
Jurnal AL-ANWAR, Volume 8, No. 2, Disember 2019: 115-135 

 

: دراسة ابن قتيبة وعبد هللا ابن  املعتزبني  د املوضوعي بني االطراد واملذهبالنق
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 امللخص

مر األدب العريب بكل أشكاله والدراسات العربية بكل ختصصاهتا مبراحل صراع يف النقد 
ألمم يف تطورها الفكري األديب املوضوعي. وهذا الصراع صورة الدميومة واحليوية لدى ا

واحلضاري يف جماالت حياهتا املختلفة ويف كل العصور السالفة مل يفقد الدارسون مالمح 
شخصياهتم العلمية. و ليس من شك يف أن النقد األديب مثرة من مثار اإلدراك احلي، وقوة 

العلمية  الشعور. وعلى هذه الوترية هتدف هذه املقالة إىل إظهار بعض االسهامات واجلهود
الفعالة للعبقرية الفذة ابن قتيبة صاحب كتاب "الشعر والشعراء" يف تنمية النقد املوضوعي، 
ويف طليعته على هذا النمط عبد هللا ابن املعتز صاحب كتاب "البديع" . ومها من األعالم 
 الذين قطعوا الطريقة حنو النقد املوضوعي. وسيناقش هذه العجالة على النقد املوضوعي يف

 نظرايت ابن قتيبة و ابن املعتز وآرائهما يف تطور النقد األديب. 
 

 : النقد املوضوعي؛ اإلطراد؛ املذهب؛ ابن قتيبة؛ ابن املعتز.  الكلمات املفتاحية
    

SUBJECTIVE CRITICISM BETWEEN CONTINUITY AND 

THE TRADITION: IBN QUTAYBA AND ABDULLAH IBN AL-

MU'TAZ: A CASE STUDY 
 

ABSTRACT 

Arabic literature in all its forms and Arabic studies in all its 

specializations have gone through stages of struggles in the subject of 

literary criticism. This struggle is a picture of the vitality and 

sustainability of nations in their intellectual and cultural development 

in different spheres of life. There is no doubt that literary criticism is 

the most flowering of the living cognition and the power of feeling. At 

this pace, this article aims to show some of the contributions and 

effective scientific efforts of the brilliant genius Ibn Qutayba, the 

author of the book "poetry and poets" in the development of subjective 
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criticism, and in the forefront of this pattern, Abdullah Ibn al-Mu'taz, 

the author of the book "Badi‘" The duo are one of the prominent 

figures who have thread the part towards subjective criticism. This 

paper is going to discuss about subjective criticism in the theories of 

Ibn Qutayba and Ibn al-Mu'taz and their views on the development of 

literary criticism. 

 

Keywords: Subjective Criticism; Continuity; Tradition; Ibn Qutayba; 

Ibn al-Mu‘taz 

 
 املقدمة

( وكتابه هـ276 -213) من األعالم الذين قطعوا الطريق حنو النقد املوضوعي "ابن قتيبة"
(  مرآة انصعة، ترى على صفحاهتا كثريًا من 59: 1966"الشعر والشعراء"  )ابن قتيبة، 

هذا الكتاب ألفته يف "إذ يقول:  ما يرفع  األستار عنه يف هذا اجملال اآلراء النقدية، وهو
الشعراء أخربت فيه عن الشعراء وأزماهنم وأقدارهم وأحواهلم يف أشعارهم وقبائلهم... 

 خيتار الشعر عليها ويستحسن وأخربت فيه عن أقسام الشعر وطبقاته، وعن الوجوه اليت
تقل "ابن قتيبة" متابًعا السنن الذي اختاره فيقول: (.  مث ين59: 1966)ابن قتيبة،  "هلا

"وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل األدب الذي يقع 
عز وجل، وحديث رسول  –االحتجاج أبشعارهم يف الغريب، ويف النحو، ويف كتاب هللا 

اعر خمتارًا له، سبيل هللا )صلى هللا عليه وسلم(... ومل أسلك فيما ذكرته من شعر كل ش
من قلد، أو استحسن ابستحسان غريه، وال نظرت إىل املتقدم منهم بعني اجلاللة لتقدمه، 
وإىل املتأخر منهم بعني االحتقار لتأخره، بل نظرت بعني العدل على الفريقني، وأعطيت  
كال حظه، ووفرت عليه حقه، فإين رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم 
قائله، ويضعه يف متخريه ويرذل الشعر الرصني. وال عيب له عنده إال أنه قيل يف زمانه أو 
أنه رأى قائله. ومل يقصر هللا العلم والّشعر والبالغة على زمن دون،  وال خص به قوًما دون 
قوم، بل جعل ذلك مشرتًكا مقسوًما بني عباده يف كل دهر، وجعل كل قدمي حديثًا يف 

ن أتى حبسن من قول أو فعل ذكرانه له، وأثنينا به عليه، ومل يضعه عندان عصره. فكل م
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أتخر قائله أو فاعله، وال حداثة سنة كل أن الرديء إذا ورد عليها للمتقدم أو الشريف مل 
وهذا الكالم الذي  (.63-1/59: 1966)ابن قتيبة،  رفعه عندان شرف صاحبه وال تقدمهي

 بعض قضااي ومالحظات:أاثره "ابن قتيبة" ينطوي على 
يف غريه،   يذوبفال أن "ابن قتيبة" يعرض لقضاايه النقدية بفكر يتسم ابالستقاللية .أ

بقني، ب األسلعر اأو يتفاعل معه، وال ينساق إىل املالحظ اليت كانت معروفة عند 
 املوجودين على عصره. 

ره، بل على عص أو منهونتيجة هلذا الفكر قوم "ابن قتيبة" الشاعر ال اعتماًدا على ز  .ب
 فرض أوك يالشعر الذي يبوئه مكانه من حيث االستشهاد أو االحتجاج به وذل

  الة. ألصيتوفر له يف شعره الفصاحة، وسالمة الرتاكيب، ودقة املعاين وا

 
ة رة إىل منزل النظيفم" والواقع الذي ال يقبل الشك أن "ابن قتيبة" خالف معاصره "ابن سال

حني أن  ان، يفاملكالم" جعل مياط احلكم على الشاعر الزمان و الشاعر، ذلك أن "ابن س
بة" رة "ابن قتيأن نظ ل يف"ابن قتيبة" مل يعر الزمان واملكان عنايته أو اهتمامه. وال جدا

ا حيول دون متيبة" قابن ميلؤها االتصاف، وتقضيها احليدودة والعدالة، وعلى هذا مل جيد "
من  سوامهاو س"، م" من أمثال: "بشار" و"أيب نواأن يتناول شعراء أغفلهم "ابن سال

يعة"، بن رب "عمرالعباسيني، كما أنه كان أملعيا حني حتدث عن "ليلى األخيلية"، و
و مل ودة أن اجلمو"جمنون ليلى"، و"الكميت بن زيد" بغض النظر عن كونه أصاب حظًا 

 م".يصب، واضعا كل هؤالء يف تصنيف خيتلف عن تصنيف معاصره، "ابن سال

 
وإذا كان "ابن قتيبة" قد خالف معاصره "ابن سالم" فيما ذكرانه فقد اتفقنا يف النظرة الىت 
على أساسها يكون التفاضل بني شاعر وآخر، وهذا إمنا يتحقق حيث كان التجويد وكثرة 
الشعر، وإن كان "ابن سالم" عّد أاي منهما كافيا يف تقدمي شاعر على شاعر سواه. بينما 

ويف هذا املعىن يذكر  –قتيبة" على اجلودة أوال، وجعل الكثرة معززة أو مرجحة  ركز "ابن
)وال أحسب أحًدا من أهل التمييز والنظر، نظر بعني العدل وترك  "ابن قتيبة" قائاًل: 
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طريق التقليد يستطيع أن يقدم أحًدا من املتقدمني املكثرين على أحد، إال أبن يرى اجليد 
 . (1/81: 1966 يد يف شعر غريه(.  )ابن قتيبة،يف شعره أكثر من اجل

فا ها موقبعض وحول الرؤى النقدية اليت حكمت "ابن قتيبة" يقف "حممد مندور" مع
ل من أحسن كء على  لثناحياسب فيه "ابن قتيبة" على ما جاء يف كالمه مما يتعلق بدعواه ا

فهي ال  العقل مامت أمهما يتأخر به زمنه. يقول مندور: "وهذه النظرة اجملردة إن صح
يب الشعر العر  لو أن تصح تصح أمام الواقع كما يبصران به اتريخ األدب العريب، وإمنا كانت

ستطاعت أن رسته اومد استطاع أن يفلت من أتثري الشعر القدمي، ولو أن نزعة "ابن هانئ"
الفين،  دالتجويو نعة تغلب فتحو ابلشعر عن التقليد ليظل حًيا إنسانًيا بعيًدا عن الص
ر مذهب د انتصا وقيقتصر عليهما جيده، ويسقط الباقي يف التصنع املعيب الفاسد، فأم
اجلاهلي  الشعر أعين –القدماء، فمن الواضح لكل ذي بصر ابلشعر أن قدمي الشعر العريب 

 (.   24: 1996ور، خري من الشعر العباسي وما تاله إىل يومنا هذا" )حممد مند –واألموي 

 
ن يقيم لعقل أاافح القضااي اليت يطرحها الدكتور "مندور" كان عليه لكى تص ومثل هذه

لشعر ه أن الم لعليها من األدلة ما يرفعها عن التعميم إىل التخصيص، فنحن ال نس
من الشعر  ة أجودبادياجلاهلي كله خري من الشعر العباسي كله، مث إن القول أبن شعر ال

يني وعند األمو  اهلية اجلع الفطرة األصيلة عند العريب يفيف العصر العباسي، التصاله مبناب
زه البحث لك يعو ذمع  قبل أن تشوهبا شوائب احلضارة قد يبدو للوهلة األوىل مسلما لكنه

وما بعدها  1/113 الدئوب يف أقطار القضية وأبعادها املختلفة. )اتريخ النقد األديب
 .(1/113: 1964)زغلول سالم، 

 
 ملوضوعيمذهبه يف النقد ا

ومهما يكن من أمر فقد جاء نقد "ابن قتيبة" تعبريًا عن نزعته الدينية اللغوية اليت قاومت 
وانظر   تيارا جديدا كان يف وسعه أن ميسخ معامل الدراسة األدبية، فهي  نزعة حتمد له.

كيف تصدى "ابن قتيبة" ملذهب الفالسفة يف النقد، وحماوالهتم االعتماد على املنطق 
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يف فهم اللغة، وسري أغوارها بدعوته إىل النظر االستقاليل دون تقديس ملذهب ما، الكلي 
وإصراره على أن يكون النظر يف اللغة ومسائلها له أصوله وتقاليده العربية املوروثة )فهو 
يريد أن تظل الرتبية األدبية قائمة على دراسة النصوص القدمية اجليدة دينية كانت أو غري 

ا تكون الذوق الشخصي بطول املمارسة حكمناه فيما نقرأ وصدران عنه(. دينية، حىت إذ
 . (29: 1964)زغلول سالم، 

 
عد عمقه يما  بم فولو مل يكن لـ"ابن قتيبة" من فضل سوى هذه لكفى، حيث أثبتت األاي
يب هالل " لـ"أعتنيونفاذ نظريته، والذي يقرأ تراثنا العريب الذي محله كتاب "الصنا

بية ألصالة العر ليد والتقا يرتدد يف احلكم على أن "ابن قتيبة" يربطه الذوق ابالعسكري" ال
ن حال كيف كافإال و املوسومة يف التعامل مع النصوص كان ينظر إىل الغيب بعد البصر، 

ن "ابن احلق أو  ا؟علوم البالغة على أيدي "السكاكي" و"اخلطيب القزويين" ومن جارامه
، أخذ  نقدهيفقلي عسداه إىل الرتاث العريب كان ذا منهج قتيبة" مع ما له من صنيع أ

 عليه: 
 إسرافه يف نزعته التقريرية.  (أ)

 . خييةأنه مينطق نزعته فينظر نظرة منطقية إىل الظواهر ال نظرة اتر  (ب)

أشد وضوحا  تقريرية" ال"واجتاه "ابن قتيب ك ما يقوله الدكتور "مندور" عنهومن أسئلة ذل
األوىل: )إن  فهو يقول يف تقسيمه  (.32: 1964 لول سالم،يف تقاسيمه للشعر" ))زغ

حال و فظه لالشعر على أربعة أضرب: ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه، وضرب حسن 
ه، وضرب ألفاظ قصرتفإذا أنت فتشته مل جتد هناك فائدة يف املعىن، وضرب جاد معناه و 

    (.1/64: 1964أتخر لفظه( )ابن قتيبة، 
 

م واأللفاظ ما يدل على أن أحكامه قيمية ذوقية بدليل قوله "حسن" ويف تلك التقاسي
و"جاد" و"حال" و"قصر" و"أتخر" وهي أحكام مطلقة إذ مل يعلقها على توافق بني لفظ 
ومعىن، أو بني قائل ومقول أو بني الشاعر وعصره حىت يلوح أن نظرته هذه يف نظرة النقد 
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ا يعتمد على أحكام قيمية مطلقة، ومع ذلك الذايت للذوق، إذا صح أن ذلك النقد هو م
ما نكاد منعن النظر حىت نرى أن أحكامه القيمية هذه تستند إىل حكمني تقريريني 

 سابقني، مها اللذان أملياها: 
ة لفاظ خمتلفأب عنه يعرب أوهلما: أن اللفظ يف خدمة املعىن وأن املعىن الواحد ميكن أن -1

 حيلو بعضها ويقصر اآلخر. 

 : أنه البد لكل بيت من الشعر من معىن. واثنيهما -2

 
الم، س زغلول) بة"ويف هذين املبدأين من القصور ما سوف يفسر لنا ضعف ذوق "ابن قتي

يات اليت  األبيفنقدي ويقودان كالم الدكتور "مندور" إىل أن نعرض ملنظوره ال (.32: 1964
 عرضنا هلا يف بداية "هذه الدراسة":

 ومسح ابألركان  من هو  ماسح  **  حاجة كل وملا  قضينا  من  مىن    
 وال ينظر الغادي الذي  هو رائح ** ت على حدب املهاري رحالناوشد 
 وسالت أبعناق  املطي  األابطح  **  بيننا أخذان  أبطراف  األحاديث   

  
 يفسارت اإلبل  وره،قد رأى أن ال قيمة للتعبري وسالت أبعناق املطي إذ تساوى يف منظ

ألسلوب فين واب الاء وشتان ما بني التعبريين، ويبدو أنه مل يفرق بني األسلو الصحر 
ل أبن القواف " بوحيسالتالعقلي، وذلك أن األسلوب الفين له إحياؤه وإشعاعه فالتعبري بـ"

خر غفل ري اآللتعبايف الصحراء استحالت أعناقها أمواجا من سيل يهمي ويتدفق، بينما 
 عبريين. ني التبفرق فتة، وكان على "ابن قتيبة" أن يالحظ العن هذا اإلحياء وتلك الل

 
فالقول إذا أبن اللفظ يف خدمة املعىن ال يعدو أن ميثل نظرة جزئية قد تتسحب على 

فأما ابلنسبة إىل األساليب  –األسلوب العقلي الذي يستخدم يف التاريخ والفلسفة والعلم 
األدب بـالعقم واجلفاف والضحالة، وأرى أن الفنية فنظرة تعود على الذوق ابلضاد وعلى 

وملا قطعنا : "بيات السابقة أبسلوبه الذي يقولمن حق "ابن قتيبة" علينا أن ندعه ينثر األ
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أايم مين واستلمنا األركان وعالينا إبلنا األنضاء، ومضى الناس ال ينتظر الغادي الرائح، 
دها لذلك مما حسن لفظه دون ن عابتدأان يف احلديث، وسارت املطي يف األبطح، وكان أ

 . (1/66: 1966)ابن قتيبة، " معناه
 

ب أبصل ا، وذهنيعً واحلق أن "ابن قتيبة" مل حيسن حتليل هذه األبيات فمسخها مسخا ش
العبارة  ظ مجاله حلمجاهلا الذي تراءى منه شيء يف األلفاظ، وغفل عن ابقيه، وذلك أن

كار فنفاها و األفألية ت من انحية احلقيقة العقوهذا شيء ال خالف فيه، مث تناول األبيا
هلا  ة مل يتوافرملعنويية اعنها وأنكر قيمتها املعنوية بناء على ذلك، ونقول: أن هذه الناح

ر ن عناصمرين حكمة سائرة وال نظرية جديدة وهذا ليس مبحتوم، مث جنده يغفل عنص
رة اج يف املغفمل احل أيفة ترتاءى الشعر ولعلهما أصل مجاله: العاطفة واخليال، هذه العاطف

فر فيدلون ني السبمع جيبعد أداء احلج ويف شوقهم إىل أوطاهنم األوىل، ويف التألف الذي 
ائعة ر يالية خصور بعليه بطريف األحاديث، وأخفها على النفوس، وقد صور هذه املشاعر 

 العودة ألخذ يفا عنو فكىن مبسح أركان الكعبة واستالمها عن االنتهاء من مناسك احلج، 
فهم  وأتلاجعنير بشد الرحال على متون اإلبل، وصور يف البيت الثالث هتالك الناس 

أصحاب أهل و  ا منسائرين هتفو نفوسهم إىل أوطاهنم األوىل، وتتعلق قلوهبم مبن فيه
 :2006 لشايب،د ا" )أمحوهكذا، وهذه هي احلقيقة األدبية اليت غفل عنها "ابن قتيبة

 مناط النقد عنده ما نسوقه يف األمثلة اآلتية: ومن أ. (229
 قال "امرؤ القيس بن عابس الكندي: -1

 وأتى   إنك    غري  آيس *** قف ابلداير وقوف حابس
 ف  هبامد  الطللني  دارس ***    ماذا عليك  من الوقو "م"  
 ت الرائحات من الروامس ***    لعبت  هبن  العاصفا  "م"  

  ري القافية فقال: أخذه "الكميت" كله غ
 وأتى  إنك  غري  صاغر ***    قف  ابلداير  وقوف  زائر 
 ف  هبامد  الطللني  داثر ***  ماذا   عليك   من    الوقو  "م" 
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 ت الرائحات من األعاصر   ***  درجت     عليه     الغاداي  "م" 
 (.2/583: 1966 يبة،ت)ابن ق                                                       

 ويقول "أبو نواس" يف املرأة: -2

 وتلقى ابلتحية والسالم  ***   ومظهرة خللق هللا ودا
 فلم أخلص  إليه من  الزحام  ***  أتيت   فؤاداها  أشكو  إليه
 وال   ألفا  خليل   كل  عام ***   فيا من  ليس يكفيها  خليل

 ربون  على  طعامفهم ال يص***    أراك  بقية  من  قوم  موسى 
 أخذه منه "العباس بن األحنف" فقال: 

 مين  وال  ملقال  واش  حاسد***   مل   أهجركم   ملاللةاي فوز   
 ال تصربون على  طعام  واحد ***   لكنين  جربتكم   فوجدتكم 

 (2/816: 1966 بة،)ابن قتي                                                     
 بن جبلة: وقال علي -3

 وأنس   شباب    رحل *** جالء   مشيب   نزل
 كذاك  اختالف  الدول *** طوى صاحب صاحبا
 وشيب  كأن   مل   يزل *** شباب كأن  مل  يكن

 عن الشيب حني اشتعل *** كأن   حسور   الصبا
 أطل    عليه       أجل *** زها     أمل     مونق

 أخذه حممود الوراق فقال: 
 وبعد    فوات    األمل  ***   قرب  األجلبكيت  ل  
 يعقب   شباب    رحل  ***   ووافد   شيب    عنوا  
 وشيب   كأن  مل   يزل  ***    شباب   كأن مل يكن  
 وحل نذير األجل     ***   طواك   بشري     البقا  

 (2/867: 1966 ن قتيبة،)اب                                                          
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ن خاطره من أ دا مماعتداافقد قضى ابن قتيبة يف األمناط ابألخذ، ومل يشأ أن جيعله سرقا، 
يف رق حينئذ حتيل السن قبهذه املعاين ميكن أن تتوارد على أذهان الشعراء، فالقطع أبهنا م

ن قد كا  ع الذيلصرا اوفتئات، أو ألنه كان ذا نظر استقاليل دعه إىل أن يكون أبعد عن 
ألخذ قضي ابيذهب اشتد أواره بني القدماء واحملدثني، ومن مث أعرض عن حيثياهتم، و 
لنظرة إىل ه عن اغضائنزوال على ما أخذ نفسه به مما سبق أن قدمناه عنه فيما يتعلق إب

 نه.ساثة املتقدم بعني اإلكبار وإىل املتأخر بعني الزراية لتأخره أو حلد
 عة أقسام: نا أربسلفأفظ واملعىن ذهب إىل أن الشعر كما ويف إطار الفصل يف قضية الل -4

 ضرب حسن لفظه وجاد معناه، ومثل له أبمثلة منها: : أوال

 قول القائل يف بعض بين أمية:  -أ

 من كف أروع يف عرنينه شنم   ***      يف كفه خيزران رحيه عبق
 سمفما يكلم إال حني يبت    ***   يغضى حياء ويغضى من مهابته

 أوس بن حجر: وقول -ب

 إن الذي حتذرين قد وقعا***      أيتها النفس أمجلي جزعا
 وقول أيب ذؤيب:  -جـ   

 وإذا ترد إىل قليل تقنع     والنفس راغبة إذا رغبتها
   ( 1/64: 1966 تيبة،)ابن ق                                                 

تاع اول االستمحيق ملن يرو  قري املكدود، ولكنه الوقد يروق هذا البيت األخري للزاهد أو الف
لك تقريري بعد ذ  هومثمن طيبات احلياة يكسبه الذي يدر عليه الكثري من املال احلالل، 

ثمان، رمحن عد اليعرف معناه كل من عرف أحوال النفس اإلنسانية ودرس نزعاهتا. )عب
1968 :162   ) 

 اوقد مثل هلذ ملعىن،مل جتد هناك فائدة يف اوضرب حسن لفظه وحال، فإذا فتشته : اثنيا
ة كثري يف ن قتيباب ا يرىاللون ابألبيات: "وملا قضينا من مىن..." اخل، هذا الصنف كم

   . (1/66: 1966)ابن قتيبة،  الشعر
 ضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه، كقول لبيد بن ربيعة. : اثلثا
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     يصلحه اجلليس الصاحلواملرء ***    ما عاتب املرء الكرمي كنفسه
 (1/68: 1966 ،)ابن قتيبة                                                 

 يل بن أمحد: اخلل ة قولوضرب منه أتخر معناه ولفظه معا، ومما أورد لذلك من أمثل: رابعا

    فطر بدائك أوقـــــــع***     إن اخلليط تصدع 
 عحور املدامع أربـــــــ  ***           لوال جوار حسان

 ء والرابب وبــــوزع***     أم البنني وامسا   "م"  
 إذا بدا لـــــك أودع         *** لقلت للراحل: ارحل               

    (1/69: 1966 قتيبة، )ابن                                                         
 

لنقد عنده، المح امانت عند ابن قتيبة إال أن نعرف كيف ك ال نروم من إيراد هذه األمناط
بن سالم اإليه  نتهىاوهل استطاع مبنهجه العقلي أن يبذ معاصريه، أو أنه انتهى عندما 

 واجلاحظ؟
 

جته مضى  لى مدر ، فعوالواقع أن ابن قتيبة ميثل حلقة من حلقات التقدم حنو نقد منهجي
في، وما الفلس لنقدفة سوى وقفته القوية أمام اكما مضى معاصروه، ومل يكن له من إضا

وحىت  لسائد،يم اعدا ذلك من أحكام نقدية على النصوص فقد ساير فيها اإللف والتعم
ا به يد فإذن حدإذا حاول االقرتاب من التفصيل الذي حيتمه النقد رقص يف سالسل م

وهو فن  –ألدب ان اكحيكم املنطق يف نظرته، ويفرض عليها صرامة املنهج الرايضي، وما  
 عاجل هبذه النظرة الفقهية.ي –من الفنون 

 
فـ"ابن سالم" و"ابن قتيبة" كاان إىل التاريخ األديب أميل منه إىل النقد، ألن عرضهم لبعض 
املسائل  األدبية واملقاييس العامة كان بعيًدا عن االستقصاء ودراسة النص، وهم إن عرضوا 

العامة كان بعيًدا عن االستقصاء ودراسة النص، وهم إن  لبعض املسائل األدبية وملقاييس
عرضوا لبعض املسائل األدبية واملقاييس العامة مل يكن يف نظرهتم استقصاء، وال دراسة 
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للنصوص )والنقد ليس تلك التعميمات اليت ال طائل حتتها، وإمنا هو حتليل النصوص 
و منهج التحليل والدراسة والتمييز والتمييز بني األساليب، والذي ميكن أن يصبح علًما ه

ال النقد ذاته، فحاول أن نضع له نظرايت عامة عن اللفظ واملعىن، والطبع والتكلف 
)حممد مندور،  ضوعي املنهجي قبل القرن الرابعوأمثال ذلك... مل يظهر إذا النقد املو 

1996 :49 .) 
 

رية واي، وذا غحنقيًها ان ففلقد كرحم هللا "أاب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري" 
"ابن  حظ" أواجلاعلى اإلسالم، وإن مل يكن انقًدا على الوجه الذي ينظمه يف سلك "

ن نذكر له من أ(. غري أن النصفة تقتضينا 163: 1968سالم". )عبد الرمحن عثمان، 
 ي وغريهلنفسنهج ا املالرؤى النقدية ما يؤهله ألن يسلك يف عدادهم، وحسبه أنه أملح إىل

 يف كتاابته. 
  
 ابن املعتز

ن  أولئك الذي احد مننا و لويف هناية القرن الثالث، وعلى مشارف القرن الرابع اهلجري يلوح 
ن املعتز بهللا  عبد كان هلم إسهام يف إبراز قسمات النقد، ذلك الشاعر العباسي معروف

ي ضمنه أنواعا من ره الذهـ ومن شع274( الذي ألف كتابه "البديع" سنة هـ296 – 244)
 ما يقول يف وصف مليح:إالبديع 

 وف ومن حذريستعجل اخلطو من خ  ***    وجاءين يف قميص الليل مسترتًا 
 األثر ذالً وأسحب أذاييل على   ***فقمت أفرش خدي يف الطريق له  

 الظفر مثل القالمة قد قدت من  ***     والح ضوء هالل كاد يفضحنا
 (   2/165: 2009ي زيدان، )جرج                                                         
 

ثالث. وحيمل كتابه الذي أمساه "البديع" نظرات، جتعله يف سلك النقاد املعروفني للقرن ال
قد قدمنا يف أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدان يف القرآن . وليقول يف تقدمي هذا الكتاب
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هللا )صلعم(، وكالم الصحابة واألعراب وغريهم، وأشعار املتقدمني واللغة وأحاديث رسول 
من الكالم الذي مساه احملدثون "البديع" ليعلم أن "بشارا" و"مسلما" و"أاب نواس" ومن 
تقيلهم وسلك سبيلهم مل يسبقوا إىل هذا الفن، ولكنه كثري يف أشعارهم، فعرف يف زماهنم 

عليه، مث أن "حبيب بن أوس الطائي " من  حىت مسى هبذا االسم، فأعرب عنه، ودل
بعدهم شغف به حىت غلب عليه، وتفرع فيه، وأكثر منه، فأحسن يف بعض ذلك، وأساء 
يف بعض، وتلك عقىب اإلفراط، ومثرة اإلسراف، وإمنا كان يقول الشاعر من هذا الفن 

جد فيها البيت والبيتني يف القصيدة، ورمبا قرأت من شعر أحدهم قصائد من غري أن يو 
بيت بديع، وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى اندرًا، ويزداد حظوة بني الكالم املرسل، 
وقد كان بعض العلماء يشبه "الطائي" يف البديع بصاحل بن عبد القدوس يف األمثال، 
ويقول: لو أن "صاحلًا" نثر أمثاله يف شعره، وجعل بينها فصوال من كالمه لسبق أهل زمانه 

دانه. وهذا أعدل كالم مسعته يف هذا املعىن ... ولعل بعض من قصر عن وغلب على مي
السبق إىل أتليف هذا الكتاب ستحدثه نفسه ومتنيه مشاركتنا يف فضيلته، فيسمى فنا من 
فنون البديع بغري ما مسيناه به، أو يزيد يف الباب من أبوابه كالما منثورا، أو يفسر شعرا مل 

ركناه ومل نذكره، إما ألن بعض ذلك مل يبلغ يف الباب مبلغ غريه نفسره، أو يذكر شعرًا قد ت
فألقيناه أو ألن فيما ذكرانه كافًيا ومغنًيا. وليس من كتاب إال وهذا ممكن فيه ملن أراده، 

 ( . 6: 1979،ويف دون ما ذكرانه مبلغ الغاية اليت قصدانها، وابهلل التوفيق.  )ابن املعتز
 هذه عدة أمور: وحتمل مقدمة "ابن املعتز" 

عرفوا  العرب أن أن البديع ليس ابتكارًا متخض عنه العصر، وليس أدل على هذا من -1
رمي وحديث آن الكلقر "البديع" يف أشعار املتقدمني وكالم األعراب، كذلك عرفوه يف ا

 الرسول )صلعم(، وكالم الصحابة. 

 خيرتعوا واس" ملن وأن احملدثني من أمثال "بشار بن برد" و"مسلم بن الوليد" و"أىب -2
 "البديع" وإن تردد يف أشعارهم وكثر على حنو ملحوظ.

شعره.  غى علىطنه أكما أن "أاب متام" ليس هو اآلخر خمرتعا للبديع، كل ما هنالك  -3
 وأفرط يف استخدامه، فأحسن يف بعضه، وأساء يف بعضه اآلخر. 
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دمني كانوا ن األقأ يفو أن بني األقدمني واحملدثني فرقا يف موقفهم من "البديع"، يبد -4
ثني  احملد وقفيلمون به يف بعض األحيان فيرتاءى يف أشعارهم بقلة، على عكس م

 كما أشران إىل ذلك.

كن ذلك ته، وللحاأن البن املعتز فضل السبق إىل التأليف يف البديع، وتسمية مصط -5
 لكعلى ت دةال مينع أن يتناوله غري "ابن املعتز" تناوال آخر من حيث الزاي
 و به.ا هاملصطلحات، أو تفسريها أو تسمية تلك املصطلحات وبغري ما مساه

 
ها املعتز" عد ن "ابنقة أويتقاضاان احلديث عن "البديع" أن نذكر ألوانه وأبوابه.. واحلقي

املذهب و دمها، ا تقمخسة: االستعارة، والتجنيس، واملطابقة، ورد أعجاز الكالم على م
 الكالمى. 

ذلك أهنا  لسر يفع، وابني أبواب شاخمة تتضاءل دوهنا بقية أبواب البديوتقف االستعارة 
ى تمد علي يعأمر أصيل يف الشعر وال كذلك بقية أبوابه، فالتجنيس إما عبث لفظ

ليج لى اخلجت عاالشتقاق وال يستند إىل غري التداعي الشكلي كقول الشاعر يوم خل
لفظ قاربة يف الو املتأحدة فردات اللغة املتنفوسهم وإما لعب ابملعاين ومهارة يف استخدام م

  ن وجه أمة".لظلم عامات واملختلفة يف املعىن كقول اآلخر: "إن لوم العاشق اللوم وجال ظل
ه يضا، والوجو لسود بور اوالطباق: جمرد مقابالت بني املعاين كأحداث الزمن اليت ترد الشع

 البيض سودا. 
 

اء، كقول ق األد طر اآلخر حلية لفظية، ولباقة يف ورد أعجاز الكالم على ما تقدمها هو
 الشاعر: 

 وليس إىل داعي الندى بسريع***    سريع إىل ابن العم يشتم عرضه 
 

عروضه أو  بيت أوع الوأمثال ذلك مما تتقابل فيه األلفاظ على اختالف موضعها، ويف مطل
 يف حشوه. 
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دقة يف ، والملعايناة على توليد وهو نوع من اجلدل العقلي، والقدر ، واملذهب الكالمي

 د، الذي يرىاجلدي لشعراملفارقات، مل ير "ابن املعتز" بدا من ذكره، كميزة من مميزات ا
ال من لشعر و اوهر إمامه "أبو متام" أن الشعر صوب العقول وهو فيما نعتقد ليس من ج

  (.25: 1979 و ابن املعتز، 51: 1996، جوهر التفكري املنتج )حممد مندور
 

ه عدها من ة، لكنخلمسومل يغب عن "ابن املعتز" أن مثة ألواان أخرى غري هذه األبواب ا
التعريض و داءات البتقبيل "احملاسن" كاالعرتاض، وأتكيد املدح مبا يشبه الذم، وحسن ا

أ من شذوذ ىت يترب ا حوالكناية... اخل. وهي كثرية ال ينبغي للعامل أن يدعي اإلحاطة هب
ية عند "ابن املعتز" ومن األمثلة النقد. (58: 1979 وذكره. )ابن املعتز، بعضها عن علمه

 ما نقدمه إليك فيما يلي: 
ت ذي دته بيأنشقال أبو عمرو بن العالء: كنت أسري مع الفرزدق ويدى يف يده، ف -1

 الرمة: 

 وساق  الثراي يف مالءته  الفجر   *** أقامت به حىت ذوى العود ىف الثرى
لثرى، اوي يف  يذالق: أرشدك أم أدعك، قلت: أرشدين، فقال: إن العود فقال يل الفرزد

د يف يت أنشالب والصواب: "حىت ذوى العود والثرى". ويذكر أبو بكر الصويل أن هذا
 يفأن الصواب  رة إالعبا جملس ابن املعتز فقال: "ذو الرمة" أبدع الناس استعارة، وأبرعهم

 القريواىن، احلصرى"  )عود ال يذوى ما دام يف الثرىالبيت حىت ذوى العود والثرى ألن ال
2001 :4/160 ) 

 هذه األرجوزة:  هـ من منفاه2001وكان ابن املعتز قد كتب إىل أيب العباس ثعلب م -2

 ما   وجد   صاد   ابحلبال   موثق
 مباء       مزن      ابرد     مصفق
 ابلريح    مل    يكدر    ومل    يرنق

 دجن   مطبق جادت  به  أخالق 
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 بصخرة    إن    تر    مشا     تربق
 ماد    عليها    كالزجاج     األزرق
 صريح   غيث   خالص   مل   ميذق

 إال   كوجدى   بك    لكن    أتقى
 اي    فاحتا     لكل    ابب    مغلق
 وصري      فيا      انقًدا     للمنطق
 إن    قال:   هذا   هبرج   مل   ينفق

 على      البعاد       والتفرق    إان  
 لنتلقى     ابلذكر     إن    مل    نلتق

 ( 1/216: 2001 )احلصرى القريواىن،           
 ويكتب إليه ثعلب: 

 أول هذه األبيات مما أمليته عليك من قول مجيل": –أطال هللا بقاءك  –"أخذت 
 ى حواينعلى املاء خيشني العص وما صادايت  محن  يوما وليلة 
 وال هن من برد  احلياض  دواين كواعب مل يصدرن عنه لوجهة 
 فهن  ألصوات   السقاة   رواين يرين حباب  املاء واملوت دونه 
 عراين إليك    ولكن   العدو   وصبابة  أبكثر   مين    علة   

 وأخذت آخرها من قول "رؤبة بن العجاج":
 والراعي  إذا  اسرت عيتين أخوك  إين    وإن    مل   ترين   فإنىن 
 أراك   ابلود   وإن   مل   ترين     

  ( 1/218: 2001 واىن،)احلصرى القري                                                  
 

ومن املؤكد أن "ابن معتز" بتأليفه كتابه "البديع" أفاد من نظرايت السابقني الذين حتدثوا 
دهم "اجلاحظ" الذي )دارت عنده كلمات التشبيه واالستعارة عن التصوير والصياغة، ورائ

والكناية واحلقيقة واجملاز وغريها مما جيعل للبيئة الكالمية املنزلة األوىل يف وضع هذه 
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املصطلحات. وجاء "ابن املعتز" بعد "اجلاحظ" فأفاد أكرب فائدة من مصطلحات القوم، 
كتابه إىل اللفظ واحملسنات الىت مجعها يف   وارتبط آبرائهم يف جودة الكالم، وأهنا تعود

   .(101"البديع" وبذلك وضع أصول هذا العلم األول يف علوم البالغة( )النقد 
 

لك ا قال عنه ذره، كم شعوإذا كان "أبو متام" قد أفرط يف استخدام "البديع" إفراطا كثر يف
حلة يف اته مر  ذن يف"ابن املعتز" حىت صار صاحب مذهب فيه، فإن ذلك ال يعدو أن يكو 
، اللهم صرعتهافاوة اتريخ األدب العريب، جنمت عن احلضارة وانتشارها حني صارعت البد
حياولون  اء فيهلشعر اإال بقية من األصالة العربية يف القرن الثالث اهلجري، بقي بعض 
 يف عقول جنبيةت األالتشبث هبا يف قصائدهم، ومل يكن الوقت قد حان لكى تزهر الثقافا

ربية لثقافة العابتصموا ن يعأالشعراء، وكان "أبو متام" على رأس هؤالء الشعراء الذين أرادوا 
ستفيضة، حث اململباايف شكل البديع الذي أفرط فيه، وصار على يديه جتديدا دارت حوله 
ين كان أوإىل  ودة؟وانربى غري واحد من العلماء يبحثون: أين وقع "أبو متام" من اجل

 ديث.  واحللقدمياخذ النقد العريب خيوض يف اخلصومة العنيفة بني أنصار جتديده؟ وأ
ع" لنعود "البي " منونكتفي هبذه اللمحة اليت تلقى بصيصا من ضوء على موقف "أيب متام

خ ية يف اتريم األمهعظي إىل "ابن املعتز" وكتابه "البديع" فنقرر أن )عمله هذا كان حداث
 النقد العريب، وذلك ألمرين: 

  حتديده خلصائص مذهب البديع وأتثريه يف النقاد الالحقني بعده. -1
ومن الواضح أن كل مذهب شعري أو أديب ال يستقر وأيخذ األدابء يف مناقشته  -2

والتحمس له أو ضده حىت يصاغ يف مبادئ نظرية، وذلك ألنه ال يكفي أن يصدر 
خ كل املذاهب عنه الشعراء والكتاب ليتميز كمذهب. وهذه حقيقة بينة يف اتري

األدبية فهي مل تصبح مدارس هلا أنصار وتالميذ، وهلا خصوم إال عندما وضحت 
أصوهلا وحللت وعرضت، وحنن نالحظ أن األدابء أنفسهم كثريًا ما يتولون هم يف 
العصور احلديثة بسط مذاهبهم يف كتب أو مقاالت أو مقدمات ملؤلفاهتم، وأما 

وإمنا تواله النقاد، وكانت أول حماولة من هذا النوع القدماء فلم يكونوا يفعلون ذلك، 
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يف اتريخ األدب العريب هي حماولة "ابن املعتز" فقد أخذ يبحث عن خصائص 
مذهب البديع، وحاول أن حيصيها يف اجلزء األول من كتابه، وكان هذا فيما يبدو من 

إذ أصبحت أكرب األسباب اليت مكنت للخصومة بني أنصار القدمي وأنصار احلديث، 
مبادئ املذهب معروفة حمددة، والناظر يف موازنة "اآلمدي" أو يف "أخبار أيب متام 
لـ"لصويل"، أو يف "وساطة اجلرجاين" أو يف غريها من كتب األدب جيد أن "ابن 
املعتز" قد أثر على هؤالء مجيعا، ولو مل يكن له من فضل غري حتديد االصطالحات 

النقد العريب مبكانة هامة. وإذا فـ "ابن املعتز" قد ساعد لكفاه ذلك ليتمتع يف اتريخ 
على خلق النقد املنهجي بتحديده خلصائص مذهب "البديع" ووضعه اصطالحات 
لتلك اخلصائص، وعنه أخذ من جاء بعده. خلق هذه االصطالحات حادث جديد 

 ( 60: 1996 يف القرن الثالث اهلجري، وهو حادث له أمهيته.  )حممد مندور،

 
ظهر، وألصق تيبة أقابن ومن هذه اجلهة يعد عمل "ابن املعتز" ابلقياس إىل "ابن سالم" و"

ن أ، على هجيةابلنقد األديب، فقد اقرتب بتحديده اصطالحات علم البديع من املن
بوغة رات مصت نظ"اجلاحظ" كانت له نظراته الثقافية يف جمال البالغة، ولكنها كان

وكان  لبديع،لم ا من موضوعات علم البيان بقليل من عابلفلسفة، ويتمازج فيها كثري
 "اجلاحظ" يسميها "علم البيان". 

 
ا، تزيده حسنً  ض اليتألغراأول كتاب يتناول األدب تناوال فنًيا، ويشرح العناصر وا"فكتابه 

، وقد كان الشكل راسةوبه انتقل إىل طور جديد هو طور العناية ابلصورة، وتوجيهه إىل د
لم األساليب ف ا، أماامتهحمصورا يف نقد املعاين واألفكار واإلشادة بقوهتا وفخ اجلهد كله

أما اهليئة  لغوية،و اليكن ينظر إىل شيء فيها بعد الصحة، والبعد عن األخطاء النحوية أ
عند ذوي  لبالغةاتها احلاصلة، أو الصورة األدبية فلم تظفر بشيء من العناية، مع أمهي

صور وساق الع دمذ أقبن املعتز" هذه احلقيقة يف األدب العريب منالفنون، وقد أثبت "ا
   . (204: 1960 )بدوى طبانة،" الشواهد على ذلك
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على  طغيانهو عي، وال خالف يف أن "ابن املعتز" صار بعمله هذا وغالب التيار البدي
عظم ن تنقاد أن الممتذوقى األدب آنذاك على درب من املنهجية مما حدا مبن جاء بعده 
، وأخذ سرقات""ال عنايتهم )بدراسة مسألة تشغل اجلانب األكرب من كتبهم، وهي مسألة
اهات وإن  ها اجته كلالالحق عن السابق، وما زاده هذا على ذاك، أو احنط فيه عنه، وهذ

ه التقليد غى عليذي طكنا ال ننكر أهنا طبعية حبكم نوع الشعر العريب نفسه، ومنهجه ال
ية عندما قيقة التارخيال نعدو احل -الشك –متام" وأصحابه، إال أننا  حىت بني يدى "أيب

.  )حممد لنقاد(امام أنقر لـ"ابن املعتز بفضل توجيه النقد تلك الوجهات، وإيضاح سبله 
 .(73: 1996 مندور،

 
فى، إذ إنه نيا لكا فولو مل يكن لـ"ابن املعتز" من فضل أو جهد سوى أن كتابه كان جهدً 

عد، وصارت بفيما  اهتا البالغة العربية اليت انتظمت فنوهنا، وحتددت موضوعأول كتاب يف
" سم "البديعاباختص  عتز"ثالثة علوم هي املعاين والبيان والبديع، )ومع أن كتاب "ابن امل

   (211: 1960 انة،إال أنه درس فيه مباحث فيما بعد من العلمني اآلخرين(. )بدوى طب
جتاهات اى شهد الذ نقد يف القرن الثالث اهلجري، وهو القرنهبذا نسدل الستار على ال

ك انت تلئت كنقدية، كانت تثب لكى تعانق املنهجية املوضوعية يف النقد، وإن ش
طبيعة  ىلوذلك يعزي إ احملاوالت بذرة ما لبث أن بسقت فروعها يف القرن الرابع اهلجري،

  اوالت بعدتلك احمللجلو ه، مما هيا اهذا القرن، وإىل انتشار مد الثقافات األجنبية خالل
تأمالت ى، والملصفافرتة أن ترتعرع على أيدى جهابذة من ذوى اإلحسان املتقد والفكر 

 العميقة. 
 

وإذ شهد القرن الثالث ازدهار فنون األدب وتنوعها فعوجلت عالجا جديدا، وبعد أن  
العناية تتناوله، وتتناول كانت عناية الرواة والعلماء ابلفن الشعري وحده، أصبحت تلك 

 .(266: 1960 )بدوى طبانة، اخلطب واحلكم والوصااي واألمثالإىل جانبه الرسائل و 
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عناية، ويستنفد كل جهد العناية بنقدها بعد أن كان الشعر يستأثر بكل "واستتبع ذلك 
 (227: 1960، )بدوى طبانة" من النقاد

 
اد قام عليه نقأساًسا أانت كيف القرن الثالث،   وال نغلو إذا قرران أن الركائز النقدية وضعت

لثالث يف القرن ا ا أثريضل م"القرن الرابع" األصول النقدية اليت منت واطرد منوها عندهم، بف
داؤها خذت أصاي أمن قضااي: اللفظ واملعىن والسرقات، والبديع، وغريها، وكلها قضا

لصناعتني"، ابه "ا كتيفل العسكري" تدوى يف القرن الرابع، على حنو ما يواجهنا "أبو هال
 النقد فيما  ساحةة إىلوفيه نرى أنه متأثر ابجلاحظ يف االنتصار للفظ، مث انتقلت القضي

 وىل هذا القرن. 
 

ى "القاضي ، وعلائينيوكان "املربد" كذلك ذا أتثري على "اآلمدي" يف املوازنة بني الط
املعتز"،  ع "ابنن بديأعن "السرقات" كما اجلرجاين" يف "الوساطة" مبا أاثره يف الكالم 

ة بن "قدام عتهمصار إماما ملذهب عرف ابملذهب البديعي، واقتدى به كثريون يف طلي
سلكوا و هبم،  تدواجعفر" و"أبو هالل" و"ابن رشيق" و"السكاكي" وغريهم من  الذين اق

ري بـ "ابن التأث يقف سبيلهم، فأفرطوا يف اخرتاع احملسنات، حىت فاق عددها احلصر، ومل
م ان نواة لعلككناية  وال املعتز" عند حد "البديع" أبن إن ما كتبه يف التشبيه واالستعارة

 (.233: 1960 البيان الذي انتظمت مسائله فيما بعد ) بدوى طبانة،
 

 اخلامتة   
ويف اإلختتام لقد كان هذه وجازات سريعة، عرضت للنقد على أيدي ثالثة من األعالم 

 أين اجته النقد األديب، وتكشف أن هؤالء أعملوا عقوهلم، فلم يقف هبم حب توضح إىل
التقليد عند معان متوارثة رددوها قانعني، بل على العكس من ذلك تفتقت أذهاهنم عن 
مالحظ جديدة، قد ترتد يف أصلها إىل نظرة قال هبا األسالف، ولكنهم ما زالوا هبا تنقيًحا 

جت على أيديهم، ولسنا تدعى وال جنرؤ على القول أبن هذه أو تقوميًا ومناقشة حىت نض
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اجلهود الىت بذلوها ضئيلة ضحلة، وإال كنا قد أغفلنا العامل الزمىن وطبيعته، فالنظرة 
العلمية توجب علينا أن ننظر إىل صنيع هؤالء يف زماهنم، ويف إطار معاصريهم، حىت أييت 

 واقع.احلكم على هؤالء مشاكال للصواب، ومدانيا لل
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