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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                               
            مقدمة البحث                                   

سيدنا املرسلني األنبياء و  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف        
واحلل عقدة من  يويسريل أمر  يصدر  يلوعلي آله وصحبه أمجعني، رب اشرح حممد 

 لساين يفقهوا قويل، سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم . 
النقد األدىب عند ابن  منهج اختيار هذا املوضوع املتواضع: يففإىن قد حاولت   وبعد:  
التمهيد أو مدخل البحث فيما يرى من الواجبات  لىيشتمل ع كتابه "العمدة"  يف رشيق

ما أمكن أن يكون  البحث عنها، يففمنهجى   املهمة لألصول إىل معرفة احلقيقة العلمية
وهناك كثرة مجة من العلماء ال يعرتف بفضل هذا األديب األريب والناقد دبيا فنيا؛ أ تارخييا

 هميزان النقد األديب وتارخيه من عصر  يف "دةالعم"الفهام ابن رشيق القريواين وما فائدة كتابه 
نتهج هذه الدراسة بإمعان توهذا البحث املتواضع ما تأتلي يعاجل هذه املشكلة. وس .فصاعدا

النظر إىل من قد سلكوا على هذا املسلك من األدباء عرب العصور خصوصا قبل كتابة 
وذلك بربط القضايا واملوضوعات النقدية عند ابن رشيق ربطا موجزا يصلها جبهود  ،العمدة

عن بحث الالسابقني والالحقني حىت عهود املتأخرين، والوقوف من خالل ذلك على طبيعة 
وتقومي وحتقيق جهده ورأيه  بعد عرضها ووصفها، صاحب "العمدة"هذه القضايا عند 
تأثر الالحقني به، وتبني مدى و ان مدى موافقته للسابقني التأييد، وبي باملناقشات والرد أو

األول  صدرهو املالعمدة كتاب غرو أن   هذا اجملال. وال يفإضافاته اخلاصة الىت حتتسب له 
ذا البحث، مضافا إليه بع  املصادر القدةمة واملراجع احلديثة الىت ال غى هلواألساس 

 فصول البحث. يفللباحث التجاهل عنها، مما رجعت إليه وأفدت منه 
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وعلي هذه الوترية، فإنه من احلق تفصيل ما أمكن من معاين األلفاظ اليت تتجلي 
 هذا املنوال: لىوحتتملها هذا البحث املتواضع وهي ع

 . نقد الشعر: الشعر العربي: العمدة : نقد عام  :ين األلفاظ معا
 بذكر أربعة منها:  فيمعاجم اللغة وشواهدها نكت يفشىت  ينومادة "نقد" هلا معا 

 األول: متييز الدراهم، ومعرفة جيدها من رديئها. قال الشاعر:
   ياريف  الص   قاد  ن  ري ت   ان  ن  الد   ي  ف  ن       رة  اج  ه   ل  ك    يفى ص  داها احل  ي   يف  ن  ت             

خمتار الصحاح: نقده الدراهم، ونقد له الدراهم أعطاه إياها  يفالثاين: اإلعطاء. و 
 فانتقدها أى قبضها. 

بنظره ينقده نقدا ونقد  يء، تقول: نقد الرجل الشيءالثالث: اختالس النظر حنو الش
واإلنسان  ،إذا مل يزل ينظر إليه يءإليه مبعى اختلس النظرة حنوه. وما زال ينقد بصره إىل الش

 بعينه وهو خمالسة النظر لئال يفطن إليه.  يءينقد الش
حديث أىب الدرداء أنه قال: إن نقدت الناس نقدوك، وإن  يفالرابع: العيب : إذ جاء 

 .1إن عبتهم عابوكتركتهم تركوك أى 
البن منظور،  كلسان العرب ،وحني نعود إىل معاجم اللغة العربية القدةمة منها واحلديثة 

باحثني عن معى  ،واملعجم الوسيطللجوهرى،  الصحاحللفريوزبادى، و والقاموس احمليط
للنقد  ينمعظمها عن املضمون الف يفلفظة )نقد(، نقف أمام معان عديدة، لكنها ال خترج 

تقد وان، األديب،  فمما ورد حتت مادة )نقد( فهو متييز الدراهم وغريها وإخراج الزيف منها
: أى نقره نقدا يءونقد الش ،زيف فيه : أى قبضها، ويقال درهم نقد أى جيد الالدراهم

أى اختلس النظر إليه، ومازال  :بنظرة يءليختربه وليميزه جيده من رديئه. ونقد الرجل الش

                                                           
 . 641ص  وخمتار الصحاح،؛ 171، ص 1،  جالقاموس؛ و7114، ص  6، ج لسان العربابن منظور،   1
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حديث أىب الدرداء أنه قال: )إن  يفإذا مل يزل ينظر إليه، و  يءينقد بصره إىل الش فالن
معى نقدهتم أى عبتهم قابلوك مبثله، وفالن ينقد  ركتهم تركوك(.نقدت الناس نقدوك، وإن ت

أى أظهر ما فيها من عيب أو : ونقد النثر ونقد الشعر .أى يعيبهم ويغتاهبم :الناس
 .2حسن

الناقد والنقد يف إطار الصورة العامة لألدب، فاألدب عندهم صناعة  ويتصور العرب 
كسائر الصناعات، وهو صناعة مجيلة، لكنه غري قائم بذاته، بل متصل باألدب، فهو 

هلذا كان النقد قائما على وجود األدب، أو البيان،  ،صناعة تذوق، ال صناعة خلق وإنشاء
ال ابن سالم اجلمحي: وللشعر صناعة وثقافة يف هذا اإلطار، قو  .وليس فنا قائما بذاته

ومنها ما  ،يعرفها أهل العلم هبا كسائر أصناف العلم والصناعات، منها ما تثقفه األذن
يثقفه اللسان. ومن ذلك اللؤلؤ، والياقوت، ال يعرف بصفة وال وزن  ما تثقفه اليد، ومنها

ا بلون وال مس ال تعرف جهودمه بالدينار والدرهم، دون املعاينة بالبصر. ومن ذلك اجلهبذة
وال طراز وال وسم وال صفة، ويعرف الناقد عند املعاينة فيعرف هبرجها وزائفها. ومنه البصر 
بغريب النخل، والبصر بأنواع املتاع وضروبه، واختالف بالده مع تشابه لونه ومسه وزرعه، 

صف اجلارية حىت يضاف كل صنف إىل بلده الذى خرج منه، وكذلك بصر الرقيق، فتو 
فيقال: ناصعة اللون جيد الشطب، معتدلة القامة، نقية الثغر، حسنة العني واألنف، جيدة 
النهود، ظريفة اللسان، واردة الشعر، فتكون يف هذه الصفة مبائة دينار ومائىت دينار، وتكون 

 .   1أخرى بألف دينار وأكثر، ال جيد واصفها مزيدا على هذه الصفة

                                                           
 .   12ص  فصول يف النقد األديب وتارخيه، الصديقي ضياء،    2
طبقات ؛ كما يف كتاب ابن سالم اجلمحي، 11-9، ص تاريخ النقد العريب إىل القرن الرابع اهلجريحممد زغلول سالم،  1

 . فحول الشعراء
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عدو أن يكون انعكاسا مدى العصور ال ي علىاختالف تعريفاته  علىدب األإن      
ة صادقة تعكس واقع  احلياة. ومن خالله يعرب الكتاب واألدباء والنقاد األدىب آللمجتمع ومر 

والنقد األدىب باختالف أجناسه األدبية من الشعر والنثر واملقالة  .عن رؤيتهم اخلاصة
ع وقضاياه وطموحاته وآالمه عرب التاريخ  ونظرا ملا له من قد طرق كافة أبواب اجملتم ،والقصة
حياة الشعب أصبح له أصول ومبادئ وقواعد ونظريات يتقيد هبا األدباء  يفأمهية 

دىب أمهية تعدل التاريخ ألنه األفإن لتاريخ النقد  هذا الصدد، يفو  هذا اجملال. يفواملشتغلون 
الذوق العام. ويكشف عن تطور  يفوأثرها  األدبيةجتاهات الفنية واملذاهب الايعرض ألهم 

ويتصور النقد األدىب من أقدم الفنون األدبية تارخييا بل ال شك ، الذوق من عصر إىل عصر
تنظري النقد  يفغري أن حماوالت اإلغريق  أنه ولد مع والدة أول نص أديب مبعناه الفطرى، يف

 . 7األدىب تعترب من أقدم احملاوالت
مناسبة للبحث التكميلى لنيل لقناعة أمضيت العزم على اختيار شخصية ذه اوهب        
فهي  –كما يسميها األدباء العربية   –النقد األدىب  ه، ولكى بقيت حائرا إزاءادرجة الدكتور 

مكتظة بالشخصيات الىت طغت عليها جوانب أخرى غري األدب، فهناك الزعيم األديب، 
بن رشيق اوأديب الفالسفة، هو أبو علي احلسن  ،األدباءوالناقد الشاعر، وفيلسوف 

ه  191-761ولد سنة ) فاضل. ،وأديب مصنف، ناقد، شاعر، :1يألزداالقريواىن 
 يفكان يعرف باملسيل .4باملسيلة )باملغرب( وتسمى باحملمدية  6م(1111-1141/

                                                           

 .11، ص  فصول يف النقد األديب وتارخيه الصديقي ضياء، 7 
  .112، ص  7، ج تاريخ األدب العريب  عمر فروخ،  1
 .51، ص2، جووفيات األعيان. 299، ص 1، جإنباء الرواة .وانظر111-112ص  ، املصدر  نفس    6
وكتاب البالط ، املنجى الكعىب، وكتاب النهشلى القريواين، احلركة النقدية علي أيام ابن رشيق املسيليبشري خلدون،  4 

عند املغاربة حىت عصر احلركة العلمية والبالغية والنقدية بن باديس. عبده قلقيلة. وفيها املزيد من البحث يف  للمعز األديب
 .ابن رشيق
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ل إىل وتعلم الصياغة، مث مال إىل األدب وقال الشعر. رح   ،وقيل: ولد باملهدية ،احملمديبو 
ه ، 779، وغادرها إىل املهدية بعد سنة 5مدح ملكها واشتهر فيهاو ه  ، 716القريوان سنة 

ه  أو بعدها 717سنة  يفمث غادر املهدية ورجع إليها مث غادرها من غري رجعة إىل صقلية 
. وحدثت فتنة فانتقل 9ه  761سنة  يفوالغالب ه  716سنة  يفبقليل قبل أن توفيته املنية 
 .  11إحدى مدهنا، إىل أن تؤيف اإىل جزيرة صقلية، وأقام مبازر 

وكان ابن رشيق  11زد فنسب إليهم.األصل، من مواىل األ يفوكان أبوه روميا        
، وقد تتلمذ على عدد من علماء عصره ،تجنب معاداة الناس، ويؤثر مودهتمقنوعا مساملا، ي

فمنهم من جالسهم وأخذ عنهم مشافهة، ومنهم من قرأ هلم ونقل عنهم من غري أن يتصل 
. مث أبو 12م(1171ه /717بن أىب الرجال )ت  يأبو احلسن عل: شيوخه هبم. ومن أبرز

يل الكالم )ت رتت، وكان شاعرا ناقدا وعاملا بيإسحاق إبراهيم بن علي احلصر 
 ، الذى نقل عنه ابن رشيق الكثري،يالنهشل م( .مث أبو حممد عبد الكرمي1172ه /711

  11وما أشبه ذلك. ،وكان شاعرا وأديبا لغويا. ومتثل بشعره يف "عمدته"
القرن اخلامس اهلجرى حيث كانت القريوان  يفالنقد األديب  يفوقد برز ابن رشيق      

الىت ينتسب إليها الشاعر عامرة بضروب الفن من علم وأدب وكانت منافسة لبالد املشرق 
جماالت الفنون، وابن رشيق عامل متعدد املواهب، جيمع بني النقد والشعر واللغة  يفالعريب 

رشيق علي كتب القدماء مثل  ابن تتلمذجمال النقد أوضح وأبني، وقد  يفوإن كانت شهرته 
                                                           

 .نفس املصدر والصفحة   5
 . 51، ص2، جووفيات األعيان  9
 . نفس املصدر والصفحة  11
 .   15ص ابن رشيق الناقد و الشاعر، عبد العزيز خملوف،   11
 .255، ص 7، ج األعالم، الزركلى،  712. وقيل:تؤيف بعد 92، ص4، جمعجم املؤلفنيعمر كحالة،   12
 . 12، ص ابن رشيق الناقد والشاعرعبد العزيز خملوف،   11
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و)البديع( البن املعتز،  ،)طبقات الشعراء( البن السالم و)الشعر والشعراء( البن قتيبة
لآلمدي، و)الوساطة(  للروماىن، و)املوازنة( الشعر( البن طباطبا، و)نكت االعجاز( و)عيار
معارضة )نقد  يفاجلرجاين وغريهم. وكما ألف كتابا  أيب احلسن بن عبد العزيز يللقاض

بن رشيق صورة لعصره بكل ما اوكان  .17الشعر( لقدامة بن جعفر مساه )تزييف نقد قدامة(
فيه من تناق  وغرائب واضطراب وعجائب وقوم شهرة ابن رشيق ومكانته على كتاب 

دخل الرجل ميدان النقد 16كما اشتهر.  ونقده صناعة الشعر يفالعمدة أو  11العمدة""
 يفاألديب والعمل األديب من أوسع أبوابه وال غرو، فهو الكتاب الذي ةمثل مرحلة النضج 

موضوعه ومنهجه، والذي ال  يفالتأليف النقدي والبالغي، كما أنه الكتاب اجلامع احملكم 
ص وآراء يزال معينا ال ينضب، يفيد منه الدارسون والباحثون احملدثون مبا حفظه من نصو 

 الرأي اخلاص وجريئه.  السابقني، ومبا اختزنه من حر  
الثاين  يفنقد تارخيي للشعر، و  أوهلما  يفيتألف من قسمني  "العمدة"وهذا كتاب       

لق بالقسم الثاين كما جتد عالقسم األول هي أ يف)وإن كانت جتد أبوابا  منهما بالغة ونقد
األول (. فمن أبواب القسم القسم  يفالقسم الثاين أبوابا أقل عددا كان جيب أن تكون  يف
باب من رفعه  ،شعر اخللفاء والصحابة ،الرد على من يكره الشعر ،ل الشعرفص: األول

سيب بالشعر الشعر )كامرئ القيس( ومن وضعه )حط قدره( الشعر )كالنابغة( باب التك
 ،مشاهري الشعراء، املقلون الشعراء واملكثرون ،دماء واحملدثونالق ،واألنفة من التكسب به

القطع  ،يفالقوا ،األوزان ،املطبوع واملصنوع ،اللفظ واملعى ،باب الشعراء والشعر: حد الشعر
 ،ستعارةاالو  ،اجملاز ،خرتاع واإلبداعاالالفرق بني  ،جيازاإل، املبتدأ واخلروج والنهاية ،والطوال

                                                           
 .114ص  فصول يف النقد األديب وتارخيه،الصديقي ضياء،   17
 .نفس املصدر والصفحة    11
 .11، ص  العمدةابن رشيق،    16
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، السرقات ،توكيد املدح مبا يشبه الذم، ستثناءاال ،الفرق بني الرتديد والتكرار ،لتجنيسا
أصول النسب  يفباب  ،سريورة الشعر واخلطوة عند املمدوحني .الرثاء، اخل ،املديح ،النسيب

 . 14باب الوصف    اخل ،ماكن والبلدانألباب معرفة ا ،وبيوتات العرب

غري ، ار موضوعا لبحثىختاألسباب الىت دعتى ألولقد كان ذلك كله من أهم        
الكتابة، وقرأت ما كتبه الدارسون احملدثون حوله، حىت هالى  ما رأيت  يفأىن ما إن شرعت 

هي دون املستوى احلقيقي للعمدة وصاحبه. بل إن  ،من بعضهم من أحكام تقوةمية عامة
بع  هذه األحكام قد متادت أكثر حني زعم كثري منهم بأنه جمرد ناقل وجامع، ولقد  

كثري من   كانت هذه النظرة   مع األسف   هي النظرة السائدة جتاه العمدة وصاحبه بني
رسني احملدثني احلد لك وحده، بل لقد جتاوز بع  هؤالء الداأوساط املتخصصني، ليس ذ

 احلكم حيت ليخيل أن بينهم وبينه عداوة، وقد سبقهم بألف عام.  يف
أنه نشأ النقد األديب عند العرب يف أوساط الشعراء وبيئتهم  ومن اجلدير بالذكر،     

حيث كان الشاعر ينقد نفسه من خالل متحيصه لقصائده وعنايته بتجويدها وإطالته النظر 
وظل احلال كما فعل زهري بن أيب سلمى يف "حولياته" رازها إيل الناس  إب والتأمل فيها قبل

علوم العربية، ومنها النقد الذى تأصلت أصوله اللك فرتة طويلة حىت تأصلت على ذ
واتصل العرب بالثقافات اليونانية  يالعباس العصر يفوقد اتسعت أبواب الثقافة 15وقواعده

والفارسية واهلندية فانعكست تلك الثقافات علي األدب شعره ونثره وأصبح الشعر يعترب 
ضارة وعلم ومعرفة كما توسعت حفيها من  بصورة أكرب عن أغراضهم وحياهتم وما جد  

أمرا  لك كانأساليبه وشكله وكل ذجماالت النثر األديب وتعددت أغراضه وموضوعاته و 
طبيعيا أن ينعكس على النقد من حيث الذوق واحلكم وبالتاىل يتوصل األدباء والنقاد إىل 

                                                           
 . 112-111، ص. 7، ج  ، تاريخ األدب العريبعمر فروخ  14
 .19ص  وتارخيه،فصول يف النقد األديب الصديقي ضياء،    15
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صدر االنطباع م وضع القواعد واألصول الىت حتكم األعمال النقدية إذ مل يعد الذوق أو
لك كله الركام اهلائل من الثقافات الواردة والثروة العلمية النقد الوحيد، بل أضيف إىل ذ

ية الضخمة وأصبح للنقد ما يشبه الدارس املختلفة حيث ظهر النقاد من الشعراء واألدب
 .19يقابلهم نقاد من علماء اللغة ونقاد من الفالسفة واملتكلمني

شائك ألن  ،الوقت نفسه يفإن موضوع "النقد األديب" موضوع شائك وخطري        
النقد وجد مع الوجود أول نص أديب، ولسوف يبقي حىت آخر نص أديب، وهذه احلقيقة 

كان أهم بني األمم   يفتعطى حجم املوروث النقد عند العرب، مث إن التفاعل الضارى الثقا
النقد العريب احلديث، وهذا جانب  يفجتاهات النقدية الغربية سبب لدخول الكثري من اال

وبة، وهو خطري ألن النقد األديب يعتمد بالدرجة األوىل على التذوق، آخر من الصع
أساسها أحكام ذوقية، وكذلك ألن الناقد يقوم بوظيفة مكملة لوظيفة  يفواألحكام النقدية 
حماولة إلكمال عمله وإمتام جوانب النقص الذى فيه، مث ألنه يعاجل  يفاألديب وإبداعاته 

قرهتا وشعرائها وأدبائها، وما عاجلوا من موضوعات، وأثاروا من أدب أمة كاملة مبا فيه من عبا
تعامله مع األدباء من زاوية الرصد ألعماهلم  يفأفكار وآراء، فصعوبة مهمة النقد تكمن 

تدريس )مادة النقد( وجدنا الكثري من  يفومن خالل جتربتنا العملية . 21والتقومي إلبداعاهتم
رغم أمهية وجودة الكثرية من تلك الكتب   صورة    تعطىموضوع النقد، ال يفالكتب املؤلفة 

كاملة عن موضوع النقد األديب، لذا أعطينا هذه الناحية اهتماما كبريا عند كتابتنا هلذه 
الفصول آخذين بنظر االعتبار إفادة الطالب والقارئ للتعرف على موضوع النقد األديب، 

 .21األدبية انتشارا، الشعر والقصة القصريةوأشفعناها بدراسة تطبيقية ألكثر األنواع 
                                                           

 . 51، صنفس املصدر  19
 .61، ص نفس املصدر  21
 .نفس املصدر والصفحة  21
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نة بني القدماء واحملدثني بل أورد أمثلة ز او قضية امل يفومل يأت ابن رشيق بشئ جديد         
ملن كانوا يتعصبون للقدمي كأيب عمرو بن العالء وابن األعرايب ومن آمنوا بالتسوية واحلكم 

فرقة بني القدامى واحملدثني وتشبيه الشاعر الت يفللجودة كابن قتيبة واقتبس رأي ابن وكيع 
احملدث باملعى ذى الصوت اجلميل )وهذا التمثيل الذى مثله ابن وكيع من أحسن ما وقع( 

تفاوت األزمنة والبيئة، واعتز بإيراد هذا الفصل احملكم  يفمث عرض للرأي عبد الكرمي املتقدم 
طائفة من الناس دون طائفة ال خيرج  مث علق عليه قائال )فليس من أتى بلفظ حمصور يعرفه
. 22كل األرض، معروف بكل مكان(  يفمن بلده وال يتصرف من مكانه كالذى لفظه سائرا 

وال ريب  السريورة والشيوع يفرف  اإلقليمية الضيقة، ورأي الصواب  يفد أستاذه لك أي  وبذ
أن ابن رشيق قد أفاد كثريا من آراء عبد الكرمي النهشلى )وقد أفاد من ذكره عند بسط  يف

كتاب عن  هذه اآلراء( كما أفاد من آراء كثرية لنقاد الذين سبقوه. وقد قال ابن خلدون 
"العمدة" فقال: .........وهو الكتاب الذي انفرد هبذه الصناعة )صناعة الشعر( وأعطاء 

 .21ها قبله وال بعده مثلهحقها ومل يكتب في
، ين لهاملعاصر  القريوان اءشعر  يف األمنوذجكتاب   :والبن رشيق من التصانيف أيضا      

كتاب الغرائب والشواذ  -كبري الفائدة  احلجم، لطيف نقد أشعار العرب يفوقراضة الذهب 
باهبا(. وله عدد من الرسائل يرد فيها على  يف)يذكر فيه كل كلمة جاءت شاذة  اللغة يف

رسالة   ،(211:2 فوات الوفياتمنها: ) ،مواطنه ومعاصره ومنافسه ابن شرف القريواين
رسالة رفع األشكال ودفع  -ورسالة جنح الطلب -رسالة قطع األنفاس -ساجور الكلب

    .27أيام الدول يفميزان العمل  -فسخ اللمح ونسخ امللح -احملال

                                                           
 . 19، ص 1 كتاب العمدة  22
 .116، ص مقدمةابن خلدون،   21
 . 111، ص تاريخ األدب العريبعمر فروخ،   27
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 الدراسات السابقة
لدى استعراض الدراسات والتجارب السابقة  –إن املتوقع من أية دراسة منهجية         

ىل تلك الدراسات ذوات الصلة املباشرة باملوضوع، غري أن ازدواجية إالنفوذ مباشرة  –هلا 
قة يفرض على الباحث اختيار عينات متعددة من الدراسات الساب التناول، وتعدد العناصر،

 ذات العالقات اجلزئية بواحد أو أكثر من موضوعات الدراسة. 
 يف. و قد األديب من حيث البالغة واللغة كثريةفإن الكتب الىت تناولت مفهوم الن       

ىف كتابه  النقد األديب عند ابن رشيق منهج الوقت الذى طوى الباحث النية على اختيار:
ديث اوبتسقط األح ،ويتتبع املعلومات ،جيمع املادة موضوعا لدراسته، وهو ال يفتأ"،"العمدة
املواقع اإللكرتونية املتخصصة  غري أنه قد  يفكتب الرتاجم واملوسوعات، بل و   يفواألخبار 
 كبرية فيما يتعلق بالدراسات السابقة.    واجه معضلة

 إن شخصية ابن رشيق القريواين شخصية بارزة يف األدب والنقد، ولذلك نرى أن كثريا
والعمدة كتابه "العمدة"، ، خاصة  اهتمدراسهم و ثو حبلباحثني والدارسني قد تناولوها يف من ا

معناه عند ابن رشيق هو "األدب" ألن األدب العريب يف عصره كان يعترب العمدة، يف معى 
عمدة العلوم العربية. فتناول الباحثون كتابه القيم )العمدة( ليفيد هذا الكتاب عصرهم، 

 ة تراثية، وهنا نذكر بع  تلك اجلهود اليتكتابه دراسة عصرية، ومل يقرؤوه قراءفدرسوا  
وخاصة ما يتعلق ستفيد منها يف إعداد هذا البحث، نوذلك ل، سبقتى يف هذا املوضوع

 هي كما يلي:باملوضوع، و 
 

 (النقدية حول ابن رشيق أوال: )الكتب
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  الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي  -1

كان  وقال: وهذا الكتاب ملؤلفه بشري خلدون، حتدث عن العمدة يف أكثر موضع من كتابه.
إذن أن تتقدم حركة النقد وتتطور وتظهر بصورة أمشل وأعمق عند شخص آخر يكون  د  ب   ال

أكثر ثقافة وأبعد نظرة وأوسع أفقا وأعمق تفكريا وفعال كان هذا الشخص هو ابن رشيق 
حماسن  يفاملسيلي، الذي طلع علينا بكتابات عديدة، وعلى اخلصوص كتابه القي م العمدة 

: ومل يكن دور ابن رشيق وهو يعرض لنا هذه اآلراء املختلفة مث يقول. 21الشعر وآدابه...
كل مرة يتدخل ويعطي رأيه هو كناقد حصيف متزن، وأديب متميز   يف، وإمنا كان لةرواية ناق

   .26س...ذواقة، وكشاعر فنان حي

  األدباء وسراج البلغاء منهاج -  2

حيث حتدث عن  األدباءمنهاج البلغاء وسراج ه عاشور كتاب حممد الفاضل ابن ويضع
العمدة رائدا لنقد التوجيه والتأصيل بني كتب نقد الشعر، وذلك حني يقول: العمدة وقال: 

كتاب ابن رشيق،   يفكتب نقد الشعر بني نقد توجيه وتأصيل كالذي   يف..كما جند أنفسنا 
زلته الالئقة  من يفولقد وضع عاشور كتاب العمدة  24.املوازنةكتاب   يفونقد مقارنة كالذي 

عبارته الثانبة  يفمصاف كتب األدب املشهورة، ووضعه  يفبه، حني وضعه بكلمته األوىل 
ضمن جمموعة كتب النقد األصيلة، بل رائدا تلك الكتب اخلاصة بنقد الشعر، واليت تنحو 

 صيل النقدي..أالتوجيه والت يفمنحى متميزا ذا قيمة فنية 

 

                                                           
 .116، ص نفس املصدر  21
 .114، ص نفس املصدر  26
 .5، ص منهاج البلغاء  24
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  ألدباءا وسراج البلغاء منهاج كتاب - 3

منهاج البلغاء وسراج حمقق كتاب   حممد احلبيب بن اخلوجة واحملقق هلذا الكتاب هو
، املنهاجأليب احلسن حازم القرطاجين، فقد شفع التحقيق بدراسة وافية لكتاب  األدباء

عرض فيها لكتاب البالغة والنقد اليت اعتمد عليها حازم، ومن بني تلك الكتب كتاب 
كون حازم قد عرف   يفوقد أبدى فيه الرأي احلق حيث يقول ... ومن شك  العمدة،

صاحبها، فقد كانت   يسمها أو أغفل ذكرمل بن رشيق..وإنالعمدة كتاب المعرفة دقيقة  
.ويستدل اخلوجة على وقوف حازم 25علم الشعر لذلك العهد... يفأفخم وأمت ما صن ف 

 . 29موضوعات تلك الكتب وأشار إىل مباحثهاعلى عمدة ابن رشيق وغريه بأنه قد تناول 

  البيانية الصور – 4

ابن رشيق العامل والناقد املركز، البعيد عن االضطراب  يفوأما حفين حممد شرف، فريي 
تناوله لقضايا البالغة والنقد، كما ةمتاز بدقة التنظيم وحسن الرتتيب والتبويب، دون  يف

.. حني يتحدث عن  الصور البيانيةكتابه   يفين ذلك يقول حف يف استطراد أو تكرار.. و
بالغة، مدلوهلا وتطورها: ..مث انتقلنا إىل كتاب العمدة وتقابلنا مع ابن رشيق،  :كلمة

فوجدناه ةمتاز عمن سبقه من العلماء بالبعد عن االضطراب، وأنه يتناول الفكرة الواحدة، 
فيناصرها ويدرسها دراسة هادفة ممحصة، كما أنه كان أحسن من سابقيه تنظيما وترتيبا 

وال تكرار. وال غرو، فابن رشيق كان أكثر فهما ونضجا، وأحسن  وتبويبا، فال استطراد

                                                           
 .111ص ، نفس املصدر  25
 .نفس املصدر والصفحة  29
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برهنة واستنتاجا من العلماء املتقدمني عليه زمانا، وال أدل على ذلك من أن  فهمه للبالغة  
 .11العصر احلديث.. يفكاد يقرتب من فهمنا هلا 

 تطور وتاريخ :البالغة -5

ف هذا زا استفتحه بقوله: أل  وقد عرض شوقي ضيف كتاب العمدة عرضا تارخييا موج
الكتاب احلسن ابن رشيق القريواين.. وقد وز عه على حنو مئة باب، حاول فيها أن جيمع ما  

 يفمث أخذ   11كتب عن صناعة الشعر ومسائله البيانية والبديعية عند املصن فني من قبله..
عرض أبواب الكتاب وموضوعاته على النحو الذي أشرنا إليه، مبينا إىل أي حدٍّ تأثر مبن 

 سبقه، واجلديد الذي حيسب له مما أضافه. 

 تاريخ البالغة العربية -6

كتابه العمدة مبعارف   يفرشيق، حني رأى أنه قد أمل   وقد أنصف عبد العزيز عتيق ابن  
مقصورا على اجلمع فحسب، كما ظن خط ا بع  سابقيه ومعاصريه، وأن جهده ليس 

الدارسني غري املنصفني من احملدثني، وإمنا أضاف تفصيال جململ، واستيفاء ألقسام بع  
الفنون، متو جا ذلك كله مبا عن  له شخصيا من آراء وملحوظات ذات قيمة وشأن، تنم عن 

 غزارة علم، ودقة فهم، وسالمة ذوق، وعمق إحساس.

 سالمظهر اإل -7

  يفاملغرب، فيذكر أهنا بدأت نتفا متناثرة  يفويتحدث أمحد أمني عن حركة النقد األديب 
كتب األدب لديهم، مث ارتقت حىت استقلت حركة واضحة املعامل، إىل أن ت  و جت بكتاب 

                                                           
 .11، ص الصور البيانية بني النظرية والتطبيق  11
 .176، ص البالغة تطور وتاريخشوقي ضيف،   11
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النقد األديب، وردت أول األمر  يفاملغرب حركة جيدة  يفذلك يقول: وظهرت  يفالعمدة.. و 
كتب األدب عندهم.. مث ارتقى هذا حىت صار موضوعا قائما بنفسه، وتوجت هذه   يفنتفا 

احلركة بكتاب العمدة البن رشيق، وأعالم الكالم البن شرف، ومها من خري الكتب يف 
كتابه العمدة فن  النقد من نقد شاعر خاص   يفالنقد األديب. مث يضيف: وقد نقل ابن رشيق 

 .12إىل نقد للشعر عامة... -حب املوازنة والوساطةكما فعل صا  -أو شعراء معينني

 رشيق البن "العمدة"كتاب من المختار – 8

العصر احلديث حممد طاهر اجلبالوي، حيث وضع  يفوممن اختصر كتاب العمدة 
. وقد راجع هذا املختار األستاذ الكبري املختار من كتاب العمدة البن رشيقخمتصرا له مس اه 

وزارة  ،خمتارات من تراثنا وإشرافناويقع هذا االختيار حتت سلسلة:  ،عباس حممود العقاد
الوسط. وقد عرض اجلبالوي و ( مئة وثالثني صفحة من القطع 111) يفمبصر،   الثقافة

الشعر  يفبإجياز موضوعات العمدة وأبوابه. ويؤكد انفراد صاحب العمدة بالبحث التحليلي 
 يفبأنه مل يؤلف املتقدمون مثله  –ومعانيه أثناء دراسته وحبثه ملوضوعات كتابه، الذي يقرر 

 .11نقد الشعر

  منها رشيق ابن وموقف القيروان حياة - 9

 القيمة: مها مهمني؛ أساسني على تقوم رشيق ابن آثار أمهية أن: ياغي الرمحن عبد ويقرر
 ممن السابقني آثار من كثريا لنا حفظت وأهنا فيه، كت بت الذي الباب يف والفنية العلمية
عبد الرمحن ياغي، الذي خدم األدب والنقد  . كتبهم على نعثر مل ممن سبقوه أو عاصروه

العريب خدمة بارة، حني حقق ومجع ما استطاع التوصل إليه من شعر الرجل، وضمنه ديوانا 
                                                           

 .114-116، ص 1، جظهر اإلسالم أمحد أمني،  12
 .1-7، ص   رشيق البن العمدة كتاب من املختار  11
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املغرب  يفباسم ديوان ابن رشيق كتابا قيما، أر خ فيه للحياة العامة وللحركة األدبية والنقدية 
القرن اخلامس )القريواين(، وأبان عن موقف ابن رشيق  يفالعريب من خالل حاضرته الفكرية 

. حياة القريوان وموقف ابن رشيق منهامن هذه احلياة وتلك احلركة الفكرية... أعين كتابه 
 ( صفحة من القطع الكبري. 711) يفويقع الكتاب 

 ابن رشيق ونقد الشعر -11

 يفخملوف، الذي عرض لدراسة نقد الشعر عند ابن رشيق  عبد العزيز عبد الرؤوف
مخس مائة صفحة من القطع الكبري. ومتيزت هذه الدراسة بروح  يفرسالة ضخمة، تقع 

ويضيف خملوف أن موضوع ابن رشيق مل . نقدية منصفة، احتسب فيها ما للرجل وما عليه
 يفوال أنه و ف ق يف كل ما عرض له، وإمنا يكفيه أن يكون موضوعه  -حبد ذاته -يكن جديدا

من العرض واإلضافة واملناقشة آلراء من سبقه وتقرير ما يراه  -صورة يفنقد الشعر شامال، و 
 مل تكن قبله. -عن اقتناع وحجة

  باديس بن للمعز األدبي البالط كتاب - 11

وقد أثى احملقق عبده عبد العزيز قلقيلة على ابن رشيق وكتابه العمدة حني عرض له  
دراسته التارخيية األدبية النقدية اليت  يفبالدراسة والتحقيق، فقد ترجم له ترمجة مناسبة 

ب للمعز بن باديس الذي ترجم فيه ألشهر رجال العلم واألد البالط األديبضمنها كتابه 
عصر  يف)القريوان( قاعدة امللك والعلم، يف للمعز بن باديس  البالط األديبالذين ضمهم 

 ويذكر من أزهى وأخصب عصور اخلصب العلمي والفكري حلضارتنا اإلسالمية األصيلة.
 وملا بالرجل، مازر أمري واحتفاء صقلية، إىل البحار وراء طارت واليت رشيق، ابن شهرة قلقيلة
 أدب منتدى إىل جملسه حولوا الذين صقلية أهل وعلى العمدة، كتاب عليه قرأ لديه، استقر
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 زعيم   رشيق ابن يكون وبذلك. لشعره ومقلد لكتابه، خمتصر بني به، متأثرين وراحوا ونقد،
  . بالقريوان زعيم ه كان كما بصقلية األديب البالط

ابن رشيق بآراء العلماء والنقاد القدماء منهم واحملدثني، الذين  يفقلقيلة رأيه  كما يؤكد
أثنوا على الرجل وآثاره، وخاصة كتاب العمدة، فيورد أقوال القفطي، والقاضي الفاضل، 

القدماء، ورأي أمحد أمني  يفوابن فضل اهلل العمري، وابن خلكان، والصفدي، وابن بسام 
النقد..  يفاألدب وعمقه  يفء الكثري عليه وعلى تبحره احملدثني. وكلها أقوال حتمل الثنا يف

يقول قلقيلة: وإطراء هؤالء العلماء لكتاب العمدة جيلب إىل الذهن ثناء غريهم عليه وعلى 
 .17صاحبه وعلى سائر كتبه

   والنقدية البيانية وآراؤه القيرواني رشيقكتاب ابن  -12

حبثه املوجز الذي كتبه عنه حتت  يفوممن درس ابن رشيق وعرض آلرائه البيانية والنقدية 
اسم ابن رشيق القريواين وآراؤه البيانية والنقدية الصادر عن اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية 

 ابن على فيها أثى صغرية مبقدمة حبثه رمحة قد م وقد ه .1191جبمهورية مصر العربية عام 
 هذا: فيها جاء ومما العمدة، يف العلمي مبنهجه ومشيدا شخصيته، جوانب معددا رشيق،
 ات ص ل ت   وعندما القريواين، رشيق ابن هو واإلسالم العربية أعالم من ع ل م عن موجز حبث
 وأديب، لغوي، عامل فهو: اجلوانب متعددة خصبة شخصية بإزاء وجدتين بأسبابه، أسبايب
 ورد العلمية، األمانة من نفسه به أخذ الذي منهجه راعين ما وأشد راوي، شاعر، ناقد،
 عنها، وأخذ منها استقى اليت مصادره وذكر ذويه، على بالفضل والرجوع صاحبه، إىل الرأي
والكتاب حبث موجز، راعى فيه صاحبه  .التيه من الربيء الزهو، من اخلايل اجلم وتواضعه

عرضه، حيث اكتفي فيه بالعرض والتعليق ببع  امللحوظات النقدية  يفجانب االختصار 
                                                           

 .164-166، ص نفس املصدر  17
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على بع ، أو ما يراه أهم املوضوعات البالغية والنقدية اليت تضمنها كتاب العمدة، حماوال 
 النقد موضوعات بع  رمحة ويعرضذلك أن يعطي صورة البن رشيق البالغي الناقد.  يف

 عرضها واليت الشعر، أغراض منها له عرض ما آخر وكان رشيق، ابن درسها اليت وقضاياه
  .النقدية دراسته ثلث حوايل استغرق التفصيل، من بشىء

  تمام أبي مذهب حول النقدية الحركة – 13

 أليب نقده يف جديد من به تفر د مبا بتنويهه أكثر، رشيق ابن ينصف الربداوي أن وجند
 الدارس بأن القول إال ةمنعنا فال رشيق، ابن إنصاف حاولنا وإذا: يقول..  له واحتسابه متام
 – للسابقني قرأناه ما حدود يف – تقع ومل رشيق، ابن هبا تفرد اليت األحكام بع  على يقع
 النقدية احلركة كتابه يف العمدة وكتابه رشيق البن عرض حيث  .هلا مشاهبة أحكام على
 عنوان من واضح هو وكما العريب، النقد يف واثرها وتطورها تارخيها متام، أيب مذهب حول
 .الناقد رشيق ابن لدى الشعرية والتجربة النقدية املعلومات بتمازج الربداوي ويشيد .الكتاب
يه يؤكد كما ه ق ص ر عليه يأخذ ولكنه قبله، النقاد آراء ملناقشة تصد   املناقشة، يف ن  ف س 

 رشيق ابن كان: قبله النقاد آلراء مناقشته: جانيب عنوان حتت يقول. حجته وضعف
 تدل آية ذلك خملوف الرؤوف عبد واعترب آرائهم، مناقشة وحياول النقاد، لبع  يتصدى
 .له تتعرض فيما احلكم تصدر أن قبل السليم املنطق إىل حتتكم شخصية على

  الزمان فحول نظم في الجمان فرائد نَِثير   – 14
نظم فحول الزمان" البن  يفالداية الذي حقق كتاب"ن ث ري  فرائد اجلمان  حممد ويذهب

 القسم الذي حتدث عن فضل الشعر، يفاألمحر، يقول حممد الداية: ونالحظ أن ابن األمحر 
الرد  يفها من العمدة البن رشيق، الباب الثاين تيبإمنا يقتبس أمثلته وشواهده مبا فيها وبرت 
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. ويؤكد 11أشعار اخللفاء والقضاة والفقهاء يفصة، والباب الثالث خبا على من يكره الشعر
حكمه هذا، فيقول: إن تلك األخبار  يفذلك برد ما عساه أن يكون اعرتاضا عليه 

واألشعار، وإن كانت قدةمة معروفة متداولة، فإن تتابعها وعرضها على نسق متشابه يوحي 
من شأنه النقل عن بع   –كما يقول   -بتأثره وأخذه عن العمدة دون غريه، وابن األمحر

عار قدةمة أن تلك األخبار واألش يفاملصادر دون اإلشارة إىل ذلك، يقول: وال شك 
متداولة، ولكن تتابعها واستطرادها، واستخدامها على نسق متشابه يوحي بالنقل عن هذا 

روضة النسرين عن بع   يف دون سواء. وكان ابن األمحر قد نقل –األغلب  يف -املصدر
 .16املصادر دون أن يذكرها

  العربي النقد تاريخ - 15
عمدة ابن رشيق، ناقد القريوان وشاعرها  تاريخ النقد العريبكتابه   يفسالم حممد ويفرد 

كتاب العمدة، وقد عده عمدة دراسات   يفهذا املقام، فهو رأي سالم  يفوأما ما يهمنا 
القرن اخلامس، كما يقرر بأن ابن رشيق قد نقل النقد من املشرق إىل املغرب، فلم  يفالشعر 

هذا احلكم، ال من جهة   يفتكن اجلهود النقدية بعده وقفا على املشارقة، لوال أنه استدرك 
كتاب العمدة نفسه، وإمنا من جهة صاحب الفضل فيه، فلم يقصر الفضل على ابن رشيق 

نه إىل عبد الكرمي النهشلي. ونصل إىل كتاب العمدة الذي يعد وحده، بل أرجع الكثري م
 هذا القرن. يفحبق عمدة دراسات الشعر 

 
 

                                                           
 .196، ص نثري فرائد اجلمان يف  نظم فحول الزمانحممد رضوان الداية،    11
 .194-196، ص نفس املصدر  16
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                                   الرسائل الجامعيةثانيا:  
و من الرسائل اجلامعية اليت جتل ت حول هذا املوضوع، ابن رشيق القريواين وكتابه 

 الدكتوراه أو املاجستري يف النقد األديب العريب، منها:العمدة، لنيل درجة 

 أسس النقد األدبى عند ابن رشيق – 1
اجلامعية لنيل درجة الدكتوراه يف األدب العريب قد مها: عبد الواحد السيد وهذه الرسالة 
جامعة  كلية اللغة العربية وآداهبا،  . والرسالة من أطروحاتم1956، عام شعالن النربى

 مصر العربية. جبمهورية   الشريف القاهرة،األزهر 

 البحث البالغي والنقدي عند ابن رشيق القيرواني في كتابه )العمدة( -  2

وهذه الرسالة العلمية نال هبا صاحبها الصيقل حممد سليمان لنيل درجة املاجستري يف 
من قسم البالغة والنقد بكلية اللغة العربية جبامعة اإلمام  ،2117عام  البالغة والنقد األديب

 حممد بن سعود اإلسالمية، يف اململكة العربية السعودية.

 البن رشيق القيرواني "العمدة"المصطلح البالغي والنقدي في كتاب -1 

 مها إبراهيم حممد حممود احلمداين، لنيل درجة املاجستري يفقد   اجلامعية و هذه الرسالة
  بالعراق. م 1996األدب العريب، جبامعة املوصل سنة 

 المصطلح النقدي في كتاب إعجاز القرآن حتي نهاية القرن السابع الهجري-4

إىل كلية الرتبية لنيل درجة الدكتوراه يف  وهذه الرسالة قدمها إبراهيم حممد احلمداين
 م بالعراق.1996األدب العريب، جبامعة املوصل سنة 
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 الشعرية: دراسة لغوية نقديةالضرورة  -5

عبد الوهاب حممد العدواين، لنيل درجة الدكتوراه يف األدب قد م هذه الرسالة العلمية 
 م، بالعراق.1951العريب، إىل كلية اآلداب جبامعة بغداد سنة 

 القصيدة العربية قبل اإلسالم في نقد الشعر عند العرب حتى نهاية القرن السادس الهجري  -6

وهذه الرسالة اجلامعية قد مها عبد احلسن حسن لنيل درجة الدكتوراه يف األدب العريب، 
  م بالعراق. 1991إىل كلية اآلداب جبامعة بغداد عام 

النقد األدبي في عيار الشعر البن طباطبا وأثره في الدراسات النقدية إلى نهاية القرن  -7
 الخامس الهجري

فاروق حممود احلبويب لنيل درجة الدكتوراه يف األدب  و قد قد م هذه الرسالة العلمية
 م، بالعراق.1994العريب إىل كلية الرتبية جبامعة املستنصرية 

 لغة النقد العربي القديم بين المعيارية حتى نهاية القرن السابع الهجري.  -8
إىل   والنقد،األدب الدكتوراه يف  ، لنيل درجةحممد رشيدالسالم عبد مها وهذه الرسالة قد  
 بالعراق.م. 1996امعة بغداد، جبكلية الرتبية بن رشد 

  هناك كتب أخرى كثرية، ولكنين ذكرت منها ما كان له صلة مباشرة باملوضوع. 
 
  أسباب اختيار الموضوع    

اإلقدام على هذا املوضوع إحساس الباحث بضرورة  يفإن السبب األساس       
األسلوب األديب بشكل  يفو  ،تاريخ النقد األديب بشكل عام يفسد ثغرة قائمة  يفاملشاركة 
وال   ،ألن دراسة تاريخ النقد األديب ركيزة أساسية ال تقوم لألدب قائمة إال هبا. خاص
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ولن يقوم   .بوتقة واحدة يفواندماجها ، يكتسب صفة العاملية إال بتضافر تلك اآلداب كلها
 .هبذه املهمة إال أرباب األدب على حدة 

أن دراسة النقد األديب بناحية األسلوبية أو  ،ومن أسباب اختيار هذا املوضوع      
على هذه  حيث قل ت اهتمام الباحثني، هذا العصر الراهن يفاللسانية حديث العهد 

، قد اتفقوا على صيغة مفهوم نقاد األدبالدراسة، بغ   النظر من أن األدباء العرب و 
 .عصر احلديثال يفموح د للنقد األديب 
  مشكلة البحث

دراسات النقد األديب باعتبار  هعدم الرؤية جتا يفتتحدد مشكلة البحث           
ومبا أن هذا البحث على الرغم من شهرة ابن رشيق الىت قد طبقت  ،مفهوم األسلوب األديب

دراسة  ىل نظر استكمالإزمانه، إال أن اهتمام الباحثني واألكادةميني مل يتجه  يفاآلفاق 
ببحث اجلانب اللغوى أو األدب األسلويب واخلطايب أو العروضي عند الرجل. وهذا  ،العمدة

مما أدى إىل وجود أطروحات متباينة وآراء خمتلفة ملفهوم الدراسات النقدية أدت إىل لبس 
 . وغموض أحاط مبفهوم النقد األديب

  أسئلة البحث 
 يفمحور حوله هذه الدراسة، يطرح إشكاليتها إن السؤال املركز الذى يتوقع أن تت      

 وهذه األسئلة هي : ،إطار مجلة من األسئلة وحياول اإلجابة عليها من خالل هذا البحث
من األديب الناقد أبو احلسن علي ابن رشيق القريواين ؟ وما منزلته بني الشخصيات  -1

 األدبية والنقدية ؟ 

 ما قيمة شعره ؟ وما أغراضه وخصائصه ؟ -2
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ضارية اجلهود األدبية الىت قدمها ؟ وهل تعد هذه اجلهود من اإلسهامات احلما  -1
  ؟لألمة
وهل كانت شخصيته النقدية واضحة ؟ وما مكوناهتا ؟ وما األسس النقدية الىت  -7

 اعتمد عليها ؟

عصره ؟ وما مدى  يفما قيمة جهوده النقدية ؟ وهل كانت داعمة للحركة األدبية  -1
 السابقة ؟   أصالتها مقارنة باجلهود 

 كتابه العمدة ؟  يفما املفهوم األديب والفين واألسلويب  -6

 تأثري النقد األديب عند النقاد العرب ؟   يفوهل كانت للعمدة منزلة بارزة ومكانة  -4
  أهداف البحث        
يهدف هذا البحث إيل الوصول إىل عدة أهداف ةمكن تلخيصها بناء على       

  :تبلورت األهداف أمام الباحث وحتددت غاياته فيما يلى ،ابقةمشكلة البحث وأسئلته الس
 إظهار مكانة ابن رشيق أديبا وناقدا . -1

 عرض جهوده األدبية والنقدية وتقوةمها . -2

 تأصيل آرائه األدبية والنقدية ومناقشتها. -1

 ستفادة من الدراسات النقدية لتحديد موقع آرائه النقدية وقيمتها .الا -7

فاظ على اهلوية األعمال األدبية احل يف والنقد األديب خاصة ،عامةاألدب بيان دور  -1
 ،فتعمل احلركات األدبية علي إحيائه ،والوعي خبطره ،مما يعيد إىل األدب مكانته واعتباره

 .وعلى رأسها "العوملة" ،والتحديات احلديثة ،صد  التيارات النقدية يفستفادة منه خاصة الوا
 ستخالص خصائصهما األدبية والنقدية .الستفادة من دراسة شعره ونقده الا -6

 



23 
 

  أهمية البحث
زمانه ؛  يفويستمد البحث أمهيته من مكانة ابن رشيق ذى املنزلة السامقة والقدح املعلى 

 ،احلديث األدبدراسات  يفوهلذا البحث أيضا أمهيته . وذلك لتمكنه من كل فن بطرف
وهذه اإلشكالية تدور حول مفهوم النقد  ،ألنه يتناول إشكالية مهمة حماوال اإلجابة عنها

 ،والطرف الثاىن وةمثله النق اد العرب ،األديب بني طرفني، الطرف األول وةمثله األدباء العرب
ومن هذا املنطلق، تكمن . ترسيخ مفهوم أصيل للنقد األديب وتارخيه يفوهذه هلا أمهيتها 

والنتاج األديب هلذا األديب املاهر ابن رشيق  ،حماولته إبراز مدى تطابق النظرية يفته أمهي
مبا ادعى الشخص من فكر مث  االلتزاممبكان   إذ إنه من األمهية -العمدة –القريواين وروايته 

 تطبيقه على كل ما ينتجه من الناحية التطبيقية . 
األدبية والنقدية البن رشيق من خالل   ومن جهة أخرى، فإن البحث سيربز اجلهود    

مث يكشف عن نظراته ، التأصيل النقد األديب يفويبني إسهاماته القيمة  ،كتاب العمدة
ووفق منظوره   ،الشعرية والعمل األديب املستمدة على اطالعه الواسع بالرتاث وممارسته للنظم

هبذه  –فهي   ،أديبا وناقدا ا السمحة باعتبارهاألديب املستمد من قواعد النقدية وأحكامه
بع  القضايا النقدية الىت مل تزل يشغل بال   يفستسهم  –املرجعية وتلك املصادر الرتاثية 

الشعر والنقد  يفكما أن هذه الدراسة ستؤصل آلراء ابن رشيق   ،كثري من منظريه ونقاده
 األديب، وذلك مبقارنتها مع الدراسات النقدية القدةمة واحلديثة .

  ة البحثمنهجي
تنطلق هذه الدراسة من نظرية جدلية تؤمن بالعالقات الطردية احلميمة بني        

 -أساسهما يف –وترى أن األدب والنقد  ،جتماعي مد ا وجذراالوالواقع ا ،الظاهرة األدبية
وإن كان هناك بع   .اجملتمع يفانعكاس للتفاعالت املتبادلة بني الشرائح املختلفة 
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وتنطلق حنو طموحات إنسانية عظمى ، وجود مناذج أدبية تتجاوز الواقع يف اتستثناءالا
 .  14جتماعى زمانا و مكاناالمتقدمة على الواقع ا

إذ سيعرض جهود ابن رشيق  ،دراسته يفوسينهج الباحث منهجيا وصفيا حتليليا       
إليها بالتحليل  مث يعرج ،يبني معامل هذه اجلهود ويعرف هبا ياألدبية والنقدية بالوصف الذ

 والتقومي معتمدا على بع  املعايري الىت حددها الدارسون والنقاد قدةما وحديثا .  
فإن هذه الدراسة تنتهج منهجا وصفيا  ،وانطالقا من هذا املعطى املنهجي      
مراحل عرض الروايات املختارة ومراحل حتليلها  يفومنهجيا حتليليًا مقارنا ، استقرائيا

 .واستخالص املظاهر النقدية فيها 
 ،عام لطبيعة الواقع األديب يتم تقدمي تصور فياملنهج الوص فيف؛ املنهج الوصفي      

والنقدي  نسج الوعي األديب يفجتماعية املؤث رة االاملشك لة للرؤي  وتقصى أهم العناصر
ومبا كتب حول نظريات النقد ، مبا فيه املبدعون للواقع األديب، دراسةوالبالغي موضوع ال
 ومن خالله أيضا يصف الباحث تلك الظاهرة وصفا منهجيا . ،األدب عند ابن رشيق

ويتم من خالله مجع املصادر األولية الىت ختتص بالنقد األديب ؛ ستقرائياال املنهج      
واألسلويب وإجراء املقابلة الشخصية مع األشخاص الىت هلا صلة مبوضوع البحث وكذلك 

مدينة القريوان بتونس والقاهرة مبصر  يفالسياحة العلمية إىل مسقط الرأس لصاحب الرتمجة 
ية املختارة قدر اإلمكان، وتطبيق ما يسمح به املقام ويتم أيضا حتليل األعمال النقد .العربية

حتليل األعمال األدبية للوصول إىل تقدمي صورة عن مدى التناظر بني  يفمن تقنيات بنيوية 
ومن انطوت عليه املصادر األدبية والنقدية ، عام عن موضوع الدراسة ما مت رصده من تصور

 ع تلك املصادر األدبية من الب ى الفكرية .حتد د مواق ،املدروسة من أيديولوجية ومضامني

                                                           
 .11،  ص  الرواية املغربية ورؤية الواقع اإلجتماعىانظر، احلمداين محيد ،   14
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  ،وعن طريقه يقوم الباحث بتحليل حمتوى األدب ؛املنهج التحليلي النقدي     
لعريب واملفهوم ومدى توافقها مع املفهوم العام لألدب ا ،والوقوف على اجلوانب النقدية فيها

أعماله اإلبداعية والنظر  يفويقوم الباحث بنقد ما جاء به ابن رشيق  .اخلاص عند النقاد
 .املفهوم األديب يفختالف االفيها وحتديد جماالت التماثل و 

  حدود البحث    
فالبن رشيق مؤلفات  ،وعلى ضوء ذلك، تتضح معا البحث وترتسم حدوده العامة      
 ،فضال عن منظوماته الشعرية األخرى ،وله ديوان مطبوع ،جمال األدب والنقد يفمعدودة 

 ،سيقيم الباحث دراسته -الىت سيلقي الضوء عليها أثناء البحث -ومن خالل هذه اآلثار
وحتوى على أفكاره النقدية  ،ألهنا متثل إسهاماته األدبية ،حبثه يفوجيعلها حمورا أساسيا 

 والتطبيقية .
 مساهمة البحث 

ةمكن حتديد مسامهة هذا البحث بأهنا حماولة لتقدمي إطار واضح ملفهوم النقد األديب      
 ،صاحب الرتمجة يفثري أالقدمي واحلديث استنادا إىل األدباء والنقاد العرب مع إبراز التأثر والت

 فضال عن حماولة الباحث لتحديد إطار جديد ملفهوم النقد األديب احلديث .
 

  هيكل البحث
وحيتوى هذا البحث على  ،متهيد يفاقتضت طبيعة املوضوع أن يتناول الباحث      

    الية :املوضوعات الت
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 األولالباب 
 )الجانب الثقافي(
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 األول الباب
 )الجانب الثقافي(

 

 الفصل األول :    عصره وقضاياه      
 عصر ابن رشيق فيالمغرب العربي  فيالبيئة السياسية والثقافية  1-1

واملهدية  ،خريطة هذه املنطقة قدةما أمساء طائفة من املدن، فالقريوان يفيرى الناظر 
غري أنه ال بد من التنبيه إىل أن تونس كانت تطلق  ،وتونس ،وصربة، واحملمدية أو املسيلة

 يوقد بقيت تونس هبذا التصور بعد الفتح اإلسالم ،على ما ةمكن أن نسميه املغرب األدىن
 .15منتصف حكم الدولة األموية  يفإدارهتا لوالة مصر إىل أن انفصلت  يفتابعة 

 ،م( وفتح برقة صلحا671ه  )22ح عمرو بن العاص مصر سار يف سنة وبعد أن فت
ه  كان العرب قد فتحوا مجيع ليبيا، يف أيام عمر ابن اخلطاب ويف 21وقبل أن تنتهي سنة 

م( أذن اخلليفة عثمان بن عفان لواليه على مصر عبد اهلل ابن 675 ه  )خريف24أول سنة 
طر التونيسي(. واستطاع العرب يف عام واحد أن أيب سرج بأن يسري إىل فتح إفريقيا )الق

يفتحوا القطر التونيسي غري أن الفنت اليت حدثت يف املشرق يف أيام عثمان وعلي وحماوالت 
 -بعد أن توطد حكم العرب يف املشرق -الروم يف اسرتداد ما كانوا قد خسروه يف املغرب

 .  19رة بعد مرة جعلت العرب يرتاجعون عن إفريقية وعن أجزاء من ليبيا م
م( بقيادة 666ه  )76ومل يثبت احلكم العريب يف املغرب إال بعد الفتح الرابع، سنة 

م( بين عقبة قريوانا )معسكرا( وخط فيه مسجدا )عني 641ه  )11ويف سنة  عقبة بن نافع
اجتاهه حنو القبلة، أى حنو مكة(، فأصبح هذا املعسكر مع األيام مركزا مهما لتجمع اجليوش 

                                                           
 .111،  ص  ابن رشيق القريواين الشاعر البليغكامل حممد عويضة ،    15
 .16 . ص7، ج   ، تاريخ األدب العريبعمر فروخ   19
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علم ال للسكى. وسرعان ما أصبح هذا "القريوان" مدينة عظيمة مشهورة ومركزا من مراكزو 
وتابع عقبة بن نافع نفسه الفتح يف املغرب حىت وصل إىل  ،واحلضارة يف العامل اإلسالمي

)احمليط األطلنيت(، غري أن عقبة ترك احلزم وعاد يف عدد  ساحل البحر، على البحر األخضر
اب، جنوب أتباعه، فانتهز الروم واإلفرجنة فيه الفرصة وهامجوه عند هتودة يف بالد الز  قليل من 

ه  61جبال أوراس قريبا من بسكرة )يف املغرب األوسط( فاستشهد ومن معه يف أواخر سنة 
 . 71م(651)

وقضى العرب عشرين سنة أخرى أو تزيد حىت قضوا على كل نفوذ للروم ولإلفرجنة يف 
ه  56ويف سنة  م العريب وبدأ اإلسالم ينتشر فيهئذ استقر املغرب إىل احلكعند ،املغرب
م( جاء الوليد بن عبد امللك إيل اخلالفة ففصل إفريقية وسائر املغرب عن والية مصر 411)

 .71صريوويل عليها موسى بن ن  
املغرب هنا يقال يف مقابل املشرق، إن مصر والسودان )يف قارة إفريقية( مث احلجاز 

الشام )يف قارة آسيا( وما وراء هذه شرقا هو املشرق؛ أما ليبيا وما وراءها غربا )يف قارة و 
)من القارة األوروبية(  -األندلس –إفريقية( مث جزيرة سقلية أو صقلية وشبه جزيرة إبارية 

 72فهي املغرب .
وقد عرف املغرب  على ذلك أمجع الدارسون،، ةية جنسوسكان املغرب يف إفريقية وحد

كما عرف سكانه باسم اإلةمازيغني )أي   ،عند أهله باسم بالد األمازيغ )أي الوطن احلر(
مان و غري أن تسمية سكان املغرب بالرببر تسمية قدةمة عرفها اليونان والر  ،الرجال األحرار(

                                                           
 .14-16، ص نفس املصدرعمر فروخ،   71
 . نفس املصدر والصفحة  71
 .11، ص 7، ج   تاريخ األدب العريبعمر فروخ ،   72



29 
 

بربر" أما وجه اشتقاق الكلمة " ،شعره يفوعرفها العرب وذكرها امرؤ القيس  71واألعربيون
 عن رواة اللغة وعلمائها .  -لقدمه -فقد غاب
ولكن هذه الوحدة خضعت لتسميات دالة على  ،إفريقية وحدة جغرافية يفواملغرب 
 هذه التسميات الىت عرفها العرب منذ الفتح كانت أربعا :  ،أقطارها
األكثر  يف: برقة وطرابلس )ومها اللتان تعرفان اليوم باسم ليبيا( على أن برقة كانت أ 
 األكثر تابعة للمغرب األدىن. يفتارخيها ملصر، بينما طرابلس كانت  يفتابعة 
: املغرب األدىن )وهو املعروف اليوم باسم تونس( ، وكان الرومان يطلقون عليه اسم  بـ
  .قيةيإفر 

وال نعرف حدودا معينة ال  ،: املغرب األوسط )وهو اجلانب األوسط من املغرب كله جـ
 وال من الغرب(.من الشرق 

وهو اجلزء الذى يقع بعد املغرب األوسط مث ةمتد غربا إىل البحر ، : املغرب األقصى د
 األخضر )احمليط األطلسي( . 

إن هذه  :بت هنا عددا من املالحظات تتعلق باملغرب )يف إفريقية( كلهثوحيسن أن ن
ىل أجزاء الغرب بإضافة بعضها إىل وإن كانت تشري إ ،التسميات ال تدل على أقطار معينة

  .بع 
 ،ذلك اجلزء الذى مساه العلماء العرب باسم املغرب يفو  ،مشال أفريقية يفنشأ ابن رشيق 

مشاهلا الغريب  يفو ، مشاهلا على البحر األبي  املتوسط يفوهو اجلزء املمتد من تلك القارة 

                                                           
وهم الذين كانوا قد خرجوا يف موجات متباعدة مث  -وأكثرهم البدو –األعربيون هم سكان شبه جزبزة العرب األولون    71

استقروا يف العراق وسورية ومصر واحلبشة وعرفوا يف مساكنهم اجلديدة باسم األموريني أو اآلراميني أوالكنعانيني أو البابليني أو 
اسم "ساميني" ، نسبة يف ظنهم إىل سام  العرب أو غري ذلك. وكانت عادة املؤرخني املتأخرين أن يطلقوا علي "األعرابيني"

 بن نوح عليه السالم .  
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داخل القارة تبعا  يفويتسع ذلك املغرب موغال  ،على احمليط األطلسي حىت السدس األقصى
 . 77ذلك يفويضيق حيث تقرت الطبيعة عليه  ،للخصب واملطر وتوافر أسباب قيام احلضارة

وكلمة الغرب أو املغرب إمنا أطلقت على هذا اجلزء من الدولة العربية اإلسالمية يف 
واملوغلة فيها إىل أواسطها ، آسيامقابل إطالق الشرق أو املشرق على أجزائها الواقعة يف قارة 

آسيا أصل الدولة العربية ومشرقها  يفواعترب اجلزء الواقع  ،حيث حط اإلسالم يف أقاليمها
وألن منه   ،ألن فيه اجلزيرة العربية املهد األول واألصيل هلذه األمة العربية أوال واإلسالمية ثانيا

األذهان  يفومن مث استقر  ،ل اإلفريقيكان انطالق العرب مع الفتوح اإلسالمية حنو الشما
وساعد على استقراء هذا  ،والغرب واملغرب وفرعها ،أن الشرق واملشرق أصل العرب والعروبة

فبقي  ،املعى ما أصاب العرب يف األندلس من هزائم ردهتم عن هذه البالد بعد قرون عديدة
 . 71األصل وذبلت فروع من فروعه

ه  وقد أورث 157ويل الرشيد عليها إبراهيم األغلب سنة فلما كانت الدولة العباسية  
وظلوا يتعاقبون عليها إىل أن ظهر  ،إبراهيم هذا ملك هذه الوالية ألبنائه من بعده

وأصبحت من ذلك التاريخ جزءا  ،ه 296وقويت شوكتهم فانتزعوها منهم سنة  ،الفاطميون
  .من دولة الفواطم العبيديني
واختذوا منها  ،وبنوا فيها مدينة القاهرة ،ه 115على مصر سنة وملا استوىل الفاطميون 

ويقوم عليها والة من  ،صارت تونس والية تتبعهم ،وانتقل مركز الثقل إليها ،قاعدة مللكهم
وكان املعز لدين اهلل الفاطمي قد اختار 76 ،يديرون احلكم فيها حلساب الفاطميني ،قبلهم

واختذ  ،ه 161سنة  يف ،ذلك هو بلكني بن زيري ،هحلكمها قبل مسرية إىل مصر أحد أعوان
                                                           

 .41-61، ص  مقدمةابن خلدون ،   77
 .نفس املصدر والصفحةابن خلدون،    71
 .41، ص 2، ج   وفيات األعيانابن خلكان ،   76
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وظل بلكني وفيا ألولياء نعمته الفاطميني  ،هذا من مدينة القريواىن قاعدة لواليته تلك
حكم تونس من بعده ابنه املنصور  يفوخلفه ، ه 141يعرتف هلم بالتبعية حىت مات يف سنة 
 .74مقامه من بعده ابنه باديس  يفوقام  ،ه 156سنة  يفالذى ظل حيكم أيضاً حىت مات 

وصار إليه حق تعيني العمال ، وقد متتع باديس هذا مبا مل يتمتع به أسالفه من قبل
ولذا نراه يويل عمه محاد بن بلكني على أشري إحدى  ،البالد الىت ختضع حلكمه يفوالوالة 

التاريخ  يفعروفة فبى القرية امل ،ولكن محادا ما لبث أن استشعر القوة ،مدائن املغرب يومئذ
ستقالل عن ابن أخيه االوأخذ شيئا فشيئا يتخذ لنفسه من مظاهر  ،الغرب يفبقلعة محاد 

مث   ،باديس ما جعل حكمه أشبه بدولة يف داخل الدولة وإن ظل يعرتف لباديس بالتبعية
 .75كان على خلفائه من بعده 

س وأخذهم مبظاهر وأيا ما كان فإن ابتهاج احلماديني لسياسة االبتعاد عن بادي
االستقالل هيأ الفرصة لقيام فريقني يف املغرب أخذت تتسع بينهما اهلوة حىت صاروا إىل 

 ،ذلك الفريقني مها الباديسيون يف مدينة القريوان واملهدية وما تبعهما من مدائن ،عداء
العباسية وإذا كان العبيديون قد أعلن انفصاهلم عن الدولة . قلعتهم احلصبة يفواحلماديون 
ه  716فإنه ملا مات باديس سنة  ،وخلعوا طاعتهم وخطبوا ألنفسهم يف القاهرة ،يف املشرق

 ،أن أعلن انفصاله عن العبيديني يف القاهرة  يلبث هو اآلخرملوخلفه على املغرب ابنه املعز، 
فخطب للخليفة  ،خلع طاعتهم ووىل وجهه شطر املشرق حيث اخلالفة العباسية يف بغداد

          . 79ه 719وكان ذلك يف سنة  ،باسى القائم بأمر اهللالع

                                                           
 . نفس املصدر والصفحة  74
 .41، ص وفبات األعيان  75
ه  ، ويف موضع آخر من  771. وقد جعل ابن األثري تاريخ ذلك 127. ص 1، ج   صبح األعشىالقلقشندى ،   79

 .771 كامله، ص
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الفاطمي العبيدى فقال له: قل لصاحبك إن لنا ملك إفريقية قبل  وجاء رسول املستنصر
حكم  يف. ومن ذلك التاريخ انطلقت يد املعز بن باديس 11أن يكون للعبيديني ذكر

املغرب، ولكنه مل يستمتع طويال بذلك االستقالل، فما أن انفصل عن الفاطميني حىت 
قامت بينه وبني بين عمومته، احلماديني، فنت الداخلية مثرية إذ خلع هؤالء طاعته، ووقفوا 
منه موقف عداء، وهكذا صار أبناء العمومة وكل منهم يقف لصاحبه، يتحني به الفرص، 

ئر، وغذى هذه اخلصومة من بعيد أولئك املوتورون العبيديون، فكانوا ويرتبص به الدوا
يرسلون من القاهرة بسمومهم، ويؤججون نار العداوة بني األخوين مبا يوحون إىل قبائل بين 

املعز، وأخرى على بين محاد، وكل ضعف يصيب أيا من األخوين  ىهالل أن تغري تارة عل
القريوان،  يف إذا كثرت غارات املغريين على املعز ، حىت11فإنه قوة ألعدائهم على أي حال

معه عن أن يرد غاراهتم، أشار عليه  بى عمومته من اجلرأة ما عجز ىوأظهروا عليه وعل
ه . فقصد 771أصحابه باالرحتال عن القريوان إىل املهدية، وكان عليها ابنه متيم من سنة 

 ه .  779إليها يف 
وان للثائرين منها، فأعملوا فيها ختريبا وهدما وإحراقا على وقد مكن ارحتال املعز عن القري 

جارى عادات القبائل اهلمجية كما يقول ابن خلدون. وحلقت القريوان بذلك نكسة، 
التاريخ اإلسالمي واندكت هبذا معامل  يفوأصابتها نكبة عدت من أكرب ما نكبت به مدينة 
احلني، وقد شهد هذه الفنت شاعرا املعز،  مدينة من أزهى وأزهر مدنيات هذه البالد يف ذلك

 . 12ابن رشيق وابن شرف، قاال يف ذلك مرثيتني من أروع ما رثيت به املدن يف الشعر العريب

                                                           
 . 217، ص املعجم املراكشي  11
 .115 ،  ص ابن رشيق القريواين الشاعر البليغكامل حممد عويضة ،   11
 .نفس املصدر والصفحة  12
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وبارحتال املعز إىل املهدية، صار أمر البالد إىل ابنه متيم الذى ظل حيكم حىت سنة 
ه  ورثاء 779ه ، وقد مكن له يف احلكم عقله وحكمته وأدبه، أما أبوه فقد مات يف 111

 ابن رشيق. 
 
   مدينة القيروان    1-2:1

 القيروان قبل حكم الصنهاجيين:
قائد عقبة بن نافع، القريوان عاصمة بالد املغرب، منذ تأسيسها على يد ال نةكانت مدي

إىل أن ذهبت الدولة األموية، وحلت حملها الدولة العباسية، وقد تعاقب على حكمها 
العمال من دمشق مث من بغداد، حىت ويل عليها إبراهيم بن األغلب من قبل اخلليفة 

عمل لالستقالل هبا وقطع كل صالهتا باخلالفة  ه . الذي157العباسي هارون الرشيد سنة 
  . 11العباسية 

استطاع ابن األغلب أن يستقل عن اخلالفة العباسية، ويؤسس دولة األغالبة، اليت 
اختذت من القريوان عاصمة هلا، فكانت تلك اخلطوة حتوال هاما يف تاريخ املغرب، حيث 

االستقالل التام عن مركز اخلالفة اإلسالمية يف  – منذ الفتح العريب -حتقق له ألول مرة
 .17املشرق 

لقد عظمت دولة األغالبة وتوسعت أراضها، بعد فتحهم عدة جزر يف البحر األبي  
مثل صقلية ومالطة وسردينية، وكان عهدهم عهد سيطرة قوية على البحر، وقد استعادت 

اليت كانت هلا قبل  تصادية والزراعيةالبالد يف أيامهم كثريا من رخائها وازدهار حياهتا االق

                                                           

 .11، صديوان ابن رشيق القريواينحمي الدين، ديب،   53 
 والصفحة .نفس املصدر   54
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ولكن بعد فرتة من الزمن أصاهبا الوهن واالهنيار، نتيجة للسياسة اخلاطئة، 11ختريب الكاهنة
اليت أنتجها بع  أمرائها، مما ألب عليهم سكان البالد، وأتاح الفرصة املواتية لداعية 
الفاطميني أيب عبد اهلل حممد بن عبيد اهلل املهدي، لينق  عليهم ويقضي على دولتهم بعد 

 .16قريوان على عاصمتهم الاستيالئه 
 

 قيام الدولة الفاطمية:
ه  بزعامة أيب عبد اهلل الشيعي، 296ظهر الفاطميون يف أول األمر باملغرب األقصى سنة 

وما لبثوا أن بسطوا سيطرهتم على كامل بالد املغرب العريب بعد انتصارهم على األغالبة، 
عهد الفاطميني  ويف ه .111واختذوا من مدينة املهدية عاصمة هلم بعد تأسيسها سنة 

ازدهرت احلياة األدبية والعلمية واالقتصادية، واتسعت جوانب النهضة احلضارية اليت أسسها 
. وملا قوي نفوذ الفاطميني، وتوطدت دعائم دولتهم يف مشال إفرقية، 14األغالبة من قبلهم 
إلسالمية، األمور هناك، حتولت أنظارهم إىل املشرق، طمعا يف اخلالفة اوهيمنوا على مقاليد 

أخذوا ه  فاستولوا على مصر واليمن واحلجاز والشام، و 115لذا حتركت جيوشهم شرقا سنة 
األقطار، وأسسوا مدينة القاهرة واجلامع األزهر، وجعلوها عاصمة البيعة باخلالفة يف كل هذه 

 .15هلم
 
 

                                                           
 .15، ص عصر القريوانانظر  55
 نفس املصدر والصفحة.  56
 .17ص  ديوان ابن رشيق،  57
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 :قيام الدولة الصنهاجية في القيروان
ها إىل مصر، وىل بلكني بن لدين اهلل القريوان، متوج  قبل أن يغادر اخلليفة الفاطمي املعز 

ه  156-141زيري إمارة املغرب نيابة عنه. وتتابع على حكم تونس من بعده ابنه املنصور 
لى بع  بالد املغرب األوسط، عالذي عني عمه محاد  ه 716-156مث حفيده باديس 

وألوالده من بعده. وصار يف وهذا هو الذي أنشأ )قلعة محاد( قرب جباية فصارت دارا له 
ه  تويف باديس 716ان بارزان هلذه األسرة: بنو باديس؛ وبنو محاد. ويف سنة املغرب فرع

وتوىل احلكم ابنه املعز بن باديس الذي أعلن انفصاله عن الفاطميني وأظهر والءه 
م حبرق للعباسيني، وراسل بغداد، وقطع اخلطبة للخليفة الفاطمي على منابر القريوان، وقا

 .19بنوده اخلضراء، كما نكل واضطهد اجلالية الشيعية يف القريوان
ولكن ذلك االنفصال واالستقالل عن الفاطميني مل يدم طويال، ألن هؤالء عندما 

ا األمر، أرسلوا أعراب الصعيد مبصر، وأمههم قبائل بى هالل، بعد أن أغروهم ذبلغهم ه
فزحفوا على إفريقية كاجلراد ال ةمرون على شيء إال ته، باملال، حملاربة املعز والقضاء على دول
النصف مليون رجل، فهامجوا جيش املعز الذي مل يستطع أن أتوا عليه، وكان عددهم يناهز 

ه  فدمروها 779يثبت أمامهم أكثر من أربع سنوات، دخلوا بعدها إىل القريوان عام 
  .61مة له أ املعز إىل املهدية واختذها عاصجوجعلوها خرابا، فل

نشأت مدينة القريوان يف عهد اخلليفة األموي األول معاوية ابن أيب سفيان  على يد 
م ( فكانت قريوانا جليش الفتح 641ه  )16وايل إفريقية عقبة بن نافع الفهري سنة 

واخلطر البيزنطي يف سهل قريب  ياإلسالمي يف بالد املغرب وبنيت بعيدا عن الساحل البحر 
من جمري أودية مومسية وخططت املدينة اجلديدة حول نواة جامع من الطني واحلجر ويف أقل 

                                                           
 .11-17ص  ديوان ابن رشيق،  59
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 بوابة املغرب السين  اإلسالمي الذي سرعان ما مشل بالد األندلس ومنمن قرن أصبحت 
دينة وبناء معادهنا رسم مالمح امل يفوكان للدولة األغلبية الفضل بعدها جريرة صقلية اجملاورة 

الكربى اليت اشتهرت هبا حىت أيامنا هذه. وقد كر ست أعمال العلماء واألدباء ومهارة 
احلرفيني هذا العهد الذهيب من الثقافة القريوانية اليت مل ينطفئ بريقها بعد قيام الدولة الشيعية 

تعادت القريوان مكانتها وقد اسموقتا إىل مدينة املهدية الساحلية، الفاطمية وحتو ل العاصمة 
بقيام الدولة الصنهاجية وعودهتا إىل املذهب السين  املالكي الذي وح د العرب والرببر حتت 

كان لوفود القبائل العربية اهلاللية بداية من القرن اخلامس للهجرة دور  و  راية الدين اإلسالمي.
 ينة تونس عاصمة بديلةكبري يف هتميش املدينة ويف اختيار الدولة احلفصية اجلديدة مد

وبعد ضم البالد إىل الدولة العثمانية حرص األمراء املراديون واحلسينيون على إعادة  إلفريقية
مقام الصحايب اجلليل أبو زمعة البلوي وجبامع إعمار القريوان وإصالح معاملها وأسوارها ترب كا 

حي واختارهتا الدولة الفتية القريواين الرو عاع شجتل ى  م1916ومنذ استقالل تونس سنة عقبة 
 م1954عهد حتو ل  يف وشهدت املدينة منذ عقدينلالحتفال ب ع يد املولد النبوي الشريف 

عناية رئاسية سامية لنهضة شاملة بفضل خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية الطموحة 
بفضل إنشاء قطب الرتاث العاملي و  يفوبرامج صيانة املدينة العتيقة اليت سج لتها اليونسكو 

وقد تو ج هذه  املغرب العريب يفتاريخ الفكر اإلسالمي  يفجامعي جس د دور القريوان الدائم 
 .      النهضة احلضارية اختيار القريوان عاصمة للثقافة اإلسالمية لسنة
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 في القيروان  واألدبيةالعلمية  لحالةا   1-3:1  
هي مدينة عظيمة حافلة ومزدهرة بالثقافات واحلضارات اإلسالمية والعربية. وقد   

كانت القريوان أطنب املؤرخون يف احلديث عن القريوان وما بلغته من هنضة ثقافية وأدبية.  
أوىل املدن اليت تأسست يف اإلسالم، وقد ظلت طيلة قرون عديدة مركز اإلشعاع الثقايف 

. وقد عاشت القريوان قمة 61ة سياسية طيلة نفس املدة تقريباالديين، كما كانت عاصم
ممتدة مابني بداية القرن الثالث اهلجري ومنتصف القرن دهارها الفكري والثقايف يف فرتة از 

اخلامس، فأصبحت يف طليعة احلواضر اإلسالمية الكربى. ويعد العصر الصنهاجي العصر 
ا وجمدها، فتمتع أهلها بالرخاء والثروة، الذهيب إلفريقية، حيث بلغت فيه ذروة حضارهت

والعلم والفنون اجلميلة، فازدهر األدب، وتدرج يف مدارج الرقي والكمال، وراجت سوق 
. وقد كان ألمراء البيت الصنهاجي أكرب األثر يف ازدهار 62الفكر والثقافة رواجا عظيما

وإغداقهم األموال  وهنوض تلك احلضارة، مبا عرف عنهم من حب للعلم وتشجيع للعلماء،
الطائلة على العلماء واألدباء، البلديني والوافدين، واحتضاهنم وتقدمي كل دعم مادي 

والتقى فيها الشوامخ من ومعنوي هلم. ولكل هذا صارت القريوان أيام املعز قبلة الطالب، 
حىت العلماء، وأئمة الفصاحة والبيان، وحفلت جبمع غفري من األدباء والشعراء والكتاب، 

ا لغريها من احلواضر والعواصم األخرى، وراحت تزهو عليها مجيعا، مبا وصلت  غدت حبق ندًّ
 .61إليه من حضارة وثقافة

وكانت القريوان هذه يف قدمي الزمان، منذ الفتح إىل أن  :قال املراكشي عن القريوان و
، وإليها كانت رحلة أهله يف اخرهبا األعراب، دار العلم باملغرب، إليها ينسب أكابر علمائه

                                                           
 . 11، ص عصر القريوان  61
 .11، ص ديوان ابن شر ف القريواين  62
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طلب العلم، وقد ألف الناس يف أخبار القريوان ومناقبه وذكر علمائه، ومن كان به من 
الزهاد والصاحلني والفضالء واملتبتلني، كتبا مشهورة ككتاب أيب حممد بن عفيف، وكتاب 

املدينة أن جيد . ويكفي يف التدليل على هنضة العلوم واألدب يف هذه 67ابن زيادة اهلل الطبين
دون غريهم من رجاالت اللغة والفقه والتفسري واحلديث ومن أهل  –ابن رشيق من شعرائها 

مادة لكتاب خاص هبم هو "أمنوذج  -الزهد والتصوف إىل آخر من هنالك من رجال العلم
 الزمان يف شعراء القريوان" لنعلم إىل أي حد كان نشاط احلركة األدبية يف أيامه. وبرغم "أن

فإن جند بني دفات الكتب، ال سيما   61املكتبات العمومية قد خلت منه فيما يعلم امليمين"
 كتب الرتاجم، نقوال من ذلك الكتاب كثرية.  

ولذا ال نعجب أن يرثيها الشعراء حني تنزل هبا يد الثوار اخلراب، ، وهذا عن القريوان
  :سعيد املعروف بابن شرفوتلحق هبا الدمار، فيقول أبو عبد اهلل حممد ابن أيب 

 افر   ترى سيئات القريوان تعاظمت     فجلت عن الغفران واهلل غ         
 دها     أمل تك قدما يف البالد الكبائر    وح تراها أصيبت بالكبائر         

أن نسمع  رأي أحد فإن لنا  66أما عن املهدية وبينها وبني القريوان مسرية يومني 
وقد ازداد ملك صنهاجة باملهدية، كما ازداد بالقريوان، فكان فيها  :قولاملؤرخني وهو ي

بالط فاخر، التف حوله ثلة صاحلة من رجال العلم وأعالم األدب، وكبار الفالسفة 
 -على صغر اململكة، وتعاقب احلروب بينها وبني اهلالليني –والشعراء، وكانت أيام املهدية 

أياما مشهودة يف تاريخ الفن والعلم واألدب... وقصدها من كل ناحية أمثال فيلسوف 

                                                           
 .116، ص املعجب يف تلخيص أخبار املغربالواحدي املراكشي،   67
 .11، ص  ابن رشيقامليمين،     61 
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األندلس... وكان أمري املهدية، متيم، من خري الرجال عقال وأدبا، وحسن إدارة، ومعرفة 
 . 64بأصول األدب والشعر

عراء املغرب واألندلس، منهم أبو إسحاق ابن أيب خفاجة وانتجع حضرته مجاعة من ش
يف صباه، وعبد اهلل بن عبد اجلبار الطرطوسي، وأبو احلسن علي ابن عبد العزيز احلليب 
املعروف بالفكيك، وغريهم ... وخدمه بالشعر من أهل أفريقيا مجاعة أيضا... ومدحه قبل 

ازدهر بأفريقيا يف القرنني الرابع واخلامس . وباجلملة فإن العلم 65هؤالء شعراء املعز أبيه 
ازدهارا مل يسبق مثله، بسبب انتشار التعليم، ومساعدة والة األمر والوجهاء الذين كانوا 

 .69يفرضونه على أوالدهم ونسائهم وجواريهم، وخدمهم، عمال بأوامر الشريعة السمحاء
ن املعز أهدى مرة وقد كان للمكتبات والكتب يف ذلك العهد شأن كبري يدل لذلك أ

إىل أيب بكر عتيق السوسي تسعمائة جملد من نفائس املصنفات، أرسلها إليه على رؤوس 
. فإذا صح هذا أو 41احلمالني عقب جملس علمي، استحسن فيه األمري آراء هذا األديب

وأهدت جدته، وهي حاضنة باديس والده،   :قالوا ؟قارب الصحة، فما بالنا مبكتبة األمري إذاً 
ا مجيلة إىل املكتبة العامة اليت كانت يف البيت اجملاور للمحراب من اجلامع األعظم، ومن كتب

 .41بني هديتها مصحف خبطها، على رق مزوق بالذهب
وقال ياقوت: وكانت القريوان يف عهده "أي املعز" وجهة العلماء واألدباء، تشد إليها   

. وقد 42هل العلم واألدب، وعنايته هبمقبال املعز على أالرحال من كل فج، ملا يرونه من إ
                                                           

 .157، ص املسلمون يف جزيرة صقلية  64
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 . 15، ص وشاعرها ابن رشيقبساط العقيق يف حضارة القريوان حسن حسين، عبد الوهاب باشا،   69
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حتدث أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان"ألف ابن رشيق كتابا حول مدينة القريوان، أمساه " 
عليها. فيه عن أكثر من مائة شاعر، ممن عاشوا فيها، سواء أكانوا من أهلها أو من الوافدين 

وخباصة الفرتة اليت  -الصنهاجي وهلذا ةمكن القول: بأن القريوان قد نعمت يف ظالل العصر
بأزهي عصورها الفكرية والثقافية على اإلطالق، وتلك الفرتة هي اليت  -حكم فيها املعز

 عاشها ابن رشيق، وكان فيها من املقربني للمعز، وأحد ندمائه الذين نعموا برعايته وعنايته.
منا نشري إىل نفر ممن وقد ذكرت كتب الرتاجم منهم من ال يتسع املقام لذكر أمسائهم، وإ

ذكرهم ياقوت يف معجمه، فهو يذكر من هؤالء: إبراهيم بن علي احلصري القريواين صاحب 
ه ، وقد توجه إليه ابن رشيق 711، ومات باملنصورة إحدى قرى املغرب سنة زهر اآلداب
 ببيتني: 
 أضيق من خامتحصلت يف   م     ل                        رفقا أبا إسحاق بالع         
  ليس على آدمل إب                     ان فضل السبق مندوحة      فضلو ك         

م أن يضع كتابا يذكر فيه شعراء القريوان، ويرتبهم على حسب وكان احلصري ه
أعمارهم، فبلغ ذلك ابن رشيق، فخاطبه بالبيتني منكرا عليه اجتاهه، قالوا وكان البيتان سببا 

ومنهم خلف بن أمحد القريواين الشاعر الذى قال  .عما كان عزم عليه يحلصر يف عدول ا
إنه شاعر مطبوع تأدب بأفريقية  ،أمنوذج الزمان يف شعراء القريواينعنه ابن رشيق يف كتابه 

ه  . ومنهم ابن عيذون اهلذيل اللغوي 717وله شعر معروف جيد، مات بزويلة املهدية سنة 
ه  يوم عيد النحر وتؤيف باإلسكندرية، قالوا 725ابن احلسن التونسي ولد يف تونس سنة 

ت علي قافية، ومن مجلة شعره قصيدة يف الرد على املرتد البغدادي فيها أحد عشر ألف بي
 وفيها قواعد أدبية.

 ،ومنهم أمحد بن أيب األسود القريواين، وكان غاية يف النحو واللغة، وله تصانيف يف النحو
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                          41والغريب، ومؤلفات حسن، وكان شاعرا جميدا.

الذين وأصبحت إفريقية حتت سيطرة الفاطميني  919/ 296سقطت اإلمارة األغلبية سنة 
أسسوا فيها دولة شيعية إمساعيلية ما فتئت أن نشرت نفوذها وسيادهتا على كامل بالد املغرب 
 116وشاركت بصفة فعالة يف سياسة العامل اإلسالمي السي ما بعد حتو هلا إىل خالفة سنة 

 941للهجرة/  162  للميالد وانتقاهلا على يد املعز لدين اهلل إىل مصر سنة 925للهجرة/
ومع دولة الصنهاجيني اليت خلفت الفاطميني كان النشاط الثقايف ثريا يف ميادين خمتلفة  ،للميالد

ل هبا، وتعدد وخاصة يف ميدان الفقه واألدب والتاريخ. حيث تواصلت الدراسات الفقهية وما يتص
 القريوان وإفريقية، وتشهد. الفقهاء يف
اجلانب الثاين اهلام يف احلياة الثقافية بعد علوم الدين، فقد عرفت  يف امليدان األديب وهوو    

القريوان متيزا واضحا نتيجة احتضاهنا لشخصيات هلا قيمة كبرية يف التاريخ األديب للبالد التونسية 
بن رشيق اأمثال أيب إسحاق إبراهيم ابن علي بن متيم احلصري األنصاري القريواين، و 

( الذين كان هلم شأن يف جمال الشعر والنقد األديب 761/191) بن شرفا(، و 761/191)
بعد الفرتة الفاطمية إىل األدب العريب  ومتكنوا من تقدمي إنتاج فيه نضج وأصالة وشك ل إضافة نوعية

ل اخلليفة املعز لدين اهلل إىل القاهرة قامت الدولة الصنهاجية فكان عصرا ذهبيا الشيعية القصرية ورح  
هجري( وانتشار  777حياة املدينة وبعد وصول القبائل العربية اهلاللية سنة األرباع ) يفجديدا 

الفوضى يف إفريقية أكثر من قرن قامت الدولة املوحدية مبراكش وضم عبد املؤمن بن علي تونس إىل 
واختارت الدولة احلفصية تونس   حفصهجري( وويل عليها بين 111األمخاس ) ممالكه سنة
ية جديدة واحتفظت القريوان بدورها الروحي املرجعي وأوالها العثمانيون الوافدون عاصمة سياس

                                                           
 .111، ص نفس املصدر  41
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 ،تواصلت مع املراديني واحلسينيني مكانة كبرية، 1147على تونس مع غزوة سنان باشا سنة 
وقاومت القريوان االستعمار وكانت من معاقل احلركة الوطنية يف القرن العشرين حىت االستقالل سنة 

 1954ومنذ العشريات األوىل للتحول املبارك سنة  ،احلضاريةستعادت مكانتها ا حيث 1916
حظيت مدينة القريوان وال تزال بعناية سامية من قبل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وحتققت 
هبا هنضة عمرانية أعادت هلا هبجتها حيث أدخلت حتسينات على مقام السيد الصحايب أيب زمعة 

إضافة إىل الربنامج الدويل الكبري جلامع عقبة بن نافع وإقامة املقام اجلديد لإلمام سحنون البلوي 
وبعث قطب جامعي رائد ومعهد للدراسات اإلسالمية وجتديد املركب الثقايف أسد ابن الفرات 

ت املبادرا مبناسبة القريوان عاصمة للثقافة اإلسالمية والعناية بالدراسات اإلسالمية زيادة على
 اخلاصة اليت جتلت يف أكثر من مظهر عمراين وثقايف وسياحي.

صقلية فيكفي أن نعلم أن قد نبغ فيها مؤرخون وحمدثون  يفأما عن النشاط العلمي واألديب 
الثقافة مكانتهم منهم ابن ظفر الصقلي املؤرخ األديب املتويف سنة  يفولغويون وفقهاء، هلم 

 ه . 111سنة  يفوابن القطاع األديب اللغوي املتو دباء أنباء جنباء األه .صاحب كتاب 161
كنف األمري   يفظروف سياسية اىل إفريقيا، وعاش  يفوابن محديس الصقلي الذي رحل منها 

 متيم ابن املعز إىل غري هؤالء ممن ليس هذا مكان احصائهم.
بالط املعز،  يف هذه البيئة العلمية األدبية، وبني جدران هذه املكتبات العامرة، و يفو 

 وحتت ظل ابن أيب الرجال، نشأ ابن رشيق القريواين وعاش حىت مات .  
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 حياته وثقافته   :الفصل الثاني 

  حياته ونشأته والتعرف به 1-2
وهو أيضا، احلسن بن رشيق  .47أبو علي احلسن بن علي بن رشيق املسيلي القريواين هو

مدينة من مدن إفريقية تعرف باحملمدية وأبوه رشيق اإلفريقي املعروف بالقريواين من أهل 
 س يلة46من األزد 41مملوك رومي لرجل من أهل احملمدية

)باملغرب( وتسمى  44. ولد بامل
. ولكن 51باملهدية يف. وقيل ولد 49م1141-1111ه / 191-761، سنة 45باحملمدية

                                                           
 ألمنوذج، الطبعة األخرية. وقد نقل ياقوت عن ابن رشيق ترمجته لنفسه يف كتابه ا112-111، ص 5ياقوت احلموي، ج  47

حني قال : "صاحب الكتاب هو حسن بن رشيق موىل من موايل األزد، ولد باحملمدية سنة تسعني وثالمثائة، وتأدب هبا 
، حتقيق: إحسان عباس،  2البن خلكان ج وفيات األعيانيسريا، وقدم إىل احلضر سنة ست وأربعمائة..." وانظر: 

 . 56-51ص
معجم غرب، واحملمدية أيضا: من أعمال برقة من ناحية اإلسكندرية. )احملمدية : مدينة بنواحي الزاب من أرض امل  41

 . 67ص  1: جالبلدان
 .       244،    ص 1، ج  إنباه الرواة علي أنباه النحاة؛ القفطي، 112ص  ،7، جتاريخ األدب العريب  عمر فروخ،  46
ه  وهو يومئذ ويل عهد أبيه. 111املهدي يف سنة املسيلة: مدينة باملغرب تسمى احملمدية، اختطها أبو القاسم حممد ابن   44

 (.111/ ص 1)معجم البلدان:
وكتاب البالط املنجى الكعىب،  ،النهشلى القريواين، وكتاب احلركة النقدية علي أيام ابن رشيق املسيليبشري خلدون،   45
والبالغية والنقدية عند املغاربة حىت عصر يف احلركة العلمية وفيها املزيد من البحث  ،بن باديس، عبده قلقيلة للمعز األديب

  ابن رشيق.
  111-112ص  نفس املصدر ،   49
املهدية : مدينة باملغرب بنيت على جزيرة متصلة بالرب كهيئة كف متصلة بزند، والقريوان يف جنوهبا، بناها املهدي أمحد   51

عموا أن ابن رشيق ولد يف املهدية ابن خلكان يف (. ومن الذين ز 1/211ه ..)معجم البلدان: 111بن إمساعيل الثاين سنة 
 (.295/ ص 1( وابن العماد يف )شذرات الذهب :51/ ص2)وفيات األعيان:
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ه ، وليس سنة 191سنة معظم الذين ترمجوا له رج حوا القول األول، ومالوا إىل تأكيد والدته 
 .51هو كما زعم بعضهم 141أو  156

مه أبوه صنعته الصياغة. املسيلة حىت السادسة عشرة من عمره بعد أن عل   يفوقد مكث 
وكان أبوه على أرجح الروايات روميا من موايل األزد فنسب إليهم. وقرأ ابن رشيق القرآن 

ومل  ة، وقال الشعر قبل أن يبلغ احللم،مدارس وكتاتيب احملمدي يفوالشعر وبع  علوم عصره 
احملمدية من مصادر أدبية ةمكنها أن تروي ظمأه وتشفي غلته، وتعلم  يفيقنع مبا لديه 

التزيد  يفالصياغة من أبيه وهو صغري، فجاء بشعر ونقد فيه ألق الذهب وبريقه. وملا رغب 
ه ، وكان 716القريوان سنة ل إىل من األدب، وتاقت نفسه إىل مالقاة أهل العلم والفن، رح  

عصره. فمدح  يف، وكانت القريوان حاضرة العلم واألدب 52عمره إذ ذاك ستة عشر عاما
م(. وأمضى أربعني سنة ما بني قصره وحلقات 1161ه /711ديس )تباملكها املعز بن 

 املسجد، فع ر ف  بالق ري واين. يفالعلم 
 -مقربا مكرما -ظالله يقيم يفباديس، و  القريوان عاصمة دولة األمري املعز بن يفوهناك 

فما إن يصل ابن رشيق القريوان   ية،ملحياته األدبية والفكرية والعالشطر الكبري واخلصب من 
حىت يتصل بأمريها قاصدا قربه، فيمدحه بغرر من قصائده، فريضى عنه ويتوسم فيه النبوغ، 

ديوان اإلنشاء  51ال الشيباين رئيسفيصطفيه ويقربه إليه، ويأمر أبا احلسن علي بن أيب الرج

                                                           
، حلسن عبد الوهاب أنه بساط العقيق( نقال عن 72ذكر عبد العزيز خملوف يف كتابه )ابن رشيق الناقد والشاعر ص:   51

 ه .151ه ولد سنة ، للقفطي أنإنباء الرواةه ، وعن 156ولد سنة 
 .299-295، الطبعة األوىل، ص 1، جإنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي،   52
وهو رئيس ديوان اإلنشاء يف الدولة الصنهاجية، عامل وأديب، وقد نال حظوة كبرية لدى باديس والد املعز، فوكل إليه   51

بن رشيق صلة مودة وإعجاب ربطت بني قلبيهما، وكان من تأديب ابنه وتربيته، فقام بذلك خري قيام، ونشأت بينه وبني ا
 . 121، ص بالط األدبمثرة ذلك كتاب العمدة الذى رفعه ابن رشيق إليه. انظر: 



45 
 

يقول  -على ما يظهر -دولته بأن يلحقه خبدمة الديوان خمتصا بأمور اجليش يفواملرسالت 
  :ابن رشيق عن نفسه

  57 ري وجمري األمور على رمسها   وقد كنت كاتب جيش األم              
، يتفيأ خالهلا د  ؤد  وس   زٍّ ومتضي األيام مع ابن رشيق على هذا النحو اجلميل، حياة ع  

بالطه األديب أديبا  يفخدمة األمري كاتبا مرموقا، و  يفطان كر واألدب واجلاه والسلظالل الف
 وشاعرا مقربا. 

طان والفكر واألدب معززا القريوان عاصمة امللك والسل يفوهكذا ةمضي ابن رشيق 
ربعني عاما عاش خالهلا حياة اخلصب والنماء الفكري أمكرما غالب عمره احلافل، مدة 

واملادي، وفتح عينيه وقلبه على آفاق واسعة، وأمدته بزاد ال ينضب من الفكر والعلم 
 واألدب والتجارب احلياتية املختلفة. 

الديوان  يفويذكر صاحب كتاب ابن رشيق ونقد الشعر بأن ابن رشيق انقطع عن عمله 
ا نفسه، ولكنه عاد بعد أن خاب فبما رمى إليه، فجاء يعتذر إىل مواله فرتة ملطامع حدثته هب

 عن غيبته تلك بقوله : املعز
 وال رام صريف عن جنابك صارفاعة          ولوال شقائي مل أغب عنك س

 51وقد خيطئ الرشد الفىت وهو عارف   ولكنين أخطأت رشدى فلم أصب     
أنه ملا دارت األيام  :قصة انقطاع ابن رشيق عن الديوان، وملخص هذه القصة يفو   

وخربوها ونكبوا أهلها، ودكوا معاملها  جم البدو من بى اهلالل القريوانعلى املعز، وها
وخرج ابن رشيق من  56م(1111ه /771مصر سنة ) يفالزاهرة، بتحري  من الفاطميني 

                                                           
 .91، ص ابن رشيق ونقد الشعرعبد الرؤوف خملوف،   57
 .نفس املصدر والصفحة  51
 .271، ص 1، ج تاريخ األدب العريببروكلمان،   56
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وذلك بعد أن ساءت عالقاته مع  ،54ه 779هدية سنة القريوان فانتقل على إثرها إىل امل
الفاطميني مبصر، وخلع طاعة اخلليفة الفاطمي هناك، فسلط عليه عرب بين هالل، فزحفوا 
على القريوان زحفتهم املشهورة، وملا اشتدت وطأهتم عليه خرج املعز منها وأقام باملهدية، وملا  

ظل املعز وحتت طاعته، خرج معه وأقام حيث أقام، ومن مث غشي املهدية  يفكان ابن رشيق 
هذه  يفما غشي القريوان، حيث بليت بأسطول الروم، فاشتدت عليهم وطأة الفتنة، و 

مصاله حني وضع الفجر، فقام ينشده قصيدته  يفاألثناء دخل ابن رشيق على املعز وهو 
 اليت مطلعها :
 فقد خضعت لعزتك الرقاب        اضطرابالخيامرك  تثبت            
ومىت عهدتين ال أتثبت؟ إذا مل جتئنا إال مبثل هذا فما بالك ال تسكت عنا،  :فقال له

وأمر بتمزيق قصيدته وإحراقها، ومل حيتمل ابن رشيق هذا املوقف، فما تعود هذا اخلطاب 
، وكانت وجهته والتصرف من سيد العزيز، خنرج من عنده يهيم على وجهه على غري جهة
فطلبه فجاءه  صقلية، إال أنه مل يركب البحر، بل ظل منزويا باملهدية، حيت افتقده املعز

  :وأنشده قصيدته اليت أوهلا
اض  البحر ف عًما كأنه       بأمواجه جيٌش إىل الرب زاحف               إليك خي 

 إىل أن يقول : 
 ارف      وال رام صريف عن جنابك ص ة       ولوال شقائي مل أغب عنك ساع             
 55وقد خيطئ الرشد الفىت وهو عارف  ولكنين أخطأت رشدي فلم أصب               

ومما يرجع رأي خملوف حول قصة انقطاع ابن رشيق هذه، أن القصة اليت رواها قلقيلة   
ه ، والقصيدة ذكرت يف 779آخر أيام املعز، بعد خروجه من القريوان سنة  يفوقعت 

                                                           
 .147، ص1، جإحتاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمانأمحد بن أيب الضياف،   54
 .165-164، عبده قلقيلة ص كتاب البالط األديب للمعز بن باديساملرجع السابق، أو انظر يف   55
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ه . وليس من 726العمدة الذي رفعه لسيد ابن أيب الرجال قبل وفاة هذا األخري سنة 
  .مسو غ واضح يعزز رأي قلقيلة
. وقد حزن  59ه 717املهدية مع املعز حىت تويف األخري فيها سنة  يفوقد أقام ابن رشيق 

  يفاملهدية  يف. وبقي ابن رشيق بعد ذلك 91وفاته حزنا بالغا، ورثاه بشعر حزين مؤثر على
كنف األمري متيم بن املعز فرتة معززا مكرما، وقد مدحه وخلد ذكره، ومن ذلك قوله 

 املشهور:
 دمي                         من اخلرب املأثور منذ ق  دى       أصحُّ وأقوى ما مسعناه يف الن             
 91عن البحر عن كف األمري متيم   أحاديث ترويها السيول عن احليا               

إال أنه مل يطب املقام له كثريا، ولعل لعدم االستقرار وكثرة الثورات والقالقل اليت غلبت 
 ترك ابن رشيق املهدية ومغادرهتا إيل صقلية. يفعلى حكم متيم وسادت ملكه، أكرب األثر 

جبزيرة صقلية يستقر ابن رشيق، ويتصل بأمريها، فيكرمه ويقربه إليه، ويقرأ عليه  ر  از  م   يفو 
ابن رشيق كتبه وخاصة كتاب العمدة، مث تتوق نفسه وحيدوه الشوق ألن يكتب إىل معارفه 

بن علي بن الصباغ الكاتب، وقد   وأصدقائه بصقلية، فيكتب لصديقه أيب عبد اهلل حممد
 القريوان. يفكانت بينهما عالقة مودة، وصلة مراسالت منذ أن كان ابن رشيق 

وال يلبث أن يتحول جملس ابن رشيق إىل جملس أدب وفكر، بعد أن انتشر خرب وجوده 
 صقلية بني معارفه وحمبيه من أهل املعرفة واملروءة، فيجمعهم حوله، وتكون داره منتدى يف

ظل قادم عزيز، وكاتب وناقد وشاعر كبري،  يفأدبيا يلتقي فيه األحباب وعشاق األدب 
فيقرأ عليهم كتابه العمدة، وينهلون من واسع علمه، فيعرفونه أكثر وأكثر، ويطلبون املزيد، 

                                                           

 .147، ص 1، ج إحتاف أهل الزمانأمحد ، أبو الضياف،    59 
 .114، ص الديواناملرجع السابق،    91
  .91، ص ابن رشيق ونقد الشعر، عبد الرؤوف خملوف   91
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وحيبون الرجل وكتابه ويشغفون هبما، ومل ةملكوا شدة تأثرهم حىت يذهبوا بني خمتصر للعمدة، 
يضع خمتصرا عره؛ فهذا أبو عمرو عثمان بن علي بن عمر اخلزرجي الصقلي ومقلد لش

يفتنت بابن  -قدره على ع ل و   -عر ابن محديس الصقلية( وهذا الشاللعمدة يسميه )الع د  
 رشيق، فيقلده ويعارضه . 

وهكذا يستحوذ ابن رشيق بكفايته األدبية على البالط األديب بصقلية، كما كان زعيم 
.وكذا يكون عظماء الرجال أثرا 92القريوان وإفريقية  يفالبالط األديب للمعز بن باديس 

 . 91ه (716سنة ) -رمحة اهلل عليه -مازر جبزيرة صقلية يلقى ربه يفوشهرة، و 
وإذا كنا فيما سبق عرفنا جبانب من حياة ابن رشيق، وهو ما يتعلق بنشأته وتطورات 
 -حياته العلمية والعملية، واليت كان معظمها يف ظل بالط املعز بن باديس، فإنه حيسن بنا

أن نلقي الضوء على جانب آخر من حياته،  -وحنن ال نزال بصدد احلديث عن حياة الرجل
ريف به عن اجلانب األول. وهذا اجلانب اآلخر هو اجلانب الشخصي التع يفال يقل أمهية 

 حياته، وصفات ابن رشيق الذاتية .     يف
  

 نب شخصيتهاجو  1-1:2
جانبني  يفومن هذا املنطلق، سأذكر هنا أهم مالمح شخصية ابن رشيق، وسأدخلتها 

لتعطي صورة حية عامني، ويشتمل كل منهما على عدة مزايا وصفات ذاتية، تتضافر جمتمعة 

                                                           
 . 1169، ص 2، ج كشف الظنونحاجي خليفة،   92
ه (عن ست 716. وقد ذكر أنه تويف بالقريوان سنة ست ومخسني وأربعمائة )111ص  5، جمعجم األدباءانظر:   91

ىل جزيرة صقلية وأقام فيها بقية حياته، ومل ( سنة. قلت : ومعلوم أن ابن رشيق قد غادر القريوان بعد خراهبا إ66وستني )
 يكن ليعود إىل القريوان وقد خربت ودولة املعز هبا قد ذهبت . 
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 .2صفاته العلمية . -1ملالمح شخصية هذا الرجل. ويتجلى هذا على هذان جانبان مها : 
  .صفاته اخللقية

 
  أواًل: صفاته العلمية

: ابن رشيق عامل وأديب موهوب، واسع االطالع على  سعة إطالعه وثقافته 1-2:2
مصادر العربية وثقافاهتا املتعددة، ومل يقتصر أمر معرفته على مصادر العلم والثقافة للغة 

جمال الثقافة الشعرية.  يفالعربية فقط، وإمنا جتاوزها لإلمام مبا عند األمم األخرى، وخاصة 
ويتميز الرجل بكثرة حمفوظه من األقوال وطرائف األخبار، سواء وهو يتحدث عن الشعر أم 

العمدة كثريا من هذه األقوال واألخبار اليت ينسبها لغريه، مصدرا هلا  يفغريه. وقد أورد 
وحنوها،  من مثل: وذكر مجاعة، أو وقيل، وح كي، وقال بعضهم ؛بألفاظ عامة تدل عليها

 .97طالعهإوهي ألفاظ يستعملها بكثرة، وتدل على كثرة حفظه، وسعة 
طالعه وعلمه وثقافته، وذلك هو: تأثره بشيوخه، إوهناك سبب آخر مهم يف سعة 

بالط املعز من أنداد وأقران،  يف  له اللغة واألدب والنقد. كذلك ما قي   يفوتتلمذه عليهم 
وال ننسى أنه شاعر  ،ذلك من تنافس وتالقح فكريهم مشاعل علم وأدب، وما أدى إليه 

ذو حسٍّ وذوق فينٍّ أصيل، يقول الشعر وينقده، وحيتفي به ويكثر من روايته وحفظه، بل  
كان مولعا به، يصمد للدفاع عنه إىل درجة أنه يعمد إىل اختالق الشبه وإثارهتا، مث ينربي 

 .91للرد عليها

                                                           
. أما يف جمال كثرة حمفوظه ورواياته، 1ج لعمدة. ا 26،21، ص . يف جمال ثقافته الشعرية عند األمم األخرىانظر   97

 . العمدة، 1ج 12-19فانظر على سبيل املثال بايب: قضاء الشعر والرد على من يكره الشعر ص 
 .11-26، ص1ج العمدة،انظر أمثلة ذلك يف   91
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مث إن الجتاهه للتأليف  ،وعلمه، وزكى روحه الشاعرةطالعه إسعة  يفوكل ذلك مما زاد 
تعميق موهبة الكتابة والتأليف لديه، وحافزًا على العطاء، وكثرة  يفنواح  خمتلفة أثرًا بارزًا  يف

اإلنتاج، كما أنه برهان على سعة علمه ومتكنه من ناصية الكتابة واألدب، كيف ال وقد ترك 
 العلم والتأليف. يفباع بطول ال -مدى الدهر-آثارا تشهد له

 أمانته العلمية وتواضعه العلمي  1-3:2
اشتهر به  واألمانة العلمية، واإلشارة إىل املصدر الذي استقى منه، والتواضع العلمي أمر

مقدمة كتابه العمدة وهو  يفابن رشيق، وال أصدق تعبري عن ذلك مما قاله هو عن نفسه 
د أن تكلم على منزلته ومسو ه وقدره، وأن الناس الكتاب، فبع يفيتحدث عن منهجه وخطته 

 تصنيفه وألقابه.... قال: يفخمتلفون فيه، ما بني مقدم ومؤخر، ومقل ومكثر، متفاوتون 
حماسن الشعر  يفكتابه، ليكون: العمدة   يف"...فجمعت أحسن ما قاله كل واحد منهم 

إال ما تعلق باخلري وضبطته اطري، خكثره على قرحية نفسي ونتيجة أ يفوآدابه... وعولت 
الرواية، فإنه ال سبيل إىل تغيري شئ من لفظه وال معناه، ليؤيت باألمر على وجهه، فكل ما مل 
أسنده إىل رجل معروف بامسه، وال أحلت فيه على كتاب بعينه، فهو من ذلك، إال أن 

  96."خيتصُّ به واحد منهم دون اآلخر. يكون متداوال بني العلماء، ال
أما عن تواضعه  .كتابه  يفقول ابن رشيق عن أمانته العلمية، وقد صدقها عمله هذا 

مواطن كثرية منه، خذ مثال تقديره ألستاذه  يفعلى قارئ العمدة  فيالعلمي الذي الخي
م  كتايب  ورئيسه أيب احلسن علي بن أيب الرجال حني يرفع إليه كتابه العمدة يقول: ومل أ س 

ألكون كجالب التمر إىل هجر، وم هد ي الوشي إىل -هلل تعاىل مسوازاده ا -هذا باسم السيد

                                                           
 . 14البن رشيق ص العمدةانظر مقدمة لكتاب   96
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عدن، ولكن تزينًا بامسه الشريف، وذكره الطيب، واستسالما بني يدي علمه الطائل وأدبه 
 . 94الكامل

 مث يقول يف موضع آخر من مقدمته :
أعلم مبعذريت، وأقوم حبجيت، من أن أعرض خزيف على جوهره،  -أدام اهلل عزه-والسيد

أوأقيس وشلي بأحبره، بل أستقيله وأسرتشده، وأستعفيه وأستنجده، مث إين ال أظهر حرفا من 
كتايب هذا إال عن أمره وبعد إذنه، ألكون به أقوى ثقة، وله أشدُّ مقة، فإن وقع منه مبوقع، 

 ه يف موضع، بلغت اإلرادات، ورجوت الزيادات: وجل من قبول
 ب  ك  س  ن  ي    مث    رٌ ط  ق   ث  ي  الغ   ل  و  أ  و           ه  ض  ي  ب   أ   ل  ب  و ق   د  ب  ي    ر  ج  الف   ق  ر  ز  أ  و       

وإال سرتته سرت العورة، وطرحته طرح القالمة، لعل اهلل حيدث بعد ذلك أمرا، أسأله 
 .95العصمة والكفاية، مبنه وقدرته، ولطفه ورمحته يفحسن التوفيق واهلداية، وأرغب إليه 

ن تواضعه العلمي الذي رأيت مقداره، ال يتنايف أو يتعارض مع أوحتسن اإلشارة إىل 
صفة االعتداد بالنفس واستقالل الشخصية، اليت ال تناق  الروح العلمية احلقة، بل هي من 

، معتدا بنفسه، عارفا قدرها، ذا جرأة مستلزماهتا؛ ولذلك فإننا جنده مع تواضعه العلمي اجلم
  99إبداء الرأي، حىت مع كبار العلماء ومشاهريهم. يف

 
 الفطنة والذكاء وقوة الذاكرة والمالحظة   1-4:2

إنسان، إال للعلماء العباقرة من أمثاله، وال  يفوقلما جتتمع هذه الصفات العقلية كلها 
عجب فهو العامل األديب والناقد الشاعر، وكتابه العمدة قد م لئ باألمارات اليت تشهد له 

                                                           
 .نفس املصدر و الصفحة  94
 .19-15، ص  العمدة كتاب   مقدمة  95
 وغريها.  91-26، ص 1، جالعمدة  99
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امتالك هذه الصفات العقلية القيمة، وأكثر ما تبدو هذه  يفبأنه قد ضرب بسهم وافر 
للعديد من األعالم والشخصيات، اختزان ذاكرته  يفمواقفه النقدية، كما تبدو  يفالصفات 

 إحاطته الواسعة. يفو 
 
 

 
 صفاته الخلقية   1-5:2
 الحس الديني والغيرة اإلسالمية  - أ
مية، وذلك س الديين املتأصل والغرية اإلساليطالعنا ابن رشيق كثريا بشخصيته ذات احل  
هذا، أليس مسلما  يفثنايا نظراته النقدية اليت تستدعي موقفا دينيا معينا، وأي غرابة منه  يف

أحضان احلضارة اإلسالمية وتراثها الصاحل األصيل؛ من ذلك دعوته  يفقد ترىب وعاش 
حلوا باآلداب واألخالق العالية، يقول: من حكم الشاعر أن يكون حلو نالشعراء أن ي

 يءالشمائل، حسن األخالق، طلق الوجه، بعيد الغور، مأمون اجلانب، سهل الناحية، وط
عيوهنم، ويقربه من قلوهبم، وليكن مع  يففإن ذلك مما حيببه إىل الناس، ويزينه  األكناف،

لتهابه العامة، ويدخل اذلك شريف النفس، لطيف احلس، عزوف اهلمة، نظيف البزة، أنفاً، 
مجلة اخلاصة، فال متجه أبصارهم، مسح اليدين...إىل أن يقول: والشاعر مأخوذ بكل  يف

هذه الصفات واآلداب اليت نادى هبا، وحث عليها  يففهل . 111علم، مطلوب بكل مكرمة
أهل صنعته من الشعراء، وطالبهم باألخذ هبا، هل فيها صفة واحدة مل يأمر هبا الدين أو 

                                                           
 .196، ص 1، جالعمدة  111
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  ه  ينعى على أيب طيب املتنبئ غ ل وُّ  موضع آخر يفحيث عليها صراحة أو ضمنا؟ وها هو 
 قوله :  يفوإفراطه 

 كأين بى اإلسكندر الس د  من عزمي     من خربيت هباكأين دحوت األرض          
. نعم تعاىل اهلل 111فشبه نفسه باخلالق، تعاىل اهلل عما يقول الظاملون ع لوًّا كبريًا :قال 

عما يقول الظاملون علوًا كبرياً، فأي حس ديين ةملي مثل هذا االنتقاد. ومن صور غريته 
من قصة تطاول األخطل ندمي عبد امللك بن مروان  اإلسالمية على الدين وشعائره: ما أورده

 ذلك ...فقال ابن رشيق شامتا له: يفعلى جرير، حني تطاول على الدين، وقد بلغ املدى 
         :الطعن على الدين، واالستخفاف باملسلمني يفحىت قال جماهرا، لعنة اهلل عليه، اليسترت 

 ياألضاح   م  حل    ل  آك  ب   ت  س  ل  و       اعً و  ط   ضان  م  ر   م  ائ  ص  ب   ت  س  ل  و  
 األبيات....وهي مشهورة، لعنة اهلل عليه وعلى أمثاله .     

الدين على  يفقال ابن رشيق: وهذه غاية عظيمة، ومنزلة غريبة، محلت على املساحمة 
 .112مثل ما تسمع وامللوك ملوك بزعمهم

وموقف آخر من مواقف نقده النزيه والصريح أمثلته عليه فطرته السليمة، وغريته وحسه 
أيب تفسريهم لقول  يفاإلسالمي املتأصل، فهو يردُّ زعم بع  املفسرين والشراح، وخيالفهم 

    اخلمر هي يل وقل مخرا فاسقين أال              :نواس
وقل يل هي اخلمر التلذذ بذكرها، فإهنم قد أخطأوا  :فإذا كانوا يرون أنه إمنا أراد بقوله   

وجه الصواب، وإمنا وجه احلق أنه إمنا أراد العبث واخلالعة اليت بى عليها القصيدة كلها، 
 الشطر الثاين:  يفودليل ذلك قوله 
 وال تسقين سرا إذا أمكن اجلهر                               

                                                           
 .11، ص 1، جالعمدة   111
 . 77، ص 1ج نفس املصدر  112
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شرب اخلمر، اليت ال  يفباالة بالناس واالكرتاث هبم وقد ذهب مذهب اجملاهرة، وقلة امل
يقول  ابن رشيق معقبا على ذلك: وقد ثبت أن املأمون  111حرمتها بني املسلمني يفخالف 

مذام ه أنه صحب شاعرا من أمره ومن قصته أنه جياهر  يفذم أخاه األمني على املنابر، وذكر 
 وأنشد البيت:هلا كذا، و  قصيدة أ   يفباملعاصي، ويقول 

 جنرُّ بأذيال الفسوق وال فخر  فبتنا يرانا اهلل شر عصابة                 
 -وهي كثرية مبثوثة خالل عمدته -النقد يفوإنك وأنت تقرأ له هذه املواقف اإلسالمية 

متلك إال أن تثين على الرجل وتشكره عليها، ذلك أن صاحبنا صريح مع نفسه، حيمل  ال
قلبا مؤمنا امتأل غرية واعتزازا بدينه وإسالمه، وةمتلك عاطفة إسالمية فريدة، يقصر عنها كثري 

حني  -كل العجب  -من الشعراء والكتاب كالنقاد ولكنك ال تلبث أن يساورك العجب
ولقد قيل عنه، بل -والسلوك والسرية مها ميزان وحمك الرجل -عرهسرية الرجل وش يفتنظر 

دينه رقة، كيف ال وشعره ينمُّ عن ميل إىل الغلمان، وحديث  يفلقد قال هو عن نفسه بأن 
 عن الشراب...

دينه رقة، ال يتخرج من اإلمث،  يفيقول عبد الرؤوف خملوف: ويشهد هذا كله بأن كانت 
 شعر له جاء فيه: يف بذلك وال ةمتنع أن يصرح هو

  ةفابعث إيل  بشُّق      ة                    إين لق يت م شق                  
  117ة           ومثل دي ين ر ق   كمثل وجهك ح س نا                     

تعجب حقا منه كيف يناق  نفسه، ويأيت هو مبا ينهلى عنه، ويكرهه من غريه، ويصرح 
هو بفعله جماهرا، كما صرح غريه وجاهر؟. إن هذا من عجب التناق  املزرى بصاحبه، ما  

                                                           
 .97-91، ص 1، جالعمدة  111
 .111ص  ديوان ابن رشيق،البيتني يف  انظر ؛91ص ابن رشيق ونقد الشعر،  117
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كنا نوده لناقدنا وشاعرنا املوهوب ذى احلس اإلسالمي ولكن تلك نتيجة الزدواج وانفصام 
 ستقيمة.الشخصية غري السوية امل

 

  إيثاره للسالم والمودة  - ب
يتقيه، فإن  إن رضى الناس كسب غال يسعى إليه ابن رشيق، وإن عداوهتم لشرُّ ما     
إىل شيء من ذلك، اكتفي باالنتصار لنفسه بالتلويح والتعري  دون التصريح، فذلك  اضطر  

 أليق وأمجل. 
يقول خماطبا مجاعة الشعراء، بأن يلزموا حدهم، ويطلبوا السالمة ألنفسهم، فذلك خري 
 يفهلم وأقوم، خاصة مع والة األمر وذوي السلطان: وأمحق الشعراء عندي من أدخل نفسه 
هذا الباب أو تعرض له، وما للشاعر والتعري  للحتوف؟ وإمنا هو طالب فضل، فلم ي ضي ع  

الدول، فإن دعت إىل  يفوإمنا هو رأسه، وكل شيء حيتمل إال الطعن رأس ماله؟ السيما 
ف ة، فتعصب املرء ملن هو  ملكه وحتت سلطانه أصوب، وأعذر من كل  يفذلك ضرورة جم  ح 

  .111جهة، وعلى كل حال....
وهذا حديث ابن رشيق الذي ي ن مُّ عن روح عالية، ونفس أبية، دعوات سالم وأمان، 
وإيثار للراحة واملودة، وغال فما الذي ةمنعه من ذكر هؤالء الذين يعرفهم من أهل عصره 
وبيئته، وهذا ابن شرف القريواين أحد أقرانه وأنداده من الشعراء والكت اب، الذين امتأل هبم 

احلطوة لدى املعز،  يفوبالطه األديب، وابن شرف هذا أكرب منافس البن رشيق ديوان املعز 
التنافس والتزاحم على الظفر برضى  يففقد ناال مامل ينله سوامها، وقد كان هلذ األثر الكبري 

 هذا:  يفاألمري الذي يعلم ما بينهما، ويقول ياقوت 

                                                           
 .41، ص1،  جالعمدة  111
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حضرته  يفى سائر من وكان ابن شرف وابن رشيق صاحب العمدة متقدمني عنده عل
من األفاضل واألدباء، فكان يقرب هذا تارة، ويدين ذاك تارة، فتنافسا وتنافرا مث هتاجيا، 

. نعم وقد جرى 116 يتغري أحدمها على اآلخر مبا جرى بينهما من املناقضات ولكن مل
 بينهما من املنافرات واملهاترات ما ال يكاد يوصف شدًة وكثرة.....

ا ألف ابن رشيق كتابه العمدة، نال منه بع  معاصريه، بنقدهم إياه ويقول خملوف: ومل
بع  أبوابه، وظين أن كان على رأس هؤالء ابن شرف، فقال الرجل فيهم: وهذا باب  يف

خيتلط على كثري من الشعراء ممن ليس له ثقوب بالعلم، وال حذق بالصناعة، كجماعة ممن 
با عليه فيها، كاذبا فيما ادعاه منها، ولتعرفنهم بلدنا باملعرفة، وينسب إليها مكذو  يفوسم 
  .114حلن القول يف

 موضع آخر، فيقول: يفوي عر ض ابن رشيق هبؤالء العائبني 
بلدنا هذا من احل فاث قد صاروا ثعابني، ومن البغاث قد صاروا شواهني، إن  يفوكم 
هذا الكتاب،  يفأرضنا يستنسر، ولوال أن يعرفوا بعد اليوم بتخليد ذكرهم  يفالبغاث 
ل  ه، لذكرت من حلن كل واحد منهم وتصحيفه، له، وحيصى زل  دُّ خ ط  لة من يعمج يفويدخلوا 

وفساد معانيه، وركاكة لفظه ما يدلك على مرتبته من هذه الصناعة اليت اد عوها باطال، 
وانتسبوا إليها انتحاال. وقد بلغين أن بع  من ال يتورع عن كذب، واليستحيي من 
فضيحة، زعم أين أخذت عنه مسائل من هذا الكتاب، لو سئل عنها اآلن ما علمها، 

 واالمتحان يقطع الدعوى كما قال بع  الشعراء :
 فضح االمتحان ما يد عيه     من حتلى بغري ما هو فيه            

                                                           
 .14،  ص 19ج ،معجم األدباءياقوت احلموى،   116
 .57، ص 2، جالعمدة. وكتاب 111، صابن رشيق ونقد الشعرعبد الرؤف خملوف،   114
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وكنت غنيا عن هتجني هذا الكتاب باإلشارة إىل من أشرت إليه آنفا من ذكره، وعزوفا 
 115هبميت عن االحنطاط إىل مساواته، ولكن رأيت السكوت عنه عجزا وتقصريا..

ى ولقد رأ ،والطعن والغمز والتعري  النكاية يفاإليالم واإلقذاع  يفوهذا أسلوب غاية 
كتابه وكشف عن عيوهبم وعوارهم   يفالسكوت هبم عجزا وتقصريا، ولو أنه خلدهم بذكرهم 

دليال ملا عدا وجه احلق والصواب، وجزاء سيئة مثلها، ولكنه متخذا من احلق والربهان رائدا و 
 عفا وأصلح، وصرب وغفر، وذلك من عزم األمور. 

 
 

 إعجابه بنفسه   -ـج       
وابن رشيق معجب بنفسه، مدل بشعره، فخور به، إىل درجة مست به ألن          

 مرتبته، ويستدل القائلون بذلك بأمور هي:  يفيعارض أبا الطيب، وجيعل نفسه 
 نزوع املغاربة إىل مشاهبة املشارقة وتقليدهم . -

 استشهاده بشعره بعد شعر أيب الطيب املتنيب. -

ويرد ذلك،  ،119رواية ابن بسام: أن ابن رشيق نازعته نفسه ألن يعارض أبا الطيب -
الفكر واألدب،  يفم علي سننهم بأن تقليد املغاربة للمشارقة، ومشاهبتهم هلم، وحماولة سريه

أمر فطروا عليه، ألهنم يرون فيهم املثل األعلى، واملغلوب مولع بتقليد الغالب كما يقول ابن 
 من التقليد املساواة والتشابه التام. -أبد –خلدون، على أنه ال يلزم 

ه يرفع أيب الطيب، فليس يلزم من هذا األمر أن االستشهاد بعد شعر يفأما إيراده لشعره 
وهو  -تواضعه اجلم، مث إنه من حقه يفشعره إىل منزلة شعر أيب الطيب، وهو من عرفناه 

                                                           
 .219، ص2، جلعمدةا  115
 . 219-211، ص ابن رشيق القريواين وآراؤه البيانية والنقديةحممد سالمة يوسف،   119
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أن  -ين كما سرتى بعدمن الشعراء اجملد   الشاعر الذي ال يقل أثر شعره جودة عن كثري
 يستشهد به كغريه من الشعراء، سواء أورده بعد شعر أيب الطيب أم غريه أم قبلهما.

منازعته نفسه ملعارضة أيب الطيب، فهي إن صحت عن ابن  يفأما رواية ابن بسام عنه 
رشيق، فإنه مل يلبث أن كف عن ذلك، حني رأى أنه دون ما أراد كما يقول ابن بسام 

 .111نفسه
 يفمث ما املانع أن يعجب شاعر مقتدر كابن رشيق بشاعرية املتنيب، فيحاول معارضته 

رضاه وإعجابه، فهل يلزم من هذا اإلعجاب واملعارضة غروره  إحدى قصائده اليت نالت
 وفخره بشعره. 

، وأين يتأتى له هذا الفخر، وذلك 111الشعر يفوقد كان معرتفا حبق أيب الطيب وفضله 
حق نفسه: وقد صنعت  على ضعف متى  يفالغرور؟ وهو من عرفنا مقدار تواضعه، اقرأ قوله 

 .112وتأخر وقيت
آداب الشعر، خماطبا أصحاب صنعته: وال جيوز  يفى عقده الباب الذ يفوقوله 
 يفأن يكون معجبا بنفسه، مثنيا على شعره، وإن كان جيدا  -كما جيوز لغريه  -للشاعر

ذاته، حسنا عند سامعه، فكيف إن كان دون ما يظن؟ كقوم أفردوا لذلك أنفسهم، وأفنوا 
 . 111جل: فال تزكوا أنفسكمفيه أعمارهم وما حيصلون على طائل، وقد قال اهلل عز و 

                                                           
 .21-27ص  .1949، 1، حتقيق إحسان عباس ط.1، القسم الرابع، ملذخريةانظر كتاب ا  111
. قال ابن رشيق يف حق أيب الطيب: وقد أريب أبو الطيب على كل شاعر يف وجود فصول هذا 219،  ص1، جالعمدة 111

 الباب الثالثة. يعين: اإلبتداء واخلروج والنهاية. 
 .21، ص2، جنفس املصدر  112
 .211، ص 1، جنفس املصدر  111
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موضع آخر: وجيب على الشاعر أن يتواضع ملن دونه، ويعرف حق من فوقه  يفويقول 
 .117من الشعراء....

خرى أعلى أنه كانت هناك أوجه شبه مؤكدة بني صاحبنا وأيب الطيب، فلعلها من جهة 
طبيعة حياة   يف وأعين بتلك اجلهة ظروف احلياة املشرتكة، واخلصائص املتشاهبة 111غري الشعر

حياة كل منهما، من خالل ظروف البيئة واحلياة االجتماعية اليت أحاطت هبما؛ فهما 
على النهاية، إال أهنا  يفشاعران، وشاعرا بالط أمري، ناال من الرضى واحلظوة لديه ما أو 

 ،حظوة كد ر صفوها وجود الن د  واملنافس لكل منهما، فانتهت إىل التنافر والوشاية والعداوة
 تلك أوجه الشبه اليت مجعت بني الشاعرين. 

   خفة الروح  -د
ومما يتمتع ابن رشيق من صفات أخالقية حمببة: خفة الظ ل ، ووطاءة الكنف ولني 
بب ة، وقد سجل لنا شعره  اجلانب، ذو روح تفي  ظرفا ودعابة مستملحة، وط ر فًا ف ك ه ًة حم 

حممد بن شرف  يفالطوسي وكان أعمى، و  يفو نفسه وكان أحول،  يفمن ذلك، فمنه: قال 
 وكان أعور:

 ألهنم يبصرون الناس أنصافا   العور من تيه ومن صلف يفال بد           
      ألهنم ينظرون الناس أضعافا     ة                     ل يلفي ذا مكارمكل أحو و           
     116على القياس ولكن خاف من خافا   والع مي أوىل حبال العور لو عرفوا            
 

                                                           
 . 212، ص 1، جنفس املصدر  117
على أن الناظر املنصف، والناقد الفين احلاذق إذا نظر بإنصاف وإمعان يف شعر الرجلني، فسيجد بينهما تشاهبا كبريا،   111

 .272، ص ابن رشيق الناقد الشاعرخاصة يف الديباجة لشعر كل منهما... انظر كتاب خملوف، 
 .114-116، ص ديوان ابن رشيق  116
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 المحمودة هخالقأ -هـ 
حياتيه االجتماعية والعلمية أنه  يفوإضافة إىل أخالق ابن رشيق اجليدة، وسلوكه العام 

خالق احملمودة، فقد وضحت فيه صفات من أمهها أنه كان يؤثر ألعلى درجة عالية من ا
بني أيدينا من شعره الفين األصيل، فهو  السالم واملودة تشهد بذلك سريته، وينطق هبا ما

سجل حافل رسم فيه صاحبه صورة حية صادقة لكثري من معامل شخصية، وذلك هو 
الشعر الطبيعي ذو الفنية الصادقة، القادر على رسم صورة صاحبه مبالحمها املميزة، فكان 

قادر على للتعريف بقائله، وذلك الشاعر هو الشاعر الفين األصيل ال بذلك أصدق مصدر
فال جير  ه ونفسه، حىت لكأنه جزء من كيانه،شعره من روح يفرسم تلك الصورة مبا يبثُّه 

االنتصاف لنفسه  يفىل شيء من هذا، اكتفي إعلى نفسه عداوات الناس، وإن اضطر 
التصدي للحكم  يفبالتلويح دون التصريح . وكثريا ما كان ينعي على الشعراء اندفاعهم 

 -باب التعرض للحكم –هذا الباب  يففيقول مثال: وأمحق الشعراء عندي من أدخل نفسه 
وما للشاعر والتعرض للحتوف... وإمنا  هو طالب فضل ... وكل شيء حيتمل إال الطعن 

ملكه، وحتت  يفىل ذلك ضرورة جمحفة، فتعصب املرء ملن هو إالدول، فإن دعت  يف
 .  114سلطانه، أصوب 

ببع   –إضافة إىل ما سبقت اإلشارة إليه  -وما وصل إلينا من شعر ابن رشيق ينطق
 املزايا األخالقية ومالمح شخصيته، فمن ذلك: 

 إبقاؤه على الود والوفاء حىت مع  اجلفاء. يقول:
 115عفاف يفصلة أو قطيعة      من جفاين فإنين غري جاف                

                                                           
 .19، ص 1، جالعمدة  114
 . 11، للشيخ عبد العزيز امليمين، ص وابن رشيق.  115، ص شيقديوان ابن ر   115
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كنا قد ذكرنا بأن صاحبنا يتمتع بروح خفيفة تفي  دعابة وظرفا، إال أن تلك الروح 
فتستويل على  -وذلك من طبيعة البشر ولوازم القدر –ما يكدر صفوها  –أحيانا  –يشوهبا 

وجوههم،  يفنفسيته وشخصيته كآبة وانقباض يقبضه عن أصدقائه فيعرض عنهم، وي  ق ط ب 
وفاؤه وصدقه مع نفسه واآلخرين إال أن يقول هلم بأن ما ترونه  ولكنه مع ذلك يأىب عليه

 مين من صدٍّ وإعراض ليس من سوء طوية أو غ لٍّ أو ضغينة:
 ي    وق ل  على مسامعه كالم  أحب أخي وإن أعرضت عنه                  
 دامأثر امل     يفيب راض      كما قط ب ت            وجهه تقط يفويل                
    كامن حتت ابتسام   وب غ    غ       ري ب    ب  ت  ق طُّب من غور                 

  
وهو قنوع يرضي بالقليل، وخياف اجملازفة، بل متواكل، يؤثر القعود على السعي 

 هذا: يفوالكسب، وقال 
 ب      مل ينل بالك د  والتعة       ما                دع يفيعطى الفىت فينال                 
 فاطلب لنفسك فضل راحتها     إذ ليست األشياء بالط لب                
ب      فرجاء  رب ك أعظم  السبب            رزق بال سب إن كان ال                

119 
 ومع قنوعه وتوكله، فهو كرمي ذو مروءة ومساح وجود، يشكو إلينا حاله، فيقول:

 ري  ج ود ي     ر ب  كل  شيء غ قد أحكمت م ين  الت جا                      
 د          ت  ألقبض ن  بيدي شدي  ب                       أبًدا أقول لئن ك س                 
  121د          ت  إىل السماحة من جديد             ت  ع       حىت إذا أثري               
  األكفاء، وينهى عن مالحاهتممث إنه يؤثر البعد عن غري                

                                                           
 .12للميمين، ص ابن رشيق. وانظر 12،11إلبن رشيق، ص  الديواناألبيات يف   119
 .12للميمين، ص  ابن رشيق. وانظر 61، ص  نفس املصدر  121
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 وت        نفثة الص ل  الص م           نا               ي ي إلأيُّها املوح                
 121 وتالسُّك   يفب نطق ر          ما سكتنا عنك عيًّا                   
 
 المؤثرة فيهاالعوامل شخصيته الثقافية و   2-7:2

جمتمع من اجملتمعات، وأهم  يفجتماع، هي مبعين طريقة احلياة االالثقافة عند علماء 
عنصر فيها أهنا من صنع اجملتمع الذي تقوم فيه، وإهنا تشمل كل ما هو مشرتك بني مجيع 
أفراده. فطرق التسلية، والعادات الدينية، ونظم احلكم، ومعايري األخالق، وطرائق احلياة، 

ده يكون وحبسب حظه منها ونوعها عن ،يسمى ثقافة، وكل ما يتعرض له الشعب الواحد
 .122سلم الرقي واحلضارة  يفوضعه 

إذ هي مقدار ما حيصله الفرد أو  عرف علماء األدب فشيء غري ذلك، يفأما الثقافة 
الشعب من ألوان املعرفة بصنوفها، وتأيت هذه للفرد، إما من شيوخ جيلس إليهم  يفيشيع 

خذ يأشيوخ  ويتلقى عنهم، ويقعد بني أيديهم، يسمع وينقل ويروي ويناقش، وإما من
هذا اجملال  يفونريد بالوساطة  يق مباشر كالذي سبق، بل بالوساطة،عنهم، ولكن ليس بطر 

ذاعة وال صحافة وال شيء من هذا إالقدمي غريمها، فال  يفالكتاب أو الرواية، إذ مل يكن 
 121الذي وصلت إليه حضارتنا. 

بعد النظر  –يت ونظرا لتشعب عناصر هذا املبحث، واختالط هذا العوامل، فقد رأ
 تصنيف ما تواصلت إليه بالعوامل التالية: -والتمحيص
 

                                                           
 .12للميمين، ص  ابن رشيق. انظر 77األبيات يف الديوان ص   121
 .115، ص ابن رشيق ونقد الشعرخملوف، عبد الرؤوف،   122
 .نفس املصدر والصفحة  121
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   شيوخه   1-6:2
جمال  يفميدان العلم والتأليف، و  يفلقد درس ابن رشيق وتتلمذ على شيوخ هلم باع 

مذه لالبالغة والنقد على وجه اخلصوص، أخذ عنهم وقرأ عليهم، وال يلزم أن يكون تت
مباشر، وسنعرض لذكر شيوخه الذين أخذ عنهم وأفاد منهم  عليهم أو أخذه عنهم بطريق

 :بالطريقني كليهما
 
 يوخ أخذ عنهم مباشرةالش  - أ

 أبو عبد اهلل حممد بن جعفر القزاز التميمي القريواين:  -1
ه . وهو من 712تقريبا، وتويف سنة   ه 122وهو من كبار علماء القريواين، ولد سنة 

أوائل الذين أخذ عنهم ابن رشيق أخذ مباشرة ومساع وجمالسة، أدرك من حياة شيخه ست 
اللغة والنحو  يفوأبو عبد اهلل القزاز إمام  ،سنوات، منذ أن كان عمره ستة عشر عاما

 يقول عنه تلميذه ابن رشيق : هذه العلوم مصنفات قيمة، يفوالبالغة والنقد، وله 
 كتاب التهذيب، وهو كتاب كبري حسن متقن يقارب اللغة يفكتاب اجلامع وهو جامع 

 .127أليب منصور األزهري
. وقد أفاد 121ترمجة حسنة شعراء القريوان يفأمنوذج الزمان كتابه   يفكما ترجم لشيخه 
 .126مواطن كثرية من العمدة يفمنه وأخذ عنه وأشار إليه 

 أبو عبد اهلل عبد العزيز بن أيب سهل اخلشين الضرير:  -2

                                                           
 . 111، الطبعة األخرية، ص 15، جمعجم األدباءياقوت احلموي،   127
 .41. حىت 61. وقد ترجم صاحبه ترمجة ضافية.انظر ص 65،  ص كتاب البالط األديبأبو عبد اهلل،   121
 . 156ص  2، ج111، 114، ص 1املرجع السابق، ج  126
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. 124قدر كبري من العلم بالشعر، وشاعر مطبوع ىعامل باللغة والنحو، أديب وناقد عل
 : األمنوذج يفوقال عنه  أدركه صاحبنا وأخذ عنه وأفاد منه،

ومل ير قط ضرير كان مشهورا باللغة والنحو، مفتقرا إليه فيهما، بصريا بغريمها من العلوم، 
أطيب نفسا، وال أكثر حياء مع دين وعفة، أدركته وقد جاوز السبعني والتالميذ يكلمونه 

 . 125فيحمر خجال
 أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن السمني:  -1

العمدة، وعرض عليه بع   يفأحد شيوخه الذين التقى هبم وأخذ عنهم، روي عنه 
 .129املسائل املشكلة

 صري القريواين:راهيم بن علي بن متيم األنصاري، املعروف باحل  أبو إسحاق إب -7
ه . جاوز 711ولد بالقريوان وهبا نشأ وتلقي العلم على أعالمها، وتويف باملنصورة سنة 

الكالم،  برتتيلأمنوذجه. ومما قاله فيه: كان شاعرا نقادا عاملا  يفاألشد  كما يقول ابن رشيق 
وابن رشيق  سنوات قبل وفاته بسبع 111وقد عاصره واجتمع به وأفاد منه  111وتفصيل النظام

مرحلة الصبا والشباب. وليس صحيحا عندى ما قاله بعضهم بأنه مل يكن شيخا  يف
ثين  يفلصاحبنا مستدال بإحياء القصة اليت وقعت بينهما، وذلك حني حنج ابن رشيق 

األعمار، إذ ال ةمكن برأي احملتج طبقات الشعراء على أساس  يفاحلصري عن عمل كتابه 
 أن يسيء األدب مع شيخه وأستاذه.

                                                           
 .112...ص البالط األديب  124
 . نقال عن العمري يف املسالك.112، املعز بن باديس صالبالط األديب  125
 .119، ص 2، ج216، ص1، جالعمدةكتاب    129
 .يجممل تاريخ األدب التونيس. نقال عن حسن حسين عبد الوهاب يف 51-46، ..ص البالط األديب  111
 .111، صابن رشيق ونقد الشعرخملوف عبد الرؤوف،   111
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وحدة  يفأكثر من موضع من كتابه العمدة كما  يفوقد أفاد منه ابن رشيق ونقل عنه 
 ، العمدة فإن التشابه يكاد يكون تاما111ص 2، ج  زهر اآلداب 16ص 1القصيدة ج  

كان شبان القريوان جيتمعون عنده ويأخذون عنه،   :وعنه يقول إىل غري ذلك مما ال يعنيين حصره،
 .112 وانثالت عليه الصالت من اجلهات، ورأس عندهم، وشرف لديهم، وسارت تأليفاته

 
  شيوخه الذين أخذ عنهم بطريق غير مباشر - ب

وهؤالء ك ثٌر يصعب حصرهم، ألن كل من قرأ له وتأثر به فهو شيخ له، وإن من أهم 
 ابن رشيق:  يفهؤالء وأشدهم تأثريا 

 أبو حممد عبد الكرمي بن إبراهيم النهشلي التميمي:   -أ

مبادئ تعليمه باحملمدية، مث وهو عامل باللغة وأيام العرب وكاتب وناقد وشاعر، تلقى  
ذلك شأن غريه من طالب العلم  يفلقريوان حاضرة امللك والعلم واألدب، شأنه رحل إىل ا

الذي  111إسهاب  يفإذ ذاك، فأخذ العلم عن علمائها حىت نبغ واشتهر وترجم له امليمين 
 يفيعنيين بالنسبة هلذا الشيخ أنه كان أحد أساتذة النقد الذين أخذ عنهم ابن رشيق فيقول 

اب الزهد ب يففشعر هو خري كله، وذلك ما كان  :باب حد الشعر: الشعر أربعة أصناف
وشعر وهو ظرف كله  .واملواعظ احلسنة، واملثل العائد على من متثل به باخلري وما أشبه ذلك

وشعر  ،األدب يفاألوصاف والنعوت، والتشبيه وما يفنت به من املعاين  يفوذلك القول 
يتكسب به، وذلك أن حيمل إىل كل سوق ما يتفق فيها، وخياطب كل إنسان من حيث هو 

 .      117من جهة فهمهويأيت إليه 
                                                           

 .111، ص1، ج وفيات األعيانابن خلكان،   112
 .71، ص2، ج العمدةابن رشيق ،   111
 .95، ص1، ج العمدة  117
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وقد ذكر  .؛ قرأه ابن رشيق وأفاد منهاملمتع يف علم الشعر وعملهومن أشهر كتبه كتاب 
، وأشار بكتابه هذا من دون أن يذكر امسه، مكتفيا باإلشارة 111العمدة يفعبد الكرمي كثريا 

ه  بالقريوان أو باملهدية كما قال ابن 711وتويف سنة  .116إليه بلفظ: كتابه املشهور
 .114رشيق
عبد العزيز امليمين: فقد عده ضمن شيوخه الذين أخذ عنهم مباشرة، ذاكرا بع    -بـ 

أثر غريه، يقول :.. واقتدينا صاحب  فيويبدوا أنه اقت ،األدلة اليت ال تستقيم مع ما أراد
حضارة القريوان  يفبساط العقيق  :كتابه يفيعى حسن حسين عبد الوهاب  –البساط 

 .115عده من مشاخيه وإن مل نره لغريه يف -وشاعرها ابن رشيق
   آثار المتقدمين فيقراءاته ونظره    1-7:2

علوم اللغة واألدب والبالغة  يفوقد اطلع ابن رشيق على الكثري من آثار السابقني 
البالغة والنقد بوجه خاص،  يفكتب املشارقة ومصنفاهتم   يفوالنقد وأكثر من القراءة والنظر 

 -كما ذكرنا  –فنقل عنهم، وتأثر هبم، ولكن بعد نظر وتقليب وتدقيق ومتحيص، فكان 
روايته وتأييده لرأي أو تفنيده، ذا شخصية  يفمتثله واستشهاده، ذكيا فطنا عميقا  يفواعيا 

لك كله باحلجج القوية واألدلة القاطعة. علمية ذات استقالل وجرأة رأيا ومذهبا، مؤيدا ذ
: احلامتي، وابن املعتز، -على حنو ما أشرنا  -ومن هؤالء العلماء الذين قرأ هلم وتأثر هبم

واجلاحظ، وقدامة، وابن قتيبة، والرُّم اين، والقاضي اجلرجاين، واآلمدي، والصويل، 
الزجاج، وابن سال م، وأبوعمرو وابن وكيع، والن حاس، و  واألصمعي، واألخفش، وأبو عبيدة،

                                                           
 .27، ص 1، ج العمدة  111
 .112، ص 1، ج العمدة  116
. واألرجح  وفاته " باملهدية" . انظر كذلك ص 111" للدكتور املنجي الكعيب صالنهشلي القريواينانظر إىل كتاب "  114
 .البالط األديب،  من كتاب 16، من الكتاب املذكور، وص  111
 .71، ص كتاب العمدةابن رشيق،   115
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بن العالء، واملربد... وغريهم كثري؛ خاصة إذا علمت أنا الرجل كثريا ما يستعمل بع  
استشهاده وروايته من دون تصريح باسم من روى عنه؛ من مثل قوله : "وقال  يفاأللفاظ 

 .171بني"أو: وقالت طائفة من املتعق 171"أو: "وقال بع  النقاد 119غري واحد من العلماء"
 
 اللغة والرواية والشعر فيطالعه إمعرفته وسعة أفقه و   1-8:2

كما   -إن مل يكن بالعامل املباشرو  وهذا أحد عوامل شخصيته البالغية والنقدية، وهو
إال أننا بعد النظر املتأمل فيه، وإدراك مدى شدة ارتباطه بشخصية أي   -يتبادر ألول وهلة

ق من خالل ما كتبه ومدى قوة تأثري هذا يشخصية ابن رش يفبالغي وناقد، وبعد التأمل 
فيه وإفادته منه وصقله لشخصيته العلمية؛  -أقصد جانب اللغة والرواية والشعر -اجلانب

 يفالبالغية والنقدية منها بوجه خاص. أقول: بعد النظر والعلم مبا أشرنا إليه، فإننا ال نرتدد 
شخصية الرجل البالغية  يفقه، وذا أثر كبري عد  هذا اجلانب عامال مستقال عن ساب

 والنقدية.
 
 عبقريته واستعداده الفطري 1-9:2

 يفرية واملوهبة األدبية والشعرية، واليت نشأت معه قوهذا هو االستعداد املتمثل بتلك العب
لقة  وطبيعة ال اكتسابا، ونشأ معها كذلك ما ي زك يها وي نم يها من مظاهر ومزايا  طبيعته خ 

 شخصية.

                                                           
 .122، ص1، جالعمدة  119
 .121، ص املصدر السابق  171
 .111، ص نفس املصدر  171
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وسنذكر مظاهر هذه العبقرية وشواهد تلك املظاهر، إال ما ذكرنا من شواهد أثناء 
 التعريف بالرجل، فسنكتفي مبا هنالك.. خوف التكرار واإلطالة:

العقلية على احلفظ واالستيعاب، والذكاء وقوة الذاكرة؛ مظاهر: حب االطالع، والقدرة 
وكذلك التواضع العلمي واخللقي،  ، وقوة املالحظة، وحسن االستداللومظاهر الفطنة

. وما يتمتع به من نزعة وغرية دينية ذات حس 172نصافإلواألمانة العلمية، وروح العدل وا
فإهنا قد أملت عليه  -موضعه يفوإن كان فيها ما يناقضها مما أشرنا إليه  –إسالمي متأصل 

 صفاته اخللقية. يفمواقف نقدية خاصة، وقد تقدم بيان شىء منها أثناء التعريف به 
يضاف لذلك تلك السمة الشخصية املميزة؛ فصاحبنا ذو شخصية مستقلة؛ ذات 

 مع روحه املتواضعة.  يفتناإبداء الرأي بصورة ال ت يفاعتداد بالنفس وجرأة 
تتساوق وتتضافر مجيعها من دون أن يتخلف  بن رشيق ومزاياها،عبقرية ا تلك مظاهر

منها مظهر واحد، لتنه  باستعداده الفطري وعبقريته وموهبته، فتنميها وتزكيها لرتتفع هبا 
 إىل قم ة التمكن والقوة.

 
 كونه شاعرا    1-11:2

تكوين شخصيته البالغية  يفومن العوامل اليت ساعدت كثريا، وكان هلا كبري األثر 
مقدمة الوسائل  يفكونه شاعرا، مهتما بالشعر؛ فقراءة الشعر وحفظه وروايته تقف   ،والنقدية

وابن رشيق قرأ الشعر  ،واألسباب اليت عدها علماء النقد من لوازم ثقافة الناقد األديب
ونوادر، مكثرا من  تخبار وحكاياه مع كل ما يتصل به من أقوال وأوحفظه ووعاه وروا

لك كله، بل إنه حمبٌّ للشعر، مولع به، صامد للدفاع عنه  ال يكاد يوصف، حىت إنه ذ

                                                           
 .21-21، ص قراضة الذهبابن رشيق،   172
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الشعر إنه  يففإن قيل  وله، مث ينربي للرد عليها ودحضها،ليختلق الشُّبه، ويثري القضايا ح
 . 171ذلك؛ مل يلحقه من ذلك إال ما يلحق املنثورسبب التكلف، وأخذ األعراض وما أشبه 

حشد فيهما 177الرد على من يكره الشعر يففضل الشعر و  يفوقد أقام يف العمدة بابني 
من األقوال والردود والشواهد ما يشهد بصدق نزعته إىل الشعر ووالئه له، وقدره إياه حق 

وأبقى من املال، وأنفس  قدره. وال عجب، فالشعر عنده : أخو األدب، وجتارة العرب...
 .171ذخائر الرجال

 ومن فضائل الشعر الىت أوردها:
 ، وخياطبه بالكاف كما خياطبه أقلأن الشاعر خياطب امللك بامسه، وينسبه إيل أ م ه

املدح وأعظم اشتهارا للممدوح، كل ذلك  يفالسوقة؛ فال ينكر ذلك عليه، بل يراه أوكد 
 .176ه على مر الدهور واختالف العصور....حرص على الشعر، ورغبة فيه، ولبقائ

 
 شهرته وتأثيره   1-11:2

احملمدية وهبا نشأ نشأته األوىل، وعلى  يفبأنه ولد  -أثناء التعريف به –سبق القول آنفا 
يد علمائها تلقى مبادئ العلوم واألدب، وتاقت نفسه للمزيد، فرحل إىل "القريوان" سنة 

 ه  ، وامتدح مواله األمر املعز بن باديس بقصيدة نونية مطلعها:716
 ذ م ت لعينك أعني الغزالن        قمر أقر حل سنه القمران               

                                                           
 .26، ص 1، ج العمدة  171
 .12-19، ص 1، ج املصدر السابق  177
 .71، ص 1، ج  العمدة  171
 .22، ص 1، ج العمدة  176
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مجلة، وتشرف  يفدحه بقصيدة المية، فأعجب به ورضي عنه، وأدخله بسببها مث م
 خبدمته، فلزم ديوانه وفاز باجلوائز والصالت، ومنها قوله: 

 من مهجة القيل أو من ثغرة البطلها         لدن الرماح ملا يسقى أسنت         
 له        م يفر عجالن كالفلك الد وا دعة   يفيأيت األمور على رفق و          

  :مهزيته اليت مطلعها املعز من صاحب مصر أنشد ابن رشيقوملا وصلت اهلدايا إىل 
 ومبثل فخرك تفخر األمراء  عن مثل فضلك تنطق الشعراء             

من صقلية واألندلس،  ق وانتشر صيته حىت جاوز ما وراء البحريشر طار ذكر ابن 
 .174فبلغت شهرته أمساع ملوك الطوائف

 
 
 شعره طبيعة   1-12:2

وأما عن طبيعة شعره وخصائصه الفنية، كان صاحبنا حبيث مر  من إبداع املعاين واخرتاع 
األساليب وثقوب الذهن وجودة القرحية، وليس من احلائمني حول جزالة الرتاكيب، وفخامة 

شعره قعقعة وال طحنا، أو  يفاملباين، وفصاحة األلفاظ فحسب.. فليس من املمكن أن نرى 
بتكارات واملعاين الدقيقة واألفكار المعين مسروقا، بل جنده وافر النصيب من اإلبداعات وا

 .175اللطيفة واألساليب املتينة واملباين الرصينة

                                                           
 .16، ص القصيدة يف الديوان . وانظر 77" للميمين، ص ابن رشيقانظر "  174
 .61 ، صابن رشيقامليمين،   175
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فكم له من في  اليد وعفو الساعة من غري تروٍّ أو تلبث   ،وعن بديهته وعفو خاطره
ويضيف: بأن جل  ما عثر عليه من شعره إمنا هو من هذا الباب، أما ، 179ولو فواق بكي ة...

 غرض الرثاء خاصة: يف. ويشيد بشعره  111طوال قصائده فلم يصلنا منها إال النزر اليسري
بن شريف االرثاء، فإن نونيته يف خراب القريوان ال يضاهيها إال نونية صاحل  يفوأما شعره 
، وهي معروفة، وسينية ابن األب ار الكاتب البلنسي الطيب القالئد ونفح يفالرندي املذكورة 

صاحب التكلمة لكتاب الصلة، الىت أنشدها حبضرة أيب زكريا ابن أيب حفص صاحب تونس 
 مستنجدا ملسلمي أندلس على نصاراها، واليت أوهلا:

 إن الطريق إىل منجاهتا درسا       لسا أدرك خبيلك خيل اهلل أند             
 زوال بغداد ودمارها...ومطلعها: يفونونية مشس الدين الواعظ الكويف 

من ب عد  ب عد كم فما أجفاين      مل ت  ق ر ح أ دم ع ي أجفاين إن              
111 

ما نفث فيه قائله من روحه ونفسه، وأعطاء من حسه وشعوره حىت  إن الشعر احلقيق هو
يصبح جزءا من كيانه الشخصي، ال جيوز حبال أن ينفصل عنه كلحمه ودمه وسائر أعضاء 
جسده، يصور أحاسيسه ومشاعره وحياته اخلاصة، وتأثراته الذاتية، وعالقاته، وأسباب 

 ذلك  من مظاهر حياته اخلاصة والعامة.  غريحياته، وجمتمعه وبيئته، وآراءه و اجتاهاته...إىل
ما يعطي النظر فيه صورة تكاد  -وهو البقية الباقية منه -شعره الذي بني أيدينا يفو 

مجيع مظاهرها ومظاهر احلياة من حوله، فما بالك  يفتكون مكتملة عن حياته وشخصيته 
 لو حفظ الزمان كل شعره.

     
                                                           

 . 62 ص ،نفس املصدر  179
 .نفس املصدر والصفحة  111
 .61-62 ، صاملصدر السابقانظر   111
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 تحقيق شعره     1-13:2
 –ديوان، لكن كثريا من هذا الديوان قد ضاع  يفشعر ابن رشيق بعد وفاته  مجع أكثر

يقول بن خلكان أثناء ترمجته البن يعيش: وكان الشيخ موفق الدين  -مع ما ضاع من آثاره
املذكور كثريا ما ينشد منسوبا إىل أيب احلسن علي ابن رشيق املقدم ذكره، مث كشفت ديوانه، 

 .112فلم أجد هذه األبيات فيه
 .111وقال امليمين : ومنه يعلم أن الديوان ليس فيه مجيع شعره

 يفومع ذلك فقد ضاع هذا الديوان الناقص، ومل يبق منه إال أقله، مما أنشده صاحبه 
نقد أشعار العرب" ، أو ما  يفأحد كتابيه اللذين بني أيدينا، "العمدة" و"قراضة الذهب 

 كتب األدب والرتاجم.  يفجاء 
 ائرة املعارف اإلسالمية بأنه يوجد قطعة من ديوانه مبكتبة "أسكولاير".ويذكر أصحاب د

جمموعة فيها شئ من شعره وشعر مهيار  أسكولايركما ذكر ذلك امليمين: ويوجد مبكتبة 
فهرستها  يف 764الديلمي، وأيب احلسن الصقلي وابن احلكاك املكي.. واجملموعة حتت عدد 

 .117مجع درنبورغ ..
 
 آثاره األدبية الفصل الثالث:  

 آثاره النثرية     1-1:3
 ثبت البن رشيق عدد من الكتب والرسائل، ونسب إليه الكثري، وإليك بيان ذلك: 

                                                           
 . 11، ص 1، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، ط6، ج وفيات األعيانابن خلكان،   112
 .52، ص ابن رشيق  امليمين،  111
 .51-52، ص نفس املصدر  117
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وهو موضوع حبثنا، وسنفرد الباب الثالث من هذا  ،: وقد طبع عد ة مرات العمدة - أ
 احلديث للحديث عنه.

 : نقد أشعار العرب يفقراضة الذهب  -ب   
م، وقد 1926ه /1177وهو مطبوع ونشر مرتني، األوىل: نشرة اخلاجني.. بالقاهرة سنة 

النشر العلمي كما يقول  فتقارها ألهم مقوماتوقع فيها كثري من اخللط  والتصحيف، ال
صاحب النشرة الثانية األستاذ احملقق الشاذيل بوحيىي، الىت صدرت عن الشركة التونسية 

 ئة وتسع من الصفحات بعد حذف مقدمة احملقق والفهارس.م يفم 1942للتوزيع عام 
ل الكتاب وةمعن وليس موضوع القراضة السرقات الشعرية كما ظن الكثري ممن مل يتأم

تطور اخللق واإلبداع  يفولكنه دراسة نقدية مقارنة أساسها التحليل واملوازنة  ،النظر فيه
شعر الشعراء منذ العصر اجلاهلي حىت  يفالشعرى، وتتبع املعاين الشعرية، ووجوه البديع 

عصر ابن رشيق، ومدى وقوف هؤالء الشعراء على هذه املعاين املخرتعة بعد خمرتعها األول، 
 . 111ذلك أو إخفاقهم أو زيادهتم أو نقصهم يفوإحساهنم 
  شعراء القريوان يفأمنوذج الزمان   -ج  

بع  كتب األدب  يفوقد ضاع أكثره ومل حيفظ الزمن منه إال نتفا يسرية نقلت منه 
والرتاجم؛ ككتاب التكملة البن األبار، وكتاب نثار األزهار البن منظور، وكتاب بدائع 

   .116البدائه لعلي بن ظافر األزدي.. وغري هؤالء ممن وقفوا على الكتاب واجتنوا من مثاره
 ويرسالة كشف املسا -د 

نقد بع  معاصريه، وقد ألفها قبل القراضة حيث يقول:  يف -على ما يبدو -وصنفها
 .114رسالة : كشف املساوي يف...وقد بينت ذلك 

                                                           
 .5-6، مقدمة حمققه األستاذ الشاذيل بو حيىي ، ص قراضة الذهب :انظر  111
 . 51 ، صابن رشيقامليمين،   116
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 اللغة يفكتاب الشذوذ    -ه  
بت من اآلثار كما أث  ،ترمجته يفذكره ابن خلكان  ،باهبا يفمجع فيه كل كلمة شاذة 

 ،املمادح واملذام، متفق التصحيف، حترير املوازنة، االتصالطراز األدب، :زيادة على ما ذكرنا
املن والفداء، غريب األوصاف ولطائف التشبيهات ملا انفرد به احملدثون، أرواح الكتب، 

الرخص والضرورات، الرياحني، صدق املدائح، األمساء املعربة،  يفشعراء الكتاب، املعونة 
 . 115مضايق القول، احليلة واالحرتاس يفإثبات املنازعة، معامل التاريخ، التوسع 

 
 
 

 .119: ذكره ياقوتسر السرور  -و 

ترمجة ابن شرف: والبن رشيق فيه عدة رسائل يهجوه  يف فوات الوفياتوقال صاحب 
ورسالة ، رسالة قطع األنفاس، ورسالة ساجور الكلبفيها، ويذكر أغالطه وقبائحه؛ منها: 

 . 161فسخ امللح ونسخ اللمح، وكتاب احملالرسالة رفع اإلشكال ودفع ، وجنح الطلب
 

 آثاره الشعرية    1-2:3
 :مدح املعز يفقال 

                                                                                                                                                                             
 .99 ، صلقراضةا  114
 .59-55، اجمللد الثاين، ص وفيات األعيانابن خلكان،   115
 .111، اجمللد الثامن، ص معجم األدباءياقوت احلموي،   119
 .119، اجمللد الثالث، ص ، فوات الوفياتحممد شاكر الكتيب  161
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 من مهجة القيل أو من ثغرة البطل   ها        لدن الرماح ملا يسقي أسنت         
 ذبل                               ا     ألورقت عنده مس راقنا ال أمثرت من دم األعداء مسرقنلو          
 بل      تفرق العني بني السهل واجلمل    ه   ب                    أوىل كت  ائ يفإذا تواجه          
 لل        نف  العقاب جناحيه من البته             جليش ينف  حوليه أسنفا         
 161هل           م يفعجالن كالفلك الدوار    دعة   يفيأيت األمور  على رفق و          
 رثاء القريوان: يفوقال 
 مان    ادة     بي  الوجوه شوامخ اإلي                 كم كان فيها من كرام س        
 بوا     سنن احلديث ومشكل  القرآن    وم وهذ                                 وأئمة مجعوا العل        

 ان                             ى    بفقاهة  وفصاحة وبي علماء إن ساءلتهم كشفوا العم        
 ان                            طلبا خلري م ع ر س  ومغ   هم                    هجروا املضاجع قانتني لرب          
 طان           ملك وهيبة كل ذي سل ماخة كل ذي         تنسيك هيبتهم ش          
 دان                                روان هبم إذا        عد  املنابر زهرة البل                      انت تعد القيك          
 رف ران                        ومسا إليها كل ط سنت فلما أن تكامل حسنها        ح          
 يان                         ترنو بنظرة كاشح مع رة كاشح                         نظرت هلا األيام نظ          
 دة وأوان                           ها         ودنا القضاء مل                حىت إذا األقدار ح م  وق وع            
 دان                   ح العيلم          وأرادها كالناط                     أهدت هلا فتنا كليل مظ          
 مان              ائب          ممن جتمع من بين ده                    مبصائب من فادع وأش          

 ان       رمض يفأمنوا عقاب اهلل راهم                                                ة أمحد أتفتكوا بأم            
 غان         متعس فني كوامن األض   روا             سوء العذاب وأظه ساموهم          

                                                           
 بها يف خدمته بديوانه.. وهي من القصيدة الىت نال هبا رضا املعز وحظوته، ودخل بسب112، صديوان ابن رشيق  161
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 وان         هم          أيدي الع صاة بذلة وه                    واملسلمون مقسمون تنال          
 ان                ذب         وم ق  ت  ل ظلما وآخ ر  ع                      ما بني مضطر وبني مع          
 ن األرنان             حىت إذا سئموا م   هم        يستصرخون فال يغاث صرخي            
 هم         من خوفهم ومصائب األلوان                         خرجوا حفاة عائذين برب          
 صان                  وبكل أرملة وكل ح         ة                              وا بكل وليدة وفطيمهرب          
 ت ان      تسيب العقول بطرفها الفزة                                           ل بكر كاملهاة عزيوبك          
 ان   ة        خرب املعاطن مظلم األرك               واملسجد املعمور جامع عقب          
 دان             دت        أسفا بالد اهلند والسن                        زعت ملصاهبا وتنكوتزع          
 وان                  ما بني أندلس إىل ح ل ها                   د خ الئوعفا من األقطار بع          
 ران                   أفقهن  وأظلم القم يف ر                وأرى النجوم طلعن غري زواه           
 الن                          ملصاهبا وتزعزع الثق  بال الشم أمست خ ش ًعا     اجل يوأ           
 ي الن                             بحت    بعد القرار شدي      واألرض من وله هبا قد أص           

 دة  امل
 دان                        تقضي لنا بتواصل وتعت بنا                  الليايل بعد ما صن أترى           
 دها     فيما مضى من سالف األزمان                    وتعيد أرض القريوان كعه           

 ان   ت                           أيام واختلفت هبا فئ  ال  من بعد ما س ل ب ت  نظائر  ح سن ها            
           241هان          م   ح ر ًما ع زيز  النصر غريومل تك ن       وغدت كأن مل ت  غ ن  ق طُّ            

       حرفة األدب: 
 با           أو أن يرى فيك الورى هتذي با            لعقلك أن تكون أديأشقى           
 عوج وإن أخطأت كنت م صيبا   له                 ففعلك ك ما دمت مستويا         
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   162وبا                                حىت يكون بناؤه م ق ل    كالنقش ليس يصحُّ معى ختمه          
 :الغزل يفقال و 

 به       فإن  برء  سقامي عز  مطل    به    كنت تنكر ما فيك ابتليت  إن           
       161وانظر إىل زفرايت كيف تلهبه       مي             أشر بعود من الكبري حنو ف         
  
 
 
 
 
 

 الثانيالباب 
 

 البن رشيق(كتاب"العمدة") لـ الجانب الموضوعي
 )دراسة نقدية(

 
 
 
 

                                                           
 .14، ص املصدر السابق  162
 .11، ص املصدر السابق  161
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 :الباب يتكون من فصلين وهذا      
 
 
 
 

 الفصل األول: التعريف بكتاب العمدة البن رشيق
 

 الثانى: دراسة بعض النصوص األدبيةالفصل 
 
 
 
 

 الثانيالباب                                 
 البن رشيق( كتاب "العمدة"  لـ) الجانب الموضوعي          

 )دراسة نقدية(                           
 التعريف بكتاب "العمدة" البن رشيق:   الفصل األول   
 العمدة عن كتابة نبذ    2-1   

 ارأيت أن من املناسب قبل البدء باحلديث عن جوانب هذا الفصل أن نلم إملام
 وطبعاته: ، عن كتاب العمدة تتناول: نسخه املخطوطة، وحتقيقه اتبكلم
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 .167ه 1251طبع اجلزء األول يف تونس سنة   -
ه  بتحقيق وتصحيح 1121مث طبع كامال جبزأيه مبطبعة دار السعادة مبصر سنة  -
، وجعل 161حممد بدر النعساين احلليب، وقد قابلها احملقق على ثالث نسخ خمطوطةالسيد 

 يف. ومما اتصفت به هذه الطبعة قلة التهميش ونقده شعرالعة اصن يفالعمدة عنوان الكتاب 
 احلاشية بشرح أو حتقيق.

 .166ه 1177مطبعة هندية بالقاهرة سنة  يفو طبع كامال مرة ثانية  -
  .ه 1111فكانت األوىل سنة حممد حمي الدين عبد احلميد، مث توالت طبعات الشيخ  -

 ه .1191 يفه ، والرابعة 1151ه ، والثالثة يف 1147والثانية سنة 

 هذا البحث على الطبعة الرابعة. يفوقد اعتمدنا 
ومتتاز طبعات الشيخ جبودة التحقيق، حيث راجعها على ثالث نسخ خمطوطة؛ اثنتني 

ه ، والثالثة 1295بالقاهرة، وكتبتا خبطني خمتلفني خالل سنة منها بدار الكتب املصرية 
ه ، وهي أقل من نسخيت 991باخلزانة التيمورية، وهي أقدم من هاتني عهدا وكتبت سنة 

كما راجعها كذلك على النسختني املطبوعتني مبصر واجلزء   -كما يقول احملقق  -الدار خطأ
 األول من مطبوعة تونس.
سبيل هذا التحقيق، وتصحيح بع   يفما القاه من مشقة  وقد ذكر الشيخ احملقق

كثري من األحيان إىل مراجعة   يفاألغاليط اليت حوهتا بع  هذه النسخ مجيعها، مما يضطره 

                                                           
 .115، ص ابن رشيق ونقد الشعرانظر  167
ويف نفس شيء من هذه املقابلة حيث يقول: "...وزعموا أهنم عارضوه على ثالث نسخ". مث قال: "وباملكتبة امللكية يف  161

 .49ص، ابن رشيق ونقد الشعرمصر منه نسخة جيدة"  
  .115، ص ابن رشيق ونقد الشعر  166
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األمهات واألصول الىت نقل عنها املؤلف، وإىل مراجعة دواوين الشعراء الكثرية بوجه 
 .164خاص

طوطة بني ن العمدة أكثر من خمات مصر فمن حسن احلظ أن هبا مبوأما عن مكت
  .جديد متأخر وقدمي متقدم

وهي من اجلزء  -على ما تقول فهارس الدار –دار الكتب املصرية قطعة من نسخة  فيف
وقد كتبت بقلم مغريب، كتبها لنفسه خبطه على ابن  ،أثناء باب النظم يفاألول، وتنتهي 

أدب. وتاريخ  1121قاسم ابن حسني ابن قاسم بن محزة بن أيب القاسم. ورقمها بالدار 
حماسن الشعر، تأليف أيب  يفنسخها غري موجود فيها وعنواهنا: " اجلزء األول من العمدة 

 . 165سن بن رشيق األزدي الشاعر"احلعلي 
  :أدب، وأوله باب التتبيع وعنوانه هكذا 1411جملد حتت رقم  يفوهناك اجلزء الثاين 

حماسن الشعر، تأليف أيب علي احلسن بن رشيق األزدي، كتبه  يفاجلزء الثاين من العمدة "
مث كشط  ذهب معه اسم من كتب " لنفسه العبد الفقري إىل رمحة ربه، الراجي عفوه وغفرانه

"وفقه اهلل ملرضاته وتغمده برمحته، وغفر له ولوالديه وللمسلمني  :ه قولهالنسخة، يأيت بعد
 وصلى على حممد، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل". 

حماسن الشعر وآدابه أليب علي بن رشيق  يفكمل كتاب العمدة   :آخرها يفويقول كاتبها 
األزدي واحلمد هلل، منتصف النهار من يوم األربعاء لثمان عشر ليلة خلت من ذي احلجة 

كاتبه يستغفر اهلل له ولوالديه وجلميع   -وسبعني وستمائة -كذا  –آخر شهور سنة تسعة 
 .169املسلمني، إنه غفور رحيم

                                                           
 .5-4، صمقدمة احملققانظر  164
 .171، ص ابن رشيق ونقد الشعر  165
 .176، ص نفس املصدر  169
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ء من هذين أنه قطعة من نسخة أخرى، ومع أن فهارس دار الكتب تذكر عن كل جز 
فإين أرى غري هذا، وأرجح أن اجلزءين يكمل أحدمها صاحبه ويؤلفان نسخة ويقول أيضا 

 هذا احلكم يقوم على عدة أمور، منها:  يفواحدة. واعتمادي 
دقائقه الصغرية، وةمكن  يفمظهره العام و  يفالنسختني تشاهبا كامال  يفتشابه اخلط  - أ

ة على )الدال( من كلمة م  الض   يفاجلزءين، فنرى التماثل كامال، حىت  يف مراجعة العنوان
 )العبد( .

 يفكال النسختني بقوله: اجلزء األول من العمدة   يفالعنوان،  يفاكتفاء الكاتب  - ب
حماسن الشعر، دون أن يقول : وآدابه أو  يفحماسن الشعر، وقوله: اجلزء الثاين من العمدة 

ختام اجلزء  يفدابه" آالنسخ األخرى اليت سأذكرها، وإن كان قد قال: "و  يفصناعته كما 
 الثاين.

عقب عنوان الكتاب، تتحد عبارة الناسخ اليت يذكر فيها قوله: كتبه لنفسه  يف -ج
 الراجي عفوه. -الثاين يفوإىل رمحة ربه  –اجلزء األول  يف –العبد الفقري إىل رمحة اهلل 

عنوان اجلزء  يفعنوان اجلزء الثاين تتسع لإلسم الذي ذكر  يفمساحة اجلزء املكشوط  -د
 وحسب، ال تزيد وال تنقص. –األول 
النسختني يؤكد أن عمرمها واحد وكذا التخرمي  يفالتآكل الواقع  يفالتشابه  -ه 
   141فيهما.
كل هذا يقوم عندي دليال على أهنما قطعتان لنسخة واحدة من العمدة كتبها علي      
ه  برغم أن حجم الورق أو مساحته بتعبري أدق ليست واحدة يف 649يف سنة  بن قاسم

  .141سم تقريبا27 يفسم 16الثاين  يفو 11سم يف 11اجلزء األول  يفالقطعتني، فهي 

                                                           
 .174-176، ص ابن رشيق ونقد الشعر  141
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 الغرض من تأليفه   2-2:1

ما الباعث الدافع الذي محل ابن رشيق على تأليف هذا الكتاب القيم، وما غرضه من 
 وراء ذلك؟

مقدمته لكتابه، حيث يقول  يفلقد أفصح ابن رشيق عن هذا الباعث وذلك الغرض 
 بعد ثنائه على سيده وويل نعمته ابن أيب الرجال:

...فقد وجدت الشعر أكرب علوم العرب، وأوفر حظوظ األدب، وأحرى أن تقبل 
ا" وروي "إن من الشعر حلكم صلى اهلل عليه وسلمشهادته ومتتثل إرادته، لقول رسول اهلل 

بن اخلطاب رضي اهلل عنه: "نعم ما تعلمته العرب األبيات من الشعر  "حلكمة"، وقول عمر
يقدمها الرجل أمام حاجته، فيستنزل هبا الكرمي، ويستعطف هبا اللئيم". مع ما للشعر من 
عظيم املزية، وشرف األبية، وعز األنقة، وسلطان القدرة، ووجدت الناس خمتلفني فيه، 

ن كثري منه، يقدمون ويؤخرون، ويقلون ويكثرون قد بو بوه أبوابا مبهمة، ولقبوه متخلفني ع
جهة، وانتحل مذهبا هو فيه إمام نفسه،  يفألقابا متهمة، وكل واحد منهم قد ضرب 

حماسن  يفكتابه، ليكون العمدة   يفوشاهد دعواه، فجمعت أحسن ما قاله كل واحد منهم 
 .142الشعر وآدابه إن شاء اهلل

فمكانة الشعر وعظم مزيته، وحبه له وقدره إياه حق قدره، مع اختالف الناس فيه 
اختالفا ال يليق بقدره وفضله؛ كل ذلك أىب عليه إال أن يقف موقفا يليق به ومبنزلته، قضاء 

 ،صناعة الشعر ونقده يفوإرضاء للنفس، فألف هذا الكتاب القيم ليكون العمدة  ،للواجب
إىل رئيسه العامل  -تواضع جم يف –دها فرصة ميمونة أن يرفعه وج -بعد ذلك -مث إنه

                                                                                                                                                                             
 .174ص  نفس املصدر،  141
 .16، ص 1،جالعمدة  142
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األديب الشاعر، فأهداه إىل أيب احلسن علي بن أيب الرجال الشيباين رئيس ديوان اإلنشاء 
زاده اهلل تعاىل  -قال: ومل أسم كتايب هذا باسم السيد .دولة املعز بن باديس يفواملراسالت 

ولكن تزينا بامسه  ،جر، ومهدي الوشي إىل عدنألكون كجالب التمر إىل ه -امسوًّ 
 .141الشريف، وذكره الطيب، واستسالما بني يدي علمه الطائل وأدبه الكامل 

وقد ختم ابن رشيق الكتاب بقوله: وهذه أبيات كنت صنعتها للسيد أيب احلسن أدام 
 .147اهلل عزه، ختمت هبا الكتاب ملا جاء موضعها

 وجرى لساين فيه أو قلمي    ن الذى صاغت يدي وفمي  إ               
 لم       واخرتته من جوهر الك    ص  ه                        ا عنيت لسبك خالمم               
 دم                ذكرا جتدده على الق    س وه                                                      أهده إال لتكمل              
 رم                               لكنهن م  ائد الك      رفة                             لسنا نزيدك فضل مع               

 دم            ونسخت عنه آية الع      ه                 قبل هدية من أشدت بفا           
 هم  م               تأيت مبثلك فائق ال    سن                        لدنيا أبا حالحتسب ا           

 ـيةمـادتـه العلم    2-3:1
ست مئة ومخس وثالثني  يفجملد من جزأين  يفكتاب العمدة كتاب ضخم، يقع 

( صفحة، وفقا آلخر طبعة له، وهي الرابعة بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، 611)
وقد حوى الكتاب مادة علمية قيمة، موضوعها الشعر والبالغة والنقد األديب، وما يتصل 

 بذلك من علوم ومعارف.
 الية:وقد تضمن الكتاب مئة وسبعة أبواب تشمل املوضوعات العلمية الت

 املوضوعات العلمية البالغية: - أ

                                                           
 .14، ص املصدر السابق 141
 .116، ص املصدر السابق  147 
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مئة  و( بابا 71أربعني ) يففنوهنا املختلفة، وتقع  يفوقد مشلت موضوعات البالغة 
 ومخسة وتسعني صفحة.

 املوضوعات النقدية: – ــب
 ( صفحة.141ثالث مئة وسبعني ) يف( بابا 11واحد ومخسني ) يفوتقع 

 املادة العلمية اللغوية: – ـج
واليت أتت نتيجة طبيعية  ،تلك الثروة اللغوية الىت حفل هبا الكتابونقصد هبا 

ملوضوعات الكتاب الرئيسة، البالغة والنقد، عنصري مادته وأساسه العلمي. وهذه الثروة 
اللغوية تتعلق مبعاين بع  املصطلحات العلمية واشتقاقها اللغوي، ومبطالعة كتاب العمدة 

ه، فقد حتدث بإفاضة وإسهاب عن االشتقاق يرى ذلك واضحا من خالل بع  أبواب
باب  يفواملعين اللغوي لبع  األبواب واملوضوعات البالغية؛ مثل  اشتقاق كلمة "بالغة" 

،  يفالبالغة، والبحث  أصلها ومدلوهلا اللغوي، حىت أصبحت علما على هذا الفن  املعني 
 ،و"اإليغال"، و"الغلو" ،"واشتقاق "التسهيم والتوشيح ،شتقاق "والتجنيس"االوحتدث عن 

 و"اإلجازة والتمليط". 
شتقاق بع  موضوعات النقد ومباحثه، كحديثه عن اشتقاق "التسميط" اكما حتدث عن 

 .141رجتال"االباب "البديهة و  يفرجتال" الباب "التقفية والتصريع"، واشتقاق "ا يف
ويضاف كذلك هلذه الثروة اللغوية مادة لغوية أخرى، هي تلك املادة اليت صاحبت 

شرح غريب، أو تفسري غام ؛ أثناء شرحه األبيات الشعرية، أو  يفالكتاب كله، واملتمثلة 
 اآليات القرآنية، أو األحاديث النبوية الشريفة، أو كالم األعراب والفصحاء.

                                                           
، 15ص 1، ج92ص 2، ج91ص 2، ج61ص 2، ج61ص 1، ج279ص 1ج العمدةكما نراها على التوايل يف    141
 .196ص 1ج
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عدُّ ثروة لغوية قيمة، ومادة علمية غنية، حفل هبا كتاب وال شك أن مجيع ما أشرنا إليه ي
العمدة تضاف إىل ما حواه الكتاب من موضوعات ومواد علمية، ومن شأن ذلك كله 

 إضفاء مسحة علمية على الكتاب ت كسبه مزيدا من األصالة والقيمة العلمية.
 موضوعات علمية عامة: –د 

بواب عامة متباينة أ يفآخره  يفوجاءت  وقد ضم ن ابن رشيق هذه املوضوعات كتابه،
فيما بينها، وال رابطة قوية بينها وبني موضوعات الكتاب الرئيسة السابقة. واحلق أن هذا 
مثار تساؤل، إذ كيف أباح صاحب العمدة لنفسه أن يضمنها كتابه مع أن هذه طبيعتها، 

 ئيسة للكتاب ؟متباينة فيما بينها، وال رابطة قوية بينها وبني املوضوعات الر 
طبيعة هذه  يفواحلقيقة أن هذا التساؤل وارد بادئ ذي بدء، ولكن بع  التأمل الدقيق 

ى بينها نسبا ولو من بعيد، وسيوجد صلة ورابطة ولو مل تكن قوية  -املوضوعات سري 
بينها وبني موضوعات الكتاب الرئيسة، فطالب األدب والشعر ينبغي أن يكون  -مباشرة

على معرفة هبذه األبواب وتلك املوضوعات العامة؛ تلك األبواب اليت إن حنن صدقنا القول 
باب األدب مبعناه ومفهومه العام؛  يفنقول عنها أكثر من أهنا أبواب داخلة حقها فلن  يف

وباب األدب واسع شامل يتسع لغريها مما مل يأخذ صفتها فكيف هبا، وكذلك فإن قارئ 
البد له من أن يقف  -الشعر ونقده يفوكتاب العمدة ما هو إال  -الشعر والعامل به وناقده

الشعر، وتضمنه إياها مما يوجب معرفتها والوقوف  يفها على مثل هذه املوضوعات؛ لورود
 عليها، فكيف تعدُّ غريبة؟ وفوق هذا وذاك، فإن صاحب العمدة قد كفانا مؤونة ذلك،
ولعله  فاحتج لنفسه حينما علل لذلك، فذكر أسبابا مقنعة إلتيانه مبثل هذه املوضوعات،
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الباب بأنه استطرد، أو أدخل حشوا باعرتاض من ال بصر له هبذا  -بذكائه وفطنته –أحس  
 .146موضوعات ال صلة هلا بالكتاب

 بقي أن أذكر هذه األبواب وتلك املوضوعات العامة:
 أصول النسب وبيوتات العرب. يفباب  -

 باب فيما يتعلق باألنساب . -

 باب ذكر الوقائع واأليام. -

 معرفة ملوك العرب. يفباب  -

 والقسي  والدروع والربود. باب من النسبة، وحتدث فيه عن نسبة الرماح -

 باب العتاق من اخليل ومذكوراهتا. -

 باب ذكر منازل القمر. -

 معرفة األماكن والبلدان. يفباب  -

 باب من الزجر والعيافة. -

( صفحة. وجبانب 61املوضوعات العامة استغرقت حوايل ستني) يفتلك تسعة أبواب 
باب الشعر  يفب أدخل هذه املوضوعات التسعة موضوعات عامة أخرى تضمنها الكتا

 ( صفحة، وهي:11إحدى عشرة ) يف( أبواب 6ستة) يفونقده من سابقتها، وتقع 
عرقني فيه . -

 
 باب بيوتات الشعر وامل

 باب حكم البسملة قبل الشعر. -

 اخلط. يفباب أحكام القوايف  -

 باب النسبة إىل الروي. -

                                                           

 وسأذكر احتجاجه لنفسه يف هذا أثناء احلديث عن منهجه البالغي والنقدي. 146 
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 باب اإلنشاد وما ناسبه. -

 باب اجلوائز والصالت. -

 

   البحث النقدي والبالغي فيمنهجه     2-5:1
خطبة مقدمته للعمدة إىل منهجه الذي سلكه يف تأليفه هلذا  يفأشار ابن رشيق 

ناحية؛  يفالكتاب، فقال: وأنا...وإن مل أعلق من العلم إال حباشية، وال أخذت منه إال 
لسوء املكان، وقلة اإلمكان، وزمانة الزمان، وحدوث احلدثان.. فقد وجدت الشعر أكرم 
 علوم العرب، وأوفر حظوظ األدب،...مع ما للشعر من عظيم املزية، وشرف األبية، وعز  
األنفة، وسلطان القدرة، ووجدت الناس خمتلفني فيه، متخلفني عن كثري منه.. فجمعت 

حماسن الشعر وآدابه...وعو لت  يفكتابه، ليكون العمدة   يفواحد منهم  أحسن ما قاله كل
أكثره على قرحية نفسي، ونتيجة خاطري، خوف التكرار ورجاء االختصار، إال ما تعلق  يف

باخلري، وضبطته الرواية، فإنه ال سبيل إىل تغيري شيء من لفظه وال معناه، ليؤتى باألمر  
 رجل معروف بامسه، وال أحلت فيه على كتاب بعينه، على وجهه، فكل ما مل أسنده إىل

فهو من ذلك، إال أن يكون متداوال بني العلماء، ال خيتص به واحد منهم دون اآلخر، 
ورمبا حنلته أحد العرب، وبع  أهل األدب، تسرتا بينهم، ووقوعا دوهنم، بعد أن قرنت كل 

بتدئ وجه الصواب فيه، شكل بشكله، ورددت كل فرع إىل أصله، وبينت للناشئ امل
   . 144رتياب به، حىت أعر ف باطله من حقه، وأميز كذبه من صدقهالوكشفت عن لبس ا
ألحسن ما  رصدكتابه العمدة، قد صر ح به   يفحبثه البالغي والنقدي  يفهذا هو منهجه 

أكثره على قرحية نفسه، ونتيجة خاطره،  يففن الشعر وصناعته ونقده، مع اعتماده  يفقيل 

                                                           
 .14-16، ص 1، جالعمدة  144
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مبا ةملكه من استعداد الفطري وزاد علمي، إال ما أسنده إىل كتاب أو عامل أو ناقد برواية، 
أو خري مضبوط مما ال سبيل إىل تغيري شيء من لفظه ومعناه، ومن اآلراء واألقوال ما هو 
مشهور معروف، قد قال به أكثر من واحد، فلم حي  ل  فيه على كتاب بعينه، ومل ينسبه إىل 

ه، لتداوله وعدم اختصاصه. كما قرن كل  شكل بشكله، ورد كل فرع ألصله، قائل بامس
فانتقل بالنظريات املتفرقة غري املنظمة إىل املنهجية، وصاغ من األحكام اجلزئية املبثوثة يف 

أمجل تبويب وتنظيم، مع ما أضاف  يفالبالغة والنقد األديب  يفثنايا الكتب كتابا مفردا 
شخصية علمية مستقلة،  يفورأيه، مناقشا ومؤيدا ورادا. كل ذلك لذلك من خالص فكره 

 ومن خالل ذوق ناقد وأسلوب شاعر.
ونريد اآلن أن نتحدث عن كتاب العمدة لنعطي وصفا عاما ملوضوعاته اليت اشتمل 

من حيث ترتيب هذه  ،معاجلة هذه املوضوعات يفعليها، وكيف كان منهج صاحبه 
  ؟وقرن كل شكل بشكله كما يقول ،املوضوعات وتنسيقها، هل رتبها فرد  كل فرع ألصله

 يفعقد واحد؟ وهل كان ذلك الرتتيب  يفثنايا الكتاب من غري أن تنتظم  يفأو نثرها 
 الكل، أو يصدق على البع  فقط؟

بابه، اشتمل على مئة  يفحماسن الشعر وآدابه كتاب واسع شامل  يفإن كتاب العمدة 
يف ست مئة ومخس وثالثني صفحة، وتدور  -كما ذكرت  -جزأين يقعان يفوسبعة أبواب 
ه على موضوعني رئيسني؛ مها: البالغة والنقد، أما بقية أبوابه الفاضلة ابموضوعات أبو 

موضوعات عامة، وإن كانت أقرب إىل باب الشعر ونقده. إذ ال بد  يفعنهما، فهي أبواب 
نقد الشعر والبصر به  يفب الشعر ونقده من معرفتها والوقوف عليها، لتكمل آلته لطال

 ومتييزه، وسأحتدث عن هذه املوضوعات العامة وصلتها بالكتاب فيما بعد.
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عرضها من حيث الرتتيب  يفوأعود ألعطي وصفا عاما ملوضوعات الكتاب وطريقته 
 . والتنسيق، مث نأيت على الوصف التفصيلي بعد ذلك

يبدأ ابن رشيق كتابه بأبواب النقد األديب، مث يقطعها ليتلوها جبميع ما ذكره من أبواب 
"فضل الشعر"، مث يتابع األبواب النقدية حىت  يفالبالغة، مث يعود ثانية إىل أبواب النقد 

( من 271تني وواحد وأربعني )اتصل هناية باب "املبتدأ واخلروج والنهاية" عند صفحة مئ
 األول.اجلزء 

مث تبتدئ األبواب البالغية مفتتحة بباب "البالغة". وقد استغرقت هذه األبواب بقية 
( خمتتمة بباب التغاير، وقد بلغ ما 117اجلزء األول واجلزء الثاين حىت صفحة مائة وأربع )
مائة ومخس وتسعني  يف( بابا 71) حتدث عنه ابن رشيق من أبواب البالغة أربعني

 (صفحة.191)
التصرف ونقد الشعر، تبتدئ من  يفستأنف أبواب النقد وموضوعاته مرة ثانية بباب مث ي

( منه. وقد 191( من اجلزء الثاين حىت صفحة مائة وتسعني )117صفحة مائة وأربع )
 .145( صفحة141استغرقت ثالث منه وسبعني ) ،بلغت أبواب النقد واحدا ومخسني بابا

( من اجلزء 191تدئ من صفحة مئة وتسعني )وتأيت بعد ذلك املوضوعات العامة، وتب
الثاين حىت آخر الكتاب، وقد ختللها بع  األبواب النقدية والبالغية وبلغت تلك 

 ( صفحة.41حوايل سبعني ) يف( بابا 11املوضوعات العامة مخسة عشر )
وقد آن لنا أن نتحدث عن تلك املوضوعات العامة وطبيعتها، ومدى صلتها مبوضوعات 

( من اجلز الثاين حىت آخر 191لرئيسة، فابتداء من الصفحة مئة وتسعني )الكتاب ا

                                                           
الذوقي، إذ البالغة والنقد كالشيء الواحد وكل أحب التنبيه إىل أن توزيع األبواب بني البالغة والنقد خاضع لالجتهاد  145

 منهما خيدم اآلخر.....
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الكتاب سط ر فيه مؤلف العمدة أبوابا وموضوعات الكتاب الرئيسة؛ البالغة والنقد، إذا 
 باب النقد أو البالغة. يفاستثنينا ما ختللها من موضوعات رئيسة داخلة 

لبحث وموضوعاته الرئيسة، فهي واحلق أن هذه املوضوعات وإن مل تكن من صلب ا
مهمة ومطلوبة من طلب األدب وعلم الشعر ونقده، فال غى له عن اإلملام هبا والوقوف 
عليها، لتستقيم له آلته، وتكم ل ثقافته؛ إذ هي جزء من هذا العلم وفرع عنه يكمل كل 

 منهما اآلخر.
اب اجلانبية، وكأين به قد وقد عل ل ابن رشيق تعليال علميا دقيقا إدخاله مثل هذه األبو 

كتابه تلك   يفأحس  أن يظ ن  به من ال بصر له هبذا الباب أنه استطرد، فأدخل حشوا 
مقدمة  يف -م عل ال و مصح ًحا -املوضوعات الكثرية اليت ال متس موضوعاته الرئيسة، فقال

 "باب ذكر الوقائع واأليام".
أيام العرب ووقائعهم، مستخرجة من النقائ  هذا الباب ما تأد ى إيل  من  يف"قد أثبت 

أقل مما جئت غى ومقتنع، وألن أبا  يفوغريها، ومل أشرط استقصائها، وال ترتيبها، إذ كان 
عبيدة ونظرائه قد فرغوا مما ذكرت، فإمنا هذه القطعة تذكرة للعامل، وذريعة للمتعلم، وزينة 

هذا الباب،  يفالشاعر كثريا ما يؤيت عليه هلذا الكتاب، ووفاء لشرطه، وزيادة حلسنه إذ كان 
 .149أقرب ما أقدر عليه من االختصار إن شاء اهلل تعاىل" يفوأنا ذاكر ما علمته من ذلك 

 وكالم ابن رشيق حق دفع به عن نفسه نقدا ولوًما ةمكن أن يوجه إليه.
مثل هذه  يفوإذا كان أبو عبيدة وأضرابه من فحول الرواة وعلماء اللغة قد رووا وأل فوا 

نقد الشعر والشعراء؛ " إذ كان الشاعر   يفاملوضوعات، فما بالك بشاعر وناقد أل ف كتابه 
كثريا ما يؤيت عليه من هذا الباب.." وإن كان هناك من مأخذ ةمكن أن يؤخذ على ابن 

                                                           

 .199-195، ص 2، جالعمدة  149  
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احلديث عن هذه األبواب واملوضوعات، والتوسع فيها  يفإضافته  يفهذا، فإما هو  يفرشيق 
 هذا؛ 151أكثر من موضع يفعبارته السابقة، و  يفالقدر الذي شرط من االختصار فوق 

املقام يفرض عليه االختصار أوال، ووفاء بشرطه ثانيا، وكأين به قد أحس  خبطئه هذا، فقال: 
   151أقل مما جئت به غى ومقنع..." يف"...إذ كان 

أنه كان من الواجب  هذا املقام: هو يفوخطأ منهجي آخر ةمكن أن يؤخذ عليه أيضا 
آخر كتابه  يفاألبواب األدبية العامة مجيعا  هأن يأيت هبذ -وفق املنهج العلمي السليم -عليه

الثلث األخري من اجلزء الثاين وهو آخر الكتاب، لكنه حشر بينها  يف يتأتباعا، صحيح أنه 
صلب النقد، وأخرى هي أقرب إىل البالغة، وكان من الواجب أن يستكمل  يفموضوعات 

دراسة مجيع القضايا العلمية واملوضوعات الفنية أوال، مث يايت هبذه املوضوعات واألبواب 
العامة بعد ذلك، وينتهي هبا إىل آخر الكتاب، لكنه مل يفعل ذلك، فتجده بينما يتحدث 

العرب"، مث باب "فيما يتعلق باألنساب"، ويتبعه أصول النسب وبيوتات  يفعن "باب 
العتاق من اخليل ومذكوراهتا"، إذا به يذكر بعد هذا الباب  يفبباب "من النسبة"، مث باب "

قضايا  يف"أغاليط الشعراء والرواة"، ومها بابان  يف"املعاين احملدثة"، مث يتبعه بباب  يفبابا 
، ولكنه يعود إىل تلك املوضوعات العامة، فيتحدث وليته يتابع قضايا النقد بعدمها ،النقد

"الزجر والعيافة". مث  يف"معرفة األماكن والبلدان"، فباب  يفعن "منازل القمر"، ويتبعه بباب 
"املعاظلة والتثبيج"، مث يتبعه  يفرب إىل البالغة، فيعقد بابا قيعود ثانية إىل موضوعات هي أ

النقد، حىت  يفستضعف"، مث يرجع إىل موضوعات "الوحشي املتكلف والركيك امل يفبباب 
رب إىل النقد وعلم الشعر منها إىل تلك املوضوعات قيأيت على ذكر موضوعات هي أ

                                                           
 .212، ص 2ويف باب "ذكر منازل القمر"  ج 221ص  2انظر ذلك يف باب "معرفة ملوك العرب" ج 151
 .نفس املصدر والصفحة  151
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العامة، مثل باب "بيوتات الشعر واملعرقني فيه"، و"حكم البسملة قبل الشعر"، و"أحكام 
 .152اخلط"، وباب "النسبة إىل الروي" يفالقوايف 

دمة كتابه، حني قم يفق هنا قد تناق  مع نفسه فيما رمسه من خطة واحلق أن ابن رشي
هذه  يفتنفيذ هذا املنهج، فقدم  يفصر ح بأنه سيضم كل  إلف  إىل إلفه... لقد اضطرب 

تنفيذ  يفاملوضوعات وأخر، وفصل بينها مبوضوعات عامة، وهذا يؤكد تناقضه وعدم دقته 
 هذه اخلطة اليت رمسها. 

"اإلنشاد وما ناسبه" خيتم به الكتاب مع باب  يفيق يتبع ذلك بباب ابن رش أن ونرى
وختم ابن رشيق لكتابه هبذا الباب بالذات له  ،"اجلوائز والص الت" جعله مسك اخلتام يف

أبواب األدب والشعر، بل لقد  يفإحياء ومعى آخر عنده. صحيح أن هذا الباب معدود 
تطور حىت أصبح قضية نقدية عند النقاد احملدثني، إذ التكسب بالشعر واألدب والتزلُّف 
هبما إىل السلطان وصاحب اجلاه، لنيل حظوته أو صلته، أمر قد اشتهر بني الشعراء 
صل والك ت اب، حىت ليكاد يكون مسة ألكثر األقدمني واحملدثني، وخاصة منهم من ات

بصاحب السلطان أو اجلاه، أو قرب منه بسبب. وإذا كان األمر كذلك، فإنه مما يضع 
عالمة استفهام حول الرجل بأنه قد وضع نفسه ضمن من أشرنا إليه، وإال فكيف ي ض م ن 
هذا الباب كتاب ه بوجه عام، وجيعله خامتة له بوجه خاص، بل وجيعل مسك ختامه هلذا 

 -نعمته ص املدح والثناء لكتابه اهلدية وللمهدى إليه، سي ده وويلخال يفالباب أبياتا هي 
ًعا الر جالابن أيب  -بعد رب ه   ؟عظيم جائزته وصلته يف، لو مل يكن ط م 

تأليفه البالغي والنقدي: االختصار واحلرص على اإلجياز  يفومن منهج صاحب العمدة 
ذلك بع  العبارات؛   يفطراد، ويذكر ما أمكن. وهو يتنبه لذلك كثريا خوف اإلطالة واالست

                                                           
 .216-217،  191-191، ص 2ج العمدة،انظر هذه األبواب على التوايل يف  152
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باب شفاعات الشعراء وحتريضهم: "...ومثل ذلك كثري لو ت  ق ص ي  لطال به  يفكقوله 
. وجنده يقتصر على ذكر املشاهري من الشعراء اخللفاء والصحابة والفقهاء وأهل 151الكتاب

الشعر  باب "من رفعه يف. و 157الفضل دون استقصاء، وذكرت بع  املشاهري من الناس"
ومن وضعه" يقول: "..وسأذكر ممن رفعه أو ممن وضعه... وإن كانت حريصا على اإلجياز 

 .151واالختصار"
تلك األبواب  يفذلك ومراعاته وأخذه نفسه به ي  ع دُّ ميزة علمية قيمة  يفوتنبه ابن رشيق 

القليلة العامة اليت خرج فيها عن حد  القدر الذي شرطه من اإلجياز واالختصار إىل اإلطالة 
أبواب  يفواإلفاضة. إن مراعاته االختصار هنا وتنبهه إىل اإلجياز يكاد يكون مسة عامة 

 -واإلطالةتلك األبواب العامة وخمالفته إىل اإلفاضة  يفالكتاب كله. وجتاوزه هلذه الس مة 
هذه األبواب خاصة دون غريها، وذلك  يفي  ع دُّ تناقضا منه  -الفا لشرطه اإلجياز فيهاخ

الكتاب الذي راعى فيه  يفموضعه، وال يقدح بالسمة املنهجية العامة  يفمأخ ذ نب هنا عليه 
 االختصار ما أمكن.

 ومن منهجه: مراعاة مقتضى احلال واملقام من غري إفراط أو تقريط: 
 غ ل ب ني":  يفيقول 

 باب "املقلني من الشعراء وامل
أكثر من أن حيصوا، ذكرت  من املقلني  -كما قدمت  -" وملا كان املشاهري من الشعراء
هذا املوضوع، وتنبهت على بع  املغلبني منهم، ملا  يفوأصحاب الواحدة من وسع ذكره 

فر ط وال م فر ط، إن شاء اهلل"تدعوا إليه حاجة التأليف، وتقتضيه عادة التصنيف، غري م  
156. 

                                                           
 .67، ص 1، جلعمدةا  151
 .71، ص 1،جاملصدر السابق  157
 .71، ص 1، جاملصدر السابق  151
 .112، ص 1، جالعمدة  156 
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فلم  -الكثري الغالب يف -فلقد بدأ ابن رشيق مؤلف منظم التفكري، مرتب التأليف
غري موضعه، فإمنا ذلك  يفغري موضعه األصلي، وإن عرض لشيء  يفيستطرد بذكر شيء 

 يف يفمستو ملناسبة املقام واستدعائه له، مع أنه سرعان ما يقطع احلديث عنه وي ع د  بذكره 
يسميه الرماين  -يعين مضارع التجنيس –" وهذا النوع :مكانه اخلاص به من الكتاب، يقول

اللفظ خاصة، وأما املشاكلة  يفهذا أحدها، وهي املشاكلة  :املشاكلة، وهي عنده ضروب
 .154أماكنها إن شاء اهلل تعاىل" يفاملعى فننبه عليها  يف

موضوعه من هذا الكتاب  يفويقول: "...وقد قيل : لكل مقام مقال... وسيأيت هذا 
احلديث، فإمنا ذلك الستدعاء املقام ومناسبته   يف، مث إنه إذا اسرتسل وأفاض 155مفصال"

باب "البالغة"، حيث أورد عدة تعريفات وأوصاف للبالغة لعدد كبري من  يفكالذي فعله 
عباراهتا  يفكرار معانيها واتفاق مضامينها، وإن اختلف العلماء وأرباب القول، مع ت

 يفوألفاظها، وقد تنبه ناقدنا هلذا، بل قصد إىل هذه اإلطالة، فلم يغفل عنها، "وقد تكرر 
هذا الباب من أقاويل العلماء ما مل خيف عين، وال غ ف لت ه، لكين اغتفرت ذلك، الختالف 

لبالغة: وضع الكالم موضعه من طول أو إجياز العبارات، ومدار هذا الباب كله على أن ا
 .159مع حسن العبارة"

الفطنة، ومراعاة  يفومجيل منه أن يتنبه لذلك، ويعتذر عنه، ويعلل له، فإن هذا غاية 
 حق التأليف واالهتمام بالقارئ.

 ومن ذلك: التحقيق والدقة العلمية:

                                                           
 .126، ص 1، جاملصدر السابق  154
 .199، ص 1، جاملصدر السابق  155
 .211-279، ص 1، جالعمدة  159



95 
 

وح العامل، وعمق احملقق، وابن رشيق عامل حمقق، يتناول قضاياه وموضوعاته العلمية بر 
 مثال  الروح العلمية اخلالصة؛ من ذلك  وجترد املتواضع املخلص لعلمه وفن ه، وكتابه زاخر هبذه

 باب االستثناء ما ليس منه؛ حنو قول الشاعر:  يفاعرتاضه على بع  املصنفني إدخاهلم 
 سوى ذ كر ها كالقاب  املاء  باليد     فأصبحت مما كان بيين وبينها            

 وقول الربيع بن ضبيع الفزاري:
 وكل امرئ إال أحاديث ه فاين       فنيت وما يفين صنيعي ومنطقي           

قال: "وليس من هذا الباب عندي، وإمنا هو من باب االحرتاس واالحتياط، فلو أدخلنا 
هذا الباب كل ما وقع فيه استثناء لطال، وخلرجنا عن قصده وغرضه، ولكل نوع  يف

 .191موضع"
ذلك دليل قوي، وحجة مقنعة، وقد تعودنا  يفقلت: وقد أصاب ابن رشيق الرأي، أي ده 

 يفأكثر مواقفه وآرائه الدليل القوي واحلجة الدامغة، وإن صاحب العمدة  يفمن شيخنا 
عن رأيه، مع احتجاجه له باحلجة القوية والعلة املقنعة، قد أثبت اعرتاضه هذا، وإبانته 

التأليف والتصنيف، إن كثريا  يفلنفسه وشهد هلا بدقة النظر وعمق التحقيق، وطول الباع 
من األبواب البالغية اليت حتد ث عنها، خاصة منها ما عرف عند املتأخرين باحملسنات 

 يفن ذلك سببا كافيا لدمج ما تشابه منها واختصاره البديعية تتشابه تشاهبا عاما، وقد كا
اخلصائص العامة وحده  يففن  واحد، ولكن ابن رشيق ال يلجأ لذلك املنهج، إذ التشابه 

إطاره العام يتمايز  يفغري كاف هلذا الدمج واالختصار، وكيف يكون هذا وما تشابه منها 
ويفرتق، كل خبصائصه الذاتية حني يكون النظر الدقيق، والتأمل العميق، مما يتحتم معه 

 إفرادها بفنون مستقلة عن بعضها البع ؟.     

                                                           
 .11، ص 1، جالعمدة  191
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اإلكثار من ضرب األمثلة وحشد الشواهد،  :ومن ميزات املنهج التأليفي عند ابن رشيق
آخر  يفدة البالغي منها والنقدي، وقد ذكر لنا كثري من أبواب العم  يفوتلك مسة غالبة 

باب "اإليغال" السبب الذي يدعوه هلذا، والعلة اليت قصدها من وراء ذلك، وهو سبب 
باب، فإمنا  يفوجيه مقنع، وعلة مقبولة ال مزيد عليها؛ اقرأ قوله:"وكلما أكثرت من الشواهد 

ذلك الفن  يفريه كيف تصر ف الناس أريد تأنيس املتعلم وجتسريه على األشياء الرائعة، وأل
 .191وقلبوا تلك املعاين واأللفاظ"

ومنه: حماولة التتبُّع واالستقصاء للشبه واالعرتاضات اليت ةمكن أن تكون مالذا الحتجاج 
حمت جٍّ أو اعرتاض معرتض هلدم ما هو ثابت، أو ملا يريد صاحبنا إثباته، واالتيان عليها واحدة 

 والدح  ببيان واضح، ومنطق سليم، وحجة قوية مقنعة. بعد األخرى بالتخريج
إثبات فضل  يفما أقامه من احلجج واالعرتاضات والشبه والرد عليها  –مثال  -وخذ

الشعر، فقد أقام من ذلك الشيء الكثري، حىت لو أجلأه ذلك إىل االستعانة بالطرق الثقيلة؛  
الدفاع عن الشعر، وال  يفغرضه سبيل الوصول إىل  يفكاملنطق واالعتماد على الفلسفة 
 .192غرو! فهو شاعر حمب للشعر
منهجه وتأليفه على التسلسل املنطقي فيما يتحدث عنه، فتجده  يفويعتمد ابن رشيق 
عن الشعر وفضله يسرد كل  ما ةمكن أن يقال عن مميزات الشعر  -مثال –حينما يتحدث 

قضى له الشعر ومن قضى  وفضائله، والقصص حوله ومن رفعه الشعر ومن وضعه، ومن
أبواب  يفعليه، وشفاعات الشعراء وحتريضهم، واحتماء القبائل بشعرائها، إىل غري ذلك 

حبوث كتابه، قل ما يأيت على موضوع وينتهي منه  يفوفصول متتابعة مت سقة، وتلك طريقته 
 أثنائه ما يفك ك روابطه. يفمن دون أن يستكمله، فال حيشر 

                                                           
 .61، ص 1، حاملصدر السابق  191
 .12-21، ص 1، ج العمدةانظر أمثلة هذه احلجج والردود يف   192
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 بإجياز:  ومن مميزات منهجه
 التواضع العلمي ونكران الذات.  -
 األخذ عن الغري، وإسناد اآلراء ألصحاهبا. يفاألمانة العلمية والدقة   -
  .191الشخصية العلمية املستقلة ذات اجلرأة والرأي الواضح الصريح  -
 

 المنهج  علىظات الحم   2-6:1    
كتاب العمدة جيد بع  امللحوظات املنهجية، ومما وجدنا من ذلك مما نراه   يفالناظر 

 خمالفا لطبيعة البحث العلمي وأصوله ما يأيت:
أنه ختم بع  األبواب البالغية والنقدية كالتسميط واالرجتال والبالغة والتجنيس،  -

بيان معانيها، اشتقاقها و  يفوالتسهيم والتوشيح واإليغال وغريها، ختمها مبباحث لغوية 
على ما نظنُّه موافقا  -ذلك، وكان األجدر بابن رشيق يفمستشهدا بأقوال علماء اللغة 

فاحتة تلك  يفأن جيعل تلك املباحث اللغوية  -ألصول البحث العلمي ومنهجه السليم
 خامتتها وهنايتها. يفاألبواب وبدايتها، ال 

 -هذه، فإذا كان املنهج العلمي مث إنه قد يكون لديهم فوق ذلك ما يسو غ  طريقتهم
بفرض على املتأخرين أن يفتتحوا مباحثهم بكل ما من شأنه أن حيد دها، فيحلو  -مثال

غامضها، ويوضح معناها، حىت يكون األمر واضحا جليًّا من أوله، به يفهم القارئ 
ذلك املوضوع، وعن طريقه يتم له حسن الدخول ألسرار الباب وخفاياه؛ إذا كان األمر ك

بالنسبة لباحثي املتأخرين، فما الذى ةمنع أن يكون عكسه لدى أولئك املتقدمني، فيأخذ 
املؤلف بشرح موضوعه ومبحثه عن طريق اإلفاضة حبشد األمثلة والشواهد حول املوضوع 

                                                           
 ة أثناء حديثنا عن العوامل الىت كونت شخصيته النقدية.فاضوقد تقدم احلديث عن هذه امليزات واالستشهاد هلا بإ  191
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أوال، حىت إذا ما وصل خامتته، فذكر حدوده وبني  أصله واشتقاقه، ازداد األمر جالء فوق 
ذهن القارئ أقوى التمكن وأشده، إذ سبق الشرح واإليضاح بالتطبيق  يفجالء، ومتكن 

 واملثال. 
مث إنه فوق هذا وذاك ينبغى أن نعلم أن لكل عصر أهله، ولكل زمان رجاله، وأن لكل 
قوم من دهرهم ما تعودوه مما ارتضوه ألنفسهم، موافقا ألذواقهم، ونابعا من مقاييسهم 

 وقناعاهتم.
باب "املبتدأ واخلروج والنهاية"، وذكر  يفبعد أن عر ف ابن رشيق بالنهاية وذكر حد ها و 

جودة اإلبتداء واخلروج والنهاية،  يفأبا طيب، وأعطى حكمه فيه. بأنه قد فاق كل  شاعر 
حكمه هذا عن أيب طيب إىل آخر الباب   يفومقتضى منهج البحث أن يرجئ احلديث 

 حديثه عن هذا الفصل، فصل النهاية؛ لسببني:خامتة  يفكله، فيجعله 
 يناسبه.  مكان ال يفلئال يأيت حكمه على أيب الطيب حمشورا 

 .197وحىت يكون هذا احلكم مبثابة القفل واخلامتة هلذه الفصول الثالثة
كأن  أثناء حديثه عن التشبيه ذكر أن األصل فيه تشبيه شيء بشيء بالكاف أو و يف

،ومل يذكر أمثلة هلذا التشبيه الواحد سواء بالكاف أو كأن أو 191وحنومها يف بيت واحد 
 سوامها.

وكأن األوىل به أن يقدم حديثه   196قال: "ومنهم من يأيت بالتشبيه الواحد بغري كاف"
هذا عن التشبيه الواحد بغري الكاف، فيجعله بعد حديثه عن التشبيه الواحد بالكاف، ال 

 .194تعددأن يؤخره فيفصل بينهما بالتشبيه امل
                                                           

جيمع بني أضرب التجنيس  127؛ حني أعطى مثاال يف ص 121ص  1ومثل ذلك ما فعله يف باب "التجنيس" ج  197 
 شتقاق.الالثالثة: املضارعة واملماثلة  وا
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يت بعدها بشرح أأحيانا بإيراد األمثلة والشواهد اجملردة دون أن يسبقها أو ي –يكتفي  -
 .195أو بيان حتليلي وصفي إليضاح الفكرة أو احلالة اليت ساق هلا املثال والشاهد

ولعل إمنا يفعل ذلك ثقة بقارئه وقدرته على الفهم واالستنباط، إلحاطتهم وسعة علمهم 
ذلك لن يكون ميسورا لقراء يأتون بعد أولئك بألف عام، خاصة منهم  واطالعهم، فإن

 طلبة العلم واملتأدبني، مع ضعف األداء وقلة التحصيل.
للنقد التأثري  -أحيانا –منهجه النقدي، خاصة اجتاهه  يفومن اجتاهات ابن رشيق 

د إىل ذكر الذي يريك فيه إعجابه بأمر ما بصورة ملحوظة عامة يسوقها إليك دون أن يعم
العمدة إذا قيس حبجم  يفوهذا االجتاه لديه كثري  .تعليل أو حتليل لسر  ذلك اإلعجاب

 بييت اهلذيل: يفمن ذلك قوله  ؛الكتاب
 ع و ل حتت الد ةمة الع ض د  ضرب ا    فالطعن شغشغة والضرب هيقعة           

                                                                                                                                   مل
س  اجلنوب تسوق املاء والربدا    غمٌة                                   للق سي  أزاميٌل وغمو              ح 

وابن رشيق  199أستحسن هذين البيتني جدا""وأنا  :بأهنا من مليح التشبيه، مث قال
ر ج نقده من الذاتية أو املوضوعية فقط،  مبنهجه النقدي هذا الذي ال يذكر فيه تعليال ال خي 

 وإمنا خي  ر ج ه من دائرة النقد كلها.
الكثري الغالب  يفذلك االجتاه التأثري مع التحليل والتعليل  -كذلك  -على أهنا ال تعدم

 من نقده.

                                                                                                                                                                             
 .نفس املصدر والصفحة  196
احملقق بأن القاضي اجلرجاين  أثناء حديثه عن التجنيس 121، ص 1مثله ما فعله يف باب التجنيس حني ذكر يف ج  194

 ، فقال بأنه يسميه : التجنيس املطلق. 127يسميه التجنيس املستويف، مث ذكره يف موضع آخر يف ص 
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آخر اجلزء الثاين، بينما عقد  يفآخر الكتاب؛  يفباب الشطور وبقية الزحاف أتى ب -
أول اجلزء األول. وكان األوىل به ضم هذه  يفأول الكتاب؛  يفاألوزان والقوايف  يفبابني 

فال  ،باب واحد لتجانسها ودخوهلا حتت فن  واحد، وحيث مل يفعل ذلك يفاألبواب الثالثة 
ن يأيت هبذا الباب؛ باب الشطور.. بعد باب القوايف مباشرة، ليكون عمله أجود أأقل من 

 وأكمل منهجا ونظاما. 
هذا الباب،  يفباب الشطور بأنه قد ارتضى مذهب اجلوهري ومنهجه  يفوقد صرح 

على  -أكثره يف -شرح األلقاب فيعتمد يففاتكأ عليه، م ع ل ال لذلك بقلة حشوه. أما 
 . 211لنحوي وطريقته، لكنه مل يذكر علة ذلكمذهب أيب زهر ا

شعار الك ت اب جنده خيتصر؛ لسعة هذا الباب، ويتكئ فيه على منهج أباب  يف و 
اجلاحظ ويرتضيه، اقتداء به، واعرتافا بفضله، فيقتصر على ابن الزيات وابن وهب ويعو ل 

  -ثنني ليسا بدوهنماعليهما؛ ألن اجلاحظ قد أحال يف الفضل عليهما، إال أنه يؤنسهما با
؛ سعيد بن محيد، وإبراهيم بن العباس الصُّويل. كذلك ال يفوته ذكر سيده وويل -كما يقول

 نعمته، ابن أيب الر ج ال، فريوي له وخيتم بأشعاره هذا الباب.
نقد الشعر ذكر بع  األبواب؛ مثل: باب من رفعه الشعر ومن وضعه، وباب من  يفو 

منافع الشعر  يفقضى له الشعر ومن قضى عليه، وباب شفاعات الشعراء وحتريضهم، وباب 
أبواب متقاربة املعى والفكر واهلدف، وإيرادها متتالية يعطي  -كما ترى-ومضاره..وكلها

األفكار واملعاين، ويبعد باملؤلف عن الرتكيز العلمي؛  يفاملقصود  صورة من التكرار غري
كل باب من   يففيكون أقرب إىل التكرار واالستطراد منه إىل الرتكيز واحلضور، إال أن ما يرد 

هذه األبواب من أخبار وقصص وروايات خيتلف عما ورد يف الباب اآلخر من حيث الغرابة 
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لمؤلف ما حصل من تكرار أو شبهة فيما أشرنا أو اللطافة وحسن املغزى، وذلك مما يغفر ل
 إليه.

الفصل األول عن احلس  الديين املتأصل والغرية اإلسالمية لدى ابن  يفسبق احلديث 
  -رشيق، مما أملى عليه بع  املواقف النقدية احلميدة. وقد كان من األحرى واألجدر

لى عليه ذلك احلس الديين وتلك الغرية اإلسالمي -كذلك ة مبدأ االستقامة على أن ةم 
األخالق والقيم اإلسالمية سلوكا، ومنهج تأليف، وقد عرفنا تناقضه مع نفسه سلوكا وسرية،  
كما جنده يناق  نفسه منهج تأليف؛ فال يعري الذوق العام اخللقية أي  اهتمام، وقد روي 

ألفاظ ينايف الذوق والقيم؛ فقد اشتمل على 211هجاء بشار بن برد يفشعرا حلماد عجرد 
بذيئة نابية، ومعان سافلة يستحيي املرء من مساعها والنظر فيها، بل ذكرها وروايتها. وقد  

 كان أحرى به أن ي طه ر كتابه من مثل هذه األشعار.
منهجه، وتقليد ال ينبغي له أن يركبه، عالوة على تناقضه مع  يفوذلك عيٌب يؤخذ عليه 
 نفسه سلوكا ومنهج تأليف.

فإن اجلانب النقدي القائم على التذوق واإلحساس باجلمال، واملوازنة  :اجلملة يفو 
 يفحبثه، حىت  يفواملفاضلة بني الشواهد واألمثلة، هذا اجلانب يطغى على صاحب العمدة 

املوضوعات البالغية، مما أعطى حبثه البالغي مسحة من اجلمال الفين،  يفاجلانب التطبيقي 
دود والتقسيمات العلمية اجلامدة، اليت ال تعتمد النظرة احل يفبعيدا عن التوسع اجملرد 

اجلمالية، أو التحليل الفين املقارن، القائمني على التأثر أو التذوق الشعوري والذايت. وذلك 
 البحث البالغي الذي ال يعرف حدودا فاصلة بني البالغة والنقد. يفهو املنهج السليم 
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 يفأن آراءه النقدية  -يقول حممود الربداويكما   -صحيح أنه قد يؤخذ على ابن رشيق
 يفعمومها مل تنطلق من مبدأ نقدي حمدد، أو اجتاه نقدي معني، كالذي فعله اآلمدي 

نظرية النظم اليت أقام  يفالوساطة، أو عبد القاهر اجلرجاين  يفاملوازنة، أو القاضي اجلرجاين 
 . 212عليها كتابيه دالئل اإلعجاز، وأسرار البالغة

مفهوم النقد من  يفجمال النقد، مث إن ابن رشيق انطلق  يفأقول: وذلك ليس شرطا 
منطلق عام شامل؛ قد أتى فيه على آراء من سبقوه، مضيفا إليه، وحمققا له، ومؤيدا ورادا، 

 حسن تنظيم وجودة تبويب وتأليف. يفوقد طغى على كل ذلك شخصية مستقلة، 
هذا، فعلى الرغم من أن ابن رشيق قد أسهب لكن  الربداوي يضيف بعد ذلك: "ومع 

اعا إىل تتبع النصوص الشعرية، والوقوف و نأاحلديث عن األنواع البديعية؛ إال أنه كان  يف
ستشهاد هبا على الوجه الذي استنبطه من النصوص ومن استقرائه هلا، فهو مل العندها، وا

اعدة على حساب الشاهد الشعري، البالغة، الذين كانوا يعنون بالق يفيلتزم منهج املصنفني 
اخلطأ الذي وقع فيه أصحاب املنهج البالغي الصرف، فاحنرف هبم من النقد إىل  يفومل يقع 

 يفالبالغة، وقد أحسن ياغي عندما وصف ابن رشيق بأنه بدأ ناقدا واستمر ناقدا حىت 
 .211أوجه البديع يفاألبواب اليت يوردها 

ادة العالمة ابن خلدون، حيث يقول : "...وهو ويكفي ابن رشيق وكتابه العمدة شه
الكتاب الذي انفرد هبذه الصناعة وإعطاء حقها، ومل يكتب فيها أحد قبله وال بعده 

 .217مثله

                                                           
 .712، ص احلركة النقدية حول مذهب أيب  متام يف القدمي :انظر كتابه  212
 . 711، ص احلركة النقدية حول مذهب أيب متام  211
 .147ن، ص مقدمة ابن خلدو  217
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ويرى عبد الرمحن ياغي: بأن الفضل يرجع البن رشيق، ألنه الناقد املغريب الذي صاغ  
من الفوضوية إىل املنهجية، ومن  كتابه العمدة من متفرق نظريات النقد وقضاياه، فانتقل هبا

 .211األحكام اجلزئية إىل التنظيم والتبويب
 ويقرر خملوف رأيه حول منهج ابن رشيق بقوله: 

املنهج نراه يبوب القضايا األدبية املتعلقة بالشعر تبويبا مل أر أكثره ألحد قبله،  في"..ف
حتتها دراسة وتفصيل  وما ورد منه لسابقيه كان عبارات أخذها هو، وجعل منها أبوابا

التأليف ركن هام، وعنصر له اعتباره  يفومناقشة واختيار..."، مث يقول : "والتبويب والتنظيم 
الكشف عن ذهنية املؤلف وعقلية، وليس كل الناس جييد رسم اخلطة، وتصور املنهج،  يف

 .216وإمنا ذلك وقف على املمتازين منهم
ابن رشيق لفنون البديع قد جاءت أكثر تفصيال، وأما عبد العزيز عتيق، فريى أن دراسة 

، فهو الصناعتنيكتابه   يفنه قد سار فيها على منهج أشبه مبنهج أيب هالل العسكري أو 
يعرف الفن  ويستشهد له من القرآن والشعر والكالم املنثور، وقلما يعرض لتلك الشواهد 

كتاب العمدة ليس مقصورا   يففطنة القارئ، ويرى بأن جهده  لىبشرح أو حتليل، اعتمادا ع
تفصيل اجململ، ويستويف بع  أقسام الفنون اليت  يفعلى عملية اجلمع فقط، بل راح يتوسع 

مل تستوف، مع إضافته إىل كل ذلك ما فاضت به عبقريته من آراء وملحوظات أفاد منها 
 .214علماء البالغة من بعده

                                                           
 .711، ص حياة القريوان وموقف ابن رشيق منهاعبد الرمحن ياغي،   211
 .199، ص ابن رشيق ونقد الشعر  216
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منهج  يفاملقام لالستشهاد بآرائهم وغري هؤالء العلماء والباحثني الكثري ممن ال يتسع 
 ، وغريه من احلديث عن منهجه كفاية إن شاء اهلل تعاىل.215الرجل، وفيما أوردنا من ذلك

 
 كتابه "العمدة" مصادر    2-7:1

كتابه العمدة حديث طويل، وسنحاول   يفاحلديث عن مصادر ابن رشيق اليت أفاد منها 
االختصار ما أمكن، مكتفني باإلشارة إىل من أفاد منهم، واألبواب اليت استفاد منهم فيها، 

الفصلني الثالث والرابع بشيء من التفصيل عن القضايا  يفحتاشيا لإلطالة، حيث سنعرض 
 قه فيهما.الكتاب، ومدى التجديد، أو اإلفادة ممن سب يفالبالغية والنقدية 

خطبة مقدمته إشارة عامة إىل شيء من مصادره وقراءاته  يفوقد أشار صاحب العمدة 
النقد والشعر، فقال بعد أن قد م مبقدمة يسرية عن الشعر وميزته وفضله: "ووجدت  يفورأيه 

الناس خمتلفني فيه، متخلفني عن كثري منه: يقدمون ويؤخرون، ويقلُّون ويكثرون، قد بو بوه 
جهة، وانتحل مذهبا هو  يفابا مبهمة، ولقبوه ألقابا متهمة، وكل واحد منهم قد ضرب أبو 

، فقد ضم ن كتابه أحسن ما قاله كل واحد من هؤالء، 219فيه إمام نفسه، وشاهد دعواه
أكثره على قرحية نفسه، ونتيجة خاطره، إال ما تعلق باخلري أو ضبطت ه  الرواية مما  يفمعو ال 

 ري شيء من لفظه أو معناه، فقد أثبته بلفظه ومعناه.السبيل إىل تغي
ما مل تكن مما 211وقد أسند كثريا من أقوال هؤالء وآرائهم هلم ونسبها إليهم بأمسائهم

تداوله العلماء واشتهر بينهم فلم خيتص به واحد منهم دون اآلخر. وابن رشيق حني يفيد 
                                                           

وإذا كان قد أنصف ابن رشيق الكثري من العلماء والباحثني، فقد ظلمه الكثري منهم أيضا. حني قالوا بأنه يف كتابه   215
: إمنا هو جمرد جامع ناقل آلراء غريه، وهذه جناية يف حق العلم واألدب قبل أن تكون جناية يف حق الرجل، وتلك العمدة
 وى والنظرة العجلى. وسنعرض هلذه القضية بالتفصيل من هذا البحث املتواضع إن شاء اهلل.عاقبة اهل
 .16، ص 1، جالعمدة  219
 يكتفي بذكر اسم صاحب القول أو الرأي، وقليال ما يذكر اسم كتابه.  211
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 يففلم تغب شخصيته أو تذب  من آراء غريه ويثبتها، فإمنا ذلك مع حضور علمي منه،
 شخصية غريه، فقد كان له حضوره واستقالله العلمي، ورؤية الناقد البصري وذوقه.

هذه اآلراء وأفاد من تلك األقوال رادا هلا ومناقشا ومستشهدا، مؤيدا ومبينا  توقد أثبت
تلك اآلراء، رادا كل فرع ألصله، ومقر نا   يفباحلجة والدليل والتعليل وجه اخلطأ من الصواب 

منهج منظم، وتبويب حسن. وإن قرحية نفسه ونتيجة خاطره اليت عو ل  يفكل  شبه بشبهه 
هي من نتاج سعة علمه واط العه وقراءاته ملن سبقه، كما أن أكثر مباحث كتابه  يفعليها 

 –حساسه الفين وذوقه األصيل متازج نتاج قرحيته ونتيجة خاطره وسعة علمه واطالعه مع إ
قد كو ن منه ناقدا فنيا بصريا وأصيال مبدعا، وقد غلبت عليه تلك  -هو الشاعر األصيل

 كما يد عي بعضهم.    مباحثه البالغية، فليس م ك ر رًا وال ناقال يفالسمة حىت 
 الكتاب مجيع العوامل اخلمسة اليت كو نت يفوةمكننا كذلك أن نعد  من مصادره 

مصادره، إال أهنا  يفشخصيته البالغية والنقدية، فهذه العوامل وإن مل تكن مباشرة التأثري 
هذا الصدد، وهذه العوامل هي: استعداده  يفمهمة، وذات أثر ال ينكر، وال ةمكن إغفاله 

 اللغة والرواية والشعر، وكونه شاعرا. يفالفطري، وعبقريته، ومعرفته، وسعة أفقه، واطالعه 
البالغة والنقد، فهما عامالن رئيسان  يفكتب املتقدمني   يفيوخه، وقراءاته ونظره أما ش
 مصادر الرجل. يفمباشران 

ومما ال شك فيه أن إفادة الرجل من غريه، واستشهاده بآرائهم وأقواهلم هنج يقتضيه 
هبا  ذلك كل األمانة، وقد أشر يفالبحث العلمي املوضوعي اجلاد، خاصة والرجل أمني 

 وحه العلمية وذوقه الفين اخلالص، استقالال وجرأة رأي وتواضعا، مؤيدا ومعارضا ومناقشا.بر 
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كتابه العمدة، مستخلصة   يفوسأذكر اآلن مصادر ابن رشيق البالغية والنقدية وسواها 
االختصار، سأثبت اسم من  يفمن الكتاب نفسه، مما نص عليه صراحة. ووفاًء مبا شرطناه 

 أو املوضوعات اليت أفاد فيها منه: أفاد منه واألبواب
، املديح، يفالقبائل، باب القدماء واحملدثني، القوا يفتنقل الشعر  :أو عمرو بن العالء  -

 اهلجاء، السرقات وما شاكلها.
 املطابقة، األوزان، القوايف، باب ذكر املعاظلة والتثبيج.  يفاخلليل : وذلك    -
 الشعر، وباب اإلنشاد وما ناسبه.  يفباب الرخص  يفسيبويه:   -
 باب البالغة، املديح، اهلجاء. يفخلف األمحر:   -
القبائل، القوايف،  يفأبوعبيدة: باب الرخص املقلني من الشعراء، تنقل الشعر   -
 النسيب.
 املطابقة، القوايف، الرثاء. يفاألخفش:   -
 الشعر. يفاملفضل الضيب: باب البالغة، القوايف، املديح، الرخص   -
باب املطابقة، املبالغة، اإليغال، باب املقلني واملغلبني من  يفاألصمعي: وأفاد منه   -

القبائل، القدماء واحملدثني، املشاهري من الشعراء، األوزان، باب  يفالشعراء، تنقل الشعر 
االعتذار، سريورة الشعر واحلظوة باملديح، باب ما أشكل من  النسيب، املديح، االفتخار،
 أغاليط الشعراء والرواة. يفاملديح واهلجاء، باب 

وأفاد  -وقد نص عليه -مجهرة أشعار العربكتابه   يفب القرشي: حممد بن أيب اخلطا  -
 باب : املشاهري من الشعراء. يفمنه 



107 
 

باب  يف، وأفاد منه طبقات الشعراءحممد بن سالم اجلمحي: نص  على كتابه   -
القبائل، باب املشاهري من الشعراء، املقلني  يفالتكسب بالشعر واألنفة منه، تنقل الشعر 

 واملغلبني من الشعراء، القوايف.
أبواب القوايف، اإلجازة والتمليط )اشتقاقهما(، باب ما أشكل من  يفابن السكيت،   -

 املدح واهلجاء.
شاد به وبكتابه أو  ،أبواب من البالغة، والنقد وسوامها يففاد منه اجلاحظ : وقد أ  -

آخر حديثه عن باب البيان، وامتدحه بأنه عالمة وقته، وبأنه قد استفرغ  يف البيان والتبيني
 . 211هذا الفن ، ال يبلغ جودة وفضال يفاجلهد وصنع كتابا 

دماء واحملدثني، عمل الشعر أبواب اجملاز، باب الق يفقرأ له وأفاد منه  :ابن قتيبة  -
الشعر، باب بيوتات الشعر واملعرقني فيه، باب  يفوشحذ القرحية له، القوايف، باب الرخص 
 اإلنشاد وما ناسبه، اجلوائز والصالت.

 يفالبيان، والغلو، والقوايف، املديح، أغاليط الشعراء والرواة، الرخص  يف :املربد  -
 الشعر، بيوتات الشعر واملعرقني فيه.

 القوايف، املديح، باب النسبة إىل الروي، اإلنشاد وما ناسبه. يفثعلب:   -
إشادة العارف  البديعابن املعتز: أفاد منه كثريا، واستشهد بآرائه، وأشاد بكتابه   -
 يفأفاد منه  ، ولذا فإن ابن املعتز وكتابه ي عدان من أهم مصادره البالغية، وقد212بقيمته

وصف البالغة. باب االستعارة ، باب التجنيس، املطابقة،  يفاألبواب التالية: باب البالغة، 
التصدير، االلتفاط، التضمني واإلجازة، املذهب الكالمي، حد الشعر وبنيته، االقتضاء 

 واالستنجار.
                                                           

 .214، ص 1، جلعمدةا  211
 .261، ص 1، جاملصدر السابق  212
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الشعر، باب والقصيد، الرخص يف  األوزان، والقوايف، الرجز يفوأفاد منه  :الزجاج  -
 اإلنشاد وما ناسيه.

موضوعات، حد  الشعر وبنيته، االفتخار، بيوتات الشعر  يفدعبل بن علي اخلزاعي:   -
 واملعر قني فيه.

 اإليغال، القوايف، اإلنشاد وما ناسبه. يف :ابن دريد  -
أبواب االلتفات، باب املعاظلة والتثبيج، الوحشي  يفإسحاق املوصلي:  وذلك   -
 لف والركيك املستضعف، املديح.املتك
أبواب التتميم،  يف، وذلك نقد الشعرقدامة بن جعفر: وأفاد منه، ونص  على كتابه   -

االلتفات، التسهيم، املطابقة، التقسيم، االستدعاء، املقابلة، التشبيه، التجنيس، احلشو، 
 الغلو، النسيب، املديح، االفتخار، اهلجاء، من املعاين احملدثة، املعاظلة والتثبيج، الوصف.  

لبسملة قبل موضوعات الرجز والقصيد، والقوايف، والرثاء، حكم ا يفالنحاس أبو جعفر: 
 الشعر، باب اجلوائز والص الت.

 باب املبدأ واخلروج والنهاية، أغاليط الشعراء والرواة. يفاآلمدي: 
باب البالغة، اإلجياز، املطابقة، التشبيه، التجنيس، االستعارة،  يفالرُّم اين: وأفاد منه 

 القوايف، حد الشعر وبنيته، باب الوحشي املتكلف، والركيك املستضعف.
باب التصرف ونقد الشعر، الرثاء، أغاليط الشعراء والرواة،  يفالصاحب بن عباد: وذلك 

باب ذكر املعاظلة والتثبيج. وقد أشار إىل رسالته اليت صنعها على أيب الطيب، ولعلها رسالة 
 مساوئ أيب الطيب.
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عن ابن وكيع: وقد نص  على كتابه املصنف، وحكم برداءته، وقال بأنه أبعد ما يكون 
 باب القدماء واحملدثني، وباب السرقات وما شاكلها. يفوأفاد منه 211اإلنصاف

. ومما أفاد منه حلية احملاضرةبع  املوضوعات، ونص  على كتابه  يفاحلامتي: وأفاد منه 
فيه، باب املبتدأ واخلروج والنهاية، املثل السائر، باب النسيب، املديح، االفتخار، باب 

باب اجملاز، الغلو، اإليغال، التجنيس والتقسيم، االستطراد، التتميم،  السرقات وما شاكلها،
 احلشو، االستعارة.

أبواب: املطابقة،  يفونص  عليه، وأفاد منه  الوساطةالقاضي اجلرجاين: وقد قرأ كتابه 
التقسيم، املقابلة، الغلو، التجنيس، التشبيه، االشرتاك والتغاير، وباب املبدأ واخلروج والنهاية، 

أغاليط الشعراء والرواة، السرقات وما  يفحد الشعر وبنيته، االفتخار، اهلجاء، باب 
 شاكلها.

 باب من املعاين احملدثة.  يفالقوايف، و  يفابن جين: 
 باب الشطور وبقية الزحاف. يفاألوزان والقوايف، و  يفجلوهري: أبو نصر ا

 باب الشطور وبقية الزخاف. يفأبو زهرة النحوي: 
عبد الكرمي النهشلي: وقد أفاد منه ومن كتابه، الذي يشري إليه أحيانا بأنه كتابه 

هذا الرضا  املشهور، فقد أشاد به وأشاد بصاحبه ونظر إليه بعني الرضا والتقدير اجلم ، ولكن
موضوعات:  يففاد منه أبع  آرائه. وقد  يفوالتقدير مل ةمنعه من االعرتاض عليه ومناقشته 

البالغة، التصدير، التكرار، التمثيل، التقسيم، التكسب بالشعر واألنفة منه، األوزان، 
النسيب، الوصف، املديح، باب أغاليط الشعراء والرواة، السرقات وما شاكلها، بيوتات 

 عر واملعرقني فيه، باب اإلنشاد وما ناسبه.الش
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 -وقد تقدم يف ذكر مشاخيه -القزاز: أبو عبد اهلل حممد بن جعفر: وهو أحد مشاخيه
 : باب ما أشكل من املدح واهلجاء، أغاليط الشعراء والرواة. يفوأفاد منه 

باب : يفأبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن السمني: أحد مشاخيه أيضا، وأفاد منه 
 اخلط. يفاملقاطع واملطالع، باب أحكام القوايف 
 أبواب مفردة، وهؤالء هم: يفكما أفاد من بع  العلماء 

كتابه طبقات   يفباب التكسب بالشعر واألنفة منه. أبو اجلراح،  يفابن عبد ربه، 
باب حد  يفعبد الصمد بن املعذل،  ،باب أشعار الكتاب يفالشعراء، وقد نص عليه 

 يفوأفاد  ،الرثاء يفبن الكليب، ا ،باب اإلنشاد وما ناسبه يفالزبري بن بكار،  ،يتهالشعر وبن
وصف البالغة من الربمكي، وابن املقفع،  وإبراهيم اإلمام، وابن األعرايب، والكندي، وأيب 

فاد من ابن كيسان، والفراء، ويونس بن حبيب، أباب القوايف  يفالعيناء وأرسططاليس. و 
 واجلرمي، واملهل يب ، وأيب إسحاق النجريمي.والسريايف، 
األبواب واملوضوعات العامة التسعة، اليت تقدم ذكرها أثناء الكالم  يفأما مصادره  -

يب عمرو بن العالء، األصمعي، أ ،أيب عبيدة، ابن سالم :على مادته العلمية، فقد أفاد من
قاسم الزجاجي، األخفش، ابن ابن قتيبة، اجلاحظ، املربد، النهشلي، ابن دريد، أيب ال

الكليب، أيب زيد الكاليب، أيب إياس البصري، أمحد بن سعيد الكاتب، أيب جعفر حممد بن 
 حبيب البغدادي، الزبري بن بكار.

هذا الصدد بأن ابن رشيق يف بع  األحيان يشري إىل بع  املصادر  يفوينبغي التنبيه 
وإمنا يكتفي بذكر بع  العبارات الدالة األخرى، مفيدا منها من دون أن يصرح باالسم، 
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على ذلك؛ من مثل قوله: "وسئل بع  أهل األدب"، "وقال قوم"، "ومسعت بع  
 .  217املشايخ" يقول"

كتابه مشرقية لعلماء مشارقة، إذا استثنينا القليل   يفومما يالحظ أن مصادر ابن رشيق 
 املغرب واألندلس. ءمن علما

م، لكننا على أي  حال  وبعد: فال ي  ه ولن ك هذا احلشد من العلماء، فقد ترى كثرهت 
 -حاولنا احلصر والتحديد وفاء مبنهج البحث العلمي، وإال فقد عرفت مما أوضحنا من قبل

 التلقي عن العلماء. يفطبيعة إفاداته منهم وطبيعة روحه العلمية 
  
      النصوص األدبيةبعض دراسة  ي : نالفصل الثا    

 نبذة عن حياة األدب 2-1:2
لألدب صلة وثيقة حبياة اإلنسان، فهو خيضع ملا ختضع له هذه احلياة من املؤثرات 

األدب هي: االستعداد الفطري لألمم، والبيئة، واحلضارة،  يفاملختلفة، وأشهر املؤثرات 
 والعلم، والدين، واحلكم، واالتصال بني الشعوب املختلفة. 

 .211البيئة واحلضارة، والعلم، واحلكم يفوكما يتأثر األدب، فهو يؤثر 
 

 خصائص الشعر 2-2:2
عن سائر ضروب األدب، واليت يصل هبا إىل التأثري  اخلصائص اليت ينفرد هبا الشاعر

 األوزان. -األلفاظ  ج   -املعاين ب   -وجوه ثالثة هي:  أ يفالنفوس، تنحصر  يفالعظيم 
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 الشعريةالمعاني   -أ
قوالب خيالية، ولذا يكثر الشعراء من  يفالشعر أهنا مصبوبة  يفأكثر ما متتاز به املعاين 

التصوير والتمثيل، وهذه الصور اخليالية  يفاستخدام التشبيه، واالستعارة والكناية، والغلو 
املختلفة ترمي كلها إىل غرض واحد، هو رفع املعاين والسمو هبا عن املستوى املألوف إىل 

 العامل اخليايل، فقول بشار:
 سود هوللبخيل على أمواله علل          رزق العيون عليها أوج           

صورة بشعة خميفة، التستطيع أن تشخص إليها، وذلك  يفصور فيه األموال بعللها 
 إلظهار شح صاحبها، وحرصه عليها.

 كذلك قول الشاعر: 
 فقلت عالم تنتحب الفتاة؟     مررت على املروءة وهي تبكي              
 وا     مجيعا دون خلق اهلل مات    قالت: كيف ال أبكي وأهلي     ف          

 فقد صور املعى اجملرد، بشيء جمسم، وجعله شخصا ملموسا يفهم وجييب.  
 
 لغة الشعر )ألفاظه( - ــبـ   

النفس، بل إن األلفاظ هلا تأثريها اخلاص هبا،  يفليس املعى وحده هو الذي يؤثر 
 النفس كثرية، منها:  يفواملميزات اليت جتعل لغة الشعر ذات أثر قوي 

وهي من آخر البيت إىل أول حرف متحرك قبله، وبينهما ساكن، وآخر  :القافية  -
حرف يف القافية يسمى "الروي" وعليه تبى القصيدة، وبه تسمى، فيقال مثال قصيدة المية 

 أو سينية، والقافية تساعد على املوسيقى اليت تؤثر يف النفس.
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مواضع  يفزل والعتاب، قويا مواضع الرقة، كالغ يفجتانس اللفظ واملعى : فيكون رقيقا  -
 القوة، كاملدح والفخر، فمن الغزل الرقيق: 

 تاهلل ما بأكفهم كحلوك     عيونك حلية     يفحسبوا التكحل              
 ومن الفخر القومي:

 بعثنا هلم موت الفجأة أننا          بنو املوت خفاق علينا سبائبه             
النفوس تأثريا خاصا به، مستقال عن تاثري  يفسقي، يؤثر أن يكون لأللفاظ جرس مو   -

 املعى واللفظ الرقيق، كقول بشار:
 عين الكرى طيف أمل فيون   يطل ليلي ولكن مل أقم       مل           

 م ودم             أنين يا عبد من حل     روحي يا عبد عين واعلمي              
 اليت ال يستسيغها الشعر، مثل فقط، جدا، أيضا.جتنب طائفة من األلفاظ   -
 استخدام احملسنات اللفظية مثل اجلناس والسجع وحنومها. -
 
 األوزان الشعرية -ج  

ال يقوم الشعر على املعاين واأللفاظ وحدمها، بل البد أن يصحبهما الوزن ليكون الكالم 
 يفشعرا، والشعر مقسم إىل أقسام، كل قسم منها يسمى بيتا، وأبيات كل قصيدة تتحد 

 أوزاهنا، وكل جمموعة من هذه األوزان تسمى حبرا، وعدد البحور العربية ستة عشر.
  مرات، كقول املتنيب : يكون على وزن "متفاعلن" ستفمثال حبر الطويل جيب أن 

 فيها وال كل الرجال فحول      ال من طلب املعايل نافذكما               
 ست مرات، كقول الشاعر:كون على وزن "فاعالتن"وحبر الرمل ي 
 من هوى جد بقلب مزحا    من عذيري يوم شرقي احلمى              
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 :ست مرات، كقول الشاعروزن "مستفعلن"الرجز يكون على  حبرو  
 إن كان ال يرجى ليوم احلاجة     من كف عنا شره  يفخري  ال             

وليس من الضروري أن يكون الشعر مطابقا هلذه األوزان مطابقة تامة، بل جيوز للشاعر 
 أن يتصرف فيها، بأن حيرك ساكنا، أو يسكن متحركا، أو حيذف حرفا من احلروف طبقا

 لقواعد علم العروض، ومثل هذا التصرف ال خيل بالوزن مطلقا.
املوضوع، نثري مشكلة عسى أن تنال  يفاحلديث عن آراء ابن رشيق  يفوقبل اخلوض 

من عناية الباحثني، أو تتاح لنا الفرصة بعد، فنكشف عن وجه احلق فيها..تلك هي ما أثاره 
" الفرنسي، وعن أرجوزته الطويلة اجلامعة كتابه حني قال عند حديثه عن "بوالو  يفاحلمصي 

نظمها وتأليفها أثر الشاعر الالتيين هوراس، وهو  يفلقواعد الشعر وأنواعه فإنه قال: اقتضى 
كتابه املوسوم بصناعة الشعر... وال نظن بوالو اطلع على قصيدة   يفنقل عن أرسطوطاليس، 

 . 216هذا املبحث يفابن رشيق، وال على مؤلفاته 
م، وأن منهجه يشبه منهج ابن رشيق، كان 1647منا أن بوالو نظم كتابه سنة فإذا عل
احلمصي يقول: إن ابن رشيق ذكر من صنوف  خذه عنه، السيما إذا رأيناآ يفلنا أن نشك 

الشعر وفنونه املدح والنيسب، واهلجاء بالتصريح... وأن بوالو ذكر هذه األجناس أو األنواع 
 .214زاد عليها الرتاجيديا والكوميدياقصيدته )صناعة الشعر( و  يف

 يفأن يكون بوالو أخذ عن ابن رشيق أن رجلنا " كان  يفعلى أنه مما يقوي الشك 
فر منها إىل جزيرة صقلية، ونزل مدينة مازر، وأقام هبا إىل  ،القريوان، فلما حدثت الفتنة فيها

. وال ننس التنبيه إىل 215ودفن مبقربهتا، وكان األفرنج مستولني على بع  اجلزيرة " ،أن تويف
                                                           

 .175، ص نتقاداال  منهل الرواد يف علم  216
 .127، ص املصدر السابق  214
 .141، ص املصدر السابق  215
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أن القصيدة اليت يذكر احلمصي أهنا البن رشيق ليست له، وإمنا هي أليب العباس الناشىء. 
صدر هذه النسبة  يفنسبتها إىل ابن رشيق يف مقدمته، وأن يكن قال  يفوأخطأ ابن خلدون 
 . 219وأظنها البن رشيق

ويبدو أن احلمصي أخذ عن املقدمة، ولو أنه قرأ العمدة، لرأى فيه تصريح صاحبه بأن 
 القصيدة للناشىء.
دراسة الفنون عند ابن رشيق أذكر أن قدامة قد جعل التشبيه غرضا من  يفوقبل اخلوض 

 أغراض الشعر ومل يرت  النقاد ذلك، وما كان هلم أن يرتضوه.
. يشري إىل أن أحدا 221رف شاعرا كانت تلك الغاية غايتهوعلى هذا الصدد، وحنن ال نع

من الشعراء مل جيعل التشبيه غايته وقصده من شعره. وكأين بالدكور شوقي ضيف رأى 
أن يكون التشبيه فنا يقصد إليه  يفالعكس، وهم أن جياري قدامة، وكأنه به ال ةمانع 

قيس، وهو من أقدم الشعراء الشعراء، إذ نراه يقول: وإن من يرجع إىل مناذج امرىء ال
فاألفكار  ،نفسه يفشعره، وكأن التصوير غاية  يفاجلاهليني، يالحظ أنه يعى بالتصوير 

صنوف من التشبيهات، حىت تستتم هذا الفن من التصوير، وكأمنا القصائد برود  يفتتالحق 
ثله يعى ةمنية، ففيها ألوان ونقوش ورسوم على صور وأشكال عديدة، وغري امرىء القيس م

 .  221شعره عناية بالغة كأنه أصل من أصول صناعتهم يفبالتصوير 
واألمثلة اليت يسوقها لذلك، هي شعر قائم كله على التشبيه، لكن احلق أن هذا التصوير 
الذي يستخدم فيه الشاعر التشابيه الكثرية املتتابعة ليس الغرض األصيل الذي يستهدفه 

ذلك مرام، كوصف الطبيعة عند امرىء القيس وعند ابن  يفالشاعر من شعره، وإمنا للشاعر 
                                                           

 .642، ص مقدمة ابن خلدون  219
 .111، ص قدامة بن جعفر والنقد األديبطبانة،   221
 .1، ص الفن ومذاهبه يف الشعر العريبشوقي ضيف،   221
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شعرمها أداة للبيان، وألوانا للرسم، يصورون هبا تلك اللوحة  يفأيب سلمى، وجاء التشبيه 
أصل أو غاية هلما فمسألة  تهأما أن التشبيه، أو التصوير بلغشعرمها،  يفالفنية اليت يعرضاهنا 

 فيها نظر.
التشبيه غرضا من أغراض الشعر كما فعل قدامة، يدل لذلك أنه وكان ابن رشيق جيعل 

. وكأين به قد فطن للذي فطن له طبانة 222التشبيه صفة الشيء مبا قاربه أو شاكله  :يقول
النفس الشك. مث  يفوال يكون النفي إال حيث حييك  221تعقبه قدامة فيقول: وليس به يف

صعب أنواع الشعر وأبعدها متعاطى، وإمنا خصصت التشبيه ألنه أ :موطن آخر يفيقول 
قرض الشعر . وينقل عن الرماين  يفنواع الشعر ولكنه وسيلة أواحلقيقة أنه ليس نوعا من 

النسيب، واملدح، واهلجاء، والفخر،  :أكثر ما جتري عليه أغراض الشعر مخسة :قوله
لتشبيه . صحيح أن قرنه ا221الوصف يفويدخل التشبيه واالستعارة  :. مث يقول227والوصف
داء، ولكن األالكتاب، يدل على أنه يريد التشبيه الذي هو طريقة من طرق  يفباالستعارة 

الوصف مقصور على هذا الفن دون غريه من فنون الشعر؟  يفهل دخول التشبيه واالستعارة 
وعلى هذا يكون ابن رشيق  .الوصف يفكل أغراض الشعر، كما يدخل   يفاحلق أنه يدخل 

 اخلطأ على أي التأويل. يفمبعدا 

وأقوى من كل الذي تقدم يف الكشف عن اجتاه ابن رشيق هذه الوجهة أن يسوق العبارة 
شعر منه قال: أز ؟ وأنت تمل  مل تشبه تشبيه ابن املع:اآلتية: الم الئم ابن الرومي فقال

 صفة اهلالل : يفمثله، فأنشده  يفأنشدين شيئا من قوله الذي استعجزتين 

                                                           
 .216، ص 1، ج ، العمدةابن رشيق  222
 .245، ص 2، ج العمدة  221 

 .227،  صاملصدر السابق  227
 .111،  ص1، ج لعمدةا  221
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 قد أثقلته محولة من عنرب     ر إليه كزورق من فضة  فانظ              
وابن رشيق نفسه عقد له فصال طويال جعل مكانه حيث جعل االستعارة والتمثيل، 

هذا أصح رأيا من قدامة الذي تبع  يفوكلها من طرق التعبري، وليست من فنون الشعر وكان 
 أستاذه ثعلبا على ما تقدم. 

ل من احلتم ه :ذلك موضع احلديث فيها، تلك هيو  ،ثارها ابن رشيقأومسألة أخرى 
الشعر مذهبا، فمن الشعراء  يفمجيع أغراض الشعر؟ أم أن لكل شاعر  يفأن جييد الشاعر 

 ومنهم من ينسب، مث ال يصف وهكذا ؟. ،اهلجاء يفاملديح، وال يقول  يفمن يقول 
احلكم على الشعراء  يفتخبط اجلواب عن ذلك، كما ي يفوأما ابن رشيق فيتخبط  

أنواع الشعر، من جد  يفأن يكون متصرفا  بصدد هذه القضية، إذ نراه يقول : جيب للشاعر
 يفاملديح أنفذ منه  يفالرثاء، وال  يفالنسيب أبرع منه  يفوهزل، وحلو وجزل، وإال يكون 

 يفأبعد منه صوتا  واحد مما ذكرت، يفاالعتذار، وال  يفاالفتخار أبلغ منه  يفاهلجاء، وال 
مجيع ضروب الشعر  يف. فيحكم على الشاعر بضرورة القدرة على التصرف 226سائرها 
 وفنونه .

األغراض عند ابن رشيق، فإنا نقدم بني يدي ذلك أن منهجه فيها  يفوقد آن أن نقول 
  يفيشبه منهج قدامة، يسوقها غرضا غرضا، ويتحدث عما ينبغي أن يأخذ الشاعر به نفسه 

 كل غرض، من ناحية املعاين اليت تليق به، ومن ناحية العبارة اليت تالئمه.
 
 
 

                                                           
 .99، ص 2، ج لعمدةا  226
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 النسيب      2-3:2
وهو وصف النساء، واحلنني إليهن، والشوق إىل لقائهن، أما الغزل فهو التحبب إليهن، 

احلب والشوق والذكرى واحلنني، ووصف حالة العاشق، وما إىل  يفومن النسيب الكالم 
 ذلك.

هذا الباب أن النسيب والتغزل والتشبيب، كلها مبعين واحد، وأما  يفورأي ابن رشيق 
فمن جعله مبعى التغزل فقد  :، مث يقول224الغزل فهو إلف النساء والتخلق مبا يوافقهن

 .225أخطأ
ويقول ابن رشيق أن الغزل هو إلف النساء، وأما التغزل فكالنسيب والتشبيب وكلها 

. يقول التربيزي : وإمنا الغزل 229باحلسن، واإلخبار عن تصرف هواها به""ذكر الشاعر املرأة 
 .211االشتهار مبودات النساء والصبوة

آخر الباب عن اشتقاق التشبيب فيقول "جيوز أن يكون من  يفويكشف ابن رشيق 
ة، وأصله االرتفاع، كأن الشباب ارتفع عن حال الطفولية، أو رفع صاحبه، ويقال بالشبي

إذا رفع يديه وقام على رجليه... وجيوز أن يكون من اجلالء، يقال شب شب الفرس، 
اخلمار وجه اجلارية، إذا جاله، ووصف ما حتته من حماسنه، فكأن هذا الشاعر قد أبرز هذه 

صفته إياها، وجالها للعيون. ومنه الشب الذي جيتلى به وجوه الدنانري،  يفاجلارية 
 ذا رفعت سناها، وزدهتا ضياء.ومنها شببت النار، إ ،ويستخرج غشها

                                                           
 .111، ص 2، ج العمدة  224
 .نفس املصدر والصفحة  225
 .112، ص1، ج شرح ديوان احلماسة  229
 .نفس املصدر والصفحة  211
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مث حيدثنا ابن رشيق أنه عما ينبغي للنسيب من الصفات، وحقه يف نظره  أن يكون حلو 
وأن خيتار له من الكالم ما كان ظاهر  ،األلفاظ، قريب املعاين سهلها، غري كز وال غام 

 يفو  211نييثار، رطب املكسر شفاف اجلوهر ي طر ب احلزين، ويستخف الرصاإلاملعى، لني 
   ؟يثار" اإلالعبارة كما ترى تكرار أحيانا، وغموض أحيانا، إذ ما معى "لني 
أفواههم، فهم كثريا ما  يفوكما حيدثنا أن "للشعراء أمساء ختف على ألسنتهم، وحتلو 

 يأتون هبا زورا" ويستشهد لذلك بقول القائل: 
 يقام بسلمى للقوايف صدورها     وما كان طيب حبها غري أنه             

صدور القصائد  يفوابن رشيق بسوقه لتلك احلقيقة يكشف عن أن كثريا من النسيب 
 ليس من هوى، وال من صبابة ولكنه احملافظة على تقاليد الشعر والشعراء.  

ولقد اقتدى ابن رشيق كثريا من الشعراء، كما حكي عن الوليد بن يزيد بن عبد امللك 
 مل تقل العرب بيتا أغزل من قول مجيل بن معمر، وقال:  :أنه قال
 212وكلُّ قتيل عندهن شهيد   لكل حديث بينهن بشاشة             
 وقال األحواص من أغزل الناس بقوله : 
 وح م  التالقي بيننا زادين س قما     م شت ف  بلقائها إذا قلت  إين          

 وقال أيضا جلميل بقوله :
 وحييا إذا فارقتها فيعود   وت اهلوى مين إذا ما لقيتها ةم          

 أغزل ما قالته العرب قول أيب صخر:  :وقال احلامتي
 211ويا سلوة األيام موعد ك احلشر     فيا ح ب ها زدين جًوى كل ليلة          

                                                           
 .111، ص 2، ج لعمدةا  211
 .197، ص 2، ج لعمدةا  212
 .191، ص 2، ج العمدة  211
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 كما قال أبو عبيدة: ماحفظت شعرا حملدث، إال قول أيب نواس:
 مرا                 من أزراره قعن                  ثيابه أطلكأن             
 ظرا          إذا ما زدته ن يزيد ك وجهه حسنا                    
 ورا  تري         من أجفاهنا احل     بعني خالط التف            
 قطراً و          تصو ب ماؤه               وخد  سابريٍّ ل            

وال يفوت ابن رشيق أن يوصي الشعراء بتجنب ما اليليق باحملبوب، ويضرب املثل لذلك 
 بقول كثري:
 هر ب                      وأين هجاٌن م صعٌب مث ن  رة         ود دت  وبيت اهلل أنك بك        
 ج رباء  ت عد ي وأجربعلى حسنها قل                 نا به عرٌّ فمن يرنا يكال            
 لب                                     فال هو يرعانا وال حنن ن ط ف ل           مغنكون لذي مال كثري         
ر ب              علينا، فال ننفكُّ ن رمى ون ض  إذا ما وردنا منهال صاح أهل ه          

217 
فخرج من  ،وطأ من هذهأولقد أردت بنا الشفاء على ذلك التصوير: أما وجدت أمينة 

 عندها خجال.
 وقد اقتدى ابن رشيق بقول الفرزدق يقول:

 ذ ف                         رد    على حاضر إال ن شلُّ ون ق                                     أال ليتنا كنا بعريين الن         
 رافه    على الناس مطليُّ األشاعر أخشف                                     كالنا به عرٌّ خياف ق         
نا وثياب          ل                          بأرض خالء  وحد   حف                نا    من الر يط والديباج درٌع وم 
 رق ف                         الفٌة    وأبي  من ماء الغمامة ق                         وال زاد إال فضلتان: س         
 ألف                        إذا حنن شئنا صاحٌب مت أشالء حلم من ح بارى يصيدها   و          

                                                                                                                                                                             
 . 212، ص نفس املصدر 41
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 .     211لنا ما متن ينا من العيش ما دعا         هديال بنعمان  محائم ه ت ف           

القصائد بالنسيب  له أن قد نبه إىل حماوالت الشعراء اخلروج على تصدير فإين أذكر
 فذكر أليب الطيب قوله :

 أكل فصيح قال شعرا متيم      إذا كان مدح فالنسيب املقدم               
 مث قال : وزعموا أن أول من فتح هذا الباب، وفتق هذا املعى أبو نواس بقوله:

 واشرب على الورد من محراء كالورد       التبك ليلى وال تطرب إىل هند            

وقوله : وهو عند احلامتي فيما روي عن بع  أشياخه أفضل ابتداء صنعه شاعر من 
 القدماء واحملدثني :
 فاجعل صفاتك البنة الكرم    الطلول بالغة القدم     صفة               

أن يكون أبو نواس أول من فتح هذا الباب فعرب)بالزعم(  يفويبدو أن ابن رشيق شك 
وإذا كان األمر كذلك فإين أقرر أن قد أصاب إذ الذي فتح هذا الباب على احلقيقة هو 

 :الكميت حني قال 
 وال لعبا مين وذو الشوق يلعب   وما شوقا إىل البي  أطرب    طربت         

 نساء.ويعد أنه أول شاعر انصرف عن التشبيب بال

 

 المدح    2-4:2
املدح هو ذكر حماسن املمدوح، وأكثر ما دار عليه املدح الكرم والشجاعة، ومها فضيلتان 
 216لإلنسان يف كل زمان ومكان، ومن خري قصائد املدح يف األدب العريب قصيدة أيب متام

 يف مدح املعتصم بعد فتح عمورية، وإليك أيها القارىء بع  أبيات منها: 
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 ذكاء إياس  يفحلم أحنف  يف مساحة حامت        يفقدام عمر أ          
 فقال له الكندي: "األمر فوق ما ذكرت" فأطرق أبو متام مليا مث قال:

 الندى والباس يفمثال شرودا        ال تنكروا ضريب له من دونه          
 راس             املشكاة والنبمثال من وره               قد ضرب األقل لنفاهلل          

شادة اإلمدح ملك، أن يسلك طريقة اإليضاح و  يف -عند ابن رشيق-ومنهج الشاعر
مع  –دوح، وأن جيعل معانيه جزلة، وألفاظه نقية، غري مبتذلة سوقية، وجيتنب مبذكره للم
ال  التقصري والتجاوز والتطويل؛ فإن للملك سآمة وضجرا، ومبا عاب من أجلها ما –ذلك 

كيف ي قلُّ   -إذا مدح اخلليفة –يعاب، وحرم ما ال يريد حرمانه، ورأيت عمل البحرتي 
  . 214األبيات، ويربز وجوه املعاين، فإذا مدح الكتاب عمل طاقته، وبلغ مراده

 يفاألول أن العبارة تنضح مبذهب أرسطو الذي نراه  :ونلمس هذا التقدمي على أمرين
املديح مستوفية لغايات فعلها...وذلك يكون بأشياء...  جيب أن تكون صناعة :مثل قوله

أحدها أن يكون للقصيدة عظم ما حمدود تكون به كال وكاملة، ولعل ذلك إمنا جاء ابن 
الباب فيقول عن زهري:  يفرشيق لتأثره بقدامة تأثرا نراه له حني ينقل عنه أكثر من صفحة 

" ملا كانت فضائل الناس من حيث هم كتابه "نقد الشعر  يففقال  وقدمه قدامة ابن جعفر
ناس، ال من طريق ما هم مشرتكون فيه مع سائر احليوانات، على ما عليه أهل األلباب من 

                                                                                                                                                                             
ه  من أبوين فقرين، وسافر صغريا 191أبو متام حبيب بن أوس الطائي، ولد بقرية مشال حوران من أعمال دمشق سنة   216

إىل مصر فلبث هبا مدة يشتغل مبهن حقرية، مث احرتف السقاية يف مجع عمرو بن العاص بالفسطاط، وأقام بني أئمة اللغة 
 علم العربية وحفظ كثريا من شعر العرب. والفقه واحلديث، مما حبب إليه العلم واألدب، فت

 .211، ص 2، ج لعمدةا  214
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ذلك، إمنا هي العقل والعفة والعدل والشجاعة، كان القاصد للمدح هبذه األربعة  يفاالتفاق 
 .215مصيبا..
حني يكون الغرض املديح،  ورأي ابن رشيق أنه جيب على الشاعر أن جيرتئ النسيب 

صحيح، مدح أبو العتاهية عمرو بن العالء، فأعطاه سبعني ألفا وخلع عليه حيت مل يستطع 
أن يقوم، فغار الشعراء لذلك، فجمعهم مث قال: عجبا لكم معشر الشعراء ما أشد حسد 

قصيدته بصديقته، خبمسني بيتا،  يفبعضكم لبع ، إن أحدكم يأتينا ليمدحنا، فينسب 
أبيات  يفما يبلغنا حىت تذهب لذاذة مدحه، ورونق شعره، وقد أيت أبو العتاهية فنسب ف

 يسرية مث قال :
 باال     ملا علقت من األمري ح     به              إين أمنت من الزمان وري           
 عاال          حلذوا له حر اخلدود ن     لو يستطيع الناس من إجالله            

 219قطعت إليك سباسبا ورماال   ها           كيك؛ ألنتن املطايا تشإ               
وإذا كان املمدوح ملكا مل يبال الشاعر كيف قال فيه، وال كيف أطنب، وذلك حممود، 
وسواه، املذموم، وإن كان سوقة فإياك والتجاوز به خطته؛ فإنه مىت جتاوز به خ ط ته؛ كان  

 يفعما يستحق، كقول زهري بن أيب سلمى  وكذلك ال جيب أن يقصركما نقصه منها، 
 مدح هرم:  
 قا      يلق السماحة منه والندى خ ل   رما           من ي لق يوما على عال ته ه        
 دقا ما كذ ب الليث  عن أقرانه صال إذا                   لرجليث بعثر يصطاد ا        
 ضارب حىت إذا ما ضاربوا اعتنقا    رمتوا حىت إذا طعنوا  م ما ايطعنه        
 قا        وس ط  الند ي  إذا ما ناطٌق نطبته                     وليس كمن يعيا خبط هذا        
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 271أفق السماء لنالت كفُّه األفقا  من الدنيا مبكر مة         لو نال حيٌّ         
 ومما قدم به زهري قوله :

 دوا                        هلم أو جمدهم قعقوم بأو      د فوق النجم من كرم كان يقع  لو        
 طابوا وطاب من األوالد ما ولدواب هم     ني ت  ن س           أبوهم ح قوم سنانٌ         
 دوا                                    هباليل إذا جهم ر ز ؤون      نٌّ إذا فزعوا                   أمنوا، ج   إنٌس إذا        
س دون على ما كان م          دوا                 م     الينزع  اهلل عنهم ماله حس  ن نع         حم 
 

 االفتخار     2-5:2
االفتخار أو الفخر وهو عند ابن رشيق املدح بيد أن الشاعر خيص به نفسه وقومه،  

االفتخار، وكل ما يقبحه فيه وهو قبيح يف االفتخار؛  يفاملدح حسن  يفوكل ما حسن 
أيضا الذين ينكرون االفتخار أمثلة قدامة بن  فيه األمثلة. وكذلك يذكر وعلى هذا يذكر

الذي أنكر أن ةمدح اإلنسان بآبائه دون أن يكون ممدوحا بنفسه؛ألن كثريا من الناس  جعفر
  :وأنكر اجلرجاين على أيب طيب قوله ،271إليه حسنوالذي ذهب  ال يكونون كآبائهم،

 جبدودي وبنفسي ف خر ت  ال    ما بقومي شرفت بل شرفوا يب             
ب  ل ة  حيث يقول:  وقد أخذ  اجلرجاين على قول علي بن ج 

 272ولكن هبم سادت على غريهم عجل   وما سو دت عجال مآثر غريهم        
املعاين اليت حتسن أو تقبح،  هذا الباب تنصرف إىل ذكر يفونلمس أن عناية ابن رشيق 

باب النسيب، ولكن  يفوكنا حنب أن نسمع منه عن صفات اللفظ والعبارة شيئا، كما فعل 
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يبدو أن قد شغله قدامة مبذهبه الفلسفي، وتأمله املنطقي، عما كنا نتأمله على يديه من 
 احلديث على مذهب األدباء املتفننني. .

 خر بالكثرة أوس بن مغراء حيث يقول:وممن افت
 وال ت  غ ي ب  إال عند أ خرانا    الشمس إال عند أولنا    ما تطلع               

 ومن جيد االفتخار قول بكر بن الن ط اح احلنفي:

 الناس يسأل ومن يفتقر من سائرامه         ومن يفتقر منا يعش حبس           
 زل              ببأس شديد يف الكتاب املن لة             دون كل قبيو صفنا وحنن            
 .271ف ل                      فتاة بعقد أو سخاب قرن ا لنلهو باحلروب كما هلت    وإن           

يعين قول اهلل عز وجل:قل للمخلفني من األعراب ستدعون إىل قوم أوىل بأس 
 .277شديد"
 

 الرثاء     2-6:2
وهواحلزن والبكاء على امليت، أو تعديد مناقبه وذكر أعماله العظيمة وتسلية املعزى، 

 وختفيف بلواه، والقصيدة فيه تسمى )مرثية(.
ومما ذكره ابن رشيق الرثاء كما ذكر قدامة من أنه ليس بينه وبني املدح فرق إال أن خيلط 

عدمنا كيت كيت( أو ما بالرثاء شيء يدل على أن املقصود به ميت، مثل )كان( أو )
 . 271يشاكل هذا ليعلم أنه ميت
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وال يكون الرثاء أن يقول االنسان كان وعدمنا به وإمنا هو كغريه من فنون الشعر خاضع 
للتنوع ولقبول معاين أخرى متصلة به كوصف الكارثة، وتفخيم آثارها، وذكر فضائل امليت، 

ملوت واحلياة، وينتقل الشاعر فيه من واختاذ مصرعه موعظة، وقد يتسع أفقه فيشمل فلسفة ا
رثاء فرد إىل بكاء قبيلة أو أمة، او دولة، أو الدنيا مجيعا. وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر 
التفجع، بني  احلسرة، خملوطا بالتلهف واألسف واالستعظام، إن كان امليت ملكا أو رئيسا  

 حصن بن حذيفة بن بدر :  يفكبريا، كما قال النابغة 
  نوح      وكيف حبصن واجلبال ج  لون حصٌن مث تأىب نفوسهم    يقو     
 جنوم السماء، واألدمي صحيح  ومل تز ل    ، ومل تلفظ املوتى القبور    

  .276  وح             فظل  نديُّ احلي وهو ين      ه   ُّ ي                               م ا قليل مث ج اء نعفع             
 أفضل الرثاء ما قاله حسني بن مطري يرثي معن بن زائدة، ويروى البن أيب حفصة : ومن

  من األرض خط ت للسماحة مضجعا   فرة                      ل حفيا قرب معن، كنت أو        
 رعا                               وقد كان منه الرب والبحر مت  وده؟     يا قرب معن، كيف واريت جو    
 د عا               ولو كان حيا ض قت حىت تص   قد وسعت اجلود  واجلود  مي ت بلى    
   274عا                          ت  كما كان بعد السيل جمراه م ر      وته               ىت عيش يف معروفه بعد مف   

 الرمل: يفوكما صنع ابن املعتز يرثي أباه بالقصيدة الالمية املقيدة 
  لٌ اة املرء ظ لٌّ  م ن ت ق  وحي    رب  حتف بني أثناء األمل               
 وكقول اخلنساء يف اجلاهلية ترثي أخيها صخرا :     

 وأذكره لكل غروب مشس  ذكرين طلوع الشمس صخرا   ت           
 سي         على إخواهنم لقتلت نف   اكني حوىل                      فلوال كثرة الب             
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 وح ليوم حنس                         ونائحة تن  وال           ولكن ال أزال أرى عج             
 س              ب  أمعشية رزنه أو غ   اها                   ا كلتا مها تبكي أخمه             
 ذايت وأنس                      أيب حسان ل   وقد ود عت  يوم فراق صخر                
 أيصبح يف ضريح وفيه ةمسى    ي           يا هلفي عليه وهلف أمف             

 وقول املتنيب : 
 ذب                     بآمايل إىل الكفزعت فيه  رب                     وى اجلزيرة حيت جاءين خط         
 حلب يففكيف حال فىت الفتيان      أرى العراق طويل الليل مذ نعيت         

 كب              وإن دمع جفوين غري منس    هب                        يظن أن فؤادي غري ملت         
ويقرر ابن رشيق أن أشد الرثاء على الشاعر أن يرثي طفال أو امرأة؛ لضيق الكالم عليه 

 -وهو فحل جمود إذا ذكر احملدثون -فيهما، وقلة الصفات، أال ترى ما صنعوا بأيب الطيب
 قوله يذكر أم سيف الدولة:  يف

 275على الوجه املكف ن باجلمال      لقنا ح نوطٌ صالة اهلل خا             
القلب وإثارة للحزن قول حممد بن  يفومن جيد ما رثى به النساء وأشجاه وأشده تأثريا 

 أم ولده: يفعبد امللك 
 مان  فمن بالصرب البن ث جليٌد،ها ألنى                                     الصرب عن فهبين عزمت     
 دثان    وال يأتسي بالناس يف احل   األجر حسبة   ف القوى ال يعرفضعي     
 اين                       لعثرة أيامي وصرف زمدُّه                                                               فأع  أال من أمنيه املى     
 اين     وإن غبت عنه حاطين ورع   لسي                 ذا ما جئت أكرم جمأال من إ     
  279وال مثل هذا الدهر كيف رماين         األقدار كيف تصيبين   فلم أر ك     
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ويرجح ما ذهبت إليه من أن بكاء النساء على األزواج ال ينتج مثل هذا الشعر املسرف 
 احلزن . يف

موضع واحد،  يفويستشهد ابن رشيق على أن من صعب الرثاء أيضا مجع تعزية وهتنئة 
وقالوا: ملا مات معاوية اجتمع الناس بباب يزيد، فلم يقدر أحد على اجلمع بني التهنئة 
والتعزية، حىت أتى عبيد اهلل بن مهام السلويل، فدخل فقال : يا أمري املؤمنني، آجرك اهلل على 

جسيما، العطية، وأعانك على الرعية، فقد ر ز ئ ت  عظيما، وأعطيت  يفالرزية، وبارك لك 
فاشكر اهلل على ما أعطيت، واصرب على ما رزئت، فقد فقدت خليفة اهلل، ففارقت جليال، 
ووهت جزيال، إذ قضى معاوية حنبه، ووليت الرياسة، وأعطيت السياسة، فأورده اهلل موارد 

 مث أنشد : السرور، ووفقك لصاحل األمور
باء   واشكر  ة        فاصرب يزيد فقد فارقت ذا ثق          الذي بامللك أصفاكا ح 
 اكا                      كما ر ز ئ ت  وال عقىب كع قب   مه        األقوام نعل يفال ر ز ء  أصبح         
 اكا                                      فأنت ترعاهم واهلل يرع     الناس كلهم  أصبحت وايل  أمر        
 211اكا        ت                إذا ن ع ب ت  وال نسمع مب  نع     لٌف            معاوية  الباقي لنا خ يفو         

وإين ال أرى أنه كان أجدر بابن رشيق أال يسارع إىل إنكار املذهب، والتأول ملا ورد من 
ولو  الشعر فيه فقد ثبت أنه كان مذهبا لبع  الشعراء، وإن مل يكن سائدا عند مجهرهتم،

أنه احتاط فقال بذلك، ما احتاج إىل ختريج قصيدة ابن دريد خترجيا ةمكن أن يقال فيه أنه 
 يعوزه التحقيق التارخيي.

 
 

                                                                                                                                                                             
 .271، ص نفس املصدر  279
 .271، ص 2، ج نفس املصدر  211



129 
 

 ستنجازالقتضاء واالا    2-7:2
لشاعر أن يكون مدحه شريفا، على ا هذا الباب أنه جيب يفويذكر لنا ابن رشيق 

واقتضاؤه لطيفا، وهجاؤه إن هجا خفيفا؛ فإن االقتضاء اخلشن رمبا كان سبب املنع 
 يفاالقتضاء، واالقتضاء  يفواحلرمان، وداعية القطيعة واهلجران، وقوم يدرجون العتاب 

 العتاب، وأنا أرى غري هذا املذهب أصوب؛ فاالقتضاء، طلب حاجة، وباب التلطيف فيه
أجود؛ فإن بلغ األمر العتاب فإمنا هو طلب االبقاء على املودة واملراعاة، وفيه توبيخ 
 211ومعارضة ال جيوز معها بعد االقتضاء، إال أن الناس خلطوا هذين البابني، وساروا بينهما.

ومن هذا املنطلق، يوضح لنا ابن رشيق عن قول أمية ابن أيب الصلت لعبد اهلل بن 
 ن أحسن االقتضاء، وفيه يقول:ج دعان على أنه م

 ياء               حياؤك؟ إن  شيمتك احلفاين              ذكر حاجيت أم قد كأأ           
 ناء    لك احلسب املهذب والس  وعلمك باحلقوق وأنت فرع                
 ساء            اخللق اجلميل وال معن    اح    ب                               خليل اليغي  ره ص           
 اء م                            بنو تي  م أن ت هلا س   ها              رضك كل مكرمة بنتفأ           
  اءن                           كف  اه من تعرضه الث  وما                      عليك املرء يإذا أثى           

ح ر ه الشتاء   ودا           ي الريح مكرمًة وجت بار              إذا ما الكلب أ ج 
212 

 فأنت ترى هذا االقتضاء كيف يلني الصخر، ويستنزل القطر، وحي ط الع صم  إىل السهل.  
 وقال اآلخر:  
 إن اهتمامك باملعروف معروف   مهمت به     شكرن ك معروفاأل            
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   211فالشيء بالقدر احملتوم مصروف   وال ألومك إن مل ةمضه قدٌر                
 
 العتاب     2-8:2  

وينصح لنا ابن رشيق عند حديثه عن العتاب بأنه "باب من أبواب اخلديعة يسرع إىل 
اهلجاء... وإذا قل كان داعية األلفة وقيد الصحبة، وإذا كثر خشن جانبه، وثقل صاحبه.. 

خمتلفة، فمنه ةمازجه االستعطاف واالستئالف، ومنه ما يداخله وللناس فيه ضروب 
االحتجاج واالنتصاف، وقد يعرض فيه املن واالجحاف، مثل ما يشركه االعتذار 

 . 217واالعرتاف
كلمة عاتبت   يفالعتاب حيث يقول: وقد حنوت أنا هذا النحو  يفوقد صر ح ابن رشيق 

 يها:هبا القاضي جعفر بن عبد اهلل الكويف قلت ف
 عا                         لديك، وال أيت عليك تصنُّ   اتال                               ت ال آيت إليك خموقد كن        
 وُّعا                                     علي  إذا كان املديح  تط   دح فيك فريضة                          لكن رأيت  املو        
 عا            من القول حىت ضاق مما توسُّ ان ه                               ما مل خيف  مك              ت بفقم        
 ألعطيت منها مد عي القول ما اد عى   بة                                    غري ك املوسوم عين  بري ولو        
 نع وضعا                          مآمث، واترك يف  للص ها                                          فإن تتخاجلك الظنون  فال        
س  كم                                     اهلل ما طولت باللوم فيفو           عا          م      لسانا، وال عر ضت  للذم  
بايل، وال وىل  ثنائي، م   نطوت  ملت  عنكم بالوداد، وال اوال          ود عا                          ح 
 ضعا                       وأجللتها عن أن تذل  خته ن                  أكرمت  نفسي فلم تبلى رمبا         
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ف ثقيال على اإلخوان كل  ومل أرض باحلظ الزهيد، ومل أكن             عا                                 م د 
 عا                                         وقاطعت ال أن  الوفاء تقطداوة  باينت                         ن  العفباينت ال أ        
 211مشات العدا، إن مل أجد فيك مطمعا.  ناف الرجاء، وأتقي                     لوذ  بأكأ        

هذه األبواب   يفهذا الكالم الذي وش اه ابن رشيق بالسجع اليكشف عن وجه الصنعة 
كثريا، جلأ إىل ضرب األمثلة عسى أن تغين غناء ما عن البيان، ورسم اخلطة للشعراء وكيف 

سائر أبواب الكتاب، ذلك أنه يسوق  يفيقولون  ولكن األمثلة هنا من نوع غري مألوف 
وعلى غري مذهبه كذلك أن نراه يرتكها من غري  ،مقطعات طويلة، أكثرها جياوز عشرة أبيات

 أبياهتا. يفأن نشري إىل مواطن الصنعة واجلمال فيها أو يبني موضع القوة 
 
 نذاراإلالوعيد و       2-9:2

احلزم  للهجاء، ولكن العقالء من الشعراء وذونذار ومها كلمتان مبثابة املقدمة إلالوعيد وا 
قلوب من يتوجهون إليهم بالكالم وحي  ذ رون من سوء  يفيتوع دون وينذرون مبا يلقي الرعب 

 األحدوثة، ويقول ابن مقبل:
 يا                      ختري آيات الكتاب هجانشاعر        رون ب                               عامر، ما تأم بين         
 دانيا       أرى الشغب فيما بيننا متإنين         رمي ف                              ما يعفو الكأعفو ك         
 واصيا                               مبربد رومي يق طُّ الن  اغم    بني اجللد واللحم غمضة  أم          
 ا   ادي                      ئام هت          كالم هتاداه الل  ها     جاء فإن                     راقات اهل                       سفأما          
 ن العظم باقيا        حبرد فال ي بقي مه             امة رأس     ط  الفيل ه                              م اخبأ         
   216فتصبح مل تعدم من اجلن حاديا  ها       لُّ عقال              وعندي الدهيم لو أح         
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 الهجاء     2-11:2
، تفرجيا فيومن هذا املنطلق، اعتاد العرب إظهار البغضاء والضغينة بالكالم املق    

اهلجاء فضال عن إهدار كرامة العدو، وثلم  يفلصدورهم، وإيذاء لغرمائهم، وكانوا يرون 
ولذا فإن طبقة الشعراء ممن يرزوا يف هذه الناحية قد  ،شرفه، قضاء على مستقبل حياته

وقد احتمل ابن رشيق على  214إكرامهم يفازدادت عند األعداء رهبتهم، وبالغ األصدقاء 
ر كان أوجع، فيفرق بني هذا الباب، أنه راح يبني لنا أي الطرق إذا سلكه الشاع يفعاتقه 

خدرها فال يقبح مبثلها وةمثل له بقول  يفهجاء وهجاء، وخريه عنده ما تنشده العذراء 
 أوس:
 ضالهل ا  إىل حيك م ب  ع د ي ف ض ل     د ت بر حل  ومنرق   إذا ناقة ش             

 215أما اإلفحاش باهلجاء "فسباب حم ، وليس للشاعر فيه إال إقامة الوزن"
 جرير:وقال 
 يوم التفاخر مل تزن مثقاال    لو أن تغلب مج ع ت  أحساهبا                 

 ومثل قوله: 
 219فال كعبا بلغت وال كالبا     فغ  الطرف إنك من منري             

وهذا ما يسمى باهلجاء املقذع، وحني سأل احلطيئة عمر بن اخلطاب عن  اهلجاء املقذع 
أن تقول هؤالء أفضل من هؤالء وأشرف، وتبين شعرا على مدح لقوم  وهناه عنه وقال "املقذع

.وال يقال: 261وذم ملن تعاديهم فقال: أنت واهلل يا أمري املؤمنني أعلم مين مبذهب الشعر"
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نافق احلطيئة فوافق األمري، ألن مثله مل يكن لينافق. وقد قال له بعد: "ولكن حباين هؤالء 
ماهنم ومل أنل من أعراضهم شيئا، وصرفت مدحي إىل فمدحتهم وحرمين هؤالء فذكرت حر 

 من أراده، ورغبت به عمن كرهه وزهد فيه، يريد بذلك قصيدته اهلمزية اليت يقول فيها:
  أو الشعرى فطال يب اإلناء    ت العشاء إىل س ه يل  وآني               

خلف وقد صرح ابن رشيق وقال: وهي أخبث ما صنع، وفيها أو من أجلها قال 
 . 261األمحر: أشد اهلجاء أعفه وأصدقه
كتابه وإن    يفهذا الباب على طريقة األدباء اليت هي األصل  يفوابن رشيق يفصل القول 

اهلجاء أن  يفكان شغفه بقدامة وإكباره له ال يدعه يرتك الباب حىت ينقل عنه "إن أجود ما 
ي سل ب  االتساق الفضائل النفسية وما تركب من بعضها من بع ". مث خيتم بقوله: "وكذلك 

عيبا. وال يعد اهلجو  -قدامة -ما جاء من قبل اآلباء واألمهات من النقص والفساد ال يراه
ة  اخللق يفبه صوابا، مث يقول: والناس إال من ال يعد قلة، على خالف رأيه ، فأما ما كان 

 .262اجلسمية من املعايب فاهلجاء به دون ما تقدم، وقدامة ال يراه هجوا البتة"
ورأي ابن رشيق أصدق فإن العيوب اخللقية موضع سخرية عند الناس، وال يعنينا هنا أن 

الفنون ال يعبأ إال بتصوير الواقع كما هو أو   يفاخللق الكرمي حيتم أال نعتربها عيوبا ألن األمر 
حساهبا عنصر الرمحة أو الشفقة أو عامل  يفالشاعر من غري أن يدخل كما يتصوره 
 اإلنسانية.
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 عتذارالا      2-11:2
وقد يبتدأ ابن رشيق هذا الباب مبا جيب على الشاعر من الشروط حيث يقول: وينبغي 
للشاعر أن ال يقول شيئا حيتاج أن يعتذر منه، فإن اضطره املقدار إىل ذلك، وأوقعه فيه 
القضاء؛ فليذهب مذهبا لطيفا، وليقصد مقصدا عجيبا، وليعرف كيف يأخذ بقلب املعتذر 

ولست أدري من ذا الذي نصبه واعظا   261إليه، وكيف يسمح أعطافه، ويستجلب رضاه.
للشعراء، وهو يعلم أن ليس زمام الشعر إىل الشاعر، بل إن حماولة رسم اخلطة له: كيف 

درأن ترتك له، يتصرف فيها حبسب ظروفه، فاجلرةمة املعتذر أج -يعتذر وكيف يتنصل مما قال
 منها، واملعتذر إليه، وصلته بالشاعر قربا وبعدا، علوا وسفال مما يقدره الشاعر نفسه.

قصائده الىت تقع أجلُّ من مشهورات  يفومن جيد االعتذارات قول النابغة الذبياين 
 :يةالقصائد العرب
 ف  األبد                  أ ق  و ت  وطال عليها سال   ياء فالسند                           ي ة  بالعليا دار م        
 وما ه ريق على األنصاب من جسد     بته    فال لعمر الذي مس حت  كع      

 ند                         السو  ركبان مكة بني الغيل   العائذات الطري مت  س ح ها   واملؤمن      
ء  مما أتما قل        دي                  إًذا فال رفعت س و ط ي إيل  ي    يت  به      ت من س ي 
 سد           ق  ر ت  هبا عني من يأتيك باحلبة                                               فعاقبين ريب معاقإًذا       
 بد            كانت مقالتهم قرعا على الكها                              الة أقوام شقيت بإال مق      
 267ن األسد                                 م ر  أ  على ز   وال ق  ر ار       دين                س  أوعئ ت  أن أبا قابو ن  ب        

 : ه أيضا يعتذر من مدح آل جفنة وحمتجا بإحساهنم إليهول    
 وليس وراء اهلل للمرء مذهب       فلم أترك لنفسك ريبةحلفت              
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 ذب      ملبلغك الواشي أغشُّ وأك  يانًة          خلئن قلت قد ب  ل غت  عين              
 رب   من األرض فيه م سرتاٌد ومه انٌب          نت امرأ يل ج            ولكنين ك            
 ر ب                                 أمواهلم وأ ق   يفأحك م     وان إذا ما لقيت هم                     ك وإخملو             

 شكرهم لك أذنبوا يففلم ترهم     قوم أراك اصطنعتهم  يفكفعلك                 
 إىل الناس مطليٌّ به القار أجرب  ين                    ين  بالوعيد كأن                ك  فال ترت                  
 ذب      ذب        ترى كل ملك دوهنا يت     ورةً                     ن اهلل أعطاك سوذلك أ                

 261بٌ        إذا طلعت مل يبد  منهن كوك    س وامللوك كواكب                    فإنك مش                
 وله أيضا :
 ع الع الد واف                      فجبنا أريك فالت       وارع                    فا ذو حسي من فرتنا فالفع       
ت ين  ذل ك ل           و راتع  كذي الع ر  يكوى غريه وه   ته                     وترك رىء                        ام نب  ف 
 راءة نافع                             وال حلفي على الب  نت ال ذو الض غن غين مكذ ٌب  فإن ك       
 الة واقع                                          وأنت بأمر ال حموله                                    ون بقول أق                    مأموال أنا        
 266وإن خلت أن املنتأى عنك واسع   ي          درك     ذي هو م            كالليل الفإنك         

نوع خاص من  يفجانب امللوك، و  يفهذه الكيفية مما مل يوضحه لنا اللهم إال أن يكون 
تيان املعتذر من باب االحتجاج وإقامة الدليل خطأ ال سيما مع إاجلرامث حيث يقول: فإن 
التضرع، والدخول حتت عفو امللك  يفن وحقه أن يلطف برهانه، مدجما امللوك وذوي السلطا
خوان فتلك طريقة إلالكشف عن كذب الناقل واحلاسد، أما مع ا يفوإعادة النظر 

 .264أخرى
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 حني يعتذر إىل املهدي: وقال سلم اخلاسر
 نب                        نأيت وجنتوأنت ذاك مبا هم                          خبري الناس ك لُّ  إين أعوذ         
 رب          ال ملجأ منه وال ه والدهر     له           بائ  الدهر مبثوثا حوأنت ك         
 لب       كل ناحية ما فاتك الط  يف  رفه       كت عنان الريح أصولو مل             

 فيها من اخلوف منجاٌة ومنقلب      ارفة    فليس إال انتظاري منك ع         
اشتقاق االعتذار ثالثة أقوال: أحدها أن يكون من احملو، كقول ابن  يفوأفادنا ابن رشيق 

 أمحر:
 أطالل إلفك بالودكاء تعتذر  أم كنت تعرف آيات فقد جعلت            

 والثاين : أن يكون من االنقطاع، كقول لبيد :
 نطاق الشيطني من السماء    ف واعتذرت إليه  شهور الصي           

والثالث: أن يكون من احلجر واملنع...وقال أبو جعفر: يقال"عذرت الدابة" أي جعلت 
 . 265هلا عذارا حيجزها من الش راد

 
  الوصف       2-12:2

آخر الكتاب ولعله أن يكون هم  يرتكه اكتفاء حبديثه  يفوهذا الباب وضعه ابن رشيق 
األداء والتعبري. أما الوصف  يفاجلزء األول، مث عاد فرأى أن التشبيه طريقة  يفعن التشبيه 

فغرض من األغراض اليت يعمد الشعراء إىل اخلوض فيها، وهو مناسب للتشبيه، وأما الفرق 
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وكما 269حقيقة الشيء، وأن ذلك جماز ومتثيل بينه وبني التشبيه هو أن الوصف إخبار عن 
 قال النابغة اجلعدي يصف ذئبا افرتس جؤذرا.

 أخو قنص ةمسي ويصبح مفطرادة                  ات يذكيه بغري حديفب            
 أصاب مكان القلب منه وفرفرا   إذا ما رأى منه كراعا حتركت             

تعريف الوصف وأفادنا بكالم قدامة بن جعفر حيث يقول:  يفونلمس من ابن رشيق 
الوصف إمنا هو ذكر الشيء مبا فيه من األحوال واهليئات، وملا كان أكثر وصف الشعراء إمنا 

شعره أكثر  يفيقع على األشياء املركبة من ضروب املعاين كان أحسنهم وصفا من أتى 
ا فيه وأوالها به، حىت حيكيه وةمثله للحس املعاين اليت املوصوف هبا مركب فيها، مث بأظهره

 .241بنعته
األسلوب يسمح لنا أن  يفهذه العبارة بع  أساليب األدباء، من ضعف  يفويتضح 
أنه غري فصيح، بل أنه غري صحيح. إذ ما معى أن األشياء مركبة من ضروب   :نقول فيه

شعره أكثر املعاين اليت املوصوف هبا مركب  يفاملعاين" وأين من البالغة قوله: )...من أيت 
فيها( ؟ وهكذا اعتمد ابن رشيق علي قدامة اعتمادا جعله ينسى أنه يتحدث كأديب له 

 حساسه جييد الكالم إن مل يكن بفصيحه وأفصحه. إذوقه و 
وصف األشياء وقال: أما نع ات اخليل  يفشتهروا اوقد ذكر ابن رشيق الشعراء الذين 

 يف، وأبو دؤاد، وطفيل الغنوي، والنابغة اجلعدي، وأما نع ات اإلبل فطرفة فامرؤ القيس
معل قته من أفضلهم وأوس بن حجر، وكعب بن زهري، والشماخ، وأكثر القدماء جييد 

 241 س كيف قال: أدنين من ذنب البقري.وصف الفر  يفوصفها... أال ترى رؤبة ملا غلط 
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وكان عبيد بن ح ص ني الراعي النمريي  :نوال وقالهذا امل يفواستطرد ابن رشيق على قوله 
أوصف الناس لإلبل، ولذلك مسي راعيا، وأما احلمر الوحشية والق سيُّ فأوصف الناس هلا 
ي  أيضا  الشماخ، شهد له بذلك احلطيئة والفرزدق، وهذان جييدان صفات اخليل والق س 

اس وابن املعتز، وأليب نواس أيضا والنبل، وأما اخلمر فمن أوصاف األعشى واألخطل وأيب ن و 
 242وابن املعتز الصيد والطرد...

 ومن األوصاف القليلة املثل قول عبد الكرمي يصف الفيل: 
 ول  إن الذي حيمله حمم   يركب الفيل فهذا الفيل       من            
 ول         إال أنه جيكالط ود   ل                              هاويل هلا هتوي  ت على            

 241ل كأهنا مندي وأذ ن
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 الثالثلباب ا                         
 

 النقدي(  األدبي و )الجانب                      
 
 

   دب والنقد قبل ابن رشيقألا                  
 
 
 

 وهذا الباب يشتمل على فصلين وهي:                   
 

 
 األدب والنقد في العصر الجاهلي   الفصل األول: 

   
 العصور اإلسالمية  عبراألدب والنقد   الفصل الثاني: 
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 الثالثالباب 
 النقدي(و  األدبي )الجانب

 دب والنقد قبل ابن رشيقألا
 األدب والنقد في العصر الجاهلي الفصل األول :

أقدم الفنون األدبية تارخييا، بل الشك قضى النقد العريب مدة طويلة من الزمن، وهو من 
يف أنه ولد مع والدة أول نص  أديب مبعناه الفطرى

نطباعية ال، وهو يدور يف جمال ا247
اخلالصة، واألحكام اجلزئية اليت تعتمد املفاضلة بني بيت وبيت أو متييز البيت املفرد أو 

 .241إرسال حكم عام يف الرتجيح بني شاعر وشاعر
نشأ النقد األديب عند العرب يف أوساط الشعراء وبيئتهم حيث كان الشاعر ينقد نفسه 
من خالل متحيصه لقصائده وعنايته بتجويدها، وإطالته النظر والتأمل فيها قبل إبرازها إىل 
الناس وظل احلال على ذلك فرتة طويلة حىت تأصلت علوم العربية، ومنها النقد الذى 

. وكان الشاعر اجلاهلى حيفل بشعره، وجيهد نفسه يف العناية به 246 تأصلت أصوله وقواعده
حىت ينال إعجاب مستمعيه من قبيلته حيث مكانته فيها عالية وكلمته مسموعة ودفاعه عن 
أعراضها وأجمادها واجب، ومل يكن الشاعر يطلب ذلك اجلمهور فحسب بل كان يرنو 

لىت جيتمع فيها العرب يتناشدون الشعر، ببصره إىل مجهور أوسع وشهرة أكرب يف األسواق ا
 .244ويستمعون إىل آراء النقاد واحلكام وخباصة يف سوق عكاظ

                                                           
 .11، ص  فصول يف النقد األديب وتارخيه: دراسة وتطبيق، ضياء الصديقي  247
 .11، ص ، تاريخ النقد األديب عند العرب: نقد الشعر من القرن الثاين حىت القرن الثامن اهلجرىإحسان عباس   241
 .19، ص  املرجع السابق  246
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وقد أخذ العرب كلمة النقد من قوهلم نقد الدرهم والدينار أى بني رديئه من جيده، 
 ،الدراهم وغريها وإخراج الزيف منها . والنقد أيضا بعبارة أوجز، متييز245وسليمه من زائفه

ونقد الشئ نقدا: أى  ،الدراهم: أى قبضها، ويقال درهم نقد أى جيد ال زيف فيه وانتقد
ألديب، ومساعدة . والنقد أيضا، هو تفسري العمل ا249نقره ليختربه وليميز جيده من رديئه

 .251وإبراز ما فيه من قيم القارئ على فهمه،
لنقد األساسية وبرغم أن الوظائف الثالث الىت أشار إليها مندور هي من مهمات ا    

عليها. ويقرر أن النقد يف أحد معانيه هو فن دراسة  إال أن النقد أمشل من أن يقتصر
األساليب ومتييزها، وذلك إذا تفهمنا لفظة األسلوب مبعناها الواسع، أى علينا أن نتفهم أن 
املقصود يف ذلك ليس طرق األداء اللغوية فحسب، بل املقصود منحى الكاتب العام 

 ، كما مثل يف املقدمة.251ه يف التأليف والتعبري والتفكري واإلحساس على السواءوطريقت

 تنفي يداها احلصى يف كل هاجرة      نفي الدنانري تنقاد الصياريف
وهناك الفرق بني مؤرخ األدب والناقد ليخرج بصورة أمشل من التعريف السابق  فهو يرى 

إلظهار النموذج األكمل الذى جيب أن يكون. أن النقد هو تقومي النص األديب يف حماولة 
فهو يف الواقع يؤرخ  ،ففي الوقت الذى يسجل فيه الكاتب مادته عما هو كائن يف األدب

لتاريخ األدب، ولكنه إذا ما خرج عن هذه الدائرة تبيان احملاسن ومكامن أسرارها واملساوئ 
ن على األديب أن يتبعها يف وأسباهبا وأنواعها، وتعرض إىل رسم الصورة املثلى الذى كا

                                                           
 .11، ص ، تاريخ النقد األديب والبالغةحممد زغلول سالم  245
 .12، ص  وتارخيهفصول يف النقد األديب ، املرجع السابق   249
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. ولعل املهمة األساسية للنقد هي حماولة األصول 252املضمون والشكل، كان ذلك هو النقد
 بالعمل األديب إىل النموذج األكمل أو الصورة املثلى شكال ومضمونا.

وبيان قيمته  ،ويقول سيد قطب: إن النقد هو تقومي العمل األديب من الناحية الفنية
وحتديد ما أضافه  ،وتعيني مكانه يف خط سري األدب ،وقيمته التعبريية والشعوريةاملوضوعية 

وتأثريه فيه  ،وقياس مدى تأثره باحمليط ،إىل الرتاث األديب يف لغته، ويف العامل األديب كله
وكشف العوامل النفسية الىت اشرتكت  ،وتصوير مسات صاحبه وخصائصه الشعرية والتعبريية

 .251العوامل اخلارجية كذلكفيه ويف تكوينه و 
 .بيئة احلضر وثانيهمابيئة البادية أوالمها  ،عرف النقد األديب يف اجلاهلية بيئتني نقديتني

 
  بيئة البادية   3-1:1

وتقسم بيئة البادية أيضا إىل بيئتني نقديتني: ومها بيئة األسواق األدبية وبيئة اجملالس 
كان النقد األديب جيد فيها جماال فسيحا لنشاطه هو   واألمسار. ولعل أظهر مواطن البادية الىت

تلك األسواق الىت كانت للعرب يف اجلزيرة قبل اإلسالم تتبادل فيها السلع إىل جانب أهنا 
حمافل أدبية عامة تزخر بألوان النشاط األديب فيجتمع فيها الشعراء كل سنة ويتفاخرون 

نه كان ينقد بعضهم بعضا من الناحية الفنية بقبائلهم ويتناشدون ما أحدثوا من الشعراء من أ
 فيما يتبارون ناحية املباراة يف الفخر مبآثر قبائلهم .

 

                                                           
 .4، ص ، مقاالت يف تاريخ النقد العريبداؤد سلوم   252
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: كانت للعرب أسواقها األدبية، ولعل أشهر هذه األسواق الىت  بيئة األسواق األدبية  -أ
، وسوق 257غطت على شهرهتا التجارية شهرهتا األدبية، وأشهرها عكاظ وجمنة وذواجملاز

بأهنا إمنا مسيت عكاظا ألن العرب كانت  -كما ذهب بع  اللغويني إىل القول  -ظعكا
جتتمع فيها فيعكظ بعضهم بعضا بالفخار، أى يدعك...وتستطيعون تتبع أقوال أخرى يف 

. ومل يكن األدب هو البضاعة الوحيدة يف هذه األسواق فقد كانت مثة 251هذا الشأن
لعروض ال تعنينا يف شئ ، بل إن األدب نفسه عروض أخرى صائتة وصامتة على أن تلك ا

يف تلك األسواق ال يعنينا يف كثري، كل الذى يعنينا هو النقد األديب الذى أتاحت له 
األسواق األدبية فرصة النماء أو فرصة الظهور. والذى يهمنا هنا هو أن هذه األسواق كانت 

وتثري املفاخرة الشعرية نشاطا نقديا منتدى أدبيا جيتمع فيه الشعراء يتناشدون مفاخر قبائلهم 
 يتواله اجلمهور األديب املستمع أو بع  الشخصيات البارزة.       

 
:  وأول لون من ألوان النقد ساعدت األسواق األدبية على نقد التجويد والتنقيح -بـ 

منائه هو ما ةمكن أن نطلق عليه اسم التجويد والتنقيح، وهو مراجعة الشاعر عمله الشعرى 
والقيام بعملية نقد لشعره ليلقى شعره الرواج يف تلك األسواق وليحتل الشاعر مكانته 

 الالئقة مبستوى شاعريته.  
جويد والتنقيح قد صاحب عملية اإلبداع الشعرى منذ كان الشعر، ويف واحلق أن نقد الت

حبوث علم النفس األدبية أجرى حتليل نفسي للحظة اإلبداع الشعرى واستعان الباحثون 
، مث قرروا أن العملية اإلبداعية تتضمن 256باستخبارات الشعراء ودراسة أجوبتهم وتسويداهتم

                                                           
 .4،  ص ، بيئات نقد الشعر عند العرب من اجلاهلية إىل العصر احلديثإمساعيل الصيفي  257
 .211ط.  ص  6، ج.  ، معجم البلدانياقوت احلموى  251
 .141-171. ص 2، ط األسس النفسية لإلبداع الفين يف الشعر اخلاصةمصطفي سويد،    256
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يار العناصر الشعرية املالئمة للتجربة، ويف نتيجة يف داخلها عملية نقدية تتمثل يف اخت
ويف اإلثبات واحلذف وإعادة الصياغة والرتتيب، وليست هذه النتائج  ،العناصر غري املالئمة

غريبة على من مارس عملية اإلبداع يف أي عصر من العصور. فإذا روي عن عنرتة العبسي 
 أنه قال يف وصف جواده :     

 أرميهم بثغرة حنره        ولبانه حىت تسربل بالدم  مازلت             
 وروي عنه كذلك أنه قال : 

 254مازلت أرميهم بغرة وجهه         ولبانه حىت تسربل بالدم            
فإننا ال نستبعد أن يكون الشاعر قد ارتضى الصياغة األوىل مثال مث عدل عنها إىل 

بأي الروايتني أسبق بل إننا ال يسعنا القطع بصحة الصورة الثانية وإن كنا النستطيع القطع 
الروايتني مجيعا، وعلى كل حال لو صحتا كلتامها فال مانع لدينا من أن يكون ذلك من 

 مراجعة الشاعر نفسه وجتويده شعره. 
فاحلق إذن أن نقد التجويد والتنقيح قدمي قدم الشعر واحلق كذلك أن الشاعر كان 

ره وسريورته وعلى احتالل مكانته األدبية سواء أكانت مثة حريصا دائما على رواج شع
 أسواق أدبية أم مل تكن.

ولقد ظل هذا اللون من جتويد الشعر كما أشرنا من قبل وقد عرب عدي بن الرقاع وهو 
جتاه، فهو يعتز بأنه بات جيمع العناصر الشعرية ويؤلف اليف معرض الفخر بشعره عن هذا ا

 دته من عيوب، كأنه مثقف الرماح ببيت يعدل ما اعوج  منها: بينها ويقو م ما يف قصي
ن ها        ح ىت  أ ق وم  م ي  ل ها و سنادها              ة  ق د  ب ت  أ مج  ع  ب  ي   يد   و ق ص 
 255حىت يقيم ثقافة منآدها نظر املثقف يف كعوب قناته                    

                                                           
ة هذا ولكن يكفي فيما حنن بصدده أن مثانية أبيات من قصيد ،. احدى الروايتني فقط15ص ، ديوان عنرتة بن شداد 254

 .   15-12 البيت قد تعددت روايتها، ص
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اق وما كان هبا من دواعى التنافس بني وهذا كله حق ولكن من احلق كذلك أن األسو 
الشعراء والقبائل من ورائهم قد زادت من دواعى التجويد والتنقيح. وجعلته ظاهرة يتحدث 

وقد وضح اجلاحظ ، عنها مؤرخو األدب ويذكرون على رأس شعرائها زهري ابن أيب سلمى
املعتادة يف كل  مسلك هؤالء اجملودين ومنه نرى أنه خيالف املألوف من عمليات التجويد

العصور فقد كان الشاعر يدع القصيدة متكث عنده حوال كامال يردد فيها نظره وجييل عقله 
ويقلب رأيه اهتاما لعقله، وتتبعا لنفسه فيجعل عقله زماما على رأيه، ورأيه عيارا على شعره 

نقحات وقد مسيت قصائدهم بامل ،إشفاقا على أدبه وإحرازا ملا خوله اهلل تعاىل من نعمة
 .259واحلوليات 
 

أو الشاعر فهما هنا رجل  –تتمثل ثقافة الناقد  :ثقافة نقاد التنقيح والتجويد  -جـ 
وهو  ،فيما يرويه هو الذى حيدد املستوى الشعرى الذى يرتضيه واملثل الذى حيتذيه –واحد 

زهري املزين  ولقد كان ،الذى يتحكم يف األمناط األسلوبية الىت يطمئن إليها وحياول حماكاهتا
وإذا سألنا عن ثقافة زهري عرفنا أن  ،علم األعالم بني نقاد التنقيح أوشعراء التنقيح إذا شئت
وكان أوس هذا من اجملودين منقحى  ،يف مقدمتها روايته لشعر أوس بن حجر التميمى

 الشعر، فثقافة الشاعر الناقد حتدد مستوى شاعريته ومقاييسه النقدية أو الفنية . 
 
واملوضوعية اجلزئية  واق األدبية متأرجحا بني الذاتيةكان النقد يف األس  :نقد األسواق -د

 ،فالذاتية ناشئة عند نقاد األسواق عما حيرك العريب يف اجلاهلية من نزعات عصبية قبلية
إذ كان على  ،والذاتية )شأهنا شأن املوضوعية اجلزئية( متأثرة يف وجودها جبو السوق نفسها

                                                                                                                                                                             
 . 1، ص ، املوشح، مآخذ العلماء على الشعراء يف عدة أنواع من صناعة الشعرأبو عبيداهلل حممد املرزباين   255
 . 25 -26،  ص ، طبقات الشعراء اجلاهليني واإلسالمينيابن سالم اجلمحى   259
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ستماع إليه ال يعطى فرصة للمراجعة يف اليصدر حكمه على العمل األديب فور ا الناقد أن
نطباعية والذاتية كانت الومن مث فإن العجلة وا ،نطباع األويل  الذى تركه النص فيهالظل ا

 . 291طابع نقد األسواق
غري أن ناقد األسواق كان يف العادة من كبار الشعراء الذين خاضوا جتارب مع إبداع 

ولذا فإن  ،لطول التمرس وإدمان التأمل ،الشعر وعرفوا مضايقه وخربوا حماسنه ومساويه
فإذا جاء نقدهم موجزا فهو إجياز  ،حكمهم يف الكثري كان يستفيد من هذه اخلربات

كتناز، وهو من قبيل اإلمجال الذى لو فصل لظهر ما قد يكون وراءه من رأي ال التكثيف وا
 سديد. 

نساء وحسان بن ثابت يف سوق عكاظ كما رواها الرواة شاهدة على وقصة النابغة واخل
وهو يف كلتا احلالتني  ،، فالنقد يبدأ فيها ذاتيا انطباعيا مث ينتهى موضوعيا جزئيا291ذلك

 عجالن، ويقول النابغة للخنساء وقد أنشدت قصيدة ...مطلعها :
 من أهلها الدار قذى بعينيك أم بالعني عو ار        أم ذر فت إذ خلت        

  .قد سبقك فأنشدىن لقلت إنك أشعر اإلنس واجلن -يعى األعشى -واهلل لوال أبا بصري
وإمنا هو   ،فهذا حكم انطباعي عام  اليقوم على حتليل، ومن مث ال ةملك قدرة على اإلقناع
 صدور فطري  عن إعجاب بشعر اخلنساء وتعبري متحمس عن هذا اإلعجاب. 

 ، ويقول للنابغة أنا أشعر منها ومنك ومن أبيك ،غضب حسانويف بقية القصة ي
فيستنشده النابغة كأنه يطالبه بالربهان على دعواه فينشده حسان بن ثابت األنصاري 

 مفتخرًا :
 لنا اجلفنات الغ رُّ يلمعن بالضُّحا    وأسيافنا يقطرن من جندة دما             

                                                           
 .11 ،  صث، بيئات نقد الشعر عند العرب من اجلاهلية إىل العصر احلديإمساعيل الصيفي    291
 .57 -52. ص ،  املوشحاملرجع السابق   291
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رق          ولدنا            فأكرم بنا خاال وأكرم بنا ابنما بين عنقاء وابى حم 
حينئذ ينربى النابغة فيعيب على حسان فقال: أنت شاعر ولكنك أقللت جفانك 

. ولو أراد املفاخرة حقا الهتم 292وأسيافك وفخرت مبن ولدت ومل تفخر مبن ولدك"
عيب عليه أنه جعل اللمعان وي ،إذ كان عليه أن يقول لنا اجلفان والسيوف، باملكاثرة

وأنه جعل السيوف  ،بالضحا ولو جعله بالليل لكان أفضل ألن الليل وقت طروق الضيفان
تقطر دما ولو جعلها جترى لكان أدل  على الشجاعة والنجدة وأنه فخر بولده ومل يفخر 

التنبيه . هو نقد إذن يتجه إىل املعاىن الشعرية من ناحية العبارة عنها و 291بآبائه وأجداده
على ما قد يكون فيها من خطإ وخباصة يف الفخر. وهكذا كانت هذه األسواق حمافل أدبية 
تثري نشاطا نقديا، لكنه مل يكن خيلو من تيارات العصبية مما كان ينحرف بالنقد عن وجهته 

 . 297الفنية اخلالصة
 

د  النابغة أحد أمجع دارسو الشعر العريب قدةما وحديثا على ع :ثقافة ناقد األسواق -هـ 
ومن هؤالء الدارسني من يلحقه  ،ثالثة أو أربعة ةمثلون الطبقة األوىل بني الشعراء اجلاهليني

، وهذا حق وإن مل يصل بتجويده إىل حد التنقيح احلوىل 291مبدرسة اجملودين من الشعراء
 فنحن نقرأ للنابغة قوله يتهدد يزيد ابن عمر الكاليب :   ،الذى أثر عن زهري
اض مبحكمات       ةمر  هبا الروي  على لساين              فحسبك أن هت 

296 

                                                           
 .11، ص  ، تاريخ النقد األديب عند العرب حىت هناية القرن الثالث اهلجرىمصطفي الصاوى   292
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  ،فنرى الشطر األول ينص على جتويد وإحكام والشطر الثاىن يوحى بعفوية وعدم تكلف
فإذا قال املزهر للسيوطى "إن رجال احلجاز كانوا يضعون النابغة وزهريا يف مرتبة واحدة من 

ته النابغة ألنه بلغ هذه املنزلة دون جهد كبري يبذله اإلعجاب" كان ذلك أدل شاعري
 المتالكه ناصية البيان.       

وإذا عرفنا مدرسة النابغة يف اإلبداع فقد عرفنا أهم عناصر ثقافته  أوكدنا نعرفها ، ألننا 
قد أسلفنا أن أهم العناصر الثقافية للمجودين رواية الشعر اجملو د ، ولقد كان أوس شاعر 

ما ظهر النابغة وزهري أمخاله ، وظل أوٌس بعد ذلك شاعر متيم ومها مل خيماله إال مضر فل
 . 294بعد أن تلميذا له ورويا شعره وسارا يف مضماره فسبقاه وأمخال ذكره

وإذا كان قد أتيح لزهري من التجارب ما يتاح ملن يعمر طويال يف هذه احلياة فقد أتيح 
ة والغساسنة فأفاد من التجارب الشئ الكثري، كال للنابغة أن يسافر وأن يتصل باملناذر 

الرجلني سافر، هذا يف الزمان وذاك يف املكان، وكالمها أغى الشعر بتجاربه، وأخصبت 
 التجارب شعره، باإلضافة إىل ما اشرتكا فيه من االتصال بشعر اجملودين املنقحني.

 
ئة ما يعرف حبكومة أم جندب أقدم ما روي من نقد هذه البي :بيئة المجالس واألسمار -و 
وحتاكما إليهما،  ،القيس مع علقمة التميمي يف أيهما أشعر ، فقد اختصم زوجها امرؤ295

فطلبت أن يصف كل منهما جواده يف قصيدة ذات وزن وقافية معينني، فوصف امرؤ القيس 
 يف قصيدة مطلعها:
 ف ؤاد  املعذ ب خليلي  مر ا يب  على أم ج ند ب      لنقضي حاجات  ال         

 ووصف علقمة يف قصيدة مطلعها:   
                                                           

 .  12 -11، ص ، بيئات نقد الشعرإمسائيل الصيفي   294
 .12-25، ص  املوشح  295
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 ذهبت مع اهلجران يف كل مذهب    ومل يك حقا بع  هذا الت جنب           
وأنشد الشاعران أم جندب فحكمت بتقدم علقمة على امرئ القيس ألن علقمة قد 

 قال يصف اجلواد يف مطاردته للصيد:
  فأدركهن  ثانًيا من ع نانه      ةمر  كمر  الرائح املتحل ب               

 يف حني قال امرؤ القيس :
  فللزجر أهلوب وللساق درٌة      وللسوط منه وقع أخرج م هذ ب             

فرس ابن عبدة أجود من فرسك، إنك زجرت  وحركت  ساقيك  :قالت أم جندب لزوجها
لقمة فقد أدرك فرسه ثانيا من عنانه، مل يضربه بسوط ومل يتعبه ، وضربت  بسوطك أما ع
فخلفه عليها علقمة  ،ما هو بأشعر مى ولكنك له عاشقة، وطلقها :فقال امرؤ القيس

 الفحل. 
وواضح أن يف هذا النقد موضوعية جزئية ألن أم جندب مل تتناول النصني كلهما 

  ،ين وهو زوجها على الالحق منهما وهو علقمةباملوازنة ومل تعرتف بفضل السابق من الشاعر 
ولعل هذا اهلوى  ،ولقد رأى امرؤ القيس هوى أم جندب  لعلقمة يف عينيها قبل أن حتكم

حتكم يف اختيارها موطن املوازنة ولو شاءت الختارت سواه، بل لو شاءت لتذكرت أن امرأ 
 القيس قد قال بعد بيته ذاك :

 يثن شأو ه        ةمر  كخ ذروف الوليد املثق ب   فأدرك مل جيهد ومل           
ففرسه هنا سريع قوي ال يبلغ اجلهد منه شيئا، أما الصورة األوىل فهي صورة الفارس 

ويف فرس سريع قوي  ،العجل الذى يستعمل صورته وحيرك ساقيه يف غري ما حاجة إىل ذلك
انطالقه دويا أشبه خبذروف بطبعه ال جيهد وال يتعب والذى يرتك صوتا ودويا قويا عند 

  الوليد املثقب.    
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أروع، وليس هلا أن حتتج بأن أسلوب  فهو قد سبق علقمة إىل املعى وعرب عنه بصورة
نني، امرئ القيس مل يوافق مذهب اجلزالة حني بسط معى بيت واحد لعلقمة يف بيتني اث

الن العنيف الذى يشتدُّ الفارس الع ج -قد وصف لنا اثنني ليس هلا ذلك ألن امرأ القيس
مث أين صورة علقمة  ،والفرس السريع القوي الذى ال جيهد برغم شدة الفارس ،على فرسه

حني يصف الفرس بالسحاب املمطر يف سرعته من وصف امرئ القيس للفرس إذ جعله ةمر 
فيرتك يف أذن مشاهده دوي  السرعة، حىت لكأنه دويٌّ خذروف الوليد املثقب، وما أروع  

 . 299مة "املثق ب" هذه يف تأكيد الدوي الذى حيدثه اجلواد املنطلقكل
مل تلتفت أم جندب لشيء من ذلك رمبا ألهنا كانت متأثرة هبواها واهلوى قمة الذاتية . 
ومثة مثال آخر تبدو فيه املوضوعية اجلزئية خالصة مربأة من كل ذاتية وذلك حني قدم النابغة 

 شدهم داليته الىت يقول يف مطلعها :على األوس واخلزرج يف يثرب فأن
 أمن آل مية  رائح أومغتد           عجالن ذا زاد وغري  مزود            

 وفيها يقول :    
ثنا الغراب األسود                    زعم البوارح  أن رحلتنا غدا     وبذاك حد 
 ويقول: 

 ي  د                                 سقط النصيف ومل ترد إسقاطه    فتناولته واتقتنا بال             
 ه     عنم يكاد من اللطافة ي عقد               مبخضب رخص كأن بنان               

فنبهوه إىل ما يف شعره من إقواء، إذ اختلفت حركة الدال يف قافية البيت الثاين)األسود( 
والبيت الرابع )يعقد( فجاءت الدال مضمومة وقوايف القصيدة كلها مكسورة الروي، ولكنه 
مل يفهم عنهم فاستعانوا على توضيح ذلك جبارية قالوا هلا كلم ا صرت إىل القافية فرتلي 
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ألنه 111قدمت احلجاز ويف شعرى ضعة ورحلة وأن أشعر الناس  :يعد إليه وقالفانتبه ومل 
عنم على األسود  وأصلح الثاين بقوله:.. وبذلك تنعاب الغراب:..أصلح اإلقواء األول بقوله

 .111أغصانه مل يعقد .  ففي هذا تظهر املوضوعية يف أبسط صورها 
 
 ثقافة ناقد المجالس واألسمار -ز

والناقد يف هذه البيئة إىل اجملالس واألمسار بأنه نقد يشارك فيه كل من  توحي إضافة النقد
كان كل  ما يضمه الندي  من واخلاصة بشعره من دون الناس،   يضم ن د ي  القوم من العامة

وإن  ،عامة وخاصة بل من رجال وصبية اجلمهور الذى يستجيب لشعره ويعرب عن رأيه فيه
 عن الرأي، فقد يكتفي العامة والصبية بالتصفيق اختلف مستوى االستجابة والتعبري

وصيحات اإلعجاب أو بالصفري وأصوات االستهجان و يربز من بني هؤالء العامة من يعرب 
ولقد مر   ،عن رأيه تعبريا أكثر، نضجا فنعده من اخلاصة ونعتد رأيه يف رصيدنا من النقد

 هم حىت بلغ قوله: املسي ب على علس مبجلس قوم من العرب فاستنشدوه فأنشد
م         بناج  عليه الصيعرية م ك   وقد أتناسى اهلم  عند أذكاره                د 
كة ترمى احلصى مب ث  ل م          ك م يت  كناز  حلم ها محريي                ٌة       مواش 

ألن الصيعرية مسة يف  ،فقال طرفة بن العبد وهو صيٌب يلعب مع الصبيان: استونق اجلمل
 .112عنق الناقة ال البعري

ونعود إىل أصل احلديث لنقرر أن جمالس النقد كانت تضم العامة حىت الصبيان جبانب 
اخلاصة يف جمتمع بسيط ةمارس املساواة بفطرته والثقافة املنتظرة هلؤالء العامة ما يتاح 
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والثقافة  ،سفار وغناء يف املراعىاالستماع إليه من شعر يف األحفال واألسواق، وحداء يف األ
ن فراغ نسيب  يسمح باإلكثار من املنتظرة خلاصتهم ال ختتلف عن هذا إال فيما يتاح هلم م

 .111ستماع والرواية والتأملاال
وال أعرف ظروف أم جندب الثقافية حني كانت يف قومها من بى طيء وقبل تزوجها 

ولكنها على أية حال قد  ،باالستماع والنقدولعلها عاشت يف بيئة مسحت هلا  ،امرأ القيس
وجدت هذه الفرصة منذ زواجها بشاعر من الطبقة األوىل بني شعراء عصره،  وهي هبذا قد 

 .   117وجدت غذاء ثقافيا خاصة ال يتاح لعامة نقاد اجملالس واألمسار
يف  وقد شكك بع  الدارسني يف النقد الذى ينسب إىل اجلاهليني ألهنم حملوا فيه نضجا

اآلراء وإملاما بوظيفة النقد يف األدب ولكننا ال نستغرب ذلك كله إذ أن الشعر اجلاهلى 
الذى وصل إلينا كان ناضجا مكتمال يف توفر عناصر العمل األديب من حيث األوزان 
والقوايف واملوضوعات واألشكال البنائية، األمر الذى يقتضي أن يكون النقد يف مستوى 

والوعي واالستقرار والثبات، ولعل تأخر تدوين الشعر اجلاهلى أدى إىل عال من املوضوعية 
فهذه النماذج النقدية القليلة املتداولة  ،والراصد خلطراته ،ضياع كثري من النقد املصاحب له

 .     111يف كتب األدب والنقد ضئيلة وقليلة جبانب ذلك املوروث الشعرى الواضع املكتمل 
روايات النقدية غري صحيح فإن أساسها كلها صحيح يدل ولئن كان كثري من هذه ال

فالشعر كان  ،على الذوق البدائى يف النقد يف العصر اجلاهلى، أن نرى أنه كان تابعا للشعر
وكان النقد كذلك. فالشاعر حيتاج للحوادث الىت تقع حوله فيقول  ،إحساسا أكثر منه عقال
 نقده إىل عواطفه وشعوره، والعرب والناقد يرث ما قيل، ويصغى يف .ذلك بعاطفته وشعوره
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من طبعه أن يكون دقيق احلس مرهف اإلحساس يهتاج ألقل سبب وكما ينفعل الشاعر 
بعواطفه فيشعر، ينفعل الناقد حبسه فينقد وكالمها بدائي ساذج هذا يف أدبه وهذا يف 

 .116نقده
 
 لجاهليمظاهر النقد األدبي في العصر ا   3-2:1

أن عددا من  :وةمكن حصر مظاهر النقد يف العصر اجلاهلى كما مر  عليها آنفا فيما يلى
الشعراء كانوا ةمارسون النقد مع أنفسهم فيهتمون بتجويد شعرهم وتنقيحه والتأمل فيه قبل 
 عرضه على الناس، ومتيز يف ذلك زهري بن أىب سلمى صاحب احلوليات ومن تعلموا منه.

ةمارس يف األسواق العربية والناقد من الشعراء املشهود هلم بالسبق  أن نقدا كان -1
 واإلجادة كما رأينا عند النابغة .

أن نقدا كان ةمارس يف جمالس السمر وأمام العامة من الناس كما يف قصة النابغة مع  -2
وحتكيم أم جندب بني امرئ القيس وعلقمة، ومالحظة طرفة بن العبد على  ج  ر  ز  واخل   س  و  األ  

 املسيب بن علس.  الشاعر

أن النقد كان من وحي اإلنطباع الذاتى لدى الناقد والذى ال خيلو من التعليل  -1
 ومل يكن نقدا مبنيا على أعراف منظمة وأسس معروفة.  ،أحيانا

إال القليل، وكان هلم معرفة بالشعر ودراية  أن الذين مارسوا النقد مجيعهم من الشعراء -7
 به ولعل ذلك هو الذى أهل زوج امرئ القيس لتكون حكما.

أن بع  الدارسني يشكون يف بع  الروايات حيث يدل النقد على نضج يف  -1
التفكري وسالمة يف املقاييس النقدية يشك البع  أنه كان متوافرا لدى اجلاهليني، بينما يرى 
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النقد مرتبط بالشعر الذى وصل إلينا كامل القيم الفنية والتعبريية، مستقر البع  أن نضوج 
األمر الذى جيعل النقد أيضا يف ذلك املستوى حيث كان الشعراء هم ، األوزان والقوايف
 .  114املمارسون له 

 
 العصور اإلسالمية  عبراألدب والنقد  الفصل الثاني:    3-2

 عصر صدر اإلسالم   3-1:2  
وأمهية هذه الفرتة أن اجليل الذي عاش فيه هو جيل عاش يف اجلاهلية واإلسالم وأن التبادل  

الذى مشل حياة الناس من حيث العقيدة والقيم واألخالق واألعراف قد مشل األدب كله 
وبدأت فرتة أدب إسالمي يرتكز  ،وأشكاله ومضامينه، أيضا شعره ونثره وأفكاره ومفاهيمه

وحيث جاء اإلسالم بفكرة االلتزام يف األدب ، لروحية واألخالقية اجلديدةعلى املثالية ا
فهاجم القرآن الشعراء الذين ال يلتزمون جبد احلياة وال بقدسية الكلمة واتبعوا الغواية 

واستثى املؤمنني الصاحلني امللتزمني يف سلوكهم  ،وتناقضوا بني مواقفهم وأقواهلم ،والضالل
ويتضح نظريا مبدأ االلتزام باألهداف األخالقية النبيلة  .لهم وأهدافهموفكرهم ومبادئهم ومث

"والشعراء يتبعهم الغاؤون، أمل تر أهنم يف كل واد يهيمون  :من قوله تعاىل يف سورة الشعراء
وأهنم يقولون ما ال يفعلون ؟ إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وذكروا اهلل كثريا وانتصروا من 

ففي مطلع هذه اآليات الكرةمة  .115وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"بعد ما ظلموا 
جدًا كان أم  الهلم يف كل واد من أودية القول،محلة شديدة الوطأة على الشعراء وغواياهتم وض

ويف ختام اآلي استثناء للمؤمنني الصاحلني الذين  ،وعلى تناق  ما بني أقواهلم وأفعاهلم ،هزالً 
  .يذكرون اهلل كثريا وينتصرون بشعرهم لألهداف النبيلة من بعد هوان أمرهم على الناس
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وطبيعى أن يكون هذا هو موقف الدين اجلديد يف فن العرب األول، وهذا أمر أخذت 
وقد التزم كثري من الشعراء  .به كل األمم الىت تدين بأيدلوجية ذات فكرة واضحة يف احلياة

بذلك ووجدوا تشجيعا من الرسول عليه الصالة والسالم بتوجيه الشعر حلمل الرسالة 
اجلديدة والدفاع عنها كما هو معروف يف عهد الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( حلسان بن 
ثابت وغريه أن يواجهوا خصوم اإلسالم ويتخذوه سالحا ضد املشركني ويقول "إن من 

وإن من الشعر حلكمًة " ويطبق النيب )صلعم( هذا املنهج القرآين يف الدعوة  ،لبيان لسحرًاا
فنراه عليه السالم يقول األحاديث املخيفة يف الشعر والشعراء  ،إىل املذهب الشعري اجلديد

"قل  :ولكنه يعود فيستمع إىل الشعراء يف املسجد ويدعوهم إىل إنشاد الشعر ويقول حلسان
ويستمع إىل هجائه للمشركني ويقول "هلذا أشد عليهم من وقع  119وروح القدس معك"

 .   111النبل"
وقد ظل  .ومن تتبعنا للنقد التطبيقي هلذه البيئة التشريعية ترى الدعوة إىل االلتزام واضحة

 ،الشعراء ملتزمني بتوجيهات اإلسالم يف الشعر وبتخليص الشعر من مسات اجلاهلية وقيمها
فكتب األدب تذكر وفائدة النابغة اجلعدى مع قومه إلعالن إسالمهم سنة تسع للهجرة 

  :فينشد الرسول )صلعم( أبياته
  را                      ي       ة نأتيت رسول اهلل إذ جاء باهلدى    ويتلو كتابا كاجملر                 
 دودنا     وإنا لنرجوا فوق ذلك مظهرا              بلغنا السماء جمدنا وج               
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فيسأله الرسول )صلعم( ليصرفه عن فخر اجلاهلية وعصبيتها "فأين املظهر يا أبا ليلى؟ 
اجلنة فيعجب الرسول صلى اهلل عليه وسلم بشعره ومقاله ومنطقه فيقول وهو  :"فيجيب

 .111مغتبط بتلك الروح الىت هذهبا اإلسالم: "إىل اجلنة إن شاء اهلل "
 فلما انتهى إىل قوله : 

 وال خري يف حلم إذا مل تكن له     بوادر حتمى صفوه أن يكدرا               
وقد عرف أبو بكر رضي اهلل عنه بالدقة يف  .قال له النيب )صلعم(:"ال يفض  اهلل فاك"

ال  :النقد واحلرص على صحة العبارة معى وشكال فهو يصحح الرجل البائس بقوله له
 كما علق على قول لبيد :   .ك اهلل ال  وعافاك اهللعافا

 "أال كل شيء ما خال اهلل  باطل"                     
ويعلق أبو بكر على هذا الشطر بقوله: صدقت، ولكنه عند ما يكمل البيت يف الشطر 

 الثاين:                     "وكل نعيم ال حمالة زائل"     
 نعيم ال يزال. يقول له : كذبت فعند اهلل

أما سيدنا عمر رضي اهلل عنه فآراؤه يف الشعر كثرية يف كتب األدب فقد كان يستحسن 
البيت الذى حيمل حكمة أو يدل على حسن خلق فريدده معجبا مستحسنا،  وكان يطلب 

 .112ةمدح الرجل إال مبا فيه ال –االلتزام يف الشعر فيفضل زهري على اجلاهليني ألنه كان 
 نقاد هذه البيئة فنرى سحيما عبد بى احلسحاس ينشد:  وقد يتشدد

       عمرية ود ع إن جتهزت غازيا    كفي الشيب واإلسالم للمرء ناهيا               
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، مع أن الشيب حافز 111لو قدمت اإلسالم على الشيب ألجزتك  :فيقول له عمر
يكون مسلما، وهو نقد يف مكانه إنساين  لتوديع امللذات الدنيوية والشاعر إنسان قبل أن 

 ه قل  أن يرده شيبه كما قال الشاعر: ه اإلسالم عن هلوه وغي  ألن الذى ال يرد
 األدبا ؟   يأضحى ةمزق أثواىب ويضربى      أبعد شييب يبغى عند                 

 وكان سيدنا عمر يقدر دور املختص يف نقد الشعر فعندما تعرض احلطيئة للزبرقان بن
 بدر بقوله :
 دع املكارم ال ترحل لبغيتها       واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى                

وشكاه الزبرقان إىل عمر حكم حسان بن ثابت الذى حكم بأن احلطيئة قد هجاه  
فحبسه عمر وهذا دليل على أن النقد قد ختطى الشكل واملعى إىل الرموز وما وراء 

 .117الكلمات 
 

    النقد في هذه المرحلةحالة األدب و       ؛أ3-1:2
 يتقدم يف هذه املرحلة شأن الشعر بل منا وقوى يف العصر مليرى بع  الباحثني أن النقد

األموى بعد أن استقر العرب يف املدن واألمصار وتأثروا باحلضارات األجنبية ماديا وعقليا 
حفظ شديد حيث أن وهو رأى يؤخذ بت111فتطور شعرهم وذوقهم يف بع  البيئات 

انشغال املسلمني بالدعوة اجلديدة مل يعد  من مسرية الشعراء والنقد ، ولكنه وجه هذا الشعر 
ووضع له الضوابط واألطر الىت يتحقق االلتزام حىت ال يستسلم الشعراء ألهوائهم وضالالهتم 

وحىت يواكبوا املتغريات الثقافية الىت مشلت احلياة اجلديدة  ،وتناق  أقواهلم مع أفعاهلم
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فالرسول )صلعم( يستنكر سجع الكهان والتقصري يف الكالم والتشدق والثرثرة ، كما يصف 
سيدنا عمر رضي اهلل عنه زهري بأنه كان ال يعاظل يف القول وال يتبع حوش الكالم، األمر 

ة التعبري ومجاله إىل جانب سالمة املضمون واملعى الذى يدل على أن النقد كان يهتم  بسالم
  .اهلادف باإلضافة إىل االهتمام بالنواحى اإلجيابية والرمزية كما رأينا يف قصة احلطيئة السابقة

متنامية يف هذا  -يف ظل النقد التشريعى -قد ظلت مدرسة التجويد والتنقيح ،وال حرج
وإن كانت شهرة   ،مها كان يعى بشعره وينقحهالعصر ممثلة يف كعب بن زهري واحلطيئة فكال

كعب قد فاقت احلطيئة كما يروى عنه ابن سالم قوله لكعب "قد علمت روايىت لكم أهل 
البيت وانقطاعى إليكم وقد ذهبت الفحول غريى وغريك،" فلو قلت شعرا تذكر فيه نفسك 

 .  116وتضعى موضعا بعدك فإن الناس ألشعاركم أروى وإليها أسرع "

 كان احلطيئة روي شعر زهري وآل زهري، فقال كعب :و 
 إذا ما ثوى كعب وفو ز جرو ل              ا    فمن للقوايف شأهنا من حيوكه           
 كفيتك ال تلقى من الناس واحدا     تنخل  منها  مثلما   تتن خ  ل            
ث      ا                                  نثقفها حىت تلي  ن متون  ه             ل               فيقص رعنها كلُّ  ما ي   ت م 

على أننا لو عاصرنا كعبا ووعينا سنن التاريخ لقلنا له ال تأس على من حيوك القوايف بعد 
 احلطيئة فاملدرسة باقية ما دام يوجد من الشعراء من يروى الشعر اجملود املنقح يف كل جيل.
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   األدبي في هذه المرحلة ثقافة الناقد؛بــ      3-1:2
 وخالصة القول أن النقد يف صدر اإلسالم متيز مبا يأتى :      

لثقافة الناقد يف بيئة النقد التشريعي القرآن الكرمي الذى دعا إىل مضمون ملتزم وإىل  -1
 .114شكل مطبوع غري متكلف كما رأينا ويتبع القرآن يف ذلك سنة النيب عليه السالم

تصال بالنصوص النثرية واألعمال الشعرية رواية هلا الوا ،هو الثقافة األدبية العامة -2
ومتثال هبا وجتاوبا معها. وإذا نظرنا إىل الدين اإلسالمي باعتباره املصدر األول لثقافة الناقد 

الفكرية استطعنا أن نسجل أنه للمرة األوىل يف تاريخ النقد العريب تتأثر احلياة النقدية بعوامل 
ختتلف عن الثقافة األدبية الىت كانت تتاح للنقاد قبل ذلك يف أهنا ليست جزءا من تراث 

وتدخل  ،سبق أو بعضا من تقاليد شعرية استقرت، وإمنا هي تأتى من خارج هذا املرياث
 .      115حومة النقد لرتفع عليها راية اإلسالم 

الذين عاشوا يف اجلاهلية واإلسالم أن جيل الشعراء والنقاد كانوا من املخضرمني  -1
 وبالتاىل استمرت التقاليد الشعرية والنقدية الىت كان اجلاهليون يهتمون هبا .

كعب -أن مدرسة التجويد والتنقيح استمرت على يد تالمذة زهري ابن أىب سلمى -7
 وغريمها من اجملودين.  -واحلطيئة
مقاييس يوزن  -ألول مرة–وأصبح للنقد  ،أن النقد أصبح ملتزما مبا التزم به الشعراء -1

على أساسها العمل األديب، وهو مدى االلتزام بقيم احلياة اإلسالمية اجلديدة من حيث 
 املعاىن واأللفاظ واألفكار. 

وكالمها يشرتك  يف املقاييس الىت يصدر  ،أن الناقد قد يكون شاعرا وقد ال يكون -6
  .وتقاليده أو من الدين اجلديد وقيمه وأفكاره عنها النقد سواء استمدت من الرتاث الشعرى

                                                           
 .21 ، صبيئات نقد الشعر ،إمسائيل الصيفي  114
 .   نفس املصدر والصفحة  115
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ما أن النقد أصبح يوجه الشعر يف اجتاه يتناسب مع الواقع اجلديد ويشرع هلم  -4
إىل االهتمام باجلوانب اجلادة البناءة يف احلياة وترك ما  يستحسن وما ال يستحسن ويدعوهم

  .119يعارض ذلك

 

  في العصر األموي األدبي النقد   3-2:2   
نقد هذا العصر ال يراعي األبعاد املمكنة لتجربة واقعية ةمر هبا الشاعر ويريد أن         

حيكم يف التجارب الراهنة ويف التعبري عنها، جتارب منوذجية سلف هبا شعراء قدماء حرصا 
على ما يسمى بشرف املعى بصرف النظر عن كل اعتبار واقعي للتجارب اجلديدة غري أن 

ألن الشعر  عي( مل يسفر عن حركة نقدية ظاهرةلكالسيكي )التقليدي االتباا ههذا االجتا
مجيعا قدةمهم وحديثهم عرب خلص،مل يكثر فيهم األعاجم من ذوى الثقافات املختلفة فلم 
 يكثر خروجهم عن تقاليد الشعر إىل درجة توقظ روح الدفاع الصريح عن هذه التقاليد.

 حقيقة أدبية هي أن القرآن كان من الروعة وخنلص من تلك العجالة التارخيية إىل
واإلعجاز حبيث وقف األدباء أمامه حياري مبهورين وصور موقفهم الشاعر لبيد فقد قال: 

ال بد أن يلتزم مبثل  -إن قاله -أعفاين اهلل بسورة البقرة عن قول الشعر، وإذن فقائل الشعر
ش أو املديح املداجي.  هذا احلطيئة وخيبو جنم فن كاهلجاء أو الغزل الفاح، اإلسالم وقيمه

الشاعر املخضرم الذى شد نفسه إىل مثل اجلاهلية بأكثر مما التزم باملثل اإلسالمية يقول يف 
 الزبرقان بن بدر:

 دع املكارم ال ترحل لبغيتها     واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى         

                                                           
 . 41، ص املرجع السابق ،ضياء الصديقى  119
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ثابت واخلليفة عمر كذلك  فيحبسه اخلليفة عمر بعد أن أشهد عليه الشاعر حسان بن
 هو الذى يعجبه من النابغة قوله: 

 121ولست مبستبق أخا ال تلمه      على شعث أي الرجال املهذب                 
ونالحظ كذلك أن تعليل األحكام قد أخذ يكثر وإن كان مرجع هذا التعليل الروح  

علوم  تعتمد على مقررات ، فهذه األحكام ال121العربية والفطرة السليمة والتذوق للشعر 
 كان األمر يف بيئة نقدية أخرى ظهرت يف هذه احلقبة.أخرى من لغة وحنو وعروض كما  

 
   يد البيئة العلمية في العصر األمو نق   ؛أ3-2:2

بيئة علمية نشأت يف الكوفة والبصرة  -جبانب اجملالس األدبية –شهد العصر األموى 
نشأة علوم اللغة والنحو والعروض، كما هو معروف حيث دعت احلاجة يف هذا العصر إىل 

ويف احلق أن هذه العلوم قد هنضت على أساس وصفي حني استنبطت  ،يف تاريخ األدب
قواعدها من القرآن الكرمي ومن شعر العرب وكالمهم أهنا هنضت على شيء من اإلستقراء 

يعا. وقد كان الناقص فجاءت القواعد أقصر من األساليب وأضيق من أن تستوعبها مج
املنهج الوصفي الذى بدأت به هذه الدراسات يقضى بأن يعد ل العلماء من قواعدهم 

مل يكونوا  ،املستنبطة وأن يوسعوا فيها كلما فجأهم الواقع اللغوي  واألديب  بأساليب جديدة
إال أن الكثري من هؤالء  ،ستنباط وتأصيل األصولالأدخلوها يف اعتبارهم لدى عمليات ا

فما  ، العلماء قد ختلوا عن املنهج الوصفي ووقفوا وقفة معيارية وكأهنم اطمأنوا إىل قواعدهم
كان من القول جاريا على مقتضاها فهو صحيح وما كان خمالفا هلا فإهنم اضطروا إىل تأويله 

                                                           
 .11ص  ،اهلجري تاريخ النقد األديب عند العرب حىت هناية القرن الثالث ،مصطفي الصاوى  121
 .112 -111ص  ،دراسات يف نقد األدب العريب ،بدوى طبانة   121
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ن كان غري مقدس أو تقدموا إىل ختطئته إ، ولو يف تعسف واستكراه إن كان كالما مقدسا
 .   122من كالم البشر

أو عند عيسى بن عمر وهو من أعالمهم أن النابغة الذبياين قد أخطأ يف  ،فعندهم 
 النحو حني قال : 

 فبت كأىن ساورتين ضئيلة      من الرقش يف أنياهبا السم ناقع                   
  121م ناقعا""يف أنياهبا الس:ألن قواعد النحو تقضى بأن يكون القول   

 فإذا كانوا خيطئون شعراء اجلاهلية فهم على ختطئة األمويني أجرا فلما قال الفرزدق: 
 وع  زمان يا ابن مروان مل يدع      من الناس إال مسحتا أو جم  ل ف              

 قال له عبد اهلل ابن أيب إسحاق احلضرمي وهو كذلك إمام من أئمة اللغة والقراءة:  
"على ما يسوؤك وينوؤك، علينا أن نقول  :يء ترفع جملف؟ " فقال الفرزدق"على أي ش
هو جائز على املعى أى  :. قال عمرو بن العالء يف التعليق علي هذا127وعليكم أن حتتجوا"
ومع ذلك ظل عبد اهلل احلضرمى يالحق الفرزدق فعاب عليه القوايف يف  ،أى مل يسبق سواه

 :بع  شعره فغضب الفرزدق وقال
 ولكن عبد اهلل موىًل مواليا     فلو كان عبد اهلل موىًل هجوته                
 .   121وكان ينبغى أن تقول موىل موال  ، وقد حلنت أيضا: فقال عبد اهلل  

وواضح أن هنا صراعا بني العامل والشاعر وقد ظل هذا الصراع حني كان الشعراء عرباً 
ولكن بعد أن تقدم العهد وخال اجلو من هؤالء الشعراء ذوى  ،ذوى سليقة لغوية فصيحة

                                                           
 . 11ص ، املرجع السابق ،إمسائيل الصيفي  122
 . 12ص  ،طبقات الشعراء اجلاهليني واإلسالمينيابن سالم اجلمحي،    121
 .21، ص نزهة األلباء يف طبقات األدباء ،األنبارى  127
 . 19ص  ،نفس املصدر  121
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السليقة أصبحت الكلمة للعلماء ال للشعراء يف مسائل اللغة والنحو والعروض. بل إن 
علما بأن  126يلحظ استجابة بع  شعراء القرن األول هلؤالء النقاد  املوشحاملرزباين يف 

لى هامش النقد األديب فليس النقد وقوفا النقد الذى يكتفي هبذه املالحظة السليمة يقع ع
لدى املستوى الصوايب للكالم وإمنا هو أكثر من ذلك وصول إىل املستوى اجلمايل وحتليله 

وأقل الناس حظا يف  :وتبيان أسراره وقد كفانا القاضى اجلرجاين مهمة بيان ذلك حني قال
سقاطه على سالمة الوزن ويف استجادته واست :هذه الصناعة من اقتصر يف اختياره ونفيه

 . 124وإقامة اإلعراب وأداء اللغة
إال أنه حلسن حظ هؤالء العلماء أهنم حني مشروا لوضع قواعدهم مشروا جلمع النصوص 
الشعرية واألخبار واألنساب فكان منهم أبو عمرو بن العالء الذى مجع أشعار بع  

كعبد الرمحن بن حسان اجلاهليني كامرئ القيس واألعشى والشماخ وبع  اإلسالميني  
والراعى مث املفضل الضيب بل كان منهم األصمعي الذى مجع أشعار أكثر من عشرين 

 .   125جاهليا وإسالميا وأبو عمر الشيباين الذى مجع أشعار أكثر من مثانني قبيلة 
واشتغال هؤالء جبمع الشعر وروايته أورثهم قدرة على النظر فيه وعلى إبداء ملحوظات 

تقف لدى املستوى الصواىب وحتاول أن تصل إىل املستوى اجلماىل ونستطيع أن نقدية ال 
جنمل اخلطوطة العريضة للنثار الوفري من نقداهتم على النحو التايل: ابتدعوا نوعا من النقد 
نستطيع أن ندعوه النقد التحقيقي ألنه يهدف إىل حتقيق نسبة النص إىل صاحبه بعد أن 

د يف روايته، وهذا النقد يعتمد على معرفة الناقد بأحداث التاريخ شاع انتحال الشعر والتزي

                                                           
 .46ص ، ستقراء والتأليفاال، النقد العريب القدمي بني داؤد سلوم   126
 . 116ص  ،الوساطة بني املتنبئ وخصومه ،القاضى اجلرجاين  124
 . 47-41ص  ،االستقراء والتأليفالنقد العريب القدمي بني  :واقرأ كذلك ،لألصمعي فحولة الشعراء  :اقرأ مقدمة  125
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ومعرفته ب ن  ف س الشاعر وطابع شاعريته وقد أشار ابن سالم اجلمحي إىل هذا يف طبقات 
 .129الشعراء

وإذا كان النقد األديب هو فن دراسة النصوص والتمييز بني األساليب املختلفة فقد خطا 
 ،خطوة أوىل يف هذا املضمار إذ عرفوا مذاهب الشعراء –ومعهم األدباء والشعراء  –العلماء 

وكان هذا متهيدا للحديث عن طبقات  ،وسلكوا األشباه من الشعراء يف سلك واحد
ةمتاز كل شاعر عن  اولقد تعمقوا يف فهم الشعر وتذوقه أكثر من ذلك فعرفوا مب  الشعراء.

 ،سهل رقيق والفرزدق صعب ملتو واملعاىن فجرير عندهميث الصياغة أفراد طبقته من ح
 .111وجرير كأمنا يغرف من حبر والفرزدق كأمنا ينحت من صخر

كما ساعدهم الطواف بني القبائل جلمع املادة اللغوية والشعرية على معرفة خصائص 
فعدٌي بن زيد يستخدم  ،اللغات واللهجات املختلفة فأحسوا بأثر البيئة يف لغة الشاعر

وكان يسكن احلرية ويراكز الريف فالن  ،ألفاظا غري جندية ألنه تأثر بالبيئة احلاضرة من حوله
وال ثقة ألنه  ،وابن قيس الرقيات ليس بفصيح111لسانه وسهل منطقه كما يقول ابن سالم 

 .112شغل نفسه بالشرب بتكريت
ن الصياغة وأكثر من ذلك انتبهوا لقيمة صدق الشعور وقوة املعاىن وإطراد النفس وحس

وكثرة الشعر عند تفضيل شاعر على آخر مما ساعد على وضوح األسس لدى احلديث عن 
 طبقات الشعراء يف العصر التاىل.

                                                           
 . 27-21، ص  طبقات الشعراءاقرأ   129
 .142-111من املرجع نفسه، ص  موازنات كثرية بني جرير والفرزدق واألخطل، : .واقرأ كذلك115ص  املرجع السابق،  111
 .11، ص املرجع السابق  111
 .69، ص  تاريخ النقد األديب عند العربطه إبراهيم ،    112
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ولقد كثر خالف الناس حول الشعر والشعراء يف هذا العصر حىت قال يونس ابن حبيب 
" ما شهدت جملسا قط ذكر فيه الفرزدق وجرير فاجتمع أهل ذلك اجمللس علي 

 ،ومن أهم ما فتح نقاد هذه البيئة باب النقد فيه موضوع السرقات الشعرية111حدمهاأ
عرتاف الساعدهم على ذلك ما كان يكثر منه الفرزدق وجرير واألخطل من السرقات ومن ا

 .117هبا"
ولقد كان من األدوار اهلامة الىت قام هبا علماء هذا العصر أهنم مجعوا هذه اآلراء 

 فكان من ذلك حصاد أفاد النقاد من بعدهم.  املختلفة حول الشعراء
ولكن اجتماعها بني يدى  ،وصحيح أن طابع هذه النقدات الذاتية أو املوضوعية اجلزئية

 مث يف نقد األدب.  أن خيرجوا منها مبؤلفات يف األدبنقاد العصر التايل أتاح هلم 
 

  النقد في العصر العباسي -ثالثا     3-3:2
اتسعت أبواب الثقافة يف العصر العباسي واتصل العرب بالثقافات اليونانية الفارسية 
واهلندية فانعكست تلك الثقافات على األدب شعره ونثره وأصبح الشعر بصورة أكرب عن 
أغراضهم وحياهتم وما جد فيها من حضارة وعلم ومعرفة كما توسعت جماالت النثر األديب 

ه وأساليبه وشكله وكل ذلك كان أمرا طبيعيا أن ينعكس على وتعددت أغراضه وموضوعات
النقد من حيث الذوق واحلكم وبالتاىل يتوصل األدباء والنقاد إىل وضع القواعد واألصول 
الىت حتكم األعمال النقدية إذ مل يعد الذوق أو اإلنطباع مصدر النقد الوحيد، بل أضيف 

واردة والثروة العلمية واألدبية الضخمة وأصبح للنقد إىل ذلك كله الركام اهلائل من الثقافات ال

                                                           
 .26ص  ،الشعراءطبقات   111
 .57-51ص  ،النقد العريب القدمي ، داؤد سلوم  117
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ما يشبه املدارس املختلفة حيث ظهر نقاد من الشعراء يقابلهم نقاد من علماء اللغة ونقاد 
 وسنتحدث عن هذه الظواهر النقدية باختصار. ،الفالسفة واملتكلمني

أو بيئات من  ،ؤرخيهويف مطالع القرن الثالث نرى النقد األديب يف بيئات رواة األدب وم
ونعى أمثال األصمعي يف كتابه )فحول  ،هم إىل رواية األدب والتاريخ أقرب منهم إىل النقاد

الشعراء( وابن سالم يف )طبقات الشعراء( وأيب عبد اهلل حممد بن مسلم بن قتيبة يف كتابه 
 )الشعر والشعراء(.

ز فإذا كان ابن سالم يشارك وطبيعي أن لكل من هؤالء املؤلفني شخصيته وطابعه املمي
وجاء  111األصمعي يف الرواية فقد غلبت الرواية على األصمعي ألنه شيخ الرواة يف عصره

جمموعة من اآلراء واملرددات الىت أسعفته هبا ذاكرته حني شرع  -إن مسيناه كتابه –كتابه 
 ،جييب مرجتال عن أسئلة توجه هبا إليه أبو حامت السجستاين ومجعت أجوبته يف صورة كتيب
أما ابن سالم فقد احتشد لتأليف كتابه فجمع إىل رواية آراء السلف منهجا حمددا يف 

وفضال عن ذلك  ،ت معتمدا أس س  الزمان واملكان والفن األديبتقسيم الشعراء إىل طبقا
حاول تفسري بع  الظواهر األدبية وحاول التعليل لبع  األحكام النقدية أكثر بكثري مما 

 .  116فعل األصمعي
  

ةمثلهم عدد من الشعراء املشهود هلم  :/ الشعراء النقادالشعراءالنقاد ؛أ   3-3:2
باإلجادة والسبق يف هذا العصر منهم بشار بن برد من اجملددين يف املعاىن واألساليب فقد 

 مسع قول كثري عزة: 
 وقد جعل األعداء ينتقصوننا       وتطمع فينا ألسن وعيون          

                                                           
 .11،  ص 1، طاألصمعيات  ،عبد السالم هارون  111
 .17، ص وطبقات الشعراء ت، نفس املصدر؛األصمعياراجع   116
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 األكف تلنيأال إمنا ليلى عصى خيزرانة       إذا غمزوها ب           
واهلل ولو جعلها عصا من مخ أو زبد  ،فقال : هلل أبو صخر جعلها عصا مث يعتذر هلا

 :لكان هجنها بالعصا أال قال كما قلت
 د         كأن حديثها قطع اجلنان       وبيضاء احملاجر من مع             
 114نإذا قامت لسبحتها تثنت         كأن عظامها من خيزرا             

وكان بشار يصدر نقده عن ذوق مرهف ودقة يف التصوير وخربة باملعاىن فقد سأله 
 صديق عن قوله : 
 خرجت بالصمت عن ال ونعم   وإذا قلت هلا جودى لنا                 

)خرست بالصمت( فقال له بشار: إذن أنا يف عقلك،   :أما كان األفضل عن يقول
 ،أتطري على من أحب باخلرس، وهذا دليل على مدى عنايته باملعاىن وأبعادها ،ف  اهلل فاك

  :فقد أخذ تلميذه سلم اخلاسر قوله
 من راقب الناس مل يظفر حباجته    وفاز بالطيبات الفاتك اللهج           

 فحور البيت مبا هو أخف وأمجل من قول بشار فقال : 
 من راقب الناس مات غما         وفاز باللذة اجلسور            

فغضب منه بشار وطرده مث قال" أتأخذ معاىن الىت متنيت وتعبت يف استنباطها فتكسوها 
فهنا اعرتاف من بشار 115ألفاظا أخف من ألفاظي؟ حي يروى ما تقول ويذهب شعرى

  .جبمال معاىن تلميذه عن معانيه وألفاظه عن ألفاظه
أبو نواس: وقد دعا إىل تغيري الشكل البنائى للقصيدة العربية والرجوع إىل الطبع والسليقة 

غري أن الذى أخذ عليه أنه استبدل مطالع القصائد باحلديث عن  ،بدل التكلف والتقليد
                                                           

 . 92، ص  الكاملاملربد ،   114
 .111. ص 7، ج  تاريخ األدب العرىب. و عمر فروخ ، 71ص  ،النقد األديب  ،شوقى ضيف  115
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اخلمر بدال من النسب وكما يقول عنه شوقى ضيف مل يكن جاد يف هذه الثروة فقد عاد يف 
 :على هذا التقليد املوروث، وهو يف دعوته تلك يقولمدائحه حيافظ 
 رم     دم       فاجعل صفاتك البنة الك                        صفة الطلول بالغة الق       
 أفذو العيان كانت يف احلكم  تصف الطلول على السماع هبا             
 م              مل ختل من خطأ ومن ه                       عا     وإذا وصفت الشيئ  متب       

 كما يقول :
 ومن متيم ومن قيس وغريها        ليس األعاريب عند اهلل من أحد        

وقد استطاع أبو نواس حبسه النقدي وذوقه احلضاري الفارسى العريب أن يتقدم بصناعة  
وهو مع جتديده حافظ على الشكل  ،ليبه وإيقاعهالشعر وجيدد فيه من حيث ألفاظه وأسا

 البنائى للقصيدة العربية وخباصة يف فن املدح . 
وأما أبو العتاهية وأبو متام وابن املعتز من الشعراء فقد كانت هلم آراؤهم الىت مارسوها يف 

ولعل أبا العتاهية قد شغل بالزهد وكانت رغبته  ،شعرهم وطبقوها يف خمتاراهتم الشعرية
صياغة الشعر من لغة احلياة اليومية السهلة، غري أن دعوته مل ترتك أثرا كبريا ألن الناس كانوا 
يف شك منه، وقد كان أبو متام شاعرا معروف االهتمام جبزالة األلفاظ وتكلف الصنعة 

وجيمع يف شعره الفلسفة  ،ويهتم بالغريب والتشبيه واالستعارة ،الشعرية يف اللفظ واملعى
اجليد الذى عى فيه باختيار  وان احلماسة"والتاريخ وقد مجع أشعار القدماء احملدثني يف"دي والنحو

    .119"إن أبا متام كان يف اختياره احلماسة أشعر منه يف شعرهمن الشعر قال عنه التربيزى"
وأما ابن املعتز الشاعر فقد ألف كتاب" طبقات الشعراء احملدثني الذى أراد به الدفاع 
عن األدب العريب القدمي والرد على الشعوبية الذين يزعمون أن البديع جملوب يف األدب 

                                                           
 .211، ص  1، ج تاريخ األدب العريب ، عمر فروخ  119
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وأيب نواس ومسلم بن الوليد،  وكلهم من  ،جلبه الشعراء العباسيون من املواىل بشار –العريب 
إنه من أصل مسيحي وهذا الكتاب تتويج حلركة النقد الىت  :ل أىب متام الذى قيلومث ،الفرس

هن  هبا الشعراء فلم يعد النقد عندهم على حنو ما يصوره ابن املعتز مالحظات جزئية تثار 
إزاء بع  األبيات وألفاظها أو معانيها بل أصبح جمموعة من القواعد والتعاليم يصوغها 

مي أو ما حياوله بع  الشعراء من استخدام واملذهب الكال ،أعجاز الكالم على ما تقدمها
الطرق املنطقية والفلسفية يف شعره مقتديا يف ذلك باملتكلمني وما يستظهرونه يف مناظراهتم 

 .171وحماوراهتم من هذه الطرق "
 
 النقاد اللغويون      3-4:2

لثقافة واستفادوا من ا ،وهم الذين مجعوا أشعار اجلاهليني واإلسالميني وما تعلق بشعرهم
وبنو أحكامهم النقدية على ما  ،وشاركوا يف وضع علوم اللغة ،الفارسية واليونانية واهلندية

فكان مقدارجودة الشاعر وإحسانه  ،وافق القواعد الىت وضعوها واملعايري الىت أحكموها
وكان أول مظهر لذلك النقد اللغوي ما   ،مرتبطة مبدى موافقته هلم يف معايريهم وقواعدهم

وكما يقول أمحد أمني فإن النقد  ،كان من أمر عبد اهلل بن أىب إسحاق احلضرمى والفرزدق
 اجته اجتاهني : 
اجتاه ةمثل منط النقد اجلاهلى واإلسالمى كان نقاده يتذوقون شعر اجلاهليني  :األول

 ،النابغة بقوة الصياغة وشدة األسرواإلسالميني ويبدون رأيهم فيه فيحكمون على شعر 

                                                           
 .71-77، ص  ، النقدشوقى ضيف   171
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والفرزدق بالصالبة  ،وشعر جرير بالسهولة والرقة ،وشعر امرىء القيس بغزارة املعاىن وجدهتا
 .   171والقسوة 

وكان هؤالء النقاد خيتلفون يف أحكامهم وآرائهم فالبع  يفضل الفرزدق بينما يفضل 
تبعا لذوق الناقد اللغوي فإن كان وذلك كله  ،وثالث يقدم عليهما األخطل ،البع  جريرا

رقيق الطبع حمبا للغزل قدم جريرا، وإن كان شديد التعس والطبع قدم الفرزدق وهكذا . 
وأبو عمرو بن العالء واألخطل وكان تفضيلهم لشاعر  ،فكان املفضل الضيب يفضل الفرزدق

 ،يف شعر احلربما يف جزئية من شعره بينما يفضل زميله يف جزئية أخرى مثل تفضيل عنرت 
. وكان الشعراء يهتمون برأي اللغويني يعرضون قصائدهم  172وامرئ القيس يف وصف املطر

وهذا ما جعل اخلليل  ،عليه  ويفرحون باستحساهنم خوفا على شعرهم من الكساد إن عابه
  :بن أمحد يقول  البن مناذر

إال   إن فرظتكم ورضيت قولكم نفقتم و ،وإنا سكان ،"إمنا أنتم معشر الشعراء تبع ىل
 . 171كسدمت "
ما يقوله عنه أمحد أمني أما النمط اآلخر الذى كان جديدا مل يسبق إليه فهو  :الثاىن

منط التأليف ووضع الكتب الىت ال تتعرض إال للنقد وما يتصل به  ،النمط العلمى يف النقد
ية فإننا نستطيع أن نصور جهدهم وملا قام به هؤالء النقاد من تطور للدراسات النقد 177

  :من خالل النقاط اآلتية
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أ   كانت املادة األدبية الىت اجتمعت عندهم غزيرة وافية ساعدت أن يطلعوا على 
كما أهنم عملوا على ختليص النقد من   ،األحكام النقدية يف الثقافات األخرى وتأثروا هبا
ستحسان أو االستهجان دون تربير الااألحكام اجلزئية يف العصور األوىل والقائمة على 

 معلل. 
ب    بدأت بيئات النقد املختلفة تربز بقواعدها وأصوهلا ومفهوماهتا اخلاصة مث بنقدها 

فإذا كان  ،ولكل طابعه اخلاص ،حيث متيزت مدرسة البصرة والكوفة واحلجاز ،وأحكامها
فإن علماء الكوفة قدموا األعشى بينما  ،علماء البصرة يقدمون امرأ القيس على اجلاهليني

ولكل آراؤه وتعليالته يف تفضيلهم لشاعر ما، وكان نتيجة  ،قدم علماء احلجاز النابغة وزهريا
ذلك كله إثراء للنقد ودفعا له الرتياد آفاق جديدة بنظرة جديدة ظهرت يف العصور التالية 

  .هلذه الفرتة
م على طرق جديدة يف املفاضلة بني الشعراء استحدثت أنواع جديدة من النقد يقو  - ج
 منها 
فاضلوا بينهم من حيث نواحى نبوغهم وابتكارهم يف موضوع من موضوعات الشعر   -

 كاملدح أوالوصف أو احلرب .

قارنوا بني الشعراء ووضعوا كل شاعر بقرب ما يشبهه من اجلاهليني مثل تشبيه جرير  -
 ري .والفرزدق بزه ،واألخطل بالنابغة ،باألعشى

 ،فاضلوا بني الشعراء ال يف موضوع واحد بل يف معى من املعاىن برز فيه واحد منهم -
 .  171فقالوا أشعر بيت يف الغزل قاله فالن وأجود بيت قاله فالن  اخل 
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أن يوازنوا بني شاعر قدمي وشاعر : املوازنة بني الشعراء يف اجتاهني خمتلفني أحدمها -د
فكل بيت قاله شاعر حمدث حبثوا عن بيت قدمي أخذ منه ومع ما يف هذا العمل من  ،حمدث

ومن تعسف يف نسبة البيت إىل شاعر قدمي إال أن هذا  ،إغفال جلهد احملدثني وإبداعهم
. واملوازنة بني  176النوع من املقارنات أدى إىل ظهور الدراسات املتعلقة بالسرقات األدبية 

ا أشعر شاعر، مث اعرتفوا باستحالة تعيني شاعر بأنه أشعر أهل كل عصر على حدة ليحددو 
وحيث قالوا ال  ،وجلأوا إىل املوازنة حسب النبوغ يف موضوع من موضوعات الشعر ،عصره

يوجد أشعر الناس كما ال يعرف أشجعهم وقد سئل يونس بن حبيب النحوى م ن أشعر 
 .174واألعشى إذا طرب " ،هبوالنابغة إذا ر  ،الناس فأجاب " امرؤ القيس إذا ركب

 

 النقاد والفالسفة والمتكلمون   3-5:2
معروف ما ترجم العرب يف هذا العصر من كتب الفالسفة اليونانية يف النقد وخباصة 

ألرسطو والذى كان له األثر األكرب يف اآلداب األجنبية ومل خيل األدب والنقد  كتاب الشعر
أو مرتمجا وهو اجتاه أظهر أثر األدب اليوناىن  ،العربيني من التأثر به واالطالع عليه يف أصله

وكان ةمثل اجلاحظ يف هذا االجتاه الذى انفرد مبصطلحات وتفسريات األصول الىت  ،يف النقد
وعن دور املتكلمني  ،وغري ذلك مما سنعرض له يف دراسة اجلاحظ ناقدا ،القصائد تبى عليها

يف النقد يقول شوقى ضيف" إن نشاط املتكلمني كان واسعا وأهنم حتدثوا يف الشعر كما 
كما عنوا باملعى واختلطت عندهم كما نرى عن   ،حتدثوا يف النثر وعنوا باللفظ وحتبريه
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ولعلهم كانوا السبب يف أن النقد العريب مل يتميز من  ،البالغة اجلاحظ مسائل النقد مبسائل
 .175البالغة متيزا تاما بل ظل دائما ممتزجا هبا 

فيمثلهم قدامة بن جعفر صاحب كتاب" نقد الشعر"الذى استلهم كتاب أرسطو يف 
الشعر، وقد حاول أن خيضع الشعر العريب للفلسفة اليونانية ويزنه بقواعد تلك الفلسفة 

وعن دراسته تلك يقول شوقي ضيف " غري أن ذلك كله حييل النقد عند قدامة  ،صوهلاوأ
وهو يصوغها يف غري قليل من العسر ، فهو حدود ورسوم ال أكثر وال أقل، شيئا جافا
ويبدو يف كثري من األحيان أهنا ال تالئم طبيعة الشعر العريب فقد كان عقله عقل  ،وااللتواء

 .  179كن ذوق أديب فيلسوف ولكن ذوقه مل ي
ومهما كان األمر فإن هذا االجتاه أراد أن يضع للنقد أصوال وقواعد لقياس اجلودة 

   لكنه مل يكن مالئما لطبيعة الشعر العريب كما ذكر شوقى ضيف .          ،والرداءة واحلسن والقبح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .62ص  ،، النقد األديبشوقى ضيف    175
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 الباب الرابع
 كتابه"العمدة"  في: المنهج النقدي البن رشيق المنهجيالجانب 

  
 الشعرب التعريف الفصل األول :      4-1  

وفيه فضل العرب على سائر   فضل الشعر يفوقد افتتح ابن رشيق كتاب العمدة بباب 
اإلنسان، ودليل عقله وقلبه، مث ذكر  يفلساهنا، واللسان أفضل ما  يفاألمم لنبوغها وإعراهبا 

أن كالم العرب نوعان: منظوم ومنثور، ولكل منهما ثالث طبقات: جيدة، ومتوسطة، 
القدر والقيمة، ومل يكن إلحدامها فضل على  يفورديئة، وإذا اتفقت الطبقتان وتساوتا 

ف معرت  يفاألخرى كان الفضل للشعر؛ ألن كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه 
 كما يقول.   111العادة

وهي  ؛دعم رأيه يفومن هنا وكالمه جيد مقبول، لوال حج ته احلسي ة اليت ساقها بعد 
؛ فإذا كان منثورا مل يؤمن ضياعه وتفككه، فإذا نظم كان أحفظ له  تشبيه اللفظ بالدُّر 

مما دعم هذه احلجة بكالم بياين منطقي منم ق.. وذلك  يفوأصون من االبتذال، وةمضى 
منظوم متزن، وليس االتزان  -كما يقول خلدون  -الي سل م له على كل حال ؛ ففي النثر

املنثور املسجوع واملزاوج واملرص ع...وحنوه مما يقوم على اجلرس  يف. و 111مقصورا على الشعر
قمة البالغة  يفوالنغم املوسيقي، ولو سلمنا له بذلك لنسفنا ما توافر للعرب من منثور 

 والفن.

                                                           
 .29، ص 1، ج العمدة  111
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فضل الشعر، من ذلك أن كالم  يفهذا الباب بع  املزايا اليت يراها  يفنراه يسوق و 
أصله منثور، لكنها احتاجت للتغين مبكارم أخالقها، فصاغته شعرا. وتلك حكاية  يفالعرب 

بداية الشعر وأولياته، ولكنها حكاية قدةمة ال دليل قوي يؤيدها، فأوليات  يفيتناقلها الرواة 
يعلم حبقيقتها، مث إن  الشعر فطرة وموهبة بيانية خاصة يهبها اهلل من يشاء  الشعر ال أحد

  ؟أصله نثر كما يقال يفأو أنه  ،من عباده، ومن يستطيع أو جيزم بأن الشعر جاء بعد النثر؟
 الظهور أو سبقه؟.   يفأو أنه صاحبه 

الرد على من يكره الشعر، وقد ساق فيه مجلة من  يفويتبع باب فضل الشعر بباب 
أقوال الرسول عليه الصالة والسالم، وأقوال صحابته رضوان اهلل عليهم، وآثار العرب 

 .112ومواقفهم حول الشعر وقيمته إذا وافق احلق والصدق
أشعار اخللفاء والقضاة والفقهاء، وفيه يسوق مجلة من أشعار هذه  يفمث عقد بابا 

وأتبعه بباب فيمن رفعه الشعر  فتأمل ذكاءه وعمق احتجاجه ،لفاضلة من الناسالطبقات ا
الشعر: إنه يرفع من قدر الوضيع اجلاهل، مثل ما يضع  يفوقد صدر مبقولتهم  ،ومن وضعه

من قدر الشريف الكامل، وإنه أسى مروءة الدين ، وأدىن مروءة الس ري ". مث ساق مجلة من 
 .111املوقف اليت تشهد بذلك

من قضى له الشعر ومن قضى عليه أورده فيه حشدا  :وأتبع هذا الباب بآخر قريب منه
من املواقف اليت تتعلق خبطورة الشعر يف إصدار األحكام، وجمال القضاء واالقتضاء وبعده 

 يف)شفاعات الشعراء وحتريضهم(، وفيه مجلة من شواهد التحري  والشفاعة  يفباب 
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مواقف القتال والثأر والتشف ي. وأتبعه بآخر قريب منه، وهو )احتماء القبائل بشعرائها(، 
 117قبيلته. يفوفيه أبان عن منزلة الشاعر 

ل حة  )فأل الشعر يفمث عقد بابا  ته(، روي فيه ن بًذا م ست م  مقام  يفأثر الشعر  يفوط ري 
ة. وأتبعه بباب ) ره(، ساق فيه من املواقف الطريفة اليت منافع الشعر ومضا يفالفأل والط ري 

 دفعت بواسطة الشعر شرا أو ساقت خريا.
)تعرض الشعراء(، أراد أن يثبت فيه خطورة الشعراء، والتعرض هلم، واتقاء  يفوآخر 

 111األشراف ممازحتهم، لئال يتلقفوهم بالسُّباب واهلجاء.
متآخية اهلدف، متوحدة وكل هذه األبواب اليت حشدها هبذه الصورة متقاربة الفكرة، 

فضل الشعر وتفوقه على النثر، كما أشرنا  يفالغرض؛ غرضها أن يثبت رأيه الذي قال به 
 على ذلك من قبل.

 

 الشعر عند ابن رشيق    4-1:1
احلد العلمي والعروض للشعر: الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء  يفيقول ابن رشيق 

 .116وهي: اللفظ، والوزن، واملعى، والقافية
احلد الفين للشعر:...والفلسفة وجر األخبار باب آخر غري الشعر، فإن وقع فيه  يفوقال 

ا الشعر ما شيء منهما فبقدر، وال جيب أن جيعال نصب العني، فيكونا متكئا واسرتاحة، وإمن
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أطرب، وهز  النفوس، وحر ك الطباع، فهذا هو باب الشعر الذي و ضع له، وب ين  عليه، ال ما 
 . 114سواء

موضع آخر تسمية الشاعر هبذا االسم؛ فيقول: وإمنا مس ي الشاعر شاعرا، ألنه  يفويعلل 
ه، أو استظراف يشعر مبا ال يشعر به غريه، فإذا مل يكن عند الشاعر توليد معى وال اخرتاع

لفظ وابتداعه، أو زيادة فيما أجحف فيه غريه من املعاين، أو نقص مما أطاله من األلفاظ، 
أو صرف معى إىل وجه عن وجه آخر، كان اسم الشاعر عليه جمازا ال حقيقة، ومل يكن له 

 .115إال فضل الوزن، وليس بفضل عندي مع التقصري
مفهومه للشعر عند حدود ضي قة، مكتفيا  يفإن ابن رشيق الشاعر والناقد مل يقف 

بالشكل وحده دون املضمون، أو باملضمون دون الشكل، وإمنا قر ر حد ه للشعر بوعي 
الشعر فنا واحدا متكامال بعناصره ومقوماته  يفوثقافة، وعمق الفهم وأصالته، ألنه يرى 

هبا جمتمعة، وال يستطيع أن مجيعا، إنه هبذه العناصر واملقومات كل  ال يتجزأ، ال يقوم إال 
 يؤدي بعضها وظيفته الفنية والشعرية مبعزل عن بعضها اآلخر.

لقد حد  ابن رشيق الشعر من زاوية الشكل واملضمون معا، فحد د عناصر شكله 
ه العلمي والعروضي. وحد د معامل  وأجزاءها بالوزن والقافية واملعى واللفظ، وهو ما مر  حبد 

ه بتلك اخلصائص الذاتية واملطالب واملعطيات الفنية، وذلك ما قر ره بعبارتيه مضمونه وأبعاد
 يفالتعريف بطبيعة الشعر والشاعر، ومهمة كل منهما  يف احلد الفين، املتضمنتني يف

املعطيات الفنية والشعورية؛ ولذلك يرى بشري خلدون أن ابن رشيق، وإن اتفق مع القدماء 
يث الشكل، فإنه كان أبعد نظرة وأكثر تعمقا وفهما ملدلول حتديد ماهية الشعر من ح يف

بأن ابن رشيق قد استطاع مبا  خلدوناملعاين، وطبيعة العالقة بينهما، ويضيف و  األلفاظ
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النظرة، ومن علم وفقه وحس  فين  أن جيمع بني ع ن ص ر ي الشكل واملضمون  يفةملكه من بعد 
املعاين واألخيلة  يفحد  للشعر، عنصر الشكل املتمث ل املوسيقى، وعنصر املضمون املتمث ل  يف

ذلك للنقاد العرب والغربيني، يقول:  يفوالعواطف.. ويتابع حديثه مؤكدا س ب ق ابن رشيق 
إن الشعر هو موسيقى وخيال وعاطفة، أدركنا ما كان : فإذا أخذنا طريف املعادلة، وقلنا

ليه ابن رشيق من تعريفه للشعر، وهي نظرية سبق هبا النقاد العرب وحىت الغربيني يهدف إ
أنفسهم، الذين كانوا ينادون وال زالوا ينادون هبا حىت اليوم، ذلك أن ابن رشيق كان شاعرا 
فن انا قبل أن يكون ناقدا، يستعمل ذوقه كأديب وحس ه كفنان، وعقله كمثقف، ومن هنا  

لشعر نظرة متكاملة، بل هي نظرة ناقد متذوق يدرك عناصر اجلمال كانت نظرته إىل ا
 119ويعرف أسراره وخفاياه..

ويرى أن احللقة يف حد  ابن رشيق مل تكتمل بعد، فث مة طرف نادر فيها قد نأى، وال بد 
من التفتيش عنه وضم ه إىل حده حىت يكتمل حدا علميا وفنيا ناضجا وجامعا مانعا، 

هو تلك العبارة اليت صد رت  هبا مطلع احلديث عن حد  الشعر، حتت  وطرف هذه احللقة
مصطلح احلد  الفين للشعر، عنيت قوله:"والفلسفة وجرُّ األخبار باب آخر غري الشعر..وإمنا 

 الشعر قد أطرب.."
جمر ب، وناقد حصيف عرف الشعر بإحساس الشاعر الفنان، وبصرية شاعر وابن رشيق 
مفهومه، وال ةمكن أن يكون مفهوم  يفو أبعد ما يكون عن التخليط الناقد احلاذق، وه

كيف،   :حنوية أو فقهية كما يقول الشايب قواعدالشعر عنده هبذا املفهوم الذي يدخل فيه 
شعارهم، اليت دخلوا فيها أ يفوقد عاب الشعراء النحويني بكثرة وجود التقدمي والتأخري 

مبحث النظم قوله:   يفالشعراء. وقد تقدم  فحول معميدان الشعر الفين ومضمار التنافس 
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 يفورأيت من علماء بلدنا من ال حيكم للشاعر بالتقدم، وال يقضي له بالعلم، إال أن يكون 
أشعار  يفشعره التقدمي والتأخري، وأنا أستثقل ذلك من جهة ما قدمت، وأكثر ما جتده 

  .161النحويني
 
  التكسب بالشعر قضية    4-2:1 

ومما يتصل باحلديث عن فن الشعر قضية خطرية، ذات منحى اجتماعي، أعين قضية 
التكسب بالشعر، وهي خطرية ملا هلا من صلة وثيقة باجلانب الفين للشعر. أما أهنا ذات 

رتباطها حبياة الشاعر وظروفه املعاشية اخلاصة، وملا هلا من صلة حبياة فامنحى اجتماعي، 
 الناس وأخالقياهتم.

العريب، وقد احرتفها الكثري من الشعراء  قضية قدةمة قدم الشعر ة التكسب بالشعروقضي
 القدمي واحلديث.  يفعرب العصور، كما أن هذه القضية قد شغلت بال النقاد العرب 

ولقد أثار ابن رشيق هذه القضية، فعقد بابا هو التكسب بالشعر واألنفة منه. وقد كان 
بداية حديثه عن هذه القضية منسجما مع ما توحي به عبارة التكملة اليت  يفابن رشيق 
عنيت كلمة )..واألنفة منه(، وانسجامه مع هذه العبارة  ،عنونته هلذه القضية يفنص  عليها 

افتتاحه هذه القضية حبديث رسول  يفاليت توحي بأنفته من هذا التكسب، ومقته له واضح 
اهلل )صلعم(: أهناكم عن قيل وقال، وعن كثرة السؤال وإضاعة املال، وعقوق األمهات، 
ووأد البنات، ومنع وهات. كما أكد بأن العرب ما كانت تعرف التكسب بالشعر، وإمنا 
إال  يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة، أو مكافأة عن يد ال يستطيع أداء حقها وتقديرها

بالشكر.. وأهنم مل يزالوا على ذلك حىت نشأ فيهم النابغة الذي مدح امللوك وقبل الصلة 
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على الشعر، وخضع للنعمان بن املنذر، وهو قادر على االمتناع عنه، ومن مث سقطت 
إىل أن جاء صاحب هرم بن سنان،   جر بهمنزلته. فلما جاء األعشى جعل الشعر مت جرا يت  

مى الذي قال فيه عمر بن اخلطاب رضي اهلل لبع  ولد هرم: "..ذهب ما لزهري بن أيب س
أعطيتموه وبقي ما أعطاكم". مث أتى احلطيئة تلميذ زهري، فأكثر من السؤال به، بل أحلف، 

 .  161ألن شعره مصدر عيشته ورزقه

موقفه من التكسب بالشعر أقرب إىل  يفهذا املنطلق يتضح أن ابن رشيق كان  يفو 
ه، النسجامه مع ما توحي به أواخر عنونته هلذه القضية، وقد مت شواهدي على األنفة من

موقفه هذا شيئا فشيئا حىت تراجع  يفلكنه بدأ يرتاخى  ،ذلك يفذلك من أقواله وأحاديثه 
 -وإن كان إحياء غري مباشر –وتناق  صراحة، ولعل بداية هذا الرتاخي ما أوحى به 

زهري، مث قوله بعد عن احلطيئة: إنه قد أحلف  يفملتقدم استشهاده بقول عمر بن اخلطاب ا
الشعر ومقته وذل  أهله، حىت ح رم السائل وع د م  املسؤول، إال أنه  يفحىت احنط ت مهته 
 استثى من ذلك: 
 إال بقايا من أناس هب  م       إىل سبيل املكرمات ي هتدى               

، وويل نعمته أبا احلسن، رئيس عمله الذي رفع إليه  وجعل من هذه البقية املستثناة سيده
 كتاب العمدة توددا أو تقربا وطمعا بالصلة.

موقفه بصورة أكثر، إذ جعل األنفة من السؤال غالبة على أكثر  يفمما دعاه بعد للرتاخي 
  –مة املتقدمني من الشعراء، إال فيما ال ي  ز ر ي بقدر أو مروءة، كالفلتة النادرة واملهمة العظي

ذلك ال يتورعون وال يأنفون ونراه هنا يسوق قول عمر بن  يفأي فهم  –كما يقول 
اخلطاب رضي اهلل عنه: "نعم ما تعلمته العرب األبيات من الشعر، يقدمها الرجل أمام 
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املال وحده؟ وكم من احلاجات غري املال ةمكن أن  يفحاجته". ومن قال إن احلاجة حمصورة 
 يظفر هبا الشعر.

منافع الشعر ومضاره، ومن قضى له الشعر ومن قضى  يفأمل يقدم ابن رشيق أبوابا 
شفاعات الشعراء وحتريضهم ..أم تراه هنا يغالط نفسه ؟ وجند ابن رشيق يعود  يفعليه، و 

املنزلة األسى، حىت  يفالتفضيل بني اخلطيب والشاعر الذي كان  يفبعد ذلك، فريوي قوهلم 
غة إىل لقمة، مث يستثين من هؤالء الشعراء من وق ر نفسه، وعرف احنط ملا صار شعره بل

  –قدرها، حىت قب  وهو نقيُّ العرض مصون الوجه، مامل يكن به اضطرار حتل به امليتة 
 .162فأما من وجد البلغة والكفاف، فال حاجة به إىل السؤال بالشعر -كما يقول

مال امللوك أعذر من املتورعني قبوهلا  يفوالشعراء  :ولكنه رجع وتدرك حني قال بعد
مث تدر ك أكثر، بل تناق  صراحة، حني قال بعد: وعلى كل حال، فإن  ،وأصحاب الفتيا

ولن  ،األخذ من امللوك كما فعل النابغة، ومن الرؤساء اجللة كما فعل زهري سهل وخفيف
ثانية إىل  موقفه أو يؤخر عودته مرة يفبعد هذا التدارك والتناق  الصريح، كما لن يقدم 

سؤاله بشعره عن صغري أو  يفاحلطيئة ليحط من قدره، ويشنع هبمته الساقطة؛ ألنه مل يتورع 
 .161كبري

خلدون للحديث عن القيمة االجتماعية للشعر، وتطرق لقضية التكسب بن وقد عرض 
موقفه من هذه القضية، فبينا  يفتناق  ابن رشيق وتراجعه  بن خلدونبالشعر، وقد أدرك 

يعرتف ابن رشيق بأن التكسب طريق لزعزعة املكانة االجتماعية للشعر، واحلط من قدره 
والنيل من مسعته وكرامته، ويأخذ النابغة الذبياين منوذجا لذلك، إذا به يرتاجع عن موقفه 

كما يقول   -هناومن  ،ويتصدى للدفاع عنه، ألنه ما مدح إال ملكا جبارا ختضع له الرقاب
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فإن من صنع الشعر فصاحة ولسنا، وافتخارا بنفسه وحسبه، ومل يصنعه رغبة  -ابن رشيق
   167أدبه.. يفذلك، بل هو زيادة  يفوال رهبة، وال مدحا وال هجاء، فال نقص عليه 

هذه القضية، وتراجعه عن موقفه منها واضحا  يفوهبذا يظهر لنا تناق  ابن رشيق 
لدون كما تبين اه وأوضحناه سابقا بشيء من التفصيل. وإن كان خلدون جليا، فقد تبينه خ

 يفقد الحظ تراجع ابن رشيق عن موقفه من هذه القضية من خالل حديث ابن رشيق 
موضع آخر، غري باب التكسب بالشعر، على حني أن تناق  ابن رشيق وتراجعه عن 

 حا كما مر.ذات الباب اخلاص هبذه القضية أشد صراحة ووضو  يفموقفه 
ملا هلا من صلة بالرتاث  –كما قلت   –واحلق أن قضية التكسب الشعري قضية مهمة 

وإن كنت ال أومن باختفاء هذه الظاهرة من ساحة  .الشعري وحتديد قيمته ومساره الفين
 العصر احلديث.  يفالشعر 
بت هذا العصر قد اتسعت دائرته، وتشع   يفصميم هذا، أن مسار التكسب بالشعر  يفو 

ألجل  اجتاهاته ومقاصده، فاختذت داللته أشكاال متعددة؛ فلم ي  ع د  هناك التكسب بالشعر
 يفاملال وحده. وحنن ال ننكر أن اإلعالم بكافة أجهزته ووسائله قد احتل مكانة الشعر 

 يفالدعاية والتكسب، إال أن الشعر ال يزال موجودا  يفذلك أو كاد، وأخذ مهمته ووظيفته 
 الساحة.

املديح  بل إن شعر -أنه كالم جيد -قضية التكسب بالشعر يفوكقول درويش اجلندي 
سوق البيع والشراء، وعلى أساس املنفعة الشخصية ليس من األدب  يفواهلجاء الذي يقال 

الرفيع الكرمي، وكذلك كان مديح احلطيئة وهجاؤه بوجه عام. أما شعر احلطيئة اجلدير 
بالقدير، فهو ذلك الذي قاله إلرضاء حاسته الفنية، وهو معظم شعره الوصفي. لقد دل 
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وأنه كان شاعرا حمقًّا.. جييد تصوير البداوة اليت  هذا الشعر على أن احلطيئة كان فنانا ممتازا،
امتزج هبا حلما ودما.. ذلك هو شعر احلطيئة اخلالد، ال شعر املديح واهلجاء الذي قاله يف 

هذا االجتاه  على  يفاف، والذي أهدره االستجداء، كما أهدر كل شعر سار رت االحدائرة 
 .161عر العريب واحلمد هللمر العصور، حىت اختفت هذه الوصمة أخريا من الش

 يفأن يعيش  -إن وجد –ويضيف إىل هذا وقال: وما أظن الشاعر احملرتف يستطيع 
ال عيشة فيه للمتعطل املتبطل.  اجملتمع العريب، كما كان يعيش باألمس، وحنن يف عصر

قد محال  -ظلهما االحرتاف يفاللذان استشرى  -رستقراطية الطبقية والنظام اإلقطاعياألو 
الوطن العريب كله  يفعتهما وارحتال إىل غري رجعة عن وطننا العريب، وعما قريب تنعدم أمت

 . 166املاضي باألمراض اجلسام يفأمثال هذه اآلفات اليت أصابت حياتنا االجتماعية والفنية 
 
 الفصل الثاني : الجانب اللغوي لمنهجه النقدي    4-2
 بيان المقاييس النقدية عند النقاد العرب من حيث مراعاة اللفظ والمعنى   4-1:2

ومن هذا املنطلق، شغل النقاد واألدباء منذ القدم هبذه القضية. وكان حديثهم ينصب 
على معايري اجلمال املوضوعية الىت تعد  من أسس احلكم على العمل األديب من زواياه 

بني  قدماء اليونان، فارسطو مل يغفل اإلشارة إىل ما النقدية، وهذه املسألة قد شغلت بال
توازي  يفنظام اجلملة، و  يفاجلمل من صلة، حيث يرى مجال األسلوب  يفاأللفاظ ومعانيها 

 .164 هذه األجزاء يفأجزائها أو توافر السجع أحيانا 
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داللة وعبد القاهر اجلرجاين يرى أن اللفظة من حيث أهنا لفظة مفردة ال قيمة هلا وال 
فال ةمكن وصف اللفظة املفردة بعيدة عن النظم والصياغة واملوقع بأهنا فصيحة أو بليغة وهل 
جتد أحدا يقول هذه اللفظة فصيحة إال وهو يعترب مكاهنا من النظم وحسن مالئمة معناها 

خالفها  يف ملعاىن جاراهتا، وفضل مؤانستها ألخواهتا ؟ وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة و
قة ونابية ومستكرهة إال وغرضهم أن يعربوا بالتمكن عن حسن االتفاق بني هذه وتلك قل

 . 165من جهة معنامها وبالقلق والنبو عن سوء التالؤم
وينكر عبد القاهر اجلرجاين ارتباط البالغة والفصاحة باملعى باعتبار احلكم على مجال 

وينكر موقف من  ،الرتكيباملوضوع وقيمته من خالل املعاىن ال من خالل الصياغة و 
هذا  يفالذى أعيا أمره  ياء الدو الدو حيكمون على الشعر مبعناه دون ألفاظه "واعلم أن 

غلط من قدم الشعر مبعناه، وأقل االحتفال باللفظ وجعل ال يعطيه من املزية، إن هو  ،الباب
اللفظ لوال املعى ؟ وهل الكالم إال مبعناه ؟  يفما  :أعطى، إال ما فضل من املعى يقول

ومعى فأنت تراه ال يقدم شعرا حىت يكون قد أودع حكمة وأدبا، واشتمل على تشبيه غريب 
 . 169نادر فإن مال إىل اللفظ شيئا، ورأى أن ينحله بع  الفضيلة مل يعرف غري االستعارة 

عى من املوضوعات األثرية ومن هذا املنطلق، يرى ابن األثري أن موضوع اللفظ وامل
إال أن ابن األثري  ،واملهمة لدى نقادنا القدامى، وقد طرقه الكثري من الكتاب قبل ابن األثري

 ،حياول أن ينظر هلذا املوضوع من وجهة نظره مستعينا بآراء السابقني، مستدركا عليهم تارة
ىل ثالثة أقسام: اللفظة وموافقا هلم تارة أخرى. لقد قسم ابن األثري األسلوب األديب إ

 . 141املعاىن وفصاحتها، واأللفاظ املؤلفة و
                                                           

 . 71الطبعة السادسة، ص ، دالئل اإلعجاز، اجلرجاين، عبد القاهر  165
 .165، ص دالئل اإلعجاز  169
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 بيان  التعقيدات المعنوية واللفظية عند ابن رشيق   4-2:2
ولقد حتدث ابن رشيق عن فنون البديع اليت وسعته قدرته وساعدته فكرته عليها،     

مما يدخل حتت علمي البيان واملعاين مبفهوم  -وهي البحوث اليت عرضنا هلا فيما سبق
 املتأخرين. 

حسب  –وقد بقي اآلن من حبوث البالغة لدى ابن رشيق البحوث املتصلة بفن البديع 
البديع، وأنه ال يعين هذا الفن املعني  يفأن أكدنا مذهب الرجل  –تصنيف املتأخرين 

مبعانيها وبياهنا  -مبفهومه الذي استقر عليه عند املتأخرين، وإمنا يعين عنده البالغة كلها
وأن مفهومه للبديع هو مفهوم من سبقه من علماء البالغة كلها، والبالغة  –وبديعها 

البديع لديه على االستعارة والتتبيع والتشبيه، كما دل  على  بفنوهنا كلها تعين البديع، لقد دل  
 اإليغال واملبالغة والتجنيس واملطابقة، ال فرق بينها . 

احلبال،"وذلك أن يفتل احلبل  يفويذهب ابن رشيق إىل أن معى البديع اجلديد وأصله 
ن بديع اللفظ جديدا ليس من قوى حبل نقضت مث فتلت فتال آخر". وما البالغة إذا مل تك

جديد املعى ... كما بني  أن البديع ضروب كثرية وأنواع خمتلفة، وأنه سيذكر منها ما  يف
وسعته قدرته وساعدته فكرته، مث أوضح أن ابن املعتز أول  من مجع البديع وألف فيه كتابا، 
ميها وأنه مل يعد ه إال مخسة أبواب، وعد ما سوى هذه اخلمسة أنواع حماسن، وأباح أن يس

   141من شاء بديعا 
 ن حتت علم البديع. سنعرض هلا اآلن مما صنفه املتأخرو والفنون اليت  -

وقسموها حسب مقومها ومردودها اجلمايل   احملسنات البديعيةتلك الفنون: وقد مسوا 
إىل قسمني؛ ما يعود ذلك فيه إىل املعى، وهو احملسن املعنوي، و ما يرجع احلسن فيه إىل 

                                                           
 .261، ص 2، ج العمدة ابن رشيق،   141
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وهو احملسن اللفظي. ولكي تكون دراستنا أكرب منهجية وتنظيما، فقد آثرنا أن  ،اللفظ
نتناول ما حبثه من هذه الوجوه البديعية بطريقة نأيت هبا على وجوه احملسن املعنوي أوال، مث 

 احملسن اللفظي ثانيا.
املعتز  : وهي من فنون البديع وحمسناته املعنوية لدى املتأخرين. وقد عًدها ابن المطابقة

أبواب البديع اخلمسة، وقد حبثها ابن رشيق وأفردها مببحث مستقل، ذكر فيه حًدها،  يف
، كاخلليل واألصمعي  -تسميتها، ومدلوهلا اللغوي ومعناها، وأقوال العلماء يفواخلالف 

 :وتوفيقه بني أقواهلم وآرائهم فيها. قال: املطابقة عند مجيع الناس -واألخفش والرماين
الضدين يف الكالم أو بيت شعر، إال قدامة ومن تبعه، فإهنم جيعلون اجتماع  مجعك بني
 -الذي هو املطابقة عندنا -لفظة واحدة مكررة طباقا،.. ومسي قدامة هذا النوع يفاملعنيني 
، وليس بطباق عنده إال ما قدمت ذكره، ومل يسمه التكافؤ أحد غريه وغري النحاس التكافؤ

مبحث التجنيس أن قدامة أنشد قول  يفوقد أورد ابن رشيق  .142من مجيع من علمته
 األودي: 

 وأقطع اهلوجل مستأنسا       هبوجل عريانة عيطموس                 
كما   -، وهو جتنيس ظاهر عند اجلمهور، ذلك ألن التجنيس عندهطباقعلى أنه 

 . 141. وقد رًد عليه ذلك األخفش واآلمديتكافؤ طباق، والطباق -تقدم
معى املطابقة، واختياراهتم فيها، فمعى املطابقة بني  يفيذكر أقوال بع  العلماء و 

فيذكر  ،الشيئني عند اخلليل: اجلمع بينهما على حذو واحد وإلصاقهما. أما األصمعي
 مشي ذوات األربع. يفالشعر وأن أصلها من وضع الر جل موضع اليد  يفاملطابقة 

                                                           
 . 175-174، ص نقد الشعر. وانظر: 1، ص 2، جلعمدةا  142
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. وقد استحسن ابن املقدار من زيادة وال نقصان مساواةعند الرماين، فهي:  املطابقةوأما 
مجيع األقوال إليه حني قال: "هذا أحسن قول  ل الرماين يف معى املطابقة، ورد  رشيق قو 
املطابقة من غريه، وأمجعه لفائدة، وهو مشتمل على أقوال الفريقني وقدامة  يفمسعته 
 .147مجيعا"

سن ضرب من البديع بوجه عام عند املتقدمني، ومن وجوه احمل: والتقسيم التقسيم
البديع لدى املتأخرين، وهو فن حسن إذا جاء عن مساح وطبع، ووافق رمسه التام  يفاملعنوي 

وقد حبثه ابن رشيق وأفرده بباب مستقل، افتتحه  الذي رمسه أرباب فن القول من البالغيني.
ختالف مذاهب السابقني يف تفسريه على رأيني: باإلبانة عن حد ه ومعناه، فأشار إىل ا

فبعضهم يرى أنه استقصاء الشاعر مجيع أقسام ما ابتدأ به واستشهد لذلك بقول بشار 
 يصف هزةمة: 
 ه       مثالب ويدرك من جن ي الفرار  بضرب يذوق املوت من ذاق طعمه           
   ه      قتيل، ومثل الذ بالبحر هاربه                          األسارى، ومثل يففراح فريق         

وقال موضحا: فالبيت األول قسمان: إما موت، وإما حياة تورث عارا ومثلبه. والبيت  
ذكر  يفالثاين، ثالثة أقسام: أسري، وقتيل، وهارب، فاستقصى مجيع األقسام، وال يوجد 

 .141اهلزةمة زيادة على ما ذكر
 وبقول نصيب: 

 فقال فريق القوم: ال، وفريقهم     نعم، وفريق قال: وحيك ما ندري         
مجيع األقسام، ومل تبق إجابة لسائل إال أتى  يفوهذا عنده من جيد التقسيم؛ حيث استو 

هبا. وهو من خمتار التقسيم لدى قدامة وأيب هالل، ومها ممن عناهم ابن رشيق فيمن يرى 
                                                           

 .4-6، ص 2، جالعمدة  147
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حد التقسيم، وتابعهم يف ذلك السكاكي واخلطيب القزويين،  يف -املتقدم –األول  يالرأ
تأكيد إضافة األقسام ورد كل منها إىل ما سبق ذكره مما هو  يفوإن كانت عبارتامها أصرح 

 .146له على التعيني
 

ذلك من  يفمتفرقه، مستمدا تنظيمه و  يف: وأفرد له مبحثا توسع فيه، وأجاد التسهيم
كقدامة واحلامتي، وقد ذكر االختالف مصطلحه وتسميته، واشتقاق هذه  سابقيه؛

التسميات، وأدخل حتت ثالثة فروع، استشهد هلا ومايز بينهما وذكر أن قدامة يسميه 
)التوشيح(، وهو مأخوذ من تعطف أثناء الوشاح بعضها على بع  ومجع طرفيه، وةمكن أن 

وفة األماكن، فلعلهم شبهوا هذا به، وال شك يكون من وشاح اللؤلؤ واخلرز، وله فواصل معر 
أن املوشحات من ترسيل البديع وغريه إمنا هي من هذا، قال: وبع  الناس يقول: إن 

، فكأن إذا اشتبكت وشجت العروقيج باجليم، فإن صح ذلك، فإمنا جييء من شالتو 
لقافية من أنواع ائتالف ا ج، وقد جعل قدامة التوشي144ك بع  الكالم ببع "الشاعر شب

 . 145مع سائر معى البيت
 

التحسني اللفظي يف البديع، وال  ه: وهو من أكرب فنون البالغة، وأكرب وجو التجنيس
  يفعليها ابن املعتز، وحتدث عنها  ب البديع اخلمسة الرئيسة اليت نص  غرو، فهو ثاين أبوا

كتابه )البديع(، وأول أبواب البديع اخلمسة والتسعني اليت وقف عليها ابن منقذ كتابه 
مثانية أبواب متوالية  يففن التجنيس  يفالذي افتتحه بالبحث  ،نقد الشعر( يف)البديع 
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البديع عند القزويين  يفضمنها أضربه وأنواعه. والتجنيس كذلك أول وجوه التحسني اللفظي 
 . 149املتأخرين  يف

ومل تكن منزلة هذا الفن عند هؤالء وغريهم بأقل من منزلته عند ابن رشيق، فقد حظي 
جهود السابقني، كابن املعتز منه باهتمام ودرس مستفي ، وفص ل القول فيه، مفيدا من 

ماين واحلامتي والقاضي اجلرجاين، حماوال االستقصاء واإلملام جبوانب هذا الفن، حىت جاء والرُّ 
بصورة ال نظفر هبا عند من تقدمه، فوقف عند ضروبه وأنواعه، كما  يفشامال مستو  حبثه فيه

موقفه  -األصيل والناقد الذواقة يةبروح البالغ -حمددا ،حتدث عن أصل تسميته وتارخيها
ظل مناذج وشواهد شعرية ونثرية  يفمنه، ومقررا طبيعته الفنية وقيمته البالغية...كل ذلك 
 بديعة تتخللها اإلبانات والتعليقات والوقفات اجلريئة.

ويقرر ابن رشيق أن القدماء قبل هؤالء مل تكن تعرف التجنيس هبذا االسم، وإمنا تعرفه 
 -أعين التجنيس –ومل تكن القدماء تعرف هذا اللقب  :باسم العطف أو االلتفات، يقول

كي عن رؤبة بن العجاج وأبيه، وذلك أنه قال له يوما: أنا أشعر يدلك على ذلك ما ح  
وما عطف الرجز؟   :منك، قال: وكيف تكون أشعر مين وأنا علمتك عطف الرجز؟ قال

)عاصم يا عاصم لو اعتصم( قال: يا أبت، أنا شاعر ابن شاعر ابن شاعر وأنت  :قال
اللهم إال أن  ،يسمه جتانسااه عطفا، ومل ن معجم، فغلبه، فأنت ترى كيف مسشاعر اب

ومل يبدأ ابن رشيق حبثه لفن التجنيس ببيان  .151يذهب بالعطف إىل معين االلتفات، فنعم
ه، وإمنا افتتحه بالقول بأنه ضروب كثرية، مث شرع  التفصيل ببيان هذه الضروب اليت  يفحد 
 يفأما املعين  -على حنو ما سيأيت -منشؤها التوافق الظاهري بني اللفظني بصورة من الصور

                                                           
 .16-12، ص البديع يف نقد الشعر  149
 .111ص  ،2، جلعمدةا  151



191 
 

على  -اللفظ يفاتفاق  :لفظي التجنيس، فيجب تباينه بينهما واختالفه، إذ فن التجنيس
 املعين.  يفمع االختالف  -حنو ما

وعا من أنواع املشرتك اللفظي ال املعين. وهذا ما قرره وعلى هذا ةمكن أن يعد  التجنيس ن
اللفظ،  يفمبحث )االشرتاك(، حني قال بأن االشرتاك أنواع، فمنها ما يكون  يفابن رشيق 

املعين، وجعل االشرتاك اللفظي ثالثة أنواع: أوهلما وأمحد ها: التجنيس،  يفومنها ما يكون 
ه: أن يكون اللفظان راجعني  يفوقال   :إىل حد  واحد، ومأخوذين من حد واحد. مث قالحد 

ذكر النوعني اآلخرين من االشرتاك اللفظي  يففذلك اشرتاك حممود، وهو التجنيس وةمضي 
ه على وجه يوحي بالتورية والتعمية، وذلك بأن يكون اللفظ حمتمال ينوع جييء اللفظ ف

ال دليل فيه على املراد، حنو كلمة تأويلني، أحدمها مالئم ملعين املتكلم، واآلخر ال يالئمه و 
 قول الفرزدق:  يف)حي( 

 ل كا       أبو أ م ه حيٌّ أبوه يقارب ه  الناس إال مم    يفوما مثله              
فلفظ )حيٌّ( حيتمل القبيلة، وحيتمل اإلنسان احلي  وما جاء من هذا النوع على هذا 

 .151النحو فهو املذموم القبيح كما يقول ابن رشيق
شيء، وهو ما  يفأما النوع الثالث الذي عده من املشرتك اللفظي، فليس مما تقدم 

شرتاك فيه مما يتداولونه من سائر األلفاظ املبتذلة للمتكلم، واليت ال ي عدُّ الا يفيتساوى الناس 
شرتاك فيها، الن تصاحبها قيمة فنية، تسقط حق اأشرتاك فيها سرقة أو ات باعا، إال الا

                                                           
لكننا نقول: إن احتمال التأول بني الوجهني متفاوت الرجحان، فاحتمال إرادة اإلنسان احلي  أرجح وأكثر ورودا من   151

إرادة القبيلة، إذ ال وجه إلرادة القبيلة هنا، ولعلها مل ختطر ببال الشاعر قط، ال سيما واملقام مقام امتداح فرد، وذلك ما 
يف الناس حيٌّ يقاربه إال مملكا،  -املمدوح –ور الذى توافر عليه شراحه، إذ املراد وما مثل إبراهيم يؤكده معين البيت املشه

علم وهو هشام أبو أمه. والبيت من أبيات ةمدح هبا إبراهيم بن هشام املخزومي خال هشام بن عبد امللك بن مروان. انظر: 
 .   171ص  الفصاحة العربية،
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دث معى أو تفيد  وتعطيها صفة التميز واالختصاص، كأن تدخلها استعارة أو قرينة حت 
 .152فائدة
 
           بيان اإليجاز واإلطناب عند ابن رشيق    4-3:2
ويعد اإلجياز واإلطناب من أكرب حبوث املعاين لدى املتأخرين، وقد كان لإلجياز حظ   

واستفاد ابن رشيق يف هذا الباب من الرماين، فنقل   ،من البحث والعناية لدى ابن رشيق
 .   151فأما حده، فهو:"العبارة عن الغرض بأقل ما ةمكن من احلروف" ، عنه حد ه وأضربه
إجياز املساواة، وهو ما طابق لفظه معناه دون زيادة أو نقص،  :فضربان ،وأما أضربه

فقني: حيسبون كل صيحة عليهم هم العدو املنا يفومث ل له ابن رشيق بقول اهلل تبارك وتعاىل 
 .157فاحذرهم قاتلهم اهلل أين يؤفكون 

 يفكتفاء، ويذكر ابن رشيق أن هذا الضرب داخل ال والضرب الثاين: إجياز االستغناء أو ا
ويقول بأنه   ، باب اجملاز وهو قائم على احلذف؛ حذف بع  الكالم لداللة املذكور عليه

ت به اجلبال أو الشعر القدمي واحملدث ومثل له بقول اهلل عز وجل: ولو أن قرآنا سري   يفكثري 
. وهذا النوع هو 156فكأنه قال : لكان هذا القرآن 151قطعت به األرض أو كلم به املويت.. 
وأما عن السر البالغي هلذا النوع من اإلجياز، فيقول  .ما عرف عند املتأخرين بإجياز احلذف

                                                           
 .94-96، ص 2، جلعمدةا  152
. الطبعة 111، ص 1، جالبيان والتبيني. وقد سبق اجلاحظ الرماين هبذا التعريف.. انظر: 211، ص 1، جالعمدة  151
 ه  ، حتقيق وشرح عبد السالم هارون. 1191الرابعة 
 .7، اآلية سورة املنافقونالقرآن الكرمي،   157
 .11، اآلية ، سورة الرعدالقرآن الكرمي  151
 .211-211، ص 1ة ، جلعمدا  156
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إمنا كان هذا معدودا من أنواع البالغة، ألن نفس السامع تتسع يف الظن ابن رشيق: و 
، لكونه حمصورا  .154واحلساب، وكل معلوم فهو هني 

ويفي  بضرب الشواهد على اإلجياز بنوعيه، من القرآن الكرمي واحلديث الشريف 
من ( خمالفا مجاعة هدبالسيف شا فيوالشعر، ويقف عند قوله عليه الصالة والسالم: )ك

عد هم إياه من إجياز احلذف؛ أي شاهدا.  يف -منهم عبد الكرمي النهشلي –املصن فني 
وليس منه عنده ؛ ألن رسول اهلل )صلعم( إمنا قطع الكلمة وأمسك عن متامها لئال تصري 
حكما، ودليل ذلك أنه قال: لوال أن يتتابع فيه الغريان والسكران(، فهذا وجه الكلمة واهلل 

 .  155أعلم
كالمها    يفوسائر العرب حتذف  ،ويضيف بأن الشعراء توجز وحتذف ضرورة إلقامة الوزن

 .159كثريا طلبا للخفة، أما رسول اهلل )صلعم( فغري متكلف وال مضطر
ويقول ابن رشيق: إن باب اإلجياز متسع جدا، ولكل نوع منه تسمية خص ها به 

 .191البالغيون
كما   –يذكر من موضوعات علم املعاين وأبوابه ويذكر عبد العزيز عتيق أن ابن رشيق مل 

باب مستقل، حتدث فيه عنه بالتفصيل مفيدا  يفإال اإلجياز؛ فقد أفرده  -صنفها املتأخرون
نعم، واألمر كما قال عن  191أقسامه، مؤيدا حديثه باألمثلة الكثرية  يفمن الرماين، متوسعا 

يف أقسامه أكثر مما ذكره من ضربيه  تفصيله فيه واستفادته من الرماين إال أنه مل يتوسع

                                                           
 .211، ص نفس املصدر  154
 .217-211، ص 1، جالعمدة  155
 .211، ص نفس املصدر  159
 .نفس املصدر والصفحة  191
 . 211، ص تاريخ البالغة العربيةانظر:    191
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اتساع هذا الباب، واختصاص كل  -كما قدمت  –اللذين ذكرمها الرماين، ولكنه ذكر فقط 
 نوع  منه بتسمية خص ه هبا أرباب البالغة. 

الشعر، )القطع والطوال(،  يفاإلطناب، فقد حبثه ضمن فصل نقدي  يفوأما القول 
شيخه أيب عبد اهلل عبد العزيز ابن أيب سهل اخلشين  حيث افتتح هذا املبحث بروايته عن

اإلطالة  يفمقاصد العرب  يفيب عمرو ابن العالء واخلليل ابن أمحد أالضرير حكايتني عن 
واإلجياز، واملواطن اليت حتسن فيها اإلطالة، قال: حدثنا الشيخ أبو عبد اهلل عبد العزيز بن 

هل كانت العرب تطيل؟ فقال:  :عمرو ابن العالءأيب سهل رمحه اهلل تعاىل، قال : سئل أبو 
: وقال اخلليل بن توجز؟ قال: نعم ليحفظ عنها. قال نعم ليسمع منها، قيل: فهل كانت

يطول الكالم ويكثر ليفهم، ويوجز وخيتصر ليحفظ، وتستحب اإلطالة عند اإلعذار،  :أمحد
واإلنذار، والرتهيب، والرتغيب، واإلصالح بني القبائل، كما فعل زهري، واحلارث بن حلزة، 

 .192بع  املواضع، والطوال للمواقف املشهورات يفومن شاكلهما، وإال فالقطع أطري 
عت بني الفرزدق وجرير، خرج منها الفرزدق بالفصل حكومة وق يفمث يسوق حكاية 

 يفالقطع كما يذكر قول بع  العلماء  يفألسباب؛ منها: قدرته على اإلطالة، وإجادته 
تساوي القطع والطوال لدى الشاعر من حيث حاجته إىل كل منهما حسب مقتضى احلال 

قطع والقصار وال الشعر وتفضيلهم لل يفاإلنشاد لكنه يسوق مذاهب بع  الشعراء  يف
يلبث أن يعقد موازنة بني اإلطالة واإلجياز، والقصيد والقطع وهي موازنة دقيقة عميقة ال 

هذه املوازنة إىل تفضيل مقص د الشعراء  يفيقول هبا إال شاعر جمرب أو ناقد بصري، وهو ةميل 
 على موجزهم، ذلك أنك ال تكاد ترى مقطعا إال عاجزا عن ومطيلهمعلى مقطعهم، 

                                                           
 .156، ص العمدة  192
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التطويل، واملقص د أيضا يعجز عن االختصار، ولكن الغالب واألكثر أن يكون قادرا على ما 
 .   191حاوله من ذلك 

 
    في عصر ابن رشيقالقضايا النقدية :  الثالثالفصل     4-3
  هعصر  في النقد األدبي    4-1:3
تقدم النقد األديب تقدما ملموسا، فوضعت قواعده، وأرسيت أسسه  عصر ابن رشيقيف و 
وجهود املتكلمني واجتاههم  ،وتقدم العلوم البالغية ،كالرتمجة  ؛بفضل عدة عوامل، ونظرياته
وإفادهتم من كل ثقافة استطاعوا الوصول إليها  ،خمتلف امليادين يفوحبوثهم  ،الفلسفي

النقد  يفوليس غريبا أن يؤثر املتكلمون  ،واستغالهلا أحسن استغالل ،وحتصيلها وهضمها
وهو من .197ولعل أقدم شاهد على ذلك هو صحيفة بشر بن املعتمر ااألديب أبلغ تأثري 
 يفه  والصحيفة جتمع قواعد البالغة وتبني كيف حيسن اخلطيب 211املعتزلة وتويف سنة 

 . 191قتضى احلالمتحاشيا التوعر والتكلف ومراعيا مل ،خطابته
وهو من  ، النقد هي نظريات اجلاحظ النقدية الكثرية يفدليل على تأثري املتكلمني  وخري
احلق أن علماء الكالم هنضوا باألدب  يف مني وإليه تنسب فرقة من فرق املعتزلة ولكبار املتك

فقد كان املتكلم ال حيسن الكالم واالحتجاج آلرائه إال إذا أخذ نفسه  :والنقد هنضة قوية
 .196بثقافة فلسفية واسعة 

                                                           
 .155، ص 1ج العمدة،  191
 .111، ص 1، ج البيان والتبينياجلاحظ،   197
 .112، ص  الفن ومذاهبه ،شوقي ضيف  191
 .124، ص املصدر السابق  196
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حيت يكون  الصناعة يصلح للرئاسة يفوال يكون املتكلم جامعا ألقطار الكالم، متمكنا 
وزن الذي حيسن من كالم الفلسفة والعامل عندنا هو الذي  يفالذي حيسن من كالم الدين 

 .194جيمعهما 
بالغة  يفأن يبحثوا حبثا واسعا  ،إحكامهم ملناظراهتم ومناقشتهم يفوقد دعتهم رغبتهم 

 ،بل كيف يروع السامعني ببيانه ،الكالم، وكيف يبلغ املتكلم بكالمه الكفاية وغاية احلاجة
بالغة أحد املتكلمني وهو 199وقد وصف اجلاحظ 195وحالوة ألفاظه وحسن خمارج حروفه

زمانه قروي وال بلدي كان بلغ من حسن  يفما علمت أنه كان : مثامة بن أشرس بقوله
ما كان  ،اإلفهام، مع قلة عدد احلروف وال من سهولة املخرج، مع السالمة من التكلف

طبقة لفظه، ومل يكن لفظه إىل مسعك بأسرع من  يفوزن إشارته، ومعناه  يفبلغه، وكان لفظه 
 معناه إىل قلبك.

ففيه  ،طراد حىت جاء القرن الرابع الذي بلغ فيه التقدم ق م تهمنو وإ يفوظل هذا التقدم 
 املتويفو اآلمدي )711ه ( والصويل114 سنة املتويف) ظهر كبار النقاد كقدامة بن جعفر

ه ( وغريهم، وهذه هي بيئة القرن الرابع 192سنة  املتويفه ( والقاضي اجلرجاين )141سنة
 ي.داحلسن علي ابن رشيق القريواين األز  اليت أخرجت مثل أيب

 
 
 

                                                           
 .171، ص 2ج ، كتاب احليواناجلاحظ ،   194
 .111ص  ،الفن ومذاهبهشوقي ضيف،   195
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 قضية اللفظ والمعنى  4-2:3  
األدب اليوناين أوال حيث حتدث عنها أرسطو الذى اعترب  يفهذه قضية قدةمة  عوجلت 
، وأهنا تتفاوت فيما بينهما مجاال وقبحا من حيث الداللة على األلفاظ عالمات على املعاين

األشياء أو تكشف عنه، ويذكر  يفاملعى، وأن املتكلم يستعني باأللفاظ تسرت جانب القبح 
اجلملة، ولتؤدى الغاية من املعى املراد،  يفأن األلفاظ جيب اختيارها حبيث تتالئم مواقعها 

عرضها وجرسها ومن مجال األسلوب ما يستعان فيه باأللفاظ معناها وم يفوهنا يكون مجاهلا 
 .  711مزاوجة والسجع يفوجرسها ونظامها كما 

وقد كان للنقاد العرب مواقف خمتلفة من هذه القضية فمنهم من ربط أمهية العمل األديب 
ومنهم من ساوى بينهما، ومنهم من  ،باملعاين وأمهل األلفاظ، ومنهم من ربطها باأللفاظ

 .712نظم الكالم وهو أهم هذه اآلراء يفإىل األلفاظ من حيث داللتها على معانيها  نظر
القدمي  يفالنقاد  عند العمل األديب يفلقد شغلت هذه القضية الثنائية، اليت متثل األساس 

من عهد اليونانيني ونقاد العرب القدماء، وال تزال إىل اليوم قضية من قضايا النقد الكربى 
 عند العرب والغرب على حد سواء.

ومدار خالف هؤالء النقاد حول هذه القضية يعود إىل تفضيل أحد طريف القضية على 
على األخر ومرد هذا  اآلخر، أو القول هبما معا على حد سواء، من دون تفضيل أي منهما

التفاوت بينهم راجع إىل طبيعة كل منهم، وما ةمليه عليه ذوقه األديب، وإىل مدى تفهمه 
 لطبيعة العمل األديب.  

النقد آراء تصور  يفكان ابن رشيق يتمتع حباسة فنية غاية يف الرقة والرهافة والدقة، وله 
كثري من   يفع اهلجري فقد أبدى رأيه جانبا هاما من جهود النقاد، حىت هناية القرن الراب

                                                           
 . 111، ص 1، ج كتاب احلي      واناجلاحظ ،   711
 .217، ص النقد األديب احلديثغنيمي هالل،   712
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القضايا النقدية اهلامة، ومسائل علم اجلمال، ولعل من أهم تلك القضايا، قضية اللفظ 
واملعى أو ما يسمى بالشكل واملضمون ولقد أوىل النقد العريب مسألة اللفظ واملعى عناية  

مقومات العمل األديب،  كبرية وقد انقسم نقاد العرب فيها إىل طوائف، فمنهم من نظر إىل
فأرجعه إىل جانب املعى مغفال شأن اللفظ، وآخرون أرجعوها إىل اللفظ ومنهم من ساوى 

 . 711بني اللفظ واملعى
ولعل أول ما أثر عن الذين يفضلون جانب املعى دون االهتمام باللفظ، هو استحسان 

ال قوة وال مسحة أدبية سوى أيب عمرو الشيباين بيتني ملعنامها، على حني ليس فيهما مجال و 
 الوزن ومها:
 ال        فإمنا املوت سؤال الرج   حتسنب املوت موت البلي   ال              
 كن ذا     أفظع من ذاك لذل السؤال                         كالمها موت ول              

ولعل أبا عمرو أعجب بالبيتني ملا اشتمال عليه من حكمة، فيكون بذلك ممثال لطائفة 
من األدباء ونقاد العربية ولعوا باحلكم واألمثال، غري مبالني برونق العبارة ومجال الصياغة، 

احتفاله باملعى، وال يبالون أحيانا  يفوقد حنا كثري من الشعراء والنقاد منحى أيب عمرو 
 .717من هجنة اللفظ وقبحه وخشونته حيث وقع

 :من امتدحوا أبا متام فقالوا ومن الذين يقدمون املعى على اللفظ اآلمدي، حيث يذكر
..إن اهتمامه مبعانيه أكثر من اهتمامه بتقومي ألفاظه، على كثرة غرامه بالطباق والتجنيس 

أو قوي، مث يعقب وإنه إذا الح له املعى أخرجه بأي لفظ استوى من ضعيف ، واملماثلة
على هذا قائال: وإذا كان هذا هكذا، فقد سلم وا له الشيء الذي هو ضالة الشعراء 

 يفالقيس، ألن الذى  وطلبتهم، وهو لطيف املعاين، وهبذه اخللة دون ما سواها فضل امرؤ
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شعره من رقيق املعاين وبديع الوصف ولطيف التشبيه، وبديع احلكمة، فوق ما استعار سائر 
راء من اجلاهلية واإلسالم حىت إنه ال تكاد ختلو قصيدة من أن تشتمل من ذلك على الشع

ولوال لطيف املعاين واجتهاد امرؤ القيس فيها وإقباله عليها ملا تقدم  ،نوع من األنواع
غريه....ويضيف إىل ذلك أن من فضائل أيب متام : أن معانيه لو ترمجت إىل لغة أخرى  

 .711فقدت قيمتها كالفارسية واهلندية ملا
من حفلوا  ألثري، وال بد من مالحظة أن أغلبومن هؤالء ابن طباطبا واملرزوقي وابن ا

دون أن يغفلوا من شأهنا، فهم ينزلوهنا يف  ،باملعى كانوا يقصدون إىل تقدةمه على األلفاظ
 716حلسناءاألمهية منزلة تلي منزلة املعى ولذلك يشبهون األلفاظ باملعرض أو الثوب للجارية ا

غريها، فهي هلا كاملعرض  يفحيث يرون أن للمعاين ألفاظا تشاكلها فتحسن فيها وتقبح 
بع  املعارض دون بع ، وكم من معى حسن قد  يفللجارية احلسناء اليت تزداد حسنا 

 .  714وكم من معرض حسن قد ابتذل على معى قبيح ألبسه... ،لذي أبرزه فيهاشني مبعرضه 
ذلك على أن تكون استفادة املتأمل  يفويرى املرزوقي شارح ديوان احلماسة أن املدار 

للكالم والباحث عن مكنونه من آثار عقله أكثر من استفادته من آثار قوله أو مثله، وهم 
حكيمة  صحاب املعاين، فطلبوا املعاين املعجبة من خواص أماكنها وانتزعوها جزلة عذبة،أ

وهذه املعاين ما زال 715بارعة، فاضلة كاملة، لطيفة شريفة، زاهرة فاخرةأو رائقة  ،طريفة
ألطف ، ، ألن احملدثني أكثر إبداعا للمعاين719بداع فيهالإليحا أمام احملدثني صاجملال ف

                                                           
 .191-159، ص املوازنةاحلسن بن بشر اآلمدي،   711
 .261، ص النقد األديب احلديثغنيمي هالل،   716
 .5، ص عيار الشعرحممد بن طباطبا العلوي،   714
 .261، ص النقد األديب احلديث  715
 . 5، ص املرجع السابق  719
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 يره ملزماهنم، ورأوا ما يفسالمي اإلوأدق نظرا ...ألن احملدثني عظم امللك  ،خذاأم
 .711املتقدمون

هذا الرأي بأصحاب الصنعة الذين يتخذون األدب صناعة وقد  بوقد ضاق أصحا
رأيت مجاعة من متخل في هذه الصناعة جيعلون مههم مقصورا على األلفاظ اليت ال حاصل 

على أي وجه كان من  –وراءها، وال كبري معى حتتها، وإذا أتى أحدهم بلفظ مسجوع 
أنه صار كاتبا مغلقا إذا نظر إىل   يفيشك يعتقد أنه قد أتى بأمر عظيم، وال  -الغثاثة والربد

 .711أيدي اجلهال األغمار يفكت اب زماننا وجدوا كذلك، فقاتل اهلل القلم الذي ةمشي 
الصياغة، فال بد أن تستويف  يفمقابلة هذا الرأي يرى آخرون أن املقو م احلق لألدب  يفو 

األدب فقد تكون  باب يفاجلمل والعبارات خصائص الصياغة الفنية، ليدخل الكالم 
و تكون املعاين جارية على ألسن الناس  ،العلوم املختلفة يقوهلا كل دارس يفاحلقائق متفرقة 

يرددها العوام وغريهم، ولكن ال يستطيع أن يدخلها ميدان األدب سوى األدباء مبا يراعون 
األجناس األدبية، وهلذا نادى مجع من نقاد  يفاجلمل، ومن قواعد الفن  يفمن مجال التعبري 

 .712العرب بأن قيمة األلفاظ فوق قيمة املعاين
ردا على أيب عمرو  –حني قال كلمته املشهورة  ،ورمبا كان اجلاحظ حامل لواء هذا الرأي

استحسانه لألبيات السابقة ملعناها: ذهب الشيخ إىل استحسان املعى واملعاين  يفالشيباين 
إقامة  يفالطريق يعرفها العجمي والعريب، والبدوي والقروي واملدين، وإمنا الشأن  يفمطروحة 

                                                           
 .112، ص املثل السائرضياء الدين بن األثري،   711
 .211، ص نفس املصدر 711
 .261، ص النقد األديب احلديثغنيمي هالل،   712
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صحة الطبع وجودة السبك، فإمنا الشعر  يف الوزن وختري اللفظ وسهولة املخرج، وكثرة املاء، و
 .711صياغة وضرب من النسج، وجنس من التصوير

يقاس مبا حيتويه من ومن أصحاب هذا االجتاه قدامه بن جعفر الذي يرى أن الشعر 
صنعة ألنه إمنا حيكم عليه بصورته، ومبا فيه من نبل الفكرة، أو صدق املضمون ويؤيد رأيه 

فالشعر شأنه  ،ذاته، بل بصناعته فيه يفذلك بأن النجار ال يعاب صنعه برداءة اخلشب  يف
 -شأن الصياغة والتصوير والنقش، مث يورد قول األصمعي حني سئل: من أشعر الناس؟ 

يت إىل املعى اخلسيس فيجعله بلفظه كبريا أو إىل الكبري فيجعله بلفظه أمن ي :فقال
 .717خسيسا

وصار هم  أنصار اللفظ من البالغيني حسن اللفظ وجودة السبك ويكاد ينحصر 
اجملال  ،احللية اللفظية يفهذا امليدان، وذلك أن جل  األدباء والنقاد رأوا االفتتان  يفجهدهم 

األكرب للتجديد، إةمانا منهم بأن األولني استفرغوا املعاين أو أتوا على معظمها وإمنا حيصل 
احملدثون على بقايا تركت رغبة عنها واستهانة هبا أو لبعد مطلبها، وهذا جمال اإلبداع  

وتبعهم النقاد، ولكن أكثر دعاة اللفظ  711واإلغراب، الذي أولع به أولئك احملدثون
 . 716يحه على املعى مل يغفلوا املعى إغفاال تاماوترج

ذلك  يفوهناك فريق ثالث من النقاد ساوى بني اللفظ واملعى ولعل من أقدم النصوص 
واليت ينصح فيها بالبعد عن التوعر  ،صحيفة بشر بن املعتمر املعتزيل، اليت أوردها اجلاحظ

الذي يستهلك معانيك ويشني  والتكلف فإن التوعر يسلمك إىل التعقيد، والتعقيد هو

                                                           
 .111، ص 1، ج احلي         واناجلاحظ،   711
 .111، ص نقد الشعر قدامة بن جعفر،  717
 .215، ص  الوساطةعلي بن عبد العزيز اجلرجاين،   711
 .269، ص األديب احلديثالنقد غنيمي هالل،  716
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ألفاظك، ومن أراغ معى كرةما فليلتمس له لفظا كرةما، فإن حق  املعى الشريف اللفظ 
الشريف، ومن حقهما أن تصوهنما عما يفسدمها ويهج نهما وعما تعود من أجله أن تكون 

 . 714أسوأ حاال قبل أن تلتمس إظهارمها وترهتن نفسك مبالبستهما وقضاء حقهما...
أول ما جتب رعايته عند بشر بن املعتمر، أن يكون لفظك رشيقا عذبا، وفخما سهال و 

ويكون معناك ظاهرا مكشوفا، وقريبا معروفا، إما عند اخلاصة إن كنت للخاصة قصدت 
وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت، واملعى ليس يشرف بأن يكون من معاين اخلاصة، 

وإحراز  ،معاين العامة، وإمنا مدار األمر على الصوابوكذلك ليس يت ضح بأن يكون من 
 املنفعة مع موافقة احلال، وما جيب لكل مقام من املقال وكذلك اللفظ العامي واخلاصي...
ومن أصحاب هذا الرأي ابن قتيبة حيث يرى: أن خري الشعر ما حسن لفظه وجاد 

اءه طائل، كان الكالم معيبا معناه فإذا قصر اللفظ عن املعى، أو حال اللفظ ومل يكن ور 
 ويورد مثاال للكالم املعيب خللوه من املعى قول الشاعر:715
 اجة    ومس ح باألركان من هو ماسح                        وملا قضينا من مى كل ح       
 ح    مل ينظر الغادي الذي هو رائ وشدت على هدب املهاري رحالنا         
 اديث بيننا    وسالت بأعناق املطي  األباطح حاألراف                 طأأخذنا ب       

 مث يعلق على هذه األبيات بقوله : 
 :فإذا نظرت إىل ما حتتها وجدت ،وهذه األلفاظ أحسن شيء مطالع وخمارج ومقاطع

دي وملا قطعنا أيام مى، واستلمنا األركان، وعالينا إبلنا األنضاء، ومضى الناس الينظر الغا

                                                           
 .119-117، ص 1، ج البيان والتبينياجلاحظ،   714
 .7-1، ص  الشعر والشعراءابن قتيبة ،   715
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وقد أشاد كل من ابن جين وعبد  719األباطح يفاحلديث، وسارت املطي  يفالرائح، ابتدأنا 
 القاهر اجلرجاين هبذه األبيات ومدحها، ملا فيها من بساطة وصور أخ اذة.

وال بد من اإلشارة إىل أن الفرق ليس كبريا بني من نصروا اللفظ على املعى والداعني إىل 
جل الداعني إىل حسن اللفظ ال يقصرون قوهلم على حسن اللفظ  املساواة بينهما إذ كان

وال أدل  721مفردا، وال يقفون عند حدود اللفظ لذاته، مغفلني أمر املعى الذي يدل  عليه...
يصرح بأن لكل  -وهو على رأس من أشادوا باللفظ –على ذلك من أن اجلاحظ نفسه 

واخلفيف  ،اء، فالسخيف للسخيفضرب من اللفظ، ولكل نوع من املعاين نوع من األمس
موضع الكناية،  يفموضع اإلفصاح، والكناية  يفواجلزل للجزل، واإلفصاح  ،للخفيف

 .721موضع االسرتسال يفواالسرتسال 
 يفولكل موقف ما يناسبه من األلفاظ وكالم الناس يف طبقات، كما أن الناس أنفسهم 

، والقبيح والسمج، واخلفيف والثقيل، احلسنو الكالم اجلزل والسخيف، واملليح  طبقات فمن
وسخيف األلفاظ مشاكل لسخيف املعاين،  -وبكل قد تكلموا، وبكل قد متادحوا وتعايبوا

بع  املواضع، ورمبا أمتع أكثر من إمتاع اجلزل الفخم من  يفوقد حيتاج إىل السخيف 
 .         722األلفاظ، والشريف الكرمي من املعاين

هذا  يفذه القضية، وآراء النقاد فيها، فذلك أمر ليس من شأين ولن أعرض هنا لتاريخ ه
املقام وإمنا يهمنا ما نبهنا عليه من مدار ومرد اخلالف حول هذه القضية، كما يهمنا تقرير 

                                                           
 .نفس املصدر والصفحة  719
 .241ص  ،النقد األديب احلديثغنيمي هالل،   721
 .19، ص 1ج  ،كتاب احلي    واناجلاحظ،   721
 .171-177، ص 1، ج  البيان والتبينياجلاحظ ،   722
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رأي ابن رشيق فيها، حيث كان استطالع رأيه هو األخر جمال خالف كبري بني النقاد 
 املعى، ومن قائل: بل هو يؤثر اللفظ . احملدثني ؟ فمن قائل: إن ابن رشيق يؤثر 

تقرير رأي الرجل حول القضية، فهو أن األمر كان بالنسبة هلم  يفأما سبب اختالفهم 
جتهاد منه إىل الوضوح والقطع، ذلك أن ابن رشيق نفسه مل يكن الأقرب إىل النحوي وا

على أن هذه واضحا كما ينبغي، حيث ال نقف له على كلمة تشري إىل رأي واضح صريح، 
القضايا  يففبينا جنده  ن غريها إىل الرأي القاطع احلاسمالقضية الكربى حمتاجة منه أكثر م

آراء جزئية أخرى يقول: والرأي عندي، أو وأرى، وما أشبه ذلك من العبارات  يفأو 
املوقف، إذا به هنا يرتك  الصرحية الواضحة املعربة عن الرأي واستقالل الشخصية ومتيُّز

طبيعة الثنائية بني اللفظ واملعى، من دون أن يقرر  يفضية معل قة، ويكتفي بإيراد رأيه الق
القضية مث يسوق مذاهب الشعراء وآراء النقاد فيها، من دون أن يعقب  يفبعبارة حامسة رأيه 

 على هذه املذاهب وتلك اآلراء بعبارة جامعة صرحية يثبت فيها رأيه اخلاص. 
ف الغام  منه موقف الشك لدى النقاد حوله؛ إذ استوحى بعضهم لقد أثار هذا املوق

متاهة وحرية بصورة جعلته مرتددا مذبذبا بني األخذ بأحد  يفمن موقفه أنه نفسه كان 
 رأيه. يفحرية من حتقيق القول  يفوجهي القضية، األمر الذي وضع النقاد 

لطبيعة الثنائية بني اللفظ هذه القضية ببيان رأيه حول ا يفلقد استفتح ابن رشيق حبثه 
اآلخر، قرر أن اللفظ  يفواملعى، وتقرير مدى االرتباط بينهما، ومنزلة كل منهما وتأثريه 

جسم، وروحه املعى، وارتباطه  به كارتباط الروح باجلسم يضعف بضعفه، ويقوى بقوته، 
لبع   فإذا سلم املعى واختل بع  اللفظ، كان نقصا للشعر وهجنة عليه، كما يعرض

ن تذهب الروح، وكذلك إن أاألجسام من العرج والشلل والعور وما أشبه ذلك، من غري 
ضعف املعى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ، كالذي يعرض لألجسام من 
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الواجب،  املرض مبرض األرواح، وال جتد معى خيتل إال من جهة اللفظ وجريه فيه على غري
اء اجلسوم واألرواح، فإن اختل املعى كله وفسد بقي اللفظ قياسا على ما قدمت من أدو 

السمع، كما أن امليت مل ينقص من شخصه  يفمواتا ال فائدة فيه، وإن كان حسن الطالوة 
رأي العني، إال أنه ال ينتفع به وال يفيد فائدة، وكذلك إن اختل اللفظ مجلة  يفشيء 

 .721سم ألبتةجغري  يفوتالشى، مل يصح له معى، ألنا ال جند روحا 
هذه القضية، فقال بأن منهم من يؤثر اللفظ على املعى،  يفمث ساق مذاهب الشعراء 

فيجعله غايته وبغيته، ومنهم من يؤثر املعى على اللفظ فيطلب صحته، وال يبايل حيث وقع 
 من هجنة اللفظ وقبحه وخشونته.
إىل ثالثة فرق : فريق  -وهم املراعون جلانب اللفظ -وصنف أصحاب املذهب األول

يذهب إىل فخامة الكالم وجزالته، طبعا من غري تصنع، وجعل على رأس هؤالء بشار بن 
برد وفريق آخر: أصحاب جلبة وقعقعة بال طائل معى..وجعل منهم ابن هانئ، وفريق 
ثالث: راعى سهولة اللفظ، حىت غلب عليه واغتفر ما وقع فيه من ركاكة ولني مفرط، وهو 

 .727يب العتاهية ومن تابعهمذهب أ
وأما مواقف النقاد من قضية اللفظ واملعى، فيذكر أن أكثرهم على تفضيل اللفظ على 

شعره  يفاملعى، ومن هؤالء عبد الكرمي النهشلي الذي كان يؤثر اللفظ على املعى كثريا 
هتا، وال بد أن وتآليفه. وآخرون من النقاد على املساواة بينهما، فاملعى كالصورة واللفظ كسو 

ست حق ها  تقابل الصورة احلسناء  .721مبا يشاكلها من اللباس، وإال خب 

                                                           
 .127، ص 1، ج العمدة  721
 . 126-127، ص 1، ج العمدة  727
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تلك صورة موجزة لقضية اللفظ واملعى كما حتدث عنها ابن رشيق، لكن ما موقف 
 الدارسني احملدثني من رأي ابن رشيق فيها؟
التحري، قد احتكم إىل االجتهاد و  –كما قلت   -احلقيقة أن موقف هؤالء الدارسني

لعدم وضوح رأي ابن رشيق نفسه، ومن مث نراهم حيكمون عليه بالتذبذب فهذا بشري 
خلدون يرى أن ابن رشيق قد أدىل برأيه بوضوح منذ الوهلة األوىل، حني افتتح حبث هذه 

ا سابقا القضية بقوله: اللفظ جسم وروحه املعى... إىل آخر وكأنه أراد  ،العبارات اليت أوردهت 
أن ابن رشيق يرى التسوية بني اللفظ واملعى، حيث أنه عمد منذ البداية إىل تشبيه  أن يقرر

وجهي القضية بالروح واجلسد اللذين ال حياة ألحدمها من دون اآلخر لكننا نراه يرتاجع عن 
ة، وقد قضى له هبذا إىل جانب اللفظ، ويعطيه األولي   تقريره هذا، فريى أن ابن رشيق ةميل

قول ابن رشيق نفسه، حيث يرى أن اخللل والفساد ال يدركان املعى  يفل ه الدقيق احلكم تأ مُّ 
تل املعى، فالعالقة حإال من جهة اللفظ، وهذا معناه كما يقول: أنه كلما كانت األلفاظ ا

 .726بني اللفظ واملعى تكاد تكون عالقة جدالية
تبقى مواتا ال قيمة هلا  ولكنه يرى بعد ذلك أن ابن رشيق مع هذا يقرر أن األلفاظ قد

وقد اختذ خلدون ذلك منطلقا لرتاجعه عن حكمه على ابن رشيق  ،إذا اختلت معانيها
أراد أن يقف موقفا  –كما يقول   –القضية، وميله إىل جانب اللفظ؛ إذ إنه  يفبالتوسط 

نفسه شيء من امليل إىل  يفمعتدال بني القائلني بتقدمي اللفظ وبني أنصار املعى، ولكن 
هكذا نرى أن ابن رشيق حاول أن يقف موقفا معتدال هو  :موضع آخر يقول يفو   ،األلفاظ
قضية اللفظ واملعى، غري أنه مل يستطع أن خيفي ميله إىل تفضيل األلفاظ حني  يفاآلخر 

يف، صرح بأن أكثر الناس ةميلون إىل العمل على جودة األلفاظ وحسن السبك وصحة التأل

                                                           

 .145،144،141، ص احلركة النقدية على أيام ابن رشيق املسيلي  726 



207 
 

 :طباع الناس يستوي فيها اجلاهل واحلاذق...ويضيف إىل ذلك يفأما املعاين، فهي موجودة 
ابن رشيق بأنه كان يفضل االعتناء باأللفاظ  يفإننا نستطيع بعد هذه اجلولة أن خنتم القول 

قضية اللفظ واملعى عند ابن رشيق، وهو كما  يف. هذا هو رأي خلدون  724مع جتويد املعى
القضية، فقد اختذ من عبارات ابن رشيق  يفمتأرجح املوقف يف تقريره لرأي الرجل رأينا 

منطلقا هلذا التأرجح املتدرج، إىل أن استقر على أن ابن رشيق، وإن حاول أن يقف معتدال 
 القضية، فإنه ةميل إىل تفضيل اللفظ. يف

لى تفضيل اللفظ.. ال ولكننا نقول إن رواية ابن رشيق ونقله آلراء الغري، وأكثر الناس ع
إنه عرض  الرأي ليس دليال على موافقة ناقله، خاصة وأن ابن  ،يقتضي أبدا أنه يرى رأيهم

رشيق مل يعقب على هذا النقل بعبارة صرحية تفيد املوافقة ولقد أشاد خلدون مبنهج ابن 
 . 725وحسن عرضه هلذه القضية، وما متيز به من علمية وموضوعية  ،رشيق

ف و ويرى عبد الرؤ  ،هذه القضية النقدية الكربى يفغري أنا مل نقف له على رأي خاص 
هذه القضية رأيا مضادا متاما ملا رآه خلدون، فريى خملوف أن ابن رشيق أقرب  يفخملوف 

إىل املعى منه إىل اللفظ، قال: فإذا جاوزنا العسكري إىل ابن رشيق قلنا إنه مل يكن  أن 
عله هبا من أنصار اللفظ أيضا؛ ألن الرجل أقرب إىل املعى منه إىل يقضي فيه بكلمة جي

باب اللفظ واملعى بقوله: اللفظ جسم وروحه املعى، وارتباطه  يفاللفظ؛ ألنه يصد ر كالمه 
 .729وحنن نعلم منزلة أحدمها من صاحبه :به كارتباط الروح باجلسد...قال

                                                           
 .نفس املصدر والصفحة  724
 . 145-144، ص احلركة النقدية على أيام ابن رشيقانظر:   725
 .191، ص الشعرابن رشيق ونقد عبد الرؤوف خملوف،  729
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الشعر كالبيت من األبنية: قراره الطبع،  ونراه يستشهد أيضا بقول ابن رشيق: البيت من
بيت غري مسكون مث  يفومسكه الرواية، ودعائمه العلم، وبابه الدربة، وساكنه املعى، وال خري 

 .711فهذه العبارة واليت قبلها تشعران بأنه يكرب املعى كما يكرب اللفظ أو يزيد :يقول
وإذا تأملت عبارة خملوف األخرية، جتدها أخف حكما من سابقتها، إذ تلحظ فيها 

رأيه،..يكرب املعى كما يكرب اللفظ أو يزيد...فال تقف منه على صرامة  يفحتوال وفتورا 
عبارته األوىل ألن الرجل أقرب إىل املعى منه إىل اللفظ.. فأين هذا القطع باحلكم  يفحكمه 
 ية.العبارة الثان يف

وهي أول كلمة افتتح هبا  -روحه املعى" وحنن نعلم من ثنائية املعادلة، "اللفظ جسم و
 -كما قلت–أنه يكرب املعى كما يكرب اللفظ، وإمنا ذلك  –هذه القضية  يفابن رشيق حبثه 

رأي ابن  يفصورة من صور املتاهة واحلرية اليت وقع فيها الدارسون احملدثون حول التحقيق 
سمه القضية بصراحة كما جهذه القضية نتيجة لعدم وضوح ابن رشيق نفسه و  يفرشيق 

 مثل هذه القضية بالذات.  يفعودنا، وكما كان متوقعا منه 

الشواهد واألدلة اليت تؤكد ما ذهب إليه من ميل الرجل إىل املعى،  يفوةمضي خملوف 
رد له على شكل ملحوظات أو فنراه يسوق أقواله وآراءه اليت جم د فيها جانب املعى مما و 

وإمنا غرضه من ذلك كما  غري مبحث اللفظ واملعى يفتعليقات أو وقفات نقدية قصرية 
 يف –يقول: ....عسى أن يكون فيه ما يكشف لنا عم ا أراد مبا جاء له هاهنا، أو ي  ر ج ح 

  . 711حكمنا مبيله إىل أحد اجلانبني... –األقل 
هذا الرتج ي اللطيف منه ما يشهد مبا قررته من أن كثريا من الدارسني مل يتبينوا رأي  يفو 

هذه القضية، ألن ابن رشيق نفسه مل يكن فيه واضحا كما ينبغي، ولذلك  يفابن رشيق 
                                                           

 .192-191، ص ابن رشيق ونقد الشعر 711
 .197، ص املصدر السابق  711
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املبحث اخلاص هبذه  يفعمد خملوف إىل البحث عن آراء أخرى البن رشيق خارج ما أورده 
  .القضية

امللحوظات أو  -كما قلت  -األقوال واآلراء اليت استنجد هبا ال تتجاوزغري أن هذه 
جانب اللفظ،  يفأورد ابن رشيق  -ال شك –التعليقات والوقفات النقدية القصرية، ومثلها 

ا الدقيقة، ألهنا ال تعز ر رأيه  يفلكنه مل يلتمسها  موقف ابن رشيق، الذي يعرب  عن  يفمظاهن 
القضية، فأقر ر أن جانب  يفالقضية الذي قال عنه: أما عن رأي  رأي خملوف نفسه جتاه

املعى أحق بالرعاية من جانب اللفظ، وعندي أن اآلثار األدبية راعت املعى دائما أبدا، 
 . 712فرتكت لفظا إىل غريه ألنه يؤدي معى ال يؤديه املرتوك

ذلك هو  يفاستعمال األلفاظ يعود إىل املعى واملوقف، واحلكم  يفإذن   فمرجع األمر
 الذي صقلته التجارب األدبية، وطبعه املران. 

كثري من آرائهم من ساووا بني   يفذلك هو الطريق الذي سلكه أنصار اللفظ، وشاركهم 
اللفظ واملعى فكال الفريقني مل يغفل مالبسات األقوال األخرى، وهي مالبسات تتعلق 

 .711باملعاين، ومقتضيات األحوال
 
 الطبع والصنعة  قضية   4-3:3

األدب أن يرسل املنشئ نفسه على سجيتها وفطرهتا لينتج  يفيقصد مبذهب الطبع 
 عمال فنيا متوافقا مع هذا الطبع العفوي، من دون أن يعقب عليه بتهذيب أو تنقيح.

على الطبع واملوهبة واإلهلام، أو يعتمد على  -كاتب أو شاعر  –الفنان  وهل يعتمد
 ؟ العمل واجلهد والدربة واملران والصنعة

                                                           
 .194، ص ابن رشيق ونقد الشعر  712
 .242، ص النقد األديب احلديثغنيمي هالل،   711
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 -عهودها األسطوري يف -وهذه قضية قدم الكالم بشأهنا إىل عهود سحيقة فعند العرب
اإلهلام وأن لكل شاعر شيطانا ةمده مبا يقول، أويقول الشعر على لسانه،  يفاعتقد الشعراء 

 عتقاد راجزهم يف قوله: وقد سجل هذا اإل
 ين                       العني نبو ع يفإين وإن كنت صغري السن     وكان              
 الشعر كل فن يفن       يذهب يب           فإن شيطاين أمري اجل             

اإلسالم، وقد ذهب العرب  عتقاد شائعا عند العرب إىل ما بعد ظهوراالوقد ظل هذا 
ذلك مذاهب بعيدة حىت إهنم جعلوا الشياطني قبائل كقبائل العرب ومن ذلك أن  يف

 يقول حسان يف ذلك : ،شيطان حسان بن ثابت كان من بين الشيصبان
 فما أن يقال له من هوه    الم                 إذا ما ترعرع فينا الغ             
 وه   فذلك فينا الذي اله      إذا مل يسد قبل شق اإلزار               

 وه      ويل صاحب من بين الشيصبان   فطورا أقول وطورا ه             
ومل يكن األمر قاصرا على الشعراء، بل اعتقدوا كذلك أن للكهان والكتاب واخلطباء 

أرض اجلن شيطان اجلاحظ، وشيطان بديع  يفشياطني، كما حدث ابن شهيد أنه صادف 
هذا  –عتقاد بأن الفن إهلام من اآلهلة االهذا ما يوضح  يفوشيطان عبد احلميد، و  ،الزمان

هذا املعى  يف، واجلن 717وقد كان كثري من العرب يعبدون اجلن –من حيث نشأة االعتقاد 
ة أم شريرة، مث اكتسبت كلمة الشياطني معى أرواح الشر، وخباصة  ،للشياطنيمرادفة  خري 

ولعل اعتقاد العرب أن لكل شاعر شيطانا جيتمع به ويوسوس له مبا  بعد استقرار اإلسالم،

                                                           
هم ، بل كانوا يعبدون اجلن أكثر 111آية  سورة األنعامأشار القرآن إىل ذلك يف قوله تعاىل: "وجعلوا هلل شركاء اجلن"   717

 . 61، آلية سورة يسإليكم يا بين آدم أال تعبدوا الشيطان"  ، " أمل أعهد71، آبة  سورة سبأ... هبم مؤمنون" 
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س نقوله تعاىل :"قل لئن اجتمعت اإل يفيقول ويبدع ، هو الذى أشار إليه القرآن الكرمي 
 . 711تون مبثله ولو كان بعضهم لبع  ظهريا"أمبثل هذا القرآن ال ي  واجلن على أن يأتوا

وإال جانب هذا كان بع  الشعراء يعتقد أن الشعر صناعة ومعاناة وجهد وهلذا بالغوا 
األناة عليه واستدراره، حىت بلغت هبم هذه األناة حوال كامال، هذا ما يفهم من قصائد  يف

واعترب النقد بعد ذلك  716أمثال زهري، ومن تسمية النقاد لبع  الشعراء ب  )عبيد الشعر(
فن بعامة" حصيلة الطبع ب من النسج وجنس من التصوير"وأن الالشعر صياغة، وضر 

وعلى قدر حظ الفنان  ،والثقافة الواسعة ،ودقة احلس ورقة الشعور مع الدرية الواعيةواملوهبة 
 .714إنتاجه األديب يفمن هذه احلصيلة يكون حظه من اإلبداع والنبوغ 

ان واألنبياء وسطاء بني اآلهلة وعند اليونان قال سقراط باإلهلام، فالشعراء عنده كالكه
والبشر، وهم يتلقون الشعر وحيا من اآلهلة من غري وعي، وقد أسس رأيه هذا بناء على 

وما  ؟الشعراء عن تفسري شعرهم، وبيان القصد منه ، عندما سأهلم: ماذا يريدون به عجز
 .715مصدره

الشاعر اإلهلية وعنده أال بوساطة  وجاء أفالطون فتابع رأي أستاذه، وأشاد باإلهلام، و
قيمة للشعر إال إذا كان صادرا عن عاطفة مشبوبة، وإهلام يعرتي الشاعر فيه ما يشبه النشوة 

أو وجد احلب، فال تكفي الصنعة وحدها خللق الشعر، إذ إن ، الصوفية، أو نشوة النبوة

                                                           
 .55، اآلية ، سورة اإلسراءالقرآن الكرمي  711
 .122، ص 1، ج  النثر الفين؛ وزكي مبارك : 211، ص 6، ج   احليواناجلاحظ،   716
 .15، ص آراء واجتاهات يف النقدحممد نايل،   714
 .17، ص  نفس املصدر  715
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على أن هذا اإلهلام  شعر املرء البارد العاطفة يظل دائما ال إشراق فيه إذا قرن بشعر امللهم،
  .719ال مثرة له إال إذا صادف روحا خرية ساذجة طاهرة ، متجد الفضائل

ألهنم  –مصاف األنبياء  يففبينما يضع الشعراء  موقف أفالطون شيء من الغرابة يفو 
 نراه يهامجهم من نواحي تصويرهم مظاهر -وسطاء بني األهلة والبشر عن طريق اإلهلام

لعاطفة إثارة تكون غري مأمونة العاقبة، ونزعتهم غري العلمية، ويهامجهم  األشياء، وإثارهتم ا
اإلفادة من موهبهم، فيخضعون فيها الطغيان اجلماهري، أو  يفكذلك ألن منهم من يسيئون 

املرتبة السادسة مع  يفطغيان احلكم املستبدين مث جنده ينفيهم من مجهوريته، ويضعهم 
فائدة الشعر الذي ةمجد اآلهلة واألبطال وفضالء  ، ويعود بعد ذلك فيقر771الرسامني
 .771الناس

الشعر  يفوأما أرسطو فقد أمهل رأي أستاذه أفالطون، ومل يعتد جبانب اإلهلام الغييب 
وقرر أن الشعر صناعة وفن وجهد وحيلة وسهر ومعاناة، وهلذا وضع له كثريا من القواعد 

وهبذا كان أرسطو وأفالطون ممثلني  772كتابه "فن الشعر"  يفوالقوانني واألصول الفنية 
نقد الشعر ظال جمال جدال حىت العصر احلديث. مها: االعتداد باإلهلام  يفالجتاهني عامني 

 .771االعتداد بالعمل والصنعة نتاج الشاعر، أو يفوالطبع 
العصر  فيأوروبا ظلت تتأرجح آراء النقاد بني االجتاهني، ف يفعصر النهضة  يفو 

لدى الكالسيكيني وحني جاء  الكالسيكي غلت فكرة الصنعة حيث سادت فلسفة أرسطو
الرومانتيكيون آمنوا مببدإ اإلهلام وأحيوا آراء أفالطون من جديد فأصبح اإلهلام والالشعور 

                                                           
 .147-26-21، ص  النقد األديب احلديثغنيمي هالل،   719
 .نفس املصدر والصفحة  771
 .14، ص نفس املصدر  771
 .11، ص اجتاهات وآراءحممد نايل،   772
 .147، ص النقد األديب احلديثغنيمي هالل،   771
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 ،، وأخريا عاد األمر إىل مبدإ الصنعة، مضافا إليها الطبع واملوهبة777منابع الشعر الصادق
 يفالشعر جهد، و يستمر اجلهد  يفاعر االجنليزي املعاصر "سبندر": إن كل شيء يقول الش

هذه املدة قد كتب من تلقاء نفسه،  يفع أو سنني حىت يبدو أن الشعر يالنظم يوما أو أساب
وليس لإلهلام معى سوى انبثاق الفكرة األوىل مبا تثريها قرحية الشاعر مث يأيت بعد ذلك عمل 

، ويشرح كروتشيه معى اإلهلام بأنه التأمل 771غها بصبغها الكاملة الشاعر الذي يصب
 . 776واالستغراق الفكري

وأما مذهب الصنعة، فكمذهب الطبع من حيث عفوية العمل، إال أنه يعقب عليه 
بالتثقيب والتهذيب، حىت يستدرك ما فيه من وجوه النقص، وخيرجه منقحا حمككا قد رضي 

 صنعة القصد والتعمل والتكلف.  ،عنه ويندرج حتت مذهب الصنعة
وإن  ،وفرق بني مذهب صنعة القصد والتكلف وبني مذهب صنعة الطبع املهذب املنقح

مذهب صنعة  يفهو مذهب الصنعة فالقصد والتكلف بني  ظاهر  ،مجعهما مذهب واحد
القصد والتعمل من أول كلمة فيه، وذلك بإكراء النفس على العمل، وطلب البديع 

غري مقبول وال خري فيه خبالف مذهب  -غالبه يف –هلذا فإن هذا املذهب والزخرف، و 
وال قصد  ،عفويته، فال إكراء فيه على العمل يفصنعة الطبع املنقح، فإنه منسجم مع الطبع 

 -بعد إجنازه عفوا وطبعا –أو تكلف للبديع والزخرف، وإمنا قصد إىل تنقيح القول وهتذيبه 
فصاحة وجزالة وإتقان بنية القول  يفبديع وإمنا  وأأمور ال تتعلق بزخرف  يف

 . 774..وحنوه..ولذلك كان هذا املذهب مقبوال حسنا

                                                           
 .141-147، "الرومانتيكية" ص النقد األديب احلديث  777
 .146، ص املصدر السابق  771
 نفس املصدر والصفحة.  776
 .129، ص 1، ج  العمدة  774
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غري أن ملكة الطبع والفطرة واملوهبة موجودة يف نفوس أصحاب هذه املذاهب الثالثة 
أصحاب مذهب الصنعة  يفمتكنها فيهم، ولو مل تكن هذه امللكة  يفمعا، على تفاوت 
 –وإذا كان مذهب الطبع والصنعة  ،تطاع الواحد منهم أن ينشىء أصالاملتكلفة ملا اس

تصدق على مجيع أنواع العمل األديب، شعرا ونثرا، فإهنا تصدق كذلك على أنواع  –بنوعها 
 الفنون اجلميلة األخرى.

ومصطلحا الطبع والصنعة مصطلحان قدةمان قدم الفنون، ولست أقصد قدم تسميتها، 
نفوس الفنانني سواء عرفت هلما تسمية أم ال،  يفصفة ومذهبا فنيا  إمنا عنيت تالزمهما
وقد عرف هذان   ،هبذين املصطلحني أو غريمها -إن كان هلما تسمية -وسواء عرب عنهما

 تارخينا النقدي منذ عصوره األوىل. يفاملصطلحان هبذه التسمية 
وقد نالت هذه القضية من  ،وال تزال قضية الطبع والصنعة تشغل بال النقاد املعاصرين
املطبوع واملصنوع( وقد حشد فيه  يفاهتمام ابن رشيق، فأفرد هلا بابا مستقال عنوانه : )باب 

هذه القضية، كما أهنا مل ختل من آرائه وأحكامه  يفمن اآلراء وامللحوظات اليت قيلت قبله 
 از.اخلاصة، وسنحاول عرض هذه القضية، كما تناوهلا الرجل بشيء من اإلجي

طبيعته الفنية عن مذهبني: الطبع  يفاستفتح حبثه فيها ببيان أن الشعر ال خيرج  و
مث راح حيدد مفهوم كل منهما، وأوضح أن الصنعة نوعان: مذهب صنعة يعتمد  .والصنعة

الطبع العفوي مع التنقيح والتهذيب، ومذهب صنعة يعتمد القصد والتكلف وال بأس أن 
هذه القضية، يقول ابن رشيق: "ومن الشعر مطبوع  يفهذا ألمهيته  يفأورد نص كالمه 

ومصنوع، فاملطبوع هو األصل الذي وضع أوال، وعليه املدار واملصنوع وإن وقع عليه هذا 
املولدين، لكن وقع فيه هذا النوع الذى مسوه صنعة من  االسم، فليس متكلفا تكلف أشعار

فوا، فاستحسنوه ومالوا إليه بع  امليل، بعد أن غري قصد وال تعمل ، لكن بطباع القوم ع
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عرفوا وجه اختياره على غريه ، حىت صنع زهري احلوليات على وجه التنقيح والتثقيب: يصنع 
ساعة أو  يفالقصيدة، مث يكرر نظره فيها خوفا من التعقب بعد أن يكون قد فرغ من عملها 

أعطاف شعرها بأن  يفلعرب ال تنظر عمله لذلك، وا لليلة، ورمبا رصد أوقات نشاطه فتباط
جتنس أو تطابق أو تقابل، فترتك لفظة للفظة، أو معى ملعى، كما يفعل احملدثون، ولكن 

فصاحة الكالم وجزالته، وبسط املعى وإبرازه، وإتقان بنية الشعر، وإحكام عقد  يفنظرها 
 775القوايف، وتالحم الكالم بعضه ببع .
احلطيئة الذي عدوا من  -املتكلف مذهب الصنعة غري –وذكر من شعراء هذا املذهب 

 فضل صنعته حسن نسقه الكالم بعضه على بع  بقوله: 
 بأن يبنوا املكارم حيث شاءوا   فال وأبيك ما ظلمت قريع               

قصيدته الىت يصف فيها مح  ر   يفذلك أليب ذؤيب اهلذيل  يفد هاألبيات ..كما استش
هذه القصيدة من نسق بالفاء  يفرد للشاعر د أشاد ابن رشيق مبا اط  الوحش وصائدها.. وق

دون أن ينحل  عقد قصيدة أو خيتل بناؤه، ورد هذا التمكن لثقافته، ومراعاته هلذا اجلانب 
 .779بالتجويد واإلتقان

معاجلة هذه القضية اليت وصلت قبله مرحلة جيدة من النضج،  يفوةمضي ابن رشيق 
اهلل  مفيدا من آراء السابقني وأقواهلم، كاألصمعي واجلاحظ وابن املعتز، وشيخه أيب عبد

القزاز، وغريهم ممن مل يسمهم بأعياهنم، كما كانت له آراؤه وملحوظاته اخلاصة، فنراه 
القصائد، واستدالهلم  يفالبيت أو البيتني  يف يسجل استطراف النقاد لصنعة الشاعر تقع له

ه يبذلك على جودة شعره، وصدق حسه، وصفاه خاطره، فإنه عيب يقدح بطبعه ويسم
 بالكلفة.
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وجند ابن رشيق يعقب على ذلك باستحالة أن يتأتى للشاعر قصيدة، كلها أو أكثرها 
 يفاجلريء املصيب ويسوقه هذا إىل أن يطالعنا حبكمه  ،متصنع من غري قصد منه لذلك

مذهب شاعرين من املول دين طاملا كثر حول مذهبيهما احلديث واخلالف العقيم، حىت سطر 
مذهب أيب متام  يفاملوازنة بينهما، وجاء ابن رشيق، فقطع حبكمه  يفاآلمدي جملدين 

واحد، هو مذهب الصنعة اليت تعتمد الولع بألوان  لبحرتي، والشاعران عنده من مذهبوا
مذهب واحد ةمايز ويفرق بينهما بدقة حمكمة  يفيع ومظاهر الزخرف لكنه مع مجعهما البد

حم  ق ة. فمذهب الصنعة الذي جيمع بينهما مذهب عام يلتقي فيه مذهبان، ويتفرع منه نوعان 
التصنع  أو نقول إهنا صنعة  يفمن الصنعة حسب طبيعة كل من الشاعرين ومذهبه اخلاص 

رتي أقرب إىل الطبع والسماح والسهولة، وأبعد عن التكلف، مع دون صنعة؛ فصنعة البح
 اإلحكام والتهذيب وقرب املأخذ. 

وأقرب إىل التكلف والولع بوعورة ، أما صنعة أيب متام فهي أبعد من الطبع املوايت
يقول ابن  ،وما ةمأل األمساع منها جلبة ورنينا، مع التصنيع احملكم طوعا وكرها، األلفاظ

ع من غري نرشيق: " وليس يتجه البتة أن يتأتى من الشاعر قصيدة كلها أو أكثرها متص
قصد، كالذى يأيت من أشعار حبيب والبحرتي وغريمها، وقد كانا يطلبان الصنعة ويولعان 

مع التصنيع احملطم طوعا ، وما ةمأل األمساع منه ،هبا؛ أما حبيب، فيذهب إىل حزونة اللفظ
يأيت لألشياء من ب عد، ويطلبها بكلفة، ويأخذها بقوة . وأما البحرتي فكان أملح وكرها، 

صنعة، وأحسن مذهبا يف الكالم، يسلك منه دماثة وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب 
 .711املأخذ، ال يظهرعليه كلفة وال مشقة
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ع مذهيب الطائيني، فهل خفي املراد وبعد حىت يقال إنه مج يفهذا هو حكم ابن رشيق 
وهل باعد  ؟يه البحرتي مع أيب متام من دون أن يفرق بينهمافمذهب واحد سلك  يفبينهما 
هذا احلكم عما حكم به منصفو النقاد قبله ؟ إنين أرى حكمه حقا وعدال،  يفالرجل 

وواضحا بينا فاصال، وأن ما قاله عن مذهب البحرتي ال خيرج عما قاله اآلمدي من قبله، 
ثر أصحاب أيب متام ال يدفعون البحرتي عن حلو اللفظ، وجودة حيث يقول: ووجدت أك

 –قال  -حسن الديباجة، وكثرة املاء، وأنه أقرب مأخذا، وأسلم طريقا من أيب متامو الرصف، 
نصار أالذي حكم به  -وحيكمون مع هذا بأن أبا متام أشعر منه مث يعقب على هذا احلكم

عر عند أهل العلم به حسن التأيت، وقرب بقوله: "وليس الش –أيب متام على البحرتي 
مواضعها، وأن يورد املعى باللفظ املعتاد فيه  يفاملأخذ، واختيار الكالم ووضع األلفاظ 

مثله، وأن تكون االستعارات والتمثيالت الئقة مبا استعريت له وغري منافرة  يفاملستعمل 
ملعناه، فإن الكالم ال يكتسي البهاء والرونق إال إذا كان هبذا الوصف، وتلك طريقة 

 . 711البحرتي
تأمل قليال، فهل جتد ابن رشيق قد جتاوز يف حكمه على البحرتي ما حكم به عليه     

ما أكده وشرحه اآلمدي يف تعليقه؟ إال أن يكون هذا التجاوز باختالف أنصار أيب متام، أو 
العبارات وتباين األلفاظ، دون ذات احلكم ! فهل مالحة الصنعة وإحكامها، وحسن 

الكالم ودماثته وسهولته، وقرب املأخذ، والبعد عن التكلف واملشقة، هل هذا  يفاملذهب 
حكم به عليه أنصار حبيب وأقر ه اآلمدي الذي حكم به ابن رشيق على البحرتي هو ما 

وقرب املأخذ، وحالوة اللفظ، وجودة الرصف  ،وأكده، من سالمة الطريقة واملذهب
 وإحكامه، وحسن الديباجة وكثرة الرواء هل ذاك هذا أو غريه؟  

                                                           
 .721، ص  املوازنة  711



218 
 

 احلق أنه عني احلكم ونفس املذهب!
حكمه  يفق قد غاىل وإذ حتقق هذا أدركنا بطالن ما زعمه شوقي ضيف من أن ابن رشي
أثناء حديثه  شوقي ضيفهذا، حني سلك البحرتي مع أيب متام يف مذهب واحد، يقول 

طائفة املصنعني من أمثال مسلم  يفعن البحرتي: على أن هناك مجاعة من النقاد سلكته 
حكمه السابق على أيب متام والبحرتي، مث قال: وحنن ال  يفوأيب متام. وأورد عبارة ابن رشيق 

طائفة واحدة، كما ال نغلو غلو اآلمدي،  يفغلو غلو ابن رشيق فنسلكه مع أيب متام ن
 ؟. فأي غلوٍّ هذا الذي قصده712فنخرجه من دائرة الشعراء العباسيني إىل دائرة األوائل

صحيح أن ابن رشيق قد حكم عليهما مبذهب واحد، هو مذهب الصنعة، لكنه فرق 
حكمه،  يفعبارات الرجل  يف يشأ أن يتدبره مل ضيف، أوقا دقيقا مل يتبينه شوقي بينهما فر 
مذهب الصنعة لكنه فرق بينهما بعد ذلك  يفقد مجعها معا  -كما قدمت  –فابن رشيق 

وأي غلو  ذاك الذي أخرج به اآلمدي  ،صنعته يفمميزا طريقة كل منهما ومذهبه اخلاص 
 يفئل؟ وهل نشمُّ من عبارات اآلمدي اوالبحرتي من دائرة الشعراء العباسيني إىل دائرة األو 

حكمه على البحرتي غري مذهب الصنعة املطبوع العفوي غري املتكلف، الذي رمى إليه ابن 
 رشيق!.

 يفوهذا ما استدركه عبد الرؤوف خملوف على شوقي ضيف، فقد تنبه خملوف إىل غلطه 
األول، الذي وح د فيه بني هذا، وحتميله عبارة ابن رشيق ما مل حتمله، واكتفائه منها جبزئها 

املذهب، من دون أن يفهم بقية العبارة اليت مرت بني مذهبيهما اخلاص ني. مث  يفالشاعرين 
  يفشق تها  شوقيقال خملوف بعد ذلك : أفبعد هذه التفرقة من ابن رشيق، تلك اليت وس ع 

طائفة  يفا )فصليه )الرابع و اخلامس( يقال: إن ابن رشيق سلكهم يفكتابه، وبسطها 
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الصنعة"،  يف"التعقيد  :كتابه حتت عنوان  يفالبحرتي و  شوقي واحدة(. لقد حتدث عن
التصنيع"، وكذلك صنع ابن رشيق فوضع  يفوحتدث عن أيب متام حتت عنوان "التعقيد 

جانب التصنيع، ولكنه  يفووضع أبا متام  ،جانب، الصنعة، إال أنه عنده املليحة يفالبحرتي 
املقدار الذي عرض  يفبني الصنيعني واملذهبني، إال أن يكون  -يا ترى -ي فارقاحملكم. فأ

فيه كل من الكاتبني لكل من الشاعرين. ويضيف خملوف: وهكذا تقرر أن ابن رشيق سبق 
 يفومع أن الفصل . وشعر صنعة، وشعر تصنيع ،إىل جعل الشعر ثالثة صنوف، فشعر طبع

حقه، وإمنا  شوقي ضيفأصله إىل ابن رشيق، فإننا ال نغمط  يفامليز بني نوع ونوع يرجع 
الفن كتابه   يفهذه املذاهب تفصيال  يفل حني فص ل القول ضنعرتف بأن قد كان له الف

 .711الشعر العريب يفومذاهبه 
حكمه على البحرتي بأنه  يفانتقاد ابن رشيق  يفوقد تابع حممود الربداوي شوقي ضيف 

لصنعة، فقد وصف الربداوي حكم ابن رشيق بالضعف وعدم مذهب ا يفمع أيب متام 
وقد تنبه الربداوي إىل  ،الدقة، ألنه جعل الشاعرين من أصحاب الصنعة على حد سواء

 نظره حكما غري دقيق وتفريقا غري كاف. يفتفريق ابن رشيق بينهما، لكنه مع ذلك ال يزال 
على أنا حنسُّ منه ما يشبه التذبذب والتناق  حني يرجع فيقول: وليس معى هذا أننا 
جنعل شعر البحرتي طبعا كله، ونربئه من الصنعة، فطلبه للمجانس واملطابق، واعتكافه على 

                                                           
.  21-14، صالفن ومذاهبه. وانظر:شوقي ضيف، 141-169، ص الشعر ابن رشيق ونقدعبد الرؤوف خملوف،   711

كما أخذ خملوف على ضيف حكمه على الشعر اجلاهلي بأنه شعر تكلف وصنعة وليس شعر طبع، وأنه تعبري فين مقيد 
أن يوفر يف حياول  -كما يذكر  –وليس تعبريا فنيا حرا. ومراده أن الشاعر اجلاهلي يتكلف الشعر ويلقى عناء شديدا، ألنه 

. وقد 21-14، ص  والفن ومذاهبه. 161، ص ابن رشيق ونقد الشعرشعره ضروبا من القيم التصويرية والصوتية.. انظر : 
ستغراب. أما أنا فال أعرف شعرا أكثر طبعا وحرية وبعدا عن القيد والصنعة االرد عليه خملوف ذلك واستنكره واستغربه أشد 

فأي شعر يف العربية  -وهو أبو الشعر وأصله -، وإذا مل يكن هو املستحق هلذا النعتوالتكلف من هذا الشعر اجلاهلي
 يكون؟!.   
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الشعر، ولكنها تظل صنعة رقيقة  يفشعره بالتنقيح والتهذيب ضربان من تعاطي الصنعة 
 . 717ظالله يفتتوارى يطغى عليها الطبع، ف

وهذا اعرتاف صريح مبذهب الصنعة عند البحرتي، وهي عنده صنعة من وجهني ال من 
وجه واحد: صنعة التنقيح والتهذيب اليت توافق مذهب شعراء الطبع من القدماء كزهري 

تظل صنعة رقيقة يطغى  –كما يقول   –والنابغة.. وصنعة البديع وتعاطى الزخرف لكنها 
 !.عليها الطبع
صنعة البحرتي صنعة طبع رقيق مهذب، يغلب عليها السماح والعفوية، وال تعرف  نعم،

التكلف أو التعمُّل، وهذا هو ما قرره ابن رشيق واآلمدي قبله وهو ما فهمه كذلك على 
ن ابن رشيق أكثر فهما من غريه لقضية النزاع بني أوجهه الصحيح بشري خلدون حني قرر 

رى بني أنصار القدمي وأنصار اجلديد، وكذلك بني القائلني مبذهب خأنصار أيب متام، وباأل
الصنعة، والقائلني مبذهب أهل الطبع، ذلك أن ابن رشيق يرى أن كال من البحرتي وأيب متام 
مها شاعران مصنعان، فلم يكن البحرتي مطبوعا فقط، ومل يكن أبو متام متكلفا فقط، وإمنا 

التفاوت بينهما، وقد كانا يطلبان الصنعة ويولعان هبا،  مشكل النزاع وجوهر اخلالف هو يف
ولكن أبا متام كان يطلبها بكلفة ويأخذها بقوة، وأما البحرتي، فال يظهرعليه كلفة وال 

مذهبه بينما كان البحرتي معتدال، ولذلك بقي  يفمشقة، وهذا معناه أن أبا متام كان مغاليا 
قة األوائل وتعص ب إليه أنصار القدمي والقائلني هو قريبا من عمود الشعر، وحافظ على طري

 .711مبذهب الطبع والبديهة واالرجتال
 يفولكين أعود إىل خملوف، فال أرج ح ما قرره من أن ابن رشيق سبق شوقي ضيف 
تصنيف مذاهب صناعة الشعر إىل ثالثة صنوف: طبع، وصنعة وتصنيع. وأميل إىل أن 
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إمنا هو احلصري القريواين، فقد سبق ابن رشيق إىل هذا التقسيم  يفصاحب الفضل األول 
 زهر اآلدابفصل موجز ضم نه كتابه  يفهذا العمل حني حتدث عن قضية الطبع والصنعة 

 يفبعنوان: الكالم اجليد الطبع والكالم املصنوع، قال فيه : والكالم اجليد الطبع مقبول 
قيق الزجاجة، يدنو من فهم سامعه  السمع، قريب املثال، بعيد املنال، أنيق الديباجة، ر 

كدنوه من فهم صانعه، واملصنوع مثقف الكعوب، معتدل األنبوب، يطرد ماء البديع على 
 يفالطرف الكحيل، واألثر  يفصفحاته، كما جيول السحر  يفجنباته، وجيول رونق احلسن 

التعمل وتنقيح املباين دون إصالح  يفالسيف الصقيل، ومحل الصانع شعره على اإلكراء 
املعاين ي  ع ف ي آثار صنعته، ويطفئ أنوار صيغته، وخيرجه إىل التعسف وقبح التكلف، وإلقاء 
املطبوع بيده إىل قبول ما يبعثه هاجسه، وتنفثه وساوسه، من غري إعمال النظر وتدقيق 

ى إليه، وأعو ل عليه الرث، وحي ز الغث، وأحسن ما أغر  الفكر خيرجه إىل حد املشتهر
التوسُّط بني احلالني واملنزلة بني املنزلتني: من الطبع والصنعة. مث قال مؤيدا مذهبه ومقررا 
مذهب البحرتي، وهو التوسط بني الطبع والصنعة: وقال أعرايب للحسن البصري: علمين 
ر دينا وسيطا، السقطا سقوطا، وال ذاهبا فروطا، قال احلسن: أحسنت، خري األمو 

 . 716أوساطها. والبحرتي عن هذا القوس ينزع، وإىل هذا النحو يرجع
مما قد يلتمس فيه  -أعين سبق احلصري إىل هذه املذاهب-وإذا كان التنبيه إىل هذا األمر

العذر خملوف على سبيل التجاوز واملساحمة، فإن خلدون لن يعذر حبال وقد عرض لبحث 
حبثه املتخصص لدراسة أهم القضايا النقدية عند  يفة قضية الطبع والصنعة عند النقاد املغارب

هذه القضية  يفاملغاربة، حىت إذا ما جاء دور أيب إسحاق احلصري، وبيان موقفه وجهده 
وجدناه يورد نص  احلصري الذي أثبتناه هنا، مستخلصا منه هذه املذاهب الثالثة بقوله: إن 
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اجليد الطبع، املصنوع من الكالم وهو  هذا النص يطرح أمامنا ثالث قضايا هامة: الكالم
 . 714نوعان: املصنوع املهذب . املتكلف الذي ال خري فيه

مث يبحث خلدون هذه القضية عند ابن رشيق، وقد وقف عنده طويال وحتدث عن هذه 
صدر مبحثه هلذه القضية، فأبان خلدون  يفاملذاهب، الشعرية الثالثة اليت ذكرها ابن رشيق 

رحها لكنه مل ينبه إىل أن ابن رشيق قد سبق هبذه املذاهب، سبقه شيخه ش يفعنها وأفاض 
أبو إسحاق احلصري، والذي حتدث عنه من قبل، ونص  على هذه املذاهب الشعرية عنده  

 كما رأيت.
استقراء املذاهب الشعرية  يففأبو إسحاق احلصري يعدُّ صاحب الفضل األول 

فضل ابن رشيق ال ي نكر،  دى ومنه أفاد على أنواستجالئها، وال شك أن ابن رشيق به اقت
ص هذه املذاهب، وبسط القول فيها، ونص  على أصحاهبا املنتمني إليها. وباجلملة فقد حم   

فقد عد  ابن رشيق هذه املدارس الشعرية مبثابة القواعد واألركان اليت بى عليها حديثه، حني 
النقد  يفهذه القضية املهمة  يفتفي  استفتح هبا الباب، ودخل منها إىل البحث املس

 األديب.
 يفمذهيب أيب متام والبحرتي يسلمه إىل إعطاء آراء أخرى  يفحكم ابن رشيق  أن ونرى

مذاهب صنعة بع  الشعراء، فريى أن  ابن املعتز أكمل وأعجب الشعراء املصنعني، ألنه 
بع  املواضع إال للبصري بدقائق الشعر، وهو عنده  يفصاحب لطيفة، حىت ال تكاد تظهر 

 ألطف أصحابه شعرا، وأكثرهم بديعا وافتنانا، وأقرهبم قوايف وأوزانا.
وكما جند يسدى النصيحة لناشئي الشعراء وطاليب التصنيع مبطالعة شعر حبيب وشعر 

الصنعة طريقا سابلة، أشعارمها من الفضيلة ملبتغيها، وألهنما طرقا إىل  يفمسلم بن الوليد؛ ملا 
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ولو أن ابن رشيق خص  بذلك  ،وأكثر منها حىت سه الها على الناس وجس راهم عليها
البحرتي ومسلما دون أيب متام، لكان أصح  وأسلم، ملا نعرفه ويعرفه من تكلف حبيب 
وشذوذ صنعته إغراقا وتعسُّفا. أما البحرتي فصاحب صنعة مطبوعة سهلة مقبولة، وكذا 

يب متام، فاستدرك يؤكد ألعل هذا ما أحس  به الرجل حني أدرك جور نصيحته جبنب مسلم و 
ونعته بسهلة الشعر وخصه باملزية والفضل، على أن  -دون أيب متام -مرة أخرى على مسلم

مسلما أسهل شعرا من حبيب، وأقلُّ تكلفا، وهو أول من تكلف البديع من املولدين، وأخذ 
 ةاألشعار احملدثة قبل مسلم صريع الغواين إال النبذ يفومل يكن  نفسه بالصنعة وأكثر منها

 . 715صنعته وجييدها يفاليسرية، وهو زهري املولدين: كان ببطئ 
البديع إىل أن يؤرخ للبديع : هذا الركن  يفويسوقه هذا احلديث عن منزلة مسلم وأوليته 

ديع من احملدثني، واقتدى هبما  املهم يف التصنيع، فيذكر أن بشارا وابن هرمة أول من فتق الب
كلثوم بن عمرو العتايب وأصحابه مسلم بن الوليد وأبو نواس، مث جاء حبيب والبحرتي وابن 

الصنعة  يفاملعتز، الذي انتهى إليه علم البديع وصنعته ويعقد بعد ذلك طرفا من موازناهتم 
اجتمع له من اجلزالة  بني بع  الشعراء املولدين والقدماء؛ فأبو نواس يشبه النابغة ملا

والرشاقة وحسن الديباجة، واملعرفة مبدح امللوك أما بش ار فشبهوه بامرئ القيس لتقدمه على 
 .719املولدين وأخذهم عنه، ومن قوهلم فيه: بشار أبو احملدثني

هذا الباب : تفضيله بيت الصنعة على بيت الطبع إذا وقع كل  يفومن آرائه اخلاصة 
بيت الصنعة أو يظهر  يفمعين اآلخر، ومل تؤثر الكلفة  يفسن أو اجلودة احل يفمنهما هناية 

عليه التعمل وليس من املستساغ املقبول عنده توايل أبيات الصنعة وكثرهتا، ألن باعثها حينئذ 
 أقرب إىل التعمل والتكلف، وأبعد من الطبع واالتفاق.
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ع أن يرتك جماال يتسع فيه وهلذا يرى ابن رشيق أن الشاعر إذا غلب عليه حبُّ التصني
وقد قالوا: إذا كان الشاعر مصن عا بأن جيده من سائر شعره؛ كأيب متام ...وإذا كان الطبع 

غالبا عليه مل ي نب   جيده كل البينونة، وكان قريبا من قريب؛ كالبحرتي ومن شاكله
761 . 

أيه كذلك على بيت الطبع، ور  -بشرطه –تفضيله بيت الصنعة  يفواحلق أن ابن رشيق 
 توايل أبيات الصنعة، كان منسجما مع ما يوحي به الطبع األصيل والذوق السليم.  يف

تصنيع أيب متام؛ من أنه كان يطلب املعى  يفوال يفوته أن يقف عند كالم البن الرومي 
وال يبايل باللفظ؛ حىت لو مت له املعى بلفظة نبطية ألتى هبا. وقال ابن رشيق: والذي أراه أن 

مث نب ه على أنه  هنا  ،ابن الرومي أبصر حببيب وغريه منا، وأن التسليم له والرجوع إليه أحزم
ليه وخيالفه، فأوضح أن املعى الذي أشار ابن سيعرض كالمه ويبني مراده، ال أن يعرتض ع

الرومي أن الطائي كان يطلبه إمنا هو معى الصنعة كالتطبيق والتجنيس.. وحنومها ال معى 
الكالم الذي هو روحه، وأن مراده باللفظ الذي ذكر أنه ال يبايل به: إمنا هو فصيح الكالم 

 . 761ومستعمله
وهكذا يستدرك ابن رشيق املوقف وال يدع عبارة ابن الرومي تفوت من دون أن يعقب 
عليها، ويوضح املراد منها مبا يتفق مع القضية اليت يبحثها، ومبا يتفق مع طبيعة الشاعر 

 الذي قيلت فيه. 
األلفاظ  يفمث يتبع ذلك بأقوال ينقلها عن اجلاحظ وغريه، فينقل عن اجلاحظ قوله 

،  ، وأهنا الوسط: ال الساقط املبتذل وال احلوشي، إال أن يكون املتكلم بدويا أعرابيااملتخرية
إغراب بع  الشعراء وخفاء شعرهم ويورد عن غريه حكاية أىب  يفكما ينقل عنه حكاية 
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حمفل فسأله أحدهم: مل تقول من الشعر ما ال يفهم؟ فرد عليه:  يفمتام املشهورة، وقد أنشد 
 قال؟ومل ال تفهم ما ي

وكأن ابن رشيق إمنا أراد أن جير نا إىل القول بأن صنعة التكلف قد جترُّ إىل اخلفاء 
مذهب أيب متام: يطلب الصنعة طوعا وكرها، يأيت  يفوالتعقيد، مؤكدا بذلك حكمه السابق 

 لألشياء من بعد، فيطلبها بكلفة ويأخذها بقوة. 
صناعة الطبع والتعقب بالتثقيف  -نيوخيتم حبث القضية بذكر طائفة من قدماء املصن ع

فأورد عن األصمعي: أن من عبيد الشعر: زهريا والنابغة، وأحلق هبما: طفيال  -والتهذيب
 .762الغنوي، واحلطيئة والنمر بن تولب

جيدا مركزا  -عمومه يف -وال شك أن حبث ابن رشيق لقضية الطبع والصنعة يعدُّ 
 اصرين له.مستقصى إذا قورن جبهود السابقني أو املع

بالقول مبذاهب صنعة الشعر: "الطبع والصنعة  -كما أشرت  –وهو وإن كان مسبوقا 
تركيزه على هذه املذاهب، وحسن عرضه هلا، وحماولته تطبيق  يفوالتصنيع" إال أن فضله 

إرادة القضية،  يف -إىل حدٍّ كبري -مذاهب بع  الشعراء عليها، إىل جانب حماولته املوفقة
 انبها، وبلورة ذلك، والنظر فيه من خالل هذه املذاهب الشعرية.واستقصائه جو 

ومما حيسب له حكمه املوف ق وموقفه الناضج من قضية مذهب الصنعة عند الطائيني 
 ذلك ، إىل جانب بع  آرائه وملحوظاته اجلزئية الصائبة. يفوحسمه القول 
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 القديم والجديد  قضية     4-4:3
ومن كربى قضايا النقد الىت عرفها التاريخ النقدي عرب عصوره: قضية القدمي واجلديد أو 

 القدماء واحملدثني، كما هو نصُّ مصطلح نقادنا القدماء. 
"القدماء واحملدثني" أفاد فيه من سابقيه من الرواد واللغويني  يفو عقد ابن رشيق بابا 

ابن قتيبة وابن وكيع وعبد الكرمي النهشلي، والنقاد؛ كأيب عمرو بن العالء واألصمعي و 
هذه القضية  يفونراه يفتتح حبثه  ،وشيخه القاضي أيب الفضل جعفر بن أمحد النحوي

عجلة  يفبتأكيد وجود القدمي واحلديث، ما دام هناك أناس يتعاقبون وخيلفون بعضهم 
  761ن قبله.زمانه باإلضافة إىل من كا يفالزمن.. كل قدمي من الشعراء، فهو حمدث 

  –وهو يرى أن الرواة واللغويني متعصبون للقدمي على اجلديد أو احملدث املول د، وما ذلك 
 . 767الشعر إىل الشاهد اللغوي وقلة ثقتهم مبا يأيت به املول دون يفإال حلاجتهم  -كما يقول

مل يقصر اهلل أما النقاد، فنراه يورد من أقواهلم عبارة ابن قتيبة املشهورة، اليت يقول فيها: 
الشعر والعلم والبالغة على زمن دون زمن، وال خص  قوما دون قوم، إمنا جعلها شائعة 

وألنه ارتضى هذا املذهب الوسط، فقد أي ده بقول  ،مشرتكة بني الناس يف كل عصر ومصر
علي رضي اهلل عنه: "لوال أن الكالم يعاد لنفد"..، وعق ب عليه: بأن الكالم ليس وقفا على 

 وأتبع ذلك باالستشهاد بقول عنرتة:   ،أحد من الناس، فال أحد أحق به من أحد
 هل غادر الشعراء من مرتاد م .

وقال: إنه قد دل  هبذا على أنه كان يعدُّ نفسه حمدثا، قد أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس 
دم، ومل ينازعه إي اه منه، ومل يغادروا له شيئا، بينما أتى هبذه القصيدة مبا مل يسبقه إليه متق

 .761متأخر
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الوسيطة، فريوي معى مثل أفاده من شيخه أيب الفضل،  ومفاده:  يفويتابع تعزيز مذهبه 
متثل القدماء واحملدثني برجلني ابتدأ هذا بناء، حىت إذا ما أمته وأحكمه، جاء اآلخر فنقشه 

منا تروى لعذوبة ألفاظها، وحالوة وزي نه. كما ينقل عن ابن وكيع قوله عن أشعاراملول دين إهنا إ
غ ل ب ة  الغريب واحلواشي  يفمعانيها، وقرب مآخذها، وأن  املول دين لو سلكوا طريق املتقدمني 

على ألفاظهم، ووصف الصحراء واهلامة، وذكر الوحوش، ملا ر ويت أشعارهم
766. 
حسن ما قيل وخيتم هذه القضية بفضل قاله عبد الكرمي النهشلي، ويرى ابن رشيق أنه أ

البيئات قد ختتلف، وتتفاوت األمصار وتتباين  ذه القضية، ومفاد هذا الفصل: أن  ه يف
 يفوقت ال حيسن  يفاألزمان، وأنه تبعا لذلك ختتلف املقامات وأحوال القول فما حيسن 

آخر، وما يصلح ألهل مصر ال يصلح عند اآلخر، ولكل بيئة وزمان أهله الذين هلم ما 
يستجيدونه مما يكثر استعماله بينهم من ألفاظ ومعان وصور، فعلى الشاعر يستحسنونه و 

احلاذق مراعاة ذلك، وتوخي اإلجادة واإلحسان الذي يرتضيه علماء الشعر، وذلك بأن 
يكون الشعر بعيدا عن الوحشي املستكره، مرتفعا عن املول د املنتحل، متضمنا للمثل السائر، 

 .764اآلفاق مدى الدهر يفوهبذا يشتهر ويسري  ،احلسنة والتشبيه املصيب، واالستعارة
ويستحيل ابن رشيق إعجابه برأي عبد الكرمي؛ ألنه يذهب فيه إىل التوسُّط، وقد ارتضاه 

هذه القضية، فأيده وأك ده بقوله: وأنا أرجو أن أكون باختيار  يفابن رشيق مذهبا له هو 
زين إن شاء اهلل، فليس من أتى بلفظ حمصور مجلة املم ي يفهذا الفصل وإثباته ههنا داخال 

يعرفه طائفة من الناس دون طائفة ال خيرج من بلده، وال يتصرف من مكانه كالذي لفظه 
كل أرض، معروف بكل مكان، وليس التوريد والرقة أن يكون الكالم رقيقا   يفسائر 
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نا، وال أعرابيا سفسافا، وال باردا غثا، كما ليست اجلزالة والفصاحة أن يكون حوشيا خش
جافيا، ولكن حال بني حالني. ويضيف: ومل يتقدم امرؤ القيس والنابغة واألعشى إال حبالوة 
الكالم وطالوته، مع البعد من السُّخف والركاكة، على أهنم لو أغربوا لكان ذلك حمموال 

لفضل إذا صح  كان لصاحبه ا –على هذا  -عنهم، إذ هو طبع من طباعهم، فاملول د احملدث
 . 765البني حبسن االتباع، ومعرفة الصواب، مع أنه أرقُّ حوكا، وأحسن ديباجة

قضية القدمي واجلديد مذهب الوسطية واالعتدال، فالقدماء  يفلقد هنج ابن رشيق 
صنعتهم الشعرية على مذهب الطبع والفصاحة  يفسواء، ما داموا قد ساروا  علىواحملدثون 
 علماء الشعر ونق اده.  بهالذي يرضى 

وليس مبستغرب منه أن ينهج هذا املنهج، فهو شاعر جمر ب وناقد حصيف، وكثريا ما 
تبى  املناهج املعتدلة واآلراء املتزنة. كما أنه من الطبعي  أن يتبى  مذهب عبد الكرمي ويرتضي 

تقدر الظروف والبيئات وترتفع نظرته الواعية إىل هذه القضية، تلك النظرة احلر ة العميقة اليت 
عن اإلقليمية الضيقة إال اآلفاق الرحبة مبا ختوله وترمسه هلذا الشعر من مزايا ومسات  بالشعر

 يفلغته ومعانيه ؛ مما جبنبه أسر القيد وةمكنه من االنطالق  يفالنضج واالعتدال والسالمة 
 مراتع الفسحة واحلرية.

الرأي، ال  يفا إىل أن ابن رشيق كان رجال حر   تقدم كل ماويقول خملوف: وننتهي من  
تستعبده العبارة تر د  عن املتقدمني، وال يستهويه من املذاهب إال ما يقتنع بصوابه، وتقوم له 

احلساب بني يديه، وميزان تقدمي أحدهم على  يفاحلجة عنده، فالقدماء واحملدثون سواء 
 .769اب اجلمالصاحبه مدى ما حيقق للفن الذي يصدر عنه من أسب
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اخلصومة بني القدماء  يفوكذلك قال بشري خلدون: تلك هي وجهة نظر ابن رشيق 
النظر وحصافة يف الرأي،   يفواحملدثني، وهي كما نرى وجهة نظر عادلة تدل على بعد 

  741الرؤية ، مع طول دربة ومراس.. يفووضوح 
هذا املوقف، فكثري من النقاد الذين تناولوا القضية رأوا ما  يفلكن ابن رشيق ليس بدعا 

موقفهم من هذه  يفرآه ابن رشيق  ومردُّ التقائهم حول رأي واحد هو أهنم إمنا يصدرون 
سٍّ فينٍّ مجايل من دون متييز بني قدمي أو جديد، فاملدار على اجلودة واإلتقان  القضية عن ح 

سائر ضروب احلسن والتصوير والتأثري فيه. وهلذا نرى املربد  يفهذا الشعر لفظا ومعى، و  يف
والقاضي اجلرجاين وابن رشيق وابن سنان... وسواهم من النقاد إىل اليوم يذهبون هذا 

  .741املذهب الوسط، ألهنم ينطلقون فيه من باعث واحد،  هو الباعث الفين احمل 
وسواهم  ء وابن األعرايب واألصمعيكأيب عمرو بن العال  -وباملقابل جند اللغويني والرواة

هذه القضية على رأي واحد، هو تفضيل القدمي على اجلديد، أو القدماء من  يفيلتقون  –
الشعراء على احملدثني منهم، وما ذاك إال ألهنم صدروا عن باعث واحد وح د بينهم، هو 

يف هذا االجتاه، الباعث اللغوي. وحنن إذا أردنا إنصافهم وإعذارهم أنصفناهم وعذرناهم 
وقبلنا منهم هذا املوقف الذي رضوه هم ألنفسهم عن حسن ني ة وطيب خاطر، فال بد 

موقفهم أن نقدره، ذلك أن باعثهم وغايتهم من ذلك إمنا هو اإلخالص  يفحني التدبر 
لعلمهم وأمانتهم،  ومحاية هذه اللغة العربية والتحرز عليها من الضعف والضياع، وإال فإن 

ة واللغويني من أعلم الناس بالشعر والوقوف على دقائقه وقيمه الفنية، وليس احلس الفينُّ الروا
وقفا على النقاد الفنيني وحدهم، وإمنا للرواة من ذلك أوفر احلظ والنصيب، هلم ذوقهم 

                                                           
 .197-191، ص احلركة النقدية على أيام ابن رشيق  741
 .24، ص سر الفصاحة؛ و11، ص الوساطة؛ و15، ص1، جالكامل انظر:  741
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وإحساسهم وعواطفهم، ولكنهم عموا عمدا عن ذلك كله، فاطرحوه جانبا إيثارا لقيم الدين 
 .742سبيل هذه اللغة اخلالدة، لغة القرآن الكرمي واحلديث الشريف يفة والعلم وتضحي

ولقد تعالت صيحات احملدثني واملعاصرين اليوم حول القدمي واجلديد، وكثر خصامهم 
هذه القضية، حىت جتاوزت حد  القضية أو اخلصومة إىل املعركة كما حيلو هلم  يفوجداهلم 

 مبعروف وأنصف احلق.   فيها إال من نادىتسميتها، لكنها معركة كالمية ال خري 
وقد صاحب تلك الصيحات ثورات عاتية عنيفة ... فظهرت صيحات ودعوات جريئة  

كافة مناحي حياهتم الفكرية والثقافية والفنية   يفركاهبم  يفتنادي بتقليد الغربيني واجلري 
يد واالنطالق وراء واالجتماعية، وكان هناك أنصار للرتاث صادقون خملصون، وأنصار للتجد

 احلضارة املعاصرة.
الشعر مناداة بعضهم بانطالقه ليجاري بع  مذاهب  يفوكانت من صيحات التجديد 

العامل املعاصر من دون قيد أو شرط باسم احلداثة واملعاصرة... تلك الصيحات  يفالشعر 
ادع وتلك إحدى احملمومة اليت ينتحلون هلا املصطلحات والعبارات ذات الربيق واللمعان اخل

باليا األمة اليت رزئت هبا وحمنة كربى من حمن لغة الضاد، قد أ هديت هلا من أيدي أبنائها 
 العاق ني، ولكن اهلل خري وحافظ وخري كاف...

 
 
 
 

                                                           
واملربد هو عامل لغوي وراوية أديب يرتك صف اللغويني والرواة إىل صف النقاد الفنيني، فيقول مبذهب الوسطية يف هذه   742

، 1، جالكاملالقضية، وليس لقدمي العهد يفضل القائل، وال حلدثان عهد يهتضم املصيب، ولكن يعطى كل ما يستحقه.. 
 . 15ص 
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  األدبية السرقات قضية     4-5:3
تاريخ أدب  يفالسرقات األدبية إحدى القضايا النقدية واألدبية الكربى، ليس  قضيةتعد 

اهتمام  القضية موضع وال تزال هذه ،اللغة العربية وحده، وإمنا مجيع آداب اللغات واألمم
 الدارسني والباحثني املعاصرين.

هذه القضية، فهو  يفأما باعث املشكلة  ،ومدار هذه القضية حول اخللق الفين وتطوره
االجتاه لتحديد املوقف من هذا اخللق الفين املبدع أو املخرتع  هل هو مقصور على مبدعه 
أو خمرتعه األول؟ أو يتجاوزه إىل غريه؟ وإذا مسح بتجاوزه، فإىل أي حدٍّ يبلغ هذا التجاوز، 

  يف؟ وهل يكون اللفظ واملعين يفاملعى، أو  يفاللفظ، أو  يفوعلى أيٍّ صورة يكون؟ أيكون 
حتويره وقلبه  يفكل املعى أو جزئه أو عكسه وضده أو   يفكل اللفظ أو بعضه، وهل يكون 

عن وجهه؟ وحنو ذلك من التساؤالت اليت استقرأها النقاد من متابعتهم الدقيقة لألعمال 
 الشعرية املبدعة، وتطور هذه األعمال وموقف الالحقني منه.

من املؤلفات حول هذه املشكلة النقدية، فحد دوا  ولقد كتب النقاد العرب كثريا
طبيعتها، ووضعوا األمساء واملصطلحات ألنواعها وضروهبا، معز زين ذلك بالشواهد واألمثلة 

لكن هذه الدراسات   ،جوانب هذه املشكلة يفاملوض حة، كما أدلوا مبلحوظاهتم وآرائهم 
 أواخر يفإال  قضيةمل يشتد ظهور هذه ال غري أنه، كانت خمتلفة البواعث، متباينة االجتاهات

القرن الثاين، وخالل القرن الثالث تبعا الحتفاء الشعراء مبظاهر الصنعة وعنايتهم بألوان 
املتابعة وحركة التأليف، اليت مل تكن بواعث الكثري منها  يفالبديع، فتبع ذلك نشاط النقاد 

فيما  القضيةلكننا جند دراسة هذه  ب.نزيهة منصفة، وإمنا غرضها التشف ي لسبب من األسبا



232 
 

حبوث نقاد القرن الرابع؛ كاآلمدي والقاضي  يفبعد تأخذ ب عدا آخر من النزاهة والنضج 
 .741اجلرجاين وابن رشيق

 العمدة عن هذه املشكلة على وجه التفصيل والتطبيق. يفأما ابن رشيق، فقد حتد ث 
السرقات متسع جدا، وأنه اليسلم لشاعر  يفصدر حبثه إىل أن  البحث  يفوقد أشار 

وقال إن فيها أشياء غامضة خفية إال على احلاذق البصري بصناعة  ،اد عاءه السالمة منها
مث عر ج مشريا إىل من سبقه  ،على اجلاهل فيالشعر، كما أن فيها أشياء فاضحة ال خت

حلية  يفأنه قد أتى جهود هؤالء، فذكر احلامتي، و  يفببحث هذه املشكلة، ذاكرا رأيه 
احملاضرة بألقاب حمدثة، كاالصطراف واالجتالب واالنتحال ...لكنها ألقاب ال حمصول هلا 
عند النظر والتدبر كما يقول ابن رشيق، فكلها قريب من قريب، وقد استعمل بعضها مكان 

 بع  لكن ابن رشيق وعد أن يأيت عليها مجيعا حمققا القول فيها. 
 يففقد أشاد مبنهجه احملقق ومذهبه املنصف  كما ذكره ابن رشيق،  ين،أما القاضي اجلرجا

 يف، وساق أقواال لعبد الكرمي النهشلي، وجند النهشلي يؤك د رأي النقاد 747حبثه للسرقات 
املعاين املشرتكة  يفالبديع املخرتع الذي خيتص به الشاعر، ال  يفأن السرقة ال تقع إال 

 عمل أمثاهلم وحماوراهتم. عادة الناس، ومست يفاجلارية 
 كما يذكر قوال ينسب إىل بع  احلذ اق من املتأخرين، وفيه حيدد السرقة بثالث صور: 

 وهو السرقة احملضة.  ،أخذ املعى واللفظ
 أخذ املعى مع تغيري بع  األلفاظ، وهو الس لخ.

                                                           
-215، ص احلركة النقدية على أيام ابن رشيقا يتعلق باشتداد املشكلة ونشاط حركة التأليف فيها كتاب : انظر فيم  741
221. 
 . 25، ص 2، ج العمدة  747
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 .741وهو الصرف والتحوير ،تغيري بع  املعى بإخفائه وقلبه عن وجهه
مبحث هذه القضية إشارته  يفالصدق واإلنصاف  يفومما يؤكد نزاهة ابن رشيق ورغبته 

صدر هذا الكتاب مقدمة  يفنقد املتنيب بكتابه املنصف، وقوله عنه: إنه قد م  يفالبن وكيع 
تسميته  عنال يصح ألحد معها شعر إال شعراء الصدر األول إن سلم هلم ذلك، وقال 

 .746يغ سليما، وما أبعده من اإلنصافباملنصف كتسميتهم اللد
 يفحتو ل ابن رشيق بعد ذلك  احلديث عن أنواع السرقات وألقاهبا، وفاء بوعده قد و 

صطلحات تعريفا دقيقا موجزا، املحتقيق القول فيها، وقد عر ف بألقاب السرقة و 
 إىل نفسه.  -أعجب به -صرف الشاعر بيتا :فاالصطراف

 صرف الشاعر البيت إىل نفسه على جهة املثل أو التمثُّل. :االستلحاق أواالختالب و
فهو ادعاؤه البيت مجلة، وال بد يصدر هذا االدعاء من شاعر يقول  :االنتحالأما 

 الشعر، وإال فهو ادعاء، وال يقال له انتحال.
 : أخذ الشاعر شعر غريه غ ل ب ًة وقسرا.الغضبو إلغارةا

 : أخذه على سبيل اهلبة واهلدية. االسترفادأو  المرافدة
 السرقة فيما دون البيت. :النَّسخأو  االهتدام
فهي : تساوي املعنيني دون اللفظ مع خفاء األخذ،  ،اإللمامأو  لمالحظةوا النظرأما 

 ومنه تضادُّ املعنيني مع داللة أحدمها على اآلخر. 
ض، كأن يصرف من : حتويل املعى ونقله من غرض إىل غر  النقلأو  االختالسو

 النسيب إىل املديح.
 : أخذ بنية الكالم ولفظه دون معناه.  الموازنةو

                                                           
 .251، ص 2، جاملصدر السابق  741
 .نفس املصدر والصفحة  746
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 : هو املوازنة، إال أنه جيعل مكان كل لفظة ضد ها. العكسو
اللفظ، وقد مجعهما عصر واحد ومل  يفاملعى وتواردمها  يفاتفاق الشاعرين  : المواردةو

 يسمح أحدمها شعر اآلخر.
: فهو تأليف الشاعر البيت من أبيات التركيبو االجتذاب، أو التلفيقو االلتقاط أما

 .744غريه على وجه التلفيق والرتكيب
وكما حتدث عن جوانب ذات صلة بالسرقات؛ مثل : كشف املعى، واجملرور من الشعر، 
وسوء االتباع ، وتقصري اآلخذ عن املآخوذ منه  كما حتدث عن نظم النثر وحل  الشعر، 

 .745نه أجلُّ ال س رقات ووصفه بأ
هذه األلقاب واألنواع، واختار لكل منها مثاال يعرفه العامل  يفمث انطلق للتفصيل 

ويقتدي به املتعلم كما يقول. وقد وش ح حبثه القضية ببع  احلكايات والنوادر الطريفة اليت  
كانت تقع بني الشعراء مما له صلة باملوضوع. كما كانت له مع ذلك بع  اإلشارات 

ردة اليت اد عاها بعضهم بني امرئ القيس وطرفة، والتعقيبات اجليدة، من ذلك : نفيه املوا
 معلقة امرئ القيس:  يفحيث وقع 
 يقولون ال هتلك أًسى وجتم ل     و ق وفًا هبا صحيب علي م طي هم                

 معلقة طرفة، إال أن القافية فيه )وجتل د(. يفوقع مثله متاما 
العشرين، وامرؤ  يفهند شاب  زمن عمرو بن يفذلك أن طرفة  يفوحجة ابن رشيق 

ٌل، وامسه وشعره أشهر من الشمس، إال أن ي ص ح  ما ذكروه  يفالقيس  زمن املنذر األكرب ك ه 
من أن طرفة استحلف أنه مل يسمع هذا البيت قط فحلف، فحينئذ يكون من قبيل املواردة، 

أرأيت الشاعرين   :ولو مل جيمعهما عصر واحد  ويسوق قول أيب عمرو بن العالء حني سئل
                                                           

 .252-251، ص 1، جالعمدة   744
 .291-291، ص نفس املصدر  745
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اللفظ مل يلق واحد منهما صاحبه ومل يسمع شعره؟ قال: تلك  يفاملعى ويتواردان  يفيتفقان 
عقول رجال توافت على ألسنتها ومثله ما أجاب به أبو الطيب حني سئل عن مثل ذلك 

 .749فقال: الشعر جاد ة، ورمبا وقع احلافر على موضع احلافر
 
 
تب ع يكون أوىل باملعى من خمرتعه وم بتدعه، بشرط أن كما يرى ابن رشيق أن الشاعر امل

هذا املعى بصورة من الصُّور: بأن خيتصره إن كان طويال، أو يبسطه إن كان كزًا، أو  يفجييد 
يبينه إن كان غامضا ، أو خيتار له حسن الكالم إن كان سفسافا، أو رشيق الوزن إن كان 
جافي ا كما أنه أوىل به إن قلبه أو صرفه عن وجهه الذي هو عليه إىل وجه آخر غريه. أما إذا 

دع، فللمتبع فضيلة حسن االقتداء ال غري. فإن قصر دونه، كان عليه درك ساوى املبت
 .751التقصري، وكان تقصريه دليال على سوء طبعه وسقوط مه ته، وضعف قدرته

هذه  يفالنظرة، ومرونة عجيبة ما كن ا نتوقعها منه  يفوةمث ل هذا الرأي من ابن رشيق حرية 
ووعيه وعمق إدراكه ألبعاد طبيعة الشعر القضية أو املشكلة بالذات، لوال تفهمه 

ملعاناة هؤالء الشعراء الفنانني األحرار،  -وهو الشاعر –وخصائصها، مما يدلُّ على تقديره 
وكأين بابن رشيق إمنا   ،وعدم تضييق الدائرة عليهم، وإفساح اجملال أمامهم لالحتذاء والتقليد

أمر طبعي حتتمه طبيعة الفنون وأهلها،  هذا عن قناعة ذاتية بأن األخذ واالقتداء يفيصدر 
التطور والتشابك، وتأثري السابق  يفوطبيعة هذا الشعر بالذات، كما حتتمه سنة احلياة 

بالالحق واستدراك الالحق على السابق. إذن، فال أقل من إفساح الساحة أمام الشعراء، 
شروط  كذلك بإحراز إضافة خذ املباشر املفضوح، وإمنا لالتباع والتقليد املألليس للسرقة وا
 العمل الفين السابق.  يففنية تسد ثغرة 
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الفنون وبني الفنانني، وعمق نظرة ابن رشيق  يفوهذه احلقيقة عن حتمية التأثُّر والتأثري 
وهو أفضل من رأيت ممن   -هد ارة  فيحممد مصطته فيما يتعلق بذلك هي ما أدركه ومرون
فهم  يفأن النقاد العرب القدماء كانوا مرتددين  حني قر ر -مشكلة السرقات يفكتب 

ذلك مرتاوحون بني  يفاألصالة والتقليد، ألهنم ال يكادون جيمعون على رأي بعينه، فهم 
مث يسوق حد  ابن رشيق  ،الفهم لطبيعة األصالة الفنية، وعدم الفهم هلا على اإلطالق

ما مل يسبق إليه قائله ، وال عمل أحد من الشعراء قبله نظريه أو  :للمخرت ع من الشعر بأنه
ويعلق على هذا احلد  بقوله : وهذا التعريف يبعدنا بعدا كامال عن معى  ،ما يقرب منه

  ،وجودها على اإلطالق يفصالة ؛ ألنه جيعل منها شيئا نادر الوجود، بل يشك اإلنسان األ
بالسرقة، ما دمنا نعترب أن فنون سلسلة تتوارد عليها  كما أنه يفتح الباب واسعا لالهتام

األجيال، كل جيل يصنع بشخصيته حلقة فيها ، فهذا التعريف يهدم هذا االعتبار هدما  
العمل الفين ال بد أن يرتك كل  يفو  ،كامال، بل إنه ينكر وجود أدىن أثر لشخصية الفنان

 إنسان أثرا من شخصيته مهما كان ضئيال.
ر را عمق نظرة ابن رشيق ومرونته : ولعل ابن رشيق قد أدرك جناية هذا مث يضيف مق

التعريف على الشعراء، إذ سرعان ما خف ف من حد ته بذكر اصطالح )التوليد(، وتعريفه له 
ن له أيضا سرقة(. مث يقول : فكأ بأنه )ليس باخرتاع، ملا فيه من االقتداء بغريه، وال يقال

ومع ذلك فهم يعتربونه أدىن مرتبة ، يه النقاد للشعراء االقتداء بغريهمالتوليد هو الذي يتيح ف
 .751قد يتفو ق عليه –املقتدي باملتقدم  –من االقتداء، مع أهنم يعرتفون بأن املتأخر 

  -التوليد فقط، بل هو يفولكن ابن رشيق مل يقف عند إتاحة التقليد واالحتذاء  :قلت
خيلع املعى املخرتع على املقلد املت بع، ويرى أنه أحقُّ به من صاحبه املبتدع  -كما تقدم
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ذلك املعى وفق صورة من الصور اليت ذكرها ! أفبعد  يفاألول، شريطة أن جييد هذا املتبع 
ألمر الذي حداه ملا هذا حر ية نظر وعمق إدراك لطبيعة هذه الفنون، وأبعاد هذه املشكلة؛ ا

 ترى من هذه املرونة !. 
كتاب العمدة أن يسجل فيه مثل هذه النظرة   يفالسرقات  يفويكفي حبث ابن رشيق 

كما   -احلرة الواعية والرأي اجلريء واملرن. وإال، فإن حبثه هلذه القضية يف العمدة ال يعدو
د أكثر ذلك واستقاه من غريه. سرد أنواع السرقات وألقاهبا والتمثيل هلا، بعد أن أفا -قلت

العمدة مقيد  يفيضاف إىل ذلك بع  امللحوظات واآلراء القيمة اليت ختصُّه. وال شك أنه 
حبث هذه القضية مبنهج البالغيني والنقاد قبله، فهو حبث نقدي بالغي تسيطر عليه مسة  يف

 اجلمود والنزعة البالغية إىل التقنني واالستشهاد.
حبث هذه  يفا العمدة إىل رسالته قراضة الذهب ، وجدنا منهجه فيها لكن نا إذا جاوزن

العمدة، ولعل من أقوى أسباب اختالف هذا  يفالقضية خمتلفا متاما عن منهجه الذي رأيناه 
املنهج وجود باعث حثيث وراء تأليفه هلذه الرسالة، وهو باعث ذايت نفسي يتصل بشخصه 

مه بأنه قد أخذ معى بيتني له من معى بيتني لعبد مه من اهت  وكرامته العلمية واألدبية، فقد اهت  
فكانت هذه  ،الكرمي النهشلي، فانربى للدفاع عن نفسه دفاعا يتسم باملوضوعية والعلمية

 النقد األديب.  يفغايتها جوهرة فنية خالدة  يفغرضها ردا على ذلك املتهم، و  يفالرسالة 
عمق فهمه ودقة إحساسه، وسالمة ذوقه، وصدق هذه الرسالة  يفلقد أثبت ابن رشيق 

نظره، وجرأة موقفه.. فاملعاين املشرتكة املشاعة بني الناس ليست ألحد دون أحد، إال معى 
خمرتعا بديعا، فصاحبه أوىل به، أما ما جاء من قبيل املعاين املشاعة على سبيل توارد 

غري أن أهل التحصيل  ،خذاخلواطر، فال أحد يزعم القول بأنه ضرب من السرق أو األ
 يفالبديع النادر، واخلارج عن العادة، وذلك  يفجممعون من ذلك على أن السرقة إمنا تقع 
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العبارات اليت هي األلفاظ.. ال ما كان الناس فيه شرعا واحدا من مستعمل اللفظ اجلاري 
ا معر ضة على عادهتم وعلى ألسنتهم، وكذلك ما كان من املعاين الظاهرة املعتادة، فإهن

لألفهام، متسلطة على فكر األنام، ومن ههنا قل  اخرتاع املعاين، وقل ت السرقات فيها، 
، وهو املقدم اء. وقد نصب ابن رشيق امرأ القيس أمريا للشعر 752وصارت إذا وقعت أشهر

عنده ال حمالة، فاعترب عمله الشعري خمرتعا بديعا، مث أبان عن موقف الشعراء بعده منه 
 .751تأثرهم فيهومدى 

قضية اإلبداع واخللق الفين، ومتابعة تطور  يفواحلق أن موضوع قراضة الذهب إمنا هو 
إبداع شاعر  يفالنظر  يفهذا اخللق تنازليا، أي من قمة اإلبداع إىل قاعدته .. ويتمثل ذلك 

 وتأثريه فيما بعده، ومدى أخذهم عنه أو تقصريهم دونه، ومن الطبعي أن تضم القراضة إىل
العمل  يفجانب ذلك رؤى وخطرات نفسية خاصة بذات مؤل فها مما له قيمة وداللة كبرية 

 .757مشكلة السرقات بوجه خاص يفاألديب واخللق الفين، و 
جبني  يففقراضة الذهب على هذا، تعدُّ دراسة فنية تطبيقية ذاتية عميقة، وهي حبق درة 

د  سر  و شرفا وخلودا. وإين أال هي، لكفته النقد األديب عند العرب، ولو مل يكن البن رشيق إ
نبوغه وعبقريته فيها إىل أمور ؛ شاعرا وناقدا وعاملا، ومما ال يدفع أن للرجل مكانته ومنزلته، 

أول من عرف قدر نفسه وقيمة مكانته ومنزلته حني انربى  –وهو املتواضع  –وال شك أنه 
ره، ومل ي شرفه حىت بذكر امسه، وإمنا هلذا اجلاهل املغرور، الذى خرست دعواه كما مخد ذك
األدب ، وال معرفة له حبقائق  يفعر ض به بقوله : ...وأن بع  من ال خالق له 

                                                           
 .21، ص قراضة الذهبابن رشيق،    752
 .نفس املصدر والصفحة  751
 . 121-119، ص مشكلة السرقات يف النقد العريبانظر فيما يتعلق بتلك الرؤى واخلطرات النفسية كتاب:   757
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صلب الرسالة أو  يف، ومن عجب أال ي لقي له باال، أو تؤثر فيه دعواه املقيتة 751الكالم...
 ميا، وانتهى كما بدأ.كأن مل يكن شيء، بدأ عميقا مرك زا وموضوعيا عل  أأطرافها، بل بد يف

كون هذه الرسالة ذاتية تطبيقية، اعتمد فيها على خربته وجتاربه   :ومن سر  نبوغه كذلك
 ومعارفه اخلاصة. 

وناقدا بصريا، وأديبا ذو اقه وعاملا لغويا  اومما ساعد على ذلك أيضا: كونه شاعرا راوي
 بالغيا.

العمدة،  يفحبثه للسرقات  يفويرى خملوف أن ابن رشيق كان حمكوما باملنهج البالغي 
القراضة، فإنه قد عدل عن تلك الطريقة إىل طريقة األدباء املتذوقني، فقد حتس س  يفأما 

  –شار إىل خفي األخذ وظاهره ومقبوله ومردوده، وتلك أمواطن اجلمال ومواضع القبح، و 
 .756دراسة الشعر ونقده يفاملثلى الطريقة  -كما يقول

 اإلبداع أو اخللق الفين، و يفومن العجيب أال يدرك  بشري خلدون قيمة قراضة الذهب 
 مشكلة السرقات بوجه خاص. يف

ولعل  مرد  عدم اإلدراك يرجع إىل أنه ظن أن القراضة أول حماولة قام هبا ابن رشيق لبحث 
ة كما يقول والسبب عنده أنه كان حريصا مكتمل –لذلك  –قضية السرقات، فلم تأت 

هتمة خطرية حتطُّ  –الشك  –على الدفاع عن نفسه وإبعاد تلك التهمة اليت ر مي هبا، وهي 
 من مكانته وقدرته على قول الشعر.

 يفخلدون : لكن ابن رشيق قد وعد بأنه سيعرض لقضية السرقات بشري ويضيف 
البن رشيق أورده  هذا على نص   يفمكان آخر، ليتناوهلا بصورة أكثر تفصيال، وقد اعتمد 

                                                           
 .11، ص قراضة الذهب  751
 .711-717، ص ق ونقد الشعرابن رشيانظر:   756
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العمدة استغرق منه عدة  يفحيث يقول: فقد خص  السرقات بباب مستقل   ،القراضة يف
 .754صفحات

العمدة، موردا أهم ملحوظات ابن  يفخلدون لقضية السرقات كما هي بشري مث يعرض 
ذلك ، لكنه مع ذلك استطاع أن يعدد أنواعها،  يفال بأنه ال جديد رشيق وآرائه، مث ق

ويذكر أصنافها وأجزاءها، مما يدل على أنه كان متفهما للمشكلة، مدركا ألخطارها 
ومشكالهتا. ويضيف: لكنه كان منتظرا منه أن يقدم تعريف علميا ملشكلة السرقات 

يع والتمثيل، السيما وهو متهم هبا، ومالبساهتا قبل أن يكلف نفسه عناء التبويب والتفر 
 القراضة، ووعد بأن يطرح القضية بصورة أكثر تفصيال.  يفوسبق أن عاجلها 

مث يعود ويقول بأن ابن رشيق قد حاول أن يقد م دراسة مفص لة، وهو أن السرقة ال 
 البديع واملخرتع الذي اختص  به شاعر بعينه. يفتكون إال 

هذه القضية ناقدا معتدال، ولذلك أحنى بالالئمة  يف أق قد بدمث يؤكد على أن ابن رشي
 حتامله على أيب الطيب. يفعلى ابن وكيع 
خلدون إىل أن هذه التفريعات ألنواع السرقة هي أقرب إىل علم البديع منها  بشري ويشري

 -كما يقول  –وقد تطرق هلذه األنواع غري واحد من النقاد، لكن ابن رشيق  ىل النقد،إ
توس ع فيها، واخرتع بع  أمسائها ومصطلحاهتا، وأهنا أحلقت فيما بعد بعلوم البالغة، ألن 

 . 755نون فيهاأخذوا يتف الشعراء
حديثه  يفخلدون الذي أوردت خالصة هنا، فأقل نظرة بشري ولن أتوقف عند كالم 

رأيه وحكمه،  يفمضطربا غري واضح  أغري أين ال بد أن أشري إىل أنه بد  ،تكفينا مؤونة ذلك
بع ، وعدم تركيزه فيها ،  يفوال أدل على ذلك من جتزئة أحكامه وآرائه وتداخل بعضها 

                                                           
 .226، ص احلركة النقدية على أيام بن رشيق  754
 .211-211، ص نفس املصدر  755
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بل وحتوله فيها إىل ما يشبه التناق . ولعل  مرد  ذلك كله راجع إىل عدم وضوح الرؤية لديه 
هذه القضية كما حبثها ابن رشيق وأكرب سبب هلذا التخليط وأوضح دليل يدل  يفأصال 

القراضة قبل العمدة، وانطالقه من هذا  يفعليه هو حكمه بأن ابن رشيق قد عاجل السرقات 
 يفاحلكم، ومل يعلم بأن القراضة ألفت بعد العمدة، وقد أشار ابن رشيق نفسه إىل ذلك 

 يف يقرأ القراضة كاملة، وإال لوقف على إشارة الرجل إىل ذلك القراضة . ولكنه فيما يبدو مل
أكثر من موضع، وهل أوضح وأصرح من قوله : .. وقد علمنا أن الكالم من الكالم 

األخذ على ضروب، أنا ذاكر منها ما أمكن وتيسر، إذ  يفمأخوذ، وبه متعلق واحلذق 
كتاب العمدة مما يراد أو   يفليست هذه الرسالة موضع استقصاء، ال سيما وقد فرغت 

خلدون على ما ترى من االضطراب واالهتضام حلق  بشري . ولذلك جاءت أحكام759أكثره
 القراضة خاصة. 

وس ب ق  العمدة القراضة أمر واضح، وقد أدركه الذين درسوا ابن رشيق، خاصة منهم 
لوف، خم عبد الرؤوفحممد هدارة، و مثل  الذين تعرضوا لبحث قضية السرقات عنده، 

القراضة اليت أمجعوا  يفالعمدة أوال، مث  يفولذلك فقد عرضا لبحث هذه القضية عند الرجل 
 .791مشكلة السرقات يفعلى تأكيد روحها الفنية وقيمتها 

                                                           
 .11-17، ص قراضة الذهب  759
سبق قريبا رأي خملوف، أما  هدارة، فقد عرضنا لرأيه يف مفهوم األصالة عند ابن رشيق وعالقة ذلك مبشكلة السرقات،   791

وإشارته بتفهم ابن رشيق ومرونته يف ذلك. وأيضا فقد قال يف ابن رشيق: يعدُّ أبو علي احلسن ابن رشيق القريواين من القمم 
. والثاين : العمدةمشكلة السرقات يف كتابني له من كتب النقد العامة: أوهلما كتاب الشاخمة يف نقدنا العريب وهو يتناول 

. كما يشيد هدارة بالقراضة بوجه خاص حني قال بأن ابن 117، ص مشكلة السرقات يف النقد العريب. قراضة الذهب
قد عوض يف القراضة الىت ظهرت  رشيق فيها خطرات نفسية وأفكارا عميقة جديدة جديرة باإلعجاب والتقدير. كما يرى أنه

. من املراجع 121-119فيها شخصيته قوية واضحة عن دراسته يف العمدة اليت اتسمت باجلمود البالغي . انظر: ص 
وهو أفضل من رأيته  –ذاته. أما حمقق القراضة يف ثوهبا اجلميل األستاذ املغريب الشاذيل بوحيي فقد قر ر يف مقدمة التحقيق 

أن قراضة ابن رشيق ليست دراسة يف السرقات بقدر ما هي دراسة فنية ذاتية يف قضية اخللق الفين يف  –القراضة فهما لطبيعة 
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ولكن عجيب أال يكون مثل ذلك من أخينا بشري خلدون، وهو الباحث النقدي املغريب 
 ماء.  نقد نقادنا املغاربة القد يفاحلصيف الذي ختصص 

أيٍّ منهما ةمكن أن  يففماذا عن موقف مشكلة السرقات من البالغة والنقد، و  :وبعد
 ؟تصن ف

 يفيبدو أن الروح البالغية اليت ات سم هبا منهج أغلب البالغيني والنقاد السابقني 
أو بع   –دراستهم لقضية السرقات هو الذي دعا متأخري البالغيني إىل أن يلحقوها 

ذلك بع  النقاد  يفوقد تابعهم  ،علم البديع بوجه خاص يفحوث البالغة، و بب -أنواعها
ذلك،  يفوالدارسني البالغيني من احملدثني، غري أن البع  اآلخر من هؤالء قد خالفهم 

 ورأى أهنا قضية نقدية خالصة.   
القضايا النقدية،  يف -كما ترى  –درستها  أما عن موقفي من السرقات، فقد صنفتها و

ألين رأيتها ألصق بالنقد حسب مفهوم املنهج العلمي والفين احلديث، ذلك أهنا ترتبط 
بعملية اخللق واإلبداع الفين وتطوُّره ومتابعة هذا العمل، وهذا التطور من حيث التأثري 
 واالتباع والتقليد ومدى تأثر الالحق بالسابق ...ومن هنا كانت قضية ذات صلة وثيقة

االتباع أو التجديد ... وهذا جيرُّنا إىل  يفخلقه وإبداعه وتطوره ومتابعته  يفبالعمل الفين، 
وكذلك إىل قضية القدمي واجلديد، وكل هذه القضايا من صميم ، قضية األصالة والتقليد

                               النقد األديب. 
    
 

                                                                                                                                                                             

الشعر وتطور ذلك اخللق، وأهنا صورة فذ ة من ذهن ابن رشيق وتفكريه الشخصي، وتفقهه ليس يف الصناعة الشعرية، وإمنا 
 .    6.  انظر ص فيما هو أبعد من ذلك، قضية اخللق واإلبداع للشعر
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 الباب الخامس
 ميزان النقاد العرب فيزلة ابن رشيق ـمن

 عند النقاد القدامىزلة كتاب العمدة ـالفصل األول : من  6-1 

 رأي ابن خلدون   6-1:1

أيام  يفمقدمة كتابه العظيم "كتاب العرب وديوان املبتدإ واخلرب  يفيقرر ابن خلدون 
أثناء حديثه فيه عن علم  ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب"، العرب والعجم والرببر

من املغاربة، ويبني علة ذلك، ونصيب أهل  -البيان –البيان أن املشارقة أقوم على هذا الفن 
واهلل  -املغرب منه، فيقول: "..وباجلملة، فاملشارقة على هذا الفن أقوم من املغاربة، وسببه

العمران، واملشرق أوفر  يفالعلوم اللسانية، والصنائع الكمالية توجد  يفأنه كمايلٌّ  -أعلم
عمرانا من املغرب كما ذكرناه، أو نقول: لعناية العجم وهم معظم أهل املشرق كتفسري 
الزخمشري، وهو كله مبين على هذا الفن  وهو أصله، وإمنا اختص  بأهل املغرب من أصنافه 

عددوا أبوابا، علم البديع خاصة، وجعلوه من مجلة علوم األدب الشعرية، وفرعوا له ألقابا، و 
ونوعوا أنواعا، وزعموا أهنم أحصوها من لسان العرب، وإمنا محلهم على ذلك الولوع بتزيني 
األلفاظ، وأن علم البديع سهل املأخذ، وصعبت عليهم مآذخ البالغة والبيان لدقة أنظارمها، 

يق وكتاب البديع من أهل إفريقية ابن رش يفوغموض معانيهما، فتجافوا عنهما، ومم ن أل ف 
 . 791العمدة له مشهور، وجرى كثري من أهل إفريقية واألندلس على منحاه

                                                           

 .112، ص 7، ط.مقدمة ابن خلدونابن خلدون،    791   



245 
 

علم البيان بني املشارقة واملغاربة، وةمتدح كتاب العمدة،  يفوهكذا يقرر ابن خلدون رأيه 
بأنه الكتاب املشهور الذي سار على منهجه وأفاد منه وتأثر طريقه كثري من أهل إفريقية 

 واألندلس. 

أكثر من موضع من مقدمته، فأثى عليه  يف ابن خلدون على العمدة وصاحبه وقد أثى
صفحتني من مقدمته على شروط عمل الشعر  يفبعبارته املشهورة، وذلك حني حتدث 

ذلك من ابن  يفصناعة الشعر ووجوب تعلُّمه، مفيدا  يفعقده  اوأحكام صناعته حتدث باب
ب العمدة، وهو الكتاب الذي انفرد هبذه كتا  يفرشيق. يقول: ...ذكر ذلك ابن رشيق 

 . 792الصناعة وإعطاء حق ها، ومل يكتب فيها أحد قبله وال بعده مثله
كتاب   يف يفآخر هذا الباب: وباجلملة، فهذه الصناعة وتعلُّمها مستو  يفوقال أيضا 

العمدة البن رشيق، وقد ذكرنا منها ما حضرنا حبسب اجلهد ومن أراد استيفاء ذلك، فعليه 
  .791بذلك الكتاب، ففيه البغية من ذلك...
مقدمة كتابه القي م املشار إليه، والذي  يفالعمدة أثبتها  يفهذه أقوال ابن خلدون ورأيه 

 عمران. علم التاريخ واالجتماع وال يفي  ع دُّ مصدرا فذا 
ابن  حق  كتاب عظيم وعامل فذ، العمدة و يف، وأقواله هذه شهادة كبرية من عامل كبري

منهجا  –إن الكتاب وصاحبه مشهوران، فقد احتذى هذا الكتاب  رشيق. وعلى هذا،
حق  -الكثري من أهل إفريقية واألندلس، ومن أعلم من ابن خلدون وهو العامل -وتأثرا
ابه وبسواه ممن عاصره أو أتى بعده متأثرا به، فال أعالم منه بتلك بابن رشيق وبكت -العلم

 األصقاع، فهم أهله وجريانه.

                                                           
 .147، ص نفس املصدر  792
 .141، ص نفس املصدر  791
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اختصاص أهل  -يف عبارته السابقة-ولكن  ابن خلدون خيطئ احلق والصواب حني يقرر
املغرب بعلم البديع خاصة دون غريه من فنون البالغة، كما أخطأ يف حق  قومه وبين موطنه 

علة ذلك، سهولته وقرب مأخذه، ونزوعهم إىل  يفبالبديع فقط، وحني يذكر  حني خص هم
والبيان عليهم، ومما يزيد خطأه 797البهرج اللفظي، وصعوبة مطلب علمي البالغة )املعاين(

 البديع من أهل إفريقية ابن رشيق... يفتأكيده إياه بقوله : ..وممن ألف 
البديع فقط،  يفوإن ذلك ال يستقيم البن خلدون حبال من األحوال، فاملغاربة مل يؤلفوا 

على  -علوم البالغة والشعر يفوهو واحد منهم، بل إمام من أئمتهم  -ومل يقتصر ابن رشيق
كتابه العمدة كما   يفالبيان كذلك، فأثبت أبوابه  يفالبديع دون غريه، بل ألف  يفالتأليف 

 . 791من علم املعاين والفصاحة أخذ بأطراف
العمدة وصاحبه، واملتمثل بعبارته السابقة شهادة حق،  يفواحلق أن  رأي ابن خلدون 

حق كتاب خالد جدير هبذا الثناء، وتلك الشهادة من عالمة كبري، ورجل  يفوثناء خالد 
ارا يهتدي خبري، وناقد بصري، لقد وسم الكتاب بالشهرة، وأنه لشهرته وفضله صار قدوة ومن

هذا السبيل، من أهل إفريقية واألندلس وسوامها من األمصار من عهد ابن  يفبه السالكون 
بانفراده  -كذلك بعبارته الثانية  –رشيق إىل عصر ابن خلدون وإىل عصرنا هذا. ويقطع 

هبذه الصناعة، صناعة الشعر، وتوفيته حقها، فلم يكتب فيها أحد قبله وال بعده مثله. كما 
ذلك الكتاب، وحييل عليه  يف يفبأن أمر هذه الصناعة وتعلُّمها مستو  -بكلمته الثالثة -يقرر

 .796 ملن أراد استيفاء ذلك إذ فيه البغية

                                                           
 . 111، ص 1،ج مقدمة ابن خلدون :علم البالغة، انظر ،كما عرف عند املتأخرين  ،يسمي ابن خلدون علم املعاين  797
، كما عقد بابا يف النظم، وفيه حتدث عن مسائل من هذا الصنف 211، ص 1، جلعمدةفقد عقد بابا يف اإلجياز، ا  791

 .26، ص 1، جالعمدةالبالغي. انظر 
 .112-111، ص مقدمة ابن خلدون،   796
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رأي  يفإنه الكتاب املشهور القدوة.. املنفرد هبذه الصناعة وإعطاء حقها، واستيفائها 
عن خربة  -التمجيد يفغ وأبل -بال حماباة –الثناء  يفابن خلدون. فأيُّ عبارات أقوى 

الثناء واإلشادة  يفأبلغ وأكد وأصدق  –كذلك   –من تلك العبارات؟ وأي عبارة  -وعلم
 –كما ترى   -والتوجيه من قوله: ..فعليه بذلك الكتاب ففيه البغية...؟ إهنا عبارة موجزة

 الثناء والتوجيه. يفولكنها حتمل ما حتمل من بالغة وتوكيد 
الرضا واالعرتاف  يفواضحة صرحية صادقة،  –كما ترى   –وعبارات ابن خلدون 

جمال صناعة  يفإسباغ التقدير والثناء على هذا الكتاب وقيمته العلمية والفنية  يفبالفضل، 
موقفا صرحيا صادقا، ورأيا واضحا  –بذلك  –الشعر ونقده. ولقد أعطى ابن خلدون 

 موض أو الطعن حبال من األحوال.جريئا، ال حيتمل التداخل أو الغ
، أو  وال ةمكن أن يغ  من موقفه ورأيه هذا ما قد عساه أن يقوم حجة لغرٍّ دعيٍّ

هذا الرأي، وأن ابن خلدون إمنا صدر فيه عن نزعة إقليمية، ألن  يفمتحامل م غرض، فيطعن 
دا. أقول: ال ابن رشيق مغريب مثله، فأراد أن يقيم هبذا احلكم لبين قومه ومصره فضال وجم

ةمكن أن يكون هذا، فذلك أمر مردود منقوض، وال يسلم ملد ع  أو متحامل، ألن ابن 
خلدون عالمة فاضل، له وزنه وقيمته مما ال ةمكن معه حبال أن حتكمه مثل هذه النزعة 
اإلقليمية الضيقة، مث إن الرجل صريح جريء يقول ما يعتقده ويؤمن به، وال خيشى لومة 

حكمه  يفولو كان حيايب  -باعتبار املفهوم الضيق -ولو كان فيه ضد بين قومهحىت  794الئم
قوامة  -كما مر    -ورأيه، أو حتكمه تلك النزعة اإلقليمية، وذلك املفهوم الضيق ملا قرر

املشارقة على علم البيان وفضلهم فيه، ويذكر لذلك األسباب املقنعة اليت يراها، وملا قرر  
 يفل املغرب بالبديع دون غريه من فنون اليالغة، بل ويذكر خطأ اختصاص أه –كذلك 

                                                           
 وذلك أمر اشتهر به، كما قال من اآلراء اجلريئة يف السياسة واالجتماع  وغريه.  794
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علة ذلك أسبابا هي ضد بين موطنه. مث إن ابن خلدون مل ينفرد بذلك احلكم وحده، بل 
  يفمن العلماء والنقاد من أثى على ابن رشيق، وقال كلمة احلق  -كما حلقه–قد سبقه 

حنن نكرب هؤالء أن حيابوا الرجل أو يلقوا كتابه، كابن بس ام، والقاضي الفاضل، والقفطي، و 
 بأقواهلم وآرائهم جزافا.

ويشيد بسعة اطالعه على علوم العربية، وتضلعه وبصره بالنقد: وكان اطالعه ومعرفته 
بعلوم اللغة وأسرارها واسعا، وأما معرفته بالنقد، فقد أمل  بكثري من كتب القدماء .. وال شك 

عمدة ابن رشيق، قد  يفوبعد: فهذا هو رأي ابن خلدون ر قد الشع يفأن اقتدار ابن رشيق 
شهادة حق  –فيما بعد  -فصلنا القول فيه، رأي واضح صريح، وعميق صادق، ولقد كان

تأث رها ومتث لها الكثري من منصفي الدارسني احملدثني، وقلما يعرض دارس منهم هلذا الكتاب، 
 برأي ابن خلدون وشهادته، وال عجب...  فيعطي  فيه رأيا دون أن يعضد أو يطرز رأيه

 
 منزلته عند النقاد المحدثين :  الفصل الثاني  6-2

اجتاهني  يفوبالوقوف على آراء الدارسني والنقاد احملدثني، وبالنظر فيها يتبني بأهنا تسري 
 ةمثالن طائفتني :  

 
 النقاد المنصفون            6-1:2
كتابه احلركة النقدية على   يفومن هؤالء الدارسني هو بشري خلدون  :بشير خلدون -ء

كل   يفأكثر من موضع من كتابه، و  يفأيام ابن رشيق املسيلي، حيث حتدث عن العمدة 
العمدة تتوجيا  يفجمال البحث النقدي، فريى  يفمناسبة يشيد بالكتاب، ويقرر قيمته والفنية 

الشمول  يفغرب، فهو بداية النضج للحركة النقدية، املشرق وامل يفجلهود العلماء والنقاد 
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ابن رشيق ناقدا ناضجا واضح الشخصية، يتدخل ويعطي رأيه فيما  يفوالعمق، كما يرى 
 يورده من آراء وأقوال، عالوة على ما يضيفه بنفسه بذوق األديب، وحسن الشاعر الفنان.

حماسن الشعر  يفونقده، أو  صناعة الشعر يف:... ويأيت كتابه العمدة خلدون ويقول بشري
 .795املغرب واملشرق على حد سواء... يفوآدابه تتوجيا جلهود األدباء والعلماء والنقاد 

إذن أن تتقدم حركة النقد وتتطور وتظهر  د  ب   قوله أيضا، ويقول: ..وكان ال يفواستطرد 
بصورة أمشل وأعمق عند شخص آخر يكون أكثر ثقافة وأبعد نظرة وأوسع أفقا وأعمق 

كان هذا الشخص هو ابن رشيق املسيلي، الذي طلع علينا بكتابات عديدة،  فعال تفكريا و
 . 799حماسن الشعر وآدابه... يفوعلى اخلصوص كتابه القي م العمدة 

، وإمنا  لةول: ومل يكن دور ابن رشيق وهو يعرض لنا هذه اآلراء املختلفة رواية ناقمث يق
كل مرة يتدخل ويعطي رأيه هو كناقد حصيف متزن، وأديب متميز ذواقة، وكشاعر   يفكان 
   .111س...فنان حي

فهمه لقضية اخللق  يفأن ابن رشيق أبعد نظرة وأكثر وعيا  -موضع آخر يف –ويقرر 
ين، إحدى القضايا النقدية الكربى، ...ذلك أن ابن رشيق كان شاعرا فنانا قبل واإلبداع الف

أن يكون ناقدا، يستعمل ذوقه كأديب وحسه كفنان وعقله كمثقف، ومن هنا كانت نظرته 
إىل الشعر نظرة متكاملة، بل هي نظرة ناقد متذوق يدرك عناصر اجلمال ويعرف أسراره 

مما قاله النقاد األوائل...  –كأيٍّ ناقد كان   -ابن رشيقوخفاياه..ويضيف: نعم لقد استفاد 
غري أننا ال نستطيع  أن نظلم ابن رشيق وندعي أنه كر ر أقواهلم وآراءهم ومل يأت بشيء 

                                                           
 .111، ص قاحلركة النقدية على أيام ابن رشيبشري خلدون،   795
 .116، ص نفس املصدر  799
 .114، ص نفس املصدر  111
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جديد مثلما صنع بع  النقاد املعاصرين، فلقد كان لزاما عليه أن يستعرض أقوال من سبقه 
  111م ذلك برأيه...من النقاد كما يقضي املنهج العلمي مث خيت
كل ما كتب، على أن سعة ثقافته   يفثقة  له ويرى خلدون أن ابن رشيق: ...كان

وقدرته على الكتابة والتأليف تنأى به من أن يكون جمرد ناقل أو راو، فلقد كان شاعرا 
فحال وأديبا متضلعا، وناقد فذا وإذا ما أتى ابن رشيق بآراء غري منسوبة إىل أصحاهبا، فإمنا 

من اآلراء العامة اليت تواردت على ألسنة النقاد واشتهرت بينهم، ال خيتص هبا أحد  هي
 .112مقدمته يفمنهم دون اآلخر. وذلك ما تصوره ابن رشيق، وصرح به 

جهل  -واحلال هذه -لقد متثل ابن رشيق هذه اآلراء العامة زادا ثقافيا وفكريا. وسواء
، فاحلق معه والصواب إىل جانبه، خاصة أصحاب هذه اآلراء أم نسي أن ينسبها إليهم

ذكر من أفاد منهم واستشهد بآرائهم، مث إن الرجل  يفوالرجل أمني غاية األمانة، صريح 
يتدخل فيما يعرض له من آراء ويبني موقفه منها، كما أن ذوقه األديب، وحس ه الفين، وقدرته 

كما قال بشري   -ليف، لسعة علمه وثقافته، كل ذلك يربأ به أن يكونأعلى الكتابة والت
جمرد ناقل أو راو، ويدح  ما أراد أن ينسبه إليه أصحاب األحكام املتطرفة،  -خلدون

 واآلراء املتحاملة اليت عمادها نظرة عجلى تعوزها احلجة والدليل. 
 
ر، فقد حتدث عن  ومنهم حممد الفاضل بن عاشو  محمد الفاضل بن عاشور: - ــبـ

بتحقيق حممد احلبيب ابن  منهاج البلغاء وسراج األدباءكتاب العمدة أثناء تقدةمه لكتاب 
اجملال  يفاخلوجة، ونو ه عاشور بالعمدة، وأشاد بصاحبه إشادة العارف حبقهما ومبنزلتهما 

ب البالغي والنقدي.. قال: .. وكنت كلما أردت أن أرجع مبوضوع من كتاب حازم إىل كتا
                                                           

 .116-111، ص نفس املصدر  111
 .14-16، ص 1، جالعمدة  112
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البن  العمدةلقدامة، أو نقد الشعر البن األثري، أو  املثل السائرمن كتب األدب املشهورة: 
تناول املوضوع وعرضه، وتأصيله، وما لغريه من  يفرشيق، أدركت اختالفا بينا بني ما حلازم 

ويضع عاشور كتاب العمدة رائدا لنقد  111رجال النقد اآلخرين ممن سبقه أو من حلقه...
كتب نقد   يفوالتأصيل بني كتب نقد الشعر، وذلك حني يقول: ..كما جند أنفسنا التوجيه 

كتاب   يفكتاب ابن رشيق، ونقد مقارنة كالذي   يفالشعر بني نقد توجيه وتأصيل كالذي 
 117.املوازنة

 يفمنزلته الالئقة به، حني وضعه بكلمته األوىل  يفولقد وضع عاشور كتاب العمدة 
عبارته الثانبة ضمن جمموعة كتب النقد األصيلة،  يفمصاف كتب األدب املشهورة، ووضعه 

التوجيه  يفبل رائدا تلك الكتب اخلاصة بنقد الشعر، واليت تنحو منحى متميزا ذا قيمة فنية 
 صيل النقدي..أوالت
 
حممد احلبيب بن  ،ومن هؤالء الباحثني املنصفني :محمد الحبيب بن الخوجة - جـ
أليب احلسن حازم القرطاجين، فقد شفع  منهاج البلغاء وسراج األدباءحمقق كتاب   اخلوجة

، عرض فيها لكتاب البالغة والنقد اليت اعتمد عليها املنهاجالتحقيق بدراسة وافية لكتاب 
وقد أبدى فيه الرأي احلق حيث يقول ... ومن  حازم، ومن بني تلك الكتب كتاب العمدة،

مل يسمها أو  بن رشيق..وإنالعمدة كتاب الكون حازم قد عرف معرفة دقيقة    يفشك 
علم الشعر لذلك  يفصاحبها، فقد كانت أفخم وأمت ما صن ف  أغفل ذكر

                                                           
 .6، ص منهاج البلغاء وسراج األدباءحازم القرطاجين،   111
 .5، ص منهاج البلغاء  117
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.ويستدل اخلوجة على وقوف حازم على عمدة ابن رشيق وغريه بأنه قد تناول 111العهد...
 . 116موضوعات تلك الكتب وأشار إىل مباحثها

وقوف حازم على كتاب العمدة البن رشيق، ألنه أفخم وأمت  يفوجة الرأي قطع اخل يفو 
تناول بع  املوضوعات  يفعلم الشعر حىت ذلك العهد، وألنه قد أفاد منه  يفما صنف 
 واملباحث.
هذا ما يشهد للعهد للعمدة بعظم القيمة ورفيع املنزلة بني كتب  يفقطعة الرأي  يف :أقول

 البالغة والنقد.
حق العمدة  يفال نلبث وحنن نقف منه على مثل هذا الرأي الصائب العادل  ولكننا

 حىت خيرج علينا بعده بقليل برأي آخر ما كنا نتوقعه منه، فهل تناق  مع نفسه؟..
اقرأ قوله، معددا مزايا كتاب منهاج حازم، حماوال املقارنة بينه وبني عمدة ابن رشيق الذي 

التأثري.. يقول : هذا ويتميز الكتاب إىل جانب ذلك وصفه من قبل بالشمول والكمال و 
 بعدة خصائص ناجتة عن طبيعة املؤلف نفسه، وعن صورة تفكريه، ففي أسلوبه اتساق، و

صن ف  يفطريقة الشرح والبيان لكثري من املعضالت ميل إىل التفصيل والتحليل، ال جتد  يف
 
امل

عمدة ابن رشيق، بل هو كما اختار حازم علمي يرشح  يفأثرا للتزويق أو التشويق كما 
    114اجلمل القصرية... األكثر يفباجلد والبساطة، ويعتمد 

وإنين أتساءل: أيُّ تزويق أو تشويق قصد حممد احلبيب حىت ةمكن لناقد وشاعر أصيل  
أن ينقاد  -روح الشاعر وذوق األديب -كابن رشيق أن يركبه، وهو من تأىب روحه وذوقه

 أسلوب مزو ق أو عبارات مشوقة، إن أسلوبه فين مجيل بطبعه، واضح العبارة سهل إىل
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 يفالرتاكيب، ال أثر فيه لتزويق أو تشويق بغري طبعي، يتضح ذلك جبالء ألدىن ناظر 
قد جاء كتابه مزجيا صادقا من فن الشاعر  العمدة، كيف ال وهو الشاعر األديب،
سهولة وصفاء عرض،  يففكر العامل اخلبري، كل ذلك وإحساسه، وذوق األديب الل ماح، و 

هو النقد األصيل املوج ه، القائم  -حقا –وجودة حتليل، ودقة استنباط وملحوظة.. وذلك 
على الذوق الفين اخلالص واإلحساس الشعوري الصادق، وعمق التجربة، ومشول النظرة 

ية، فلم خيالطه أو يفسده منطق أو واخلربة، حىت جاء قريبا حمب با إىل النفوس والطباع السو 
 شيء. يففلسفة هيلينية يونانية ليست من العرب وذوقها وخصائص عقليتها وطباعها 

املغرب، فيذكر أهنا  يفويتحدث أمحد أمني عن حركة النقد األديب  :أحمد أمين -د
، إىل كتب األدب لديهم، مث ارتقت حىت استقلت حركة واضحة املعامل  يفبدأت نتفا متناثرة 

النقد  يفاملغرب حركة جيدة  يفذلك يقول: وظهرت  يفأن ت  و جت بكتاب العمدة.. و 
كتب األدب عندهم.. مث ارتقى هذا حىت صار موضوعا   يفاألديب، وردت أول األمر نتفا 

قائما بنفسه، وتوجت هذه احلركة بكتاب العمدة البن رشيق، وأعالم الكالم البن شرف، 
كتابه العمدة فن    يفالنقد األديب. مث يضيف: وقد نقل ابن رشيق  ومها من خري الكتب يف

إىل نقد  -كما فعل صاحب املوازنة والوساطة  -النقد من نقد شاعر خاص أو شعراء معينني
 .115للشعر عامة...

كتاب العمدة، هذا الرأي اجلريء املنصف، املعتمد   يفوهكذا يسجل أمحد أمني رأيه 
املغرب، فما إن  يفعلى النظر املتأمل والدراسة املتأنية. إن العمدة تاج تلك احلركة النقدية 

اكتملت تلك احلركة ونضجت، وما إن استقلت وقامت بنفسها، واضحة املعامل والسمات، 
 يفخامتا وتاجا لتلك احلركة النقدية  مكتملة املظاهر واملقومات، حىت خرج كتاب العمدة
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النقد األديب  يفأكمل صورها. بل إن عمدة ابن رشيق وأعالم ابن شرف من خري ما كتب 
املشرق واملغرب على حدٍّ سواء. وليس هذا فحسب، بل إن العمدة يعدُّ بداية رحلة  يف

 يف –مق وأعم أع –تاريخ النقد األديب عند العرب، وإنه نقلة  يفجديدة، ونقطة حتول 
مظاهر تاريخ ذلك النقد ومساته، لقد نقل ابن رشيق بكتابه العمدة فن  النقد من نقد شاعر 
 خاص أو شعراء معينني إىل نقد للشعر عامة. وحسب ابن رشيق ذلك وكتابه جمدا وقيمة.

  
ابن رشيق العامل والناقد  يفوأما حفين حممد شرف، فريي   :حفني محمد شرف -هـ 
تناوله لقضايا البالغة والنقد، كما ةمتاز بدقة التنظيم وحسن  يفالبعيد عن االضطراب  املركز،

كتابه الصور البيانية..   يفذلك يقول حفين  يف الرتتيب والتبويب، دون استطراد أو تكرار.. و
حني يتحدث عن كلمة : بالغة، مدلوهلا وتطورها: ..مث انتقلنا إىل كتاب العمدة وتقابلنا 

رشيق، فوجدناه ةمتاز عمن سبقه من العلماء بالبعد عن االضطراب، وأنه يتناول مع ابن 
الفكرة الواحدة، فيناصرها ويدرسها دراسة هادفة ممحصة، كما أنه كان أحسن من سابقيه 
تنظيما وترتيبا وتبويبا، فال استطراد وال تكرار. وال غرو، فابن رشيق كان أكثر فهما ونضجا، 

اجا من العلماء املتقدمني عليه زمانا، وال أدل على ذلك من أن  فهمه وأحسن برهنة واستنت
 .119العصر احلديث.. يفللبالغة كاد يقرتب من فهمنا هلا 

 -واقعيتها، فابن رشيق عامل وناقد مركز ونستظهر من رأي  حفين شرف صدق النظرة و
رأيه  يفه، ناضج فهم يفتأليفه ومعاجلته ملوضوعاته، منظم مرتب، دقيق  يف –غري مضطرب 

وفكرته، يعتمد الفن والذوق القائم على املدارسة والدربة مع املوهبة اخلاصة أساسا للحكم 
 النقدي. 
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وقد عرض شوقي ضيف كتاب العمدة عرضا تارخييا موجزا استفتحه  :شوقي ضيف -و
حاول  ف هذا الكتاب احلسن ابن رشيق القريواين.. وقد وز عه على حنو مئة باب،بقوله: أل  

فيها أن جيمع ما كتب عن صناعة الشعر ومسائله البيانية والبديعية عند املصن فني من 
  111قبله..

عرض أبواب الكتاب وموضوعاته على النحو الذي أشرنا إليه، مبينا إىل أي  يفمث أخذ 
 حدٍّ تأثر مبن سبقه، واجلديد الذي حيسب له مما أضافه. 

حبث  يفقد متسر ع، قريب النظر، مل يكن عميقا وقد قرر شوقي ضيف أن ابن رشيق نا
الصناعة الشعرية، وذلك حني حيكم بأن مذهب أيب متام والبحرتي مذهب واحد، هو 

ألفاظهم  يف، كما انتقده بتضييق الباب أمام الشعراء والكتاب 111مذهب الصنعة أو البديع
أن يتجاوزوها، كما أن  وأساليبهم، حني قر ر بأن للشعراء ألفاظا معروفة، ال ينبغي هلم
 .112للكتاب ألفاظا مس وها الكتابية، ليس هلم أن يعدوها إىل غريها..

 يفضيف بأن ذلك يصو ر مدى ما أصاب أساليب الشعر والنثر كذلك شوقي ويرى 
أذهان النقاد وعلماء البالغة من التحجر، ولو أهنم فتحوا الباب واسعا أمام الشعراء 

 أمامهم مطلقا فسيحا، لكان أمجل وأليق، وأدعى للتحليق واإلبداع. والكتاب، وجعلوا اجملال
مث إن ابن رشيق مل يقصد التضييق على الشعراء باملفهوم الذي أراد أو فهمه، إن ابن 

كان مرنا مع الشعراء غاية املرونة. صحيح أنه قصر الشعراء   -وهو الشاعر اجملرب –رشيق 
نه استثى من ذلك أن يريد الشاعر التطرف مثال على ألفاظ معروفة وأمثلة مألوفة، ولك
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فلسفة أو خيالطه مبنطق، ولكنه ينكر  -باستعمال األلفاظ األعجمية على سبيل الندرة أيضا
 .111عليه أن يكون ذلك مطلبا يبين عليه شعره
إجازة للشاعر أن يدخل بني ألفاظه العربية  يففأين التضييق؟ بل أيُّ مرونة ومساحمة 

؟ وأيُّ مساحمة ومرونة يءش يفظا أعجمية ليست من الشاعر ولغته وقومه الفصحى ألفا
بالفلسفة واملنطق، وذكر األخبار واحلكايات ؟ إن  -ولو بقدر -أبعد من إجازته اإلملام

مفهوم ناقدنا الشاعر: ما  يفللفلسفة واملنطق واحلكايات بابا آخر غري الشعر، وإمنا الشعر 
لطباع..، وهذا املفهوم للشعر هو بابه الذي بين عليه، ووضع أطرب، وهز  النفوس، وحرك ا

 .117له كما يقول
فأين التضييق مع هذه اإلجازات، وتلك املساحمات املرنة، وهذا املفهوم للشعر؟ بل إن 

املساحمة بعيدا، ومل يضيق عليهم باب  يفذلك مما قد يؤخذ عليه، حيث ذهب مع الشعراء 
وس ع وفسح هلم فيه، وأيُّ مساحمة أو توسع أبعد من ذلك،  القول كما احتج احملتج، وإمنا

 وأىن  هلم هذا لو مل يكن شاعرا فهم معى الشعر وأدرك رسالته وعاىن جتربة.
وإين أتساءل : إذا كان ابن رشيق وهو الشاعر اجملرب والناقد العامل، واملعاصر للحركة 

الحيسن أو يستعجل إصدار  -ذه احلالمع ه –قمة ازدهارها، إذا كان  يفالفكرية والنقدية 
الصناعة الشعرية، فمن ذا الذي حيسنها ؟ . كيف وقد أصدر كتاب العمدة  يفاألحكام 

تعلم هذه الصناعة ونقدها، واملشهود له بالفضل والقيمة العلمية  يفوهو الكتاب املختص 
أمر هذا الشعر من هذا اجملال، ويكفيه فضال صدوره عن شاعر جمرب، وإمنا يعلم  يفوالفنية 

 دفع إىل مضايقه كما يقول البحرتي.
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دقة مجعه لآلراء  يفأن قيمة العمدة ليست  -حيث نو هنا أكثر من مرة –ولعلنا نعلم 
 يفإضافاته املتنوعة، سواء  يف -قيمة الكتاب يفوهو أمر مهم  -فحسب، وإمنا كذلك
مقارنته بني اآلراء وحماولته  يفآرائه وملحوظاته النقدية الصائبة، أو  يفالفنون البديعية، أو 

 ظل شخصية مستقلة. يفالتوفيق أو املفاضلة بينها بأدلة قوية و 
 
  يفرشيق، حني رأى أنه قد أمل   : وقد أنصف عبد العزيز عتيق ابن  عبد العزيز عتيق -ز

مقصورا على اجلمع فحسب، كما  كتابه العمدة مبعارف سابقيه ومعاصريه، وأن جهده ليس
ظن خط ا بع  الدارسني غري املنصفني من احملدثني، وإمنا أضاف تفصيال جململ، واستيفاء 
ألقسام بع  الفنون، متو جا ذلك كله مبا عن  له شخصيا من آراء وملحوظات ذات قيمة 

 وشأن، تنم عن غزارة علم، ودقة فهم، وسالمة ذوق، وعمق إحساس.
دمة عرضه التارخيي املوجز ملباحث كتاب العمدة: والكتاب يتألف من جزأين مق يفقال 

ضمن حنو مائة باب، حاول مصن فه أن جيمع فيها كل ما وقف عليه مما كتب عن صناعة تي
الشعر ومسائله البيانية والبديعية، وكما يفهم من الكلمة اليت اقتبسناها من خطبة الكتاب، 

يب، ال عمل حبث ودرس، وإن كانت له من حني آلخر فإن عمله فيه عمل مجع وتبو 
 111التفاتات وتفسريات ومالحظات دقيقة، تنم عن سعة اطالعه وبصره بالشعر..

: أما احملقق عبد العزيز امليمين، فقد أثى على كتاب العمدة عبد العزيز الميمني -ح  
بابه،  يفالكتب املصنفة  ثناء ال مزيد عليه، ويسجل مزايا الكتاب اليت انفرد هبا من هوصاحب

العمدة جيدها حقا  يفتقريره لتلك املزايا، وإن أي  ناظر مصنف  يفومل جيانب الشيخ احلق  
. تأليف راوية ناقل وجهبذ  صناعة الشعر ونقده يفكتاب العمدة متمثلة فيه. يقول امليمين: 
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بصري على الشعر والشعراء، وإن كان ابن املعتز وقدامة الكاتب والقاضي اجلرجاين وأبو 
هذا الشأن، إال أن  استفاء املباحث  يفهالل العسكري وغريهم تقدموه إىل وضع كتبهم 

وتفريع األبواب والتنويع والنقد والتزييف واجلرح والتعديل مع رعاية اإلنصاف واستيعاب مجلة 
لكتاب والشعراء واملواد الالزمة هلم، ال يشارك كتاب صاحبنا فيها أيُّ  من أدوات ا
 . 116كتاب...

صنعة الشعر ونقده بكثري من اخلصائص والسمات اليت  يفالعمدة  تنعم، لقد انفرد
هذا الباب، فكان م ستويف املباحث، م ف ص ل اجململ، م نو ع  يفاستحق هبا لقب العمدة 
النقد والتزييف.   يفمل على اإلبرام والنق ، واإلشادة والتأكيد األبواب واملوضوعات، اشت

كل ذلك مبنطق مقنع وأسلوب أديب شاعري رفيع، مع روح اإلنصاف والتواضع، حىت فاق 
 هذا الفن . يفبذلك كل  من تقدمه من العلماء والنقاد ممن صن ف 

عدة  يفن خلدون ويشفع امليمين رأيه برأي ابن خلدون الذي قدمناه، قال: ذكره اب
. كما 114ذلك يفمواضع من مقدمته، ويدل على هذه املواضع، ويورد عبارات ابن خلدون 

يدلل على قيمة الكتاب وأمهيته وعناية الناس واهتمامهم به، وذلك بعكوفهم على قراءته 
كشف الظنون،   يفصره الصقل ي، ومس اه )العدة(، كما تودراسته واختصاره، يقول: واخ

 .115موفق الدين البغدادي أيضاواختصره 
كما وضع أبو بكر حممد بن عبد امللك الشنرتيين، املعروف بابن السراج النحوي، 

 .119خمتصرا لكتاب العمدة ونب ه على أغالطه فيه
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قال امليمين بعد هذا: ..وال يذهنب عليك أن يكون أمثال هذا النقد خيف  من شأن 
يه، والبحث عن فرائده، واحلرص على هتذيبه مما الكتاب شيئا، بل يدل على رغبة العلماء ف

يشني، حىت ال يبقى هنزة لكل قانص ولقى بني يدي كل القط. وهذا محزة األصفهاين 
وأيب  كامله يفتصحيف العلماء، وعليُّ بن محزة البصري أخذ على املربد  يفصنف كتابا 

 121إصالحه إىل غريهم.. يفنباته ويعقوب  يفحنيفة 
أبواب األدب  يفوي ثين امليمين على منهج ابن رشيق، حيث ضم ن كتابه حبوثا هي 

لالزمة اوموضوعاته، ليكون الكتاب قائما بنفسه، مشتمال على مجيع الفنون واملوضوعات 
آخر كتابه هذا عن عدة فنون من فنون  يفلألديب، يقول امليمين: .. وحبث ابن رشيق 

بنفسه، كباب األنساب وما يتعلق هبا، وباب أيام العرب،  األدب، حىت يصري كتابه قائما
وباب معرفة ملوك العرب، وباب اخليل ومذكوراهتا، وباب أغاليط الشعراء والرواة. قال: وهذا 

كتاب الصناعتني والوساطة أيضا، وباب منازل القمر وأنواعها، وباب   يفالباب مستويف 
 .121فنون الالزمة لألديباألماكن والبلدان إىل غري ذلك من أبواب ال

 
العصر احلديث حممد  يف: وممن اختصر كتاب العمدة محمد طاهر الجبالوي -ط 

طاهر اجلبالوي، حيث وضع خمتصرا له مس اه املختار من كتاب العمدة البن رشيق. وقد 
راجع هذا املختار األستاذ الكبري عباس حممود العقاد. ويقع هذا االختيار حتت سلسلة: 

( مئة وثالثني صفحة من القطع 111) يفمبصر،   وزارة الثقافة ،من تراثنا وإشرافنا خمتارات
 الوسط. و 
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مقدمته بأن صحبته لكتاب العمدة بدأت منذ العشرين  يفويذكر صاحب االختصار 
من عمره، فكان يعود لقراءته من آن إىل آخر كلما احتاج الوقوف على طرق األديب عند 
العرب. كما يذكر أنه كثريا ما راودته فكرة تلخيص هذا الكتاب وتقريبه للقارئ احلديث، 

الع هبذا العمل، فرجع إىل الكتاب رمسيا االضط -وأن هذه الفكرة حتققت حني و ك ل  إليه
 .122وهو من أعرف الناس به، وعاد إىل قراءته كما يعود الغريب إىل وطنه، كما يقول

ويتحدث اجلبالوي عن عناية العرب واملسلمني بكالمهم ولغة قرآهنم، ومظاهر تلك 
ك مبا العناية املتمثلة برصد حماسن وبدائع لغتهم وكالمهم، ووضعهم األصول والقواعد لذل

عرف بعلم البالغة والنقد، موضحا مكان ابن رشيق البارز واملهم من تلك العناية، ودوره 
تلك اجلهود.. يقول: ..كان العرب حريصني على مجع كالمهم،  يفالشامل القيم 

واردة من روائع النظم  واستخراج حماسنه وبدائعه وقد وضعوا أصوال وقواعد لكل شاردة و
كتابه العمدة، وع ين كثريا   يفه األدب العريب. وقد أمل  ابن رشيق بكل هذا والنثر، مما انفرد ب

بصناعة الشعر ونقده، وضرب األمثال من كالم الشعراء والبلغاء، وآي الذكر احلكيم، و 
 .121النبوية األحاديث

وقد عرض اجلبالوي بإجياز موضوعات العمدة وأبوابه. ويؤكد انفراد صاحب العمدة 
بأنه  –الشعر ومعانيه أثناء دراسته وحبثه ملوضوعات كتابه، الذي يقرر  يفلي بالبحث التحلي

 .127نقد الشعر يفمل يؤلف املتقدمون مثله 
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وممن أنصف الرجل: عبد الرمحن ياغي، الذي خدم األدب  :عبد الرحمن ياغي -يـ 
وضمنه والنقد العريب خدمة بارة، حني حقق ومجع ما استطاع التوصل إليه من شعر الرجل، 

 يفديوانا باسم ديوان ابن رشيق كتابا قيما، أر خ فيه للحياة العامة وللحركة األدبية والنقدية 
القرن اخلامس )القريواين(، وأبان عن موقف ابن  يفاملغرب العريب من خالل حاضرته الفكرية 

ابن رشيق حياة القريوان وموقف رشيق من هذه احلياة وتلك احلركة الفكرية... أعين كتابه 
 ( صفحة من القطع الكبري. 711) يف. ويقع الكتاب منها

احلديث عن ذلك وأجاد، وأبان عن مواقف الرجل من تلك احلياة،  يفولقد أفاض ياغي 
ابن رشيق  يفذلك كله النظر الواعي والروح املنصفة. وسنتبني رأي ياغي  يفوكان رائدة 

مبحث: ابن رشيق واحلياة الفكرية،  يفكتابه هذا؛   يفوكتابه العمدة من خالل ثالثة مباحث 
 ومبحث: ابن رشيق الكاتب، ومبحث: ابن رشيق الناقد. 

ففي مبحث موقف ابن رشيق من احلياة الفكرية: يؤرخ لبدايات الرجل الفكرية، وتدرجه 
 يفذلك حىت غلب عليه الشعر واألدب فنبغ فيهما، ولقد كان من نبوغه العلمي ما متثل  يف
 .121التأليف، حىت شغل جمالس عصره األدبية يفعه بالقراءة وسعة اطالعه ومنافسته ول
هذا املبحث أهم آثار الرجل، فيتحدث أول ما يتحدث عن كتابه  يفويستعرض  

املغرب بكتاب العمدة، فقد  يفالعمدة فيقول: ..ولقد تو ج حركة النقد األديب اليت ظهرت 
  -من نقد شاعر خاص أو شعراء معينني -ل أمحد أمنيكما يقو   –نقل به صاحبنا فن النقد 

إىل نقد للشعر عامة. و قال فيه ابن خلدون: وهو  -كما فعل صاحب املوازنة والوساطة
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الكتاب الذي انفرد هبذه الصناعة، وأعطاها حق ها، ومل يكتب فيها أحد قبله وال بعده 
 .126مثله

تقوم على أساسني مهمني؛ مها: القيمة ياغي: أن أمهية آثار ابن رشيق  عبد الرمحن ويقرر
الباب الذي كت بت فيه، وأهنا حفظت لنا كثريا من آثار السابقني ممن  يفالعلمية والفنية 

 .124عاصروه أو سبقوه ممن مل نعثر على كتبهم
ويعود إىل احلديث عن كتاب العمدة، مبينا قيمته النقدية مبا حواه من دراسات شعرية  

دبية والنقدية العربية: ولعل كتاب العمدة أن يكون دراسة مستوفاة كانت تشغل الساحة األ
لكل ما كان يشغل احلياة األدبية العربية من آراء حول الشعر والشعراء، ومناقشتها وإبداء 

  125بع  األحيان.. يفمث هو يتجاوز العرب إىل اليونان  ،الرأي فيها
حبوث كتابه العمدة،  يفب املزوق ياغي مقررا نبذ  ابن رشيق لألسلو عبد الرمحن ويقول 

خطبة الكتاب فقط. بل إنه نبذه فيها حني استدعى املقام ذلك :  يفوأنه مل يصحبه إال 
 يفهذا األسلوب إىل أبعد من اخلطبة  يفولعل من حسن احلظ أن صاحبنا مل ةم  

اخلطبة نفسها  يفالكتاب، فقد نق  عن كاهله هذا العبء، وتفرغ للفكرة جيلبها، حىت 
حني يعرتضه موضوع البحث تراه منظم املنهج، مبو ب التفكري، غري مضطرب الفكرة، وال 

قد نتناوله للموضوع  يفةمل متابعة البحث واستقصاءه، حىت ال يدع فيه ثغرة، مع دقة وأمانة 
هذه اخلطبة يتيقظ ذهنه املنظم وفكرة الباحث  يفما هيأ له عصره. فحني يعرض للشعر 

 .129عقله املدقق، فينصرف عن الصنعة اللفظية، ويعى بتوضيح املنهج..و 
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 :صاحب خطة ومنهج، يرتمسه وال حييد عنه؛ يقولياغي، عبد الرمحن نظر يفوابن رشيق 
التأليف، ال حييد عنه وال  يفوصاحبنا م ع ينٌّ باخلطة اليت رمسها لنفسه، واملنهج الذي اختذه 

بع  األحيان خيشى أن يتجاوز به البحث حدود  يفخيرج عن رمسه.. ويضيف: ونراه 
املنهج املرسوم له، ةمسك قلمه ويثين نفسه عن املضي، ويعود إىل التزام الطريق املنظمة 
والسبيل املعد ة املبو بة.. فهو ملتزم منهجا ال يتجافاه إىل تيار فرعي أو مسرب جانيب، وإمنا 

 . 111جمرى البحث الرئيس هو يريد أن ةمضي مع النهر الكبري، ويتابع
العمدة وبني أيب إسحاق احلصري  يفاملنهج بني ابن رشيق  يفواليفوته أن يقارن 

التبويب وحسن الرتتيب  يفصري مقررا تفوق ابن رشيق على احل   زهر اآلدابصاحب 
غري أنه فاته فرق ما بني موضوعي الكتابني، فكتاب ، 111والتنظيم والتزامه ملنهج البحث

ب حبث ودرس تقريري وفين ملوضوعات فكرية نقدية، أما كتاب احلصري فكتاب العمدة كتا
ت ع ناظريه  آداب كما مساه صاحبه، هو أزاهري رياض آداب ينتقل جمتنيها من زهرة إىل زهرة وةم 
وروحه مبختلف صنوفه وألوانه ورياحينه. وكتب األدب تقتضي منهجا آخر يتالءم مع 

 يفالرتوح بني هذا وذاك. وقد صرح احلصري  يفحال النفس موضوعاهتا بني اجلد واهلزل و 
. وهكذا فعل أرباب اآلداب؛ كاجلاحظ وابن 112مقدمته مبنهجه هذا الذي رمسه ومل حيد عنه

 يفقتيبة وأيب حيان التوحيدي.. وسواهم. وهو أمر متعارف عليه بينهم، صرحوا به واشرتكوا 
 االلتزام به.
كالمه ويقول بصراحة: ولئن كنا نرى ابن رشيق يعى بأوجه   يفواستطرد ياغي      

البديع عناية أيب هالل العسكري، إال أننا نراه يتتبع النصوص الشعرية، ويقف عندها 
                                                           

 .165 -161، ص حياة القريوان  111
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ويستشهد هبا على الوجه الذي استخلصه من النصوص الشعرية، ويقف عندها ويستشهد 
ا، فهو مل يلتزم منهج البالغيني هبا على الوجه الذي استخلصه من النصوص ومن استقرائه هل

االصطالح أوال، مث هو معين  يفالعناية بالقاعدة على حساب الشاهد، وإمنا هو مدقق  يف
اخلطأ الذي وقع فيه أصحاب املنهج البالغي الصرف من صنع  يفبالشاهد ثانيا، ومل يقع 

كان ابن رشيق   أمثلة مهلهلة ضعيفة ال لشيء إال لتكون شاهدا على قاعدة بالغية، ولقد
 .  111أوجه البديع يفاألبواب اليت يوردها  يفناقدا حىت  ناقدا واستمر

 

ومن هؤالء الدارسني احملدثني: عبد الرؤوف خملوف، الذي  :عبد الرؤوف مخلوف -ك
مخس مائة صفحة من  يفرسالة ضخمة، تقع  يفعرض لدراسة نقد الشعر عند ابن رشيق 

سة بروح نقدية منصفة، احتسب فيها ما للرجل وما عليه، القطع الكبري. ومتيزت هذه الدرا
ابن رشيق، أثبت فيها قوة شخصيته اليت أبت  يفوقد تو جها خبامتة سجل فيها خالصة رأيه 

شخصيات من سبقه من العلماء والنقاد، سواء منهم املشارقة واملغاربة،  يفعليه أن يذوب 
على أساسها يقبل ويرف  ما يرف  ويضيف ما وإمنا كانت شخصيته املستقلة اجلريئة، واليت 

يضيف، كل ذلك بعد اقتناع ومناقشة ومتحيص، وعمق جتربة ودقة ذوق وإحساس. وذلك 
 يفمن خالل منهج علمي منظم مرتب، صنف على أساسه موضوعاته النقدية  –أيضا  –

 تبويب واضح حمكم ينم عن عقلية وذهنية دقيقة منظمة، وليس كل يفالعمدة وغريه 
 الكت اب أو املؤلفني جبيد رسم اخلطة وتصور املنهج كما يقول.

                                                           
 .725، ص حياة القريوان  111



265 
 

وال أنه و ف ق يف كل  -حبد ذاته -ويضيف خملوف أن موضوع ابن رشيق مل يكن جديدا
من العرض  -صورة يفنقد الشعر شامال، و  يفما عرض له، وإمنا يكفيه أن يكون موضوعه 

 مل تكن قبله. -واإلضافة واملناقشة آلراء من سبقه وتقرير ما يراه عن اقتناع وحجة
ومشول موضوع ابن رشيق، ومعاجلته له هبذه الصورة، وبتلك الروح املستقلة املنصفة قيمة 

ثر هذا الباب، وهذا هو رأي الذي أراه وسجلت ه أكثر من مرة، موافقا فيه أك يفعلمية كبرية 
النقاد وذوي األناة واإلنصاف. خملوف واحد من هؤالء، ورأيه هذا جدير باالهتمام 
والتسجيل، حيث أملته روح نقدية منصفة بعد دراسة متأنية مستفيضة بعيدا عن االرجتال 

 واحملاباة.
وحيسن بنا أن نسجل رأيه بنصه، ليكون أصدق وأقوى يف التعبري عنه، يقول: وخالصة 

 يفالتمهيد للرسالة، من أن األدباء والنقاد والعلماء  يفرشيق أنه مع ما قررنا ابن  يفرأينا 
األقطار املشرقية، يأخذون عنهم، وحياولون  يفالبيئات املغربية، قد اجتهوا إىل إخواهنم 

جهدهم أن يلحقوا هبم، وبرغم ما قلنا من أن اختالف األوطان، وتباين البيئات اجلغرافيا 
العلوم واآلداب، وأن شخصية املغرب مل تكن  يفماعية، مل يكن كبري األثر والسياسية واالجت

الناحية العلمية، أقول: إنه برغم ذلك كله كانت  يفمتميزة من شخصية املشرق، السيما 
شخصيات من سبقوه، فلم يكن جمرد نافل  يفالبن رشيق شخصية قوية أبت عليه أن ينماع 

 توافق منه هوى، أو يقتنع هبا.آلرائهم وال متبع ملذاهبهم ما مل 
ويضيف مثنيا على جهده، واصفا منهجه مشيدا به: وقد رأيت بعد الصحبة الطويلة 

رساليت تلك،  يفآثاره أنه صاحب تلك اجلهود اليت سبقت مفصال وجممال  يفالبن رشيق 
بالشعر تبويبا املوضوع. ففي املنهج تراه يبو ب القضايا األدبية املتعلقة  يفاملنهج أو  يفسواء 

مل أر أكثره ألحد قبله، وما ورد منه لسابقيه كان عبارات أخذها هو، وجعل منها أبوابا 
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التأليف ركن هام وعنصر له  يفحتتها دراسة وتفصيل ومناقشة واختيار.. والتبويب والتنظيم 
الكشف عن ذهنية املؤلف وعقليته، ومدى تصوره للموضوع الذي يتحدث فيه،  يفاعتباره 
 ليس كل الناس جييد رسم اخلطة، وتصور املنهج، وإمنا ذلك وقف على املمتازين منهم.و 

ويتحدث عن موضوعاته اليت عرض هلا وينصفه، حيث يقول: أما عن املوضوع فلست 
كل الذي عرض له... ولكين أقرر أن   يفأزعم أنه أبو عذرة كل ما حتدث فيه، وال أنه وفق 

فتوحا مل تكن قبله، أو مل تكن قبله علي الصورة اليت انتهى  النقد يفقد فتح لنا ابن رشيق 
أكثر ما يقول، وأن تراه يناقش   يفأن يأيت جبديد  -ليثقل ميزانه -هو إليها. ويكفي الرجل

 .117كل ما سبقه إليه غريه، وأن ينتهي فيه إىل رأي عن اقتناع، وللمجتهد أجر أو أجران
ن يشده ويؤازره برأي كبار النقاد والعلماء من وال يفوته وهو يسجل رأيه العادل هذا، أ

القدماء، وما أصدروه من أحكام يف الرجل ترفعه فوق ما يرفعه هو كما يقول، فيسجل رأي 
 يفكتابه العمدة، وينقل عنه مقالة القاضي الفاضل   يفابن بسام، ويذكر حكم القفطي فيه و 

 .111بن الرقيقالعمدة، ومن النقاد املغاربة يذكر آراء ابن خلدون وا
 
وقد أثى احملقق عبده عبد العزيز قلقيلة على ابن رشيق وكتابه  :عبد العزيز قلقيلة -لـ 

دراسته التارخيية  يفالعمدة حني عرض له بالدراسة والتحقيق، فقد ترجم له ترمجة مناسبة 
للمعز بن باديس الذي ترجم فيه ألشهر  البالط األديباألدبية النقدية اليت ضمنها كتابه 
)القريوان( قاعدة يف للمعز بن باديس  البالط األديبرجال العلم واألدب الذين ضمهم 

عصر من أزهى وأخصب عصور اخلصب العلمي والفكري حلضارتنا  يفامللك والعلم، 
 اإلسالمية األصيلة.
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ه عاملا وأديبا وناقدا. يقول الثناء على الرجل مبا يستحقه، فأنصف يفوقد أفاض قلقيلة 
حياة ابن رشيق: أما مضمون هذه احلياة، فكثري كثري   يفمشيدا مبظاهر اخلصب العلمي 

كثري، وعظيم عظيم عظيم. أجل، فلم يكن ابن رشيق شخصا عاديا، وإمنا كان عبقريا 
مل حتول ذاتيا من فىت القريوان، وعلى عهد املعز بن باديس، هذا الذي كان ال يسمع بعا

مه خلاصته حىت سار بذكره الركبان، ضجليل أو شاعر فصيح إال ويدنيه من حضرته، وي
  116وانتجعه األدباء على بعد الدار..
املشرق، مع فارق  يفاملغرب اليت ضاهت شهرة املتنبئ  يفويتحدث عن شهرة ابن رشيق 

 يفاملتنبئ املغرب على الشهرة اليت حصل عليها  يفنوع الشهرة: لقد حصل ابن رشيق  يف
الشعر  يفالشعر وحده. أما ابن رشيق، فقد برع  يفاملشرق بفارق مهم؛ هو أن املتنيب برع 

 والنقد مجيعا.
وإذا كان املتنيب قد مأل الدنيا وشغل الناس بشعره، فإن ابن رشيق قد فعل الشيء نفسه، 

 .114جماالت الدراسات األدبية واللغوية والدينية والتارخيية يفولكن 
ابن رشيق بآراء العلماء والنقاد القدماء منهم واحملدثني، الذين  يفقلقيلة رأيه  يؤكدكما 

أثنوا على الرجل وآثاره، وخاصة كتاب العمدة، فيورد أقوال القفطي، والقاضي الفاضل، 
القدماء، ورأي أمحد أمني  يفوابن فضل اهلل العمري، وابن خلكان، والصفدي، وابن بسام 

النقد..  يفاألدب وعمقه  يفها أقوال حتمل الثناء الكثري عليه وعلى تبحره احملدثني. وكل يف
يقول قلقيلة: وإطراء هؤالء العلماء لكتاب العمدة جيلب إىل الذهن ثناء غريهم عليه وعلى 

 .115صاحبه وعلى سائر كتبه
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ويذكر قلقيلة شهرة ابن رشيق، واليت طارت وراء البحار إىل صقلية، واحتفاء أمري مازر 
بالرجل، وملا استقر لديه، قرأ عليه كتاب العمدة، وعلى أهل صقلية الذين حولوا جملسه إىل 
منتدى أدب ونقد، وراحوا متأثرين به، بني خمتصر لكتابه، ومقلد لشعره. وبذلك يكون ابن 

رشيق زعيم  البالط األديب بصقلية كما كان زعيم ه بالقريوان
119. 

  -كتابه العمدة، حني عرض له  يفأعطى رأيه احلق كما أنصف عبده قلقيلة ابن رشيق، و 
أن  هدي كامل املربد، ليس  يفكتابه الضخم ذي الدراسة التحقيقية: املقنع   يف -كذلك
 املمتع. 

 أما صلة العمدة مبوضوع هذا الكتاب، فمن جهتني:
ليبني مدى التوافق بني العمدة ومسماه، وبني اسم ومسمى ما ن شر وح قق على أنه   -1

 املمتع أو اختيار منه للنهشلي. 

العمدة من آراء النهشلي واستشهد هبا؛ األمر الذي دعا  يفوألن ابن رشيق أفاد  -2
 يف هذه االستشهادات و يفألن حيقق  -حمقق املمتع أو قطعة اختياره -املنجي الكعيب
اليت أفادها ابن رشيق من النهشلي، ويسلمه هذا التحقيق إىل نتيجة خطرية بى  النصوص

 .171املمتععليها زعما ضاال باطال بأن كتاب العمدة مثال خمتصر من 
كتابه عن النشهلي   يفوقد بى قلقيلة كتابه هذا على نق  ما توصل إليه الكعيب نظريا 

ش أدب( بدار الكتب 17إثبات نسبة املخطوط املوجود حتت رقم ) يفالقريواين وحتقيقه 
أو اختيار منه، كما بى قلقيلة كتابه كذلك على  املمتع املصرية إىل النهشلي، وأنه هو كتابه

                                                           
 .141-169، ص نفس املصدر 119
 .175، ص كتاب النهشلي القريوايناملنجي الكعيب،   171
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هدم عمل الكعيب بتحقيق ذلك املخطوط وإخراجه، وعلى هدم عمل حممد زغلول سالم 
  .171ذلك مع جتاهله له! كما يقول قلقيلة يف بتحقيق ذلك املخطوط ونشره ومتابعته الكعيب

وبى كتابه على نق  ذلك وهدمه، وإثبات أن هذا املخطوط ليس املمتع أو قطعة منه، 
 وإمنا هو "هدي كامل املربد" ملؤلف مغريب جمهول. 

ومن أجل أن يتوصل قلقيلة إىل غرضه من عرضه لكتاب العمدة على جهة املقارنة، 
بفهم  -ني امسه ومسماه، نراه يتحدث عن العمدة، فينصفه، ويعرضوحتقيق مدى التوافق ب

ملوضوعه ومنهج الرجل فيه، بعد إيراده نص اجلزء الدال على ذلك من  -عميق منصف
مقدمة ابن رشيق، فيقول: انتهى كالم ابن رشيق، وفحواه أن من تعرضوا للشعر ممن سبقوه 

، منهم من مل يستقم منهجه، فقد م ما حقه منه أو عاصروه قد اختلفوا فيه، وختلفوا عن كثري
التأخري، وأخ ر ما حقه التقدمي، ومنهم من أفرط فأطنب حىت أمل ، أو فر ط فأوجز حىت 
أخل ، مث منهم من مل تتضح رؤيته ملوضوعه فجاءت أبوابه غامضة مبهمة، ومن مل يتجرد 

منهم، وإهدارا حلق عن هواه، فجاءت أحكامه حائدة متهمة، وملا كان هذا تقصريا 
املوضوعية عليهم، فإنه قد ندب نفسه للقيام باملهمة على وجهها الصحيح، معوال على 
قرحية نفسه، ونتيجة خاطره، وها هو ذا يغربل كالمهم، وخيتار أحسن ما عندهم، يشفعه مبا 

علم الشعر وعمله  يفعن  له، ويودعه كتابه الذي مساه العمدة، وقد جاء )عمدة( حبق 
 . 172نقده وبالغته وثقافته، واستحق هبذا كله وبغريه تقريظ ابن خلدون له يفأدواته، و و 

قلقيلة أبواب العمدة على أربعة حماور، ي درج حتت كل منها األبواب اليت ختصه   مث وزع 
ذلك؛ ألن عملية التوزيع اجتهادية ال  يفأو هي ألصق به، مع اختالف وجهات النظر 

                                                           
 . 217، ص كتاب املقنع يف أن "هدي كامل املربد" ليس املمتعانظر:   171
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العرف احلقيقي ضابط حمدد، وهذه  يف إذا كان بني البالغة والنقد حيكمها ضابط حمدد، إال
 احملاور كما صنفها: علم الشعر وعمله وأدواته، نقد الشعر، ثقافة الشاعر، وبالغة األدب.
ولكن قلقيلة مل يكتف بذلك، وافرتض أن األمر على غري ذلك، وأن املنهجية العلمية 

 -  موضوعات الكتاب، ليستنطق مضامينها ويرىحتتم عليه التحقق أكثر، فراح يعرض بع
على  -صدق التوافق بني االسم واملسمى، يقول: وبعد. فلم يكن ما اجتزأت به -أكثر
توثيق الصلة بني  يفكل ما جاء يف األبواب الثالثة السابقة بل بعضه، وهو كاف   -طوله

 يفاح ابن رشيق عنوان كتاب العمدة وكتاب العمدة نفسه، مث هو صادق الداللة على جن
حماسن الشعر وآدابه  يفمهمته اليت أخذ على عاتقه تنفيذها، وهي تأليف كتاب يكون 

 . 171" العمدة"ونقده 

ويتصدى بعد ذلك لدح  تلك الدعوى العريضة الباطلة، اليت توصل إليها الكعيب عن 
أن العمدة  طريق مقدمات مهلهلة متناقضة، لريمي هبا ابن رشيق زورا وهبتانا، حيث يد عي

للنهشلي، ومبى هذا احلكم اجلائر لديه استشهادات ابن رشيق  املمتعمثال خمتصر لكتاب 
 . املمتعالعمدة من  يف

، ذلك الكتاب العمدةبقلت: وإنين أتساءل: ما حجم هذه االستشهادات بالقياس 
 دازداالضخم، أو بالقياس بتلك االستشهادات األخرى من غري النهشلي، وهي كثرية، وقد 

هبا الكتاب، ألهنا مما تفرضه طبيعة البحث، إن ابن رشيق ال يستشهد برأي أو قول ألحد 
موضعه لينقضه ويبني خطأه، أو  يفموضعه، ليزكي به رأيا أو مذهبا يراه، أو ليعرضه  يفإال 

سوى ذلك مما تقيمه حاجة البحث العلمي الرصني، وإال فابن رشيق ةملك من سعة العلم 
واإلدراك والعبقرية وعمق التجربة والذوق ما يغنيه عن رفد موضوعات كتابه بأقوال واالطالع 

                                                           
 .64، ص نفس املصدر   171



271 
 

اليت تفرض عليه ذلك، خاصة وقد تناول موضوعا  -كما قلت  –غريه، لكنها طبيعة البحث 
 تناوله النهشلي وكثري غريه، حىت تركوا هلم بنيانا مل يكتمل، فجاء فأكمله.

 
درس ابن رشيق وعرض آلرائه البيانية والنقدية،  وممن :محمد سالمة يوسف رحمة -مـ 
حبثه املوجز الذي كتبه عنه حتت اسم ابن رشيق القريواين وآراؤه البيانية والنقدية الصادر  يف

 ه .1191عن اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية جبمهورية مصر العربية عام 
حيث اكتفي فيه عرضه،  يفوالكتاب حبث موجز، راعى فيه صاحبه جانب االختصار 

بالعرض والتعليق ببع  امللحوظات النقدية على بع ، أو ما يراه أهم املوضوعات البالغية 
ذلك أن يعطي صورة البن رشيق البالغي  يفوالنقدية اليت تضمنها كتاب العمدة، حماوال 

 الناقد. 
يته، وقد قد م رمحة حبثه مبقدمة صغرية أثى فيها على ابن رشيق، معددا جوانب شخص

العمدة، ومما جاء فيها: هذا حبث موجز عن ع ل م من أعالم  يفومشيدا مبنهجه العلمي 
العربية واإلسالم هو ابن رشيق القريواين، وعندما ات ص ل ت  أسبايب بأسبابه، وجدتين بإزاء 
شخصية خصبة متعددة اجلوانب: فهو عامل لغوي، وأديب، ناقد، شاعر، راوي، وأشد ما 

الذي أخذ به نفسه من األمانة العلمية، ورد الرأي إىل صاحبه، والرجوع  راعين منهجه
لى ذويه، وذكر مصادره اليت استقى منها وأخذ عنها، وتواضعه اجلم اخلايل من عبالفضل 

 .177الزهو، الربيء من التيه
وقد أثبتناه  -وجوانب شخصية الرجل وفضل منهجه ودقته فيه أمر مشهور واضح

 اليغيب عن ناظر منصف.  -موضعه وال نزال يفوأكدناه 
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كما يشيد بالعمدة وقيمته املوضوعية: وحسب ابن رشيق أن يكون من آثاره اليت 
وصلت إلينا كتاب العمدة الذي نقل فيه فن النقد األديب من املشرق إىل املغرب، بعد أن  

دا عذبا ال يزال كان وقفا على املشارقة ال يشاركهم فيه املغاربة، وظل هذا الكتاب مور 
 .171الدارسون ينهلون منه فيما يكتبون عن الشعر ونقده

 الذي ال يزال الدارسون ةمتحون منه. -بابه يف –إنه املورد العذب ، حقا
كما يفهمه من مل   -حكمه هذا يف -ورمحة هنا يشيد جبهود الرجل، وال يقصد بالنقل

ألصالة... وإن كان ينبغي أال ينصف الرجل، وإمنا يريد به نقل اجلهود ذات الشمول وا
جهود العلماء والنقاد املغاربة السابقني واملعاصرين  -هذا املقام يف -يغيب عن البال

هذا  يفوالالحقني البن رشيق، والذين حوى كتاب العمدة صورة مصغرة من جهود بعضهم 
 اجملال.

خر ما ويعرض رمحة بع  موضوعات النقد وقضاياه اليت درسها ابن رشيق، وكان آ
عرض له منها أغراض الشعر، واليت عرضها بشىء من التفصيل، استغرق حوايل ثلث دراسته 

 النقدية.
وقد ختم دراسته وعرض أغراض الشعر بثنائه على منهج الرجل فيها، من حيث تصنيفه 
وتقسيمه هلا، والذي سار على أساسه كثري ممن جاء بعده من مؤرخي األدب ودارسيه. 

 يفيت على فنون الشعر حسبما قسمها ابن رشيق، وقد سار على منهجه يقول: وهبذا نأ
تقسيم فنون الشعر كثري ممن أر خوا لألدب العريب حىت العصر احلديث، وظل كتابه العمدة 

كل من جاء   يفمنهال عذبا يصدر عنه الدارسون عرب األجيال، مما يدل على عظيم أثره 
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دراسته هلا بشيء  يفند ابن رشيق بيان رأي حبث أغراض الشعر ع يف. وقد تقدم 176بعده
 من التفصيل.

 
وهو من النقاد املنصفني، حيث عرض البن رشيق وكتابه العمدة  :محمود الربداوي -نـ 
النقد العريب. وكما  يفثرها أ كتابه احلركة النقدية حول مذهب أيب متام، تارخيها وتطورها و  يف

النقاد القدماء واملتأخرين ودرسها، حىت هناية  هو واضح من عنوان الكتاب، فقد عرض آراء
 أيب متام ومذهبه الشعري. يفالقرن احلادي عشر 

مواضع كثرية من  يفمذهبه  يفومبا أن ابن رشيق قد تعرض أليب متام، وأبان عن رأيه 
 مضمون تلك احلركة النقدية حول مذهب أيب متام. يفالعمدة، فقد حتدث عنه وعن كتابه 

وقد أثين الربداوي على ابن رشيق، وأورد مقالة ابن خلدون وإشادته بالعمدة، قال: 
ويذهب عبد الرمحن ياغي إىل أن الفضل يرجع إىل ابن رشيق، ألنه الناقد املغريب الذي وقع 

النقد، فصاغ من شتاهتا كتاب العمدة، وانتقل هبا من الفوضوية إىل  يفعلى نظريات متفرقة 
 . 174بطون الكتب إىل التبويب والتنظيم يفاألحكام اجلزئية املفرقة املنهجية، ومن 

وقبل أن يدرس آراء ابن رشيق حول أيب متام يقسم آراءه قسمني: آراء نقدية لنقاد 
كما   –سابقني، وآراء أطلقها ابن رشيق نفسه. وقسم هذه قسمني كذلك: آراء تقليدية 

 اجلديدة، وآراء نقدية جديدة مل يسبق إليها، وعى هبا اآلراء املتداولة املعروفة غري -يقول
 يفمن قيمة  -كما يذكر  -وهي الىت حاول الربداوي الوقوف عندها، والكشف عنها؛ ملا هلا

 .175متييز شعر أيب متام وتقدير فنه
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ومع ذلك يرى أن نقد ابن رشيق أليب متام يغلب عليه التقليد والتأثر مبن سبقه أكثر من 
ذلك عذرا حىت صار عصره عصر جتميع  يفولكنه حياول أن يلتمس األصالة واالبتكار، 

األحكام وتصنيفها حتت عنوان معني، فكان طبيعيا أال خيالف ابن رشيق سنة عصره 
زمانه موضوعا ومنهجا. يقول الربداوي: ولكي  يفونظامه، وينسجم مع طبيعة البحث 

ه وتبويبها وإدراجها حتت ننصف ابن رشيق نقول: إن عملية جتميع األحكام النقدية هذ
هذا القرن، ألن األحكام النقدية، حيت تقعيد القواعد البالغية،   يفعنوان معني كانت طبيعة 
 يفالقرن الثالث ومرحلة النضج والتعدد واالتساع والشمول  يفكان قد اجتاز مرحلة النمو 

شيء من تركيز القرن الرابع، فكان من الطبيعي أن يعتكف بع  نقاد القرن اخلامس على 
األحكام املتفرقة عند نقاد القرون السابقة، وتصنيف املتشابه منها حتت أبواب معينة، وهذا 

 .   179مطلع الكتاب يفما فعله ابن رشيق، حيث كان منسجما مع منهجه الذي دعا إليه 
نقده أليب  يفالربداوي ينصف ابن رشيق أكثر، بتنويهه مبا تفر د به من جديد  أن وجند

ام واحتسابه له .. يقول: وإذا حاولنا إنصاف ابن رشيق، فال ةمنعنا إال القول بأن الدارس مت
 –حدود ما قرأناه للسابقني  يف –يقع على بع  األحكام اليت تفرد هبا ابن رشيق، ومل تقع 

 .111على أحكام مشاهبة هلا.. 
.  111ن رشيق الناقدويشيد الربداوي بتمازج املعلومات النقدية والتجربة الشعرية لدى اب

ه  يه ملناقشة آراء النقاد قبله، ولكنه يأخذ عليه ق ص ر ن  ف س  املناقشة،  يفكما يؤكد تصد 
كان ابن رشيق يتصدى وضعف حجته. يقول حتت عنوان جانيب: مناقشته آلراء النقاد قبله:  

وحياول مناقشة آرائهم، واعترب عبد الرؤوف خملوف ذلك آية تدل على  لبع  النقاد،
                                                           

 .197، ص نفس املصدر  179
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شخصية حتتكم إىل املنطق السليم قبل أن تصدر احلكم فيما تتعرض له. صحيح أن 
تطمح إىل شيء من ذلك، ولكن  -كما ثبت لنا من خالل مناقشاته للنقاد  -شخصيته

 .112املناقشة، وحجته ليست بدامغة يفن  ف س ه قصري 
فحات قلت: ومناقشة ابن رشيق آراء من سبقه ال خيتلف فيه اثنان؛ ألنه واضح، وص

مناقشته وضعف حجته، تلك الدعوى  يفالكتاب خري شاهد، أما دعوى ق ص ر ن  ف س  الرجل 
اليت قر رها الربداوي بصيغة اجلزم والتعميم، فهي مرفوضة مردودة، يرف  العقل دعوى أو 

 حكما يصدر مبثل هذه الصيغة من دون استقراء، بل يردها النظر ويثبت ضدها.
باب االستثناء ما ليس منه،  يفإدخاهلم  يففني نبع  املص لقد اعرتض ابن رشيق على

هذا الباب ما ناسب قول  يفذلك؛ فقال: ومن أصحاب التآليف من يعدُّ  يفورد  شواهدهم 
 الربيع بن ضبيع الفزاري: 

                                  وكلُّ امرئ إال أحاديثه فاين     فنيت وما يفى صنيعي ومنطقي          
باب االستثناء، مثبتا أنه من  يفمث يردُّ ويعرتض أن يكون هذا البيت وما شاكله داخال 

باب االحرتاس واالحتياط، مناقشا ومعلال لذلك باحلجة الدامغة؛ إذ يقول: وليس من هذا 
هذا الباب كل  يفالباب عندي، وإمنا هو ضرب من باب االحرتاس واالحتياط، فلو أدخلنا 

 .111استثناء لطال، وخلرجنا فيه عن قصده وغرضه ولكل نوع موضعما وقع فيه 
موضوعه ومنهجه عدم انطالق آرائه أو تركزها  يفكذلك أخذ  الربداوي على ابن رشيق 

 يف اآلمدي أو صاحب الوساطة، و حول مبدأ نقدي معني  كما عند عبد القاهر مثال أو
ة منها واملبتكرة مل تكن تنطلق من مبدأ يؤخذ عليه أن آراءه النقدية املنقول ذلك يقول : و

)نظرية النظم(  يفرأيه  علىجنده عند عبد القاهر حيث ترتكز أحكامه النقدية  كمانقدي  
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 يفاليت جاء هبا، وال كالذي وجدناه عند اآلمدي، الذي كانت آراؤه النقدية ترتكز حول رأيه 
ه البحرتي وجتنبه أبو متام. أن املذهب الشعري السليم هو مذهب القدامى، الذي سار علي

النقد، وهذه  يفإن آراء ابن رشيق متفرقة ال ينتظمها مبدأ واحد، وال تنطلق من اجتاه معني 
يب متام وحده، بل تنطبق على كل آرائه النقدية أنقد  يفالفكرة ال تنطبق على آراء ابن رشيق 

 . 117كتاب العمدة كله  يف
ر عامة، وهو شامل تدخل فيه تلك مث إن موضوع نقد ابن رشيق هو نقد للشع

املوضوعات ذوات االجتاهات املعينة اليت أشاد هبا الربداوي، وسواها من االجتاهات والقضايا 
النقدية املهمة. ونزيد هنا بأن الربداوي سبق أن أنصف الرجل، فقال: إن عصر ابن رشيق 

جتميع األحكام وتبويبها  قد جتاوزت األحكام النقدية فيه مرحلة النمو والنضج والشمول إىل
ذلك مع طبيعة عصره  يفوتصنيفها حتت عنوان معني، وهذا ما فعله ابن رشيق منسجما 

 مطلع كتابه. يفومنهجه الذي دعا إليه 
 
الداية الذي حقق كتاب"ن ث ري  فرائد اجلمان  حممد ويذهب :محمد رضوان الداية -س  
حياة مؤلفه وأدبه، إىل أن  يفنظم فحول الزمان" البن األمحر، وقد مه بدراسة ضافية  يف

مبحث فضل الشعر، وقال بأنه قل ده فيه متاما،  يفيقول: إن ابن األمحر قد تأثر بابن رشيق 
 يففأخذ أمثلته وشواهده برتتيبها من العمدة. يقول حممد الداية: ونالحظ أن ابن األمحر 

ها من بإمنا يقتبس أمثلته وشواهده مبا فيها وبرتتي ي حتدث عن فضل الشعر،القسم الذ
 يفخباصة، والباب الثالث  الرد على من يكره الشعر يفالعمدة البن رشيق، الباب الثاين 
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 يف. ويؤكد ذلك برد ما عساه أن يكون اعرتاضا عليه 111أشعار اخللفاء والقضاة والفقهاء
خبار واألشعار، وإن كانت قدةمة معروفة متداولة، فإن حكمه هذا، فيقول: إن تلك األ

  -تتابعها وعرضها على نسق متشابه يوحي بتأثره وأخذه عن العمدة دون غريه، وابن األمحر
 يفمن شأنه النقل عن بع  املصادر دون اإلشارة إىل ذلك، يقول: وال شك  –كما يقول 

عها واستطرادها، واستخدامها على نسق أن تلك األخبار واألشعار قدةمة متداولة، ولكن تتاب
 دون سواء. وكان ابن األمحر قد نقل –األغلب  يف -متشابه يوحي بالنقل عن هذا املصدر

 .116روضة النسرين عن بع  املصادر دون أن يذكرها يف
قيمة كتاب العمدة  يفوبعد، فهذا ما قرره حممد الداية، وهو إضافة نضيفها ملا قدمناه 

 وأثره فيمن جاء بعده من النقاد والباحثني حىت عصرنا الراهن.
 

عمدة ابن تاريخ النقد العريب كتابه   يفسالم حممد ويفرد  محمد زغلول سالم: -عـ 
الدراسات النقدية.  يفرشيق، ناقد القريوان وشاعرها ببحث ضاف، منوها بأثره وقيمته 

يب النهشلي والقزاز إىل كتاب العمدة البن رشيق، ناقد القريوان يفتتح ذلك بقوله: ونرتك كتا
 114املعز ومتيم ابنه..  عصر يفوشاعرها 

ساعد كثريا على ممارسته النقد بتفهم لدقائق الصناعة، وقدةما قال البحرتي: اليعرف 
 .115أسراره إال من دفع إىل مضايقه 
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تكراره كثري من الدارسني احملدثني، وهو القول  يفويذكر سالم ذلك اخلطأ الذي تعاقب 
 . 119بتتلمذ ابن رشيق على عبد الكرمي النهشلي تتلمذا حقيقيا مباشرا

كتاب العمدة، وقد عده عمدة دراسات   يفهذا املقام، فهو رأي سالم  يفوأما ما يهمنا 
 املغرب، فلم القرن اخلامس، كما يقرر بأن ابن رشيق قد نقل النقد من املشرق إىل يفالشعر 

هذا احلكم، ال من جهة   يفتكن اجلهود النقدية بعده وقفا على املشارقة، لوال أنه استدرك 
كتاب العمدة نفسه، وإمنا من جهة صاحب الفضل فيه، فلم يقصر الفضل على ابن رشيق 
وحده، بل أرجع الكثري منه إىل عبد الكرمي النهشلي. ونصل إىل كتاب العمدة الذي يعد 

 هذا القرن. يفمدة دراسات الشعر حبق ع
وأوضحنا املفهوم الصحيح  161هذا الرأي الذي يراه سالم يفوقريبا سبقت مناقشة رمحة 

هذا  يفشارك ابن رشيق  -أيا كان حجمها وزماهنا -واملراد بكلمة النقل. وأن هناك جهودا
عوى العقيمة املغرب. كما ناقشنا ورددنا على تلك الد إىلالنقل، نقل النقد من املشرق 
النهشلي، وبينا وجه  ىلهذا النقل إ يفجهود ابن رشيق  يفالضالة، اليت تعود بأكثر الفضل 

هذا، وأبن ا ضالل هذا الرأي وفساد ذلك املذهب الذي ذهب إليه.  يفاحلق والصواب 
 إذ ال داعي لتكراره. –إن شئت  -فارجع إليه
 
 منصفينالغير الدارسون        6-2:2
فقد عرض  .مندور: ومن الدارسني احملدثني غري املنصفني، منهم حممد مندورحممد  -ء
رأيه  يفابن رشيق وكتابه العمدة بصورة خاطفة عاجلة، مل تتجاوز السطرين، وعماده  يفرأيه 
النظرة العجلى غري املتأنية حىت أتت مربأة من احلق واإلنصاف، فجى بسببها على  ههذ

                                                           
 .125، ص نفس املصدر  119
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جمرد مجع ألخبار األدب والنقد  –نظره  يف –، فالكتاب الكتاب وصاحبة جناية عظيمة
كتابه النقد   يفأما مؤلفه، فال منهج خاص أو شخصية مميزة له.. يقول مندور  .العريب

مؤلفون، بل وعاصره مؤلفون كأيب علي احلسن بن  املنهجي عند العرب: وتال عبد القاهر
كتابه الكثري من أخبار األدب العريب   يفرشيق القريواين.. صاحب العمدة، الذي مجع 

 .161والنقد وعلم اللغة العربية، دون أن يتضح للمؤلف منهج خاص وشخصية مميزة
أكثر من موضع بأن الكتاب ليس كما زعم الكثري، جمرد عرض آلراء  يفولقد قررنا 

السابقني، وإمنا تضمن بإضافة اجلديد من فكر الرجل وجتربته وذوقه، فمن موقف نقدي 
عمق جتربة وأصالة  يفمستقل، إىل حتليل طريف مصيب، إىل حملة وخاطرة نادرة، كل ذلك 

 ذوق. 
 –كل الكتاب   –يشهد به النظر املتأين املنصف فيما حواه الكتاب  م املوإن ذلك 

وحماولة اإلدراك اجلاد الصادق ملا وراء ما سطره الرجل بني دفيت كتابه من حروف وكلمات 
 وعبارات وسطور.

  يفالطعن فيه و  يفينطلقون  -مندور حممدمن أمثال  -ن أكثر الطاعنني على ابن رشيقإ
مادته ومنهجه، بينما واقع األمر  يفكتابه من نقطة واحدة، ظنوها تعيب الرجل والكتاب 

الكتاب بإمعان،  يفبضد ذلك لو أهنم تدبروا القضية بروح العدل واحلق. فلو تأملوا ونظروا 
موضعه، ويعزوه  يفاألمانة، يذكر الرأي  يفملا متواضعا ثقة أمينا غاية لوجدوا صاحبه عا

لصاحبه بصراحة مطلقة، ال يشاركه فيها إال القليل من علمائنا األوائل. وملا كانت تلك 
الكتاب كثرية، كان ذلك أكرب داع دعاهم ألن يظنوا  يفاآلراء واألقوال اليت استشهد هبا 

ويسرعوا باحلكم عليه، بأنه عرٌض لآلراء ومجٌع هلا من دون أن حياولوا إنصاف الرجل، 
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ويتأملوا األمر، لريوا أنه مسبوق إىل موضوع عام قد تناوله السابقون من زوايا ووجهات 
ملة ووجهة واحدة وفق منهج معني متعددة متفاوتة حىت جاء هو فأخذه من زاوية عامة شا

حمدد صرح به وألزم نفسه به، فكان له فضل الدراسة الشاملة بدل الدراسة اجلزئية اخلاصة، 
ومتحيص اآلراء وغربلتها واالختيار واإلضافة مع املناقشة والتعليل، وحسن العرض والتصنيف 

 والتنظيم حتت أبواب عامة. 
حكمه اخلاطف هذا، فقد أبان عن تناقضه  يفرده على مندور  يفلقد أحسن خملوف 

 .162احلكم  يفوهتافته وتسرعه 
 
ويتحدث عن ابن رشيق وجهوده يف النقد، حتت مبحث النقد  :إحسان عباس -بـ 
. وحناول تاريخ النقد األديب عند العربكتابه   يفالقرن اخلامس  يفالقريوان  يفاألديب 

نجده أقرب إىل الدراسة املتأنية والرأي املنصف، رشيق وكتابه العمدة، ف بنا يفاستطالع رأيه 
ونتيجة لذلك جند موقفه من الرجل يتسم بالصراحة والوضوح، وحسبك أنه اجتهد الرأي، 
فاحسب لصاحبنا ما احتسب فأصاب، وعد  عليه ما عد  فأخطأ. ويرى كتب ابن رشيق 

 يفتطبيقا عمليا ملا أورده  األمنوذجالنقدية الثالثة عمال نقديا متكامال، فقد جعل كتاب 
بذلك  -العمدة يفالذي أورده  -العمدة من قواعد ونظريات نقدية، وأكمل باب السرقات

احلديث الضايف القيم الذي أفرد له كتابا مستقال، قراضة الذهب حتدث فيه عن طبيعة 
 .161اخللق أو اإلبداع الشعري مبا فيه قضية السرقة
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أهم كتب الرجل وأبعدها أثرا، وأرجع أمهية الكتاب إىل أما العمدة، فيقرر عباس بأنه و 
. لكن الكتاب 167املشرق حىت عصر ابن رشيق يفاشتماله على اآلراء النقدية اليت ظهرت 

مل يشتمل على آراء املشارقة وحدهم، وقد أوضحنا بالرد على بعضهم أنه اشتمل على 
 نفسه. جهود املغاربة وآرائهم اخلاصة بذلك، مبا فيهم ابن رشيق 

وهو  -ويذهب إحسان عباس إىل أن تعويل ابن رشيق على نتيجة خاطره، وقرحية نفسه
النقل فيما  يفال يعين االبتكار، وإمنا يعين التصرف  –مقدمة كتابه  يفما صرح به ابن رشيق 

جيوز فيه التصرف، أما ما سوى ذلك مما ال جيوز فيه التصرف، فإنه يورده بنصه. ويقول بأن 
ريقة ال ختلو من اإليهام؛ ألهنا جعلت بع  الدارسني يظن أن هذه اآلراء اليت هذه الط

تصرف فيها ابن رشيق مما مل يسنده إىل مصدر إمنا هي من ابتكاره، وذلك خطأ ال يتبني 
على أن  -كما يقول  -إال بعرض العمدة على ما سبقه من كتب وآراء، وقد دلت املعارضة

ية ضئيل، وهلذا فإن دارس العمدة معذور إذا مل يستطع رد  حظ ابن رشيق من األصالة النقد
أن الكالم  فيحبيث خي -أحيانا –كل رأي لصاحبه، ألن ابن رشيق ساق احلديث متصال 

 . 161مأخوذ من مواضع خمتلفة .. انتهى فحوى كالمه
 

كتابه البيان   يفالقرن اخلامس  يفالتفكري البياين  يففقد عقد مبحثا   :طبانة ىبدو  -جـ 
العريب. وقال إن القرن اخلامس هو عصر النضج واالكتمال، فكان مثرة ناضجة للقرون 
السابقة، القرن الرابع، عصر اخلصب والسعة والشموخ، وقبله القرن الثالث، عصر الغرس 
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القرن اخلامس كتاب اخلفاجي وكتايب عبد القاهر،  يفوالنماء، وإن من مثرات النضج 
 .  166ن رشيقالبالعمدة و

اليت قدمناها   –حديثه عن العمدة مبقالة ابن خلدون  –أول ما بدأ  –وقد بدأ طبانة 
كاملة وناقشناها، فيما اختص به أهل املشرق واملغرب من علوم البالغة، وأن أهل املشرق 
أقوم على علم البيان من أهل املغرب، وذلك ألن علم البيان كمايل، والصنائع الكمالية من 

هذا هو السبب، أو ألن  ،ص احلضر والعمران، واملشارقة أوفر عمرانا من املغاربةخصائ
أما املغاربة  و أهل عناية بالبيان وتفسري القرآن الكرمي. -وهم أكثر أهل املشرق –العجم 

فقد اختصوا من علوم البالغة بالعناية بفن البديع، لسهولة مأخذه، وولوعهم بالزخرف 
البديع من أهل إفريقيا  يفاللفظي، وصعوبة فن البالغة )املعاين( والبيان عليهم، وممن ألف 

  .164ابن رشيق وكتاب العمدة له مشهور، وجرى كثري من أهل املغرب واألندلس على منحاه
ا الذعا، حني يعرض ملنهجه الذي رًّ طبانة أن ينتقد ابن رشيق انتقادا م   بدوي يفوت وال

مثر تنفيذه وترمسه تلك الفائدة العلمية أرمسه لكتابه، ذلك املنهج العلمي الدقيق الذي 
الكربى، وال نعلم أحدا من منصفي الدارسني إال يشيد هبذا املنهج وةمتدحه إال طبانة، الذي 

باالجتاه لتبين  –وهو من عرفناه املسلم املخلص الغيور والعاقل الذواقة  -شيقاهتم ابن ر 
الدعوات اخلطرية على اإلسالم ولغته اخلالدة النتقاده النقاد باختالف طرائق تفكريهم، 
وتباين وجهات نظرهم ومناهجهم حول الشعر ونقده، فهو بذلك إمنا يدعو إىل توقف 

طبانة من أهم  نظر يفراسة واالستنباط، وهذه الدعوة العقول واألذواق عن البحث والد
توقف البالغة العربية عن متابعة األدب ورصد حركات تقدمه.. وإليك نص   يفاألسباب 
 كالمه: 
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الشعر، وختلفهم عن كثري منه،  يفمقدمة كتابه إىل اختالف الناس  يفوابن رشيق يشري 
يقدمون ويؤخرون ويقلون ويكثرون. وقد بوبوه أبوابا مبهمة، ولقبوه ألقابا متهمة، وكل واحد 

جهة، وانتحل مذهبا هو فيه إمام نفسه وشاهد دعواه، فكأن ابن رشيق  يفمنهم قد ضرب 
 ةأنه يريد القاعديريد أن جيمع العلماء والنقاد على كلمة واحدة ال خيتلفون عليها، أي 

الثابتة اليت يلتفون حوهلا، ليكون جهد األجيال التالية الشرح أو التقرير، والشك أن هذه 
دعوة خطرية إىل توقف العقول واألذواق عن البحث والدراسة واالستنباط، ولقد كانت هذه 

ات توقف البالغة العربية وختلفها عن متابعة األدب ورصد حرك يفالدعوة أهم األسباب 
 تقدمه. 

ويضيف : ولو مل يكن ابن رشيق إال أن يعيب الباحث املنقب املستقل بالرأي واملنهج 
 –البحث البياين. وهذا ما يصدق أن املغاربة  يفلكفاه ذلك مثلبة ودليل عجز، وضيق أفق 

 كانوا عياال على املشارقة، وأهنم فقدوا االستقالل، وفقدوا  –البيان  يفوهذا إمام من أئمتهم 
علم الدراسة، وقنعوا بعلم الرواية والنقل عن علماء املشارقة ورواهتم ما قرأوه يف كتبهم، وما 

 .165نقلوه من رواياهتم
وكيف ةمكن أن يقطع طبانة مبثل هذا الظن، فيجزم بأنه قصد من وراء ذلك احلجر على 

أنه يريد  العلماء والنقاد، ومجع هم على كلمة واحدة ومنهج واحد ال خيتلفون عليه، أو
القاعدة الثابتة اليت يلتفون حوهلا، ليكون جهد األجيال القادمة كاسدا عقيما يدور حول 

عقم بعقلها وفكرها، و ال رزء  يفهذه القاعدة أو ذلك املنهج شرحا وتقريرا، فتصاب األمة 
 تصاب به أمة أعظم من ذلك.

                                                           
 .151، ص البيان العريب  165
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 يفابه املستقل كت  يفناق  نفسه، حني جنده  بدوي طبانة وأخريا. هل نقول: إن
مواضع كثرية،  يفالسرقات  يف"السرقات األدبية" يضطر لالستشهاد بأقوال ابن رشيق وآرائه 

بع   يفوقد تبى تقسيمات الرجل وتفريعاته وشواهده ألنواع األخذ والسرقة. بل اتكأ عليه 
 املباحث، كمبحث االخرتاع والتوليد الذي أدار عليه معظم حبثه، تعريفا واستشهادا

 .169وتعليقا
 وحده، العمدة من أفاده مما وهو ونتائجه حبثه أفكار به ورفد ،وكل ذلك مما اقتنع به طبانة

 الرسالة تلك الذهب قراضة اآلخر رشيق ابن كتاب من أيهر و  منه، موقفه عرفت والذي

 الشعري، واإلبداع اخللق قضية يف اخلاص وذوقه وتفكريه رشيق ابن جتربة حتكي اليت املبدعة،

 من املختلفة وأطوارها أحواهلا يف املقدمة للفكرة وتتبع وإفادة، وأخذ تأثر من حتتها ينطوي وما
 رشيق. ابن عصر حىت اجلاهلية
 
 وعمق التأمل حيث من وذلك ورأيه، عباس إحسان مبوقف وشبيه :بويحيى الشاذلي - د

  اإلنصاف. إىل والقرب النظرة
 العمدة كتاب أن رشيق، البن الذهب قراضة لكتاب حتقيقه مقدمة يف الشاذيل يرىو   

 القضايا من الكثري رشيق ابن فيه تناول وقد والشعراء. الشعر أو الشعر صناعة بابه، يف فريد

 يف رشيق ابن جهد أن يرى أنه غري الفاضل. والقاضي خلدون ابن ثناء استحق ذاوهب النقدية،
 بصناعة اخلاصة واآلراء واملذاهب والروايات األخبار تلك مجع على يزد مل حمدود، الكتاب

 صناعة يف النظر على رشيق ابن قبل العلماء توافر فقد ذلك، إىل مسبوق والرجل ونقده، الشعر

 – رشيق ابن جهد وإمنا العرب. أشعار من استنباطا أحكامها ورتبوا قواعدها، فسنُّوا الشعر،

                                                           
 .61 -12، ص السرقات األدبيةبدوي طبانة،   169
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 املتسم القالب بذلك وإظهارها واملذاهب، األخبار لتلك والتنسيق اجلمع يف – يرى كما

 من الصنهاجي العصر يف األدبية القريوان مدرسة وبسمة جهة، من الشخصية رشيق ابن بسمة
 أخرى. جهة
 سنوات منذ رشيق البن الذهب قراضة عرفت بوحيىي: الشاذيل يقول الصدد، هذا يفو 

 فانتسختها الوطنية. باريس مكتبة يف منها خمطوطة على عثرت وقد دراسىت، زمن عديدة

 األدبية، رشيق ابن اجتاهات ملعرفة جديدة شاسعة آفاقا أمامي ففتحت دراستها على وأقبلت

 كان إنو  العمدة، كتاب أن ذلك األديب. النقد وهو العريب، األدب أبواب من باب وحتقيق بل
 أو الشعر صناعة يف كتاب بالذات أوال فهو النقد، من قليلة غري نواحي فيه تناول قد صاحبه
 والقاضي خلدون ابن به له شهد كما فريد كتاب الباب هذا يف وهو والشعراء... الشعر

 األخبار، ونقل الرواية، على شيء كل قبل يعتمد التأليف هذا مثل أن غري قبله. من الفاضل

 أشعار من واستنبطوها العلماء، سنها قد قواعدها هلا الشعر صناعة ألن واآلراء، املذاهب ومجع

 قالب يف وأظهرها ونس قها مجعها أن على يزد  فلم رشيق، ابن قبل من قوانينها وضبطوا العرب،

 ناحية من الصنهاجي العصر يف األدبية القريوان مدرسة وبتيار ناحية من اخلاصة بسمته اتسم

 الشعر إىل نظرته يف )الكالسيكي( أي األصيل العريب املذهب ةمثل إذن العمدة فكتاب ى.أخر 

 اخلامس. وبداية الرابع القرن هناية يف أي فيهما، والتفقه واألدب اللغة علوم حركة اكتمال عند

 يف املدرسة هذه به متتاز قد ما مع األدبية، القريوان( )مدرسة مذهب اخلصوص على ةمثل هو مث
 .141ذلك من الشخصية املؤلف عبقرية إليه تتجه وما األدب، إىل ظرهتان

 دراسة العمدة كتاب وعد التطبيقية، النظرية وجتربته رشيق ابن جبهود بوحيىي أشاد ولئن

 وح ق   -أشاد ولئن الشعر، نقد يف األصيل العرب مذهب متثل – واحد آن يف – تطبيقية نظرية

                                                           
 .611مقدمة احملقق، الشاذيل بو حيىي، ص ، قراضة الذهبابن رشيق،    141
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 جبهد ذلك بعد أشاد ولئن خاص، نقدي ومذهب جتربة من ةمثله ملا ،الذهب بقراضة -له
 هذه كانت لئن : أقول .األمنوذج كتابه على واخلاص العام النقدي للمذهب التطبيقي الرجل
 ذلك، له نشكر فإننا التطبيقي النظري ب عدها يف رشيق ابن جهود من موقفه وهذا إشادته

 حاز الذي الرجل فيه أنصف قد حق، على هذا يف ألنه منصف، دارس  كلُّ  معنا له وي شكر
 عميقة خدمة والنقد األدب وخدم وجمد شرف كل ونال فضل، كل الثالثة النقدية املعامل هبذه

  وإشادة. ثناء كل ليستحق منها واحدا كتابا وإن خاصة،
 بذلك يطغى حني معه لسنا للرجل، إنصافه له ونسجل هذا، موقفه له نشكر حني ولكننا

     اهلوى. به وينزع احلق، جادة عن اإلنصاف هذا هب وحييد املوقف،
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 الباب السادس
 الخاتمة

  

 خالصة البحث 
هذا  يفهذا املقام أن أشري إىل بع  األمور املهمة، واليت تعد من اجلديد  يفأودُّ 

 البحث، واليت جرت العادة على التنبيه على مثلها: 
كتاب العمدة الذي ختمت به آراء النقاد   يفالبحث النقدي  يفتقدم رأيي األخري و 

 يفمة هذا الكتاب، وأصالة حبث صاحبه العمدة. وفيه حكمت بقي يفوالدارسني احملدثني 
 أكثر ما جاء به.

العصر اجلاهلي واالجتاه النقدي  يفالباب األول عن األدب والنقد  يفوقد فصلت القول 
هذا اإلطار، حتدثت عن األطوار اليت مر ت على  يف العصور اإلسالمية حىت ابن رشيق. و يف

ريخ الثقافات تا يفبالنضوج،  العصور الوسطى، تعدُّ أزهى وأمثر يفالنقد األديب خصوصا 
هذا الباب أيضا، يشتمل عن التمهيد أو مدخل البحث فيما يرى  يف و العربية اإلسالمية.

 من الواجبات املهمة لألصول إىل معرفة احلقيقة العلمية. 
ثقافته، مث فص لت ويشتمل الباب الثاين أوال على اجلانب اخلاص حبياة الرجل ونشأته و 

حياته املثمرة.  يفأهم العوامل اليت كونت شخصيته النقدية والعصر الذي تأث ر عليه  يفالقول 
املغرب العريب بوجه عام،  يفوتوس عت القول على اجلانب الثقايف واحلالة العلمية وحياهتا 

انا مين بأن خطة البحث، إةم يفمدينة القريوان بوجه خاص. وإن مل يكن ذلك مقررا  يفو 
جانبه الشخصي مما يعني على الوقوف بصورة أعمق على  يفالوقوف على حقيقة الرجل 

 شخصيته العلمية وجهوده النقدية. 
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كتابه   يفبالتفصيل اجلانب املوضوعي: ابن رشيق  –الباب الثالث  يف –وعرضت 
تأليفه  العمدة. و أتناول فيه عن التعريف بكتاب العمدة، فيما خيتص  به الغرض من

الفنون  يفكتاب العمدة، حمققا القول   يفالبحث النقدي  يفواملوضوعات النقدية ومناهجها 
حبثه النقدي، فذكرت أنه أضاف من  يفاجلديد  يفالنقدية اليت أضافها الرجل، مما يعدُّ له 

التفريع، واالطراد، واالتساع، والتغاير، وما اختلط فيه التجنيس باملطابقة، كما نقضت ما 
قيل من أنه أضاف فن الرتديد، ونفي الشيء بإجيابه، والتتبيع. وإن كان جهده فيها قي ما 

 دراستها. يفعمق حبثه وتوسعه  يفواضحا 
ا الباب، دراسة النصوص األدبية من كتاب العمدة، مثل املدح هذ يفوكما عرضت أيضا 

 عتذار والوصف وما أشبه ذلك.القتضاء والوعيد واإلنذار واهلجاء واالفتخار والرثاء واالوا
العمدة،  يفالباب الرابع، عرضت فيه أهم القضايا النقدية اليت أثارها ابن رشيق  يفو 

 .الوقوف على آراء بع  الدارسني والنقاد حولهمتوخيا التعريف بالقضية كما هي عنده، و 
السرقات األدبية وقضية اللفظ  قضيةهذا الباب، منها  يفومما جتلي من القضايا النقدية 

واملعى وموقف ابن رشيق من القدمي واجلديد وحديث عن املطبوع من الشعراء واملصنوع 
 منهم، واملتكسب من الشعراء . 

ميزان النقد والنقاد العرب؛ حيث  يف، منزلة ابن رشيق الباب اخلامس يفوكما عرضت 
هذا الباب  يف حتد ثت فيه قيمة كتاب العمدة عند النقاد القدامى، كابن خلدون مثال. و

كثري من جهوده النقدية متعلقا بآراء   يفأيضا ذهبت إىل القول بأصالة الرجل وعمق حبثه 
 رهم وقراءهتم لكتاب العمدة.    نظ يفالالحقني احملدثني من النقاد والدارسني 
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 تائج البحث ن
من تناول ابن رشيق موضوعا عاما شامال )صناعة الشعر ونقده(، ووفاه حقه   -1

دقيق وشامل، بعد أن تناوله م ن  قبله بصورة ناقصة ال  الدراسة والبحث وفق منهج علمي
  .متوجا هلذا اجملال من الدراسات النقدية –املوضوع واملنهج  يف –تفي بالغرض، فجاء حبثه 

الكتاب أصبح سجال حافال بأمساء الكت اب  يفوجبهد ابن رشيق األمني املخلص  -2
 واملؤلفني وآثارهم يف النقد.

 متيز أسلوبه وعباراته فيه بالسهولة والوضوح والشاعرية وخفة الروح.    -3

املوضوع املشرتك ممن  يفلرصينة أن يفيد الباحث وإن من طبيعة األحباث العلمية ا  -4
سبقه ويستشهد بأقواله وآرائه، ألهنم سبقوه إىل هذا املوضوع، وألن طبيعة البحث؛ موضوعا 
ومنهجا تفرض عليه مثل ذلك، فال غرابة إذن أن يشتمل حبث ابن رشيق على آراء 

ل إن أقوال السابقني يشتمل عليها حبثه. ب -ل ياغيو كما يق  –السابقني؛ ألن حبوثهم 
 تعد من مقومات حبثه وركائزه. -واحلال ما ذكر –وآراءهم 

على فرض التسليم بقول من قال: إن حظ ابن رشيق من األصالة النقدية، فما ذاك   -5
إال ألن من سبقه تناول هذا املوضوع، على مدار ثالثة قرون كاملة، تناولوه وتعهدوه غراسا 

 ومنوا واكتماال ونضجا حىت استوى على سوقه قائما بنفسه.

وابن رشيق عامل متواضع وأمني صريح، أقر لنفسه موضوعا أبان عن طبيعته، وتباي ن   -6
أن نطالبه  -بعد ذلك -مناهج املؤلفني فيه، مث أعلن صراحة عن منهجه هو فيه، أفيحق لنا

موضوع اكتملت مباحثه وال جمال للتجديد فيه؟ . ليس لنا أن نطالب الرجل  يفبالتجديد 
املوضوع وملء الفراغ الدارسي فيه، وتنفيذ خطته ومنهجه الذي قطعه  بأكثر من التقيد هبذا

على نفسه، وذلك ما حصل منه بالفعل فقد تقيد مبوضوعه والتزم مبنهجه، فجاء غنيا دقيقا 
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هذا املوضوع املهم. وكفاء  يفسد فيه ذلك الفراغ الكبري الذي تركته دراسات السابقني 
ع املتشعب املباحث، ومله واختياره لشتات موضوعه جهدا وفضال تناوله مثل هذا املوضو 
املختلفة موضوعا أو منهجا  -العام منها واخلاص –وجزئياته من تلك الدراسات واألحباث 

أو كليهما، بني تقدمي وتأخري، وإقالل وإكثار، وإنصاف وإجحاف، حىت نظر فيها 
أن ضم إليها أحسن ما وغربلها، وأخضعها لعبقريته اخلاصة، فاختار أحسن ما فيها بعد 

 عنده، وأودع ذلك أمشل املناهج وأقومها.

العمدة عجال دومنا تأمل وتبصر، فيجد فيه ذلك احلشد  يفوإذا كان بعضهم يطالع   -7
وهو  -حكمه على الكتاب بأنه مجٌع ونقولٌ  -ظاملا -من األخبار واآلراء واألقوال، فيصدر

فإننا نقول هلؤالء: إن اجلمع عنده اختيار،  –ما تقتضيه طبيعة حبثه ومنهجه الذي صر ح به 
وعملية االختيار لألفضل ليست باألمر السهل اهلني، إن عملية االختيار عنده دراسة قد 

 ومعارضة وتأييد وموافقة. تمحيص وغربلة وموازنة بني اآلراء ومناقشة وردٍّ خضعت ل

ودة التنسيق كتابه العمدة، بدقة الرتتيب والتبويب وج  يفواشتهر ابن رشيق   -8
والتفصيل فيها. وقد وقف عند هذا كثري من منصفي الدارسني وقفة إعجاب وتقدير، ألنه 
ليس كل املؤلفني جييد رسم اخلطة وتصور املنهج ودقة تنفيذه، وإمنا ذلك وقف على 

 املمتازين منهم. 

ره ألحد بالشعر تبويبا مل أر أكث ةونراه أيضا ينظم القضايا األدبية والنقدية املتعلق  -9
قبله، وما ورد منه لسابقيه كان عبارات أخذها هو، وجعل منها أبوابا حتتها دراسة وتفصيل 

 حديثه عن مصادر املادة النقدية. يفومناقشة واختيار، وقد بسطت ذلك 

أن يتحدث   يفالشعر، وال عجب  يفباب طويل عن الوزن  يفوحتدث ابن رشيق  -11
عر وأوالها به خصوصية، ولكنا نأخذ عليه أنه كذلك، ألنه رأى الوزن أعظم أركان الش
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علم العروض، وكنا حنب له أن جيتزئ باإلشارة دون  يفأطال فيه مبا ذكر مما هو معروف 
 يفالباب جديدا ليس  يفذلك، ومع هذا مل نعدم له  يفالتفصيل، اكتفاء مبا قاله العروضيون 
ن، ألن له ذوقا يعصمه من غى عن معرفة األوزا يفكتبهم. فقد قرر أن صاحب الطبع 

املزاحف واملستكره منها. وقيمة هذا الكالم أنه يرد املسألة إىل الذوق، وجيعله احلكم األول 
األوزان خمالفا بذلك غريه من النقاد، ويتبع ذلك أن يكون الرجل قد فتح باب  يفواألخري 

هذا الصدد.  يفجتهاد أمام الشعراء، وحررهم من الوقوف عند حد ما أ ثر عن العرب الا
أوزان الشعر وحبوره ما ارتضى الذوق تلك الزيادة، وإال يتقيدوا بأهنا  يفوأباح هلم أن يزيدوا 

مخسة عشر وزنا ال تزيد وال تنقص، كما استقرأها اخلليل، أو تزيد حبرا تدارك به عليه 
 األخفش.
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 قتراحات والتوصياتاال 
 يففإين أرجوا أن أكون بذلك قد أضفت شيئا جديدا إىل املكتبة العربية اإلسالمية  

حقلها األديب والنقدي، وأن أكون وفيت الرجل حقه الواجب بعد أن قررت رأيي فيه مبا 
 احلق والصدق. -بعد جهد وطول معاناة وصحبة –أظنه 

ولعل هذه الدراسة تكشف املزيد من حقيقة شخصية الرجل وجهوده النقدية، ليأخذ  
 يفمكانته ومنزلته الالئقة املستحقة بعد أن لف الغموض حوله، نتيجة أحكام عامة صدرت 

 حقه، وهي أبعد ما تكون عن التأمل واالستقراء والصدق واإلنصاف.

العلمية اليت أرى وجوب حبثها  ومبا أن هذا البحث قد فتح علي  بع  الثغرات 
 ودراستها، فإنين أوصي باآليت: 

 استكمال دراسة العمدة، ببحث اجلانب اللغوي والعروضي عند الرجل.  -1

 دراسة نقدية مقارنة. قراضة الذهبدراسة كتابه   -2

 دراسة اجلانب الشخصي والشعري عنده.  -1

 عصره. يفالعصر احلديث بشعره  يفحماولة ربط شعر  -7

شعر ابن رشيق القريواين من وجهات نظر تغاير  يفن األكادةميون و الباحثوأن ينظر  -1
 رؤيتنا، ويقوموا بفحصه ومتحيصه وفرزه ليكتشفوا منه خصائص أخرى ومميزات غري الىت
برزت لنا من هذه الدراسة. وةمكن تطبيق معاير النصية على شعره ملعرفة مدى صحته لدى 

 عندهم.  علماء اللغة احلديثة ودرجة مقبولتيه

ويوصي الباحث بالتوجه إىل دراسة النقد األديب العريب خارج البلدان العربية ربطا  -6
 خمتلف بقاعها.  يفجلسور املعرفة اإلسالمية 
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النقد األديب من الباحثني اجلدد؛ ألن ذلك جمال  يفضرورة االهتمام برتاث القدامى   -4
 إلثبات اهلوية اإلسالمية والرتقي األديب وتواصله بني األجيال املتالحقة.  

 يفحتقيق ودراسة آرائه النقدية التطبيقية اليت تضمنها كتابه املفقود )أمنوذج الزمان   -5
، للوقوف على تلك اآلراء شعراء القريوان(، بعد استكمال مجعها من كتب األدب والرتاجم

الذاتية اخلاصة بابن رشيق الشاعر الناقد، ومعرفة ما أضافه من آراء أو قرره من أحكام، 
 حق شعراء عصره يفومدى فنية هذه اآلراء، وموضوعية تلك األحكام اليت أصدرها 

                       وموطنه.  

السيما وأن طريق البحث غري  ،فإن هاجس اخلطأ ليعرتيين من حني إىل حني، وبعد
ملا فتح اهلل  ،معبد، كما أن دراسة شخصية مثل ابن رشيق حتتاج إىل جهد ومثابرة شديدين

البعيد الغور، غري أن  ،فهو كالبحر اهلادر األمواج، ومك نه من ناصية البيان ،عليه من علم
 ،وزمالئي املخلصني ،األمل كبري فيما سيوجه إيل من رأي ومشورة من قبل أساتذيت الفضالء

 -ىل الدراسة بعالمة القريواين وييسر ،اهلل أكرب بأن يوفقين جلمع شتات البحث يفوأملى 
وهو حسيب ونعم الوكيل، إنه مفي   ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ،أديبا ناقدا -ابن رشيق
 وباإلجابة جدير . –د ااخلري والسد
 ..كتابة هذا البحث واجلهد املتواضع، إن شاء اهلل.  يفوهذه هي خامتة املطاف  
 حبمد اهلل تعاىل وبعونه.  مت   

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.....
 م اهلل عليكم ولنا   ل  س    وعليكم من سالمي طي ٌب                   

 ويلُّ التوفيق... واهلل      

 



295 
 

 والمراجعقائمة المصادر 
 (الببلوجيرافيا)

 
 
 
 
 
 
  ) (Arabic References    ة  ــالمراجع العربي   أوال:     

 المصادر القديمة      - أ   
 المصادر الحديثة     - بـــ   

 
 
 

       (Thesis)    ثانيا:     الرسائل الجامعية
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 ) (Arabic References   المراجع العربية          _ أوال          
  المصادر القديمة:  أ

  م.1994 ،دار إحياء الرتاث العريب :بريوت -. لبنان . األغاينأبو الفرج علي بن احلسن القرشي ،األصفهاين
  .م1941القاهرة: دار الكتاب اجلديد، -مصر. تقدمي: صالح الدين املنجد.1. طفحولة الشعراءاألصمعي. 

املكتبة  القاهرة: -مصر .حتقيق. حسن كامل الصريف .الفاآلطوق احلمامة يف اإللف و  .األندلسي، ابن حزم
               م.1962الكربى، 

.حتقيق.حممد حمي أدب الكاتب والشاعر يف املثل السائر .ضياء الدين نصراهلل بن حممد أيب الفتح ابن األثري، 
 م.1919القاهرة : مطبعة البايب احلليب ،  -مصر الدين عبد احلميد.

 م.1919بدون الناشر،: بغداد-العراق .رائىنشر.إبراهيم السام .طبقات األدباء يفنزهة األلباء  .ابن األنبارى
  .1949بريوت: دار الثقافة،  -لبناناألوىل.  إحسان عباس.الطبعة  .حتقيق .الذخرية .ابن بسام

  م.1975اهرة: نشر كمال مصطفي، الق -مصر .نقد الشعر. ابن جعفر، قدامة
بريوت: دار صادر،  -لبنان.5. حتقيق. إحسان عباس.م./وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .ابن خلكان 
 م.1942

  م.1962 : دار إحياء الرتاث العريب،بريوت -لبنان. 7ط .مقدمة ابن خلدونابن خلدون ، عبد الرمحن.  
مكتبة اخلاجنى،  :القاهرة -مصر .ظورنحتقيق. حممد م .اإلةمان يف معرفة أهل القريوانمعامل ابن الدباغ . 
 م.1942
عبد احلميد .حتقيق 1ط .الشعر وآدابه ونقده حماسن يفالعمدة  .األزدى أبو علي احلسن القريواىن ابن رشيق،

 م.2116، : دار الطالئع للنشر والتوزيعةالقاهر  -مصر .حممد حمي الدين
  م.1942الشركة التونيسية للتوزيع،  حتقيق. الشاذيل بوحيي. تونس: .نقد أشعار العرب يفقراضة الذهب .       
 . بدون الناشر والتاريخ.أمنوذج الزمان يف شعراء القريواىن     .     
حتقيق.حممد علي البخاري.  الطبعة األوىل.  .اللغة يف. احملكم واحمليط األعظم علي ابن إمساعيل ،ابن سيدة 

 م.1941قاهرة: مصطفي الباب احللىب، ال -مصر
بريوت: دار اجليل، -لبنان. الطبعة األوىل. حتقيق: علي حممد البجاور .خمتارات شعراء العرب .ابن الشجرى 

 م.1962
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دار الكتب  :بريوت -لبنان الرتحيى.. حتقيق. عبد اجمليد العقد الفريدأمحد بن حممد.  ،ابن عبد ربه   
 م.1951العلمية، 
 -مصر وحممد زغلول سالم.حتقيق.طه احلاجرى .عيار الشعر .حممد بن أمحدأبو احلسن ، العلوي ابن طباطبا
 م.1916 دار املعارف، القاهرة:

  م.1961مكتبة النهضة،  :بغداد -العراق .الكشف عن مساوئ املتنيبابن عباد، الصاحب. 
ومراجعة.ج.س.كوالن واليفي  .حتقيقأخبار املغرب واألندلس يف البيان املغرىب .عذارى، املراكشىابن 

 بريوت: دار الثقافة، بدون التاريخ. -لبنان بروفنسال.
 م.1965، دار املعارف:القاهرة -مصرحتقيق.عبد الستار أمحد فراج.  .طبقات الشعراء احملدثنيابن املعتز. 

 م.1967،بدون الناشر القاهرة : -مصر اخلفاجى.حتقيق. حممد عبد املنعم  .رسائل ابن املعتز .  
 م.1952بريوت: دار املسرية،  -لبنان. 1أغناطيوس كراتشقوفسكي. ط .. حتقيقالب ديع   . 
 م.2111 ،: دار الكتب العلميةبريوت -لبنان .الشعر والشعراء .عبد اهلل بن مسلم ،بن قتيبةا
 ه .1191 ،القاهرة : دار الرتاث -مصر.2السيد أمحد صقر. ط حتقيق. .. تأويل مشكل القرآن  
  م.1997: دار الكتب العريب، بريوت -لبنان.1حتقيق. حممد اإلسكندرى. ط.عيون األخبار  .  

 .    بدون التاريخ ،دار املعارف: القاهرة -مصر . 6. جلسان العربابن منظور. 
ار د :بريوت -لبنان.1حتقيق.مفيد قميحة. ط.الصناعتني كتابالعسكرى، أبو هالل احلسن ابن عبد اهلل.

 م.1951الكتب العلمية، 
دار اجليل،  :بريوت -لبنان.2حتقيق. حممد أبو فضل إبراهيم وعبد احلميد قطامش. ط .. مجهرة األمثال   

 م. 2111
 فيصطم :القاهرة -مصر .عبد السالم هارون.حتقيق .كتاب احليوانأبو عثمان عمر بن حبر.  ،اجلاحظ
 م. 1915 ،احلليب

 م.1951 ،مطبعة  املدين: القاهرة -مصر.1ط.عبد السالم حممد هارون .حتقيق.البيان والتبيني  . 
 خفاجة.ابن  شرح وتعليق.حممد عبد املنعم.أسرار البالغة .الرمحن ابن عبد اجلرجاين، أبو بكر عبد القاهر

 م.1942مكتبة القاهرة،  :القاهرة -مصر .1ط
 م.1951ملعارف، ا بريوت: دار -لبنانمد رشيد رضا. . تصحيح وتعليق.السيد حم. دالئل اإلعجاز   
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الفضل إبراهيم  وحتقيق. حممد أب.الوساطة بني املتنيب وخصومهاجلرجاىن، القاضى علي ابن عبد العزيز. 
     م.1971القاهرة: دار إحياء الكتب العربية،  -مصرالبجاوي. 
 م.1947القاهرة: املدين، -مصر.1شاكر.ط حتقيق.حممود حممد.طبقات فحول الشعراء .سالماجلمحى، ابن 

  . بدون التاريخ بريوت: مطبعة الثقافة ، -لبنان .طبقات الشعراء اجلاهليني واإلسالميني    . 
 تصحيح وتعليق حممد شرف .2ج  .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونخليفة.  ،حاجي
  م.1952بريوت: دار الفكر،  -لبنان.الدين

بريوت: الشركة العاملية  -لبنان.1حتقيق.حممد يوسف جنم . ط.الرسالة املوضحة احلامتى، حممد ابن حسن. 
 م.1961 للكتاب،

 م.1949 : د.ن،بغداد -العراق : جعفر ك تاين.حتقيق .2ج.حلية احملاضرة يف صناعة الشعر  . 
. حتقيق. حممد احلبيب ابن اخلوجة. تونس: دار الكتب وسراج األدباءمنهاج البلغاء حازم، القرطاجين.  

                      م.1956ة، الشرقي
    م.1957بريوت: دار العلم للماليني،  -لبنان .7.ج قاموس الرتاجم األعالم: .الزركلى، خري الدين

 :القاهرة-مصر .حتقيق.أبو الفضل إبراهيم.الفوائد ودرر القالئد غرر:األم       اىلعلي ابن احلسني.  ،املرتضى
                   م.1917طبعة  احلليب، 

 علي البجاوى.. حتقيق.حممد مآخذ العلماء على الشعراء يفاملوشح املرزباين، أبو عبد اهلل حممد بن عمران. 
   م.1961هنضة مصر،  دار: القاهرة -مصر
: القاهرة -مصر .1د أمني وعبد السالم هارون .ط أمح حتقيق... شرح ديوان احلماسةأبو علي املرزوقي،

 م.1911النشر، مطبعة التأليف والرتمجة و 
 . بدون التاريخبريوت: دار الكتب العلمية،  -لبنان .مفتاح العلومالسكاكي. 
   م.1961احلليب،  فيالقاهرة: مكتبة مصط -مصر .1. جامللل والنحل .الشهرستاين

 م.1991 دار الكتب العلمية، :بريوت -لبنانالطبعة األوىل.  .اللزومياتاملعرى، أبو العالء. 
العربية للكتاب،  الدار :تونس .زهر اآلداب ومثر األلباباحلصرى، أيب إسحاق إبراهيم بن علي القريواين. 

 م.1951
 م.1911القاهرة: مطبعة السعادة،  -مصر .1. ط     اىلماآل القاىل، أبو علي بن القاسم .
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القاهرة:  -مصرالطبعة األوىل. .. حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم1. جإنباه الرواة على أنباه النحاة .القفطي
 م. 1911ه /1169مطبعة دار الكتب املصرية، 

القاهرة: وزارة  -مصر .1ج   .صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء أبو العباس أمحد بن علي. ،القلقشندى
  الثقافة واإلرشاد القومي؛ مؤسسة املصرية العامة، بدون التاريخ.

بريوت: للطباعة -لبنان. 1ط حتقيق.قصى احلسني. .. جممع األمثالامليداين، أمحد بن أمحد بن إبراهيم 
   م. 1991 والنشر والتوزيع،

     . بدون التاريخستقامة، اال. مطبعة املعجب يف تلخيص أخبار املغربالواحدي، املراكشي.  

 م.1999 ،ملكتبة  العصريةا بريوت: -لبنان. 2.ط القواعد األساسية للغة العربيةاهلامشي، أمحد بن إبراهيم. 
  م.1916، السعادة مطبعة :القاهرة-مصر .6 ج .معجم البلدان .احلموى ،ياقوت

 
  الحديثة المصادر:  بـــ

-لبنان .1ط .اهلجرى من العصر اجلاهلي إىل القرن الرابع النقد األديب عند العرب: تاريخ .طه أمحد ،إبراهيم
  م.1951: دار الكتب العلمية، بريوت

 م.1996ركة املصرية العاملية للنشر،الش القاهرة:-مصر .1.ط.أصول النقد األديبأبو كريشه، طه مصطفي.  
   م.1991 : مكتبة النهضة املصرية،القاهرة -مصر .دراسات نقديةأبو مهام، عبد اللطيف عبد احلليم. 

 .1956بريوت: دار الثقافة،  -لبنان .1ط .تاريخ النقد األديب عند العرب .، عباسإحسان
 م.1992دار الشروق،  :. عمان1. طفن الشعر          . 
 م.1951 رة : مكتبة النهضة املصرية،القاه -مصرالطبعة اخلامسة.  .النقد األديبأمحد، أمني.  

 م.1991 دار العلم للماليني،  :بريوت -لبنان .2ط. البالغة والتحليل األديبأمحد، أبو حاقة. 
  م.1996،دار إحياء الرتاث العريببريوت:  -لبنان .جواهر البالغة .بن إبراهيم بن مصطفي اهلامشي ،أمحد 

طبعة الدار تونس: م .1ج.األمانإحتاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد أمحد ، بن أيب الضياف. 
 م.1946التونسية للنشر، 
سكندرية: دار اإل -، مصر، بيئات نقد الشعر عند العرب من اجلاهلية إىل العصر احلديثإمساعيل الصيفي

 .  بدون التاريخاملعرفة اجلامعية،  
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 م.1961القاهرة: دار املعارف،  -مصر.التفسري النفسى لألدب  .عز الدين إمساعيل،
  م.1961 نظرية النص(. دمشق : د.ن، )يف مقاالت يف األسلوبية  اد الكت اب العرب.احت  

  م.1955املصرية، مكتبة األجنلو  القاهرة: -مصر .6. طموسيقي الشعر . أنيس، إبراهيم
 م.1956مكتبة املعارف،  :الرباط .اجلاهلى الشعر يفعناصر الوحدة والربط سعيد.  ،األيويب

والتوزيع،  ة والنشرالقاهرة: هنضة مصر للطباع-مصر .أسس النقد األديب عند العرببدوى، أمحد أمحد. 
 .بدون التاريخ

 ،ئة املصرية العامة للكتابالقاهرة: مطابع اهلي -مصر .الشعر يفأبو متام وقضية التجديد  .عبده بدوى،
 م.1951

 م.1961القاهرة: دار املعارف،  -مصرجار.احلليم الن. ترمجة عبد تاريخ األدب العريببروكلمان، كارل. 
 م.1951كة الوطنية للنشر والتوزيع، . اجلزائر: الشر احلركة النقدية علي أيام ابن رشيق املسيليبشري، خلدون. 

دار  األردن:-.عمان1.طه616 -ه112 العصرالعباسى يفاملكتبة الشعرية . فيهبجت، جماهد مصط 
  م. 1991البشري، 

 . بدون التاريخاملكتبة العصرية،  :بريوت -لبنان .األسلوب األديب يفبو ملحم، علي.  
  م.1951دار الثقافة ،  :القاهرة -مصر ،جتماعىاالالرواية املغربية ورؤية الواقع احلمداين محيد ،   

 م.2111: دار غريب للطباعة، القاهرة-مصر .. يف النقد األديب وما إليهالربيعى، حممود
املؤسسة العربية،  :بريوت -لبنان.2. طاألدب والنقد يفدراسات : . األديب وصناعتهجربا، إبراهيم جربا

          م.1951
 دار املناهل، بريوت:-لبنان.1.طاليمى عصر خروج األتراك األول من اليمنعبد اهلل حممد. األدب  احلبشي،

 م.1956
 اإلسكندرية: املكتبة اجلامعى احلديث، -مصر .الشعر العريب يفدراسات  .هبجت عبد الغفور احلديثى،
  م. 2117

. تونس: مطبعة بساط العقيق يف حضارة القريوان وشاعرها ابن رشيقحسن حسين، عبد الوهاب باشا. 
   .ه1111، تونس
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 : املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشرالقاهرة-.مصر1ط.آثار أعالمه يفالنقد األديب حسني. ، حسن
  م.1996 والتوزيع،
 م.1971نة التأليف والرتمجة والنشر،القاهرة: جل -مصر .. التوجيه األديبوآخرون. طه، حسني

جلامعة .ماليزيا: مركز البحوث ا1. طكتاب طبقات الشعراء  يفالنقد املنهجى حسني، نصر الدين إبراهيم. 
 م.1999اإلسالمية العاملية، 
 م.1941: مكتبة الشباب، القاهرة-. مصرالعربالنقد األديب عند حفين، حممد شرف. 

، اجلديدة دار اآلفاق :بريوت -لبنان.دراسات يف النقد األديب :. يف معرفة النصحكمت صباغ ،اخلطيب
 م.1957

  م.1962الفجالة: مكتبة هنضة،  -مصر .1.طاحلطيئة البدوي احملرتف .اجلندي ،درويش 
   م.1955القاهرة : دار الشروق،  -مصر .2ط .يف عامل املتنيبالدسوقى، عبد العزيز. 

   م.1995القاهرة: دار غريب،  -مصر .. دليل الناقد األديبنبيل راغب،
   م.2111بريوت: دار الكتب العلمية، -لبنان.1ط.تاريخ آداب العرب صادق. فيالرافعى، مصط
 م.1951الرسالة، بريوت: مؤسسة -لبنان.1. طاملتخري من كتب النقد العريبحممود.  الربداوى،
لك فيصل للبحوث امل . الرياض: مركز1. طالرتاث العريب يفكشاف العبارات النقدية واألدبية        . 

 م.1999والدراسات، 
 م.1954فور. الكويت: مطابع السالة، ترمجة: حممد عص .. مفاهيم نقديةرينيه، ويليك
بريوت:  -لبنان.1ط رسائل النقد الشعرى حىت هناية القرن اخلامس اهلجرى يفالنقد حسني علي.  الزعيب،
 م.2111الفكر املعاصر،  دار

 م.1951: دار النهضة العربية، بريوت -لبنان. النقد األديب احلديث أصوله واجتاهاتهزكى، أمحد كمال. 
 .1994: دار نوبار للطباعة، ةالقاهر  -مصر. 1. ط دراسات يف النقد األديب   .   

 م.1991ة: اهليئة املصرية للكتاب، القاهر  -مصر. . النقد املوضوعىسرحان، مسري
 القاهرة:  -مصر.2. طلغة الشعر العريب احلديث مقوماهتا الفنية وطاقاهتا اإلبداعية .السعيد، الورقي

 م.1951دار املعارف،      
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اإلسكندرية:  .حىت هناية القرن الثالثمنذ قيام الدولة  األدب يف عصر العباسيني: .سالم، حممد زغلول
  م.1991 منشأة املعارف،

 م.1992 اإلسكندرية: منشأة املعارف، -مصر .. تاريخ النقد األديب والبالغة حىت القرن الرابع اهلجرى      
 م.1952القاهرة: دار املعارف،  -مصر تاريخ النقد العريب إىل القرن الرابع اهلجري.    . 

 م.1954القاهرة: مكتبة النهضة العربية،  -مصر.2. طالنقد واألدب يف. مقاالت سلوم، داؤد
 م.1917: مطبعة االعتماد، القاهرة-. مصر2. طالنقد األديب أصوله ومناهجهسيد، قطب. 

هرة: مكتبة النهضة القا-مصر .1. طتاريخ الشعر السياسي إىل منتصف القرن الثاىنالشايب، أمحد. 
 م.1946املصرية، 
 م.1996 ،دار الفكر العريبالقاهرة:   .2ط.البحث البالغى عند العرب: تأصيل وتقييم .شفيع، السيد
 م. 1991 الكويت: مطابع السياسة، املذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربينيحممد عياد.  شكري،
 م.1997اللبنانية، : الدار املصرية القاهرة -مصر.1. طالشعر العريب يفدراسات عبد الرمحن.  شكرى،

رة: مكتبة القاه -مصر .1. طدراسة وتوجيه النقد التطبيقى عند الصفدى: شوشو، ياسر بن سليمان.
 م.2114وهبية، 
 م.1957: الدار العربية للكتاب، بريوت-بيا. لينظرية النقد العريب وتطورها إىل عصرناحمي الدين.  صبحى،
 -ة العاملية للنشرالقاهرة: الشركة املصري -مصر. 1. طاألدب العريب اإلسالمي يفاملناظرة حسني.  الصديق،

  م.2111لوجنمان، 
 اإلسكندرية: -مصر .. بيئات نقد الشعر عند العرب من اجلاهلية إىل العصر احلديثإمساعيل الصيفي، 

 .بدون التاريخاملعرفة اجلامعية، دار       
 م.1959القاهرة: دار الوفاء،  -مصر .األديب وتارخيهفصول يف النقد ضياء، الصديقي.  
 .بدون التاريخهرة: دار املعارف، القا -مصر .2. طوطوابعه الشعبية الشعرضيف، شوقى. 

 . بدون التاريخ اهرة: دار املعارف،الق -مصر.1. طالشعر ونقده يففصول     .    
 . بدون التاريخ املعارف،اهرة: دار الق -مصر.يف الرتاث والشعر واللغة  .      
 . بدون التاريخهرة: دار املعارف، القا -مصر.األدب والنقد يف.    

 م.1956بريوت: دار الثقافة،  -لبنان. السرقات األدبيةطبانة، بدوى. 



303 
 

  م.1992القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية،  -مصر .1. طمصنفات أدبية حديثة يفدراسات نقدية   . 
القاهرة: مكتبة دار -مصر.دراسات يف نقد األدب العريب من اجلاهلية إىل هناية القرن الثالث   . 

    م.1961املعارف،
 م.1994. دمشق: دار الفكر، 1ط .التفكري النقدى عند العربالعاكوب، عيسى علي. 
  .بدون التاريخمصر: مكتبة اخلاجني،  -. القاهرةنظرية اللغة يف النقد العريب. عبد احلكيم، راضي
وت: مؤسسة الرسالة، بري -لبنان. 2ط .األندلس يفتيارات النقد األديب عليان.  فيعبد الرحيم، مصط

 م.1956
 م.1941. الكويت: وكالة املطبوعات، 1. طابن رشيق ونقد الشعرعبد الرؤوف، خملوف. 

 م.1961املصرية للتأليف والرتمجة،  القاهرة: الدار -. سلسلة أعالم العرب. مصرابن رشيق الناقد الشاعر  . 
 م.1941اإلسالمية،  : اجمللس األعلى للشؤونالقاهرة-رمص.ابن رشيق القريواىن وآراؤه البيانية والنقدية      . 

رة: دار الفكر القاه -مصر.نقد الشعر بني بن قتيبة وبن طباطبا العلوىعبدالعايل، عبد السالم عبد احلفيظ. 
 م.1945العريب، 

 ه .1171القاهرة: املطبعة السلفية،  -مصر.. ابن رشيقالعزيز ، امليمينعبد 
  .التاريخالناشر و  بدون .1ج .املختار يف تاريخ األدب العريب. عامر ،عبد املنعم

 م. 1951بغداد: وزارة اإلعالم ،  -العراق.الواقعيةعبد الواحد، لؤلؤة. )ترمجة(  
شؤون املكتبة، جامعة  . اململكة العربية السعودية، عمادة1. طباديسالبالط األديب للمعز بن عبده، قلقيلة. 

  امللك سعود، بدون الناشر والتاريخ.
رية: اإلسكند -مصر .النقد العريب القدمي واحلديث يفوالنثر  نظرية األدب من قضايا الشعرعثمان، موايف. يف 

 م.1991دار املعرفة اجلامعية، 
 م.1942: دار النهضة العربية، بريوت-لبنان . 2. ط النقد األديب يفعتيق، عبد العزيز. 
 م.2111القاهرة: دار الكتاب املصرى، ؛بريوت: دار الكتاب اللبناين ط..النقد األديبعصفور، جابر. 

      م.1957 : دار العلم للماليني،بريوت -لبنان .7ج.تاريخ األدب العريب .فروخ ،عمر
 م.1945القاهرة: دار املعارف،  -مصر.2ط .. يف النقد األديب القدمي علي فيمصط عمر،
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، 1959-الكتاب العرب: مطبعة احتاد دمشق .النقد واألسلوبية:بني النظرية والتطبيقعدنان، بن ذريل. 
 م.1991
 م.1955ت: املؤسسة العربية، بريو  -لبنان.2.ط النقد األديب يفمقدمة  .جواد الطاهر علي،

  .بدون التاريخ بريوت: دار الكتاب العريب، -لبنان،  ديوان النابغة حياته وشعرهفارس، صويى. 
 م.1951زيع، والتو  الدوحة: دار قطرى بن الفجاءة للنشر -قطر.  . املذاهب النقديةفهمى، ماهر حسن

  م.1541 ،مطبعة ليدنليدن:  .مسالك املمالك األسطخري. ،الكرخي
 م.1952القاهرة: دار املعارف،  -مصر .نثري فرائد اجلمان يف  نظم فحول الزمانحممد رضوان الداية،  

 م.1997بريوت: دار الشروق،  -لبنان.1ط.قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث. العشماوى، حممد زكى
 م.1997 بريوت: دار الشروق، -لبنان. 1. طدراسات يف النقد األديب املعاصر   .   
 م.1945القاهرة: دار املعارف،    .النابغة الذبياىن     . 
 م.1995وت: شركة دار البلد، بري  -لبنان. 1ط .النقد يفحماوالت حممد.  ،علي حممد  

س األعلى للشؤون : اجمللالقاهرة-. مصرابن رشيق القريواين وآراؤه البيانية النقدية. حممد سالمة، يوسف رمحة
 م.1941اإلسالمية، 

 م.1951 . القاهرة: دار هنضة مصر،دراسات ومناذج يف مذاهب الشعر ونقده .هالل، حممد غنيمي 
  م.1941بريوت: مكتبة املعارف،  -بنان. لالنقد األديب احلديث   . 

  م.1941املكتب اإلسالمي،: بريوت -لبنان. 2. طمشكلة السرقات يف النقد العريب. هدارة ،حممد مصطفي
هنضة  دارالقاهرة:  -مصر .4ط .النقد املنهجى عند العرب ومنهج البحث يف األدب واللغة مندور.حممد، 

 م.2115مصر، 
 م.1947القاهرة: دار هنضة مصر،  -مصر.يف األدب والنقد    .

  م.1991: املركز الثقايف  العريب، بريوت-لبنان .الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقديحممد، الويل. 
 م.1995بريوت: املكتبة العصرية، -لبنان. ديوان ابن رشيق القريواينحميي الدين، ديب. 

دار املعارف،  بريوت:-لبنان.2 ط .األسس النفسية لإلبداع الفين يف الشعر اخلاصة .سويد ،مصطفي
  م.1919
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: القاهرة-مصر.  تاريخ النقد األديب عند العرب حىت هناية القرن الثالث اهلجرى .اجلويين مصطفي، الصاوى
 م.2111، اجلامعية ملعرفةا دار
 م.1951اإلسكندرية: منشأة املعارف، -مصر. معامل يف النقد األديب    . 
   .ون التاريخدب دار هنضة مصر، : القاهرة-مصر. قضايا معاصرة يف األدب والنقد   .  

     م.1961: دار القلم، القاهرة-. مصرنظرية املعين يف النقد العريبمصطفي، ناصف. 
 م.1961بريوت: دار الثقافة -لبنان .1طا.حياة القريوان وموقف ابن رشيق منهياغى، عبد الرمحن. 
  م.1994: الشركة املصرية العاملية للنشرالقاهرة -مصر. 1ط .نقاد النص الشعرييوسف، حسن نوفل. 

للدراسات والنشر  : املؤسسة اجلامعيةبريوت-.لبنان1. طيف النقد األديب وتارخيه عند العرب .خالد يوسف،
 م.1954والتوزيع، 

 م.1999القاهرة: دار املعرفة،  -مصر.1ط .األسس الفنية للنقد األديبيونس، عبد احلميد.  
 م.1991اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة: -مصر.نظرة جديدة يف موسيقي الشعر العريب .يونس، علي
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 الرسائل الجامعية - ثانيا       
(Thesis) 

                            

. رسالة املصطلح النقدي يف كتاب العمدة البن رشيق القريواينإبراهيم، حممد حممود احلمداين. 
 :مقدم إىل كلية اللغة العربية، جامعة املوصل .يف النقد األديب غري املنشورة، املاجستري
 م.1996العراق. 

املصطلح النقدي يف كتاب إعجاز القرآن حىت هناية القرن السابع حممد احلمداين.  ،إبراهيم
إىل كلية الرتبية، جامعة   مقدم .يف األدب والنقدغري املنشورة، . رسالة الدكتوراه اهلجري
 م.1996اق. العر  :املوصل

النقد األديب يف عيار الشعر البن طباطبا وأثره يف الدراسات النقدية إىل احلبويب، فاروق حممود. 
. رسالة الدكتوراه غري املنشورة، يف النقد األديب. مقدم إىل كلية هناية القرن اخلامس اهلجري

 م. 1994الرتبية، جامعة املستنصرية: العراق. 
العربية قبل اإلسالم يف نقد الشعر عند العرب حىت هناية القرن  القصيدةحسن، عبد احلسن. 
. رسالة الدكتوراه غري املنشورة، يف النقد األديب. مقدم إىل كلية اآلداب، السادس اهلجري

 م.  1991جامعة بغداد: العراق. 
تابه البحث البالغي والنقدي عند ابن رشيق القريواين يف ك ابن ناصر. حممد بن سليمان ،الصيقل

إىل كلية اللغة العربية، النقد. مقدم البالغة و  يف غري املنشورة، . رسالة املاجستري)العمدة(
 م. 2117اململكة العربية السعودية.  :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

. لغة النقد العريب القدمي بني املعيارية حىت هناية القرن السابع اهلجريعبد السالم، حممد رشيد. 
جامعة  ،يف النقد األديب. مقدم إىل كلية الرتبية بن رشد غري املنشورة، رسالة الدكتوراه

 م. 1996العراق.  :بغداد
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 غري املنشورة، . رسالة الدكتوراهالضرورة الشعرية: دراسة لغوية نقديةالعدواين، عبد الوهاب حممد. 
 .م1951ق. العرا :جامعة بغداد ،يف األدب والنقد. مقدم إىل كلية اآلداب

. رسالة الدكتوراه غري رسالة أسس النقد األديب عند ابن رشيقالنربى، عبد الواحد السيد شعالن. 
املنشورة، يف النقد األديب. مقدم إىل كلية اللغة العربية وآداهبا، جامعة األزهر: القاهرة، 

  م.1941اجلمهورية مصر العربية. 


