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 (3) 

مؿظرحقآماظرغبـمابلؿم

مؼدعيع

م

ٓمربماظعوٌني،مواظصالةمواظلالممسؾكممخومتمأغؾقوئفموردؾفمربؿدمايؿدم

مابـمسؾدمآ،موسؾكمآظفموصقؾفموعـممتؾعمػداهمإظبمؼقمماظدؼـ.

مدم،،،ــــوبع

اظعصرماىوػؾكمحؿكم،متؿـوولماظـؼدماألدبكمعـمربوضراتمذبؿقسيمصفذه

سربكمضشقى،موغلؼًمبفومسـممبإخراجفومصكمثقمسؾكمؾًسؿوضدم،ماظعصرماظعؾودك

ممشقاي موعو مطودتمأواظؿعؼقد، ضقػمإظبماظـؼدماألدبكمعـمصؾلػوتماسبرصًمأو

تـقرفمبفمسـمعلورهماظصققح،موععمأغكمالمأغؽرمربووظيماالدؿػودةمبعؾقمماظـػسم

واالجؿؿوعمواىؿول،موعومترجؿمسـماآلدابماألخرىمصنغكمأؤطدمسؾكمأنمؼظؾم

مطبدم معو مغطوق مأو ماظـؼدؼيمذظؽمصكمحدود مأدبـومم،اظؼضوؼو مورؾقعي مؼؿػؼ ومبو

موأؤطدمأنمػذهماٌذاػىماظـؼدؼي ماظغربم،اظعربك، "مإمنومماظؿكمغشلتمصكمدغقو

"موأغـومإنمجوزمظـومأنممهلؿمالمظـومظغربقنيمالمعذاػؾـو،موأغفومأغشؽًػكمعذاػىما

مظ مصبقز مصؾقس معؿلدبقـو مإظب مصكغـؼؾفو مغرخصمهلؿ مأن مةؿقوطوطمربوطوتفومـو

ماظؾفؿماظؼرو مغؼدى، مطؿؼقوس مايدؼٌ مأدبـو مسؾك مغػرضفو مأن مظـو مصبقز موال مممممممممممد،
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أنمم–حبولمعـماألحقالمم–إالمسؾكمأدبمعـمؼؿؾـوػوموؼصطـعفو،مثؿمالمصبقزمظـوم

غطؾؼفومسؾكماألدبماظعربكمضؾؾمػذاماظعصرمايدؼٌ"م
(1)

 .م

قمًمصقؿومضصدت،موآمعـموراءماظؼصدموػؼصغكمألرجقمأنمأطقنمضدموإو

محلؾـوموغعؿماظقطقؾ.

ماظدطؿقر/مربؿدماظلعدىم مإظبماظقاظدماظؽرؼؿماألدؿوذ مبوظشؽر مأتقجف طؿو

ماظذىمزادغكمعبقاًل مصشفعـكمسؾكممصرػقد، مإظبمععروف، موععروًصو إظبمعبقؾ،

مإظبمممممممممممممممممممممم معطؿؽــبو مآعــبو مجعؾـك مممو مبرسوؼؿف، مومشؾفو ماحملوضرات، مػذه طؿوبي

أطـرتماإلصودةمعـمآرائفموطؿؾف،مصوظقظدمصـعيمأبقف،موعـممعومأطؿى،موإنمطـًمضد

مخريمأ موجزاهمسـو مصكمسؿره، مصؾوركمآمصكمصضقؾؿفموأعدمظـو مزؾؿ، ذؾفمأبوهمصؿو

ماىزاء.

م

مم

م

م

م

م

م

                                                           

 م. 1973طبعة المؤلف سنة  3المذاىب النقدية بين النظرية والتطبيق ألستاذنا الدكتور/ دمحم السعدى فرىود ص  (1)
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 (5) 

 دــهيــمـت
م

معػفقمماظـؼد

مسؾكمسدةمععون،مأػؿفومصكمػذاماٌؼومم:مم-صكماظؾغيم-ؼطؾؼماظـؼدم

مؿققز:مؿورمواظؾـماالخؿ1

فموغؼدمؽظقكؿربه،مأومظقؿقزمجقدهمعـمردؼمهؼدماظشكءمغؼدام:مأىمغؼرؼؼولم:مغ

ماظدراػؿمواظدغوغريموشريػومغؼداموتـؼودا:معقزمجقدػومعـمردؼؽفومم
(1)

م.

واظـؼدمواظؿـؼودم:ممتققزماظدراػؿمومإخراجماظزؼػمعـفو،موعـفمضقلماظشوسر
(2)

م.

متـػكمؼداػومايصومصكمطؾمػوجرةم

مقورؼػغػكماظدغوغريمتـؼودماظصممممم

ماظعقىمواالغؿؼوص:م-2

ؼؼولم:مصالنمؼـؼدماظـوس:مأىمؼعقؾفؿموؼغؿوبفؿ،موصكمحدؼٌمأبكماظدرداءم

مواشؿؾؿفؿم مسؾؿفؿ مإن موععـوه: مترطقك، مترطؿفؿ موإن ماظـوسمغؼدوك، مغؼدت مإن "

مسق مسـ مطػػً موإن مصـقعؽ، ممبـؾ مسقؾؽمممممؾضوبؾقك مسـ مطػقا موترطؿفؿ فؿ

                                                           

 المعجم الوسيط: مادة " نقد ". (1)

بيو حركااة النا ااة فااا الحكااا بحركااة الكاايارفة فااا النقااود شاام، وفااا البياات تيفااا الاادراىنويااروى  ،المسااان : مااادة " نقااد" (2)
 .8اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور/ دمحم السعدى فرىود ص  :انظر ،المعدنية
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م وترطقك
(1)

م م" م: مأؼضـبو مصكمػذا موضوظقا مواظؿعدؼيما، م، مسؾكمضوئؾف" غؿؼدمصالنماظشعر

بوىورمتشعرمبوظعقىم،مواظعقىمظقنمعـمأظقانمايؽؿموعـماظـؼودمعـمؼؼصرمسؿؾفم

معؿعدد مإظبمػذا مواظدواصع ماٌعـك، مػذا مصةسؾك مسؾقفمؿ: ممتؾك معـ ماظـؼود ـ

إدراكماحملودـمواٌزاؼوممـامساىراح،موعـفؿمعـمؼؽقمنمضوصرـبرؾقعؿفمأنمؼـؽلم

ماظصق مغؼدؼي،موأوجف مبغصف ماظلقؼي مشري ماألدبقي ماألسؿول متصقؾف معـ موعـفؿ اب،

حؿكموؿـى،موعـفؿمعـمصبووزممئؼرشىمصكمإزفورماألخطوءمواٌلووموعـفؿمعـ

عفؿومم–مهػيمصكماظرأىمواالووهم،موػذاحملودـمظؽـرتفومإظبمإبرازموجقهماٌكوظ

مإظبماألدبم مؼم–طـرتمصكمأىمسؿؾمؼلؿقؼمغلؾؿف مإظبمجوغىمعو قؼمؿلضؾقؾي

واٌدؼحم"ممظرؼؼاظؿ
(2)

م.

ػقمأغلىماٌعوغكمم–االخؿؾورمواظؿؿققزمم–سؾكمأنماٌعـكماظؾغقىماألولم

موصكم م، مغوحقي معـ مايدؼٌ ماالصطالح مصك ماظـؼد مطؾؿي معـ مبوٌراد وأظقؼفو

ماٌؿؼدعنيمعـمغوح مععـكماظػقصمواٌقازغيمقاصطالحمأطـر مصننمصقف يمأخرى;

واظؿؿققزموايؽؿ
(3)

م.

مأعرماظـؼدماألدبكم،مصؾـعرضمععـوهمصكماالصطالح.فموػقمعومؼؼقممسؾق

م

م

م

                                                           

 انظر المسان : مادة " نقد ". (1)

 .12، 11اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور / دمحم السعدى فرىود  ص  (2)

 .115أكول النقد األدبا لألستاذ / أحمد الشايب ص  :انظر (3)
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 (7) 

ماظـؼدمصكماالصطالحم:

مبؾقونم مسؾقفو مايؽؿ مثؿ م، موهؾقؾفو موتػلريػو ماألسؿولماألدبقي مدرادي ػق

مضقؿؿفومودرجؿفو
(1)

م.

،موإخراجماظزؼػمعـفمفوردؼؽمهٌعرصيمجقدمه:ممتققزماألدبموغظرأومػقمم
(2)

م.

وػذاماظؿؿققزمؼؼؿضكم
(3)

م:

مهؾقؾماألدب،مأىمتػلريهموطشػمحققؼؿفم.مأواًلم:

ثوغقـبوم:متؼقميفمووضعفمصكماٌـزظيماألدبقيمؼلؿقؼفوم،موايؽؿمسؾقفمبوىقدةم

مأوماظرداءة.

ماظـوضدموعومؼشرتطمصقفم:

مترجعمصكمؿَّؼشرتطماظؽ مظؽـفو مطـرية، ماظـؼدمذروًرو وبمصقؿـمؼؿصدىمألعر

معبؾؿفومإظبمأعرؼـم:

م)أ(ماًربةمواظدربي.

ماٌدارديموطـرةماظؿقصقؾ.)ب(مرقلم

م

م

                                                           

 .116، 115ص  أكول النقد األدبا :انظر (1)

 .11، 11دمحم السعدى فرىود ص اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور /  (2)

 .12المرجع السابق ص  (3)
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مأواًلم:ماًربةمواظدربيم:

مإظقفؿمصكمخصوئصفوم مأػؾمؼرجع مظؽؾمصـوسي ؼؼقلماظؼوضكماىرجوغك:

وؼلؿظفرممبعرصؿفؿمسـدماذؿؾوهمأحقاهلو
(1)م

م.

مؼ مصـوسي مواظشعر ماظعؾؿ مأػؾ مورقلمعرصفو مخبربتفؿ، مطقغقا ماظذؼـ بف،

مإؼوه، مممموردؿفؿ مظف معداردؿفؿ مأدبقِّم–وطـرة مسؾكمتذوضفمذوًضو ماظؼدرة مؼعطقفؿ و

وغؼده
(2)

م"مظؾشعرمصـوسيموثؼوصيمؼعرصفومأػؾماظعؾؿ:مبؼقظفم،موػذامعومضررهمابـمدالمم

ػؼفماظقد،مـعومتػؼفماألذن،موعـفومـطلوئرماظصـوسوت،مصؿـفومعومتـؼػفماظعنيموعـفومعومت

موزنمدونم مأو مواظقوضقتمالمؼعرفمبصػي موعـمذظؽماظؾمظم ماظؾلون، مؼـؼػف معو وعفو

ٌعوؼـيمممـمؼؾصره،موعـمذظؽماىفؾذةا
(3)

ومؿبوظدؼـورمواظدرػؿمالمتعرفمجقدتفم

م"،موؼعرصفماظـوضدمسـدماٌعوؼـي..مبؾقن،موالمعس،موالمررازم،موالمجس،موالمصػيم
(4)

م

مصكم مايؽؿ موؼرد مواظؼقون، مواظرضقؼ مبوظـكقؾ ماألعـؾي مؼضرب مدالم مابـ وعضك

مذظؽمطؾفمإظبمأػؾماًربةمواظعؾؿمبفم.

متػصقالمبؼقظفم:وآلعدىمصلطدمعومضررهمابـمدالم،موزادهموضقحـبوموجوءما

دونمدؾقؿونمعـمطؾمسقى،معقجقدمصقفؿومدوئرمرؽبأالمترىمأغفمضدمؼؽقنمَص

مبػرقم ماآلخر معـ مأصضؾ مأحدػؿو موؼؽقن مواظـفوبي، مواىقدة ماظعؿؼ مممممممممممسالعوت

مالمؼعؾؿفمإالمأػؾماًربةمواظدربيماظطقؼؾيم.

                                                           

 ، تحقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم ، وعما دمحم البجاوى ط . بيروت. 111الوساطة لمقاضا الجرجانا ص  (1)

 .15نكوص نقدية ألستاذنا الدكتور/ دمحم السعدى فرىود  ص : انظر  (2)

 الجيبذة : الخبرة . (3)

 .118ص  1، والعمدة ج5ص  1اء البن سالم "جطبقات فحول الشعر  (4)
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 (9) 

ماظؾ ماىورؼؿون ماظقصػ،موطذظؽ مصك ماٌؿؼوربؿون ماىؿول، مصك ورسؿون

صبعؾمبقـفؿوممؿكرقمبقـفؿوماظعوٕمبلعرماظرضقؼ،محضدمؼػم–اظلؾقؿؿونمعـمطؾمسقىم

معـمأؼـمصضؾًمأغًمػذهماىورؼيمسؾكمصكماظـؿـمصضالمـبطؾريـب مضقؾمظفم: مصنذا ا،

ماظػرسمسؾكمصوحؾف؟مٕمؼؼدرمسؾكمس ؾورةمتقضحمأخؿفو؟موعـمأؼـمصضؾًمػذا

م،مورقلمعالبلؿف.ؾمواحدمعـفؿومبطؾعف،موطـرةمدربؿفطمفعرصؼؿو،موإمنوماظػرقمبقـف

مأػؾماظعؾؿم مصقعؾؿ مؼؿؼوربماظؾقؿونماىقدانماظـودران، مضد وطذظؽماظشعر،

بصـوسيماظشعرمأؼفؿومأجقدمإنمطونمععـوػؿومواحدـبا،مأومأؼفؿومأجقدمصكمععـوهمإنم

مطونمععـوػؿومزبؿؾًػو.

ماأل مربؿد مدلظـك م: ماٌقصؾك مإدقوق معؿؼوربني،ممممممممممضول مذعرؼـ مسـ عني

موػؿوم مسؾكمػذا مصؼولمعـمأؼـمصضؾًمػذا مصوخرتت، مأحدػؿو، ماخرت م: وضول

عؿؼوربون؟مصؼؾً:مظقمتػووتومألعؽــكماظؿؾقنيم،موظؽـفؿومتؼوربو،موصضؾًمػذامبشكءم

متشفدمبفماظطؾقعيموالمؼعربمسـفماظؾلون.

مقسرفمبؽـرةماظـظرمصكماظشعرمواالرتودؾقؾمعـم ورقلماٌالبليموضمبفم،

كمظفمبوظعؾؿمبوظشعر،مواٌعرصيمبلشراضف،موإنمؼلؾؿمظفمايؽؿمصقف،مضػقمأنمؼؼم-ظف

طونمموؼؼؾؾمعـفمعومؼؼقظف،موؼعؿؾمسؾكمعومميـؾف،موالمؼـوزعمصكمذكءمعـمذظؽ،مإذ

مصقفو،م مطبوصؿفؿ موال مصـوسؿفؿ مصـوسي مطؾ مألػؾ مؼلؾؿ مأن ماظقاجى معـ ممممممممممعو

رقلماظدربيمواٌالبليموؾفؿمغظريـبامصكماًربةموالمؼـوزسفؿمإالمعـمطونمعـ
(1)

م.

                                                           

، الطبعااة م1992بتكاار ، تحقيااق الساايد أحمااد كااقر ط دار المعااار  ساانة  414، 412ص  1الموازناة لمماادى، ج (1)
 الرابعة.
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مثوغقـبوم:مرقلماٌدارديموطـرةماظؿقصقؾم:م

م مبوألدب، ًٌو موسو ؼطؾىمعـفمأنمؼؽقنموؼطؾىمعـماظـوضدمأنمؼؽقنمأدؼؾـبو

مصكمبعضماأل مؼؾزعف مضد مألنمغؼده مؼؾؾسمثقبماألدؼىأدؼؾـبو; ظقعرفممحوؼنيمأن

عـمضقؿؿفمماظذىمؼزغفمظف،مأومؼعطقفمعؼدارمعومسوغوهماألدؼىمصكمدؾقؾمػذاماظـص

ايلـمأوماظؼؾح،موظريىمسؾكمضقءمذظؽمطؾفمإنمطونمصكماإلعؽونماظزؼودةمسؾكم

موؼطؾىم مبوألدبمالمأدجفدهماظذىمبذظفمأممالم. ًٌو موطػك،مؾـبؼعـفمأنمؼؽقنمسو و

ااًلمصكماظرأىم،موإغصوًصومصكماسؿدوم،يؽؿعبعفمصبعؾمظفمبصرـبامبوألنمسؾؿفماظذىم

قيم"مضاظؼ
(1)

م.مم

م مصعؾقف أنمؼؾؿمم-سؾكمأضؾمتؼدؼرم–صننمٕمؼلؿطعماظـوضدمأنمؼؽقنمأدؼؾـبو

مإٌوعـبومجقدـبامبلدواتمصـوسؿفمواظؿكمذطرمابـمرؾورؾومعـفو:

مظػـ مواظرواؼي ماإلسراب، مصفؿ مصك مواظرباسي م، ماظؾغي مسؾؿ مصك ماظؿقدع منق"

مبلؼوم مواٌعرصي موعـوظماآلدابم، موعـوضؾفؿ مواظقضقؾاظـوسموأغلوبفؿ، م، فمسؾكمفؿ

فمصكمطؾمصـمضوظؿفماظعربمقغبمصكمتلدقسماظشعرمواظؿصرفمصكمععوعذاػىماظعر

صقفم...م"م
(2)

م.

وأؼِّومطونماألعرمصالبدمظؾـوضدمعـماألعقرماآلتقيم
(3)

م:

مواظصرفمم-1 ماظـقق معـ ماظؾلوغقي مبوظعؾقم متوعي مإحوري مربقًطو مؼؽقن أن

مواظعروضمواظؾالشيم.

                                                           

 بتكر . 47ص  ،فا محيط النقد األدبا لألستاذ الدكتور/ إبراىيم عما أبو الخشب  (1)

 .18ص  ،بن طباطباعيار الشعر ال (2)

 .48، 47، وراجع  ص 53، 52فا محيط النقد األدبا لألستاذ الدكتور / إبراىيم عما أبو الخشب ص  :انظر (3)
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مطؾريم-2 موارالع موادع، مإٌوم مظف مؼؽقن ماظؾغيمأن ممبعوجؿ موثقؼي موصؾي ،

مطـرةم مأو موحقذقؿفو، ماجملوز، مأو مبويؼقؼي ماٌعوغك مسؾك ماألظػوز مدالظي ظقعرف

مادؿعؿوهلو،موسبقمذظؽم.

أنمؼؽقنمسؾكمإحوريمتوعيمبؿورؼخماألدب،مصقؿـوولماٌراحؾماظؿورطبقيمم-3

لريمسؾقفو،مثرمبفو،موؼلألغفمؼؿم;ودؼيماظؿكمعرمبفوماألدبواظلقودقيمواالجؿؿوسقيمواالضؿص

موبنيماظـص مبقـفو مظريبط مبفو، معـماإلحوري مظؾـوضد مالبد مصنغف مصقف، معالربفو ممممممممممموتظفر

أومايؽؿماظذىمؼصدرهمسـماظؽوتىمأوماظشوسرم.موطذظؽمعومؼؿصؾمحبقوةماألدؼىم

ذظؽماظعوعيمواًوصيمعـماظـشلةم،مواظـؼوصيم،موحوظؿفماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيموسبقم

مفوتماألدؼىموغؿوجفماألدبكم.طؾريمصكمتقجمممومؼؽقنمظفمأثر

موايدؼـيممممممممممممم-4 ماظؼدميي ماظـؼدؼي مبوظدرادوت موثقؼي مصؾي مسؾك مؼؽقن أن

طعؾؿماظـػسم،موسؾؿماالجؿؿوعم،موسؾؿمم–أوماظعصرؼيم،معلؿػقدـبامعـماظعؾقمماألخرىم

معومطبدمماظـؼدماألدبكموالمضبقدمبفمسـمعلورهم.م–اىؿولم

ماظذوقماألدبكم:

ماظذىمغرؼدهواظ ماألدبك مصؼؾفممذوق ماٌفذبماظذىمضد ماظذوق مػق إمنو

ماظرواؼي موذقذتف مواىقد،مم،األدب، ماظػصؾمبنيماظردىء موأهلؿ ماظػطـي، وجؾؿف

وتصقرمأعـؾيمايلـمواظؼؾحم
(1)

م.

                                                           

 .35الوساطة لمجرجانا  ص  (1)
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إظبمحػظمأذواضفؿمملؾقؿمضؾقؾقنم،موػؿمعضطرونمدائؿـبواظذوقماظموأصقوب

م معطوظؾقن مإغفؿ مبؾ متػلدػو، ماظؿك ماآلصوت موتفذؼؾفمعـ ماظذوق مػذا بصؼؾ

بوٌدارديمودوامماظؿقصقؾ،مصؾقسمعـمذؽمأنماظدرسمؼفذبماظذوقموؼـؿقف،م

ماألدبوؼلؿقمبفمإظبمدرجيمسوظقي،مصوألدؼىمذوماظػطرةماظذواضيمؼػقدمعـمضراءةم

ثوضىماظذػـ،مؼضعمؼدهمسؾكمم،ؾمعصؼقلماظذوققوععوىيماظػـقن،مصرتاهمبعدمضؾ

،موؼدركمصدقماظعؾورةم،موؼـػرمعـمطؾمعضطربمقؾظعؾورةماظؾؾقغيم،مواًقولماىؿا

ماظعكمادؿطوعماظؿعؾقؾموأصوبم ماظؾالشيمأو مدلظؿفمسـمدر مإذا عـماألدبمطوذب،

وجفماظصقابم
(1)

م.

وأغصمسؾكماىقدموأصضؾفم،موسؾكم"م:وسـماظذوقماألدبكمؼؼقلماآلعدى

مؼـؿفكمإظقفماظؿكؾقصم،موهقطمبفممءاظردى ،موأرذظف،موأذطرمعـمسؾؾماىؿقعمعو

اظعؾورة،موؼؾؼكمعومالمميؽـمإخراجفمإظبماظؾقون،موالمإزفورهمإظبماالحؿفوجم،موػقم

مؼػضؾمأػؾم موبفذا مالمؼعرفمإالمبوظدربيمودائؿماظؿفربيمورقلماٌالبلي، سؾيمعو

ايذاضيم
(2)

موضؾًمدربؿفم،مؼغبؽؾمسؾؿموصـوسيمعـمدقاػؿمممـمم صًموربؿف،

اعؿزاجمبفوم،موإالمصالم"مبعدمأنمؼؽقنمػـوكمرؾعمصقفمتؼؾؾمظؿؾؽماظصـوسيمو
(3)

م.

م

م

                                                           

 .132، 121أكول النقد األدبا لألستاذ / أحمد الشايب  ص  : انظر (1)

 . الحذا ة ) بفتح الحاء وكسرىا( : الحذق والميارة (2)

 .411ص  1ممدى ، جالموازنة ل (3)
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ماظـؼدمصكماظعصرماىوػؾك

م

مػبلنيم مإظبمسبق مؼرجع ماىوػؾك ماظشعر متورؼخ مأن مبعضماظؽؿوب ؼرى

م ماإلدالم مزفقر مضؾؾ مسوم معوئؿك مأو وعوئي
(1)

مأبقوتم مصقرة مصك مبدأ ماظشعر موأن مممممممممم،

ماظعربكمبنيم معؼطقسوتمؼردؾفو مورقلمؼأو مضصدتماظؼصوئد موإمنو دىمحوجؿف،

اظشعرمسؾكمسفدمسؾدماٌطؾىموػوذؿمبـمسؾدمعـوفم
(2)

م.

وظؽـمأحدـبامعـمػمالءماظؽؿوبمٕمؼلؿطعمأنمضبددمدـيموالدتف،موالمأولم

م مذوسرموأذعر معـم;أول مواحد ماظشعر خضعًمظـظرؼيمماظؿكمناظػـقموذظؽمألن

مواالرتؼ مؼعـكماظـشقء ماظذى ماظعؾؿك ماٌـفٍ مأو ماظؿدوؼـ مؼؽـ مٕ محؼؾي مصك وء

ماظرواةماحملووالتمنبؿورؼخماآلدابمواظػـق ممممممممممممممممممصقفومعؽونموالموجقد،موٕمضبػظمظـو

ماإلرػوصوتماظؿكمدؾؼًمغضق مبعضمأو مإظقـو مضدمغؼؾقا موإنمطوغقا ماظػـم، جمػذا

م ماظقزنمواظؿكمتدلمسؾكمأنماظشعر مؼزالمصكمرقرهماظؼصوئدماٌضطربي طونمال

ماألولم.

ما مسؾك مذظؽ مصك مؼـطؾؼ موعو مؼـطؾؼ مم–ظشعر مم–أؼضـبو ماظـؼد ممممممممممممممممممممممممممم;سؾك

مؼلؿط مال متؿوبعمقإذ معع مؼظفر مصؼد م، مأولمعـؼقد مأو مأولمغوضد مأنمضبدد مأحد ع

مػذام معـؾ مصبعؾ معو مإظقـو متصؾ مٕ ماظؿك مبعضماٌصودر مسؾك مواظعـقر اظؾقٌ

مأومدبؿني.ماألحؽوممذبردمحدث

                                                           

 .74ص  1الحيوان لمجاحظ ج  :انظر (1)

 .26ص  1بن سالم جطبقات فحول الشعراء ال :انظر (2)
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مإظبم مجـؾـبو مععماظشعر مؼمطدمأنماظـؼدمضدمدور معو مإظقـو ظؽـماظرواةمضدمغؼؾقا

م مضوئؾمؼؼقلمصننمػـوك مػـوك مدام مم–جـىمصؿو موغوضدـبامم–بوظطؾع مؼلؿع علؿؿعو

مبقونم مؼؿؾعف ماىوػؾك، ماظعصر مصك ماظـؼد معظوػر مسرضمألػؿ مؼؾك موصقؿو ؼـؼد،

مبطؾقعيماظـؼدموعـفففمصكمػذاماظعصر.م

مـؼدمصكماظعصرماىوػؾكم:عظوػرماظ

موتؿؿـؾمصكم:م

م)أ(ماظؿـؼقحمواظؿـؼقػ.

م)ب(ماٌػوضؾيمبنيماظشعراء.

م)ج(ماالدؿقلونمواالدؿففون.

م)د(ماالخؿقورمأوماالغؿكوبم.

مأواًلم:ماظؿـؼقحمواظؿـؼقػم:

مطبطرم معو مطؾ مؼـظؿقن مأو مؼؼقظقن موخطؾوؤػو ماىوػؾقي مذعراء مؼؽـ ٕ

بؾمطوغقامؼعقدونماظـظرمعراتموعراتمصكمم;منمغظرمأومتػؽريبؾوهلؿمحقـؿوماتػؼمدو

ظقنمصكماغؿؼوئفومجفدـبامطؾريـبامحؿكمذظػوزفؿموأدوظقؾفؿم،مؼفذبقغفوموؼؾععوغقفؿموأ

مأدسكمظؾؼؾقلموأوظبمبوظؿؼدؼؿمواظؿؼدؼر مضولمم،دبرجمصكمصقرة مطؿو مطوغقا إمنو

موعفؿوتماألعق مإظبماظرأىمصكمععوزؿماظؿدبريم، ماحؿوجقا مإذا معقاىوحظ: وهمزر

سؾكمممذامضقعفماظـؼوفموأدخؾماظؽري،موضوصدورػؿ،موضقدوهمسؾكمأغػلفؿم،مصنصكم

م اًالص
(1)

معـؼ مربؽؽو مأبرزوه موطوغقامق، معفذبـبو، ماألدغوس معـ موعصػك و،

                                                           

 خمص من الثفل، والمراد أن الرأى استوى ونضج. ذاالخالص : الزبد إ (1)
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"مرىم:مأىماظذىمؼؽقنمعـمشريمروؼيبٓمعـماظرأىماظدبرىمواىقابماظدؼلؿعقذونمبو

(1)

ومالمطرؼؿـب،وعـمذعراءماظعربمعـمطونمؼدعماظؼصقدةممتؽٌمسـدهمحق
(2)

ومرقؼالم.موزعـب

ؼرددمصقفومغظرهموصبقؾمصقفوم
(3)

سؼؾف،موؼؼؾىمصقفمرأؼفم،ماتفوعـبومظعؼؾف،موتؿؾعـبومسؾكمغػلف،مم

مس مزعوعـبو مورأؼفمسصقفعؾمسؼؾف مسؾكمذعرهمقؾكمرأؼف، موإحرارـبورـبا مسؾكمأدبف، ٌومماإذػوًضو

مايقظقوت، متؾؽماظؼصوئد: مؼلؿقن موطوغقا مغعؿؿف، مآمتعوظبمعـ واٌؼؾدات،ممخقظف

واٌـؼقوتم،مواحملؽؿوتمظقصريمضوئؾفومصقالمخـذؼدا
(4)

وذوسرـبامعػؾًؼومم
(5)

م.م

طقؽيموظذظؽمضولمايم;زػريـبامطونمؼلؿكمطؾورمضصوئدهمايقظقوتوروىمأنم

"مخريماظشعرمايقظبماحملؽ"
(6)م

م،موػقمؼرؼدمذعرمأدؿوذهمزػريموذعرهمػقم.

اظشعرم:مؼرؼدمأغفؿومؼؿؽؾػونموطونماألصؿعكمؼؼقلم:مزػريمواظـوبغيمعـمسؾقدم

مإصالحفموؼشغالنمبفمحقادفؿوموخقاررػؿو.

وعـمأصقوبفؿومصكماظؿـؼقحمواظؿـؼقػمواظؿقؽقؽمرػقؾماظغـقى،موضدمضقؾم

بـمتقظى،موطونمأبقمسؿرومبـماظعالءممؿرـطقؽي،مواظامروىمظفم،موعـفؿمايإنمزػريـب

ؼلؿقفماظؽقسم
(7)

م،موعـفؿمطعىمبـمزػريموشريه.

                                                           

 .14، 13ص  1البيان والتبيين ج (1)

 كريتا : تاًما كاماًل . (2)

 يجيل عقمو : يعممو. (3)

 يًدا : تاًما ،  ال الجاحظ : والشعراء عندىم أربع طبقات، فحل خنذيد ، ودونو الشاعر المفمق، ثم الشاعر، ثم الشويعر.ذ( خن4)

 .6ص  2البيان والتبيين ج  (5)

 .13ص  2ج  مرجع السابقال (6)

 .123ص  1العمدة ج (7)
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ماٌ مػذه مامدرديوأدؿوذ مأوسمبـمحفر مػق موضدممتقز مؼؼقلمم–ظؿؿقؿك، مطؿو

اظدطؿقرمرفمحلني
(1)

،مفمطونمعودؼِّومذدؼدماظؿلثرمبويسحداػؿومأنمخقوظإمبقزتنيم:مم–م

موؼـشؽفمصوحؾفم مؼدرسموؼؿعؾؿم، مؼؿكذماظشعرمحرصيموصـوسيموصِّو واظـوغقيمأغفمطونمصـوغـبو

مظؿػؽريمصقفماظقضًمشريماظؼصري.،موؼػؽرمصقفمتػؽريـبا،موؼؼضكمصكمإغشوئفموامإغشوءـب

وأغًمترىمأنماٌقزةماألوظبمصطرؼيمٕمؼـشؽفومأوسم،موظؽـفممنوػوموتعفدػوموأطـرم

إظقفو،موادبذػومماالسؿؿودمسؾقفو،موأعوماٌقزةماألخرىمصنرادؼيمتعؿدػوماظشوػدم،موضصد

ضوسدةمأدودقيمظػـفماظشعرى،موػكمعؼووعيماظطؾعموسدمماالغدصوعمصكمضقظفماظشعرمععم

م.مبوٌوءماظلفقيماظؿكمتردؾمإردواًلمصؿػقضمبوظشعرمطؿومؼػقضماظقـؾقعم

ماظؿكمغبؾًمأودـب ماٌؼووعي مووػذه مسؾكمأنمؼعؿؾمذعره مػكماظؿكمؼو ؿؽؾػف

مزوػرةمسـدمزػريموطعىموايطقؾغ ماظرواةميؽؿلفو موأحلفو موػكماظؿكمٌلفو سـدمم،

ماظشعرم.مضقلعـماألغوةمواظروؼيمصكمػمالءماظشعراءمصقصػقػؿممبوموصػقػؿمبفم

مأػؾموروىمأنماي مرواؼؿكمظؽؿ مسؾؿؿؿ مضد م: مضولمظؽعىمبـمزػري طقؽي

اظؾقًمواغؼطوسكمإظقؽؿمصؾقمضؾًمذعرـبامتذطرمصقفمغػلؽم،مثؿمتذطرغكمبعدكمصننم

اظـوسمأروىمألذعورطؿم،مصؼولمطعىم
(2)

م:

م

م

م

                                                           

            .                      272، 271فا األدب الجاىما د/ طو حسين  ص  (1)

ط .  نمراجعة دمحم عباد المانعم العرياا ،، تقديم الشيخ حسن تميم85، وانظر ص 83الشعر والشعراء البن  تيبة  ص  (2)
 بيروت. ،دار إحياء العموم
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 (19) 

موعـمظؾؼقاصكمذلغفومعـمضبقطفو

قىمطعىموصقزمجرولثإذامعومممممم
(1)

م

مشكءمؼؼقظــــــــــفؼؼقلمصالمؼعقومب

مكءموؼعؿؾلوعـمضوئؾقفومعـمؼممممم

مؼؼقعفومحؿكمتؾنيمعؿقغفــــــــــو

مصقؼصرمسـفومطؾمعومؼؿؿـــــــــؾممممم

مطػقؿؽمالمتؾؼكمعـماظـوسمذوسرـبا

متـكؾمعـفومعـؾمعومأتـكـــــؾممممم

أغفمموإذامطونماظشوسرمالمطبرجمأذعورهمإالمبعدماىفدمواٌعوغوةمصؿـماٌمطد

ػذامم،ألغفمؼعؾؿمأنمطالعفمدقؼوسممبؼقوسمدضقؼم;ؼعقدماظـظرمعراتموعراتمطون

أغفمأسؾؿماظـوسمبف،موأوالػؿمم–وػقمضبقكمذعرهمم-اٌؼقوسمؼدسكماظشوسرمظـػلف

وؼلؾؿمماالسرتاضسمطالعفمضؾؾمأنمطبرجفمسؾقفؿ،محؿكمؼربأمطالعفمعـمقبلنمؼؼ

عـممطؾمسقىم
(2)

مومعـمضروبف.وضربـب،موعومأرىمذظؽمإالمظقغومعـمأظقانماظـؼدم

مسؾكمأغكمأغؾفمسؾكمأعرؼـم:

                                                           

فوز : ىمك ، وجرول : اسم الحطيئة، وىو جرول بن أوس ابن مالك بن جؤياة مان  ايس عايالن، وىاو مان رواة زىيار  (1)
 1نو كاان ر ياق الادين، سالء الخماق، باذىء المساان ىجااء مقاذًعا ، انظار فاا أخبااره طبقاات فحاول الشاعراء جوتالميذه، لك

 .41ص  2، واألغانا ج213، والشعر والشعراء ص 12ص 

 .53المقاييس البالغية عند الجاحظ فا البيان والتبيين د/ فوزى السيد عبد ربو  ص  (2)
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ماظصـعيم م: مأغفمالبدمعـماظؿػرضيمبنيمدرجؿنيمعـماظؿـؼقػ،مػؿو م: أحدػؿو

ماظؿكمتدخؾمصكمبوبماظؿؽؾػماٌؼقًم مواظصـعي مصكماظػـ، مواٌطؾقبي اٌؼؾقظي

واظؿزوؼؼمشريماٌلؿلوغم
(1)

م.

ممألوظبمتلتكمحقظقوتمزػريماظؿكمطونوعـما مخ" مصقفو مغظره معـمؼؽرر قًصو

اظؿعؼقىمبعدمأنمؼؽقنمضدمصرغمعـمسؿؾفومصكمدوسيمأومظقؾي،مورمبومرصدمغشورفم

متطوبؼم مبلنموـسمأو مصكمأسطوفمذعرػو مواظعربمالمتـظر مظذظؽم، مسؿؾف ممممممممممممصؿؾورل

قنم،موظؽـمغظرػومأومتؼوبؾ،مصؿرتكمظػظيمظؾػظيمأومععـكمٌعـكمطؿومؼػعؾماحملدث

عـكموإبرازه،موإتؼونمبـقيماظشعر،موإحؽوممسؼدمظؿفموبلطماٌزاصصوحيماظؽالمموج

اظؼقاصك،موتالحؿماظؽالممبعضفمبؾعضمحؿكمسدوامعـمصضؾمصـعيمايطقؽيمحلـم

غلؼفماظؽالممبعضفمسؾكمبعضم
(2)

م.م

ماألعرماآلخر:

مبؾمطونماظعربمأنمذعراءم مسؾكمذوطؾيمزػريموتالعقذهم، ٕمؼؽقغقامعبقعـبو

معؼوبؾ ماووه ماٌطؾمػـوك معدردي مصك مسـمؼؿؿـؾ ماظشعر مؼؼقظقن ماظذؼـ قسني

ظؼقةمرؾعفموحؾقيمم;بدؼفيمودرسيمخورر،موضقؾم:مإمنوممسكماألسشكمصـوجيماظعرب

مععؽ مؼـشد مأنمآخر مأغشدتف مطبقؾمإظقؽمإذا ذعره،
(3)

مؼعربم ماالووه موسـمػذا ،

عزردمأخقماظشؿوخمصكمردهمسؾكمطعىمبـمزػريمصقؼقلم
(4)

م:م

                                                           

 . 52ديم د/ رجاء عبد المنعم جبر ص انظر : معالم عما طريق النقد الق (1)

 .129ص  1العمدة ج (2)

 .131ص  1انظر : العمدة  ج  (3)

 .86الشعر والشعراء  ص  (4)
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مصؾلًمطقلونمايلوممبـمثوبً

مكؾؾــوخموالمطوٌـــــوظلًمطشؿممممم

ثؿمؼؼقلماظؽؿقًم
(1)

م:

موــــــــــربيمالمتلــــــصدوغؽمعؼ

مقطموالمترطؾـــــومبلــــــــــطرػطمممممم

مذاــــــــــــــعفذبيمالمطؼقظبماهل

مؾـــــــــمؼعؿــــؿـمؼلكءموعـعءمممممم

ممقىــــــــــــــثموعومضرػومأنمطعؾو

ملروــــــــــــــــدهمجـــوصقزمعـمبعممممم

ماٌػوضؾيمبنيماظشعراءم:مثوغقـبوم:

تؽودماٌصودرماألدبقيموؿعمسؾكمأنماظـوبغيماظذبقوغكمطونمصكماىوػؾقيم

مص متصبؾس ماظشعراء، مبني مظؾقؽؿ مسؽوز مدقق مأدم،ضك معـ مضؾي مظف وؼلتقفممرب

موعـمذظؽ:مم،صققؽؿمبقـفؿماظشعراءمؼـشدوغفمأذعورػؿ

غيمصلغشده،مثؿمأغشدهمحلونمعومروىمعـمأنماألسشكمدخؾمسؾكماظـوبم-1

مبـمثوبًمثؿمأغشدتفماظشعراءمثؿماًـلوءم.ا

مضقهلوم:

موإنمصكرـبامظؿلمتماهلداةمبفم

مفمغورمـــــــؿمصكمرأدــــــــــــــــطلغفمسؾممممم

                                                           

 الشعر والشعراء : الموضع السابق . (1)
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منمصكرـبامٌقالغومودقدغومإو

مورــــقظـممقــــؿــرـبامإذامغشـــــوإنمصكممممم

،مغًػومظؼؾًمإغؽمأذعرماىـمواإلغسمغكمآصؼولم:موآمظقالمأنمأبومبصريمأغشد

م مأذعر موآمألغو مؼوبـمأخكمأغًمأعـؽموعـمصؼولمحلون: مصؼولماظـوبغي: ممممممممممممبقؽم،

مالمهلـمأنمتؼقلم:

منغؽمطوظؾقؾماظذىمػقمعدرطكص

موإنمخؾًمأنماٌـؿلىمسـؽموادعممممم

صكـسمحلونمظؼقظفم
(1)

م.م

اىوػؾك،موالمحرجمصكمضؾقهلوموػذهماظرواؼيمتلوؼرمعـطؼماظـؼدمصكماظعصرم

ؼؼقلمعـؾمضقلممألغفومتعـكمأنماظـوبغيمواجفممتردمحلونمسؾقفمبلغفمالمضبلـمأن

وظؾقؾم"ماظـوبغيم"مصنغؽمط
(2)

م.

صؼدمأرادماظـوبغيمأنمؼؾػًمغظرمحلونمإظبمصـمسرفماظـوبغيمبلغفمأدؿوذه،موػقم

مفمبفومعـمسبقمضقظفم:لؾؼمإظقفو،مصعرصًمبفموسرصـماالسؿذارماظذىمأتكمصقفممبعونمٕمؼؾب

مأخومالمتؾؿفموظلًممبلؿؾؼ

مسؾكمذعٌمأىماظرجولماٌفذبمممم

موضقظفم:

مصالمترتطـكمبوظقسقدمطلغـك

مإظبماظـوسمعطؾكمبفماظؼورمأجربمممم

                                                           

 .156ص  9انا جغاأل (1)

 .138دمحم السعدى فرىود ص  اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا األستاذ الدكتور / :انظر (2)
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موضقظفم:

موغـبصؾقمطػكماظقؿنيمبغؿؽمخق

مولــــــألصردتماظقؿنيمعـماظشؿمممم

موز مرطىم، ماعرؤماظؼقسمإذا مإنمأذعرماظـوسم: مرحؿكمضقؾم: شىم،مػريمإذا

ذامرربمإواظـوبغيمإذامرػى،مواألسشكم
(1)

م،

موخـس مضدره مصعرف ماظـوبغي مأراده مٌو مصطـ مضد محلون مأن مذؽ مممممممممممموال

مطؿومتؼقلماظرواؼي.

موسـدهم ماظـوبغي مإظب مجوء محلون مأن متذطر مأخرى مرواؼي مػـوك مأن سؾك

م:ماألسشكموضدمأغشدهمذعرهم،موأغشدتفماًـلوءمضقهلو

مبوظعنيمسقارضذىمبعقـؽمأمم

مأممذرصًمإذمخؾًمعـمأػؾفوماظدارممممم

مصؾؿوماغؿفًمإظبمضقهلوم:

موإنمصكرـبامظؿلمتماهلداةمبف

مورمــــــــفمغــــــــــؿمصكمرأدــــــطلغفمسؾمممم

بومبصريمأغشدغكمضؾؾؽمظؼؾًم:مإغؽمأذعرماظـوسم،مأظقالمأنم:مضولماظـوبغيم

موعـمطؾمذطرم،مصؼولمحلونم:مأذعرمعـمطؾمأغـكم،مضوظًم:موآم–وآمم–أغًم

ماذعرمعـؽموعـفو،مضولماظـوبغيم:محقٌمتؼقلمعوذام؟م–وآمم–أغوم

                                                           

 .95ص  1العمدة ج  (1)
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مضولم:محقٌمأضقلم:

مؼؾؿعـمبوظضقومظـوماىػـوتماظغر

مـومؼؼطرنمعـمندةمدعووأدقوصممممم

مومبـكماظعـؼوءموابـكمربرقغوظد

موـــــؿباصلطرممبـومخوالموأطرممبـوممممم

مإغؽمظشو م: ماظـوبغي مأغؽمضؾصؼول مظقال مجػوؾسر موصكرتممبـمغًمسدد ؽ،

وظدتموٕمتػكرممبـموظدك
(1)

م.

ماظـؼدم مم–وأرىمأنمػذا ميؽـمأنمؼؽقنمعؼؾقالم،مصؾقسممبلؿغربمم–أؼضـبو

مؼدلمسؾكماظؼؾيموعومم-جؾسمظؾقؽؿمبنيماظشعراءم–ـوبغيمأنمؼعرفمرجؾمطوظ عو

اٌلؿغربمؼدلمسؾكماظؽـرة،موأنماظػكرمبوألصقلمعؼدممسؾكماظػكرمبوظػروع،مبؾم

أالمؼعرفماظـوبغيمذظؽ،مصفؿموإنمطوغقامالمؼعرصقنماألمسوءماالصطالحقيمىؿقعم

مواظؽـرةموسبقمذظؽمصنغفؿم مؼدلمسؾكمم–بالمذؽمم–اظؼؾي مؼػرضقنمبنيمعو طوغقا

وأضدرمسؾكماظؿصرفم"مصوظعربكمأسؾؿمبؾغؿف،مم;ؾيموعومؼدلمسؾكماظؽـرةمصكمظغؿفؿاظؼ

صطؾقوتم،مصوظعربقيمظغؿفماعؿزجًمبروحفمصقفومعـمشريمحوجيمإظبمععرصيمتؾؽماٌ

وإنمعـؾمػذؼـماظعوٌنيمم،ودعف،معـمشريمأنمؼعؾؿفماًؾقؾمودقؾقؼف،موأضرابفؿو

ماظعرب مشري مبف مظقعؾؿقا مؼؿصؾمبؾغؿف ماظعربكمصقؿو مؼعؾؿف معو مأخذوا مإمنو ممممممممممممموشريػؿو

صلدتمظغؿفؿممبكوظطيمشريػؿاظذؼـمأومظقعؾؿقاماظعربم
(2)

م.

                                                           

 .  188، 187ص  6األغانا ج  (1)

              ، والمقااااييس البالغياااة عناااد الجااااحظ فاااا البياااان والتبياااين 65دراساااات فاااا النقاااد األدباااا د/ بااادوى طباناااة ص : انظااار (2)
 . 61د/ فوزى السيد عبد ربو  ص 
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مأضقػم معو ماظموأعو مأغفمعـمصـقعمـإظبمػذا مصقؾدو ؼدمعـمتػصقالتمسؾؿقي

رادوامأنمؼػلروامبفمغؼدماظـوبغي،مشريمأنمبعضفؿمٕمؼػرقمبنيمأصؾمأاٌؿلخرؼـم

اظرواؼيموعومأضقػمإظقفوم
(1)

عـفؿمعـمصرقماألعرؼـ،موعـمذظؽمعومرواهمصوحىمو،م

اماظـؼدماٌقذحمعـمتعؾقؼماظصقظبمسؾكمغؼدماظـوبغيمبؼقظفم"مضولماظصقظبمإنمػذ

مأضؾ م: مظف مضول مذعره، مودؼؾوجي ماظـوبغي مطالم مغؼوء مسؾقف مؼدل ماظذى ًمؾاىؾقؾ

موأدقوفمعبم;أدقوصؽ مضولم" مواىػـوتمألغف مواظؽـريمدققفم. عمألدغكماظعدد،

بـكممغوألغفمضولم:موظدم;ـريمجػونم،موضولم:مصكرتممبـموظدتواظؽماظعدد،مألدغك

"ممبـموظدمغلوؤهماظعـؼوءموابـكمربرق،مصرتكماظػكرمبكبوئفموصكر
(2)

م.

م مم–صوٌرزبوغك مم–ػـو ماظصقضد موتعؾقؼ ماظرواؼي مبنيمأصؾ ممممممممممممممسؾقفو،ظبصرق

مأومتػلريهمهلو.

عرأماظؼقسماظشعرم،موطونمصدؼًؼومظفم،ماروىمأنمسؾؼؿيماظػقؾمطونمؼـوزعمم-2

مظصوحؾيم مصؼولمأحدػؿو مؼُّـأ: موضولمػذاو م، مأغو م: مصؼولمػذا صؿالحقو،مم،أغوم:مأذعر،

ماؼولمص ماظؼقس: مواعرؤ مضولمسؾؼؿي:مأغعًمغوضؿؽموصردؽ، غعًمغوضؿكموصردك،

معـمورائؽ ماٌرأة مبقـكموبقـؽمػذه موايؽؿ مجـدبمزوجمم-صلصعؾ، ؼعـكمأم

اظؼقسممئاعر
(3)

مصؼولماعرؤماظؼقسمضصقدتفماظؿكمعطؾعفو:م–م

م

                                                           

 .188ص  8األغانا ج  :انظر (1)

 .78عما الشعراء لممرزبانا ص  الموشح فا مآخذ العمماء (2)

   . 36انظر: الموشح ص  (3)
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مامبكمسؾكمأممجـدبرَّخؾقؾكمعؾب

مظـؼضكمحوجوتماظػمادماٌعذبممممم

مفماظؿكمعطؾعفوم:وضولمسؾؼؿيمضصقدت

مذػىعذػؾًمعـماهلفرانمصكمطؾم

موٕمؼؽمحؼومطؾمػذاماظؿفـىممممم

مصؼوظًمال م، معبقعـبو مأغشداػو م:مثؿ مضول معـؽم، مأذعر مسؾؼؿي عرئماظؼقسم:

موطقػمذاكم؟مضوظًمألغؽمضؾً:

مؾلوقمدرةظؾلقطمأهلقبموؾص

موظؾزجرمعـفموضعمأخرجمعفذبممممم

مؼؿي:صففدتمصردؽمبلقرؽ،موعرؼؿفمبلوضؽم،موضولمسؾ

م

ملدرطفـمثوغقـبومعـمسـوئفص

مميرمطؿرماظرائحماٌؿقؾىمممم

مممصلدركمررؼدتفموػقمثونمعـمسـونمصردفمٕمؼضربفمبلقطموالمعراهمبلوقم

ؾػفموالمزجره.مصؼولماعرؤماظؼقسم:معومػقمبلذعرمعـكموظؽـؽمظفمواعؼ،مصطؾؼفو،مصك

قؾسؾقفومسؾؼؿي،مصلؿكمسؾؼؿيماظػ
(1)

ؼؼولمظفم:م،موؼؼولم:مبؾمطونمصكمضقعفمرجؾم

سؾؼؿيماًصك،مصػرضقامبقـفؿومبفذاماالدؿ
(2)

م.

                                                           

 . 36، 35الموشح ص  :، وانظر131الشعر والشعراء  ص  (1)

 .35الموشح  ص : ، وانظر 131الشعر والشعراء  ص  (2)



  
  

 
                                                           

 من العصر الجاهلى إلى العصر العباسىالنقد األدبى                         

  
 

 (27) 

مسؾكمأنمظبمسؾكمحؽقعيمأممجـدبمعؾقظني:

م مأنمبعضماظرواؼوتمتذطرمأغفؿو م: مأحدػؿو جـدبمصؼوظًممإظبمأماحؿؽؿو

قالمذعرـبامتصػونمصقفماًقؾمسؾكمروىمواحدموضوصقيمواحدةمُضم:هلؿوم
(1)

م.

م ماظؼوصقي مسرصاظروىمطوصطالحنيمسروضقنيمٕمؼوصنن مضد مصكمسصرمؽقغو و

ضقػًمإظبماظرواؼيمصكمسصرمرجحمأنمػذهماظعؾورةمضدمأأػذاماظـؼد،مممومصبعؾـكم

م مظعؾف مم–عؿلخر، ماظلعدىمصرػقد مربؿد ماظدطؿقر مأدؿوذغو مذطر مأبكمم–طؿو سصر

مػـم(مأولمعـمروىماظؼصيم.209سؾقدةم)م

مأنم م: مجـدبمثوغقفؿو مم–أم مؼؾدو ماظؼقسمم–صقؿو ماعرأ متلثرتمبؾغضفو م–ضد

طونمعػرطوو
(2)

مأومأنماظؿقصقم- ؼمٕمضبوظػفومصكمغؼدػو،مصؼدمضولمصؿقوعؾًمسؾقف،

م:عرؤماظؼقسما

مؾلقطمأهلقبموظؾلوقمدرةمؾص

موظؾزجرمعـفموضعمأخرجمعفذبمممم

مـمذلوهـصلدركمٕمصبفدموٕمؼ

مدماٌـؼىــميرمطكذوفماظقظقمممم

صبفدم"مصفذاماظؾقًماظـوغكمؼدلمسؾكمأنمصرسماعرئماظؼقسمأدركماظؼطقعمٕم

،موإمنومأدركماظؼطقعمم-أىمٕمؼؽررممذقرفمم–ـمذلوهمـ،موٌـمؼ-أىمٕمؼؿعىمم–

                                                           

 .165، 164ستاذ الدكتور / دمحم السعدى فرىود  ص اتجاىات النقد األدبا العربا لأل: انظر  (1)

 بغضو النساء ، وال يحظا عندىا .مفركا : ت (2)
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عـمأولمحضرم
(1)

ومذامدؾح،مصفقمبفذامالمؼؼؾمسـم،موػقمالمؼؾؾغمذاكمإالمإذامطونمغشقًط

صرسمسؾؼؿيمإنمٕمؼػؼف
(2)

ذظؽمأنماظػرسمعفؿومطونمغشقًطومصننماظػورسمم،مؼضوفمإظب

فره،مإمنومتؽقنمظفمصقالتموجقالت،موزجرموصقوحمسؾكمزماٌؼداممالمؼؽقنمخوعاًل

مممومؼروعماًصؿموؼربؽماظػرؼليموؼزؼدماظػرسمحدةموغشورو.

مثوظــبو:ماالدؿقلونمواالدؿففون:

اظـوبغيماظذبقوغكمضدممؼـربم،مصدخؾممعـمأنمصؿـمبوبماالدؿقلونمعومروى

مسصوهم مسؾك ماسؿؿد مثؿ مرطؾؿقف، مسؾك مجـو مثؿ مراحؾؿف، مسـ موغزل ممممممممممممممممممممممماظلقق،

مثؿمأغشلمؼؼقلم:م

مسرصًمعـوزالمبعرؼؿـوت

معمظؾقكماٌنبزصلسؾكماىممممم

مزالم مصؿو مورأؼؿفمضدمتؾعمضوصقيمعـؽرةم، مصؼؾًمػؾؽماظشقخم، ضولمحلونم:

مصؿؼدممضقسممغيمؼـشدمحؿكمأتكمسؾكمآخرػو،مثؿباظـو بـمضولم:مأالمرجؾمؼـشد،

ماًطقؿمصفؾسمبنيمؼدؼفم،موأغشدهمضقظفم:

مومطوررادمماٌذاػىرمسـبمأتعرف

مصؾؿمؼزدمضقسمسؾكمغصػماظؾقًمحؿكمضولماظـوبغيم:مأغًمأذعرماظـوس

                                                           

 الحضر : ) بضم فسكون ( عدو ذو وثب. (1)

 .175ص  اتجاىات النقد األدبا العربا لألستاذ الدكتور / دمحم السعدى فرىود  (2)
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 (29) 

غكمألجدماظؼقةمصكمغػلكمسؾقفؿومإضولمحلونم:مصدخؾمصكمغػلكمعـفم،مو

مضؾؾمأنمتؿؽؾؿم،م مصنغؽمظشوسر مأغشدم، مصؼولمظبم: موجؾلًمبنيمؼدؼف، صؿؼدعً،

أذعرماظـوسمموطونمؼعرصـكمضؾؾمذظؽم،مصؾؿومأغشدتفمضولمظبم:مأغً
(1)

م.

أدركممصؼدمادؿقلـماظـوبغيمذعرمضقسمبـماًطقؿمواطؿػكمعـفمبوٌطؾعمإذ

مادؿفال مأغف موذػـملؼدمل" مصوئؼي ماالدؿفاللمقسؾكمذوسرؼي مصؿـؾمػذا مبورسي، ي

مأنمدقوقم مطونماظؿؼدؼر مورمبو موظػظف، مععـوه مودالعي ؼؽشػمسـمععدنمصوحؾف،

ماظـلؼم مسؾكمػذا ماألعرمععمؼضكمظؼقسمبلصاظؼصقدةمعؿقالم مأعو ماظـوس، غفمأذعر

إغؽمظشوسرمضؾؾمأنم)مؿـؿٍمعـمضقلماظـوبغيمظفمأوالم:محلونمصؿكؿؾػ،موسبـمغل

أغشدهمذعرـبامرصعمضدرهمتؿؽؾؿم(م،موضقظفمظفمآخرـبام:م)مإغؽمأذعرماظـوسم(مأنمحلونم

رجحمأنمحؾقلماظـوبغيمؼـربمادؿقجىمعـفماظقصوءمحبؼماالدؿضوصيمغصكمغظره،مو

ضؾؾمعـمضقؿيمحؽؿفممظبمإؼـورماظعوصقيمواظلالعي،موإذامصحمػذاإنمٕمؼؽـمدصعفمإ

وموحلونمسؾكمدرجيمدقاءم،موإنمطونمػذامجوئزامضقلـبمجعؾغفمأطـوضد،موخوصيم

صكمسرفممعـممؼؼقعقنمبؿقزؼعماىقائزمصفؿمؼؽرروغفوم"
(2)

م.

أبقمم:طقؽيمدؽؾمسـمأذعرماظـوسمصؼولوعـمػذاماظؼؾقؾمعومروىمعـمأنماي

مدؤادمحقٌمؼؼقلم:

مالمأسدماإلضؿورمسدعوموظؽـم

مورـــــــــصؼدمعـمضدمرزئؿفماإلضؿممممم

                                                           

 . 157ص 2األغانا ج (1)

 .42اتجاىات النقد األدبا العربا لألستاذ الدكتور/ دمحم السعدى فرىود ص (2)
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ودؽؾمعرةمأخرىمصؼولماظذىمؼؼقلم
(1)

م:

موعـمصبعؾماٌعروفمعـمدونمسرضف

مؼػره،موعـمالمؼؿؼماظشؿؿمؼشؿؿممممم

مظقسماظذىمؼؼقلم:و

موظلًممبلؿؾؼمأخومالمتؾؿف

مأىماظرجولماٌفذبمٌسؾكمذعممممم

مأصم- موظؽـماظضراسي م، موآمظقالماىشعمبدوغف مأصلدتمجروال، لدتفمطؿو

ذعرػؿمأوضني،موأعوماظؾوضقنمصالمذؽمأغكمظؽـًمأذعرماٌ
(2)

م.

مروىمسـمحلونمبـمثوبًمعـمأغفمطونمسـدمم- وعـمضؾقؾماالدؿقلونمعو

موػقمؼؼقلم:م،مصلضؾؾماظـوبغيمصودؿلذنم،مصؼدمماظـعؿونمبـماٌـذر

ممفأغوممأممؼلؿعمربماظؼؾ

مفؾؽبــْؾصؾبمعقٍسؼومأوػىماظـوسمظممممم

ٌِرَّضؽب مبفرماألذََّػشؿبابيمبو

ذاتمووفمصكمؼدؼفومحدبفممممم
(3)

م

مدخؾقه،مصلغشدهمضصقدتفماظؿكمؼؼقلمصقفوم:أصؼولماظـعؿونم:مأبقمأعوعيم،م

م

                                                           

 ير، والذى يميو لمنابغة.ىذا البيت لزى (1)

 . 97، 96ص  1العمدة ج (2)

المشاافر : فااا البعياار كالشاافة ماان اعنسااان، وجمعااو مشااافر. األذبااة : جمااع ذباااب، وىااو اساام يطمااق عمااا كثياار ماان  (3)
 الحشرات المجنحة. 
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موظلًممبلؿؾؼمأخومالمتؾؿف

مسؾكمذعٌمأىماظرجولماٌفذبممممم

صلعرمظفممبوئيمغوضيمصقفومرسوؤػوموعطوصقؾفوم
(1)

لونم:مصكرجًمضولمحمم.وطالبفوم

عـمسـدهمالمأدرىمأطـًمظفمأحلدمسؾكمذعرهمأممسؾكمعومغولمعـمجزؼؾمسطوئفم
(2)

م؟.

مالدؿففونمصؿـفم:اوأعوم

معومروىمعـمأنماظـوبغيماظذبقوغكمضولمظؾـعؿونمبـماٌـذرم:مم-1

مممعًمخػومتراكماألرضمإعو

مالـــــوهقومإنمحققًمبفومثؼقممممم

مبقًم مػذا م: ماظـعؿون مأغًمٕمتإصؼول مطونمإظبمن مؼقضحمععـوه ممبو ؿؾعف

اظـوبعيمذظؽمصعلرمسؾقفم،مصؼولم:مأجؾـكم.ممصلراداهلفوءمأضربمعـفمإظبماٌدؼح،م

ؿفمعومؼقضحمععـوهمصؾؽمعوئيمعـماظعصوصريمأتؾعجؾؿؽمثالثوم،مصننمأغًمأضول:مضدم

بكمأبـماكماظـوبغيمزػريمتعومأخذت،مصلمؽبوظلقػمأخذتمعـميضربصنوئى،موإالم

،مصكرجو،مىخرجمبـومإظبماظربؼيمصننماظشعرمبراًرب،مصؼولمزػري:مدؾؿك،مصلخربهما

،مصؼولم:مؼومسؿمأردصـكم،مصصوحمبفمأبقه،مم-غفمظغالممإوم–ومطعىمبـمزػريمؿصؿؿؾعف

مدعم:مصؼولماظـوبغي مصؾؿابـمأخم" م، ماظؾقًمعؾقِّو مصؿفووال مصلردصف، مكمؼؽقنمععـو،

مميـعؽمأنمتؼقل:موؼلتفؿومعومؼرؼدان،مصؼولمطعى:مصؿ

م

                                                           

 المطافيل : جمع مطفل، وىا النا ة التا معيا ولدىا . (1)

 .63، 62ا ص جميرة أشعار العرب ألبا زيد القرش (2)
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مذاكمبلنمحؾؾًماظعزمعـفوو

مصؿؿـعمجوغؾقفومأنمؼزوالممممم

مضدمجعؾًمظضولماظـوبغيم:مج موربماظؽعؾيم، موءمبفو بـمأخكمعومجعؾمؽمؼو

ممممممممممممممممممممم،مضولمطعى:موعومجعؾمظؽمؼومسؿم؟مضولم:مجعؾمظبمعوئيمعـماظعصوصريمنوئى.ظب

ونمبوظؾقًمصلخذمعوئيمسؾكممذعرىمصػدـبا،مصلتكماظـوبغيماظـعؿمضولم:معومطـًمآلخذ

غوضيمدقداءمايدضي
(1)

م.

موػصؽال مواظذم، ماٌدح مضبؿؿؾ ماظـوبغي ماظؾالشيمم مسؾؿوء مؼلؿقف معو ذا

ماظؾدؼعقي ماحمللـوت معـ موؼعدوغف اظؿقجقف،
(2)

مؼدخؾم مأن مأراد ماظـعؿون موظؽـ ،

ظؾؿعـكماآلخرماظذىمالمؼؾقؼممدحماًوظصمدونماحؿؿولطالمماظـوبغيمصكمبوبماٌ

مبؼومماٌؾقك
(3)

م.

ماٌل2 معر مثعؾؾـ مبـ مضقس مبـك ممبفؾس مسؾس مبـ مصودؿـشدوهمقى ي

مصلغشدػؿ:

مدؾؿاأالمأغعؿمصؾوحومأؼفوماظربعمو

مسبققؽمسـمذقطموإنمٕمتؽؾؿممممم

                                                           

 .59 -58بانا ص ز الموشح لممر  (1)

 ومنو  ول بشار :  (2)
 ليت عينيو سواء خاط لا عمرو  باء                       

 ذا  ال بعده:ولدعاء بكحة العوراء، أو بعور الكحيحة ،  ن فيو يحتمل أن يكو 
 أمديح أم ىجاء فاسأل الناس جميًعا                      

 .64ص  4اعيضاح لمشيخ عبد المتعال الكعيدى  جانظر : بغية 

 .59المقاييس البالغية عند الجاحظ فا البيان والتبيين د/ فوزى السيد عبد ربو  ص : انظر  (3)
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 (33) 

مصؾؿومبؾغمضقظفم:

مدطورهاوضدمأتـودكماهلؿمسـدم

دمــــــــبـوجمسؾقفماظصقعرؼيمعؽممممم
(1)

م

موطونمصؾقِّم–ميضولمررص مم–و ادؿـققماىؿؾم:
(2)

م م، مأدركم" ودؿفمحبصطرصي

معـم مبلؿي موصػماىؿؾ مإذ موخؾط، ماألذقوء معـطؼ مجوصك ماظشوسر مأن األدبقي

مسوتماظـوضي،مودصعؿفمجرأةماظصؾكمودذاجؿفمإظبمأنمؼعؾـمرؼؾؿفمصقؿوممسعم"م
(3)

م.

موذظؽمصكمضقظفم:مم،ـمؼذطرماظرواةمأنماظـوبغيماظذبقوغكمأضقىمصكمداظقؿفمعرتني3

مدــــــــــؿغرائحمأومعميقأعـمآلمع

مزودــــرمعـــــــسفالنمذامزادموشقممممم

مزسؿماظؾقارحمأنمرحؾؿـومشدا

غوماظغدافماألدقدمربوبذاكمخممممم
(4)

م

موضقظفم:

مدؼطماظـصقػموٕمتردمإدؼورف

دمـــــــــــــصؿـووظؿف،مواتؼؿـومبوظقممممم
(5)

م

                                                           

، ةاج : بعياار سااريع، الكاايعرية: عالمااة تكااون فااا عنااق النا ااة ال البعياار، وماان ىنااا كااان نقااد طرفاا. ناا ه: تااذكر  ارهادكاا (1)
 ى .ظ كمب  و يمكدم : غم

 .98شح  ص مو ال (2)

 .111اتجاىات النقد األدبا العربا لألستاذ / دمحم السعدى فرىود ص  (3)

ح عكااس ذلااك، وكاناات العاارب تتشاااءم بااالبوارح وتتاايمن نماان الطياار عاان يمينااك إلااا يسااارك، والسااوا ماار: مااا  ح( البااوار 4)
 ح، انظر : المسان ، مادة " برح " .نبالسوا

 لرأس من خمار أو عمامة ونحو ذلك .النكيف : كل ما غطا ا (5)
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مخصمطلنمبـوغفمرمبكضىم

دـــطوصيمؼعؼؾؿمؼؽودمعـماظـسممممم
(1)م

م

قىمسؾقفمذظؽم،مصؾؿمؼلبفمظفمحؿكمأمسعقهمإؼوهمصكمشـوء،معصمصؼدمماٌدؼـي،

إذامصرتمإظبماظؼوصقيمصرتؾك،مصؾؿومشـؿفماىورؼي،مصطـمصؾؿمؼعدمم:وضوظقامظؾفورؼي

مإظبمذظؽم،موأصؾحماظؾقًماألولمصفعؾف:

مزسؿماظؾقارحمأنمرحؾؿـومشدام

عوبماظغرابماألدقدـكمتاوبذممممم
(2)

م

موأصؾحماظؾقًماآلخرمصفعؾفم:

مخصمطلغفمبـوغفمرمبكضىم

موغفمٕمؼعؼدــــــسـؿمسؾكمأشصممممم

دخؾًمؼـربموصكمذعرىمذكء،موخرجًموأغومأذعرماظـوسموطونمؼؼقلم:
(3)

م.

ماظعالم-4 مبـ مسؿر مأبق ماظـوبغيممءضول مؼؼقؼون: مطوغو ماظشعراء معـ مصقالن :

مصؾؿمؼعدم ماظـوبغيمصدخؾمؼـربمصغـكمبشعره مصلعو مبـمأبكمخوزم، موبشر اظذبقوغك،

قى،مصؼولم:موعوماإلضقاء؟مضولمؼعومبشرمصؼولمظفمأخقهمدقادةمإغؽمت،موأمإظبمأضقاء

مضقظؽم:

                                                           

 بو بو بنان الجوارى .شر لين األغكان يجالعنم : ) بفتحتين ( ش (1)

 احو.يتنعاب الغراب : كوتو وك (2)

، والشاعر والشاعراء  ص 68، 67ص  1وطبقاات فحاول الشاعراء ج 157 ،156ص  9راجع فاا ذلاك : األغاانا ج  (3)
اتجاىااات النقااد األدبااا العربااا لألسااتاذ الاادكتور/ دمحم السااعدى فرىاااود  ص ، و  64، 63، وجمياارة أشااعار العاارب ص 87

122 ،123. 
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مإٔمترمأنمرقلماظدػرمؼلؾك

مـلكمعـؾمعومغلقًمجذامؼوممممم

مثؿمضؾًم:

موطوغقامضقعـومصؾغقامسؾقـو

مدماظشكمــــصلؼـوػؿمإظبماظؾؾممممم

صػطـمبشرمصؾؿمؼعدم
(1)

م

ماالخؿقورمأوماالغؿكوبم:

وئفموخربتفمإظبمدؿقلون،مإذمؼػطـماٌـؿكىمبذطوػقمٔرةمعـمٔراتماال

ومعومضدمبؾغمدرجيمعـمايلـمواىقدةمصصورمحبقٌمؼـؾغكمأنمؾـبؼأنمأدبومعومأومأد

ؼشورمإظقفم،موأنمصبعؾمصكمصدرمغقسف،موأمنقذجـبومىـلف
(2)

م.

مصوحىم مضول مهلو، موادؿقلوغـبو مادؿفودة ماٌعؾؼوت ماخؿقورػؿ مذظؽ وعـ

م"اظعؿدة ماخطوغًماٌعؾؼوتمتلؿوم: موذظؽمألغفو ؿريتمعـمدوئرمكماٌذػؾوت،

مصؽؿؾًمصكماظؼ مصؾذظؽؾاظشعر ماظذػىموسؾؼًمسؾكماظؽعؾي، ؼؼولم:مموركممبوء

دمذعره"صالنمإذامطوغًمأجقميعذػؾ
(3)

م.

م موضولمصوحىماظعؼد م" م معـم: مواٌـظقم ماظعرب، مدؼقانمخوصي طونماظشعر

عـمطؾػماظعربممبؾغمظؼدمطالعفو،مواٌؼقدمألؼوعفو،مواظشوػدمسؾكمأحؽوعفو،محؿك

                                                           

 .75، والموشح لممزربانا  ص 168الشعراء  ص و الشعر  (1)

 .47دبا العربا لألستاذ الدكتور / دمحم السعدى فرىود  ص اتجاىات النقد األ (2)

 . 96ص  1جالعمدة  (3)
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ريتفومعـماظشعرماظؼدؼؿمصؽؿؾؿفوممبوءمدببف،موتػضقؾفومظفمأنمسؿدتمإظبمدؾعمضصوئدم

ماظؽعؾي مصكمأدؿور موسؾؼؿفو ماظؼؾوركماٌدرجي معذػؾم،اظذػىمصك م: مؼؼول ميصؿـف

ت"زػري،مواٌذػؾوتمدؾع،موضدمؼؼولمهلوم:ماٌعؾؼوميػؾاعرئماظؼقسم،موعذ
(1)م

م.

م"موع ممؼؼقلمم:ؼيمأنماظعربمطوغًمصكماىوػؾقياٌعؾمكـعوضولماظؾغدادى:

اظرجؾمعـفؿماظشعرمصكمأضصكماألرضمصالمؼعؾلمبف،موالمؼـشدهمأحدمحؿكمؼلتكمعؽيم

امصكمعقدؿمايٍ،مصقعرضفمسؾكمأغدؼيمضرؼشم،مصننمادؿقلـقهمروىموطونمصكرـب

موإنمٕمؼلؿقلـقهم موسؾؼمسؾكمرطـمعـمأرطونماظؽعؾي،محؿكمؼـظرمإظقف، ظؼوئؾف،

بفم"مررحموٕمؼعؾلم
(2)

م.

طؿومؼرىمم–ومطؿومتذطرمػذهماظرواؼوتمأممععـقؼِّمودقاءمأطونماظؿعؾقؼمحلقِّو

ماظؾقٌمػقماخؿقورػؿمػذهماظؼصوئدم،مصننماظذىمؼعـقـم–بعضماظـؼودم ومصكمػذا

"مألغفوماخؿريتمعـم:موادؿفودتفؿمإؼوػو،موػقمعومسربمسـفمصوحىماظعؿدةمبؼقظفم

ؼعـكمم–كمظؼدمبؾغمعـمطؾػماظعربمبفم"محؿ:دوئرماظشعر"م،موصوحىماظعؼدمبؼقظفم

م مم–اظشعر مأنمسؿدتمإظبمدؾعمضصوئد مظف ماظؼدؼؿدبوتػضقؾفو معـماظشعر مريتفو ،م"

مبؼقظف مم:واظؾغدادى مظؼوئؾف مصكرـبا موطون مروى مادؿقلـقه مصنن مٕم." موإن ..

موٕمؼعؾلمبفم".مررحمؼلؿقلـقه

م

م

                                                           

 .89 ص ،3العقد الفريد ج  (1)

 . 89ص  1خزانة األدب لمبغدادى ج  (2)
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مرؾقعيماظـؼدموعـفففمصكماظعصرماىوػؾكم:

ممنو معـ معضك مسرضمعو متـؾؼعد ماظؿك ماظـؼوط مغلؿكؾصمأػؿ مذج سـمه

مرؾقعيماظـؼدماىوػؾكموعـفففمصـؼقلم:

سؾكماظذوقمأطـرمعـممدومؼعؿؿومذاتقِّرؼِّصطاظعصرمغؼدـباممطونماظـؼدمصكمػذام-1

سيمعـماآلراءمسؾورةمسـمذبؿقم–صكمعبؾؿفمم–اسؿؿودهمسؾكمأىمذكءمآخر،مصفقم

معلوو مأو متلتكمصمئحقلمربودـ مواظشعراء، مجوءمكماظغوظاظشعر مورمبو ىمععؾؾي،

مععؾالمتعؾقالمعقجزـبامؼـؿمسـموجفيمغظرمصوحؾف.مبعضفو

مألذعورػؿ،م2 مغؼودـبا مأغػلفؿ معـ مؼؿكذون مطوغقا ماظشعراء مبعض مأن ـ

مفصقؿعفدوغ معـفؿ ماظشوسر مصؽون مواظؿفذؼى، مبوظؿـؼقح ماىوحظم–و مضول طؿو
(1)

مممممممممممم–م

م" مسؾكمرأؼف: مزعوعـبو مسؾكمذعرصبعؾمسؼؾف مسقورـبا مورأؼف محؿكمصب، مأغػلفؿمه، ـؾقا

م."موأذعورػؿماظؾقممواٌماخذة

ـمأنمأحؽوعفؿماظـؼدؼيمطـريـبـبامعومتردمسوعيمعطؾؼي،معـؾمضقهلؿم:مصالنمأذعرم3

واإلغس،موسبقمذظؽم،مورمبومأتًمشوعضيممومأذعرماظعرب،مأومأذعرماىـاظـوسم،مأ

هؿوجمإظبمتػلري
(2)

بـمم،مصؼدمذطرمصوحىماٌقذحمأنماظزبرضونمبـمبدر،موسؿرو

األػؿؿم،موسؾدةمبـماظطؾقى،مواٌكؾؾماظلعدىماحؿؽؿقامإظبمربقعيمبـمحذارم

مطؾقؿ مأغًمصشعرك مأعو م: مظؾزبرضون مصؼول م، ماظشعر مصك مػقمماألددى، مال أدكـ،

مأغًمؼومسؿرومصننمذعركمطربودمحربم موأعو مصقـؿػعمبفم، موالمتركمغقؽـبو أغضٍمصلطؾ،

                                                           

 .9ص  2البيان والتبيين ج  :انظر (1)

 .21انظر : محاضرات فا النقد األدبا لألستاذ الدكتور / دمحم عرفة المغربا ص  (2)



                        
                                                               

 
 من العصر الجاهلى إلى العصر العباسىالنقد األدبى                                                                 

 
 

  -38- 

مصؽ ماظؾصر، مغؼصماؾؼؿألألمصقفو ماظـظر مأسقدمصقفو مزبؾؾمصننمؿو مأغًمؼو موأعو ظؾصر،

مذعركم مصنن مسؾدة مؼو مأغً موأعو مشريػؿ، مذعر مسـ موارتػع مذعرػؿ، مضصر ذعرك

طؿزادةمأحؽؿمخرزػومصؾقلًمتؼطرموالممتطرم
(1)

م.

م–ؼرؼدماظـوضدمأنمؼؼقلمظؾزبرضونم:مذعركمردىء،مصشؾففمبؾقؿمأدكـموػقم

بـماألػؿؿمصشعرهممعمبفم،موأعومسؿروػظقسمغوضفـبومصقمطؾ،موالمغقؽـبومصقـؿم-طؿومصلره

ماظـوضدمصم– موظؽـمالمروئؾمم–كمغظر مأسقدمصقفمعحلـماٌظفر، مصؽؾؿو ـمورائف،

مأحؽؿم مطؿزادة مصـعؿف مأحؽؿ مأغف ماظـوضد مصريى مسؾدة موأعو مغؼصماظؾصر، اظـظر

مرػؿموارتػعمسـمذعرمشريػؿ.ذعزػو،موأعوماٌكؾؾمصشعرهمضصرمسـمخر

م ماألربعي ماظشعراء مروىمعـمأنمػمالء موسؾدة،مم–وسبقمذظؽمعو اظزبرضونم،

موسؿ مصؼولمم–رومبـماألػؿؿمواٌكؾؾ، مأذعورػؿم، مصكمعقضعمصؿـوذدوا اجؿؿعقا

مم:سؾدة م: مضوظقا مأنمأخربطؿم، مأنمدبربوغكمسـماذعورطؿموإعو مضولم:مإعو م. أخربغو

مبـػلك وػقماظشدؼدمؼصطـعفماظرجؾمم–أعومذعرىمصؿـؾمدؼوءموطقعمم،صنغكمأبدأ

م صالمؼلربمسؾقف
(2)

معـماألم–م مزبرضونمصنغؽموشريه مأغًمؼو موأعو مأودعمعـف، دؼقي

مصعررتمجب معـققرة مزبؾؾمصننملزور مأغًمؼو موأعو موأخوبـفو، خذتمعـمأروؼؾفو

ذعركماظعالطمواظعراض
(3)

م.

                                                           

 . 96الموشح لممرزبانا ص  (1)

 ال يسرب : ال يقطر. (2)

عمااا أن  97بااانا صز الموشااح لممر  :وانظاار ،العااالط: ميساام اعباال فااا العنااق ، العاارار : ساامة فااا عاارر الفخااذ  (3)
 الرواية لم تتعرر لشعر عمرو بن األىتم، فربما أغفمو النا د أو غفل عنو الراوى .
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سؾكمأغكمأؤطدمأنماإلؼفوممواظغؿقضمعـماألعقرماظـلؾقيماظؿكمترتؾطمبعصرم

غؼدهممحقضقاظـصموبقؽؿف،موؼدسؿمذظؽمأنمػمالءماظشعراءمٕمؼطؾؾقامعـماظـوضدمت

مأوم مسؾقفؿ مٕمؼؽـمشرؼؾـبو مإذ مضقؾ، معو مادؿقسؾقا مؼدلمسؾكمأغفؿ مممو متػلريه، أو

مشوعضـبومسـدػؿ.

مواظـؼدؼي4 ماألدبقي مايودي مضقة مؼلؿعمغصػمبقًمعـمم،ـ صؾؿمؼؽدماظـوبغي

ضقسمبـماًطقؿمحؿكمضبؽؿمظفمبلغفمأذعرماظـوس،موعومأنممسعمررصيمبـماظعؾدم

مبوظصق مبعريه مؼلؿ مسؾك مبـ ماٌلقى مصوح محؿك مم–عرؼي مصؾك ادؿـققمم–وػق

مروىمعـمأنمعفؾفؾمبـمرب موؼدسؿمذظؽمعو موضدماىؿؾ، مسؾداه، مشدره قعيمٌو

،موذؼمسؾقفؿومعومؼؽؾػفؿومعـماظغوراتمورؾىماظـوراتفطربتمدـ
(1)

ضؿؾفم،مما،مصلراد

مصؼولم:مأوصقؽؿومأنمتروؼومسـكمبقًمذعر،مضوالم:موعومػقم؟مضولم:

معـمعؾؾغمايقنيمأنمعفؾفالم

مٓمدرطؿومودرمأبقؽؿوممممم

معوتمضموصؾؿ مأغف ماظعؾدان مؿؾمهلقزسؿ م،مم:و مغعؿ مضوال: م؟ ػؾمأوصكمبشكء

ماظؾقًم،مصؼوظًمابـؿف:مسؾقؽؿمبوظعؾدؼـمصنمنومضولمأبكم:ماوأغشد

معـمعؾؾغمايقنيمأنمعفؾفالم

مأعلكمضؿقالمبوظػالةمذبـدالممممم

م

                                                           

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

مؾدانمحؿكمؼؼؿالالمؼربحماظعممممم

صودؿؼرواماظعؾدؼـمصلضرامأغفؿومضؿاله
(1)

م.

م مأضرر مأن مميؽـ مم–وأخريـبا ماظعصرمم–وبورؿؽـون مصك ماظعربقي ماظعؼؾقي أن

مبعضم مؼصقرػو مأو ماظؿكمؼؿصقرػو ماظدرجي مإظبمػذه اىوػؾكمٕمتؽـمجوعدة

مٌ ماظؽؿوب مػمالء مؼزسؿ مطؿو مطوغقا مظق مإذ م، ماظؽرؼؿماظؽؿوب ماظؼرآن مهداػؿ و

اظؾقوغكم،موسبـمغعؾؿمأنمطؾمردقلمأومغؾكمؼمؼدممبعفزةمعـمجـسمعوممبنسفوزه

معـماظؾقونمواظؾلـمواظػصوحيم مسوظقي مسؾكمدرجي مصؾقمٕمؼؽقغقا مضقعف، مبف اذؿفر

مواظؿؿققزمٌومهداػؿماظؼرآنمبفذاماظؾقنمعـماإلسفوزم.

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           

 .318ص  1العمدة ج (1)
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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مرماإلدالماظـؼدمصكمسصرمصد

م

معقضػماإلدالممعـماظشعرم:

مأوماٌقإمؼؼػماإلدالمم في،مإمنومسؿؾمسؾكمجعـماظشعرمعقضػماظعداءم،

ػذاماظدؼـ،مصؽؿومغفكمسـماظػقشمعـماظؼقلممئدتؼقميفموتفذؼؾفممبومؼؿػؼموعؾو

مأبوحماظطقىمعـمدوئرماظؽالممأبوحماظطقىم غفكمسـماظػوحشمعـماظشعرم،موطؿو

طونمؼـظرمإظبماظشعرمسؾكمأغفمطالممعمظػمصؿوممؼػقدمأغفمعـماظشعر،موضدمروىمعوم

مٕمؼ موعو موأغفمقواصؼمايؼمعـفمصفقمحلـ، مصقف، دؿؿعماماصؼمايؼمصالمخريم

موح موأثوبمبعضمضوئؾقف، مصكمإظقف، مدسو مطؿو ٌمصكمبعضماٌقاضػمسؾكمضقظف،

ماٌقا مودقلتبعض م، مإغشوده مإظب مكضػ مم–م مآ مصكمم–مبشقؽي مذظؽ تػصقؾ

موظبم.ماٌؾقٌماظؿ

 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱم:مأعومضقظفمتعوظبممممم

 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص

صقاضحمأغفمٕمضبرممم.(1)م َّ  هل مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق  حق

سؾكمعومروىمابـمم–اظشعرم،مإمنومصـػماظشعراء،مصويؽؿماألولمسؾكماظشعراءمغزلم

ماظزبعرى،م–سؾوسم مآمبـ ماٌشرطنيمسؾد مأبكموػىموػؾريمصكمذعراء مبـ ة

بـمسؾدمعـوفم،موأبكمسزةماىؿقك،موأعقيمبـمأبكماظصؾً،ماٌكزوعك،موعلوصعم

                                                           

 .227-224الشعراء : اآليات سورة  (1)
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ضوظقام:مسبـمغؼقلمعـؾمضقلمربؿد،موطوغقامؼففقغف،موصبؿؿعمإظقفؿماألسرابمعـم

صـزظًمصقفؿماآلؼيمم،ضقعفؿمؼلؿعقنمأذعورػؿموأػوجقفؿم
(1)

م.

ماالدؿممممممممم مصـزلمصكمرػطمعـماألغصورــأعو مؼـوصققنموؼداصعقنمسـمموء طوغقا

سؾدمآمبـمرواحي،محلونمبـمثوبًم،موطعىمبـمعوظؽم،مو:معـفؿم،ممردقلمآم

مغزلمضقظفمتعوظبموضدمروى مإظبم  َّ مح جح مج حج ُّٱم:أغفمٌو جوءوا

مصؼوظقاػومردقلمآم مؼؾؽقن، مردقلمآمم:ؿ مأغزلمآمتعوظبم،ؼو ممممممممممػذهممظؼد

مذعر مأغو مؼعؾؿ موػق ماآلؼي مصلغزلمآمتعوظباء،   ىل مل يك مق ُّٱم:ػؾؽـو،

صؿالػومسؾقفؿممصدسوػؿمردقلمآمم،َّ يل
(2)

م.

م(3) َّ خك حك جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع ُّٱ:مكمـوأعومضقظفمتعوظمممممم 

سـمضقلماظشعرمحؿكمالمؼؼولم:مإغفمذوسرمأومإنماظؼرآنمظقنمعـممصفقمتـزؼفمظؾـؾكم

ماصرت مضرؼشمضد مطػور مطون موإذا ماظشعر، ماظـؾكمأظقان مبف مورعقا مذظؽ، زؾؿـبومموا

مطونماظـؾكموبفؿوغـب مبوظؽؿمظقم مصؿو موػقمعـمذظؽمبراء، غػكمذوسرـبا؟مسؾكمأنممو،

شضمعـمذلنممالمؼغضمعـمذلنماظشعر،موإالمظؽونمصكمأعقؿفمماظشعرمسـماظـؾكم

مبؾمإنماظـؾكم مٕمؼؼؾمبفمأحد، معو موػذا جعؾمصداءمبعضمماظؼراءةمواظؽؿوبي،

درمتعؾقؿمسشرةمعـمصؾقونماٌلؾؿنيماظؽؿوبيماألدرىمصكمشزوةمب
(4)

. 

                                                           

 .146ص  19روح المعانا لأللوسا ج (1)

 .147ص  19المرجع السابق ج (2)

 .69سورة يس : اآلية  (3)

 .14ص  2بن سعد ج اطبقات  (4)
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ومحؿكمؼرؼفممقـبقجقفمأحدطؿمضمه:"مألنمميؿؾموأعومضقظفم
(1)

.مخريمظفمعـم

مميؿؾ مرغب"مذعرـبامهأن ماظشوصعك مصقؿؾف ممف، ماظشعر مسؾك مسؾكآ مممممممممماٌشؿؿؾ

مػذام مؼروى مػرؼرة مأبو مأن مسـفو مآ مرضك مسوئشي ماظلقدة مومسعً م، اظػقش

مه:م"مألنمميؿؾموظً:م"مرحؿمآمأبومػرؼرةم،مإمنومضولمردقلمآمايدؼٌمصؼ

ذعرـبامممومػفقًمبفم"ممهقـبومخريـبامظفمعـمأنمميؿؾقجقفمأحدطؿمض
(2)

م.

مبوظ ماٌؼصقد مإمنو مذوضقؾم: مػق موعؾؽمغػلفمعـمم مسؾكمضؾؾف، شؾىماظشعر

حؿكمذغؾمسـمدؼـفموإضوعيمصروضفم،موعـعفمعـمذطرمآموتالوةماظؼرآنم
(3)

م.

اإلعوممسؾدماظؼوػرمصكماظردمسؾكمعـمؼؽرهماظشعرم:مغعؿم،موطقػمروؼًمملؼقؼ

م موترطًمضقظف مايدؼٌموهلفًمبف، مإنمعـماظشعرميؽؿػذا م" موإنمعـمي: ،

م موطقػمغلقًمأعره مظلقرـبا؟ موضقظفمماظؾقون ماىـي، مسؾقف مووسده ماظشعر، بؼقل

بف،ممسؾؿفمومسوسفمظف،موادؿـشودهمإؼوه،مو،ميلون:م"مضؾموروحماظؼدسمععؽم"م

وادؿقلوغفمظف،موارتقوحفمسـدممسوسف
(4)

م.

صوظلـيماظعؿؾقيمتقجىمصرفماظذممواظؿؼؾقحمظـقعمعـماظشعرمطبوظػمصراحيم

موػذا موعـؾفو، ماىوػؾقي مضقؿ مإظب موؼدسق موتعوظقؿف، ماظذىمماظدؼـ ماٌعـك ػق

تقحكمبفماآلؼوتماظؽرمييمصكمدقرةماظشعراءم
(5)

م.

                                                           

 يريو : يفسده. (1)

 .16، " دالئل اععجاز ص 15ص  19روح المعانا لأللوسا ، ج: راجع (2)

 .32ص  1العمدة ج (3)

 .17، 16ئل اععجاز دال (4)

 .58ص  1معالم عما طريق النقد القديم د/ رجاء عبد المنعم جبر ج (5)
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م:دـبامـــغوضماظـؾكم

:م(طرممآموجففم)ؼؼقلمظفماإلعوممسؾكمم،صصحماظعربمطوصيأمطونماظـؾكم

مردقلمآم،مسبـمبـقمأبمواح مالمؼو عرصفمصؿـمغدموغراكمتؽؾؿموصقدماظعربممبو

:مظؼدممم"مأدبـكمربكمصلحلـمتلدؼؾكم"م،موؼؼقلمظفماظصدؼؼم:مسؾؿؽ؟مصؼولم

ممسعًمأصصحمعـؽمصؿـمأدبؽم؟م مصؿو مومسعًمصصقوءػؿ، رػًمصكماظعرب،

ممبـؾمعومأجوبمبفماإلعوممسؾقِّو.مصلجوبفم

طونمأضدرماظعربمسؾكمتذوقماظؽالمموغؼده،مموعـمػـومغؼقلم:مإنماظـؾكم

مدلسرضمظؽمعـماظـصقصمعومؼدسؿمػذاماظؼقلم:مو

موأغشدهمضقظفم:ممـمأتكماظـوبغيماىعدىمردقلمآم1

مأتقًمردقلمآمإذمجوءمبوهلدى

ماوبـبومطوجملرةمغريــــقمطؿــــــــوؼؿؾممممم

مدودغوــــــبؾغـوماظلؿوءمذبدغوموج

مصققمذظؽمعظفرـبامقـــــوإغومظـرجممممم

مردقلمآم،ممصؼولماظـؾكم مإظبماىـيمؼو مصؼولم: مظقؾك؟ مأبو مإظبمأؼـمؼو :

مضول:مأجؾمإنمذوءمآم،مثؿمأغشدهماىعدىمضقظفم:م

موالمخريمصكمحؾؿمإذامٕمتؽـمظفم

مأنمؼؽدراهمبقادرمهؿكمصػقممممم

م
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مصكمجفؾمإذامٕمؼؽـمظفوالمخريم

محؾقؿمإذامعومأوردماألعرمأصدراممممم

لؼطمظفمتضضمآمصوك،مصؾؼكمسؿرهمٕمػالمؼ،م:مأجدتممصؼولمردقلمآم

دـ،موطونمععؿرـبام
(1)

م.

مـمأغشدمحلونمضقظفمؼردمسؾكمأبكمدػقونمبـمايورثم:2م

مًمسـفمــــتمربؿدـبامصلجؾقفـػ

موسـدمآمصكمذاكماىزاء

مسـدمآماىـيمؼومحلون،مصؾؿومضولمحلون:مم:مجزاؤكمصؼولم

مدهموسرضكمــــــــظاأبكموومصنن

مظعرضمربؿدمعـؽؿموضوءممممم

موضوكمآمحرماظـور،مصؼضكمظفمبوىـيمعرتنيمصكمدوسيمواحدة:ممضولم
(2)

م.

مبرجؾمؼؼقلمصكمبعضمأزضيمعؽيم:موععفمأبقمبؽرمـمعرماظـؾكم3

مأؼفوماظرجؾماحملقلمرحؾفومؼ

مزظًمبكلمسؾدماظدارػالمغممممم

ؼومردقلمآم،م،مؼومأبومبؽرم،مأػؽذامضولماظشوسرمم؟مضولم:مالم:ممصؼولماظـؾكم

موظؽـفمضولم:

م

                                                           

 .23، وجميرة أشعار العرب ص22، 21ودالئل اععجاز ص ،  181الشعر والشعراء ص  :انظر (1)

 .53ص  1العمدة ج (2)
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مأؼفوماظرجؾماحملقلمرحؾفومؼ

مػالمدلظًمسـمآلمسؾدمعـوفممممم

ػؽذامطـومغلؿعفو:ممصؼولم
(1)م

م.

م:محياوسـدعومضولمسؾدمآمبـمرو

منوظدماظـوسمسـمسرضموغلدرػؿم

مقرـــزلماظلـــــومتــــؾكموصقـــــــوماظـصقممممم

مؿمبلغومظقسمؼغؾؾـوــــدمسؾؿؿـــــــــوض

مرواــماظـوسمإنمسزوامإنمطـــحكمعممممم

م:مؿوماغؿفكمإظبمضقظفمصكماظـؾكمؾص

مـمحلــــصـؾًمآمعومأسطوكمع

متـؾقًمعقدكموغصرـبامطوظذىمغصرواممممم

وبـمرواحيؼًمبقجفف،موضولم:موإؼوكمصـؾمأضؾؾمسؾقفماظـؾكم
(2)

م

مبـًم5 ماٌمعـنيمدقدة مروىمأنمأم مأغشدتمضقلمزـ مرضكمآمسـفو ععي

مضقسمبـمععدانماظؽؾؾك:

"مسدىموتقؿمتؾؿغكمعـمهوظػ
(3)

م.

                                                           

ر لمطااارود بااان كعاااب الخزاعاااا ، والشاااع 291، 289ص  1األماااالا لمقاااالا ، ج :، وانظااار21دالئااال اععجااااز  ص  (1)
 .  ( )يرثا عبد المطمب جد النبا

 .211ص  1العمدة  ج (2)

 ...را لو ؟ عدى وتيمك  من رأى العبدين أو ذ  أال ، وكدره:  تىذا عجز بي (3)
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موجرىمبقـفـمظص مسرضًمبفؿو، مأغفو مرضكمآمسـفؿو موحػصي ـًمسوئشي

عـمسدىممعـمتقؿمضرؼش،موسؿرممطالممصكمػذاماٌعـك،مإذمطونمأبقمبؽرمم

مصلخربماظـؾكمضرؼشم ،مظبذظؽمصدخم موؼؾؽـم، مؼو م" موضولم: سمصكمقؾمسؾقفـم،

مصكمسدىم مضقؾمػذا م"موإمنو وتقؿممتقؿ"متقؿمسدؼؽـموالمتقؿؽـمضقؾمػذا
(1)

مممممممممممممممممم.م

موععرصؿفمدضوئؼماألخؾورم؟!مأالمتعفىمعـمصطـؿفم

م6 ماظـؾك مسـد مؼقعـبو مطـو م: مضول ماألغصورى مدؾؿي مبـ مسـمربؿد صؼولممـ

مصننمآمضدموضعمسـوميلو ماىوػؾقي، معـمذعر مأغشدغكمضصقدة نمبـمثوبًم:

يمؼؼقلمثبفومسؾؼؿيمبـمسالمآثوعفومصكمذعرػومورواؼؿف،مصلغشدهمضصقدةمظألسشكمػفو

مصقفو:

مسؾؼؿمعومأغًمإظبمسوعرم

ماظـوضضماألوتورمواظقاترم؟!مممم

م:مؼومحلونمالمتعدمتـشدغكمػذهماظؼصقدةمبعدمذبؾلؽمػذا،مصؼولماظـؾكم

:مممممممممصؼولم:مؼومردقلمآم،متـفوغكمسـمرجؾمعشركمعؼقؿمسـدمضقصر؟مصؼولماظـؾكم

محلون مدأم،ؼو موإنمضقصر ماظـوسمظؾـوسمأذؽرػؿمٓمتعوظبم، مدػقونملذؽر لمأبو

ؼعـكمسؾؼؿيمبـمم–إغفمدللمػذاموم–وصكمرواؼيمصشعٌمعـكمم–ؿـوولمعـكمصسـكم

سؾكمذظؽ،موروىمأنمحلونممسـكمصلحلـماظؼقل.مصشؽرهمردقلمآمم–يمثسال

                                                           

 .21دالئل اععجاز لإلمام عبد القاىر  ص  (1)
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ؼومردقلمآم.معـمغوظؿؽمؼدهم:مم-مبعدمأنممسعمعوممسعمعـمردقلمآمم-ضولم

وجىمسؾقـومذؽرهم
(1)

م.

ممسعماظـؾكمم-7 مضقلمطعىمبـمزػريمضؾؾمإدمٌو مأخوهمضبم–العف م ذر

مصقؼقلم:مجبريامعـماتؾوعماظردقلم

مردوظيمماكمجبريـبـــــأالمعـمعؾؾغمسـ

مضؾًموضبؽمػؾمظؽممصفؾمظؽمصقؿوممممم

ممروؼيموقنمطلدـبــــــــدؼوكمبفوماٌلع

مفوموسؾؽوــــــــــقنمعـــــــصلغفؾؽماٌلعممممم

مؾعفتدىمواـــــصػورضًمأدؾوبماهل

مدظؽوم–ؼىمشريكموم–سؾكمأىمذكءمممممم

موموالمأبوــــــسؾكمخؾؼمٕمتؾػمأع

مومظؽوــــــــفمأخـــــــسؾقفموٕمتعرفمسؾقممممم

متػعؾمصؾلًمبكدػمصننمأغًمٕ

مظؽوومرتمظعـبـــــومســــوئؾمإعـــــــــــوالمضممممم

صؼدمطوغقامم-اٌلعقنم"مضولم:معلعقنموآدؼوكمبفومم"مضقظفم:مصؿوممسعم

موٌوممسعمضقظفم:م-اٌلعقنممؼلؿقنمردقلمآم

م

                                                           

 .19المرجع السابق  ص  (1)
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مسؾكمخؾؼمٕمتؾػمأعوموالمأبوم.............ماظؾقً

كمعـؽؿمطعىمؼعـمظم"والمأعفم،مثؿمضولم:ممػمسؾقفمأبوهٕمؼؾم،جؾم:مأمضولم

م."مبـمزػريمصؾقؼؿؾفا

م

م:موئؾـبوم،موأغشدهمضصقدتفماظؿكمعطؾعفوتثؿمجوءهمطعىم

مؾقلؿًمدعودمصؼؾؾكماظققممعغبو

مقلــعؽؾمدرػومٕمؼػـــؿمإثـــــــــــعؿقممممم

مصؾؿوماغؿفكمإظبمضقظف:

مقرمؼلؿضوءمبفمـــــإنماظردقلمظـ

معلؾقلمعفـدمعـمدققفمآمممممم

سؾقفمبردةمطونمؼؾؾلفومأظؼكماظـؾكم
(1)

صؾحماظؾقً،مأمم،موؼروىمأنماظـؾكم

:معـمدققفمآممصؼولم.مضولمطعى:معفـدمعـمدققفماهلـدممإذ
(2)

،مصلضومماظؾػظم

مواٌعـك.

م:مصؾؿوموصؾمطعىمإظبمضقظفمصكموصػمأصقوبماظـؾكم

مصكمصؿقيمعـمضرؼشمضولمضوئؾفؿ

قابؾطـمعؽيمٌومأدؾؿقامزوظممممم
(3)

م.

م

                                                           

 وما بعدىا . 33ص   راجع شرح  كيدة كعب بن زىير البن ىشام (1)

 .37محاضرات فا النقد األدبا لألستاذ الدكتور/ دمحم عرفة المغربا  ص  :انظر (2)

 زولو: انتقموا من مكة إلا المدينة ، يعنا األمر باليجرة. (3)
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مزالمأغؽوسموالمطشػمزاظقامصؿو

وزؼؾععقؾمعمسـدماظؾؼوءموالممممم
(1)

م.

مذؿماظعراغنيمأبطولمظؾقدفؿ

عـمغلٍمداودمصكماهلقفومدرابقؾممممم
(2)

م

مممالممؼػرحقنمإذامزاظًمرعوحفؿ

ؾقامـــامغقوزؼعومإذـــــضقعـبوموظقلقامذبمممم
(3)

م

إظقفؿمأنممهؼقعمعـمطونمحبضرتفمعـمضرؼشمطلغفؼـظرمإظبممجعؾماظـؾكم

امسعقا
(4)

م.

،مصؼولمذعرـباممم،خرجمؼرؼدماظـؾكمم–عقؿقنمبـمضقسمم–روىمأنماألسشكمم-8

مطو مإذا مصؼؿؾؿفحؿك مراحؾؿف مبف مغػرت ماظطرؼؼ مبؾعض مم،ن مأغشد بوظؾـوءمم–وٌو

مذعرهماظذىمؼؼقلمصقفم:م–ظؾؿففقلم

مالمأرثكمهلومعـمطالظيًمصكظق

ـــبووالمعـمحمممم محؿكمتالضكمربؿدـبامػـ

م

                                                           

نكاس: جمع نكس ، وىاو الضاعيف المياين ، الكشاف : جماع أكشاف ، وىاو مان ال تارس معاو فاا الحارب، الميال: ألا (1)
 ازيل: جمع معزال، وىو الذى ال سالح معو.عسيف معو، أو الذى ال يحسن الركوب، الم ميل، وىو الذى الجمع أ

ين: جمااع عاارنين ىااو األنااف، والمااراد أن نالعاارا ه.الشاام : جمااع أشاام، وىااو الااذى فااا  كاابة أنفااو عمااو مااع اسااتواء أعااال (2)
 .وفنفييم استعالء وأ

 .يمبس فا الحرب السرابيل: جمع سربال، وىو الدرع أو كل ما

 مجازيع : جمع مجزاع، وىو الشديد الجزع. (3)

                                        . 272شرح  كيدة كعب بن زىير البن ىشام  ص  :انظر (4)
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معومتـوخكمسـدمبوبمابـمػوذؿممعؿك

متػقزىموتؾؼكمعـمصقاضؾفمؼداممممم

م ماظـؾك مطومضول ممد: موٌو ؼـفق
(1)

مبوإلدالمم ماظػقز مظف مضبصؾ موٕ مأى ،

مواظـفوة.

سؾؼمسؾكمذعرمثالثيماألغصورمحلونمبـممـموصكمطؿوبماألشوغكمأنماظـؾكم9

موطع مثوبً، موسؾدمآمبـمرواحي مم،ىمبـمعوظؽم، م" آمبـمعرتمسؾدمأصؼولم:

ـ،موأعرتمحلونمبـمرواحيمصؼولموأحلـم،موأعرتمطعىمبـمعوظؽمصؼولموأحل

"مكػثوبًمصشػكمواذؿ
(2)

م.

صفقمأذعرمذعراءماٌدؼـيم،ؿؼدممصوحؾقفمصكماظشعرمبصػيمسوعيمإنمحلونمؼمووحًؼ
(3)

،م

ؼرػؾقنماإلدالممبصػكمخوصيم،مإذمبؾغمصقفمدرجيمجعؾًماألسداءموصكمػفوءمأسداءم

ــبوظردمفوئفمادؿعوذمايورثمابـمسقفمعـفػوظؼلقةم"،مظلوغف ضوئال:مؼومربؿدمأغوممقلمـ

ـمذعرهمصؾقمعزجماظؾقر عزجفم"مشعرهمبمسوئذمبؽمع
(4)

م.

:مملقدةمسوئشيمظؾطـريـبامعومؼؼقلم:ممموصكمذبولماالدؿقلونمطونمم-10

مـشدهم:ؿؽ،مصتأبقو

مارصعمضعقػؽمالمضبربؽمضعػف

مدرطفماظعقاضىمضدممنوــــــؼقعـبومصؿممممم

                                                           

 .67بن زيد القرشا ص جميرة أشعار العرب ال (1)

 .6ص  4ج  األغانا (2)

 .215ص  1طبقات فحول الشعراء البن سالم  ج :انظر (3)

 ، ط دار المعار .58حسان بن ثابت لدمحم إبراىيم جمعة  ص  (4)
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مصبزؼؽمأومؼــكمسؾقؽموإنمعـ

مأثـكمسؾقؽممبومصعؾًمصؼدمجزىمممممممممممممممم

إظقؽمسؾدىممـع:مصهعـمسؾقدم:م"مؼؼقلمآمتؾوركموتعوظبمظعؾدمصقؼقلم

:ممسؾؿًمأغفمعـؽمصشؽرتؽمسؾقف"مضول،ععروًصومصفؾمذؽرتفمسؾقف؟مصقؼقلم:مؼوربم

سؾكمؼدهم"مجربؿفأكم،مإذمٕمتشؽرمعـمغصقؼقلمآمسزموجؾم:مٕمتشؽرم
(1)م

م.

ممسعم مبـمايورثمتؾؽكمأضقلمضموسـدعو مبـًماظـضر موتعؿىمبؿقؾي وػو،

مصكمضؿؾفم،مصؿؼقلم:مسؾكماظـؾكم

مؾمعظـيــــــثقنماألؼومراطؾومإ

معـمصؾحمخوعليموأغًمعقصؼمممم

مدةـــــأبؾغمبفمعقؿومبلنمضصق

معومإنمتزالمبفوماظرطوئىمدبػؼمممم

معـكمإظقفم،موسربةمعلػقحي

م

متمٌوئقفوموأخرىمدبـؼجودمممم

مرمإنمغودؼؿفضصؾقلؿعـماظـ

ممممؼ؟أممطقػمؼلؿعمعقًمالمؼـطمممم

م

                                                           

أن الحااديث أخرجااو  و، و ااد ذكاار الشاايخ محمااود شاااكر فااا تحقيقاا21، 19دالئاال اععجاااز لإلمااام عبااد القاااىر  ص  (1)
 .163ص  1الطبرانا فا المعجم الكغير ج
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مزؾًمدققفمبـكمأبقفمتـقذف

مؼــؼـــــــــوكمتشـــٓمأرحوممػـمممم

ميمعؿعؾـبومــــــــضلرـبامؼؼودمإظبماٌـق

مسونمعقثؼمقمــــــردػماٌؼقدموػمممم

ميؾـــغًمنؾمنقأمأربؿدمػو

مقؾمصقؾمععرقــــػفومواظـعـمضقعمممم

موـــعومطونمضركمظقمعــًمورمب

مـؼعـماظػؿكموػقماٌغقظماحملمممم

مواظـضرمأضربمعـمضؿؾًمودقؾي

مؿمإنمطونمسؿؼمؼعؿؼــــــــوأحؼفمممم

ـًمسؾقفمـ:مظقمبؾغـكمػذامضؾؾمضؿؾفمٌمضولم
(1)

م.

ـمغظراتمغؼدؼيمظطولمبكماٌؼول،معمرمسـماظـؾكمِثوظقمذػؾًمأسددمعومُأ

يمصكمقسؾكمأعؾمدراديمػذاماظـؼدمدراديمتػصقؾمفذاماظؼدرمعـمغؼدهمطؿػكمبلص

مبذظؽعؼو مؼلؿح مائوسزم،م مم-ػـوم-ك مأغك مأػق مايدؼٌ معـ مغؼدسغؿؼؾ مممممممممممـ

إظبمايدؼٌمسـمغؼدمعـمتربقامسؾكمؼدؼف،مودبرجقامصكمعدردؿف،مماظردقلم

م.وخؾػوؤه،مرضقانمآمسؾكماىؿقعموػؿمأصقوبف

م:وخؾػوئفماظراذدؼـمـدمأصقوبماظردقلميماظـؼدؼيمسؤؼاظرم

                                                           

   .31، 29ص  2ج  ما، وانظر السيرة النبوية البن ىش56ص 1العمدة البن رشيق ج (1)
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مغؼدؼيم مبـروة مضبظك مصقفو ماظـظر موميعـ مواظـؼد، مطؿىماألدب مؼطوظع عـ

،موؼدركمأغفؿمأسطقامػذاماظػـمسظقؿي،ممتـؾموجفيمأصقوبموخؾػوءماظردقلم

معؽوغـبوم ماظدؼـمواظدوظي مبؼضوؼو مؼػلققنمصكمذبولماػؿؿوعوتفؿ م" مإذمطوغقا حؼف،

م"ظؼضقيماظشعرمواظـؼد
(1)

م.

،مصؼدمموطونمأبرزػؿمصكمػذاماٌقدانمأعريماٌمعـنيمسؿرمبـماًطوبم

ًٌومبوظشعرم،مغوضدـب م،مأومؼـشدؾؼامظفم،مطـريـبامعومؼلللمسـف،مأومطونمسو ،مهدىمصقفمرأؼـبو

موؼؿؿـؾمبف،موعـمآرائفماظـؼدؼي:

م)أ(مصكمذبولماالدؿقلون:

سؿرمـمروىماىوحظمسـمسؾكمبـمذبوػدمسـمػشوممبـمسروةمضولم:ممسعم1

مرجالمؼـشد:مبـماًطوبما

ممهورغفمتعشقمإظبمضقءمتعؿكمتل

مرمعقضدــرمغورمسـدػومخقـــــودمخقممممممممم

ذاكمردقلمآممصؼولم
(2)

م.

م:مضولمابـمسؾوسمرضكمآمسـفؿو:مضولمسؿرمبـماًطوبمم-2

مأغشدغكمضقلمزػري.مصلغشدتفمضقظفمصكمػرممبـمدـون:م

مضقممأبقػؿمدـونمحقٌمتـلؾفؿ

مروبقاموروبمعـماألوالدمعوموظدوامممممممممم

                                                           

 .61القديم د/ رجاء عبد المنعم جبر ص  النقد معالم عما طريق (1)
 .29ص  2ين جيالبيان والتب (2)
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مظقمطونمؼؼعدمصققماظشؿسمعـمطرم

مقممبلوهلؿمأومذبدػؿمضعدواـــــــضمممممممممم

مصكمأػؾمبقًمردقل ماظشعر مطونمأحىمإظبمظقمطونمػذا معو م: ممصؼولمسؿر

آم
(1)م

م.

بعدمادؿشفودمزؼدمبـم  ـمدخؾمعؿؿؿمبـمغقؼرةمسؾكمسؿرمبـماًطوب3

محروب مصك مصكمماًطوب مضؾً مبعضمعو مصك مأغشدغك م: مسؿر مظف مصؼول اظردة،

مأخقؽ،مصلغشدهمضقظفم:

مكمجذمييمحؼؾيمغوطـومطـدعو

مـمؼؿصدسوظعـماظدػرمحؿكمضقؾممممم

مرضـومطلغكموعوظؽوـــــــصؾؿومتػ

موعـبظطقلماجؿؿوعمٕمغؾًمظقؾيمعمممم

مبـم مصكمزؼد مأضقل مظلرغكمأن ماظشعر مطـًمأضقل مظق معؿؿؿ مؼو مسؿر: صؼول

عومضؾًمصكمأخقؽم،مصؼولمعؿؿؿ:مؼومأعريماٌمعـنيمظقمضؿؾمأخكمماًطوبمعـؾ

ومسزاغكمأحدمصكمأخكمضؿؾيمأخقؽمعومضؾًمصقفمذعرـبامأبدا،مصؼولمسؿر:مؼومعؿؿؿمع

ؿـكمبفمؼبلحلـمممومسز
(2)

م.

صػكمػذهماظـؿوذجمتظفرمصطـيمسؿرموإدراطفمعقارـماىقدةمواإلصوبيمصكم

ٕمؼؽدمسؿرمؼلؿعماظؾقًمحؿكممطؾمعـماٌدؼحمواظرثوء،مصػكماألمنقذجماألول

                                                           

        ، 25، 24م خفاااااجا لكتاااااب نقااااد الشااااعر " لقدامااااة باااان جعفاااار ص عتقااااديم األسااااتاذ الاااادكتور/ دمحم عبااااد الماااان :انظاااار (1)
 م الطبعة األولا . 1981ىا سنة 1411ط مكتبة الكميات األزىرية سنة 

 .215، 214الشعراء  صو الشعر  (2)
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 (57) 

مؼـطؾؼمسؾكمردقلمآم ماٌدؼحمإمنو مأنمػذا مصذطر مخريممأبدىمرأؼف، صفق

اًؾؼموأطرعفؿ،مظذامصفقمأحؼمبفذاماٌدحموأوظبمبف،موعومأنممسعمبقؿكمزػريم

صفؿمأػؾممحؿكممتـكمأنمظقمطونمػذانماظؾقؿونمصكمأػؾمبقًمردقلمآم

مذظؽم،موػقمبفؿمأذؾفموأغلى.

وؼصقرماظعالضيمعمذعرمعؿؿؿمادؿطوبفمألغفمذعرمؼعربمسـمحوظؿفمػق،موٌوممس

وموعقؿـبو،موظذاممتـكمأنمؼؽقنمػقممصوحىماظشعرموضوئؾفمبقـفموبنيمأخقفمحقِّ
(1)

م.

ماظػر مسؼىمبفمعؿؿؿمعـمذطر معو قمبنيمضؿؾمأخقفمعوظؽمثؿمادؿطوبمسؿر

قذجمألغفمأمنوم،مرماًطوب،مألنمػذاماظؿعؼقىمٌسمجراحمسؿموضؿؾمزؼدمبـ

ذؽرمظفموٌومؼـؾغكمأنمؼؼولمصكمعـؾمػذهماٌـودؾي،موهلذامارتضكمسؿرمضقظف،م
(2)

م.

م)ب(مصكمذبولماخؿقورماظشعراء:

:مـمسـمسؾدمآمبـمسؾوسمرضكمآمسـفؿومضولم:مضولمسؿرمبـماًطوبم1

مضولم مأعريماٌمعـنيم؟ مؼو موعـمػق مصؼؾًم: ماظشعراء؟ مأالمتـشدغكمظشوسر ممزػريم،:

ونمطذظؽم؟مضولم:مطونمالمؼعوزؾوٕمطمم:ضؾً
(3)

بنيماظؽالم،موالمؼؿؾعمحقذقفمم
(4)

ممممممممممممم،م

والمميدحماظرجؾمإالممبومػقمصقفم
(5)

م.

                                                           

 .111اتجاىات النقد األدبا العربا لألستاذ الدكتور / دمحم السعدى فرىود  ص  (1)

 .111المرجع السابق  ص  :انظر (2)

  ،بعاار ذا جعاال بعار أبياتاو مفتقاًرا فااا بياان معنااه إلااإيقاال : عاظال باالكالم إذا عقاده وكااعبو، وعاظال فاا شاعره  (3)
أى لاام يحماال بعضااو عمااا بعاار ، ولاام يااتكمم بااالرجيع ماان القااول ، ولاام يكاارر المفااظ  .وفااا المسااان : لاام يعاظاال فااا الكااالم

 والمعنا .

 .  وحوشا الكالم : وحشيو وغريب (4)

 .57جميرة أشعار العرب ص  :، وانظر98ص  1العمدة ج (5)
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محقٌمؼلتكمم موصقوشؿف مأدؾقبف مأوهلؿو م: مزػري مبلعرؼـمصكمذعر ماػؿؿ صعؿر

بوظؽالممدفالمالمتعؼقدمصكمتراطقؾفموالمحقذكمصكمأظػوزف،مواألعرماآلخرم:مصدضفم

ماً ممك،ؾؼاظصدق ماظـحقٌمميدح مصك مؼػرط موال م، مصقف ممبو مإصراًرو،مـاظرجؾ ممممممممممممممممممموء

امصكمععوغقفمشؾقـبموالمؼغؾق
(1)

م.

موألغف ماألخالق، معؽورم معـ مصقف موٌو مظذاتف، ماظصدق مسؿر مادؿقلـ مممممممممممممممموضد

ظؽالمطبرجممالمضبلـمصكمصـوسيماظشعرمأنمؼعطكماظرجؾمصققمحؼفمعـماٌدح،

مزدراءم.ظبماظؿـؼصمواالاألعرمإ

مبـماًطوبم2 مخرجمسؿر مأىمذعرائؽؿمبوؾوبمـ مصؼولم: موصدمشطػون، ف

ممظذىمؼؼقلم:ا

ميؾؼًمصؾؿمأتركمظـػلؽمرـــــــــــــحؾػ

مىـــــــــوظقسموراءمآمظؾؿرءمعذػممممم

مغًمسـكمدعوؼيـــِـّؾًمضدمبؾبـــــظؽـمطـ

مذبـــــــــٌؾؾغؽماظقاذكمأششموأطممممم

مممؿفـــــــؾتومالمــــــلؿؾؼمأخًممبــوظل

مذبــــــأىماظرجولماٌفمٌسؾكمذعممممم

مضوظقام:ماظـوبغيمؼومأعريماٌمعـني.مضولم:مصؿـماظؼوئؾم:

مخطورقػمحفـمصكمحؾولمعؿقـي

مؽمغقازعــــــــــــــدمإظقـــــــمتدمبفومأؼممممم

                                                           

 .81 السعدى فرىود  ص اتجاىات النقد األدبا العربا لألستاذ الدكتور / دمحم (1)
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 (59) 

مؽمطوظؾقؾماظذىمػقمعدرطكـــصنغ

معوإنمخؾًمأنماٌـؿلىمسـؽموادممممم

مضوظقام:ماظـوبغيمؼومأعريماٌمعـنيم.مضولم:مصؿـماظؼوئؾم:

مسؿؾًمغػلكأإظبمابـمربرقم

مدأتمسققنــــكموضدمػــــــؿـؾوراحممممم

ممفوــــــــــصلظػقًماألعوغيمٕمطبـ

مقحمالمطبقنــونمغـــــذظؽمطــــــــطممممم

ممكـــــــًؼومثقوبـــأتقؿؽمسورؼـبومخؾ

مكماظظـقنـبـمـــــــــسؾكمخقفمتظممممم

مضوظقام:ماظـوبغيمؼومأعريماٌمعـنيم.مضولم:مصؿـماظؼوئؾم:

مضولماٌؾقؽمظفم:مدؾقؿونمإذمإاّل

ضؿمصكماظربؼيمصوحددػومسـماظػـد
(1)

م

ضوظقام:ماظـوبغيمؼومأعريماٌمعـنيم،مضولم:مػقمأذعرمذعرائؽؿم
(2)

م.

م مطونمسؿر مظزػموإذا مضدمحؽؿ مػـو مواظـوبغي عـمميسؾكمذوطؾم–ريمػـوك

مرؼؽر ماىقائز مسؾكم–ون متدل مأؼدؼـو مبني ماظؿك مواظرواؼوت ماألخؾور مممممممممممممممصنن

                                                           

 د : الخطأ والظمم.فنمنعيا، الازجرىا و احددىا: ا (1)

 .61، 61شعار العرب  ص أجميرة  (2)



                        
                                                               

 
 من العصر الجاهلى إلى العصر العباسىالنقد األدبى                                                                 

 
 

  -61- 

موضدمأذودمبفمصكمأطـرمعـمأغفم مبشعرمزػريمبـمأبكمدؾؿكم، طونمأطـرمإسفوبـبو

عقضػم
(1)

م.

م:)ج(مصقؿومؼؿعؾؼمبػؼفماٌعوغكموربوطؿيماظشعراءمم

ظبمبغقضمطونمايطقؽيمجورـبامظؾزبرضونمبـمبدرمصؾؿمضبؿدمجقاره،مصؿققلمإ

مبـممشوشمصلطرممبغقضمجقاره،مصؼولمميدحفموؼففقماظزبرضون:ا

معومطونمذغىمبغقضمأنمرأىمرجال

مسذامحوجيمسوشمصكمعلؿقسرمذوممممم
(2)

م

مقنمعـزظفمـــــــجورـبامظؼقممأروظقامػ

وسمـؿومبنيمأرعــودروهمعؼقــــــــــوشممممم
(3)

م

مؿمــــــــــــــعؾقامضراهموػرتفمطالبف

مراســــــــوبموأضــــــلغقبموجرحقهممممم

مؾمظؾغقؿفوحـرـــــدعماٌؽورممالمت

مضعدمصنغؽمأغًماظطوسؿماظؽودكاوممممم

مومصودؿعدىمسؾقفماظزبرضونمسؿرم شدهمآخرماألبقوت،مصؼولمظفمسؿر:معومأغ،

أسؾؿفمػفوكم،مأعومترضكمأنممتؽقنمروسؿومطودقـبوم،مصؼولماظزبرضون:مإغفمالمؼؽقنم

بـمثوبًمصللظفمسـممذظؽ:مردؾمسؿرمإظبمحلونمل،مصـمػذامصكماهلفوءمأذدمع

                                                           

 .58، 57. وجميرة أشعار العرب  ص 98، 81، 55ص  1انظر العمدة  ج (1)

 : أكمو شأس ) باليمزة( وخفف لضرورة الشعر ، وىو المكان الخشن والغميظ . سشا (2)

 اس : القبور.األرم (3)
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ٕمؼفففموظؽـمدؾحمسؾقفمصؼولم:م
(1)

صؼولم:معومؼلرغكمأغفممما.موروىمأغفمدللمظؾقدـب

يؼـكمعـمػذاماظشعرمعوميؼفموأنمظبمغبرماظـعؿ
(2)

،مصلعرمسؿرمحبؾسمايطقؽيم،م

يموضولمظفم:مؼومخؾقٌمألذغؾـؽمسـمأسراضماٌلؾؿني،موصكمربؾلفمأخذمايطقؽ

المؼففقمأمؼمدراحفمبعدمأنمأخذمسؾقفمسفدـبامحؿكمرقمظف،موأرؾمؼعؿذرمإظبمسؿرم

مأسراضماٌلؾؿنيمبـالثأ ماذرتىمعـف موؼروىمأغف معـماٌلؾؿنيم، آالفمميحدـبا

درػؿ
(3)

م.

مايدودم مدرء مأراد موظؽـف مسؿر مسؾك مخوصقـبو مايطقؽي مػفوء مؼؽـ وٕ

مسؿ مأردؾ معقضػف مسؾك ماظزبرضون مإصرار موأعوم م، مإلضوعيمبوظشؾفوت مإظبمحلون ر

ايفيمسؾكمايطقؽي
(4)

م.

ماظعفالن،م2 مبـك مبوظـفوذك معوظؽماٌعروف مبـ مسؿرو مضقسمبـ مػفوء ـ

،مموم،مصؼولمغصؼوظقام:مؼومأعريماٌمعـنيمػفومصودؿعدوامسؾقفمسؿرمبـماًطوبم

موعومضولمصقؽؿم؟مصلغشدوه:

ممممورضيظذامآمسودىمأػؾمإ

مصعودىمبـكمسفالنمرػطمابـمعؼؾؾمممم

م

                                                           

 .217الشعر والشعراء ص  (1)

 .53ص  2األغانا ج  (2)

 األغانا : الموضع السابق . (3)

            ، واتجاىاااااات النقاااااد األدباااااا العرباااااا لألساااااتاذ الااااادكتور / دمحم الساااااعدى فرىاااااود 116حاااااول الشاااااعراء جفانظااااار طبقاااااات  (4)
 .77، 76ص 
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مصؼولمسؿرم:مإمنومدسومسؾقؽؿموظعؾفمالمصبوبم،مصؼوظقام:مإغفمضولم:م

منمبذعيورضؾقؾيمالمؼغد

موالمؼظؾؿقنماظـوسمحؾيمخردلمممم

صؼولم:مظقؿـكمعـمػمالء،مأومضول:مظقًمآلماًطوبمطوغقامطذظؽم،مضوظقا:م

مصنغفمضولم:

موءمإالمسشقيــــــــــــوالمؼردونماٌ

معـفؾمؾــــــإذامصدرماظقرادمسـمطمممم

م،مضوظقام:مصنغفمضول:م-أىماظزحوممم–ضؾمظؾلؽوكمأذظؽممصؼولم

متعوفماظؽالبماظضورؼوتميقعفؿ

موتلطؾمعـمطعىمبـمسقفموغفشؾمممم

مصؼولم:مطػكمضقوسـبومعـمتلطؾماظؽالبميؿف،مضوظقام:مصنغفمضولم:

مقهلؿـــــوعوممسكماظعفالنمإالمظؼ

مخذماظؼعىمواحؾىمأؼفوماظعؾدمواسفؾمممم

م: ماٌمعـنيممصؼولمسؿر مأعري مؼو م: مصؼوظقا مخودعفؿ، ماظؼقم موخري م، مسؾد طؾـو

بـمثوبًمصللظفم،مصؼولم:معومودللمحلونمصمو،مصؼولمعومأمسعمذظؽم،مصؼوظقام:ػفوغ

عومضولمدفـماظـفوذك،موضقؾم:مإغفمػفوػؿموظؽـمدؾحمسؾقفؿ،مصؾؿومضولمحلونم

حدهم
(1)

م.

                                                           

 .211، والشعر والشعراء  ص 25ص  1العمدة ج  (1)
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طؿومصعؾمصكمم–مدظـوسممبومضولماظـفوذك،موظؽـفمأراأبصرماموطونمسؿرم

ماي ماظزبرضونػفوء مصوم–مطقؽي م" مبوظشؾفوت مايدود مؼدرأ مطالأن مصك مظؿؿس

اظرباءةموحلـماظـقي،موجعؾمؼلؿصػكمم–طقؽيموذعرماظـفوذكمذعرمايم–اظشعرؼـم

،مثؿمٕمة،مظقؿؿصمشضؾفؿ،محؿكمالمضبدماهلفواٌعوغكماظؿكمأوجعًماٌففقؼـ

ماٌل مؼقجف مأن مإال مؼشل معـ مدؼـفؿ مصك ماظلؿوحيؾؿنيمإظبمعو مأنم، مؼـؾغك وأغف

عـفو،موعـمأجؾمػذامؿكمتؾؼفزعقامروحماىوػؾقيمصكمغػقدفؿم،موؼؼفرواماظدواصعماظ

وذاكمجعؾمؼمولمذعرماهلفوءم
(1)

م.

ذمسؿرمحؽؿفمػدسكمسؿرمحلونمصؾؿومضولمعومضولمأغؼـمادؿوأعوممإصرارماٌففق

سؾكمسؾؿفمم–ممطوٌؼؾدمعـمجفيماظصـوسي،موٕمؼؽـمحلونم"سؾكمايطقؽيمواظـفوذك،

بف"ممبقجفمايؽؿم،موإنماسؿؾممبوماسؿؾممأبصرمعـمسؿرمم–بوظشعرم
(2)

م.

أومجبوغؾفمغرىمشبؾيمعـماظصقوبيمبرسقامصكمػذاماٌقدان،مموبنزاءمسؿرم

مبعضماٌقاضػمإظبمرأؼف،م مصك مؼلؿـد مسؿر موطون مسؾوس، مآمبـ مسؾد م: عـفؿ

م مسؿر مأن معـ مروى معو مسبق مسؾك مإظقف، مصكموؼطؿؽـ مجوظلـبو أصقوبفممطون

مبؾمصالنم موؼؼقلمآخر: م، مصالنمأذعر مصقؼقلمبعضفؿم: مواظشعراء، ؼؿذاطرونماظشعر

مابـمسؾوسمبوظؾوب مظف: مصؼقؾ مأتكمعـمضبدثمعـمأذعرمم،أذعر، مضد صؼولمسؿر:

مبـمسؾوسم،معـمأذعرماظـوسم؟ؼوماوس؟مصؾؿومدؾؿموجؾسمضولمظفمسؿرم:ماظـ

                                                           

 .76اتجاىات النقد األدبا العربا لألستاذ الدكتور / دمحم السعدى فرىود  ص  (1)

 .76ص 1لعمدة ج ا (2)
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ممضول مض: موٕمذظؽ؟ مضولمسؿر: مأعريماٌمعـنيم، مظؼقظفمميدحمزػريمؼو ولم:

مػرعـبوموضقعف:

مؼؼعدمصققماظشعرمعـمطرممنظقمطو

مدواــــــــــــــضقممبلوهلؿمأومذبدػؿمضعمممم

منيمتـلؾفؿضقممأبقػؿمدـونمح

مدواــروبقاموروبمعـماألوالدمعـموظمممم

مغسمإذامأعـقاإجـمإذامصزسقام،م

مدواـــــظقؾمإذامجفرزءونمبفوـــــــــــعمممممممممممممممم
(1)

م

مدونمسؾكمعومطونمعـمغعؿملرب

مدواـــلفؿمعومبفمحــــــــالمؼـزعمآمسـمممم

بـمسؾوسامصؼولمسؿرم:مصدضًمؼو
(2)

م.

ؼـومبـكمأرأؼف،مورمدن،موضبؽؿفم،موؼـزلمسـؼردؾمإظبمحلوموضدمرأؼـومسؿرم

عـمذعرماظـفوذكمممومنمضبؽؿمحلونمصقؿومػفقامبفمأماظعفالنمؼطؾؾقنمإظبمسؿر

مقمعـزظؿفمصكمػذاماظػـ.ؾسحلونموميؼدلمسؾكمعؽوغ

                                                           

 وىو السيد الجامع لكل خير . ،مرزءون : كرام بياليل : جمع بيمول (1)

 .58، 57جميرة أشعار العرب ص  (2)
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مغرىمذبؿقسيمعـماآل ماظصدؼؼموجبوغىمػمالء ماظـؼدؼيمألبكمبؽر راء
(1)

،م

واإلعوممسؾك
(2)

،موايطقؽيم
(3)

،موظؾقد
(4)

،مواظـوبغيماىعدى
(5)

،موسؿرومبـماظعوصم
(6)

،م

وايلنيمبـمسؾكم
(7)

،مواظلقدةمسوئشيمرضكمآمسـفوم
(8)

،موشريػؿمممومالمضبؿؿؾم

مادؿؼص ماٌؼوم موغـؿؼؾمإظبمايدؼٌمسـمػذا مذطر مصؾـؽؿػممبو م، متـووظف مأو وءه

مرؾقعيماظـؼدمصكمػذاماظعصر،موعومررأمسؾقفمعـمعؼوؼقسمدؼـقيموخؾؼقي.

ميماظـؼدموعومررأمسؾقفمعـمعؼوؼقسمصكمسصرمصدرماإلدالم:عرؾق

مأنمشبؾصمإظبماآلتكم:مم–بعدمسرضمعومعضكمعـممنوذجمم–ميؽـم

مأنماإلدالمم1 ماألدبمواظـؼدموـ موخؾوجف مواصؼمعـفٍمقؼجفيمدؼـقي مصؿو ي،

مواٌـؾم مظألخالق موؼـؿصر م، مظؾػضقؾي مؼدسق مسؾكمػدؼف، مودور موتعوظقؿف، اإلدالم

مصفقمعقضعماظــوءمواظؿؼدؼرم.م–اظعؾقوم

مواظغزلم مواجملقن، مإظبماًؿر معـماظدسقة ماإلدالم مطبوظػمتعوظقؿ معو أعو

موا م، ماٌؼذع مواهلفوء ماظلوضطمام-ٌدؼحماظزائػاٌوجـم، حماظذىمؾٌلؿؼصفق

                                                           

 .95ص  1العمدة البن رشيق ج : انظر  (1)

 .  42، 41ص  1ج المرجع السابق : انظر  (2)

 .211، والشعر والشعراء  ص 139ص  2، ج97-96ص  1المرجع السابق  ج : انظر  (3)

 .95ص  1العمدة ج :انظر (4)

 .175ص  2المرجع السابق ج (5)

 .243ص  1المرجع السابق ج (6)

 .172ص  2المرجع السابق ج (7)

 .69جميرة أشعار العرب  ص  (8)
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نمومحؿكمؼرؼفمخريمظفمعـمأقـبضقأحدطؿمجقفممه:م"مألنمميؿؾمؼؼقلمصقفمردقظـوم

ذعرـبام"ممهميؿؾ
(1)

م.

محؿكمؼـؿفكمإظبمضقظفم:وػذامطعىمبـمعوظؽمؼـشدماظردقلم

مذبوظدغومسـمجذعـومطؾمصكؿيم

يمصقفوماظؼقاغسمتؾؿعمبعذرمممم
(2)

م.

صؼولمطعىم:مموم؟سـمدؼــأؼصؾحمأنمتؼقلم:مذبوظدغوم:ممصقؼقلمظفماظردقلم

م مصؼول م، ممغعؿ مدؼــو مسـ مذبوظدغو مطعىم: مصؼول م، مأحلـ مصفق :
(3)

مأراد مصؼد مممممممممممم،

دمسـمحقضف،موؾدؼـم،مواظذظاظعصؾقيماظؼؾؾقيمإظبمايؿقيممسـمرصفصأنمؼماظـؾكم

ألغفماألوظبمبوظدصوعم
(4)

م.

واظؾعدمسـمقظيمواظقضقح،مفـموجفماإلدالمماألدبوءمواظـؼودمإظبمعراسوةماظل2

ماظؽفون،م مدفع مسؾك موضضك موايقذك،" ماظغرؼى مووـى مواظؿؼعر، اظؿؽؾػ

واالسؿلوف،موظقسمأدلمموبذظؽمارتػعًمعـزظيماظــرمبؿكؾقصفمعـمعظوػرماظؿؽؾقػ

مطقػمغدىمعـمالمذربموالمأطؾم،م  سؾكمذظؽمعـمإغؽوره ممممممممممممضقلمعـمضولم:

م مصؼول م؟ مؼطؾ مدعف مذظؽ موعـؾ م، موادؿفؾ مصوح مموال م" مطلفعدفعـبأ: مممممممممممممممممو

                                                           

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

ويااااروى المدربااااة: أى  ،ة عظيمااااة ، المذربااااة : الماضااااية النافااااذةباااانا : أكاااامنا ، أو أىمنااااا وعشاااايرتنا. فخمااااة : كتيمجااااذ (2)
 المتعودة عما القتال الماىرة فيو .

 .112، 111ص  2راجع السيرة النبوية البن ىشام  ج  (3)

 .39محاضرات فا النقد األدبا لألستاذ الدكتور/ دمحم عرفة المغربا  ص: انظر  (4)
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اظؽفونم"م
(1)

ماظعصرمٕمؼؿـوولم موصكمذظؽمردمسؾكمعـمؼرىمأنماظـؼدمصكمػذا ،

اظــرموٕمؼعرضمظفم
(2)

م.

ركماظعربماظعؼؾقيمواظػؽرؼيم،مـمودعماظؼرآنماظؽرؼؿموايدؼٌماظشرؼػمعدا3

اظعصرممكصرتفم،موصورمأطـرمدضيموصـقيمعـفماظـؼدمإظبماإلعومم،مإذماتلعًمدائموصكط

صكممعومروىمعـمتعؾقؾمسؿرمبـماًطوبمماظػـقيماىوػؾكم،موعـمػذهماظؾؿلوت

تؼدؼؿمزػريمبـمأبكمدؾؿكم
(3)

ضولمظؾقطقؽيم:مإؼوكمواهلفوءمم،موعومروىمسـمأغفم

اٌؼذعم،مضولم:موعوماٌؼذعمؼومأعريماٌمعـنيم؟مضولم:ماٌؼذعمأنمتؼقلمػمالءم

موأذرف مػمالء معـ مسؾم،أصضؾ مذعرـبا متعودؼفؿ،موتؾـك مٌـ موذم مظؼقم معدح ممممممممممممممك

كمغوؾأسؾؿمعـكممبذاػىماظشعر،موظؽـمحؼومأعريماٌمعـنيمم–وآمم–صؼولم:مأغًم

ؾمعـمأسراضفؿمذقؽـبو،مغحرعـكمػمالءمصذطرتمحرعوغفؿموٕمأػمالءمصؿدحؿفؿ،مو

ؼرؼدمبذظؽمم،زػدمصقفوصرصًمعدحكمإظبمعـمأراده،مورشؾًمبفمسؿـمطرػفمو

مةماظؿكمؼؼقلمصقفو:زؿقضصقدتفماٌف

موآغقًماظعشوءمإظبمدفقؾ

مأوماظشعرىمصطولمبكماإلغوءمممم

                                                           

 .29األدب اعسالما فا عكره األول لألستاذ الدكتور/ كالح الدين دمحم عبد التواب  ص  :انظر (1)

 .257ص  1تاريخ األدب العربا لألستاذ / عمر فروخ  ج :انظر (2)

 .55راجع  ص  (3)
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وػكمأخؾٌمعومصـعم،موصقفومأومعـمأجؾفومضولمخؾػماألغبر:مأذدماهلفوءم

مهوعـولمعرةمأخرىم:معومسػمظػظفموصدقمعأسػفموأصدضف،موض
(1)

م.

ماإلعوممسؾكمهوعـمػذ مروىمعـمتقجقف إظبموضعماظؾقؽيممماظؾؿلوتمعو

"مظقمأنماظشعراءمم:غقيمواٌؽوغقيمعقضعماالسؿؾورمسـدماظـؼدمأوماٌػوضؾي،مصؼولاظزعو

مو مزعونمواحد ماٌؿؼدعنيمضؿفؿ مسؾؿـو مععـبو مصفروا مراؼي ماظلوبؼمغصؾًمهلؿ عـ

مصؼ موالمظرػؾي، مٕمؼؽـمصوظذىمٕمؼؼؾمظرشؾي موإذا مصؼولم:مقعـفؿ، م؟ موعـمػق ؾ:

ماظؼقسم–اظؽـدىم مألم-ؼرؼدماعرأ مضولم: موٕم؟ م،مضقؾم: مأحلـفؿمغودرة غكمرأؼؿف

وأدؾؼفؿمبودرةم
(2)

م.

ألدبقيمواظـؼدؼيموإذامطونماإلدالممضدمأحدثمتغقريـباممموثاًلممصكمعؼوؼقلفؿما

مػذ ماظؿك مأدوسماٌؼوؼقسمواظضقابط مسؾك مصصورت موأوضقفوم" م، ماإلدالم بفو

اظؼرآنماظؽرؼؿمصكمععوغقفموأظػوزفموغظؿفموأدؾقبفم"م
(3)

م.

م

م

م

م

 
                                                           

 .171، 171ص  1العمدة  ج  (1)

 .42، 41 ص 1العمدة  ج  (2)

 بتكر . 73ين لألستاذ الدكتور / فوزى السيد عبد ربو  ص بيس البالغية عند الجاحظ فا البيان والتيالمقاي (3)
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م

م

م

م

م

م

م
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ماظـؼدمصكماظعصرماألعقى

مازدػورهم:مسقاعؾ

متشفقعماًؾػوءمواألعراءمواظقالةم.)أ(م

مإذمهقظًماًالصيمعـمخالصيم تغريتمزروفمايقوةمصكماظعصرماألعقى،

ممراذدة موأضدرػؿ ماٌلؾؿنيمطػوؼي، مأطـر مإظبمعؾؽمؼؿقالػو مبؿؾعوتفو سؾكماظؼقوم

م.هًمعلؿكماًالصيمؾقًماألعقىؼؿقارثفمأصرادماظمدسضق

وضدمتدصؼًماألعقالمسؾكمخؾػوءمػذاماظؾقً،موأصؾحمصكمعؼدورماًؾقػيم

أنمؼعطكمعومؼشوء،مومبومأنمػمالءماًؾػوءمطوغقامسربـبومخؾصومضبلـقنمتذوقماظشعرم

موؼعرصقنمظفمدورهموعؽوغفم موأحلـقامم–وغؼده، مسؾكمتؼرؼىماظشعراءم، صؼدمسؿؾقا

ماألدب مصوظؿورؼخ مطؾإظقفؿ، مسدد مبلمسوء مميدغو مطوغقامك ماظذؼـ ماظشعراء معـ ري

نيمأومطوٌـؼطعنيمإظبمبـكمأعقيمعـمأعـولم:ماألخطؾماظؿغؾؾك،موسؾدمآمعـؼطع

موأبكما ماظلؾقظب، مػؿوم مبـ مآ موسؾد ماظؾقـك، مواٌؿقطؾ ماألددى، ماظزبري بـ

مووم،اظعؾوسماألسؿك ماهلذظبم، مبـمغأبكمصكر صقىمبـمربوحمعقظبمسؾدماظعزؼز

ان،موسدىمبـماظرضوعموشريػؿعرو
(1)

م.

موطونمعـمبنيمخؾػوءم مضقؼي، مغؼدؼي محرطي ماألدبقي مايرطي متؾعمػذه وضد

معـمأعـولم موايؽؿمبنيماظشعراء، م مووالتفؿمعـمؼؿصدىمظـؼدماظشعر :مممممممبـكمأعقي

مسؾدماٌؾؽمبـمعروانم،مودؾقؿونمبـمسؾدماٌؾؽ،موايفوجماظـؼػكموشريػؿ.

                                                           

وماا بعادىا، واتجاىاات الشاعر فاا العكار األماوى د/ كاالح  336انظر : العكر اعسالما د/ شاو ا ضايف  ص  (1)
 .132، 131الدين اليادى  ص 
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موعـمأعـؾيمذظؽم:

ماجؿؿ1 بـمعروان،ممؾؽاظػرزدقمواألخطؾمصكمذبؾسمسؾدماٌعمجرؼرموـ

مصكم مظقؼؾمطؾمعـؽؿمبقؿـبو موضولم: مدؼـور، مصقفمػبلؿوئي مسؾدماٌؾؽمطقلـبو صلحضر

مؽقس،مصؼولماظػرزدقم:مغػلف،مصلؼؽؿمشؾىمصؾفماظمعدح

ممأغوماظؼطرانمواظشعراءمجربك

موءمػؾفربكمذظنموصكماظؼطراممممم

مصؼولماألخطؾم:

منغكمصننمتؽمزقمزعؾيمص

أغوماظطوسقنمظقسمظفمدواءمممممم
(1)

م

مصؼولمجرؼرم:

مأغوماٌقتماظذىمآتكمسؾقؽؿم

مةونصؾقسمهلوربمعـكمممممم

صؼولمسؾدماٌؾؽمىرؼرم:مخذماظؽقسم،مصؾعؿرىمإنماٌقتمؼلتكمسؾكمطؾم

ذكء
(2)

م.

مدخؾمجرؼرمسؾكمسؾدماٌؾؽمبـمعروانم،مصلغشدهمضقظفم:م-7

مأتصققمأممصمادكمشريمصوحم

مػؿمصقؾؽمبوظرواحمسشقيمممممم

                                                           

 امل، وىو ما يحمل عميو من اعبل وغيرىا.ز الزق : السقاء أو الوعاء من  الجمد، الزاممة: مؤنث ال (1)

 .69اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور/ دمحم السعدى فرىود  ص  (2)
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صؼولمسؾدماٌؾؽم:مبؾمصمادك
(1)

م.مٌوماغؿفكمجرؼرمإظبمضقظفم:

مأظلؿؿمخريمعـمرطىماٌطوؼو

موأغدىماظعوٌنيمبطقنمراحممممم

مس ؾك،مصلخذمجرؼرمؼرددػو،مجعؾمسؾدماٌؾؽمؼؼقلم:مسبـمطذظؽ،مردػو

م مؼواًؾقػي معدحـو معـ م: موؼؼقل مظذظؽ مأومطرب مػذا ممبـؾ مصؾقؿدحـو عـؽؿ

أعرمظفممبوئيمعـماإلبؾم،موظقلؽً
(2)

م.

مدخؾماظػرزدقمسؾكمدؾقؿ3 م–دمفودؾقؿونموظبمسم–ونمبـمسؾدماٌؾؽمـ

مأبوم مؼو مأغشدغو مصؼولمدؾقؿون: م، مبـمعروان ماظعزؼز معقظبمسؾد مغصقؾـبو مسـده صقجد

مصلغشدهمضقظفم:مم–وأرادمأنمؼـشدهمبعضمعوماعؿدحفمبفمم–صراسم

مورطىمطلنماظرؼحمتطؾىمسـدػؿ

مصوئىعذبفومبوظهلومترةمعـمجممممم

متؾػفؿمكدروامؼرطؾقنماظرؼحموػ

مإظبمذعىماألطقارمذاتمايؼوئىممممم

مإذامادؿقضققامغورـبامؼؼقظقنمظقؿفو

 شوظىمغورم-أؼدؼفؿمحصرتموضد -

م

مغضىمدؾقؿون،موضولمظـصقىم:مأغشدمعقالكمؼومغصقىم،مصلغشدهمضقظفم:ص

                                                           

   لم يخف عما عبد الممك أن الشاعر يخاطب نفسو، ولكنو استقبح مثل ىذا االستيالل. (1)

  .64، واتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور / دمحم السعدى فرىود، ص51ذيل اآلمالا  ص  :انظر (2)
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مؿـــــمظؼقؿفنيـــــأضقلمظرطىمضوصؾ

موربأوذولموعقالكمضمتذامضػوممممم

مضػقامخربوغكمسـمدؾقؿونمإغـكم

مصفمعـمأػؾمودانمروظىوٌعرممممم

موظذىمأغًمأػؾفبامـقصعوجقامصلث

موظقمدؽؿقامأثـًمسؾقؽمايؼوئىممممم

صؼولمدؾقؿونم:مأحلـً
(1)

م،مأسطمغصقؾـبومػبلؿوئيمدؼـور،م،مثؿمضولم:مؼومشال

يؼماظػرزدقمبـورمأبقفمأو
(2)

م.

مبوظـؿوذجماظؿكمتدلم سؾكمأنماًؾػوءمم–قضقحمبم–وطؿىماألدبمعؾقؽي

مبوظعـوؼيممواألعراء مواظشعراء ماظشعر مؼؿعفدون مطوغقا ماظعصر مػذا مصك واظقالة

،مممومطونمظفمأثرمطؾريمصكمءواالػؿؿوم،موأنمذبوظلفؿمضدمازداغًمبوألدبمواألدبو

ازدػورماألدبمواظـؼدمسؾكمحدمدقاءم
(3)

م.

م)ب(مغشلةماألحزابموتعددماظػرقم:

ماظؿ مواظػرق مظألحزاب مغشلتطون ممشسبمك مطـرتممزوغ مثؿ مأعقي، بـك

ظشعرموضقدماصؼدمطونمم;صكمغفضيماألدبمواظـؼدموتعددتمإبونمحؽؿفؿمأثرمطؾري

مصرضيم مظؽؾ موطون م" متصورسً، ماظؿك ماألحزاب موظلون ماذؿعؾً، ماظؿك ممممممممممماظػنت

                                                           

 .266، 265الشعر والشعراء  ص  (1)

 .74، 73ص  1العمدة  ج  (2)

 .82ظ فا البيان والتبيين أ . د / فوزى السيد عبد ربو ، صحاجعند ال غيةالمقاييس البال: انظر  (3)



                        
                                                               

 
 من العصر الجاهلى إلى العصر العباسىالنقد األدبى                                                                 

 
 

  -74- 

م ماظذؼأو موخطؾوؤػو مذعراؤػو موؼداصعروئػي مهلو، مؼـؿصرون موؼؽقـ مسـفو، قنمؾقن

ظطقائػماألخرىماهلفوءماٌرمواٌـوظىماظػوحشيألسدائفومعـما
(1)

،مصنذامعومدارتم

مبمعـماألحزابمصننمذعراءهمطوغقامؼـؼلؿقنمضلؿنيم:زاظدائرةمسؾكمح

موص مؼظؾ مادؿعودةمقِّضلؿ معؿؿـقـبو مأو مربووال م، مأرالظف مسؾك مؼؾؽك ميزبف، و

مؼؿققلمإظبمايذب مواظؼلؿماآلخر معومزده، م مرػؾيمسؾكمسبق مأو بمايوطؿمرشؾي

ممطون مسؾد ماظزبريعـ مذوسر مضقسماظرضقوت مبـ مإظبمؼآ معـؼطعـبو مطون نيماظذى

معصعىمبـماظزبريم.

ـمعروان ـمضقسمسـدمسؾدماٌؾؽمب مصؾؿومأغشدهمضقظفم:م،صؾؿومضؿؾمعصعىمذػعقامالب

مفمـــــؼلتؾؼماظؿوجمصققمعػرض

مسؾكمجؾنيمطلغفماظذػىمممم

مٌصعىمتؼقلم:وضولمسؾدماٌؾؽم:مأظبمتؼقلمػذا؟م

مىمذفوبمعـمآإمنومعصع

موؾًمسـموجففماظظؾؿوءمم

مفمــــعؾؽفمعؾؽمسزةمظقسمصق

مروتمعـفموالمطربؼوءــــــجؾ

ماٌدحم معـ موأسطقؿـك ماظظؾؿ، موجالء ماظغؿؿ مبؽشػ ماٌدح ممممممممممممممصلسطقؿف

مصكم مطوظذػى مػق ماظذى مجؾقـك مصقق ماظؿوج ماسؿدال موػق مصقف، مصكر مال عو

                                                           

 .   82رجع السابق  ص الم (1)
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اظـضورة
(1)

مووجفمسؿىمسؾدماٌؾؽم مضولمضداعيمطؿم–. مػقمعـمأجؾمأنمم–و إمنو

ماٌود مسـمبعضماظػضوئؾماظـػلقيػذا ماظعؼؾمواظعػيمم-محمسدلمبف اظؿكمػكم:

إظبمعومؼؾقؼمبلوصوفماىلؿمصكماظؾفوءمواظزؼـي،موػذامسقىمم–واظعدلمواظشفوسيم

عـمسققبماٌدؼح
(2)

م.

حقؿفم"مإنمابـمضقسماظرضقوتمطونمصكمعدموعـمايؼمواإلغصوفمأنمغؼقلم:

مصعـطؼقـب موعؾدئف، مغػلف معع مؼو موٕ م، مؼػؿعؾفو مٕ مذكصقي مؼشقهممشلؿفربؿف مممممممممممأن

رؾقعؿفو"م
(3)

م.

وضدمحدثمسبقمذظؽمبنيمسؾدماٌؾؽموطـريمسزةماظشوسرماظشقعك
(4)

.مصؽونم

مظذظؽمطؾفمأثرمواضحمصكمإذطوءمايرطيماألدبقيمواظـؼدؼيم.

م)ج(مذبوظسماألدبمواظـؼدم:

دؼيمصكماظعصرماألعقىمربصقرةمصكمضصقرمٕمتؽـماجملوظسماألدبقيمواظـؼ

اًؾػوءمواظقالة،مصؼدماغؿشرتمصكماظشوممواظعراقموايفوز،مواذؿفرمعـمبنيمػذهم

مدؽقـي مسؼقؾيماجملوظسمذبؾس موذبؾس مايلني، مأبكممبـً مبـ مسؼقؾ بـً

"موؼعؾؼمبعضفؿمم،مظؿكمؼؿذاطرونمصقفوماألذعوراؾشعراءمذبوظلفؿمظروظى،مطؿومطونم

                                                           

 .169، 168، ونكوص نقدية ألستاذنا الدكتور/ دمحم السعدى فرىود  ص  114الكناعتين ص : انظر  (1)

 .184نقد الشعر لقدامة بن جعفر  ص  (2)

 .162اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور / دمحم السعدى فرىود  ص  (3)

 .197 -195راجع الموشح  ص  (4)
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مبعضمتعؾقؼ مواظؿشؾقفوتسؾكمذعر ماظصقر ماٌعوغكمإظبمغؼد "وتمتؿفووز
(1)

موضدم .

مأٔرتمػذهماجملوظسمثروةمغؼدؼيمػوئؾيمتزخرمبفومطؿىماألدبمواظـؼد،معـفو:

ومػكمجوظليمؾـوس،مصؾقـظؼقؾيمبـًمسؼقؾمبـمأبكمروظىموؾسمـمطوغًمس1

بوظؾوبم،مصؼوظًم:مائذغقامظف،مصدخؾم،مم–مرعبقؾمبـمععؿم–إذمضقؾمهلوم:ماظعذرىم

موظًمظف:مأأغًماظؼوئؾم:صؼ

مصؾقمترطًمسؼؾكمععكمعومرؾؾؿفوم

موظؽـمرالبقفومٌومصوتمعـمسؼؾكممممم

م مظقال مسـدمذػوبمسؼؾؽم، متطؾؾفو مأذغًمظؽ،مإمنو أبقوتمبؾغؿـكمسـؽمعو

م: ػك

مصؾؿمؼزلماسؾؼًماهلقىمعـفوموظقدـب

مقممؼـؿكمحؾفوموؼزؼدــــــــإظبماظقممممم

مومجؽًمروظؾوـــــصالمأغومعردودممب

مقدـــــؿومؼؾقدمؼؾـــــفومصقـــــــوالمحؾممممم

مؿفوــميقتماهلقىمعـمإذامعومظؼق

مورضؿفومصقعقدـــــإذامصمكــــــــقوضبممممم

مط مػذا مهلو: مضقؾ مثؿ مصؼوظً: مواألحقصمبوظؾوب، مسزة مهلائـري مثؿمؿذغقا و،

مضؾؾًمسؾكماألحقصمصؼوظًم:موأعومأغًمؼومأحقصمصلضؾماظعربموصوءمصكمضقظؽ:أ

م

                                                           

 .98، 67معالم عما طريق النقد القديم د/ رجاء عبد المنعم جبر ص  (1)
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منيمترادالمصؿقاسداعـمسوذؼ

مرؼومحؾؼوـــؿماظــــــــــظقالمإذامنممممم

مومزبوصيمرضؾيـــــــؿبعـومأعوعف

مرقمسـفؿومعومأذػؼوـــــــسؾدـبامصػممممم

مذػوـــــيموأظـــــــبوتومبلغعؿمظقؾ

موحمتػرضوؾحؿكمإذاموضحماظصممممم

مأالمضؾًم:متعوغؼوم،مأعوموآمظقالمبقًمضؾؿفمعومأذغًمظؽم،موػق:

مؿمعـمدغكمهلومضدمصرتمأتؾعفط

موظقمصقوماظؼؾىمسـفومصورمظبمتؾعوممممم

موأعومطـريمصلعرتمجقارؼفومأنمؼؽؿػـف،موضوظًمظفم:مؼومصودؼ،مأغًماظؼوئؾ:

مقمجريةرعبولموصومنمزممأإأم

موصوحمشرابماظؾنيمأغًمحزؼـممممم

ممأؼـمايزنمإالمسـدمػذا مخرضـ مآمث؟! مجعؾـك مصؼول مجقارى، مؼو قبف

مكمضدمأسؼؾًممبومػقمأحلـمعـمػذا،مثؿمأغشدػو:إغ،مصداءكم

مممأزععًمبقـومسوجالموترطؿـكأ

ددــوظلـبومأتؾـــــؿـبومجـقؾـبومدؼقؽطممممم
(1)

م

م

                                                           

 يميًنا وشماال متحيًرا. تفمت: أ دأتمد (1)
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موبنيماظرتاضكمواظؾفوةمحرارةم

معؽونماظشفومعومتطؿؽـمصؿربدممممم

صؼوظًم:مخؾنيمسـفمؼومجقارى،موأعرتمظفممبوئيمدؼـورموحؾيمميوغقي،مصؼؾضفومم

واغصرف
(1)

م.

ايلنيمؼلؿلذنممجوءمجرؼرمبـمسطقيمبـماًطػكمإظبمبوبمدؽقـيمبـًـم2

كمتؼقلمتذنمظفم،موأردؾًمإظقفمجورؼيمتؼقلمظفم:مدقدلؾؿمت،مصصكماظدخقلمسؾقفوم

مظؽ:مأأغًماظؼوئؾم:

مررضؿؽمصوئدةماظؼؾقبموظقسمذام

موضًماظزؼورةمصورجعكمبلالم

مدؾؽًمر مأحلـًموال معو متؼقلمظؽمعقالتك: مصؼوظًم: م، مغعؿ م: رؼؼيمضول

مرحؾًموضربًموضؾً:م مأال مايؾقى؟ مزؼورة متصؾحمصقف مأؼؽقنموضًمال اظشعراء.

صودخؾكمبلالم
(2)

ؼفومصرحؾًمبفو،موأدغقًمذبؾلفوم،موصكمرواؼيم:مػالمأخذتمبقد

ؾًمهلومعومؼؼولمٌـؾفو،مأغًمسػقػ،موصقؽمضعػضو
(3)

م.

ـمضولماظلوئىمبـمذطقانمراوؼيمطـري،مضولمظبمطـريمسزةمؼقعـبو:ماذػىمبـوم3

مسؿقؼممابـمإظب مأبك مابـ مصودؿـشده مإظقف مصذػؾـو مسـده، مغؿقدث مسؿقؼ أبك

مصلغشده:

م

                                                           

 بتكر  . 215، 214الموشح  ص  (1)

 .222الموشح  ص  (2)

 .51ص  5األغانا ج  (3)
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مؿمدؿؾنيــــــــــأبوئـيمدعدىمغع

مغؾًمعـمحؾؾماظؼرؼـمضرؼـاطؿومممممم

محؿكمبؾغمضقظفم:

موأخؾػـمعقعودىموخـمأعوغؿكم

مـمخونماألعوغيمدؼـــــــوظقسمٌممممم

م مؼو موسؾكماصؼولمابـمأبكمسؿقؼم: مصلغشدهمبـمأبكمعبعي، متؾعؿفو؟ اظدؼوغي

مطـري:م

مؾفـــطذبـمصػوءماظقدمؼقممرب

موأدرطـكمعـموسدػـمرػقنممممم

ؾؼؾقبمإظقفـ،مظأصؾحمهلـ،موأدسكمم–وآمم–ذاكممصؼولمابـمأبكمسؿقؼم:

ظؾصقابمعقاضعفمصقفـ،ممعفـمعـؽ،موأوضبوتمأسؾؿمقاظرضمطونمسؾقدمآمبـمضقس

محقٌمؼؼقل:

مٍـــدلمواظغــــــــــحىمػذاماظ

مٍـــسفومدـــــكمررصــــواظؿكمصممممم

مدثًمطذبًــــــــــواظؿكمإنمح

دػومخؾٍمــــــكموســـواظؿكمظممممم
(1)

م

م

                                                           

 خمج: اضطرب. (1)
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ػذاماظشعرممؾكصلؽـمطـريموادؿق
(1)

م.

م)د(ماألدقاقماألدبقيم:

ؾكمواإلدالعكمأدتماألدقاقماألدبقيماظؿكمطوغًمتعؼدمصكماظعصرؼـماىوػ

ظعؿؾمسؾكمإجودتف،مواظؾقٌمسـماظقدوئؾماظؿكمومصكماظـشوطماألدبكموادورـبامػوعِّ

بفوماألسؿولماألدبقيممكترض
(2)

م.

مغ مادؿؿر ماألوضد ماظعصر مصك ماألدبقي ماألدقاق موشوط مسؿًؼومزاعقى، داد

مو مصؼواومشقاًل مبدورممعتلوسـبو، مبوظؽقصي ماظؽـودي مودقق مبوظؾصرة، ماٌربد ًمدقق

صقفماألدبوءمواظـؼودصلققـبومؼؾؿؼكمموومعقداغـبوغيماألدبمواظـؼد،موطصعولمصكمغفض
(3)

،م

مممومأٔرماظؽـريمعـماٌالحظوتماظـؼدؼي،معـفوم:

صكممـمضولماألصؿعكم:ممسعًمأبومسؿرومبـماظعالءمؼؼقلم:مظؼقًماظػرزدق1

ماٌربد،مصؼؾً:مؼومأبومصراس،مأحدثًمذقؽـبوم،مصؼولماظػرزدق:مخذمم،مثؿمأغشدغك:

مطؿمدونمعقيمعـمعلؿعؿؾمضذف

ظعقسموعـمصالةمبفومتلؿقدعماممممم
(4)

م

مسؿرو مأبق مأطؿمدؾقونم:مصؼؾًم:مضول م: مصؼول مظؾؿؿؾؿس. مػذا م! فومؿآ

ؾضقالماظشعرمأحىمإظبمعـمضقالماإلبؾمص
(5)

م.

                                                           

 .85، 84دمحم السعدى فرىود  ص  اتجاىات النقد األدبا ألستاذنا الدكتور / :، وانظر212الموشح  ص  (1)

 .88المقاييس البالغية عند الجاحظ فا البيان والتبيين د/ فوزى السيد عبد ربو  ص  (2)

 .  88المرجع السابق  ص  :انظر (3)

 مل  ذ  : طريق بعيد.تعمس (4)

 .154، 153بانا ص ز الموشح لممر  (5)
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ميمؼـشدمإحدىمضصوئدهمبوظؽـودي،مصؾؿومبؾغمضقظفم:عـمطونمذوماظر2

مإذامشريماظـلىماحملؾنيمٕمؼؽد

ردقسماهلقىمعـمحىمعقيمؼربحمممممم
(1)

م

اماظرعي،مأراهمضدمبرح،مصلخذمذوماظرعيمؼػؽرم،مثؿمصوحمبفمابـمذربعي.مؼومذ

مسودمصلغشدم:

مإذامشريماظـلىماحملؾنيمٕمأجد

مربحؼردقسماهلقىمعـمحىمعقيمممممم

م مايؽؿ مبـ مشقالن مم–ضول مبـمم–راوىماًرب صذػؾًمإظبمأبكمايؽؿ

اظؾقرتىمبـماٌكؿورمصلخربتفماًرب،مصؼولم:مأخطلمبـمذربعيمحقٌمأغؽرمسؾقف،م

 اك يق ىق يف ُّٱرعيمحقٌمرجعمإظبمضقظفم،مإمنومػذامطؼقظفمتعوظبموأخطلمذوماظ
  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رنمم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك

،مأىم:مٕمؼرػوموٕمؼؽدم(2) َّ .... ىيني مي
(3)

.موػذامعومؼمطدهماحملؼؼقن،مإذمؼرونم

،مو"معومطودمؼػعؾم"مػقمأنماظػعؾمٕمؼؽـمعـمأصؾف،م"مأنماظذىمؼؼؿضقفم"مٕمؼؽد

،موالمزـمأغفمؼؽقنوالمضوربمأنمؼؽقنم
(4)

م.

م

                                                           

 رسيس اليوى: أثره وبقيتو. (1)

 .41سورة النور : آية  (2)

 .235ص  ابانز الموشح لممر  (3)

 ص        خ دمحم شااكر، وروح المعاانا لأللوساايتحقياق الشا،  275دالئل اععجاز لإلمام عبد القااىر  ص  :انظر (4)
181 ، 183. 



                        
                                                               

 
 من العصر الجاهلى إلى العصر العباسىالنقد األدبى                                                                 

 
 

  -82- 

مزدػورمصـماظـؼوئض:ا)و(م

مصاقعموقشطونمظ مطزدػور ماألعقىمأثر ؾريمصكمغفضيمـماظـؼوئضمصكماظعصر

اظـؼد،مصنغفومتؼقممسؾكمعراجعيمعومضقؾمعـماظشعرمصكمععـكمعـماٌعوغكمثؿمغؼضفم

موأدري مأبؾغ مآخر بشعر
(1)

مصبعؾماٌـش مممو مضؾؾمأنمطبرمه، موؼـؼحمطـريـبا جمؼػؽر

ظشكءمعـماظـؼض،مؼدسؿمذظؽمعومروىمعـمأنمظبماظـوس،محؿكمالمؼؿعرضمذعرهمإ

اظػرزدقمأخذتفمايؿقيمصكمذبؾسمسؾدماٌؾؽمصؼولم:ماظـقارمروظؼمثالثـبومإنمٕم

م مالمؼلؿطقعمػذا مم–أضؾمذعرـبا مإظبمجرؼر موالمصبدمصكمم–وأذور مأبدـبا، أنمؼـؼضف

مق:اظزؼودةمسؾقفمعذػؾـبو،مضولمسؾدماٌؾؽ:موعومػقم؟مضولماظػرزد

مصنغكمأغوماٌقتماظذىمػقمواضع

مرمطقػمأغًمعزاوظف؟ــــــبـػلؽمصوغظممممم

مبـماألغونمبقائؾامدمؼوــــوعومأح

عـماٌقتمإنماٌقتمالمذؽمغوئؾفممممم
(2)

م.

مض مغؼضؿفمؾصلررقمجرؼر مأطـ مٕ مإن مثالثو مروظؼ محزرة مأم م: مضول مثؿ م، قاًل

طؿمالمربوظيم،مصلغشدمدوزدتمسؾقف،مصؼولمسؾدماٌؾؽم:مػوتم،مصقآمظؼدمرؾؼمأح

م:مجرؼر

مرمسقـقؽمصوظؿؿسقأغوماظؾدرمؼغشكمغ

مبـماظؼنيمػؾمأغًمغوئؾي؟ابؽػقؽمؼوم

                                                           

   .42محاضرات فا النقد األدبا لألستاذ الدكتور/ دمحم عرفة المغربا ص  :انظر (1)

 بوائل : بناج . (2)
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مأغوماظدػرمؼػـكماٌقتمواظدػرمخوظدم

مـؾماظدػرمذقؽـبومؼطووظفمبصفؽـكمممممم

مصضؾؽم ماٌؾؽ: مسؾد مصؾوغًمم–وآمم–صؼول مسؾقؽ، مصراسمورؾؼ مأبو ؼو

ومذدؼدـبااظـقارمعـماظػرزدق،موغدممسؾقفومغدعـب
(1)

م.

دظقهمبؼوئضموذعرائفو،مطؾمؼرؼدمأنمؼدظبموضدمأطـرماظـؼودمحدؼـفؿمسـماظـ

مأغػلفؿم ماظشعراء موطون مصقؿف، موذاع مأعره مصشو ماظذى ماظشعرى ماظػـ مػذا صك

أغعؿـومم-ؼرؼدماألخطؾم-صراغكؼشورطقنمصكمػذاماظـؼد،مصؽونمجرؼرمؼؼقلم:ماظـ

موايؿرظ ؾكؿر
(2)

موأعدحـ م، معدؼـي موأغو مظؾؿؾقك، مو ماألخطؾدؽوم.اظشعر مأؼؽؿمؾ :

م مأعدحفؿ مأغو م: مصؼول مصلغلظأذعر؟ مجرؼر موأعو موايؿر، مظؾكؿر موأغعؿفؿ ؾـومؾؿؾقك

مو،موضولمعروانمبـمأبكمحػصي:غذؾفـو،موأعوماظػرزدقمصلصكرأو

مذػىماظػرزدقمبوظػكورموإمنو

مرــــرهمىرؼــــضموعــــقماظؼرؼـــحؾممممم

اشيمععمسػؿفمإظبمصالبيمذعرى،موطونماظػرزدقمؼؼقلم:معومأحقجمابـماٌر

مترون مذعرهمٌو مأحقجـكمإظبمرضي وعو
(3)

مؼؿغـك مومسعماظراسكماظـؿريىمإغلوغـبو ممممممممم،

مبؼقلمجرؼرم:م–سؾكمضعقدمظفمم–

م

                                                           

 .69ص  اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور/ دمحم السعدى فرىود و ، 32ص  19ا جاألغان :انظر (1)

 ر ) بضم الحاء فسكون الميم ( النساء .مالح (2)

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

موـــرماظدعــــبؼوصقيمأغػوذػومتؼطممممم

ممرواةمطلغفوـــقاهماظـــــخروجمبلص

موؿصؿمزضرىمػـدواغكمإذامػممممم

ىرؼرم،مصؼولماظراسك:مظعـيمآمسؾكمعـمؼؾقعـكم:م:مٌـمػذام؟مضقؾممولصؼ

ؾؾـكمعـؾمػذامغأنمؼ
(1)

م.

م)و(مغشلةمبعضماظعؾقمماظعربقيم:

ماظـققمممممممممممم مطعؾؿك ماظعربقي ماظعؾقم مبعض مغقاة مأعقي مبـك مسصر مصك وضعً

واظؾغيم
(2)

موغولمسؾؿماظـققماػؿؿ مإذمطوغقامطبشقنمأوعـبومخوصِّ، نمؼؿلربماظؾقـمو،

م ماظؼرآنم، مإظبمظغي معـؽؿشنيمصكم" مالمؼؾقونمسؾكمذكء م،مـدوؼتصفىماظعؾؿوء ف

جـوه،مصؿؿممضحمودغوغصؽونمؼلريمخبطكمصلققيمتؾشرمبوألعؾماظؼقىماظعوجؾمحؿكم

"موضعفمصكماظعصرماألعقى،مدونمدوئرماظعؾقمماظؾلوغقيم
(3)

م.

ماظـ مبعض مأخذ موضعققوضد معو موؼربزون ماظشعراء، مؼؿعؼؾقن معـموة مصقف ا

مصـشل مودقلتكممزبوظػوتمظغقؼي، ماظؾغقى، ماظـؼد مػق ماظـؼد مأظقان معـ مجدؼد ظقن

مايدؼٌمسـفمصكماٌؾقٌماظؿوظب.

م

م

                                                           

 .311الشعر والشعراء  ص : انظر  (1)

 .94عند الجاحظ فا البيان والتبيين أ . د / فوزى السيد عبد ربو  ص  المقاييس البالغية: انظر  (2)

 .25اة لمشيخ دمحم الطنطاوى  ص حنشأة النحو وتاريخ أشير الن (3)
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ماووػوتماظـؼدمصكماظعصرماألعقىم:

ترجعمإظبمم–صكمعبؾؿفومم–تعددتماووػوتماظـؼدمصكمػذاماظعصرمشريمأغفوم

منيم،مػؿوم:قاووػنيمأدود

م.(ماالووهماألدبكمأم)

م.الووهماظؾغقى)ب(ما

ماًلم:ماالووهماألدبكم:أو

مواالدؿففون مصشؿؾًماالدؿقلون م، ماالووه مجقاغىمػذا متعددت م،وضد

موشريمم،وايؽؿمبنيماظشعراء موغؼدماٌذػىماظشعرىم، واٌقازغيمبنيماٌعوغكم،

م:وصقؿومؼؾكمسرضمظؾعضممنوذجمػذاماالووهم.ذظؽمعـماظؾؿلوتماظـؼدؼيمواظػـقي

قلونمعومروىمأنمسؾدماٌؾؽمبـمعروانمطونمؼؼقلم:معوم(مصؿـمضؾقؾماالدؿأ)

ظؼقظفممد،قررغكمأنمأحدـبامعـماظعربموظدغكمممـمٕمؼؾدغكمإالمسروةمبـماظلؼ
(1)

م:

ميــــكمذرطئسوصكمإغومعرؤماوإغكم

وئؽمواحدــــكمإغـــرؤمسوصـــــًماعـــوأغممممم
(2)

م

مرىتأتفزأمعـكمأنممسـًموأنم

ػدمجبلؿكمذققبمايؼموايؼمجوممممم
(3)

م

                                                           

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

كااراع " مفااا أول الن" لوًمااا: إذ كااارت " فعااو ر ، إنااا باادون واو، وعمااا ذلااك يكااون البياات مخ29روايااة الااديوان ص  (2)
 د بقولو : " عافا إنائك واحد" أنو يأكل وحده. اأر و  ن " بإسقاط أول الوتد المجموع ،ولع

ضافة الشحوب إلا الحق من إضافة الشاء إلا سببو. (3)  شحوب الجسم: ىزالو وتغيره، وا 
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مرقمجلؿكمصكمجلقممطـريةصأ

وردـــراحماٌوءمواٌوءمبــــقمضــــــوأحلممممم
(1)

م

ماظرعيم مأغشدمذو مضولم: مروىمسـمأبكمسؾقدةمأغف وعـمضؾقؾماالدؿففونمعو

مباللمبـمأبكمبردةمضصقدةمميدحفمبفو،مصؾؿومبؾغمضقظفم:

مقنمشقــبوــــــرأؼًماظـوسمؼـؿفع

حماغؿفعكمبالالدــــصؼؾًمظصقممممم
(2)

م

ضولمبالل:مأسؾػمغوضؿفم،مصنغفمالمضبلـمأنمميدح
(3)

م.

وعـفمعومروىمعـمأنمأررلةمبـمدفقيمدخؾمسؾكمسؾدماٌؾؽمبـمعروانم،م

مأذربم:صؼولمسؾدماٌؾؽم معو مطقػمأضقلموأغو مصؼولم: م؟ مذعرـبـبا مممممممممممػؾمتؼقلماظققم

مالمأرربموالمأشضى؟موإمنومؼؽقنماظشعرمسؾكمػذام،موأغوماظذىمأضقلم:مو

موظبمـــــرأؼًماٌرءمتلطؾفماظؾق

مطلطؾماألرضمدوضطيمايدؼدممممم

مقيمحنيمتلتكـوعومتؾؼكماٌ

مـمعزؼدمـسؾكمغػسمابـمآدممعممممم

مرمحؿكـــــومدؿؽـــوأسؾؿمأغف

مومبلبكماظقظقدـــكمغذرػــــــتقصممممم

                                                           

 ره .حسا الماء : شربو شيًئا بعد شاء . القراح : الخالص الذى ال يخالطو لبن وال غي (1)

 : اسم نا تو.حكيد (2)

 .235، 234الموشح لممرزبانا ص  (3)
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مم–وطونمؼؽـكمبلبكماظقظقدمم-صػزعمسؾدماٌؾؽ مصؼولمأررلة ٕمأسـؽ،م:

لكم،مصؼولمسؾدماٌؾؽ:موأغومأؼضـبومإمنومسـقًمغػ
(1)

م.

وضدمطرهمايذاقمأنمطبورىماٌؾقكممبـؾمػذا،مإذمػقمممومؼـغصمسؾقفؿم

أوضوتمظذاتفؿ
(2)

مضوتؾفؿم ماظشعراء مهلمالء معو مضولم: موروىمسـمبعضماٌؾقكمأغف ،

ممآ، مذقؽـبو مذطروغو مصقـغصقنمبفمم–ؼرؼدماٌقتمم–رمبو مظفمعـفؿ، سبـمأطـرمذطرـبا

ظذتـو؟سؾقـومأوضوتم
(3)

م.

م مم–وؼروىمأنمدؾقؿونمبـمسؾدماٌؾؽمخرجمعـمايؿوم ماًؾقػي م–وػق

صؼولم:مأغومم–وطونمحلـماظقجفمم–ؼرؼدماظصالةم،موغظرمصكماٌرآةمصلسفؾفمعبوظفم

كم؟مصؿؿـؾًمبؼقلمـؼؿفمإحدىمحظوؼوهم،مصؼولمهلوم!مطقػمترؼـؾاٌؾؽماظشوب،مصؿ

معقدكمذفقات:

مىـــدامعـؽمسقـــومبــــظقسمصقؿ

منووبفماظـوسمشريمأغؽمصسممممم

مأغًمغعؿماٌؿوعمظقمطـًمتؾؼك

مونــــوءمظإلغلــبؼمشريمأنمالممممم

قؿم،مصؿومبوتمإالمعقؿوممتؾؽماظؾقؾيصصؿطريمبفومورجع،م
(4)

م.

                                                           

 .354الشعر والشعراء  ص  (1)

عمااا أن مراعاااة حااال المخاطااب وو اات الخطاااب  ،ىااذا ماان الناحيااة الفنيااة، أمااا ماان الناحيااة الشاارعية فينبغااا أن نااذكره (2)
 أمر ىام عما كل حال.

                                .                       136ص  2العمدة  ج  (3)

                                                                     العمدة : الموضع السابق. (4)
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م)ب(مايؽؿمبنيماظشعراءم:

ماظػرزدقم؟م مأم مأجرؼر مأىماظشوسرؼـمأذعر؟ مبـمسؾدماٌؾؽم: دؽؾمعلؾؿي

ؼرمؼفدم،موظقسمؼؼقممععماًرابمذكءـك،موجرؾصؼولم:مإنماظػرزدقمؼ
(1)

م.

ورؾىمإظبماظصؾؿونماظعؾدىمأنمضبؽؿمبنيماظػرزدقموجرؼر،مصؼولم
(2)

م:

موــــــأالمإمنومهظكمطؾقىمبشعرػ

موبوجملدمهظكمدارممواألضورعممممم

مأرىماًطػكمبذماظػرزدقمذعره

موظؽـمخريـبامعـمطؾقىمذبوذعممممم

مفمـــــــــذوسرـبامالمذوسرماظققممعـؾمصقو

مجرؼرمموظؽـمصكمطؾقىمتقاضعممممم

ميـــــــجرؼرمأذدماظشوسرؼـمذؽقؿ

موظؽـمسؾؿفماظؾوذخوتماظػقارعممممم

مفمـــــوؼرصعمعـمذعرمماظػرزدقمأغ

ملقليمراصعذىماًــظفمبوذخمظممممم

دمضبؿدماظلقػماظددانمضو
(3)

مجبػـفم

مورعـــوػقمضمهومشؿدـوتؾؼوهمرثممممم

م

                                                           

 .161الموشح لممرزبانا ص (1)

 .339، 338الشعر والشعراء  ص  (2)

 الددان : الكل ، الذى ال يقطع. (3)
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موؼـوذدغكمصكماظـصرماظػرزدقمبعدع

مأيًمسؾقفمعـمجرؼرمصقاسؼممممم

مذىــــــــركمطوظـــصؼؾًمظفمإغكموغص

مًمأغًػومطشؿؿفماىقادعـــــــؼـؾممممم

مؽؿــــــوضوظًمطؾقىمضدمذرصـومسؾق

مصؼؾًمهلومددتمسؾقؽماٌطوظعممممممممممممممم

اظذىمؼعطػفمم"مصوظصؾؿونماظعؾدىمتـوزسفمسوعالنم:مسوعؾماظؿربؼزمصكماظشعر

اظػرزدقم،موسوعؾماىوهماالجؿؿوسكماظذىمصبعؾفمؼرصعممسـمصدهسؾكمجرؼرم،موؼ

معـمذعرماظػرزدقموؼؼصكمجرؼرـبا.

مصكمحنيمارتػعمذلنم م" مبشعره، ماجؿؿوسقي معؽوغي مغولمجرؼر مآخر: وبؿعؾري

اظػرزدقمصكماظشعرممبؽوغؿفماالجؿؿوسقيم"
(1)

م.

م)ج(ماٌقازغيمبنيماٌعوغكم:

كمؼؼقلمصقفومـمأغشدمطـريمسزةمابـمأبكمسؿقؼمضصقدتفماظؿ1
(2)

م:م

موظلًمبراضمعـمخؾقؾمبـوئؾ

مضؾقؾموالمأرضكمظفمبؼؾقؾمممممم

مطالممعؽوص مػذا ماظؼرذقونمأصدقممهصؼولمابـمأبكمسؿقؼ: وظقسمبعوذؼ،

معـؽموأضـعم:مابـمأبكمربقعيمحقٌمؼؼقل:

                                                           

 .98ذنا الدكتور / دمحم السعدى فرىود  ص اتجاىات النقد األدبا العربا ألستا (1)

 .212، 211الموشح المرزبانا ص  (2)
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مؿمتـقؾكــــــدىمغوئالموإنمظـــصع

مإمنومؼؼـعماحملىماظرجوءمممممم

موحقٌمؼؼقلم:

ممظعنيمعـفومظقًمحظكمططرصيما

مـوـــــؾماٌفـــرمعـفوماظؼؾقــــــوطـقممممم

محقٌمؼؼقلم:موابـمضقسماظرضقوت

مومـرؼـــــــركمالمتففـــــــرضكمبعؿ

مؾقـوــــعطأؿمــــــكمثــــــقـوماٌـوعممممم

مومـدمعومذؽًمإغــــــسدؼـومصكمش

ماظقاسدؼـوم–عطؾًمموظقم–سبىممممممم

ممدتكموإعوــــــــصنعومتـفزىمس

مومغمعؾمعـؽمحقـوـــشممبـــــغعقممممم

موظقمطونم وضدموصؼمابـمأبكمسؿقؼمصكمغؼدهمألنماحملىمؼؼـعمبوظؼؾقؾم،

غظرةمخورػي،مأومرقًػومزائرـبا،مأوموسدـبامممطقاًلم،مأومأعاًلمعؾددـبا،مطؿومضولمعبقؾم
(1)

م:

مأضؾىمررصكمصكماظلؿوءمظعؾف

مؼقاصؼمررصكمررصفومحنيمتـظرم

م

م

                                                           

 .167اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور/ دمحم السعدى فرىود ص  (1)
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م:-أؼضـبومم–وطؼقظفم

مذىممـــــــيمبوظـإغكمألرضكمعـمبـقو

مبصرهماظقاذكمظؼرتمبالبؾفأظقمممممم

مـكـــــــبالم،موبلنمالمأدؿطقعموبوٌ

موبوألعؾماٌرجقمضدمخوبمآعؾفمممممم

موبوظـظرةماظعفؾكموبويقلمتـؼضكم

مؼكموأوائؾفــــؾؿغرهمالمــــــأوماخممممم

مؼوظًمظفم:ـمبعـًمسوئشيمبـًمرؾقيمبـمسؾقدمآمإظبمطـريمم،مص2

مامؼو م،مأبكمبـ مصكمسزة ماظشعر معـ متؼقل مإظبمعو ماظذىمؼدسقك معو عبعي

مظقمذؽًمصرصًمذظؽمإظبمشريػوم متصػمعـمايلـمواىؿول، وظقلًمسـمعو

وطوغًمسوئشيمم–ممـمػقمأوظبمبفمعـفومأغومأومعـؾكم،مصلغومأذرفموأوصؾمعـمسزةم

صؼولمم–ضدمأرادتمأنمدبؿربمحؾفمظعزةم
(1)

م:م

موــــــيمأنمتزؼؾـإذامعومأرادتمخؾ

ؾقيمأولمـــــــــومايوجـأبقـوموضؾـممممم
(2)

م

مدـقظقؽمسرصومإنمأردتموصوظـو

مؾؽمايوجؾقيمأوصؾؿوسبـمظممممم

م

                                                           

 .344الشعر والشعراء ص (1)

 تزيمنا : تفر نا . (2)
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موعمدراطفــــــهلومعفؾمالمؼلؿط

مودوبؼيمصكمايىمعومتؿققلممممم

صؼوظًمسوئشيم:موآمظؼدممسقؿـكمظؽمخؾيموعومأغومظؽمخبؾيم.موسرضًمسؾكم

المضؾًمطؿومضولمعبقؾمأدمذظؽموإنمأردتم،موصؾؽموعومأرؼ
(1)

م:

موؼؼؾـمإغؽمضدمرضقًمبؾورؾ

معـفومصفؾمظؽمصكماسؿزالماظؾورؾ؟ممممم

مىمحدؼـفمــــوظؾورؾمممـمأح

مضماظؾوذلـــــأذفكمإظبمعـماظؾغق

مـوموصؾفومــــــوظربمسورضيمسؾق

مقلماهلوزلـــطفمبؼــــدمدبؾــــبوىممممم

مصلجؾؿفومصكمايىمبعدمتلرتم

موظؽمذوشؾكـــحؾكمبـقـيمسـموصممممم

مظقمطونمصكمضؾؾكمطؼدرمضالعيم

مؽمأومأتؿؽمردوئؾكــــحىموصؾؿممممم

صؼدمأدرطًمسوئشيمحبودؿفوماألغـقؼيمأنمعبقالمأصدقمصكمحؾفمعـمطـري،م

مظغريػو، مضالعي معؼدار مؼؾؼمصقف مصؾؿ مضؾؾف، موعؾؽمسؾقف م، محىمصوحؾؿف مذغؾف مممممممممصؼد

علتمعـمأومللماخؿؾورم،موأدرعمبعرضموصوظفمسؾكمأوأعومطـريمصؼدمضعػمأعوممأو

موٕمؼزدمسؾكمجعؾمصوحؾؿفمأوظبمعـمشريػومٌومهلومعـمدوبؼيمصكمايى.مم،ظف

                                                           

 .345، 344الشعر والشعراء  ص  (1)
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م مبؽالم موظقسمػذا مأبقوتماحملى مسوئشي مادؿقلـً مػـو موعـ اظصودق،

معبقؾم،موصضؾؿفومسؾكمأبقوتمطـري.

م)د(مغؼدماٌذػىماظشعرىم:

م:ػرزدقظؾسؿرممعـمأنمذاماظرعيمضولممرواهماألصؿعكمسـمسقلكمبـمعوموعـف

مظؿفوصقؽمسـماٌدحمواهلفوء،م مصؼولمظفم: ماظػققلم؟ عوظبمالمأيؼمبؽؿمععوذر

واضؿصوركمسؾكماظردقممواألراللم
(1)

م.م

وضولمسؾدماٌؾؽمبـمعروان:معـمأرادمأنمؼؿعؾؿمرطقبماًقؾمصؾريومذعرم

مظف مؼؼول موطون مظؾكقؾ، ماظـوس مأوصػ معـ مرػقؾ موطون ماظغـقى، صكممرػقؾ

اىوػؾقيماحملربميلـمذعره
(2)

م.

مإغكماعؿدحؿؽمبلبقوتم ووصدماألخطؾمسؾكمععووؼيمبـمأبكمدػقونمضوئال:

مإنمطـًمذؾفؿـكمبويقيمواألددمواظصؼرمصالمحوجيمظبم مصؼولمععووؼي: م، صومسعفو

مبفو،موإنمطـًمضؾًمطؿومضوظًماًـلوءم:

مدونماظـوسمعدحفــــصؿومبؾغماٌف

ماظذىمصقؽمأصضؾإالمم–وإنمأرـؾقام-ممممم

معؿـووالمئرــــًمطػماعــــوعومبؾغ

مواظذىمغؾًمأرقلممعـماجملدمإالممممم

ًـلوء،موضدصؼولماأل ًما مدوغفؿوم،مثؿمأغشدم:ببقؿنيمعومػؿوممضؾًمخطؾم:مظؼدمأحلـ

                                                           

 .228الموشح لممرزبانا ص  (1)

 .311الشعر والشعراء ص  (2)
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مإذامعًمعوتماظعرفمواغؼطعماظـدى

صؾؿمؼؾؼمإالمعـمضؾقؾمعصردممممم
(1)

م

معلؽقاأنيموـــــــوردتمأطػماظلوئؾممممممممممم

مـمواظدغقومحبزنمذبددسـماظدؼممممم

معـم مصبدمصقفؿو مٌو مبقؿقفو" موادؿفود م، مادؿقلـمعلؾؽماًـلوء صؿعووؼي

مواألخطؾ. موبؾقشفمضؿيماجملد، موإسالءمأعره، واصؼفممععوغكماظؿلوعكمبوٌؿدوح،

مهـلوءم،موبقؿوًعدؼحماعـمغفمأسدمعدضًبومظقسمأدونمنيم،موزسؿمأؿسؾكمادؿفودةماظؾق

فومصكمإصوبيماٌدحموإرضوءماٌؿدوحم"مقدونمبقؿمقؼسـدماظؿقؼ
(2)

وضدمدؾؼماظؼقلمم

بلنماٌؾقكمالمهىمأنمدبورىممبـؾمضقلماألخطؾ
(3)

م.

م:ودخؾماظػرزدقمسؾكمسؾدماظرغبـمبـمأممايؽؿم،مصؼولمظفمسؾدماظرغبـ

ؼومابومصراسم،مدسـكمعـمذعركماظذىمظقسمؼلتكمآخرهمحؿكمؼـلكمأوظفم،موضؾمصكم

مب مصغبقؿنيمؼعؾؼون م، مضؾؾك مأحد مؼعطؽفو مٕ مأسطقؽمسطقي موأغو مسؾقفمدوظرواة، ا

بقؿنيمغولمبفؿومسشرةمآالفمدرػؿم"م:وػقمؼؼقلماظػرزدق
(4)

م.

م

م

م

                                                           

 المكرد : القميل المتفرق، يقال كرد شربو، أى تناولو جرعات متفر ة. (1)

 .63اتجاىات النقد األدبا العربا ألستاذنا الدكتور / دمحم السعددى فرىود  ص  (2)

 .82، 81راجع ص  (3)

 . 129، 128ص  2العمدة ج (4)
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مثوغقـبوم:ماالووهماظؾغقىم:

طونمبعضماظـقوةمصكمػذاماظعصرمؼؿعؼؾقنماظشعراءم،مؼرصدونمأخطوءػؿم،م

اظلمالمظؾػرزدق،ممريوؼـؾفقنمسؾقفو،موطونمسؾدمآمبـمأبكمإدقوقمايضرعكمطـ

مدلظفمؼقعـبومطقػمتـشدمػذاماظؾقًم:

مؿوـــــقغومصؽوغــــوسقـونمضولمآمط

مصعقالنمبوألظؾوبمعومتػعؾماًؿرممممم

مطونمسؾقؽمظق معو مصعقالنم"مصؼولمظفمسؾدمآم: مصؼولممصلغشدهم" ضؾًمصعقظني،

م:مظقماظػرزدق:مظقمذؽًمأنمأدؾحمظلؾقًم،موغفضمصؾؿمؼعرصقامعراده،مصؼولمسؾدمآ

موأعرػؿ مخؾؼفؿو مآ مأن مألخرب مصعقظني مضول مأرادو متػعالتمأغفؿوموظؽـف معو منػعالن

اًؿر
(1)

م.

ٓمإظبمإسـوتماظػرزدق م:وبمسؾقفمضقظفس،مإذممصكمذعرهمػقمثؿمتدرجماألعرمبعؾدما

مبـمعروانمٕمؼدعاموسضمزعونمؼو

عـماٌولمإالمعلقؿومأومذبؾػممممم
(2)

م.

                                                           

والنظااائر لمساايوطا : الفاان السااابع فاان  هاب، عاان األشاا56 الطنطاااوى  ص نشااأة النحااو وتاااريخ أشااير النحاااة لمشاايخ دمحم (1)
 .المناظرات والمجالسات

 المسحت: اليالك أو المستأكل، والمجمف : البا ا منو بقية . (2)
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ك،مسؾقـومأنمءلماظػرزدقم:ممبومؼلقءكموؼـق؟مصؼوصؼولمظفم:ممبمرصعًمذبؾػ

ظقامؿلوغؼقلموسؾقؽؿمأنمت
(1)

م.

موسوبفمصكمضقظفم:

معلؿؼؾؾنيممشولماظشوممتضربـو

حبوصىمعـمغدؼػماظؼطـمعــقرممممم
(2)

م

مرحؾـوأؼكموـــسؾكمسؿوئؿـومؼؾ

رؼرمكمزبفوـــــسؾكمزواحػمتزجممممم
(3)

م

وضولم:مأعومم،ؾقفماظػرزدقصؼولم:مإمنومػقمرؼرمبوظرصعموإنمرصعمأضقىم،مصقجدمس

مًصقنيمظؾقؿكمزبرجـبومصكماظعربقيم؟مأعومإغكمظقمذؽًمظؼؾًم:اوجدمػذاماٌـؿػخم

مؾـوــــومؼؾؼكموأرحؿسؾكمسؿوئ

مجقفومربودريزػمغـــسؾكمزواحممممم

مبؼقظفم:مهوظؽـموآمالمأضقظفم،مثؿمػفو

متفقصؾقمطونمسؾدمآمعقظبمػف

موقظبمعقاظقـبــــوظؽـمسؾدمآمعممممم

                                                           

، وماان  ضااايا المسااان العربااا لألسااتاذ الاادكتور/ الساايد  41والشااعر الشااعراء ص  ،141، 141الموشااح  ص : انظاار  (1)
اة البياات عمااا أنااو ماان باااب العطااف عمااا المعنااا، أال تاارى أنااو رفااع أو حاا، و ااد خاارج بعاار الن9ص  1ل جرزق الطوياا

 سحت ".مالمال  نمجمف عما معنا بقا م

 الحكباء . روالحاكب: الريح التا تثي ،الشمال )ىنا( : ريح الشمال (2)

تسااق . مخياا: نقاا عظامياا، و يال :  :ول ( تزجاا ) بالبنااء لممجيا الزواحف )ىنا(: اعبل التا أعيت فجرت فراستيا (3)
 السمن فا اع بال وآخر الشحم فا اليزال، رير : فاسد ذائب من اليزال. لنو أو إ
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ـمذغؾفؼص ٓ:مسذرهمذرمع عقالمواظصقابم:معقظبمم–أؼضـبومم-،مصؼدمأخطلولمسؾدما
(1)

م.

موتعؼىمسقلكمبـمسؿرماظـوبغيمصكمضقظفم:

مصؾًمطلغكمدوورتـكمضؽقؾيم

معكمأغقوبفوماظلؿمغوضــــــشمصضعـماظرممممم

وم"معضصؼولم:مأدوءماظـوبغيمإمنومػقم"مغو
(2)

ؼرؼدمأغفمؼـؾغكمأنمؼؽقنمعـصقبـبوممم،

موخرجمابـمػشومماظرصعمسؾكمأغفمخربممسؾك مواظظرفمعؿعؾؼمبفمظايولم، ممممممممممؾلؿم،

أومخربمثونم"م
(3)

م.

موخطلمأبقمسؿرومبـماظعالءمذاماظرعيمصكمضقظفم:

مومتـػؽمإالمعـوخيمــــــــحراجقٍمع

ارػضعكمبفومبؾدامغرسؾكماًلػمأومممممم
(4)

. 

مخربػو مصك ماالدؿــوء مؼصح مصال ماإلصبوب ممبعـك ماالدؿؿرار مأصعول مممممممممممم،مألن

إذمالمؼصحمأنمؼؼولم:معومزالمزؼدمإالمضوئؿـبوم
(5)

م.

                                                           

ونشااااأة النحاااو لمشاااايخ دمحم ،  9 ،6، والوسااااطة ص 41، والشاااعر والشااااعراء  ص 139، 137الموشااااح  ص : انظااار  (1)
 .58، 57الطنطاوى  ص 

 .114، نشأة النحو لمشيخ دمحم الطنطاوى ص 16ص  1طبقات فحول الشعراء ج (2)

 .817شاىد ر م  571ص  2مغنا المبيب ج (3)

 الخسف : الجوع. .: طوال ضامرات من اليزال  حراجيج (4)

 .114ونشأة النحو لمشيخ دمحم الطنطاوى ص  ،237، 235الموشح  ص  (5)
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ضولم:ممءـمأبكمسؿرومبـماظعالسبوغكمسـمسؾدمآمبـمجعػرم..مزوروىماٌر

مطـومسـدمباللمبـمأبكمبردة،مصلغشدماظػرزدقم:

مترؼؽمنقمماظؾقؾمواظشؿسمحقي

موممبـوتمايورثمبـمسؾودـــــــزحممممم

ؾليمبـمععدانمـصؼولمس
(1)

ضولمسؾدمم،:ماظزحوممعذطرم،مصؼولماظػرزدقم:مأشرب

مآم م: مظف معـؾماظطوواظزحوم مأنمؼؽقنمعصدرـبا م: واظؼؿولمعـمضقهلؿممنوعجفون

م مزحوعـبو مظؾم–زاغبؿف مؼؽقنمعبعـبو مأو مضولمسـؾلي، مطؿو معذطر مبفومزصفذا مؼراد غبي

ونمػقمعغبيمطؿومأنماظطزازدغبيمصفذامعمغٌم،مألنماظزحوممػقماٌاىؿوسيماٌ

موض م، ماظؽالمقاٌطوسـي مصك موأسرف مأضقى مسـؾلي ل
(2)

ماظػرزدقم مضوق مصؾؿو م" .

بعـؾليمػفوهمبؼقظفم:م
(3)

م.

مظؼدمطونمصكمععدانمواظػقؾمذوشؾ

م!مدظعـؾليماظراوىمسؾكماظؼصوئممممم

موامممم ماظؾغي مسؾؿوء معـ ماٌؾؽر ماىقؾ مػذا ماألدبكمسؾكمأن مذوضف مظف مطون ظـقق

مصكم ماظشوعؾي ماظـظرة مأدوس مسؾك ماظشعراء مسؾك مايؽؿ مصك مبف مؼشورك ممممممماظذى

ذعرػؿم
(4)

معـؾفمعـؾماظؾوزىم مصؽونمأبقمسؿرومبـماظعالءمؼؼدمماألسشكموؼؼقلم: .

                                                           

لبكريين ، انظار نشاأة النحاو لمشايخ دمحم الطنطااوى ، ىو عنبسة بن معدان الفيل من نحاة الطبقة األولا من طبقات ا (1)
 .55ص

 .145الموشح  ص  (2)

 .9الوساطة  ص  (3)

 .71معالم عما طريق النقد القديم ، د / رجاء عبد المنعم جبر  ص : انظر  (4)
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 (99) 

هؼضربمطؾريماظطريموصغري
(1)

وؼرىمأنمسدىمبـمزؼدمصكماظشعراءمعـؾمدفقؾمصكم .

موالمصبر ىمذبراػواظؽقاطىمؼعورضفو
(2)

موطونمؼؼق مسؿورةمبـم، ؼقؾمأحلـمسلم:

ادؿقاءمذعرمعـمجدهمجرؼر،موىرؼرمصضؾفم،مإالمأنمجرؼرـباماسؿدمسؾقفمبلؼطمصكم

ذعرهموضعػ،موعومأصوبقامظعؿورةمدؼطيمواحدةمصكمذعره
(3)

م.

مؼ مصبوعـ مواظـؼدؼي ماألدبقي ماٌصودر ماٌالحظوتمطوظع معـ ماظعدؼد د

عرمواظشعراءماظـؼدؼيمهلمالءماظؾغقؼنيمحقلماظش
(4)

م.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           

   .95ص  1العمدة ج (1)

 .91الموشح  ص ( 2)

 .164، 163الموشح  ص ( 3)

             21، والعماااااادة ج319والشاااااعر والشااااااعراء  ص  .98، 91، 75، 63ص   حوشااااااانظااااار عمااااااا سااااابيل المثااااااال :  الم( 4)
 .52ص  1طبقات فحول الشعراء البن سالم  ج و . 139ص 
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صكماظلـيماظـوغقيمواظـالثنيمبعدماٌوئيمعـماهلفرةماظـؾقؼيماغؿؼؾًماًالصيم

مكبـؿفؿمسربقيمأسرابقيمإظبمظوداظعراق،معـمبـكمأعقيماظذؼـمطوغًمعـماظشوممإظبم

ماظذؼ مداظعؾوس مأضوعقا مرؾوـ مصؽون موتلؼقدػؿ، ماظػرس ممبلوغدة مأنمعقِّقظؿفؿ و

م،م ماألضوظقؿ مطنعورة ماهلوعي مواألعقر ماٌـوصى مبعض مبؿقظقي ماظعؾودققن ؼؽوصلػؿ

موسبقمذظؽ.م،وضقودةماىققشموايفوبيمواظؼضوءم

حؿكممؼعؿؾقنممبؽرمودػوءم،موؼؿلؾؾقنمإظبماٌـوصىماهلوعيموزؾماظػرس

مضقؼِّ مغػقذػؿ موبلدفؿصور موأحسمبذظؽمازبشقِّمو مبفؿ،مو، مصعفؾ ماظرذقد ًؾقػي

مبر ماظرباعؽيؤوغؽؾ مؼعرفمبـؽؾي مصقؿو ودفؿ
(1)

مأنم مبعد مظؾظفقر منؿفؿ مسود مثؿ .

ماٌلعقن مأخقمغوصروا مصكمربوربي مإظبمجوغؾف األعنيمحؿكمهؼؼمهلؿممفووضػقا

مسؾكم معؼؿؾمأخقف مصوغؼؾىمبعد مأرؼؾـبو مصطــبو موظؽـماٌلعقنمطون مأرادوا، بعضمعو

ماظلقو موسودمإظبمبغدادمدـي معرو، موتركمسوصؿؿف ماظػوردقي، م204دي ػـ
(2)

مشريمأن م،

مواىق ماظدوظي ماظػوردكمصك ماٌؿعصؿماظـػقذ مجوء مصؾؿو مٕمؼضعػم، شموايقوة

مواظؼضوءمسؾمغػقذماظػرسمصودؿعونمبوألتراكماظذؼـم حوولماظلقطرةمسؾكماألعقر

                                                           

          ، ومااااا بعاااادىا، والعكاااار العباسااااا األول ، د / شااااو ا ضاااايف 287ص  8راجااااع فااااا نكبااااتيم : تاااااريخ الطباااارى ، ج( 1)
 م.1986سنة  –، ط دار المعار  24ص 

 .م1975 ةط دار بيروت سن  36 ص  2راجع تاريخ األدب العربا / لعمر فروخ ج( 2)
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م عـمم–ضولماٌؿـؾكمطوغقامأذدمخطرـبامسؾكماظدوظيماظعربقيمعـماظػرسمصؽونمطؿو

اظطقؼؾم
(1)

م:م

مامظصقدهزـبؾماظضرشوممبوعوعـمصب

متصقدهماظضرشوممصقؿومتصقداممممم

مواتلوسـب مصؼدمازدادتمسؿًؼو ماظـؼوصقي مايقوة ماظعربقيمأعو ماظعؼؾقي مظؿقضر متؾعـبو و

،مسؾقممػذهماألعؿموحضورتفومسؾكمثؼوصوتماألعؿماألخرى،موارالسفوووضقصفومسؾكم

مسظقؿـبو.موايرطيماألدبقيمواظـؼدؼيمغشوًرموصكمزؾمػذهمايقوةمغشطً

مسقاعؾمازدػورماظـؼدمصكمػذاماظعصرم:

م(متشفقعماًؾػوءمواألعراء:مأم)

مسؾقفؿم موأشدضقا مواألدبوء، ماظعؾؿوء مبـكماظعؾوسمسؾكمتشفقع سؿؾمخؾػوء

مصؼ مواظعطوؼو، مبـممداٌـح مأظػمدرػؿمأوصؾماٌفدىمعروان ممبوئي بكمحػصي

م مبفو معدحف سؾكمضصقدة
(2)

مو مبعشرؼـم، موحده وصؾمػورونماظرذقدمدؾؿماًودر

أظػمدؼـورم
(3)

م.

                                                           

 م1981 -ىا 1411ط دار الكتاب العربا بيروت سنة  ،11ص  2ديوانو : شرح البر و ا ج( 1)

 .  42ص  9ج  انظر : األغانا( 2)

 .77 ص 21انظر : األغانا ج( 3)
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 (113) 

اظعؾؿوءمواظشعراءمواٌرتعبنيمضصرـبامسؾكماًؾػوءممكوٕمؼؽـماإلشداقمسؾ

م موأصقوبماظشرفمواىوه مواألعراء ماظقزراء مصقف مغوصلفؿ مصؼد ممموحدػؿ ثرىمأو

ايقوةماظـؼوصقيمصكمػذاماظعصرم
(1)

م.

ماأل محقوة مصك مبوظغ مأثر مطؾف مظذظؽ موجدواموطون ماظذؼـ م، مواظشعراء دبوء

مسؾكم معـفؿ مطـري مصقصد ماىدؼدة، مايقوة معع ماظؿػوسؾ مإظب معدصقسني أغػلفؿ

موحىم ماظشفرة مأو م، مإظبمذظؽمرؾىماٌولمواظـراء مؼدصعفؿ م، مواظقزراء اًؾػوء

ماظظفقرم،محقٌمطوغًمضصقرماًالصيمعػؿوحـبومظذظؽموعقداغـبومصلققـبومظف.

ـمذظؽ:،مبقيموغؼدؼيمذوركمصقفوماًؾػوءمأغػلفؿموصكمػذهماظؼصقرمغشلتمحرطيمأدمممم موع

ماجؿؿعماظشع1 بؾوبماٌعؿصؿمصؾعٌمإظقفؿ،معـمطونمعـؽؿمضبلـمأنممراءـ

مؼؼقلمعـؾمضقلمعـصقرماظـؿرىمصكمأعريماٌمعـنيماظرذقدم:

معروفمأودؼيمـــــإنماٌؽورممواٌ

مومحقٌموؿؿعــؽمآمعـفــــأحؾممممم

مفمـــراصعمرأمصوٓــــــــإذامرصعًماع

مـموضعًمعـماألضقاممعؿضعـــوعممممم

معـمٕمؼؽـمبلعنيمآمععؿصؿـبو

قاتماًؿسمؼـؿػعؾصؾقسمبوظصممممم
م(2)

                                                           

       ، وماااا بعااادىا، وفاااا الشااعر العباساااا : تطاااوره و يماااو الفنياااة46راجااع العكااار العباساااا األول د / شاااو ا ضاايف ص ( 1)
 .17د/ دمحم أبو األنوار ص 

      فا ىذا البيت مبالغة وغمو فا المديح.( 2)
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مإنمأخؾػماظغقٌمٕمدبؾػمأغوعؾف

موهمصقؿلعــــــــــأومضوقمأعرمذطرغممممم

مصؾقدخؾم،مصؼولمربؿدمبـموػىم،مصقـومعـمؼؼقلمخريـبامعـفم،موأغشدم:م

مفؿؿففؾثالثيمتشرقماظدغقومب

ممشسماظضقكموأبقمإدقوقمواظؼؿرممممم

مضبؽكمأصوسقؾفمصكمطؾمغوئؾي

ماظغقٌمواظؾقٌمواظصؿوعيماظذطرممممم

صلعرمبندخوظفموأحلـمصؾؿفم
(1)

م.

مدخؾماظعؿوغك2 ـ
(2)

سؾكماًؾقػيمػورونمم–ربؿدمبـمذؤؼىماظػؼقؿكمم–م

ماظرذقد،مصلغشدهمأرجقزةمؼؼقلمصقفوم:م

فمـــضؾمظإلعومماٌؼؿدىمبلعمم
(3)

م

مومضودؿمدونمعدىمابـمأعفع

مفــؿلـوهمصؼؿمصضقردمـــــؼــص

م

                                                           

 139، 138ص  2العمدة ج( 1)

ا كيناادالعمااانا، ألن  :و ياال لااو –بنااا فقاايم  ماان إنمااا ىااو ماان بنااا نيشاال باان درام –لاام يكاان العمااانا ماان أىاال عمااان ( 2)
، فعار  بياذا ؟العماانا ىاذا الراجز نظر إليو وىو يسقا اعبال ويرتجاز، فارآه مكافًرا ضاريًرا يشابو أىال عماان ، فقاال : مان

 .511، والشعر والشعراء ص 119المقب، انظر طبقات الشعراء البن المعتز ص 

 أمو ) بفتح اليمزة وتشديد الميم ( :  كده، والمراد : نيجو وسيرتو.( 3)
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فموأغومضوسدمحؿكمأضقممسؾكمرجؾكمصؼولمقصؼولماظرذقدم:معومرضقًمأنمأمس

مؽـمضقوممسزم،مصلعرماظرذقدمبنحضورظفم:مؼومأعريماٌمعـني،معومأردتمضقوممجلؿمظ

ماظعؿوغكمص م موعر م، ماظؼودؿ موظده مصرغمضولماظرذقد مصؾؿو م، مظكمإغشوده مأعومؾؼودؿ :

مجوئزةمػذاماظشقخمصعؾقؽ،موضدمدلظـومأنمغقظقؽماظعفدمصلجؾـوهم.

معدحمابـمػرعي3 مـ
(1)

م،مم مصودؿؼؾفو مظفمبلظػكمدرػؿ، مصلعر مجعػرماٌـصقر أبو

أنممأبومجعػرمصغضى،موضولم:مأعومؼرضكمأنمحؼـًمدعفموضدمادؿقجىمذظؽموبؾغ

موض م، معوظف مسؾقف مورددت متؾػفمدأضؿؾف؟ موأادؿقؼ مادؿوػررض؟ موضد ماظطرد؟متف مؾ

مدؾقؿوبؿوضر مبـ ماظقاحد مسؾد مصك ماظؼوئؾ مػق مظقس مأو مبوظؾعد، محؼقؼ موػق مممممممممممنف

-عـماٌؿؼوربم–بـمسؾدماٌؾؽما
(2)

م:

مضقؾمعـمسـدمرؼىماظزعونمإذام

رموربؿوجفومـــــرتمصفؼٌممممم
(3)

م

مؾماًقؾمؼقمماظقشوءفوعـمؼع

فومضؾؾمإدراجفوـــبنىوعممممم
(4)

م

م

                                                           

خاتم )ا: ع،  اال األكامريافاىيم بن عما بن سممة بن عامر بن ىرماة القرشاا أحاد بناا  ايس بان الحاارث بان ىو إبر ( 1)
              الشااااعراء بااااابن ىرمااااة فإنااااو ماااادح ممااااوك بنااااا مااااروان وبقااااا إلااااا آخاااار أيااااام المنكااااور. طبقااااات الشااااعراء الباااان المعتااااز  

 .  111ص  4ا ج، واألغان753ص  2، وانظر فا ترجمتو: الشعر والشعراء ج 2ص 

 .81. وشعر إبراىيم بن ىرمة  ص 195، 194ص  1العفو واالعتذار لمر ام البكرى ج( 2)

 المقتر : الذى ضاق عيشو.( 3)

 وضع السرج عما ظيره، وذلك كناية عن اعسراع. :اعلجام : وضع المجام فا فم الفرس ، واعسراج( 4)
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موظؽــــكمعـــــوءمبـــــأذورتمغل

مفوجوازؽمبفمدونمأــإظقممممم

م مؼوبـأثؿ م: ماٌـصقر مظف مصؼول مػرعي مابـ ممحضر ماظؼوئؾمأاظؾكعوء، ظلً

ماأل مصنغكمضؾًمصقؽمأحلـمعـمػذامبوأغشده مأعريماٌمعـنيم، مؼو مصؼولم: قوتم،

عـماٌؿؼوربم_صؼول:مػوتفمصلغشدمابـمػرعيم
(1)

م:

مكمتعؾؿقنؿإذامضقؾم:مأىمص

ذابؾــــــبوظمأػشمإظبماظطعـممممم
(2)

م

موأضربمظؾؼرنمؼقمماظقشك

وحؾـماٌــوأرعؿمصكماظزعممممم
(3)

م

مأذورتمإظقؽمأطػماظعؾودم

مؾمــــــإذورةمشرضكمإظبماظلوحممممم

لرتقمعـمذاك،موأعومسبـمصالمغؽوصكءمإالمبوظؿكمؿٌـصقرم:مأعومػذامصاصؼولم

ػكمأحلـم
(4)

م.

لعقنمصكممسرهمم،مـمضولماظـضرمبـممشقؾماٌوزغك:مطـًمأدخؾمسؾكما4ٌ

مإ مايدؼٌ مصلجرؼـو مظقؾي، مذات مسؾقف مذطرمصدخؾً مصك ماٌلعقن مأخذ مأن ظب

                                                           

 .174ىرمة ص  ، وشعر إبراىيم بن195 ص 1العفو واالعتذار ج( 1)

 الذابل : الرمح الد يق.( 2)

، أرر محال ، أى : ال مرعاا بياا، الماحل ، الشديد أو المجدب ، والمحل : انقطاع المطر ويابس األرر مان الكاأل( 3)
 ورجل محل ، أى : ال ينتفع بو .

 .196ص  1العفو واالعتذار  ج( 4)
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،مصؼول:محدثـومػشقؿمسـمذبوظدمسـماظشعؾكمسـمابـمسؾوس،مضولم:مضولماظـلوء

مطونم":ممردقلمآ موعبوهلو مظدؼـفو متزوجماظرجؾماٌرأة مددادمعـممإذا صقفو

حدثـومسقفمبـمأبكمعبقؾيمسـمصؼؾًم:مصدقمؼومأعريماٌمعـنيمػشقؿم،م،مم"سقز

رجؾمظضولم:م"مإذامتزوجمامأنمردقلمآممايلـمبـمسؾكمبـمأبكمروظىم

معؿؽؽـبوم ماٌلعقن موطون م: مضول مسقز، معـ مدداد مصقفو مطون موعبوهلو مظدؼـفو اٌرأة

مطقػمضؾًمدداد مغضر مؼو م: مصؼول مجوظلـبو، ماٌمعـني،مصودؿقى مأعري مؼو م: مضؾً ؟

موضبؽماظلدا م: مضول م، ميـ مػـو مد مضؾًم: مأتؾقــك؟ ميـمػشقؿ مموطونمم–إمنو

مممممممممضولمصؿوماظػرقمبقـفؿوم؟مضؾًم:ماظلدادم)مبػؿحمم،ؾعمأعريماٌمعـنيمظػظفصؿم–يوغيم

م مصكماظدؼـمواظلؾقؾمواظلداد ماظؼصد ماظلني)اظلنيم( م،م(بؽلر ماظؾؾغي وطؾمعومم:

مدداد مصفق مذقؽـبو ماظعم:ضولمم،دددتمبف م، مغعؿ مضؾًم: م؟ رجكموتعرفماظعربمػذا

مؼؼقلم:م

مأضوسقغكموأىمصؿكمأضوسقا

موددادمثغرميظققممطرؼفمممم

مضؾقب مسـمصؼولماٌلعقنم: مدلظف مثؿ م، مأررقمعؾقـبو مثؿ مأدبمظف، حمآمعـمال

مصبقى م مواظـضر موسـمأضـعمبقًم، موسـمأغصػمبقً، ماظعرب، مممممممممممممأخؾىمبقًمضوظؿف

بـبو،موضولمًودعفم:ممبومؼلؿقلـفماٌلعقنم،مصلخذماٌلعقنماظؼرروسموطؿىمظفمطؿو

مبوظؽؿوبمصؼولم مصلتقًماظػضؾ م: ماظـضر مؼؼقل م، مبـمدفؾ مإظبماظػضؾ مععف ممممممممممممتؾؾغ

ماظلؾى؟م مطون مصؿو مظؽمخبؿلنيمأظػمدرػؿ، ماٌمعـنيمأعر مأعري مإن م: مغضر ؼو

صلخربتف،موٕمأطذبف،مصؼولميـًمأعريماٌمعـني؟مصؼؾًم:مطالم.مإمنوميـمػشقؿم
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ريماٌمعـنيمظػظف،موضدمتؿؾعماظػؼفوءم،مصلعرمظبماظػضؾمؾعمأعصؿم–وطونميوغيمم–

عـكممهبـالثنيمأظًػو،مصلخذتمٔوغنيمأظًػومحبرفمادؿػود
(1)

م.

م)ب(ماظصراسوتماظلقودقيم:

معـو معـ ماظعؾودقي ماظدوظي متلؾؿ ماظـققبوءٕ متعرضًمة مصؼد مواًورجني، ار

مسدوِّ ماظعؾقؼقن موطون ماألوضوت، معـ مطـري مصك مصػقػو مطدرت مسدؼدة امظـقرات

مؼؽدمظدودـب موٕ مسؾقفو، مظالغؼضوض ماظػرصي موؼؿقني مؼؿفددػو ماظدوظي مهلذه ا

اظعؾودققنمؼلؿقظقنمسؾكمعؼوظقدماًالصيمحؿكمأخذماظعؾقؼقنمؼشقعقنمصكماظـوسم

مإذ مايؼقؼقن، مورثؿفو مصفؿ معـفؿ، ماشؿصؾقػو مبـًممأغفؿ مصورؿي مأبـوء ممممممممممممممممممػؿ

وأبـوءمسؾكمابـمسؿفم ردقلمآم
(2)

م.

ماظعؾودقيممثقراتمضدمتقاظًو ماظدوظي مضقؼيمصكمزفر مذقطي اظعؾقؼنيموزؾقا

حؿكمأدلقاماظدوظيماظػورؿقيمصكمبالدماٌغربمثؿمادؿقظقامسؾكمعصرمواظشومم
(3)

م.

ماظلقو ماظصراع مهلذا مطون مبنيماظعؾودقنيمواظعؾقوضد ماظداعك مصكمنيؼدك

مصؼدموضػمجبوغى ماظعصرمأثرمطؾريمصكمغفضيماظشعرموضقتف، اظعؾودقنيممأوائؾمػذا

ما معـ مطؾري ماظعؾقصرؼؼ مسؾك موؼـؽرون مسـفؿ، مؼداصعقن مصكمؼظشعراء محؼفؿ ني

اًالصي،موضدمطـرمػمالءمطـرةمصوئؼيممبومأشدقممسؾقفؿماًؾػوءمعـمبذلموسطوءم،م

عـماظشعراءممؾعؾقؼنيماظـوئرؼـمثؼقػفبظأومأخوصقػؿماظذلمواهلقانمصكمحنيماغؿصرم

                                                           

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

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

 .23-22الشام ( د/ شو ا ضيف  ص  –عكر الدول واعمارات ) مكر  : انظر( 3)
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صي،موؼردونمسؾكماظعؾودقنيمحفففؿمؼؾفؾقنمغبودفؿم،موؼـؾؿقنمحؼفؿمصكماًال

ودسقاػؿمممومأٔرمثروةمسظقؿيمعـماظشعرمواظـؼدمم
(1)

م.

ماألوحدم مصؼدمطونماظػرسمظوٕمؼؽـماظعؾقؼقنمػؿماظعدو م، ماظعؾودقي ؾدوظي

راتفؿمبعدمعؼؿؾمقامطؾريـبامالمؼؼؾمسـمخطرماظعؾقؼني،محقٌمتقاظًمثقنمخطرـبؾؼشؽ

ما مبوبؽ مثقرات موطوغً ماًرادوغك، معلؾؿ ماغدأبك ماظؿك مصكمظًرعك عً

م مدـي ماظدوظيم201أذربقفون موجف مصك مػؾً ماظؿك ماظـقرات مأسـػ معـ مممممممممػـ

اظعؾودقيمم
(2)

م.

خرونمطوغقامؼـقرونمسؾكماظدوظيمبنيماينيمواينيمطؿؾؽمآوػـوكمأسداءم

طوغًمذقطؿفؿمضعػًمصكمػذاماظعصرمغظرـباممنعـماًقارج،موإاظؿكمبؼقًماظؾؼقيم

بوتمصكماظعصرماألعقىمظؽـرةمعومتؾؼقهمعـمضر
(3)

م.

مواظذىم مواظعؾودقني، ماألعقؼني مبني ماظداعك ماظصراع مغـلك مال مأغـو سؾك

سؾكمعؼوظقدمايؽؿم،مظؽـماٌعوركماألدبقيمٕمتـؿفممماغؿفكمبودؿقالءمبـكماظعؾوس

طوغًموًمآثورػومممؿدةمصكماظعصرماظعؾودك،مبؾمزؾم;مبوغؿفوءماٌعوركماظلقودقي

مؾماظعصرماظعؾودكماألولم.واضقيمأذدماظقضقحمصكمأوائ

م

م

                                                           

 .111المقاييس البالغية عند الجاحظ فا البيان والتبيين أ . د / فوزى السيد عبد ربو ص ( 1)

 .41والعكر العباسا األول د/ شو ا ضيف  ص  23، 13ص  9ج  ، و556ص 8تاريخ الطبرى ج  :راجع( 2)

 .33 -32/ شو ا ضيف  ص دالعكر العباسا األول  :انظر( 3)
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مضلؿنيم:مؿوضدماغؼلؿمذعراءماألعقؼنيمبعدمزوالمدوظؿف

م موصقـبزأحدػؿو: مسؾكمؾ موؼعقش م، مأرالهلو مؼؾؽك مسـفو، معداصعـبو مألعقؼؿف و

مذطرؼوتفو،موعـمػمالءمأبقماظعؾوسماألسؿك.

مهققب مسؾكمواآلخر: محرصـبو مأو مغؽوهلؿ، معـ ماظعؾودقنيمخقًصو مإظبمدوحي ل

مػرعفموشريػو.مـءمأبقمشبقؾيماظراجزموابضقاػؿ،موعـمػمال

ماظصر مأن مبنيماظاطؿو مدارت ماظؿك مأثرمسوت مطوغًمذات عؾودقنيمأغػلفؿ

حمصكمإذطوءمجذوةماظشعر،مصقنيماحؿدمماظصراعمبنيماألعنيمواٌلعقنمطونمواض

معـف مؿظؽؾ م ماظؾقاب مابـ موطون مذعراؤه، و
(1)

ممتؽـمم مصؾؿو ماألعني، مذعراء عـ

مأخققاٌلع مسؾك ماظؼضوء معـ ماألعنيمون مظقـشصف ماظؾقاب مابـ مسؾقف مصؼولمد ده،

مظلًماظؼوئؾ:أاٌلعقنم:مؼومسدومآم

ماربؿدـبمظبمؽقوبسقـكمجقدـبامواأ

مداــفموادعــــوالمتذخرامدععومسؾق

موالمصرحماٌلعقنمبوٌؾؽمبعدهم

مرداــوالمزالمصكماظدغقومشرؼؾـبومعطممممم

مصؼولم:مؼومأعريماٌمعـنيم،مبؾمأغوماظذىمأضقلمصقؽ:

مـم،مصردمصػوتفدمايلؾكؾمصرأؼ

مىمصردقـــفمبفـــردتـــسؾكموضدمأصممممم

                                                           

ا باأمورىم، وكاان يخماف مخمفاء عالًمالىو عبد هللا بن دمحم بن عتاب ، شاعر كالح الشعر  ميمة ، وكان راوية األخبار ( 1)
 .42ص  3غانا ج الفضل بن الربيع عما حجبة الخمفاء، راجع فا أخباره األ
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 (111) 

مودهـــــرأىمآمسؾدمآمخريمسؾ

مؿمبوظعؾدــــــــــــمأسؾٓفمواــــؾؽؿصممممم

مكمأنمتؼلقمسؾكموضدمترىذأسق

متؼطعمأغػودكمسؾقؽمعـماظقجدممممم

ممنوماٌلعقنمظؾـوسمسصؿيإأالم

مواظرذدالظيمــقزةمبنيماظضــــممممممم

ـمصؼولماٌلعقنم،مواحدةمبقاحدةم،موٕمؼصؾفمبشكءم
(1)

م.

م)ج(مغشوطماظؾقؽيماظؾغقؼيم:

ممنًموازدػرتم مضد ماألعقى ماظعصر مصك مغشلت ماظؿك ماظؾغقؼي مايرطي إن

موطوغًمذبوظسم مواظـقق، ماظؾغي مأسالم مصؼدمطـر ماظعؾودك، مصكماظعصر وآتًمأطؾفو

مواأل ماظؽلوئك مأعـول معـ مبوظؾغقؼني متؽؿظ مواظقزؼدىماًؾػوء مواظػراء صؿعك

مصؽونمالبدم مادؿقلوغفؿموؼرىمذظؽمقوضرؾشعراءمأنمؼظوشريػؿ، ػؿمحؿكمؼـوظقا

مزظقامهلؿماظعطوء.فاًؾػوءمعـفؿمصق

مصكم مإغشودػو مسؾكماظؾغقؼنيمضؾؾ مأذعورػؿ مؼعرضقن مبعضماظشعراء وطون

مصلغشدوػو،موإنمٕمؼلؿقلـقػومذػؾقام معضقا مصننمادؿقلـقػو احملوصؾماظعظوم،

رمبودؿقلوغفؿممةمبصـعمضصوئدمجدؼدةمآعؾنيمأنمتظػنماظؽرؼعوودو
(2)

م.

                                                           

 .213، 212ص  1العفو واالعتذار لمر ام البكرى ج ( 1)

 .139العكر العباسا األول د/ شو ا ضيف  ص ( 2)
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معروانم مصكمحؾؼيمؼقغس،مصفوءغو مطـو مضولم: مرواهماألصؿعك، وعـمذظؽمعو

مصؼولمأصؾقؽمآ،ما مإظقف،مصفؾس، مصلوعل مأؼؽؿمؼقغسم؟ مصؼولم: بـمأبكمحػصي،

مصكم مصقؿشك مدقءتف مسـ مؼؽشػمأحدػؿ مألن ماظشعر، مؼؼقظقن مأضقاعـبو مأرى إغك

;مضؾًمذعرـبامأسرضفمسؾقؽمأحلـمبفمعـمأنمؼظفرمعـؾمذظؽماظشعرم:موضداظطرؼؼم

مصننمطونمجقدـبامأزفرتف،موإنمطونمردؼؽـبومدرتتفموأغشده:

مممومـررضؿؽمزائرةمصقكمخقوهل

مطمبوىؿولمدالهلوـــــبقضوءمدبؾممممم

ٓمصقفمأذعرمعـم،ماذػىمصلزفرمػذاماظشعر،مصلغًموااذػؼومصؼولمؼقغسم:م

مكمضقظفم:ؼرؼدمصم–ماألسشكم

مرحؾًممسقيمشدوةمأعبوهلو

مشضؾكمسؾقؽمصؿومتؼقلمبداهلو؟ممممم

معروان مصورـكمودتضدمدمم:صؼولمظف ماظذىمدررتـكمبف مصلعو تضوؤكمررتـكم:

وأعوماظذىمدمتـكمبفمصؿؼدميؽمإؼوىمسؾكماألسشكم،مصؼولمؼقغسم:مإنم،ماظشعرم

ماألسشكمضول:م

مصرعقًمشػؾيمسقـفمسـمذلغفم

مقوهلوورمفوصلصؾًمحؾيمضؾؾممممم

وأغًمٕمتؼؾمذاكم،ماظطقولمالمؼدخؾمصكمذكءمإالمأصلدهو
(1)

م.

م

                                                           

 .71الموشح لممرزبانا  ص ( 1)
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 (113) 

موعـمأعـؾيمغؼدػؿماظؾغقىم:

ماجؿؿعماظؽلوئكمواظقزؼدىمسـدماظرذقد،مصفرتم1 معلوئؾمطـريةم،مـ بقـفؿو

موقزمػذؼـماظؾقؿني؟أقزؼدى:مصؼولمظفماظ

عومرأؼـومخربو
(1)

مسـفماظؾقضمصؼرمعرغـــــــــممممممممممممممممممضم

ماٌفرمعفرم،المؼؽقنمممممممممممالمؼؽقنماظعريمعفرـبامممممممممم

ماظؽلوئك ماإلم:صؼول مسؾك مظفمضصبقز مصؼول معفرـبا، ماٌفر مؼؽقن مال موحؼف قاء،

غظرمجقدـبام.مصـظرمثؿمأسودماظؼقلم،مصؼولماظقزؼدىم:مالمؼؽقنماٌفرمعفرـباموصم،اظقزؼدى

فر،موضربمبؼؾـلقتفمربولمصكماإلسراب،مواظؾقؿونمجقدان،موإمنومابؿدأمصؼولماٌفرمع

خطلماظؽلوئكمععمحلـمم:مكمبـمخوظدقوضولم:مأغومأبقمربؿد،مصؼولمظفمضبم،األرض

ـكمأعوممأعريماٌمعـنيموتؽشػمؿإظقـومعـمصقابؽمععمدقءمأدبؽم،مأتؽأدبفمأحىم

سزماظغؾؾيمأذػؾومسـكماظؿقػظممورأدؽ؟مصؼولم:مإنمحالوةماظظػرم
(2)

م.

مقد،مصلغشدماظؽلوئك:اجؿؿعماظؽلوئكمواألصؿعكمحبضرةماظرذم-2

مؿمــــــىمبػعؾفءأغكمجزوامسوعرـبامدق

مكماظلقءىمعـمايلـ؟ـأممطقػمصبزوغ

معومتعطكماظعؾققمبفمأممطقػمؼـػع

م؟نبــــــػمإذامعوضمبوظؾــــــؿونمأغئرممممم
(3)

م

                                                           

 خربا: الخرب ) بفتح الخاء والراء( ذكر الحبارى.( 1)

 . 43ونشأة النحو ص  ،178ص  13معجم األدباء ج( 2)

شامو فتادر عمياو، فياا تيجعال باين يادييا لو  لتا عمق  مبياا بولادىا، فكاانوا إذا نحاروا حشاوا جماده تبناا،العموق : النا ة ا( 3)
 تسكن إليو مرة وتنفر عنو أخرى.
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مر مبرصع مرئـ مػق مإمنو مصؼولماألصؿعكم: مصؼولمظفمئؿون، ؿونمأغػمبوظـصى،

ػضمأعوماظرصعمصعؾكمقزمبوظرصعمواظـصىمواًاظؽلوئكم:مادؽًمعومأغًموذاك؟مصب

مصكمعقضعمرصعمبقـم;اظردمسؾكمعوم مصقصريماظؿؼدؼرمأممطقػمؼـػعمرألغفو ؿونمئػع،

أغػ،مواظـصىمبؿعطك،مواًػضمسؾكماظردمسؾكماهلوءمصكمبفم،مصلؽًماألصؿعكم
(1)

م.

وضدموووزتمجفقدماظؾغقؼنيمحدودماىوغىماظؾغقى،موبدتمضقؼيمواضقي،م

مإالمرأوامنينيمصكمرؾؼوت،موٕمؼرتطقامذوسرـبامعشفقرـبامعـماىوػؾققصقضعقاماىوػؾ

ؿم،موػءردىوؼدوهموغقػقاممبومصقفمعـمجقدمغؼـبو،موالمصـومعـمصـقنماظشعرمإالمصقفمرأ

م مواظشعراء، ماظشعر مصك مضؾؾفؿ ماظـؼود مأضقال مبنيماإلدالعغزواواظذؼـمعبعقا نيمققا

قف،موشريمذظؽمعـماٌقضقسوتمواٌؿؼدعني،موغؼدوامرواؼيماظشعر،موبـقؿف،موععوغ
(2)

م.

م)د(مازدػورمحرطيماظؿلظقػمواظرتعبي:

مبوظشعقبماألخرىم ماحؿؽوطفؿ مآصوقماظعربمغؿقفي ماظعصر اتلعًمصكمػذا

وغشطًمحرطيماظرتعبيمصكمغؼؾمسؾقممموآدابمػذهماظشعقبم،مممومطونمظفمأثرم

واضحمصكمغفضيمايرطيماظعؾؿقيم
(3)

م.

ذؿكماظعؾقممواجملوالتم،موعـفوممػمصكقظلدػرتمحرطيماظؿطؿومغشطًمواز

معومسرفمبوظـؼدماٌـففكموػقمعومغؿـووظفمصكماٌؾقٌماظؿوظب:

مم

م

                                                           

 .119، واتجاىات النقد األدبا العربا ص 39، ونشأة النحو ص46، 45ص 1مغنا المبيب ج :انظر( 1)

 .28تاب نقد الشعر ص انظر : تقديم أ. د/ دمحم عبد المنعم خفاجا لك( 2)

 .117، 98راجع العكر العباسا األول د/ شو ا ضيف ص ( 3)



  
  

 
                                                           

 من العصر الجاهلى إلى العصر العباسىالنقد األدبى                         

  
 

 (115) 

ماظـؼدماٌـففك

ماظذىمؼؼ ماظـؼد مػق ماٌـففكم، مأدسمغظرؼيقاظـؼد مسؾكمعـفٍمتدسؿف مممممممممممممممم

أومخصقعوتمؼػصؾممءاعدارسمأدبقيمأومذعرمسيمسوعي،موؼؿؿـوولمبوظدرقأومتطؾقؼ

ؼؾصرممبقاضعماىؿولمواظؼؾحمصقفومووؼؾلطمسـوصرػوم،مماظؼقلمصقفو،
(1)

م.

ماأل ماظعؾودك ماظعصر مأواخر مصك مأخذ مضد ماألدبك ماظـؼد موأوائؾمووطون ل

ماظعؾودكماظـوغكم مواألدبوءمم–اظعصر ؼلؿؼؾمبوظؾقٌمواظؿلظقػمسؾكمأؼدىماظـؼود

م مم م) ماىؿقك مبـمدالم مصؽؿىمربؿد ماظؾغي، مرؾؼوتم232وسؾؿوء مطؿوبم" ػـ(

عراءم"ماظذىمؼعدمأولمعمظػمؼصؾمإظقـومصكماظـؼدموتورؼخماألدبمصققلماظش
(2)

،م

مصكمضقاسدماظشعرموطؿىمأبقماظعؾوسم285مم)مدوطؿىمأبقماظعؾوسماٌرب مطؿوبو ػـ(

م) م)291مثعؾى ماٌعؿز مابـ موطؿى م، ماظشعر مضقاسد مطؿوبف مطؿ296مػـ( م( وبمػـ

مػـ(مطؿوبكمغؼدماظشعرموغؼدما337ممبـمجعػرم)مي،موطؿىمضداعاظؾدؼع ظــرم
(3)

،مثؿم

م م، مأدوسمعـففك مسؾك متؼقم ماظؿك ماظـؼدؼي مم–عرضمغتقاظًماٌمظػوت م–اآلن

مظؽؿوبنيمعـمأػؿفو،مػؿوم:ماٌقازغيمظآلعدىم،مواظقدوريمظؾفرجوغك.

م

م

م

                                                           

 . 5النقد المنيجا عند العرب د/ دمحم مندور  ص ( 1)

 . 5المرجع السابق ص :انظر( 2)

 .31تقديم أ . د / دمحم عبد المنعم خفاجا لكتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص : انظر ( 3)
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ماظؿعرؼػمبوآلعدىم:

م مأبقماظؼودؿمايلـمبـمبشرمبـمضبقكماآلعدىم ػقم
(1)

ماظؾصرىمم األصؾم،

سـماألخػشماظصغريمايلـمبـمسؾكمبـماظـشلةم،مأخذماظؾغيمواألخؾورموظدمقاٌ

مدؾقؿونم،موأبكمبؽرمبـمدرؼد،موأبكمبؽرمبـماظلراج،موشريػؿ.

موضدم ماإلدراك مدرؼع مواظرواؼي، ماظدراؼي مجقد ماظػفؿ، ماآلعدىمحلـ وطون

اغؿفًمرواؼيماظشعرماظؼدؼؿمواألخؾورمإظقفمصكمآخرمسؿرهمبوظؾصرةموظفمذعرمحلـ،م

مؼذط مسدؼدة، مواظؾقرتى،ممروعصـػوت ممتوم مأبك مبني ماٌقازغي معـفو: اظرواة

اظؼقسمئمتػضقؾماعروغـرماٌـظقم،موؾػمواٌكؿؾػمعـمأمسوءماظشعراءم،متاٌمو

ععوغكمذعرموصرقمعومبنيماًوصمواٌشرتكمعـمععوغكماظشعراء،موسؾكماىوػؾني،م

م مواظؾقرتىم، مبـمجعػر، مصكمسقوتؾقنيمشؾطمضداعي ماظشععو معـممرور البـمرؾورؾو

طؿوبمصكمأنماظشوسرؼـمالمولمصقفمأبوممتومم،ماظردمسؾكمابـمسؿورمصقؿومخّطواًطل،م

طؿوب:مصعؾًموذدةمحوجيماإلغلونمإظبمأنمؼعرفمضدرمغػلف،موتؿػؼمخقاررػؿوم،م

دؼقانمذعر،موطوغًموصوتفموطؿوبم:مايروفمصكماألصقلمواألضداد،مووأصعؾً،م

ػـمم371ػـم،موضقؾم370دـيم
(2)

م.

م

                                                           

              ىاااا ، انظااار معجااام البمااادان21دجماااة فتحاااو المساااممون سااانة  زآماااد ، بماااد  اااديم حكاااين عماااا نشااااآلمااادى : نسااابو إلاااا ( 1)
 .57، 56ص  1ج 

ص  1، وبغيااة الوعاااة لمساايوطا ج75ص  8، ومعجاام األدباااء ليااا وت ج 321ص  1راجااع : إنباااه الاارواة لمقفطااا ج( 2)
 .79ود  ص ، وانظر نكوص نقدية ألستاذنا الدكتور / دمحم السعدى فرى51
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مطؿوبماٌقازغيم

مأواًلم:مدؾىمتلظقػف:

مأبكممتوممواظؾقرتىمم"مطؿوب مصـػفماآلعدىمأدودـبوم"ماٌقازغيمبنيمذعر ،

مواظؽؿوبمصكم ماىدلمبنيماظـؼود مثور موضد مػذؼـماظشوسرؼـ، مبنيمذعر ظؾؿقازغي

أؼفؿومأصضؾمعـمصوحؾف؟م،موتعصىمظؽؾمصرؼؼ،موضوعًماًصقعيمبنيماظػرؼؼني،م

جوءماآلعدى،مصلرادمأنممتمحدةماًصقعيمبعضماظشكءواحؿدعً،موبعدمأنمصرت

ػمػذاماظؽؿوبممؼدظبمبدظقهمصكمػذاماٌقضقعمصلّظ
(1)

م.

مثوغقـبو:معـفٍماآلعدىمصكمػذاماظؽؿوب:

مأذعرمصكمذعرهم أطدماآلعدىمصكمبداؼيمطؿوبفمأغفمظـمؼطؾؼماظؼقلمبلؼفؿو

مظؿؾوؼـماظـوسمصكماظعؾؿ،مواخؿالفمعذاػؾفؿمصكماظشعرم،مؼؼقلم: مأغومم"مطؾف، صلعو

ازنمبنيمضصقدةموضصقدةمػضقؾمأحدػؿومسؾكماآلخر،موظؽـكمأوصؾلًمأصصحمبؿ

نيمععـكموععـك،مثؿمعـمذعرػؿومإذاماتػؼؿومصكماظقزنمواظؼوصقيموإسرابماظؼوصقي،موب

حؽؿمأغًمحقـؽذماؾؽماظؼصقدة،موصكمذظؽماٌعـك؟مثؿمذعرمصكمتأأضقلم:مأؼفؿوم

مم– مذؽً مإم–إن معـفؿو مواحد مظؽؾ معو معبؾي مبوىقدسؾك مسؾؿـبو مأحطً مممممممممذا

"ممىءواظرد
(2)

م.م

م ماًصؿني ماحؿفوج مبذطر مٌقازغؿف ماآلعدى ممتوم،مأغم–وضدم مأبك صور

بذطرمعوممسعؿفمعـماحؿفوجمطؾمصرضيممئؼقلم:م"موأغومأبؿدؼم–وأغصورماظؾقرتىم

                                                           

 .81نكوص نقدية ألستاذنا الدكتور / دمحم السعدى فرىود ص ( 1)

 ، الطبعة الرابعة.1992، تحقيق السيد أحمد كير ط دار المعار  6ص  1الموازنة ج( 2)
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عـمأصقوبمػذؼـماظشوسرؼـمسؾكماظػرضيماألخرىمسـدمدبوصؿفؿمصكمتػضقؾم

موعو مسؾكماآلخر، مبصريةممأحدػؿو مظؿؿلعؾمذظؽموتزداد مبعضمسؾكمبعض، ؼـعوه

وضقةمصكمحؽؿؽمإنمذؽً،مواسؿؼودكمصقؿومظعؾمأنمتعؿؼده"م
(1)

م.

ماآلعد مأصصح مأبؿدمىثؿ موأغو مصؼول: موخطؿف معـففف معلوومئسـ مئبذطر

تفم،ماظشوسرؼـمألخؿؿمبذطرمربودـفو،موأذطرمررًصومعـمدرضوتمأبكممتومم،موإحوال

موعلووفوشؾط مودوضطمذعره، معامئ، م معـ مأخذه معو عوغكمأبكمظؾقرتىمصكمأخذ

م.فصكمبعضمععوغقمفمتوم،موشريمذظؽممعـمشؾط

موضصقد مضصقدة مبني مأوازن ممةثؿ ماظقزن مصك ماتػؼؿو موإسرابموإذا اظؼوصقي

مفرمصكمتضوسقػمذظؽموتـؽشػ.ظبنيمععـكموععـك،مصننمربودـفؿومتماظؼوصقيم،مثؿ

ؽفموٕمؼلؾؽفمعـمععـكمدؾمهدعوماغػردمبفمطؾمواحدمعـفؿومصفقمثؿمأذطر

مصوحؾف.

مبفؿوممدوأصر مأخؿؿ مظألعـول، موبوبو ماظؿشؾقف، معـ مذعرؼفؿو مصك موضع مٌو بوبو

ماظردوظي.

م موأجعؾفمعمظًػثؿمأتؾعمذظؽمبوالخؿقور سؾكمحروفممواجملردمعـمذعرؼفؿو،

مم"ظف،موؼلفؾمحػظفموتؼعماإلحوريمبفمإنمذوءمآواٌعفؿم،مظقؼربمتـو
(2)

م.

م

م

                                                           

 الموازنة الموضع السابق .( 1)

 .57ص 1ج الموازنة( 2)
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مأمنقذجمتطؾقؼك

عـماظـؿوذجماظؽـريةماظؿكمدوضفوماآلعدىمصكمعقازغؿفم،مأغؼؾفمػذامأمنقذجم

مظؽمبـصفمظؿؼػمسؾكمررؼؼماظرجؾمصكمسرضمعقازغؿفم.

سؾقفماظؼقلمعـمععوغقفومأعرماًالصيموعومؼؿصرفم
(1)

م.

مضولمأبقممتومماٌعؿصؿم:

مإنماًؾقػيمحنيمؼظؾؿمحودث

مسنيماهلدىم،موظفماًالصيمربفرممممم

مرىمـــطـرتمبفمحرطوتفوموظؼدمت

مؽرـــــــــرةموطلغفومتؿػـــــــــــعـمصؿممممم

مراعفوـــعومزظًمأسؾؿمأنمسؼدمع

ريممـــخؾقًمتؿكمذـــــــــصكمطػيمعممممم
(2)

م

مبفمزفقرماألعرمواظـفكمواظؿدبريمواظلقودي.مد"مؼرؼضقظفم:م"مطـرتمبفمحرطوتفو

ظقسمطلغفومتؿػؽر"مظػظم"وؼرؼدمبوظػرتةمعومطونمعـمإػؿولمػذهماألذقوء.مو

مبويؾقموالماظشفكمػوػـو.

موضولمصقفم:

مصالذتمحبؼقؼفماًالصيمواظؿؼً

مسؾكمخدرػومأرعوحفموعـوصؾفممممم

                                                           

 .327، 232 ص ،2النص من كتاب الموازنة  ج ( 1)

 ان : " أن عقدة أمرىا ".رواية الديو  ( 2)
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ممؿفمععدـبامضدمأتوػومطلغفومتأ

موالمذؽمطوغًمضؾؾمذاكمترادؾفمممم

مصوظؾقًماألولمجقدمبوظغم.

مضاظلميواظؾقًماظـوغكمصكمشوؼ مجعؾماًالصي مألغف ؿف،مأتمدكػمواظرداءة،

مإؼوهموػقموجعؾفمضدمأتو مإتقوغفو مأو موطونمؼـؾغكمأنمؼؼؿصرمسؾكمإتقوغفمإؼوػو، م. ػو

أجقد.مصلعومأنمصبؿعمبنيمايوظنيمصؿوموجفف؟موطونمؼـؾغكمأنمؼعؾؿـومٌومتقجفم

مطؾمواحدمإظبمصوحؾف:مأؼـماظؿؼقوم؟مأصكمعـؿصػماظطرؼؼم؟

وضصدمػذاماظرجؾماإلشرابمصكماألظػوزمواٌعوغكم;موعـمػومػـومصلدمأطـرم

مذعرهم.

مع موالمذؽم" م" م: مردػـمدكقػماألظػوزمودوضقظف محشق موػق ،ممىءلوصفو،

موظقسمبوظؾقًمإظقفمحوجي.

م***

مواىقدماظـودرمصكمػذامضقلماظؾقرتىمصكماٌفدىمبوٓم:

ممبوركمآمظؾكؾقػيمصكماٌؾؽم

ماظذىمحوزهمظفماٌؼدارمممممم

متؾيمعـمخالصيمآمضدمروظًر

مورــــــــبفومرضؾيمظفمواغؿظممممم

مإظقفموعومطونممأؾؾؿفمصؼرر

مورمــــــبفمدوسيمإظقفوماصؿؼممممم
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مصقفم:موعـؾفمصكماىقدةمضقظف

ميــــــــدرتمتؿؾغوهماًالصيمرشؾ

مإظقفمبلوصكمضصدػومواسؿؿودػوممممم

مصؿومسؾؼؿفمخؾطمسوذقيماظدجك

مدمارتقودػوــــــوظؽـفوماخؿورتفمبعممممم

م م، ماظصقققي ماٌعوغك مػك مصفذه م ماٌلؿؼقؿ مواظؾػظ مواظلؾؽ مممممممممظرصنيما،

موعومأحلـمعومضولم"مدؾؿماًودرم"مصكماٌفدىم:

مػؾطًمإظقؽمعـماظلؿوءمخالصيم

موـــــفوموضقودػـــدصعًمإظقؽمزعوعممممم

موعـؾمضقلماظؾقرتىمضقلم"مايطقؽيم"م:

مأغًماإلعومماظذىمعـمبعدمصوحؾف

مرــــأظؼكمإظقؽمعؼوظقدماظـفكماظؾشممممم

مقكمهلوـــإذمضدعموـــــــــثروكمبفآعوم

مظؽـمبؽمادؿلثروامإنمطوغًماألثرممممم

م:صكماٌـصقرموضولم"مابـمػرعي"

موعوماظـوسمأسطقكماًالصيمسـقةم

مؾكـــــــــــوظؽـفمعـمؼعؾفمآمؼلؿعممممم

م

م
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موعـمذظؽمصكماىقدةمضقلماظؾقرتى:

مالصيمدعدػوـــــرؾعمظؾكأاظققمم

موماٌؿفؾؾـــومبدرػــــوأضوءمصقفممممم

مرمصؽلغفوــــيمجعػـــــًمجالظلؾظ

مورماٌؼؾؾــــــفماظـفـــدقرموؾؾممممم

مهلومزؿمؼفزـــــيموظـــجوءتفمروئع

مفومعـصؾـــــرعح،موٕمؼشفرمسؾقممممم

مأغكموإنمطوغًمتعؾًمسبقه

معـمضؾؾمأنمؼؼعماظؼضوءمصؿعؼؾممممم

محؿكمأتؿفمؼؼقدػومادؿقؼوضف

مفمعؼؾؾــــظمإظقــــومحـــــوؼلقضفممممم

م"وضبقضفومحظمإظقفمعؽؿؾ"مروىموؼ

مأجؾم معـ مبؿعؼؾ مصفوء م" متعؼؾ م" معـ مأحلـ مػوػـو مطوغً متصـع" م" و

ماظؼوصقي.

موضولمأبقممتوممصكماظقاثؼ:

مإنماًالصيمأصؾقًمحفراتفو

مضربًمسؾكمضكؿماهلؿقممػؿومممممم

ضكؿماهلؿقمم:مؼرؼدمضكؿماهلؿيمالماهلؿماظذىمؼرادمبفمايزن،موػذامظػظم

م.ػفنيمصكمػذاماٌقضع



  
  

 
                                                           

 من العصر الجاهلى إلى العصر العباسىالنقد األدبى                         

  
 

 (123) 

مالمضدحمصكمسقدماًالصيمبعدعوم

مومــرعيموذعــــــؽمحبـــــــــعؿًمإظقممممم

مؿكمــــــػقفوتمتؾؽمضالدةمآماظ

مرمغظومـــــــــومبغقـــــــــــعومطونمؼرتطفممممم

مإرثماظـؾكموعبرةماٌؾؽماظؿكم

مورمــــــــٕمدبؾمعـمهلىمبؽؿموضممممم

ميمـــــقعـــــعذخقرةمأحرزتفومحبؽ

مؽومــــــــــــــــــدخمأرؤسمايـــــتشممممم

مؼمأؼضـبو:ثوضولمأبقممتوممصكماظقا

مفمربمضقظفمــــــــجعؾماًالصيمصق

 صقؽقنمطـ:ممظؾشكءم–مدؾقوغف -

مومــــؾقبــــفمبؼــــــــومظـــــظؼدمرأؼـوػ

قنممــــىمدوغفموبطــــقرمخطـــــوزفممممم
(1)

م

موظذظؽمضقؾم:معـماظظـقنمجؾقي

مقنــــقبمسقــوصكمبعضماظؼؾمصدقممممم

مفمــــــرعمأغـــــوظؼدمسؾؿـومعذمترس

مـــــمأعقـــــــــمربماظعوٌقـــــــألعقممممم

                                                           

 ل الدالة عمييا وبينو وبينيا مدة بعيدة .ير إليو بالمخايكنا نقدر أنيا تك( 1)
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م م: م"مألنم"ضقظف مواظرداءة ماظرطوطي مبقًمصكمشوؼي مربم" مصقف جعؾماًالصي

ؼدرموالمؼؿقضع.موالمؼظـمؼؼولمصكماألعرماظعفىماظذىمٕمؼؽـمعـؾمػذامإمنومؼ

ضودرم،موصعؾمعـمالمؼعفزهمأعرم،ممهصقؼولمإذاموضعمذظؽم:مضدر"ممؼؽقنم،مأنمعـؾف

غربم،مؿلعقرماظؿكمالمؼؿعفىمعـفوم،موالمؼوعـمؼؼقلمظؾشكءم:ممطـمصقؽقنم.مصلعوماأل

م مؼشؾففو مومبو مبفو موإمنوم–واظعوداتمجورؼي م، معـؾمػذا مؼؼولمصقفو ؼلؾحمآممصال

م مضدرتف موتذطر مبلبستعوظبم، مجوءوا مظق مؾكمتؽقؼـماألذقوء م كماظعرب
(1)

مجبقوم مأو ،

مصفعؾقهمخؾقػيم.

ماظقاثؼمصؿوموجفمتلؾقحمأبكممتوممصكمأنمأصضًمإظقفماًالصيموأبقهم صلعو

موػقم مخؾقػي مأبقف موجد م، ماظرذقد موػق مخؾقػي موجده م، ماٌعؿصؿ موػق خؾقػي

اٌـصقر:موأخقمجدهمخؾقػيموػقماهلودى،موأخقمجدمجدهمخؾقػيموػقماظلػوح،م

ٌلعقنم؟مصذظؽمٔوغقيمخؾػوءمػقمتودعفؿم،موضدمسددموسؿوهمخؾقػؿونم:ماألعنيموا

مأبقممتوممعـفؿمػبليمصكمبقًمصؼول:

مؼلؿقمبؽماظلػوحمواٌـصقرمواٌفدى

واٌعصقممواٌلعقنممممممم
(2)

م

مؼمبفمصؼولم:ثذقدمضؾؾمػذامبلبقوتم،موذؾفماظقاوذطرماظر

م

                                                           

يظيار الحما ااة ولاو فييااا كتااب اساامو" جاامع الحما ااات  ماجًنااا ا شااعًراًبااأباو العباار: ىاشاما ماان بناا العباااس. كاان أدي( 1)
، 89ص 21ج ، واألغاانا 242 ص ت الشاعراء البان المعتازوترجمتاو فاا طبقاا ا ،ىا251وحاوى الر اعاات . تاوفا سانة 

 ) محقق الموازنة (.41ص  6 ج ، وتاريخ بغداد93

 .231 ص ديوانو( 2)



  
  

 
                                                           

 من العصر الجاهلى إلى العصر العباسىالنقد األدبى                         

  
 

 (125) 

مجدوامجـوبماٌؾؽمأخضرمواجؿؾقاو

مػورونمصقفمطلغفمػورونمممممم

ماظؿعفىمعـمخالصيمعـمطوغًمػذهمصقرتف؟صؿوموجفم

ؼـوػومظفمبؼؾقبـو"،موضقظفم:موظذظؽمضقؾمعـماظظـقنمجؾقيمأوضقظفم:م"موظؼدمر

مؼمٕمؼػطـمهلومشريه.ثصدقم"مصفذهمطفوغيمسفقؾيمعـمأبكممتوممصكماظقا

موضعم موظؽـف موظػظفؿو، مغظؿفؿو مصك مجقدان ماظؾقؿني مػذؼـ مأن وسؾك

ماٌعوغكمصكمشريمعقاضعفو.

م.مألعنيمربماظعوٌنيمأعنيم"مؼعـكمربؿدـبامموضقظفم:م"

إذمم;موضدمأصوبم"مأبقماىـقبمعروانمبـمأبكمحػصيم"مصكمػذاماٌعـك

مؼؼقلمظألعنيم:

مإنماًالصيمضدمتؾنيمغقرػو

مظؾـوزرؼـمسؾكمجؾنيمربؿدممممم

مإغكمألسؾؿمأغفمًؾقػيم

مإنمبقعيمسؼدتموإنمٕمتعؼدممممم

مظؾوػؾكمصكماٌلعقنمأؼضـبـبو:وعومأحلـمعومضولمايلنيمبـماظضقوكما

مىمآمسؾدمآمخريمظذاتفمأر

مؽفم،موآمأسؾؿمبوظعؾدؾصؿممممم

م

م
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موضولماظؾقرتىمصكماٌؿقطؾم،موزادمسؾكماإلحلونم:

مرـباــــعػـــــيمجـــــــرمبوًالصـــآمآث

موصرػوماظذىمالمطبذلغورآهمممممم

مػكمأصضؾماظرتىماظؿكمجعؾًمظفم

معـفومأصضؾممنماظربؼيم،موػقودممممم

موضولمصقفم:

مرػوــــــزمعـؾـــؿــإنماًالصيمٌوماػ

مجبعػرمأسطقًمأضصكمأعوغقفوممممم

ممًيـــــسرومـــهلدىماظؿقاضعمٌومغوبأ

مفوِتقؽبسـفو،موغوظؿفمصوخؿوظًمبفمممممم

موػذامػقماٌعـكمايؾق،مواٌدحماظذىمؼؾقؼمبوًؾػوءم.

موضػيمععماآلعدى:

سـمغوضدمحوذقمبصري،موتضؿـًمعقازغؿفمظؼدمطشػماآلعدىمصكمعقازغؿفم

اظؽـريمعـماآلراءماظـؼدؼيماظعظقؿيمشريمأغفمٕمؼلؾؿمعـماٌالحظوتمأوماٌكخذم

ماظؿكموجفًمإظبمطؿوبف،موعـفو:

مأغفمحوولمأنمؼرضكمأصقوبمأبكممتومموأصقو1 اظؾقرتىمصقضعمصكممبـ

اظؿـوضضمعرتنيمم
(1)

م:
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"مإنماػؿؿوعفممبعوغقفم:م"مبكممتومأؿوم:مأغفمضولمصكمبداؼيمطالعفمسـمػاإحد

ـماػؿؿوعفمبؿؼقؼؿمأظػوزفمسؾكمذدةمشراعفمبوظطؾوقمواظؿفـقسمواٌؿوثؾيم،معمأطـر

وإغفمإذامالحمظفمأخرجفمبلىمظػظمادؿقىمعـمضعقػمأومضقىم"م
(1)

م–.مثؿمسودموضررم

أنمأبوممتومم"مٕمؼلتمإالمبلبؾغمظػظموأحلـمدؾؽم"مم–صكمآخرمطالعفم
(2)

م.

وغكماظذىمظؾطقػماٌعتـوضضمصؽرىمحنيماغؿصرممغفموضعمصكواألخرى:مأ

ؾؾؿفؿ،م"موبفذهماًؾيمدونمدقاػومصضؾماعرؤماظؼقسم..ماسؿربهمضوظيماظشعراءمور

ماعر مظطقػماٌعوغكمواجؿفود مسؾكممئوظقال متؼدم مٌو مسؾقفو موإضؾوظف اظؼقسمصقفو

إذمظقلًمظفمصصوحيمتقصػمبوظزؼودةمم;ظؽونمطلوئرماظشعراءمعـمأػؾمزعوغف،موهشري

ممسؾك مظقسمألظػوزفؿ"م موالمألظػوزفمعـماظؼقةمواىزاظيمعو صصوحؿفؿ،
(3)

مثؿمسودم .

موظقسماظشعرمسـدم مأنم"مدضقؼماٌعوغكمعقجقدمصكمطؾمأعيموصكمطؾمظغي، صؼرر

أػؾماظعؾؿمبفمإالمحلـماظؿلغك،موضربماٌلخذم،مواخؿقورماظؽالم،مووضعماألظػوزم

تؾؽمولؿعؿؾمصكمعـؾفم...مصكمعقاضعفو،موأنمؼقردماٌعـكمبوظؾػظماٌعؿودمبفماٌ

ررؼؼيماظؾقرتىم"مم
(4)

م.

ماظؼقلم2 مؼطؾؼ مأال مصكمأولمطؿوبي مغػلف مبف مأخذ ماآلعدىمخوظػمعو مأن ـ

ماٌقازغي،م مؼؼقؿ مأن مضؾؾ مبنيماظشوسرؼـ مصكمايؽؿ مصؿلرع مسـده، مأذعر بلؼفؿو
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وجورىمعومذوعمبنيماظـوسمعـمأنمأبوممتوممحؽقؿ،موإمنوماظشوسرماظؾقرتىم
(1)

إذمم;

ايدؼٌمسـمررؼؼيماظؾقرتى:م"موإذامطوغًمررؼؼيماظشوسرمشريمػذهممؼؼقلمبعد

محؿكمؼعؿؿدمدضقؼم مشريمعدركمهلو، موظلوغف مسـفو، معؼصرة موطوغًمسؾورتف اظطرؼؼي،

دبماظػرسم،موؼؽقنمأطـرمعومؼقردهمأاٌعوغكمعـمصؾلػيمؼقغونمأومحؽؿيماهلـدمأوم

ماتػؼمصكمتضوسقػمذظؽم موإن موغلٍمعضطربم، معؿعلػي مبلظػوز معـمعـفو ذكء

ضؾـومظفم:مضدمجؽًمحبؽؿيموصؾلػيموععونمظطقػيمم–صققحماظقصػمودؾقؿماظـظرم

مأوممسقـوكمصقؾلقًص مصننمذؽًمدسقغوكمحؽقؿـبو، م،موظؽـمالمغلؿقؽمذوسرـباموحلـي،

ؼؼيماظعرب،موالمسؾكمعذاػؾفؿ،مصننمؼؼؿؽمظقلًمسؾكمررمغدسقكمبؾقغـبو،مألنمرروال

م."احمللـنيماظػصقوءمسقـوكمبذظؽمٕمغؾقؼؽمبدرجيماظؾؾغوءموالم

ماٌ ماظؾػظمؼذػىمبطالوة ماظؿلظقػمورداءة عـكموؼـؾغكمأنمتعؾؿمأنمدقء

فمإظبمرقلماظؿلعؾم،موػذامعذػىمجمعلؿؿعقاظدضقؼموؼػلدهموؼعؿقفمحؿكمضب

مأبكممتوممصكمسظؿمذعره.

،موحلــبوموروغًؼومءوحلـماظؿلظقػموبراسيماظؾػظمؼزؼدماٌعـكماٌؽشقفمبفو

مش مصقف مأحدث مضد مطلغف موذظؽمعذػىمحؿك متعفد، مٕ موزؼودة م، متؽـ مٕ رابي

مأبك مذظؽمصكمذعر موٕمؼؼقظقا مدؼؾوجي، مظشعره مضولماظـوسم: موهلذا مماظؾقرتىم،

متوممم
(2)

م.

م
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ماظقدوريمظؾؼوضكماىرجوغك

اظؼوضكماىرجوغكمم
(1)

م:

مبـمايلـمبـمسؾكمبـمإمسوسقؾم ماظعزؼز مايلـمسؾكمبـمسؾد مأبق م ػق

ػـم،موغشلمبفوم،مثؿمرحؾمصكمرؾىماظعؾؿ،م290اىرجوغك،موظدمصكمجرجونمدـيم

ماظذىم مواتصؾمبوظصوحىمبـمسؾود مواظؿورؼخ، مواظؿػلريمواألدبم، صقصؾماظػؼف،

مضربفمووالهمضضوءمجرجون،مثؿمضضوءماظرىم،مثؿمضوضقـبومظؾؼضوةمبؼقيمحقوتف.

موطونماظؼوضكمصؼقفـبوم،معػلرـبامذوسرـبا،مغوضدـبام،موػقماظؼوئؾم:

مإمنوموضموـــــؼؼقظقنمظبمصقؽماغؼؾ

مرأوامرجاًلمسـمعقضػماظذلمأحففوممممم

مرضكمجوغؾـبوـــــوعومزاظًمعـقوزـبامبع

مؿوـــوغيمعغــــــــدماظصقـــعـماظذممأسؿممممم

مإذامضقؾمػذامعشربمضؾًمضدمأوى

مؾماظظؿوـــــرمهؿؿـــوظؽـمغػسمايممممم

مقغكـــــكمؼلؿػـوعومطؾمبرقمالحمظ

موموهمعـعؿـبـــوالمطؾمأػؾماألرضمأرضممممم

مؾؿمعففؿكعوٕمأبؿذلمصكمخدعيماظ
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مًمظؽـمألحدمعوــــألخدممعـمالضقممممم

مممممؿوضمحؼماظعؾؿمإنمطونمطؾَّضوٕمأ

َــّـعمصقـــــبدامعطؿممممم مكمدؾؿوــــرتفمظــ

ميـــــفمذظــــفمشردـبوموأجـقـــأذؼكمبأ

ممعوزوعماىفؾمضدمطونمأحقإذامصوبؿممممم

مهمصوغفؿوظقمأنمأػؾماظعؾؿمصوغق

مقسمظعظؿوـكماظـػـــــوظقمسظؿقهمصممممم

مقاملــــــــورـبامودغـــــــوظؽـمأذظقهمجف

مؿكموفؿوــــوعمحـــــربقوهمبوألرؿ

ماجملقد،م ماظؼرآن متػلري م، ماظػؼف مصك ماظقطوظي معـفو: مصقذطرون معمظػوتف أعو

ماظؽؿوبم موػق م، مبنيماٌؿـؾكموخصقعف ماظقدوري مدؼقانمذعر، تفذؼىماظؿورؼخم،

مـومعـمعمظػوتماظؼوضك.وصؾمياظقحقدماظذ

ػـ،موؼرىم392طبؿؾػقنمصكمتورؼخموصوتفم،مصريجحمبعضفؿمأغفومطوغًمدـيمو

مػـ.366خرونمأغفومطوغًمدـيمآ

م

م

م

م

مطؿوبماظقدوري
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م)أ(مدؾىمتلظقػفم:

مسؿؾماظصوحىمبـمسؾودمردوظؿفماٌعروصيمصكمإزفورم موٌو ؼؼقلماظـعوظؾك:

ماظقمئعلوو م" مطؿوبف مايلـ مأبق ماظؼوضك مسؿؾ ماٌؿـؾكماٌؿـؾك مبني دوري

،موأصوبمذوطؾيماظصقابم،موادؿقظبمموأروبمخصقعف"مصلحلـموأبدعم،موأرولو

ماظعربم موسؾؿ ماألدب مصك متؾقره مسـ موأسرب ماًطوب، مصصؾ مصك ماألعر سؾك

ومتؽـفمعـمجقدةمايػظ،موضقةماظـؼدم
(1)

م.

مظؿلظقػمطؿوبم ماٌؾوذر مأو ماظلؾىماظظوػر ماظـعوظؾكمؼعد مذطره وإنمطونمعو

ػقمعومذطرهماىرجوغكمصكمعؼدعيمطؿوبمصؼولم:ممكاظلؾىمايؼقؼماظقدوريمصنن

مزظًمأرىمأػؾماألدبم مم–وعو مووصؾًماظعـوؼيميؼؿـكماظرشؾيمجبأعـذ م، ؿؾؿفؿ

ىمطـصكمأبكماظطقىمأغبدمبـمايلنيماٌؿـؾكمصؽؿنيم:معـمعم-بقـكموبقـفؿ

مت موؼشفظرؼؼصك م، مبوظؿعظقؿ معـوضؾف مؼؿؾؼك مجبؿؾؿف، مإظقف معـؼطع مربودـفمق، ع

مبوظزب موميقؾمسؾكمعـمسوبف م، موؼعقدموؼؽرر موؼؿـوولمعـمروظؿػكقؿ، مواظؿؼصري، اؼي

ؼـؼصفمبوالدؿقؼورمواظؿففقؾ،مصننمسـرمسؾكمبقًمزبؿؾماظـظوممأومغؾفمسؾكمظػظم

موهلنيمزظ مخطؽف مغصرة معـ ماظؿزم ماظؿؿوم مسـؾـغوضصمسـ مؼزؼؾف معو مف عقضػمم

فمسـمرتؾؿفم،مصؾؿمؼلؾؿمظفموسوئىمبروممإزاظؿم-اٌـؿصرماٌعؿذر،موؼؿفووزمبفمعؼوم

سـمعـزظيمبقأهمإؼوػومأدبفم،مصفقمصبؿفدمصكمإخػوءمصضوئؾف،ممفصضؾفم،موضبوولمحط

دبمصقفممف،موطالماظػرؼؼنيمإعومزوٕمظفمأومظألتوإزفورمععوؼؾف،موتؿؾعمدؼطو
(2)

م.
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مدقؿقرىملص مأغف معؼررـبا ماظؼضقي مصكمػذه مؼدظبمبدظقه مأن ماىرجوغك راد

مريمذبوعؾموالمعؿقوعؾ.لم،موؼؾؿزمماإلغصوفمشداظع

م)ب(معـفففم:م

مؼضعماىرجوغكمرأؼفم مصكمأوهلؿو ماظؽؿوبمضلؿنيمطؾريؼـم، ميؽـمتؼلقؿ

موصكماظؼلؿم ماألدبك، مصكماألدبمواظـؼد موبنيموجفؿف مػدصف مصكمخدعي وغظره

اآلخرمضبوولمتطؾؾقؼمرأؼفموإؼضوحفمبوٌـؾمواظشقاػدمم
(1)

م.

ماظؼوضكممبومطشػموجفؿ ربووظيماظدصوعمسـممفمصكصػكماظؼلؿماألولمبدأ

ررمأنماظؿػوضؾمداسقيماظؿـوصسم،مواظؿـوصسمدؾىماظؿقوددم،موأنمأػؾماٌؿـؾكمصؼ

خؿقورهم،مصفقمااظـؼصمرجالنم:مرجؾمأتوهماظؿؼصريمعـمضؾقؾف،موضعدمبفمسـماظؽؿولم

ؼلوػؿماظػضالءمبطؾعف،موضبـقمسؾكماظػضؾمبؼدرمدفؿفموآخرمرأىماظـؼصمممؿزجوم

طرتفم،مصودؿشعرمظؾقلسمعـمزواظفم،موضصرتمبفماهلؿيمخبؾؼؿف،موعمثالمصكمترطقىمص

ؾ،مؼرىمأنمأبؾغمثسـماغؿؼوظف،مصؾفلمإظبمحلدماألصوضؾم،موادؿغوثمبوغؿؼوصماألعو

مإظبمماألعقر ماجؿذابفؿ مسقرتف مسـ ماظعفز مطشػ معو مودرت م، مغؼقصؿف مجرب صك

عشورطؿف،موومسفؿممبـؾممسؿفم
(2)

م.

ىمراجعمإظبماظـؼصموطلغفمؼقعكمبذظؽمإظبمأنماظؿقوعؾمسؾكمأبكماظطق

ماظذىمؼدصعمصوحؾفمإظبمحدماألصوضؾمواغؿؼوصماألعوجد.
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مأنماظعربةم موػق متؼقممسؾكمأدودف، مطؾفو ماظقدوري متؽود مػوعـبو مأعرـبا ثؿمؼؼرر

مذقاػدم مواظؿؼدم مزوػرة مآثور مواظػضؾ م: مصقؼقل ماىؿؾي، مصك ماظشوسر بنحلون

م مصؿؿكموجدت ماظشقاػدصودضي، موذقػدتمػذه مصومتؾؽماآلثور، ضؾمصصوحؾفو

ؿقؾماغم–دتمظفمبعؼىماإلحلونمػػقةمجعؿؼدم،مصننمسـرمظفمعـمبعدمسؾكمزظيم،موو

رخصيمدوئغيم،مصننمأسقزمضقؾم:مزظيمسوٕ،موضؾمعـمخالمعـفو،موظفمسذرمصودقم،مأومم

وظقالمػذهمايؽقعيمظؾطؾماظؿػضقؾ،موظزالماىرح،موٕمم؟وأىماظرجولماٌفذب

بفمأحدـبام،موأىمسوٕممسعًمبفموٕملؿمغؼؽـمظؼقظـومصوضؾمععـكمؼقجدمأبدـبا،موٕم

ؼزلموؼغؾطم؟مأومذوسرماغؿفكمإظقؽمذطرهمٕمؼفػموٕمؼلؼطم؟م
(1)

م.

مواإلدالعقنيمنيوظؿلطقدموجفؿفمذرعمصكمذطرمأشوظقطماظشعراءمعـماىوػؾق

معمطدـبامأغفمٕمؼلؾؿمعـمذظؽمضدؼؿموالمربدثم.

شعرماظمؼفمصقفومطوخؿالفػذاماظؼلؿمظؾعضماظؼضوؼو،موأبدىمرأوضدمسرضمصكم

ماظؿقض موأثر موأغفكمبوخؿالفماظطؾوئع، مواظؾدؼع، مواألدؾقبماألعـؾ، رمصكماظشعر،

مػذاماظؼلؿمبويدؼٌمسـماالدؿفاللمواظؿكؾصمواًومتيم.

ماىرجوغكمصكماظقدوريمصذطرمأنمخصؿماٌؿـؾكمموصكماظؼلؿماظـوغك بدأ

مصرؼؼون:م

مإالماظؼدؼؿماىو موالمؼرىماظشعر مؼعؿمبوظـؼصمطؾمربدثم، ػؾكمأحدػؿو:

وعومدؾؽمبفمذظؽماٌـفٍ،موأجرىمسؾكمتؾؽماظطرؼؼي،موؼزسؿمأنمدوضيماظشعراءم
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يم،موابـمػرعي،موابـمعقودة،موايؽؿماًضرى،مصنذاماغؿفكمإظبمعـمبعدػؿمبرؤ

مسكمذعرػؿمعؾقـبوموررًصوموادؿقلـمعـفماظؾقًمم-طؾشورموأبكمغقاسمورؾؼؿفؿمم–

موأجرا ماظـودرة، مأغزمهادؿقلون مصنذا ماظػؽوػي، ممتوممذبرى مأبك مإظب مبف ظً

عقامعـماظؼقممٕمؼؼرضقامبقؿومضط،موٕمؼؼؼده،موأضلؿمواجؿفدمأنممػضوأضرابفمغ

اظشعرمإالمبوظؾعد
(1)

م.

اظؾغيموعـمجؾيماظرواةمعـمؼؾفٍمبعقىممزووعومأطـرمعـمترىموتلؿعمعـمحػَّ

مصقلؿـاٌؿلخرؼ ماظؾقً مؼـشد مأحدػؿ مصنن معـفمق، موؼعفى م، موؼلؿفقده لـف

مغل مصنذا م، موغؼضموطبؿوره مطذبمغػلف مزعوغف موذعراء ىمإظبمبعضمأػؾمسصره

وأضؾمعرزأةمعـمتلؾقؿمصضقؾيمحملدثممضقظف،مورأىمتؾؽماظغضوضيمأػقنمربؿاًل

واإلضرارمبوإلحلونمٌقظد
(2)

م.

موحؽكمسـمإدقوقمبـمإبراػقؿماٌقصؾكمأغفمضولم:مأغشدتماألصؿعكم:

مػؾمإظبمغظرةمإظقؽمدؾقؾ

ماظصدىموؼشػكماظغؾقؾمؾقبؾؽبصقؾبممممم

معومضؾمعـؽمؼؽـرمسـدىمإن

مـمهىماظؼؾقؾـــرمممــــوطـقممممم
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م م: مصؼؾً متـشدغك؟ مٌـ ماًلرواغك، ماظدؼؾوج مػذا موآ م: غفؿومإصؼول

وم،مصؼولم:مالمجرمموآمإنمأثرماظؿؽؾػمصقفؿومزوػرمؿظؾقؾؿف
(1)

م.

م مػمالء معع ماآلن ماحملوجي مبوحملوجيمم–وظقلً مأوظب مػؿ مطوغقا وإن

بؾمأغؽروامذعرمطؾمربدثمم;مصقامذعرماٌؿـؾكمبوإلغؽورألغفؿمٕمطبم–واٌـوزسيم

معؿل مبنيماٌؿـؾكموأػؾمسصره،مأو معودعًمتـظر ماظطوئػي مصالمتشغؾـمبفذه م" خر

مأو ماٌـوزسي مخر موإن ماظرأى، مػذا ممطونمصك م، ماألطرب معؼوماًالف مظؽؾ مممممممممممممممممصنن

عؼوال"م
(2)

م.

رأؼؽمصكمإغصوفمواظػرؼؼماآلخرمعـمخصقمماٌؿـؾكم:مػقمعـمادؿقلـم

مأظزعؽمايقػمسؾكمشري مثؿ مطؾػؽمذوسر، مثؿ م، مرجؾ متؼدؼؿ مسؾك مودوسدك ه،

ابـممإظبمعدحمأبكممتوممواظؾقرتى،موؼلقغمظؽمتؼرؼظتلخريمعـؾف;مصفقمؼلوبؼؽم

مصكم موأمسقؿف ماظطقىمبؾعضمصضوئؾف، مذطرتمأبو محؿكمإذا موابـماظروعك، اٌعؿز

ماعؿعضماعؿعوضماٌق مسـمرتؾؿف مسدادمعـمؼؼصر موصغضقبمتقر، ماٌضقؿ، مغػور وغػر

موطلمنوررصف موأخذتفماظعزةمبوإلثؿم، موصعرمخده، موثـكمسطػف، زوىمبنيمسقـقفمم،

سؾقؽماحملوجؿم
(3)

م.
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مػذا معـمموإظب متعظؿف مسؿـ مخربغك م: مبؼقظف ماىرجوغك مؼؿقجف اظػرؼؼ

دثنيم;مػؾمخؾصمذعرمأحدػؿمعـمأوائؾماظشعراء،موعـمتػؿؿحمبفمرؾؼوتماحمل

مطدرذوئؾ معـ موصػو موجوعمي، مذظؽ مأدسقً مصنن محفقفؽ،معوبي؟ ماظعقون دت

;موسدغومبؽمإظبمإضعوفمعومصدرغومبفمزبورؾؿؽ،موادؿعرضـومواٌشوػدةمخصؿؽ

بؽمأدغكمطونمؼـوكمصقفومعومضبقلمبقـؽموبنيمدسقاك،موضبفزكمإنمراظدواوؼـمصل

مؽيمسـمضقظؽم.لع

ماظؾقًمأ مبوظؾقًمبعد مأسـر مضد ماظؾػظمصننمضؾًم: ماظؾػظمبعد موأوجد ممممممممغؽره،

عؼوصدػؿمصقققيمدؿقلـفم،موظقسمطؾمععوغقفؿمسـدىمعرضقيم،موالمعبقعمالمأ

مظؽ مضؾـو مصؽقػمخصمبوظظؾؿمعـمم:معلؿؼقؿيم. صلبقماظطقىمواحدمعـماىؿؾيم،

،موضؾممؾـف؟مصننمضؾً:مطـرمزظموغفودبقـفو،مورجؾمعـماىؿوسيمصؾؿمأصردمبويقػم

مد مػذا مضؾـو: مربودـف، موضوضً مععوؼؾف، مواتلعً موذعرهمإحلوغف، محوضرـبا ؼقاغف

ـف،مثؿمظؽمبؽؾمدقؽيمسشرمحلـوت،مف،موغؼؾؾفمومنؿقئلؿؼرغعقجقدـبامممؽـو;مػؾؿم

إظبممظؽمذظؽموادؿقصقؿف،موضودكماالضطرارؽؾمغؼقصيمسشرمصضوئؾ،مصنذامأطؿؾـوموب

مذعرهم مبؼقي مإظب مبؽ مسدغو مواظعـود ماظؿلؾقؿ مبني مووضػً م، ماظؾفً مأو اظؼؾقل

ٌؼوصيمصقوطؿـوكمإظقفمصقوجفـوكمبف،موإظبمعومصضؾمبعدما
(1)

م.

مؼق مجعؾ ماىرجوغكمإظبمػدصف ماظشعروظؽكمؼصؾ معـ مأعـؾي جقدهمم-رد

ألبكمغقاسموأبكممتومماٌشفقدمهلؿومسـدمعـمؼعرتفمبوظشعرماىدؼدمم-وردؼؽفم
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متؼ مصنذا ماحملدثني، مهلوبوظشعراء ممبو مؿؾؾـوػؿو مصؾـؿؼؾؾ محلـوتموػـوت معـ م–و

ـؾمذظؽاٌؿـؾكممبومظفمعـمعم–وػذامػقماهلدفم
(1)

م.

مثؿمأخدمؼعرضمبعضمعومأخذمسؾكماٌؿـؾكمصكمذعره،مواغؿفكمإظبماظؼقل

موأنماظ مإظبماظذوقمضؾؾماظرأىم; مالمبلعـؾيمبلنماظـؼدمعرده عربةممبفؿقعماظشعر

مبعـف معؾكء ماظرجؾ مودؼقان مأرراص، ماظؿكمعبعًمايلـمعـ موأخذموألذعور ف،

ماىرجوغكمؼلققماظعدؼدمعـمػذهماألذعورم.

ماغؿؼؾمظؾ معـمثؿ مررًصو موذطر مصقفو، قدؼٌمسـماظلرضوتمصلصصحمسـمرأؼف

ماظؿؿوسماظعذ موصكمدؾقؾ مسرضمظلرضوتماٌؿـؾك، مثؿ ظفممردرضوتماٌؿؼدعني،

مظؾؿؿلخرؼـمعبقعـبوم،مصؼولم:مرحوولماىرجوغكماظؿؿوسماظعذ

م مأضربمصقفم" ماظذىمبعدغو مثؿماظعصر وعؿكمأغصػمسؾؿًمأنمأػؾمسصرغو،

موأبعدمعـماٌذع م، مضدمادؿغرقماٌعوغكمودقؼمإظبماٌعذرة مألنمعـمتؼدعـو ي;

مأنمتؽقنمترطًمرشؾيم مإعو موإمنومضبصؾمسؾكمبؼوؼو: م، موأتكمسؾكمععظؿفو إظقفو،

سـفو،موادؿفوغيمبفو،مأومظؾعدمعطؾؾفو،مواسؿقوصمعراعفو،موتعذرماظقصقلمإظقفو،موعؿكم

موأسؿؾمصؽر م، مغػلف مأحدغو مصكمهصقؾمؼظـفممهأجفد موذػـف موأتعىمخورره ،

م مٕمشرؼؾـبو ماظدواوؼـ مسـف متصػح مثؿ م، مزبرتسـبو مصردـبا مبقًمضبلؾف موغظؿ عؾؿدسـبو،

معـوالمؼغضمعـمحلـف مأومصبدمظف مبعقـف، ماظلؾىمأحظطبطؽفمأنمصبده موهلذا رم.

سؾكمغػلكموالمأرىمظغريىمبًمايؽؿمسؾكمذوسرمبوظلرضيم"
(2)

م.
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ثؿمأغفكماىرجوغكمودورؿفمبذطرمبعضمعكخذماظعؾؿوءمسؾكمأبكماظطقىم

مصوعمسـفمعومادؿطوعمإظبمذظؽمدؾقال.ربووالماظد

مبصريم مغوضد مسـ ماظؼقلمبلنماىرجوغكمطشػمصكمودورؿف مميؽـ وأخريـبا

موضعمغػلفم مأغف مغلفؾمسؾقف مخؾريممبقاضعماظؽؾؿمشريمأغـو خؾريمصكمصـماألدب،

عقضعماحملوعكمسـماٌؿـؾكم"مم–غظرـباموتطؾقًؼومم–وصؽرهم
(1)

م.

م مظف ماظؿؿلـو مطمؼبوإذا مألغف معـمذظؽمبعضماظعذر، مسؾك ماظرد مبصدد ون

موؼؿلخرونمبفمسـمأػؾمرؾؼؿف مالمغمؼدمعلوربؿفمم-ؼـؽرونمصضؾماٌؿـؾكم، صنغـو

مظفصكمبعضمسققبماٌؿـ ماظؿؿوسماألسذار موربووظؿف مأنممؾكم، موطونمأوظبمظف "

ـػقفوم،موؼؽػماظـوذؽنيمسـفوم"مؼفوموؾؼشف
(2)

م.

م

م

م

م

م

م

م

م
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مهقلماظـؼدماألدبكمإظبمبالشي

 

اظشـعراءمصـكماىـقدةموايلــمبشـرفماٌعــكممممممممتػوضـؾمبـنيممطوغـًماظعـربممم

وصقؿف،موجزاظيماظؾػظموادؿؼوعؿف،موتلؾؿماظلـؾؼمصقـفمٌــموصـػمصلصـوب،موذـؾفممممممم

وظــفموذــقاردمأبقوتــفموٕمتؽـــمتعؾــلممـأعمئرر،موٌـــمطـــرتمدــقاهمصــلشزصؼــورب،موبــد

بوظؿفـقسمواٌطوبؼي،موالمهػؾمبوإلبداعمواالدؿعورةمإذامحصؾمهلـومسؿـقدماظشـعرمممم

قدموغظومماظؼص
(م1)

م.

دؼع،مصـنذاممورمبومضرأتمعـمذعرمأحدػؿمضصوئدمعـمشريمأنمودمصقفومبقًمب

ظؾطؾـعمممتػؼمهلـؿمصـكماظؾقـًمبعـدماظؾقـًمجـوءمعقاصًؼـوممممممموضعمذظؽمصكمضصوئدػؿ،موا

لؿقلـمذظؽمعـفؿمإذامطونمغودرـباسؾكمشريمتعؿدموضصد،موطونمؼ
(م2)

م.

مـممممممم ــوت أبقــوتمصؾؿــومأصضــكماألعــرمإظبماحملــدثني،مورأوامعقاضــعمتؾــؽماألبق

فومصكماظرذوضيمواظؾطػمـمتؽؾػقامماظغرابيموايلـ،مومتقزػومسـمأخقاتاظؾدؼعمـمعـمم

ــذعقم،ممممممم ــدؼع،مصؿـــمربلـــموعلــكء،موربؿــقدموع ــو،مصلــؿقهماظؾ ــذاءمسؾقف االحؿ

وعؼؿصدموعػرط
(م3)

م.

رد،موعلؾؿمبـماظقظقد،معيمهلومروادػومعـمأعـولمبشورمبـمبوأصؾحماظؾدؼعمصـ

غقاس،موأبكممتوم،موابـماٌعؿز،موطونماظقاحدممواظعؿوبك،موعـصقرماظـؿرى،موأبك

                                                           

  .34، 33ص( الوساطة 1)

  . 34والوساطة ص 1البديع البن المعتز، ص: ( انظر 2)

  . 34( الوساطة ص3)



                        
                                                               

 
 من العصر الجاهلى إلى العصر العباسىالنقد األدبى                                                                 

 
 

  -141- 

ظبماظؾدؼعم،موؼؽـرمعـفمصكمذـعره،مظؽــفؿمٕمؼؽقغـقامدـقاءمصـكممممممعـمػمالءمؼؼصدمإ

،مواظلفقظيمواظؿقسر،مواظطوبعمواالووهمتؾؽماظصـعيمعـمحقٌماإلضاللمواإلطـور
(1)

م.

وأدىمػقوممبعضماظشعراءمبفذهماألظقانموإصرارفؿمصكمتـووهلـومإظبمإػؿـولممم

ــدمماالمممجو ــفؿمإظبمسـ ــومأدىمبؾعضـ ــك،مطؿـ ــىماٌعــ ــرتغـ ــوزممجب.مثماطـ ــيماألظػـ زاظـ

ؾؼــدؼؿموءماظؾغــيمواألدبمإظبمأنمؼـؿصــروامظوادــؿؼوعؿفو،مممــومحــدامبؽـــريمعـــمسؾؿــم

وؼؿعصؾقامظف،موأنمؼؼػقامصكموجفمطؾمجدؼـدمعقضًػـومعؿشـددـبامعؼؾؾـنيمعــمذـلنمعـومممممممم

مطؾػفؿمبفو.ظقانماظؾدؼعموأؼلتكمبفماحملدثقن،معـؽرؼـمسؾقفؿمإطـورػؿمعـم

وإظبمجوغىمػذهماظطوئػيماظؿكمتعصؾًمظؾؼدؼؿمطوغًمػـوكمروئػـيمأخـرىممم

عـماظشعراءمواظـؼودمتؿعصـىمظؾؿقـدثني،موتـؿصـرمظؾؾـدؼع،موتعـدماإلطــورمعــفمصـكممممممممم

ظشوسرسؾكمذوسرؼيماماظشعرمتػــومصكمضروبماظؼقل،مودظقاًل
(م2)

م.

م:مممابـماٌعؿز

ػـ(مأحدمأغصـورماٌدردـيممم296طونماًؾقػيماظعؾودكمسؾدمآمبـماٌعؿزم)مم

ــلظػم ــي،مصـ ــدؼعمم"اظؾدؼعقـ ــوبماظؾـ ــؾؼقامممم"طؿـ ــدثنيمٕمؼلـ ــوسمأنماحملـ ــقعؾؿماظــ ،مظـ

غـقاس،موعــممم أنمبشورـبا،موعلؾؿـبو،موأبـوم"اٌؿؼدعنيمإظبمذكءمعـمأظقانماظؾدؼع،مو

تؼقؾـفؿم
(م3)

اماظػــ،موظؽــفمطــرمصـكمأذــعورػؿ،ممممم،مودـؾؽمدـؾقؾفؿمٕمؼلـؾؼقامإظبمػــذممم

مدؿ،مصلسربمسـفمودلمسؾقف.فذاماالصعرفمصكمزعوغفؿمحؿكممسكمب

                                                           

مطبعة الحسين اعسالمية سنة  ، ط 21السيد عبد ربو عيد ص د. فوزى  ( الفنون البديعية فا دائرة البحث البالغا أ.1)
  م .1988ىا 1418

  .23،  22ص ( المرجع السابق2)

  زع إليو فا الشبو والعمل.م، يقال: تقيل الولد أباه . إذا ن( تقيميم: أشبييم وسمك طريقي3)
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قـىمبــمأوسماظطـوئكمعــمبعـدػؿمذـغػمبـفمحؿـكمشؾـىمسؾقـف،مممممممممممؾثؿمإنمح

وتػرعمصقف،موأطــرمعــف،مصلحلــمصـكمبعـضمذظـؽموأدـوءمصـكمبعـضموتؾـؽمسؼؾـكمممممممممممم

اإلصراطمؤرةماإلدراف
(م1)م

م.

وؼعدمػذاماظؽؿوبمأولمعمظػمؼؿققلمبوظـؼـدماألدبـكمإظبمبالشـي،موؼـذػىممممم

قلمبلغفمأولمطؿوبمصكماظؾالشـيماظعربقـيمبـوٌعـكماظصـققح،مممممبعضماظؽؿوبمإظبماظؼ

حقٌمٕمصبووزمصكمعقضقسوتفموصـقغفمدائرةماظؾقٌماظؾالشك
(م2)

م.

و،مأرؾـؼمسؾـكمػبلـيمعـفـوممممموضدمعبعمابـماٌعؿزمصكمطؿوبفمٔوغقيمسشـرمظقغـبـمم

ادؿماظؾدؼع،موػكماالدؿعورة،مواظؿفـقس،مواٌطوبؼي،موردماألسفوزمسؾكماظصدور،م

ؽالعكمثؿمضررمأغفماضؿصرمسؾكمػذهماظػـقنماًؿليماخؿقورـبامعـمشـريممواٌذػىماظ

ؾممبقودـماظؽالم،موالمضقؼمصكماٌعرصي،مصؿـمأحىمأنمؼؼؿدىمبف،موؼؼؿصـرممفج

بوظؾدؼعمسؾكمتؾؽماًؿلـيمصؾقػعـؾ،موعــمأضـوفمعــمػـذهماحملودــمأومشريػـوممممممممم

ؾفماخؿقورهصذقؽـبومسؾكماظؾدؼعم
(م3)

م.

ؼـدمأرؾـؼمسؾقفـومابــماٌعؿـزمربودــماظؽـالم،مممممممموماظؾوضقـيمصمأعوماظـالثيمسشـرمصـبـمم

:ماالظؿػـوت،مواالسـرتاض،مواظرجـقع،موحلــماًـروج،موتلطقـدماٌـدحممبـومممممممممموػك

ؼشؾفماظذم،موووػؾماظعورف،مواهلزلمؼرادمبفماىد،موحلـماظؿضؿني،مواظؿعـرؼضمم

                                                           

 . 1ص البديع البن المعتز (1)

ة فا دائرة البحث البالغا أ. د / فوزى السيد عبد ي، والفنون البديع127البيان العربا د/ بدوى طبانو ص  :انظر( 2)
 .24ربو  ص

 .58انظر : البديع البن المعتز ص ( 3)
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واظؽـوؼــي،مواإلصــراطمصــكماظصــػي،موحلـــماظؿشــؾقف،موإســـوتماظشــوسرمغػلــفمصــكمممممممممم

بؿداءاظؼقاصك،موحلـماال
(م1)

م.

مضداعيمبـمجعػر:م

ومعــممػــ(مصـكمطؿوبـفمغؼـدماظشـعرمسشـرؼـمظقغـبـممممممم337عبعمضداعيمبــمجعػـرم)مممم

و،مأظقانماظؾدؼع،موضدمتقاردمععمابـماٌعؿزمسؾكمدؾعيمعـفو،مواغػردمبـالثيمسشرمظقغـبـم

صؿؽوعؾمهلؿومثالثقنمغقسـبو
(م2)

م.

موعـماألظقانماظؿكمذطرػومضداعي:م

مـمصقيماظؿؼلقؿ:م1

مومعـفو،مطؼقلمغصقى:مماظشوسرمصقضعمأضلوعـبومصقلؿقصقفوموالمؼغودرمضلؿـبمئأنمؼؾؿدوػكممممممم

مصؼولمصرؼؼماظؼقممال،موصرؼؼفؿم

مغعؿ،موصرؼؼمضولمـموضبؽمـمالمأدرىممممم

ـمعطؾقبمإذامدؽؾمسـفمشريمػذه األضلومممصؾقسمصكمأضلومماإلجوبيمس
(3)

م.

مؿ:مـماظؿؿؿق2

حـقالماظؿـكمتـؿؿمبفـومصـقؿف،مممممموػقمأنمؼذطرماظشوسرماٌعـكمصالمؼدعمعـماأل

ــيمممم ــوصعمبـــــمخؾقػــ ــقؽـبومإالمأتــــكمبــــف،معـــــؾمضــــقلمغــ ــفمذــ ممممممممممممممممممممممممموتؽؿــــؾمععفــــومجقدتــ

ماظغـقى:م

                                                           

 . 75ا  58( راجع: المرجع السابق  ص1)

  . 25( الفنون البديعية فا دائرة البحث البالغا أ.د/ فوزى السيد عبد ربو ، ص2)

  تحقيق أ.د/ دمحم عبد المنعم خفاجة . 139( نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص 3)
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مرجولمإذامٕمؼؼؾؾمايؼمعـفؿم

موؼعطقهمسوذوامبوظلققفماظؼقارعمممم

ؾؿففـقلمـموإالمظؽـونممممظصؿوممتًمجقدةماٌعـكمإالمبؼقظفم"ؼعطقه"مـمبوظؾــوءممم

اظصقياٌعـكمعـؼقصم
(م1)

م.

مي:مصوطؼقلمرر

مصلؼكمدؼوركمشريمعػلدػوم

كقعمودمييمتفــــــؿصقبماظربمممم
(مم2)

م

صؼقظفم"شريمعػلدػو"مإمتـوممىـقدةمعـومضوظـف،مألغـفمظـقمٕمؼؼـؾمشـريمعػلـدػومممممممممم

مظعقىمطؿومسقىمذوماظرعيمصكمضقظف:م

م

مكأالمؼومادؾؿكمؼومدارمعكمسؾكماظؾؾ

مرسوئؽماظؼطرموالمزالمعـفالمجبمممم

امظؾدارماظؿـكمدسـومهلـو،موػـقمأنمتغـرقممممممػذاماظؼقل،مألنمصقفمإصلودـبمسوبقهمصك

بؽـرةماٌطرم
(م3)

م.

                                                           

  . 144( نقد الشعر لقدامة، ص1)

( الكوب: المطر بقدر ما ينفع وال يؤذى، والديمة: المطر الدائم تيما: تسيل، و ولو: غير مفسدىا: تتميم واحتراس 2)
  لمديار من اليدم .

أنو  دم الدعاء ليا بالسالمة فا  ولو ، و د اعتذر بعضيم عن ذى الرمة ب145،  144صالشعر لقدامة  ( نقد3)
  "اسمما" .
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صؽونمػذاماظـفٍماظذىمغفففمضداعيمصكمطؿوبمغؼدماظشعرمخطقةمجرؼؽيمظؿـدوؼـمم

اظؾالشيماظعربقيموأصقلماظـؼدماألدبك
(م1)

ضوسـدةمظؾدرادـوتماظؾالشقـيممممممػذاماظؽؿوبم،موؼعدقب

اماالػؿؿـــوممبوظشـــؽؾماألدبـــكمبوسؿؾـــورهمعظفـــرـبمؾًماظؿـــكمجـــوءتمبعـــده،مواظؿـــكمأصَّـــم

ظؾؿضؿقن
(م2)

م.مم

م(مصلّظ395ثؿمجوءمأبقمػاللماظعلؽرىم)ممم ػمطؿوبماظصـوسؿنيماظذىمدصعمػـ

ما م،محبقٌمصور مضقؼي مبؿلظقػماظؽالممبوظـؼدماألدبكمصقبماظؾالشيمدصعي ظشلنمظؾعـوؼي

مػالوتػـ مأبق ماظؿكمأتك ماظؾالشقي، ماظصـوسي متؼؿضقف مسؾكمعو معـمنيماظعؾورة لممبـؾفو

موطالمماظعربم موعــقرهم–اظؼرآنماظؽرؼؿموايدؼٌماظشرؼػ، صكماظؼدؼؿمم–معـظقعف

وايدؼٌمإظبمسفدهم
(3)

م.

موطونمأبقمػاللمواضقـبومصكمإبرازماهلدفماظذىمأراده،مصؼدمضررمصكمعؼدعيمػذا

م مبوظؿعؾؿ، مبوظؿقػظمبأاظؽؿوبمأنمأحؼماظعؾقم موالػو مآمجؾمثـوؤه سؾؿمم–عدمععرصي

ي،ماظذىمؼعرفمبفمإسفوزمطؿوبمآمتعوظبماظؾالش
(4)

م.

ػـم(مصؿققلمبوظـؼدماألدبكمسبقم471ثؿمجوءماإلعوممسؾدماظؼوػرماىرجوغكم)ممم

م موذػؾً م، مطؾريـبا مهقاًل ماظؾالشيماظؾالشي مرجؾ مأغف مسؾك ماظؾالشقني مبني مممممممممممممممممممذفرتف

                                                           

  .58ص لكتاب نقد الشعر  ذ الدكتور/ دمحم عبد المنعم خفاجا( انظر تقديم األستا1)

  ط منشأة المعار  باعسكندرية . 223( تاريخ النقد األدبا والبالغة حتا القرن الرابع اليجرى د /دمحم زغمول سالم ، ص2)

 . 148ص  اذنا الدكتور / دمحم السعدى فرىود نكوص نقدية ألست (3)

 .9ص  الكناعتين  (4)
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مبؾمسدهمطـريمعـماظؽؿوبمواظؾوحـنيمصكمعقدانماظؾال ماظعؾؿموضطؾفو، شيمواضعمػذا

وعمدلف
(1)

م.

م ماظـؼدمبلعر مالمؼػرضقنموضدماخؿؾطمأعر مصصوروا اظؾالشيمسـمبعضماظؽؿوبم،

موع مغؼدبقـفؿو، مصك ماظؾدؼع مطؿوب ماظؼؾقؾ ممـمػذا مبـ مألدوعي مصػكماظشعر عـؼد،

مأدوعي مؼؼقل متػرقم:ماٌؼدعي معو مصقف مطؿوبمعبعً مػذا ماظعؾؿوءممصكم" طؿى

ر،موذطرمربودـفموسققبف،مصؾفؿمصضقؾيماالبؿداع،ماٌؿؼدعنيماٌصـػيمصكمغؼدماظشع

وظبمصضقؾيماالتؾوعم"م
(2)

م.

م مأغفو مصبد ماظؽؿوب مػذا متـووهلو ماظؿك ماٌقضقسوت مؼطوظع مممممممممممصكم–وعـ

موععظم–موعبؾؿف م، ماظؾالشي مسؾقم مهً ماظػـقنمتـدرج مسداد مصك مداخؾ ؿفو

و،موعـمذظؽمخوظصـبومومبالشقِّ،مطؿومأنمأطـرمػذهماٌقضقسوتمضدمسرضمسرضـباظؾدؼعي

مسؾكمدؾقؾماٌـولم:

بوبمرؾؼوتماظؿطؾقؼمم-1
(3)

م.

م مؼؼقلم: مطؿوماوصقف سؾؿمأنماظؿطؾقؼمػقمأنمتؽقنماظؽؾؿيمضدماألخرىم،

م.(4)م َّ  مي هن من مل مك لك هش مش هس مس ٱُّٱ:مضولمآمتعوظبم

                                                           

             وتقااااديم 345، ص أ . د / فااااوزى الساااايد عبااااد ربااااو  عنااااد الجاااااحظ فااااا البيااااان والتبيااااين  المقاااااييس البالغيااااة : انظاااار (1)
 .72، 71، 68ص  د / دمحم عبد المنعم خفاجا لكتاب أسرار البالغة  أ .

ط مكااطفا  عبااد الحميااد ، تحقيااق د/ أحمااد أحمااد باادوى ، د / حامااد 8ص  قااد الشااعر ألسااامة باان منقااذبااديع فااا نال( 2)
 م.1961ىا سنة 1381الحمبا سنة 

 .36ص  المرجع السابق  (3)

   .44،  43سورة النجم : اآليتان  (4)
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م. (1)َّجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض  ُّٱمموضقظفمتعوظبم:

م.(2)م َّ حص مس خس حس جس ُّٱم:موأخػكمتطؾقؼمصكماظؼرآن

موضولمزػريمبـمأبكمدؾؿكم:

مظقٌمبعـرمؼصطودماظرجولم،مإذام

وعوماظؾقٌمطذبمسـمأضراغفمصدصممممم
(3)م

م

موضولمآخرمؼصػمحصوغـبوم:

مؼلوػؿماظقجفمٕمتؼطعمأبوجؾفم

ظققمماظروعمعؾذولمؼصونموػقممممم
(4)

م

م:موضولمعلؾؿمبـماظقظقد

مدؾؿمعـمرجؾممالمتضقؽكمؼو

مؽكـــضقؽماٌشقىمبرأدفمصؾمممم

رم،مخريم:م"ماظؾفؿمإنمتؾؿؾقـكمبـعؿيمصلذؽمظؾصرىمصكمدسوئفولمايلـماوض

م"م.صلصربمعـمأنمتؾؿؾقـكمبـؼؿي

                                                           

 .23سورة الحديد : اآلية  (1)

 .25سورة نوح : اآلية  (2)

 . لميث " ، وعثر : اسم موضعرواية الديوان : " ما كذب ا (3)

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

مواظشقىمؼـفضمصكماظشؾوبمطلغفم

مفمغفورمـــوصؿقــــحمحبــــؾمؼصقــــــظق

مأبقممتومم:مموضولم

مؼـعؿمآمبوظؾؾقىموإنمسظؿًمضدم

مٓمبعضماظؼقممبوظـعؿوؼؾؿؾكماممممم

م.وضولماٌـصقرم:مالمدبرجقامعـمسزماظطوسيمإظبمذلماٌعصقي

ـمبوبماظؿذؼقؾ2
(1)

م:م

م ػقم:مأنمتلتكمصكماظؽالممعبؾيمهؼؼمعومسؾؿمأنماظؿذؼقؾماوصقفمؼؼقلم:

مطؼقظفمتعوظبم:ضؾ م،  َّ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱٱؾفو

(2)

مثؿمحؼؼماظؽالممم ،

م.م(3) َّجك مق حق مف خف ُّٱٱبؼقظفم:
ماظـوبغيم:موعـفمضقل

مموظلًممبلؿؾؼمأخومالمتؾؿفم

م،مأىماظرجولماٌفذبممؾكمذعٌسمممم

موعـفم:

مصدسقام:مغزالم،مصؽـًمأولمغوزلم

موسالممأرطؾفمإذامٕمأغزلمممم

م

                                                           

 .135البديع فا نقد الشعر ألسامة بن منقذ ص  (1)

 . 111التوبة : آية   (2)

 .111التوبة : اآلية  (3)
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سرتاضمبوبماالم-3
(1)

م:

سرتاضمػقمأنمتذطرمصكماظؾقًمعبؾيمععرتضيمالموصقفمؼؼقلم:ماسؾؿمأنماال

ماظشوسر:مؾمضقل،مبؾمؼؽقنمصقفومصوئدةم،معـمتؽقنمزائدة

مضدمأحقجًممسعكمإظبمترعبونممممممممممممم-ومــــــوبؾغؿفم–ـمـــــإنماظـؿوغق

موطؼقلماٌؿـؾكم:

محؿؼورمذبربموهؿؼرماظدغقوما

مصوغقومم–وحوذوكمم–ترىمطؾمعومصقفوممممم

م.احرتزمبؼقظفم:محوذوكم،معـمدخقلمصكماظػـوء

موعـفم:م

مم–وأغًمعـفؿمم–ؾنيمخظقمأنماظؾو

معـؽماٌطوالمرأوكمتعؾؿقا

م

م

م

م

م

م

م

                                                           

 .131البديع فا نقد الشعر ألسامة بن منقذ ص  (1)
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ماظؾػظمواٌعـك

ماظؼضوؼوم ماظشؽؾمواٌضؿقنمواحدةمعـمأبرز ماظؾػظمواٌعـكمأو تعدمضضقي

عـماظؿـوولمواظدراديمصكماظؼدؼؿموايدؼٌممااظؿكمأخذتمغصقؾـبومواصرـب
(1)

م.

ماظؿػوضؾ مظؾؿػووتمأو مرأىمثوبًمؼؽقنمععقورـبا مسؾكم مصقفو موٕمؼؿػؼماظـؼود

مصؾعضماظـؼودبنيماٌـشؽني مظقسمصكمم; ماظشلن موؼرىمأن مىوغىماظؾػظ، ؼـؿصر

مواظإؼرادماٌعوغك،مألنماٌع ماظعربكمواظعفؿك، روىمواظؾدوىموإمنومؼوغكمؼعرصفو

م موغزاػؿف، موبفوئف موحلـف موصػوئف، ماظؾػظ مجقدة مصك مرالوتفمفغؼوئوػق موطـرة ،

مواً مواظرتطقى، ماظلؾؽ مصقي معع موظقسموعوئف، مواظؿلظقػ، ماظـظؿ مأود معـ ؾق

اظؾػظمبذظؽمحؿكمؼؽقنممـإالمأنمؼؽقنمصقابـبو،موالمؼؼـعمعمعـكطؾىمعـماٌؼ

سؾكمػذهماظصػيماظؿكمتؼدعًم
(2)

م.

مواٌكدومم مظؾؿعوغك، مخدم ماألظػوز مأن موؼرى مظؾؿعـك، مؼـؿصر مممممممموبعضفؿ

مم– مذؽ مم–ال م ماًودم أذرفمعـ
(3)

م مظطقػ موأن ماظشعراءم، م مضوظي مػق اٌعوغك

                                                           

 ،24، والشااااعر والشااااعراء  ص 83، 76، 75ص   1، والبيااااان والتبيااااين ج131 ص 1ر : الحيااااوان لمجاااااحظ جانظاااا( 1)
، ومقاادم شاارح ديااوان  124ص  1ج البالغااةوأساارار  ،21ص  وعيااار الشااعراء ،429، 421 ص 1والموازنااة لمماادى ج 

األدبااااا الحااااديث ألسااااتاذنا  ، و ضااااايا النقااااد228، واتجاىااااات النقااااد األدبااااا العربااااا ص 9 ص 1الحماسااااة لممرزو ااااا ج 
، 55، وفاااا محااايط النقاااد األدباااا ألساااتاذنا الااادكتور إباااراىيم عماااا أباااو الخشاااب ص 26الااادكتور/ دمحم الساااعدى فرىاااود ص 

  .262واالعتذاريات فا الشعر العربا حتا نياية العكر العباسا ) رسالة دكتوراه( لممؤلف ص 

 .66 - 63ص   لممدى الكناعتين( 2)

 بيروت . -ط عالم الكتب ،دمحم عما النجار / تحقيق 221ص  2بن جنا ، ج الخكائص ال( 3)
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مُصرؾؾؿفؿو مدقاػو مدون ماًؾي موبفذه مذعراءمؾضِّ، مدوئر مسؾك ماظؼقس ممممممممممماعرؤ

اىوػؾقيم
(1)

م.

مصؾؿمؼػصؾمبقـفؿو،موٕمؼػضؾمأحدػؿومسؾكموعـفؿمعـمؼؼػمعقضػومودًط و

مروحف مجلدـبا ماظؾػظ مصوسؿرب مواىلد، مبوظروح موذؾففؿو مشـكمماآلخر مال اٌعـك،

مفألحدػؿومسـمصوحؾ
(2)

م.

قدةمطونمطوظطؾؾموػذامعومأعقؾمإظقفم،مألنماظؽالممإذامخالمعـماٌعوغكماى

األجقفمالمصوئدةمصقفم،موالمروئؾمعـمورائفمم
(3)

م.

كءموظػظمقطؿومأنماظشوسرمأوماألدؼىمإذامأتكمبوٌعـكماىقدمصكمتلظقػمد

مر موأصلده م، مععـوه مبطالوة مذػى مودىء م سؿوه
(4)

مصبدى موحده ماظؾػظ مصال مممممممممم.

مو.والماٌعـكموحدهمؼغـكموإمنومؼلؿقماظؽالمموؼرتػعمضدرهمبفؿومععـب

مرأىماإلعوممسؾدماظؼوػرم:م-

ممسؾدماظؼوػرمصقجدمأعوعفمصرؼؼنيم:مصرؼؼمميقؾمإظبمجوغىماظؾػظمجوءماإلعو

بوسؿؾورمأنماىؿولمراجعمإظقف.مواظػرؼؼماآلخرمميقؾمإظبمجوغىماٌعـكم،موصبعؾفم

بـؼضمم–صكمطؿوبفمدالئؾماإلسفوزمم–عـوطماظؿػوضؾمواظؿػووت،مصؾدأمسؾدماظؼوػرم

موص م" مسؾكماٌعـك،ماظـظرتنيم، مسؾكماظؾػظمأو ماظؾالشي ـدمرأىمعـمصبعؾمعدار

مأىمصكم مػكمصكماظعالضيمبنيماألظػوزمصكماظعؾوراتموبنيماٌعوغك، مإمنو ورأىمأغفو

                                                           

 .421ص  1الموازنة ج ( 1)

 .124ص  1 العمدة ج: انظر ( 2)

 .111ص انظر : فا محيط النقد األدبا أ . د إبراىيم عما أبو الخشب( 3)

 .325 ص 1الموازنة لممدى ج : انظر ( 4)
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ررؼؼيمغظؿماظؽالم،موأطدمأنمظقسماظغرضمبـظؿماظؽؾؿمأنمتقاظًمأظػوزفومصكماظـطؼ،م

اظعؼؾمهمضًمععوغقفومسؾكماظقجفماظذىماضؿضوبؾمأنمتـودؼًمدالظؿفوموتال
(1)

م.

اظذىمؼؼؿضقفمسؾؿماظـقق،ماظقضعمػقمأنمتضعمطالعؽمم–صكمرأؼفمم–صوظـظؿم

سـفو،موهػظممغاظؿكمغففًمصالمتزؼمفعرفمعـوػفوتعؿؾمسؾكمضقاغقـفموأصقظف،موت

صالمدبؾمبشكءممؽاظردقمماظؿكمرمسًمظ
(2)

م.

مؼـؾغكمأنمؼعؾؿفماإلغلونم مأغفمالمؼؿصقرمأنمؼؿعؾؼمووممو صبعؾفمسؾكمذطر،

مبعوغكماظؽؾؿمأصرادـبامذبردةمعـمععوغكماظـقق،مصالمؼؼقممصكموػؿموالمؼصحمماظػؽر

مصكمادؿ، مإسؿوظف مؼرؼد مأن مصكمععـكمصعؾمعـمشري معؿػؽر مؼؿػؽر مأن مممممممممممممصكمسؼؾ،

صوسالموالمأنمؼؿػؽرمعؿػؽرمصكمععـكمادؿمعـمشريمأنمؼرؼدمإسؿولمصعؾمصقف،موجعؾفم

مأومؼرؼد م، عـماألحؽوم،معـؾمأنمؼرؼدمجعؾفممظؽحؽؿومدقىمذصقفممظفمأومعػعقاًل

معؾؿدأ،مأومخربـبا،مأومصػيمأومحواًلمأومعومذوطؾمذظؽ.

ماال مصؽرتمصكماظػعؾنيمأو مسـمصنغؽمإذا مترؼدمأنمدبربمبلحدػؿو مسنيم،

مأعدحم مأؼفؿو متـظر: مأن معـؾ مبغرضؽ؟ موأذؾف مبف مدبرب مأن مأوظب مأؼفؿو ممممممممماظشكء

مصؽرتمصكماظشقؽنيمترؼدمأنمتشؾف مأو مأذم؟ مبف؟ممأو مأذؾف مأؼفؿو اظشكءمبلحدػؿو

م نمإالمأنمصؽركمٕمؼؽـمإالمعـمبعدمأطـًمضدمصؽرتمصكمععوغكمأغػسماظؽؾؿ،

دؿماظذىمصؽرتمكماظـقق،موػقمأنمأردتمجعؾماالتقخقًمصقفومععـكمعـمععوغ

أومشريمذظؽمعـماألشراض،مموصقفمخربـبامسـمذكءم،مأردتمصقفمعدحـبومأومذعـبومأومتشؾقفـب

                                                           

 .41عبد خفاجا ألسرار البالغة  صتقديم األستاذ الدكتور / دمحم ( 1)

 .81دالئل اععجاز ص ( 2)
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مامهوٕمو موعـمشريمأنمطونمظؽمضصدمأنمإظبمصعؾمأو مصردـبا، دؿمصػؽرتمصقف

وعؾفمخربـبامأومشريمخربمم
(1)

م.

مبقًمبشورم:مصكذمموإنمأردتمعـواًل

مدـومونمعـورماظـؼعمصققمرؤلط

موأدقوصـومظقؾمتفووىمطقاطؾفممممم

وظفمأصرادـباماظؽؾؿمبؾمهرمأنمؼؽقنمبشورمضدمأخطرمععوغكمػذواغظرمػؾمؼؿصق

تراػومصقفو،موأنمؼؽقنمضدمأوضعم"مطلنم"مصكمغػلفماظؿكممققسورؼيمعـمععوغكماظـ

صكم"معـورممعـمشريمأنمؼؽقنمضصدمإؼؼوعماظؿشؾقفمعـفمسؾكمذكء،موأنمؼؽقمنمصؽرقب

م معـ مإضوصاظـؼع" مأراد مؼؽقن مأن مصققمماألولميشري م" مصك موصؽر م، ماظـوغك إظب

مؼ مأن مأراد مضد مؼؽقن مأن مشري معـ موصكمروؤدـو" ماظرءوس، مإظب مصقق مممممممممممممممممضقػ

ماألد مسؾق" مبوظقاو معـمدونمأنمؼؽقنمأرادمسطػفو معـممكوف" موصكماظقاو م، عـور

ماظعط ماظؾقؾمدونمأنمؼؽقنمأراد مصكم" موأنمؼؽقنمصؽر عـمدونمأنمم"ػمبفو،

مظؽؼؽقنمأرا معـمدونمأنمؼؽقنملدمأنمصبعؾفمخربـبا متفووىمطقاطؾف" موصكم" ن،

اظذىممؾم،مظقؿؿظؾقظؾؽقاطى،مثؿمصبعؾماىؿؾيمصػيممأرادمأنمصبعؾمتفووىمصعاًل

مأممٕم مػذهماألحؽوممطدبأرادمعـماظؿشؾقف؟ مصقفو مبؾوظفمإالمعرادـبا رمػذهماألذقوء

اظؿكمتراػومصقفوم؟ممكواٌعوغ
(2)

م.

                                                           

 .411، 411دالئل اععجاز  ص( 1)

 .412، 411دالئل اععجاز  ص ( 2)
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وػؿموإنمجفد،مأنمتؿػوضؾماظؽؾؿؿونماٌػردتونم،معـمشريممصكموػؾمؼؼع

مب ماظؿلظقػمواظـظؿ معـ مصقف متؼعون مإظبمعؽون مؼـظر متؽقنمػذهمأن معـمأن لطـر

مع مؾؿلؿععلظقصي مشرؼؾي موتؾؽ م،موي، مأخػ مػذه محروف متؽقن مأن مأو حشقي؟

مواعؿزاجفومأحلـ،موممومؼؽدماظؾلونمأبعد؟

غفومعـم،مإالموػقمؼعؿربمعؽو"ػذهماظؾػظيمصصققيم"وػؾمودمأحدـبامؼؼقلم:م

ماغلؿفومألخقاتفو؟متفو،موصضؾمعاعيمععـوػومٌعوغكمجورءاظـظؿم،موحلـمعال

موعؼؾقظيم معؿؿؽـي، مظػظي م: مضوظقا مضموػؾ م: مخالصف موصك موغوبقي،م، م، ؾؼي

مبوظؿؿفوعلؿؽرػيمإالموشرض ؽـمسـمحلـماالتػوقمبنيمػذهموتؾؽمؿمأنمؼعربوا

عـمجفيمععـوػؿو،موبوظؼؾؼمواظـؾقمسـمدقءماظؿالؤم،موأنماألوظبمٕمتؾؼمبوظـوغقيم

ومظؾؿوظقيمصكمعمداػو؟مًؼوأنماظلوبؼيمٕمتصؾحمأنمتؽقنمظػصكمععـوػو،م
(1)

م.

ؾدماظؼوػرمػقمموخالصيمعومؼؼررهمس
(2)

م.

المبنيماظصقرةمواحملؿقى،موالمبنيموـمأغفمالمصصؾمبنيماألظػوزموععـوػوم،م1

ماظشؽؾمواٌضؿقنمصكماظـصماألدبك.

،مؿوتمعػردة،موالمصكمذبردماٌعوغكاظؾالشيمصكماظـظؿم،مالمصكماظؽؾمـمأن2

ماإلسفوزمسؾقفمأنمؼؿؾعفمصكماظـظؿموحده.مسـواظؾوحٌم

ععوغكماظـققمموأحؽوعفموصروضفمووجقػفمصقؿومبنيمـمأنماظـظؿمػقمعراسوةم3

م.ماظؽؾؿمكععوغ

                                                           

 .45، 44دالئل اععجاز  ص ( 1)

 .82تقديم األستاذ الدكتور / دمحم عبد المنعم خفاجا ألسرار البالغة ص ( 2)
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مأػؿماٌصودرمواٌراجع

ماظعربك1 ماألدبك ماظـؼد ماووػوت ماظلعدىمم،ـ مربؿد ماظدطؿقر/ ظألدؿوذ

مم.1980-1400طم.مدارماظطؾوسيماحملؿدؼيم،صرػقدم

ماظؼوػر2 مسؾد مظإلعوم ماظؾالشي مأدرار ماٌـعؿمم،ـ مسؾد مربؿد م/ مد م. مأ هؼقؼ

مم.1979م-ػـم1399غشرمعؽؿؾيماظؼوػرةم،مخػوجكم

ماألدبكم3 مأصقلماظـؼد مـ ماظشوؼى، مأغبد ماٌصرؼيمم،ظألدؿوذ ماظـفضي طم.

مم.1973

مطمعطؾعيماظؿؼدمممبصرم.م،ألبكماظػرجماألصػفوغك،ـماألشوغكم4

مم.1975طماهلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوبمم،ألبكمسؾكماظؼوظب،مـماألعوظبم5

م6 مظؾفوحظ مواظؿؾقني ماظؾقون مـ م، مػورون ماظلالم مسؾد م/ ماألدؿوذ ،ممممممممممممممممممهؼقؼ

مطمدارماىقؾمبريوتم.

مبريوتم.م،طمدارمصودرم،ألبكمزؼدماظؼرذك،مـمعبفرةمأذعورماظعربم7

مدالئؾماإلسفوزم8 مـ م، مظإلعوممسؾدماظؼوػر م،هؼقؼماألدؿوذم/مربؿقدمذوطر،

م.م1984غشرمعؽؿؾيماًونكم

مبريوتم.م،طمدارماىقؾم،ظعلؽرىألبكمػاللما،مـمدؼقانماٌعوغكم9

مغشرمعؽؿؾيمدارماظرتاث.،مطماٌرطزماإلدالعكمم،ظألظقدكـمروحماٌعوغك،م10

تؼدؼؿماظشقخمحلـممتقؿ،معراجعيمربؿدمم،البـمضؿقؾيم،ـماظشعرمواظشعراء11

مم.1987بريوتمم،طمدارمإحقوءماظعؾقمم،سؾدماٌـعؿماظعرؼون
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مرذقؼ12 مالبـ ماظعؿدة مربم،ـ م/ ماألدؿوذ مسؾدمهؼقؼ ماظدؼـ مربقك ؿد

مبريوت.م،طمدارماىقؾم،ايؿقد

ىماظلقدمسؾدمزأم.مدم/مصقم،ـماظػـقنماظؾدؼعقيمصكمدائرةماظؾقٌماظؾالشك13

مطمعطؾعيمايلنيماإلدالعقي.م،ربف

مايدؼ14ٌ ماألدبك ماظـؼد مضضوؼو ماظلعدىمم،ـ مربؿد ماظدطؿقر/ ظألدؿوذ

مم.1968ػرانمزطم.معطؾعيممزػرانمصرػقد

مطماٌمظػ.،مد/مربؿدمسرصيماٌغربكأم.م،ـؼدماألدبكـمربوضراتمصكماظ15

غشرمعؽؿؾيم،مد/مرجوءمسؾدماٌـعؿمجربمم،ـمععوٕمسؾكمررؼؼماظـؼدماظؼدؼؿ16

ماظشؾوبمبوظؼوػرةم.

ماٌؼوؼقسماظؾالشقيمسـدماىوحظمصكماظؾقونمواظؿؾقني17 مدم/مصقزىمم،ـ م. أ

ممم.1983طم.مدارماٌعورفمم،اظلقدمسؾدمربفمسقد

مدارماٌعورفم..مطم،مهؼقؼماظلقدمأغبدمصؼرمم،ظآلعدىم،ـماٌقازغي18

مدارماظػؽرم.م.طم،هؼقؼمسؾكمربؿدماظؾفووىم،بوغكزظؾؿرم،ـماٌقذح19

ماظشعر20 مغؼد مم،ـ مجعػرظؼداعي مبـ ماٌـعؿم، مسؾد مربؿد م/ مد م. مأ هؼقؼ

مم.1980عؽؿؾيماظؽؾقوتماألزػرؼيم.مطم،ممخػوجك
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مغؼدؼي21 مغصقص م.مـ مصرػقددمأ ماظلعدى مربؿد ماظطؾوسيمم.مطم،/ دار

مم.1975م-ػـ1395احملؿدؼيم

،مطمدارمغفضيمعصرممم،أم.مد/مربؿدمعـدورم،ـماظـؼدماٌـففكمسـدماظعرب22

مم.1969

هؼقؼمربؿدمأبقماظػضؾمإبراػقؿ،مسؾكمم،ـماظقدوريمظؾؼوضكماىرجوغك23

م.ريوتمبم،غشرماٌؽؿؾيماظعصرؼيم،دماظؾفووىمربؿ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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مصفرسماٌقضقسوت

مظصػقياماٌقضقع

ممعؼدعي

مممتفقد

ممعػفقمماظـؼد

مماظـوضدموعومؼشرتطمصقف

مماظذوقماألدبك

مماظػصؾماألولم:ماظـؼدمصكماظعصرماىوػؾك

ممعظوػرماظـؼدموعـفففمصكماظعصرماىوػؾك

مماظػصؾماظـوغكم:ماظـؼدمصكمسصرمصدرماإلدالم

ممعقضػماإلدالممعـماظشعر

ممغوضدـباماظـؾكم

مموخؾػوئفماظراذدؼـمقوبماظردقلماظرؤؼيماظـؼدؼيمسـدمأص

ممرؾقعيماظـؼدموعومررأمسؾقفمعـمعؼوؼقسمصكمسصرمصدرماإلدالم

ماظػصؾماظـوظٌ:ماظـؼدمصكماظعصرماألعقى

م

م
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ماظصػقيماٌقضقع

ممسقاعؾمازدػورهم

مماظـؼدمصكماظعصرماألعقىماووػوت

مماظػصؾماظرابعم:ماظـؼدمصكماظعصرماظعؾودك

مماماظعصرمسقاعؾمازدػورماظـؼدمصكمػذ

مماظـؼدماٌـففك

مماآلعدىموعـفففمصكمطؿوبماٌقازغي

مماظقدوريمظؾؼوضكماىرجوغك

ممهقلماظـؼدماألدبكمإظبمبالشي

ممواٌعـكماظؾػظ

ممأػؿماٌصودرمواٌراجع

ممصفرسماٌقضقسوت

م

م

م

م

م


