النقد األدبى من العصر الجاهلى إلى العصر العباسى
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بلؿمآماظرغبـماظرحقؿ م

عؼدعي م
م
ايؿدمٓمربماظعوٌني،مواظصالةمواظلالممسؾكممخومتمأغؾقوئفموردؾفمربؿدم
ابـمسؾدمآ،موسؾكمآظفموصقؾفموعـممتؾعمػداهمإظبمؼقمماظدؼـ .م
وبعــــدم ،،،م
صفذهمذبؿقسيمربوضرات،متؿـوولماظـؼدماألدبكمعـماظعصرماىوػؾكمحؿكم
اظعصرماظعؾودك،موضدمسؿؾًمسؾكمإخراجفومصكمثقبمسربكمضشقى،موغلؼًمبفومسـم
ايشق مواظؿعؼقد ،موعو مأضقػ مإظب ماظـؼد ماألدبك معـ مصؾلػوت ماسبرصً مأو مطودتم
تـقرفمبفمسـمعلورهماظصققح،موععمأغكمالمأغؽرمربووظيماالدؿػودةمبعؾقمماظـػسم
واالجؿؿوعمواىؿول،موعومترجؿمسـماآلدابماألخرىمصنغكمأؤطدمسؾكمأنمؼظؾم
ذظؽ مصك محدود مأو مغطوق معو مطبدم ماظؼضوؼو ماظـؼدؼي ،مومبو مؼؿػؼ مورؾقعي مأدبـوم
اظعربك،موأؤطدمأنمػذهماٌذاػىماظـؼدؼي ،ماظؿكمغشلتمصكمدغقوماظغرب م"مإمنوم
ػكمعذاػىماظغربقنيمالمعذاػؾـو،موأغفومأغشؽً مهلؿمالمظـو م"موأغـومإنمجوزمظـومأنم
غـؼؾفو مإظب معؿلدبقـو مصؾقس مصبقز مظـو مأن مغرخص مهلؿ مصك مربوطوتفو مطؿقوطوةم
اظؼرود ،موال مصبقز مظـو مأن مغػرضفو مسؾك مأدبـو مايدؼٌ مطؿؼقوس مغؼدى ،ماظؾفؿمممممممممممم
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إالمسؾكمأدبمعـمؼؿؾـوػوموؼصطـعفو،مثؿمالمصبقزمظـوم– محبولمعـماألحقالم– مأنم
غطؾؼفومسؾكماألدبماظعربكمضؾؾمػذاماظعصرمايدؼٌ"م(.)1م

وإغكمألرجقمأنمأطقنمضدموصؼًمصقؿومضصدت،موآمعـموراءماظؼصدموػقم
حلؾـوموغعؿماظقطقؾ .م
طؿو مأتقجف مبوظشؽر مإظب ماظقاظد ماظؽرؼؿ ماألدؿوذ ماظدطؿقر /مربؿد ماظلعدىم
صرػقد ،ماظذى مزادغك معبقالً مإظب معبقؾ ،موععروصًو مإظب مععروف ،مصشفعـك مسؾكم
طؿوبي مػذه ماحملوضرات ،مومشؾفو مبرسوؼؿف ،مممو مجعؾـك مآعــبو معطؿؽــبو مإظبمممممممممممممممممممممم
عومأطؿى،موإنمطـًمضد مأطـرتماإلصودةمعـمآرائفموطؿؾف،مصوظقظدمصـعيمأبقف،موعـم
أ ذؾفمأبوه مصؿومزؾؿ،مصؾورك مآمصكمصضقؾؿفموأعد مظـومصكمسؿره،موجزاهمسـومخريم
اىزاء .م
م
م م
م
م

م
م
م

( )1المذاىب النقدية بين النظرية والتطبيق ألستاذنا الدكتور /دمحم السعدى فرىود ص  3طبعة المؤلف سنة 1973م.
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تـمــهيــد
م
عػفقمماظـؼد م
ؼطؾؼماظـؼدم-مصكماظؾغي-مسؾكمسدةمععون،مأػؿفومصكمػذاماٌؼومم:م م
1ـماالخؿؾورمواظؿؿققز:م م
ؼؼولم:مغؼدماظشكءمغؼدام:مأىمغؼرهمظقكؿربه،مأومظقؿقزمجقدهمعـمردؼؽفموغؼدم
اظدراػؿمواظدغوغريموشريػومغؼداموتـؼودا:معقزمجقدػومعـمردؼؽفوممم( .)1م
واظـؼدمواظؿـؼودم:ممتققزماظدراػؿمومإخراجماظزؼػمعـفو،موعـفمضقلماظشوسر( .)2م
تـػكمؼداػومايصومصكمطؾمػوجرةم م
م

م

م

م

مغػكماظدغوغريمتـؼودماظصقورؼػ م

-2ماظعقىمواالغؿؼوص :م
ؼؼولم:مصالنمؼـؼدماظـوس:مأىمؼعقؾفؿموؼغؿوبفؿ،موصكمحدؼٌمأبكماظدرداءم
" مإن مغؼدت ماظـوس مغؼدوك ،موإن مترطؿفؿ مترطقك ،موععـوه :مإن مسؾؿفؿ مواشؿؾؿفؿم
ضوبؾقك ممبـؾ مصـقعؽ ،موإن مطػػً مسـ مسقؾفؿ موترطؿفؿ مطػقا مسـ مسقؾؽممممم

( )1المعجم الوسيط :مادة " نقد ".

( )2المسااان  :مااادة " نقااد" ،ويااروى نفااا الاادراىيم ،وفااا البياات تش ابيو حركااة النا ااة فااا الحكااا بحركااة الكاايارفة فااا النقااود
المعدنية ،انظر :اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور /دمحم السعدى فرىود ص .8
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وترطقك م( ،)1موضوظقا مصك مػذا مأؼضـبو م :م" ماغؿؼد مصالن ماظشعر مسؾك مضوئؾف" م ،مواظؿعدؼيم
بوىورمتشعرمبوظعقىم،مواظعقىمظقنمعـمأظقانمايؽؿموعـماظـؼودمعـمؼؼصرمسؿؾفم
سؾك مػذا ماٌعـك ،مواظدواصع مإظب مػذا معؿعددة :مصؿـ ماظـؼود معـ ممتؾك مسؾقفم
رؾقعؿفمأنمؼـؽلماىراح،موعـفؿمعـمؼؽقمنمضوصرـبامسـ مإدراكماحملودـمواٌزاؼوم
وأوجف ماظصقاب ،موعـفؿ معـ متصقؾف ماألسؿول ماألدبقي مشري ماظلقؼي مبغصف مغؼدؼي،م
وعـفؿمعـمؼرشىمصكمإزفورماألخطوءمواٌلووئمحؿكموؿـى،موعـفؿمعـمصبووزم
احملودـمظؽـرتفومإظبمإبرازموجقهماٌكوظػيمصكماظرأىمواالووهم،موػذه م–معفؿوم
طـرت مصك مأى مسؿؾ مؼلؿقؼ مغلؾؿف مإظب ماألدب م– مضؾقؾي مإظب مجوغى معو مؼلؿقؼم
اظؿؼرؼظمواٌدؼحم"م( .)2م
سؾكمأنماٌعـكماظؾغقىماألولم– ماالخؿؾورمواظؿؿققزم– مػقمأغلىماٌعوغكم
وأظقؼفو مبوٌراد معـ مطؾؿي ماظـؼد مصك ماالصطالح مايدؼٌ معـ مغوحقي م ،موصكم
اصطالح مأطـر ماٌؿؼدعني معـ مغوحقي مأخرى; مصنن مصقف مععـك ماظػقص مواٌقازغيم
واظؿؿققزموايؽؿ( .)3م
وػقمعومؼؼقممسؾقفمأعرماظـؼدماألدبكم،مصؾـعرضمععـوهمصكماالصطالح .م
م
م
م
( )1انظر المسان  :مادة " نقد ".
( )2اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .12 ،11
( )3انظر :أكول النقد األدبا لألستاذ  /أحمد الشايب ص .115
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اظـؼدمصكماالصطالحم :م
ػق مدرادي ماألسؿول ماألدبقي موتػلريػو موهؾقؾفو م ،مثؿ مايؽؿ مسؾقفو مبؾقونم
ضقؿؿفومودرجؿفوم( .)1م
أومػقمم:ممتققزماألدبموغظرهمٌعرصيمجقدهموردؼؽف،موإخراجماظزؼػمعـفم( .)2م
وػذاماظؿؿققزمؼؼؿضكم( :)3م
أوالًم:مهؾقؾماألدب،مأىمتػلريهموطشػمحققؼؿفم .م
ثوغقـبوم:متؼقميفمووضعفمصكماٌـزظيماألدبقيمؼلؿقؼفوم،موايؽؿمسؾقفمبوىقدةم
أوماظرداءة .م
اظـوضدموعومؼشرتطمصقفم :م
ؼشرتط ماظؽؿَّوب مصقؿـ مؼؿصدى مألعر ماظـؼد مذرورًو مطـرية ،مظؽـفو مترجع مصكم
عبؾؿفومإظبمأعرؼـم :م
(أ)ماًربةمواظدربي .م
(ب)مرقلماٌدارديموطـرةماظؿقصقؾ .م
م
م

( )1انظر :أكول النقد األدبا ص .116 ،115
( )2اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .11 ،11
( )3المرجع السابق ص .12
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أوالًم:ماًربةمواظدربيم :م
ؼؼقل ماظؼوضك ماىرجوغك :مظؽؾ مصـوسي مأػؾ مؼرجع مإظقفؿ مصك مخصوئصفوم
وؼلؿظفرممبعرصؿفؿمسـدماذؿؾوهمأحقاهلوم( .)1م
واظشعر مصـوسي مؼعرصفو مأػؾ ماظعؾؿ مبف ،ماظذؼـ مطقغقا مخبربتفؿ ،مورقلم
مموردؿفؿ مإؼوه ،موطـرة معداردؿفؿ مظف م– مذوضًو مأدبقِّو مؼعطقفؿ ماظؼدرة مسؾك متذوضفم
وغؼده(،)2موػذامعومضررهمابـمدالممبؼقظفم:م"مظؾشعرمصـوسيموثؼوصيمؼعرصفومأػؾماظعؾؿم
طلوئرماظصـوسوت،مصؿـفومعومتـؼػفماظعنيموعـفومعومتـػؼفماألذن،موعـفومعومتـػؼفماظقد،م
وعفو معو مؼـؼػف ماظؾلون ،موعـ مذظؽ ماظؾمظم مواظقوضقت مال مؼعرف مبصػي مأو موزن مدونم
اٌعوؼـيمممـمؼؾصره،موعـمذظؽماىفؾذة()3مبوظدؼـورمواظدرػؿمالمتعرفمجقدتفؿوم
بؾقن،موالمعس،موالمررازم،موالمجس،موالمصػيم،موؼعرصفماظـوضدمسـدماٌعوؼـي..م" م()4م
وعضك مابـ مدالم مؼضرب ماألعـؾي مبوظـكقؾ مواظرضقؼ مواظؼقون ،موؼرد مايؽؿ مصكم
ذظؽمطؾفمإظبمأػؾماًربةمواظعؾؿمبفم .م
وجوءماآلعدىمصلطدمعومضررهمابـمدالم،موزادهموضقحـبوموتػصقالمبؼقظفم :م
أالمترىمأغفمضدمؼؽقنمصَرؽبدونمدؾقؿونمعـمطؾمسقى،معقجقدمصقفؿومدوئرم
سالعوت ماظعؿؼ مواىقدة مواظـفوبي ،موؼؽقن مأحدػؿو مأصضؾ معـ ماآلخر مبػرقمممممممممممم
المؼعؾؿفمإالمأػؾماًربةمواظدربيماظطقؼؾيم .م
( )1الوساطة لمقاضا الجرجانا ص  ، 111تحقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم  ،وعما دمحم البجاوى ط  .بيروت.
( )2انظر  :نكوص نقدية ألستاذنا الدكتور /دمحم السعدى فرىود ص .15
( )3الجيبذة  :الخبرة .
( )4طبقات فحول الشعراء البن سالم "ج 1ص  ،5والعمدة ج 1ص .118
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وطذظؽ ماىورؼؿون ماظؾورسؿون مصك ماىؿول ،ماٌؿؼوربؿون مصك ماظقصػ،م
اظلؾقؿؿونمعـمطؾمسقىم–مضدمؼػرقمبقـفؿوماظعوٕمبلعرماظرضقؼ،محؿكمصبعؾمبقـفؿوم
صكماظـؿـمصضالمـبطؾريـبا،مصنذامضقؾمظفم:معـمأؼـمصضؾً مأغًمػذهماىورؼيمسؾكم
أخؿفو؟موعـمأؼـمصضؾًمػذاماظػرسمسؾكمصوحؾف؟مٕمؼؼدرمسؾكمسؾورةمتقضحم
اظػرقمبقـفؿو،موإمنومؼعرصفمطؾمواحدمعـفؿومبطؾعف،موطـرةمدربؿف،مورقلمعالبلؿف .م
وطذظؽ ماظشعر ،مضد مؼؿؼورب ماظؾقؿون ماىقدان ماظـودران ،مصقعؾؿ مأػؾ ماظعؾؿم
بصـوسيماظشعرمأؼفؿومأجقدمإنمطونمععـوػؿومواحدـبا،مأومأؼفؿومأجقدمصكمععـوهمإنم
طونمععـوػؿومزبؿؾػًو .م
ضول مإدقوق ماٌقصؾك م :مدلظـك مربؿد ماألعني مسـ مذعرؼـ معؿؼوربني،مممممممممم
وضول م :ماخرت مأحدػؿو ،مصوخرتت ،مصؼول معـ مأؼـ مصضؾً مػذا مسؾك مػذا موػؿوم
عؿؼوربون؟مصؼؾً:مظقمتػووتومألعؽــكماظؿؾقنيم،موظؽـفؿومتؼوربو،موصضؾًمػذامبشكءم
تشفدمبفماظطؾقعيموالمؼعربمسـفماظؾلون .م
ودؾقؾمعـمسرفمبؽـرةماظـظرمصكماظشعرمواالرتقوضمبفم،مورقلماٌالبليم
ظف -مػقمأنمؼؼضكمظفمبوظعؾؿمبوظشعر،مواٌعرصيمبلشراضف،موإنمؼلؾؿمظفمايؽؿمصقف،م
وؼؼؾؾمعـفمعومؼؼقظف،موؼعؿؾمسؾكمعومميـؾف،موالمؼـوزعمصكمذكءمعـمذظؽ،مإذمطونم
عو معـ ماظقاجى مأن مؼلؾؿ مألػؾ مطؾ مصـوسي مصـوسؿفؿ موال مطبوصؿفؿ مصقفو،ممممممممممم
والمؼـوزسفؿمإالمعـمطونمعـؾفؿمغظريـبامصكماًربةمورقلماظدربيمواٌالبليم( .)1م
( )1الموازناة لمماادى ،ج 1ص  414، 412بتكاار  ،تحقيااق الساايد أحمااد كااقر ط دار المعااار ساانة 1992م ،الطبعااة
الرابعة.
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ثوغقـبوم:مرقلماٌدارديموطـرةماظؿقصقؾم:م م
ؼطؾى معـ ماظـوضد مأن مؼؽقن مأدؼؾـبو موسوًٌو مبوألدب ،موؼطؾى معـف مأن مؼؽقنم
أدؼؾـبو; مألن مغؼده مضد مؼؾزعف مصك مبعض ماألحوؼني مأن مؼؾؾس مثقب ماألدؼى مظقعرفم
عؼدارمعومسوغوهماألدؼىمصكمدؾقؾمػذاماظـص ماظذىمؼزغفمظف،مأومؼعطقف مضقؿؿفمعـم
ايلـمأوماظؼؾح،موظريىمسؾكمضقءمذظؽمطؾفمإنمطونمصكماإلعؽونماظزؼودةمسؾكم
جفدهماظذىمبذظفمأممالم.موؼطؾىمعـفمأنمؼؽقنمسوًٌومبوألدبمالمأدؼؾـبوموطػك،م
ألنمسؾؿفماظذىمعبعفمصبعؾمظفمبصرـبامبويؽؿ،مواسؿداالًمصكماظرأىم،موإغصوصًومصكم
اظؼضقيم"م(.)1مم م
صنن مٕ مؼلؿطع ماظـوضد مأن مؼؽقن مأدؼؾـبو مصعؾقف م– مسؾك مأضؾ متؼدؼر -مأن مؼؾؿم
إٌوعـبومجقدـبامبلدواتمصـوسؿفمواظؿكمذطرمابـمرؾورؾومعـفو :م
" ماظؿقدع مصك مسؾؿ ماظؾغي م ،مواظرباسي مصك مصفؿ ماإلسراب ،مواظرواؼي مظػـقنم
اآلداب م ،مواٌعرصي مبلؼوم ماظـوس موأغلوبفؿ ،موعـوضؾفؿ موعـوظؾفؿ م ،مواظقضقف مسؾكم
عذاػىماظعربمصكمتلدقسماظشعرمواظؿصرفمصكمععوغقفمصكمطؾمصـمضوظؿفماظعربم
صقفم...م"م( .)2م
وأؼِّومطونماألعرمصالبدمظؾـوضدمعـماألعقرماآلتقيم( :)3م
 -1مأن مؼؽقن مربقطًو مإحوري متوعي مبوظعؾقم ماظؾلوغقي معـ ماظـقق مواظصرفم
واظعروضمواظؾالشيم .م
( )1فا محيط النقد األدبا لألستاذ الدكتور /إبراىيم عما أبو الخشب  ،ص  47بتكر .
( )2عيار الشعر البن طباطبا ،ص .18
( )3انظر :فا محيط النقد األدبا لألستاذ الدكتور  /إبراىيم عما أبو الخشب ص  ،53 ،52وراجع ص .48 ،47
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 -2مأن مؼؽقن مظف مإٌوم موادع ،موارالع مطؾري ،موصؾي موثقؼي ممبعوجؿ ماظؾغيم
ظقعرف مدالظي ماألظػوز مسؾك ماٌعوغك مبويؼقؼي مأو ماجملوز ،موحقذقؿفو ،مأو مطـرةم
ادؿعؿوهلو،موسبقمذظؽم .م
 -3مأنمؼؽقنمسؾكمإحوريمتوعيمبؿورؼخماألدب،مصقؿـوولماٌراحؾماظؿورطبقيم
واظلقودقيمواالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيماظؿكمعرمبفوماألدب; مألغفمؼؿلثرمبفو،موؼلريمسؾقفو،م
وتظفر معالربفو مصقف ،مصنغف مالبد مظؾـوضد معـ ماإلحوري مبفو ،مظريبط مبقـفو موبني ماظـصممممممممممم
أومايؽؿماظذىمؼصدرهمسـماظؽوتىمأوماظشوسرم.موطذظؽمعومؼؿصؾمحبقوةماألدؼىم
اظعوعيمواًوصيمعـماظـشلةم،مواظـؼوصيم،موحوظؿفماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيموسبقمذظؽم
ممومؼؽقنمظفمأثرمطؾريمصكمتقجفوتماألدؼىموغؿوجفماألدبكم .م
 -4مأن مؼؽقن مسؾك مصؾي موثقؼي مبوظدرادوت ماظـؼدؼي ماظؼدميي موايدؼـيمممممممممممم
أوماظعصرؼيم،معلؿػقدـبامعـماظعؾقمماألخرىم–مطعؾؿماظـػسم،موسؾؿماالجؿؿوعم،موسؾؿم
اىؿولم–معومطبدمماظـؼدماألدبكموالمضبقدمبفمسـمعلورهم .م
اظذوقماألدبكم :م
واظذوق ماألدبك ماظذى مغرؼده مإمنو مػق ماظذوق ماٌفذب ماظذى مضد مصؼؾفم
األدب ،موذقذتف ماظرواؼي ،موجؾؿف ماظػطـي ،موأهلؿ ماظػصؾ مبني ماظردىء مواىقد،م
وتصقرمأعـؾيمايلـمواظؼؾحم( .)1م

( )1الوساطة لمجرجانا ص .35
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وأصقوبماظذوقماظلؾقؿمضؾقؾقنم،موػؿمعضطرونمدائؿـبومإظبمحػظمأذواضفؿم
عـ ماآلصوت ماظؿك متػلدػو ،مبؾ مإغفؿ معطوظؾقن مبصؼؾ مػذا ماظذوق موتفذؼؾفم
بوٌدارديمودوامماظؿقصقؾ،مصؾقسمعـمذؽمأنماظدرسمؼفذبماظذوقموؼـؿقف،م
وؼلؿقمبفمإظبمدرجيمسوظقي،مصوألدؼىمذوماظػطرةماظذواضيمؼػقدمعـمضراءةماألدبم
وععوىيماظػـقن،مصرتاهمبعدمضؾقؾمعصؼقلماظذوق ،مثوضىماظذػـ،مؼضعمؼدهمسؾكم
اظعؾورةماظؾؾقغيم،مواًقولماىؿقؾ،موؼدركمصدقماظعؾورةم،موؼـػرمعـمطؾمعضطربم
عـماألدبمطوذب،مإذامدلظؿفمسـمدرماظؾالشيمأوماظعكمادؿطوعماظؿعؾقؾموأصوبم
وجفماظصقابم( .)1م
وسـماظذوقماألدبكمؼؼقلماآلعدى :م"وأغصمسؾكماىقدموأصضؾفم،موسؾكم
اظردىء،موأرذظف،موأذطرمعـمسؾؾماىؿقعمعومؼـؿفكمإظقفماظؿكؾقصم،موهقطمبفمم
اظعؾورة،موؼؾؼكمعومالمميؽـمإخراجفمإظبماظؾقون،موالمإزفورهمإظبماالحؿفوجم،موػقم
سؾيمعومالمؼعرفمإالمبوظدربيمودائؿماظؿفربيمورقلماٌالبلي،موبفذامؼػضؾمأػؾم
ايذاضيم( )2مبؽؾمسؾؿموصـوسيمعـمدقاػؿمممـمغؼصًموربؿف،موضؾًمدربؿفم،م
بعدمأنمؼؽقنمػـوكمرؾعمصقفمتؼؾؾمظؿؾؽماظصـوسيمواعؿزاجمبفوم،موإالمصالم"م( .)3م
م

م
( )1انظر :أكول النقد األدبا لألستاذ  /أحمد الشايب ص .132 ،121
( )2الحذا ة ( بفتح الحاء وكسرىا)  :الحذق والميارة .
( )3الموازنة لممدى  ،ج 1ص .411
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اظـؼدمصكماظعصرماىوػؾك م
م
ؼرى مبعض ماظؽؿوب مأن متورؼخ ماظشعر ماىوػؾك مؼرجع مإظب مسبق مػبلنيم
وعوئي مأو معوئؿك مسوم مضؾؾ مزفقر ماإلدالم م( ،)1موأن ماظشعر مبدأ مصك مصقرة مأبقوتممممممممممم
أو معؼطقسوت مؼردؾفو ماظعربك مبني مؼدى محوجؿف ،موإمنو مضصدت ماظؼصوئد مورقلم
اظشعرمسؾكمسفدمسؾدماٌطؾىموػوذؿمبـمسؾدمعـوفم( .)2م
وظؽـمأحدـبامعـمػمالءماظؽؿوبمٕمؼلؿطعمأنمضبددمدـيموالدتف،موالمأولم
ذعر مأو مأول مذوسر; موذظؽ مألن ماظشعر مواحد معـ ماظػـقن ماظؿك مخضعً مظـظرؼيم
اظـشقء مواالرتؼوء مصك محؼؾي مٕ مؼؽـ ماظؿدوؼـ مأو ماٌـفٍ ماظعؾؿك ماظذى مؼعـكم
بؿورؼخماآلدابمواظػـقن مصقفومعؽونموالموجقد،موٕمضبػظمظـوماظرواةماحملووالتمممممممممممممممممم
أو ماإلرػوصوت ماظؿك مدؾؼً مغضقج مػذا ماظػـ م ،موإن مطوغقا مضد مغؼؾقا مإظقـو مبعضم
اظؼصوئد ماٌضطربي ماظقزن مواظؿك متدل مسؾك مأن ماظشعر مطون مال مؼزال مصك مرقرهم
األولم .م
وعو مؼـطؾؼ مصك مذظؽ مسؾك ماظشعر مؼـطؾؼ م– مأؼضـبو م– مسؾك ماظـؼد م;ممممممممممممممممممممممممممم
إذ مال مؼلؿطقع مأحد مأن مضبدد مأول مغوضد مأو مأول معـؼقد م ،مصؼد مؼظفر معع متؿوبعم
اظؾقٌ مواظعـقر مسؾك مبعض ماٌصودر ماظؿك مٕ متصؾ مإظقـو معو مصبعؾ معـؾ مػذام
األحؽوممذبردمحدثمأومدبؿني .م
( )1انظر :الحيوان لمجاحظ ج  1ص .74
( )2انظر :طبقات فحول الشعراء البن سالم ج 1ص .26
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ظؽـ ماظرواة مضد مغؼؾقا مإظقـو معو مؼمطد مأن ماظـؼد مضد مدور معع ماظشعر مجـؾـبو مإظبم
جـى مصؿو مدام مػـوك مضوئؾ مؼؼقل مصنن مػـوك م– مبوظطؾع م– معلؿؿعو مؼلؿع موغوضدـبام
ؼـؼد ،موصقؿو مؼؾك مسرض مألػؿ معظوػر ماظـؼد مصك ماظعصر ماىوػؾك ،مؼؿؾعف مبقونم
بطؾقعيماظـؼدموعـفففمصكمػذاماظعصر.م م
عظوػرماظـؼدمصكماظعصرماىوػؾكم :م
وتؿؿـؾمصكم:م م
(أ)ماظؿـؼقحمواظؿـؼقػ .م
(ب)ماٌػوضؾيمبنيماظشعراء .م
(ج)ماالدؿقلونمواالدؿففون .م
(د)ماالخؿقورمأوماالغؿكوبم .م
أوالًم:ماظؿـؼقحمواظؿـؼقػم :م
ٕ مؼؽـ مذعراء ماىوػؾقي موخطؾوؤػو مؼؼقظقن مأو مؼـظؿقن مطؾ معو مطبطرم
بؾوهلؿمحقـؿوماتػؼمدونمغظرمأومتػؽريم;مبؾمطوغقامؼعقدونماظـظرمعراتموعراتمصكم
ععوغقفؿموأظػوزفؿموأدوظقؾفؿم،مؼفذبقغفوموؼؾذظقنمصكماغؿؼوئفومجفدـبامطؾريـبامحؿكم
دبرج مصك مصقرة مأدسك مظؾؼؾقل موأوظب مبوظؿؼدؼؿ مواظؿؼدؼر ،مإمنو مطوغقا مطؿو مضولم
اىوحظ :مإذا ماحؿوجقا مإظب ماظرأى مصك مععوزؿ ماظؿدبري م ،موعفؿوت ماألعقر معقزوهم
صكمصدورػؿ،موضقدوهمسؾكمأغػلفؿم،مصنذامضقعفماظـؼوفموأدخؾماظؽري،موضوممسؾكم
اًالص م( ،)1مأبرزوه مربؽؽو معـؼقو ،موعصػك معـ ماألدغوس معفذبـبو ،موطوغقام
( )1الخالص  :الزبد إذا خمص من الثفل ،والمراد أن الرأى استوى ونضج.
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ؼلؿعقذونمبوٓمعـماظرأىماظدبرىمواىقابماظدبرىم:مأىماظذىمؼؽقنمعـمشريمروؼي"م
(،)1وعـمذعراءماظعربمعـمطونمؼدعماظؼصقدةممتؽٌمسـدهمحقالمطرؼؿـبوم(.)2موزعــبومرقؼالم
ؼرددمصقفومغظرهموصبقؾمصقفوم( )3مسؼؾف،موؼؼؾىمصقفمرأؼفم،ماتفوعـبومظعؼؾف،موتؿؾعـبومسؾكمغػلف،م
صقفعؾ مسؼؾف مزعوعـبو مسؾك مرأؼف ،مورأؼف مسقورـبا مسؾك مذعره مإذػوضًو مسؾك مأدبف ،موإحرارـبا مٌوم
خقظف مآ متعوظب معـ مغعؿؿف ،موطوغقا مؼلؿقن متؾؽ ماظؼصوئد :مايقظقوت ،مواٌؼؾدات،م
واٌـؼقوتم،مواحملؽؿوتمظقصريمضوئؾفومصقالمخـذؼدا()4موذوسرـبامعػؾؼًوم(.)5م م
وروىمأنمزػريـبامطونمؼلؿكمطؾورمضصوئدهمايقظقوت;موظذظؽمضولمايطقؽيم
"خريماظشعرمايقظبماحملؽ"مم(،)6موػقمؼرؼدمذعرمأدؿوذهمزػريموذعرهمػقم .م
وطونماألصؿعكمؼؼقلم:مزػريمواظـوبغيمعـمسؾقدماظشعرم:مؼرؼدمأغفؿومؼؿؽؾػونم
إصالحفموؼشغالنمبفمحقادفؿوموخقاررػؿو .م
وعـمأصقوبفؿومصكماظؿـؼقحمواظؿـؼقػمواظؿقؽقؽمرػقؾماظغـقى،موضدمضقؾم
إنمزػريـبامروىمظفم،موعـفؿمايطقؽي،مواظـؿر مبـمتقظى،موطونمأبقمسؿرومبـماظعالءم
ؼلؿقفماظؽقسم(،)7موعـفؿمطعىمبـمزػريموشريه .م
( )1البيان والتبيين ج 1ص .14 ،13
تاما كامالً .
( )2كريتا ً :
( )3يجيل عقمو  :يعممو.
تاما  ،ال الجاحظ  :والشعراء عندىم أربع طبقات ،فحل خنذيد  ،ودونو الشاعر المفمق ،ثم الشاعر ،ثم الشويعر.
( )4خنذ ًيدا ً :
( )5البيان والتبيين ج  2ص .6
( )6المرجع السابق ج  2ص .13
( )7العمدة ج 1ص .123
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وأدؿوذ مػذه ماٌدردي مػق مأوس مبـ محفر ماظؿؿقؿك ،موضد ممتقز م– مطؿو مؼؼقلمم
اظدطؿقرمرفمحلني()1م–ممبقزتنيم:مإحداػؿومأنمخقوظفمطونمعودؼِّومذدؼدماظؿلثرمبويس،م
واظـوغقيمأغفمطونمصـوغـبومؼؿكذماظشعرمحرصيموصـوسيموصـِّومؼدرسموؼؿعؾؿم،موؼـشؽفمصوحؾفم
إغشوءـبم،موؼػؽرمصقفمتػؽريـبا،موؼؼضكمصكمإغشوئفمواظؿػؽريمصقفماظقضًمشريماظؼصري .م
وأغًمترىمأنماٌقزةماألوظبمصطرؼيمٕمؼـشؽفومأوسم،موظؽـفممنوػوموتعفدػوموأطـرم
االسؿؿودمسؾقفو،موأعوماٌقزةماألخرىمصنرادؼيمتعؿدػوماظشوػدم،موضصد مإظقفو،موادبذػوم
ضوسدةمأدودقيمظػـفماظشعرى،موػكمعؼووعيماظطؾعموسدمماالغدصوعمصكمضقظفماظشعرمععم
اظلفقيماظؿكمتردؾمإردوالًمصؿػقضمبوظشعرمطؿومؼػقضماظقـؾقعممبوٌوءم .م
وػذه ماٌؼووعي ماظؿك مغبؾً مأودـبو مسؾك مأن مؼعؿؾ مذعره موؼؿؽؾػف مػك ماظؿكم
غؾؿلفومزوػرةمسـدمزػريموطعى موايطقؽي م،موػكماظؿكمٌلفوموأحلفوماظرواة مسـدم
ػمالءماظشعراءمصقصػقػؿممبوموصػقػؿمبفمعـماألغوةمواظروؼيمصكمضقلماظشعرم .م
وروى مأن مايطقؽي مضول مظؽعى مبـ مزػري م :مضد مسؾؿؿؿ مرواؼؿك مظؽؿ مأػؾم
اظؾقًمواغؼطوسكمإظقؽؿمصؾقمضؾًمذعرـبامتذطرمصقفمغػلؽم،مثؿمتذطرغكمبعدكمصننم
اظـوسمأروىمألذعورطؿم،مصؼولمطعىم( :)2م
م
م
م
( )1فا األدب الجاىما د /طو حسين ص .272 ،271
( )2الشعر والشعراء البن تيبة ص  ،83وانظر ص  ،85تقديم الشيخ حسن تميم ،مراجعة دمحم عباد المانعم العرياان ط .
دار إحياء العموم ،بيروت.
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وعـمظؾؼقاصكمذلغفومعـمضبقطفو م
م

م

م

مإذامعومثقىمطعىموصقزمجرول

م

()1

م

ؼؼقلمصالمؼعقومبشكءمؼؼقظــــــــــف م
م

م

م

موعـمضوئؾقفومعـمؼلكءموؼعؿؾ م

م

ؼؼقعفومحؿكمتؾنيمعؿقغفــــــــــو م
م

م

م

م

مصقؼصرمسـفومطؾمعومؼؿؿـــــــــؾ م

طػقؿؽمالمتؾؼكمعـماظـوسمذوسرـبا م
م

م

م

م

متـكؾمعـفومعـؾمعومأتـكـــــؾ م

وإذامطونماظشوسرمالمطبرجمأذعورهمإالمبعدماىفدمواٌعوغوةمصؿـماٌمطدمأغفم
طون مؼعقدماظـظرمعراتموعرات; مألغفمؼعؾؿمأنمطالعفمدقؼوسممبؼقوسمدضقؼ ،مػذام
اٌؼقوسمؼدسكماظشوسرمظـػلف -موػقمضبقكمذعرهم– مأغفمأسؾؿماظـوسمبف،موأوالػؿم
بلنمؼؼقسمطالعفمضؾؾمأنمطبرجفمسؾقفؿ،محؿكمؼربأمطالعفمعـماالسرتاض موؼلؾؿم
عـممطؾمسقىم(،)2موعومأرىمذظؽمإالمظقغومعـمأظقانماظـؼدموضربـبومعـمضروبف .م
سؾكمأغكمأغؾفمسؾكمأعرؼـم :م

( )1فوز  :ىمك  ،وجرول  :اسم الحطيئة ،وىو جرول بن أوس ابن مالك بن جؤياة مان ايس عايالن ،وىاو مان رواة زىيار
اذعا  ،انظار فاا أخبااره طبقاات فحاول الشاعراء ج1
وتالميذه ،لكنو كاان ر ياق الادين ،سالء الخماق ،باذىء المساان ىجااء مق ً
ص  ،12والشعر والشعراء ص  ،213واألغانا ج 2ص .41

( )2المقاييس البالغية عند الجاحظ فا البيان والتبيين د /فوزى السيد عبد ربو ص .53
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أحدػؿوم:مأغفمالبدمعـماظؿػرضيمبنيمدرجؿنيمعـماظؿـؼقػ،مػؿوم:ماظصـعيم
اٌؼؾقظي مواٌطؾقبي مصك ماظػـ ،مواظصـعي ماظؿك متدخؾ مصك مبوب ماظؿؽؾػ ماٌؼقًم
واظؿزوؼؼمشريماٌلؿلوغم( .)1م
وعـ ماألوظب متلتك محقظقوت مزػري ماظؿك مطون م" مؼؽرر مغظره مصقفو مخقصًو معـم
اظؿعؼقىمبعدمأنمؼؽقنمضدمصرغمعـمسؿؾفومصكمدوسيمأومظقؾي،مورمبومرصدمغشورفم
صؿؾورل مسؿؾف مظذظؽ م ،مواظعرب مال متـظر مصك مأسطوف مذعرػو مبلن موـس مأو متطوبؼممممممممممممم
أومتؼوبؾ،مصؿرتكمظػظيمظؾػظيمأومععـكمٌعـكمطؿومؼػعؾماحملدثقنم،موظؽـمغظرػوم
صصوحيماظؽالمموجزاظؿفموبلطماٌعـكموإبرازه،موإتؼونمبـقيماظشعر،موإحؽوممسؼدم
اظؼقاصك،موتالحؿماظؽالممبعضفمبؾعضمحؿكمسدوامعـمصضؾمصـعيمايطقؽيمحلـم
غلؼفماظؽالممبعضفمسؾكمبعضم(.)2م م
األعرماآلخر :م
أنمذعراءماظعربمٕمؼؽقغقامعبقعـبومسؾكمذوطؾيمزػريموتالعقذهم،مبؾمطونم
ػـوك ماووه معؼوبؾ مؼؿؿـؾ مصك معدردي ماٌطؾقسني ماظذؼـ مؼؼقظقن ماظشعر مسـم
بدؼفيمودرسيمخورر،موضقؾم:مإمنوممسكماألسشكمصـوجيماظعرب;مظؼقةمرؾعفموحؾقيم
ذعره ،مطبقؾ مإظقؽ مإذا مأغشدتف مأن مآخر مؼـشد مععؽ( ،)3موسـ مػذا ماالووه مؼعربم
عزردمأخقماظشؿوخمصكمردهمسؾكمطعىمبـمزػريمصقؼقلم()4م :م
( )1انظر  :معالم عما طريق النقد القديم د /رجاء عبد المنعم جبر ص . 52
( )2العمدة ج 1ص .129
( )3انظر  :العمدة ج  1ص .131
( )4الشعر والشعراء ص .86
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صؾلًمطقلونمايلوممبـمثوبً م
م

م

م

موظلًمطشؿـــــوخموالمطوٌــكؾؾ م

م

ثؿمؼؼقلماظؽؿقًم( :)1م
صدوغؽمعؼــــــربيمالمتلــــــــــو م
م

م

م

مطمطرػــــــــــومبلـــــقطموالمترطؾ م

م

عفذبيمالمطؼقظبماهلــــــــــــــذا م
م

م

م

مءمعـؿـمؼلكءموعـــــمؼعؿــــــــؾ م

م

وعومضرػومأنمطعؾومثــــــــــــــقى م م
م

م

م

موصقزمعـمبعـــدهمجــــــــــــــــرول م

م

ثوغقـبوم:ماٌػوضؾيمبنيماظشعراءم :م
تؽودماٌصودرماألدبقيموؿعمسؾكمأنماظـوبغيماظذبقوغكمطونمصكماىوػؾقيم
صبؾس مصك مدقق مسؽوز مظؾقؽؿ مبني ماظشعراء ،متضرب مظف مضؾي معـ مأدم ،موؼلتقفم
اظشعراءمؼـشدوغفمأذعورػؿمصققؽؿمبقـفؿ،موعـمذظؽ:م م
 -1معومروىمعـمأنماألسشكمدخؾمسؾكماظـوبغيمصلغشده،مثؿمأغشدهمحلونم
ابـمثوبًمثؿمأغشدتفماظشعراءمثؿماًـلوءم .م
ضقهلوم :م
وإنمصكرـبامظؿلمتماهلداةمبفم م
م

م

م

م

مطلغفمسؾــــــــــــــــؿمصكمرأدـــــــفمغورم م

( )1الشعر والشعراء  :الموضع السابق .
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وإنمصكرـبامٌقالغومودقدغوم م
م

م

م

م

موإنمصكـــــرـبامإذامغشــؿــــقممظـقــــور م

صؼولم:موآمظقالمأنمأبومبصريمأغشدغكمآغػًومظؼؾًمإغؽمأذعرماىـمواإلغسم،م

صؼول محلون :موآ مألغو مأذعر معـؽ موعـ مأبقؽ م ،مصؼول ماظـوبغي :مؼوبـ مأخك مأغًممممممممممممم

المهلـمأنمتؼقلم :م

صنغؽمطوظؾقؾماظذىمػقمعدرطك م
م

م

م

موإنمخؾًمأنماٌـؿلىمسـؽموادع م

م

صكـسمحلونمظؼقظفم()1م .م

وػذهماظرواؼيمتلوؼرمعـطؼماظـؼدمصكماظعصرماىوػؾك،موالمحرجمصكمضؾقهلوم

ألغفومتعـكمأنماظـوبغيمواجفممتردمحلونمسؾقفمبلغفمالمضبلـمأن مؼؼقلمعـؾمضقلم

اظـوبغيم"مصنغؽمطوظؾقؾم"م( .)2م

صؼدمأرادماظـوبغيمأنمؼؾػًمغظرمحلونمإظبمصـمسرفماظـوبغيمبلغفمأدؿوذه،موػقم

صـماالسؿذارماظذىمأتكمصقفممبعونمٕمؼؾبلؾؼمإظقفو،مصعرصًمبفموسرفمبفومعـمسبقمضقظفم :م
وظلًممبلؿؾؼمأخومالمتؾؿف م
م

م

وضقظفم :م

م

مسؾكمذعٌمأىماظرجولماٌفذب م

صالمترتطـكمبوظقسقدمطلغـك م
م

م

م

مإظبماظـوسمعطؾكمبفماظؼورمأجرب م

( )1األغانا ج 9ص .156
( )2انظر :اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا األستاذ الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .138
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وضقظفم :م
صؾقمطػكماظقؿنيمبغؿؽمخقغـبو م
م

م

م

مألصردتماظقؿنيمعـماظشؿــــــول م

حؿكمضقؾم:مإنمأذعرماظـوسم:ماعرؤماظؼقسمإذامرطىم،موزػريمإذامرشىم،م
واظـوبغيمإذامرػى،مواألسشكمإذامرربم( ،)1م
وال مذؽ مأن محلون مضد مصطـ مٌو مأراده ماظـوبغي مصعرف مضدره موخـسمممممممممممم
طؿومتؼقلماظرواؼي .م
سؾك مأن مػـوك مرواؼي مأخرى متذطر مأن محلون مجوء مإظب ماظـوبغي موسـدهم
األسشكموضدمأغشدهمذعرهم،موأغشدتفماًـلوءمضقهلوم :م
ضذىمبعقـؽمأممبوظعنيمسقار م
م

م

م

مأممذرصًمإذمخؾًمعـمأػؾفوماظدارم م

صؾؿوماغؿفًمإظبمضقهلوم :م
وإنمصكرـبامظؿلمتماهلداةمبف م
م

م

م

مطلغفمسؾــــــؿمصكمرأدــــــــــفمغــــــــورم م

ضولماظـوبغيم:مظقالمأنمأبومبصريمأغشدغكمضؾؾؽمظؼؾًم:مإغؽمأذعرماظـوسم،م
أغًم– موآم– مأذعرمعـمطؾمأغـكم،مضوظًم:موآ موعـمطؾمذطرم،مصؼولمحلونم:م
أغوم–موآم–ماذعرمعـؽموعـفو،مضولماظـوبغيم:محقٌمتؼقلمعوذام؟ م

( )1العمدة ج  1ص .95
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ضولم:محقٌمأضقلم :م
ظـوماىػـوتماظغرمؼؾؿعـمبوظضقو م
م

م

م

مموأدقوصـومؼؼطرنمعـمندةمدعو م

وظدغومبـكماظعـؼوءموابـكمربرق م
م

م

م

مصلطرممبـومخوالموأطرممبـومابـؿــــو م

صؼول ماظـوبغي م :مإغؽ مظشوسر مظقال مأغؽ مضؾؾً مسدد مجػوغؽ ،موصكرت ممبـم
وظدتموٕمتػكرممبـموظدك( .)1م
وأرىمأنمػذاماظـؼدم– مأؼضـبوم– مميؽـمأنمؼؽقنمعؼؾقالم،مصؾقسممبلؿغربم
أنمؼعرفمرجؾمطوظـوبغيم– مجؾسمظؾقؽؿمبني ماظشعراء -معومؼدلمسؾك ماظؼؾي موعوم
ؼدلمسؾكماظؽـرة،موأنماظػكرمبوألصقلمعؼدممسؾكماظػكرمبوظػروع،مبؾماٌلؿغربم
أالمؼعرفماظـوبغيمذظؽ،مصفؿموإنمطوغقامالمؼعرصقنماألمسوءماالصطالحقيمىؿقعم
اظؼؾي مواظؽـرة موسبق مذظؽ مصنغفؿ م– مبال مذؽ م– مطوغقا مؼػرضقن مبني معو مؼدل مسؾكم
اظؼؾيموعومؼدلمسؾكماظؽـرةمصكمظغؿفؿ;مصوظعربكمأسؾؿمبؾغؿف،م"موأضدرمسؾكماظؿصرفم
صقفومعـمشريمحوجيمإظبمععرصيمتؾؽماٌصطؾقوتم،مصوظعربقيمظغؿفماعؿزجًمبروحفم
ودعف،معـمشريمأنمؼعؾؿفماًؾقؾمودقؾقؼف،موأضرابفؿو ،موإنمعـؾمػذؼـماظعوٌنيم
وشريػؿو مإمنو مأخذوا معو مؼعؾؿف ماظعربك مصقؿو مؼؿصؾ مبؾغؿف مظقعؾؿقا مبف مشري ماظعربممممممممممممم
أومظقعؾؿقاماظعربماظذؼـمصلدتمظغؿفؿممبكوظطيمشريػؿ( .)2م
( )1األغانا ج  6ص . 188 ،187

( )2انظ اار :د ارس ااات ف ااا النق ااد األدب ااا د /ب اادوى طبان ااة ص  ،65والمق اااييس البالغي ااة عن ااد الج اااحظ ف ااا البي ااان والتبي ااين
د /فوزى السيد عبد ربو ص . 61
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موأعو معو مأضقػ مإظب مػذا ماظـؼد معـ متػصقالت مسؾؿقي مصقؾدو مأغف معـ مصـقعم
اٌؿلخرؼـمأرادوامأنمؼػلروامبفمغؼدماظـوبغي،مشريمأنمبعضفؿمٕمؼػرقمبنيمأصؾم
اظرواؼيموعومأضقػمإظقفوم(،)1موعـفؿمعـمصرقماألعرؼـ،موعـمذظؽمعومرواهمصوحىم
اٌقذحمعـمتعؾقؼماظصقظبمسؾكمغؼدماظـوبغيمبؼقظفم"مضولماظصقظبمإنمػذاماظـؼدم
اىؾقؾ ماظذى مؼدل مسؾقف مغؼوء مطالم ماظـوبغي مودؼؾوجي مذعره ،مضول مظف م :مأضؾؾًم
أدقوصؽ; مألغف مضول م" موأدقوف معبع مألدغك ماظعدد ،مواظؽـري مدققف م .مواىػـوتم
ألدغك ماظعدد ،مواظؽـريمجػونم،موضولم:مصكرتممبـموظدت; مألغفمضولم:موظدغو مبـكم
اظعـؼوءموابـكمربرق،مصرتكماظػكرمبكبوئفموصكرممبـموظدمغلوؤه"م( .)2م
صوٌرزبوغك م– مػـو م– مضد مصرق مبني مأصؾ ماظرواؼي موتعؾقؼ ماظصقظب مسؾقفو،ممممممممممممم
أومتػلريهمهلو .م
-2مروىمأنمسؾؼؿيماظػقؾمطونمؼـوزعماعرأماظؼقسماظشعرم،موطونمصدؼؼًومظفم،م
صؼولمأحدػؿومظصوحؾيم:مأؼُّـومأذعر،مصؼولمػذام:مأغوم،موضولمػذا م :مأغو ،مصؿالحقو،م
صؼول ماعرؤ ماظؼقس :ماغعً مغوضؿؽ موصردؽ ،موأغعً مغوضؿك موصردك ،مضول مسؾؼؿي:م
صلصعؾ ،موايؽؿ مبقـك موبقـؽ مػذه ماٌرأة معـ مورائؽ -مؼعـك مأم مجـدب مزوجم
اعرئماظؼقسم()3م–مصؼولماعرؤماظؼقسمضصقدتفماظؿكمعطؾعفو :م
م
( )1انظر :األغانا ج  8ص .188
( )2الموشح فا مآخذ العمماء عما الشعراء لممرزبانا ص .78
( )3انظر :الموشح ص . 36
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خؾقؾكمعؾبرَّامبكمسؾكمأممجـدب م
م

م

م

مظـؼضكمحوجوتماظػمادماٌعذب م

م

وضولمسؾؼؿيمضصقدتفماظؿكمعطؾعفوم :م
ذػؾًمعـماهلفرانمصكمطؾمعذػى م
م

م

م

موٕمؼؽمحؼومطؾمػذاماظؿفـى م

م

ثؿ مأغشداػو معبقعـبو م ،مصؼوظً مالعرئ ماظؼقس م :مسؾؼؿي مأذعر معـؽ م ،مضول م:م
وطقػمذاكم؟مضوظًمألغؽمضؾً :م
صؾؾلقطمأهلقبموظؾلوقمدرة م
م

م

م

موظؾزجرمعـفموضعمأخرجمعفذب م

م

صففدتمصردؽمبلقرؽ،موعرؼؿفمبلوضؽم،موضولمسؾؼؿي :م
م
صلدرطفـمثوغقـبومعـمسـوئف م
م

م

م

مميرمطؿرماظرائحماٌؿقؾى م

صلدرك مررؼدتفموػقمثون معـمسـونمصردفمٕ مؼضربف مبلقطموالمعراهمبلوقمممم
والمزجره.مصؼولماعرؤماظؼقسم:معومػقمبلذعرمعـكموظؽـؽمظفمواعؼ،مصطؾؼفو،مصكؾػفم
سؾقفومسؾؼؿي،مصلؿكمسؾؼؿيماظػقؾ(،)1موؼؼولم:مبؾمطونمصكمضقعفمرجؾمؼؼولمظفم:م
سؾؼؿيماًصك،مصػرضقامبقـفؿومبفذاماالدؿ( .)2م
( )1الشعر والشعراء ص  ،131وانظر :الموشح ص . 36 ،35
( )2الشعر والشعراء ص  ،131وانظر  :الموشح ص .35
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سؾكمأنمظبمسؾكمحؽقعيمأممجـدبمعؾقظني :م
أحدػؿوم:مأنمبعضماظرواؼوتمتذطرمأغفؿوماحؿؽؿومإظبمأم مجـدبمصؼوظًم
هلؿوم:م ُضقالمذعرـبامتصػونمصقفماًقؾمسؾكمروىمواحدموضوصقيمواحدةم( .)1م
صنن ماظؼوصقي مواظروى مطوصطالحني مسروضقني مٕ مؼؽقغو مضد مسرصو مصك مسصرم
ػذاماظـؼد،مممومصبعؾـكمأرجحمأنمػذهماظعؾورةمضدمأضقػًمإظبماظرواؼيمصكمسصرم
عؿلخر ،مظعؾف م– مطؿو مذطر مأدؿوذغو ماظدطؿقر مربؿد ماظلعدى مصرػقد م– مسصر مأبكم
سؾقدةم(م209ػـم)مأولمعـمروىماظؼصيم .م
ثوغقفؿو م :مأن مأم مجـدب م– مصقؿو مؼؾدو م– مضد متلثرت مبؾغضفو ماعرأ ماظؼقس م–م
وطونمعػرطو( -)2مصؿقوعؾًمسؾقف،مأومأنماظؿقصقؼمٕمضبوظػفومصكمغؼدػو،مصؼدمضولم
اعرؤماظؼقسم :م
صؾؾلقطمأهلقبموظؾلوقمدرةم م
م

م

م

موظؾزجرمعـفموضعمأخرجمعفذب م

صلدركمٕمصبفدموٕمؼــمذلوه م
م

م

م

مميرمطكذوفماظقظقــدماٌـؼى م

"مصفذاماظؾقًماظـوغكمؼدلمسؾكمأنمصرسماعرئماظؼقسمأدركماظؼطقعمٕمصبفدم
– مأىمٕمؼؿعىم،-موٌـمؼــمذلوهم– مأىمٕمؼؽررممذقرفم -م،موإمنومأدركماظؼطقعم

( )1انظر  :اتجاىات النقد األدبا العربا لألستاذ الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .165 ،164
( )2مفركا  :تبغضو النساء  ،وال يحظا عندىا .
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عـمأولمحضرم(،)1موػقمالمؼؾؾغمذاكمإالمإذامطونمغشقطًومذامدؾح،مصفقمبفذامالمؼؼؾمسـم
صرسمسؾؼؿيمإنمٕمؼػؼف(،)2مؼضوفمإظبمذظؽمأنماظػرسمعفؿومطونمغشقطًومصننماظػورسم
اٌؼداممالمؼؽقنمخوعالً مسؾكمزفره،مإمنومتؽقنمظفمصقالتموجقالت،موزجرموصقوحم
ممومؼروعماًصؿموؼربؽماظػرؼليموؼزؼدماظػرسمحدةموغشورو .م
ثوظــبو:ماالدؿقلونمواالدؿففون :م
صؿـمبوبماالدؿقلونمعومروىمعـمأنماظـوبغيماظذبقوغكمضدممؼـربم،مصدخؾم
اظلقق ،موغزل مسـ مراحؾؿف ،مثؿ مجـو مسؾك مرطؾؿقف ،مثؿ ماسؿؿد مسؾك مسصوهمممممممممممممممممممممممم
ثؿمأغشلمؼؼقلم:م م
سرصًمعـوزالمبعرؼؿـوت م
م

م

م

مصلسؾكماىزعمظؾقكماٌنب م

م

ضولمحلونم:مصؼؾًمػؾؽماظشقخم،مورأؼؿفمضدمتؾعمضوصقيمعـؽرةم،مصؿومزالم
اظـوبغيمؼـشدمحؿكمأتكمسؾكمآخرػو،مثؿ مضولم:مأالمرجؾمؼـشد،مصؿؼدممضقسمبـم
اًطقؿمصفؾسمبنيمؼدؼفم،موأغشدهمضقظفم :م
أتعرفمرمسـبومطوررادمماٌذاػى م
صؾؿمؼزدمضقسمسؾكمغصػماظؾقًمحؿكمضولماظـوبغيم:مأغًمأذعرماظـوس م

( )1الحضر  ( :بضم فسكون ) عدو ذو وثب.
( )2اتجاىات النقد األدبا العربا لألستاذ الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .175
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ضولمحلونم:مصدخؾمصكمغػلكمعـفم،موإغكمألجدماظؼقةمصكمغػلكمسؾقفؿوم
صؿؼدعً ،موجؾلً مبني مؼدؼف ،مصؼول مظب م :مأغشد م ،مصنغؽ مظشوسر مضؾؾ مأن متؿؽؾؿ م،م
وطونمؼعرصـكمضؾؾمذظؽم،مصؾؿومأغشدتفمضولمظبم:مأغًمأذعرماظـوسم( .)1م
صؼدمادؿقلـماظـوبغيمذعرمضقسمبـماًطقؿمواطؿػكمعـفمبوٌطؾعمإذمأدركم
" مأغف مادؿفالل مؼدل مسؾك مذوسرؼي مصوئؼي موذػـقي مبورسي ،مصؿـؾ مػذا ماالدؿفاللم
ؼؽشػ مسـ مععدن مصوحؾف ،مودالعي مععـوه موظػظف ،مورمبو مطون ماظؿؼدؼر مأن مدقوقم
اظؼصقدةمعؿقالممسؾكمػذاماظـلؼمصؼضكمظؼقسمبلغفمأذعرماظـوس،مأعوماألعرمععم
حلونمصؿكؿؾػ،موسبـمغلؿـؿٍمعـمضقلماظـوبغيمظفمأوالم:م(مإغؽمظشوسرمضؾؾمأنم
تؿؽؾؿم)م،موضقظفمظفمآخرـبام:م(مإغؽمأذعرماظـوسم)مأنمحلونمأغشدهمذعرـبامرصعمضدرهم
صكمغظره،موغرجحمأنمحؾقلماظـوبغيمؼـربمادؿقجىمعـفماظقصوءمحبؼماالدؿضوصيم
إنمٕمؼؽـمدصعفمإظبمإؼـورماظعوصقيمواظلالعي،موإذامصحمػذامضؾؾمعـمضقؿيمحؽؿفم
طـوضد،موخوصيمأغفمجعؾ مضقلـبوموحلونمسؾكمدرجيمدقاءم،موإنمطونمػذامجوئزام
صكمسرفممعـممؼؼقعقنمبؿقزؼعماىقائزمصفؿمؼؽرروغفوم"( .)2م
وعـمػذاماظؼؾقؾمعومروىمعـمأنمايطقؽيمدؽؾمسـمأذعرماظـوسمصؼول:مأبقم
دؤادمحقٌمؼؼقلم :م
المأسدماإلضؿورمسدعوموظؽـم م
م

م

م

م

مصؼدمعـمضدمرزئؿفماإلضؿـــــــــور م

( )1األغانا ج 2ص. 157
( )2اتجاىات النقد األدبا العربا لألستاذ الدكتور /دمحم السعدى فرىود ص.42
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ودؽؾمعرةمأخرىمصؼولماظذىمؼؼقلم( :)1م
وعـمصبعؾماٌعروفمعـمدونمسرضف م
م

م

م

مؼػره،موعـمالمؼؿؼماظشؿؿمؼشؿؿ م

م

وظقسماظذىمؼؼقلم :م
وظلًممبلؿؾؼمأخومالمتؾؿف م
م

م

م

مسؾكمذعٌمأىماظرجولماٌفذب م

م

 مبدوغف م ،موظؽـ ماظضراسي مأصلدتف مطؿو مأصلدت مجروال ،موآ مظقال ماىشعمظؽـًمأذعرماٌوضني،موأعوماظؾوضقنمصالمذؽمأغكمأذعرػؿم( .)2م
 موعـمضؾقؾماالدؿقلونمعومروىمسـمحلونمبـمثوبًمعـمأغفمطونمسـدماظـعؿونمبـماٌـذرم،مصلضؾؾماظـوبغيمصودؿلذنم،مصؼدمموػقمؼؼقلم :م
أغوممأممؼلؿعمربماظؼؾفم م
م

م

م

سمصؾبؾْــؾؽبف م
مؼومأوػىماظـوسمظعق ٍ

م

ضؽبرَّابيمبوٌِ ؿبشػَرماألذَّبف م
م

م

م

مذاتمووفمصكمؼدؼفومحدبف

م

()3

م

صؼولماظـعؿونم:مأبقمأعوعيم،مأدخؾقه،مصلغشدهمضصقدتفماظؿكمؼؼقلمصقفوم :م
م
( )1ىذا البيت لزىير ،والذى يميو لمنابغة.
( )2العمدة ج 1ص . 97 ،96
( )3المشاافر  :فااا البعياار كالشاافة ماان اعنسااان ،وجمعااو مشااافر .األذبااة  :جمااع ذباااب ،وىااو اساام يطمااق عمااا كثياار ماان
الحشرات المجنحة.
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وظلًممبلؿؾؼمأخومالمتؾؿف م
م

م

م

م

مسؾكمذعٌمأىماظرجولماٌفذب م

صلعرمظفممبوئيمغوضيمصقفومرسوؤػوموعطوصقؾفوم( )1موطالبفو .م مضولمحلونم:مصكرجًم
عـمسـدهمالمأدرىمأطـًمظفمأحلدمسؾكمذعرهمأممسؾكمعومغولمعـمجزؼؾمسطوئفم()2؟ .م
وأعوماالدؿففونمصؿـفم :م
-1معومروىمعـمأنماظـوبغيماظذبقوغكمضولمظؾـعؿونمبـماٌـذرم:م م
تراكماألرضمإعومعًمخػوم
م

م

م

م

م م
موهقومإنمحققًمبفومثؼقـــــال م

صؼول ماظـعؿون م :مػذا مبقً مإن مأغً مٕ متؿؾعف ممبو مؼقضح مععـوه مطون مإظبم
اهلفوءمأضربمعـفمإظبماٌدؼح،مصلراد ماظـوبعيمذظؽمصعلرمسؾقفم،مصؼولم:مأجؾـكم.م
ضول:مضدمأجؾؿؽمثالثوم،مصننمأغًمأتؾعؿفمعومؼقضحمععـوهمصؾؽمعوئيمعـماظعصوصريم
نوئى،موإالمصضربيمبوظلقػمأخذتمعـؽمعومأخذت،مصلتكماظـوبغيمزػريمابـمأبكم
دؾؿك،مصلخربهماًرب،مصؼولمزػري:ماخرجمبـومإظبماظربؼيمصننماظشعرمبرى،مصكرجو،م
صؿؿؾعفؿومطعىمبـمزػريم– موإغفمظغالمم -م،مصؼولم:مؼومسؿمأردصـكم،مصصوحمبفمأبقه،م
صؼول ماظـوبغي م :م" مدع مابـ مأخك مؼؽقن مععـو ،مصلردصف ،مصؿفووال ماظؾقً معؾقِّو م ،مصؾؿم
ؼلتفؿومعومؼرؼدان،مصؼولمطعى:مصؿومميـعؽمأنمتؼقل :م
م
( )1المطافيل  :جمع مطفل ،وىا النا ة التا معيا ولدىا .
( )2جميرة أشعار العرب ألبا زيد القرشا ص .63 ،62
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وذاكمبلنمحؾؾًماظعزمعـفو م
م

م

م

مصؿؿـعمجوغؾقفومأنمؼزوال م

م

ضولماظـوبغيم:مجوءمبفوموربماظؽعؾيم،مضدمجعؾًمظؽمؼومبـمأخكمعومجعؾم
ظب،مضولمطعى:موعومجعؾمظؽمؼومسؿم؟مضولم:مجعؾمظبمعوئيمعـماظعصوصريمنوئى.ممممممممممممممممممممم
ضولم:معومطـًمآلخذمسؾكممذعرىمصػدـبا،مصلتكماظـوبغيماظـعؿونمبوظؾقًمصلخذمعوئيم
غوضيمدقداءمايدضي( .)1م
صؽالم ماظـوبغي مضبؿؿؾ ماٌدح مواظذم ،موػذا معو مؼلؿقف مسؾؿوء ماظؾالشيم
اظؿقجقف ،موؼعدوغف معـ ماحمللـوت ماظؾدؼعقي( ،)2موظؽـ ماظـعؿون مأراد مأن مؼدخؾم
طالمماظـوبغيمصكمبوبماٌدحماًوظصمدونماحؿؿولمظؾؿعـكماآلخرماظذىمالمؼؾقؼم
مبؼومماٌؾقك( .)3م
2ـ معر ماٌلقى مبـ مسؾس ممبفؾس مبـك مضقس مبـ مثعؾؾي مصودؿـشدوهم
صلغشدػؿ :م
أالمأغعؿمصؾوحومأؼفوماظربعموادؾؿ م
م

م

م

مسبققؽمسـمذقطموإنمٕمتؽؾؿ م

م

( )1الموشح لممرزبانا ص .59 -58
( )2ومنو ول بشار :
خاط لا عمرو باء

ليت عينيو سواء

فيو يحتمل أن يكون دعاء بكحة العوراء ،أو بعور الكحيحة  ،ولذا ال بعده:
جميعا
فاسأل الناس
ً

أمديح أم ىجاء

انظر  :بغية اعيضاح لمشيخ عبد المتعال الكعيدى ج 4ص .64

( )3انظر  :المقاييس البالغية عند الجاحظ فا البيان والتبيين د /فوزى السيد عبد ربو ص .59
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صؾؿومبؾغمضقظفم :م
وضدمأتـودكماهلؿمسـدمادطوره م
م

م

م

م

م

مبـوجمسؾقفماظصقعرؼيمعؽــــــــدم

()1

ضول مررصي م– موطون مصؾقِّو م– م :مادؿـقق ماىؿؾ م( ،)2م" مصطرصي مأدرك محبودؿفم
األدبقي مأن ماظشوسر مجوصك معـطؼ ماألذقوء موخؾط ،مإذ موصػ ماىؿؾ مبلؿي معـم
مسوتماظـوضي،مودصعؿفمجرأةماظصؾكمودذاجؿفمإظبمأنمؼعؾـمرؼؾؿفمصقؿوممسعم"م( .)3م
3ـمؼذطرماظرواةمأنماظـوبغيماظذبقوغكمأضقىمصكمداظقؿفمعرتني،موذظؽمصكمضقظفم:م م
أعـمآلمعقيمرائحمأومعغؿــــــــــد م
م

م

م

مسفالنمذامزادموشقـــــــرمعــــزود م

م

زسؿماظؾقارحمأنمرحؾؿـومشدا م
م

م

م

م

موبذاكمخربغوماظغدافماألدقدم

م

()4

وضقظفم :م
دؼطماظـصقػموٕمتردمإدؼورف م
م

م

م

م

مصؿـووظؿف،مواتؼؿـومبوظقـــــــــــــدم

()5

م

( )1ادك ااره  :تااذكره  .ن ااج  :بعياار س اريع ،الكاايعرية :عالمااة تكااون فااا عنااق النا ااة ال البعياار ،وماان ىنااا كااان نقااد طرف اة،
مكدم  :غميظ كمب وى .

( )2الموشح ص .98
( )3اتجاىات النقد األدبا العربا لألستاذ  /دمحم السعدى فرىود ص .111
( )4الب اوارح  :مااا ماار ماان الطياار عاان يمينااك إلااا يسااارك ،والس اوانح عكااس ذلااك ،وكاناات العاارب تتشاااءم بااالبوارح وتتاايمن
بالسوانح ،انظر  :المسان  ،مادة " برح " .
( )5النكيف  :كل ما غطا الرأس من خمار أو عمامة ونحو ذلك .
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مبكضىمرخصمطلنمبـوغفم م
م

م

م

مسـؿمؼؽودمعـماظؾطوصيمؼعؼـــد

م

م()1

م

صؼدمماٌدؼـي،مصعقىمسؾقفمذظؽم،مصؾؿمؼلبفمظفمحؿكمأمسعقهمإؼوهمصكمشـوء،م
وضوظقامظؾفورؼي :مإذامصرتمإظبماظؼوصقيمصرتؾك،مصؾؿومشـؿفماىورؼي،مصطـمصؾؿمؼعدم
إظبمذظؽم،موأصؾحماظؾقًماألولمصفعؾف :م
زسؿماظؾقارحمأنمرحؾؿـومشدام م
م

م

م

موبذاكمتـعوبماظغرابماألدقد

م

()2

م

وأصؾحماظؾقًماآلخرمصفعؾفم :م
مبكضىمرخصمطلغفمبـوغفم م
م

م

م

مسـؿمسؾكمأشصــــــوغفمٕمؼعؼد م

م

وطونمؼؼقلم:مدخؾًمؼـربموصكمذعرىمذكء،موخرجًموأغومأذعرماظـوس( .)3م
 -4مضول مأبق مسؿر مبـ ماظعالء م :مصقالن معـ ماظشعراء مطوغو مؼؼقؼون :ماظـوبغيم
اظذبقوغك ،موبشر مبـ مأبك مخوزم ،مصلعو ماظـوبغي مصدخؾ مؼـرب مصغـك مبشعره مصؾؿ مؼعدم
إظبمأضقاء م،موأعومبشرمصؼولمظفمأخقهمدقادةمإغؽمتؼقى،مصؼولم:موعوماإلضقاء؟مضولم
ضقظؽم :م
( )1العنم  ( :بفتحتين ) شجر لين األغكان يشبو بو بنان الجوارى .
( )2تنعاب الغراب  :كوتو وكياحو.
( )3راجع فاا ذلاك  :األغاانا ج  9ص  157 ،156وطبقاات فحاول الشاعراء ج 1ص  ،68 ،67والشاعر والشاعراء ص
 ،87وجمي ارة أشااعار العاارب ص  ، 64 ،63واتجاىااات النقااد األدبااا العربااا لألسااتاذ الاادكتور /دمحم السااعدى فرىااود ص
.123 ،122
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إٔمترمأنمرقلماظدػرمؼلؾك م
م

م

م

م

موؼـلكمعـؾمعومغلقًمجذام م

ثؿمضؾًم :م
وطوغقامضقعـومصؾغقامسؾقـو م
م

م

م

م

صػطـمبشرمصؾؿمؼعدم

()1

مصلؼـوػؿمإظبماظؾؾــــدماظشكم م

م

االخؿقورمأوماالغؿكوبم :م
وػقمٔرةمعـمٔراتماالدؿقلون،مإذمؼػطـماٌـؿكىمبذطوئفموخربتفمإظبم
أنمأدبومعومأومأدؼؾـبومعومضدمبؾغمدرجيمعـمايلـمواىقدةمصصورمحبقٌمؼـؾغكمأنم
ؼشورمإظقفم،موأنمصبعؾمصكمصدرمغقسف،موأمنقذجـبومىـلف( .)2م
وعـ مذظؽ ماخؿقورػؿ ماٌعؾؼوت مادؿفودة موادؿقلوغـبو مهلو ،مضول مصوحىم
اظعؿدة :م" موطوغً ماٌعؾؼوت متلؿك ماٌذػؾوت ،موذظؽ مألغفو ماخؿريت معـ مدوئرم
اظشعر مصؽؿؾً مصك ماظؼؾورك ممبوء ماظذػى موسؾؼً مسؾك ماظؽعؾي ،مصؾذظؽ مؼؼول م:م
عذػؾيمصالنمإذامطوغًمأجقدمذعره"( .)3م
وضول مصوحى ماظعؼد م :م م" مطون ماظشعر مدؼقان مخوصي ماظعرب ،مواٌـظقم معـم
طالعفو،مواٌؼقدمألؼوعفو،مواظشوػدمسؾكمأحؽوعفو،محؿك مظؼد مبؾغ معـمطؾػماظعربم
( )1الشعر والشعراء ص  ،168والموشح لممزربانا ص .75
( )2اتجاىات النقد األدبا العربا لألستاذ الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .47
( )3العمدة ج 1ص . 96
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بف،موتػضقؾفومظفمأنمسؿدتمإظبمدؾعمضصوئدمدبريتفومعـماظشعرماظؼدؼؿمصؽؿؾؿفوممبوءم
اظذػى مصك ماظؼؾورك ماٌدرجي موسؾؼؿفو مصك مأدؿور ماظؽعؾي ،مصؿـف مؼؼول م :معذػؾيم
اعرئماظؼقسم،موعذػؾيمزػري،مواٌذػؾوتمدؾع،موضدمؼؼولمهلوم:ماٌعؾؼوت"م( .)1م
وضولماظؾغدادى:م"موععـك ماٌعؾؼيمأنماظعربمطوغًمصكماىوػؾقي :مؼؼقلممم
اظرجؾمعـفؿماظشعرمصكمأضصكماألرضمصالمؼعؾلمبف،موالمؼـشدهمأحدمحؿكمؼلتكمعؽيم
صكمعقدؿمايٍ،مصقعرضفمسؾكمأغدؼيمضرؼشم،مصننمادؿقلـقهمروىموطونمصكرـبام
ظؼوئؾف،موسؾؼمسؾكمرطـمعـمأرطونماظؽعؾي،محؿكمؼـظرمإظقف،موإنمٕمؼلؿقلـقهم
ررحموٕمؼعؾلمبفم"م( .)2م
ودقاءمأطونماظؿعؾقؼمحلقِّو مطؿومتذطرمػذهماظرواؼوتمأممععـقؼِّوم– مطؿومؼرىم
بعضماظـؼودم– مصننماظذىمؼعـقـومصكمػذاماظؾقٌمػقماخؿقورػؿمػذهماظؼصوئدم،م
وادؿفودتفؿمإؼوػو،موػقمعومسربمسـفمصوحىماظعؿدةمبؼقظفم:م"مألغفوماخؿريتمعـم
دوئرماظشعر"م،موصوحىماظعؼدمبؼقظفم":محؿكمظؼدمبؾغمعـمطؾػماظعربمبفم– مؼعـكم
اظشعر م– موتػضقؾفو مظف مأن مسؿدت مإظب مدؾع مضصوئد مدبريتفو معـ ماظشعر ماظؼدؼؿ" م،م
واظؾغدادى مبؼقظف :م" مصنن مادؿقلـقه مروى موطون مصكرـبا مظؼوئؾف م ...موإن مٕم
ؼلؿقلـقهمررحموٕمؼعؾلمبفم" .م
م
م
( )1العقد الفريد ج  ،3ص .89
( )2خزانة األدب لمبغدادى ج  1ص . 89
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رؾقعيماظـؼدموعـفففمصكماظعصرماىوػؾكم :م
ؼعد مسرض معو معضك معـ ممنوذج مغلؿكؾص مأػؿ ماظـؼوط ماظؿك متـؾه مسـم
رؾقعيماظـؼدماىوػؾكموعـفففمصـؼقلم :م
-1مطونماظـؼدمصكمػذاماظعصرمغؼدـبامصطرؼِّومذاتقِّومؼعؿؿدمسؾكماظذوقمأطـرمعـم
اسؿؿودهمسؾكمأىمذكءمآخر،مصفقم–مصكمعبؾؿفم–مسؾورةمسـمذبؿقسيمعـماآلراءم
حقل مربودـ مأو معلووئ ماظشعر مواظشعراء ،متلتك مصك ماظغوظى مععؾؾي ،مورمبو مجوءم
بعضفومععؾالمتعؾقالمعقجزـبامؼـؿمسـموجفيمغظرمصوحؾف .م
2ـ مأن مبعض ماظشعراء مطوغقا مؼؿكذون معـ مأغػلفؿ مغؼودـبا مألذعورػؿ،م
صقؿعفدوغفو مبوظؿـؼقح مواظؿفذؼى ،مصؽون ماظشوسر معـفؿ م– مطؿو مضول ماىوحظ( )1م–مممممممممممم
 :م"صبعؾ مسؼؾف مزعوعـبو مسؾك مرأؼف ،مورأؼف مسقورـبا مسؾك مذعره ،محؿك مصبـؾقا مأغػلفؿم
وأذعورػؿماظؾقممواٌماخذةم" .م
3ـمأنمأحؽوعفؿماظـؼدؼيمطـريـبـبامعومتردمسوعيمعطؾؼي،معـؾمضقهلؿم:مصالنمأذعرم
اظـوسم،مأومأذعرماظعرب،مأومأذعرماىـ مواإلغس،موسبقمذظؽم،مورمبومأتًمشوعضيم
هؿوجمإظبمتػلري(،)2مصؼدمذطرمصوحىماٌقذحمأنماظزبرضونمبـمبدر،موسؿرو مبـم
األػؿؿم،موسؾدةمبـماظطؾقى،مواٌكؾؾماظلعدىماحؿؽؿقامإظبمربقعيمبـمحذارم
األددى ،مصك ماظشعر م ،مصؼول مظؾزبرضون م :مأعو مأغً مصشعرك مطؾقؿ مأدكـ ،مال مػقم
أغضٍمصلطؾ،موالمتركمغقؽـبومصقـؿػعمبفم،موأعومأغًمؼومسؿرومصننمذعركمطربودمحربم
( )1انظر :البيان والتبيين ج  2ص .9
( )2انظر  :محاضرات فا النقد األدبا لألستاذ الدكتور  /دمحم عرفة المغربا ص .21
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ؼؿألأل مصقفو ماظؾصر ،مصؽؾؿو مأسقد مصقفو ماظـظر مغؼص ماظؾصر ،موأعو مأغً مؼو مزبؾؾ مصننم
ذعرك مضصر مذعرػؿ ،موارتػع مسـ مذعر مشريػؿ ،موأعو مأغً مؼو مسؾدة مصنن مذعركم
طؿزادةمأحؽؿمخرزػومصؾقلًمتؼطرموالممتطرم( .)1م
ؼرؼدماظـوضدمأنمؼؼقلمظؾزبرضونم:مذعركمردىء،مصشؾففمبؾقؿمأدكـموػقم–م
طؿومصلره-مظقسمغوضفـبومصقمطؾ،موالمغقؽـبومصقـؿػعمبفم،موأعومسؿرو مبـماألػؿؿمصشعرهم
– مصك مغظر ماظـوضد م– محلـ ماٌظفر ،موظؽـ مال مروئؾ معـ مورائف ،مصؽؾؿو مأسقد مصقفم
اظـظر مغؼص ماظؾصر ،موأعو مسؾدة مصريى ماظـوضد مأغف مأحؽؿ مصـعؿف مطؿزادة مأحؽؿم
خرزػو،موأعوماٌكؾؾمصشعرهمضصرمسـمذعرػؿموارتػعمسـمذعرمشريػؿ .م
وسبق مذظؽ معو مروى معـ مأن مػمالء ماظشعراء ماألربعي م– ماظزبرضون م ،موسؾدة،م
واٌكؾؾ،موسؿرومبـماألػؿؿم– ماجؿؿعقامصكمعقضعمصؿـوذدوا مأذعورػؿم،مصؼولم
سؾدة :مإعومأنمدبربوغكمسـماذعورطؿموإعومأنمأخربطؿم،مضوظقام:مأخربغوم.مضولم:م
صنغكمأبدأمبـػلك ،مأعومذعرىمصؿـؾمدؼوءموطقعم– موػقماظشدؼدمؼصطـعفماظرجؾم
صال مؼلرب مسؾقف م( )2م– موشريه معـ ماألدؼقي مأودع معـف ،موأعو مأغً مؼو مزبرضون مصنغؽم
عررت مجبزور معـققرة مصلخذت معـ مأروؼؾفو موأخوبـفو ،موأعو مأغً مؼو مزبؾؾ مصننم
ذعركماظعالطمواظعراض( .)3م

( )1الموشح لممرزبانا ص . 96
( )2ال يسرب  :ال يقطر.
( )3العااالط :ميساام اعباال فااا العنااق  ،الع ارار  :ساامة فااا عاارر الفخااذ  ،وانظاار :الموشااح لممرزبااانا ص 97عمااا أن
الرواية لم تتعرر لشعر عمرو بن األىتم ،فربما أغفمو النا د أو غفل عنو الراوى .
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سؾكمأغكمأؤطدمأنماإلؼفوممواظغؿقضمعـماألعقرماظـلؾقيماظؿكمترتؾطمبعصرم
اظـصموبقؽؿف،موؼدسؿمذظؽمأنمػمالءماظشعراءمٕمؼطؾؾقامعـماظـوضدمتقضقح مغؼدهم
أو متػلريه ،مممو مؼدل مسؾك مأغفؿ مادؿقسؾقا معو مضقؾ ،مإذ مٕ مؼؽـ مشرؼؾـبو مسؾقفؿ مأوم
شوعضـبومسـدػؿ .م
4ـ مضقة مايودي ماألدبقي مواظـؼدؼي ،مصؾؿ مؼؽد ماظـوبغي مؼلؿع مغصػ مبقً معـم
ضقسمبـماًطقؿمحؿكمضبؽؿمظفمبلغفمأذعرماظـوس،موعومأنممسعمررصيمبـماظعؾدم
اٌلقى مبـ مسؾك مؼلؿ مبعريه مبوظصقعرؼي محؿك مصوح م– موػق مصؾك م– مادؿـققم
اىؿؾ ،موؼدسؿ مذظؽ معو مروى معـ مأن معفؾفؾ مبـ مربقعي مٌو مشدره مسؾداه ،موضدم
طربتمدـف،موذؼمسؾقفؿومعومؼؽؾػفؿومعـماظغوراتمورؾىماظـورات(،)1مصلرادا مضؿؾفم،م
صؼولم:مأوصقؽؿومأنمتروؼومسـكمبقًمذعر،مضوالم:موعومػقم؟مضولم :م
عـمعؾؾغمايقنيمأنمعفؾفالم م
م

م

م

مٓمدرطؿومودرمأبقؽؿو م

م

صؾؿو مزسؿ ماظعؾدان مأغف معوت مضقؾ مهلؿو م :مػؾ مأوصك مبشكء م؟ مضوال :مغعؿ م،م
وأغشداماظؾقًم،مصؼوظًمابـؿف:مسؾقؽؿمبوظعؾدؼـمصنمنومضولمأبكم :م
عـمعؾؾغمايقنيمأنمعفؾفالم م
م

م

م

م

مأعلكمضؿقالمبوظػالةمذبـدال م

م
( )1الثارات  :جمع ثأر ،ويجمع ثأر عما أثاأر  ،وثاأرات ،وتسايل اليمازة  ،فيقاال  :ثاارات  .انظار المعجام الوسايط  :ماادة
( ثأر ).
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ٓمدرطؿـــــــومودرمأبقؽؿـــــوم م
م

م

م

مالمؼربحماظعؾدانمحؿكمؼؼؿال م

م

صودؿؼرواماظعؾدؼـمصلضرامأغفؿومضؿاله( .)1م
وأخريـبا مميؽـ مأن مأضرر م– موبورؿؽـون م– مأن ماظعؼؾقي ماظعربقي مصك ماظعصرم
اىوػؾك مٕ متؽـ مجوعدة مإظب مػذه ماظدرجي ماظؿك مؼؿصقرػو مأو مؼصقرػو مبعضم
اظؽؿوب م ،مإذ مظق مطوغقا مطؿو مؼزسؿ مػمالء ماظؽؿوب مٌو مهداػؿ ماظؼرآن ماظؽرؼؿم
بنسفوزه م اظؾقوغكم،موسبـمغعؾؿمأنمطؾمردقلمأومغؾكمؼمؼدممبعفزةمعـمجـسمعوم
اذؿفر مبف مضقعف ،مصؾق مٕ مؼؽقغقا مسؾك مدرجي مسوظقي معـ ماظؾقون مواظؾلـ مواظػصوحيم
واظؿؿققزمٌومهداػؿماظؼرآنمبفذاماظؾقنمعـماإلسفوزم .م
م
م
م
م
م
م
م

م
( )1العمدة ج 1ص .318
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م
م
م

م
م
م
م
م
م
م
م
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اظـؼدمصكمسصرمصدرماإلدالم م
م
عقضػماإلدالممعـماظشعرم :م
ٕمؼؼػماإلدالممعـماظشعرمعقضػماظعداءم،مأوماٌقاجفي،مإمنومسؿؾمسؾكم
تؼقميفموتفذؼؾفممبومؼؿػؼموعؾودئمػذاماظدؼـ،مصؽؿومغفكمسـماظػقشمعـماظؼقلم
غفكمسـماظػوحشمعـماظشعرم،موطؿومأبوحماظطقىمعـمدوئرماظؽالممأبوحماظطقىم
عـماظشعر،موضدمروىمعومؼػقدمأغفممطونمؼـظرمإظبماظشعرمسؾكمأغفمطالممعمظػمصؿوم
واصؼ مايؼمعـفمصفق محلـ،موعومٕمؼقاصؼ مايؼمصالمخريممصقف،موأغف م مادؿؿعم
إظقف ،موأثوب مبعض مضوئؾقف ،موحٌ مصك مبعض ماٌقاضػ مسؾك مضقظف ،مطؿو مدسو مصكم
بعض ماٌقاضػ مإظب مإغشوده م ،مودقلتك م م– ممبشقؽي مآ م– متػصقؾ مذظؽ مصكم
اٌؾقٌماظؿوظبم.م م
مممممأعومضقظفمتعوظبم:مﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ

ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ م( .)1مصقاضحمأغفمٕمضبرمم
اظشعرم،مإمنومصـػماظشعراء،مصويؽؿماألولمسؾكماظشعراءمغزلم–مسؾكمعومروىمابـم
سؾوس م– مصك مذعراء ماٌشرطني مسؾد مآ مبـ ماظزبعرى ،موػؾرية مبـ مأبك موػىم
اٌكزوعك،موعلوصعمبـمسؾدمعـوفم،موأبكمسزةماىؿقك،موأعقيمبـمأبكماظصؾً،م

( )1سورة الشعراء  :اآليات .227-224
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ضوظقام:مسبـمغؼقلمعـؾمضقلمربؿد،موطوغقامؼففقغف،موصبؿؿعمإظقفؿماألسرابمعـم
ضقعفؿمؼلؿعقنمأذعورػؿموأػوجقفؿم،مصـزظًمصقفؿماآلؼيم( .)1م
مممممممممأعو ماالدؿــوء مصـزل مصك مرػط معـ ماألغصور مطوغقا مؼـوصققن موؼداصعقن مسـم
ردقلمآمم،معـفؿم:محلونمبـمثوبًم،موطعىمبـمعوظؽم،موسؾدمآمبـمرواحي،م
وضدمروى مأغفمٌومغزلمضقظفمتعوظب :مﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ جوءوا مإظبم
ردقل مآ م موػؿ مؼؾؽقن ،مصؼوظقا :مؼو مردقل مآ م ،مظؼد مأغزل مآ متعوظب مػذهممممممممممم
اآلؼي موػق مؼعؾؿ مأغو مذعراء ،مػؾؽـو ،مصلغزل مآ متعوظب :مﱡﭐ ﳃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇ ﱠ،مصدسوػؿمردقلمآممصؿالػومسؾقفؿم( .)2م
ﲿ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ ()3م
مممممموأعومضقظفمتعوظـكم:مﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﳀ
صفقمتـزؼفمظؾـؾكممسـمضقلماظشعرمحؿكمالمؼؼولم:مإغفمذوسرمأومإنماظؼرآنمظقنمعـم
أظقان ماظشعر ،موإذا مطون مطػور مضرؼش مضد ماصرتوا مذظؽ ،مورعقا مبف ماظـؾك م مزؾؿـبوم
وبفؿوغـبو،موػقمعـمذظؽمبراء،مصؿومبوظؽؿمظقممطونماظـؾكم مذوسرـبا؟مسؾكمأنمغػكم
اظشعرمسـماظـؾكممالمؼغضمعـمذلنماظشعر،موإالمظؽونمصكمأعقؿفممشضمعـمذلنم
اظؼراءة مواظؽؿوبي ،موػذا معو مٕ مؼؼؾ مبف مأحد ،مبؾ مإنماظـؾكم مجعؾ مصداء مبعضم
األدرىمصكمشزوةمبدرمتعؾقؿمسشرةمعـمصؾقونماٌلؾؿنيماظؽؿوبيم(.)4

( )1روح المعانا لأللوسا ج 19ص .146
( )2المرجع السابق ج 19ص .147
( )3سورة يس  :اآلية .69
( )4طبقات ابن سعد ج  2ص .14
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وأعومضقظفم م":مألنمميؿؾه مجقفمأحدطؿمضققـبومحؿكمؼرؼفمم(.)1مخريمظفمعـم
أن مميؿؾه مذعرـبا م" ،مصقؿؾف ماظشوصعك مرغبف مآ مسؾك ماظشعر ماٌشؿؿؾ مسؾكمممممممممم
اظػقش م ،مومسعً ماظلقدة مسوئشي مرضك مآ مسـفو مأن مأبو مػرؼرة مؼروى مػذام
ايدؼٌمصؼوظً:م"مرحؿمآمأبومػرؼرةم،مإمنومضولمردقلمآم م:م"مألنمميؿؾهم
جقفمأحدطؿمضققـبومخريـبامظفمعـمأنمميؿؾهمذعرـبامممومػفقًمبفم"م( .)2م
وضقؾ م :مإمنو ماٌؼصقد مبوظذم مػق معـ مشؾى ماظشعر مسؾك مضؾؾف ،موعؾؽ مغػلفم
حؿكمذغؾمسـمدؼـفموإضوعيمصروضفم،موعـعفمعـمذطرمآموتالوةماظؼرآنم( .)3م
ؼؼقلماإلعوممسؾدماظؼوػرمصكماظردمسؾكمعـمؼؽرهماظشعرم:مغعؿم،موطقػمروؼًم
ػذا مايدؼٌ موهلفً مبف ،موترطً مضقظف م :م" مإن معـ ماظشعر ميؽؿي ،موإن معـم
اظؾقون مظلقرـبا؟ موطقػ مغلقً مأعره م مبؼقل ماظشعر ،مووسده مسؾقف ماىـي ،موضقظفم
يلون:م"مضؾموروحماظؼدسمععؽم"م،مومسوسفمظف،موادؿـشودهمإؼوه،موسؾؿفم مبف،م
وادؿقلوغفمظف،موارتقوحفمسـدممسوسف( .)4م
صوظلـيماظعؿؾقيمتقجىمصرفماظذممواظؿؼؾقحمظـقعمعـماظشعرمطبوظػمصراحيم
اظدؼـ موتعوظقؿف ،موؼدسق مإظب مضقؿ ماىوػؾقي موعـؾفو ،موػذا مػق ماٌعـك ماظذىم
تقحكمبفماآلؼوتماظؽرمييمصكمدقرةماظشعراءم( .)5م
( )1يريو  :يفسده.
( )2راجع :روح المعانا لأللوسا  ،ج 19ص  " ،15دالئل اععجاز ص .16
( )3العمدة ج 1ص .32
( )4دالئل اععجاز .17 ،16
( )5معالم عما طريق النقد القديم د /رجاء عبد المنعم جبر ج 1ص .58
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اظـؾكممغوضـــدـبام :م
طونماظـؾكم مأصصحماظعربمطوصي ،مؼؼقلمظفماإلعوممسؾكم(طرممآموجففم):م
ؼومردقلمآم،مسبـمبـقمأبمواحدموغراكمتؽؾؿموصقدماظعربممبومالمغعرصفمصؿـم
سؾؿؽ؟مصؼولم م":مأدبـكمربكمصلحلـمتلدؼؾكم"م،موؼؼقلمظفماظصدؼؼم مم:مظؼدم
رػً مصك ماظعرب ،مومسعً مصصقوءػؿ ،مصؿو ممسعً مأصصح معـؽ مصؿـ مأدبؽ م؟م
صلجوبفمممبـؾمعومأجوبمبفماإلعوممسؾقِّو .م
وعـمػـومغؼقلم:مإنماظـؾكم مطونمأضدرماظعربمسؾكمتذوقماظؽالمموغؼده،م
ودلسرضمظؽمعـماظـصقصمعومؼدسؿمػذاماظؼقلم:م م
1ـمأتكماظـوبغيماىعدىمردقلمآمموأغشدهمضقظفم:م م
أتقًمردقلمآمإذمجوءمبوهلدى م
م

م

م

م

موؼؿؾــــــــقمطؿــــوبـبومطوجملرةمغريا م

بؾغـوماظلؿوءمذبدغوموجــــــدودغو م
م

م

م

م

موإغومظـرجـــــقمصققمذظؽمعظفرـبا م

صؼولماظـؾكم م :مإظبمأؼـمؼومأبومظقؾك؟مصؼولم :مإظبماىـيمؼومردقل مآم،م
ضول:مأجؾمإنمذوءمآم،مثؿمأغشدهماىعدىمضقظفم:م م
والمخريمصكمحؾؿمإذامٕمتؽـمظفم م
م

م

م

م

مبقادرمهؿكمصػقهمأنمؼؽدرا م

م
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والمخريمصكمجفؾمإذامٕمؼؽـمظف م
م

م

م

محؾقؿمإذامعومأوردماألعرمأصدرا م

م

صؼولمردقلمآمم:مأجدتم،مالمؼػضضمآمصوك،مصؾؼكمسؿرهمٕمتلؼطمظفم
دـ،موطونمععؿرـبام( .)1م
م2ـمأغشدمحلونمضقظفمؼردمسؾكمأبكمدػقونمبـمايورثم :م
ػـفقتمربؿدـبامصلجؾــــًمسـفم م
وسـدمآمصكمذاكماىزاء م
صؼولمم:مجزاؤكمسـدمآماىـيمؼومحلون،مصؾؿومضولمحلون:م م
صننمأبكموواظــــــــدهموسرضكم م
م

م

م

مظعرضمربؿدمعـؽؿموضوء م

م

ضولمم:موضوكمآمحرماظـور،مصؼضكمظفمبوىـيمعرتنيمصكمدوسيمواحدةم( .)2م
3ـمعرماظـؾكمموععفمأبقمبؽرمبرجؾمؼؼقلمصكمبعضمأزضيمعؽيم :م
ؼومأؼفوماظرجؾماحملقلمرحؾف م
م

م

م

مػالمغزظًمبكلمسؾدماظدار م

م

صؼولماظـؾكمم:مؼومأبومبؽرم،مأػؽذامضولماظشوسرمم؟مضولم:مالم،مؼومردقلمآم،م
وظؽـفمضولم :م
م
( )1انظر :الشعر والشعراء ص  ، 181ودالئل اععجاز ص  ،22 ،21وجميرة أشعار العرب ص.23
( )2العمدة ج 1ص .53
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ؼومأؼفوماظرجؾماحملقلمرحؾف م
م

م

م

م

مػالمدلظًمسـمآلمسؾدمعـوف م

صؼولمم:مػؽذامطـومغلؿعفوم( .)1م
وسـدعومضولمسؾدمآمبـمرواحيم :م
نوظدماظـوسمسـمسرضموغلدرػؿم م
م

م

م

م

مصقـوماظــــــؾكموصقـــــومتــــــزلماظلــقر م

وضـــــــــدمسؾؿؿــــؿمبلغومظقسمؼغؾؾـو م
م

م

م

م

محكمعـــماظـوسمإنمسزوامإنمطــروا م

صؾؿوماغؿفكمإظبمضقظفمصكماظـؾكمم :م
صـؾًمآمعومأسطوكمعــــمحلـ م
م

م

م

م

متـؾقًمعقدكموغصرـبامطوظذىمغصروا م

أضؾؾمسؾقفماظـؾكممبقجفف،موضولم:موإؼوكمصـؾًمؼوبـمرواحي

()2

م

5ـ مروى مأن مأم ماٌمعـني مدقدة مبـً مزععي مرضك مآ مسـفو مأغشدت مضقلم
ضقسمبـمععدانماظؽؾؾك :م
"مسدىموتقؿمتؾؿغكمعـمهوظػ( .)3م

( )1دالئ اال اععج اااز ص  ،21وانظ اار :األم ااالا لمق ااالا  ،ج 1ص  ، 291 ،289والش ااعر لمط اارود ب اان كع ااب الخ ازع ااا
يرثا عبد المطمب جد النبا( .)
( )2العمدة ج 1ص .211

( )3ىذا عجز بيت  ،وكدره :أال من رأى العبدين أو ذك ار لو ؟ عدى وتيم...
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صظـً مسوئشي موحػصي مرضك مآ مسـفؿو مأغفو مسرضً مبفؿو ،موجرى مبقـفـم
طالممصكمػذاماٌعـك،مإذمطونمأبقمبؽرمم معـمتقؿمضرؼش،موسؿرم معـمسدىم
ضرؼشم،مصلخربماظـؾكم مبذظؽمصدخؾمسؾقفـم،موضولم:م"مؼوموؼؾؽـم،مظقسمصكم
سدؼؽـموالمتقؿؽـمضقؾمػذام"موإمنومضقؾمػذامصكمسدىممتقؿموتقؿممتقؿ"(.)1ممممممممممممممممممم
أالمتعفىمعـمصطـؿفمموععرصؿفمدضوئؼماألخؾورم؟! م
6ـ مسـ مربؿد مبـ مدؾؿي ماألغصورى مضول م :مطـو مؼقعـبو مسـد ماظـؾك م مصؼولم
يلون مبـ مثوبً م :مأغشدغك مضصقدة معـ مذعر ماىوػؾقي ،مصنن مآ مضد موضع مسـوم
آثوعفومصكمذعرػومورواؼؿف،مصلغشدهمضصقدةمظألسشكمػفومبفومسؾؼؿيمبـمسالثيمؼؼقلم
صقفو :م
سؾؼؿمعومأغًمإظبمسوعرم م
م

م

م

ماظـوضضماألوتورمواظقاترم؟! م

صؼولماظـؾكمم:مؼومحلونمالمتعدمتـشدغكمػذهماظؼصقدةمبعدمذبؾلؽمػذا،م
صؼولم:مؼومردقلمآم،متـفوغكمسـمرجؾمعشركمعؼقؿمسـدمضقصر؟مصؼولماظـؾكم:ممممممممم
ؼو محلون ،مأذؽر ماظـوس مظؾـوس مأذؽرػؿ مٓ متعوظب م ،موإن مضقصر مدلل مأبو مدػقونم
سـكمصؿـوولمعـكم– موصكمرواؼيمصشعٌمعـكم– موإغفمدللمػذام– مؼعـكمسؾؼؿيمبـم
سالثيم– مسـكمصلحلـماظؼقل.مصشؽرهمردقلمآم مسؾكمذظؽ،موروىمأنمحلونم

( )1دالئل اععجاز لإلمام عبد القاىر ص .21
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ضولم-مبعدمأنممسعمعوممسعمعـمردقلمآمم-م:مؼومردقلمآم.معـمغوظؿؽمؼدهم
وجىمسؾقـومذؽرهم( .)1م
 -7مٌو ممسع ماظـؾك م مضقل مطعى مبـ مزػري مضؾؾ مإدالعف م– مضبذر م مأخوهم
جبريامعـماتؾوعماظردقلممصقؼقلم :م
أالمعـمعؾؾغمســــــكمجبريـبامردوظيم م
م

م

م

م

مصفؾمظؽمصقؿومضؾًموضبؽمػؾمظؽم م

دؼوكمبفوماٌلعــــــــقنمطلدـبومروؼي م م
م

م

م

م

مصلغفؾؽماٌلعــــــقنمعـــــــــــفوموسؾؽو م

صػورضًمأدؾوبماهلـــــدىمواتؾعف م
م

م

م

م

مسؾكمأىمذكءم–موؼىمشريكم–مدظؽو م

سؾكمخؾؼمٕمتؾػمأعــــــوموالمأبو م
م

م

م

م

مسؾقفموٕمتعرفمسؾقـــــــفمأخــــــــومظؽو م

صننمأغًمٕمتػعؾمصؾلًمبكدػ م
م

م

م

م

موالمضـــــــــــوئؾمإعـــومســــــرتمظعـبومظؽو م

صؿوممسعم مضقظفم :م" مدؼوكمبفوماٌلعقنم"مضولم:معلعقنموآ -مصؼدمطوغقام
ؼلؿقنمردقلمآمماٌلعقنم-موٌوممسعمضقظفم :م
م

( )1المرجع السابق ص .19
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سؾكمخؾؼمٕمتؾػمأعوموالمأبوم.............ماظؾقً م
ضولمم:مأجؾم،مٕمؼؾػمسؾقفمأبوهموالمأعفم،مثؿمضولم:م"معـمظؼكمعـؽؿمطعىم
ابـمزػريمصؾقؼؿؾف"م .م
م

ثؿمجوءهمطعىمتوئؾـبوم،موأغشدهمضصقدتفماظؿكمعطؾعفوم :م
بوغًمدعودمصؼؾؾكماظققممعؿؾقل م
م

م

م

معؿقـــــــــــؿمإثـــرػومٕمؼػدمعؽؾــقل م

م

صؾؿوماغؿفكمإظبمضقظف :م
إنماظردقلمظــــــقرمؼلؿضوءمبفم م
م

م

م

معفـدمعـمدققفمآمعلؾقلم م

م

أظؼكماظـؾكممسؾقفمبردةمطونمؼؾؾلفو(،)1موؼروىمأنماظـؾكمممأصؾحماظؾقً،م
إذ مضولمطعى:معفـدمعـمدققفماهلـدم.مصؼولم م:معـمدققفمآم(،)2مصلضومماظؾػظم
واٌعـك .م
صؾؿوموصؾمطعىمإظبمضقظفمصكموصػمأصقوبماظـؾكمم :م
صكمصؿقيمعـمضرؼشمضولمضوئؾفؿ م
م

م

م

مبؾطـمعؽيمٌومأدؾؿقامزوظقا( .)3م

م

م
( )1راجع شرح كيدة كعب بن زىير البن ىشام ص  33وما بعدىا .
( )2انظر :محاضرات فا النقد األدبا لألستاذ الدكتور /دمحم عرفة المغربا ص .37
( )3زولو :انتقموا من مكة إلا المدينة  ،يعنا األمر باليجرة.
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زاظقامصؿومزالمأغؽوسموالمطشػ م
م

م

م

مسـدماظؾؼوءموالمعقؾمععوزؼؾ( .)1م

م

ذؿماظعراغنيمأبطولمظؾقدفؿ م
م

م

م

معـمغلٍمداودمصكماهلقفومدرابقؾم

()2

الممؼػرحقنمإذامزاظًمرعوحفؿ م
م

م

م

م

م م

مضقعـبوموظقلقامذبـــــوزؼعومإذامغقـــؾقام

()3

م

جعؾماظـؾكممؼـظرمإظبمعـمطونمحبضرتفمعـمضرؼشمطلغفمؼقعهمإظقفؿمأنم
امسعقا( .)4م
-8مروىمأنماألسشكم–معقؿقنمبـمضقسم–مخرجمؼرؼدماظـؾكم،ممصؼولمذعرـبام،م
حؿك مإذا مطون مبؾعض ماظطرؼؼ مغػرت مبف مراحؾؿف مصؼؿؾؿف ،موٌو مأغشد م– مبوظؾـوءم
ظؾؿففقلم–مذعرهماظذىمؼؼقلمصقفم :م
صكظقًمالمأرثكمهلومعـمطالظي م
م

م

م

موالمعـمحػــــبومحؿكمتالضكمربؿدـبا م

م
( )1األ نكاس :جمع نكس  ،وىاو الضاعيف المياين  ،الكشاف  :جماع أكشاف  ،وىاو مان ال تارس معاو فاا الحارب ،الميال:
جمع أميل ،وىو الذى ال سيف معو ،أو الذى ال يحسن الركوب ،المعازيل :جمع معزال ،وىو الذى ال سالح معو.
( )2الشاام  :جمااع أشاام ،وىااو الااذى فااا كاابة أنفااو عمااو مااع اسااتواء أعاااله .الع ا ارنين :جمااع ع ارنين ىااو األنااف ،والم اراد أن
فييم استعالء وأنفو.
السرابيل :جمع سربال ،وىو الدرع أو كل ما يمبس فا الحرب.
( )3مجازيع  :جمع مجزاع ،وىو الشديد الجزع.
( )4انظر :شرح كيدة كعب بن زىير البن ىشام ص .272
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عؿكمعومتـوخكمسـدمبوبمابـمػوذؿم م
م

م

م

متػقزىموتؾؼكمعـمصقاضؾفمؼدا م

م

ضول ماظـؾك م م :مطود مؼـفق موٌو م( ،)1مأى موٕ مضبصؾ مظف ماظػقز مبوإلدالمم
واظـفوة .م
9ـموصكمطؿوبماألشوغكمأنماظـؾكممسؾؼمسؾكمذعرمثالثيماألغصورمحلونمبـم
ثوبً ،موطعى مبـ معوظؽ م ،موسؾد مآ مبـ مرواحي م ،مصؼول م :م" مأعرت مسؾد مآ مبـم
رواحيمصؼولموأحلـم،موأعرتمطعىمبـمعوظؽمصؼولموأحلـ،موأعرتمحلونمبـم
ثوبًمصشػكمواذؿػك"م( .)2م
وحؼًومإنمحلونمؼؿؼدممصوحؾقفمصكماظشعرمبصػيمسوعيم،مصفقمأذعرمذعراءماٌدؼـي(،)3م
وصكمػفوءمأسداءماإلدالممبصػكمخوصيم،مإذمبؾغمصقفمدرجيمجعؾًماألسداءمؼرػؾقنم
ظلوغف،م"وظؼلقةمػفوئفمادؿعوذمايورثمابـمسقفمعـفمبوظردـــقلممضوئال:مؼومربؿدمأغوم
سوئذمبؽمعـمذعرهمصؾقمعزجماظؾقرمبشعرهممعزجفم"( .)4م
 -10موصكمذبولماالدؿقلونمطونم ممطـريـبامعومؼؼقلم:مظؾلقدةمسوئشيم م:م
أبقوتؽ،مصؿـشدهم :م
ارصعمضعقػؽمالمضبربؽمضعػف م
م

م

م

مؼقعـبومصؿــــــدرطفماظعقاضىمضدممنو م

م

( )1جميرة أشعار العرب البن زيد القرشا ص .67
( )2األغانا ج  4ص .6
( )3انظر :طبقات فحول الشعراء البن سالم ج 1ص .215
( )4حسان بن ثابت لدمحم إبراىيم جمعة ص  ،58ط دار المعار .
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صبزؼؽمأومؼــكمسؾقؽموإنمعـ م
م

م

م

مممممممممممممأثـكمسؾقؽممبومصعؾًمصؼدمجزى م

صقؼقلم م:م"مؼؼقلمآمتؾوركموتعوظبمظعؾد معـمسؾقده:مصـع مإظقؽمسؾدىم
ععروصًومصفؾمذؽرتفمسؾقف؟مصقؼقلم:مؼوربم،سؾؿًمأغفمعـؽمصشؽرتؽمسؾقف"مضول م:م
صقؼقلمآمسزموجؾم:مٕمتشؽرمغكم،مإذمٕمتشؽرمعـمأجربؿفمسؾكمؼدهم"م( .)1م
وسـدعو ممسع م مضقل مضؿقؾي مبـً ماظـضر مبـ مايورث متؾؽك مأبوػو ،موتعؿىم
سؾكماظـؾكممصكمضؿؾفم،مصؿؼقلم :م
ؼومراطؾومإنماألثقــــــؾمعظـي م
م

م

م

معـمصؾحمخوعليموأغًمعقصؼ م

أبؾغمبفمعقؿومبلنمضصقـــــدة م
م

م

م

معومإنمتزالمبفوماظرطوئىمدبػؼ م

عـكمإظقفم،موسربةمعلػقحي م
م
م

م

م

مجودتمٌوئقفوموأخرىمدبـؼ م

صؾقلؿعـماظـضرمإنمغودؼؿف م
م

م

م

مأممطقػمؼلؿعمعقًمالمؼـطؼ؟ م

م

م م

م
( )1دالئاال اععجاااز لإلمااام عبااد القاااىر ص  ،21 ،19و ااد ذكاار الشاايخ محمااود شاااكر فااا تحقيق او أن الحااديث أخرجااو
الطبرانا فا المعجم الكغير ج 1ص .163
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زؾًمدققفمبـكمأبقفمتـقذف م
م

م

م

مٓمأرحوممػــــوكمتشؼـــــــــــؼ م

ضلرـبامؼؼودمإظبماٌـقــــــــيمعؿعؾـبوم م
م

م

م

مردػماٌؼقدموػــــــقممسونمعقثؼ م

أربؿدمػومأغًمنؾمنقـــؾي م
م

م

م

معـمضقعـفومواظػــــقؾمصقؾمععرق م

عومطونمضركمظقمعــًمورمبـــو م
م

م

م

معـماظػؿكموػقماٌغقظماحملـؼ م

واظـضرمأضربمعـمضؿؾًمودقؾي م
م

م

م

موأحؼفــــــــؿمإنمطونمسؿؼمؼعؿؼ م

ضولمم:مظقمبؾغـكمػذامضؾؾمضؿؾفمٌــًمسؾقفم( .)1م
وظقمذػؾًمأسددمعومأُثِرمسـماظـؾكممعـمغظراتمغؼدؼيمظطولمبكماٌؼول،م
صلطؿػكمبفذاماظؼدرمعـمغؼدهم مسؾكمأعؾمدراديمػذاماظـؼدمدراديمتػصقؾقيمصكم
عؼوم مؼلؿح مبذظؽ ،موسزائك م -مػـو -مػق مأغك مأغؿؼؾ معـ مايدؼٌ مسـ مغؼدممممممممممم
اظردقلم مإظبمايدؼٌمسـمغؼدمعـمتربقامسؾكمؼدؼف،مودبرجقامصكمعدردؿف،م
وػؿمأصقوبفموخؾػوؤه،مرضقانمآمسؾكماىؿقع .م

ماظرؤؼيماظـؼدؼيمسـدمأصقوبماظردقلمموخؾػوئفماظراذدؼـ :م
( )1العمدة البن رشيق ج 1ص ،56وانظر السيرة النبوية البن ىشام ج 2ص .31 ،29
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عـ مؼطوظع مطؿى ماألدب مواظـؼد ،موميعـ ماظـظر مصقفو مضبظك مبـروة مغؼدؼيم
سظقؿي،ممتـؾموجفيمأصقوبموخؾػوءماظردقلم،موؼدركمأغفؿمأسطقامػذاماظػـم
حؼف ،مإذ مطوغقا م" مؼػلققن مصك مذبول ماػؿؿوعوتفؿ مبؼضوؼو ماظدؼـ مواظدوظي معؽوغـبوم
ظؼضقيماظشعرمواظـؼد"م( .)1م
وطونمأبرزػؿمصكمػذاماٌقدانمأعريماٌمعـنيمسؿرمبـماًطوبم م،مصؼدم
طونمسوًٌومبوظشعرم،مغوضدـبامظفم،مطـريـبامعومؼلللمسـف،مأومؼؾدىمصقفمرأؼـبوم،مأومؼـشده،م
وؼؿؿـؾمبف،موعـمآرائفماظـؼدؼي :م
(أ)مصكمذبولماالدؿقلون :م
1ـمروىماىوحظمسـمسؾكمبـمذبوػدمسـمػشوممبـمسروةمضولم:ممسعمسؿرم
ابـماًطوبممرجالمؼـشد :م
عؿكمتلتفمتعشقمإظبمضقءمغورهم م
م

م

م

ممممممودمخقـــــرمغورمسـدػومخقــرمعقضد م

صؼولممذاكمردقلمآم .)2(م
-2مضولمابـمسؾوسمرضكمآمسـفؿو:مضولمسؿرمبـماًطوبمم :م
أغشدغكمضقلمزػري.مصلغشدتفمضقظفمصكمػرممبـمدـون:م م
ضقممأبقػؿمدـونمحقٌمتـلؾفؿ م
م

م

م

مممممممروبقاموروبمعـماألوالدمعوموظدوا م

( )1معالم عما طريق النقد القديم د /رجاء عبد المنعم جبر ص .61
( )2البيان والتبيين ج 2ص .29
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ظقمطونمؼؼعدمصققماظشؿسمعـمطرم م
م

م

م

مممممممضـــــــقممبلوهلؿمأومذبدػؿمضعدوا م

صؼول مسؿر م :معو مطون مأحى مإظب مظق مطون مػذا ماظشعر مصك مأػؾ مبقً مردقلمم
آمم( .)1م
3ـمدخؾمعؿؿؿمبـمغقؼرةمسؾكمسؿرمبـماًطوب  بعدمادؿشفودمزؼدمبـم
اًطوب مصك محروب ماظردة ،مصؼول مظف مسؿر م :مأغشدغك مصك مبعض معو مضؾً مصكم
أخقؽ،مصلغشدهمضقظفم :م
وطـومطـدعوغكمجذمييمحؼؾيم م
م

م

م

معـماظدػرمحؿكمضقؾمظـمؼؿصدسو م

صؾؿومتػـــــــرضـومطلغكموعوظؽو م
م

م

م

مظطقلماجؿؿوعمٕمغؾًمظقؾيمععـبو م

صؼول مسؿر :مؼو معؿؿؿ مظق مطـً مأضقل ماظشعر مظلرغك مأن مأضقل مصك مزؼد مبـم
اًطوبمعـؾ معومضؾًمصكمأخقؽم،مصؼولمعؿؿؿ:مؼومأعريماٌمعـنيمظقمضؿؾمأخكم
ضؿؾيمأخقؽمعومضؾًمصقفمذعرـبامأبدا،مصؼولمسؿر:مؼومعؿؿؿمعومسزاغكمأحدمصكمأخكم
بلحلـمممومسزؼؿـكمبفم( .)2م
صػكمػذهماظـؿوذجمتظفرمصطـيمسؿرموإدراطفمعقارـماىقدةمواإلصوبيمصكم
طؾمعـماٌدؼحمواظرثوء،مصػكماألمنقذجماألول مٕمؼؽدمسؿرمؼلؿعماظؾقًمحؿكم
( )1انظا اار :تقا ااديم األسا ااتاذ الا اادكتور /دمحم عبا ااد الما اانعم خفا اااجا لكتا اااب نقا ااد الشا ااعر " لقداما ااة با اان جعفا اار ص ،25 ،24
ط مكتبة الكميات األزىرية سنة 1411ىا سنة 1981م الطبعة األولا .
( )2الشعر والشعراء ص.215 ،214
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أبدى مرأؼف ،مصذطر مأن مػذا ماٌدؼح مإمنو مؼـطؾؼ مسؾك مردقل مآ م مصفق مخريم
اًؾؼموأطرعفؿ،مظذامصفقمأحؼمبفذاماٌدحموأوظبمبف،موعومأنممسعمبقؿكمزػريم
حؿك ممتـك مأن مظق مطون مػذان ماظؾقؿون مصك مأػؾ مبقً مردقل مآم مصفؿ مأػؾم
ذظؽم،موػقمبفؿمأذؾفموأغلى .م
وٌوممسعمذعرمعؿؿؿمادؿطوبفمألغفمذعرمؼعربمسـمحوظؿفمػق،موؼصقرماظعالضيم
بقـفموبنيمأخقفمحقِّوموعقؿـبو،موظذاممتـكمأنمؼؽقنمػقممصوحىماظشعرموضوئؾفم( .)1م
ثؿ مادؿطوب مسؿر معو مسؼى مبف معؿؿؿ معـ مذطرماظػرقمبني مضؿؾ مأخقف معوظؽم
وضؿؾمزؼدمبـ ماًطوب،مألنمػذاماظؿعؼقىمٌسمجراحمسؿرم م ،موألغفمأمنقذجم
ٌومؼـؾغكمأنمؼؼولمصكمعـؾمػذهماٌـودؾي،موهلذامارتضكمسؿرمضقظف،موذؽرمظفم( .)2م
(ب)مصكمذبولماخؿقورماظشعراء :م
1ـمسـمسؾدمآمبـمسؾوسمرضكمآمسـفؿومضولم:مضولمسؿرمبـماًطوبم:م
أال متـشدغك مظشوسر ماظشعراء؟ مصؼؾً م :موعـ مػق مؼو مأعري ماٌمعـني م؟ مضول م :مزػري م،مم
ضؾً:مموٕمطونمطذظؽم؟مضولم:مطونمالمؼعوزؾ()3مبنيماظؽالم،موالمؼؿؾعمحقذقفم()4م،ممممممممممممم
والمميدحماظرجؾمإالممبومػقمصقفم( .)5م
( )1اتجاىات النقد األدبا العربا لألستاذ الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .111
( )2انظر :المرجع السابق ص .111
ار فااا بياان معنااه إلاا بعاار،
( )3يقاال  :عاظال باالكالم إذا عقاده وكااعبو ،وعاظال فاا شاعره إذا جعاال بعار أبياتاو مفتق ًا
وفااا المسااان  :لاام يعاظاال فااا الكااالم .أى لاام يحماال بعضااو عمااا بعاار  ،ولاام يااتكمم بااالرجيع ماان القااول  ،ولاام يكاارر المفااظ
والمعنا .
( )4حوشا الكالم  :وحشيو وغريبو.
( )5العمدة ج 1ص  ،98وانظر :جميرة أشعار العرب ص .57
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مصعؿر ماػؿؿ مبلعرؼـ مصك مذعر مزػري م :مأوهلؿو مأدؾقبف موصقوشؿف محقٌ مؼلتكم
بوظؽالممدفالمالمتعؼقدمصكمتراطقؾفموالمحقذكمصكمأظػوزف،مواألعرماآلخرم:مصدضفم
اظصدق ماًؾؼك ،محقٌ مميدح ماظرجؾ ممبو مصقف م ،موال مؼػرط مصك ماظــوء مإصرارًو،مممممممممممممممممممم
والمؼغؾقمصكمععوغقفمشؾقـبام( .)1م
وضد مادؿقلـ مسؿر ماظصدق مظذاتف ،موٌو مصقف معـ معؽورم ماألخالق ،موألغفمممممممممممممممم
المضبلـمصكمصـوسيماظشعرمأنمؼعطكماظرجؾمصققمحؼفمعـماٌدح ،مظؽالمطبرجم
األعرمإظبماظؿـؼصمواالزدراءم .م
2ـ مخرج مسؿر مبـ ماًطوب م موبؾوبف موصد مشطػون ،مصؼول م :مأى مذعرائؽؿم
اظذىمؼؼقلم:م م
حؾػـــــــــــــًمصؾؿمأتركمظـػلؽمرؼؾي م
م

م

م

موظقسموراءمآمظؾؿرءمعذػـــــــــى م

م

ظؽـمطــــــًمضدمبؾبؾِّــــغًمسـكمدعوؼي م
م

م

م

مٌؾؾغؽماظقاذكمأششموأطـــــــــذب م

م

وظلــًممبلؿؾؼمأخــــــومالمتؾـــــــؿف
م

م

م

م

م

م م

مسؾكمذعٌمأىماظرجولماٌفــــــذب م

ضوظقام:ماظـوبغيمؼومأعريماٌمعـني.مضولم:مصؿـماظؼوئؾم :م
خطورقػمحفـمصكمحؾولمعؿقـي م
م

م

م

ممتدمبفومأؼـــــــدمإظقــــــــــــــؽمغقازع م

م

( )1اتجاىات النقد األدبا العربا لألستاذ الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .81
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صنغـــؽمطوظؾقؾماظذىمػقمعدرطك م
م

م

م

موإنمخؾًمأنماٌـؿلىمسـؽموادع م

م

ضوظقام:ماظـوبغيمؼومأعريماٌمعـنيم.مضولم:مصؿـماظؼوئؾم :م
إظبمابـمربرقمأسؿؾًمغػلك م
م

م

م

م

صلظػقًماألعوغيمٕمطبـــــــــــفو
م

م

م

م

أتقؿؽمسورؼـبومخؾـــؼًومثقوبـــــــك
م

م

م

م

موراحؾـؿــــــكموضدمػــــدأتمسققن م
م م
مطــــــــذظؽمطـــــونمغــقحمالمطبقن م
م م
مسؾكمخقفمتظــــــــــمبـكماظظـقن م

ضوظقام:ماظـوبغيمؼومأعريماٌمعـنيم.مضولم:مصؿـماظؼوئؾم :م
إالّمدؾقؿونمإذمضولماٌؾقؽمظفم :م
ضؿمصكماظربؼيمصوحددػومسـماظػـد

()1

م

ضوظقام:ماظـوبغيمؼومأعريماٌمعـنيم،مضولم:مػقمأذعرمذعرائؽؿم( .)2م
وإذا مطون مسؿر م مضد محؽؿ مظزػري مػـوك مواظـوبغي مػـو م– مسؾك مذوطؾي معـم
ؼؽررون ماىقائز م– مصنن ماألخؾور مواظرواؼوت ماظؿك مبني مأؼدؼـو متدل مسؾكممممممممممممممم

( )1احددىا :ازجرىا وامنعيا ،الفند  :الخطأ والظمم.
( )2جميرة أشعار العرب ص .61 ،61
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أغفمطونمأطـرمإسفوبـبومبشعرمزػريمبـمأبكمدؾؿكم،موضدمأذودمبفمصكمأطـرمعـم
عقضػم( .)1م
م(ج)مصقؿومؼؿعؾؼمبػؼفماٌعوغكموربوطؿيماظشعراءم :م
طونمايطقؽيمجورـبامظؾزبرضونمبـمبدرمصؾؿمضبؿدمجقاره،مصؿققلمإظبمبغقضم
ابـممشوشمصلطرممبغقضمجقاره،مصؼولمميدحفموؼففقماظزبرضون :م
عومطونمذغىمبغقضمأنمرأىمرجال م
م

م

م

مذامحوجيمسوشمصكمعلؿقسرمذوسم

م

()2

م

جورـبامظؼقممأروظقامػـــــــقنمعـزظفم م
م

م

م

موشــــــــــودروهمعؼقــؿومبنيمأرعـوسم

م

()3

م

عؾقامضراهموػرتفمطالبفــــــــــــــؿم م
م

م

م

موجرحقهمبلغقــــــوبموأضــــــــراس م

م

دعماٌؽورممالمتـــــرحـؾمظؾغقؿفو م
م

م

م

مواضعدمصنغؽمأغًماظطوسؿماظؽودك م

م

صودؿعدىمسؾقفماظزبرضونمسؿرم م،موأغشدهمآخرماألبقوت،مصؼولمظفمسؿر:معوم
أسؾؿفمػفوكم،مأعومترضكمأنممتؽقنمروسؿومطودقـبوم،مصؼولماظزبرضون:مإغفمالمؼؽقنم
صكماهلفوءمأذدمعـمػذام،مصلردؾمسؿرمإظبمحلونمبـمثوبًمصللظفمسـممذظؽ:م

( )1انظر العمدة ج 1ص  .98 ،81 ،55وجميرة أشعار العرب ص .58 ،57
( )2شاس  :أكمو شأس ( باليمزة) وخفف لضرورة الشعر  ،وىو المكان الخشن والغميظ .
( )3األرماس  :القبور.
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صؼولم:مٕمؼفففموظؽـمدؾحمسؾقفم(.)1موروىمأغفمدللمظؾقدـبا ممصؼولم:معومؼلرغكمأغفم
يؼـكمعـمػذاماظشعرمعوميؼفموأنمظبمغبرماظـعؿ(،)2مصلعرمسؿرمحبؾسمايطقؽيم،م
وضولمظفم:مؼومخؾقٌمألذغؾـؽمسـمأسراضماٌلؾؿني،موصكمربؾلفمأخذمايطقؽيم
ؼعؿذرمإظبمسؿرممحؿكمرقمظف،موأرؾؼمدراحفمبعدمأنمأخذمسؾقفمسفدـباممأالمؼففقم
أحدـبا معـ ماٌلؾؿني م ،موؼروى مأغف ماذرتى معـف مأسراض ماٌلؾؿني مبـالثي مآالفم
درػؿ( .)3م
وٕ مؼؽـ مػفوء مايطقؽي مخوصقـبو مسؾك مسؿر موظؽـف مأراد مدرء مايدودم
بوظشؾفوت م ،موأعوم مإصرار ماظزبرضون مسؾك معقضػف مأردؾ مسؿر مإظب محلون مإلضوعيم
ايفيمسؾكمايطقؽي( .)4م
2ـ مػفوء مضقس مبـ مسؿرو مبـ معوظؽ ماٌعروف مبوظـفوذك مبـك ماظعفالن،م
صودؿعدوامسؾقفمسؿرمبـماًطوبم مصؼوظقام:مؼومأعريماٌمعـنيمػفوغوم،مصؼولم م،م
وعومضولمصقؽؿم؟مصلغشدوه :م
إذامآمسودىمأػؾمظمممورضي م
م

م

م

مصعودىمبـكمسفالنمرػطمابـمعؼؾؾ م

م
( )1الشعر والشعراء ص .217
( )2األغانا ج  2ص .53
( )3األغانا  :الموضع السابق .
( )4انظا اار طبقا ااات فحا ااول الشا ااعراء ج ،116واتجاىا ااات النقا ااد األدبا ااا العربا ااا لألسا ااتاذ الا اادكتور  /دمحم السا ااعدى فرىا ااود
ص .77 ،76
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صؼولمسؿرم:مإمنومدسومسؾقؽؿموظعؾفمالمصبوبم،مصؼوظقام:مإغفمضولم:م م
ضؾقؾيمالمؼغدرونمبذعي م
م

م

م

موالمؼظؾؿقنماظـوسمحؾيمخردل م

صؼولم:مظقؿـكمعـمػمالء،مأومضول:مظقًمآلماًطوبمطوغقامطذظؽم،مضوظقا:م
صنغفمضولم :م
والمؼردونماٌــــــــــــوءمإالمسشقي م
م

م

م

مإذامصدرماظقرادمسـمطــــــؾمعـفؾ م

صؼولممذظؽمأضؾمظؾلؽوكم–مأىماظزحومم-م،مضوظقام:مصنغفمضول :م
تعوفماظؽالبماظضورؼوتميقعفؿ م
م

م

م

موتلطؾمعـمطعىمبـمسقفموغفشؾ م

صؼولم:مطػكمضقوسـبومعـمتلطؾماظؽالبميؿف،مضوظقام:مصنغفمضولم :م
وعوممسكماظعفالنمإالمظؼـــــقهلؿ م
م

م

م

مخذماظؼعىمواحؾىمأؼفوماظعؾدمواسفؾ م

صؼول مسؿر م :مطؾـو مسؾد م ،موخري ماظؼقم مخودعفؿ ،مصؼوظقا م :مؼو مأعري ماٌمعـنيم
ػفوغو،مصؼولمعومأمسعمذظؽم،مصؼوظقام :مصودللمحلونمبـمثوبًمصللظفم،مصؼولم:معوم
ػفوػؿموظؽـمدؾحمسؾقفؿ،مصؾؿومضولمحلونمعومضولمدفـماظـفوذك،موضقؾم:مإغفم
حدهم( .)1م

( )1العمدة ج  1ص  ،25والشعر والشعراء ص .211

-62-

النقد األدبى من العصر الجاهلى إلى العصر العباسى

وطونمسؿرم مأبصرماظـوسممبومضولماظـفوذك،موظؽـفمأراد م– مطؿومصعؾمصكم
ػفوء مايطقؽي ماظزبرضون م– مأن مؼدرأ مايدود مبوظشؾفوت م" مصوظؿؿس مصك مطالم
اظشعرؼـم–مذعرمايطقؽيموذعرماظـفوذكم–ماظرباءةموحلـماظـقي،موجعؾمؼلؿصػكم
اٌعوغكماظؿكمأوجعًماٌففقؼـ،مظقؿؿصمشضؾفؿ،محؿكمالمضبدماهلفوة،مثؿمٕم
ؼشل مإال مأن مؼقجف ماٌلؾؿني مإظب معو مصك مدؼـفؿ معـ ماظلؿوحي ،موأغف مؼـؾغك مأنم
ؼفزعقامروحماىوػؾقيمصكمغػقدفؿم،موؼؼفرواماظدواصعماظؿكمتؾعـفو،موعـمأجؾمػذام
وذاكمجعؾمؼمولمذعرماهلفوءم( .)1م
وأعوممإصرارماٌففقؼـمادؿدسكمسؿرمحلونمصؾؿومضولمعومضولمأغػذمسؿرمحؽؿفم
سؾكمايطقؽيمواظـفوذك"،مطوٌؼؾدمعـمجفيماظصـوسي،موٕمؼؽـمحلونمم–مسؾكمسؾؿفم
بوظشعرم–مأبصرمعـمسؿرممبقجفمايؽؿم،موإنماسؿؾممبوماسؿؾممبف"م( .)2م
وبنزاءمسؿرم مأومجبوغؾفمغرىمشبؾيمعـماظصقوبيمبرسقامصكمػذاماٌقدان،م
عـفؿ م :مسؾد مآ مبـ مسؾوس ،موطون مسؿر مؼلؿـد مصك مبعض ماٌقاضػ مإظب مرأؼف،م
وؼطؿؽـ مإظقف ،مسؾك مسبق معو مروى معـ مأن مسؿر م مطون مجوظلـبو مصك مأصقوبفم
ؼؿذاطرون ماظشعر مواظشعراء ،مصقؼقل مبعضفؿ م :مصالن مأذعر م ،موؼؼقل مآخر :مبؾ مصالنم
أذعر ،مصؼقؾ مظف :مابـ مسؾوس مبوظؾوب ،مصؼول مسؿر :مضد مأتك معـ مضبدث معـ مأذعرم
اظـوس؟مصؾؿومدؾؿموجؾسمضولمظفمسؿرم:مؼومابـمسؾوسم،معـمأذعرماظـوسم؟ م

( )1اتجاىات النقد األدبا العربا لألستاذ الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .76
( )2العمدة ج  1ص.76
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ضول م :مزػري مؼو مأعري ماٌمعـني م ،مضول مسؿر :موٕ مذظؽ؟ مضول م :مظؼقظف مميدحم
ػرعـبوموضقعف :م
ظقمطونمؼؼعدمصققماظشعرمعـمطرم م
م

م

م

مضقممبلوهلؿمأومذبدػؿمضعــــــــــــــدوا م

ضقممأبقػؿمدـونمحنيمتـلؾفؿ م
م

م

م

مروبقاموروبمعـماألوالدمعـموظــدوا م

جـمإذامصزسقام،مإغسمإذامأعـقا م
م

م

ممممممممممممممعـــــــــــرزءونمبفوظقؾمإذامجفـــــدوام

()1

م

ربلدونمسؾكمعومطونمعـمغعؿم م
م

م

م

مالمؼـزعمآمســـــــــفؿمعومبفمحلـــدوا م

صؼولمسؿرم:مصدضًمؼومابـمسؾوس( .)2م
وضدمرأؼـومسؿرممؼردؾمإظبمحلون،موضبؽؿفم،موؼـزلمسـدمرأؼف،مورأؼـومبـكم
اظعفالنمؼطؾؾقنمإظبمسؿرمأنمضبؽؿمحلونمصقؿومػفقامبفمعـمذعرماظـفوذكممموم
ؼدلمسؾكمعؽوغيمحلونموسؾقمعـزظؿفمصكمػذاماظػـ .م

( )1مرزءون  :كرام بياليل  :جمع بيمول ،وىو السيد الجامع لكل خير .
( )2جميرة أشعار العرب ص .58 ،57
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وجبوغى مػمالء مغرى مذبؿقسي معـ ماآلراء ماظـؼدؼي مألبك مبؽر ماظصدؼؼ م(،)1م
واإلعوممسؾك(،)2موايطقؽيم(،)3موظؾقد(،)4مواظـوبغيماىعدى(،)5موسؿرومبـماظعوصم(،)6م
وايلنيمبـمسؾكم(،)7مواظلقدةمسوئشيمرضكمآمسـفوم(،)8موشريػؿمممومالمضبؿؿؾم
ػذا ماٌؼوم مادؿؼصوءه مأو متـووظف م ،مصؾـؽؿػ ممبو مذطر موغـؿؼؾ مإظب مايدؼٌ مسـم
رؾقعيماظـؼدمصكمػذاماظعصر،موعومررأمسؾقفمعـمعؼوؼقسمدؼـقيموخؾؼقي .م

رؾقعيماظـؼدموعومررأمسؾقفمعـمعؼوؼقسمصكمسصرمصدرماإلدالم :م
ميؽـم–مبعدمسرضمعومعضكمعـممنوذجم–مأنمشبؾصمإظبماآلتكم:م م
1ـ مأن ماإلدالم موجف ماألدب مواظـؼد موجفي مدؼـقي موخؾؼقي ،مصؿو مواصؼ معـفٍم
اإلدالم موتعوظقؿف ،مودور مسؾك مػدؼف ،مؼدسق مظؾػضقؾي م ،موؼـؿصر مظألخالق مواٌـؾم
اظعؾقوم–مصفقمعقضعماظــوءمواظؿؼدؼرم .م
أعو معو مطبوظػ متعوظقؿ ماإلدالم معـ ماظدسقة مإظب ماًؿر مواجملقن ،مواظغزلم
اٌوجـ م ،مواهلفوء ماٌؼذع م ،مواٌدؼح ماظزائػ -مصفق ماظلوضط ماٌلؿؼؾح ماظذىم

( )1انظر  :العمدة البن رشيق ج  1ص .95
( )2انظر  :المرجع السابق ج  1ص .42 ،41
( )3انظر  :المرجع السابق ج  1ص  ،97-96ج 2ص  ،139والشعر والشعراء ص .211
( )4انظر :العمدة ج 1ص .95
( )5المرجع السابق ج 2ص .175
( )6المرجع السابق ج 1ص .243
( )7المرجع السابق ج 2ص .172
( )8جميرة أشعار العرب ص .69
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ؼؼقلمصقفمردقظـومم:م"مألنمميؿؾهمجقفمأحدطؿمضققـبومحؿكمؼرؼفمخريمظفمعـمأنم
ميؿؾهمذعرـبام"م( .)1م
وػذامطعىمبـمعوظؽمؼـشدماظردقلمحؿكمؼـؿفكمإظبمضقظفم :م
ذبوظدغومسـمجذعـومطؾمصكؿيم م
م

م

م

معذربيمصقفوماظؼقاغسمتؾؿعم( .)2م

صقؼقلمظفماظردقلمم:مأؼصؾحمأنمتؼقلم:مذبوظدغومسـمدؼــوم؟مصؼولمطعىم:م
غعؿ م ،مصؼول م م :مصفق مأحلـ م ،مصؼول مطعى م :مذبوظدغو مسـ مدؼــو م( ،)3مصؼد مأرادمممممممممممم
اظـؾكممأنمؼصرصفمسـماظعصؾقيماظؼؾؾقيمإظبمايؿقيمظؾدؼـم،مواظذودمسـمحقضف،م
ألغفماألوظبمبوظدصوعم( .)4م
2ـموجفماإلدالمماألدبوءمواظـؼودمإظبمعراسوةماظلفقظيمواظقضقح،مواظؾعدمسـم
اظؿؽؾػ مواظؿؼعر ،مووـى ماظغرؼى موايقذك "،موضضك مسؾك مدفع ماظؽفون،م
وبذظؽمارتػعًمعـزظيماظــرمبؿكؾقصفمعـمعظوػرماظؿؽؾقػمواالسؿلوف،موظقسمأدلم
سؾك مذظؽ معـ مإغؽوره  ضقل معـ مضول م :مطقػ مغدى معـ مال مذرب موال مأطؾ م،ممممممممممممم
وال مصوح موادؿفؾ م ،موعـؾ مذظؽ مدعف مؼطؾ م؟ مصؼول م م :م" مأدفعـبو مطلفعممممممممممممممممم

( )1انظر :المقاييس البالغية عند الجاحظ فا البيان والتبيين د /فوزى السيد عبد ربو ص .73 ،72

( )2جا ااذمنا  :أكا اامنا  ،أو أىمنا ااا وعشا اايرتنا .فخما ااة  :كتيب ا اة عظيما ااة  ،المذربا ااة  :الماضا ااية النافا ااذة ،ويا ااروى المدربا ااة :أى
المتعودة عما القتال الماىرة فيو .
( )3راجع السيرة النبوية البن ىشام ج  2ص .112 ،111
( )4انظر  :محاضرات فا النقد األدبا لألستاذ الدكتور /دمحم عرفة المغربا ص.39
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اظؽفونم"م(،)1موصكمذظؽمردمسؾكمعـمؼرىمأنماظـؼدمصكمػذا ماظعصرمٕمؼؿـوولم
اظــرموٕمؼعرضمظفم( .)2م
3ـمودعماظؼرآنماظؽرؼؿموايدؼٌماظشرؼػمعداركماظعربماظعؼؾقيمواظػؽرؼيم،م
صكطو ماظـؼدمإظبماإلعومم،مإذماتلعًمدائرتفم،موصورمأطـرمدضيموصـقيمعـفمصك ماظعصرم
اىوػؾكم،موعـمػذهماظؾؿلوتماظػـقيمعومروىمعـمتعؾقؾمسؿرمبـماًطوبممصكم
تؼدؼؿمزػريمبـمأبكمدؾؿكم(،)3موعومروىمسـمأغفممضولمظؾقطقؽيم:مإؼوكمواهلفوءم
اٌؼذعم،مضولم:موعوماٌؼذعمؼومأعريماٌمعـنيم؟مضولم:ماٌؼذعمأنمتؼقلمػمالءم
أصضؾ معـ مػمالء موأذرف ،موتؾـك مذعرـبا مسؾك معدح مظؼقم موذم مٌـ متعودؼفؿ،ممممممممممممممم
صؼولم:مأغًم–موآم–مؼومأعريماٌمعـنيمأسؾؿمعـكممبذاػىماظشعر،موظؽـمحؾوغكم
ػمالءمصؿدحؿفؿ،موحرعـكمػمالءمصذطرتمحرعوغفؿموٕمأغؾمعـمأسراضفؿمذقؽـبو،م
وصرصًمعدحكمإظبمعـمأراده،مورشؾًمبفمسؿـمطرػفموزػدمصقف ،مؼرؼدمبذظؽم
ضصقدتفماٌفؿقزةماظؿكمؼؼقلمصقفو :م
وآغقًماظعشوءمإظبمدفقؾ م
م

م

م

مأوماظشعرىمصطولمبكماإلغوء م

( )1انظر :األدب اعسالما فا عكره األول لألستاذ الدكتور /كالح الدين دمحم عبد التواب ص .29
( )2انظر :تاريخ األدب العربا لألستاذ  /عمر فروخ ج 1ص .257
( )3راجع ص .55
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وػكمأخؾٌمعومصـعم،موصقفومأومعـمأجؾفومضولمخؾػماألغبر:مأذدماهلفوءم
أسػفموأصدضف،موضولمعرةمأخرىم:معومسػمظػظفموصدقمععـوهم( .)1م
وعـ مػذه ماظؾؿلوت معو مروى معـ متقجقف ماإلعوم مسؾك م مإظب موضع ماظؾقؽيم
اظزعوغقيمواٌؽوغقيمعقضعماالسؿؾورمسـدماظـؼدمأوماٌػوضؾي،مصؼول :م"مظقمأنماظشعراءم
اٌؿؼدعني مضؿفؿ مزعون مواحد موغصؾً مهلؿ مراؼي مصفروا مععـبو مسؾؿـو معـ ماظلوبؼم
عـفؿ ،موإذا مٕ مؼؽـ مصوظذى مٕ مؼؼؾ مظرشؾي موال مظرػؾي ،مصؼقؾ :موعـ مػق م؟ مصؼول م:م
اظؽـدى م– مؼرؼد ماعرأ ماظؼقس -مضقؾ م :موٕ م؟ مضول م :مألغك مرأؼؿف مأحلـفؿ مغودرة م،م
وأدؾؼفؿمبودرةم( .)2م
وإذامطونماإلدالممضدمأحدثمتغقريـباممموثالًممصكمعؼوؼقلفؿماألدبقيمواظـؼدؼيم
" مصصورت مسؾك مأدوس ماٌؼوؼقس مواظضقابط ماظؿك مػذبفو ماإلدالم م ،موأوضقفوم
اظؼرآنماظؽرؼؿمصكمععوغقفموأظػوزفموغظؿفموأدؾقبفم"م( .)3م
م
م
م
م

( )1العمدة ج  1ص .171 ،171
( )2العمدة ج  1ص .42 ،41

( )3المقاييس البالغية عند الجاحظ فا البيان والتبيين لألستاذ الدكتور  /فوزى السيد عبد ربو ص  73بتكر .
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م
م
م
م
م
م
م
م
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اظـؼدمصكماظعصرماألعقى م
سقاعؾمازدػورهم :م
(أ)متشفقعماًؾػوءمواألعراءمواظقالةم .م
تغريت مزروفمايقوةمصكماظعصرماألعقى،مإذمهقظًماًالصيمعـمخالصيم
راذدة مؼؿقالػو مأطـر ماٌلؾؿني مطػوؼي ،موأضدرػؿ مسؾك ماظؼقوم مبؿؾعوتفو مإظب معؾؽم
سضقدمؼؿقارثفمأصرادماظؾقًماألعقىمهًمعلؿكماًالصي .م
وضدمتدصؼًماألعقالمسؾكمخؾػوءمػذاماظؾقً،موأصؾحمصكمعؼدورماًؾقػيم
أنمؼعطكمعومؼشوء،مومبومأنمػمالءماًؾػوءمطوغقامسربـبومخؾصومضبلـقنمتذوقماظشعرم
وغؼده،موؼعرصقنمظفمدورهموعؽوغفم– مصؼدمسؿؾقامسؾكمتؼرؼىماظشعراءم،موأحلـقام
إظقفؿ ،مصوظؿورؼخ ماألدبك مميدغو مبلمسوء مسدد مطؾري معـ ماظشعراء ماظذؼـ مطوغقام
عـؼطعنيمأومطوٌـؼطعنيمإظبمبـكمأعقيمعـمأعـولم:ماألخطؾماظؿغؾؾك،موسؾدمآم
ابـ ماظزبري ماألددى ،مواٌؿقطؾ ماظؾقـك ،موسؾد مآ مبـ مػؿوم ماظلؾقظب ،موأبكم
اظعؾوس ماألسؿك ،موأبك مصكر ماهلذظب م ،موغصقى مبـ مربوح معقظب مسؾد ماظعزؼز مبـم
عروان،موسدىمبـماظرضوعموشريػؿ( .)1م
وضد متؾع مػذه مايرطي ماألدبقي محرطي مغؼدؼي مضقؼي ،موطون معـ مبني مخؾػوءم
بـك مأعقي مووالتفؿ معـ مؼؿصدى مظـؼد ماظشعر م موايؽؿ مبني ماظشعراء ،معـ مأعـول م:ممممممم
سؾدماٌؾؽمبـمعروانم،مودؾقؿونمبـمسؾدماٌؾؽ،موايفوجماظـؼػكموشريػؿ .م
( )1انظر  :العكر اعسالما د /شاو ا ضايف ص  336وماا بعادىا ،واتجاىاات الشاعر فاا العكار األماوى د /كاالح
الدين اليادى ص .132 ،131
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وعـمأعـؾيمذظؽم :م
1ـماجؿؿعمجرؼرمواظػرزدقمواألخطؾمصكمذبؾسمسؾدماٌؾؽ مبـمعروان،م
صلحضر مسؾد ماٌؾؽ مطقلـبو مصقف مػبلؿوئي مدؼـور ،موضول م :مظقؼؾ مطؾ معـؽؿ مبقؿـبو مصكم
عدحمغػلف،مصلؼؽؿمشؾىمصؾفماظؽقس،مصؼولماظػرزدقم:م م
أغوماظؼطرانمواظشعراءمجربك
م

م

م

م م
موصكماظؼطرانمظؾفربكمذػوءم م

م

صؼولماألخطؾم :م
صننمتؽمزقمزعؾيمصنغكم م
م

م

م

مأغوماظطوسقنمظقسمظفمدواءم

م

()1

م

صؼولمجرؼرم :م
أغوماٌقتماظذىمآتكمسؾقؽؿم م
م

م

م

م

مصؾقسمهلوربمعـكمنوة م

صؼولمسؾدماٌؾؽمىرؼرم:مخذماظؽقسم،مصؾعؿرىمإنماٌقتمؼلتكمسؾكمطؾم
ذكء( .)2م
-7مدخؾمجرؼرمسؾكمسؾدماٌؾؽمبـمعروانم،مصلغشدهمضقظفم :م
أتصققمأممصمادكمشريمصوحم م
م

م

م

م

مسشقيممػؿمصقؾؽمبوظرواح م

( )1الزق  :السقاء أو الوعاء من الجمد ،الزاممة :مؤنث الزامل ،وىو ما يحمل عميو من اعبل وغيرىا.
( )2اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور /دمحم السعدى فرىود ص .69
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صؼولمسؾدماٌؾؽم:مبؾمصمادك(.)1مٌوماغؿفكمجرؼرمإظبمضقظفم :م
أظلؿؿمخريمعـمرطىماٌطوؼو م
م

م

م

موأغدىماظعوٌنيمبطقنمراح م

م

جعؾمسؾدماٌؾؽمؼؼقلم:مسبـمطذظؽ،مردػومسؾك،مصلخذمجرؼرمؼرددػو،م
واًؾقػي مؼطرب مظذظؽ موؼؼقل م :معـ معدحـو معـؽؿ مصؾقؿدحـو ممبـؾ مػذا مأوم
ظقلؽً،موأعرمظفممبوئيمعـماإلبؾم( .)2م
3ـمدخؾماظػرزدقمسؾكمدؾقؿونمبـمسؾدماٌؾؽم– مودؾقؿونموظبمسفدم–م
صقجد مسـده مغصقؾـبو معقظب مسؾد ماظعزؼز مبـ معروان م ،مصؼول مدؾقؿون :مأغشدغو مؼو مأبوم
صراسم–موأرادمأنمؼـشدهمبعضمعوماعؿدحفمبفم–مصلغشدهمضقظفم:م م
ورطىمطلنماظرؼحمتطؾىمسـدػؿ م
م

م

م

مهلومترةمعـمجذبفومبوظعصوئى م

م

دروامؼرطؾقنماظرؼحموػكمتؾػفؿ م
م

م

م

مإظبمذعىماألطقارمذاتمايؼوئى م

م

إذامادؿقضققامغورـبامؼؼقظقنمظقؿفو م
 وضدمحصرتمأؼدؼفؿ-مغورمشوظىم
صغضىمدؾقؿون،موضولمظـصقىم:مأغشدمعقالكمؼومغصقىم،مصلغشدهمضقظفم :م
( )1لم يخف عما عبد الممك أن الشاعر يخاطب نفسو ،ولكنو استقبح مثل ىذا االستيالل.
( )2انظر :ذيل اآلمالا ص  ،51واتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ،ص.64
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أضقلمظرطىمضوصؾـــــنيمظؼقؿفـــــؿ م
م

م

م

م

مضػومذاتمأوذولموعقالكمضورب م

ضػقامخربوغكمسـمدؾقؿونمإغـكم م
م

م

م

م

مٌعروصفمعـمأػؾمودانمروظى م

صعوجقامصلثـقامبوظذىمأغًمأػؾف م
م

م

م

م

موظقمدؽؿقامأثـًمسؾقؽمايؼوئى م

صؼولمدؾقؿونم:مأحلـً(،)1مثؿمضولم:مؼومشالم،مأسطمغصقؾـبومػبلؿوئيمدؼـور،م
وأيؼماظػرزدقمبـورمأبقفم( .)2م
وطؿى ماألدب معؾقؽي مبوظـؿوذج ماظؿك متدل م– مبقضقح م– مسؾك مأن ماًؾػوءم
واألعراء مواظقالة مصك مػذا ماظعصر مطوغقا مؼؿعفدون ماظشعر مواظشعراء مبوظعـوؼيم
واالػؿؿوم،موأنمذبوظلفؿمضدمازداغًمبوألدبمواألدبوء،مممومطونمظفمأثرمطؾريمصكم
ازدػورماألدبمواظـؼدمسؾكمحدمدقاءم( .)3م
(ب)مغشلةماألحزابموتعددماظػرقم :م
طون مظألحزاب مواظػرق ماظؿك مغشلت مبزوغ ممشس مبـك مأعقي ،مثؿ مطـرتم
وتعددتمإبونمحؽؿفؿمأثرمطؾري مصكمغفضيماألدبمواظـؼد; مصؼدمطونماظشعرموضقدم
اظػنت ماظؿك ماذؿعؾً ،موظلون ماألحزاب ماظؿك متصورسً ،م" موطون مظؽؾ مصرضيمممممممممممم
( )1الشعر والشعراء ص .266 ،265
( )2العمدة ج  1ص .74، 73

( )3انظر  :المقاييس البالغية عند الجاحظ فا البيان والتبيين أ  .د  /فوزى السيد عبد ربو  ،ص.82
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أو مروئػي مذعراؤػو موخطؾوؤػو ماظذؼـ مؼـؿصرون مهلو ،موؼداصعقن مسـفو ،موؼؽقؾقنم
ألسدائفومعـماظطقائػماألخرىماهلفوءماٌرمواٌـوظىماظػوحشي(،)1مصنذامعومدارتم
اظدائرةمسؾكمحزبمعـماألحزابمصننمذعراءهمطوغقامؼـؼلؿقنمضلؿنيم :م
ضلؿ مؼظؾ موصقِّو ميزبف ،مؼؾؽك مسؾك مأرالظف م ،مربووال مأو معؿؿـقـبو مادؿعودةم
ذبده ،مواظؼلؿ ماآلخر مؼؿققل مإظب مايزب مايوطؿ مرشؾي مأو مرػؾي مسؾك مسبق ممعوم
طون معـ مسؾد مآ مبـ مضقس ماظرضقوت مذوسر ماظزبريؼني ماظذى مطون معـؼطعـبو مإظبم
عصعىمبـماظزبريم .م
صؾؿومضؿؾمعصعىمذػعقامالبـمضقسمسـدمسؾدماٌؾؽمبـمعروان،مصؾؿومأغشدهمضقظفم :م
ؼلتؾؼماظؿوجمصققمعػرضـــــفم م
م

م

م

مسؾكمجؾنيمطلغفماظذػى م

ضولمسؾدماٌؾؽم:مأظبمتؼقلمػذا؟موٌصعىمتؼقلم :م
إمنومعصعىمذفوبمعـمآ م
موؾًمسـموجففماظظؾؿوءم م
عؾؽفمعؾؽمسزةمظقسمصقــــفم م
جؾــــــروتمعـفموالمطربؼوء م
صلسطقؿف ماٌدح مبؽشػ ماظغؿؿ موجالء ماظظؾؿ ،موأسطقؿـك معـ ماٌدحممممممممممممممم
عو مال مصكر مصقف ،موػق ماسؿدال ماظؿوج مصقق مجؾقـك ماظذى مػق مطوظذػى مصكم

( )1المرجع السابق ص . 82
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اظـضورة(.)1مووجفمسؿىمسؾدماٌؾؽم– مطؿومضولمضداعيم– مإمنومػقمعـمأجؾمأنم
ػذا ماٌودح مسدل مبف مسـ مبعض ماظػضوئؾ ماظـػلقي م -ماظؿك مػك م :ماظعؼؾ مواظعػيم
واظعدلمواظشفوسيم–مإظبمعومؼؾقؼمبلوصوفماىلؿمصكماظؾفوءمواظزؼـي،موػذامسقىم
عـمسققبماٌدؼح( .)2م
وعـمايؼمواإلغصوفمأنمغؼقلم:م"مإنمابـمضقسماظرضقوتمطونمصكمعدحقؿفم
عـطؼقـبو معع مغػلف موعؾدئف ،مصؿفربؿف مذكصقي مٕ مؼػؿعؾفو م ،موٕ مؼشل مأن مؼشقهمممممممممممم
رؾقعؿفو"م( .)3م
وضدمحدثمسبقمذظؽمبنيمسؾدماٌؾؽموطـريمسزةماظشوسرماظشقعك(.)4مصؽونم
ظذظؽمطؾفمأثرمواضحمصكمإذطوءمايرطيماألدبقيمواظـؼدؼيم .م
(ج)مذبوظسماألدبمواظـؼدم :م
ٕمتؽـماجملوظسماألدبقيمواظـؼدؼيمصكماظعصرماألعقىمربصقرةمصكمضصقرم
اًؾػوءمواظقالة،مصؼدماغؿشرتمصكماظشوممواظعراقموايفوز،مواذؿفرمعـمبنيمػذهم
اجملوظس مذبؾس مدؽقـي مبـً مايلني ،موذبؾس مسؼقؾي مبـً مسؼقؾ مبـ مأبكم
روظى،مطؿومطونمظؾشعراءمذبوظلفؿماظؿكمؼؿذاطرونمصقفوماألذعور،مم"موؼعؾؼمبعضفؿم

( )1انظر  :الكناعتين ص  ، 114ونكوص نقدية ألستاذنا الدكتور /دمحم السعدى فرىود ص .169 ،168
( )2نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص .184
( )3اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .162
( )4راجع الموشح ص .197 -195
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سؾك مذعر مبعض متعؾقؼوت متؿفووز ماٌعوغك مإظب مغؼد ماظصقر مواظؿشؾقفوت"( .)1موضدم
أٔرتمػذهماجملوظسمثروةمغؼدؼيمػوئؾيمتزخرمبفومطؿىماألدبمواظـؼد،معـفو :م
1ـمطوغًمسؼقؾيمبـًمسؼقؾمبـمأبكمروظىموؾسمظؾـوس،مصؾقـومػكمجوظليم
إذمضقؾمهلوم:ماظعذرىم– معبقؾمبـمععؿر م– مبوظؾوبم،مصؼوظًم:مائذغقامظف،مصدخؾم،م
صؼوظًمظف:مأأغًماظؼوئؾم :م
صؾقمترطًمسؼؾكمععكمعومرؾؾؿفوم م
م

م

م

موظؽـمرالبقفومٌومصوتمعـمسؼؾك م

م

إمنو متطؾؾفو مسـد مذػوب مسؼؾؽ م ،مظقال مأبقوت مبؾغؿـك مسـؽ معو مأذغً مظؽ،م
ػك  :م
سؾؼًماهلقىمعـفوموظقدـبامصؾؿمؼزل م
م

م

م

مإظبماظقــــــــقممؼـؿكمحؾفوموؼزؼد م

م

صالمأغومعردودممبـــــومجؽًمروظؾو م
م

م

م

موالمحؾـــــــفومصقـــــؿومؼؾقدمؼؾـــــقد م

م

ميقتماهلقىمعـمإذامعومظؼقــؿفو م
م

م

م

موضبقــــــــكمإذامصـــــورضؿفومصقعقد م

م

ثؿ مضقؾ مهلو :مػذا مطـري مسزة مواألحقص مبوظؾوب ،مصؼوظً :مائذغقا مهلؿو ،مثؿم
أضؾؾًمسؾكماألحقصمصؼوظًم:موأعومأغًمؼومأحقصمصلضؾماظعربموصوءمصكمضقظؽ :م
م
( )1معالم عما طريق النقد القديم د /رجاء عبد المنعم جبر ص .98 ،67
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عـمسوذؼنيمترادالمصؿقاسدا م
م

م

م

مظقالمإذامنـــــــــؿماظــــرؼومحؾؼو م

م

بعـومأعوعفؿـــــــومزبوصيمرضؾي م
م

م

م

مسؾدـبامصػـــــــرقمسـفؿومعومأذػؼو م

م

بوتومبلغعؿمظقؾـــــــيموأظـــــذػو م
م

م

م

محؿكمإذاموضحماظصؾوحمتػرضو م

م

أالمضؾًم:متعوغؼوم،مأعوموآمظقالمبقًمضؾؿفمعومأذغًمظؽم،موػق :م
طؿمعـمدغكمهلومضدمصرتمأتؾعف م
م

م

م

موظقمصقوماظؼؾىمسـفومصورمظبمتؾعو م

م

وأعومطـريمصلعرتمجقارؼفومأنمؼؽؿػـف،موضوظًمظفم:مؼومصودؼ،مأغًماظؼوئؾ :م
أمإنمزممأمعبولموصورقمجرية م
م

م

م

م

موصوحمشرابماظؾنيمأغًمحزؼـ م

أؼـمايزنمإالمسـدمػذا م؟! مخرضـ مثقبف مؼو مجقارى ،مصؼول مجعؾـك مآم
صداءكم،مإغكمضدمأسؼؾًممبومػقمأحلـمعـمػذا،مثؿمأغشدػو :م
أأزععًمبقـومسوجالموترطؿـك
م

م

م

م

م

م م

مطؽقؾـبومدؼقـؿـبومجـــــوظلـبومأتؾــدد

()1

م

متحيرا.
يمينا وشماال
( )1أتمدد  :أتفمت ً
ً
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وبنيماظرتاضكمواظؾفوةمحرارةم م
م

م

م

معؽونماظشفومعومتطؿؽـمصؿربد م

م

مصؼوظًم:مخؾنيمسـفمؼومجقارى،موأعرتمظفممبوئيمدؼـورموحؾيمميوغقي،مصؼؾضفوم
واغصرف( .)1م
2ـمجوءمجرؼرمبـمسطقيمبـماًطػكمإظبمبوبمدؽقـيمبـًمايلنيمؼلؿلذنم
صكماظدخقلمسؾقفوم،مصؾؿمتلذنمظفم،موأردؾًمإظقفمجورؼيمتؼقلمظفم:مدقدتكمتؼقلم
ظؽ:مأأغًماظؼوئؾم :م
ررضؿؽمصوئدةماظؼؾقبموظقسمذام م
وضًماظزؼورةمصورجعكمبلالم م
ضول م :مغعؿ م ،مصؼوظً م :متؼقل مظؽ معقالتك :معو مأحلـً موال مدؾؽً مررؼؼيم
اظشعراء .مأؼؽقن موضً مال متصؾح مصقف مزؼورة مايؾقى؟ مأال مرحؾً موضربً موضؾً:م
صودخؾكمبلالم(،)2موصكمرواؼيم:مػالمأخذتمبقدؼفومصرحؾًمبفو،موأدغقًمذبؾلفوم
وضؾًمهلومعومؼؼولمٌـؾفو،مأغًمسػقػ،موصقؽمضعػ( .)3م
3ـمضولماظلوئىمبـمذطقانمراوؼيمطـري،مضولمظبمطـريمسزةمؼقعـبو:ماذػىمبـوم
إظب مابـ مأبك مسؿقؼ مغؿقدث مسـده ،مصذػؾـو مإظقف مصودؿـشده مابـ مأبك مسؿقؼم
صلغشده :م
م
( )1الموشح ص  215 ،214بتكر .
( )2الموشح ص .222
( )3األغانا ج  5ص .51
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أبوئـيمدعدىمغعــــــــــؿمدؿؾني م
م

م

م

مطؿوماغؾًمعـمحؾؾماظؼرؼـمضرؼـ م

م

حؿكمبؾغمضقظفم :م
وأخؾػـمعقعودىموخـمأعوغؿكم م
م

م

م

موظقسمٌـــــــمخونماألعوغيمدؼـ م

م

صؼول مابـ مأبك مسؿقؼ م :مؼو مابـ مأبك معبعي ،موسؾك ماظدؼوغي متؾعؿفو؟ مصلغشدهم
طـري:م م
طذبـمصػوءماظقدمؼقممربـــؾف م
م

م

م

موأدرطـكمعـموسدػـمرػقن م

م

صؼولمابـمأبكمسؿقؼم :مذاكم– موآم– مأصؾحمهلـ،موأدسكمظؾؼؾقبمإظقفـ،م
طونمسؾقدمآمبـمضقسماظرضقوتمأسؾؿمبفـمعـؽ،موأوضعمظؾصقابمعقاضعفمصقفـ،م
حقٌمؼؼقل :م
حىمػذاماظـــــــــدلمواظغــــٍ م
م

م

م

م

مواظؿكمصــــكمررصـــــفومدســـٍ م

واظؿكمإنمحــــــــــدثًمطذبً م
م

م

م

م

مواظؿكمظـــكموســــــدػومخؾٍم

م

( )1خمج :اضطرب.
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صلؽـمطـريموادؿقؾكمػذاماظشعرم( .)1م
(د)ماألدقاقماألدبقيم :م
أدتماألدقاقماألدبقيماظؿكمطوغًمتعؼدمصكماظعصرؼـماىوػؾكمواإلدالعكم
دورـبامػوعِّومصكماظـشوطماألدبكمواظعؿؾمسؾكمإجودتف،مواظؾقٌمسـماظقدوئؾماظؿكم
ترضكمبفوماألسؿولماألدبقيم( .)2م
وضد مادؿؿر مغشوط ماألدقاق ماألدبقي مصك ماظعصر ماألعقى ،موازداد مسؿؼًوم
ومشقالً مواتلوسـبو ،مصؼوعً مدقق ماٌربد مبوظؾصرة ،مودقق ماظؽـودي مبوظؽقصي مبدورمم
صعولمصكمغفضيماألدبمواظـؼد،موطوغومعقداغـبو مصلققـبومؼؾؿؼكمصقفماألدبوءمواظـؼود(،)3م
ممومأٔرماظؽـريمعـماٌالحظوتماظـؼدؼي،معـفوم :م
1ـمضولماألصؿعكم:ممسعًمأبومسؿرومبـماظعالءمؼؼقلم:مظؼقًماظػرزدق مصكم
اٌربد،مصؼؾً:مؼومأبومصراس،مأحدثًمذقؽـبوم،مصؼولماظػرزدق:مخذمم،مثؿمأغشدغك :م
طؿمدونمعقيمعـمعلؿعؿؾمضذف م
م

م

م

موعـمصالةمبفومتلؿقدعماظعقسم

م

()4

م

ضول مأبق مسؿرو م :مصؼؾً م :مدؾقون مآ م! مػذا مظؾؿؿؾؿس .مصؼول م :مأطؿؿفوم
صؾضقالماظشعرمأحىمإظبمعـمضقالماإلبؾم( .)5م
( )1الموشح ص  ،212وانظر :اتجاىات النقد األدبا ألستاذنا الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .85 ،84
( )2المقاييس البالغية عند الجاحظ فا البيان والتبيين د /فوزى السيد عبد ربو ص .88
( )3انظر :المرجع السابق ص .88
( )4مستعمل ذ

 :طريق بعيد.

( )5الموشح لممرزبانا ص .154، 153
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2ـمطونمذوماظرعيمؼـشدمإحدىمضصوئدهمبوظؽـودي،مصؾؿومبؾغمضقظفم :م
إذامشريماظـلىماحملؾنيمٕمؼؽد م
م

م

م

م

مردقسماهلقىمعـمحىمعقيمؼربحم

()1

م

صوحمبفمابـمذربعي.مؼومذاماظرعي،مأراهمضدمبرح،مصلخذمذوماظرعيمؼػؽرم،مثؿم
سودمصلغشدم :م
إذامشريماظـلىماحملؾنيمٕمأجد م
م

م

م

م

مردقسماهلقىمعـمحىمعقيمؼربح م

ضول مشقالن مبـ مايؽؿ م– مراوى ماًرب م– مصذػؾً مإظب مأبك مايؽؿ مبـم
اظؾقرتىمبـماٌكؿورمصلخربتفماًرب،مصؼولم:مأخطلمبـمذربعيمحقٌمأغؽرمسؾقف،م
وأخطلمذوماظرعيمحقٌمرجعمإظبمضقظفم،مإمنومػذامطؼقظفمتعوظبمﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲉﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲊ
ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈ

ﲔ  ....ﱠ (،)2مأىم:مٕمؼرػوموٕمؼؽدم(.)3موػذامعومؼمطدهماحملؼؼقن،مإذمؼرونم
ﲕ
ﲓ
أنماظذىمؼؼؿضقفم"مٕمؼؽد"م،مو"معومطودمؼػعؾم"مػقمأنماظػعؾمٕمؼؽـمعـمأصؾف،م
والمضوربمأنمؼؽقنم،موالمزـمأغفمؼؽقن( .)4م
م
( )1رسيس اليوى :أثره وبقيتو.
( )2سورة النور  :آية .41
( )3الموشح لممرزبانا ص .235
( )4انظر :دالئل اععجاز لإلمام عبد القااىر ص  ، 275تحقياق الشايخ دمحم شااكر ،وروح المعاانا لأللوساا
.183 ، 181
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(و)مازدػورمصـماظـؼوئض :م
طون مظشققع موازدػور مصـ ماظـؼوئض مصك ماظعصر ماألعقى مأثر مطؾري مصك مغفضيم
اظـؼد،مصنغفومتؼقممسؾكمعراجعيمعومضقؾمعـماظشعرمصكمععـكمعـماٌعوغكمثؿمغؼضفم
بشعر مآخر مأبؾغ موأدري( ،)1مممو مصبعؾ ماٌـشه مؼػؽر موؼـؼح مطـريـبا مضؾؾ مأن مطبرجم
ذعرهمإظبماظـوس،محؿكمالمؼؿعرضمظشكءمعـماظـؼض،مؼدسؿمذظؽمعومروىمعـمأنم
اظػرزدقمأخذتفمايؿقيمصكمذبؾسمسؾدماٌؾؽمصؼولم:ماظـقارمروظؼمثالثـبومإنمٕم
أضؾ مذعرـبا مال مؼلؿطقع مػذا م– موأذور مإظب مجرؼر م– مأن مؼـؼضف مأبدـبا ،موال مصبد مصكم
اظزؼودةمسؾقفمعذػؾـبو،مضولمسؾدماٌؾؽ:موعومػقم؟مضولماظػرزدق :م
صنغكمأغوماٌقتماظذىمػقمواضع م
م

م

م

مبـػلؽمصوغظــــــرمطقػمأغًمعزاوظف؟ م

م

وعومأحــــدمؼومابـماألغونمبقائؾ م
م

م

م

معـماٌقتمإنماٌقتمالمذؽمغوئؾف( .)2م

م

صلررق مجرؼر مضؾقالً م ،مثؿ مضول م :مأم محزرة مروظؼ مثالثو مإن مٕ مأطـ مغؼضؿفم
وزدتمسؾقف،مصؼولمسؾدماٌؾؽم:مػوتم،مصقآمظؼدمرؾؼمأحدطؿمالمربوظيم،مصلغشدم
جرؼرم :م
أغوماظؾدرمؼغشكمغقرمسقـقؽمصوظؿؿس م
بؽػقؽمؼومابـماظؼنيمػؾمأغًمغوئؾي؟ م
( )1انظر :محاضرات فا النقد األدبا لألستاذ الدكتور /دمحم عرفة المغربا ص .42
( )2بوائل  :بناج .
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مأغوماظدػرمؼػـكماٌقتمواظدػرمخوظد م
م

م

م

مصفؽـكممبـؾماظدػرمذقؽـبومؼطووظف م

م

صؼول مسؾد ماٌؾؽ :مصضؾؽ م– موآ م– مؼو مأبو مصراس مورؾؼ مسؾقؽ ،مصؾوغًم
اظـقارمعـماظػرزدق،موغدممسؾقفومغدعـبومذدؼدـبا( .)1م
وضدمأطـرماظـؼودمحدؼـفؿمسـماظـؼوئضموذعرائفو،مطؾمؼرؼدمأنمؼدظبمبدظقهم
صك مػذا ماظػـ ماظشعرى ماظذى مصشو مأعره موذاع مصقؿف ،موطون ماظشعراء مأغػلفؿم
ؼشورطقنمصكمػذاماظـؼد،مصؽونمجرؼرمؼؼقلم:ماظـصراغك -مؼرؼدماألخطؾ -مأغعؿـوم
ظؾكؿر موايؿر( ،)2موأعدحـو مظؾؿؾقك ،موأغو معدؼـي ماظشعر م .مودؽؾ ماألخطؾ :مأؼؽؿم
أذعر؟ مصؼول م :مأغو مأعدحفؿ مظؾؿؾقك موأغعؿفؿ مظؾكؿر موايؿر ،موأعو مجرؼر مصلغلؾـوم
وأذؾفـو،موأعوماظػرزدقمصلصكرغو،موضولمعروانمبـمأبكمحػصي :م
ذػىماظػرزدقمبوظػكورموإمنو م
م

م

م

م

محؾـــقماظؼرؼــــضموعــــرهمىرؼــــر م

وطونماظػرزدقمؼؼقلم:معومأحقجمابـماٌراشيمععمسػؿفمإظبمصالبيمذعرى،م
وعو مأحقجـك مإظب مرضي مذعره مٌو مترون( ،)3مومسع ماظراسك ماظـؿريى مإغلوغـبو مؼؿغـكممممممممم
–مسؾكمضعقدمظفم–مبؼقلمجرؼرم :م
م
( )1انظر :األغانا ج 19ص  ،32واتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور /دمحم السعدى فرىود ص .69
( )2الحمر ( بضم الحاء فسكون الميم ) النساء .

( )3لما ترون  :أى لما يرون من ىيامو بين ،وكان الفرزدق زير نساء .
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وسوومسقىمعـمشريمذكءمرعقؿف م
م

م

م

مبؼوصقيمأغػوذػومتؼطــــرماظدعـــو م

م

خروجمبلصـــــقاهماظـــرواةمطلغفو م م
م

م

م

مضرىمػـدواغكمإذامػزمصؿؿو م

م

صؼول م:مٌـمػذام؟مضقؾم:مىرؼرم،مصؼولماظراسك:مظعـيمآمسؾكمعـمؼؾقعـكم
أنمؼغؾؾـكمعـؾمػذام( .)1م
(و)مغشلةمبعضماظعؾقمماظعربقيم :م
وضعً مصك مسصر مبـك مأعقي مغقاة مبعض ماظعؾقم ماظعربقي مطعؾؿك ماظـققمممممممممممم
واظؾغيم(،)2موغولمسؾؿماظـققماػؿؿوعـبومخوصِّو،مإذمطوغقامطبشقنمأنمؼؿلربماظؾقـم
إظب مظغي ماظؼرآن م ،م" مصفى ماظعؾؿوء مال مؼؾقون مسؾك مذكء معـؽؿشني مصك متدوؼـف م،م
صؽونمؼلريمخبطكمصلققيمتؾشرمبوألعؾماظؼقىماظعوجؾمحؿكمغضحمودغومجـوه،مصؿؿم
وضعفمصكماظعصرماألعقى،مدونمدوئرماظعؾقمماظؾلوغقيم"م( .)3م
وضد مأخذ مبعض ماظـقوة مؼؿعؼؾقن ماظشعراء ،موؼربزون معو موضعقا مصقف معـم
زبوظػوت مظغقؼي ،مصـشل مظقن مجدؼد معـ مأظقان ماظـؼد مػق ماظـؼد ماظؾغقى ،مودقلتكم
ايدؼٌمسـفمصكماٌؾقٌماظؿوظب .م
م
م
( )1انظر  :الشعر والشعراء ص .311

( )2انظر  :المقاييس البالغية عند الجاحظ فا البيان والتبيين أ  .د  /فوزى السيد عبد ربو ص .94
( )3نشأة النحو وتاريخ أشير النحاة لمشيخ دمحم الطنطاوى ص .25
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اووػوتماظـؼدمصكماظعصرماألعقىم :م
تعددتماووػوتماظـؼدمصكمػذاماظعصرمشريمأغفوم–مصكمعبؾؿفوم–مترجعمإظبم
اووػنيمأدودقنيم،مػؿوم :م
(مأم)ماالووهماألدبك .م
(ب)ماالووهماظؾغقى .م
أوالًم:ماالووهماألدبكم :م
وضد متعددت مجقاغى مػذا ماالووه م ،مصشؿؾً ماالدؿقلون مواالدؿففون،م
وايؽؿمبني ماظشعراء ،مواٌقازغيمبنيماٌعوغكم،موغؼد ماٌذػىماظشعرىم،موشريم
ذظؽمعـماظؾؿلوتماظـؼدؼيمواظػـقي.موصقؿومؼؾكمسرضمظؾعضممنوذجمػذاماالووه :م
(أ)مصؿـمضؾقؾماالدؿقلونمعومروىمأنمسؾدماٌؾؽمبـمعروانمطونمؼؼقلم:معوم
ؼلرغكمأنمأحدـبامعـماظعربموظدغكمممـمٕمؼؾدغكمإالمسروةمبـماظقرد،مظؼقظفم( :)1م
وإغكماعرؤممسوصكمإغوئكمذرطــــي م
م

م

م

م

موأغـــًماعـــــرؤمسوصـــكمإغــــوئؽمواحد

()2

م

أتفزأمعـكمأنممسـًموأنمترى م
م

م

م

م

مجبلؿكمذققبمايؼموايؼمجوػدم

()3

( )1الشعر والشعراء ص  ،315واألغانا ج  2ص .182

ومااا :إذ كااارت " فعااولن" فااا أول المك اراع "
( )2روايااة الااديوان ص  ،29إنااا باادون واو ،وعمااا ذلااك يكااون البياات مخر ً
أرد بقولو  " :عافا إنائك واحد" أنو يأكل وحده.
عولن " بإسقاط أول الوتد المجموع  ،و ا
( )3شحوب الجسم :ىزالو وتغيره ،واضافة الشحوب إلا الحق من إضافة الشاء إلا سببو.
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أصرقمجلؿكمصكمجلقممطـرية م
م

م

م

موأحلــــــقمضــــراحماٌوءمواٌوءمبـــورد

م

()1

م

وعـمضؾقؾماالدؿففونمعو مروىمسـمأبكمسؾقدةمأغف مضولم:مأغشدمذوماظرعيم
باللمبـمأبكمبردةمضصقدةمميدحفمبفو،مصؾؿومبؾغمضقظفم :م
رأؼًماظـوسمؼـؿفعــــــقنمشقــبو م
م

م

م

مصؼؾًمظصقــــدحماغؿفعكمبالال

م

()2

م

ضولمبالل:مأسؾػمغوضؿفم،مصنغفمالمضبلـمأنمميدح( .)3م
وعـفمعومروىمعـمأنمأررلةمبـمدفقيمدخؾمسؾكمسؾدماٌؾؽمبـمعروانم،م
صؼول مسؾد ماٌؾؽ م :مػؾ متؼقل ماظققم مذعرـبـبا م؟ مصؼول م :مطقػ مأضقل موأغو معو مأذربممممممممممم
والمأرربموالمأشضى؟موإمنومؼؽقنماظشعرمسؾكمػذام،موأغوماظذىمأضقلم:م م
رأؼًماٌرءمتلطؾفماظؾقـــــوظبم م
م

م

م

مطلطؾماألرضمدوضطيمايدؼد م

م

وعومتؾؼكماٌـقيمحنيمتلتك م
م

م

م

مسؾكمغػسمابـمآدممعــمعزؼدم م

م

وأسؾؿمأغفـــومدؿؽـــــرمحؿك م
م

م

م

متقصــــــكمغذرػـــومبلبكماظقظقد م

م

شيئا بعد شاء  .القراح  :الخالص الذى ال يخالطو لبن وال غيره .
( )1حسا الماء  :شربو ً
( )2كيدح :اسم نا تو.
( )3الموشح لممرزبانا ص .235 ،234
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صػزع مسؾد ماٌؾؽ -موطون مؼؽـك مبلبك ماظقظقد م– مصؼول مأررلة م :مٕ مأسـؽ،م
إمنومسـقًمغػلكم،مصؼولمسؾدماٌؾؽ:موأغومأؼضـبوم( .)1م
وضدمطرهمايذاقمأنمطبورىماٌؾقكممبـؾمػذا،مإذمػقمممومؼـغصمسؾقفؿم
أوضوت مظذاتفؿ( ،)2موروى مسـ مبعض ماٌؾقك مأغف مضول م :معو مهلمالء ماظشعراء مضوتؾفؿم
آ ،مرمبومذطروغومذقؽـبوم– مؼرؼدماٌقتم– مسبـمأطـرمذطرـبامظفمعـفؿ،مصقـغصقنمبفم
سؾقـومأوضوتمظذتـو؟( .)3م
وؼروى مأن مدؾقؿون مبـ مسؾد ماٌؾؽ مخرج معـ مايؿوم م– موػق ماًؾقػي م–م
ؼرؼدماظصالةم،موغظرمصكماٌرآةمصلسفؾفمعبوظفم–موطونمحلـماظقجفم–مصؼولم:مأغوم
اٌؾؽماظشوب،مصؿؾؼؿفمإحدىمحظوؼوهم،مصؼولمهلوم!مطقػمترؼــكم؟مصؿؿـؾًمبؼقلم
عقدكمذفقات :م
ظقسمصقؿــــومبـــدامعـؽمسقـــى م
م

م

م

م

مسوبفماظـوسمشريمأغؽمصون م

أغًمغعؿماٌؿوعمظقمطـًمتؾؼك م
م

م

م

م

مشريمأنمالمبؼــوءمظإلغلــــون م

صؿطريمبفومورجع،مصقؿم،مصؿومبوتمإالمعقؿوممتؾؽماظؾقؾي( .)4م
( )1الشعر والشعراء ص .354
( )2ىااذا ماان الناحيااة الفنيااة ،أمااا ماان الناحيااة الشاارعية فينبغااا أن نااذكره ،عمااا أن م ارعاااة حااال المخاطااب وو اات الخطاااب
أمر ىام عما كل حال.
( )3العمدة ج  2ص .136
( )4العمدة  :الموضع السابق.
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(ب)مايؽؿمبنيماظشعراءم :م
دؽؾ معلؾؿي مبـ مسؾد ماٌؾؽ م :مأى ماظشوسرؼـ مأذعر؟ مأجرؼر مأم ماظػرزدق م؟م
صؼولم:مإنماظػرزدقمؼؾـك،موجرؼرمؼفدم،موظقسمؼؼقممععماًرابمذكء( .)1م
ورؾىمإظبماظصؾؿونماظعؾدىمأنمضبؽؿمبنيماظػرزدقموجرؼر،مصؼولم( :)2م
أالمإمنومهظكمطؾقىمبشعرػــــــو م
م

م

م

موبوجملدمهظكمدارممواألضورع م

م

أرىماًطػكمبذماظػرزدقمذعره م
م

م

م

موظؽـمخريـبامعـمطؾقىمذبوذع م

م

صقومذوسرـبامالمذوسرماظققممعـؾـــــــــفم م
م

م

م

مجرؼرمموظؽـمصكمطؾقىمتقاضع م

م

جرؼرمأذدماظشوسرؼـمذؽقؿـــــــي م
م

م

م

موظؽـمسؾؿفماظؾوذخوتماظػقارع م

م

وؼرصعمعـمذعرمماظػرزدقمأغـــــفم م
م

م

م

مظفمبوذخمظــذىماًلقليمراصع م

م

وضدمضبؿدماظلقػماظددانم()3مجبػـف م
م

م

م

موتؾؼوهمرثـومشؿدهموػقمضـــورع م

م

م
( )1الموشح لممرزبانا ص.161
( )2الشعر والشعراء ص .339 ،338
( )3الددان  :الكل  ،الذى ال يقطع.
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ؼـوذدغكمصكماظـصرماظػرزدقمبعدعو م
م

م

م

مأيًمسؾقفمعـمجرؼرمصقاسؼ م

م

صؼؾًمظفمإغكموغصـــركمطوظــــــــذى م
م

م

م

مؼـؾـــــــًمأغػًومطشؿؿفماىقادع م

م

وضوظًمطؾقىمضدمذرصـومسؾقــــــؽؿ م
م

م

م

ممممممممممممصؼؾًمهلومددتمسؾقؽماٌطوظع م

"مصوظصؾؿونماظعؾدىمتـوزسفمسوعالنم:مسوعؾماظؿربؼزمصكماظشعر ماظذىمؼعطػفم
سؾكمجرؼرم،موؼصده مسـ ماظػرزدقم،موسوعؾماىوهماالجؿؿوسكماظذىمصبعؾفمؼرصعم
عـمذعرماظػرزدقموؼؼصكمجرؼرـبا .م
وبؿعؾري مآخر :مغول مجرؼر معؽوغي ماجؿؿوسقي مبشعره ،م" مصك محني مارتػع مذلنم
اظػرزدقمصكماظشعرممبؽوغؿفماالجؿؿوسقيم"( .)1م
(ج)ماٌقازغيمبنيماٌعوغكم :م
1ـمأغشدمطـريمسزةمابـمأبكمسؿقؼمضصقدتفماظؿكمؼؼقلمصقفوم()2م :م
وظلًمبراضمعـمخؾقؾمبـوئؾ م
م

م

م

م

مضؾقؾموالمأرضكمظفمبؼؾقؾم م

صؼول مابـ مأبك مسؿقؼ :مػذا مطالم معؽوصه موظقس مبعوذؼ ،ماظؼرذقون مأصدقم
عـؽموأضـعم:مابـمأبكمربقعيمحقٌمؼؼقل :م
( )1اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .98
( )2الموشح المرزبانا ص .212 ،211
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صعـــدىمغوئالموإنمظــــــؿمتـقؾك م
م

م

م

مإمنومؼؼـعماحملىماظرجوءم م

م

وحقٌمؼؼقلم :م
ظقًمحظكمططرصيماظعنيمعـفوم م م
م

م

م

موطـقــــــرمعـفوماظؼؾقـــؾماٌفــــــو م

م

وابـمضقسماظرضقوتمحقٌمؼؼقلم :م
رضكمبعؿـــــــركمالمتففـــــــرؼـوم م
م

م

م

موعـقـوماٌـــــــكمثـــــؿمأعطــــؾقـو م

م

سدؼـومصكمشــــــدمعومذؽًمإغـوم م
م

م

م

مسبىم–موظقمعطؾًم–ماظقاسدؼـو م

مم

صنعومتـفزىمســــــــدتكموإعوم م
م

م

م

مغعقـــــشممبـــومغمعؾمعـؽمحقـو م

م

وضدموصؼمابـمأبكمسؿقؼ مصك مغؼدهمألنماحملى مؼؼـعمبوظؼؾقؾم،موظقمطونم
غظرةمخورػي،مأومرقػًومزائرـبا،مأوموسدـبامممطقالًم،مأومأعالًمعؾددـبا،مطؿومضولمعبقؾم( :)1م
أضؾىمررصكمصكماظلؿوءمظعؾف م
ؼقاصؼمررصكمررصفومحنيمتـظرم م
م
م
( )1اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور /دمحم السعدى فرىود ص .167
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وطؼقظفم–مأؼضـبوم :-م
وإغكمألرضكمعـمبـقـيمبوظـــــــذىمم م
م

م

م

م

مظقمأبصرهماظقاذكمظؼرتمبالبؾف م

بالم،موبلنمالمأدؿطقعموبوٌــــــــك م
م

م

م

م

موبوألعؾماٌرجقمضدمخوبمآعؾفم م

وبوظـظرةماظعفؾكموبويقلمتـؼضكم م
م

م

م

م

مأوماخــــــرهمالمغؾؿــــؼكموأوائؾف م

2ـمبعـًمسوئشيمبـًمرؾقيمبـمسؾقدمآمإظبمطـريمم،مصؼوظًمظفم :م
ؼو مابـ مأبك معبعي معو ماظذى مؼدسقك مإظب معو متؼقل معـ ماظشعر مصك مسزة م،م
وظقلً مسـ معو متصػ معـ مايلـ مواىؿول ،مظق مذؽً مصرصً مذظؽ مإظب مشريػوم
ممـمػقمأوظبمبفمعـفومأغومأومعـؾكم،مصلغومأذرفموأوصؾمعـمسزةم–موطوغًمسوئشيم
ضدمأرادتمأنمدبؿربمحؾفمظعزةم–مصؼولم(:)1م م
إذامعومأرادتمخؾيمأنمتزؼؾـــــــو م
م

م

م

م

مأبقـوموضؾــومايوجـــــــــؾقيمأولم

()2

دـقظقؽمسرصومإنمأردتموصوظـو م
م

م

م

م

موسبـمظؿؾؽمايوجؾقيمأوصؾ م

م
( )1الشعر والشعراء ص.344
( )2تزيمنا  :تفر نا .
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هلومعفؾمالمؼلؿطــــــوعمدراطف م
م

م

م

مودوبؼيمصكمايىمعومتؿققل م

م

صؼوظًمسوئشيم:موآمظؼدممسقؿـكمظؽمخؾيموعومأغومظؽمخبؾيم.موسرضًمسؾكم
وصؾؽموعومأرؼدمذظؽموإنمأردتم،مأالمضؾًمطؿومضولمعبقؾم( :)1م
وؼؼؾـمإغؽمضدمرضقًمبؾورؾ م
م

م

م

معـفومصفؾمظؽمصكماسؿزالماظؾورؾ؟ م

م

وظؾورؾمممـمأحــــىمحدؼـفم م
أذفكمإظبمعـماظؾغقـــــضماظؾوذل م
وظربمسورضيمسؾقـــــــوموصؾفوم م
م

م

م

مبوىــــدمدبؾــــطفمبؼـــقلماهلوزل م

م

صلجؾؿفومصكمايىمبعدمتلرتم م
م

م

م

محؾكمبـقـيمسـموصـــوظؽمذوشؾك م

م

ظقمطونمصكمضؾؾكمطؼدرمضالعيم م
م

م

م

محىموصؾؿــــؽمأومأتؿؽمردوئؾك م

م

صؼدمأدرطًمسوئشيمحبودؿفوماألغـقؼيمأنمعبقالمأصدقمصكمحؾفمعـمطـري،م
صؼد مذغؾف محى مصوحؾؿف م ،موعؾؽ مسؾقف مضؾؾف ،مصؾؿ مؼؾؼ مصقف معؼدار مضالعي مظغريػو،ممممممممم
أعومطـريمصؼدمضعػمأعوممأولماخؿؾورم،موأدرعمبعرضموصوظفمسؾكمأولمعـمأوعلتم
ظف،مموٕمؼزدمسؾكمجعؾمصوحؾؿفمأوظبمعـمشريػومٌومهلومعـمدوبؼيمصكمايى .م
( )1الشعر والشعراء ص .345 ،344

-92-

النقد األدبى من العصر الجاهلى إلى العصر العباسى

وظقس مػذا مبؽالم ماحملى ماظصودق ،موعـ مػـو مادؿقلـً مسوئشي مأبقوتم
عبقؾم،موصضؾؿفومسؾكمأبقوتمطـري .م
(د)مغؼدماٌذػىماظشعرىم :م
وعـفمعومرواهماألصؿعكمسـمسقلكمبـمسؿرممعـمأنمذاماظرعيمضولمظؾػرزدق:م
عوظب مال مأيؼ مبؽؿ مععوذر ماظػققل م؟ مصؼول مظفم :مظؿفوصقؽ مسـ ماٌدح مواهلفوء،م
واضؿصوركمسؾكماظردقممواألراللم(.)1م م
وضولمسؾدماٌؾؽمبـمعروان:معـمأرادمأنمؼؿعؾؿمرطقبماًقؾمصؾريومذعرم
رػقؾ ماظغـقى ،موطون مرػقؾ معـ مأوصػ ماظـوس مظؾكقؾ ،موطون مؼؼول مظف مصكم
اىوػؾقيماحملربميلـمذعره( .)2م
ووصدماألخطؾمسؾكمععووؼيمبـمأبكمدػقونمضوئال:مإغكماعؿدحؿؽمبلبقوتم
صومسعفوم،مصؼولمععووؼي:مإنمطـًمذؾفؿـكمبويقيمواألددمواظصؼرمصالمحوجيمظبم
بفو،موإنمطـًمضؾًمطؿومضوظًماًـلوءم :م
صؿومبؾغماٌفــــدونماظـوسمعدحف م
م

م

م

م

م-وإنمأرـؾقام–مإالماظذىمصقؽمأصضؾ م

وعومبؾغــــًمطػماعــــرئمعؿـووال م
م

م

م

م

معـماجملدمإالمواظذىمغؾًمأرقلم م

صؼولماألخطؾم:مظؼدمأحلـًماًـلوء،موضدمضؾًمبقؿنيمعومػؿومبدوغفؿوم،مثؿمأغشدم :م
( )1الموشح لممرزبانا ص .228
( )2الشعر والشعراء ص .311
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إذامعًمعوتماظعرفمواغؼطعماظـدى م
م

م

م

مصؾؿمؼؾؼمإالمعـمضؾقؾمعصرد

م

()1

م

ممممممممممموردتمأطػماظلوئؾـــــــنيموأعلؽقا م
م

م

م

مسـماظدؼـمواظدغقومحبزنمذبدد م

م

صؿعووؼي مادؿقلـ معلؾؽ ماًـلوء م ،موادؿفود مبقؿقفو" مٌو مصبد مصقفؿو معـم
ععوغكماظؿلوعكمبوٌؿدوح،موإسالءمأعره،موبؾقشفمضؿيماجملد،مواألخطؾ .مواصؼفم
سؾكمادؿفودةماظؾقؿنيم،موزسؿمأغفمأسدمعدضبًومظقسمأدونمعـمعدؼحماًـلوءم،موبقؿوهم
سـدماظؿقؼقؼ مدونمبقؿقفومصكمإصوبيماٌدحموإرضوءماٌؿدوحم"م( )2موضدمدؾؼماظؼقلم
بلنماٌؾقكمالمهىمأنمدبورىممبـؾمضقلماألخطؾ( .)3م
ودخؾماظػرزدقمسؾكمسؾدماظرغبـمبـمأممايؽؿم،مصؼولمظفمسؾدماظرغبـ:م
ؼومابومصراسم،مدسـكمعـمذعركماظذىمظقسمؼلتكمآخرهمحؿكمؼـلكمأوظفم،موضؾمصكم
بقؿني مؼعؾؼون مبوظرواة ،موأغو مأسطقؽ مسطقي مٕ مؼعطؽفو مأحد مضؾؾك م ،مصغدا مسؾقفم
اظػرزدقموػقمؼؼقل:مبقؿنيمغولمبفؿومسشرةمآالفمدرػؿم"( .)4م
م
م
م
( )1المكرد  :القميل المتفرق ،يقال كرد شربو ،أى تناولو جرعات متفر ة.
( )2اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور  /دمحم السعددى فرىود ص .63
( )3راجع ص .82 ،81
( )4العمدة ج 2ص . 129 ،128
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ثوغقـبوم:ماالووهماظؾغقىم :م
طونمبعضماظـقوةمصكمػذاماظعصرمؼؿعؼؾقنماظشعراءم،مؼرصدونمأخطوءػؿم،م
وؼـؾفقنمسؾقفو،موطونمسؾدمآمبـمأبكمإدقوقمايضرعكمطـريماظلمالمظؾػرزدق،م
دلظفمؼقعـبومطقػمتـشدمػذاماظؾقًم :م
وسقـونمضولمآمطــــقغومصؽوغـــــؿو م
م

م

م

م

مصعقالنمبوألظؾوبمعومتػعؾماًؿر م

صلغشدهم" مصعقالنم"مصؼول مظف مسؾد مآم :معومطون مسؾقؽ مظق مضؾً مصعقظني ،مصؼولم
اظػرزدق:مظقمذؽًمأنمأدؾحمظلؾقًم،موغفضمصؾؿمؼعرصقامعراده،مصؼولمسؾدمآ م:مظقم
ضول مصعقظني مألخرب مأن مآ مخؾؼفؿو موأعرػؿو موظؽـف مأراد مأغفؿو متػعالن معو متػعالنم
اًؿر( .)1م
ثؿمتدرجماألعرمبعؾدمآمإظبمإسـوتماظػرزدقمصكمذعرهمػقم،مإذمسوبمسؾقفمضقظف :م
وسضمزعونمؼومابـمعروانمٕمؼدع م
م

م

م

م

معـماٌولمإالمعلقؿومأومذبؾػ( .)2م

( )1نشااأة النحااو وتاااريخ أشااير النحاااة لمشاايخ دمحم الطنطاااوى ص  ،56عاان األشاباه والنظااائر لمساايوطا  :الفاان السااابع فاان
المناظرات والمجالسات.
( )2المسحت :اليالك أو المستأكل ،والمجمف  :البا ا منو بقية .
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صؼولمظفم:ممبمرصعًمذبؾػ؟مصؼولماظػرزدقم:ممبومؼلقءكموؼـقءك،مسؾقـومأنم
غؼقلموسؾقؽؿمأنمتؿلوظقام( .)1م
وسوبفمصكمضقظفم :م
علؿؼؾؾنيممشولماظشوممتضربـو م
م

م

م

محبوصىمعـمغدؼػماظؼطـمعــقر

م

()2

م

سؾكمسؿوئؿـومؼؾـــؼكموأرحؾـو م
م

م

م

مسؾكمزواحػمتزجـــــكمزبفومرؼر

م

()3

م

صؼولم:مإمنومػقمرؼرمبوظرصعموإنمرصعمأضقىم،مصقجدمسؾقفماظػرزدق ،موضولم:مأعوم
وجدمػذاماٌـؿػخماًصقنيمظؾقؿكمزبرجـبومصكماظعربقيم؟مأعومإغكمظقمذؽًمظؼؾًم :م
سؾكمسؿوئؿـومؼؾؼكموأرحـــؾـو م
م

م

م

مسؾكمزواحـــػمغزجقفومربودري م

م

وظؽـموآمالمأضقظفم،مثؿمػفوهمبؼقظفم :م
صؾقمطونمسؾدمآمعقظبمػفقتف م
م

م

م

موظؽـمسؾدمآمعــــقظبمعقاظقـبو م

م

( )1انظاار  :الموشااح ص  ،141 ،141والشااعر الشااعراء ص  ، 41وماان ضااايا المسااان العربااا لألسااتاذ الاادكتور /الساايد
رزق الطوي ال ج 1ص  ،9و ااد خاارج بعاار النح ااة البياات عمااا أنااو ماان باااب العطااف عمااا المعنااا ،أال تاارى أنااو رفااع أو
مجمف عما معنا بقا من المال مسحت ".
( )2الشمال (ىنا)  :ريح الشمال ،والحاكب :الريح التا تثير الحكباء .
( )3الزواحف (ىنا) :اعبل التا أعيت فجرت فراستيا تزجاا ( بالبنااء لممجياول )  :تسااق  .مخياا :نقاا عظامياا ،و يال :
إنو أول السمن فا اع بال وآخر الشحم فا اليزال ،رير  :فاسد ذائب من اليزال.
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صؼولمسؾدمآ:مسذرهمذرمعـمذغؾف،مصؼدمأخطل-مأؼضـبوم–مواظصقابم:معقظبممعقال( .)1م
وتعؼىمسقلكمبـمسؿرماظـوبغيمصكمضقظفم :م
صؾًمطلغكمدوورتـكمضؽقؾيم م
م

م

م

م

معـماظرضشمصــــــكمأغقوبفوماظلؿمغوضع م

صؼولم:مأدوءماظـوبغيمإمنومػقم"مغوضعوم"م( ،)2ممؼرؼدمأغفمؼـؾغكمأنمؼؽقنمعـصقبـبوم
سؾك مايولم،موخرجمابـمػشومماظرصعمسؾكمأغفمخربمظؾلؿم،مواظظرفمعؿعؾؼمبفممممممممممم
أومخربمثونم"م( .)3م
وخطلمأبقمسؿرومبـماظعالءمذاماظرعيمصكمضقظفم :م
حراجقٍمعــــــــومتـػؽمإالمعـوخيم م
م

م

م

م

مسؾكماًلػمأومغرعكمبفومبؾدامضػرا(.)4

ألن مأصعول ماالدؿؿرار ممبعـك ماإلصبوب مصال مؼصح ماالدؿــوء مصك مخربػو م،مممممممممممم
إذمالمؼصحمأنمؼؼولم:معومزالمزؼدمإالمضوئؿـبوم( .)5م

( )1انظ اار  :الموش ااح ص  ،139 ،137والش ااعر والش ااعراء ص  ،41والوس اااطة ص  ، 9 ،6ونش ااأة النح ااو لمش اايخ دمحم
الطنطاوى ص .58 ،57

( )2طبقات فحول الشعراء ج 1ص  ،16نشأة النحو لمشيخ دمحم الطنطاوى ص .114
( )3مغنا المبيب ج 2ص  571شاىد ر م .817
( )4حراجيج  :طوال ضامرات من اليزال  .الخسف  :الجوع.

( )5الموشح ص  ،237 ،235ونشأة النحو لمشيخ دمحم الطنطاوى ص .114
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وروىماٌرزبوغكمسـمسؾدمآمبـمجعػرم..مسـمأبكمسؿرومبـماظعالء مضولم:م
طـومسـدمباللمبـمأبكمبردة،مصلغشدماظػرزدقم :م
ترؼؽمنقمماظؾقؾمواظشؿسمحقي م
م

م

م

مزحـــــــوممبـوتمايورثمبـمسؾود م

م

صؼولمسـؾليمبـمععدانم(:)1ماظزحوممعذطرم،مصؼولماظػرزدقم:مأشرب،مضولمسؾدم
آ م :مواظزحوم مظف موجفون م :مأن مؼؽقن معصدرـبا معـؾ ماظطعون مواظؼؿول معـ مضقهلؿم
زاغبؿف مزحوعـبو م– مصفذا معذطر مطؿو مضول مسـؾلي ،مأو مؼؽقن معبعـبو مظؾزغبي مؼراد مبفوم
اىؿوسيماٌزدغبيمصفذامعمغٌم،مألنماظزحوممػقماٌزاغبيمطؿومأنماظطعونمػقم
اٌطوسـي م ،موضقل مسـؾلي مأضقى موأسرف مصك ماظؽالم( .)2م" مصؾؿو مضوق ماظػرزدقم
بعـؾليمػفوهمبؼقظفم:م( .)3م
ظؼدمطونمصكمععدانمواظػقؾمذوشؾ م
م

م

م

مظعـؾليماظراوىمسؾكماظؼصوئد!م م

م

ممممسؾك مأن مػذا ماىقؾ ماٌؾؽر معـ مسؾؿوء ماظؾغي مواظـقق مطون مظف مذوضف ماألدبكم
اظذى مؼشورك مبف مصك مايؽؿ مسؾك ماظشعراء مسؾك مأدوس ماظـظرة ماظشوعؾي مصكمممممممم
ذعرػؿم(.)4مصؽونمأبقمسؿرومبـماظعالءمؼؼدمماألسشكموؼؼقلم:معـؾفمعـؾماظؾوزىم
( )1ىو عنبسة بن معدان الفيل من نحاة الطبقة األولا من طبقات البكريين  ،انظار نشاأة النحاو لمشايخ دمحم الطنطااوى ،
ص.55
( )2الموشح ص .145
( )3الوساطة ص .9
( )4انظر  :معالم عما طريق النقد القديم  ،د  /رجاء عبد المنعم جبر ص .71
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ؼضربمطؾريماظطريموصغريه( .)1وؼرىمأنمسدىمبـمزؼدمصكماظشعراءمعـؾمدفقؾمصكم
اظؽقاطىمؼعورضفوموالمصبرىمذبراػو(،)2موطونمؼؼقلم:مسؿورةمبـمسؼقؾمأحلـم
ادؿقاءمذعرمعـمجدهمجرؼر،موىرؼرمصضؾفم،مإالمأنمجرؼرـباماسؿدمسؾقفمبلؼطمصكم
ذعرهموضعػ،موعومأصوبقامظعؿورةمدؼطيمواحدةمصكمذعره( .)3م
وعـ مؼطوظع ماٌصودر ماألدبقي مواظـؼدؼي مصبد ماظعدؼد معـ ماٌالحظوتم
اظـؼدؼيمهلمالءماظؾغقؼنيمحقلماظشعرمواظشعراءم( .)4م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
( )1العمدة ج 1ص .95
( )2الموشح ص .91
( )3الموشح ص .164 ،163
( )4انظ ا اار عم ا ااا س ا اابيل المث ا ااال  :الموشا ا اح ص  .98 ،91 ،75 ،63والش ا ااعر والش ا ااعراء ص  ،319والعم ا اادة ج21
ص  .139وطبقات فحول الشعراء البن سالم ج  1ص .52
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م
م
م
م

م
م
م

م
م
م
م
م
م
م
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صكماظلـيماظـوغقيمواظـالثنيمبعدماٌوئيمعـماهلفرةماظـؾقؼيماغؿؼؾًماًالصيم
عـماظشوممإظبماظعراق،معـمبـكمأعقيماظذؼـمطوغًمدوظؿفؿمسربقيمأسرابقيمإظبمبـكم
اظعؾوس ماظذؼـ مأضوعقا مدوظؿفؿ ممبلوغدة ماظػرس موتلؼقدػؿ ،مصؽون مرؾقعقِّو مأنم
ؼؽوصلػؿ ماظعؾودققن مبؿقظقي مبعض ماٌـوصى مواألعقر ماهلوعي مطنعورة ماألضوظقؿ م،م
وضقودةماىققشموايفوبيمواظؼضوءم،موسبقمذظؽ .م
وزؾماظػرس مؼعؿؾقنممبؽرمودػوءم،موؼؿلؾؾقنمإظبماٌـوصىماهلوعي محؿكم
صور مغػقذػؿ مضقؼِّو موبلدفؿ مزبشقِّو ،موأحس مبذظؽ ماًؾقػي ماظرذقد مصعفؾ مبفؿ،م
وغؽؾ مبرؤودفؿ مصقؿو مؼعرف مبـؽؾي ماظرباعؽي( .)1مثؿ مسود منؿفؿ مظؾظفقر مبعد مأنم
غوصروا ماٌلعقن مووضػقا مإظب مجوغؾف مصك مربوربي مأخقف ماألعني محؿك مهؼؼ مهلؿم
بعض معو مأرادوا ،موظؽـ ماٌلعقن مطون مصطــبو مأرؼؾـبو مصوغؼؾى مبعد معؼؿؾ مأخقف مسؾكم
اظلقودي ماظػوردقي ،موترك مسوصؿؿف معرو ،موسود مإظب مبغداد مدـي م204ػـ م( ،)2مشري مأنم
اظـػقذ ماظػوردك مصك ماظدوظي مواىقش موايقوة مٕ مؼضعػ م ،مصؾؿو مجوء ماٌؿعصؿم
حوول ماظلقطرةمسؾكماألعقرمواظؼضوءمسؾمغػقذماظػرسمصودؿعونمبوألتراكماظذؼـم

( )1ارجا ااع فا ااا نكبا ااتيم  :تا اااريخ الطبا اارى  ،ج 8ص  ،287وما ااا بعا اادىا ،والعكا اار العباسا ااا األول  ،د  /شا ااو ا ضا اايف
ص  ،24ط دار المعار – سنة 1986م.

( )2راجع تاريخ األدب العربا  /لعمر فروخ ج 2ص  36ط دار بيروت سنة 1975م.
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طوغقامأذدمخطرـبامسؾكماظدوظيماظعربقيمعـماظػرسمصؽونمطؿومضولماٌؿـؾكم– معـم
اظطقؼؾم()1م :م
وعـمصبعؾماظضرشوممبوزـبامظصقده م
م

م

م

متصقدهماظضرشوممصقؿومتصقدا م

م

أعو مايقوة ماظـؼوصقي مصؼد مازدادت مسؿؼًو مواتلوسـبو متؾعـبو مظؿقضر ماظعؼؾقي ماظعربقيم
ووضقصفومسؾكمثؼوصوتماألعؿماألخرى،موارالسفومسؾكمسؾقممػذهماألعؿموحضورتفو،م
وصكمزؾمػذهمايقوةمغشطًمايرطيماألدبقيمواظـؼدؼيمغشورًومسظقؿـبو .م

سقاعؾمازدػورماظـؼدمصكمػذاماظعصرم :م
(مأم)متشفقعماًؾػوءمواألعراء :م
سؿؾ مخؾػوء مبـك ماظعؾوس مسؾك متشفقع ماظعؾؿوء مواألدبوء ،موأشدضقا مسؾقفؿم
اٌـح مواظعطوؼو ،مصؼد موصؾ ماٌفدى معروان مبـ مأبك محػصي ممبوئي مأظػ مدرػؿم
سؾك مضصقدة معدحف مبفو م( ،)2مووصؾ مػورون ماظرذقد مدؾؿ ماًودر موحده مبعشرؼـم
أظػمدؼـورم( .)3م

( )1ديوانو  :شرح البر و ا ج 2ص  ،11ط دار الكتاب العربا بيروت سنة 1411ىا 1981 -م
( )2انظر  :األغانا ج  9ص .42
( )3انظر  :األغانا ج 21ص .77
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وٕمؼؽـماإلشداقمسؾك ماظعؾؿوءمواظشعراءمواٌرتعبنيمضصرـبامسؾكماًؾػوءم
وحدػؿ مصؼد مغوصلفؿ مصقف ماظقزراء مواألعراء موأصقوب ماظشرف مواىوه مممو مأثرىم
ايقوةماظـؼوصقيمصكمػذاماظعصرم( .)1م
وطون مظذظؽ مطؾف مأثر مبوظغ مصك محقوة ماألدبوء مواظشعراء م ،ماظذؼـ موجدوام
أغػلفؿ معدصقسني مإظب ماظؿػوسؾ معع مايقوة ماىدؼدة ،مصقصد مطـري معـفؿ مسؾكم
اًؾػوء مواظقزراء م ،مؼدصعفؿ مإظب مذظؽ مرؾى ماٌول مواظـراء م ،مأو ماظشفرة موحىم
اظظفقرم،محقٌمطوغًمضصقرماًالصيمعػؿوحـبومظذظؽموعقداغـبومصلققـبومظف .م
مممموصكمػذهماظؼصقرمغشلتمحرطيمأدبقيموغؼدؼيمذوركمصقفوماًؾػوءمأغػلفؿم،موعـمذظؽ :م
1ـماجؿؿعماظشعراء مبؾوبماٌعؿصؿمصؾعٌمإظقفؿ،معـمطونمعـؽؿمضبلـمأنم
ؼؼقلمعـؾمضقلمعـصقرماظـؿرىمصكمأعريماٌمعـنيماظرذقدم :م
إنماٌؽورممواٌـــــعروفمأودؼيم م
م

م

م

م

مأحؾــــؽمآمعـفــومحقٌموؿؿع م

إذامرصعًماعــــــــرأمصوٓمراصعـــفم م
م

م

م

م

موعــــموضعًمعـماألضقاممعؿضع م

عـمٕمؼؽـمبلعنيمآمععؿصؿـبو م
م

م

م

م

مصؾقسمبوظصؾقاتماًؿسمؼـؿػع

( )2م

( )1ارجااع العكاار العباسااا األول د  /شااو ا ضاايف ص  ،46ومااا بعاادىا ،وفااا الشااعر العباسااا  :تطااوره و يمااو الفنيااة
د /دمحم أبو األنوار ص .17
( )2فا ىذا البيت مبالغة وغمو فا المديح.
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إنمأخؾػماظغقٌمٕمدبؾػمأغوعؾف م
م

م

م

مأومضوقمأعرمذطرغــــــــــوهمصقؿلع م

م

صؾقدخؾم،مصؼولمربؿدمبـموػىم،مصقـومعـمؼؼقلمخريـبامعـفم،موأغشدم:م م
ثالثيمتشرقماظدغقومبؾففؿفؿ م
م

م

م

ممشسماظضقكموأبقمإدقوقمواظؼؿر م

م

ضبؽكمأصوسقؾفمصكمطؾمغوئؾي م
م

م

م

ماظغقٌمواظؾقٌمواظصؿوعيماظذطر م

م

صلعرمبندخوظفموأحلـمصؾؿفم( .)1م
2ـمدخؾماظعؿوغك( )2م– مربؿدمبـمذؤؼىماظػؼقؿكم– مسؾكماًؾقػيمػورونم
اظرذقد،مصلغشدهمأرجقزةمؼؼقلمصقفوم:م م
ممضؾمظإلعومماٌؼؿدىمبلعـــفم

()3

م

عومضودؿمدونمعدىمابـمأعف م
صــؼـــــدمرضقـوهمصؼؿمصلؿــف م
م

( )1العمدة ج 2ص 139 ،138
( )2لاام يكاان العمااانا ماان أىاال عمااان – إنمااا ىااو ماان بنااا نيشاال باان درام ماان بنااا فقاايم – و ياال لااو :العمااانا ،ألن دكين اا
ير يشابو أىال عماان  ،فقاال  :مان ىاذا العماانا؟ ،فعار بياذا
افر ضار ًا
الراجز نظر إليو وىو يسقا اعبال ويرتجاز ،فارآه مك ًا
المقب ،انظر طبقات الشعراء البن المعتز ص  ،119والشعر والشعراء ص .511

( )3أمو ( بفتح اليمزة وتشديد الميم )  :كده ،والمراد  :نيجو وسيرتو.
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صؼولماظرذقدم:معومرضقًمأنمأمسقفموأغومضوسدمحؿكمأضقممسؾكمرجؾكمصؼولم
ظفم:مؼومأعريماٌمعـني،معومأردتمضقوممجلؿمظؽـمضقوممسزم،مصلعرماظرذقدمبنحضورم
وظده ماظؼودؿ م ،موعر م ماظعؿوغك مصك مإغشوده م ،مصؾؿو مصرغ مضول ماظرذقد مظؾؼودؿ م :مأعوم
جوئزةمػذاماظشقخمصعؾقؽ،موضدمدلظـومأنمغقظقؽماظعفدمصلجؾـوهم .م
3ـمعدحمابـمػرعي م( )1مأبومجعػرماٌـصقرمصلعرمظفمبلظػكمدرػؿ،مصودؿؼؾفوم،م
وبؾغمذظؽمأبومجعػرمصغضى،موضولم:مأعومؼرضكمأنمحؼـًمدعفموضدمادؿقجىمأنم
أضؿؾف؟ مورددت مسؾقف معوظف م ،موضد مادؿقؼ متؾػف؟ موأضررتف موضد مادؿوػؾ ماظطرد؟مم
وضربؿف موػق محؼقؼ مبوظؾعد ،مأو مظقس مػق ماظؼوئؾ مصك مسؾد ماظقاحد مبـ مدؾقؿونممممممممممم
ابـمسؾدماٌؾؽم–معـماٌؿؼورب :)2(-م
إذامضقؾمعـمسـدمرؼىماظزعونم م
م

م

م

مٌؼرتمصفـــــرموربؿوجفوم

م

()3

م

وعـمؼعفؾماًقؾمؼقمماظقشوء م
م

م

م

م

مبنىوعـــفومضؾؾمإدراجفو

()4

م

م
( )1ىو إبراىيم بن عما بن سممة بن عامر بن ىرماة القرشاا أحاد بناا ايس بان الحاارث بان فيار ،اال األكامعا( :خاتم
الشا ااعراء با ااابن ىرما ااة فإنا ااو ما اادح مما ااوك بنا ااا ما ااروان وبقا ااا إلا ااا آخا اار أيا ااام المنكا ااور .طبقا ااات الشا ااعراء البا اان المعتا ااز
ص  ،2وانظر فا ترجمتو :الشعر والشعراء ج  2ص  ،753واألغانا ج 4ص .111

( )2العفو واالعتذار لمر ام البكرى ج 1ص  .195 ،194وشعر إبراىيم بن ىرمة ص .81
( )3المقتر  :الذى ضاق عيشو.
( )4اعلجام  :وضع المجام فا فم الفرس  ،واعسراج :وضع السرج عما ظيره ،وذلك كناية عن اعسراع.
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أذورتمغلــــوءمبــــــكمعــــوظؽ م
م

م

م

مإظقــؽمبفمدونمأزواجفو م

م

ثؿ مأحضر مابـ مػرعي مصؼول مظف ماٌـصقر م :مؼوبـ ماظؾكعوء ،مأظلً ماظؼوئؾم
وأغشده ماألبقوت م ،مصؼول م :مؼو مأعري ماٌمعـني م ،مصنغك مضؾً مصقؽ مأحلـ معـ مػذام
صؼول:مػوتفمصلغشدمابـمػرعيم_معـماٌؿؼورب( :)1م
إذامضقؾم:مأىمصؿكمتعؾؿقن م
م

م

م

مأػشمإظبماظطعـمبوظــــــذابؾ

م

()2

م

وأضربمظؾؼرنمؼقمماظقشك م
م

م

م

موأرعؿمصكماظزعـــماٌوحؾ

م

()3

م

أذورتمإظقؽمأطػماظعؾودم م
م

م

م

مإذورةمشرضكمإظبماظلوحــــــؾم م

م

صؼولماٌـصقرم:مأعومػذامصؿلرتقمعـمذاك،موأعومسبـمصالمغؽوصكءمإالمبوظؿكم
ػكمأحلـم( .)4م
4ـمضولماظـضرمبـممشقؾماٌوزغك:مطـًمأدخؾمسؾكماٌلعقنمصكممسرهمم،م
صدخؾً مسؾقف مذات مظقؾي ،مصلجرؼـو مايدؼٌ مإظب مأن مأخذ ماٌلعقن مصك مذطرم
( )1العفو واالعتذار ج 1ص  ،195وشعر إبراىيم بن ىرمة ص .174
( )2الذابل  :الرمح الد يق.
( )3الماحل  ،الشديد أو المجدب  ،والمحل  :انقطاع المطر ويابس األرر مان الكاأل ،أرر محال  ،أى  :ال مرعاا بياا،
ورجل محل  ،أى  :ال ينتفع بو .
( )4العفو واالعتذار ج 1ص .196
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اظـلوء،مصؼول:محدثـومػشقؿمسـمذبوظدمسـماظشعؾكمسـمابـمسؾوس،مضولم:مضولم
ردقل مآ م م ":مإذا متزوج ماظرجؾ ماٌرأة مظدؼـفو موعبوهلو مطون مصقفو مدداد معـم
سقز" م،مصؼؾًم:مصدقمؼومأعريماٌمعـنيمػشقؿم،محدثـومسقفمبـمأبكمعبقؾيمسـم
ايلـمبـمسؾكمبـمأبكمروظىم مأنمردقلمآم مضولم:م"مإذامتزوجماظرجؾم
اٌرأة مظدؼـفو موعبوهلو مطون مصقفو مدداد معـ مسقز ،مضول م :موطون ماٌلعقن معؿؽؽـبوم
صودؿقى مجوظلـبو ،مصؼول م :مؼو مغضر مطقػ مضؾً مدداد؟ مضؾً م :مؼو مأعري ماٌمعـني،م
اظلداد مػـو ميـ م ،مضول م :موضبؽ مأتؾقــك؟ مضؾً م :مإمنو ميـ مػشقؿ م– موطونممم
يوغيم–مصؿؾعمأعريماٌمعـنيمظػظف،مضولمصؿوماظػرقمبقـفؿوم؟مضؾًم:ماظلدادم(مبػؿحمممممممممم
اظلني م) ماظؼصد مصك ماظدؼـ مواظلؾقؾ مواظلداد م(بؽلر ماظلني) م :ماظؾؾغي م ،موطؾ معوم
دددت مبف مذقؽـبو مصفق مدداد ،م مضول :موتعرف ماظعرب مػذا م؟ مضؾً م :مغعؿ م ،ماظعرجكم
ؼؼقلم:م م
أضوسقغكموأىمصؿكمأضوسقا م
م

م

م

مظققممطرؼفيموددادمثغر م

صؼول ماٌلعقن م :مضؾقبح مآ معـ مال مأدب مظف ،مثؿ مأررق معؾقـبو م ،مثؿ مدلظف مسـم
أخؾى مبقً مضوظؿف ماظعرب ،موسـ مأغصػ مبقً ،موسـ مأضـع مبقً م ،مواظـضر م مصبقىممممممممممممم
مبومؼلؿقلـفماٌلعقنم،مصلخذماٌلعقنماظؼرروسموطؿىمظفمطؿوبـبو،موضولمًودعفم:م
تؾؾغ مععف مإظب ماظػضؾ مبـ مدفؾ م ،مؼؼقل ماظـضر م :مصلتقً ماظػضؾ مبوظؽؿوب مصؼولممممممممممممم
ؼو مغضر م :مإن مأعري ماٌمعـني مأعر مظؽ مخبؿلني مأظػ مدرػؿ ،مصؿو مطون ماظلؾى؟م
صلخربتف،موٕمأطذبف،مصؼولميـًمأعريماٌمعـني؟مصؼؾًم:مطالم.مإمنوميـمػشقؿم
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– موطونميوغيم– مصؿؾعمأعريماٌمعـنيمظػظف،موضدمتؿؾعماظػؼفوءم،مصلعرمظبماظػضؾم
بـالثنيمأظػًو،مصلخذتمٔوغنيمأظػًومحبرفمادؿػودهمعـكم( .)1م
(ب)ماظصراسوتماظلقودقيم :م
ٕ متلؾؿ ماظدوظي ماظعؾودقي معـ معـووءة ماظـققبار مواًورجني ،مصؼد متعرضًم
ظـقرات مسدؼدة مطدرت مصػقػو مصك مطـري معـ ماألوضوت ،موطون ماظعؾقؼقن مسدوِّام
ظدودـبا مهلذه ماظدوظي مؼؿفددػو موؼؿقني ماظػرصي مظالغؼضوض مسؾقفو ،موٕ مؼؽدم
اظعؾودققنمؼلؿقظقنمسؾكمعؼوظقدماًالصيمحؿكمأخذماظعؾقؼقنمؼشقعقنمصكماظـوسم
أغفؿ ماشؿصؾقػو معـفؿ ،مصفؿ مورثؿفو مايؼقؼقن ،مإذ مػؿ مأبـوء مصورؿي مبـًممممممممممممممممممم
ردقلمآم موأبـوءمسؾكمابـمسؿف( .)2م
وضد متقاظً مثقرات ماظعؾقؼني موزؾقا مذقطي مضقؼي مصك مزفر ماظدوظي ماظعؾودقيم
حؿكمأدلقاماظدوظيماظػورؿقيمصكمبالدماٌغربمثؿمادؿقظقامسؾكمعصرمواظشومم( .)3م
وضد مطون مهلذا ماظصراع ماظلقودك ماظداعك مبني ماظعؾودقني مواظعؾقؼني مصكم
أوائؾمػذاماظعصرمأثرمطؾريمصكمغفضيماظشعرموضقتف،مصؼدموضػمجبوغى ماظعؾودقنيم
صرؼؼ مطؾري معـ ماظشعراء مؼداصعقن مسـفؿ ،موؼـؽرون مسؾك ماظعؾقؼني محؼفؿ مصكم
اًالصي،موضدمطـرمػمالءمطـرةمصوئؼيممبومأشدقممسؾقفؿماًؾػوءمعـمبذلموسطوءم،م
أومأخوصقػؿماظذلمواهلقانمصكمحنيماغؿصرمظؾعؾقؼنيماظـوئرؼـمثؼقػفبمعـماظشعراءم

( )1ديوان المعانا ألبا ىالل العسكرى ج  1ص  12-11بتكر .

( )2انظر  :العكر العباسا األول د /شو ا ضيف ص .26

( )3انظر  :عكر الدول واعمارات ( مكر – الشام ) د /شو ا ضيف ص .23-22
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ؼؾفؾقنمغبودفؿم،موؼـؾؿقنمحؼفؿمصكماًالصي،موؼردونمسؾكماظعؾودقنيمحفففؿم
ودسقاػؿمممومأٔرمثروةمسظقؿيمعـماظشعرمواظـؼدمم( .)1م
وٕ مؼؽـ ماظعؾقؼقن مػؿماظعدو ماألوحد مظؾدوظي ماظعؾودقي م ،مصؼدمطون ماظػرسم
ؼشؽؾقنمخطرـبامطؾريـبامالمؼؼؾمسـمخطرماظعؾقؼني،محقٌمتقاظًمثقراتفؿمبعدمعؼؿؾم
أبك معلؾؿ ماًرادوغك ،موطوغً مثقرات مبوبؽ ماًرعك ماظؿك ماغدظعً مصكم
أذربقفون مدـي م201ػـ معـ مأسـػ ماظـقرات ماظؿك مػؾً مصك موجف ماظدوظيمممممممممم
اظعؾودقيمم( .)2م
وػـوكمأسداءمآخرونمطوغقامؼـقرونمسؾكماظدوظيمبنيماينيمواينيمطؿؾؽم
اظؾؼقيماظؿكمبؼقًمعـماًقارج،موإنمطوغًمذقطؿفؿمضعػًمصكمػذاماظعصرمغظرـبام
ظؽـرةمعومتؾؼقهمعـمضربوتمصكماظعصرماألعقىم( .)3م
سؾك مأغـو مال مغـلك ماظصراع ماظداعك مبني ماألعقؼني مواظعؾودقني ،مواظذىم
اغؿفكمبودؿقالءمبـكماظعؾوس م مسؾكمعؼوظقدمايؽؿم،مظؽـماٌعوركماألدبقيمٕمتـؿفم
بوغؿفوءماٌعوركماظلقودقي م; مبؾمزؾًمآثورػومممؿدةمصكماظعصرماظعؾودك،موطوغًم
واضقيمأذدماظقضقحمصكمأوائؾماظعصرماظعؾودكماألولم .م
م
م
( )1المقاييس البالغية عند الجاحظ فا البيان والتبيين أ  .د  /فوزى السيد عبد ربو ص .111

( )2راجع :تاريخ الطبرى ج  8ص ،556و ج  9ص  23 ،13والعكر العباسا األول د /شو ا ضيف ص .41
( )3انظر :العكر العباسا األول د /شو ا ضيف ص .33 -32
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وضدماغؼلؿمذعراءماألعقؼنيمبعدمزوالمدوظؿفؿمضلؿنيم :م
أحدػؿو :مزؾ موصقـبو مألعقؼؿف معداصعـبو مسـفو ،مؼؾؽك مأرالهلو م ،موؼعقش مسؾكم
ذطرؼوتفو،موعـمػمالءمأبقماظعؾوسماألسؿك .م
واآلخر :مهققبل مإظب مدوحي ماظعؾودقني مخقصًو معـ مغؽوهلؿ ،مأو محرصـبو مسؾكم
ضقاػؿ،موعـمػمالءمأبقمشبقؾيماظراجزموابـمػرعفموشريػو .م
طؿو مأن ماظصراسوت ماظؿك مدارت مبني ماظعؾودقني مأغػلفؿ مطوغً مذات مأثرم
واضحمصكمإذطوءمجذوةماظشعر،مصقنيماحؿدمماظصراعمبنيماألعنيمواٌلعقنمطونم
ظؽؾ معـفؿو مذعراؤه ،موطون مابـ ماظؾقاب م م( )1معـ مذعراء ماألعني ،مصؾؿو ممتؽـم
اٌلعقن معـ ماظؼضوء مسؾك مأخقف ماألعني موصد مسؾقف مابـ ماظؾقاب مظقـشده ،مصؼولم
اٌلعقنم:مؼومسدومآمأظلًماظؼوئؾ :م
أسقـكمجقدـباموابؽقومظبمربؿدـبا م
والمتذخرامدععومسؾقــــفموادعــدا م
والمصرحماٌلعقنمبوٌؾؽمبعدهم م
م

م

م

موالمزالمصكماظدغقومشرؼؾـبومعطــردا م

م

صؼولم:مؼومأعريماٌمعـنيم،مبؾمأغوماظذىمأضقلمصقؽ :م
أؼؾكؾمصردمايلـم،مصردمصػوتف م
م

م

م

مسؾكموضدمأصـــردتـــفمبفـــقىمصرد م

م

عالماا باأمورىم ،وكاان يخماف
( )1ىو عبد هللا بن دمحم بن عتاب  ،شاعر كالح الشعر ميمة  ،وكان راوية األخبار لمخمفاء ً
الفضل بن الربيع عما حجبة الخمفاء ،راجع فا أخباره األغانا ج  3ص .42
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رأىمآمسؾدمآمخريمسؾـــــوده م
م

م

م

مصؿؾؽــــفموآمأسؾــــــــــــؿمبوظعؾد م

م

أسقذكمأنمتؼلقمسؾكموضدمترى م
م

م

م

متؼطعمأغػودكمسؾقؽمعـماظقجد م

م

أالمإمنوماٌلعقنمظؾـوسمسصؿي م
م

م

م

مممــــقزةمبنيماظضــالظيمواظرذد م

م

ـمصؼولماٌلعقنم،مواحدةمبقاحدةم،موٕمؼصؾفمبشكءم( .)1م
(ج)مغشوطماظؾقؽيماظؾغقؼيم :م
إن مايرطي ماظؾغقؼي ماظؿك مغشلت مصك ماظعصر ماألعقى مضد ممنً موازدػرتم
وآتً مأطؾفو مصك ماظعصر ماظعؾودك ،مصؼد مطـر مأسالم ماظؾغي مواظـقق ،موطوغً مذبوظسم
اًؾػوء متؽؿظ مبوظؾغقؼني معـ مأعـول ماظؽلوئك مواألصؿعك مواظػراء مواظقزؼدىم
وشريػؿ ،مصؽون مالبد مظؾشعراء مأن مؼروضقػؿ محؿك مؼـوظقا مادؿقلوغفؿ موؼرى مذظؽم
اًؾػوءمعـفؿمصقفزظقامهلؿماظعطوء .م
وطون مبعض ماظشعراء مؼعرضقن مأذعورػؿ مسؾك ماظؾغقؼني مضؾؾ مإغشودػو مصكم
احملوصؾماظعظوم،مصننمادؿقلـقػومعضقامصلغشدوػو،موإنمٕمؼلؿقلـقػومذػؾقام
ؼعوودونماظؽرةمبصـعمضصوئدمجدؼدةمآعؾنيمأنمتظػرمبودؿقلوغفؿمم( .)2م

( )1العفو واالعتذار لمر ام البكرى ج  1ص .213 ،212
( )2العكر العباسا األول د /شو ا ضيف ص .139
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وعـمذظؽمعومرواهماألصؿعك،مضولم:مطـومصكمحؾؼيمؼقغس،مصفوءغومعروانم
ابـمأبكمحػصي،مصؼولم:مأؼؽؿمؼقغسم؟مصلوعلمإظقف،مصفؾس،مصؼولمأصؾقؽمآ،م
إغك مأرى مأضقاعـبو مؼؼقظقن ماظشعر ،مألن مؼؽشػ مأحدػؿ مسـ مدقءتف مصقؿشك مصكم
اظطرؼؼمأحلـمبفمعـمأنمؼظفرمعـؾمذظؽماظشعرم:موضد مضؾًمذعرـبامأسرضفمسؾقؽ;م
صننمطونمجقدـبامأزفرتف،موإنمطونمردؼؽـبومدرتتفموأغشده :م
ررضؿؽمزائرةمصقكمخقوهلـوم
م

م

م

م

م

م م

مبقضوءمدبؾـــــطمبوىؿولمدالهلو م

صؼولمؼقغسم:مؼومػذا،ماذػىمصلزفرمػذاماظشعر،مصلغًموآمصقفمأذعرمعـم
األسشكمم–مؼرؼدمصكمضقظفم :م
رحؾًممسقيمشدوةمأعبوهلو م
م

م

م

مشضؾكمسؾقؽمصؿومتؼقلمبداهلو؟ م

م

صؼول مظف معروان :مضد مدمتـك مودررتـك م :مصلعو ماظذى مدررتـك مبف مصورتضوؤكم
اظشعرم،موأعوماظذىمدمتـكمبفمصؿؼدميؽمإؼوىمسؾكماألسشكم،مصؼولمؼقغسم:مإنم
األسشكمضول:م م
صرعقًمشػؾيمسقـفمسـمذلغفم م
م

م

م

مصلصؾًمحؾيمضؾؾفومورقوهلو م

م

واظطقولمالمؼدخؾمصكمذكءمإالمأصلده،موأغًمٕمتؼؾمذاكم( .)1م
م
( )1الموشح لممرزبانا ص .71
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وعـمأعـؾيمغؼدػؿماظؾغقىم :م

1ـماجؿؿعماظؽلوئكمواظقزؼدىمسـدماظرذقد،مصفرتمبقـفؿومعلوئؾمطـريةم،م

صؼولمظفماظقزؼدى:مأوقزمػذؼـماظؾقؿني؟ م

عومرأؼـومخربو()1مغـــــــــممممممممممممممممممضعرمسـفماظؾقضمصؼر م

ممممممممممالمؼؽقنماظعريمعفرـبا

مممممممممممالمؼؽقن،ماٌفرمعفر م

صؼول ماظؽلوئك :مصبقز مسؾك ماإلضقاء ،موحؼف مال مؼؽقن ماٌفر معفرـبا ،مصؼول مظفم

اظقزؼدى ،مصوغظرمجقدـبام.مصـظرمثؿمأسودماظؼقلم،مصؼولماظقزؼدىم:مالمؼؽقنماٌفرمعفرـبام
ربولمصكماإلسراب،مواظؾقؿونمجقدان،موإمنومابؿدأمصؼولماٌفرمعفر،موضربمبؼؾـلقتفم

األرض ،موضولم:مأغومأبقمربؿد،مصؼولمظفمضبقكمبـمخوظد م :مخطلماظؽلوئكمععمحلـم
أدبفمأحىمإظقـومعـمصقابؽمععمدقءمأدبؽم،مأتؽؿـكمأعوممأعريماٌمعـنيموتؽشػم
رأدؽ؟مصؼولم:مإنمحالوةماظظػرموسزماظغؾؾيمأذػؾومسـكماظؿقػظمم( .)2م

-2ماجؿؿعماظؽلوئكمواألصؿعكمحبضرةماظرذقد،مصلغشدماظؽلوئك :م
أغكمجزوامسوعرـبامدقءىمبػعؾفــــــؿم م

أممطقػمصبزوغـكماظلقءىمعـمايلـ؟ م

أممطقػمؼـػعمعومتعطكماظعؾققمبف م
م

م

م

مرئؿونمأغــــــػمإذامعوضمبوظؾــــــنب؟م

م

()3

م

( )1خربا :الخرب ( بفتح الخاء والراء) ذكر الحبارى.
( )2معجم األدباء ج 13ص  ،178ونشأة النحو ص .43

( )3العموق  :النا ة التا عمق مبياا بولادىا ،فكاانوا إذا نحاروا حشاوا جماده تبناا ،ويجعال باين يادييا لتشامو فتادر عمياو ،فياا
تسكن إليو مرة وتنفر عنو أخرى.
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ـ مبرصع مرئؿون ،مصؼول ماألصؿعك م :مإمنو مػق مرئؿون مأغػ مبوظـصى ،مصؼول مظفم
اظؽلوئكم:مادؽًمعومأغًموذاك؟مصبقزمبوظرصعمواظـصىمواًػضمأعوماظرصعمصعؾكم
اظردمسؾكمعوم; مألغفومصكمعقضعمرصعمبقـػع،مصقصريماظؿؼدؼرمأممطقػمؼـػعمرئؿونم
أغػ،مواظـصىمبؿعطك،مواًػضمسؾكماظردمسؾكماهلوءمصكمبفم،مصلؽًماألصؿعكم( .)1م
وضدموووزتمجفقدماظؾغقؼنيمحدودماىوغىماظؾغقى،موبدتمضقؼيمواضقي،م
صقضعقاماىوػؾقنيمصكمرؾؼوت،موٕمؼرتطقامذوسرـبامعشفقرـبامعـماىوػؾقني مإالمرأوام
صقفمرأؼـبو،موالمصـومعـمصـقنماظشعرمإالمغؼدوهموغقػقاممبومصقفمعـمجقدموردىء،موػؿم
اظذؼـ معبعقا مأضقال ماظـؼود مضؾؾفؿ مصك ماظشعر مواظشعراء ،مووازغقا مبني ماإلدالعقنيم
واٌؿؼدعني،موغؼدوامرواؼيماظشعر،موبـقؿف،موععوغقف،موشريمذظؽمعـماٌقضقسوتم( .)2م
(د)مازدػورمحرطيماظؿلظقػمواظرتعبي :م
اتلعً مصك مػذا ماظعصر مآصوق ماظعرب مغؿقفي ماحؿؽوطفؿ مبوظشعقب ماألخرىم
وغشطًمحرطيماظرتعبيمصكمغؼؾمسؾقممموآدابمػذهماظشعقبم،مممومطونمظفمأثرم
واضحمصكمغفضيمايرطيماظعؾؿقيم( .)3م
طؿومغشطًموازدػرتمحرطيماظؿلظقػمصك مذؿكماظعؾقممواجملوالتم،موعـفوم
عومسرفمبوظـؼدماٌـففكموػقمعومغؿـووظفمصكماٌؾقٌماظؿوظب :م
م م
م
( )1انظر :مغنا المبيب ج 1ص ،46 ،45ونشأة النحو ص ،39واتجاىات النقد األدبا العربا ص .119
( )2انظر  :تقديم أ .د /دمحم عبد المنعم خفاجا لكتاب نقد الشعر ص .28
( )3راجع العكر العباسا األول د /شو ا ضيف ص .117 ،98
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اظـؼدماٌـففك م
اظـؼد ماٌـففك م ،مػق ماظـؼد ماظذى مؼؼقم مسؾك معـفٍ متدسؿف مأدس مغظرؼيممممممممممممممم
أومتطؾقؼقيمسوعي،موؼؿؿـوولمبوظدرس معدارسمأدبقيمأومذعراء مأومخصقعوتمؼػصؾم
اظؼقلمصقفو،موؼؾلطمسـوصرػوم،موؼؾصرممبقاضعماىؿولمواظؼؾحمصقفوم( .)1م
وطون ماظـؼد ماألدبك مضد مأخذ مصك مأواخر ماظعصر ماظعؾودك ماألول موأوائؾم
اظعصر ماظعؾودك ماظـوغك م– مؼلؿؼؾ مبوظؾقٌ مواظؿلظقػ مسؾك مأؼدى ماظـؼود مواألدبوءم
وسؾؿوء ماظؾغي ،مصؽؿى مربؿد مبـ مدالم ماىؿقك م( مم م232ػـ) مطؿوب م" مرؾؼوتم
صققلماظشعراءم"ماظذىمؼعدمأولمعمظػمؼصؾمإظقـومصكماظـؼدموتورؼخماألدبم(،)2م
وطؿىمأبقماظعؾوسماٌربد م(م م285ػـ)مطؿوبومصكمضقاسدماظشعرموطؿىمأبقماظعؾوسم
ثعؾى م(م291ػـ) مطؿوبف مضقاسد ماظشعر م ،موطؿى مابـ ماٌعؿز م(م296ػـ م) مطؿوبم
اظؾدؼع،موطؿىمضداعي مبـمجعػرم(م م337ػـ)مطؿوبكمغؼدماظشعرموغؼدماظــرمم(،)3مثؿم
تقاظً ماٌمظػوت ماظـؼدؼي ماظؿك متؼقم مسؾك مأدوس معـففك م ،مغعرض م– ماآلن م–م
ظؽؿوبنيمعـمأػؿفو،مػؿوم:ماٌقازغيمظآلعدىم،مواظقدوريمظؾفرجوغك .م
م
م
م
( )1النقد المنيجا عند العرب د /دمحم مندور ص . 5
( )2انظر :المرجع السابق ص. 5
( )3انظر  :تقديم أ  .د  /دمحم عبد المنعم خفاجا لكتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص .31
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اظؿعرؼػمبوآلعدىم :م
ػقممأبقماظؼودؿمايلـمبـمبشرمبـمضبقكماآلعدىمم( )1ماألصؾم،ماظؾصرىم
اٌقظدمواظـشلةم،مأخذماظؾغيمواألخؾورمسـماألخػشماظصغريمايلـمبـمسؾكمبـم
دؾقؿونم،موأبكمبؽرمبـمدرؼد،موأبكمبؽرمبـماظلراج،موشريػؿ .م
وطون ماآلعدى محلـ ماظػفؿ ،مجقد ماظدراؼي مواظرواؼي ،مدرؼع ماإلدراك موضدم
اغؿفًمرواؼيماظشعرماظؼدؼؿمواألخؾورمإظقفمصكمآخرمسؿرهمبوظؾصرةموظفمذعرمحلـ،م
وعصـػوت مسدؼدة ،مؼذطر ماظرواة معـفو :ماٌقازغي مبني مأبك ممتوم مواظؾقرتى،م
واٌمتؾػمواٌكؿؾػمعـمأمسوءماظشعراءم،موغـرماٌـظقم،موتػضقؾماعرئماظؼقسم
سؾكماىوػؾني،موصرقمعومبنيماًوصمواٌشرتكمعـمععوغكماظشعراء،موععوغكمذعرم
اظؾقرتى م ،موتؾقني مشؾط مضداعي مبـ مجعػر ،موعو مصك مسقور ماظشعر مالبـ مرؾورؾو معـم
اًطل،مواظردمسؾكمابـمسؿورمصقؿومخطّلمصقفمأبوممتومم،موطؿوبمصكمأنماظشوسرؼـمالم
تؿػؼمخقاررػؿوم،موذدةمحوجيماإلغلونمإظبمأنمؼعرفمضدرمغػلف،موطؿوب:مصعؾًم
وأصعؾً،موطؿوبم:مايروفمصكماألصقلمواألضداد،مودؼقانمذعر،موطوغًموصوتفم
دـيم370ػـم،موضقؾم371ػـمم( .)2م
م
( )1اآلماادى  :نساابو إلااا آم ااد  ،بمااد ااديم حك ااين عمااا نش از دجمااة فتح ااو المسااممون ساانة 21ى ا ا  ،انظاار معجاام البم اادان
ج  1ص .57 ،56
( )2ارجااع  :إنباااه الاارواة لمقفطااا ج 1ص  ،321ومعجاام األدباااء ليااا وت ج  8ص  ،75وبغيااة الوعاااة لمساايوطا ج 1ص
 ،51وانظر نكوص نقدية ألستاذنا الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .79
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طؿوبماٌقازغيم م
أوالًم:مدؾىمتلظقػف :م
طؿوب م" ماٌقازغيمبنيمذعرمأبكممتوممواظؾقرتىم"م،مصـػفماآلعدىمأدودـبوم
ظؾؿقازغي مبني مذعر مػذؼـ ماظشوسرؼـ ،موضد مثور ماىدل مبني ماظـؼود مواظؽؿوب مصكم
أؼفؿومأصضؾمعـمصوحؾف؟م،موتعصىمظؽؾمصرؼؼ،موضوعًماًصقعيمبنيماظػرؼؼني،م
واحؿدعً،موبعدمأنمصرتتمحدةماًصقعيمبعضماظشكءمجوءماآلعدى،مصلرادمأنم
ؼدظبمبدظقهمصكمػذاماٌقضقعمصلظّػمػذاماظؽؿوبمم( .)1م
ثوغقـبو:معـفٍماآلعدىمصكمػذاماظؽؿوب :م
أطدماآلعدىمصكمبداؼيمطؿوبفمأغفمظـمؼطؾؼماظؼقلمبلؼفؿومأذعرمصكمذعرهم
طؾف،مظؿؾوؼـماظـوسمصكماظعؾؿ،مواخؿالفمعذاػؾفؿمصكماظشعرم،مؼؼقلم :م" مصلعومأغوم
صؾلًمأصصحمبؿػضقؾمأحدػؿومسؾكماآلخر،موظؽـكمأوازنمبنيمضصقدةموضصقدةم
عـمذعرػؿومإذاماتػؼؿومصكماظقزنمواظؼوصقيموإسرابماظؼوصقي،موبنيمععـكموععـك،مثؿم
أضقلم:مأؼفؿومأذعرمصكمتؾؽماظؼصقدة،موصكمذظؽماٌعـك؟مثؿماحؽؿمأغًمحقـؽذم
– مإن مذؽً م– مسؾك معبؾي معو مظؽؾ مواحد معـفؿو مإذا مأحطً مسؾؿـبو مبوىقدممممممممم
واظردىء"مم(.)2م م
وضدم ماآلعدى مٌقازغؿف مبذطر ماحؿفوج ماًصؿني م– مأغصور مأبك ممتوم،م
وأغصورماظؾقرتىم– مؼؼقلم:م"موأغومأبؿدئ مبذطرمعوممسعؿفمعـماحؿفوجمطؾمصرضيم
( )1نكوص نقدية ألستاذنا الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .81
( )2الموازنة ج 1ص  ،6تحقيق السيد أحمد كير ط دار المعار  ،1992الطبعة الرابعة.
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عـ مأصقوب مػذؼـ ماظشوسرؼـ مسؾك ماظػرضي ماألخرى مسـد مدبوصؿفؿ مصك متػضقؾم
أحدػؿو مسؾك ماآلخر ،موعو مؼـعوه مبعض مسؾك مبعض ،مظؿؿلعؾ مذظؽ موتزداد مبصريةم
وضقةمصكمحؽؿؽمإنمذؽً،مواسؿؼودكمصقؿومظعؾمأنمتعؿؼده"م( .)1م
ثؿ مأصصح ماآلعدى مسـ معـففف موخطؿف مصؼول :موأغو مأبؿدئ مبذطر معلووئم
اظشوسرؼـمألخؿؿمبذطرمربودـفو،موأذطرمررصًومعـمدرضوتمأبكممتومم،موإحوالتفم،م
وشؾطف ،مودوضط مذعره ،موعلووئ ماظؾقرتى مصك مأخذ معو مأخذه معـ م مععوغك مأبكم
متوم،موشريمذظؽممعـمشؾطفمصكمبعضمععوغقف .م
ثؿ مأوازن مبني مضصقدة موضصقدة مإذا ماتػؼؿو مصك ماظقزن مواظؼوصقي موإسرابم
اظؼوصقيم،مثؿمبنيمععـكموععـك،مصننمربودـفؿومتظفرمصكمتضوسقػمذظؽموتـؽشػ .م
ثؿمأذطر معوماغػردمبفمطؾمواحدمعـفؿومصفقده معـمععـكمدؾؽفموٕمؼلؾؽفم
صوحؾف .م
وأصرد مبوبو مٌو موضع مصك مذعرؼفؿو معـ ماظؿشؾقف ،موبوبو مظألعـول ،مأخؿؿ مبفؿوم
اظردوظي .م
ثؿمأتؾعمذظؽمبوالخؿقورماجملردمعـمذعرؼفؿو،موأجعؾفمعمظػًو مسؾكمحروفم
اٌعفؿم،مظقؼربمتـووظف،موؼلفؾمحػظفموتؼعماإلحوريمبفمإنمذوءمآ"مم( .)2م
م
م
( )1الموازنة الموضع السابق .
( )2الموازنة ج 1ص.57
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أمنقذجمتطؾقؼك م
ػذامأمنقذجمعـماظـؿوذجماظؽـريةماظؿكمدوضفوماآلعدىمصكمعقازغؿفم،مأغؼؾفم
ظؽمبـصفمظؿؼػمسؾكمررؼؼماظرجؾمصكمسرضمعقازغؿفم .م
أعرماًالصيموعومؼؿصرفمسؾقفماظؼقلمعـمععوغقفوم( .)1م
ضولمأبقممتومماٌعؿصؿم :م
إنماًؾقػيمحنيمؼظؾؿمحودث م
م

م

م

مسنيماهلدىم،موظفماًالصيمربفر م

م

طـرتمبفمحرطوتفوموظؼدمتـــرىم م
م

م

م

معـمصؿـــــــــــرةموطلغفومتؿػـــــــــؽر م

م

عومزظًمأسؾؿمأنمسؼدمعـــراعفو م
م

م

م

مصكمطػيمعـــــــــذمخؾقًمتؿكـــريمم

م

()2

م

ضقظفم:م"مطـرتمبفمحرطوتفو"مؼرؼدمبفمزفقرماألعرمواظـفكمواظؿدبريمواظلقودي .م
وؼرؼدمبوظػرتةمعومطونمعـمإػؿولمػذهماألذقوء.مو"طلغفومتؿػؽر"مظػظمظقسم
بويؾقموالماظشفكمػوػـو .م
وضولمصقفم :م
صالذتمحبؼقؼفماًالصيمواظؿؼً م
م

م

م

مسؾكمخدرػومأرعوحفموعـوصؾف م

م

( )1النص من كتاب الموازنة ج  ،2ص .327 ،232
( )2رواية الديوان  " :أن عقدة أمرىا ".
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أتؿفمععدـبامضدمأتوػومطلغفوم م م
م

م

م

موالمذؽمطوغًمضؾؾمذاكمترادؾف م

صوظؾقًماألولمجقدمبوظغم .م
واظؾقً ماظـوغك مصك مشوؼي ماظلكػ مواظرداءة ،مألغف مجعؾ ماًالصي مضد مأتؿف،م
وجعؾفمضدمأتوػوم.موطونمؼـؾغكمأنمؼؼؿصرمسؾكمإتقوغفمإؼوػو،مأومإتقوغفومإؼوهموػقم
أجقد.مصلعومأنمصبؿعمبنيمايوظنيمصؿوموجفف؟موطونمؼـؾغكمأنمؼعؾؿـومٌومتقجفم
طؾمواحدمإظبمصوحؾف:مأؼـماظؿؼقوم؟مأصكمعـؿصػماظطرؼؼم؟ م
وضصدمػذاماظرجؾماإلشرابمصكماألظػوزمواٌعوغكم;موعـمػومػـومصلدمأطـرم
ذعرهم .م
وضقظف م :م" موال مذؽ م" معـ مدكقػ ماألظػوز مودػلوصفو ،موػق محشق مردىء م،م
وظقسمبوظؾقًمإظقفمحوجي .م
*** م
واىقدماظـودرمصكمػذامضقلماظؾقرتىمصكماٌفدىمبوٓم :م
بوركمآمظؾكؾقػيمصكماٌؾؽم
م

م

م

م

م م
ماظذىمحوزهمظفماٌؼدارم م

رتؾيمعـمخالصيمآمضدمروظً م
م

م

م

مبفومرضؾيمظفمواغؿظــــــــور م

م

رؾؾؿفمصؼرأمإظقفموعومطونم م
م

م

م

مبفمدوسيمإظقفوماصؿؼــــــورم م

م
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وعـؾفمصكماىقدةمضقظفمصقفم :م
درتمتؿؾغوهماًالصيمرشؾــــــــي م
م

م

م

م

مإظقفمبلوصكمضصدػومواسؿؿودػو م

صؿومسؾؼؿفمخؾطمسوذقيماظدجك م
م

م

م

م

موظؽـفوماخؿورتفمبعــــــدمارتقودػو م

صفذه مػك ماٌعوغك ماظصقققي م ،مواظؾػظ ماٌلؿؼقؿ م م ،مواظلؾؽ ماظرصنيمممممممممم
وعومأحلـمعومضولم"مدؾؿماًودرم"مصكماٌفدىم :م
ػؾطًمإظقؽمعـماظلؿوءمخالصيم م
م

م

م

م

مدصعًمإظقؽمزعوعـــفوموضقودػـــــو م

وعـؾمضقلماظؾقرتىمضقلم"مايطقؽيم"م :م
أغًماإلعومماظذىمعـمبعدمصوحؾف م
م

م

م

م

مأظؼكمإظقؽمعؼوظقدماظـفكماظؾشــــر م

عومآثروكمبفـــــــــومإذمضدعـــقكمهلو م
م

م

م

م

مظؽـمبؽمادؿلثروامإنمطوغًماألثر م

وضولم"مابـمػرعي"مصكماٌـصقر :م
وعوماظـوسمأسطقكماًالصيمسـقةم م
م

م

م

م

موظؽـفمعـمؼعؾفمآمؼلؿعـــــــــــؾك م

م
م
()121

النقد األدبى من العصر الجاهلى إلى العصر العباسى

وعـمذظؽمصكماىقدةمضقلماظؾقرتى :م
اظققممأرؾعمظؾكـــــالصيمدعدػو م
م

م

م

موأضوءمصقفــــومبدرػـــوماٌؿفؾؾ م

م

ظؾلًمجالظـــــيمجعػــــرمصؽلغفو م
م

م

م

مدقرموؾؾـــفماظـفــــــورماٌؼؾؾ م

م

جوءتفمروئعـــيموظـــــؿمؼفززمهلو م
م

م

م

مرعح،موٕمؼشفرمسؾقـــــفومعـصؾ م

م

أغكموإنمطوغًمتعؾًمسبقه م
م

م

م

معـمضؾؾمأنمؼؼعماظؼضوءمصؿعؼؾ م

م

حؿكمأتؿفمؼؼقدػومادؿقؼوضف م
م

م

م

موؼلقضفـــــومحــــظمإظقــــفمعؼؾؾ م

م

وؼروىمم"وضبقضفومحظمإظقفمعؽؿؾ" م
و م" متصـع" مطوغً مػوػـو مأحلـ معـ م" متعؼؾ م" مصفوء مبؿعؼؾ معـ مأجؾم
اظؼوصقي .م
وضولمأبقممتوممصكماظقاثؼ :م
إنماًالصيمأصؾقًمحفراتفو م
م

م

م

مضربًمسؾكمضكؿماهلؿقممػؿوم م

م

ضكؿماهلؿقمم:مؼرؼدمضكؿماهلؿيمالماهلؿماظذىمؼرادمبفمايزن،موػذامظػظم
ػفنيمصكمػذاماٌقضع .م
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المضدحمصكمسقدماًالصيمبعدعوم م
م

م

م

م

معؿًمإظقـــــــــؽمحبــــــرعيموذعــوم م

ػقفوتمتؾؽمضالدةمآماظــــــؿكم م
م

م

م

م

معومطونمؼرتطفـــــــــــومبغقـــــــــرمغظوم م

إرثماظـؾكموعبرةماٌؾؽماظؿكم م
م

م

م

م

مٕمدبؾمعـمهلىمبؽؿموضــــــــورم م

عذخقرةمأحرزتفومحبؽـــــقعـــــيم م
م

م

م

م

متشـــــدخمأرؤسمايــــــــــــــــــؽوم م

وضولمأبقممتوممصكماظقاثؼمأؼضـبو :م
جعؾماًالصيمصقــــــــفمربمضقظفم م
 دؾقوغفم–مظؾشكءم:مطـمصقؽقنظؼدمرأؼـوػـــــومظــــــــفمبؼـــؾقبـــــوم م
م

م

م

م

موزفـــــقرمخطــــىمدوغفموبطــــقنمم

()1

وظذظؽمضقؾم:معـماظظـقنمجؾقي م
م

م

م

م

مصدقموصكمبعضماظؼؾــقبمسقــــقن م

وظؼدمسؾؿـومعذمترســـــرعمأغــــــفم م
م

م

م

م

مألعقــــــــمربماظعوٌقـــــــــمأعقــــ م

( )1كنا نقدر أنيا تكير إليو بالمخايل الدالة عمييا وبينو وبينيا مدة بعيدة .
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ضقظف م :م"جعؾ ماًالصي مصقف مرب م" مبقً مصك مشوؼي ماظرطوطي مواظرداءة م" مألنم
عـؾمػذامإمنومؼؼولمصكماألعرماظعفىماظذىمٕمؼؽـمؼؼدرموالمؼؿقضع.موالمؼظـم
أنمعـؾف مؼؽقنم ،م"مصقؼولمإذاموضعمذظؽم:مضدره مضودرم،موصعؾمعـمالمؼعفزهمأعرم،م
وعـمؼؼقلمظؾشكءم:ممطـمصقؽقنم.مصلعوماألعقرماظؿكمالمؼؿعفىمعـفوم،موالمؼلؿغربم،م
واظعودات مجورؼي مبفو مومبو مؼشؾففو م– مصال مؼؼول مصقفو معـؾ مػذا م ،موإمنو مؼلؾح مآم
تعوظب م ،موتذطر مضدرتف مسؾك متؽقؼـ ماألذقوء مظق مجوءوا مبلبك ماظعرب م م( ،)1مأو مجبقوم
صفعؾقهمخؾقػيم .م
صلعوماظقاثؼمصؿوموجفمتلؾقحمأبكممتوممصكمأنمأصضًمإظقفماًالصيموأبقهم
خؾقػي موػق ماٌعؿصؿ م ،موجده مخؾقػي موػق ماظرذقد م ،موجد مأبقف مخؾقػي موػقم
اٌـصقر:موأخقمجدهمخؾقػيموػقماهلودى،موأخقمجدمجدهمخؾقػيموػقماظلػوح،م
وسؿوهمخؾقػؿونم:ماألعنيمواٌلعقنم؟مصذظؽمٔوغقيمخؾػوءمػقمتودعفؿم،موضدمسددم
أبقممتوممعـفؿمػبليمصكمبقًمصؼول :م
ؼلؿقمبؽماظلػوحمواٌـصقرمواٌفدى م
م

م

م

م

م

مواٌعصقممواٌلعقنم

()2

م

وذطرماظرذقدمضؾؾمػذامبلبقوتم،موذؾفماظقاثؼمبفمصؼولم :م
م
ماجنااا يظيار الحما ااة ولاو فييااا كتااب اساامو" جاامع الحما ااات
( )1أباو العباار :ىاشاما ماان بناا العباااس .كاان أديًباا ش ًا
ااعر ً
وحاوى الر اعاات  .تاوفا سانة 251ى ا  ،وترجمتاو فاا طبقاات الشاعراء البان المعتاز ص  ،242واألغاانا ج  21ص،89
 ،93وتاريخ بغداد ج  6ص  (41محقق الموازنة ).
( )2ديوانو ص .231
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وجدوامجـوبماٌؾؽمأخضرمواجؿؾقا م
م

م

م

م

م

مػورونمصقفمطلغفمػورون م

صؿوموجفماظؿعفىمعـمخالصيمعـمطوغًمػذهمصقرتف؟ م
وضقظفم:م"موظؼدمرأؼـوػومظفمبؼؾقبـو"،موضقظفم:موظذظؽمضقؾمعـماظظـقنمجؾقيم
صدقم"مصفذهمطفوغيمسفقؾيمعـمأبكممتوممصكماظقاثؼمٕمؼػطـمهلومشريه .م
وسؾك مأن مػذؼـ ماظؾقؿني مجقدان مصك مغظؿفؿو موظػظفؿو ،موظؽـف موضعم
اٌعوغكمصكمشريمعقاضعفو .م
وضقظفم:م"مألعنيمربماظعوٌنيمأعنيم"مؼعـكمربؿدـبامم .م
وضدمأصوبم"مأبقماىـقبمعروانمبـمأبكمحػصيم"مصكمػذاماٌعـك م; مإذم
ؼؼقلمظألعنيم :م
إنماًالصيمضدمتؾنيمغقرػو م
م

م

م

مظؾـوزرؼـمسؾكمجؾنيمربؿد م

م

إغكمألسؾؿمأغفمًؾقػيم م
م

م

م

مإنمبقعيمسؼدتموإنمٕمتعؼد م

م

وعومأحلـمعومضولمايلنيمبـماظضقوكماظؾوػؾكمصكماٌلعقنمأؼضـبـبو :م
رأىمآمسؾدمآمخريمظذاتفم م
م

م

م

م

مصؿؾؽفم،موآمأسؾؿمبوظعؾد م

م
م
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وضولماظؾقرتىمصكماٌؿقطؾم،موزادمسؾكماإلحلونم :م
آمآثـــرمبوًالصـــــــيمجـــــعػــــرـبا م
م

م

م

مورآهمغوصرػوماظذىمالمطبذل م

م

ػكمأصضؾماظرتىماظؿكمجعؾًمظفم م
م

م

م

مدونماظربؼيم،موػقمعـفومأصضؾم م

م

وضولمصقفم :م
إنماًالصيمٌوماػــؿـــزمعـؾــــــرػو م
م

م

م

مجبعػرمأسطقًمأضصكمأعوغقفو م

م

أبدىماظؿقاضعمٌومغوهلـــومرســـــيًم م
م

م

م

مسـفو،موغوظؿفمصوخؿوظًمبفمتِقؽبفو م

م

وػذامػقماٌعـكمايؾق،مواٌدحماظذىمؼؾقؼمبوًؾػوءم .م
وضػيمععماآلعدى :م
ظؼدمطشػماآلعدىمصكمعقازغؿفمسـمغوضدمحوذقمبصري،موتضؿـًمعقازغؿفم
اظؽـريمعـماآلراءماظـؼدؼيماظعظقؿيمشريمأغفمٕمؼلؾؿمعـماٌالحظوتمأوماٌكخذم
اظؿكموجفًمإظبمطؿوبف،موعـفو :م
1ـمأغفمحوولمأنمؼرضكمأصقوبمأبكممتومموأصقوب ماظؾقرتىمصقضعمصكم
اظؿـوضضمعرتنيمم( :)1م

( )1راجع نكوص نقدية ألستاذنا الدكتور /دمحم سعدى فرىود ص .97 ،92
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إحداػؿوم:مأغفمضولمصكمبداؼيمطالعفمسـمأبكممتوم"م:م"مإنماػؿؿوعفممبعوغقفم
أطـر معـماػؿؿوعفمبؿؼقؼؿمأظػوزفمسؾكمذدةمشراعفمبوظطؾوقمواظؿفـقسمواٌؿوثؾيم،م
وإغفمإذامالحمظفمأخرجفمبلىمظػظمادؿقىمعـمضعقػمأومضقىم"م(.)1مثؿمسودموضررم–م
صكمآخرمطالعفم–مأنمأبوممتومم"مٕمؼلتمإالمبلبؾغمظػظموأحلـمدؾؽم"م( .)2م
واألخرى:مأغفموضعمصك متـوضضمصؽرىمحنيماغؿصرمظؾطقػماٌعوغكماظذىم
اسؿربهمضوظيماظشعراءمورؾؾؿفؿ،م"موبفذهماًؾيمدونمدقاػومصضؾماعرؤماظؼقسم..م
وظقال مظطقػ ماٌعوغك مواجؿفود ماعرئ ماظؼقس مصقفو موإضؾوظف مسؾقفو مٌو متؼدم مسؾكم
شريه،موظؽونمطلوئرماظشعراءمعـمأػؾمزعوغف; مإذمظقلًمظفمصصوحيمتقصػمبوظزؼودةم
سؾك مصصوحؿفؿ،موالمألظػوزفمعـماظؼقةمواىزاظيمعومظقسمألظػوزفؿ"مم(.)3مثؿمسودم
صؼرر مأنم" مدضقؼ ماٌعوغك معقجقد مصك مطؾ مأعي موصك مطؾ مظغي ،موظقس ماظشعرمسـدم
أػؾماظعؾؿمبفمإالمحلـماظؿلغك،موضربماٌلخذم،مواخؿقورماظؽالم،مووضعماألظػوزم
صكمعقاضعفو،موأنمؼقردماٌعـكمبوظؾػظماٌعؿودمبفماٌلؿعؿؾمصكمعـؾفم...موتؾؽم
ررؼؼيماظؾقرتىم"مم( .)4م
2ـ مأن ماآلعدى مخوظػ معو مأخذ مبف مغػلف مصك مأول مطؿوبي مأال مؼطؾؼ ماظؼقلم
بلؼفؿو مأذعر مسـده ،مصؿلرع مصك مايؽؿ مبني ماظشوسرؼـ مضؾؾ مأن مؼؼقؿ ماٌقازغي،م

( )1الموازنة ج  1ص .421
( )2الموازنة ج  1ص .422
( )3الموازنة ج  1ص .421 ،421
( )4الموازنة ج 1ص .423
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وجورىمعومذوعمبنيماظـوسمعـمأنمأبوممتوممحؽقؿ،موإمنوماظشوسرماظؾقرتىم( ;)1مإذم
ؼؼقلمبعد مايدؼٌمسـمررؼؼيماظؾقرتى:م"موإذامطوغًمررؼؼيماظشوسرمشريمػذهم
اظطرؼؼي ،موطوغً مسؾورتف معؼصرة مسـفو ،موظلوغف مشري معدرك مهلو ،محؿك مؼعؿؿد مدضقؼم
اٌعوغكمعـمصؾلػيمؼقغونمأومحؽؿيماهلـدمأومأدبماظػرسم،موؼؽقنمأطـرمعومؼقردهم
عـفو مبلظػوز معؿعلػي موغلٍ معضطرب م ،موإن ماتػؼ مصك متضوسقػ مذظؽ مذكء معـم
صققحماظقصػمودؾقؿماظـظرم– مضؾـومظفم:مضدمجؽًمحبؽؿيموصؾلػيموععونمظطقػيم
حلـي ،مصنن مذؽًمدسقغوك محؽقؿـبو ،مأوممسقـوك مصقؾلقصًو موظؽـ مال مغلؿقؽ مذوسرـبا،مم
والمغدسقكمبؾقغـبو،مألنمررؼؼؿؽمظقلًمسؾكمررؼؼيماظعرب،موالمسؾكمعذاػؾفؿ،مصننم
مسقـوكمبذظؽمٕمغؾقؼؽمبدرجيماظؾؾغوءموالماحمللـنيماظػصقوء" .م
وؼـؾغك مأن متعؾؿ مأن مدقء ماظؿلظقػ مورداءة ماظؾػظ مؼذػى مبطالوة ماٌعـكم
اظدضقؼموؼػلدهموؼعؿقفمحؿكمضبقجمعلؿؿعفمإظبمرقلماظؿلعؾم،موػذامعذػىم
أبكممتوممصكمسظؿمذعره .م
وحلـماظؿلظقػموبراسيماظؾػظمؼزؼدماٌعـكماٌؽشقفمبفوء،موحلــبوموروغؼًوم
حؿك مطلغف مضد مأحدث مصقف مشرابي مٕ متؽـ م ،موزؼودة مٕ متعفد ،موذظؽ معذػىم
اظؾقرتى م ،موهلذا مضول ماظـوس م :مظشعره مدؼؾوجي ،موٕ مؼؼقظقا مذظؽ مصك مذعر مأبكمم
متوممم( .)2م
م
( )1نكوص نقدية ألستاذنا الدكتور /دمحم السعدى فرىود ص .98 ،97
( )2الموازنة ج 1ص .425

-128-

النقد األدبى من العصر الجاهلى إلى العصر العباسى

اظقدوريمظؾؼوضكماىرجوغك م
اظؼوضكماىرجوغكمم( :)1م
ػق م مأبق مايلـ مسؾك مبـ مسؾد ماظعزؼز مبـ مايلـ مبـ مسؾك مبـ مإمسوسقؾم
اىرجوغك،موظدمصكمجرجونمدـيم290ػـم،موغشلمبفوم،مثؿمرحؾمصكمرؾىماظعؾؿ،م
صقصؾ ماظػؼف ،مواظؿػلري مواألدب م ،مواظؿورؼخ ،مواتصؾ مبوظصوحى مبـ مسؾود ماظذىم
ضربفمووالهمضضوءمجرجون،مثؿمضضوءماظرىم،مثؿمضوضقـبومظؾؼضوةمبؼقيمحقوتف .م
وطونماظؼوضكمصؼقفـبوم،معػلرـبامذوسرـبا،مغوضدـبام،موػقماظؼوئؾم :م
ؼؼقظقنمظبمصقؽماغؼؾـــــوضموإمنوم م
م

م

م

م

مرأوامرجالًمسـمعقضػماظذلمأحففو م

وعومزاظًمعـقوزـبامبعـــــرضكمجوغؾـبو م
م

م

م

م

معـماظذممأسؿـــدماظصقـــــــوغيمعغــــؿو م

إذامضقؾمػذامعشربمضؾًمضدمأوى م
م

م

م

م

موظؽـمغػسمايـــرمهؿؿـــــؾماظظؿو م

وعومطؾمبرقمالحمظـكمؼلؿػـــــقغك م
م

م

م

م

موالمطؾمأػؾماألرضمأرضـــوهمعـعؿـبوم م

وٕمأبؿذلمصكمخدعيماظعؾؿمعففؿك م
( )1ارجااع فااا أخباااره :يتيمااة الاادىر لمثع االبا ج 4ص  ،3ووفيااات األعيااان الباان خمكااان ج 3ص  ،278ومعجاام األدباااء
ليااا وت ج  14ص  ،14ومقدمااة كتاااب الوساااطة لاادمحم أبااو الفضال إب اراىيم ودمحم عمااا البجاااوى  ،ونكااوص نقديااة لألسااتاذ
الدكتور /دمحم السعدى فرىود ص  ،114ومحاضرات فا النقد األدبا لألستاذ الدكتور /دمحم عرفة المغربا ص .88
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م

م

م

مألخدممعـمالضقــــًمظؽـمألحدمعو م

م

وٕمأضضمحؼماظعؾؿمإنمطونمطؾَّؿو
م

م

م

م

م

م

م

م

م

مبدامعطؿـــــعمصقــــَّـرتفمظــــكمدؾؿو م

أأذؼكمبـــفمشردـبوموأجـقــــفمذظـــــي م
م

م

م

مإذامصوبؿقوعماىفؾمضدمطونمأحزعو

م

م م

وظقمأنمأػؾماظعؾؿمصوغقهمصوغفؿ م
م

م

م

موظقمسظؿقهمصـــــكماظـػـقسمظعظؿو م

م

وظؽـمأذظقهمجفـــــــورـبامودغلــــــــقام م
ربقوهمبوألرؿـــــوعمحــــؿكموفؿو م
أعو معمظػوتف مصقذطرون معـفو :ماظقطوظي مصك ماظػؼف م ،متػلري ماظؼرآن ماجملقد،م
تفذؼى ماظؿورؼخ م ،مدؼقان مذعر ،ماظقدوري مبني ماٌؿـؾك موخصقعف م ،موػق ماظؽؿوبم
اظقحقدماظذيموصؾـومعـمعمظػوتماظؼوضك .م
وطبؿؾػقنمصكمتورؼخموصوتفم،مصريجحمبعضفؿمأغفومطوغًمدـيم392ػـ،موؼرىم
آخرونمأغفومطوغًمدـيم366ػـ .م
م
م
م
م

طؿوبماظقدوري م
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(أ)مدؾىمتلظقػفم :م
ؼؼقل ماظـعوظؾك:موٌومسؿؾماظصوحىمبـمسؾودمردوظؿفماٌعروصيمصكمإزفورم
علووئ ماٌؿـؾك مسؿؾ ماظؼوضك مأبق مايلـ مطؿوبف م" ماظقدوري مبني ماٌؿـؾكم
وخصقعف"مصلحلـموأبدعم،موأرول موأروب م،موأصوبمذوطؾيماظصقابم،موادؿقظبم
سؾك ماألعر مصك مصصؾ ماًطوب ،موأسرب مسـ متؾقره مصك ماألدب موسؾؿ ماظعربم
ومتؽـفمعـمجقدةمايػظ،موضقةماظـؼدم( .)1م
وإن مطون معو مذطره ماظـعوظؾك مؼعد ماظلؾى ماظظوػر مأو ماٌؾوذر مظؿلظقػ مطؿوبم
اظقدوريمصنن ماظلؾىمايؼقؼك مػقمعومذطرهماىرجوغكمصكمعؼدعيمطؿوبمصؼولم:م
وعو مزظً مأرى مأػؾ ماألدب م– معـذ مأيؼؿـك ماظرشؾي مجبؿؾؿفؿ م ،مووصؾً ماظعـوؼيم
بقـكموبقـفؿ -مصكمأبكماظطقىمأغبدمبـمايلنيماٌؿـؾكمصؽؿنيم:معـمعطـىم
صك متؼرؼظف ،معـؼطع مإظقف مجبؿؾؿف ،مؼؿؾؼك معـوضؾف مبوظؿعظقؿ م ،موؼشقع مربودـفم
بوظؿػكقؿ ،موؼعقد موؼؽرر م ،موميقؾ مسؾك معـ مسوبف مبوظزراؼي مواظؿؼصري ،موؼؿـوول معـم
ؼـؼصفمبوالدؿقؼورمواظؿففقؾ،مصننمسـرمسؾكمبقًمزبؿؾماظـظوممأومغؾفمسؾكمظػظم
غوضص مسـ ماظؿؿوم ماظؿزم معـ مغصرة مخطؽف موهلني مزظؾـف معو مؼزؼؾف مسـ م معقضػم
اٌعؿذر،موؼؿفووزمبفمعؼوم ماٌـؿصر -موسوئىمبروممإزاظؿفمسـمرتؾؿفم،مصؾؿمؼلؾؿمظفم
صضؾفم،موضبوولمحطف مسـمعـزظيمبقأهمإؼوػومأدبفم،مصفقمصبؿفدمصكمإخػوءمصضوئؾف،م
وإزفورمععوؼؾف،موتؿؾعمدؼطوتف،موطالماظػرؼؼنيمإعومزوٕمظفمأومظألدبمصقفمم( .)2م
( )1يتيمة الدىر لمثعالبا ج 4ص .4
( )2الوساطة ص .3
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صلراد ماىرجوغك مأن مؼدظب مبدظقه مصك مػذه ماظؼضقي معؼررـبا مأغف مدقؿقرىم
اظعدلم،موؼؾؿزمماإلغصوفمشريمذبوعؾموالمعؿقوعؾ .م

م(ب)معـفففم :م
ميؽـ متؼلقؿ ماظؽؿوب مضلؿني مطؾريؼـ م ،مصك مأوهلؿو مؼضع ماىرجوغك مرأؼفم
وغظره مصك مخدعي مػدصف موبني موجفؿف مصك ماألدب مواظـؼد ماألدبك ،موصك ماظؼلؿم
اآلخرمضبوولمتطؾؾقؼمرأؼفموإؼضوحفمبوٌـؾمواظشقاػدمم( .)1م
صػكماظؼلؿماألولمبدأماظؼوضكممبومطشػموجفؿفمصك مربووظيماظدصوعمسـم
اٌؿـؾكمصؼررمأنماظؿػوضؾمداسقيماظؿـوصسم،مواظؿـوصسمدؾىماظؿقوددم،موأنمأػؾم
اظـؼصمرجالنم:مرجؾمأتوهماظؿؼصريمعـمضؾقؾف،موضعدمبفمسـماظؽؿولماخؿقورهم،مصفقم
ؼلوػؿماظػضالءمبطؾعف،موضبـقمسؾكماظػضؾمبؼدرمدفؿفموآخرمرأىماظـؼصمممؿزجوم
خبؾؼؿف،موعمثالمصكمترطقىمصطرتفم،مصودؿشعرمظؾقلسمعـمزواظفم،موضصرتمبفماهلؿيم
سـماغؿؼوظف،مصؾفلمإظبمحلدماألصوضؾم،موادؿغوثمبوغؿؼوصماألعوثؾ،مؼرىمأنمأبؾغم
األعقر مصك مجرب مغؼقصؿف م ،مودرت معو مطشػ ماظعفز مسـ مسقرتف ماجؿذابفؿ مإظبم
عشورطؿف،موومسفؿممبـؾممسؿفم( .)2م
وطلغفمؼقعكمبذظؽمإظبمأنماظؿقوعؾمسؾكمأبكماظطقىمراجعمإظبماظـؼصم
اظذىمؼدصعمصوحؾفمإظبمحدماألصوضؾمواغؿؼوصماألعوجد .م

( )1نكوص نقدية ألستاذنا الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .115
( )2الوساطة ص. 1
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ثؿ مؼؼرر مأعرـبا مػوعـبو متؽود ماظقدوري مطؾفو متؼقم مسؾك مأدودف ،موػق مأن ماظعربةم
بنحلون ماظشوسر مصك ماىؿؾي ،مصقؼقل م :مواظػضؾ مآثور مزوػرة مواظؿؼدم مذقاػدم
صودضي ،مصؿؿك موجدت متؾؽ ماآلثور ،موذقػدت مػذه ماظشقاػد مصصوحؾفو مصوضؾم
عؿؼدم،مصننمسـرمظفمعـمبعدمسؾكمزظيم،مووجدتمظفمبعؼىماإلحلونمػػقةم–ماغؿقؾم
ظفمسذرمصودقم،مأوممورخصيمدوئغيم،مصننمأسقزمضقؾم:مزظيمسوٕ،موضؾمعـمخالمعـفو،م
وأىماظرجولماٌفذب؟ موظقالمػذهمايؽقعيمظؾطؾماظؿػضقؾ،موظزالماىرح،موٕم
ؼؽـمظؼقظـومصوضؾمععـكمؼقجدمأبدـبا،موٕمغلؿمبفمأحدـبام،موأىمسوٕممسعًمبفموٕم
ؼزلموؼغؾطم؟مأومذوسرماغؿفكمإظقؽمذطرهمٕمؼفػموٕمؼلؼطم؟م( .)1م
وظؿلطقدموجفؿفمذرعمصكمذطرمأشوظقطماظشعراءمعـماىوػؾقني مواإلدالعقنيم
عمطدـبامأغفمٕمؼلؾؿمعـمذظؽمضدؼؿموالمربدثم .م
وضدمسرضمصكمػذاماظؼلؿمظؾعضماظؼضوؼو،موأبدىمرأؼفمصقفومطوخؿالفماظشعرم
بوخؿالفماظطؾوئع،موأثرماظؿقضرمصك ماظشعر،مواألدؾقبماألعـؾ ،مواظؾدؼع،موأغفكم
ػذاماظؼلؿمبويدؼٌمسـماالدؿفاللمواظؿكؾصمواًومتيم .م
وصكماظؼلؿماظـوغك مبدأماىرجوغكمصكماظقدوريمصذطرمأنمخصؿماٌؿـؾكم
صرؼؼون:م م
أحدػؿو :مؼعؿمبوظـؼصمطؾمربدثم،موالمؼرىماظشعرمإالماظؼدؼؿماىوػؾكم
وعومدؾؽمبفمذظؽماٌـفٍ،موأجرىمسؾكمتؾؽماظطرؼؼي،موؼزسؿمأنمدوضيماظشعراءم

( )1الوساطة ص .4
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رؤبيم،موابـمػرعي،موابـمعقودة،موايؽؿماًضرى،مصنذاماغؿفكمإظبمعـمبعدػؿم
–مطؾشورموأبكمغقاسمورؾؼؿفؿم-ممسكمذعرػؿمعؾقـبوموررصًوموادؿقلـمعـفماظؾقًم
ادؿقلون ماظـودرة ،موأجراه مذبرى ماظػؽوػي ،مصنذا مأغزظً مبف مإظب مأبك ممتومم
وأضرابفمغػض مؼده،موأضلؿمواجؿفدمأنماظؼقممٕمؼؼرضقامبقؿومضط،موٕمؼؼعقامعـم
اظشعرمإالمبوظؾعد( .)1م
وعومأطـرمعـمترىموتلؿعمعـمحػَّوزماظؾغيموعـمجؾيماظرواةمعـمؼؾفٍمبعقىم
اٌؿلخرؼـ ،مصنن مأحدػؿ مؼـشد ماظؾقً مصقلؿقلـف موؼلؿفقده م ،موؼعفى معـفم
وطبؿوره م ،مصنذا مغلى مإظب مبعض مأػؾ مسصره موذعراء مزعوغف مطذب مغػلف موغؼضم
ضقظف،مورأىمتؾؽماظغضوضيمأػقنمربؿالً موأضؾمعرزأةمعـمتلؾقؿمصضقؾيمحملدثم
واإلضرارمبوإلحلونمٌقظد( .)2م
وحؽكمسـمإدقوقمبـمإبراػقؿماٌقصؾكمأغفمضولم:مأغشدتماألصؿعكم :م
ػؾمإظبمغظرةمإظقؽمدؾقؾ م
م

م

م

مصقؾبؾؽبؾقبماظصدىموؼشػكماظغؾقؾ م

م

إنمعومضؾمعـؽمؼؽـرمسـدى م
م

م

م

موطـقــــرمممــــمهىماظؼؾقؾ م

م

( )1الوساطة ص .49
( )2الوساطة ص .51
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صؼول م :موآ مػذا ماظدؼؾوج ماًلرواغك ،مٌـ متـشدغك؟ مصؼؾً م :مإغفؿوم
ظؾقؾؿفؿوم،مصؼولم:مالمجرمموآمإنمأثرماظؿؽؾػمصقفؿومزوػرم( .)1م
وظقلً ماحملوجي ماآلن معع مػمالء م– موإن مطوغقا مػؿ مأوظب مبوحملوجيم
واٌـوزسيم–مألغفؿمٕمطبصقامذعرماٌؿـؾكمبوإلغؽور م; مبؾمأغؽروامذعرمطؾمربدثم
أو معؿلخر م" مصال متشغؾـ مبفذه ماظطوئػي معودعً متـظر مبني ماٌؿـؾك موأػؾ مسصره،م
وأخر ماٌـوزسي مصك مػذا ماظرأى ،موإن م مطون ماًالف ماألطرب م ،مصنن مظؽؾ معؼومممممممممممممممممم
عؼوال"م( .)2م
واظػرؼؼماآلخرمعـمخصقمماٌؿـؾكم:مػقمعـمادؿقلـمرأؼؽمصكمإغصوفم
ذوسر ،مثؿ مأظزعؽ مايقػ مسؾك مشريه ،مودوسدك مسؾك متؼدؼؿ مرجؾ م ،مثؿ مطؾػؽم
تلخريمعـؾف;مصفقمؼلوبؼؽمإظبمعدحمأبكممتوممواظؾقرتى،موؼلقغمظؽمتؼرؼظ مابـم
اٌعؿز موابـ ماظروعك ،محؿك مإذا مذطرت مأبو ماظطقى مبؾعض مصضوئؾف ،موأمسقؿف مصكم
سداد معـ مؼؼصر مسـ مرتؾؿف ماعؿعض ماعؿعوض ماٌقتقر ،موغػر مغػور ماٌضقؿ ،موصغضقبم
ررصف،موثـكمسطػف،موصعرمخده،موأخذتفماظعزةمبوإلثؿم،موطلمنو مزوىمبنيمسقـقفم
سؾقؽماحملوجؿم( .)3م

( )1الوساطة  :الموضع السابق .
( )2الوساطة ص .52
( )3الوساطة  :المرجع السابق ص ،53

()135

النقد األدبى من العصر الجاهلى إلى العصر العباسى

وإظب مػذا ماظػرؼؼ مؼؿقجف ماىرجوغك مبؼقظف م :مخربغك مسؿـ متعظؿف معـم
أوائؾماظشعراء،موعـمتػؿؿحمبفمرؾؼوتماحملدثنيم;مػؾمخؾصمذعرمأحدػؿمعـم
ذوئؾي ،موصػو معـ مطدر موععوبي؟ مصنن مأدسقً مذظؽ موجدت ماظعقون محفقفؽ،م
واٌشوػدةمخصؿؽ;موسدغومبؽمإظبمإضعوفمعومصدرغومبفمزبورؾؿؽ،موادؿعرضـوم
اظدواوؼـمصلرؼـوكمصقفومعومضبقلمبقـؽموبنيمدسقاك،موضبفزكمإنمطونمبؽمأدغكم
علؽيمسـمضقظؽم .م
صنن مضؾً م :مضد مأسـر مبوظؾقً مبعد ماظؾقً مأغؽره ،موأوجد ماظؾػظ مبعد ماظؾػظممممممممم
المأدؿقلـفم،موظقسمطؾمععوغقفؿمسـدىمعرضقيم،موالمعبقعمعؼوصدػؿمصقققيم
علؿؼقؿيم.مضؾـو مظؽ م :مصلبقماظطقىمواحدمعـماىؿؾيم ،مصؽقػمخصمبوظظؾؿمعـم
بقـفو،مورجؾمعـماىؿوسيمصؾؿمأصردمبويقػمدوغفو م؟مصننمضؾً:مطـرمزظؾـف م،موضؾم
إحلوغف ،مواتلعً مععوؼؾف ،موضوضً مربودـف ،مضؾـو :مػذا مدؼقاغف محوضرـبا موذعرهم
عقجقدـبامممؽـو;مػؾؿمغلؿؼرئف،موغؼؾؾفمومنؿقـف،مثؿمظؽمبؽؾمدقؽيمسشرمحلـوت،م
وبؽؾمغؼقصيمسشرمصضوئؾ،مصنذامأطؿؾـومظؽمذظؽموادؿقصقؿف،موضودكماالضطرارمإظبم
اظؼؾقل مأو ماظؾفً م ،مووضػً مبني ماظؿلؾقؿ مواظعـود مسدغو مبؽ مإظب مبؼقي مذعرهم
صقوجفـوكمبف،موإظبمعومصضؾمبعدماٌؼوصيمصقوطؿـوكمإظقفم( .)1م
وظؽك مؼصؾ ماىرجوغك مإظب مػدصف مجعؾ مؼقرد مأعـؾي معـ ماظشعر -مجقدهم
وردؼؽفم -مألبكمغقاسموأبكممتومماٌشفقدمهلؿومسـدمعـمؼعرتفمبوظشعرماىدؼدم

( )1الوساطة ص .53
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وبوظشعراء ماحملدثني ،مصنذا متؼؾؾـوػؿو ممبو مهلؿو معـ محلـوت موػـوت مصؾـؿؼؾؾ م–م
وػذامػقماهلدفم–ماٌؿـؾكممبومظفمعـمعـؾمذظؽ( .)1م
ثؿمأخدمؼعرضمبعضمعومأخذمسؾكماٌؿـؾكمصكمذعره،مواغؿفكمإظبماظؼقلم
بلن ماظـؼد معرده مإظب ماظذوق مضؾؾ ماظرأى م; موأن ماظعربة ممبفؿقع ماظشعر مال مبلعـؾيم
عـف ،مودؼقان ماظرجؾ معؾكء مبوألذعور ماظؿك معبعً مايلـ معـ مأرراصف ،موأخذم
اىرجوغكمؼلققماظعدؼدمعـمػذهماألذعورم .م
ثؿ ماغؿؼؾ مظؾقدؼٌ مسـ ماظلرضوت مصلصصح مسـ مرأؼف مصقفو ،موذطر مررصًو معـم
درضوت ماٌؿؼدعني ،مثؿ مسرض مظلرضوت ماٌؿـؾك ،موصك مدؾقؾ ماظؿؿوس ماظعذر مظفم
حوولماىرجوغكماظؿؿوسماظعذرمظؾؿؿلخرؼـمعبقعـبوم،مصؼولم :م
" موعؿك مأغصػ مسؾؿً مأن مأػؾ مسصرغو،مثؿ ماظعصر ماظذى مبعدغو مأضرب مصقفم
إظب ماٌعذرة م ،موأبعد معـ ماٌذعي; مألن معـ متؼدعـو مضد مادؿغرق ماٌعوغك مودقؼم
إظقفو ،موأتك مسؾك مععظؿفو م ،موإمنو مضبصؾ مسؾك مبؼوؼو :مإعو مأن متؽقن مترطً مرشؾيم
سـفو،موادؿفوغيمبفو،مأومظؾعدمعطؾؾفو،مواسؿقوصمعراعفو،موتعذرماظقصقلمإظقفو،موعؿكم
أجفد مأحدغو مغػلف م ،موأسؿؾ مصؽره م ،موأتعى مخورره موذػـف مصك مهصقؾ مؼظـفم
شرؼؾـبو معؾؿدسـبو ،موغظؿ مبقً مضبلؾف مصردـبا مزبرتسـبو م ،مثؿ متصػح مسـف ماظدواوؼـ مٕم
طبطؽف مأن مصبده مبعقـف ،مأو مصبد مظف معـوال مؼغض معـ محلـف .موهلذا ماظلؾى مأحظرم
سؾكمغػلكموالمأرىمظغريىمبًمايؽؿمسؾكمذوسرمبوظلرضيم"( .)2م
( )1نكوص نقدية ألستاذنا الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص .117
( )2الوساطة ص .215 ،214

()137

النقد األدبى من العصر الجاهلى إلى العصر العباسى

ثؿمأغفكماىرجوغكمودورؿفمبذطرمبعضمعكخذماظعؾؿوءمسؾكمأبكماظطقىم
ربووالماظدصوعمسـفمعومادؿطوعمإظبمذظؽمدؾقال .م
وأخريـبا مميؽـ ماظؼقل مبلن ماىرجوغك مطشػ مصك مودورؿف مسـ مغوضد مبصريم
خؾري مصك مصـ ماألدب ،مخؾري ممبقاضع ماظؽؾؿ مشري مأغـو مغلفؾ مسؾقف مأغف موضع مغػلفم
وصؽرهم–مغظرـباموتطؾقؼًوم–معقضعماحملوعكمسـماٌؿـؾكم"م( .)1م
وإذا ماظؿؿلـو مظف مؼب مذظؽ مبعض ماظعذر ،مألغف مطون مبصدد ماظرد مسؾك معـم
ؼـؽرونمصضؾماٌؿـؾكم،موؼؿلخرونمبفمسـمأػؾمرؾؼؿف -مصنغـومالمغمؼدمعلوربؿفم
صك مبعض مسققب ماٌؿـؾك م ،موربووظؿف ماظؿؿوس ماألسذار مظف م" موطون مأوظب مظف مأنم
ؼشفؾفوموؼـػقفوم،موؼؽػماظـوذؽنيمسـفوم"م( .)2م
م
م
م
م
م
م
م
م
( )1انظر  :نكوص نقدية ألستاذنا الدكتور /دمحم السعدى فرىود ص .144
( )2المرجع السابق  :الموضع السابق .
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هقلماظـؼدماألدبكمإظبمبالشي م
طوغـًماظعـربمتػوضـؾمبـنيمماظشـعراءمصـكماىـقدةموايلــمبشـرفماٌعــكم
وصقؿف،موجزاظيماظؾػظموادؿؼوعؿف،موتلؾؿماظلـؾؼمصقـفمٌــموصـػمصلصـوب،موذـؾفم
صؼــورب،موبــدهمصــلشزر،موٌـــمطـــرتمدــقائرمأعـوظــفموذــقاردمأبقوتــفموٕمتؽـــمتعؾــلم
بوظؿفـقسمواٌطوبؼي،موالمهػؾمبوإلبداعمواالدؿعورةمإذامحصؾمهلـومسؿـقدماظشـعرم
وغظومماظؼصقدم()1م .م
ورمبومضرأتمعـمذعرمأحدػؿمضصوئدمعـمشريمأنمودمصقفومبقًمبدؼع،مصـنذام
وضعمذظؽمصكمضصوئدػؿ،موا تػؼمهلـؿمصـكماظؾقـًمبعـدماظؾقـًمجـوءمعقاصؼًـ مومظؾطؾـعم
سؾكمشريمتعؿدموضصد،موطونمؼلؿقلـمذظؽمعـفؿمإذامطونمغودرـبا()2م .م
صؾؿــومأصضــكماألعــرمإظبماحملــدثني،مورأوامعقاضــعمتؾــؽماألبقــوت مـمأبقــوتم
اظؾدؼعمـمعـماظغرابيموايلـ،مومتقزػومسـمأخقاتفومصكماظرذوضيمواظؾطػمـمتؽؾػقام
االحؿــذاءمسؾقفــو،مصلــؿقهماظؾــدؼع،مصؿـــمربلـــموعلــكء،موربؿــقدموعــذعقم،م
وعؼؿصدموعػرط()3م .م
وأصؾحماظؾدؼعمصـعيمهلومروادػومعـمأعـولمبشورمبـمبرد،موعلؾؿمبـماظقظقد،م
واظعؿوبك،موعـصقرماظـؿرى،موأبكمغقاس،موأبكممتوم،موابـماٌعؿز،موطونماظقاحدم
( )1الوساطة ص.34 ،33
( )2انظر  :البديع البن المعتز ،ص 1والوساطة ص. 34
( )3الوساطة ص. 34
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عـمػمالءمؼؼصدمإظبماظؾدؼعم،موؼؽـرمعـفمصكمذـعره،مظؽــفؿمٕمؼؽقغـقامدـقاءمصـكم
تؾؽماظصـعيمعـمحقٌماإلضاللمواإلطـورم،مواظلفقظيمواظؿقسر،مواظطوبعمواالووه( .)1م
وأدىمػقوممبعضماظشعراءمبفذهماألظقانموإصرارفؿمصكمتـووهلـومإظبمإػؿـولم
جوغـــىماٌعــــك،مطؿـــومأدىمبؾعضـــفؿمإظبمســـدمماالمطـــرتاثم.مجبزاظـــيماألظػـــوزم
وادــؿؼوعؿفو،مممــومحــدامبؽـــريمعـــمسؾؿـموءماظؾغــيمواألدبمإظبمأنمؼـؿصــروامظؾؼــدؼؿم
وؼؿعصؾقامظف،موأنمؼؼػقامصكموجفمطؾمجدؼـدمعقضػًـومعؿشـددـبامعؼؾؾـنيمعــمذـلنمعـوم
ؼلتكمبفماحملدثقن،معـؽرؼـمسؾقفؿمإطـورػؿمعـمأظقانماظؾدؼعموطؾػفؿمبفو .م
وإظبمجوغىمػذهماظطوئػيماظؿكمتعصؾًمظؾؼدؼؿمطوغًمػـوكمروئػـيمأخـرىم
عـماظشعراءمواظـؼودمتؿعصـىمظؾؿقـدثني،موتـؿصـرمظؾؾـدؼع،موتعـدماإلطــورمعــفمصـكم
اظشعرمتػــومصكمضروبماظؼقل،مودظقالًمسؾكمذوسرؼيماظشوسر()2م .م

ابـماٌعؿزم:م م
طونماًؾقػيماظعؾودكمسؾدمآمبـماٌعؿزم(مم296ػـ)مأحدمأغصـورماٌدردـيم
اظؾدؼعقـــي،مصـــلظػم"مطؿـــوبماظؾـــدؼعم"م،مظـــقعؾؿماظــــوسمأنماحملـــدثنيمٕمؼلـــؾؼقام
اٌؿؼدعنيمإظبمذكءمعـمأظقانماظؾدؼع،مو"أنمبشورـبا،موعلؾؿـبو،موأبـوم غـقاس،موعــم
تؼقؾـفؿم()3م،مودـؾؽمدـؾقؾفؿمٕمؼلـؾؼقامإظبمػـذماماظػــ،موظؽــفمطــرمصـكمأذــعورػؿ،م
صعرفمصكمزعوغفؿمحؿكممسكمبفذاماالدؿ،مصلسربمسـفمودلمسؾقف .م
( )1الفنون البديعية فا دائرة البحث البالغا أ .د .فوزى السيد عبد ربو عيد ص ، 21ط مطبعة الحسين اعسالمية سنة
1418ىا 1988م .
( )2المرجع السابق ص.23 ، 22
( )3تقيميم :أشبييم وسمك طريقيم ،يقال :تقيل الولد أباه  .إذا نزع إليو فا الشبو والعمل.
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ثؿمإنمحؾ قـىمبــمأوسماظطـوئكمعــمبعـدػؿمذـغػمبـفمحؿـكمشؾـىمسؾقـف،م
وتػرعمصقف،موأطــرمعــف،مصلحلــمصـكمبعـضمذظـؽموأدـوءمصـكمبعـضموتؾـؽمسؼؾـكم
اإلصراطمؤرةماإلدرافم()1م .م
وؼعدمػذاماظؽؿوبمأولمعمظػمؼؿققلمبوظـؼـدماألدبـكمإظبمبالشـي،موؼـذػىم
بعضماظؽؿوبمإظبماظؼقلمبلغفمأولمطؿوبمصكماظؾالشـيماظعربقـيمبـوٌعـكماظصـققح،م
حقٌمٕمصبووزمصكمعقضقسوتفموصـقغفمدائرةماظؾقٌماظؾالشك()2م .م
وضدمعبعمابـماٌعؿزمصكمطؿوبفمٔوغقيمسشـرمظقغـبـمو،مأرؾـؼمسؾـكمػبلـيمعـفـوم
ادؿماظؾدؼع،موػكماالدؿعورة،مواظؿفـقس،مواٌطوبؼي،موردماألسفوزمسؾكماظصدور،م
واٌذػىماظؽالعكمثؿمضررمأغفماضؿصرمسؾكمػذهماظػـقنماًؿليماخؿقورـبامعـمشـريم
جفؾممبقودـماظؽالم،موالمضقؼمصكماٌعرصي،مصؿـمأحىمأنمؼؼؿدىمبف،موؼؼؿصـرم
بوظؾدؼعمسؾكمتؾؽماًؿلـيمصؾقػعـؾ،موعــمأضـوفمعــمػـذهماحملودــمأومشريػـوم
ذقؽـبومسؾكماظؾدؼعمصؾفماخؿقوره()3م .م
أعوماظـالثيمسشـرمصــبـموماظؾوضقـيمصم ؼـدمأرؾـؼمسؾقفـومابــماٌعؿـزمربودــماظؽـالم،م
وػكم :ماالظؿػـوت،مواالسـرتاض،مواظرجـقع،موحلــماًـروج،موتلطقـدماٌـدحممبـوم
ؼشؾفماظذم،موووػؾماظعورف،مواهلزلمؼرادمبفماىد،موحلـماظؿضؿني،مواظؿعـرؼضم

( )1البديع البن المعتز ص. 1

( )2انظر :البيان العربا د /بدوى طبانو ص  ،127والفنون البديعية فا دائرة البحث البالغا أ .د  /فوزى السيد عبد
ربو ص.24
( )3انظر  :البديع البن المعتز ص .58
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واظؽـوؼــي،مواإلصــراطمصــكماظصــػي،موحلـــماظؿشــؾقف،موإســـوتماظشــوسرمغػلــفمصــكم
اظؼقاصك،موحلـماالبؿداء()1م .م

ضداعيمبـمجعػر:م م
ػــ)مصـكمطؿوبـفمغؼـدماظشـعرمسشـرؼـمظقغمـومعــم
ـب
عبعمضداعيمبــمجعػـرم(مم337
أظقانماظؾدؼع،موضدمتقاردمععمابـماٌعؿزمسؾكمدؾعيمعـفو،مواغػردمبـالثيمسشرمظقغـبـمو،م
صؿؽوعؾمهلؿومثالثقنمغقسـبو()2م .م
وعـماألظقانماظؿكمذطرػومضداعي:م م
1ـمصقيماظؿؼلقؿ:م م
مممممموػكمأنمؼؾؿدئماظشوسرمصقضعمأضلوعـبومصقلؿقصقفوموالمؼغودرمضلؿـبومعـفو،مطؼقلمغصقى:م م
صؼولمصرؼؼماظؼقممال،موصرؼؼفؿم م
م

م

م

مغعؿ،موصرؼؼمضولمـموضبؽمـمالمأدرىم م

صؾقسمصكمأضلومماإلجوبيمسـمعطؾقبمإذامدؽؾمسـفمشريمػذهمماألضلوم( .)3م
2ـماظؿؿؿقؿ:م م
وػقمأنمؼذطرماظشوسرماٌعـكمصالمؼدعمعـماألحـقالماظؿـكمتـؿؿمبفـومصـقؿف،م
وتؽؿــــؾمععفــــومجقدتــــفمذــــقؽـبومإالمأتــــكمبــــف،معـــــؾمضــــقلمغــــوصعمبـــــمخؾقػــ ـيمممممممممممممممممممممممممم
اظغـقى:م م
( )1راجع :المرجع السابق ص 58ا . 75

( )2الفنون البديعية فا دائرة البحث البالغا أ.د /فوزى السيد عبد ربو  ،ص. 25
( )3نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص  139تحقيق أ.د /دمحم عبد المنعم خفاجة .
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رجولمإذامٕمؼؼؾؾمايؼمعـفؿم م
م

م

م

موؼعطقهمسوذوامبوظلققفماظؼقارع م

صؿوممتًمجقدةماٌعـكمإالمبؼقظفم"ؼعطقه"مـمبوظؾــوءمظؾؿففـقلمـموإالمظؽـونم
اٌعـكمعـؼقصماظصقي()1م .م
وطؼقلمررصي:م م
صلؼكمدؼوركمشريمعػلدػوم م
م

م

م

مصقبماظربقعمودمييمتفــــــؿك

()2م

م

صؼقظفم"شريمعػلدػو"مإمتـوممىـقدةمعـومضوظـف،مألغـفمظـقمٕمؼؼـؾمشـريمعػلـدػوم
ظعقىمطؿومسقىمذوماظرعيمصكمضقظف:م م
م
أالمؼومادؾؿكمؼومدارمعكمسؾكماظؾؾك م
م

م

م

موالمزالمعـفالمجبرسوئؽماظؼطرم م

سوبقهمصكمػذاماظؼقل،مألنمصقفمإصلودـبامظؾدارماظؿـكمدسـومهلـو،موػـقمأنمتغـرقم
بؽـرةماٌطرم()3م .م

( )1نقد الشعر لقدامة ،ص. 144
( ) 2الكوب :المطر بقدر ما ينفع وال يؤذى ،والديمة :المطر الدائم تيما :تسيل ،و ولو :غير مفسدىا :تتميم واحتراس
لمديار من اليدم .
( )3نقد الشعر لقدامة ص ،145 ، 144و د اعتذر بعضيم عن ذى الرمة بأنو دم الدعاء ليا بالسالمة فا ولو
"اسمما" .
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صؽونمػذاماظـفٍماظذىمغفففمضداعيمصكمطؿوبمغؼدماظشعرمخطقةمجرؼؽيمظؿـدوؼـم
اظؾالشيماظعربقيموأصقلماظـؼدماألدبك()1م،موؼعدقبمػذاماظؽؿوبممضوسـدةمظؾدرادـوتماظؾالشقـيم
اظؿـــكمجـــوءتمبعـــده،مواظؿـــكمأصَّــمؾًماالػؿؿـــوممبوظشـــؽؾماألدبـــكمبوسؿؾـــورهمعظفـــرـبمام
ظؾؿضؿقن()2م.م م
ثؿمجوءمأبقمػاللماظعلؽرىم(ممم395ػـم)مصلظّػمطؿوبماظصـوسؿنيماظذىمدصعم
بوظـؼد ماألدبك مصقب ماظؾالشي مدصعي مضقؼي م ،محبقٌ مصور ماظشلن مظؾعـوؼي مبؿلظقػ ماظؽالمم
وتػـني ماظعؾورة مسؾك معو متؼؿضقف ماظصـوسي ماظؾالشقي ،ماظؿك مأتك مأبق مػالل ممبـؾفو معـم
اظؼرآنماظؽرؼؿموايدؼٌماظشرؼػ،موطالمماظعرب م– معـظقعف موعــقره م– مصك ماظؼدؼؿم
وايدؼٌمإظبمسفدهم( .)3م
وطونمأبقمػاللمواضقـبومصكمإبرازماهلدفماظذىمأراده،مصؼدمضررمصكمعؼدعيمػذام
اظؽؿوب مأن مأحؼ ماظعؾقم مبوظؿعؾؿ ،مأوالػو مبوظؿقػظ مبعد مععرصي مآ مجؾ مثـوؤه م– مسؾؿم
اظؾالشي،ماظذىمؼعرفمبفمإسفوزمطؿوبمآمتعوظبم( .)4م
ثؿمجوءماإلعوممسؾدماظؼوػرماىرجوغكم(ممم471ػـم)مصؿققلمبوظـؼدماألدبكمسبقم
اظؾالشي مهقالً مطؾريـبا م ،موذػؾً مذفرتف مبني ماظؾالشقني مسؾك مأغف مرجؾ ماظؾالشيمممممممممممممممممممم

( )1انظر تقديم األستاذ الدكتور /دمحم عبد المنعم خفاجا لكتاب نقد الشعر ص .58

( )2تاريخ النقد األدبا والبالغة حتا القرن الرابع اليجرى د /دمحم زغمول سالم  ،ص 223ط منشأة المعار باعسكندرية .
( )3نكوص نقدية ألستاذنا الدكتور  /دمحم السعدى فرىود ص . 148
( )4الكناعتين ص .9
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وضطؾفو،مبؾمسدهمطـريمعـماظؽؿوبمواظؾوحـنيمصكمعقدانماظؾالشيمواضعمػذاماظعؾؿم
وعمدلف( .)1م
وضد ماخؿؾطمأعرماظـؼدمبلعرماظؾالشيمسـمبعضماظؽؿوبم،مصصوروامالمؼػرضقنم
بقـفؿو ،موعـ مػذا ماظؼؾقؾ مطؿوب ماظؾدؼع مصك مغؼد ماظشعر مألدوعي مبـ معـؼد ،مصػكم
اٌؼدعي مؼؼقل مأدوعي م :م" مػذا مطؿوب معبعً مصقف معو متػرق مصك مطؿى ماظعؾؿوءم
اٌؿؼدعنيماٌصـػيمصكمغؼدماظشعر،موذطرمربودـفموسققبف،مصؾفؿمصضقؾيماالبؿداع،م
وظبمصضقؾيماالتؾوعم"م( .)2م
وعـ مؼطوظع ماٌقضقسوت ماظؿك متـووهلو مػذا ماظؽؿوب مصبد مأغفو م– مصكممممممممممم
عبؾؿفو م– متـدرج مهً مسؾقم ماظؾالشي م ،موععظؿفو مداخؾ مصك مسداد ماظػـقنم
اظؾدؼعي،مطؿومأنمأطـرمػذهماٌقضقسوتمضدمسرضمسرضـبومبالشقِّومخوظصـبو،موعـمذظؽم
سؾكمدؾقؾماٌـولم :م
-1مبوبمرؾؼوتماظؿطؾقؼم( .)3م
وصقف مؼؼقل م :ماسؾؿ مأن ماظؿطؾقؼ مػق مأن متؽقن ماظؽؾؿي مضد ماألخرى م،مطؿوم
ضولمآمتعوظبم:مﭐﱡﭐﳧﳨﳩﳪﳫﳬﳭﳮﳯﳰﱠم( .)4م
( )1انظ اار  :المق اااييس البالغي ااة عن ااد الج اااحظ ف ااا البي ااان والتبي ااين أ  .د  /ف ااوزى الس اايد عب ااد رب ااو  ،ص  345وتق ااديم
أ  .د  /دمحم عبد المنعم خفاجا لكتاب أسرار البالغة ص .72 ،71 ،68

( )2البااديع فااا نقااد الشااعر ألسااامة باان منقااذ ص  ، 8تحقيااق د /أحمااد أحمااد باادوى  ،د  /حامااد عبااد الحميااد ط مكااطفا
الحمبا سنة 1381ىا سنة 1961م.
( )3المرجع السابق ص .36
( )4سورة النجم  :اآليتان .44 ، 43
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وضقظفمتعوظبم:ممﱡﭐﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﱠ( .)1م
وأخػكمتطؾقؼمصكماظؼرآنم:مﱡﭐﲭﲮﲯﲰﲱﱠم( .)2م
وضولمزػريمبـمأبكمدؾؿكم :م
ظقٌمبعـرمؼصطودماظرجولم،مإذام م
مم

م

م

معوماظؾقٌمطذبمسـمأضراغفمصدصو

م()3

م

وضولمآخرمؼصػمحصوغـبوم :م
ؼلوػؿماظقجفمٕمتؼطعمأبوجؾفم م
م

م

م

مؼصونموػقمظققمماظروعمعؾذولم

()4

م

وضولمعلؾؿمبـماظقظقدم :م
المتضقؽكمؼومدؾؿمعـمرجؾم م
م

م

م

مضقؽماٌشقىمبرأدفمصؾـــؽك م

وضولمايلـماظؾصرىمصكمدسوئف م:م"ماظؾفؿمإنمتؾؿؾقـكمبـعؿيمصلذؽرم،مخريم
عـمأنمتؾؿؾقـكمبـؼؿيمصلصرب"م .م

( )1سورة الحديد  :اآلية .23
( )2سورة نوح  :اآلية .25
( )3رواية الديوان  " :ما كذب الميث "  ،وعثر  :اسم موضع .

( )4ساىم الوجو :متغيره ،األباجل  :جمع أبجل  ،وىو عرق غميظ يكون فا الرجل أو اليد .
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وظؾػرزدقمممومؼلؿقلـفماٌؿؼدعقنم :م
واظشقىمؼـفضمصكماظشؾوبمطلغفم م

ظقــــــؾمؼصقــــحمحبــــوصؿقـــفمغفورم م

وضولممأبقممتومم:م م

ضدمؼـعؿمآمبوظؾؾقىموإنمسظؿًم م
م

م

م

موؼؾؿؾكمآمبعضماظؼقممبوظـعؿ م

م

وضولماٌـصقرم:مالمدبرجقامعـمسزماظطوسيمإظبمذلماٌعصقي .م
2ـمبوبماظؿذؼقؾ()1م :م

وصقفمؼؼقلم:ماسؾؿمأنماظؿذؼقؾمػقم:مأنمتلتكمصكماظؽالممعبؾيمهؼؼمعوم

ضؾؾفوم،مطؼقظفمتعوظبم :ﭐﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ ( )2م،مثؿمحؼؼماظؽالمم

بؼقظفم:ﭐﱡﭐﳀﳁﳂﳃﳄﱠ()3م .م
وعـفمضقلماظـوبغيم :م

وظلًممبلؿؾؼمأخومالمتؾؿفم
م

وعـفم :م

م

م

م م

مسؾكمذعٌم،مأىماظرجولماٌفذبم م

صدسقام:مغزالم،مصؽـًمأولمغوزلم م
م

م

م

م

موسالممأرطؾفمإذامٕمأغزل م

( )1البديع فا نقد الشعر ألسامة بن منقذ ص .135
( )2التوبة  :آية . 111

( )3التوبة  :اآلية .111
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-3مبوبماالسرتاضم( :)1م
وصقفمؼؼقلم:ماسؾؿمأنماالسرتاضمػقمأنمتذطرمصكماظؾقًمعبؾيمععرتضيمالم
تؽقنمزائدةم،مبؾمؼؽقنمصقفومصوئدةم،معـؾمضقلماظشوسر :م
إنماظـؿوغقــــــم–موبؾغؿفــــــوم-ممممممممممممضدمأحقجًممسعكمإظبمترعبونم م
وطؼقلماٌؿـؾكم :م
وهؿؼرماظدغقوماحؿؼورمذبربم م
م

م

م

مترىمطؾمعومصقفوم–موحوذوكم–مصوغقوم م

احرتزمبؼقظفم:محوذوكم،معـمدخقلمصكماظػـوء .م
وعـفم:م م
ظقمأنماظؾوخؾنيم–موأغًمعـفؿم–م م
رأوكمتعؾؿقامعـؽماٌطوال م
م
م
م
م
م
م
م
( )1البديع فا نقد الشعر ألسامة بن منقذ ص .131
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اظؾػظمواٌعـك م
تعد مضضقي ماظؾػظ مواٌعـك مأو ماظشؽؾ مواٌضؿقن مواحدة معـ مأبرز ماظؼضوؼوم
اظؿكمأخذتمغصقؾـبومواصرـبامعـماظؿـوولمواظدراديمصكماظؼدؼؿموايدؼٌم( .)1م
وٕ مؼؿػؼ ماظـؼود مصقفو مسؾك م مرأى مثوبً مؼؽقن مععقورـبا مظؾؿػووت مأو ماظؿػوضؾم
بني ماٌـشؽني; مصؾعض ماظـؼود مؼـؿصر مىوغى ماظؾػظ ،موؼرى مأن ماظشلن مظقس مصكم
إؼرادماٌعوغك،مألنماٌعوغكمؼعرصفوماظعربكمواظعفؿك،مواظؼروىمواظؾدوىموإمنوم
ػق مصك مجقدة ماظؾػظ موصػوئف ،موحلـف موبفوئف موغزاػؿف ،موغؼوئف ،موطـرة مرالوتفم
وعوئف ،معع مصقي ماظلؾؽ مواظرتطقى ،مواًؾق معـ مأود ماظـظؿ مواظؿلظقػ ،موظقسم
ؼطؾىمعـماٌعـك مإالمأنمؼؽقنمصقابـبو،موالمؼؼـعمعـ ماظؾػظمبذظؽمحؿكمؼؽقنم
سؾكمػذهماظصػيماظؿكمتؼدعًم( .)2م
وبعضفؿ مؼـؿصر مظؾؿعـك ،موؼرى مأن ماألظػوز مخدم مظؾؿعوغك ،مواٌكدومممممممممم
– مال مذؽ م– مأذرف معـ ماًودم م م( ،)3موأن مظطقػ ماٌعوغك مػق مضوظي م ماظشعراءم

( )1انظا ار  :الحيا اوان لمج اااحظ ج 1ص  ،131والبي ااان والتبي ااين ج 1ص  ،83 ،76 ،75والش ااعر والش ااعراء ص ،24
والموازنااة لمماادى ج  1ص  ،429 ،421وعيااار الشااعراء ص  ،21وأس ارار البالغااة ج 1ص  ، 124ومقاادم شاارح دي اوان
الحماس ااة لممرزو ا ااا ج  1ص  ،9واتجاى ااات النقا ااد األدبا ااا العرب ااا ص  ،228و ضا ااايا النقا ااد األدب ااا الحا ااديث ألسا ااتاذنا
ال اادكتور /دمحم الس ااعدى فرى ااود ص  ،26وف ااا مح اايط النق ااد األدب ااا ألس ااتاذنا ال اادكتور إبا اراىيم عم ااا أب ااو الخش ااب ص ،55
واالعتذاريات فا الشعر العربا حتا نياية العكر العباسا ( رسالة دكتوراه) لممؤلف ص .262
( )2الكناعتين لممدى ص .66 - 63
( )3الخكائص البن جنا  ،ج  2ص  221تحقيق  /دمحم عما النجار ،ط عالم الكتب -بيروت .
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ضؾ ماعرؤ ماظؼقس مسؾك مدوئر مذعراءممممممممممم
ورؾؾؿفؿ ،موبفذه ماًؾي مدون مدقاػو مصُ ِّ
اىوػؾقيم( .)1م
وعـفؿمعـمؼؼػمعقضػومودطًومصؾؿمؼػصؾمبقـفؿو،موٕمؼػضؾمأحدػؿومسؾكم
اآلخر موذؾففؿو مبوظروح مواىلد ،مصوسؿرب ماظؾػظ مجلدـبا مروحف ماٌعـك ،مال مشـكم
ألحدػؿومسـمصوحؾفم( .)2م
وػذامعومأعقؾمإظقفم،مألنماظؽالممإذامخالمعـماٌعوغكماىقدةمطونمطوظطؾؾم
األجقفمالمصوئدةمصقفم،موالمروئؾمعـمورائفمم( .)3م
طؿومأنماظشوسرمأوماألدؼىمإذامأتكمبوٌعـكماىقدمصكمتلظقػمدقكءموظػظم
ردىء مذػى مبطالوة مععـوه م ،موأصلده موسؿوه م م( .)4مصال ماظؾػظ موحده مصبدىمممممممممم
والماٌعـكموحدهمؼغـكموإمنومؼلؿقماظؽالمموؼرتػعمضدرهمبفؿومععـبو .م
مرأىماإلعوممسؾدماظؼوػرم :مجوءماإلعوممسؾدماظؼوػرمصقجدمأعوعفمصرؼؼنيم:مصرؼؼمميقؾمإظبمجوغىماظؾػظم
بوسؿؾورمأنماىؿولمراجعمإظقف.مواظػرؼؼماآلخرمميقؾمإظبمجوغىماٌعـكم،موصبعؾفم
عـوطماظؿػوضؾمواظؿػووت،مصؾدأمسؾدماظؼوػرم– مصكمطؿوبفمدالئؾماإلسفوزم– مبـؼضم
اظـظرتني م ،م" موصـد مرأى معـ مصبعؾ معدار ماظؾالشي مسؾك ماظؾػظ مأو مسؾك ماٌعـك،م
ورأى مأغفو مإمنو مػك مصك ماظعالضي مبني ماألظػوز مصك ماظعؾورات موبني ماٌعوغك ،مأى مصكم
( )1الموازنة ج  1ص .421
( )2انظر  :العمدة ج  1ص .124
( )3انظر  :فا محيط النقد األدبا أ  .د إبراىيم عما أبو الخشب ص.111
( )4انظر  :الموازنة لممدى ج  1ص .325
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ررؼؼيمغظؿماظؽالم،موأطدمأنمظقسماظغرضمبـظؿماظؽؾؿمأنمتقاظًمأظػوزفومصكماظـطؼ،م
بؾمأنمتـودؼًمدالظؿفوموتالضًمععوغقفومسؾكماظقجفماظذىماضؿضوهماظعؼؾم( .)1م
صوظـظؿم–مصكمرأؼفم–مػقمأنمتضعمطالعؽماظقضعماظذىمؼؼؿضقفمسؾؿماظـقق،م
وتعؿؾمسؾكمضقاغقـفموأصقظف،موتعرفمعـوػففماظؿكمغففًمصالمتزؼغمسـفو،موهػظم
اظردقمماظؿكمرمسًمظؽمصالمدبؾمبشكءم( .)2م
وممومؼـؾغكمأنمؼعؾؿفماإلغلونموصبعؾفمسؾكمذطر،مأغفمالمؼؿصقرمأنمؼؿعؾؼم
اظػؽرممبعوغكماظؽؾؿمأصرادـبامذبردةمعـمععوغكماظـقق،مصالمؼؼقممصكموػؿموالمؼصحم
صك مسؼؾ ،مأن مؼؿػؽر معؿػؽر مصك مععـك مصعؾ معـ مشري مأن مؼرؼد مإسؿوظف مصك مادؿ،ممممممممممممم
والمأنمؼؿػؽرمعؿػؽرمصكمععـكمادؿمعـمشريمأنمؼرؼدمإسؿولمصعؾمصقف،موجعؾفمصوسالم
ظفمأومعػعقالًم،مأومؼرؼد مصقفمحؽؿومدقىمذظؽ معـماألحؽوم،معـؾمأنمؼرؼدمجعؾفم
عؾؿدأ،مأومخربـبا،مأومصػيمأومحوالًمأومعومذوطؾمذظؽ .م
صنغؽ مإذا مصؽرت مصك ماظػعؾني مأو ماالمسني م ،مترؼد مأن مدبرب مبلحدػؿو مسـم
اظشكء مأؼفؿو مأوظب مأن مدبرب مبف موأذؾف مبغرضؽ؟ معـؾ مأن متـظر :مأؼفؿو مأعدحمممممممممم
أو مأذم؟ مأو مصؽرت مصك ماظشقؽني مترؼد مأن متشؾف ماظشكء مبلحدػؿو مأؼفؿو مأذؾف مبف؟م
طـًمضدمصؽرتمصكمععوغكمأغػسماظؽؾؿ،مإالمأنمصؽركمٕمؼؽـمإالمعـمبعدمأنم
تقخقًمصقفومععـكمعـمععوغكماظـقق،موػقمأنمأردتمجعؾماالدؿماظذىمصؽرتم
صقفمخربـبامسـمذكءم،مأردتمصقفمعدحـبومأومذعـبومأومتشؾقفـبومأومشريمذظؽمعـماألشراض،م
( )1تقديم األستاذ الدكتور  /دمحم عبد خفاجا ألسرار البالغة ص.41
( )2دالئل اععجاز ص .81
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وٕ موه مإظب مصعؾ مأو مادؿ مصػؽرت مصقف مصردـبا ،موعـ مشري مأن مطون مظؽ مضصد مأنم
وعؾفمخربـبامأومشريمخربمم( .)1م
وإنمأردتمعـوالًمصكذمبقًمبشورم:م م
طلنمعـورماظـؼعمصققمرؤودـوم م
م

م

م

موأدقوصـومظقؾمتفووىمطقاطؾف م

م

واغظرمػؾمؼؿصقرمأنمؼؽقنمبشورمضدمأخطرمععوغكمػذه ماظؽؾؿمبؾوظفمأصرادـبام
سورؼيمعـمععوغكماظـقق ماظؿكمتراػومصقفو،موأنمؼؽقنمضدمأوضعم"مطلنم"مصكمغػلفم
عـمشريمأنمؼؽقنمضصدمإؼؼوعماظؿشؾقفمعـفمسؾكمذكء،موأنمؼؽقمنمصؽرقبمصكم"معـورم
اظـؼع" معـ مشري مأن مؼؽقن مأراد مإضوصي ماألول مإظب ماظـوغك م ،موصؽر مصك م" مصققم
روؤدـو" معـ مشري مأن مؼؽقن مضد مأراد مأن مؼضقػ مصقق مإظب ماظرءوس ،موصكمممممممممممممممممم
" ماألدقوف" معـ مدون مأن مؼؽقن مأراد مسطػفو مبوظقاو مسؾك معـور م ،موصك ماظقاو معـم
دون مأن مؼؽقن مأراد ماظعطػ مبفو ،موأن مؼؽقن مصؽر مصك م" ماظؾقؾ م" معـ مدون مأنم
ؼؽقن مأراد مأن مصبعؾف مخربـبا مظؽلن ،موصك م" متفووى مطقاطؾف" معـ مدون مأن مؼؽقنم
أرادمأنمصبعؾمتفووىمصعالً مظؾؽقاطى،مثؿمصبعؾماىؿؾيمصػيمظؾقؾم،مظقؿؿ ماظذىم
أراد معـ ماظؿشؾقف؟ مأم مٕمدبطر مػذه ماألذقوء مبؾوظفمإال معرادـبا مصقفو مػذه ماألحؽومم
واٌعوغكماظؿكمتراػومصقفوم؟م( .)2م

( )1دالئل اععجاز ص.411 ،411
( )2دالئل اععجاز ص .412 ،411
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وػؾمؼؼع مصك موػؿموإنمجفد،مأنمتؿػوضؾماظؽؾؿؿونماٌػردتونم،معـمشريم
أن مؼـظر مإظب معؽون متؼعون مصقف معـ ماظؿلظقػ مواظـظؿ مبلطـر معـ مأن متؽقن مػذهم
علظقصي معلؿعؿؾي ،موتؾؽ مشرؼؾي موحشقي؟ مأو مأن متؽقن محروف مػذه مأخػ م،م
واعؿزاجفومأحلـ،موممومؼؽدماظؾلونمأبعد؟ م
وػؾمودمأحدـبامؼؼقلم:م"ػذهماظؾػظيمصصققيم"،مإالموػقمؼعؿربمعؽوغفومعـم
اظـظؿم،موحلـمعالءعيمععـوػومٌعوغكمجوراتفو،موصضؾمعماغلؿفومألخقاتفو؟ م
موػؾ مضوظقا م :مظػظي معؿؿؽـي ،موعؼؾقظي م ،موصك مخالصف م :مضؾؼي م ،موغوبقي،م
وعلؿؽرػيمإالموشرضفؿمأنمؼعربوامبوظؿؿؽـمسـمحلـماالتػوقمبنيمػذهموتؾؽم
عـمجفيمععـوػؿو،موبوظؼؾؼمواظـؾقمسـمدقءماظؿالؤم،موأنماألوظبمٕمتؾؼمبوظـوغقيم
صكمععـوػو،موأنماظلوبؼيمٕمتصؾحمأنمتؽقنمظػؼًومظؾؿوظقيمصكمعمداػو؟م( .)1م
وخالصيمعومؼؼررهمسؾدماظؼوػرمػقمم( .)2م
1ـمأغفمالمصصؾمبنيماألظػوزموععـوػوم،موالمبنيماظصقرةمواحملؿقى،موالمبنيم
اظشؽؾمواٌضؿقنمصكماظـصماألدبك .م
2ـمأن ماظؾالشيمصكماظـظؿم،مالمصكماظؽؾؿوتمعػردة،موالمصكمذبردماٌعوغك،م
واظؾوحٌمسـماإلسفوزمسؾقفمأنمؼؿؾعفمصكماظـظؿموحده .م
3ـمأنماظـظؿمػقمعراسوةمععوغكماظـققمموأحؽوعفموصروضفمووجقػفمصقؿومبنيم
ععوغكماظؽؾؿ.م م
( )1دالئل اععجاز ص .45 ،44
( )2تقديم األستاذ الدكتور  /دمحم عبد المنعم خفاجا ألسرار البالغة ص .82
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أػؿماٌصودرمواٌراجع م
1ـ ماووػوت ماظـؼد ماألدبك ماظعربك ،مظألدؿوذ ماظدطؿقر /مربؿد ماظلعدىم
صرػقدم،طم.مدارماظطؾوسيماحملؿدؼيم1980-1400م .م
2ـ مأدرار ماظؾالشي مظإلعوم مسؾد ماظؼوػر ،مهؼقؼ مأ م .مد م /مربؿد مسؾد ماٌـعؿم
خػوجكم،مغشرمعؽؿؾيماظؼوػرةم1399ػـم-م1979م .م
3ـ مأصقل ماظـؼد ماألدبك م ،مظألدؿوذ مأغبد ماظشوؼى ،مط م .ماظـفضي ماٌصرؼيم
1973م .م
4ـماألشوغكم،ألبكماظػرجماألصػفوغك،مطمعطؾعيماظؿؼدمممبصرم .م
5ـماألعوظبم،مألبكمسؾكماظؼوظب،مطماهلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوبم1975م .م
6ـ ماظؾقون مواظؿؾقني مظؾفوحظ م ،مهؼقؼ ماألدؿوذ م /مسؾد ماظلالم مػورون م،مممممممممممممممممم
طمدارماىقؾمبريوتم .م
7ـمعبفرةمأذعورماظعربم،مألبكمزؼدماظؼرذك،مطمدارمصودر،مبريوتم .م
8ـمدالئؾماإلسفوزم،مظإلعوممسؾدماظؼوػرم،مهؼقؼماألدؿوذم/مربؿقدمذوطر،م
غشرمعؽؿؾيماًونكم1984م .م
9ـمدؼقانماٌعوغكم،مألبكمػاللماظعلؽرى،مطمدارماىقؾ،مبريوتم .م
10ـمروحماٌعوغك،مظألظقدك،مطماٌرطزماإلدالعكم،مغشرمعؽؿؾيمدارماظرتاث .م
11ـماظشعرمواظشعراء ،مالبـمضؿقؾي ،متؼدؼؿماظشقخمحلـممتقؿ،معراجعيمربؿدم
سؾدماٌـعؿماظعرؼون،مطمدارمإحقوءماظعؾقم،مبريوتم1987م .م
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12ـ ماظعؿدة مالبـ مرذقؼ ،مهؼقؼ ماألدؿوذ م /مربؿد مربقك ماظدؼـ مسؾدم
ايؿقد،مطمدارماىقؾ،مبريوت .م
13ـماظػـقنماظؾدؼعقيمصكمدائرةماظؾقٌماظؾالشك ،مأم.مدم/مصقزىماظلقدمسؾدم
ربف،مطمعطؾعيمايلنيماإلدالعقي .م
14ـ مضضوؼو ماظـؼد ماألدبك مايدؼٌ ،مظألدؿوذ ماظدطؿقر /مربؿد ماظلعدىم
صرػقدمزػرانمطم.معطؾعيمزػرانم1968م .م
15ـمربوضراتمصكماظـؼدماألدبك،مأم.د/مربؿدمسرصيماٌغربك،مطماٌمظػ .م
16ـمععوٕمسؾكمررؼؼماظـؼدماظؼدؼؿ،مد/مرجوءمسؾدماٌـعؿمجربم،مغشرمعؽؿؾيم
اظشؾوبمبوظؼوػرةم .م
17ـماٌؼوؼقسماظؾالشقيمسـد ماىوحظمصك ماظؾقون مواظؿؾقني ،مأم.مد م/مصقزىم
اظلقدمسؾدمربفمسقد،مطم.مدارماٌعورفم1983مم .م
18ـماٌقازغي،مظآلعدى،مهؼقؼماظلقدمأغبدمصؼرم،مطم.مدارماٌعورفم .م
19ـماٌقذح،مظؾؿرزبوغك،مهؼقؼمسؾكمربؿدماظؾفووى،مط.مدارماظػؽرم .م
20ـ مغؼد ماظشعر ،مظؼداعي مبـ مجعػر ،مهؼقؼ مأ م .مد م /مربؿد مسؾد ماٌـعؿم
خػوجك،ممطم.معؽؿؾيماظؽؾقوتماألزػرؼيم1980م .م
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21ـ مغصقص مغؼدؼي مأ م .مد /مربؿد ماظلعدى مصرػقد ،مط م .مدار ماظطؾوسيم
احملؿدؼيم1395ػـ-م1975م .م
22ـماظـؼدماٌـففكمسـدماظعرب ،مأم.مد/مربؿدمعـدور ،مطمدارمغفضيمعصرمم،م
1969م .م
23ـماظقدوريمظؾؼوضكماىرجوغك،مهؼقؼمربؿدمأبقماظػضؾمإبراػقؿ،مسؾكم
ربؿدماظؾفووىم،غشرماٌؽؿؾيماظعصرؼيم،مبريوتم .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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صفرسماٌقضقسوت م

اظصػقي م

اٌقضقع م
عؼدعي م

م

متفقد م

م

عػفقمماظـؼد م

م

اظـوضدموعومؼشرتطمصقف م

م

اظذوقماألدبك م

م

اظػصؾماألولم:ماظـؼدمصكماظعصرماىوػؾك م

م

عظوػرماظـؼدموعـفففمصكماظعصرماىوػؾك م

م

اظػصؾماظـوغكم:ماظـؼدمصكمسصرمصدرماإلدالم م

م

عقضػماإلدالممعـماظشعر م

م

اظـؾكممغوضدـبا م

م

اظرؤؼيماظـؼدؼيمسـدمأصقوبماظردقلمموخؾػوئفماظراذدؼـ م

م

رؾقعيماظـؼدموعومررأمسؾقفمعـمعؼوؼقسمصكمسصرمصدرماإلدالم م م
اظػصؾماظـوظٌ:ماظـؼدمصكماظعصرماألعقى م
م
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م

النقد األدبى من العصر الجاهلى إلى العصر العباسى

اظصػقي م

اٌقضقع م
سقاعؾمازدػورهم م

م

اووػوتماظـؼدمصكماظعصرماألعقى م

م

اظػصؾماظرابعم:ماظـؼدمصكماظعصرماظعؾودك م

م

سقاعؾمازدػورماظـؼدمصكمػذاماظعصرم م

م

اظـؼدماٌـففك م

م

اآلعدىموعـفففمصكمطؿوبماٌقازغي م

م

اظقدوريمظؾؼوضكماىرجوغك م

م

هقلماظـؼدماألدبكمإظبمبالشي م

م

اظؾػظمواٌعـك م

م

أػؿماٌصودرمواٌراجع م

م

صفرسماٌقضقسوت م

م

م
م
م
م
م
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