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ْْحَنِِِاهللِبِْسمِِ ِحيمِِِالرَّ ِالرَّ

 

ِْحِِِلَِص ِاْْشَ ِِِلَِأْمِريَربِّ ْ ِْدِريَِوَيِّسِّ

 َواْحُلْلُِعْقَدًةِِمْنِلَِساِِنَِيْفَقُهواَِقْوِِلِ

ِِِِِِِِ

 (28ِ-25طه:ِ)                                             
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 مقــدمــــــة
 

صالةةِوالسالة ِاحلمدِهللِالذيِعلمِبالقلمِ،ِعلمِاإلنسانِماِملِيعلمِ،ِوالِِِِِ

عىلِأفصحِمنِنطقِبالضادِ،ِخاتمِاألنبياءِواملرسلنيِساليدناِممالدِ،ِوعالىلِ

ِآلهِوصحبهِومنِتبعِطريقهمِبإحسانِإىلِيو ِالدين.

 وبعـــد:
ِاإلنسالانِبحالا ِتكالونِمالاِأشبهِتراكميةِقضيةِوالفنونِالثقافةِقضيةِفإنِِِِ

ِِ،ِوالنبات اِينموِمنهامِفكل  ِلكنالهِ،ِاملجالردةِبالعنيِظُيلحِوالُِيرىِالِقدِنموًّ

ِ اِيظل  ِ.يانًعاِثمًراِالنباتِوينتجِرجًة،ِالطفلِيستويِحتىِومطَّرًداِمستمرًّ

ِمراحاللِأهالمِأحالدِوأهناِ،ِطفولتهِمراحلِينكرِأنِاإلنسانِيستطيعِالِوكام

ِالِأحالًداِفالإنِ،ِاحليالاةِمراحلِمنِيليهاِماِكلِعىلِأثرهاِينعكسِالتيِحياته

سالةِواملنطلقاتِذوراجلِأثرُِينكرِأنِيستطيع ِيفِساليامِوالِ،ِعلالمِ ِلكاللِاملؤسِّ

ِ.ِواآلدابِوالفنونِالعلو ِجما 

ِرالالعصالِمالنِالعالريبِاألديبِللنقالدِالرتاثيالةِللجالذورِالكتابِهذاِويؤرخِِِ

ِ.العبايسِالعرصِحتىِاجلاهيل

ِإىلِاجلالاهيلِرالالعصالِمالنِاألديبِالنقدِمسريةِالدراسةِهذهِيفِتناولتِوقدِِِِ

ِمنِرالعصِكلِيفِالنقديةِوالرؤىِاملةمحِأهمِإبرازِماواًلِِ،ِالعبايسِالعرص

ِ.غريهاِبمقاييسِالِالعصورِهذهِبمقاييسِالعصور،ِهذه
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ِومخسةِالناقدِ،ِوعدةِاألديبِالنقدِمفهو ِحو ِمتهيدِيفِالدراسةِهذهِوتأيتِِِِ

ِِ:التاِلِِالنحوِعىلِفصو 
    

 : هالل  اجل العصر يف للنقد الرتاثية اجلذور: األول الفصل

ِعالنِفتحالدثتِالعصالالر،ِهالذاِيفِوطبيعتالهِاألديبِالنقدِمظاهرِتناولتِوفيه

ِواالستحسالالانِالشالالعراءِ،ِبالالنيِواملفاضالاللةِوالتثقيالال،ِ،ِالتنقالاليح:ِقضالالايا

-ِكالانِالعرصِهذاِيفِالنقدِأنِمبينًاِ،ِاالنتخابِأوِواالختيارِ،ِواالستهجان

اِنقًداِ-مجلتهِيف ِيشءِ ِأيِعالىلِاعالتامدهِمالنِرأكثِالذوقِعىلِيعتمدِذاتيًّاِفطريًّ

ِ.آخر

    

 :اإلسالم صدر عصر يف للنقد الرتاثية اجلذور: الثهان  الفصل

ِ،ِاألمالا ِإىلِخطالوةِخطاِقدِاألديبِالنقدِأنِيؤكدِماِذكرتِالفصلِهذاِويف

نتِحيث ِأنِكالامِ،ِالتعليلِأوِالتفصيلِمنِشيًئاِالنقديةِأحكامهِبعضِتضمَّ

هِقدِاإلسة  ِمراعالاةِإىلِودعالاهمِ،ِوُخُلقيالةِدينيةِوجهةِادوالنقِاألدباءِوجَّ

ِ؛ِالكهالالانِوسالالجعِواحلالويشِالتكلالال،ِعالالنِوالبعالدِ،ِوالوضالالوحِالسالهولة

ِ.ِالنقديةِونظراهتمِرؤاهمِعىلِذلكِفانعكس

ِ

 :األموي العصر يف للنقد الرتاثية اجلذور: الثهالث الفصل  

ِدبيالة،واألِاللغويالةِاجتاهاتالهِوأبالرزِالنقالدِازدهالارِعواماللِعنِحتدثتِوفيه

الدتِقويالةِنقديالةِحركالةِشالهدِقدِالعرصِهذاِأنِمؤكًدا ِالنقالدِلظهالورِمهَّ

ِ.العبايسِالعرصِيفِاملنهجي
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 :العبهاس  العصر يف للنقد الرتاثية اجلذور: الرابع الفصل

ِعالنِحتالدثتِثالمِالعرص،ِهذاِيفِالنقديةِاحلركةِازدهارِعواملِتناولتِوفيه

:ِمهالاِالعرصال،ِهالذاِيفِهكتبالِأبالرزِمالنِكتالابنيِوعالنِاملنهجي،ِالنقدِظهور

ِ.للجرجاِنِ"الوساطة"وِ،ِلآلمديِ"املوازنة"
ِ

 :القديم األدب  النقد قضهايها من: اخلهامس الفصل

:ِوهاليِالقالديم،ِالنقدِقضاياِأهمِمنِقضاياِلثةثِعرضتِالفصلِهذاِويف

ِأليبِ"الصالناعتني"ِكتالابِضالوءِيفِوصواهباِاملعاِنِوخطأِواملعنى،ِاللفظ

ِ.القديمِاألديبِالنقدِيفِالبةغيِهواالجتاِالعسكري،ِهة 

ِعالنِهبالاِفنأيتِ،ِخالصِعريبِثوبِيفِالدراسةِهذهِإخراجِحاولتِوقدِِِِ

ِبالأنِمناليِإيامًناِاحلديثة؛ِالغربيةِواملصطلحاتِوالفلسفاتِوالتعقيد،ِاحلشو

ِِ،ِخالًصالاِعربيًّاِيظلِأنِينبغيِالقديمِالعريبِالنقد ِنحالاكمِأوِنحاكمالهِوأالَّ

رِنعلمِونحنِواملصطلحاتِالفلسفاتِهذهِضوءِيفِالقدامىِنقادنا ِأنِونقدِّ

ِ.خصائصهاِبيئةِولكلِطبيعتهِعرصِلكل

ِوهالوِ،ِالقصالدِوراءِمنِواهللِ،ِقصدتِفيامِوف قتِقدِأكونِأنِألرجوِوإِن

ِ.الوكيلِونعمِحسبنا

  
  

  

 أ.د / حممد خمتهار مجعة مربوك
 وزير األوقهاف

 سالميةرئيس اجمللس األعلى للشئون اإل
 وعضو جممع البحوث اإلسالمية

 بهاألزلر الشريف
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 دــــهيـمـت
 

 مفهوم النقد األدب  وعدة النهاقد
 

 هوم النقد األدب  :أوال: مف
ِيفِاللغةِ: -1

ِعىلِعدةِمعانِ،ِأمههاِ:ِِ-يفِاللغةِِ-يطلقِالنقدِ

ِاالختبارِوالتمييز:ِ - أ

يقا ِ:ِنقدِاليشءِنقًدا:ِأيِنقرهِليختربه،ِأوِليميزِجيدهِمنِرديئهِ،ِ

ِ.(1)ونقدِالدراهمِوالدنانريِوغريهاِنقًداِوتنقاًدا:ِميزِجيدهاِمنِرديئها

ِمتييز ِوالتنقاد: ِمنهاِوالنقد ِالزي، ِوإخراج ِقو ِِالدراهم ِومنه ،

ِ:(2)الشاعر

ِنفَيِالدنانريِتنقاُدِالصياري،ِِِِِِِِتنفيِيداهاِاحلصاِيفِكلِهاجرةِ

ِالعيبِواالنتقاص: - ب

ِأيبِ ِحديث ِويف ،ِ ِويغتاهبم ِيعيبهم ِأي :ِ ِالناس ِينقد ِفةن يقا :

َ َِشْوٌكِالَِوَرَقِفِيِهِ،ِإِْنَِوَرًقاَِكاَنِالنَّاُسِالَِشْوَكِفِيِهِ،َِوُهُمِاْلَيوِْ"الدرداء:ِ

ُكوكَِ ْمَِنَقُدوكََِِتَرْكَتُهْمِمَلَِْيرْتُ ِمِالمِواغتبتهال،ِومعناهِ:ِإنِعبته(3)"ِ،َِوإِْنَِنَقْدهَتُ

                                                           

 ."نقد"(ِاملعجمِالوسيط:ِمادة1ِ)

،ِويروىِنفيِالدراهيم،ِويفِالبيتِتشبيهِأثرِحركةِالناقةِيفِاحلصاِ"نقد"(ِلسانِالعرب:ِمادة2ِ)

 راجِالزائ،ِمنها.بحركةِالصيارفةِيفِنقدِالدراهمِوالدنانري،ِوإخ

ِاملكتبة3ِ) ِاللطي،ِ، ِالوهابِعبد ِعبد ِتعليقِوحتقيق: ِبنِاحلسنِالشيباِنِ، ِممد ِمالكِبرواية ِموطأ )

 .979،ِرقمِالعلمية
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ِ.ِ(1) قابلوكِبمثلِصنيعك

ِ ِقائلهِ"ويقا : ِعىل ِالشعر ِفةن ِهناِ"انتقد ِاجلر ِبحرف ِوالتعدية ،

،ِومنِالنقادِمنِيقرصِعملهِتشعرِبالعيبِ،ِوالعيبِلونِمنِألوانِاحلكمِ

عىلِهذاِاملعنىِ،ِوالدوافعِإىلِهذاِمتعددةِ:ِفمنِالنقادِمنِمتيلِعليهِطبيعتهِ

أنِينكأِاجلراحِ،ِومنهمِمنِيكوِنِقارًصاِعنِإدراكِاملحاسنِواملزاياِوأوجهِ

ةِنقديةِ،ِومنهمِ الصواب،ِومنهمِمنِتصيبهِاألعام ِاألدبيةِغريِالسويةِبغصَّ

ِإظه ِيرغبِيف ِجياوزِمن ِمن ِومنهم َتنبِ، ِجُتْ ِحتى ِواملساوئ ِاألخطاء ار

ِإىلِإبرازِوجوهِاملخالفةِيفِالرأيِواالجتاه ِِاملحاسنِلكثرهتا ِمهامِ–،ِوهذه

ستحقِيِماِجانبِإىلِقليلةِ–يفِأيِعملِيستحقِنسبتهِإىلِاألدبِِكثرت

ِ.ِ(2)ِ"منِالتقريظِواملديحِ

ِاملعاِنِأنسبِهوِِ–ِيزوالتميِاالختبارِ–عىلِأنِاملعنىِاللغويِاألو ِ

ِويفِ ،ِ ِناحية ِمن ِاحلديث ِاالصطةح ِيف ِالنقد ِكلمة ِمن ِباملراد وأليقها

؛ِفإنِفيهِمعنىِالفحصِواملوازنةِِاصطةحِأكثرِاملتقدمنيِمنِناحيةِأخرى

ِ.(3)والتمييزِواحلكم

                                                           

 ."نقدِِ":ِمادةِِ(ِانظرِاللسان1)

ِفرهود2) ِالسعدي ِأ.د/ممد ِالعريب، ِاألديب ِالنقد ِاجتاهات ِصِِ( ،11ِ ِاملحمدية،12ِ، ِالطباعة ِدار ،

  .1980-هال1400

  .1973ِ،ِطبعةِالنهضةِاملرصية115،ِصِِ،ِلألستاذ/ِأْحدِالشايبِ(ِانظر:ِأصو ِالنقدِاألديب3)
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ِيفِاالصطةح: -2

ِعليهاِ ِاحلكم ِثم ،ِ ِوحتليلها ِوتفسريها ِاألدبية ِاألعام  ِدراسة هو

ِ.(1)هاِودرجتهاِقيمتببيانِ

ِِ.(2)أوِهو:ِمتييزِاألدبِونظرهِملعرفةِجيدهِورديئهِ،ِوإخراجِالزي،ِمنهِِ

ِ:(3)وهذاِالتمييزِيقتيضِأمرين

ِ،ِأيِتفسريهِوكش،ِحيويته.ِحتليلِاألدب - أ

ِالتيِيستحقهاِ - ب ِاألدبية ِواحلكمِعليهِ،ِتقويمهِووضعهِيفِاملنزلة

ِ.ِباجلودةِأوِالرداءة
ِ

 يشرتط فيه: ثهانًيها: عدة النهاقد ومها
،ِلكنهاِترجعِيفِِيشرتطِالكتَّابِفيمنِيتصدىِألمرِالنقدِْشوًطاِكثرية

ِمجلتهاِإىلِأمرين:

ِاخلربةِوالدربة.ِ-

ِطو ِاملدارسةِوكثرةِالتحصيل.ِ-

 : اخلربة والدربة:أوال
:ِلكلِصناعةِأهلِيرجعِإليهمِيفِخصائصهاِِيقو ِالقايضِاجلرجاِن

ِ.(4) اهلاويستظهرِبمعرفتهمِعندِاشتباهِأحو

                                                           
 ِ.115ِ،116،ِصِِ(ِانظر:ِأصو ِالنقدِاألديب1)

 ِ.10ِ،11،ِصِِ(ِاجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب2)

 .12صِ،ِ(ِاملرجعِالسابق3ِ)

(4)ِِ ِللقايضِاجلرجاِن ِالوساطة ،ِ ِحتقيق100ص ِممدِ، ِإبراهيمِ: ِالفضل ِممدِِأبو ِوعيل ،

  .1966ِ-هال1386ِ،ِسنةِِبريوتِ:البجاوي،ِط
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ِأهلِالعلمِبه ِيعرفها ِبخربهتم،ِِوالشعرِصناعة نوا ِالذينِكوَّ ،

ِ ِعىلِوطو  ِيعطيهمِالقدرة ِأدبيًّا ِذوًقا ِمدارستهمِله ِوكثرة ممارستهمِإياه،

ِونقده ِ(1)تذوقه ِبقوله: ِسة  ِابن ِقرره ِما ِوهذا ِوثقافةِِ"، ِصناعة للشعر

،ِومنهاِماِتثفقهِيعرفهاِأهلِالعلمِكسائرِالصناعات،ِفمنهاِماِتثقفهِالعني

ِاليد ِتثفقه ِما ِومنها ِاللسانِاألذن، ِيثقفه ِما ِومنها ِاللؤلؤِِ، ِذلك ِومن ،

ِيبرصه ِممن ِاملعاينة ِدون ِوزن ِأو ِبصفة ِيعرف ِال ِذلكِِوالياقوت ِومن ،

بالدينارِوالدرهمِالِتعرفِجودهتامِبلون،ِوالِمس،ِوالِطراز،ِِ(2)اجلهبذة

ِاملعا ِعند ِالناقد ِويعرفه ِوالِصفة، ِوالِجس، ومىضِابنِسة ِِ(3)ِ"ينة..

،ِويردِاحُلْكمِيفِذلكِكلهِإىلِأهلِِيرضبِاألمثلةِبالنخيلِوالرقيقِوالقيان

ِاخلربةِوالعلمِبه.

ِسة  ِابن ِقرره ِما ِفأكد ِاآلمدي ِوتفصيةِِوجاء ِوضوًحا ِوزاده ،

َِفَرسانِسليامنِمنِكلِعيبِبقوله: ِيكون ِقد ِفيهامِِأالِترىِأنه ِموجود ،

ِوالنجابةسائرِعةماتِالعتقِ ِأفضلِمنِاآلخرِِواجلودة ِويكونِأحدمها ،

ِبفرقِالِيعلمهِإالِأهلِاخلربةِوالدربةِالطويلة.

                                                           

،ِدارِالطباعة15ِ،ِصِِ،ِأ.د/ِممدِالسعديِفرهودِ(ِانظر:ِنصوصِنقديةِألعة ِالنقادِالعرب1)

  .1975ِ-هال1395ِ،ِِاملحمدية

 :ِاخلربة.ِ(ِاجلهبذة2)

،ِوالعمدةِالبنِِ،ِجدةِدِشاكر،ِدارِاملدِن،ِحتقيق:ِممو1/5ِ(ِطبقاتِفحو ِالشعراءِالبنِسة 3ِ)

ِ-هال1353ِ،ِسنةِِ،ِبريوتِ،ِدارِاجليلِ:ِممدِمييِالدينِعبدِاحلميدِ،ِحتقيق1/118رشيقِ

1934.  
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ِاجلام  ِيف ِالبارعتان ِاجلاريتان ِالوص،ِوكذلك ِيف ِاملتقاربتان ،ِِ،

ِالرقيقيفِقدِ–السليمتانِمنِكلِعيبِ ِبأمر ِالعامل ِحتىِجيعلِِرقِبينهام ،

ِِبينهامِيفِالثمنِفضًةِكبرًيا لتِأنتِهذهِاجلاريةِ،ِفإذا قيلِله:ِمنِأينِفضَّ

ِالفرسِعىلِصاحبه؟ِملِيقدرِعىلِعبارةِ لتِهذا عىلِأختها؟ِومنِأينِفضَّ

ِبطبعهِتوضحِالفرقِبينهام ِمنهام ِكلِواحد ِيعرفه ِوإنام ِدربتهِ، ِوكثرة ،ِِ،

ِوطو ِمةبسته.

ِالنادران ِاجليدان ِالبيتان ِيتقارب ِقد ِالشعر، ِأهلِِوكذلك ِفيعلم ،

ِواحًداالعلمِبصناع ِإنِكانِمعنامها ِأهيامِأجود ِالشعر ِيفِِة ِأوِأهيامِأجود ،

ِمعناهِإنِكانِمعنامهاِخمتلًفا.

ِمتقاربني،ِ ِشعرين ِعن ِاألمني ِممد ِسألني ِاملوصيل: ِإسحاق قا 

ِومهاِِ:ِ،ِفقا ِوقا :ِاخرتِأحدمها،ِفاخرتت ِعىلِهذا منِأينِفضلتِهذا

،ِوفضلتِهذاِِكنهامِتقاربا،ِولِالتبينيِيمكننمتقاربان؟ِفقلت:ِلوِتفاوتاِأل

ِبيشءِتشهدِبهِالطبيعةِوالِيعربِعنهِاللسان.

ِبه ِواالرتياض ِالشعر ِيف ِالنظر ِبكثرة ِعرف ِمن ِوطو ِِوسبيل ،

،ِوإنُِيسلمِِ،ِواملعرفةِبأغراضهِهوِأنُِيقىضِلهِبالعلمِبالشعر،ِِاملةبسةِله

ينازعِيفِيشءِ،ِوالِِ،ِويعملِعىلِماِيمثلهِ،ِويقبلِمنهِماِيقولهِلهِاحلكمِفيه

ِصناعتهمِوالِِمنِذلك ِكانِمنِالواجبِأنِيسلمِألهلِكلِصناعة ِإذ ،
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و ِالرةِوطالًراِيفِاخلبالمِنظيالمِإالِمنِكانِمثلهال،ِوالِينازعهِاالخياصمهمِفيه

ِ.(1)الدربةِواملةبسةِ

 ثهانيها: طول املدارسة وكثرة التحصيل: 

نهِأنِيكونِيطلبِمنِالناقدِأنِيكونِأديًباِوعاملًاِباألدب،ِويطلبِم

أديًبا؛ِألنِنقدهِقدِيلزمهِيفِبعضِاألحاينيِأنِيلبسِثوبِاألديبِليعرفِ

،ِأوِيعطيهِقيمتهِمنِِمقدارِماِعاناهِاألديبِيفِسبيلِهذاِالنصِالذيِيزنهِله

،ِولريىِعىلِضوءِذلكِكلهِإنِكانِيفِاإلمكانِالزيادةِعىلِِاحلسنِأوِالقبح

ونِعاملًاِباألدبِالِأديًباِوكفى؛ِجهدهِالذيِبذلهِأ ِال.ِويطلبِمنهِأنِيك

،ِوإنصاًفاِيفِِيفِالرأيِ،ِواعتداالِألنِعلمهِالذيِمجعهِجيعلِلهِبرًصاِباحلكم

ِ.ِِ(2)ِ"القضيةِ

ِ ِفعليه ِيُِِأنِ-تقديرِأقلِعىلِ–فإنِملِيستطعِالناقدِأنِيكونِأديًبا لم 

ِإملاًماِجيًداِبأدواتِصناعتهِوالتيِذكرِابنِطباطباِمنها:

،ِوالروايةِلفنونِِ،ِوالرباعةِيفِفهمِاإلعرابِعلمِاللغةالتوسعِيفِ"

ِالناسِوأنساهبمِاآلداب ِبأيا  ِواملعرفة ِومثالبهمِ، ِومناقبهم ِوالوقوفِِ، ،

ِنِالانيهِيفِكلِفالرفِيفِمعالعرِوالتصالربِيفِتأسيسِالشالالبِالعالالعىلِمذاه

                                                           

  .1992الرابعة،ِِط:دارِاملعارف،ِِ:،ِحتقيق:ِالسيدِأْحدِصقر،ِط1/412ِ،414املوازنةِلآلمديِِ(1)

  .1985ِ،ِاهليئةِاملرصيةِالعامةِللكتاب47ِ،ِصِعيلِأبوِاخلشبِ/إبراهيمِأ.دِيفِميطِالنقدِاألديبِ(2)



-15- 

 

 

 

ِ.(1)ِ"قالتهِالعربِفيه...ِ

اِ ِ:(2)رِاآلتيةِكانِاألمرِفةبدِللناقدِمنِاألموماِوأيًّ

أنِيكونِميًطاِإحاطةِتامةِبالعلو ِاللسانيةِمنِالنحوِوالرصفِِ-1

ِوالعروضِوالبةغة.

أنِيكونِلهِإملا ِواسع،ِواطةعِكبري،ِوصلةِوثيقةِبمعاجمِاللغةِِ-2

،ِأوِكثرةِِ،ِوحوشيتهاِليعرفِداللةِاأللفاظِعىلِاملعاِنِباحلقيقةِأوِاملجاز

ِاستعامهلا،ِونحوِذلك.

،ِفيتناو ِاملراحلِالتارخييةِِيكونِعىلِإحاطةِتامةِبتاريخِاألدبأنِِ-3

،ِويسريِِ؛ِألنهِيتأثرِهباِوالسياسيةِواالجتامعيةِواالقتصاديةِالتيِمرِهباِاألدب

،ِلريبطِبينهاِوبنيِِ،ِفإنهِالبدِللناقدِمنِاإلحاطةِهباِعليها،ِوتظهرِمةمهاِفيه

شاعر،ِوكذلكِماِيتصلِبحياةِالنصِأوِاحلكمِالذيِيصدرهِعنِالكاتبِأوِال

،ِِ،ِوحالتهِاالقتصاديةِواالجتامعيةِ،ِوالثقافةِاألديبِالعامةِواخلاصةِمنِالنشأة

ِ.ِونحوِذلكِمماِيكونِلهِأثرِكبريِيفِتوجهاتِاألديبِونتاجهِاألديب

أنِيكونِعىلِصلةِوثيقةِبالدراساتِالنقديةِالقديمةِواحلديثةِأوِِ-4

،ِِ،ِوعلمِاالجتامعِالنفسِكعلمِ– ِاألخرىِ،ِمستفيًداِمنِالعلوِالعرصية

ِاألديبِوالِحييدِبهِعنِمساره.ِالنقدِخيد ِماِ–وعلمِاجلام ِ

                                                           

 ،ِحتقيق:ِعبدِالعزيزِبنِنارصِاملانع،ِمكتبةِاخلانجي،ِالقاهرة.18(ِعيارِالشعرِالبنِطباطبا،ِص1ِ)

 .47ِ،48،ِوراجع:ِص52ِ،53ِ،ِصِِ(ِانظر:ِيفِميطِالنقدِاألديب2)
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 الذوق األدب :

ِصقلهِ ِقد ِاملهذبِالذي ِالذوق ِهو ِإنام ِنريده ِالذي ِاألديب والذوق

ِالروايةِاألدب ِوشحذته ِالفطنةِ، ِوجلته ِالرديءِِ، ِبني ِالفصل ِوأهلم ،

ِ.(1)سنِوالقبحِواجليد،ِوتصورِأمثلةِاحل

ِحفظِ ِإىل ِدائاًم ِمضطرون ِوهم ِقليلون، ِالسليم ِالذوق وأصحاب

ِتفسدها ِاآلفاتِالتي ِمن ِالذوقِِأذواقهم ِهذا ِبصقل ِمطالبون ِإهنم ِبل ،

ِالتحصيل ِودوا  ِباملدارسة ِهيذبِِوهتذيبه ِالدرس ِأن ِشك ِمن ِفليس ،

يفيدِِ،ِفاألديبِذوِالفطرةِالذواقةِالذوقِوينميه،ِويسموِبهِإىلِدرجةِعالية

ِالفنون ِاألدبِومعاجلة ِبعدِقليلِمصقو ِالذوقِمنِقراءة ِثاقبِِ،ِفرتاه ،

ِالبليغة ِالعبارة ِعىل ِيده ِيضع ِاجلميلِالذهن، ِواخليا  ِصدقِِ، ِويدرك ،

ِمنِكلِمضطربِمنِاألدبِكاذبِالعبارة ِوينفر ِعنِسِ، ِسألته ِإذا رِال،

ِ.(2)البةغةِأوِالعيِاستطاعِالتعليلِوأصابِوجهِالصوابِ

،ِِ،ِوعىلِالرديءِوأرذلهِوأنصِعىلِاجليدِوأفضله"آلمدي:ِيقو ِا

،ِويبقىِماِِ،ِوحتيطِبهِالعبارةِوأذكرِمنِعللِاجلميعِماِينتهيِإليهِالتخليص

ِإىلِالبيان ِإىلِاالحتجاجِالِيمكنِإخراجه ِوالِإظهاره ِالِِ، ِما ِوهوِعلة ،

ِاملةبسة ِوطو  ِالتجربة ِودائم ِبالدربة ِإال ِأهلِِيعرف ِيفضل ِوهبذا ،

                                                           

 .35،ِصِِ(ِالوساطةِللجرجاِن1)

 .121ِ،132،ِصِِ/أْحدِالشايبِلنقدِاألديبِلألستاذ(ِانظر:ِأصو ِا2)
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بكلِعلمِوصناعةَِمنِسواهمِممنِنقصتِجتربته،ِوقلتِدربته،ِِ(1)حلذاقةا

ِ.(2)ِ"بعدِأنِيكونِهناكِطبعِفيهِتقبلِلتلكِالصناعةِوامتزاجِهبا،ِوإالِفةِ

ِ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

ِ

                                                           

 (ِاحلذاقةِ)بفتحِاحلاءِوكِّسها(:ِاملهارة.1)

 .1/411(ِاملوازنةِلآلمدي2ِ)
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 الفصل األول
 

 لنقد يف العصر اجلهالل جلذور الرتاثية لا
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 هالل لنقد يف العصر اجلجلذور الرتاثية لا
 

ِإىلِنحوِمخسنيِ ِاجلاهيلِيرجع ِتاريخِالشعر يرىِبعضِالكتابِأن

،ِوأنِالشعرِبدأِيفِصورةِأبياتِأوِ(1)ومائةِأوِمائتيِعا ِقبلِظهورِاإلسة 

ِالعريبِبنيِيديِحاجته ،ِوإنامِقصدتِالقصائدِوطو ِِمقطوعاتِيرسلها

ِ.(2)الشعرِعىلِعهدِعبدِاملطلبِوهاشمِبنِعبدِمنافِ

منِهؤالءِالكتابِملِيستطعِأنِحيددِسنةِوالدته،ِوالِأو ِولكنِأحًداِ

شعرِأوِأو ِشاعر؛ِوذلكِألنِالشعرِواحدِمنِالفنونِالتيِخضعتِلنظريةِ

ِيعنىِ ِالذي ِالعلمي ِاملنهج ِأو ِللتدوين ِيكن ِمل ِحقبة ِيف ِواالرتقاء النشوء

ِ،ِوملِحيفظِلناِالرواةِاملحاوالتِبتاريخِاآلدابِوالفنونِفيهاِمكانِوالِوجود

،ِوإنِكانواِقدِنقلواِإليناِبعضِِأوِاإلرهاصاتِالتيِسبقتِنضوجِهذاِالفن

ِطورهِ ِيف ِيزا  ِال ِكان ِالشعر ِأن ِعىل ِتد  ِوالتي ِالوزن ِاملضطربة القصائد

ِاألو .

ِ ِينطبق ِالشعر ِذلكِعىل ِيف ِينطبق ِالِِالنقدِعىلِ–ِأيًضاِ–وما ِإذ ؛

عِتتابعِالبحثِ،ِفقدِيظهرِمِيستطيعِأحدِأنِحيددِأو ِناقدِأوِأو ِمنقود

ِجيعلِمثلِهذ ِما ِتصلِإلينا ِالتيِمل ِعىلِبعضِاملصادر األحكا ِِهوالعثور

ِجمردِحدثِأوِختمني.

                                                           

 هال.2ِ،1424:،ِطِ،ِبريوتِ،ِدارِالكتبِالعلمية1/74(ِانظر:ِاحليوانِللجاحظ1ِ)

 .1/26(ِانظر:ِطبقاتِفحو ِالشعراءِالبنِسة 2ِ)
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لكنِالرواةِقدِنقلواِإليناِماِيؤكدِأنِالنقدِقدِسارِمعِالشعرِجنًباِإىلِ

اِيسمعِوناقًداِمستمعًِِ–ِبالطبعِ–جنبِفامِدا ِهناكِقائلِيقو ِفإنِهناكِ

ِعرضِ ِييل ِوفيام ِالعرصِاجلاهيلينقد، ِيف ِالنقد ِمظاهر ِيتبعهِِألهم ،

ِبطبيعةِالنقدِومنهجهِيفِهذاِالعرص.ِبيانِ

 مظهالر النقد يف العصر اجلهالل :
ِ:ِيفوتتمثلِ

ِ)أ(ِالتنقيحِوالتثقي،.

ِ)ب(ِاملفاضلةِبنيِالشعراء.

ِ)ج(ِاالستحسانِواالستهجان.

ِ)د(ِاالختيارِأوِاالنتخاب.

 أوال: التنقيح والتثقيف:

ِيكنِش ِخيطرِمل ِما ِكل ِينظمون ِأو ِيقولون ِوخطباؤها ِاجلاهلية عراء

بباهلمِحيثامِاتفقِدونِنظرِأوِتفكري؛ِبلِكانواِيعيدونِالنظرِمراتِومراتِيفِ

معانيهمِوألفاظهمِوأساليبهم،ِهيذبوهناِويبذلونِيفِانتقائهاِجهًداِكبرًياِحتىِ

ِكانو ِإنام ِوالتقدير، ِبالتقديم ِوأوىل ِللقبو  ِأدعى ِصورة ِيف ِقا ِخترج ِكام ا

يفِِ(1)اجلاحظ:ِإذاِاحتاجواِإىلِالرأيِيفِمعاظمِالتدبريِومهامتِاألمورِميثوه

،ِفإذاِقومهِالثقافِوأدخلِالكري،ِوقا ِعىلِِصدورهم،ِوقيدوهِعىلِأنفسهم

                                                           

 (."ميث"طهِوأذابهِ)لسانِالعرب:ِمادةِ(ِماثِاليشء:ِمرسهِوخل1)
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ِمهذًبا(1)اخلةص ِاألدناس ِمن ِومصفى ِمنقًحا، اًم ِمك  ِأبرزوه ِوكانواِِ، ،

الدبري:ِأيِالذيِيكونِمنِغريِيستعيذونِباهللِمنِالرأيِالدبريِواجلوابِ

ِحوالِِ،(2)"روية ِعنده ِمتكث ِالقصيدة ِيدع ِكان ِمن ِالعرب ِشعراء ومن

ِِ(3)كريًتا ِنظرهِوجييلِفيها ِيرددِفيها ِطويًة عقله،ِويقلبِفيهِرأيه،ِِ(4)وزمنًا

اهتاًماِلعقله،ِوتتبًعاِعىلِنفسه،ِفيجعلِعقلهِزماًماِعىلِرأيه،ِورأيهِعياًراِعىلِ

،ِوكانواِيسمونِِ،ِوإحراًراِملاِخولهِاهللِتعاىلِمنِنعمتهِىلِأدبهشعرهِإشفاًقاِع

،ِواملحكامتِليصريِقائلهاِِ،ِواملنقحاتِتلكِالقصائد:ِاحلوليات،ِواملقلدات

ِ.ِ(6)وشاعًراِمفلًقاِِ(5)فحًةِخنذيًدا

ِقا ِ ِولذلك ِاحلوليات؛ ِقصائده ِكبار ِيسمي ِكان ِزهرًيا ِأن وروي

ِ ِامل"احلطيئة ِاحلوِل ِالشعر ِزهريِ(7)ِ"حككخري ِأستاذه ِشعر ِيريد ِوهو ،

ِوشعرهِهو.

                                                           

 (ِاخلةص:ِالزبدِإذاِخلصِمنِالثفل،ِواملرادِأنِالرأيِاستوىِونضج.1)

 ،ِحتقيق:ِعبدِالسة ِهارون،ِدارِاجليل،ِبريوت.1ِ/13ِ،14(ِالبيانِوالتبيني2ِ)

اِكامًة.3)  (ِكريتا:ِتامًّ

 (ِجييلِعقله:ِيعمله.4)

ا،ِقا ِاجلاحظ:ِ(5ِ) ،ِِ،ِفحلِخنذيد،ِودونهِالشاعرِاملفلقِوالشعراءِعندهمِأربعِطبقاتخنذيًدا:ِتامًّ

 ثمِالشاعر،ِثمِالشويعر.

 .2ِ/6(ِالبيانِوالتبيني6ِ)

 .13ِ/2(ِاملرجعِالسابق7ِ)
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ِأهنامِ ِيريد ِالشعر: ِعبيد ِمن ِوالنابغة ِزهري ِيقو : ِاألصمعي وكان

ِيتكلفانِإصةحهِويشغةنِبهِحواسهامِوخواطرمها.

ِوقدِ ومنِأصحاهبامِيفِالتنقيحِوالتثقي،ِوالتحكيكِطفيلِالغنوي،

تولب،ِوكانِأبوِعمروِِ،ِوالنمرِبنِقيل:ِإنِزهرًياِروىِله،ِومنهمِاحلطيئة

ِ،ِومنهمِكعبِبنِزهريِوغريه.(1)بنِالعةءِيسميهِالكيسِ

ِالتميمي ِأوسِبنِحجر ِهو ِاملدرسة ِهذه ِِوأستاذ ِمتيز ِوقد ِكامِ–،

اِشديدِبميزتنيِ–ِ(2)يقو ِالدكتورِطهِحسني ِأنِخيالهِكانِماديًّ :ِإحدامها

ناعةِوفنًّاِيدرسِالتأثرِباحلس،ِوالثانيةِأنهِكانِفناًناِيتخذِالشعرِحرفةِوص

ِإنشاءًِِويتعلم ِصاحبه ِوينشئه ِتفكرًياِ، ِفيه ِويفكر ِإنشائهِِ، ِويقيضِيف ،

ِوالتفكريِفيهِالوقتِغريِالقصري.

ِنامهاِ ِولكنه ِأوس، ِينشئها ِمل ِفطرية ِاألوىل ِامليزة ِأن ِترى وأنت

،ِوأماِامليزةِاألخرىِفإراديةِتعمدهاِالشاهد،ِِوتعهدهاِوأكثرِاالعتامدِعليها

ِإليه ِالشعريِاوقصد ِلفنِّه ِأساسية ِقاعدة ِواختذها ِالطبعِِ، ِوهيِمقاومة ،

فتفيضِبالشعرِِلشعرِمعِالسجيةِالتيِترسلِإرساالوعد ِاالندفاعِيفِقولهِا

ِكامِيفيضِالينبوعِباملاء.

                                                           

 .1ِ/123(ِالعمدة1ِ)

ِحسني،ِص2ِ) ِيفِاألدبِاجلاهيلِد/طه )271ِ ِوالنرش،272ِ، ِالتألي،ِوالرتمجة ِطبعِجلنة ،

  .1933ِِ-هال3ِ،1352:القاهرة،ِط
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وهذهِاملقاومةِالتيِْحلتِأوًساِعىلِأنِيعملِشعرهِويتكلفهِهيِالتيِ

التيِملسهاِوأحسهاِالرواةِ،ِوهيِِنلمسهاِظاهرةِعندِزهريِوكعبِواحلطيئة

ِوالرويةِيفِقو ِ ِالشعراءِفوصفوهمِبامِوصفوهمِبهِمنِاألناة عندِهؤالء

ِالشعر.

وروىِأنِاحلطيئةِقا ِلكعبِبنِزهري:ِقدِعلمتمِروايتيِلكمِأهلِ

البيتِوانقطاعيِإليكمِفلوِقلتِشعًراِتذكرِفيهِنفسك،ِثمِتذكرِنِبعدكِ

ِ:(1)فإنِالناسِأروىِألشعاركم،ِفقا ِكعبِ

زِجِاالالالالاِمنِحيوكهالالومنِللقوايفِشأهن ِ(2) رو الإذاِماِثوىِكعبِوفو 

ِلالالالالومنِقائليهاِمنِيسيئِويعمِاِبيشءِيقولالالالالالالهالالةِيعيالاليقو ِف

ِفيقرصِعنهاِكلِماِيتمثالالالالالالالاللِاِحتىِتلنيِمتوهنالالالالالالالالالالاالاليقومه

ِتنخالالالالاللاِمثلِماِأالالالتنخلِمنهِاعًراالكِالِتلقىِمنِالناسِشالالكفيت
ِ

وإذاِكانِالشاعرِالِخيرجِأشعارهِإالِبعدِاجلهدِواملعاناةِفمنِاملؤكدِأنهِ

كانِيعيدِالنظرِمراتِومرات؛ِألنهِيعلمِأنِكةمهِسيقاسِبمقياسِدقيق،ِ

أنهِأعلمِالناسِبه،ِِ-وهوِحيوكِشعرهِِ-هذاِاملقياسِيدعيِالشاعرِلنفسهِ

                                                           

،ِتقديمِالشيخِحسنِمتيم،ِمراجعة:ِممد85ِ،ِوانظرِص83ِ(ِالشعرِوالشعراءِالبنِقتيبة،ِص1ِ)

 عبدِاملنعمِالعريانِط.ِدارِإحياءِالعلو ،ِبريوت.

(ِفوز:ِهلك،ِوجرو :ِاسمِاحلطيئة،ِوهوِجرو ِبنِأوسِبنِمالكِبنِجؤيةِمنِقيسِعيةن،2ِ)

قِالدين،ِسيئِاخللق،ِبذيءِاللسان،ِهجاءِمقذًعا،ِوهوِمنِرواةِزهريِوتةميذه،ِلكنهِكانِرقي

،2/40ِ،ِواألغاِن203ِ،ِوالشعرِوالشعراء،ِص1/12ِ)انظرِيفِأخبارهِطبقاتِفحو ِالشعراءِ

 مطبعةِالتقد ِبمرص(.
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ِعليهم، ِخيرجه ِأن ِقبل ِكةمه ِيقيس ِبأن ِمنِِوأوالهم ِكةمه ِيربأ حتى

ِدِالوانِالنقال،ِوماِأرىِذلكِإالِلوًناِمنِأل(1)االعرتاضِويسلمِمنِكلِعيبِ

ِورضًباِمنِرضوبه.

ِعىلِأِنِأنبهِعىلِأمرين:

:ِأنهِالبدِمنِالتفرقةِبنيِدرجتنيِمنِالتثقي،،ِمها:ِالصنعةِأحدلمها

ِامل ِالتكل، ِباب ِيف ِتدخل ِالتي ِوالصنعة ِالفن، ِيف ِواملطلوبة قيتِاملقبولة

ِ.(2)والتزويقِغريِاملستساغِ

يكررِنظرهِفيهاِخوًفاِمنِ"ومنِاألوىلِتأيتِحولياتِزهريِالتيِكانِ

ِليلة ِأو ِيفِساعة ِمنِعملها ِفرغ ِقد ِيكون ِأن ِرصدِِالتعقيبِبعد ِوربام ،

،ِوالعربِالِتنظرِيفِأعطافِشعرهاِبأنِجتنسِأوِِنشاطهِفتباطأِعملهِلذلك

ِتقابل ِللفظِتطابقِأو ِفترتكِلفظة ِيفعلِاملحدثون، ِمعنىِملعنىِكام ِأو ،ِِة

ِوإبرازه ِاملعنى ِوبسط ِوجزالته ِالكة  ِفصاحة ِنظرها ِبنيةِِولكن ِوإتقان ،

واِمنِِالشعر،ِوإحكا ِعقدِالقوايف ،ِوتةحمِالكة ِبعضهِببعضِحتىِعدُّ

ِ.ِ(3)فضلِصنعةِاحلطيئةِحسنِنسقهِالكة ِبعضهِعىلِبعضِ

                                                           

ِوالتبيني1) ِالبيان ِيف ِاجلاحظ ِعند ِاملقاييسِالبةغية ِربهِ( ِعبد ِالسيد ِد/فوزي ِصِِ، ِدار53ِ، ،

  .1983املعارف،ِ

 ،ِمكتبةِالشبابِبالقاهرة.52ر:ِمعاملِعىلِطريقِالنقدِالقديم،ِد/رجاءِعبدِاملنعمِجرب،ِصِ(ِانظ2)

 .1/129(ِالعمدة3ِ)
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ِيكونواألمر اآلخر ِالعربِمل ِشعراء ِأن ِزهريِ: ِشاكلة ِعىل ِمجيًعا ا

ِاملطبوعنيِالذينِ ِمدرسة ِيف ِيتمثل ِمقابل ِاجتاه ِهناك ِكان ِبل وتةميذه،

ِخاطر ِورسعة ِبدهية ِعن ِالشعر ِاألعشىِِيقولون ِسمي ِإنام ِوقيل: ،

،ِخييلِإليكِإذاِأنشدتهِأنِآخرِِ؛ِلقوةِطبعهِوحليةِشعرهِصناجةِالعرب

شامخِيفِردهِعىلِكعبِ،ِوعنِهذاِاالجتاهِيعربِمزردِأخوِال(1)ينشدِمعك

ِ:(2)بنِزهري،ِفيقو ِ

ِولستِكشمالالاخِوالِكاملالالخبلِا ِبنِثابتالالفلستِكحسانِاحلس

ِ:(3)ثمِيقو ِالكميتِ

ِتركلِوالِبسالالوطِكرهالالالًالالاِطِتسالالالالالالالالاِالِمقالالالالالالربةِفدونك

ِءِمالمنِيسيئِومالالالالنِيعمالالاللِوِلِاهلالالالالالالالذاالالالةِالِكقالالذبالالمه

زِمنِبعالالالدهِجالالالالالالالالرو ِاِثالالالالالالالالالوىالكعبًِرهاِأنِالوماِض ِوَفوَّ
ِِِِِ

 ثهانًيها: املفهاضلة بني الشعراء:

ِاجلاهليةِ ِيف ِكان ِالذبياِن ِالنابغة ِأن ِعىل ِجتمع ِاألدبية ِاملصادر تكاد

،ِويأتيهِِ،ِترضبِلهِقبةِمنِأد ِجيلسِيفِسوقِعكاظِللحكمِبنيِالشعراء

ِومنِذلك:ِِ،ِالشعراءِينشدونهِأشعارهمِفيحكمِبينهم

                                                           

 .1/130(ِانظر:ِالعمدة1ِ)

 .86،ِصِِ(ِالشعرِوالشعراء2)

 .86ِ،87،ِصِِالسابقِاملرجع(3ِ)
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ِفأنشدهِ-1 ِالنابغة ِعىل ِدخل ِاألعشى ِأن ِمن ِروي ِأنشدهِِما ِثم ،

ِ،ِثمِأنشدتهِالشعراء..ِِحسانِبنِثابت

ِثمِاخلنساءِقوهلا:

ِكأنهِعلالالالالالالمِيفِرأسالالالالالالالهِنارِِهالالداةِبالالالمِاهلالًراِلتأتالالوإنِصخ

ِلنحالالالارِوإنِصخالًراِإذاِنشالالتالوِِِِِِِِِِِاِالالالاِوسيدنالالًراِملوالنالالوإنِصخ

ِاجلنِ ِأشعر ِإنك ِلقلت ِآنًفا ِأنشدِن ِبصري ِأبا ِأن ِلوال ِواهلل فقا :

بنِاِ،ِفقا ِالنابغة:ِياِ،ِفقا ِحسان:ِواهللِألناِأشعرِمنكِومنِأبيكِواإلنس

ِأخيِأنتِالِحتسنِأنِتقو :

ِواسعِعنكِاملنتأىِأنِخلتِوإنِمدركيِهوِالذيِكالليلِفإنك

ِ.(1)فخنسِحسانِلقولهِ

ةِتسايرِمنطقِالنقدِيفِالعرصِاجلاهيل،ِوالِحرجِيفِقبوهلاِوهذهِالرواي

ألهناِتعنيِأنِالنابغةِواجهِمتردِحسانِعليهِبأنهِالِحيسنِأنِيقو ِمثلِقو ِ

ِ.(2)ِ"فإنكِكالليلِِ"النابغةِ

ِبأنهِأستاذه ِالنابغةِأنِيلفتِنظرِحسانِإىلِفنِعرفِالنابغة ،ِِفقدِأراد

،ِمنِِ،ِفعرفتِبهِوعرفِهباِملُِيسبقِإليهاِوهوِفنِاالعتذارِالذيِأتىِفيهِبمعان

ِنحوِقوله:

ِاملهذبِالرجا ِأيِشعثِعىلِتلمهِالِأًخاِبمستبقِولست

                                                           

 .9/156(ِاألغاِن1ِ)

 .138(ِانظر:ِاجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب،ِص2ِ)
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ِوقوله:

ِإىلِالناسِمطيلِبهِالقارِأجربِِفةِترتكنيِبالوعيدِكأنني

ِوقوله:

ِ(1)ألفردتِاليمنيِمنِالشمالالالا ِِِِِِِفلوِكفيِاليمنيِبغتكِخوًنا

،ِوزهريِإذاِرغب،ِِامرؤِالقيسِإذاِركبِحتىِقيل:ِإنِأشعرِالناس:

،ِوالِشكِأنِحسانِقدِفطنِملاِ(2)،ِواألعشىِإذاِطربِِوالنابغةِإذاِرهب

ِأرادهِالنابغةِفعرفِقدرهِوخنسِكامِتقو ِالرواية.

ِوعندهِ ِالنابغة ِإىل ِجاء ِحسان ِأن ِتذكر ِأخرى ِرواية ِهناك ِأن عىل

ِ،ِوأنشدتهِاخلنساءِقوهلا:ِاألعشىِوقدِأنشدهِشعره

ِأ ِذرفتِإذِخلتِمنِأهلهاِالدارِِِِِِِِِِِِوارالالذىِبعينكِأ ِبالعنيِعق

ِفلامِانتهتِإىلِقوهلا:

ِكأنهِعلالالالالمِيفِرأسالالالالهِنالالارِِِِِِِِِِِِِِهالالداةِبالالًراِلتأتمِاهلالوإنِصخ

قا ِالنابغة:ِلوالِأنِأباِبصريِأنشدِنِقبلكِلقلت:ِإنكِأشعرِالناس،ِ

ى،ِقالت:ِواهللِومنِكلِذكر،ِفقا ِحسان:ِكلِأنثِمنِأشعرِ–ِواهللِ–أنتِ

ِأشعرِمنكِومنها،ِقا ِالنابغة:ِحيثِتقو ِماذا؟ِ–ِواهللِ–أناِ

ِقا :ِحيثِأقو :

ِاالالوأسيافناِيقطرنِمنِنجدةِدمِِِِِِِِِِِلناِاجلفناتِالغرِيلمعنِبالضحا

                                                           

 .2/178،ِوالعمدة158ِ،170ِ،ِصِِ:ِالشعرِوالشعراء(ِانظر1)

 .1/95(ِالعمدة2ِ)
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ِاالالاِخااًلِوأكر ِبناِابنمالفأكر ِبنِِِِِِِِِِاءِوابنيِمرقالالالولدناِبنيِالعنق

فقا ِالنابغة:ِإنكِلشاعرِلوالِأنكِقللتِعددِجفانك،ِوفخرتِبمنِ

ِ.(1) ولدتِوملِتفخرِبمنِولدك

ِ ِالنقد ِاحلد،ِمقبواًلِِيكونِأنِيمكنِ–ِأيًضاِ–وأرىِأنِهذا ِهذا ِعند

ِ-الشعراءِبنيِللحكمِجلسِ–فليسِبمستغربِأنِيعرفِرجلِكالنابغةِ

ِالكثرة ِعىل ِيد  ِوما ِالقلة ِعىل ِيد  ِالفخرِما ِوأن ِعىلِِ، ِمقد  باألصو 

ِبالفروع ِالِِالفخر ِفهمِوإنِكانوا ِذلك، ِبلِاملستغربِأالِيعرفِالنابغة ،

ِبةِ–يعرفونِاألسامءِاالصطةحيةِجلموعِالقلةِوالكثرةِونحوِذلكِفإهنمِ

لةِوماِيد ِعىلِالكثرةِيفِلغتهم؛ِالقِعىلِيد ِماِبنيِيفرقونِكانواِ–ِشك

فِفيهاِمنِغريِحاجةِإىلِمعرفةِتلكِ،ِوأقدرِعىلِالترصِفالعريبِأعلمِبلغته

املصطلحات،ِفالعربيةِلغتهِامتزجتِبروحهِودمه،ِمنِغريِأنِيعلمهِاخلليلِ

،ِوإنِمثلِهذينِالعاملنيِوغريمهاِإنامِأخذواِماِيعلمهِِ،ِوأرضاهبامِوسيبويه

ِالذينِ ِالعرب ِليعلموا ِالعربِأو ِغري ِبه ِليعلموا ِبلغته ِيتصل ِفيام العريب

ِ.(2)ةِغريهمفسدتِلغتهمِبمخالط

وأماِماِأضي،ِإىلِهذاِالنقدِمنِتفصيةتِعلميةِفيبدوِأنهِمنِصنيعِ

،ِغريِأنِبعضهمِملِيفرقِبنيِأصلِِاملتأخرينِأرادواِأنِيفِّسواِبهِنقدِالنابغة

                                                           

 .6ِ/187ِ،188(ِاألغاِن1ِ)

ِِ،ِدارِالثقافة65صِ،ِد/بدويِطبانةِ،ِ(ِانظر:ِدراساتِيفِالنقدِاألديب2ِ)  ،1983ِِ-هال1404،

 .60،ِصِِواملقاييسِالبةغيةِعندِاجلاحظِيفِالبيانِوالتبيني
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ِ ِأضي،ِإليها ِومنهمِمنِفرقِاألمرين(1)الروايةِوما ِرواهِِ، ،ِومنِذلكِما

قا ِالصوِل:ِِ"ةِبقوله:ِصاحبِاملوشحِمنِتعليقِالصوِلِعىلِنقدِالنابغ

،ِقا ِِإنِهذاِالنقدِاجلليلِالذيِيد ِعليهِنقاءِكة ِالنابغةِوديباجةِشعره

،ِوالكثريِسيوف.ِِ؛ِألنهِقا :ِوأسيافِمجعِألدنىِالعددِله:ِأقللتِأسيافك

؛ِألنهِِ،ِوقا :ِفخرتِبمنِولدتِ،ِوالكثريِجفانِواجلفناتِألدنىِالعدد

ِ ِوابني ِالعنقاء ِبني ِولدنا ِولدِِمرققا : ِبمن ِوفخر ِبآبائه ِالفخر ِفرتك ،

ِ.(2)ِ"نساؤه

فرقِبنيِأصلِالروايةِوتعليقِالصوِلِعليها،ِِِِِِِِِِِِقدِ–ِهناِ–فاملرزباِنِ

ِأوِتفسريهِهلا.

ِالقيسِالشعر،ِوكانِِ-2 ماِرويِأنِعلقمةِالفحلِكانِينازعِامرأ

ناِأشعر؟ِفقا ِهذا:ِأنا،ِوصديًقاِ قا ِهذا:ِأنا،ِله،ِفقا ِأحدمهاِلصاحبه:ِأيُّ

ِوأنعُتِناقتيِوفريس،ِ ِانعْتِناقتكِوفرسك، ِفقا ِامرؤِالقيس: فتةحيا،

ِمنِورائكِ ِاملرأة ِواحلكمِبينيِوبينكِهذه ِفأفعل، يعنيِأ ِِ-قا ِعلقمة:

ِالتيِمطلعها:ِقصيدتهِالقيسِامرؤِفقا ِ–ِ(3)جندبِزوجِامرئِالقيسِ

اِيبِعىلِأ ِجندب ُِمرَّ ِلفؤادِاملعذبلنقيضِحاجاتِاِِِِِِِِخلييل 

                                                           

 .8ِ/188(ِانظر:ِاألغاِن،1ِ)

،ِحتقيق:ِعيلِممدِالبجاوي،ِطبعةِدار78ِاملوشحِيفِمآخذِالعلامءِعىلِالشعراءِللمرزباِن،ِصِ(2ِ)

  .1965الفكر،ِسنةِ

 .36ِ،ِصِِاملرجعِالسابق(ِانظر:3ِ)
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ِوقا ِعلقمةِقصيدتهِالتيِمطلعها:

اِكلِهذاِالتجنبِِِِِِذهبتِمنِاهلجرانِيفِكلِمذهب ِوملِيكِحقًّ

ِقا :ِ ِمنك، ِأشعر ِعلقمة ِالقيس: ِفقالتِالمرئ ِمجيًعا، ِأنشداها ثم

ِوكي،ِذاك؟ِقالت:ِألنكِقلت:

ِوللزجرِمنهِوقعِأخرجِمهذبِِِِِِفللسوطِأهلوبِوللساقِدرة

ِ،ِومريتهِبساقك،ِوقا ِعلقمة:ِطكفجهدتِفرسكِبسو

ِبالالرائحِاملتحلالاليمرِكمرِالِِِِِِِِِِِانهالالاِمنِعنالالنِثانيًِالالفأدركه

ِمراهِ ِوال ِبسوط ِيرضبه ِمل ِفرسه ِعنان ِمن ِثان  ِوهو ِطريدته فأدرك

ِبساقِِِِوالِزجره.ِ

فقا ِامرؤِالقيس:ِماِهوِبأشعرِمنيِولكنكِلهِوامق،ِفطلَّقها،ِفخلفهِ

،ِويقا :ِبلِكانِيفِقومهِرجلِيقا ِ(1)يِعلقمةِالفحل،ِفسمِعليهاِعلقمة

ِ.(2)له:ِعلقمةِاخليص،ِففرقواِبينهامِهبذاِاالسم

ِعىلِأنِِلِعىلِحكومةِأ ِجندبِملحظني:

:ِأنِبعضِالرواياتِتذكرِأهنامِاحتكامِإىلِأ ِجندبِفقالتِأحدلمها

ِ.(3)هلام:ُِقوالِشعًراِتصفانِفيهِاخليلِعىلِرويِواحدِوقافيةِواحدةِ

                                                           

 .35ِ،36،ِصِِ،ِوانظر:ِاملوشح130(ِالشعرِوالشعراء،ِص1ِ)

 .35،ِصِِ،ِواملوشح130،ِصِِ(ِانظر:ِالشعرِوالشعراء2)

 .164ِ،165،ِصِِجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب(ِانظر:ِا3)
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فإنِالقافيةِوالرويِكاصطةحنيِعروضينيِملِيكوناِقدِعرفاِيفِعرصِ

،ِمماِجيعلنيِأرجحِأنِهذهِالعبارةِقدِأضيفتِإىلِالروايةِيفِعرصِِهذاِالنقد

ِأيبِعرصِ–األستاذِالدكتور/ممدِالسعديِفرهودِِذكرِكامِ–متأخر،ِلعلهِ

ِهال(ِأو ِمنِروىِالقصة.209عبيدةِ)

ِالقيسِامرأِببغضهاِتأثرتِقدِ–ِيبدوِفيامِ–:ِأنِأ ِجندبِثهانيهمها

،ِفقدِِ،ِأوِأنِالتوفيقِملِحيالفهاِيفِنقدهاِفتحاملتِعليهِ-(1)ِانِمفرًكاوكِ–

ِقا ِامرؤِالقيس:

ِوللزجرِمنهِوقعِأخرجِمهذبِفللسوطُِأهلوبِوللساقِدرةِ

ِالدِاملثقباليمرِكخذوفِالوليالِأوهالالفأدركِملِجيهدِوملِيثنِش

أيِِ–عىلِأنِفرسِامرئِالقيسِأدركِالقطيعِملِجيهدِفهذاِالبيتِالثاِنِيد ِِ"

ِ ِشأوه ِيثن ِيتعبِومل ِشوطِ–مل ِيكرر ِمل ِأي ِأو ِِ-ه ِمن ِالقطيع ِأدرك وإنام

ِذاِسبح(2)رْضُِحِ ِكانِنشيًطا ،ِفهوِهبذاِالِيقلِعنِِ،ِوهوِالِيبلغِذاكِإالِإذا

ِيُفقه ِإنِمل ِفإنِ(3) فرسِعلقمة ِيضافِإىلِذلكِأنِالفرسِمهامِكانِنشيًطا ،

،ِإنامِتكونِلهِصوالتِوجوالت،ِِلفارسِاملقدا ِالِيكونِخامًةِعىلِظهرها

ِوزجرِوصياحِمماِيروعِاخلصمِويربكِالفريسةِويزيدِالفرسِحدةِونشاًطا.

                                                           

 ،ِوالِحيظىِعندها.ِ(ِمفرك:ِتبغضهِالنساء1)

 :ِعدوِذوِوثب.ِ(ِاحلرضِ)بضمِفسكون(2)

 .175،ِصِِ(ِاجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب3)
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 ثهالًثها: االستحسهان واالستهجهان:

ِيثرب ِقد  ِالذبياِن ِالنابغة ِأن ِرويِمن ِما ِبابِاالستحسان ،ِِفمن

ِالسوق ِراحلتهِفدخل ِعن ِونز  ِجثِ، ِثم ِركبتيه، ِعىل ِعىلِِا ِاعتمد ِثم ،

ِعصاهِثمِأنشأِيقو :ِ

ِنالالالالزعِللحيِاملبالالفأعىلِاجلِِِِِِِاتالالالازالِبعريتنالعرفتِمن

،ِفامِزا ِِ،ِورأيتهِقدِتبعِقافيةِمنكرةِ:ِهلكِالشيخِقا ِحسان:ِفقلت

،ِفتقد ِقيسِبنِِ،ِثمِقا :ِأالِرجلِينشدِالنابغةِينشدِحتىِأتىِعىلِآخرها

ِ،ِوأنشدهِقوله:ِِيديهاخلطيمِفجلسِبني

ِذاهبالالرادِاملالالالاِكاطالالالأتعرفِرسمًِ

،ِِفلمِيزدِقيسِعىلِنص،ِالبيتِحتىِقا ِالنابغة:ِأنتِأشعرِالناس

،ِِقا ِحسان:ِفدخلِيفِنفيسِمنه،ِوإِنِألجدِالقوةِيفِنفيسِعليهامِفتقدمت

ِأنشدِوجلستِبنيِيديه ِفقا ِِل: ِفإنكِلشاعرِقبلِأنِتتكلمِ، ،ِوكانِِ،

ِ.(1)،ِفلامِأنشدتهِقا ِِل:ِأنتِأشعرِالناسِِقبلِذلكيعرفنيِ

فقدِاستحسنِالنابغةِشعرِقيسِبنِاخلطيمِواكتفىِمنهِباملطلع؛ِإذِ

ِبارعةِ"أدركِ ِوذهنية ِفائقة ِاستهة ِيد ِعىلِشاعرية ِفمثلِهذاِِأنه ،

،ِوربامِكانِِ،ِوسةمةِمعناهِولفظهِاالستهة ِيكش،ِعنِمعدنِصاحبه

ِالنسقِفقىضِلقيسِبأنهِأشعرِالتقديرِأنِسياقِالقص ِعىلِهذا يدةِمتوا  

،ِونحنِنستنتجِمنِقو ِالنابغةِلهِِ،ِأماِاألمرِمعِحسانِفمختل،ِالناس

                                                           

 .2/157(ِاألغاِن1ِ)
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(ِ:ِ)إنكِأشعرِالناسِأوال:ِ)ِإنكِلشاعرِقبلِأنِتتكلمِ(،ِوقولهِلهِآخًرا

ِنظره ِيف ِقدره ِرفع ِشعًرا ِأنشده ِحسان ِالنابغةِِأن ِحلو  ِأن ِونرجح ،

ِا ِمنه ِاستوجب ِإيثارِيثرب ِإىل ِدفعه ِيكن ِمل ِإن ِاالستضافة ِبحق لوفاء

ِوالسةمة ِكناقدِالعافية ِقللِمنِقيمةِحكمه ِصحِهذا ِوإذا ِوخاصةِِ، ،

ِسواء ِوحسانِعىلِدرجة ِيفِعرفِِِأنهِجعلِقيًسا ِجائًزا ِوإنِكانِهذا ،

ِ.(1)"منِِيقومونِبتوزيعِاجلوائزِفهمِيكرروهناِ

ِسئلِ- ِاحلطيئة ِأن ِمن ِروي ِما ِالقبيل ِهذا ِالناسِِومن ِأشعر عن

ِ:(2)فقا :ِأبوِدؤادِحيثِيقو 

ِدا الالدِرزئتهِاإلعالالالفقدِمنِقِِِِِِِِِِاِولكنِالالالارِعدمًِالالدِاإلقتالالالِأع

ِ:(3)وسئلِمرةِأخرىِفقا ِالذيِيقو ِ

ِيفره،ِومنِالِيتقِالشتمِيشتمِِِِِِِِِِومنِجيعلِاملعروفِمنِدونِعرضه

ِوليسِالذيِيقو :

ِعىلِشعثِأيِالرجا ِاملهذبِِِِِِِِِِِِِِِلمالهولستِبمستبالالقِأًخالالاِالِت

،ِولكنِالرضاعةِأفسدتهِكامِأفسدتِجروال،ِواهللِلوالِاجلشعِلكنتِِبدونه

ِ.(4)،ِوأماِالباقونِفةِشكِأِنِأشعرهمِِأشعرِاملاضني

                                                           

 .42،ِصِ(ِاجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب1)

 .214،ِصِِ(ِالشعرِوالشعراء2)

 يتِلزهري،ِوالذيِيليهِللنابغة.(ِهذاِالب3)

 .1ِ/96ِ،97(ِالعمدة4ِ)



-36- 

 

 

 

ِكانِِ- ِرويِعنِحسانِبنِثابتِمنِأنه ِما ومنِقبيلِاالستحسان

ِ،ِفقد ِوهوِيقو :ِستأذنعندِالنعامنِبنِاملنذر،ِفأقبلِالنابغةِفا

ُِصْلالالَبهِِِِِِِِهِالالا ِأ ِيسمعِربِالقبالالأن ِياِأوهبِالناسِلعيس 

ابالالةِباملِْشِالَضِ ِ(1)دبهالالاِحالالذاتِجتافِيفِيدهيِِِِِِِِِهالالَفالرِاألذبالرَّ

ِ،ِفأنشدهِقصيدتهِالتيِيقو ِفيها:ِ،ِأدخلوهِفقا ِالنعامن:ِأبوِأمامة

ِعىلِشعثِأيِالرجا ِاملهذبِِِِِِِِِِِِولستِبمستبقِأخاِالِتلمه

ِ ِومطافيلها ِرعاؤها ِفيها ِناقة ِبامئة ِله ِحسان:ِِ(2)فأمر ِقا  وكةهبا.

منِعندهِالِأدرىِأكنتِلهِأحسدِعىلِشعرهِأ ِعىلِماِنا ِمنِجزيلِفخرجتِ

ِ.(3)عطائه؟ِ

 وأمها االستهجهان فمنه:

ِماِرويِمنِأنِالنابغةِالذبياِنِقا ِللنعامنِبنِاملنذر:ِِ-1

ِوحتياِإنِحييتِهباِثقيالالالالالةِِِِِِِِِِِِِِِِاالالالرضِإماِمتِخفتراكِاأل

فقا ِالنعامن:ِهذاِبيتِإنِأنتِملِتتبعهِبامِيوضحِمعناهِكانِإىلِاهلجاءِ

،ِفقا :ِأجلني.ِقا :ِقدِِ،ِفأرادِالنابعةِذلكِفعِّسِعليهِأقربِمنهِإىلِاملديح

ِثةًثا ِمِأجلتك ِمائة ِفلك ِمعناه ِيوضح ِما ِأتبعته ِأنت ِفإن ِالعصافريِ، ن

                                                           

،ِوهوِاسمِيطلقِعىلِِ،ِومجعهِمشافر.ِاألذبة:ِمجعِذبابِ(ِاملشفر:ِيفِالبعريِكالشفةِمنِاإلنسان1)

 كثريِمنِاحلرشاتِاملجنحة.ِ

 (ِاملطافيل:ِمجعِمطفل،ِوهيِالناقةِالتيِمعهاِولدها.2)

 ،ِدارِصادر،ِبريوت.62ِ،63صِ،ِيشِزيدِالقرِشعارِالعربِأليب(ِمجهرةِأ3)
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،ِوإالِفرضبةِبالسي،ِأخذتِمنكِماِأخذت،ِفأتىِالنابغةِزهريِبنِِنجائب

ِ، أيبِسلمى،ِفأخربهِاخلرب،ِفقا ِزهري:ِاخرجِبناِإىلِالربيةِفإنِالشعرِبري 

ِكعبِبنِزهريِفخرجا ِفتتبعهام ِوِ-ِ، ِلغة  ِأردفنيِ-إنه ِعم ِيا ،ِِفقا :

،ِفتجاوالِِ،ِفأردفهِونِمعنادعِابنِأخيِيكِ"،ِفقا ِالنابغة:ِِفصاحِبهِأبوه

ِ،ِفقا ِكعب:ِفامِيمنعكِأنِتقو :ِ،ِفلمِيأهتامِماِيريدانِالبيتِمليًّا

ِاِأنِيزوالالالالفتمنعِجانبيهِِِِِِِِِِِِِوذاكِبأنِحللتِالعزِمنها

،ِقدِجعلتِلكِياِبنِأخيِماِجعلِِقا ِالنابغة:ِجاءِهباِوربِالكعبة

ِجِِل ِقا : ِعم؟ ِلكِيا ِجعل ِوما ِكعب: ِقا  ِالعص، ِمن ِمائة ِِل افريِعل

،ِفأتىِالنابغةِالنعامنِبالبيتِِقا :ِماِكنتِآلخذِعىلِشعريِصفًدانجائب.ِ

ِ.(1)فأخذِمائةِناقةِسوداءِاحلدقة

ِالبةغةِ ِعلامء ِيسميه ِما ِوهذا ِوالذ ، ِاملدح ِحيتمل ِالنابغة فكة 

ِمنِاملحسناتِالبديعية ِويعدونه ِأنِيدخلِ(2)التوجيه، ِولكنِالنعامنِأراد ،

 ِالنابغةِيفِبابِاملدحِاخلالصِدونِاحتام ِللمعنىِاآلخرِالذيِالِيليقِكة

ِ.(3)بمقا ِامللوك

                                                           

 .59ِ-58صِ،ِ(ِاملوشحِللمرزباِن1ِ)

ِليتِعينيهِسواءِِِِِِِِِِِِِِِِِِعمروِقباءِِلخاطِِِِ(ِومنهِقو ِبشار:2ِ)

ِ،ِولذاِقا ِبعده:ِ،ِأوِبعورِالصحيحةِفهوِحيتملِأنِيكونِدعاءِبصحةِالعوراء

ِاءالالالالديحِأ ِهجالالأمِِِِِِِفاسأ ِالناسِمجيًعاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 هال17ِ،1426،ِطِ،ِمكتبةِاآلداب4/64انظر:ِبغيةِاإليضاحِللشيخِعبدِاملتعا ِالصعيديِ

 .59،ِصِِ(ِانظر:ِاملقاييسِالبةغيةِعندِاجلاحظِيفِالبيانِوالتبيني3)
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ِفاستنشدوه2ِ ِثعلبة ِبن ِقيس ِبني ِبمجلس ِعلس ِبن ِاملسيب ِمر ال

ِفأنشدهم:

ِنحييكِعنِشحطِوإنِملِتكلمِِِِِِِِِِِأالِأنعمِصباحاِأهياِالربعِواسلم

ِفلامِبلغِقوله:

ِ(1)بناجِعليهِالصيعريةِمكالالالالالد ِِِِِِِِِِِِِِِِوقدِأتناسىِاهلمِعندِادكاره

ِِِ ِطرفة ِصبيًِِّوكانِ–قا  ِاجلمل–ا ِاستنوق :(2)ِ ِبحاستهِِ"، ِأدرك فطرفة

،ِإذِوص،ِاجلملِبسمةِمنِِاألدبيةِأنِالشاعرِجاىفِمنطقِاألشياءِوخلط

ِالناقة ِوسذِسامت ِالصبي ِجرأة ِودفعته ِفيامِ، ِريبته ِيعلن ِأن ِإىل اجته

ِ.(3)"سمع

ِيفِداليتهِمرتني،ِوذلكِيفِقوله:ِ( 4)لرواةِأنِالنابغةِالذبياِنِأقوىالِيذكرِا3

ِعجةنِذاِزادِوغيالالالرِمالزودِِِِِِِأمنِآ ِميةِرائحِأوِمغتالالالالالد

                                                           

(ِادكاره:ِتذكره.ِناج:ِبعريِرسيع،ِالصيعرية:ِعةمةِتكونِيفِعنقِالناقةِالِالبعري،ِومنِهناِكان1ِ)

 قدِطرفة،ِمكد :ِغليظِصلبِقوي.ن

 .98(ِاملوشح،ِص2ِ)

 .100،ِصِِ(ِاجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب3)

ِيف4ِ) ِأخرىِتشبهها ِيفِبيتِإىلِحركة ِكالكِّسة ِثقيلة ِمنِحركة ِالروي  ِاختةفِحركة ِاإلقواء: )

ِاإلقواءِمنِعيوبِالشعرِالعريب.ِ)انظر:ِالتقفيةِيفِا للغةِأليبِالثقلِكالضمةِيفِبيتِآخر،ِوُيَعدُّ

ِصِبرشِاليامن ِعطية63، ِإبراهيم ِخليل ِد. ِحتقيق: ِاحلديثةِ، ِالعربية ِاللغة ِومعجم ،ِ،ِِ ِ:مادة

 (."قوي"
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ِ(1)وبذاكِخربناِالغدافِاألسودِِِِِِِِِِداالالزعمِالبوارحِأنِرحلتناِغ

ِوقوله:

ِ(2)اليالالالالالالالالدِفتناولته،ِواتقتناِبِِِِِِِِِِِسقطِالنصي،ِوملِتردِإسقاطه

ِ(3) عنمِيكادِمنِاللطافةِيعقالالالدِِِِِِِِِانهِالالالبمخضبِرخصِكأنِبن

،ِفلمِيأبهِلهِحتىِأسمعوهِإياهِيفِغناء،ِِفقد ِاملدينة،ِفعيبِعليهِذلك

،ِفلامِغنتهِاجلارية،ِفطنِفلمِيعدِِوقالواِللجارية:ِإذاِرصتِإىلِالقافيةِفرتِّيل

ِه:إىلِذلك،ِوأصلحِالبيتِاألو ِفجعل

ِ(4)وبذاكِتنعابِالغرابِاألسودِِِِِِِِِِداِالالالالزعمِالبوارحِأنِرحلتناِغ

ِوأصلحِالبيتِاآلخرِفجعله:

ِعنمِعىلِأغصالالالالالالانهِملِيعقدِِِِِِِِِِِِِِِِِِبمخضبِرخصِكأنهِبنانهِ

ِ.(5)وكانِيقو :ِدخلتِيثربِويفِشعريِيشء،ِوخرجتِوأناِأشعرِالناس

                                                           

(ِالبوارح:ِماِمرِمنِالطريِعنِيمينكِإىلِيسارك،ِوالسوانحِعكسِذلك،ِوكانتِالعربِتتشاء 1ِ)

 (."برح"بالبوارحِوتتيمنِبالسوانح.ِ)انظر:ِاللسان،ِمادةِ

 ماِغطىِالرأسِمنِمخارِأوِعاممةِونحوِذلك.ِ(ِالنصي،:ِكل2)

 (ِالعنمِ)بفتحتني(:ِشجرِلنيِاألغصانِيشبهِبهِبنانِاجلواري.3)

 (ِتنعابِالغراب:ِصوتهِوصياحه.4)

(5ِ ِاألغاِن ِذلك: ِيف ِراجع )9ِ /156ِ ،157ِ ِالشعراء ِفحو  ِوطبقات ،1ِ /67ِ ِوالشعر68ِ، ،

،ِصِِجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب،ِوا63ِ،64،ِصِِ،ِومجهرةِأشعارِالعرب87والشعراء،ِصِ

122ِ،123. 
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4-ِِ ِأبو ِفحةِوعمرقا  ِالعةء: ِالنابغةِبن ِيقويان: ِكانا ِالشعراء ِمن ن

،ِفأماِالنابغةِفدخلِيثربِفغنىِبشعرهِفلمِيعدِِ،ِوبرشِبنِأيبِخاز ِالذبياِن

،ِفقا :ِوماِاإلقواء؟ِِ:ِإنكِتقويِ،ِوأماِبرشِفقا ِلهِأخوهِسوادةِإىلِإقواء

ِقا ِقولك:

ِوينيسِمثلِماِنسيتِجذا ِِِِِِِِِِِِِرِيسيلالالالو ِالدهالالأملِترِأنِط

ِقلت:ِثم

ِفسقناهمِإىلِالبلالالالالدِالشآ ِِِِِِِِِِِوكانالالواِقومنالالاِفبغالواِعلينالالا

ِ.(1)ففطنِبرشِفلمِيعدِ

 االختيهار أو االنتخهاب:

،ِإذِيفطنِاملنتخبِبذكائهِوخربتهِِوهوِثمرةِمنِثمراتِاالستحسان

ِبحيثِ ِفصار ِواجلودة ِمنِاحلسن ِدرجة ِبلغ ِقد ِما ِأديًبا ِأو ِما ِأدًبا ِأن إىل

ِ.(2)،ِوأنموذًجاِجلنسهِ،ِوأنِجُيَْعلِيفِصدرِنوعهِيشارِإليهِينبغيِأن

،ِقا ِصاحبِِومنِذلكِاختيارهمِاملعلقاتِاستجادةِواستحساًناِهلا

ِ ِاملذهباتِ"العمدة: ِاختريتِمنِِوكانتِاملعلقاتِتسمى ِوذلكِألهنا ،

ِالذهبِوُعلِّقتِعىلِالكعبة ِالشعرِفُكتبتِيفِالقباطيِبامء ِفلذلكِِسائر ،

ِ.(3)"ذهبةِفةنِإذاِكانتِأجودِشعرهيقا :ِم

                                                           

 .75،ِصِِ،ِواملوشحِللمرزباِن168،ِصِِ(ِالشعرِوالشعراء1)

 .47،ِصِِ(ِاجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب2)

 .1/96(ِالعمدة3ِ)
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،ِواملنظو ِمنِِكانِالشعرِديوانِخاصةِالعرب"وقا ِصاحبِالعقد:ِ

،ِحتىِلقدِبلغِمنِكل،ِِ،ِوالشاهدِعىلِأحكامهاِ،ِواملقيدِأليامهاِكةمها

،ِوتفضيلهاِلهِأنِعمدتِإىلِسبعِقصائدِختريهتاِمنِالشعرِالقديمِِالعربِبه

،ِفمنهِيقا :ِِاطيِاملدرجةِوعلقتهاِيفِأستارِالكعبةفكتبتهاِبامءِالذهبِيفِالقب

ِالقيس ِامرئ ِزهريِمذهبة ِومذهبة ِسبعِ، ِواملذهبات ِهلاِ، ِيقا  ِوقد ،ِِ:

ِ.(1) "املعلقات

ومعنىِاملعلقةِأنِالعربِكانتِيفِاجلاهلية:ِيقو ِِِِ"وقا ِالبغدادي:ِ

يأيتِ،ِوالِينشدهِأحدِحتىِِالرجلِمنهمِالشعرِيفِأقىصِاألرضِفةِيعبأِبه

،ِفإنِاستحسنوهُِرويِوكانِِ،ِفيعرضهِعىلِأنديةِقريشِمكةِيفِموسمِاحلج

ِلقائله ،ِوإنِملِِ،ِحتىُِينظرِإليهِ،ِوعلقِعىلِركنِمنِأركانِالكعبةِفخًرا

ِ.(2)"يستحسنوهُِطرحِوملِيعبأِبه

ِ ا ِالرواياتِأ ِمعنويًّ ِكامِتذكرِهذه ِكامِ–وسواءِأكانِالتعليقِحسيًّا

ِهذهِِإنفِ–ِالنقادِبعضِيرى ِاختيارهم ِهو ِالبحث ِهذا ِيف ِيعنينا الذي

ِإياها ِواستجادهتم ِبقولهِالقصائد، ِالعمدة ِصاحب ِعنه ِعرب ِما ِوهو ،ِِ:

حتىِلقدِبلغِ":ِِ،ِوصاحبِالعقدِبقوله"ألهناِاختريتِمنِسائرِالشعر"

                                                           

 هال.1ِ،1404:،ِطِ،ِبريوتِ،ِدارِالكتبِالعلمية3/89ِ(ِالعقدِالفريدِالبنِعبدِربه1ِ)

ِللبغدادي2ِ) ِاألدب ،4ِ:،ِالقاهرة،ِطِ،ِمكتبةِاخلانجيِ،ِحتقيقِوْشح:ِعبدِالسة ِهارون1/89ِ(ِخزانة

  .1977ِ-هال1418
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ِ ِكل،ِالعربِبه ِيعنِ–من ِالشعر ِسبعِإىلِعمدتِأنِلهِوتفضيلهاِ–ي

ِالقدِقصائد ِالشعر ِمن ِ"يمختريهتا ِبقوله: ِوالبغدادي ِاستحسنوهِ"، فإن

ِ."رويِوكانِفخًراِلقائله...ِوإنِملِيستحسنوهِطرحِوملِيعبأِبه

 

 طبيعة النقد ومنهجه يف العصر اجلهالل :

ِالنقاطِالتيِتنبئِعنِ ِمىضِمنِنامذجِنستخلصِأهم بعدِعرضِما

ِطبيعةِالنقدِاجلاهيلِومنهجهِفنقو :

اِذاتيًّاِيعتمدِعىلِالذوقِأكثرِكانِالنقدِيفِهذاِالعرصِنقًداِفطِ-1 ريًّ

ِ ِفهو ِآخر، ِعىلِأيِيشء ِاعتامده ِِ–من ِمنِجمموِعنِعبارةِ–يفِمجلته عة

ُِمَعلَّلة،ِ ِالغالب ِيف ِتأيت ِوالشعراء، ِالشعر ِمساوئ ِأو ِماسن ِحو  اآلراء

ِعنِوجهةِنظرِصاحبه. ِوربامِجاءِبعضهاِمعلةِتعليًةِموجًزاِينم 

ِيتخذو2 ِكانوا ِبعضِالشعراء ِإن ِألشعارهم،ِال ِنقاًدا ِأنفسهم ِمن ن

:ِ–ِ(1) اجلاحظِقا ِكامِ–فيتعهدوهناِبالتنقيحِوالتهذيب،ِفكانِالشاعرِمنهمِ

ِأنفسهمِ" ِعىلِشعره،ِحتىِجينبوا ِعىلِرأيه،ِورأيهِعياًرا جيعلِعقلهِزماًما

ِ."وأشعارهمِاللو ِواملؤاخذةِ

ِتردِعامةِمطلقة،ِمثلِقوهلم:3 ِما فةنِِالِإنِأحكامهمِالنقديةِكثريًًِا

،ِوربامِِ،ِونحوِذلكِ،ِأوِأشعرِاجلنِواإلنسِأشعرِالناس،ِأوِأشعرِالعرب

                                                           

 .2ِ/9(ِانظر:ِالبيانِوالتبيني1ِ)
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،ِفقدِذكرِصاحبِاملوشحِأنِالزبرقانِبنِ(1)أتتِغامضةِحتتاجِإىلِتفسري

،ِواملخبلِالسعديِاحتكمواِإىلِِ،ِوعبدةِبنِالطبيبِبدر،ِوعمروِبنِاألهتم

اِأنتِفشعركِكلحمِ،ِيفِالشعر،ِفقا ِللزبرقان:ِأمِربيعةِبنِحذارِاألسدي

،ِوأماِأنتِياِعمروِفإنِِ،ِوالِتركِنيًئاِفينتفعِبهِ،ِالِهوِأنضجِفأكلِأسخن

ِالنظرِنقصِالبرص،ِ ِفكلامِأعيدِفيها ِالبرص، شعركِكربودِحربِيتألألِفيها

،ِوأماِِ،ِوارتفعِعنِشعرِغريهمِوأماِأنتِياِخمبلِفإنِشعركِقرصِشعرهم

ِ.(2)زهاِفليستِتقطرِوالِمتطرِأنتِياِعبدةِفإنِشعركِكمزادةِأحكمِخر

،ِفشبههِبلحمِأسخنِِيريدِالناقدِأنِيقو ِللزبرقان:ِشعركِرديء

،ِوأماِعمروِبنِِ،ِوالِنيًئاِفينتفعِبهِليسِناضًجاِفيؤكلِ-كامِفِّسهِ–وهوِ

ِ منِورائه،ِِطائلِالِولكنِاملظهر،ِحسنِ–يفِنظرِالناقدِِ–األهتمِفشعره

وأماِعبدةِفريىِالناقدِأنهِأحكمِصنعتهِ،ِِفكلامِأعيدِفيهِالنظرِنقصِالبرص

ِاملخبلِفشعرهِقرصِعنِشعرهمِوارتفعِعنِِكمزادةِأحكمِخرزها ،ِوأما

ِشعرِغريهم.

ِ ِاألربعة ِالشعراء ِهؤالء ِأن ِمن ِروي ِما ِذلك ،ِِالزبرقانِ–ونحو

ِواملخبلِوعبدة ،ِِ ِاألهتم ِبن ِوعمرو ِفتناشدواِِاجتمعواِ–، ِموضع يف

ِعبدة ِفقا  ِختِأشعارهم، ِأن ِإما ِأخربكم: ِأن ِوإما ِأشعاركم ،ِِربوِنِعن

                                                           

 ،ِطبعةِاملؤل،.21(ِانظر:ِمارضاتِيفِالنقدِاألديب،ِأ.د/ممدِعرفةِاملغريب،ِص1ِ)

 .96صِ،ِ(ِاملوشحِللمرزباِن2ِ)
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ِوهوِ–،ِأماِشعريِفمثلِسقاءِوكيعِِقالوا:ِأخربنا.ِقا :ِفإِنِأبدأِبنفيس

ِمنه،ِأوسعِاألسقيةِمنِوغريهِ–ِ(1)ِعليهِيِّسبِفةِالرجلِيصطنعهِالشديد

ِأطايبهاِِفإنكِزبرقانِياِأنتِوأما ِمن ِفأخذت ِمنحورة ِبجزور مررت

ِ.(2) فإنِشعركِالعةطِوالعراضِ،ِوأماِأنتِياِخمبلِوأخابثها

ِترتبطِ ِالتي ِالنسبية ِاألمور ِوالغموضِمن ِاإلهيا  ِأن ِأؤكد ِأِن عىل

ِالناقدِِبعرصِالنصِوبيئته ِمن ِيطلبوا ِمل ِالشعراء ِذلكِأنِهؤالء ِويدعم ،

ِتفسريه ِأو ِقيلِتوضيحِنقده ِما ِاستوعبوا ِيد ِعىلِأهنم ِمما ِيكنِِ، ِمل ِإذ ،

ِغريًباِعليهمِأوِغامًضاِعندهم.

الِقوةِاحلاسةِاألدبيةِوالنقدية،ِفلمِيكدِالنابغةِيسمعِنص،ِبيتِمن4ِ

قيسِبنِاخلطيمِحتىِحيكمِلهِبأنهِأشعرِالناس،ِوماِأنِسمعِطرفةِبنِالعبدِ

ِاستنوقِ–صبيِِوهوِ–املسيبِبنِعلسِيسمِبعريهِبالصيعريةِحتىِصاحِ

ِيِمنِأنِمهلهلِبنِربيعةِملاِغدرهِعبداه،ِوقدروِماِذلكِويدعمِاجلمل،

،ِفأراداِ(3) ،ِوشقِعليهامِماِيكلفهامِمنِالغاراتِوطلبِالثاراتِكربتِسنه

ِ،ِفقا :ِأوصيكامِأنِتروياِعنيِبيتِشعر،ِقاال:ِوماِهو؟ِقا :ِقتله

                                                           

 :ِالِيقطر.ِ(ِالِيِّسب1)

ِم2) ِالعةط: ِالعنق( ِيف ِاإلبل ِللمرزباِنِِيسم ِاملوشح ِوانظر: ِيفِعرضِالفخذ، ِسمة ِالعراض: ،

 ،ِعىلِأنِالروايةِملِتتعرضِلشعرِعمروِبنِاألهتم،ِفربامِأغفلهِالناقدِأوِغفلِعنهِالراوي.97ص

ِوثأرات3) ِعىلِأثآر، ِوجيمعِثأر ِمجعِثأر، ِالثارات: ِوتسهلِاهلمزةِ( ِاملعجمِِ، ِ)انظر: ِثارات. ِفيقا : ،

 (.ِ"ثأر"سيط:ِمادةِالو
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ِاالالالاِودرِأبيكمالالالهللِدركمِِِِِِِِِِِِِِِةِالالالالمنِمبلغِاحلينيِأنِمهله

ِقاال ِبيشء؟ ِأوََص ِهل ِهلام: ِماتِقيل ِأنه ِالعبدان ِزعم ِنعم،ِفلام :

ِوأنشداِالبيت،ِفقالتِابنته:ِعليكمِبالعبدينِفإنامِقا ِأيب:

ِدالالالأمسىِقتيةِبالفةةِجمنِِِِِِِِِِِِِِةِالالالمنِمبلغِاحلينيِأنِمهله

ِةالالالِيربحِالعبدانِحتىِيقتِِِِِِِِِِِِهللِدركمالالالالالاِودرِأبيكمالالاِ

ِ.(1) فاستقرواِالعبدينِفأقراِأهنامِقتةه

ِيمكنِ ِوأخرًيا يفِالعرصِِالعربيةِالعقليةِأنِ–ِوباطمئنانِ–أنِأقرر

ِوكانتِعىلِدرجةِ ِواعية، ِبلِكانتِعقلية ِجامدة، ِعقلية ِتكن اجلاهيلِمل

عاليةِمنِالفصاحةِوالبةغة،ِولوِملِيكونواِكذلكِملاِحتداهمِالقرآنِالكريمِ

بإعجازهِالبياِن،ِونحنِنعلمِأنِكلِرسو ِأوِنبيِيؤيدِبمعجزةِمنِجنسِ

ِاشته ِواللسنِما ِالبيان ِمن ِعالية ِدرجة ِعىل ِيكونوا ِمل ِفلو ِقومه، ِبه ر

ِوالفصاحةِوالتمييزِملاِحتداهمِالقرآنِهبذاِاللونِمنِاإلعجاز.

ِ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

ِ

 

 

                                                           

 .1ِ/308(ِالعمدة1ِ)
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   الفصل الثهان
 

 د ـــلنقجلذور الرتاثية لا
 يف عصر صدر اإلسالم
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 إلسالملنقد يف عصر صدر اجلذور الرتاثية لا
 

 : موقف اإلسالم من الشعر
ملِيق،ِاإلسة ِمنِالشعرِموق،ِالعداء،ِأوِاملواجهة،ِإنامِعملِعىلِ

،ِفكامِهنىِعنِالفحشِمنِالقو ِِتقويمهِوهتذيبهِبامِيتفقِومبادئِهذاِالدين

،ِوكامِأباحِالطيبِمنِسائرِالكة ِأباحِالطيبِِهنىِعنِالفاحشِمنِالشعر

كانِينظرِإىلِالشعرِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(دِأنهِمنِالشعر،ِوقدِرويِماِيفي

ِملِيوافقِاحلقِفةِِعىلِأنهِكة ِمؤل،ِفامِوافقِاحلقِمنهِفهوِحسن ِوما ،

ِفيه ،ِِ،ِوأثابِبعضِقائليهِاستمعِإليهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(،ِوأنهِِخريِ

،ِِ،ِكامِدعاِيفِبعضِاملواق،ِإىلِإنشادهِوحثِيفِبعضِاملواق،ِعىلِقوله

ِيفِاملبحثِالتاِل.ِِذلكِتفصيلِ–بمشيئةِاهللِِ–ِوسيأيتِ

ِتعاىلِِِِِ ِقوله ِأما َعَراءُِ}: ِِْ*ِاْلَغاُوونََِِيتَّبُِعُهمَُِِوالشُّ ُمَِِْترََِِأمَل ِِيِفَِِأهنَّ َِوادِ ُِكلِّ

ُمِِْ*ِهَيِيُمونَِ ِِ*َِيْفَعُلونَِِاَلَِِماَِيُقوُلونََِِوَأهنَّ اِتَِِوَعِمُلواِآَمُنواِالَِّذينَِِإاِلَّ احِلَ ِالصَّ

واَِكثرًِياِاهللَِوَذَكُروا َِأيََِِّظَلُمواِالَِّذينََِِوَسَيْعَلمُُِِظلُِمواَِماَِبْعدِِِِمنَِِْواْنَترَصُ

ِ .ِفواضحِأنهِملِحير ِالشعر،ِإنامِصن،ِالشعراء،ِفاحلكمِ(1){َينَْقلُِبوَنُِِمنَْقَلب 

ِ ِنز  ِاملرشكنيِِ–ِعباسِابنِروىِماِعىلِ–األو ِعىلِالشعراء يفِشعراء

ِاهلل ِالزبعرِعبد ِبنِأيبِوهبِاملخزومييِبن ِوهبرية ِبنِعبدِِ، ِومسافع ،

،ِقالوا:ِنحنِنقو ِمثلِِ،ِوأميةِبنِأيبِالصلتِ،ِوأيبِعزةِاجلمحيِمناف

                                                           

 .227-224(ِسورةِالشعراء:ِاآليات1ِ)
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ِيسمعونِ ِقومهم ِاألعرابِمن ِإليهم ِوجيتمع ِهيجونه، ِوكانوا ِممد، قو 

ِ.(1)أشعارهمِوأهاجيهم،ِفنزلتِفيهمِاآليةِ

رهطِمنِاألنصارِكانواِينافحونِويدافعونِعنِأماِاالستثناءِفنز ِيفِِِِِِِِِِ

ِوسلم(رسو ِاهللِ ِمنهمِ)صىلِاهللِعليه ِحسانِبنِثابتِ، ِوكعبِبنِِ: ،

ِنز ِقولهِتعاىلِ،ِوعبدِاهللِبنِرواحةِمالك ِملا َعَراءُِ}:،ِوقدِرويِأنه َِوالشُّ

ن،ِوهمِيبكوِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(جاءواِإىلِرسو ِاهللِِ{ِاْلَغاُوونََِِيتَّبُِعُهمُِ

،ِِ،ِلقدِأنز ِاهللِتعاىلِهذهِاآليةِوهوِيعلمِأناِشعراءِاهللفقالوا:ِياِرسو ِ

ِِ}:ِ،ِفأنز ِاهللِتعاىلِهلكنا اِتَِِوَعِمُلواِآَمنُواِالَِّذينَِِإاِلَّ احِلَ ،ِفدعاهمِ{ِالصَّ

ِ.(2)فتةهاِعليهمِِوسلم(ِ)صىلِاهللِعليهرسو ِاهللِ

ِتعالالىِِِِِِ  ِقوله ِوأما ْمنَاَِوَما}: ْعرَِِهَُِعلَّ ُِِهوَِِإِنَِِْلهَُِِينَْبِغيَِوَماِالشِّ ِِذْكرٌِِإاِلَّ

عنِقو ِالشعرِحتىِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(فهوِتنزيهِللنبيِِ(3){ُِمبنِيٌَِِوُقْرآنٌِ

الِيقا :ِإنهِشاعرِأوِإنِالقرآنِلونِمنِألوانِالشعر،ِوإذاِكانِكفارِقريشِ

ِبهِالنبيِِقدِافرتواِذلك ،ِوهوِِظلاًمِوهبتاًناِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(،ِورموا

شاعًرا؟ِعىلِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(،ِفامِبالكمِلوِكانِالنبيِِمنِذلكِبراء

الِيغضِمنِشأنِالشعر،ِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(أنِنفيِالشعرِعنِالنبيِ

                                                           

،ِِ،ِبريوتِ،ِدارِالكتبِالعلميةِ،ِحتقيق:ِعيلِعبدِالباريِعطية19/146(ِروحِاملعاِنِلأللويس1ِ)

 هال.1ِ،1415:ط

 .19ِ/147السابقِاملرجعِ(2ِ)

 .69(ِسورةِيس:ِاآلية3ِ)
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غضِمنِشأنِالقراءةِوالكتابة،ِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(وإالِلكانِيفِأميتهِ

جعلِفداءِبعضِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(نبيِ،ِبلِإنِالِوهذاِماِملِيقلِبهِأحد

ِ.(1)األرسىِيفِغزوةِبدرِتعليمِعرشةِمنِصبيانِاملسلمنيِالكتابةِ

َِيْمَتلَِئَِجْوُفَِأَحِدُكْمَِقْيًحاِِ":ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(وأماِقولهِ أَلَْن

ِِمْنَِأْنَِيْمَتلَِئِِشْعًرا ِالشعرِ،ِفحملهِالشافعيِ)رْحهِاهلل(ِعىل(2)"َِيِريِه،َِخرْيٌ

ِالفحش ِعىل ِِاملشتمل ِعائشة ِالسيدة ِوسمعت ِعنها)، ِأباِِ(ريضِاهلل أن

ِاحلديثِ ِهريرة،ِإنامِقا ِرسو ِ":ِِفقالت،ِهريرةِيرويِهذا رحمِاهللِأبا

َِلُهِِأَلَْنَِيْمَتلَِئَِجْوُفَِأَحِدُكْمَِقْيًحاَِأْوَِدًما":ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(اهللِ ،َِخرْيٌ

ِ.(3)ِ"ْعًراُِهِجيُتِبِهِِِمْنَِأْنَِيْمَتلَِئِِشِ

وقيل:ِإنامِاملقصودِبالذ ِهوِمنِغلبِالشعرِعىلِقلبه،ِوملكِنفسهِ

ِ.(4)،ِومنعهِمنِذكرِاهللِوتةوةِالقرآنِِحتىِشغلِعنِدينهِوإقامةِفروضه

ِوكي،ِ ِنعم، ِالشعر: ِيكره ِعىلِمن ِالرد ِيف ِالقاهر ِعبد ِاإلما  يقو 

إنِِ":ِِِاهللِعليهِوسلم()صىل،ِوتركتِقولهِِرويتِهذاِاحلديثِوهلجتِبه

ِِمنِالشعرِحلكمة ِوإنِمنِالبيانِلسحًرا؟ِوكي،ِنسيتِأمره )صىلِاهللِ،

                                                           

  .1ِ،1968حسانِعباس،ِدارِصادر،ِبريوت،ِط،ِحتقيق:ِإ2/14(ِطبقاتِابنِسعد1ِ)

 .2258،ِكتابِالشعر،ِرقمِِ،ِواحلديثِيفِصحيحِمسلمِ(ِيريه:ِيفسده2)

،ِحتقيق:16ِ،ِودالئلِاإلعجازِلإلما ِعبدِالقاهر،ِص19/15ِ(ِراجع:ِروحِاملعاِنِلأللويس،3ِ)

 .2056،ِرقمِِ،ِواحلديثِيفِمسندِأيبِيعىلِ 1984ممودِشاكر،ِمكتبةِاخلانجي،ِ

 .1/32(ِالعمدة4ِ)
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قلِوروحِِ"،ِوقولهِحلسان:ِِبقو ِالشعر،ِووعدهِعليهِاجلنةِعليهِوسلم(

ِ ِمعك ِله"القدس ِوسامعه ِإياهِ، ِواستنشاده ،ِِ ِوعلمه ِعليهِ، ِاهلل )صىل

ِ.(1)سامعه،ِوارتياحهِعندِِ،ِواستحسانهِلهِبهِوسلم(

ِوالتقبيحِلنوعِمنِالشعرِخيال،ِ ِتوجبِرصفِالذ  ِالعملية فالسنة

،ِوهذاِهوِاملعنىِِ،ِويدعوِإىلِقيمِاجلاهليةِومثلهاِرصاحةِالدينِوتعاليمه

ِ.(2)الذيِتوحيِبهِاآلياتِالكريمةِيفِسورةِالشعراءِ

 نهاقـــًدا: )صلى اهلل عليه وسلم(النيب 
ِ ِالنبي ِوسلم(كان ِعليه ِاهلل ِالعربِكافةِ)صىل ِلهِِأفصح ِيقو  ،

ِ ِاهللِوجهه(: ِ)كر  ِعيل ِاهللاإلما  ِرسو  ِونراكِِيا ِأبِواحد ِبنو ِنحن ،

:ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(،ِفمنِعلمك؟ِفقا ِِتكلمِوفودِالعربِبامِالِنعرفه

ِ(3)"أدبنيِريبِفأحسنِتأديبي" ِالصديق ِله ِويقو  ِلقدِ)ريضِاهللِعنه(، :

ِالعرب ِوسمعتِفصحاءهمِطفتِيف ِفِ، ِفمنِ، ِمنك ِسمعتِأفصح ام

ِبمثلِماِأجابِبهِاإلما ِعليًّا.ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(أدبك؟ِفأجابهِ

كانِأقدرِالعربِعىلِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ومنِهناِنقو :ِإنِالنبيِ

ِ،ِوسأعرضِلكِمنِالنصوصِماِيدعمِهذاِالقو :ِِتذوقِالكة ِونقده

                                                           

 .16ِ،17(ِدالئلِاإلعجاز1ِ)

 .58(ِمعاملِعىلِطريقِالنقدِالقديمِد/ِرجاءِعبدِاملنعمِجرب،ِص2ِ)

(3ِ ِيفِغريبِاحلديثِواألثرِالبنِاألثري، ِالنهاية ِالزاوي1/4ِ( ِطاهر ِحتقيق: ِالطناحي،ِِ-، ممود

  .1979ِ-هال1399ِ،ِِبريوتِ–املكتبةِالعلميةِ
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1ِ ِاهلل ِرسو  ِاجلعدي ِالنابغة ِأتى ِال ِعليه ِاهلل وأنشدهِِوسلم()صىل

ِقوله:ِ

ِرةِنرياالويتلالالالالوِكتالالالالاًباِكاملجِِِِِِأتيتِرسو ِاهللِإذِجاءِباهلدى

ِوإناِلنرجالالالالالوِفوقِذلكِمظهًراِِِبلغناِالسامءِجمدناِوجالالالدودنا

:ِإىلِأينِياِأباِليىل؟ِفقا :ِإىلِاجلنةِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(فقا ِالنبيِ

ِ،ِثمِأنشدهِاجلعديِقوله:ِياِرسو ِاهلل،ِقا :ِأجلِإنِشاءِاهلل

ِدراالالبوادرِحتميِصفوهِأنِيكِِوالِخريِيفِحلمِإذاِملِتكنِلهِ

ِحليمِإذاِماِأوردِاألمرِأصدراِوالِخريِيفِجهلِإذاِملِيكنِله

:ِأجدت،ِالِيفضضِاهللِفاك،ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(فقا ِرسو ِاهللِ

ِ.(1)فبقيِعمرهِملِتسقطِلهِسن،ِوكانِمعمًراِ

ِنِقولهِيردِعىلِأيبِسفيانِبنِاحلارث:الِأنشدِحسا2ِ

ِزاءالالالوعندِاهللِيفِذاكِاجلِِِِِِِِِهالجوتِممًداِفأجبالالتِعنهِ

،ِفلامِقا ِِ:ِجزاؤكِعندِاهللِاجلنةِياِحسان)صىلِاهللِعليهِوسلم(فقا ِ

ِحسان:ِ

ِاءالاللعرضِممدِمنكمِوقِِِِِِِِِِِفإنِأيبِووالالالالالالالالالدهِوعريض

ِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(قا ِ ،ِفقىضِلهِباجلنةِ(ِوقاكِاهللِحرِالنار):

ِ.(2)مرتنيِيفِساعةِواحدةِ

                                                           

 .23صِ،ِومجهرةِأشعارِالعرب21ِ،22صِ،ِودالئلِاإلعجاز181لشعراءِص(ِانظر:ِالشعرِوا1)

 .1ِ/53ِ(ِالعمدة2ِ)
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ِالنبي3ِ ِمر ِوسلم(ال ِِ)صىلِاهللِعليه ِبكر ِأبو ِ)ريضِاهللِعنه(ومعه

ِبرجلِيقو ِيفِبعضِأزقةِمكة:

ِدارالالالةِنزلتِبآ ِعبدِالالالالهِِِِِِِِِِهالالو ِرحلالالرجلِاملحالالياِأهياِال

ِقا ِالشاعر؟ِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(فقا ِالنبيِ ِبكر،ِأهكذا ِأبا ِيا :

ِ:ِ،ِولكنهِقا ِقا :ِال،ِياِرسو ِاهلل

ِدِمنافالهةِسألتِعنِآ ِعبِِِِِِِِِِِِِِهالالالاِالرجلِاملحو ِرحلالالياِأهي

ِ.ِ(1) :ِهكذاِكناِنسمعها)صىلِاهللِعليهِوسلم(فقا ِ

ِالِوعندماِقا ِعبدِاهللِبنِرواحة:4ِ

ِاِتنز ِالسالالورالالالاِالنبيِوفينالالالالفينِِِنجالدِالناسِعنِعرضِونأرسهمِ

ِحيِمالالنِالناسِإنِعزواِإنِكثالرواِِِِِِِِاالالوقالالالالدِعلمتالالمِبأناِليسِيغلبن

ِ:)صىلِاهللِعليهِوسلم(فلامِانتهىِإىلِقولهِيفِالنبيِ

ِتثبيتِموسىِونرًصاِكالذيِنرصواِِِِِِِِنِحسنفثبتِاهللِماِأعطاكِم

ِالنبيِ ،ِوقا :ِوإياكِفثبتِِوجههبِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(أقبلِعليه

ِ.ِ(2)يابنِرواحةِ

5ِِ ِبنتِزمعة ِاملؤمننيِسودة ُِرويِأنِأ  أنشدتِِ(ريضِاهللِعنها)ال

ِقو ِقيسِبنِمعدانِالكلبي:

                                                           

ِالعامة1/289ِ،290ِ،ِوانظر:ِاألماِلِأليبِعيلِالقاِل21ِ(ِدالئلِاإلعجاز،ِص1ِ) ،ِطِاهليئةِاملرصية

عليهِِ)صىلِاهلل،ِوالشعرِملطرودِبنِكعبِاخلزاعيِيرثيِعبدِاملطلبِجدِالنبيِِ 1975،ِسنةِِللكتاب

 .ِوسلم(

 .1ِ/210العمدةِِ(2)
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ِ.(1)،ِالالالغيِمنِحتالالالمِتبتالالديِوتيالالع

ِ ِوحفصة ِعرضتِهبامِ(ريضِاهللِعنهام)فظنتِعائشة ِوجرىِِأهنا ،

منِتيمِقريش،ِِ)ريضِاهللِعنه(وِبكرِ،ِإذِكانِأبِبينهنِكة ِيفِهذاِاملعنى

ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(،ِفأخربِالنبيِِمنِعديِقريشِ)ريضِاهللِعنه(وعمرِ

،ِليسِيفِعديكنِوالِتيمكنِقيلِِياِويلكن"،ِوقا :ِِبذلكِفدخلِعليهن

ِ.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(2)"هذا،ِوإنامِقيلِهذاِيفِعديِمتيمِوتيمِمتيم

ِومعرفتهِدقائقِاألخبار؟!ِعليهِوسلم()صىلِاهللِأالِتعجبِمنِفطنتهِ

)صىلِاهللِعليهِالِعنِممدِبنِسلمةِاألنصاريِقا :ِكناِيوًماِعندِالنبي6ِ

فقا ِحلسانِبنِثابت:ِأنشدِنِقصيدةِمنِشعرِاجلاهلية،ِفإنِاهللِقدِِوسلم(

ِوروايته ِيفِشعرها ِآثامها ِقصيِوضعِعنا ِفأنشده ِهبالال، ِلألعشىِهجا اِالدة

ِفيها:علقمةِبنِعةثةِيقو ِ

ِواتر؟!الالارِوالالالالناقضِاألوتِِِِِِرِِِِِِِِالالالمِماِأنتِإىلِعامالالعلقِِ

:ِياِحسانِالِتعدِتنشدِنِهذهِالقصيدةِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(فقا ِالنبيِ

،ِتنهاِنِعنِرجلِمرشكِمقيمِعندِِ،ِفقا :ِياِرسو ِاهللِبعدِجملسكِهذا

أشكرِالناسِللناسِِ،ِياِحسان:ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(قيرص؟ِفقا ِالنبيِ

يفِروايةِوِ–،ِوإنِقيرصِسأ ِأباِسفيانِعنيِفتناو ِمنيِِأشكرهمِهللِتعاىل

                                                           

 عديِوتيم...ِِمنِرأىِالعبدينِأوُِذكِراِله؟ِ:ِأالِ،ِوصدرهِ(ِهذاِعجزِبيت1)

 .20(ِدالئلِاإلعجازِلإلما ِعبدِالقاهر،ِص2ِ)
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ِ ِوِ–فشعثِمني ِهذا ِسأ  ِيعنِ–إنه ِعةثة ِبن ِعلقمة ِفأحسنِعنِ–ي ي

ِاهللِ ِرسو  ِفشكره ِوسلم(القو ، ِورويِأنِِعىلِذلكِ)صىلِاهللِعليه ،

:ِِعليهِوسلم(ِ)صىلِاهللبعدِأنِسمعِماِسمعِمنِرسو ِاهللِِ-حسانِقا ِ

ِ.(1)عليناِشكرهِِياِرسو ِاهلل.ِمنِنالتكِيدهِوجب

7-ِِ ِالنبي ِسمع ِوسلم(ملا ِعليه ِاهلل ِقبلِِ)صىل ِزهري ِبن ِكعب قو 

ِفيقو :ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(إسةمه،ِحيذرِأخاهِبجرًياِمنِاتباعِالرسو ِ

ِاالفهلِلكِفيامِقلتِوحيكِهلِلكِِِِِأالِمنِمبلغِعنالاليِبجرًياِرسالةِ

ِاالونِمنالالهاِوعلكالالالفأهنلكِاملأمالِِِِِِقاكِهباِاملأمالالالالونِكأًساِرويةس

ِدلكاِ–يبِغريكِوِ–عىلِأيِيشءِِِِِِففارقتِأسبابِاهلالدىِواتبعته

ِاِلكاالالالرفِعليالهِأًخِالعليهِوملِتعِِِِِِالالالاِوالِأًباقِملِتل،ِأمًِّالالعىلِخل

ِرتِلعاِلكاوالِقالائلِإمالالالاِعثالالِِِِِِِفإنِأنتِملِتفعلِفلستِبآس،

ِ ِسمع ِوسلم(فام ِعليه ِاهلل ِِ)صىل ِاملأمون"قوله: ِهبا قا :ِِ"سقاك

ِ-املأمونِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(فقدِكانواِيسمونِرسو ِاهللِِ-مأمونِواهللِ

ِعىلِخلقِملِتل،ِأماِوالِأباِِِِِِ.....ِالبيتِوملاِسمعِقوله:

،ِثمِقا :ِِ،ِملِيل،ِعليهِأباهِوالِأمهِ:ِأجل)صىلِاهللِعليهِوسلم(قا ِ

ِفليقتله ِزهري ِابن ِكعب ِمنكم ِلقي ِتائًباِمن ِكعب ِجاءه ِثم ِوأنشدهِِ، ،

ِقصيدتهِالتيِمطلعها:

                                                           

 .19(ِدالئلِاإلعجاز،ِص1ِ)
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ِمتيالمِإثالرهاِملِيفدِمكبالالو ِِِِِِِبانتِسعادِفقلبيِاليو ِمتبو 

ِفلامِانتهىِإىلِقوله:

ِمهندِمنِسيوفِاهللِمسلو ِِِِِِِِإنِالرسو ِلنالالورِيستضاءِبهِ

،ِويروىِأنِالنبيِ(1)عليهِبردةِكانِيلبسهاِِعليهِوسلم(ِ)صىلِاهللألقىِالنبيِ

ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم( ،ِإذِقا ِكعب:ِمهندِمنِسيوفِاهلند.ِِأصلحِالبيتِ

ِ؛ِفأقا ِاللفظِواملعنى.(2):ِمنِسيوفِاهللِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(فقا ِ

ِ ِالنبي ِأصحاب ِوص، ِيف ِقوله ِإىل ِكعب ِوصل ِعليهِفلام ِاهلل )صىل

ِ:وسلم(

ِ.(3)واِواِزولالببطنِمكالالةِملالاِأسلمِِِِِِِِمنِقريشِقا ِقائلهمِيفِفتية

ِ.(4)عنالدِاللقاءِوالِمياللِمعازيلِِِِِِِزالواِفامِزا ِأنكاسِوالِكش،

ِ(5)منِنسجِداودِيفِاهليجاِرسابيلِِِِِِِِشمِالعراننيِأبطا ِلبوسهم

                                                           

وماِبعدها،ِطبعِالبايبِاحللبي،ِمرص،33ِِ،ِصِِ(ِراجعِْشحِقصيدةِكعبِبنِزهريِالبنِهشا 1)

 هال.1371

 .37(ِانظر:ِمارضاتِيفِالنقدِاألديب،ِأ.د/ِممدِعرفةِاملغريب،ِص2ِ)

 (ِزولوا:ِانتقلواِمنِمكةِإىلِاملدينة،ِيعنيِاألمرِباهلجرة.3)

ِوهوِمنِالِترسِمعهِيف4ِ) ِمجعِأكش،، ِالكش،: ِوهوِالضعي،ِاملهني، ِمجعِنكس، ِاألنكاس: )

أوِالذيِالِحيسنِالركوب،ِاملعازيل:ِمجعِِ،ِاحلرب،ِامليل:ِمجعِأميل،ِوهوِالذيِالِسي،ِمعه

 معزا ،ِوهوِالذيِالِسةحِمعه.

(ِالشم:ِمجعِأشم،ِوهوِالذيِيفِقصبةِأنفهِعلوِمعِاستواءِأعةه.ِالعرانني:ِمجعِعرننيِهوِاألن،،5ِ)

 واملرادِأنِفيهمِاستعةءِوأنفه.ِالِّسابيل:ِمجعِرسبا ،ِوهوِالدرعِأوِكلِماِيلبسِيفِاحلرب.
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ِ(1)لواِازيَعِإذاِنيالقوًماِوليسواِجمِِِِِِِِِِِالِيفرحونِإذاِزالتِرماحهم

ِ ِالنبي ِوسلم(جعل ِعليه ِاهلل ِمنِِ)صىل ِبحرضته ِكان ِمن ِإىل ينظر

ِ.(2)قريشِكأنهِيومئِإليهمِأنِاسمعواِ

)صىلِاهللِيِالنبِيريدِخرجِ–ميمونِبنِقيسِِ–رويِأنِاألعشىِِ-8

ِفقا ِشعًراِعليهِوسلم( ِكانِببعضِالطريقِنفرتِبهِراحلتهِِ، ،ِحتىِإذا

ِالذيِيقو ِفيه:ِِشعرهِ–ِجهو للمِبالبناءِ–فقتلته،ِوملاِأنشدِ

ًِداالالاِحتىِتةقيِممنِحفًِوالِمِِِِِِِِِِةالالاِمنِكةلالالفآليتِالِأرثيِهل

ِنِفالواضلهِيداوزيِوتلقيِمتفِِِِِِِِمتىِماِتناخيِعندِبابِابنِهاشمِ

،ِأيِوملِحيصلِلهِ(3):ِكادِينجوِوملاِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(قا ِالنبيِ

ِالفوزِباإلسة ِوالنجاة.

علقِعىلِشعرِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ويفِكتابِاألغاِنِأنِالنبيِِال9

ِوعبدِاهللِبنِرواحةِ،ِوكعبِبنِمالكِثةثةِاألنصارِحسانِبنِثابت ،ِِ،

،ِوأمرتِكعبِبنِمالكِِأمرتِعبدِاهللِبنِرواحةِفقا ِوأحسنِ"فقا :ِ

ِ.(4)ِ"،ِوأمرتِحسانِبنِثابتِفشفيِواشتفىِفقا ِوأحسن

                                                           

 :ِمجعِجمزاع،ِوهوِالشديدِاجلزع.(ِجمازيع1)

 .272ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ،ِصِِ(ِانظر:ِْشحِقصيدةِكعبِبنِزهريِالبنِهشا 2)

 .67،ِصِِ(ِمجهرةِأشعارِالعربِالبنِزيدِالقريش3)

 .4ِ/6(ِاألغاِن4ِ)
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ِالشعرِبصفةِعامةِوحًقاِإنِحسانِيتقد  ،ِفهوِأشعرِشعراءِِصاحبيهِيف

ِخاصة(1)املدينة ِبصفة ِاإلسة  ِأعداء ِهجاء ِويف ِجعلتِِ، ِدرجة ِفيه ِبلغ ِإذ ،

ِلسانه ِيرهبون ِِاألعداء ِمنهِ"، ِعوف ِبن ِاحلارث ِاستعاذ ِهجائه ولقسوة

:ِياِممدِأناِعائذِبكِمنِشعرهِفلوِمزجِِقائًةِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(بالرسالالو ِ

ِ.(2)ِ"بشعرهِِمزجهالبحرِ

ِماِيقو :ِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ويفِجما ِاالستحسانِكانِِ-10 كثرًيا

ِ:ِ،ِفتنشدهِ:ِأبياتكِ)ريضِاهللِعنه(للسيدةِعائشةِ

ِيوًماِفتالالالالدركهِالعواقبِقدِنامِِِِِِِِِارفعِضعيفكِالِحيرِبكِضعفه

ِزىدِجالالأثنىِعليكِبامِفعلتِفقِِِِِِِِِجيزيكِأوِيثنيِعليكِوإنِمن

ِ ِوسلم(فيقو  ِِ)صىلِاهللِعليه ِمنِِ": ِاهللِتباركِوتعاىلِلعبد يقو 

ِ ِإليكِعبدي ِصنع ِفيقو عبيده: ِعليه؟ ِشكرته ِفهل ِياربِمعروًفا :ِِ،

،ِإذِِفيقو ِاهللِعزِوجل:ِملِتشكرِنقا :ِِ"علمتِأنهِمنكِفشكرتكِعليه

ِ.(3) "ملِتشكرِمنِأجريتهِعىلِيدهِ

ِ ِسمع ِوسلم(وعندما ِعليه ِاهلل ِبنِقِ)صىل ِالنرض ِبنت ِقتيلة و 

ِأباها ِِاحلارثِتبكي ِالنبي ِوتعتبِعىل ِوسلم(، ،ِِيفِقتلهِ)صىلِاهللِعليه

ِفتقو :

                                                           

 .1ِ/215(ِانظر:ِطبقاتِفحو ِالشعراءِالبنِسة 1ِ)

 ،ِطِدارِاملعارف.58،ِصِِراهيمِمجعة(ِحسانِبنِثابتِملحمدِإب2)

ِص3ِ) ِاإلعجاز، ِدالئل )19ِ ِاحلديثِأخرجه20ِ، ِأن ِيفِحتقيقه ِشاكر ِالشيخِممود ِذكر ِوقد ،

 .1ِ/163يفِاملعجمِالصغريِِالطرباِن
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ِمنِصبالحِخامسالةِوأنتِموفالالقِِِِِِِِاللِمالظالنالالةالالالالاِإنِاألثالييالاِراكبًِ

ِمالاِإنِتالزا ِهباِالركائبِختفالالالقِقالصاليالالدةِبالأنِميتالالالاِبهِأباللالالالغ

ِجالالادتِملائحهاِوأخالالرىِختنالالقِةِمسفالوحالةمنيِإليالالالاله،ِوعبالالر

ِأ ِكيال،ِيسمالالعِميتِالِينطالق؟ِفليسمالعالالنِالنضالرِإنِنالاديتالالاله

ِهللِأرحالالالالالا ِهنالالالالالالالاكِتشقالقِظلتِسيالوفِبنيِأبيالالهِتنوشالاله

ِرس،ِاملقيدِوهالالوِعانِموثالالالالقِاِالالقًِّساِيقادِإىلِاملنيالالالالالالالالةِمتعبًِ

ِمنِقومالهاِوالفالحلِفحلِمعالرقِلِنجيالالالبالةالالاِأنتِنجالالأممدِه

ِقالالالظِاملحنالالالمنِالفتىِوهوِاملغيِركِلوِمننتِوربمالالالاالالماِكانِض

ِوأحقهالالالالالالالمِإنِكانِعتقِيعتقِلةالالالوالنرضِأقربِمنِقتلتِوسي

ِ.(1):ِلوِبلغنيِهذاِقبلِقتلهِملننتِعليهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(قا ِ

ُِأثِرِعنِ منِنظراتِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(النبيِولوِذهبتِأعددِما

ِِنقديةِلطا ِيبِاملقا  ِالقدرِمنِنقده ِفأكتفيِهبذا ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(،

ِ-،ِوعزائيِِعىلِأملِدراسةِهذاِالنقدِدراسةِتفصيليةِيفِمقا ِيسمحِبذلك

إىلِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(هوِأِنِأنتقلِمنِاحلديثِعنِنقدِالرسو ِِ-هنا

،ِوهمِأصحابهِِ،ِوخترجواِيفِمدرستهِتربواِعىلِيديهِاحلديثِعنِنقدِمن

ِ،ِرضوانِاهللِعىلِاجلميع.ِوخلفاؤه

                                                           

حققه:ِمصطفىِالسقاِوآخرون،2ِ/42ِ،43ِِ،ِوانظر:ِالسريةِالنبويةِالبنِهشا 1ِ/56ِالعمدةِِ(1)

 ِ .1955ِ-هال1375ِي،ِطبعِمصطفىِالبايبِاحللب
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وخلفهائه  )صلى اهلل عليه وسلم(الرؤية النقدية عند أصحهاب الرسول    
 الراشدين:

،ِويمعنِالنظرِفيهاِحيظىِبثروةِنقديةِِمنِيطالعِكتبِاألدبِوالنقد

ِِعظيمة ِالرسو  ِأصحابِوخلفاء ِوجهة ِمتثل ِوسلم(، ِعليه ِاهلل ،ِ)صىل

يفسحونِيفِجما ِاهتامماهتمِِ"،ِإذِكانواِِويدركِأهنمِأعطواِهذاِالفنِحقه

ِ.(1)ِ"بقضاياِالدينِوالدولةِمكاًناِلقضيةِالشعرِوالنقد

)ريضِاهللِوكانِأبرزهمِيفِهذاِامليدانِأمريِاملؤمننيِعمرِبنِاخلطابِ

،ِأوِيبديِفيهِرأًيا،ِِماِيسأ ِعنهِ،ِكثرًياِ،ِفقدِكانِعاملًاِبالشعر،ِناقًداِلهعنه(

ِ،ِومنِآرائهِالنقدية:ِ،ِويتمثلِبهِأوِينشده

ِ:يف جمهال االستحسهان)أ(ِ

،ِقا :ِسمعِِالِروىِاجلاحظِعنِعيلِبنِجماهدِعنِهشا ِبنِعروة1

ِرجًةِينشد:ِ)ريضِاهللِعنه(عمرِبنِاخلطابِ

ِخيالالرِموقدجتدِخيالالرِنارِعندهاِِِِارهِِِِِِالالوءِنالالمتىِتأتهِتعشوِإىلِض

ِ.(2))صىلِاهللِعليهِوسلم(:ِذاكِرسو ِاهللِ)ريضِاهللِعنه(فقا ِ

ِاخلطابِِ-2 ِبن ِعمر ِقا  ِعنهام: ِعباسِريضِاهلل ِابن )ريضِاهللِقا 

ِ:ِأنشدِنِقو ِزهري.ِفأنشدتهِقولهِيفِهر ِبنِسنان:ِعنه(

ِقو ِأبوهمِسنانِحيثِتنسبهمِِِِِِطابواِوطابِمنِاألوالدِماِولدوا

                                                           

ِ.61،ِصِِ(ِمعاملِعىلِطريقِالنقدِالقديم1)

 .2ِ/29(ِالبيانِوالتبيني2ِ)
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ِقالو ِبأوهلمِأوِجمدهمِقعدواِِِِِِِدِفوقِالشمسِمنِكر لوِكانِيقع

ِلوِكانِهذاِالشعرِيفِأهلِبيتِ)ريضِاهللِعنه(فقا ِعمرِ :ِماِكانَِأَحبِإِلَّ

ِ.(1))صىلِاهللِعليهِوسلم(رسو ِاهللِ

ِبنِاخلطاب3 ِعىلِعمر ِدخلِمتممِبنِنويرة بعدِ )ريضِاهللِعنه( ال

يفِبعضِِا ِلهِعمر:ِأنشدِنحروبِالردة،ِفقِاستشهادِزيدِبنِاخلطابِيف

ِماِقلتِيفِأخيك،ِفأنشدهِقوله:

ِمنِالدهرِحتىِقيلِلنِيتصدعاِِِِِِِِوكناِكندماِنِجذيمةِحقبة

ِاالالاللطو ِاجتامعِملِنبتِليلةِمعًِِِِِِِِِفلامِتفالالالالرقناِكأِنِومالًكا

ِمتممِلوِكنتِأقو ِالشعرِلِّسِنِأنِأقو ِيفِزيدِبنِ ِيا فقا ِعمر:

ِقل ِأمريِاملؤمننيِلوِقتلِأخيِِتِيفِأخيكاخلطابِمثلِما ،ِفقا ِمتمم:ِيا

ِأبًدا ِشعًرا ِقلتِفيه ِأخيكِما ِعزاِنِأحدِيفِِقتلة ِمتممِما ِيا ِفقا ِعمر: ،

ِ.(2)أخيِبأحسنِمماِعزيتنيِبهِ

ففيِهذهِالنامذجِتظهرِفطنةِعمرِوإدراكهِمواطنِاجلودةِواإلصابةِيفِ

يكدِعمرِيسمعِالبيتِحتىِِ،ِففيِاألنموذجِاألو ِملِكلِمنِاملديحِوالرثاء

ِاملديحِإنامِينطبقِعىلِرسو ِاهللِِأبدىِرأيه )صىلِاهللِعليهِ،ِفذكرِأنِهذا

                                                           

،24ِ،25ِ،ِصِِ(ِانظر:ِتقديمِأ.د/ممدِعبدِاملنعمِخفاجيِلكتابِنقدِالشعرِلقدامةِبنِجعفر1)

هال1ِ،1400ِ:،ِطِ،ِمكتبةِالكلياتِاألزهريةِدارِعطوةِ:،ِطِحتقيق:ِد/ممدِعبدِاملنعمِخفاجي

-1980ِ.  

 .214ِ،215،ِصِالشعرِوالشعراء(2ِ)
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،ِوماِأنِِ،ِلذاِفهوِأحقِهبذاِاملدحِوأوىلِبهِفهوِخريِاخللقِوأكرمهمِوسلم(

سمعِبيتيِزهريِحتىِمتنىِأنِلوِكانِهذانِالبيتانِيفِأهلِبيتِرسو ِاهللِ

ِ،ِوهوِهبمِأشبهِوأنسب.ِمِأهلِذلكفهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(

،ِويصورِِ؛ِألنهِشعرِيعربِعنِحالتهِهوِوملاِسمعِشعرِمتممِاستطابه

ِوميًتا ِبينهِوبنيِأخيهِحيًّا ِمتنىِأنِيكونِهوِصاحبِالشعرِِالعةقة ،ِولذا

ِ.(1)وقائلهِ

ثمِاستطابِعمرِماِعقبِبهِمتممِمنِذكرِالفرقِبنيِقتلِأخيهِمالكِ

،ِ)ريضِاهللِعنه(رِألنِهذاِالتعقيبِملسِجراحِعمِ؛ِوقتلِزيدِبنِاخلطاب

،ِوهلذاِارتىضِعمرِقولهِِوألنهِأنموذجِملاِينبغيِأنِيقا ِيفِمثلِهذهِاملناسبة

ِ.(2)وشكرِلهِ

ِ:يف جمهال اختيهار الشعراء)ب(ِ

قا :ِقا ِعمرِبنِاخلطابِِ(ريضِاهللِعنهام)الِعنِعبدِاهللِبنِعباس1ِ

ِعنه( ِِ)ريضِاهلل ِلشاع: ِتنشدِن ِفقلتأال ِالشعراء؟ ِأمريِِر ِيا ِهو ِومن :

ِبنيِِ(3)لالال:ِكانِالِيعاظِا الالاملؤمنني؟ِقا :ِزهري،ِقلت:ِِوملِكانِكذلك؟ِق

                                                           

 .101(ِاجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب،ِص1ِ)

 .101(ِانظر:ِاملرجعِالسابق،ِص2ِ)

ِيفِبيان3ِ) ِمفتقًرا ِجعلِبعضِأبياته ِإذا ِوعاظلِيفِشعره ِوصعبه، ِعقده ِإذا ِعاظلِبالكة  ِيقا : )

ِحي ِمل ِأي ِالكة . ِيف ِيعاظل ِمل ِاللسان: ِويف ِبعض، ِإىل ِيتكلمِمعناه ِومل ِبعض، ِعىل ِبعضه مل

 بالرجيعِمنِالقو ،ِوملِيكررِاللفظِواملعنى.
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ِ.(2)،ِوالِيمدحِالرجلِإالِبامِهوِفيهِ(1)،ِوالِيتبعِحوشيهِِالكة 

فعمرِاهتمِبأمرينِيفِشعرِزهري:ِأوهلامِأسلوبهِوصياغتهِحيثِيأيتِِ

ِيف ِتعقيد ِال ِسهًة ِألفاظهِبالكة  ِوالِحويشِيف ِاآلخر:ِِتراكيبه ِواألمر ،

ِالصدقِاخللقي ِفيهِصدقه ِبام ِالرجل ِحيثِيمدح ِالثناءِِ، ِيفرطِيف ِوال ،

ِ.(3)اِإفراًطا،ِوالِيغلوِيفِمعانيهِغلوًِّ

ِلذاته ِالصدق ِعمر ِاستحسن ِاألخةقِوقد ِمكار  ِمن ِفيه ِوملا ،ِِ،

،ِلئةِِمنِاملدحوألنهِالِحيسنِيفِصناعةِالشعرِأنِيعطىِالرجلِفوقِحقهِ

ِخيرجِاألمرِإىلِالتنقصِواالزدراء.

،ِفقا :ِِوببابهِوفدِغطفانِ)ريضِاهللِعنه(الِخرجِعمرِبنِاخلطاب2ِ

ِأيِشعرائكمِالذيِيقو :ِ

ِوليسِوراءِاهللِللمرءِمذهبِِِِِِِحلفالالتِفلمِأتركِلنفسكِريبة

ِملبلغكِالوايشِأغشِوأكالذبِِِِِلئنِكنتِقدُِبلالِّغتِعنيِسعاية

ِعىلِشعثِأيِالرجا ِاملهالذبِِِِِِبمستبقِأخاِالِتلالالالمهولستِ

ِقالوا:ِالنابغةِياِأمريِاملؤمنني.ِقا :ِفمنِالقائل:

ِمتينةِ  ِإليالالالالكِنالمتدِهبِِِِِِخطاطي،ُِحْجٌنِيفِحبا   ِوازعالالاِأيالالالد 

ِوإنِخلتِأنِاملنتأىِعنكِواسعِِِِفإنالكِكالليلِالذيِهوِمدركي

                                                           

 (ِحويشِالكة :ِوحشيهِوغريبه.1ِ)

 .57،ِوانظر:ِمجهرةِأشعارِالعرب،ِص1ِ/98ِ(ِالعمدة2ِ)

 .80(ِاجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب،ِص3ِ)
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ِؤمنني.ِقا :ِفمنِالقائل:قالوا:ِالنابغةِياِأمريِامل

قِأعملتِنفيس ِوراحلالتيِوقدِهالالدأتِعيونِِِِِِِِِإىلِابنُِمَرِّ

ِونالكالالذلكِكالانِنالالوحِالِخيِِِِِِِِِِفألفيتِاألمانةِملِخينالالالالالها

ِونالعىلِخوفِتظالالنِباليِالظنِِِِِِِِأتيتكِعارًياِخلالالالًقاِثيابالي

ِقائل:قالوا:ِالنابغةِياِأمريِاملؤمنني.ِقا :ِفمنِال

سليامنِإذِقا ِاملليكِله: ِ(1)قمِيفِالربيةِفاحددهاِعنِالفندِِِإالِ 

ِ.(2)قالوا:ِالنابغةِياِأمريِاملؤمنني،ِقا :ِهوِأشعرِشعرائكمِ

ِ ِكانِعمر ِِ)ريضِاهللِعنه(وإذا ِهنا ِ–قدِحكمِلزهريِهناكِوالنابغة

ِمنِيكررونِاجلوائزِشاكلِعىل ناِالتيِبنيِأيديِوالرواياتِاألخبارِفإنِ–ة

ِِتد ِعىل ِبشعرِزهريِبنِأيبِسلمى،ِِ)ريضِاهللِعنه(أنه كانِأكثرِإعجاًبا

ِ.(3)وقدِأشادِبهِيفِأكثرِمنِموق،ِ

ِ:فيمها يتعلق بفقه املعهان  وحمهاكمة الشعراء)ج(ِِ

،ِفتحو ِإىلِِكانِاحلطيئةِجاًراِللزبرقانِبنِبدرِفلمِحيمدِجوارهِ-1

ِوهيجوِالزبرقان:،ِفقا ِيمدحهِِبغيضِبنِشامشِفأكر ِبغيضِجواره

ِ(4)ذاِحاجةِعاشِيفِمستوعرِشاسِِِِماِكانِذنبِبغيضِأنِرأىِرجة

                                                           

 (ِاحددها:ِازجرهاِوامنعها،ِالفند:ِاخلطأِوالظلم.1)

 .60ِ،61،ِصِِلعرب(ِمجهرةِأشعارِا2)

 .57ِ،58،ِصِِ.ِومجهرةِأشعارِالعرب1ِ/55ِ،81ِ،98(ِانظر:ِالعمدة3ِ)

 (ِشاس:ِأصلهِشأسِ)باهلمزة(ِوخف،ِلرضورةِالشعر،ِوهوِاملكانِاخلشنِوالغليظ.4)
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ِ(1)وغالالالادروهِمقيالالامِبنيِأرمالاسِِِجالالاًراِلقالو ِأطالالواِهالالالونِمنزلهِ

ِوهِبأنيالالالابِوأضالالراسالالوجرحِِِِِِِملواِقالالراهِوهالرتالالهِكةهبالالالالالمِ

ِاعمِالكايسالاقعدِفإنكِأنتِالطوِِِِِِالالاالدعِاملكالار ِالِتالالرحالاللِلبغيته

،ِوأنشدهِآخرِاألبيات،ِفقا ِ)ريضِاهللِعنه(فاستعدىِعليهِالزبرقانِعمرِ

،ِفقا ِالزبرقان:ِِ،ِأماِترىضِأنِتكونِطاعامِكاسًياِلهِعمر:ِماِأعلمهِهجاك

إنهِالِيكونِيفِاهلجاءِأشدِمنِهذا،ِفأرسلِعمرِإىلِحسانِبنِثابتِفسألهِ

ِ.ِ(2)ولكنِسلحِعليهِعنِذلك:ِفقا :ِملِهيجهِ

ورويِأنهِسأ ِلبيًداِفقا :ِماِيِّسِنِأنهِحلقنيِمنِهذاِالشعرِماِحلقهِ

،ِفأمرِعمرِبحبسِاحلطيئة،ِوقا ِله:ِياِخبيثِألشغلنكِ(3)وأنِِلِْحرِالنعم

)ريضِاهللِ،ِويفِمبسهِأخذِاحلطيئةِيعتذرِإىلِعمرِِعنِأعراضِاملسلمني

أخذِعليهِعهًداِأالِهيجوِأحًداِمنِِ،ِوأطلقِرساحهِبعدِأنِحتىِرقِلهِعنه(

ِ.(4)،ِويروىِأنهِاشرتىِمنهِأعراضِاملسلمنيِبثةثةِآالفِدرهمِاملسلمني

ِاحلدودِ ِدرء ِأراد ِولكنه ِعمر ِعىل ِخافًيا ِاحلطيئة ِهجاء ِيكن ومل

،ِوأما ِإرصارِالزبرقانِعىلِموقفهِأرسلِعمرِإىلِحسانِإلقامةِِبالشبهات

ِ.(5)احلجةِعىلِاحلطيئة

                                                           

 (ِاألرماس:ِالقبور.1)

 .207(ِالشعرِوالشعراء،ِص2ِ)

 .2ِ/53(ِاألغاِن3ِ)

 .2/53ِ،54(ِاملرجعِالسابق4ِ)

 .76ِ،77،ِواجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب،ِص116ِطبقاتِفحو ِالشعراء،ِصِ(ِانظر5)
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قيسِبنِعمروِبنِمالكِاملعروفِبالنجايشِبنيِالعجةن،ِالِهجاء2ِ

ِاخلطابِ ِبن ِعمر ِعليه ِعنه(فاستعدوا ِاملؤمننيِِ)ريضِاهلل ِأمري ِيا فقالوا:

ِ:ِوماِقا ِفيكم؟ِفأنشدوه:)ريضِاهللِعنه(هجانا،ِفقا ِ

ِفعادىِبنيِعجةنِرهُطِابنِمقبلِِِِِِإذاِاهللِعادىِأهلِلؤ ِورقة

ِولعلهِالِجياب،ِفقالوا:ِإنهِقا :ِفقا ِعمر:ِإنامِدعاِعليكمِ

ِةِخرد الاسِحبالالةِِِِِِوالِيظلمونِالنالالدرونِبذمالالالالقبيلةِالِيغ

:ِفإنهِِ،ِقالواِ،ِأوِقا :ِليتِآ ِاخلطابِكانواِكذلكِمنِهؤالءِيفقا :ِليتن

ِقا :

ِإذاِصدرِالورادِعنِكاللِمنهلِِِِِِِِِةالالالاءِإالِعشيالالالوالِيردونِاملال

ِ،ِقالوا:ِفإنهِقا :-أيِالزحا ِِ–ذلكِأقلِلل كاكِِ)ريضِاهللِعنه(فقا ِ

ِوتأكلِمنِكعبِبنِعوفِوهنشلِِِِتعافِالكةبِالضارياتِحلومهم

ِ،ِقالوا:ِفإنهِقا :ِفقا :ِكفىِضياًعاِمنِتأكلِالكةبِحلمه

ِخذِالقعبِواحلبِأهياِالعبدِواعجلِِِِِِوماِسميِالعجةنِإالِلقالوهلم

،ِفقالوا:ِياِأمريِاملؤمننيِهجانا،ِِ ِخادمهم،ِوخريِالقوِفقا ِعمر:ِكلناِعبد

ِذلك ِأسمع ِما ِفقالواِفقا  ِبنِثابتِفسألهِ، ِفاسأ ِحسان ِفقا ِ: ِماِِ، :

،ِوقيل:ِِ،ِفلامِقا ِحسانِماِقا ِسجنِالنجايشِهجاهمِولكنِسلحِعليهم

ِ.(1)إنهِحدهِ

                                                           

 .1ِ/25،ِوالعمدة210ِ،ِصِِ(ِالشعرِوالشعراء1)
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،ِولكنهِأرادِِأبرصِالناسِبامِقا ِالنجايشِ)ريضِاهللِعنه(وكانِعمرِ

ِِعلفِكامِ– ِالزبرقان ِاحلطيئة ِهجاء ِبالشبهاتِاحلدودِيدرأِأنِ–يف

ِوحسنِالرباءةِ–طيئةِوشعرِالنجايشِاحلِشعرِ–لتمسِيفِكةِالشعرينِفا"

،ِِ،ِليمتصِغضبهمِفيِاملعاِنِالتيِأوجعتِاملهجوينيستصِوجعلِالنية،

ِإالِِحتىِالِحيدِاهلجاة ِيشأ ِثمِمل ِيفِدينهمِمنِ، ِاملسلمنيِإىلِما أنِيوجه

ِروحِحةالسام ِهيزموا ِأن ِينبغي ِوأنه ِنفوسهمِ، ِيف ِويقهرواِِاجلاهلية ،

ِ.(1)،ِومنِأجلِهذاِوذاكِجعلِيؤو ِشعرِاهلجاءِِالدوافعِالتيِتبعثها

فلامِقا ِماِ،ِِاحسانِ)ريضِاهللِعنه(وأما ِإرصارِاملهجوينِاستدعىِعمرِ

وملِِكاملقلدِمنِجهةِالصناعة،ِ"قا ِأنفذِعمرِحكمهِعىلِاحلطيئةِوالنجايش،ِ

بوجهِاحلكم،ِِ)ريضِاهللِعنه(ِعمرِمنِأبرصِ–ِبالشعرِعلمهِعىلِ–يكنِحسانِِ

ِ.(2)ِ"وإنِاعتلِبامِاعتلِِبه

أوِبجانبهِنرىِنخبةِمنِالصحابةِبرعواِِ)ريضِاهللِعنه(وبإزاءِعمرِ

ِامليدان ِهذا ِعباسِيف ِبن ِاهلل ِعبد ِمنهم: ِبعضِِ، ِيف ِيستند ِعمر ِوكان ،

)ريضِاهللِ،ِعىلِنحوِماِرويِمنِأنِعمرِِيه،ِويطمئنِإلِاملواق،ِإىلِرأيه

،ِفيقو ِبعضهم:ِِكانِجالًساِيفِأصحابهِيتذاكرونِالشعرِوالشعراءِعنه(

ِويقو ِآخر:ِبلِفةنِأشعرِفةنِأشعر ِفقيلِلهِ، ِابنِعباسِبالبابِ، :ِِ،

                                                           

 .76،ِصِِ(ِاجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب1)

 .1/76(ِالعمدة2ِ)
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ِالناس؟ِفلامِسلمِوجلسِقا ِلهِ ِقدِأتىِمنِحيدثِمنِأشعر فقا ِعمر:

ِرِالناس؟،ِمنِأشعِعمر:ِياِبنِعباس

ِأمريِاملؤمنني ِزهريِيا ِيمدحِِقا : ِلقوله ِوملِذلك؟ِقا : ِقا ِعمر: ،

ِهرًماِوقومه:

ِو ِبأوهلمِأوِجمدهمِقعالدواالالقِِِِِِلوِكانِيقعدِفوقِالشمسِمنِكر 

ِطابواِوطابِمنِاألوالدِمنِولدواِِِِقالالو ِأبوهمِسنانِحنيِتنسبهم

ِ(1)اليلِإذاِجهالالدواِمالالرزءونِهبِِِِجالالنِإذاِفزعالالالوا،ِإنسِإذاِأمنوا

ِالِينزعِاهللِعنالالالهمِماِبهِحسالالالدواِِِِِمسدونِعىلِماِكانِمنِنعمِ

ِ.(2)فقا ِعمر:ِصدقتِياِبنِعباس

ِعمرِ ،ِوينز ِِ،ِوحيكمهِيرسلِإىلِحسانِ)ريضِاهللِعنه(وقدِرأينا

،ِورأيناِبنيِالعجةنِيطلبونِإىلِعمرِأنِحيكمِحسانِفيامِهجواِِعندِرأيه

ِالنجايشِمماِيد ِعىلِمكانةِحسانِوعلوِمنزلتهِيفِهذاِالفن.بهِمنِشعرِ

،ِ(3)وبجانبِهؤالءِنرىِجمموعةِمنِاآلراءِالنقديةِأليبِبكرِالصديق

ِعيل ِ(4)واإلما  ِواحلطيئة ِولبيد(5)، ِاجلعدي(6)، ِوالنابغة ِبنِ(7)، ِوعمرو ،

                                                           

 (ِمرزءون:ِكرا .ِهباليل:ِمجعِهبلو ،ِوهوِالسيدِاجلامعِلكلِخري.1)

 .57ِ،58(ِمجهرةِأشعارِالعربِص2ِ)

 .1ِ/95(ِانظر:ِالعمدة3ِ)

 .1ِ/41ِ،42ِ(ِانظر:ِاملرجعِالسابق4ِ)

 .201،ِوالشعرِوالشعراء،ِص97ِ،2ِ/139ِ-1ِ/96(ِانظر:ِالعمدة5ِ)

 .1ِ/95(ِانظر:ِالعمدة6ِ)

 .2ِ/175(ِاملرجعِالسابق7ِ)
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ِعيل(1)العاص ِبن ِواحلسني ،(2)ِ ِعائشة ِوالسيدة ِعنها)، ِاهلل ،ِ(3)(ريض

ِتناولهِوغريهم ِأو ِاستقصاءه ِاملقا  ِالِحيتملِهذا ِذكرِِمما ِفلنكت،ِبام ،

ِالعرص ِيفِهذا ِالنقد ِمنِِوننتقلِإىلِاحلديثِعنِطبيعة ِعليه ِطرأ ِوما ،

ِمقاييسِدينيةِوخلقية.

 طبيعة النقد ومها طرأ عليه من مقهاييس يف عصر صدر اإلسالم:

ِ:ِاآليتِإىلِنخلصِأنِ–ِنامذجِمنِمىضِماِعرضِبعدِ–يمكنِ

ِوخلقيةِال1 ِدينية ِوجهة ِاألدبِوالنقد ِوجه ِاإلسة  ِوافقِِأن ِفام ،

ِوتعاليمه ِاإلسة  ِِمنهج ِهديه ِعىل ِوسار ِللفضيلةِ-، ِوينترصِِيدعو ،

ِ.والتقديرِالثناءِموضعِفهوِ–لألخةقِواملثلِالعلياِ

ِ ِاإلسة  ِتعاليم ِخيال، ِما ِواملجونِ-أما ِاخلمر ِإىل ِالدعوة ،ِِمن

ِاملِوالغز ِاملاجن ِواهلجاء ِواملديحِالزائ،ِقذع، ِالساقطِاملستقبحِِ-، فهو

أَلَْنَِيْمَتلَِئَِجْوُفَِأَحِدُكْمِِ":ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(الذيِيقو ِفيهِرسولناِ

ِِمْنَِأْنَِيْمَتلَِئِِشْعًرا ِ.(4)ِ"َِقْيًحاَِيِريِه،َِخرْيٌ

ِ ِالرسو  ِينشد ِمالك ِبن ِكعب ِوسلم(وهذا ِعليه ِاهلل حتىِِ)صىل

ِينتهيِإىلِقوله:

                                                           

 .1/243ِالعمدة:ِانظرِ(1)

 .2/172(ِاملرجعِالسابق2ِ)

 .69،ِصِِ(ِمجهرةِأشعارِالعرب3)

 ،ِواحلديثِسبقِخترجيه.72ِ،73،ِصِِ(ِانظر:ِاملقاييسِالبةغيةِعندِاجلاحظِيفِالبيانِوالتبيني4)
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ِ.(1)مذربةِفيهاِالقوانسِتلمعِِِِِِِِالدناِعنِجذمناِكلِفخمةِجم

ِالرسو ِ ِعنِديننا؟ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(فيقو ِله ِأيصلحِأنِتقو :ِجمالدنا :

ِنعم ،ِفقا ِكعب:ِجمالدناِِ:ِفهوِأحسن)صىلِاهللِعليهِوسلم(،ِفقا ِِفقا ِكعب:

ِالنبيِ(2)عنِدينناِ العصبيةِالقبليةِِرصفهِعنأنِيِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(،ِفقدِأراد

ِ.(3)؛ِألنهِاألوىلِبالدفاعِِ،ِوالذودِعنِحوضهِإىلِاحلميةِللدين

ِوالوضوح،2ِ ِالسهولة ِمراعاة ِإىل ِوالنقاد ِاألدباء ِاإلسة  ِوجه ال

ِوالتقعر ِالتكل، ِعن ِواحلويشِوالبعد ِالغريب ِوجتنب ،ِِ وقىضِعىلِ"،

ِالكهان ِمنِمظاِسجع ِبتخليصه ِالنثر ِوبذلكِارتفعتِمنزلة ِالتكلُّ،ِ، هر

قو ِ )صىلِاهللِعليهِوسلم( ،ِوليسِأد ِعىلِذلكِمنِإنكارهِواالعتساف

،ِومثلِذلكِِمنِقا :ِكي،ِنديِمنِالِْشبِوالِأكل،ِوالِصاحِواستهل

ِ ِفقا  ِيطل؟ ِوسلم(دمه ِالكهانِ)صىلِاهللِعليه ِكسجع ِأسجًعا ِويفِ(4): ،

ِ.(5)وملِيعرضِلهِِذلكِردِعىلِمنِيرىِأنِالنقدِيفِهذاِالعرصِملِيتناو ِالنثر

                                                           

ِأي1ِ) ِاملدربة: ِويروى ِالنافذة، ِاملاضية ِاملذربة: ِعظيمة، ِكتيبة ِفخمة: ِأهلنا. ِأو ِأصلنا، ِجذمنا: )

 املتعودةِعىلِالقتا ِاملاهرةِفيه.

 .2ِ/101ِ،102(ِراجع:ِالسريةِالنبويةِالبنِهشا 2ِ)

 .39(ِانظر:ِمارضاتِيفِالنقدِاألديب،ِص3)

،ِدار29ِ،ِصِِ،ِأ.د/ِصةحِالدينِممدِعبدِالتوابِ(ِانظر:ِاألدبِاإلسةميِيفِعرصهِاألو 4)

  .1981الطباعةِاملحمدية،ِ

  .1975،ِِ،ِبريوتِ،ِدارِالعلمِللمةيني1ِ/257،ِعمرِفروخِِ(ِانظر:ِتاريخِاألدبِالعريب5)
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ِالقرآنِالكريمِواحلديثِالرشي،ِمداركِالعربِالعقليةِوالفكرية3 ع ،ِِالَِوسَّ

ِالنقدِإىلِاألما  ِالعرصِِ،ِإذِاتسعتِدائرتهِفخطا ،ِوصارِأكثرِدقةِوفنيةِمنهِيف

ِاجلاهيل.ِ

)ريضِومنِهذهِاللمساتِالفنيةِماِرويِمنِتعليلِعمرِبنِاخلطابِ

ِ)ريضِاهللِعنه(،ِوماِرويِعنِأنهِ(1)نِأيبِسلمىِيفِتقديمِزهريِبِاهللِعنه(

،ِقا :ِوماِاملقذعِياِأمريِاملؤمنني؟ِقا :ِِقا ِللحطيئة:ِإياكِواهلجاءِاملقذع

ِأفضلِمنِهؤالءِوأْشف ِعىلِمدحِِاملقذعِأنِتقو ِهؤالء ِوتبنيِشعًرا ،

ِتعادهيم ِملن ِوذ  ِأنتِِلقو  ِفقا : ِمنيِِاملؤمننيِأمريِياِ–ِواهللِ–، أعلم

،ِوحرمنيِهؤالءِفذكرتِِ،ِولكنِحباِنِهؤالءِفمدحتهمِهبِالشعربمذا

ِشيًئا ِأعراضهم ِمن ِأنل ِومل ِأرادهِحرماهنم ِمن ِإىل ِمدحي ِورصفت ،ِِ،

،ِيريدِبذلكِقصيدتهِاملهموزةِالتيِيقو ِِورغبتِبهِعمنِكرههِوزهدِفيه

ِفيها:

ِاءالالرىِفطا ِيبِاإلنالالالأوِالشعِِِِِِِِِِِِلالالالوآنيتِالعشاءِإىلِسهي

ِصنعو ِأشدِاهلجاءِِهيِأخبثِما ِقا ِخل،ِاألْحر: ِأوِمنِأجلها ِوفيها ،

ِ.(2):ِماِع،ِلفظهِوصدقِمعناهِِ،ِوقا ِمرةِأخرىِأعفهِوأصدقه

إىلِِ)ريضِاهللِعنه(ومنِهذهِاللمساتِماِرويِمنِتوجيهِاإلما ِعيلِ

،ِفقا :ِِوضعِالبيئةِالزمانيةِواملكانيةِموضعِاالعتبارِعندِالنقدِأوِاملفاضلة

                                                           

 .63(ِراجع:ِص1ِ)

 .1ِ/170ِ،171(ِالعمدة2ِ)
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لوِأنِالشعراءِاملتقدمنيِضمهمِزمانِواحدِونصبتِهلمِرايةِفجرواِمًعاِِ"

،ِفقيل:ِِ،ِوإذاِملِيكنِفالذيِملِيقلِلرغبةِوالِلرهبةِعلمناِمنِالسابقِمنهم

ِالكنديِ ِفقا : ِألِنِرأيتهِقيلِ-القيسِامرأِيريدِ–ومنِهو؟ ِقا : ِومل؟ :

ِ.(1)،ِوأسبقهمِبادرةِِأحسنهمِنادرة

دثِاإلسة ِتغيرًياِيفِمقاييسهمِاألدبيةِوالنقديةِوعىلِاجلملةِفقدِأح

ِاإلسة  ِوأوضحهاِِفصارتِعىلِأساسِاملقاييسِوالضوابطِالتيِهذهبا ،

،ِحيثِتأثرواِتأثًراِكبرًياِ(2)القرآنِالكريمِيفِمعانيهِوألفاظهِونظمهِوأسلوبه

ِسواء. ِببةغةِالقرآنِالكريمِوهديهِعىلِحدٍّ

ِ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

ِ

 

                                                           

 .1/41ِ،42(ِالعمدة1ِ)

 .73،ِصِِ(ِاملقاييسِالبةغيةِعندِاجلاحظِيفِالبيانِوالتبيني2)
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 الفصل الثهالث

 
 يلنقد يف العصر األموجلذور الرتاثية لا
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 يلنقد يف العصر األموجلذور الرتاثية لا
ِ

 عوامل ازدلهار النقد:

ِ:تشجيع اخللفهاء واألمراء والوالة)أ(ِ

ِاألموي ِالعرص ِيف ِاحلياة ِظروف ِمنِِتغريت ِاخلةفة ِحتولت ِإذ ،

،ِوأقدرهمِعىلِالقيا ِبتبعاهتاِإىلِِخةفةِراشدةِيتوالهاِأكثرِاملسلمنيِكفاية

ِملكِعضودِيتوارثهِأفرادِالبيتِاألمويِحتتِمسمىِاخلةفة.

ِالبيت ِهذا ِخلفاء ِعىل ِاألموا  ِتدفقت ِمقدورِِوقد ِيف ِوأصبح ،

،ِوبامِأنِهؤالءِاخللفاءِكانواِعرًباِخلصاِحيسنونِِاخلليفةِأنِيعطيِماِيشاء

ِومكانهِتذوقِالشعرِونقده ِدوره ِويعرفونِله ِتقريبِعىلِعملواِفقدِ–ِ،

ِإليهمِالشعراء ِوأحسنوا ِمنِِ، ِكبري ِعدد ِبأسامء ِيمدنا ِاألديب ِفالتاريخ ،

ِأمثا :ِ ِمن ِأمية ِبني ِإىل ِكاملنقطعني ِأو ِمنقطعني ِكانوا ِالذين الشعراء

،ِوعبدِاهللِِ،ِواملتوكلِالليثيِ،ِوعبدِاهللِبنِالزبريِاألسديِاألخطلِالتغلبي

،ِونصيبِبنِِ،ِوأيبِصخرِاهلذِلِباسِاألعمى،ِوأيبِالعِبنِمها ِالسلوِلا

ِ.(1)،ِوعديِبنِالرقاعِوغريهمِرباحِموىلِعبدِالعزيزِبنِمروان

،ِوكانِمنِبنيِخلفاءِِوقدِتبعِهذهِاحلركةِاألدبيةِحركةِنقديةِقوية

ِ:ِِ،ِمنِأمثا ِبنيِأميةِووالهتمِمنِيتصدىِلنقدِالشعرِواحلكمِبنيِالشعراء

                                                           

وماِبعدها،ِواجتاهاتِالشعرِيفِالعرص336ِِ،ِصِِ،ِد/شوقيِضي،ِ(ِانظر:ِالعرصِاإلسةمي1)

 .131ِ،132،ِصِِ،ِد/صةحِالدينِاهلاديِِاألموي
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ِ،ِواحلجاجِالثقفيِوغريهم.ِامنِبنِعبدِامللك،ِوسليِعبدِامللكِبنِمروان

ِومنِأمثلةِذلك:

ِبن1ِ ِامللك ِعبد ِجملس ِيف ِواألخطل ِوالفرزدق ِجرير ِاجتمع ال

،ِوقا :ِليقلِكلِمنكمِِفأحرضِعبدِامللكِكيًساِفيهِمخسامئةِدينار،ِِمروان

ِ،ِفأيكمِغلبِفلهِالكيس،ِفقا ِالفرزدق:ِِبيًتاِيفِمدحِنفسه

ِربىِشفاءِالالرانِللجالالويفِالقطِربىأناِالقطرانِوالشعراءِج

ِ:(1)فقا ِاألخطل

ِ(2)هِدواءِالاعونِليسِلالاِالطالأنِِِِِِِِفإنِتالكِزقِزامالاللالةِفإنالاليِ

ِ:(3)فقا ِجرير

ِاءالالاربِمنيِنجالالالفليسِهلِِِِِِِِِِمِالوتِالذيِآيتِعليكالالأناِامل

ِ.(4)،ِفلعمريِإنِاملوتِيأيتِعىلِكلِيشءِفقا ِعبدِامللكِجلرير:ِخذِالكيس

                                                           

ِاألخطل،ِص1ِ) ِبريوتِ،ِدارِالكتبِالعلميةِمهديِممدِنارصِالدينِ،ِْشح:19(ِديوان ،2ِ:،ِطِ،ِلبنانِ،

  .1994ِ-هال1414ِ

 ،ِوهوِماِحيملِعليهِمنِاإلبلِوغريها.ِ(ِالزق:ِالسقاءِأوِالوعاءِمنِاجللد،ِالزاملة:ِمؤنثِالزامل2)

ِديوانِجرير،ِص3ِ) ِبريوت14( ِوالنرش، ِدارِبريوتِللطباعة ،ِِ ِويروىِِ 1986ِ-هال1406ِ، ،

ثتِعنهِِِفليسِهلاربِمنه...19ِخطلِيفِديوانهِصلأل  بلفظ:ِأناِاملوتِالذيُِحدِّ

،ِوُذكرِمنسوًباِلهِيفِبدائعِِ،ِوملِيردِبيتِالفرزدقِيفِديوانه69،ِصِِ(ِاجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب4)

ِاخلزرجي ِحسنيِاألزدي ِبن ِظافر ِابن ِلعيل ِصِالبدائه ،11ِ ِمرص، ِطبعة ِحني1861ِ، ِيف ، 

 منِاملصادرِلشاعرِيسمى:ِالقطران.ِنسبتهِكثري
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ِ:(1)،ِفأنشدهِقولهِدخلِجريرِعىلِعبدِامللكِبنِمروانِ-2

ِصحبكِبالرواحِِِِِِِِِِأتصحوِأ ِفؤادكِغريِصاحِ ِعشيةَِهمَّ

ِ:ِ.ِوملاِانتهىِجريرِإىلِقوله(2)فقا ِعبدِامللك:ِبلِفؤادك

ِونِراحالوأندىِالعاملنيِبطِِِِِِِِِِِألستمِخريِمنِركبِاملطايا

ِك ِنحن ِامللكِيقو : ِعبد ِعيلِ ِذلكجعل ها ِرد  ِيرددها،ِِ، ِجرير ِفأخذ ،

ِأوِ ِهذا ِبمثل ِفليمدحنا ِمنكم ِمدحنا ِمن ِويقو : ِلذلك ِيطرب واخلليفة

ِ.(3)،ِوأمرِلهِبامئةِمنِاإلبلِليسكت

ِ–ِلِعهدِوِوسليامنِ–الِدخلِالفرزدقِعىلِسليامنِبنِعبدِامللك3ِ

ِأباِ،ِفقا ِسليامن:ِأنشدناِِمروانِبنِالعزيزِعبدِموىلِنصيًباِعندهِفوجد يا

ِ:ِ(4)قولهِفأنشدهِ–نِينشدهِبعضِماِامتدحهِبهِأِوأرادِ–فراسِ

ِائبالالهلاِتالرةِمنِجذهبالاِبالعصِِِِِِوركبِكأنِالريحِتطلبِعندهم

ِإىلِشعبِاألكوارِذاتِاحلقائبِِِِِِرسواِيركبونِالريحِوهيِتلفهم

 نارِغالبِ-وقدِحرصتِأيدهيمِ-ِِإذاِاستوضحواِناًراِيقولونِليتها

ِ:(5)،ِفأنشدهِقولهِ:ِأنشدِموالكِياِنصيبِ،ِوقا ِلنصيبِامنفغضبِسلي

                                                           

 .76،ِصِِ(ِديوانِجرير1)

 ِ،ِولكنهِاستقبحِمثلِهذاِاالستهة .ِملِخي،ِعىلِعبدِامللكِأنِالشاعرِخياطبِنفسهِ(2)

 ِ.64،ِصِ،ِواجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب50،ِصِِ(ِانظر:ِذيلِاألماِل3)

ِِ:ِعيلِفاعورِ،ِْشحهِوقد ِله30،ِصِ(ِديوانِالفرزدق4) ،1ِ:،ِبريوت،ِطِدارِالكتبِالعلمية،

  .1987ِ-هال1407ِ

 .1/74،ِوالعمدة1/94ِ،ِواألماِلِللقاِل26ِ(ِنقدِالشعر،ِص5ِ)
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ِقفاِذاتِأوشالا ِوموالكِقالاربِِِِِِأقو ِلركبِقافلالالنيِلقيتهالالم

ِملعروفالالهِمنِأهالاللِودانِطالالبِِِانِإننيِالقفواِخربوِنِعنِسليم

ِولوِسكتواِأثنتِعليكِاحلقائبِِِِِفعاجواِفأثنواِبالذيِأنتِأهله

ِأحسن ِسليامن: ِغة (1)تفقا  ِيا ِقا : ِثم ِدينار،ِِ، ِمخسامئة ِنصيًبا ِأعط ،

ِ.(2)وأحلقِالفرزدقِبنارِأبيهِ

ِبالنامذجِالتيِتد ِ ِاخللفاءِأنِعىلِ–وضوحِبِ–وُكُتبِاألدبِمليئة

ِبالعنايةِِواألمراء ِوالشعراء ِالشعر ِيتعهدون ِالعرصِكانوا ِهذا ِيف والوالة

،ِمماِكانِلهِأثرِكبريِيفِِاء،ِوأنِجمالسهمِقدِازدانتِباألدبِواألدبِواالهتام 

ِ.(3)ازدهارِاألدبِوالنقدِعىلِحدِسواءِ

ِ:نشأة األحزاب وتعدد الفرق)ب(ِ

،ِثمِكثرتِِكانِلألحزابِوالفرقِالتيِنشأتِبزوغِشمسِبنيِأمية

ِاألدبِوالنقد ِفقدِكانِالشعرِِوتعددتِإبانِحكمهمِأثرِكبريِيفِهنضة ؛

وكانِلكلِ"،ِِلتيِتصارعت،ِولسانِاألحزابِاِوقودِالفتنِالتيِاشتعلت

ِالذينِينترصونِهلا ِوخطباؤها ِشعراؤها ِأوِطائفة ِويدافعونِعنها،ِِفرقة ،

،ِ(4)"الطوائ،ِاألخرىِاهلجاءِاملرِواملثالبِالفاحشةِويكيلونِألعدائهاِمنِ

                                                           

 .265ِ،266(ِالشعرِوالشعراء،ِص1ِ)

 .1ِ/73ِ،74(ِالعمدة2ِ)

 .82(ِانظر:ِاملقاييسِالبةغيةِعندِاجلاحظِيفِالبيانِوالتبيني،ِص3)

 .82ِ(ِاملرجعِالسابق،ِص4ِ)
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ِدارتِالدائرةِعىل ِما ِينقسمونِِفإذا حزبِمنِاألحزابِفإنِشعراءهِكانوا

ِقسمني:

ِحلزبه ِيبِقسمِيظلِوفيًّا ِاستعادةِِكيِعىلِأطةله، ِمتمنًيا ِأو ِماواًل ،

والقسمِاآلخرِيتحو ِإىلِاحلزبِاحلاكمِرغبةِأوِرهبةِعىلِنحوِماِجمده،ِ

ِعبد ِمن ِإىلِِكان ِمنقطًعا ِكان ِالذي ِالزبرييني ِقيسِالرقياتِشاعر ِبن اهلل

ِمصعبِبنِالزبري.

البنِقيسِعندِعبدِامللكِبنِمروان ِ:(1)قولهِ،ِفلامِأنشدهِفلامِقتلِمصعبِشفعوِا

ِهِالذهبالالالالالعىلِجبنيِكأنِِِِِِِِيعتد ِالتاجِفوقِمفرقالالالالالهِ

ِ:(2)قا ِعبدِامللك:ِأِلِتقو ِهذا؟ِوملصعبِتقو 

ِاءِالالالجتلتِعنِوجههِالظلمِِِِِِِِِِِإنامِمصعبِشهابِمنِاهلل

ِاءالجبالالروتِوالِبالالهِكربيالِِِِِِِِِِملكهِملكِقوةِليسِفيالالالهِ

مِوجةءِالظلم،ِوأعطيتنيِمنِاملدحِماِالِفخرِفأعطيتهِاملدحِبكش،ِالغم

.ِووجهِ(3)فيه،ِوهوِاعتدا ِالتاجِفوقِجبينيِالذيِهوِكالذهبِيفِالنضارة

حِعد ِبهِاملادِهذاِأنِأجلِمنِهوِإنامِ–ِقدامةِقا ِكامِ–عتبِعبدِامللكِ

                                                           

ِديو1) ِصِ( ِقيسِالرقيات، ِبن ِاهلل ِعبد ِصادر،5ِان ِدار ِيوس،ِنجم، ِممد ِد. ِوحتقيق: ِْشح ،

 بريوت.

 .91(ِاملرجعِالسابق،ِص2ِ)

ِص3ِ) ِالعسكري، ِهة  ِأليب ِالصناعتني ِانظر: ِأبو104ِ( ِوممد ِالبجاوي، ِممد ِعيل ِحققه: ،

 .168ِ،169هال،ِونصوصِنقدية،ِص1419ِالفضلِإبراهيم،ِاملكتبةِالعرصية،ِبريوت،ِ
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ِ–التيِهي:ِالعقلِوالعفةِوالعد ِوالشجاعةِِ-عنِبعضِالفضائلِالنفسيةِ

ِوالزينةِاجلسمِأوصافبِيليقِماِإىل ِالبهاء ِعيوبِِيف ِمن ِعيب ِوهذا ،

ِ.(1)املديح

إنِابنِقيسِالرقياتِكانِيفِمدحيتهِ"ومنِاحلقِواإلنصافِأنِنقو :ِ

ِومبدئه ِنفسه ِمع ِيشوهِِمنطقيًّا ِأن ِيشأ ِومل ِيفتعلها، ِمل ِشخصية ِفتجربته ،

ِ.(2)"طبيعتها

كلهِ.ِفكانِلذلكِ(3)وقدِحدثِنحوِذلكِبنيِعبدِامللكِوكثريِعزة

ِأثرِواضحِيفِإذكاءِاحلركةِاألدبيةِوالنقدية.

ِ:جمهالس األدب والنقد)ج(ِ

ملِتكنِاملجالسِاألدبيةِوالنقديةِيفِالعرصِاألمويِمصورةِيفِقصورِ

،ِواشتهرِمنِبنيِِ،ِفقدِانترشتِيفِالشا ِوالعراقِواحلجازِاخللفاءِوالوالة

عقيلِبنِأيبِ،ِوجملسِعقيلةِبنتِِهذهِاملجالسِجملسِسكينةِبنتِاحلسني

ويعلقِ"،ِكامِكانِللشعراءِجمالسهمِالتيِيتذاكرونِفيهاِاألشعار،ِِطالب

ِالصورِ ِنقد ِإىل ِاملعاِن ِتتجاوز ِتعليقات ِبعض ِشعر ِعىل بعضهم

ِهباِ(4)"والتشبيهات ِتزخر ِهائلة ِنقدية ِثروة ِاملجالس ِهذه ِأثمرت ِوقد .

ِ:ِ،ِمنهاِكتبِاألدبِوالنقد

                                                           

 .184(ِنقدِالشعرِلقدامةِبنِجعفر،ِص1ِ)

 .162(ِاجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب،ِص2ِ)

 .197ِ-195(ِراجع:ِاملوشح،ِص3ِ)

 .67ِ،98(ِمعاملِعىلِطريقِالنقدِالقديم،ِص4ِ)
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ِبنتِعقيلِبنِأيبِطال1 ِكانتِعقيلة ِهيِِبِجتلسِللناسال ِفبينا ،

،ِِ،ِفقالت:ِائذنواِلهبالبابِ–رِمعمِبنِمجيلِ–جالسةِإذِقيلِهلا:ِالعذريِ

ِ:(1)،ِفقالتِله:ِأأنتِالقائلِفدخل

ِولكنِطةبيهاِملاِفاتِمنِعقيلِِِِِفلوِتركتِعقيلِمعيِماِطلبتهاِ

ِ :(2)إنامِتطلبهاِعندِذهابِعقلك،ِلوالِأبياتِبلغتنيِعنكِماِأذنتِلك،ِهي

ِإىلِاليالالالالو ِينميِحبهاِويزيدِِِِِِِعلقتِاهلوىِمنهاِوليًداِفلمِيز 

ِاِيبيدِيبالاليدالوالِحبالالالهاِفيالالمِِِِِِِفةِأناِمردودِبمالالالاِجئتِطالبا

ِوحييالالالالاِإذاِفالالالالالارقتهاِفيعالودِِِِِيموتِاهلوىِمنيِإذاِماِلقيالالتها

،ِثمِِئذنواِهلام،ِفقالت:ِاِثمِقيلِهلا:ِهذاِكثريِعزةِواألحوصِبالباب

ِأحوصِفأقلِالعربِوفاءِيفِِأقبلتِعىلِاألحوصِفقالت ِأنتِيا ِوأما :

ِ:(3)قولك

ِاالليًةِإذاِنجالالالالمِالثالالالرياِحلقِِِِِِِِِةِفتواعداالمنِعاشقنيِتراس

ِعبًداِففالالالالالالالرقِعنهامِماِأشفقاِِِِِِبعثاِأمامهمالالالالالالالاِخمافةِرقبة

ِاالالالالحتىِإذاِوضحِالصباحِتفرقِِِِِِِِباتاِبأنعمِليلالالةِوألالالالالالذها

                                                           

 .ِ،ِبريوتِدارِصادرِ،98ِ،ِصِِ(ِديوانِمجيلِبثينة1)

 .40ِِ،41ِ،38ِِ،ِصِاملرجعِالسابقِ(2ِ)

،ِمكتبةِِإبراهيمِالسامرائي/:ِدِ،ِمجعِوترتيب148،ِصِِحوصِاألنصاري(ِانظر:ِديوانِاأل3)

 .ِ 1969ِ-ِهال1389،ِِ،ِبغدادِاألندلس
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ِ:(1)،ِأماِواهللِلوالِبيتِقلتهِماِأذنتِلك،ِوهوِأالِقلت:ِتعانقا

ِولوِسةِالقلبِعنهاِصارِِلِتبعاِِِِكمِمنِدِنِهلاِقدِرصتِأتبعه

ِ:(2)،ِوقالتِله:ِياِفاسق،ِأنتِالقائلِوأماِكثريِفأمرتِجوارهياِأنِيكتفنه

ِوصاحِغرابِالبنيِأنتِحزينِِِِِِِِِِِا ِوفارقِجريةالالأإنِز ِأمج

قنِثوبهِياِجواري،ِفقا :ِجعلنيِاهللِفداءك،ِ أينِاحلزنِإالِعندِهذا؟!ِخرِّ

ِ:(3)إِنِقدِأعقبتِبامِهوِأحسنِمنِهذا،ِثمِأنشدها

ِ(4)كئيًباِسقيالاًمِجالالالًساِأتلالالددِِأأزمعتِبينًاِعاجًةِوتركتني

ِاِتطمئنِفتربدالاِمالشجمكانِالِِِِِِِِِاةِحرارةِالوبنيِالرتاقيِوالله

ِفقبضهاِ ِيامنية، ِوحلة ِدينار ِبامئة ِله ِوأمرت ِجواري، ِيا ِعنه ِخلني فقالت:

ِ.(5)وانرصف

ِاحلسني2ِ ِبنت ِسكينة ِباب ِإىل ِاخلطفي ِبن ِعطية ِبن ِجرير ِجاء ال

ِعليها ِالدخو  ِيف ِلهِيستأذن ِتأذن ِفلم ،ِِ ِله:ِ، ِتقو  ِجارية وأرسلتِإليه

ِ:(6)تقو ِلك:ِأأنتِالقائلِسيديت

                                                           

 .133،ِصِِاألنصاريِاألحوصِديوان(ِانظر:1ِ)

ِ-هال1391ِ،ِمجعهِوْشحه:ِد.ِإحسانِعباس،ِدارِالثقافة،ِبريوت،ِلبنان،170ِ(ِديوانِكثريِعزة،ِص2ِ)

1971. ِ 

 .439ِ،437سابق،ِصِ(ِانظر:ِاملرجعِال3)

 (ِأتلدد:ِأتلفتِيمينًاِوشامالِمتحرًيا.4)

 بترصف.214ِ،215ِ(ِاملوشح،ِص5ِ)

 .452(ِديوانِجرير،ِص6ِ)
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ِوقتِالزيارةِفارجعيِبسة ِِِِِِصائدةِالقلوبِوليسِذاِِطرقتك

ِطريقةِ ِسلكت ِوال ِأحسنت ِما ِمواليت: ِلك ِتقو  ِفقالت: ِنعم، قا :

ِوقربتِ ِرحبت ِأال ِاحلبيب؟ ِزيارة ِفيه ِتصلح ِال ِوقت ِأيكون الشعراء.

،ِويفِرواية:ِهةِأخذتِبيدهياِفرحبتِهبا،ِوأدنيتِ(1)وقلت:ِفادخيلِبسة 

ِ.(2)،ِوفيكِضع،ِ،ِأنتِعفي،ِيقا ِملثلهاِجملسهاِوقلتِهلاِما

الِقا ِالسائبِبنِذكوانِراويةِكثري،ِقا ِِلِكثريِعزةِيوًما:ِاذهبِبناِإىل3ِ

ِ:(3)ابنِأيبِعتيقِنتحدثِعنده،ِفذهبناِإليهِفاستنشدهِابنِأيبِعتيقِفأنشده

ِمنِحبلِالقرينِقِِِِِِِأبائنةِسعدىِنعالالالالمِستبني ِرينالكامِانبت 

ِحتىِبلغِقوله:

ِوليسِملالالنِخانِاألمانةِدينِِِِِِِفأخلفنِميعاديِوخنِأمانتيِ

ِ:ِ(4)،ِوعىلِالديانةِتبعتها؟ِفأنشدهِكثريِبنِأيبِمجعةياِفقا ِابنِأيبِعتيق:ِ

ِونالدهنِرهالوأدركنيِمنِوعِِِِِِكذبنِصفاءِالودِيو ِمالالالله

ِذاكِ ،ِِللقلوبِإليهنِوأدعىِ،ِهلنِأصلحِ–ِواهللِ–فقا ِابنِأيبِعتيق:

ِكا ِمنكن ِهبن ِأعلم ِالرقيات ِقيس ِبن ِاهلل ِللصوابِِعبد ِوأوضع ،

ِ:(5)حيثِيقو ِمواضعهِفيهن،

                                                           

 .222(ِاملوشح،ِص1ِ)

 .5ِ/50(ِاألغاِن2ِ)

 .172(ِديوانِكثري،ِص3ِ)

 .173(ِانظر:ِاملرجعِالسابق،ِص4ِ)

 .163(ِديوانِعبدِاهللِبنِقيسِالرقيات،ِص5ِ)



-86- 

 

 

 

ِالاِدعالالجالوالتيِيفِطرفالالهِِِِِِِِِحبالالالذاِالالالالد ِوالغنالالالالالج

ِ(1)والتيِفاليِوصلهاِخلالالجِِِِِِِِِوالتيِإنِحالالالالالدثتِكذبت

ِ.(2)فسكنِكثريِواستحىلِهذاِالشعرِ

ِ:األسواق األدبية)د(ِ

ِ ِاجلاهيلِأدت ِالعرصين ِيف ِتعقد ِكانت ِالتي ِاألدبية األسواق

اِيفِالنشاطِاألديبِوالعملِعىلِإجادته ،ِوالبحثِعنِِواإلسةميِدوًراِهامًّ

ِ.(3)الوسائلِالتيِترقىِهباِاألعام ِاألدبيةِ

ِعمًقاِ ِوازداد ِيفِالعرصِاألموي، ِنشاطِاألسواقِاألدبية ِاستمر وقد

ِفقامتِسوقِاملر ِواتساًعا، ِبالكوفةِِبدِبالبرصةوشموالً ِوسوقِالكناسة ،

ِاألدباءِ ِيلتقيِفيه ِفسيًحا ِميداًنا ِوكانا ِاألدبِوالنقد، ِفعا ِيفِهنضة بدور

ِ،ِمنها:ِ،ِمماِأثمرِالكثريِمنِاملةحظاتِالنقدية(4)والنقاد

ِاألصمعي1 ِقا  ِلقيتِِال ِيقو : ِالعةء ِبن ِعمرو ِأبا ِسمعت :

،ِفقا ِالفرزدق:ِخذ،ِِثتِشيًئا،ِفقلت:ِياِأباِفراس،ِأحدِاملربدالفرزدقِيفِ

ِ:(5)ثمِأنشدِن

                                                           

 ضطراب.(ِخلج:ِا1)

 .84ِ،85،ِصِِ،ِوانظر:ِاجتاهاتِالنقدِاألديب202(ِاملوشح،ِص2ِ)

 .88،ِصِِ(ِاملقاييسِالبةغيةِعندِاجلاحظِيفِالبيانِوالتبيني3)

 .88ِ،ِصِِ(ِانظر:ِاملرجعِالسابق4)

 .154(ِاملوشح،ِص5ِ)
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ِ(1)ومنِفةةِهباِتستودعِالعيسِِِِِِِِكمِدونِميةِمنِمستعملِقذف

ِاكتمهاِ ِفقا : ِللمتلمس. ِهذا ِاهلل! ِسبحان ِفقلت: ِعمرو: ِأبو قا 

ِ.(2)فلضوا ِالشعرِأحبِإىلِمنِضوا ِاإلبلِ

ِ:(3)وله،ِفلامِبلغِقِالِكانِذوِالرمةِينشدِإحدىِقصائدهِبالكناسة2

ِ(4)رسيسِاهلوىِمنِحبِميةِيربحِِِِِِِإذاِغريِالنأيِاملحبنيِملِيكد

،ِِ،ِفأخذِذوِالرمةِيفكرِ،ِأراهِقدِبرحِ:ِياِذاِالرمةِصاحِبهِابنِشربمة

ِثمِعادِفأنشد:

ِرسيسِاهلوىِمنِحبِميةِيربحِِِِِِِإذاِغريِالنأيِاملحبنيِملِأجد

ِ ِاحلكم ِبن ِغيةن ِراوِ–قا  ِاخلرب ِفذهبتِ–ي ِبنِ: ِاحلكم ِأيب إىل

البحرتيِبنِاملختارِفأخربتهِاخلرب،ِفقا :ِأخطأِابنِشربمةِحيثِأنكرِعليه،ِ

َِِأوِِْ}:ِ،ِإنامِهذاِكقولهِتعاىلِوأخطأِذوِالرمةِحيثِرجعِإىلِقوله ِيِفَِِكُظُلاَمت 

يٍَِِّبْحرِ  َِفْوَقُِِضَهاَبعُِِْظُلاَمٌتَِِسَحاٌبَِِفْوِقهِِِِمنَِِْمْوٌجَِِفْوِقهِِِِمنَِِْمْوٌجَِِيْغَشاهُِِجُلِّ

َِِْيَدهَُِِأْخَرَجِِإَِذاَِبْعضِ  ِماِ(6)،ِأي:ِملِيرهاِوملِيكدِ(5){...َيَراَهاَِيَكْدِِمَل .ِوهذا

                                                           

 (ِمستعملِقذف:ِطريقِبعيد.1)

 .154ِ،153ِ،ِصِِ(ِاملوشحِللمرزباِن2)

ِ-هال1ِ،1402ِ،ِحتقيق:ِعبدِالقدوسِأبوِصالح،ِمؤسسةِاإليامن،ِجدة،ِط2ِ/192ِِرمة(ِديوانِذيِال3)

1982.  

 (ِرسيسِاهلوى:ِأثرهِوبقيته.4)

 .40(ِسورةِالنور:ِآية5ِ)

 .235،ِصِِ(ِاملوشحِللمرزباِن6)
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ِ"ماِكادِيفعل"،ِو"ملِيكد"أنِالذيِيقتضيهِ،ِإذِيرونِِيؤكدهِاملحققون

ِ.(1)،ِوالِقاربِأنِيكون،ِوالِظنِأنهِيكونِهوِأنِالفعلِملِيكنِمنِأصله

ِ:ئضازدلهار فن النقها)و(ِِ

كانِلشيوعِوازدهارِفنِالنقائضِيفِالعرصِاألمويِأثرِكبريِيفِهنضةِ

النقد،ِفإهناِتقو ِعىلِمراجعةِماِقيلِمنِالشعرِيفِمعنىِمنِاملعاِنِثمِنقضهِ

ِقبلِأنِخيرجِ(2)بشعرِآخرِأبلغِوأسري ،ِمماِجيعلِاملنشئِيفكرِوينقحِكثرًيا

عمِذلكِماِرويِ،ِيدِ،ِحتىِالِيتعرضِليشءِمنِالنقضِشعرهِإىلِالناس

منِأنِالفرزدقِأخذتهِاحلميةِيفِجملسِعبدِامللكِفقا :ِالنوارِطالقِثةًثاِ

والِجيدِِ،ِأبًداِينقضهِأنِ–ِجريرِإىلِوأشارِ–إنِملِأقلِشعًراِالِيستطيعِهذاِ

ِ:(3)،ِقا ِعبدِامللك:ِوماِهو؟ِقا ِالفرزدقِيفِالزيادةِعليهِمذهًبا

ِنفسكِفانظرِكي،ِأنتِمزاوله؟بِِِِِِفإِنِأناِاملوتِالذيِهوِواقع

ِ(4)منِاملوتِإنِاملوتِالِشكِنائلهِِِِِوماِأحالدِياِابنِاألنانِبوائل

ِإنِملِأكنِنقضتهِِفأطرقِجريرِقلية ِطالقِثةًثا ِأ ِحزرة ِثمِقا : ،

ِهات ِامللك: ِعبد ِفقا  ِالِمالةِوزدتِعليه، ِطلقِأحدكم ِفواهللِلقد ،ِِ،

ِ:(5)فأنشدِجرير

                                                           

 .180ِ،183،ِوروحِاملعاِنِلأللويس،ِص275ِ(ِانظر:ِدالئلِاإلعجاز،ِص1ِ)

 ِ.42األديب،ِصِِانظر:ِمارضاتِيفِالنقدِ(2)

 .504(ِانظر:ِديوانِالفرزدق،ِص3ِ)

ِ(ِبوائل:ِبناج.4)

 .388(ِاتظر:ِديوانِجرير،ِص5ِ)
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ِبكفيكِياِابنِالقنيِهلِأنتِنائلة؟ِِِِِِينيكِفالتمسأناِالبدرِيغشىِنورِع

ِاِيطالاولهالالفجئنيِبمثلِالدهرِشيئًِِِِِِِدالأناِالدهرُِيفنيِاملوتِوالدهرِخال

ِالنوارِفبانتِ،ِعليكِوطلقِفراسِأباِياِ–ِواهللِ–فقا ِعبدِامللك:ِفضلكِ

ِ.(1)شديًداِندًماِعليهاِوند ِ،ِالفرزدقِمن

،ِكلِيريدِأنِيدِلِِنِالنقائضِوشعرائهاوقدِأكثرِالنقادِحديثهمِع

ِصيته ِوذاع ِأمره ِفشا ِالذي ِالشعري ِالفن ِهذا ِيف ِالشعراءِِبدلوه ِوكان ،

ِالنقد ِهذا ِيف ِيشاركون ِالنرصاِنِأنفسهم ِيقو : ِجرير ِفكان يريدِِ-،

ِواحلمرِ-األخطل ِللخمر ِللملوك(2)أنعتنا ِوأمدحنا ِالشعر.ِِ، ِمدينة ِوأنا ،

ِأيكمِأشعر؟ِفقا ِأمدحهمِللملوكِوأنعتهمِللخمرِوسئلِاألخطل: ِأنا : 

ِج ِوأما ِوأشبهنالريالواحلمر، ِفأنسبنا ِالفرزدقِفأفخرنِاالر ِوأما ِوقا ِِاالال، ،

ِ:(3)مروانِبنِأيبِحفصة

ِالوِالقريالالضِومرهِجلريالرحلِِِِِِِِِِذهبِالفرزدقِبالفخارِوإنام

،ِِ:ِماِأحوجِابنِاملراغةِمعِعفتهِإىلِصةبةِشعريِوكانِالفرزدقِيقو 

،ِوسمعِالراعيِالنمرييِإنساًناِيتغنىِ(4)أحوجنيِإىلِرقةِشعرهِملاِترونوماِ

ِ:(5)جريرِبقو ِ–ِلهِقعودِعىلِ–

                                                           

 .69،ِصِِ،ِواجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب19/32(ِانظر:ِاألغاِن1ِ)

 (ِاحلمرِ)بضمِاحلاءِفسكونِامليم(:ِالنساء.2)

 .459،ِصِِ(ِالشعرِوالشعراء3)

 ،ِوكانِالفرزدقِزيرِنساء.ِهيامهِهبن(ِملاِترون:ِأيِملاِيرونِمن4ِ)

 .446،ِصِِ(ِديوانِجرير5)
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ِعوىِمنِغريِيشءِرميته ِاالالبقافيةِأنفاذهاِتقطالرِالدمِِِِِِِوعاو 

ِاالقرىِهندواِنِإذاِهزِصممِِِِِاالخروجِبأفالواهِالالالالرواةِكأهن

:ِلعنةِاهللِعىلِمنِيلومنيِِاعي،ِفقا ِالرِ:ِجلريرِ:ِملنِهذا؟ِقيلِفقا 

ِ.(1)أنِيغلبنيِمثلِهذاِ

ِ:نشأة بعض العلوم العربية)و(ِ

ِالنحو ِكعلمي  ِالعربية ِبعضِالعلو  ِنواة ِوضعتِيفِعرصِبنيِأمية

ِ ا(2)واللغة ِخاصًّ ِاهتامًما ِالنحو ِعلم ِونا  ِيتِّسبِِ، ِأن ِخيشون ِكانوا ِإذ ،

ِالقرآن ِلغة ِإىل ِِاللحن ِعِ"، ِيلوون ِال ِمنكمشنيِيفِفهبِالعلامء ىلِيشء

،ِفكانِيسريِبخطىِفسيحةِتبرشِباألملِالقويِالعاجلِحتىِنضجِِتدوينه

ِ.(3)ِ"،ِدونِسائرِالعلو ِاللسانيةِِ،ِفتمِوضعهِيفِالعرصِاألمويِودناِجناه

ِفيهِمنِِوقدِأخذِبعضِالنحاةِيتعقبونِالشعراء ،ِويربزونِماِوقعوا

،ِوسيأيتِِدِهوِالنقدِاللغوي،ِفنشأِلونِجديدِمنِألوانِالنقِخمالفاتِلغوية

ِاحلديثِعنه.

 اجتهالهات النقد يف العصر األموي:
ِإىلِترجعِ–يفِمجلتهاِِ–تعددتِاجتاهاتِالنقدِيفِهذاِالعرصِغريِأهناِ

ِ،ِواالجتاهِاللغوي.ِ،ِمها:ِاالجتاهِاألديبِاهنيِأساسينياجت

                                                           

 .311،ِصِِ(ِانظر:ِالشعرِوالشعراء1)

 .94،ِصِِ(ِانظر:ِاملقاييسِالبةغيةِعندِاجلاحظِيفِالبيانِوالتبيني2)

  .2ِ،1995،ِدارِاملعارف،ِط25(ِنشأةِالنحوِوتاريخِأشهرِالنحاةِللشيخِممدِالطنطاوي،ِص3ِ)
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 : االجتهاه األدب :الأو

ِاالجتاه سانِواالستهجان،ِ،ِفشملتِاالستحِوقدِتعددتِجوانبِهذا

،ِوغريِِ،ِونقدِاملذهبِالشعريِ،ِواملوازنةِبنيِاملعاِنِواحلكمِبنيِالشعراء

ِوالفنية ِالنقدية ِاللمسات ِهذاِِ،ِذلكِمن ِعرضِلبعضِنامذج ِييل وفيام

ِاالجتاه:

ماِرويِأنِعبدِامللكِبنِمروانِكانِ:ِِفمن قبيل االستحسهان)أ(ِ

ِمنِالعربِولدِنِو اليق ِأحًدا ِيِّسِنِأن ِما ِبنِِ: ِيلدِنِإالِعروة ممنِمل

ِ:ِ(1)ِ،ِلقولهِوردالال

ِ(2)دالالالالوأنالتِامالرؤِعاىفِإنالاءكِواحِِِِِوإِنِامرؤِعاىفِإنائيِْشكالالالالة

ِ(3)بجسميِشحوبِاحلقِواحلقِجاهدِِِِِرىالأهتزأِمنيِأنِسمنتِوأنِت

ِ(4)وِقالراحِاملاءِواملاءِبالالاردالوأحسالالِِِِِو ِكثريةالالأفرقِجسميِيفِجس

:ِأنشدِذوِالرمةِِالستهجانِماِرويِعنِأيبِعبيدةِأنهِقا ومنِقبيلِا

ِ:(5)،ِفلامِبلغِقولهِبة ِبنِأيبِبردةِقصيدةِيمدحهِهبا

                                                           

 .2ِ/182،ِواألغاِن315ِ،ِصِِلشعراء(ِالشعرِوا1)

يفِِ"فعولنِ":ِإذِصارتِِ،ِوعىلِذلكِيكونِالبيتِخمروًماِ،ِإِنِبدونِواو29(ِروايةِالديوانِص2ِ)

أنهِيأكلِِ"عاىفِإناءكِواحد"،ِوأرادِبقوله:ِِبإسقاطِأو ِالوتدِاملجموعِ"عولن"أو ِاملرصاعِ

 وحده.ِ

 شحوبِإىلِاحلقِمنِإضافةِاليشءِإىلِسببه.،ِوإضافةِالِ:ِهزالهِوتغريهِ(ِشحوبِاجلسم3)

 :ِاخلالصِالذيِالِخيالطهِلبنِوالِغريه.ِ:ِْشبهِشيًئاِبعدِيشء.ِالقراحِ(ِحساِاملاء4)

 .3/1813(ِديوانِذيِالرمة5ِ)
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ِ(1)فقلتِلصيالدحِانتجعيِبةالِِِِِِِِِِرأيتِالناسِينتجعالالالونِغيًثا

ِ.(2)،ِفإنهِالِحيسنِأنِيمدحِقا ِبة :ِأعل،ِناقته

ىلِعبدِامللكِبنِمروان،ِومنهِماِرويِمنِأنِأرطأةِبنِسهيةِدخلِع

ِأْشبِِِِِِِِِِِ ِما ِكي،ِأقو ِوأنا ِهلِتقو ِاليو ِشعرًًِا؟ِفقا : فقا ِعبدِامللك:

ِ:ِ(3)،ِوأناِالذيِأقو ِوالِأطربِوالِأغضب؟ِوإنامِيكونِالشعرِعىلِهذا

ِدالكأكلِاألرضِساقطةِاحلديِِِِِِِِرأيتِاملرءِتأكلهِالليالالالالالاِلِ

ِدِالالالالعىلِنفسِابنِآد ِمالنِمزيِِِِِِِِِأيتالالةِحنيِتالالالوماِتبقيِاملني

ِالدالتالويفِنالذرهالالالالاِبالأيبِالوليالِِِِِِِِوأعلمِأهنالالالاِستكالالالرِحتى

،ِِ:ِملِأعنكِأرطأةِفقا ِ–وكانِيكنىِبأيبِالوليدِِ-ففزعِعبدِامللك

ِ.(4)إنامِعنيتِنفيس،ِفقا ِعبدِامللك:ِوأناِأيًضاِ

،ِإذِهوِمماِينغصِعليهمِِوقدِكرهِاحلذاقِأنِخياطبِامللوكِبمثلِهذا

،ِورويِعنِبعضِامللوكِأنهِقا :ِماِهلؤالءِالشعراءِقاتلهمِ(5)أوقاتِلذاهتم

ِنغصونِبهِفيِمنهم،ِلهِذكًراِأكثرِنحنِ–ِاملوتِيريدِ–،ِربامِذكروناِشيًئاِِاهلل

                                                           

 :ِاسمِناقته.ِ(ِصيدح1)

 .234ِ،235،ِصِِ(ِاملوشحِللمرزباِن2)

ِاألعلمي2/485رشيِ،ِوربيعِاألبرارِونصوصِاألخيارِللزخم308ِ(ِاملوشح،ِص3ِ) ،ِبريوت،ِِ،ِمؤسسة

 هال.1ِ،1412:ط

 .354،ِصِِ(ِالشعرِوالشعراء4)

،ِعىلِأنِمراعاةِحا ِاملخاطبِِ،ِأماِمنِالناحيةِالرشعيةِفينبغيِأنِنذكرهِ(ِهذاِمنِالناحيةِالفنية5)

 ووقتِاخلطابِأمرِها ِعىلِكلِحا .
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ِ.(1)عليناِأوقاتِلذتنا؟

ِ ِامللكِخرجِمنِاحلام  ِبنِعبد ِ–ِاخلليفةِوهوِ–ويروىِأنِسليامن

:ِأناِفقا ِ–ِالوجهِحسنِوكانِ–،ِونظرِيفِاملرآةِفأعجبهِمجالهِِالصةةِيريد

ِإحدىِحظاياهِامللكِالشاب ِفتلقته ِكي،ِتريننِ، ِهلا! ِفقا  ِفتمثلتِي، ؟

ِ:(2)بقو ِموسىِشهوات

ِانالالكِفالالعابهِالناسِغريِأنِِِِِِِِِليسِفيمالاِبالالالداِلناِمنكِعيالب

ِأنِالِبقالالاءِلإلنسالالالالانِغريِِِِِِقىالالاعِلوِكنتِتبالالالأنتِنعمِاملت

ِ.(3)،ِفامِباتِإالِميًتاِتلكِالليلةِفتطريِهباِورجع،ِفحم

ِ:ِاحلكم بني الشعراء)ب(ِ

سئلِمسلمةِبنِعبدِامللك:ِأيِالشاعرينِأشعر؟ِأجريرِأ ِالفرزدق؟ِ

ِ.(4)،ِوليسِيقو ِمعِاخلرابِيشءِ،ِوجريرِهيد ِفقا :ِإنِالفرزدقِيبني

ِ:(5)حيكمِبنيِالفرزدقِوجرير،ِفقا ِِوطلبِإىلِالصلتانِالعبديِأن

ِارعالالوباملجدِحتظىِدار ِواألقِِِِِاالالالأالِإنامِحتظىِكليبِبشعرهال

ِولكنِخرًياِمالنِكليبِجماشالعِِِِرهالأرىِاخلطفيِبذِالفرزدقِشع

                                                           

 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.2ِ/136ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(ِالعمدة1ِ)

 هال.1418،ِدارِالكتبِالعلمية،ِبريوت،2ِ/21ِ(ِعيونِاألخبارِالبنِقتيبة،2ِ)

 .2/136ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(ِالعمدة3ِ)

 .161(ِاملوشحِللمرزباِن،ِص4)

 .338ِ،339(ِالشعرِوالشعراء،ِص5ِ)
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ِجريرِولكالنِيفِكليبِتواضعِِِِِهِفياِشاعًراِالِشاعالرِاليالو ِمثلال

ِاتِالفوارعالهِالباذخالولكنِعلتِِِجريرِأشالدِالشاعرينِشكيمالالة

ِالعاللهِبالاذخِلذىِاخلسيسةِرافالِِِِويرفالعِمنِشعرِالفرزدقِأنالالهِ

ِعالالاهِرثالاِغمدهِوهوِقالاطوتلقِِِِبجفنه(1)وقدِحيمدِالسي،ِالددان

ِأحلتِعليالهِمنِجريرِصالواعالقِِيناشدِنِالنرصِالفرزدقِبعدما

ِدعالوااليثبالتِأنًفالالاِكشمتالالهِاجلِِفقاللتِلهِإِنِونالرصكِكالذي

ِفقلتِهلاِسالدتِعليكِاملطالالعِوقالتِكليبِقدِْشفناِعليكمِِِِِ

ِعامةن" ِتنازعه ِالعبدي ِالذيِِفالصلتان ِالشعر ِيف ِالتربيز ِعامل :

ِعىلِجرير ِالفرزدقِيعطفه ِعن ِويصده ،ِِ ِاجلاه ِوعامل الذيِِاالجتامعي،

ِ.ِجيعلهِيرفعِمنِشعرِالفرزدقِويقيصِجريًرا

ِنا ِجريرِمكانةِاج ،ِيفِحنيِارتفعِشأنِِتامعيةِبشعرهوبتعبريِآخر:

ِ.(2)"الفرزدقِيفِالشعرِبمكانتهِاالجتامعيةِ

ِ:املوازنة بني املعهان )ج(ِ

ِ:(3)الِأنشدِكثريِعزةِابنِأيبِعتيقِقصيدتهِالتيِيقو ِفيها1ِ

ِمنِخلييلِبنائل ِلهِبقليالقليِِِولستِبراض  ِلالاللِوالِراض 

                                                           

 يِالِيقطع.،ِالذِ(ِالددان:ِالكل1)

 .98صِِ،ِ(ِاجتاهاتِالنقدِاألديب2)

 .201ِ،202،ِصِِ،ِوانظر:ِاملوشحِللمرزباِن112(ِديوانِكثري،ِص3ِ)
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،ِالقرشيانِأصدقِِفقا ِابنِأيبِعتيق:ِهذاِكة ِمكافئِوليسِبعاشق

ِ:ِحيثِيقو ،ِمنكِوأقنع:ِابنِأيبِربيعةِ

ِإنمالاِيقنالعِاملحالالبِالرجالالالالاءِِفعالالالديِنائةِوإنِلالالالمِتنييل

ِوحيثِيقو :

ِوكثيالالالرِمنهاِالقليالالاللِاملهالالالناِليتِحظيِكطرفةِالعنيِمنهاِ

ِ:(1)وابنِقيسِالرقياتِحيثِيقو 

ِالالالنىِثالالمِأمطالالالالليناومنيناِاملُالِرقيِبعمالالالركِالِهتجالالريناِ

ِالواعديناِ–ولوِمطلتِِ–نحبِِِعِديناِيفِغالالالدِماِشئتِإنالاِِ

ِنعيالالالشِبمالالالاِنؤملِمنكِحيناِفإماِتنجزيِعالالالالالديتِوإماِ

،ِولوِكانِِ؛ِألنِاملحبِيقنعِبالقليلِوقدِوفقِابنِأيبِعتيقِيفِنقده

ِخاطفة ِأِنظرة ِزائًرا، ِطيًفا ِممطوالِو ِوعًدا ِأو ِأمةِ، ِأو ِقا ِِِمبدًدا، ِكام ،

ِ:(2)مجيل

ِيوافقِطريفِطرفهاِحنيِتنظرِِِِِِِِِِِِِِلهالاءِلعالالأقلبِطريفِيفِالسم

ِ:-ِأيًضاِ–وكقولهِ

ِلوِأبرصهِالوايشِلقرتِبةبلهِِِِِِذيِالالالةِبالالنِبثينالوإِنِألرىضِم

ِابِآملهِالوباألملِاملرجوِقدِخِِِِِِنىالالعِوباملالالالبة،ِوبأنِالِأستطي

ِأواخالالالالرهِالِنلتالالقيِوأوائلهِِِِِِعجىلِوباحلو ِتنقيضِوبالنظرةِال

                                                           

 .137،ِصِِ(ِديوانِابنِقيسِالرقيات1)

 .167،ِصِِ،ِوانظر:ِاجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب63ِ،254،ِصِِ(ِديوانِمجيل2)
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ِ،ِفقالتِله:ِالِبعثتِعائشةِبنتِطلحةِبنِعبيدِاهللِإىلِكثري2

ِعزة ِيف ِالشعر ِمن ِتقو  ِما ِإىل ِيدعوك ِالذي ِما ِمجعة ِأيب ِبن ،ِِيا

ِلوِشئتِرصفتِذلكِإىلِغريهاِِوليستِعامِتص،ِمنِاحلسنِواجلام  ،

ِأناِِممنِهوِأوىلِبهِمنها ِِأوِمثيل، ِوكانتِ–،ِفأناِأْشفِوأوصلِمنِعزة

ِ:ِ(1)ِفقا ِ–ِلعزةِحبهِختتربِأنِأرادتِقدِعائشة

ِ(2)َأَبْيناِوقلنالاِاحلاجالالبيةِأو ِِِِِِالاالالإذاِماِأرادتِخلةِأنِتزيلنال

ِونحنِلتلكِاحلاجبيةِأوصلِِِِِسنوليكِعرًفاِإنِأردتِوصالنا

ِو الالةِيفِاحلبِماِتتحوسابقِِِِِِِِِهلاِمهلِالِيستطالالالالالالاعِدراكه

فقالتِعائشة:ِواهللِلقدِسميتنيِلكِخلةِوماِأناِلكِبخلة.ِوعرضتِ

ِ:(3)،ِأالِقلتِكامِقا ِمجيلِعيلِوصلكِوماِأريدِذلكِوإنِأردت

ِمنهاِفهلِلكِيفِاعتزا ِالباطل؟ِويقلنِإنكِقدِرضيتِبباطل

ِمنِالبغيالالالضِالباذ ِِِِِِِولباطلِممنِأحالالالالبِحديثهِ ِأشهىِإِلَّ

ِباجلالالالدِختلالالطهِبقالالو ِاهلاز ِاِالولربِعارضةِعليناِوصله

ِحبيِبثينةِعنِوصالالكِشاغيلِفأجبتهاِيفِاحلبِبعدِتسرتِ

ِائيلالحبِوصلتكِأوِأتتكِرسِلوِكانِيفِقلبيِكقدرِقةمةِ

                                                           

 .344،ِصِعراء،ِوالشعرِوالش255ِ،256،ِصِِ(ِديوانِكثريِعزة1)

 (ِتزيلنا:ِتفرقنا.2)

 .344ِ،345،ِصِِمعِاختةفِيفِترتيبِاألبيات،ِوالشعرِوالشعراء107ِ،ِصِِ(ِديوانِمجيل3)
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ِمنِ ِحبه ِيف ِأصدق ِمجيًة ِأن ِاألنثوية ِبحاستها ِعائشة ِأدركت فقد

،ِفلمِيبقِفيهِمقدارِقةمةِِلبه،ِوملكِعليهِقِكثري،ِفقدِشغلهِحبِصاحبته

،ِوأرسعِبعرضِوصالهِعىلِِ،ِأماِكثريِفقدِضع،ِأما ِأو ِاختبارِلغريها

ِمنِِأو ِمنِأومأتِله ِهلا ِملا ِأوىلِمنِغريها ِعىلِجعلِصاحبته ِيزد ِومل ،

ِبكة ِاملحبِالصادقِسابقةِيفِاحلب ِاستحسنتِِ،ِوليسِهذا ،ِومنِهنا

ِياتِكثري.،ِوفضلتهاِعىلِأبِعائشةِأبياتِمجيل

ِ:نقد املذلب الشعري)د(ِ

ِقا ِ ِالرمة ِذا ِأن ِمن ِعمر ِبن ِعيسى ِعن ِاألصمعي ِرواه ِما ومنه

للفرزدق:ِماِلِالِأحلقِبكمِمعاْشِالفحو ؟ِفقا ِله:ِلتجافيكِعنِاملدحِ

ِ.ِ(1)،ِواقتصاركِعىلِالرسو ِواألطة ِِواهلجاء

ِامللكِبنِمروان ِيتعلمِركوبِاخليلِفلريِوقا ِعبد ِأن ِمنِأراد وِ:

،ِوكانِيقا ِلهِِ،ِوكانِطفيلِمنِأوص،ِالناسِللخيلِشعرِطفيلِالغنوي

ِ.(2)ِ،ِحلسنِشعرهِيفِاجلاهلية:ِاملحرب

:ِإِنِامتدحتكِبأبياتِِووفدِاألخطلِعىلِمعاويةِبنِأيبِسفيانِقائًةِ

:ِإنِكنتِشبهتنيِباحليةِواألسدِوالصقرِفةِحاجةِِفاسمعها،ِفقا ِمعاوية

ِ:(3)امِقالتِاخلنساء،ِوإنِكنتِقلتِكِِلِهبا

                                                           

 .228،ِصِِ(ِاملوشحِللمرزباِن1)

 .300،ِصِِ(ِالشعرِوالشعراء2)

سِ،ِاعتنىِبرشحه91،ِصِِ(ِانظر:ِديوانِاخلنساء3) ،2ِ:،ِطِ،ِبريوتِ،ِطبعِدارِاملعرفةِ:ِْحدوِطامَّ

  .2004ِ-هال1425ِ
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ِالذيِفيكِأفضلِإالِ–ِوإنِأطنبواِ-ِِِِِفامِبلغِاملهدونِللناسِمدحة

ِذيِنلتِأطالالو ِالمنِاملجالدِإالِوالِِِِِِِوماِبلغتِك،ِامرئِمتناواًلِ

ِاخلنساء ِأحسنت ِلقد ِاألخطل: ِبدوهنامِفقا  ِمها ِبيتنيِما ِقلت ِوقد ِثمِِ، ،

ِ:(1)أنشد

ِ(2)فلمِيبالقِإالِمنِقلياللِمرصدِِِِِإذاِمتِماتِالعرفِوانقطعِالندى

ِعنِالدينِوالدنياِبحزنِجمددِِِِِِِواالائلنيِوأمسكالوردتِأك،ِالسِِِِِِِِِِِ

ِاستحسنِمسلكِاخلنساء ِبيتيهاِفمعاوية ِواستجاد ِوجدِفيهامِِ، ِملا ؛

ِ،ِواألخطلِ،ِوبلوغهِقمةِاملجدِ،ِوإعةءِأمرهِمنِمعاِنِالتساميِباملمدوح

،ِِ،ِوزعمِأنهِأعدِمدحًياِليسِأدونِمنِمديحِاخلنساءِيتنيوافقهِعىلِاستجادةِالب

ِاملمدوح ِاملدحِوإرضاء ِيفِإصابة ِعندِالتحقيقِدونِبيتيها ِوقدِسبقِ(3)وبيتاه ،

ِ.(4)القو ِبأنِامللوكِالِحتبِأنِختاطبِبمثلِقو ِاألخطل

:ِِ،ِفقا ِلهِعبدِالرْحنِودخلِالفرزدقِعىلِعبدِالرْحنِبنِأ ِاحلكم

،ِوقلِِدعنيِمنِشعركِالذيِليسِيأيتِآخرهِحتىِينَسىِأوله،ِِياِأباِفراس

،ِفغداِعليهِِ،ِوأناِأعطيكِعطيةِملِيعطكهاِأحدِقبيلِيفِبيتنيِيعلقانِبالرواة

ِ.(5)الفرزدقِوهوِيقو :ِبيتنيِنا ِهبامِعرشةِآالفِدرهمِ

                                                           

 ،ِبريوت.ِ،ِدارِاجليل1/27(ِديوانِاملعاِنِأليبِهة ِالعسكري1ِ)

 .ِ،ِأيِتناولهِجرعاتِمتفرقةِ،ِيقا :ِرصدِْشبهِ:ِالقليلِاملتفرقِ(ِاملرصد2)

 .63،ِصِِ(ِاجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب3)

 .90ِِ،91(ِراجع:ِص4ِ)

 .2ِ/128ِ،129(ِالعمدة5ِ)
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 ثهانًيها: االجتهاه اللغوي:
ِيفِهالكانِبعضِالنح ِالعصالالاة ِيتعقبالذا ِيِونِالشعراءالالر رصدونِ،

،ِوكانِعبدِاهللِبنِأيبِإسحاقِاحلرضميِكثريِِ،ِوينبهونِعليهاِأخطاءهم

ِ:(1)،ِسألهِيوًماِكي،ِتنشدِهذاِالبيتِالسؤا ِللفرزدق

ِفعوالنِباأللبابِماِتفعلِاخلمرِوعينانِقا ِاهللِكالوناِفكانالالتا

،ِفقا ِِ:ِماِكانِعليكِلوِقلتِفعولنيِفقا ِلهِعبدِاهللِ"فعوالن"فأنشدهِ

،ِفقا ِعبدِاهلل:ِِ،ِوهنضِفلمِيعرفواِمرادهِزدق:ِلوِشئتِأنِأسبحِلسبحتالفر

لوِقا ِفعولنيِألخربِأنِاهللِخلقهامِوأمرمهاِولكنهِأرادِأهنامِتفعةنِماِتفعةنِ

ِ.(2)اخلمر

ِهو ِبعبدِاهللِإىلِإعناتِالفرزدقِيفِشعره ِعابِعليهِِثمِتدرجِاألمر ِإذ ،

ِ:(3)قوله

ِ.(4)منِاملا ِإالِمسحًتاِأوِجمل،ِِِِدعوعضِزمانِياِابنِمروانِملِي

،ِعليناِأنِِفقا ِله:ِبمِرفعتِجمل،؟ِفقا ِالفرزدق:ِبامِيسوُءكِوينوُءك

ِ.(5)نقو ِوعليكمِأنِتتأولواِ

                                                           

 .1ِ/578رمةِ(ِديوانِذيِال1)

:ِالفنِالسابعِفنِِ،ِعنِاألشباهِوالنظائرِللسيوطي56ِ،ِصِِ(ِنشأةِالنحوِوتاريخِأشهرِالنحاة2)

  .1990ِ-هال1ِ،1411ِ:،ِطِ،ِدارِالكتبِالعلميةِاملناظراتِواملجالسات

 .1/117(ِديوانِالفرزدق3ِ)

 منهِبقية.ِالباقي:ِِ(ِاملسحت:ِاهلالكِأوِاملستأصل.ِواملجل،4)

ِاللسانِالعريبِأ.د/40ِ،ِصِِ،ِوالشعرِالشعراء140ِ،141،ِصِ:ِاملوشح(ِانظر5) ،ِومنِقضايا

،ِأالِِ،ِوقدِخرجِبعضِالنحاةِالبيتِعىلِأنهِمنِبابِالعط،ِعىلِاملعنى1/9السيدِرزقِالطويلِ

 عىلِمعنىِبقيِمنِاملا ِمسحت.ِ"جمل،"ترىِأنهِرفعِ
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ِ:(1)وعابهِيفِقوله

ِ(2)بحاصبِمنِندي،ِالقطنِمنثورِمستقبلنيِشام ِالشا ِترضبنا

ِ(3)هاِريرعىلِزواح،ِتزجالالالالىِخمِعىلِعامئمناِيلالالالقىِوأرحلنا

،ِوقا :ِِ،ِفوجدِعليهِالفرزدقِفقا :ِإنامِهوِريرِبالرفعِوإنِرفعِأقوى

ِأماِوجدِهذاِاملنتفخِاخلصينيِلبيتيِخمرًجاِيفِالعربية؟ِأماِإِنِلوِشئتِلقلت:

ِعىلِزواحالالال،ِنزجيهاِماسريِعىلِعامئمناِيلقىِوأرحالالاللنا

ِ:(4)،ِثمِهجاهِبقولهِولكنِواهللِالِأقوله

ِولكنِعبدِاهللِمالالالالوىلِموالًياِاهللِموىلِهجوتهِفلوِكانِعبد

ِِفقا ِعبدِاهلل:ِعذرهِْشِمنِذنبه ِِ-،ِفقدِأخطأ :ِوالصوابِ–أيًضا

ِ.(5)موىلِموا 

ِ:(6)وتعقبِعيسىِبنِعمرِالنابغةِيفِقوله

ِمنِالرقشِيفِأنياهباِالسمِناقعِِِِِِفبتِكأِنِسالاورتنيِضئالياللالةِ

                                                           

 .1/360(ِديوانِالفرزدق1ِ)

 ام ،ِواحلاصب:ِالريحِالتيِتثريِاحلصباء.(ِالشام ِ)هنا(:ِريحِالش2)

(ِالزواح،ِ)هنا(:ِاإلبلِالتيِأعيتِفجرتِفراستهاِتزجىِ)بالبناءِللمجهو (:ِتساق.ِخمها:ِنقي3ِ)

 عظامها،ِوقيل:ِإنهِأو ِالسمنِيفِاإلقبا ِوآخرِالشحمِيفِاهلزا ،ِرير:ِفاسدِذائبِمنِاهلزا .

 .40(ِالشعرِوالشعراء،ِص4ِ)

ِاملوشح5) ِانظر: ِصِ( ،137ِ ِوالشعراء،ِص139ِ، ِوالشعر ِوالوساطة،ِص40ِ، ،6ِ ِونشأة9ِ، ،

 .57ِ،58النحو،ِصِ

 .1ِ/218(ِديوانِاملعاِن6ِ)
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ِ ِهو ِإنام ِالنابغة ِأساء ِيكونِ(1)"اناقع"فقا : ِأن ِينبغي ِأنه ِيريد ،

،ِوالظرفِِ،ِوخرجِابنِهشا ِالرفعِعىلِأنهِخربِللسمِمنصوًباِعىلِاحلا 

ِ.(2)متعلقِبهِأوِخربِثان

ِ:(3)وخطَّأِأبوِعمروِبنِالعةءِذاِالرمةِيفِقوله

 .(4)عىلِاخلس،ِأوِنرميِهباِبلًداِقفراِِِِِِحراجيجِمالالاِتنفكِإالِمناخالةِ

؛ِإذِالِِرِبمعنىِاإلجيابِفةِيصحِاالستثناءِيفِخربهاألنِأفعا ِاالستمرا

ِ.(5)يصحِأنِيقا :ِماِزا ِزيدِإالِقائاًمِ

وروىِاملرزباِنِعنِعبدِاهللِبنِجعفر..ِعنِأيبِعمروِبنِالعةءِقا :ِ

ِ:(6)،ِفأنشدِالفرزدقِكناِعندِبة ِبنِأيبِبردة

ِعبادزحالالا ِبناتِاحلارثِبنِِِِِِِِِتريكِنجو ِالليلِوالشمسِحية

ِا ِال،ِقِربالرزدق:ِأغالا ِالفال،ِفقِا ِمذكرالزحال:ِال(7)فقا ِعنبسةِبنِمعدان

                                                           

 .104،ِنشأةِالنحو،ِص1ِ/16ِ(ِطبقاتِفحو ِالشعراء1ِ)

،ِحتقيق:ِمازنِاملبارك،ِوممدِعيلِْحدِاهلل،ِدارِالفكر،807ِشاهدِرقم2ِ/571ِِ(ِمغنيِاللبيب2ِ)

  .6ِ،1985دمشق،ِط

 .1ِ/215(ِديوانِذيِالرمة3ِ)

 (ِحراجيج:ِطوا ِضامراتِمنِاهلزا .ِاخلس،:ِاجلوع.4)

 .104،ِونشأةِالنحو،ِص235ِ،237ِ(ِاملوشح،ِص5ِ)

 .1ِ/227(ِديوانِالفرزدق6ِ)

 .(55نشأةِالنحو،ِص)ِ(ِهوِعنبسةِبنِمعدانِالفيل،ِمنِنحاةِالطبقةِاألوىلِمنِطبقاتِالبرصيني7)
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ِمنِ ِوالقتا  ِالطعان ِمثل ِمصدًرا ِيكون ِأن ِوجهان: ِله ِوالزحا  ِاهلل: عبد

زْحةِيرادِللِمجًعاِيكونِأوِ،ِعنبسةِقا ِكامِمذكرِفهذاِ–قوهلمِزاْحتهِزحاًماِ

 ِهوِاملزاْحةِكامِأنِالطعانِهوِ،ِألنِالزحاِهباِاجلامعةِاملزدْحةِفهذاِمؤنث

ِالكة ِاملطاعنة ِيف ِوأعرف ِأقوى ِعنبسة ِوقو  ِالفرزدقِ(1)، ِضاق ِفلام .

ِ:(2)بعنبسةِهجاهِبقوله

ِلعنبسةِالراويِعىلِالقصائد!ِِِِِِِِِلقدِكانِيفِمعدانِوالفيلِشاغل

عىلِأنِهذاِاجليلِاملبكرِمنِعلامءِاللغةِوالنحوِكانِلهِذوقهِاألديبِالذيِِِِِ

ِيفِشعرهي ِالشاملة ِعىلِأساسِالنظرة ِعىلِالشعراء ِيفِاحلكم ِبه ،ِ(3)شارك

فكانِأبوِعمروِبنِالعةءِيقد ِاألعشىِويقو :ِمثلهِمثلِالبازيِيرضبِ

ِمثلِسهيلِيفِِ.(4)كبريِالطريِوصغريه ِيفِالشعراء ويرىِأنِعديِبنِزيد

سنِ،ِوكانِيقو :ِعامرةِبنِعقيلِأح(5)الكواكبِيعارضهاِوالِجيريِجمراها

ِجرير ِمنِجده ِشعر ِفضلهِاستواء ِوجلرير ِعليهِِ، ِاعتد ِجريًرا ِأن ِإال ،

ِ.(6)شعرهِوضع،،ِوماِأصابواِلعامرةِسقطةِواحدةِيفِشعرهبسقطِيفِ

                                                           

 .145،ِصِِ(ِاملوشح1)

 .9،ِصِِ،ِوالوساطة7/51ِ(ِانظر:ِاحليوانِللجاحظ2)

 .70،ِصِِ(ِانظر:ِمعاملِعىلِطريقِالنقدِالقديم3)

 ِ.1ِ/95العمدةِِ(4)

 .91،ِصِِ(ِاملوشح5)

 .163ِ،164،ِصِِاملرجعِالسابق(6ِ)
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ِاملةحظاتِ ِمن ِالعديد ِجيد ِوالنقدية ِاألدبية ِاملصادر ِيطالع ومن

ِ.(1)النقديةِهلؤالءِاللغوينيِحو ِالشعرِوالشعراءِ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

                                                           

،ِوالعمدة319ِ.ِوالشعرِوالشعراء،ِص63ِ،75ِ،91ِ،98ِ(ِانظرِعىلِسبيلِاملثا :ِاملوشح،ِص1ِ)

 .1ِ/52وطبقاتِفحو ِالشعراءِِ.21ِ/139
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 الفصل الرابع
 

 املبحث األول:
 لنقد جلذور الرتاثية لا                     
 .العبهاس  العصر يف                      

 

 املبحث الثهان :
 

 هج .ــد املنــلنقا                         
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 األولاملبحث 
 

 يف العصر العبهاس  لنقدجلذور الرتاثية لا
 

ِالنبويةِانتقلتِاخلةفةِيفِالسنةِ الثانيةِوالثةثنيِبعدِاملائةِمنِاهلجرة

ِإىلِالعراق ِالذينِكانتِدولتهمِعربيةِأعرابيةِإىلِِمنِالشا  ،ِمنِبنيِأمية

،ِفكانِطبيعيًّاِِبنيِالعباسِالذينِأقامواِدولتهمِبمساندةِالفرسِوتأييدهم

ِيكافئه ِاهلالأن ِواألمور ِاملناصب ِبعض ِبتولية ِالعباسيون ِكإماالم ارةِالمة

ِ،ِونحوِذلك.ِ،ِوقيادةِاجليوشِواحلجابةِوالقضاءِاألقاليم

ِودهاء ِبمكر ِالفرسِيعملون ِاملناصبِاهلامةِِوظل ِإىل ِويتسللون ،

ِخمشيًّا ِوبأسهم ا ِقويًّ ِنفوذهم ِصار ِالرشيدِِحتى ِاخلليفة ِبذلك ِوأحس ،

.ِثمِعادِنجمهمِ(1)،ِونكلِبرءوسهمِفيامِيعرفِبنكبةِالربامكةِفعجلِهبم

هورِبعدِأنِنارصواِاملأمونِووقفواِإىلِجانبهِيفِماربةِأخيهِاألمنيِحتىِللظ

،ِولكنِاملأمونِكانِفطنًاِأريًباِفانقلبِبعدِمقتلِِحتققِهلمِبعضِماِأرادوا

ِالفارسية ِالسياسة ِعىل ِمروِأخيه ِعاصمته ِوترك ِسنةِِ، ِبغداد ِإىل ِوعاد ،

ِالفاريسِيفِالدولةِواجليشِو(2)هال204ِ ِملِيضع،،ِغريِأنِالنفوذ ،ِِاحلياة

ِاملع ِجاء ِالفرس؛ِتفلام ِعىلِنفوذ ِوالقضاء ِعىلِاألمور ِالسيطرة صمِحاو 

                                                           

ِتاريخِالطربي1ِ) ِالرتاثِالعريب8/287(ِراجعِيفِنكبتهم: ِدار ِبعدها، ِطِ،ِوما ،:2ِ هال،1387ِ،

  .1986،ِِدارِاملعارفِ:،ِط24،ِصِِوالعرصِالعبايسِاألو 

 .2/36(ِراجع:ِتاريخِاألدبِالعريب2ِ)
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ِالفرسِ ِمن ِالعربية ِالدولة ِعىل ِخطًرا ِأشد ِكانوا ِالذين ِباألتراك فاستعان

ِ:(1) فكانِكامِقا ِاملتنبي

ِتصيدهِالرضغا ِفيامِتصيداِِِِِِِومنِجيعلِالرضغا ِباًزاِلصيده

ِف ِالثقافية ِاحلياة ِالعربيةِأما ِلتحرضِالعقلية ِتبًعا ِواتساًعا قدِازدادتِعمًقا

ِاألخرى ِاألمم ِثقافات ِعىل ِاألممِِووقوفها ِهذه ِعلو  ِعىل ِواطةعها ،

ِنشاًطاِِوحضارهتا ِوالنقدية ِاألدبية ِاحلركة ِنشطت ِاحلياة ِهذه ِظل ِويف ،

ِعظياًم.

 عوامل ازدلهار النقد يف لذا العصر:
ِ:تشجيع اخللفهاء واألمراء)ِأِ(ِ

،ِوأغدقواِعليهمِِلفاءِبنيِالعباسِعىلِتشجيعِالعلامءِواألدباءعملِخ

ِأل،ِدرهمِِاملنحِوالعطايا ِبامئة ِفقدِوصلِاملهديِمروانِبنِأبىِحفصة ،

ِ ِهبا ِمدحه ِقصيدة ِوحدهِ(2)عىل ِاخلارس ِسلم ِالرشيد ِهارون ِووصل ،

ِ.(3)بعرشينِأل،ِدينارِ

اِعىلِاخللفاءِوملِيكنِاإلغداقِعىلِالعلامءِوالشعراءِواملرتمجنيِقرًصِ

ِمماِ ِواجلاه ِالرشف ِوأصحاب ِواألمراء ِالوزراء ِفيه ِنافسهم ِفقد وحدهم

ِ.(4)أثرىِاحلياةِالثقافيةِيفِهذاِالعرصِ

                                                           

  .1980ِ-هال1400ِ،ِِبريوت،ِدارِالكتابِالعريب2/10ِ(ِديوانِاملتنبي:ِْشحِالربقوقي1ِ)

 .9ِ/42ِ(ِانظر:ِاألغاِن2ِ)

 .21ِ/77السابقِاملرجعِ(ِانظر:3ِ)

ِالعرصِالعبايسِاألو ،ِص4ِ) ِالفنية،46ِ(ِراجع: ِوقيمه ِتطوره ِبعدها،ِويفِالشعرِالعبايس: ،ِوما

  .2006،ِد/ِممدِأبوِاألنوار،ِمكتبةِاآلداب،ِالقاهرة،17ِصِ
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ِوالشعراء ِاألدباء ِبالغِيفِحياة ِأثر ِالذينِوجدواِِوكانِلذلكِكله ،

ِاجلديدة ِاحلياة ِمع ِالتفاعل ِإىل ِمدفوعني ِعىلِِأنفسهم ِمنهم ِكثري ِفوفد ،

ِوالوز ِوالثراءِراءاخللفاء ِذلكِطلبِاملا  ِإىل ِيدفعهم ِالشهرةِِ، ِأو ،

ِفسيًحاِِالظهوروحبِ ِلذلكِوميداًنا ،ِحيثِكانتِقصورِاخلةفةِمفتاًحا

ِله.

ِالقصورِنشأتِحركةِأدبيةِونقديةِشاركِفيهاِاخللفاءِأنفسهمِِِِ ،ِومنِِويفِهذه

ِذلك:

ِ،ِمنِكانِمنكمِحيسنِالِاجتمعِالشعراءِببابِاملعتصمِفبعثِإليهم1

ِ:(1)أنِيقو ِمثلِقو ِمنصورِالنمريِيفِأمريِاملؤمننيِالرشيد

ِعالالأحلالكِاهللِمنهالالاِحيثِجتتمِإنِاملكار ِواملالالالعروفِأوديةِ

ِومالنِوضعتِمنِاألقوا ِمتضعِإذاِرفعتِامالالالرأِفاهللِرافعالالهِ

 (2)فليسِبالصلواتِاخلمسِينتفعِاالالمنِملِيكنِبأمنيِاهللِمعتصمًِ

ِأوِضاقِأمرِذكرنالالالالالاهِفيتسعِِ،ِأناملهإنِأخل،ِالغيثِملِختل

ِ،ِوأنشد:ِِ،ِفيناِمنِيقو ِخرًياِمنهِ؛ِفقا ِممدِبنِوهبِفليدخل

ِشمسِالضحىِوأبوِإسحاقِوالقمرِِِِثةثةِترشقِالدنياِببهجتهم

ِرالالالغيثِوالليثِوالصمصامةِالذكِِِِِائلةالاعيلهِيفِكلِنالحيكيِأف

                                                           

،ِدارِالكتب400ِ،ِصِِ،ِأليبِالفرجِالنهرواِنِيسِالناصحِالشايف(ِاجلليسِالصالحِالكايفِواألن1)

  .2005ِ-هال1ِ،1426ِ:،ِطِ،ِلبنانِ،ِبريوتِالعلمية

 ِِِِِ(ِيفِهذاِالبيتِمبالغةِوغلوِيفِاملديح.2)



-110- 

 

 

 

ِ.(1)فأمرِبإدخالهِوأحسنِصلتهِ

ِا2 ِدخل ِالفقِذؤيبِبنِممدِ–ِ(2)لعامِنال ِهارونِاخلليفةِعىلِ–يمي

ِ:ِفيهاِيقو ِأرجوزةِفأنشدهِالرشيد،

ِ(3)ا ِاملقتديِبأمالالالهِالاللِلإلمالالقِِ

ِهالدىِابنِأمالالاِقاسمِدونِمالالم

ِفالالقالالالالدِرضيناهِفقمِفسمالاله

ِقاعدِحتىِأقو ِعىلِرجيل،ِ فقا ِالرشيد:ِماِرضيتِأنِأسميهِوأنا

،ِفأمرِالرشيدِِ،ِماِأردتِقيا ِجسمِلكنِقيا ِعز ِاملؤمننيفقا ِله:ِياِأمريِ

،ِفلامِفرغِقا ِالرشيدِللقاسم:ِِ،ِومرِالعامِنِيفِإنشادهِبإحضارِولدهِالقاسم

ِ.(4)،ِوقدِسألناِأنِنوليكِالعهدِفأجبناهِأماِجائزةِهذاِالشيخِفعليك

ِ،ِِلَّها،ِفاستقِأباِجعفرِاملنصورِفأمرِلهِبألفيِدرهمِ(5)الِمدحِابنِهرمة3ِ

                                                           

 .2ِ/138ِ،139(ِالعمدة1ِ)

:ِالعامِن،ِهلِوقيلِ–هوِمنِبنيِهنشلِبنِدرا ِمنِبنيِفقيمِِإنامِ–(ِملِيكنِالعامِنِمنِأهلِعامن2ِ)

اِرضيًراِيشبهِأهلِعامن،ِفقا :ِ ِالراجزِنظرِإليهِوهوِيسقيِاإلبلِويرجتز،ِفرآهِمصفرًّ ألنِدكينًا

،ِحتقيق:ِعبد109ِمنِهذاِالعامِن؟،ِفعرفِهبذاِاللقب.ِ)انظر:ِطبقاتِالشعراءِالبنِاملعتزِصِ

 (.511،ِدارِاملعارف.ِوالشعرِوالشعراءِص3ِالستارِأْحدِفراج،ِط

 بفتحِاهلمزةِوتشديدِامليم(:ِقصده،ِواملراد:ِهنجهِوسريته.(ِأمهِ)3)

 .1ِ/85(ِالعمدة4ِ)

(ِهوِإبراهيمِبنِعيلِبنِسلمةِبنِعامرِبنِهرمةِالقريشِأحدِبنيِقيسِبنِاحلارثِبنِفهر،ِقا 5ِ)

ِاملنصور.ِ ِأيا  ِآخر ِإىل ِوبقي ِمروان ِبني ِملوك ِمدح ِفإنه ِهرمة ِبابن ِالشعراء ِختم األصمعي:

 (.4/101ِِ،ِواألغاِن2ِ/753ِ:ِالشعرِوالشعراء،ِوانظر20البنِاملعتز،ِصِ)طبقاتِالشعراء
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ِفغضب ِجعفر ِأبا ِذلك ِوقدِِوبلغ ِحقنتِدمه ِيرىضِأن ِأما ِوقا : ،

ِتلفه ِاستحق ِوقد ِماله، ِورددتِعليه ِأقتله؟ ِوقدِاستوجبِأن ِوأقررته ؟

ِوقربتهِ ِأوِليسِهوِالقائلِيفِعبدِِوهوِحقيقِبالبعداستاهلِالطرد؟ِ ،

ِ:(1)امللكالواحدِبنِسليامنِبنِعبدِ

ِ(2)ِفهالالالالالرِومتالاجهاِملقرتِقيلِمنِعندِريبِالزمانِإذاِ

ِ(3)بإجلامالالالهاِقبلِإرساجهاِومنِيعجلِاخليلِيو ِالوغاء

ِاالالإليالالكِبهِدونِأزواجهِأشارتِنسالاءِبنالاليِمالالالالك

ِيا ِاملنصور: ِألستِالقائلِِاءنبنِاللخِثمِأحرضِابنِهرمةِفقا ِله ،

،ِِ،ِفإِنِقلتِفيكِأحسنِمنِهذاِ،ِفقا :ِياِأمريِاملؤمننيِوأنشدهِاألبيات

ِ:(4)فقا :ِهاتهِفأنشدِابنِهرمةِ

ِ(5)أهشِإىلِالطعنِبالالالالذابلِِِِونالالل:ِأيِفتىِتعلمالالإذاِقي

                                                           

،ِدارِالبشري،ِِ،ِحققه:ِعبدِالقدوسِأبوِصالح1ِ/194ِ،195ِ(ِالعفوِواالعتذارِللرقا ِالبرصي1)

،ِوحسنيِِ:ِممدِنفاعِ،ِحتقيق80ِ،ِصِِ،ِوشعرِإبراهيمِبنِهرمةِ 1993ِ-هال3ِ،1414ِ:ط

 ةِالعربيةِبدمشق.عطوان،ِمطبوعاتِجممعِاللغ

 (ِاملقرت:ِالذيِضاقِعيشه.2)

،ِوذلكِكنايةِعنِِ:ِوضعِالِّسجِعىلِظهرهِ،ِواإلرساجِ:ِوضعِاللجا ِيفِفمِالفرسِ(ِاإلجلا 3)

 اإلرساع.

 .174،ِصِِ،ِوشعرِإبراهيمِبنِهرمة1/195(ِالعفوِواالعتذار4ِ)

 (ِالذابل:ِالرمحِالدقيق.5)
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ِ(1)وأطعالالالمِيفِالزمالالنِاملاحلِِِِِِِِِوأرضبِللقرنِيو ِالوغى

ِإشارةِغرقىِإىلِالساحالالالالاللِِِِِِِِِِأشارتِإليكِأك،ِالعبادِ

ِفمسرتقِمنِذاك ِهذا ِأما ِنحِفقا ِاملنصور: ِوأما نِفةِنكافئِإالِ،

ِ.(2)بالتيِهيِأحسنِ

،ِِ:ِكنتِأدخلِعىلِاملأمونِيفِسمرهِالِقا ِالنرضِبنِشميلِاملازِن4

ِليلة ِذات ِعليه ِذكرِِفدخلت ِيف ِاملأمون ِأخذ ِأن ِإىل ِاحلديث ِفأجرينا ،

،ِقا :ِِ:ِحدثناِهشيمِعنِجمالدِعنِالشعبيِعنِابنِعباسِ،ِفقا ِالنساء

ِاهلل ِوسِقا ِرسو  ِِلم()صىلِاهللِعليه ِلدينهاِ": ِاملرأة ِالرجل ِتزوج إذا

،ِِ،ِفقلت:ِصدقِياِأمريِاملؤمننيِهشيم"ومجاهلاِكانِفيهاِسدادِمنِعوز

ِ)ريضِاهللِعنه(حدثناِعوفِبنِأيبِمجيلةِعنِاحلسنِبنِعيلِبنِأيبِطالبِ

إذاِتزوجِالرجلِاملرأةِلدينهاِ"قا :ِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(أنِرسو ِاهللِ

ِفيهالومجاهل ِكان ِسالا ِمنِعا ِقا ِوزالداد ِفاستوىِِ، ِمتكئًا ِاملأمون ِوكان :

،ِالسدادِِ،ِفقا :ِياِنرضِكي،ِقلتِسداد؟ِقلت:ِياِأمريِاملؤمننيِجالًسا

ِوكانِ–،ِقا :ِوحيكِأتلحنني؟ِقلت:ِإنامِحلنِهشيمِِهناِحلن ِ ِِ ِ–حلانة

،ِقا ِفامِالفرقِبينهام؟ِقلت:ِالسدادِ)بفتحِالسني(ِِبعِأمريِاملؤمننيِلفظهفت

،ِوكلِماِسددتِِدِيفِالدينِوالسبيلِوالسدادِ)بكِّسِالسني(:ِالبلغةالقص

                                                           

،ِأي:ِالِِحل:ِانقطاعِاملطرِويبسِاألرضِمنِالكأل.ِأرضِمل،ِواملِ(ِاملاحل،ِالشديدِأوِاملجدب1)

 ،ِأي:ِالِينتفعِبه.ِ،ِورجلِملِمرعىِهبا

 .1ِ/196(ِالعفوِواالعتذار2ِ)
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ِسداد ِفهو ِشيئًا ِقلتِبه ِوتعرفِالعربِهذا؟ ِقا : ِنعمِ، ِالعرجيِِ: ،

ِ:ِ(1)يقو 

ِليو ِكريالهالالالةِوسالدادِثالغالالالرِِأضاعوِنِوأيِفتىِأضاعوا

ِاملأمون ِقب حِاهللِمنِالِأدبِلهِفقا  ِمليًِِّ: ِأطرق ِثم ِعنِِا، ِسأله ِثم ،

ِالعربأ ِوعنِأنص،ِبيتِخلبِبيتِقالته ِوعنِأقنعِبيتِ، ِوالنرضِِ، ،

،ِوقا ِِ،ِفأخذِاملأمونِالقرطاسِوكتبِلهِكتاًباِجييبِبامِيستحسنهِاملأمون

ِسهل ِبن ِالفضل ِإىل ِمعه ِتبلغ ِالفضلِِخلادمه: ِفأتيت ِالنرض: ِيقو  ،

امِ،ِفِ:ِياِنرضِإنِأمريِاملؤمننيِأمرِلكِبخمسنيِأل،ِدرهمِفقا ،ِبالكتابِ

،ِفقا ِحلنتِأمريِاملؤمنني؟ِفقلت:ِكة.ِِ،ِوملِأكذبهِكانِالسبب؟ِفأخربته

،ِوقدِتتبعِالفقهاء،ِِبعِأمريِاملؤمننيِلفظهفتِ–ِحلانةِوكانِ–إنامِحلنِهشيمِ

ِ.(2)،ِفأخذتِثامننيِألًفاِبحرفِاستفادهِمنيِفأمرِِلِالفضلِبثةثنيِألًفا

ِ:الصراعهات السيهاسية)ب(ِ

ارِواخلارجنيملِتسلمِالدولةِالع ،ِفقدِتعرضتِِباسيةِمنِمناوءةِالثو 

اِِلثوراتِعديدةِكدرتِصفوهاِيفِكثريِمنِاألوقات ،ِوكانِالعلويونِعدوًّ

ِلةنقضاضِعليها ِويتحنيِالفرصة ِيتهددها ِالدولة ِهلذه ِيكدِِلدوًدا ِومل ،

ِيفِ ِيشيعون ِالعلويون ِأخذ ِحتى ِاخلةفة ِمقاليد ِعىل ِيستولون العباسيون

                                                           

 .560،ِصِِ(ِالشعرِوالشعراء1)

 بترصف.12ِ-1ِ/10(ِديوانِاملعاِنِأليبِهة ِالعسكري2ِ)
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،ِإذِهمِأبناءِفاطمةِبنتِِ،ِفهمِورثتهاِاحلقيقونِصبوهاِمنهمالناسِأهنمِاغت

ِ.(1)وأبناءِعيلِابنِعمهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(رسو ِاهللِ

وقدِتوالتِثوراتِالعلوينيِوظلواِشوكةِقويةِيفِظهرِالدولةِالعباسيةِ

ِا ِبةد ِيف ِالفاطمية ِالدولة ِأسسوا ِمرصِحتى ِعىل ِاستولوا ِثم ملغرب

ِ.(2)والشا 

ِهل ِكان ِبنيِالعباسينيِوالعلوينيِيفِوقد ِالسيايسِالدامي ِالرصاع ذا

ِوقوته ِالشعر ِكبريِيفِهنضة ِالعرصِأثر ِهذا ِوق،ِبجانبِِأوائل ِفقد ،

ِعنهم ِيدافعون ِالشعراء ِمن ِكبري ِفريق ِعىلِِالعباسيني ِوينكرون ،

،ِوقدِكثرِهؤالءِكثرةِفائقةِبامِأغدقِعليهمِِالعلوينيِحقهمِيفِاخلةفة

ِوعط ِبذ  ِمن ِواهلوانِاءاخللفاء ِالذ  ِأخافوهم ِأو ِانترصِِ، ِحني ِيف ،

ِمنِالشعراءِيلهبونِْحاسهم ،ِويثبتونِحقهمِِللعلوينيِالثائرينِثقيٌ،

ِاخلةفة ِثروةِِيف ِأثمر ِمما ِودعواهم ِالعباسينيِحججهم ِعىل ِويردون ،

ِ.(3)عظيمةِمنِالشعرِوالنقد

ِالعباسية ِللدولة ِاألوحد ِالعدو ِهم ِالعلويون ِيكن ِكانِِومل ِفقد ،

ِالعلوينيا ِخطر ِعن ِيقل ِال ِكبرًيا ِخطًرا ِتوالتِِلفرسِيشكلون ِحيث ،

،ِوكانتِثوراتِبابكِاخلرميِالتيِِثوراهتمِبعدِمقتلِأيبِمسلمِاخلراساِن

                                                           

 .26،ِصِِ(ِانظر:ِالعرصِالعبايسِاألو 1)

 ،ِدارِاملعارف.23-22،ِصِِ(الشا ِ–دو ِواإلماراتِ)مرصِ(ِانظر:ِعرصِال2)

 .101،ِصِِ(ِاملقاييسِالبةغيةِعندِاجلاحظِيفِالبيانِوالتبيني3)
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ِ ِمنِأعن،ِالثوراتِالتيِهبتِيفِوجه201ِاندلعتِيفِأذربيجانِسنة هال

ِ.(1)الدولةِالعباسية

ِاحل ِبني ِالدولة ِعىل ِيثورون ِكانوا ِآخرون ِأعداء ِواحلنيِوهناك ني

،ِوإنِكانتِشوكتهمِضعفتِيفِهذاِِكتلكِالبقيةِالتيِبقيتِمنِاخلوارج

ِ.(2)العرصِنظًراِلكثرةِماِتلقوهِمنِرضباتِيفِالعرصِاألموي

ِالداميِبنيِاألموينيِوالعباسيني ِالِننسىِالرصاع ِوالذيِِعىلِأننا ،

ةِملِتنتهِ،ِلكنِاملعاركِاألدبيِانتهىِباستيةءِبنيِالعباسِعىلِمقاليدِاحلكم

،ِوكانتِِ؛ِبلِظلتِآثارهاِممتدةِيفِالعرصِالعبايسِبانتهاءِاملعاركِالسياسية

ِواضحةِأشدِالوضوحِيفِأوائلِالعرصِالعبايسِاألو .

ِوقدِانقسمِشعراءِاألموينيِبعدِزوا ِدولتهمِقسمني:

ِعنها ِألمويتهِمدافًعا ِيبكيِأطةهلا،ِويعيشِعىلِِأحدمها:ِظلِوفيًّا ،

ِهؤالءِأبوِالعباسِاألعمى.ِ،ِومنِذكرياهتا

،ِأوِحرًصاِعىلِِواآلخر:ِحتو  ِإىلِساحةِالعباسينيِخوًفاِمنِنكاهلم

ِ،ِومنِهؤالءِأبوِنخيلةِالراجزِوابنِهرمةِوغريمها.ِقواهم

كامِأنِالرصاعاتِالتيِدارتِبنيِالعباسينيِأنفسهمِكانتِذاتِأثرِ

ِبنيِاألم ِالرصاع ِفحنيِاحتد  ِالشعر، ِجذوة ِإذكاء نيِواملأمونِواضحِيف

                                                           

 .41،ِصِِوالعرصِالعبايسِاألو 9ِ/13ِ،23ِِ،ِو8ِ/556ِ(ِراجع:ِتاريخِالطربي1ِ)

 .33ِ-32،ِصِِ(ِانظر:ِالعرصِالعبايسِاألو 2)
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،ِفلامِمتكنِِمنِشعراءِاألمنيِ(1)كانِلكلِمنهامِشعراؤه،ِوكانِابنِالبوابِ

ِالبوابِلينشده ِابن ِعليه ِاألمنيِوفد ِعىلِأخيه ِفقا ِِاملأمونِمنِالقضاء ،

ِ:(2)املأمون:ِياِعدوِاهللِألستِالقائل

ِوالِتذخراِدمًعاِعليالهِوأسعالداًِِِِِِداالأعينيِجوداِوابكياِِلِمم

ِوالِزا ِيفِالدنياِغريًباِمطالالرداِِدهِالرحِاملأمونِبامللكِبعوالِف

ِفقا :ِياِأمريِاملؤمنني،ِبلِأناِالذيِأقو ِفيك:

ِعيلِوقدِأفالالردتالهِهبالوىِفردِِِِأيبخلِفردِاحلسنِفردِصفالاته

ِفملكالالالهِواهللِأعلالالالمِبالعبدِِِِرأىِاهللِعبدِاهللِخريِعبالالالالاده

ِوقدِت ِتقطعِأنفايسِعليكِمنِالوجدِِِِرىالأعيذكِأنِتقسوِعيلَّ

ِممالاليزةِبنيِالضالةلةِوالرشالالدِِِةالاسِعصمالأالِإنامِاملأمونِللن

ِ.(3)،ِوملِيصلهِبيشءِِواحدةِبواحدةِ:ِفقا ِاملأمون

ِ:نشهاط البيئة اللغوية)ج(ِ

إنِاحلركةِاللغويةِالتيِنشأتِيفِالعرصِاألمويِقدِنمتِوازدهرتِ

ِالعرصِالعبايس ِيف ِفِوآتتِأكلها ِوالنحو، ِاللغة ِأعة  ِكثر ِوكانتِِقد ،

                                                           

،ِعامًلاِِ،ِوكانِراويةِاألخبارِللخلفاءِ،ِشاعرِصالحِالشعر،ِقليلهِتاب(ِهوِعبدِاهللِبنِممدِبنِع1)

 (.3ِ/42،ِوكانِخيل،ِالفضلِبنِالربيعِعىلِحجبةِاخللفاء.ِ)راجع:ِاألغاِنِِبأمورهم

ِ-هال1398ِ،ِِ،ِبريوتِ،ِدارِصادرِ،ِحتقيق:ِعبودِالشاجي1/329(ِالفرجِبعدِالشدةِللتنوخي2ِ)

1978.  

،ِوُيْرَوى:ِ..ِطريًداِمرشدا.ِيفِالفرجِبعدِالشدة1/202ِ،203ِلرقا ِالبرصيِ(ِالعفوِواالعتذارِل3)

 ،ِوغريه.1/329ِ



-117- 

 

 

 

والفراءِ،ِواألصمعيِ،ِجمالسِاخللفاءِتكتظِباللغوينيِمنِأمثا ِالكسائيِ

ِ ِواليزيدي ِينالواِِوغريهم، ِحتى ِيروقوهم ِأن ِللشعراء ِالبد ِفكان ،

ِويرىِذلكِاخللفاءِمنهمِفيجزلواِهلمِالعطاء.،ِاستحساهنمِ

ِيفِوكانِبعضِالشعراءِيعرضونِأشعارهمِعىلِاللغو ينيِقبلِإنشادها

ِالعظا  ِفأنشدوهاِاملحافل ِمضوا ِاستحسنوها ِفإن ِيستحسنوهاِِ، ِمل ِوإن ،

ِ.(1)ذهبواِيعاودونِالكرةِبصنعِقصائدِجديدةِآملنيِأنِتظفرِباستحساهنمِ

،ِفجاءناِمروانِِ:ِكناِيفِحلقةِيونسِ،ِقا ِومنِذلكِماِرواهِاألصمعي

ِإليهِابنِأيبِحفصة ،ِفقا ِأصلحكِِ،ِفجلسِ،ِفقا :ِأيكمِيونس؟ِفأومأ

،ِألنِيكش،ِأحدهمِعنِسوءتهِفيميشِِ،ِإِنِأرىِأقواًماِيقولونِالشعرِاهلل

يفِالطريقِأحسنِبهِمنِأنِيظهرِمثلِذلكِالشعر:ِوقدِقلتِشعًراِأعرضهِ

ِ:(2)،ِوأنشدهِ،ِوإنِكانِرديًئاِسرتتهِ؛ِفإنِكانِجيًداِأظهرتهِعليك

ِخياهلالاِ ِالالطِباجلام ِدالهلابيضاءِختلالالالِِطرقتكِزائرةِفحي 

،ِفأنتِواهللِفيهِأشعرِِ،ِاذهبِفأظهرِهذاِالشعرِفقا ِيونس:ِياِهذا

ِ:(3)يريدِيفِقولهِ–منِاألعشىِ

ِغضبىِعليكِفامِتقو ِبداِهلا؟ِِرحلتِسميةِغدوةِأمجاهلا

                                                           

 .139،ِصِِ(ِالعرصِالعبايسِاألو 1)

 .1ِ/262(ِالعقدِالفريد2ِ)

 .6ِ/157السابقِاملرجعِ(3ِ)
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ِمروان ِله ِورسرتنيِفقا  ِسؤتني ِقد ِبهِِ: ِرسرتني ِالذي ِفأما :

،ِفقا ِِقديمكِإيايِعىلِاألعشى،ِوأماِالذيِسؤتنيِبهِفتِفارتضاؤكِالشعر

ِيونس:ِإنِاألعشىِقا :ِ

ِفأصبتِحبةِقلبهاِوطحاهلاِِفرميتِغفلةِعينهِعنِشأنهِ

ِ.(1)،ِوأنتِملِتقلِذاكِِوالطحا ِالِيدخلِيفِيشءِإالِأفسده

ِومنِأمثلةِنقدهمِاللغوي:

،ِِ،ِفجرتِبينهامِمسائلِكثريةِالِاجتمعِالكسائيِواليزيديِعندِالرشيد1

ِيزيدي:ِأجتيزِهذينِالبيتني؟فقا ِلهِال

ِرالالنالالالِِِِِِِِِِِِِِِِِِالقرِعنهِالبيضِصقِ(2)اِخربالالالاالالماِرأين

ِرالالرِمهالال،ِاملهًِراِِِِِِِِِِِِِِِِِِالِيكونالالالالرِمهالونِالعيالالِيكِِِِِِِِِِ

،ِفقا ِلهِِ،ِوحقهِالِيكونِاملهرِمهًراِفقا ِالكسائي:ِجيوزِعىلِاإلقواء

،ِفقا ِاليزيدي:ِالِيكونِاملهرِِثمِأعادِالقو ،ِا.ِفنظرِفانظرِجيًدِِ:ِاليزيدي

املهرِمهر،ِورضبِ:ِ،ِوإنامِابتدأِفقا ِِ،ِوالبيتانِجيدانِمهًراِما ِيفِاإلعراب

،ِفقا ِلهِحييىِبنِخالد:ِخطأِالكسائيِِ،ِوقا :ِأناِأبوِممدِبقلنسوتهِاألرض

 ِأمريِاملؤمننيِمعِحسنِأدبهِأحبِإليناِمنِصوابكِمعِسوءِأدبك،ِأتكتنىِأما

ِ.(3)وتكش،ِرأسك؟ِفقا :ِإنِحةوةِالظفرِوعزِالغلبةِأذهباِعنيِالتحفظِ

                                                           

 .70،ِصِِ(ِاملوشحِللمرزباِن1)

 (ِخربا:ِاخلربِ)بفتحِاخلاءِوالراء(ِذكرِاحلبارى.2)

ِمعجم3) )ِِ ِلياقوتِاحلموي ِعباس13/178األدباء ِإحسان ِحتقيق: ِالغربِاإلسةمي،ِِ، ِدار ،

 .43ِ،ِونشأةِالنحو،ِصِِ 1993ِ-هال1ِ،1414ِ:بريوت،ِط



-119- 

 

 

 

ِ:(1)،ِفأنشدِالكسائيِاجتمعِالكسائيِواألصمعيِبحرضةِالرشيدِ-2

ِأ ِكي،ِجيزوننيِالسوَءىِمنِاحلسن؟ِِِِِأنَّىِجزواِعامًراِسوَءىِبفعلهمِ

ِباللالبن؟ِرئامنِأنالالِِِِِِأ ِكي،ِينفعِماُِتعطيِالعلوقِبه ،ِإذاِماُِضنَّ
(2)ِ

،ِفقا ِلهِِفقا ِاألصمعي:ِإنامِهوِرئامنِأن،ِبالنصبِ-برفعِرئامنِ-

الكسائي:ِاسكتِماِأنتِوذاك؟ِجيوزِبالرفعِوالنصبِواخلفضِأماِالرفعِ

،ِفيصريِالتقديرِأ ِكي،ِينفعِِ؛ِألهناِيفِموضعِرفعِبينفعِفعىلِالردِعىلِما

ِ ِواخلفِأن،رئامن ِوالنصبِبتعطي، ِيفِبه، ِعىلِاهلاء ِفسكتِِضِعىلِالرد ،

ِ.(3)األصمعيِ

ِاللغوي ِاجلانب ِحدود ِاللغويني ِجهود ِجتاوزت ِقويةِِوقد ِوبدت ،

ِطبقاتِواضحة ِيف ِاجلاهليني ِفوضعوا ِمنِِ، ِمشهوًرا ِشاعًرا ِيرتكوا ِومل ،

،ِوالِفنًّاِمنِفنونِالشعرِإالِنقدوهِونوهواِبامِفيهِمنِِاجلاهلينيِإالِرأواِفيهِرأًيا

ِو ِوالشعراءِرديءجيد ِالشعر ِيف ِقبلهم ِالنقاد ِأقوا  ِمجعوا ِالذين ِوهم ،ِِ،

ِومعانيه،ِ ِوبنيته، ِالشعر، ِرواية ِونقدوا ِواملتقدمني، ِاإلسةميني ِبني ووازنوا

ِ.(4)وغريِذلكِمنِاملوضوعاتِ

                                                           

،ِحتقيق:ِأْحدِممدِشاكر،ِوعبدِالسة ِهارون،ِدارِاملعارف،ِالقاهرة،ِِ(ِاملفضلياتِللمفضلِالضبي1)

 .263،ِص6ِ:ِط

ِالتيِعلقِقل2) ِالناقة ِالعلوق: ِوجيعلِبنيِيدهياِ( ِتبنًا، ِجلده ِحشوا ِنحروا ِإذا ِفكانوا ِبولدها، بها

 لتشمهِفتدرِعليه،ِفهيِتسكنِإليهِمرةِوتنفرِعنهِأخرى.ِ

 .119،ِواجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريبِص39،ِونشأةِالنحوِص1/45ِ،46(ِانظر:ِمغنيِاللبيب3ِ)

 .28،ِصِِ(ِانظر:ِتقديمِأ.ِد/ممدِعبدِاملنعمِخفاجىِلكتابِنقدِالشعر4)
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ِ:ازدلهار حركة التأليف والرتمجة)د(ِ

ِاحتكاكهمِ ِنتيجة ِاملعرفية ِالعرب ِآفاق ِالعرص ِهذا ِيف اتسعت

ِهذهِِبالشعوب ِوآداب  ِ ِعلو ِنقل ِيف ِالرتمجة ِحركة ِونشطت األخرى

ِ.(1)الشعوب،ِمماِكانِلهِأثرِواضحِيفِهنضةِاحلركةِالعلميةِ

ِ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

                                                           

 .98ِ،117،ِصِِ(ِراجع:ِالعرصِالعبايسِاألو 1)
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 املبحث الثهان 
 

  هجـــد املنـــــالنق
 

ِاملنهجي ِأسسِِالنقد ِتدعمه ِمنهج ِعىل ِيقو  ِالذي ِالنقد ِهو ،

ِعامة ِأوِتطبيقية ِويتناو ِِنظرية ِأوِ، ِأوِشعراء بالدرسِمدارسِأدبية

ِفيها ِالقو  ِيفصل ِعنارصهاِخصومات ِويبسط ِويبرصِبمواضعِِ، ،

ِ.(1)اجلام ِوالقبحِفيها

وكانِالنقدِاألديبِقدِأخذِيفِأواخرِالعرصِالعبايسِاألو ِوأوائلِ

ِ ِالثاِن ِالعبايس ِالنقادِباِيستقلِ–العرص ِأيدي ِعىل ِوالتألي، لبحث

ِاللغة ِوعلامء ِفكِواألدباء ، (ِ ِاجلمحي ِسة  ِبن ِممد هال(232ِتب

ِالشعراء"كتابِ ِيفِِ"طبقاتِفحو  ِإلينا ِأو ِمؤل،ِيصل الذيِيعد

ِوتاريخِاألدب ِ) (2)النقد ِالعباسِاملربد ِوكتبِأبو ِيف285ِ، ِكتاًبا هال(

ِالشعر ِ) ِقواعد ِثعلب ِالعباس ِأبو ِوكتب ِقواعد291ِ، ِكتابه هال(

ِ(ِكتابِالبديع296،ِوكتبِابنِاملعتزِ) ِالشعر ،ِوكتبِقدامةِبنِِهال

ِ.ِ(3)دِالنثرالرِونقالهال(ِكتايبِنقدِالشع337جعفرِ) 

                                                           

  .1969،ِِرال،ِدارِهنضةِمص5ِ،ِصِِدِمندورال،ِد/ممِ(ِالنقدِاملنهجيِعندِالعرب1)

 .5ِ،ِصِ(ِانظر:ِاملرجعِالسابق2)

 .31،ِصِِرالدِالشعاللكتابِنقِخفاجي(ِانظر:ِتقديمِأ.د/ممدِعبدِاملنعم3ِ)
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ِ–،ِنعرضِِثمِتوالتِاملؤلفاتِالنقديةِالتيِتقو ِعىلِأساسِمنهجي

ِ:ِِمهاِ،ِأمههاِمنِلكتابنيِ–ِاآلن

 .ِاملوازنةِلآلمدي ( أ

 .ِالوساطةِللجرجاِنِ ( ب

ِ

ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ**ِ
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 اآلمدي ومنهجه يف كتهاب املوازنة ( أ
 

ِ:ِريف بهاآلمديالتع

،ِالبرصيِِاألصلِ(1)هوِأبوِالقاسمِاحلسنِبنِبرشِبنِحييىِاآلمدي

،ِأخذِاللغةِواألخبارِعنِاألخفشِالصغريِاحلسنِبنِعيلِبنِِاملولدِوالنشأة

ِ،ِوغريهم.ِ،ِوأيبِبكرِبنِالِّساجِ،ِوأيبِبكرِبنِدريدِسليامن

،ِِراك،ِرسيعِاإلدِ،ِجيدِالدرايةِوالروايةِوكانِاآلمديِحسنِالفهم

ِولهِ ِبالبرصة ِعمره ِآخر ِيف ِإليه ِواألخبار ِالقديم ِالشعر ِانتهتِرواية وقد

ِومصنفاتِعديدةِشعرِحسن ِمنهاِ، ِالرواة ِيذكر ِبنيِأيبِمتا ِِ، ِاملوازنة :

ِالشعراءِوالبحرتي ِأسامء ِمن ِواملختل، ِواملؤتل، ِاملنظو ِ، ِونثر ،ِِ،

ِبنيِاخلاصِوِوتفضيلِامرئِالقيسِعىلِاجلاهليني ِوفرقِما املشرتكِمنِ،

،ِوماِِ،ِوتبينيِغلطِقدامةِبنِجعفرِ،ِومعاِنِشعرِالبحرتيِمعاِنِالشعراء

اِال،ِوالردِعىلِابنِعامرِفيامِخط أِفيهِأبِيفِعيارِالشعرِالبنِطباطباِمنِاخلطأ

،ِوشدةِحاجةِاإلنسانِإىلِِ،ِوكتابِيفِأنِالشاعرينِالِتتفقِخواطرمهاِمتا 

ِنفسه ِيعرفِقدر ِوكتابِأن ِفعلتِوِ، ِوكتابِأفعلت: ِاحلروفِيفِِ، :

ِواألضداد ِشعرِاألصو  ِوديوان ،ِِ ِسنة ِوفاته ِوكانت ِوقيلِِهال370، ،

ِ.(2)هال371ِِ

                                                           

هال.ِ)انظر:ِمعجم20ِقديمِحصنيِعىلِنشزِدجلةِفتحهِاملسلمونِسنةِِ،ِبلدِ(ِاآلمدي:ِنسبةِإىلِآمد1)

  (.2ِ،1995:،ِطِ،ِبريوتِ،ِدارِصادر1/56ِ،57البلدانِلياقوتِاحلمويِ

ِ==،ِِ،ِدارِالفكرِالعريبِ:ِممدِأبوِالفضلِإبراهيمِ،ِحققه1/320ِ(ِراجع:ِإنباهِالرواةِللقفطي2ِ)
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 كتهاب املوازنة 
 : : سبب تأليفه أوال

،ِصنفهِاآلمديِأساًساِ"املوازنةِبنيِشعرِأيبِمتا ِوالبحرتي"كتابِ

تابِيفِللموازنةِبنيِشعرِهذينِالشاعرين،ِوقدِثارِاجلد ِبنيِالنقادِوالك

ِبنيِ ِاخلصومة ِوقامت ِفريق، ِلكل ِوتعصب ِصاحبه؟، ِمن ِأفضل أهيام

ِجاءِ ِبعضِاليشء ِاخلصومة ِحدة َِفرَتَت ِأن ِوبعد ِواحتدمت، الفريقني،

ِ.(1)اآلمدي،ِفأرادِأنِيدِلِبدلوهِيفِهذاِاملوضوعِفأل ،ِهذاِالكتاب

 ثهانًيها: منهج اآلمدي يف لذا الكتهاب:
ِلنِ ِأنه ِكتابه يطلقِالقو ِبأهيامِأشعرِيفِشعرهِأكدِاآلمديِيفِبداية

فأماِ"،ِيقو :ِِ،ِواختةفِمذاهبهمِيفِالشعرِ،ِلتباينِالناسِيفِالعلمِكله

ِعىلِاآلخر ِفلستُِأفصحِبتفضيلِأحدمها ِبنيِقصيدةِِأنا ِولكنيِأوازن ،

ِوإعرابِالقافية ِوالقافية ِالوزن ِيف ِاتفقتا ِإذا ِشعرمها ِمن ِوبنيِِوقصيدة ،

،ِويفِذلكِاملعنى؟ِثمِِامِأشعرِيفِتلكِالقصيدة،ِثمِأقو :ِأهيِمعنىِومعنى

ِأحطتِِواحدِ ِلكلِماِمجلةِعىلِ–ِشئتِإنِ–احكمِأنتِحينئذِ منهامِإذا

ِ.ِ(2)ِ"علاًمِباجليدِوالرديء

                                                                                                                                        

ِ ِالكتبِالثقافيةِالقاهرة== ِومؤسسة ِبريِ، ِطِوت، ،:1ِ ،1406ِ ِاألدباءِِ 1982ِ-هال ِومعجم ،

ِللسيوطي8/75ِِلياقوتِ ِالوعاة ِوبغية ِحققه1/50ِ، ِالفضلِإبراهيمِ، ِأبو ِممد ِاملكتبةِِ: ،

 .79،ِصِِ،ِوانظر:ِنصوصِنقديةِصيداِ–العرصية،ِلبنانِ

 .80،ِصِِ(ِنصوصِنقدية1)

 .1ِ/6(ِاملوازنة2ِ)
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ِ ِاخلصمني ِاحتجاج ِبذكر ِملوازنته ِاآلمدي ِمتا أنِ–وقد  ِأيب ،ِِصار

ِالبحرتيِ ِِ–وأنصار ِسمعتهِمنِاحتجاجِكل"يقو : ِأبتدئِبذكرِما ِوأنا

ِاألخرىِعندِختاصمهمِيفِ فرقةِمنِأصحابِهذينِالشاعرينِعىلِالفرقة

ِعىلِاآلخرتفضيلِ ِبعضِعىلِبعضِأحدمها ِينعاه ِوما ِلتتأملِذلكِِ، ،

ِ ِبصرية ِشئتوتزداد ِإن ِحكمك ِيف ِأنِِوقوة ِلعل ِفيام ِواعتقادك ،

ِ.(1)"تعتقده

:ِوأناِأبتدئِبذكرِمساوئِِثمِأفصحِاآلمديِعنِمنهجهِوخطتهِفقا 

ِماسنهامالشاعري ِبذكر ِألختم ِمتا ِن ِأيب ِرسقات ِمن ِطرًفا ِوأذكر ،ِِ،

،ِومساوئِالبحرتيِيفِأخذِماِأخذهِمنِِ،ِوساقطِشعرهِ،ِوغلطهِوإحاالته

ِ،ِوغريِذلكِمنِغلطهِيفِبعضِمعانيه.ِمعاِنِأيبِمتا 

ِوإعرابِ ِوالقافية ِالوزن ِيف ِاتفقتا ِإذا ِوقصيدة ِبنيِقصيدة ِأوازن ثم

ِومِالقافية ِمعنى ِبني ِثم ِذلكِِعنى، ِتضاعي، ِيف ِتظهر ِماسنهام ِفإن ،

ِوتنكش،.

ثمِأذكرِماِانفردِبهِكلِواحدِمنهامِفجودهِمنِمعنىِسلكهِوملِيسلكهِ

ِصاحبه.

ِوقعِيفِشعرهيامِمنِالتشبيه ِملا ِباًبا ِلألمثا ِوأفرد ِوباًبا ِأختمِهبامِِ، ،

ِالرسالة.

                                                           

 .1/6(ِاملوازنة1ِ)
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عىلِحروفِ،ِوأجعلهِمؤلًفاِِثمُِأتبعِذلكِباالختيارِاملجردِمنِشعرهيامِِِ

ِ.(1)،ِويسهلِحفظهِوتقعِاإلحاطةِبهِإنِشاءِاهللِ؛ِليقربِتناولهِاملعجم

ِبصري ِحاذق ِناقد ِعن ِموازنته ِيف ِاآلمدي ِكش، ِوتضمنتِِلقد ،

،ِغريِأنهِملِيسلمِمنِاملةحظاتِِموازنتهِالكثريِمنِاآلراءِالنقديةِالعظيمة

ِ،ِومنها:ِأوِاملآخذِالتيِوجهتِإىلِكتابه

ِريضِأصحابِأيبِمتا ِوأصحابِالبحرتيِفوقعِيفِالِأنهِحاو ِأنِي1

ِ:(2)التناقضِمرتنيِ

إنِاهتاممهِبمعانيهِأكثرِ":ِِ:ِأنهِقا ِيفِبدايةِكةمهِعنِأيبِمتا ِإحدامها

،ِوإنهِإذاِِمنِاهتاممهِبتقويمِألفاظهِعىلِشدةِغرامهِبالطباقِوالتجنيسِواملامثلة

يفِِ–،ِثمِعادِوقررِ(3)"الحِلهِأخرجهِبأيِلفظِاستوىِمنِضعي،ِأوِقوي

ِ.(4)"ملِيأتِإالِبأبلغِلفظِوأحسنِسبك"متا ِِأباِأنِ–آخرِكةمهِ

واألخرى:ِأنهِوقعِيفِتناقضِفكريِحنيِانترصِللطي،ِاملعاِنِالذيِ

ِوطلبتهم ِالشعراء ِضالة ِِاعتربه ِامرؤِ"، ِفضل ِسواها ِدون ِاخللة وهبذه

اِملاِالالهِعليهالإقبادِامرئِالقيسِفيهاِوال..ِولوالِلطي،ِاملعاِنِواجتهِالقيس

؛ِإذِليستِلهِفصاحةِِ،ِولكانِكسائرِالشعراءِمنِأهلِزمانهِتقد ِعىلِغريه

                                                           

 .1/57ِاملوازنةِ(1)

 .92ِ،97،ِصِراجع:ِنصوصِنقدية(2ِ)

 .1ِ/420ِاملوازنةِ(3ِ)

 .1/422السابقِاملرجعِ(4ِ)
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ِعىلِفصاحتهم ِليسِِتوص،ِبالزيادة ِما ِواجلزالة ِالقوة ِمن ِوالِأللفاظه ،

ودِيفِكلِأمةِويفِكلِالدقيقِاملعاِنِموج"ررِأنِال،ِثمِعادِفق(1)"أللفاظهم

ِإالِلغة ِبه ِالعلم ِأهل ِعند ِوليسِالشعر ِالتأِن، ِوقربِاملأخذِِحسن ،ِِ،

ِالكة  ِاأللفاظِيفِمواضعهاِواختيار ِووضع ِباللفظِِ، ِاملعنى ِيورد ِوأن ،

ِ.(2)"...ِوتلكِطريقةِالبحرتيِاملعتادِبهِاملستعملِيفِمثله

ِأخذِبهِنفسهِيفِأو ِكتاب2 أالِيطلقِالقو ِِهالِأنِاآلمديِخال،ِما

ِعنده ِأشعر ِبنيِالشاِبأهيام ِاحلكم ِيف ع ِفتِّسَّ ِاملوازنة،ِ، ِيقيم ِأن ِقبل عرين

؛ِ(3)،ِوإنامِالشاعرِالبحرتيِِوجارىِماِشاعِبنيِالناسِمنِأنِأباِمتا ِحكيم

ِالشاعرِغريِ ِكانتِطريقة ِوإذا ِالبحرتي: ِيقو ِبعدِاحلديثِعنِطريقة إذ

ِالطريقة ِعنهاِهذه ،ِحتىِِ،ِولسانهِغريِمدركِهلاِ،ِوكانتِعبارتهِمقرصة

،ِويكونِِيونانِأوِحكمةِاهلندِأوِأدبِالفرسيعتمدِدقيقِاملعاِنِمنِفلسفةِ

،ِوإنِاتفقِيفِتضاعي،ِِأكثرِماِيوردهِمنهاِبألفاظِمتعسفةِونسجِمضطرب

ِقدِجئتِبحكمةِلهِقلناِ–ذلكِيشءِمنِصحيحِالوص،ِوسليمِالنظرِ :

ِحسنة ِلطيفة ِومعان ِحكياًمِِوفلسفة ِدعوناك ِشئت ِفإن ِسميناكِِ، ِأو ،

،ِألنِطريقتكِليستِِوالِندعوكِبليًغاِ،ِِفيلسوًفاِولكنِالِنسميكِشاعًرا

ِالعرب ِطريقة ِمذاهبهمِعىل ِعىل ِوال ِنلحقكِِ، ِمل ِبذلك ِسميناك ِفإن ،

ِ.ِبدرجةِالبلغاءِوالِاملحسننيِالفصحاء

                                                           

 .1/420ِ،421ِاملوازنةِ(1)

 .1/423السابقِاملرجعِ(2ِ)

 .97ِ،98،ِصِِ(ِنصوصِنقدية3)
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وينبغيِأنِتعلمِأنِسوءِالتألي،ِورداءةِاللفظِيذهبِبطةوةِاملعنىِ

ذهبِ،ِوهذاِمِالدقيقِويفسدهِويعميهِحتىِحيوجِمستمعهِإىلِطو ِالتأمل

ِ.ِأيبِمتا ِيفِعظمِشعره

،ِِ،ِوحسنًاِوحسنِالتألي،ِوبراعةِاللفظِيزيدِاملعنىِاملكشوفِهباء

ِملِتعهدِ،ِحتىِكأنهِقدِأحدثِفيهِغرابةِملِتكنِورونًقا ِوزيادة ،ِوذلكِِ،

،ِوملِيقولواِذلكِيفِشعرِِ،ِوهلذاِقا ِالناس:ِلشعرهِديباجةِمذهبِالبحرتي

ِ.(1)أيبِمتا 

ِ

ِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِ

                                                           

 .1/425(ِاملوازنة1ِ)
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 الوسهاطةومنهجه يف كتهاب  لقهاض  اجلرجهان ا ( ب
 

ِ:(1)القهاض  اجلرجهان 

ِإسامعيلِ ِبن ِعيل ِبن ِاحلسن ِبن ِالعزيز ِعبد ِبن ِعيل ِاحلسن ِأبو هو

،ِِ،ِونشأِهبا،ِثمِرحلِيفِطلبِالعلمِهال290اجلرجاِن،ِولدِيفِجرجانِسنةِ

ِوالتفسريِواألدب لِالفقه، ِوالتاريخِفحصَّ ِواتصلِبالصاحبِبنِِ، عبادِ،

ِقضاءِجرجان ِالريِالذيِقربهِوواله ِثمِقضاء ِبقيةِِ، ِللقضاة ِثمِقاضًيا ،

ِحياته.

ِ:(2)،ِوهوِالقائلِ،ِناقًداِ،ِمفًِّساِشاعًراِوكانِالقايضِفقيًها

ِرأواِرجًةِعنِموق،ِالذ ِأحجامِيقولونِِلِفيكِانقبالالاضِوإنامِ

ِغنالالاممنِالذ ِأعتالالالدِالصيالالانةِمِِوماِزلتِمنحاًزاِبعريضِجانًبا

ِولكنِنفسِاحلالالرِحتتمالاللِالظامِِِِإذاِقيلِهذاِمرشبِقلتِقدِأرى

ِوالِكلِأهلِاألرضِأرضاهِمنعامِِِِِِزِنوماِكلِبرقِالحِلاليِيستفال

ِاالألخد ِمنِالقيالتِلكنِألُخدمِِِِوملِأبتذ ِيفِخدمةِالعلمِمهجتي

                                                           

،ِبريوت،ِ،ِحتقيق:ِد.ِمفيدِممد،ِدارِالكتبِالعلمية4/3(ِراجعِيفِأخباره:ِيتيمةِالدهرِللثعالبي1ِ)

،ِحتقيق:ِإحسانِعباس،ِدار3/278ِ ،ِووفياتِاألعيانِالبنِخلكان1983ِِ-هال1ِ،1403ِ:ط

ِلياقوتِ ِاألدباء ِومعجم ِبريوت، ِأيبِالفضل14/14ِصادر، ِملحمد ِكتابِالوساطة ِومقدمة ،

 .88،ِصِِ،ِومارضاتِيفِالنقدِاألديب104إبراهيمِوممدِعىلِالبجاوي،ِونصوصِنقدية،ِصِ

ِو2) ِاإلعجاز ِللثعالبي،ِصِ( ِالقاهرة137اإلجياز ِالقرآن، ِمكتبة ِوثمراتِاألوراقِالبنِحجةِِ، ،

 ،ِبريوت.ِ،ِدارِالكتبِالعلمية2ِ/155احلمويِ
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ِبداِمطمالعِصيالَّالرتهِلالاليِسلامِِِِوملِأقضِحقِالعلمِإنِكانِكلَّام

ِإًذاِفابتياعِاجلهلِقدِكانِأحزماِِِِأأشقىِبالالالهِغرًساِوأجنيالهِذلالة

ِولوِعظموهِيفِالنفالالوسِلعظامِِِِولوِأنِأهلِالعلمِصانوهِصاهنم

ِاالالمياهِباألطمالاعِحالالتىِجتهمِِِِولكنِأذلوهِجهالالاًراِودنسالالالواِ

ِيفِالفقه ِالوكالة ِمنها: ِفيذكرون ِمؤلفاته ِاملجيد،ِِأما ِتفسريِالقرآن ،

،ِوهوِالكتابِِ،ِالوساطةِبنيِاملتنبيِوخصومهِ،ِديوانِشعرِهتذيبِالتاريخ

ِالوحيدِالذيِوصلناِمنِمؤلفاتِالقايض.

هال،362ِ،ِفريجحِبعضهمِأهناِكانتِسنةِِوخيتلفونِيفِتاريخِوفاته

ِ.ِهال366ويرىِآخرونِأهناِكانتِسنةِ

ِ

 كتهاب الوسهاطة
ِ:سبب تأليفه)أ(ِ

بنِعبادِرسالتهِاملعروفةِيفِإظهارِِيقو ِالثعالبي:ِوملاِعملِالصاحب

ِ ِكتابه ِاحلسن ِأبو ِالقايض ِعمل ِاملتنبي ِاملتنبيِ"مساوئ ِبني الوساطة

،ِِ،ِوأصابِشاكلةِالصوابِ،ِوأطا ِوأطابِفأحسنِوأبدعِ"وخصومه

،ِوأعربِعنِتبحرهِيفِاألدبِوعلمِِواستوىلِعىلِاألمرِيفِفصلِاخلطاب

ِ.(1)،ِوقوةِالنقدِِالعربِومتكنهِمنِجودةِاحلفظ

ِوإنِكانِماِذكرهِالثعالبيِيعدِالسببِالظاهرِأوِاملباْشِلتألي،ِكتابِ

                                                           

 .4ِ/4(ِيتيمةِالدهرِللثعالبي1ِ)
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الوساطةِفإنِالسببِاحلقيقيِهوِماِذكرهِاجلرجاِنِيفِمقدمةِكتابِفقا :ِ

ِ ِاألدب ِأهل ِأرى ِزلت ِبجملتهمِمنذِ–وما ِالرغبة ِووصلتِِأحلقتني ،

ني:ِمنِمطنبِيفِأيبِالطيبِأْحدِبنِاحلسنيِاملتنبيِفئتِ-العنايةِبينيِوبينهم

ِبجملتهِيفِتقريظه ِإليه ِمنقطع ِبالتعظيمِ، ِيتلقىِمناقبه ِماسنهِِ، ِويشيع ،

،ِويتناو ِِ،ِويميلِعىلِمنِعابهِبالزرايةِوالتقصريِ،ِويعيدِويكررِبالتفخيم

،ِفإنِعثرِعىلِبيتِخمتلِالنظا ِأوِنبهِعىلِِمنِينقصهِباالستحقارِوالتجهيل

ِخ ِنرصة ِمن ِالتز  ِالتام  ِناقصِعن ِعنِِلفظ ِيزيله ِما ِزللاله ِوحتسني طئه

ِاملنترصِموق،ِاملعتذر ِمقا  ِويتجاوزِبه ِإزالتهِعنِرتبته،ِِ-، وعائبِبرو 

أهِإياهاِأدبهِفلمِيسلمِلهِفضله ،ِفهوِجيتهدِيفِِ،ِوحياو ِحط هِعنِمنزلةَِبوَّ

،ِوكةِالفريقنيِإماِظاملِلهِِ،ِوتتبعِسقطاتهِ،ِوإظهارِمعايبهِإخفاءِفضائله

ِ.(1)أوِلألدبِفيه

ِالقضية ِيفِهذه ِيدِلِبدلوه ِاجلرجاِنِأن ِسيتحرىِِفأراد ِأنه ِمقرًرا ،

ِ،ِغريِجماملِوالِمتحامل.ِالعد ِويلتز ِاإلنصاف

ِِ:ِهـــمنهج)ب(ِِ

ِيفِأوهلامِيضعِاجلرجاِنِرأيهِ ِالكتابِقسمنيِكبريين، يمكنِتقسيم

ِالقسمِ ِويف ِاألديب، ِاألدبِوالنقد ِيف ِويبنيِوجهته ِهدفه ِخدمة ِيف ونظره

ِ.(2)آلخرِحياو ِتطبيقِرأيهِوإيضاحهِباملثلِوالشواهدِا

                                                           

 .3،ِصِِ(ِالوساطة1)

 .105،ِصِِ(ِنصوصِنقدية2)
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ففيِالقسمِاألو ِبدأِالقايضِبامِكش،ِوجهتهِيفِماولةِالدفاعِعنِ

ِالتنافس ِالتفاضلِداعية ِأن ِوالتنافسِسببِالتحاسدِاملتنبيِفقرر ِوأنِِ، ،

ِالنقصِرجةن ِقبيلهِأهل ِالتقصريِمن ِأتاه ِرجل ِالكام ِِ: ِعن ِبه ِوقعد ،

ِفهوِاختياره ِبطبعهِ، ِالفضةء ِسهمهِيساهم ِبقدر ِالفضل ِعىل ِوحينو ،ِِ،

ِبخلقته ِرأىِالنقصِممتزًجا ِومؤثةِيفِتركيبِفطرتهِوآخر ِفاستشعرِِ، ،

،ِفلجأِإىلِحسدِاألفاضل،ِِ،ِوقرصتِبهِاهلمةِعنِانتقالهِلليأسِمنِزواله

،ِيرىِأنِأبلغِاألمورِيفِجربِنقيصتهِوسرتِماِِواستغاثِبانتقاصِاألماثل

ِ.(1)جزِعنِعورتهِاجتذاهبمِإىلِمشاركته،ِووسمهمِبمثلِسمتهِكش،ِالع

وكأنهِيومئِبذلكِإىلِأنِالتحاملِعىلِأيبِالطيبِراجعِإىلِالنقصِ

ِ.ِالذيِيدفعِصاحبهِإىلِحدِاألفاضلِوانتقاصِاألماجد

ِأساسه ِعىل ِتقو  ِكلها ِالوساطة ِتكاد ا ِهامًّ ِأمًرا ِيقرر ِأنِِثم ِوهو ،

ِيفِاجلم ِالشاعر ِبإحسان ِفيقو ِلةالعربة ِوالتقد ِِ، ِظاهرة ِآثار ِوالفضل :

ِصادقة ِاآلثارِشواهد ِتلك ُِوِجَدت ِفمتى ِالشواهدِِ، ِهذه ِوشوهدت ،

ِلهِمنِبعدِعىلِزلةِفصاحبهاِفاضلِمتقد  ،ِووجدتِلهِبعقبِِ،ِفإنُِعثِر

،ِفإنِأعوزِقيل:ِِ،ِأوِرخصةِسائغةِاإلحسانِهفوةِانتحلِلهِعذرِصادق

ِوِ،ِوقلِمنِخةِمنهاِزلةِعامل ِاحلكومةِ، أيِالرجا ِاملهذب؟ِولوالِهذه

،ِوملِِلقولناِفاضلِمعنىِيوجدِأبًدا،ِوملِيكنِِ،ِولزا ِاجلرحِلبطلِالتفضيل

                                                           

 .1ِِ،ِصِ(ِالوساطة1)
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ويغلط؟ِأوِشاعرِانتهىِإليكِِنسمِبهِأحًدا،ِوأيِعاملِسمعتِبهِوملِيز 

ِ.(1)ذكرهِملِهي،ِوملِيسقط؟ِ

سةميني،ِولتأكيدِوجهتهِْشعِيفِذكرِأغاليطِالشعراءِمنِاجلاهلينيِواإل

ِمؤكًداِأنهِملِيسلمِمنِذلكِقديمِوالِمدث.

وقدِعرضِيفِهذاِالقسمِلبعضِالقضايا،ِوأبدىِرأيهِفيهاِكاختةفِ

ِباختةفِالطبائع ِالشعرِالشعر ِالتحرضِيف ِوأثر ِواألسلوبِاألمثلِ، ،ِِ،

ِ،ِوأهنىِهذاِالقسمِباحلديثِعنِاالستهة ِوالتخلصِواخلامتة.ِوالبديع

ِ ِالثاِن ِالقسم ِاملتنبيِويف ِخصم ِأن ِفذكر ِالوساطة ِيف ِاجلرجاِن بدأ

ِفريقان:ِ

،ِوالِيرىِالشعرِإالِالقديمِاجلاهيلِِأحدمها:ِيعمِبالنقصِكلِمدث

ِذلكِاملنهج ِسلكِبه ِوُأْجِريِعىلِتلكِالطريقةِوما ِساقةِِ، ِأن ِويزعم ،

،ِفإذاِانتهىِإىلِِ،ِواحلكمِاخلرضيِ،ِوابنِميادةِ،ِوابنِهرمةِالشعراءِرؤبة

ِبع ِِ-ِدهممن ِوأيبِنواسِوطبقتهم ِوطرًفاِِ-كبشار ِملًحا ىِشعرهم سمَّ

ِالنادرة ِاستحسان ِالبيت ِمنه ِالفكاهةِواستحسن ِجمرى ِوأجراه ِفإذاِِ، ،

ِنفضِيده ِوأرضابه ِمتا  ِأيب ِإىل ِبه ِملِِأنزلت ِالقو  ِأن ِواجتهد ِوأقسم ،

ِ.(2)،ِوملِيقعواِمنِالشعرِإالِبالبعدِيقرضواِبيًتاِقط

                                                           

 .40،ِصِِ(ِالوساطة1)

 .49،ِصِِالسابقاملرجعِ(2ِ)
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اظِاللغةِومنِجلةِالرواةِمنِيلهجِوماِأكثرِمنِترىِوتس معِمنِحفَّ

،ِويعجبِِ،ِفإنِأحدهمِينشدِالبيتِفيستحسنهِويستجيدهِبعيبِاملتأخرين

ِوخيتاره ِكذبِنفسهِِمنه ِزمانه ِوشعراء ِنسبِإىلِبعضِأهلِعرصه ِفإذا ،

ِِونقضِقوله ِمنِ، ِمرزأة ِوأقل ِممةً ِأهون ِالغضاضة ِتلك ورأى

ِ.(1)انِملولدواإلقرارِباإلحستسليمِفضيلةِملحدثِ

ِ:(2):ِأنشدتِاألصمعيِوُحكيِعنِإسحاقِبنِإبراهيمِاملوصيلِأنهِقا 

ِالصدىِوُيشفىِالغليِِلالهلِإىلِنظرةِإليكِسبي ِلالفُيَبل 

ِوكثيالالالالرِممالالالنِحتبِالقليلِإنِماِقلِمنكِيكثرِعندي

ِالديباجِاخلِّسواِن ،ِِ،ِملنِتنشدِن؟ِفقلت:ِإهنامِلليلتهامِفقا :ِواهللِهذا

ِ.(3)الِجر ِواهللِإنِأثرِالتكل،ِفيهامِظاهرفقا :ِ

ِ ِهؤالء ِمع ِاآلن ة ِاملحاجَّ ِباملحاجةِِ–وليست ِأوىل ِهم ِكانوا وإن

ألهنمِملِخيصواِشعرِاملتنبيِباإلنكار؛ِبلِأنكرواِشعرِكلِمدثِِ–واملنازعةِ

،ِِفةِتشغلنِهبذهِالطائفةِماِدمتِتنظرِبنيِاملتنبيِوأهلِعرصه"أوِمتأخرِ

ِ ِاملنازعة ر ِالرأيوأخ  ِهذا ِاخلةفِاألكربِيف ِكان ِوإن ِمقا ِ، ِلكل ِفإن ،ِ

ِ.(4)ِ"مقااًلِ

                                                           

 .50ِ،ِصِِ(ِالوساطة1)

 .50،ِصِِ،ِوالوساطة1ِ/196(ِأماِلِالقاِل2ِ)

 .50،ِصِِ(ِالوساطة3)

 .52،ِصِِالسابقاملرجعِ(4ِ)
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والفريقِاآلخرِمنِخصو ِاملتنبي:ِهوِمنِاستحسنِرأيكِيفِإنصافِ

،ِثمِكل فكِِ،ِوساعدكِعىلِتقديمِرجلِ،ِثمِألزمكِاحلي،ِعىلِغريهِشاعر

،ِويسوغِلكِتقريظِِ؛ِفهوِيسابقكِإىلِمدحِأيبِمتا ِوالبحرتيِتأخريِمثله

ِالروميا ِوابن ِاملعتز ِببعضِفضائلهِبن ِالطيب ِأبا ِذكرت ِإذا ِحتى ،ِِ،

،ِونفرِنفارِِوأسميتهِيفِعدادِمنِيقرصِعنِرتبتهِامتعضِامتعاضِاملوتور

ِطرفهِاملضيم ،ِِ،ِوأخذتهِالعزةِباإلثمِ،ِوصعرِخدهِ،ِوثنىِعطفهِ،ِفغض 

ِ.(1)وكأنامِزوىِبنيِعينيهِعليكِاملحاجم

رجاِنِبقوله:ِخربِنِعمنِتعظمهِمنِأوائلِوإىلِهذاِالفريقِيتوجهِاجل

ِطبقاتِاملحدثنيِالشعراء ِومنِتفتتحِبه ِأحدهمِمنِِ، ِهلِخلصِشعر ؛

،ِوصفاِمنِكدرِومعابة؟ِفإنِاد عيتِذلكِوجدتِالعيانِحجيجك،ِِشائبة

ِخصمك ِخماطبتكِواملشاهدة ِبه رنا ِصد  ِما ِإضعاف ِإىل ِبك ِوعدنا ،ِِ؛

،ِوحيجزكِإنِِو ِبينكِوبنيِدعواكواستعرضناِالدواوينِفأريناكِفيهاِماِحي

ِكانِبكِأدنىِمسكةِعنِقولك.

ِالبيتِأنكره ِبالبيتِبعد ِأعثر ِقد ِقلت: ِبعدِِفإن ِاللفظ ِوأوجد ،

ِأستحسنه ِال ِمرضيةِاللفظ ِعندي ِمعانيهم ِكل ِوليس ِمجيعِِ، ِوال ،

ِمنِاجلملة ِالطيبِواحد ِفأبو ِلك: ِقلنا ِمستقيمة. ،ِِمقاصدهمِصحيحة

،ِورجلِمنِاجلامعةِفلمِأفردِباحلي،ِدوهنا؟ِِفكي،ِخصِبالظلمِمنِبينها

                                                           

 .53ِِ،ِصِِ(ِالوساطة1)
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،ِِ،ِوضاقتِماسنهِ،ِواتسعتِمعايبهِ،ِوقلِإحسانهِفإنِقلت:ِكثرِزللاله

ِممكنًا ِموجوًدا ِوشعره ِحارًضا ِديوانه ِهذا ِنستقرئهِقلنا: ِهلم ِونقلبهِِ؛ ،

،ِِ،ِوبكلِنقيصةِعرشِفضائلِ،ِثمِلكِبكلِسيئةِعرشِحسناتِونمتحنه

إىلِالقبو ِأوِالبُْهت،ِ،ِوقادكِاالضطرارِِتوفيتهفإذاِأكملناِلكِذلكِواس

،ِوإىلِِفحاججناكِبهووقفتِبنيِالتسليمِوالعنادِعدناِبكِإىلِبقيةِشعرهِ

ةِفحاكمناكِإليهِ ماِفضلِبعدِاملقاص 
(1).ِ

ِمنِالشعر ِأمثلة جيدهِِ-ولكيِيصلِاجلرجاِنِإىلِهدفهِجعلِيورد

منِيعرتفِبالشعرِاجلديدِأليبِنواسِوأيبِمتا ِاملشهودِهلامِعندِِ-ورديئهِ

ِبامِهلامِمنِحسناتِوهناتِفلنتقبلِِوبالشعراءِاملحدثني ِتقبلنامها ِفإذا ،–ِ

ِ.(2)املتنبيِبامِلهِمنِمثلِذلكِ–وهذاِهوِاهلدفِ

،ِوانتهىِإىلِالقو ِِثمِأخدِيعرضِبعضِماُِأِخذِعىلِاملتنبيِيفِشعره

عِالشعرِالِبأمثلةِ؛ِوأنِالعربةِبمجموِبأنِالنقدِمردهِإىلِالذوقِقبلِالرأي

،ِوأخذِِ،ِوديوانِالرجلِميلءِباألشعارِالتيِمجعتِاحلسنِمنِأطرافهِمنه

ِاجلرجاِنِيسوقِالعديدِمنِهذهِاألشعار.

،ِوذكرِطرًفاِِثمِانتقلِللحديثِعنِالِّسقاتِفأفصحِعنِرأيهِفيها

،ِويفِسبيلِالتامسِالعذرِِ،ِثمِعرضِلِّسقاتِاملتنبيِمنِرسقاتِاملتقدمني

                                                           

 .53،ِصِِ(ِالوساطة1)

 .107،ِصِِ(ِنصوصِنقدية2)
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ومتىِأنص،ِِ":ِ،ِفقا ِجلرجاِنِالتامسِالعذرِللمتأخرينِمجيًعالهِحاو ِا

،ِوأبعدِِ،ِثمِالعرصِالذيِبعدناِأقربِفيهِإىلِاملعذرةِعلمتِأنِأهلِعرصنا

ة ِاملذم  ِإليهاِمن ِوسيق ِاملعاِن ِاستغرق ِقد ِتقدمنا ِمن ِألن ِعىلِِ؛ ِوأتى ،

تهانةِ،ِواسِمعظمها،ِوإنامِحيصلِعىلِبقايا:ِإماِأنِتكونِتركتِرغبةِعنها

ِواعتياصِمراميها ِمطلبها، ِلبعد ِأو ِإليهاِهبا، ِالوصو  ِوتعذر ِومتىِِ، ،

ِنفسه ِيظنهِِ،ِوأعملِفكرهِأجهدِأحدنا ِوذهنهِيفِحتصيل  ،ِوأتعبِخاطره

ِمبتدًعا ِخمرتًعاِغريًبا ِفرًدا ِونظمِبيتِحيسبه ِالدواوينِملِِ، ِثمِتصفحِعنه ،

ه.ِوهلذاِالسببِأحظرِ،ِأوِجيدِلهِمثااًلِيغضِمنِحسنِخيطئهِأنِجيدهِبعينه

ِاحلكمِعىلِشاعرِبالِّسقةِ ِ.(1)"عىلِنفيسِوالِأرىِلغرييَِبت 

ثمِأهنىِاجلرجاِنِوساطتهِبذكرِبعضِمآخذِالعلامءِعىلِأيبِالطيبِ

ِ.ِماواًلِالدفاعِعنهِماِاستطاعِإىلِذلكِسبية

ِيمكنِالقو ِبأنِاجلرجاِنِكش،ِيفِوساطتهِعنِناقدِبصريِ وأخرًيا

ِأنهِوضعِِ،ِخبريِبمواقعِالكلمِبخبريِيفِفنِاألد ِنسجلِعليه ،ِغريِأننا

ِ.(2)ِ"موضعِاملحاميِعنِاملتنبيِ–نظًراِوتطبيًقاِِ–نفسهِوفكرهِ

ِلهِيفِذلكِبعضِالعذر ِالتمسنا ِالردِعىلِمنِِوإذا ِألنهِكانِبصدد ،

،ِفإنناِالِنؤيدِمسامتهِِ،ِويتأخرونِبهِعنِأهلِطبقتهِينكرونِفضلِاملتنبي

                                                           

 .214ِ،215،ِصِِ(ِالوساطة1)

 .144،ِصِِ(ِانظر:ِنصوصِنقدية2)
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ِلهِتنبييفِبعضِعيوبِامل ِالتامسِاألعذار ِوماولته ،ِِ ِأنِ"، وكانِأوىلِله

ِ.(1)ِ"،ِويك،ِالناشئنيِعنهاِيشجبهاِوينفيها

ِ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

                                                           

 .144،ِصِِ(ِنصوصِنقدية1)
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 من قضهايها النقد األدب  القديم
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 اللفظ واملعنى .1
 

ِأبرزِ ِمن ِواحدة ِواملضمون ِالشكل ِأو ِواملعنى ِاللفظ ِقضية تعد

ِالت ِواالقضايا ِالتناو  ِمن ِوافًرا ِنصيًبا ِأخذت ِالقديمِي ِيف لدراسة

ِ.(1)واحلديث

وملِيتفقِالنقادِفيهاِعىلِرأيِثابتِيكونِمعياًراِللتفاوتِأوِالتفاضلِ

،ِويرىِأنِالشأنِليسِيفِِ؛ِفبعضِالنقادِينترصِجلانبِاللفظِبنيِاملنشئني

ِاملعاِن ِالعريبِوالعجميِإيراد ِاملعاِنِيعرفها ِألن ِوالقرويِ، ،ِِوالبدويِ،

،ِوكثرةِِ،ِونزاهتهِونقائهِ،ِوحسنهِوهبائهِوإنامِهوِيفِجودةِاللفظِوصفائه

ِومائه ِوالرتكيبِطةوته ِالسبك ِصحة ِمع ِالنظمِِ، ِأود ِمن ِواخللو ،

،ِوالِيقنعِمنِاللفظِِ،ِوليسِيطلبِمنِاملعنىِإالِأنِيكونِصواًباِوالتألي،

ِ.(2)بذلكِحتىِيكونِعىلِهذهِالصفةِالتيِتقدمتِ

                                                           

،ِصِِ،ِوالشعرِوالشعراء1/75ِ،76ِ،83،ِوالبيانِوالتبيني1/131ِ(ِانظر:ِاحليوانِللجاحظ1ِ)

ِلآلمدي24ِ ِواملوازنة ،1/420ِ ِالشعراء429ِ، ِوعيار ،ِ 21ِصِ، ِالبةغة ِوأرسار ،1/124ِ،

ِممودِشاكر ِاملدِنِبجدةِتعليق: ِمطبعة ِللمرزوقيِِ، ِدار1ِ/9ِ،ِومقد ِْشحِديوانِاحلامسة ،

ِبريوتِالكتبِالعلمية ِطِ، ،:1ِ ،1424ِ ِاألديبِالعريبِِ 2003ِ-هال ِواجتاهاتِالنقد ،ِ صِ،

ِاحلديث228 ِاألديب ِالنقد ِوقضايا ،ِِ ِفرهود ِالسعدي ِأ.د/ممد ،ِ ِزهران26صِ، ِمطبعة ،ِِ،

ِالعرص55ِِصِ،ِ،ِويفِميطِالنقدِاألديبِِ 1968 ،ِواالعتذارياتِيفِالشعرِالعريبِحتىِهناية

 .262ِصِ،ِ،ِالعبايسِ)رسالةِدكتوراه(ِللمؤل

 .66ِ-63ِ،ِصِِ(ِالصناعتنيِأليبِهة ِالعسكري2)
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ِ،ِواملخدو ِ،ِويرىِأنِاأللفاظِخد ِللمعاِنِعضهمِينترصِللمعنىوب

–ِِ ِشك ِالشعراءِ(1)اخلاد ِمنِأْشفِ–ال ِضالة ِهو ِلطي،ِاملعاِن ِوأن ،

ِشعراءِِوطلبتهم ِسائر ِالقيسِعىل ِامرؤ ل ُِفضِّ ِسواها ِدون ِاخللة ِوهبذه ،

ِ.(2)اجلاهليةِ

ِفلمِيفصلِبينهام ِوسًطا ِوملِيفضلِأحدمهِومنهمِمنِيق،ِموقفا اِ،

،ِِ،ِفاعتربِاللفظِجسًداِروحهِاملعنىِروحِواجلسدال،ِوشبههامِبالِعىلِاآلخر

ِ.(3)الِغنىِألحدمهاِعنِصاحبهِ

،ِألنِالكة ِإذاِخةِمنِاملعاِنِاجليدةِكانِكالطبلِِوهذاِماِأميلِإليه

ِ.(4)،ِوالِطائلِمنِورائهِاألجوفِالِفائدةِفيه

ِأتىِباملعنىِاجل يدِيفِتألي،ِسيئِولفظِكامِأنِالشاعرِأوِاألديبِإذا

هِرديءِذهبِبطةوةِمعناه فةِاللفظِوحدهِجيديِوالِِ،(5)ِ،ِوأفسدهِوعام 

ِ،ِوإنامِيسموِالكة ِويرتفعِقدرهِهبامِمًعا.ِاملعنىِوحدهِيغني

                                                           

 بريوت.ِ،ِعاملِالكتبِ:،ِطِ:ِممدِعىلِالنجارِحتقيق2/220ِ(ِاخلصائصِالبنِجني1ِ)

 .1/420(ِاملوازنة2ِ)

 .1/124(ِانظر:ِالعمدة3ِ)

 .110،ِصِ(ِانظر:ِيفِميطِالنقدِاألديب4)

 .1/325(ِانظر:ِاملوازنةِلآلمدي5ِ)
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 : عبد القهالر ونظرية النظم -

ِليسِعىلِ ِيفِالبةغة ِاملدار ِاجلرجاِنِإىلِأن ِالقاهر ِعبد ذهبِاإلما 

ليسِالغرضِبنظمِالكلم:ِأنِتوالتِألفاظهاِيفِالنطق،ِكدِأنِ،ِوأِاللفظِوحده

ِ.(1)بلِأنِتناسقتِداللتهاِوتةقتِمعانيهاِعىلِالوجهِالذيِاقتضاهِالعقلِ

الوضعِالذيِيقتضيهِعلمِِكةمكِتضعِأنِهوِ–ِرأيهِيفِ–فالنظمِ

،ِوتعرفِمناهجهِالتيِهنجتِفةِتزيغِِالنحو،ِوتعملِعىلِقوانينهِوأصوله

ِ.(2)فظِالرسو ِالتيِرسمتِلكِفةِختلِبيشءِ،ِوحتِعنها

،ِأنهِالِيتصورِأنِيتعلقِِومماِينبغيِأنِيعلمهِاإلنسانِوجيعلهِعىلِذكر

ِمنِمعاِنِالنحو ِجمردة ِأفراًدا ِبمعاِنِالكلم ِيفِوهمِوالِِالفكر ِفةِيقو  ،

ِيفِِيصحِيفِعقل ِيريدِإعامله ِيفِمعنىِفعلِمنِغريِأن ِمتفكر ِيتفكر ِأن ،

،ِِيتفكرِمتفكرِيفِمعنىِاسمِمنِغريِأنِيريدِإعام ِفعلِفيهاسم،ِوالِأنِ

ِأوِمفعوالوجع ِفاعةِله ِسوىِذلكِمنِاألحكا ِله ِأوِيريدِفيهِحكاًم ،ِِ،

ِمثلِأنِيريدِجعلهِمبتدأ،ِأوِخرًبا،ِأوِصفة،ِأوِحاالً،ِأوِماِشاكلِذلك.

ِفكرتِيفِالفعلنيِأوِاالسمني ،ِتريدِأنِختربِبأحدمهاِعنِِفإنكِإذا

ِأمدحِاليشء ِأهيام ِتنظر: ِمثلِأن ِبغرضك؟ ِوأشبه ِأوىلِأنِختربِبه أوِِأهيام

أذ ؟ِأوِفكرتِيفِالشيئنيِتريدِأنِتشبهِاليشءِبأحدمهاِأهيامِأشبهِبه؟ِكنتِ

ِأنفسِالكلم ِمعاِن ِفكرتِيف ِأنِِقد ِبعد ِمن ِإال ِيكن ِمل ِفكرك ِأن ِإال ،

                                                           

 .40،ِصِيمِاألستاذِالدكتورِ/ممدِعبدِخفاجيِألرسارِالبةغة(ِتقد1)

 .81،ِصِِ(ِدالئلِاإلعجاز2)
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ِالنحو ِمعاِن ِمن ِمعنى ِالذيِِتوخيتِفيها ِاالسم ِأردتِجعل ِأن ِوهو ،

اِأوِتشبيًهاِأوِغريِذلكِِفكرتِفيهِخرًباِعنِيشء ،ِأردتِفيهِمدًحاِأوِذمًّ

،ِومنِغريِأنِكانِِ،ِوملِجتئِإىلِفعلِأوِاسمِففكرتِفيهِفرًداِمنِاألغراض

ِ.(1)لكِقصدِأنِجتعلهِخرًباِأوِغريِخرب

ِ:ِِ(2)فخذِبيتِبشارِوإنِأردتِمثاال

ِكواكبهوأسيافناِليلِهتاوىِِكأنِمثارِالنقعِفوقِرءوسناِ

ِأفراًداِ ِالكلمِبباله وانظرِهلِيتصورِأنِيكونِبشارِقدِأخطرِمعاِنِهذه

يفِنفسهِِ"كأن"،ِوأنِيكونِقدِأوقعِِعاريةِمنِمعاِنِالنحوِالتيِتراهاِفيها

ِيفِِغريِأنِيكونِقصدِإيقاعِالتشبيهِمنهِعىلِيشءمنِ مثارِ"،ِوأنِيكونِفكر 

ِِ"النقع ِإىل ِاألو  ِإضافة ِأراد ِيكون ِأن ِغري ِِالثاِنمن ِيف ِوفكر فوقِ"،

ِالرءوسِ"رءوسنا ِإىل ِفوق ِيضي، ِأن ِأراد ِقد ِيكون ِأن ِغري ِويفِِمن ،

،ِويفِالواوِمنِدونِِمنِدونِأنِيكونِأرادِعطفهاِبالواوِعىلِمثارِ"األسياف"

منِدونِأنِيكونِأرادِِ"الليل"،ِوأنِيكونِفكرِيفِِأنِيكونِأرادِالعط،ِهبا

منِدونِأنِيكونِأرادِأنِجيعلِِ"واكبههتاوىِك"،ِويفِِأنِجيعلهِخرًباِلكأن

ِللكواكب ِفعًة ِلليلِهتاوى ِصفة ِاجلملة ِجيعل ِثم ِمنِِ، ِأراد ِالذي ِليتم ،

ِاِنِالتيِالذهِاألحكا ِواملعالالتشبيه؟ِأ ِملِختطرِهذهِاألشياءِببالهِإالِمراًداِفيهاِه

                                                           

 .410ِِ،411،ِصِ(ِدالئلِاإلعجاز1)

 .2ِ/207(ِعيونِاألخبار2ِ)
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ِ.(1)تراهاِفيها؟

منِِ،ِأنِتتفاضلِالكلمتانِاملفردتانِ-وإنِجهدِ-وهلِيقعِيفِوهمِ

غريِأنِينظرِإىلِمكانِتقعانِفيهِمنِالتألي،ِوالنظمِبأكثرِمنِأنِتكونِهذهِ

،ِِ،ِوتلكِغريبةِوحشية؟ِأوِأنِتكونِحروفِهذهِأخ،ِمألوفةِمستعملة

ِ،ِومماِيكدِاللسانِأبعد؟ِوامتزاجهاِأحسن

،ِإالِوهوِيعتربِمكاهناِ"هذهِاللفظةِفصيحة"وهلِجتدِأحًداِيقو :ِ

ِالنظم ِمةءمِمن ِوحسن ِجاراهتا، ِملعاِن ِمعناها ِمؤانستهاِِة ِوفضل ،

ِألخواهتا؟

ِمتمكنة ِلفظة ِقالوا: ِومقبولةِوهل ِويفِخةفهِ، ِقلقةِ، ِونابيةِ: ،ِِ،

ِبالتمكنِعنِحسنِاالتفاقِبنيِهذهِِومستكرهة ،ِإالِوغرضهمِأنِيعربوا

،ِوأنِاألوىلِملِتلقِِ،ِوبالقلقِوالنبوِعنِسوءِالتةؤ ِوتلكِمنِجهةِمعنيهام

ِ.(2)،ِوأنِالسابقةِملِتصلحِأنِتكونِلفًقاِللتاليةِيفِمؤداها؟ِيفِمعناهاِبالثانية

ِ:(3)وخةصةِماِيقررهِعبدِالقاهرِهوِ

ِأنهِالِفصلِبنيِاأللفاظِومعناها1 ِواملحتوىِال ِوالِبنيِالصورة ،ِِ،

ِ.ِوالِبنيِالشكلِواملضمونِيفِالنصِاألديب

                                                           

 .411ِِ،412،ِصِِ(ِدالئلِاإلعجاز1)

 .44ِ،45،ِصِِاملرجعِالسابقِ(2)

 .82صِ،ِِ(ِتقديمِأ.د/ممدِعبدِاملنعمِخفاجيِألرسارِالبةغة3)
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،ِِِيفِجمردِاملعاِن،ِوالِ،ِالِيفِالكلامتِمفردةِالبةغةِيفِالنظمِالِأن2

ِوالباحثِعنِاإلعجازِعليهِأنِيتبعهِيفِالنظمِوحده.

الِأنِالنظمِهوِمراعاةِمعاِنِالنحوِوأحكامهِوفروقهِووجوههِفيام3ِ

ِ.ِِبنيِمعاِنِالكلم

ويفِهذاِأيًضاِماِيدعمِماِذهبناِإليهِأنِاللفظِواملعنىِكالروحِواجلسدِ

ِاِالِغنىِألحدمهاِعنِاآلخر ِيقتضيهِ،ِوالِتتمِبةغة ِما لكة ِإالِبمراعاة

ِمنهام ِ.ِالسياقِوالنظمِمنِكلٍّ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ
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  "الصنهاعتني "خطأ املعهان  وصوابهها يف ضوء كتهاب  -2
 (1)ألب  لالل العسكري

 
  : التعريف بهالنهاقد

هوِأبوِهة ِاحلسنِبنِعبدِاهللِبنِسهلِبنِسعيدِبنِحييىِبنِمهرانِِِِِِِ

ِِالعسكري ،ِوقدِتتلمذِهباِعىلِِ،ِوإليهاِنسب(2)"عسكرِمكر "ِولدِيف،

ِبنِحكيمِ ِاهللِبنِإسامعيلِبنِزيد ِاحلسنِبنِعبد ِأيبِأْحد ِوأستاذه خاله

ِيفِِالعسكري ِلتوافقهام ِأْحد ِأيب ِخاله ِبذكر ِهة  ِأيب ِذكر ِاشتبه ِوربام ،

ِِ.ِاالسمِواسمِاألبِوالنسبة

ِسألت:ِِاهرِالسلفيالبوِطا ِأال،ِقِهالاِبالعلمِوالفقالوكانِأبوِهة ِموصوفًِِ

                                                           

،ِومعجمِاألدباءِلياقوتِاحلموي4/189ِ(ِراجعِترمجتهِيف:ِإنباهِالرواةِعىلِأنباءِالنحاةِللقفطي1ِ)

،ِوطبقاتِاملفِّسينِللحافظِشمسِالدينِالداوودي1/506ِ،ِوبغيةِالوعاةِللسيوطي8ِ/258ِ

،ِوتاريخِاألدبِِ 1983ِ-هال1043أوىل،ِِ:ِ،ِطِ،ِبريوتِدارِالكتبِالعلمية:ِ،ِط1ِ/138ِ

 ،1977ِ،ِِرابعةِ:،ِطِدارِاملعارفِ:،ِطِ:ِعبدِاحلليمِالنجارِ،ِترمجة2/252لعريبِلربوكلامنِا

هال1376ِ،ِِ،ِبريوتِدارِإحياءِالرتاثِالعريب:ِ،ِط3/240ِومعجمِاملؤلفنيِلعمرِرضاِكحالةِ

-ِ1957 ِِ ِللزركيل ِواألعة  ِط2/196ِ، ،ِ ِللمةيني: ِالعلم ِبريوتِدار ِطِ، ،ِِخامسةِ:،

1980ِِِِ. ِ

وقدِنسبِإليهاِقو ِمنِأهلِالعلمِمنهم:ِِ،ِ:ِبلدِمشهورِمنِنواحيِخوزِستانِ(ِعسكرِمكر 2)

دارِ:ِ،ِط4ِ/123ِ،124ِالعسكريانِأبوِهة ِوخالهِأبوِممد.ِ)انظر:ِمعجمِالبلدانِلياقوتِ

ِ.ِِ 1955ِ-هال1374،ِِ،ِبريوتِصادر
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ة ِفأثنىِالالعنِأيبِهِ(1)رِممدِبنِأيبِالعباسِاألبيورديالالالرئيسِأباِاملظف

ِووصفِعليه ِبالعلمِوالفقال، ِمعًِاله ِالغالبِعىلِأيبِهاله ِغريِأن ة ِكانِالا.

ِ.(2)،ِفسلكِيفِعدادِاألدباءِوِاألدبِوالشعراله

،ِوقدِِلمِوتعليمهوكانِأبوِهة ِيعملِبتجارةِالبزِإىلِجانبِحتصيلِالع

ِ(3)،ِويعودِبمتاجرهِ،ِفكانِيأخذِعنِفضةئهاِتنقَّلِبتجارتهِإىلِبةدِمتعددة

ِِِ(4)،ِوملِيشغلهِذلكِعنِالتألي،ِوإثباتِالفوائد."عسكرِمكر "إىلِبلدهِ

،ِِ،ِمجهرةِاألمثا ِ،ِديوانِاملعاِنِ:ِالصناعتني(5)ولهِمصنفاتِعديدةِمنها

ِالثقفي ِمجن ِأيب ِديوان ِِْشح ِالعمدةِاألوائل، ِاللغويةِ، ِالفروق ،ِِ،

ِاخلاصةِالتلخيصِيفِاللغة ِتلحنِفيه ِما ِالواحدِواجلمعِ، ِنوادر ،ِْشحِِ،

                                                           

نسبةِِِ-،ِاملعروفِباألبيورديِِالعباس(ِهوِأبوِاملظفرِممدِبنِأيبِالعباسِأْحدِبنِممدِبنِأيب1ِ)

ِخراسان ِمدن ِإحدى ِأبيورد ِقرائهاِ-ِإىل ِأحد ِشاعًراِوكان ِاألدبِ، ِيف ِمتبحًرا ِخبرًياِِ، ،

ِكثريةِباألنساب ِتصاني، ِصاحب ،ِِ ِِتويف، ِلياقوتِِ)انظرِ.ِهال507سنة ِاألدباء ِمعجم :

17/134)ِِِِ.ِ

ِ.8ِ/258ِ،259ِِِِ(ِانظر:ِمعجمِاألدباء2)

ِ.ِِِِِ:ِجتارتهِ(ِمتاجره3)

ِللقفطي4ِ) ِالنحاة ِعىلِأنباء ِالرواة ِإنباه ِأهلِالعرصِأليب4/189ِ( ِالقرصِوعرصة ِدمية ِوانظر: ،

،ِنرشِِمطبعةِاملدِنِبالقاهرةِ:،ِطِ:ِد/عبدِالفتاحِممدِاحللوِ،ِحتقيق1/528ِاحلسنِالباخرزيِ

ِ.ِِِدارِالفكرِالعريب

ِانظر:ِمعجمِاألدباءِلياقوتِاحلموي5ِ) ِ ِللسيوطي8/263ِِ( ِالوعاة ِوبغية ِوتاريخ1ِ/506ِِ، ،

ِ.2/252األدبِالعريبِلربوكلامنِ



-149- 

 

 

 

ِالِاحلامسة ِالكرمِارالوالديندرهمِال، ِاخللفِاءال، ِمن ِاحتكم ِمن ِإىلِال، اء

ِر.ال،ِولهِديوانِشعِالقرآن،ِاملحاسنِيفِتفسريِِالقضاء

ِعىلِس ِتد  ِاملصنفاتِإنام ِهذه ِالرجلوالِشكِأن ِباع ِوكثرةِِعة ،

ِلهِمكانتهِيفِميدانِِ،ِوتبحرهِيفِعلو ِالعربيةِاطِّةعه ِخبري  ،ِوتنمِعنِناقد 

ِ.ِاألدبِوالنقد

ِاألديبالولكنِح ِفقِابتهالكانتِقدِأصِ-فيامِيبدوِ-ِرفة ا ِيلعنِال،

ِ:ِ(1)ِالقرطاسِواحلربِوالقلم

ِكِأوِحجمِوحاِلِفيكمِحا ِمنِحاِِِِِِإذاِكانِماِلِما ِمنِيلقالطِالعجم

ِِوماِربحتِكفيِمالنِالعلمِواحلكمِِِِِاالفأينِانتفاعيِباألصالةِواحلج

ِِوالِيلعنِالقرطاسِواحلالربِوالقلمِِِومنِذاِالذيِيفِالناسِيبرصِحالتيِِ

ِ:ِِ(2)و الالويق

ِِروداللِعىلِأنِاألنالالا ِقالالالدليرتيِِِِِِِالعِوأشالالالجلويسِيفِسوقِأبي

ِِمِويسودالالويعظالمِفيهالمِنذهلِِِِِِِِِذ ِكرامهمالالوالِخريِيفِقو ِي

ِِاِعليالهِمزيالدالهجالاًءِقبيًحاِمِِِِِِِِِويتالوهمِعنيِرثاثةِكسالوهتج

ِ:ِاتهالالوف

ِ،ِقا ِياقوت:ِِملِجيز ِأحدِمنِاملؤرخنيِالقدماءِبتحديدِسنةِوفاته

                                                           

ِ.145،ِصِِ،ِوانظر:ِنصوصِنقديةِألعة ِالنقادِالعرب1/526ِ(ِدميةِالقرصِللباخرزي1ِ)

ِ.8/262ِِِِ،ِومعجمِاألدباء1/527ِِ(ِدميةِالقرص2ِ)
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وأماِوفاتهِفلمِيبلغنيِفيهاِيشءِغريِأِنِوجدتِيفِآخرِكتابِاألوائلِمنِ"

ِمنِتصنيفه ِوفرغنا ِلعشِ: ِاألربعاء ِيو  ِالكتاب ِهذا ِمنِالإمةء ِخلت ر

ِ.(1)"شعبانِسنةِمخسِوتسعنيِوثةثامئة

وليسِفيامِذكرهِياقوتِماِيد ِعىلِأنهِماتِيفِهذهِالسنةِعىلِنحوِماِ

أقد ِمنِترمجواِِ-،ِبلِإنِالقفطي(3)وبروكلامنِ(2)ذكرِكلِمنِحاجيِخليفة

اِجيعلِماِذهبِإليهِحاجيِ؛ِممِذكرِأنهِعاشِبعدِسنةِأربعامئةِ-أليبِهة ِ

ِالعلمي ِالتحقيق ِعن ِبمنأى ِتابعهام ِومن ِوبروكلامن ِترىِِخليفة ِوهلذا ،

ِسنةِ ِكانتِبعد ِأيبِهة  ِوفاة ِأن ِفيذكر ،ِ ِلنفسه ِحيتاط صاحبِاألعة 

ِ.(4)هال395

ِ

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ

ِ

ِ

 

 

                                                           

ِ.8/264ِِِِ(ِمعجمِاألدباء1ِ)

ِ .1982ِِِِِ-هال1402ِ،ِسنةِِارِالفكر،ِطِد1/199(ِانظر:ِكشافِالظنون2ِ)

ِ.2/252ِ(ِانظر:ِتاريخِاألدبِالعريبِلربوكلامن3ِ)

ِ.2/196ِِِِ(ِانظر:ِاألعة ِللزركيل4ِ)
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 نظرة أب  لالل إىل املعهان 
 

إنِالكة ِألفاظِ":ِِبقولهِاستهلِأبوِهة ِاحلديثِعنِمعاِنِالشعر

ِعنها ِويعرب ِعليها ِتد  ِمعان  ِعىل ِإىلِِتشتمل ِالبةغة ِصاحب ِفيحتاج ؛

ِإىلِحتسنيِاللفظ ِاملعنىِكحاجته ِِإصابة ِاملدار ِألن ِِ–؛ عىلِإصابةِِ–بعد

ِاألبدانِاملعنى ِمل ِالكة  ِمن ِاملعاِنِحتل ِوألن ِواأللفاظِجتريِمعهاِِ؛ ،

ِ.ِاألخرىِمعروفةِ،ِومرتبةِإحدامهاِمنِجمرىِالكسوة

ِمنِ ِبلغه ِاأللفاظِعىلِوجوهها ِواستعام  ِعرفِترتيبِاملعاِن ومن

؛ِهتيأِلهِفيهاِمنِصنعةِالكة ِمثلِماِهتيأِلهِِ،ِثمِانتقلِإىلِلغةِأخرىِاللغة

ِاألوىل ِالتيِِيف ِالكتابة ِأمثلة ِاستخرج ِالكاتب ِاحلميد ِعبد ِأن ِترى ِأال ،

،ِفةِيكملِِهلاِإىلِاللسانِالعريبرسمهاِملنِبعدهِمنِاللسانِالفاريسِفَحوَِّ

ِاملعنى ِإالِمنِيكملِإلصابة ِالكة  ِوتصحيحِاللفظِلصناعة ِواملعرفةِِ، ،

ِ.ِبوجوهِاالستعام 

ِعىلِرضبني ِأنِِواملعاِن ِغري ِمن ِصاحبِالصناعة ِرضبِيبتدعه :

ِفيه ِأوِرسو ِقائمةِيفِأمثلةِمماثلةِيعملِعليهاِيكونِلهِإما ِيقتديِبه ،ِِ،

ِالرضبِرب ِاخلطوبِاحلادثةوهذا ِعند ِيقعِعليه ِاألمورِِام ِعند ِله ِويتنبه ،

ِواآلخرِماِحيتذيهِعىلِمثا ِتقد ِورسمِفرط..ِ-النازلةِالطارئةِ

،ِويتوخىِفيهِالصورةِاملقبولةِِوينبغيِأنِيطلبِاإلصابةِيفِمجيعِذلك

هِ،ِوالِيتَّكلِفيامِابتكرهِعىلِفضيلةِابتكارهِإياهِوالعبارةِاملستحسنة ِ،ِوالِيغر 
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،ِويطمسِِ،ِفيذهبِحسنهِ؛ِفيساهلِنفسالهِيفِهتجنيِصورتالهِابتداعهِله

ِ.ِِويكونِفيهِأقربِإىلِالذ ِمنهِإىلِاحلمد،ِِنوره

ِالفصل ِيفِهذا ِنبهتِعىلِأشياءِمنها ِوبينتِِوللخطأِصورِخمتلفة ،

ِوْشحتِأبواهباِوجوهها ِفتجتنبهاِ، ِلتق،ِعليها فتكِمواقعِِ،ِ؛ ِعرَّ كام

،ِومنِِيكونِفيامِأوردتِداللةِعىلِأمثالهِمماِتركت،ِولِالصوابِفتعتمدها

ِ.(1)"الِيعرفِاخلطأِكانِجديًراِبالوقوعِفيه

 : قــــالتعلي

،ِفقررِأنِاملدارِِأنِيؤكدِعىلِأمهيةِاملعنىِ-هناِِ-لقدِحاو ِأبوِهة ِ

وأنِإنامِهوِيفِإصابةِاملعنى،ِوأنِاملعاِنِحتلِمنِالكة ِملِاألبدان،ِِ-بعدِِ–

ِ،ِومرتبةِإحدامهاِمنِاألخرىِمعروفة.ِجتريِمعهاِجمرىِالكسوةاأللفاظِ

،ِوقدِتأثرِأبوِهة ِِ،ِواأللفاظِحليةِأوِزينةِإذنِفاملعاِنِهيِاألصل

وللمعاِنِألفاظِتشاكلهاِفتحسنِفيهاِوتقبحِيفِ"يفِذلكِبقو ِابنِطباطبا:ِ

ِبعضِِغريها ِيف ِحسنًا ِتزداد ِالتي ِاحلسناء ِكاملعرضِللجارية ِهلا ِفهي ،

ِ.(2)"ملعارضِدونِبعضا

ِموضع ِمن ِأكثر ِيف ِانترصِللفظ ِقد ِكان ِهة  ِأبا ِأن ِفقا :ِِغري ،

ِاملعاِن" ِإيراد ِيف ِالشأن ِوالعجميِوليس ِالعريب ِيعرفها ِاملعاِن ِألن ،ِِ؛

                                                           

84ِِ،ِصِِالصناعتنيِأليبِهة ِالعسكريِ(1) ِحتقيق85ِ، ِد/مفيدِقميحةِ، ِطِ: ِالكتبِِ:، دار

  .1981ِ–هال1401ِ،ِسنةِِ،ِالطبعةِاألوىلِ،ِبريوتِالعلمية

 .21،ِصِِعيارِالشعرِالبنِطباطباِ(2)
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ِاللفظِوصفائهِوالقرويِوالبدوي ِيفِجودة ِهو ِوإنام ِوهبائهِ، ِوحسنه ،ِِ،

،ِواخللوِِلسبكِوالرتكيب،ِمعِصحةِاِ،ِوكثرةِطةوتهِومائهِونزاهتهِونقائه

ِالنظم ،ِِ،ِوليسِيطلبِمنِاملعنىِإالِأنِيكونِصواًباِوالتألي،ِ(1)منِأود

ِالتيِ ِنعوته ِمن ِوصفناه ِما ِعىل ِيكون ِحتى ِبذلك ِاللفظ ِمن ِيقنع وال

،ِِواملعاِنِمطروحةِيفِالطريق":ِِملتهاًمِيفِذلكِقو ِاجلاحظِ(2)"تقدمت

،ِِ،ِوإنامِالشأنِيفِإقامةِالوزنِي،ِوالبدويِوالقروِيعرفهاِالعجميِوالعريب

،ِِ،ِويفِصحةِالطبعِ،ِوكثرةِاملاءِ،ِوسهولةِاملخرجِ،ِوسهولتهِومتييزِاللفظ

ِالسبك ِصناعةِوجودة ِالشعر ِفإنام ِالصبغِ، ِورضبِمن ِوجنسِمنِِ، ،

ِ.(3)"التصوير

ِ ِفيقو : ِباللفظ ِواهتاممه ِعنايته ِتأكيد ِيف ِهة  ومنِ"ويميضِأبو

ِالب ِمدار ِأن ِعىل ِاللفظالدليل ِحتسني ِعىل ِالرائعةِةغة ِاخلطب ِأن ،ِِ؛

؛ِألنِالرديءِمنِاأللفاظِِ،ِماِعملتِإلفها ِاملعاِنِفقطِواألشعارِالرائقة

ِاإلفها  ِيف ِمنها ِاجليد ِمقا  ِالكة ِيقو  ِحسن ِيد  ِوإنام ِوإحكا ِِ، ،

،ِِ،ِوبديعِمبانيهِ،ِوحسنِمقاطعهِ،ِوجودةِمطالعهِصنعته،ِورونقِألفاظه

ِذهِاألوصافالرِهال،ِوأكثِ،ِوفهمِمنشئهِلِقائلهال،ِعىلِفضِهالوغريبِمعاني

                                                           

 .ِ،ِويقا :ِأقا ِأودهِإذاِقوَّ ِاعوجاجهِ:ِعوجهِأودِالنظمِ(1)

 .72،ِصِِالصناعتنيانظرِ:ِِ(2)

،ِِ،ِبريوتِ،ِدارِإحياءِالرتاثِ:ِعبدِالسة ِهارونِ،ِحتقيقِاألستاذ3/131احليوانِللجاحظِِ(3)

  .1969ِ-هال1388ِ،ِسنةِِالطبعةِالثالثة
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 .(1)"ترجعِإىلِاأللفاظِدونِاملعاِن

ِونخلصِمنِهذاِكلهِإىلِماِيأيت:

،ِوهذاِماِعربِعنهِِأنِأباِهة ِكانِحياو ِاملواءمةِبنيِاللفظِواملعنى - أ

ِ ِاملعنى،ِ"بقوله: ِإلصابة ِيكمل ِمن ِإال ِالكة  ِلصناعة ِيكمل فة

ِِوتصحيحِاللفظ ِاالستعام ، ِبوجوه .ِغريِأنِاحتفاءهِ(2)"واملعرفة

 باللفظِكانِأقوىِوأبنيِوأوضحِمنِاحتفائهِباملعنى.

أنهِيفِماولتهِاملواءمةِبنيِاللفظِواملعنىِانترصِللمعنىِهناِوللفظِِ - ب

هناك،ِمماِأدىِإىلِالتناقض،ِإذِيؤكدِيفِهذاِالفصلِأنِمدارِالبةغةِ

نهِقدِأكدِيفِالفصلِالذيِقبلهِأنِإنامِهوِيفِإصابةِاملعنى،ِيفِحنيِأ

 مدارِالبةغةِإنامِهوِيفِحتسنيِاللفظِوإحكا ِصنعته.

 

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ

ِ

                                                           

 .73،ِصِِالصناعتني:ِانظرِ(1)

 .84ِ،ِصِاملرجعِالسابقِِ(2)
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 حــديـوب املـعي
 

ِتوخيِاإلصابةِيفِاملعنى ِأنِِبعدِأنِنبهِأبوِهة ِإىلِرضورة ،ِوبنيَّ

ِ ِخمتلفة ِصوًرا ِبذكرِعيوِْشعِيفِالتفصيلِبعدِاإلمجا ِ–للخطأ ِفبدأ بِ،

ومنِعيوبِاملديحِعدو ِاملادحِعنِالفضائلِالتيِختتصِ"املديح،ِفقا :ِ

ِوالعفةِبالنفسِمنِالعقل ِوالعد ِ، ِوالشجاعةِ، ِيليقِبأوصافِِ، ِإىلِما ،

ِوالبهاءِاجلسمِمنِاحُلْسن ِوالزينةِ، ِقا ِابنِقيسِالرقياتِيفِعبدِِ، ِكام ،

ِامللكِبنِمروان:ِ

ِِجبيالالنِكأنالالهِالذهالبعىلِِِِِِِيالأتلالقِالتالاجِفالوقِمالفالرقاله

ِ:ِقدِقلتِيفِمصعب:ِ،ِوقا ِفغضبِعبدِامللك

ِاءالالالالالالهِجتلتِعنِوجههِالظلمِِإنامِمصعبِشهابِمنِاللالِِِِِ

،ِوأعطيتنيِمنِاملدحِماِالِِ،ِوجةءِالظلمِفأعطيتهِاملدحِبكش،ِالغم

ِ،ِوهوِاعتدا ِالتاجِفوقِجبينيِالذيِهوِكالذهبِيفِالنضارة.ِفخرِفيه

ِ:ِرِبنِمروانالكِقو ِأيمنِبنِخريمِيفِبشومثلِذل

ِ(1)وابنِاخلةئ،ِوابنِكلِقلمسِِِِياِبنِاألكار ِمنِقريشِكلهاِِِِ

ِ(2)بسالالكِالعنالحتىِأتيتِإىلِأبيِِِِرعِآد ِكابالًراِعنِكابرِمنِفالِِ

ِ(3)سالرغغرستِأرومتهالاِأعزِاملِِِِِ،ِإنِقنالاتالهِخطيالةِمروانِ

                                                           

ِاملِْعطاء.ِِ:ِالسيدِالعظيمِ،ِوكةمهاِمجعِخليفة.ِالقلمسِ(ِاخلةئ،:ِاخللفاء1)ِ ِ،ِواخَلريِّ

ِ.ِِ(ِالعنبسِ)وزانِجعفر(:ِاألسد2)ِ

ِ(ِاألرومة:ِاألصل.3ِ)ِ
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ِ(1)اءِكللِتاجهاِبالِفسِفسخرضِِِِِِالةالا ِربكِقبوبنيتِعندِمقِِِِِِِ

ِ(2)صميمِاحلندسِيفِورقِتألألِِفسامؤهاِذهبِوأسفلِأرضهاِِِِِِِِِِ

ِالذيِخيتصِبالنفس ِباملدح ِيتعلق ِاألبياتِيشء ِهذه ِيف ِوإنامِِفام ،

،ِولكنِليسِالعظاميِكالعصامي،ِِ،ِوفيهِفخرِلألبناءِذكرِسؤددِاآلباء

صةِللولدِإذاِتأخرِعنِرتبةِالوالد،ِوربامِكانِسؤددِالوالدِوفضيلتهِنقي

وقدِقيلِلبعضهم:ِملِ،ِِويكونِذكرِالوالدِالفاضلِتقريًعاِللولدِالناقص

الِتكونِكأبيك؟ِفقا :ِليتِأيبِملِيكنِذاِفضل؛ِفإنِفضلهِصارِنقًصاِ

ِ:وقدِقا ِاألو ِ.ِل

ِالودالالدِِِِِِِِقِوأحيالالاِفعالالالهِاملالولالالالالإنامِاملجدِماِبنىِوالدِالصِِِ

؛ِمماِيد ِعىلِجودِِ،ِوليسِبناءِالقبابِذكرِأيمنِبناءِقبةِحسنةِثم

ِالنفيسةِوكر  ِاألبنية ِالبخيل ِاللئيم ِيبني ِأن ِجيوز ِبل ِيفِِ، ِويتوسع ،

ِالسائل ِورد ِاحلق ِمنع ِمع ِاحلسنة ِالدور ِعىل ِمماِِالنفقة ِوليسِاليسار ،

ِ:؛ِأالِترىِكي،ِيقو ِأشجعِالسلميِيمتدحِبهِمدًحاِحقيًقا

ِعالالالرِِِِِِِِِِوالِيصنعالالونِكمالاِيصنالالالالالكِمدىِجعفاليريدِامللالو

ِِالعالالمِيفِالغنىِِِِِِِِِِولكالالنِمعالالروفالالهِأوسالالالالالوليسِبأوسعه

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ

                                                           

،ِوتركبِِتؤل،ِمنِاخلرزِ،ِوهيِألوانِ:ِالبيتِاملصورِبالفسيفساءِ(ِالفسفسِ)بكِّسِالفاءين(1)ِ

ِ.ِِ("فسس":يفِحيطانِالبيوتِمنِداخلِكأنهِنقشِمصور.ِ)انظر:ِاللسان،ِمادةِ

ِ.ِِ(ِاحلندس:ِالظة ِالشديد2)ِ
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 اجليد يف املديح
ِ

ِ:واجليدِيفِاملديحِقو ِزهري

ِ(1)واِوإنِييِّسواِيغلواالهنالكِإنِيستخولواِاملا ِخيولواِِِِوإنِيسألواِيعط

 لالالالو ِوالفعالوفيهمِمقاماتِحسالانِوجوههاِِِوأنديالةِينتالاهبالاِالقال

؛ِوصفهمِِ،ِوتصديقِالقو ِبالفعلِفلامِاستتمِوصفهمِبحسنِاملقا 

ِ:ِثمِقا ،ِِبحسنِالوجوه

ِاحةِوالبذ العىلِمكثرهيمِحقِمنِيعرتهيمِِِِِِِِِوعندِاملُقل نيِالسم

ِوفضل ِمنهمِمنِبرٍّ ِ.ِفلمِخيلِمكثًراِوالِمقةًّ

ِ:ثمِقا 

ِجمالسِقدِيشفىِبأحةمهاِاجلهلِِفإنِجئتهمِألفيتِحو ِبيوهتمِِ

ِِ:،ِثمِقا ِفوصفهمِباحللم

ِدِِِِِرشدتِفةِغر ِعليكِوالِخذ الالوإنِقا ِمنهمِقائمِقا ِقاع

                                                           

(ِويروى:ِ)إنِيستخبلوا(،ِواالستخوا :ِإعطاءِاملا ِعىلِسبيلِالتمليك،ِواالستخبا :1ِ)ِ

ِزهريِبنِأيبِ ِْشحِشعر ِ)انظر: ِعىلِسبيلِالعارية. سلمىِأليبِالعباسِثعلب،ِإعطاؤه

هال1402ِ،ِبريوت،ِسنةِِ،ِنرشِدارِاآلفاقِاجلديدةِ،ِحتقيق:ِد/ِفخرِالدينِقباوة93صِ

ِاالستخوا ِمثلِاالستخبا 1982ِ- ِلينتفعِِ (،ِوقيل: ِأعرتهِناقة ،ِمنِأخبلتهِاملا ِإذا

امليِّس.ِِ:ِيلعبواِ(.ِييِّسوا"خو "بألباهناِوأوبارها،ِأوِفرًساِيغزوِعليه.ِ)اللسان،ِمادةِ

ِ،ِوكانواِيقامرونِعىلِسامنِاجلزر،ِفةِينحرونِإالِغاليه.ِيغلوا:ِيغالواِيفِاملقامرة
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،ِفلامِآتاهمِهذهِالصفاتِِبالتضافرِوالتعاونِ-أيًضاِِ-فوصفهمِ

ِ:،ِفقا ِذكرِفضلِآبائهمِالنفسية

ِاللالالِأتالالوهِفإنالمالاِِِِِِتالوارثالالهِآبالاءِآبائهمِقبالوماِيكِمنِخري

ِ(1)وتنبتِإالِيفِمغارسهاِالنخلِهِِِِالالوهلِينبتِاخلطيِإالِوشيج

 ق:ـالتعلي
ِقدامةِوجهةِ–ِاملديحِعيوبِعنِحديثهِيفِ–لقدِتبنىِأبوِهة ِ

ِِابنِجعفرِيفِذلك ِوتأثر ِبقولهِ–كبريِِحدٍِِّإىلِ–، ِكانتِفضائلِ": ملا

،ِالِمنِطريقِماِهمِمشرتكونِفيهِمعِسائرِِيثِإهنمِناسالناسِمنِح

ِِاحليوان ِذلك ِيف ِاالتفاق ِمن ِاأللباب ِأهل ِعليه ِما ِعىل ِهيِإنامِ–،

ِوالعفةِوالعد ِ،ِوالشجاعةِالعقل، ؛ِكانِالقاصدِملدحِالرجا ِهبذهِِ،

ِ.ِ(2)"،ِواملادحِبغريهاِخمطئًاِاألربعِاخلصا ِمصيبًا

التيِذكرهاِقدامةِيفِبابِعيوبِاملديح،ِوقدِنسخِأبوِهة ِمجيعِاملثلِ

ِ.(3)فنقلهاِبرمتهاِليدعمِهباِوجهته

ِعىلِأننيِأالحظِاآليت:

 دامةِيؤكدِأنِاملادحِال،ِفقِدامةالارةِقالة ِأدقِمنِعبالأنِعبارةِأيبِه - أ

                                                           

،ِوهوِمرفأِبالبحرينِترفأِإليهِِ،ِنسبةِإىلِاخلطِ،ِواخلطي:ِالرمح117ِ،118،ِصِِ(ِالصناعتني1)ِ

لقصبِ،ِوقيل:ِهوِماِنبتِمنِالقناِواِالسفنِإذاِجاءتِمنِأرضِاهلند.ِالوشيج:ِشجرِالرماح

ا ِ،ِوواحدتهِوشيجة.ِِ،ِدخلِبعضهِيفِبعضِملتفًّ

ِ.96ِ،ِصِِ(ِنقدِالشعرِلقدامة2)ِ

ِ.116ِِ-114،ِصِ،ِوالصناعتني186ِ-184،ِصِِ(ِانظر:ِنقدِالشعرِلقدامة3)ِ
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ِوالشجاعةِبالعقل ِوالعد ِ، ِوالعفةِ، ِاملصيبِ-، ِعداهِِهو ِوما ،

ِأبوِهة ِفريىِأنِالعيبِإنامِِخمطئ ِأما هوِيفِالعدو ِعنِهذهِ،

ِمنِأوصافِاجلسمِمنِاحلسن ِعداها ِوالبهاءِالصفاتِإىلِما ،ِِ،

 .ِ،ِونحوِذلكِوالزينة

ِ ِمانع ِصفاتِإىلِينضمِأنِمنِ–ِهة ِأيبِرأيِيفِ–فة

ِ،ِذلكِإىلِيدعوِنراهِبلِ،ِاملديحِأوصافِمنِغريهاِالنفس

اءِومعِماِذكرناهِالِينبغيِأنِخيلوِاملدحِمنِمناقبِآلب":ِفيقو 

ِإليهِاملمدوح ِوينسب ِبه ِيعرف ِمن ِوتقريظ ِالِ(1)"، ِوقدامة .

ِبذلك ِاألربعِِيعبأ ِويرىِأنِاملديحِجيبِأنِينحرصِيفِصفاته ،

ِوماِتفرعِعنها.ِ

،ِفقدِِأنِماِقررهِقدامةِوتابعهِعليهِأبوِهة ِملِيسلمِمنِالنقد - ب

هِاآلمديِنقًداِعنيًفاِإىلِوجهةِقدامةِيفِاملديح فأماِ"،ِفقا :ِِوجَّ

ِوالبهاءِجلة ا ِواهليبةِ، ِمدحِِ، ِيف ِواجب ِفإنه ِذلك ِونحو ،

ِوالعظامء ِواخللفاء ِختصهمِامللوك ِالتي ِاألوصاف ِمن ِألنه ،ِِ؛

 .ِوحيسنِموقعِذكرهاِعندهم

ِبهِ ِجيبِاملدح ِمما ِوحسنه ِالوجه ِاجلميلِِوكذلكِمجا  ِالوجه ِفإن ،

،ِكامِِودة؛ِألنهِيد ِعىلِاخلصا ِاملحمِ،ِويتيمنِبهِالعربِيزيدِيفِاهليبة

                                                           

ِ.120ِِ-119صِ،ِ(ِالصناعتني1ِ)ِ
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ِاهليبة ِيسقط ِوالدمامة ِالوجه ِقبح ِاملذمومةِأن ِاخلصا  ِعىل ِويد  ،ِِ،

ِبه ِوتتشاء  ِالعرب ِتكرهه ِمما ِاإلنسانِِوذلك ِمن ِتلقاه ِما ِأو  ِألن ؛

ِ.ِوتعاينهِوجهه

ِالبابِ ِيفِهذا ِبعضِاملتأخرين ِغلط ِالشعرِنقدِيفِأل،ِممنِ–وقد

ِبالقبحِوالذ ِ،ِام واجلِباحلسنِاملدحِأنِفذكرِ،ِفاحًشاِغلطًاِ-كتاًبا

ِعىلِالصحةِوالدمامة ِعىلِاحلقيقةِوالِذ ٍّ ،ِوخطَّأِكلِمنِِ،ِليسِبمدح 

ِبذاك ِيذ  ِأو ِعربيهاِِيمدحِهبذا ِاملعنىِعنِمذاهبِاألمم ِهبذا ِفعد  ،

ِ.(1)"،ِوأسقطِأكثرِمدحِالعربِوهجائهاِوعجميها

ِاآلمدي ِنقد ِإىل ِاالعتبار ِبعني ِينظر ِأن ِهة  ِأيب ِعىل ،ِ(2)وكان

،ِمماِجعلِالدكتورِمندورِينتحيِِ،ِوتابعهِعىلِرأيهِهِشايعِقدامةولكن

،ِونظراتهِِ؛ِإليثارهِرأيِقدامةِعىلِذوقِاآلمديِبالةئمةِعىلِأيبِهة 

ِ.(3)الشعريةِاجلميلة

 
                                                           

ِ.2ِ/368ِ،369(ِاملوازنةِلآلمدي1ِ)ِ

الصناعتني(ِبآراءِاآلمدي،ِمماِيوحيِبأنهِاطَّلعِعىلِ(ِتأثرِأبوِهة ِيفِمواضعِمتعددةِمنِكتابهِ)2)ِ

ِ-1/39ِمقابلةِباملوازنة89ِِ-87موازنته،ِوأفادِمنها.ِانظرِعىلِسبيلِاملثا :ِالصناعتني،ِصِ

،ِوراجع:ِالنقدِاملنهجيِعندِالعرب،1ِ/45ِ،233ِمقابلةِباملوازنة181ِِ،ِوالصناعتني،ِص41ِ

ِ.321ِ،322ِصِ

ِ.324ِ،ِصِعندِالعرب،ِد.ِمندورِ(ِانظر:ِالنقدِاملنهجي3)ِ



-161- 

 

 

 

 املديح اجليد يف منظور أب  لالل:

ِ ِلنعتِاملديحِاجليد ِيتعرضِرصاحة ِمل ِأيبِهة  ِأن ِبامِِ-مع اكتفاًء

فإنناِنفهمِمنِِ-،ِوبامِعرضهِمنِأمثلةِاملديحِاجليدِِاملديحذكرهِمنِعيوبِ

ِ ِاملديح ِمن ِاجليد ِأن ِِ-كةمه ِنظره ِالنفسية؛ِِ-يف ِبالفضائل ِكان ِما هو

ِوالعفةِكالعقل ِوالعد ِ، ِوالشجاعةِ، ِالِينبغيِِ، ِأنه ِكام ِإىلِِ-، إضافة

ِِ-ذلكِ ِاملمدوحأن ِاملديحِمنِمناقبِآلباء ِوتقريظِمنِيعرفِبهِِخيلو ،

ِ.ِسبِإليهوين

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ
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 عيوب اهلجهاء واملختهار منه
 

ِ ِ"يقو ِأبوِهة : ِِ-واهلجاء ِملِيكنِيسلبِالصفاتِِ-أيًضا إذا

ِالنفس ِختتصها ِالتي ِالتيِِاملستحسنة ِاملستهجنة ِالصفات ِويثبت ،

ِ.ختتصهاِملِيكنِخمتاًرا

ِاللؤ  ِإىل ِينسبِاملهجو ِأن ِوالبخلِواالختيار ِوالرشهِ، ِومِ، اِ،

ِإىلِقبحِالوجه ِأنِينسبه ِوليسِباملختارِيفِاهلجاء ِذلك. ،ِوصغرِِأشبه

ِ:،ِيد ِعىلِذلكِقو ِالقائلِ،ِوضئو ِاجلسمِاحلجم

ِاهفقلتِهلا:ِليسِالشحوبِعىلِالفتىِِِِبعارِوالِخريِالرجا ِسمين

ِ:وقو ِاآلخر

ِ(1)حاللِالقبيالالالالوينفعِأهلهِالرجِِِِِرقِِِِالالالرأوهِفازدروهِوهوِخ

ِ:،ِفقا ِسموء ِأنِقلةِالعددِليستِبعيبوذكرِال

ِلالا:ِإنِالكرا ِقليالالالالالاِِِِِِِفقلتِهلالالالالاللِعديدنالتعريناِأناِقلي

ِ:ومنِاهلجاءِاجليدِقو ِبعضهم

ِاِولداالاللالالؤ ِأكالر ِمنِوبالرِووالدهِِِِِِِواللؤ ِأكر ِمنِوبرِوم

ِوداواِِِِِِِمنِلؤ ِأحساهبمِأنِيقتلواِقالقو ِإذاِماِجنىِجانيهمِأمن

                                                           

،ِوالظري،ِيفِِ:ِالفتىِالكريمِاخلليقةِ،ِاخلرقِ)بكِّسِاخلاءِوسكونِالراء(ِ:ِانتقصوهِوعابوهِ(ِازدروه1)ِ

ِ.ِِسامحةِونجدة
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ِ:وقو ِأعشىِباهلة

ِ(1)ائلةِقالالرارالالكذاكِلكاللِسالِِِرارةِكلِلالالؤ ِِِِِِِِالوِتيالالمِقالبن

ِ:ومنِخبيثِاهلجاءِقو ِاآلخر

ِ(2)واالالالالالالواِالِجيفلالالالأوِيبخلِواِِِِِِِِِِالالالالالدرواِأوِجيبنالالإنِيغ

ِ(3)واالالالالالالالالالنِكأهنالالمِملِيفعلِِِِِِِِِِِالالالالالاليغدواِعليالكِمرجلي

ِ:خروقو ِاآل

لعِالغرابِعىلِمتي ِاِمنِالسوءاتِشاباالالوماِفيهِِمِِِِِِِِِِالاللوِاطَّ

ِ:وقو ِمرةِبنِعديِالفقعيس

ِوءكِمنِمتيمِأكثرالاِيسالركِمنِمتيمِخصلةِِِِِِِِِِفلمالالوإذاِتس

ِ:ومنِاملبالغةِيفِاهلجاءِقو ِابنِالرومي

ِدالالالرِعيسىِعىلِنفسالالالهِِِِِِِِِِوليالالسِببالالاقِوالِخالالالالالاليقتال

ِدالالالرِواحالالالتنفالسِمالنِمنخالِِِِالرهِِِِِالولالوِيستالطاليالالعِلتقتيالال

                                                           

،ِوالقرار:ِاملستقر.ِواملرادِأنِاللؤ ِجيريِِ(ِسائلة:ِاسمِفاعلِمنِسا ِاليشءِيسيلِسيًةِإذاِجرى1)ِ

ِ.ِِارهمنحوهمِفيستقرِيفِدي

أهنمِالِيسترتونِخجًةِأوِاستحياء.ِِ-هناِ–،ِواملرادِِ(ِجيفلوا:ِاجلفو :ِرسعةِالذهابِيفِاألرض2)ِ

ِيكرتثوا.ِِ؛ِأي:ِالِويروى:ِالِحيفلوا

ِواملرادِ،ِوهوِتِّسيحِالشعرِوتسويتهِوتزيينهِ(ِمرجلني:ِمنِالرتجيل3)ِ ِأهنمِيظهرونِزينتهمِغريِِ، :

ِ.ِِمبالنيِبامِكانِمنهم
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ِاملعنى ِهذا ِابتكر ِالرومي ِابن ِأن ِمماِِوالناسِيظنون ِأخذه ِوإنام ،

ِأنِبعضهمِقربِإحدىِعينيه ِأبوِعثامن: ِإنِالنظرِهبامِيفِِ،ِوقا ِحكاه :

ِ.(1)زمانِواحدِمنِاإلرساف

 ق:ــــالتعلي

ِيفِبوجهتهِ–اِأيًضِِ–امةِيفِاملديحِتأثرِكامِتأثرِأبوِهة ِبوجهةِقد

ِللمديحامتدادًِِتأيتِللهجاءِمنهامِكلِرؤيةِأنِعىلِ،ِاهلجاء ِلرؤيته ،ِِا

ِالِجتانسِالفضائلِالنفسيةِ"فقدامةِيرى:ِ أنهِمتىُِسلِبِاملهجوِأموًرا

ِ.(2)"كانِذلكِعيبًاِيفِاهلجاء

ِالنفسية ِبسلبِالفضائل ِيكن ِمل ِإذا ِاهلجاء ِيرىِأن ِهة  ملِِوأبو

ِ،ِفامِيعدهِقدامةِمعيبًاِيعدهِأبوِهة ِمنِغريِاملختار.ِيكنِخمتاًرا

ِقدامة ِأيبِهة ِعىلِوجهة ِابنِرشيقِفرجحِوجهة ِإذِِثمِجاء ؛

ِ ِوماِ"يقو : ِالنفسية ِالفضائل ِيسلبِاإلنسان ِأن ِاهلجاء ِيف ِما وأجود

ِبعض ِمع ِبعضها ِمن ِمنِِتركب ِاجلسمية ِاخللقة ِيف ِكان ِما ِفأما ،

ِالبتةِجاءِبهِدونِماِتقد املعايب،ِفاهل ،ِوكذلكِِ،ِوقدامةِالِيراهِهجًوا

،ِوالِِماِجاءِمنِقبلِاآلباءِواألمهاتِمنِالنقصِوالفسادِالِيراهِعيبًا

،ِِعىلِخةفِرأيهِ-إالِمنِالِيعدِقلةِِ-،ِوالناسُِِيَعدِاهلجوِبهِصواًبا

                                                           

ِ.122ِِ-120،ِصِِ(ِالصناعتني1)ِ

ِ.187ِ،ِصِِ(ِنقدِالشعر2)ِ
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ِ ِالطباع ِيف ِيوجد ِِ-وكذلك ِجاء ِأحكا ِِ-وقد ِمن ِذلك ِأكد ما

ِ.(1)"الرشيعة

،ِوأنِِرِيفِسلبِالفضائلِالنفسيةالوأرىِأنِاهلجاءِاجليدِالِينحص

الشاعرِقدِيقصدِبذكرِالعيوبِاخللقيةِإىلِالسخريةِمنِاملهجوِأوِالتهكمِ

ِألذع ِهجاؤه ِفيكون ِأشد ِِبه؛ ِووقعه ِأعمقِ، ِوجرحه ِالقايضِِ، ِيقو  ،

ِ ِفأما"اجلرجاِن: ...ِ ِوالتهافت ِاهلز  ِجْمرى ِجرى ِما ِفأبلُغه ِاهلجو ِفأما

ِفِسبابِمض ِواإلفحاش ِالوزنِِالقْذف ِإقامة ِإال ِفيه ِللشاعر ِوليس ،

ِ.(2)"وتصحيحِالنظم

ِالعريبِجيدِأنِشعراءِاهلجاءِملِيقرصواِهجاءهمِ ومنِيطالعِأدبنا

وهِإىلِميدانِآخرِعىلِسلبِفضائلِالنفس ،ِوهوِرسمِاملهجوِِ،ِبلِتعد 

ِالدمامة ِمن ِتقربه ِساخرة، ِصورة ِيف ِلتِنفسه ِالضحك ِوتثري ،ِِخيله،

موه ،ِِ،ِوماِفيهِمنِنقصِفعظَّمواِأمرهِفأحلواِعىلِماِفيهِمنِعيبِفضخَّ

،ِِوأطلقواِلريشتهمِالعنانِيفِرسمِصورِمتعددةِللقرص،ِودمامةِالوجه

،ِوجعلواِذلكِونحوهِِ،ِوكربِاملنخرين،ِوجحوظِالعيننيِوطو ِاألن،

ِباملهجو ِوالتهكم ِاهلجاء ِيف ِشعرهم ِاخللقِمدار ِالعيب ِفأثاروا ،ِِي،

ِيثريِالزراية ِبارًزا ،ِويبعثِعىلِالسخريةِمنِغريِشفقةِِوأرادوهِظاهًرا

                                                           

ِ.2/174ِ(ِالعمدةِالبنِرشيق1ِ)ِ

ِ.24ِ،ِصِِ(ِالوساطةِبنيِاملتنبيِوخصومه2)ِ
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ِبنِاخلط(1)والِرْحة ِكانِمنِجريرِبنِعطية يِوقدِرأىِف،ِعىلِنحوِما

ِاحليقطان ِاألسود ِأبيضِ(2)الشاعر ِيلبسِقميًصا ِعيد ِبهِِيو  ِفتهكم ،

ِ:ِقائة

ِرطاسال،ِيفِقالالارِلالالرِْحالالأيِِِِِِِِِِِالاسِالالالكأنالهِملالاِبالالداِللنال

حزنِ،ِفيقا :ِإنهِِوكانِهلذاِالبيتِالعابثِأثرهِاملؤملِيفِنفسِاحليقطان

،ِثمِأنشأِقصيدةِرادعةِِ،ِفدخلِمنزلهِحزًناِشديًداِملاِأصابهِمنِهذاِالبيت

ِولبنيِجلدته ِلنفسه ِيتجاوزِجريًراِِيثأرِفيها ِالذًعا ا ِويردِعىلِجريرِردًّ ،

ِ.(3)وقومهِإىلِمكةِوأهلها

ِذكر ِمتعددةِِوقد ِنامذج ِاملعاِن( ِ)ديوان ِكتابه ِيف ِنفسه ِهة  أبو

ِكالقص ِاخللقية ِبالعيوب ِوالدمامةالللهجاء ِوالقبحِر، ِوالسوادِ، ،(4)ِ،

ِ:ِومنِأقبحِماِجاءِيفِقبحِاألسنانِقو ِجرير:ِيقو 

ِإذاِضحكتِشبهتِأنياهباِالعىلِِِِِخنافسِسوًداِيفِرصاةِقليِبِ

                                                           

دارِِ:،ِطِ،ِسلسلةِفنونِاألدبِالعريب25ِ،26،ِصِِ(ِانظر:ِاهلجاءِللدكتور:ِممدِساميِالدهان1)ِ

ِ .1982ِ،ِسنةِِاملعارفِبمرص،ِالطبعةِالثالثة

ِشاعًرا2)ِ ِأسود ِعبًدا ِكان ِاحليقطانِسوىِأنه ِمنِأخبار ِتفصحِاملصادرِعنِيشء ِمل ِكانِِ( ِوأنه ،

ِيُِ ِال ِِباَرىخطيًبا ِللجاحظ ِوالتبيني ِالبيان ِ)انظر: ِشعرية. ِنزعة ِينزع ِوكان ِوظهر1/13ِ، ،

ِ ِأمني ِأْحد ِلألستاذ ِط1/72ِاإلسة  ،ِ :ِ ِسنة ِاملرصية ِالسودِ 1962النهضة ِوالشعراء ،ِِ،

ِ (.1988ِ،ِسنةِِاهليئةِاملرصيةِالعامةِللكتابِ:،ِط150،ِصِِبدويد/عبدهِ

ِ،ِنرشِمكتبةِاخلانجي.ِِ:ِأ/عبدِالسة ِهارونِ،ِحتقيق1/183ِ،184(ِانظر:ِرسائلِاجلاحظ3ِ)ِ

ِ.216ِِ-1/205(ِانظر:ِديوانِاملعاِنِأليبِهة 4ِ)ِ
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مِوالتكل مِوإنامِخصِاألنيابِالعىلِدونِالسفىل ِتبدوِيفِالتبس  ،ِِ؛ِألهنا

ِالتثاؤب ِباخلنافسِوعند ِأسناهنا ِفشبه ...ِ ِبالقليبِ، ِفمها ِوسعة ،ِِ،

ِ.(1)"،ِفشبهِبهِفسادِنكهتهاِ:ِاملاءِالفاسدِراةالوالص

ِ

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ

ِ

                                                           

ِ.1/206ِِهة ِأليبِاملعاِنِديوانِ(1)ِ
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 نعت الوصف
 

ِ ِيستوعبِ"يقو ِأبوهة : ينبغيِأنِتعرفِأنِأجودِالوص،ِما

ِامل ِمعاِن ِنصبِأكثر ِفرتاه ِلك ِاملوصوف ِيصور ِكأنه ِحتى وصوف،

ِعينك،ِوذلكِمثلِقو ِالشامخِيفِنبالة:ِ

ِ(1)خلتِغريِآثارِاألراجيِلِترمتِيِِِِِِِِِِتقعقعِيفِاآلباِطِِمنهاِوفاضها

ِفهذاِالبيتِيصورِلكِهرولةِالرجالةِووفاضهاِيفِآباطهاِتتقعقع.ِ

ِوقو ِيزيدِبنِعمروِالطائي:

ِ(2)رجاهلمِِِِِِِِِِنخيالٌلِأتاهالاِعاضالدِفأمالالهاِأالِمنِرأىِقوميِكأنِ 

ِ.(3)"فهذاِالتشبيهِكأنهِيصورِلكِالقتىلِمرصوعنيِ

 ق:ـــالتعلي
فكرةِأيبِهة ِيفِالوص،ِهيِفكرةِقدامةِالذيِيرىِأنِالوص،ِ

،ِوأنِأفضلِالشعراءِِإنامِهوِذكرِاليشءِكامِفيهِمنِاألحوا ِواهليئات

ِاملعا ِبأكثر ِشعره ِيف ِأتى ِمنهاَمن ِاملوصوفِمركبًا ِيكون ِالتي ِثمِِِن ،

ِ.(4)،ِويمثلهِللحسنِبنعتهِبأظهرهاِفيهِوأوالهاِحتىِحيكيهِبشعره

                                                           

،ِوهيِِ،ِخةفِالفرسان.ِالوفاض:ِمجعِوفضةِينِيمشونِعىلِأرجلهم(ِاألراجيل:ِالرجا ِالذ1)ِ

ِجعبةِالسها ِوالنبا .

ِ.ِِ،ِيقا :ِعضدِالشجرِيعضدهِإذاِقطعهِباملعضدِ(ِعاضد:ِقاطع2)ِ

ِ.145ِ،ِصِِ(ِالصناعتني3)ِ

ِ.130ِ،ِصِِ(ِنقدِالشعرِلقدامة4)ِ
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ِاستوعبِماِ–ِهة ِوأيبِقدامةِمنظورِيفِ–وإذاِكانِأجودِالوص،ِ

ِنصبِعينكِِمعاِنِاملوصوفِأكثر ِلكِفكأنكِتراه ِفإنِ–،ِحتىِيصوره

،ِغريِخُمْتارِعىلِماِ(1)يِقدامةقرصِعنِذلكِكانِمعيبًاِعىلِرأِإذاِالوص،

ِ.(2)أيبِهة ُِيفَهمِمنِكة 

ِينقلِالشاعرِ ِأن ِوأبوِهة ِمنِرضورة ِقدامة ِيتطلبه وأرىِأنِما

ِ ِنقصان ِأو ِزيادة ِدون ِعليه ِهي ِاملوصوفِكام ِترشيعِِ-صورة ِهو إنام

ِالتصويريةِ(3)حتكمي ِوملكاته ِوإبداعه ِالشاعر ِخيا  ِعىل َِحْجر ،ِِفيه

ِأنِفيهِقناع ِبالتصويرِاحليس  ،ِمعِأنِجما ِالتصويرِيتسعِلنقلِوجدانِِة

ِاالنفعاِلِإىلِاملتذوق ِوالِينبغيِأنُِيكتفىِيفِِاملنشئِواإلحياءِبإشعاعه ،

ِاملحسوسة ِواألشكا  ِواأللوان ِاملرائي ِبتصوير ِأنِِالوص، ِجيب ِبل ،

،ِوبقدرِانطباعهاِيفِنفسِِيصحبِذلكِتصويرِالرؤىِوهتويامتِاخليا 

ِوع ِالقدرِاملنشئ ِبذات ِاملتذوق ِنفس ِيف ِتطبع ِأن ُِيْرَجى ِوسعته مقه

ِالوجداِنِوالسعة ِالتعاط، ِبنظرية ِتسلياًم ِاالنفعاالتِِ، ِوعدوى ،

ِ.(4)"واملشاعر

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ

                                                           

ِ.190ِ،ِص130ِ،ِصِِ(ِانظر:ِنقدِالشعر1)ِ

ِ.145ِ،ِصِِ(ِانظر:ِالصناعتني2)ِ

ِ.184ِ،ِصِِ(ِانظر:ِنصوصِنقديةِألعة ِالنقادِالعرب3)ِ

ِ.184ِ،ِصِِ(ِاملرجعِالسابق4)ِ
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 نعت النسيب
ِ

ِ ِهة : ِأبو ِالصبابة"يقو  ِعىل ِداالًّ ِالتشبيُب ِيكون ِأن ،ِِوينبغي

ِوالتهالكِيفِالصِوإفراطِالوجد ِمنِدالئلِاخلشونةِِبوة، ا ،ِويكونِبريًّ

ة.ِِواجلةدة ِ،ِوأماراتِاإلباءِوالعز 

ِومنِأمثلةِذلكِقو ِأيبِالشيص:

ِِِِِِِِوق،ِاهلوىِيبِحيُثِأنتِفليسِِل ِالٌرِعنالالُهِوالِمتالقالالد  ُِالالمالتأخ 

الو  ُِل،ِفليِحبًّالاِلذكركِِِةمالةِيفِهالواِكِلذيالذًةِِِِالالالأجالُدِاملال ِمنيِاللُّ

ِإذِكانِحظِّيِمنِكِحظِّاليِمنهمُِِِِمِِِالرُتِأحبُّهالعالدائِيِفصِتِأأشبه

ِِكِمم نِأكالِر ُِالنِهيالوُنِعليالاِمالمًِِِراِِِالالاليِفأهنُتِنفيِسِصالاغالنوأهنت

ِ.ِِ،ِوهنايُةِالطاعةِللمحبوبِفهذاِغايُةِالتهالكِيفِاحلب

ِالتشبيبِ ِِ-ويستجاد نِذكرِالشوقِ-أيًضا ِتضم  ،ِوالتذكرِملعاهدِِإذا

ِِةاألحب ِالربوقِهببوبِالرياح، ِوملع يارِِ، ِالد  ِمنِذكر ِجيريِجمرامها ِوما ،

ِواآلثار.ِ

ِفمنِأجودِماِقيلِيفِالديارِقو ِاألزدي:

ِويشغ،ِِِِ ماِيشال،  ِفلمِتدعِاألرياحِوالقطُرِوالبىلِِِِِِمنِالداِرِإالَِّ

ِاحلنني ِعىل ِداالًّ ِالتشبيُب ِيكوَن ِأن ِينبغي ،ِِوكذا ِوالتحِّس  ،

ِ:كقوله،ِِاألس،وشدةِ

ِِ ِعينيكِتدمَعاِِِِوليسْتِعشي اُتِاحلَمىِبرواجع  ِإليَكِولكْنِخلِّ
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عاِِِِِِِِِِوأذُكرِأيالاَ ِاحلَمىِثمِأنثنِيِِِِ ِأنِتصدَّ
ة  ِعىلِكبِديِمنِخشيَ

ِ ِالرغبةِيفِاحلب  ِالناسُب ِبهِوينبغيِأنُِيظْهَر  َ ِالترب  ُِيظهَر ،ِِ،ِوأال 

ِكأيبِصخرِحنيِيقو :ِ

ِِفياِحب هاِزدِِنِِِِِِ ِليلة  اِ ِموعُدِكِاحلرُشِِِِِِِِِِجوًىِكلَّ ِوياِسلوَةِاأليَّ

ِوقو ِاآلخر:

باَبالةِليتنيِِِِ ىِاملحبُّوَنِالصَّ لُتِماِيلقونِمنِبينِهمِوحِديِِِِِِِتشكَّ ِحتمَّ

هاِِِ ِكلُّ ِوالِبعالالاِقبيلِمالوملِيلَقهَِِِِِِِِِفكانتِلنفيِسِلذُةِاحلبِّ ِِديالالبٌّ

ِالن ِيف ِيكون ِأن ِاحلكمِوينبغي ِكقو  ؛ ِوالتحري  ِالتدل ه ِدليُل سيب

ِاحلرضي:

ِ(1)ُلِالالرطِلفاوانِردُفهامِعبالالتساهمِثوباهاِففيِالدرعِردأٌةِِِِِِويفِامل

ِوحسنًاِعىلِالنسوانِأ ِليسِِلِعقُلًِِةِِِالالفواهللِماِأدريِأزيدْتِمةح

ِأرىِالشمسِ ِإِن ِفقا : ِحب كِلفةنة؟ ِمن ِبلغ ِما ِلبعضهم: وقيل

ِ.(2)سنِمنهاِعىلِحيطانِجرياهناعىلِحيطاهناِأح

  ق: ـــالتعلي

ِ نسجلِأليبِهة ِماِتطلبهِيفِالنسيبِمنِأنهِينبغيِأنِيكونِداالًّ

ِوإفراطِالوجدِعىلِالصبابة ِوالتهالكِيفِالصبوةِ، ِوأنِيكونِبريئًاِِ، ،

                                                           

ِأوِصوفِيؤتزرِبهِ(ِالدرع:ِالقميص.ِردأة1)ِ ،ِِ،ِوتتلفعِبهِاملرأةِ:ِناعمة.ِاملرط:ِالكساءِمنِخز 

ِلفاوان ِاإلزار. ِهنا ِبه ِمثنىِلفاءِوأراد ِالعبل:ِ: ِحلمِالفخذين. ِوهيِالكثرية الضخمِمنِكلِِ،

ِيشء.

ِ.149ِ-145،ِصِِ(ِالصناعتني2)ِ
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ِواجلةدة ِاخلشونة ِدالئل ِوالعزةِمن ِاإلباء ِوأمارات ِاستجادِِ، ِفقد ،

ِالنسيب ِيف ِذلك دِِالنقاد ِجتلُّ ِمن ِالشعراء ِبعض ِيظهره ِما ِوعابوا ،

ِ.(1)وإباء

ِكقو ِاألحوص:

ِبعالالدَِوْصاللكِالِأبِِِِِِفإنِتصيلِأصلكِوإنِتبينيِِِِ  اِلالالهبجالر 

ِاِلالالشِإىلِوصالأواصلِمنِهيِِِِِِِالاظالالوإِنِللمالالودةِذوِحفال

ِا الالالالوبِإىلِانتقالريعِيفِاخلطالسِوأقطعِحبلِذيِملقِكذوبِِِِِِِ

ِأن ِقا ِلهِوذكروا ِلباليتِ(2)كثرًيا ِلوِكنتِمنِفحو ِالشعراء :ِِ،

ِقلتِ ورضبِبيدهِعىلِجنبِنصيبِموىلِبنيِِ–ِكامِقا ِهذاِاألسودِهةَّ

ِِ:ِ–مروانِ

ِوقلِإنِمتليناِفامِملكِالقلبِِِِِِِبزينبِأملمِقبلِأنِيرحلِالركب

ِيقو  ِِوكانِجرير ِالبيتِمنِشع": ِالعبدِالوددتِأنِهذا ِ–رِهذا

ِ.(3)"ريالاِمنِشعالكانِِلِبكذاِوكذاِبيتًِِ–اِنصيبًِيعنيِ

                                                           

/1ِ،ِواألماِلِأليبِعيلِالقاِل217ِ،ِصِِ(ِانظر:ِاملوشحِيفِمآخذِالعلامءِعىلِالشعراءِللمرزباِن1)ِ

ِواجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب71ِ ِأ.د/ممدِالسعديِفرهودِ، 83ِِ،ِصِِ، ِويفِميط159ِ، ،

ِ.39،ِصِِاخلشب،ِأ.د/إبراهيمِعيلِأبوِِالنقدِاألديب

 .217،ِصِِاملوشحِللمرزباِنِ(2)

 .ِ،ِبريوتِ،ِنرشِمكتبةِاملعارف1/105ِ،106الكاملِيفِاللغةِواألدبِللمربدِِ(3)
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ةِيفِالرِالناسبِالرغبالة ِماِتطلبهِمنِأنُِيْظهالوكذلكِنسجلِأليبِه

ِِر:ال،ِكقو ِأيبِصخِ،ِوأالُِيْظهرِالترب ِبهِاحلب

ِفياِحبهاِزدِنِجوىِكلِليلةِِِِِِِِِوياِسلوةِاأليا ِموعدكِاحلرش

ِالدربفقدِأثنىِالنقادِعىلِالغز ِالذيِيسريِعىلِهذ ،ِونقلِابنِ(1)ا

ِرشيقِع قالتهِالعربِقو ِأيبِصخر:ِفياِحبهاِِنِاحلامتيِأنهِقا :َِأْغز ِبيت 

ِ.(2) زدِنِجوى...

يفِِ–ومعِذلكِفإنِماِقررهِأبوِهة ِيفِحديثهِعنِالنسيبِالِخيرجِ

ِ ِقولهِ–مجلته ِيف ِقدامة ِقرره ِِعام ِبهِ": ِيتم ِالنسيبِالذي ِيكون جيبِأن

ِ ِكثرتِفيه ِما ِعىلِالتهالكِيفِالصبابةالغرضِهو ِوتظاهرتِفيهِِاألدلة ،

،ِوماِكانِفيهِمنِالتصايبِوالرقةِأكثرِِالشواهدِعىلِإفراطِالوجدِواللوعة

،ِومنِاخلشوعِوالذلةِأكثرِمماِيكونِفيهِاإلباءِِيكونِمنِاخلشنِواجلةدةمماِ

ِوالعزيمةِوالعزة ِالتحافظ ِضاد ِما ِفيه ِاألمر ِمجاع ِيكون ِوأن ِووافقِِ، ،

ِ،ِفإذاِكانِالنسيبِكذلكِفهوِاملصابِبهِالغرض.ِ ِوالرخاوةاالنحة

ة ِ،ِِوقدِيدخلِيفِالنسيبِالتشوقِوالتذكرِملعاهدِاألحبةِبالرياحِاهلابَّ

                                                           

نسبِبيتِأيبِصخرِلكثريِعزة214ِِ،ِغريِأنهِيفِص214ِ،217ِ،ِصِِانظر:ِاملوشحِللمرزباِنِ(1)

،ِأ.د/ممدِالسعديِِقدِاألديبِالعريب،ِوانظر:ِاجتاهاتِالنِ،ِوقدِنبهِعىلِذلكِمققِالكتابِخطأ

 .169ِ،ِصِِفرهود

 .2/121العمدةِِ(2)
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ِاهلائفةِوالربوقِالةمعة ِواحلامئم ِواخلياالتِالطائفةِ، ِالديارِِ، ِوآثار ،

تكونِِ،ِومجيعِذلكِإذاُِذكرِاحتيجِأنِشخاصِاألطة ِالدائرةأوِ،ِالعافية

ِ.(2)"األس،ِواملنازعةِ(1)فيهِأدلةِعىلِعظيمِاحلِّسة،ِومرمض

ِ

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ

ِ

ِ

                                                           

 :ِشدته.ِمرمضِاألس،ِ(1)

 .134ِ،135،ِصِِنقدِالشعرِ(2)



-175- 

 

 

 

 رــهاء والفخــرثــال
 

ِاملديح ِيف ِداخةن ِوالفخر ِالرثاء ِأن ِهة  ِِيرىِأبو ِفيقو : وملاِ"،

ِ–،ِومعانيهمِمتشعبةِمجَّةِالِيبلغهاِاإلحصاءِِكانتِأغراضِالشعراءِكثرية

ِاستعامالِكانِمنِالوجه ِهوِأكثر ِما ِلهِأنِنذكر ِوأطو ِمدارسة ِوهوِِ، ،

ِ،ِوالفخر.ِ،ِواملراثيِ،ِوالنسيبِ،ِوالوص،ِ،ِواهلجاءِاملدح

ِفيهام ِاستعامله ِينبغي ِوما ِاملديحِواهلجاء ِهذا ِذكرتِقبل ِثمِِوقد ،

،ِألهنامِداخةنِيفِِ،ِوتركتِاملراثيِوالفخرِذكرتِاآلنِالوص،ِوالنسيب

،ِِ،ِواحللمِ،ِوالعفافِفخرِهوِمدحكِنفسكِبالطهارة،ِوذلكِأنِالِاملديح

،ِوالفرقِِ،ِواملرثيةِمديحِامليتِ،ِوماِجيريِجمرىِذلكِ،ِواحَلَسبِوالعلم

ِوبنيِاملديحِأنِتقو  ِوكذاِبينها ِكانِكذا ِوتقو ِيفِاملديحِ: ِهوِكِ، ذاِال:

،ِفينبغيِأنِتتوخىِيفِاملرثيةِماِتتوخىِيفِاملديحِإالِأنكِإذاِأردتِِذاالوك

،ِِ،ِوهلكتِالشجاعةِ:ِماتِاجلودِأنِتذكرِامليتِباجلودِوالشجاعةِتقو 

ِريِمستحسن.الاردِغال،ِفإنِذلكِبِاالاعًِالةنِجواًداِوشجال:ِكانِفِوالِتقو 

،ِمثل:ِِوماِكانِامليتِيكدهِيفِحياتهِفينبغيِأالِيذكرِأنهِيبكيِعليه

وقدِأحسنتِِ،ِ،ِوإنامِنذكرِاغتباطهاِبموتهِاخليلِواإلبلِوماِجيريِجمرامها

ِ:ِاخلنساءِحيثِتقو 

ِفقدِفقدتكِطلقةِواسرتاحتِِِِِِِِفليتِاخلياللِفارسالهالالاِيراهالالا
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ِحياته ِيف ِإليه ِحُيْسن ِكان ِمن ِعليه ِبالبكاء ِيوص، ِقا ِِبل ِكام ،

ِالغنوي:

 (.1)ليبككِشيخِملِجيدِمنِيعينهِِِِِِِِوطاويِاحلشاِنائيِاملزارِغريب

 ق:ــــالتعلي

ِ ( أ) ِأثر ِهة  ِأبو ِسائرِاقتفى ِيف ِأثره ِاقتفى ِكام ِالرثاء ِيف قدامة

ِتقدمت ِالتي ِِاألغراض ِأنه ِقدامة ِيرى ِإذ ِاملرثيةِ"، ِبني ليس

:ِمثل:ِِ،ِإالِأنِيذكرِيفِاللفظِماِيد ِعىلِأنهِهلالكِواملدحةِفصل

ِِكان  ِ.(2)"،ِوماِأشبهِذلكِى،ِوقىضِنحبهِ،ِوتو َّ

ِابنِرشيقِفاقتفىِأثرمها ِفقا ِثمِجاء ،ِِ ثاءِوليسِبنيِالر":

واملدحِفرقِإالِأنهِخيلطِبالرثاءِيشءِيد ِعىلِأنِاملقصودِبهِميت،ِ

؛ِليعلمِأنهِِ،ِوماِيشاكلِهذاِ،ِأوِعدمناِبهِكيتِوكيتِمثل:ِكان

ِ.(3)"ميت

ِ-،ِوابنِرشيقِ،ِوأبوِهة ِقدامةِِ–وماِذهبِإليهِالنقادِالثةثةِ

ِالعريب ِميزاتهِوصِالِيتفقِوحقائقِالشعر ِمنِفنونه ِفلكلِفنٍّ فاتهِ،

،ِمماِجيعلناِنحكمِبأنِفنِالرثاءِالِيتفقِمعِفنِِالتيِيتميزِهباِمنِغريه

ِيفِظاهرِاألمرِحنيِتأبنيِامليتِِاملديح ِوإنِاشرتكا أحدِروافدِِ–،

                                                           

 .148،ِصِِالصناعتنيِ(1)

 .118،ِصِِنقدِالشعرِ(2)

 .2/147العمدةِِ(3)
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دِمناقبِِ-ِ(1)الرثاء دِالشاعرِفضائلِاملرثيِحنيِالتأبنيِكامُِيعدِّ إذُِيعدِّ

ِاملديح ِحني ِالتِاملمدوح ِبني ِالفارق ِشتَّان ِولكن ،ِِجربتني،

،ِألنِالتجربةِالوجدانيةِاملسيطرةِعىلِالنفسِِواالختةفِبنيِاألمرين

ِ.(2)املادحةِغريِالتجربةِالوجدانيةِاملسيطرةِعىلِالنفسِالراثية

،ِولوِِفالرثاءِالِيق،ِعندِذكرِالفضائلِوتعددِاملناقبِفحسب

ِبارًدا ِرثاًء ِلكان ِذلك ِعاطفةِاقترصِعىل ِحيرك ِال ِيثريِِ، ِوال ،

ِهوِأبعدِمنهِانفعاال ِإىلِما ِكله ِينبغيِأنِيتخطىِالشاعرِهذا ِإذ ،

،ِ ِالراثيِلوعتهِِوأعمقِتأثرًيا ِذكر ِأوِصديًقا فإنِكانِامليتِقريًبا

،ِِ،ِأوِخليفةِ،ِوإنِكانِامليتِملًكاِ،ِوأثرِالفجيعةِيفِنفسهِوأساه

،ِوأنِِ،ِذكرِأثرهِيفِدنياِالناسِومِّسحِاألحداثِ،ِأوِقائًداِأوِأمرًيا

اموتهِي ،ِونحوِذلكِمماِيد ِعىلِِ،ِوفاجعةِعظيمةِشكلِخطًباِعامًّ

ِ.ِفداحةِاخلطبِوعظمِاملصاب

ِأبوِهة ِ ِأثرِقدامةِ-)ب(ِذكر ِيفِِ-ِ(3)مقتفًيا ِكانِامليتِيكده أنِما

ِعىلِ ِيوص،ِبالبكاء ِال ِجمرامها ِجرى ِوما ِواإلبل ِكاخليل حياته

                                                           

 ،ِوالعزاء.ِ،ِوالتأبنيِ،ِهي:ِالندبِروافدِالرثاءِثةثةِ(1)

،ِبحثِبملحقِجملةِِ،ِد/ِحييىِممدِأْحدِعيدِاتِعىلِكتابِالعمدةِالبنِرشيقانظر:ِمةحظِ(2)

  .1989ِ–هال1410ِ،ِسنةِِمنِملحقِاملجلة218ِ،ِصِِاللغةِالعربيةِباملنصورةِ،ِالعددِالتاسع

ِ.118ِ،119ِِِِ(ِِانظر:ِنقدِالشعر،ِص3ِ)
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هَِمنِكانِ،ِإنامِيوص،ِبالبكاءِعليِ،ِبلِيوص،ِبالغبطةِملوتهِامليت

ِ.ِحُيسنِإليهِيفِحياتهِكالعفاةِوالسائلنيِونحوِذلك

ِ ِعليهِ"ويبدو ِالسل،ِفبنى ِاملرويِعن ِالرثاء ِرصد ِهة  ِأبا أن

ِللبكاء ِهذه ِثابًتاِنظرته ِمعياًرا ِوليست ِاعتبارية ِنظرة ِوهي ،ِِ،

ِاملحتومة ِليستِمنِاألمور ِاخلنساء ِنشهدِِومقالة ِما ِكثرًيا ِفإنه ،

،ِولقدِيغتا ِاحلزنِِانِحنيِيفقدِصاحبهعىلِاحليومسحةِاحلزنِ

ِاحليوان ِ،ِهذا ِإىلِملكِالورثةِ ِعنِانتقاله ِففيمِاغتباطهِِفضًة ،

ِ.(1)"بموتِمنِمات

،ِِ،ِوالعفافِ)ج(ِذهبِأبوِهة ِإىلِأنِالفخرِمديحِاملرءِنفسهِبالطهارة

ِوالعلمِواحللم ِواحلسبِ، ِجيريِجمرىِذلكِ، ِوما ِابنِِ، ِوتبعه ،

،ِإالِأنِالشاعرِخيصِبهِِفتخارِهوِاملدحِنفسهواال"رشيقِفقا :ِ

،ِوكلِماِِ،ِوكلِماِحسنِيفِاملدحِحسنِيفِاالفتخارِنفسهِوقومه

ِ.(2)"قبحِفيهِقبحِيفِاالفتخار

ِآخر ِبناء ِوالفخر ِبناء ِاملديح ِأن ِخيفى ِال ِأنه ِالتجربةِِغري ِوأن ،

،ِوقدِسبقِالقو ِبأنِلكلِفنِِالشعريةِيفِاملديحِغريهاِيفِالفخر

                                                           

ِ.183ِ،ِصِِ،ِأِد/ممدِالسعديِفرهودِ(ِنصوصِنقديةِألعة ِالنقادِالعرب1)

ِ.2/143ِِِ(ِالعمدة2ِ)



-179- 

 

 

 

،ِوليسِكلِِونِالشعرِميزاتهِوخصائصهِالتيِمتيزهِمنِغريهمنِفن

ِبرضبِبانًياِبغريهِكامِقا ِابنِقتيبة ِ.(1)بان 

ِ

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ

ِ

ِ

ِ

                                                           

دارِاملعارفِ:ِِ،ِطِ:ِأْحدِممدِشاكرِ،ِحتقيقِالشيخ1/94(ِانظر:ِالشعرِوالشعراءِالبنِقتيبة1ِ)

ِ.ِِِِ 1967ِ-هال1386ِ،ِسنةِِبمرص
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 االجتهاه البالغ  يف النقد األدب  القديم -3
ِ

رفِاملعنالىِالكانتِالعربِتفاضلِبنيِالشالعراءِيفِاجلالودةِواحلسالنِبشال

،ِِ،ِوتسلمِالسبقِفيهِملنِوص،ِفأصابِته،ِوجزالةِاللفظِواستقامِوصحته

،ِوملنِكثرتِسالوائرِأمثالالهِوشالواردِأبياتالهِوملِِ،ِوَبَدهِفأغزرِوشبهِفقارب

،ِوالِحتفلِباإلبداعِواالستعارةِإذاِحصلِهلالاِِتكنِتعبأِبالتجنيسِواملطابقة

ِ(.1)عمودِالشعرِونظا ِالقصيدِ

،ِِيتِبالديعوربامِقرأتِمنِشعرِأحدهمِقصائدِمنِغريِأنِجتدِفيهاِب

،ِواتفقِهلمِيفِالبيالتِبعالدِالبيالتِجالاءِموافقالاِِفإذاِوقعِذلكِيفِقصائدهم

ِ(.2)،ِوكانِيستحسنِذلكِمنهمِإذاِكانِنادًراِللطبعِعىلِغريِتعمدِوقصد

الالِأبيالاتِِ،ِورأواِمواقالعِتلالكِاألبيالاتِفلامِأفىضِاألمرِإىلِاملحدثني

الرشالاقةِواللطال،ِالِ،ِومتيزهاِعالنِأخواهتالاِيفِِالبديعِالِمنِالغرابةِواحلسن

،ِوممالودِِيءال،ِفمالنِمسالنِومسالِ،ِفسموهِالبديعِتكلفواِاالحتذاءِعليها

ِ(.3)،ِومقتصدِومفرطِومذمو 

،ِومسلمِبالنِِ:ِبشارِبنِبردِوأصبحِالبديعِصنعةِهلاِروادهاِمنِأمثا 

،ِِ،ِوابالنِاملعتالزِ،ِوأيبِمتا ِ،ِوأيبِنواسِ،ِومنصورِالنمريِ،ِوالعتايبِالوليد

،ِلكالنهمِملِِ،ِويكثرِمنالهِيفِشالعرهِمنِهؤالءِيقصدِإىلِالبديعوكانِالواحدِ

                                                           

 .33ِِ،34ِ،ِصِ(ِالوساطة1)

 .34ِ،ِصِ،ِوالوساطة1،ِصِ(ِانظر:ِالبديعِالبنِاملعتز2)

 .34ِ،ِصِ(ِالوساطة3)
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،ِوالسالهولةِِسواءِيفِتلكِالصنعةِمالنِحيالثِاإلقالة ِواإلكثالاريكونواِ

ِ.(1)واالجتاهِوالتوعر،ِوالطابع

وأدىِهيا ِبعضِالشعراءِهبذهِاأللوانِوإفراطهمِيفِتناوهلاِإىلِطغيانِ

كالامِأدىِببعضالهمِإىلِعالد ِ،ِِاالهتام ِباللفظِعىلِاالهالتام ِبجانالبِاملعنالى

،ِممالاِحالداِِاالكرتاثِبجزالةِاأللفاظِواستقامتهاِإيثاًراِللمحسناتِالبديعية

،ِوأنِِرواِللقالديمِويتعصالبواِلالهالبكثريِمنِعلامءِاللغةِواألدبِإىلِأنِينتص

،ِِيقفواِيفِوجهِكلِجديدِموقًفاِمتشدًداِمقللنيِمنِشأنِماِيأيتِبهِاملحدثون

ِمنِألوانِالبديعِوكلفهمِهباِوإفراطهمِفيها.منكرينِعليهمِإكثارهمِ

ِطائفةِ ِهناك ِكانت ِللقديم ِتعصبت ِالتي ِالطائفة ِهذه ِجانب وإىل

ِتتعصبِللمحدثني ِوالنقاد ِوتنتصِأخرىِمنِالشعراء ِللبديعال، ِوتعدِِر ،

ِ(.2)،ِودليًةِعىلِشاعريةِالشاعرِاإلكثارِمنهِيفِالشعرِتفننًاِيفِرضوبِالقو 

 ابن املعتز: 

هالال(ِأحالدِأنصالار296ِيفالةِالعبالايسِعبالدِاهللِبالنِاملعتالزِ) ِكانِاخلل

،ِلاليعلمِالنالاسِأنِاملحالدثنيِملِ"كتالابِالبالديعِ"،ِفالأل،ِاملدرسةِالبديعية

،ِِ،ِومسالاللاًمِِأنِبشالالاًراِ"،ِوِيسالالبقواِاملتقالالدمنيِإىلِيشءِمالالنِألالالوانِالبالالديع

                                                           

ِال1) ِالفنون ِالبحثِالبةغي( ِدائرة ِيف ِعيدِبديعية ِربه ِعبد ِفوزيِالسيد ِأ.د. ِصِ، ِمطبعة21ِ، ،

 .ِِ 1988الِِِاله1408،ِِاحلسنيِاإلسةمية

 .22ِ،23ِ،ِصِ(ِاملرجعِالسابق2)
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،ِولكنالهِِوسلكِسبيلهمِملِيسبقواِإىلِهذاِالفالنِ(1)،ِومنِتقيلهمِنواس وأبا

،ِفالأعربِعنالهِِ،ِفعرفِيفِزماهنمِحتىِسميِهبذاِاالسالمِرِيفِأشعارهمكث

ِود ِعليه.

،ِِثمِإنِحبيبِبنِأوسِالطائيِمنِبعدهمِشغ،ِبهِحتىِغلبِعلياله

،ِوتلالكِِ،ِفأحسنِيفِبعالضِذلالكِوأسالاءِيفِبعالضِ،ِوأكثرِمنهِوتفرعِفيه

ِ(.2) ُعقبىِاإلفراطِوثمرةِاإلرساف

،ِِقدِاألديبِصالوبِالبةغالةوُيعدِهذاِالكتابِأو ِمؤل،ِيتجهِبالن

ويذهبِبعالضِالكتالابِإىلِالقالو ِبأنالهِأو ِكتالابِيفِالبةغالةِالعربيالةِ

،ِحيثِملِجيالاوزِيفِموضالوعاتهِوفنونالهِدائالرةِالبحالثِِباملعنىِالصحيح

ِ.(3)البةغي

،ِأطلقِعىلِمخسةِمنهاِاسمِِوقدِمجعِابنِاملعتزِيفِكتابهِثامنيةِعرشِلوًنا

،ِوردِاألعجالالازِعالالىلِِ،ِواملطابقالالةِجنالاليس،ِوالتِ،ِوهالاليِاالسالالتعارةِالبالالديع

،ِثمِقررِأنهِاقترصِعىلِهالذهِالفنالونِاخلمسالةِِ،ِواملذهبِالكةميِالصدور

،ِفمنِأحبِأنِِ،ِوالِضيقِيفِاملعرفةِاختياًراِمنِغريِجهلِبمحاسنِالكة 

                                                           

 ،ِيقا :ِتقيلِالولدِأباه.ِإذاِنزعِإليهِيفِالشبهِوالعمل.ِِ(ِتقيلهم:ِأشبههمِوسلكِطريقهم1)

 .1،ِصِ(ِالبديعِالبنِاملعتز2)

ِالعريب3) ِالبيان ِانظر: ِد/بدويِطبانةِ( ِصِِ، ِاألنجلو127، ِمكتبة ِالقاهرةِ، ِطِ، ِوالفنون2ِ:، ،

 .24،ِصِالبديعيةِيفِدائرةِالبحثِالبةغي
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،ِومنِأضافِمالنِهالذهِِيقتديِبهِويقترصِبالبديعِعىلِتلكِاخلمسةِفليفعل

ِ.(1)عىلِالبديعِفلهِاختيارهاملحاسنِأوِغريهاِشيًئاِ

،ِِأماِالثةثةِعرشِفنًّاِالباقيةِفقدِأطلقِعليهاِابنِاملعتزِماسالنِالكالة 

،ِوتأكيدِاملالدحِِ،ِوحسنِاخلروجِ،ِوالرجوعِ،ِواالعرتاضِوهي:ِااللتفات

،ِِ،ِوحسالنِالتضالمنيِ،ِواهلز ِيرادِبهِاجلالدِ،ِوجتاهلِالعارفِبامِيشبهِالذ 

،ِوإعنالالاتِِ،ِوحسالالنِالتشالالبيهِفالالراطِيفِالصالالفة،ِواإلِوالتعالالريضِوالكنايالالة

ِ.(2)،ِوحسنِاالبتداءِالشاعرِنفسهِيفِالقوايف

 :  قدامة بن جعفر

رينِلوًناِمنِالهال(ِيفِكتابهِنقدِالشعرِعش337مجعِقدامةِبنِجعفرِ) ِ

رِال،ِوانفردِبثةثةِعشالِ،ِوقدِتواردِمعِابنِاملعتزِعىلِسبعةِمنهاِألوانِالبديع

ِ.(3)ثونِنوًعالوًنا،ِفتكاملِهلامِثة

ِومنِاأللوانِالتيِذكرهاِقدامة:ِ

ِالِصحةِالتقسيم:1ِ

،ِكقالو ِِوهيِأنِيبتدئِالشاعرِفيضعِأقساًماِفيستوفيهاِوالِيغادرِقساًمِمنهالاِِِِِِ

ِ:ِِِنصيب

                                                           

 .58،ِصِِ(ِانظر:ِالبديعِالبنِاملعتز1)

 .75ال58ِِ،ِصاملرجعِالسابقِ(2ِ)

 .25ِ،ِصِ(ِالفنونِالبديعيةِيفِدائرةِالبحثِالبةغي3)
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ِنعم،ِوفريقِقا :ِالِوحيكِالِالِأدريِِِِِفقا ِفريقِالقو :ِال،ِوفريقهمِ

سئلِعن ِاإلجابةِعنِمطلوبِإذِا ِاألقسا فليسِيفِأقسا  ِ.(1)هِغريِهذه

ِالِالتتميم:2ِ

وهوِأنِيذكرِالشاعرِاملعنىِفةِيدعِمنِاألحوا ِالتيِتتمِهباِصالحتهِ

،ِمثالاللِقالالو ِنالالافعِبالالنِخليفالالةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِوتكمالاللِمعهالالاِجودتالالهِشالاليًئاِإالِأتالالىِبالاله

ِ:ِ(2)الغنوي

ِويعطوهِعاذواِبالسيوفِالقواطعِرجا ِإذاِملِيقبلِاحلقِمنهمِ

ِالِوإالِ"يعطالوه"جودةِاملعنىِإالِبقولهِِفامِمتت الالِبالبنالاءِللمجهالو 

ِ(.3)لكانِاملعنىِمنقوصِالصحة

ِ:ِ(4)وكقو ِطرفة

ِ(5)صوبِالربيعِوديمةِهتالالالالميِاِالفسقىِدياركِغريِمفسده

،ِألنالهِلالوِملِيقاللِغالريِِإمتالا ِجلالودةِمالاِقالالهِ"غريِمفسالدها"فقولهِ

ِ:ِِمفسدهاِلعيبِكامِعيبِذوِالرمةِيفِقوله

                                                           

 .ِِ،ِحتقيق:ِأ.د/ممدِعبدِاملنعمِخفاجة139عرِلقدامةِبنِجعفر،ِصِ(ِنقدِالش1)

 .144،ِصِِالسابقِاملرجع(2ِ)

 .144ِ،ِصِاملرجعِالسابق(3ِ)

 .145ِ،ِصِالسابقِاملرجع(4ِ)

ِينفعِوالِيؤذي5) ِما ِبقدر ِاملطر ِالصوب: ِوالديمةِ( ِتسيلِ، ِالدائم.ِهتمي: ِاملطر ِوقولهِ: ِغريِِ، :

 .ِِديارِمنِاهلد مفسدهاِتتميمِواحرتاسِلل
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ِوالِزا ِمنهًةِبجرعائكِالقطرِِِِِياِاسلميِياِدارِميِعىلِالبىلأالِ

،ِوهوِأنِتغرقِِعابوهِيفِهذاِالقو ،ِألنِفيهِإفساًداِللدارِالتيِدعاِهلا

ِ.(1)بكثرةِاملطرِ

فكانِهذاِالنهجِالذيِهنجهِقدامالةِيفِكتالابِنقالدِالشالعرِخطالوةِجريئالةِ

ِ.(2)لتدوينِالبةغةِالعربيةِوأصو ِالنقدِاألديب

ِهذاِالكتابِقاعدةِللدراساتِالبةغيةِالتيِجالاءتِبعالدهوي ،ِوالتاليِِعد 

لتِ ِِِ(.3)االهتام ِبالشكلِاألديبِباعتبارهِمظهًراِللمضمونأصَّ

فأل ،ِكتابِالصناعتنيِالذيِهال(395ِثمِجاءِأبوِهة ِالعسكريِ) ِ

،ِبحيثِصارِالشأنِللعنايةِبتألي،ِِدفعِبالنقدِاألديبِصوبِالبةغةِدفعةِقوية

ِالبةغيةالك ِالصناعة ِتقتضيه ِعىلِما ِوتفننيِالعبارة ِالتيِأتىِأبوِهة ِِة  ،

ِالكريم ِالقرآن ِمن ِالرشي،ِبمثلها ِواحلديث ،ِِ ِالعرب ِوكة  منظومهِِ–،

ِ.(4)ِيفِالقديمِواحلديثِإىلِعهدهِ–ومنثورهِ

ِ،ِفقدِقررِيفِمقدمةِهذاِِوكانِأبوِهة ِواضًحاِيفِإبرازِاهلدفِالذيِأراده

                                                           

ِلقدامة1) ِالشعر ِنقد ِصِ( ،144ِ ِهلا145ِ، ِالدعاء ِقد  ِبأنه ِالرمة ِذي ِعن ِبعضهم ِاعتذر ِوقد ،

 .ِ"اسلمي"بالسةمةِيفِقوله:ِ

 .58ِ،ِصِِلكتابِنقدِالشعرِخفاجي(ِانظر:ِتقديمِأ.د/ممدِعبدِاملنعم2ِ)

،ِمنشأة223ِ،ِصِمدِزغلو ِسة ،ِد/ِمِ(ِتاريخِالنقدِاألديبِوالبةغةِحتىِالقرنِالرابعِاهلجري3)

 .ِِاملعارفِباإلسكندرية

 .148،ِصِِ(ِنصوصِنقدية4)
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:ِعلمِِأحقِالعلو ِبالتعلمِأوالهاِبالتحفظِبعدِمعرفةِاهللِجلِثناؤهِالكتابِأن

ِ.(1)،ِالذيِيعرفِبهِإعجازِكتابِاهللِتعاىلِِالبةغة

هالِ(ِفارتكزِيفِنقدهِاألديب471ِثمِجاءِاإلما ِعبدِالقاهرِاجلرجاِنِ) ِ

جلِ،ِوذهبتِشهرتهِبنيِالبةغينيِعىلِأنهِرِعىلِالدقائقِالبةغيةِارتكاًزاِكبرًيا

هِكثريِمنِالكتابِوالباحثنيِيفِميدانِالبةغةِواضعِهذاِِالبةغةِوقطبها ،ِبلِعدَّ

ِ.(2)العلمِومؤسسه

،ِِ،ِفصارواِالِيفصلونِبينهامِوامتزجِالنقدِبالبةغةِعندِبعضِالكتاب

،ِففيِاملقدمةِيقو ِِومنِهذاِالقبيلِكتابِالبديعِيفِنقدِالشعرِألسامةِبنِمنقد

عتِفيهِماِتفرقِيفِكتبِالعلامءِاملتقدمنيِاملصنفةِهذاِكتابِمج":ِِأسامة

ِ ِنقد ِوعيوبهِالشعريف ِماسنه ِوذكر ِاالبتداعِ، ِفضيلة ِفلهم ِفضيلةِِ، ِوِل ،

ِ.(3)"االتِّباع

مجلتهاِِيفِ–ومنِيطالعِاملوضوعاتِالتيِتناوهلاِهذاِالكتابِجيدِأهناِ

،ِكامِِعة،ِومعظمهاِداخلِيفِعدادِالفنونِالبديِتندرجِحتتِعلو ِالبةغةِ–

،ِومنِذلكِعىلِِأنِأكثرِهذهِاملوضوعاتِقدِعرضِعرًضاِبةغيًّاِخالًصا

ِسبيلِاملثا :

                                                           

 .9،ِصِِ(ِالصناعتني1)

،ِوتقديمِأ.د/ممدِعبدِاملنعم345ِِ،ِصِِ(ِانظر:ِاملقاييسِالبةغيةِعندِاجلاحظِيفِالبيانِوالتبيني2)

 .68ِ،71ِِ،72،ِصِِلكتابِأرسارِالبةغةِخفاجي

،ِطبعِمصطفىِاحللبي،ِِ،ِحتقيق:ِد/أْحدِأْحدِبدوي8ِعرِألسامةِبنِمنقذِصِ(ِالبديعِيفِنقدِالش3)

 .ِ 1960ِ-هال1380ِ
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ِ.(1)بابِطبقاتِالتطبيقِ-1

،ِكامِِوفيهِيقو :ِاعلمِأنِالتطبيقِهوِأنِتكونِالكلمةِضدِاألخرى

هُِِ}قا ِاهللِتعاىل: هَُِِوَأْبَكى*َِأْضَحَكُِِهوََِِوَأنَّ ِ.(2){اَوَأْحيََِِأَماَتُِِهوََِِوَأنَّ

ِ.(3){ِآَتاُكمِِْباَِمَِِتْفَرُحواَِواَلَِِفاَتُكمَِِْماَِعىَلَِِتْأَسْواِلَِكْيَةِِ}وقولهِتعاىل:

َّاِ}:ِوأخفىِتطبيقِيفِالقرآن ِ.(4){َناًراَِِفُأْدِخُلواُِأْغِرُقواَِخطِيَئاهِتِمِِْمِم

ِالبرصيِيفِدعائه ِاحلسن ِفأشكر،ِِ":ِوقا  ِبنعمة ِتبتليني ِإن اللهم

ِ."لينيِبنقمةِفأصربخريِمنِأنِتبت

ِوللفرزدقِمماِيستحسنهِاملتقدمون:

ِوالشيبِينهضِيفِالشبابِكأنه

ِارالليالاللِيصيالالحِبحالالافتيالهِهن

ِ:ِ(5)وقا ِأبوِمتا 

ِويبتيلِاهللِبعضِالقو ِبالنعمِِِِِِِقدِينعمِاهللِبالبلوىِوإنِعظمتِ

ِوقا ِاملنصور:ِالِخترجواِمنِعزِالطاعةِإىلِذ ِاملعصية.

                                                           

 .36،ِصِِمنقذِبنِألسامةِالشعرِنقدِيفِالبديعِ(1)

 .43ِ،44ِ(ِسورةِالنجم:ِاآليتان2ِ)

 .23(ِسورةِاحلديد:ِاآلية3ِ)

 .25:ِاآليةِِ(ِسورةِنوح4)

،ِِ،ِدارِالكتابِالعريبِ،ِحتقيق:ِراجيِاألسمرِتربيزي،ِللخطيبِال2/156(ِْشحِديوانِأيبِمتا 5ِ)

  .1994ِ-هال2ِ،1414ِ،ِطِبريوت
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ِ:(1)ذييلالِبابِالت2

ِماِ ِحتقق ِمجلة ِتأيتِيفِالكة  ِأن ِالتذييلِهو: ِأن ِاعلم ِيقو : وفيه

ِتعاىل ِكقوله ِقبلها، ىِاهللِإِنَِّ}: مَِِْأْنُفَسُهمِِْاملُْْؤِمننِيَِِِمنَِِاْشرَتَ ِبِأَنََِِّوَأْمَواهَلُ

مُِ نََّةِِهَلُ ِ.(3){اهللِِمنَِِبَِعْهِدهَِِِأْوىَفَِِوَمنِِْ}،ِثمِحققِالكة ِبقوله:(2)ِ{اجْلَ

ِ:(4)ومنهِقو ِالنابغة

ِ،ِأيِالرجا ِاملهذبِعىلِشعثِِِِِِولستِبمستبقِأخاِالِتلمهِ

ِ:(5)بابِاالعرتاضِِ-3

وفيهِيقو :ِاعلمِأنِاالعرتاضِهوِأنِتذكرِيفِالبيتِمجلةِمعرتضةِالِ

ِ:(6)،ِمثلِقو ِالشاعرِ،ِبلِيكونِفيهاِفائدةِتكونِزائدة

ِأحوجتِسمعيِإىلِترمجانِِقدِِِِ-وبلغتهالالالالالالاِِ–إنِالثامنيالالالالالنِ

ِ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

ِ

                                                           

ِ-هال2ِ،1426ِ:،ِطِ،ِبريوتِ،ِدارِاملعرفةِ:ِْحدوِطامسِ،ِحتقيق20،ِصِِ(ِديوانِالنابغةِالذبياِن1)

2005.  

 .111ِ(ِالتوبة:ِاآلية2ِ)

 .111(ِالتوبة:ِاآلية3ِ)

 .135(ِالبديعِيفِنقدِالشعر،ِص4ِ)

 .130،ِصِِالسابقِاملرجع(5ِ)

 (.1720،ِصِِ(ِنسبهِالبعضِإىلِعوفِبنِمل مِالشيباِن.ِ)انظر:ِاإلعجازِواإلجيازِللثعالبي6)
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 ألم املصهادر واملراجع
 

،ِط.ِدارِِالِاجتاهاتِالنقدِاألديبِالعريب،ِأ.د/ممدِالسعديِفرهود1

ِ .1980-1400الطباعةِاملحمديةِ

،ِأ.د/صةحِالدينِممدِعبدِِالِاألدبِاإلسةميِيفِعرصهِاألو 2

ِ .1981،ِِ،ِدارِالطباعةِاملحمديةِالتواب

ِالقاهر3 ِعبد ِلإلما  ِالبةغة ِأرسار ِاملنعمِِال ِعبد ِأ.د/ممد ِحتقيق ،

ِ .1979ِ-هال1399ِ،ِنرشِمكتبةِالقاهرةِِخفاجي

ِللسيوطي4 ِوالنظائر ِاألشباه ِاملناظراتِِال ِفن ِالسابع ِالفن :

ِ .1990ِ-هال1ِ،1411ِ،ِطِ،ِدارِالكتبِالعلميةِواملجالسات

ِاألديب5 ِالنقد ِأصو  ِالشايبِال ِأ/أْحد ِاملرصيةِِ، ِالنهضة ِط. ،

1973. ِ

ِ.ِ،ِالقاهرةِ،ِمكتبةِالقرآنِالِاإلعجازِواإلجيازِللثعالبي6

ِ،ِطِمطبعةِالتقد ِبمرص.ِ،ِأليبِالفرجِاألصفهاِنِالِاألغاِن7

ِاألماِل8 ِالقاِلِال ِعيل ِأليب ِطِ، ،ِ ِللكتاب: ِالعامة ِاملرصية ،ِِاهليئة

1975. ِ

ِلعيلِبنِظافرِبنِحسنيِاألزد9ِ ِبدائعِالبدائه ِطبعةِِيِاخلزرجيال ،

ِ .1861،ِِمرص
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ِمنقذ10 ِبن ِألسامة ِالشعر ِنقد ِيف ِالبديع ِأْحدِِال ِد/أْحد ِحتقيق: ،

ِ .1960ِ-هال1380ِ،ِِ،ِطبعِمصطفىِاحللبيِبدوي

ِهارون11 ِالسة  ِحتقيقِاألستاذ/عبد ِوالتبينيِللجاحظ، ِالبيان ،ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِال

ِ،ِبريوت.ِطِدارِاجليل

ِ.2:،ِمكتبةِاألنجلوِ،ِالقاهرةِ،ِطِيِطبانة،ِد/بدوِالِالبيانِالعريب12

ِ:،ِطِ:ِعبدِاحلليمِالنجارِ،ِترمجةِالِتاريخِاألدبِالعريبِلربوكلامن13

ِ .1977،ِِرابعةِ:،ِطِدارِاملعارف

،ِد/ممدِِالِتاريخِالنقدِاألديبِوالبةغةِحتىِالقرنِالرابعِاهلجري14

ِ،ِمنشأةِاملعارفِباإلسكندرية.ِزغلو ِسة 

ِاأل15 ِثمرات ِاحلمويال ِحجة ِالبن ِالعلميةِوراق ِالكتب ِدار ،ِِ،

ِبريوت.

ِدارِصادر،ِبريوت.ِ:،ِأليبِزيدِالقريش،ِطِالِمجهرةِأشعارِالعرب16

ِحتقيق17ِ ِاحليوانِللجاحظ، ِال ِهارونِاألستاذ: ِعبدِالسة  ِدارِِ: ،

ِ .1969ِ-هال1388ِ،ِسنةِِ،ِالطبعةِالثالثةِ،ِبريوتِإحياءِالرتاث

ِاألدبِللبغداد18 ِخزانة ِحتقيقِوْشحِيال ِهارون،ِِ، ِالسة  ِعبد :

ِ .1977ِ-هال4ِ،1418،ِطِ،ِالقاهرةِِمكتبةِاخلانجي

ِاإلعجاز19 ِدالئل ِالقاهرِال ِعبد ِلإلما  ِ/ممودِِ، ِاألستاذ ِحتقيق ،

ِ .1984،ِِشاكر،ِنرشِمكتبةِاخلانجي
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،ِحتقيق:ِِالِدميةِالقرصِوعرصةِأهلِالعرصِأليبِاحلسنِالباخرزي20

ِ،ِنرشِدارِالفكرِالعريب.ِمطبعةِاملدِنِبالقاهرة:لو،ِطد/عبدِالفتاحِممدِاحل

ِ،ِبريوت.ِدارِاجليلِ:،ِأليبِهة ِالعسكريِ،ِطِالِديوانِاملعاِن21

ِرسائلِاجلاحظ22 ِهارونِال ِالسة  ِأ/عبد ِحتقيق: ِنشِ، ِمكتبةِال، ر

ِاخلانجي.

الِربيعِاألبرارِونصوصِاألخيارِللزخمرشيِ،ِمؤسسةِاألعلمي،23ِ

ِال.ه1ِ،1412:،ِطِبريوت

،ِنرشِمكتبةِدارِِاملركزِاإلسةميِ:،ِطِ،ِلأللويسِالِروحِاملعاِن24

ِِ.ِالرتاث

،ِحتقيق:ِد/ِِالِْشحِشعرِزهريِبنِأيبِسلمىِأليبِالعباسِثعلب25

ِقباوة ِالدين ِاآلفاقِاجلديدةِفخر ِنرشِدار ِبريوتِ، ،ِِ ِسنة ،1402ِ ِ-هال

1982. ِ

ِوالشعراء26 ِالشعر ِقتيبةِال ِالبن ِالشيخِ، ِتقديم ِحسنِ، ،ِِمتيمِ:

ِ .1987،ِِ،ِبريوتِ،ِطِدارِإحياءِالعلو ِمراجعة:ِممدِعبدِاملنعمِالعريان

ِالسود27 ِالشعراء ِبدويِ،ِال ِِد/عبده ِط ،ِ ِالعامةِ: ِاملرصية اهليئة

ِ .1988،ِسنةِِللكتاب

ِ:،ِطِ:ِد/مفيدِقميحةِ،ِحتقيقِالِالصناعتنيِأليبِهة ِالعسكري28

ِ 1981ِ–هال1401ِ،ِسنةِِوىل،ِالطبعةِاألِ،ِبريوتِدارِالكتبِالعلمية
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ِطبقاتِالشعراءِالبنِاملعتز29 ِعبدِالستارِأْحدِفراجِ،ِحتقيقِال :ِِ،

ِ،ِدارِاملعارف.3ِِ:ط

،ِدارِِ:ِممودِشاكرِ،ِحتقيقِالِطبقاتِفحو ِالشعراءِالبنِسة 30

ِ.ِ،ِجدةِاملدِن

ِالداوودي31ِ ِالدين ِشمس ِللحافظ ِاملفِّسين ِطِطبقات دارِِ:،

ِ 1983ِ-هال1043،ِِأوىلِ:،ِطِت،ِبريوِالكتبِالعلمية

ِالبرصي32 ِللرقا  ِواالعتذار ِالعفو ِحققهِال ِالقدوسِأبوِِ، ِعبد :

ِ .1993ِ-هال3ِ،1414ِ:ِ،ِدارِالبشري،ِطِصالح

،1ِ:،ِطِ،ِبريوتِ،ِدارِالكتبِالعلميةِالِالعقدِالفريدِالبنِعبدِربه33

ِهال..1404

ِرشيق34 ِالبن ِالعمدة ِعبِال ِالدين ِميي ِاألستاذ/ممد ِحتقيق دِ،

ِ،ِبريوت.ِدارِاجليلِ:،ِطِاحلميد

ِالشعرِالبنِطباطبا35 ِعيار ِبنِنارصِاملانع،ِِال ِالعزيز ِعبد ِحتقيق: ،

ِ،ِالقاهرة.ِِمكتبةِاخلانجي

ِقتيبة36 ِالبن ِاألخبار ِعيون ِالعلميةِال ِالكتب ِدار ِبريوتِ، ،ِِ،

ِهال.1418

،ِِ،ِدارِصادرِ،ِحتقيق:ِعبودِالشاجيِالِالفرجِبعدِالشدةِللتنوخي37

ِ .1978ِ-هال1398ِ،ِِبريوت
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،ِأ.د/ِفوزيِالسيدِعبدِِالِالفنونِالبديعيةِيفِدائرةِالبحثِالبةغي38

ِمطبعةِاحلسنيِاإلسةمية.:ِ،ِطِِربه

،ِأ.د/ِممدِالسعدىِفرهودِزهران،ِِالِقضاياِالنقدِاألديبِاحلديث39

ِ .1968،ِِمطبعةِزهرانِ:ط

ِطِاملؤل،.،ِأ.د/ممدِعرفةِاملغريب،ِِالِمارضاتِيفِالنقدِاألديب40

ِمعاملِعىلِطريقِالنقدِالقديم41 ِد/رجاءِعبدِاملنعمِجربِال ِنرشِِ، ،

ِ.ِمكتبةِالشبابِبالقاهرة

ِلياقوتِاحلموي42 ِاألدباء ِمعجم ِعباسِال ِإحسان ِحتقيق: ِدارِِ، ،

ِ .1993ِ-هال1ِ،1414ِ:ِ،ِطِ،ِبريوتِالغربِاإلسةمي

لعريب،ِدارِإحياءِالرتاثِاِ:،ِطِالِمعجمِاملؤلفنيِلعمرِرضاِكحالة43

ِ 1957ِ-هال1376ِ،ِِبريوت

ِوالتبيني44 ِالبيان ِاجلاحظِيف ِعند ِاملقاييسِالبةغية ِأ.د/فوزيِِال ،

ِ .1983،ِِدارِاملعارفِ:،ِطِالسيدِعبدِربهِعيد

ِدارِاملعارف.ِ:،ِطِ،ِحتقيق:ِالسيدِأْحدِصقرِالِاملوازنةِلآلمدي45

ق:ِعيلِ،ِحتقيِ،ِللمرزباِنِالِاملوشحِيفِمآخذِالعلامءِعىلِالشعراء46

ِدارِالفكر.ِِ:،ِطِممدِالبجاوي

ِللشيخِممدِالطنطاوي47 ِالنحوِوتاريخِأشهرِالنحاة ِنشأة ِدارِِال ،

ِ .2ِ،1995:،ِطِاملعارف
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ِنصوصِنقدية48 ِِال ِالسعديِفرهود، ِطِأ.د/ممد ِالطباعةِِ:، دار

ِ .1975ِ-هال1395،ِِاملحمدية

ِالشعر49 ِنقد ِجعفرِال ِبن ِلقدامة ِاملِ، ِعبد ِأ.د/ممد ِحتقيق: نعمِ،

ِ .1980،ِِمكتبةِالكلياتِاألزهريةِ:،ِطِخفاجي

ِالعرب50 ِاملنهجيِعند ِالنقد ِمندورِال ِأ.د/ممد ِطِ، ِهنضةِِ:، دار

ِ .1969،ِِمرص

،ِِ،ِسلسلةِفنونِاألدبِالعريبِ،ِد/ممدِساميِالدهانِالِاهلجاء51

ِ. 1982،ِسنةِِ،ِالطبعةِالثالثةِدارِاملعارفِبمرصِ:ط

،ِِ،ِحتقيق:ِممدِأبوِالفضلِإبراهيمِالِالوساطةِللقايضِاجلرجاِن52

ِ،ِبريوت.ِ،ِنرشِاملكتبةِالعرصيةِعيلِممدِالبجاويو

ِ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ
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ِ

ِ
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 فهرس املوضوعهات
 الصفحة املوضوع م
5ِِ.مقدمةِ*

9ِِمتهيد:ِمفهو ِالنقدِاألديبِوعدةِالناقدِ .1

ِاألو ِ .2 ِالعرصِِالفصل ِيف ِللنقد ِالرتاثية ِاجلذور :

ِ.ِاجلاهيل

19ِ

3. ِِ ِيفِعرصِصدرِالثاِنالفصل ِللنقد ِالرتاثية ِاجلذور :

ِ.ِاإلسة 

45ِ

ِالثالثِ .4 ِالعرصِِالفصل ِيف ِللنقد ِالرتاثية ِاجلذور :

ِ.ِاألموي

73ِ

103ِِالفصلِالرابع:ِِ .5

ِالعرصِِ .6 ِيف ِللنقد ِالرتاثية ِاجلذور ِاألو : املبحث

ِ.ِالعبايس

105ِ

119ِِ.ِاملبحثِالثاِن:ِالنقدِاملنهجيِ .7

123ِِ.ِمنهجهِيفِكتابِاملوازنةاآلمديِو ( أِ .8

129ِِ.القايضِاجلرجاِنِومنهجهِيفِكتابِالوساطة ( بِ .9

139ِِ.ِالفصلِاخلامس:ِمنِقضاياِالنقدِاألديبِالقديمِ .10

139ِِ.ِاللفظِواملعنى -1ِ .11
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ِكتابِضوءِيفِوصواهباِاملعاِنِخطأ -2ِ .12

ِ.ِة ِالعسكريالأليبِهِ"الصناعتني"

145ِ

178ِِ.قديمِاالجتاهِالبةغيِيفِالنقدِاألديبِالِ -3ِ .13

187ِِ.ِأهمِاملصادرِواملراجعِ .14

195ِِ.ِفهرسِاملوضوعاتِ .15

ِِ
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