
نيي المتلقي من منظور حازم القرطاجأثر القول الشعري ف

جغدم الحاج. د

جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف

: الملخص

یعد التخیل من العناصر الرئیسیة في النظریة النقدیة عند حازم القرطاجاني بوصفه 
ملكة المتلقي ودیدنه الكاشف عن المعنى الهارب، الذي یأتیه من جهة غموض التصویر 

) القول الشعري(وقد یعني هذا أن التخییل الذي یتحدث عنه ذاع صیته بین نقاد . والتمثیل
ویتخذ الحدیث عن التخییل عن . بوصفه األثر الذي یتركه الشعر في نفسیة المتلقي القارئ

صنیعة خاصة تضعه في منطق ) مناهج البلغاء وسراج األدباء(حازم القرطاجاني في كتابه 
غربیة فلسفیة، وٕاسالمیة أصولیة، بین أن هذا الناقد یتمیز : ثقافتین متباینتینجدل وحوار بین 

بموقف فاصل في عدید القضایا التي دارت مجریاتها حول التخییل والمتلقي، وكذا أنواع 
.القراء، وأثر القول الشعري في المتلقي

الشعري في ومن هنا تروم هذه الورقة البحثیة إبراز خصوصیتي التخییل وأثر القول
المتلقي، حیث ركزنا على دعامتین اثنتین ضمن الدعائم التي انبنى علیها فكر حازم 

.القرطاجاني، وتصوره للقول الشعري



:المتلقي والتخییل الشعري لدى حازم القرطاجاني: أوال

یعد التخیل من العناصر الرئیسیة في النظریة النقدیة عند حازم القرطاجاني بوصفه 
لمتلقي ودیدنه الكاشف عن المعنى المستتر، الذي یأتیه من جهة غموض التصویر ملكة ا

. والتمثیل

) القول الشعري(وقد یعني هذا أن التخییل الذي نتحدث عنه ذاع صیته بین نقاد 
المحرك األساسي للسلوك "القارئ، فهو / بوصفه األثر الذي یتركه الشعر في نفسیة المتلقي 

ه الذي یقتضیه ذلك الدور الذي یفترض للشعر أن یؤدیه في المجتمع اإلنساني في االتجا
.1"اإلنساني الفاضل في تصور فالسفتنا

والذي یمكن أن نستنتجه أن القول الشعري یقترن بالمحاكاة والتخییل، وبهذا یصبح 
العمل الفني محاكاة لو نظرنا إلیه من زاویة عالقته بالواقع، وسعیه إلى تصویر العالم أو
اإلنسان لمعناهما المتكامل، ویصبح العمل الفني تخیال لو نظرنا إلیه من زاویة القوى النفسیة

التي تبدعه، فتغدو المحاكاة تجسیدا لوقع العالم على مخیلة المبدع أو تركیبا ابتكاریا، ما 
.2..."دامت القوى المخیلة هي القوى الفاعلة في تشكیل العمل الفني

نود الوقوف عنده، یمكن في أن یصبح مفهوم التخییل مرادفا ولكن الشيء الذي 
لمفهوم المحاكاة، وعلیه یصیر التخییل شرحا أو تفسیرا لكلمة المحاكاة دون أن تتخلى عن 

.3الغرض الذي وجدت ألجله
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یستدعي الحدیث عن المتلقي ومن وراء التخییل لدى حازم القرطاجاني حوارا علمیا 
ورات القدیمة والحدیثة، فلسفیة ونقدیة، عربیة وغربیة، نظرا لعدة وفكریا بین مختلف التص

:عوامل

.الیونانیة واإلسالمیة، من خالل فن الشعر ألرسیطة: حوار مع النظریة الشعریة القدیمة-1

.اقتناع المتلقي بعملیة القول الشعري، واالستعداد التام لتلقي هذا األثر-2

خلفیة واحدة تمكنهما من تحقیق مجالي الفني والجمالي أن یكون للمبدع كما للمتلقي -3
).أیرز(بحسب تعبیر 

التمهید لمیالد الشعریات العربیة المنهجیة بعد المثاقفة بین حضارتین متباینتین، إحداهما -4
.عربیة تأصیلیة، وأخرى غربیة فلسفیة

لغاء وسراج مناهج الب(ویتخذ الحدیث عن التخییل لدى حازم القرطاجاني في كتابه 
غربیة فلسفیة، : صنیعة خاصة تضعه  في منطق جدل وحوار بین ثقافتین متباینتین) األدباء

.أصولیةوٕاسالمیة 

بید أن هذا الناقد یتمیز بموقف فاصل في العدید من القضایا التي دارت مجریاتها 
.حول التخییل والمتلقي، وكذا أنواع القراء وأثر القول الشعري في المتلقي

وللتركیز على خصوصیتي التخییل وأثر القول الشعري في المتلقي، ارتأینا أن نقسم 
عن هذین المرتكزین إلى قسمین، نفترض أنهما یشكالن دعامتین أساسیتین ضمن الحدیث
التي انبنى علیها فكر حازم القرطاجاني وتصوره للقول الشعري، وهكذا سنتطرق في الدعائم

ثم نعرج بعد ذلك إلى ) فعل التخییل(ا أطلق علیه المؤلف النقطة األولى للحدیث عم
).أثر القول الشعري في المتلقي(استعراض آرائه المتنوعة حول 



:فعل التخییل

لفعل-عبر مسار تأثر بنقاد القول الشعري–ن تصور حازم القرطاجاني عإن البحث 
ادها وفنائها وتجانسها نظریة التخییل في العملیة النقدیة، ینتهي بنا عند إشارات تشكل باتح

النفس خصت ، وهو تصور یتضمن اهتماما بالمتلقي، ذلك أن أغلب وقفاته النقدیة 4متكاملة
.اإلنسانیة ومدى قبولها ونفورها للقول الشعري

وجدناولكننا إذا جنحنا إلى التخییل بوصفه مفهوما تداوله المهتمون بالقول الشعري، 
.5"األثر الذي یتركه العمل الشعري في نفس المتلقي، وما یترتب علیه من سلوك"أنه هو 

إن في حدیث إلفت كمال الروبي المستوحى من خطاب حازم القرطاجاني النقدي، 
كشف عن التواصل الذي یحدثه فعل التخییل بین القول الشعري والمتلقي في تحدید المقصد 

.لظل القول الشعري صورا یلحقها الجذب والخرابأو المعنى الهارب، ولواله 

یتأسس هذا التواصل اللساني على فعل الكالم، الذي من أهدافه تغییر سلوك المتلقي، 
وتحدید موقفه إما باالستحسان والقبول، أو القبیح والرفض، ما یعني القول المقصود عند 

لقول الشعري، وهو هدف تواصلي یبدو القصد أمرا محوریا معتمدا في ا"وعلیه . التداولیین
.6واع یستحضر المتلقي أثناء اإلبداع

إلى –بوصفه أحد المنظرین لنظریة الشعر –رابي في إطار هذا المنحى یشیر الفا
أشیاءاألقاویل الشعریة تركب من "، إذ یقول 7التأثیر الذي یحدثه الشعر في المتلقي تخییال
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إمامخاطبة حاال ما أو شیئا أفضل أو أخس وذلك شأنها أن تخیل في األمر الذي فیه ال
.8..."جماال أو قبحا

تخییلیة النفعاالتعن إثارة "عبارة " في ضوء هذا التعریف–إذ تبدو العملیة اآلن 
طلبهإلى اتخاذ وقفة سلوكیة خاصة، تؤدي به إلى فعل شيء أو المتلقي ، یقصد بها دفعه

علم النفس یسمیهأو اعتقاده، أو التخلي عن فعله، هذه اإلثارة تحدث فعلها لدى المتلقي فیما 
.9)"قوى اإلدراك الباطن(القدیم 

ومن هنا أضحى الحدیث عن التخییل الشعري، ویستدعي عملیة تفاعل بین الشاعر 
تأثیر یعتمد "إنما هو ذلك أن التأثیر الذي یحدثه الشعر في مخیلة القارئ،المتلقي/ والقارئ/

.10"على ما تستدعیه الصورة التي یقدمها من خبرات سبق أن خبرها في الماضي

مخیلةإن التخییل الشعري مرتبط ارتباطا وثیقا بإثارة الصورة في : وعلیه یمكننا القول
التخییل أن تتمثل للسامع من لفظ : "المتلقي، ولتأكید هذه المسألة یقول حازم القرطاجاني

.... الشاعر المخیل، أو معانیه، أو أسلوبه، ونظامه، وتقوم في خیاله صورة أو صور 
.11..."تخیلها وتصورها

ویتبدى لنا من تعریف حازم القرطاجني، أن التخییل عبارة عن عملیة إثارة لصور
إلى -دون أن یعي–فیه صورا في مخیلته توحي له أو تدفعه لتثیر المتلقي، تأتیه ذهنیة

.12سلوكیة یبحث عنا الشاعراتخاذ وقفة 
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من التراث الفلسفي الضارب في أعماق ولقد تأسس فهم القرطاجني لفعل التخییل
نقدیة الوجود اإلنساني، واستطاع بموهبته الخارقة أن یمزج بین أطروحات فلسفیة وأخرى 

.مكنته من اعتبار التخییل حلقة تواصلیة بین الشاعر والمتلقي

الشعر كالم موزون مقفى من شأنه أن یحبب إلى النفس "وٕاذا ما انعطفنا إلى مقولة 
بما الهرب منه،ما قصد تكریهه لتحمل بذلك على طلبه أو إلیها ویكره إلیها بهتحبما قصد 

تألیف الكالم هیأةیتضمن من حسن تخییل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن 
به إغراب، فإن یقترن وقوة صدقه، أو قوة شهرته، أو بمجموع ذلك، وكل ذلك یتأكد بما 

.13"وتأثیرهاالخیالیة قوى انفعالهاللنفس إذا اقترنت بحركتها من االستغراب والتعجب حركة 

وبناء على ذلك وجدنا فكرة النقدي یشرب من نبع ثقافات متعددة؛ فإن كان من تراث 
تقلید ال یخرج 14"الشعر كالم موزون مقفى"فإن قوله . نظریة الشعر لدى الفالسفة المسلمین
ال یتم إال : "قولهري الذي أرسى دعائمه ابن سینا في عن دائرة اقتران الوزن بالتخییل الشع

لمیل النفوس بمقدمات مخیلة، وزن ذي إیقاع متناسب لیكون أسرع تأثیرا في النفوس، 
.15"لمنتظمات التركیب

بات من الواضح أن الفالسفة المسلمین وفي مقدمتهم ابن سینا نظروا للوزن في 
والوزن على أنه وسیلة من وسائل التخییل مؤكدین على ضرورة المزاوجة بین التخییل الشعر

في –مع الإللحاح على ضرورة جعل األولویة لفعل التخییل على عنصر الوزن، ألن التخییل 
.16السمة التي تكسب القول سمة الشاعریة-اعتقادعم
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ألحفالسفة المسلمین، حینما إن مثل هذه النظریة یدعم بها حازم القرطاجاني تصور ال
وهذا ما یؤكده جابر . على خصوصیة فعل التخییل بوصفه أداة تواصلیة بین الناص والمتلقي

إلى شيء ... وبدون التخییل یغدو السبیل إلى فهم مهمة الشعر منغلقا ال : "عصفور بالقول
.17"على األقل عند الفالسفة الذین یعتمد علیهم حازم

مقارنة أن نصي ابن سینا وحازم القرطاجني السابقین یضاعافا أمام ومما یلفت النظر 
في توافرهمابین الوزن والتخییل في سیاق القول الشعري، وٕان كان متفقین على ضرورة 

العملیة الشعریة، إال أنهما یختلفان من جهة األساس، ذلك أن ابن سینا یراه أما حازم 
.القرطاجاني فیراه لجهة الوزن أوال

ما إذا كان من فضاء القصیدة الذي بات یؤطر الفعل المعرفي للفكر النقدي وأ
لتحمل بذلك أن یجب إلى النفس ما قصد تحبیبه إلیها، ویكره إلیها ما قصد تكریهه"التداولي

.18..."على طلبه أو الهرب منه

وعلى أن مثل هذا الكالم قد یحمل على االعتقاد، بأن إدراك القارئ لهذا االنزیاح یمر 
حتما عبر فهم القصد البنائي للنص وفهم تحفیزه الشعري وعلیه تصبح مهمة القارئ في 

.19النصوص التخییلیة، وفي النصوص التداولیة تكمن في إدراك الموضوع

ولما كان المقصود بالشعر إنهاض : "، ما یؤكد هذا الطرحولعل في قول حازم القرطاجي
النفوص إلى فعل سيء أو طلبه أو اعتقاده أو التخلي عن فعله أو طلبه أو اعتقاده بما یخیل 
لها فیه من حسن أو قبح أو جاللة أو خسة، ویجب أن تكون موضوعات الشعر األشیاء 

.20"عتقدهالتي لها انتساب إلى ما یفعله اإلنسان ویطلبه وی

.252مفهوم الشعر، ص : جابر عصفور17
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لقیمة نقدیة معاصرة لها جذورها في -برأینا–لقد أسست أطروحة حازم القرطاجاني 
نقدیات القدامى وهي بذلك من العناصر التي ینبني علیها علیها فعل التخییل، إنها القصدیة

أو الفعل المقصود عند التداولیین، حیث یسعى اإلبداع إلى تلغیم مستویات النص وٕاخفاء 
باحثا عن ) ناقدا/ قارئا(المعنى حتى یغدو غامضا منحرفا عن معناه، فیأتیه المتلقي 

.المقوصد أو المعنى لالستفادة من الكالم

من –، فتصبح 21لیةكم هنا یغدو فعل التخییل عملیة انحرافیة تمیز النصوص التخیی
إیهام موجهة، تهدف إلى إثارة المتلقي مقصودة سلفا والعملیة تبدأ "عملیة –هذه الزاویة 

على معطیات بینها -هي ذاتها–بالصورة المخیلة التي تنطوي علیها القصیدة والتي تنطوي 
خبرات وبین اإلثارة المرجوة عالقة اإلشارة الموحیة، وتحدث العملیة فعلها عندما تستدعي 

إلى مستوى الالوعي –المتلقي المختزنة، والمتجانسة مع معطیات الصورة المخیلة فیتم الربط 
بین الخبرات المختزنة والصور المخیلة، فتحدث اإلثارة المقصودة، ویلج المتلقي -من المتلقي

.22..."عالم اإلیهام المرجو، فیستجیب لغایة مقصودة سلفا

دام التخییل ینتج انفعاالت، تفضي إلى إذعان النفس، أمر طبیعي، ما"بید أن ذلك 
نبسط عن أمر من األمور أو تنفبض عنه، من غیر رویة وفكر واختیار، أي على مستوى فت

.23..."الالوعي

ونحن إذن نسجل هنا تبني جابر عصفور لرؤیة حازم التي استمد أصلوها من مقولة 
أن اإلنسان یتبع مخیالته أكثر مما یتبع عقله أو "اإلنسانیة، والتي تؤكد أرسطو حول انفس

. بحسب تخیله أكثر مما یتحدد بحسب ظنه أو علمه-في الغالب–علمه، وأن سلوكه یتحدد 

.106حسن ناظم، ص : القارئ في النص، تر: سوزان روبین: ینظر21
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ومادام األمر ذلك، فإن إثارة القوة المتخیلة في المتلقي تعني إفساح المجال أمام اإلیهام، 
.24"ة المخیلة دورها فتستفز المتلقي إلى أمر من األمورلتمارس األقاویل الشعری

ومن ذلك كله، نفهم أن حازم القرطاجني قف لدى فعل التخییل لیقر بأن النص 
التخییلي یفترض سلفا شكله الخاص من التواصل بین المبدع والدور الضمني للقارئ لیصبح 

.ياإلبداع الخیالي طافحا بالصور الحیة، ذات التصویر الخیال

بما یتضمن من : "یقول. ثم نلقیه، یأتي القول الشعري من جهة التخییل أو المحاكاة
.25...حسن تخییل له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هیأ الكالم

ویعني ذلك تأثیر الفكر الیوناني بعامة، واآلرسطي بخاصة في مقولة فعل  التخییل 
.ن الشيء وطلبه، أو تكریهه والنفور منه عند القراءلدى حازم القرطاجاني، غایتها تحسی

من هنا تغدو قراءة النص التخییلي بموجب وهم المحاكاة هي شكل أولي من أشكال 
التلقي التي تجبر القارئ على أن یتقمص أدوار تخییلیة، قد ال تختلف عن وظیفیة الشعر 

.الرذیلة وتنفیرهالدى أرسطو والتي تدعو إلى لبوس الفضیلة، وتحبیبها، ونبذ 

.س.م24
.71منهاج البلغاء، ص : حازم القرطاجاني25
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أثر المدرسة المشرقية للتأليف البالغي في فكر ابن رشيق القيرواني

فتوح محمود. د

جامعة الشلف

:مقدمة

تعد البالغة من العلوم العربية اليت أوىل هلا العرب اهتماما واسعا قدميا وحديثا، باعتبارها ركيزة 
ا تسهم يف تكوين الذوق األديب وتنميه، وهذا ما يغرس  أساسية يف صناعة األدب وفنون القول، باالضافة إىل أ

د مر هذا العلم مبراحل متعددة من الدارسني الذين يف الفرد العريب مهارة االبداع وتعلمه براعة القول واالفصاح، وق
أسهموا يف تأسيسه وتطويره واالهتمام مبصطلحاته منذ بزوغه إىل استواءه، وقد كان لعلماء املشرق العريب يد 
م وكان هلا صيت عريب واسع، وهذا ال مينع أن  بيضاء يف هذا امليدان حبيث نبغ فيه علماء أجالء واشتهروا مبؤلفا

يف املغرب العريب علماء متيزوا يف هذا امليدان وكتبوا يف البالغة العربية، بل وجدت الكثري من املؤلفات اليت يكون
ا قد احتذت مبجهودات علماء املشرق  حتاكي وجود هذا الفن االبداعي، غري أن املمعن النظر فيها جيدها أ

م أخذوا الكثري  من املصطلحات والشواهد الشعرية، وتأثروا كثريا بأعماهلم البالغية حىت أ

ويعد ابن رشيق املسيلي من بني علماء املغرب العريب الذين احتذوا بأكابر البالغيني يف املشرق، ألنه 
وقف مطوال عند األبواب البالغية الشهرية مبختلف أنواعها، وقد وظف هذه األدوات البالغية يف نقده، وحكم 

.أو كلها قصور وختلفبأن خلو اخلطاب الشعري من بعضها 

ومن خالل هذه الروية فقد جاء هذا البحث ساعيا للكشف عن أبرز القضايا األدبية والنقدية 
ا ابن رشيق بالبالغيني املشارقة وتسجيل رؤياه النقدية وأهم املصطلحات اليت أبدعها ومل  البالغية اليت احتذى 

.تكن معروفة عندهم آن ذاك

:شرقية في المغرب العربيتأثير الثقافة الم: أوال

لقد عرف املغرب العريب حضارات متعددة قبل الفتح االسالمي وبعده، فكان من نتائجه هذا 
التاسلية واحلضارة الفينيقية : االانفتاح هو متازج وتالقح الثقافات املتوسطية واالفريقية مع العديد من احلضارات
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ا، وعرف بعد الفتح واحلضارة اليونانية والرومانية، واندمج يف احل ضارة االسالمية مبختلف مراحلها وتطورا
.االسالمي عدة امارات ودول اندجمت حينا وانفصلت مرة أخرى

:وقد تأثرت هذه الدول باحمليط الثقايف املتوسطي منه والعريب فاستفادت من ثقافيت املدين

اليونانية والفارسية واهلندية : املشارقيةمبرجعياته الفكرية والفنية املركبة من الثقافات :المد المشرقي.1
والعربية واالسالمية

.خبلفياته الفلسفية واجلمالية املتميزة متييز ثقافة مشال البحر االبيض املتوسط:المد األندلسي المغربي.2

.1إضافة إىل الثقافة احمللية اليت تشكلت منذ اعمار املنطقة

فة املرجعيات ومن تفاعلها نشأت باملغرب العريب ثقافة وكان من نتائج امتزاج هذه الثقافات املختل
متميزة ذات حصوصية حملية، واليت اسهمت بدورها يف زيادة املادة املعرفية يف الرتاث العريب، غري أن هذا االسهام 

وتنعته مل ينل حظه من االهتمام يف تاريخ األدب العريب، بل ظلت األقالم العربية تتجاهلة حينا وحينا آخر تتقاذفه
، ولكن كانت هناك عوامل وراء هذا االمهال، بعضها داخلي 2باالتباعي مرة، ومرة أخرى باالستنساخي واملكرر

:واخر خارجي

فقد سجله ابن خلدون يف مقدمته على املغاربة بصفة عامة، حني نعى عليهم إمهاهلم : فالداخلي
م، زيادة على ذلك ركز يف أذه ان أبناء املغرب العريب من اعتقادهم بأن االنتاج رواية أشعارهم فضاعت أنسا

املشارقي واألندلسي ناضج بفعل السبق التارخيي واالمتداد الطبيعي لألدب قبل االسالم املوروث مع اللغة العربية،  
.واملدعوم بثقافة لغة القرآن بعد االسالم، يف حني يعد األدب املغاريب حديث النشأة حيتاج إىل وقت طويل لينضج

م إىل األعجمي الذي ال يتكلم إال  أما اخلارجي فمصدر نظرة أهل املشرق إىل أهل املغرب نظر
املغاربيون أنفسهم بسبب امهاهلم ملا تنتجه _ بوعي أو عن غري وعي_رطانة وال ميلك ثقافة، وقد دعم هذه النظرية 

م من نظج االنتاج املشرقي، و  تبعية االنتاج املغاريب للقطبني، وإن كل ما ينتج قرائح أبنائهم، نظرا ملا ركز يف أذها

اسهامات البالغيني واألدباء املغاربيني يف الرتاث البالغي العريب القدمي، جملة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة : حممد طول: ينظر1
.23م، ص2004، 5تلمسان، ع

تأثري الثقافة املشرقية يف املغرب العريب ودور املشارقة يف نشر اللغة العربية يف اجلزائر، جملة جممع اللغة العربية، : عبد امللك مرتاض: للتفصيل ينظر2
.وما يليها71م، ص2006، السنة الثانية، ديسمرب 4اجلزائر، ع
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العقد الفريد ألمحد : ، ولعل حمتوى كتاب1يف املغرب واألندلس ما هو إال اعادة استنساخ وتقليد ملا ينتج باملشرق
: هـ خري دليل على ذلك، ألنه مجع فيه نصوصا أدبية مشرقية كثرية على غرار كتايب326بن عبد ربه األندلسي ت

ان والبيان والتبيني للجاحظ وعيون األخبار البن قتيبة، فعلق ذلك الصاحب بن عباد بكلمته الشهرية حني احليو 
، فقد كان الصاحب يريد أن يقرأ أدبا مغاربيا ال يعرفه، وميثل شخصية "هذه بضاعتنا ردت إلينا:"اطلع عليه

، وهذه شهادة صرحية عن النظرة 2املعروفةاملغاربيني واألندلسيني، ال ما مجع ابن عبد ربه من نصوص املشارقة
.3الدونية للثقافة املغاربية واألندلسية

:مظاهر تأثر علماء بالد المغرب العربي بالمدرسة المشرقية: ثانيا

إىل ) اللغوي الثقايف(معلوم عند الكل أنه ملا جاء االسالم وامتد الفتح االسالمي والوجود العريب 
إىل بالد االندلس، وهنا انتقلت الثقافة العربية املشرقية بكل قيمها الروحية واملادية بالد املغرب العريب ومنها

واجلمالية، ومن هنا صقلت الشخصية الثقافية املغاربية، وكان القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف األثر األول 
ساجد والزوايا والكتاتيب القرآنية، ومن هذا املنفذ يف إثراء املغاربية بتعلم اللغة العربية أوال مث تعليمها للناشئة يف امل

ظل املشرق العريب املتنفس الذي يتنفس منه املغاربة، والنور ايل يستضيئون به طوال القرون األربعة عشرة من 
.4العالقات األخوية والثقافية

ديثه، وكانو وقد أشار عبد امللك مرتاض إىل أن املغاربة كانوا حيفظون الشعر املشرقي قدميه وح
يرددونه ويتنافسون يف معرفة رجاله، وكانوا معجبني بالشخصيات األدبية والتأثر بأقالمها،  واالعجاب بآرائها دون 
م كانوا يسافرون إىل املدينة  التفكري يف انتقادها، ذلك ألن الشعراء يف املشرق العريب كانوا كثر،  زيادة على ذلك أ

تبه املشارقة، وقد أشار مرتاض إىل أنه مل يظهر أول شاعر من املغرب العريب إال يف املنورة للحج فيتأثرون مبا ك
، ومل تتفتق موهبته الشعرية )ه296_200(النصف األول من القرن الثالث للهجرة وهو بكر بن محاد الّتاهريت 

لهجرة يف بغداد ه حيث احتك بأكرب شعراء القرن الثالث ل217وتصُف قرحيته إال حني هاجر إىل بغداد سنة 

يف الرتاث البالغي العريب القدمي، جملة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة اسهامات البالغيني واألدباء املغاربيني: حممد طول: ينظر1
.24م، ص2004، 5تلمسان، ع

.80تأثري الثقافة املشرقية يف املغرب العريب ودور املشارقة يف نشر اللغة العربية يف اجلزائر، ص: عبد امللك مرتاض2
غيني واألدباء املغاربيني يف الرتاث البالغي العريب القدمي، جملة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة اسهامات البال: حممد طول: ينظر3

.24م، ص2004، 5تلمسان، ع
76تأثري الثقافة املشرقية يف املغرب العريب ودور املشارقة يف نشر اللغة العربية يف اجلزائر، ص: عبد امللك مرتاض4
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أيب متام الطائي الذي كان صديقا شخصيا له، ووايب نواس وأيب العتاهية، ولكن بكر بن محاد بقدر ما كان : أمثال
صديقا هلؤالء الثالثة كان خصما لدودا لدعبل اخلزاعي الذي كان ال يرعوي يف هجِو اخللفاء العباسيني ومنهم 

ري إىل أولئك اخللفاء اخللفاء نظرة تقدير وإكبار فكان يسور فعل املعتصم، من حيث كان ينظر الشاعر اجلزائ
.1دعبل اخلزاعي

وأمام مثل هذا التأثري الثقايف املشرقي وغزارته وخصبته مل يكن بوسع املغاربة وعلماء األندلس إال أن 
لدين أعماهلم آخذين يؤلفوا، وإذا اجتهدوا يف التأليف فإننا جندهم قد احتذوا خطى كتب املشارقة يف مناهجم ومق

م  م ومصطلحا ، وهذا ما _قبل أن يبلغوا مرحلة النضج الفكري ويكونوا شخصيتهم الثقافية املغربية_موضوعا
أيب اسحاق ابراهيم احلصري : يدل على على تأثري ثقافة املدرسة املشرقية يف علماء املغاربة، مثل يف كتب

هـ يف كتابه الذخرية يف حماسن 542وأبو احلسن علي بن بسام تزهر اآلداب ومثر األلباب،: هـ يف كتابه453ت
يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر أليب منصور عبد امللك بن حممد بن امساعيل الثعاليب، : أهل اجلزيرة، وكتاب

وغريهم كثري...

مي املتوسطي، وإميانا منا باجلهد املبذول والقيم ألبناء املنطقة املغاربية يف الرتاث العريب واالسال
بأن اسهامهم ينطوي على مناهج دقيقة وتصورات واجراءات علمية متميزة قد تثري _ كذلك_واعتقادا منا 

الساحة العربية والعاملية مبا جادت به قرائحهم، فإننا سنقف عند عامل جليل يف اللغة والنحو والبالغة واألدب هو 
ة املسيلة اجلزائر، والقريواين نسبة ملوقع استقراره وسكنه بالقريوان العامل ابن رشيق املسيلي نسبة إىل ميالده بوالي

العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، لنسجل من خالله أبرز : ه، وسنخصص كتابه456بتونس، واملتوىف عام 
ملصطلحات املصطلحات البالغية يف كتابه اليت أوردها وتأثر مبصدرها من املصدرسة املشرقية، مث نشري إىل أبرز ا

.اليت أبدعها

:المصطلح البالغي في العمدة بين االبداع المغربي واالتباع المشرقي:ثالثا

لقد زخر الرتاث العريب بكم هائل من العلماء األجالء الذين اهتموا بالبالغة العربية منذ كانت عبارة 
عن شذرات من األقوال واحلكم املتناثرة يف أمهات الكتب القدمية إىل أن أصبحت علم قائم بذاته، ألن 

ا ومفا اجلاخظ، وابن املعتز، :هيم، من أمثالالدراسات القرآنية أعطت هلا دفعا قويا يف الظهور وتأسيس مصطلحا

.79تأثري الثقافة املشرقية يف املغرب العريب ودور املشارقة يف نشر اللغة العربية يف اجلزائر، ص: عبد امللك مرتاض: ينظر1
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إىل أن حددت هلا فروعها مع أيب ... أيب هالل العسكري والباقالين والرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين
.مفتاح العلوم: السكاكي يف كتابه

عريب من وإذا كان هؤالء العلماء اختصوا بالبالغة العربية والقرآنية، فإن هذا مل مينع علماء املغرب ال
االهتمام بالبالغة، وذلك باحلديث عن قضايا متعلقة بالنقد األديب من اخلوض يف القضايا البالغية، باعتبار 
البالغة والنقد تربطهما عالقة وطيدة عمادها الكشف عن مجال النص األديب وتذوق حسن ابداعه، ويعّد العامل 

من بني علماء املغرب العريب والذي كان من أشهر ،بالقيروانياملعروف بن رشيق المسيلي أبو علي احلسن 
العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، : شعراء عصره، تفوق يف النقد خاصة، وألف فيه كتبا كثرية من أمهها
، ولكن هذا مل مينعه من أن يكون من ...1وقراضة الذهب يف نقد أشعار العرب، وأمنوذج الزمان يف شعراء القريوان

ء البالغة يف بالد املغرب العريب، بل أوهلم من كسب شهرة واسعة وصيتا يف البالد العربية بكافة مشرقا أشهر علما
وفيه تضمن الكثري من املباحث ، اجلامع للكثري من القضايا النقديةالعمدة، : ومغربا بتدوينه لكتابه الشهري

ذا ا .ال منذ القرنني الرابع واخلامس للهجرةالبالغية، وهذا ما يدل على اهتمام علماء املغرب العريب 

: محتوى كتاب العمدة.1

ا  لقد احتوى كتاب العمدة على الكثري من املصطلحات البالغية، ناقال بعضا من بعض مصطلحا
ومفاهيمهما وشواهدها من كتب السابقني، وتكلم يف بعض األبواب على ألوان بالغية أخرى سبق غريه إىل 

.هلا انطالقا من اجتهاد علماء املشرقاكتشافها ووضع أمساء

وكان هدفه من وضع هذه املصطلحات البالغية مل يكن البحث يف البالغة لذاته على حنو ماجنده 
احلطيب القزويين،  وإمنا كان هدفه هو بيان ماهلذه الوسائل التعبريية والفنية من أثر : عند الكثري من العلماء أمثال

.يف الشعر

: البالغيةمصدر المصطلحات.2

تنوعت مصادر املصطلحات البالغية اليت ذكر ابن رشيق يف كتابه العمدة، منها ماكانت ذات أصل 
مشرقي، وأخرى من أصل مغريب من ابداعه أو وضعها علماء املغرب من أساتذته وزمالئه من عاصره، ونفصل 

:احلديث يف ما يلي

.105م، ص1981احلركة النقدية على أيام ابن رشيق املسيلي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، : بشري خلدون: للتفصيل فيها ينظر1
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لعمدة جيد أن ابن رشيق قد اتكأ كثريا على إن املتأمل واملتفحص لكتاب ا: المصطلحات المشرقية
املصطلحات البالغية اليت ذكرها العلماء يف املشرق العريب وأطلقوها على الفنون البالغية املعروفة يف ذلك الوقت، 

از واالستعارة والكناية واالجياز واملس: فنجده يوظفها مثلهم، وهي اواة البالغة والبيان والبديع والتشبيه واحلقيقة وا
...واملطابقة واملقابلة والتصدير والتتبيع والتتميم والرتديد

وهذا ال يعين أنه كان ينقل حرفيا كل ما كتب يف املشرق عن املصطلح، بل يأخذ املصطلح ويعطي 
له مفهوما حبسب ما استوعبه من الثقافة املشرقية، وهذا ما يدل على االجتهاد وحماولة تطوير البالغة يف املغرب 

عريب، وكان مما يكتب له من احلسنات أنه كان عندما يريد أن يتناول مصطلحا بالغيا، فإنه يذكر األمساء اليت ال
عن مصطلح : أطلقت على ذلك اللون، وأحيانا يذكر أمساء العلماء الذين أطلقوا تلك األمساء، ومثال ذلك

واحلامتي وأصحابه يسمونه :"يقول عنهااليغال ، و1"وابن املعتز يسميه توكيد املدح مبا يشبه الذم: "يقولاالستثناء 
إن الذي مساه تسهيما علي بن هارون املنجم، وأما : وقدامة يسميه التوشيح، وقيل:"التسهيم ، ويقول عن2"التبليغ

.3"بن وكيع فيسميه الـُمطِمع

وجنده كذلك يف بعض األبواب يفضل بعض املصطلحات على غريها، ومثال ذلك يفضل مصطلح 
.5رد العجز على الصدرعلى مصطلح التصدير ومصطلح ، 4التجاوزعلى مصطلح التتبيع 

ويف بعض األحيان جند ابن رشيق يربر األسباب اليت تركت بعض العلماء يسمى مصطلح ما بتسمية 
الـُمطمع، : مبصطلحالتسهيم جنده معلال تسمية بعضهم مصطلح : خاصة على غرار االخرى، ومثال ذلك

.6"أما تسمية املطمع فذلك ملا فيه من سهولة الظاهر وقلة التكلف، فإذا ُحول امتنع وبُعد مرامهف:"فيقول

وكذلك جنده يبني ويصحح بعض األخطاء اليت وقع فيها بعض العلماء يف املصطلحات أو يف 
عر أنه وهو أن يرى الشا:"الذي صحح مفهومه ومصطلحه وعرفه بقولهاالستطراد اطالقها، ومثال ذلك مصطلح 

.48، ص2م، ج1972، 4ة، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، دار اجليل، بريوت لبنان، طالعمد: ابن رشيق1
.57، ص2العمدة، ج: ابن رشيق2
31، ص2العمدة، ج: ابن رشيق3
313، ص1العمدة، ج: ابن رشيق4
3، ص2العمدة، ج: ابن رشيق5
.34، ص2العمدة، ج: ابن رشيق6
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، فإن قطع أو رجع إىل ما كان فيه فذلك استطراد، وإن متادى فذلك خروج، "يف وصف شيء وهو إمنا يريد غريه
.1"وأكثر الناس يسمي اجلميع استطرادا والصواب ما بينته

وميزة أخرى جندها يف كتاب العمدة، وهي أن معظم شواهد املصطلحات البالغية اليت أوردها ابن 
ا يف منت رشيق يف ضرب ا ا لالستدالل  مثلة املصطلح لتوضيحه هي من مصدر مشرقي، ونقلها حبد ذا

.املصطلحات البالغية

وهنا جند أن ابن رشيق املسيلي قد أبدع مصطلحات من انشائه يف منت كتاب : المصطلحات المغربية
.من علماء عصره يف بيئتهالعمدة، وأخرى أخذها من علماء املغرب العريب كأستاذه عبد الكرمي النهشلي أو

ا وأطلق عليها أمساء خاصة وهي من صميم : المصطلحات التي أبدعها من بني املصطلحات اليت متيز 
...االطراد والتورية والتغاير والتفريع و االشرتاك: ابداعه، ما جنده مع مصطلح

األمساء من غري ُكلفة وال حشو أن تطرد :"هو يف اللغة التتابع، أما ابن رشيق عرفه بقوله: فاالطراد.أ
مثال ذلك ما وضحه اخلطيب القزويين من قول النيب ص يف االشادة بيوسف عليه السالم ونسبه، . 2"فارغ
.3"الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسُف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم:"قال
قريب وبعيد، ويراد به : طلق لفظ له معنيانأن ي:"معلوم أن التورية عند علماء البالغة هي: التورية.ب

ا4"البعيد كناية بشجرة أو شاة أو :"، والتورية اليت أبدعها ابن رشيق يف توضيح أشعار العرب كان يقصد 
وضرب لذلك بالعديد من األمثلة الشعرية اليت يكىن فيها عن امرأة مبا . 5"بيضة أو ُمهرة أو ما شاكل ذلك

.صوره يف تعريفه
ذلك من "، ويذكر أن 6"هو أن يتضاد املذهبان يف املعىن حىت يتقاوما، مث يصّحا مجيعا"يعرفه بأنه: رالتغاي.ت

.، وضرب لذلك مبثال مفضال القلم على السيف7"من افتنان الشعراء وتصرفهم وغوص أفكارهم

39، ص2العمدة، ج: ابن رشيق1
.82، ص2العمدة، ج: ابن رشيق2
.215_214، دت، ص2االيضاح، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت لبنان، ط: اخلطيب القزويين3
199االيضاح، ص: اخلطيب القزويين4
.311، ص1العمدة، ج: ابن رشيق5
100، ص2العمدة، ج: ابن رشيق6
100، ص2العمدة، ج: ابن رشيق7
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قال و ، 1"أن يقصد الشاعر وصفا ما، مث يفرغ منه وصفا آخر يزيد املوصوف توكيدا"يعرفه: التفريع.ث
، ومن األمثلة على التفريع اليت اعجب 2"وصف شيئا مث فرغ شيئا آخر لتشبيه شفاء هذا بشفاء هذا:"موضحا

:ا ، ما وضحه يف قول املتنيب
أُقَلُب فيه أجفاني كأني    أُعدُّ به على الدهر الذنوبا

شبهها بكثرة ذنوب الدهر بينا هو يصف كثرة سهره وإدارة حلظه:"وقال موضحالطيف التفريع فقد وصفه بأنه 
.3"عنده

وإذا كان التفريع هو نوعا من االستطراد كما ذكره واكتشفه ومساه ابن رشيق، فإن من الباحثني من 
يرى أن التفريع هو االستطراد نفسه الذي اكتشفه أبو هالل العسكري، ويذهب إىل أن تعريف ابن رشيق هلذا 

.4ستطرادالنوع من االستطراد هو تعريف العسكري لال

ا قافية فقط، فتخلو حينئذ من املعىن:"يعرفه بقوله: االستدعاء.ج ومن 5"هو أال يكون للقافية فائدة إال كو
ومن هنا إذا كان يرى بعض الباحثني أن هذا املصطلح البالغي من بني احملسنات البالغية من أمثال عبد العزيز 

رد القافية اليت ال يأيت لتحسني "، فإنه غريه ال يرى ذلك، ألنه 6عتيق اللفظ أو حتسني املعىن، وإمنا يأيت فقط 
.7"يستدعيها البيت

ومن بني املصطلحات اليت وضعها ابن رشيق :المصطلحات التي أخذها عن أبناء بيئته المغربية
الذي أخذه عن أستاذه عبد الكرمي المضادة املسيلي مستندا على علماء املغرب العريب، ما جنده مع مصطلح 

ومن التصدير نوع مساه عبد الكرمي املضادة وأنشد قول :"النهشلي يف حديثه عن مصطلح التصدير بقوله
:الفرزدق

.42، ص2العمدة، ج: ابن رشيق1
.42، ص2العمدة، ج: ابن رشيق2
.43، ص2العمدة، ج: ابن رشيق3
.448م، ص1981، 1الصناعتني، حتقيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط: أيب هالل العسكري: ينظر4
.73، ص2العمدة، ج: ابن رشيق5
.234يف تاريخ البالغة العربية، دار النهضة العربية، بريوت لبنان، دط،دت، ص: عبد العزيز عتيق: ينظر6
.143، ص1982، 1املختصر يف تاريخ البالغة، دار الشروق، بريوت لبنان، ط: عبد القادر حسني7
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.1"أصدر همومك ال يغلبك واردها    فكل واردة يوما لها صدر

.6، والنسيب5، وحسن التخلص4، والتكرار3، والمبالغة2التقسيم: وكذلك أخذ برأيه يف مصطلح

الذي موضحا فيه األثر البّني 7ر احلديث وجنعل له خامتة جيملها اجلدول التايلوميكن لنا أن خنتص
:تركة علماء املشارقة يف ابن رشيق املسيلي يف أخذ املصطلح البالغي

النقاد والبالغيين الذين أخذ عنهم ابن رشيق المسيلي المصطلح البالغي في كتاب العمدةأهم 
المصطلح البالغياسم العالمالرقم

املبدأ وحسن اخلروج والنهاية واالستعارة واالستطراد وااليغال والتبليغ احلامتي1
االجياز واالستعارة والتشبيهالرماين2
االستعارة والتسهيمابن وكيع3
الرتصيع والتمثيل والتبيه والتوشيح والتسهيم والتفسري وااللتفات قدامة بن جعفر4

وااليغال
وحسن اخلروج والنهايةاملبدأ اآلمدي5
االستعارة والتشبيه والتجنيسعبد القاهر اجلرجاين6
ازابن قتيبة7 ا
اورة والرتديد والتوشيح والتسهيم وتوكيد املدح مبا يشبه أب هالل العسكري8 املماثلة وا

الذم واالستثناء وااليغال والتكرار
والتضمني واملذهب الكالمي وجتاهل التصدير وااللتفات والتشكيك ابن املعتز9

العارف ورد اعجاز الكالم على ما تقدمها

.124، ص2العمدة، ج: ابن رشيق1
26، ص2العمدة، ج: ابن رشيق2
57، ص2العمدة، ج: ابن رشيق3
74، ص2العمدة، ج: ابن رشيق4
74، ص2العمدة، ج: ابن رشيق5
.118، ص2العمدة، ج: ابن رشيق6
.250احلركة النقدية على أيام ابن رشيق املسيلي، ص: بشري خلدون: ينظر7
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أدب الرسائل في ضوء النقد المغربي القدیم

معاذ مقري: الدكتور

قسم األدب العربي

_أوالد فارس_ كلیة اآلداب والفنون 

جامعة حسیبة بن بوعلي شلف

إن النثر المغربي القدیم لم یلق اهتماما قمینا به من ّلدن النقاد والباحثین، مقارنة بالشعر 
.من الدرس والتحلیلالمغربي الذي نال نصیبا موفورا 

ومما یؤسف له إهمال جانب من تراثنا الذي ال یزال مادة خصبة بكر، تستجدي االهتمام 
والعنایة، وتهدف مداخلتنا إلى طرق باب من أبواب هذه المكتبة التراثیة العظیمة، والولوج 

دیثة المعاصرة إلى رؤاها الفكرّیة، وممارستها الثقافّیة واألدبّیة، ومدى فاعلّیة القراءة الح
.في استیعاب هذا الدخر باعتماد على آلیات نقدّیة، و لغوّیة أولسانّیة

.وورقتنا البحثیة تجوس في فن الترسل وأدبیاته في ضوء النقد المغربي القدیم

:مقدمة
إن حیاة النص األدبي وموته تقوم على النقد؛ لهذا یعتبر األدب مادة النقد، والنقد 

وأدبیة، د الوقوف على تركة متنوعة ثقافیةبفضله یجعل القارئ، أو الناققوام األدب الذي 
ولغویة، وفكریة؛ وعلیه قد سجل لنا النقاد واألدباء المغاربة بفعلهم الكتابي نصوص 

؛ ونقدیة تنم عن قریحة إبداعیة مستندة في ذلك على معاییر جمالیة النص أدبّیة
ن النص األدبي جانبا هاما من اهتماماتهم وقد أولى النقاد المغاربة مضمو « األدبي؛

ن جهة النفس بسبب اإلطراب النقدّیة في نظمه ونثره كحدث كالمي وارد م



لهذا نرى أن الناقد المغربي قد أبدع في تأصیل كتابات نقدّیة متمیزة؛ 1»واألریحیةوالمرح
قرنیین الرابع التي ترجع إلى النشاط األدبي الذي شهدته البیئة المغربیة السّیما في ال

.هجریینالوالخامس 

في بدایته على محاكاة النقد المشرقي؛ الذي اتكأوٕان كان النقد المغربي القدیم 
مكّنه من رسم اعن طریقه استیقظت األذهان إّال أّنه كان یملك رصیدا ثقافیا محلیّ 

المغربدتها المراكز الثقافیة في یتمثل خاصة في الحركات الفكریة التي شه«شخصیته 
؛ فعلى 2»ي شهدت جوانب من قضایا تتعلق بالشعر والنثر وبالعلوم الدینیة وغیرهاوالت

هذین الرافدین تكّونت شخصیة الناقد المغربي بآرائه النقدّیة، واتجاهاته األدبّیة، ومقاییسه 
.التفضیلیة ألسلوب على أسلوب

كثیرا هتمااألدبي المغربي القدیم، نراه ي النقدخزانة التراث المالحظلبید أن 
على النثر الفني؛ الذي لم یكن أقل شأنا مما كان علیه نقد الشعر بدا بالنص الشعري

؟ لكل منهما خصائص من تلك المسألة القدیمة قدم النقد في أّیهما أفضل الشعر أم النثر
ها وحده، ولكن خصائصه التي یستمیز ب« بها عن بعضهما البعض؛ فالنثر له تمیزا

كثیرا من هذه الخصائص هي نفسها نجدها مستخدمة في الشعر طابعة أیاه نفسه، أو 
في النقد )أدب الترسل( فغایتنا هي االطالع على نقد النثر الفني 3»طابع شدید الشبه به

.المغربي القدیم

التي المغاربةفقد شهد هو اآلخر حركة نقدّیة مبثوتة بین تضاعیف كتب النقاد
به تسهیل السبیل إلى تعلم الترسلفي كتا) ه448(كالحمیدي« تستحق التوقف عندها

في ) ه658(وابن عبد الغفور الكالعي في كتابه إحكام صنعة الكالم، وابن األّبار 
بكر ي في مجموع رسائله، وأب) ه658(المطّرف بن عمیرة يكتابه إعتاب الكتاب، وأب

.8صمايري أدبية النص يف النقد املغريب القدمي، جامعة شلف، حممد رزيق، -1
ط .، د2000اد كتاب العرب، دمشق، ، منشورات إحت)دراسة تطبيقية_ نشأته وتطوره( النقد األديب القدمي يف املغريب العريب حممد مرتاض،-2

.22ص 
.27ط، ص.، د1983النص األديب من أين؟ وإىل أين؟، ديوان مطبوعات اجلامعية، اجلزائر، عبد امللك مرتاض،-3



) ه808(ائله المّسمى بفصل الخطاب وابن خلدون في مجموع رس)ه688(ابن خّطاب 
معاییر جمالیة نص الترسل سجلت لنا هذه التركة األدبّیة النقدّیة بأعالمها1»في مقدمته

؛ بحیث ال یجوز إغفال بذلك حال هذه الصناعة أّنها تقوم على أركان ومكوناتةموضح
تستهدف غایة خارجیة فعناصر الجمال في العمل الفني ال «، جانب دون جانب آخر

عنها إّنما غایتها كامنة فیها، والكشف عن هذه العناصر بطریقة أو بأخرى یحدث متعة 
2»هي المتعة الجمالیة البحثة

أّي أن جمالیة النص األدبي ال تقع بعنصر واحد أو مقوم أدبي واحد؛ وٕانما 
بداع في فقط اإلفاألدبیة ال تعني «، تستلزم جمیع عناصر النص الخارجیة والداخلیة

بنیة النص شكال، كترقیق العبارة الشعریة، وكثرة التصنع والوشي، أو صعوبة العبارة 
وٕاّنما األدبّیة في تولید المعاني ...یقاع الداخلي والرؤیا الحیة المادیةإلوغموضها، أو ا

طیاف الهاربة في والتحام بواقع العصر، وارتیاد باطن النفس في الطبیعة؛ وتجسید األ
مساك بأدبّیة النص یتم عن طریق استغالل جمیع عناصرالكتابة ، فاإل3»بعدها السحیق

في التعبیر عن رؤیا حیاة ابداعیة؛ ولیس الشأن في الشكل أو المضمون، بل أیضاإل
النص مقابل الواقع، ومعرفة تقنیات العملیة اإلبداعیة یكون باستقصاء الحركات النقدّیة 
التي تحّدد قیمة هذا العمل  ودرجة تأثیره، وأدب الرسائل في النقد المغربي القدیم نراه قد 

.مكانة أسمى في ذلك العصروأ تب

دورها كفن أدبي له معالمه وضوابطه مع قدیمة، وازدهر ةفنشأت الرسائل نشأ
عصر صدر اإلسالم؛ فقد شكّلت جهازا تواصلیا تبلیغیا مع األمم أو الشعوب األخرى 

فأدب « الغریبة عن اإلسالم؛ استعملها المسلمون وسیلة إلرسال وتبلیغ تعالیم هذا الدین
منذ بدایة الرسائل إّنما هو ثمرة من ثمرات اإلسالم وحضارته، ألن الظروف اقتضت

ظهور اإلسالم إلى استخدام الرسائل، فهذا النّبي یراسل أولى األمم في الداخل والخارج 
.75،ط، ص.،د1993ت اجلامعية اجلزائر، املغرب العريب يف القرنني السابع والثامن، ديوان املطبوعاالطاهر حممد توات، أدب الرسائل يف -1
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وتطور الحیاة العقلیة لهذا العصر التي شملت مختلف 1»للدخول في هذا الدین الجدید
المجاالت االجتماعیة؛ والثقافیة، والسیاسیة، واالقتصادیة، وغیرها كانت عامال مساعدا 

.ر أدب الترسل لألدب على غرار الكتابات األدبّیة المغربیة القدیمةفي تطو 

: وأما الكتابة فهي على ضربین« :وهذا ما یخبرنا به المقري في كتابه نفح الطیب
أعالهما كاتب الرسائل، وله حظ في القلوب والعیون عند أهل األندلس، وأشرف أسمائه 

وأهل األندلس كثیرو االنتقاد على . ةالكاتب، وبهذه السمة یخطط من یعظمه في رسال
صاحب هذه السمة، الیكادون یغفلون عن عثراته لحظة، فإن كان ناقصا عن درجات 
الكمال لم ینفعه جاهه وال مكانة من سلطانه من تسّلط األلسن في المحافل والطعن علیه 

كون وعلى صاحبه، والكاتب اآلخر كاتب الزمام، هكذا یعرفون كاتب الجهبذة، وال ی
باألندلس وبّر العدو ال نصرانیا وال یهودیا البتة، إذ هذا شغل نبیه یحتاج إلى صاحبه 

؛ فحین نستقرئ هذا النص النقدّي یبّین لنا أهمیة الصناعة 2»عظماء الناس ووجوههم
لك الزمن، وأّنها الترسلیة بدءا من تأثیرها في نفس المتلقي، وقیمتها العالیة لدى أهل ذ

الكتابات، التي توضع تحت مجهر النقد بین أن یصیب ویخطأ فیها؛ ولعظم من أشرف 
اب هذا النوع األدبي الیكونون ، وكتّ األمر ال یعذر صاحبها مهما أتى به من شفاعات

.إّال من أصحاب البیئة المغربیة التي تتمتع بكامل صفات المبدع

ا أنواعها وأهدافهادبیة؛ التي لهأما عن مفهوم الترسل، فهو فن من الفنون األ
دى بها األغراض إلى البلد البعیدبأّنه تطلع ما في الضمائر، وتتأ« : یقول ابن خلدون

بهذا 3»فتقضي الحاجات، ویطلع بها على العلوم، والمعارف وما كتبوه في علومهم
التعریف یكون الترسل عند ابن خلدون هو وسیلة اتصال بین العقول؛ ونقل األشیاء من 
مكان إلى مكان آخر، وكما أّنها تنقل لنا األخبار تسجل لنا العلوم، مفهوم من شأنه 
یشیر إلى الهدف العام للترسل، ولكنها أبلغ من ذلك بتعدد الوظائف من وجدانیة إلى 

.73ص رنني السابع والثامن،الرسائل يف املغرب العريب يف القالطاهر حممد توات، أدب -1
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ف یتطلب براعة عالیة ئقول المتلقین؛ وهذا االنتقال والتنوع في الوظاأثرها البالغ على ع
.في اللغة والبالغة وكیفیة تجلیها

دیم إلى تحدید مجموعة من الضوابطسعى نقاد األدب المغربي القوعلیه 
؛ فما هي هذه جمالیة هذا الفن القولي أو األدبيللرسم واألحكام، و اآلراء النقدیة 

؟ة لفن الترسلالمعاییر النقدیّ 

من أولى المواضیع التي تطرق إلیها المغاربة هي موضوع النص؛ عندما نقول 
الرسالة من رسائل بتعدد األنواع؛ تتنوع مواضیع ألّنه موضوع الرسالة نذهب إلى أنواعها 

دیوانیة إلى رسائل إخوانیة، إلى الرسائل التي تهتم بالشؤون االجتماعیة، وغیرها 
، فمثال الرسائاللرسمیة خاصةبه، و أسالیب، فلكل موضوع مضامینوالعتابكالتعزیة، 

تختص بتصریف شؤون الدولة، كما أّنها كانت تمتاز بالوضوح والجمال « )الدیوانیة(
بأنواع من المعارف أهمها العلوم الفّني، كما كان البّد لكاتبها من أن یّلم إلماما كبیرا

أّي طریقة معالجة موضوع الرسالة 1»براعته البالغیةاللسانیة والفقهیة باإلضافة إلى
یكون .الخاص بهضمونه زأین من العملیة؛ الشق األول أن لكل موضوع له میتطلب ج

، وثانیا ها تتكلم عن مصالح الناسذا كانت رسالة رسمیة فالبد من أنّ ؛ إجلیااظاهر 
أي الجانب الفني الغة البلغة، و الصیاغة، و المن حسن طریقة معالجة هذا النص

، الذي له جانب مهم في تألیفها ما نجده عند الحمیدي األندلسي المغربي، فقد للرسالة
في ذلك على علم البالغة كفارق اوضح بین موضوع الرسالة، وكیفیة تألیفها معتمد

سلطانیة ال هزل فیها«أساسي یبّین أنواع الترسل؛ الذي قسمها إلى ثالث طبقات 
2»م إلى جد وهزل، ورقیق  وهي رسائل المتغّزلین وهي هزل محضوٕاخوانیة تنقس

إذ نفهم من هذا القول أن الرسائل التي تختص بشؤون الدولة، وأمور الرعیة ال 
یجب أن یتوفر فیها الهزل؛ أما القسم الثاني المتمثل في الرسائل اإلخوانیة، فالبأس 

.178ص ،1984، 2معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبنان، طجمديوهبة،-1
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فیها، والرسائل ذات المواضیع األدبّیة المحضة تستدعي الهزل بالمزج بین الّجد والهزل
المقامات، ویختلف دالقاعدة البالغیة لكل مقام مقال، فتتعد؛ بذلك نستحضرفقط

.المتلقون

وهذا الفن المنثور المقفى أدخل « في هذه الفكرةابن خلدونحیث یفصل
ات الرسمّیة عنه؛ إذ أن أسالیب المتأخرون فیه أسالیب الشعر، فوجب أن تتنّزه المخاطب

اإلطناب في األوصاف وضرب األمثالالّجد بالهزل و طالشعر تباح فیها اللوذوعیة، وخل
وخطاب ...وكثرة التشبیهات، واالستعارات ، حیث ال تدعو لذلك كله ضرورة في الخطاب

یتكلم هذا النص على فكرة 1»الجمهور عند الملوك بالترغیب والترهیب ینافي ذلك ویباّینه
، ومواضیع یرسمها ، فلكل منهما مكونات وأسالیب تعبر عنهاألقاویل الشعریة، والخطابیة

، فاألسالیب الشعریة یكثر فیها المجازات، واالستعارات، وخطابها الرسائل أو یخطها
.ةاألدبیّ 

إلى الملوك، فالقول واألسلوب یختلفان عن النوع أما إذا كان الخطاب موجه
؛ فاألقاویل المنطقیة لها خطاباتها التي األول ألن الموضوع اختلف والمرسل إلیه تغّیر

تناسبها الكتابات المباشرة تنفي عنها األسالیب الشعرّیة في تلمسها للعاطفة والوجدان؛ 
یاغة األسالیب اإلبداعیة كاختالف الخطاب النثري على الخطاب الشعري، لهذا ص

وعلى الجملة فإن النقاد المغاربة اتجهت آراؤهم «بحسب الجنس والموضوع للكتابة یكون 
النقدّیة كلها أو تكاد إلى المزج بین المضمون والغرض مع تفضیل ظاهر المضامین 

د األدبّیة العالیة الهادفة بما ال یتالءم مع طبیعة المجتمعات المغربیة آنذاك والرصی
فقد اعتنى النقد المغربي بموضوع الترسل عنایة فائقة؛ 2»الثقافي الغالب فكر هؤالء النقاد

.حیث تتجلى أدبّیة النص، التي تنهض على الجمع بین شكل العمل، ومضمونه

.195، 194، ص2جابن خلدون، املقدمة،-1
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والموضوع النقدّي الثاني هو قضیة اللغة، التي ال تقتصر على جنس أدبي واحد، 
نتكلم عن مافي الشعر  والنثر ألن اللغة هي التي تقول النص، وعندهي متوفرةبل 

االلغة في حقل النقد نقصد بها عادة تلك القضیة التي صال وجال فیها النقد القدیم لفظ
ومن أشهر عناصر « عنى؛ فلم تغب عن البیئة المغربیة استحضرها حتى في رسائلهمو 

حة، والبدیع، فهو یختار من األلفاظ مارّق الفصا: الفّن الكتابي عند الشریف السبتي
وسهل، حتى أّنه لیبلغ في صناعته، التي تسعى وراء التصویر الدقیق بشتى وسائله

یهتم هذا القول 1»..وأبلغها،وألوانه شأوا بعیدا في لغة هّمها تسجیل األلفاظ بأفضل السبل
حة األلفاظ هي لتحقیق شرط الكتابة الصحیحة، و فصاالفصیحةعلى صحة األلفاظ

خلوها من وحشي اللفظة وغریبها بعیدة عن الغموض المستهجن حتى یحصل بها 
المقصود

؛ فقد ركز على أن بید أن هذا المقصود المتمثل في المعانیلم یأت علیه القول
، فتقوم أدبّیة لغة النص هنا مدار  التبلیغ یكون عن طریق األلفاظ الواضحة، و المفهومة

، حیث نجد أن ابن خلدون یؤید والمعنى هو تابع له عند الشریف السبتي، على اللفظ
. أن صناعة الكالم نظما أو نثرا، إنما هي في األلفاظ ال في المعاني تبع لها«كالمه

إنما یحاول في األلفاظ وهي أصل، فالصانع الذي یحاول ملكة الكالم في النظم والنثر 
أن الناقد المغربي یعطي لأللفاظ اهتماما كبیرا نرى2»..یحفظ أمثالها من كالم العرب،

أي المادة المعرفیة موجودة مبثوثة ما على الكاتب التي هي شيء تابع لهاعلى المعاني؛
.الماتعةالبعیدة عن الغموضإال أن یلبسها األلفاظ الجمیلة السهلة

ّیدها إلى فكرة المعاني مطروحة في الطریق لدى الجاحظ، التي أوهذا یذهب بنا 
ولیس الشأن في إیراد المعاني ألّن المعاني « :یقول أبو هالل العسكريرمن النقاد یكث

یعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي، وٕاّنما هو في جودة اللفظ وصفائه، وحسنه 

.404، 403، ص 3ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج-1
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وبهائه ونزاهته ونقائه وكثرة طالوته ومائه مع صحة السبك والتركیب والخلو من أود 
یبقى لیست مقصورة على أحدیشترك فیها الجمیع إذا المعاني 1»النظم والتألیف

.قواعد اللغةةمع مراعاىاالجتهاد في إیجاد األلفاظ المناسبة شكال ومبن

فالكتابة األدبیة تشترط الكلمات أو األلفاظ الفصیحة السلیمة من جمیع أشكال 
لمقابل تشترط صحة ؛ وفي اها لفظة تامةئإلى استواالتعقید بدءا من مخارج الحروف

فمزیة العملیة .، والسالسة حتى نحصل على جمالیة الرسالةالبالغةح و اضالمعنى الو 
ة أو ئتجز الاإلبداعیة للغة النص لدى النقد المغربي تقوم على اللفظ والمعنى، وال یمكن 

. الفصل بین هذین المكونین لجمالیة الرسالة األدبّیة

النقد المغربي القدیم هي اإلشادة بالمكانة العلمّیة والقضیة الثالثة التي تناولها 
واألدبّیة للكاتب؛ إن االحتفال بمكانة المبدع ظاهرة بارز في النقد العربي شعرا، ونثرا، 
حیث تتجلى في بعض األحیان عن طریق مكاتبات بین المبدعین بفضل النقد والتعقیب 

ذه العالقة قول أحد القائلین ، فمن بین النصوص التي تبّین لنا هعلى بعضهم البعض
أبقى اهللا جنابه منیع الحمى، رفیع _ وقد بلغني « في رسالة أرسلها إلى ابن األحمر 

) أسنى الوسائل في مختار الشعر والرسائل(أّنه شرع في تألیف كتاب ترجمه بـ _ المنتمى
ثه أهل یحتوي على غرر ما تخّیر ونقد، وأورده على ثاقب ذهنه فورد كل ذلك مّما أحد

واهللا تعالى یبقي بركته ویدیم عافیته، ویتّمم ما جنحت . العصر من بدیع نظم، وبلیغ نثر
2»إلیه طباعه، وسارع إلى تهذیبه من التوالیف الشریفة، والتصانیف المنیفة یراعه

إلشادة بالمبدع هو عنایة فائقة بالنص اإلبداعي من تخیّر أرقى األسالیب فا
وبین ما یباح كتابته و ما الیجوز التلفظ به حتى یبلغ صاحبها الكالمیة، وأفضل الصیغ

؛ وفي هذا درجة اإلجادة المتمثلة في أن یأتي الكاتب بشيء یعجز عنه الكتاب اآلخرون
فأجبته عن « :نستحضر مقطعا من كالم ابن خلدون حول مكانة ابن الخطیب، یقول

. 58، ص 2، ط1984قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، دهالل العسكري، الصناعتني، تح حممأبو -1
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السته، فلم یكن شأوه هذه المخاطبات، وتفادیت من السجع خشیة القصور عن مج
وبراعیة ال حرص على أّن یتمتع بكفاءة عالیة؛هو ، إن هذا االهتمام بالمبدع 1»یلحق

نظیر لها في التألیف، فعند نقد كاتب لكاتب آخر لقصور في كالمه، أو توجیهه 
و التوجیه عبارة عن قواعد، و تشریعات توضح كیفیة ما، فهذا النقد الستعمال أسلوب 

.، ولیس هذا فقط؛ بل ترسم لنا أدبّیة وجمالیة اإلبداعتألیف النص

ومجمل القول أن القضایا النقدیة التي تعرض لها النقد المغربي القدیم ألدب 
المغاربة الترسلكثیرة؛ ومتعددة حاولنا المجيء ببعضها أو أكثرها أهمیة لدى النقاد

األدیب والناقد المغربي بعملهم تقدیم هویة خاصة، والنقد العربي عامة، فقد اجتهدوا في 
.الكتابي؛ الذي سعى إلى تحدید جمالیة أدبیة النص الترسلي

.922، ص 7ابن خلدون، املقدمة، ج -1



اسهامات عبد الكريم النهشلي في وضع لبنات النقد المغربي القديم 

لروان نورة :الطالبة 

)جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف (كلية اآلداب والفنوان 

:الملخص 

ساهم النقاد والباحثون املغاربة يف ميدان النقد األديب العريب عامة واملغريب خاصة ، ومن بينهم عبد 
الكرمي النهشلي صاحب كتاب املمتع يف علم الشعر وعمله ،حيث تفرد هذا الناقد بنظرته املتزنة يف فهم 

.القضايا األدبية والنقدية 

لورقة البحثية رصد جهود عبد الكرمي النقدية وتبيان املنهج وبناء مما سبق ذكره سنحاول يف هذه ا
.الذي اتبعه يف وضع لبنات النقد املغريب القدمي

النقد ، النقد األديب ،النقد املغريب ،عبد الكرمي النهشلي :الكلمات المفتاحية 

عند اإلجابة عن هذه األسئلة وغیرها یستدعي مّنا الوقوف أّوال كما أشرنا سابقا إّن 
داللة بعض المصطلحات المفتاحیة التي ستعّبد لنا الطریق للدخول في صلب 
الموضوع  والكشف عن واقع وحقیقة النقد األدبي في المغرب العربي القدیم ومن ثم 

. إماطة اللثام عن مختلف التساؤالت التي ُطرحت وال تزال تطرح لیومنا هذا

المطروح وعدم طرق أو إثارة نقاط نحن وحرصا منا على االلتزام بما یخدم اإلشكال
في غنى عنها في هذا المقال سنقصر حدیثنا فقط على هذه النقاط، وفیما یلي عرض 

:كّل نقطة على حدة

ضبط المصطلحات: أّوال



والذي littéraire criticismeوهو ترجمة حرفیة للمصطلح الغربي  :النقد األدبي
یعني مجموعة األسالیب المّتبعة مع اختالفها باختالف النقاد لفحص اآلثار األدبیة 
والمؤّلفین القدامى والمحدثین ُبغیة كشف الغامض وتفسیر النص األدبي والحكم علیه 

1.في ضوء مبادئ أو مناهج بحث یختص بها ناقد من النّقاد

المؤّرخین الجغرافیین العرب وقد عرف هذا المصطلح عند: المغرب العربي
القدامى بأّنه كل ما یلي مصر غربا من بالد الشمال اإلفریقي حّتى المحیط 

الجزائر، :(األطلسي، أّما عند مؤرخي هذا العصر وسیاسیه فإّنه یعني هذه األقطار
" بالد المغرب العربي"والتي بات یطلق علیها ) تونس، المغرب، لیبیا، موریتانیا

.المعاصرین من یحّبذ لفظة مغاربي نسبة إلى الجمعوهناك من 2

یكشف هذا المصطلح في كثیر من األحیان في الساحة النقدیة عن البعد :القدیم
3.التاریخي وصیرورته الزمانیة إّزاء المادة األدبیة

أما الكلمة الثانیة فتكشف عن البعد التاریخي وصیرورته الزمانیة إّزاء المادة 
ة، وتتمّثل في تعیین الفترة التي حّددها الباحثون لنشأة هذا األدب والتي تبدأ من األدبی

الفتح اإلسالمي للمغرب وتنتهي ببدایة االحتالل الفرنسي للجزائر سنة ثالثین 
ومن خالل ضم المصطلحات الثالث إلى بعضها 4م1830وثمانمائة ألف 

.57، ص2006، دار االنتشار العريب، بريوت، لبنان، 1، ط"املصطلح، النشأة، التجديد"ينظر، حممد الكرمي الكّواز، البالغة والنقد : 1

، جانفي 33الفنية يف األدب املغريب القدمي، جملة العلوم اإلنسانية جامعة حممد خيضر بسكرة، ععبد القادر شريط، االجتاهات : 2
.413، ص2014

.413، صعبد القادر شریط، االتجاهات الفنیة في األدب المغربي القدیمینظر، : 3
، جانفي 33اإلنسانية جامعة حممد خيضر بسكرة، ععبد القادر شريط، االجتاهات الفنية يف األدب املغريب القدمي، جملة العلوم :4

413، ص2014



قدیم هو ذلك النقد األدبي الذي كان البعض نخلص إلى أّن المراد بالنقد المغربي ال
في فترة الفتح اإلسالمي والذي سیكون تركیزنا فیما بعد منصبا علیه ولیس على النقد 
المغربي المعاصر  وفق ما تقتضیه دراستنا حّتى نكون أكثر ُوضوحا وال ُیظن بنا أّننا 

.عزلنا هذا عن ذاك

قدیماواقع النقد األدبي في المغرب العربي : ثانیا

إّن الشروع في الحدیث عن واقع النقد األدبي في المغرب العربي القدیم دون أّي 
مقّدمات یعّد بمثابة إجابة غیر مباشرة لما طرحناه سالفا حول حقیقة وجود هذا النقد 
قدیما وتفنیٌد لمختلف المقوالت التي تنفي وجوده بحجة أّنهم كانوا یتبعون المشارقة في 

ولعّل ما جعلنا نقتنع بأّن هناك نقد ...  من جهة ومن جهة أخرى كّل شيء هذا
.مغربي قدیم جملة من األسباب أبرزها تمجید النتاج المشرقي وجعل المغربي تابعا له

: قد یثیر كالمنا هذا بعض االستغراب ویطرح العدید من التساؤالت من قبیل
حقیقة وجود هذا النقد؟ ألیس كیف یمكن لهذا السبب أن یكون كافیا ألن نقتنع ب

من التناقض أن نأخذ بهذا السبب الذي ُیمّجد النتاج النقدي المشرقي ویعلي من 
شأنه ویحط من المغربي؟ 

نجیب بصریح العبارة ونقول نعم لقد كان تمجید النتاج النقدي المشرقي سببا في 
ب من الكالم یوضح ما اقتناعنا بحقیقة وجود النقد المغربي القدیم ولنا في هذا نصی

قلناه فحواه أّننا لو التفتنا قلیال للوراء وألقینا نظرة على مختلف الدراسات التي بحثت 
في تاریخ النقد األدبي المغربي القدیم لوجدنا أّنها في كّل مرة تربطه بنظیره في 

م لكنه المشرق وتّتهمه بالتقلید واالتباع مما یعني ضمنیا أّن هناك نقد أدبي مغربي قدی
لم یحظ بأّي اهتمام من ذویه ألّن العیون آنذاك كانت مصّوبة نحو المشارقة فما كان 



من المغاربة إّال أن یقتفوا آثار المشارقة ویحذون حذوهم دون أن یأخذوا في الحسبان 
ما قد ینجر عن هذا التقلید من إلغاء لجهودهم و تهمیش لهم بدل االعتراف بهم وهو 

لواضح والكبیر في الكتب التي تتناول النقد األدبي المغربي دراسة النقص اما یفّسر 
وتأریخا والتغییب العفوي أو المتعّمد له من بعض الكتاب واألدباء المشارقة وحّتى 

. المغاربة أنفسهم في مؤلفاتهم التي تؤّرخ لألدب العربي

وندّعم نظرتنا هذه بما أورده األستاذ ساعي إدریس على أّن ما یفّسر الحالة 
المزریة التي آلت إلیها حالة األدب والنقد في المغرب العربي القدیم هي عدم اهتمام 
معظم المغاربة سلفا وخلفا بإنتاجهم األدبي والفكري، وانشغالهم عنه باألدب المشرقي 

والمثل األعلى، وهي نظرة قاصرة ظّل علیها المغاربة لفترة الذي یرون فیه األنموذج 
طویلة من الزمن، فتراهم مثال إذا ذكروا الشعر فإّنهم  یعودون لشعر المشارقة وٕاذا 
تناولوا النقد ذكروا الجاحظ وقدامة ابن جعفر والجرجاني والعسكري وغیرهم من النقاد 

فیها الكثیر من التقلید والقلیل من المشارقة وٕاذا كتبوا أدبا كتبوه بصبغة مشرقیة 
1.اإلبداع

المالحظة نفسها نجدها عند مخلوف عبد الرؤوف في إشارته إلى أّن أهل المغرب 
وعلیه فمن الطبیعي إذن أن 2كانوا یّتخذون من أهل المشرق وعلمائه ألنفسهم إماما

المغاربة ما هو إّال یفتخر المشارقة بإنتاجاتهم النقدیة واألدبیة ویصرحوا بأّن ما ینتجه
البن عبد رّبه الذي كان "العقد الفرید"تكرار لما أنتجوه  خاصة بعد تألیف كتاب 

ُینتظر من صاحبه أن یعّرف فیه بالمنتوج المغربي إّال أّنه قصره فقط على المنتوج 
بضاعتنا رّدت "المشرقي فما كان من الصاحب بن عباد لما بلغه ذلك إّال أن یقول 

، 9علم البالغة يف املوروث النقدي املغريب العمدة أمنوذجا، ساعي إدريس، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، جملة مقاليد، عينظر، :1
:208ص . 2015ديسمرب 

.56، ص1964، دار املعارفـ القاهرة ، مصر، دط، 32خملوف عبد الرؤوف، ابن رشيق القريواين، سلسلة نوابع الفكر العريب، عينظر،:2



هذا الكالم صحیح فلو تأملنا كتب النقد المغرب العربي لوجدنا أهمها وهو و "  إلینا
كتاب العمدة هذا األخیر الذي لم یحفل إّال بالقلیل من الشواهد الشعریة والنثریة 

1.لشعراء والكتاب المغاربة، وهذا القلیل ال یكاد یذكر أو یتمیز

ي قدیم أّننا لو تأملنا ولو قلیال وما یؤّكد أیضا قناعتنا بأّن هناك نقد أدبي مغرب
في داللة صفة االتباع والتقلید التي أطلقت على النتاج النقدي األدبي المغربي لوجدنا 
أّنها أمر طبیعي وبدیهي في هذا المقام ألّنها مرتبطة بسنن التفاعل والتالقح الفكري 

تمّكنا من االطالع لما -التالقح الفكري–الذي یتّم عن طریق التأثیر والتأثر ولواله 
على ثقافة اآلخر وٕانتاجاته أدبیة كانت أم نقدیة ولما كان هناك إبداع؛ هذا األخیر 
الذي یشترك العدید في تعریفه على أّنه إضافة جدیدة لما هو كائن لكن ننّوه في اآلن 
ذاته أّننا نخرج من دائرة حدیثنا هذا ذلك االتباع القائم على التقلید الحرفي والخالي

من اإلبداع وعلیه فأكید أّن هناك نقد أدبي مغربي ولو بصورة محتشمة وما االتباع 
.إّال محّطة االنطالق نحو اإلبداع

وندعّم نظرتنا هذه بظهور بعض الغیورین على تراثهم النقدي المغربي القدیم فما 
كان منهم إّال أن یعیدوا نبشه من جدید وینفضوا عنه غبار التهمیش ومن غیر

المنطقي أن یضّیع مثل هؤالء النقاد جهودهم ووقتهم على مسائل دون أن یكونوا 
متأكدین منها ولنا فیما یلي تعداد لبعض الجهود التي أعادت للنقد األدب المغربي 

.القدیم مجده وكیانه

جهود النقاد المغاربة في إحیاء الفكر النقدي المغربي القدیم: ثالثا

، 9علم البالغة يف املوروث النقدي املغريب العمدة أمنوذجا، ساعي إدريس، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، جملة مقاليد، ع:1
. 208ص  . 2015ديسمرب 



نظرا الرتباطنا بعدد محدود من الصفحات وحرصنا على االلتزام بما یقتضیه 
المقال سنعتمد اإلیجاز في عرض مختلف الجهود النقدیة التي تؤّكد على وجود نقد 
أدبي مغربي قدیم نذكر منها على سبیل التمثیل والتعمیم ال الحصر والتخصیص 

:كتاب

، والذي عمد فیه إلى 1لعبد العزیز قلقیلة" ربيالنقد األدبي في المغرب الع"* 
تقدیم نماذج من نقاد المغرب العربي القدیم وآثارهم كابن رشیق، النهشلي، ابن شرف، 
العبدري، ابن خلدون وآخرون بعد أن قام بتحدید جغرافیة المكان وتاریخه لیعّرج 

مغربي القدیم من الحدیث مباشرة عن أبرز القضایا النقدیة وأصالة النقد األدبي ال
.خالل االستناد على ما جادت به قریحة النقاد السالف ذكرهم

الذي قّدم فیه و 2لبشیر خلدون" الحركة النقدیة على أّیام رشیق المسیلي* "
عرضًا مفّصًال ألهم األحداث السیاسیة والفكریة التي ظهرت في المغرب العربي 

ظهورها حتى بدایة القرن الخامس ، وألهم ونظرة موجزة للحركة النقدیة المغربیة منذ
القضایا النقدیة التي أثارها النقاد آنذاك كقضیة اللفظ والمعنى، الطبع والصنعة 

. والتكلف، القدیم والجدید، وكذا قضیة السرقات

وفیه قّدم صورة 3ألحمد یزن" النقد األدبي في القیروان في العهد الصنهاجي"* 
موجزة عن الحیاة العامة في القیروان في العهد الصنهاجي من الناحیة السیاسیة 
واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وحّتى العالقات الخارجیة، وتحّدث عن عوامل 

1988، 2ينظر، عبد العزيز قلقيلة، النقد األديب يف املغرب العريب، ط: 1

ينظر، بشري خلدون، احلركة النقدية على أيام ابن رشيق املسيلي، دط، سلسلة الدراسات الكربى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : 2
.1981اجلزائر، 

1985الصنهاجي، دط، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ، النقد األديب يف القريوان يف العهدينظر، أمحد يزن، : 3



ازدهار النقد األدبي في العهد الصنهاجي وعن أبرز المصّنفات النقدیة  ككتاب 
البن " العمدة"للقزاز القیرواني، و" ایجوز للشاعر في الضرورةم"للنهشلي و" الممتع"

رشیق القیرواني، وكذا الحدیث عن  أبرز القضایا النقدیة كقضیة اللفظ والمعنى، 
الطبع والصنع، القدماء والمحدثین، طبیعة الشعر ووظیفته وغیرها من المؤلفات 

النقدیة القیروانیة في النقد والقضایا لیختم كتابه في األخیر بالحدیث عن أثر الحركة
.العربي عامة وعن مقّومات النقد األدبي في القیروان

النقد األدبي القدیم في المغرب العربي نشأته وتطّوره "هذا إضافة إلى كتاب 
المقاییس البالغیة والنقدیة في قراضة الذهب في "لمحمد مرتاض، و" دراسة وتطبیق

.لقیرواني لمحمد بن سعد الدبل وغیرهاالبن رشیق ا" نقد أشعار العرب

كانت هذه بعض الجهود النقدیة المغاربیة التي كان لها الفضل في التعریف 
بحقیقة وواقع النقد األدبي المغربي القدیم عن طریق ما قّدمته من إسهامات جادة 
ودراسات جلیلة قّیمة مّكنتنا من اكتشاف كنوز دفینة وآثار عظیمة كادت عوارض 

.لدهر أن تزیلها وتمحوهاا

وعلیه فانطالقا من هذه الجهود وبناء على ما سبق ذكره فإّنه من غیر المعقول 
أن نستمر في اإلشادة فقط بالنتاج النقدي المشرقي وُنغّیب جمیع الجهود واإلسهامات 

قائم النقدیة المغربیة القدیمة وننظر إلیها نظرة فوقیة واستعالئیة فقط ألّن بعضا منها 
على االتباع هذا األخیر الذي كثیرا ُیولد من رحمه اإلبداع ألّن ُرقّي وازدهار أّي نقد 
مشرقیا كان أم مغربیا أو حّتى غربیا یرتبط دائما وأبدا بارتقاء فكر صاحبه وقناعته 
بما ینتج ولعّل ما تحظى به الساحة النقدیة المغاربیة في الوقت الحالي من اعتبار 

.أفضل مثال حّي على ذلكعلمي وثقافي 
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عائشة عمار: األستاذة 

األدب العربي: قسم 

الشلف–اآلداب و الفنون بجامعة حسيبة بن بوعلي : كلية 

.تجلّيات أدبّية النص في الّنقد المغربي القديم :محور المشاركة 

يا " قصيدة - .في شعر أبي الحسن الششتريو أدبّيته جمالية الخطاب الصوفي :عنوان المداخلة 
-نموذجا" فؤادي حاضرا في 

األدب ، األدبّية ، الجمالّية  ، الخطاب الّصوفي: الكلمات المفتاحّية 

:ملّخص المداخلة 

اجلمال يف النص و السيما ما تعّلق منها مبكامن خطا النقاد املغاربة خطوات واسعة يف جمال املمارسات األدبية
.اليت تتوارى يف عمقهو أدبّيتهاألديب و إبراز فنّيته و مجالّيته

و الّدافع لربوزه و مل يكن هلذا العمل النقدي ليتأّسس لوال جهود املشارقة اليت أسهمت يف امتداده فكانت احلافز 
م بصبغة التفّرد و التمّيز ) أي النقاد املغاربة ( و من جهة أخرى حماولة منهم ،،هذا من جهة صبغ نظر

.مكامن اجلمال ، فكان البّد أن تظهر بعض اجلهود اليت أفرزت هذا اإلجناز و اخلصوصّية يف استجالء

و من بني هؤالء ما قدمه أبو احلسن الششرتي  يف جمال اخلطاب الصويف ، هذا األخري الذي يزخر بطاقات مجالّية
.ة  يف كيانهأّهلت كّل دارس له من أن يتوّغل يف مكامنه و أن يسرب أغواره الّدفينو شعريّة و أدبّية

اجلمالية اليت استهدفها الكاتب  يف سبيل تأسيس خطابه األدبّية وحتاول الّدراسة أن تستنطق معايريو هلذا 
ما هي املعايري اليت ميكن من خالهلا اجلزم بتحقيق أدبّية : الّصويف من خالل مجلة من اإلشكالّيات من بينها 

ا اخلطاب الصويف ضمن األدبّية أم اخلطاب الصويف و مجالّيته ؟ مث هل ميكن  إدراج تلك اجلمالية اليت يتمّتع 
العكس ؟

.  هذه األسئلة و غريها سنحاول أن جنيب عنها من خالل هذا البحث 
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يف القدمي و احلديث ، فاألمر الذي إذا كان حتديد األدب كمفهوم جامع و شامل يبقى رهن البحث
.حقيقة األدب هي الّسبيل الوحيد للنبش يف مفهوم األدبية المناص منه هو أّن استفسار 

ا مستوحاة من   فنحن إذ نعّول يف دراستنا هذه على حتديد مفهوم األدب إّمنا حناول الوصول إىل حقيقة األدبية كو
مصطلح األدب من جهة ، ومن جهة أخرى بوصفها من املعايري اليت حتّدد هذا املصطلح و تكشف من مثّة عن 

اأ .هم اخلصائص الفنّية اليت يتمّتع 

من جهة    اليت استوقفت كلمة األدب نظرا الّتساع مفهومها أو العصور و طبعا لن نقف عند احملطّات الّتارخيّية 
مصطلح األدب من املصطلحات اليت عرفت دالالت خمتلفة يف الرتاث النقدي القدميو من جهة أخرى

و احلديث الغريب و العريب على حّد سواء ، و الزال إىل يومنا هذا حمّل اهتمام الّدارسني و املفّكرين و األدباء 
سنكتفي ئبقّية نظرا لتجّدده و تغّريه و تطّلعه إىل آفاق جديدة ، هلذاو هذا راجع ملا يتمّتع به األدب من حركة ز 

.حّد سواء ببعض املفاهيم العربية و الغربّية على

ا ما نّصت عليه أقوال الاتريفو من التع اّلذي يتأّدب به األديب األدبقد قيل أّن ف،لغوينياليت مت االستشهاد 
الظّرف و حسن : و األدب. ، و ينهاهم عن املقابح مسّي أدبا ألنّه يأدب الّناس إىل احملامد و قد من الّناس ، 

1.و الّدرس فاألدب أدب الّنفس. عّلمه . و أّدبه فتأّدب . الّتناول 

و هو كل ما أنتجه العقل اإلنساين من . اجلميل من الّنظم و الّنثر(( أيضا مبعىن تضّمنته املعاجم الغويّة و قد
2))ضروب املعرفة 

ذلك الّنتاج الفكري الذي يتمّخض عن العقل البشري فيطرح و تكاد التعريفات تّتفق حول حقيقة أّن األدب هو
ا يف واقع األمر  ّ جمموعة من التصّورات و األفكار و املواقف و اآلراء و إن كانت صادرة عن ذات املؤّلف إّال أ

جتّسد موقف جمتمع أو جمتمعات ، فهو تشخيص حلياة األمم مبا تتضّمنه من آمال و آالم و طموحات و تطّورات
ا و مستجّدات ، إن مل نقل أنّه اللّ  ا و كل انشغاال و األدب هو ذلك الفن الذي . سان الذي يفصح عن تطّلعا

مجالّيته اليت تنعكس يف فنّيته و صياغته و تشكيلته و أدبّيته و اليت ترتك انطباعها و أثرها يف نفس سنه و يتمّتع حب
يضفي على العمل األديب صفة الوجود املطلق بإنتاجه إيّاه عن ((ما من شأنه أن هذا األخري هوو ، املتلّقي 

3)) طريق القراءة 

4))مركز أدّيب ، و كسب أدّيب : تقدير معنوّي غري ماّدي ، ومنه : يقال قيمة أدبّية ((  و 
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ما هو :ينطلق كل من رنيه ويليك و أوسنت و آرن يف حماولة الستفسار حقيقة األدب من جمموعة من األسئلةو 
5األدب ؟ و ماهو ذلك الذي خيرج عن نطاق األدب ؟ و ما هي طبيعة األدب ؟

6))كل شيء مطبوع ههو أنّ " األدب " إحدى طرق تعريف (( و 

."ما األدب " بعنوان خيّصص كتابا يستفسر فيه عن األدب" جان بول سارتر"يف الوسط الغريب جند  و دائما

العمل األديب ال يكتشفه القارئ من خالل –ماته العمل األديب  حتمي يفرض على القارئ مقوّ (( ينّوه بأنّ و
7))اللغة وحدها ،بل كذلك من خالل الصمت و مناقشة العبارات 

او يف ظّل الّزخم اهلائل الذي يعرفه مفهوم األدب و احلركة الزّئبقية له و اليت يستحيل ا يبدو لّسيطرة على نبضا
.نعته و وصفه بالعمل األديبحىت ميكن األدبّية و اليت تبقى تالزمه فهوم ّن األدب يبقى لصيقا مبأ

:األدبّية 

األدبّية كمفهوم تبّني لنا أنالّرتاث الّنقدي بتتّبعنا مصطلح األدبية يف:مفهوم األدبية في التراث الّنقدي -أ
، و الشعري و الّنثرياحنصر يف دراسة عّدة قضايا سواء ما تعّلق األمر بالبناء الّداخلي للخطاب بشكليه

البنية حمّددا رئيسّيا ) ه414(اعترب أبو حيان التوحيدي وقدو الّصورة الشعريّة اخلصائص الّشكلّية للنص األديب ، 
8.لألدبّية 

باهتمام واسع السّيما يف الّدراسات الّلسانية و مفهوم األدبيةحظي: مفهوم األدبية في الّنقد المعاصر-ب
بالّتحديد االّجتاه الّشكالين الذي أبرز اهتمامه الفّعال يف إرساء دعائم علم األدب و تطويره على يد رومان 
.جاكوبسون ، هذا األخري الذي أحدث منعرجا حامسا فكان اهتمامه واضحا بنظريّة األدب تنظريا و تطبيقا

علم األدب ليس هو األدب ، و إّمنا هو األدبّية ، أي ما جيعل من عمل ما عمال (( أّن جاكبسونرومانيرى و 
حسب هذا –املفهوم التجريدي لألدب ملتمسا جوهر هذا األخري ، فاألدبية جاكبسونيستبعد ف)) أدبّيا 

ا القبض على العناصر الفنيّ  ا ة و اجلمالّية التعريف هي حماولة الكشف عن القوانني اليت من شأ ّ (( ، حبكم أ
.9))عنفا منّظما يُرتكب حبّق الكالم االعتيادي كما يقول الّناقد الروسي رومان جاكبسون 

ليس الكاتب بكاتب ألنّه اختار التحّدث عن بعض أشياء ، بل (( ": جان بول سارتر "و هو ما نلتمسه يف قول 
10.))ألنّه اختار التحّدث عنها بطريقة معّينة
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ليست انعكاسا لكالم معّني ، بل هي أداة للّتعبري أو هي خاصية يُعتمد عليها –من هذا املنطلق –فاألدبّية 
.   لنقل الكالم املستهدف بفنّية حمكمة ترقى به إىل مصاف العمل األديب 

ذا تسهم  األدبّية يف  11))ثانية إبراز الّسمة التمييزيّة من جهة ، و تكريس اهلويّة من جهة((  و 

. فتعطي العمل األديب روحه و حيويّته و ديناميكّيته

مها نوعان من الّنشاط : (( بني األدب و الّدراسة األدبّية يف قوهلم رنيه ويليك ، أوستن و آرنو يفّرق كل من  
فهو فن ، بينما اآلخر إن مل يكن علما بأدق معاين هذه –يتمّيز أحدمها عن اآلخر ، األـّول نشاط خّالق 

12))فهو ضرب من املعرفة أو الّتحصيل –الكلمة 

فردي و عام معا –و خاص يف آن واحد ، أو بتعبري أوضح و لكن علينا أن ندرك أّن كّل عمل فّين هو عام(( 
له –كالفرد من بين آدم –فالعمل األديب . و بني الوحدانّية أو اإلغراق يف اجلزئّية " الفرديّة "و ميكن التفرقة بني .

ا خواصه الفرديّة ، و لكّنه يشارك أيضا يف خواص عاّمة مع األعمال الفنّية األخرى بنفس الطّريقة ا ليت يشارك 
13. ))الفرد من البشر يف صفات البشريّة عموما  

يتمّتع الّنص األديب على غرار الّنصوص اللغويّة األخرى بفنّيته و مجالّيته و اليت تضمن له اخلصوصّيةهكذاو 
.و الفرادة و التمّيز 

ا فيه الّداخلّية و اليت تسوّغ ألّي باحث مبة الّنصجمموع اخلصائص اليت تقبع يف بنيتكمن األدبّية يف ذا و 
.األديب القارئ نعته بالعمل األديب أو األثر

اليت و الّصياغة الفنّية هي تلك الصنعة األدبية قصيدة اجلمالية اليت نلتمسها يف هذه الإّن :مفهوم الجمالّية 
طبع يف فتن، الفنّية القابعة يف عمق املنت اللغويستنطق العناصر تاليت وأبو الحسن الّششتريمها الشاعر يقدّ 

.بعدما يستشعر لذة النص ويتذوق لغة اخلطاب املستهدف للدراسة تلّقيذات امل

أّن التأثري اجلمايل للقدرة الفكرية على اإلقناع ال ((التصريح بـ من "ستانفورد و آخرون "و رّمبا هذا ما دفع بـ 
14)) ميكن أن يستهان به 

القوانني اليت ، و اّلذي بدا واضحا من خالل للقصيدةاألثر اجلمايلاليت نستهدفها هي استنطاقفأساس اجلمالية 
االحنراف ( عدولاالنزياح والو) املوحية اعباراالقصيدة و ألفاظاتساق ( االتساق كمن عدة جوانب  احتكمه
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لغةن واقع اللغة األدبية مبا فيها عوغريها من املظاهر اليت تعّرب ...)الّلغوي من املعىن الظّاهري إىل املعىن الباطين 
.الصوفيةالقصيدة

ا حتقيق أدبّية اخلطاب الّصويف حثإّن الب:معايير أدبّية الخطاب الّصوفي و جمالّيته  عن املعايري اّليت من شأ
.عّما ميكن أن حيدث تشكيال فنّيا يف الّنص الّلغويمرهون بالبحثو مجالّيته

بناء هيكلها العمود الفقري لتعّد الّلغة الرّكن األساسي يف خمتلف اخلطابات ،كيف ال و هي:اللغةمعيار -1
ينحدر –هو اآلخر –اخلطاب األديب كونه ، حاجتها املاّسة لّلغة و من بني اخلطابات اليت أثبتت ،و استقامتها 

.من تلك املتون اللغويّة

ا العنصر الفريد بألفاظه املوحية         ّ و تتبّوأ الّلغة مكانة خاّصة يف متييز العمل األديب عن بقّية األعمال الّلغويّة حبكم أ
جعل و صياغته الفنّية و تالحم أفكاره احملبوكة كنسيج و أسلوبه الفّين املتفّرد ، و هذا ما حدا بـبعض الباحثني إىل 

األدبّية تقع يف معظم األحوال داخل نظام الّلغة اليت جتعل األدب متمّيزا عن الّلغة املستخدمة ألغراض أخرى (( 
((15

و يتفق أسالفنا من النّقاد 16))اإلشارات ختدم غرضا مجالّيا حمّددا –العمل الفّين إذن هو بناء من اإلمياءات ((فـ
ذا (( فـ .17ختتلف عن لغة العلم ، و لغة احلياة اليومّية اختالفا واضحاالعرب على كون لغة األدب  األدب ، 

ا ، و الكشف عن املسكوت عنه يف الذات املعىن ، جمال لتفعيل اللغة و ترهينها ، من خالل تفجري مكنونا
تمع 18.))و ا

و إّمنا ألنّه يستخدم اللغة بطرائق غري " ختّيلّيا"ختييلّيا أو لعّل من املمكن تعريف األدب ليس تبعا ملا إذا كان (( و
عنفا منّظما يُرتكب حبّق الكالم االعتيادي  " فاألدب ، يف هذه الّنظريّة ، هو نوع من الكتابة اليت متّثل . مألوفة 

ا ، و ينحرف بصورة ذلك أّن األدب حيّول اللغة االعتياديّة و يشّدده. كما يقول الّناقد الروسي رومان جاكبسون 
19.))منّظمة عن الكالم اليومي

. إّن له قوانينه ، و بناه و صنعاته. هو تنظيم حمّدد للغة(( أّن األدب" إيغلتون " و يف الّسياق نفسه يضيف 
ا و ليس رّدها إىل أّي شيء آخر  ليس و هو مؤّلف من كلمات و ... الّنوعّية اخلاّصة ، اليت ينبغي دراستها يف ذا

20))من موضوعات أو مشاعر 
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من - بعيدا عن املشاعر و املضامني اليت تشري إليها- يفصح مبكانة األلفاظ و دورها يف جتسيد الّنص فالقول
21...)) صناعة الكالم نظما و نثرا إّمنا هي يف األلفاظ ال يف املعاين (( فـ .خالل القوانني اليت حتكمها 

ا و أرهفوها ، بوهاأصلحوا ألفاظها و حسنوها، و محوا حواشيها و هذّ إذا رأيت العرب قد (( و ، و صقلوا غرو
ا ، و تشريف منها  فال تريّن أّن العناية إذ ذلك ، إّمنا هي األلفاظ ، بل هي عندنا خدمة منهم للمعاين، و تنويه 

 ((22

لفظه و نظمه مل يستحق هذا االسم باحلقيقة فضل الشعر بلفظه ال مبعناه ، و أنّه إذا عدم احلسن يف (( إذن فـ
((23

و هنا تنويه بقيمة التشكيل الفين و الصياغة احملكمة و اليت تعطي للنص فرادته و خصوصيته عن بقّية الكتابات 
ادتكيف جتسّ و؟األدبّية و اجلمالّية يف هذا البحث يكمن  حول حقيقة هذه طروحولذلك فالسؤال امل.اللغويّة

؟شرتيكأسلوب يف لغة اخلطاب الصويف  لدى الشّ 

عن غريه من الصوفيني ، إذ يتوّسل هو اآلخر لغة " الششرتي"ال يبتعد -اليت بني أيدينا -بالّنظر إىل القصيدة 
ليت الغزل العذري اآلّية - هو اآلخر-مستندا الشاعر بلغته اخلاصة عّرب ، فقدأدبّية خاّصة تنزاح بألفاظها الرّامزة 
يف قالب شعري مناجاته و مواجيده للتعبري عن لاألوّ ّسبيلاللغة هي ال، فهذه استلهمها من حقل احلب احلسي 

ا هذه مرّصع بألفاظ موحية رامزة مقّنعة مبا ال يتناهى من  ألوان التصوير البياين وغريها من العناصر اليت تصطبغ 
تعربّ يت الّ الّنثريّة و الّشعريّة طاباتاخلنتها األدبية اليت تضمّ كتاباتالخالف، على مجاالأدبّية وشعرية و اللغة

.عامل احلس واملوجوداتعن كل ما هو مرئي يف

املعىن الظاهري إىل تتأويالت باطنية صرفتمحلمألوفةاألفاظاليت توّسلت للغة الشاعر كذلك األمر بالّنسبة
.معىن باطين

أكثر من لف خايف الظاهر ،إال أن أوجه التلألشياءطقة ورؤيتهنهلا نفس منّ إلغة الشعر وة متاثل اللغة الصوفي((فـ
يف عمق الصورة  ،فبينما تتجه الرؤية الشعرية إىل وصف ما ال يتجاوز احلسي والعقالين واالنفعايل أوجه التآلف 

يف إطار املوضوعات اليت تستوعبها ما ال يندرج- بواسطة العبارات- الظاهر تسعى الرؤية الصوفية إىل التجسيد 
24.)) اللغة
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من سياقه العادي إىل اّلذي حتّولشعرهيف سبيل تطعيم إىل توظيف جمموعة من اآلليات أيضاعمد الّشاعرو قد 
فقط يضيف عليها عمق الداللة د بنية اخلطاب الشعريتحدّ و اليت مبوجبها تةمات الفنيّ طابع أديب باجتماع السّ 

.اليت تتوارى خلف املعىن الظّاهري 

إسقاط العناصر ذلك عن طريق  وبالّدرجة األوىلض عن النظام اللغويخّ متة مفهوم دبيّ د أن األكّ و هذا ما يؤ 
.ديباألطاب اخلعلىاإلحيائية  

الرتكيز على القوانني اليت حتكمه من عدة واخلطاببنية وصفكل من األدبّية و اجلمالّية إّمنا يكمن يف فأساس
جتور على الّنظام الّلغوي املألوف و غريها من املظاهر اليت و...ماثلةملاالتناظر و وو االحنراف االنزياح كجوانب  

.عن واقع اللغة األدبية مبا فيها اللغة الصوفيةمن مثّةتعّرب 

مباذا يقول ولكنه يهتم ((ال يهتم ، إذهتركيبوة الّنص الّلغويصياغلطريقة يعّد األسلوب:معيار األسلوب-2
25)).كيف يقولب

نتهجها لصنع هيكله الشعري االيت املتمّيزةالكيفيةو املتفّرد أسلوبه بالشاعر لىعبدوره انعكس األمرهذاو
بفرادة تمتّتعحبكم أّن القصيدة ،املرّصع برتاكيب لغوية نابعة من عمق تفكريه وبعد تأمالته ومجال إحساسه

علىهذا األمر تلقائّيانعكسفانتهجها املؤّلف لبناء هيكله الّلغوياليت ايف الطّريقة و اآللّيةتحنصر او خصوصّية 
يف باطنها معّربةلتها يف مجتنصهر و هذه املظاهر ا، و مجالّيتهكسبه فنّيته و أدبّيته و شعريّتهممّا أالنص اللغوي

، السيما و أّن أدبّية الّنص و مجالّيته اإلشارة واإلمياء با حمّمالصطنع أسلوبعن عشقه اإلهلي ، فكان لزاما أن ي
.عن سحر هذه اللغة اخلارجة عن املألوفاملعّرب الّرمزياألسلوبسن انتقاءحبمرهونة 

إّن سر اإلبداع يكمن يف استحضار املنظومة  التخييلّية املاثلة يف ذهن املبدع على الكتابة :الخيال معيار -3
معيار  الواقع   ال يصلح للشعر،أو احلكم على قيمته ((اإلبداعّية و من مثّة إيهام املتلقي بواقعيتها ، ذلك أن 

بإسقاط أدوات ... الختيار إىل حمور التأليفالفنية، ألن قيمته الفنية تتحدد بفضل إسقاط مبدأ املماثلة من حمور ا
26)) شعرية تكرارية 

أنّه ال يكفي أن نعّرف األدب على أنّه كتابة ختّيلّية مبعىن التخييل ، أي كتابة ليست "تيري إيغلتون " يرى و 
27.حقيقّية باملعىن احلريف للكلمة
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بغية اخلروج بكتاباتهمن حقائق، دف صوغ ما عندهاعرشالاخليال آلية من اآلليات اليت اعتمدها عدّ يُ و 
.العامل املطلق، و إدراك احملبوب مبطالعة عامل الشهود، فهو السبيل لتحقيق غايته املنشودة إىل 

اعلم وفقك اهللا أّن اخليال أصل الوجود والذات الذي فيه كمال ظهور املعبود، أال ترى إىل : ((إذ يقول اجليلي
احلق وأّن من له الصفات واألمساء ما هو له أين حمّل هذا االعتقاد الذي ظهر لك فيه اهللا سبحانه اعتقادك يف

وتعاىل إّمنا هو اخليال، فألجل هذا قلنا إنّه الذات الذي فيه كمال ظهوره سبحانه وتعاىل، فإذا عرفت هذا ظهر 
28ا)).لك أّن اخليال أصل مجيع العامل

هو اآلخر - أي اخليال–انتظم هو اآلخر فلسفة تضمنت جتربته الصوفية بوصفه الششرتيند واحلقيقة أّن اخليال ع
:  إذ يقول ،من الوسائط اليت جعلت التفكري ينتقل من املرئي إىل الالمرئي 

ما غبت لكّن جسمي              من الّنحول يذوب

مل مينع من وهن و ضعف الّشاعر  أثناء احلضرة املقّدسة يف عامل الغيبو جتّليه) الّذات اإلهلّية ( فظهور احملبوب 
مسا خبياله إىل عامله الذي استشعر فيه لذة لقاء احملبوب، انعكست يف تلك الصور الشعرية اّلذييف عامل الّشهادة 

ا قرحيته .اليت جادت 

الشاعر للتعبري جلأ إليها اليت عن بقية األدواتأداة معرفية ال تقل أمهية-هو اآلخر–أّن اخليال و هو ما يؤّكد 
تعميق املعىن يف ، ممّا  أسهم )عامل الغيب وعامل الشهادة(ني ل مهزة وصل بني عاملني متكاملشكّ عن أفكاره ، فقد 

.القصيدةنهالذي تتضمّ 

إّن دراسة اجلوانب الّصوتّية كثرية و متعّددة سواء ما تعّلق األمر مبوسيقى اإليقاع اخلارجي أو :اإليقاع معيار -4
كشف و هذا األمر بدوره ياخلصائص الفنية الصوتية العامة للشعر ، و الّدراسة بنوعيها تكشف عن الّداخلي 

ا الصوتيةحقيقة البنية لّذة الّنص ال ميكن أن تتأّتى إّال من (( ، السيما و أّن القصيدة اليت بني أيدينااليت تتمتع 
و العامل املوّحد هلذه املكّونات هو اإليقاع الذي تشرتك فيه كل فنون . مجيع مكّونات الّنص لفظا و معىن و بناء 

29))القول 

، و ألفاظه املكّونة لهاالتفاق الصويت الناتج عن وزنه الذي انتظمت به من خالل إيقاع القصيدة قد انعكس و 
.تناغما مع أفكارهاالذي انتظم هو اآلخر، ممّا أحدث ) الباء(رويها 
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.ا مجاليثرائهالمتلقي من خالل تعميق معىن القصيدة وإلاالنفعال الذي يوّلده مدى يف يربز دور اإليقاعهنا و
جرسا موسيقيا متناغما من خالل تلك و اليت حّققت هي األخرى بنية اإليقاع الداخلي لكذلك األمر بالّنسبة

ا األلفاظ املنسجمة ، ) ينوب ، يذوب، رقيب، شعوب ، يجيب .أطيب(األصوات املسجوعة واليت جسد
.و الفّين و األديبد وقعها اجلمايلجسّ روح القصيدة  و باعثا آخر بثّ و هذا األمر كان

30"يا حاضرا في فؤادي " قصيدة 

بُ يَ طْ أَ ر فيكمْ ؤادي                بالفكْ في فُ ا اضرَ ا حَ يَ 

نوبُ دي يَ عنْ بُ لْ القَ ني           فَ يْ ص  عَ خْ شَ رْ زُ يَـ مْ لَ إنْ 

ذوبُ حول يَ النُّ مي              منَ جسْ كنَّ ت لَ ما غبْ 

قيبُ آني رَ ال رَ وَ ذولُ ني عُ يجدْ مْ لَ فَـ 

عوبُ شُ يَّ إلَ تْ جاءَ ّني   عَ رُ هْ ى الدَّ رَ دَ وْ لَ وَ 

جيبُ ّني  يُ عَ هُ لْ سَ رام                   فَ غَ رَ يْـ غَ قَ بْ يَـ مْ لَ 

استنطاقها ارسون كثرية و متعّددة ، كّل على حسب رأيه، إّالّ أنّ و إن كانت املعايري  اليت حتّدث عنها النقاد و الدّ 
ّقق على اخلطاب املستهدف للّدراسة حبكم أنّه هو الوحيد اّلذي يفرض املعايري اليت حتُ –حسب رأينا –يتوّقف 

.أدبّيته و مجالّيته و فنّيته 

:هوامش البحث 

عبد الّله علي الكبري و آخرون ، دار املعارف ، القاهرة . ،تح1، ج1لسان العرب ، مج : ابن منظور : ينظر- 1
43. ، ص1981،مصر ، دط 

شوقي ضيف ، جممع اللغة : ، إشراف) مادة أدب ( املعجم الوسيط  : عبد السالم هارون و آخرون : ينظر- 2
.10و 9. 2ص. 1، ص2004. 4العربّية ، القاهرة ، مصر ، ط

ضة مصر للطبع و النشر ص. ما األدب ، تر و تق و تع: جان بول سارتر - 3 43.حممد غنيمي هالل ، دار 
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.10و 9. 2ص. 1، ص)م،س(، ) مادة أدب ( املعجم الوسيط  : و آخرون عبد السالم هارون- 4

عادل سالمة ، دار املريخ للنشر ، الرياض ، اململكة العربّية . نظريّة األدب ، تع: رنيه ويليك ، أوسنت و آرن- -5
31.ص. م1992-ه1412السعوديّة 

31. ص.نفسه- 6

43.ص)م،س(حممد غنيمي هالل ، . و تق و تعما األدب ، تر : جان بول سارتر - 7

اية القرن الرابع ، سلسلة جتليات ، سراس : توفيق الزيدي :ينظر - 8 مفهوم األدبّية يف الّرتاث الّنقدي  إىل 
98.،ص1985للّنشر ، تونس ، دط ،

ة العربّية الّسوريّة ، دمشق ثائر ديب ، منشورات وزارة الثقافة يف املهوريّ . نظريّة األدب، تر: تريي إيغلتون- 9
11. ، ص1995

24. ص ) م،س(ما األدب ، : جان بول سارتر -10

املصطلح النقدي ، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهللا للنشر و التوزيع ، تونس ، : عبد السالم املسدي -11
69. ، ص1994دط 

23. ،ص)م،س(نظريّة األدب ، : رنيه ويليك ، أوسنت و آرن-12

29، 28. 2ص1،صنفسه-13

. ،تر4املرآة و اخلارطة دراسات يف نظرية األدب و الّنقد األديب ، السلسلة النقدية: ستانفورد و آخرون -14
58. سهيل جنم ، نينوى للدراسات و النشر و التوزيع ، ص

لس األعلى للثقافة للرتمجة . مدخل إىل النظريّة األدبّية ، تر: جونثان كولر-15 مصطفى بيومي عبد السالم ، ا
47.، ص2003. 1،ط514.و الّنشر ، اجليزة ، القاهرة ،ع

193.،ص) م،س(نظريّة األدب ، : رنيه ويليك ، أوسنت و آرن-16
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، دار املعرفة 1ن قضايا الشعر و النثر يف الّنقد العريب القدمي ،جيف نظريّة األدب  م: عثمان مرايف: ينظر .-17
123.، ص2000اجلامعّية ، 

عبد القادر الغزايل ، الشعرية العربية التارخيية و الرهانات،دار احلوار للنشر و التوزيع،سورية ،الالذقية، -18
214.، ص2010الطبعة األوىل 

11. ، ص) م،س(نظريّة األدب، : تريي إيغلتون-19

13. ، صنفسه-20

علي عبد الواحد وايف  : ،متهيد و حتقيق و شرح و تعليق 4مقّدمة ابن خلدون ،ج :عبد الرمحن بن خلدون -21
1422.ص2.1968، جلنة البيان العريب للطبع و النشر ، ط

217. ، صم1952–ه 2.1371، بريوت،ط1اخلصائص ،دار الكتاب العريب ، ج : ابن جين -22

.197. ، ص1978دالئل اإلعجاز ، دار املعارف بريوت ، : عبد القاهر اجلرجاين -23

، عامل الكتب احلديث، أربد، األردن، حممد زايد،أدبية النص الصويف بني اإلبالغ النفعي و اإلبداع الفين ،-24
295.ص،2011-1432املغرب، الطبعة األوىل -مكناس

درويش،األسلوب واألسلوبية،مدخل يف املصطلح وحقول البحث و مناهجه،جملة فصول،العدد األول أمحد -25
63.ص1984

8.،ص1970رومان جاكبسون ، قضايا الشعرية ،منشورات دومينوي ، باريس،- 26

9.، ص) م،س(ثائر ديب ، . نظريّة األدب، تر: تريي إيغلتون: ينظر -27

عبد الكرمي بن إبراهيم اجليلي، اإلنسان الكامل يف معرفة األواخر واألوائل، دار الكتب العلمية، بريوت، -28
.177، ص م 1997/هـ1418لبنان، الطبعة األوىل، 

اية القرن الرابع ، : توفيق الزيدي -29 138.، ص)م،س(مفهوم األدبّية يف الّرتاث الّنقدي  إىل 

ديوان الششرتي–30



ي املعا و لفاظ إنتاج العصر روح دور
تأصيل املسيقراءة رشيق يبداعلعمليةابن د

املؤلف لقب و واج:اسم امحمد
ــــــية العلمـــــــــــ أ: الدرجة محاضر أستاذ
نتمـــــــاء الشلف: مؤسسة بوع بن بة حس جامعة

ــــــــد زائر: البلـــــــــــ ا

ص :م

، دوءا و اتزانا النقدية راء أك من رشيق ابن رأي بأن قلت اذا مبالغا ون أ ال لعل
استعانوا الذين الشعراء ا م ال توجيھ بالغ و فال ، عليال و تحليال ا أك من و

الشاعر أن ن الق علم علم النھ ، م وغ ال و ، م ع ياخذ ،و سابقيھ حذو يحذو
لذلك ، مة قلة و ز و بالدة دلك ألن م غ شعر ع سطون الذي ن املتكئ مع ل سا

جدا" يقرر سع م باب ذا السرقات( و باب يد) ع ان الشعراء من أحد يقدر ال
بالص اذق ا البص عن ، غامضة اشياء فيھ و ، منھ الالسالمة ة فا اخرى و ، ناعة

املغفل ل ا ا ع "  .يخفى
ع حرصھ و ، طالع و املعرفة سعة وا تم الذين النقاد من رشيق بن ان ملا و

تاييد و يت تث و تاكيد دد ي ال فانھ ، الدليل و ة با مشفعة النقدية القضايا عرض
عت الذين النقاد من ه غ بآراء مواقفھ و كشيخھآرائھ ، تحقيقا اك و ، با مذ ا م

حادو الذين النقاد من أو ، ي رجا ا ز العز عبد الوساطة صاحب و ، ش ال م الكر عبد
باراء رشيق ابن اد ش اس و ، التن وكيع ابن التعصب ب س املوضو الطرح عن

النقاد باملوضوعي–ؤالء م ام ال و ، م نظر ات وج اختالف اع ع نحراف أو –ة
ا ندة املس العلمية املوازنة ع يقوم الذي النقد ھ من ابراز ع ص حر انھ يؤكد

قواعده و الشعر بصناعة العلم
زوايا من لھ يتعرض فانھ ، الشائكة النقدية القضايا من السرقة موضوع ان ملا و

، ات املصط من مجموعة ناول في ، اب باس متقاربمختلفة ا خرعض ا عض و
التالية النقدية ات املصط املوضوع ذا نظره ة وج ص تت و الداللة : متباعد



عض أو املع غي ع عتمد سرقة ، اللفظ غي مع املع سرقة ، املع و اللفظ
.املع

الوقت ففي ، تناقضا رشيق ابن آراء عض ع يبدو سو الق امرئ يمدح الذي
من الھ م عل يضفي و ، سالم و لية ا ا شعراء شيد و ، محالھ ال مقدم ه عت و

تمام ي ا امثال من ، م ل تصر ي و ن باملحدث اب ا ايما با م نجده كبار و التمجيد
املع... والرومي بتوليد افتتانھ الرومي بابن رشيق ابن اب ا ر مظا من و رة، ظا و ي ا

خ ذا شعر ا .تم
نظما ان لما و ، خاصا ان لما الشركة من عد ا رشيق ابن منظور من الشعر ون ي

ان كما ، اك ش العصرلفاظدخل روح ا تج ت ي املعا .و
آثار م تف ال ان البدي من فإنھ ألفاظ صناعة ل ل و ، ألفاظ قوم ل ل ان اذا و

ن عي و تحديد وجب نا من و ، لفاظ تلك خالل من إال الصناعة تلك او ، القوم أولئك
محاسن العمدة ي كتا وردت كما دبية بالسرقة تتصل ال النقدية ات املصط

نقده و آدابھ و تمثلالشعر ات املصط ذه ألن ، العرب أشعار نقد ب الذ قراضة و ،
ان بم ة الك من ات املصط ذه ا أل و ، النقدية رشيق ابن ودات مج الستجالء املنطلق

مؤلفيھ تواترا و ، رشيق ابن لسان ع دوران ا أك ع البحث اقتصر .فقد
با عاملا ناقدا املسي رشيق ابن ان ،لقد أدواتھ و عللشعر ف عر تقديم حاول

خذ مواطن و ، السرقة ل القبيح،ملش ن املست و ، املمدوح املستحب تحديد ان،و
براعتھ و مقدرتھ و الشاعر أصالة ع عتمد موضوعية نقدية نظرة وفق ذلك ل يرصد

ألن ، الشعر ع" صناعة املأخذ صعب الكالم فنون ن ب من سابالشعر اك د ير من
بالصناعة " .ملكتھ

لذلك وظف فانھ ، السرقات باب سعة ع صراحة ف اع قد رشيق ابن ان ن ل و
القراضة كتاب ا ذكر اخرى و ، العمدة كتابھ ا عض ورد ات املصط من .مجموعة

ا شارة تجب ، النقدية ا خصائص ابراز و ، ات املصط ذه ذكر قبل مالحظةو
ات املصط ذه ل الدارس أن ذلك ، الباب ذا رشيق ابن ادات اج أساسية تبدو

التالية املالحظة ع :يقف
ع بالبد يتصل خر ا عض و ، ي باملعا يتصل ات املصط ذه ) لفاظ( عض

املع ايراد بھ عرف كعلم بالبيان متصل ا اغل ي باملعا املتصلة ات الواحدفاملصط



، مختلفة نبطرق ب الكالم يجمع ح ، صول من مجموعة ضمن عليھ الداللة مع
و رشيق ابن نظر املع ذا البيان فعلم ، زالة ا و ودة يبحث" ا الذي العلم

املراد املع ع الداللة وضوح مختلفة باساليب املراد املع " .تادية
أن نام" ذلك فكر ع سلطة م ، ام لالف معرضة ا فا املعتادة رة الظا ي ،" املعا

اشياء وجود يؤكد و ، دبية السرقة من السالمة ة بصعو يصرح رشيق ابن ان ومع
بالصناعة" غامضة اذق ا البص عن ابداع" إال و قدرة من عنھ عرف بما يحاول فانھ

امل ذه من طائفة احصر م ات : صط
عية البد جماع: ستعارة أن غ ة كث جات تخر و فات عر ن البالغي عن لالستعارة

، قيقة ا من ابلغ ستعارة ان ع الصناعة ذه اب ار و ، دب علماء ور جم عن
يقول الذي ف التعر ء" ولعل ال جعلك و ، بھ س ل و ء لل ء ال ك تصي ستعارة

حكمالل ال و صورة يھ ش ال مع ظ ي ال بحيث بھ س ل و " .ء
الواحدة اللفظة تكسب و البيان تجدد و ، زه ت و املع تحسن ستعارة ان ذلك

ستعارة ان ذلك ا اضف ، قيقة ا مع يتوافق ماال ذا ون ي قد و ، فائدة و مالحة
ة م عليھ ل ت و ، تؤكده و املع ميلشرح ا يال ا ومن اوكد" ، ستعارة

قيقة ا تفعلھ ال ما النفوس تفعل و ، قيقة ا من ابو" النفس يقول ذلك مثل و ،
: تمام

ا تر فلْم ى الُك ِ احة بالرَّ عِب بُصْرَت التَّ مَن جسٍر ع إالَّ .ُتناُل
رشيق ابن أن املالحظ عو البد و ستعارة ن ب ط املعر ن ب جمع انھ ذلك مع و ،

، قيقة ا و املجاز ن ب أو ، يال" واللفظ ا ان معروفةأصبحو ا"  حقيقة ا ذلك ،
يقت" ع البد ا فذكر ، لھ يص ما ل ل يص ح مجراه تجري و املجاز ساوق انت

م عند ع بد و ف ، مجاز بانھ موصوف ل و" أن و" ، املجاز عأول أفضل البد ،"ابواب
ذا عرأيو البد من ستعارة اعت الذي ايضا .مدي

ان ملا قةو طر ع ،و شعرا و بالغة و لغة، ، دب ن املتبحر النقاد من رشيق ابن
القدامى ستعارة–مستطردا–النقاد ع الدالة د الشوا و مثلة ذكر اء واصل

ان ن فب ، عية ما" البد احد ادة ز بال املع ع اللفظ انطباق املطابقة أوالداللة
فصل" نقصان ثم خذ، شارمواطن ك لشاعر فيحمد ، املحمود خذ مواطن فذكر ،

قولھ املولدين من و و ، واحدا ذو ا ان ان و :اجادتھ



فوق  النقع مثار واكبھرؤوسناكأن اوى ليٌل وأسيافنا
، ن محدث و قدماء من ن آخر شعراء شمل لب ، الباب ذا القائمة سعت ا و

مل م عل بمدارسفخضعوا احاطة و ، واسعة ثقافة من ي او بما ، النقدي رشيق ابن ان
يحرص ذلك ل ان و ، اتھ اتجا و دبية" النقد النصوص من ام ح باط است ع
التطبيق و النظري ن ب عزلة فال ، ا مقارن يو د العمل الف الن يكشف و ،

لم اذا كم ل قيمة فال ، قومھ معلالو ابن"يكن ادات اج م ما م أ من ذا ون ي قد و ،
علم، من صادرة ا ا يدرك ، النقدية ام ح و راء ذه ل الدارس ان ذلك ، النقدية رشيق

تقع انما السرقة ان رشيق ابن اف اع رغم و ، النقد ادوات تحكم و ، وممارسة حث و
عض وقع فانھ ، النادر ع والبد اللفظ ن ب الفصل عليھ اختلط بحيث ضطراب

فلما ، احيانا الفكرة ع املع لفظ يطلق القراضة صاحب ان يبدو و ، الفكرة و املع
القائل ش ال م الكر عبد ت ب تحليل بصدد :ان

رعشت انما فيھ ش عشريج انامل منھ .اليك
من ا ضر ذلك اد من انما ، ي اللوا القاسم بن ع سن ا ابا مخاطبا ذكر
، املع ع ال ، اللفظ ع مركزا السرقة وجود عدم علل ثم ، املع ان السرق

سرقة"بقولھ ا ذكر فيعد ع البد خاص من عاش ر لفظة س ل املقابلة" و باب من و ،
شابھ ان ن علفاظيب ،ال مختلفا القصد مادام سرقة النوع" ت ذا من جاء قد و

اللفظ غ و اللفظ من يقول" كث الذي مدي عليھ استقر الذي الراي و س: " و ل و
ان واحد يحتاج مما ا مثل س ل ألفاظ اتفاق إال آخريأخذهفيھ رشيق" من ابن و ،

الشعر "أنشارةإ للوظيفة ون ت ميعالغلبة الدائم ضور ا مراعاة ضرورة مع ة
خرى " .الوظائف
فانھ يكن ما م ل" و الس من س أوأنل تقليد ع تدل املوضوع الشراكة أن يقال

املوضوع تصنع ال و ، ا شا م ون ت قد ما حضاري تطور ياة ا مواد ألن ، اة محا
" .الشعري
يھ ش يھ:ال ش دباءلل ا استعان ال الوسائل من و و ، النفس تأثر بالغة

و ، شياء ر اتصو فحلةأحسنإبراز منھ تخلو اد ت ال و ، ا ا أ الفقراتو من قرة
ر ال عمل عمل و ، فيھ ا كب با نص يال ل أن ذلك سر و ، املنثور و املنظوم



يھإيضاح ش ال يال ا أسرار من و ، ا جال و ي ام: املعا سبابإ عن البحث و النفس
، ا س تؤ و ا ح تر ال الصور و العلل أوجھ"و عة أر ع يقع ما يھ ش ال أجود : و

-، بھ جرت ما إ العادة ھ تجر لم ما إخراج و ، اسة ا عليھ تقع ال ما إخراج
بالبد عرف ماال قوةوإخراج لھ ما إ الصفة لھ قوة ماال إخراج و ، ا عرف ما إ ة

ا " .ف
الباب ذا رشيق ابن يھ–أورد ش تا–ال سالمرئ ب :الق
سا يا و رطبا الط قلوب الباكأن شف ا و العناب ا وكر لدى

ا عد و ، ن املحدث و القدامى من لشعراء بيات من مجموعة ذكر يصلثم املوازنة و ملقارنة
لكن ، س الق امرئ منذ لسن ن ب ا لتداول ، ي املعا شابھ ت و تتكرر قد الصورة أن إ

و بالسبق م ل رشيق ابن اف اع مع املطروحةجادةؤالء ي ئااملعا ش يصنعوا لم ،
و ف ، الن ذا ع س الق امرؤ يم و ، س الق امرئ صنع املصطتارة" مع شرح

أو الشعر من ت بب لھ يمثل و املصط ذكر ع يقتصر مرة و سميات ال علل و ، لھ مثل و
ن ت " ب

املطابقة و س :التجن
املطابقةيفرق و س التجن ن ب املسي رشيق سماهابن بابا لذلك يفرد فيھ( و اختلط ما

باملطابقة س حينما) التجن ما بي ط ر أنھ غ من، ما أل ة فا خطيئة م أ زعم
ع ال ، ع املخ ديد ا و العرب لغة ع البد و ع، احتذاء،البد ع ال و ، سابق مثال

املبالغةو  عض الوقت ذات يحمل ، صواب من يخلو ال الرأي ذا أن ذلكمع من ،
ول شطره الواردة املطابقة س الق المرئ ت يب اده ش : اس

معامك مدبر مقبل مفر علر من السيل حطھ ر كجلمود
، سرق ذلك و ، حسبھ فذلك املع و اللفظ د ير رشيد ابن ان مصالتا" فاذا ابرا م ،" بل

سا تجن أو مطابقة ذلك ان أنسواء غ خاصة" العمل"، طبيعة ذو ي ون. . . د ت فقد
ا ظروفھ و ي د العمل ن ب صلة عنناك بذاتھ مستقال ذلك مع يظل لكن و ، ارجية

الظروف ونھذلكو،تلك سل ايمكن،حقائقوقيمعنعباعادةمجردل تاج منھاست
تجمثلما ."أخرى علميةشاطاتوحقول منست

ناذينرشيقابنتناول لقد ماأنھمعو،)العمدةكتاب(املصط ابتناول لمباس
ما ط سإباالشارةاكتفىو،بالسرقةير يدالتجن ،قصدغعيكنلماذااملستحسنا



رواملعأتمو راوببعضھمرتبطااملععضفصار"حسنھاظ ،محاسنھفيمظ
سالتجوحصل رتوما"،املععفضلةن لفةفيھظ شرحأيضاواكتفى،فيھفائدةفالال

.املنثور واملنظوممنأمثلةذكرمعللمطابقةموسع
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-الّسجلماسي أنموذجا–لدى المغاربة عد الرؤيوي ألدبية الخطابالب

The apocalyptic dimension of the literary discourse of the
moroccans - selgemassi a model -

.الوقوف على جهود النقاد المغاربة الّنقدية : المحور 

:ملخص 

الّتأصيل العلمي ملن املقتضيات العلمّية اليت تفرض على كّل دارس يصبو إىلالعريباثإّن الّتسليم بقيمة الرتّ 
رية فما من نظفهذا األخري هو مستودع احلقائق املعرفية و املعيار الفاصل لقيمة احلضارة العربية؛ ،للّنقد األديب

.معاصرة إّال وتتجاذب معه وتنصهر يف مبناه أخًذا و عطاءً 

مع الّشعريسق الّلغوي ألدبية اخلطابومن هذا املنطلق املعريف تروم هاته الّدراسة إىل استنباط  خصوصية  النّ 
ا األ .يف بنية الّتفكري الّنقدي لدى املغاربة وبالّتحديد عند الّسجلماسي سلوبيةاستنطاق مقّوما

... النقد  املغاريب ،  السجلماسي ، األدبية ، الّشعرية، الرتاث العريب: الكلمات املفتاحية 

Summary:

Recognizing the value of the Arab heritage is one of the scientific
requirements imposed on evory student who aspires to the scientific
rooting of  literary criticism  the latter  is the repository of know ledge
factes and the determining criterion  for the value of Arab civilization .

From this knowledge point  of view .this study aims to develop the
specificity of  the linguistic pattern of the literature of poetic discourse
while questioning its stylistic elements in the structure of critical thinking
among Moroccans specifically at sejilmssi.

Keywords: Maghreb criticism ،sejilmassi  ،literary ، poetic، Arab heritage
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: مقّدمة 

الّرتاث العريب، فمن إحياء جادة وجريئة يف اآلن نفسه يف سبيلالّنقاد املغاربة هي خطوة استقراء جمهودحماولة 
متور  آنذاك يف العصور افة العربية اليت كانت نظريات علمية حديثة منبثقة مبعزل عن الثقّ الّسفاهة االعتقاد بوجود 

.الفةالسّ 

أدبية يري اعمماهي أهم مقاييس و : لّتالية اإلشكالية االّدراسة الوقوف علىهاته تستهدفوعلى هذا األساس
الّسجلماسي ؟اخلطاب الّشعري عند 

عرض موجز حول األدبية كمفهوم عريب  مستوحى  من الفكر العلمي حاولنا بداية تقدميول إىل هذا املبتغى و للوص
.ة عموًما  جلماسي لضبط خواص األدبيّ اليت حّددها السّ واملكونات النقدي األصيل ، مع تلخيص أهم املعايري 

.قد القديمراثي في النّ التّ مفهوم و الاللة بين الدّ ؛األدبية-/1

توليد دالالته الّلغوية متعّمدة بذالك ميادين قدي وخاضت يف شّىت احلضارة العربية قيمة املصطلح النّ عرفت 
املصطلح ميّثل مفتاح العلوم ونواة وجودها وال ميكن هلا أن تؤسس مفاهيمها "وكشف معناه الّدقيق ، معتربة أّن 

، وهذا مايفضي إىل القول )1("علم من العلومفها دون ضبط هذا اجلهاز املصطلحي الذي يؤسس هوية كّل ر ومعا
.لكّل علم اصطالحا خاّصا به إذا مل يعلم بذلك ال يتيّسر للّشارع فيه االهتداء إليه سبيال وإىل انفهامه دليًال " أنّ 
أو –ة األدبيّ عن مفهوم اا واضحً ل للباحث تصّورً وبذلك فإّن استقراء الّرتاث الّنقدي عند العرب القدامى يشكّ ، )2("

.- الّشعرية باصطالحها احلديث 

الّنقد هاوظّففقد "؛ عن بقية اخلطاباتية تشّكل جمموعة من الّسمات اليت متّيز اخلطاب األديب و األدبية كخاصّ 
ة من جهةمن جهة وتكريس اهلويّ إبراز الّسمة الّتمييزية:يف غرضني متوازيني- التوليدية هذه اآللية- ديث األديب احل

فاحلكم على )3(."خرا آة حينً معرفيّ ا وزائدة ة حينً حقة االشتقاقية زائدة ختصيصيّ ثانية ، وهو ما سيجعل هذه الّال 
.عمل  ما أنّه خطاب أديب يقتضي بالّضرورة توفره على مجلة تلك املواصفات الفّنية 

لكن املتقّصي للّرتاث العريب يستشّف أّن الّنقاد القدامى مل يستعملوا هذا املصطلح بذاتيته وإّمنا نّوهوا إليه بدالئل عّدة 
. مجع تلك اخلواص اليت متّيز اخلطاب الفّين عن طريق 



4

الّلفظية معتربًا الّصياغةعلى رّكز حنو هاته القضية نلفي أنّه )ه255ت(الجاحظفبالوقوف أمام املواقف اليت اّختذها 
وإّمنا الّشأن يف إقامة الوزن وختّري الّلفظ و البدوي والقروي،،الطّريق يعرفها العجمي و العريبمطروحة يفاملعاين" أّن 

)4(".وضرب من الّنسج و جنس من الّتصويرعر صناعة ودة الّسبك، فإّمنا الشّ وسهولة املخرج ويف صّحة الطّبع وج

ا ا حمكمً ه متالحم األجزاء سهل املخارج فتعلم بذلك أنّه أفرغ إفراغً أّن أجود الّشعر ما رأيت: "قام آخر وذكر يف م
بع إذ جعل انتقاء الّلفظ وختّري الوزن وصّحة الطّ .)5("سان كما جيري الّدهانا فهو جيري على اللّ ا واحدً وسبك سبكً 

.أساس بناء الّشعروابتداع الّتصوير

عن املنثور الذي يستعمله الّناس يف خماطبتهم عر كالم منظوم بائنٌ أّن الشّ "بّني )ه322ت(طباطباابنيف حني أنّ 
ظم الذي إن عدل عن جهته ّجمته األمساع ، وفسد على  الّذوق ، ونظمه معلوم حمدود فمن صّح مبا خّص به من النّ 

وق مل يستغن اليت هي ميزانه ، ومن اضطرب عليه الذّ طبعه و ذوقه مل حيتّج إىل االستعانة على نظم الّشعر بالعروض 
)6(. "به حّىت تعترب معرفته املستفادة كالطّبع الذي ال تكّلف معهعن تصحيحه وتقوميه مبعرفة العروض و احلذق 

يؤ نفسي لقول الّشعر–الّذايت بعيعتمد على الطّ طباطباابنومنه فإّن الّنظم عند  وعلى الّذوق الّنقدي -وهو 

.ضف إىل ذلك الّتناسق اإليقاعي  املعتمد على  الوزن والقافية ، مع حسن اختيار   املعاين واأللفاظ 

كّل كالم أنّه":ؤية مغايرة ملا سلف قائّال عري بر قد حّدد ماهية اخلطاب الشّ )648ت(حازم القرطاجيني بيد أّن 
قصد حتبيبه إليها ويكرّه إليها ما قصد تكريهه لتحمل بذلك على طلبه ى من شأنه أن حيّبب إىل الّنفس مامقفّ موزون 

أو قّوة منه من حسن ختييل له وحماكاة مستقّلة بنفسها أو متصّورة حبسن هيئة تأليف الكالم أو اهلرب منه مبا يتضّمن
تغراب  والّتعّجب حركة فإّن االسد مبا يقرتن به من إغرابصدقه أو قّوة شهرته أو مبجموع ذلك وكّل ذلك يتأكّ 

)7(".اقرتنت حبركتها  اخليالية قوّي انفعاهلا وتأثريهاللّنفس إذ 

البنية الّداللية اليت تنتجها املعاين "تشتمل على عري ورة األدبية للخطاب الشّ الصّ تبّني أّن يه الّديباجة ومن خالل هذ
يقاعي مع حتقيق عنصر املفاجأة أو ما إللك اجلانب اطريق الّتأليف بطريقة خمصوصة ، ضف إىل ذوالبنية الّرتكيبية عن

)8("ويتم تشكيل الصورة يف نظره عن طريق الّتخييل واحملاكاة ... يسمى باإلنزياح األسلويب 

استلهم نظرية النظم يف مؤلّفيه مقرّا )ه471ت(الجرجانيالقاهرعبديلفي أّن القدميلكن املتطّلع للّدرس البالغي
يقتضي فيه "، ويؤّكد أّن نظم الكالم)9("بعضها بسبب من بعضلم بعضها ببعض وجعل الّنظم هو تعّلق الكّ :"أنّ 

أن تضع  "الّنظم يف جممل األمرآخر  أّن ، و أشار يف سياق )10("آثار املعاين وترتيبها حسب ترتيب املعاين يف الّنفس
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، و )11("الوضع الذي يقتضيه علم الّنحو وتعمل على قوانينه و أصوله ، وتعرف مناهجه فال تزيغ عنها كالمك 
)12(".إّال توخي معاين الّنحو يف معاين الكلم" بالّتايل ما هو 

الّتصوير والّصياغة بيل قيام الّشعر على الّتصوير وضرورة توّفره فيه فسبيل الكالم س":وأثناء حديثه عن الّشعر ذكر أّن 
.)13("،وأّن سبيل املعىن الذي يعرب عنه ، سبيل الشيء الذي يقع الّتصوير والّصوغ فيه

عالقة تالزمية ،ال استغناء "حينما اعترب أّن العالقة بينهما ويف هذا دعوة ضمنية تقضي على ثنائية الّلفظ و املعىن 
.)14("الوجود على األلفاظ ألحدمها عن اآلخر ، وأّن املعاين سابقة يف 

يف نظريته تنبين على دعاميت هر اجلرجاين اروط البالغية الّيت حّددها عبد القالشّ وعلى هذا األساس ميكن االعتبار أنّ 
.مع مراعاة أحكام الّنحوالّلغوية ال يف اإلفراد، للوحدات و أّن الّنظم يف الّرتكيب اجلملي الّلفظ واملعىن 

:)ه 704ت (ياسِ مَ لْ جِ عند السَّ ة الخطاب الّشعري أدبيّ ــــ/ 2

مناط اهتمام خنبة من الّدارسني الذين عكفوا على –أو الّشعرية بتسمّيتها احملدثة-األدبية  لقد أضحى موضوع
نشاط ختييلي : "هالّنظريات الّنقدية يف تفصيلها لألدب أنّ وممّا توّصلت إليه . ة اخلطاب األديب نقديّا وبالغّيادارسمُ 

عري وتأّمله زا يف طبيعته عن غريه من األنشطة اإلنسانية، ومن هنا حياول الّناقد الّنفاذ يف نسيج العمل الشّ حمض متميّ 
)15(."باعتباره بنية العالقات يكشف تفاعلها، ويستظهر طبيعة الّصورة الفّنية للّشعر

:مفهوم الّشعر عند الّسجلماسيأ ـــ 

ه مقّدمة و ذلك بوصف،يرتبط بالثّقافة اليونانية ومبنطق أرسطو"الّسجلماسيحتديد مفهوم الّشعر عندلعّل و 
ّسجلماسي إىل ولذلك يعود تعريف الّشعر عند ال. جيّسد جوهر الّشعر ومصدر صناعتهللحديث عن الّتخييل الذي

الفرايب وابن حتديد هلذا الفن عند الفالسفة املسلمني الذين شرحوا فن الّشعر ألرسطو من أمثال ما جاء  الفّن من
الكالم املخيل :" إذ يقول أّن الّشعر هو )16("سينا وابن رشد حيث تظهر الّصياغة املنطقية يف حتديد مفهوم الّشعر

أن يكون كل قول منها مؤّلفا من : ا متساوية هوفمعىن كو ، املؤّلف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفاة
ا كّل :  هومقّفاة ساو لعدد زمان اآلخر، ومعىن كونهأقوال إيقاعية، فإّن عدد زمانه م أن تكون احلروف اليت خيتم 

ل هو جوهريته فله صناعة تنظر فيه إّما بالّتجزئة، وإّما بالكلية وألّن الّتخييقول منها واحدة وكّل معىن من هذه املعاين
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وهذا الّتعريف الذي قّدمه يوحي بأّن الّشعر ينبين )17(."و املشرتك للجميع ، ينبغي أن يكون موضوعها وحمل نظرها
.على مبدأي اإليقاع و الّتخييل

آراء الفالسفة يف تلخيص ماهية الّشعر خيدم مصطلح الّتخييل الذي عّده جوهر "استناد  الّسجلماسي علىو رّمبا 
اعترب أّن حازم القرطاجيين حينما يلتقي كذلك مع و ".)18(بوصفه بنية لغوية ممّيزة... الّشعر ومصدر صناعته 

يها ما قصد تكريهه لتحمل من  شأنه أن حيبب إىل الّنفس ما قصد حتبيبه إليها ويكرّه إلموزون مقفىالّشعر كالم"
)19(". بذلك على طلبه أو اهلرب منه مبا يتّضمن من حسن ختييل له 

وملا كانت املقّدمة الّشعرية إّمنا : " أّما وظيفة الّشعر عند الّسجلماسي فقد ربطها بعنصرين؛ ومها اإلثارة والّلذة يف قوله
نا من قبل، وكان القول املخرتع املتيقن كذبه أعظم ختييال و نأخذها من حيث الّتخييل و االستفزاز فقط، كما تقّدم ل

"...كانت أعظم ختييال و استفزازامن قبل كّلما كانت مقّدمة القول الّشعري أكذبالذاذا للّنفسوأكثر استفزازا 
...كاجلانب األخالقي  االجتماعيويف هذا إبعاد كّلي للوظائف األخرى للّشعر   )20(

:عند الّسجلماسيالّشعرية ب ـــ 

إّن الصورة اليت وصلتنا عن أسالفنا القدامى ترسم للباحثني معامل املستوى احلضاري والثقايف الذي بلغه املغرب يف 
القرن اهلجري الثامن ، كما أّن الّتيارات الفكرية و األدبية الّيت حتّددت معاملها ونضجت أصوهلا وترعرعت فروعها يف 

عناصر القّوة و األصالة و الّتفّرد، رمست خصوصية املثقف املغريب هذا العصر غنية عن كّل حديث ملا محلته من
)21(.ذلك االهتمام البالغ قدميا وحديثا من لدن خمتلف الدارسني وجذبت حنوه 

ا تعرف الشّ و ّ عرية فالشّ . غة واكتناه الّنص األديب بكّل مكوناته الّلغوية و الّصوتية والّداللية فاعلية اللّ "عرية بداهة أ

لّنص األديب هو نسيج من العالقات وبني غريه من األعمال؛ وألّن امتّيز بني الّشعر و الّالشعر، و بني العمل اإلبداعي
االت اللّ  .)22("معناهاغوية والّصوتية والّداللية فهو موضع عناية الّشعرية بكّل املعّقدة من حيث ا

قد أسهم يف تأطري ورفع مكانة مكانة املدرسة أساليب البديعالمنزع البديع في تجنيس والّسجلماسي  مبؤلّفه 
بعد طرحه جلملة من املواضيع الّيت ختدم الّنقد والبالغة بعمق نبوغه الفكري وحبكم استيعابه للتبادل الثّقايف بني املغربية 

.العرب والغرب
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، و الّشعر يف كتابه املنزع البديعع الّشعرية مصدر الّسجلماسي يف تناوله ملوضو الفلسفّية اليونانية الثّقافةفقد كانت
هو الّتخييل : " يف قوله منه حنكم عليه بسمة األدبية؛ حيث جعل إبداعية  الّتخييل أساس خلق هذا الفن األديب و 

) 23(..."احملاكاة و الّتمثيل، وهو عمود الّشعر إذ كان به جوهر القول الشعري وطبيعته  ووجوده بالفعل 

از ، االستعارة ، : ومبا أنّه جعل الّتخييل ضرب من ضروب علم البيان فقد قّسمه إىل أربعة أقسام  الّتشبيه ، ا
أربعة أنواع تشرتك فيه ، وحيمل عليها من طريق ما جنس من علم البيان يشتمل على " املماثلة ، على أساس أنّه 

ازنوع الّتشبيه ، : حيمل املتواطئ على ما حتته و هي  . نوع االستعارة ، نوع املماثلة وقوم يدعونه الّتمثيل ،و نوع ا
) 24(".وهذا اجلنس هو موضوع الّصناعة  الّشعرية 

وسّر أساس الّصناعة الّشعرية وبذلك فهواملنتجة لشعرية اخلطاب األديبةاملادّ ومنه فإّن الّتخييل عند الّسجلماسي هو
.تواجدها على العموم

ا بعلم البيان كالّتايل :الّسجلماسيعندعريةالشّ مكّونات :لقد ربط مكّونا

هو القول املخّيل وجود الّشيء يف شيء إّما بأحد أدوات الّتشبيه املوضوعة له كالكاف حيث عرّفه بأنّه ":الّتشبيه* 
)25("وحرف كأّن أو مثل، وإّما على جهة الّتبديل والّتنزيل 

القول املخيل املشبه و "؛ فالتشبيه البسيط هوّتشبيه البسيط و الّتشبيه املركبقسمني اثنني مها الشبيه إىل وقد قّسم التّ 
، أعين أن ميّثل شيء من جهة واحدة أو شريطة املتقّدمةأعين ذاتا مفردة بذات مفردة على الاملمثل فيه شيء بشيء
:وينطوي هذا األخري على نوعني مها.)26("أكثر فقط دون اإلغراق

رى الطبيعي  مث يردف مبا يؤم ختّيله وتشبيهه به إّما باألداة وإّما ه و أن يبدأ مبا يؤّم ختّيله وتشبيهوه: " ـــــــ اجلري على ا
) 27(".بالّتبديل و الّتنزيل

رى الطّ ــ احلمل فقط وهو أن يأخذ الشيء الذي يؤّم تشبيهه وختييل أمر فيه ، فيجعل يف : " بيعي اجلري على غري ا
يء به فيجعل يف احلمل فقط جزءا أول من يء وتشبيه الشّ ختييله يف الشّ أخري من القول ويأخذ األمر الذي يؤمّ اجزء

)28(."القول 

، وذاتني مثيل فيه لشيئني بشيئنيخييل من القول والّتشبيه والتّ هو التشبيه املركب وهو أن يقع التّ ":أّما القسم الثاين
)  29(".شبه واملشبه به ذوات كثرية بذاتني وامل
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ا  ال تتحّقق   من طريف  ّ و الفكرة اليت أراد أن يوصلها هي أّن الّتشبيه مرتبط بالّصورة اليت تتشّكل يف الّذهن و أ
.األدبيةصيته متنح اخلطاب األديب خصو حبيث ختلق إحياءات  فّنية الّتشبيه فقط وإّمنا من الّداللة العامة اليت تنتجها،

ليست تغّريا يف "؛ حيث بّني أّن االستعارة ملكونات الّشعريةاين الذي اختاره الّسجلماسي وهي الّنوع الثّ : االستعارة* 
ا تغّري يف طبيعة املعىن املفهومي إىل املعىن  ّ االنفعايل، وهلذا فليست كل استعارة كيفما كانت شعرية املعىن بل إ

وعلى هذا األساس فقد حّدد )30(".اإلحيائيةغةذات اللّ إىل غة املطابقة غة  ذات اللّ اللّ فاالستعارة هي االنتقال من 
فالربهانية يشرتط فيها من استعمال األلفاظ " الّسجلماسي حدود االستعارة الذي خيتلف عن جمال الّلغة الربهانية 

، كما أخذ مصطلح االستعارة تسمية )31("األصلية و الّنظوم األصلية غري املغّرية واملستعارة مع سائر ما يشرتط فيها 
وية إىل العارية ليحّدد من خالهلا مفهوم االستعارة اليت تعين نقل املعىن من املطابقة اللغ" أخرى  عند الّسجلماسي هي 

.)32("املعىن االنفعايل املتعدد التأويالت و االحتماالت
.غة من املستوى العادي املتداول إىل املستوى اإلبداعي الفينومنه فاالستعارة هي اليت تنقل اللّ 

وهي املدعوة كذلك الّتمثيل: "...وهي ضرب من ضروب علم البيان املستندة  على التخييل يف قوله : املماثلة *
وشبهة و العبارة عنه به، وذلك أن يقصد يء بشيء له نسبة وفيه منه إشارة وحقيقتها الّتخييل والّتمثيل للشّ ... 

)33("للمعىن الذي قصد للداللة عليه الّداللة على معىن فيضع ألفاظا تدّل على معىن آخر ذلك املعىن بألفاظه مثال

.غة مبعناها الواقعي إىل االبداعي الّتخييليشبيه وهي خروج من اللّ ارة والتّ ومنه فقد جعل املماثلة ضرب من اإلش
از *  از من : ا از مأخوذ يف هذا املوض" : فيه يقولأهم وسائل تشكيل الّصورة األدبية، يعترب ا ع من واسم ا

كذبه  ن  فس املتيقّ للنّ علم البيان خبصوص ففيه استعمال عريف حبسب الّصناعة ، وقول جوهره هو القول املستفزّ 
إّمنا نأخذها من حيث الّتخييل عرية مة الشّ قدّ وملا كانت امل. ا وحتاكي أقواال ب من خمرتعات ممكنة كاذبة ختّيل أمور املركّ 

اأعظم ختييال وأكثر استفزاز واالستفزاز فقط كما تقّدم لنا من قبل، وكان القول الّشعري أكذب كانت 
.)عري أكذب كانت أعظم ختييال واستفزازا أنّه كّلما كانت مقّدمة القول الشّ و الذاذا للّنفس من قبل ( 

ب املذكور يف صدر اجلنس وخاّصة يف هذا الّنوع ملزيد الغرابة لطراءته، ولولوع الّنفس بذلك، كان أذهب مبعناه للسبّ 
ا عن قول بعيدً ما كان الالبالغة فكلّ أهل ه وهذا الرأي جماوزة ملا ذكر )34("وأقعد أنواع احلسن بفعل الّتخييل واالستفزاز

.كان أبعد تصويرًا وجذبًا للمتلّقيموقعه
ا على علم وينبين على ما ذكر آنّفا أّن التخييل عند الّسجلماسي هو الطاقة املوّلدة للّشعرية وقد حّدد ضروبه مستندً 

از ة ، إىل املمثالة ، فاالستعارة، وا وهاته األخرية ميكن أن نعتربها املكونات األساسية للّشعرية .البيان بدءا من املشا
.يف نظر الّسجلماسي 



9

واإلشارة و الطباق و االلتفات و االّتساع : منهايف حني أنّه قد أضاف مكونات أخرى فرعية ختدم الّشعرية 
ال ، بأّن عوهذه املوضوعات البي...الّتكرير ذا ا لم البيان هو ضرب هام من انية توّضح مفهوم الّسجلماسي  

ضروب البالغة العربية ، وهو كذلك احملرك للّصناعة الّشعرية سواء يف الّشعر أو اخلطابة كما تشّكل موضوعات علم 
البيان الطاقة الفّنية الّيت تتجّسد يف الّتخييل الذي يعّد جوهر الّشعر وعموده وعلى هذا األساس يصبح الّشعر خمتلفا 

)35(. اخلطابعلى بقية أمناط

ا وجممل القول ومنتهاه أّن الّشعرية قد ثبتت معاملها يف الّنقد املغاريب بعد أن حدّ  د الّسجلماسي مكّونا
از، ؛ من الّتشباألساسية وجعل ...كالطباق، التكرير، االّتساع، واإلشارةالفرعية؛  و. فاملماثلة،االستعارةيه، ا

هوية اخلطاب الّناقد د كّ يؤ هاته األخريةمن و. قت منه تلك الظواهر البيانيةباليت انثعرية الّتخييل أساس الّصناعة الشّ 
.ومدى انسجام شعريته شكال ومضمونااألديب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:قائمة املصادر واملراجع 

15م، ص2013، اجلزائر، 1املصطلح اللساين و تأسيس املفهوم، دار األمان،ط:خليفة امليساويــــــ 1
لبنان ، 1طدار اخلالفة العلية،،تح، علي دحروجكشف اصطالحات و الفنون و العلوم، : ــــ الّتهانوي2
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132ــــــ131، ص3م، ج1969، بريوت، 3احليوان، تح عبد الّسالم هارون، إحياء الّرتاث العريب، ط: ـــــ اجلاحظ4

76ــ75، ص1،ج1998، القاهرة، 7البيان والتبيني، تح عبد الّسالم هارون، مكتبة اخلاجني، ط: اجلاحظــــ5

9م، ص2005، بريوت ـ لبنان، 2ار الّشعر، تح عباس عبد الّساتر، دار الكتب العلمية، طعي: ــــ  ابن طباطبا6

، بريوت ــــ لبنان،2تح حمّمد احلبيب بن خوجة، دار الغرب اإلسالمي، طمنهاج البلغاء وسراج األدباء، : ــــ حازم القرطاجيين7

70صم، 1981

م،2007، 1العربية، نظرية حازم القرطاجيين يف تأصيل اخلطاب الشعري، الدار العربية للعلوم، طأصول الشعرية : ــــ ينظر، الطاهر بومزبر8
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-الّسجلماسي أنموذجا–لدى المغاربة عد الرؤيوي ألدبية الخطابالب

The apocalyptic dimension of the literary discourse of the
moroccans - selgemassi a model -

.الوقوف على جهود النقاد المغاربة الّنقدية : المحور 

:ملخص 

الّتأصيل العلمي ملن املقتضيات العلمّية اليت تفرض على كّل دارس يصبو إىلالعريباثإّن الّتسليم بقيمة الرتّ 
رية فما من نظفهذا األخري هو مستودع احلقائق املعرفية و املعيار الفاصل لقيمة احلضارة العربية؛ ،للّنقد األديب

.معاصرة إّال وتتجاذب معه وتنصهر يف مبناه أخًذا و عطاءً 

مع الّشعريسق الّلغوي ألدبية اخلطابومن هذا املنطلق املعريف تروم هاته الّدراسة إىل استنباط  خصوصية  النّ 
ا األ .يف بنية الّتفكري الّنقدي لدى املغاربة وبالّتحديد عند الّسجلماسي سلوبيةاستنطاق مقّوما

... النقد  املغاريب ،  السجلماسي ، األدبية ، الّشعرية، الرتاث العريب: الكلمات املفتاحية 

Summary:

Recognizing the value of the Arab heritage is one of the scientific
requirements imposed on evory student who aspires to the scientific
rooting of  literary criticism  the latter  is the repository of know ledge
factes and the determining criterion  for the value of Arab civilization .

From this knowledge point  of view .this study aims to develop the
specificity of  the linguistic pattern of the literature of poetic discourse
while questioning its stylistic elements in the structure of critical thinking
among Moroccans specifically at sejilmssi.

Keywords: Maghreb criticism ،sejilmassi  ،literary ، poetic، Arab heritage
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: مقّدمة 

الّرتاث العريب، فمن إحياء جادة وجريئة يف اآلن نفسه يف سبيلالّنقاد املغاربة هي خطوة استقراء جمهودحماولة 
متور  آنذاك يف العصور افة العربية اليت كانت نظريات علمية حديثة منبثقة مبعزل عن الثقّ الّسفاهة االعتقاد بوجود 

.الفةالسّ 

أدبية يري اعمماهي أهم مقاييس و : لّتالية اإلشكالية االّدراسة الوقوف علىهاته تستهدفوعلى هذا األساس
الّسجلماسي ؟اخلطاب الّشعري عند 

عرض موجز حول األدبية كمفهوم عريب  مستوحى  من الفكر العلمي حاولنا بداية تقدميول إىل هذا املبتغى و للوص
.ة عموًما  جلماسي لضبط خواص األدبيّ اليت حّددها السّ واملكونات النقدي األصيل ، مع تلخيص أهم املعايري 

.قد القديمراثي في النّ التّ مفهوم و الاللة بين الدّ ؛األدبية-/1

توليد دالالته الّلغوية متعّمدة بذالك ميادين قدي وخاضت يف شّىت احلضارة العربية قيمة املصطلح النّ عرفت 
املصطلح ميّثل مفتاح العلوم ونواة وجودها وال ميكن هلا أن تؤسس مفاهيمها "وكشف معناه الّدقيق ، معتربة أّن 

، وهذا مايفضي إىل القول )1("علم من العلومفها دون ضبط هذا اجلهاز املصطلحي الذي يؤسس هوية كّل ر ومعا
.لكّل علم اصطالحا خاّصا به إذا مل يعلم بذلك ال يتيّسر للّشارع فيه االهتداء إليه سبيال وإىل انفهامه دليًال " أنّ 
أو –ة األدبيّ عن مفهوم اا واضحً ل للباحث تصّورً وبذلك فإّن استقراء الّرتاث الّنقدي عند العرب القدامى يشكّ ، )2("

.- الّشعرية باصطالحها احلديث 

الّنقد هاوظّففقد "؛ عن بقية اخلطاباتية تشّكل جمموعة من الّسمات اليت متّيز اخلطاب األديب و األدبية كخاصّ 
ة من جهةمن جهة وتكريس اهلويّ إبراز الّسمة الّتمييزية:يف غرضني متوازيني- التوليدية هذه اآللية- ديث األديب احل

فاحلكم على )3(."خرا آة حينً معرفيّ ا وزائدة ة حينً حقة االشتقاقية زائدة ختصيصيّ ثانية ، وهو ما سيجعل هذه الّال 
.عمل  ما أنّه خطاب أديب يقتضي بالّضرورة توفره على مجلة تلك املواصفات الفّنية 

لكن املتقّصي للّرتاث العريب يستشّف أّن الّنقاد القدامى مل يستعملوا هذا املصطلح بذاتيته وإّمنا نّوهوا إليه بدالئل عّدة 
. مجع تلك اخلواص اليت متّيز اخلطاب الفّين عن طريق 
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الّلفظية معتربًا الّصياغةعلى رّكز حنو هاته القضية نلفي أنّه )ه255ت(الجاحظفبالوقوف أمام املواقف اليت اّختذها 
وإّمنا الّشأن يف إقامة الوزن وختّري الّلفظ و البدوي والقروي،،الطّريق يعرفها العجمي و العريبمطروحة يفاملعاين" أّن 

)4(".وضرب من الّنسج و جنس من الّتصويرعر صناعة ودة الّسبك، فإّمنا الشّ وسهولة املخرج ويف صّحة الطّبع وج

ا ا حمكمً ه متالحم األجزاء سهل املخارج فتعلم بذلك أنّه أفرغ إفراغً أّن أجود الّشعر ما رأيت: "قام آخر وذكر يف م
بع إذ جعل انتقاء الّلفظ وختّري الوزن وصّحة الطّ .)5("سان كما جيري الّدهانا فهو جيري على اللّ ا واحدً وسبك سبكً 

.أساس بناء الّشعروابتداع الّتصوير

عن املنثور الذي يستعمله الّناس يف خماطبتهم عر كالم منظوم بائنٌ أّن الشّ "بّني )ه322ت(طباطباابنيف حني أنّ 
ظم الذي إن عدل عن جهته ّجمته األمساع ، وفسد على  الّذوق ، ونظمه معلوم حمدود فمن صّح مبا خّص به من النّ 

وق مل يستغن اليت هي ميزانه ، ومن اضطرب عليه الذّ طبعه و ذوقه مل حيتّج إىل االستعانة على نظم الّشعر بالعروض 
)6(. "به حّىت تعترب معرفته املستفادة كالطّبع الذي ال تكّلف معهعن تصحيحه وتقوميه مبعرفة العروض و احلذق 

يؤ نفسي لقول الّشعر–الّذايت بعيعتمد على الطّ طباطباابنومنه فإّن الّنظم عند  وعلى الّذوق الّنقدي -وهو 

.ضف إىل ذلك الّتناسق اإليقاعي  املعتمد على  الوزن والقافية ، مع حسن اختيار   املعاين واأللفاظ 

كّل كالم أنّه":ؤية مغايرة ملا سلف قائّال عري بر قد حّدد ماهية اخلطاب الشّ )648ت(حازم القرطاجيني بيد أّن 
قصد حتبيبه إليها ويكرّه إليها ما قصد تكريهه لتحمل بذلك على طلبه ى من شأنه أن حيّبب إىل الّنفس مامقفّ موزون 

أو قّوة منه من حسن ختييل له وحماكاة مستقّلة بنفسها أو متصّورة حبسن هيئة تأليف الكالم أو اهلرب منه مبا يتضّمن
تغراب  والّتعّجب حركة فإّن االسد مبا يقرتن به من إغرابصدقه أو قّوة شهرته أو مبجموع ذلك وكّل ذلك يتأكّ 

)7(".اقرتنت حبركتها  اخليالية قوّي انفعاهلا وتأثريهاللّنفس إذ 

البنية الّداللية اليت تنتجها املعاين "تشتمل على عري ورة األدبية للخطاب الشّ الصّ تبّني أّن يه الّديباجة ومن خالل هذ
يقاعي مع حتقيق عنصر املفاجأة أو ما إللك اجلانب اطريق الّتأليف بطريقة خمصوصة ، ضف إىل ذوالبنية الّرتكيبية عن

)8("ويتم تشكيل الصورة يف نظره عن طريق الّتخييل واحملاكاة ... يسمى باإلنزياح األسلويب 

استلهم نظرية النظم يف مؤلّفيه مقرّا )ه471ت(الجرجانيالقاهرعبديلفي أّن القدميلكن املتطّلع للّدرس البالغي
يقتضي فيه "، ويؤّكد أّن نظم الكالم)9("بعضها بسبب من بعضلم بعضها ببعض وجعل الّنظم هو تعّلق الكّ :"أنّ 

أن تضع  "الّنظم يف جممل األمرآخر  أّن ، و أشار يف سياق )10("آثار املعاين وترتيبها حسب ترتيب املعاين يف الّنفس
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، و )11("الوضع الذي يقتضيه علم الّنحو وتعمل على قوانينه و أصوله ، وتعرف مناهجه فال تزيغ عنها كالمك 
)12(".إّال توخي معاين الّنحو يف معاين الكلم" بالّتايل ما هو 

الّتصوير والّصياغة بيل قيام الّشعر على الّتصوير وضرورة توّفره فيه فسبيل الكالم س":وأثناء حديثه عن الّشعر ذكر أّن 
.)13("،وأّن سبيل املعىن الذي يعرب عنه ، سبيل الشيء الذي يقع الّتصوير والّصوغ فيه

عالقة تالزمية ،ال استغناء "حينما اعترب أّن العالقة بينهما ويف هذا دعوة ضمنية تقضي على ثنائية الّلفظ و املعىن 
.)14("الوجود على األلفاظ ألحدمها عن اآلخر ، وأّن املعاين سابقة يف 

يف نظريته تنبين على دعاميت هر اجلرجاين اروط البالغية الّيت حّددها عبد القالشّ وعلى هذا األساس ميكن االعتبار أنّ 
.مع مراعاة أحكام الّنحوالّلغوية ال يف اإلفراد، للوحدات و أّن الّنظم يف الّرتكيب اجلملي الّلفظ واملعىن 

:)ه 704ت (ياسِ مَ لْ جِ عند السَّ ة الخطاب الّشعري أدبيّ ــــ/ 2

مناط اهتمام خنبة من الّدارسني الذين عكفوا على –أو الّشعرية بتسمّيتها احملدثة-األدبية  لقد أضحى موضوع
نشاط ختييلي : "هالّنظريات الّنقدية يف تفصيلها لألدب أنّ وممّا توّصلت إليه . ة اخلطاب األديب نقديّا وبالغّيادارسمُ 

عري وتأّمله زا يف طبيعته عن غريه من األنشطة اإلنسانية، ومن هنا حياول الّناقد الّنفاذ يف نسيج العمل الشّ حمض متميّ 
)15(."باعتباره بنية العالقات يكشف تفاعلها، ويستظهر طبيعة الّصورة الفّنية للّشعر

:مفهوم الّشعر عند الّسجلماسيأ ـــ 

ه مقّدمة و ذلك بوصف،يرتبط بالثّقافة اليونانية ومبنطق أرسطو"الّسجلماسيحتديد مفهوم الّشعر عندلعّل و 
ّسجلماسي إىل ولذلك يعود تعريف الّشعر عند ال. جيّسد جوهر الّشعر ومصدر صناعتهللحديث عن الّتخييل الذي

الفرايب وابن حتديد هلذا الفن عند الفالسفة املسلمني الذين شرحوا فن الّشعر ألرسطو من أمثال ما جاء  الفّن من
الكالم املخيل :" إذ يقول أّن الّشعر هو )16("سينا وابن رشد حيث تظهر الّصياغة املنطقية يف حتديد مفهوم الّشعر

أن يكون كل قول منها مؤّلفا من : ا متساوية هوفمعىن كو ، املؤّلف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفاة
ا كّل :  هومقّفاة ساو لعدد زمان اآلخر، ومعىن كونهأقوال إيقاعية، فإّن عدد زمانه م أن تكون احلروف اليت خيتم 

ل هو جوهريته فله صناعة تنظر فيه إّما بالّتجزئة، وإّما بالكلية وألّن الّتخييقول منها واحدة وكّل معىن من هذه املعاين
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وهذا الّتعريف الذي قّدمه يوحي بأّن الّشعر ينبين )17(."و املشرتك للجميع ، ينبغي أن يكون موضوعها وحمل نظرها
.على مبدأي اإليقاع و الّتخييل

آراء الفالسفة يف تلخيص ماهية الّشعر خيدم مصطلح الّتخييل الذي عّده جوهر "استناد  الّسجلماسي علىو رّمبا 
اعترب أّن حازم القرطاجيين حينما يلتقي كذلك مع و ".)18(بوصفه بنية لغوية ممّيزة... الّشعر ومصدر صناعته 

يها ما قصد تكريهه لتحمل من  شأنه أن حيبب إىل الّنفس ما قصد حتبيبه إليها ويكرّه إلموزون مقفىالّشعر كالم"
)19(". بذلك على طلبه أو اهلرب منه مبا يتّضمن من حسن ختييل له 

وملا كانت املقّدمة الّشعرية إّمنا : " أّما وظيفة الّشعر عند الّسجلماسي فقد ربطها بعنصرين؛ ومها اإلثارة والّلذة يف قوله
نا من قبل، وكان القول املخرتع املتيقن كذبه أعظم ختييال و نأخذها من حيث الّتخييل و االستفزاز فقط، كما تقّدم ل

"...كانت أعظم ختييال و استفزازامن قبل كّلما كانت مقّدمة القول الّشعري أكذبالذاذا للّنفسوأكثر استفزازا 
...كاجلانب األخالقي  االجتماعيويف هذا إبعاد كّلي للوظائف األخرى للّشعر   )20(

:عند الّسجلماسيالّشعرية ب ـــ 

إّن الصورة اليت وصلتنا عن أسالفنا القدامى ترسم للباحثني معامل املستوى احلضاري والثقايف الذي بلغه املغرب يف 
القرن اهلجري الثامن ، كما أّن الّتيارات الفكرية و األدبية الّيت حتّددت معاملها ونضجت أصوهلا وترعرعت فروعها يف 

عناصر القّوة و األصالة و الّتفّرد، رمست خصوصية املثقف املغريب هذا العصر غنية عن كّل حديث ملا محلته من
)21(.ذلك االهتمام البالغ قدميا وحديثا من لدن خمتلف الدارسني وجذبت حنوه 

ا تعرف الشّ و ّ عرية فالشّ . غة واكتناه الّنص األديب بكّل مكوناته الّلغوية و الّصوتية والّداللية فاعلية اللّ "عرية بداهة أ

لّنص األديب هو نسيج من العالقات وبني غريه من األعمال؛ وألّن امتّيز بني الّشعر و الّالشعر، و بني العمل اإلبداعي
االت اللّ  .)22("معناهاغوية والّصوتية والّداللية فهو موضع عناية الّشعرية بكّل املعّقدة من حيث ا

قد أسهم يف تأطري ورفع مكانة مكانة املدرسة أساليب البديعالمنزع البديع في تجنيس والّسجلماسي  مبؤلّفه 
بعد طرحه جلملة من املواضيع الّيت ختدم الّنقد والبالغة بعمق نبوغه الفكري وحبكم استيعابه للتبادل الثّقايف بني املغربية 

.العرب والغرب
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، و الّشعر يف كتابه املنزع البديعع الّشعرية مصدر الّسجلماسي يف تناوله ملوضو الفلسفّية اليونانية الثّقافةفقد كانت
هو الّتخييل : " يف قوله منه حنكم عليه بسمة األدبية؛ حيث جعل إبداعية  الّتخييل أساس خلق هذا الفن األديب و 

) 23(..."احملاكاة و الّتمثيل، وهو عمود الّشعر إذ كان به جوهر القول الشعري وطبيعته  ووجوده بالفعل 

از ، االستعارة ، : ومبا أنّه جعل الّتخييل ضرب من ضروب علم البيان فقد قّسمه إىل أربعة أقسام  الّتشبيه ، ا
أربعة أنواع تشرتك فيه ، وحيمل عليها من طريق ما جنس من علم البيان يشتمل على " املماثلة ، على أساس أنّه 

ازنوع الّتشبيه ، : حيمل املتواطئ على ما حتته و هي  . نوع االستعارة ، نوع املماثلة وقوم يدعونه الّتمثيل ،و نوع ا
) 24(".وهذا اجلنس هو موضوع الّصناعة  الّشعرية 

وسّر أساس الّصناعة الّشعرية وبذلك فهواملنتجة لشعرية اخلطاب األديبةاملادّ ومنه فإّن الّتخييل عند الّسجلماسي هو
.تواجدها على العموم

ا بعلم البيان كالّتايل :الّسجلماسيعندعريةالشّ مكّونات :لقد ربط مكّونا

هو القول املخّيل وجود الّشيء يف شيء إّما بأحد أدوات الّتشبيه املوضوعة له كالكاف حيث عرّفه بأنّه ":الّتشبيه* 
)25("وحرف كأّن أو مثل، وإّما على جهة الّتبديل والّتنزيل 

القول املخيل املشبه و "؛ فالتشبيه البسيط هوّتشبيه البسيط و الّتشبيه املركبقسمني اثنني مها الشبيه إىل وقد قّسم التّ 
، أعين أن ميّثل شيء من جهة واحدة أو شريطة املتقّدمةأعين ذاتا مفردة بذات مفردة على الاملمثل فيه شيء بشيء
:وينطوي هذا األخري على نوعني مها.)26("أكثر فقط دون اإلغراق

رى الطبيعي  مث يردف مبا يؤم ختّيله وتشبيهه به إّما باألداة وإّما ه و أن يبدأ مبا يؤّم ختّيله وتشبيهوه: " ـــــــ اجلري على ا
) 27(".بالّتبديل و الّتنزيل

رى الطّ ــ احلمل فقط وهو أن يأخذ الشيء الذي يؤّم تشبيهه وختييل أمر فيه ، فيجعل يف : " بيعي اجلري على غري ا
يء به فيجعل يف احلمل فقط جزءا أول من يء وتشبيه الشّ ختييله يف الشّ أخري من القول ويأخذ األمر الذي يؤمّ اجزء

)28(."القول 

، وذاتني مثيل فيه لشيئني بشيئنيخييل من القول والّتشبيه والتّ هو التشبيه املركب وهو أن يقع التّ ":أّما القسم الثاين
)  29(".شبه واملشبه به ذوات كثرية بذاتني وامل
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ا  ال تتحّقق   من طريف  ّ و الفكرة اليت أراد أن يوصلها هي أّن الّتشبيه مرتبط بالّصورة اليت تتشّكل يف الّذهن و أ
.األدبيةصيته متنح اخلطاب األديب خصو حبيث ختلق إحياءات  فّنية الّتشبيه فقط وإّمنا من الّداللة العامة اليت تنتجها،

ليست تغّريا يف "؛ حيث بّني أّن االستعارة ملكونات الّشعريةاين الذي اختاره الّسجلماسي وهي الّنوع الثّ : االستعارة* 
ا تغّري يف طبيعة املعىن املفهومي إىل املعىن  ّ االنفعايل، وهلذا فليست كل استعارة كيفما كانت شعرية املعىن بل إ

وعلى هذا األساس فقد حّدد )30(".اإلحيائيةغةذات اللّ إىل غة املطابقة غة  ذات اللّ اللّ فاالستعارة هي االنتقال من 
فالربهانية يشرتط فيها من استعمال األلفاظ " الّسجلماسي حدود االستعارة الذي خيتلف عن جمال الّلغة الربهانية 

، كما أخذ مصطلح االستعارة تسمية )31("األصلية و الّنظوم األصلية غري املغّرية واملستعارة مع سائر ما يشرتط فيها 
وية إىل العارية ليحّدد من خالهلا مفهوم االستعارة اليت تعين نقل املعىن من املطابقة اللغ" أخرى  عند الّسجلماسي هي 

.)32("املعىن االنفعايل املتعدد التأويالت و االحتماالت
.غة من املستوى العادي املتداول إىل املستوى اإلبداعي الفينومنه فاالستعارة هي اليت تنقل اللّ 

وهي املدعوة كذلك الّتمثيل: "...وهي ضرب من ضروب علم البيان املستندة  على التخييل يف قوله : املماثلة *
وشبهة و العبارة عنه به، وذلك أن يقصد يء بشيء له نسبة وفيه منه إشارة وحقيقتها الّتخييل والّتمثيل للشّ ... 

)33("للمعىن الذي قصد للداللة عليه الّداللة على معىن فيضع ألفاظا تدّل على معىن آخر ذلك املعىن بألفاظه مثال

.غة مبعناها الواقعي إىل االبداعي الّتخييليشبيه وهي خروج من اللّ ارة والتّ ومنه فقد جعل املماثلة ضرب من اإلش
از *  از من : ا از مأخوذ يف هذا املوض" : فيه يقولأهم وسائل تشكيل الّصورة األدبية، يعترب ا ع من واسم ا

كذبه  ن  فس املتيقّ للنّ علم البيان خبصوص ففيه استعمال عريف حبسب الّصناعة ، وقول جوهره هو القول املستفزّ 
إّمنا نأخذها من حيث الّتخييل عرية مة الشّ قدّ وملا كانت امل. ا وحتاكي أقواال ب من خمرتعات ممكنة كاذبة ختّيل أمور املركّ 

اأعظم ختييال وأكثر استفزاز واالستفزاز فقط كما تقّدم لنا من قبل، وكان القول الّشعري أكذب كانت 
.)عري أكذب كانت أعظم ختييال واستفزازا أنّه كّلما كانت مقّدمة القول الشّ و الذاذا للّنفس من قبل ( 

ب املذكور يف صدر اجلنس وخاّصة يف هذا الّنوع ملزيد الغرابة لطراءته، ولولوع الّنفس بذلك، كان أذهب مبعناه للسبّ 
ا عن قول بعيدً ما كان الالبالغة فكلّ أهل ه وهذا الرأي جماوزة ملا ذكر )34("وأقعد أنواع احلسن بفعل الّتخييل واالستفزاز

.كان أبعد تصويرًا وجذبًا للمتلّقيموقعه
ا على علم وينبين على ما ذكر آنّفا أّن التخييل عند الّسجلماسي هو الطاقة املوّلدة للّشعرية وقد حّدد ضروبه مستندً 

از ة ، إىل املمثالة ، فاالستعارة، وا وهاته األخرية ميكن أن نعتربها املكونات األساسية للّشعرية .البيان بدءا من املشا
.يف نظر الّسجلماسي 
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واإلشارة و الطباق و االلتفات و االّتساع : منهايف حني أنّه قد أضاف مكونات أخرى فرعية ختدم الّشعرية 
ال ، بأّن عوهذه املوضوعات البي...الّتكرير ذا ا لم البيان هو ضرب هام من انية توّضح مفهوم الّسجلماسي  

ضروب البالغة العربية ، وهو كذلك احملرك للّصناعة الّشعرية سواء يف الّشعر أو اخلطابة كما تشّكل موضوعات علم 
البيان الطاقة الفّنية الّيت تتجّسد يف الّتخييل الذي يعّد جوهر الّشعر وعموده وعلى هذا األساس يصبح الّشعر خمتلفا 

)35(. اخلطابعلى بقية أمناط

ا وجممل القول ومنتهاه أّن الّشعرية قد ثبتت معاملها يف الّنقد املغاريب بعد أن حدّ  د الّسجلماسي مكّونا
از، ؛ من الّتشباألساسية وجعل ...كالطباق، التكرير، االّتساع، واإلشارةالفرعية؛  و. فاملماثلة،االستعارةيه، ا

هوية اخلطاب الّناقد د كّ يؤ هاته األخريةمن و. قت منه تلك الظواهر البيانيةباليت انثعرية الّتخييل أساس الّصناعة الشّ 
.ومدى انسجام شعريته شكال ومضمونااألديب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:قائمة املصادر واملراجع 

15م، ص2013، اجلزائر، 1املصطلح اللساين و تأسيس املفهوم، دار األمان،ط:خليفة امليساويــــــ 1
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وقضايا القديم ي العر ياملغرالنقدالشعر
العمدة كتاب قراءة

فاطمة: د يمينة بن
خلدون  ابن زائر/تيارت/جامعة ا

الشعر"كتاب محاسن ونقدهالعمدة ري،" ،وآدابھ، امس ا القرن َف ُأِلّ ما ة خ من

املغرب و عامة ي العر النقد خ تار مة م محطة عت إذ ي، وا الق رشيق ابن كتب م أ من عد و

أخرى علوم إ إضافة والبالغية، النقدية القضايا من وافرة بمجموعة محّمل أنھ ذلك خاصة، ي العر

املواضيع فيھمتنوعة رشيق ابن ا أورد ممتع-العمدة–، املَُؤلف وعنياوثرافجاء النقادا، بآراء

رشيق ابن م م استفاد الذين قضايا. والعلماء من العمدة كتاب جاء ما م أ ع طالع وحبا

مختلفة

لبحثنا موضوعا يكون أن ارتأينا متنوعة و

املفتاحية لمات النقد: ال البال قضايا العمدة، ي، يالعر وا الق رشيق ابن القراءة، غة،

بھ، متعلقة م دراسا جّل فجاءت اث، ال علماء أبحاث منبع ان ف تمام، ببالغ ي العر الشعر حظي
الع ي العر املشرق ي د النقد واستوى أينع أن إ ا ا العصر منذ القدامى النقاد تناولھ صروقد

للمغرب سبة بال دبية العصور أز عد الذي امس ا القرن ي العر املغرب إ العدو تقل لت ، العبا
قيل وما للشعر والتنظ التأليف فضل م ل ان الذين القرن ذا ل النقاد م أ من رشيق ابن عد و ي، العر

وفيھ آر حولھ ع اختيارنا وقع الشعرولذلك رشيق ابن نقديةاء قضايا من بھ يتعلق قراءتنا.وما خالل من
العمدة الشعر*لكتاب بنقد املتعلقة القضايا م أ ع ن .مركز

فضل الشعر -
فيقول  الشعر فضل بباب كتابھ رشيق ابن ؛«:استفتح كم ا أشرف ا وحكم ، مم أفضل العرب

الذات، عن كمة ا خروج إذ سد؛ ا ان ام عن والبعد اليد، ع اللسان البدلفضل ؛إذ الت بمشاركة
من ن مع أو آلة إ فيھ احتاج أو ، بنفسھ ذلك تو ون ي أن من سان سھلإل تصادفنا1»ج قضية وأول

الباب :ذا

واملنظوم-1 املنثور قضية

آخر ق فر ب وذ الشعر ع الن تفضيل إ البعض ب ذ حيث القدماء، النقاد ا حول اختلف قضية و
ا ف بدلوه دلو و ا عند يقف شيق ابن جعل مما ، الن عن الشعر تفضيل الكتاب« :فيقول إ عض ولعل

وأّن  منثور، هللا كالم القرآن بأن يحتجُّ الشعر، ع ن الطاعن ، للن ن و املنتصر عليھ هللا ص ّ غالن سلم
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عا هللا لقول َلھُ ﴿:شاعر؛ ِ َب َي َوَما ْعَر الّشِ ْمَناُه َعلَّ أنّ 2﴾َوَما رى و و ة، ا أبلغ قد اجة،ھ ا لغ
لھ؛ مما أك ذلك عليھ لق... والذي ا ع ة و للنبوة، آية البالغة؛ ت واش الفصاحة، استوت ن ح

ن، للمتعاط ازا الشعرو وإ ع لفضلھ انا بر ون لي منثورا يرون3»جعلھ الذين ؤالء ع رشيق ابن د ف
فيقول  الشعراء از إل جاء القرآن ال«:أن أن كذلكفكما شعر، س ول الشعراء ز أ طباءقرآن ا ز أ

و  ن سل وامل بخطبة، س سلول ب س هللا... ل ص ّ الن سبوا كيف ترى غلبواأال ملا الشعر إ وسلم عليھ
فقالواتبّ و  ؟ م ز شاعر: ن و و الشعر يبة من م قلو ملا وأنّ ، مافخامتھ، منھ يقع و ھ ُق، َ ْ ُي املنثورال
كذلكل آ4»س احتجاج ضيف وو برأيھ مردوفا الشعر ل أ ع الن ل أ بھ يحتج بأ«: خر م عض نواحتج

و  الكتاب، يخدمون أبدا شالشعراء يخدم اتبا تجد و ال نباء، م عل عميت وقد الشاعرإنّ اعرا، ألن ذلك ما
بن و واثق اتب ال ع عنده بما مدّل مافسھ، يطلب و ف و امللك أخذه، و م َيْفُضَلأيد آية بأي اتب ال

وإنّ  يده؟ ما جو ف صالشاعر عن فضلة صناعتھ و ... ناعتھما ارمة ق ي والبح تمام ي أل ان أنھ كتاب،مع
عليھ فغلب ن الدواو كتاب أك من الرومي ابن ان و البص ع ي وأ شار ك أزمة الشعراء عميان من ان و

غالب ألنھ 5»الشعر؛

فيقول  الن ع الشعر غليب إ املنحاز رأيھ ا يدعم أخرى ورد الكذب«: و أن فضائلھ –ومن
النّ  اجتمع قبحھالذي ع و ح- اس الكذب، َن حسَّ ما وحسبك فيھ كذبھسن لھ قصة6»اغتفر ستحضر و

إ حضر ملا والسالم، الصالة عليھ هللا رسول مع ز بن رسول كعب و مجلس عليھ هللا ص سلمهللا
الفجر صالة سلم و عليھ هللا ص هللا رسول ص عدما و يده«:متنكرا كعب هللاوضع ص هللا رسول يد

و  قالعليھ ثم قاليا: سلم بھ؟ فآتيك أفتؤمنھ تائبا سا مستأ ى أ قد ز بن كعب إن هللا، آمن،: رسول و
ھ وج عن كعب قصيدتھ... فحسر شد أ او أول :ال

َمْكٌبوٌل  ٌيْفَد َلْم ا َ ِإْثَر ٌمَتيٌم َمْتٌبوٌل الَيْوَم ِ َفَقْل ٌسَعاٌد َباَنْت

قولھ وسلم عليھ هللا ص الن عليھ ينكر ٌبْردتھ... فلم لھ ب وو عنھ تجاوز 7»بل

عن للشعر تفضيلھ ع تدل ن را و من أورد ما أورد أخروقد بباب مجيئھ ذا رأينا د يؤ وما الن
الشعريردّ  يكره من ع و فيھ لفاء ا أشعار بذكر إياه يمدعما أ إ ا س أشعارا فذكر اء والفق القضاة

طالب، ي أ بن ولع عفان، بن ولعثمان الصديق، و بكر طالب ي أ بن ون؛وحمزة كث م لو غ من دف ال
ال انة م إثبات مدلة ع يدل ما و و ، الن عن وفضلھ و شعر الن قضية من رشيق ابن .الشعروقف

ديث-2 ا و القديم قضية

الصراع ذا من النقاد فجعل املجددين، ب ومذ ن، املحافظ ب مذ ن ب الصراع نقديةاشتّد قضية ،
و  باألخذ ا و الرّ تناولو صومات ا تلك تمثلت وقد ند، ب التاراملوازنات البعد من رغم وع الشعراء،

رشيق، ابن عصر ن و القضية ذه ور ظ ن أنّ ب يقول إال إذ ا ف رأيھ وأبدى ا ف خاض ون« :ھ أ أن أرجو وأنا
امل جملة داخال نا وإثباتھ الفصل ذا ىباختيار أ من س فل هللا؛ شاء إن ين، عرفھم محصور بلفظ
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النّ  من طاطائفة دون و اس بلده من يخرج ال سائفة لفظھ الذي انھ م من يتصرف معروفال أرض، ل ئر
و  التوليد س ول ان، م ل يالرّ ب أن و قة سفساقا، رقيقا الكالم والفصاحةال ون زالة ا ست ل كما غثا، باردا

و  جافيا، أعرابيا وال خشنا، حوشيا ون ي نأن حال ن ب حال القو 8»لكن ذا شمل الرّ وقد منل ع د
أمثال ن املحدث ع القدامى الذي: فضل ، صم لسان ع رشيق ابن عنھ يقول الذي العالء بن عمر

إليھ«:قال عالء[جلست بن عمر فقال] إ املولدين عن وسئل إسالمي، ت بب يحتج سمعتھ فما ِ َ ِ ي : ثما
و ما إليھ، سبقوا فقد حسن من منان و ف قبيح من ان مما 9»عند

اللغو أتباعھ و العالء بن عمر ملوقف رات وم أعذار تقديم رشيق ابن حاول ن؛نو املحدث رادامن
للنحو م تنظ اد ش س و م علم طبيعة إ للقديم م ابن. عص رأي عن رأيھ رشيق ابن تعد ي ولم

قال الذي بة وال« :قت الشعر هللا َيْقُصر والبالغةلم و علم زمن، دون زمن جعلع بل قوم، دون قوما خص ال
ا مش ذلك و هللا ر، د ل عباده ن ب عصرهمقسوما حديثا قديم ل 10»جعل

رشيقوضعوقد يدابن ا للشعر الضوابط س« :قولھعض الق امرؤ يتقدم إالولم ع و غة والنا
و  ف ال من البعد مع وطالوتھ، الكالم ّ بحالوة أ ع اكة، والر إذ م؛ ع محمول ذلك ان ل وا أغر لو م

املحَدُث فاملولد م، طباع من ذا–طبع لصا-ع ان و إذا تباع، بحسن ن الب الفضل معرفحبھ
ديباجة وأحسن ا، َحْو أرقُّ أنھ مع ا11»الصواب، صاغ وإن سابقيھ، ع جديدة ست ل الضوابط وتلك

إلينا م أرا إيصال فضل لھ يبقى ذلك مع و اص، ا ھ .بأسلو

والشعر-3 الشعراء قضية

و لقد الشعراء قضية ع رشيق ابن قولھوقف خالل من الشعراء«:الشعر، عطبقات قديم،: أر جا
وإسالميو  سالم، و لية ا ا أدرك الذي و و ثّم و مخضرم، طبقاتُمْحَدث، املحدثون ع: صار وثانية أو

و  ج مقدار التدر فيتصفح الشعر من لھ بقي ما مقدار املتأخر فليعلم ذا، وقتنا إ بوط ال قبلھكذا من
و  املخضرم ن ب كم ،لينظر ا و ا سالمي ن وأّن و ولاملخضرم، دونھ–املحَدث عمن م-فضال دو

حاشية،ا وأرقُّ ا مسل أْغَمُض أنھ ع لة، وسبق... مل ورشاقة، حالوة ل ب ب ذ من سالم و لية ا ا ففي
و  طالوة ل بّ و .12»لباقةإ ي نا إذمن للشعراء يفھ تص م ا سالم ابن حذو حذا رشيق ابن أن ن

الط أن ابقةاعت ا للشاعر املو ثم املُْحَدث، ،ثم سالمي ثم حسبخضر، بالشعراء ل و ،
أنّ  غ م مرورعصور مع الشعر ي بتد شرف اس كما الطبقة، ذه ل ال أ م الذين الشعراء يحدد لم ھ

. الوقت

القدماءو  أن رشيق ابن عة: قالوا« :أورد أر خنذيذ: الشعراء و شاعر جودة، إ يجمع الذي روايةو شعره
و  ه، غ شعر من يد رؤ ا قالسئل الفحولة عن و : ة ُمْفِلق وشاعر الرواة؛ أنھم إال لھ رواية ال الذي و

د و ُمُجّوِ فقط، وشاعر شعره؛ نذيذ و ا وُشْعُروٌر، بدرجة؛ الرديء ءو ال .13»و
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شاعرا-4 الشاعر سمية ب س
ع رشيقجاء ابن الشاعرأّنلسان سمية ب أّنھس فإذا« :شاعرا ه، غ بھ شعر ال بما ْشُعُر لمَ

و  لفظ استظراف أو اعھ، اخ وال مع توليُد الشاعر عند فيھيكن ف أ قيما ادة ز أو ابتداعھ،
آخ وجھ عن وجھ إ مع َصْرف أو لفاظ، من سواه أطالھ مما نقص أو ي، املعا من ه انغ ر؛

و اس الوزن، فضل إال لھ يكن ولم حقيقة، ال مجازا عليھ الشاعر التقصم مع عندي بفضل س 14»ل

بأن يرى الذي ن و جون أمثال ن املعاصر النقاد مع رشيق ابن يلتقي نا عدو ال شاعرا«:الشاعر
و  وأحس فكر عبقرألنھ ل لمات، مبدع بل ار، أف مبدع س ل و و َّ ع ألنھ اعلكن اخ تكمن ة

لمة بأنّ 15»ال م ا الذي رشيق البن تحسب إضافة ذه عصرهھو أبناء طرف جماعةمن مجرد
وائل لديھألقوال جديد .وال

خال-5 النقد وقضية الشعر
ر أورد ملقرائھشيقابن الكر عبد شيخھ لسان ع الشعر شأصناف عةأ[لشعرا« ال ] ر

و : أصناف و فشعر د، الز باب ان ما وذلك لھ، واملثلخ سنة ا مناملواعظ ع العائد
و  ذلك؛ أشبھ وما ، با بھ لھ،تمثل ظرف و يھ،شعر ش وال والنعوت وصاف، القول وذلك

ھ،و  لُّ ُ شر و وشعر داب؛ و ي املعا من بھ نُّ يف اء،و ما ال إذلك الشاعر بھ َرَع سَّ َ عراضأوما
و  بھ، يتكسب وشعر سالناس؛ ل إ يحمل أن و ذلك ا، ف َينفق ما حيثوق من سان إ ل خاطب

مھو و  ف ة ج من عليھ ي يطرح16»أ الناقد أن القولخاللمنفوا خالذا النقد قضية
عرف سالمالذي . صدر

استدعائھ-6 بواعث و الشعر عناصر
كتابھ جعفر بن قدامة ا جاء ا م عة أر عناصر، بخمسة الشعر عناصر رشيق ابن نقد" حدد

قولھعنصرو مضيفا"الشعر أشياء،« :النية عة أر من النية عد يقوم اللفظ،: والشعر
و  ، واملع الشعروالوزن، حد و ذا ف قائ17»القافية، النية لعنصر اطھ اش ب س علل من«:الو ألن

و  مقفى موزونا شعر الكالم س و ل القصد منوقد18»النيةلعدم الشعرجعل ان ان،«أر أر عة أر
و : و اء، وال والرثاءاملدح، ب، س قواعد،19»ال عة أر القواعد حصر الرغبة،«:كما

والغضب والطرب، بة، و : والر املدح ون ي الرغبة عتذار الفمع ون ي بة الر ومع شكر،
و و الشوق ون ي الطرب ومع ب،ستعطاف، س ال و رقة والتوعد اء ال ون ي الغضب العتابومع

مرتبط20»املوجع القواعد ذه للشاعرف النفسية الة با ارتباطا الشعرة استدعاء م س ال ،
فعال دور من ا ل وما للشعر النفسية الوظيفة حقيقة أيقن رشيق ابن أن ع يدل ما و توليدو

الشعري  نتاج ون ي الشاعر ا عل ون ي ال النفسية الة ا حسب فع الشعر من ن مع . غرض
املع-7 و اللفظ

و  اللفظ قضية أثارت منلقد أول ان ف قديما العرب نقاد تمام ا ، احظاملع ا ا أثار
و  ن، ي والت البيان النقاد،كتابھ من قتھ ال جيال أمام مصراعيھ ع مفتوحا ا ف البحث قي
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لسان ع قيل ما ل ع فاطلع ه، تفك ع استحوذت الذين النقاد ؤالء من رشيق ابن عت و
يقرّ  برأي ليخرج فيقول أسالفھ، ، واملع اللفظ ن ب الفصل باستحالة و «: فيھ جسم، روُحھاللفظ

وارت ارتاملع بھ سمباطھ با الروح و : باط بضعفھ، واختلَّيضعف املع سلم فإذا بقوتھ، قوى
كما عليھ، َنة ْ ُ و للشعر نقصا ان اللفظ و عض والَشَلل الَعَرج من جسام لبعض الَعَورعرض

أش و وما املع ضعف إن وكذلك الروح، ب تذ أن غ من ذلك، ذلكبھ من اللفظ ان عضھ اختلَّ
عرض الذي حظ، و أوفر رواح، بمرض املرض من تجدلألجسام ةال ج من إال يختل مع

و  قياساللفظ، الواجب، غ ع فيھ ھ اختلجر فإن واح، و سوم ا أدواء من قدمت ما ع ا
و  لھ و فسداملع فيھ، فائدة ال مواتا اللفظ لبقي امليت أن كما السمع، الطالوة حسن ان مإن

ر  ء صھ من و ينقص بھ تفع ي ال أنھ إال ن، الع فاأى يفيد اللفظال اختل إن وكذلك ئدة،
؛ألن مع لھ يصبح لم وتال البتةجملة جسم غ روحا نجد بّ .21»ال ابني أن القول ذا من ن

واملع اللفظ ن ب نفصل أن يمكننا وال يتجزأ ال كال ي د لق ا أن أدرك مارشيق ف روحفيھ،
خرو  ع السبق فضل ما ألحد ون ي أن دون معا، ختفيا و معا يتواجدا ما«جسم إنما و

واحد وقت يولدان متالحمان اللذين22»عنصران ن الوج ذات النقدية الورقة ان ش ما ف
ما بي التفرقة .ستحيل

اللفظ يفضلون الذين الشعراء عن أمثلة لنا يضرب املثم يفضلونع بمن م ليقابل ، ع
فيقول املع اللفظ، ب« :ع مذا و آراء عد فيما الل: للناس يؤثر من م فيجعلھم املع ع فظ

و  ووكده، فرق َغايَتُھ و :م الكالم فخامة إ بون يذ تصنع،قوٌم غ من العرب ب مذ ع جزالتھ،
شار :كقول

َغْضَبة نا غض ما دماإذا قطرت أو الشمس اب تكنا ة ِرَّ ُمضَّ
سلمـــــــــــــا و علينا َّ ص َ ِمْن َذَرى قبيلــــة من دا َسّيِ أعرنا ما إذا

أنو  يجب امللوك بھ مدح ما وكذلك فتخار، موضع من وقع بما وأشبھ القوة، ع أدل النوع ذا
النحت ذا من ون باللفظنل.23»ي تمام ع يع ال إ رشيق ابن ميول القول ذا مس

عن حديثھ ذلك ت يث وما املع من للمعأك ن ماملنتصر ع يؤثر « :فيقول من م عوم املع
و  تھ، فيطلب يبااللفظ وخشونتھال وقبحھ اللفظ نة من وقع ي: حيث وأ الرومي، ابن

و  ماالطيب، ل شا املطبوعون : من عن،24»ؤالء اللفظ أفضلية عن ديث ا رشيق ابن عيد ثم
قولھ ذاق«:املع ا عض سمعت ، املع ع اللفظ تفضيل ع الناس العلماء: وأك :" قال

و  ثمنا، املع من أغ ستوياللفظ الناس، طباع موجودة ي املعا فإن مطلبا؛ وأعز قيمة، أعظم
ل ا و ا ا لفاظاف جودة ع العمل ولكن .25»اذق،

نجده كما واملع اللفظ ن ب فيھ ساوي الذي ول الرأي ع ستقر ال رشيق ابن نجد كذا و
ب احظي ا ا قال ال الفكرة ا«:نفس عرف ق الطر مطروحة ي إقامةوأنما... املعا الشأن

و  اللفظالوزن، نفس26»تخ او نا ت ال قامالفكرة رشيق ابن أن غ العسكري الل أبو قبلھ
بقولھ املقولة ذه ملا«:بتوضيح رجل يھ ش املدح أراد رجال أن لو ترى ودأال ا ھ ش أن أخطأ
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و  باألسدبالغيث قدام و اللف... البحر، من ا ُحال أحسن ي املعا ذه تركيب يحسن لم ظفإن
ا يد و ا ولة والس والطالوة ة والعذو زالة وا للرقة َقْدرامع للمع يكن لم الوة . 27»ا

تالزمية قضية واملع اللفظ أن استخلص ن ب املذ ن ب رشيق ابن ا قام ال املوازنة خالل ومن
اختار رأى و و ما، بي فيما امالن مت ما أل معا ما استقام غ من الكالم ستقيم الوسطيةال

ان وإن املع و اللفظ ثنائية حول املتجادلة طراف من طرف أي إ امليل دون عتدال و
املع عن اللفظ تفضل نحو لق ي ة كث ن . أحاي

الصنعة-8 و الطبع
والصنعة الطبع قضية أنالت وقد العرب، النقاد تمام اا البعطا من ا نصي رشيق حث،ابن

ر  عنفأبدى ما نوعا يختلف ن،أيا املتقدم ع حصرا الطبع يجعل لم ألنھ وذلك لمسابقيھ، كما
الطينف من م حرم و باملولدين الصنعة ق ي لم و وأيضا الصنعة، م قولھع الشعر« :بع ومن

و املََدارمطبوع وعليھ أوال، وضع الذي صل و فاملطبوع املصنو . مصنوع، و و ذاع عليھ سمإن
ال فيھ وقع لكن املولدين، أشعار لف ت لفا مت س و فل قصد غ من صنعة سموه الذي ل،نوع َعمُّ َ ال

عفوا القوم بطباع و لكن عفاستحسنوه اختياره وجھ عرفوا أن عد امليل، عض إليھ مالوا
ه .28»غ

رشيق ابن ستعتقدإن ل و ع، البد استعمال م إفراط املولدين مع زادت الصنعة أن
إذا إال نظره الطبع«:عيبا بخالف د ش عيب و ف ذلك و ك لفة، ال أنوإيثار البتة ينجيھ س ل

قصد غ من متصنع ا أك أو ا ل قصيدة الشاعر من ى اعتمدوا29»يتأ شعراء عن نماذج عطي و
الصنعة فيف: ع ا استعمال أساء من م م و ا أجاد من م ب«:قول م حب أشعار من ي يأ الذي

وغو  ي و . ماالبح الصنعة يطلبان انا قد او إفأم: ولعان ب فيذ ب حب و حزونةا مااللفظ،
عد من لألشياء ي يأ ا، كر أو طوعا املحكم يع التص مع منھ، سماع يمأل

بو  ا و طل بقوةأخذلفة، و .ا صنعة، أم ان ف ي البح مذوأما منھأحسن سلك الكالم، با
و  الصنعة ام إح مع ولة وس مشقةدماثة وال لفة عليھ ر يظ ال املأخذ، .30»قرب

والإّن الشعر يصطنع بوصفھ ي، البح شعر إ يميل رشيق ابن أن القول ذا من ن ب ي ما
ثالث ن ب يفرق أنھ ا وا يبدو كما لف الت مسلك سلك الذي تمام ي أ عكس صناعتھ، لف يت

ات الشاعر:الطبع: مصط عليھ جبال ما و غو : الصنعةو،و يراه ما نقيح ب الشاعر يقوم أن
أمامناسب حولياتھ، سل ي أ بن ز يفعل ان كما لفشعره نية: الت للشاعر ون ي أن

لفاظ عض و املعاو توظيف للزخرف طلبا يا، إكرا توظيفا نةي . الز
و  ا ف لف الت ضد و وإنما الصنعة ضد س ل رشيق أنّ وابن املعالدليل بابن ابھ بإ يصرح ھ

أعلم«:بقولھ و وما أكمل ابھشاعرا أ ألطف عندي و و ؛ املع بن هللا عبد من يعا تص ب أ ال
قوا م وأقر افتنانا، عا بد م وأك »وأوزانا،شعرا، 31 عتمد بأن الشعر املبتدئ ين ال أنھ غ

إنما و املع ابن و ع تمام، ي أ من باالستفادة ھ الوليدين بن ي(مسلم الغوا ع غ«:قائال،)صر
و أنا الصنعة طلب املبتدئ نجد أكال الكالم و مزاولة ب حب شعر بمطالبة بنانتفاعا مسلم شعر
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ا م ا وأك سابلة، قا طر ا ومعرف الصنعة إ طرقا ما وأل ا، ملبتغ الفضيلة من ما ف ملا الوليد؛
الناس عند ا ل س ا مكث م »أشعار 32.

رش؛إذا ذلكيقابن عتدال يطلب ولكنھ شعره، تصنع إن أحد ع عيب الال ح ،
املنبوذ الشعر السقوط إ ومنھ املشقة إ بصاحبھ يؤدي الذي لف الت إ .ينجر

اية ال و البداية حسن
القصيدة مننالت وافرا حظا العمودية ية ماالعر ومن القديم، ي العر النقادتطرق النقد إليھ

بتداءات روج،حسن ا وحسن التخلص، وحسن العمدة، أبواب من بابا رشيق ابن خص وقد
عن ديث و :"ذلكل روج، وا املبدأ، ايةباب ذ« :قائال" ال ا لبعض الشعرقيل بصناعة لقد: اق

فقال ر، واش اسمك و : طار الكالم، مقاتل ت وأص اَملْفِصَل، وطبقت ز ا نكتقأقللت رطست
و  واتم وا الفواتح بحسن إغراض روج ا و لطف صدقاملدح وقد اء، ابن33»ال فبتلفظ

رأيھ-" صدق"رشيق ي رجا ا صدق قصد التأيد- و ذا ب س لنا علل ثم لھ تأيده علن ألن«:،
و  النجاح، ومطية شراح، داعية فتتاح املمدوح،لطافةحسن ارتياح ب س املديح، إ روج ا

وأ السمع، أبقى الكالم بالنفس؛وخاتمة ا؛لصق د الع قبحتلقرب وإن حسن ت حس فإن
و وسلمقبح، عليھ هللا ص هللا رسول قال كما ا، بخواتم .34»عمال

إنجا املتلقي دور مية أ أدرك رشيق ابن أن القول ذا من ا وا بداعية،يبدو العملية ح
قارئ ا ل تجد لم إن ا ل قيمة ال إحياال ع عمل مستمعا أو ،ا بدا الوجود ا واستمرار ا

التلقي ة نظر العصر نقاد إليھ ب ذ ما و .و
ذه ع وقفنا املتمثلةوإذا ات و: املصط روج، وا يأخذالبدء، رشيق ابن أن نجد اء بنان

قولھ سان بجسم ا ش ال العمودية القصيدة بناء ات:إ ا لسان حكم« ع من
غ بھ، متصال ذم، أو مدح من عده بما ممزوجا ون ي أن كالمھ الشاعر بھ يفتتح الذي ب س ال

انفصل فم ببعض، أعضائھ عض اتصال سان خلق مثل ا مثل القصيدة فإن منھ، منفصل
محاسنھ، تتخون ة عا سم با غادر كيب ال ة اينھ و خر عن جمالھ،واحد معالم عفى و

و  الشعراء حّذاق احووجدت ال ا ذه مثل من سون يح ن املحدث من الصناعة اب مأر يحم اسا
و  النقصان، شوائب حسانمن ة م ع م نالحظو ،35»قف قدعليھ رشيق ابن إأن سبق

با العقادلقول أمثال ديث، ا العصر شعراء ا نادى وال ية، العر للقصيدة ة العضو الوحدة
يقول  سة«:الذي متجا خواطر أو خاطر ر تصو فيھ يكمل تاما فنيا عمال ون ت أن ب ي القصيدة إن

التمث يكمل و كما ا، بأجزا والصورة بأعضائھ، غامھال بأ املوسيقي ن ا... ال ةفالقصيدة لشعر
ل يقوم ، ال سم غا كما إال موضعھ من ه غ عن غ وال زتھ، أج من از ج مقام ا م قسم

أو املعدة، عن القلب أو الكف عن القدم أو ن الع عن اذن ا م رة ل ل املقسم ت الب
و  ا اوفائد الكث،36»ندس نجد ال والعقاد رشيق ابن قول ن ب ماختالفمنفباملوازنة بي

ما ائنفكال ب القصيدة ذلكشبھ رشيق البن السبق فضل يبقى يبقي التا و ،.
دبية-9 السرقات
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ابن ملا أفرد وقد النقدية، الساحة وحديثا قديما طرحا القضايا أك من السرقات قضية عد
سماه بابا و :" رشيق السرقات اماباب ل جمع" شا موقد ل القدامىفيھ النقاد طرف من ُذِكر ا

البدايةمو  جملة ا ذكر وقد بتفصي،شايخھ قام ذاثم بأن فا مع ا، ل والتمثيل ا باب«:البابل
م أحد يقدر ال جدا، سع و م منھ السالمة يد أن الشعراء أشياءن البصفيھ عن إال غامضة،

و  اذق، املا ل ا ا ع تخفى ال ة فا اتأخرى ا ى أ وقد املحاضرة"غفل، بألقاب" حلية
ل س ل ا تدبر حققتمحدثة إذا محصول تدام،: ا و نتحال، و جتالب، و االصطراف،
و واملرادفة، غارة، بو قر من ب قر ا ل و اق، رشيق37»ست ابن ب بلو ي رجا ا القا رأي

دا ش مس يح ال ب املذ ج«:بقولھيراه من عد لست و و الكالم، نقَّ ابذة من حال الشعر، اد
أصنافھ، ن ب َرق أقسامھ،و تم السُّ ن ب فتفصل ومنازلھ، برتبھ علما غارةوتحيط ن و والغصب

و  املالحظة، من ملام عرف و ختالس، ادّ و يجوز ال الذي ك املش ن ب فيھتفرق السرقة عاء
لو  الذي خاملبتذل من بھ أحق واحد املبتديس حازه الذي املختص ن و واجتباهر، فملكھ

فاقتطعھ .38»السابق
ا-أ وأنواع السرقة وم مف

رشيق ابن قدم شللمتلقيو ال م الكر عبد أستاذه قول خالل من السرقة وم َرُق«:مف السَّ
أخذه عد وأ لفظھ، دون معناه نقل ما يذكر.39»الشعر السرقاتثم اأنواع وأصناف جمع.، حيث

رشيق سبقوه،" العمدة"كتابھابن الذين النقاد طرف من قيل مصط الفروقل توضيح محاوال
مصط ل ن ب ااملوجودة إفجاءم مقسمة و : ت للفظ شاملة صطراف،سرقات مثل املع

دون  اللفظ تأخذ و وسرقات واملالحظة، النظر مثل مثلأخاملع الكالم، ية ب بأخذ املوازنة: رى
.العكسو 

صطراف مصط إ« فمثال صرفھ نفسھ،فإن إ فيصرفھ الشعر من ت بب الشاعر ب ليھأن
و  اق، واست اختالب و ف املثل ة وج ادّ ع إإن منتحل يقال وال انتحال، و ف جملة ادّ عاه ملن ال

و  الشعر، يقول و و ه لغ إنشعرا الشعرأما ان إن و منتحل، غ ٍع ُمدَّ و ف الشعر يقول ال ان
فرق ما بي و والغصب، غارة فتلك غلبة منھ ُأِخذ فإن...لشاعر املرافدة، فتلك بة أخذه فإن

س و تدام، و فذلك ت الب دون فيما السرقة و انت اللفظ ساوى فإن ، ال خفيأيضا
و  النظر فذلك مثل.40»ظةاملالحخذ أخرى ات مصط ناك ال: و واملواردة ختالس، و ملام

إذا سرقة عد وال السرقات واحدأّن «:من عصر ان و خر بقول سمع لم وقد.41»الشاعر
خر، عن واحد ل يختلف وما مف أو فا عر ا ل وقدم نواع ذه من نوع ل عند رشيق ابن وقف

جتالب: صطراف:مثل إ يتفرع وو نتحال،
غة: جتالب- النا بقول لھ مثل :وقد

تقطُب «  ن ح ا راووق تصفق ا دو و و القذى ُتْخِفي ال باء وص

وا فتصوَّ َدَنْوا عٍش بنو ما إذا صباحھ يدعو الديك و ا تمزز
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فقال خ ت الب ق :فاست

كوكب الزجاجُة ا ف غمسْت إذا ا كأ السرور ا َرَّ إجابِة و

وا ُ فتَصوَّ َدَنْوا عٍش بنو ما إذا صباحھ يدعو الديك و ا 42»تمزز

نواس: نتحال ي أ بقول لھ مثل :وقد

َعُينِ « ِ َشِمَال َو َغاَدُروا ِبُلِبَك َغَدْوا الذين َمِعيناَ أن َيَزاُل ال َك

ُقْلَن َو نَّ ِ ِ ا َ َ َع ِمْن َلَقْيَنا؟:         َعيْضَن و وى َ ال ِمن َلَقْيَت َماذَا

ر جر ما انتحل السعدي للمعلوط ن ت الب أن ع مجمعون الرواة 43»فإن

ذكرا« :غارة منھ أعظم و َمْن ناولھ في مليحا مع ع يخ و تا ب الشاعر يصنع لھأن وى ف صوتا، عد أ و
شد ي سمعھ قد و بجميل الفرزدق فعل كما قائلھ، :دون

وقفوا اس النَّ إ أومأنا نحن وإن خلفنا سرون سْرنا ما اس النَّ ترى
ولم:فقال ت، الب ع الفرزدق فغلب ا، شاع أنا و ُمَضَر و إنما ُعْذَرَة؟ ب اُملْلُك ان م

وال  جميل كھ شعرهي من .44»أسقطھ
نواس« مثل:ختالس ي أ :قول

اُن  َ َم ِمْنُھ َيْخُل لم فكأّنھ مثالھ القلوب َتَصَوَر َمِلُك
ْ ُكَث قول من :اختلسھ

يل س لَّ ُ ب لي ل َتَمثَّ َما َفَكأنَّ ا ذكر أل ُد 45»َأِر

كث: املوازنة قول :مثل
َمِرضاتقول «  ُض َمِر ُعوُد َ َكْيَف و ُعْدتَنا فما َمِرْضنا

غلب ب غة نا قول خر القسم :وازن
َبِخيَال  َبِخيٌل ِعيُب َ كيف و َن ْعَلِم َ قد لُبْخِلِك 46»َبِخْلَنا

ا انتقينا ال مثلة ذه والو السرقات قضية ع للتدليل ا م ر أالبعض ابن ا م شيقورد
ا م مصط ل ل يحة ال يم املفا للمتلقي يقرب أن ا خالل من أراد وال .الكث

وإنما التعديل أو لألخذ الرافض موقف يقف لم رشيق ابن أن الباب ذا من ستخلصھ وما
فيقول  فضلھ، فضل ذي ل ل أن درجتھ«:يرى من لھ وك م فضلھ، لھ معروف ع املخ أنو غ ،

من إذا فأجادهاملتبع مع ان–اول إن نھ يب أو كزا، ان إن سطھ ي أو ال، طو ان إن يختصره بأن
جافيا ان أن الوزن رشيق أو سفسافا، ان إن الكالم حسن لھ يختار أو من–غامضا، بھ أو و ف

امل ساوى إن آخر،أما وجھ إ وجھ عن صرفھ أو قلبھ إن وكذلك حسنمبتدعھ، فضيلة فلھ بتدع
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قص فإن ، غ ال و قتداء طبعھ، سوء ع دليال ذلك ان قدرتھر وضعف متھ، يبدو.47»سقوط
حق ل لذي عطي و بل مذمومة، السرقات أنواع ل عت ال رشيق ابن أن القول ذا من ا وا

و حق قتداء، فضل لھ واملقتدي ، بتداء فضل لھ فاملبتدى ادملحسناھ، ج فضل .لھ
خاتمة

رشيق ابن وإضافات ود ج عن الكشف ا ف حاولنا وال العمدة لكتاب نا دراس خالل من
ي ما لنا ن تب القديم، ي العر : النقد

العمدة- كتابھ جعل ا،مما م النقدية والسيما ية، العر للمدونة م عملية رشيق ابن قام
ال ل ل شاملة يموسوعة العر النقد ابذة ج مع طرحت ال النقدية .قضايا

وأن- زمانھ، عباقرة مع يصنف أن صاحبة ستحق عظيم، ي أد عل إنجاز العمدة كتاب عت
القديمة، ية العر النقدية املدونة ع املطلة النافذة إياه ا معت اليوم ي العر الناقد عليھ عتمد

للكث الصلبة رضية ان فيھولقد وجدوا حيث رشيق، ابن عد من جاءوا الذين النقاد من
املفقودة م . ضال

إإّن- قوال سب ي ما ا كث ان حيث ؛ كب حد إ أمينا ان النقدية للمادة جمعھ رشيق ابن
ديثة ا العلمية بحاث العلمية باألمانة س ما ذا و ا، ا .      أ

ا- يتطرق مرة الل أنھ والوا ا ف برأيھ يبدي أن دون ا م يخرج ال نقدية قضية إ رشيق بن
مداخالتھ من الكث الوسطية عن . يخرج

بھ،- خاصة وأراء اما أح ستخرج ل ا عض تصرف ثم ن، ول ألراء ر ص عملية قام شيق ابن إن
مدو فأنت و ج ي أد و ما ا ف علمية ينة أد .غ

نقده"كتاب* وآدابھ،و الشعر، محاسن ي" العمدة العر النقد ا عرف ال النقدية الكتب م أ من ي،بل العر دب كتب ات أم من
وفصلھ، بتحقيقھ، ميد؛ ا عبد الدين ُم محمد وقام زدي، ، ي وا الق رشيق، بن سن ا ع أبو ألفھ ري،والذي ال امس ا القرن

حو  ع سنةوعلق ا، سور يل، ا منھ،بدار امسة ا الطبعة شرت و ا)م1981-ـ1401: (اشيھ، قراء بصدد نحن ال جزأين؛. ،و فجاء
ول  زء صفحاتھ: ا عدد بلغت جاء346منھ كما ، الكتاب، مؤلف وخطبة الكتاب، ملؤلف ترجمة و املحقق، مقدمة ع احتوى صفحة،

ع وأر اثنان طياتھ يا ث ن فجاءب ي الثا زء ا أما بابا، فضال328ون الكتاب ذا جمع قد و بابا، وخمسون ي ثما فيھ ورد قد و صفحة
مثل دب، وال بالشعر ا ل صلة ال مواضيع الغة، و نقد من باألدب يتعلق وما الشعر، و: عن ، العرب ساب أ عن ا ف لم ت ال بواب

وخ ا، ملوك و ا، حرو و ا ع اوقا لدا و ا ا...يول
العمدة-1 زدي، ي، وا الق رشيق، بن سن ا ع نقده–أبو و ، وآدابھ ، الشعر ع-محاسن فل، عبد: ،تح، الدين م محمد

ط يل، ا دار ميد، .م1981- ـ1401،) 1(،ج)5(ا
ية-2 س، 69: سورة
20:،صن.م-3
21: صن،-4
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صن-5 ، :22
صن-6 ، :22
24: ،صن-7
93: ،صن-8
صن-9 ، :90-91

صن-10 ، :91
صن-11 ، :93
113: ،صن-12
115: ،صن-13
112: ،صن-14
ة-15 الشعر ة النظر ن، كو الشعر–جون لغة رة،: تر-بناء القا شر، لل ب غر دار ش، درو ص2000أحمد 64: م،
العمدة،-16 زدي، ي، وا الق رشيق، بن سن ا ع نقده–أبو و ، وآدابھ ، الشعر 113: ص،-محاسن
119: صم،ن،-17
صن-18 ، :119
صن-19 ، :120
120: ،صن-20
124: ،صن-21
و -22 للطباعة ية العر ضة ال دار ديث، ا و القديم ن ب ي د النقد قضايا العشماوي، ي ز وت،صمحمد ب شر، 270:ال
العمدة-23 زدي، ي، وا الق رشيق، بن سن ا ع نقده–أبو و ، وآدابھ ، الشعر 124: صمحاسن
صم،ن-24 ، :126
صن-25 ، :127
احظ،-26 ا بحر بن عمرو عثمان، تحأبو يوان، لبنان،: ا وت، ي،ب العر اث ال إحياء دار مارون، محمد السالم -ـ1388،)3(طعبد

ص1969 132-131: م،
العمدة-27 زدي، ي، وا الق رشيق، بن سن ا ع نقده–أبو و ، وآدابھ ، الشعر 127: صمحاسن
صم،ن-28 ، :129
صن-29 ، :130
صن-30 ،:130
130: ،صن-31
صن-32 ، :130-131
ضن-33 ،:217
217: ،صن-34
العمدة،-35 رشيق، ص)2(جابن ، :117
ط-36 رة، القا السعادة، مكتبة الديوان، العقاد، ص1921،)2(عباس 46: م،
ج-37 ، نقده و وآدابھ الشعر محاسن العمدة ، رشيق ص)2(ابن ، :280
جم،ن-38 ص)2(، ، :280
صن-39 ، :281
جن-40 ص)2(، ، :282
صن-41 ، :282
جن-42 ص)2(، ، :282-283
صن-43 ، :284
صن-44 ، :284



12

صن-45 ، :288
ص) 2(،جن-46 ، :288-289
صن-47 ، :290-291

املراجع و املصادر قائمة

ردن،ط- د، ار ديث، ا الكتب عالم الشعري، طاب ا لتحليل من نحو النص لسانيات مداس، . م2009- ـ2،1430أحمد

ة- الشعر ة النظر ن، كو لغة–جون رة،: تر-الشعربناء القا شر، لل ب غر دار ش، درو م2000أحمد

ط- رة، القا السعادة، مكتبة الديوان، العقاد، .م1921،)2(عباس

نصر،- ع، التوز و شر لل ية العر الدار ي، العر الشعر نقد يوي الب ي سلو تجاه قاسم، ن حس .م2001عدنان

وا- الق رشيق، بن سن ا ع العمدةأبو زدي، نقده–ي، و ، وآدابھ ، الشعر ع-محاسن فل، عبد: ،تح، الدين م محمد
ط يل، ا دار ميد، .م1981- ـ1401،) 1(،ج)5(ا

احظ،- ا بحر بن عمرو عثمان، تحأبو يوان، ط: ا لبنان، وت، ي،ب العر اث ال إحياء دار مارون، محمد السالم -ـ1388،)3(عبد
.م1969

وت- ب شر، ال و للطباعة ية العر ضة ال دار ديث، ا و القديم ن ب ي د النقد قضايا العشماوي، ي ز .محمد



1

مصطلح الشعرية أنموذجا–قد المغربي القديم النّ إثراء جهود السجلماسي في 

لمياء بوزعوط: أ
جيجل–محمد الصديق بن يحي : جامعة

:ملخص

المصطلحات الّنقدية التي شغلت دارسي الّنقد األدبي قديما وحديثا، بينيعد مصطلح الشعرية من 
.حيث انبروا تحت لواء كتبهم يؤصلون ويؤسسون لها

معاني الشعرية وتنوع تعريفاتها دفع هذا األمر بغالبية الباحثين والّنقاد إلى توسيع ونظرا لتعدد 
مفهومها ليشمل كل األدب بمختلف توجهاته، فهي تتجاوز األعمال األدبية سعيا وراء القبض على 
مؤلفات خصائص الخطاب األدبي، وال يخفى أّن المغرب العربي القديم يزخر بكوكبة من الّنقاد األفذاذ، وال

الّنقدية المتميزة، التي تنوعت بتنوع صانعيها، ومن بينهم أبو القاسم محمد السجلماسي الذي طرح 
موضوع الشعرية بشكل جديد يختلف عن طرح النقاد اآلخرين عندما نهج لنفسه منهجا مّيزه عن غيره من 

".ديع في تجنيس أساليب البديعالمنزع الب"باقي الدارسين اعتمد فيه على الخلق واإلبداع من خالل كتابه 
شعرية من منظور السجلماسي مصطلح الوتهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على 

شعر ، وبين عر والالّ عرية التي تمّيز بين الشّ مظاهر الّتجديد واإلبداع في أعماله، من حيث تناوله للشّ وتناول 
الجمالية في أبرز القيميعد الّتخييل عنده والّتطرق إلى أنّ ،عمالإلبداعي الجمالي وبين غيره من األالعمل ا

.الّنص
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:تمهيد
تجمع البحوث والدراسات على أّن المصطلحات هي مفاتيح العلوم ونواة وجودها، إذ ال يمكن 
تحديد مفاهيم أي علم من العلوم دون ضبط المصطلحات الموجودة في كل منها، فكانت الحاجة إلى 

المصطلح ملحة في القديم، وزادت في العصر الحديث نظرا للتطور الذي يشهده العصر، فظهر ما دراسة 
يسمى علم المصطلح الذي يعد مجاال خصبا للبحث في حقوله المعرفية، وتشكل المصطلحات الّنقدية 

ى الّنص وفهم أداة مهمة من أدوات دارس الّنقد األدبي، ألنها المفاتيح التي يستطيع من خاللها الدخول إل
.محتواه، وتفكيك أجزائه وصوال إلى تحليله وإصدار الحكم عليه

ويعد مصطلح الشعرية من بين المصطلحات الّنقدية التي شغلت دارسي الّنقد األدبي قديما 
وحديثا، حيث انبروا تحت لواء كتبهم يؤصلون ويؤسسون لها، ولعّل أرسطو أول من تناول في كتابه فن 

لموضوع الّنقدي مبينا مجاالت الشعر التي تتجسد في الّنص األدبي بكل مكوناته الّلغوية الشعر، هذا ا
.والصوتية والداللية

ونظرا لتعدد معاني الشعرية وتنوع تعريفاتها دفع هذا األمر بغالبية الباحثين والّنقاد إلى توسيع 
دبية سعيا وراء القبض على مفهومها ليشمل كل األدب بمختلف توجهاته، فهي تتجاوز األعمال األ

.خصائص الخطاب األدبي
وال يخفى على عاقل أن المغرب العربي القديم يزخر بكوكبة من الّنقاد األفذاد والمؤلفات الّنقدية 

ابن البناء المراكشي، وابن رشيق القيرواني، وحازم : المتميزة التي تنوعت بتنوع صانعيها، ومن بينهم
الّنهشلي، وأبو القاسم محمد السجلماسي  وهذا األخير كان له نصيب من القرطاجني، وعبد الكريم 

الدراسة في هذا البحث من خالل تبيان جهوده في إثراء الدرس النقدي العربي، و مظاهر التجديد واإلبداع 
في أعماله، من حيث تناوله للشعرية التي تميز بين الشعر والالشعر وبين العمل اإلبداعي الجمالي وبين 

غيره من األعمال، وعده التخييل أبرز القيم الجمالية في الّنص وهو طرح جديد يختلف عما جاء في 
مصادر الّنقد اليوناني، وقد كان للسجلماسي خلفيات فلسفية في تناوله لموضوع الشعرية والشعر في كتابه 

في إغناء وإثراء الدرس فما هي جهود السجلماسي . كالثقافة اليونانية ومنطق أرسطو" المنزع البديع" 
.الّنقدي البالغي العربي؟ و ما هي مظاهر التجديد التي مّيزته عن باقي الدارسين؟
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المصطلح النقدي: أوال
َصُلَحت حال فالن، وهو «: ويقال) صلح(للمصطلح داللتان داللة لغوية مأخوذة من أصل المادة 

وصالحه على كذا، وتصالحا ...وصلح فالن بعد الفساد...وصلح األمر وأصلحته...على حال صالحة 
اتفاق طائفة على شيء «: ، وداللة اصطالحية وتعني1»عليه واصطلحا وهو لنا صلح أي مصالحون

هو الّتصالح والّتسالم، فكأّن « فالمدلول المعجمي لهذه المادة ، 2»مخصوص ولكل علم اصطالحاته
الّناس اختلفوا عند ظهور مدلول جديد على تسميته، فذهب فريق من القوم إلى إعطائه اسما، واقترح فريق 
آخر داال مغايرا، وارتأى فريق ثالث تسمية مباينة، وكان من نتيجة هذا اختالف القوم واحتدام ما بينهم إلى 

.3» ن تصالحوا وتسالموا على تسمية واحدة لذلك المدلولأ
إن تم «بمعنى اتفقوا وتواضعوا على تسمية واحدة وهذا التوافق أو التواطؤ أو التصالح أو التسالم 

بين جماعة المحدثين تفتق عنه مصطلح في الحديث، وإن قام بين جماعة الفقهاء على مسائل في الفقه 
، وإن كان بين جماعة من النحاة صنعوا مصطلحا نحويا، وكذلك بين أهل الّلغة نتج عنه مصطلح في الفقه

، وإذا كانت كل طائفة علمية تتفق فيما بينها على 4»يكون مصطلحا لغويا، وقل مثل ذلك في سائر العلوم 
ّنقد األمور االصطالحية التي تفي بأغراضها فإن االتفاق والتواطؤ بين جماعة النقاد على مصطلح في ال

.ينتج عنه مصطلح نقدي
الّنسق الفكري المترابط الذي ينحت من خالله عملية اإلبداع الفني، ونختبر «: ويعرف أيضا بأنه

لغة «، فهو بذلك 5»على ضوئه طبيعة األعمال الفنية وسيكولوجية مبدعها والعناصر التي شكلت دوقه
رسة في العملية النقدية وفق ضوابط منهجية تقتضي واصفة تؤطر الّتصورات الفكرية التي ينتجها فعل المما

.6»توضيح داللته، وتحديد طبيعة توظيفه، وتسمح له باختراق المنظومات الفكرية السائدة
ومعركة المفاهيممصطلح الشعرية:ثانيا

للشعرية دور كبير وتأثير عميق في نفوس الشعر، وما ساعدها في الظهور والتجلي هو تناولها من 
ديد النقاد والباحثين، في جل أعمالهم األدبية وذلك لما تمثله عنصر مهم وبارز في إطفاء صفة قبل ع
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الجمال الفني ، وال يمكن الخروج بمفهوم محدد ودقيق لهذا المصطلح نظرا للفوضى المصطلحية التي 
... دائما وأبدايبقى البحث في الشعرية محاولة فحسب للعثور على بنية مفهومية هاربة «تعصف به ولهذا 

، فهي بذلك من أشكل المصطلحات وأكثرها 7»سيبقى دائما مجاال خصبا لتصورات ونظريات مختلفة
.زئبقية

وقد عرف المصطلح تقلبات عديدة بين دالالته المختلفة وهو األمر الذي يستدعي تجديد 
ي متعددة غير متساوية وهذا المسعى محفوف بالمزالق، ألن الشعرية تتضمن معان«المصطلح والمفاهيم 

، ألن هناك معركة على المستوى االصطالحي وعلى المستوى المفاهيمي 8»من حيث الحضور الّنقدي
مفهوما واحدا بمصطلحات مختلفة، ويبدو بارزا هذا األمر في –من جهة أولى –يبدو أننا نواجه «ولهذا 

من جهة ثانية، ويظهر هذا األمر في التراث تراثنا الّنقدي العربي، ونواجه مفاهيم مختلفة بمصطلح واحد
.9»الّنقدي الغربي أكثر جالء

والمتتبع لمخاض الّتشكل ومسار الّنشأة والّتطور لهذا المصطلح يجد أن أصله يعود في أول ظهور 
، أّما المفهوم فقد تنوع بالمصطلح ذاته على الّرغم من أنّه يختصر في فكرة عامة تتلخص )أرسطو(له إلى 

.البحث عن القوانين التي تحكم اإلبداعفي
" جون ديبو وآخرون"وإذا ما عدنا إلى المصطلح في قواميس البحوث اللسانية من بينها قاموس 

يمكن أن تشكل قسما من اللسانيات هو بمثابة العلم الشامل للبنى األلسنية، بيد أن عددا «: نجد أنّها
ة ال تتوقف عند حدود المشكلة اللغوية، بل يتجاوزها إلى الّتعلق هاما من اإلجراءات التي تتناولها الشعري

.10»عموما بنظرية العالمات
: يتكون من ثالث وحدات لغوية«Poeticوالشعرية هي عبارة عن مصطلح لساني يوناني 

Poem وهي وحدةمعجمية تعني في الالتينية الشعر أو القصيدة، والّالحقةic وهي وحدة مورفولوجية
Morphéme11»تدل على النسبة وتشير إلى الجانب العملي لهذا الحقل المعرفي.

وانطالقا من المخاض الذي أصاب المصطلح في بداية تشكله فقد عرف تطورا كبيرا في داللته 
أصال لمفاهيم Poeticونوع من التضييق في معناه األصلي عبر مختلف العصور، فقد كانت داللة 

مجالها االستعمالي ) صناعة الشعر(ار ثم أخذت تتطور وتضيق متخذة من الصنع واإلبتداع واإلبتك
يبدو لنا أن اسم الشعرية ينطبق عليه إذ ما فهمناه بالعودة إلى معناه «):تودوروف(المحدود، ويقول 
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االشتقاقي اسما لكل ما له صلة بإبداع كتب، أو تأليفها حيث تكون اللغة في آن واحد الجوهر والوسيلة، 
لعودة إلى المعنى الضيق الذي يعني مجموعة من القواعد أو المبادئ الجمالية ذات الصلة ال با

.12»بالشعر
إذن فقد مّر مصطلح الشعرية منذ بداية ظهوره بإشكاليات متعددة تخص التحديد الدقيق 

:للمصطلح ومفهومه، ومن بين المشكالت ما يلي
وهذا في الحقيقة مظهر ومشكلة في الوقت نفسه، ولعل من األسباب :تعدد تسميات المصطلح الواحد-

التي أسهمت في تعدد تسميات المصطلح غياب التحديد الدقيق والواضح للمصطلح النقدي، وعينات 
اإلطار النظري المصاحب، والثوابت المعرفية المطلقة، وأيضا فقدان اآللية الصحيحة في نقل 

وهو ما يترتب عنه اختالف كبير في الترجمة والنقل، وأحيانا اختالف المصطلحات من اللغات األخرى،
.13في تقدير الصيغ الصرفية، ومضمون المواد المعجمية، وتتبع الشاذ والنادر منها 

فعلى الرغم من لجوء العديد من النقاد العرب إلى توحيد المصطلحات باعتبارها ظاهرة لغوية لتفادي 
رج ضمن إطار مؤسسات اصطالحية موحدة إال أن مشكلة المصطلح هي مشكالت المصطلح التي تند

مشكلة المصطلح ليست «): عبد الغني بارة(مشكلة ثقافة ليست مشكلة داللة، فبهذا الصدد يقول 
مشكلة داللة فقط، بل هي مشكلة ثقافة وفكر، بل مشكلة بيئة حضارية لها خصوصياتها الفكرية والمعرفية 

يعبر ) عبد السالم المسدي(وكمثال عن ذلك نجد .14»ة المحتضنة لهذا المصطلحالتي تختلف عن البيئ
هو ... هذا المخاض الذي عرفته دراسة األسلوب«: عن مصطلح الشعرية بمصطلح اإلنشائية حيث يقول

الذي فجر بعض مسالك البحث الحديث وأخصب بعضها اآلخر، فأما الذي تفجر فهو البويتيقا الجديدة 
رؤاها حينا فتصلح لها عبارة الشعرية وتتسع مجاال واستيعابا أحيانا أخرى فتحسن ترجمتها والتي تضيق

.15»بمصطلح اإلنشائية
إذ تعتبر ظاهرة منتشرة في الدراسات النقدية، وهي :استخدام المصطلح الواحد للداللة على عدة مفاهيم-

ذا اإلشكال يؤدي إلى تشويش كبير على وه. تحدث تغييرا سلبيا في مدلوالت المصطلح النقدي ومفاهيمه
استقرار المصطلح في أذهان النقاد والدارسين وفي مدوناتهم أيضا، وقد تناولنا هذه المشكلة عند محاولة 

.تعريف مصطلح الشعرية
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تفرض صنعة المصطلح النقدي اتصاال وثيقا مع الغرب، في جو يقتل روح : فقدان اإلبداع واعتماد الصنعة-
االصطالحي العربي التي تجعله يفقد هيبته ومكانته وسط النزعة الشكلية والصفة التقليدية، مما التحرر 

أدى إلى تضارب استعماالت المصطلح النقدي، األمر الذي أوقع الناقد الناقل في كثير من المشكالت 
قدية المعاصرة لما الخطأ الشائع في المصطلح النقدي، األمر الذي أثار قلقا واسعا في األوساط الن: مثل

.أحدثه من فوضى عارمة في داللة المصطلح ومفهومه
كونها من المشكالت التي يعانيها المصطلح النقدي قبل عملية الترجمة، :ضبابية منبع مصطلح الشعرية-

فلو يحصل . على اعتبار أن هذا المصطلح يخضع للترجمة الحرفية الذاتية وأن المترجم يقوم على ترجمته
ترجم غير ملم بأطراف القضية النقدية التي يقوم بالعمل عليها فإنه سيقع في الخطأ ال محالة، أن الم

والخطأ يعني مصطلحا مشوها بنفس درجة تشوه الفهم لدى صاحبه، وبنفس درجة ضبابية المنبع األصلي 
.للمصطلح

المصطلح النقدي وهذه الظاهرة منتشرة بين المصطلحات النقدية، وتعد خاصية دالة على غموض 
آلية استنباط المصطلح واستخراجه من جذوره الغربية وانبهار النقاد والدارسين العرب "وضبابيته ألن 

بالمصطلح النقدي الغربي، ونقلهم له بتجرد واضح من خصائصه التي اكتسبها من البيئة الثقافية التي ولد 
ءة األدب الغربي مباشرة واالكتفاء بالنقل عن فيها،وعدم معرفة األسباب التي دفعت إلى وضعه، وعدم قرا

.16"الكتب والمقاالت المترجمة
ولعّل عدم وضوح داللة مصطلح الشعرية يعود إلى غموضه، ووضعه في سياق غامض، العتماد 
الباحث على مهاراته السلسة، مما أفقده سمة الوضوح األمر الذي أحدث خلال واضحا في صياغة 

.المصطلح
تعد من أخطر مشكالت المصطلح، وذلك نظرا الرتكاز النقد العربي في :النقد العربي للنقد الغربيتابعية-

العديد من موضوعاته وقضاياه على المصادر والمراجع الغربية في تلقي المصطلح النقدي، واألمر الذي 
ختالف ثقافتهم زاد غموضا هو تفاوت اآلراء لدى الكثير من النقاد العرب في مفهومهم للمصطلح ال

أسهم في جعل النقد العربي يعيش أزمة اصطالحية خانقة يرجعها بعض «ومنهجهم النقدي، ولعل ذلك 
وقد أّدت هذه الّتبعية النقدية إلى اضطراب . 17»النقاد إلى أزمة عربية عامة على جميع المستويات

.مصطلح الشعرية أيضا
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طلح الشعرية اإلبداع واإلتباع في تصور السجلماسي لمص: ثالثا
عن غيره من النقاد العرب القدماء في طرحه لمفهوم الشعرية انطالقا من 18)السجلماسي(اختلف 

الطاقة المولدة للشعرية أوال وآخرا «جعله التخييل البؤرة البنائية في تحديد مفهوم الخطاب، حيث جعله 
التخييل هو المحاكاة والتمثيل، وهو عمود الشعر إذ  «:20"المنزع البديع"، حيث يقول في كتابه 19»

أي اعتماده على المحاكاة والتخييل في تعريف 21»كان به جوهر القول الشعري وطبيعته ووجوده بالفعل
.العملية الشعرية

الذي اعتمد المحاكاة أوال ثم التخييل ثانيا فالمحاكاة ) حازم القرطاجني( وهو بهذا يختلف عن 
التخييل أن «: ية الخلق الفني بينما التخييل يرتبط بالمتلقي من حيث االنفعال واإلثارة يقولترتبط بعمل

تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو اسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل 
.22»اط أو االنقباضلتخيلها وتصورها أو تصور شيء آخر بها انفعاال من غير روية إلى جهة من االنبس

قد مزج بين النقد والبالغة ألن التخييل مبحث بالغي عربي، ) السجلماسي(وما نالحظه أن 
.اهتم بالتأثير في المتلقي) القرطاجني(ولكنه جعل منه الطاقة المولدة للشعرية وجوهرها بينما 

حمل عليها من طريق هذا الجنس من علم البيان يشتمل على أربعة أنواع تشترك فيه وي«: ويقول
نوع التشبيه، ونوع االستعارة، ونوع المماثلة وقوم يدعونه التمثيل، : ما يحمل المتواطئ على ما تحته وهي

فتناوله للقضايا النقدية وإصدار األحكام 23»ونوع المجاز، وهذا الجنس هو موضوع الصناعة الشعرية 
.ة العربية وآدابها وال سيما الّنقد والبالغةناتج عن تأثره بالبالغة الطالعه الواسع بعلوم اللغ

كثيرا ما استعمل أولئك النقاد المصطلحيين أحدهما بمفهوم «: أنّه) عالل الغازي(ويقول الدكتور 
اآلخر، أو معطوفا عليه بما يشعر أنه يقوم مقامه أو يوازنه أو يساويه في التحديد والمعنى والداللة 

وهو األمر الذي يطرح إشكاال 24»خطاب اإلبداعي أو الّنقدي أو البالغي والممارسة الفعلية سواء في ال
.حادا

صناعة شعرية تمثل بناءا أسلوبيا وموضوعيا وجوهرا «) السجلماسي(وبهذا أصبح التخييل عند 
لبنية الشعر، وأساسا إبداعيا لنظريته الّنقدية، ولهذا لم يعد التخييل عند السجلماسي مادة تدخل الشعر 

.25»فه معنى من المعاني كما هو الحال عند بعض النقاد بوص
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على الرغم من تركيزه على األسلوب بالدرجة األولى خالفا لسابقيه ) السجلماسي( ومعنى هذا أن 
في تعريف ) ابن سينا(الذين ركزوا على تأثير التخييل في العملية اإلبداعية قبل األسلوب إال أنه يوافق 

الشعر هو الكالم المخيل المؤلف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفاة، «: الشعر حيث يقول 
فمعنى كونها موزونة أن يكون لها عدد إيقاعي ، ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها مؤلفا من 

لتي يختم أن تكون الحروف ا: أقوال إيقاعية فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان اآلخر، ومعنى كونها مقفاة هو
بها كل قول منها واحدة وكل معنى من هذه المعاني فله صناعة تنظر فيه إما بالتجزئة وإما بالكلية، وألن 

.26»التخييل هو جوهريته والمشترك للجميع ينبغي أن يكون موضوعها ومحل نظرها 
الذي ويوافقه هو أنه يخدم مصطلحه التخييل) ابن سينا(يأخذ بتعريف ) السجلماسي(وما جعل 

عماد التخييل هو الخروج على األصل أو المألوف في «هو لب العملية الشعرية ومصدر صناعته ألن 
االستخدام اللغوي، وهذا المفهوم للتخييل يتعلق بصلب ظاهرة العدول في كسره لألصل المألوف، أما ابن 

القول، فيرى أن التخييل هو رشد فإن التخييل أو األقاويل المخيلة تعني عنده االختالف والمغايرة في 
.27»المجاز؛ أي كل التغيرات التي تخرج القول عن مخرج العادة 

قد تجاوز  ) السجلماسي(وبطبيعة الحال المجاز ال يحدث إال عن طريق التخييل، وبذلك يكون 
فارقا بين لم يكتف بالوزن والقافية «كثيرا من الّنقاد العرب القدماء فيظهر بذلك إبداعه وتجديده عندما 

الشعر والنثر بل عّد الفارق األساسي بين الشعر والّنثر هو الّتخييل، الذي يجسد جوهر الشعر ومصدر 
صناعته ، وأن الوزن والقافية هما في المرتبة الثانية في تعريفه لمفهوم الّشعر، إذ أّن علماء البالغة قد ركزوا 

.28»ا بين الشعر والنثرعلى الوزن والقافية في المرتبة األولى بوصفها فرق
يختلف عن غيره من النقاد إذن في كون الّتخييل عنده كما ذكرنا سابقا هو الطاقة المركزية 

وظيفة الشعر في «المولدة والمنظمة للعملية اإلبداعية، ويختلف أيضا عن الفالسفة المسلمين في حصره 
الّتأثير بالمتلقي وإحداث الّلذة عنده، وهذا األمر معني باألسلوب الشعري، بينما تعريف الشعر عند 

الفالسفة المسلمين لم يقتصر على االنفعال والّلذة عند المتلقي فقط، بل تجاوز ذلك إلى توجيه المتلقي 
.29»وأخالقية وإثارته نحو سلوك معين يرتبط بأهداف تربوية وتعليمية 
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بنى تصوره المتمثل في أن التخييل هو األساس ) السجلماسي(ومن خالل ما سبق نستنج أن 
المكون للشعرية ومنظمها، وأنه موضوع الصناعة الشعرية وجوهرها انطالقا من األصول النظرية التي وضعها 

.ألرسطو" فن الشعر" الفالسفة المسلمين الذين شرحوا كتاب 
الخلق والّتجديد فاستطاع بذلك أن يخرج الدرس الّنقدي البالغي من «اعتمد على ونجد أنه قد

فوضى التحديد والّتحليل، إلى تقنين العلوم الّنقدية والبالغية، وتجنيسها ووضع المصطلح في وضعه 
غية، العلمي، أكثر مما عهدناه عند الّنقاد العرب، بل تفوق على أرسطو في بعض القضايا الّنقدية والبال

30»حيث زاوج بين الثقافتين العربية والفلسفة اليونانية

وما نالحظه أنه نهج لنفسه منهجا مّيزه عن غيره من الّنقاد والدارسين باعتباره ناقدا وبالغيا وعالما كبيرا في 
.ميدان الّنقد والبالغة

:خالصة
:لص ما يليمن خالل هذه الرحلة العلمية في تاريخ النقد المغربي القديم نستخ

يعد مصطلح الشعرية من أشكل المصطلحات وأكثرها زئبقية، ألن البحث فيه يبقى مجاال خصبا -
.لتصورات ونظريات مختلفة

مّر مصطلح الشعرية منذ بداية تشكله بعدة إشكاليات أبرزها تعدد تسميات المصطلح ، واستخدام -
.عركة مفاهيميةالمصطلح للداللة على عدة مفاهيم، وهو ما يؤدي إلى م

الثقافة الفلسفية اليونانية ومنطق أرسطو في تناوله لموضوع الشعرية من خالل أن ) السجلماسي(اتبع -
ألرسطو هم الذين وضعوا األصول الّنظرية التي بنى " فن الشعر" الفالسفة المسلمين الذين شرحوا كتاب 

في بعض القضايا النقدية ) أرسطو( يتفوق على عليها تصوره الّنقدي البالغي، وهو األمر الذي جعله 
.البالغية حيث زاوج بين الثقافة العربية والفلسفة اليونانية

اختلف عن غيره من الّنقاد العرب القدماء وأبدع في طرحه لمفهوم الشعرية حيث عّد الّتخييل جوهر -
.الشعر ومصدر صناعته، فهو الطاقة المولدة للشعرية

النقد المغربي القديم من خالل إتباعه لمنهج مّيزه عن غيره من الدارسين اعتمد فيه على ساهم في إثراء -
.الّتجديد واإلبداع وأخرج الدرس الّنقدي البالغي من الفوضى التي تعصف به
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:البالغيّ في منھج حازم القرطاجنيّ بیقيّ اإلجراء التط

.بحث في الّنقد األدبّي المغربيّ 

د العربّي عّمیش .أ

جامعة الشلف الجزائر

:ص البحثملخّ 

یتمّیزتفكیرحازمالقرطاجنیالبالغیبالتجدیدفیجانبینمنالممارسةالنقدیةاألدبیة،جانبالمنھجو

.المعانیواألسالیبجانبالرؤیةالجمالیةفیتفّھمكثیرمن

ولماكانمنھجالرؤیةالنقدیةاألدبیةإطاراینتظماإلجراءالتطبیقیفقدتشجعحازمإلىتبّنیالرؤیةا

النتقادیةلكثیرمنالرؤىالنقدیةالبالغیةالعربیةالقدیمةرائیاإلیھامقصرةفیاإللمامبمكوناتكثیرمنالموا

ولةالنقدیةاألدبیةواالتباعالذیطقفالتعبیریةوقدجاءذلكالتقصیربسببمنالتھّیبوالتحفظاللذینوسماالمزا

بعآراءكثیرمنالنقادالعربالمحافظینعلىأنذلكفینظرھإخاللبمقدراتالقراءةالنقدیةالمتجاوبةمعالتحوالت

الثقافیةواالجتماعیةالتیمافتئالمجتمعالعربییحققھاحضاریا،ثّمإنطبیعةالفطرةوالغریزةموحیةبضر

ھیب،وأمامنجھةالتقییمالجمالیللشعریةأواألورةتحریرالقراءتینالفلسفیةوالجمالیةمنشراكالریبوالت

دبیةالعربیتینفقدتشجعحازممتطوعاإلىإمساسكثیرمنالقضایاالتیاستمدھاأواستنبطھامنحقیقةاالنفعا
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الإلنسانیأواإلحساسالفطریالذیتتساھمفیھجمیعالبشر،وتبعالھذھالرؤیةالنقدیةارتأیناتمحیصاإلجر

.البالغیاءالنقدیالتطبیقیفیتفكیرحازمالقرطاجنّ 

:نّص المداخلة

في جانبین من الممارسة النقدیة یتمّیز تفكیر حازم القرطاجني البالغي بالتجدید

من وقد كان استفادھمافي تفكیره البالغّي ، بارزین ، نراھما معلمین حاسمیناألدبیة 

سیاقین معرفیین ھما التراث البالغي العربي والتراث البالغي الیوناني متمثال في نظریة  

.الشعر األرسطیة 

جانب الرؤیة وجانب المنھج:یتفّرع تفكیر حازم القرطاجني إلى جانبین ھما 

ى حیث نعتقد أن كل تفكیر وظیفّي محتاج إلّھم كثیر من المعاني واألسالیب  ة في تفالجمالی

في قراءة تفكیر ، فالمنھج إذا اعتبرنا بھ دعامة منھجیة ھي التي تضبط آلیاتھ ، وتعّزز رؤاه 

وتراكم الرصید ،ألفیناه داال على نضج في تطور التفكیر اللغوي العربيحازم القرطاجنی

معرفي منذ مساھمات الخلیل بن أحمد والجاحظ وھم جمیعھم شیوخ اللغة العربیة وأول ما ال

من منھج حازم تمییزه بین القدیم والمحدث ناھال من معین تجارب الحیاة لیصّیرھا یتجلى

في وأما الرؤیة الجمالیة فنراھا ظاھرة للمتفّكرین أداة فنیة ُتعتمد في بناء القول الشعري ، 

ھا بما بذلھ حازم القرطاجني ة بكل رؤیة تحلیلیة وقد نستدّل علی، الحقدالالتھا في المنھاج 
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وحازم إذ یداخل المعارف الفنیة خریجات العروضیة على سبیل المثال تداع بعض التفي اب

ومعرفة : " ... حیث قال إنما یضعھا تحت تأثیر الذوق البالغّي معتبرا البالغة علم الكلیات 

طرق التناسب في المسموعات والمفھومات ال یوَصُل إلیھا بشيء من علوم اللسان إال بالعلم 

وھو علم البالغة الذي تندرج تحت تفاصیل كلیاتھ ضروب التناسب والوضع الكلي في ذلك 

، فعلوم اللغة العربیة قامت في أولیاتھا على النزوع البالغّي كذلك طفرت المعرفة 1..." 

النحویة والمعرفة الصرفیة وعلم العروض وقد كانت جمیعھا مستنھضة عن حس بالغي قد 

، وھذا القانون یوفر لھ حازم القرطاجني 2لمنافرةلخصھ حازم في ذائقتي المالءمة وا

سیاقات تطبیقیة تسري على جمیع المعارف اللغویة والبالغیة ال یشّذ منھا شيء عن مبادئھ 

" ... ، ألن في طبیعة االنفعال باللغة اإلحالة على الحّس إیقاعا وداللة االنفعالیة أو الحسیة 

، 3..." حتّجون فیھ بثقل الحال أو خّفتھا على النفس وذلك أّنھم إنما یحیلون على الحّس ، وی

قلقة وغیر ثابتة كثیرة الحؤول والتحّول یسعى حازم إلى تأطیرھا بقوانین والمعاني التي ھي 

التأنیس بین : االنفعال باإلیقاع العاطفي أو النفسي ورّبما أسماھا في بعض فصول المنھاج 

المعاني بما یشاكل المالءمة بین العناصر اللسانیة في السیاق الوزني أو العناصر الصوتیة 

ثم ضرب حازم بأسلوب المتنبي في المراوحة بین أحوال المعاني في السیاق األسلوبي ،

، وإنما یخطئ النقاد المتحفّظون حین 4وِعْلقتھا بالنفس المھّیأة لالنفعال بالقیم الشعریة 

202:، منھاج البلغاء وسراج األدباء ، صحازم القرطاجني: 1
202:ینظر ، نفسھ ، ص: 2
48:ص1983عالمالكتب3:محمدعلیالنجاز،ط: ،تحقیقابن جّني ، الخصائص  الجزء األول ،: 3
327:، صینظر ، حازم القرطاحني ، منھاج البلغاء وسراج األدباء : 4
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یلتمسون الجوانب المنطقیة في الداللة الشعریة اعتقادا منھم أن المضامین الشعریة فیھا 

وأّن العناصر "... ُیتحّرى فیھا تحكیم العقل والمنطق ،المعالجة الموضوعیة ما یمكن أن

الفكریة فیھ إنما ھدفھا إثارة الوجدان والشعور ، ولیس الحجاج العقلي أو المقوالت المقطوع 

، وأن التعبیر الشعري الغایة منھ 5..."بصحتھا بقطع النظر عن طریقة التعبیر عنھا 

.6التخییل ال التصدیق 

فالرؤیة البالغیة لدى حازم القرطاجني كما قّدرنا بعد تفكیر قائمة على انتقاد النظریة 

البالغیة العربیة القدیمة مع سعي من لدنھ في آن إلى إعادة قراءة للمعطى وفي آن آخر 

.ینزع حازم إلى رّد آرائھم جملة وتفصیال 

تي أھلتھ إلى التشجع لقول قد تكون الفطنة التي تسلح بھا حازم متولدة عن شاعریتھ ال

لذلك فإن حازم القرطاجني یجتھد خالفا لما صادفناه لدى البالغیین المستطرف من الرأي 

العرب الذین سبقوه في تعمیق القراءة البالغیة للظواھر اإلیقاعیة التي ربما كان للجاحظ 

قفضل إثارتھا قبلھ  ات الحیاتیة ، فتمنحھ بما یشبھ المقام الفلسفي الذي تغنى دالالتھ بالمصدِّ

:" من ذلك رأي أبي حیان التوحیدي في تشاكل عمل الحواّس مصداقیة الفكر بین متداولیھ ، 

، ففي حّیز 7..."والمسموع والمبصر كاألنثى والذكر ینزع كّل واحد منھما إلى تمامھ ... 

التعاطي ینزع كل من السمع والبصر إلى التكامل الغریزي ، لذلك كان الشعراء من أمثال 

152:عالم الكتب ، ص2:، ونظریة المحاكاة والتخییل في الشعر ، طسعد عبد العزیز مصلوح ، حازم القرطاجني:5
102:ینظر، حازم القرطاحني  المنھاج ، ص:6
92:ص،2011أبو حیان التوحیدي ، اإلمتاع والمؤانسة ، المكتبة العصریة ، صیدا بیروت ، : 7
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بشار بن برد یبرعون في إصابة التشبیھ ، ویجتھدون في استبدال السمع بالبصر من حیث 

ل ، وما كان للون  كالھما قمین في الطبیعة على تكمیل وظیفة اآلخر المجانس لھ والمكمِّ

أن یتشاكال لوال تماھیھما في الزظیفة وتناجزھما في الغایة التي تجري إلیھا أسباب والبصر

.الحیاة 

یجیلنا مبدأ التطّوع الذي تشبع بھ تفكیر حازم القرطاجني إلى استالل بعض 

التوجیھات البالغیة المقویة لتوجھھ النقدي في ما یتعلق بفنیات الشعر ومتطلبات اإلبداع فقد 

قبل حازم القرطاجني باتقاد مشاعر المتفننین في استعمال اللغة والمضطلعین شھد ابن جني 

غلبة حاجة أھلھا إلى التصّرف فیھا ، والترّكح في "... من حیث بالتفّنن في التلّعب بأسالیبھا 

أثنائھا ، لما یالبسونھ ویكثرون استعمالھ من الكالم المنثور ، والشعر الموزون ، والخطب 

وة إحساسھم في كل شيء شیئا ، وتخّیلھم ما ال یكاد یشعر بھ من لم یألف والسجوع ، ولق

وذلك بالمبالغة في تحبیر اللغة وتحسینھا وكل ذلك خدمة منھم لتقویة إیقاعھا في 8"مذاھبھم 

.9السمع ، والذھاب بھا في تعزیز الداللة على القصد

قرطاجني على نشاطي قائما لدى حازم الولما كان منھج الرؤیة النقدیة األدبیة 

مزاولة اإلبداع كونھ شاعرا مخالطا لطقوس إبداع الشعر وناقدا یتعاطى نقد الشعر فقد جمع 

إطارا ینتظم اإلجراء بین النظر والعمل ، النظر النقدي والعمل الشعري  ، كل ذینك كانا 

215: ابن جني ، الخصائص ، الجزء األول ، ص: 8

216: األول ، ص، الجزءینظر ، نفسھ : 9
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والنظر النقدي في نظریة النقدیة البالغیة ، وبالتساند إلى حّسي التجریب الشعرّي  التطبیقي 

فقد أكسبت تلك المزاوجة بین المنحیین شجاعة االنطباع والقراءة والتأویل والتفّھم ، فكان 

یقدم قبل كل رأي بانتقاد الذین سبقوه رائیا إلیھم مقّصرین غیر بالغین مبلغ التجدید واإلبداع 

والنقدي حیث رأى ، وقد صّرح ما مّرة عن نیة بالغة في إعادة قراءة تفكیر القدماء البالغي

معرفة صناعتھم موقوفة على معرفة جھات التناسب في تألیف بعض المسموعات "... أّن 

10" إلى بعض ، ووضع بعضھا تالیة لبعض أو موازیة لھا في الرتبة  

لیس سھال على دارس آثار القدماء استقراء تراثھم اللغوي ، خاصة إذا ما تعلق 

القیم الفنیة والجمالیة فالذي یقصد إلى تجّدر النزوع األمر بدراسة االنفعال الروحي ب

الشعري یستطیع أن یقف على مبادئ ذلك االنفعال الفني في نفوسھم ، ولذلك خصص حازم 

توالي العناصر العروضیة ضمن السلسلة التقطیعیة لوزن : القرطاجني قیمتین فنیتین ھما 

ثّم طبیعة   الموازاة بین العناصر شعري من األوزان المقول علیھا الشعر العربي من جھة

العروضیة وقد عني بذلك التناظر فیما بین شطري البیت الشعرّي ، حیث ال یمكن االعتبار 

تبارھما حّیزا تفاعلیا واحدا متكامال ، وإذا كانت لغة بالتناظر إال في إطار أخذ الشطرین باع

:یات تركیبیة نبسطھا وفق ما یليالّشعر كما قّدرنا بعد تأمل وتفكیر مكّونة من عّدة مستو

202:، ص2008، الدار العربیة للكتاب تونس ، 3:محمد الحبیب بن الخوجة ط: حازم القرطاجني ، منھاج البلغاء وسراج األدباء ، تحقیق: 10
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الحركة والّسكون وھو الذي ترمیزه في وزن الّطویل الصورة :  المستوى التركیبي األول

:الثانیة التي عروضھا مقبوضة وضربھا مقبوض مثلھا 

فـعـو لـن  مـفـاعـیـلن  فـعـولـن  مـفـا عـلـن     فـعـو لـن مـفـا عـیـلـن  فـعـو لـن مـفـا عـلـن

//0 /0//0/0/0//0/0 / /0//0//0/0//0/0/0//0/0//0//0

:ب یكون السیاق التتابعي وفق ما یلي: أ  وإلى الساكن ب: وبعد أن نرمز إلى المتحّرك ب

أأب أب   أأب أب أب  أأب أب أأب أب أبأببأأب أب  أأب أب أب  أأب أب  أأ ب أ

ب للساكن ، ونرى أن أفضل ما تقاس بھ األوزان : ویرمز أ للمتحّرك  ،: بحیث یرمز 

المقاطع باعتبارھا المادة اللسانیة السماعیة األكثر تحققا أثناء التنغیم أو اإلنشاد ، كما أن 

آلتي ف بالمقاطع اللغویة التي ھي مقاطع عروضیة قابلة للعّد الغریزي فالحس بما ھو مسعَ 

فینقلھا من االستعمال العفوي توالیات اللسانیة السماعیة اللسان والسمع یستطیع إحصاء الم

منھا أن الوزن قلیل ، وذلك العتبارات عّدة ، كّما وكیفا إلى ما یشبھ االستعمال القصدي 

أو الشطر الذي ھو نصفھ بما یوافق طاقة النفس اإلنشادي ، المقاطع في البیت الواحد

عیة یكون الذي افترعھ قد تحّرى مراعاة الطاقة ولذا فالشعر في أولیات نشأـھ الطبیمكّررا 

الجسمانیة وما تتطلبھ من الجھد في النغس والتنغیم والترنیم  ومختلف أحوال تجوید الصوت 

.اللغوي في اإلدراج اإلنشادي 
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فإن حساب الغریزة ال یستطیع استیعاب كّم النثر ا لذلك الذي سلف تداولھوخالف

التبییت بنیتي مثلما ھو شأن النمطّي وخروجھ عن اإلطار انتظامھ ،وعدم وكیفھ الستفاضتھ

. والتشطیر

المدارج اإلیقاعیة مقام الثابت المتمّثل في ثبات : یمنحنا النظام المبسوط مقامین 

السیاق التقطیعي واألسباب التي ال یجوز تغییرھا نعني متمثلة في رسوخ إیقاع األوتاد خالل

حیث ال ینبغي حذف ، ) لن ( لنمفاعي: معلِّمة لنھایة التفعیلة التلك األسباب المتطّرفةبھا

متكّیفة ، مناسبات یمنحنا السیاق اإلیقاعي ستَّ في المقبل من تلك المقامات الثابتة ساكنھا ، و

بما ) مفا عیلن ( ، عي من )  فعولن(لن من: وزن الطویل شطري في كل شطر من ثالث

وضعیة 6X5x4x3x2x1 =720-: سابھ على الشكل االحتمالي التالي یمكن ح

.ال تنشط فیھ أحاسیس الشعراء وھو مجأو حال انفعال بالملفوظ والمسموع حسیة 

والبیت الشعري الذي نشأ خصیصا الحتمال نفس اإلنشاء أو التغني مھّیأ ألداء 

لحّیزي الشطرین ضمن مؤدى إنشادي أو تنغیمي واحد مكّون من شطرین یتكرر ثانیھما في 

نسق األول فاألول مكرور في األول مطابق لھ ، وبذلك فإن أصداء نغم البیت األول 

، فبذات األسلوب المؤدى بھ الشطر األول یتأدى الشطر متواصلة في إنشادیة الشطر الثاني 

الثاني ، فالمصراع الثاني أو العجز ھو صدى أو ارتداد شبھ طبیعي لمكونات الشطر األول 
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وبذلك تصح نظریة ارتباط نشأة الشعر بالغناء والترّنم والحداء حیث یفید تكرار الشطر 

. ضربا من ترسیخ المبدأ

ّیة بوقوعھا ضمن بؤر تتوزع عبر السیاق وھي مناسبات انفعالیة تتمّیز الفّنیات الشعر

من طبیعتھا أن تسمح للشاعر بتحریر االنفعال وإمكان الخروج على القاعدة أو النمط البنائي 

.تثمار حرّیة المزاحفة وذلك أن الشعراء لیسوا سواء في اإلقبال على اس

تجاوز ذلك التفاعل بین أصوات حروف لو محصنا قیم التوالي أو التتابع ألفیناھا ال تو

اللغة لسانا وَسماعا  ألن لقانون التجاور صلًة بالنظریة الصرفیة وقد فصل في شأنھا ابن 

جّني في كتاب الخصائص من خالل جملة من القوانین التفاعلیة تنسجم كلھا في سبیل إنتاج 

الم مما تباعدت مخارج العبارة المستحالة لسانیا والمستطابة سماعیا ، یحسن تركیب الك

.تدال حروفھ على اع

ي الرؤیة االنتقادیة لكثیر من الرؤى النقدیة البالغیة العربیة إلى تبنّ حازم فقد تشجع 

إلیھا مقصرة في اإللمام بمكونات كثیر من المواقف التعبیریة وقد جاء ذلك القدیمة رائیا 

واالتباع الذي طبع ة النقدیة األدبیة ھّیب والتحفظ اللذین وسما المزاولالتالتقصیر بسبب من 

إخالل بمقدرات القراءة النقدیة آراء كثیر من النقاد العرب المحافظین على أن ذلك في نظره

، المتجاوبة مع التحوالت الثقافیة واالجتماعیة التي ما فتئ المجتمع العربي یحققھا حضاریا 

ثّم إن طبیعة الفطرة والغریزة موحیة بضرورة تحریر القراءتین الفلسفیة والجمالیة من 
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وأما من جھة التقییم الجمالي للشعریة أو األدبیة العربیتین فقد شراك الریب والتھیب ، 

التي استمدھا أو استنبطھا من حقیقة متطوعا إلى إمساس كثیر من القضایا حازم تشجع 

أو اإلحساس الفطري الذي تتساھم فیھ جمیع البشر ، وتبعا لھذه الرؤیة االنفعال اإلنساني

. النقدیة ارتأینا تمحیص اإلجراء النقدي التطبیقي في تفكیر حازم القرطاجني البالغي

تقوم القیمة الوزنیة التناظریة على قیاس التفاعل بین العناصر العروضیة الواقعة متناظرة 

یقوم كل عنصر من الشطر األّول بمقابلة العنصر الذي یماثلھ بین الشطرین الشعریین بحیث 

في الشطر الثاني ؟؟؟؟؟من البنیة الوزنیة على اعتبار أن الشطر األول ھو ذاتھ المكّرر 

:إعمال الشيء في مثلھ وقد ولع حازم بنماذج شعریة للمتنبي 

11م ُذِعَر الّذْعُر تمّرست باآلفات حتى تركتھا  تقول  أمات الموت أ:حتى تركتھا تقول

12وھذا باب كان طرقھ ابن جني وعالجھ تحت مسمى باب التراجع عند التناھي 

:وكذلك قول المتنبي 

عن علمھ فبھ علّي خفاء أسفي على أسفي الذي دلّھتني 

وإن مجمل الفنیات التي یتوقع بھا المعنى تجد لھا ما یقابلھا من تصاریف الحیاة فھي بذلك 

.في الواقع الحیاتي قبل تحّولھا إلى قیمة فنیة أو شعریة فنیة ممارسة 

332:ینظر ، المنھاج ، ص: 11
448:ینظر ، ابن جني الخصائص ، الجزء الثاني ، ص: 12
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المسوقات النظریة في شأن موضوع جانب التطبیق في تفكیر في مجمل القول وإنّ 

أن كل عبارة أو معنى أو إیقاع موكول في نظر حازم إلى الفطنة الحسیة ، حازم البالغّي 

حتى تخرج ،13وفق مقولة االستواء والتعدیل التي قال بھا الجاحظ ھي التي تسّوي وُتعّدل 

، وذلك واالستواء واالنسجامإلى النظام واالختالف والتفاوت ، بالقول الشعرّي من الفوضى 

.الذي یستھوي النفوس المھّیاة للتفاعل مع شعریة الشعر الشاعر 

:مراجع البحث

64: محمد عبد السالم ھارون مؤسسة الخانجي بالقاھرة ، ص: ینظر ، البیان والتبیین ، الجزء األول تحقیق: 13
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عالمالكتب3:محمدعلیالنجاز،ط: ،تحقیقابنجّني،الخصائصالجزءاألول،.ــــ

2:سعدعبدالعزیزمصلوح،حازمالقرطاجني،ونظریةالمحاكاةوالتخییلفیالشعر،طــــ 

.عالمالكتب

2011أبوحیانالتوحیدي،اإلمتاعوالمؤانسة،المكتبةالعصریة،صیدابیروت،ــــ 

: 3:طمحمدالحبیببنالخوجة: حازمالقرطاجني،منھاجالبلغاءوسراجاألدباء،تحقیق

2008،الدارالعربیةللكتابتونس،

.محمدعبدالسالمھارونمؤسسةالخانجیبالقاھرة: البیانوالتبیین،الجزءاألولتحقیقالجاحظ ، 



قراءة في بعض الجهود النقدیة "النقد المغاربي القدیم من االتباع إلى اإلبداع 
"المغاربیة

حنان فالح

جامعة مولود معمري تیزي وزو

ملخص الورقة البحثیة

طرح وال یزال یطرح موضوعنسعى من خالل هذه الورقة البحثیة إلى مناقشة 
كثیرا ما تخلق لدى الباحث والقارئ على حّد السواء نوعا من العدید من األسئلة التي 

حقیقة وجود نقد والتساؤل عن اإلحساس باالرتباك واللبس المصحوبین بالحیرة 
الذي یؤّكد ذلك؟ وماهي أبرز الجهود ما وٕان كان موجودا ؟ أم المغربي قدیم

النقدیة التي ساهمت في دفع عجلة النقد المغربي قدیما من جدید بعد أن كان یغّط 
تّم فیه في وقتفي سبات عمیق مقارنة بنظیره المشرقي آنذاك وتفنید هذا الرأي؟

.تمجید للنتاج النقدي المشرقي وتغییب شبه تام لنظیره المغربي

:وبناء على هذا سنقوم بــ

.ضبط المصطلحات وتحدید اإلطار العام لماهیة النقد األدبي المغربي القدیم* 

.الحدیث عن واقع النقد األدبي في المغرب العربي قدیما* 

الفكر النقدي المغربي رصد مختلف الجهود النقدیة التي كانت سببا في إحیاء* 
.القدیم والتي تثب وجوده

.النقد، المغرب العربي، القدیم، جهود، إبداع، اتباع: الكلمات المفاتیح



تقدیم

كما أشرنا سابقا اإلجابة عن هذه األسئلة وغیرها یستدعي مّنا الوقوف أّوال إّن 
التي ستعّبد لنا الطریق للدخول في صلب عند داللة بعض المصطلحات المفتاحیة

الموضوع  والكشف عن واقع وحقیقة النقد األدبي في المغرب العربي القدیم ومن ثم 
. إماطة اللثام عن مختلف التساؤالت التي ُطرحت وال تزال تطرح لیومنا هذا

وحرصا منا على االلتزام بما یخدم اإلشكال المطروح وعدم طرق أو إثارة نقاط
وفیما یلي ر حدیثنا فقط على هذه النقاط، نحن في غنى عنها في هذا المقال سنقص

:عرض كّل نقطة على حدة

ضبط المصطلحات: أّوال

littéraire criticismeوهو ترجمة حرفیة للمصطلح الغربي  :األدبيالنقد
اآلثار صوالذي یعني مجموعة األسالیب المّتبعة مع اختالفها باختالف النقاد لفح

والمؤّلفین القدامى والمحدثین ُبغیة كشف الغامض وتفسیر النص األدبي األدبیة
1.والحكم علیه في ضوء مبادئ أو مناهج بحث یختص بها ناقد من النّقاد

وقد عرف هذا المصطلح عند المؤّرخین الجغرافیین العرب : العربيالمغرب 
المحیط بالد الشمال اإلفریقي حّتىالقدامى بأّنه كل ما یلي مصر غربا من 

الجزائر، :(األطلسي، أّما عند مؤرخي هذا العصر وسیاسیه فإّنه یعني هذه األقطار

.57، ص2006، دار االنتشار العريب، بريوت، لبنان، 1، ط"املصطلح، النشأة، التجديد"ينظر، حممد الكرمي الكّواز، البالغة والنقد : 1



1"بالد المغرب العربي"والتي بات یطلق علیها ) تونس، المغرب، لیبیا، موریتانیا

.وهناك من المعاصرین من یحّبذ لفظة مغاربي نسبة إلى الجمع

یكشف هذا المصطلح في كثیر من األحیان في الساحة النقدیة عن البعد :القدیم
2.التاریخي وصیرورته الزمانیة إّزاء المادة األدبیة

أما الكلمة الثانیة فتكشف عن البعد التاریخي وصیرورته الزمانیة إّزاء المادة 
األدب والتي تبدأ من األدبیة، وتتمّثل في تعیین الفترة التي حّددها الباحثون لنشأة هذا

الفتح اإلسالمي للمغرب وتنتهي ببدایة االحتالل الفرنسي للجزائر سنة ثالثین 
ومن خالل ضم المصطلحات الثالث إلى بعضها 3م1830وثمانمائة ألف 

البعض نخلص إلى أّن المراد بالنقد المغربي القدیم هو ذلك النقد األدبي الذي كان 
والذي سیكون تركیزنا فیما بعد منصبا علیه ولیس على النقد الفتح اإلسالمي في فترة 

المغربي المعاصر  وفق ما تقتضیه دراستنا حّتى نكون أكثر ُوضوحا وال ُیظن بنا أّننا 
.عزلنا هذا عن ذاك

واقع النقد األدبي في المغرب العربي قدیما: ثانیا

إّن الشروع في الحدیث عن واقع النقد األدبي في المغرب العربي القدیم دون أّي 
حول حقیقة وجود هذا النقد لما طرحناه سالفا ةغیر مباشر إجابةمقّدمات یعّد بمثابة 

، جانفي 33االجتاهات الفنية يف األدب املغريب القدمي، جملة العلوم اإلنسانية جامعة حممد خيضر بسكرة، ععبد القادر شريط، : 1
.413، ص2014

.413، صعبد القادر شریط، االتجاهات الفنیة في األدب المغربي القدیمینظر، : 2
، جانفي 33لوم اإلنسانية جامعة حممد خيضر بسكرة، ععبد القادر شريط، االجتاهات الفنية يف األدب املغريب القدمي، جملة الع:3

413، ص2014



قدیما وتفنیٌد لمختلف المقوالت التي تنفي وجوده بحجة أّنهم كانوا یتبعون المشارقة في 
جعلنا نقتنع بأّن هناك نقد ولعّل ما ...ومن جهة أخرى كّل شيء هذا من جهة 

.المغربي تابعا لهتمجید النتاج المشرقي وجعل برزها مغربي قدیم جملة من األسباب أ

: التساؤالت من قبیلویطرح العدید من قد یثیر كالمنا هذا بعض االستغراب 
وجود هذا النقد؟ ألیس یمكن لهذا السبب أن یكون كافیا ألن نقتنع بحقیقة كیف 

المشرقي ویعلي من النقدي مّجد النتاج من التناقض أن نأخذ بهذا السبب الذي یُ 
شأنه ویحط من المغربي؟ 

نجیب بصریح العبارة ونقول نعم لقد كان تمجید النتاج النقدي المشرقي سببا في 
لكالم یوضح ما حقیقة وجود النقد المغربي القدیم ولنا في هذا نصیب من ااقتناعنا ب

قلناه فحواه أّننا لو التفتنا قلیال للوراء وألقینا نظرة على مختلف الدراسات التي بحثت 
في تاریخ النقد األدبي المغربي القدیم لوجدنا أّنها في كّل مرة تربطه بنظیره في 
المشرق وتّتهمه بالتقلید واالتباع مما یعني ضمنیا أّن هناك نقد أدبي مغربي قدیم لكنه

فما كانألّن العیون آنذاك كانت مصّوبة نحو المشارقةلم یحظ بأّي اهتمام من ذویه
في الحسبان واحذوهم دون أن یأخذنآثار المشارقة ویحذو واإّال أن یقتفمن المغاربة

م بدل االعتراف بهم وهو و تهمیش لهجهودهممن إلغاء لما قد ینجر عن هذا التقلید 
المغربي دراسة النقد األدبيوالكبیر في الكتب التي تتناول النقص الواضح ما یفّسر 

وحّتى من بعض الكتاب واألدباء المشارقة له وتأریخا والتغییب العفوي أو المتعّمد 
.في مؤلفاتهم التي تؤّرخ لألدب العربيالمغاربة أنفسهم 

وندّعم نظرتنا هذه بما أورده األستاذ ساعي إدریس على أّن ما یفّسر الحالة 
المزریة التي آلت إلیها حالة األدب والنقد في المغرب العربي القدیم هي عدم اهتمام 
معظم المغاربة سلفا وخلفا بإنتاجهم األدبي والفكري، وانشغالهم عنه باألدب المشرقي 



والمثل األعلى، وهي نظرة قاصرة ظّل علیها المغاربة لفترة الذي یرون فیه األنموذج 
طویلة من الزمن، فتراهم مثال إذا ذكروا الشعر فإّنهم  یعودون لشعر المشارقة وٕاذا 
تناولوا النقد ذكروا الجاحظ وقدامة ابن جعفر والجرجاني والعسكري وغیرهم من النقاد 

فیها الكثیر من التقلید والقلیل من المشارقة وٕاذا كتبوا أدبا كتبوه بصبغة مشرقیة 
1.اإلبداع

أّن أهل في إشارته إلىالمالحظة نفسها نجدها عند مخلوف عبد الرؤوف 
وعلیه فمن الطبیعي 2المغرب كانوا یّتخذون من أهل المشرق وعلمائه ألنفسهم إماما

إذن أن یفتخر المشارقة بإنتاجاتهم النقدیة واألدبیة ویصرحوا بأّن ما ینتجه المغاربة 
الذي البن عبد رّبه "العقد الفرید"كتاب خاصة بعد تألیف ما هو إّال تكرار لما أنتجوه 
قصره فقط على إّال أّنه یعّرف فیه بالمنتوج المغربيأنكان ُینتظر من صاحبه 

بضاعتنا "منتوج المشرقي فما كان من الصاحب بن عباد لما بلغه ذلك إّال أن یقول ال
وهذا الكالم صحیح فلو تأملنا كتب النقد المغرب العربي لوجدنا أهمها "  رّدت إلینا

وهو كتاب العمدة هذا األخیر الذي لم یحفل إّال بالقلیل من الشواهد الشعریة والنثریة 
3.ذا القلیل ال یكاد یذكر أو یتمیزة، وهلشعراء والكتاب المغارب

وما یؤّكد أیضا قناعتنا بأّن هناك نقد أدبي مغربي قدیم أّننا لو تأملنا ولو قلیال 
في داللة صفة االتباع والتقلید التي أطلقت على النتاج النقدي األدبي المغربي لوجدنا 
أّنها أمر طبیعي وبدیهي في هذا المقام ألّنها مرتبطة بسنن التفاعل والتالقح الفكري 

، 9علم البالغة يف املوروث النقدي املغريب العمدة أمنوذجا، ساعي إدريس، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، جملة مقاليد، عينظر، :1
:208ص . 2015ديسمرب 

، 1964، دار املعارفـ القاهرة ، مصر، دط، 32سلسلة نوابع الفكر العريب، عخملوف عبد الرؤوف، ابن رشيق القريواين، ينظر،:2
.56ص

، 9علم البالغة يف املوروث النقدي املغريب العمدة أمنوذجا، ساعي إدريس، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، جملة مقاليد، ع:3
. 208ص  . 2015ديسمرب 



لما تمّكنا من االطالع -التالقح الفكري–طریق التأثیر والتأثر ولواله الذي یتّم عن
على ثقافة اآلخر وٕانتاجاته أدبیة كانت أم نقدیة ولما كان هناك إبداع؛ هذا األخیر 
الذي یشترك العدید في تعریفه على أّنه إضافة جدیدة لما هو كائن لكن ننّوه في اآلن 

هذا ذلك االتباع القائم على التقلید الحرفي والخالي ذاته أّننا نخرج من دائرة حدیثنا
وما االتباع من اإلبداع وعلیه فأكید أّن هناك نقد أدبي مغربي ولو بصورة محتشمة 

.إّال محّطة االنطالق نحو اإلبداع

فما ظهور بعض الغیورین على تراثهم النقدي المغربي القدیم بوندعّم نظرتنا هذه 
عنه غبار التهمیش ومن غیر یعیدوا نبشه من جدید وینفضواكان منهم إّال أن 

المنطقي أن یضّیع مثل هؤالء النقاد جهودهم ووقتهم على مسائل دون أن یكونوا 
الجهود التي أعادت للنقد األدب المغربي متأكدین منها ولنا فیما یلي تعداد لبعض 

.القدیم مجده وكیانه

حیاء الفكر النقدي المغربي القدیمجهود النقاد المغاربة في إ: ثالثا

على االلتزام بما یقتضیه نا نظرا الرتباطنا بعدد محدود من الصفحات وحرص
مد اإلیجاز في عرض مختلف الجهود النقدیة التي تؤّكد على وجود نقد تسنعالمقال 

والتعمیم ال الحصر والتخصیص أدبي مغربي قدیم نذكر منها على سبیل التمثیل
:كتاب

والذي عمد فیه إلى ، 1لعبد العزیز قلقیلة"النقد األدبي في المغرب العربي"* 
تقدیم نماذج من نقاد المغرب العربي القدیم وآثارهم كابن رشیق، النهشلي، ابن شرف، 
العبدري، ابن خلدون وآخرون بعد أن قام بتحدید جغرافیة المكان وتاریخه لیعّرج 

1988، 2طديب يف املغرب العريب، ينظر، عبد العزيز قلقيلة، النقد األ: 1



من ایا النقدیة وأصالة النقد األدبي المغربي القدیم الحدیث مباشرة عن أبرز القض
.خالل االستناد على ما جادت به قریحة النقاد السالف ذكرهم

الذي قّدم فیه و 1لبشیر خلدون" الحركة النقدیة على أّیام رشیق المسیلي"* 
عرضًا مفّصًال ألهم األحداث السیاسیة والفكریة التي ظهرت في المغرب العربي 
ونظرة موجزة للحركة النقدیة المغربیة منذ ظهورها حتى بدایة القرن الخامس ، وألهم 
القضایا النقدیة التي أثارها النقاد آنذاك كقضیة اللفظ والمعنى، الطبع والصنعة 

. والجدید، وكذا قضیة السرقاتوالتكلف، القدیم 

وفیه قّدم صورة 2ألحمد یزن"النقد األدبي في القیروان في العهد الصنهاجي"*
موجزة عن الحیاة العامة في القیروان في العهد الصنهاجي من الناحیة السیاسیة 

، وتحّدث عن عوامل واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وحّتى العالقات الخارجیة
ازدهار النقد األدبي في العهد الصنهاجي وعن أبرز المصّنفات النقدیة  ككتاب 

البن " العمدة"للقزاز القیرواني، و" مایجوز للشاعر في الضرورة"للنهشلي و" الممتع"
رشیق القیرواني، وكذا الحدیث عن  أبرز القضایا النقدیة كقضیة اللفظ والمعنى، 

طبیعة الشعر ووظیفته وغیرها من المؤلفات الطبع والصنع، القدماء والمحدثین،
والقضایا لیختم كتابه في األخیر بالحدیث عن أثر الحركة النقدیة القیروانیة في النقد 

.العربي عامة وعن مقّومات النقد األدبي في القیروان

ينظر، بشري خلدون، احلركة النقدية على أيام ابن رشيق املسيلي، دط، سلسلة الدراسات الكربى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : 1
.1981اجلزائر، 

1985والتوزيع، ، ، دط، مكتبة املعارف للنشر النقد األديب يف القريوان يف العهد الصنهاجيينظر، أمحد يزن، : 2



النقد األدبي القدیم في المغرب العربي نشأته وتطّوره "هذا إضافة إلى كتاب
لمقاییس البالغیة والنقدیة في قراضة الذهب في ا"، ولمحمد مرتاض"وتطبیقدراسة 

.ق القیرواني لمحمد بن سعد الدبل وغیرهاالبن رشی"نقد أشعار العرب

المغاربیة التي كان لها الفضل في التعریف النقدیة جهودالبعضكانت هذه
إسهامات جادة بحقیقة وواقع النقد األدبي المغربي القدیم عن طریق ما قّدمته من 

ت عوارض شاف كنوز دفینة وآثار عظیمة كادتاكمنمّكنتناودراسات جلیلة قّیمة
.الدهر أن تزیلها وتمحوها

من غیر المعقول ا سبق ذكره فإّنهوعلیه فانطالقا من هذه الجهود وبناء على م
الجهود واإلسهامات جمیع ب غیّ اإلشادة فقط بالنتاج النقدي المشرقي ونُ أن نستمر في 

ئم قابعضا منهااستعالئیة فقط ألنّ و نظرة فوقیة اوننظر إلیهالنقدیة المغربیة القدیمة 
على االتباع هذا األخیر الذي كثیرا ُیولد من رحمه اإلبداع ألّن ُرقّي وازدهار أّي نقد 
مشرقیا كان أم مغربیا أو حّتى غربیا یرتبط دائما وأبدا بارتقاء فكر صاحبه وقناعته 

في الوقت الحالي من اعتبار الساحة النقدیة المغاربیةتحظى بهولعّل ما بما ینتج 
.على ذلكضل مثال حيّ أفعلمي وثقافي



أسماءعلجيةبوشايب 

النقد في بالد المغرب العربي بين التنظير والتطبيق

عديدة تشكل في بالد المغرب العربي نقد ادبي متتلمذ على يد النقد المشرقي ومتمم له في لظروف 
.قضاياه وموضوعاته واتجاهاته، وتناوب ممارسوه على معالجة قضاياه بطريقة جمعت بين التنظير والتطبيق

ظروف نشأته؟ وماهي مصادره النظرية والتطبيقية؟ ومن هم اهم أسماء النقد الالمعة في بالد المغرب فما 
العربي؟

تبلورت الثقافة العربية ببالد المغرب اإلسالمي مع الفتوحات اإلسالمية الكبرى التي جعلت المغاربة 
وفي مقدمتهم الثقافة الدينية ينفتحون على المشرق ويستقبلون ثقافتها على اختالف مصادرها ومنابعها

.واللغوية واألدبية، لذلك اكتست بطابع المشرقيين وخاصة في البدايات األولى

:لحالة االدب والعلم في المغرب العربي، فقد انقسم الى مراحلا وتمهيد

ه ببناء 50ه التحديد سنة ويبتدئ بعد الفتح اإلسالمي بقليل على وج" :عصر النشوء الثقافي -1
، وفيه تغلب العلوم 1"ه184القيروان وتأسيس جامعها وينتهي بقيام الدولة األغلبية سنة 

الدينية واللغوية، وكان القران الكريم محور كل حركة فكرية، ولم يكن من الطبيعي في هذه 
الفترة ان يقول المغاربة الشعر او النثر أوائل هذا العصر ألنهم كانوا في دور التلمذة، لكن ما 

توسط القرن الثاني حتى اخذوا في انتاج االدب شعره ونثره، وأول عالم واديب في هذه ان
:الفترة هو عبد الرحمان بن زياد القيرواني ومن شعره في الحنين الى وطنه لما كان في المشرق

وأين ا لقيروان   من ا ********************** ذكرت   القيروان   فهاج   شوقي " 
2"لعراق

فكانت موضوعاته في الفخر والحماسة ز نثرهم بوضوح الفكرة وبساطة العبرة، اما الشعر وامتا
والوعيد والعتاب والحنين أي انهم عبروا عن ذواتهم وحاجاتهم النفسية وقد اتسم شعرهم 

.بصدق العاطفة

.1"ه296ويبتدئ بقيام الدولة األغلبية وينتهي بسقوطها سنة :" عصر نهضة العلم-2

.28ص-1988-2ط- القاھرة- الھیئة المصریة العامة للكتاب. دبي في المغرب العربيالنقد اال: عبد العزیز قلقیلة. د-1
.28المصدر نفسھ ص-2



دب ألسباب عديدة منها ترجمة الكتب لعدة أسباب العصر نهضت فيه العلوم واألا في هذ
ب التي الفها المغاربة ية حول جامع القيروان لقراءة الكتالتفاف أبناء المغرب وصقل: نذكر

بوها، رحلة ن سحنون التي كانت تدرس في حلقة أالمرأة في العلم واالدب كخديجة بومشاركة
ى المشرق، وقد غلب على هذا العصر الثقافة الدينية حيث نجد ادباء دباء، والعلماء الاأل

األسلوب متوهجة العواطف جمعوا بين الفقه واالدب وتميزت مقاطعهم الشعرية  انها نقية 
.لفاظ وهذا يدل على تمكن الروح األدبية في نفوسهمفصيحة األ

عظم شخصية في الشعر أ) يتبكر بن حمدان الزناتي التيهر (هم شعراء هذا العصر ومن أ
نه حاول ابتكار ما عره هي الموضوعات التقليدية كما أالغنائي بالمغرب ومن موضوعات ش

.يسمى بالشعر الديني الفلسفي وتميز بالفصاحة

ه وينتهي بسقوط بني 296ويبتدئ بقيام الدولة الفاطمية سنة " :دبواألعصر ازدهار العلم -3
.2"ه542زيري على يد الموحدين سنة 

دباء صحفا سياسية تؤيد دولتهم يز هذا العصر بتشجيع العلماء واألدباء، فقد اعتبروا األتم
دب واضحا وملموسا واتسعت موضوعاته وقد كان في هذا العصر ازدهار األوتنشر دعوتهم،

.وطرأت عليه فنون جديدة لم تكن موجودة كالقصص الشعري وشعر التوسالت والموشحات

نة كانت سبب في ازدهار العلم هل السالشائعة بين دعاة الشيعة وأإضافة الى المناظرات
فكاره أسلوبه وأدب في هذا العصر إضافة الى تطور النثر الفني تطورا عظيما من حيث واأل

واشتهار دبيوازدهار النقد األ) البالط الصنهاجيفي خصوصا (وعلو منزلة أصحابه وموضوعاته
وأنبل افقذا العصر كانوا أوسع مادة وأرحب أدباء هن أالقول املة أبرز رجاله كالنهشلي، وج

ا العصر غرضا ألنهم من محيط حضري متمدن وكان لهم قيمة في البالط الصنهاجي، ففي هذ
.هل العلم واحتضنتهم بالرعايةاهتمت الدولة بالفقهاء وأ

يين والسعديين وهو عصر دولة الموحدين والدول التي عنها كالمرن":واالدبعصر نضج العلم -4
.3"ه981-627، والحفصيين بتونس ه958-592بالمغرب األقصى 

.28المصدر نفسھ ص-1
.28المصدر نفسھ ص-2
.29المصدر نفسھ ص-3



ناك من الشعراء يمثلون في هذا العصر اهتموا بتحديد الدين والتوسع فيه ورعوا العلماء وكان ه
وهناك طائفة من الشعراء ) أبو الحسن الشامي(ندلسية في الشعر المغربي نذكر النزعة األ

.ونفخوا في الفن روح الفكاهةمزجوا بين الجد والهزل
ندلسيين ة الثقافية حيث نجد المهاجرين األفي بناء الحياندلسيين كان في هذا العصر دور األ

كما نهضوا بالنثر الفني دب،ي تونس مناهج الدرس وأصول األتفردوا بتلقين طالب العلم ف
نهضة عظيمة وجعلوه مسايرا لتقدم الدولة وزينوه بالصور البيانية وزخرفوه بالمحسنات البديعية 

سج على منوالها ومن ونجد الرسائل االخوانية والكتب التاريخية والموشحات االندلسية والن
).وابن خميس التلمسانيأبو عبد اهللا محمد بن عمرو (دباء البارزين في ها العصر نذكر األ

مباحث مجموعة من النظريات التي يقوم عليها ليكشف ما يطرحه منكل علم تتبلور معه
خر على جانب النصوص وتحقيقها، اذ يعتمد هو األدبي علم يهتم بدراسة وباعتبار النقد األ

.هوضنظري وتطبيقي مهمتهما الن
التنظير جهاز متكون من مجموعة " نظيروفي هذا السياق حدد عبد المالك مرتاض أهمية الت

صل األصول لعلمية، وأمن اإلجراءات واألدوات يسبق مجال التطبيق، فهو أساس القواعد ا
الوقت يعليه والقابل فالتي ينهض من حولها التفكير السليم، أي المعد للخضوع للبرهنة 

.1"ذاته لتصحيح والغربلة المنطقية
وأخرى الجانب وقد عرف المغرب اإلسالمي مؤلفات نقدية جمعت بين الجانب التنظيري 

.معتمدة على ما ورد اليها من مدرسة النقد المشرقيةالتطبيقي

:ثارهم نذكرومن نقاد المغرب وأ

الممتع في (شاعرا وكاتبا وناقدا ويعد من علماء اللغة وخبير بأيام العرب، ألف كتاب : النهشلي-1
دور البيئة في الشعر وتغير أساليب النظم واعتبره " وهو كتاب نقدي يشير الى ) لشعرعلم ا

.2"المغربية الى النصف الثاني من القرن الرابع الهجريالنقديةمحمد مرتاض قائمة الكتب

وناقش فيه قضية مهمة كالصراع بين ) العمدة(خذ عنه ابن رشيق في مواطن كثيرة من كتابه وأ
القديم والحديث واللفظ والمعنى والسرقات الشعرية وحدد موقفه من اللغويين والعروضيين 

. 39ص-2007-الجزائر- دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع-نظریة النص االدبي- عبد المالك مرتاض-1
.38ص-2000-محمد مرتاض، النقد االدبي القدیم في المغرب العربي نشأتھ وتطور اتحاد الكتاب العرب-2



اء النقاد وأر ائه الخاصةتوليفة متميزة بين أر " مؤلفه انه والمعاني الشعرية كما وصف 
.1"القدامى

دبه واستقر بالقيروان الى اخر حياته ان خدم الفاطميين في مصر بعلمه وأبعد : قزاز القيروانيال-2
وله مؤلفات كثيرة في النحو واللغة كما له " أستاذا للعربية واالدب، كما كتب في غرض الغزل 

شرح -ابيات معان في شعر المتنبي-متنبيما اخذ على ال-التعريض والتصريح: في النقد كتبا
ما يجوز " ؤلفولكن هذه الكتب لم تصلنا وله م،ادب السلطان والتأدب له-الة البالغةرس

.2""للشاعر في الضرورة
نه في ضرورة الشعر وأن القزاز مع الشعراء وليس عليهم وهو كتاب نحوي ونقدي يوضح لنا أ

يدافع نه محا في مسالة الضرورات الشعرية وأنه متساذهب سيبويه والخليل والواضح أعلى م
و ويغ ما جاء منها في أشعارهم بما جاء منها في أشعار القدماء أعلى الشعراء محاوال تس

.تخريجها تخريجا علميا مسلما به
ر دو نه كان يؤديما أنه ناقدا بصيرا بالشعر يعرف حق المعرفة جيده ورديئه، كفكتابه هذا يدل أ

.راعته النقديةى ذوقه الفني وبالنابغة في الجاهلية وهذا يدل على اطمئنان الشعراء ال
قطاب الحياة األدبية في افريقيا، شاعرا وناقدا وعالما بتنزيل قطب من أ:" الحصري القيرواني-3

بي تمام وتتبعا بأالكالم وتفصيل النظام يحب المجانسة والمطابقة ويرغب في االستعارة تشبها 
كنون وهو عبارة الهوى الم، له ديوان شعر يعرف بديوان الحصري المصون في سر3"ألثاره

زهرة اآلداب -لح والنوادرجمع الجواهر في الم-خبار والنوادر والشعرعن مختارات من األ
.يه بالنسبة لألدب شكال ومضموناوثمر األلباب وفيه شيئا من النقد ورأ

يمتاز بالنقد الموضوعي دون اعتبار لمسالة الحداثة والقدم كما له بعض اآلراء النقدية 
طبعة والصنعة ويختار ما بينهما من األمر الوسط المحسوبة له والخاصة له فقط، ويوازن بين ال

.نه مقلد غير مجددويحسن أ

البن رشیق القیرواني، ) راضة الذھبق(و)العمدة(من خالل كتابيالحسن ایت مبارك، صورة الملتقى في التراث النقدي -1
.39ص- 14العدد-م2000-ه1421مراكش، المغرب -حولیات كلیة اللغة العربیة

.117-116ص-عبد العزیز قلقیلة-المصدر السابق-2
.127المصدر نفسھ ص-3



العمدة، قراضة الذهب : كتابانألف عدة كتب ولكنها ضاعت بقي: انيابن رشيق القيرو -4
.1"شعار العربقراضة الذهب في نقد أ"وكالهما من نقد األدب 

مما ادعى عليه من نه يعالج قضية السرقات الشعرية وموقف ابن رشيق تاب أخالصة هذا الك
ن يكون موضوعيا فوسع دائرة بحثه وزحم الميدان بشعر الجاهلين سرقة كما حاول أ

كان ذاتيا أوال وموضوعيا ثانيا ألن والمخضرمين واإلسالميين والمحدثين مشارقة ومغاربة وقد  
تناول عدة قضايا ،2"لعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدها" دبية الموضوع يخص كرامته األ

:بإيجازنذكرها 
.جيدة ومتوسطة ورديئة: منظوم ومنثور ولكل منهما ثالث طبقات: كالم العرب نوعان-ا

.قضية القدماء والمحدثين: 13يتناول في بابه -ب

.تطرق الى مشكلة المعنى واللفظ19في الباب -ج

.الشعر عنده قسمان مطبوع ال صنعة فيه وهو األصل ومصنوع أي فيه صنعة-د

.أجمل المقومات األساسية للشخصية األدبية-ه

).االنتهاء-الخروج-المبدأ(مواقف مهمة سماها 3في القصيدة العربية -و

وهو :األفكاربكار أ"عر مجيد وناقد متفق من مؤلفاته كاتب مترسل وشا: ابن شرف القيرواني-5
لعلي ) بدائع البدائه(ه في كتاب قطعة منرأينادبه االنشائي شعرا ونثرا ولم يصلنا، ولكن من أ

، 4"مسائل االنتقادو ورسائل االنتقاد أدب فيه طرائف األ: أعالم الكالم"و3"ظافر الصابوني
أيضا الى ما يسمى الموهبة واالكتساب وتطرقالنقد بين: هم القضايا التي عالجهاومن أ

دب سالمة للفظ والمعنى حيث يشترط لجودة األبالنقد الوهلي أي النقد ألول وهلة وقضية ا
بشرية من المحدثين وارجعها الى ما في الطبيعة الو االثنين من العطب كما عالج قضية القدماء

.جدادناعليه وتقديسه الرتباطه بأبنائنا وأحب قديم والحفاظ 

.144المصدر نفسھ ص-1
.161المصدر نفسھ ص-2
.219المصدر نفسھ ص-3
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لرواية واألخبار واالدب وشاعرا، له كتاب بعنوان منهاج حافظا للحديث، وا: حازم القرطاجني-6
كما يعتبر كتب النقد القديم ببالد المغرب اإلسالميأبرزوسراج االدباء ويعتبر من البلغاء

يحدد مفهوم الشعر وحقيقته كما ورد في ألنه1"والنقد العربيرسطو اخر صلة بين أ"الكتاب 
.رسطيشقيه العربي الخالص واليوناني األالدرس النقدي القديم ب

تها فوجدتها حافلة بالنقد بالرحلة المغربية، وقد قرأ"لمسمى ال يعرف عليه اال كتابه ا: العبدري-7
حكام نقدية جزئية تدل على ،ويتخلل هذه المرحلة أ2"ل من النقد النظريالتطبيقي وبقلي

دبي وعلى الذوق الفني لصاحبها، وقد تميز بنقده للقصائد نقد فني وموضوعي تجاه األاال
.وهذا النقد يدل على ذوق وذكاء

ول أالحظ من ون"راء في اللغة واالدب والبالغة والنقد في مقدمته المشهورة له أ: ابن خلدون-8
عطى حكما عاما في قضية جزئية، وان أحكاما ن خلدون يصدر في القضايا الكلية أوهلة ان اب

الكلمة الموضوع، و يعطيه وكله ثقة فيه على اعتبار أنه القول الفصل في فانه يكون موجزا مركز 
ن نجد عنه بحوثا مفصلة ودراسات كاملة لبعض النهائية في القضية، على أن ذلك لم يمنع أ

ديب والناقد او عن قضية ثقافة الألالقضايا األدبية مثلما فعل وهو يتكلم عن الذوق او عن 
3"الفنيةاللفظ والمعنى ومثلما فعل وهو يشرح طبيعة الشعر ويعرفه ويوضح خصائصه

ألرسطو وأسقط محتواه " فن الشعر"لخص كتاب : بي الوليد محمد ابن رشد القرطبيأ-9
نجد ابن رشد رسطي اليوناني على الشعر العربي بشكل الفت لالنتباه وعلى هذا األساس األ

وهنا انقضت معاني هذه المقالة الثالثة، وقد لخصنا "فقال ،ه كانت التلخيص فقطينتيذكر أن 
تفرغ التام للفحص يمن بالنالينا فهمه وغلب على ظننا أنه مقصودة، وعلى اهللا أمنها ما تأذى 

قاويله في هذه األشياء، وبخاصة مالم يصل الينا فيه شرح لمن يرتضي من عن فص أ
4".المفسرين

من تغذيته على اسس نفسه انطالقسالمي ظهور أسماء نقدية مهمة، وأعرف النقد ببالد المغرب اإلإذا
.ظروف البالدمع متأقلما نظريات المشرق، ثم عرف االزدهار والتخصص والموضوعية 

-الشروقدار-1ط-الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن ھجرينقد- العربتاریخ النقد االدبي عند - احسان عباس-1
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ص م

ي البيا داء وطرائقھ القرآن لغة بمعرفة إال تدرك ال ي القرآ طاب ا التعب . بالغة

لغتھ خالل من فيھ الو حقيقة تدرك أن اقت ن املب ي العر باللسان النص املسلمون. ونزول ود

رض إ السماء رساالت آخر باعتباره تدبره إ نزولھ من ة ف أول قيقةوامل. من ل ول صدر

ف قضاياهظسالم تعمقون و يتدارسونھ وعنايتھ ن املسلم أنظار محط القرآن .ل

املفتاحية لمات ي:ال البيا داء ، ي العر اللسان ، ي القرآ طاب ا ، عب ، .بالغة

Résume de l’article :
L'éloquence de l'expression dans le discours du Coran n'est

consciente que par la connaissance de la langue du Coran et de ses
méthodes de performance graphique. La descente du texte en langue
arabe indique que vous devez prendre conscience du fait que la
révélation y est faite à travers sa langue. Les musulmans ont été
appelés dès la première période de sa descendance à le contempler
comme le dernier message du ciel à la terre. Première vertu de la
vérité dans l’islam, la vertu du Coran est au centre de l’attention des
musulmans qui étudient et approfondissent ses problèmes.

The eloquence of the expression of the Quranic discourse can be perceived only by

the knowledge of the Quranic language in itself, and by the knowledge of its methods

to show a high degree of figurative expressions. The descent of this Quranic text in

Arabic indicates that perceiving the sense of the revelation passes through its

language. Muslims have been called from the first period of his descendants to

contemplate it as the last message from heaven to earth, and as the first source of the

truth in Islam. This is why the Quran remains in the sight of the Muslims the centre of

the attentions that study it and deeply discuss its issues.



Les mots clés : Rhétorique, expression, discours coranique, langue
arabe, performance graphique.

Key words: rhetoric, expression, Quranic discourse, Arabic
language, figurative expression.
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عند قدماء النقاد المغاربة التناسب بالغة 

حممد جياليل بوزينة 

جامعة  حسيبة بن بوعلي الشلف

:   امللخص
يعتبر التناسب من أشهر المبادئ وأقدمها في تفسير ظاهرة الجمال والفن حتى أصبح عند 

عبر العصور وغاية تسعى أكثر البالغيين والنقاد مرادفا ومواكبا لمظاهر اإلبداع والفن والجمال
التناسب على البنية الداخلية للنص ، والعالقة بين وال يقتصر .إلى تجسيدها جميع الفنون

بجميع أعّم من بنية النص ليشمل المقام إلى ما هو تّد يموحداته الصوتية والتركيبية والداللية بل ت
من التناسب يمكن أن ومقاصد الخطاب وغيرها ، وهدا النوععناصره ، من متكّلم ومتلق 

يسّمى التناسب العام ألنّه أعّم من التناسب الذي تمثّله أكثر المحّسنات البديعية والدي يمكن 
موسيقيا لتأسيس نظرية التناسب أن يوّظفالقرطاجني حاول حازم ، وقد أن تناسبا خاصا

رفع الحجاب عن "بهعروض جديد ، وأّما ابن البّناء فهي حجر الزاوية في أعماله وخصوصا كتا
الروض المريع في صنعة البديع، وهو من أهم النقاد المغاربة " وكتابه"وجوه أعمال الحساب 

.الذين وظفوا التناسب  وبيّنوا فاعليته في بيان إعجاز القرآن الكريم

ر ويف دخلت نظرية التناسب إىل الثقافة العربية يف األخالق ويف الرياضيات ويف البالغة ويف املعما
املوسيقى، جيدها الباحث لدى فالسفة األخالق املسلمني مثل ابن مسكويه، وأبو حيان التوحيدي، 
ويعثر عليها يف شفاء ابن سينا باعتبارها قوانني رياضية، ويف تلخيص ابن رشد ويف منهاج البلغاء 

ء فهي حجر الزاوية الذي حاول حازم فيه أن يوظّفها موسيقيا لتأسيس عروض جديد ، وأّما ابن البنّا
الروض املريع يف صنعة " وكتابه"رفع احلجاب عن وجوه أعمال احلساب "يف أعماله وخصوصا كتابه

، وهو من أهم النقاد املغاربة الذين وظفوا التناسب  وبّينوا فاعليته يف بيان إعجاز القرآن 1"البديع
.الكرمي
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، فإّن علم التناسب هو معرفة علل 2وإذا كانت املناسبة عند البالغيني هي ترتيب املعاين املتآخية
ا 3ترتيب األجزاء، وقد عّرف بعضهم ّ التناسُب، أو حسُن الّنظاِم المرادِف لُه عنَد أهِل "البالغة بأ

ُغ الكالِم ما َحُسَن إعجازُه أبل:"، وقال4"االختصاِص، فهَي القّوُة على البياِن مع حسِن الّنظامِ 
.5"وتناسَبْت صُدورُه وأعجازه

كما يعترب التناسب من أشهر املبادئ وأقدمها يف تفسري ظاهرة اجلمال والفن حىت أصبح عند أكثر 
البالغيني والنقاد مرادفا ومواكبا ملظاهر اإلبداع والفن واجلمال عرب العصور وغاية تسعى إىل جتسيدها 

.6"مجيع الفنون
وقد عرف  البالغيون مصطلحات أخرى هلا صلة بالتناسب ومنها املشاكلة، التجانس، التشابه،

.7التوافق،  املطابقة ، املماثلة، االئتالف، االتساق، التنسيق، التعادل 
ومل يقف البالغيون عند كل نوع من أنواع البديع بالتوجيه الفين والتعليل اجلمايل ، ولكنهم انطلقوا 

ا لتحقيق فّنية النص ومجاله ولذلك ّمسوها حمسنات ، وهي م ن مبدإ أّن هذه األنواع األدبية إّمنا يؤتى 
عندهم ذات غاية فّنية وحاجة مجالية تطمح إليها مجيع الفنون وهي حتقيق التناسب بني مجيع أجزاء 

وجه حسن :ث يقول العمل وهذا ما ذهب إليه حممد بن علي اجلرجاين يف اإلشارات والتنبيهات حي
مجيع احملسنات اللفظية هو وجه حسن الشعر، وهو التناسب؛ فإّن اجلنس ميال إىل اجلنس، والطبع 
مّيال إىل إيقاع املناسبة بني األشياء ، ونفاره من املتنافرات، فإّن التناسب من االعتدال والنفس 

.8.الكاملة مفطورة على حمّبته
ا البالغيون وحاولوا اكتشاف أنواعها  ومتثل ظواهر البديع يف جمملها عناصر تناسبية اهتم 
ا القدماء الوزن الشعري ملا ملسوا فيه من بعد إيقاعي  وقوانينها ، ومن أهم مظاهر التناسب اليت اهتم 

عيالت أفقيا وعموديا ، واضح وصريح يتجّلى يف التناسب الزمين بني احلركة والسكون ، ويف تكرار التف
كما مل يقتصر التناسب بوصفه مبدأ عاما يف البالغة العربية على البنية الداخلية للنص والعالقة بني 
وحداته الصوتية والرتكيبية والداللية، كما ميتّد التناسب إىل ما هو أعّم من بنية النص ليشمل املقام 
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طاب وغريها، وهو ما ميكن أن يسّمى التناسب العام جبميع عناصره، من متكّلم ومتلّق ومقاصد اخل
.ألنّه أعّم من التناسب اليت متثّله أكثر احملّسنات البديعية  والذي ميكن أن نعّده تناسبا خاصا 

وتقوم األنواع اليت رصدها البالغيون للتناسب على تناسب بني طرفني أو أكثر يف النص ، وهي حتّقق 
مجاليا له أمهيته يف التأثري اإلجيايب على املتلقي وكسب تفاعله وإعجابه ، هذا التناسب بوصفه مقياسا 

.9وممّا يؤّكد ذلك ارتباطها عند أكثر البالغيني باملالءة والرتابط والتالحم واالنسجام
إّال أّن هناك نوع من التناسب أعّم وهو التناسب بني أجزاء النص بصفة عامة والتناسب بني بنية 

ملقام املختلفة وهذا املبدأ ينتظم مباحث اإلعجاز قدميا وحديثا فقد تناول علماء النص وعناصر ا
القرآن والتفسري النص القرآين بوصفه نصا منسجما ترتابط فيه الوحدات ترابطا حمكما بدءا بالصيغ 

10واحلروف ومرورا باملقاطع والفواصل والكلمات وانتهاء بالسور واآليات 

التغيريات التعبريية يتوقف على معرفة مقاصد السور وعلى معرفة السياق ومعرفة مظاهر التناسب يف
.القريب  والبعيد لكّل آية 

فقد جاءت آيات القرآن الكرمي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه مبنية على أساس 
ًا َمثَاِينَ تـَْقَشِعرُّ ﴿:من التناسب و التآلف، يقول تعاىل  اللَُّه نـَزََّل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِ

ِه ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َخيَْشْوَن رَبـَُّهْم ُمثَّ تَِلُني ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإَىل ذِْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَّ 
23الزمر ﴾َفَما َلُه ِمْن َهاٍد يـَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اللَّهُ 

.تناسب معنوي، تناسب لفظي،تناسب صويت: ويأيت التناسب يف القرآن الكرمي من أوجه ثالثة

فالتناسب املعنوي يف القرآن يتجّلى يف اجلمع بني املعاين اليت يوافق بعضها بعضا، وتتجّلى أبرز 
حمّددا تتجه بكّل معانيها ومبانيها إىل إيضاحه مظاهره يف وحدة السورة حيث أن لكّل سورة غرضا 

.وإظهاره ، وروحا خاصا تشرتك املعاين واأللفاظ والصور واألصوات يف تكوينه ونقل تأثريه 

.وميكن حبث التناسب القرآين من طرق ثالثة هي التوافق والتقابل والتناسق
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ره افتتاح السورة مبا يناسب غرضها فالتوافق املعنوي هو أبرز عناصر الوحدة يف كّل سورة ومن مظاه
.وروحها  واختتامها مبثل ذلك مبا يناسب فاحتتها 

أّما التقابل فهو أبرز أوجه التناسب املعنوي يف القرآن ويتجّلى يف إيراد املعىن بإزّاء ما يقابله ويف املقابلة 
.بني الشيء وضّده

ليت حتمل معاين مناسبة للسياق الذي تقع فيه ، وأّما التناسق فيتجّلى يف اختيار األلفاظ  والرتاكيب ا
ة لفظا املتفقة معىن، لكنها ختتلف من سياق إىل آخر  ويظهر ذلك بوجه خاص يف اآليات املتشا

.بتقدمي أو تأخري، أو إظهار أو إضمار أو اختيار لفظ مكان آخر 

ة للنص ، والعالقة بني وحداته والتناسب مبدأ عام يف البالغة العربية ، ال يقتصر على البنية الداخلي
الصوتية والرتكيبية والداللية بل متتّد مساحته عند البالغيني إىل ما هو أعّم من بنية النص ليشمل املقام 
جبميع عناصره ، من متكّلم ومتلق  ومقاصد اخلطاب وغريها ، وهدا النوع من التناسب ميكن أن 

الذي متثّله أكثر احملّسنات البديعية والدي ميكن أن يسّمى التناسب العام ألنّه أعّم من التناسب 
11تناسبا خاصا

ذا العلم يرسخ اإلميان "يقول البقاعي يف نظم الدرر: التناسب وجه من وجوه اإلعجاز القرآني ، و
أحدمها نظم كّل مجلة على : يف القلب ويتمّكن من اللّب وذلك ألنّه يكشف أّن لإلعجاز طريقني

علٌم تُعَرُف : كما قال عنه أنّه12"نظمها مع أختها بالنظر إىل الرتتيب: ، والثاينحاهلا حسب الرتكيب
، 13"منه ِعَلُل ترتيِب أجزائِه، وهو سرُّ البالغِة ألدائِه إلى تحقيِق مطابقِة المقاِل لمقتَضى الحالِ 

حّىت تكوَن كالكلمِة بأنّه ارتباُط آِي القرآِن الكرِمي بعُضها ببعٍض 14وعرّفه القاضي أبو بكر بن العريب
.. الواحدِة مّتسعَة املعاِين  منتظمَة املباِين 

والتناسب مسة أخرى لألسلوب القرآين باعتباره واحدا يف اللوح احملفوظ قبل أن يتفّرق بنزوله إىل 
السماء الدنيا قبل األحداث واألسباب الداعية إىل ذلك، وبعد أن عاد فتجمَّع على وفق الكتاب 

، إذن فاخلطاب 15وفصِل اخلطاب على أنّه حسب الوقائع تنزيال وحسب احلكمة ترتيبااملكنون، 
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القرآين بسبب ترتيب سوره ونظم آياته معجز والتناسب هو أحد جوانب إعجازه فكّل آيٍة مكّملة ملا 
بِه السورَة إذا اعتبرَت افتتاَح كلِّ سورٍة وجدَته في غايِة المناسبِة لما َخَتَم "قبلها مّتصلة مبا بعدها 

، "أكثر لطائف القرآن مودعة يف الرتتيبات والروابط"، وذكر اإلمام فخر الدين الرازي أنّ 16"قبَلها
واملعىن الرابط يف اللغة هو املشاكلة واملقاربة واملماثلة وعليه فإّن حّد املناسبة يرجع إىل استعمال 

ي أو خيايل أو غري ذلك من أنواع اآليات والسور على معىن رابط بينهما عام أو خاص عقلي أو حسّ 
.العالقات أو التالؤم الذهين كالسبب واملسبب والعّلة واملعلول والنظريين والضّدين وغريها

هل التناسب عنصر جمالي يتمتع به الخطاب القرآني على : والسؤال الذي يطرح نفسه
بين ) التفسيري(لقرآني المتلّقي أن يكشفه؟ أم أّن هذه الخبرة الجمالية ناتجة عن التفاعل ا

المتلّقي والخطاب ؟
تناسب بني اآليات، : والباحث عن التناسب يف القرآن الكرمي جيد من جانب آخر أنّه على منطني

وتناسب بني السور؛ فتناسب اآليات قائم على ترتيبها ووضع البسملة يف أوائل سورها وهو توقيفي، 
، وهو ما يؤكده قول الشيخ "ية كذا في موضع كذاضعوا آ"يقول -عليه السالم-فقد كان جربيل
والذي ينبِغي في كلِّ آيِة أن يُبَحَث أّوُل كلِّ شيِء من كوِنها مكّملًة لما قبَلها :"ويل الدين امللوي

.17"أو مستقّلًة، ثم المستقّلُة ووجُه المناسبِة لما قبَلها
وتناسب السور فيه تناسب بني فواحتها وخوامتها والذي أورد له السيوطي كالما أطلق عليه 

، كما أّن منه تناسب السور ملقاصدها؛ فأكثر 18"مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع"
ا السور انطوت على الداللة املركزية يف السورة فسّميت سورة النساء  ذا االسم األمساء اليت ُعنونت 

لقوله " التوبة"ملا ورد فيها من تفاصيل أصوهلا، و" األنعام"ملا ترّدد فيها شيء كثري عن أحكام النساء و
: ، والكهف سورة أصحاب الكهف واألمر كذلك يف الفواتح"لقد تاب اهللا على النيبِّ : "تعاىل فيها

ترّدد فيها حرف الصاد " ص": تكّرر فيها حرف القاف أكثر من أربعني مرّة، وسورة" ق: "فسورة
. 19أكثر من مخس وعشرين مّرة

: وتتجّلى أهمّية علم المناسبات في
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.فهم مراد اهللا تعاىل يف كتابه وعدم الوقوع يف اللسن أو اخلطأ-
أّن أكثر : "معرفة املناسبة والنظام مفتاح لكثري من كنوز القرآن الكرمي وحكمه، يقول اإلمام البقاعي-

.20"مودعة يف الرتتيب والروابطلطائف القرآن 
.إظهار أسرار اإلعجاز القرآين والكشف عن كنوزه-
تكميل املقصود من فهم كّل سورة، وفهم املراد من القرآن الكرمي، وكان الزركشي قد أّكد على أّن -

فائدة التناسب جعل أجزاء الكالم آخذا بعضها بأعناق بعض، فيقوى بذلك االرتباط، ويصري 
.  21"اله حال البناء احملكم املتالئم األجزاءالتأليف ح

وكان لبعض النقاد العرب املغاربة واملشارقة القدماء واحملدثني اهتمام واضح بتناول ظاهرة 
.التناسب يف القرآن الكرمي كمظهر لبيان إعجازه ويف الشعر لبيان مجاله وجودة معانيه وبالغتها 

أّن املعاين منها ما يتطالب حبسب اإلسناد خاّصة ومنا ما :هاجيقول حازم القرطاجني في المن
ا أمثاال أوأشباها أو  يتطالب حبسب اإلسناد وحبسب انتساب بعض املعاين إىل بعض يف أنفسها بكو

البيان : فالنسبة اإلسنادية تالحظ األفكار فيها أربعة أشياء.أضدادا أو متقاربات من أألمثال واألضداد
فالتناسب ،22"واملناسبة واملشاكلة اليت يكون سببها من اخلفاء حبيث يتعّذر عرفان كنههواملبالغة ، 

.عنده يأيت يف اإلسناد وبني املعاين واألفكار وقد وضع لذلك شروطا وفروعا حلسن التناسب وفاعليته

مناسبة يف املعاين ومناسبة يف األلفاظ ، فاملعنوية : على ضربني والتناسب عند ابن اإلصبع املصري
هي أن يبتدئ املتكّلم مبعىن ّمث يتّمم كالمه مبا يناسبه معىن دون لفظ ، والفرق بني هذا الضرب وبني 
املالءة أّن املالءمة تكون يف مفردات األلفاظ ومعانيها، وهذا الضرب من املناسبة بني اجلمل املرّكبة 

َال ُتْدرُِكُه اْألَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك اْألَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف ﴿:انيها ومن أمثلة ذلك قوله تعاىلومع
، فإّن معىن نفي إدراك اإلبصار للشيء يناسب اللطف وهذا الكالم خيرج 103األنعام ﴾اْخلَِبريُ 

جسام اللطيفة كاهلواء وسائر العناصر، خمرج التمثيل ألّن املعهود عند املخاطب أّن البصر ال يدرك األ
وال اجلواهر املفردة ، وإّمنا يدرك اللون ة من كّل متلّون ، والكون من كّل متكّون، فجاء هذا التمثيل 
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أي "وهو يدرك األبصار:"ليتخّيله السامع املتلقي فيقيس به الغائب على الشاهد ، وكذلك قوله تعاىل
اكه تكميال للتمّدح حسب ما اقتضته البالغة من تصحيح معىن ألباب األبصار اليت نفى عنها إدر 

التمّدح واحرتاسا ممّا يظّن أّن إذا مل يكمن مدركا مل يكن موجودا فوجب أن تقول وهو يدرك 
ليناسب آخر " وهو اللطيف اخلبري"ليثبت لذاته الوجود وزيادة ،ّمث عطف على األّول والثاين" األبصار

ّجح لفظة اخلبري على البصري ملا فيها من الزيادة على اإلبصار واإلدراك ، الكالم  وعجزه صدره ، ور 
.إذ ما كّل من أبصر شيئا أو أدركه كان  خبريا به 

واصفا القرآن " الروض املريع"ه فيقول  يف مقّدمة كتابه 721أّما  ابن البناء املراكشي املتوىف سنة 
فّرَق بين الحالِل والحراِم، وبيََّن ما يَتشّرُع به جميُع فّصَل اُهللا سبحانُه فيِه األحكاَم، و :"الكرمي

وُأحَكَم فيِه اآلياِت، ونزََّلُه بَأفصح اللغاِت، . اآلناِم، وَنَسَخ به األديان، إلى آخِر األزمانِ 
قُصَرْت دون بالغتِه وبراَعِتِه وأوضَحُه بأبيِن العباراِت، فهو للناس بياٌن، ولكلِّ شيٍء تبياٌن، 

، وانحصرت تحت كّلياتِِه وجزئياتِِه جميُع العلوم،وَحِيَيْت بأنواِر أسرارِه األرواُح وَصحَِّت الفهُوم
، فهذا النص يُعدُّ خالصة 23"وعَجَزْت عن تصوُّر كنه عجائبِه وضروب غرائبه األذهانُ الجسوُمِ، 

أوصاف ابن البناء لبالغة القرآن الكرمي وإعجازه وما يتطّلبه اإلملام به لفهمه واستيعابه وتذّوق معانيه، 
إّن أحقَّ العلوِم بالتعلُِّم وأوالَها :" وهذا يوافق ما ذهب إليه العسكري يف الصناعتني حيث يقول

علُم البالغِة، ومعرفُة الفصاحِة، الذي به يُعرُف إعجاُز  -اُؤهجلَّ ثن- بالتحفُِّظ بعَد المعرفِة باهللا
وقد عِلْمَنا أنَّ اإلنساَن إذا أغفل علم العربيِة، وأخلَّ بمعرفِة ...كتاِب اِهللا الناطق بالحق

الفصاحِة، لم يَقْع علُمه بإعجاِز ما خصَُّه اُهللا بِه من حسِن التأليِف، وبراعِة التركيِب، وما شَحَنُه 
اإليجاِز البديِع، واالختصاِر اللطيِف، وضّمَنُه من الحالوِة وجّلَلُه من رونِق من 

ا 24"الطالوةِ  ،فاهلدف من تعّلم البالغة عنده هنا ديين، فهو خدمة القرآن الذي كان معجزة حتّدى 
حبثا عن الرسول الكرمي  اإلنس واجلن، وعليه والستنباط احلكام منه ينبعي االجتاه إىل البالغة يف رأيه
ا لتكون عونا على فهم القرآن، وكانت أهم األهداف اليت دفعت البالغيني إىل التأليف ، وهو 25فنو
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ما أشار إليه أبو هالل العسكري هنا، ومثله فعل ابن البناء املراكشي، مث يشرع العسكري يف توضيح 
.26تلك املعارف اليت ينبغي التمّكن منها قبل االشتغال بدراسة النص

ويّتفق مفهوم التناسب عند ابن البناء مع مفهوم النظم عند اجلرجاين الذي هو اإلعجاز احلقيقي 
أّن معانَي الكالم تترّتب في النفس أّوًال ثّم تأِتي "عنده والذي يرتكزعلى فكرة الرتتيب العتباره 
خاصا يف الكالم فال بّد ، وما دام أّن هناك ترتيبا 27"األلفاُظ مرتّبة وفق ترتيِب المعاِني في النفس

أّن هناك معاين مقصودة هلذا الرتتيب، وهناك من عّرب بألفاظ مرادفة للسياق، قبل لفظ املقام، 
واملقتضى، ومقتضى احلال، ولفظ التأليف، ولفظ النظم القرآين، وهي مجيعا تدّل على مفهوم 

.التناسب بدرجة أو بأخرى

تشبيه األول يف باب :ناسب يف موضعني من كتابه الروض املريعوقد استثمر ابن البناء مبدأ النسبة والت
شيء بشيء، والثاين يف باب تبديل شيء بشيء، إّال أنّه مل يعرف التناسب تعريفا وافيا واكتفى 

ا من اشتباه النسب ّ .بتوظيفه كما فعل سابقوه لتوضيح آرائهم وأفكارهم، وأشار فقط إىل أ

ني حيث يرى أنّه إذا كانت النسبة بني شيئني كالنسبة بني شيئني وتكون املناسبة عنده  بني شيئ
َمَثُل الَِّذيَن ُمحُِّلوا التـَّْورَاَة ُمثَّ ملَْ َحيِْمُلوَها  ﴿:آخرين قيل لألربعة أشياء متناسبة، ومّثل هلا بقوله تعاىل
بُوا بَِآيَاِت اللَِّه َواللَُّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم َكَمَثِل احلَِْماِر َحيِْمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن   َكذَّ

َثُل الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اختَََّذْت بـَْيًتا َوِإنَّ ﴿مَ :، وقوله تعاىل28﴾الظَّاِلِمنيَ 
، وقام بشرح التناسب احلاصل يف هذه اآليات 29﴾يـَْعَلُمونَ َأْوَهَن اْلبـُُيوِت لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا

فنسبُة الذين ُحمِّلوا التوراَة إلى حمِلهم أسفارَها ثم لم يحملوا ما ُحمِّلوا من القياِم بها  :"قائال
كنسبِة الحماِر إلى حمِلِه أسفارًا، فنسبُتهم في عدِم القياِم بما فيها كنسبِة الحماِر في عدِم قياِمِه 

ا في األسفاِر الستوائِهم معه في عدِم العقِل ونسبُة الكفَّاِر إلى اتخاِذهم اآللهة كنسبِة بم
ونّص بعد ذلك إىل أن األشياء املتناسبة إذا بّدلت تبقى متناسبة، ، 30"العنكبوِت إلى اتخاِذها بيتاً 

عكست تبقى فتكون نسبة األّول للثالث كنسبة الثاين للرابع، وكذلك إذا رّكبت أو فّصلت أو 
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املقابلة ورد وفرّع منها بعد ذلك ثالثة فنون بالغية وهي" احلذف"و"اإلبدال "متناسبة، لذلك يدخلها 
.األعجاز على الصدور واللف

ا تلك الروابط والعالقات املعنوية بني أجزاء الكالم  وينبئ حتليل ابن البناء للمناسبة أنّه يقصد 
أم حسية، أم خيالية وكل ما يدخل حتت التالزم الذهين كمعرفة سواء كانت عاّمة أو خاّصة، عقلية

األسباب والعلل واألضداد، وقد استثمرها ابن البناء وبّني وظائفها املتعددة من حيث ربط العالئق بني 
هول ، و يؤكد ذلك ما 31األشياء املتناسبة واملتضادة من حيث االستدالل لالنتقال من املعلوم إىل ا

:  قوله يف التفريق بني املناسبة والطباقأشار إليه 

الطباُق جمٌع بين متنافرين والمناسبُة جمُع متالئميِن والتالؤُم قد يكوُن بين الشيئ وشبِهِه  "
كالشمِس والقمِر وكالسيِف والّرمِح وكالضرِب والطّعِن وقد يكوُن بين الشيِء وما يستعمُل معه  

والقوِس وقد يكون بين الشيِء وما يشاِكُله في اعتباِر كالقلِم والدواِة والقرطاِص وكالّسهِم 
التناسِب كالقلِب والَمِلِك وكالنجوِم واألزهاِر، وقد يأتي بذكِر الضّديِن على أّن أحَدُهما اآلخُر، 

.32"ِوصاُلُكْم هجٌر وحبُّكم ِقلىً : "ويكوُن الغرُض نفُي البدِل ال إثباتُه كقوله

هد التناسب كثرية يف القرآن الكرمي منها ما ذكره ابن اإلصبع يف وشوا: شواهد التناسب في القرآن
ا أن يوّضح ويبّني أمهّية مبدأ النسبة والتناسب يف فهم  بديع القرآن وحترير التحبري واليت استطاع 
القرآن الكرمي واليت يبدو أّن ابن البناء كان متمكِّنا منها على غرار معاصره السجلماسي، فهو يرى أن 

:مناسبة يف املعاين ومناسبة يف األلفاظ: اسبة على ضربنياملن

أن يبتدَئ المتكلُم بمعنًى ثم يتّمُم كالَمه بما يناِسُبه معنًى دون "هي عنده :املناسبة املعنوية-1
لفٍظ، والفرُق بين هذا الضَّرِب وبيَن المالءَمِة أّن المالءمَة تكوُن في مفرداِت األلفاِظ ومعانيها، 

َال ُتْدرُِكُه ﴿:ومن أمثلته قوله تعاىل، 33"ُب من المناسبِة بين الجمِل المركََّبِة ومعانيهاوهذا الضر 
، ويقوم بشرح ذلك يف اآلية 103األنعام 34﴾اْألَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك اْألَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبريُ 

والشاهد فيها عنده أّن نفي إدراك األبصار للشيء يناسب اللطف وهذا الكالم خيرج خمرج التمثيل 
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ألّن املعهود عند املخاَطب أّن البصر اليدرك األجسام اللطيفة كاهلواء وسائر العناصر، وال اجلواهر 
ن، والكون من كل متكّون فجاء هذا التمثيل ليتخّيله السامع املفردة، وإمنا يدرك اللون من كل متلوّ 

. فيقيس به الغائب على الشاهد

وهي عبارة عن اإلتيان بلفظات مّتزنات مقّفاة وغري مقّفاة،  فاملقفاة مع االتزان : املناسبة اللفظية-2
ح أكثر، ألّن التقفية غري تاّمة، واملّتزنة من غري التقفية مناسبة ناقصة، ووقع الناقصة يف الكالم الفصي

ا الفصاحة يف الكالم من غري قصد كان الكالم أحسن، وإّال فاألصل  الزمة فيها ، فإن تطّوعت 
ق َواْلُقْرَآِن اْلَمِجيِد َبْل َعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ﴿:فيها االتزان ليس إالّ؛ فمن أمثلة الناقصة قوله تعاىل

ُهْم فـََقاَل اْلَكاِفرُ  .235- 1﴾ق وَن َهَذا َشْيٌء َعِجيبٌ ِمنـْ

ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن َما أَْنَت بِِنْعَمِة رَبَِّك ِمبَْجُنوٍن َوِإنَّ َلَك َألَْجرًا ﴿:ومن شواهد الناقصة قوله تعاىل
َر َممُْنونٍ  يًعا َوْعَد اللَِّه َحقا ِإنَُّه ﴿ :، وقوله تعاىل36﴾َغيـْ يـَْبَدُأ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه لَِيْجزَِي إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم مجَِ

يٍم َوَعَذاٌب أَلِيمٌ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت بِاْلِقْسِط َوالَِّذيَن َكَفُروا  ِمبَا َكانُوا َهلُْم َشرَاٌب ِمْن محَِ
ي عنه من الدعاء مما  ، ومن هذا القسم من املناسبة قوله صلى اهللا عليه وسّلم فيما رو 37﴾َيْكُفُرونَ 

أعيذ كما بكلمات اهللا التامة من كّل شيطان وهامة ومن  :"-عليهما السالم–كان يرقي به احلسنني 
.38وهو القياس ملكان املناسبة اللفظية" ملمة"-عليه السالم–كّل عني الّمة ومل يقل 

تفاصيلها وأمثلتها تناول وتناول ابن البناء للمناسبة بصورها األربع ب: صور التناسب عند ابن البناء
مفيد تأثر به املؤلّفون يف البالغة واإلعجاز بعده، فقد أخذه بدر الدين الزركشي وصرّح بذلك يف  

، ألنّه اعترب تلك الصور كّلها أقساما للمقابلة من غري متييز لبعضها 39"الربهان يف علوم القرآن"كتابه 
املناسبة، فالصورتان األوليتان منهما مقابلة والثالثة رّد عن بعض، بينما هي عند ابن البناء أنواع من 

.40األعجاز على الصدور والرابعة لف

إّال أّن ابن البناء ال يذكر مدلول املناسبة الذي ذكره السجلماسي إذ أّن املناسبة عنده  تتجلى يف 
ما أو تناسبا أو تناقضا أو تكرار املعىن يف إطار العالقات اليت تتغري بتغري زوايا نظامها سواء كان تالؤ 
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إذا بّدلت تبقى متناسبة، فتكون نسبة األّول للثالث، كنسبة الثاين "اجنرارا، وعنده أّن األشياء املتناسبة 
، مثّ 41"للرابع، وكذلك إذا رّكبت أو ُفصِّلت أوُعِكست تبقى متناسبة ولذلك يدخلها اإلبدال واحلذف

ِتها، وكلُّ واحِد من ومتى  : "ذكر صور التناسب األربعة قائال كانت عّدُة أشياٍء وأشياُء ُأَخر على ِعدَّ
هذه على موازاِة واحٍد من هذه، وكلُّها في غرٍض واحٍد، إما تشبيٌه أو تفسيٌر أوغيُر ذلك فهي 
من المتناسَبِة واألشياُء األول مقّدمات واألشياُء األخُر تواٍل ونسبُة كلِّ واحٍد من المقّدماِت إلى 

من التوالي كنسبِة جميِع المقدماِت إلى جميِع التوالي، فيأتي في العبارِة بها على أربِع قريِنهِ 
، 42"صّورٍ 

: شروط المناسبة عند ابن البناء

يرتبط التناسب عند ابن البناء بالنظم الذي يعترب مظهرا لإلعجاز القرآين؛ فهو ال : مشاكلة النظم-1
وال بدَّ في ترتيِب :"نا بعالقة ترتيب املناسبة بالنظم فيقوليبتعد كثريا عن درس التناسب حىت يبادر 

، وهنا ساق لنا اجلدال النقدي الذي حدث للمتنيب مع نقاده، 43"المتناسَبِة من مشاَكلِة النظمِ 
داخل جملس سيف الدولة بنوع من االختصار وإن كان السجلماسي قد أفاض فيه، وذكره بكّل 

:ؤ القيسحيثياته، واستشهد لذلك بقول امر 

ٍة      َكَأينِّ َمل أَ  وملَْ أَتـََبطَّْن َكاِعباً ذاِت ِخْلَخالِ رَْكْب َجَواداً للذَّ

ومل َأْسَبِأ الزِّقَّ الرَِّويَّ وملَْ أُقْل       ِخلَْيلي ُكرِّي َكرًَّة بـَْعَد ِإْجَفاِل 

واجلواد للصيد والكاعب وما كان من النّقاد أن تعجبوا من عدم التناسب بني الشجاعة والكرم
﴿َوِإنَّ :صاحبة اخللخال، ولكن ابن البناء تفّطن كما تفّطن امرؤ القيس بذكائه، إىل ما يف قوله تعاىل

من تناسب، فقد 119-118طه44َلَك َأالَّ َجتُوَع فِيَها َوَال تـَْعَرى َوِإنََّك َال تظمأ ِفيَها َوَال َتْضَحى﴾
وجعل سلبهما مضافا آلدم، وقرن بني الظّمأ والضَّحى ووصفه قرن اهللا تعاىل بني اجلوع والعري

ما مصاحبان يف الوجود، وقرن بني  ّ بسلبهما عنه، فكذلك جعل امرؤ القيس الشجاعة مع الكرم أل
ولو بّدَل : "اجلواد يف الصيد، والكاعب ذات اخللخال يف املتعة، يقول ابن البناء معّلقا: مركوبني للذة
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؛ وعليه فإّن املناسبة 45"منهما بعُجِز اآلَخِر الختّلِت المشاكلُة وفُسَد نظاُم المناَسَبةِ عُجَز كلِّ بيٍت 
إّال بين الشيِء "ال تكون إّال يف مجع املتالئمني، وهذا التالؤم كما عّرب عنه ابن البناء ال يكون
شاِكُله في اعتباِر وشبِهِه، وقد يكوُن بين الشيِء وما يستعمُل معُه، وقد يكوُن بيَن الشيِء وما يُ 

.46"التناسبِ 

اقرتان اجلوع مع الضمإ متنافر يف الوجود ألّن الضمأ إّمنا : عدم اجلمع بني املتنافرين يف املناسبة-2
يصيب الشبعان أو من به الضحى وأّما اجلائع فال؛ فال جيمع يف املتناسبة بني متنافرين، ومىت جاء 

. 47"طباقا"ان فإّن بضّدها تتميز األشياء وهو املسمى اجلمع بني الضدين فلمعىن آخر لقصد البي

وعن العالقة الوطيدة ما بني االستعارة والتناسب، وما يرتتب على ذلك من حسن املعىن وتركيب جّيد 
ومَتى لم تُكْن ثمَّ مناسَبٌة، أو كانت لكنَّها بعيدٌة أو ركيكٌة أو ساقطٌة  :"لّلفظ، يقول ابن البناء

.، كمناخر البدر48"فاسدةً كانِت االستعارُة 

وإسهاب ابن البناء يف احلديث عن املناسبة وشروطها وما يتفرع عنها كاملقابلة ورد األعجاز على 
الصدور واللف واملكافأة، وكذا عدم الوقوف عند حدود النص الشعري، كان هدفه السعي إىل تأويل 

عي بعلوم جمتمعِة النص القرآين انطالقا من التناسبية، حيث تتأّسس بالغة تأويل القرآن الكرمي على و 
ال غىن للباحث املؤّول عنها، كعلوم القرآن واللغة والنحو والبالغة وغريها، وهو ما ُوِجَد عند ابن البناء 

التأويُل ما : "العددي، وكان السيوطي قد نعتها بعلوم اآللة يف معرض حديثه عن التأويل فقال
َصَرَف اآليََة إلى معنًى ...ن في آالِت العلومِ استنبطَُه العلماُء العاملون لمعاني الِخطاِب، الماهرو 

.49"موافٍق لما قبلها وما بعدها تحتمُله اآليَُة، غيَر مخاِلٍف للكتاِب والسنَِّة عن طريِق االستنباطِ 

وليس اهلدف هنا تتبع الفروق ما بني حدود التأويل أو التفسري والفهم، وما اجنّر عنها من كتابات 
بلورة الكثري منها، يف الرتاث العريب واملناهج النقدية احلديثة، وإّمنا اهلدف تتّبع ساهم النسق الثقايف يف

تأويالت البالغيني، وتفسريهم  للشواهد البالغية القرآنية على وجه الدّقة و الذين شغلهم القرآن 
دود اآلليات الكرمي يف إعجازيته الفّذة، ومنطه املوّسع ملدارك العلوم، فحاولوا االشتغال عليه يف ح
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العلمية اليت وصلوا إليها خدمة للقرآن الكرمي وإبرازا ملشاهد اإلعجاز البالغي داخل النظام املفردايت 
ازية والتشبيهية ، واليت هي من 50ونسيج النص القرآين مع حتليل البنيات البالغية واالستعارية وا

يفترُض في الُمَؤوِِّل التوفـُُّر على كفاءاٍت األمُرالذي...المستوياِت النصّيِة استدعاًء للتأويلِ "أكثر
، وهو ما ركز عليه و صرّح به ابن البّناء العددي يف مقدمة  51"لغويٍة وبالغيٍة وخبرٍة بضروِب الكالمِ 

.    كما ذكر" الروض املريع يف صنعة الَبِديع"كتابه 

ٌد وَملَْ َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهوَّ ﴿أىنَّ َيُكوُن َلُه َولَ :ومثال ذلك ما أّوَله يف تبيـان قولـه تعاىل
النسبة اليت دل عليها حرف : فاملقسم:( ، فقد قال معّلقا على اآلية101األنعام52ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليم﴾

، وجند يف هذا )نِتاٌج، وخلٌق، وعلٌم، وهو من االستدالل بطريق السرب والتقسيم: واألقسام الثالثة" له"
الشاهد القرآين سعة النظر واالطالع الواسع واملعرفة احلقـَّة بالدرس البالغي والداليل العريب، متبعا 
املنهج الفلسفي املنطقي يف التفكري والربهنة واالستدالل، على حد تعبري شيخ احملققني رضوان بن 

.53شقرون

:المصادر

القرآن الكرمي-1
القريواين رشيق، البن يف حماسن الشعر ونقده العمدة-2

علي بن حممد اجلرجاينلاإلشارات والتنبيهات-3

نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، لإلمام املفّسر برهان الدين احلسن بن ابراهيم البقاعي -4

ه، دار الكتاب اإلسالمي بالقاهرة،885ت

،1،ج2،1991السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، طالتقان يف علوم القرآن، جالل الدين ا–5

حممد أبو الفضل إبراهيم، : الربهان يف علم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، تح- 6

1، ج1957القاهرة، 

، ازم القرطاجينحلج البلغاء وسراج األدباءها من-7

عبد القاهر اجلرجاين،اإلعجاز،دالئل-8
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الروض املريع يف صنعة البديع، ابن البناء املراكشي، حتقيق رضوان بن شقرون، دار النشر -9

،1985املغربية،الدار البيضاء 

.العدواين بديع القرآن ، البن اإلصبع-10

:المراجع
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.35:ص
.430:،ص6،ج1992، 1إنعام عكاوي، دار الكتب العلمية، ط.املعجم املفّصل يف علوم البالغة، د2
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القدیمالنقد التطبیقي المغربيمصنفات بیبلیوغرافیا 
جلول دواجي عبد القادر/د

جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف

.معاییر أدبیة النص األدبي في النقد المغربي القدیم: الملتقى الوطني حول
.جھود النقاد المغاربة ومظاھر التمیز: المحور الثالث بعنوان

من الكلمات غیر العربیة التي دخلت إلى ) Bibliography: باإلنجلیزیة(:رافیاغبیببلیومفھوم ال-أوال
وھي مركبة من اللغة الیونانیةمعربة في العصر الحدیث، وقد جاءت ھذه الكلمة أصال من اللغة العربیة
Graphiaبمعني كتابة، وكلمة Bibliosكتیب وھي صورة التصغیر للمصطلح Biblion: كلمتین ھما

تعني منذ ظھورھا رافیاغبلیویبینسخ أو یكتب، وقد كانت ىبمعنGrapheinوھي اسم الفعل المأخوذ من 
وظلت تحمل نفس المعني حتى تحول " نسخ الكتب"خالل العصر اإلغریقي وحتى القرن السابع عشر 

الكتابة عن "إلى " كتابة الكتب" أو" نسخ الكتب"مدلولھا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر من 
".الكتب

ولھذا فإن ) وصف(تعني رافیاغو) تابك(معناھا بلیویبإذن الببلیوجرافیا كلمة تتكون من مقطعین
).وصف الكتب(ابسط تعریف للكلمة ھو

كاسم المؤلف، عنوان الوعاء، الطبعة، بیانات النشر، عدد : والببلیوجرافیات ھي البیانات الببلیوجرافیة
.عن أوعیة المعلومات سواء أكانت نوعیة واحدة فقط أو عدة نوعیات معا… الصفحات

، ولم تلق الكلمات )كلمة ثبت(و)وراقة(بیة بدیلة لكلمة ببلیوجرافیا مثل كلمة وقد جرت محاوالت عر
.رافیا ھي المستخدمةغبلیویالبدیلة قبوال لدى المكتبین العرب فبقیت الكلمة ب

لكتب من ناحیة نسخ أو كتابة الكتب، وصف وتاریخ ا(بأنھا " ببلیوجرافیا"قاموس أكسفوردوقد عرف 
التألیف والطباعة والنشر وغیر ذلك، قائمة بالكتب الخاصة بمؤلف أو ناشر أو وطن أو فكرة معینة أو 

).موضوع معین
رافیة عن غامل أو غیر شامل بھ بیانات ببلیورافیة في العادة علي حصر شغتشتمل القائمة الببلیو

یات وغیر ذلك، وقد تقتصر امعیة أو الدورمصادر المعلومات المستقلة مثل الكتب أو الرسائل الج
، وھي أنواع مصادر المعلوماتكثر من رافیة علي نوع واحد مثل الكتب وقد تغطي نوعین أو أغالببلیو

قائمة مرتبة وفقا لنظام ما بالمصادر الخاصة بموضوع معین أو شخص معین أو تلك الصادرة في فترة 
.1زمنیة معینة أو في مكان محدد

وتحلیلبشرحتعنىالتيالدراساتعلىیصطلح: النقد التطبیقي في النقد المغربي القدیم- ثانیا
عدمھا،منالمواجھةعلىالنقدیةالنظریاتقدرةمباشرة تختبرومعالجتھا معالجةاألدبیة،النصوص

علىملیعوالتصوراتالمفاھیموتحدیدالتأصیلإلىیھدفالتنظیر الذيبعكسوھوالتطبیقي،بالنقد
التنظیرمرحلةیعطيأنشأنھمنإذاألھمیةغایةفيولكنّھتالیةوھو مرحلةالنظري،المفھوماختبار

2.صالحیتھاعدمویثبتیقّوضھاأوالحیاة واالستمراریة،تسبقھالتي

الملكعبد قالمناھجھ،منوتمّكنواإلجرائیةالمعرفیةالنقدأدواتامتلكناقدكلّ ھدفوممارستھ
حیثالبحث العلمي،منالثمراتواستخالصالنتائج،استثمارمجالفيعنھغنىالالتطبیق«:مرتاض
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ویرتقياإلنسانیفید منھانتائجشكلفياالفتراضات العائمة،وتتبلورالمجردة،النظریاتتتجّسدبفضلھ
»3حیاتھفيبھا

الموازنة بین(كتاب:أشھرھاعصركلّ بصماتحملتعدیدةكتبفيالقدامىالنقادمارسھوقد
.وغیرھا)وخصومھالمتنبيبینالوساطة(و،)الطائیین

النقدیة التطبیقیةالمعالجةبینلھممارستھمتراوحتفقدالقدامىالعربيالمغربلنقادبالنسبةوأّما
)الضرورة للشاعر فيیجوزماكتابالشعرضرائر(ورشیق،البن)القراضة(كتابفيكماالمباشرة،

مسائل(و،)العمدة(في جاءكماعّدةنقدیةقضایاضمنمبثوثاالتطبیقجعلوبینالقیرواني،للقزاز
بسام،البن)الذخیرة(القیرواني، وللحصري)األلبابوثمراآلدابزھر(وشرف،البن)االنتقاد

.الكالعيالغفورعبدالبن)الكالمصنعةإحكام(و
.مصنفات النقد التطبیقي في المغرب- ثالثا

كتاب ابن عبد ربھ الذي خلد ذكره في الدنیا، ألفھ في وقت :العقد الفرید البن عبد ربھ األندلسي-1
وقد جرت العادة أن یقال عند ذكره أن الكتاب لما وقع إلى الصاحب . كانت فیھ قرطبة في أوج ازدھارھا

إال أن منھجھ في تقسیم الكتاب وتنسیقھ حبب إلیھ عشاق األدب . ت إلیناھذه بضاعتنا رد: ابن عباد قال
فتداولوه، وراج في الشرق كما یقول محمد كرد علي على مر العصور، وإن كان قد تسوقھ من بضائع 

نعت ) الفرید(وأن صفة ) العقد(وال خالف في أن اسم الكتاب الذي سماه بھ مؤلفھ ھو . المشرق وأسواقھ
المستطرف من كل (في وقت متأخر، ولعل أول من نعتھ بالفرید ھو األبشیھي صاحب كتاب لحق الكتاب

وقال ابن ) وھو من الكتب الممتعة، حوى كل شيء: (ھـ قال ابن خلكان852المتوفى سنة ) فن مستظرف
ھـ وابن منظور 570واختصره أبو إسحق الوادیاشي المتوفى سنة ) یدل من كالمھ على تشیع فیھ: (كثیر

ألفُت ھذا الكتاب وتخیرت : (وقد أبان مؤلف العقد عن منھجھ في تألیف الكتاب بقولھ. صاحب لسان العرب
نوادر جواھره من متخیر جواھر اآلداب ومحصول جوامع البیان وسمیتھ بالعقد لما فیھ من مختلف 

منھا جزآن، فتلك جواھر الكالم مع دقة السلك وحسن النظام وجزأتھ على خمسة وعشرین كتاباً، كل كتاب
.) خمسون جزءاً قد انفرد كل كتاب منھا باسم جوھرة من جواھر العقد، فأولھا كتاب اللؤلؤة في السلطان

: قال الدكتور السعید الورقي) م1875ھـ 1292(وقد طبع الكتاب مرات كثیرة، كان أولھا طبعة بوالق 
مغرب لم تكن معروفة من قبل، األمر الذي وقد تم حدیثاً اكتشاف عدد من مخطوطات العقد في مكتبات ال"

في مصادر : یجعل من المفید إعادة تحقیق الكتاب في ضوء ما تتضمنھ ھذه المخطوطات من جدید المرجع
المجلد (وانظر ما كتبھ حازم عبد هللا في مجلة آداب الرافدین 56السعید الورقي، ص. ، د"التراث العربي

. 4المشرق واألندلسالعقد الفرید بین: بعنوان) 351ص7
ھو:5القیروانيالحصريتمیمبنإبراھیمبنعليبنإسحاقألبياأللبابوثمراآلدابزھر-2

القیرواني،بالحصريالمعروفاألنصاريتمیمبنإبراھیمبنعليبنإبراھیمالحصريإسحاقأبو
،)الذخیرة(فيبسامابنعلیھوأثنىالقیروان،وعلماءأدباءأبرزبأنھاألنموذج-فيرشیقابنوصفھ

فيالجواھرجمع(منھاأدبیةكتبمجموعةإلىشعر إضافةدیوانلھ،)األعیانوفیات(فيخلكانوابن
األغاني طیبات(و،)الھوى المكنونسرفيالمصون(و،)الظرفونورالطرفنور(و،)والنوادرالملح

توفيأنھومن المرجحھـ،453ھـ و450ھـ و413سنواتبینوفاتھسنةفياختلف،)القیانومطربات
.كتابھفينفسھالحصريتصریحاتمنیتبیّنكما)ھـ222453 (سنة

بالمغرب النقدكتبأبرزمن)ھـ222ت(للحصري)األلبابوثمراآلدابزھر(كتابیعتبر
أدبیةمن ماّدةأظھرهلماثانیةجھةمنالكتابوقیمةجھة،منعصرهفيمؤلفھنظرا لقیمةقدیماالعربي
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قطعةفیھكتاب اخترتفھذا«:كتابھمحتوىملّخصاالحصريیقول،6بحتأدبيبذوقفیھاتحّكمغزیرة
علىبفحواهواستدلّ لفظھ ومعناه،حسنمّماوالفقر،والفصولوالخبر،الشعرفيالبالغات،منكاملة

7.ومعانیھألفاظھمنكان فیھماجمیعكانبلسوقیّا،ساقطاوالحوشیّا،شاردایكنولممغزاه، «
بسام الذيابنأمثالومؤرخیننقادبشھادةالقیروان،أنجبتھمالذینوالنقدالثقافةأقطابأحدومؤلفھ

یصفوقال،8"اللسان العربيودیوانالجلّي،الخبرونكتةالندى،صدرھذاإسحاقأبوكان: " عنھقال
دونالعصرأھلبكالمأرضھ وسمائھ،حمىیحبوومرجأجزائھ وأنحائھ،أكثرشغلأنّھلوال«: كتابھ
»الحسدبصیرتھوأعمىاألمد،ضاق عنھمنإالذلكینازعھالاألدب،كتابلكانالعرب،كالم 9

القیروان،شبّان ولزمھوالعروض،النحوفيونظر«:العلمفيتشّعبھواصفاقالالذيرشیقوابن
ووصلتوشرف لدیھم،عندھمفرأسقلوبھم،فيیقربممااألشعاروصنعةاألخبارتألیففيوأخذ

»10وغیرھاصقلیةتألیفاتھ
عنفي البحثصعوبةیجدقارئھیجعلماوالتبویب،الترتیبعدمعلیھغلبفقدالكتابمنھجأما

فيممیزةطریقةنفسھ أمامالباحثیجدإذخاصة،عناوینضمنأومستقلةوجودھالعدمالنقدیةالقضایا
تاریخوبعضالشعر والشعراء والسیروأخباروالنقداألدبموضوعاتبینالتنقلعلیھتفرضالتألیف
باعتبارات حافلغیرواحدفي موضعالنثريكماالشعريبالنصیستشھدفصاحبھالعربیة،القبائل
11.المتقدمقبلالمتأخربذكرالشاعرطبقةوالالمذھبوالالزمان

من كالمجردتھ،مابطرفوألحقتأوردتھ،مابذیلعلقتقد: "وجدهماذكربتعمدهمصرحاقال
الطیبین الطاھرین،األخیارآلھوعلىوسلمعلیھهللاصلىالعالمین،ربورسولواآلخرین،األولینسید

12"السبقوأخذھم بقصبالخلق،علىلتقدمھمكالم،كلأمامقدمتھاالراشدین،الخلفاءكالممنقطعة

الصحابة الخلفاءبأقوال)وسلمعلیھهللاصلى(الرسولعنأثرمافیھاالتقىساحةكتابھعموما،
لھلماصدر اإلسالمتاریخأحداثوأبرزوالشعراء والنقاد،والبالغییناألدباءبأقوال،)عنھمهللارضي(

.العربيوالشعراإلسالمیةاألمةتاریخفيخصوصیةمن
النظري، بحیثعلىالشاھدوإقامةالتمثیلعلىعالیةقدرةقّدمفصاحبھالتطبیقي،الجانبومن

.للقارئخدمةالمالئمبالمثالیناقشھالذيوالمفھومالقولیلحق
الجزیرة كتاٌب ألفھ لذخیرة في محاسن أھل ا:الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة البن بسام األندلسي-3

ام، التغلبي، الشنتریني  من أعالم الُكتَّاب والنقاد ). م1147-1067ھـ، 542-460(أبوالحسن علي بن بسَّ
ولد بجزیرة شنترین، وإلیھا نسب، في أسرة میسورة . األندلسیین في القرنین الخامس والسادس الھجریین

أظھر ابن بسام قدًرا من الموھبة األدبیة منذ . رالحال، عنیت بتربیتھ وتعلیمھ وإعداده لمستقبل زاھ
.الصغر، وبدأ یكتب الشعر والنثر فلفت األنظار إلیھ

وقد اكتسب الكتاب شھرة جعلت ابن بسام والكتاب فرسي . و كتاب الذخیرة أھم آثار ابن بسام األدبیة
.رھان؛ یُكتفى بذكر الذخیرة أو ابن بسام لیدل أحدھما على اآلخر

توفر ابن بسام على كتابھ الذخیرة وسعى لجمع مادتھ، التي تقدم تراجم للشعراء واألدباء لعصر 
الطوائف، وأوائل عصر المرابطین، كما تقدم طائفة من األخبار السیاسیة واالجتماعیة عن أمراء األندلس 

. وحكامھا
قسم -2.الیھا من وسط األندلسقسم یتحدث عن قرطبة وما یو-1: ینقسم كتاب الذخیرة إلى أقسام أربعة

قسم -4. قسم عن بلنسیة وما یصاقبھا من شرقي األندلس-3. عن إشبیلیا وما یجاورھا من غربي األندلس
.یتحدث عن األدباء والشعراء والعلماء الذین وفدوا على األندلس من المشرق أو من شمالي إفریقیا



4

ذ لم یكتف بالنماذج الشعریة أو النثریة، بل كان یعمد والبن بسام في ھذا الكتاب نظرات نقدیة فاحصة؛ إ
ومن العماد . إلى شيء من التحلیل والتقویم، وھو بذلك أدق حًسا في النقد من الثعالبي في یتیمة الدھر

.األصبھاني في خریدة القصر
صیة یُعد كتاب الذخیرة من المؤلفات التي أظھرت النزعة األندلسیة، وحاولت أن تجعل لألندلس شخ

أدبیة وفكریة ممیزة، ومن ثَم فھو یختلف في منھج تألیفھ عن العقد الفرید البن عبدربھ؛ الذي استمد مادتھ 
. فابن بسام كان یعیب على أھل األندلس تقلیدھم ألھل المشرق، وإھمالھم ما یتصل بأندلسھم. من المشرق

أن أھل ھذا األفق أبوا إالّ متابعة أھل إالّ ¸وقال في ذلك عبارتھ المشھورة ناعیًا على أھل األندلس ذلك 
المشرق، یرجعون إلى أخبارھم المعتادة، رجوع الحدیث إلى قتادة، حتى لو نعق بتلك اآلفاق غراب، أو 

·طّن بأقصى الشام ذباب، لجثوا على ھذا صنًما وتلوا ذلك كتابًا محكًما
شاعًرا وكاتبًا، محاوالً 90ر أكثر من قدَّم كتاب الذخیرة صورة طیبة لوجوه األدب األندلسي؛ حیث ذك

.من خالل نماذجھم، أن یثبت تفوق األندلس وأصالة أھلھ مقارنة بالمشرق
ولواله لظل الكثیر . توفي ابن بسام، بعد أن قدم سْفًرا أصیالً وجھود سنین مضنیة في المعرفة والبحث

.من روائع األدب األندلسي محجوبًا عن الباحثین والدارسین
:13القیروانيشرفالبناالنتقادسائلم-4

بینألنھ مزیجاألدب،وجمالالعلمروعةبینتجمعالتيوالقلیلةالفریدةالنقدكتبمنالكتابھذا
ھذامنفقط وصلیسیراجزءاأنعلماالمقامات،فنأسلوبعلىلقیامھاألدبیةوالمغامرةالدرس

.)البدائھبدائع(فياألزديظافرابننقلھوقدالمؤلف،
فقد نشرالنقاد،بینخالفموضعاألمروھذا،)الكالمأعالم(وھوآخربعنوانمرتبطوالكتاب

الخانجيونشرت مكتبة،)االنتقادرسائل(بعنوانكتاباالمقتبسمجلةفيتونسفيالوھابعبدحسني
طلعتبمكتبةمحفوظةمخطوطةنسخة عنم1926/ھـ1344سنة )الكالمأعالم(بعنوانكتابابالقاھرة

الماھرالبارعاإلمامتألیفواالنتقاد،بلطف الفھماالنتقادمسائلكتاب«علیھاكتبالمصریةالكتببدار
أعالموھماسالمانبنالسكنبنالصلتأبي الریانلسانعلىالقیروانيشرفبنمحمدهللاعبیدأبي

أعالم(غیر )االنتقادمسائل(أنّ رغم،14»وكرمھالجنان بمنھغرفوأنزلھماتعالىهللارحمھماالكالم
15.استنتج ذلك كثیر من الدارسینكما)الكالم

لكتاب واحدالعنوانینبفكرة إنالقائلالرحمنعبدمنصورالكتابعنوانإشكالیةفيخاضومّمن
المشتھرالزمان الھمذانيلبدیعمجاراةمقامةشكلفيویجرياألدبي،النقدوھوواحد،موضوعفيأي

بأعالمموسوماكتابالھشرف قال إنابنذكرحینبسامابنأنّ ھواالعتقادھذاإلىدعاهوماالفن،بھذا
والشعراألدباءعنأخبرواحدة منھاوفيالھمذانيالزمانبدیعبھاعارضمقاماتوھوالكالم

.16والشعراء
)الكالمأعالم(مؤلف أنّھذكراألندلسإلىوافدكأدیبشرفابنعنتحدثحینمابسامابنإنّ 

أجعلولم«فیھشرف جاءالبنمقطعاوأورد،17بإشبیلیة)األفكارأبكار(قلبتالكتابتسمیةأنوذكر
مننوعمائةیشتمل على،»األفكارأبكار«بـالملقّبالكتابفصنّفتعلیھ،معینيناظريسوى

لممنإلىنسجھایَحِكھَا، وأضفتلممنإلىعزوتھامّماوطوال،قصاروحكایاتوأمثال،مواعظ
عنرویتھاروایةكلّھذلكفيللمثل، لیسالّضدّ بمقابلةوحّسنتوالھزل،الجدّ بلمحطّرزتقدیُحْكَ◌ھا،

عارضالتيمقاماتھإحدىھذهأنبسامذكر ابنكما،»18بعیدوالقریبعنبھاحّدثتوالجدید،أوقدیم
.19البدیعبھا
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،)كلیلة ودمنة(ككتابسابقةقصصیةبنماذجتأثّرهثمرةھوصاحبھوصفھكماالكتابوموضوع
بنعیسىلسانالھمذاني علىالزمانبدیعومقاماتھارون،بنسھلوضعمن)والثعلبالنمركتاب(و

.21مقاصدذاتأخبارالھاووضعاختلقھاأحادیثفھو،20ھشام
مناصرة مذھبأومبدع،إلىمیلأوتعصبدونالنصوصبقراءةمرتبطةبمسألةالرجلتفّرد

قراءةمن الداخلوقراءتھاالعربيالشعرنماذجأشھربانتقاءقامألنھنوعیةقیمةلكتابھفحققآخر،دون
.والتعصبالغیرآراءتحكیمسببھانقدیة،أخطاءعنلھكشفت

النقادسیطرت علىالتيأبیاتھفيسلمىأبيبنزھیرخطأإعالنھاعلىأصرّ التياألخطاءومن
بالفضائلمن إشادةحوتھلماالمدح،غرضفيتجاوزھایحلّ المرجعیةكثیرینعندوعّدتأزمنة،

:قولھھيزھیروقصیدة،22المادحةالقصیدةلمنھجوتخطیط
سائِلھأَْنتَ الِذيتْعِطیھِ َكأَنَّكمتَھَلِّال       ِجْئتَھَماإَِذاتَراه
أبيعلي بنبھایمدحأبیاتومنھشعر،صاحبالموھوبینالنقادمنكونھإلىإضافةشرفوابن

َواْلمقَلَواْألَْفَواهِ اْلَمَساِمعِ ِمْلءَ تَِجْد    إِلَْیھِ َواْنظرْ بِھِ َواْنِطقْ َعْنھَسلْ :23الرجال
:القیروانعلىفیھیتحّسروشعر

اْلقََصائِر؟اللَّیَالِيفِیھَاأَعائَِدةٌ موِطنِي    اْلقَْیَرَوانِشْعرَ لَْیتَ فَیَا
َواْلبََواِكرروحھَاأراِجَعةٌ َوبْكَرتِي   بِاْلقَْیَرَوانِ َرْوَحِ◌تيَویَا

24َسَوافِرالّسرورِ أَیّاَمِ َوأَْوجھطَْلقَة      فِیكِ منَاأَیَّاتَكنْ لَمْ َكأَنْ 

التمیميجعفربنمحمدهللاعبدألبيالضرورةفيللشاعریجوزماكتابالشعرضرائر-5
ت(المبّرد فیھألّفلغويموضوعوھوالشعریةالضروراتھوالكتابموضوع:25القیروانيالقزاز
سیبویھكتابفیھشرحكتابا)ھـ386ت(السیرافيسعیدوأبو،)الشعرضرورة(كتابا بعنوان ) ھـ286

ت(النحوياللغويفارسوابن،)الشاعرضرورة(كتاب)ھـ392ت(جنيوابن،)ضرورات الشعر(
كتاب )ھـ663ت(النحوياإلشبیليعصفوروابن،)الشعرفيالخطإذم(بعنوانرسالة) ھـ395

إضافة،)الضرائرلفرائد البصائرموارد(كتاب)ھـ138ت(حسینبنسلیمومحمد،)ضرائر الشعر(
26.بحوثھافيالموضوععنتحدثتأخرىإلى كتب

شرحھ)الناثردونللشاعریسوغوماالضرائر(أسماه كتابااآللوسيشكريمحمودفیھكتبكما
یتقبّلالأنھللناثر غیریجوزالمالھیجوزالشاعرأنّ فكرةمعتوافقعلىویظھراألثري،بھجةمحمد
شكالمنھاشيءللمولد إحداثیسوغالالضرائر سماعیة«ألنّ جوازاتمنالمولدوناستحدثھمامنھا

غیریسلكأنالمولدینمنلیس ألحداألحكام،جمیعفيالقدوةوخطابھمكالم،كلإمامالعربكالمأن
اضطرواماغیرإلىیضطرأنمساغ ألحدفالعرفوه أسلوبغیرأسلوبایبتدعأنوالسلكوه،مسلك
»علیھمضواأصلفيیخالفھمأوإلیھ، 27

علىكتبكما)في الضرورةللشاعریجوزماأوالشعرضرائر(بعنوان نشرالقزاز فقدكتابأما
المعافريهللاعبدبنالرحمنالقیرواني عبدالشاعربخطّ نسخةعنالمنقولةالنسخةمناألولىالصفحة

ما(بعنوان والصفديخلكانابنوقد ذكرهھدارة،مصطفىومحمدسالمزغلولمحمدوحقّقھالمطرز،
28)الشعرضرائر(باسم )كشف الظنون(فيخلیفةوحاجي،)الضرورةفيللشاعریجوز

متطلبات الشعربسببللشعراءوإجازتھاالضروراتمنصاحبھموقفیتبیّنالكتابفاتحةومن
فيواالتساعالزیادة والنقصان،منالضرورةعندللشاعریجوزماهللاشاءإنفیھأذكركتابھذا«قائال
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منیمرماوتبینالحجج،بذلك منیتصلوماواإلبدال،والقلب،والتأخیر،التقدیم،منالمعاني،سائر
»29.نظائرهعلىوأقیسھأصولھ،إلىفأردهمعانیھ

یدهحّجة فيلیكونالشاعرعلىواجباالشعریةبالضرورات العلمالناقدھذاجعلقبولھافيوإمعانا
والجھلھیسع الشاعرالالعلممنبابوھو: "الشأنھذافيقالالعلم،منبلغوامھماالطاعنینبھیواجھ

أوبیت،وزنأوقافیة،من استقامةإلیھیضطرمماشعرهفيیقعلماحّجةلھلیكونمعرفتھعنیستغني
منلشاعربیتبھمرّ إذاالكتب،نفسھ بدراسةوأخذاألدب،یطلبممنكثیراأنّ وذلكإعراب،إصالح

منحفظعماحركةتغییرأونقصان،أوزیادةأو تأخیر، أوتقدیمفیھنظرائھ،منلطالبأوعصره،أھل
30"تخطئتھعلىواإلجماععلیھ،والطعنالتشنیع علیھفيأخذالكتبفيلھالمؤلفةاألصول

جھلھ ببعضھا،منھمااألول:عاملینفيموجزةوھيالشعر،جوازاتعلىالتحاملأسبابذكرثم
.الوھم:وثانیھما

على مقابلةمنھامرفوضھوماوردّ الضروراتمنیجوزلماوشرحھدرسھفيالناقداعتمدوقد
العربعندوما شاعاللغوياالستعمالمنیجوزفیمااللغویینآراءسبقھ، معتمدا علىبماالمتأخرالشعر

.عیباتعدّ الالجوازات التيمننوععلىعملھقاصرااإلسالمیة،العصورإلىالجاھليالعصرمنذ
اللزوم كماعندإالالمفھوماتتقدیمأوالمصطلحاتبشرحاھتمامھعدمعلیھفیالحظمنھجھأّما

واإلقواء، واإلیطاء،اإلكفاء،منلكلّ مختصرةتعریفاتقّدمإذالقافیة،عیوبعنحدیثھأثناءفعل
31.والسنادواإلجازة،

عیوب القافیة،عنحدیثھفيفعلكماجوازهیقررأندونالعیببذكرأحیانااكتفاؤهیالحظكما
32:في قولھكماللنابغةمنھاذكرهفیماذلكعنعبّروقدفیھا،مخرجاللشاعریجدالألنھوربما

َضّرارا ألْقَوامِ لِْلَجْھلِ بْؤسَ یَاأْسد    بَنِيَخالوا:َعاِمربَنوقَالَتْ 
ْظالمَوالنورٌ النورطَالَِعةٌ     ال َوالشَّْمسَكَواِكبھتَْبدو33:نفسھاالقصیدةفيقولھثم إِْظالمُ اْإلِ

دِ َوَغْیرذا زادَعْجالنٌ أَو مْغتَِديرائحٌ َمیَّةَ آلِ أَِمنْ :أخرىفيوقولھ مَزوَّ
األسوُد◌ٌ اْلغرابَخبََّرنَاَوبَِذاكَ غداِرْحلَتَنَاأَنَّ اْلبََواِرحَزَعمَ :قولھوفیھا
جاءإنماھذا، ألنھمولّدایكونلمنیجوزوال،)اإلكفاءیقصد(العیوبأقبحمنوھذا« :بقولھأمثلتھوختم

لھغنيالنابغةأنأال نرىبھ،یشعروالطبعھیجاوزوانھبھ،المعرفةوقلةالغلطعلىالعربشعرفي
.»34عنھورجعلھفطنوالرفعبالخفضالصوتاختالفسمعفلّمابھ،

بھاالعلمصارأنبعدخاصةالقوافيبابفيالخطأللشاعریجیزالمن خالل أقوالھوالقزاز
.یغتفرالالشاعرمنجھلفیھاوالوقوعمعروفا،مضبوطا

في إجازتھاالكوفةمدرسةإلىاحتكامھذلكمنالجواز،تؤیّدالتيالمدرسةإلىیركنمنھجھوفي
35:الشاعرقولفيكما)كلتاإفراد(

بزائَِدهَمقرونَةٌ ِكْلتَاھَماَواِحَده         سالمىِرْجلَْیھَاِكْلتَ فِي
36:الشاعرقولفيكما)بعد(و)قبل(تنوینبجوازقولھمفيالبصریینوالى

َخْمرالََذةَعلَىَشِربوا بَْعدٌ فََماتَنوفَة    أَْزدَ االزدقَتَْلنَاونَْحن
مادتھ العلمیة،علیھابنىالتيالمصادرمنعددالفكريالتحّرروعلىالجھدھذاكلّ علىأعانھوقد

،)ھـ417ت(والفراء ،)ھـ420ت(والمبرد،)ھـ271ت(اآلمدي:ومنھماللغةعلماءأشھروآراء
یلجأمشروعا،باعتبارھا حقّا«جوازاتمنأباحومالتبریراتھالمصداقیةشكّ دونأضافتاألسماءفھذه
37»عن االنطالقاإلبداعیةتجربتھتعوقالتياللغویةالقواعدحّدةمنلیكسرالشاعرإلیھ
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تمییز الخطأعلىوالقادرةالشعربدقائقالبصیرةالفذةالقزازشخصیةالضرائركتابعكسوقد
النصعلىیصدر الحكمفھوعلم،منعلیھجبللماظلم،أوتعّسفغیرمنالشعراءأقوالفيغیرهمن
.38قرائھقبلمنمحطّ إعجابجعلھماوالنحویة،اللغویةالمقاییسعلىاطّالعھسعةرغمحریةبكلّ 

-یخّصصلموانومنھاأخرىنقدیةكتبفيمعارضةمنیسلملمالجوازاتإباحةأنّ غیر
جواز-عدمأعلنحیث،)الشعرفيالرخصباب(في)العمدة(رشیقابنكتابالدرسلھذابالكامل

»39الضرورةفيخیرال«قائالعجزدلیلألنّھاأنواعھابكلّ الضرورات
:)العمدة(وكتابھ رشیق المسیلي الجزائريابن -6

،أبوعلي الحسن بن رشیق القیرواني األزدي، شاعر وأدیب وناقد شھیر وأحد البلغاء األفاضلھو 
وكان أبوه مملوك رومي لرجل من األْزد، وكانت صنعة أبیھ في ،ھـ390سنة ) المحمدیة(ولد بالمسیلة

فعلّمھ أبوه صنعتھ، وقرأ األدب بالمسیلة، وقال الشعر قبل أن یبلغ الُحلُم، ولكن قریحتھ ،بلده الصیاغة
، وعمره 40ھـ406فرحل إلى القیروان سنة . الوقّادة لم تجد بالمسیلة مجاالً؛ فاشتاق إلى لقاء أھل األدب

محمد بن جعفر القّزاز عبد هللاوتتلمذ فیھا عند مشاھیر العلماء من أمثال أبي،آنذاك ستَّ عشرة سنة
المعّز بن «واشتھر في القیروان، ومدح صاحبھا ،41محمد عبد الكریم بن إبراھیم النّھشليالقَیرواني، وأبي

فلّما عرف ابن بادیس مكانتھ من األدب وقول الشعر، قّربھ، فلزم دیوانھ وأخذ الصلة ، »بادیس بن منصور
.منھ

، وأبوالنھشليالكریمهللا، وعبدعبدبنطاھرالشیخ:رشیقابنعنھمأخذالذینالشیوخأبرزومن
بنالعزیزعبدهللاعبدوأبوالقیرواني،الحصريإسحاقالقزاز، وأبوجعفربنمحمدالتمیميهللاعبد
.الخ......الرجالأبيبنعليالحسنأبوالضریر، والخنشيسھلأبي

مناقضات ومھاجاة؛ وذلك ألنھما كانا شاعري ابن وكان بینھ وبین ابن شرف القیرواني الشاعر 
. فوقعت المنافسة بینھما، وتخارجا في الھجاء. بادیس، واتصال بخدمتھ في وقت واحد

القیروان، وقتل أھلھا،تجموولم یزل ابن رشیق على ما ھو علیھ من التألیف والتصنیف إلى أن ھ
یمكنھ الُمقام فّر ابن رشیق إلى ساحل البحر الغربي، ولكن لموقتھا. أموالھاوانتھبت،دورھاوخّربت

فلم یزل عنده إلى أن . إحدى مدنھا، فأكرمھ أمیرھا» مازر«فعبر البحر إلى جزیرة ِصقِلّیّة، ونزل بـ. ھناك
.42ھـ463ھـ ــ في أشھر األقوال ــ ، وقیل سنة 456مات بمازر سنة 

، بحث فیھ "قراضة الذھب في صناعة األدب"، "ونقدهالعمدة في صناعة الشعر":ومن تصانیفھ
أنموذج "عن سرقات المتقدمین والمتأخرین من الشعراء؛ الشذوذ في اللغة، جمع فیھ شواّذ كل باب؛

، كتب فیھ ما عثر علیھ من تراجم أدباء القیروان؛ دیوان شعره؛ میزان "الزمان في شعراء القیروان
؛ رسالة »الرسالة المنقوضة«؛ »ساجور الكلب«أیام الملوك؛ رسالة العمل في تاریخ الدول، عّدد فیھ

.43، وغیر ذلك من المصنفات والرسائل»رفع اإلشكال ودفع المحال«
فھو . من یطلع على الكتاب، یعترف بفضل مؤلفھ وسعة علمھ، ویجد كتابھ غنیاً باألفكار واآلراءو

بذلك، بل ینقدھا ویأتي برأیھ الذي ینبعث من قریحة وإن كان یتقید بآراء القدماء ونقلھا، ولكن لم یكتف
، ومن الذین نوھوا بأمیة فھو صاحب آراء یرجع إلیھ الفضل في اكتشافھا وبیانھا. نفسھ ونتیجة خاطره

ھو الكتاب الذي انفرد بھذه الصناعة «: حیث یقولخلدون في مقدمتھابنالكتاب ومیزتھ بالفرادة والتمیز 
.44»یكتب فیھا أحد قبلھ وال بعده مثلھوإعطاِء حقھا، ولم 
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ھو أجّل كتبھ وأكبرھا، واشتمل من ھذا النوع على ما «: "أنباه الرواة"ویقول القفطي صاحب كتاب 
وأحَسَن فیھ غایة اإلحسان، وُذكر ھذا الكتاب بحضرة القاضي األجّل ،لم یشتمل علیھ تصنیف من نوعھ

.45»ھو تاج الكتب المصنفة في ھذا النوع: لالرحیم بن علي البیسانّي، فقاالفاضل عبد
قیمة العمدة في تاریخ البالغة ترجع إلى دقة جمعھ لآلراء المتقابلة في «كما یعتقد شوقي ضیف أن 

.46»فنونھا المختلفة
تدور مباحث كتاب العمدة حول النقد والبالغة، ولھ في ذلك الباع «: الرؤوف مخلوفویقول عبد

.47»یُطاَولالذي ال 
:من الفكر النقدیة التي تحدث عنھا ابن رشیق في عمدتھ نذكر على سبیل المثال ال الحصر ما یليو

وقد " باب في اللفظ والمعنى"ھتم ابن رشیق بالقضیة وخصص لھا بابا سماه ا:اللفظ والمعنىقضیة
من منھم : ھبثم للناس فیما بعد آراء ومذا: "عرض فیھ لجملة من اآلراء المختلفة تخص الموضوع قائال

على اللفظ فیطلب صحتھ، وال یبالي من یؤثر المعنىعلى المعنى فیجعلھ غایتھ ووكده، ومنھم یؤثر اللفظ
ھؤالء : كابن الرومي، وأبي الطیب، ومن شاكلھما: حیث وقع من ھجنة اللفظ وقبحھ وخشونتھ

."المطبوعون
میلھیخفيأنیستطعلمأنھغیروالمعنى،اللفظقضیةفيمعتدالموقفایقفأنحاولرشیقابنإن

وصحةالسبكوحسناأللفاظجودةعلىالعملإلىیمیلونالناسأكثربأنحین صرحاأللفاظتفضیلإلى
.والحاذقالجاھلفیھایستويالناسطباعفيموجودةفھيالمعانيالتألیف أما

األصلھوفالمطبوعومصنوع،مطبوع الشعرومن: "رشیقابنیقول: والصنعةالطبعقضیة
المولدین،أشعارتكلفمتكلفافلیسھذا االسم،علیھوقعوإنوالمصنوعالمداروعلیھأوال،وضعالذي
فاستحسنوهعفوا،القومبطباعلكنتعمل،والقصدمن غیرصنعةسموهالذيالنوعھذافیھوقعلكن

التنقیحوجھعلىالحولیاتزھیرصنعحتىغیره،علىاختیارهوجھأن عرفوابعدالمیل،بعإلیھومالوا
أو ساعةفيعملھامنفرغقدیكونأنبعدالتعقبمنخوفافیھانظرهیكررثمیصنع القصیدة،:والتثقیب

أوبأن تجنسشعرھاأعطاففيتنظرالوالعربلذلك،عملھفتباطلنشاطھأوقاترصدوربمالیلة،
الكالمفصاحةفيولكن نظرھاالمحدثون،یفعلكمالمعنى،معنىأوللفظة،لفظةفتتركتقابل،أوتطابق

بعضھالكالموتالحمعقد القوافي،وإحكامالشعر،بنیةوإتقانوإبرازه،المعنىوبسطوجزالتھ،
48."ببعض

منسابقیھحیث نھل من علم" والمحدثینالقدماء"فيبابارشیقابنعقد:والجدیدالقدیمقضیة
النھشلي، الكریموعبدوكیعوابنقتیبةوابنواألصمعيالعالءبنعمروكأبيواللغویین والنقاد؛الرواد
وجودالقضیة بتأكیدھذهفيبحثھیفتتح)العمدة(وفي النحوي،أحمدبنجعفرالفضلأبيالقاضيوشیخھ

منقدیمكل: "الزمن، یقولعجلة فيبعضھمویخلفونیتعاقبونأناسھناكدامماوالحدیث،القدیم
.49قبلھكانمنإلىباإلضافةزمانھفيمحدثفھوالشعراء،

فيوسبب ذلك حاجتھمالمولد،المحدثأوالجدیدعلىللقدیممتعصبونواللغویینالرواةأنیرىوھو
.50المولدونبھیأتيبماثقتھموقلةاللغويالشاھدإلىالشعر

السرقاتأنواععنالعمدة(في منجزه النقدي رشیقابنتحدثوقد: األدبیةالسرقاتقضیة
صرف:االستلحاقأونفسھ واالجتالبإلىبھأعجببیتاالشاعرصرف:االصطراف: منھاوألقابھا،
ھذایصدربدوالجملة،البیتادعاؤهفھو:االنتحالأما.التمثُّلأوالمثلجھةعلىنفسھإلىالبیتالشاعر
شعرالشاعرأخذ:والغضباإلغارة. انتحاللھیقالوالادعاء،فھووإالیقول الشعر،شاعرمناالدعاء
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فیماالسرقة:النَّسخأواالھتدام.والھدیةالھبةسبیلعلىأخذه:االسترفادأوالمرافدة.وقسراغلبةً غیره
تضادُّ األخذ، ومنھخفاءمعاللفظدونالمعنیینتساوي:فھياإللمام،أووالمالحظةالنظرأما.البیتدون

غرض،إلىغرضمنونقلھالمعنىتحویل: النقلأوواالختالس.اآلخرعلىأحدھماداللةمعالمعنیین
ھو:والعكس.معناهدونولفظھالكالمبنیةأخذ:والموازنة.المدیحإلىمن النسیبیصرفكأن

فيوتواردھماالمعنىفيالشاعریناتفاق:والمواردة.ضدھالفظةكلمكانیجعلأنھإالالموازنة،
االجتذابأووالتلفیق،االلتقاطأما.اآلخرشعرأحدھماولم یسمحواحدعصرجمعھماوقداللفظ،

.51والتركیبالتلفیقوجھعلىأبیات غیرهمنالبیتالشاعرتألیففھو:والتركیب
في جزأین وفي كل جزء "في مجال النقد األدبي، البن رشیق نال شھرة واسعة) العمدة(إن كتاب 

عدة أبحاث قصیرة أطلق علیھا أبوابا بلغت في جملتھا مائة وستة أبواب، منھا أربعة وأربعون في الجزء 
)52("األول واثنان وستون في الجزء الثاني یجمع بینھما خط واحد ھو الحدیث عن الشعر

:العربأشعارنقدفيالذھبقراضة-7
الشاذلي وصفھاكماوكانتبالقاھرة،)م1926/ھـ1344(عامطبعرشیقابنكتبوھو أحد 

والمخطوطتانأحیانا،-التحریفوتصلیحوالتحقیقالضبطومندراسةكلّ منخالیةمحقِّقھابویحي
رشیقابنكتبھا.القاھرةالوطنیة ومخطوطةبالمكتبةباریسمخطوطةھماالكتابھذامنالمحفوظتان

.53علیھ مقدمتھاتدلّ كمااللواتيالقاسمبنعليالحسنأبيإلى
على حدّ )الشعريالخلق(والشعریةللصناعةونظرتھالنقدیةمؤلفھاتفكیرطریقةالرسالةوتعكس

الشعریة ووجوهالمعانيتتبّع«فھياألدبیة،السرقةفيبحثكونھاإلىوإضافة،54العصريالمصطلح
أوعلیھ وحّسنزدافبعدهجاءمنمنھفتناولھامخترعھا»اخترعھا«أنمنذالشعراءشعرفيالبدیع
»55.رشیقابنعصرإلىالجاھليالعصرمنبدایةكذلكفأخفقعنھقّصر

إلى-إضافةألنھاالمغاربة،النقادبینمنزلةرشیقابنزادتالتيالنقدیةاألعمالمنوالقراضة
الخلق واإلبداع،مقیاسخاللمنوتقویمھاالشعریةالنصوصبعضدراسة"وھواألساسيغرضھا
المقاییسعنالحدیث-منتخللم. 56"للمتأخرالزیادةأوالمساواةوفضیلةللمتقدم،السبقفضیلةوإحراز
ومبالغةوتجنیسوتمثیل ومطابقةوكنایةواستعارةتشبیھمنعصره،فياشتھرتالتيالبالغیة

.وغیرھاوتقسیم وعكسوحذفوالتفاتوإیجازوإردافوإشارةوتتبیعوتذییلواحتراس
لشعراء سجلّ وھو،)األنموذج(صاحبأیضارشیقابن:القیروانشعراءفيالزمانأنموذج-8

قالالذيمنھجھوھذاوأخبارھم،أشعارھممنشيءعلىوقعجالسھم أوأوعاصرھممّمن)القیروان(
لمأنّھباالختیارویقصد،57"االختیارجھةغیرعلىاألشعارمنبھما جئتكلّ : "نفسھالكتابفيعنھ

اختالفعلىشعراءھایذكرفھوقیروانیّا،الشاعریكونأنعدامانقديّ أساسعلى أيّ القصائدیفّضل
من عنھمسمعأوعرفھممنبذكرالقیروانفيالشعریةللحركةالتأریخھوھدفھألنّ مذاھبھم الشعریة

.الشعراء
مراجعة أحكامھبھا،اتصافھمظاھرومنأیضا،الزمتھالموضوعیةفإنّ مؤلفاتھ،باقيفيوكعادتھ

بینھماإذ كانتالتنوخي،حبیببنمحمدالشاعرمعلھحدثكماانتقاداتمنلھیوجھبماوالرضا
لحسنلمنافسھقنع بالحكمقولیھمافلما راجعرشیق،ابنحسابعلىالعلماءلھوقضىشعریةمنافسة
58.للغرضوإصابةموجزكالممنفیھوجدولمانظمھ،
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شعرا ونثراالشواھدكثرةھو) قراضة الذھب(و)العمدة (كتابیھفيرشیقابنمنھجیمیزماوأكثر
األشیاءوتجسیره علىالمتعلّم،تأنیسبذلكأریدفإنماباب،فيالشواھدمنكثّرتوكلّما«ذلك یعلّلقال

»59.واأللفاظالمعانيتلكوقبلواالفن،ذلكفيالناستصّرفكیفوألریھالرائقة،
ومكانة بینمیزةأعطاهماوھذاإلیھ،والمیّالینالنقديالتألیفعلىالمقتدرینمنرشیقابنإذن

.60القدیمالمغربي األدبي النقدمصادرمنمصدراكتابھوجعلوالمغاربة،القدامىالنقاد
:61األندلسيشھیدالبنوالزوابعالتوابع-9

النقدیة المسّماةشھیدابنقصةالمشّوقالتھكمياألدبيبطابعھاتطالعناالتيالنقدیةالكتبمن
بینجمعأدبي قصصيقالبفيمؤلفھاوبیناألدباءبینالصراعبشدةجّسدتوالتي،)والزوابعالتوابع(

الرسالةمضمونوھووبین النقدبالشعر،اإلنسانتمدّ التيالجنّ بفكرةالمرتبطةالقدیمةالشعبیةالحكایة
ضمنأدخلھاماللنقد،سبیالالمقاماتأسلوبمناتخذتطریفةقصصیةتجربةالرسالة، و62ومحتواھا

.63القصوفن)النقد(بینأيوالدرس،العلمبینتزاوجالتياالبتكارات
التي ذكرھا،بالحادثةلموضوعاتھومھّدتعلّمھ،كیفیةعلىالمؤلففیھتحّدثمدخلإلىمقسَّمةوھي

تعّسربمابن نمیرزھیرإلیھألقىحتىعلیھارتجّ أنھغیرمات،لھحبیبایرثيأنحاولبأنھتفیدوالتي
64.بجیّد الشعریرفدهأمامھوجدهإالقوالأومعنىكلّما احتاجصارومذاكقولھ،علیھ

أصحاب امرئالتقىحیثاألرواح،واديفزارإلیھم،شوقابھمبدأوقدالشعراء،لتوابعبفصلتبعھ
الكتّاب وأسماھملتوابعآخروفصلوالبحتري،تماموأبينواسوأبيالخطیمبنوقیسوطرفةالقیس

.حمامإسحاق بنوأبيالھمذانيالزمانوبدیعالكاتبالحمیدوعبدالجاحظمنھموخصّ الخطباء،
وطرق الشعراءسرقاتموضوعمعھمتباحثحیثالجّن،لنقّادتالهالذيالفصلخّصصثمّ 

فیھ نقدناقشالجن،حیوانوبینبینھداربحواررسالتھوختمالبعض،بعضھممواضیعمناستفادتھم
.شدیدةبسخریةوشیوخھالنحاة

الزمني الفارقحیثمن،)الغفران(المعريبرسالةعالقتھایخصّ فیماطویلحدیثوقعوقد
أن یكونیعدوالالموضوعحیثمنالعملینبینیجمعماأنّ رغم،65الموضوعتداخلوكذلكبینھما،

منأنداده ومنافسیھعلىالطعن«بقصدرسالتھشھیدابنفعملمختلف،الھدفألنّ بالفكرة،تأثرا
محاسنھإظھارنقّاده، ثمغمزاتعلىبالّردّ أدبھعنالمنافحةثموالقلم،السیاسةوأھلواألدباء،الوزراء
ھدمتوّخىأبا عامرألنّ : "والفكرةالمنھجفرقإلىإضافة،»66والمتأّخرینالمتقّدمینفيوفضائلھ
بأھلویتھّكمبعقیدة الغفران،یعبثأنشاءفقدالعالءأبووأّماونبوغھ،فضلھوبناءوحّساده،خصومھ
یفتھلموإنوالتّنكیل،بألوان العذابمشبعةوالنارالمحسوسة،بالملّذاتحافلةالجنةتصّورھمفيعصره
.اطّالعھوسعةبعلمھاإلدالل 67«

:القدامى والمحدثین أمثالالفحولواألدباءالنقادبینمحترمامكانالنفسھیقتنصأنكاتبھافغایة
وعبدنواس، والجاحظوأبيتمام، والمتنبي،وأبيوالبحتري،الخطیم،ابنوقیسوطرفة،القیس،امرئ
اإلجادةصفةتشترك فيأدبیةشخصیاتوھمالھمذاني،الزمانوبدیعالعمید،وابنالكاتب،الحمید

نّدالیكونوأھّلتھاللفظ،المعاني وجمیلببدیعشھیدابنأمّدتالتينفسھاالقوةوھيالجّن،بقوةالستعانتھم
فيالقوللھاكتملبینماواحد،أدبيفي لونأجادواھؤالءفأغلبتفّوق،ذاتھحدّ فيونثرا وھذاشعرالھم

68.الفنین

الدارسین اتفقوافإنبالفكرة،صاحبھاأمّدتالتيوالعواملتألیفھازمنحولالواقعالخالفورغم
فياألدبیةنقطة الدائرة"البستانيبطرسوصفھكمافھو،)قرطبة(فيومكانتھمؤلفھاأھمیةعلى
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واستحثاثوالكتّاب بمساجلتھ،الشعراءویتبارىصداقتھ،الوزراءویخطبقدره،األمراءیرفععصره،
.قریحتھ 69«

محمد بنأبویكونأنیرّجحوالذيمحمد،كأبيرسالتھفيذكرهمنومنھمخصومھكثرلذلك
الرسالة بطرسمحققاستنتجكمااألدبیة،بینھما المنافسةالخصومةأسبابتكونوقدصدیقھ،حزم

یجادلالحسد والغروركثیر«كانوقدباألندلس،واللغةالنحوأئمةأحداإلفلیليالقاسموأبيالبستاني،
السماءماءبنبكر عبادةأبویكونفقدمجھول،وھوبكر،وأبو،»70معاندابھویتشبثالخطإعلى

71.بأكشیماطالمعروفبكرأبویكونوقدالقرطبي،والوشاحواألدیبالشاعر

الكتاب إحسانمحققوعّرفھحزم،ابنبكرموجھة ألبيكانتشھیدابنرسالةأنبسامابنذكروقد
بنسعیدأحمد بنعليمحمدأبيالفقیھغیرأنھوذكراألدب،شیوخأحدحزمابنبكرأبوبأنّھعباس
72.حزم

ودیوان،)عطّارحانوت(رسالةمنھاشھید،البنأخرىرسائلمنواحدةالنفیسةالرسالةوھذه
،العربيبالمغربالتطبیقيالنقدزاتممیتقصيإلىیسعىإذموضوعنافيتھّمناالتيأنّھاغیرشعر،

فيبسامابنذكرهماعلىمعتمداالبستانيبطرسحققھاوقدالنصوص،مباشرةفيأصحابھووسائل
.)الذخیرة(

:لمحمد بن عبد هللا بن عبد الجلیل التنسي) القسم الرابع في محاسن الكالم(نظم الدرر والعقیان - 10
وفیھ حدیث عن فضل الشعر ومن رفعھ الشعر ومن وضعھ الشعر، ) وفاتھ في القرن التاسع الھجري(

وفوائد الشعر تفاؤل الشعراء، واقتدارھم على تحسین القبیح وتقبیح الحسن، ثّم یتحّدث عن البدیع كالتجنیس 
یعتمد على العمدة كما ھو والتوجیھ والطباق واللف والنشر، ومراعاة النظیر، والرمز واالقتباس، والكتاب

.   واضح من موضوعاتھ
یعّد كتاب منھاج البلغاء وسراج :)ـھ684(منھاج البلغاء وسراج األدباء، لحازم القرطاجني - 11

عربیة ویونانیة ، ولیس نسخا أو ترجمة أو شرحا أو تعلیقا : األدباء للقرطاجني ثمرة التالقح بین ثقافتین
كما ھو الحال عند بعض أعمال الفالسفة العرب السابقین، ولھذا یصّح القول على أفكار أرسطو أو غیره 

بأّن عمل حازم كان محاولة لتطبیق بعض أفكار أرسطو على الشعر العربي وھو تطبیق في الكثیر من 
.الخروج على أرسطو والركون إلى األفكار العربیة في البالغة والشعر والنقد

رأي صاحبھ ھو اختالل طباع الناس في زمانھ األمر الذي أوجب تعلّم كان الدافع لتألیف المنھاج في
بحاجة إلى التعلّم الطویل فما بالك - على ما ھم علیھ من المقدرة والجود–تلك الصناعة ، فإذا كان القدماء 

.النظم صناعة آلتھا الطبعویقول إن بأھل ھذا الزمان؟
ویلة أراد بھا في البدایة أن تكون تمھیدا لكتابھ كتب مقّدمة ط: ـھ808بن خلدون الالمقّدمة- 12

وقد نالت ھذه المقّدمة شھرة كبیرة فاقت شھرة .." والخبرإكتاب العبر ودیوان المبتد"وم بـ التاریخي الموس
.الكتاب األصلي جمع فیھا آراءه في مختلف المیادین كالعمران، البدو والحضر، التاریخ األدب النقد

اآلراء ما كتبھ ابتداء من الفصل السادس والثالثین حتى الفصل الخمسین من وكان من جملة ھذه 
وعلم البیان وعلم اللغة وعلم األدب ،وعن صناعة النظم ، وعن أشعار العرب في مباحث تتعلّق بعلم النحو

. األمصار لعھده، واختتم المقّدمة بحدیث عن الموشحات واألزجال في األندلس

.موقع ویكیبیدیا االلكتروني1
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سعاد ترشاق
التعريف بموضوع البحــث

ا بعض االفراد منذ القدم وال يزالون  يف اشارةمنهم اىل التعبري يعترب الشعر ملكة لغوية نفسية، اختص 
معرفا هلا يف التاريخ ال ويرسم حدود اثاره و ناقال و قيمتها بيان خيلد ذكرى احلدث ،و عن االحداث  

اجلزيرة ليمتد سائرا مع اليام  ولقد عرفت السنة العرب هذا الشعر منذ عهود سحيقة، بني ربوعتقنيه ا
.العربية ايام الفتح حىت وصل بالد املغرب اللغة 

ذه  اللغة و مبا خلفه تراثها يف اذهان  جديدة اعتنقت اللغةوالفكر فبدأت ترتسم صورة هذه امللكة  
بابن مخيس التلمساين ، عرفمدينة تلمسان واملعتقد  الذي وفدت به ، ومن خنبة هؤالء شاعر من شعراء

هله لينمو و اغرتف من أدبائها ا أنسبة اىل تلمسان حاضرة العلم و االدب ،نشأ و ترعرع بني علمائها 
الدب و الكتابة، و اشعلت فيه فتيل نظم الشعر ، و اخلوض يف فنونه مرحلة ت اليه اعاىل وجهة حبب

يأتله بذلك دوافع مهدت سبيل اذكاء شاعريته و صناعته االدب يف مرحله حىت طغت نفسيتهو قد 
قراءة حياة الشاعر و عند التعمق يف .عليه صورة وصفه الشاعر، و رغما من ممارسته لفنون علمية اخرى 

قام سلطان زمانه حمتكا به،فكان عامال يف ديوانه متأثرا به حىت اضحى وسريته جند انه كان وثيق الصلة مب
.ومناوئا بشعره لكل من يهم مبقارعة مقام السلطانمفوها نزل منزلة املدافع عن حياضه شاعرا 

االيت كان ابن مخيس عرضة هلا ، االمر الذي جعله يتلون فقد تغريت االحداث فياحلياة ن وكامنبألوا
اجلوانب أيقظتوان اعتربت هذه الصور مزيدا من الدوافع اليت احلننيو نتائجها الطرد و اهلجر و الشوق

تكون ابداعي يف ابداعي ووصف بالضياعوإحداثو مغايرة مماثلةالنفسية االخرى  إلبراز  نظمفنونشعرية
.على االلسنة و االمساع املتناثرةتبتت معرفته برتديد قصائده احلاملة المسه و ولذي، 
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ورة مشوقة ــــاملغريب  بصباألدباملتعلقة احلقيقةعار  نقف على مجلة من املعارف ومع دراستنا هلذه االش
ال ذلك ـــــف حلــــــلت رسائل خمتلفة الوصف والكشـــرية محـــــد الشعـــقصائـفالةلــــــمذه

ان ،وان كانت الدراسات اليت سبقتفيحقل معرفةهذا الشاعر  و ادبه و افرزت مجلة من حقائق و ـــــالزم
دراكه بصورة جلية ،كما ال ميكن الركون اىل االساليب التقليدية إال ان االمر ال ميكن اسائله الشعرية معانري 

بل وفيظل تقدم الدراسات و املناهج التحليلية ناس مبا خلفته لنا شعار و االستئالقدمية فيقراءة تلك اال
احببت تناول هذا الصنف االديب التياصبحت تستخدم يف حتليل  النصوص االبداعية الرتاثية باخلصوص

ذلك الزمن يف اشارة وإحداثدراستهبمنهج اسلويب نقف فيه على املزيد من خبايا اشعاره وإقامةمن تراثنا 
هي منا اىل ضرورة قراءةالرتاثبطرائق ومكيفات العصر ،وهذه اللمسة الدراسية لرتاثابن مخيس  التلمساين 

:حبثنا و اليت مفادها جوهر اشكالية 
سلوبية؟أأشعار ابن مخيس التلمساين بدراسةوأسراري مدى ميكن استخراج معاين أاىل *

الفرضيات:
نتائج سم صور الطريق املؤدي للوصول الالوىل اليت تر املطروح ميكن توقع  الفرضيات اا االشكال امام هذ

عرب استخدام هذا املنهج الدراسي 
ــــ ميكن معرفة حوادث العصر املؤدية اىل نظم الشعر1
ـــــــ ميكن استخراج معاين الرموز الشعرية يف القصيدة2
ا صورا جديدة عرب مراحل كل مستوى منها ـــــ قد تكشف الدراسة االسلوبية مبستوي3 ا

المنهج:
ا تتعلق برتاثنا االديب وعليه استخدمنا املنهج االسلويب ان هذه الدراسة غاية يف املتعة و الوصف أل

يف تناول هذا املوضوعالدراسة الوصفية و 
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املشرق العريب، وهذا ما مل ينل الشعر اجلزائري حظه من الدراسة كما ناهلا صنوه يف: الدراسات السابقة

:حلظناه يف شاعرنا ابن مخيس باستتثناء دراسات قليلة هي

.م1991، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، تمخيس يف شعره ونثره، الطاهر تواابن-

فرحات الشريف خوالد،رسالة ماجستري، " حياته وأدبه) ه708-650(أبو عبداهللا بن مخيس التلمساين-

.م1994ألردنية، اجلامعة ا

مذكرة ماجستري، جامعة ابن مخيس التلمساين، سعد محادة، مجالية اإلغراب يف اخلطاب الشعري عند -

.م2008قصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، 

األسلوبية، األسلوب، ابن مخيس التلمساين، الرتكيب، التناص، اإلنزياح، : الكلمات الدالة

.التشبيه، الصرف، الصوت، الداللةاالستعارة، ،سلويباالالتشكيل 

:خطةال
شعر ابن خميس التلمساني ــــــــــ دراسة اسلوبية

:تضمن عنصرينتو : تمهيد
تضمناألولفالعنصر 

باألسلوب عند العرب والغر مفهوم / 1
:تضمن أما العنصر الثاني

االسلوبيةتاجتاها.1
: الفصل األول.2
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:لمستوى الصوتيا.3
الخارجيةـ الموسيقى 1
أ األوزان الشعرية/
الزحافات و العلل/ ب
عالقة املوضوعات بألوزان الشعرية/ ج
القافية /   د

الموسيقى الداخليةـ 2
أ التكرار/

تكرار الصوت1أ ـــ 
تكرار الكلمة2أ ـــ 
تكرار العبارة3أـ 
التصريع/ 3
التدوير/ 4
التجنيس / 5
التصدير/ 6

المستوى النحوي:الفصل الثاني
توطئة
التقديم و التأخير: أوال 
اسلوب الحذف: ثانيا 
اسلوب االلتفات: ثالثا

االساليب االنشائية : رابعا 
االساليب الخبرية : خامسا
التناص: سادسا 
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الفصل الثالث:المستوى الداللي

.أ المستوى الداللي من منظور أساليب التصوير/

، تاله تصنيف )نسيب، مدح، رثاء(وأتناول فيه مصادر الصورة ملختلف األغراض الشعرية

أصناف الصورة 

، كما ضمنته جزئية حديثة )التشبيه و االستعارة بنوعيها(حسب املنظور البالغي التقليدي العريب

متثلت يف 

سعد "يف يب العريبتصنيف االستعارة حبسب تركيبتها النحوية، وهي دراسة غربية وظفها األسلو 

يف بعض دراساته" مصلوح

الحقول الداللية/ .ب المستوى الداللي من منظور

أقوم فيه بتصنيف مفردات اجلزئية من املدونة حسب احلقول الداللية اليت

تلت هذا التصنيف شروح و متثيالت وتعاليق، والغرضمن هذا العمل هو استكشاف املنحى الداليل لشعر الشاعر يف 

.اغراض خمتلفة  .

وفيالخاتمةهذا البحت أسجل فيه أهم النتائج احملققة يف هذه الدراسة، ويف خمتلف مستويات 

التحليل األسلويب مستهدًفة اخلصائص األسلوبية لشعر الشاعرـ قيد الدراسة ـ مما يعطي صورة عن واقع 

األدب املغريب القدمي يف ضوء توظيف املناهج احلديثة

اختيار الموضوعأسباب 
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ابن مخيس تسعى هذه الدراسة إىل استقراء مدونة من مدونات األدب املغريب القدمي، وهي شعر 

التلمساين

.هـ 708إىل "ه على الرأي األرجح لتاريخ مولده"650الذي عاش يف الفرتة املمتدة من

متعددة نذكر ) ألسلويباملنهج ا(تاريخ وفاته بغرناطة، ومربرات اختيار هذه املدونة ومنهج الدراسة

:منها

:أوال

يف انتمائنا إلقليم املغرب العريب و اعتزازنا بتارخيه، وحماولة إبراز والتيتتخلص:األسباب الذاتية

تراث أسالفنا و إخراجه إىل دائرة النور، قصد التعريف به

:ثانيا

كان واجبا على بعد مجع وحتقيق مدونات األدب املشرقي واملغريب،  :األسباب الموضوعية

الباحثني السعي لدراسة هذه املدونات

وإذا كان نصيب األوىل وافرا من حيث إقبال الباحثني على دراستها من مجيع اجلوانب، فإّن 

الثانية 

.مل تلق االهتمام نفسه، ويف هذا السياق جاءت هذه الدراسة

اخل، وسعي كثري ...)األسلويباللغوي، السيميائي، الداليل،(ظهور املناهج الدراسية احلديثة /2

من 

الباحثني إىل توظيف هذه املناهج يف دراسة املدونات القدمية منها واحلديثة، بغية رصد 
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.خصائصها

السعي الستكشاف اخلصائص األسلوبية لألدب املغريب خاصة، واألدب العريب عامة من /3

خالل 

، وتتوخى هذه الدراسة اإلحاطة )شعر ابن مخيس التلمساين ـ دراسة أسلوبية ـ(العينة قيد الدراسة 

).صوتيا وإيقاعيا، تركيبيا،دالليا (مبستويات حتليل األسلوب 

إىل (16:محاسة عبد اللطيف يف مؤّلفه اجلملة يف الشعر العريب، ص(دعوة بعض الدارسني/4
تضافر 

قراء املدونات األدبية، وهذا قصد الوقوف على اخلصائص اللغوية جهود الباحثني الست
واألسلوبية لألدب العريب 

عموما، كما ستتيح لنا ـ أمثال هذه الدراسات ـ إدراك أوجه االتفاق واالفرتاق بني األدبني 
.و املغريباملشرقي 

ث ذلك استحضار الرتاهذه املربرات وغريها دفعتين إىل دراسة املدونة السالفة الذكر وغرضي يف
املغريب القدمي وتسليط الضوء عليه من خالل تطبيق املنهج األسلويب الذي يتقصى النواحي 
التعبريية للمستويات اللغوية، مستهدفا تقدمي إضافة لبنة يف صرح الدراسات اللغوية واألدبية 

تقابل نظريا املشرقيةاملغربية حىت 
المصادر والمراجع:

القرآن كريم 

أزهار الرياض يف أخبار عياض، شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين، صندوق إحياء الرتاث اإلسالمي املشرتك .1

. ط.د. ت.د. بني اململكة املغربية واالمارات العربية املتحدة

.م1988، 1أسرار البالغة يف علم البيان، عبد القاهر اجلرجاين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط.2
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.ت.ط، د.دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين، قرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، د.3

.م1991، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، تمخيس يف شعره ونثره، الطاهر تواابن.4

خوالد،رسالة ماجستري، اجلامعة فرحات الشريف " حياته وأدبه) ه708-650(أبو عبداهللا بن مخيس التلمساين.5

.م1994األردنية، 

مذكرة ماجستري، جامعة قصدي مرباح ابن مخيس التلمساين، سعد محادة، مجالية اإلغراب يف اخلطاب الشعري عند .6

. م2008ورقلة، اجلزائر، 

.م1993الرابعةالكويت الطبعة - دار سعاد الصباح / عبد السالم املسّدي. األسلوبية واألسلوب، د.7

الدار املصرية اللبنانية الطبعة / حممد عبد املنعم خفاجي، حممد فرهود، عبد العزيز شرف. األسلوبية والبيان العريب، د.8

هـ1412األوىل 

.هـ1426ليبيا الطبعة األوىل -من منشورات جامعة السابع من أبريل/ مفاهيم وتطبيقات، حممد الكواز_علم األسلوب.9

مكتبة اآلداب/ ، شوقي الزهرة- دراسة مقارنة- عبدالقاهر و جون كريي األسلوب بني .10

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر / دراسة يف حتليل اخلطاب، فرحان احلريب-األسلوبية يف النقد العريب احلديث.11

.هـ1424والتوزيع الطبعة األوىل 

.هـ2140الرياض - دار العلوم / مدخل إىل علم األسلوب، شكري عّياد .12

.م1997بريوت الطبعة األوىل - املؤسسة العربية للدراسات و النشر/ إبراهيم خليلاألسلوبية و نظرية النص، .13

.م2002سوريا الطبعة األوىل - مركز اإلمناء احلضاري/ منذر عّياشي. األسلوبية وحتليل اخلطاب، .14

.م1994وريا الطبعة الثانية س-مركز اإلمناء احلضاري/ منذر عياشي: ترمجة. ألسلوبية ، بيري جريوا.15

.م1998القاهرة الطبعة األوىل - دار الشروق/ صالح فضلمبادئه وإجراءاته، : لم األسلوبع.16

عّمان الطبعة األوىل - األهلية للنشر و التوزيع/ ، يوسف أبو العدوس) مقدمات عامة(البالغة واألسلوبية .17

.م1999
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الكويت -جامعة الكويت- جملس النشر العلمي / عد مصلوحسة، يف البالغة العربية واألسلوبيات اللساني.18

.م2003

املغرب الطبعة األوىل - املركز الثقايف العريب/ حسن ناظم /للسياب) أنشودة املطر(راسة يف البىن األسلوبية، د.19

.م2002

.م2003عامل الكتب احلديثة الطبعة األوىل / فتحي أبو مرادشعر أمل دنقل دراسة أسلوبية ، .20

.م2007األردن الطبعة األوىل –دار اليازوري / حممد سليمانأسلوبية يف شعر ممدوح عدوان، ظواهر.21

.م12002عّمان ط- دار صفاء / عبد القادر عبد اجلليل. األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، د.22

.هـ1412القاهرة الطبعة الثامنة -مكتبة النهضة املصرية/ أمحد الشايب. األسلوب، أ.23

.م2004لندن الطبعة األوىل -دار احلكمة/ راشد احلسيين بىن األسلوبية يف النص الشعري، لا.24

احتاد الكتاب العرب/ ظواهر أسلوبية يف شعر بدوي اجلبل، عصام شرتح.25

.م2005دار الرفاعي الطبعة األوىل / أمحد قدور. صور من التحليل األسلويب، .26

.م2007دار املسرية الطبعة األوىل / العدوسوسف أبو ,ي. الرؤية والتطبيق: األسلوبية.27

لس األعلى للثقافة/ خصائص األسلوب يف الشوقيات، حممد الطرابلسي .28 .م1996ط . تونس د- ا

.هـ1425وزارة الثقافة اليمنية الطبعة األوىل / ظواهر أسلوبية يف الشعر احلديث يف اليمن، أمحد قاسم الزمر.29

.م2005ط .القاهرة د–دار طيبة / أسلوبية، عبد الباسط حممود دراسة - الغزل يف شعر بشار بن برد.30

دراسة ـ من منشورات احتاد الكتاب - رمحن غرَكان .مقومات عمود الشعر األسلوبية يف النظرية والتطبيق ـــ.31

-.العرب دمشق

الكتاب العرب من منشورات احتاد - دراسة - عدنان بن ذريل - النص واألسلوبية بني النظرية والتطبيق .32

2000

.م12002القاهرة ط- دار غريب. حممد الضالع. األسلوبية الصوتية.33
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، 1ابن األبار أبو عبداهللا حممد بن أيب بكر القضاعي، حتفة القادم، تعليق إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، ط.34
")املقتضب من حتفة القادم"مل يصلنا الكتاب، ووصلنا خمتارات منه بعنوان .( 1986

ابن األمحر، امساعيل بن يوسف بن حممد اخلزرجي، النفحة النسرينية واللمحة املرينية، نشر عدنان الطعمة، دمشق .35
1992.

.2117ابن خلدون، أبو زكريا حيىي، بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عياد، خمطوط باملكتبة الوطنية يف اجلزائر رقم .36

.1984، 2طار يف خرب األقطار، حتقيق إحسان عباس، مكتبة لبنان، طابن عبد املنعم احلمريي، الروض املع.37

.1973ابن الكتيب، حممد بن شاكر، فوات الوفيات والذيل عليها، حترير إحسان عباس، دار صادر، بريوت .38

بين ، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدر والعقيان يف شرف )وتعليقحتقيق(بو عياد، حممود آغا، .39
.2011زيان حملمد بن عبد اهللا التنسي، وزارة الثقافة، اجلزائر 

.2011التجيين بن عيسى، معجم تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، .40

.1983توات طاهر، ابن مخيس شعره ونثره، ديوان املطبوعات اجلزائرية، اجلزائر .41

عة أبوبكر بلقايد، تلمسان، نشر كنوز للنشر والتوزيع، زمري، حممد، املفكرون والشخصيات االمعة بتلمسان، جام.42
2011.

- 1956لسان الدين ابن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، حترير حممد عبد اهللا عنان، مكتبة اخلاجني، القاهرة.43
1973.

أحزاء، 3احلفيظ شليب، املقري، أمحد، أزهار الرياض يف أخبار عياض، حترير مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد .44
).1942- 01939القاهرة 

أجزاء، بريوت، 8نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن اخلطيب، حترير إحسان عباس، .45
1968.

1997، 7ابراهيم انيس ، موسقى الشعر ،مكتبة النجلو املصرية ، القاهرة ،ط.46
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.1997عامل الكتب ،القاهرة،دط،امحد خمتار عمر ، دراسة الصوت اللغوي،.47
، 1امحد حممد ويس، االنزياح من منظور الدراسات االسلوبية ن املؤسسة اجلامعية  للدراسات والنشر ، بريوت، ط.48

2005.
.1970االخفش ، ابو احلسن سعيد ، كتاب القوايف ن حتقيق عزة حسن، مطبعة وزارة الثقافة ،دمشقن دط ،.49
.1992، 1االسلوبية تنظريا و تطبيفا ،دار النشر عيون  ن الدار البيضاء املغرب ،طاهلادي  اجلطالوي، مدخل اىل.50
.12002حسن ناظم، البىن االسلوبية دراسة يف انشودة املطرللسياب، املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء ، ط.51
.2000ع ، عنابة، اجلزائر ، رابح بوحوش، املناهج النقدية و خصائص اخلطاب اللساين،دار العلوم للنشر و التوزي.52
.1933سيد البحراوي، العروض و ايقاع الشعر ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة ، دط،.53
.1998، 3شكري عياد ، اجتاهات البحث االسلويب ، اصدقاء الكتاب للنشر و التوزيع ، القاهرة ،ط.54
.1988، 1دامى ، منشورات االختالف ، طصالح الدين زارل، الظاهرة الداللية عند علماء العربية الق.55
.1988، 1صالح فضل، علم االسلوب مبادئه و اجراءاته ، دار الشروق ،القاهرة ، ط.56
.1982، 3عبدالسالم مسدي، االسلوبية واألسلوب ،الدار العربية للكتاب ، تونس، ط.57
.1987، 1عدنان حقي، املفصل يف العروض و القافية و فنون الشعر، دار الرشيد، بريوت،ط.58
.2000كمال ، بشر ، علم االصوات، دار غريب للطباعة و النشر و النوزيع ، القاهرة ،دط،.59
.1990، 1حممد محاسة عبد اللطيف ، اجلملة يف الشعر العريب ، مكتبة اخلاجني، القاهرة ،ط.60
.1992، 3حممد مفتاح ، حتليل اخلطاب الشعري ،املركزالثقايف العريب ، الدار البيضاء ،ط.61
.1،2000مود مطرجي ،يف النحو و تطبيقاته،دارالنهضة،بريوت،طحم.62
التقدمي والتاخري و مباحث  الرتكيب بني البالغة و االسلوبية،دار الوفاء لدنيا الطباعة و : خمتار عطية.63

.2005النشر،االسكندرية،دط،
لطباعة و اجلملة الفعلية يف شعر حممد بن حازم الباهلي دراسة اسلوبية، دار الوفاء لدنيا ا.64

.2005النشر،االسكندرية،دط،
.2009االسلوبية وحتليل اخلطاب،مركز االمناءاحلضاري،حلب،دط،:منذر عياشي.65
.2005، 1منري حممود املسريي، دالالت التقدمي و التاخري يف القران الكرمي، مكتبة وهبة ، ط.66
،ج 2010يث ،دار هومة للطباعة،اجلزائر،دط،االسلوبية و حتليل اخلطاب دراسة يف النقد العريب احلد: نور الدين السد.67

1.
،ج 2010االسلوبية و حتليل اخلطاب دراسة يف النقد العريب احلديث ،دار هومة للطباعة،اجلزائر،دط،
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الهجريين تاسعالالسابع و القرنيينة األدبية النقدية عند المغاربة مابين خصائص المدرس

بطيب فاطمة الزهراء :الطالبة 

عراب أحمد :األستاذ المشرف 

)-الشلف–جامعة حسيبة بن  بوعلي (كلية اآلداب والفنون 

:الملخص 

عرف املغرب العريب مابني القرن السابع والتاسع هجريني كوكبة من النقاد األفذاذ واملؤلفات النقدية  املتميزة 
هذه املنطقة مابني القرنني السابع والتاسع اليت تنوعت بتنوع اجتاهات صانعيها ،ومن بني النقاد الذين عرفتهم 

وحازم عبد الكرمي النهشلي وابن رشيق القريواين ديب هجريني وكانت هلم اسهامات متفردة يف ميدان النقد األ
.القرطاجين وأبو قاسم حممد السجلماسي وابن بناء املراكشي

منهج نقدي بتفوقلذلك فاحلركة األدبية النقدية مل تتوقف ،فقد شهدت تطورا كبريا كما متيزت يف كل مرحلة 
.املدرسة املشرقية ،وهذا ما يضمن هلا التميز والتفرد عن على آخر 

القرنيني السابع مابني يف النقد األديبالبحث عن خصائص  املميزة للمدرسة املغربيةومن هذا املنطلق اخرتنا 
والتاسع هجريني موضوعا لورقتنا البحثية ،حناول فيها رصد سياق هذه املدرسة املغربية ومن هم روادها البارزون ؟

.الشعري؟النقدية يف حتديد طبيعة اإلبداع آراؤهموما هي للنقد ؟يبيقوما هو منهجهم التنظريي والتط

:الكلمات المفتاحية 

.النقاد املغاربة، اإلبداع الشعري املغرب العريب ،النقد ،املدرسة األدبية النقدية ،

:تقديم-1

إن النتاج األديب املغريب مبختلف أنواعه شعرا ونثرا ونقدا ،يستحق الوقف عنده ودراسته ،بعيدا عن معطيات 
استطاعت أدبية نقدية مغربية تأسيسي ملدرسة ال،فقد تفرد بطابعه التنظريي و شرقية وأعالمها تبعيته للمدرسة امل

م النقدية إغنا الدراسات النقدية العربية وإمدادها مبجموعة من املسامهات ءبفضل جهود من النقاد ومؤلفا
وتشكل هذه املصنفات مدرسة متميزة ،تقوم على "،ويف هذا الصدد يقول علي لغزيوي املتفردة يف ميدان النقد



ا ،وهي متزج بني النقد والبالغة بطريقة ذك ية الفهم العميق ألرسطو ،فضال عن التمكن من الثقافة العربية وأدوا
عرف القرن اهلجري السابع :"أجمد الطرابلسي  بقوله ،ويؤيد هذا الرأي1"...،وتتميز بعمق الرؤية ومشولية املنهج 

والبالغية املقارنة النقديةهتمون بالدراسات ومطلع الذي يليه مدرسة بالغية عربية مغربية تستحق أن يوليها امل
م م كانوا مجيعا .عنايتهم وخيصوها بتتبعا مع -وهي مدرسة يبدو واضحا ،من خالل اآلثار اليت تركها أعالمها ،أ

ا بعامة ،ومن الدراسات النقدية والبالغية العربية خباصة  أحسن -متكنهم حق التمكن من اللغة العربية وآدا
والبالغيني الذين عرفتهم من النقاد) اخلطابة (و)الشعر (اطالعا على منطق أرسطو ،وأعمق فهما ملضمون كتابه 

2."القرون السابقة يف مشرق الوطن العريب ومغربه

حصرها الدكتور عبد السالم شقور يف ثالثة "احلركة النقدية املغربية القدمية اجتاهات خمتلفة وقد عرفت  هذه 
:وهي 

وهو : اجتاه ديّين صرفلغايات تشريعية أو غري تشريعية وهو ينطلق من نصوص دينية :اجتاه ديين صرف - 
ينطلق من نصوص دينّية لغايات تشريعّية أو غري تشريعّية؛ ومنه األحباث اليت تناولت قضّية اإلعجاز والبالغة 

.النبويّة

.ويتمّثل يف الشروح األدبية: اجتاه أديبّ - 
والسجلماسّي ) الروض املريع(ابن البناء املراكشي بكتابه: ويهتم بالتقعيد يف املقام األول؛ وميثّله: اجتاه تأسيسي- 

3"أحكام التأسيس يف إحكام التجنيس(وابن رشيد السبيت بكتابه ) البديع(بكتابه 

يف توزيـــع هـــذه االجتاهـــات النقديـــة مـــذهبا آخـــر فـــريى أن االجتـــاه األول هـــو مـــا بينمـــا يـــذهب علـــي لغزيـــوي
وميثــل هــذا االجتــاه أبــو القاســم "اشــتمل علــى ثقافــة عربيــة خالصــة اعتمــاداً علــى الــذوق العــرّيب وحكمــه علــى الــنص؛ 

هــ، 750تـوىف سـنة امل) تضّمنته قصيدة احلليأنوار التجلي على ما(بكتابه ) م1387/ هـ 789-(الثعاليب الفاسي 
ومــنهج دراســته هــو أنّــه يتنـــاول القصــيدة بيتــاً بيتــاً، شـــارحاً كــل واحــد منهــا بصــورة خمتلفـــة مــن لغــة وفكــرة وعـــروض 

شـــرح فيـــه مقصـــورة حـــازم ) رفـــع احلجـــب املســـتورة عـــن حماســـن املقصـــورة(وبالغـــة، ومـــن هـــذا االجتـــاه أيضـــاً كتـــاب 

،املدرسة املغربية يف النقد العريب القدمي ،جملة  حوليات نقال عن مجيل محداوي49علي لغزيوي ،النقد األديب القدمي يف املغرب روافده واجتاهاته ،ص 1
.114115،ص12،العدد 2012الرتاث ،مستغامن ،

ه 1،1401أبو حممد السجلماسي ،املنزع البديع يف جتنيس  أساليب البديع ،تح عالل الغازي ،مكتبة املعارف ، الرباط ، املغرب ،ط2
.د الطرابلسي من تقدمي األستاذ الدكتور أجم12م،ص1980/

. 28،ص2000،دم،منشورات احتاد الكتاب ،)دراسة وتطبيق(حممد مرتاض ،النقد األديب القدمي يف املغرب العريب نشأته وتطوره 3



.القرطاجّين يف مدح املستنصر احلفصيّ 

منهــاج البلغــاء وســراج (ين فهــو مــا تــأثّر بتيــار الفكــر اليونــاّين والنقــد األرســطي؛ ومــن النمــاذج الــيت متثّلــه وأمــا الثــا
أليب حممــد القاســم ) و املنــزع البــديع يف جتنــيس أســاليب البــديع) م1285/ هـــ6684-(حلــازم القرطــاجين ) األدبــاء

).م1321/ هـ 721-(عددّي املرّاكشي البن البناء ال) الروض املريع يف صناعة البديع(السجلماسّي، و

وأّما االجتاه األخري فهو الذي اهتم باإلعجاز القرآين أكثر من غريه، فاختّص أصحابه بالوقوف عند اإلعجاز 
الشفا (يف كل من كتابيه ) هـ544- (القرآين وأوجهه البيانية؛ وميثل هذا االجتاه بصورة جلّية القاضي عياض 

4")بغية الرائد ملا تضّمنه حديث أّم زرع من الفوائد(و) بتعريف حقوق املصطفى

قد عرف تأّخراً زمنيًا عن نظريه يف املشرق يف املغرب العريب أن النقد"لكن رغم ظهور هذه االجتاهات إال 
على ما - العريب نُعده ضروريًا بسبب توجه املغاربة توّجها فقهيًا وإبداعيًا وخلّو جمالسهم من التنافس أول األمر 

واشتغاهلم بالصراعات الداخلية أحياناً، فلما استتّب الوضع للدّول اليت استقلت بنفسها يف كّل من اجلزائر -يبدو
ملغرب وتونس، راحت كل واحدة منهّن تعمل على استقطاب األدباء والشعراء، وتزيني بالطها بطائفة من وا

م ما كان يضمه قصر املشور يف تلمسان، أو بالط بين مرين يف فاس وغريمها، وقد تزامن تأسيس وحسبنا. خري
رتة املذكورة أيضًا مع التحفظ يف هذه الدول مع القرن السادس للهجرة مما يشي بتطّور هذا النقد خالل الف

5"التحديد والتدقيق بسبب خمالفتهما للحقيقة العلمية

ولعل أهم ما يف األمر أن النقد املغريب القـدمي قـد أفـاد مـن خمتلـف العلـوم اإلنسـانية، وارتكـز يف ظهـوره وتطـوره 
:على أسس صلبة مّكنته الحقاً من االستقالل بنفسه؛ ومن هذه الروافد

ا املراكز الثقافية يف املغرب، والـيت شـهدت جوانـب مـن : فد حمّليّ را" يتمثل خاصة يف احلركات الفكرية اليت شهد
.قضايا تتعّلق بالشعر والنثر، وبالعلوم الدينية، وغريها

وهــو ضــرورّي زاد النقــد املغــريب ثــراء بفضــل مــا لّقحــه بــه مــن نظريــات نقديــة وبالغيــة عــن : مشــرقّي عــرّيب طــارئ
طريـــــق االتصـــــال الشخصـــــي أو املثاقفـــــة حيـــــث أملـّــــوا جبوانـــــب كثـــــرية مـــــن هـــــذا النقـــــد ومـــــن النصـــــوص اإلبداعيـــــة يف 

زاد النقـد املغـريب يف عمومـه ثـراء بفضـل مالقحـه مـن رؤى نقديـة وبالغيـة عـن طريـق االتصـال "،فهذا الرافـد 6"املشرق

2829،ص)دراسة وتطبيق(مرتاض ،النقد األديب القدمي يف املغرب العريب نشأته وتطوره حممد4
2930املصدر نفسه ،ص5
.30املصدر نفسه ،ص6



هـذا يعـين أن املغاربـة ،7"د ومن نصوصه اإلبداعية الشخصي أو املثاقفة حيث أمل املغاربة جبوانب كثرية من هذا النق
أن نبــرت الصــلة الــيت تربطــه بنظــريه يف املشــرق العــريب ،ألن "،فــال ميكننــا املشــارقة علــى منــواليف بدايـة التــأليف نســجوا 

ـــا تتشـــابه إنتاجـــا –وإن تباعـــدت ســـكنا –اآلصـــرة قائمـــة ،والوشـــيجة ماثلـــة ،أضـــف إىل ذلـــك أن القرحيـــة العربيـــة  فإ
بســبب مــا يطبــع البيئــة والعقليــة واحلضــارة الــيت تســتمد العربيــة الــيت تســتمد ضــياءها مــن مهــوم مشــرتكة ،ومــن عــادات 

8"وتقاليد تكاد تتماثل بني املشرق واملغرب

تشكل من التصورات اليونانية للعملية اإلبداعية املبنية أساسا على فكر أفالطون  "والرافد الثالث 
أرسطو،واليت كانت هلا بذورها يف الرتمجات عند ابن سينا يف املشرق وابن رشد وابن خفاجة يف املغرب،وتأثريها يف 

إال عند نقاد 9"لطريقة الواضحة والسليمة يف النقد األديبالنقد العريب ،إال أن هذا الرافد اليوناين مل يتم استغالله با
م النقديةالقرنني السابع والتاسع اهلجريني .،والذي سيكون حمل دراستنا ،وسنبحث ونستقرئ مدى مسامها

خالل القرنيين السابع والتاسع المدرسة النقدية المغربية -2

،اهتمت بالنقد والبالغة"عرفت منطقة املغرب العريب خالل القرنني السابع والتاسع اهلجريني مدرسة نقدية 
فهي مدرسة تستحق أن يوهلا املهتمون بالدراسات النقدية والبالغية اهتماما بالغا ،وأن حيضوها بالتتبع والدراسة 

.10"وأن يعملوا إحياء تراثها

لدراسات أن هذه املدرسة تشكلت على أيدي ثالثة علماء أجالء القرطاجين وابن ت الكثري من القد أشار 
تقع معامل كل منها حافر على حافر،تبعا ملا استمدته من .كانوا ذوي وجهة نقدية مرتمسة "البناء والسجلماسي ،

من معني الثقافة ،فقد كان هلا الفضل يف أن تكرعآليات التفكري املنطقي من علوم املنطق والرياضيات واحلساب
نا،ال تكاد ختفى أماراته املتمعن املتفكر اليونانية وعلى األخص كتاب فن الشعر ألرسطو ،ويبدو تأثريها واضحا بيّ 

ني الروافد واالجتاهات ،رسالة دكتوراه ،إشراف كمال عجايل جامعة يمن اهلجر ابوديسة بولنوار ،النقد األديب  يف املغريب العريب خالل القرنني السابع والث7
.11،ص2018/م14392017/ه1،1438باتنة 

،مالمح املنهج النقدي األديب يف كتاب زهر اآلداب ومثر األلباب أليب إسحاق احلصري القريواين،رسالة ماجستري ،إشرف حممد قادة حممد شلغوم8
.48،صم2015/2016،جامعة عبد احلميد ابن باديس ،مستغامن ،م

.12،صاملرجع السابقبوديسة بولنوار ،9
والفكر يف التنظري البالغي املغاريب القدمي ،رسالة دكتوراه ،إشراف الشيخ بوقربة ،جامعة وهران حممد شريف،الشعر بني االنفعال التخييلي10

.402،ص1434،2012/2013/ه1433



رمبا كان التقارب الزمين أو احلقيب فيما بني العلماء الثالثة من أهم الدواعي اليت انتظمت آراءها تكامال وتشاكال
.11"بني هؤالء  األعالم الثالثة ... فاملوضوع البالغي عندهم خاضع إلجراءات أو آليات تكاد تكون واحدة 

اجليد على الفكر األرسطي وإطالعهمرجال هذه املدرسة بفضل ثقافتهم العربية العميقة "لقد متكن 
يقه وتلقيحه ببعض األفكار اليونانية تلقيحا ،ينم اليوناين أن يفيدوا النقدي  الدرس البالغي العريب بتوسيعه وتعم

الروض املريع يشكل "ويف هذا املقام يقول رضوان بن شقرون أن ،12"يف الغالب عن وعي وفهم جديرين بالثناء
ا مع املنزع البديع ،ومنهاج البلغاء مرحلة متطورة من تاريخ البالغة العربية يف املغارب اإلسالمية مبوضوعا

يتخذوا هذه املراجع أصوال معتمدة يف ومناهجها ورؤاها اليت فرضت على الدارسني واملهتمني فيما بعد أن 
املصنف املتفرد خبصائصه "،وخاصة 13"وىالدراسات البالغية اليت مل حتظ بعد هذه الفرتة مبؤلفات على نفس املست

ه رأس املدرسة املغربية 684منهاج البلغاء وسراج األدباء أليب احلسن حازم القرطاجين توالسباق مبناهجه هو
،فهذا املؤلف ذو الطراز اجلديد استطاع صاحبه أن يستوعب فيه كثري من املباحث النقدية والبالغية من دون 

فيه أيضا آراء أرسطو،واحلق إن الرجل كان سباقا ومتفردا وواعيا بضرورة مزج النظر فصل بينهما ،كما استوعب 
منهاج البلغاء إضافة إىل .14"إنشاء علم كلي وهو علم البالغة بقوانينها العامةالفلسفي واملنطقي معا من أجل 

عصارة تستجمع وبكل موضوعية اليت تعترب "،"الروض المريع"و"المنزع البديع"الننسى أيضا وسراج األدباء
ا ثقافة الناقد املغاريب 15"الغايات العلمية والثقافية اليت زخرت 

:الهجريين لتاسعأصول النقد المغربي القديم خالل القرنيين السابع وا-3

:الشعر 3-1

كالم "يعرفه بأنه ،فنجد حازم القرطاجين16"التخييل واحملاكاة "مفهوم الشعر عند نقاد هذه املدرسة على يرتكز 
موزون مقفى من شأنه أن حيبب إىل النفس ما قصد حتبيبه إليها ،ويكره إليها ما قصده تكريهه ،لتحمل بذلك 

.402403الشعر بني االنفعال التخييلي والفكر يف التنظري البالغي املغاريب القدمي ،صحممد شريف،11
.403املرجع نفسه ،ص12
.168169،ص6،1982،نشوء البالغة وتطورها يف املغرب ،جملة كلية اآلداب ،فاس العددرضوان بن شقرون13
،جامعة حممد كوشناز ،يف نظرية النقد القدمي دراسة يف أسس النظرية النقدية والبالغية عند حازم القرطاجين ،رسالة دكتوراه ،إشرف حممد بلقاسم14

.33م،ص2016/2017ه1437/1438تلمسان،
.404حممد ،املرجع السابق ،صيف ر ش15
.115مجيل محداوي ،املدرسة املغربية يف النقد العريب القدمي ،ص16



مستقلة بنفسها أو متصورة حبسن هيئة تأليف وحماكاةعلى طلبه أو اهلرب منه ،مبا يتضمن من حسن ختييل له ،
وكل ذلك يتأكد مبا يقرتن به من إغراب ،فإن االستغراب .ذلك أو قوة شهرته،أو مبجموع الكالم ،أو قوة صدقة

عند حازم القرطاجين قائم فالشعر إذن 17"والتعجب حركة للنفس إذا اقرتنت حبركتها اخليالية قوي انفعاهلا وتأثرها
فيه من إصابة هذين العنصريني يكون قدر هذا ،وبقدر ماواحملاكاةهو التخييل "،لكن جوهره على الوزن والقافية 

،والتخييل واحملاكاة وحماكاةال يقّوم الشعر ال  من جهة صدقه وال من جهة كذبه وإمنا مبا فيه من ختييل ،...الشعر 
اللذان مها جوهر الشعر ال معىن هلما عند حازم إال إتقان صنعة الشعر ،وإتقان عبارته ،حىت يكون الكالم قادرا 

ا البيان أن مييل من يتلقاه حنو شيء أراد على  إثارة صور،وخياالت حية وقوية الفعل يف النفس يستطيع 
املعترب يف حقيقة "ندرك أن حازم القرطاجين يربط بني مصطلح التخييل واحملاكاة ويقول يف ذلك ،18"الشاعر

وكذلك تأثره أرسطو السفة اليونان خاصةوهنا يظهر مدى تأثر حازم القرطاجين بف.19"واحملاكاةالشعر إمنا التخييل 
ومن املزواجة بني هذين الرتاثني حاول أن  يرسم منهاجا للبلغاء أن "،والفارايب بالفالسفة املسلمني أمثال ابن سينا

باجلمع بني –إذن –ميكن إقامة علم للشعر "،هذا ما رأى به جابر عصفور حني قال 20"يوقد سراجا لألدباء
21"واليونانيةاألصول العربية 

حاول أن يفيد من االجتاه الفلسفي املبين على كتاب أرسطو "وبناء على ما سبق ذكره فان حازم القرطاجين 
كالم "،كابن سينا الذي يعرف الشعر على أنه 22"طاليس ومن آثار النقاد سواء منهم من تأثر بالثقافة اليونانية 

وهو الكالم الذي تذعن له النفس :العرب مقفاة والكالم املخيل خميل مؤلف من أقوال موزونة متساوية ،وعند 
فتنبسط عن أمور وتنقبض ومن غري روية وفكر واختيار وباجلملة تنفعل له انفعاال نفسيا غري فكري سواء كان 

ا أن تؤلف من أشياء "يقول الفارايبأما . 23"املقول مصدقا به أو غري مصدق واألقاويل الشعرية هي اليت شأ
أحدمها :األمور قد تكون بفعل ،وقد تكون بقول ،فالذي يفعل ضربان حماكاةحماكية لألمر الذي فيه القول ،فإن 

.71،ص1981حازم القرطاجين ،سراج األدباء ومنهاج البلغاء ،تح حممد احلبيب بن خوجة ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،دط ،17
،مارس 13،العدد القرطاجين من خالل كتابه منهاج البلغاء وسراج األدباء ،جملة األثر حبيب اهللا علي إبراهيم علي ،نظرية احملاكاة عند حازم 18

.104،ص2012
.21املصدر السابق ،ص19
3إحسان عباس ،تاريخ النقد األديب عند العرب نقد الشعر من القرن الثاين حىت القرن الثامن اهلجري ،دار الثقافة ،بريوت ،لبنان ،ط20

.541م،ص1981/ه1398
.172،ص3،1992جابر عصفور ،مفهوم الشعر دراسة يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء بريوت ،ط21
.569إحسان عباس ،املرجع السابق ،22
.24الشعر ،صم،قسم 1958/ه1377املطبعة األمريية ،القاهرة ،تح حممد فؤاد اإلهواين املنطق ،ءابن سينا ،الشفا23



أو يفعل فعال –مثل أنه  يعمل متثاال حياكي به إنسانا بعينه أو شيئا غري ذلك -أن حياكي اإلنسان بيده شيئا ما
القول الذي يضعه أو خياطب به أمور حتاكي الشيء يؤلفأن:بقول هوواحملاكاة.اكي به إنسانا ما أو غري ذلكحي

ويلتمس بالقول املؤلف مما حياكي الشيء الذي فيه القول ،وأن جيعل القول داال على أمور حتاكي ذلك الشيء،
ضرب خييل :،فيكون القول احملاكي ضربني إما ختييله يف نفسه وإما ختييله يف شيء آخر :ختييل ذلك الشيء 

ذا ربطا كل من ابن سينا والفارايب الشعر باحملاكاة 24"الشيء نفسه ،وضرب خييل وجود الشيء يف شيء آخر ،و
والتخييل 

هو اخلطاب بأقوال كاذبة :"بقولهوحيدد ابن بناء املراكشي الشعر يف كتابه الروض املريع يف صناعة البديع 
عبارة عن إبداع حياكي فيه الشاعر "فالشعر عنده 25"خميلة على سبيل احملاكاة حيصل عندها استفزاز بالتومهات

الذات أو الواقع عن طريق وصفه ونقله لكن هذه احملاكاة تتجاوز الصدق إىل الكذب واملبالغة والتخييل ألن 
مبينُّ على احملاكاة والتخييل ال على "،فهو يرى أن الشعر 26"اليونان أصدق الشعر أكذبه  كما عند فالسفة 

أنه حياكي ما ليس موجودا أصال ألنه إن فعل مل يكن حماكيا بل يكون خمرتعا ،فيرتكب الكذب أي 27"احلقائق 
ا وهي موضوع الشعريف قوله فتبطل  28"احملاكاة لكذ

فاملنظوم أن :"حيث يقول اهتم أيضا ابن البناء املراكشي بالوزن والقافية ودورمها يف التمييز بني الشعر والنثر 
يكون شعرا وغري شعر،كما أن الشعر يكون من منظوم وغري منظوم ،وأهل العرف يسمون املنظوم كله شعرا ،وال 

نقدية قاعدة"،فتوصل بذلك إىل29"يف اسم الشعريسمون شيئا من املنثور شعرا ،فعرض من أجل ذلك اشرتاك 
مهمة ،فاملنظومات التعليمية ال ميكن ادخاهلا يف دائرة الشعر وقد يكون العمل الشعري خاليا من الوزن والقافية 

،يثري 30"يف الرتكيب فيعد بذلك شعراوتطغى وعليه الروح الشعرية من جيشان يف العاطفة وبعد يف اخليال وتناسب 

نقال مجيل محداوي، املدرسة املغربية يف النقد العريب 93،ص121959حمسن املهداوي ،الفاريب كتاب الشعر ،جملة شعر البريوتية ، بريوت ،العدد 24
.116القدمي ،ص

.81،ص1985ة ،الدر البيضاء ،ابن البناء املراكشي العددي ،الروض املريع يف صناعة البديع ،تح رضوان بنشقرون ،دار النشر املغربي25
.117مجيل محداوي ،املرجع السابق ،ص 26
.103ابن البناء املراكشي ،املصدر السابق ،ص27
.103ابن البناء املراكشي ،املصدر السابق ،ص28
.82ابن البناء املراكشي ،املصدر نفسه ،ص29
،اجلهود النقدية والبالغية عند ابن البناء املراكشي ،رسالة دكتوراه ،إشراف أمحد مسعود ،جامعة وهران حممد اجلياليل بوزينة30

.118م،ص2014/م2013



عن طريق التغريب والتعجب والتوهم اخليايل وإثارة اإلدهاش وختييب أفق السامع أو القارئ ،وهذا "امللتقى ويستفزه 
31"التصور موجود عند حازم القرطاجين

بوصفه موضوعا خطوة منطقية مرتبة على تقدميه للتخييل"يقوم مفهوم الشعر عند السجلماسي على بينما 
، فيقول 32"والتعريف الذي يقدمه للشعر يضرب جيذوره إىل الفاريب وابن سينا وابن رشد .للصناعة الشعرية 

ا متساوية هو الش" أن :عر هو الكالم املخيل املؤلف من أقوال موزونة متساوية عند العرب مقفاة ،فمعىن كو
ا مقفاة هو يكون كل قول منها مؤلفا من أقول إيقاعية ،فإن عدد أن :زمانه مساو لعدد زمان اآلخر ؛ومعىن كو

ا كل قول منها واحد وكل معىن من هذه  املعاين فله صناعة تنظر فيه إما بالتجزئة ،وإما تكون احلروف اليت خيتم 
،فهذا النص يؤكد 33"بالكلية وألن التخييل هو جوهريته واملشرتك للجميع ،ينبغي أن يكون موضوعها وحمل نظرها

تناول الشعر بوصفه بنية لغوية متميزة ،تعتمد على التخييل ،فضال على الوزن "على فكره مفادها أن سجلماسي 
واملستوى املعنوي أو )الوزن والقافية(والقافية ؛وهي مجيعها عناصر تتعلق بالشكل والصياغة على املستوى الصويت 

متييز الشعر عما عداه من األشكال اللغوية األخرى ،باإلضافة إىل ؛وهي عناصر أساسية يف)التخييل (الداليل 
ذا املعىن يدل على االستجابة "،الذي حيدثه الشعر 34"دورها يف التأثري وهو تأثري ركيزته االنفعال ،فالتخييل 

35" النفسية اليت حتدث للملتقى

:ى ثالثة أسس هي يتأسس تعريف الشعر عند السجلماسي عل"ومن خالل ماذكرناه سابقا ،ّ 

ملا حيويه الشعر من وزن قافية:األساس الشكلي - 

وذلك لتأكيده على عنصر االستفزاز الذي يرتبط مبا يف الشعر من كذب يؤدي إىل اإلغراب:األساس اإلبداعي - 

36"االلتذاذوذلك بفعل التخييل واحملاكاة اللذين يرتكان يف املتلقي أثرا يتمثل يف االستفزاز و:األساس التأثريي - 

:خصائص المدرسة النقدية المغاربية خالل القرنيين السابع والتاسع الهجريين-4

.117مجيل محداوي ،املرجع السابق ،ص31
.36ص،1986جملة فصول ،اهليئة املصرية  للكتاب ،القاهرة ،ألفت كمال الرويب ،مفهوم الشعر عند السجلماسي ،32
.216السجلماسي ،املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع ،ص33
.36ألف كمال الرويب ،املرجع السابق ،ص34
.38ألفت كمال الرويب ،املرجع السابق ،ص35
زاوي فاطيمة،الشواهد الشعرية يف كتاب املنزع البديع للسجلماسي ،رسالة ماجستري ،إشراف درواش مصطفى،جامعة مولودمعمري ،تيزي 36
.27،ص2012وزو،



:تتميز هذه املدرسة املغربية مبجموعة من اخلصائص أمهها 

واملنطق )ابن سينا–الفارايب (التنظري والتقعيد والتجريد وتفريع املقوالت الفلسفية واليونانية واملشرقية "جتنح حنو - 
37"كاةا األرسطي والتصور األفالطوين يف احمل

فن قويل مجيل يتألف من عناصر أساسية منها ما يتعلق بالشكل "ينظر نقاد هذه املدرسة إىل الشعر على أنه - 
ومنها ما يتعلق باملوضوع ،ومنها ما يتعلق جبانب الدافع ،ومنها ما يتعلق جبانبه الوظيفي ،وهم يف ذلك ينطلقون 

م  38"الثقافيةمن مرجعيا

.حاول أصحاب هذه املدرسة مقاربة الشعر وفق نظرة فلسفية جتمع بني الرتاث اليوناين والرتاث العريب- 

ا قائمة على -  ا متتلك ألفاظ خاصة  .اإلحياء ال الوضوحاللغة الشعرية تتميز بقدرة التأثري يف املتلقي؛ أل

تساعد الشاعر على اإلبداع والرتكيز كالبواعث النفسية بوجود بواعث ودواعي "يؤمن  نقاد هذه املدرسة - 
والبواعث املكانية والبواعث املادية ،فهي مبثابة احلافز الذي يدغدغ عواطف الشاعر ويدفعه إىل التعبري عما خيتلج 

ا ختتلف من شاعر إىل آخر 39"يف صدره ،إال أ

:نتائج البحث

القرن السابع والتاسع اهلجريني من الرتاث اليوناين األرسطي والرتاث العريب مابني انطلقت املدرسة املغربية النقدية - 
.يف صياغة مبادئها النقدية 

.الشعر عندهم يستند على التخييل واحملاكاة مبؤازرة الوزن والقافية واللفظ واملعىن- 

.اصطبغت هذه املدرسة بالصبغة البالغية أي أنه ال ميكن فصل البالغة عن النقد- 

تقدمي كل من حازم القرطاجين وابن البناء املراكشي والسجلماسي جمموعة من اآلراء واألفكار املهمة يف جمال - 
.نقد الشعر

.123مجيل احلمداوي ،املرجع السابق ،ص37
.413حممد شريف ،املرجع السابق ،ص 38
.414حممد شريف ،املرجع السابق ،ص39



:مكتبة البحث

:المصادر والمراجع

إحسان عباس ،تاريخ النقد األديب عند العرب نقد الشعر من القرن الثاين حىت القرن الثامن اهلجري ،دار الثقافة 1
م1981/ه31398،لبنان ،طبريوت 

ر النشر املغربية ،الدر بن البناء املراكشي العددي ،الروض املريع يف صناعة البديع ،تح رضوان بنشقرون ،داا2
البيضاء 

حازم القرطاجين ،سراج األدباء ومنهاج البلغاء ،تح حممد احلبيب بن خوجة ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت دط 3
1981

هوم الشعر دراسة يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء جابر عصفور ،مف4
3،1992بريوت ،ط

م،قسم الشعر1958/ه1377ابن سينا ،الشفاء املنطق ،تح حممد فؤاد اإلهواين  ،املطبعة األمريية ،القاهرة 5

أساليب البديع ،تح عالل الغازي ،مكتبة املعارف ، الرباط ، أبو حممد السجلماسي ،املنزع البديع يف جتنيس6
م1980/ه 1،1401املغرب ،ط

،منشورات احتاد الكتاب ،دم )دراسة وتطبيق(حممد مرتاض ،النقد األديب القدمي يف املغرب العريب نشأته وتطوره 7
2000

:المقاالت و الرسائل 

1986سي ، جملة فصول ،اهليئة املصرية  للكتاب ،القاهرة ،ألفت كمال الرويب ،مفهوم الشعر عند السجلما1

بوديسة بولنوار ،النقد األديب  يف املغريب العريب خالل القرنني السابع والثامن اهلجريني الروافد واالجتاهات رسالة 2
2018/م14392017/ه1،1438دكتوراه ،إشراف كمال عجايل جامعة باتنة 

حبيب اهللا علي إبراهيم علي ،نظرية احملاكاة عند حازم القرطاجين من خالل كتابه منهاج البلغاء وسراج األدباء 3
،مارس13جملة األثر ،العدد 



.12،العدد 2012القدمي ،جملة  حوليات الرتاث ،مستغامن ،مجيل محداوي ،املدرسة املغربية يف النقد العريب القدمي4

.6،1982،نشوء البالغة وتطورها يف املغرب ،جملة كلية اآلداب ،فاس العددرضوان بن شقرون5

زاوي فاطيمة،الشواهد الشعرية يف كتاب املنزع البديع للسجلماسي ،رسالة ماجستري ،إشراف درواش 6
.2012مصطفى،جامعة مولودمعمري ،تيزي وزو،

نقال عن مجيل محداوي ،املدرسة املغربية 49اته ،ص علي لغزيوي ،النقد األديب القدمي يف املغرب روافده واجتاه7
12.،العدد 2012يف النقد العريب القدمي ،جملة  حوليات الرتاث ،مستغامن ،

حممد اجلياليل بوزينة ،اجلهود النقدية والبالغية عند ابن البناء املراكشي ،رسالة دكتوراه ،إشراف أمحد مسعود 8
.م2014/م2013جامعة وهران 

حممد شريف،الشعر بني االنفعال التخييلي والفكر يف التنظري البالغي املغاريب القدمي ،رسالة دكتوراه ،إشراف 9
.1434،2012/2013/ه1433الشيخ بوقربة ،جامعة وهران 

حممد شلغوم ،مالمح املنهج النقدي األديب يف كتاب زهر اآلداب ومثر األلباب أليب إسحاق احلصري 10
.م2015/2016ة ماجستري ،إشرف حممد قادة ،جامعة عبد احلميد ابن باديس ،مستغامن ،مالقريواين،رسال

حممد كوشناز ،يف نظرية النقد القدمي دراسة يف أسس النظرية النقدية والبالغية عند حازم القرطاجين ،رسالة 11
.م2016/2017ه1437/1438دكتوراه ،إشرف حممد بلقاسم ،جامعة تلمسان،
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الهجريين تاسعالالسابع و القرنيينة األدبية النقدية عند المغاربة مابين خصائص المدرس

بطيب فاطمة الزهراء :الطالبة 

عراب أحمد :األستاذ المشرف 

)-الشلف–جامعة حسيبة بن  بوعلي (كلية اآلداب والفنون 

:الملخص 

عرف املغرب العريب مابني القرن السابع والتاسع هجريني كوكبة من النقاد األفذاذ واملؤلفات النقدية  املتميزة 
هذه املنطقة مابني القرنني السابع والتاسع اليت تنوعت بتنوع اجتاهات صانعيها ،ومن بني النقاد الذين عرفتهم 

وحازم عبد الكرمي النهشلي وابن رشيق القريواين ديب هجريني وكانت هلم اسهامات متفردة يف ميدان النقد األ
.القرطاجين وأبو قاسم حممد السجلماسي وابن بناء املراكشي

منهج نقدي بتفوقلذلك فاحلركة األدبية النقدية مل تتوقف ،فقد شهدت تطورا كبريا كما متيزت يف كل مرحلة 
.املدرسة املشرقية ،وهذا ما يضمن هلا التميز والتفرد عن على آخر 

القرنيني السابع مابني يف النقد األديبالبحث عن خصائص  املميزة للمدرسة املغربيةومن هذا املنطلق اخرتنا 
والتاسع هجريني موضوعا لورقتنا البحثية ،حناول فيها رصد سياق هذه املدرسة املغربية ومن هم روادها البارزون ؟

.الشعري؟النقدية يف حتديد طبيعة اإلبداع آراؤهموما هي للنقد ؟يبيقوما هو منهجهم التنظريي والتط

:الكلمات المفتاحية 

.النقاد املغاربة، اإلبداع الشعري املغرب العريب ،النقد ،املدرسة األدبية النقدية ،

:تقديم-1

إن النتاج األديب املغريب مبختلف أنواعه شعرا ونثرا ونقدا ،يستحق الوقف عنده ودراسته ،بعيدا عن معطيات 
استطاعت أدبية نقدية مغربية تأسيسي ملدرسة ال،فقد تفرد بطابعه التنظريي و شرقية وأعالمها تبعيته للمدرسة امل

م النقدية إغنا الدراسات النقدية العربية وإمدادها مبجموعة من املسامهات ءبفضل جهود من النقاد ومؤلفا
وتشكل هذه املصنفات مدرسة متميزة ،تقوم على "،ويف هذا الصدد يقول علي لغزيوي املتفردة يف ميدان النقد



ا ،وهي متزج بني النقد والبالغة بطريقة ذك ية الفهم العميق ألرسطو ،فضال عن التمكن من الثقافة العربية وأدوا
عرف القرن اهلجري السابع :"أجمد الطرابلسي  بقوله ،ويؤيد هذا الرأي1"...،وتتميز بعمق الرؤية ومشولية املنهج 

والبالغية املقارنة النقديةهتمون بالدراسات ومطلع الذي يليه مدرسة بالغية عربية مغربية تستحق أن يوليها امل
م م كانوا مجيعا .عنايتهم وخيصوها بتتبعا مع -وهي مدرسة يبدو واضحا ،من خالل اآلثار اليت تركها أعالمها ،أ

ا بعامة ،ومن الدراسات النقدية والبالغية العربية خباصة  أحسن -متكنهم حق التمكن من اللغة العربية وآدا
والبالغيني الذين عرفتهم من النقاد) اخلطابة (و)الشعر (اطالعا على منطق أرسطو ،وأعمق فهما ملضمون كتابه 

2."القرون السابقة يف مشرق الوطن العريب ومغربه

حصرها الدكتور عبد السالم شقور يف ثالثة "احلركة النقدية املغربية القدمية اجتاهات خمتلفة وقد عرفت  هذه 
:وهي 

وهو : اجتاه ديّين صرفلغايات تشريعية أو غري تشريعية وهو ينطلق من نصوص دينية :اجتاه ديين صرف - 
ينطلق من نصوص دينّية لغايات تشريعّية أو غري تشريعّية؛ ومنه األحباث اليت تناولت قضّية اإلعجاز والبالغة 

.النبويّة

.ويتمّثل يف الشروح األدبية: اجتاه أديبّ - 
والسجلماسّي ) الروض املريع(ابن البناء املراكشي بكتابه: ويهتم بالتقعيد يف املقام األول؛ وميثّله: اجتاه تأسيسي- 

3"أحكام التأسيس يف إحكام التجنيس(وابن رشيد السبيت بكتابه ) البديع(بكتابه 

يف توزيـــع هـــذه االجتاهـــات النقديـــة مـــذهبا آخـــر فـــريى أن االجتـــاه األول هـــو مـــا بينمـــا يـــذهب علـــي لغزيـــوي
وميثــل هــذا االجتــاه أبــو القاســم "اشــتمل علــى ثقافــة عربيــة خالصــة اعتمــاداً علــى الــذوق العــرّيب وحكمــه علــى الــنص؛ 

هــ، 750تـوىف سـنة امل) تضّمنته قصيدة احلليأنوار التجلي على ما(بكتابه ) م1387/ هـ 789-(الثعاليب الفاسي 
ومــنهج دراســته هــو أنّــه يتنـــاول القصــيدة بيتــاً بيتــاً، شـــارحاً كــل واحــد منهــا بصــورة خمتلفـــة مــن لغــة وفكــرة وعـــروض 

شـــرح فيـــه مقصـــورة حـــازم ) رفـــع احلجـــب املســـتورة عـــن حماســـن املقصـــورة(وبالغـــة، ومـــن هـــذا االجتـــاه أيضـــاً كتـــاب 

،املدرسة املغربية يف النقد العريب القدمي ،جملة  حوليات نقال عن مجيل محداوي49علي لغزيوي ،النقد األديب القدمي يف املغرب روافده واجتاهاته ،ص 1
.114115،ص12،العدد 2012الرتاث ،مستغامن ،

ه 1،1401أبو حممد السجلماسي ،املنزع البديع يف جتنيس  أساليب البديع ،تح عالل الغازي ،مكتبة املعارف ، الرباط ، املغرب ،ط2
.د الطرابلسي من تقدمي األستاذ الدكتور أجم12م،ص1980/

. 28،ص2000،دم،منشورات احتاد الكتاب ،)دراسة وتطبيق(حممد مرتاض ،النقد األديب القدمي يف املغرب العريب نشأته وتطوره 3



.القرطاجّين يف مدح املستنصر احلفصيّ 

منهــاج البلغــاء وســراج (ين فهــو مــا تــأثّر بتيــار الفكــر اليونــاّين والنقــد األرســطي؛ ومــن النمــاذج الــيت متثّلــه وأمــا الثــا
أليب حممــد القاســم ) و املنــزع البــديع يف جتنــيس أســاليب البــديع) م1285/ هـــ6684-(حلــازم القرطــاجين ) األدبــاء

).م1321/ هـ 721-(عددّي املرّاكشي البن البناء ال) الروض املريع يف صناعة البديع(السجلماسّي، و

وأّما االجتاه األخري فهو الذي اهتم باإلعجاز القرآين أكثر من غريه، فاختّص أصحابه بالوقوف عند اإلعجاز 
الشفا (يف كل من كتابيه ) هـ544- (القرآين وأوجهه البيانية؛ وميثل هذا االجتاه بصورة جلّية القاضي عياض 

4")بغية الرائد ملا تضّمنه حديث أّم زرع من الفوائد(و) بتعريف حقوق املصطفى

قد عرف تأّخراً زمنيًا عن نظريه يف املشرق يف املغرب العريب أن النقد"لكن رغم ظهور هذه االجتاهات إال 
على ما - العريب نُعده ضروريًا بسبب توجه املغاربة توّجها فقهيًا وإبداعيًا وخلّو جمالسهم من التنافس أول األمر 

واشتغاهلم بالصراعات الداخلية أحياناً، فلما استتّب الوضع للدّول اليت استقلت بنفسها يف كّل من اجلزائر -يبدو
ملغرب وتونس، راحت كل واحدة منهّن تعمل على استقطاب األدباء والشعراء، وتزيني بالطها بطائفة من وا

م ما كان يضمه قصر املشور يف تلمسان، أو بالط بين مرين يف فاس وغريمها، وقد تزامن تأسيس وحسبنا. خري
رتة املذكورة أيضًا مع التحفظ يف هذه الدول مع القرن السادس للهجرة مما يشي بتطّور هذا النقد خالل الف

5"التحديد والتدقيق بسبب خمالفتهما للحقيقة العلمية

ولعل أهم ما يف األمر أن النقد املغريب القـدمي قـد أفـاد مـن خمتلـف العلـوم اإلنسـانية، وارتكـز يف ظهـوره وتطـوره 
:على أسس صلبة مّكنته الحقاً من االستقالل بنفسه؛ ومن هذه الروافد

ا املراكز الثقافية يف املغرب، والـيت شـهدت جوانـب مـن : فد حمّليّ را" يتمثل خاصة يف احلركات الفكرية اليت شهد
.قضايا تتعّلق بالشعر والنثر، وبالعلوم الدينية، وغريها

وهــو ضــرورّي زاد النقــد املغــريب ثــراء بفضــل مــا لّقحــه بــه مــن نظريــات نقديــة وبالغيــة عــن : مشــرقّي عــرّيب طــارئ
طريـــــق االتصـــــال الشخصـــــي أو املثاقفـــــة حيـــــث أملـّــــوا جبوانـــــب كثـــــرية مـــــن هـــــذا النقـــــد ومـــــن النصـــــوص اإلبداعيـــــة يف 

زاد النقـد املغـريب يف عمومـه ثـراء بفضـل مالقحـه مـن رؤى نقديـة وبالغيـة عـن طريـق االتصـال "،فهذا الرافـد 6"املشرق

2829،ص)دراسة وتطبيق(مرتاض ،النقد األديب القدمي يف املغرب العريب نشأته وتطوره حممد4
2930املصدر نفسه ،ص5
.30املصدر نفسه ،ص6



هـذا يعـين أن املغاربـة ،7"د ومن نصوصه اإلبداعية الشخصي أو املثاقفة حيث أمل املغاربة جبوانب كثرية من هذا النق
أن نبــرت الصــلة الــيت تربطــه بنظــريه يف املشــرق العــريب ،ألن "،فــال ميكننــا املشــارقة علــى منــواليف بدايـة التــأليف نســجوا 

ـــا تتشـــابه إنتاجـــا –وإن تباعـــدت ســـكنا –اآلصـــرة قائمـــة ،والوشـــيجة ماثلـــة ،أضـــف إىل ذلـــك أن القرحيـــة العربيـــة  فإ
بســبب مــا يطبــع البيئــة والعقليــة واحلضــارة الــيت تســتمد العربيــة الــيت تســتمد ضــياءها مــن مهــوم مشــرتكة ،ومــن عــادات 

8"وتقاليد تكاد تتماثل بني املشرق واملغرب

تشكل من التصورات اليونانية للعملية اإلبداعية املبنية أساسا على فكر أفالطون  "والرافد الثالث 
أرسطو،واليت كانت هلا بذورها يف الرتمجات عند ابن سينا يف املشرق وابن رشد وابن خفاجة يف املغرب،وتأثريها يف 

إال عند نقاد 9"لطريقة الواضحة والسليمة يف النقد األديبالنقد العريب ،إال أن هذا الرافد اليوناين مل يتم استغالله با
م النقديةالقرنني السابع والتاسع اهلجريني .،والذي سيكون حمل دراستنا ،وسنبحث ونستقرئ مدى مسامها

خالل القرنيين السابع والتاسع المدرسة النقدية المغربية -2

،اهتمت بالنقد والبالغة"عرفت منطقة املغرب العريب خالل القرنني السابع والتاسع اهلجريني مدرسة نقدية 
فهي مدرسة تستحق أن يوهلا املهتمون بالدراسات النقدية والبالغية اهتماما بالغا ،وأن حيضوها بالتتبع والدراسة 

.10"وأن يعملوا إحياء تراثها

لدراسات أن هذه املدرسة تشكلت على أيدي ثالثة علماء أجالء القرطاجين وابن ت الكثري من القد أشار 
تقع معامل كل منها حافر على حافر،تبعا ملا استمدته من .كانوا ذوي وجهة نقدية مرتمسة "البناء والسجلماسي ،

من معني الثقافة ،فقد كان هلا الفضل يف أن تكرعآليات التفكري املنطقي من علوم املنطق والرياضيات واحلساب
نا،ال تكاد ختفى أماراته املتمعن املتفكر اليونانية وعلى األخص كتاب فن الشعر ألرسطو ،ويبدو تأثريها واضحا بيّ 

ني الروافد واالجتاهات ،رسالة دكتوراه ،إشراف كمال عجايل جامعة يمن اهلجر ابوديسة بولنوار ،النقد األديب  يف املغريب العريب خالل القرنني السابع والث7
.11،ص2018/م14392017/ه1،1438باتنة 

،مالمح املنهج النقدي األديب يف كتاب زهر اآلداب ومثر األلباب أليب إسحاق احلصري القريواين،رسالة ماجستري ،إشرف حممد قادة حممد شلغوم8
.48،صم2015/2016،جامعة عبد احلميد ابن باديس ،مستغامن ،م

.12،صاملرجع السابقبوديسة بولنوار ،9
والفكر يف التنظري البالغي املغاريب القدمي ،رسالة دكتوراه ،إشراف الشيخ بوقربة ،جامعة وهران حممد شريف،الشعر بني االنفعال التخييلي10

.402،ص1434،2012/2013/ه1433



رمبا كان التقارب الزمين أو احلقيب فيما بني العلماء الثالثة من أهم الدواعي اليت انتظمت آراءها تكامال وتشاكال
.11"بني هؤالء  األعالم الثالثة ... فاملوضوع البالغي عندهم خاضع إلجراءات أو آليات تكاد تكون واحدة 

اجليد على الفكر األرسطي وإطالعهمرجال هذه املدرسة بفضل ثقافتهم العربية العميقة "لقد متكن 
يقه وتلقيحه ببعض األفكار اليونانية تلقيحا ،ينم اليوناين أن يفيدوا النقدي  الدرس البالغي العريب بتوسيعه وتعم

الروض املريع يشكل "ويف هذا املقام يقول رضوان بن شقرون أن ،12"يف الغالب عن وعي وفهم جديرين بالثناء
ا مع املنزع البديع ،ومنهاج البلغاء مرحلة متطورة من تاريخ البالغة العربية يف املغارب اإلسالمية مبوضوعا

يتخذوا هذه املراجع أصوال معتمدة يف ومناهجها ورؤاها اليت فرضت على الدارسني واملهتمني فيما بعد أن 
املصنف املتفرد خبصائصه "،وخاصة 13"وىالدراسات البالغية اليت مل حتظ بعد هذه الفرتة مبؤلفات على نفس املست

ه رأس املدرسة املغربية 684منهاج البلغاء وسراج األدباء أليب احلسن حازم القرطاجين توالسباق مبناهجه هو
،فهذا املؤلف ذو الطراز اجلديد استطاع صاحبه أن يستوعب فيه كثري من املباحث النقدية والبالغية من دون 

فيه أيضا آراء أرسطو،واحلق إن الرجل كان سباقا ومتفردا وواعيا بضرورة مزج النظر فصل بينهما ،كما استوعب 
منهاج البلغاء إضافة إىل .14"إنشاء علم كلي وهو علم البالغة بقوانينها العامةالفلسفي واملنطقي معا من أجل 

عصارة تستجمع وبكل موضوعية اليت تعترب "،"الروض المريع"و"المنزع البديع"الننسى أيضا وسراج األدباء
ا ثقافة الناقد املغاريب 15"الغايات العلمية والثقافية اليت زخرت 

:الهجريين لتاسعأصول النقد المغربي القديم خالل القرنيين السابع وا-3

:الشعر 3-1

كالم "يعرفه بأنه ،فنجد حازم القرطاجين16"التخييل واحملاكاة "مفهوم الشعر عند نقاد هذه املدرسة على يرتكز 
موزون مقفى من شأنه أن حيبب إىل النفس ما قصد حتبيبه إليها ،ويكره إليها ما قصده تكريهه ،لتحمل بذلك 

.402403الشعر بني االنفعال التخييلي والفكر يف التنظري البالغي املغاريب القدمي ،صحممد شريف،11
.403املرجع نفسه ،ص12
.168169،ص6،1982،نشوء البالغة وتطورها يف املغرب ،جملة كلية اآلداب ،فاس العددرضوان بن شقرون13
،جامعة حممد كوشناز ،يف نظرية النقد القدمي دراسة يف أسس النظرية النقدية والبالغية عند حازم القرطاجين ،رسالة دكتوراه ،إشرف حممد بلقاسم14

.33م،ص2016/2017ه1437/1438تلمسان،
.404حممد ،املرجع السابق ،صيف ر ش15
.115مجيل محداوي ،املدرسة املغربية يف النقد العريب القدمي ،ص16



مستقلة بنفسها أو متصورة حبسن هيئة تأليف وحماكاةعلى طلبه أو اهلرب منه ،مبا يتضمن من حسن ختييل له ،
وكل ذلك يتأكد مبا يقرتن به من إغراب ،فإن االستغراب .ذلك أو قوة شهرته،أو مبجموع الكالم ،أو قوة صدقة

عند حازم القرطاجين قائم فالشعر إذن 17"والتعجب حركة للنفس إذا اقرتنت حبركتها اخليالية قوي انفعاهلا وتأثرها
فيه من إصابة هذين العنصريني يكون قدر هذا ،وبقدر ماواحملاكاةهو التخييل "،لكن جوهره على الوزن والقافية 

،والتخييل واحملاكاة وحماكاةال يقّوم الشعر ال  من جهة صدقه وال من جهة كذبه وإمنا مبا فيه من ختييل ،...الشعر 
اللذان مها جوهر الشعر ال معىن هلما عند حازم إال إتقان صنعة الشعر ،وإتقان عبارته ،حىت يكون الكالم قادرا 

ا البيان أن مييل من يتلقاه حنو شيء أراد على  إثارة صور،وخياالت حية وقوية الفعل يف النفس يستطيع 
املعترب يف حقيقة "ندرك أن حازم القرطاجين يربط بني مصطلح التخييل واحملاكاة ويقول يف ذلك ،18"الشاعر

وكذلك تأثره أرسطو السفة اليونان خاصةوهنا يظهر مدى تأثر حازم القرطاجين بف.19"واحملاكاةالشعر إمنا التخييل 
ومن املزواجة بني هذين الرتاثني حاول أن  يرسم منهاجا للبلغاء أن "،والفارايب بالفالسفة املسلمني أمثال ابن سينا

باجلمع بني –إذن –ميكن إقامة علم للشعر "،هذا ما رأى به جابر عصفور حني قال 20"يوقد سراجا لألدباء
21"واليونانيةاألصول العربية 

حاول أن يفيد من االجتاه الفلسفي املبين على كتاب أرسطو "وبناء على ما سبق ذكره فان حازم القرطاجين 
كالم "،كابن سينا الذي يعرف الشعر على أنه 22"طاليس ومن آثار النقاد سواء منهم من تأثر بالثقافة اليونانية 

وهو الكالم الذي تذعن له النفس :العرب مقفاة والكالم املخيل خميل مؤلف من أقوال موزونة متساوية ،وعند 
فتنبسط عن أمور وتنقبض ومن غري روية وفكر واختيار وباجلملة تنفعل له انفعاال نفسيا غري فكري سواء كان 

ا أن تؤلف من أشياء "يقول الفارايبأما . 23"املقول مصدقا به أو غري مصدق واألقاويل الشعرية هي اليت شأ
أحدمها :األمور قد تكون بفعل ،وقد تكون بقول ،فالذي يفعل ضربان حماكاةحماكية لألمر الذي فيه القول ،فإن 

.71،ص1981حازم القرطاجين ،سراج األدباء ومنهاج البلغاء ،تح حممد احلبيب بن خوجة ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،دط ،17
،مارس 13،العدد القرطاجين من خالل كتابه منهاج البلغاء وسراج األدباء ،جملة األثر حبيب اهللا علي إبراهيم علي ،نظرية احملاكاة عند حازم 18

.104،ص2012
.21املصدر السابق ،ص19
3إحسان عباس ،تاريخ النقد األديب عند العرب نقد الشعر من القرن الثاين حىت القرن الثامن اهلجري ،دار الثقافة ،بريوت ،لبنان ،ط20

.541م،ص1981/ه1398
.172،ص3،1992جابر عصفور ،مفهوم الشعر دراسة يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء بريوت ،ط21
.569إحسان عباس ،املرجع السابق ،22
.24الشعر ،صم،قسم 1958/ه1377املطبعة األمريية ،القاهرة ،تح حممد فؤاد اإلهواين املنطق ،ءابن سينا ،الشفا23



أو يفعل فعال –مثل أنه  يعمل متثاال حياكي به إنسانا بعينه أو شيئا غري ذلك -أن حياكي اإلنسان بيده شيئا ما
القول الذي يضعه أو خياطب به أمور حتاكي الشيء يؤلفأن:بقول هوواحملاكاة.اكي به إنسانا ما أو غري ذلكحي

ويلتمس بالقول املؤلف مما حياكي الشيء الذي فيه القول ،وأن جيعل القول داال على أمور حتاكي ذلك الشيء،
ضرب خييل :،فيكون القول احملاكي ضربني إما ختييله يف نفسه وإما ختييله يف شيء آخر :ختييل ذلك الشيء 

ذا ربطا كل من ابن سينا والفارايب الشعر باحملاكاة 24"الشيء نفسه ،وضرب خييل وجود الشيء يف شيء آخر ،و
والتخييل 

هو اخلطاب بأقوال كاذبة :"بقولهوحيدد ابن بناء املراكشي الشعر يف كتابه الروض املريع يف صناعة البديع 
عبارة عن إبداع حياكي فيه الشاعر "فالشعر عنده 25"خميلة على سبيل احملاكاة حيصل عندها استفزاز بالتومهات

الذات أو الواقع عن طريق وصفه ونقله لكن هذه احملاكاة تتجاوز الصدق إىل الكذب واملبالغة والتخييل ألن 
مبينُّ على احملاكاة والتخييل ال على "،فهو يرى أن الشعر 26"اليونان أصدق الشعر أكذبه  كما عند فالسفة 

أنه حياكي ما ليس موجودا أصال ألنه إن فعل مل يكن حماكيا بل يكون خمرتعا ،فيرتكب الكذب أي 27"احلقائق 
ا وهي موضوع الشعريف قوله فتبطل  28"احملاكاة لكذ

فاملنظوم أن :"حيث يقول اهتم أيضا ابن البناء املراكشي بالوزن والقافية ودورمها يف التمييز بني الشعر والنثر 
يكون شعرا وغري شعر،كما أن الشعر يكون من منظوم وغري منظوم ،وأهل العرف يسمون املنظوم كله شعرا ،وال 

نقدية قاعدة"،فتوصل بذلك إىل29"يف اسم الشعريسمون شيئا من املنثور شعرا ،فعرض من أجل ذلك اشرتاك 
مهمة ،فاملنظومات التعليمية ال ميكن ادخاهلا يف دائرة الشعر وقد يكون العمل الشعري خاليا من الوزن والقافية 

،يثري 30"يف الرتكيب فيعد بذلك شعراوتطغى وعليه الروح الشعرية من جيشان يف العاطفة وبعد يف اخليال وتناسب 

نقال مجيل محداوي، املدرسة املغربية يف النقد العريب 93،ص121959حمسن املهداوي ،الفاريب كتاب الشعر ،جملة شعر البريوتية ، بريوت ،العدد 24
.116القدمي ،ص

.81،ص1985ة ،الدر البيضاء ،ابن البناء املراكشي العددي ،الروض املريع يف صناعة البديع ،تح رضوان بنشقرون ،دار النشر املغربي25
.117مجيل محداوي ،املرجع السابق ،ص 26
.103ابن البناء املراكشي ،املصدر السابق ،ص27
.103ابن البناء املراكشي ،املصدر السابق ،ص28
.82ابن البناء املراكشي ،املصدر نفسه ،ص29
،اجلهود النقدية والبالغية عند ابن البناء املراكشي ،رسالة دكتوراه ،إشراف أمحد مسعود ،جامعة وهران حممد اجلياليل بوزينة30

.118م،ص2014/م2013



عن طريق التغريب والتعجب والتوهم اخليايل وإثارة اإلدهاش وختييب أفق السامع أو القارئ ،وهذا "امللتقى ويستفزه 
31"التصور موجود عند حازم القرطاجين

بوصفه موضوعا خطوة منطقية مرتبة على تقدميه للتخييل"يقوم مفهوم الشعر عند السجلماسي على بينما 
، فيقول 32"والتعريف الذي يقدمه للشعر يضرب جيذوره إىل الفاريب وابن سينا وابن رشد .للصناعة الشعرية 

ا متساوية هو الش" أن :عر هو الكالم املخيل املؤلف من أقوال موزونة متساوية عند العرب مقفاة ،فمعىن كو
ا مقفاة هو يكون كل قول منها مؤلفا من أقول إيقاعية ،فإن عدد أن :زمانه مساو لعدد زمان اآلخر ؛ومعىن كو

ا كل قول منها واحد وكل معىن من هذه  املعاين فله صناعة تنظر فيه إما بالتجزئة ،وإما تكون احلروف اليت خيتم 
،فهذا النص يؤكد 33"بالكلية وألن التخييل هو جوهريته واملشرتك للجميع ،ينبغي أن يكون موضوعها وحمل نظرها

تناول الشعر بوصفه بنية لغوية متميزة ،تعتمد على التخييل ،فضال على الوزن "على فكره مفادها أن سجلماسي 
واملستوى املعنوي أو )الوزن والقافية(والقافية ؛وهي مجيعها عناصر تتعلق بالشكل والصياغة على املستوى الصويت 

متييز الشعر عما عداه من األشكال اللغوية األخرى ،باإلضافة إىل ؛وهي عناصر أساسية يف)التخييل (الداليل 
ذا املعىن يدل على االستجابة "،الذي حيدثه الشعر 34"دورها يف التأثري وهو تأثري ركيزته االنفعال ،فالتخييل 

35" النفسية اليت حتدث للملتقى

:ى ثالثة أسس هي يتأسس تعريف الشعر عند السجلماسي عل"ومن خالل ماذكرناه سابقا ،ّ 

ملا حيويه الشعر من وزن قافية:األساس الشكلي - 

وذلك لتأكيده على عنصر االستفزاز الذي يرتبط مبا يف الشعر من كذب يؤدي إىل اإلغراب:األساس اإلبداعي - 

36"االلتذاذوذلك بفعل التخييل واحملاكاة اللذين يرتكان يف املتلقي أثرا يتمثل يف االستفزاز و:األساس التأثريي - 

:خصائص المدرسة النقدية المغاربية خالل القرنيين السابع والتاسع الهجريين-4

.117مجيل محداوي ،املرجع السابق ،ص31
.36ص،1986جملة فصول ،اهليئة املصرية  للكتاب ،القاهرة ،ألفت كمال الرويب ،مفهوم الشعر عند السجلماسي ،32
.216السجلماسي ،املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع ،ص33
.36ألف كمال الرويب ،املرجع السابق ،ص34
.38ألفت كمال الرويب ،املرجع السابق ،ص35
زاوي فاطيمة،الشواهد الشعرية يف كتاب املنزع البديع للسجلماسي ،رسالة ماجستري ،إشراف درواش مصطفى،جامعة مولودمعمري ،تيزي 36
.27،ص2012وزو،



:تتميز هذه املدرسة املغربية مبجموعة من اخلصائص أمهها 

واملنطق )ابن سينا–الفارايب (التنظري والتقعيد والتجريد وتفريع املقوالت الفلسفية واليونانية واملشرقية "جتنح حنو - 
37"كاةا األرسطي والتصور األفالطوين يف احمل

فن قويل مجيل يتألف من عناصر أساسية منها ما يتعلق بالشكل "ينظر نقاد هذه املدرسة إىل الشعر على أنه - 
ومنها ما يتعلق باملوضوع ،ومنها ما يتعلق جبانب الدافع ،ومنها ما يتعلق جبانبه الوظيفي ،وهم يف ذلك ينطلقون 

م  38"الثقافيةمن مرجعيا

.حاول أصحاب هذه املدرسة مقاربة الشعر وفق نظرة فلسفية جتمع بني الرتاث اليوناين والرتاث العريب- 

ا قائمة على -  ا متتلك ألفاظ خاصة  .اإلحياء ال الوضوحاللغة الشعرية تتميز بقدرة التأثري يف املتلقي؛ أل

تساعد الشاعر على اإلبداع والرتكيز كالبواعث النفسية بوجود بواعث ودواعي "يؤمن  نقاد هذه املدرسة - 
والبواعث املكانية والبواعث املادية ،فهي مبثابة احلافز الذي يدغدغ عواطف الشاعر ويدفعه إىل التعبري عما خيتلج 

ا ختتلف من شاعر إىل آخر 39"يف صدره ،إال أ

:نتائج البحث

القرن السابع والتاسع اهلجريني من الرتاث اليوناين األرسطي والرتاث العريب مابني انطلقت املدرسة املغربية النقدية - 
.يف صياغة مبادئها النقدية 

.الشعر عندهم يستند على التخييل واحملاكاة مبؤازرة الوزن والقافية واللفظ واملعىن- 

.اصطبغت هذه املدرسة بالصبغة البالغية أي أنه ال ميكن فصل البالغة عن النقد- 

تقدمي كل من حازم القرطاجين وابن البناء املراكشي والسجلماسي جمموعة من اآلراء واألفكار املهمة يف جمال - 
.نقد الشعر

.123مجيل احلمداوي ،املرجع السابق ،ص37
.413حممد شريف ،املرجع السابق ،ص 38
.414حممد شريف ،املرجع السابق ،ص39



:مكتبة البحث

:المصادر والمراجع

إحسان عباس ،تاريخ النقد األديب عند العرب نقد الشعر من القرن الثاين حىت القرن الثامن اهلجري ،دار الثقافة 1
م1981/ه31398،لبنان ،طبريوت 

ر النشر املغربية ،الدر بن البناء املراكشي العددي ،الروض املريع يف صناعة البديع ،تح رضوان بنشقرون ،داا2
البيضاء 

حازم القرطاجين ،سراج األدباء ومنهاج البلغاء ،تح حممد احلبيب بن خوجة ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت دط 3
1981

هوم الشعر دراسة يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء جابر عصفور ،مف4
3،1992بريوت ،ط

م،قسم الشعر1958/ه1377ابن سينا ،الشفاء املنطق ،تح حممد فؤاد اإلهواين  ،املطبعة األمريية ،القاهرة 5

أساليب البديع ،تح عالل الغازي ،مكتبة املعارف ، الرباط ، أبو حممد السجلماسي ،املنزع البديع يف جتنيس6
م1980/ه 1،1401املغرب ،ط

،منشورات احتاد الكتاب ،دم )دراسة وتطبيق(حممد مرتاض ،النقد األديب القدمي يف املغرب العريب نشأته وتطوره 7
2000

:المقاالت و الرسائل 

1986سي ، جملة فصول ،اهليئة املصرية  للكتاب ،القاهرة ،ألفت كمال الرويب ،مفهوم الشعر عند السجلما1

بوديسة بولنوار ،النقد األديب  يف املغريب العريب خالل القرنني السابع والثامن اهلجريني الروافد واالجتاهات رسالة 2
2018/م14392017/ه1،1438دكتوراه ،إشراف كمال عجايل جامعة باتنة 

حبيب اهللا علي إبراهيم علي ،نظرية احملاكاة عند حازم القرطاجين من خالل كتابه منهاج البلغاء وسراج األدباء 3
،مارس13جملة األثر ،العدد 



.12،العدد 2012القدمي ،جملة  حوليات الرتاث ،مستغامن ،مجيل محداوي ،املدرسة املغربية يف النقد العريب القدمي4

.6،1982،نشوء البالغة وتطورها يف املغرب ،جملة كلية اآلداب ،فاس العددرضوان بن شقرون5

زاوي فاطيمة،الشواهد الشعرية يف كتاب املنزع البديع للسجلماسي ،رسالة ماجستري ،إشراف درواش 6
.2012مصطفى،جامعة مولودمعمري ،تيزي وزو،

نقال عن مجيل محداوي ،املدرسة املغربية 49اته ،ص علي لغزيوي ،النقد األديب القدمي يف املغرب روافده واجتاه7
12.،العدد 2012يف النقد العريب القدمي ،جملة  حوليات الرتاث ،مستغامن ،

حممد اجلياليل بوزينة ،اجلهود النقدية والبالغية عند ابن البناء املراكشي ،رسالة دكتوراه ،إشراف أمحد مسعود 8
.م2014/م2013جامعة وهران 

حممد شريف،الشعر بني االنفعال التخييلي والفكر يف التنظري البالغي املغاريب القدمي ،رسالة دكتوراه ،إشراف 9
.1434،2012/2013/ه1433الشيخ بوقربة ،جامعة وهران 

حممد شلغوم ،مالمح املنهج النقدي األديب يف كتاب زهر اآلداب ومثر األلباب أليب إسحاق احلصري 10
.م2015/2016ة ماجستري ،إشرف حممد قادة ،جامعة عبد احلميد ابن باديس ،مستغامن ،مالقريواين،رسال

حممد كوشناز ،يف نظرية النقد القدمي دراسة يف أسس النظرية النقدية والبالغية عند حازم القرطاجين ،رسالة 11
.م2016/2017ه1437/1438دكتوراه ،إشرف حممد بلقاسم ،جامعة تلمسان،

.121959بريوتية ، بريوت ،العدد وي ،الفاريب كتاب الشعر ،جملة شعر الحمسن املهدا12
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الشعر من خلدون ابن موقف حول القراءات من

أحمد/ د محمود
الشلفج بوع بن بة حس امعة

mahmoud.siahmed@gmil.com

:الملخص

إن المتأمل في اآلراء التي ساقها بن خلدون في مقدمته یجد فیها روح وفكر وفلسفة 
أفكاره وآماله عن حریته في طرح -دون قید أو شرط–الرجل المغربي حاضرة ومعبرة 

.التي یسعى من خاللها إلى تغییر الواقع و إحیاء الحضارة التي توشك على السقوط

من اآلراء التي حوتها المقدمة التي تدل على هذه الجرأة موقف ابن خلدون من الشعر 
حیث انه حینما یتحدث عن الشعر ال یتناول نظریته التي استقرت في زمنه ،ولكنه 

في صورتها األولى،ویضرب صفحا عن كل ما أدخل على النظریة یعود إلى النظریة 
.في عصره وقبل عصره 

هذا ما سنحاول دراسته في هذه الورقة البحثیة 

إن المتأمل في اآلراء التي ساقها ابن خلدون في مقدمته ،یجدها أفكارا واقعیة ذلك أنها 
أن یهدي قومه الى مرتبطة بواقع، أال وهو بوادر انهیار حضارة من حوله، فحاول 

.1تجنب االنهیار واستعادة القوة وٕاحیاء الحضارة التي توشك على االنهیار

من هذه اآلراء التي حوتها المقدمة و التي تدل على جرأة ابن خلدون في طرح افكاره 
وفلسفته في بناء الحضارات، موقفه من الشعر حیث انه حینما یتحدث عن الشعر ال 

ستقرت في زمنه ،ألنها ال تحقق الدور الذي یمكن ان یؤدیه الفن یتناول نظریته التي ا



2

ولكنه یعود إلى النظریة في صورتها األولى، ویضرب . في بعث الحضارة الي ینشدها
.2صفحا عن كل ما أدخل على النظریة في عصره وقبل عصره

إن موقف ابن خلدون من الشعر مرتبط بنظریته في الحضارة وفهمه للطور الحضاري 
الذي كانت األمة اإلسالمیة تمر به في عصره هما اللذان جعاله یتخلى عما أضافه 

.3فیهنقاد الشعر وعلماؤه من تعدیل وتطویر 

أبناء أمته لقد رآى ابن خلدون ما فعله الترف والتحضر بقومه، وما یرید أن یستسلم لها
ممن بلغوا بالحضارة آخر الطریق، أراد لهم أن ینبذوا الترف ویتخلصوا من الشر 

جدید ویعودوا إلى البساطة التي طبعت حیاة آبائهم، وٕاال اندثروا وقضي علیهم جیل
.4متحمس من الغرباء الطامعین

اإلطالق، ال یكفي فیه ملكة الكالم العربي على : "حینما یقول ابن خلدون عن الشعر
بل یحتاج بخصوصه الى تلطف ومحاولة في رعایة االسالیب التي اختصته العرب بها 

نجده قد ربطه بالعرب، وال شك أن العرب المقصودین هنا هم عرب 5"واستعمالها
الجاهلیة وصدر اإلسالم، الذین كانوا في الطور االول من أطوار بناء الحضارة، 
واألسالیب التي یقصدها هي أسالیب العرب المخصوصة به الى الدرجة التي ال یعد 

مما حذر منه ابن خلدون ، 6امعها الكالم المنظوم غیر الجاري على تلك األسالیب شعر 
:7كذلكنذاكثیق باالنحدار الذي تعیشه األمة آاط و في نظم الشعر وله ارتب

المولد في الشعر دخیل على اللغة التي حملت فكر األمة ومشاعرها في عصر القوة، -
والضرورة خروج على اصول هذه اللغة ال یرتكبه ابناؤها الذین یعشقون تراثها، ویكثر 

الولد والضرورة عند الغرباء الدخالء الذین أغروا ابناء االمة بالخمول ونشدان استخدام 
.وبعدوا بهم عن قوتهم اللذة، 



3

من الخروج من وزن إلى وزن، سببه ذلك االختالط في األوزان في عصر تحذیره-
اختلطت فیه وقبله األوزان وتداخلت في النص الواحد، وظلت في األندلس خاصة على 

.هذا التداخل واالختالط قرونا

إن هذا الرفض هو بقصد استعادة ایقاع الذات العربیة أبان قوتها والتخلي عن 
التي استحدثها الشعراء في عصور التقدم الحضاري، الذي ضعف التجدیدات اإلیقاعیة

وأصبح الفن عندهم وسیلة من وسائل االستمتاع ال أسلوبا من أسالیب ...فیه التحمس،
.8التمرد وتصویر الطموح، والرغبة في إمالء اإلرادة على الحیاة 

:التجنیس-

وأكثر من أخذ بهذا الفن :ال یقر الشعراء على استخدامه أو االكثار منه ،حیث یقول 
وبالغ فیه في سائر انحاء كالمهم كتاب المشرق وشعراؤه لهذا العهد، حتى انهم لیخلون 
باإلعراب في الكلمات والتصریف إذا دخلت لهم في تجنیس أو مطابقة ال یجتمعان 

التجنیس ویدعون االعراب ویفسدون بنیة الكلمة معها، فیرجحون ذلك الصنف من 
.9"تصادف التجنیس عساها

إن حجته في هذا أنه وسیلة من وسائل احالل حقیقة جدیدة محل الحقیقة القدیمة ،هذه 
.10االخیرة مرتبطة بالقوة والطموح والجهاد

في وینفرد كل بیت منه بإفادته "ت التي یقرها ابن خلدون ویدعو إلیها یوحدة الب-
وٕاذا كان تاما في بابه في مدح أو . تراكیبه حتى كانه كالم وحده مستقل عما قبله وبعده

هي جزء من نظریة الشعر في طوره األول، والتي تغیرت قبل زمنه 11"تثیب أو رثاء
بقرون، وانتشر استخدام التضمین الذي یربط البت بما یلیه ربطا ال یقوم معه البیت 

والتضمین ال یجعل النص الشعري یتركب من وحدات . اهوحده، وال یستغني عن سو 
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وقد كانت الوحدات المتساویة في .متساویة منتظمة بل وحدات مختلفة متفاوتة الطول
الشعر القبلي تعكس وضع الفرد في القبیلة،كما كانت هذه الوحدات في شعر صدر 

ي واحد عن اإلسالم تعكس إیمان المسلمین بان كل فرد ككل فرد اخر یمكن أن یغن
هذه الروح .غیره الن كال منهم جائز الوجود، والوحید الذي ال یغني عنه غیره هو اهللا

راد استرجاع القوة والمجد ندلسي العربي المسلم إذا أرادها ابن خلدون في األهي التي أ
12.

ما یمكن استخالصه من هذه القراءة هو أن ابن خلدون ،سواء تأثر بجمهوریة أفالطون 
الباحثون أو لم یتأثر بها، فإنه كان یطمح الى ان یصبح العالم اإلسالمي كله، كما یقل

والوطن األندلسي منه بخاصة، مدینة فاضلة قویة بسیطة موحدة مجاهدة، وتعود  بها 
.الحیاة العربیة إلى القوة التي كانت لها

سفة إن ما طرحه ابن خلدون من أفكار في نظریة الشعر ال یمكن تسمیته إال بفل
غایتها وضع الدعامة الفكریة التي تستند إلیها الحضارة اإلسالمیة األندلسیة والحضارة 

.اإلسالمیة من أجل النهوض

:هوامش البحث
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