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ذلؾ العالـ الموسوعي  ،قتيبة ىو أبو محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة  ابف

بينيا غريب القرآف والحديث وصنؼ في الفقو  مفالذي صنؼ في مجاالت عديدة 
وكذلؾ صنؼ في المغة واألدب والتاريخ وصفو ابف كثير بأنو "صاحب المصنفات 

وكاف أىؿ المغرب يعظمونو ،  (ٔ)  البديعة المفيدة المحتوية عمى عمـو جمة نافعة "
، ويقولوف :مف استجاز الوقيعة في ابف قتية يتيـ بالزندقة ، ويقولوف : كؿ بيت 
ليس فيو شيء مف تصنيفو فال خير فيو ... وىو ألىؿ السنة مثؿ الجاحظ لممعتزلة 

أنو مف أصؿ  ورغـ،   (ٕ)، فإنو خطيب السنة كما أف الجاحظ خطيب المعتزلة " 
 ببغداد،"  ولد. (ٖ) في الدفاع عف العرب ضد الشعوبية  طويالً  اإال أف لو باعً فارسي 

وقيؿ بالكوفة، وأقاـ بالدِّينوِر مدًة قاضيًا فنسب إلييا.وكانت والدتو سنة ثالث عشرة 
ومائتيف، وتوفي في ذي القعدة سنة سبعيف، وقيؿ سنة إحدى وسبعيف، وقيؿ أوؿ 

ة ست وسبعيف ومائتيف، واألخير أصح ليمة في رجب، وقيؿ منتصؼ رجب سن
نما،  (ٗ) "األقواؿ الدينور ونسب  في ضاءمنصب الق تولىيقاؿ لو الدينوري ألنو  وا 

إلييا وسكف بغداد شطرا مف حياتو ، ذكر ابف النديـ لو ثالثة وثالثيف كتابا منيا 

                                           

 . ٙ٘،ص ٔٔج ، ٜٛٛٔ العربي التراث إحياء دار:  بيروت ،  والنياية البداية:  كثير ابف (1)
 . ٜٖٔ،ٕٜٖصٚٔجٜٖٛٔ الحكومة مطبعة: مكة تيمية ابف فتاوى مجموعابف تيمية :  (2)
 رسالة) ٖٜٔٔ الكبرى العربية الكتب دار:  القاىرة ، البمغاء رسائؿ:  عمى كرد محمد انظر (3)

 . ٜٕٙ ،ص(  الشعوبية عمى الرد يف قتيبية ابف
 . ٖٗ،ص ٖ،ج  صادر دار:   بيروت ، األعياف وفيات:  خمكاف ابف (4)
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 دالئؿ ، إعراب القرآف،الشعر والشعراء ،أدب الكاتب  ، رعيوف األخبار ، معاني الشع
 (ٔ) النبوة

األستاذ  ،وصفو واألدبيةكتابو الشعر والشعراء مف أىـ الكتب النقدية  ويعد
 اوأقدميا نشرً  ا،وأنبييا ذكرً  ا،مف أرفع كتب األدب قدرً  كتاب ،السيد أحمد صقر بأنو"

"(ٕ) . 
التنظرية النقدية  وجعؿ القسـ األوؿ آلرائ قسميفقتيبة  ابفوقد قسمو  

شعر أو كما يقوؿ عف" أقساـ الشعر وطبقاتو ، وعف الوجوه التي ال فيالمتنوعة 
الجزء الثاني فقد تحدث  أما،  (ٖ) ،يختار الشعر عمييا ويستحسف ليا إلى غير ذلؾ

وأقدارىـ وأحواليـ في أشعارىـ وقبائميـ وأسماء آبائيـ . ومف  الشعراءفيو عف " 
أخبار الرجؿ ويستجاد مف  كاف يعرؼ بالمقب أو بالكنية  منيـ .وعما يستحسف مف

شعره ، وما أخذتو العمماء عمييـ مف الغمط والخطأ في ألفاظيـ أو معانييـ ، وما 
 (ٗ) " .سبؽ إليو المتقدموف فأخذه عنيـ المتأخروف 

الجانب النقدي في أفؽ ابف قتيبة الواسع ،  يعكس الكتاباألوؿ مف  والقسـ
 خالؿجدؿ في عصره ، وأظير  ارثلمعديد مف القضايا التي كانت م وفقد عرض في

كشفت عف شخصية نقدية مستقمة ليا قدرتيا عمى الدراسة  التيذلؾ رؤيتو الخاصة 
النقدي آلراء ابف قتيبة  تاريخناوقد تعرض دارسو  ،والتمعف والتحميؿ واالستنتاج 

التي عرضيا في كتاب الشعر والشعراء ، لكف الحقيقة أف بعضيـ في دراستيـ 
دبي والنقدي كانوا يقيسونو بمقياس بعض المدارس األوربية الحديثة لتاريخنا األ

                                           

 . ٘ٓٔ،صٜٜٚٔ المعرفة دار: بيروت ، الفيرست  : النديـ ابف انظر (1)
 .ٚص ٔ،ج ٖٕٗٔ الحديث دار:  القاىرة ، والشعراء الشعر:  قتيبة ابف (2)
 .ٔٙص ، ٔج : السابؽ (3)
 .ٔٙ،ص ٔج:  ؽالساب (4)
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بشكؿ مباشر عبر دراستيـ في أوربا ، أو بشكؿ غير مباشر  سواءالتي تأثروا بيا 
 فجاءتقراءتيـ لمكتابات الغربية ،  أوعبر تممذتيـ لمنقاد الذيف درسوا ىناؾ ، 

كانت ليـ لمحات نقدية في  ـمنع أنيال ي وىذا ،التأثر  ليذارؤيتيـ انعكاًسا مالحظا 
غاية األىمية ، وكاف منيـ الموضوعي الذي يتسـ بالدقة في التحميؿ والعرض 

القيـ  إنكارأيًضا ظير مف بعضيـ تجف ممحوظ وصؿ إلى درجة  ووالحكـ ، لكن
العربية ، وىذا  لثقافتناواالستيانة بما قدموه  القدامىالنقدية لرؤى بعض نقادنا 

البف قتيبة ومناقشة ليذه  يريةعرض لرأي بعض نقادنا في اآلراء التنظالبحث ىو 
 اآلراء .
 املوضوعية يف األحكام النقدية عند ابن قتيبة الرؤية

ابف قتيبة أف أحكامو النقدية إنما تعتمد عمى رؤية النص دوف النظر إلى  بيف
 :  ،يقوؿالشاعر وزمانو كما كاف يفعؿ بعض النقاد فيتعصبوف لمقديـ 

لى المتأخر منيـ بعيف  دمو،" وال نظرت إلى المتقدـ منيـ بعيف الجاللة لتق وا 
االحتقار لتأخره، بؿ نظرت بعيف العدؿ عمى الفريقيف وأعطيت كاًل حظو، ووفرت 
عميو حقو. فإني رأيت مف عممائنا مف يستجيد الشعر السخيؼ لتقدـ قائمو ويضعو 

عنده إال أنو قيؿ في زمانو أو أنو رأى  في متخيره ويرذؿ الشعر الرصيف وال عيب لو
قائمو، ولـ يقصر اهلل العمـ والشعر والبالغة عمى زمف دوف زمف وال خص بو قومًا 
، بؿ جعؿ ذلؾ مشتركًا مقسومًا بيف عباده في كؿ دىر، وجعؿ كؿ قديـ  دوف قـو

في أولو، فقد كاف جرير والفرزدؽ واألخطؿ  (*)حديثًا في عصره وكؿ شرؼ خارجية
أمثاليـ يعدوف محدثيف وكاف أبو عمرو بف العالء يقوؿ: لقد كثر ىذا المحدث و 

                                           

 الخاِرجيَّػة: الميػثُ  َوَقػاؿَ ...  قػديـٌ  َلػوُ  يكػوف َأف غيػر مف ِبَنفِسِو، وَيْشُرؼ َيْخُرجُ  الَِّذي: الَخاِرِجي   (*)
 تيػذيب:  األزىػري منصػور أبػو. )َسػوابؽَ  َفَتْخػُرجَ  الَجػودة، ِفػي ِعْرؽ َلَيا َلْيَس  الَِّتي: الَخيؿِ  مف

 (ٕٔٓٓالتراث ءإحيا دار:  بيروت ٕٚص ٚ،ج المغة
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وحسف، حتى لقد ىممت بروايتو، ثـ صار ىؤالء قدماء عندنا ببعد العيد عنيـ، 
ىانئ وأشباىيـ.  فوكذلؾ يكوف مف بعدىـ لمف بعدنا كالخريمي والعتابي والحسف ب

نينا بو عميو. ولـ يضعو عندنا فكؿ مف أتى بحسف مف قوؿ أو فعؿ ذكرناه لو وأث
أو حداثة سنو، كما أف الرديء إذا ورد عمينا لممتقدـ أو  عموتأخر قائمو أو فا

 (ٔ)."  الشريؼ لـ يرفعو عندنا شرؼ صاحبو وال تقدمو
ولذلؾ يقوؿ الدكتور إحساف عباس   ،في ىذه الرؤية يتفؽ مع الجاحظ  وىو

في المذىب التوفيقي الذي يريد أف يجعؿ  الناقديف الجاحظ وابف قتيبة " يشتركاف إف
النقاد الذيف أعجبوا  بعضو ،  (ٕ) " الجودة مقياًسا لمشعر دوف اعتبار لمقدـ والحداثة

 يقوؿقاضيا اعتاد أف يتحرى العدؿ ،  ولكون الرؤيةقتيبة عزوا تمؾ  ابفبموقؼ 
قاضيا ، : كونو  أمراف عميوالدكتور محمد زغموؿ سالـ : " ىذا الموقؼ قد أماله 

وكونو بغداديا في القرف الثالث تأثر دوف شؾ بما حظي بو المحدثوف مف مكانة 
سبؽ ابف  وقدأف الجاحظ لـ يكف قاضيا  والحقيقة،  (ٖ)  "عظيمة في دار السالـ

عصر ابف قتيبة كاف ىناؾ عمماء في بغداد لـ يتخذوا  وفي ،ىذه الرؤية  إلى قتيبة
العديد مف المناحي ػ رغـ نقده  فيبالجاحظ   هلتأثر لكف كاف  ، الموقؼ ىذانفس 

كتابو تأويؿ مختمؼ الحديث ػ الدور األكبر في تبني ىذه الرؤية  فيالالذع لو 
في المنطؽ والفمسفة واألدب قديمو وحديثو  الموسوعيةابف قتيبة  ثقافةإضافة إلى 

أثرىا في  اءشيإلى قدرتو النقدية المتميزة ، لقد كاف لكؿ ىذه األ وعربيو وفارسيو 

                                           

 .ٗٙ،صٔج والشعراء الشعرابف قتيبة :  (1)
 ص ،ٖٜٛٔ ٗط الثقافة دار:  روتػبي ، العرب عند األدبي النقد تاريخ:  عباس افػإحس د (2)

ٔٓٚ . 
 منشأة اإلسكندرية ، اليجري الرابع القرف حتى والبالغة النقد تاريخ:  سالـ زغموؿ محمد. د (3)

 . ٖ٘ٔ،ٖٗٔ ،ص ٕٜٛٔ المعارؼ
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استقاه  الذيالدكتور مندور بنيجو الذوقي  أماتشكيؿ الفكر النقدي عند ابف قتيبة .
يمانو  تصنعلم ورفضو (ٔ)ف،مف أستاذه الناقد الفرنسي جوستاؼ النسو والتقميد وا 

 أف يرى ،مع الواقع  يتوافؽبعدـ قدرة الشعر العباسي عمى صناعة تيار إبداعي 
تكف نابعة عف مقارنة بيف الشعر القديـ الفطري الذي يتسـ رؤية ابف قتيبة ىنا لـ 

رأي ابف قتييبة  وأفالذي اتسـ بيما  لمحدثبالبعد عف الصنعة والتكمؼ والشعر ا
ىذا كاف نابًعا فقط عف ثورة صادرة عف نظرة فمسفية  فنظرة ابف قتيبة ىذه " ال 

نما ك انت تصح لو أف الشعر تصح أماـ الواقع كما يبصرنا تاريخ األدب العربي ، وا 
 تومف تأثير الشعر القديـ ، ولوأف نزعة ابف ىانئ ومدرس متالعربي استطاع أف يف

التقميد ليظؿ حيا إنسانيا بعيدا عف الصنعة  عفاستطاعت أف تغمب فتنجو بالشعر 
عمييما جيده ، ويسقط الباقي في التصنع المعيب الفاسد ،  تصروالتجويد الفني ، يق

أف قديـ الشعر  شعرر مذىب القدماء ، فمف الواضح لكؿ ذي بصر بالفأما وقد انتص
العربي ػ أعني الشعر الجاىمي واألموي ػ خير مف الشعر العباسي وما تاله إلى يومنا 

اعترض الدكتور محمد زغموؿ سالـ عمى رأي الدكتور مندور ورأى  وقد،  (ٕ) "ىذا
إف الشعر القديـ  يقاؿ أفلعمـ منيج ا فيالتعميـ " فال يصح  أوليمافيو عيبيف : 
الشعر العباسي كمو  مف أو ،خير مف الشعر الحديث جممة  اوأموي   اجممة جاىمي  

الرغـ مف أننا يمكف  عمىلكف  (ٖ) "عاشيا الشعر العباسي التيقروف  ةػاألربعطواؿ 
التي ترى أف أجمؿ الشعر  نظرتو لومندور إال أف الحقيقة أف  الدكتورأف نختمؼ مع 

                                           

 العربية الدار:  ليبيا طرابمس مندور، محمد عند النقدية النظرية تطور: العمراني فاروؽ انظر (1)
 .ٕ٘،ٔ٘ص ،ٜٛٛٔ لمكتاب

:  القاىرة ، والمغة األدب في البحث ومنيج العرب عند المنيجي النقد:  مندور محمد. د (2)
 . ٕٗ،صٕٚٓٓ لمكتاب العامة المصرية الييئة

 .ٖ٘ٔص اليجري الرابع القرف حتى والبالغة النقد تاريخ : سالـ زغموؿ محمد. د  (3)
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لكالـ الدكتور  والمتتبع  ،ويبتعد عف الصنعة والتقميد الذوؽا يعتمد عمى الطبع و م
مندور يرى أنو كاف يعني غمبة التقميد والصنعة عمى الشعر العباسي بخالؼ الشعر 

تاريخ األدب  وفيلـ يعمـ بدليؿ أنو يقوؿ بعد ذلؾ :"  وىوالقديـ النابع عف الفطرة  
مف رجحاف كفة قديـ الشعر عمى حديثو ، وىو صدور  يزيد ما ػالعربي ػ كما قمنا 

فكممة أغمب ىنا (ٔ)القديـ عف طبع وحياة  وصدور أغمب الحديث عف تقميد وفف  
تنفي التعميـ المزعـو ، كما أف الدكتور مندور قاؿ قبؿ ذلؾ عف نظرة ابف قتيبة : 

ر القديـ ولو كانت تصح " لو أف الشعر العربي استطاع أف يفمت مف تأثير الشع إنيا
أف نزعة ابف ىانئ استطاعت أف تغمب فتنجو بالشعر عمى التقميد ليظؿ حيا إنسانيا 

فالذي يعيبو الدكتور مندور عمى أغمب الشعر المحدث ىو التقميد وانتشار (ٕ)"  
فصؿ ىو بعد ذلؾ في حديثو عف  كماالصنعة ، وعدـ صدوره عف الطبع والذوؽ ، 

حؽ الناقد أف يتبناىا ومف الصعب أف  نعدىا  مفية نظرة نقد وىذهابف المعتز ، 
 والعيب الثاني الذي يذكره الدكتور محمد زغموؿ سالـ لمدكتور مندور ، في أماعيبا.

ومف وجية نظر  ؟حكمو  يقـو، عمى أي أساس  لمتفضيؿ" إىمالو ذكر أساس 
في  الشعر ، باعتباره فنا إنسانيا عاما يعبر عف المشاعر اإلنسانية ، ويصدؽ

أـ مف وجية نظر المغوييف التقميدييف ، الذيف يروف الشعر رصانة  ،التعبير عنيا 
أف الدكتور مندور لـ  والحقيقة.  (ٖ) "وجزالة وأساليب سميمة مف االنحرافات ؟ 

عف الصنعة والتجويد الفني"  بعيداييمؿ ذلؾ بؿ قاؿ صراحة  "... ليظؿ حيا إنسانيا 
تيبة ػ مف وجية نظره ػ عدـ دعوتو الشعراء " إلى أيًضا عمى ابف ق ووجد،  (ٗ)

                                           

 . ٕ٘،ٕٗص العرب عند المنيجي النقد:  مندور  محمد. د (1)
 . ٕٗص لسابؽ :ا (2)
 .ٖٙٔ’ ٖ٘ٔ ص اليجري الرابع القرف حتى والبالغة النقد تاريخ : سالـ زغموؿ محمد. د (3)
 .ٕٗص بالعر  عند المنيجي النقد  : مندور محمد. د (4)
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، فمف الواضح أف الدكتور مندور كاف  (ٔ)  " الصدور عف طبعيـ ومالبسات حياتيـ
يريد مف العباسييف أف يكتبوا ما يعبر عف حياتيـ وبما أف مذىب القدماء ىو الذي 

يصؿ الدكتور  بيف األصؿ والتقميد ، ومف ىذه المقدمة مقارنةانتصر ، تصبح ىنا ال
 إلى أف األصؿ الصادر عف الطبع ىو الذي تكوف لو الغمبة .

فبعد أف  ،ابف قتيبة بعد ذلؾ بما أصاب النقاد في عصرنا الحديث بالحيرة  جاء
بيف أنو ال ينحاز لمقديـ لقدمو ولـ يسمؾ سبيؿ مف قمد أو استحسف باستحساف غيره 

ف مذىب المتقدميف فيقؼ عمى نراه يقوؿ :" وليس لمتأخر الشعراء أف يخرج ع
 الداثر،يبكي عند مشيد البنياف ألف المتقدميف وقفوا عمى المنزؿ  أو ،منزؿ عامر 

والرسـ العافى. أو يرحؿ عمى حمار أو بغؿ ويصفيما، ألّف المتقدميف رحموا عمى 
العذاب الجوارى، ألّف المتقّدميف وردوا عمى  لمياهالناقة والبعير. أو يرد عمى ا

. أو يقطع إلى الممدوح منابت النرجس واآلس والورد، ألّف الّطوامىجف األوا
رأى البعض أف  بينما.و (ٕ) "جروا عمى قطع منابت الشيح والحنوة والعرارة ميفالمتقدّ 

البعض  حاوؿالبعض ناقدا اتباعيا تقميديا ،  ورآهقتيبة  بفىناؾ تناقضا في موقؼ ا
األستاذ طو أحمد إبراىيـ أف ابف قتيبة "  رأى فقدأف يفسر ويحمؿ قوؿ ابف قتيبة ، 

موقفا وسطا بيف القدماء والمحدثيف مف حيث بالغة القوؿ ووجودىا عند  وقؼ
ىؤالء وىوالء ، فقد ماؿ إلى القدماء مف حيث طريقتيـ ونيجيـ في القصيدة وجارى 
 " كثيرا مف العمماء والمغوييف في أف ىذه األصوؿ القديمة يجب أال تمس في جوىرىا

 ابف أف يرىحيث  ووضوحاأكثر تحديدا  كافمحمد غنيمي ىالؿ  الدكتورولعؿ  (ٖ)

                                           

 .ٕ٘ص العرب عند المنيجي النقدد. محمد مندور :  (1)
 .ٚٚ،ص ٔج : والشعراء الشعرابف قتيبة :  (2)
 الرابع القرف حتى الجاىمي العصر مف العرب عف األدبي النقد تاريخ:  إبراىيـ أحمد طو (3)

 . ٛ٘ٔص ، الفيصمية:  المكرمة مكة ، اليجري
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مف حؽ الشاعر أف يبدع فيو كما يشاء  جانب:  جانبيفقتيبة نظر إلى النص مف 
وىو جانب األلفاظ والمعاني وجانب آخر ليس مف حقو فيو سوى أف يجاري القدماء 

في  المساواة إلىتيبة " يقصد وال يخرج عف نيجيـ وىو جانب األغراض فابف ق
الحكـ عمى الشعراء ، فقد ينبغ متأخر في غرض مف أغراض الشعر القديمة 
فيساوي المتقدميف أو يسبقيـ ، ولكف ابف قتيبة شأنو في ذلؾ شأف نقاد العرب ػ 
يرى أف عمى المتأخر االقتداء بالمتقدـ في أغراض الشعر العامة وقوالبو في 

لكف الحقيقة .  (ٔ) "د بعد ذلؾ في اختيار األلفاظ وفي المعانيالقصيدة ، ولو أف يجد
أف ابف قتيبة لـ يتحدث عف األغراض جميعيا ولـ ينتقد وجود أغراض جديدة ، 

نما انتقد تعمد مخالفة القوالب القديمة  . أما الدكتور إحساف الغرضنيج نفس  فيوا 
يو ينأى بابف قتيبة عف عباس فيرى في قوؿ ابف قتيبة ىذا رأيا مختمفا تماما ، ف

بؿ يستخمص مف قولو ما يجعمو مجددا محرما لمتقميد ؛ فيقوؿ معمقا  ،االتباعية 
عمى كالـ ابف قتيبة " فميس ثمة أوضح منو في الداللة عمى تحريـ التقميد الشكمي 
حالؿ مواد الحضارة محؿ مواد البداوة في الشعر . ومف ذا الذي ينكر  المضحؾ ، وا 

لحصاف أو الحمار بدؿ الجمؿ وذكر األجاص والتفاح بدؿ الشيح استعماؿ ا أف
أف يجدد بما يناسب عصره ....  لمشاعر ؟ا ػوالعرار ال يكوف تقميدا مستيجنا مضحك

وكأف ابف قتيبة يومئ مف طرؼ خفي إلى أف أبا نواس لـ يصنع شيًئا فني ا في 
عمى نيج القدماء كما  ، إذف فابف قتيبة لـ يأمر الشعراء أف يسيروا(ٕ)دعوتو "  

 منيـيرد  لـالنقاد وعدوه تناقًضا منو ، كما  كثريفيـ مف ظاىر كالمو ، وكما رأى أ
يعبروا عف ذواتيـ  أف، بؿ أراد ليـ  نواسشكمي ا كما فعؿ أبو  ايجددوا تجديدً  أف

ىذا  و ،التي كانت تناسب عصرىا  الفنية اليدهوحياتيـ بعيدا عف الماضي بكؿ تق
                                           

 .ٚٙٔصٜٜٚٔ مصر نيضة:  القاىرة ، الحديث دبياأل النقد:  ىالؿ عنيمي محمد. د (1)
 .ٖٔٔص العرب عند األدبي النقد تاريخ  (2)
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لو إضافة وتعميؽ عمى رأي ابف  كانتو نفسو رأي الدكتور مندور إال أنو الرأي ى
ف كنا نسمـ معو بأف البكاء عمى األطالؿ واستيفاء الصحب  ،قتيبة  فيو يقوؿ : " وا 

وذكر مشقات السفر موضوعات شعرية بطبيعتيا وبخاصة إذا اتصمت بحياة القائميف 
ثوف تجديد ديباجة شعرىـ ومدخؿ مف السخؼ أف يحاوؿ المحد بأنوليا  كما نسمـ 

عند  بالبكاء الدارسعند الرسـ  والبكاءقصائدىـ باستبداؿ المنزؿ العامر بالدمف 
مشيد البيناف ..إلخ . نقوؿ مع أننا نسمـ لو بكؿ ذلؾ إال أننا ال نرى ما يمنع مف أف 

أتى  عندماػ  مثال ػيبدأ الشعراء مدائحيـ بوصؼ القصور كما فعؿ أشجع السممي 
 الرشيد مادًحا في قصر لو بالرقة فقاؿ :

 عميػػػػػػػػػػو تحيػػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػػالـ قصػػػػػػػػػػر
 

 ألقػػػػػػػػت عميػػػػػػػػو جماليػػػػػػػػا األيػػػػػػػػاـ 
 

 سػػػقوؼ المػػػزف دوف سػػػػقوفو قصػػػر
 

 (ٔ)  " فيػػػػو ألعػػػػالـ اليػػػػدى أعػػػػالـ 
 

التقميد واالتباع وأف  ارعند الدكتور مندور أف يخرج األمر عف مس فالميـ
 ة التي يعيشيا الشاعر بكؿ جوانبيا .يكوف تعبيرًا صادقا عف الحياة الحقيقية الحيا

 الشعر أضرب

فعؿ  اابف قتيبة أف يوازف بيف المفظ والمعنى وال ينحاز ألحدىما كم حاوؿ
 الشعر إلى أربعة أضرب ومثؿ ليا : فقسـالجاحظ ،

                                           

 .ٕ٘ص العرب عند المنيجي النقدد. محمد مندور :  (1)



 

  

 

 
                                             سماعيؿ إ . شاذلي عبد الغنيد              في ميزاف النقاد المعاصريف النقديةقتيبة  ابف آراء  

 

ٕٕٜٛ 

 ضرب منو حسف لفظو وجاد معناه، كقوؿ القائؿ فى بعض بنى أمّية : ػٔ
 بػػػػػػؽٌ فػػػػػػي َكفِّػػػػػػِو َخْيػػػػػػُزرَاٌف ِريُحػػػػػػُو عَ 

 

 ِمػػػْف َكػػػؼِّ َأْرَوَع فػػػي عْرِنيِنػػػِو شػػػمـُ  

 

 يْغِضػػػى َحَيػػػاًء وُيْغَضػػػى ِمػػػْف َمَياَبِتػػػةِ 
 

ـُ إالَّ ِحػػػػػػػػػيَف َيْبَتِسػػػػػػػػػـُ    َفمػػػػػػػػا ُيكمَّػػػػػػػػػ
 

 يقؿ فى الييبة شىء أحسف منو. لـ
 أوس بف حجر : وكقوؿ

 أيَُّتَيػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػنَّْفُس َأْجِممػػػػػػػػػى َجَزَعػػػػػػػػػا

 

 إفَّ الَّػػػػػػػػِذي َتْحػػػػػػػػذِريَف َقػػػػػػػػْد َوَقَعػػػػػػػػا 
 

 يبتدىء أحد مرثية بأحسف مف ىذا. لـ
 أبى ذؤيب  . وكقوؿ
ْبَتَيػػػػػػػػػػػػا والَّػػػػػػػػػػػػْنُفس  رَاِغَبػػػػػػػػػػػػٌة إَذا َرغَّ

 

َذا تُػػػػػػػػػَرد إَلػػػػػػػػػى َقِميػػػػػػػػػٍؿ َتْقَنػػػػػػػػػعُ    وا 

 

 العرب. وعف األصمعّى، قاؿ: ىذا أبدع بيت قال الّرياشىّ  احدثن
 حميد بف ثور : وكقوؿ

ةٍ   َأَرى َبَصػػػػِري َقػػػػْد رَاَبنػػػػي َبْعػػػػَد ِصػػػػحَّ

 

 ْسػػػػػػُبَؾ َداًء َأْف َتِصػػػػػػحَّ وَتْسػػػػػػَمَماوحَ  

 

 يقؿ فى الكبر شىء أحسف منو. ولـ
 الّنابغة  : وكقوؿ

ـم َيػػػػػػا ُأَمْيَمػػػػػػَة َناِصػػػػػػبِ   ِكِميِنػػػػػػي ِلَيػػػػػػ
 

 

 وَلْيػػػػػػٍؿ ُأَقاِسػػػػػػيِو َبِطػػػػػػىِء الَكَواِكػػػػػػب 

 

 يبتدىء أحد مف المتقدميف بأحسف منو وال أغرب. لـ
بو فى ىذا الموضع وجو، وستراه ىذا )فى الشعر( كثير، ليس لإلطالة  ومثؿ

 عند ذكرنا أخبار الشعراء.
فى  فائدةلـ تجد ىناؾ  شتووضرب منو حسف لفظو وحال، فإذا أنت فت -ب

 المعنى، كقوؿ القائؿ:
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ػػػا َقَضػػػْيَنا ِمػػػْف ِمًنػػػى ُكػػػؿَّ َحػػػػػاجةٍ   |وَلمَّ

 

 َمػػاِسحُ  وَمسََّح ِباأَلْركػػاِف َمْف ُىوَ  

 اِرى رَحاُلَنػػػاوُشػػدٌَّت عمػػػى ُحػػػْدِب الَمَيػػػ
 

 وال َيْنُظػػػػػُر الَغػػػػػاِدي الػػػػػذي ُىػػػػػَو رَائػػػػػحُ  
 

 َأَخػػػػػػْذَنا ِبػػػػػػَأْطراِؼ اأَلَحاِديػػػػػػِث َبْيَنَنػػػػػػا
 

 وَسػػػػػػاَلْت ِبَأْعَنػػػػػػاِؽ الَمِطػػػػػػىِّ اأَلَبػػػػػػاِطحُ  
 

ف نظرت  ءاأللفاظ كما ترى، أحسف شي ىذه  ما إلىمخارج ومطالع ومقاطع، وا 
وعالينا إبمنا  ركاف،واستممنا األ  ى،من تحتيا مف المعنى وجدتو: ولما قطعنا  أّياـ

 يومضى الناس ال ينتظر الغادى الرائح، ابتدأنا فى الحديث، وسارت المط ،األنضاء 
 في األبطح.
 الصنؼ فى الشعر كثير. وىذا

 قوؿ المعموط  : ونحوه
 ِإفَّ الػػػػػػػذيف َغػػػػػػػَدْوا ُبمِّبػػػػػػػَؾ غػػػػػػػاَدُروا

 

 َوَشػػػػػػاًل ِبَعْيِنػػػػػػَؾ َمػػػػػػا َيػػػػػػزَاُؿ َمِعيَنػػػػػػا 

 

 ْضػػػػػَف ِمػػػػػْف َعَبػػػػػرَاِتِيفَّ وُقْمػػػػػَف لػػػػػيغيَّ 
 

 َمػػػػػاَذا َلِقيػػػػػَت ِمػػػػػَف اْلَيػػػػػَوى وَلِقيَنػػػػػا 

 

 قوؿ جرير: ونحوه
ـُ َعَمػػػػػػْيُكـُ  يػػػػػػا  ُأْخػػػػػػَت َناِجَيػػػػػػَة السَّػػػػػػاَل

 

 َقْبػػػػػَؿ الرَِّحيػػػػػِؿ وَقْبػػػػػَؿ َلػػػػػْوـِ الُعػػػػػذَّؿ 

 

ـُ َأفَّ آِخػػػػػَر َعْيػػػػػدُكـْ   لػػػػػْو ُكْنػػػػػُت َأْعَمػػػػػ
 

 ا لػػػػـ َأْفَعػػػػؿَيػػػػْوـُ الرَِّحيػػػػؿ َفَعْمػػػػُت مػػػػ 
 

 :  وقولو
 َبػػػػاَف الخِمػػػػيُط ولػػػػْو ُطوِّْعػػػػُت مػػػػا َباَنػػػػا

 

 وَقَطُعػػػوا ِمػػػْف ِحَبػػػاِؿ الَوْصػػػؿ َأْقرَاَنػػػا 

 

 إفَّ الُعُيػػػوَف التػػػي فػػػي َطْرِفَيػػػا َمػػػَرٌض 
 

َـّ لػػػػػػـ ُيحيػػػػػػيَف َقػػػػػػْتاَلَنا   َقتَّْمَنػػػػػػَنا ثُػػػػػػ
 

 َيْصػػػَرْعَف َذا الم ػػػبِّ حتػػػى اَل َحػػػرَاَؾ ِبػػػوِ 
 

 ْضػػػػػػَعُؼ َخْمػػػػػػؽ اهلِل َأْركانػػػػػػاوُىػػػػػػفَّ أَ  
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 وضرب منو جاد معناه وقصرت ألفاظو  عنو، كقوؿ لبيد بف ربيعة  : -ج
ـَ َكَنْفِسػػػػػوِ   مػػػػػا َعاتَػػػػػَب الَمػػػػػْرَء اْلَكػػػػػري

 

ػػػاِلحُ    والَمػػػْرُء ُيْصػػػِمُحُو الَجِمػػػيُس الصَّ

 

ف كاف جّيد المعنى والسبؾ فإّنو قميؿ الماء والّرونؽ. ىذا  وا 
 ّنعماف( :النابغة )لم وكقوؿ
 ُحْجػػػػٌف فػػػػي ِحَبػػػػاٍؿ َمِتيَنػػػػةٍ  َخَطػػػػاِطيؼُ 

 

 َتُمػػػػػػػػد  ِبَيػػػػػػػػا َأْيػػػػػػػػٍد إَلْيػػػػػػػػَؾ َنػػػػػػػػَواِزعُ  

 

ولست أرى ألفاظو جيادا وال  ،: رأيت عمماءنا يستجيدوف معناهدأبو محم قاؿ
: أنت فى قدرتؾ عمّى كخطاطيؼ عقؼ يمد بيا، وأنا كدلو دلمعناه، ألّنو أرا نةمبي

 .  داأيضا لست أرى المعنى جي نىعمى أتمد بتمؾ الخطاطيؼ. و 
 الفرزدؽ: وكقوؿ

 والشَّػػػْيُب َيػػػْنَيُض فػػػي الشَّػػػَباب كَأنَّػػػو

 

 َلْيػػػػػػػػٌؿ َيِصػػػػػػػػيُح بَجاِنَبْيػػػػػػػػِو َنَيػػػػػػػػارُ  

 

 ضرب منو تأّخر معناه وتأّخر لفظو -د
 لفظو، كقوؿ األعشى فى امرأة: رمنو تأخر معناه وتأخ وضرب

 كأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحىّ  وفوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

ـُ اليَ    ْطػػػػػػػػػػؿِ َغػػػػػػػػػػَذاُه َدائػػػػػػػػػػ

 

 بػػػػػػػػػرَاٍح َبػػػػػػػػػا بَ كمػػػػػػػػا ِشػػػػػػػػػي
 

 ِرد ِمػػػػػػػػْف َعَسػػػػػػػػؿ النَّْحػػػػػػػػؿ 
 

 :  وكقولو
فَّ ُمػػػػػػػػػػػػػػػْرَتَحال إفَّ   َمَحػػػػػػػػػػػػػػػال  واِ 

 

فَّ في السَّْفِر مػا َمَضػى َمَيػال   واِ 

 

 اهلُل ِبالَوَفػػػػػػػاِء َوِبػػػػػػػْاؿ اْسػػػػػػػتَْأَثرَ 
 

 َحْمػػػػِد َوَولَّػػػػى الَماَلَمػػػػَة الػػػػرَُّجال 
 

ػػػَؿ الَّ  واأَلْرُض   ػمػػػَحمَّاَلػػػٌة لَمػػػا َحمَّ
 

 ُو َوَمػػػػػػا ِإْف تَػػػػػػُرد  مػػػػػػا َفَعػػػػػػاَل ػػػػػػػ 
 

 ػَترَاَىػػػػا َكِشػػػػْبِو َأْرِدَيػػػػِة اْلػػػػ َيْومػػػػاً 
 

 َعْصػػػػػب وَيْومػػػػػًا َأِديُمَيػػػػػا َنِغػػػػػاَل  
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 الشعر منحوؿ، وال أعمـ فيو شيئا يستحسف إاّل قولو: وىذا
 واَل  ىَّ َخْيػػػػػػَر َمػػػػػػْف َيْرَكػػػػػػُب اْلَمِطػػػػػػ َيػػػػػػا

 

 َيْشػػػػػَرُب َكْأسػػػػػًا ِبَكػػػػػؼِّ َمػػػػػْف َبِخػػػػػاَل  

 

كّؿ شارب  يشرب بكّفو، وىذا ليس ببخيؿ فيشرب بكّؼ مف بخؿ. وىو  فّ أ يريد
 معنى لطيؼ.
 الخميؿ بف أحمد العروضى: وكقوؿ
 الَخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَط َتَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّعْ  ِإفَّ 

 

 َفِطػػػػػػػػػػػػْر ِبػػػػػػػػػػػػَداِئَؾ َأْوَقػػػػػػػػػػػػػعْ  

 

 َجػػػػػػػػػػػػػػَواٍر ِحَسػػػػػػػػػػػػػػافٌ  َلػػػػػػػػػػػػػػْواَل 

 

 ُحػػػػػػػػػػوُر اْلَمػػػػػػػػػػَداِمع َأْرَبػػػػػػػػػػعْ  

 

ـ    الَبِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَف وَأْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَما ُأ

 

 َبػػػػػػػػػػػػػػػػػاُب وَبػػػػػػػػػػػػػػػػػْوَزعْ ٌء والرَّ  

 

 َلُقْمػػػػػػػػػػػػػُت ِلمرَّاِحػػػػػػػػػػػػػِؿ اْرَحػػػػػػػػػػػػػؿْ 

 

َذا بػػػػػػػػػػػػػػػػدا َلػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ َأْو َدعْ   ِِ 

 

. وكذلؾ أشعار العمماء، ليس فييا الصنعة يءالتكّمؼ رد فالشعر بي وىذا
وشعر ابف المقّفع، وشعر الخميؿ،  ،عف إسماح وسيولة، كشعر األصمعى ءشىء جا

 الشعر.ولو لـ يكف فى ىذا راثرىـ شعخال خمؼ األحمر، فإّنو )كاف( أجودىـ طبعا وأك
انقسمت رؤية النقاد أيًضا حوؿ تقسيـ  وقد.(ٔ) لكفاه "« بوزع»و « أـ البنيف»إال 

الدكتور إحساف عباس ذكر التشابو  أف عفأف تحدثنا  سبؽابف قتيبة لمشعر ، وقد 
 بيف الجاحظ وابف قتيبة في كوف كؿ منيما يجعؿ الجودة مقياسا لمشعر ، لكنو رأى
 ؽأف " االعتداؿ عند ابف قتيبة قد بسط ظمو عمى نظرتو عامة ، ومف أبيف الفرو

انحاز الجاحظ إلى  مابينيما اختالفيما في النظرة إلى مشكمة المفظ والمعنى ، فبين
ف أمثمة ابف قتيبة ػويستشؼ م(ٕ)ذىب ابف قتيبة مذىب التسوية "   ،جانب المفظ 

                                           

 .٘ٙ:ٔٚ،ص ٔج والشعراء الشعرابف قتيبة :  (1)
 .ٚٓٔ ص العرب عند األدبي النقد تاريخد. محمد زغموؿ سالـ :   (2)
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أما الدكتور  (ٔ)ة "  ػػعرية مثمما يعني الحكمأف المعنى عنده قد يعني الصورة الش
بيف المفظ  وفمحمد غنيمي ىالؿ فبعد أف ذكر بشر بف المعتمر وعده ممف يسو 

والمعنى  قاؿ :" وممف يسوي بيف المفظ والمعنى كذلؾ ابف قتيبة ، فخير الشعر 
ور ما لـ يره نقاد آخروف فالدكتور مند وىذا(ٕ) ما حسف لفظو وجاد معناه "  هعند

أنو رأى  أوليمايرى أف ابف قتيبة انحاز لمفظ واستنبط مف تقسيـ ابف قتيبة أمريف : 
" أف المفظ في خدمة المعنى ، وأف المعنى الواحد يمكف أف يعبر عنو بألفاظ مختمفة 

مف معنى "  شعرال مف، وثانييما أنو البد لكؿ بيت  اآلخريحمو بعضيا ويقصر 
ثمة التي ذكرىا ابف قتيبة ظير لو أنو " يقصد بالمعنى وبعد أف راجع الدكتور األم(ٖ)

 إلى أحد أمريف : 
 .ػ فكرة ٔ
 أنوويستدؿ عمى ارتباط المعنى بالفكرة عند ابف قتيبة (ٗ)ػ معنى أخالقي "  ٕ

           لـ يجد طائؿ معنى في أبيات " ولما قضينا مف منى كؿ حاجة "  ، فاألبيات 
نما ىي ت أف  لجرجانيرائع ، استطاع عبد القاىر ا فنيصوير ال تحمؿ أية فكرة وا 

يدرؾ جمالو فيما بعد ، ويدؿ عمى ما فيو مف صور أخاذة وخصوًصا الشطر األخير 
تمؾ نابعة عف رؤيتو  ندورالدكتور م ،ونظرة(٘)"وسالت بأعناؽ المطي األباطح .." 

منيجي عند العرب " النقد ال كتابوفصؿ فييا كثيرًا في  التيالنقدية في تمؾ المرحمة 
تمخيصيا في كتابو " في الميزاف الجديد " حيث يقوؿ: " وليس مف شؾ  نجد" والتي 

                                           

 .ٛٓٔـ : تاريخ النقد األدبى عند العرب ص محمد زغموؿ سال  (1)
 . ٕٕ٘ص الحديث األدبي النقدد. محمد غنيمي ىالؿ :  (2)
 .ٖٖ،ٕٖص العرب عند المنيجي النقدد. محمد مندور :  (3)
 .ٖٗص السابؽ  (4)
 .ٖ٘، ٖٗص السابؽ  (5)
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كبير منو إلى خصائص  نبفي أف سر الخمود لمكثير مف عيوف األدب يرجع جا
مندور في تمؾ المرحمة مف حياتو النقدية كاف ينحاز لمفظ  فالدكتو (ٔ) الصياغة "

أف تقسيـ ابف قتيبة وجعمو قسما لما جاد  الحقيقةػ  اأيضً  لكفعمى حساب المعنى ، 
أو  لفاظمعناه وقصر لفظو وبعض األمثمة التي ذكرىا تبيف لنا أنو لـ ييمؿ األ 

تشكؿ المعنى وتزيد  التييجعميا مجرد خدـ لممعنى وتكشؼ لنا أف الصورة الشعرية 
ا فال يريد ليذه ألنو يسوي بينيم لكفليا أىميتيا عنده ،  تأثيرهمف جمالو وقوة 

 يكوف ال أو أوفكرية خمقية أوالصورة أو لأللفاظ أف تكوف بال غاية تأثيرية نفسية 
الغايات  مف، كما ال يريد لمنصوص أف تكوف لغاية  لقارئفييا مف الجدة ما يمتع ا

و ػيجذب ليا وجداف وفكر المتمقي ، ى الذيلمجماؿ األسموبي والتصويري  ومفتقدة
) الجماؿ األسموبي الذي عبر عنو باأللفاظ والغاية أي  تالحميفممًعا  اػيدىمير 

قوؿ الشاعر " ولما  ثؿيكوف مصيًبا في رؤيتو لبعض النصوص م الالمعنى ( ولعمو 
ىذا ال يبرر ىذا  لكفقضينا مف منى كؿ حاجة " ولعمو لـ يمعف فييا التأمؿ ، 
صريف ، ومف ىؤالء مف اليجـو الذي تعرض لو ابف قتيبة عمى يد بعض النقاد المعا

يقوؿ  ،جعؿ منطمقو لميجـو رأي الدكتور مندور في تقسيـ ابف قتيبة لمشعر 
الدكتور محمد زكي العشماوي " وبدراستنا الشواىد التي تمثؿ بيا ليذا النوع نرى أف 

الشعر ذا معنى إال إذا اشتمؿ عمى حكمة أو مثؿ أو فكرة فمسفية  عتبرقتيبة ال ي ابف
قي أما ما عدا ىذا مف مجرد التصوير لحالة نفسية أو التعبير عف أو معنى أخال

 (ٕ)  .""الثعمى ىذا أمثمة القسـ الث ليمناموقؼ نفسي إنساني فال يعد عنده معنى ود

                                           

 ،ٕٗٓٓوالنشر لمطباعة مصر نيضة دار:  ،القاىرة الجديد الميزاف في:  مندور محمد (1)
 .ٓ٘ص

 العربية النيضة دار:  بيروت والحديث، القديـ بيف األدبي النقد قضايا:  العشماوي زكي محمد (2)
 . ٕٓٛص ،ٜٚٚٔ
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ب ػيجي ؟ماذا نفعؿ في أبيات تحمؿ ىذا التعبير عف الموقؼ اإلنساني  لكف
وؿ أوس بف ػػي قػػيبة فالدكتور العشماوي  :" وأغمب الظف أف الذي أعجب ابف قت

  حجر :
 الػػػػػػػػػنفس أجممػػػػػػػػػي جزعػػػػػػػػػا أيتيػػػػػػػػػا

 

 إف الػػػػػػػػذي تحػػػػػػػػذريف قػػػػػػػػد وقعػػػػػػػػا 

 

رائعا في  يقااستطاع الشاعر أف يحققيا تحق سيةىو التعبير عف حالة نف ليس
عمى موت صاحبو والموعة  زعكمماتو البسيطة عندما أشاع اإلحساس بالج

ا طويال ، فيو مشفؽ عمى نفسو الفراؽ الذي ظؿ يشغؿ ذىف الشاعر أمد ذلؾلفراقو.
فييا الموت صاحبو منو .  ويختطؼالتي يبمغ فييا القضاء أجمو  محظةتمؾ ال مف

أحسف الشاعر التعبير  يوالذ ،ىذا الترقب المرير الممزوج باإلشفاؽ والقمؽ والخوؼ
الظف أف ابف قتيبة لـ يعجب  أغمبعنو بقولو :" إف الذي تحذريف قد وقعا " نقوؿ ، 

نما الذي أعجبو فييا أنيا حممت حقيقة مف حقائؽ في ال بيت بيذه المشاعر كميا وا 
مف مجرد  االنفس ، وىي عجز اإلنساف العاجز أماـ قوة الموت ، ونسي ما عدا ىذ

 ىذا. (ٔ) ر لفقدانو صاحبو"ػيمأل قمب الشاع يالذ الالذعالتعبير عف معنى الحزف 
يو ابف قتيبة لحظة استشياده بالبيت بناه ر فػلما كاف يفك والتوقعالتفسير والتحميؿ 

كرر مرتيف " أغمب الظف " لكننا نراه رغـ ذلؾ  فيو ؛الدكتور العشماوي عمى ظف 
:" ليس لدينا مف شؾ الدكتور يقوؿ ،ما يراه يقينا ال شؾ فيو  ذلؾيبني عمى ظنو 

ىي  عنده المعنىإذف ، بعد دراسة الشواىد التي تمثؿ بيا ابف قتيبة مف أف كممة 
الطرائؼ النادرة أما مجرد  أواألفكار الفمسفية والخمقية الخاصة أو التصورات الغريبة 

 فابف(ٕ) التصوير الفني لحالة نفسية أو شعورية خاصة فميس مف المعنى في شيء"
قتيبة رغـ استشياده بمثؿ بيت أوس الذي  يحمؿ زخما مف المشاعر النفسية إال أف 

                                           

 .ٕٔٛص:  السابؽ  (1)
 .ٕٔٛ ص والحديث القديـ بيف األدبي النقد قضاياد. محمد زكي العشماوي :  (2)
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في دائرة "أغمب  نضعوة ، وعمينا أف نفترض ذلؾ وأف الذي أعجبو فييا تمؾ الحكم
الذي أعجب  مابنا إلى نتيجة ال تقبؿ الشؾ ، لنسأؿ بعد ذلؾ :  ؿالظف " الذي يص

 :  النابغةابف قتيبة في قوؿ   
 ليػػػػػػـ يػػػػػػا أميمػػػػػػة ناصػػػػػػب كمينػػػػػػي

 

 وليػػػػػػؿ أقاسػػػػػػية بطػػػػػػيء الكواكػػػػػػب 
 

 أىممو الدكتور العشماوي ولـ يشر إليو ؟ والذي
قدرة الشاعر  ىوإلى جماؿ ألفاظو  ضافةأف أغمب الظف أنو أعجبو إ ىنا أرى

ذا استعرنا تعبير الدكتور العشماوي  مىع تجسيد مشاعر القمؽ والحزف والخوؼ وا 
ال فإف البيت ال  فيو " ىذا الترقب المرير الممزوج باإلشفاؽ والقمؽ والخوؼ " وا 

 ،أو حقيقة مف حقائؽ النفس . سفيايحمؿ معنى فم
عدد مف النقاد أف ابف قتيبة بنظرتو تمؾ قد فصؿ الشكؿ عف  رأىوقد 
ىناؾ ما ىو  فميسومف ىؤالء أيًضا الدكتور العشماوي الذي يقوؿ :" ،المضموف 
التقريرية مف نقد ابف قتيبة  الحسابيةبالمنطؽ ، وبالنزعة اإلحصائية  اأكثر تأثر 

ًدا ػػمفظ والمعنى معتملمشعر ، حيف أخضع الشعر لمقسمة الحادة الصارمة بيف ال
 ا "ػا منو سابقً ػا حذرنػطريًقا ومنيًجا ضارًبا عرض  الحائط بكؿ م منطقيال الحصر

ذا  الذيالكاعوب  عمىبف  عيسىوال أجد ىنا ردا أبمغ مف رد الدكتور  ،(ٔ) يقوؿ :"وا 
الفصؿ  ،  اأخذوا عمى ابف قتيبة مثؿ ىذ اصريفكاف غير قميؿ مف الدارسيف المع

ى أنو مف غير اإلنصاؼ أف نحاكـ السابقيف بقوانيف عصرنا ، مغفميف عامؿ فإننا نر 
الزماف ومالو مف تأثير في تاريخ األفكار والمبادئ ، بؿ يجد المرء نفسو أميؿ إلى 
تسجيؿ تفوؽ البف قتيبة في ىذه الفكرة التجاىو بالنقد العربي مف النظرة الجزئية 

                                           

 .ٕٚٚص السابؽ :  (1)
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كاف ىدؼ ابف قتيبة أف يكوف موضوعي ا ،  لقد(ٔ) إلى ضرب ما مف النظرة الشمولية 
 قدرةتساوي بيف قيمة المفظ ومالو مف  بطريقةوأف يحؿ تمؾ اإلشكالية التي ظيرت 

 مبدعال يسعىالرسالة التي  أوتأثيرية في عقؿ ووجداف المتمقي وبيف قيمة المعنى 
ف جدة المعاني مطروحة في الطريؽ ، بؿ تتفاضؿ بما ليا م فميست ا،إلى توصيمي
كؿ ما  ييانرى أف األلفاظ قد تتوافر ف وقدعمى تحقيؽ الغاية اإلبداعية ،  ،وبقدرتيا

ال نجد في المعاني تمؾ الجدة التي تزيد مف  لكننايضفي عمييا التألؽ واإلنسيابية 
 النص . بروعةإحساس المتمقي 

 والتكلف  الطبع قضية
 الشعراء وعفعر ابف قتيبة في أكثر مف موطف عف التكمؼ في الش تحدث

. الصنعة ءالشعر بيف التكمؼ ردي وىذا"  خميؿالمتكمفيف ، فقاؿ بعد أف ذكر شعر ال
وكذلؾ أشعار العمماء، ليس فييا شىء جاء عف إسماح وسيولة ، كشعر 

)كاف( أجودىـ  والخميؿ، خال خمؼ األحمر، فإن شعرو  ع،األصمعى، وشعر ابف المقف
ـّ البنيف»ى ىذا الشعر إال طبعا وأكثرىـ شعرا. ولو لـ يكف ف اه " ػػلكف« بوزع»و « أ

ف كاف جّيدا محكما فميس بو خفاء عمى ذوى (ٕ) وقاؿ :" والمتكّمؼ مف الشعر وا 
العناء، ورشح الجبيف،  ةالعمـ، لتبّينيـ فيو ما نزؿ بصاحبو مف طوؿ التفكر، وشد

 غنى عنو " وكثرة الضرورات، وحذؼ ما بالمعانى حاجة إليو، وزيادة ما بالمعانى
فى الشعر أيضا  ؼالتكم وتتبيفأيًضا :"  وقاؿلذلؾ مجموعة مف األمثمة  وضرب(ٖ)

غير لفقو، ولذلؾ قاؿ عمر بف  ىبأف ترى البيت فيو مقرونا بغير جاره، ومضموما إل

                                           

 ، العربي األدب نظرية إلى مدخؿ العرب عند النقدي يرالتفك:  الكاعوب عمى بف عيسى (1)
 .٘٘ٔص الفكر، دار:  دمشؽ

 . ٔٚص والشعراء الشعرابف قتيبة : (2)
 .ٜٛص شعر والشعراءالابف قتيبة :  (3)
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: ألنى أقوؿ البيت وأخاه، اؿلجأ لبعض الشعراء: أنا أشعر منؾ، قاؿ: وبـ ذلؾ؟ فق
ىو وصفو لمشعر المتكمؼ ، فبماذا وصؼ  اىذ(ٔ)"  وعموألنؾ تقوؿ البيت وابف 

الشعراء المتكّمؼ والمطبوع  :فالمتكّمؼ ىو  ومفالشعراء المتكمفيف ؟ لقد قاؿ : " 
الذى قّوـ شعره بالثّقاؼ، ونّقحو بطوؿ التفتيش، وأعاد فيو النظر بعد النظر، كزىير 

ا  )مف الشعراء( عبيد والحطيئة. وكاف األصمعّى يقوؿ: زىير والحطيئة وأشباىيم
الشعر، ألنيـ نّقحوه ولـ يذىبوا فيو مذىب المطبوعيف. وكاف الحطيئة يقوؿ: خير 

 .(ٕ) " ػحّكؾالشعر الحولّى المنقح الم
المطبوعيف مف الشعراء يقوؿ:" والمطبوع مف الشعراء مف  عف دثيتح وعندما

قافيتو،  فاتحتوى سمح بالشعر واقتدر عمى القوافى، وأراؾ فى صدر بيتو عجزه، وف
ذا امتحف لـ يتمعثـ ولـ يتزح ،عمى شعره رونؽ الطبع ووشى الغريزة نتوتبي  " ()روا 

يقوؿ األستاذ  ، المعاصريفنقد النقاد  تأثار  تياابف قتيبة ىذه مثؿ سابق وأقواؿ(ٖ)
طو أحمد إبراىيـ " والظاىر أف ابف قتيبة يضع الطبع في الشعر بمعنى االرتجاؿ وأف 

المرتجؿ الذي يقاؿ عمى البديية دوف  عمىلمطبوع يكاد يكوف قاصرًا عنده الشعر ا
لمواقع ولإلنصاؼ ،  مجاوزةإعداد ، فمف أعد الشعر ونقحو كاف متكمًفا ، وتمؾ 

عداد ، وقمما يكوف الشعر  صناعةفالشعر  ككؿ الصناعات تحتاج إلى مرانة وا 
خالؼ قوؿ ابف قتيبة عف المطبوع أف ىذا القوؿ ي والحقيقة(ٗ) " رائعاالمرتجؿ قوي ا 

                                           

 .ٜٓص سابؽال (1)
 .ٛٚ ص سابؽال (2)
)) التََّزّحر وكذلؾ دة،ش أو عمؿ عند بأنيف النَّفس إخراج وىو َزِحيرًا، َيْزَحرُ  َزَحرَ : الميث قاؿ 

 (ٕٚٓصٗج: المغة تيذيب)

 .ٜٔ ص  والشعراء الشعرابف قتيبة :  (3)
 الرابع القرف حتى الجاىمي العصر مف العرب عند األدبي النقد تاريخ:  طو أحمد إبراىيـ (4)

 .ٙ٘ٔ ص اليجري
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قاؿ قبؿ ذلؾ  فقدبؿ إف األستاذ طو أحمد إبراىيـ قد خالؼ نفسو  ،مف الشعراء 
الكالـ : "ولـ يذكر ابف قتيبة أمارات الشعر المطبوع ولكنيا تؤخذ ضمنا مما سبؽ ، 

عمى المطبوعيف مف الشعراء فالشعر المطبوع ىو الذي صدر عف نفس  موومف كال
عف سميقة ، ووفؽ الشاعر فيو إلى اإلبانة المصقولة  وانبعثقوؿ ، تجد ما ت

المطبوع ألف مياديف الطبع  عرالواضحة . عمى أف مف الصعب تحديد أمارات الش
مرتجؿ توجد فيو تمؾ السمات  عرفيؿ كؿ ش (ٔ)والشعور والجودة فسيحة متنوعة "  

اىيـ استشؼ مسألة ربط ولعؿ األستاذ طو أحمد إبر  ؟أشار إلييا ابف قتيبة  تيال
 والتيالشعر المطبوع بالشعر المرتجؿ مف استشيادات ابف قتيبة بقصائد مرتجمة  

 يقوؿالنص  أنيىلكننا نالحظ أنو بعد أف و المطر  في مطيرمنيا  قصيدة ابف 
وىذا (ٕ)كثير الوشى لطيؼ المعانى "  ،الشعر، مع إسراعو فيو كما ترى  وىذا:"

 في تعجبو  إعجابي الحكـ عمى القصيدة ػ يظير أنو محؿ القوؿ ػ مع اختالفنا ف
مثؿ ىاتيف  تفقد ماإذا جاءت مع السرعة فإنيا غالبا  القصيدةآف ، وذلؾ ألف 
مع مالحظة أف ذلؾ لـ يكف في  ػسمات الشعر المطبوع  مف ىماالسمتيف المتيف 

 بعض العصر الجاىمي الذي كانت أكثر قصائده ارتجاال ػ ثـ إف ابف قتيبة يصؼ
 مثؿالطبع ليـ في أغراض أخرى  وخيانةبجودة الطبع في أغراض بعينيا  شعراءال

وىاجرة  رمؿالناس تشبييا، وأجودىـ تشبيبا، وأوصفيـ ل أحسفذي الرمة الذي ىو "
يقؿ لنا  ولـ(ٖ) فإذا صار إلى المديح واليجاء خانو الطبع " ة،وفالة وماء وقراد وحي

فييا ، بينما كانوا  حسنواالتي أ األغراضا يرتجموف قتيبة وال غيره أنيـ كانو  ابف
ينقحوف األغراض التي تخمفوا فييا ويعدونيا إعداًدا ، وىذا ال يمنع أف ابف قتيبة 

                                           

 .ٙ٘ٔ ص السابؽ   (1)
 .ٖٜ ص والشعراء الشعرابف قتيبة :  (2)
 .ٜ٘ ر والشعراءابف قتيبة :الشع (3)
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كاف يزيد إعجابو بالشعر المرتجؿ إذا وجد فيو السمات التي ذكرىا في الشعر 
المطبوع إذا  يرى أف الشاعر وكافأخطأ في نقده التطبيقي أو أصاب ػ  ػالمطبوع 

لكف ما كاف الشعر  ،امتحف ػ نالحظ ىنا الشرط ػ إذا امتحف لـ يتمعثـ ولـ يتزحر
أحمد  األستاذالمطبوع عنده قاصرًا عمى الشعر المرتجؿ . وقد وافؽ الدكتور مندور 

طو إبراىيـ في رأيو ، فقد قاؿ : " نالحظ أف ابف قتيبة قد خمط في كؿ قسـ مف 
 شعر إلييما بيف أمريف مختمفيف كؿ االختالؼ : القسميف المذيف يرد ال

عادة النظر بعد  وبيفبيف التكمؼ  ػٔ تقويـ الشعر وتثقيفو بطوؿ التفتيش وا 
 النظر كما كاف يفعؿ زىير والحطيئة .

الطبع واالتجاؿ حتى لكأنو يظف أف الشعر المطبوع ىو الشعر المرتجؿ  بيف ػٕ
الفيـ لكالـ ابف قتيبة  وىذا ،(ٔ) لؾ " ، وفي األمثمة التي يوردىا ما يدؿ عمى ذ

اتخذه عدد غير قميؿ مف النقاد الذيف عبروا بتعبيرات ال تختمؼ كثيرا عف تعبيرات 
يقوؿ الدكتور محمد زغموؿ سالـ :  فمثال ،األستاذ أحمد طو إبراىيـ والدكتور مندور 

األصمعي  وكأنو يجاري ،" ونستشؼ مف ىذه العبارة عدـ فصمو بيف التكمؼ والصنعة
النظر األصح  كففي القوؿ بقبح التكمؼ ويعتبر زىير والحطيئة مف المتكمفيف ، ول

بيف الصنعة والتكمؼ ، إذ في  بعيدإلييما يعتبرىما مف الصانعيف المثقفيف ، ففرؽ 
 لـلكننا  (ٕ)الصنعة قدرة وحنكة وجماؿ وفي التكمؼ قصور وعدـ اكتماؿ وقبح "  

جية النظر تمؾ ، فيذا ىو الدكتور محمد عمى أبو نعدـ مف النقاد مف يرفض و 
في الشعر عند ابف قتيبة غير الذي  كمؼحمدة في كتابو  يقوؿ :" إف مصطمح الت

وطوؿ فيو وعرض .... فالتكمؼ في ىذه القرينة ىو طوؿ  مندورفيمو الدكتور 
مع التفكر وشدة العناء ورشح الجبيف أو بكالـ آخر مغالبة الطبع وكد القريحة ، و 

                                           

 .ٜٖص العرب عند المنيجي النقدد. محمد مندور :   (1)
 .ٓٗٔ ص اليجري الرابع القرف حتى والبالغة النقد تاريخد. محمد زغموؿ سالـ :   (2)
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ذلؾ يبقى التكمؼ حسب مفيـو ابف قتيبة عند زىير والحطيئة والفرزدؽ في دائرة 
الشعر الجيد المحكـ . أما التكمؼ الذي فيمو الدكتور مندور وأطاؿ في شرحو فيو 

أصال ، ولـ يدخؿ في  االبيرج المرذوؿ والتصنع المعيب الفاسد ، وىذا ليس شعر 
شعار التي اختارىا وأثبتيا في كتاب الشعر الشعر عند ابف قتيبة في سائر األ ادعد

يستند إلى أسس منطقية وقراءة  كالـ( دةحم أبوالدكتور ) وكالـ(ٔ)والشعراء " 
أف الدكتور إحساف عباس  أظفأنني  ةفاحصة لكتاب الشعر والشعراء ، لكف الحقيق

في  أبدعقرأوا قوؿ ابف قتيبة بعناية ووعي شديديف لذلؾ  الذيفكاف أكثر النقاد 
فقد الحظ الدكتور  ،الكشؼ عما يمكف أف نقوؿ إنو أمر محير في رأي ابف قتيبة 

)بفتح الالـ (  ؼإحساف أف ىناؾ فرًقا عند ابف قتيبة بيف وصؼ الشعر بأنو متكمَّ 
ىذا الفرؽ إلى قمة المصطمح  وعزاووصؼ الشاعر بأنو متكمِّؼ )بكسر الالـ ( 

خفي عمى الدارسيف  وقدور إحساف :" في عصر ابف قتيبة ، يقوؿ الدكت النقدي
قتيبة جعمتو يستعمؿ المفظتيف  بفالمحدثيف أف قمة " المصطمح النقدي " لدى ا

بمدلوالت مختمفة، فالتكمؼ حيف يكوف وصفًا لمشاعر مختمؼ عف " التكمؼ " حيف 
وتعني  -بكسر الالـ  -" متكمؼ "               يكوف وصفًا لمشعر، تقوؿ شاعر 

( اءقتيبة: " فالمتكمؼ )مف الشعر  بفوؿ اػػ" وليذا يق عنقوؿ إنو " صان فحي ما نعنيو
بطوؿ التفتيش وأعاد فيو النظر بعد النظر كزىير  قحوىو الذي قـو شعره بالثقاؼ ون

شعر زىير والحطيئة أو يراىما دوف  ذؿوالحطيئة؟ "  . وال نظف أف أبف قتيبة يستر 
بفتح الالـ  -قمت " شعر متكمؼ "  فإذا.مف يسمييـ " الشعراء المطبوعيف ....

عنيت ظيور " التفكر وشدة العناء ورشح الجبيف وكثرة الضرورات  -المشددة 
وىذا يقابؿ ما  ،ما بالمعاني غنى عنو "  زيادةوحذؼ ما بالمعاني إليو حاجة و 
                                           

 دار:  عماف ، العرب عند المنيجي النقد لكتاب الحضاري العبور في:  حمدة أبو عمى محمد (1)
 .٘٘ٔ،صٜٕٓٓ عمار
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نسميو " رداءة الصنعة " وليس كذلؾ شعر المنقحيف أمثاؿ زىير والحطيئة، عمى أف 
 (ٔ)"  -في رأي أبف قتيبة  -لمتكمؼ مف الشعر قد يكوف جيدًا محكمًا بعض ا

قتيبة يذكر سمة  فابف ،استشؼ أيضا الدكتور إحساف مف كالـ ابف قتيبة أمرا ميما 
أخرى مف سمات التكمؼ " وتمؾ السمة " أف ترى البيت مقرونًا بغير جاره ومضموماً 

ريؽ إلى الوحدة الكمية في القصيدة إلى غير لفقو " وىذا مقياس ىاـ ألنو أوؿ الط
عامة، وفقداف " القراف " بيف األبيات ليس مف صفات شعر المنقحيف، ومف ثـ 
يتضح لنا تمامًا أف لفظة المتكمؼ إذا اقترنت بالشاعر عنت شيئًا متميزًا عف معناىا 

شؾ أف مالحظات الدكتور إحساف في غاية  وال(ٕ) وع مف الشعر "ػحيف يوصؼ بيا ن
متناقًضا في أقواؿ ابف قتيبة ، كما  أويعد غامًضا  كاف ماقة وىي تكشؼ عالد

 تكشؼ عف بعض مف تطور رؤى ابف قتيبة  .
 قتيبة والرؤية النفسية ابن

نظر ابف قتيبة إلى الدوافع النفسية التي تبعث عمى كتابة الشعر والربط بيف  
 ثاؿ: "ولمشعر دواع تحالنفس فق عمىجودة الشعر وبيف قوة تمؾ الدوافع وسيطرتيا 

الشراب، ومنيا  ومنياومنيا الشوؽ ،  ،البطيء، وتبعث المتكمؼ منيا الطمع 
.ورؤيتو تمؾ نبعت عف مالحظتو ألقواؿ بعض الشعراء التي (ٖ) الطرب ومنيا الغضب"

 وعمىتشرح دوافعيـ وأحواليـ النفسية التي يتفجر مف معينيا تيارات اإلبداع 
لمحطيئة: أي الناس أشعر؟  فأخرج  قيؿما يعتقدوف، فقد " أساسيا تتحقؽ الجودة ك

كأنو حية، فقاؿ: ىذا إذا طمع. وقاؿ أحمد بف يوسؼ الكاتب ألبي  قاً لساًنا دقي
 أشعر ،كاتب البرامكة  يعني ،يعقوب الخريمي: مدائحؾ لمحمد بف منصور بف زياد 

                                           

 .ٜٓٔ ص العرب عند األدبي النقد تاريخزغموؿ سالـ : د. محمد  (1)
 .ٓٔٔ ص السابؽ : (2)
 .ٜٚص والشعراء الشعرابف قتيبة :  (3)
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ٕٖٛٗ 

ف اليـو نعمؿ عمى مراثيؾ فيو وأجود؟ فقاؿ: كنا يومئذ نعمؿ عمى الرجاء، ونح فم
 (ٔ) "بعيدالوفاء، وبينيما بوف 

ىذا المنطمؽ النفسي وجو ابف قتيبة نقده لشعر الكميت، محاواًل تفسير  ومف
تمؾ الظاىرة الغريبة التي تتمثؿ في قوة شعره في مدح األموييف رغـ أنو شيعي 
و اليوى، فقاؿ: "وىذه عندي قصة الكميت في مدحو بني أمية وآؿ أبي طالب فإن

كاف يتشيع وينحرؼ عف بني أمية بالرأي واليوى وشعره في بني أمية أجود منو في 
يثار النفس لعاجؿ الدنيا عمى  الطالبييف، وال أرى عمة ذلؾ إال قوة أسباب الطمع وا 

 .(ٕ) " آجؿ اآلخرة
إذف يقوى بقوة المحرؾ النفسي ويضعؼ بضعفو، يقوؿ الدكتور  فاإلبداع

بنا التذكر إلى أف األصمعي عندما عمؿ التفاوت في  إحساف عباس :" وىنا يعود
شعر حساف نسب ذلؾ إلى الموضوع، ولما عرض لو ابف سالـ نسب ذلؾ إلى 

في  نفسيقتيبة فإنو ذىب إلى التعميؿ ال بفالقائميف )أي االنتحاؿ(، أما ا ؼاختال
الذي ذلؾ، ولعمو كاف في ىذا أدؽ فيمًا لمطبيعة اإلنسانية مف صاحبيو، فالشاعر 

يقوؿ بحافز الرجاء والوفاء، يعتمد التفاوت في شعره عمى تفاوت قوة الحافزيف لديو 
قتيبة  ال يكتفي بذلؾ، بؿ يعرض لألجواء التي ينطمؽ في ظالليا  وابف (ٖ) " 

تييئ نفسية المبدع وتؤىميا لمحظات التي تتالقح فييا األفكار  تياإلبداع، وال
 والمشاعر.
فييا قريبو، ويستصعب )فييا( رّيضو.وكذلؾ الكالـ  يبعدتارات  ولمشعر" 

عمى الكاتب األديب وعمى  روالمقامات والجوابات، فقد يتعذ ؿالمنثور فى الرسائ

                                           

 .ٜٚص السابؽ (1)
 . ٓٛ ص السابؽ (2)
 .ٔٔٔص  العرب عند األدبي النقد تاريخد. محمد زغموؿ سالـ :  (3)
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ٕٛٗٗ 

. وال يعرؼ لذلؾ سبب ، إاّل أف يكوف مف عارض يعترض عمى الغريزة الخطيب ميغالب
يـ( ، الفرزدؽ يقوؿ: أنا أشعر تميـ )عند تم وكافمف سوء غذاء أو خاطر غـ 

مف قوؿ بيت.ولمشعر أوقات يسرع  عمىّ  أسيؿ رسأتت عمّى ساعة ونزع ض اوربم
تغّشى الكرى، ومنيا صدر  قبؿ فييا أتّيو، ويسمح )فييا( أبّيو. منيا أّوؿ الميؿ

النيار قبؿ الغداء، ومنيا يـو شرب الدواء، ومنيا الخموة فى الحبس  
 (ٔ) .ئؿ الكتاب "والمسير.وليذه العمؿ تختمؼ أشعار الشاعر ورسا

                 فقد تحدث بشر  ،األوقات  فيكف ابف قتيبة ىو أوؿ مف تحدث ع ولـ
فييا نفس األديب فقاؿ :" خذ مف نفسؾ ساعة  تتييأ التيبف المعتمر عف األوقات ا

جابتيا إياؾ، فإف قميؿ تمؾ الساعة أكـر جوىرا، وأشرؼ حسبا،  نشاطؾ وفراغ بالؾ وا 
 (ٕ) ."اءماع، وأحمى في الصدور، وأسمـ مف فاحش الخطوأحسف في األس

وقد رفض الدكتور مندور رأي ابف قتيبة في االنفعاالت النفسية ودورىا في  
تييئة النفس لمشعر فقاؿ " وإليضاح ما في النص مف خمط يجب أف ننظر في 

 ومراحمو وضروبو والثابت أف الشراب والطرب والغضب والطمع بيحقيقة الخمؽ األد
تخمؽ شعرًا ساعة احتداميا فاالنفعاؿ القوي يعقد  ال واالنفعاالت اعروكافة المش

 الشعر إال بعد أف يصحو يقوؿال  فالشاعرويشؿ الفكر ويشغمنا عما عداه . ،المساف
وقد  الخمؽالشراب وييدأ بعد الغضب ، إذ تصفو عندئذ قريحتو ويستطيع  مف

ذف فيو ال يقوؿ إال انفعاالتو رواسب عقمية محتفظة بح تاستقر  رارة الشعور كامنة وا 
الرد عمى ذلؾ بأف ابف قتيبة لـ يتحدث عف تمؾ الدوافع مف  ويمكف (ٖ)عف روية." 

                                           

 .ٔٛ،ٕٛص والشعراء الشعرابف قتيبة :  (1)
 . ٖ٘ٔص ٔج ٜٜٛٔ ٚط الخانجي مكتبة:  القاىرة ، والتبيف افالبي:  الجاحظ (2)
 .ٖٛ ص العرب عند المنيجي النقدد. محمد مندور : (3)



 

  

 

 
                                             سماعيؿ إ . شاذلي عبد الغنيد              في ميزاف النقاد المعاصريف النقديةقتيبة  ابف آراء  

 

ٕٛٗ٘ 

عبد  قاؿنفسو بؿ أخذىا مف أقواؿ شعراء عايشوا ىذه الحاالت وتحدثوا عنيا ، " 
 الممؾ بف مرواف ألرطاة بف سيّية: ىؿ تقوؿ اآلف شعرا؟

نما يكوف الشعر : )كيؼ أقوؿ وأنفقاؿ ا( ما أشرب وال أطرب وال أغضب، وا 
 بواحدة مف ىذه  .

 لمّشنفرى حيف أسر: أنشد، فقاؿ: اإلنشاد عمى حيف المسّرة  ، ثـ قاؿ: وقيؿ
 تػػػػػػػدفنونى إّف دفنػػػػػػػى محػػػػػػػّرـ فػػػػػػػال

 

ـّ عػػػػػامر   عمػػػػػيكـ ولكػػػػػف خػػػػػامرى أ

 

 حممػػوا رأسػػى وفػػى الػػرأس أكثػػرى إذا
 

ـّ سػػػائرى   وغػػػودر عنػػػد الممتقػػػى ثػػػ
 

 حيػػػػػػػاة تسػػػػػػػّرنى رجػػػػػػػوال أ الػػػػػػػؾىن
 

 (ٔ) بػالجرائر " مبسػال يسمير الميال 
 

سبقوا ابف قتيبة تحدثوا عف أثر ىذه الدوافع ، واختالؼ درجة  انقادً  أف وذكر
"حكى األصمعي عف ابف أبي  ،ذلؾ في نصوصيـ  وبروزىذه الدوافع بيف الشعراء 

إذا رىب، واألعشى إذا مف الشعراء أربعة: زىير إذا رغب، والنابغة  اؾطرفة: كف
: وجرير إذا غضب. ،()طرب، وعنترة إذا كمب  وزاد قـو

لنصػيب ػ: مػف أشػعر العػرب؟ فقػاؿ: امػرؤ القػيس إذا ركػب،  أو ػلكثيػر  وقيػؿ
، ثػـ ىنػاؾ أمػر فػي غايػة  (ٕ)وزىير إذا رغب، والنابغة إذا رىب، واألعشى إذا شرب" 

أدبيا ارتجااًل أو ما يشبو االرتجاؿ  األىمية وىو أف ابف قتيبة يتحدث عف أمة " أكثر
وكأنػػو إليػػاـ،  ارتجػػاؿ،شػػيء لمعػػرب فإنمػػا ىػػو بدييػػة و  وكػػؿّ يقػػوؿ الجػػاحظ :"  (ٖ)" 

                                           

 . ٓٛ،ٔٛص والشعراء الشعرابف قتيبة :  (1)
)) (ٗٗٔصٓٔج:  المغة تيذيب) شيءٍ  طمب عمى ِحْرُصو اشتدَّ  ِإذا َكَمباً  َكِمبَ  َوقد َكِمٌب، رُجؿ 

 .ٜ٘،صٔ،جٜٔٛٔ الجيؿ دار ، الشعر محاسف في العمدة:  وانيالقير  رشيؽ ابف (2)
 مكتبة:  القاىرة ، الحجاز في األدب قصة:  خفاجى المنعـ عبد محمد - الجبار عبد اهلل عبد (3)

 .ٕٚٗص ، األزىرية الكميات
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ٕٛٗٙ 

نمػػا ىػػو أف يصػػرؼ  ىنػػاؾوليسػػت  معانػػاة وال مكابػػدة، وال إجالػػة فكػػر وال اسػػتعانة، وا 
لػى رجػز يػـو الخصػاـ، أو حػيف يمػتح عمػى رأس بئػر، أو يحػدو  وىمو إلػى الكػالـ، وا 

عيػػر، أو عنػػد المقارعػػة أو المناقمػػة، أو عنػػد صػػراع أو فػػي حػػرب، فمػػا ىػػو إال أف بب
لػػى العمػػود  إليػػو يقصػػد، فتأتيػػو المعػػاني  الػػذييصػػرؼ وىمػػو إلػػى جممػػة المػػذىب، وا 

، وتنثاؿ األلفػاظ انثيػاال، ثػـ ال يقّيػده عمػى نفسػو، وال يدرسػو أحػدا مػف ولػده.  أرساال
يتكمفػػوف، وكػػاف الكػػالـ الجيػػد عنػػدىـ أظيػػر  وكػػانوا أميػػيف ال يكتبػػوف، ومطبػػوعيف ال

وأكثر، وىـ عميػو أقػدر، ولػو أقيػر، وكػؿ واحػد فػي نفسػو أنطػؽ، ومكانػو مػف البيػاف 
ابػػػف رشػػػيؽ  أفػػػرد وقػػػد(ٔ) أرفػػػع، وخطبػػػاؤىـ لمكػػػالـ أوجػػػد، والكػػػالـ عمػػػييـ أسػػػيؿ "

 فاالقيروانػػي فػػي كتابػػو العمػػدة بابػػا لمبدييػػة واالرتجػػاؿ وعػػرؼ االرتجػػاؿ بأنػػو " مػػا كػػ
ثـ ضرب أمثمة لػو ، بػؿ رأى أف مػف الشػعراء  (ٕ)انيمارًا وتدفقًا ال يتوقؼ فيو قائمو " 

البديية واالرتجاؿ،  قويمف كاف سمتو االرتجاؿ مثؿ أبي نواس الذي كاف " لمحدثيفا
النػاس  أقػدر ػيقػاؿ  فيمػا ػأبو العتاىيػة  وكاف"  (ٖ) ال يكاد ينقطع وال يروي إال فمتة "

 (ٗ) ." طريقتو ةيية؛ لقرب مأخذه،وسيولعمى ارتجاؿ وبد
الشعراء مف شعره في رويتو وبدييتو سواء عند األمف  ومفيقوؿ : " ثـ

والخوؼ؛ لقدرتو، وسكوف جأشو وقوة غريزتو: كيدبة بف الخشـر العذري، وطرفة بف 
ويذكر ابف رشيؽ بعضا مف القصائد  (٘) العبد البكري، ومرة بف محكاف السعدي "

األسموب  تماسؾمرتجمة التي ىي مف عيوف الشعر العربي والتي اتسمت بواألبيات ال

                                           

 .ٕٛصٖج والتبييف البيافالجاحظ :  (1)
 .ٜٛٔصٔج: العمدةابف رشيؽ :  (2)
 .ٜٓٔصٔج:  ابف رشيؽ : العمدة (3)
 .ٜٔٔص  ٔالسابؽ ج  (4)
 .ٖٜٔص  ٔالسابؽ ج  (5)
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ٕٛٗٚ 

تمؾ  معينياالتصوير وعمؽ التعبير عف العاطفة التي انيمرت في مف  دقةو 
قصيدة عبد يغوث التي قاليا في أقسى المحظات وىو مقبؿ عمى  ؿالنصوص ، مث

رت انفعاالتو قريحتو ويستطيع الخمؽ وقد استق تصفولـ ينتظر حتى "  فيوالقتؿ 
ػ  بؿ قاليا  ندورحد تعبير الدكتور م عمى ػرواسب عقمية محتفظة بحرارة الشعور " 

روت لنا كتب األدب الكثير مف القصائد  وقد ،عاطفتو  وتأججوىو في ذروة انفعالو 
أو األبيات التي قيمت ارتجاال وفي نفس الوقت كانت غنية بصورىا وأفكارىا وجودة 

 كافة" أفتيا ، فيؿ بعد ذلؾ يكوف مف حقنا أف نقرر في حسـ أسموبيا وصدؽ عاطف
المشاعر ال تخمؽ شعرًا ساعة احتداميا فاالنفعاؿ القوي يعقد المساف، ويشؿ الفكر 

 زقوة الموىبة قد يتجاو  أف أوويشغمنا عما عداه " ؟ ػ كما يقوؿ الدكتور مندورػ 
 وجود ما يخالفيا .نطاؽ فرضياتنا التي نعمـ بيا دوف استقصاء الحتمالية 

 مفابف قتيبة التي اعتادت عمى البحث والتفكير  شخصيةوفي الختاـ نرى أف  
الفكري  ؛فالطموحتغادره في تدويف رؤيتو النقدية  لـأجؿ تشكيؿ رؤية شاممة ومقنعة 

عميو أف يصبح أسيرا لتمؾ  أبىيقنع بالتكرار أو الوقوؼ عند الجزئيات  الالذي 
الفكر النقدي المختمؼ عف غيره في ذلؾ  وىذافي زمانو ، الحدود الضيقة لمنقد

إلى الوقوؼ عنده ومف  ودفعيـ ،أثار العديد مف النقاد في عصرنا الحديث  الزماف
وبعضيا ال يتجاوز  يختمؼ وبعضيا معوثـ رأينا قراءات متعددة بعضيا يتفؽ 
ة ، وبعض ػػديو النقػحسب منيجو وقناعت كؿالعرض إال إلى محاولة لمشرح والتحميؿ 

وقراءة فاحصة  نيةبآراء أخرى دوف مساءلة متأ اتأثرً  أو تقميًداىذه القراءات كاف 
بينما كانت ىناؾ قراءات استطاعت أف تكشؼ لنا بوعي عف جوانب   ولمتاريخلمنص 

لنا ػ مف خالؿ إدراكيا لمجوانب المعرفية والفكرية  وأضاءتكانت تحتاج إلى تفسير ،
أنني  والحقيقةكاف يمكف أف تظؿ مجيولة ،  أبعاًداػ  تيةد ابف قالتي تولد عنيا نق

العصر الحديث ، والتي أظف أنيا  في نقادنا آراءفي ىذا البحث تعرضت إلى بعض 
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ٕٛٗٛ 

في الفكر النقدي البف قتيبة  وحاولت مناقشتيا في  ىميةتناولت أكثر الجوانب أ
 أضواء الرؤى النقدية والتاريخية . واهلل المستعاف .
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ٕٜٛٗ 

 واملراجع املصادر

 ىػ.ٜٖٛٔفتاوى ، مكة :مطبعة الحكومة  مجموعابف تيمة * 
 ـ.ٜٜٗٔبيروت  : دار صادر  ،خمكاف : وفيات األعياف  ابف *
 .ٜٔٛٔالشعر ، دار الجيؿ  فرشيؽ القيرواني : العمدة في محاس ابف *
 ىػ.ٖٕٗٔوالشعراء ، القاىرة : دار الحديث  الشعرقتيبة :  ابف *
 .ـٜٛٛٔر : البداية والنياية  ، بيروت : دار إحياء التراث العربي كثي ابف *
 ـ.ٜٜٚٔالنديـ : الفيرست ، بيروت :دار المعرفة  ابف *
 ـ.ٕٔٓٓمنصور األزىري : تيذيب المغة ، بيروت : دار إحياء التراث  أبو *
إحسػػاف عبػػاس : تػػاريخ النقػػد األدبػػي عنػػد العػػرب ، بيػػروت : دار الثقافػػة  د *

 .ٗط
 : البياف والتبيف ، بيروت : دار ومكتبة اليالؿ. الجاحظ *
طو أحمد إبراىيـ : تاريخ النقد األدبي عف العرب مف العصػر الجػاىمي حتػى  *

 القرف الرابع اليجري ، مكة المكرمة : الفيصمية.
محمد عبد المنعـ خفاجى : قصة األدب في الحجاز   -اهلل عبد الجبار  عبد *

 ميات األزىرية.القاىرة : مكتبة الك
.عيسى بف عمى الكاعوب : التفكير النقدي عند العرب مدخؿ إلى نظرية د *

 ألدب العربي ، دمشؽ : دار الفكر.ا
طرابمس  الدار  :النظرية النقدية عند محمد مندور  تطورفاروؽ العمراني :  *

 ـ.ٜٛٛٔالعربية لمكتاب 
لقػػرف الرابػػع اليجػػري بالغػػة حتػػى ا. محمػػد زغمػػوؿ سػػالـ : تػػاريخ النقػػد والد *

 ـ.ٕٜٛٔاإلسكندرية :منشأة المعارؼ 



 

  

 

 
                                             سماعيؿ إ . شاذلي عبد الغنيد              في ميزاف النقاد المعاصريف النقديةقتيبة  ابف آراء  

 

ٕٛ٘ٓ 

د زكي العشماوي : قضايا النقد األدبي بػيف القػديـ والحػديث، بيػروت ػ.محمد *
 : دار النيضة العربية  .

.محمد عمى أبو حمدة : في العبور الحضاري لكتاب النقد المنيجي عند د *
 ـ.ٜٕٓٓالعرب ، عماف : دار عمار 

مػػي ىػػالؿ : النقػػد األدبػػي الحػػديث ، القػػاىرة : نيضػػة مصػػر د. محمػػد عني *
 ـ.ٜٜٚٔ
.محمد منػدور : فػي الميػزاف الجديػد ،القػاىرة : دار نيضػة مصػر لمطباعػة د *
 ـٖٜٚٔوالنشر
. محمػػد منػػدور : النقػػد المنيجػػي عنػػد العػػرب ومػػنيج البحػػث فػػي األدب د *

 ـ.ٕٚٓٓوالمغة القاىرة : الييئة المصرية العامة لمكتاب 


