبية           (مع اختبلفها باختبلؼ النقاد)أك ىو ؾبموعة األساليب اؼبتبعة -
ك اؼبؤلفٌن القدامى ك احملدثٌن بقصد كشف الغامض ك تفسًن النص األديب ك اإلدالء 

 .حبكم عليو يف ضوء مبادئ أك مناىج حبث ىبتص ّٔا النقاد

يبدأ النقد كظيفتو بعد الفراغ من إنشاء األدب، فالنقد يفرض أٌف األدب قد كجد فعبل مث ك 
يتقٌدـ لفهمو ك تفسًنه ك ربليلو ك تقديره، ك اغبكم عليو ّٔذه اؼبلكة اٌليت تكوف ؼببلحظاهتا قيمة 

  .ك أثر يف النص ك القارئ ك اؼببدع

ك من الناحية التارىبية نرل أف األدب أسبق إىل الوجود من النقد، ك ىذا يعين أف  
الشاعر األٌكؿ قد سبق إىل الوجود الناقد األكؿ أيٌا كانت طبيعة ىذا النقد من انطباعية تأثرية أك 

ك األدب يٌتصل بالطبيعة اتصاال مباشرا، على حٌن يراىا النقد من خبلؿ األعماؿ . علمية دقيقة
مثٌ إٌف األدب ذايت من حيث إنٌو تعبًن عٌما وبٌسو األديب ك عٌما هبيش يف . األدبية اٌليت ينقدىا

فهو ذايت من حيث تأثٌره بثقافة : أما النقد فذايت موضوعي. صدره من فكرة أك خاطرة أك عاطفة
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ك ىو موضوعي من جهة أنو مقيد بنظريات  ك أصوؿ . الناقد ك ذكقو ك مزاجو ك كجهة نظره
 .علمية

: مؤىالت الناقد  -3

النقد يف ذاتو قدمي قدـ اإلنساف اٌلذم خلق نزٌاعا إىل الكماؿ، ك من مثٌ منقادا بطبعو      
  .إىل إدراؾ ما يف األشياء من كجوه كماؿ يسرتيح إليها، ك كجوه نقص يسعى إىل كماؽبا

الذكؽ ك الثقافة قبل أف يتصٌدل للعمل :  ك ال بٌد للناقد أف يتسٌلح بإحدل الذخًنتٌن  
 .أك أف هبمع بينهما. الفين بالنقد أك اغبكم عليو

: الذكؽ -أ 

ك اؼبوىبة ىي  .إٌف الناقد اٌلذم يبتلك اؼبوىبة قادر على أف وبكم على العمل الفين 
ذلك االستعداد الفطرم عند اإلنساف ك قدرتو على التفاعل مع القيم اعبمالية يف األعماؿ 

ك مقدرتو على فهم العمل الفيٌن ك ربليلو من صبيع جوانبو، ك إمكانيتو يف إصدار  الفنية، 
 ك الذكؽ من أساسيات النقد األديب ك من معايًنه اؽباٌمة اٌليت تعتمد اعتمادا كبًنا  .اغبكم
:  الذكؽ ثبلثة أقساـ(ق371ت)ك يقٌسم اآلمدم .عليو

. الطبيعة ك السجية: ك الطبع. ىو ما طبع عليو اإلنساف ك فطر: الطبع

. ىو ما اكتسبو اإلنساف بالدربة ك اؼبراف ك دائم التجربة ك طوؿ اؼببلبسة: الحذؽ

ك الناقد الفطن أقدر على التمييز ك اغبكم من . أم اعبمع بٌن الطبع ك اغبذؽ: الفطنة
. الناقد اؼبطبوع أك الناقد اغباذؽ

. ك قد نٌبو القدامى إىل ضركرة توٌفر الذكؽ إلدراؾ العمل الفين، ك اكتشاؼ جوانبو اعبمالية
ك ال تستطيع )...( إٌف ىذا اإلحساس قليل يف الناس"(ىػ471ت)يشًن عبد القاىر اعبرجاين

ك تذٌكؽ اعبماؿ فيو  ألٌف كشف أسرار العمل الفين،".أف تقيم الشعر يف نفس من ال ذكؽ لو
ك قد . ك القروبة ىنا تعين الذكاء". من كاف ملهب الطبع حاد القروبة" ال يكوف إالٌ يف

قٌوة يقٌدر ّٔا األثر الفين،  :ذىب اؼبتخٌصصوف يف علم النفس إىل ربديد مفهـو الذكؽ بأنٌو
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أك ىو ذلك االستعداد الفطرم ك اؼبكتسب الذم نقدر بو على تقدير اعبماؿ ك االستمتاع 
 . بو ك ؿباكاتو بقدر ما نستطيع يف أعمالنا ك أفكارنا ك أقوالنا

: الثقافة -ب 

تعٌد الثقافة من أىٌم أدكات الناقد، ك نعين ّٔا تلك اؼبعرفة اٌليت وبصل عليها الناقد         
             دراستو ك ذبربتو ك خّبتو ك دربتو ك فبارستو ك سعة اٌطبلعو على اؼبدارس: من خبلؿ

 ك النظريات ك االذباىات ك الثقافة احمليطة باألعماؿ اؼبراد نقدىا، ك معايشة تلك األعماؿ 
ك األعماؿ اؼبشأّة ؽبا، إىل جانب معرفة العلـو اؼبساعدة اٌليت قد تٌتصل  أك تضيء جوانب 

ك قد . ك كذا ضركرة الوقوؼ على آراء السابقٌن ك اؼبعاصرين. غامضة من تلك األعماؿ
يقوؿ . نٌبو العلماء على االعتداد بالطبع ك الذكاء ك ضركرة إضافة الثقافة الواسعة

طلبت علم الشعر عن األصمعي فوجدتو ال وبسن إال غريبو، فرجعت إىل :"اعباحظ
األخفش فوجدتو ال وبسن إالٌ إعرابو، فعطفت على أيب عبيدة، فوجدتو ال ينقل إالٌ فيما 

اٌتصل باألخبار ك تعلق األياـ ك األنساب فلم أظفر دبا أردت إالٌ عند أدباء 
 ."كاغبسن بن كىب ك ؿبمد بن عبد اؼبلك الزيات:الكتاب

ك للشعر صناعة ك ثقافة يعرفها أىل العلم بالشعر ك أحٌق :"ك يقوؿ ابن سبلـ اعبمحي 
ك ىكذا قبد القدامى قد رٌكزكا على ضركرة اعبمع بٌن ." نقده يف رأيي اعباحظ الناس بتقديره ك

 .ك الثقافة من أجل دراسة العمل الفين دراسة كافية شاملة ك إبراز اعبوانب اعبمالية فيو الذكؽ

آّاؿ : ك قد حاكؿ بعض الدارسٌن ربديد ثقافة الناقد يف ثبلثة ؾباالت من اؼبعرفة         
. اللغوم، آّاؿ األديب، آّاؿ العاـ

 المجاؿ المغوم:         
 عركض ببلغتها كك  اؼبراد بثقافة الناقد اللغوية معرفتو بعلـو اللغة صرفها ك كبوىا   

         ك قوافيو، فيعرؼ اغباؿ ك مقتضاه ك التقدمي ك التأخًن، ك الذكر ك اإلهباز الشعر
  .ك من ىنا نرل بأٌف للنقد صلة كثيقة بعلـو اللغة . ك غًنىا من العلـو اللغوية
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 المجاؿ األدبي :

         ك أما ثقافة الناقد األديبة فاؼبراد ّٔا أف يعرؼ الناقد عصور األدب معرفة كاملة 
ك خصائص كل عصر، ك أدب أعبلمو البارزين من الشعراء ك الكتاب ك األجناس األدبية اٌليت 

ك أف يعرؼ أثر الزماف ك اؼبكاف يف ثقافة الشاعر ك الكاتب، ك نشأة كٌل فن أديب ...شاعت فيو
  .ك تطٌوره على مر العصور

 مجاؿ الثقافة العامة :

اؼبراد ّٔا إؼباـ الناقد ببعض العلـو ك اؼبعارؼ اٌليت ال غىن عنها لباحث متعٌمق  ك دارس        
ك أف يعرؼ شيئا غًن . جاد، مثل علم اؼبنطق، حٌّت يعرؼ اؼبقٌدمات ك ما تؤٌدم إليها من نتائج

      قليل من علم اعبماؿ ك أف يعرؼ الكثًن عن التاريخ العريب ك اإلسبلمي ك العصر اغبديث
ك قد أكرد النقاد العرب الكثًن من جوانب معرفتهم بالنواحي  . ك يعرؼ مبادئ علم االجتماع

االجتماعية ك النفسية حٌن ربٌدثوا عن دكاعي الشعر ك األكقات اليت يسرع فيها أتيو ك ينقاد 
عصيو، ك عن أسباب لٌن شعر بعض الشعراء ك كعورة شعر اآلخر، ك أثر البداكة ك اغبضارة يف 

ك قد كاف القـو ىبتلفوف يف :" يقوؿ القاضي اعبرجاين .السهولة ك الصعوبة، ك يف اللٌن ك التوعر
  ك يسهل لفظ أحدىم ذلك، ك تتباين فيو أحواؽبم، فًنؽ شعر أحدىم ك يصلب شعر اآلخر،

ك يتوٌعر منطق غًنه، ك إمٌبا ذلك حبسب اختبلؼ الطبائع، ك تركيب اػبلق، فإٌف سبلمة اللفظ 
ك دماثة الكبلـ بقدر دماثة اػبلقة، ك أنت ذبد ذلك يف أىل عصرؾ ك أبناء  تتبع سبلمة الطبع،

." زمانك، ك ترل اعبايف اعبلف منهم كز األلفاظ ك عر اػبطاب

: النقد بين العمم ك الفن  -4

اشتٌد اػببلؼ بٌن النقاد حوؿ طبيعة النقد األديب ك تصنيفو بٌن العلم  أك الفن، فمنهم          
من رأل أٌف النقد مسألة ذاتية خالصة تعتمد على ما تبعثو النصوص يف نفوس القراء من 

انفعاالت، ك ما تؤثر يف أذكاقهم من آثار مقبولة أك منكرة، ك ىذه النفوس ك األذكاؽ ـبتلفة 
باختبلؼ األفراد، على أٌف ىذه األذكاؽ تستحيل مع األيٌاـ  كسعة الثقافة، ك استحالة اغبياة 

الطبيعية ك االجتماعية، فتصبح أحكامها معرضة للتناقض، ك معىن ذلك تعٌدد األحكاـ بتعٌدد 
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ك لذلك كجب أف يوضع للنقد  .النقاد، مثٌ تغًٌنىا بتغًٌن األحواؿ، ك ليس ىذا من طبيعة العلم
قواعد ك مقاييس علمية تستعٌن جبملة من العلـو اؼبختلفة ك تضع لنفسها مناىج تسرتشد ّٔا يف 

على أٌف ىذه القواعد . دراسة العمل الفين دراسة موضوعية بعيدا عن الذاتية ك األىواء الشخصية
النقدية اٌليت يسرتشد ّٔا النقاد حٌن ينهضوف بوظيفتهم ال يبكن مطلقا أف زبلق الناقد البارع ما 

.  مل يكن من طبعو أساس خلقي ك طبع ك عبقرية موىوبة

: النقد بين الذاتية ك الموضوعية  -5

لقد بذلت جهود ك ؿباكالت عبعل النقد األديب علما كسائر العلـو الطبيعية، مهٌمتو 
تشريح النص عّب قوانٌن عاٌمة مستمٌدة من العلـو يف أغلب األحياف ك منذ القدمي كجدت قواعد 

ك لقد تبٌٌن لنا حٌّت اآلف أف النقد ال . لضبط القوؿ األديب ك تصنيف أنواعو، سيما يف الشعر
     يبكن أف يكوف من العلـو التجريبية كالطبيعة ك الكيمياء ك ال من العلـو الرياضية كاغبساب

   ك اؽبندسة ك اعبّب، لعل اغبائل الرئيس ك دكف ذلك أٌف ىذه العلـو موضوعية تتناكؿ األشياء 
ك اؼبقادير كما ىي يف دقة براءة من سلطاف األمزجة ك العواطف، ك لكن النقد فيو جانب 

موضوعي عاـ يتصل باؼبسائل النحوية ك البيانية ك دبقدار من الذكؽ العاـ، ك فيو جانب ذايت 
لذلك خرج النقد األديب من دائرة العلـو اػبالصة، مث حاكؿ ...يعتمد حتما على الذكؽ اػباص

  .أف يكوف فنا خالصا فما استطاع، إذ الفن يبثل الذاتية اػبالصة

ؽبذا ال نستطيع أف نعد الكتابة النقدية كتابة ؽبا علميتها ك حياديتها، فاعبانب الذايت فيها أمر 
طبيعي، يستطيع أف يهب النص النقدم حيوية ك جاذبية، خاٌصة إذا استطاع الناقد إقامة توازف 

فبل يسقط . بٌن انفعاالتو ك كجدانو ك بٌن معارفو ك األسس النظرية اٌليت ينطلق فيها العمل الفين
ك رؤاه أكثر فبٌا  ذاتو على النص األديب ليمنع استقبلليتو ك قراءتو من الداخل، فنقرأ أعماؽ الناقد

  .نقرأ أعماؽ النص ك رؤل الكاتب

: يبكن تلخيص أنبية النقد ك كظيفتو ك غايتو يف النقاط اآلتية :كظيفة النقد -6
 دراسة العمل األديب ك سبثٌلو ك تفسًنه ك شرحو، ك استظهار خصائصو الشعورية         

.  ك التعبًنية، ك تقويبو فنيا ك موضوعيا
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  تعيٌن مكاف العمل األديب يف خط سًن األدب، ك ربديد مدل ما أضافو يف الرتاث
  .ك معرفة مدل جدتو من عدمها. األديب يف لغتو   ك يف العامل األديب كلو

  ربديد مدل تأثٌر العمل األديب باحمليط ك مدل تأثًنه فيو، ىذا من الناحية التارىبية، أٌما
من الناحية الفنية فإنٌو من اؼبهم معرفة ماذا أخذ ىذا العمل األديب ك مدل استجابتو 

  .للبيئة

  يفسر النقد اآلثار األدبية ك يبٌٌن األصوؿ البلزمة لفهمها، ك الوجوه اٌليت تفهم عليها   
ك ىو بذلك ييٌسر قراءهتا على الناس ك يصل بينهم ك بٌن الشعراء ك الكتاب اٌلذين ردٌبا 

ال يعرفوف لوال النقاد ك ؽبذا تتمٌكن منزلتهم يف النفوس، ك يشرتكوف يف بناء اغبياة 
  .االجتماعية، مؤثرين ك متأثرين

  ال يقف النقد األديب اػببلؽ عند بياف اؼبساكئ ك احملاسن، ك إمٌبا يتعٌدل ذلك إىل اقرتاح
...  ما ينهض باألدب ك يوسع من آفاقو إىل فنوف جديدة ك أساليب فبتعة

نشأة النقد العربي  

يبكن أف يكوف اغبديث عن تاريخ النقد األديب ك التطور التارىبي ؽبذا العلم األديب اؼبهٌم         
 :من خبلؿ العناصر التالية

  النقد عند العرب في الجاىمية: أكالن 

النقد األديب عند العرب يف اعباىلية كاف تأثريان آنيان يعتمد على الذكؽ الفطرم ك يتضٌمن       
 . أحكامان جزئية ك تعميمات ك مبالغات كثًنة ، ك ليست لو قواعد ؿبٌددة

 في عصر صدر اإلسالـ: ثانيان 

أحدث اإلسبلـ ارتقاء يف الفكر ك الذكؽ عند العرب، فتقٌدـ النقد األديب خطوة إىل       
ك ظهرت أحكاـ نقدية فيها شيء من التدقيق ك التعليل ، هتتم بالصدؽ ك القيم الرفيعة  األماـ

 .يف العمل األديب
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  في القرف الهجرم الثاني: ثالثان 

           أثرت اغبركة العلمية اإلسبلمية يف النقد األديب فظهرت طائفة من النقاد اللغويٌن     
ك الركاة اٌلذين صبعوا الشعر القدمي، ك نظركا فيو، ك كازنوا بٌن الشعراء، ك حكموا على أشعارىم، 

  .ك بٌينوا صفاتو الفٌنية  أشهرىم  أبو عمرك بن العبلء ك األصمعي ك يونس بن حبيب

  في القرف الهجرم الثالث: رابعان 

 :  مبا النقد األديب ك ارتقى، ك ظهرت مؤلٌفات مهٌمة فيو، هتٌتم بالقضايا التالية     
    إلثبات الصحيح منو ك كشف غًن الصحيح، (اعباىلي ك اإلسبلمي  )توثيق الشعر القدمي 

       ك تقومي الشعراء ك إجراء اؼبوازنات بينهم، ك دراسة بعض الشعر دراسة تبٌٌن اؼبعاين اعبٌيدة
 . ك الرديئة فيو، ك األساليب القويٌة ك الضعيفة، ك أسباب قٌوهتا ك ضعفها

طبقات فحوؿ  ): ؿبمد بن سبلـ اعبمحي صاحب كتاب: ك من أشهر النقاد يف ذلك القرف 
، ك اعباحظ الذم ضمن آراءه النقدية " الٌشعر ك الٌشعراء" الشعراء، ك ابن قتيبة صاحب كتاب 

". اغبيواف"ك" البياف ك التبيٌن"كتابيو

   في القرف الهجرم الرابع: خامسان 

                نضج النقد األديب عند العرب ، ك ظهر نقاد بارعوف صنفوا مؤلفات كثًنة قيمة، 
تعريف الشعر ك اػبطابة ك دراسة عناصرنبا ك العبلقة : ك عاعبوا قضايا نقدية أساسية أنٌبها 

     بينهما، ك دراسة بناء القصيدة، ك العناصر اعبمالية يف العمل األديب، ك أثر البديع يف الشعر
  ك النثر، ك اؼبوازنة بٌن الشعراء موازنة تفصيلية دقيقة ك السيما اؼبوازنة بٌن أيب سباـ ك البحرتم، 

ك بٌن اؼبتنيب ك كبار الشعراء اآلخرين، ك ما أخذه بعض الشعراء من شعر غًنىم، ك ىو ما 
ك من أشهر النقاد يف ىذا القرف اغبسن بن بشر اآلمدم . (السرقات الشعرية )عرؼ باسم 

،  ك القاضي علي بن عبد العزيز اعبرجاين "اؼبوازنة بٌن أيب سباـ ك البحرتم"صاحب كتاب
نقد " ك قدامة بن جعفر صاحب كتاب" الوساطة بٌن اؼبتنيب ك خصومو" صاحب كتاب 

". الشعر
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في القرف الهجرم الخامس : سادسان 

        كاصل النقاد تأليفهم يف قضايا الشعر ك النثر ك أضافوا أحباثان دقيقة يف اإلعجاز القرآين،      
ك من أشهر النقاد آنذاؾ  . ك أسرار اعبماؿ البياين، ك عمود الشعر العريب، ك السرقات الشعرية

ك عبد القاىر " العمدة يف ؿباسن الشعر ك آدابو ك نقده "ابن رشيق القًنكاين صاحب كتاب
 ك يعٌد القرف اػبامس مرحلة ."أسرار الببلغة"ك" دالئل اإلعجاز"اعبرجاين صاحب كتايب  

  .النضج ك العمق يف التأليف النقدم عند العرب

  في الفترة الممتدة بين القرف السادس الهجرم ك العصر الحديث: سابعان 

توقف النقد األديب عن التقٌدـ، مثٌ أخذ باعبمود ك التقٌلص تدرهبيان حّت كصل يف القركف         
 .قٌلة اإلبداع، ك انفصاؿ الببلغة عن النقد: اؼبتأخرة إىل الضعف ك التخٌلف، ك السبب يف ذلك

ك لكن مل زبل تلك القركف من نقاد بارزين كتبوا مؤلفات نقدية قيمة أمثاؿ ابن سناء اؼبلك 
البديع يف " ك أسامة بن منقذ صاحب كتاب " دار الطراز " اٌلذم دٌكف قواعد اؼبوشح يف كتابو 

  ."اؼبثل السائر"ك ابن األثًن ك ىو أىٌم النقاد يف تلك القركف صاحب كتاب" نقد الشعر

النقد االنطباعي  :المحاضرة الثانية

: مفهـو النقد االنطباعي  -1

  ىو النقد اٌلذم يعتمد على الذكؽ اػباص للناقد، القائم على التجربة الشخصية، وبكم       
     الناقد فيو باستحساف العمل األديب أك استقباحو دكف أف يعٌلل ذلك أك يفصح عن أسبابو،

ك قد مثٌلت ىذه . ك إمٌبا يستند يف حكمو على ذكقو، ك يستفيت انطباعو النفسي عن القصيدة
ك ىو يعرؼ  أيضا بالنقد الذايت التأثرم أم النقد اٌلذم . اؼبرحلة بدائية النقد عند صبيع األمم

. يكوف مبعثو اإلحساس بأثر الشعر يف النفس، ك على مقدار كقع الكبلـ على الناقد
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: ظهور مصطمح النقد االنطباعي  -2

ظهر ىذا اؼبصطلح يف أكاخر القرف التاسع عشر يف فرنسا، حيث أطلقت االنطباعية أٌكؿ         
عن االنطباع اٌلذم - يف ذبٌرد ك بساطة–األمر على مدرسة يف التصوير ترل أٌف الرساـ يعٌّب 

ارتسم فيو حسٌيا، بصرؼ النظر عن كٌل اؼبعايًن العلمية فاؼبهٌم ىو االنطباع اٌلذم يضفيو الضوء 
. مثبل على اؼبوضوع ال اؼبوضوع نفسو

: النقد االنطباعي في األدب العربي القديم  -3

  ظهر النقد يف العصر اعباىلي مع ظهور الشعر، ك أٌكؿ ما عرؼ عيرؼ أٌكليا، وبتكم إىل       
فبناء على ىذا االنطباع يبدم .تأثٌر الناقد بالقصيدة اٌليت تعاطاىا ك خٌلفت لديو انطباعا ما

يف كٌل ما -ك يعرؼ ىذا النوع من النقد بالنقد الٌذايت التأثرم، إذ يرجع العرب. حكمو الفورم
إىل السليقة، يصدركف عنها يف أحكامهم اٌليت تدكر حوؿ ما استخدموا من أمباط - يٌتصل بأدّٔم

ك تذٌكؽ اعبماؿ يف األدب يعود عندىم إىل الطبع اٌلذم نشأكا عليو ك بيئتهم العربية . أدبية
األصيلة يف كٌل جوانبها، لذا قبد نقدىم مطابقا لفطرهتم، صادرا عن أذكاقهم ك تأثٌرىم باعبماؿ 

ك قد كانت للنقد االنطباعي  .حسبما تعٌودكا عليو من سبييز بٌن الغٌث ك الثمٌن يف فنوف القوؿ
يف العصر اعباىلي عٌدة اذٌباىات كصلتنا حسب اؼبواقف اٌليت مٌت فيها اغبكم من قبل العاؼبٌن 

ك انطبلقا من النصوص النقدية اٌليت خٌلفها لنا التاريخ . بالشعر ك الشعراء الناقدين لشعر غًنىم
. يبكننا التمييز بٌن عٌدة اذباىات نقدية يف العصر اعباىلي

: النقد المغوم: أكال

فقد كاف .  ك ىو النقد القائم على الوقوؼ عند مواطن اػبطأ يف االستعماؿ اللغوم       
العريب على صلة كثيقة بأسرار لغتو، يدرؾ بفطرتو الداللة الوضعية للكلمات، فإذا ابتعد الشاعر 

 استعمل الكلمة يف غًن موضعها اؼبناسب أحٌس اؼبتلٌقي بذلك إحساسا الداللة كعن تلك 
.  انتقده دبا ذبود بو قروبتومباشرا ك

مٌر اؼبسيب بن عٌلسة دبجلس بين قسي بن ثعلبة : من أمثلة ذلك ما ركم عن أيب عبيدة قاؿ
: فاستنشدكه فأنشدىم
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 ػمػـ        نحيي عن شطح ك إف لم تككٌ ػ             أال أنعم صباحا أيٌها الربع ك اسك

: ك ؼبٌا بلغ قولو

ػدـ ػػػة ميػػػػعريػػػق الصيػػػػػػػػج عميػػػػػػػ ب       ػو ػػػػػػػل الهٌم عنػد إدراؾػػاسػػ             ك قد أتن

 فالصيعرية ظبة اإلناث ال الفحولة          ."استنوؽ الجمك:"قاؿ طرفة ك ىو صيب يلعب مع الصبياف
ك قد تفٌطن لو طرفة ك أدرؾ . ك الشاعر أخطأ يف إطبلؽ صفة اإلناث على الذكور من اإلبل

. اػبطأ بفطرتو ك انتقد الشاعر مباشرة بعد ظباعو لؤلبيات

: النقد المعنوم:ثانيا

كاف العريب شديد اغبساسية بلغتو، يدرؾ بفطرتو أٌف اللغة كضعت للتعبًن عن ذاتو ك عن       
فإذا كافقت لغة الشاعر اؼبعىن . إحساسو ك عن قيمو ك مثلو، ك عن البيئة ك الطبيعة من حولو

اٌلذم عٌّب عنو موافقة سليمة رضي اؼبتلقي عنها ك عٌّب عن رضاه ك إعجابو، أٌما إف ابتعدت 
العبارة عن إصابة اؽبدؼ كأف ينحرؼ إىل مبالغة ال يرضاىا أك إىل معىن ال يرل صٌحة اإلفضاء 

ك األمثلة عن النقد . بو أك التحٌدث فيو لبعده عن قيمو العاٌمة ك مثلو، نفر منها ك استهجنها
: اؼبعنوم كثًنة من ذلك ما عيب عن اؼبهلهل بن ربيعة يف قولو

كر ػػذ ػػػػرع باؿػػض تقػػالبيػ      صمي       ػرػح أسمع أىػك حجػػػكال الرمػػ             ؼ

فقد كصف ىذا البيت بأكذب ما قالتو العرب، ألٌف منزلو كاف على شاطئ الفرات ك حجر ىي 
. اليمامة، ك اؼبسافة بينهما مسًنة أياـ

 :النقد العركضي:ثالثا

  ارتبط الشعر العريب يف نشأتو ببعض األنغاـ اؼبوسيقية، حيث اتٌفق الشعراء على نغمات     
معٌينة تأتلف صبيعها يف الوزف ك القافية، ك نتج عن ىذا االتفاؽ أٌف األذكاؽ العربية يف اعباىلية 

مثل . ك نفرت العرب من كٌل ما ىو نشاز. ألفت ىذه الرتابة اٌليت ربٌققها كحدة اإليقاع ك النغم
:  ذلك ما عابتو على النابغة الذبياين حٌن كقع اإلقواء يف قولو
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زٌكًد  ػػر ـػػػػػالف ذا زاد ك غيػػػػػػدم             عجػة رائح أك مغتػػ     أمن آؿ مي           

كدي  ػػرنا الغراب األسػؾ خبٌ ػ  ك بذؿ        دت  ػ   زعم البوارح أٌف رحمتنا غ             

فقدـ النابغة اؼبدينة فعيب ذلك عليو فلم يأبو حٌّت أظبعوه إيٌاه غناء، فانتبو النابغة : قاؿ الركاة
قدمت اغبجاز ك يف شعرم ضعة ك رحلت عنها ك أنا أشعر :"لئلقواء فلم يعد إليو ك قاؿ

." الناس

 :تقديم الشعراء :رابعا

    من صور نقد الشعر الذاتية عند اعباىليٌن، تقديبهم شاعرا على غًنه تقديبا مطلقا دكف     
من أمثلة . إبداء رأم معقوؿ يسوغ التقدمي أك يعٌزز اغبكم ك ىبرج بو عن حٌيز الذاتية ك أثر اؽبول

وبكم بٌن الشعراء فأنشده األعشى مثٌ " سوؽ عكاظ"ذلك أٌف النابغة الذبياين جلس يف قٌبتو يف 
      حساف بن ثابت مثٌ أنشدتو الشعراء مثٌ اػبنساء اٌليت أنشدتو قصيدهتا يف رثاء أخيها صخر 

: ك منها

ار ػػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػم رأسػػػػػػػم ؼػػؿػػػق عػػػػػأفٌ ػػػػػؾ                ق ػػ ك إٌف صخػػرا لتػأتٌم الهداة ب               

. أنشدين آنفا لقلت إٌنك أشعر اعبن ك اإلنس- يريد األعشى-ك اهلل لوال أٌف بصًن: فقاؿ

. ك اهلل ألنا أشعر منك ك من أبيك: فقاؿ حساف

: يا أخي أنت ال ربسن أف تقوؿ: فقاؿ لو النابغة

. عػ    ك إف خمت أٌف المنتأل عني كاس      ؿ اٌلذم ىو مدر ي      ػفإٌني  المي                

. قاؿ فحسن حساف لقولو

فقدـ . أنو اجتمع لديو األعشى ك حساف بن ثابت ك اػبنساء :ك من الركايات أيضا قوؿ النابغة
: فقاؿ لو النابغة. ك اهلل ألنا أشعر منك: األعشى ك أخرل حساف فغضب حساف ك قاؿ لع

: حيث تقوؿ ماذا؟ قاؿ حساف حيث أقوؿ

ا ػػػػػدة دـػػا يقطػرف من نجػػػافنػػ   ك أسي       لنا الجفنات الغٌر يممعن في الضحى               
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فقد عاب عليو استخداـ . إٌنك شاعر، ك لكن أقللت أجفانك ك أسيافك: فقاؿ النابغة
،كما "سيوؼ"ك" جفاف"ألٌّنا تفيد القٌلة، ك أٌما الكثًن منها يقاؿ لو " أسياؼ"ك" جفنات"

ألٌف الضيف أكثر ما يكوف " الدجى"ك كاف األبلغ  أف يقوؿ " الضحى"عاب عبيو استعماؿ
. طركقا بالليل

ك من ىذه النماذج النقدية أيضا ما نقل عن منازعة امرئ القيس ك علقمة بن عبدة الفحل                  
ـٌ جندب زكجة امرئ القيس يف أيٌهما أشعر فطلبت منهما إنشاد بيت . ك احتكامهما إىل أ

ك ؼبٌا أنشدا حكمت لعلقمة، فسأؽبا . شعرم على ركٌم كاحد ك قافية كاحدة يصفاف فيو اػبيل
: ألٌنك قلت: زكجها ؼباذا؟ فقالت

كب ك لمساؽ درٌة            ك لمسوط منو كقع أخرج مهٌذب ػ  فممزجر ألو              

: ك قاؿ علقمة. فجهدت فرسك بسوطك ك مريتو فأتعبتو بساقك

لب ػح المتحػػػٌر الٌرائػػػػٌر  مػػػػػػػػػػػ      يم انػو        ػػػا من عنػػػػػػٌن ثانيػػػػػػػ     فادر و           

. فأدرؾ فرسو ثانيا من عنانو، مل يضربو ك يتعبو

:  خصائص النقد في العصر الجاىمي  -4

الذكؽ الفطرم :أكال

        يعتمد فيو عل ذكؽ الشاعر ك سبلمة سليقتو، فلم تكن للنقد أصوؿ معركفة أك مٌتفق 
نظرات "كما مل يكن فبنهجا، بل كاف ؾبٌرد حملات ذكقية ك.عليها، ك مل تكن لو مقاييس مقٌررة

      شخصية تقـو على ما تلهمهم بو طبائعهم األدبية ك سليقتهم العربية، ك أذكاقهم الشاعرة،
ك حٌسهم اللغوم الٌدقيق بلغتهم، ك إحاطتهم بأسرارىا ك كقوفهم على ما لؤللفاظ من دالالت 

. ك إوباءات يف شّت صورىا
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: االرتجاؿ في الحكم: ثانيا

       بعد أف يتذٌكؽ الناقد الشعر يصدر حكمو إٌما ارذباال أك بعد ركيٌة لًنل مواطن اعبودة أك 
الرداءة، ك ظبة االرذباؿ ىي السمة الغالبة يف النقد اعباىلي، حيث ال كجود لرأم مدٌعم بالّبىاف 

. ك اغبجة

: الجزئية:ثالثا

      مل يكن النقد يتتبع النص األديب كٌلو، بل كاف يتناكؿ جزئيات من القصيدة كجانب 
. األلفاظ أك جانب اؼبعاين أك جانب الوزف

: العمـو:رابعا

      كأف يطلق الناقد أحكامو لصاٌف شاعر ما بالعمـو دكف أف يذكر سببا أك يردؼ عليو، من 
: أشعر العرب اٌلذم يقوؿ:ذلك حكم اغبطيئة حٌن سئل من أشعر العرب فأجاب

ـ ػمن ال يٌتق الٌشتم يشت               ك من يجعك المعركؼ من دكف عرضو         يفره ك

ك من ذلك أيضا حكمهم على بعض القصائد بأٌّنا بالغة منزلة عليا يف اعبودة . يقصد زىًنا
: مقارنة مع غًنىا، كحكمهم على قصيدة سويد بن أيب كاىل اليشكرم اٌليت مطلعها

ع  ػؿ منها ما اٌتسػػػا الحبػػػػ   فوصمن      ا   ػػػػػػفػػؿ ؿػػػػػحبػػػة اؿػػػػػػػعػػػػػت رابػػػػػػػػػػػطػػ     بسػ         

." يتيمة الٌدىر"بأٌّنا من خًن القصائد، بل بلغ األمر ّٔم إىل أف أطلقوا عليها 

: اإليجاز: خامسا

.       فالناقد كثًنا ما يغٌلف حكمو النقدم بعبارة موجزة توٌضح موقفو دكف شرح أك تفصيل
                فطبيعة األحكاـ النقدية يف العصر اعباىلي اٌتسمت باالنطباعية ك التأثًن الذايت،

من ذلك نقد طرفة لشعر اؼبتلمس حٌن قاؿ . ك اعتمدت على تذكؽ الشعر اعتمادا كبًنا
 نقديا عاب بو على شعر اؼبتلمس اٌلذم ربمل حكمافهذه عبارة موجزة . "استنوؽ اعبمل"

. أضفى صفة الناقة على اعبمل
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النقد في صدر اإلسالـ  : المحاضرة الثالثة

إف ضعف يف بعض نواحيو بسبب التفاؼ  كاف عصر البعثة حافبل بالشعر فياضا بو ك         
الناس حوؿ النص القرآين ك دخوؽبم يف اإلسبلـ ك من مثٌ انشغاؽبم يف اعبهاد ك متابعة القضايا 

              صلوات اهلل عليو–إالٌ أٌف اػبصومة اٌليت كانت بٌن النيب . ك السياسية اعبديدة الٌدينية
ك قريش بل ك سائر العرب، مل تقف عند حٌد السيف ك السنداف بل امتٌدت إىل - ك سبلمو

    الشعر ك البياف، ك إىل اؼبناظرات ك اعبدؿ، ك إىل اؼبناقضات بٌن شعراء اؼبدينة ك شعراء مٌكة
  صٌلى اهلل عليو-فكاف لرسوؿ اهلل. ك غًن مٌكة من اٌلذين خاصموا اإلسبلـ  ك ألٌبوا العرب عليو

ما اكتسبوا من قيم  ك الٌدين اإلسبلمي شعراء يذكدكف عنو دبا أكتوا من سحر البياف ك- ك سلم
. كما كاف للفريق الثاين شعراؤه اٌلذين يقوموف لو ضبٌية ك تعٌصبا.أخبلقية

     ك ما ذبدر اإلشارة إليو ىو أٌف اإلسبلـ مل يقف من الشعر موقفا سلبيا، بل شجع الشعراء 
. ك حٌثهم على القوؿ ضمن إطار الفكر اؼبٌتفق مع تعاليمو ك ازٌباذىم سبلحا من أسلحتو

: النظرة النبوية: أٌكال  -1

للشعر ّنجو اٌلذم ينبغي أف يسًن عليو، ك قد - صلى اهلل عليو ك سلم-          رسم الرسوؿ
ك كاف ك ىو أكثر العرب فصاحة ." ال تدع العرب الشعر حٌّت تدع اإلبل اغبنٌن"ركم عنو قولو

يتذٌكؽ الكبلـ اعبٌيد ك ىبوض يف اغبديث مع الوافدين عليو فبٌن أسلموا، ك لذا مل يكن من 
            ك كاف عليو الصبلة. الغريب أف يتحٌدث الشعراء يف ؾبلسو كأف يكثر اجتماعهم بو

فقد أعجب بشعر النابغة . ك السبلـ يؤثر من الشعر ما يبلئم دعوتو ك يوافق مكاـر األخبلؽ
أف صفح عن كعب بن زىًن ك خلع عليو بردتو، " بانت سعاد"اعبعدم، ك بلغ استحسانو ؿ

ك استمع إىل اػبنساء  ك استزادىا فبٌا تقوؿ، ك ىو اٌلذم دعا . حٌّت ظبٌيت قصيدتو بالّبدة
إٌف من الشعر غبكمة ك إٌف من البياف "ك ىو اٌلذم قاؿ . حساف بن ثابت ليجيب كفد سبيم

: ك اغبديث عن النظرة النبوية يف النقد األديب يتوجب الوقوؼ عند ثبلث صور." لسحرا
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: نقد المضموف -أ

 نقدا توجيهيا، يدفع الشعر لبلغرتاؼ من حبر العقيدة- صلى اهلل عليو كسلم-    كاف نقد النيب
فكٌل ما يٌتفق معها فهو اغبٌق، ك كٌل ما هبافها فهو مرفوض . ك النهل من ينبوعها الثرٌ 

: ك كاف يعجب بالشعر اعبيد كقوؿ النابغة اعبعدم .مستهجن، وبتاج إىل توجيو ك تصويب

ٌدرا ػكة أف تيػم صفػـ إذا لم يكن لو           بوادر تحمػ    ك ال خير في حك          

درا ػا أكرد األمر أصػ  حميم إذا ـ      ك ال خير في جهػك إذا لم يكن لو                

" ارتياحا ؼبا ظبعو من الركح الٌدينية ك دعا لو قائبل- عليو الصبلة ك السبلـ- فقد أبدل الرسوؿ
."  أجدت ال يفضض اهلل فاؾ

: ك عندما أنشده كعب بن زىًن مادحا ك تائبا

كؿ ػ   سيف من سيوؼ الهنػد مسك       ق  ػػػػػػػاء بػػػػور يستػضػػػبي لنػػػ إٌف النػ             

." بل من سيوؼ اهلل"قاؿ لو مصٌححا

:  نقد الشكك -ب

مبلمح مهٌمة لفٌن القوؿ، ك من ىذه اؼببلمح - سلم حٌدد الرسوؿ صلى اهلل عليو ك        
ـٌ التكٌلف ك ّنى عنو، كما ّنى عن اؼببالغة ك حٌذر من التشدؽ الطبع           ك التكٌلف فقد ذ

كما دعا إىل ."ىلك اؼبكثركف"أك" ىلك اؼبتنطٌعوف-"سلم صلى اهلل عليو ك–ك التنٌطع فقاؿ 
ك ىذا ما يعرٌفو الببلغيوف . ك انتقائها حبيث تشاكل اؼبعاين ك تليق ّٔا حسن اختيار األلفاظ

عليو الصبلة -ك كاف. دبشاكلة اللفظ للمعىن، أم اختيار األلفاظ اٌليت تعٌّب عن اؼبعىن بلفظ صبيل
 يبيل يف فٌن القوؿ إىل اإلهباز ك عدـ التزييد ك التطويل، فقٌل كبلمو ك تنزٌه عن اغبشو- ك السبلـ

. برئت نظراتو النقدية من شوائب اإلطالة ك
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: تقديم الشعراء -ج

عارفا دبكانة الشعراء ك أقدارىم، ك مدل ما يبكن - صلى اهلل عليو كسلم-كاف الرسوؿ       
   . ك كاف يقٌدـ حساف بن ثابت على شعراء الدعوة اإلسبلمية الثبلثة. أف يبلغو شعر كٌل منهم

ك كاف يدرؾ شاعريتو، فقد استطاع ىذا األخًن أف يبلغ من الكٌفار ما مل يبلغو صاحباه، يتجٌلى 
 ك أمرت   أمرت عبد اهلل بن ركاحة فقاؿ فأحسن،-"عليو صلوات اهلل ك سبلمو-ذلك يف قولو

بسبب ىذا  ك."كعب بن مالك فأحسن، ك أمرت حساف بن ثابت فقاؿ فشفى ك اشتفى
كاف يستدعيو يف اؼبلٌمات ك طلب منو أف يقوؿ،  التقدير لشاعرية حساف ك إدراؾ النيب ؽبا،

مثلما حدث يـو قدـ كفد سبيم ك فيهم شعراؤىم ك طلبوا مناظرة مع شعراء النيب فأخرج إليهم 
: حساف بن ثابت كراح ينشد ضٌد الزبرقاف حٌّت قاؿ

عمى أنػف راض من معدـ ك راغػم           قػػب لػػػػػف الغضػػػػػوؿ اهلل ـػا رسػػػػػػػعنػمن            

احتمػاؿ العظائػم  جاه الممػوؾ ك    ك    ىك المجػد إالٌ السؤدد الفرد ك الندل             

             اهلل لشاعره أشعر من شاعرنا إٌف ىذا الرجل ؼبؤتى لو، ك :فوقف األقرع بن حابس فقاؿ
. ػبطيبو أخطب من خطيبنا، مثٌ أسلموا صبيعا ك

   موىبة عالية يف تذٌكؽ الشعر  كاف يبدم حٌسا نقديا مرىفا ك-صٌلى اهلل عليو كسلم –فالنيب 
غًنىا يتبٌٌن أٌف العرب مل تكٌف  من خبلؿ ىذه اؼبواقف ك ك .مكانتهم ك سبييز أقدار الشعراء ك

معو النقد على بساطتو  عن النظر يف الشعر يف عهد البعثة اإلسبلمية ك ظٌل النظم متواصبل ك
ىو اؼبنحى األخبلقي، حبيث  إالٌ أنٌو أخذ منحا آخر ك فطرتو نقدا انطباعيا ؿبضا، كتلقائيتو ك

أغراض  دعا إىل النظم يف مواضيع ك التعٌصب ك التفاخر ك اؽبجاء ك ّنى عن اغبمية اعباىلية ك
. تدعو إىل مكاـر األخبلؽ

: نظرة الخمفاء الراشدين:ثانيا  -2

بل  .أكثر اػبلفاء الراشدين تأثًنا يف النقد العريب-رضي اهلل عنو-يعٌد عمر بن اػبطاب        
كاف عمر رضي اهلل " :يعتّبه بعض الدارسٌن من أىٌم النقاد يف ذلك العصر، يقوؿ ابن الٌرشيق
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معرفة دقيقة بأسرارىا  كاف على دراية عميقة باللغة ك ك."عنو عاؼبا بالشعر قليل التعٌرض ألىلو
قاؿ يل عمر بن  :ركم عن ابن عباس .ككاف من أنقد أىل زمانو للشعر ك أنفذىم فيو معرفة

قاؿ اٌلذم  من ىو يا أمًن اؼبؤمنٌن؟ :قلت .أنشدين ألشعر شعرائكم :اػبطاب رضي اهلل عنو
: يقوؿ

اس بمخمػد ػػػف حمػد النػػلي لو أٌف حمػدا يخمد الناس أخمػدكا           ك ك             

ألنٌو كاف ال يعاظل يف :قاؿ مل كاف شاعر الشعراء؟ ك :قلت .قاؿ فذاؾ شاعر الشعراء .ذلك زىًن :قلت
.مل يبدح أحدا إالٌ دبا فيو الكبلـ، ككاف يتجنب كحشي الشعراء، ك  

: نبلحظ أٌف عمر يف حكمو النقدم ىذا انتهج التعليل ك التّبير كسطر معايًن ؽبذا اغبكم ك

. الغموض خلو الشعر من التعقيد ك - أ

. االبتعاد عن الوحشي ك الغريب - ب

. الصدؽ ك عدـ الكذب -ج

: أٌم شاعركم اٌلذم يقوؿ :ربٌدث مرٌة مع كفد غطفاف فقاؿ

كف ػػػػػػػػػػػػق الظنػػػػٌن بػػكؼ تظػػػعمػى خ              ػابيػػػا ثيػػػػا، خمقػػػػػػؾ عاريػػػػػػػأتيتػ             

: أٌم شاعركم اٌلذم يقوؿ:فقاؿ .قالوا النابغة

ب ػػػػرء مذهػػػس كراء اهلل لممػػػػػليػ        ك  حمفت فمػم أترؾ لنفسي ريبة                  

: أٌم شاعركم اٌلذم يقوؿ :فقاؿ .النابغة :قالوا

إف خمػت أٌف المنتأل عني كاسع        ك     م   ػػفإٌني  الميػك اٌلذم ىو مدرؾ           

. فقاؿ ىذا أشعر شعرائكم .النابغة :فقالوا
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     الصدؽ يف القوؿ يفضل من الشعر ما هبمع بٌن اغبذؽ يف الصناعة الشعرية ك ك كاف عمر
الغزؿ اإلباحي، فبٌا ينٌم عن  اؼبناقضات ك اؼبفاخرات ك كاف يرفض شعر اؽبجاء ك ك الوصف، ك

. تذٌكقو طبعو كحبو الشديد للشعر ك ثقافتو ك فطنتو ك

بعض النظريات منها ما يٌتصف بنقد اؼبعىن -رضي اهلل عنو-كما صدرت عن أيب بكر الصديق-
: توجيهو إىل النظرة اإلسبلمية، حيث يركل أٌف لبيد الشاعر اؼبخضـر أنشده ك

ؿ ػق باطػال الكػٌؿ شيء ما خػأال ؾ

. صدقت:قاؿ أبو بكر

. ك ٌك نعيم ال محالة زائك :فلٌما قاؿ لبيد

. كذبت، عند اهلل نعيم ال يزكؿ :قاؿ

ينتقده معٌلبل  ينظر فيو ك يتذٌكؽ الشعر ك -نسكو على زىده ك-ككاف عثماف بن عفاف -
: أحكامو، أنشد قوؿ زىًن

ل عمى الناس تعمم ػإف خالها تخف       ك مهما تكن عند امرئ من خميقة   ك                

. صدؽ أحسن زىًن ك:قاؿ فأعجبو صواب معناه، ك

 فقد منحو اهلل موىبة هتديو إىل تذٌكؽ الشعر-كرـٌ اهلل كجهو-أٌما علي بن أيب طالب          
قد ظهرت بعض النظريات النقدية يف تراثو  ك .الٌتقومي تعينو على الٌتقدير ك تفسًنه، ك ك

فقد ركل ابن رشيق أٌف علٌيا كاف .صارت ؿبٌل إعجاب كتقدير النقاد العرب األديب ك
يؤٌكد أٌف التفاضل بٌن  ككاف يزف الشاعر دبا يتمٌيز بو من فكر، ك." الشعر ميزاف"يقوؿ

. غاية كاحدة ك مذىب كاحد الشعراء ال يكوف إالٌ إذا صبعهم زماف كاحد ك

ك الظاىر أٌف  "الٌديين  على أٌف النقد يف صدر اإلسبلـ ارتبط ارتباطا كثيقا باؼبقياس األخبلقي ك*
جنح إىل شيء من الدقٌة ك حاكؿ أف وبٌدد بعض  تنٌوعت رجالو، ك النقد قد اٌتسع أفقو ك
تأثٌر شيئا ما بركح البناء ك التأسيس اٌليت سادت فيما كانت ذبٌد  ك اؼبعاين، خصائص الصياغة ك
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ليس عجيبا أٌف كثًنا من اإلعجاب انصرؼ يف عصر  أماـ اؼبسلمٌن من شؤكف التشريع، ك
كما كٌجو ."اؽبٌمة العظات، إىل شعر اؼبركءة ك اإلسبلـ إىل الشعر اػبلقي، إىل شعر الفضائل ك

 االذٌباىات اٌليت تبلئم ركح اإلسبلـ الٌدينية  الٌدين اعبديد الشعراء إىل ضركرة االلتزاـ باألفكار ك
. ك األخبلقية

 

 

: النقد في العصر األموم: ثالثا  -3

          شهد النقد يف العصر األموم ازدىارا كبًنا، حيث خطا خطوات بارزة  كبو التطور         
يعود ذلك إىل ؾبموعة من العوامل اٌليت ساعدت على ازدىاره، منها استقرار  االرتقاء، ك ك

     اىتماـ اػبلفاء األمويٌن بالشعر تأثٌرىم باغبضارات األجنبية ك العرب يف األقطار اؼبفتوحة ك
كما أٌف .خباٌصة يف ببلد الشاـ مقٌر اػببلفة األموية فبارستهم لو كتشجيعهم عليو ك النقد ك ك

الصراع السياسي اٌلذم اشتعلت نًنانو يف ذلك العصر كاف عامبل من العوامل اٌليت أذكت ركح 
إىل عامل آخر ال يقٌل أنبٌية  .أٌدت إىل بركز حركة نقدية متطٌورة أثٌرت يف موضوعاتو ك األدب ك

أشعل  ىو بركز العصبية القبلية، فبٌا قٌول اػبصومة بٌن الشعراء ك عن العوامل اآلنفة الذكر ك
. بينهم نًناف اؽبجاء

 :منها قد ظهرت يف العصر األموم ثبلث مدارس نقدية ـبتلفة االذٌباىات ك ك

: مدرسة اغبجاز -أ 

خبلؿ اغبكم األموم فبا  مكانتها يف صدر اإلسبلـ ك ازدادت أنبية منطقة اغبجاز ك        
قادة  كانت عليو أضعاؼ مضاعفة  فقد أصبح اغبجاز خزانة لؤلمواؿ اٌليت صبعها األمراء ك

قد عبأ إليو بسبب ما كاف عليو  ك. اعبيوش اإلسبلمية من خبلؿ الفتوحات للعديد من األمصار
قد قبم عن ىذا  ك. أثريائهم من ـبتلف اعبهات استقرار العديد من أعياف العرب ك من ثراء ك

   الرتؼ ظهور اعبوارم غًن العربيات اٌلوايت جئن من ـبتلف النواحي، فظهر الغناء  االستقرار ك
يشرح  قد كاف اغبجاز من ناحية أخرل مركزا دينيا يدرس فيو القرآف، ك ك. فشا بعض الفساد ك
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فيو اغبديث من قبل أىل العلم بالدين ك الفقو، فصار العديد من الرجاؿ اؼبسلمٌن يفدكف إليو 
فبا استنبطوه من  من ـبتلف األقطار اإلسبلمية ليأخذكا عن رجالو علمهم بالكتاب ك السنة، ك

 للهوبيئة  قد أصبح اغبجاز نتيجة ؽبذه العوامل مركزا دينيا ك ك. أحكاـ شرعية يف ـبتلف القضايا
  .ك الرتؼ يف آف كاحد

على أىل اغبجاز عبلب " مركز اػببلفة  " قد ازداد دبركر السنٌن تدفق األمواؿ من الشاـ ك
صرؼ نظرىم عن اؼبطالبة بالسلطة نتيجة  إسكات اؼبعارضٌن للخبلفة ك تأييدىم ك كالئهم ك

قد  ك .بٌن من شايعوا عليا للخبلؼ اٌلذم كاف حوؿ من ىو أحٌق باػببلفة بٌن األمويٌن ك
           أسباب اللهو كالغناء استماؿ ذلك اعبوُّ اؼبرتؼ اؽبادئ الناسى كبو األخذ دبتع اغبياة ك

 . ك اؼبوسيقى، فباٌ طبع اغبياة ىناؾ بطابع يندر كجوده يف البيئات األخرل
قد عكس الشعراء يف شعرىم ىذا اعبو اؼبرح حيث مالوا ىم كذلك إىل شعر الغزؿ الذم رظبوا  ك

امتد ذلك إىل النقد كذلك حيث انكب النقاد حوؿ ىذا  فيو صورا عن كاقع اغبياة يف بيئتهم، ك
من أبرز   ك  .يبحثوف ما فيو من مظاىر الضعف أك القوة ك اعبماؿ اللوف من الشعر وبللوف ك

ابن أيب عتيق الذم ينتمي نسبو إىل أيب بكر الصديق،ك : األظباء الناقدة شخصيتاف ىامتاف نبا
نىة بنت اغبسٌن بن أيب طالب حفيدة الرسوؿ يػٍ قد  ك. -سلم صلى اهلل عليو ك-السيدة سيكى

ترصبت أحكاـ السيدة سيكينة النقدية ذكؽى جيل ذلك العصر، ككاف العديد من الشعراء يفدكف 
فبٌا كرد عنها من شواىد  ك. تعيب عليهم أشعارىم يلتقوف ّٔا يف ؾبالسها فتناقشهم ك إليها ك

 :نقدية يف ىذا اؼبوضع حكمها على بيت جرير

 .الـػارة فارجعي بسػف الزمػحي         ليس ذا  طرقت صائدة القموب ك            

ادخلي بسبلـ، أنت رجل : قلت  رحبت ّٔا، ك أفبل أخذت بيدىا ك : فبلحظت أف يف البيت خلبل قائلة
  .عفيف

بٌن األخبلؽ، فالشاعر ىنا يتكٌلم عن  فقد فرقت الناقدة بٌن الكبلـ عن األحاسيس العاطفية ك
حٌن يستقبل عزيزا  فرؽ كبًن حٌن يستقبل اإلنساف شخصا ما ك العواطف ال عن األخبلؽ، ك

  .عليو



24 
 

 :يقوؿ" نيصىٍيبا" قد ركت عنها كتب األدب مباذج كثًنة من نقدىا الظريف، فقد ظبعت  ك

ـي              ًدم ػػا بىعٍ ػػػػػػػـي بًوى ػػػػ  فػىوىاحيٍزنىا مىٍن ذىا يىًهي ٍت        ػن أىًىيمي ًبدىٍعدو مىا حىًييتي فىًإٍف أى

  :رأت الصواب أف يقوؿ بعده ك" دىٍعد "  فعابت عليو صرؼ نظره إىل من يعيش مع 

ـي                .ةو بػىٍعًدمػٍت           فىالى صىميحىٍت دىٍعده ًلًذم خيكَّ ػأىًىيمي ًبدىٍعدو مىا حىًييتي فىًإٍف أى

يدرس ىذا اللوف من شعر  من رجاؿ التيار النقدم اٌلذم يفحص ك" ابن أيب عتيق"كاف  ك
من شواىد نقده يف ىذا اؼبوضوع أنو ظبع مرة عمر بن  الغزؿ اؼبعٌّب عن اغبياة اؼبرتفة اؼبتحضرة ؛ ك

  :أيب ربيعة ينشد شعرا يف غرض الغزؿ

ٌر  ػػم األغػػد الميك يعدك بػدكف قي           م ػػػػرننػػػػػػػػػػػػػم أبصػػػػػػػا ينعتننػػػػػبينم             

ر  ػػػػػنعم ىذا عم: لػت الوسطػقاؿ           ؟أتعرفػػػن الفتػػػػػػػىرل ػالكب قالت            

ر؟ ػػػىك يخفى الػػقم  قد عرفنػاه ك        ا    ػػػػػػػقد تيمػتو رل كػقالت الصغ            

  
أم كأنٌو مل يتغٌزؿ  أنت مل تنسب ّٔا إمبا نسبت بنفسك، :فقاؿ ابن أيب عتيق معلقا على مضموف ما قاؿ

  .باؼبرأة إمبا تغٌزؿ بنفسو

قد برز إىل جانب ىؤالء النقاد نفر من الشعراء مارسوا النقد إىل جانب الشعر، فقد ظبع عمر  ك
  :يقوؿ" كيثػىيػّْرنا " بن أيب ربيعة 

زب ػػػػػػػػػػػعػػػف الء كػػػػػػػم الخػػػػل ؼػػػػػـرػػػػػ    ف     أال ليتنا يا عىزُّ  نا لدل غنى بعيرين            

أجرب     عمى حسنهما جرباء تعدم ك        كؿػػػػػا يقػػرؼ من يرفػػػػػػق عػا بػػػالفػػػػػؾ           

ػػرب ػنيض ل كػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ نيـرػػػػػػا ننفػػػػػػػػػػ   فم إذا ما كردنا الماء صاح أىمو عمػنا                   

 فأم مكركه مل تتمٌن اؼبسخ،لنفسك الٌرؽ ك اعبرب ك الرمي ك الطرد ك  سبنيت ؽبا ك: فقاؿ عمر 
 ."  معاداة عاقل خًن من مودة أضبق: " لنفسك، لقد أصأّا منك قوؿ القائل ؽبا ك
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من شبة صار إذا ما عٌّب  قد حٌدد النقاد اغبجازيوف مقياس الغلو ك اؼببالغة يف رسم العاطفة، ك ك
قاؿ . الشاعر عن عاطفتو بغيليٌو أك بصورة خارجة عن اؼبألوؼ كانت غريبة مضحكة تشبو النوادر

  :عمر البن أيب ربيعة شعرا فيو غلو

رىةو          ك            دىا ػػػػػًق غى ػػػػا نػىٍبيً ػػػػػػػا فٍميىأًتنى ػػػقى ػػػىػػيى غىٍربي    ك مىن  افى مىٍحػزيكننا بإٍىرىاًؽ عىبػٍ

ا  إٍف  اف مىحزكننا ك  ك           الن ػإفى  افى ثىاؾ نيًعٍنوي عىمى األٍثكىاؿ            إف  ىاف مقًصػدى

 " :قولك: أم موعد بيننا، قاؿ ك: جئناؾ ؼبوعدؾ، قاؿ: قاؿ لو فمضى بن أيب عتيق إىل عمر ك
ا  قد جئناؾ ك اهلل ال نّبح أك تبكي إف كنت صادقا أك ننصرؼ على أٌنك  ك". فليأتًنىا نػىٍبًكًو غىدى

 .        تركو غًن صادؽ مثٌ مضى ك

إف مثل ىذه الصور زائدة عن اللزـك يف التعبًن عن األحاسيس العاطفية ك اؼبواقف ك بالتايل فهي 
 .صور ساخرة غًن مقبولة ألّنا غًن صادقة

  :مدرسة العراؽ  -ب 

الشاـ، فالشعر يف العراؽ  اختلف الشعر يف بيئة العراؽ عما كاف عليو يف اغبجاز ك           
يعود ذلك إىل عامل العصبية القبلية  أسلوبو، ك يشبو إىل حد كبًن الشعر اعباىلي يف مضمونو ك

اليت عادت إىل الظهور من جديد بعد أف تبلشت يف صدر اإلسبلـ حيث نبذىا اإلسبلـ، 
ىجاء اػبصـو باؽبجاء اؼبر  ككانت أغلب موضوعات الشعر يف العراؽ يف االفتخار ك االعتزاز ك

قليلة الركاج،  غًنه من األغراض األخرل، فكانت ليست ذات أنبية ك أما غرض الغزؿ ك. اؼبقذع
: فاكبصر الشعر غالبا يف تلك النقائض اٌليت ضبل لواءىا باػبصوص الشعراء الثالوث اػبطًن

 ك التبارم يف ىذا     جرير ك األخطل الذين جعلوا من العراؽ أشهر مكاف للتنافس الفرزدؽ ك
 .اللوف من الشعر

كلوع الناس بو يف سوؽ الشعر اٌلذم كاف يشبو سوؽ  قد ساعد على انتشار شعر النقائض ك ك
هبتمع فيو الشعراء ينشدكف األشعار يف  عكاظ يف اعباىلية، يفد إليو الناس من كٌل جهة، ك
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إبراز  تعاظم بالكـر ك الشجاعة ك صورة تشبو ما كاف عليو يف اعباىلية من مفاخرة باألنساب ك
  . أيٌاـ ما لقـو كٌل شاعر من فضائل ك

وبٌمس أنصاره يف جٌو فبلوء باؽبرج ك النقاش  قد كاف لكٌل شاعر حلقة ينشد فيها شعره ك ك
اضطراب يف أكساط الناس  حّت قيل أف كاىل البصرة ضج دبا أحدثو ىؤالء الشعراء من صخب ك

 .فأمر ّٔدـ منازؽبم

        مباذج من ىذه اغبركة الشعرية قد احتفظت العديد من الكتب النقدية القديبة بصور ك ك
األخطل حيث يقـو الشاعر بنظم قصيدة يف  ما كاف هبرم بٌن جرير ك الفرزدؽ ك ك النقدية، ك

قافية خاصة، فيقـو اآلخر بنقضها  بقومو على كزف خاص ك االفتخار بذاتو ك ىجاء خصمو ك
قد تشكلت يف ىذا  ك. وبٌوؽبا إىل ىجاء مضاد على نفس الوزف ك القافية  بنظم قصيدة فباثلة ك

التمس ؿباسن شعره  فضلو على خصمو ك اإلطار ثبلثة معسكرات، كل كاحد تعصب لشاعر ك
 .يبحث عن معايب اآلخر فيشٌهر ّٔا فيشيعها، ك

            قيل إٌف كذا  ك. قيل إٌف األخطل ربالف مع الفرزدؽ ضٌد جرير لكٌن جريرا أفحمهما ك
قد كانت ىذه  ك. مهارتو يف ىذا الفن أربعٌن شاعرا ربالفوا ضده فأسكتهم لقدراتو ك ك

النقد يف العراؽ حٌّت اعتّب الشاعر غًن  اػبصومات سببا يف غلبة ىذا االذٌباه على الشعر ك
  .السائر على طريقة ىؤالء يف اؼبدح ك اؽبجاء شاعرا متخٌلفا ضعيفا

      لتجافيك يف اؼبدح: مايل ال أغبق بكم معشر الفحوؿ ؟ فقاؿ لو: قاؿ ذك الرٌمة مرٌة للفرزدؽ
مل يساير  أم أنٌو مازاؿ ينظم على منواؿ القدماء ك. اقتصارؾ على الرسـو ك الديار ك اؽبجاء ك

إمٌبا قبد نقدا آخر  كاف يف اغبجاز أك الشاـ ك اٌلذم لذلك ال قبد أثرا ؼبثل ذلك النقد. الظركؼ
ما كاف فيها من شعر حيث اذٌبو النقاد ىناؾ إىل اؼبوازنة بٌن  يتبلءـ مع طبيعة البيئة العراقية، ك

      ظبوا اغبكم  ك ظبوا الذم وبكم قاضيا، ظبوا ىذا قضاء ك أم الثبلثة أشعر ؟ ك الشعراء، ك
   .حكومة" ك اغباكم أم الناقد 

  ك قاؿ جرير يف األخطل ؼبا فضل الفرزدؽ عليو

اف  ػم شيبػة في بنػ   إف الحكـو          اػفدعوا الحكومة لستموا من أىمو            
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غًن أف ىذا النوع من النقد مل يكن الوحيد يف العراؽ ألٌف ىناؾ بعض الشعراء من قاؿ شعرا 
ما تفرد بو عن  لذلك راح بعض النقاد يعىن دبمٌيزات شعر الشاعر، ك خارج شعر النقائض، ك

إصدار اغبكم عليو، كحكم الفرزدؽ  موازنتو بغًنه ك قٌوتو ك غًنه، ك البحث عن مواطن ضعفو ك
 ك البيت ال  ك البيت يساكم عنده آالؼ الدراىم" خيٍلقىاف " على النابغة اعبىٍعًدٌم بأنٌو صاحب 

      .حكمو على ذم الرٌمة جبودة شعره لوال كقوفو عند البكاء على الدّْمىن ك. يساكم إالٌ درنبا
موازنة األخطل بٌن جرير ك الفرزدؽ  ك. كذا حكم جرير على األخطل بأنٌو هبيد مدح اؼبلوؾ ك

 .الفرزدؽ ينحت من صخر بأٌف جريرا يغرؼ من حبر، ك
كذا النقد اٌلذم يعىن بإبراز ما تفٌرد بو بعض  إىل جانب نقد اؼبوازنة يف شعر النقائض، ك ك

الشعراء يف شعرىم عن غًنىم ، فهناؾ نقد يعىن باؼبعاين اعبزئية يف شعر الشاعر دكف موازنتو 
  : بغًنه ، فقد نقد اغبجاج الفرزدؽ حٌن مدحو يف قولو

  ـػػؼ العزائػػػ عقوبتو إال ضعي    ل     ػف الحجاج ك الطير تتقػمن يأـ               

فٌضل عليو قوؿ جرير فيو نفس  ك. الطًن تٌتقى كٌل شيء حّت الثوب ك الصيب: فقاؿ اغبجاج
  : اؼبعىن

  .ؽػػػػػػديه فوًثيػا عوػػػأـ رٌّ كػػ     فمي   ق    ػػا عقابػػٌ اج أـػػػف الحجػػػػمن يأـ               

  :مدرسة الشاـ -ج 

أكّب مظهر لؤلدب يف العراؽ ىو  إف كاف أكّب مظهر األدب يف بيئة اغبجاز ىو الغزؿ ك        
لذلك اختلفت اغبركة النقدية  اؽبجاء فإٌف أكّب مظهر لؤلدب يف الشاـ ىو اؼبديح، ك الفخر ك

يف الشاـ على ما كانت عليو يف اغبجاز ك العراؽ، فقد عاشت اغبركة النقدية ىناؾ يف ببلط 
سبب ذلك أٌف دمشق  يف قصور كياٌلهتم يف ـبتلف األقاليم ك األمصار، ك اػبلفاء األمويٌن، ك

كانت عاصمة اػببلفة األموية يفد الشعراء إىل خلفائها من كٌل اعبهات، ك كاف بنو أمية عربا 
     يكافئوف الشعراء عليو، يطربوف لسماعو ك يعجبوف بو ك أقحاحا فصحاء يتذٌكقوف الشعر ك

يف ـبتلف القضايا  (أم النقد)مناقشاتمراكز لل كانت قصورىم شبو منتديات للشعر ك ك
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لٌوف النقد بلونو  ما يناسب القصور ىو اؼبديح، لذلك لٌوف الشعر ىناؾ ّٔذا الٌلوف، ك ك .األدبية
. أيضا

منحوىم  الرٌد على خصومهم شيعة ك زبًنيٌن ك قد شٌجع اػبلفاء الشعراء على مدحهم ك ك
قد ارتبط  ك .األخطل كثًٌن عزٌة ك:من ابرز ىؤالء الشعراء ك .مقابل ذلك جوائز مالية معتّبة

ك من أشهر مباذج شعر اؼبديح  ذاؾ اٌلذم كاف يعرض على اػبليفة . النقد بطبيعة ىذا الشعر
عبد اؼبلك بن مركاف ألٌف ىذا األخًن كاف يبلك ذكقا أدبيا رفيعا مٌكنو من الفهم العميق حملتول 

. إرشادىم توجيو الشعراء ك صياغتو ك الشعر ك

أٌما النقد الفيٌن فيعىن . نبا النقد الرظبي ك النقد الفيٌن : قد سبٌيزت حركة النقد يف الشاـ دبيزتٌن ك
أٌما النقد الرظبي فهو ذلك اٌلذم يبٌثل كجو اػببلؼ يف الرؤيا بٌن الشاعر  بنقد الصورة الشعرية، ك

بٌن اػبليفة اؼبمدكح يف رسم صورتو الشخصية، ألٌف رجل السلطة يرل نفسو شخصية متمٌيزة  ك
من ذلك ما جرل بٌن عبد  .من مثٌ كاف على الشاعر أف يأخذ ذلك يف اغبسباف غًن عادية، ك

: اؼبلك بن مركاف ك ابن قيس الرقيات حٌن مدحو بقصيدة جاء فيها

الحجب  ػار كػا           ص عميػو الوؽػػػػػكه أبو العػإٌف األغػٌر اٌلذم أبػ           

ب ػػػػف  أنٌو الذهػػػل جبيػػػػ  عمػ ػو         ػػػػػػكؽ مفرؽػػاج فػػػػدؿ التػػػػيعتػ           

 ك سبدح مصعبا كأنٌو شهب من اهلل، !يا بن قيس سبدحين بالتاج كأيٌن من العجم :فقاؿ لو اػبليفة
: إشارة إىل قوؿ الشاعر

اء ػػػو الظمػمػ         تجمٌػت عن كجو ف اهلل ػػاب ـػػب شهػػػا مصعػإنٌمػ           

: قاؿ جرير يف يزيد بن عبد اؼبلك ك

ا ػػػاقو إلػٌي قطينػػت سػك شئػىذا ابن عٌمي في دمشق خميفة          ؿ           

 :أما لو قاؿ .يقوؿ يل ابن عٌمٌن مثٌ يقوؿ لو شئتي ساقهم إيلٌ : فعٌلق يزيد على معىن البيت قائبل
 !لو شاء ساقهم ألصاب، فقد جعلين شرطٌيا لو
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كثًنا ما لفت عبد اؼبلك بن مركاف انتباه الشعراء إىل حسن رسم الصورة الشعرية دبا يناسب  ك
العدؿ  الٌدالة على التقول ك الٌدينية اٌلذم تثًن إعجاب الرعٌية ك إبراز الفضائل اػبلقية ك مقامو ك

صباؿ الصورة  إحساسو جبودة اؼبعىن ك ككاف تقدير عبد اؼبلك بن مركاف للمقاـ ك .الفضيلة ك
: عمق تذٌكقو للشعر، فقد أنشده راعي اإلبل مرٌة دقيقا، ينٌم عن قٌوة ك

رة ك أصيال   ػػر             حنفػاء نسجد بيػػا معشػف إفٌ ػػػأخميفػة الرحمػ           

ال ػػزال تنػزمػػػػػاة منػػػػػػٌؽ الزؾػػػػ   حػ ػا          ػكالنػرل هلل في أـػػػرب نػػعػ           

يعين بذلك أٌف مثل ىذا الشعر قٌيم  ك .قراءة آية ليس ىذا بشعر إمٌبا ىو شرح إسبلـ ك :فقاؿ لو
بالتايل ليس بالشعر اعبٌيد اٌلذم ينبغي أف يكوف  يف مضمونو، جاؼ فقًن من الناحية الفٌنية، ك

   .اؼببىن كذلك يف اؼبعىن ك

. مفهـو الشعر عند النقاد العرب القدماء: المحاضرة الرابعة

         حاكؿ أف يعٌّب ّٔا عن ذباربو  الشعر من أقدـ الفنوف األدبية اليت عرفها اإلنساف، ك       
على  قد شغل النقاد على مٌر العصور، ك  ك.مشاعره كبو كٌل ما وبيط بو أحاسيسو ك ك

اختبلؼ بيئاهتم بالبحث يف ماىية الشعر، إالٌ أنٌو من الصعب أف قبد تعريفان موحدان عند صبيع 
تعبًن  النقاد كاف نتيجة كجهة نظر ك يبدك أٌف ما قٌدمو ىؤالء األدباء ك ك. النقاد األدباء ك

 .اؼبوقف األديب لكٌل منهم خاص، تعكس التكوين الشخصي ك

 إٌف الشعر ىو الصورة التعبًنية األدبية األكىل اٌليت استخدمها اإلنساف ليعٌّب عن مكنونات نفسو 
  لذلك قبد من دافع عن الشعر. خباياىا، فهو ضركرة نفسية بيولوجية للتنفيس عن انفعاالتو ك
 .بيَّػن فضلو عن ضركرتو ك ك

         ؾبىن شبر العقوؿ : "عن فضل الشعر إنٌو" دالئل اإلعجاز"يقوؿ عبد القاىر اعبرجاين يف 
أفادىم الفوائد  الذم قٌيد على الناس اؼبعاين الشريفة، ك ؾبتمع فرؽ اآلداب، ك األلباب، ك ك

يؤٌدم كدائع  الغابر، ينقل مكاـر األخبلؽ إىل الولد عن الوالد، ك ترٌسل بٌن اؼباضي ك اعبليلة، ك
عقوؿ األٌكلٌن  الٌشرؼ عن الغائب إىل الشاىد، حّت ترل بو آثار اؼباضٌن ـبٌلدة يف الباقٌن، ك
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طلب ؿباسن القوؿ كالعقل،  ابتغى الشرؼ، ك ترل لكٌل من راـ األدب ك مردكدة يف اآلخرين، ك
ذبد فيو للنائي عن طلب  معٌلمان مسٌددان، ك ىاديان مرشدان، ك علمان منصوبان، ك مناران مرفوعان، ك

كاعظان  معرٌفان، ك باعثان ؿبضضان، كمذٌكران ك ؿبٌرضان، ك الزاىد يف اكتساب احملامد، داعيان ك اؼبآثر، ك
 ."مثٌقفان  ك

 :مفهػـو الشعر فػي المغة

كليت شعرم، أم ليت علمي أك ليتين علمت،  »: يقوؿ ابن منظور يف لساف العرب       
 .ليتين شعرت: كليت شعرم من ذلك أم

يف  ك. ليت شعرم ما صنع فبلف، أم ليت علمي حاضر أك ؿبيط دبا صنع: يف اغبديث ك
: أشعرتو فشعر أم ك. ما يدريكم ك: أم" ما يشعركم أّنا إذا جاءت ال يؤمنوف ك: "التنزيل

إف كاف كل علم  القافية، ك منظـو القوؿ، غلب عليو لشرفو بالوزف ك: الشعر أدريتو فدرل، ك
." شعران 

ىو ضرب من ضركب الكبلـ اؼبنغم اؼبوزكف اؼبثًن، تتعاطاه طائفة متمٌيزة من  فالشعر علم، ك
تناقلوه كرككه  لقد اىتٌم العرب ّٔذا الضرب من الكبلـ، فحفظوه ك  ك.الناس، عرفوا بالشعراء

     قدرتو على التصوير  جيبلن بعد جيل، ألٌّنم فتنوا دبا سبٌيز بو من نفاذ إىل حقائق األشياء، ك
من ىنا  ك .فوائد أمثاؿ ك ما يفيض بو من ًحكىم ك الكوف، ك التعبًن عن أسرار النفس ك ك

حٌدان  حاكؿ النقاد العرب أف يضعوا لو ك غًنه من الفنوف، أصبحت العرب سبٌيز بٌن ىذا الفن ك
 .تعريفان يبيزه عن غًنه من أصناؼ الكبلـ ك

 :(ىػ255)مفهـو الشعر عند اعباحظ   -1

ماىيتو حٌن عرض الستحساف أيب عمرك الشيباين بيتٌن من  أملٌ اعباحظ بفكرة الشعر ك         
 :نبا الشعر ألحدىم، ك

اؿ ػػػؤاؿ الرجػػكت سػػا المػفإنم       ل   ػال تحسػبن الموت موت البك             
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ؤاؿ ػػػذؿ السػأفظػع من ذاؾ ؿ ػن ذا         ػػػؾػؿ كت كػػػػػا ـػػػمػػػػالهػػؾ             

ليس  بيٌػن أف ليس يف البيتٌن أثارة من شعر، ك فاعباحظ أنكر ىذا االستحساف من أيب عمرك، ك
قد بلغ من استجادتو ؽبذين  أنا رأيت أبا عمرك الشيباين، ك ك»: يقوؿ اعباحظ .قائلهما بشاعر

أنا  ك. قرطاسان حٌّت كتبهما لو البيتٌن يف اؼبسجد يـو اعبمعة، أف كٌلف رجبلن حٌّت أحضر دكاة ك
لوال أف أدخل يف اغبكم بعض الفتك  ك. أزعم أف صاحب ىذين البيتٌن ال يقوؿ شعران أبدان 

نبلحظ من حكم اعباحظ أنٌو كاف حريصان على تأكيد أف  ."لزعمت أٌف ابنو ال يقوؿ شعران أبدان 
  يف اؼبعىن اغبكيم (الشعرية)مفهـو الشعر مل يكن كاحدان عند أىل عصره، فمن الناس من يرل 

القدرة على تصوير  ك. الّباعة يف التشكيل منهم من يراىا يف قٌوة الطبع ك القوؿ الداؿ، ك ك
اػبطأ اٌلذم كقع فيو أبو عمرك الشيباين يف نظر اعباحظ ىو انطبلقو يف حكمو على  ك. اؼبعاين

       فاعباحظ ال يرل اؼبعىن اغبكيم كحده شعران، فإٌف اؼبعاين اغبكيمة .البيتٌن من عنصر اؼبعىن
    ذىب الشيخ إىل استحساف اؼبعىن، ك " :يقوؿ اعباحظ .اؼبواعظ الدالة حظّّ متاح للجميع ك
إمٌبا  اؼبدين، ك القركم ك البدكم ك العريب، ك ك اؼبعاين مطركحة يف الطريق، يعرفها العجمي ك

يف صٌحة الطبع كجودة  كثرة اؼباء، ك سهولة اؼبخرج، ك زبًٌن اللفظ، ك الشأف يف إقامة الوزف، ك
." جنس من التصوير ضرب من النسيج، ك السبك، فإمبٌا الشعر صناعة، ك

ىذا النص يضع بٌن أيدينا مفهومان متطوران للشعر؛ فاعباحظ يفرؽ بٌن اؼبعاين الغفل اليت مل 
          فالشاعر عند اعباحظ صانع. يصوّْر ينسج ك بٌن الشعر الذم يصنع ك يصورىا الشعر، ك

 .مصٌور نٌساج ك ك

كما أف اؼبعىن اغبكيم عند اعباحظ الذم ال يقدمو لنا تشكيل شعرم متميز؛ غًن خليق بأف 
يعين ىذا أف ماىية الشعر كجوىره أنو نظاـ لغوٌم خاص، ينبعث عنو معىن ال  ك. يكوف شعران 

اؼبعىن الشعرم من ىذه الوجهة ليس اؼبعىن اؼبنطقي العاـ اٌلذم وبٌصلو الناس  كجود لو إال فيو؛ ك
ىو بذلك يصدر يف فهمو للشعر عن تصور جديد للفن الشعرم، ليس ىو  ك .من خّبات اغبياة

 .التصور العريب اؼبعركؼ، اٌلذم يرل يف الشعر تعبًنان عن دخائل النفوس
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 :( ىػ276 )أضرب الشعر عند ابن قتيبة   -2

ككاف حٌق ىذا الكتاب أف أكدعو  : "الشعراء يقوؿ ابن قتيبة يف مقٌدمة كتابو الشعر ك        
    عٌما أكدعتو العرب من األخبار النافعة، ك... عظيم خطره األخبار عن جبللة قدر الشعر ك

        النجـو العلـو يف اػبيل، ك اغبكم اؼبضارعة غبكم الفبلسفة، ك األنساب الصحاح، ك ك
ما كاف منها خيٌلبان  الّبكؽ ك ما كاف منها مبٌشران أك جائبلن، ك الرياح ك االىتداء ّٔا، ك أنوائها ك ك

عٌما يبعث منو البخيل على السماح،  ما كاف منها جهامان أك ماطران، ك الٌسحاب ك أك صادقان، ك
." الدنػٌي على السمو اعبباف على اللقاء، ك ك

ىو أف الشعر يف تصور  فقد عرض ابن قتيبة يف كتابو ألمر عرفو النقد العريب قبل عصره بزماف؛ ك
رضي - العرب مصدر رئيسي من مصادر اؼبعرفة اؼبوثوقة، فقد قاؿ أمًن اؼبؤمنٌن عمر بن اػبطاب

 ."كاف الشعر علم قـو مل يكن ؽبم علم أصح منو: "قولتو اؼبشهورة- اهلل عنو
منحى خاص يف النقد األديب، ىذا اؼبنحى ىو البحث يف األدب بركح  ككاف لو ذكؽ خاص ك

ربديدان، ىو ربليل الشعر إىل عناصره،  العلم، ىو التمٌشي بالنقد األديب أف يكوف كالعلم دقٌة ك
           األفكار قديبان يف النقد، حصر حاالت كٌل عنصر، ىو تنظيم ما عرؼ من اآلراء ك ك
 .يضع يده عليها قواعد عاٌمة يلمسها الناقد ك كضعها يف أصوؿ عاٌمة، ك ك

الشعراء مل يٌتجو إىل تعريف الشعر كمصطلح نقدم كما فعل اعباحظ،  ىو يف كتابو الشعر ك ك
قواعده  ك أضربو، معتّبان النقد كالعلم، لو قيوده أقسامو ك عناصره ك لكٌنو كضح مكوناتو ك

 .العامة

تتسم رؤية ابن قتيبة يف ربديد األسس اعبمالية اليت هبب توافر شيء منها يف الشعر إىل إعبلء 
ترل لكل  رجحاف كٌفة مبدعو، بثنائية تفصل الشكل عن اؼبضموف يف فن الشعر، ك منزلتو ك

 .منها ضربان خاصان من اعبماليات

صبلة القوؿ إف ابن قتيبة أعمل ثقافتو النقدية يف الشعر فرآه أربعة أضرب من جهة توافر اعبودة  ك
  . لفظو  يف معناه ك
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 :ىي ك

 :جاد معناه، كقوؿ أكس بن حجر ضرب منو حسن لفظو ك -أ 

ا ػػػػػػػػػعػػف قد كؽػذم تحذرمػػػػػ إٌف الٌػ       ا  ػػػػم جػزعػػػؿػػػػس أجمػػػؼػػا النػػػػػػػػػػػػػأيٌتػو               

حبل، فإذا أنت فتشتو مل ذبد ىنا فائدة يف اؼبعىن،  ضرب منو حسن لفظو ك -ب 
 :كقوؿ القائل

ح ػػػػػك ماسػمٌسح باألر اف من ق  ك ة       ػػػػػػػػػاجػػػػا من منى  ػٌك حػػلٌما قضينػ ك              

  ادم الذم ىو رائحػػال ينظر الغ    ك شٌدت عمى حدب المهارم رحالنا     ك              

اؽ المطي األباطح ػػسالت بأعنػ         ك ا ػػػػػػػػنػػث بينػػػػػػراؼ الحدمػػا بأطػػػػػػأخػذف              

 :قصرت ألفاظو عنو، كقوؿ لبيد بن ربيعة ضرب منو جاد معناه، ك -ج 

 الحػالمرء يصمحو الجميس الص        ك  ـ  نفسػو  ػػػػػػػػرء الكرمػػػما عاتػب الم               

 :تأخر لفظو، كقوؿ األعشى ضرب منو تأٌخر معناه ك ك -د 

 كؿي ػ    شاكو مشكٌّ شموؿه شمشكه ش        قد غدكت إلى الحانوت يتبعني ك              

ىو من ىذه الوجهة ينتمي إىل فئة النقاد  كما اىتٌم ابن قتيبة باغبالة النفسية ؼببدع الشعر، ك
التعجيب،   ك ليس ؿباكاة يقصد منها إىل اإلثارة اٌلذين يركف الشعر تعبًنان عٌما يف رقعة النفس ك

الفقو طابعان خاصان  قد أضفى اؼبنطق ك ك. لكٌنو أغفل ىذا األساس عند مناقشتو لضركب الشعر
 .قٌوة االستدالؿ اؼبيل إىل التصنيف ك على نقده، إذ اتسم كبلمو بالوضوح ك
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 :( ىػ322)ابن طباطبا كعيار الشعر   -3

كبلـ - أسعدؾ اهلل–الشعر : "بقولو" عيار الشعر"يعرؼ ابن طباطبا الشعر يف كتابو         
، بائن عن اؼبنثور الذم يستعملو الناس يف ـباطباهتم، دبا خٌص بو من النظم الذم إف  منظـو

     نظمو معلـو ؿبدكد، فمن صٌح طبعو  ك. فسد على الذكؽ عدؿ عن جهتو ؾٌبتو األظباع، ك
من اضطرب عليو  ذكقو مل وبتج إىل االستعانة على نظم الشعر بالعركض اٌليت ىي ميزانو، ك ك

اغبذؽ بو، حّت تعتّب معرفتو اؼبستفادة  تقويبو دبعرفة العركض ك الذكؽ مل يستغن من تصحيحو ك
 ."كالطبع الذم ال تكلف معو

لكن من افتقد . الذكؽ اؼبدرب يلحظو الطبع السليم ك يقصد ابن طباطبا بالنظم ىنا الوزف، ك
 .الطبع السليم احتاج إىل تعٌلم العركض، حٌّت يصًن علمو بو كالطبع

إٌف أىٌم ما يف ىذا التعريف أنٌو وبٌدد الشعر على أساس االنتظاـ اػبارجي للكلمات، كما أنٌو ال 
التعريف فضبلن عن ذلك ال يهتٌم باعبانب  ك. يشًن صراحة إىل القافية إالٌ أٌّنا متضمنة فيو

إمبا يهتٌم بالشعر يف ذاتو باعتباره بنية لغوية  التخييلي من الشعر، من حيث مصدره أك تأثًنه، ك
 .الذكؽ منتظمة على أساس من الطبع ك

الذم ينشأ  (الكبلـ اؼبخيل)لقد استقٌر يف عصر ابن طباطبا تعريف الشعر عند الفبلسفة بأنٌو  ك
لكن ابن . وبدث تأثًنه بتحريك قٌوة اؼبخيلة عند اؼبتلقي عن فاعلية اؼبخيلة عند اؼببدع، ك

طباطبا ال يلجأ إىل ىذا التعريف الفلسفي، ردبا ألنٌو فهم التخييل باعتباره خاٌصية أساسية يف 
بذلك يظل أساس  النثر على السواء، ك الفٌن األديب بعاٌمة يبكن أف ينطوم عليها الشعر ك

 .التمييز يف الشعر ىو االنتظاـ اللغوم اؼبتميز للشكل

         أٌف الصناعة تقتضي الفصل بٌن األلفاظ كما ذكر ابن طباطبا يف كتابو أف الشعر صناعة ك
      كللمعاين ألفاظ تشاكلها، فتحسن فيها: "إف أجرانبا بعد ذلك يف لفق، فقاؿ اؼبعاين، ك ك
كم من معىن حسن قد شٌن دبعرضو اٌلذم أبرز فيو، ككم معرض حسن قد  ك. تقبح يف غًنىا ك

 ."ابتذؿ على معىن قبيح ألبسو
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تٌتسم رؤية ابن قتيبة يف ربديد األسس اعبمالية اٌليت هبب توافر شيء منها يف الشعر إىل إعبلء 
ترل لكٌل  رجحاف كٌفة مبدعو، بثنائية تفصل الشكل عن اؼبضموف يف فن الشعر، ك منزلتو ك

 .منها ضربان خاصان من اعبماليات

فقد ظبى األشعار . زادىا ابن طباطبا تفصيبلن  أف ذكر اعباحظ ىذه الفكرة، ك قد سبق ك ك
احملكمة الرصف، اؼبستوفاة اؼبعاين، السلسة : فاألشعار احملكمة عنده ىي. أضدادىا احملكمة ك

 .األلفاظ، اغبسنة الديباجة

 :مثاؿ ذلك قوؿ أيب ذؤيب 

 الدىر ليس بمعتب من يجزع ك               عػػػا تتوجػػػػريبو كف كػػػأمن المن              

 :من الشعر عنده شعر حسن اللفظ كاىي اؼبعىن، كقوؿ جرير ك

 اػػػػػػعينػػػػزاؿ ـػػػػ              كشالن بعينيي ال م ادركاػػػػػػؾ غػف غدكا بمبٌ ػػإٌف اٌلذم            

 :ىناؾ شعر ذك معرض حسن ابتذؿ على ما ال يشاكلو من اؼبعاين، كقوؿ كثًن عزة ك

      إذا كطنت يومان لها النفس ذلت           ةػػػػػػػؿ مصيبػػٌز ؾػفقمت لها يا ع            

 :ىناؾ شعر صحيح اؼبعىن رٌث الصياغة، كقوؿ القائل ك

ع ػاطػػػادان بعد إذ ىو سػ    يحور ـر          كئوػػما المرء إال  الشهاب كض ك            

ع ػػػػػػكدائػرٌد اؿػان أف تػػػالبػٌد يـو    ك          عػكف إالٌ كدائػاألىك ما الماؿ ك ك            

مل يسٌدكا  ىناؾ شعر قاصر ألٌف أصحابو قٌصركا فيو عن الغايات اٌليت أجركا شعرىم إليها، ك ك
 :لفظان، كقوؿ امرئ القيس اػبلل الواقع فيها معىن ك

 ٌذبػلمزجر منو كقع أخرج مو      ك        كط درٌةػػػػلمس كب كػفممٌساؽ ألو            
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زاد عليها ابن طباطبا ضركبان أيخر ترجع عند  ك. ىذه ىي نفسها ضركب الشعر عند ابن قتيبة ك
 .التحقيق إىل الضركب األربعة

 :( ىػ337 )حد الشعر عند قدامة بن جعفر   -4

أراد قدامة بن جعفر أف يسد خلبلن يف حركة التأليف حوؿ فن الشعر عند سابقيو، ذلك          
 :أف العلم بالشعر، فيما يراه انقسم أقسامان طبسة، ىي

 .كزنو علم عركضو ك -أ 
 .مقاطعو علم قوافيو ك  -ب 
 .لغتو علم غريبو ك -ج 
 .اؼبقصد بو علم معانيو ك -د 
. علم جٌيده من رديئو -ق 

زبليص  أف الناس ألٌفوا يف أربعة األقساـ األكىل، لكٌنهم مل يضعوا كتابان يف نقد الشعر، ك  ك
 .جٌيده من رديئو

 أقرّٔا إىل جوىر العلم بالشعر، ذلك ألٌف دراسة الغريب  ىذا القسم أىٌم من باقي األقساـ ك ك
ىي أصوؿ تنطبق على الشعر كما تنطبق  أغراض اؼبعاين ىي أصوؿ الكبلـ العاـ، ك النحو ك ك

إف  القافية فهي ك أما دراسة الوزف ك. من مث ال يبٌيز اػبصائص الذاتية للشعر على النثر، ك
 .خٌصت الشعر كحده ليست دراسة ملحة لسهولة كجودىا يف طباع أكثر الناس من غًن تعلم

فأٌما علم جٌيد الشعر من رديئو فإٌف الناس ىببطوف يف :"يقوؿ قدامة بن جعفر يف كتابو نقد الشعر
تبٌينت أٌف الكبلـ  ؼبٌا كجدت األمر على ذلك ك ك. ذلك منذ تفٌقهوا يف العلم فقليبلن ما يصيبوف

أف الناس قد قٌصركا يف كضع كتاب  يف ىذا األمر أخص بالشعر من سائر األسباب األخرل، ك
 ."فيو، رأيت أف أتكٌلم يف ذلك دبا يبلغو الوسع
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أٌكؿ خطوة لتمييز جٌيد الشعر من رديئو على اؼبستول اؼبنطقي اٌلذم يفٌكر فيو قدامة ىي  ك
 .ربديد اؼباٌدة الشعرية اليٌت يبكن أف وبكم عليها باعبودة أك الرداءة

كبلـ موزكف مقٌفى يدٌؿ "فالشعر عنده. لذلك أراد أف وبٌد الشعر حٌدان فبٌيزان لو عٌما ليس بشعر ك
الشعر إذان، ضرب من الكبلـ مؤٌلف من عناصر، ككٌل مؤلف من عناصر ال يبكن  ؼ."على معىن

ال رديئان على اإلطبلؽ، بل وبتمل أف يتعاقبو األمراف، مرٌة ىذا  أف يكوف جيدان على اإلطبلؽ ك
يبٌيز  لذلك كاف لزامان أف يعرؼ العنصر اعبٌيد من عناصره ك ك. مرٌة ذاؾ، على حسب ما يتفق ك

قد انسحبت ىذه الفكرة على التفكًن  ك. من الردمء، بعد ربديد صفات اعبودة أك الرداءة فيو
 .النقدم عند قدامة يف صبلتو

     فصل لو عٌما ليس دبوزكف، (موزكف) أم أنٌو جنس، ك (قوؿ)يف تعريف قدامة بأف الشعر  ك
فصل لو عٌما يكوف موزكنان  (داؿ على معىن) ال قوايف لو، ك فصل عٌما ىو موزكف ك (مقفى) ك

 .ال يدٌؿ على معىن مقٌفى ك

- ىو ذبديد شكلي ك– لكٌن اعبديد اٌلذم أتى بو  مل يضف قدامة إىل حٌد الشعر جديدان، ك
       . (حٌد الشعر)ىي  إدراجها ربت عبارة كاحدة ك يكمن يف اعبمع بينها يف مكاف كاحد، ك

مهما يكن من أمر فإف حٌد  ك. العاطفة قد أغفل يف حٌد الشعر عناصر جوىرية كاػبياؿ ك ك
 .قدامة للشعر قد غلب على طوائف النقاد من بعده حّت ابن خلدكف

النظم اسم جامع  ك. اطمأف النقاد العرب بعد قدامة إىل سبييز الشعر من سائر الكبلـ بالنظم
       أكالىا بو خصوصية،  ىو أعظم أركاف الشعر ك ك. يبثل حركة اإليقاع القافية، ك للوزف ك

كما يقوؿ ابن . فسد الذكؽ إالٌ ؾبتو األظباع ك ال هبوز أف يعدؿ عن النظم يف الشعر، ك ك
 .ككٌل منظـو أحسن من كٌل منثور من جنسو": العمدة"رشيق القًنكاين يف كتابو 

 ( ىػ456)عمدة الشعر عند ابن رشيق القيركاني   -5

بباب يف فضل الشعر، بعد أف قٌسم كبلـ « العمدة»يبدأ ابن رشيق القًنكاين كتابو          
 .يظهر جليان أنٌو من أنصار الشعر ك. منثور، مث يبدأ اؼبفاضلة بينهما منظـو ك: العرب إىل نوعٌن
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     طٌيب أعراقها، ككاف الكبلـ كٌلو منثوران فاحتاجت العرب إىل الغناء دبكاـر أخبلقها، ك"يقوؿ
ظبحائها األجواد، لتهٌز أنفسها  فرساّنا األقباد، ك أكطاّنا النازحة، ك ذكر أيٌامها الصاغبة، ك ك

، ك تدؿ أبناءىا على حسن الشيم، فتونٌبوا أعاريض جعلوىا موازين الكبلـ، فلٌما مٌت  إىل الكـر
 ."أم فطنوا- ألٌّنم قد شعركا بو . ؽبم كزنو، ظبوه شعران 

الشعر يقـو من بعد النية من أربعة أشياء، " بنيتو، فقاؿ قد كٌضح يف باب آخر حٌد الشعر ك ك
     القافية، فهذا ىو حدُّ الشعر ألٌف من الكبلـ موزكنان مقٌفى، الوزف ك اؼبعىن ك ىي اللفظ ك ك
النٌية، كأشياء اتزنت من القرآف كمن كبلـ النيب صلى اهلل عليو  ليس بشعر، لعدـ القصد ك ك

اؼبٌتزف ما عرض على الوزف فقبلو، فكأٌف الفعل  ك.غًن ذلك فبٌا مل يطلق عليو بأنٌو شعر كسلم، ك
 ".صار لو

اللفظ، : ىو نبلحظ فبٌا سبق أٌف ابن رشيق قد اتٌفق مع قدامة بن جعفر يف كضع حٌد للشعر، ك
ذلك بأف يقصد  قد أضاؼ ابن رشيق إىل ذلك شرط النية، ك ك. اؼبعىن القافية، ك الوزف، ك ك

 .قصده الشاعر بكبلمو ىذا قوؿ الشعر ك

 يذكر آراء الرثاء، ك النسيب ك اؽبجاء ك اؼبدح ك: مثٌ نراه يقٌسم الشعر إىل أربعة أقساـ، ىي
 .العلماء يف تقسيم أغراض الشعر

 اللهو، مث اغبكمة ك ك اؽبجاء  اؼبديح ك: أٌما عبد الكرمي النهشلي فيقسم الشعر إىل أربعة أقساـ
 .تتفرع من كٌل صنف فنوف أخرل

 ( ىػ684)تكامك المفهـو عند حاـز القرطاجٌني   -6

الشعر كبلـ موزكف مقٌفى من شأنو أف وبٌبب إىل النفس ما "يقوؿ حاـز يف تعريف الشعر        
يكره إليها ما قصد تكريهو، لتحمل بذلك على طلبو أك اؽبرب منو، دبا  قصد رببيبو إليها، ك

ؿباكاة مستقٌلة بنفسها أك متصٌورة حبسن ىيئة تأليف الكبلـ، أك  يتضٌمن من حسن زبييل، ك
ككٌل ذلك يتأٌكد دبا يقرتف بو من إغراب، فإٌف . صدقو أك قٌوة شهرتو، أك دبجموع ذلك

." تأثرىا التعٌجب حركة للنفس إذا اقرتنت حبركتها اػبيالية قوم انفعاؽبا ك االستغراب ك
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اغبٌد مصطلح قدمي سبقو  اػبطوة األكىل لتحديد مفهـو الشعر عند حاـز القرطاجين ىي اغبٌد، ك
فاغبٌد  "اؼباىية"ىذا اؼبصطلح ال يبعدنا كثًنان أك قليبلن عن مفهـو  إليو غًنه من النقاد العرب، ك

ىو من ىذه الناحية طريق من طرؽ التعريف، يشتمل على ما بو  ، ك"قوؿ داؿ على اؼباىية"
على ما بو التميز، أم ينطوم على ربديد اػبصائص النوعية اٌليت ذبعل الشيء  االشرتاؾ ك

 .اؼبعرؼ يتشابو مع غًنه أك يتمٌيز عنو

أٌكؿ ما يبٌيز ىذا التعريف أنو يذكرنا بتعريف قدامة بن جعفر للشعر، يف مطلع القرف الرابع  ك
لكٌنو كقف من ىذا التعريف عند ناحية  فحاـز مل ينف أف الشعر كبلـ موزكف مقفى، ك. اؽبجرم

ذلك ألٌف الشعر يعتمد على عناصر تكفل لو  التنفًن، ك التأثًن، أم فعل الشعر يف التحبيب ك
 .حسن التخييل أك احملاكاة أك الصدؽ أك اإلغراب: ىذه القدرة منها

يستفاد من ىذا التعريف أف قصد الشاعر اٌلذم يدفعو إىل إنشاء الشعر إمٌبا ىو إحداث انفعاؿ 
           يرتتب على كلٍّ من التحبب ك. يف نفس اؼبتلقي، وببب إليها شيئان أك يكره إليها شيئان 

فالشاعر عند  .التكريو تصرؼ خاص من جانب اؼبتلقي؛ إٌما طلب الشيء أك اؽبرب منو ك
التهيئ لئلبداع يكوف لديو قصد إٌما أف هبعل نفس اؼبتلٌقي ربٌب الشيء فيحملها بذلك على 

السلطاف اٌلذم يستبٌد  ك. طلبو، أك إىل أف هبعلها تكره الشيء فيحملها بذلك على اؽبرب منو
التخييل أف تتمٌثل للسامع  ك"يقوؿ حاـز "التخييل"بنفس اؼبتلقي فيجعلها ربب أك تكره يسمى 

تقـو يف خيالو صورة أك صور ينفعل  نظامو، ك من لفظ الشاعر اؼبخيّْل أك معانيو أك أسلوبو ك
تصٌورىا أك تصٌور شيء آخر ّٔا، انفعاالن من غًن ركيٌة إىل جهة االنبساط أك  لتخٌيلها ك
 ."االنقباض

إف النقاد العرب القدماء عندما حاكلوا أف يضعوا تعريفان للشعر يبٌيزه عن باقي : ختامان، نقوؿ ك
فقد اتٌفقوا صبيعان على . كبلـ موزكف مقٌفى يتضٌمن معىن: أنواع الفنوف األدبية، مل ىبتلفوا يف أنٌو

 .أٌف من خصائص الشعر اٌلذم ال يكوف شعران بغًنىا، ىي الوزف مقركنان بقافية
القافية، فإذا عدـ الكبلـ أحدنبا أك كليهما ظبي شيئان آخر غًن  فالشعر عندىم ؿبصور بالوزف ك

           قد اطمأٌف النقاد العرب القدماء إىل سبييز الكبلـ من سائر الكبلـ بالنظم،  ك. الشعر
   ىو أعظم أركاف الشعر عندىم  ك. يبثل حركة اإليقاع القافية، ك النظم اسم جامع للوزف ك ك
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فسد  إال ؾبتو األظباع ك ال هبوز أف يعدؿ عن النظم يف الشعر، ك أكالىا بو خصوصية، ك ك
 .الذكؽ

 (األخالقي ظهور النقد)الشعراء ك موقف اإلسالـ من الشعر:المحاضرة الخامسة

ال زبلو حركة نقدية يف أية أمة من األمم، ك يف أم عصر من العصور من معايًن تستند      
ىذه اؼبوازين سبٌت بصلة قويٌة  إليها يف تقومي األعماؿ الفنية ك اغبكم عليها باعبودة أك الرداءة، ك

 .ك األعراؼ اليت تؤمن ّٔا إىل ذكؽ األٌمة ك تصٌوراهتا للحياة ك إىل ؾبموع اؼبعتقدات ك التقاليد

فقد كاف لئلسبلـ أثر كبًن يف تغيًن قيمة األشياء ك األخبلؽ يف نظر العرب فارتفعت قيمة أشياء 
 .أصبحت مقٌومات اغبياة يف نظرىم غًنىا باألمس البفضت قيمة أخرل، ك ك

من اؼبؤٌكد أٌف موقف اإلسبلـ من القيم ك اؼبثل ك اؼبمارسات اٌليت كانت سائدة يف العهد 
السابق مل يكن موقفا كاحدا، فقد استبقى ما كاف يتماشى مع ركحو، ك ىٌذب ما أمكن 

   .ألغى كثًنا فبٌا كاف متنافيا مع الصورة اؼبثلى اٌليت أرادىا اهلل عٌز ك جٌل للمجتمع هتذيبو ك
 ك الشاعرية  ك إذا عدنا إىل القرآف الكرمي فإننا نبلحظ أف اهلل عز ك جل ينفي نسبة الشعر

 ينبغي ما ك الشعر عممناه ما ك:" إىل رسولو الكرمي يف أكثر من آية قاؿ تعاىل يف سورة يس
 ك قاؿ عٌز من قائل يف سورة . سورة يس69 اآلية" مبين قرآف ك ذ ر إالٌ  ىو إف ،لو

صٌدؽ  ك مجنوف، بك جاء بالحقٌ  يقولوف أئٌنا لتار وا آلهتنا لشاعر ك: "الصافات
    إنٌو لقوؿ رسوؿ  ريم"جاء يف سورة اغباقٌة  ك. سورة الصافات35/36اآلية "المرسمين

ال بقوؿ  اىن قميال ما تذ ركف تنزيك من رب  قميال ما تؤمنوف، ك ك ما ىو بقوؿ شاعر
الشعراء يٌتبعهم  ك"قولو تعاىل يف سورة الشعراء  ك.  سورة اغباقة40/41اآلية "العالمين

 سورة 223 اآلية"أنٌهم يقولوف ما ال يفعموف الغاككف ألم تر أنٌهم في  ٌك كاد يهيموف ك
الشعراء، فهل يف ىذه اآليات دعوة إىل رفض الشعر ك ربريبو؟ مثٌ ما كرد من أحاديث عن 

ألف يمتمئ جوؼ أحد م قيحا حٌتى يريو خير لو " :النيب الكرمي ّٔذا اػبصوص كما يف قولو
ٌلما نشأت بغضت إلي األكثاف ك من  السبلـك قولو عليو الٌصبلة ك " من أف يمتمئ شعرا

". بعدىا الشعر



41 
 

 يبدك من ىذه اآليات ك األحاديث النبوية كما لو كاف موقف اإلسبلـ من الشعر موقف 
يف القرآف  (ص)يف البداية ينبغي أف ندرؾ بأف معجزة الرسوؿ .الرافض أك الكاره على األقل

معجزة بيانية من باب أكؿ، فالعرب كانت ؽبم قدـ راسخة يف الفصاحة ك البياف، فأراد اهلل أف 
يتحداىم يف لغتهم لكن بنظم ال يبكن أف هباركه، لذلك ك حٌن ّٔرىم ما فيو من بياف شبهوه 
بأرقى شيء لديهم من حيث الفصاحة  كالبياف ك ىو الشعر، ك ألصقوا صفة الشاعرية حباملو 

   أال ترل كيف نسبوا النيب صلى اهلل عليو ك سلم إىل الشعر ؼبٌا غيلبوا:" يقوؿ ابن رشيق. إليهم
  ..."ىو شاعر ؼبا يف قلؤّم من ىيبة الشعر ك فخامتو :تبٌٌن عجزىم؟ فقالوا ك

من ىنا يٌتضح أٌف اؼبراد من ىذه اآليات ليس معاداة الشعر بوصفو شكبل من أشكاؿ 
ليس فيها أيضا ما يغض من الشعر من حيث ىو  الدعوة إىل التخلي عنو، ك التعبًن الفين ك

غض لقيمة الشعر، أك تقليل من - سلم صلٌى اهلل عليو ك–ليس يف نفيو عن الرسوؿ  ك شعر،
شأنو، بل يف نفيو عنو داللة إعجاب أشٌد، فقد نفى اهلل عن نبٌيو الشعر اٌلذم عرؼ بٌن العرب 

ك لو إف كوف النيب صلى  "بقٌوة التأثًن، ك ببلغة الداللة ك القدرة على الفصاحة، قاؿ ابن رشيق
سلم غًن شاعر غض من الشعر، لكانت أٌميتو غضا من الكتابة، ك ىذا أظهر من  اهلل عليو ك

إٌف ىذه اآليات الكريبة ال تذـٌ الشعر من حيث ىو شعر، فاػبطاب فيها  "أف ىبفى على أحد
          ليس الشعر يف حٌد ذاتو فهي تنكر على الشعراء فيما يقولوف الكذب ىبص الشعراء، ك

عليو يكوف الشعر اؼبنبوذ يف اإلسبلـ ىو اٌلذم وبيد عن  إغواء الناس باألباطيل من الكبلـ ك ك
        إالٌ اٌلذين آمنوا " صنفا من الشعراء فيقوؿ - جل عز ك-لذلك يستثين اؼبوىل  ك... اغبق
ظمموا، ك سيعمم اٌلذين ظمموا  انتصركا من بعدما عمموا الصالحات ك ذ ركا اهلل  ثيرا  ك ك

فالتعنيف ك الذـ يف ىذه اآليات ال ينسحب .  سورة الٌشعراء227اآلية"أم منقمب ينقمبوف
  .على الشعراء مطلقا

إذ يذـٌ الشعر ال يذٌمو على إطبلقو، ك إمبٌا يذـٌ نوعا - سٌلم صٌلى اهلل عليو ك-ك الرسوؿ
خاٌصا منو، ىو ذلك الشعر اٌلذم هبايف ركح اإلسبلـ ك تعاليمو، ك يباعد بٌن العرب، ك يفٌرؽ 

     صٌلى اهلل عليو -ينسب للنيب ك .أنواعها ك آثامها يذٌكي فيهم ركح العصبية بكٌل كلمتهم ك
إدراكو العميق  إعجابو بو ك تقديره لقيمتو ك كبلـ كثًن يكشف عن تأثٌره بالشعر ك- سٌلم ك
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إف من الشعر لحكمة ك إٌف من البياف " السبلـ ؼبكانتو يف نفوس العرب يقوؿ عليو الصبلة ك
يدعو إىل "الشعر أك -  السبلـ عليو الٌصبلة ك -فمن اؼبستبعد إذا أف وبرـٌ الرسوؿ" لسحرا

  يقضي على الفٌن اٌلذم نبغ فيو العرب، تعطيل ملكة من اؼبلكات الفٌنية اٌليت عرؼ ّٔا قومو، ك
لكن غاية ما  ك قد عرؼ بعد أثره يف نفوسهم كما عرؼ بعد أثره يف نفسو ك يف نشر دعوتو، ك

      يقاؿ يف ىذا الشأف أنٌو عمل على توجيو تلك اؼبلكة توجيها جديدا يبعد ّٔا عن جاىليتها
. ك ضبلؽبا القدمي

من الشعر أشٌد كضوحا يف تنويهو بشعراء الدعوة - عليو الٌصبلة ك السبلـ-ك يبدك موقفو 
ك تذكر لو يف ىذا آّاؿ أقواؿ . كعب بن مالك عبد اهلل بن ركاحة ك ك حٌساف بن ثابت:أمثاؿ

اٌلذين نصركا اهلل  ما يمنع"فيها دعوة صروبة ؽبم للرٌد على شعراء اؼبشركٌن قاؿ لؤلنصار
بعض كلمات - سٌلم صٌلى اهلل عليو ك-ك قد أثر عن الرسوؿ" .بسالحهم أف ينصركه بألسنتهم

 من  الـ العرب جزؿ تتكٌمم بو في بواديها الشعر  الـ"تعٌّب عن مفهومو للشعر من ذلك قولو
إنٌما الشعر  الـ مؤٌلف فما كافق الحٌق منو فهو  "قولو ك" تسك بو الضغائن من بينها ك

خبيث  إنٌما الشعر  الـ فمن الكالـ:" ك قولو" حسن ك ما لم يوافق الحق منو فال خير فيو
". ك طيب

من الشعر متسق غاية االتساؽ مع موقف القرآف - سبلمو صلوات اهلل عليو ك –فموقفو 
فهو يعرؼ ما للشعر من مكانة يف حياة العرب ك قلؤّم، ك ؽبذا مل يرد أف تتخٌلى . الكرمي منو

، ك لكٌنو أراد "ال تدع العرب الشعر حتى تدع اإلبك الحنين:"العرب عن الشعر، ك ىو القائل
أف يٌتجو إىل إقرار اإلسبلـ ك مبادئو يف النفوس، ك يتخٌلى عن كٌل ما يتعارض مع مبادئ الدين 

أف يكوف سبلحا يدرأ بو ىجـو اؼبشركٌن على اإلسبلـ دبا ؽبم من ألسنة  العقدية ك اػبلقية، ك
   .حداد

نماذج من النقد النبوم 

:  قولو-سٌلم صٌلى اهلل عليو ك-أنشد النابغة اعبعدم رسوؿ اهلل -1

را ػػػػػجرة نيػا  المػػابػ  ك يتمو  ت    دل    ػػػ أتيت رسوؿ اهلل إذ جاء بالو           
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را ػػػك فوؽ ذلي مظوػػػ  ك إنٌا لنرج     ا     ػػجدكدف ا كػ  بمغنا السماء مجدف         

. إىل اعبنة :فقاؿ النابغة" إىل أين أبا ليلى؟" -:سٌلم صٌلى اهلل عليو ك-فقاؿ رسوؿ اهلل
ك كأٌف الرسوؿ الكرمي ّٔذا التساؤؿ الكٌيس يشًن إىل ما يف  ".إف شاء اهلل" :فقاؿ الرسوؿ

عليو –إذ أنكر  .إىل ىذا أراد النيب الكرمي أف ينبو ظاىر الكبلـ من استعبلء جاىلي، ك
ىذا الفخر اٌلذم وبمل يف أطوائو نفحة اعباىلية، ك أغضبو أف يعود - الٌسبلـ ك الٌصبلة

       شاعر مسلم إىل ىذه اؼبعاين البعيدة عن ركح اإلسبلـ اٌلذم ّنى عن التفاخر باغبسب 
  .ك النسب

  :أنشده حساف بن ثابت حٌن جاكب أبا سفياف بن اغبارث قولو -1
زاء ػػػػم ذاؾ الجػػد اهلل ؼػػػػػػ  ك عن          قػػػػدا فأجبت عنػػػػ  ىجوت محم         

: ك ؼبا قاؿ". جزاؤؾ عند اهلل اعبنة يا حساف:"فقاؿ لو النيب الكرمي

اء ػػػػػ م كؽػػػػػد منػػػ   لعرض محم       م ػػػػده ك عرضػم ك كاؿػػػػػػػ          فإف أب

باعبنة مرتٌن يف ساعة "فقضى لو كما يقوؿ ابن رشيق "  حٌر الناراهللكقاؾ " :قاؿ لو
". كاحدة ك سبب ذلك شعره

أال  ٌك شيء :"أصدؽ كلمة قاؽبا شاعر قوؿ لبيد- "سٌلم صٌلى اهلل عليو ك-قاؿ الرسوؿ -2
          .فميزاف الشعر عنده يتمثٌل يف مدل مطابقتو للحٌق ك الصدؽ" خال اهلل باطك

قد استمٌد ميزانو للشعر من - السبلـ عليو الٌصبلة ك-ك ما من شك يف أف الرسوؿ
 .تعاليم اإلسبلـ

قاؿ يوما غبساف - سٌلم صٌلى اهلل عليو ك–جاء يف دالئل اإلعجاز أف الرسوؿ  -3
أنشدين قصيدة من شعر اعباىلية، فإٌف اهلل تعاىل قد كضع عٌنا آثامها يف : "بن ثابت

  :فأنشده قصيدة لؤلعشى ىجا ّٔا علقمة بن عبلثة جاء فيها" شعرىا ك ركايتو
 كاترػػػػػػػػاؿ ار كػػاألكت صػػػػػالناؽ            رػػػاـػػػػػػع إلى أنت اػػػـ ـػػػػػػػػعمق          
من ىنا قبد ىذا " يا حساف ال تعد تنشدين ىذه القصيدة بعد ؾبلسك ىذا" فقاؿ النيب

إٌف  .النوع من اؽبجاء حٌّت ك لو كاف قد قيل يف اعباىلية إالٌ أف النيب الكرمي يعرض عن ظباعو
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ينكر على حٌساف إنشاده ىذه القصيدة ىو ما - سٌلم صٌلى اهلل عليو ك-اٌلذم جعل الرسوؿ
فيها من سباب ك شتم ك طعن يف األعراض، فكأٌف الرتخيص بإنشاد ىذا النوع من الشعر فيو 

. تشجيع للشعراء للعودة إىل اػبوض يف مثلو

 :قولو- سٌلم صٌلى اهلل عليو ك–أنشد النابغة اعبعدم الرسوؿ  -4
درا ػػػػكادر تحمي صفوه أف ييػػ ب          ك ال خير في حمم إذا لم يكن لو         

درا ػػػػػا أكرد األمر أصػػ حميم إذا ـ      ك ال خير في حمم إذا لم يكن لو             

" ال يفضض اهلل فاؾ: "فأعجب الرسوؿ ّٔذه الفكرة ك قاؿ

 :كاف الرسوؿ الكرمي يعجب بقوؿ طرفة-6 
ـ تزٌكد ػػػػػؾ باألخبار من ؿػ  ك يأتي           ستبدم لي األياـ ما  نت جاىال            

بشعر أمية بن أيب الصلت اللتقاء معانيو مع - السبلـ عليو الصبلة ك-أعجب النيب -7       
"  آمن شعره ك كفر قلبو" كثًن من األفكار الدينية، فقد قاؿ 

: ك مل ىبف إعجابو أيضا من األفكار اليت تضمنها قوؿ عنرتة -8      

ؿ ػػػػػػػأؾػػـ المػػػاؿ بو  رمػػل أفػػػػػ   حت   كل   ػػػػػػػػل الطػػػػػت عكػػػد أبيػػػػػػػػػك لق                    

" ما كصف أعرايب قط فأحببت أف أراه إال عنرتة:"فقاؿ بشأنو 

: ك بقوؿ عدم بن زيد -9    

 دمػػػارف يقتػػػف بالمقػػػؿ قرمػػػػػػ   في      عن المرء ال تسك ك سك عن قرينو               

 "كلمة نيب ألقيت على لساف شاعر: "ك يقوؿ

: ك ظبع عائشة تنشد قوؿ الشاعر -10 

ل ػػػػػػػػا جنػػػػكاقب ـػػػا فتدر و عػ   يـو       قػ    ارفع ضعيفي ال يحر بي ضعف               

زل ػ   أثنى عميي بما فعمت فقد ج    ف   ػػ يجزيي أك يثني عميي ك إف ـ                  
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 ".ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس صدؽ يا عائشة،:"فقاؿ

يرل ألشعار أنصاره تأثًنا قويا على أعدائو، " السبلـ عليو الصبلة ك-كاف الرسوؿ- 11            
ك قاؿ غبساف بن " ىؤالء النفر أشد عمى قريش من نضح النبك"ك من أقوالو فيهم 

 .فوا هلل ؽبجاؤؾ عليهم أشٌد من كقع السهاـ يف غلس الظبلـ- يعين قريشا-اىجهم:"ثابت
  ."..اىجهم ك معك جّبيل ركح القدس

على أٌف اغبديث النبوم ساعد على هتذيب األلسنة ك تثقيف الطباع، ك القضاء على 
      ك الغرابة ك اؼبعاظلة ك التعقيد يف البياف، ك أحٌل ؿبٌل ذلك السبلسة عهد اغبوشية

. ك السهولة ك الركنق ك الوضوح ك سبلمة األسلوب ك البياف

ك ظٌل نقدىم فطريا . ك العرب مل يكٌفوا عن النظر يف الشعر ك اؼبفاضلة بٌن الشعراء
كما كاف يف العصر اعباىلي، نقدا يقـو على اؼبفاضلة بٌن الشعراء بعيدا عن التعليل، لكٌن أىٌم 

اغبكم على الشعر دبدل  ما يبٌيز النقد يف ىذه الفرتة ىو الوجهة األخبلقية اٌليت ازبذىا، ك
. مطابقتو للحق ك القيم الفاضلة

قضية االنتحاؿ في النقد العربي القديم  :المحاضرة السادسة

تعٌرض الكثًن من الشعر اعباىلي للضياع بسبب اعتماد الشعراء على الركاية دكف          
التدكين اٌلذم مل يبدأ إالٌ مطلع القرف الثاين للهجرة مع الطبقة األكىل من الركاة العلماء اٌلذين 

. تدكين الشعر اعباىلي زبٌصصوا يف ركاية ك

 .فقد ثبت أٌف اعباىليٌن اعتمدكا الركاية غبفظ أشعارىم ؼبا كانوا يتمٌتعوف بو من ملكة أدبية فطرية
االختبلؽ عليو من  باالفرتاء ك -مع الضياع-أصيب الشعر اعباىلي مع ىذه اغبافظة القوية، ك

التنبيو إىل  ذبريح الوٌضاعٌن ك ىو ما ضبل النقاد القدامى على نقد الركاة ك قبل بعض الركاة، ك
ىو معاصر غبماد  شهد كمن ىؤالء اؼبفٌضل الضيب اٌلذم نقد ضبٌاد الراكية، فقد  .الشعر اؼبنحوؿ

ككيف ذلك أىبطئ "فقيل لو ." قد سلط الشعر من ضباد الراكية ما أفسده فبل يصلح أبدا" قائبل
لكٌنو  ليتو كاف كذلك، فإٌف أىل العلم يرٌدكف من أخطأ إىل الصواب ك"قاؿ " يف ركايتو أـ يلحن؟

معانيهم، فبل يزاؿ يقوؿ الشعر يشبو  ك مذاىب الشعراء أشعارىم ك رجل عامل بلغات العرب ك
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ال  وبمل ذلك عنو يف اآلفاؽ، فتختلط أشعار القدماء ك يدخلو يف شعره، ك بو مذىب رجل، ك
 "أين ذلك؟ ك. يتمٌيز الصحيح منها إالٌ عند عامل ناقد

قد بلغ قوؿ الضيب اػبليفة اؼبهدم فأٌكده لو باالمتحاف بٌن يديو، فاعرتؼ ضبٌاد بأبيات زادىا  ك
يف أشعار زىًن بن أيب سلمى، فأمر اؼبهدم بإبطاؿ ركايتو ألنٌو يدخل بأشعار الناس ما ليس 

لط الشعر القدمي بأبيات  كاف  فحٌماد الركاية.صٌحة ركايتو كصل اؼبفٌضل لصدقو ك منها، ك ىبى
 شاعر إالٌ قد زًٍدتي يف شعره أبياتان  ما ًمن: "قد أفصح عن ذلك جهارا حٌن اعرتؼ قائبل ك، لو

فإين مل أزد يف شعره قطُّ غًنى بيت فأفسدتي عليو  ،أعشى بكر ،فجازت عليو إالٌ األعشى
 :فقاؿ ؟ما البيتي الذم أدخلتو يف شعر األعشى ك: قيل لو، الشعر

 " الصمعىا ما  اف اٌلذم نىًكرٍت         من الحوادث إالٌ الشَّيبى ك أنكرٍتني ك ك             

قد قاؿ عن نفسو إنٌو كاف ينظم  كما نقد األصمعي خلف األضبر ألنٌو كاف يفعل فعل ضبٌاد، ك
         إنٌو كاف يأخذ من ضباد الصحيح من أشعار العرب ك. ينحلها غًن أصحأّا األشعار ك

يدخلها يف دكاكين  ككاف خلف شاعرا ؾبيدا فينظم القصائد اعبٌيدة ك. يعطيو اؼبنحوؿ فيقبلو ك
 :يقاؿ إنٌو صاحب القصيدة اؼبنسوبة للشنفرل اٌليت أٌكؽبا الشعراء، ك

ـٌ                ؿػػػػػـ ألميػػػػػػكاؾػػػػػؿ سػػػػػم إلى أهػػػػ      فإفٌ   ـ  ػػم صدكر مطٌييػػأقيموا بني أ

. قد كضع على عبد القيس شعران مصنوعا عبثان منو قاؿ أبو حامت كاف خلف األضبر شاعران، ك ك
الكوفة يأخذكف ذلك  قصائد، ككاف أىل البصرة ك أدخل أيضا على غًنىم من القبائل أبياتا ك ك

الٌشعراء إذا نظم على ألسنة الناس أشبو كٌل شعر يقولو بشعر  عنو ألنٌو كاف لتمٌكنو من الٌشعر ك
مل يير قط أعلم : " نصوص األخبار قاؿ الزـبشرم يف كتابو ربيع األبرار ك. اٌلذم يضعو لو

مل  كاف يعمل الشعر على ألسنة الفحوؿ من القدماء ك ك. الشعراء من خلف األضبر بالشعر ك
. أخبار خلف األضبر: " قاؿ ابن اؼبعتز يف طبقات فحوؿ الشعراء ك". يبيىيَّز من مقوؽبم

       خلف األضبر يكين أبا ؿبرز، : حدَّثين أبو كردين قاؿ: حدَّثين ؿبمد بن عبد األعلى قاؿ
     .أياـ الناس، شاعران مطبوعان ملفقان كثًن الشعر جيده النسب ك الغريب ك كاف عاؼبان بالنحو ك ك
. األدب أكثر شعران منو مل يكن يف نظرائو من أىل العلم ك ك
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       إمٌبا ىي يل، ك. ليست ىذه األبيات ؼبن ذكرهتا لو: ؼبا مرض مرضو اٌلذم تويف فيو قاؿ ك
." ترؾ قوؿ الشعر برىة أنا أستغفر اهلل، ككاف قد نسك ك ك. أنا قائلها ك
: ذكرنا قولو قد ذبارينا يف شعر تأبط شران ك قاؿ يل خلف األضبر، ك: قاؿ دعبل ك

ٌؿ ػػػػا يطػق ـػالن دـػػػػػػػػ   لقتي ع     ػػػب اٌلذم دكف سكػػػػإٌف بالشع                
. مل يقلها تأبط شران  اهلل قلتها، ك أنا ك

أتيت الكوفة : حدثين خلف األضبر، قاؿ: قاؿ أبو زيد:" قاؿ ابن خلكاف يف كفيات األعياف ك
آخذ الصحيح، مث مرضت  ألكتب عنهم الشعر، فبخلوا علي بو، فكنت أعطيهم اؼبنحوؿ ك

أنا تائب إىل اهلل تعاىل، ىذا الشعر يل، فلم يقبلوا مين، فبقي منسوبان إىل ! كيلكم: فقلت ؽبم
". العرب ؽبذا السبب

مشًنا إىل قضية " خصومو  الوساطة بٌن اؼبتنيب ك" كتابو  يف نقل أبو اغبسن اعبرجاين ك
االنتحاؿ يف الشعر العريب يف أثناء مناقشتو  ؼبن يعرتض عليو بأٌف شعر اؼبتقٌدمٌن كاف فيو من 

لو  ك، ما يصعب معو أف ينسج على منوالو، فخامة الشعر جزالة اؼبنطق ك ك، متانة الكبلـ
قٌوة  يف فخامتو ك زىًن حاكؿ أحد أف يقوؿ قصيدة أك يقرضى بيتان ييقارب شعر امرئ القيس ك

 .أصعبى من الكّبيت األضبر مطلبان  ك، صبلبة معجىمو لوجده أبعد من العٌيوؽ ميتناكالن  ك أٍسره

         ابن دٍأب  خلىف ك أحلتك على ما قالت العلماء يف ضبٌاد ك" :فرٌد على اؼبعرتض قائبل 
صعيب على  ك، غلب يف أضعافو ك، فبٌن كبلى القدماءى شعره فاندمج يف أثناء شعرىم، أضرأًّم ك

استقراءي القصائد  ك، مع شٌدة الصعوبة حّت تكٌلف فٍلي الدكاكين، تعٌسر ك ،أىل العناية إفراديه
." قيًبل  ك أسباب االختيار فبا أثبت أصبع لوجوه اعبٍودة ك ك، أفخم فنيًفي منها ما لعٌلو أمنت ك

ماذا كانت "سئل ابن القطامي .الشرقي بن القطامي فبٌن كاف يفعل فعل ضباد ابن دأب ك ك -
كانوا يقولوف : "فقاؿ" اكذب"فقيل لو" ال أدرم: "فقاؿ" العرب تقوؿ يف صبلهتا على موتاىا؟

. ربٌدثوا بو فشاع ذلك ك" ركيدؾ حتى تبغت الخمق باغتة

بعض أشعاره،  قد رفض أبو الفرج األصفهاين ركايات ابن الكليب عن دريد بن الٌصمت ك ك -
كما أٌف أبا عمرك بن العبلء بعد أف .فقد تنٌبو إىل أٌّنا مكذكبة ملٌفقة من قبل ابن الكليب نفسو

ذكر أبياتا لذم األصبع العدكاين نٌص على أنٌو ال يصٌح من أبيات ذم األصبع إالٌ األبيات اٌليت 
. أٌف غًنىا منحوؿ أنشدىا ك
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يضٌعف كٌل  أيب زيد، قد كانوا يتطاعنوف ك أيب عبيدة ك ك حٌّت الركاة الثقاة كاألصمعي ك -
قد قاؿ ؿبمد بن سبلـ  ك. لكٌن احملقٌقٌن ينزىوف ىؤالء عن الكذب منهم ركاية اآلخرين ك

أليب القاسم عمر  ك." ال حجة بإعرابو يف الشعر موضوع مفتعل مصنوع ال خًن فيو ك"اعبمحي 
ضمنو التنبيو على " التنبيهات على أغاليط الركاة"بن ضبزة البصرم كتاب يف انتقاد الركاة ظباه 

كتاب النبات  نوادر أيب عمرك الشيباين، ك األغاليط اٌليت كقعت يف نوادر أيب زياد الكبليب، ك
        الغريب للقاسم بن سبلـ، الفصيح لثعلب، ك الكامل للمّبد، ك أليب حنيفة الدينورم، ك

 . غًنىم إصبلح اؼبنطق البن السكيت ك ك

           ابن عبد ربٌو ابن قتيبة ك على أف احملٌققٌن يف العصر العباسي الثاين كأيب الفرج األصفهاين ك
جعلوا  انتقد الشعر، بٌينوا أماكن الضعف يف كثًن من اؼبواضع ك غًنىم فبٌن عايىن األدب ك ك

.  التحقيق األخذ ك للركاية شركطا يف اإلسناد ك

يعٌد ابن سبلٌـ اعبمحي أٌكؿ من أثار يف إسهاب مشكلة االنتحاؿ يف الشعر اعباىلي يف  ك -
عامل القبائل اٌليت كانت تتزيٌد يف شعرىا  :قد رٌدىا إىل عاملٌن ك" طبقات فحوؿ الشعراء"كتابو 

  ذكر أيٌامها ك ؼبٌا راجعت العرب ركاية الشعر"عامل الركاة الوٌضاعٌن، يقوؿ  لتتزيٌد يف مناقبها ك
كاف قـو قٌلت  ك .ما ذىب من ذكر كقائعهم ك مآثرىا استقٌل بعض العشائر شعر شعرائهم ك

أرادكا أف يلحقوا دبن لو الوقائع ك األشعار فقالوا على ألسن شعرائهم مثٌ  أشعارىم ك كقائعهم ك
 ."كانت الركاة بعدي فزادكا يف األشعار

 :قضية االنتحاؿ يف الشعر اعباىلي إىل سببٌن ابن سبلـ اعبمحي يرجع ك

  :العصبية يف العصر اإلسبلمي: أكال 

 .آّد فقد حرص كثًن من القبائل العربية على أف تضيف إلسبلمها ضركبا من اؼبكانة ك       
كما فطن إىل ذلك من قبلو  الشعر اعباىلي ضاع منو الكثًن كما يرل أبو عمرك بن العبلء، ك ك

فارس،  ك غزك الرـك ، فقد تشاغلت العرب عنو باعبهاد ك-رضى اهلل عنو – عمر بن اػبطاب 
راجعوا ركايتو، كجدكا كثًنا من  اطمئنوا باألمصار، ك مل يكن مدكنا، فلما فرغوا من الفتوح ك ك

ما انتهى "يقوؿ أبو عمرك بن العبلء . ذىب منهػػػم أكثره القتل، ك ضبلتو قد ىلكوا باؼبوت ك
  ."شعر كثًن ك لو جاءكم كافرا، عباءكم علم إليكم فبا قالتو العرب إال أقلو، ك
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يذكر ابن سبلـ اعبمحي  ، كاألشعار يف زيادهتم ك ، أنفسهم الركاة يف ذلك يتمٌثل ك :ثانيا
يّبىن على ذلك بطرفة بن  ضباد الراكية، ك نبا؛ داككد بن متمم، ك مثالٌن للركاة اؼبتزيدين ك

اؼبركل ؽبما عند اؼبصٌححٌن قليل، فعبيد  عبيد بن األبرص، فهما مقٌدماف مشهوراف، ك العبد، ك
شعره مضطرب ذاىب، ال يعرؼ ابن سبلـ  بن األبرص قدمي عظيم الذكر عظيم الشهرة، ك

  : اعبمحي لو إال قولو

 كبػػات فالذفػػػػػػػػػطبيػػػكب                فالقػػػػلحػػػػػق ـػػؿػف أهػػػر ـػػػػػػؼػػأؽ             

قد ضبل عليو ما مل وبمل على أحد، ؼبا تعاضهت  حساف بن ثابت كثًن الٌشعر جيده، ك ك
      عدم بن زيد كاف يسكن اغبًنة  ك. استتبت، كضعوا عليو أشعارا كثًنة ال تليق بو قريش ك

كاف أبو طالب شاعرا  ك. سهل منطقو، فحمل عليو شئ كثًن مراكز الريف، فبلف لسانو، ك ك
منها  ك – سلم  صلى اهلل عليو ك– أبرع ما قالو قصيدتو اليت مدح فيها النيب  جيد الكبلـ، ك

 :قولو

  أبيض يستسقى الغماـ بوجهو               ربيع اليتامى عصمة لألرامك ك             

. أليب سفياف بن اغبارث شعر كاف يقولو يف اعباىلية فسقط ك. طولت قد زيد فيها ك ك

ينم  ابن سبلـ اعبمحي يف ىذه القضية يدكف اغبقائق العلمية الشائعة يف عصره، ك ك
قد استدٌؿ على  ك .التحليل يأخذىا أخذ العلماء بالنظر ك بالفكرة من أطرافها، ك

: ظاىرة االنتحاؿ بأنٌو

ال توجد قرينة على انتماء بعض ما يتداكلو الركاة مكتوبنا إىل العصر اعباىلي، -  1
. مل يعرض على علماء العربية الثقات فهو مل يأت مركينا عن أىل البادية، ك

  ال حيجَّةى يف عىرىبًيَّةو، مصنوعه ميٍفتػىعىله موضوعه كثًن ال خًنى فيو، ك"شعر ضعيف -  2
ال  ال مديحه رائعه، ك ال مىثىله ييٍضرىب، ك ال معىنن ييٍستخرج، ك ال أدبه ييستفاد، ك ك

، ك ىجاءه ميٍقذًعه، ك .. ". ال نسيبه ميٍستىٍطرىؼه  ال فخره ميٍعًجبه
كتب يف : "قد انتقد ابن سبلـ ؿبمد بن إسحاؽ صاحب السًنة النبوية فقاؿ عنو ك

أشعار النساء فضبلن عن الرجاؿ، مث  السًّْنى أشعار الرجاؿ الذين مل يقولوا شعرنا قط، ك
ا ىو كبلـه  شبودى، فكتب ؽبم أشعارنا كثًنة، ك جاكز ذلك إىل عادو ك ليس بشعر، إمبَّ
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               ، األمر الذم جعل ابن سبلـ ينفى ىذا الشعر، "مؤلَّفه معقوده بقىوىاؼو 
. يرفضو مستدالن على ذلك بالعديد من األدلٌة ك

 اليت تؤكد حرص ركاة الشعر على صحة ما ينسبونو للشعراء مل تؤد  الظواىرإف ىذه
أف  ك ال بالقوؿ إىل أسبقية القرآف،  ّٔم إىل القوؿ بانتحاؿ معظم الشعر اعباىلي، ك

 .األساليب الشعر العريب أتى بعده، ألنو تقليد لو يف األلفاظ ك

قضية الفحولة في النقد العربي القديم :المحاضرة السابعة 

أف يستنبطوا بعض -على الرغم من حداثة التجربة النقدية لديهم-  استطاع النقاد األكائل      
            اغبكم على الٌشعراء، اؼبصطلحات النقدية اٌليت اعتمدكا عليها يف دراستهم للٌشعر، ك

لعٌل من بٌن أشهر  ك. إنزاؽبم يف اؼبراتب اليت يستحٌقوّنا، من حيث جودة أشعارىم أك رداءهتا ك
". الفحولة"اؼبصطلحات النقدية القديبة مصطلح 

              ىو مصطلح توصف بو طبقة من الشعراء سبٌيزت عن غًنىا يف ميداف اؼبوىبة الشعرية ك
. اإلبداع الشعرم ك

قدرة كبًنة على  من ىنا قبد أف الفحولة طاقة شعرية متميزة، ربتاج إىل موىبة إبداعية فذة، ك ك
 طاقة كبًنة يف الشاعرية،  طرازان رفيعان يف السبك، ك"أداء الفنوف الشعرية اؼبختلفة، كما أٌّنا تعين 

." سيطرة كاثقة على اؼبعاين ك

 :شركط الفحولة  -1

وبتٌل ىذه اؼبرتبة  البٌد للشاعر حٌّت يصبح فحبلن، ك متنٌوعة، ك للفحولة شركط كثًنة ك       
قد حٌدد األصمعي ىذه  وبٌققها يف شعره، ك الرفيعة يف قوؿ الشعر، أف يستوفيها صبيعان، ك

 :بينها بقولو ك الشركط

يعرؼ  يسمع األخبار، ك ال يصًن الشاعر يف قريض الشعر فحبلن حٌّت يركم أشعار العرب، ك"

 أٌكؿ ذلك أف يعلم العركض ليكوف ميزانان لو على قولو،  تدكر يف مسامعو األلفاظ، ك اؼبعاين، ك

أيٌاـ العرب ليستعٌن بذلك على معرفة  النسب ك يقيم بو إعرابو، ك النحو ليصلح بو لسانو، ك ك
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بتأٌمل ىذه الشركط قبد أٌّنا تنتمي إىل حقوؿ معرفية كثًنة،  ك ".ذكرىا دبدح أك بذـ اؼبناقب ك

        معرفة اؼبعاين، إىل ضركرة اإلحاطة بعلمي العركض  ظباع األخبار، ك من ركاية األشعار ك

ال يبكنو االستغناء عنها صبيعان،  معارؼ وبتاج إليها الشاعر، ك غًن ذلك من علـو ك النحو، ك ك

 .حاكؿ أف يصل إىل طبقة أصحأّا سعى إليها ك أك بعضها إذا راـ الفحولة، ك

ىذه الشركط ال سبٌد الشاعر بالطاقات الفنية البلزمة لفن اؼبعارضات الشعرية فقط، بل إٌّنا  ك

تتجاكز ذلك لتصل إىل ربقيق الشاعرية اؼبتكاملة، اٌليت ينبغي أف يٌتصف ّٔا الشاعر اٌلذم يريد 

من ىنا نفهم السبب اٌلذم حدا  فعاالن، ك ػبطابو أف يكوف مؤثران ك لفٌنو أف يكوف متميزان، ك

يف اؼبرتبة األكىل منهم، فقد ذكر  بالنقاد إىل أف هبعلوا الشاعر الفحل يف طليعة الشعراء، ك

      .. .اػبنذيذ ىو التاـ الشعراء عندىم أربع طبقات، فأكؽبم الفحل اػبنذيذ، ك"اعباحظ أف 

 ."الرابع الشعركر دكف ذلك الشاعر فقط، ك دكف الفحل اػبنذيذ الشاعر اؼبفلق، ك ك

         الوصوؿ إىل مرتبة الفحولة يف الشعر ليس أمران سهبلن أك ىٌينان، يستطيعو كٌل من رامو،  ك
    قدرة على اإلبداع الشعرم،   فاؼبسألة ربتاج إىل براعة يف النظم، كإليويبلغو كٌل من سعى  ك
إعادة  عدـ الرضا بأٌكؿ خاطر، ك تنقيحو، ك هتذيبو ك ربكيكو ك مزيد من تثقيف الشعر ك ك

مرٌات قبل إصدارىا عبمهور اؼبتلٌقٌن، كما أٌّنا تتطٌلب من الشاعر أف  النظر يف القصيدة مرٌات ك
يعيد فيو الكرٌة تلو الكرٌة، حٌّت يصل إىل  ينٌصب من نفسو ناقدان على شعره، هبيل فيو النظر، ك

ىذا ما يفٌسر لنا  نقاده كذلك، ك يرضي متلٌقيو، بل ك اؼبتمٌيز اٌلذم يرضيو ك النموذج الفريد ك
ظهور بعض القصائد اؼبتمٌيزة يف شعرنا العريب، أطلق عليها النقاد تسميات كثًنة تدٌؿ على 

سواىا من النماذج الرفيعة اٌليت تؤىل  اؼبعٌلقات ك اؼبقٌلدات ك كاغبوليات ك تفٌوقها، جودهتا ك
قد أشار اعباحظ إىل ىذا األمر عندما  ك بعض قائليها ألف يكونوا يف عداد الشعراء الفحوؿ،

        طوؿ تأٌمل ك تدقيق، ربٌدث عن الشعراء اٌلذين ال يصدركف قصائدىم إالٌ بعد سبحيص ك
زمنان  من شعراء العرب من كاف يدع القصيدة سبكث عنده حوالن كريتان، ك ك "تدبٌر، فقاؿ ك

تتٌبعان على نفسو،  ك يقٌلب فيها رأيو اهٌتامان لعقلو، وبيل فيها عقلو، ك طويبلن، يرٌدد فيها نظره، ك
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إصراران ؼبا خٌولو اهلل  رأيو عياران على شعره، إشفاقان على أدبو، ك فيجعل عقلو زمامان على رأيو، ك
احملٌكمات، ليصًن قائلها  ك اؼبقٌلدات، تعاىل من نعمتو، ككانوا يسٌموف تلك القصائد اغبوليات ك

." شاعرا مفلقان  فحبلن خنذيذان، ك

 :فكرة الطبقات الفحولة ك  -2

ظهرت فكرة تقسيم الشعراء الفحوؿ إىل طبقات عند ابن سبلـ اغبمجي يف كتابو          
، فقد صٌنف الشعراء اعباىليٌن يف شكل طبقات، ككذا األمر بالنسبة "طبقات فحوؿ الشعراء"

تضٌمنت كٌل طبقة أربعة شعراء، كما جعل بعض الشعراء اآلخرين يف  للشعراء اإلسبلميٌن، ك
طبقات حبسب الفن الشعرم اٌلذم غلب عليهم، كطبقة أصحاب اؼبراثي، أك اؼبكاف اٌلذم 

قد أكضح   ك.أك الديانة اٌليت يدينوف ّٔا كشعراء اليهود...ينتموف إليو كشعراء مكة أك الطائف
       اإلسبلـ   ففصلنا الشعراء من أىل اعباىلية ك:ابن سبلـ خطٌة عملو يف صدر كتابة بقولو

احتججنا لكٌل  أدركوا اإلسبلـ، فنزٌلناىم منازؽبم، ك اؼبخضرمٌن اٌلذين كانوا يف اعباىلية ك ك
فاقتصرنا من الفحوؿ اؼبشهورين على .. ما قاؿ فيو العلماء شاعر دبا كجدناه لو من حٌجة، ك

أربعٌن شاعران، فألفنا من تشابو شعره منهم إىل نظرائو، فوجدناىم عشر طبقات، أربعة رىط كل 
." طبقة، متكافئٌن معتدلٌن

مل يتجاكزىم  ىذا يدٌؿ على أٌف ابن سبلـ قد اقتصر على الفحوؿ اؼبشهورين من الشعراء، ك ك
لكٌنهم مل يشتهركا بٌن الناس  إىل غًنىم فبٌن مل يكونوا من الفحوؿ، أك كانوا من الفحوؿ ك

فبٌا يلفت النظر يف كبلـ ابن سبلـ، ىو أٌف مصطلح الفحولة أصبح معركفان يف  بأشعارىم، ك
            أخذ يشيع كينتشر بٌن النقاد، ليحٌددكا من خبللو شاعرية الشاعر، األكساط النقدية ك

مقدار براعتو يف نظم الشعر، إالٌ أٌف األسس اٌليت كاف يقـو عليها ىذا اؼبصطلح، كانت أساسان  ك
اؼبعايًن اٌليت وبٌدد الناقد من خبلؽبا فحولة ىذا الشاعر أك ذاؾ أك  غامضة غًن كاضحة، ك

إمٌبا تستنتج استنتاجان، ك تستقرأ استقراء من  كانت أيضان ما تزاؿ غًن معركفة سبامان، ك عدمها،
 .النظر يف اؼبراتب أك الطبقات اٌليت كضعوا فيها خبلؿ تصنيفات النقاد للشعراء، ك

تصنيف الشعراء يف طبقات يدلٌنا على أٌف الشعراء الفحوؿ ليسوا صبيعان يف مرتبة كاحدة يف  ك
الٌتباين ما هبعل تصنيفهم يف  الّباعة الشعرية، بل إٌف بينهم من التفاكت ك األداء ك اؼبوىبة ك



53 
 

   طبقات أمران فبكنان على الٌرغم فبٌا يف اقتصار الطبقة الواحدة على أربعة شعراء فقط من الظلم 
ىذا ما أدركو ابن سبلـ نفسو، فعندما ربٌدث عن أكس بن حجر اٌلذم جعلو يف  اغبيف، ك ك

أكس نظًن األربعة اؼبتقٌدمٌن، إالٌ أنٌا اقتصرنا يف الطبقات على " الطبقة الثانية من اعباىليٌن قاؿ ك
اإلبداعية لكٌل من شعراء الطبقة األكىل من  فأكس فباثل يف طاقاتو الشعرية ك." أربعة رىط

األعشى، إالٌ أٌف ربديده  النابغة الذبياين، ك زىًن بن أيب سلمى، ك اعباىليٌن، امرئ القيس، ك
ال شك أف يف ىذا من  للطبقة الواحدة بأربعة شعراء، ىو اٌلذم جعلو يؤٌخره إىل الطبقة الثانية، ك

 .الظلم ما فيو

عمود الشعر في النقد العربي القديم :المحاضرة الثامنة

أك . اؼبتأٌخركف  طريقة العرب يف نظم الشعر ال ما أحدثو اؼبوٌلدكف كيقصد بعمود الشعر        
ىي القواعد الكبلسيكية للشعر العريب اٌليت هبب على الشاعر أف يأخذ ّٔا، فيحكم لو أك عليو 

 .دبقتضاىا

اليٌت  ىو ؾبموعة اػبصائص الفنية اؼبتوٌفرة يف قصائد فحوؿ الشعراء، ك: ييعرَّؼ كذلك بأنٌو ك 
ا أك التقاليد الشعرية اؼبتوارثة ك السنن اؼبتبعة عند شعراء . ينبغي أف تتوفر يف الشعر ليكوف جيدن
   إنٌو التـز عمود  الشعر، : راعى تلك التقاليد، قيل عنو العربية، فمن سار على ىذه السنن، ك

عدؿ عن تلك السنن قيل عنو إنٌو قد  من حاد عن تلك التقاليد، ك اتٌبع طريقة العرب، ك ك
  .خالف طريقة العرب خرج على عمود الشعر، ك

 :اآلمدم ك عمود الشعر  -1

يعٌد  اآلمدم أٌكؿ من ربٌدث عن عمود الشعر ّٔذا اللفظ يف موازنتو بٌن الطائيٌن، لذا        
قد صرٌح اآلمدم بلفظ عمود الشعر  ك. فإنو يينسب لو فضل اإلسهاـ يف تأسيس ىذا اؼبصطلح

متداكالن بٌن الناس، مث نٌص صراحةن على أٌف البحرتم قد التـز  أكثر من مرة بوصفًو شيئنا معركفنا ك
على مذىب  أف البحرتم كاف أعرايب الشعر مطبوع، ك: " مل ىبرج عليو، فقاؿ  ىذا العمود ك

مل  يف حٌن يرل اآلمدم أف أبا سباـ خرج عليو، ك ك ."ما فارؽ عمود الشعر اؼبعركؼ األكائل، ك
عن أيب سباـ  ك يقم بو كما قاؿ البحرتم، حٌن قاؿ على لساف البحرتم الذم سيئل عن نفسوً 



54 
 

عمود )يرد مصطلح  ك "أنا أقـو بعمود الشعر منو  كاف أغوص على اؼبعاين مين، ك: " فأجاب
        حصل للبحرتم أنو ما فارؽ عمود الشعر ك: " يف موضع آخر من كتاب يف قولو (الشعر

. " اؼبطابقة التجنيس ك طريقتو اؼبعركفة، مع ما قبده كثًننا يف شعره من االستعارة ك ك

   يدٌؿ النص السابق على قبوؿ اآلمدم للصنعة يف عمود الشعر إذا مل زبرج إىل حٌيز اإلفراط   
، إّنا مل تكن خالية من الصنعة (عمود الشعر)ما قبده يف طريقة البحرتم اليت ىي  اؼببالغة، ك ك

  .باعرتاؼ اآلمدم نفسو

قرب  ليس الشعر عند أىل العلم بو إالٌ حسن التأيٌت، ك ك: " يقوؿ اآلمدم يف شأف ذلك ك  
أف يورد اؼبعاين باللفظ اؼبعتاد فيو  كضع األلفاظ يف موضعها، ك اختيار الكبلـ، ك اؼبأخذ، ك

غًن منافرة  التمثيبلت الئقة دبا استعًنت لو ك أف تكوف االستعارات ك اؼبستعمل يف مثلو، ك
." الركنق إالٌ إذا كاف ّٔذا الوصف ؼبعناه، فإٌف الكبلـ ال يكتسي البهاء ك

 مل تنًف أف يكوف فيها صنعة، كما أف .فطريقة البحرتم ىذه كما يتحدث عنها اآلمدم  
أشكالو، حٌّت كاد بعض النقاد أف يلحقو بأيب سباـ يف  البحرتم كاف يأخذ من فنوف البديع ك

ليس يٌتجو البتة أف  ك: " كما فعل ابن رشيق القًنكاين حينما قاؿ هبعلها طبقة كاحدة، ذلك، ك
   يتأتى من الشاعر قصيدة كٌلها أك أكثرىا متٌصنع من غًن قصد كاٌلذم يأيت من أشعار حبيب

. " يولعاف ّٔا غًننبا، فقد كانا يطلباف الصنعة، ك البحرتم ك ك

إذف يبكن القوؿ بأف عمود الشعر عند اآلمدم ال يتجاىف مع الصنعة، ما دامت يف حدكدو 
، ك مقبولة، ال تبلغ اإلفراط الزائد، ك الشاعر اٌلذم وبسن تناكؽبا  ال تصل إىل التكٌلف اؼبذمـو

 . مل يفارؽ عمود الشعر العريب ّٔذه الصورة شاعر مطبوع، على مذىب العرب، ك
ذكره ثبلثة مرات تصروبنا،  اٌلذم كرد يف كتاب اؼبوازنة لآلمدم، ك (عمود الشعر)ك مصطلح 

اؼبرجعي يف  مبلكو الذم ال ينهض إال بو حّت ييقاؿ عنو أنو شعر، ك كاف دبعىن ًقواـ الشعر ك
   .                                صورىا صياغتها ك ذلك أشعار العرب القدماء يف معانيها ك

عمود )من أجل ذلك جعلها  ليس من شٌك يف أٌف اآلمدم كاف ييؤثر طريقة البحرتم، ك ك
أىل  اؼبطبوعوف ك ك: " صػرٌح لنا بأنو من ىذا الفريق يقوؿ نسبها إىل األكائل، ك ك (الشعر
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إمبا يكوف  اإلغراؽ يف الوصف، ك الببلغة ال يكوف الفضل عندىم من جهة استقصاء اؼبعاين ك
أخذ العفو منها كما كانت األكائل تفعل، مع جودة السبك  الفضل عندىم يف اإلؼباـ باؼبعاين ك

. " إليو أذىب القوؿ يف ىذا قوؽبم، ك قرب اؼبأتى، ك ك

مناىجو من  طرائقو ك عن تصٌوره للشعر ك (عمود الشعر)إذف فاآلمدم ربٌدث من خبلؿ     
من حيث  خبلؿ شعر البحرتم أمبوذجنا للشعر القدمي، فقد ربٌدث عنو من حيث األسلوب، ك

فأٌما األسلوب فإٌف عمود الشعر ينشد يف األلفاظ  .الصور من حيث األخيلة ك اؼبعاين، ك
          الوضوح، الشعر يؤثر السهولة ك أالٌ تكوف ألفاظنا حوشيو غريبة، ك األلفة، ك السهولة ك

بالتٌايل فهو ينفر من كٌل ما  يٌتجو إىل الشعر القريب اٌلذم ىباطب القلب من أسهل الطرؽ، ك ك
                      .يغمضو يبعده عن عفويتو أك يعقده ك يبكن أف ييفسد يف الشعر بساطتو ك

ىذا القرب يتأٌتى  ىو يرسم عناصر عمود الشعر، قرب االستعارة، ك فبٌا وبرص عليو اآلمدم ك ك
اؼبشبو بو، ككٌل ما كانت الصلة كاضحة بٌن ىذين الركنٌن  إذا كانت العبلقة كاضحة بٌن اؼبشبو ك

                                                                                     .مستحسنة بالتايل ك ككاف كجو الشبو اٌلذم يربطهما متميٌػزنا جلينا كانت االستعارة قريبة،
من أسباب خركج أيب سباـ على عمود الشعر، ألٌف استعارتو  -يف نظر اآلمدم–ك االستعارة  

ال على طريقتهم، ؼبا فيو من االستعارات  ال يشبو األكائل، ك" اٌتسمت بالبعد، فأصبح شعره 
. " البعيدة

        فإذف فاآلمدم يويل عنايةن خاصة يف عموده لؤلسلوب، فهو يهتٌم كثًننا جبودة السبك،   
حبلكة اللفظ، ككذلك أف تقع األلفاظ يف مواقعها  نصاعة ديباجة الشعر ك سبلمة التأليف، ك ك

فالشعر يف نظر اآلمدم تصوير . غًن متنافية معو اؼبناسبة يف اعبملة مشاكلة معانيها ك
اؼبشاعر، فهو بذلك ينفر من اؼبعاين  ىو حديث إىل القلب ك العواطف، ك لؤلحاسيس ك

استخراج لذلك  إىل استنباط ك تفٌكر، ك األفكار الدقيقة اٌليت ربٌوج إىل طوؿ تأٌمل ك الصعبة، ك
أٌما أبو . كحشٌي الكبلـ مستكره األلفاظ، ك قبده ينتصر للبحرتم، ألنٌو كاف يتٌجنب الٌتعقيد ك

           يستكره األلفاظ سباـ فإنٌو يف رأيو فارؽ عمود الشعر؛ ألنٌو شديد التكٌلف، صاحب صنعة، ك
. اؼبعاين ك
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من  (األخيلة اؼبعاين، ك األسلوب، ك)ّٔذا فإٌف اآلمدم كاف يستمٌد خصائص عمود الشعر  ك   
 .ال فهو من أنصار القدمي، ك ذكقو ؿبافظ تقليدم يبيل إىل أشعار القدماء الشعر القدمي، ك

: عمود الشعر ك الجرجاني  -2

قرأ القاضي اعبرجاين ما كتبو اآلمدم عن عمود الشعر، فحاكؿ أف يستفيد من          
أراد أف يطٌور ما جاء بو اآلمدم من خصائص يف مصطلح عمود الشعر، إالٌ أٌف  مصطلحو، ك

أشٌد  كانت أكثر توافرنا يف عمود الشعر على الٌنحو اٌلذم تصٌوره اآلمدم، ك" ىذه اػبصائص 
 "كضوحنا منها يف عمود الشعر على النحو اٌلذم تصٌوره اعبرجاين يف الوساطة 

لكثًن من األحكاـ  فاعبرجاين يف كتابو الوساطة قد تعَّرض لبعض خصائص الشعر العريب، ك
مل تكن تعبأ  ك: " يف قولو  (نظاـ القريض عمود الشعر ك)من ذلك إشارتو إىل  النقدية، ك

نظاـ  االستعارة إذ حصل ؽبا عمود الشعر ك ال ربفل باإلبداع ك اؼبطابقة، ك بالتجنيس ك
. " القريض

مل يذكره اعبرجاين كمصطلح لو حدكده اعبامعة اؼبانعة، بل  (عمود الشعر)إالٌ أف ىذا التعبًن 
يقوؿ اعبرجاين بناءن على . ذكره يف معرض كبلمو على اؼبرتكزات األساسية للمفاضلة بٌن الشعراء

         صحتو، اغبسن، بشرؼ اؼبعىن ك ككانت العرب إمبا تفاضل بٌن الشعراء يف اعبودة ك: " ذلك
بدىه  شٌبو فقارب، كى  تسٌلمي الٌسبق فيو ؼبن كصف فأصاب، ك استقامتو، ك جزالة اللفظ ك ك

" ً. شوارد أبياتو ؼبن كثرت سوائري أمثالو ك فأغزر، ك

السبق بٌن  ك كانت معظم العناصر اٌليت ربٌدث عنها اعبرجاين على أٌّنا مقياس اؼبفاضلة ك
فمثبلن ذكر  .الشعراء، ككذلك على أٌّنا معيار الشعر اعبيد، عناصر عاٌمة تتوافر يف الشعر القدمي

الغزارة يف البديهة، ككثرة األمثاؿ  استقامة اللفظ، ك إصابة الوصف، ك اعبرجاين صٌحة اؼبعاين، ك
. األبيات الشاردة السائرة ك

إمٌبا أشار  يبكن القوؿ بأٌف اعبرجاين مل يتحٌدث عن عمود الشعر حديثنا كاضحنا ؿبٌددنا، ك ك   
إليو إشارة عابرة سريعة، فحٌدد للشعر سٌتة عناصر يتعٌلق بعضها باللفظ اٌلذم ينبغي أف تتوافر 

                       الصحة، يتعٌلق بعضها باؼبعىن اٌلذم يشرتط فيو الشرؼ ك االستقامة، ك فيو اعبزالة ك
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أبياتنا شاردة يتناقلها الناس  يستحسن منو ما كاف سهبلن مفهومنا يسًن أمثاالن على األلسنية، ك ك
يؤثر عمود الشعر عند اعبرجاين ما  يتعلق بعضها باػبياؿ، ك شواىد، ك وبفظوّنا حكمنا ك ك

        يقصد الغرض من سبيل صحيح كاف مطبوعنا سهبلن، قريب اؼبتناكؿ، ييصيب الوصف، ك
ك اعبرجاين قد ربٌدث عن عناصر أك خصائص عمود الشعر بشكلو عاـ فلم وبصرىا يف الشعر 

إمبا ىو يتحٌدث عن عمود الشعر اٌلذم يعين ؾبموعة عناصر  اعباىلي كما فعل اآلمدم، ك
    .الشعر اغبديث مقٌوماتو األساسية اٌليت ال يقـو إالٌ ّٔا يف الشعر القدمي ك الشعر ك

   اعبرجاين يف حديثو عن عمود الشعر يكشف عن إدراكو بأٌف اآلمدم قبلو أفاض يف القضية،
ؽبذا جاءت معاعبة اعبرجاين لعمود  ىو يدرؾ اؼبآخذ اٌليت يبكن أف تؤخذ على تناكلو ؽبا، ك ك

  البحرتم خاٌصة إىل أفق أعم  الشعر ؾبٌسدة ؼبيزة بارزة ىي إطبلؽ القضية من عقاؿ أيب سباـ ك
.  كلٌ  إطار يصلح تطبيقو على كل شاعر ك أرحب، ك  ك

  اآلمدم لممصطمح مقارنة بين تصور الجرجاني ك  -3

ما  ك" بدا اعبرجاين ناجحنا أكثر من اآلمدم يف مبدأ اؼبقايسة، عند دفاعو عن اؼبتنيب،       
كاف اآلمدم إال معٌلمنا للجرجاين، فنجح اآلمدم نظرينا فقط، بينما قبح تلميذه يف منهجو 

إمبا  النظرات النقدية، فإٌف اعبرجاين مل يأًت بشيء جديد، ك عملينا، أٌما يف اآلراء ك ك نظرينا
. " العرض النظرات النقدية السابقة، فأحسن استغبلؽبا يف التطبيق ك التقت عنده أكثر اآلراء ك

يف تفضيلو ؼبا كاف سهل اؼبتناكؿ  يلتقي اعبرجاين مع اآلمدم يف إيثاره للشعر اؼبطبوع، ك ك 
لكن اآلمدم قد يكوف أكثر تقٌببلن منو للصنعة إذا كانت يف حدكد مقبولة ال  قريب اؼبأخذ، ك

   تبلغ اإلسراؼ الشديد، فقد رأينا أف البحرتم عنده ػ على الرغم من أنٌو من أصحاب البديع،
ػ فهو شاعر ملتـز بعمود الشعر العريب، مل يفارؽ أصولو القديبة،  أشكالو قد أكثر من فنونو ك ك
بينما ىذه الصنعة تأيت ىامشية يف عمود الشعر عند اعبرجاين، ألٌف العرب  .مل ىبرج عليها ك

االستعارة، إذا حصل  ال ربفل باإلبداع ك اؼبطابقة، ك مل تكن تعبأ بالتجنيس ك" على حد تعبًنه 
      ."نظاـ القريض عمود الشعر ك
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قد رأينا بأٌف عمود الشعر عند اآلمدم مل يكن يعبأ باؼبعاين اؼبٌولدة اعبديدة، فقد رفض ىذه  ك 
  اؼبعاين أساسنا يف الشعر، بل إٌف ىذه اؼبعاين اٌليت يأيت ّٔا أبو سباـ أحياننا ـبالفنا ما ألفتو العرب،

                  أٌما اعبرجاين فقد نظر إىل اؼبعاين من زاكية أكسع  .يعٌدىا خركجنا على عمود الشعر ك
من الواضح أٌف ىاتٌن الصفتٌن يف اؼبعىن  أرحب، فاشرتط فيها أف تكوف شريفة صحيحة، ك ك

ال تعداّنا خركجنا على عمود الشعر أك  اؼبعاين اؼبٌولدة، ك تيفسحاف آّاؿ لؤلفكار اعبديدة، ك
 .ـبالفة لطرائقو

يكره فيو أف  كاف اعبرجاين كاآلمدم ال يرحب كثًننا بدخوؿ الفلسفة إىل ؾباؿ الشعر، ك ك   
القياس، ألٌف ذلك فبٌا يعٌقد الشعر، فيبعده عن  احملاججة، أك اعبدؿ ك يكوف معٌرضنا للنظر ك

ٌبب إىل النفوس بالنظر ك ك"ينفرىا منو يقوؿ النفس، ك ال وبلى يف  احملاجة، ك الشعر ال وبي
         يقرّٔا منو الركنق  الطبلكة، ك إمٌبا يعطفها عليو القبوؿ ك اؼبقايسة، ك الصدكر باعبداؿ ك

 " ...اغببلكة  ك

يف أكثر من موضع على أف البحرتم قد التـز  قد ذكرنا آنفنا بأف اآلمدم قد ذكر صراحةن ك ك   
خرج عليو،  قاـ بأصولو حق قياـ، على حٌن أف أبا سباـ فارؽ عمود الشعر، ك بعمود الشعر، ك

  .خالف طريقة العرب ك

أٌما اعبرجاين فإنٌنا ال نلمح لو موقفنا ؿبددنا من ىذه القضية، فهو مل يٌتهم أبا سباـ باػبركج على    
خصومو عن صلة اؼبتنيب بعمود  عمود الشعر، حٌّت إنٌو مل يتحٌدث يف كساطتو بٌن اؼبتنيب ك

ال ييشًن إىل عبلقة أيب  فاعبرجاين يبرُّ باؼبصطلح مركرنا عابرنا سريعنا، ال يتوٌقف عنده، ك. الشعر
عموده تلك العناصر الستة اليٌت أشرنا إليها سابقنا  الطيب بو، فهو يكتفي بأف يضع للشعر ك
دكف أف يقيس عليها شعر اؼبتنيب، لًنل مدل اتٌفاقو  دكف شرح ؽبا أك حٌّت توضيح ؼبدلوالهتا، ك

  .معها أك ؾبافاتو ؽبا

إٌف نظرية عمود الشعر كما عرضها اعبرجاين قد أصأّا تطٌور كبًن عٌما كانت عليو من قبل،     
مثبلن كانت تلك النظرية عند اآلمدم ؿبصورة يف نطاؽ ضٌيق تتمٌثل يف الشعر القدمي أك يف شعر 

  .أشٌد انفساحنا تصبح أكثر انفتاحنا، ك سبتٌد، ك البحرتم، بينما قبدىا عند اعبرجاين تٌتسع ك
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عمود الشعر  المرزكقي ك  -4

للحديث عن عمود الشعر يف  ( ىػ421)تعٌرض أبو علي أضبد بن ؿبمد اؼبرزكقي اؼبتوىفَّ       
اؼبقٌدمة اليٌت كتبها على شرحًو غبماسة أيب سباـ، فقد مٌهد لشرحًو دبقٌدمة نقدية قٌيمة عاًف فيها 

     .عددنا من القضايا النقدية اؼبهمة، أتى يف جانبو منها على ذكر عمود الشعر

بياف عناصرًه،  الواقع أف ما كتبو اؼبرزكقي عن عمود الشعر يعٌد أكؿ ؿباكلة جادة لتحديده، كك  
قد استفاد يف صياغتًو لنظرية عمود الشعر من كل  مقياس كٌل عنصر من ىذه العناصر، ك ك

 .اآلراء النقدية اليت سبقتو

ا أماـ اؼبرزكقي لكي يتكٌلم صراحة عن عمود  فبعد اآلمدم ك  اعبرجاين، أصبح الطريق معٌبدن
الواجب أف يتبٌٌن ما ىو عمود الشعر : " ... الشعر كما عرٌفو العرب، يقوؿ اؼبرزكقي يف ذلك

         قدمي نظاـ القريض من اغبديث،  اؼبعركؼ عند العرب، ليتمٌيز تليد الصنعة من الطريف، ك
يعلم  مراسم إقداـ اؼبزيفٌن على ما زيفوه، ك لتعرؼ مواطئ أقداـ اؼبختارين فيما اختاركه، ك ك

            . "فضيلة األيت السمح على األيب الصعب اؼبطبوع، ك أيضنا فرؽ ما بٌن اؼبصنوع ك

إٌف اؼبرزكقي يف ربديده لعمود الشعر عاد إىل تلك العناصر الستة اليت ذكرىا اعبرجاين من قبل  
      استقامتو،  جزالة اللفظ ك صحتو، ك شرؼ اؼبعىن ك: ىي يف كساطتًو فاعتمد أربعة منها ك

استغىن عن العنصرين اآلخرين الٌلذين كانا عند  ك .اؼبقاربة يف التشبيو اإلصابة يف الوصف، ك ك
فجعل األٌكؿ منهما  (الغزارة يف البديهة شوارد األبيات، ك سوائر األمثاؿ ك)نبا  اعبرجاين، ك

مل يعٌده من عناصر عمود  استغىن ّنائينا عن الثاين، ك مؤلفنا من اجتماع العناصر الثبلثة األكىل، ك
التئامها على زبًٌن من  التحاـ أجزاء النظم ك: ىي أضاؼ من عنده ثبلث عناصر ك الشعر، ك

شٌده اقتضائهما  مشاكلو الٌلفظ للمعىن ك مناسبة اؼبستعار منو للمستعار لو ك لذيذ الوزف، ك
  .للقافية حّت ال منافرة بينهما

اعبرجاين، إالٌ أنٌو ىبتلف  ك على الرغم من أٌف اؼبرزكقي عاد إىل ما ذكره كٌل من اآلمدم ك 
ا بالبحرتم أمبوذجنا لو، بينما  عنهما، فاآلمدم مثبلن حٌدد عناصر العمود تبعنا للشعر القدمي آخذن

مل وبٌدد ذلك بل جعلها عاٌمة للشعر اعبٌيد ككذلك اعبرجاين، يقوؿ اؼبرزكقي بعد أف  اؼبرزكقي
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ىذه اػبصاؿ ىي عمود الشعر عند العرب، فمن لزمها حبٌقها،  ك" اؼبعايًن  حٌدد ىذه العناصر ك
من مل هبمعها كلَّها فبقدر  احملسن اؼبقدَّـ، ك بىن شعره عليها فهو عندىم اؼبفلق اؼبعظم ك ك

متَّبع ّنجو حّت  ىذا إصباعه مأخوذ بو، ك اإلحساف، ك سيهمتو منها يكوف نصيبو من التقدـ ك
                                                                                        . "اآلف

   اؼبصنوع من الشعر، يبين اؼبرزكقي على عناصر عمود الشعر مقومات التفريق بٌن اؼبطبوع ك ك
ىو بذلك يتبىن موقف اعبرجاين يف اغبرص  ذالك، ك احملدثٌن من ىذا ك نصيب القدماء ك ك

                          .ذباكز اؼبألوؼ يف البدعة ؾبافاة اإلفراط يف الصنعة ك على االعتداؿ ك
مل ما فٌصلو اؼبرزكقي يف كصفًو لعمود الشعر، أف منها ما يعود إىل اللفظ، ك      نستطيع أف قبي
منها ما يعود إىل اػبياؿ، أما اللفظ فيطلب منو اؼبرزكقي  منها ما يعود إىل األسلوب، ك ك

           االنسجاـ،  الصواب، أما األسلوب فيطلب منو اؼبتانة، ك الصحة ك الرفعة، ك الشرؼ، ك
مناسبة  القافية اؼبواتية للمعىن، أما اػبياؿ فيطلب منو قرب التشبيو، ك األلفاظ اؼبتميزة، ك ك

. اؼبستعار منو للمستعار لو

: أصوؿ عمود الشعر عند المرزكقي

 .الفهم الثاقب عيار اؼبعىن أف يعرض على العقل الصحيح ك -أ 

 .االستعماؿ الركاية ك عيار اللفظ ىو الطبع ك -ب 

 .حسن التمييز عيار اإلصابة يف الوصف ىو الذكاء ك   -ج 

 .حسن التقدير عيار اؼبقاربة يف التشبيو ىو الفطنة ك  -د 

 .اللساف التئامو على زبًٌن من لذيذ الوزف ىو الطبع ك عيار التحاـ أجزاء النظم ك  -ق 

اقتضائها للقافية ىو  عيار مشاكلة اللفظ للمعىن ك.الفطنة عيار االستعارة ىو الذىن ك  -ك 
. دكاـ اؼبدارسة طوؿ الٌدربة ك
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: المعنى عند النقاد القدامى قضية المفظ ك :المحاضرة التاسعة

أك صياغتها من أجل اغبصوؿ , اؼبعىن اعتمد النقاد على مبدأ اؼببلءمة بٌن اللفظ ك         
على الصنعة الشعرية اؼبتقنة فقد كاف ىذا اؼببدأ أساسان من األسس اليت ايعتمدت يف تنقيح 

هتذيبو حيث كاف النقاد يلتفتوف إىل ما يوجد يف النص الشعرم من خلل من جهة  الشعر ك
 لذلك هبب أف يكوف اللفظ ,تبلـؤ اؼبعىن أك اللفظ مؤكدين على ما بينهما من تناسب ك

. مناسبان للمعىن 

من أراد " اؼبعىن، ك أكد  على انو  إىل منزلة اللفظ ك (ىػ210ت)قد أشار بشر بن اؼبعتمر  ك
من حقهما  ك, فاف من حق اؼبعىن الشريف اللفظ الشريف ,معىن كريبان فليلتمس لو لفظا كريبان 

". يهجنهما   ك فبا يفسدنبا, أف تصوّنما

خبفة " عناية خاصة باؼبعاين الشعرية فالببلغة عنده ليست  (ىػ216ت)ك قد أكىل األصمعي 
ما مل : اف ابلغ الكبلـ ك, القصد إىل اغباجة لكن بإصابة اؼبعىن ك ال كثرة اؽبذياف ك اللساف ك

". ال البدكم اؼبعرب  يكن بالقركم آّدكع ك

           ,اؼبعىن من النقاد األكائل الذين اىتموا بقضية اللفظ ك (ىػ255ت)يعد اعباحظ  ك
اؼبعىن  لعل  من أشهر النصوص النقدية اليت جاء ّٔا اعباحظ  اليت زبص قضية اللفظ ك  ك

ا الشأفي  يف إقامة الوزف  ك.. .العجميُّ اؼبعاين مطركحة يف الطريق يعرفها  ك: " قولو زبًنُّ  ك إمبَّ
"  . جنسه من التصوير ضىٍرب من النَّسج ك فإمبا الشعر صناعةه ك, ..., اللفظ 

ىو لفظة تدؿ على  ك, إف اؼبعىن الذم يريده اعباحظ ىنا ىو اؼبعىن العاـ اؼبشرتؾ بٌن الناس
أما معاين الشعر فهي ما يتوفر فيو ما ذكره اعباحظ يف بقية , ... معىن ككل الناس يعرفوّنا 

النص فاعباحظ فهم أخر ألنو من أكائل من تنبهوا إىل أف األسلوب األمثل يبدأ من اغبرؼ 
اىتماـ اعباحظ باألسلوب جعلو ينكر على األدباء  ك. كصوال إىل البناء اؼبتكامل للعمل األديب

ذبتنب السوقٌي " فهي يف أف , أما معيار التعبًن الفين عنده ,بالتعابًن اؼبتكلفة شغفهم بالغريب ك
يف  ك, شغلك يف التخٌلص إىل غرائب اؼبعاين ال ذبعل نبك يف هتذيب األلفاظ ك ك, الوحشي ك

". خركج من سبيل من ال وباسب نفسو  ك, يف التوسط ؾبانبة للوعورة ك, االقتصاد ببلغ
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ؿبكومة  اؼبعىن قائمة على أسس اجتماعية ك يذىب اعباحظ إىل أف العبلقة بٌن اللفظ ك ك
تشويهان لعملية  اف إيبلء احد الطرفٌن األكلوية يف التعبًن دكف األخر ييعد مسان ك بفكرة اإلبداع ك
فشر البلغاء من ىيأ رسم اؼبعىن قبل أف يهيئ اؼبعىن عشقان لذلك اللفظ كشغفان " التعبًن نفسها 
... "  بذلك االسم 

 لكن يف االستعماؿ كل يستعملها حبسب ك, ىي ؿبايدة كاحدة عند البشر كافة فاأللفاظ ك
. النظم, التصوير, النسج,التعليق, الرصف, البناء: إىل لذلك وبتاج ىذا اإلحساس ك إحساسو

ذلك يف تقسيمو الشعر إىل  اؼبعىن ك فقد كقف عند جودة اللفظ ك (ىػ276ت)أما ابن قتيبة 
         ,ضرب حسن لفظو دكف معناه ك, جاد معناه ضرب منو حسن لفظو ك: أربعة أضرب

. تأخر لفظو ضرب تأخر معناه ك ك, قصرت ألفاظو ضرب جاد معناه ك ك

موازنتها  إف ىذا التقسيم نابع من حرص ابن قتيبة على القيم االجتماعية اليت يدعو إليها ك
ال وبمل قيمة اجتماعية قاؿ عنو جيد  فإذا كاف الشعر جيد من الناحية الفنية ك. باعبانب الفين

تأكيد ابن قتيبة على  ك, ىكذا يقاؿ عن بقية تقسيمو ال معىن كراءه كشعر الغزؿ ك اللفظ ك
ال تقتصر على اؼبعىن  ك, اؼبعىن يدؿ على أف الببلغة ال تقتصر على اللفظ فقط جودة اللفظ ك

قد تنقصهما  قد تكوف فيهما صبيعا ك ك, قد تكوف يف اؼبعىن إمبا تكوف يف اللفظ ك ك, كحده
ال مزية   ك ,القبح نبا يتعرضاف معان للجودة ك ك, اؼبعىن  فابن قتيبة هبمع بٌن اللفظ ك. صبيعا

. ال استئثار باألكلوية ألحد القسمٌن  ك, ألحدنبا على اآلخر

ينقل كبلمان حوؿ  ك" عيوف األخبار"اؼبعىن يف كتابو  فضبل عن أنو يعرض لقضية اللفظ ك
أم يف استعماؿ " زبًٌن اللفظ يف حسن إفهاـ: "الببلغة لعمرك بن عبيد مفاده أف الببلغة ىي

يدعو إىل أف يؤتى باأللفاظ اؼبستحسنة يف األذاف اؼبقبولة عند األذىاف  ك, زبًنىا اؼبفردات ك
. رغبة يف سرعة استجابة اؼبتلقٌن

التحليل قضية  فقد أفاد من جهود السابقٌن الذين تناكلوا بالدرس ك (ىػ286ت)أما اؼبّبٌد 
إف حق الببلغة إحاطة : " اؼبعىن ، قاؿ فهو يتحدث عن الببلغة بٌن اللفظ ك, اؼبعىن اللفظ ك



63 
 

معاضدة  حّت تكوف الكلمة مقاربة أختها ك, حسن النظم اختيار الكبلـ ك القوؿ باؼبعىن ك
" . وبذؼ منها الفضوؿ  ك, اف يقرب ّٔا البعيد ك, شكلها

إال فاف الكلمة يف الشعر ىي نفسها يف  توخي العبلقات بٌن الكلمات ك:  فاؼبّبد ىنا يريد
بليغا  ذبعل من السياؽ بليغا ىنا ك لكن طرؽ أداء الفن زبتلف ك اؼبعىن فيهما كاحد ك النثر ك

إال إف اؼبّبد وباكؿ ربديد اؼبسألة لغرض اإلحاطة جبزئياهتا، فضبل عن ىذا كشفت , ىنا
      عن موازنة بٌن اللفظ , (الكامل)تعليقات اؼبّبد على االختيارات الشعرية اليت ضمها كتابو 

دعوة الشاعر إىل إيصاؿ : أخرل للمعاين فهدؼ اؼبّبد اؼبعىن إذ كضع أكصافا لؤللفاظ ك ك
ىذه اػبصوصية اليت , ألنو يعرؼ جيدا خصوصية الرتكيب الشعرم, الصورة اؼبؤثرة يف اؼبتلقي

الذم يهتم أكؿ ما يهتم باؽبدؼ اإلببلغي عكس , تساىم يف اختبلفو عن اػبطاب العادم
" ذلك  اػبطاب اإلبداعي الذم تتعانق فيو الوظيفة اعبمالية الشعرية مع الوظيفة اإلبداعية؛ ك

ىذا االنفعاؿ الذم وبث اػبياؿ , بوساطة اػبلق التصويرم الذم يكوف معادال النفعاؿ الشاعر
   ."تركيب البناء اللغوم على إعادة ربليل ك

اؼبعىن من خبلؿ اغبديث  فقد ركز اغبديث عن االرتباط بٌن اللفظ ك (ىػ296ت)أما ابن اؼبعتز 
: من مث يبتلك ابن اؼبعتز رؤية خاصة يف الشعر  يكشف عنها قولو ك, عن أثر بعضهما ببعض

اال ػاء ؽػس مثك الكالـ من شػاؽ           ليػػػؽي نطػإفَّ ذا الشعر فيو ضي             

بسبب خصوصية , طبيعة زبتلف عن غًنه من القوؿ  إذ هبعل للشعر ماىية خاصة ك
         أم قيود على استعماؿ اؼبفردة الف ؾباؿ الشعر ؾباؿ ضركرة , االستعماؿ الشعرم للمفردة

قد أشاد ابن اؼبعتز بالشعراء احملدثٌن الذين يذىبوف يف شعرىم إىل مبط اإلعراب،  ك. قيود ك
: فضبل عن األخذ بطريقة الشعراء احملدثٌن جاء ذلك يف تعليقو على أبيات ابن ميادة اليت أكؽبا

قي ػاذرةن أف يقضب الحبك قاضبػ       مح     ت بوػدو عمقػأٌف فؤادم في مػؾ            

فانو قد صبع إىل اقتدار , ألفاظ يعجز عنها أكثر الشعراء فهذه معاف ك: "  إذ قاؿ عنها
أثرىا يف  فضبل عن عرضو لعيوب اؼبعىن ك". ملحهم  فصاحتهم ؿباسن احملدثٌن ك اإلعراب ك

يرل بعض الدارسٌن أف ابن اؼبعتز من النقاد الذين هبمعوف بٌن مذىيب أيب  ك, النص الشعرم
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فضبل عن حفاظو على عذكبة ,  فهو مع اؼبعاين العميقة يف الشعر, البحرتم يف الشعر سباـ ك
 .ألواف البديع  ك, الرتؼ توشيتو بآثار الصنعة ك ك, صبالو  األسلوب ك

فقد بينت النصوص النقدية الواردة عنو انو يفصل بٌن  (ىػ322ت)أما ابن طباطبا العلوم 
فهي كلها , تقبح يف غًنىا للمعاين ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها ك ك: " اؼبعىن إذ يقوؿ اللفظ ك

كم من معىن  ك, كاؼبعرض للجارية اغبسناء اليت تزداد حسنا يف بعض اؼبعارض دكف بعض
... كم معرض حسن قد ابتذؿ على معىن قبيح البسو حسن قد شٌن دبعرضو الذم ابرز فيو ك

كلو جليت يف غًن لباسها ذلك لكثر اؼبشًنكف , كم حكمة غريبة قد ازدريت لرثاثة كسوهتا ك
" . إليها 

طريقة    إف قراءة كتاب ابن طباطبا بتمعنو تظهر انو من النقاد الذين أكدكا على الصياغة ك
معانيو من  ما ينبغي إف يتوفر للفظ ك ك, دقائق الصنعة يف ربط أجزائو بعضها ببعض ك, النظم

إلباسو ما يشاكلو من األلفاظ حّت  ك, إيفاء كل معىن حظو من العبارة ك:"... مبلءمة قاؿ 
العقد  ك, الوشي اؼبنمنم ك, بل يكوف كالسبيكة اؼبفرغة.. أّٔى صورة يّبز يف أحسن زٌم ك

..." . تكوف قوافيو قوالب ؼبعانيو ك... الرٌياض الزاىرة اؼبنظم ك

فضبل عن تأكيده على أنبية اؼبعىن عادِّ صحة اؼبعىن الشعرم إحدل األسس اؼبهمة اليت يقـو 
عذكبة اللفظ  فإذا اجتمع للفهم مع صحة كزف الشعر صحة اؼبعىن ك: عليها الشعر اعبيد إذ قاؿ

يبدك أف ابن طباطبا مل  اشتمالو عليو، ك معقولو من الكدر مت قبولو لو ك كصفا مسموعو ك
فهو الذم يكسو , إمبا مدار األمر عنده اللفظ , يوضح مراده بلطف اؼبعىن أك صبالو أك حسنو

ىذا يعين  استوائها ك يبدك أف تأثًن الشعر عنده يكمن يف تكامل أطرافو ك ك,  اؼبعىن اعبماؿ
من كراء ىذا االىتماـ باألسلوب بدأ االىتماـ  ك, اعتزاز ابن طباطبا باألسلوب اعتزازا كبًنا

األلفاظ  قد تناكؿ ىذا النقد بالطبيعة الكلمات ك ك, نقده  تقويبو ك الشديد بالنظر فيو ك
. لبنات يقـو ّٔا البناء الفين  ك, باعتبارىا مفردات تتكوف منها العبارات

: فقد تناكؿ قضية اللفظ كاؼبعىن من خبلؿ تعريفو غبد الشعر (ىػ337ت)أما قدامة بن جعفر 
إالٌ فكل كبلـ  فاؼبعىن ىنا ىو اؼبعىن الشعرم ك". قوؿ موزكف مقفى يدؿ على معىن " على انو 
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إنو نظر إىل الشعر حسب : أكؿ ما يبدك من عمل قدامة  ك. معىن العرب اؼبفيد يدؿ على
 ، اؼبعاين (اللفظ)اللغة  اؼبقاطع، الغريب ك الوزف، القوايف ك العركض ك: ىى مكوناتو األربعة ك

. اؼبقاصد  ك

إف أتكلم فيو : يف ذلك يقوؿ ك, قابلية اؼبتفنن فاؼبعىن عند قدامة يتنوع بتنوع مناشط اغبياة ك
من غًن أف وبظر عليو , آثر لو أف يتكلم منها يف ما أحب ك ك, أف اؼبعاين كلها معٌرضة للشاعر

    .الشعر فيها كالصورة ك, معىن يرـك الكبلـ فيو إذ كانت اؼبعاين للشعر دبنزلة اؼبادة اؼبوضوعة
الصياغة لبياف اعبودة أك  الناقد يف مقولتو ىذه يتفق مع اعباحظ يف االعتماد على التصوير ك ك

اإلبداعية  مث يركز على اعبوانب الشكلية يف العملية النقدية ك. الرداءة فهو من أنصار الصياغة
ما  الواقع االجتماعي ك يفصل بٌن النص األديب ك إنتاجو األديب أكال، ك إذ يفصل بٌن اؼببدع ك
. أفكار ثانيا يشتمل عليو من قيم ك

أفاد منو  إفادة  الناقد اؼبتخصص  يبدك أف قدامة بن جعفر سبثل الرتاث النقدم السابق لو ك ك
. ليس دبقدار عبلقتو بغًنه الذم يهمَّو صباؿ النص الشعرم لذاتو، ك

ما تؤديو تلك  ك, فقد اىتم يف موازنتو بٌن الشاعرين بألفاظهما (ىػ370ت)أما اآلمدم 
     فكاف وبكم باعبودة , ما يقصد إليو األلفاظ من معاف لغرض الوصوؿ إىل فكرة الشاعر ك

لذلك , موافقتها للمعاين اليت عّب ّٔا عنها الرداءة على الطائيٌن من خبلؿ تتبعو لؤللفاظ ك ك
ك استند إىل خصائص الشعر العريب ,  فاآلمدم يريد أف تكوف اؼبعاين مألوفة عند العرب قديبا
استحضار الشعر القدمي أك ما يباثلو  ك, القدمي ألّنا اؼبقياس الرئيس يف قراءتو  لشعر الشاعرين

إبعاده عما غبق بو من  ك (أم الشعر احملدث)أماـ الشعر احملدث ّٔدؼ تنقيتو  (شعر البحرتم)
فضبل عن أنو ال يكتفي بإيراد اؼبعاين خالية من الببلغة أك . خركقات للقدمي على يد أيب سباـ

  التأثًن  السبك الفين اعبيد إمبا يريد من الشاعر أف تكوف معانيو على درجة عالية من الدقة ك
كاف , ال لفظ حسن ال سبك جيد ك ؽبذا رأل أف لطيف اؼبعاين إذا جاء يف غًن ببلغة ك ك

". أك نقش العبًن على خد اعبارية القبيحة الوجو, مثل الطراز اعبيد على الثوب اػبلق " ذلك 
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حسن  ك, سبلمتو ك, يويل اللفظ عنايتو فيجعل أكثر صفات الببلغة  تقـو على جودتو ك
سليمة  من  مستعملة, عذبة, إدراؾ الغرض بألفاظ سهلة إصابة اؼبعىن ك" فهي عنده , إيقاعو

ىذا  ك".  ال تنقص نقصانا يقف دكف الغاية  التكلف ال تبلغ اؽبذر الزائد على قدر اغباجة ك
, إصابة اؼبقدار هبعلو مقيدا بالقياس ك ك, اؼبنطقية ىبضع النص الفين لنوع من اؼبراقبة العقلية ك

إف الببلغة اإلهباز مع إصابة : إفَّ مفهـو اآلمدل ىنا يعتمد على مقولة عربية خالصة مفادىا
.  اؼبراد

اؼبعىن ربطا كثيقا جاعبل الصلة بينهما  فانو يربط بٌن اللفظ ك (ىػ392ت)إما القاضي اعبرجاين 
صلة نسب رافضا أف يعود اعبماؿ ألحدنبا دكف اآلخر، فكاف من أكائل النقاد الذين فطنوا إىل 

أك اؼبعىن على , فليس ىناؾ أفضلية للفظ على اؼبعىن, اؼبعاين أنبية  اؼببلءمة بٌن األلفاظ ك
ذلك الف األلفاظ أداة تصل من خبلؽبا  ك, اللفظ فكبلنبا يشرتكاف يف ربقيق اؽبدؼ اؼبنشود

اللفظ إذا كاف على كزف من األكزاف " فهي تعمل يف ربسٌن معارض اؼبعاين ألٌف , إىل اؼبعىن اؼبراد
الف األلفاظ , مث نقل إىل كزف آخر أعلى منو فبلبد أف يتضمن من اؼبعىن أكثر ما تضمنو أكال

وبدث ىذا يف اؼببىن  ك, "أدؿ على اؼبعاين فإذا أزيد يف األلفاظ كجب زيادة اؼبعىن ضركرة 
فالعبلقة كطيدة بينهما لذلك أف أم تغًن يف , الذم اقرَّ أفَّ زيادة اؼببىن زيادة يف اؼبعىن الصريف

التصويرية  ك أم عدـ توازف أك خلل بٌن العناصر اللغوية احدنبا حتما يؤدم إىل تغًن الثاين، ك
إذ شعريتو تنبع من تعانق الرتاكيب اؼبميزة , تفرده اإليقاعية سيضعف من شعرية اػبطاب ك ك

يغًٌن يف تراكيبها فبا  ك اؼببدع اغباذؽ ىو الذم ييسٌخر إمكانات اللغة ك, مع العناصر األخرل
. يبنح نصَّو خصوصية شعرية ذبعلو يتميز عن غًنه من النصوص 

أثرىا يف  اؼبعىن ك فقد امتاز موقفو من قضية اللفظ ك (ىػ395ت)أما أبو ىبلؿ العسكرم 
فجعل , اؼبعىن يف حدكد اصطبلحية النص األديب بأنو كاف وباكؿ ربديد مفهـو اللفظ ك

: على أف العسكرم يوافق اعباحظ يف قولو, الببلغة مقصورة على اؼبعىن الفصاحة للفظ ك

إمبا ىو يف جودة  ك... العجمي ك الف اؼبعاين يعرفها العريب ك, ليس الشأف يف إيراد اؼبعاين ك" 
       اػبلو من أكد النظم  الرتكيب ك مع صحة السبك ك... ّٔائو حسنو ك ك, اللفظ كصفائو

أف سر اعبماؿ يكمن  ك, وباكؿ أف يّبىن على قيمة األلفاظ يف العمل األديب ك" . التأليف  ك
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                فالكٌتاب يزينوف خطبهم , فيذكر أف األلفاظ ىي اليت يقـو عليها أساس التفاضل, فيها
       فالعسكرم يرل أف األلفاظ الرديئة . الرسالة رسائلهم ليتفاضلوا دبقدار الصفة من اػبطبة ك ك
ىو ال يعبأ ّٔذا إمبا يعبأ باعبماؿ الفين الذم ال يهدؼ إىل  ك. اعبيدة تقود إىل إفهاـ اؼبعىن ك

      كضع أبو ىبلؿ شركطا للببلغة كي ربقق ىدفها  ك, إمبا اإلفهاـ مع اؼبتعة اإلفهاـ فقط ك
ككأف الببلغة , فالفصاحة عنده مقصورة على اللفظ دكف اؼبعىن, الببلغة مٌيز بٌن الفصاحة ك ك

       إيضاح اؼبعىن" مقصورة على اؼبعىن الف مهمتها إّناء اؼبعىن إىل القلب ألف الببلغة عنده 
". ربسٌن اللفظ  ك

باب يف ", خصص ؽبا بابان ظبٌاه فقد اىتم ّٔذه القضية ك (ىػ454ت)أما ابن رشيق القًنكاين 
اؼبتعددة اليت زبص ىذا اؼبوضوع  قد عرض فيو عبملة من اآلراء اؼبختلفة ك ك" اؼبعىن اللفظ ك

                   .منهم من يؤثر اؼبعىن على اللفظ فمنهم من يؤثر اللفظ على اؼبعىن، ك: قائبل 
: قد ذكر منها ثبلثا يذكر أف الذين يؤثركف اللفظ ىم فرؽ ـبتلفة باختبلؼ نظرهتم للفظ ك ك

أما " جزالتو على مذىب العرب من غًن تصنع  قـو يذىبوف إىل فخامة الكبلـ ك: " أكالىا 
قعقعة ببل طائل معىن إال  جلبة ك" جعلتو  فهي اليت جعلت اللفظ غايتها ك: الفرقة الثانية
اللٌن  قبلت منها الركاكة ك ىي اليت اختارت سهولة اللفظ ك: الفرقة الثالثة ك". القليل النادر

ككأنٌو , الطائفة األكىل اليت سارت على سنن العرب يف كبلمها: األفضل يبدك أف ك". اؼبفرط 
ىو مل يكتف بوصفهم بالسًن  ك... فماؿ إىل تفضيل الطائفة األكىل, يبيل ىنا إىل الذكؽ القدمي

من  ك ,فالشعر إذا ىو الشعر القدمي, (من غًن تصنع)بل أضاؼ إليها , على مذىب العرب
إمبا  ك ألنو ال ينظر إىل الرؤل الشعرية, ىديو فهو اؼبقبوؿ اؼبفضل عند ابن رشيق  سار على

فتكوف ىذه الفرؽ الثبلث متفاكتة , ينظر إىل دالالت األلفاظ ضمن عبلقات كبوية ؿبددة
. حبسب ىذا اؼبعيار الذم قرره

فقد ذىب إىل أف اعبماؿ يف العبارة إمبا يعود إىل حسن  (ىػ471ت)أما عبد القاىر اعبرجاين 
مابٌن معاين األلفاظ من االتساؽ العجيب، فهو يرل أف الكلمة  ك, أداء الكلمات ؼبعانيها

قبل إف تصًن إىل الصورة اليت يفيد ّٔا الكبلـ  ك, اؼبفردة ال قيمة ؽبا قبل دخوؽبا يف التأليف
الرداءة  فلم يرضى عن رأم من نصر اؼبعىن يف عمومو ليحكم على اعبودة ك. غرضا من أغراضو
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فهو مل يقف عند األلفاظ كحدىا أك . يف العمل األديب حبسب معناه مغفلٌن أمر الصياغة
ىو  بذلك ادخل عنصرا ثالثا يف النقد األديب ك إمبا ربط بينهما ربطا كثيقا ك ك, اؼبعاين كحدىا

. اؼبعىن فقضى على ثنائية اللفظ ك, اؼبعىن مراعاة الصورة األدبية اليت ربدث من اجتماع اللفظ ك
ما أدركو النقاد يف عصرنا اغباضر من صعوبة تقسيم العمل األديب إىل , بفكره الثاقب مدركا

ليس  ك, كحدة ال تتعدد كل ال يتجزأ ك يف األسلوب" ألّنما , فكرة أك صورة ك, معىن لفظ ك
إذا غًنت يف الفكرة تغًنت  أدؿ على ذلك من انك إذا غًنت يف الصورة تغًنت الفكرة ك

"  . الصورة 

يعتمد عبد القاىر على الذكؽ األديب اػبالص يف ما قرره من أحكاـ، مؤكدان أنو ال يصادؼ  ك
       ال هبد لديو قبوالن، حّت يكوف من أىل الذكؽ  القوؿ يف ىذا الباب موقعان من السامع ك

يظهر ذكقو العريب السليم يف تطبيقاتو ؽبذه النظرية، الذم ال يبكن أف يغين يف  ك .اؼبعرفة ك
منهجو يف نقد  رد اؼبعاين إىل النظم ك نظرية عبد القاىر يف رمزية اللغة ك األدب عنو شيء، ك

      وبس بالعزكؽ  النصوص نقدان موضعيان، مراحل تنتهي بو إىل الذكؽ الذم يدرؾ الدقائق ك
. أسراره كجوه الكبلـ ك ك

 , مل يؤثر احدنبا على اآلخر اؼبعىن ك فقد كازف بٌن اللفظ ك (ىػ584ت)أما أسامة بن منقذ 
إمبا جعل اللفظ مكمبلن للمعىن، فمدار األمر عند أسامة ىو أف اللفظ اعبميل ينبغي أف  ك

: ؽبذا اختلفت رؤيتو ألبيات الشاعر يكوف على قدر اؼبعىن ك

حي ػػػمٌسح باألر اف من ىو ماس اجة           كػػػػ ٌك ح لما قضينا من منى   ك            

قد عقب عليها  ك" حبلكة  طبلكة ك"  عن رؤية ابن قتيبة فقد أحٌس أسامة إف يف األبيات 
ربدثنا يف  ألنو دبعىن ؼبا حججنا رجعنا ك, ال خبلؼ يف أف اؼبعىن ضائع يف اللفظ ك:" بقولو

 ".طبلكة  الطريق لكن عليو حبلكة ك

ؼبا قضينا من مىن كل  ك:  فابن قتيبة مل يلتفت إىل التجاكز الذم حدث يف ىذه األبيات
لكن ابن منقذ أعجب ّٔا من خبلؿ السياؽ  ألّنا مل تقدـ اؼبعىن الذم يريده، ك.... حاجة
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يف نظر ابن قتيبة ال معىن - إذ أنتج ىذا السياؽ عبلقات جديدة , الشعرم الذم كرد فيو اؼبعىن
. مل يشعر ّٔا ابن قتيبة  الطبلكة اليت استشعر ّٔا ك ىذه ىي اغببلكة ك ك– ؽبا 

ما مل يكن  ك, فقد اشرتط إيراد اللفظ اؼبستعذب يف الشعر (ىػ684ت)أما حاـز القرطاجين 
يوصي باجتناب  ك, على الرغم من اضطرار الشاعر إىل ذلك أحيانا, ال عاميا حوشيان ك

. الغرض خباصة إذا مل تكن يف موضعها من اؼبعىن ك ك, األلفاظ القبيحة يف الشعر

: األغراض بل ىو يدعو إىل ؽبذا فاف حازما ال ينظر إىل األلفاظ منفصلة عن اؼبعاين ك ك

من جهة ما يكوف بعضها يف موضعو من الكبلـ  األغراض اؼبعاين ك التوافق بٌن األلفاظ ك" 
ألف اؼبعىن الذم يقصده الشاعر قد " يبلئمو من ذلك  يناسبو ك مقرتنا دبا هبانسو ك متعلقا ك

فحاـز مل ينظر إىل اللفظ منفصبل عن . يتعذر فهمو إذا كاف اللفظ حوشيا أك غريبا أك مشرتكا
جعل  ك, بل كانت نظرتو اؼبزج بينهما يف تركيب كاحد, ال إىل اؼبعىن منفصبل عن اللفظ اؼبعىن ك

تذكؽ األدب مرىونا ّٔذا الرتكيب، أم أف حازما القرطاجين يعرؼ جيدا أف العبلقة بٌن اللفظ 
ال  ك, تراثها على مدل األجياؿ األديب يتأثر بركح اللغة اليت يكتب فيها ك اؼبعىن كثيقة ك ك

األساليب  أك سبتزج أفكاره باؼبفردات ك, النظم فيها حّت ىبتلط بركحها سبيل لو إىل اإلنشاء ك
     األديب اؼباىر ىو الذم ىبتار من اؼبفردات تلك اليت تنهض بأفكاره ك, اليت هتيئها لو اللغة

دبا سبتاز بو تلك اؼبفردات من أجواء من , أكضحو بيانا كاحكمو ك, مشاعره يف أكجز لفظ ك
. توايل االستعماؿ على مركر األجياؿ ك, اؼبعاين رحيبة ذبمعت حوؽبا

  , لقد كاف ىذا اؼبقياس من أىم اؼبقاييس اليت بىن عليها نقادنا القدامى قسما كبًنا من نقدىم
, اف تقاربت يف اغبٌيز الداليل ىو نابع من إدراكهم تفاكت األلفاظ يف التعبًن عن اؼبعاين ك ك

فالكبلـ عندىم يوصف بالببلغة إذا بين على مبلئمة لفظو معناه حّت يدؿ بعضو على بعض 
. االستمتاع فهو بذلك وبقق الغاية اليت يهدؼ إليها األديب من التأثًن ك
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